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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

و يف ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

 هى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح ٌشرتط ع

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأىاء َششخ غرتجع عو ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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  توطئت

 الجبوري علي يبسين أ.د.

 رئيس هيأة التحرير                    

تحذَب  8112َعّذ إ صذاس انًجهذ انخبنج/انعذدَن األول وانخبنٍ ين يجهت آحبس انشافذَن سنت      

هزا  8112-8112نهظشوف انتٍ يشث بهب يذَنت انًىصم وجبيعتهب انعشَقت ين ديبس فٍ األعىاو 

وانهغبث انقذًَت وين نبحُت أخشي فإنه دنُم عهً يذي اهتًبو انببحخُن فٍ يجبل اِحبس  ين نبحُت,

 وحقتهى بًجهت آحبس انشافذَن

تهتى انًجهت بجًُع األبحبث انتٍ تعبنج يىاضُع راث عالقت ببنًعبسف انتبسَخُت وانسُبسُت 

 وانحضبسَت نبالد انشافذَن  وانششق األدنً انقذَى ونهعصىس انقذًَت واإلساليُت كبفت

شافذَن وصذوس ,انًجهذ انخبنج/انعذد ًَخم هزا انعذد استًشاسا بعذ استئنبف يجهت آحبس ان   

وانهغىَت نهًجتًع انعشبٍ عًىيًب  االحبسَت.تهذف انًجهت إنً نشش انًعشفت 8112األول ين عبو 

وانعشاقٍ خصىصًب ورنك عن طشَق األبحبث انتٍ تقّذو بهب انسبدة انببحخُن فٍ انًجبل واجتُبصهب 

 االختصبصيشحهت انتحكُى انعهًٍ انزٌ قذيه األسبتزة روٌ 

أدعى اإلخىة انًختصُن بآحبس انعشاق وانششق األدنً انقذَى واإلساليُت وانهغبث انعشاقُت     

انقذًَت وانكتبببث انًسًبسَت وحضبسة بالد انشافذَن وانششق األدنً انقذًَت نهًسبهًت بؤبحبحهى فٍ 

 انقبديت األعذاد 

 

 

 ومن هللا التوفيق
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الملخص
 

اُحعبس٣خ, ٝٝعذ  – هبّ اُجبحش ثذساعخ أعؽٞسح هب٤٣ٖ ٝٛبث٤َ ٝرح٤ِِٜب ٖٓ ٝعٜز٢ اُ٘ظش اُزأس٣خ٤خ

ك٤ٜب ص٤ـزبٕ: سػ٣ٞخ, رذاكغ ػٖ أُغزٔؼبد اُشػ٣ٞخ, ٝصساػ٤خ رذاكغ ػٖ أُغزٔؼابد اُضساػ٤اخ, ٝرٜاشد    

ػِاا٠ ِٓزواا٠ ٗٔؽاا٤ٖ اهزصاابد٤٣ٖ ًج٤ااش٣ٖ, اُاا٘ٔػ اوهزصاابد١ اُشػاا١ٞ اُوااذ٣ْ, ٝاُاا٘ٔػ اوهزصاابد١ اُضساػاا٢   

 اُغذ٣ذ ٝٛزٙ األعؽٞسح ػٌغذ اُصشاع ث٤ٜ٘ٔب. 

Abstract 

The researcher studied and analyzed the myth of Cain and Abel from the 

historical point of view - of civilization, which is the source for the study of 

history, and found the two forms: pastoral (defending pastoral communities) and 

agricultural (defending agricultural communities) and appeared at the crossroads 

two types economists senior, old pastoral economic pattern, and the pattern new 

agricultural economic, and this myth reflected the conflict between them.  

 

 األسطىرة لغة :

روص أحذاس ٝهؼذ ك٢ ثذا٣خ اُضٓابٕ ٝحٌب٣اخ ربس٣خ٤اخ ر٘ؽا١ٞ     حبدصخ, أحذاس, خجش, أخجبس, ٝسٝا٣خ 

 ػ٠ِ اُخ٤بٍ, ٝهصخ ٓغبص٣خ أٝ سٓض٣خ رشعغ ئ٠ُ كِغلخ ػصشٛب, ٝرزعٖٔ أحذاس خبسهخ ُِؽج٤ؼخ.

