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هثروبىلىجيت ألشعاس أ: كشاءة  املجال وإلاوصان في البادًت
 البادًت لذي ألامير عبذ اللادس

(1)حاب س   مختاس
  

 ملّذمت

تمىهىع ئزباث  ئن   لسي ول الـػىب والثلافُت  وجطػُر الىُىىهت والصاث الحواٍض

والسٌو واملجخمػاث وان في اإلااض ي ًحخل ححزا هبحرا وال ًعاٌ ئلى وكخىا  ،والحواضاث وألامم

ت، ولػل   الؼبب الطةِؽ في شلً  اإلاػاكط، فُخلسض الخٌاباث الترازُت والىلاؿاث الفىٍط

هى جحلُم الىحىز همً اإلاؼاض والخسافؼ الحواضي لؤلمم وزلافاتها، والػمل غلى ئزباث 

ت اإلافللُت التي ًمحزها ؤلابساع والخمحزاإلاـاضهت والحو  ،ىض همً اإلاطاحل الحواٍض

ط والابخياض للالح ؤلاوؼاهُت. وهمً هصا اإلاؼاض الحواضي الصي جمحز  وؤلاػهام في الخٌٍى

 ،وبالحىاض والخػاٌف جاضة أدطي، واهذ اإلاىظىماث الثلافُت ،بالخسافؼ واللطاع جاضة

ت ذُت كس ػاهمذ والخلفُاث ألاًسً ،واإلاطجىعاث الفىٍط ىلىحُت، وهصا الحىازر الخاٍض

مجخمػت في ضػم كىضة لسي ول زلافت أو ؿػب أو أمت غما ػىاها مً الثلافاث وألامم 

 والـػىب ألادطي.

احخوً الترار بمذخلف أهىاغه غلى ؿيله الـفىي،  ادلب كس ؿيلذ البازًت مجاالو 

ذُت، دلىكا  ت الخاٍض والصي ال ًعاٌ ئلى ًىمىا هصا ًمثل املحىض ألاػاس ي للثلافت الجعاةٍط

ت الـػبُت لؤلمحر غبس  جلً ألاؿػاض التي ػاهمذ بـيل هبحر في دسمت اإلالاومت الجعاةٍط

االث، دلىكا منها السضاػاث اللازض، هصا ما زفؼ الػسًس مً الباحثحن في ؿتى املج

ذُتألا  لالهخمام بالترار الثلافي ػىاء الـفهي مىه أو اإلاىخىب، وواهذ  ،هثروبىلىحُت والخاٍض

مثل هصه ألابحار لها هخاةج غلى واكؼ الػالكاث بحن الـػىب والسٌو والحواضاث غلى 
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ت الثلاف  ُت ألاوضبُتمذخلف ألاكػسة، وفي وكخىا الحسًث واإلاػاكط مثال هجس أن اإلاطهٍع

ضػم كىضة الجعاةطي وغالكخه باالػخػماض. وجحسزث مً دالٌ هصه الىظطة ضؤي  ػاهمذ في

 وػُاػاث أزطث غلى واكؼ الػالكت بحن الـػىب والحواضاث.

وفي هصا اإلالاٌ ػىػمل غلى جىهُح واػخجالء ألؿػاض البازًت أو الـػط الـػبي مً 

تل وجفىًُ بػى مً الىمدالٌ الترهحز غلى جحلُ  ،وغالكتها باإلالاومت الـػبُت اشج الـػٍط

ت شاث البػس  مً دالٌ جدبؼ مىاكف ألامحر غبس اللازض في ئًاض أغماله الثلافُت والفىٍط

 ؤلاوؼاوي. 

ت و  هخاحاث الترازُت أن هسغم هظطة الجعاةط ؤلا وهُف ًمىىىا مً دالٌ ألاغماٌ الـػٍط

طاةم الخػاٌف خحسز مً جوبىاء همىشج  ،أمت وؿػبا لآلدط ألاحىبي دالله آلُاث الخػامل ًو

 والخػامل مؼ آلادط دلىكا في ظمىىا اإلاػاكط.

ًجسها هي حاملت الىباث وألاشجاض،  اًبُػُ مجاالبىكفها إن اإلاخأمل في البازًت و 

والحُىاهاث والهاماث والجباٌ الطاػُاث، بل فيها ول ملسض للحُاة، وكس واهذ بالز ػيان 

ً الطحىلت ومأوي ألاحطاض، وفيها ًللً  ،اإلاغطب في بساًت غهىزهم ومىبذ أحسازهم فهي مًى

املجاٌ الٌبُعي الصي الفطز كُم الطحىلت وؿطف ألادالق، وغعة الىفؽ، وهطم الٌباع، وهي 

ًسفؼ باإلوؼان ئلى مماضػت الخأمل والخفىحر في اإلاىحىزاث واملخلىكاث، وبها غالماث جحسًس 

ألاوكاث، وفي ػمائها غالماث الاهخساء ئلى الجهاث والاججاهاث، وهي ألاًيىلىحُا الساغمت 

 للىة ألابسان وكفاء الصهً لسي ؤلاوؼان. 

 لشعشي من البادًتألامير عبذ اللادس والاشتلهام ا

ئن السضاػاث الاحخماغُت وألاهثروبىلىحُت حٌى البازًت همجاٌ، والبساوة هىمٍ حُاة 

أو مىظىمت زلافُت ضغم جلسمها اإلالمىغ مىص الؼخِىُاث مً اللطن اإلااض ي في البالز 

ئال أنها ال جطقى في مجمىغها ئلى مؼخىي حجم مـيلت املجخمؼ البسوي الصي  ،الػطبُت

 لبالز الػطبُت ؿطكا وغطبا، وألاػباب مذخلفت لػل أهمها: الىلم الىاضح جخلاػمه ا

ت الػطبُت، بل  ن ئفي ملازض اإلاػلىماث والبُاهاث ؤلاحلاةُت التي جىاولذ الحُاة البسٍو

ت التي حػخبر هطوضة غلمُت ألًت زضاػت أولُت، ال جخىفط بلىضة مىلحت  ؤلاحلاةُاث الحٍُى

ثروبىلىحُت التي ػبم وأن كام بها بػى الباحثحن ألاوضبُحن غً غلمُا، هما أن السضاػاث ألاه

ت لىظام  ً الػطبي واهذ حؼتهسف بالسضحت ألاولى ئدواع الجماغاث البسٍو البسو في الًى

ت. وغلى هصا ألاػاغ جخٌلب زضاػت املجاٌ في البازًت باملجخمػاث  الؼلٌت الاػخػماٍض
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ت مخياملت في زضاػت املجخم ؼ البسوي، حؼخمس مفاهُمها ألاػاػُت مً الػطبُت جأػِؽ هظٍط

سي) السضاػاث الحللُت لؤلهثروبىلىحُا الاحخماغُت  .(6391 ،الؼٍى

بسأث بصوض الـػط الحسًث في الجعاةط مؼ ألامحر غبس اللازض الصي ٌػس بحم مً "ضواز 

  ،6331، بً كُىت( الحطهت ألازبُت الحسًثت في اإلاغطب غمىما، وفي الجعاةط دلىكا"

حن، وهما فهى ظغُم مسضػت ؤلا  ،(61. ق حُاء في الجعاةط هما ًطي بػى الساضػحن الجعاةٍط

 وان محمىز ػامي الباضوزي ضاةسا لها في ملط واإلاـطق الػطبي.

