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أُ ٖهُٕ البشح املكدً ضىَ املٕضٕعات اليت تعين اجملم ٛبٍشسِا.
أُ ٖتشس ٝالباسح يف عىمْ اجلدٔ ٚالعىل ٔالكصدٔ ،االلتصاً بالشسٔط العمىٗٔ ٛاملٍّذٗٛ
املتبع ٛأنادميٗا.
أُ ال ٖهُٕ البشح قد ٌُشس أٔ قُدً لمٍشس أل ٙدلم ،ٛأٔ وؤمتس ٌٔدٔ.ٚ
أُ ُٖسفل وع البشح ومخص ال ٖصٖد عم 061 ٜنمىٔ ،ٛحبذي خط .01
أُ ُٖسفل املمخص بهمىات وفتاسٗ ٛال تصٖد عم 6 ٜنمىات تستب ِذاٟٗاً.
أُ ٖهُٕ البشح خالٗا وَ األخطا ٞالمػٕٖٔ ٛالٍشٕٖٔ ٛالصسفٗٔ ٛاإلوال.ٟٛٗ
أُ ٖهُٕ املكاه وطبٕعا بربٌاور )ٌٕٔ ،(Wordع اخلط )ٔ (Traditional Arabicسذي
اخلط  01يف نتاب ٛاملنت ،مبطاف 0101 ٛبني ضطٕز املنتٔ ،سذي  01يف العٍأَٖ السٟٗطٗٛ
ٔالفسعٗ ٛلمىنت 01ٔ ،لمشٕاش٘ٔ .يف المػ ٛاألدٍبٌٕٗ ،ٛع اخلط )(Times New Roman
ٔسذي اخلط  06يف املنتٔ ،يف اهلٕاوش ٌفظ اخلط وع سذي .00
أُ ال ٖصٖد عدد صفشات البشح عم 01 ٜصفش ،ٛمبا فّٗا املصادز ٔاملسادع ٔاجلدأه
ٔالسضًٕ ٔناف ٛاملمشكات.
أُ تُٕضع لهن صفش ٛأزقاً ِٕاوشّا اخلاص ٛبّا يف األضفن.
ضتخطع مجٗع البشٕخ لمذٍ ٛعمىٗ ٛوتخصص ٛلمتشهٗي ٔفل املعاٖري املعترب.ٚ
لمذٍ ٛالعمىٗ ٛاحلل يف االعتراز عَ قبٕه أ ٙحبح ٌٔشسٓ دُٔ إبدا ٞأضبابٔ ،دُٔ االلتصاً
بإعاد ٚالبشح.
حتتفظ اجملم ٛحبكّا يف سرف أٔ إعاد ٚصٗاغ ٛبعض الهمىات ٔالعبازات اليت ال تتٍاضب وع
أضمٕبّا يف الٍشس.
تعبّس اآلزا ٞالعمىٗ ٛاملٍشٕز ٚيف البشٕخ عَ آزا ٞناتبّٗأ ،ادتّاداتّي الشخصٗٔ ،ٛالمتجن
بالطسٔزٔ ٚدّات ٌظس ِٗ ٛ٠التشسٖس أٔ اجملم.ٛ
ُٖسد ٜيف تدَٖٔ اهلٕاوش يف البشح وساعا ٚاخلطٕات التالٗ:ٛ
عٍد ذنس املسدع لمىس ٚاألٔىل:
الهتب :لكب املؤلف ،اضي املؤلف ،عٍٕاُ الهتاب خبط غمٗظ(وهاُ الٍشس :الٍاشس ،عدد الطبعٛ
إُ ٔدد ،تازٖخ الٍشس) ،ز ،ص .وجال  :الٍدٔ ،ٙأشفام أمحد ،تطٕز اآلداب العسبٗٔ ٛوسانصِا
يف اهلٍد( ٌٕٗ دهل٘ ،داز عىس لمطباعٔ ٛالٍشس )0102 ،ص.01:
املكاالت :اضي املؤلف ،عٍٕاُ املكاه "بني فاصمتني وصدٔدتني" ،اضي اجملم ٛخبط غمٗظ ،الطٍ،ٛ
العدد ،الصفش.ٛ
عٍد تهساز املسدع يف اهلاوش التال٘ وباشس ٚتتبع الطسٖك ٛاآلتٗ :ٛاملسدع ٌفطْ ،ز ،ص.
عٍد تهساز املسدع يف وٕضع آخس وَ البشح ،اضي الشّس ٚلمىؤلف ،عٍٕاُ الهتاب خبط غمٗظ
أٔ املكاه ،ز ،ص.
تُخسز اآلٖات يف ونت احلدٖحٔ ،لٗظ يف اهلٕاوشٖٔ ،هُٕ التخسٖر ناآلت٘( :الٍطا. )0 :ٞ
أُ تُسضن البشٕخ املطبٕع ٛعم ٜعٍٕاُ اجملم:ٛ
chair_caas@mail.jnu.ac.in

زٟٗظ التشسٖس
األضتاذ الدنتٕز زضٕاُ السمحَ

زٟٗظ وسنص الدزاضات العسبٗٔ ٛاإلفسٖكٗٛ

ِٗ ٛ٠التشسٖس:
األضتاذ الدنتٕز ذلىد أضمي
اإلصالس٘
األضتاذ الدنتٕز فٗطاُ اهلل
الفازٔق٘
األضتاذ الدنتٕز بشري أمحد
اجلىال٘
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الدنتٕز ذلىد قطب الدَٖ
الدنتٕز خٕزشٗد إواً
الدنتٕز ذلىد أنسً ٌٕاش
أ.د .خمدُٔ ضعٗد الصبح األضتاذ
الصاٟس باملسنص وَ داوع ٛدوشل

اهلٗ ٛ٠االضتشازٖ:ٛ
أ.د .داله ضعٗد احلفٍأ( ٙداوع ٛالكاِس ،)ٚمجّٕزٖٛ
وصس العسبٗٛ
أ.د .ضٍا ٞالشعالُ ،اجلاوع ٛاألزدٌٗ ،ٛعىاُ ،ناتبٛ
ٌٔاقد ٚوتىٗصٚ
أٔ .فا ٞعبد السشام ،زٔا ٟٛٗبازش ٚوَ لٍدُ
أ.د .عبد العصٖص ٖٕضف المٕد( ٙداوع ٛأٔبطاال ،الطٕٖد)
أ.د .أمحد فسسات (وؤضط ٛالفهس العسب٘ ،برئت،
لبٍاُ)
د .ذلىد اوبازك الشاذىل ذلىد البٍداز( ٙداوع ٛأً الكس،ٝ
وه ٛاملهسو)ٛ

الدنتٕز أمحد عم٘ إبساِٗي الفالس٘ (داوع ٛاألٌباز،
العسام)
الدنتٕز طازم ثابت (داوع ٛباتٍ/ٛاجلصاٟس)
الدنتٕز أوني وصسٌ٘ (داوع ٛتمىطاُ ـ اجلصاٟس)
د .لطٗف ٌٖٕظ محاد ٙالطا( ّٟ٘وعّد الفٍُٕ اجلىٗم،ٛ
ذلافظ ٛدٖاىل ،العسام)

تصدز عَ:
وسنص الدزاضات العسبٗٔ ٛاإلفسٖكٗٛ
نمٗ ٛالمػٔ ٛاألدب ٔالجكافٛ
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كمى ٛالعدد
ٖطسٌ ٜأُ ٌكدًِّ إىل قساٍٟا الكساً العدد السَّابع وَ زتم ٛدزاضات عسبِّٗ ٛيف
حمٗ ٛبِّّٗ ٛددٖد ٚهلرا العاً ملسكص الدزاضات العسبٗٔ ٛاإلفسٖكٗ ٛيف داوع ٛدٕاِس اله
ٌّسٔ ٔحنَ حنتفن بعٗد المػ ٛالعسبٗ ٛيف الًٕٗ العامل٘ لمػ ٛالعسبٗ ٛذاكسٍٖكٕه
الشاعس أمحد شٕق٘ وٕضّحا مجاه العسبٗ: ٛ
دعن ادتىاه ٔضسّٓ يف الضّاد
إَُّ الر ٙوأل المػات ستاضًٍا
ٌعئ .كٗف الٖكُٕ ادتىاه يف المػ ٛالعسبٗٛ؟ ٔقد ضىَ اهلل خمٕدِا يف الكسآُ
الكسٖئ ،فّٗا ضسّ البالغ ٔ ،ٛضحس الكصٔ ،ٛمجاه اذتٕاز ،فالعسبٗ ٛلػ ٛعاملٗٔ ،ٛإُ
كاُ الصواُ قد خاٌّا ،فّ٘ الختُٕ أصحابّا ٔوتحدثّٗا ألٌّّا غٍّٗ ٛبرتاثّا ٔحبداثتّا،
ٔإذا كاٌت األوي تفتدس بمػاتّا ٔحتافغ عمّٗا فىَ حكٍّا أُ حنفعّا يف أكبادٌا
ٔصدٔزٌا ٔعكٕلٍا ،ففّٗا ثكاف ٛالفكس ٔالفمطفٔ ٛاألدب العسب٘ الر ٙحضَ كجرياً وَ
العباقسٔ ٚالشعسا ٞعرب الصّوَ ٔ ،إذ ٌكدًّ ِرا العدد ادتدٖد يف ًٖٕ المػ ٛالعسبٌٗ ٛكدّوْ
ِٕٔ حيتٕ ٙومفّات فكسّٖ ٛوتٍّٕع ،ٛفاملمف األٔه بعٍٕاُ  :الدّزاضات إضالوٗٔ ،ٛاملمف
الجاٌ٘ بعٍٕاُ :الدّزاضات المػٕٖٔ ٛالٍّكدٖٔ ٛاملمف الجالح بعٍٕاُ  :الدّزاضات األدبٗٛ
ٔالفكسٖٔ ٛالجّكافٗ. ٛ
ٔداٟىا تتباِ ٜادتاوعات مبذالتّا احملكّى ٛألٌّّا حتىن اضي ادتاوعٔ ٛتبَّٗ
الٍّشاط الجّكايف لمذاوعٔ ٛالتٍّٕع الفكس ، ٙفاجملمّ ٛعٍٕاُ ادتاوعٔ ٛضسّ ٌشاطّا .
ٔقد ٔدتٍا يف ِرا العدد ٌٔكّبٍا يف الفكسَٖ اهلٍدٔ ٙالعسب٘ ٌّٕٔعٍا يف املمفّات
لتكُٕ اجملم ٛدلٗال لألعداد الكادو ٛحنٕ التطٕٖس ٔالتحدٖح.
ٔالمػ ٛالعسبٗ ٛحافم ٛبفٍُٕ وتٍّٕعٌ ٛطتطٗع أُْ حنتفن يف كن عاً بفَ وَ
فٌٍّٕا األصٗم ،ٛفّ٘ حتتٕ ٙعم ٜفَّ الػٍأ ٞاملطسح ٔاملكالٔ ٛالكصٔ ٛالسٔأٖ ٛتتىٗص
عَ باق٘ المػات ببعض الفٍُٕ اليت ال متتمكّا المػات األخس ٝوجن فَ ارتط العسب٘
ٔإٌٔاعْ ،فّٕ عمي كاون لْ قٕاعدٓ ٔقٕاٌٍْٗ ٖٔصٖد العسبٗ ٛمجاال ٔتٍٕعأ ،جند يف فَ
الشعسٌٕعا شعسٖا ال جندٓ كػسض وطتكن يف الجكافات األخس ِٕٔ ،ٝشعس الػصه
العفٗف ألٌّْ وطتكنّ براتْ ٔوستبط بجكاف ٛالعسب ٔحٗاتّي كىذٍُٕ لٗمٔ ،ٜمجٗن
بجٍٗٔ،ٛكجّٗس عصٔ ،ٚعسٔٔ ٚعفسأ ٞغريِي...
ٔجند يف المػ ٛالعسبٗ ٛإٌٔاعا أدبٗ ٛفسٖد ٚوجن فَ التٕقٗعات ٔبالغ ٛارتطاب،ٛ
ٍِٔاك إٌٔاع شعسٖ ٛقد ال جندِا يف آداب األوي األخس ٝبسشت يف العصس اذتدٖح
وجالألدب املّذسٔ ٙأدب الكضٗ ٛالفمططٍٗٗ.ٛ
إُّ الدٔه حتتفن بًٕٗ المػ ٛالعسبٗ ٛيف كنّ وساكصِا التّعمٗىٗ : ٛاالبتداٟٛٗ
ٔاإلعدادٖٔ ٛالجّإٌٖٔ ٛكنّ ادتاوعات ٔتُكاً الفعالٗات احتفا ٞبّأ ،زتم ٛالدزاضات
العسبٗ ٛيف ِرا العدد صادف صدٔزِا وع ًٖٕ المػ ٛالعسبٗ ٛيف العامل لرلك زكّصٌا
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كالوٍا عم ًٕٖ ٜالمػ ٛالعسبٗ ٛيف وكدّوتٍا حفاظا عمّٗا ٔإكساوا هلا ألٌّّا وَ كساوتٍا
ٔتازخيٍا ِّٕٖٔ ٛالٍاطكني بّا.
ٔعٍدوا باشسٌا العىن يف العدد األٔه وٍر أزبع ضٍٕات كاٌت الفكس ٚددٖدٚ
عىمٍا عم ٜتطٕٖسِا ضٍ ٛبعد ضٍٔ ٛعددا بعد عددٔ ،كن ِىٍّا أُ ٌصن إىل وطتٕٝ
أزقٔ ٜدزد ٛأعم ٜيف التٍٕٖع بالفكسٔ ٚاملٕضٕع ٔاألضمٕب ،فحألٍا أُ ٌأخر البحٕخ وَ
كن ادتاوعات اهلٍدٖٔ ٛالعسبٗ ٛزادني أُ منتّع الكازئ بّرا العدد ٔاهلل ٔل٘ التٕفٗل.
زٟٗظ التحسٖس
أ.د .زضٕاُ السمحَ
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دراسات عزبية

حممد أشفاق الزمحو اللانديلوي أحد أعالم العلوم اإلسالمية يف
اهلهد
د .حممد أكزم نواس
اللتب العزبية للشيخ القاضي جمايد اإلسالم القامسي يف الدراسات
اإلسالمية
السيد آفتاب أمحد

احلزكة العقلية اإلسالمية يف مصز :منويا واحنطاطًا
مهذ العًد اإلسالمي حتى محلة نابليوى عام 8971م
د .حممود عامل الصديقي
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ًَدك ايبشح:
اهلٓز بًز خقب َٔ سٝح ايجكاؾات ٚاؿناصاتٚ ،املٛاعِ ٚايؿق ،ٍٛؾًِ ٜضر
ؾٗٝا ق َٔ ّٛا٭قٛاّ ٚأَ َٔ ١ا٭َِ إٚ ٫قز اغرتف غضؾَٓ َٔ ١اًٖ٘ ايعشبٚ ١عْٗٛٝا
ايٓكٚ ،١ٝأخش َٓٗا َا ٚدزت٘ أٜار َٔ ٜ٘اؿقك .نُا سزخ َع ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝعًَٗٛا
ؾإْٗا مل ؼغ بٓقٝب ٚاؾض يف غري َٛاطٓٗا ا٭فًَ ١ٝا ْايت٘ يف اهلٓز َٔ تكزّ ٚاطرٖاص
يف ايػابض ٚاؿامضٚ.نٌ َٔ ي٘ أرْ ٢إملاّ بتاصٜخ عً ّٛايز ٜٔاإلع َٞ٬يف اهلٓز٫
ى ؿ ٢عًَ ٘ٝا يعًُا ٤اهلٓز َٔ إعٗاَات دباصٚ ،٠فٗٛرات َؾهٛص ٠يف عب ٌٝاؿؿاظ
عً ٢ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝآرابٗا ٚفٝاْ ١ايرتاخ اإلع .َٞ٬سٝح ألبت اهلٓز يف تاصىٗا
املٓقضّ ٚاؿامض عزرا نبريا َٔ ؽدقٝات أؾشاس ٚعًُاَ ٤قاقع ،قاَٛا بزٚص س ٟٛٝيف
إثضا ٤ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝتطٜٛضٖا خ٪َ ٍ٬يؿاتِٗ ٚتقٓٝؿاتِٗٚ ،ؽضٚسِٗ ٚتعًٝكاتِٗ،
ٚرصٚعِٗ ٚقامضاتِٗ ،ؾًِ ٜتدًؿٛا يف أ ٟفاٍ َٔ اجملا٫ت ٚيف أ ٟؾٔ َٔ ايؿٓ،ٕٛ
بٌ خامٛا غُاص اؾُٝعٚ ،خًؿٛا ٚصاَ ِٖ٤آثض عًُْ ١ٝارصَٚ ٠ؿاخض أرب ١ٝؾا٥ك ،١يف
ايٓجض ٚايؾعضٚ ،ا٭رب ٚايًػٚ ،١ايب٬غٚ ١ايعضٚضٚ ،ايؿك٘ ٚايتؿغريٚ ،اؿزٜح ٚعًِ
ايهٚ ،ّ٬ايؿًغؿٚ ١ايضداٍ ٚا٭ْغاب َٔٚ .بني ٖ ٤٫٪ايضدا٫ت ايش ٜٔساع فٝتِٗ إىل
أقاف ٞأما ٤ايعامل اإلع َٞ٬يف ْؾض عًِ اؿزٜح يف اهلٓز ايؾٝخ قُز أؽؿام
ايضمحٔ ايهاْزًٖ ٟٛايش ٟمٔ بقزر اؿزٜح عٓ٘ اٯٕ ٖٛٚ ،ايشٚ ٟقـ سٝات٘ يف
خزَ ١عًِ اؿزٜح ٚخزَ ١ايًػ ١ايعضب.١ٝ

ْبش ٠عٔ عري ٠ايؾٝخ قُز أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖ:ٟٛ
ٖ ٛايؾٝخ أؽؿام ايضمحٔ بٔ عٓاٜت ايضمحٔ بٔ َْ٫ٛا خً ٌٝايضمحإ
ايهاْزًٖٚ ،ٟٛيز يف سزٚر ٖ9031ـ ّ9919/ببًز" ٠ناْزًٖ٘" َٔ 1أعُاٍ َعؿضْهض
 أعتاس َغاعزَ ،ضنظ ايزصاعات ايعضبٚ ١ٝاإلؾضٜك ،١ٝداَع ١دٛاٖض ْٗ ٍ٫ض ْٛٝ ،ٚرهل ،ٞاهلٓز.
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ب ١ٜ٫ٛأتضابضارٜؿ ايػضب ١ٝباهلٓز ،تٛيف ٚايز ٙيف فبا ٙأثٓا ٤عؿض ٙيًشر .بعز إٔ سؿغ
ايكضإٓ ايهض ِٜعً ٢اؿاؾغ صس ِٝغؿ ايهاْزًٖ ،ٟٛأخش ٙؽكٝك٘ ا٭نرب اؿاؾغ
ؾنٌ ايضمحٔ َع٘ إىل بٛؾاٍ ٚأؿك٘ باملزصع ١ايغًُٝاْ ١ٝسٝح قضأ نتبا عزٜز ٠عً٢
بـري أب ٛأمحز ،2ثِ صدع َٔ بٛؾاٍ إس مل تٛاؾك٘ بَ ١٦ٝز ١ٜٓبٛؾاٍٚ ،أخش ٙخاي٘ َْ٫ٛا
قُز إمساع( ٌٝايش ٟأفبح ؾُٝا بعز مح ٛايؾٝخ أؽؿام ايضمحٔ) إىل ايظا١ٜٚ
اإلَزار ١ٜيزْ٫َٛ ٣ا أؽضف عً ٞايتٗاْٚ ٟٛقضأ ٖٓاى ايهتب إىل "اهلزاَ"ٚ "١ٜؾه٠ٛ
املقابٝح" عًْ٫َٛ ٢ا ايتٗاْٚ ٟٛا٭عاتش ٠اٯخضٖٓ ٜٔاى ،ثِ عً ٢أَض َٔ ايؾٝخ
ايتٗاْ ٟٛايتشل مبزصعَ ١عاٖض عً ّٛبغٗاصْؿٛص يف  َٔ 91س ٟايكعزٖ9011 ٠ـ12/
َٔ رٜغُرب ٚ ،ّ9131نإ عُض ٙآْشاى  99عٓ 3،١ؾؿ ٞايغٓ ١ا٭ٚىل َٔ ايتشاق٘
باملزصع ١قضأ "َؾه ٠ٛاملقابٝح""ٚ ،كتقض املعاْ"ٚ ،"ٞعًِ ايعًَٚ ،"ّٛا إىل سيو َٔ
ايهتبٚ ،ؽضز َٓٗا يف ٖ9011ـ.ّ9199/
ٚنإ َٔ أبضط أعاتشت٘ مبزصعَ ١عاٖضِ عً ّٛبغٗاصْبٛص ايؾٝخ خً ٌٝأمحز
ايغٗاصْبٛصٚ ،ٟايؾٝخ ْٛص اؿغٔٚ ،ايؾٝخ ثابت عًٚ ،ٞايؾٝخ عبز ايًطٝـٚ ،ايؾٝخ
اؿاؾغ عبز اهلل ،ؾكضأ "تؿغري ايبٝنا"ٚ ،"ٟٚتؿغري املزاصى""ٚ ،فشٝح ايبداص،"ٟ
"ٚفشٝح َغًِ""ٚ ،عٓٔ أب ٞرا٩ر""ٚ ،داَع ايرتَش"ٚ ،"ٟمشا ٌ٥ايرتَش"ٚ ،"ٟؽضح نب١
ايؿهض""ٚ ،ايزص املدتاص" عً ٢ايؾٝخ خً ٌٝأمحز ايغٗاصْبٛص"ٚ ،ٟرٜٛإ املتٓيب""ٚ ،املٝبش،"ٟ
"ٚعٓٔ ايٓغا "ٞ٥عً ٢ايؾٝخ ْٛص اؿغٔ"ٚ ،عٓٔ ابٔ َاد "١عً ٢ايؾٝخ ثابت عً"ٚ ،ٞؽضح
ايعكا٥ز ْغؿَ ٞع خٝايَٛ"ٚ ،"ٞطأ اإلَاّ َايو"َٛ"ٚ ،طأ اإلَاّ قُز""ٚ ،ايغضاد"ٞ
.4
عً ٢ايؾٝخ عبز ايًطٝـ"ٚ ،املكاَات اؿضٜض "١ٜعً ٢ايؾٝخ اؿاؾغ عبز اهلل
ٚنإ ايؾٝخ ظؿض أمحز ايتٗاْٚ ،ٟٛايؾٝخ َٓعٛص أمحز خإ ايغٗاصْبٛصٟ
َٔ طَ ٘٥٬يف رٚص ٠اؿزٜح مبزصعَ ١عاٖض عً.5ّٛ
ثِ ايتشل بٓؿػ املزصع ١يف قغِ ايؿٓ ٕٛعٖٓ9011 ١ـٚ ،ّ9199/لح يف
فؿ٘ بتكزٜض ممتاط.
ٚبعز إٔ اْتٗ َٔ ٢قغِ ايؿٓ ٕٛعُني َزصِّعا مبزصعَ ١عاٖض عً ّٛبز ٕٚصاتب
عٖٓ9003 ١ـٚ ،ّ9191/يف ٖ9001ـ ّ9119/تٛىل َٓقب اإلؾتا ٤باملزصعٚ ،١قاّ
َْ٫ٛا ايهاْزًٖ ٟٛغزَات تزصٜغٚ ١ٝعًُٚ ١ٝؾكٗ ١ٝدً ١ًٝيف َزصعَ ١عاٖض عًّٛ
عؾض عٓني ،ثِ تًك ٢عًِ ايطب عًْ٫َٛ ٢ا فزٜل أمحزْ٫َٛٚ ،ا صم ٞاؿغٔ ٚؾتح
عٝار ٠طب ١ٝببًز ٠د ٍ٬آبار َٔ َزٜض ١ٜعٗاصْؿٛصٚ ،ظاْب سيو أعػ ٖٓاى َزصع١
عضبٚ 6.١ٝبإٜعاط َٔ َْ٫ٛا أؽضف عً ٞايتٗاْ ٟٛتٛد٘ إىل املزصع ١ا٭ؽضؾ ١ٝايٛاقع ١يف
س" ٞچٖت٘ َٝ ٍ٫اں" بزهل،ٞثِ اْتكٌ َٓٗا إىل املزصع ١ايعاي ١ٝايعضب ١ٝبؿتشبٛصٟ
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بزهلٚ ٞقاّ غزَات تزصٜغ ١ٝبٗا ملز 99 ٠عٓٚ ،١أثٓاٖ ٤ش ٙايؿرت ٠ايط ١ًٜٛيتزصٜغ٘
7
رصّؼ ايهتب املتعزر ٠املتزاٚي ١يف رٚص ٠اؿزٜح.
ٚيف س ٟايعكزٖ9039 ٠ـ/أنتٛبض  ّ9123تٛد٘ إىل بٛؾاٍ عً ٢رعَٔ ٠ٛ
ايع ١َ٬عٝز عًُٝإ ايٓزٚ ٟٚتٛىل َٓقب احملزّخ ا٭ ٍٚيف اؾاَع ١ا٭محزٚ 8،١ٜبكٞ
يف بٛؾاٍ ست ٢صبٝع ا٭ٖ9013 ٍٚـ/رٜغُرب ٚ ،ّ9193تٛقؿت املزاصؼ ايعضب١ٝ
اؿه ١َٝٛبغبب اْنُاّ اي ١ٜ٫ٛايبٛؾاي ١ٝإىل اهلٓز ؾتٛد٘ إىل راص ايعً ّٛتاز املغادز
ببٛؾاٍ عً ٢رعْ٫َٛ َٔ ٠ٛا قُز عُضإ خإ ايٓزٚ ،ٟٚتٛىل ٖٓاى تزصٜػ اؿزٜح
عٓٚ 9.١نإ قز اْنِ املْ٫ٛا إىل ايضابط ١اإلع )MuslimLeague( ١َٝ٬ؾٗادض إىل
بانغتإ َع أعضت٘ يف فؿض ٖ9013ـ املٛاؾل ْٛ 10ؾُرب  ّٜٛ ّ9193اـُٝػ عً٢
رع َٔ ٠ٛايع ١َ٬ؽبري أمحز ايعجُاْٚ ،10ٞيف ايٛاسز َٔ صبٝع ا٭ٖ9013 ٍٚـ املٛاؾل
ٜٓاٜض  ّ 9199عَُ ِّٔٝزصعا يًشزٜح يف راص ايعً ّٛبــ"تٓزٚاي٘ ٜاص ،بايغٓز ايبانغتاْ،١ٝ
11
ب اإلؾتاٚ ،٤اؽتػٌ غزَات ايتزصٜػ ٚاإلؾتا ٤إىل آخض عُض.ٙ
ُٛضَ إي ٘ٝنشيو َٓق ُ
ٚؾ ِّ
ٚيف  ّ9199أفاب٘ ايؿاجل ٭َ ٍٚضٚ ٠يهٓ٘ ؽُؿ ،ٞثِ أفاب٘ ايؿاجل َض ٠أخض٣
يف رٜغُرب ٚ ّ9191يهٔ مل ٜربأ ٖش ٙاملضَٚ ٠ات يف  َٔ 03مجار ٣ا٭خضٖ9011 ٣ـ
املٛاؾل ٜٓ َٔ 19اٜض  ّ9199ي ١ًٝايج٬ثاٚ ،٤فً ٢ظٓاطت٘ َْ٫ٛا ظؿض أمحز ايتٗاْ،ٟٛ
12
ٚرُؾٔ يف سضّ راص ايعً ّٛبــ"تٓزٚاي٘ ٜاص".

آثاص ٙايعًُ:١ٝ
نإ ايؾٝخ أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖ ٟٛناتبا دٝزا٪َٚ ،يؿا نجري اإلْتاز،
ٖٚش ٖٞ ٙاملٝظ ٠اييت ؾام بٗا أقضاْ٘ َٔ ايعًُا ٤املعافضٚ ،ٜٔأيـ سٛاي 11 ٞنتابا
با٭صرٚ ١ٜايعضبٚ ،١ٝامل٪يؿات ايعضبَٗٓ ١ٝا نُا :ًٜٞ

"ايطٝب ايؾش ٟؽضح داَع ايرتَش:"ٟ
أيـ َْ٫ٛا أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزٖٛيٖ ٟٛشا ايهتاب يف ؽضح داَع ايرتَش،ٟ
 ٖٛٚسكا نتاب عًُ ٞدً ٌٝتهًِ ؾ ٘ٝعً ٢املشاٖب ا٭صبع ١يف غا ١ٜايبشح ٚايتشكٝل،
ٚقز نتب هلشا ايؾضح َكزَ ١تهًِ ؾٗٝا س ٍٛعًِ اؿزٜح ٚأفٛي٘ َٚبار ٘٥بأعًٛب
عًُٚ ،ٞطُبع اجملًز ا٭ٖ َٔ ٍٚشا ايؾضح يف ٖ9022ـ َٔ املطبع اـري ٟاملقض ٟمبريخ
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بعٓاْ٫َٛ ١ٜا عاؽل إهل ٞاملريثٜٚ ،ٞؾتٌُ عً 923 ٢فؿش ١عذِ نبري.
ؾكز عين امل٪يـ يف ٖشا ايؾضح ظضح ٚتعز ٌٜيًضٚاٚ ،٠أٚمح امل٪يـ املشٖب
اؿٓؿ ٞبايتؿق ٌٝبعز اعتكقا ٤املشاٖب املدتًؿٚ .١عًٖ ٢شا ايهتاب تكاصٜغ يًؾٝخ
أؽضف عً ٞايتٗاْٚ 13،ٟٛايع ١َ٬أْٛص ؽا ٙايهؾُريٚ ،14ٟايع ١َ٬ؽبري أمحز ايعجُاْ،ٞ
 ٖٞٚنُا :ًٜٞ
ؾكاٍ َْ٫ٛا ايتٗاْ ٟٛيف تكضٜع٘ يًؾضح" :أَا بعز اؿُز ٚايقً ٠ٛؾكز
عضست ايٓعض يف َكاَات خاف َٔ ١ايطٝب ايؾش ٖٞٚ ٟؼكٝل ايقٓاعٚ ٞباب
ا٫عتٓذا ٤باؿذضٚ ٜٔباب َا دا ٤يف ايغٛاى ٚايتغُ ١ٝعٓز ايٛمٚ ٤ٛسزٜح ايكًتني
ؾٛدزتٗا ْاؾع ١يًط٬ب راؾع ١يهٌ اصتٝاب عٓزا َٚتٓا َٔ يؿع٘ َٚعٓاٚ ٙعجا عٔ
املشاٖب ٚؾاقا ٚخ٬ؾا َع ؼكٝل َبٓاٚ ٙايضدا ٤متاثٌ ا٭بٛاب َٔ بك ١ٝايهتاب ."15...
ٚقاٍ َْ٫ٛا أْٛص ؽا ٙايهؾُري ٟيف تكضٜع٘ ي٘" :اؿُز هلل ايشٜ ٟغض
يًُغًُني عبٌ اهلزٚ ٣مل ٜرتنِٗ ٚأْؿغِٗ عزٚ ٣بعح ؾ ِٗٝصع ٫ٛعٝز ايبؾض ٚخري
ايٛص ... ٣أَا بعز ؾكز ٚفًت إىل أدظا َٔ ٤ايطٝب ايؾش ٟعً ٢داَع ايرتَش ٟيًع١َ٬
املكزاّ ٚايؿامٌ ايعْ٫َٛ ... ّ٬ا املٛي ٟٛأؽؿام ايضمحٔ أراّ اهلل ظً٘ ؾطايعت مٛ
َٛمعني َٓ٘ َٔ َباسح ا٭عٓار ؾضأٜت٘ قز نؾـ ايكٓاع عٔ ا٭َض ٜٚغض ايٓعض ؾ٘ٝ
ٚعٌٗ املضار ٚسقًت َٔ سيو عً ٢إٔ ايؾضح إسا مت ٜه ٕٛخزَ ١دً ١ًٝيًهتاب ٚملٔ تٛىل
رصع٘ ٚملٔ أيك ٢عًٖ ٢شا ايعًِ ايؾضٜـ ْؿغ٘ ٚاهلل هظ ٜ٘خري اؾظا ٤إْ٘ فٝب مسٝع
ايزعاٚ ٤اؿُز هلل صب ايعاملني."16
ٚقاٍ ايع ١َ٬ؽبري أمحز ايعجُاْ ٞيف تكضٜع٘ ي٘" :دظ ٣اهلل ا٭رٜب ا٭صٜب
احملزِّخ ايؿك ٘ٝاملٛي ٟٛأؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖ ٟٛسٝح مشض عٔ عام دزَٓ ٙتٗنا
يؾضح اؾاَع يًرتَش ٟؾٓكح أعاْٝزٚ ٙسكل َت ْ٘ٛؾكٗا ٚسزٜجا ٚيػٚ ١إعضابا .إْ٘ ؽضح
ساؾٌ ملا تؾتت ٚتبزر يف تقاصٜـ ا٭عؿاص مما وتاز إيٜ َٔ ٘ٝؾتػٌ بزصؼ اؿزٜح
"17.
َٚطايعت٘
ٚيٮعـ ايؾزٜز أْ٘ مل ٜغتطع إنُاٍ ٖشا ايؾضح ٚإ ٫يهإ ؽضسا ٚاؾٝا
داَعا َٚؿٝزا ٚخزَ ١دً ١ًٝيًهتاب.

"نؾـ املػطأ عٔ صداٍ املٛطأ":
سنض ؾ ٘ٝامل٪يـ أسٛاٍ صداٍ املٛطأ يإلَاّ َايو بإهاطٚ ،بعز سيو سنض
امل٪يـ أسٛاٍ ايضٚا ٠يف ايباب ا٭ ٍٚبرتتٝب سضٚف ايتٗذٚ ،ٞيف ايباب ايجاْ ٞسنض
ا٭مسا ٤اييت اؽتٗضت بهٓاٖا برتتٝب سضٚف ايتٗذٚ ،ٞيف ايباب ايجايح سنض ا٭بٓا٤
ٚا٭ْغابٚ ،يف ايباب ايضابع سنض ايٓغاٚ ،٤يف ايباب اـاَػ سنض ايهٓٚ .٢نشيو يف ٖشا
ايهتاب  939تضمج ١باؾًُٚ ١عزر فؿشات ايهتاب ٚ .01قز أيـ امل٪يـ ٖشا ايهتاب يف
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18

"سٛاؽَٛ ٞطأ اإلَاّ َايو":
عًل امل٪يـ عًَٛ ٢طأ اإلَاّ َايو سٛاـ َؿٝزَٛ ٠دظٚ ٠داَع ١يًػا،١ٜ
أعًٛبٗا فضر عًُٚ ٞؼكٝكٚ .ٞقاَت َطبعْٛ" ١ص قُز أفح املطابع" بطبع ٖشٙ
اؿٛاؽَ ٞع املنت بهضاتؾ ٞببانغتإٚ .تؾتٌُ اؿٛاؽ ٞعً 122 ٢فؿشٚ ،١قز
19
أنٌُ ٖش ٙاؿٛاؽ ٞأثٓا ٤إقاَت٘ عٝزصآبار ايغٓز ١ٜـ ايبانغتاْ.١ٝ

"ساؽ ١ٝعٓٔ ايٓغا:"ٞ٥
عًل امل٪يـ عً ٢عٓٔ ايٓغا ٞ٥عً ٢طًب َٔ َْ٫ٛا املؿيت قُز نؿاٜت اهلل
ايزًٖٚ ،ٟٛنتب امل٪يِّـ هلشا امل٪يَّـ َكزَ ١تؾتٌُ عً ٢مخغ ١أبٛاب ٚمخػ ؾٛا٥ز 9ٚ
فؿشات .طبعت ٖش ٙاؿاؽ ١ٝايك َٔ ١ُٝاملهتب ١ايضس ١ُٝٝبزهل ٞيف ٖ9093ـ،ّ9109/
ٜٚؾتٌُ ايهتاب عً ٢فًزٜٚ ،ٜٔؾتٌُ اجملًز ا٭ ٍٚعً 199 ٢فؿشٚ ١اجملًز ايجاْٞ
عً 111 ٢فؿش.١

20

"ايه:"ّ٬
ٜتعًل ٖشا ايهتاب بايعكا٥زٚ ،تهًِ ؾ ٘ٝامل٪يـ سٚ ٍٛدٛر ايباصٚ ،٨ايتٛسٝز،
ٚفؿات ايباصْٚ ،٨ب ٠ٛا٭ْبٝاٚ ،٤إعذاط ايكضإٓٚ ،سٝا ٠املغٝح ٚٚؾات٘ٚ ،عكٝز ٠ايتٓاعخ،
21
ٚاملعضاز ٚغريٖا َٔ املباسح ا٭خض.٣

"ْٛايني ؽضح اؾ٬يني":
نتب امل٪يـ ؽضح اؾ٬يني بايًػ ١ايعضب ١ٝباعِ ْٛاينيٚ ،يكز أؽاص إي ٘ٝيف
َ٪يـ َٔ امل٪يؿاتٚ ،سنض أْين تهًُت عٔ ٖشا املٛمٛع يف نتابْٛ" ٞايني ؽضح
22
اؾ٬يني" بايتؿق ،ٌٝمل ٜطبع بعز.

"ؽضح مشا ٌ٥ايرتَش:"ٟ
عًل ايع ١َ٬أؽؿام ايضمحٔ ايهاْزًٖ ٟٛعً ٢مشا ٌ٥ايرتَش ٟبايتؿق،ٌٝ
23
يهٓ٘ مل ٜطبع.

"َضآ ٠ايتؿغري":
أيـ ايع ١َ٬ايهاْزًٖٖ ٟٛشا ايهتاب مبجابَ ١كزَ ١يـ"تؿغري ايبٝنا ،"ٟٚأَا
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عٓاٜٗٓٚا ايضٝ٥غ ١ٝؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 ايؿا٥ز ٠ا٭ٚىل يف َعٓ ٢ايتؿغري ٚايتأٌٜٚ
 ايؿا٥ز ٠ايجاْ ١ٝيف َا ٫بز َٓ٘ يف ايتؿغري َٚعٓ ٢ايتؿغري بايضاٟٚ
 ايؿا٥ز ٠ايجايج ١يف ؼكٝل َعٓ ٢إٔ ايكضإٓ ن ّ٬اهلل غري كًٛم
 ايؿا٥ز ٠ايضابع ١يف املتؾابٗات
 ايؿا٥ز ٠اـاَغ ١يف طبكات املؿغضٚ ٜٔطبك ١ايتابعني
 ايؿا٥ز ٠ايغارع ١يف تضمج ١املقٓـ ٚنتاب٘
ٜؾتٌُ ايهتاب عً 1 ٢فؿشاتٚ ،تطبع ٖش ٙاملكزَ ١مُٔ نتاب ايبٝناٟٚ
24
َٓش طَٔ ط.ٌٜٛ

"ساؽ ١ٝعً ٢عٓٔ أب ٞرا٩ر":
رصؼ ايع ١َ٬عٓٔ أب ٞرا٩ر غري َضٚ ،٠عًل عًٗٝا ساؽ ١ٝقٚ ١ُٝداَع،١
25
يهٓٗا مل تطبع بعز.

"تؿغري عٛص ٠ايؿاؼ:"١
أيـ امل٪يـ ٖشا ايتؿغري يغٛص ٠ايؿاؼ ١بأعًٛب عًُٜ ،ٞتنُٔ ٖشا ايهتاب
26
ايًطا٥ـ ٚايٓهات ايعًُ ،١ٝطبع عزَ ٠ضات.

