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 المقدمة
 

لم يكن السياب رائد  العد ر ال در ال رفدس ، سدبك فدف كدان ،دس حمي د  ال ركد  
الع ري ك التدس ارسدت  ئدائم الدةدي ة الة يد ةك  ئلمدت ئمدا ابرتدداة فصدا ل د   ةد رة 
 ايدائددداك ة مدددت لدددن السدددياب عدددائرا  اطسددداطا ل مدددل اسدددتدحاب لمك يدددر لدددن الفدددا  ين 

ةدددد العددد رت اللكتسددد ك فاسدددئم   ال ارسدددينك ف مدددف اتسددداا تةرفتدددد العددد ري     ا ددد  ط
ك يددرةك ب ي رز ددا الل حددا الفددارةس ، سددبك فددف  لدد  ل حيددات افددر ك تسددتة  ف سددب 

 التح رات ابطساطي   ال ماري  ل ا.
 اذا كاطت  ياة السدياب دد  اتسدلت فالدةدر  ال ادد ك ،دان تةرفتدد العد ري ك دد  

 ال لدد ك لددا ي دد   اغدد دت ئميصددا لددن الحدد اف لددا ب ي سددب ف دد   السددطينك  لددن ال ددراة 
 ال ةف  التفلين.

ان السددددياب لدددديس لةدددد  ا ،ددددس الطسدددد  العدددد رت ال رفددددسك فددددف  دددد  لةدددد   ،ددددس 
تكن ل ر ،  فالعكف التس ة دف  اللمل ن  الرؤيا ايماك رؤيا ال الم ،س زا ي  طسر لم

لطصددا السددياب ل ر،دد  فال ددالم  لدديس ئرمددا ا  سدديا     لدددك  ددس ل دددف فددازاة الكدد ن 
 ياتدد لبعدياةك لدذلظ سمدت دةدي تد الدا ةاطدب الد رالا اللتةدائ ة  ابطسان  ال ياة  ا

اللفتم ددد  ئ الددددف ،ائمدددد  ل يل لدددد  الدددد رس الطدددد ت   لددددد   دددد ف لددددا تحر ددددد طة ةددددد 
ل اب رائ ا ،س ت اط  الع ر  ال يداة ،دس ارم ل ايد ةك  –ف    –الع ري  التس كاطت 

اة تطدداغم لددل لدديس لددن ت امددف ،يصددا لةاطددب ئمددا  سدداب ةاطددب حفددرك  اطلددا  طدداظ  يدد
الع رك  ع ر ي م  لل ال يداة. ،السدياب العدائر لديس ل دز ب ئدن السدياب ابطسدانك 

 اةدديف  ياتددد لرا،دددا فددف اطصلددا  ةصددان ل لمدد   ا دد ةك   دد  لددا  ئددا الددا الفدد م ،ددس ت
 ات طةد الع رت.لمف م ،س لفف ة

ك يدددر لدددن الطددددا  الدددا الان ال طدددا  ال دددراة الدددذت اكتسدددفتد التةرفددد  السددديافي  ددددا  
ا فةددي ا اللرتدددب  اللت ددر  ،ددس ال دددت م ،ددس رد دد  الددطا السدديافسك ل مددد ي سددلفدد  ا

ذاتدك ،مد  افتم ت لي ف الطدا   اتةا داتصمك   دم يف مد ن ،دس اتد ن التةرفد  السديافي ك 
،لددطصم لددن اتكددت ئمددا تةرفتددد ال دا،يدد    ئيددد الددذاتس لددن   ن التسددم  فاحددار لطصةددس 



لدد  اللطصةددسك  لصددم لددن اتفددذا احددارا لددن ل دد   سددم اك  لددطصم لددن غددالا ،ددس ركدد ب ال
 غير ال د ا ،س عفاكد  حلياتد الل ر ، . 

 طتيةدد  لت تلددام الكفيددر الددذت  سددس فددد الددطا العدد رت لمسددياب ا رطددا ل اطيددد 
لدم ي دس فال طايد   الرئايد   –كلا طسن  –الفحاب الطد ت الذت ئالج  ذا الطاك بطد 

يليين ا  غيددر ابكددا يليينك ذلددظ ان الت ةددد اللحمدد فتين لددن دفددف الطدددا   الفددا  ين  كددا 
ال دددام كدددان لتةصدددا ةددد ب تةرفتدددد العددد ري  الزافدددرة فالل حيدددات اب ائيددد   اللمدددل طي ك 

 ا. ليس ط   الل الةات الطد ي  التس ا يرت   لص
 بيلاططا الع ي   ال لي  ففة ةي  التةرف  السيافي ك  لا ا   تد لدن اطددتب 

فددس ال دد يثك  ةدد طا ان الفحدداب الطددد ت الددذت ئدداين  ددذا كفيددر ،ددس تددارير العدد ر ال ر 
التةرف  غطيدا  لتط ئداك  ب يددف عدعطا ئدن التةرفد  ذاتصداك  بطدد ايمدا يعدكف لدا ة  رس 