 األسطىرة اصطالحا :

ٓبدح أدث٤خ رغٔغ ث٤ٖ اُلٌش ٝاُخ٤ابٍ ٝاُٞعاذإ, ٝأداراٚ اُشٓاض, ٝاُااٌَ اُغاشد١ أحاذ أ اٌبُٜب. ٝٛا٢          

اُز٢ ًبٕ أصحبة اُحعبساد اُغبثوخ ٣إٕٓ٘ٞ ثٜب ػ٠ِ أٜٗب ًزاجْٜ أُوذعاخ ٗٞػاب ٓاب.. رز٤ٔاض       اُوصخ أُوذعخ

األعؽٞسح ثؼٔوٜب اُلِغل٢ اُز١ ٤ٔ٣ضٛب ػٖ اُاخص٤خ اوعؽٞس٣خ ٓضاًل أٝ اُحٌب٣خ اُاؼج٤خ. ًبٗذ األعاؽٞسح  

عبثوًب ًٔب اُؼِْ ا٥ٕ أٓشًا ٓغًِٔب ثٔحز٣ٞبرٚ 
(9)

. 
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ٓصذسًا ًٜٓٔب ُذساعاخ رابس٣خ اُااؼٞة , ٝو عا٤ٔب اُزا٢ و رٔزِاي ٗصٞصاب         رؼُذ أُصبدس ا٤ُٔضُٞٞع٤خ

ربس٣خ٤خ خبصخ ثٜب, ح٤ش رغبػذ ك٢ حَ ئ ٌب٤ُبد ربس٣خ٤اخ ًض٤اشح, كبألعاؽٞسح كا٢ ٓضاَ ٛازٙ اُحبُاخ رصاج          

ٓصذسًا ُِٔؼشكخ. كا ٌب٤ُخ اُؼالهاخ ثا٤ٖ اُزابس٣خ ًؼِاْ ٝاألعاؽٞسح كا٢ ؿب٣اخ األ٤ٔٛاخ, ٝو عا٤ٔب ػ٘اذٓب ثاذأد            

ش اٌُزبثبد اُزبس٣خ٤خ األ٠ُٝ ك٢ األُق اُضبُش هجَ ا٤ُٔالد ك٢ ًَ ٖٓ ثالد اُشاكاذ٣ٖ ٝٓصاش اُوذ٣ٔاخ ٝثاال     رظٜ

ػ٤الّ ٝثالد األٗبظٍٞ ٝثالد اُابّ , ٖٝٓ اُعشٝس١ إٔ ٤ُٔٗض ث٤ٖ اُزبس٣خ ثٞصالٚ ػِٔاب ٣جحاش كا٢ األكؼابٍ      

(  энциклопедия мифы народов мира. 1991. стр. 572اُجاش٣خ اُزا٢ حاذصذ كا٢ أُبظا٢ )    

 ٓ٘ز رٜٞس أ٠ُٝ اٌُزبثبد  جٚ اُزبس٣خ٤خ ك٢ ٓغزٔؼبد اُاشم اُوذ٣ْ ٝث٤ٖ األعؽٞسح. 

كبألعؽٞسح رؼٌذ  ٌال ٖٓ أ ٌبٍ اُزبس٣خ, اثزذػذ ُزِج٤خ اوحز٤بعبد اُجااش٣خ, ُجعبثاخ ػاٖ ٓغٔٞػاخ     

ج٤ؼاخ, كؽج٤ؼاخ انعبثاخ    ٖٓ األعئِخ: ٤ًق رٜش إٌُٞ, ٝاُح٤بح, ٝاُضوبكاخ, ٤ًٝاق رااٌِذ ػالهاخ انٗغابٕ ثبُؽ     

ػٖ رِي األعئِخ رؼزٔذ ػ٠ِ حبُخ أُغزٔغ ٝحغْ أُؼِٞٓبد اُز٢ روغ رحذ رصاشكٚ, ُٝ٘اذسح أُؼِٞٓابد ػاٖ     

ٓبظاا٢ اُاااؼٞة, ػِاا٠ عااج٤َ أُضاابٍ انؿش٣اان, كوااذ ٝظااغ ٓلٌااشْٝٛ اُوااذٓبي ٗظش٣ااخ اٌُااٞاسس اُؽج٤ؼ٤ااخ          

اُزبس٣خ٤اخ ٓاٖ ع٤اشاْٜٗ اُاز٣ٖ أثواٞا روب٤ُاذ       ٝاُؽٞكبٕ اُز٢ دٓش أساظا٤ْٜ, كحابُٝٞا عاذ اُلغاٞاد كا٢ اُازاًشح       

 (.Емировский А. И. 2004. с. 451-454)ًزبثخ هذ٣ٔخ. 