آثاص ٙايعًُٚ ١ٝا٭رب:١ٝ
نإ ايع ١َ٬قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ٪َ ٟٛيؿا خقبا ،ي٘ َ٪يؿات نجري٠
ق ١ُٝبايعضبٚ ١ٝا٭صر٪َ َٔٚ ،١ٜيؿات٘ ايعضب:ٖٞ ١ٝ

"ايتعًٝل ايقبٝح عًَ ٢ؾه ٠ٛاملقابٝح":
ُٜعَز ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛاملشنٛص َٔ ايعًُا ٤ايٓٛابؼ ايشٚ ٜٔقؿٛا دٌ سٝاتِٗ
يف خزَ ١اؿزٜح ايؾضٜـ ،ؾكز خًـ ايعٚ ١َ٬صا ٙ٤آثاصا كتًؿ ١يف فاٍ اؿزٜح،
َٗٓٚا "ايتعًٝل ايقبٝح يف ؽضح َؾه ٠ٛاملقابٝح" ايش ٟأعطا ٙمسع ١أٚععٚ ،وتٌ ٖشا
ايؾضح َهاْ ١عاَ َٔ ١ٝبني ؽضٚح املؾه ٠ٛا٭خض ،٣ؾبشٍ ؾ ٘ٝدٗز ٙايبايؼ ٚعٓاٜت٘
ايهاًَٚ ١أؾضؽ ؾٚ ٘ٝعع٘ ٚطاقت٘.
أيـ ايع ١َ٬ايهاْزًٖٖ ٟٛشا ايؾضح بإٜعاط َٔ أعتاس ٙايع ١َ٬أْٛص ؽاٙ
ايهؾُري 27ٟأثٓا ٤إقاَت٘ عٝزصآبار اهلٓزٚ ،١ٜقاّ بطبع فًزات٘ ا٫بتزا ١ٝ٥ا٭صبع١
29
بزَؾلٚ 28،سيو ٭َ ٍٚض ٠يف ٖ9092ـ.ّ9102/
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ٚعين عٓا ١ٜنبريٚ ٠اٖتِ غا ١ٜاٖ٫تُاّ يف ٖشا ايتعًٝل بؾضح ا٭سارٜح
ٚإبضاط ْهاتٗا ٚيطا٥ؿٗا ٚبٝإ أعضاصٖا َٚعاصؾٗا ٚنؾـ سكا٥كٗا ٚؾتح رقا٥كٗا
ٚغٛاَنٗا عًَ ٢ا ٜكتن ٘ٝعًِ املعاْٚ ٞايبٝإ ،بعز تتبع نتب ايعًُا ٤ايضاعدني
املعضٚؾني بٗشا اـقٛل.
ٚدٌ اعتُار ٙيف سيو عً" ٢ؽضح املقابٝح" املغُ ٢باملٝغض يًؾٝخ ؽٗاب ايزٜٔ
ؾنٌ اهلل بٔ سغني ايتٛصبؾيت اؿٓؿٚ ،ٞعً" ٢ؽضح املؾه "٠ٛاملغُ ٢بـ"ايهاؽـ عٔ سكا٥ل
ايغٓٔ احملُز "١ٜيًُشزِّخ اؾً ٌٝأؾنٌ ايعًُا ٤اؿغني بٔ عبز اهلل بٔ قُز ايطٝيب
ايؾاؾع.ٞ
ٚاعتُز يف مبط نًُات اؿزٜح ٚٚد ٙٛاإلعضاب ٚسنض اخت٬ف ايٓغخ
عًَ" ٢ضقا ٠املؿاتٝح ؽضح َؾه ٠ٛاملقابٝح" يًُشزِّخ اؾًٚ ٌٝايؿامٌ ايٓب ٌٝايؾٝخ ْٛص
ايز ٜٔعً ٞبٔ عًطإ قُز اهلض.ٟٚ
ٜٚبزأ نٌ باب بآٜات ايكضإٓ ايهض ،ِٜثِ ٜؾضع يف ؽضح اؿزٜحٜ ٫ٚ ،ؾضس٘
ؾكط يؿعا يؿعا  ٫ٚسضؾا سضؾا بٌ ٜٚؾضح اؾظ ٤املِٗ ٚايقعب َٓ٘ٚ ،أثٓا ٤ايؾضح ٜؾري
إىل ايهتب اييت اعتؿار َٓٗا يف ايؾضح ،أَجاٍ َضقاٚ ،٠فشٝح ايبداصٚ ،ٟؾتح ايباص،ٟ
ٚفشٝح َغًِٚ ،عٓٔ ايٓغاٚ ،ٞ٥عٓٔ ابٔ َادٚ ،١نتاب ا٭فٚ ،ٍٛملعاتٚ ،نتاب
30
اؾاَع َٚا إىل سيو.
ٚعًو امل٪يـ يف املغا ٌ٥اـ٬ؾَ ١ٝغًو اإلْقاف ٚا٫عتزاٍٚ ،سنض أري١
املشاٖب ا٭صبع ،١يهٓ٘ ٜؿنٌ املشٖب اؿٓؿ ٞعً ٢املشاٖب ا٭خضَ 31،٣كتقضا َٔ ا٭قٛاٍ
عًَ ٢ا ٜٓؾضح ب٘ ايقزص ٜٚطُ ٔ٦ب٘ ايكًب ٜٚغتًش ٙايؿهضٚ 32،نشيو اٖتِ بٓكٌ
33
َشاٖب ايقشابٚ ١ايتابعني.
َٚع ٖش ٙاحملاعٔ ٚاملٝظات اييت سنضْاٖا آْؿآٖ ،اى بعض ايٓكا٥ك يف ٖشا
ايؾضح ،عً ٢عب ٌٝاملجاٍ ٜ ٫شنض ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛأمسا ٤ايضداٍ عً ٢اإلط٬م،
ٚنشيو ؾٛص بعز ؽضح سزٜح َٔ ا٭سارٜح ٜبزأ ؽضح اؿزٜح ايتايَ ٞباؽضٜٚ ،٠قعب
ايتعضف عً ٢أْ٘ َٔ أٜ ٜٔبزأ ؽضح اؿزٜح ا٭ٚ ٍٚإىل أٜٓ ٜٔتٗٚ ،ٞنشيو نُا عًُٓا
إٔ ايع ١َ٬املشنٛص ٜبزأ نٌ باب باٯٜات ايكضآْٚ ١ٝؾٛص بعز تؿغريٖا ٜبزأ ؽضح
اؿزٜح َباؽض ٠ىتًط ب٘ أسٝاْا تؿغري ايكضإٓ بؾضح اؿزٜحٚ ،نشيو ٜبزأ ؾق٬
بعز اْتٗا ٤ؾقٌ َباؽض َٔ ٠ر ٕٚؼزٜز ايؿقٌ ٜتعشص عً ٢ايكاص ٨ايتعضف عً ٢إٔ
اؿزٜح املشنٛص ٜتعًل بأ ٟؾقٌ َٔ ٖشا ايباب.
ًَدك ايك ٍٛإٔ ٖشا ايؾضح بايضغِ َٔ بعض ايٓكا٥ك َٔ أِٖ ٚأنٌُ
ٚأمجع ؽضٚح املؾه .٠ٛاعتدزّ ؾ ٘ٝايع ١َ٬يػ ١بغٝطٚ ١عًٗ ١يًػاٜ٫ ١ٜتعشص ؾِٗ
َعاْ ٘ٝعً ٢ايكاص ،٨بٌ ٜٚؿُٗٗا بغٗٛي ١بايػ.١

"ؼؿ ١ايكاص ٨عٌ َؾه٬ت ايبداص:"ٟ
إٕ أُٖ ١ٝا٭بٛاب ٚايرتادِ يـ"فشٝح ايبداص "ٟناْت ٫ٚتظاٍ نبري ٠عٓز
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احملزِّثنيْٚ ،عضا ٭ُٖٝتٗا ايكقَٓ ٣ٛش ايكضٕ ايجايح اهلذض ٟأيـ احملزّث ٕٛؽضٚسٗا
املٛدظٚ ٠املطٛيٚ ،١أيؿٛا سً ٍٛتضامجٗا ٜ٫ٚظاي٪ٜ ٕٛيؿ٪َ ٕٛيؿات نجري ٠يف ٖشا ايباب،
ٚأؽٗضٖا ٚأمجعٗا ؽضح "ؾتح ايباص "٨يًع ١َ٬ابٔ سذض ايعغك ،ْٞ٬ؾإٕ عًُا ٤اإلعّ٬
34
ؾنًٛا ٖشا ايؾضح عً ٢عا٥ض ايهتب اييت أُيِّؿت يف ؽضح "فشٝح ايبداص."ٟ
ٚقز أيـ عًُا ٤اهلٓز أٜنا َ٪يَّؿات ق ١ُٝعٔ صٚا ٠ايبداصٚ ،ٟأيـ ايع١َ٬
ايهاْزًٖ ٟٛس ٬يٮبٛاب ٚايرتادِ يف فشٝح ايبداص ٟبايًػ ١ايعضبٚ ١ٝمسا" ٙؼؿ١
ايكاص ٨عٌ َؾه٬ت ايبداصٜ ،"ٟؾتٌُ ايهتاب عً 13 ٢فًزا ،اْتٗ ٢امل٪يـ َٔ تأيٝـ
ٖشا ايهتاب يف  َٔ 93صَنإ ٖ9019ـ َٔ 13/أبض ،ّ9193 ٌٜثِ أعار ايٓعض ؾ،٘ٝ
ٚأماف إي ٘ٝإماؾات قٚ ،١ُٝاْتٗ َٔ ٢إعار ٠ايٓعض ؾ ٘ٝيف ؽعبإ ٖ9013ـَ/اصؼ
.ّ9191

35

ٖٚزؾ٘ ا٭عاع ٞيف تأيٝـ ٖشا ايتعًٝل ٖ ٛسٌ يٮبٛاب ٚايرتادِ يقشٝح
ايبداصٚ ٟنؾـ ايًجاّ عٔ َػًكاتٗا َٚؾه٬تٗا ٚأعضاصٖاٚ ،ؽضح ا٭سارٜح ايقعب،١
ٚتٛمٝح املكاَات املتعشص ؾُٗٗاٚ ،صنظ ايع ١َ٬املشنٛص عً ٢ايز ٌ٥٫ايعكًٚ ١ٝايٓكً١ٝ
36
يف املباسح ايه ١َٝ٬ا٭فٛيٚ ١ٝاملغا ٌ٥ا٫خت٬ؾ.١ٝ
ٚعين امل٪يِّـ يف تأيٝـ ٖشا ايتعًٝل بأَٛص تاي:ٖٞٚ ١ٝ
 سنض فً ١اؿزٜح بايرتمج١
 سنض فً ١اؿزٜح باٯ ١ٜايهضمي١
 ؾٛا٥ز ْٚهات
ٜ ٫ ؾضح يؿعا يؿعا بٌ ٜتٓا ٍٚا٭دظا ٤ايقعب َٔ ١اؿزٜح
ٜ ٫ شنض ناؾ ١اؿزٜح ،بٌ ٜٚشنض ايباب ؾشغبٜ ،عين ٜهتؿ ٞامل٪يـ باإلؽاص٠
إىل اؿزٜح ،ثِ ٜؾضح اؿزٜح املتعًل بايباب
 عٓز ؽضٜر اؿزٜح ىرب امل٪يـ طٛصا أْ٘ َض ٟٚيف نتاب نشا أٜنا
ٜ زٍ عًَ ٢عاْ ٞنًُات اؿزٜح
 قبٌ ؽضح اؿزٜح ٜتهًِ عٔ ايهتاب َج ٬قبٌ ؽضح أسارٜح نتاب اإلميإ ٜٛمح
املعٓ ٢ايًػ ٟٛيإلميإ ٚاملعٓ ٢ا٫فط٬س ٞيف ايؾضعٜٚ ،شنض اخت٬ف ايعًُا٤
ؾٜٚ ،٘ٝشنض نشيو ايظٜارٚ ٠ايٓكك يف اإلميإًٜٚ ،ك ٞاين ٤ٛعً ٢ايؿضم بني
اإلعٚ ّ٬اإلميإ ٚايزٚ ،ٜٔؽضٚط اإلميإٚ ،ايبشح عٔ ْغب ١اإلصدا ٤إىل اإلَاّ
37
أب ٞسٓٝؿ ١ايٓعُإ.
 سنض ايتٛاؾل بني سزٜح ٚسزٜح
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38

"َكزَ ١ايبداص:"ٟ
أيـ ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛصعايَ ١غتكً ١باعِ "َكزَ ١ايبداصٚ ،"ٟأيك٢
اين ٤ٛؾٗٝا عً ٢سٝا ٠اإلَاّ ايبداصٚ ٟاؽتػاي٘ بايعًِ ٚاـقا٥ك ايباصط ٠يقشٝح
39
ايبداصَٚ ٟهاْت٘ ؾُٝا بني ايقشاح ايغت ١بأعًٛب عًُٚ ٞؼكٝك.ٞ
طُبِعت ٖش ٙاملكزَ ١مُٔ اؾظ ٤ا٭٪َ َٔ ٍٚيَّؿ٘ "ؼؿ ١ايكاص ٨عٌ
َؾه٬ت ايبداصٚ ،"ٟيف آخضٖا سنض امل٪يـ أعاْٝز ،ٙطبعت ٖش ٙاملكزَ ١يف فٛص٠
نتاب َغتكٌ عًٌ قؾٝب َٔ ١ايطباعًَ َٔ ١و عضاز ايز ٜٔآٜز عٓظ ببًؾضط،
40
نؾُري ٟباطاصٖٛ٫ ،ص (بانغتإ).
"ايباقٝات ايقاؿات يف ؽضح سزٜح إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات":
طُبِعت ٖش ٙايضعاي ١أٜنا مُٔ اؾظ ٤ا٭" َٔ ٍٚؼؿ ١ايكاص ٨عٌ
َؾه٬ت ايبداص."ٟ
ٚقز قاٍ امل٪يـ عٓز سنض َٓٗر ايتأيٝـ يف َ٪يؿ٘ ايؾٗري "ؼؿ ١ايكاص٨
عٌ َؾه٬ت ايبداص "ٟبأْ٘ ٜ ٫شنض نٌ سزٜح بايتؿق ،ٌٝبٌ ًٜٚك ٞاين ٤ٛعً ٢أِٖ
املباسحْٚ ،عضا ٭ُٖٖ ١ٝشا اؿزٜح ٚنَ َٔ ْ٘ٛبار ٨اإلع ّ٬ا٭عاع ١ٝمل ٜتُهٔ
امل٪يـ َٔ ا٫ختقاص ؾٚ ،٘ٝأيـ صعايَ ١غتكً ١يف ؽضح ٖشا اؿزٜح املِٗ يًػا ٚ ،١ٜقز
ٜه ٕٛايغبب اٯخض يف تأيٝـ ٖش ٙايضعاي ١إٔ نتاب "فشٝح ايبداصٜ "ٟبزأ بٗشا اؿزٜح،
يهٔ ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛبزأ ؽضس٘ ايبزٜع "ؼؿ ١ايكاص ٨عٌ َؾه٬ت ايبداص"ٟبباب
"بز ٤ايٛس ،"ٞؾؾضح ٖشا اؿزٜح بقٛصَ ٠غتكًٚ ،١سيو ٭ْ٘ ٜ ٫تعًل بايهتاب ("فشٝح
ايبداص ٫ٚ ،)"ٟبهتاب ايٛس ،ٞؾكزَّّ اإلَاّ ايبداصٖ ٟشا اؿزٜح تُُّٓٝا ٚإلف٬ح ايٓ.١ٝ
 َٔٚأدٌ سيو ؾإٕ امل٪يـ ايع ١َ٬قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ ٟٛمل ٜبزأ ؽضس٘ "ؼؿ١
ايكاص ٨عٌ فشٝح ايبداص "ٟبٗشا اؿزٜح ،بٌ ٚبزأ ٙبباب "بزأ ايٛس ،"ٞثِ أيـ ؽضسا
َغتك ٬يف سزٜح "إمنا ا٭عُاٍ بايٓٝات" با٫عِ املشنٛص.
تهًِ امل٪يـ يف ٖش ٙايضعاي ١عٔ عؾضَ ٠باسح تاي ١ٝاييت تتعًل بتٛمٝح
ٚؽضح ٖشا اؿزٜح ٚايبشح ؾ:ٖٞٚ ،٘ٝ
ايبشح ا٭ ٍٚيف ؽضٜر ٖشا اؿزٜح

ايبشح ايجاْ ٞيف ؾنٌ ٖشا اؿزٜح

ايبشح ايجايح يف ؼكٝل "إَُّْا"

ايبشح ايضابع يف َعٓ ٢ايعٌُ

ايبشح اـاَػ يف َعٓ ٢ايٓ١ٝ
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ايبشح ايغارؼ يف قٛي٘ ـ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ـ "إَُّْا ٭َضَ ٨ا ْ ،"٣ٛايبشح
ايغابع يف قٛي٘ ـ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ـ "ؾُٔ ناْت ٖذضت٘"
ايبشح ايجأَ يف ايؾضح اجملٌُ يًشزٜح
ايبشح ايتاعع يف اعتٓباط ا٭سهاّ
ايبشح ايعاؽض يف ؾن ١ًٝاإلخ٬ل ٚسكٝكت٘
41
ٚتؾتٌُ ايضعاي ١عً 93 ٢فؿش.١

"ؼؿ ١اإلخٛإ بؾضح اؿزٜح ؽعب اإلميإ":
ٜؾتٌُ امل٪يَّـ عً 11 ٢ؽعب َٔ ١اإلميإ ٚؾناًٗ٥ا بايتؿقٚ ،ٌٝايبشح
ايعًُ ٞؾٗٝا .اْتٗ َٔ ٢تأيٝؿ٘ يف  َٔ 9ؽٛاٍ ٖ9091ـٜٓ َٔ 9/اٜض ٜٚ ،ّ9139ؾتٌُ
ايهتاب عً 09 ٢فؿش.١
أَا َٓٗذ٘ يف تأيٝـ ٖشا ايؾضح ؾٗ ٛأْ٘ سنض أ ٫ٚسزٜح "ؽعب اإلميإ" ،ثِ
سنض َعاْ ٘ٝاجملًُٚ ،١صٚاٜات ا٫خت٬ف يف تعزار ٖشا اؿزٜحٚ ،نؾـ ايكٓاع عٔ
أ عباب ا٫خت٬ف يف صٚاٜات تعزار سزٜح "ؽعب اإلميإ" ،ثِ ؽضح ٖشا اؿزٜح ؽضسا
42
تؿقًٝٝا ٚتاَا.

"ايه ّ٬املٛثٛم يف ؼكٝل إٔ ايكضإٓ ن ّ٬اهلل غري كًٛم":
إٕ قن ١ٝخًل ايكضإٓ ناْت قنَ ١ٝتٓاطعا ؾٗٝا يف عقضٖاٚ ،ؼٌُ
ا٭ع٬ف فعٛبات نبريٚ ٠قزَّٛا تنشٝات دً ١ًٝيف عبًٗٝاٚ ،يف ٖشا ايهتاب تاصٜخ هلشٙ
ايكنٚ ١ٝقز أٚصر أري ١عً ٢ن ٕٛايكضإٓ ايهض ِٜغري سارخ ،مت تأيٝـ ٖشا ايهتاب يف
43
صبٝع ايجاْٖ9091 ٞـٜٚ ّ9131 ْٜٛٝٛ/ؾتٌُ عً 13 ٢فؿش.١
ٚيف َغتٌٗ ايهتاب سنض ؾهضتني َتناصبتني عٔ ن ّ٬اهلل؛ ؾايؿهض ٠ا٭ٚىل
َُٓٗا تٜ٪ز ن ٕٛن ّ٬اهلل قزمياٚ ،ايجاْ ١ٝتك ٍٛإْ٘ سارخ ،ثِ سنض َٜ٪زُٜٗا ٚٚمح
ٖش ٙايكن ١ٝبايتؿق ،ٌٝأٜز ؾهض ٠ن ٕٛايكضإٓ قزميا يف م ٤ٛا٭ريٚ .١يف آخض ايهتاب
سنض تاصٜخ بزاٖ ١ٜش ٙايكنَٚ ١ٝجابض ٠اإلَاّ أمحز بٔ سٓبٌ
(932ـٖ129ـ193/ـ )ّ999عً ٢ؾهضت٘ اييت نإ ٜعتربٖا فشٝش.١

"أسهاّ ايكضإٓ املًكب بز ٌ٥٫ايكضإٓ عًَ ٢غا ٌ٥ايٓعُإ":
أيـ ٖشا ايهتاب عً ٢أَض َٔ َْ٫ٛا أؽضف عً ٞايتٗاْٜ ،ٟٛجبت َٛمٛع
ايهتاب إٔ ا٭سٓاف ٜضاع ٕٛايكضإٓ أؽز َضاعا ٠يف اعتٓباط املغاٚ .ٌ٥نإ ٖشا ايعٌُ
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طٜٚ ٬ٜٛتطًب دٗزا دٗٝزا ٚنزسا بايػا ،ؾؿٛض َْ٫ٛا ايتٗاْٖ ٟٛشا ايعٌُ اؾًٌٝ
إىل أصبع ١أؽدال ْ٫َٛ ِٖٚا ظؿض أمحز ايتٗاْٚ ٟٛاملؿيت مج ٌٝأمحز ايتٗاْٟٛ
ْ٫َٛٚا قُز ؽؿٝع ايزٜٛبٓزْ٫َٛٚ ٟا قُز إرصٜػ ايهاْزًٖٚ 44 .ٟٛبشٍ ايع١َ٬
اي هاْزًَٖ ٟٛا يف ٚعع٘ يف تأيٝـ َا دا ٤يف سع٘ َٔ أدظاٖ ٤شا امل٪يَّـ ٚمل ٜأٍ دٗزا يف
دعٌ ٖشا ايتأيٝـ َكب ٫ٛيز ٣ا٭ٚعاط ايعًُ٫ٚ ،١ٝق ٢ايهتاب قب ٫ٛؾا٥كا يز ٣ناؾ١
ايعامل اإلع.َٞ٬

"ايؿتح ايغُا ٟٚبتٛمٝح تؿغري ايبٝنا:"ٟٚ
ٖشا ؽضح ؼكٝك ٖٛٚ ،ٞنتاب ق ِٝمدِ ٜؾتٌُ عً 11 ٢فًزاٚ ،قز
ؼزخ ؾ ٘ٝا٭عتاس ايهاْزًٖ ٟٛعٔ تؿغري ايبٝناٚ ،ٟٚقاّ بتٛمٝح بعض ايهًُات
ٚا٭يؿاظ ايقعب ١اييت ٚصرت يف تؿغري ايبٝنا ٟٚنُا ؽضح َعاْ ٘ٝايػاَن ١اييت
45
ٜقعب ؾُٗٗاٚ ،يهٓ٘ مل ٜطبع بعز.
"ؽضح املكاَات اؿضٜض:"١ٜ
 ٫ىؿ ٢عً ٢أٌٖ ايعًِ املهاْ ١ايغاَ ١ٝاييت ؼتًٗا "املكاَات اؿضٜض "١ٜيف
ا٭رب ايعضب .ٞأيؿٗا أب ٛقُز قاعِ بٔ عجُإ اؿضٜض ٟايبقض-9392( ٟ
ٖ993-223/ّ9911ـ) ،نإ فاسب "املكاَات اؿضٜض "١ٜؽاعضا عضبٝا ؽٗريا ٚيػٜٛا
َتنًعاٚ ،بغبب َكاَات٘ سع ٞبؾٗض ٠عامل ١ٝخايزٚ ،٠نإ عضبٝا فُُٝا َٔ بين سضاّ،
ٚيز بكض" ١ٜاملؾإ"ْٚ ،ؾأ بايبقضٚ ٠ؽضز عً ٢عًُاٗ٥اٚ ،يف بزا ١ٜأَض ٙنإ ٜتذض يف
اؿضٜض أٜ ٚقٓع٘ ؾًكب باؿضٜض ،ٟي٘ مخغَ ٕٛكاَْ ١غذٗا اؿضٜض ٟعً ٢طضاط
47
َكاَات بزٜع ايظَإ اهلُشاْٖ019-099/ّ9339-131ّ( 46ٞـ).
أيؿت مجاع ١نبري َٔ ٠ايعًُا ٤ؽضٚسٗا ٚعًل عًٗٝا سٛاـٚ ،عزر ٖشٙ
ايؾضٚح ٚاؿٛاؽ ٞنبري ٜ ٫عز  ٫ٚوق َٔٚ 48،٢أؽٗض ايؾضٚح ٚأُٖٗا ٖ:ٞ
ؽضح املطضط( ٟاملتٛيف )ّ9910



ؽضح أب ٞايبكا ٤ايعهرب( ٟاملتٛؾ)ّ9191 ٢

ؽضح أب ٞايعباؼ ايغضٜؾ( ٞاملتٛؾ)ّ9111 ٢

 َٔٚبني ٖش ٙايؾضٚح ٚاؿٛاؽٜ ٞتُتع ؽضح َْ٫ٛا قُز إرصٜػ
ايهاْزًٖٖ ٟٛشا مبهاْ ١عاَ.١ٝ
ٚاعتؿار ايؾاصح ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛيف تأيٝـ ؽضس٘ يًـ"َكاَات اؿضٜض"١ٜ
َٔ أَٗات نتب ايًػ ١أَجاٍ "املٓذز املدتقض عٔ يغإ ايعضب""ٚ ،ايقشاح" يًذٖٛض،ٟ
"ٚؾك٘ ايًغإ" يإلَاّ ايجعًيب"ٚ ،يغإ ايعضب" يإلَاّ ا٭ؾضٜك"ٚ ،ٞايٓٗا "١ٜيإلَاّ اؾٛط،ٟ
49
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ٚؽضح اإلَاّ ايغضٜؾٚ ،ٞؽضح اإلَاّ اؾضداْٚ ،)ّ9091-9001( ٞقز سنضٖا امل٪يـ يف
َغتٌٗ ايؾضح.
ٜٚؾري امل٪يـ إىل ايهتاب ايشٜ ٟغتؿٝز َٓ٘ يف ايؾضحٜٚ ،غتدشّ ي٘ ايضَٛط
َجٜ ٬هتب (ز) يإلؽاص ٠إىل "املٓذز املدتقض عٔ يغإ ايعضب"(ٚ ،ؼ) يًغضٜؾ(ٚ ،ٞل)
يًـ"فشاح" يإلَاّ اؾٖٛض(ٚ ،ٟم) يًـ"قاَٛؼ" )ٍ(ٚ ،يًـ"عإ ايعضب" يإلَاّ ا٭ؾضٜك،ٞ
50
َ(ٚـ) يـ"َؿضرات ايكضإٓ" يإلَاّ ايضاغب )ٕ(ٚ ،يًـ"ْٗا "١ٜيإلَاّ اؾٛط ًِٖٚ ،ٟدضا.
ٜك ٍٛامل٪يـ ْؿغ٘ عٔ نتاب٘:
"مشضت عٔ عاعز اؾز ٚاقتعزت غاصب اؾٗز يف سٌ َؾه٬ت٘ ٚؾتح
َػًكات٘ٚ ،ؼؾٝت٘ ٚنؾـ عٜٛقات٘ ٚ ،. . .ققزت تضفٝع٘ ظٛاٖض آٜات ايكضإٓ سٟ
ايشنض ،يٝتٝغض ب٘ ايكضإٓ يًشنض ؾٌٗ َٔ َزنض ٚايتظَت سنض املقارص ٚايق٬ت
ٚا٭بٛاب ٚاؾُٛع ٚاملؿضرات َع ؼكٝل َٓاعب ١بني املعاْ ٞا٭فًٚ ١ٝاجملاطٚ ١ٜإؽاص٠
إىل ايؿضٚم بني املرتارؾات ٚعٓز تهضص ايًػات اقتقضت عً ٢سٌ ايهتاب كاؾ ١اإلعٗاب
"51
ٚعآَ ١ا٭سباب.
بزأ ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛسٝات٘ ايتقٓٝؿ ١ٝبتأيٝـ ايؾضح ايعضب ٞيًُكاَات
اؿضٜض َٔ ١ٜامل٪يؿات ايؾٗريٚ ٠ايك ١ُٝيف ا٭رب ايعضب ،ٞأيـ ٖشا ايؾضح ٚنإ عُضٙ
 19عٓٚ 52.١أؽار بأُٖٖ ١ٝشا ايؾضح ٚعًَ ٢ا تنُٓ٘ َٔ ايٓؿع َٔ ايعًُا ٤ايعباقضَٔ ٠
أَجاٍ ايع ١َ٬أْٛص ؽا ٙايهؾُريٖ9099-9111( ٟـٚ ،)ّ9100-9919/ايؾٝخ سبٝب
ايضمحٔ ايعجُاْْ ٞاظض راص ايعً ّٛايزٜٛبٓز( ١ٜتٖ9029ـٚ ،)ّ9111/ايع ١َ٬ؽبري
أمحز ايعجُاْٖ9031-9032( ٞـْ٫َٛٚ ،)ّ9121-9993/ا قُز إعظاط عًٞ
(9111ـٖ9012ـ9999/ـْ٫َٛٚ ،)ّ9192ا ايؾٝخ أمحز بٔ عابز املزْْ٫َٛٚ ،ٞا أمحز راٙ
53
ايؾٓكٝط ٞاملٗادض املزْ ٞاملزصؼ باؿضّ ايٓب ٟٛعابكا.
ٚٚؽح امل٪يـ ؽضس٘ ٖشا مبٝظات عزٜز:ٖٞٚ ،٠
مشض عٔ عاعز اؾز يف سٌ َؾه٬ت٘ ٚؾتح َػًكات٘ ٚنؾـ عٜٛقات٘ بعباص٠

عًغٚ ١عًٗ ١املٓاٍ
سنض مجٛع املؿضراتَٚ ،ؿضرات اؾُٛع

سنض ا٭بٛاب ٚاملقارص ٚايق٬ت ٚا٭ؾعاٍ ٚب ّٔٝطضٜك ١اعتعُاهلا

سنض ايتٛاؾل بني املعٓ ٢اؿكٝكٚ ٞاملعٓ ٢اجملاطٚ ،ٟايؿٛاصم ؾُٝا بني املرتارؾات

دعٌ ا٭بٛاب ٚاملقارص ٚاؾُٛع ٚاملؿضرات ٚف٬ت ا٭ؾعاٍ َربٖٓ ١بآٜات ايكضإٓ

54
ايهضٚ ،ِٜيف بعض ا٭َانٔ با٭سارٜح ايٓب ١ٜٛايؾضٜؿ١
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ٚأخش امل٪يـ مجٝع ٖش ٙا٭عاخ َٔ نتب ايًػ ١املٛثٛم بٗا ٚتقاْٝـ ا٭١ُ٥

55
ايهباص ٚسنضٖا امل٪يـ يف َبزأ نتاب٘.
ٚيف َبزأ ايهتاب نتب َكزَ ١عًُٚ ،١ٝقضض ققٝز ٠يف َزح ايٓيب اـامت ـ
56
فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ـ يف ايبشض املتكاصب.

"َكزَ ١اؿزٜح":
أيـ َْ٫ٛا ايهاْزًٖ ٟٛنتابا بايعٓٛإ املشنٛص ٜؾتٌُ عً ٢سٛاي933 ٞ
57
فؿش ٖٛٚ ،١مل ٜطبع بعز.

"َٓش ١اؿزٜح يف ؽضح أيؿ ١ٝاؿزٜح":
أيؿ٘ بايعضب ١ٝيف ؽضح "أيؿ ١ٝاؿزٜح"ٚ ،مل ٜطبع.
ٚأيـ ايؾٝخ ايهاْزًٖ ٟٛنتابا يف ؽضح أيؿ ١ٝاؿزٜحٚ ،مل ٜطبع بعز.

58

ؽاعضٜت٘:
ققٝز" ٠أمسا ٤ايٓيب ايهض:"ِٜ
ظاْب تأيٝـ ايهتب اهلاٚ ١ً٥ايك ١ُٝيف ايتؿغري ٚاؿزٜح ٚعًِ ايهّ٬
ٚايرتادِ (ايغري) قضض ايع ١َ٬ايهاْزًٖ ٟٛايكقا٥ز ٚاملضاثٚ ٞاؿُز ٚاملزح يًضع ٍٛـ
فًٛات اهلل عً ٘ٝـ بايًػتني ايعضبٚ ١ٝايؿاصعٚ ،59١ٝنإ ٜكضض ايؾعض ايعضب ٞاصػا.60٫
صغب إىل ايؾعض ٚا٭رب بتزصٜػ املكاَات اؿضٜضٚ ١ٜاتؿل ي٘ إٔ ٜزصِّعٗا مُٔ ايهتب
ا٭خض ٣يف رصٚؼ ايغٓ ١ا٭ٚىل َٓش تعَ ٘ٓٝٝزصعا بزاص ايعً ّٛايزٜٛبٓزٚ ١ٜنإ ابٔ 19
عٓٚ ،١أيـ ؽضح املكاَات اؿضٜضْ ١ٜؿػ ايغٓٚ ،١يف َغتٌٗ ايؾضح قضض يف َزح ايٓيب
ـ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ـ ققٝز ٠ط ١ًٜٛمجع ؾٗٝا مجٝع أمسا ٤ايٓيب ـ فً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚعًِ ـ اييت سُنِضت يف ايكضإٓ ايهضٚ ِٜايهتب ايغُا ١ٜٚا٭خضٚ 61،٣مساٖا "أمسا ٤ايٓيب
ايهضٚ ،62"ِٜبعض أبٝاتٗا ٖ:ٞ
ؽؿٝع َطاع ْيب نــــــــــــــــــــــــضِٜ
بؾري ْشٜض َٚــــــــــــــــــــــــــــــــزثض
عضاز َٓري نؾُػ اينشــــــــــــــ٢
َٛٚىل ايٛص ٣صمح ١ايعايــــــــــــُني
ٖ ٛايقاحل ايقارم امل٪متـــــــــــــــٔ
ٖ ٛا٭عًِ ا٭نضّ املـــــــــــــــــضػ٢
بؾاص ٠عٝغٚٚ ٢عـــــــــــــــــغ ايهًِٝ
ٚأمحز اعِ أت ٢ؾـــــــــــــــــــ ٞايهتب
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قغ ِٝدغ ِٝبغٚ ِٝعـــــــــــــــــــــــِٝ
صعَ ٍٛبني صؽٝز سًـــــــــــــــــــــِٝ
ٚخري ايرباٜا ْٛٚص قـــــــــــــــــــــزِٜ
مثاٍ ايٝتَٚ ِٝأ ٣ٚايعـــــــــــــــــــزِٜ
صِٚا ٤ايػً ٌٝؽؿا ٤ايغــــــــــــــــــــكِٝ
فؿٛح ْقــــــــــــــــــٛح عؿ ٛنضِٜ
رعـــــــــــــــــا ٤ايرباٖ ِٝعٓز اؿطِٝ
ٚإل ٌٝعٝغــــــــــــــــٚ ٢يٛح ايهًِٝ
ايزصاعات اإلع١َٝ٬
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ب٘ بؾَّـــــــــــــــــــضٚا َٓش عقضِقزِٜ
فٝز لٝز صقٝب طعــــــــــــــــــــِٝ

ٚنٌ ايٓبٝني ٚاملضعــــــــــــــــــــــًني
ٚؾا ِصقَـــــــــــــــــــــــــــًٝط أسٝز أسارُ

63

ققٝز ١َٝ٫" ٠املعضاز":
ٚيف َزح ايٓيب ايهض ِٜـ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ـ قاٍ ققٝز ٠أخض ٖٞٚ ٣عٔ
اإلعضاٚ ٤املعضاز ايٓبْٚ ،ٟٛغذٗا عًٚ ٢طٕ ققٝز ٠اَض ٨ايكٝػ ايؾٗري ٠اييت َٔ ايغبع
املعًكات َٚطًعٗا؛ "قؿا ْبو َٔ سنض ٣سبٝب َٓٚظٍ"ٚ ،64بعض أبٝاتٗا ٖ:ٞ
ققٝزا بإعـــــــــــــــضا ٤ايٓيب املبذٌّ
أ ٫يٝت ؽعضٜ ٌٖ ٟكٛئ َِكٛيــــــــٞ
إىل املغذز ا٭قق ٢إىل عضؽ٘ ايعًٞ
ؾغبشإ َٔ أعـــــــــــــض ٣بً ٌٝبعبزٙ
نــــــــــــربم ٚيٝػ ايربم َٓ٘ أعذٌ
متطـــــــــ ٢بضاقا خطَ ٙٛــــز طضؾ٘
ٚقز مجعٛا يًؾاٖز املــــــــــــــــتٛنٌ
ٚفــــــــارف ؾٗٝا ا٭ْبٝا ٤أٜٓعضْ٘ٚ
ٚأَِ مجٝع ايضعٌ ٜا خري َـــــــضعٌ
ٚقاٍ ي٘ ايضٚح ا٭َـــــــــــــــني تكزّ
65
َٚقباســِٗ يف نٌ ْار ٚقؿٌ
ؾأْت إَاّ ا٭ْبٝاٚ ٤خطـــــــــــــٝبِٗ

ققٝز" ٠تا ١ٝ٥ايكناٚ ٤ايكزص":
ٖش ٙأط ٍٛققا٥زٖ ،ٙش ٙايكقٝز ٠عًَ ٢غأي ١اؾرب ٚايكناٚ ٤ايكزص يف ايضر
عًًَ ٢شز 66،امس٘ طٜز بٔ تكع ٞيف ايكضٕ ايغابع اهلذض ٟصؾع ٖش ٙاملغأي ١أَ ٟغأي١
ايكناٚ ٤ايكزص بؾز ٠نبريٚ ،٠قضض ققٝز ٠ممً ٠٤ٛبا٫عرتامات ٚايطعٓات ٚسا ٍٚإٔ
ىًل ع ٤ٛايتؿاِٖ يف ايٓاؼ ػا ٙاإلعٚ ّ٬أصار إٔ ُٜنًِِّٗٚ ،سُٓٝا ُْؾِضت ققٝزٖ ٠شا
ايٛٗٝر ٟايتؿت عًُا ٤اإلع ّ٬سٓٝشاى إىل ايضر عًٚ ،٘ٝصر عً ٢ؽبٗات٘ ايعًُا َٔ ٤عٛصٜا
َٚقض ٚايعضام ْعُا ْٚجضاٚ ،يهٔ مل ٜضر عً ٢تًو ايكقٝز ٠أسز َٔ ايعًُا ٤اهلٓٛر ،ؾُٮ
ايع ١َ٬ايهاْزًٖٖ ٟٛشا ايؿضاؽ.
تؾتٌُ ايكقٝز ٠عً 910 ٢بٝتاٚ ،قضمٗا ايع ١َ٬يف عٖٓ9093 ١ـٚ ،أيـ هلا
ؽضسني ،أٚهلُا بايعضبٚ ١ٝاٯخض با٭صرٚ67،١ٜبعض أبٝاتٗا ؾُٝا:ًٜٞ
أ ٫نٌ ؽـــــــــــــــــــٖ ٧ٝايو ٚٚدٛرٙ
َٚا ٖش ٙا٭نٛإ إَ ٫عاٖـــــــــــــــــض
ٚإٕ ٚدٛر املُهٓات بأعـــــــــــــــضٖا
َٚا عايـــــــــــــــــــِ اإلَهإ إٚ ٫أْ٘
ٖ ٛاهلل صب ايهـــــــــــ ٫ ٕٛصب غريٙ
ٖ ٛاـايل ا٭طٚاز نا٭صض ٚايغـُا٤

َعاص ي٘ َٔ سنض ٠ا٭ســــــــــــز١ٜ
٭عــــــُا ٘٥اؿغٓ ٢يز ٣أٌٖ خرب٠
نُجٌ ايعهٛؼ يف املضاٜا ايقـــك١ًٝ
نعٌ دزاص أ ٚعضاب بكٝعـــــــــــــ١
ٖ ٛاـايل ايباص ٟمبشض املــؾ١٦ٝ
68
ٚؽــــــُػ اينشٚ ٢ايً ١ًٝاملُزيََُِّٗ١

صا ١ٝ٥اؿُز ٚايجٓاٚ ٤املٓاداٚ ٠ايزعا:٤
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ٚقضض ققٝز ٠يف محز اهلل عظ ٚدٌٚ ،مساٖا ققٝز ٠صا ١ٝ٥اؿُز ٚايجٓا٤
ٚاملٓاداٚ ٠ايزعاٚ ،٤بنع أبٝات٘ ٖ:ٞ
يو اؿُز ٚايتكزؼ ٚاملـــــــــذز نً٘
يو ايهربٜا ٚاـًل ٚا٭َـــــــــض نً٘
يو ايؿنٌ ٚايٓعُاٚ ٤ايؾــــــهض نً٘
 َٔٚسا ايش ٟوق ٞثٓاَٚ ٤ــــِزس١
ٚي ٛإٔ َا يف ايهَ ٕٛــــٔ نٌ نأ٥
صمٝت بو اإلي ِ٘ صبا َٚايــــــــــــها
ؽــــــــــضع١
ٚباملً ١ايبٝنا ٤رٜٓا ِ ٚ

تباصنت ٜا صب ايغــُاٚات ٚايجض٣
تعايٝت َا أ٫ٚى باؿـُـــــز أدزصا
قــــــضا
ؾٓعُاى دًّت إٔ تُعَزّ ٚتُش َ
ٚإٕ بايؼ املـــــــــجين ٚأنجض أنجضا
يغــــــــإ ٜز ِٜاؿُز نإ َُكَقِّضا
ٚباملقطؿ ٢اهلار ٟصعَ ٫ٛبؾضا
69
عغـــــــ ٢أصِرَٕ  ّٜٛايكٝاَ ١نٛثضا

ققٝز ١َُٝٝ" ٠املزٜح ٚايجٓا:"٤
قضض ققا٥ز عزٜز ٠يف َزح ايٓيب ـ فً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ـ ٚأط ٍٛققا٥ز ٙيف
َزح ايٓيب ققٝز ١َُٝٝ" ٠املزٜح ٚايجٓاٚ ،"٤ؾُٝا  ًٜٞبعض أبٝاتٗا:
ؾأنــــــــــــــضّ خًل اهلل أٚىل ٚأقزّ
إسا نإ َــــــــــــــــزح أ ٚثٓآَُِٓ ٤
ملا أْ٘ عض املــــــــــــــــهاصّ قًظّ
٫ٚبز َـــــــٔ عض ط ٌٜٛملــــــزس٘
ٜز ٜٔمبا ٜٗــــــــــَٚ ٣ٛا ٖٜ ٛظعِ
يهٌ اَض ٨ؾـــــ ٞاؿب رَٚ ٜٔشٖب
70
أدٌ ايٛص َٔ ٣يف اؾُاٍ َغـــــًِّ
ٚرٜٓــــ َٞسب املقطؿَٓ ٢بع اهلز٣

ققٝز:"١َٝ٫ٚ ١َُٝٝ" ٠
قضض ايعٖ ١َ٬اتني ايكقٝزتني يف َزح ايٓٛاب َري عجُإ عً ٞخإ سانِ
سٝزصآبار (رنٔ) اهلٓزٚ ،١ٜطُبِع "ايتعًٝل ايقبٝح ؽضح َؾه ٠ٛاملقابٝح" َٔ َ٪يؿات
ايع ١َ٬قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ ٟٛايك ١ُٝعًْ ٢ؿكات ايٓٛاب املُزٚحٚ /قز ؼٌُ
ايٓٛاب املُزٚح ْؿكات طبع "ايتعًٝل ايقبٝح ؽضح َؾه ٠ٛاملقابٝح" َٔ َ٪يؿات ايع١َ٬
قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ ٟٛايك ،١ُٝؾاعرتف ايع ١َ٬املشنٛص بٗشا اؾُ ٌٝيف ٖاتني
ايكقٝزتني ،أَا ايكقٝز ٠امل ١ُٝٝؾٗ ٞتؾتٌُ عً 921 ٢بٝتاٖٚ 71،ا ٖ ٛسا بنع أبٝات َٔ
ايكقٝز ٠امل:١ُٝٝ
عــــــــــــ ّ٬عًًَ ٢و دً ٌٝاملهاصّ
ُٜٚزع ٢ي٘ ؾــــــــــــــــــــ ٞراص بط١ٝ
ُٜزع ٢ي٘ ؾٛم املٓابض دٗــــــــــــــض٠
ٚمل ٜؾــــــــــهض اهلل ايش ٟيٝػ ؽانضا

ؾٛامً٘ َعضٚؾ ١يف ايعٛايــــــــــــ ِِ
ٚقبً ١اإلعـــــــــــــ ّ٬صؾٝع ايزعاِِ٥
ٜػـــــــــضر ؾــــــــ ٞآثاص ٙناؿُاِِ٥
72
ملُٓعُِ٘ رأب ايهؿٛص املُـــــــــــضاغِِِ

ٚأَا ايكقٝز ٠اي ١َٝ٬ؾؿٗٝا ميزح ايع ١َ٬ايٓٛاب املشنٛص بأعًٛب أؾنٌ
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مما َزس٘ يف ايكقٝز ٠املٚ ،١ُٝٝؾُٝا  ًٜٞمنٛسز ٖش ٙايكقٝز:٠
إسا ق ٌٝإيـــ ٢ايٓاؼ أمســـــ ٢تؿن٬
إسا ق ٌٝإيـــــ ٢ايٓاؼ تهـــــــــــــضَا
أؽـــــــــــــاصت عاص ثِ ٚبٌ َٗطٌ
أؽــــــــاصت غُاَات إىل خري ٚابٌ
ت يإلعــــــــــُُٜٓ ّ٬ا ٚبٗذ١
 ٫ٚطي َ
 ٫ٚطيتَ يإلعـــــــــ ّ٬عظا ٚصؾع١

ْٛاٚ ٫ؾٝنا ؾــــــــــٛم ٚبٌ َٗط ٌِ
ٚؾنٚ ٬دٛرا ؾٛم دٛر َغــًغـــٌِ
ملًو بإمجاع ا٭ْاّ بؿنـــــــــــــــٌِ
دٛار ٚباؾٛر ايػـــــــــــظٜض كذٌِ
َظ عظٜظ ثِ سٍ املــــــــــــــــــشيٌِِّ
ُٜع ُّ
73
عًــــــــ ٢نٌ ساٍ صغِ أْـ املٓهٌِ

ٚنشيو ْغر ققٝز ٠عًَ ٢غأي ١صؾع ايٝزٚ ٜٔاييت تؾتٗض بـ" ١َٝ٫صؾع
ايٝزٚ ،74"ٜٔقاٍ َضث ١ٝؼت ٟٛعً 92 ٢بٝتا عًٚ ٢ؾا ٠ايع ١َ٬أْٛص ؽا ٙايهؾُري،ٟ
َٗٓٚا َا :ًٜٞ
ٚسؿغ ٚمبط بعز ؽـــــــٝخ َبذٌ
عـــــ ّ٬عً ٢سؿغ ايهتاب ٚعــٓ١
نبزص َبني يف ردــــــ ٢ايً ٌٝأيٌٝ
أصٜز ب٘ ْٛص اهلـــــــــــــز ٣أْٛصا
نـُجٌ ايبداص ٟأ ٚنٓش ٛابٔ سٓبٌ
ؾــــــــــكز نإ إعذاطا يــزْ ٜٔبٓٝا
ـطب دً ٌٝقـــــــــز أْاذ مبٓظٍ
بهــ ٢عامل اإلعـــ ّ٬طضا ٚأع٫ٛ
بهت٘ ْٛاسـ ٞا٭صض ٚايؿًو ايعًٞ
بهاَ ٤كاّ ايزصؼ ٚايٛعغ ساعـضا
ملجٌ َغــــــــــٝح ايهارٜإ املدبٌ
ؾكز نإ صقا عـُٗــــــــضٜا َجكؿا
75
ٚصســـــــُت٘ ترت ٣نٛرم فًذٌ
عًٝو عـــــــــــ ّ٬اهلل ٜا قرب أْٛص
ٚقاٍ َضث ١ٝؼت ٟٛعً 09 ٢بٝتا عًٚ ٢ؾاْ٫َٛ ٠ا أؽضف عً ٞايتٗاْ:ٟٛ
مبٛت سه ِٝاهلٓز أؽـــــــضف عامل
يكز قبنت صٚح ايعًــــــٚ ٢املهاصّ
مبٛت إَــــــاّ اهلٓز صأؼ املهاصّ
ٚقز قبنت صٚح ايؿناٚ ٌ٥اهلـــز٣
يكز َضز ايبشـــض َ٘ٓ ٜٔيؾـــــــاِ٥
يكز مجع ايعًُني ظٗــــــــــضا ٚبطٓ٘
ُٖـــــــ ٢عًُ٘ َجٌ اؿٝا املرتانِ
ٚقــز نإ ؾــــ ٞايتؿغــــــري آ ١ٜصب٘
ٚفـــــاص بٓا ٤ايزٚ ٜٔاٖ ٢ايزعاِ٥
تظعـــــــظع بٓٝإ ايؾـــضٜعٚ ١ايتك٢
ٚقز غال عـــض ايعًِ بعز ايت٬طِ
ٚقز َاٍ طٛص ايؿنٌ بعز َا صعــــا
ؾضط٤ى صط ٤دٌ عـٔ ٖٚـــِ ٚاِٖ
ؾكزْاى َٔ ؽـــــــــــا ٤بعزى ؾًُٝت
ٚنٝـ سٝا ٠ا٭صض َٔ رٕٚ
ؾكـزْاى َجٌ ا٭صض تؿكــز ٚبًٗا
76
عادِ