الـػطاء هم أهثر الىاغ  زم حاءث فترة الطوىز ألازبي التي أكابذ الـػط دلىكا، ألن  

 وامخس  " ،ئحؼاػا بالىاكؼ، فالخمٌى الفىطي والثلافي أغلبه ضوىز ؿػطي في حل اإلاُازًً

شلً حتى أوادط اللطن الخاػؼ غـط ححن بسأ ٌؼطي في املجخمؼ اهخػاؾ واغس باػخئىاف 

 .(96. ق ،6331، بً كُىت) النهىن بػس الاهىؼاض بفػل غىامل مذخلفت زادلُت وداضحُت"

حمُؼ الـػطاء، أو كل هُف ًيىن الـػط مً  –الـػط بسأمىص – الٌبُػتفلس ؿغلذ 

؟ ألم ًىظفها أبى اللاػم  الطمت والٌبُػت الـاغط الىبحر ش ي ؟ ألم حؼتهى  زون الٌبُػت

ا حمالُا لُىكظ بها اإلاـاغط والىفىغ ؟ ألم ًىزغها الػمىزي الحؼً  الـابي جىظُفا زىٍض

معحها بياػاث ؿػطه وهصلً وان ؿأن ئدىاهه الـػطاء في الجعاةط، فلىضوا بها لىحاث ؟  ٍو

ً، ( بلُذ حُت هابوت محخفظت بألىانها وفُى ًىابُػها  .(1006غٍى

ولػل ًبُػت أضن الجعاةط ال جلل سحطا وحماال غً غحرها حتى ال حغطي الـػطاء، 

ذلسون مظاهطها بللاةس جبلى واللالةس غلى اللسوض.  فُخغىىن بها ٍو

 جمالياث املجال الطبيعي في البادًت من خالل شعش ألامير عبذ اللادس

واااااااااااااط ا ألماااااااااااااطب  كاااااااااااااس هاااااااااااااام  فاااااااااااااي الح   ًااااااااااااا غااااااااااااااَشضر
 

 إلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااحب  الباااااااااااااااااااااااااااااااااسَو واللفاااااااااااااااااااااااااااااااااط
ر
 وغااااااااااااااااااااااااااااااااااشال

 (671، ز.ث، ق. كُام)
اااااااااااااااااااااااااااااااها

 
حملا  م 

 
 داااااااااااااااااااااااااااااف

ر
ً  بُىجااااااااااااااااااااااااااااااا م  ال جاااااااااااااااااااااااااااااصم 

 
ً  بُااااااااااااااااااااااااااىث  الٌااااااااااااااااااااااااااحَن وال جااااااااااااااااااااااااااط  وجمااااااااااااااااااااااااااااسح

 
وي  حػلاااااااااااااااام  مااااااااااااااااا فااااااااااااااااي البااااااااااااااااسو حػااااااااااااااااصض 

 لىهىااااااااااااااااذ 
 

ااااااااااطض  لىااااااااااً  حهلااااااااااذ  وهاااااااااام فااااااااااي الجهااااااااااَل مااااااااااً ه 
 

مً دالٌ ألابُاث الؼابلت هجس ألامحر غبس اللازض ًفذط بحُاة البازًت ملاضهت بحُاة 

حىم ألامحر غبس اللازض آلُت اإلاىٌم، وأزاة اإلاـاهسة   الحىاهط في شلً العمً، ٍو

خه حٌى البازًت، فُذاًب مً ضأي في البازًت غحر  خه، أن في الاػخسالٌ وجسغُم ضٍؤ ضٍؤ

بل حتى اػخٌالع لحُاة  ،الحىم لم ًىً مؼدىسا ال غلى مـاهسة أو مػاٌـت أو مـاضهت
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ه مً مفادط ومىاظط وكُم  خحؼط ألامحر غبس اللازض غً مً ئالبازًت وما جحٍى ًجابُت، ٍو

برظ أن إلاً حهل أمطا غازاه هما ًلاٌ في الحىمت، وأن الجهل بالص يء  حهل حُاة البازًت، ٍو

 :  (، ز.ثكُام) ومً ألاؿػاض التي حغنى بها ألامحر ئعجابا بالبازًت هصهط هثحرة. ااض ًحمل أهط 

ااااااااااااا ُر  أو هىااااااااااااذ  أكاااااااااااابحذ  فااااااااااااي ال ااااااااااااحطاَء مطجل
 

 ضماااااااااااااااااااااال  بااااااااااااااااااااه الحلبااااااااااااااااااااااء  
 
 والااااااااااااااااااااسضض  بؼاااااااااااااااااااااي

 
هاااااااااااااااااا  فاااااااااااااااااي ضوهااااااااااااااااات  كاااااااااااااااااس ضاق  مىظط 

 أو حلااااااااااااااااذ 
 

 بىااااااااااااااااااااااااااَل لااااااااااااااااااااااااااااىن  حمُاااااااااااااااااااااااااال  ؿُاااااااااااااااااااااااااام  غٌاااااااااااااااااااااااااط
 

ا
ر
ا ًاااااااااااااااااااااااااب مىدـلاااااااااااااااااااااااااا ً  وؼااااااااااااااااااااااااُمر  حؼخيـااااااااااااااااااااااال

 
اااااااااااااااس    فااااااااااااااي الااااااااااااااااطوَ  لاااااااااااااام ًمااااااااااااااطض غلااااااااااااااى كاااااااااااااااصضًٍع

 
ااااااااااااااااه  فااااااااااااااااي كاااااااااااااااابَح لُاااااااااااااااال  هاااااااااااااااااج  هاهخ 

 أو هىااااااااااااااااذ 
 

 فاااااااااااااااااااي مااااااااااااااااااااطكب  أو حااااااااااااااااااااالذ  باااااااااااااااااااالىظط
 غلااااااااااااااااااااىث 