ر اك ،مت ئن اطدد ي دالج لر مد  عد ري   دس ابئلد  لبيلكن بت  ارس اب ان يست 
 اكفدددا لددديس لتةرفددد   اب دددم ،دددس العددد ري  ال رفيددد  ال  ي ددد  لدددد  ةددداة الفحددداب الطدددد ت ل

السددياب  ةددرا  فددف لمتةرفدد  فرلتصدداك  ل سدد ا ح،ادصدداك  حار ددا ا ددم الددرؤ  التددس تسددم  
 فصا الع راة  الفةائا ال طي  التس تليزت فصا طة ةصم الع ري .

ئمددا الددرغم لددن ان  راسددتطا اللتفددذة لددن الفحدداب الطددد ت  دد ف السددياب لدد ارا 
 دددذا اللمدددلارك  اطلدددا  ا لدددت اب،دددا ة لدددن لصدددا  لكطصدددا ب تددد ئس الريدددا ة  ال دددرا ة ،دددس 

ال راسدددات الدميمددد  السدددافد ك التدددس لدددم تدددطصج لدددا  ا لطدددا اطتصاةدددد ،دددس  دددذا ال راسددد  التدددس 
 ا لددت فعددكف رئدديس اب تلددام فالةاطددب اللطصةددس  فاللطصةيددات ال  ي دد  التددس تطا لددت 

 ع ر السياب.
سدد اةا اكاطددت  للددا ب عددظ ،يددد ان الفا ددث ددد  ا،ددا  لددن اك ددر ال راسددات الطد يدد  

 –ديدد  ال راسدد   –د يلدد  ام   ي دد ك  ددذا ،مددت ئددن ال راسددات التددس افتةددت فالسددياب 
 ،صس اللا ة ابساس  فؤرة اطحتدطا.

ت زئددت ابحر  دد  فددين لد لدد   تلصيدد   ارف دد  ،ةدد ف  فاتلدد  ت ةدد  ئددن ا ددم 
 الطتائج التس ت ةمت اليصا ال راس ك   س كابتس:

 



لدد ةزة ئددن ال ادددل الطددد ت لطددذ فدد اةة الدددرن ال عددرين الددا ا ب: تطا لددت التلصيدد  اللالددد 
 ت لطصا.  الع ري  الة ي ة  الل دف الطد سص ر ال رك

 اطيددا: افددتا ال ةددف اب ف فل الةدد  اللطددا ج السدديادي  التددس عددائت ،ددس دددراةة الددطا 
السددديافسك لطدددذ ان سصدددر الدددا الطددد ر الدددا  لاطيطدددات الددددرن اللطةدددرم التدددس عدددص ت 

 س  ذا اللطا ج.اط سارا  ام ا ،
 ال ددا:  دددف ال ةددف ال دداطس ئمددا اللطددا ج الطةددي  التددس اطت عددت ،ددس ال مددث ابفيددر لددن 
الدرن ال عرين لتفذة لن الطا ل ارا ل ركتصا  الم   لدا ة تدد م ئميصداك  ت زئدت 

 فين اللطصج ال طس  الفطي ت  ابسم فس.
ف السديابك ،كدان راف ا: ف ث ال ةف ال الث ئن لطا ج افر  ،س الفحداب الطدد ت  د  
 اللطصج التكالمس  اللطصج اللدارن المذان اتسلا فالدم   الل    ي .

فالسدددا: ركدددز ال ةدددف الرافدددل ئمدددا الدمدددايا الطد يددد  التدددس ا ار دددا الفحدددابك طائيدددا ئدددن 
الدمددايا التددس ك ددر ،يصددا الف ددثك  اةددف  الكددتم ،يصددا بحائددف لددن  رائددد كالريددا ة 

مدددا فمدددل دمدددايا طدددر  ةددد ة ،دددس تطا لصدددا الدددر.  ادتةدددر ئ…  ابسدددح رة  الرلدددز 
 عد ري  ال يداة   يداة  ك لحد بت السدياب  اللم ليد  كل ف:   ا   الطا السديافس

 الع رك   دا،  العائر   دا،  الطا.
 م فمةطا الا فاتل  الف ث التس ا ةزطا ،يصا ا م لدا اطتصدت اليدد ال راسد  لدن 

 طتائج.
،دددت اةددد  غيدددر اسددددتاذت  اذا كدددان لدددس ان ات ةدددد فالعدددكر  ال ر،ددددان لعدددفاك 

الد ير ال كت ر ئطا  الكفيسسك الذت افذ فيد ت  سد   فحدات ط د  الةدا ة ابك در الاطدا 
  ابك ر ة افا.

 
 

 و آخر دعواوا ان الحمد هلل رب العالميه
 