اـامت:١
إٕ ايب٬ر اهلٓز٫ ١ٜتظاٍ خقب ١يف إْتاز عباقضَٚ ٠قاقع ٚأؾشاس َٔ ايعًُا٤
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اإلعَٝ٬ني ٚاؾٗابشٚ ٠ايٓٛابؼٚ ،اعرتف بؿنًِٗ ايعًُا ٤يف املعُٛص ٠ايعضب١ٝ
ٚاإلعٚ ،١َٝ٬هلِ إعٗاّ َؾهٛص ٚرٚص س ٟٛٝيف ْؾض ايعً ّٛاإلعٚ ١َٝ٬بٛد٘ خال يف
عًِ ايتؿغري ٚاؿزٜح يف ؽب ٘ ايكاص ٠اهلٓزَٓ ١ٜش إٔ ٚطأت اهلٓز أقزاّ املغًُني َجٌ
ايؾٝخ سغٔ بٔ قُز ايقػاْٚ ،ٞايع ١َ٬عبز اؿل احملزخ ايزًٖٚ ،ٟٛايؾٝخ ٚي ٞاهلل
بٔ عبز ايضس ِٝايزًٖٚ ،ٟٛايع ١َ٬أْٛص ؽا ٙايهؾُريٚ ،ٟايع ١َ٬عبز اؿ ٞايؿضْػٞ
قًَٚ ،ٞا إي َٔ ِٗٝايضدا٫ت ايهجريٚ ،ٜٔأَا ؽٝدٓا ٖشا ؾً٘ رٚص َضَٛم يف تضٜٚر
عًِ اؿزٜح املٚ ،ُٕٛٝي٘ رٖ ٟٚا ٌ٥يف ا٭ٚعاط ايعًُ ،١ٝإْ٘ ٜعترب َٔ نباص احملزثني
ٚا٭عتاس ٠ا٭دٚ ،٤٬ي٘ إعٗاّ ٚاؾض نشيو يف ايؾعض ايعضبٚ ،ٞي٘ ايعزٜز َٔ ايكقا٥ز
ايؾعض ١ٜايبزٜعٚ ،١خَقّب خظ ١ٜٓعًِ اؿزٜح بايعزٜز َٔ َ٪يؿاتٜ٘ٚ .ضدع دٌ
إعٗاَات٘ ايؿضٜزٚ ٠خزَات٘ ايك ١ُٝإىل َزصعَ ١عاٖض ايعً ّٛسٝح تعًِ َ ٖٛٚعٗز
عًُٚ ٞرٜين نبري تأعػ يف َ ّ9933ز ١ٜٓعٗاصْؿٛص َٔ  ١ٜ٫ٚأتضابضارٜؿ اهلٓز،١ٜ
ٚهلش ٙاملزصع ١خزَات دً ١ًٝيف ْؾض ٚتضٜٚر ايعً ّٛاإلع ٫ ٖٞٚ ،١َٝ٬تظاٍ تغِٗ
إعٗاَا َضَٛقا يف إْتاز ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤احملزثني ٚاملؿغض.ٜٔ

اؿٛاؽ:ٞ
 -1تعضف بًز" ٠ناْزًٖ٘" إلْتاز عزر نبري َٔ ايؾدقٝات ايز ١ٜٝٓايباصط ٠أَجاٍ املؿيت إهل ٞغـــؿ
ْ٫َٛٚا َعؿض سغني ْ٫َٛٚا فزٜل أمحز ْ٫َٛٚا قُز إيٝاؼ ْ٫َٛٚا قُز إرصٜػ ْ٫َٛٚا
قُـ ــــز طنضٜا ْ٫َٛٚا قُز ٜٛعـ ايهاْزًْٖ٫َٛٚ ٟٛا قُز عً ٞفزٜكْ٫َٛٚ ٞا قُز
َايو( .ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"99/9 ،؛ قُز َٝاں فزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا
قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل )03
 -2ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"99/9 ،
 -3ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾـاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"99/9 ،؛ قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ
عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"13/1 ،
 -4قُز ؽاٖز ايغـ ـ ـــٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
13/1؛ فزص ايز ٜٔعاَض ا٭ْقاص" ،ٟداَعَ ١عاٖض عًْ ّٛبش َٔ ٠تاصىٗا" ،ل 30
 -5قُز ؽاٖز ايغــٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
13/1
 -6ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز" 99/9 ،؛ قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ
عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"11/1 ،
 -7ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"99/9 ،
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8
بزم أشرف كےچراغ" ،ل 901؛ ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"99/9 ،
 -أمحز ععٝزِ " ،

 -9ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"99/9 ،
 ٖٛ -10ؽبري أمحز بٔ ؾنٌ ايضمحٔٚ ،يز يف ٖ9032ـ ّ9993/يف َز ١ٜٓبض ،ًٜٞؽضز َٔ راص ايعًّٛ
ايزٜٛبٓز ١ٜيف ٖ9019ـٚ ،ّ9131/اؽتػٌ بٛظٝؿ ١ايتزصٜػ يف َزصع ١ؾتشبٛص ٟبزًٖٚ ،ٞراص
ايعً ّٛايزٜٛبٓزَٚ ،١ٜزصع ١رابٗ ٌٝسٝح تٛىل ص٥اع ١٦ٖٝ ١ايتزصٜػٖ ،ادض إىل بانغتإ بعز
تكغ ِٝايب٬رٚ ،عني صٝ٥غا يًُذًػ ايتأعٝغ ،ٞتٛيف يف ٖ9031ـ ،ّ9121/ي٘ نتاب َعضٚف "ؾتح
املًِٗ يف ؽضح َغًِ"( .طبري أمحز ايؿاصٚقَ" ،ٞغاُٖ ١راص ايعً ّٛبزٜٛبٓز يف ا٭رب ايعضب ،"ٞل
)101-103
 -11ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"93/9 ،؛قُز ؽاٖز ايغـٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ
عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"19/1 ،
 -12ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُاۓ رٜٛبٓز"93/9 ،؛قُز ؽاٖز ايغـٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ
عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"11/1 ،
ٖ -13ــ ــ ٛأؽضف عً ٞبٔ عبز اؿل اؿٓؿ ٞايتٗاْٚ ،ٟٛيز يف  َٔ 9صبٝع ايجاْٖ9193 ٞـ ّ9930/يف
تٗاْ٘ بٗ َٔ ٕٛأعُاٍ َعؿضْهض ب ١ٜ٫ٛأتضابضارٜؿ اهلٓز ،١ٜؽضز َٔ راص ايعً ّٛايزٜٛبٓز ١ٜيف
ٖ9039ـ ،ّ9990/ثِ تٛىل ايتزصٜػ مبزصع ١داَع ايعً ّٛبهاْبٛص ملز 92 ٠عٜٓ ،١بًؼ عزر َ٪يؿات٘
بايعضبٚ ١ٝا٭صر ١ٜإىل مثإ َا ١٥نتابَٚ ،ععُٗا يف ايتؿغري ٚايغًٛى ٚايه .ّ٬تٛيف يف صدب
ٖ9031ـ( .ّ9120/عبز اؿ ٞاؿغين" ،اإلع ّ٬مبٔ يف تاصٜخ اهلٓز َٔ ا٭ع ،"ّ٬اجملًز ايجايح،
اؾظ ٤ايجأَ ،ل 9991-9991؛ عبز ايؾهٛص ايرتَش" ،ٟتشنض ٠ايعؿض" ،ل 39؛ قبٛب صم،ٟٛ
"تاصٜخ راص ايعً ّٛرٜٛبٓز" ،ل )92-99/1
ٖ -14ـ ــ ٛايع ١َ٬قُز أْٛص ؽا ٙبٔ َععِ ؽا ٙاؿٓؿ َٔ ٞايعباقض ٠ايك ٌ٥٬ايش ٜٔألبتِٗ راص ايعًّٛ
ايزٜٛبٓزٚ ،١ٜيز يفٖ9111ـ ّ9919/يف قضٚ ١ٜرٚإ َٔ  ١ٜ٫ٚنؾُري اهلٓزٚ ،١ٜبعز إٔ أخش
ايعً ّٛا٫بتزا ١ٝ٥يف أَهٓ ١كتًؿ ١ايتشل بزاص ايعً ّٛايزٜٛبٓز ١ٜيف ٖ9093ـ ،ّ9911/تٛىل
ايتزصٜػ باملزصع ١ا٭َ ١ٝٓٝبزهل ٞطَاْاٚٚ ،ي ٞص٥اع ١٦ٖٝ ١ايتزصٜػ بزاص ايعً ّٛايزٜٛبٓز ،١ٜثِ
اْتكٌ إىل داَع ١رابٗ ٌٝيف ٖ9023ـٚ ّ9111/اؽتػٌ بٗا بايتزصٜػ ستٖ9099 ٢ـ ،ّ9101/تٛيف
يف فؿض َٔ ٖ9091ـ ،ّ9100/ي٘ َ٪يؿات عزٜزٚ ٠أبضط َٓٗا "ايعضف ايؾش"ٚ ،"ٟؾٝض ايباص ٨يف
ؽضح فشٝح ايبداصَٚ ،"ٟا إىل سيو( .عبز اؿ ٞاؿغين" ،اإلع ّ٬مبٔ يف تاصٜخ اهلٓز َٔ ا٭ع،"ّ٬
اجملًز ايجايح ،اؾظ ٤ايجأَ ،ل 9911-9919؛ قبٛب صم" ،ٟٛتاصٜخ راص ايعً ّٛرٜٛبٓز"-11/1 ،
)131-139 ،13
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 -15فؿش ١ايتكاصٜغ يـ"ايطٝب ايؾش ٟيف ؽضح ايرتَش ٟيًُ٪يـ 1-9/9
ْ -16ؿػ املقزص
 -17فؿش ١ايتكاصٜغ يـ"ايطٝب ايؾش ٟيف ؽضح ايرتَش ٟيًُ٪يـ 1-9/9
 -18قُز ؽاٖز ايغــٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
01-09/1
 -19قُز ؽــاٖز ايغـــٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصٕپٚص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿٞ
خزَات"01/1 ،
 -20قُز ؽــاٖز ايغـــٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
01/1
ْ -21ؿػ املقزص02-00/1 ،
ْ -22ؿػ املقزص
ْ -23ؿػ املقزص
 -24قُز ؽاٖز ايغــٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
09-02/1
ْ -25ؿػ املقزص09/1 ،
ْ -26ؿػ املقزص03/1 ،
 -27قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛايتعًٝل ايقبٝح"2/9 ،
 -28قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 01
ْ -29ؿػ املقزص (ٖـ) ل 01
 -30قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛايتعًٝل ايقبٝح"995159/9 ،
 -31قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛايتعًٝل ايقبٝح"  3/9؛ قُز َٝاں ايقـ ــ ـ ــــزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا
قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 39
 -32قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛايتعًٝل ايقبٝح"3-9/9 ،
 -33قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖضِ عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
99/1
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 -34ؾٗضعت كطٛطات ،11/1 ،قُز َتني ٖامش ،ٞعادز ايضمحٔ فزٜكَ ،ٞضنظ ؼكٝل رٜاٍ
ع ـــٓهٗـ تضعــت ٥٫ربٜضْ ٟك ٬عٔ تغٓ ِٝؾاطُْ٫َٛ"،١ا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ٟٛن ٞعضبٞ
طبإ ٚارب َٞں خزَات"( ،املكاٍ يؾ ـ ـ ـــٗارَ ٠ا قبٌ ايزنتٛصا ،)ٙل 903
 -35قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
99/1
 -36قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛؼؿ ١ايكاص ٨عٌ َؾه٬ت ايبداص ،"ٟاملهتب ١ايعجُاْٖٛ٫ ،١ٝص (ب ،ت) 1/9
 -37صادع يًتؿق ٌٝقُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛؼؿ ١ايكاص ٨عٌ َؾه٬ت ايبداص92-09/9 ،"ٟ
ْ -38ؿػ املقزص 13-19/9
 -39قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 13
 -40قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص"،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
30/1
 -41قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
19/1
ْ -42ؿػ املقزص19/1 ،
ْ -43ؿػ املقزص39-31/1 ،
 -44ظؿض أمحز ايتٗاْ" ،ٟٛأسهاّ ايكضإٓ املًكب بز ٌ٥٫ايكضإٓ عًَ ٢غا ٌ٥ايٓعُإ"
 -45قُز ؽـ ـ ـــاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاۓ َعاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿ ٞخزَات"،
11/1؛ قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ"ٟٛ
 -46أمحز سغٔ ايظٜات" ،تاصٜخ ا٭رب ايعضب ،"ٞل 919-911
ْ -47ؿػ املقزص ،ل 919
 -48عبز اؿ ٞاؿغين" ،اع َٞ٬عًٚ ّٛؾٖٓٓ ٕٛزٚعتإ َٞں"ْ ،اَ ٞپصٜػ يهٓا ّ9131 ،٩ل 11
 -49تغٓ ِٝؾاطُْ٫َٛ"،١ا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ٟٛن ٞعضب ٞطبإ ٚارب َٞں خزَات"( ،املكاٍ
يؾــ ـ ــٗارَ ٠ا قبٌ ايزنتٛصا ،)ٙل 919؛
http://www.merbad.net/vb/printthread.php?t=9972&pp=40&page=1
http://boardreader.com/thread/xhml_ktab_al_idaxh_shrxh_almqamat_alxhr
i_6jtX1sc7.html
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http://mousou3a.educdz.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8
/%B1%D8%B2%D9%8A
http://www.alameleya.org/subject.php?id=178
 -50قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢قبٌ ل ()9
 -51قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢ل 3
 -52قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 91
 -53قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢ل 000-011
 -54قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢ل 3
 -55قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢قبٌ ل ()9
ْ -56ؿػ املقزص ل 9
 -57قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 13
 -58قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 91
 -59قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 119
ْ -60ؿػ املقزص ل 221-229
ْ -61ؿػ املقزص ،ل 119
 -62قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢ل 9
 -63قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَات سضٜض ٟقؾ ،"٢ل 0-9
 -64قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 113ٚ 939
ْ -65ؿػ املقزص ل 101-109
ْ -66ؿػ املقزص ل 113
 -67قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل 919
ْ -68ؿػ املقزص919-912 ،
ْ -69ؿػ املقزص ،ل 111-111
 -70قُز َٝاں ايقزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛل109-111 ،
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 -71قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛققٝز ،"َ٘ٝ٫ٚ َُ٘ٝٝ ٙدٝز بضق ٞبضٜػ ،رًٖ( ٞب ـ ت) ل ْ 1-0ك٬
عٔ تغ ـ ـ ــٓ ِٝؾاطُ٘ ل 991
 -72قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛققٝز ،"َ٘ٝ٫ٚ َُ٘ٝٝ ٙدٝز بضق ٞبضٜػ ،رًٖ ــْ ٞكـ ــ ٬ع ـ ــٔ تغــ ــــِٓٝ
ؾاطُ٘ ل939-991
 -73قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛققٝز ،"َ٘ٝ٫ٚ َُ٘ٝٝ ٙدٝز بضق ٞبضٜػ ،رًٖ ــْ ٞكـ ــ ٬ع ـ ــٔ
تغـ ـ ـــٓ ِٝؾاطُ٘ ل939-991
 -74قُز َٝاں ايقزٜك"،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،ٟٛل 113
 -75قُز ٜٛعـ ايبٓٛصْ" ،ٟؿش ١ايعٓرب" ،ل 133-139
 -76عظٜظ اؿغٔ فشٚب اـٛاد٘ ،خامت" ١أؽضف ايغٛاْح" ،ل 299-099
املقارص ٚاملضادع:


أمحز سغٔ ايظٜات" ،تاصٜخ ا٭رب ايعضب ،"ٞنتب خاْ٘ صؽٝز ،ٜ٘أُصر ٚباطاص ،داَع َغذز،
رهل ٞايكزمي ،993333 ،١عٓ ١ايطباع ١مل تشنض.



بزم أشرف كےچراغ" ،راص ايهتاب ،رٜٛبٓز ،أتضا بضارٜؿ ،اهلٓز،
أمحز ععٝز بضٚؾٝغضِ " ،
ايطبع ١ا٭ٚىل.ّ9111 ،



أؽؿام ايضمحإ ايهاْزًٖ" ،ٟٛايطٝب ايؾش ٟيف ؽضح ايرتَش ،"ٟاجملًز ا٭ ،ٍٚطبع بإراص٠
قُز عاؽل إهل ٞيف املطبع اـري ٟاملقضَ ،ٟريت ،أتضا بضارٜؿ ،اهلٓزٖ9022،ـ.



تغٓ ِٝؾاطُْ٫َٛ" ،١ا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ٟٛن ٞعضب ٞطبإ ٚارب َني خزَات"،
(املكاٍ يؾــ ـ ـــٗارَ ٠اقبٌ ايزنتٛصاْ٫َٛ" ،)ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ٟٛنٝعضبٝظباْٛأر
مبٓٝدزَات"،،قغِ ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝآرابٗا،داَع ١عً ٞنضا ٙاإلع ،١َٝ٬عً ٞگڑٖـ ،أتضا
بضارٜؿ ،اهلٓزَ ،ؾضف :أب ٛعؿٝإ إف٬س.ّ9113 ،ٞ



طبري أمحز ايؿاصٚقَ" ،ٞغاُٖ ١راص ايعً ّٛبزٜٛبٓز يف ا٭رب ايعضب ٞست ٢عاّ
ٖ9233ـ ،"ّ9193/راص ايؿاصٚق ٞيًطباعٚ ١ايٓؾض3 ،ـ سانض باؽْٛٝ ،رهلٖ9293 ،ٞـ.ّ9113/



فزص ايز ٜٔعاَض ا٭ْقاص" ،ٟداَعَ ١عاٖض عًْ ّٛبش َٔ ٠تاصىٗا ٚمَٗٓ ٤ٛادٗا ٚملع١
َٔ خزَاتٗا" ،داَعَ ١عاٖضعً( ّٛدزٜز) ،عٗاصْبٛص ،أتضا بضارٜؿ اهلٓزٖ9011،١ٜـ املٛاؾل
.ّ9111



ظؿض أمحز ايتٗاْ" ،ٟٛأسهاّ ايكضإٓ" ،اجملًز ا٭ ،ٍٚإراص ٠ايكضإٓ ،نضاتؾ ،ٞبانغتإ،
ايطبع ١ا٭ٚىلٖ9231،ـ.ّ9191/



عبز اؿ ٞاؿغين" ،اع َٞ٬عًٚ ّٛؾٖٓٓ ٕٛزٚعتإ َٞں"ْ،اَ ٞبضٜػ يهٓاّ9131 ،٩



عبز اؿ ٞاؿغين" ،اإلع ّ٬مبٔ يف تاصٜخ اهلٓز َٔ ا٭ع"ّ٬املغُ ٢بـ"ْظٖ ١اـٛاطض ٚبٗذ١
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املغاَع ٚايٓٛظض" ،اجملًز ايجايح املتنُٔ اؾظ ٤ايغابع – اؾظ ٤ايجأَ ،راص ابٔ سظّ.ّ9111،


عبز ايؾهٛص ايرتَش"،ٟتشنض ٠ايعؿض"َ ،طبٛعات عًُ ٞنُاي ،٘ٝؾٝقٌ آبار ،بانغتإ،
ايطبع ١ا٭ٚىل.ّ9111 ،



عظٜظ اؿغٔ فشٚب اـٛاد٘" ،أؽضف ايغٛاْح" ،إَزار املطابع ،تٗاْ٘ بٗ َٔ،ٕٛأعُاٍ
َعؿضْهض ،أتضابضارٜؿ اهلٓز.١ٜ
ؾٗضعت كطٛطات ،11/1 ،قُز َتني ٖامش ،ٞعادز ايضمحٔ فزٜكَ ،ٞضنظ
ؼكٝل رٜاٍ ع ـــٓهٗـ تضعــت ٥٫ربٜضٟ
ؾٛٝض ايضمحَٔ" ،ؾاٖري عًُا ٤رٜٛبٓز" ،اجملًز ا٭ ،ٍٚاملهتب ١ايعظٜظ -90 ،١ٜأصر ٚباطاص،
ٖٛ٫ص ،بانغتإ.ّ9113،



قبٛب صم" ،ٟٛتاصٜخ راص ايعً ّٛرٜٛبٓز" ،اجملًز ا٭َ ،ٍٚهتب ١راص ايعً ّٛرٜٛبٓز.ّ9111 ،



قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛايتعًٝل ايقبٝح عًَ ٢ؾها ٠املقابٝح" ،اجملًز ا٭ ،ٍٚاملهتب١
ايعجُاْ ١ٝايٛاقع ١يف اؾاَع ١ا٭ؽضؾ ،١ٝؾريٚط بٛص صٚرٖٛ٫ ،ص ،ايطبع ١ا٭ٚىل ،عٓ١
ايطباع ١مل تشنض.
قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛؼؿ ١ايكاص ٨عٌ َؾه٬ت ايبداص" ،"ٟؼؿ ١ايكاص ٨عٌ
َؾه٬ت ايبداص ،"ٟاملهتب ١ايعجُاْٖٛ٫ ،١ٝص ،بانغتإٖ9091 ،ـ.ّ9131/




قُز إرصٜػ ايهاْزًٖ" ،ٟٛققٝز ،"َ٘ٝ٫ٚ َُ٘ٝٝ ٙدٝز بضق ٞبضٜػ ،رًٖٞ
ت سضٜض ٟقؾَّ ٢ع اؿاؽ ١ٝاؾزٜز ،"٠طُبع يف دٝز
قُز إرصٜػ ايهاْزًَٖ" ،ٟٛكاَا ِ
بضق ٞبضٜػ ،رهل.ٞ
قُز ؽاٖز ايغٗاصْبٛص" ،ٟعًُاَ ٤عاٖ ِض عً ّٛعٗاصْؿٛص اٚص اُْه ٞعًُٚ ٞتقٓٝؿٞ
يادگار شيخ،أُصر ٚباطاص ،قً٘ َباصى ؽا ،ٙعٗاصْبٛص ،أتضا
خزَات" ،اجملًز ايجاْ ،ٞمكتبه
ِ
بضارٜؿ اهلٓز ،١ٜايطبع ١ايجاْ.ّ1339 ،١ٝ



قُز َٝاںفزٜك" ،ٞتشنضْ٫َٛ ٙا قُز إرصٜػ ناْزًٖ ،"ٟٛاملهتب١
ايعجُاْ،١ٝاؾاَع ١ا٭ؽضؾٖٛ٫،١ٝص.ّ9111 ،



قُزٜٛعـ ايبٓٛص ،ٟقُزٜٛعـ ايبٓٛصْ"،ٟؿش ١ايعٓرب"،دٝز بضٜػ ،رهلٖ9099 ،ٞـ.










Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات اإلع١َٝ٬

رصاعات عضب١ٝ

31

ايهتب ايعضب ١ٝيًكام ٞفاٖز اإلعالّ

ايهتب ايعضب ١ٝيًؾٝخ ايكام ٞفاٖز اإلعالّ ايكامسٞ
يف ايزصاعات اإلعالَ١ٝ
ايغٝز آفتاب أمحز



aahmad2@jmi.ac.in

املًدك:
ؼتٌ ايزصاع ١ايعضب-١ٝاإلعالََ ١ٝهاْا باصطا يف ته ٜٔٛايؾدق ١ٝيف اجملتُع
اإلعالَٚ ،ٞتظرار أُٖٝتٗا يف فتُع َجٌ اهلٓزٚ .ايتاصٜخ اهلٓز ٟسافٌ بأمسا ٤ممتاط٠
َضتبط ١مبدتًف ايعًٚ ّٛايفٓٚ ٕٛاؿضنات ايزٚ ١ٜٝٓاالدتُاعٚ ١ٝايغٝاعٚ .١ٝايعًُا٤
املغًُ ٕٛيف اهلٓز قاَٛا غزَات دً ١ًٝيف ْؾض ٚتطٜٛض ايزصاعات ايعضبٚ ١ٝاإلعالَ١ٝ
عرب ايعقٛص .يكز أثض اإلعالّ ٚاملغًُ ٕٛتأثريا عُٝكا يف سناص ٠اهلٓز ٚثكافتٗا
ٚعكٝزتٗا ،نُا أْؾأ املغًُ ٕٛنجريا َٔ املغادز ٚاملعاٖز يتعً ِٝايًغ ١ايعضبَٚ ١ٝبارئ
ايعً ّٛاإلعالَٚ ،١ٝاٖتُٛا اٖتُاَا بايغا بايزصاعات ايعضب-١ٝاإلعالَ ١ٝرصاعٚ ١نتاب١
يف نٌ عقض َٚقض .فٓذز إٔ ٖٓاى عزرا ال حيق َٔ ٢ايعًُا ٤ايش ٜٔعٓٛا عٓا١ٜ
ناًَ ١بتطٜٛض ايزصاعات ٚايجكاف ١ايعضب-١ٝاإلعالَ ١ٝيف نٌ َضاسٌ ايتاصٜخ اهلٓزٟ
اإلعالَ.ٞ
إٕ اهلٓز قز ألبت ؽدقٝات نجري ٠يف كتًف ايعًٚ ّٛايفٓ ٕٛيف تاصخيٗا
ايطٖٓٚ ،ٌٜٛاى عزر نبري َٔ ايعًُا ٤املغًُني اهلٓٛر ايش ٜٔهلِ إعٗاَات نجري ٠يف
ايزصاعات اإلعالَٚ ١ٝايعضبٚ .١ٝاؿهَٛات اإلعالَ ١ٝيف اهلٓز أٜنا قز يعبت رٚصا َُٗا
يف ْؾض ٚتضٜٚر ايزصاعات ايعضبٚ ١ٝاإلعالَ َٔٚ .١ٝاملُهٔ ايعجٛص عً ٢صداٍ ايعًِ
ٚايعضفإ ايش ٜٔهلِ إعٗاَات يف نٌ فاالت ايزصاعات اإلعالَ ١ٝمبا فٗٝا ايكضإٓ
ٚاؿزٜح  ٚايفك٘ اإلعالََٚ ٞا إىل سيو.
 َٔٚبني ٖشٖ ٙؤال ٤ايضداٍ ايععاّ تًُع ؽدق ١ٝايؾٝخ ايكام ٞفاٖز
اإلعالّ ايكامس )ّ6996-ّ2002( ٞعً ٢أفل اهلٓز يف ايكضٕ ايعؾضٚ .ٜٔناْت ي٘
خربٚ ٠اعع ١يف كتًف فض ٚاؿٝا ٠اإلْغاْٚ ١ٝايزصاعات ايعضب-١ٝاإلعالَ ١ٝمبا فٗٝا
عًِ ايفك٘ ٚأفٛي٘ٚ ،ايكنا ٤اإلعالَٚ ،ٞايكٝار ٠اإلعالَٚ ،١ٝاـطابٚ ١غريٖا َٔ
ايعًٚ ّٛايفٓ .ٕٛإْ٘ نإ قامٝا َٛفكاٚ ،خطٝبا باصعاٚ ،قا٥زا ععُٝا يألَ ١املغًُ١
اهلٓزٚ .١ٜيف ٖش ٙايٛصق ١ايبشج ،١ٝعٛف أسا ٍٚإيكا ٤اين ٤ٛعًَ ٢غاُٖ ١ايؾٝخ ايكامٞ
فاٖز اإلعالّ ايكامس ٞيف ْؾض ٚتطٜٛض ايزصاعات ايعضب ١ٝيف اهلٓز يف م ٤ٛنتابات٘
 أعتاس َغاعز ،املضنظ ايجكايف ايعضب ٞاهلٓز ،ٟاؾاَع ١املً ١ٝاإلعالَ ْٛٝ ،١ٝرهل ،ٞاهلٓز.
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بايًغ ١ايعضبٚ ،١ٝأخاطب٘ بايؾٝخ ايكام.ٞ

املزخٌ:
إٕ ايؾٝخ ايكام ٞفاٖز اإلعالّ ايكامس ٞنإ أسز أبٓا ٤اهلٓز األفشاس ايشٜٔ
قاَٛا غزَات دً ١ًٝال ميهٔ يألَ ١املغًُ ١إٔ ٜٓغاٖا َُٗا ناْت يف اؿٝا ٠ايعًُ١ٝ
ٚايجكافٚ ١ٝايغٝاع ٖٛٚ ،١ٝأسز َٔ ايعًُا ٤ايباصط ٜٔيف تاصٜخ اهلٓز املعافض ايش ٟقار
املغًُني يف ٚقت نإ ٚمع اهلٓز ايغٝاعٚ ٞاالدتُاع ٞيف أعٛأ ساٍٚ ،ناْت أسٛاٍ
املغًُني ايؾدق ١ٝيف اهلٓز عًٚ ٢ؽو معفٗاٚ .اؾزٜض بايشنض أْ٘ قار املغًُني اهلٓٛر
بهٌ ايٓذاح باعتدزاّ عزر َٔ املٓقات املَُٗ ١جٌ اإلَاص ٠ايؾضٜع ١يٛالٜيت بٗٝاص
ٚأٚرٜؾ٘ ٚدٗاصخٓز ١٦ٖٝٚ ،األسٛاٍ ايؾدق ١ٝيعُ ّٛاهلٓزٚ ،اجملًػ املً ٞيعُ ّٛاهلٓز،
ٚأؽعٌ ْٛص اإلميإ يف سٝا ٠املغًُني اهلٓٛر.
ٚايؾٝخ ايكام ٞنإ َٔ أِٖ ايكناٚ ٠املفتٝني ايش ٜٔألبتِٗ اهلٓز يف ايكضٕ
ايعؾضٚ .ٜٔايعًُا ٤اهلٓٛر يف ايزصاعات اإلعالَ ١ٝقز اعرتفٛا رٚص ايؾٝخ ايكام ٞيف
تضٜٚر ْعاّ ايكنا ٤اإلعالَ ٞيف اهلٓز بكٝاّ رٚص ايكناٚ ٤اإلفتا ٤يف كتًف أما٤
ايبالر" .نإ قام ٞايكنا ٠ايؾٝخ فاٖز اإلعالّ ايكامس ٞباصعا يف عً ّٛايكنا٤
ٚاإلفتاْٚ ،٤ابغا فٚ ،٘ٝعً ٛايهعب يف أفٛي٘  ٚفضٚع٘ٚ ،عٝع ايٓعض يف قناٜا ايٓيب فً٢
اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ٚخًفا ٘٥ايضاؽزٚ ٜٔأفشاب٘ املٗتز ،ٜٔنُا نإ َطًعا عً ٢قناٜا
األ ١ُ٥ايتابعني ٚتابع َٔ ِٗٝايكنا ٠املغًُنيٚ .نإ َٝزاْ٘ األفًَٚ ،ٞضَ ٢فهضٙ
ٚعع ٖٛ ٘ٝايكناٚ ،٤نإ دزٜضا بإٔ ٜغُٚ ٢اصثا فارقا يًكنا ٠املغًُنيٚٚ ،نٝال
ٚتضمجاْا يعًٚ َِٗٛأفهاصِٖٚ ،إٕ قناٜا ٙمتجٌ أَآَا ايكام ٞايؾضٜح ٚايكام ٞأبا
1
ٜٛعفٚٚ ،نٝع بٔ دضاح صمحِٗ اهلل ٚتشنضتِٗ".
ٚتٛىل ايؾٝخ ايكامَٓ ٞقب ايكام ٞيف اإلَاص ٠ايؾضٜع ١عً ٢إميا ٤ايؾٝخ
َٓت اهلل ايضمحاْ ٞيف فرباٜض عاّ ْٚ ،ّ6966فخ ايؾٝخ ايكام ٞفٗٝا صٚسا دزٜزا ٚأثبت
نفا٤ت٘ َٓكطع ١ايٓعري ػا ٙتٓفٝش ايؾضٜع ١اإلعالَٚ ١ٝتطبٝكٗا يف اجملتُع
اإلعالَٚ ،ٞأرٚ ٣ادبات٘ أسغٔ األرا ٤يف فاٍ ايكنا ٤ست ٢عضف بًكب "ايكام،"ٞ
ٚأفبشت نًُ ١ايكام ٞدظ٤ا ال ٜٓفو َٔ امس٘ بٌ غًب عً ٢امس٘ األفًٚ ،ٞتكزَت
اإلَاص ٠ايؾضٜعٚ ١تطٛصت ٚاطرٖضت ٚأفبشت مبجاب ١ؽذض ٠طٝب ١أفًٗا ثابت ٚفضعٗا
يف ايغُاٚ ،٤سا فٝتٗا خاصز ٚالٜيت بٗٝاص ٚأرٜؾ٘ٚ .يكز ٖٚب ْفغ٘ يإلَاصٚ ٠ظٌ خيزّ
نكام ٞايكناْٚ ٠ا٥ب أَري ايؾضٜع ١يٛالٜيت بٗٝاص ٚأرٜؾ٘ بااليتظاّ َٔ عاّ ّ6966
2
إىل آخض أْفاع٘.
قز مت تعٝني ايؾٝخ ايكام ٞصٝ٥غا هل ١٦ٝاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝيعُ ّٛاهلٓز عاّ
 ّ6999بغبب فضاعت٘ اإلمياْٚ ١ٝايشناٚ ٤االْفتاح ايشٖين ٚايبقري ٠ايتاَ ١بأٚما
ايعقض ٚظضٚف٘ٚ .قز أفبشت ٖ ١٦ٝاألسٛاٍ ايؾدق ١ٝملغًُ ٞاهلٓز ي٘ املٓرب ايجاْٞ
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ايش ٟؼضى َٓ٘ ايؾٝخ ايكامس ٞؼت تٛدٚ ٘ٝصعا ١ٜايؾٝخ ايضمحاْٚ ٞبعٌُ
اعرتاتٝذٚ ٞؽطٝط فهضٚ ٣ؼنري عًُ َٔ ٞقبٌ ايؾٝخ ايكامسٚ .ٞيكز ظٌ ٖ ٛسكا
َٓش٥ش يٚ ّٛٝفات٘ ايعكٌ املفهض يف اهلٚ َٔ ١٦ٝصا ٤مجٝع املٛادٗات اييت ناْت اهل١٦ٝ
تٛاد٘ بٗا ايتشزٜات اييت ناْت تعرتض طضٜكٗا ف ٢عب ٌٝايهفاح َٔ أدٌ ايزفا عٔ
ايكٛاْني اإلعالَ ١ٝايت ٢تأت ٞمُٔ األسٛاٍ ايؾدق ١ٝيًُغًُنيٚ ،األسهاّ األخض٣
ايتٜ ٢ؾهٌ االستفاظ بٗا استفاظا باهل ،١ٜٛعٓزَا اْتدب ٙٛصٝ٥غا يًٗ ١٦ٝبعز ٚفا ٠صٝ٥غٗا
3
ايجاْ ٞمساس ١ايؾٝخ ايغٝز أب ٞاؿغٔ عً ٞاؿغين ايٓز.ٟٚ
 َٔ ٚأِٖ أعُاٍ ايؾٝخ ايكام ٞيتٛسٝز ففٛف املغًُني يف اهلٓز ٖٛ ،تأعٝػ
اجملًػ املً ٞيعُ ّٛاهلٓزٚ .ال ؽو يف ٚدٛر عزر ال ٜغتٗإ ب٘ َٔ املٓعُات اإلعالَ ١ٝيف
اهلٓز اييت ناْت تك ّٛبزٚصٖا يف كتًف فض ٚاؿٝا ٠اإلْغاْٚ ١ٝاالدتُاعٚ ،١ٝيهٔ
َٓعُ ١تعٌُ يتٛسٝز ففٛف املغًُني ٚؼغني أٚماعِٗ ايتعًٚ ١ُٝٝايجكاف١ٝ
ٚاالقتقار ١ٜناْت َفكٛر" .فأعػ ايؾٝخ ايكام ٞاجملًػ املً ٞيعُ ّٛاهلٓز يف عاّ
ٚ ،ّ6992ظٌ صٝ٥غا ي٘ ؿني ٚفات٘ٚ .أقاّ اجملًػ فضٚعا ي٘ يف أصدا ٤اهلٓز نًٗا ،عًُت
عً ٢اصتفا مبغت ٣ٛاملغًُني تعًُٝٝا ٚادتُاعٝا ٚٚقٛفا ظاْبِٗ َٔ أدٌ اؿق ٍٛعً٢
4
اإلْقاف َٔ اؿه ٚ ١َٛأدٗظتٗا يف االمطضابات  ٚؽت ٢سٛارخ ايفنت ٚاإلمطضابات".

نتب ايؾٝخ ايكام ٞيف ايزصاعات اإلعالَ ١ٝبايًغ ١ايعضب:١ٝ
ٚال َضا ٤يف إٔ ايؾٝخ ايكام ٞنإ ناتبا قزٜضا َٚؤيفا َٖٛٛباٚ ،ناْت
ؽدقٝت٘ عباص ٠عٔ ايعًِ ٚايتشكٝلْٚ .عضف دٝزا أْ٘ مل ٜٛفل إٔ ٜرتى َآثض عًُ١ٝ
نجري ٠يف فٛص ٠املقٓفات ٚاملؤيفات بغبب َغؤٚيٝات َتعزر ٠اؾٛاْب يف اؿٝا٠
االدتُاعٚ ،١ٝي ٛعٓشت ي٘ فضفٚ ١افض ٠يًهتاب ،١يهإ َٔ املهجض ٜٔباملقٓفات ٚاملؤيفات.
نُا ٜؾري إي ٘ٝايعالَ ١خايز عٝف اهلل ايضمحاْ ٞقا٥ال" ،نإ َٝزاْ٘ األفً ٖٛ ٞايعًِ
ٚايتشكٝل ٚإسا فح سز ايعامل املتبشض بأْ٘ ٖ ٛايشٜ ٟعضف اإلْغإ دًٗ٘ٚ ،إسا نًُ٘
ٜقزم سيو عًٚ ٢د٘ أفح عً ٢ؽدقٝت٘ .فايش ٜٔعضف ٙٛعٔ نتب٘ٚ ،تؾضفٛا
باؾًٛؼ َع٘ٚ ،تباريٛا اآلصا ٤يف ايكناٜا ايعًُ ،١ٝاعرتفٛا بأْ٘ نإ َٖٛٛبا َٔ اهلل
َٛٚفكا يًتٛفٌ إىل صٚح ايكنٚ ١ٝتٛمٝشٗا بأعًٛب عٌٗ ْٚكٚ .ٞبايضغِ َٔ اؽتغاي٘
باألعُاٍ ايهجري ٠اييت مل تتح ي٘ ايفضف ١يًهتابٚ ،١بايضغِ َٔ أْ٘ نإ ٜعتكز بإٔ
ايهتاب ١ال ته ٕٛألدٌ ايهتاب ١فكط ،إال إٔ املكاالت ٚايبشٛخ ايعًُ ١ٝاييت أثض ٣بٗا
5
املهتبات اإلعالَ ١ٝبكًُ٘ ايغٝاٍ ٖ ٞثض ٠ٚعًُ ١ٝق ١ُٝنُا ٚنٝفا".
ٚال ؽو يف إٔ ايؾٝخ ايك ام ٞاٖتِ نجريا بإعزار األفضار ٚايضداٍ بايٓغب١
إىل تنٓٝف ايهتب ٚتأيٝفِٗٚ ،يشا ٜٛدز يف اهلٓز ٚخاصدٗا عزر نبري َٔ ايعًُا٤
 ٚاملجكفني ايش ٜٔقز اعتفارٚا َٔ ؽدقٝت٘ ِٖٚ ،خيزَ ٕٛاإلعالّ ٚاملغًُني يف
ايعقض ايضأٖ ٚ ،ميهٔ يٓا إٔ ْعتربِٖ َؤيفات ق ١ُٝس ١ٝيًؾٝخ ايكام .ٞإٕ َؤيفات
ايؾٝخ ايكام ٞقً ١ًٝيف ايعزر ٚيهٓٗا ق ١ُٝبغبب أُٖٝتٗا ٚفٛا٥زٖاٚ ،تعترب أِٖ
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ايهتب يًعًُا ٚ ٤احملككنيٚ .نتب ايؾٝخ ايكام ٞيف ايًغ ١األصرٚ ١ٜايعضب .١ٝإْ٘ نإ
ٜفنٌ ايهتاب ١بايً غ ١األصر ١ٜألٕ ٖش ٙايًغ ١ناْت  ٚال تظاٍ يغ ١املغًُني اهلٓٛر" .يف
اؿ كٝك ،١أْ٘ صنظ دٗٛر ٙيف تؾهٚ ٌٝإعزار األؽدال ٚاملؤعغاتٚ ،يشا ْض ٣إٔ
األؽدال  ٚاملؤعغات اييت قاّ ايؾٝخ ايكام ٞبإعزارٖا خالٍ سٝات٘ ؼٌُ أنجض
6
أُٖ َٔ ١ٝاملؤيفات ايعًُٖ ٚ ،١ٝش ٙنًٗا ٖ ٞاملؤيفات اؿ.١ٝ
ٚبايضغِ َٔ سيو ،قاّ ايؾٝخ ايكام ٞبتأيٝف أنجض َٔ ثالثني نتابا يف
ايزصاعات اإلعالَٖٚ ،١ٝش ٙاملؤيفات ميهٔ إٔ ته ٕٛأقٌ يف ايعزر ٚيهٔ ؼٌُ أُٖ١ٝ
نرب ٣بغبب خقا٥قٗا ايعًُٚ ١ٝايزٚ ،١ٜٝٓأفبشت َُٗ ١يًعًُاٚ ٤احملككنيٜٚ .ؾٌُ
َؤيفات٘ عً ٢ايًغ ١األصرٚ ١ٜايعضبَٗٓ ،١ٝا َؤيفات َغتكًٚ ،١فُٛع ١املكاالت
ٚاـطبٚ ،ايتعًٝكات عًَ ٢ؤيفات أِٖ ايعًُاٚ ،٤ايرتمج 7."١ال ميهٔ االعتٝعاب يهٌ َٔ
نتابات٘ بٗشا ايقزرٚ ،يهٔ عٛف أؼزخ عٔ أِٖ املؤيفات يًؾٝخ ايكام ٞيف ايغطٛص
اآلت ١ٝبكزص َٔ ايتفق.ٌٝ

 .6ايشبا٥ح :أْٛا ايشبح ٚأسهاَ٘:
ٖشا ايهتاب يًكام ٞفاٖز اإلعالّ ايكامس ٞيف ايًغ ١ايعضب ،١ٝنتاب َِٗ يف
عقضْا ٖشا ألٕ َغأي ١سبح اؿٛٝاْات باآلالت االيهرتٚ ١ْٝٚايهٗضباَ ١ٝ٥غأي ،١َُٗ ١ال
يًُغًُني اهلٓٛر فكط بٌ يغا٥ض املغًُني يف ايعامل .إٕ َٛم ٛاألغش ١ٜاؿالٍ َٔ أِٖ
املٛمٛعات اييت ؽك املغًُنيٚ ،يشيو أٚىل ايعًُاٖ ٤ش ٙايكن ١ٝاٖتُاَا نبريا .قز
أثريت يف اآل ١ْٚاألخريَ ٠غا ٌ٥نجريَ ٠جٌ َغأي ١ايقعل ايهٗضباٚ ٞ٥غريٖاٚ .ال ؽو
يف إٔ اؿٛٝاْات تشبح يف َٓاطٍ اؾظاص باآلالت االيهرتٚ ١ْٝٚايهٗضباٚ ،١ٝ٥يٝغت ٖٞ
ايطضٜك ١اإلعالَٚ ،١ٝيشا املغًُٜ ٕٛه ْٕٛٛيف ساي ١ايؾهٛى ٚاالمطضاب بايٓغب ١هلشٙ
املغأيٚ .١قاّ فُع ايفك٘ اإلعالَ ٞاهلٓز بطبع ْٚؾض ٖشا ايهتاب املِٗ عاّ ،ّ6998
ٜٚبزأ ايهتاب باملكزَ ١اييت نتبٗا ايؾٝخ ايكام.ٞ
ٚيف اؿكٝكٖ ،١شا ايهتاب فُٛع َٔ ١ايبشٛخ  ٚاملكاالت ٚايٓكاـ اييت قزَت
يف ايٓز ٠ٚايغابع ١جملُع ايفك٘ اإلعالَ( ٞاهلٓز) سَٛ ٍٛم" ٛايشبح املانٝين" سٝح
ْٛقؾت فٗٝا قن ١ٝايشبح املانٝين ٚأْٛاع٘ٚ ،األَٛص املتعًك ١باملٛمَ ٛجٌ ؽضا٥ط
ايشبحٚ ،فعل اؿٛٝإ بايتٝاص ايهٗضبا ٞ٥قبٌ ايشبح ٚغريٖاٚ .قاٍ ايؾٝخ ايكام ٞيف
خطبت٘ االفتتاس ١ٝمبٓاعبٖ ١شا املؤمتض" ،إٕ ايعًُا ٤إسا مل ٜكَٛٛا بايبشح عٔ سٌ
املؾهالت يف م ٤ٛايهتاب ٚايغٓ ١فإِْٗ خيً ٕٛايغب ٌٝألتبا األٖٛاٚ ٤اإلباسٝني يٝذعًٛا
ايز ٜٔيعب ١بأٜزٜ ِٜٗعبج ٕٛبٗا ،إْ٘ ٚامشإٔ نجرياً َٔ األسهاّ ايفكٗ ١ٝتبٓ ٢عً٢
أعضاف ٚعارات ايبالر ٚأًٖٗاَٚ ،جًٗا ٜتغري بتغري األعضافٚ ،قز تتغري ايك ِٝاالدتُاع١ٝ
ٚاألعضاف اي ّٛٝفال بز َٔ تضنٝظ ايٓعض عًٗٝا".8
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إٕ ايهتاب َضتب عً ٢عت ١فقٜٚ ،ٍٛؾٌُ  249ففش .١فايفقٌ األٜ ٍٚؾٌُ
قا ١ُ٥األع ١ً٦املطضٚس ١يًبشح عًَٛ ٢م ٛايشبا٥ح املانٝين ٚاألَٛص املتعًك ١ب٘،
 ٚايفقٌ ايجاْ ٞحيت ٟٛعً ٢ايبشٛخ اييت أعزٖا بعض ايعًُا ٤يتكزميٗا يف ايٓز٠ٚ
نعضض املغأيٚ ،١نٌ عضض ٜبشح قنَ ١ٝغتكً َٔ ١قناٜا ايشبا٥حٚ .ايفقٌ ايجايح
حيت ٟٛعً ٢خالفَ ١فقً ١ؾُٝع ايبشٛخ ايٛاصر ٠مبٓاعب ١ايٓزٚ .٠ٚايفقٌ ايضابع
َؾتٌُ عً ٢املٓاقؾ ١املغٗب ١ايطض ١ٜاييت دضت بني ايعًُا ٤خالٍ ايٓز ٠ٚعً ٢كتًف
أبعار املٛمٚ . ٛخيتك ايفقٌ اـاَػ بكن ١ٝايشبح املانٝين ،فٝشتٖ ٟٛشا ايفقٌ
عً ٢ايغؤاٍ ٚخالف ١األدٛب.١

 .2فك٘ املؾهالت:
ال ؽو يف إٔ ايفك٘ اإلعالَ ٞي٘ أُٖ ١ٝبايغ ١يف اؿٝا ٠اإلْغاْ ١ٝيف نٌ عقض
َٚقضَٚ ،غاُٖ ١ايؾٝخ ايكام ٞيف ٖشا اجملاٍ ال ؽف ٢عً ٢األَ ١املغًُ ١اهلٓز١ٜ
خاف ٚ ١عً ٢األَ ١املغًُ ١ايعامل ١ٝعاَٖ .١شا ايهتاب فُٛع َٔ ١املكاالت اييت نتب٘
ايؾٝخ ايكام ٞعً ٢اؾٛاْب املدتًف ١يًفك٘ اإلعالَ ،ٞنُا ٜك ٍٛفاسب ايتكز ِٜهلشا
ايهتاب" ،ؽتًف عٛخ ٖشا ايهتاب يف َٛمٛعاتٗا ٚعٓاٜٗٓٚا  ٖٞٚيف قغُني :أٚهلُا
عٛخ أفٛي ،١ٝتؾتٌُ عًَ" ٢قارص ايتؾضٜع اإلعالَ"ٚ ،"ٞعًُ ١ٝايكناٚ ٤االدتٗار"
نُا أرصز ف ٘ٝعح عً ٢عًِ أرب ايكناٚ ٤تاصخي٘ َع سنض تضادِ بعض ايكنا،٠
ٚعٛخ ايكغِ ايجاْ ٞتزصؼ قناٜا دزٜزَٚ ٠غتذزات َعافض 9."١َُٗ ٠قز مت طبع٘
ْٚؾض َٔ ٙقبٌ فُع ايفك٘ اإلعالَ ،ٞاهلٓزٚ ،اؾزٜض بايشنض إٔ املقٓف أ ٚايٓاؽض مل
ٜشنض تاصٜخ طبع ٖشا ايهتاب.