ٖٝٓ أُزؼبسف ػ٤ِاٚ إٔ اُـبُج٤اخ اُؼظٔا٠ ٓاٖ األعابؼ٤ش ٛا٢ اُزابس٣خ اُواذ٣ْ ُِااؼٞة, اُزا٢ ُاْ رااي             

٤ش ٌُٜٝ٘ب ُاْ رزخاَ   ثٞاهؼ٤خ اُؽٞكبٕ, ٝوحوب ػ٘ذٓب ثضؿذ رِي اُؼوٍٞ ا٤ُ٘شح اُز٢ أصجحذ راي ثزِي األعبؼ

ػٜ٘ااب ثٞصاالٜب ٓصااذسا ربس٣خ٤ااب , ثااذأد ر٘ظااق رِااي األعاابؼ٤ش ٓااٖ اُخ٤اابٍ, ُٝااْ ٣اازْ سكااط األعاابؼ٤ش ُؼااذّ   

ٝاهؼ٤زٜب, ٝئٗٔب رْ اُجحش ك٢ ػذّ ٝاهؼ٤زٜب, ح٤ش رضٝدٗب ثٔؼِٞٓبد ػٖ ٗاأح اُزصٞساد اُذ٤٘٣اخ اُزا٢ رغأ     

 ِلٜب. ُ٘ب إٔ ٗلْٜ ٤ًق ٗاأد اُزغبؤود ٝاُخ٤بود ٝٓبرا ٣ٌٖٔ خ

ٝػ٘ذٓب ثذأد دساعخ األعؽٞسح ٝرح٤ِِٜب ثشصد ٓاٌِخ األعاؽٞسح ٝاُزاأس٣خ , كٜا٢ ٓغازٞدع ٓبظا٢      

اُجاش٣خ ٌُٖٝ ك٢  ٌَ ثؼ٤ِذ ػٖ أُذٝٗبد اُزبس٣خ٤خ , ٝٛا٢ هصاخ اُجااش٣خ كا٢ ًاَ ٓظبٛشٛاب, كٌِٔاب ػشك٘اب         

ح٤اابح اُشٝح٤ااخ أًضااش ػااٖ أُبظاا٢ ػااٖ ؼش٣اان اُٞصاابنن ًِٔااب أصااجح٘ب ٗلٜااْ األعااؽٞسح ًاااٌَ ٓااٖ أ ااٌبٍ اُ    

 ٝاُزبس٣خ٤خ. 

حوًب ئٕ األعؽٞسح رخِن صٞسح ٓاٞٛخ ٝٗبهصخ ٌُٜٝ٘ب ٜٓٔخ ٝٓض٤شح ُالٛزٔبّ, كابُٞػ٢ األعاؽٞس١   

اعزٞػت اُحوبنن اُزبس٣خ٤اخ اُشن٤غاخ, ًٔاب أٜٗاب ٓصاذس ٜٓاْ ُلٜاْ اُؼالهابد اُضوبك٤اخ ثا٤ٖ اُااؼٞة. ٝأعازؽ٤غ             

انٗغابٕ , كٔاٖ اُصاؼت اخزشاهاٚ ثغاُٜٞخ ًغابنش       اُوٍٞ ئٕ األعؽٞسح ٓؼواذح كا٢ ث٤٘زٜاب ٝحغبعاخ ٓضاَ دٓابؽ       

 أػعبي اُغغْ اُجاش١, ٌُٖٝ ئرا رْ ٛزا اوخزشام ك٤ؼٞد ث٘زبنظ ٓزِٛخ. 
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٣غت ػ٠ِ اُجبحش ك٢ األعؽٞسح إٔ ٣غٔغ أدٝارٚ ٝأعِحزٚ ُلي سٓٞص األعؽٞسح, ٝػ٘ذٛب ٗ٘ذٛش ك٢ 

كاٞم اُٞاهاغ, ك٤ٜاشة ٓاٖ أػذاناٚ,       ه٤ٔزٜب اُلٌش٣خ ٝاُل٤٘اخ, ٝٓاٖ خاالٍ األعاؽٞسح ٣ؽ٤اش انٗغابٕ ثاال أع٘حاخ        

 ٣ٝزخِص ٖٓ أ شاسٙ, ٣ٝزٛت ئ٠ُ أهص٠ األسض ٝإٌُٞ, ٣ٝزـِت ػ٠ِ ظؼلٚ, ٣ٝخشط ػٖ ٗؽبم صٓ٘ٚ. 