 
ااااااااااااااااااااها ٌَ  فاااااااااااااااااااي وااااااااااااااااااال وحاااااااااااااااااااه  ماااااااااااااااااااً بؼاة

 ضأًاااااااااااااااااااذ 
 

ا ماااااااااً الاااااااااىحَف ًط اااااااااى أًُاااااااااب  ال اااااااااجط
ر
 ػطباااااااااا
 

مً دالٌ ألابُاث اإلاسوهت أغاله مً ؿػط ألامحر غبس اللازض هجسه معجبا بالبِئت 

ت، وأبط  ط ؿػطي كىي، فلىض اهبؼاي ؤلاوؼان ال حطاٍو ظ ئعجابه مً دالٌ لغت وجلٍى

بال حطاء واضجُاحه في حلىػه غلى بؼاي الطمل الىاغم الصي جخذلله وجعضهـه حباث 

ػتز ألامحر غبس اللازض  الحلباء وهي مً ال جط اللغحر مـبها ئًاها بالسضض والجىاهط، َو

ث هما ًحسر ملفخا ألاشهان ئلى ًُب وكفاء وهلاء هىاء البا زًت بػُسا غً ول كصاضة أو جلٍى

في الحىاهط، فالبازًت هي البِئت ال حُت باإلاػاًحر الػلمُت، ومؼ كفاء وهلاء هىاء البازًت 

ًخغنى ألامحر غبس اللازض بلُلها وما ًلُه مً فتراث حتى اهبالج اللبح، غىسها ًىبهط الىاظط ئلى 

 ى الىظط والخأمل وهى اللىفي الطوحاوي.حماٌ ًبُػت البازًت، هُف ال ًطهع ألامحر غل

والخيل لذي ألامير بين البعذ الحاجي، وألابعاد  شجشة البيعت، الخيمت والزمالت،

ت   الشمٍز

ً، واإلاـخغلحن  اهخماماحخلذ الطمىظ ححزا هبحرا مً  الفالػفت والػلماء واإلافىٍط

باألهثروبىلىحُا والفىليلىض إلزضاههم لسوضها الحُىي، لِؽ فلٍ في حُاة ؤلاوؼان 

ت والفىُت  ،الاحخماغُت والثلافُت بل أًوا في اهخماماجه ال خلُت، وإبساغاجه الفىٍط

ىلط مهم في حـىُل وألازبُت، فالطمىظ أبسغها املجخمؼ وألافطاز، وهي في الىكذ هفؼه غ

تهم الثلافُت.  وإغازة حـىُل هٍى
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 : كيفيت التىليذ والغشض من التىظيف الشمز

أي هى الخػبحر غحر  ،: "ؤلاًحاء مً مػاوي الطمع في الاكٌال  هما ًصهط "غىُمي هالٌ"

باؿط غً الىىايي الىفؼُت اإلاؼخترة التي ال جلىي غلى أزائها اللغت في زالالتها الىهػُت، اإلا

م ؤلازاضة الىفؼُت ال  والطمع هى الللت بحن الصاث وألاؿُاء بحُث جخىلس اإلاـاغط غً ًٍط

ح" م الدؼمُت والخلٍط  .(939 .، ق6399 غىُمي،( غً ًٍط

ػىز أكل ولمت "الطمع" ومػىاه ئلى غلىض كسًمت حسا، فهي غىس الُىهان جسٌ غلى  َو

ب، غالمت حؼً الوُافت، وولمت الطمع   كٌػت مً فذاض، أو دعف جلسم ئلى العاةط الغٍط

"symbole"  مـخلت مً فػل ًىهاوي ًحمل مػنى الطمي اإلاـترن"jeter ensemble"  أي

 .(6391، ألاًىبي( اؿتران ؿِئحن في مجطي واحس، وجىحُسهما"

فاث الطمع هجس" ؿاضلع بحرغ  و"فطزهاهس  Peirce "(1839 –1914)هصلً مً بحن حػٍط

فا للطمع فُسضحه  ًلسم Fernand de Saussure" (1857–1915)"زوػىػحر "بحرغ" حػٍط

فه الػام لئلؿاضة زم الطمع  index: التي حـمل اللىضة أو ألاًلىهت والسلُل  همً حػٍط

symboleبحرغ" ٌـحر ئلى اإلاىهىع أو الص يء اإلاـاض ئلُه، غلى أػاغ  ، فالطمع هما ًصهط"

أو اضجباي في الخلىضاث وألافياض، غلى أهه ٌػني شلً  ،مً كاهىن أو كاغسة، أو غازة أو اجفاق

الص يء، فالػالكت بحن الطمع واإلاػنى الصي ٌـحر ئلُه لِؼذ غالكت ًبُػُت، بل غالكت حؼدىس 

دؼؼ مفهىم الطمع ئلى اجفاق بحن الصًً ٌؼخذسمىن الط  مع غلى أهه ٌـحر ئلى مػنى محسز، ٍو

ً وػاةط ؤلاؿاضاث اإلاػطوفت أو اإلاخفم غليها م ،والجمل والىخب ،لِـمل اليلماث والػباضاث

السوض الصي ًلػبه ال خم الصي ًلىم بػملُت  "بحرغ" كبل اإلاؼخذسمحن لها، وللس أهس

ل الطمع، فاإلاإوٌ أو اإلافؼط ٌػس الػىلط الثالث واإلاهم في الػالكت بحن الص يء  جفؼحر أو جأٍو

 وهصا ألامط الصي ٌـحر ئلُه 1أو الطمع واإلاػنى الصي ًيؼبه ئلُه شلً اإلاإوٌ أو اإلافؼط

ل الطمع مً دالٌ اإلالابلت التي ًجطيها الباحث  ال ًخحلم ئال ،"بحرغ" في غملُت جحلُل وجأٍو

حن وحفظت الترار الـػبي بىحه داق.  مؼ فئاث املجخمؼ، ومؼ ؤلادباٍض

ت فلس ظهطث همصهب أزبي له ملٌلحاجه في الىلف الثاوي مً اللطن  أما الطمٍع

 "أنها حؼدىس  : "دمحم مىسوض" الخاػؼ غـط، ئال أن أكىلها الفلؼفُت مىغلت في اللسم، ًطي 

 

                                                           

:  مً مىكؼ ؤلاهترهذ .ألاهثروبىلىجيا والفلكلىس ومىاهج التحليل الشمزي ، الؼُس ألاػىز  1 
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ثالُت أفالًىن، وهي التي جىىط حلاةم ألاؿُاء الخاضحُت املحؼىػت وجطاها حؼدىس ئلى م فُما

 .)ز.ث الػطبي،( في الحلُلت ضمعا للحلاةم اإلاثالُت البػُسة غً غاإلاىا املحؼىغ"