قتٜٛات ايهتاب:
ٜؾتٌُ ٖشا ايهتاب عً 247 ٢ففشٜٚ ،١بزأ بايتكز ِٜايش ٟنتب٘ ايؾٝخ فِٗٝ
أخرت ايٓزَ ،ٟٚغؤ ٍٚقغِ ايؾؤ ٕٚايعًُ ١ٝمبذُع ايفك٘ اإلعالَ( ٞاهلٓز) عابكآٖ ،اى
أبٛاب َغتكً ١يهٌ ايبشٛخ .فٝبزأ املقٓف نتاب٘ بعٓٛإ "َقارص ايتؾضٜع اإلعالَ،"ٞ
سٝح ٜشنض ف ٘ٝاملقٓف نتاب اهلل ٚعٓ ١صع ٍٛاهلل ٚاإلمجا ٚايكٝاؼ ٚاألري١
ايؾضع ١ٝاألخضٖٚ .٣هشا ًٜك ٞاملقٓف اين ٤ٛعً ٢االعتشغإٚ ،االعتقشابٚ ،قٍٛ
ايقشابٚ ،ٞعز ايشصا٥ع ٚاملغا ٌ٥املتعًك ١ب٘ .نُا ٜتهًِ املقٓف عٔ عًُ ١ٝايكنا٤
ٚاالدتٗار بكزص َٔ ايتفق ٌٝيف فقٌ آخضسٝح ٜشنض ف ٘ٝكتًف دٛاْب االدتٗار.
 ٚيف فقٌ آخضٜ ،شنض ايؾٝخ ايكام ٞعًِ أرب ايكنا ٤سٝح ٜك ّٛبتكز ِٜتاصٜخ َٛدظ
يعًِ ايكنا ٤يف كتًف ايعٗٛر اإلعالَ ١ٝابتزا َٔ ٤عٗز ايضعاي ١إىل اإلَاّ أبٜٛ ٞعف
صمح٘ اهلل.
ٚؼت عٓٛإ "ْعضٚ ١ٜفا ٠ايزَاغ ايبؾضَٛٚ ٟقف ايؾضٜع ١اإلعالََٗٓ ١ٝا"،
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قز أيك ٢ايؾٝخ ايكام ٞاين ٤ٛعًٖ ٢شا املٛم ٛاملِٗ نُا ٖٜ ٛكْ ٍٛفغ٘" ،إٕ ايجٛص٠
اييت ؼككت يف عً ّٛايطب َٔ دضا ٤االنتؾافاتٚ ،ايبشٛخ املغتُض ٠يف ٖشا اجملاٍ ،هلٞ
لاسات تغذٌ يقاحل اؿٝا ٠ايبؾضٚ ١ٜفشتٗاٖ ،شا َٔ دٗ َٔٚ ،١دٗ ١أخض ٣فإْٗا
أثاصت تغاؤالت نجري ،٠عٝح ال ميهٔ ايفكٗا ٤ػاًٖٗا ٚسيو ألٕ عالق ١ايفك٘ باؿٝا٠
ٚاجملتُع َغتُض ،٠ألٕ اؿٝا ٠تتأثض باملدرتعات ٚاالنتؾافات اؾزٜز ،٠نُا َٔ
ٚادبات ايفك ٘ٝاملعافض إٔ ٜزصؼ تًو املهتؾفات اؿزٜج ١بعٓا ١ٜناًَ ١يف م٤ٛ
10
ايكٛاعز  ٚايٓقٛل ايؾضعٜٚ ١ٝكضص أسهاَ٘ يعاَ ١املغًُني".
ٖٚهشا أيك ٢ايؾٝخ ايكام ٞاين ٤ٛعًَٛ ٢م ٖٛٚ ،َِٗ ٛؼزٜز ايٓغٌ
( )Faimly Planningبعٓٛإ "ؼزٜز ايٓغٌ يف م ٤ٛايفك٘ اإلعالَ ،"ٞسٝح قزّ ف٘ٝ
اؾٛاْب املدتًف ١يًُٛم ٛيف م ٤ٛتعاي ِٝاإلعالّ قا٥ال " ،إٕ ايتعكٚ ِٝاختٝاص ايٛعاٌ٥
األخض ٣إلٜكاف ايٓغٌ أ ٚتكًٝق٘ ممٓ ٛؽضعاٚ .اعتٝقاٍ ايكزص ٠عً ٢اإللاب يف
11
ايضدٌ  ٚاملضأ ٠اإلدباص دضمي ١نبري ٠تٗزر عً ٘ٝايؾضٜع ١اإلعالَ ١ٝعكٛب ١صارع."١
ٖ ٚهشا نتب ايؾٝخ ايكام ٞيف ايفق ٍٛاآلت ١ٝعٔ املٛمٛعات املُٗ ١اييت تٗتِ املغًُني
يف عقضْا ٖشا َجٌ بٝع ايٛفاٚ ،٤سهِ املكابض ٚاألٚقاف اـضب ١يف األٚما املعافض.٠

 .9ايٛقف:
ٚال ؽو يف إٔ ايٛقف أ ٚاألٚقاف تعترب مس َٔ ١مسات اجملتُع اإلعالَ ٞيف
نٌ عقض َٚقضٖٚ ،شا َٔ أبضط ْعِ اإلعالّ يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ
ٚاالقتقارٚ ،١ٜاإلعٗاّ بؾهٌ فعاٍ يف اؿٝا ٠ايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝألبٓا ٤اجملتُعٚ .قز
تطٛصت األٚقاف يز ٣اؿهَٛات اإلعالَ ١ٝيف فٛص ٠ال ْعري هلا يف ايعامل .فكز ؽٗز
ايٛقف اإلعالَ ٞمنٛاً نبرياً إىل إٔ باتت سات أثض صٝ٥غ ٞيف نفا ١ٜس ٟٚاؿادات،
ٚتٓٛعت فاالتٗا ،فًِ تز ف َٔ ١٦اجملتُع تفتكض إىل ايع ٕٛإالّ ٚمشًتٗا بايعٓا،١ٜ
ٜغت ٟٛيف سيو األٜتاّ ٚايفكضاٚ ٤املغانني ٚاألصاٌَ ٚاملضمٚ ٢ايعذظٚ ٠املغٓٚ ٕٛاملعاقٕٛ
ٚطًب ١ايعًِ ٚعابض ٚايغبٚ ٌٝغريِٖ.
ٚناْت يًٗٓز ممتًهات ٚقف ٘ٝنجري ٠يف عٗز ايغالطني املغًُني ،تغتعٌُ يف
خزَ ١األٜتاّ ٚاألصاٌَ ٚاملغادز ٚاملزاصؼ ٚغريٖا َٔ املقاصٜف األخض ٣يًُغًُنيٚ .يهٔ
يف ٖش ٙاألٜاّ قن ١ٝايٛقف يف بالرْا تعترب َٔ أبضط املؾهالت َٔ ايٓاس ١ٝاإلراص١ٜ
ٚايتٓعٚ ١ُٝٝاإلْتادٚ ١ٝسفغ املُتًهات ايٛقفٚ ١ٝايكاْٚ ،١ْٝٛاألٚقاف تعاْ ٞأْٛاعا َٔ
املؾانٌ ٚاينغٛط ايغٝاعٚ ١ٝايتؾضٜعٚ ١ٝاؿه ١َٝٛبعز عكٛط اؿهَٛات اإلعالَ١ٝ
يف اهلٓز.
إٕ ٖشا ايهتاب يًؾٝخ ايكام ٞنتاب َِٗ بايٓغب ١يألٚقاف اإلعالَ ١ٝيف
اهلٓزٖ .شا ايهتاب فُٛع َٔ ١األعاخ املدتاص ٠مما قزّ يف ايزٚص ٠ايعاؽض َٔ ٠فُع
ايفك٘ االعالَ ٞيف اهلٓز َٔ بنع ١عؾض باسجا سْ :ٍٛعاّ ايٛقف يف اهلٓزٚ ،أسهاّ
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ايٛقفٚ ،نًُ ١أفٛي ١ٝيف ايٛقفَٚ ،ؾانً٘ ٚسًٛي٘ٚ ،اعتبزايَ٘ٚ ،غاَ ٌ٥عافض،٠
ٚتُٓٝت٘ٚ ،تاصخي٘ٚ ،بعض قٛاْني اهلٓز املتعًك ١ب٘ ،مت طبع ايهتاب ؼت صعا ١ٜايؾٝخ
ايكام َٔ ٞفُع ايفك٘ اإلعالَ( ٞاهلٓز) بٓ ٛٝرهل ،ٞعاّ ْٚ .ّ2000عضا إلفار٠
ايهتاب ،مت طبع٘ ْٚؾض ٙعاّ  َٔ ّ2066قبٌ راص ايهتب ايعًُ ١ٝيف بريٚت ،يبٓإٚ .نتب
ايؾٝخ ايكام ٞعجا قُٝا عً" ٢ايٛقف يف ايفك٘ اإلعالَ ،"ٞسٝح قزّ ف ٘ٝاؾٛاْب
املدتًف ١يًٛقف يف اإلعالّ ،اعتٓارا عً ٢تؾضٜع ايٛقف يف ايهتاب ٚايغٓٚ ،١أيك ٢اين٤ٛ
عً ٢ايٛمع اؿاي ٞيًُُتًهات ايٛقف ١ٝيف بالرْاَٚ ،غؤٚي ١ٝايعًُاٚ ٤املغًُني بٗشا
ايقزر ،نُا ٜك ٍٛايؾٝخ ايكامْ" ،ٞالسغ إٔ يف اهلٓز ٚعً ٢األخك يف ٚال ١ٜبٓذاب
ٖٚضٜاْ٘ ُٖٚادٌ بضارٜؿ يز ٣اعتكالٍ اهلٓزٚ ،قعت املغادز ٚاملزاصؼ ٚاملكابض
ٚايعكاصات ايهجري ٠األخض ٣مش ١ٝملضٚص ايظَٔ ،فُٓٗا َا ماعت ٚتعطًت َٗٓٚا َا سٖبت
يف سٛط ٠ايغري ألدٌ ٖذض ٠عزر ال بأؼ ب٘ َٔ املغًُنيٚ .نإ مٝاعٗا َأعاَ ٠ؤمل ١تكع
َغؤٚي ١ٝإطاي ١آثاصٖا ال عً ٢عٛاتل أفشاب اـري ٚايضفاٖ ١ٝبٌ َٖ ٞغؤٚي ١ٝايعًُا٤
ٚايفكٗا ٤بؾهٌ أنرب".12
ايهتاب ٜؾتٌُ عً ٢أنجض َٔ أصبعُ ١٦ففشٜٚ ،١تنُٔ نجريا َٔ املكاالت
ايكٚ ١ُٝاألٚصام ايبشج ١ٝاملُٗ ١اييت تتعًل بايٓكاط املُٗ ١يًُُتًهات ايٛقف ١ٝيف اهلٓز
 ٚأسٛاهلا َجٌ "تكضٜض سْ ٍٛعاّ ايٛقف باهلٓز" يًُشاَ ٞعاالص قُز خإ"ٚ ،ايٛقف
أسز ايقٝغ ايتُٓ "١ٜٛايؾٝخ عبز احملغٔ قُز عجُإَ"ٚ ،ؾانٌ ايٛثل ٚسًٛي٘"
يًؾٝخ عتٝل أمحز ايكامس"ٚ ،ٞاألٚقاف اـضبٚ ١اعتبزاهلا" يًؾٝخ املفيت ؽبري أمحز
ايكامسَ"ٚ ،ٞغا َٔ ٌ٥ايٛقف يف ايعقض ايضأٖ" يًؾٝخ ظفض عامل ايٓز" ٚ ،ٟٚاعتعضاض
عً ٢قاْ ٕٛايٛقف" يًُشاَ ٞعبز ايضس ِٝقضٜؾٚ ٞغريٖا ايهجري.

 .4عٛخ فكٗ َٔ ١ٝاهلٓز:
 َٔٚاملعً ّٛإٔ يًٗٓٛر إعٗاَات نبري ٠يف نٌ فاالت ايعً ّٛاإلعالَ ١ٝمبا
فٗٝا عًِ ايفك٘ ،نُا ٜؾري إي ٘ٝايزنتٛص عبز اؿً ِٝعٜٛػ ،فٜٗ ٛكٚ" :ٍٛيكز بًغ َا
أُيِّف يف اهلٓز يف عً ّٛايفك٘ م ٛثالمثا ١٥نتاب تكضٜبًا ِٖٚ ،أنجض تقٓٝفًا يف ايفك٘
َٔ غريَِٖٗٓ ،ا َا ٖ ٛؽضٚح ٚسٛاـٍ عً ٢ايهتب املعتربَٗٓٚ ،٠ا ايفتا ،٣ٚأَا اؿٛاؽٞ
ٚايؾضٚح ،ف ُٓٗا "ؽضح اهلزا"١ٜ؛ يًؾٝخ محٝز ايز ٜٔكًك ايزًٖٚ" ،ٟٛساؽ ١ٝاهلزا"١ٜ
يًؾٝخ ٚي ٞاهلل سبٝب اهلل ايهٗٓ .ٟٛأَا يف ايفتا ،٣ٚفٗ ٞنجريَٗٓٚ ،٠ا" :ايفتا٣ٚ
ايعاملهري ،"١ٜيف عت ١فًزاتٚ ،يكز عاِٖ يف تزٜٗٓٚا أصبعٚ ١عؾض ٕٚعايًُِا َٔ نباص
13
عًُا ٤اهلٓز".
إٕ ٖشا ايهتاب يًؾٝخ ايكام ٞنتاب َِٗ بايٓغب ١يالدتٗار اؾُاع،ٞ
ٚاملٛمٛعات املتعًك ١بٖ٘ .شا ايهتاب فُٛع َٔ ١املكاالت ٚايبشٛخ ايفكٗ ١ٝاييت قزَت
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يف ايٓز ٠ٚايفكٗ ١ٝجملُع ايفك٘ اإلعالَ ٞس ٍٛاالدتٗار اؾُاعٚ .ٞمت ْؾض ايهتاب ؼت
صعا ١ٜايؾٝخ ايكام َٔ ٞفُع ايفك٘ اإلعالَ ،ٞاهلٓز ،بٓ ٛٝرهلٚ ،ٞطبع عاّ ّ2002
َٔ راص ايهتب ايعًُ ١ٝيف بريٚتٚ .نتب ايؾٝخ ايكام ٞعجا قُٝا عً" ٢مَ ٛغري٠
االدتٗار اؾُاع ٞيف اهلٓز" ،سٝح قزّ ف ٘ٝاؾٛاْب املدتًف ١يالدتٗار اؾُاعٞ
ٚأُٖٝت٘ يف ايعقض ايضأٖ .نُا ٖٜ ٛك" ،ٍٛال بز َٔ ايتفهري اؾار يف عا٥ض ايغبٌ
ٚايٛعا ٌ٥املعٓ ١ٝعً ٢إعار ٠اؿٚ ١ٜٛٝايفعاي ١ٝإىل االدتٗار اؾُاع ،ٞيٝعٝز بشيو
عريت٘ األٚىل اييت نإ عًٗٝا يف ايعقض ايضعايٚ ٞايضاؽز ،ٟإٕ ؼكل سيو اي ّٛٝعً٢
أَجٌ ايطضٜل ،فش٦ٓٝش ميهٔ تٛظٝف٘ ؾُٝع املؾانٌ ٚاملغا ٌ٥ايغٝاعٚ ١ٝاالقتقار١ٜ
ٚاالدتُاع ١ٝاييت ال تفتأ تٛد٘ ايٛدٛر اإلعالَٚ ،ٞيٝػ َٔ صٜب يف إٔ ؼكٝل نٌ َا
عبل ٜتطًب تهاتف اؾٗٛر ايعًُ ١ٝايبشج ١ٝيف َضادع ١نجري َٔ االدتٗارات اييت
ٚصثٓاٖا عٔ أُ٥تٓا يف ايكض ٕٚايغابض ،٠أَال يف ؽفٝف ساي ١اي ٖٔٛايفهضٚ ٟايتؾتت
14
املضدع ٞاييت ٜعٝؾٗا ايغٛار األععِ َٔ األَ ١يف املضسً ١ايضآٖ."١
إٕ ٖشا ايه تاب ٜؾتٌُ عً ٢أنجض َٔ ثالمث ٚ ١٦مثاْني ففشٜٚ ،١تنُٔ
نجريا َٔ املكاالت ايكٚ ١ُٝاألٚصام ايبشج ١ٝاملُٗ ١يًعًُا ٤اهلٓٛر  ٚايعضبٖٚ .شٙ
املكاالت ؼت ٟٛعًَٛ ٢مٛعات َُٗ ١يًشٝا ٠اإلْغاَْ ١ٝج ٌ االدتٗار اؾُاع،ٞ
ٚايتأَني ٚ ،االعتجُاص يف األعِٗٚ ،اؿكٛم اإلْغاْ ٚ ،١ٝغريٖا ايهجري َٔ ٚ .أِٖ
ايبشٛخ اييت ٜتنُ ٔ ٖشا ايهتاب" ٖٞ ،سكٝكَ ١ؤملٚ ١طضٜك ١ايتغًب عًٗٝا" يًؾٝخ
أب ٞاؿغٔ عً ٞاؿغين ايٓز ٟٚصمح٘ اهلل"ٚ ،ايتأَني " يًزنتٛص َقطف ٢أمحز
ايظصقا" ٚ ،طالم ايغهضإ" يًز نتٛص ايقزٜل قُز أَني اينضٜض"ٚ ،ايعالق ١بني
ْقٛل ايٛسٚ ٞادتٗارات ايفكٗا "٤يًز نتٛص عبز اجملٝز قُز ايغٛعض،٠
" ٚاالعتٓغاذ ايبؾض "ٟيًزنتٛص خايز َزنٛص عبز اهلل املزنٛص ٚ ،غريٖا ايهجري.

 .5تُٓ ١ٝايٛقف َ ٚعاؾ ١املؾهالت املعافض:٠
يف اؿكٝكٖ ١ش ٙنتٝب ١يًؾٝخ ايكام ،ٞمت طبعٗا بعز ٚفات٘ يف عاّ ّ2009
( َٔ )ٙ6429فُع ايفك٘ اإلعالَ( ٞاهلٓز) ْٛٝ ،رهل ،ٞإٕ ٖش ٙايهتٝب ١تؾتٌُ عً٢
مخغٚ ١مخغني ففش ،١تبزأ ايهتٝب ١بهًُ ١االفتتاح ،نتب٘ ايؾٝخ خايز عٝف اهلل
ايضمحاْ ،ٞاألَني ايعاّ يًُذُعٚ ،تتنُٔ ثالثَ ١كاالت ق ،١ُٝتتعًل بايٛقف يف ايفك٘
اإلعالَٚ ،ٞاعتجُاص َٛاصر ايٛقفٚ ،م ٛسٌ ايكناٜا املعافض ٠يف م ٤ٛايهتاب  ٚايغٓ.١
ٖٚش ٙاملكاالت تغًط اين ٤ٛعً ٢تؾضٜع ايٛقف يف م ٤ٛايهتاب ٚايغٓٚ ،١أُٖٝت٘ يف
اجملتُع اإلعالَٚ ،ٞاعتجُاص َٛاصر ايٛقفٚ ،اعتجُاص مضٚص ٠ؽضعٚ ،١ٝأعايٝب
االعتجُاص املعافض يًٛقف ٚغريٖا.
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 .6فٓٛإ ايكناٚ ٤عٓٛإ اإلفتا:٤
ٖشا نتاب َِٗ يف ايكناٚ ٤آراب ايكناْٚ ٤عاَ٘ يًكام ٞعُار ايز ٜٔقُز
بٔ قُز امساع ٌٝبٔ قُز اـطٝب األؽفٛصقاْ( ٞتٜٚ ،)ّ6248ؾتٌُ عً ٢أصبع
فًزات .قاّ ايؾٝخ ايكام ٞبتشكٝل ٚتعًٝل عًٖ ٢شا ايهتاب سُٓٝا ٚدز أصبع
كطٛطات هلشا ايهتاب يف كتًف املهتبات اهلٓز" ،١ٜقز ٚدز ايؾٝخ ايكامٞ
كطٛطتني يف َهتب ١خزا غؿ ايؾضق ١ٝايعاَ ١يف باتٓاٚ ،كطٛط ١يف املهتب١
اآلفف ١ٝعٝزصآبارٚ ،املدطٛط ١ايضابع ١مت اؿق ٍٛعًٗٝا يف َهتب ١راصايعًّٛ
15
بزٜٛبٓز".
ٜٛٚمح ايؾٝخ ايكام ٞمضٚص ٠ؼكٝل ٖشا ايهتاب يف َكزَ ١ايهتاب ،فٜٗ ٛكٍٛ
"ٚإعٗاَا يف خزَ ١ايؾضٜع ١اإلعالَٚ ،١ٝتكزميا يتؾضٜعاتٗا بأعايٝب َتٓٛع ١تتابعت
املقٓفات اؾًٚ ١ًٝايهتب ايك ١ُٝيف كتًف فاالت املعضفٚ ١أفبح ايرتاخ اإلعالَٞ
سافال بضٚا٥ع فضٜز َٔ ٠ايتؾضٜعات ٚايٓعِ يؾت ٢ؽعب اؿٝاٚ ،٠يهٔ تضاثٓا اإلعالَٞ
ايضا٥ع ٖشا بك ٞقغِ نبري َٓ٘ كفٝا يف خظا ٔ٥املدطٛطاتٚ ،مل ٜض ْٛص ايطباعَٔٚ ،١
ايٛادب ايعًُ ٞعً ٢األَ ١اإلعالَ ١ٝبشٍ دٗٛرٖا إلخضاز ٖش ٙايجضٚات ايعًُ ١ٝايك١ُٝ
إىل أٜز ٟايكضاٖ َٔ .٤ش ٙايهٓٛط املدف ١ٝيف املهتبات "فٓٛإ ايكناٚ ٤عٓٛإ اإلفتا"٤
يًكام ٞعُار ايز ٜٔقُز بٔ قُز امساع ٌٝبٔ قُز اـطٝب األؽفٛصقاْٖٚ ،ٞشا
ايهتاب ايشَ ٟنت عً ٢تأيٝف٘ َزَ ٠زٜز ٠تتُجٌ يف عبع ١قضْٚ ٕٚقف قضٕ ،مل ٜتشٌ
بايطباع ١هلش ٙاآل ١ْٚفُٝا ْعًِٚ ،املقٓف ايشْ ٟقب صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايكنا ٠يف رهلٞ
عافُ ١اؿه ١َٛاهلٓز ١ٜعٓ ٙ 699 ١يف عٗز املًو عال ٤ايزَ ٜٔغعٛر ؽا ٙبٔ صنٔ
ايز ٜٔفريٚط ؽا ٙبٔ مشػ ايز ٜٔأيتُؿ ،أيف ايهتاب يف سكب َٔ ١ايزٖض عقٝبٚ ،١إسا
ناْت أَتٓا اإلعالَ ١ٝمتض ٚقتشاى بأًٖو ظضٚفٗا يف ايتاصٜخ اإلعالَ ٞدضا ٤فتٓ١
ايتتاص املبٝزٚ ،٠انت ٣ٛاملقٓف بٓاصٖا اييت اْزيعت يف بالر خضاعإ َٚاٚصا ٤ايٓٗض ،فغارص
16
ٚطٓ٘ ْٚظٍ بزهل ٞسٝح ابتزأ بإَالٖ ٤شا ايهتاب يف عٓ."ٙ642 ١

ايكام ٞعُار ايز ٜٔقُز بٔ قُز امساع ٌٝبٔ قُز اـطٝب
األؽفٛصقاْ:ٞ
ال ؽو ف ٘ٝإٔ ايكام ٞعُار ايز ٜٔقُز بٔ قُز امساع ٌٝبٔ قُز
اـطٝب األؽفٛصقاْ ٞنإ َٔ ايعًُا ٤ايهباص ٚايفكٗا ٤املُتاط ٠يف اهلٓزٖٚ ،شا ايهتاب يف
ؽهٌ املدطٛطٜ ١ربط أُٖٝت٘ ايعًُٚ ١ٝايفكٗ ١ٝبني ايعًُا ٤املعافض .ٜٔأْ٘ ْقب قامٞ
ايكنا ٠يف عٗز املًو عال ٤ايزَ ٜٔغعٛر ؽا ٙبٔ صنٔ ايز ٜٔفريٚط ؽاٚ ،ٙسيو يف ْٜٛٝٛ5
َٓ ٖٛ ،ّ6242قب دً ٌٝصفٝع ايكزصٚ ،بك ٞيف َٓقب٘ َز ٠فاؿ َٔ ١ايظَٔ،
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اعتغضقت عٗز املًو ايشٚ ٟال ٙاملٓقب ،ثِ خًع املًو ٚاْعكزت بٝع ١املًو ْافض ايزٜٔ
قُٛر ؽا ٙبٔ مشػ ايز ٜٔأيتُؿ يف عاّ ٚ ،ٙ422بك ٞاملقٓف عًَٓ ٢قب٘ َز٠
عٓتني َٔ عٗز املًو ْافض ايز ٜٔقُٛر ؽاٚ .ٙاملقٓف عظٍ عٔ َٓقب٘ َ 25اصؼ
 ّ6249يف أٜاّ ايغًطإ ْافض ايز ٜٔقُٛر.
أَا َهاْ ١املقٓف ايعًُ ١ٝفدري ري ٌٝعً ٢سيو نتاب٘ ٖشا ،فال ؽو يف إٔ
ايهتاب َِٗ يف فٓ٘ ،ؽاٌَ ملغاَٛٚ ً٘٥مٛع٘ ،سغٔ يف تضتٝب٘ ،رقٝل يف فضٚع٘ ٚدظٝ٥ات٘،
ٚفُ ٛايهتاب ٜؾٗز عً ٢ععْ ١عض املقٓفٚ ،رقت٘ ٚمش ٍٛاطالع٘ عً ٢املغاٌ٥
املتعًك ١بايكناٚ ٤غظاص ٠عًُ٘ ٚتنًع٘ مبغا ٌ٥ايفك٘ اؿٓفٚ ،ٞخربت٘ ايزقٝك ١ايٛعٝع١
باملؾهالت ايكناٚ ،١ٝ٥سيو ألٕ املقٓف َاصؼ ايكناَ ٤ز ٠غري ققريٚ ،٠انت ٣ٛبٓاصٙ
ٚملػ َغاٚ ً٘٥قناٜا ٙعٔ نجب ،فذا ٤نتاب٘ يف غا َٔ ١ٜاإلفارٚ ٠األُٖ.١ٝ
17

قتٜٛات ايهتاب:
ٚايهتاب ٜؾتٌُ عً ٢أصبع فًزاتٚ ،اجملًز األٜ ٍٚؾتٌُ عً 405 ٢ففشات
َع َكزَ ١ط ،١ًٜٛنتب٘ ايؾٝخ ايكامٚ ،ٞحيت ٟٛاجملًز األ ٍٚعً ٢ثالث ١أبٛاب.
فايباب األٜ ٍٚؾٌُ فاؼ ١ايهتابٚ ،ايجاْ" ٞيف فاَع آراب ايكنا ٤قبٌ ايتكًز ٚبعز،"ٙ
 ٚايباب ايجايح ٜك ّٛبشنض "فُٝا ٜٓبغ ٞايكام ٞإٔ جيٝب ايطايب يف إسناص املطًٛب ٚيف
األَض باؿبػ ٚباملالطَٚ ١ايتهفَٚ ٌٝغأي ١ا يؾٗٛر ٚايتعزٚ ٌٜاالصتظام َٔ بٝت املاٍ".
 ٚاجملًز ايجاْ ٞهلشا ايهتاب ٜبذح َغأي ١عٔ "ايؾٗار "٠يف  509ففشاتٚ ،أَا اجملًز
ايجايح ايش ٟحيت ٟٛعً 908 ٢ففشات ،فًٝك ٞاين ٤ٛعً" ٢بٝإ أصض املٛات"ٚ ،ايفقٌ
املغُ ٢بـ"بٝإ دٛاط ايتشه ،"ِٝدا ٤يف اجملًز ايضابع ٚاألخري ٜٚؾتٌُ عً 465 ٢ففش.١
قاَت ٚطاص ٠األٚقاف ٚايؾ ٕٚٛ٦اإلعالَ ،١ٝبزٚي ١ايهٜٛت بطبع ٖشا ايهتاب املِٗ
ْٚؾضٖا عاّ ٜ .2006بزأ ايهتاب بتكزٚ َٔ ِٜطاص ٠األٚقاف ٚايؾؤ ٕٚاإلعالَٚ ،١ٝتؾتٌُ
عً ٢ففشتني ،سٝح قايت ايٛطاص" ،٠قز اطًع األؽفٛصقاَْ ٞؤيف نتاب "فٓٛإ ايكنا٤
ٚعٓٛإ اإلفتا "٤عً ٢دٌ َا أيف يف فٔ ايكنا ٤فُشض طبز نتب األقزَنيٚ ،أبضط َا
مجع٘ يف أمجٌ فٛصٚ ٠أنٌُ َعٓٚ .٢مبا إٔ ايهتاب صؽف َٔ ١غظٜض ايرتاخ ايفكٗٞ
ايش ٟسبا اهلل ب٘ األَ ١اإلعالَ َٔ ١ٝعا٥ض األَِٚ ،قع االختٝاص عً ٘ٝيًٓؾض َٔ قبٌ
ايٛطاص ،٠يالْتفا مبا ف َٔ ٘ٝعًِ ْافعَ ،غاَُٖٗٓ ١ا يف بٓا ٤ايٓٗن ١ايفكٗٚ ،١ٝإظٗاص
18
طبٝع ١ايٓعاّ ايكنا ٞ٥يف اإلعالّ ٚأفايت٘ ٚقاعٓ٘.
أَا َكزَ ١ايهتاب اييت نتب٘ ايؾٝخ ايكام ٞؼت ٟٛعً ٢ثالث ١أبٛاب ،فايباب
األٜ ٍٚؾتٌُ عً ٢أُٖ ١ٝايفك٘ ايكنا ٞ٥سٝح سنض ف ٘ٝايؾٝخ ايكام ٞأُٖ ١ٝايكنا٤
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يف اإلعالّ ٚايهتب اييت متت تأيٝفٗا يف فٔ ايكنا ٤اإلعالَ ٞقبٌ ٖشا ايهتابٖٚ .شٙ
ايهتب تؾٌُ  22نتابا يف أرب ايكنا ٤عًَ ٢شٖب اإلَاّ أب ٞسٓٝف ١صمح٘ اهلل22ٚ ،
نتابا عًَ ٢شٖب اإلَاّ َايو صمح٘ اهلل 22ٚ ،نتابا عًَ ٢شٖب اإلَاّ ايؾافع ٞصمح٘
اهللٚ ،نتابني عًَ ٢شٖب اإلَاّ أمحز بٔ سٓبٌ صمح٘ اهلل 5ٚ ،نتب يف املشاٖب ايفكٗ١ٝ
األخضٚ .٣يف ايباب ايجاْٜ ٞشنض ف ٘ٝايؾٝخ ايكام ٞأسٛاٍ َقٓف ايهتاب ٚاؿاي١
ايغٝاعٚ ١ٝايعًُ ١ٝيف عٗز املقٓفٚ ،أَُٖٓ ١ٝقب قام ٞايكنا ٠يف عٗز املقٓفٚ .أَا
ايتعضٜف بايهتاب ٚعٌُ ايتشكٝل َٔ قبٌ ايؾٝخ ايكام ٞفكز مت سنض ٙبايتفق ٌٝيف
ايباب ايجايح.

َار ٠ايهتاب َٗٓٚذ٘:
إٕ املقٓف صمح٘ اهلل مُّٔ نتاب٘ املغا ٌ٥اييت تهجض اؿاد ١إيٗٝا يف باب
ايكناٚ ،٤اؿٛارخ اييت حيتاز إيٗٝا ايكناٚ ٠املفت ٕٛيف املؾهالت ايٜٚ .١َٝٛٝقضح
املقٓف بشيو قا٥الٚ" :افطفٝت املغا ٌ٥ايزٚاص ٠عً ٢باب ايكناَ ،٤تذزرٚ ٠قعتٗا َتهضص٠
خقَٛتٗا ؽٗضا فؾٗضا بٌ أعبٛعا فأعبٛعا"ٜٚ .كٖٚ" ٍٛشا ايهتاب يف فٓع ١ايكناٚ ٤اإلفتا٤
طبز ٠األسكابٚ ،متض ٠ايغضابٚ ،فاٍ اؾًٚ ١طضاط اؿًَٚ ،١ضنظ ايزٚا٥ض ٚأعاؼ ايبطأ٥
ٚايعٗا٥ض ٖٛٚ ،نتاب ٜٓتفع ب٘ املفيت نُا ٜٓتفع ب٘ ايكامْ ٖٛٚ ٞعِ ايع ٕٛيهتب ١رٜٛإ
ايكنا ٤يف نتاب ١احملامض ٚايغذالت ٚيًٛنال ٤يف ايزعاٚ ٟٚاـقَٛاتٚ ،يًؾٗزا ٤عٓز
أرا ٤ايؾٗارٚ ،٠أَا املتٛعط فُنطض إي ٘ٝعٓز املقاؿٚ ،١املظن ٞعٓز ايتظنٚ ،١ٝاؿهِ عٓز
19
قطع اـق."١َٛ
إٕ ايهتاب َضتب عً ٢أبٛاب ٚفقٚ ٍٛفق ٍٛفضع ١ٝتضتٝبا سغٓا ،فكز عكز
املقٓف مخغ ١أبٛاب يف ايهتابٚ ،نٌ باب َؾتٌُ عً ٢فقٚ ،ٍٛنٌ فقٌ حيتٟٛ
عً ٢ايفق ٍٛايفضعٚ .١ٝايباب األٜ ٍٚؾتٌُ عً ٢فاؼ ١ايهتابٚ ،ف ٘ٝمخغ ١فق،ٍٛ
سنض فٗٝا املقٓف فنا ٌ٥ايكناٚ ٤ؽضٚط ٚأًٖ ١ٝايكناٚ ،٤بٝإ ايغًطإ ايعارٍ
ٚاؾا٥ضٚ .ايباب ايجاْٜ ٞؾتٌُ عً ٢مخغ ١فق ٍٛسٝح سنض فٗٝا املقٓف آراب ايكنا.٤
ٚايباب ايجايح حيت ٟٛعً ٢فُٝا ٜٓبغ ٞيًكام ٞإٔ جيٝب ايطايب يف إسناص املطًٛب،
ٖٚشا ايباب أٜنا ٜؾتٌُ عً ٢مخغ ١فقٚ .ٍٛايباب ايضابع َؾتٌُ عً ٢مخغ ١فق،ٍٛ
ًٜٚك ٞاين ٤ٛعً ٢فُٝا ٜٓبغ ٞيًكام ٞإٔ ٜفعٌ ٚإٔ ال ٜفعٌٚ .ايباب اـاَػ املؾتٌُ
عً ٢فقٌ ٚاسز ٜتهًِ عٔ ايزعاٚ ٟٚايبٝاْات.
ال ؽو ف ٘ٝإٔ ايتشكٝل ٚايتعًٝل عً ٢أْ ٟغد ١خطَ ١ٝضت عًٗٝا ايعقٛص
عٌُ ؽام ٚفعب دزاٚ ،يهٔ ايؾٝخ ايكام ٞقاّ بتشكٝل ٖش ٙاملدطٛط ١ايك ،١ُٝصاغبا
يف خزَ ١ايعً ّٛاإلعالَ .١ٝال ؽو ف ٘ٝإٔ ٖش ٙاملغاَُٖ ٖٞ ١غاُٖ ١عع ١ُٝيًؾٝخ
ايكام ٞيف إسٝا ٤ايرتاخ اإلعالَ ٞيف اهلٓزٚ .صنظ ايؾٝخ ايكام ٞعً ٢األَٛص ايتاي ١ٝيف
عٌُ ايتشكٝل هلش ٙايهتاب ،نُا ٖٜ ٛكْ ٍٛفغ٘ "،اعتُزتُ يف عٌُ ايتشكٝل عً٢
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ايٓغد ١اـط ١ٝاألٚىل ملهتب ١خزا غؿٚ .قُتُ مبكابً ١ايٓك َع ايٓغد ١اـط١ٝ
األخض ٣املتٛافض ٠يزٜٓاٚ ،إسا ٚدزتُ ايفضم يف ايهًُات بني ايٓغخ ،فاخرتت يف ايٓك
ايهًُ ١اييت غًب ايعٔ عً ٢نْٗٛا أفح َٔ األخضٚ ،٣أثبت ايفضٚم يف اهلٛاَؿٚ .ملا
نإ املقٓف صمح٘ اهلل قز ْكٌ املكتبغات َٔ نتب املؾا٥خ اؿٓفٚ ،١ٝنجري َٓٗا
أفبشت َطبٛع ١يزٜٓا اآلٕ ،فكُتُ مبضادع ١املكتبغات َٔ نتبٗا .نُا صدعتُ يف
املغا ٌ٥ايفكٗ ١ٝاييت تٓاٚهلا املقٓف صمح٘ اهلل إىل ايهتب ايفكٗ ١ٝاملؾٗٛص ٠املعتُز٠
يًظٜار ٠يف تٛثٝل املغاٚ .ٌ٥قغُّتُ ْك ايهتاب إىل فكضات َتغًغ ١بأصقاّ ٚمعتٗا يف
بزا ١ٜنٌ َغأي ١تٛمٝشا يًُغأيٚ ١تغٗٝال عً ٢ايكاصئ يًٛف ٍٛإىل غاٜت٘ٚ .سنضتُ
أصقاّ اآلٜات ايكضآْٚ ١ٝعٛصٖاٚ .خضّدتُ األسارٜح ايٛاصرٚ ٠أسًت إىل َقارصٖاٚ .سنضتُ
تضمج ١األؽدال ايٛاصر سنضِٖ يف ايهتاب َع بٝإ َقارص تضامجِٗٚ .قُتُ بشنض
تعضٜف كتقض يًهتب اييت سنضٖا املقٓفٚ .يف اـتاّٚ ،معتُ فٗاصؼ عزٜز ٠مبا
فٗٝا فٗضؼ اآلٜات ايكضآْٚ ،١ٝاألسارٜح ٚاآلثاصٚ ،األعالّٚ ،األَانٔٚ ،ايهتبَٚ ،ضادع
20
ايتشكٝل ٚايفٗضؼ ايعاّ.