ٝٓااٖ أُؼااشٝف إٔ أُغزٔؼاابد اُجذ٣ٝااخ و رااضاٍ رجغااَ حشكااخ اُشػاا٢, ٝر٘ظااش ئُاا٠ اُضساػااخ ٗظااشح      

ػ٘اذ األػاا٠ ثخبصاخ )د٣اٞإ األػاا٠       اصدساي, ٝٛزا ٓب ٗغذٙ أ٣عًب ػ٘ذ اُؼشة ثؼبٓٚ ٝكا٢ اُااؼش اُغاب٢ِٛ   

( ح٤ش ٣صق ُ٘ب ٓاذٟ اصدساناٚ ُِضساػاخ, ٝأٜٗاب ٜٓ٘اخ ٓزذ٤ٗاخ. ٝٓاشد رُاي ٗغاذٙ كا٢           34, ص9162اٌُج٤ش: 

أُٞسٝس اُضوبك٢, ٝو ع٤ٔب ك٢ أعؽٞسح هب٤٣ٖ ٝٛبث٤َ, ُٝزُي عاأحبٍٝ كا٢ ٛازٙ اُذساعاخ إٔ أكغاش أعاؽٞسح       

 عبس٣خ, ٝٓبرا ٣ٌٖٔ إٔ رل٤ذ ٜٓ٘ب ك٢ دساعخ اُزبس٣خ. اُح –هب٤٣ٖ ٝٛبث٤َ ٖٓ ٝعٜز٢ اُ٘ظش اُزبس٣خ٤خ 

٣جذٝ ُِِٞٛخ األ٠ُٝ إٔ أعؽٞسح هب٤٣ٖ ٝٛبث٤َ 
(2)

( ٝاظحخ رٔبًٓب, هاب٤٣ٖ ٝٛبث٤اَ   96-9, 4)اُز٣ٌٖٞ:  

ٛٔب أث٘بي األة األٍٝ ُِجاش٣خـ ٣وذٕٓٞ اُوشاث٤ٖ ُِشة: ٣وذّ هب٤٣ٖ أُضاسع ٖٓ صٔابس األسض, ٝٛبث٤اَ ٓشثا٢    

ؿ٘ٔٚ, ٣ٝزوجَ اُشة هشثابٕ ٛبث٤اَ, ٣ٝـاط اُ٘ظاش ػاٖ هشثابٕ هاب٤٣ٖ, ٝثغاجت اُـ٤اشح ٣وزاَ            أُب ٤خ ٖٓ أثٌبس

هب٤٣ٖ أخبٙ ٛبث٤َ وعز٤بنٚ ٖٓ سكط هشثبٗٚ, ٝحغذٙ ٖٓ هجٍٞ هشثبٕ أخ٤ٚ, ُزُي ؼاشد اُاشة هاب٤٣ٖ ٓاٖ ػِا٠      

  عاذ  ٝعٚ األسض, ٝحٌْ ػ٤ِٚ اُزغٍٞ ُألثذ, ٣ٝغزٞؼٖ هب٤٣ٖ ثؼاذ رُاي كا٢ أسض أٝد ك٤ج٘ا٢ ٓذ٣٘اخ, ٣ٝصاج      

 اُ٘غَ اُز١ رؼضٟ ئ٤ُٚ أصٍٞ أُذ٤ٗخ. 