ت في وـأتها مىاوةت للىاكػُت الٌبُػُت، وواهذ جدؼم بٌابؼ الغمىن،   وواهذ الطمٍع

بتفمنهم مً وكؼ في ؿبان  ىفط مً  ،ألالغاظ اإلاػلسة والغٍط مما حػل اإلاخللي ٌػعف ٍو

ئهخاحهم غمىما، وكس حسز بػى املخخلحن في هصا املجاٌ أهم الخلاةم التي ججػل مً 

، مً بحن هإالء ًصهط "غبس الحمُس ًىوؽ"
ر
ت مصهبا ملبىال ت اإلالبىلت هي  الطمٍع : أن الطمٍع

ب ئلى اػخذسام كىاه ؤلازضاهُت، وجىظُف التي جطجىع غلى الفهم ؤلاوؼاوي وجسفؼ اللاض 

حىاػه للىكٌى ئلى السالالث واإلاػاوي التي حعجع غً جبلُغها اللغت اإلاخساولت، واإلاخػاضف 

 .(6319 ،غبس الحمُس ًىوؽ (غليها

ووان ضواز اإلاصهب الطمعي كس وظفىا ضمىظا مذخلفت ومخباًىت منها ضمىظ شاث أكٌى 

ذُت، وإشا  .زًيُت وفلؼفُت، وأدطي حػىز ئلى أكٌى بُئُت وجطازُتوضمىظ أدطي لها أكٌى  جاٍض

ما حؼاءلىا غً الغطن مً جىظُف هصه الطمىظ، هجس أن الطمع وظف إلاػالجت اإلاـاول 

ؤلاوؼاهُت وألادالكُت الػامت، بىاػٌت الخُاٌ وجلىضاجه، وهصه الخلىضاث جيىن غالبا 

ببػى اإلاظاهط  –هما أؿطها– بػُسة غً مـاول واكؼ الحُاة، وغالبا ما ًطجبٍ الطمع

مً دالٌ  الٌبُػُت أو الحُىاهُت، وول شلً كلس ئهجا  غملُت الخىحُه للؼلىن البـطي،

"غبس الحمُس ًىوؽ" في هصا اللسز ئلى  ئزضان الفطز للحلاةم الىفؼُت وألادالكُت، ًصهب

ئظهاضها، فال : "الطمىظ هي مػُاض الخفاهم، ووػُلت لخلُُس الحلاةم وجِؼحر  اللٌى بأن

ٌؼخغني غنها مجخمؼ، وهثحرا ما جلىػه الـػىب مً كىاهحن غامت، وكىاغس الؼلىن،  

ئهما هى محاوالث لىهؼ هظام ًمىً أن ًثبذ السغاةم ألػلااىب ضمعي ًحمس  .وأكٌى للفً

هما ًمىىىا هصلً مً دالٌ الطمع  ،(636 .ق ،6319 ،غبس الحمُس، ًىوؽ (اػخذسامه"

ت للمجخمؼ هما ًمىً أن ًيىن الطمع مطآة غاهؼت ألوهاع  ،مػطفت اللُم الطوحُت والحواٍض

 املجخمؼ الاحخماغُت، وحالخه الىفؼُت والىحساهُت.

ت الاكتذاء الىبىي، وامليالد الصياس ي للذولت  الشجشة بين سمٍز

ت هما واهذ لها للس احخلذ شجطة السضزاضة ه جطة مً أشجاض ا لبازًت، مياهت ضمٍع

تها شاث البػس السًني والطويي جبرظ مسي جمؼً ألامحر غبس اللازض  وظُفت مازًت، فياهذ ضمٍع

والتي واهذ كس جمذ جحذ ال جطة  ،هللا غلُه وػلم كلااااىباالكخساء بالبُػت في غهس الىبي 

م كىله حػالى "للس ضض ي هللا غً اإلاىمىحن ئش ًباٌػىهً جحذ  : هما حاء في اللطآن الىٍط
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ال جطة"، وال جطة بمذخلف أهىاغها جىسض  همً الـػاةط الػاإلاُت، ه جطة الخحن، أو 

خىن  ت وزاللت الؼالم  ،شجطة الٍع تها بالىىض والؼالم وؤلاداء، وحػىز ضمٍع والتي اضجبٌذ ضمٍع

خىن ئلى غهس الىبي هى  غلُه الؼالم هم ا شهط في الػسًس مً الىخب مً دالٌ شجطة الٍع

م شهطث ال جطة  ر، وفي اللطآن الىٍط مطة. وأضاز ألامحر مً دالٌ  ػخحناإلالسػت وهخب الخاٍض

مت في الىفىغ لسي أجباغه باحسار  وإحسار ؿػىض  ،اللُام باإلاباٌػت جحذ ال جطة بث الػٍع

ٍت وغسم كسضتها كٌُػت مؼ اإلاطحلت والىاكؼ الؼاةس الصي وان ٌـهس اهلؼام اللباةل الجعاةط 

حن، فلس  غلى ئًجاز كُازة وضاًت مىحسة، وظلم املحخلحن وحبروتهم وحطاةمهم هس الجعاةٍط

ت والخحطض مً الؼٌُطة الظاإلات، وجحلُم الػسٌ  وان ألامحر غبس اللازض مإمىا وغاؿلا للحٍط

حن فحؼب بل ليل ؤلاوؼاهُت، ووان ًيـس الىكى  ٌ ئلى مطحلت مً ؤلاداء لِؽ للجعاةٍط

 وؼاوي.ؤلا

وفي مجاٌ الحسًث غً البػس ؤلاوؼاوي وؤلاداء السًني لسي ألامحر غبس اللازض، فىجسه 

مً دالٌ بػى آزاضه اإلاسوهت، وجحسًسا هخابه "شهطي الػاكل وجىبُه الغافل" ًىضز ما 

  : مومىهه

"وأػاغ السًاهت وأكىلها ال دالف فيها بحن ألاهبُاء مً آزم ئلى دمحم، فيلهم 

ئلى جىحُس هللا وحػظُمه، واغخلاز أهه غلت ول ش يء، وال غلت ًسغىن الخلم 

لى حفظ الىفؽ والػلل واليؼل واإلااٌ، فهصه إو –ػبحاهه وحػالى–لىحىزه هى

اليلُاث الخمؽ ال دالف فيها بحن ألاهبُاء، وحمُؼ الـطاتؼ مخفلت غليها 

 .ز.ث، ألامحر غبس اللازض) ".وحاكلها ئلى حػظُم هللا، والـفلت غلى مذلىكاجه

  (37 ق.