اـامت:١
ٚال َضا ٤يف إٔ ؽدق ١ٝايؾٝخ ايكام ٞناْت ؽدق ١ٝؽاًَٚ ١عاملٚ ،١ٝنإ
ايؾٝخ ايكامَ ٞطًعا عً ٢األسٛاٍ ايعاملٚ ،١ٝسقٌ عً ٢إعذاب ايعًُاٚ ٤املفهضٜٔ
ٚايزعا ٠بعُك٘ ايعًُٚ ٞسنا ٘٥ايفضٜزٚ ،اعتفار ايعًُا ٤األداْب َٔ خربات٘ ٚتبارٍ
اآلصاَ ٤ع٘ يف ايكناٜا ايعًُٚ ١ٝايزعٚ ،١ٜٛال عُٝا فُٝا ٜتعًل بايؾضٜع ١اإلعالَ١ٝ
ٚتطبٝكٗاٖٚ .هشا قاّ ايعًُا ٤املعافض ٕٚباعرتافِٗ بايكزص ٠ايفا٥ك ١اييت نإ ميتاط بٗا
ايؾٝخ ايكام ٞيف ايفك٘ اإلعالَٚ ٞسغاعٝت٘ ايفطض ١ٜيًكناٜا ايطاص ١٥يف اجملتُع
اإلعالَ ٞاهلٓز.ٟ
إٕ نتابات٘ بايًغ ١ايعضب ١ٝيف ايفك٘ اإلعالَْ ٞايت قبٛال ٚاععا بني أفشاب
ايعًِ ٚاملعضفٚ ١خاف ١بني ايفكٗاٚ ٤املفتني ايشٜٗ ٜٔتُ ٕٛبايكنا ٤اإلعالَٜٚ ٞؾتغًٕٛ
بإفزاص ايفتا ٣ٚيف رٚص ايكناٚ ٤اإلفتا ٤يف اهلٓزٚ .اؾزٜض بايشنض أْ٘ نتابات٘ تؾتٌُ
عً ٢ايكناٜا املُٗ ١اييت دا٤ت يف سٝظ ايٛدٛر بغبب ايتزفل ايعًُ ٞيف فاالت ايعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝاٚ .ؼكٝل ايؾٝخ ايكام ٞعً ٢كطٛط ١ايؾٝخ ايكام ٞعُار ايزٜٔ
قُز بٔ قُز امساع ٌٝبٔ قُز اـطٝب األؽفٛصقاْٜ ٞعز َٔ أِٖ األعُاٍ يف
ايعقض ايضأٖٖٚ .ش ٙايهتب َُٗ ١يف فٓٗا ،ؽاًَ ١ملغاًٗ٥ا َٛٚمٛعٗا ،سغٔ يف تضتٝبٗا،
رقٝك ١يف فضٚعٗا ٚدظٝ٥اتٗاٚ ،تؾٗز عً ٢ععْ ١عض املقٓفٚ ،رقت٘ ٚمش ٍٛاطالع٘ عً٢
املغا ٌ٥املتعًك ١بايكناٚ ٤غظاص ٠عًُ٘ ٚتنًع٘ مبغا ٌ٥ايفك٘ اؿٓفٚ ،ٞخربت٘ ايزقٝك١
ايٛعٝع ١باملؾهالت ايكناٚ ،١ٝ٥سيو ألٕ املقٓف َاصؼ ايكناَ ٤ز ٠غري ققري.٠
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 -14ايكام ٞفاٖز اإلعالّ ايكامس ،ٞعٛخ فكٗ َٔ ١ٝاهلٓز ،راصايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،2002 ،ل-
7
 -15خايز عٝف اهلل ايضمحاْ ،ٞعح ْ ٚعض(عزر خال عٔ ايؾٝخ ايكام ٞبإعِ فك ٘ٝايعقض سنضت
َٛالْا قام ٞفاٖز اإلعالّ قامس :ٞسٝات  ٚخزَات ،افهاص  ٚآثاص) ،بٝت ايعًِ  ،96-2نٛتا بٝت،
باالبٛص ،سٝزصآبار ،2002 ،ل 706
 -16ايكام ٞعُار ايز ٜٔقُز بٔ قُز امساع ٌٝبٔ قُز اـطٝب األؽفٛصقاْ ،ٞفٓٛإ ايكنا٤
ٚعٓٛإ اإلفتا ،٤اجملًز األٚ ،ٍٚطاص ٠األٚقاف ٚايؾ ٕٛ٦اإلعالَ ،١ٝرٚي ١ايهٜٛت ،2006 ،ل6-5
ْ -17فػ املقزص ،ل42
ْ -18فػ املقزص ،ل4
ْ -19فػ املقزص ،ل 49-48
ْ -20فػ املقزص ،ل 55-54
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احلضن ١ايعكً ١ٝاإلعالَ ١ٝيف َضض :منٖٛا ٚاسلطاطٗا
َٓش ايعٗز اإلعالَ ٞحت ٢محًْ ١ابً ٕٛٝعاّ ّ8798
ر .ذلُٛرعامل ايضزٜكٞ



siddiquimahmood51@gmail.com

بالر َضض َٔ أقزّ ايبًزإٚ ،ناْت هلا حغااص ٠نٓٝاٚ ١اكا ا ١قز ا ،١عااُٖت
عًاا ٢وطٛصٖااا أقااٛاّ وعاقباات عًٗٝااا َاأ ايكاابر ٚبااو لعااضاٚ ٌٝ٥ايغااضؼ ٚايااضٚ ّٚن ٖااا.
ٚنإ ًَٛنٗا ضاعٓٚ ١قبٛصًَٛنٗا أٖاضاّٖ ،ا ٢وعتات حتا ٢امٕ َأ عاا٥ار ايازٖض،
ًٗا ؽٗض ٠يف ايبٓاٚ ٤ايعُاصٚ .٠نإ َٔ أبٓاٗ٥ا األْبٝاٚ ٤ايضعٌ ٚاحلهُاٚ .٤قااٍ ايهٓازٟ
يف نتاب٘ ايؾٗ "ٚالَ ٠ضض ٚقغاوٗا" يف َضض ٚأعُاهلا " :جبًٗا َكزؼ ًْٗٝٚا َباصى،
ٚبٗااا ايطااٛص حٝااا نًااِ اب وعاااى ْبٝاا٘ َٛعااٚ ،٢بٗااا ايااٛار ٟاسكاازؼٚ ،بٗااا أيكااَٛ ٢عاا٢
عضاااٚ ،ٙبٗااا ًاال اب ايبخااض سٛعااٚ ،٢بٗااا ٚيااز َٛعااٖٚ ٢اااصٜٛٚ ٕٚؽااع باأ ْااٚ ٕٛراْٝاااٍ
ٚأَٝاٍ ٚيكُإ ٚعٝغ ٢بٔ َضٚ ،ِٜيزو٘ أَ٘ بأٖٓاؼٚ ،بٗا ايٓدً ١اييت سنضٖا اب وعاى
سضٚ ،ِٜسا عاص عٝغ ٢لى ايؾاّٚ ،أخش عً ٢عغح "اسكطِ" َاؽٝا،عً ٘ٝجب ١صٛف َضبٛط
ايٛعر بؾضٜر أَ٘ متؾا ٞخًغا٘ ،ايتغات ليٗٝاا ٚقااٍٜ :اا أَااٖ ٙاشَ ٙكات ٠أَا ١ذلُاز.
ٚنإ سضض لبضاٖ ِٝاخلًٚ ٌٝلمساعٜٚ ٌٝعكٛب ٜٛٚعف ٚلآا عؾض عبطا".1
ٚناْاات َضااض خاعااع ١يرَتاطٛصٜاا ١ايضَٝٚاا ١قبااٌ اإلعااالّٚ ،قااز رخًاات يف
حاااٛط ٠اإلعاااالّ يف عٗاااز اخلًٝغااا ١ايخلااااْ ٞعُاااضبٔ اخلطااااب عااآ ١عؾاااضٚ .ٜٔقاااز تخٗاااا
اجلٛٝش اإلعالَ ١ٝبكٝار ٠عُض ٚبٔ ايعاظ ايش ٟعُض َز ١ٜٓغطاطٚ ،بٓ ٢بٗاا جااَع
عُض ٚبٔ ايعاظٚ .سا تح اسغًَُ ٕٛضض ،نتر عُض بٔ اخلطاب لى عُض ٚبٔ ايعااظ:
إٔ صف يَ ٞضض ،هتر عُض ٚليٚ ٘ٝاصغا ي٘ َضضٚ " :صر نتاب أَ اسؤَٓني أطاٍ اب
بكاٜ ٙ٤غأيو عٔ َضض :لعًاِ ٜاا أَا اساؤَٓني إٔ َضاض قضٜا ١ناتاٚ ،٤ؽااض ٠خغاضا،٤
ٚطٛي٘ أؽٗضٚ ،عضعٗا عؾضٜ ،هٓغٗا جبٌ أنتٚ ،صٌَ أعغض ،خيار ٚعاطٗا ْٝاٌ َبااصى
ايغزٚات َُٕٛٝ ،ايضٚحات ،جتض ٘ٝ ٟايظٜاارٚ ٠ايٓكضاإ نااض ٟايؾاُػ ٚايكُاضٚ ،يا٘
أٚإ ٜاازص جالبااٜ٘ٚ ،هخلااض ٝاا٘ ردباباا٘ ،متااز ٙعٝاا ٕٛاأل صى ٜٓٚابٝعٗااا حتاا ٢لسا َااا اصااًدِ
عااج٘ٚ ،وععُت أَٛاج٘ ،اى عً ٢جاْب٘ ًِ ،هٔ ايتدًط َأ ايكاض ٣بعغاٗا لى
بعض لال يف صغاص اسضانرٚ ،خغاف ايكاٛاصب ٚطٚاصم ناأْٗٔ يف اسداٜاٌ ٚصم األصاا،ٌ٥
إسا وهاٌَ يف طٜارو٘ ْهط عً ٢عكب ٘ٝنأَ ٍٚا بزأ يف جضٜت٘ٚ ،طُا يف رصو٘ ،عٓز سيو
ختضج ًَ ١ذلكٛصٚ ٠سَ ١رلغٛص ٠حيضا ٕٛبط ٕٛاألصى ٜٚباشص ٕٚبٗاا احلارٜ ،ضجإٛ
 أعتاس َغاعز ،قغِ ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝآرابٗا ،حضّ ناصنٌ ،جاَع ١نؾُ  ،خْٛبتاْغ ،ناصنٌ ،جاَٛ
ٚنؾُ  ،اهلٓز.
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بشيو ايُٓا َٔ ٤ايضب ،يغ ِٖ َاععٛا َٔ نزِّٖٓ ،ايا٘ َآِٗ بغا جازِّٖ ،اإسا أحازم
ايظصع ٚأؽاضم ،عاكا ٙايٓازٚ ،٣ناشاَ ٙأ لتا٘ ايخلاض ،٣بُٓٝاا َضاضٜا أَ اساؤَٓني يؤياؤ٠
بٝغا ،٤لسا ٖ ٞعٓت ٠عٛرا ،٤إسا ٖ ٞطَاضر خغاضا ،٤اإسا ٖا ٞرٜباجا ١صقؾاا ،٤تبااصى اب
اخلايل مبا ٜؾا -ٖٛ– ٤ايشٜ ٟضًح ايبالر ٚبُٗٓٝا ٜٚكضٖا قاطٓٗٝا ٗٝاا ،لال لال يف أٚاْٗاا،
2
ٚإٔ ٜضضف اًا اصوغاع اساٍ ٚاب وعاى ّ ٜٛل يف اسبزأ ٚاسآٍ".
َٓٚااش سيااو احلااني حتاا ٢امٕ َااا طاٍ اإلع االّ رٜاأ َضااضٚ ،ايًغاا ١ايعضبٝاا ١يغاا١
أٖايٗٝاااا ٚيغااا ١عًَٗٛاااا نا ا أْٗاااا ؽاااٗزت عاااز ٠ر ٍٚوعاقبااات رٚيااا ١بعاااز رٚيااا ١ؾااااٖزت
َضضرٚي ١األَٜٛني بعز رٚي ١اخلًغا ٤ايضاؽزَٓ ٜٔش عاّ  04حت ٢عاّ  َٔ831اهلااض،٠
اِ خغعت يًزٚي ١ايعباعٚ ١ٝاعتُضت يف اخلغٛع هلا َٓش عاّ  831حت ٢عاّ َٔ 150
اهلااض .٠غااٖ ٞااشا ايعاااّ قااز ّ ٚياا ٢اخلًٝغاا ١ايعباعاا ٞاسعتظباااب باااى اي ناا ٞأَ ا ا عًاا٢
َضض ،أْاب عٓ٘ أمحز بٔ طٛي ٕٛايش ٟاعاتكٌ بٗااٚ ،أعاػ ايزٚيا ١ايطٛيْٝٛا ١اسغاتُض٠
َٓش عاّ  150حت ٢عاّ  َٔ 191اهلاض .٠اِ اعتعارت ايزٚي ١ايعباعْ ١ٝغٛسٖا يف أصعٗا
ٚاعتُض ايٓغٛس ايعباع ٞيف َضض َٓش ٖش ٙايغٓ ١حت َٔ 310 ٢اهلاض .٠غٖ ٞش ٙايغآ١
قز أعًٔ ٚايَ ٞضض "ذلُز بأ طغا " اعاتكالي٘ ،اعاطض اخلًٝغا ١ايعباعا ٞلى وخلبٝتا٘،
ٚعٓزَا عاظ عٔ َكاَٚت٘ أعاف لي ٘ٝعٛصٜا ٚأْعِ عً ٘ٝيكر اإلخؾٝز .إْا٘ قااّ بإقاَا١
ايزٚي ١اإلخؾٝزَ ١ٜتعاٖضا ايٛال ٤يًدًٝغ ١ايعباعٚ .ٞظًت ايزٚي ١اإلخؾٝز ١ٜيف أصى
َضااض َٓااش عاااّ  310حتاا ٢عاااّ َ 368اأ اهلاااض .٠غااٖ ٞااش ٙايغاآ ١قااز خغااعت َضااض
يًغاطُٝني .اإٕ ايغااطُٝني قاز أْؾاأٚا ايزٚيا ١ايغاطُٝا ١يف اسغاضب قباٌ سياو ،ااِ قااَٛا
بظٜارْ ٠غٛسِٖ حت ٢اعتٛيٛا عًَ ٢ضض بكٝار ٠جٖٛض ايضكً ٞيف طَٔ اخلًٝغ ١ايغاطُٞ
اسعظ يًز .ٜٔاِ اختشٖا ايغاطُ ٕٛٝعاصُ ١يازٚيتِٗٚ ،أْؾاأ ٗٝاا ايكا٥از جاٖٛض ايضاكًٞ
اجلااااَع األطٖاااض يٓؾاااض اساااشٖر ايؾاااٝع .ٞهاااإ هلاااشا اجلااااَع رٚص دلٝاااز يف ْؾاااض ايعًاااِ
ٚاسعض ااٚ 3.١اعااتُضت ايزٚياا ١ايغاطُٝاآَ ١ااش عاااّ  368حتاا ٢عاااّ َ 506اأ اهلاااض .٠اااِ
قغ ٢عًٗٝا صالح ايز ٜٔاألٜٛبٚ ٞأقاّ عً ٢أْكاعٗا ايزٚي ١األٜٛبٝا ١اسغاتُضَٓ ٠اش عااّ
 506حت ٢عاّ  َٔ 659اهلاض .٠اِ حًت ذلًِٗ ر ٍٚعزٜز ٠حت ٢عال ؽإٔ ايعخلُااْٝني
يف اعااتٓبَٗٓٚ ،ٍٛااا اْتؾااض ْغااٛسِٖ يف ايعااامل اإلعااالَٚ ،ٞسيااو بعااز إٔ اْتضااضت جٝااٛش
ايغًطإ عً ِٝايعخلُاْ ٞعً ٢جٛٝش اسُايٝو يف "َضج رابل" بايكضب َٔ َز ١ٜٓحًر عاّ
 .8586اازخًت َضااضعاّ  8587يف ْغااٛس ايعخلُاااْٝني َااع ايااز ٍٚايعضبٝاا ١األخااضَ ٣اأ
عٛصٜا ٚاحلااط ٚايعضامٚ ،بكٝت لت احلهاِ ايعخلُااْ ٞحتاٖ ٢ااْ ّٛاابً ٕٛٝعًاَ ٢ضاض
4
عاّ .ّ8798
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احلٝا ٠ايعكً ١ٝاإلعالَ ١ٝيف ايعٗز اإلعالَٞ
ٚناْت اسضانظ يًعً ّٛايْٛٝاْٝاٚ ١ايضَٚاْٝاْ ١ؾاٝط ١يف أصى َضاض ٚال عاُٝا
يف اإلعهٓزص ١ٜعٓز ايغتح اإلعالَٚ ،ٞسا تخٗا اسغاًُ ٕٛضااصت َضناظا َُٗاا يًخٝاا٠
ايعكً ١ٝاإلعالَ ،١ٝأ ٚي ٛؽ٦ت قٌ إْٗا لٛيت لى جاَع ١لعالَ ١ٝناب ٚ ،٠ناإ هلاا
ضٚع َٓتؾض ٠يف أنخلض َزْٗاٚ ،أُٖٗاا َزٜٓا ١غاطاطٖٚ .ا ٞايايت خطار بٗاا اسغإًُٛ
ٚعُضٖٚا ،نُا ٜكٜ ٍٛظٜاز بأ حبٝار" :لٕ عُاض ٚبأ ايعااظ ساا اتح اإلعاهٓزصٚ ١ٜصأ٣
بٛٝوٗا ٚبٓاٖ٤ا َغضٚنا َٓٗا َِّٖ .إٔ ٜغهٓٗا ،هتر لى عُض بٔ اخلطاب ٜغتأسْ٘ يف سيو،
غأٍ عُض ايضع ٌٖ :ٍٛحي ٍٛبٝو ٚبني اسغًُني َا .٤قاٍ ْعِ ٜا أَ اسؤَٓني لسا جض٣
ايٓ .ٌٝهتر عُض لى عُض ٚأْ ٞال أحر إٔ وٓظٍ باسغًُني َٓظال حي ٍٛاسا ٤بٝو ٚبِٗٓٝ
6
يف ؽتاٚ ٤ال صٝف .تخ ٍٛعُض َٔ ٚاإلعهٓزص ١ٜلى ايغغطاط ٖٞٚ ،5ايكاٖض ٠اي".ّٛٝ
هاْت يف َضض أ ٚيف ايغغطاط حضن ١عًُ ١ٝلعالَٚ ١ٝاعع ١ايٓطامٚ .ناإ
َضنظٖا جااَع عُاض ٚاياش ٟبٓاا ٙعُاضٚبٔ ايعااظ عآٚ ١احازٚ ٠عؾاضٚ .ٜٔناْات ْاٛا٠
ٖش ٙاحلضناٚ ١أعاعاٗا ايضاخاب ١اياش ٜٔجاافٚا يغاتح َضاض ااِ اعاتٛطٖٓٛا ٚعًُاٛا بٗاا.
تهْٛاات جاَعااَ ١ضااض حااٛهلِ ٚأَخلاااهلِٚ ،ختضجات عًاا ِٗٝطبكاا ١ايتااابعنيٚ ،بااضع َاآِٗ
نخل  ٕٚيف احلزٜا ٚايغك٘ ٚايكغاٚ ٤ايغتٚ ٣ٛامصاٚ ،٤أخش عِٓٗ طبك ١وابع ٞايتابعني،
ٚاعااتُضت ٖااش ٙايغًغااً ١ايشٖبٝاا ١حتاا ٢وضنااظعًِ َضااض يف ايًٝااا ،نُااا وضنااظعًِ
احلااااط يف َايااو ٚعًااِ ايعااضام يف أباا ٞحٓٝغااٚ ١عًااِ ايؾاااّ يف األٚطاعااٚ .ٞنااإ ايًٝااا
صا حر َغًوٚ ،ي٘ قزص ٠ا٥ك ١عً ٢اعتٓباط اسغاَ ٌ٥أ ايكاضإٓ ٚاحلازٜاَٚ ،أ اياضأٟ
إٔ مل ٜهٔ ؽُٗٝ ٤ٞاٜ ٛٗ .كضٕ مبايو ،بٌ ٖاٜ ٛتغاٛم عًٝا٘ يف ايغكا٘ٚ .قااٍ ٝا٘ اإلَااّ
ايؾا ع " :ٞايًٝا أ ك٘ َٔ َايو لال إٔ أصخاب٘ مل ٜكَٛٛا ب٘ٚ .يف صٚا ١ٜعٝع٘ قٚ ،َ٘ٛيف
7
أخض" ٣عٝع٘ أصخاب٘".

وأاض َضض بأعباب االسلطاط ايعًُ:ٞ
هاْاات َضااض َضنااظا َاأ أٖااِ اسضانااظ يًخٝااا ٠ايعكًٝاا ١اإلعااالََٓ ١ٝااش رخااٍٛ
اإلعاااالّ يف أصعاااٗا اسؾاااضق ١حتااا ٢ايعضاااض ايعباعااا .ٞغااااُٖت َضاااض يف وطاااٜٛض ايعًااّٛ
اإلعاااالَٚ ١ٝلاضاٗ٥اااا َغااااُٖ ١جبااااصَ ٠خلًُاااا عااااُٖت ايبًااازإ اإلعاااالَ ١ٝاألخاااض ٣يف
وطٜٛضٖااا ٚلاضاٗ٥ااا يف أٜاَٗااا ايظاٖااض ٠يف ايعضااض ايعباعاا ٞايااشٖا .اااِ لْٗااا أٜغااا وااأاضت
باألعباب اييت أرت ايعً ّٛاإلعالَ ١ٝلى اسلطاطٗا يف ايبًزإ اإلعالَ ١ٝاألخض .٣بزأت
ايعًااا ّٛاإلعاااالَ ١ٝوغااُخٌ ٚوااآخر يف َضاااض أٜغاااا .غااااعز عًااا ٢اعاااُخالٍ ايعًاااّٛ
اإلعالَ ١ٝعزرا َٔ األعباب َٓٗاا :وغاٝٝل را٥اض ٠ايعًاِ ٚاسعض ا ١يف عاز ٠عًاَ ّٛعض ٚا١
بايعً ّٛايزٚ ١ٜٝٓاقتضاصايٓاؼ عً ٢وكًٝز اسشاٖر ايغكٗٝا ١األصبعاٚ ١ا اقٗاِ يف ايغاضم
ايزٜٝٓاا ١اااِ خغااٛع امٜااات ايكضآْٝااٚ ١األحارٜااا ايٓبٜٛاا ١يٓظعاااوِٗ ايزٜٝٓاا ١اااِ ٚعااع
احلاااازٜا يف وأٜٝاااااز اااااضقِٗ ايزٜٝٓاااااٚ ١لبطااااااٍ ٚظٝغااااا ١ايعكاااااٌ ٚاإل اااااإ باخلضا اااااات
ٚايالَعٜٓٛااات يف عااتاص ايتضااٛف ٚاعتٓااام حهَٛااات َااشٖر خاااظ ،اااِ اختاسٖااا خطااٛات
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صمسٝا ١يف واض ٜٚسياو اساشٖر أٚايغضقا ١ايزٜٝٓااٚ ،١ذلاٚيتٗاا عًا ٢ايكغاا ٤عًاَ ٢ااشٖر
رلاايف ،نُاا عًاات ايزٚيا ١ايغاطُٝا ١يف ْؾااض اساشٖر ايؾاٝعٚ ٞٝايكغااا ٤عًاَ ٢ااشٖبٗا
اسدايف ايغو حت ٢ضعت احلعض عً ٢قضا ٠٤اسٛطأ يرَاّ َايوٚ ،نُاا عًات ايزٚيا١
األٜٛب ١ٝعٓزَا قاَت يف َضض عً ٢أْكاى ايزٚي ١ايغاطُ ،١ٝكاَت بٓؾض اسشٖر ايغو
األؽعضٚ ٟقاَت باعطٗار اسشٖر ايؾٝعٚ ٞأٖايٗٝا حت ٢اجلاَع األطٖض اياش ٟبٓاا ٙجاٖٛض
ايضكً ٞيتعًَ ِٝشٖر ايؾٝع ١قز أبطًت  ٘ٝوعً ِٝاساشٖر ايؾاٝعٚ ٞأحٝات وعًا ِٝاساشٖر
ايغو َٔ اسشٖر ايؾا عٚ ٞاسشٖر اسايه .ٞااِ بٓات اسزصعا ١ايٓاصاض ١ٜيف َضاض عااّ 566
َٔ اهلاض ٠يًُشٖر ايؾا ع ٖٞٚ ،ٞأَ ٍٚزصع ١حزات مبضاضٚ ،اقتاز ٣بٗاا َأ جاا ٤بعازٙ
َٔ األنضار ٚاألوضاى . 8باجلًُا ١قاز عااعز عًا ٢اسلطااط ايعًا ّٛاإلعاالَ ١ٝاْتؾااص وٝااص
ايتكًٝز يف مجٝع ايعً ّٛاإلعالَٚ ١ٝاْتؾاص وٝاص خغٛع ايعكاٌ يآط عاٛا ٤أْا٘ ْاط قطعاٞ
ايزالياا ١أْ ٚااط ظااو ايزالياا ،١أ ٚيٛؽاا٦ت قااٌ :عااٛا ٤أْاا٘ خاات َتااٛاوض أ ٚخاات ٚاحااز حيُااٌ
احتُاٍ ايضزم ٚايهشبٚ ،يٛنإ اخلت ايٛاحز خيايف ايكضإٓ ٚايعكٌ.

ايتعً ِٝيف َضض ٚأحٛاي٘ ايغ ١٦ٝبعز ايعضض ايعباع:ٞ
ٚسااا اسلطاات ايعًاا ّٛاإلعااالَ ١ٝاسلاار ايتعًاا ِٝأٜغااا لاات ايتااأا ايغااًا هلااشا
االسلطاط ايعًُ ،ٞغا٤ت أحٛاٍ ايتعً ِٝيف مجٝع ايبًزإ اإلعاالَ ١ٝايعضبٝا ١مباا ٗٝاا
بااالر َضااض عٓاازَا اسلضااض ايتكًٝااز عًاا ٢األُ٥اا ١األصبعاا ،١جلااأ استااأخض ٕٚلى نتاباا١
احلٛاؽٚ ٞايؾضٚح يًغكٗا ٤استكزَني ،اِ أرخًٖٛا يف َٓٗاِٗ ايزصاعاٚ .ٞمل حيازه ٖاشا
َااع ايغكاا٘ اإلعااالَ ٞكاار بااٌ حاازه َااع مجٝااع ايعًاا ّٛاإلعااالََ ١ٝاأ عًااِ ايتغغ ا
ٚاحلاازٜا ٚعًااِ ايهااالّ ٚايعًاا ّٛاألخااض ٣ألجااٌ اْتؾاااص ايتٝاااص ايتكًٝااز ٟيف ايعًاا .ّٛكاااّ
مجاعاااَ ١ااأ استاااأخض ٜٔيف مجٝاااع ايعًااا ّٛاإلعاااالَ ١ٝحتااا ٢يف ايٓخاااٚ ٛايضاااضف بهتابااا١
احلٛاؽٚ ٞايؾضٚح يًهتر استكزَني ،نُا ٜك ٍٛابٔ خًز " :ٕٚلعًِ مماا أعاضّ بايٓااؼ يف
لض ٌٝايعًِ ٚايٛقٛف عً ٢ناٜاوا٘ نخلاض ٠ايتاآيٝف ٚاخاتالف االصاطالحات يف ايتعًاِٝ
ر
ٚوعاازر طضقٗااا ،اااِ َطايباا ١اسااتعًِ ٚايتًُٝااش باعتخغاااصسيوٚ ،ح٦ٓٝااش ٜدغااًِ ياا٘ َٓضا د
ايتخضٝ ،ٌٝختاج استعًِ لى حغعٗا نًٗا ،أ ٚأنخلضٖا َٚضاعا ٠طضقٗا ٚال ٜغ ٞعُضٖا
مبااا نتاار يف صاآاعٚ ١احااز ٠لسا جتااضر هلااا ٝكااع ايكضااٛصٚ ،ال بااز ر ٕٚصوباا ١ايتخضاا،ٌٝ
 ٚخلٌَّ سيو َٔ ؽإٔ ايغكا٘ يف اساشٖر اساايه ٞبايهتار اسزْٚاَ ١اخلال َٚاا نتار عًٗٝاا َأ
ايؾضٚحات ايغكٗٝاَ ١خلاٌ نتااب ابأ ٜاْٛػ ٚايًدُاٚ ٞابأ بؾا ٚايتٓبٗٝاات ٚاسكازَات
ٚايبٝإ ٚايتخض ٌٝعً ٢ايعتْبٚ ،١ٝنشيو نتااب ابأ احلاجار َٚاا نتار عًٝا٘ ،ااِ لْا٘
حيتااااج لى متٝٝاااظ ايطضٜكااا ١ايك ٚاْٝاااَ ١ااأ ايكاضطابوٝاااٚ ١ايبغزارٜاااٚ ١اسضاااضٚ ١ٜطاااضم
استأخض ٜٔعِٓٗ ٚاإلحاط ١بشيو نً٘ٚ ،ح٦ٓٝش ٜغًِ َٓضر ايغتٝا ٖٞٚ ،نًاٗا َتهاضص٠
ٚاسعٓااٚ ٢احااز ٚاسااتعًِ َطاياار باعتخغاااصمجٝعٗا ٚمتٝٝااظ َااا بٗٓٝاااٚ ،ايعُااض ٜٓكغاا ٞيف
ٚاحااز َٓٗاااٚ ،ياا ٛاقتضااضاسعًُ ٕٛباااستعًُني عًاا ٢اسغااا ٌ٥اسشٖبٝاا ١كاار يهااإ األَااض رٕٚ
سيااو بهااخل ٚ .نااإ ايتعًاا ِٝعااٗال َٚأخااش ٙقضٜبااا ٚيهٓاا٘ را ٤ال ٜضوغااع العااتكضاص ايعٛا٥ااز
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عً ،٘ٝضاصت نايطبٝع ١اييت ال هٔ ْكًٗا ٚال لًٜٗٛا ٚ .خلٌ أٜغا عًِ ايعضبٝاَ ١أ
نتااااب عاااٝب ٜ٘ٛمجٝاااع َاااا نتبااات عًٝااا٘  ٚطاااضم ايبضاااضٜني ٚايهاااٝ ٛني ٚايبغااازارٜني
ٚاألْزيغااٝني َاأ بعاازِٖٚ ،طااضم استكاازَني ٚاستااأخضَ ٜٔخلااٌ اباأ احلاجاار ٚاباأ اسايااو،
ٚمجٝع َا نتر يف سيو نٝف ٜطاير ب٘ اساتعًِ ٜٓٚكغا ٞعُاض ٙرْٚا٘ٚ ،ال ٜطُاع أحاز
9
يف ايغا َ٘ٓ ١ٜلال يف ايكً ٌٝايٓارص".
نُا قاّ مجاع َٔ ١استأخض ٜٔباختضاص ايهتر يًُتكزَني يف األيغاظ ايكًًٝا،١
ااٚ ٤احز ؽضح نتاب يعامل َتكزّ ٚجا ٤بعز ٙآخض كاّ باختضاصْغػ ايهتاب يف مجٌ
قًَ ١ًٝهتع ١اسعٓ ٢صعٛب ١اسِٗ .هٌ سيو قز جٓ ٢عً ٢ايعً ّٛاإلعاالَ ،١ٝنُاا ٜكاٍٛ
ابٔ خًز":ٕٚسٖر نخل َأ استاأخض ٜٔاى اختضااص ايطاضم ٚاألسلاا ٤يف ايعًاٜٛ ،ّٛيعإٛ
بٗا ٜٚازَٗٓ ْٕٛٚاا بضْادلاتا رلتضاضتا يف ناٌ عًاِ ٜؾاتٌُ عًا ٢حضاض َغااٚ ً٘٥أريتٗاا،
ال
باختضاص يف األيغاظ ٚحؾ ٛايكًَٗٓ ٌٝا باسعاْ ٞايهخل  َٔ ٠سيو ايغٔ .ضاص سياو رلا ت
بايبالنٚ ١عغضات عً ٢ايغِٗٚ .صمبا عُزٚا لى ايهتر األَٗات اسطٛي ١يف ايغٓا ٕٛيًتغغا
ٚايبٝااإف اختضااضٖٚا وكضٜباتا يًخغااغ ،نُااا عًاا٘ اباأ احلاجاار يف ايغكاا٘ ٚاباأ َايااو يف
ايعضبٚ ١ٝاخلاٛزل ٞيف اسٓطال ٚأَخلااهلِٖٚ .ا ٛغاار يف ايتعًاٝ ٚ ِٝا٘ لخاالٍ بايتخضا،ٌٝ
ٚسيو ألٕ  ٘ٝختًٝطات عً ٢اسبتز ٤٣بإيكا ٤ايغاٜات َٔ ايعًِ عً ٖٛٚ ،٘ٝمل ٜغتعز يكبٛهلا
بعاازٖٚ ،ااَ ٛاأ عاا ٤ٛايتعًاا ..... .ِٝاااِ ٝاا٘ َااع سيااو ؽااغٌ نااب عً٣اااستعًِ بتتبااع أيغاااظ
االختضاص ايعٜٛض ١يًغِٗ بتظاحِ اسعاْ ٞعًٗٝا ٚصعٛب ١اعتدضاج اسغاَ ٌ٥أ بٗٓٝاا .الٕ
أيغاظ اسدتضاضات زلازٖا ألجاٌ سياو صاعب ١عٜٛضآٝ ،١كطاع يف ُٗٗاا حاغ صاا َأ
ايٛقاات .اااِ بعااز سيااو نًاا٘ اسًهاا ١احلاصااًَ ١اأ ايتعًاا ِٝيف وًااو اسدتضااضات ،لسا عًاا٢
عزارٚ ،ٙمل وعكب٘ آ ١ف ًَٗ ٞه ١قاصض ٠عٔ اسًهات اييت لضاٌ َأ اسٛعاٛعات ايبغاٝط١
اسطٛياا ١يهخلااضَ ٠ااا ٜكااع يف وًااو َاأ ايتهااضاص ٚاإلحاياا ١اسغٝااز ٜٔحلضاا ٍٛاسًهاا ١ايتاَااٚ .١لسا
اقتضض عً ٢ايتهاضاص قضاضت اسًها ١يكًتا٘ نؾاإٔ ٖاش ٙاسٛعاٛعات اسدتضاض٠ف كضازٚا لى
وغٗ ٌٝاحلغغ عً ٢اساتعًُني ،اأصنب ِٖٛصاعبتا ٜكطعٗاِ عأ لضا ٌٝاسًهاات ايٓا عا١
10
ٚمتهٓٗا".
ٚمل ٜهتااف استااأخض ٕٚبااشيو بااٌ أْٗااِ قااز جعًٖٛاعًَٛااا آيٝااَ ١اأ عًاا ّٛايًغااَ ١اأ
ايٓخاا ٛايضااضف ٚاسٓطاال ٚايبالنااٚ ١ن ٖااا عًَٛااا َكضااٛر ٠بايااشات ٚ ،قااز باازفٚا ٜكغاا ٕٛيف
لضًٗٝا قغطا نب ا َٔ عُضٚٚ ،ٙععٛا ايهاالّ ٗٝاا َأ وغضٜاع عازر ناب َأ اسغااٌ٥
ن ا اسخلُااض ،٠نُااا ٜكاا ٍٛاباأ خًااز" :ٕٚاعًااِ إٔ ايعًاا ّٛاستعاص اا ١بااني أٖااٌ ايعُااضإ عًاا٢
صٓغني :عًَ ّٛكضٛر ٠بايشات ،نايؾضعٝات َٔ ايتغغا ٚاحلازٜا ٚايغكا٘ ٚعًاِ ايهاالّ،
ٚنايطبٝعٝااات ٚاإلهلٝااات َاأ ايغًغااغ١ف ٚعًااٖ ّٛاا ٞآيااٚٚ ١عاا ١ًٝهلااش ٙايعًاا ،ّٛنايعضبٝاا١
ٚاحلغاب ٚن ُٖا يًؾضعٝاتٚ ،ناسٓطل يًغًغغٚ .١صمباا ناإ آيا ١يعًاِ ايهاالّ ٚأصاٍٛ
ايغك٘ عً ٢طضٜك ١استأخض .ٜٔأَا ايعً ّٛاييت َٖ ٞكاصز ،ال حضج يف وٛعع ١ايهالّ ٗٝا،
ٚوغضٜاااع اسغااااٚ ٌ٥اعتهؾااااف األرياااٚ ١األْعااااصف اااإٕ سياااو ٜظٜاااز طايبٗاااا متهٓااتا يف ًَهتااا٘
ٚلٜغااااحتا سعاْٗٝاااا اسكضاااٛرٚ .٠أَاااا ايعًااا ّٛايااايت ٖااا ٞآيااا ١يغ ٖاااا َخلاااٌ ايعضبٝاااٚ ١اسٓطااال
ٚأَخلاهلُا ،ال ٜٓبغ ٞإٔ ٜٓعض ٗٝا لال َٔ حٝا ٖ ٞآي ١يشيو ايغ كرٚ .ال ٜٛعّع ٗٝا
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ايهالّ ٚال وغضع اسغا ،ٌ٥ألٕ سيو رلضج هلا عٔ اسكضٛر ،لس اسكضٛر َٓٗا َا ٖ ٞآي ١ي٘ ال
ن  .هًُا خضجت عٔ سيو خضجت عٔ اسكضٛر ٚصاص االؽتغاٍ بٗا يغٛاتَ ،ع َاا ٝا٘ َأ
صااعٛب ١احلضاا ٍٛعًااًَ ٢هتٗااا بطٛهلااا ٚنخلااض ٠ضٚعٗاااٚ .صمبااا ٜهاا ٕٛسيااو عا٥ك اتا عاأ
لضاا ٌٝايعًاا ّٛاسكضااٛر ٠بايااشات يطااٚ ٍٛعاااًٗ٥اَ ،ااع إٔ ؽااأْٗا أٖااِٚ ،ايعُااض ٜكضااض عاأ
لضاا ٌٝاجلُٝااع عًااٖ ٢ااش ٙايضااٛص٠ف ٝهاا ٕٛاالؽااتغاٍ بٗااش ٙايعًاا ّٛاميٝاا ١وغااٝٝعات يًعُااض
ال مبا ال ٜغوٖٚ .شا نُاا عاٌ استاأخض ٕٚيف صآاع ١ايٓخاٚ ٛصآاع ١اسٓطالٚ ،أصاٍٛ
ٚؽغ ت
ايغك٘ ،ألِْٗ أٚععٛا را٥اض ٠ايهاالّ ٗٝاا ٚأنخلاضٚا َأ ايتغااصٜع ٚاالعاتزالالت مباا أخضجٗاا
11
عٔ نْٗٛا آيٚ ١ص ٖا َكضٛر ٠بشاوٗا".
ٛ ٚم سيو نً٘ إٔ استأخض َٔ ٜٔايعًُا ٤قز قاَٛا بتزصٜػ عً ّٛر ١ٜٝٓمبعٓاٖا
ايغٝل حٝا مل ٜهٔ يًطالب َباح إٔ ٜتغهضٚا خاصج ايٓطام اسٓٗ ايزصاع ٞاسضُِ  ٚكاا
ساشٖر خااظَٚ .عٓا ٢سيااو إٔ ايتعًا ِٝيف َعاٖاز وعًُٝٝا ١نااإ َكٝازا باأنالٍ ايتكًٝااز
ٚاخلضا ات يف عتاص ايتضٛفٝ .زصؼ يف اسؤعغات ايتعًُٝٝاَ ١اشٖر أ ٚضقا ١رٜٝٓاٚ ١ال
ٜاازصؼ ٗٝااا لعااالّ .هااإ يف َضااض َاازاصؼ ايؾااٝعَٚ ١اازاصؼ ايغاآ ،١ٝاااِ بااني اساازاصؼ
ايغااآ ١ٝناْااات َااازاصؼ يًخٓغٝاااٚ ١يًُايهٝاااٚ ١يًؾاااا عٚ ،١ٝناااشيو ناْااات َااازاصؼ
يألؽاعضٚ ١ٜاساوضٜزٜا ،١نا إٔ اسازاصؼ األؽاعضٚ ١ٜايؾااا ع ١ٝناْات عاا٥عَٓٚ ١تؾااضٚ ٠
َتغٛق ١عً ٢اسزاصؼ األخض ٣ألٕ َععاِ أٖاايَ ٞضاض نااْٛا ٜعتٓكاَ ٕٛاشٖر ايؾاا عٞ
َٓش عضاض اسلضااص ايتكًٝاز يف األُ٥ا ١األصبعا ١يف ايعضاض ايعباعا ،ٞنُاا ٜؾا ليٝا٘ ابأ
خًاازٚ" :ٕٚأَااا ايؾااا عُ ٞكًااز ٙٚمبضااض أنخلااض ممااا عااٛاٖاٚ ،قااز نااإ اْتؾااض َشٖباا٘
بااايعضام ٚخضاعااإ َٚااا ٚصا ٤ايٓٗااضٚ ،قااامسٛا احلٓغٝاا ١يف ايغتااٚ ٣ٛايتاازصٜػ يف مجٝااع
األَضاصٚ .ععُت دلايػ اسٓاظضات بٚ ِٗٓٝؽخٓت نتر اخلال ٝات بأْٛاع اعتزالوِٗ.
اِ رصؼ سيو نً٘ بزصٚؼ اسؾضم ٚأقطاصٚ .ٙنإ اإلَاّ ذلُز بٔ لرصٜػ ايؾا ع ٞساا
ْظٍ عً ٢بو عبز احلهِ مبضض ،أخش عٓ٘ مجاعٚ .َِٗٓ ١نإ َٔ والَٝش ٙبٗا :ايبٜٛطٞ
ٚاسظْٚ ٞن ِٖٚ ،نإ بٗا َٔ اسايه ١ٝمجاع َٔ ١بو عبز احلهاِ ٚأؽاٗر ٚابأ ايكاعاِ
ٚابٔ اسٛاط ٚن ِٖ .اِ احلاصه بٔ َغهني ٚبٓ .ٙٛاِ أْكاضى كا٘ أٖاٌ ايغآٚ ١اجلُاعا١
َٔ َضض بعٗاٛص رٚيا ١ايضا غاٚ ،١وازا ٍٚبٗاا كا٘ أٖاٌ ايبٝات والؽاَ ٢أ عاٛاِٖ لى إٔ
سٖبت رٚي ١ايعبٝزٜني َٔ ايضا غ ١عًٜ ٢ز صالح ايازٜٛ ٜٔعاف بأ أٜاٛبٚ ،صجاع لياِٗٝ
12
ك٘ ايؾا عٚ ٞأصخاب٘ َٔ أٌٖ ايعضام ٚايؾاّ ،عار لى أحغٔ َا نإ ْٚغكت عٛق٘".
ٚطار ايطاااني بًااا ١عٓاااز َاااا ظٗاااض اإلَااااّ ايغظاياااٚ ٞنتااار نتابااا٘ ايؾاااٗ "وٗا ت
ايغالعغ "١يف صر العغ ١اإلعالّ ٚقز َٓاع ٝا٘ اسغاًُني َأ وازصٜػ عًا ّٛعكًٝا ١حتا٢
ايعًااا ّٛايتااا ٢يٝغااات هلاااا أ ٟعالقااا ١بعًاااِ اإلهلٝاااات َااأ عًاااِ اسٓطااال ٚعًاااِ ايطبٝعٝااا١
ٚايضٜاعٝات ٚن ٖاا ،ابتعاز اسغاًُ ٕٛعأ وعًاِ ٖاش ٙايعًا ّٛايعكًٝاٚ ١وعًُٗٝاا ٚاعاتُضٚا
عً ٢سيو حتٚ ٢قعٛا يف قعض ايشيٚ ١ايتدًف حت ٢اجلاَع األطٖض اياش ٟناإ يا٘ صاز ٣يف
دلاٍ ايعًاِ ٚاسعض ا ١قاز بازأ ْاٛص ٙخيغال ٜٚغاُخٌ َٓاش ايعضاض ايعخلُااْٚ ٞايعًا ّٛايايت
وزصؼ  ٘ٝقز كزت صٚحٗا األصًٚ ١ٝصاصت جاَزَٚ ٠عكز ،٠خيٓل ٗٝا ايغٗاِ ٚاإلرصاى،
نُااا ٜكاا :ٍٛأمحااز عااظت عبااز ايهااض " ِٜبًااغ ايعًااِ باااألطٖض ؽااأٚا بعٝاازاٚ ،أخااش ْااٛص احلاال
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ٚاإل إ ٜٓبعا َٔ صحاب٘ ٚ........يهٔ ايعٓا ١ٜأخشت وعٛط األطٖض يف َغتٌٗ ايكضٕ ايغاارؼ
ٜزب يف ٖش ٙاجلاَع ١ايهب ٚ ٠قت ايغاتح ايعخلُااْ ،ٞتخااضت رصاعا١
عؾض ،أخش ايغعف ُّ
ايًغٚ ١األرب بعز إٔ ناْت َٛعاٛع رصاعاَ ١غتغٝغاٚ ،١أصابخت رصاعا ١ايغكا٘ ٚاحلازٜا
جاَز ٠لغغ عٔ ظٗض قًرٚ ،أخشت َعٗضا ؽهًٝا ذلغاٚ ،أصبخت قا ١ُ٥عًا ٢احلغاغ
ٚاالعتعٗاص نايزصاع ١اسزصعا ١ٝيف أٚصٚباا يف ايعضاٛص ايٛعاطٚ ،٢طايات َٓا٘ عًا ّٛاحلٝاا٠
عًٚ ٢ج٘ ايتكضٜر لال عضبا َٔ احلغاب يًخاج ١لي ٘ٝيف َغا ٌ٥اسٛاصٜا ٚبعغا َٔ َبارئ
عًااِ اهل٦ٝاا ١يغاابر اسٛاقٝاات ٚلزٜااز َٛاعٝااز ايضااالٚ ٠بعااض ْعضٜااات اهلٓزعااٚ ١ايغًااو
13
ٚسل ٛسيو".
ٚقااز عاااٌ َااؤصذ عضااض االسلطاااط "عباازايضمحٔ اجلتوااٖ "ٞااشا االسلطاااط
ايعًُٚ ٞايتعًُٝا ٞهلاش ٙاجلاَعا ١يف واصخيا٘ أٜغاا ،إْا٘ ٜغااٌ َٓاقؾا ١حا ٍٛوازصٜػ
ايضٜاعااٝات راصت بااني اياااٛاي ٞاي ناا ٞأمحاااز باؽااا ناااٛص عًااَ ٢ضاااض ٚايؾاا ٝعباااز اب
ايؾااتاٖٚ ٟٚاا ٛأحااز ؽااٛٝذ األطٖااضٖٚ ،ااش ٙاسٓاقؾاا ١وكاازّ أصٚع صااٛص ٠هلااشا االسلطاااط
ايتعًُٝاا ٞيف َضاضٝ .ك ٍٛاجلتواا" :ٞنااإ ايااٛطٜض أمحااز باؽااا نااٛص استااٛي ٞعًااَ ٢ضااض
 ٌٝلى رصاع ١ايعً ّٛايضٜاعًُ ،١ٝا اعتكض مبضض ،قابً٘ نباص ايعًُا َِٗٓٚ ،٤ايؾاٝ
عبز اب ايؾتا ٟٚؽ ٝاألطٖض ،تهًِ َعِٗ يف ايضٜاعٝات ،كايٛا :ال ْعضف ٖش ٙايعًا،ّٛ
تعار ٚعهتٚ ،قاٍ ايباؽا َٜٛا يؾ ٝاألطٖض " :اسغُٛع عٓزْا بايزٜاص ايض ١َٝٚإٔ َضاض
َٓبااع ايغغاااٚ ٌ٥ايعًااٚ ،ّٛنٓاات يف ناٜاا ١ايؾااٛم لى ايكااز ّٚليٗٝاااًُ ،ااا ج٦تٗااا ٚجاازوٗا
نُا ق ،ٌٝوغُع باسعٝز ٟخ ا َٔ إٔ وضا "ٙكاٍ ي٘ ايؾٜ : ٝا َاٛالٖ ٟا ٞنُاا مسعاتِ
َعاازٕ ايعًااٚ ّٛاسعاااصف ،كاااٍ :أٜاأ ٖااٚ ،ٞأْااتِ أععااِ عًُاٗ٥ااا ٚقااز عااأيتهِ عاأ بعااض
ايعًاً ،ّٛاِ جتٝباٚ ْٞٛناٜا ١لضاًٝهِ ايغكاا٘ ٚايٛعااْٚ ٌ٥باش اسكاصاز ،كااٍ ايؾاا، ٝ
سلٔ يغٓا أععِ عًُاٗ٥اٚ ،لمنا سلٔ استضزص ٕٚيكغا ٤حٛا٥اِٗٚ ،أنًر أٖاٌ األطٖاض ال
ٜؾتغً ٕٛبايضٜاعٝات لال بكزص احلاج ١اسٛصاً ١لى عًاِ اسٛاصٜاا نعًاِ احلغااب .كااٍ
ي٘ ٚ :عًِ ايٛقت سيو َٔ ايعً ّٛايؾضع ١ٝبٌ َٔ ؽضٚط صخ ١ايعبار ٠نُعض ا ١رخاٍٛ
ايٛقاات ٚاعااتكباٍ ايكبًااٚٚ ١قاات ايضااٚ ّٛن سيااو .كاااٍ ايؾااْ : ٝعااِ يهٓاا٘ َاأ ااضٚى
ايهغاٜاا ١لس قاااّ باا٘ اياابعض عااكر عاأ ايباااقنيٖٚ ،ااش ٙايعًاا ّٛلتاااج لى آالت ٚصاآاعات
ٚأَٛص سٚق ١ٝنضق ١ايطبع ٚحغٔ ايٛعع ٚاخلر ٚايضعِ ٚايتؾهٚ ٌٝاألَٛص ايعطاصر،١ٜ
ٚأٌٖ األطٖض نايبِٗ كضاٚ ٤أخاالط دلتُعاَ ١أ ايكاضٚ ٣ام اام ٓٝازص ا ِٗٝايكابًٝا١
يشيو .كاٍٚ :أ ٜٔايابعض ،كااٍَٛ :جاٛر ٕٚيف بٝاٛوِٗ ،ااِ أخات ٙعأ ايؾا ٝاجلتوا،ٞ
14
ٚايز اسؤصذ اسعضٚف ،اوضٌ ب٘ٚ ،عض َٓ٘".
ٚقااز أؽاصايؾاا ٝذلُااز عبااز ٙلى ْغااػ احلاياا ١ايتعًُٝٝاا ١ايغاا ١٦ٝيف َضااضيف
َكاٍ ،كاٍ" :أَا اسهاور ٚاسزاصؼ اإلعالَ ١ٝكاز ناْات لَاا خايٝاَ ١أ ايتعًا ِٝايازٜو
مجًٚ ،١لَا َؾتًُ ١عً ٢ؽ ٤ٞقًٝاٌ َٓا٘ ال ٜتاااٚط أحهااّ ايعباارات عًاٚ ٢جا٘ رلتضاض
ٚطضٜل صٛص ٟال ٜعز ٚحغغ ايعباصات َاع اجلٗاٌ باسازيٛالتٚٚ 15".قااٍ أٜغااٚ :قااٍ":لسا
اعتكضٜٓا أحٛاٍ اسغاًُني يًبخاا عأ أعاباب ٖاشا اخلاشالٕ ال زلاز لال عاببا ٚاحازاٖ ٚ ،اٛ
ايكضٛص يف ايتعً ِٝايزٜو لَا بإُٖاي٘ مجً ١نُا ٖ ٛيف بعض ايبالرٚ ،لَا بايغًٛى لي٘ٝ
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َٔ ن طضٜك٘ ايك ِٜٛيف ناٌ ْاحٝا . ١مل ٜبال عٓازِٖ َأ اياز ٜٔلال أمسااٜ ٤اشنضْٗٚا
ٚال ٜعتتْٗٚا ،إٕ ناْت هلِ عكا٥ز ٗ ٞبكاٜا َٔ عكا٥ز اجلتٚ ١ٜاسضج َٔ ١٦سل ٛأْ٘
ال اختٝاص يًعبز يف َا ٜغعً٘ ٚلمنا ٖ ٛدلبٛص يف َا ٜضزصَٓ٘ جاتا ذلغاا ،اال ٜؤاخاش....
ٚال َٓؾأ ي٘ لال عازّ وعًا ُِٗٝعكا٥از رٜآِٗ ٚنغًاتِٗ عُاا أٚرع اب يف نتااب اب ٚعآ١
صعٛي٘ 16".هإ ايتعًَ ِٝكٝزا بأنالٍ ايتكًٝز ٚاخلضا اتَٚ ،ا طاٍ ايتعً ِٝيف ٖاش ٙاحلايا١
ايغ ١٦ٝحتٚ ٢قٛع ٖاْ ّٛابً ٕٛٝعًَ ٢ضض عٓ. ّ8798 ١
عاااٌ اسغااًُ ٕٛيف ٖاااشا االسلطااااط ايؾااااٌَ حتاااٖ ٢ااااْ ّٛاااابً ٕٛٝعًاااَ ٢ضاااض
 ،ّ 8971أَ ٍٚض ٠جا ٤ايعامل ايعضباَ ٞأ خاالٍ ٖاشا اهلاا ّٛباضبر َباؽاض باإلزلااطات
ايعًُ ١ٝاييت حككتٗا أٚصٚبا يف دلاٍ ايعًِ ٚاسعض ا ، ١نُاا جاا٤ت اياز ٍٚاألٚصٚبٝاَ ١أ
قبٌ مبعض  ١اإلزلاطات اييت أحضطٖا اسغًُ ٕٛيف ايعضض ايعباع ٞاياشٖا خاالٍ احلاضٚب
ايضًٝب .١ٝألٕ ْابً ٕٛٝقز اصطخر َع٘ مجاع َٔ ١ايعًُا ٤اياش ٜٔقااَٛا بإْؾااَ ٤ضاصاز
ًهٝااٚ ١رلتااتات عًُٝااا ،١ؾاااٖز أٖااٌ َضاااض أَ ٍٚااضٖ ٠ااش ٙاألؽاااٝا ٤ا اا  ٠يًعكاااٍٛ
ٚأعابٛا بٗا ،اِ بعز صجٛعِٗ َٔ َضض قز قاّ اسضًخ ٕٛبإصالح اإلعالّ ٚايكغا ٤عً٢
األعااباب اياايت أرت اسغااًُني لى ٖااشا االسلطاااط ايؾاااٌَٚ .هلااشا ايغااضى قاااَٛا بإصااالح
اسؤعغات ايتعً ١ُٝٝايكز ٚ ،١نشيو قاَٛا بإْؾاَ ٤زاصؼ جزٜز ٠عً ٢اسٓٗ األٚصٚب،ٞ
ٚأصعااااًٛا بعخلااااات عًُٝاااا ١يتتااااظٚر بايخلكا اااا ١األٚصٚبٝاااا ١حتااااٚ ٢قعاااات ايٓٗغاااا ١ايعًُٝاااا١
ٚايتعً ١ُٝٝيف َضضٚاْتؾضت َٓٗا يف ايعامل اإلعالَ.ٞ