ٝٛبث٤ااَ كاا٢ رُااي اُاااٌَ اُااز١ ٝصاابد ثااٚ ئ٤ُ٘ااب رٔضااَ عااشدا هصاا٤شا ؿ٤ااش    ٝاػزوااذ إٔ أعااؽٞسح هااب٤٣ٖ

ٓزااشاثػ ٗغاا٤ذ ٓااٖ هجااَ اُوااذٓبي, ٝأٜٗااب ٓااأخٞرح ٓااٖ ٓصاابدس ٓز٘ٞػااخ ألعااؽٞسح  ااؼج٤خ, أٝ إٔ أُصااذس ٓااٖ 

(, ك٢ٜ رلزشض أٗٚ و ٣ٞعذ ػ٠ِ ه٤اذ اُح٤ابح   999-912, ص 9123خ٤ٞغ ٓز٘ٞػخ )صٔٞن٤َ ٛ٘ش١ ٛٞى, 

ٝٛبث٤َ, ٝك٢ اُٞهذ ٗلغٚ رلزشض خٞف هب٤٣ٖ ٖٓ صأس ثااش١ ٓاب ك٤واٍٞ و٣ٌإٞ      عٟٞ آدّ, ٝحٞاي, ٝهب٤٣ٖ,

( ٝك٢ األعؽٞسح ٗلغٜب رزحذس ػٖ ٓشحِخ ٖٓ أُذ٤ٗخ ر٘ؽ١ٞ ػ٠ِ 94, 4ًَ ٖٓ ٝعذ٢ٗ ٣وز٢ِ٘و )اُز٣ٌٖٞ: 

ث٘ابي أُااذٕ, ٝٓؼشكااخ األ ااـبٍ أُؼذ٤ٗااخ, ٝئٗااابي آ٥ود أُٞعاا٤و٤خ , ٝٛاازا ٣ز٘اابهط ٓااغ ثااذا٣بد اُح٤اابح ػِاا٠  

 ألسض. ٝثؼذ ئُوبي ٗظشح كبحصخ ػ٠ِ أعؽٞسح هب٤٣ٖ ٝٛبث٤َ ٗغذ ك٤ٜب ص٤ـز٤ٖ سػ٣ٞخ ٝصساػ٤خ. ا

 

 الصيغة الرعىية

( كا٢ ٛازٙ اُصا٤ـخ أٜٗاب رٜاشد ػِا٠       винников и н. 1974 p123) اُزابس٣خ٢ ٣ٌٖٔ أُعٕٔٞ 

اوهزصاابد١  ِٓزواا٠ ٗٔؽاا٤ٖ اهزصاابد٤٣ٖ ًج٤ااش٣ٖ, األٍٝ اُاا٘ٔػ اوهزصاابد١ اُشػاا١ٞ اُوااذ٣ْ, ٝاُضااب٢ٗ اُاا٘ٔػ       

اُضساػ٢ اُغذ٣ذ, ٣ٝؼٌظ ٓٞهق أُغزٔؼبد اُشػ٣ٞخ اُغِج٤خ ٖٓ اُزـ٤شاد اُغزس٣خ اُز٢ حذصذ ك٢ ٗٔػ ح٤بح 
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أُغزٔؼبد اُشػ٣ٞخ. كٌالٛٔب هب٤٣ٖ ٝٛبث٤َ ٣وذٓبٕ اُوشاث٤ٖ ُِاشة  , ًاَ ٣واذّ ٓاٖ صٔابس ػِٔاٚ, كابُشة ٣زوجاَ         

 ٝ ثٜازا أُؼ٘ا٠ ٣ٌٔاٖ إٔ ٗلٜاْ رِاي األعاؽٞسح وك٘ظاش        هشثبٕ ٛبث٤َ اُشاػ٢, ٝو ٣زوجَ هشثبٕ هب٤٣ٖ أُاضاسع, 

( كٜازا أٓاُش ؼج٤ؼا٢ , ألٕ كٌاشح     4, 4اُشة ئ٠ُ ٛبث٤َ ٝهشثبٗٚ, ٌُٖٝ ئ٠ُ هب٤٣ٖ ٝهشثبٗٚ ُْ ٣٘ظشو )اُزٌا٣ٖٞ:  

اُشة ٣ٜٞح ثذأد رزاٌَ ػ٘ذ اُشػ٤٣ٖٞ ثبُزاد, ٓغ اُجؽبسهخ ئثشاّ, ئعحن, ٣ٝؼوٞة, ٓٔض٢ِ ٗٔػ أُغزٔؼبد 