ئن الحوىض اإلاالحظ لل جطة أو اػخحواضها مً كبل ؤلاوؼان في أحسار حُاجه أو ما 

فُه زاللت غلى وحىز غالكت ووحسة جطابٍ بحن ؤلاوؼان والٌبُػت، هما  ،ًماضػه مً ًلىغ

ملُاغ ول ش يء لسي  نأن ح خُم ال جطة لئلوؼان وججؼُس ول ما هى ًبُعي ًطمع ئلى أ

  .((Francois, 1981 أفطاز املجخمؼ العضا ي ًيبغي أن ًيىن ئوؼاهُا

تلحُث أن ؤلاوؼان وان ًطي في ال جطة ملسضا لحُاجه وجلبُت  فهي  ،حاحُاجه الوطوٍض

بني بِخه مً حصع أغلانها لىؼ مً دـبها ول  ،التي ًأول مً زماضها، ٍو خسفأ بحٌبها، ٍو ٍو

 أزواجه البُدُت، فياهذ باليؼبت له هي الحُاة.
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 وواهذ البُػت التي جمذ جحذ ال جطة هما ًلي :

"ميحرلا نمحرلا هللا مسب وكلي غلى ػُسها دمحم الصي ال هبي بػهسه، الحمس هلل 

وججخمؼ  الصي حػل هلب ؤلامام مً مهماث السًً لخلان به الىفىغ وألامىاٌ،

ولمت اإلاؼلمحن، واللالة والؼالم غلى ػُس اإلاطػلحن وآله وأصحابه أحمػحن، 

ئن هللا ًحمي بالؼلٌان ما ال ًحمي باللطآن،  كلااااى هللا غلُه وػلم: فلاٌ  وبػس

هوب فُه الجهل فما بالً بعماهىا الصي و هصا في العمان الصي فان فُه الػسٌ، 

الحم، ولم ًظهط له أزط، حتى أن أغساء هللا  هثر فُه الباًل، واهدـط ودفي فُه

ً، مليىا هثحرا مً بالز ؤلاػالم، وحـدذ اليلمت وادخل الىظام، ولم ًجس  اليافٍط

الىاغ للخالهم ػبُال، وال مً ًيىن للجهاز زلُال، فلجئىا ئلى هللا حػالى وػألىه 

الحل فما وحسوا مً جخفم غلُه ولمت أهل  ،أن ًِؼط لهم مً ًلىم بأمط زًنهم

...فاغخصض ئليهم  والػلس ػىي الؼُس محي السًً بً ملٌفى بً املخخاض لىماله

وضأي أن ولسه مؼخػس لهصا ألامط فحُيئص وافلهم غلى هلبه  بىبر ػىه ...

...فاحخمؼ أهل الحل والػلس وباٌػىه مً غحر ًلب مىه لئلماضة، بل  وهلطجه

 (99ق.  ،1009 ،غمحراوي ( ".باٌػىه ضغما غىه... 

ت في هص ي مباٌػتي ألامحر غبس اللازض فلس امخاظث بالفلاحت وكىة وح ٌى الحطهت اللغٍى

حن الػطب   البُان، فحري اإلاخلسمىن مً اللغٍى

"أن الػطب ئهما فولذ بالبُان والفلاحت، وحال مىٌلها في اللسوض، وكبلخه 

الىفىغ ألػالُب حؼىت وإؿاضاث لٌُفت جىؼبه بُاها وجلىضه في الللىب 

طا" بسو أن  (،67. ق ،1006، أبى غلي الحؼً بً ضؿُم اللحرواوي) جلٍى ٍو

الصي وان غلُه الىخاب وألاةمت  هص ي اإلاباٌػخحن ًىـفان اإلاؼخىي اللغىي 

بحن غً غالكتهم واضجباًهم باإلاىضور اللغىي وألازبي، وشلً  والخٌباء آهصان، ٍو

بً، مً دالٌ زكت الخػبحر، وادخُاض اللفظ، وجىظُف البسٌؼ، وحؼً الؼ

  (123 ق. ،1009 ،لىحِص ي) .وحىزة الخألُف

ت و   اح الخطط الحشبيت لألمير جهإالخيمت بين الشمٍز

 :  ، ز.ث(كُام) مً بحن ألاؿػاض التي هظمها ألامحر غبس اللازض في هصا الـأن هصهط

ً  بااااااااااااااااااال أهلااااااااااااااااااى وحاااااااااااااااااااز  بهاااااااااااااااااااا هااااااااااااااااااا اإلاؼاااااااااااااااااا  جطاب 
 

اااااااااااااااااااااااااااط
 
ى ٌَ والب   الغمااااااااااااااااااااااااااااةَم با كااااااااااااااااااااااااااااا

 كاااااااااااااااااااااااااااىم 
 

للاااااااااااااى الخُاااااااااااااام  وكاااااااااااااس 
 
اااااااااااااسثه

 
غ
 
ااااااااااااافذ بهاااااااااااااا ف  ك 

 
اااااااااااااااااااط ه  َم الع  ااااااااااااااااااذ بااااااااااااااااااااألهج   مثاااااااااااااااااال  الؼاااااااااااااااااااماَء ظه 
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ه
 
لااااااااااااااسك  ً  

ر
ى كااااااااااااااىال ااااااااااااااى كااااااااااااااس مطاااااااااااااا  

 
ول
 
 كاااااااااااااااٌ ألا

 
لااااااااااااااااااال  وغلاااااااااااااااااااال  ومااااااااااااااااااااا للحااااااااااااااااااااااَم مااااااااااااااااااااً غحاااااااااااااااااااار

 
 ه
 

ااااااااااااااااااااااااه   ً  ًظهااااااااااااااااااااااااط  فااااااااااااااااااااااااي بِخااااااااااااااااااااااااحن ضوهل  ؼاااااااااااااااااااااااا  الح 
 

اااااااااااااػط
 
اااااااااااااػَط أو بِاااااااااااااذ  ماااااااااااااً الـ ـَ  ماااااااااااااً ال

 بِاااااااااااااذ 
 

ىااااااااااااااااااا ئن أجااااااااااااااااااذ غىااااااااااااااااااس الػصاااااااااااااااااا ي جذاااااااااااااااااال    أوػام 
 

ط اااااااااااااااااااااااااااح  طغَس بال  
ر
ها هاااااااااااااااااااااااااااسوي الاااااااااااااااااااااااااااا  أكااااااااااااااااااااااااااىات 

 

ت غلى  ،ًىاكل ألامحر غبس اللازض ئعجابه بالبازًت فِـبه جطابها باإلاؼً وهصا زاللت وضمٍع

 حب املجاٌ والخمؼً به، هما ٌعجب بالخُام وػىنى الخُم، فحري أن هطب الخُام 

نها الىجىم ألاظهط، هما ًمعج  سه ضوهلا وبهاء حتى ٌغسو والؼماء جٍع في املجاٌ الٌبُعي ًٍع

ت مظهط وججلي الحؼً مً دالٌ كطن الـػط، وكىاغت ألامحر غبس  اللازض وببراغت لغٍى

دُمت الـػط، وهالهما كىػت ال ًخلنها ئال مً حاظ ؿػىضا ضكُلا ودُاال واػػا في ألاولى، 

 ومػطفت وحطفت وإجلان في الثاهُت.