احلٛاؽ:ٞ
ْ -1كال عٔ :مجاٍ ايز ٜٔأب ٞا اعٔ ٜٛعف وغض ،ٟايٓا ّٛايظاٖض ٠يف ًَٛى َضض ٚايكاٖض ،٠ج  ،1ظ37
 -2مجاٍ ايز ٜٔأب ٞا اعٔ ٜٛعف وغض ،ٟايٓا ّٛايظاٖض ٠يف ًَٛى َضض ٚايكاٖض ،٠ج  ،1ظ33
 -3ذلُز ضٜز ٚجز ،ٟرا٥ضَ ٠عاصف ايكضٕ ايعؾض ،ٜٔجًَ ،9دط َٔ ظ 53لى ظ  73يف َار٠
"َضض"
 -4ذلُز صت ،ٟواص ٜايعضض احلزٜاَ :ضضًَ ،خض َٔ ظ ظ16 ،86 ،
ٚ -5لمنا مسٝت ايغغطاط ألٕ عُض ٚبٔ ايعاظ سا أصار ايتٛج٘ يغتح اإلعهٓزص ،١ٜأَض بٓظع غطاط٘-
خُٝت٘ -إسا  ٘ٝاَ ١قز ضخت .كاٍ :عُض ،ٚيكز لضّ َٓٗا مبتخضّ ،أَض ب٘ ،اقض نُا ٖ،ٛ
ٚأٚص ٢ب٘ صاحر ايكضضٚ ،ساقغٌ اسغًُ َٔ ٕٛاإلعهٓزص ،١ٜقايٛا أْٓ ٜٔظٍ ،قايٛا ايغغطاط عُضٚ
ايش ٟخًغ٘ مبضض َغضٚبا ألجٌ ايُٝاَ ،١غًر عً ٘ٝسيو  -لعِ ايغغطاط  ." -أْعض :خطر
اسكضٜظ ،ٟظ  196ج 8
 -6وك ٞايز ٜٔأب ٞايعباؼ أمحز بٔ عً ٞاسكضٜظ ،ٟنتاب اسٛاعغ ٚاالعتباص بشنض اخلطر ٚامااص
اسعضٚف باخلطر اسكضٜظ ،١ٜج  ،8ظ 190
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احلضن ١ايعكً ١ٝاإلعالَ ١ٝيف َضض

 -7مجاٍ ايز ٜٔأب ٞا اعٔ ٜٛعف وغض ،ٟايٓا ّٛايظاٖض ٠يف ًَٛى َضض ٚايكاٖض ،٠ج  ،8ظ 818
-8أْعض :جٛصج ٞطٜزإ ،واص ٜايتُزٕ اإلعالَ ،ٞج ،3ظ 115
-9ابٔ خًزَ ،ٕٚكزَ ١ابٔ خًز ،ٕٚظ538
-10ابٔ خًزَ ،ٕٚكزَ ١ابٔ خًز ،ٕٚظ ظ533 -531 ،
-11ابٔ خًزَ ،ٕٚكزَ ١ابٔ خًز ،ٕٚظ ظ 537 -536
-12ابٔ خًزَ ،ٕٚكزَ ١ابٔ خًز ، ،ٕٚظ 081
 -13أمحز عظت عبز ايهض ،ِٜواص ٜايتعً ِٝيف عضض ذلُز عً ،ٞظ 8
-14ايؾ ٝعبز ايضمحٔ اجلتو ،ٞواص ٜعاا٥ر امااص ،ج ،1ظ ظ 177-176
-15ايؾٝح ذلُز عبز ،ٙاألعُاٍ ايهاَاي ،١ج ،3ظ 77
ْ-16غػ اسضزص،ظ 79-78
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بالغة التصبيه عند طرفة بن العبد بني الشياق والداللة
أ .د .خلدون سعيد صبح
حتليل وظائف الفعل املتعدي إىل مفعولني فأكثر ومعانيه مع
تضنينه يف تعليه النخو
(حتليل وصفي يف القرآن اللريه اجلزء األول إىل اجلزء الثالث)
أ.د .منان عبد الرمحن
توظيف ألف ليلة وليلة يف مشرحية "امللم هو امللم" لشعد اهلل
ونّوس
د.سناء شعالن
تقنيات احلِجاج عند اجلاحظ :كتاب العثنانية أمنوذجا
نور اهلدى حناوي
عله اللشان :وصف ،ونصأة ،وتطور
د .قنرشعبان الندوي
بالغة االستعارة عند ابن سنان اخلفاجي:مقاربة أسلوبية
د .نور اهلدى حشين
التعبري عن احملظور يف اللغة العربية يف ضوء اللغويات االجتناعية
(الثعاليب منوذجاً تطبيقياً)

د .هايل حمند الطالب
Dirasat Arabia

العدد الرابع 7102

الدراسات اللغوية والنقدية

دزاضات عسب١ٝ

54

بالغ ١ايتػب ٘ٝعٓد طسؾ ١ايعبد بني ايطٝام ٚايدالي١

بالغ ١ايتػب ٘ٝعٓد طسؾ ١بٔ ايعبد بني ايطٝام ٚايدالي١
أ.د :خًد ٕٚضعٝد ؾبح



farhat1966@gmail.com

ًَدـ:
ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل دزاض ١مجايٝات ايتػب ٘ٝيف غعس طسؾ ١بٔ ايعبدَٔ ،
خالٍ ايرتنٝص عًَ ٢عًكت٘ ،ن ٕٛأغًب غعس َٔ ٙاملكطعات ايؿػريَ َٔٚ ،٠كتكٝات
ايدزاض ١ايٓؿ ١ٝايطٝاق ١ٝايتٛقـ عٓد ْـ ط ٌٜٛميجٌ زؤ ١ٜايػاعس ٚزؤآٖ َٔٚ ،ٙا
نإ تسنٝصْا عً ٢املعًك ،١ساٚيٓا إٔ ْكدّٓ دزاض ١ؼً ١ًٝٝبالغ َٔ ١ٝخالٍ عٓؿس
ايتػب ٘ٝؾكطٚ ،ساٚيٓا إٔ ْدزض٘ يف ضٝاق٘ ايٓؿ ،ٞؾاْتكٓٝا ايتٛقـ عٓد ثالث ١أضٝك،١
ٖ ٞبالغ ١ايتػب ٘ٝيف ضٝام ايطًٌ ٚايسسًٚ ،١بالغ ١ايتػب ٘ٝيف ضٝام ٚؾـ ايٓاق،١
ٚبالغ ١ايتػب ٘ٝيف ضٝام اؿهُ ،١ثِ تٛقؿٓا عٓد املؿادز ايًػٚ ١ٜٛايجكاؾ ١ٝاملػهً١
يًتػبٚ ،٘ٝختُٓا بكا ١ُ٥املؿادز ٚاملسادع.

يف ايٛؾـ ايؿين يدٜٛإ طسؾ:١
تٓتُ ٞػسب ١ايػاعس طسؾ ١بٔ ايعبد يف فًُٗا إىل َا ميهٔ إٔ أمس ٘ٝبكؿا٥د
املكطعات ايكؿري ،٠مبعٓ ٢إٔ َا ٚؾٌ َٔ غعسٜ ٙػهٌ احنساؾاً عٔ ػازب ايػعسا٤
اؾاًٖٝني ايرٚ ٜٔضِ طابع ايط ٍٛفٌُ قؿا٥دِٖٚ ،هلرا األَس َطٛغات٘ املٓطك،١ٝ
ٚأُٖٗا إٔ ايػاعس مل ٜعُس طٜٛالً  ،ؾعٓدَا قتٌ مل ٜتذاٚش اـاَطٚ ١ايعػسَٔ ٜٔ
عُسٚ ،ٙزمبا ٜهٖ ٕٛرا ٖ ٛايطبب ايسٝ٥ظ ٚزا ٤عدّ ق ٍٛايػاعس يًكؿا٥د ايطٛاٍ ،بٌ
انتؿ ٢باملكطعات ايكؿريٚ ،٠يٝظ غاف إٔ طبٝع ١ايكؿٝد ٠ايط ١ًٜٛؼتاز إىل
خرب ٠سٝا ٠طٚ ١ًٜٛإىل شَٔ يف نتابتٗا ٚػسب ١اؿٛيٝات عٓد شٖري يٝطت ببعٝد٠
عٓاٚ،زمبا ٜه ٕٛايطبب قٝاع بعض قؿا٥د ٙايطٚ ،١ًٜٛسدٜح ايسٚا ١ٜيف تساثٓا ايػعسٟ
سدٜح ٜطٚ ،ٍٛيهٓٓا من ٌٝإىل ايطبب األ ٍٚيف تربٜس املكطعات ايكؿري ٠يف غعس طسؾ،١
1
ٚاؾد ٍٚاإلسؿا ٞ٥ايتاي ٞميجٌ تٛشع ايكؿا٥د يف دٜٛإ طسؾ.١
ايكؿا٥د ؼت عػس ٠أبٝات
32
ايكؿا٥د َٔ ( 32 -11بٝتاً)

5

ايكؿا٥د َٔ ( 22 -32بٝتاً)

2

 أضتاذ شا٥سَ ،سنص ايدزاضات ايعسبٚ ١ٝاإلؾسٜك ،١ٝداَع ١دٛاٖس الٍ ْٗس ْٛٝ ،ٚدهل ،ٞاهلٓد.
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قؿٝد ٠أبٝاتٗا ضتٚ ١ضبع ٕٛبٝتاً

1

قؿٝد ٠أبٝاتٗا َٚ ١٦أزبع ١أبٝات

1

فُٛع ايكؿا٥د

23

فُٛع األبٝات

325

ٖٓا ميهٔ إٔ ْطذٌ إٔ أط ٍٛقؿٝد ٠يف ايدٜٛإ ٖ ٞاملعًكٖٓ َٔٚ ،١ا نإ
تسنٝص ايدازضني عًٗٝا يف دزاضاتِٗ ايٓكدٚ ١ٜاؾُاي ،١ٝإذ إٔ أ ٟدزاضْ ١ؿ ١ٝست٢
تتًُظ َٛاطٔ اإلبداع عًٗٝا ايرتنٝص عً ٢ايكؿا٥د املهتًُ ،١أ ٚيٓكٌ ايكؿا٥د اييت
تعرب عٔ ايتذسبٖٚ ١را ال ٜتاح إال يف ايكؿا٥د ايطٛاٍ اييت متجٌ ػسب ١ايػاعسٚ ،تكدّ
ؾٛز ٠ؾٓٚ ١ٝاقش ١عٓٗآٖ َٔ ،ا ْصعِ إٔ أ ١ٜدزض ١ضٝاق ١ٝتٗدف إىل ايٛقٛف عٓد
مجايٝات ايتػب ،٘ٝجيب إٔ تك ّٛعًٖ ٢را ايُٓط َٔ ايكؿا٥دٖٓ َٔٚ ،ا ضٝهٕٛ
تسنٝصْا عً ٢ايكؿا٥د ايطٛاٍ ٚال ضُٝا املعًك ،١ألْٗا بسأٜٓا تكدّ ؾٛزٚ ٠اقش ١عٔ
ػسب ١غاعسْآٖٚ ،ا ْػري إىل ٚضِ عجٓا بأْ٘ دزاض ١ضٝاقُٜ ١ٝساد ب٘ أْ٘ ٜدزع
ايتػب ٘ٝيف قَٛ ٤ٛقع٘ ٚٚظٝؿت٘ يف تػه ٌٝايٓـ ،بعٝداً عٔ عصي٘ ٚقطع٘ عٔ ضٝام
ايكؿٝدٖٓٚ ٠ا متط ٞدزاض ١ايتػب ،٘ٝقسا ٠٤مله َِٗ ٕٛيف تػه ٌٝايؿٛزٚ ٠ايسؤٜا ايؿٓ١ٝ
يًػاعس يف قَ ٤ٛاتسٜد ايكؿٝد ٠قٛيٖ٘ٓ َٔٚ ،ا نإ َٓٗر دزاضتٓا ؼًًٝٝاً مجايًٝا
ٜٓطًل َٔ ذٚم قازئ ايٓـ اير ٟالٜصعِ أْ٘ أؾاب يف نٌ َا ذٖب إي.٘ٝ

ثاْٝاً :ايتػبٚ ٘ٝايطٝام:
ُٜعدُ ايتػب َٔ ٘ٝأنجس ايؿٓ ٕٛايبٝاْ ١ٝاضتعُاالًٚ ،أنجسٖا أؾايٚ ١دالي ١عً٢
قدز ٠األدٜب ٚمتهٓ٘ َٔ ؾٔ ايكٚ ،ٍٛقد عين أضالؾٓا َٔ ايٓكاد ٚايبالغٝني بدزاضت٘،
ٚايبشح عٔ ايؿالت اييت تسبط٘ بػري َٔ ٙؾٛز ايبٝإ ،قاٚيني ايهػـ عٔ مجايٝات
ٖرا ايً ٕٛايبالغٚ ،ٞقد دعً٘ ايٓكاد َعٝازاً ؾاقًٛا عً ٢أضاض٘ بني ايػعساٚ ،٤ناْت
ايعسب تطًِ ايطبل يف ايػعس " ملٔ ٚؾـ ؾأؾاب ٚ ،غبٓ٘ ؾكازب"  .2ؾايتػب َٔ ٘ٝأؾٍٛ
ايتؿٜٛس ايبٝاَْٚ ،ٞؿادز ايتعبري ايؿين ؾؿ ٘ٝتتهاٌَ ايؿٛزٚ ،تتداؾع املػاٖد ،ؾٗٛ
َػازن ١أَس آلخس يف َعٓ " ٖٛٚ ،٢ايعكد عً ٢إٔ أسد ايػ٦ٝني ٜطد َطد اآلخس يف
سظ أ ٚعكٌ"ٚ 3ذيو يتشدٜد ايعالق ١بني ايطسؾني يف بعض ايٛد ٙٛعٓد " ٚؾـ
ايػ ٤ٞمبا قازب٘ ٚغانً٘ َٔ دٗٚ ١اسد ٠ال َٔ مجٝع دٗات٘"ٚ 4قد ذٖب قداَ ١بٔ
دعؿس إىل إٔ َٛقع ايتػبَ ٘ٝػرتى بني سايتني ػتُعإ يف ٚدٚ ٙٛتؿرتقإ يف ٚدٙٛ
أخس ،٣عٓدَا قدّ تعسٜؿاً يًتػب ٘ٝبكٛيٜ٘ٚ ":ػًب إٔ ٜكع بني غ٦ٝني بُٗٓٝا اغرتاى يف
َعإ تعُُٗا ٜٛٚؾؿإ بٗاٚ ،اؾرتام يف أغٝآٜ ٤ؿسد نٌ َُٓٗا بؿؿتٗا".5
ٚايؿً ١اؾاَع ١يٓعس ٠ايبالغٝني إىل ايتػب ٖٛ ،٘ٝايتؿٓٔ بإبساش ايؿٛز ٠ايؿٓ١ٝ
يًػهٌٚ ،اضتكسا ٤داليتٗا اؿطٚ ،١ٝذيو عٔ طسٜل تطدري قدز ٠ايتػب ٘ٝعً ٢تًٜٔٛ
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ايػهٌ بعالٍ َبتهس ٠مل تكع عظ قبٌ ايتػبٚ ،٘ٝال تًُشغ إال بتشً ٌٝفُٛع١
ايعالقات ايؿٓ ١ٝيف ايتػبٖٓ َٔٚ ،٘ٝا تدزى ايكدز ٠اإلبداع ١ٝيًتػب ٘ٝيف تهٝٝـ
ايؿٛزٖٚ ،٠را َا دؾع ابٔ األثري إىل إٔ ٜعد ايتػب " ٘ٝجيُع ؾؿات ثالخ ٖٞ :املبايػ١
ٚايبٝإ ٚاإلجياش"ٚ ،6قد أؾاب ؾُٝا ذٖب إي ،٘ٝؾايتػب ٖٛٚ - ٘ٝأدا ٠بٝاْ -١ٝقد مجع إىل
داْب ايبٝإ اإلجياش ،أَا املبايػ ١ؾ ، ٘ٝؾاالزتؿاع باملػب٘ إىل دزد ١املػب٘ ب٘ َٔ قٛيو يف
َجاٍ بطٝطٚ :د٘ نايكُس ،ؾُُٗا بًؼ سطٔ ايٛد٘ ٚبٗاؤ ٙؾإْ٘ ال ٜبًؼ َطت ٣ٛايكُس
يف ضٓاٚ ٘٥إغساق٘ .أَا اإلجياش نُا ٜعٗس يف َجايٓا اآلْـ ايرنس املؤيـ َٔ نًُتني،
ؾٝعٗس َٔ خالٍ إجياش ٖاتني ايهًُتني ايتني تكَٛإ َكاّ إطٓابو يف ؾؿ ١ايٛد٘
بايٓٛز ٚاؾُاٍ ٚاالضتدازٚ ٠اؾُاٍ ٚاإلغسامٚ ،ايؿؿات املٓاضب ١األخسٖٓ َٔٚ ،٣ا
ٜربش دٚز ايتػب َٔ ٘ٝن ْ٘ٛسادَ ١اض ١يف ايتؿٜٛس ايػعس ٟملا حيًُ٘ َٔ خؿا٥ـ
ؾَٓ ١ٝتُٝص.٠
ٚتهُٔ بالغ ١ايتػبٚ ٘ٝقُٝت٘ ايداليٚ ١ٝاؾُاي ١ٝيف أزبع ١أٚد٘ سطب َا
ٜس ٣أبٖ ٛالٍ ايعطهس :ٖٞ ٟإخساز َا ال تكع عً ٘ٝاؿاض ١عًَ ٢ا تكع عًٚ ٘ٝإخساز َا
مل ػٔس ب٘ ايعاد ٠إىل َا دست عًٚ ٘ٝإخساز َا ال ٜعسف بايبد ١ٜٗايعكً ١ٝإىل َا ٜعسف
7
بٗا عٔ طسٜل ايتُجٚ ،ٌٝإخساز َا ال ق ٠ٛي٘ يف ايؿؿ ١عًَ ٢ا ي٘ ق ٠ٛؾٗٝا".
ٚمجاٍُ ايتػبٜ ٘ٝأت ٞغايبا َٔ خًل اال٥تالف بني األطساف املدتًؿٚ ،١هلرا
زبط عبد ايكاٖس اؾسداْ ٞؾٓع ١ايتػب ٘ٝظٛد ٠ايكسحيٚ ١بٛع ٞايػاعس اؾُايٞ
عٓدَا قاٍ عٔ ؾٓع ١ايتػب " ٘ٝأْٗا تطتدع ٞدٛد ٠ايكسحيٚ ١اؿرم ايرًٜ ٟطـ
ٜٚدم يف إٔ جيُع أعٓام املتٓاؾسات املتبآٜات يف زبكٜٚ ،١عكد بني األدٓبٝات َعاقد
8
ْطب".

ثايجاً :بالغ ١ايتػب ٘ٝيف ضٝام ايطًٌ ٚايسس:ٌٝ
اؿب َٔ أعُل املػاعس ايبػسٚ ١ٜأغٛزٖا تأثرياً يف ايٓؿظٚ ،إٕ نإ ٚقٛؾٓا عٓد
ايطًٌ ٖ ٚ ٛقٛف عٓد َا ٖ ٛتكًٝد ٟيف بٓا ٤ايكؿٝد ٠اؾاًٖ ١ٝاييت ضاز عً ٘ٝطسؾ١
ٚغري َٔ ٙايػعسا ،٤ؾإٕ ذيو ال ميٓع َٔ ايٛقٛف عٓد ايدالالت املدؿ ١ٝايػا٥سٚ ٠زا٤
تًو األطالٍ ايدازضٚ ،١املسأ /٠احملبٛب ٖٞ ١ايػالف ايسٚس ٞايرًٜ ٟـ دزاَ ١ٝتًو
األَهٓٚ ١حيسى ايٛددإ ٚايدَٛع ؾٗٝا .ؾٗ ٞاحملسض ٚاحملسى يًُػاعس ؾٗٝا ،الضُٝا
عٓدَا ٜه ٕٛايبني  ٖٛٚايعٓؿس ايداٍ عً ٢ايؿسام ٖ ٛاحملسى يتًو املػاعس ؾٝؿبح
بعدٖا َٖ ٛعادٍ َٛقٛع ٞيًُٛت ايرٜ ٟعرت ٟاملهإ ٚايرٜ ٟؿٝب َٔ ايػاعس َكتالً.
ٚقد تٛقـ باسج ٕٛنجس عٓد ايدالالت املدتًؿ ١يًطًٌ ٚأُٖٝت٘ يف بٓا ٤ايكؿٝد ٠مما
ٜػين عٔ تهسازٚ ٙإعادت٘ٚ 9،يهٔ َا ُٜٓٗا ٖٓا ٖ ٛايٛقٛف عٓد أثس ايتػب ٘ٝيف ْكٌ تًو
اؿاي ١ايٛدداْ ١ٝإىل املتًكٜ .ٞطتٌٗٓ ايػٓاعس قؿٝدت٘ بايٛقٛف عً ٢األطالٍ  ٚبُها٤
10
اؿبٝب ٚ ١ايتٓعبري عٔ عاطؿ ١ايبني  ٚايػٓٛم،ؾٝك:ٍٛ
ئدَٛيَ َ١أَطالٍْ بٔبُسقَ ٔ ١ثََُٗ ٔد تًَُ ٛح نَباق ٞايَٛغَِ يف ظأٖ َس ايَٝدٔ
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غبٓ٘ ايػٓاعس ملعا ٕ آثاز دٜاز اؿبٝبٚ ٚ ١قُٛسٗا بًُعإ آثاز ايٛغِ بعاٖس ايٝد،
ٚايدالي ١املُٖٗٓ ١ا ٖ ٞؾعٛب ١اإلشاي ١املؿاسب ١يًٛغِ تٓكٌ إىل اؿبٝب ١ؾٝؿعب
إشاي ١ذنساٖا َٔ قًب ايػاعس نُا تؿعب إشاي ١ايٛغِ ،ؾاؿبٝب ١زاضد ١يف ذٖٔ
ايػٓاعس َتذرٓز ٠يف قًبٖ٘ٓ َٔٚ ،ا ًٜتُظ ايػٓاعس َٔ زؾٝك – ٘ٝعً ٢عاد ٠اؾاًٖٝني
يف ايٛقؿ ١ايطًً -١ٝإٔ ٜكؿا َع٘ أَاّ أطالٍ دٜاز سبٝبت٘ ستٜٓ ٢ػازنا ٙبها ٙ٤أ ٚستٓ٢
خيؿٍؿا عٓ٘ آالَ٘  ٚأسصاْ٘ ،ؾال جيدا ي٘ دٚا ٤إال ايؿٓرب  ٚايتذًٍدٖٓٚ .ا تربش َالسعتإ
أٚالُٖا إٔٓ اضتشكاز اـًًٝني يف املطًع ايطًً ٖٛ ٞاضتشكاز يًطكظ اؾُاع ، ٞإذ ال
ُٜؿكٌ اإلْطإ َالقا ٠قدز ٙاملؤمل َٓؿسداًٚ ،بايتاي ٞؾراى ٜػ ٞعاد ١ايؿسد إىل
اؾُاع ١يف تًو ايب ١٦ٝايؿشساٚ ،١ٜٓٚاملالسع ١ايجاْ ١ٝإٔٓ ٖر ٙاألطالٍ مبا ؽتصْ٘ َٔ
َعاْ ٞايؿٓا ٚ ٤ايعدّ  ٚاملٛت  ٚايطه ٕٛضته ٕٛذيو املجري يالزتداد إىل ايٛزاَ (٤ا ُٜطُ٢
بايٓكد اؿدٜح اـطـ خًؿاً) ،أ ٟإىل ذيو ايصَٔ ايطابل يألطالٍ ايصَإ اؾٌُٝ
اير ٟنإ ؾ ٘ٝاملهإ قاداً باؿسنٚ ١اؿٝاٚ ،٠احملبٛبَ ١اتصاٍ َك ١ُٝؾ،٘ٝإْٓٓا يف
ؿع ١اغتػاٍ ايرانسَ ٚ ٠باغت ١املاق ٞيًشاقس إْ٘ اْبجام اؿٝا َٔ ٠أد ِٜاملٛت ٚ
ايؿٓا.٤
11
ثِ ٜٓتكٌ ايػاعس يٛؾـ ازؼاٍ احملبٛب ،١ؾٝك:ٍٛ
ؾـٔ َٔٔ دَدٔ
خَالٜا ضَؿنيُ بٔايَٓٛا ٔ
نإَٖٔ سُدٚزَ املائه ٔ١ٖٝغُدً٠َٚ
َ
َٜذٛزُ بٔٗا ا َملًٍا ُح طَٛزًا ََٜٗٚتَدٟ
عَدَٚي ٌ١ٖٝأَ َٔٔ ٚضَؿنيَ أبَٔ ٜا َُٔٔ
نَُا قَطََِ ايتُسبَ املُؿا ٌُٜٔبٔايَٝدٔ
َٜػُلٗ سَبابَ املا ٔ٤سَٝصَُٗٚا بٔٗا
ايتػبٖٓ ٘ٝا تاّ غبٓ٘ ايػاعس اإلبٌ  ٚعًٗٝا اهلٛادز  ٖٞ ٚتعرب ايؿشسا ٤بايطٓؿٔ
ايععاّ  ٖٞ ٚتعرب ايبشس ،نُاغبٓ٘ ضٛم اإلبٌ  ٚعًٗٝا اهلٛادز تاز ٠عً ٢ايطسٜل  ٚتاز٠
عً ٢غري ايطسٜل بايطؿ ١ٓٝايتٓ ٞمي ٌٝبٗا املالٍح عٔ طسٜل ايطؿٔ طٛزا ٜٗ ٚتد ٟطٛزا
عً ٢سطب تؿازٜـ ايسٜاح ٚنريو غبٓ٘ غلٓ َكدَٓ ١ايطؿ ١ٓٝاملاٜ َ٤ػلٓ املُؿا ٌٜايتٓساب
إىل قطُ ني .إْٓا ٖٓا أَا ثٓا ١ٝ٥ؾساع ٖٞ ١ٝثٓا ١ٝ٥املٛت ٚاؿٝاٚ ٠يهٌ َُٓٗا تػهٝالت٘
ايدالي ١ٝايتػب ١ٝٗٝاييت تعرب عٓ٘ ،ؾشكٛز اؿٝاَ ٠عرب عٓ٘ بايسَص املا( ٞ٥ايبشس)
ٚسكٛز اؿبٝب ( ١خٛيٚ )١سكٛز ايسَص (ايؿشساٚ )٤ايسَص ( ايطًٌ)َٚا ؾاسبُٗا َٔ
زس ٌٝاؿبٝبَ ١ع قَٗٛا طًباً يًهأل ٚاملا ، ٤داٍ عًَٛ ٢ت َستبط بأمل ايػاعس عً٢
ايؿسام.
12
ٖٓ َٔٚا حيكس ايٓطٝب ايكا ِ٥عً ٢ايرنسٜات املتد ، ١ًٝؾٝك:ٍٛ
َٚيف اؿَ ِّٞأَسَٜٓ ٣ٛؿُضُ املَسدَ غادٔ ْٕ َُعأٖسُ ضُٔطَ ٞيُؤيُؤُ َ َٚشبَسدَدٔ
تَٓا َ ٍُٚأَطسافَ ايبَسٜسَ َٚتَستَدٟ
خَر ٍْٚتُساع ٞزَبسَبًا بٔدَُٕ١ًَٝ
ـ يَ ُ٘ َْدٟ
تَدًٌََِ سُسٖ ايسََ ٌَ دٔع ْ
َٚتَبطُِٔ عَٔ أَمل ٢نَإَٖٔ ََُِّٓٛزاً
ضـٖ َٚيَِ تَهدّٔ َعًَٔ ٔ٘ٝبإَمثٔدٔ
ُأ ٔ
ضكَتُ٘ إَٜا ُ٠ايػَُظَ إَيٍا ئجاتٔ٘ٔ
َ
 ٞايًَ َٕٛيَِ َٜتَدَدٖدٔ
َعًََْ ٔ٘ٝكٔ ٗ
سًِت زَداَٗ٥ا
نأَ ٖٕ ايػَُظَ َ
ََٚٚد ْ٘ َ
ؼكس ٖٓا ؾؿات احملبٛب ( ١ايطُسٚ ٠اؾُاٍ ٚاـؿٚ ١ايسغاقٚ )١ايٓػاط َٔ
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خالٍ تػبٗٗٝا بايػادٕ ،ؾتتُاٖ ٢األْج ٢بايعيب ،ثِ ٜؿٛز يٓا َهْٛات ايٛد٘ (:مسس٠
ايػؿتني  ٚبسٜل األضٓإ  ٚبٝاقُٗا ٚايٛد٘ املتُٝص بايٓكا ٚ ٤ايؿٓؿاٚ )٤نٌ ذيو ٜٗدف
إىل ايتػين ظُاٍ تًو احملبٛب ١ايػا٥ب ١عٔ ايعني اؿاقس ٠يف ايرانس .٠يٝأت ٞايتػب٘ٝ
يف ايبٝت األخري خامتاً يتًو اؾُايٝات ،عٓدَا ٜؿِّٛز ٚد٘ احملبٛبَ ،١طتددَّٔا أدا٠
ايتػب(٘ٝنإٔ) ٚيهٖٓ٘ ال ٜأت ٞباملػبٖ٘ ب٘ غّ٦ٝا ٚاسدّاٚ ،إمنا ًٜبط٘ يبٛع ايؿٛز ٠ايكا١ُ٥
عً ٢إٔ ايػُٖظ أيكت زداٖ٤ا عً ،٘ٝؾايػُظ هلا زدا ،٤ثِ إْٗا أيكت ٖرا ايسدا ٤عًٖ ٢را
ايٛد٘ ٖٞٚ ،ؾٛزَ ٠سنِب١؛ ؾايٛد٘ يف طالٚت٘ ْٚكاٚت٘ نإٖٔ ايػُظ أيكَتِ عً ٘ٝزداٖ٤ا/
َالَٔشَٗا ،ؾؿاز ْك ٖٞايً ،ٕٛأ ٚايسداْ ٤ؿط٘ عٓدَا أيك ٞإُْٖا أُيكْ ٢ك ٖٞايًَ ٖٛٚ ،ٕٛا ٜدٍٗ
عًْ ٢كاٚ ٠ٚبٝاضَ ٚاضتٓازٖ ٠را ايٛد٘ اير ٟال أثس ؾ ٘ٝيًتذاعٝد.