ػٜذا أثذ٣ب ٓغ ئثشاّ, ٣ٝوٍٞ اُشة نثشاّ وٝأه٤ْ ػٜاذ١ ث٤٘ا٢ ٝث٤٘اي ٝثا٤ٖ ٗغاِي       ٣ٜٞٙة اُشػ٣ٞخ, ٣ٝؼوذ اُش

( ٣ِٝوات اُاشة ٣ٜاٞح    7–97ٖٓ ثؼذى ك٢ أع٤بُْٜ ػٜذًا أثذ٣بو ألًٕٞ ئُٜب ُاي ُٝ٘غاِي ٓاٖ ثؼاذىو )اُزٌا٣ٖٞ:      

ُاْ ٣واذّ هشثبٗاٚ     ثشة ئثشاّ, ٝئعحن, ٣ٝؼوٞة, ٌٝٛزا ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٌش هب٤٣ٖ ك٢ إٔ اُشة ُْ ٣وجَ هشثبٗٚ , ألٗٚ

ٖٓ أكعَ صٔبس األسض ًٔب ٣زؽِات رُاي اُؽواظ وأٍٝ أثٌابس ٓ٘اي رحعاشٙ ئُا٠ ث٤اذ اُاشة ئُٜاي. و رؽاجخ            

( ًٝٔب هبّ ٛبث٤َ ثزواذ٣ْ هشثبٗاٚ ٓاٖ أثٌابس ؿ٘ٔاٚ , ئو إٔ اُاشة       26: 34, 91: 23عذ٣ب ثِجٖ أٓٚو )اُخشٝط 

ٓضاٞاٙ, ٝثصاش٣  اُؼجابسح ٣واٍٞ رِاي اُزث٤حاخ       ٣وٍٞ ُٚ ئٕ األٓش ٤ُظ ًزُي, ٣ٝا٤ش ئ٠ُ اُزث٤حخ أُٞعاٞدح كا٢   

كوػ ٢ٛ أُلعِخ ُذ٣ٚ, هب٤٣ٖ ٣وزَ خصٔٚ اُشاػ٢ ٣ٝؼزوذ أٗٚ ثٜزٙ اُؽش٣وخ ٣غجش اُشة ػ٠ِ رـ٤٤ش ٓٞهلٚ ٓ٘ٚ 

, ٌُٖٝ اُشة ٣ِؼٖ هب٤٣ٖ ٣ٝؽشدٙ ٓاٖ األسض, كابُشة ٣ٌاشٙ اُضساػاخ ًض٤اشًا: ح٤اش أػِاٖ اُاشة إٔ األسض         

و رؼٞد رؼؽ٤ي هٞرٜبو ٣ٝشكط إٔ ٣ؼَٔ ك٢ اُضساػخ ٣ٝؼٞد ئ٠ُ اُح٤ابح   ٓزٗجخ ِٝٓؼٞٗخ وٓز٠ ػِٔذ األسض

ًٕ األسض هذ ُؼ٘ذ ٓشح ػ٘ذ ُؼٖ آدّ و ٝهبٍ آدّ: وألٗاي عأؼذ آشأراي ٝأًِاذ      اُشػ٣ٞخ اُوذ٣ٔخ.  ٓغ اُؼِْ أ

( ٖٓ اُاغشح اُز٢ أٝص٤زي هبناًل: و رأًَ ٜٓ٘ب, ِٓؼٞٗخ األسض ثغاججي. ثبُزؼات رأًاَ ٜٓ٘اب ًاَ أ٣ابّ ح٤برايو       

( ٛزٙ اُِؼ٘خ ؿ٤ش ٓ٘بعجخ , ًٝبٗاذ عابثوب ُِزأ٤ٗات, ػ٘اذٓب ًابٕ ٣اذٝس اُحاذ٣ش ػاٖ صالصاخ          92-97: 3)اُز٣ٌٖٞ 

إٔ اُشة و ٣شؿت كا٢ ٓاٞد هاب٤٣ٖ ٣ٝأٓاَ إٔ ٣شعؼاٚ ئُا٠ اُح٤ابح         ٣ولٕٞ أٓبّ أُحٌٔخ و األكؼ٠, حٞاي, آدّ,

ُحٔب٣خ ٖٓ األػاذاي, ٌٝٛازا كاإ هاب٤٣ٖ     اُوذ٣ٔخ , كٞظغ ػالٓخ رذٍ ػ٠ِ اٗزٔبنٚ اُوج٢ِ, ٝإٔ اُٜذف ٜٓ٘ب ٛٞ ا

( اُوز٤َ, ٛزٙ ٢ٛ اُصا٤ـخ اُشػ٣ٞاخ   ٣Frazer j G,1919. P. 78-103زخٞف ٖٓ اُضأس اُحز٢ٔ ٖٓ أهشثبي )

 اُوذ٣ٔخ ُزِي األعؽٞسح. 