 جحمل الخُمت ضمىظا وزالالث مخػسزة ئنها جطمع لللىاغت اللاةمت غلى اإلاىاضز الصاجُت

فهي جلىؼ مً اللىف والـػط التي ججع مً الغىم واإلااغع غلى الخىالي، أو  ،ملجخمؼ البازًت

مً وبط ؤلابل، حؼهط غلى ئغساز وجليُؼ مازتها ألاولُت أهامل اليؼاء، ئنها ضمع الاهخفاء 

الاكخلازي اللاةم غلى الخىمُت اإلاؼخسامت للمىضز ألاكلي املحلي، هصا مً هاحُت البػس 

ت زلافُت فالخُمت ضمع الـطف والحُاء، ومً هاحُت الحطب ئنها اإلاأوي الاكخلازي ، ومً ظاٍو

واإلاؼدـفى اإلاخىلل، بل ئنها ؿيلذ الىىاة ألاولى لػاكمت أو ظمالت ألامحر غبس اللازض.  

لفها "محرلى  :   بلىلاه Maurice Merleau-Pontyبىهتي"  ٍو

.. ٌـيل وؼلا همً ."ًيخلب الجؼس هص يء مسضن وهىُان مسضن لؤلؿُاء

أوؼاق أدطي جلىش حمُػها باليىن بحثا غً مػنى وغً زاللت. فاشا واهذ ول 

ألاؿُاء ال جسضن ئال مً دالٌ اضجباًها بهصا اليىن الالمخىاهي الامخساز، فان 

هه ئحؼسها ال ًىحس في الفواء ما هُىىهت الجؼس جىمً أًوا في اضجباًه بيىن 

  (Merleau-Ponty, 1945, p. 173) ".الفواء

سًه مً مسهُحن ووؼاء وؿُىخ  : ووان ألامحر غبس اللازض حؼب أزًب حطب  " حمؼ مٍإ

ووان غمازها وهىاتها (، 131ق.  ،6399حطب، ( في غاكمت مخىللت ػماها العمالت."

ت ت ألامحًر التي حُث  ،ألاػاػُت هي الخُمت، حُث ؿيل مجمىغها غاكمت السولت الجعاةٍط

 ،والعمالت التي وان ًللسها ألامحر وفم البػس اللغىي مً العمل فللذ غً الحىاهط،

 والتي حػني دفت الحمل وػطغت الاهخلاٌ والخىلل.
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ذُت  ،وواهذ العمالت لسي الفطوؼُحن غحر مػطوفت ومػىاها مجهىال فمً ألازلت الخاٍض

ؽ فُلُب بؼلىي ظمالت ألامحر، بُت السالت غلى شلً، أهه إلاا أدبر اإلالً لَى وان كس  الخلٍط

 Qu est ce que la Smala ! .(Lucas-Dubreton, 1987)ػأٌ مً حاءه بالخبر 

حن كلُلت  وجبلى العمالت مً حُث الىاكؼ في هخاباث اإلاإضدحن وبذاكت منهم الجعاةٍط

الحظ، مً شلً أن أبا اللاػم ػػس هللا لم ًصهطها وهى ًخحسر غً الفترة في هخابه 

ىُت، وحتى ألامحر  ن إغبس اللازض هفؼه لم ًصهط في زًىان ؿػطه اػم العمالت، و الحطهت الًى

ع مً الؼباكحن للىخابت غً ألامحر غبس اللازض فلس دلها بؼخت  ،وان السهخىض ًحيى بىغٍع

أػٌط في هخابه ألامحر غبس اللازض ضاةس الىفا  الجعاةطي، وألامط شاجه باليؼبت للصًً غاكطوا 

الؼٌىض في هخاب ًلىع ػػس الؼػىز البً غىزة ئش هجس غسزا مً  ،الحسر وهخبىا غنها

ت الػمطاهُت أنها اهٌللذ مً الٍطف ت وجىػػذ  -اإلاعاضي. واإلاالحظ غً الؼُاػت ألامحًر اللٍط

لدـمل مسها هثحرة ػاحلُت وزادلُت ؿيلذ منها حعاما زفاغُا وضباًاث هجىمُت، زم 

ها ئلى اإلاسًىت اإلاخىللت ومن ،جطاحػذ هصه الؼُاػت بؼلىي هصه اإلاسن ئلى الٍطف واللفاض

  .(1000 ،غمحراوي ( "اظمالت"

ووان ادخُاض املجاٌ مً كبل ألامحر غبس اللازض كس فطن غلى حِف الاحخالٌ الخحطن 

دلىكا كػىبت اإلاطجفػاث والهواب،  ،حبرا وفم الخواَضؽ التي ًحفل بها هصا املجاٌ

س حُىؿه ئنهاوا وحػبا، ئنها دٌٍ الخمىكؼ وشواء ادخُاض  وهصا ولىج اإلاىذفواث وول هصا ًٍع

ـاٌ بُجى مخحسزا في مجلؽ الىىاب   ألاماهً الاػتراجُجُت، وهصا ما اغترف به اإلااَض

ض غلُه، ئنها في اإلايان ؟ ئنها جىمً في اػخحالت الػثى  " هل حػلمىن أًً جىمً كىجه : الفطوس ي

لُا، وفي جىفط اإلاُاه، ئنها جىمً في حُاة الطحاٌ... هصا  الطحب الىاػؼ وفي حطاضة ؿمؽ ئفٍط

 . (91، ق. 6399 ،الػماز ملٌفى ًالغ) هى ػط كىجه"

ئن الخىاكل والاجلاٌ بحن الٍطف واإلاسًىت لم ًىلٌؼ غلى غهس ألامحر غبس اللازض، ووان 

ىُت وزًيُت، مدـبػت بطو  السًً ؤلاػالمي، ألامحر غبس اللازض كس  جمىً مً بىاء زولت ًو

ىُت هسفها محاضبت الػسو والخفاغل مؼ الػالم  كاةمت غلى ألادالق والدؼامح والػسالت، وًو

الخاضجي، أهثر مً اػخذسامها في اللواء غلى اإلاػاضهت السادلُت وحماًت اإلالالح واإلاىاكؼ، 