زابعاً :بالغ ١ايتػب ٘ٝيف ضٝام ٚؾـ ايٓاق:١
إٕ ايعٓا ١ٜايؿا٥ك ١يطسؾ ١يف ٚؾـ ايٓاق ١دؾعت نجري َٔ ايباسجني إىل ايك":ٍٛ
ٚمل ٜؿـ أسد ممٔ تكدّ ٚتأخس ايٓاق ١أسطٔ َٔ ٚؾـ طسؾ ١بٔ ايعبد ،ؾإْ٘ مجع
ؾؿات خًكٗا ٚضسعتٗا ؾذا ٤بٗا أسطٔ نالّ ٚأٚقح تػبٚ13 "٘ٝذٖب آخس إىل ايك" :ٍٛ
14
ٚمل ٜكـ أسد عٓد ٚؾـ ايٓاقٚ ١قؿ ١طَ ١ًٜٛتأًََ ١جٌ طسؾ ١ؾَ ٢عًكت٘"
اضتػسم ٚؾـ ايٓاق ١يف َعًك ١غاعسْا َا ٜكسب َٔ ثالثني بٝتاً ،تٓاٚبت ؾٗٝا
ايدالالت  ،إذ اْطًل ايػاعس َٔ دعٌ ايٓاقَ ١الذ ٙاآلَٔ ايرًٜ ٟذأ إي ٘ٝيًٗسٚب َٔ
15
اهلُٖٓ َٔٚ ،ّٛا ؾايػاعس جيعًٗا ايؿاسب األٜ ،ٍٚك:ٍٛ
َٚإَْٓ ٞيَأََك ٞاهلَِٖ عٔٓ َد أستٔكازَ ٔ ٙبٔعَٛدا ََٔ ٤سقاٍُ تَسٚحُ َٚتَػتَدٟ
16
ثِ ٜٓتكٌ ايػعس يٛؾـ سسن ١ايٓاقٚ ١ضسعتٗاٜ،ك:ٍٛ
نأَْٖ ُ٘ ظَٗسُ بُسدُدٔ
ب َ
عًَ ٢السٔ ٕ
نأَيٛا َح األَزا َٕ َْؿَأتُٗا
أَََ ُٕ ٛ
َٚظٝؿاً َٚظٝؿًا ؾَٛمَ ََُ ٛز َُعَبٖدٔ
تُباز ٟعٔتاقاً ْادٔٝاتٕ َٚأَتبَعَت
ثِ ٜتٛقـ ايػاعس عٓد َهإ زعٗٝا ٚنٝؿٝت٘ ٚ،عٓد ذناٗ٥ا ٚق ٠ٛبٓٝاْٗا
17
ٚقد اضتػسم ذيو َا ٜكسب َٔ أسد عػس بٝتاً َٗٓٚا قٛي٘:
ـ ًَُبٔدٔ
بٔر ٟخُؿَ ٌُ زَٚعاتٔ أَن ًَ َ
ب َ َٚتتٖكٞ
تَسٜعُ إَىل ؾَٛتٔ املُٗٔ ٝ
سٔؿاؾَ ٔ٘ٝغُهٍا يف ايعَطٝبٔ بَُٔطسَ ٔد
َس ٞتَ َهٖٓؿا
نأَ ٖٕ دَٓاسَََ ٞكس ٍّ
َ
ـ نَايػَِّٔ ذا َُُ ٚذَدٖدٔ
ػ ٕ
عًَ ٢سَ َ
ـ ايصَََٚ ٌَٝتازًَ٠
َؾطَٛزاً بٔ٘ٔ خًَ َ
ـ ََُُسٖدٔ
نأَُُْٖٗا بابا َُٕٓ ٝ
يَٗا ؾَدٔرإَ أُنُٔ ٌَ ايَٓشضُ ؾَُٗٝا َ
ٚقد تٛقـ ايػاعس بعد ذيو عٓد مجاٍ ايٓاق ،١يف أسد عػس بٝتاً أٜكاً،ابتدا٤
18
َٔ قٛي٘:
ـ َُكَدٖدٔ
بَٓأ٥لُ غُسٌّ يف قَُُ ٝ
نأَْٖٗا
ني َ
تَالقَٚ ٢أَسٝاًْا تَب ُ
ٖرا ٖ ٛايتٛشٜع ايدالي ٞاير ٟتطري عً ٘ٝاملعًك ١يف ٚؾـ ايٓاق ٚ ،١املالسع١
املُٗ ١ايبازشٖٓ ٠ا ٖ ٞإٔ ايٓاق ١تأخر بعداً أضطٛزٜاً نإ ايتػب ٘ٝبأغهاي٘ املدتًؿ١
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ايٛض ١ًٝايسٝ٥ط ١ٝيريوٖٚ ،را َا ميهٔ إٔ ًْشع٘ عٓد ايتٛقـ عٓد ؾؿات تًو ايٓاق،١
ؾايٓاقٚ ٖٞ ١ض ١ًٝايتٓكٌ ٚايسس ٌٝيف ايؿشسآٖ َٔٚ ،٤ا ٖ ٞاألدا ٠األِٖ يف َٛادٗ١
خطس ايسسً ١ؾٗٝا بهٌ َا ؾ َٔ ٘ٝغكاٚ ٤تعب ٚند بٌ َٛٚت أٜكاً ٖٓ َٔٚ ،ا تربش
ؾٛز ٠ايٓاق ١املػتٗا ،٠بهٌ َا ؼًُ٘ َٔ ؾؿات َطتعاز َٔ ٠سٛٝاْات أخس ٣يًشؿٍٛ
عً ٢ايٓاقَ ١هتًُ ١ايؿؿات اييت تطتطٝع إٔ تتذاٚش نٌ إخطاز املٛت ،ؾايٓاقٖٓ ١ا ٖٞ
دطس إىل اؿٝاٚٚ ٠ض ١ًٝيكٗس املٛت َٔ ٖٓا الغساب ١إٔ ْكسأ ؾؿات َتعدد ٠هلا ،ؾٗٞ
19
تتطِ بطع ١دٓبٗٝا:
نأَْٖ ُ٘ ظَٗسُ بُسدُدٔ
ب َ
عًَ ٢السٔ ٕ
نأَيٛا َح األَزا َٕ َْؿَأتُٗا
أَََ ُٕ ٛ
إٕ ْكط ١االْطالم ايدالي ١ٝيف املعًك ١نُا ٜعٗس َٔ َكدَتٗا ٖ ٞزغب١
ايػاعس بايسسٖٓ َٔٚ ،ٌٝا ؾٗ ٛضٝعتُد عً ٢ايٓاق ١اييت تبًػ٘ ٖدؾٖ٘ٓ َٔٚ ،ا تٛقـ
ًَٓٝا عٓد ايٓاق ١املػتٗا ٠ايكادز ٠عً ٢تٓؿٝر إزادت٘ٚ ،قد نإ ايتػبٚ ٖٛ ٘ٝضًٝت٘ ايؿٓ١ٝ
األضاض ١ٝيف زضِ يٛس ١ايٓاق ،١اعتُد ايػاعس ايتػب ٘ٝاجملٌُ يف ٖرا ايبٝت ايرٜ ٟسٜد
ؾٚ ٘ٝؾـ ضع ١دٓيب ايٓاق ١بايتابٛت ايععٚٚ ،ِٝد٘ ايػب٘ (ايطع )١قرٚف َؿّٗٛ
َٔ ايطٝامَ ٖٛٚ ،ا ًْشع٘ يف ايػطس ايجاْ َٔ ٞايبٝت ْؿط٘ عٓدَا اعتُد ٖرا ايتػب٘ٝ
يف ٚؾـ ايطسٜل ايٛاقح اير ٟال اعٛداز ؾ ٘ٝبايربدد ْٛ ٖٛٚع َٔ ايجٝاب كطط
ايسض.ّٛ
20
ثِ ٜس ٣إٔ ْاقت٘ تػب٘ اؾٌُ ،ؾَٗ ٞهتٓص ٠ايًشِ ( ٚدٓا )٤ضسٜع:١
ضَ َؿ ٖٓذَ ٌ١تَربٔ ٟيأَشعَسَ أَزبَدٔ
نأَْٖٗا
دَُايَٚ ١ٕ ٖٝدٓا َ٤تَسدَ ٟ
ْالسغ اعتُاد ايػاعس عً ٢ايبٓ ١ٝايتػب ١ٝٗٝاملسنب ،١ؾاالضتعاز٠
ايتؿسحي ١ٝيف نًُ( ١مجاي )١ٝعٓدَا غب٘ ْاقت٘ باؾٌُ ؾشرف املػب٘ٚ ،ؾسح
باملػب٘ ب٘ ،ثِ اضتعاز هلا َػ ١ٝاؿُاز  ،ثِ غبٗٗا بايٓعاَ.١
21
أَا ؾدراٖا ؾُٗا َهتٓصإ:
ـ ََُُسٖدٔ
نأَُُْٖٗا بابا َُٕٓ ٝ
َ
يَٗا ؾَدٔرإَ أُنُٔ ٌَ ايَٓشضُ ؾَُٗٝا
ٚبالغٖ ١را ايتػبٚ ٘ٝمجايٝت٘ تهُٔ يف مجع٘ بني طسؾني َتباعد ٜٔؾايػاعس أزاد
إٔ ٜؿـ عً ٛؾدر ٟايٓاقٚ ١قٛتُٗا بباب ٞقؿس ععُٝنيٖٓٚ ،ا ْػري إىل عٓؿس إثاز ٠آخس
يف طسف ايتػب ٘ٝايجاْ ٞؾكد اضتددّ نًَُٝٓ ( ١ـ)  ٖٞٚايؿؿٚ ١اضتػٓ ٢باؿرف
ٚاإلجياش عٔ املٛؾٛف ( ايكؿس) ٖٚرا مما ٜصٜد يف مجاي ١ٝايتػبٚ ٘ٝحيسى ك ١ًٝاملتًكٞ
يف تأٚ ًٜ٘ٚاضتهػاؾ٘  َٔٚثِ ؼكٝل َتع ١ايتٛاؾٌ َعٗاٖٚ ،را َا نإ أغاز إي٘ٝ
اؾسداْ ٞيف أضساز ايبالغ ١عٓدَا زأ " : ٣إٔ سطٔ ايتػبٚ ٘ٝمجاي٘ ال ٜه ٕٛإال بعد ايتأْل
يف اضتشكاز ايؿٛز ٚترنسٖاٚ ،عسض بعكٗا عً ٢بعضٚ ،ايتكاط ايٓهت ١املكؿٛدَٗٓ ٠ا،
22
ٚػسٜدٖا َٔ ضا٥س َا ٜتؿٌ بٗا".
ٖٚرا َا ميهٔ إٔ ًْشغ أثس ٙأٜكاً يف ايؿٛز املتالسك ١ايتاي ١ٝيف ٚؾـ ْاقت٘ ،
23
ؾٗا ٖٜ ٛػب٘ أقالعٗا ايؿًب ١بايكط ٞيف قٛي٘:
َٚأَدسََْ ٌ١يُصٖت بٔدَأََُٓ ُٟكٖدٔ
ٍ نَاؿَينِّ خًُٛؾُ ُ٘
ََ ٞشا ُ
َٚطَ ٗ
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َٚأَطسَ قٔط ٍّٞتَشتَ ؾًُبٕ َُؤَٔ ٖٜد
نأَ ٖٕ نٔٓاضَ ٞقايَُٜ ٕ١هٓٔؿأْٗا
َ
ؾكد غب٘ أقالع ْاقت٘ ايك ١ٜٛاملرتاؾؿ ١بإسهاّ بايكطٚ ،ٞبالغ ١ايتػبٖٓ ٘ٝا
نآَ ١يف تكد ِٜاملػب٘ ب٘ عً ٢املػب٘ٚ ،يف ٖرا تسنٝص عً ٢يؿت اْتبا ٙاملتًك ٞإىل
املػب٘ ب٘ ،نُا ؾ ٘ٝإثاز ٠يًبشح عٔ املػب٘ ،ثِ أزاد تػب ٘ٝتٓاضل أعكاٗ٥اَٚ ،ا تتطِ ب٘
َٔ مجاٍ ،ؾذعٌ باطٔ عٓكٗا ٜػب٘ عكداً تتذاٚز سبات٘ بتٓاضل ٚدق .١ثِ ٜػب٘ يف
ايبٝت ايجاْ ٞإبطٖ ٞر ٙايٓاق ١يف ايطع ١ببٝتني َٔ بٛٝت ايٛسؼ يف أؾٌ غذسٚ ٠ضع١
اإلبط ٜدؾع ايٓاق ١إىل ايطري بك ،٠ٛؾال تهاد تتعجس ؾ ٢ضريٖاٚ ،غب٘ أقالعٗا بكطٞ
َعطٛؾ ٖٛٚ ،١بريو ٜؤند دالي ١ايك ٠ٛيف ْاقت٘ ،ست ٢تبًػ٘ زسًت٘.
ٚثِ ٜتابع ايػاعس يف أضطسْ ٠اقت٘  ،ؾٓٝتكٌ إىل ٚؾـ مجاي ٞملا تتُتع ب٘
24
ْاقت٘ ؾٝػب٘ اـد بايكسطاع /ايؿشٝؿ ،١يبٝاق٘ ٚاملػؿس بايٓعٌ املؿبٛؽ باي:ُٔٝ
ت ايَُٝاْ ٞقَدٗ ُٙيَِ ُٜذَسٖدٔ
َد نَكٔسطاعَ ايػَآَََٔٚ ٞػؿَ ْس نَطٔب ٔ
َٚخ ٌّ
ٚبالغ ١ايتػبٖٓ ٘ٝا تهُٔ يف ايبعد بني طسيف ايتػب ،٘ٝمما ٜطتدعَٔ ٞ
ايكازئ ؼًٝالً ٚتأٜٚالً يًٛؾ ٍٛإىل ايعالق ١ايدالي ١ٝاؾاَع ،١ؾٜٗٓ ٛتك ٞأؾكٌ
ايؿؿات اييت ٜتُتع بٗا املػب٘ ب٘ يًٝؿكٗا بٓاقت٘ ،ؾدد ايٓاق ١نكسطاع ايسدٌ
ايػاَ ٞؾ ٢بٝاق٘ ٚدٛدت٘ ْٚعَٛت٘ ،مما ٜدٍ عً ٢أْ٘ خدٓ عتٝل ال غعس ؾ ،٘ٝثِ ٜػب٘
َػؿسٖا بٓعٌ ايسدٌ ايُٝاْ ٞاملُٝص بايًني ٚاضتكاَ ١ايكطعٚ ،إدزاى مجاي ١ٝايتػب٘ٝ
ٖٓا عاد ١إىل إدزاى دٛد ٠ؾٓاع ١ايكسطاع ايػاَٚ ٞايٓعٌ ايُٝين ،ؾٓعاٍ ائُٝ
25
أسطٔ ايٓعاٍٚ ،دباغِٗ أسطٔ ايدباؽ.
26
ٜ ٚػب٘ مجذُتٗا بايطٓدإ :
ف َٔربَدٔ
َٚع ٢املًُتَكَٗٓٔ ٢ا إَىل سَس ٔ
نأَُْٖا
َٚدُُذََُُٔ ٌ١جٌُ ايعَال َٔ ٠
 ٖٛٚتػبَ ٘ٝبتهس دعٌ األؾُعٜ ٞؿؿ٘ بكٛي٘ٚ " :مل ٜأت أسد مبجٌ ٖرا
ايتػب ٘ٝغري طسؾ 27"١ؾكد غب٘ مجذُْ ١اقت٘ يف ايؿالب ١بايطَٓٓدإ ايرٜ ٣تدرٙ
اؿدادٚ ،خـ ايعال - ٠ايطٓدإ  -ألْ٘ ٜه َٔ ٕٛاؿذازٚ ٠اؿدٜد ؾٗ ٛأق.٣ٛثِ غب٘
طسف اؾُذُ ١ؾ ٢سدتٗا ٚؾالبتٗا باملربدٚ ،تػب ٘ٝاؾُذُ ١بايطٓدإ ثِ ايؿدس٠
باملربد ٜدٍ عً ٢ؾالب ١ايٓاقٚ ١ؼًُٗا يهٌ ايؿعاب اييت تؿٝب ايؿشسا.٤
 َٔٚطسٜـ ايتػب ٘ٝعٔ ايػاعس ٚؾؿ٘ عٓل ْاقت٘ ايط ٌٜٛؾٝػبٗ٘ بطهإ
ايطؿٖٓٚ ،١ٓٝا ايػاعس ٜٓطًل إىل ايؿؿات املتعًك ١باؿٛاع ،أ ٟتًو اييت تعٗس سٛاع
28
ايٓاق ١املتؿٛق ١بٗا عً ٢غريٖا:
بٛؾ ٞبٔدٔدًََُ َ١ؿعٔدٔ
ٍّ
نَطُهٍا َٕ
َٚأَت ًَعُ َْٗٓاضْ إَذا ؾَعٖدَت بٔ٘ٔ
إْطٛيعٓكايٓاقٜ١طُٗؿٝتػٓٛؾٗاأزدا٤ايؿشسا٤ايتٝتطريؾٗٝاٚ ،سسنت٘ عالَ١
عً ٢ؾسط ْػاطٗاٚ ،قٛتٗا ،ساهلا نشاٍ ايطؿ ١ٓٝاييت ال َٓذا ٠هلا َٔ ايػسم إال إذا
نإ زباْٗا َاٖس عٓد َٛادٗ ١املٛزٖٓ َٔٚ .ا ٜػب٘ ط ٍٛايعٓل يف ازتؿاع٘ بطهإ
ايطؿ ١ٓٝساٍ دسٜٗا ؾ ٢املاٚ ،٤بالغ ١ايتػبٖٓ ٘ٝا َٔ املكابً ١بني َػٗد ايطؿ١ٓٝ
ايطاع١يف ُيذٓ١ايبشس /ايٓٗسَٚ ،ػٗد ايٓاق ١ايطاع١عًٞؾؿش١ايسَاٍ.
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ٚإذا َا اْتكًٓا إىل ساض ١أخس ٣تتُتع بٗا تًو ايٓاقٚ ١تكؿ ٞعًٗٝا ؾؿات
29
خازق ١ؾُٝهٔ إٔ ْتٛقـ عٓد قسٕ ايػاعس ألذٕ ايٓاق ١بأذْ ٞثٛز ٚسػٜ ،ٞك:ٍٛ
ٔ ٞأَ ٚئؿَٛتٕ ََُٓدٖدٔ
َٚؾادٔقَتا ضَُعَ ايتََٛدٗظَ ئًطُس ٣ئَٗذظُ خَؿ ٍّ
نَطأَ َعتَ ٞغا ٕ٠بٔشََُ ٌَ ََٛؿسَدٔ
ف ايعٔتلَ ؾَُٗٝا
َُؤَ ِيًَتا َٕ تَعسَ ُ
أُذْاايٓاق١ؾادقتااالضتُاعؿٝايطري يٝالً ،ؾال خيؿ ٢عًُٗٝا اهلُظ اـؿٚ ٞال
ايؿٛت ايبنيٚ ،قد قسٕ ذيو بأذْ ٞثٛز ٚسػَٓ ٞؿسد ٚسٝدٚ ،بايتاي ٞيٝظ َع٘ ٚسؼ
ٜٚ ًٜ٘ٝٗػػً٘ ٜٚؤْط٘ ٖٛٚ ،مما جيعً٘ أغد ٚسػٚ ١أنجس سرزاً ٖٚرا ميٓش٘ زٖاؾ ١يف
ايطُع .يريو غب٘ أذْٗٝا بأذْ ٞثٛز ٚسػ ٞيتشدٜدُٖاٚ ،ؾدم مسعُٗا.
 ٚتعٗس بساع ١ايػاعس ٚقدزت٘ ايبالغ ١ٝيف اؾُع بني سٛٝاْات عد ٠اليتكاط
ايتػبٚ ،٘ٝذيو عٓدَا مجعايٓاقٚ١اؾًُٛايٓعاَ ،١ؾٓاقتٗتػبٗاؾٌُ يف قٛي٘ مجاي،١ٝ
ٚتػب٘ ايٓعاَ ١يف قٛي٘ ( :ضؿٓذٜ )١ك:ٍٛ
ضَ َؿ ٖٓذَ ٌ١تَربٔ ٟيأَشعَسَ أَزبَدٔ
نأَْٖٗا
دَُايَٚ ١ٕ ٖٝدٓا َ٤تَسدَ ٟ
ٖٓٚا ٜربش -أثس ايتػب ٘ٝيف ايتػه ٌٝاألضطٛز ٟيًٓاق ،١ؾُذُٛع ايتػبٗٝات اييت
اعتُدٖا ايػاعس تطِٗ يف ْكٌ ايٓاق َٔ ١ايٛاقع ٞإىل املتد ٌٝاؿًُ ٞاملػتٗ ،٢ؾهٌ
ايؿؿات املػتٗا ٠يف ايٓاق ١تطتعاز بطسٜل ايتػب َٔ ٘ٝاؿٛٝاْات األخس ٣يتٓكٌ إىل
ايٓاق ،١ؾٓٝكٌ نٌ ؾؿ ١ممٝص ٠ؿٛٝإ ٜسا( ٙؾؿات اؾٌُ ٚايٓطس ٚايٓعاَ )...١إىل
ْاقت٘ يٝػهًٗا سطب َا تسغب كًٝت٘ إٔ تساٖا.
ٚنٌ ٖر ٙايؿؿات املػتٗا ٖٞ ٠ؾؿات ملٛادٗ ١املٛت ؾُٔ غري اجملد ٟإٔ تطري
ْاق ١قعٝؿ ١يف ايؿشساٚ ، ٤بايتاي ٞؾايك ٠ٛعٓؿس َػتَٗٚ ٢سادٚ ،عً ٢ذيو ؾكظ دق١
ايطُعٚ ،سد ٠ايبؿسٚ ،ايك ....،٠ٛاخل َٔ ايؿؿات اييت حيتادٗا ايػاعس يف ْاقت٘ ملٛادٗ١
ب ١٦ٝؾشسا ١ٜٚقاٖس.٠

خاَطاً :بالغ ١ايتػب ٘ٝيف ضٝام اؿهُ:١
ٖٓا ْتٛقـ عٓد ؾًطؿ ١ايػاعس يًُٛت ،ؾتربش سهُت٘ اييت تٓطٓٝا إٔ ايػاعس مل
ٜتذاٚش اـاَطٚ ١ايعػس ٜٔعٓد ٚؾات٘ٚ ،ترنسْا عهُ ١ايػاعس شٖري اير ٟخرب اؿٝا،٠
ٚتربش ٖر ٙايسؤٜا ايؿًطؿ ١ٝيًُٛت عٓد طسؾ َٔ ١ؾهس ٠تطا ٟٚمجٝع ايٓاع يف املٛتٖٞٚ ،
30
اييت تربش يف قٛي٘:
ن َكربَ غَ ٍّٟٛيف ايبَطايََُ ٔ١ؿطٔدٔ
َ
أَزَ ٣قربَ َْشٓاُّ بَد ٌُٝبُٔائ٘ٔ
ح ؾٌُِّ َٔٔ ؾَؿٝحُ ََُٓكٖ ٔد
ب َعًََُٗٝا ؾَؿاُ ٔ٥
تَس ٣دُجَٛتَنيَ َٔٔ تُسا ٕ
إٕ يف ادتُاع اؿهَُ ١ع املجٌ نُا ٜس ٣ايٓكاد ادتُاع ثالخ خالٍ ٖ "ٞإجياش
ايًؿغ ٚإؾاب ١املعٓٚ ،٢سطٔ ايتػبٖٚ 31"٘ٝرا َا ؼكل يف ق ٍٛطسؾ ١ايطابل ،ؾٗٛ
ٜكدّٓ زؤٜاَٛٚ ٙقؿ٘ َٔ اؿٝاٚ ٠املٛت ؾٝتطا ٣ٚيف ْعس ٙايٓاع مجٝعاً ،ؾٝشكس
ايتػب ٘ٝيًدالي ١عًٖ ٢را ايتطا ٟٚؾايبد ٌٝايػشٝح باملاٍ ٜػاب٘ املطسف املبرز ؾ،٘ٝ
ؾُٗا قد تطاٜٚا يف املآٍ األخري  ٖٛٚايرتابٖٚ ،ر ٙايداليٜ ١دعُٗا ايبٝت ايجاْٜٚ ٞعصشٖا،
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ؾُػٗد ايكرب ٜٔبعد املٛت َتػاب٘ ال ميٝص بني ايػشٝح اير ٟمل ٜٓتؿع مباي٘ ٚاملطسف
اير ٟبايؼ يف اتباع غٗٛات٘.
نُا ٜربش َػٗد املٛت َٛٚقـ ايػاعس َٓ٘ يف بٝت بًٝؼٜ ،ك ٍٛؾ:٘ٝ
ٍ املُسخَٚ ٢ثٔٓٝا ُٙبٔايَٝدٔ
طَأ ايؿَت ٢يَهَايطٔ ََ ٛ
ت َا أَخ َ
يَعَُسُىَ إَ ٖٕ املََ ٛ
ٜطتعٌُ ايػاعس ايتػب ٘ٝايتُج ًٞٝيف إٜؿاٍ ؾهست٘ ،ؾاملػابٖٗٓ ١ا بني طسؾني
أ ٚسايني ،إذ ٜػب٘ ايػاعس املٛت يف غٝاب٘ عٔ اإلْطإ عبٌ ايداب ١اييت ميطو ب٘ ؾاسب٘
ٖٚرا ايطسف األ( ٍٚاملػب٘)  ٖٛٚاملٛت َا أخطأ ايؿت ،٢أَا املػب٘ ب٘  ٖٛٚايطسف ايجاْٞ
ؾٗ ( ٛايط ٍٛاملسخٚ ٢ثٓٝا ٙبايٝد) ؾشاٍ اإلْطإ تػب٘ ساٍ ايداب ١املكٝد ٠عبٌ
ؾاسبٗا ،ؾايرتاخ ٞميجٌ اؿٝاٚ ،٠غد اؿبٌ ٜكٛد اإلْطإ إىل ستؿ٘ ،ؾاؿسن ١يف
ايؿٛزَ ٖٞ ٠ؿدز اؿٝا ٠ألْٗا يف اآلٕ ذات٘ تكٛد اإلْطإ ؾاغساً يًُٛت نُا تٓكاد
ايداب ١يؿاسبٗا عٓدَا ٜكٝدٖا عبً٘ .إٕ بالغ ١ايتػب ٘ٝايتُج ًٞٝيف ٖرا ايطٝامٖٞ ،
بالغ ١تػدٝـ يًُٛت عرب ْكً٘ َٔ ايؿهس ٠املعٓ ١ٜٛإىل ايتػدٝـ بكسْ٘ بؿٛز٠
َادَ ١ٜػاٖدَٜٝٛ ٠اً يف ب ١٦ٝايػاعس.

ضادضاً :ايعٓاؾس املػهً ١يًتػب:٘ٝ
ْٚكؿد بايعٓاؾس املػهً ١يًتػب ،٘ٝاملهْٛات ايًػٚ ١ٜٛايجكاؾٚ ١ٝاؿكاز ١ٜاييت
غهًت َسدع ١ ٝايػاعس يف تػه ٌٝتػبٗٝات٘  ٚ،ميهٔ إٔ ًْشغ ٖٓا االضتؿادَٔ ٠
َؿسدات ايعؿس اؿكاز َٔ ١ٜخالٍ املصاٚد ١بني يػ ١ايبداٚ ٠ٚيػ ١اؿكاز ٠يف تػهٌٝ
ايتػب ،٘ٝنُا السعٓا يف اضتعُاي٘ تػبٗٝات َطتٓد ٠إىل ؾٛز ايبشسٚٚ ،ؾـ
ايطؿٚ ،١ٓٝايتٛقـ عٓد ايكؿس املٓٝـٚ ،زمبا ٖرا َا أتاست٘ ي٘ ب٦ٝت٘ ( ايبشس)ٜٔ
املالؾك ١يًؿشسا ،٤ؾاضتعٌُ نجرياً َٔ املؿسدات اؿكسٚ ١ٜشاٚدٗا َع َؿسدات
ايؿشسا ،٤نُا أْ٘ أسٝاْاً ٜطتعٌُ املجٌ ٚاؿهُ ١يف إٜؿاٍ ؾهستٖ٘ٚ ،را َا ٜعٗس
32
املسدع ١ٝايجكاؾ ١ٝيف ْؿ٘ ،نُا ًْشغ يف قٛي٘ الًُ٥ا أؾدقا ٙ٤اير ٜٔخري:ٙٛ
سًِت بَِٔٗ ؾادٔسَ٘
ئطَٛأََ ٕ٠
أَضًََُين قََٚ َٞٛيَِ َٜػكَبٛا
ى ايًَ ُ٘ يَُ٘ ٚاقٔشَ٘
ال تَسَ َ
نٌُٗ خًَ ٌُ ٝنُٓتُ خايًَتُُ٘
َا أَغبََ٘ ايًَ َ١ًَٝبٔايبازَسَ٘
ب
نًُُِّٗ أَزُ َٚؽ َٔٔ ثَعًَ ٕ
ُ
ؾكد قسب املجٌ يف قٛي٘ " َا أغب٘ ايً ١ًٝبايبازس "١عٓدَا زأ ٣إٔ أؾدقاٙ٤
ٜػب٘ بعكِٗ بعكاً يف زٚغاِْٗ عٓ٘ ٚخرالِْٗ إٜا.ٙ
نُا بسشت ايجكاؾ ١ايبؿس ١ٜذات ايٓصع ١ايتطذ ١ًٝٝاييت تؿٛز َا تس٣
بإخالف يًٛاقع املُػاٖد َٔ د ٕٚإقاؾات ؽ ١ًٝٝنُا ًْشغ يف ايدالي ١ايً/١ْٝٛ
33
يًتػب ٘ٝاؿط ٞاآلت:ٞ
نَٓذٝعَ ايرَبٝح
ََ ٟ
َٔٔ عَبكَس ٍّ
ني زَقُاً ؾاخٔسًا يَُ٘ ُْٛ
عايَ َ
ؾايسقِ ٖٓا ْٛع َٔ ايربٚد املٛغا ٠بصزنػٚ ١ًَْٛ ١كطط ,١ايٓذٝع :ايدّ
ٚقد غب٘ ٖرا ايسقِ بً ٕٛايدّ يف امحسازٜ .ٙسٜد إٔ ايعاعٓات قد اعتًني ايععٔ املٛغا٠
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بربٚد محسا ٤كططَ ١صزنػ 34.١ؾايؿٛزٖٓ ٠ا ْكٌ سط ٞتطذ ًٞٝيًُػاٖد قا١ُ٥
عً ٢تػب ٘ٝي ٕٛبً.ٕٛ
أَا أثس ايب ١٦ٝايؿشسا ١ٜٚؾكد ظٗس يف ؾٛز َتعدد ٠يف ضٝام ؾٛؾ٘ يًٓاق،١
نُا َسٓ يف ايؿؿشات ايطابك ١مما ٜػين عٔ إعادت٘ ،يهٔ ػدز اإلغاز ٠إىل ضٝطس٠
ايطابع اؿط ٞعًٗٝاٖٚ ،ر ٙمس ١غًبت عً ٢ايػعس اؾاًٖ ٞعَُٛاً.
ٚقد ظٗس املؿدز االدتُاع ٞخًؿ ١ٝثكاؾ ١ٝيًتػب ٘ٝيف غعس طسؾ ١نُا ًْشغ
35
يف قٛي٘:
تُسَ ٟزبٖٗا أَذٜاٍَ ضَش ٌُ ََُُدٖدٔ
ؾَرايَت نَُا ذايَت َٚيٝدَََ ُ٠ذًٔظُ
ؾشكٛز ًَُح ايسقـ داٍ َطتُد َٔ سكٛز ٙيف اؿٝا ٠االدتُاع ١ٝؾطتجُس
ايػاعس ٖرا املػٗد يف ٚؾـ ْاقت٘ ،ؾكددعٌ ايػاعستبدرت اؾاز ١ٜيف ايسقـ أَاّ
ضٝدٖا َعادالً يتبدرت ايٓاق ١يف ضريٖاٚ ،دعٌ ط ٍٛذ ٌٜثٛب اؾازَ ١ٜػابٗاً يطٍٛ
ذْب ايٓاقٖٚ ، ١ر ٙايؿٛز ٠تؿك ٞإىل دالالت َٓٗا إٔ ايٓاق ١يف ضريٖا مل تهٔ قًك١
َكطسبٚ ،١يعًٗا ناْت َطُ ١ٓ٦يف ايٛؾ ٍٛإىل ٖدؾٗا إذِ ناْت تتبدرت ،متاَاً
ناؾاز ١ٜإذا اَتألت اطُٓ٦اْا ّيف بٝت ضٝدٖاٚ ،بريو تػهٌ املسدع ١ٝاالدتُاع١ٝ
َؿدزًا َٔ َؿادز ؾٛز ٠ايٓاق.١

ضابعاً :اـامتٚ ١ايٓتا٥ر:
إٕ أِٖ ْتٝذتني ميهٔ ايتٛقـ عٓدُٖا بعد ٖرا ايعسض ،تتُجالٕ :أٚالً :يف
اإلغاز ٠إىل أثس ايتػب ٘ٝيف تػه ٌٝاؿًِ املػتٗ ٢عٓد ايػاعسٚ ،ال ضُٝا ذاى اؿًِ
األضطٛز ،ٟؾايػعس عٓد طسؾ َٔ ١خالٍ ْؿٛؾ٘ ايط ٖٛ ١ًٜٛتعبري عٔ املػتٗ٢
اؿًُ ٞاؿٝاتٖٚ ،ٞرا َا ميهٔ إٔ ًْشع٘ يف ٚؾؿ٘ يًٓاق ،١ؾكد ْصع نٌ ايؿؿات
املػتٗا َٔ ٠اؿٛٝاْات املٛدٛد ٠يف ب٦ٝت٘ ،يًٝؿكٗا إىل ْاقت٘ بطسٜل ايتػب ،٘ٝايرٟ
نإ أدا ٠تػه ١ًٝٝيف أضٝكَ ١تعدد ٠يسضِ تًو ايٓاق ١اييت تكٗس املٛت ٚتٛؾٌ إىل
اؿٝا ،٠ؾايٓاقَ ١سنب عسٖا ايؿشسا ،٤زباْٗا ايػاعس ،ايرٜٛ ٟاد٘ نٌ َؿاعب
ايطؿس ٚعٛا٥ك٘ بٓاق ١تكٗس املٛت مب اَتًهت َٔ ؾؿات.
ٚثاْٝاً :بسٚش املعذِ املتداخٌ بني سكًني داليٝنيَ ،عذِ ايؿشساَٚ ، ٤عذِ
اؿٛاقس( املدٕ) ُٖٚا غهال اـًؿ ١ٝايجكاؾ ١ٝيطسيف ايتػبٚ ،٘ٝزمبا أضُٗت ايب١٦ٝ
املهاْ ١ٝاييت عاؽ ؾٗٝا ايػاعس ( ايبشس ،ٜٔباملؿٗ ّٛاؾػسايف ايكد )ِٜيف ٖرا ايتداخٌ
ؾؿٛز ايبشس تتُاشز َع ؾٛز ايؿشسا ،٤يتتآيؿا يف تػه ٌٝايسؤٜا ايؿٓ ١ٝيًتػهٌٝ
ايبالغ ٞعٓد ايػاعس.
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اؿٛاغ:ٞ
1

 قدّ ٖرا اؾد ٍٚباالضتٓاد إىل دٜٛإ طسؾ ١بٔ ايعبد ،اعتٓ ٢ب٘  :محد ٚطُاؽ ،داز املعسؾ١بريٚت ،طٚ ،3222 ،1نريو عً ٢دٜٛإ طسؾ ١بٔ ايعبد غسح األعًِ ايػٓتُس ،ٟؼكٝل :دزٜد
اـطٝب ٚيطؿ ٞايؿكاٍ ،املؤضط ١ايعسب ١ٝيًٓػس بريٚت ،بريٚت ،ط3222 ،3

2

 ايكاق ٞاؾسداْ :ٞايٛضاط ١بني املتٓيب ٚخؿ ،َ٘ٛؼكٝل :قُد أب ٛايؿكٌ إبساٖ ،ِٝدازايٓٗك ،١ايكاٖس22 : 1855،٠

3

 ايسَاْ :ٞايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ ،قُٔ ثالخ زضا ٌ٥يف إعذاش ايكسإٓ ،تح :قُد خًـ اهللٚقُد شغً ٍٛضالّ ،داز املعازف ،ايكاٖس ،٠بال تازٜخ63 :

 - 4ابٔ زغٝل ايكريٚاْ :ٞايعُد ٠يف قاضٔ ايػعس ٚآداب٘ ْٚكد ،ٙؼكٝل :قُد ق ٞٝايد ٜٔعبد
اؿُٝد ،داز اؾبٌ ،بريٚت63 :1863 ،
 - 5قداَ ١بٔ دعؿسْ :كد ايػعس ،ؼكٝل :أ .ع .بْٝٛبانسَ ،طبع ١بس ،ٌٜيٓدٕ54 :1845 ،
 - 6ابٔ األثري ،املجٌ ايطا٥س يف أدب ايهاتب ٚايػاعس ،ؼكٝل :قُد ق ٞايد ٜٔعبد اؿُٝدَ ،طبع١
ايباب ٞاؿًيب ،ايكاٖس283 :1828 ،٠
 - 7نتاب ايؿٓاعتني ،ألبٖ ٞالٍ ايعطهس ،ٟتح :عً ٞقُد ايبذاٚ ٟٚقُد أب ٛايؿكٌ إبساٖ،ِٝ
َطبع ١ايباب ٞاؿًيب ،ايكاٖس334 : 1861 ،٠
 - 8اْعس سدٜح عبد ايكاٖس اؾسداْ ٞعٔ ايتػب ٘ٝيف نتاب٘ أضسازَٓ ،ػٛزات داَع ١ايبعح:1883 ،
َٚ 134ا بعدٖا
 - 9اْعس  :غعس ايٛقٛف عً ٢األطالٍ َٔ اؾاًٖ ١ٝست ٢ايكسٕ ايجايح ،عص ٠سطٔ ،مل ترنس ايداز
ايٓاغس ،٠دَػلَٚ 8 :1857 ،ا بعدٖا
 - 10دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُس 32 :ٟايربق ١املُكاّ اير ٟاختًطت سذازت٘ برتبت٘ .ثُٗد :اضِ
َٛقع ،تًٛح :تبد ،ٚايٛغِ :زضِ َؿطٓع بايػسش عً ٢ايٝد ٚضا٥س اؾطدٜ ،ه ٕٛباإلبسٚ ٠ؼػ٢
املػ ازش بايهشٌ ٖٛٚ ،ال ٜص ٍٚأبداًٜ ،سٜد إٔ خٛي ١تسنت ايدٜاز  ،ؾأؾبح املٛقع أثساً بعد عني،
خايطت سذازت٘ ايرتابٚ ،أؾبح ملعاْٗا نأْ٘ ٚغِ قد الح أثس ٙيف ظاٖس ايٝد.
ْ - 11ؿط٘ 33 :اؿدٚز :مجع سدز َٖ ٛسنب ايٓطاٚ ٤زاسًتِٗ ،املايه ١ٝاييت اْتطبت إىل بين َايو،
اـالٜا :مجع خً ٖٞٚ ١ٝايطؿ ١ٓٝايهبري ٖٞٚ ،٠إغاز ٠إىل ايٓٛم ايعع ،١ُٝايٓٛاؾـ :مجع ْاؾؿ،١
 ٖٞٚاألَانٔ اييت تهٚ ٕٛاضع ١يف األٚدٚ ١ٜتؿًح يًعبٛز ٚايطؿس .دد :اضِ يٛاد .عدٚيْ :١ٝطبٗا
إىل قس ١ٜيف ايبشس ،ٜٔابٔ ٜأَ َالح َٔ أٌٖ ٖذس ،سباب املاٜ ٤سٜد بٗا األَٛاز املتالطُ ١اييت اييت
تتٓاثس سبات َاٗ٥ا .اؿٝص :ّٚايؿدزٚ ،ايكُري ؾٗٝا عا٥د عً ٢ايٓٛم ،املؿا :ٌٜاضِ ؾاعٌ َٔ ؾا،ٌٜ
َٔ ايؿٝاٍْٛ ٖٛٚ :ع َٔ األيع ابٜ ،ساد بٗا مجع ايرتاب ٚدؾٔ غ ٤ٞؾ ،٘ٝثِ ٜكطِ إىل غطسَٔٚ ،ٜٔ
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ثِ ٜطاٍ عٔ املدؾ ٕٛيف أُٜٗا ٚقع؟ ؾػب٘ غل ايطؿ ١ٓٝيًُا ٤إذا دست ؾ ٘ٝبػل املؿا ٌٜيًرتاب،
ٚقطُ٘ يٖ٘ٚ ،را َٔ أسطٔ ايتػبٚ ٘ٝأقؿد.ٙ
 - 12دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُسَٚ 34 :ٟا بعدٖا ،األس :٣ٛذ ٚايػؿتني ايطُسا ٖٞٚ ، ٜٔٚؾؿ١
يًعيب ،ايػادٕ ايػصاٍ اغتد ٣عٛدٚ ٙق ،ٟٛاملعاٖس :ايرًٜ ٟبظ غ٦ٝاً ؾٛم غ ،٤ٞثٛباً نإ أّ غكداً
أّ غريُٖا ،اـر :ٍٚايٓاق ١اييت ؽرٍ أٚالدٖا ،ايسبسب :ايكطٝع َٔ بكس ايٛسؼ ٚغري ،ٙايربٜس :مجع
بسٜس ٖٛٚ ٠مثس ٠األزاى ،تبطِ عٔ أمل :٢أ ٟتكشو عٔ ثػس أمل ٢ايًجات ،أ ٟأمسس ايًجاتٚ ،إذا امسست
ايًجات نإ أغد هلاٚ ،تب ٔٓٝبٝاض ايجػس ببٝاض ايجػس ٚؾؿاؤ ،ٙنإٔ َٓٛزاً :أزاد باملٓٛز إقشٛاْاً قد ظٗس
ْٛز ،ٙؾػب٘ بٝاض ايجػس ببٝاض ْٛز األقشٛإ ،ؽًٌ سس ايسٌَ :تٛضط٘ٚ ،سس ايسٌَ :أنسَ٘ ٚأسطٓ٘
أيٛاْاً .ايدعـ :نجٝب ايسٌَ ،ايٓد ٟاير ٟيف أضؿً٘ َاٚ ،٤إذا نإ نريو تٓعِ األقشٛإٚ ،ؾؿا ي.ْ٘ٛ
ٚغب٘ طسؾ ١ذْبا يٓاق ١ظٓاسْ ٞطسَٔ سٝح ايكٚ ٠ٛايً.ٕٛ
 - 13األْٛاز ٚقاضٔ األغعاز ألب ٢اؿطٔ ايػُػاط ٢ت ٖ266ـ ،ايهٜٛت265/1 :1866 ،
 - 14ايػعس اؾاًٖ ٢يًدنتٛز حي ٢ٝدبٛز، ٣داز ايرتب ، ١ٝبػداد342 :
 - 15دٜٛإ طسؾ ، ١غسح ايػٓتُس 37 :ٟاالستكاز :أ ٟاؿكٛز ،ايعٛدا :٤ايٓاق ١اييت ال ٜطتكس هلا ضري
ملا بٗا َٔ ْػاط ٚسسن ،١املسقاٍ :قسب َٔ ايطري بني املػٚ ٞايعد.ٚ
ْ - 16ؿط٘ 38 – 37 :األَ :ٕٛايٓاق ١اييت ٜؤَٔ عجازٖا ،األزإ :ايتابٛت ايععْ ،ِٝؿأتٗا :أ ٟشدستٗا،
ايالسب :أ ٟايطسٜل ايٛاقح اير ٟال اعٛداز ؾٚ ٘ٝال عا٥ل ،ايربددْٛ :ع َٔ ايجٝاب كطط
ايسض.ّٛ
ْ - 17ؿطَ٘ٚ 22 :ا بعدٖا
ْ - 18ؿط٘25 :
ْ - 19ؿط٘37 :
 - 20اْعس دٜٛإ طسؾ ، ١ؼكٝل :محد ٚطُاؽٚ ،36 :ايبني غري َٛدٛد يف املعًك ١يف دٜٛإ طسؾ١
بػسح ايػٓتُس ،ٟاؾُاي :١ٝنٌ ْاق ١تػب٘ يف غهًٗا اؾٌُ ،ايٛدٓا ٤اييت انتٓصت بايًشِ ،ست٢
أقش ٢عٛدٖا ؾًباً ،تسد ٟأ ٟتطري ضرياً نطري اؿُاز ،ايطؿٓذ :١اضِ ايٓعاَ ،١ترب :ٟأ ٟتعسض
ٚتكـ سا٥ال د ٕٚايػ ،٤ٞاألشعس  :نٌ ذ ٟغعس قً ،ٌٝاألزبد :ذ ٚايً ٕٛايسَاد.ٟ
 - 21دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُس 21 :ٟايٓشض :ايًشِ األمحس ،املٓٝـ  :ايعايٚ ،ٞأزاد باب ٞايكؿس
املٓٝـ ،ؾشرف املٛؾٛف ٚأبك ٢ايؿؿ ١بدالً َٓ٘.
 - 22أضساز ايبالغ ١يًذسداْ142- 143 :ٞ
 - 23دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُس 38 :ٟاحملاٍ :مجع قاي ٖٞٚ ١ؾكسات ايعٗس ،اؿين :مجع سٓ١ٝ
 ٖٞٚايكٛع احملٓ ،١ٝاـًٛف :أقالع ايؿدز ،األدسْ :١مجع دسإ  ٖٞٚباطٔ ايعٓل ،يصت :أٟ
قُت ،ايدأ :ٟخسش ايعٗس ٚايعٓل ٖٞٚ ،مجع دأ ،١ٜايتٓكٝد :ايٓكد ايػدٜد ٖٛٚ ،ايدقٚ َٔ ١قع
ايػ ٤ٞإىل ايػ .٤ٞايهٓاع :مجع نٓظ  ٖٛٚايبٝت ايرٜ ٟتدر ٙايٛسؼ يف أؾٌ ايػذس ،ايكاٍ:
قسب ايػذس ،األطس :االْعطاف ٚاالحنٓا ،٤املؤٜد :أ ٟاملك٣ٛ
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 - 24دٜٛإ طسؾ ،١غسح ايػٓتُس ، 27 -26 :ٟاْعس ايتعًٝل يف اؿاغ ،١ٝايطبت :دًٛد ايبكس املدبٛغ١
بايكسض ٚذيو مما متدح ب٘ ،مل جيسد :مل ًٜل ايػعس َٔ عً ،٘ٝؾٗ ٛأيني ٚأسطٔ.
ْ - 25ؿط٘27 :
ْ - 26ؿط٘ ، 25 :ايعال :٠ايطٓدإ.
ْ - 27ؿط٘26 :
ْ 28ؿط٘ ، 25 :قٛي٘ :أتًع ٜعين عٓكٗاٚ ،األتًع :املػسف ايطٚ ،ٌٜٛايٓٗاض  :املستؿعٚ ،ايطٗهإ :عٛد
املسنبٚ ،ايبٛؾ :ٞايطؿ ٖٛٚ ،١ٓٝؾازض ،ٞاملؿعد :املستؿع
 - 29دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُسٚ 28 – 27 :ٟؾدقتا مسعٜ :عين أذْٗٝا أ ٟال تهربُٗا إذا مسعت
غ٦ٝاً ،ايتٛدظ :اـٛف ٚاؿرز َٔ غٜ ٤ٞطُع ،اؾسع :ايؿٛت اـؿ ،ٞاملٓدد :ايؿٛت املسؾٛع
ايبنيَ .ؤيًتإ :أ ٟقددتإ نتشدٜد اآلي ٖٞٚ ،١اؿسبٚ ،١قٛي٘ :تعسف ايعتل ؾُٗٝا :أٜ ٟتبني
ايهسّ ؾُٗٝاٚ ،قًٚ ١بسُٖا،
ْ - 30ؿط٘ 37 :ايٓشاّ :ايبد ،ٌٝايػ :ٟٛاملبرز ،اؾج :٠ٛايرتاب اجملُٛع
 - 31املصٖس يف يف عً ّٛايًػ ٚ ١أْٛاعٗا ،ايطٛٝط ،ٞؼكٝل :قُد أب ٛايؿكٌ إبساٖٚ ِٝآخسَ ،ٜٔطبع١
عٝط ٢ايباب ٞاؿًيب ،ايكاٖس251/1 :1847 ،٠
 - 32دٜٛإ طسؾ ،١غسح ايػٓتُس134 :ٟ
 - 33دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُس138 :ٟ
 - 34اْعس دٜٛإ طسؾ ١اعتٓ ٢ب٘ محد ٚطُاع32 :
 - 35دٜٛإ طسؾ ١غسح ايػٓتُس33 :ٟ