 

 الصيغة الزراعية

ٓااغ اوٗزواابٍ اُٜ٘اابن٢ ُِضساػااخ ٝاُح٤اابح اُحعااش٣خ أصااجحذ اُصاا٤ـخ اُشػ٣ٞااخ هذ٣ٔااخ و رز٘بعاات ٓااغ     

بد أُغزٔغ اُغذ٣ذح, ٝك٢ ٝاهغ اُحبٍ ُْ رخزق اُص٤ـخ اُشػ٣ٞخ ٤ًًِب, كوذ ثو٤ذ كا٢ اُصا٤ـخ اُضساػ٤اخ    ٓزؽِج

ثؼط انظبكبد ٝاُز٢ ٖٓ اُغَٜ إٔ ٗلصِٜب ػٖ اُ٘ٞاح األعبع٤خ, كابُغضي اُضاب٢ٗ ٓاٖ اُج٤اذ اُغابثغ وٝئ٤ُاي       

ٓاٖ هجاَ ٓإُاق ٓاضاسع, ٝٛازٙ       ( كٖٔ اُٞاظ  أٗٚ ئظابكخ وحواخ  7: 4ا ز٤بهٜب ٝأٗذ رغٞد ػ٤ِٜبو )اُز٣ٌٖٞ: 

انظبكخ ُْ رلغش ُـب٣خ ا٥ٕ, كشثٔب أساد اُشة إٔ ٣ٞاع٢ هب٤٣ٖ, ًٝأٗٚ ٣وٍٞ ُاٚ إٔ أخابى اُشاػا٢ و ٣غازؽ٤غ     
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إٔ ٣زغٍٞ ثذٝٗي , ٖٝٓ اُٞاظ  ك٢ إٔ أُإُق ٝهق ئ٠ُ عبٗت أُضاسع هاب٤٣ٖ, ٝهاشس إٔ ٣عاغ ػِا٠  الٚ      

( ٝكا٢ اُٜ٘ب٣اخ ٗغاذ انظابكخ كا٢      95, 4زِ٘ا٢و )اُزٌا٣ٖٞ:   اُشة ٓضَ رِي أٌُِبد و ك٤ٌٕٞ ًَ ٓاٖ ٝعاذ٢ٗ ٣و  

اُ٘صق اُضب٢ٗ ٖٓ اُج٤ذ اُغبثغ ح٤ش ٣٘زوَ ٤ًًِب ئ٠ُ اُص٤ـخ راد اُؽبثغ اُضساػ٢, ٝاُشة ٣حبكظ ػِا٠ ٗٔاػ   

اُح٤بح اُوذ٣ٔخ, ٣ٝؽشد هب٤٣ٖ ٖٓ ػ٠ِ ٝعٚ األسض ٣ِٝؼ٘ٚ, ٣ٝجاذأ هاب٤٣ٖ ثزاا٤٤ذ ٓذ٣٘اٚ , أ١ ٣ؼ٘ا٢ ثاال سعؼاخ        

 شػ٣ٞخ ٣ٝ٘زوَ ئ٠ُ اُح٤بح اُحعش٣خ. ئ٠ُ اُح٤بح اُ

ٝئرا ًبٗذ اُص٤ـخ األ٠ُٝ رذاكغ ػٖ اُح٤بح اُشػ٣ٞخ اُوذ٣ٔخ كإ اُصا٤ـخ اُضب٤ٗاخ رؼِاٖ اٗزصابس اُح٤ابح      

 اُغذ٣ذح ٢ٛٝ اُح٤بح اُحعش٣خ أُذ٤ٗخ. 