ً ،السًً وحسه فمهام السولت لِؽ فلٍ السفاع غً مً  بل واهذ زفاغا أًوا غً الًى

أو اإلاسًىت، واػخغالٌ ول اإلالازض واإلاىاضز  ػىاء في مجاٌ الٍطف ،ول الٌاكاث دالٌ ججمُؼ

تها ت أو الاكخلازًت لخسمت السولت وجلٍى   .(6333 ،ظضوخي) البـٍط
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 : ، ز. ث(كُام) وفي مجاٌ الاغتزاظ بالبازًت وكُم ػاهىيها و جل أؿػاض ألامحر هما ًلي

 مااااااااااااااااا فااااااااااااااااي البااااااااااااااااساوَة مااااااااااااااااً غُااااااااااااااااب  جااااااااااااااااصم  بااااااااااااااااه
 

 وؤلاحؼااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  بالباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسض
 
 ئال اإلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطوءة

 
 الجؼااااااااااااااااااااَم فيهااااااااااااااااااااا غحاااااااااااااااااااار دافُااااااااااااااااااااات  

 
 وصااااااااااااااااااااحت

 
ااااااااااااااط  الػُااااااااااااااب  والااااااااااااااساء  مللااااااااااااااىض  غلااااااااااااااى الحو 

 
ًَ غااااااااؾ  ماااااااسي  ماااااااً لااااااام ًماااااااذ غىاااااااسها باااااااالٌػ

 
مااااااااااااااااااااط ٌ  دلاااااااااااااااااااام  هللَا فااااااااااااااااااااي الػ  ً  أًااااااااااااااااااااى  فااااااااااااااااااااىح

 

البازًت، فحري أن البازًت لِؽ لها غُب جصم به، زم ًخٌطق ألامحر غبس اللازض ئلى كُم 

فهي مجاٌ كُم اإلاطوءة وؤلاحؼان، وأهلها مػافىن ألابسان، بػُسًً غً ألامطان وألاػلام، 

 فحري أن مً لم ًمذ مً أهل البازًت بالٌػً  ،زم هىدـف هفثاث زًمىغطافُت لسي ألامحر

ئنها  أًٌى دلم هللا في الػمط.في الحطب أو اإلاىاحهت، ًاٌ غمطه، فأهل البازًت حؼبه 

البازًت التي واهذ ميىها أػاػُا في زولت ألامحر غبس اللازض في الػسًس مً ألاوكاث واإلاطاحل ال 

ػُما منها التي ؿهسث حىازر حطحت، حُث ؿيلذ كاغسة أػاػُت الحخوان الجُىؾ، 

فُت هما ؿيلذ مىكػا إلوـاء وحـىُل الػاكمت اإلاخىللت، حُث ًلٌى مإػؽ الجغطا

 ٌ   حان باجِؼذ) "أن ؤلاإلاام بالسولت ال ًىفلل غً ؤلاإلاام باألضن" : الؼُاػُت ضاجع

ىىفانو    15).ق ،6391 ،ٍض
  

وفي ئًاض جىظُم اإلايان فىجس أن ألامحر غبس اللازض كس كام بدىظُم مياوي معزوج بحن 

الفطوؼُت مً ػتراجُجُت الحطبُت هس الجُىؾ والا الٍطف واإلاسًىت، وهصا هظطا للظطوف 

املخُاٌ الجمعي في حهت، ومً حهت أدطي جحلُم هُىىهت محؼىػت ومازلت في الىفىغ و

ت حافظت ومخحىمت  حن في شلً الىكذ، مً دالٌ ئؿػاضهم بىحىز ػلٌت أمحًر  للجعاةٍط

في املجاٌ الجغطافي في جلً الفترة، هما ًمىىىا هصلً أن وؼخيبٍ حب الجعاةطي ألضهه 

ت هيواضجباًه بها   ،"الػطن" وهي "الـطف" وزفاغه غنها، فاألضن هما في الثلافت الجعاةٍط

ي وهصا ما مىً للُم البازًت أن جظل فاغلت في هفؼُت الفطز الجعاةطي محللت له الاضجبا

بحن اإلاسًىت والٍطف أو البازًت في جلً  بأضهه، هما ػاهمذ في كىاغت حؼط واكل ومؼخمط

  الفترة العمىُت.

 البادًت : الشمز والىظيفت الحشبيت لخيل حيىانا

ال ػُما الخُل ألاكُلت أو ألاكاةل  ،ألهل البازًت كلت ولؼ ؿسًس بتربُت الخُل واكخىائها

 أو ألاكاًل منها، وأٌو زوافػهم في شلً هى ما ٌػخلسوهه حٌى الخُل، حُث ٌػخلسون أن لها
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غلُه  وهصا هابؼ مً أكىالهكلت وزُلت بالٌالؼ والؼػس، وأن ظهىضها مجلبت للػع والفذط، 

"الخُل مػلىز في هىاكيها الخحر ئلى ًىم اللُامت"، وكىله غلُه اللالة  :اللالة والؼالم 

"أغطافها أزفاؤها وأشهابها مصابها" والخُل ألاكُلت أو ألاكاةل هي التي  : والؼالم في الخُل

حافظ مطبىها غلى أوؼابها، فُيؼبىنها أضومت أضومت   ىوبٌىا بٌىا حتًثبذ أكلها، ٍو

 ومً أكىاٌ ألامحر غبس اللازض في شلً هجس الىكٌى ئلى ضػنها ألاكُل الصي جحسضث مىه.

 (.، ز. ثكُام(

ااااااااااااااااااااااااااااااااه   خ 
 
اااااااااااااااااااااااااااااااا فىبغ ااااااااااااااااااااااااااااااااُس  أحُاهر ااااااااااااااااااااااااااااااااَهط  الل  ب 

 
 ه
 

غااااااااااااااط
 
 فاللااااااااااااااُس  مىااااااااااااااا مااااااااااااااسي ألاوكاااااااااااااااَث فااااااااااااااي ش

 
اااااااااااااااااااها و 

 
 حُاااااااااااااااااااَز الخُااااااااااااااااااَل هطه

ً  فااااااااااااااااااىق   وهحاااااااااااااااااا
 

لاااااااااااااااااااااااااااط
 
ٌَ و الخ  ألاهفاااااااااااااااااااااااااااا

 
ىااااااااااااااااااااااااااات ها ٍظ

 
 ؿااااااااااااااااااااااااااالُل

 
ٌاااااااااااااااااااااااااضز  

 
هاااااااااااااااااااااااااه  الااااااااااااااااااااااااىحف  و الغااااااااااااااااااااااااعالن  هلحل 
 