ٝك٢ أُشحِخ اوٗزوب٤ُخ ٖٓ رشث٤خ أُب ٤خ ئ٠ُ اُضساػخ ٗغذ ًِٔخ  حْ رزٌشس ك٢ اُؼٜذ اُوذ٣ْ, كبُاحْ 

ػ٘ذ أُغزٔؼبد اُشػ٣ٞخ ٛٞ اُا٢ي اُو٤ْ ٝاُِز٣ز ك٢ اُح٤ٞإ, ٝك٢ أُشحِخ اوٗزوب٤ُخ ُِضساػخ أصجحذ ًِٔخ 

والحنطة" عنذما أرادوا القىل " أجىد " شحم الشىح" " شحم العنب رغزؼَٔ ُضٔبس األسض, ٝهبُٞا  حْ 

(, أٝ  ااحْ 92, 45و )اُزٌاا٣ٖٞ: أو دسووم األر (و 92, 2, )اُؼااذد: العنووب والحنطووة" الشووىح" " أجووىد

 (94, 947: 92, 97, 29)أُضا٤ٓش:  " أجىد الحنطة"اُح٘ؽخ ثذو ٖٓ 

( صابحت  923, ص2194ٝأخ٤شا ٣وٍٞ سانذ انٗضشثُٞٞع٤ب اُحذ٣ضخ ع٤ٔظ كش٣ضس )ع٤ٔ٤ظ كش٣اضس, 

ٕ  األعؽٞسح هذ اعزٔذد ٖٓ اُؽوٞط , كجؼاذ ٓاشٝس صٓاٖ ؼ٣ٞاَ ػِا٠ ٓٔبسعاخ        ٓذسعخ األعؽٞسح ٝاُؽوظ أ

ؼوظ ٓؼ٤ٖ ٝكوذإ اورصبٍ ٓغ األع٤بٍ اُز٢ أعغزٚ, ٣جذٝ اُؽوظ خب٤ُاًب ٓاٖ أُؼ٘ا٠ ٝٓاٖ اُغاجت, ٝاُـب٣اخ,       

ػؽبي رغ٣ٞؾ ُؽوظ ٓجغَ هاذ٣ْ  ٝٛ٘ب رجشص اُحبعخ ئ٢ُ ئػؽبي رلغ٤ش ٝرغ٣ٞؾ ُٚ, ٖٝٓ ٛ٘ب رأر٢ األعؽٞسح ن

 و ٣ش٣ذ أصحبثٚ ٗجزٙ أٝ اُزخ٢ِ ػ٘ٚ.
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رؼااذ األعااؽٞسح ٓغاازٞدع ٓبظاا٢ اُجاااش٣خ, ٝرأس٣خٜااب اُوااذ٣ْ , ٣ٝغااز٘زظ اُجبحااش إٔ أعااؽٞسح هااب٤٣ٖ      

ٝٛبث٤ااَ ٓااأخٞرح ٓااٖ ٓصاابدس ػذ٣ااذح, أٝ إٔ رِااي أُصاابدس خ٤ٞؼٜااب ٓز٘ٞػااخ, كزؼشك٘ااب ػِاا٠ ثؼااط ػاابداد      

ة اُغب٤ٓخ ٝروب٤ُذٛب ك٢ أُشحِخ اُشػ٣ٞخ ٝاُضساػ٤خ, ٝٓٞهق رِي اُاؼٞة ٖٓ اُزـ٤شاد اُز٢ ؼاشأد  اُاؼٞ

ػ٠ِ ٗٔػ ح٤برْٜ ـٞٗغذ ك٤ٜب ص٤ـز٤ٖ سػ٣ٞخ ٝصساػ٤خ, كٔإُق اُص٤ـخ اُشػ٣ٞخ ٣ذاكغ ػٖ ٗٔػ أُغزٔؼابد   

جبحاش إٔ عاجت راذاخَ    اُشػ٣ٞخ, ًٝزُي ٓإُق اُص٤ـخ اُضساػ٤خ ٣ذاكغ ػٖ أُغزٔؼبد اُضساػ٤خ , ٣ٝؼزواذ اُ 

ٛبر٤ٖ اُص٤ـز٤ٖ , ألٜٗٔب رٜشرب ػ٠ِ ِٓزو٠ ٝرذاخَ ٗٔؽ٤ٖ اهزصبد٤٣ٖ ًج٤ش٣ٖ: اُا٘ٔػ اوهزصابد١ اُشػا١ٞ    

 اُوذ٣ْ, ٝاُ٘ٔػ اوهزصبد١ اُضساػ٢ اُغذ٣ذ. 
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