اااااااااااااامط ااااااااااااااى مااااااااااااااً الو  ىج 
 
 غلااااااااااااااى الَبػاااااااااااااااَز و مااااااااااااااا ج

 
ااااااااااااااااااااااىا

 
عل
 
 بػااااااااااااااااااااااس  مااااااااااااااااااااااا ه

ر
ااااااااااااااااااااااطو   للحااااااااااااااااااااااي لااااااااااااااااااااااُال

 
 ه
 

اااااااااااااااااااااط ه   مااااااااااااااااااااا َبهااااااااااااااااااااا لٌاااااااااااااااااااار  مااااااااااااااااااااً الى 
ر
 مىاااااااااااااااااااااَظال

 
 
 
اااااااااااااااااااااااااااااا للحاااااااااااااااااااااااااااااطَب مؼاااااااااااااااااااااااااااااطحت ىاااااااااااااااااااااااااااااا زاةمر

 
ذُل

 
 ف
 

ط ف 
 
ااااااااااااااااااااااطه  باااااااااااااااااااااااالظ ـَ  بىاااااااااااااااااااااااا  ب

 
غار  مااااااااااااااااااااااً اػااااااااااااااااااااااخ 

 
اااااااااااااااااااااااااااااااه  

 
ذاَلٌ  ً ها ماااااااااااااااااااااااااااااااً حلُاااااااااااااااااااااااااااااااب  ال 

اااااااااااااااااااااااااااااااطاب 
 
 ؿ
 

طماااااااااااااااااااااء  و لااااااااااااااااااااِؽ  حلُااااااااااااااااااااب  الىااااااااااااااااااااى 
 
ل اااااااااااااااااااالب   َق وا

 

 ،غلى احترامهم لها لوغطب البىازي ًخغىىن بجماٌ الخُل وػطغت ضهوها، ومما ًسل

أنهم ًحترمىن الخُاٌ الصي ًوُفهم أهثر مً الهجان، وغلى كاحب البِذ أن يهخم بطاهبي 

خفاءٌ الػطب هبياالخُل مً هُىفه كبل أن يهخم بط  دـاءمىن منها، ب ؤلابل، ٍو الخُل ٍو

وهصلً الفطغ الحمطاء،  ،الثالزت مٌلىق الُمحن هى اإلالبٌى في هظطهم فالحلان محجل

ػخلسون أهه ال  ،وأما ئشا وان الحلان محجل الثالزت مٌلىق الِؼاض فانهم ًدـاءمىن مىه َو

ؿاضاث الٌُبت مً الطزًئت، وللخُل كفاث خل دُاله، وبُنهم ضحاٌ ًمحزون ؤلا بس وأن ًل

  .(1009 ،الػاضف) ة منهامػلىمت ًىلم كسضها ولما هللذ واحس

أما ؤلابل فهي ػفً البازًت، ومىاكص ؤلاوؼان في بحطها الخوم، هي الطهً الطهحن الصي 

جطجىع غلُه حُاة البسواة، وهي الظاهطة الالمػت املخُفت مػا لخلً الحُاة، أًىما واهذ وان 

وكذ واحس، وهما الهىاء مػها، ووان البالء، وحُثما ػاضث ػاض الػع مػها، وػاض الفىاء في 

فانها في هفؽ الىكذ مىبؼ الغعو  ،أنها ملسض اإلاىػت واللىة والػع والؼٌىة في هظط البسوي 

هه ال بس لىا مً أن هلط اوالـط والىلمت وألالم، ولئن كلىا فيها ما ؿئىا وؿاء لىا الهىي، ف

ؼلها وكبرها وكىتها وو ،نها بلحمها ولبنها ووبطهائالبسوي في مػخلسه أن ال حُاة له ئال بها، ئش 



 …املجال وإلاوصان في البادًت : كشاءة أهثروبىلىجيت 

105 

زغامت الحُاة الاكخلازًت في البازًت ولها مً أكلاها ئلى أكلاها، فػليها ٌؼحرون  ،وبػطها

، وبها وبظهىضها ًحخمىن ًىم جلؼ ًخسفإونومً لبنها ًأولىن، ومً وبطها ًىدؼىن، وببػطها 

  .(1009 ،الػاضف) أو ًجٌز في زًاضهم بالء ،بُنهم واكػت

ٌ ومً أؿػاض ألامحر   :، ز. ث( كُام(:  غبس اللازض حٌى ؤلابل ووظاةفها ًلى

ىاااااااااااااااااااااااااا  ًاااااااااااااااااااااااااىم  الطحُاااااااااااااااااااااااااَل ئشا  ؿاااااااااااااااااااااااااسث هىازح 
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 خــاجمت

ئن البازًت همجاٌ وإوؼان مً دالٌ أؿػاض ألامحر غبس اللازض جمخاظ بحُاة بؼٌُت غحر 

ت داكت ومذخلفت غً حُاة  ؛ مػلسة، ملإها اللفاء زاةما مظاهط حُاتها جٌبػها ضمٍع

الحاهطة، اكخلاز أهلها ًلىم غلى املحلُت والاهخفاء مما جسض أغىامهم وأبلهم، ومما جىبذ 

؛ وفي البازًت جىاكل وجىاغم بحن ألاحُاٌ، ًخىاكل الـباب  أضههم مً هباجاث ومحاكُل

بازًت ٌػمطه ئوؼان مفػم بحُاة اللُم، مؼ الىباض لؤلدص مً دبراتهم وججاضبهم، ئن فواء ال

حُث ًخػلم أدالق الطحاٌ، وفلاحت الىالم، وحفظ الجىاض، وحماًت اإلاظلىم، وغحرها مً 

طي بػى الباحثحن أهىا في ظل ما هىاحهه في غاإلاىا الحسًث مً ؿطوض وظلم  الفواةل. ٍو

الحاحاث في فىط وحػصًب واهتهان لحلىق ؤلاوؼان وهطامخه، فما أحىحىا الُىم ئلي جلً 

مياهت ًلل ئليها ؤلاوؼان،  ىوأغل ىوواوؼان غاؾ حُاجه باحثا غً أػم ألامحر همخلىف

وهي  ،وهجس شلً حلُا في هخاباجه وأؿػاضه وهظطجه لليىن والىحىز ومىكؼ ؤلاوؼان مً شلً

للس كاٌ ألامحر غبس اللازض ولمت  هظطة جذخلف ولُت غً هظطة الحواضة الغطبُت اإلاػاكطة.

فاهخلط ألامحر  ،لل غىسما حسر هلاؾ بحن الٌلبت حٌى جفوُل الحاهطة أو البازًتالف

 للبازًت في كلُسة له مـهىضة واهذ محل زضاػت وجحلُل في ملالىا هصا.
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افيا   بيبليىغش
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