املؿادز ٚاملسادع:


أضساز ايبالغ ،١عبد ايكاٖس اؾسدآَْ ،ٞػٛزات داَع ١ايبعح1883 ،



األْٛاز ٚقاضٔ األغعاز ألب ٞاؿطٔ ايػُػاط ،ٞايهٜٛت.1866 ،



دٜٛإ طسؾ ،١غسح األعًِ ايػُٓرت ،ٟؼكٝل  :دز ١ٜاـطٝب ٚيطؿ ٞايؿكاٍ ،املؤضط١
ايعسب ١ٝيًٓػس ،بريٚت ط.3222 ،3



دٜٛإ طسؾ ١بٔ ايعبد ،اعتٓ ٢ب٘  :محد ٚطُاؽ ،داز املعسؾ ،١بريٚت ،ط.3223 ،1




ايػعس اؾاًٖ ،ٞحي ٢ٝدبٛز ،ٟداز ايرتب ،١ٝبػداد.
غعس ايٛقٛف عً ٢األطالٍ َٔ اؾاًٖ ١ٝست ٢ايكسٕ ايجايح ،دَػل.1857 ،



ايعُد ٠يف قاضٔ ايػعس ٚآداب٘ ْٚكد ،ٙؼكٝل :قُد ق ٞٝايد ٜٔعبد اؿُٝد ،داز
اؾبٌ ،بريٚت.1863،
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نتاب ايؿٓاعتني ،ألب ٞاهلالٍ ايعطهس ،ٟؼكٝل :عً ٞقُد ايبذاٚ ٟٚقُد أبٛ
ايؿكٌَ ،طبع ١ايباب ٞاؿًيب ،ايكاٖس1861 ،٠



ْكد ايػعس ،قداَ ١بٔ دعؿس ،ؼكٝل :بٜٓٛبانسَ ،طبع ١بس ،ٌٜيٓدٕ.1845،



ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓ ،قُٔ ثالخ زضا ٌ٥يف إعذاش ايكسإٓ ،ؼكٝل :قُد خًـ اهلل
ٚقُد شغً ٍٛضالّ ،داز املعازف ،ايكاٖس.٠
املصٖس يف عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ايطٛٝط ،ٞؼكٝل :قُد أب ٛايؿكٌ إبساٖٚ ِٝآخس،ٜٔ
َطبع ١عٝط ٢ايباب ٞاؿًيب ،ايكاٖس.1847 ،٠



املجٌ ايطا٥س يف أدب ايهاتب ٚايػاعس ،البٔ األثري ،ؼكٝل :قُد ق ٞٝايد ٜٔعبد اؿُٝد،
َطبع ١ايباب ٞاؿًيب ،ايكاٖس.1828 ،٠



ايٛضاط ١بني املتٓيب ٚخؿ ،َ٘ٛؼكٝل قُد أب ٛايؿكٌ إبساٖ ،ِٝداز ايٓٗك،١
ايكاٖس.1855،٠
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حتًٚ ٌٝظا٥ف ايفعٌ املتعد ٣إىل َفعٛيني فأنجس َٚعاْ٘ٝ
َع تطُ ٘ٓٝيف تعً ِٝايٓشٛ
(حتًٚ ٌٝصف ٞيف ايكسإٓ ايهس ِٜادتص ٤ا٭ ٍٚإىل ادتص ٤ايجايح)


أ.دَ .اَإ عبد ايسمحٔ

تًدٝص:
نإ ايكسإٓ أععِ َعذصَ َٔ ٠عذصات اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل عً ٢ايٓيب ستُد
صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٜ ٚ.ػٗد نٌ ايٓاع ٖر ٙاملعذص ٠يف مجٝع ايفرت ،٠٭ٕ ايٓيب صً٢
اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜسضٌ يط ١َ٬اإلْطإ أُٜٓا نإ َٚت ٢ته.ٕٛنُا َعذص ٠باإلضاف١
إىل ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ فايكسإٓ دي ٌٝعً ٢صدم ايٓيب صً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚضًِٜٚ.عرب ٖرا ايدي ٌٝيف صٛز ٠حتد ١ٜنإ  ٚتدزجيَ .١ٝعسف ١ايكسإٓ َٔ سٝح
ا يٓش ٛعًُ ١ٝضعٝد ،٠٭ٕ بٛض ١ًٝعًُايٓشٛنإ ايٓاع َطاعدا إ ٜفِٗ ايكسإٓ. .
فكسا ٠٤ايكسإٓ بد ٕٚاضتدداّ قٛاعد ايٓشٛضبب إلظٗاز املعين املط .٧ٝفايٓاع ايرٜٔ
يٝظ يد ِٜٗقدز ٠فٝايٓش ،ٛضٝذد ٕٚصعٛب ١يف قسا ٠٤ايكسإٓ ٚفُٗ٘ٚ.يريو فُعسف١
ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜسٝح ايٓش ٛأَس َِٗ ددا ،٭ٕ بعًِ ايٓشٛضٝعسف صشٝح ادتًُٚ ١
خٛاٗ٥ا ٚ.بٗرا ايعًُريغب ايباسح يف حبح ا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني فأنجساملٛدٛد٠
يف ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜادتص ٤ا٭ ٍٚاي ٞادتص ٤ايجايح َٔ سٝح ٚظا٥ف٘ َ ٚعاْ ،٘ٝإَا
َعُٓ٣عذُ ٞناْأَ ٚعين َكاَ.ٞ
ٖر ٙايدزاض ١تٗدف إىلَ )1 :عسف ١عدد ا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني
فأنجساملٛدٛد ٠يف ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜادتص ٤ا٭ ٍٚاي ٞادتص ٤ايجايح )َ. 2عسفٚ١ظٝف١
ا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني فأنجساملٛدٛد ٠يف ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜادتص ٤ا٭ ٍٚاي ٞادتص٤
ايجايح )َ. 3عسفَ ١عاْ ٞا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني فأنجساملٛدٛد ٠يف ايكسإٓ ايهسِٜ
َٔ ادتص ٤ا٭ ٍٚاي ٞادتص ٤ايجايح.
املٓٗر املطتعٌُ يف ٖر ٙايدزاضَٗٓ ٖٛ ١ر حتً ٌٝستت ٚ.٣ٛأَا ايٛسٜك١
املطتددَ ١يف ٖر ٙايدزاض ٖٞ ١طسٜك ١ايٛصف ٞايتشً. ًٞٝمجع ايبٝاْات ٚحتًًٗٝا يف
ٖر ٙايدزاضَ ١طتددّ دزاض ١املصادز  ٚاملهتب ١ٝعً ٞآٜات ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜادتص ٤ا٭ٍٚ
اي ٞادتص ٤ايجايح  .يف ٖر ٙايدزاضٜ ،١بشح ايباسحٜ ٚ ،صٛزٚ ،حيًٌ آٜات ايكسإٓ ايهسِٜ
 أضتاذ َطاعد يف تدزٜظ ايًػ ١ايعسب ،١ٝداَع ١إْدْٝٚطٝا يًتعً.ِٝ
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َٔ ادتص ٤ا٭ ٍٚاي ٞادتص ٤ايجايح عً ٞا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني فأنجس.
بعد إقاَ ١ايتشًٚ ،ٌٝدد ايباسجا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني س 11 ٍٛنًُ. ١
فا٭فعاٍ املتعدٜٓ ١ٜصب املفعًني يٝظ أصًُٗا املبتدأ  ٚارترب س 34 ٍٛنًُ ٚ ،١ا٭فعاٍ
املتعدٜٓ ١ٜصب املفعًني أصًُٗا املبتدأ  ٚارترب س 71 ٍٛنًُٚ،١ا٭فعاٍ املتعدٜٓ ١ٜصب
ث٬ثَ ١فاع ٌٝس ٍٛنًُٚ ١اسد.٠
َٔ ٚاسد  ٚضبعني ()11٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني فأنجساملٛدٛد ٠يف ايكسإٓ
ايهس َٔ ِٜادتص ٤ا٭ ٍٚاي ٞادتص ٤ايجايح ف٪ٝثس  72املعاْ.ٞأَااملعاْ ٞا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل
َفعٛيني فأنجس نُا :ًٜٞ
أعٚ ٢ٛصري ٚخًل  ٚعًِ ٜ ٚعرب ٚ ٕٛاملٛاعدٚ ٠دعٌ ٚعًِ  ٚسفغ ٚاعتكد
َٓٚع ٚايٛقاٚ ٚ ١ٜدد  ٚطًب ٜٚعكب ٚ ٕٛغا٥ع يف ارتري ٚايػس ٚظٔ ٚاإل٬ٜف بايػ٤ٞ
ٚمحٌ ٚصتا ٚقفا أثس ٚ ٙخيٛف  ٚأَس َٛ ٚاٚع  ٚاإلمتاّ.
أَا ايتطُني َٔ ٖر ٙايدزاض ١يتعً ِٝايٓش ٛنُدخٌ عً ٞاي٬ٛب  ٚا٭ضاتٝر
يٝفِٗ ايٓش ٛايكسإٓ ٫ضُٝاا٭فعاٍ املتعد١ٜإىل َفعٛيني فأنجس ن ٫ ٞخيٛأ يف تدزٜظ
ايكسإٓ ٚتفٗ.ُ٘ٝ
ايهًُات ايسٝ٥ط : ١ٝايٓشٚ ،ٛظٝف ،١ايفعٌ املتعدَ ،ٟفع ٍٛبَ٘ ،عين ايفعٌ.

أ  -املكدَٓـ:١
نــإ ايكــسإٓ ٖــ ٛنــ ّ٬اهلل املٓــصٍ عًــ ٢ست ُٓــد صــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚض ـً ِ١املتع ٓبــد
بتٚ٬تــ٘ (قٛــإٖٚ .)11 : 7222 ،ــٖ ٛــد ٣يًٓــاع ْٚعــاّ اذتٝــا ٠نيــِ أمجعــنيٚ .ايكــسإٓ
أنرب َعذصَ َٔ ٠عذصات آتاٖا اهلل تعاىل بعبد ٙاملصٛف ٢ستُٓـد صـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ
َ ٖٛ ٚعذص ٠ميهٔ إٔ ٜػـاٖدٖا ايٓـاع طـ ٍٛايطـاع ،١٭ ٕٓ ستُٓـدا صـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ
صــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ َبعــٛخ يطــ ١َ٬مجٝــع ايٓــاع يف أَ ٟهــإ  ٚيف أ ٟدٖــس نــإٚ .
ايكسإٓ قد سفع٘ اهلل تعاىل َٔ تػٝري ٚتبد ٚ ٌٜغري ذيو نُا ٚعد ٙيف قٛي٘ :
إْٖ٢ا َْشُِٔ َْصٖ ٞيَٓا ايرٚنٞسَ َٚإْٖ٢ا ي ُٜ٘يٜشَافٔع { . َٕ ٛٝاذتذس (.}9 : )51
 َٔٚاملعً ّٛبايطسٚز ٠إٔٓ اهلل قد بعح ستُٓدا صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف قّٛ
نإ ف ِٗٝغعسا ٚ ٤خٛباَ ٤ػٗس .ٕٚفايكسإٓ َٓصٍ يف تٛٛز ايعسب ١ٝبتٛٛز عاٍ يف
زتاٍ ا٭دب ست ٫ ٢ميهٔ ٜ ٫ ٚطتٝٛع نباز ا٭دبا ٤ايرٜ ٜٔعٝػ ٕٛس٦ٓٝر إٔ ٜعازض٘
 ٚي ٛأِْٓٗ زنبٛا أيفاظا مبجٌ ايكسإٓ  ٚشعُٛا أْٓٗا قسإٓ َٔ اهلل ٚيهِٓٓٗ ٜ ٫طتٝٛع ٕٛإٔ
ٜعازضٛا إعذاش .ٙنُا قاٍ تعاىل يف ايكسإٓ ايهس: ِٜ
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َٜ ٫ـ ٞأتُٔ َٕ ٛب ُٔ ِجًٔـ ٔ٘
ٔ َعًٜـ ٢أَٜ ٕٜـ ٞأتُٞٛا ٔب ُٔجِـ َٖ ٌ٢ــرَا ا ٞيكٝـسِآ ٜ ٕ٢
ظ َٚا ٞيذٔـ ٗ
ت اإلْ٢ـ ُ
د َت َُ َع ٔ
ٔا ِ
ق٤ ٌٝي ٔ٢ ٦
ض ظ٢ٜٗريّا { .اإلضسا.}88 : )11( ٤
َٚي ِٛ ٜنٜإَ بَعِطُُِِٗ ئبَعِ ٣
ايًػ ١ايعسب ١ٝنيا ممٝصاتَٗٓ ،ا إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝيػ ١ايدٚ ٜٔايكسإٓ ٚسدٜح
ايٓيبٓ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضً .ِ١إضاف ١عً ٢ذيو َٔ ،دٗ ١ايًػ ١نيا تصٌ فصاستٗا ٚب٬غتٗا
إىل دزد ١عاي .١ٝست ٢إذا غٓٝس أسد ايكسإٓ فطٝذد ٙايٓاع ٚي ٛنإ ايتػٓٝس قً ،٬ٝ٭ٕ
تػٝري ايًفغ أٚايػهٌ ضت٪ثس عً ٢تػٝري املعٓ.٢
أَا ايعًِ َٔ ايعً ّٛايرٜٗ ٟتِٓ بأسٛاٍ تسانٝب ايًػ ١ايعسب ١ٝفٗ ٛايٓش ٛايرٟ
اغتٗس ٙايبصسٚ ٕٜٛايهٛفٚ ،ٕٛٝيهٔ ايًػ ٕٜٛٛاملعاصس ٕٚمس ٙٛبايطٓتانظ ""syntax
(ايٓذاز.)148 :1994 ،
نإ ايٓش َٔ ٛأِٖٓ ايعً ّٛايعسب ٖٛٚ ،١ٝأضاع ضسٚز ٟدتُٝع ايعًٚ ّٛاملعازف
اإلض َٔ ١َٝ٬ايفك٘ٚ ،ايتفطريٚ ،ا٭دبٚ ،ايتازٜخٚ ،غريٖا َٔ ايعً .ّٛ٭ْٓا ْ ٫طتٝٛع إٔ
ْدزى املكصٛد َٔ ْص يػ ٟٛدَ ٕٚعسف ١ايٓعاّ ايرٜ ٣طري عًٖ ٘ٝر ٙايًػ( ١ادتسداْ،٢
ٖ 1441ـ.)74 :
إٔ املباسح ايٓشَٗٓ ١ٜٛا ايفعٌ املتعد .ٟايفعٌ املتعد ٟنُا قاٍ ايػ: ٢ٜٓٝ٬
ايفعٌ املتعدَٓ ٖٛ ٟا ٜتعدٖ ٣أٜثسُ ُٙفاعًٜٚ ،ٜ٘تذاٚش ٙإىل املفع ٍٛب٘ ( .)74 :7222
ٚاعتُادا عً ٢ايك ٍٛايطابل ،فريٜد ايباسح إٔ ٜبشح حبجا عًُٝا ٚعُٝكا يف
ايفعٌ املتعدْ َٔ ٟاسٚ ١ٝظٝفتٗا َٚعٓاٖا بتشً ٌٝآٜات ايكسإٓ ايهس ِٜخصٛصا َٔ
ا٫دتص ٤ا٭ ٍٚإي ٞا٫دتص ٤ايجايحٖٚ .را ايبشح ٜبتد ٨باصتراب ايباسح يًفِٗ فُٗا
عُٝكا عٔ ايٓش ٛخصٛصا ايفعٌ املتعد ٟاييت تٛدد يف ايكسإٓ ايهس ِٜخصٛصا يف
ا٫دتص ٤ا٭ ٍٚإي ٞا٫دتص ٤ايجايحٜٚ .عرز ايباسح إٔ ٜبشح يف ايكسإٓ ايهس ِٜيف ا٫دتص٤
ا٭ ٍٚإي ٞا٫دتص ٤ايجايح ٭ٕٓ آٜات ايكسإٓ ايهس ِٜنجري ٫ ،٠ميهٔ حبجا يف ٚقت قصري
نًٗ١اٚ .آٜات ايكسإٓ ايهس ِٜيف ا٫دتص ٤ا٭ ٍٓٚإي ٞا٫دتص ٤ايجايح اييت تته َٔ ٕٓٛضٛز ٠أّ
ايهتاب ايفاحت ٚ ١ضٛز ٠ايبكس ٚ ٠ضٛز ٠آٍ عُسإ ٖ ٞآٜات َػٗٛز ٠عٓد املطًُني ،فطٌٗ
عً ٢ايباسح ايبشح فٗٝا ٚحتًًٗٝا ،إٕ غا ٤اهللٖ .را ايبشح َِٗٓ ددا يفِٗ ايفعٌ املتعد٣
إىل َفعٛيني فأنجس ٚتعُٝك٘ َٔ ْاسٚ ١ٝظٝفت٘ َٚعٓا ٙست ٢ضٌٗ عًٓٝا تعً ِ١عًِ
ايٓشٚ ٛفُٗ٘.
اْ٬ٛقا َٔ ايتُٗٝد يًُػهً ١ايطابك ،١أزاد ايباسح إٔ ٜكدّٓ ايبشح ارتاصٓ
ايرٜ ٟػتٌُ عً ٢املػه٬ت اآلت:١ٝ
نِ عدد ايفعٌ املتعد ٣إىل َفعٛيني فأنجس يف ايكسإٓ َٔ ا٫دتص ٤ا٭ ٍٚإىل
ا٫دتص ٤ايجايح؟ َ )7ا ٖٚ ٞظا٥فٗا يف ايكسإٓ ايهس ِٜ؟ َ )4ا ٖ ٞاملعاْ ٞاييت ٜعٗسٖا
ايفعٌ املتعد ٣إىل َفعٛيني فأنجس يف ايكسإٓ ايهسِٜ؟ َ )3 ٚا ٖ ٛايتطُني يف تعًِٝ
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عًِ ايٓشٛ؟

ب  -اإلطاز ايٓعس:٣
 -1تعسٜف ايفعٌ املتعدٟ
ايفعٌ املتعدَٓ ٖٛ ٟا ٜتعدٖ ٣أٜثسُ ُٙفاعًٜٚ ،ٜ٘تذاٚش ٙإىل املفع ٍٛبَ٘ ،جٌ "فتحَ
ٍ ب٘ ٜكٜع عً.٘ٝ
م ا٭ْدَيظَ" ٖٛٚ.حيتاز إىل فاعٌ ٜفعً٘ َٚفع٣ ٛ
طاز ْ
أ) املتعد ٟبٓفط٘ ٚاملتعد ٟبػريٙ
ايفعٌ املتعد ،ٟإَا َتع ٕد بٓفط٘ٚ ،إَا َتع ٕد بػري.ٙ
فاملتعد ٟبٓفط٘ َا ٜصٌ إىل املفع ٍٛب٘ َباغس( ٟ٠أ ٟٜأ ٟٜبػري ٚاض ٔ١ٛسسف
ادتس)َ ،جٌ "بسٜت ايكًَِ"َٚ .فعٛي٘ ٜطُ" ٢صسحيا."ٟ
ٚاملتعد ٟبػريَ ٙا ٜصٌ إىل املفع ٍٛب٘ بٛاض ١ٛسسف ادتسَ ،جٌ "ذٖبتُ بو"ٜ
مبعٓ" ٢أٜذٖبتُوَٚ ."ٜفعٛي٘ ٜطُ" ٢غري صسٜح".
ٚقد ٜأخر املتعدَ ٟفعٛيني أٜسدُٖا صسٜحْٚ ،اآلخس غري صسٜح ،٣ضت ٛأٜدٗٚا
ا٭َاْات إىل أًٖٜٗا.
(فا٭َاْات َفع ٍٛب٘ صسٜح ٚأَ ٌٖٜفع ٍٛب٘ غري صسٜح ٖٛٚ ،زتسٚز يفعا
حبسف ادتسَٓ ،صٛب ست ٬عً ٢اْ٘ َفع ٍٛب٘ غري صسٜح).
 .7املتعد ٟإىل أنجس َٔ َفعٚ ٍٛاسد
ٜٓكطِ ايفعٌ املتعد ٟإىل ث٬ث ١اقطاَّ .تعدٕ إىل َفع ٍٛب٘ ٚاسدَٚ ،تعد إىل
َفعٛينيَٚ ،تعد إي٣ج٬ثَ ١فاع.ٌٝ
فاملتعد ٟإىل َفع ٣ٍٛب٘ ٚاسدٕ نجريْٚ ،ذيو َجٌ "نتب ٚأخر ٚغفس ٚأنسّ
ٚععِ".
 .4ايتعد ٟإ٢ىل َفعٛيني
املتعد ٟإىل َفعٛيني عً ٢قطُني قطِٜٓ ٣صب َفعٛيني يٝظ أصًُٗا َبتدأ
ٚخرباٚ ،ٟقطِ ٜٓصب َفعٛيني أصًُٗا َبتدأ ٚخربْ.
فا٭َ ٍٚجٌ أٜعٚ ٢ٛضأٍ َٓٚح َٓٚع ٚنطا ٚأٜيبظ ٚعً ،"ِ٤تك" ٍٛأٜعٝٛتو
نتابآَ .ٟشت اجملتٗد دا٥صَٓ .ٟ٠عت ايهط ٕ٬ايتٓصٗ .ٙنطٛت ايفكري ثٛبا .ٟأٜيبطت
اجملتٗدٚ ٠ضاَا ،ٟعًُ١ت ضعٝدا ٟا٭دب".
ٚايجاْ ٞعً ٢قطُني أفعاٍ ايكًٛب ٚ ،أفعاٍ ايتش.ٌٜٛ
 )1أفعاٍ ايكًٛب
أفعاٍ ايكًٛب املتعد ١ٜإىل َفعٛيني ٖ" ٞزأٚ ٣عًِ ٚدزَٚٚ ٣ددَ ٚأيفٚ ٢تعًِِٜ
ٚظٖٔ ٚخاٍَ ٚسطبَ ٚدعٌ ٚسَذا ٚعدٖ ٚشَعَِ َٖٚبِ".
ٚأفعاٍُ ايكًٛب ْٛعإ ْٛعْ ٜفٝدُ ايٝكنيَ ( ٖٛٚا٫عتكاد ادتاشّ)ْٛ ٚ ،عْ ٜفٝدُ ايعٖٔ
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( ٖٛٚزُدشإُ ٚقٛع ا٭َس).
أ) أفعاٍ ايٝكني
أفعاٍُ ايٝكني ،اييت تٓصبُ َفعٛيني ،ضت: ٖٞ ،٠١
ٍ "زأ - "٣مبعٓ" ٢عًِ ٚاعتكد"  -نك ٍٛايػاعس :
( )1ا٭ُ ٚ
رب نٌ ٚغَُ * ٕ٤ٞشاٚيٚ ،ٟ١أنجسَِِٖ دٓٛدا*
* زأٜتُ اهلل ٜأن َ
َٚجٌ "زأ "٣ايٝك( ١ٖٝٓٝأ ٟاييت تفٝد ايٝكنيَ) "زأ "٣اذت ،ٝ١ًُٖٝٝاييت َصدزُٖا
"ايسِٜٓ٩ا" املٓاَ ،ٝ١ٖٝفٗ ٞتٓصب َفعٛيني ،٭ْٗا َجًٗا َٔ سٝحُ اإلدزاى باذتٔظٓ ايباطٔ؛ قاٍ
تعاىل {إْ ٞأزاْ ٞأعصسُ مخسا }ٟفاملفع ٍُٛا٭ٜ ٍُٜٚا ٤املتهًِٚ ،املفع ٍٛايجاْ ٞمجً ٝ١أعصسُ
مخسا.ٟ
ٔ ََُِٓ٪اتٕ"،
ٚ )7ايجاَْ " ٞعً - "ِٜمبعٓ" ٢اعتكدَ"  -نكٛي٘ تعاىل "فإٕ عًُٔتُٖ ٖٛ
(ٚ )4ايجايح "دَزَ - "٣مبعَٓ " ٢عًِٔ عًٔ َِ اعتكاد" نك ٍٛايػاعس :
 ٞايعٗ ٔد ٜا عَُِسُ ،ٚفاغتَبط * ،ٞفإٕٖ اغتٔباطٟا بايَٛفا ٔ ٤محٝد*ٙ
*دُزٜ٢تَ ايَٛفٔ ٖ
(ٚ )3ايسابع "تَ َعً - ِِ١مبعٓ" ٢اعًِِ ٚاعتكٔدِ" نك ٍٛايػاعس:
ٛفٕ يف ايتٖشٚ ٢ٌٗٝايَُٞهٞس*٢
ظ قٜٗسَ عَدُٖٚٚا * فٜبائؼِ ٔب ٞ ًٝ
*تَ َعً ِِ٤غفا َ٤ايٖٓف ٢
(ٚ )5ارتاَظ "ٚدد"  -مبعٓ" ٢عًََِٔ ٚاعتكد" َٚ -صدزٖا "ايُٛدٛدُ ٚايٛددإ"َ ،جٌ
"ٚددتُ ايصدمَ ش ٜ١ٜٓايعُك ،"٤٬قاٍ تعاىل {ٚإٚ ِٕ٢ددِْا أنجسِٖ يفاضكني}(.ضٛز ٠ا٭عساف :
.)127
و صٛابا."ٟ
ع "أيف - ٢مبعٓ" ٢عًٔ َِ ٚاعتكد" َ -جٌ "أيفٝت قٛي ٜ
(ٚ )2ايطاد ُ
ب) أفعاٍ ايعٔ
ٔ
أفعاٍ ايعٔ (َ ٖٞٚا تفٝد زُدشإ ٚقٛع ايػْٛ )٤ٞعإ ْٛ :عُ ٜه ُٕٛايع ٓ
ٔ فشَطِبُ.
ب ن ُُْ٘ٛايعْٔٓٛٚ ،ع ٜه ُٕ ٛايع َ
ٚايٝكنيٚ ،ايػاي ُ
( )1فايُٓ ٛع ا٭ ٍٚث٬ث  ١ٝأفعاٍ: ٖٞ ٚ ،٣
(أ) ا٭" ٍٚظٔٓ"  ٖٛٚ -يسُدشإ ٚق٢ ٛع ايػ - ٤ٞنك ٍٛايػاعس :
ظ َٓ ِٓتُو ،ٜإٕ غَبٖتِ يع ٢اذتسبٔ ،صائٝا * ٟفٜعَسٖدِتَ ف ُٔٝنا َٕ فٗٝا َُعسٖدا*
* ٜ
ٍ  ٖٞٚ -مبعٓ" ٢ظٔٓ" اييت يًسدشإ  -نك ٍٛايػاعس :
(ب) ٚايجاْ ٞخا َ
ٔ ايٛدِد*
و َاُٜ ٫طِتٛاعُ َ َ
*إخايٝو ،ٜإ ٕ٢مل تُػُِٔض ٢اي٤ٛسِفَ ،ذا ََٖٜ * ّٟٛطٜ َُٛ
(ز) ٚايجايح "سَطٔبَ"  ٖٞٚ -يًسٗدشإ ،مبعٓ" ٢ظٔٓ"  -نكٛي٘ تعاىل {َٜشطَبُِٗ
ادتاٌُٖ أغٓٝا َٔ ٤ايتعف١ف}ٚ ،قٛي٘ٔ {َٚحتطبُِٗ أٜكاظا ِٖٚ ٟزُقٛدْ}ٚ .قد ته ٕٛيًٝكني،
نك ٍٛايػاعس
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ري تٔذاز * ٕ٠زباسا ،ٟإ٢ذا َا ايَُٞسِ ُ٤أٜصبح ثاقٔ*٬
*سَطٔبِت ايتٗكٚ ٢ٜادتَ ٛد خ َ
(ٚ )7ايُٓ ٛع ايجاَْ ٖٛٚ( ٞا ُٜفُ ٝد ايع ٖٔ٤فٜشَطِبُ) مخط ٝ١أفعاٍ: ٖٞ ٚ ،
(أ) ا٭" ٍٚدعٌَ  -مبعٓ" ٢ظٔٓ" نكٛي٘ تعاىل {َٚدعًٛا امل٥٬ه - ١اير ِٖ ٜٔعبادُ
ايسٖمحٔ  -إْاثا( .}ٟضٛز ٠ايصخسٚف .)3 :
(ب) ٚايجاْ" ٞسَذا" مبعٓ" ٢ظٖٔ"
ح "عَدٖ" " -ظٖٔ"
(ز) ٚايجاي ُ
ٔ ظٟٓا زادشا"ٟ
(د) ٚايسابع "شعََِ"  -مبعٓ" ٢ظ ٓ
قد ٜسدُ ايصٖعِ مبعٓ ٢ايكَُ ،ٍٛذسٖدا ٟعٔ َعٓ ٢ايعٔٓ ايسٖادح ،٢أ ٚايفاضد ،أ ٚاملػهٛى
ف.٘ٝ
ظ "ٖبِ"  -بًفغ ا٭َس ،مبعٓ" ٢ظ"ٖٔٝ
(ٚ )ٙارتاَ ُ
 )7افعاٍ ايتشٌٜٛ
أفعاٍُ ايتشَ ٌٜٛا ته ُٕٛمبعٓ" ٢صٖٝسَ" ٖٞ .ضبع" ٠١صٖٝس ٚزَدٖ ٚتسَى ٚتَدٔر
ٚاختر  ٚدعٌ ٖٚ ٚب" ٖٞٚ .تٓصبُ َفعٛيني أصًُٗٝا َُبتدأ ٚخربْ.
ت ايعدُ ٖٚصدٜكا."ٟ
أ) فا٭َ ٍُٚجٌ " :صٓٝسِ ُ
ب) ٚايجاْ ٞنكٛي٘ تعاىل {َٚدٓ نجريْ َٔ أٌٖ ايهتاب يٜ ِٛسُدْٗٚهِ َٔ بعد
إ٢ميأْهِ نٝف٤ازا( ،ٟضٛز ٠ايبكس)129 : ٠
ز) ٚايجايحُ نكٛي٘ عصٖ ٚدٌ {ٚتسنٓا بعطِٗ ٦َٜٛرٕ ميٛزُ يف بعض( ،٣ضٛز٠
ايهٗف )99 :
د) ٚايساب ُع "تَدٔرتُو ٜصدٜكا."ٟ
ظ نكٛي٘ تعاىل {ٚاختر اهلل ٝابساٖ َِٝخً( .}٬ٝضٛز ٠ايٓطا)175 : ٤
ٖـ) ٚارتاَ ُ
ٚ )ٚايطادعُ نكٛي٘ ضبشاُْ٘ { ٚقدَِٔٓا إىل َا عًَُٔٛا َٔ عٌُ ،فذعًٓاٖ ُٙبا ّ٤
َٓجٛزا( .}ٟضٛز ٠ايفسقإ )174 :
هلل فدا ٤املٝدًصني".
ش) ٚايطابع َجٌ "ٖٚبَين ا ٝ
 .3املتعد ٟإىل ث٬ثَ ١فاعٌٝ
املتعد ٟٚإىل ث٬ثَ ١فاع" ٖٛ ،ٌٝأزٚ ٣أعًَِ ٚأْبأ َْٚبٖأ ٚأخربَ ٚخسٖ ٚسدخَ".
َُٚطازعٗا "ُٜسُٜٚ ٟ٢عًُِٔ ُٜٓٚبُٜٔٓٚ ُ٤ٞبُٜٚ ُ٤٢ٚدرب ُٜٚدبٚسُ ٚحيدٚخ" ،تك" ٍٛأزٜتُ ضعٝداٟ
ا٭َسَ ٚاضشاٚ ،ٟأعًُتُُ٘ إٜا ُٙصشٝشاٚ ،ٟأْبأتُ خً ٟ٬ٝارتربَ ٚاقعاَْٚ ،ٟبٖأت٘ إٖٜا ،ُٙأ ٚأخربتُ٘
إٜ٢ا ،ُٙأ ٚأخربت٘ إٜا ُٙأ ٚسدٖثت ُ٘ إٜا ُٙسكا".
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زقِ

اآل ١ٜاييت تتطُٔ ايفعٌ املتعد٣

1

ط َتكٔ)2( َِ ٝ
اِٖدَْٔا ايصٚسَاط ٜايِ ُُٞ
فٔٝ ٞقًٛٝبَٔٗ ََ ِِ ٢سضْ فٜصا َدُٖ ُِ ايًََ ُ٘ ٤سَضٟا
َٚي ُِِٜٗعَرابْ أٜئ ِْٝبُٔا ناُْٛا ٞ َٜه ٔربَُٕٛ
()12
ضتَِٛقَ ٜد ْازاٜ ٟفًُٖٜا
ََجًَ ِِ ُٗٝنَُٜجَ  ٌ٢ا ٤يرٔ ٟا ِ
أٜضاَ٤تِ َا سَِٛيَ ُ٘ ٜذَٖبَ ائً ُ٘٤بُٓ٢ ٛزٖٔ ِِ
ظًُٝاتٕ ُٜ ٫بِصٔسُ)11( َٕ ٚ
َٚتَسَن ُِِٜٗفٔٝ ٞ
ض فٔساغاَٚ ٟايطُٖا َ٤
ا ٤يرٔ ٟدَعٌََ يٜه ُِٝا ٞيأِ ٜز َ
ٔ ايطُٖاَ ٔ٤اٜ ّ٤فأٜخِ َسزَ بٔ٘ٔ
ٍ َٔ َ
بٔٓاَٚ ّ٤أَ ِْٜص َ
ت ز٢شِقٟا يٜه ِِ ٝفَ ٬ٜتذِ َعًٛٝا ٔئً٘٤
ٔ ايجَُٖسا ٔ
َٔ َ
أِْٜداداَٚ ٟأِْ ٜتُِِ تَعًِ)77( َٕ ُُٜٛ
ٔ آََُٓٛا َٚعَ ًُٔٛٝا ايصٖائشاتٔ أٖٕٜ
َٚبَػ٢ ٚس ا ٤يرَٔ ٜ
دٖٓاتٕ تَذِس َِٔٔ ٟ٢تَشِتَٔٗا ا ٞيأِْٜٗازُ
يَ ُِِٜٗ
ٔ ثََُسَ ٕ ٠ز٢شِقٟا قايٛٝا
نًُ٤ا زُش٢قٛٝا َِٔٓٗا َٔ ِ
ٝ
ٖرَا ا ٤يرٔ ٟزُش٢قٓٞا َِٔٔ قٜبٌُِ َٚأٝتُٛا بٔ ٔ٘
َُتَػابٔٗاَٚ ٟي ُِِٜٗفٔٗٝا أٜشِٚا ْز َُٖٜٗٛسََُِِٖٚ ٠٠
فٔٗٝا خائدُ)75( َٕ ٚ
ض
خًٜلَ يٜهَ ِِ ٝا فٔ ٞا ٞيأِ ٜز ٢
ُٖ َ ٛا ٤يرَٔ ٟ
ضتَ ٣ٛإ٢ي ٢ٜايطُٖا ٔ٤فٜطَٖٛأُٖٖ
دَُٔٝعٟا ثُِٖ ا ِ
َ ٕ٤ ٞعًِْٔ ٝ
ضَ ِبعَ ضَُاٚاتٕ َ َٛ ُٖٚبٔه ٌٚٝغَ ِ
()79
َ َٚعً َِ ٤آدَ َّ ا ٞيٜأضُِا َ ٤نٗ٤ًٝا ثُِٖ عَ َسضَُِِٗ
َعً ٢ٜائ٥٬َُٞه ٔ١ٜفٜكاٍَ أٔ ِْٜبٔ ُْٞٔٛ٦بٜأضُِأ٤
ني ()41
ن ِٓتُ ِِ صادٔقٔ َ
ٖ ٤ٔ ٫ُ٪إٝ ِٕ ٢
ٍ فٔسِعََِٕٛ
ذِٓٝان َِٔٔ ِِٝآ ٢
َٚإ٢ذِ َْ ٖ
ب ُٜرَبٚشَُٕ ٛ
َٜطََُُْٛٛه ِِٝضُ ٤َ ٛايٞعَرا ٔ
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َفعٍٛ
ب٘ أٍٚ
ْا

َفع ٍٛب٘
ثإ
ايصساط

ايفعٌ

شادَ

ُُِٖ

ََسَضاٟ

تَسَىٜ

ُِِٖ

ظًُٝا ٕ
ت
فٔٝ ٞ
(سترٚف:
ضا٥عني)

َتذِ َعًٛٝا

أْدادا

ٔئً٘٤

زُش٢قٛٝا

ايٛاٚ

ز٢شِقاٟ

ضَ٣ٖٛ

ُٖٖٔ

ضَ ِبعَ

َعًَِ٤

آدََّ
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اٖد
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ضَُ٤ٛ
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طتَشِْٔ َٕ ُٛٝطاَ٤نَٚ ِِٝفٔٞ
ٜأبِٓاَ٤نِ ََٜٚ ِِ ٝ
ٔ َزبٚه ِِٝعَعٔ)39( ِْ ٝ
ذئه ِِٝبَِ َٔ ٤ْ ٬
َٚإ٢ذِ ٚاعَـــدِْا َُٛضــــ ٢أِ ٜزبَعٔـــنيَ ٜي ًِٜٝـــ  ١ٟثُـــ ِٖ ٚاعَدِْا
درِتُُِ ائ ٞعذٌَِ َِٔٔ بَعِدَٔٚ ٔٙأِْ ٜتُِِ ظائَُُٕ ٛ
اتٖ َ
درِتُُِ
اتٖ َ
()51
ب َٚايٞفٝسِقإَ يٜعًَ٤ه ِِٝآ َتِٓٝا
َٚإِ ٢ذ آ َتِٓٝا َُٛضَ ٢ايٞهٔتا َ
تَ ِٗتَدُ)54( َٕ ٚ
دَ َعًٓٞا
ٔ َٜدَِٜٗا ََٚا
 ٫ئُا َبَ ِٝ
ٜفذَ َعًٓٞاٖا َْها ٟ
ني ()22
خًٞفٜٗا َََِٛٚعٔعٔ ٟ١ٜيًٖ ُُ ٞتكٔ َ
َ
درُ
َٚإِ ٢ذ قاٍَ َُٛضٔ ٢يك ٘ٔ َِٜٔٛإ ٕٖ ٢ايًَٜ َ٘ ٤أَُٞسُنَ ِِٝتتٖ ٔ
درُْا ُٖصُٟٚا قاٍَ
أَ ِٕٜت ِربَشُٛا َبكٜسَ ٟ٠قايٛٝا أَ ٜتتٖ ٔ
ٔ ايٞذا ًٖٔٔنيَ
أٜعُٛذُ بٔايً ٘ٔ ٤أ ِٕٜأٜنَ َٔ َٕٛٝ
()21
ٜسٟ
و ُٜشِ٢ٞ
ٜف ٝكًٓٞا اضِس٢بُ ُٙٛبٔبَعِطٔٗا نٜرئ ٜ
ايً ُ٘ ٤ايَُِٛٞتَُٜٚ ٢سٜ٢ه ِِٝآٜاتٔ ٔ٘ يَ ٜعً٤هِِ ٝ
تَ ِع ٔكً)14( َٕ ٛٝ
آتٓٝا
ٜ َٚيكِ ٜد آ َتِٓٝا َُٛضَ ٢ايٞهٔتابَ َٚقٜفِٓٝ٤ا َِٔٔ
ٔ ََسََِِٜ
بَعِدٔ ٔٙبٔاي ٗسضٌَُٚ ٢آ َتِٓٝا عٔٝطَ ٢ابِ َ
ع أٜفٝ ٜهًُ٤ا
ايَ ٞبٓٚٝاتٔ َٚأٖٜٜدِْا ُٙبٔسُ٢ ٚح ايٞكُ ٝد ٢
داَ٤نَ ِِ ٝزضُ ٍْٛبُٔا  ٫تَِٗ ٣ٛأِْٜفٝطُهُِٝ
ن ٖر ِبتُِِ َٚفٜسٜ٢كاٟ
ضتَهٞبَسِتُِِ فٜفٜسٜ٢كٟا ٜ
ا ِ
َت ٞك ُتً)81( َٕ ٛٝ
جتدٕٓ
ص ايٖٓاع ٢عًَ ٢سَٝإ٠
ٜ َٚي َتذٔدَُِِْٖٗ أٜسِ َس َ
ٔ ٜأغِسَنٛٝا ََٜٛدٗ أٜسَدُُِِٖ يِٜٛ
ٔ اي٤رَٔ ٜ
َ ََٔٚ
ضَٓ ََٕٚ ١ا ُٖ َٛبُُٔصَسِص٢سٔ ٔ٘ ََٔٔ
ُٜعَُٖسُ أٞ ٜيفَ َ
ري بُٔا
ايٞعَرابٔ أُٜ ِٕ ٜعَُٖسَ َٚايً ُ٘٤بَصٔ ْ
َٜعًَُِ)92( َٕ ٛٝ
ل َُِِِٔٓٗ عاٖدٚا
نًُ٤ا عاَٖدُٚا عَِٗدٟا َْ َبرَ ُٙفٜسْ ٜ٢
أٝ َٜٚ
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َُٛض٢

أِ ٜزبَعٔنيَ

ايٞعٔذٌَِ

فُشرٚف
تكدٜسٙ
(إنيا)
ايٞهٔتابَ

ٖا

َْهاٟ٫

ْا

ُٖصُٚاٟ

نِِٝ

آٜات

َُٛضَ٢

ايٞهٔتابَ

ِٖ

أسسص

(سترٚ

عَِٗداٟ

َُٛضَ٢
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بٌَِ أٜنٞجَ ُسُٖ ِِ )122( َٕ َُٛٓٔ ِ٪ُٜ ٫

18

19

72

71

77

َٚاتٖبَعُٛا َا َت ِتًٛٝا ايػٖٝاطٔنيُ عًًََُٞ ٢ؤ
ٔ
ض ًُِٜٝإُ َٚيهٔ ٖ
ض ًُِٜٝا َٕ ََٚا نٜفٜسَ ُ
ُ
ع
ني نٜفٜسُٚا ُٜعًَُُِّ َٕ ٛايٖٓا َ
ايػٖٝاطٔ َ
ٍ َعً ٢ٜايٜ ًَُٜٞه ٢ِٔٝبٔبابٌَٔ
ايطٚشِ َس ََٚا أ٢ ِْٝص َ
ت ََٚازُٚتَ ََٚا ُٜعًَُِّإ َِٔٔ ٢أٜسَدٕ
ٖازَُ ٚ
ستَٖٜ ٢ك ٫ٛٝإُْٖ٢ا َْشُِٔ ٔف ِتَٓ  ١٠ف ٬ٜتَهٞفٝسِ
َ
ٔ
ٜف َٝتَ َعًَُُِٗٓٔ َٕ ُُٛ٤ا َا ُٜفٜسٚق َٕ ٛٝبٔ٘ٔ َبَ ِٝ
ايَُٞسَِٚ ٔ٤شَِٚدٔ٘ٔ ََٚا ُِِٖ بٔطاز َٜٔٚبٔ ٔ٘ َِٔٔ
أٜسَ ٕد إٔ ٤٫٢بإ٢ذِ  ٕ٢ايًَٜ َٚ ٘ٔ ٤تَ َعًَ َُُٕٛ٤ا َٜطُ ٗسُِِٖ
غتَسا َُ ٙا
ٔا ِ
َِٜٓ ٫َٚفٜعُُِِٗ َٚيٜكِ ٜد َعًُُٔٛا ي٢ َُٜ
ظ َا
ٔ خَ٬مَٚ ٣يٜبَٔ ِ٦
ي ُٜ٘فٔ ٞايٞآخٔسَِ َٔ ٔ٠
غَسَِٚا بٔ ٔ٘ أِْٜفٝطَُِِٗ ي ِٛ ٜناُْٛا َٜعًَُُِٕٜٛ
()127
ري َِٔٔ ٜأِٖ  ٌ٢ايٞهٔتابٔ يَٜ ِٛ ٜسُدَْٗٚهِِٝ
ٖ َٚد نٜجٔ ْ
ٔ ٔعِٓدٔ
َِٔٔ بَعِدٔ إ٢ميأْه ِِ ٝنٝف٤ازا ٟسَطَداِ َٔ ٟ
ٔ ي ُِ ُٜٗايٞشَلٗ
أِْٜفٝطٔٗ َِٔٔ ِِ٢بَعِ ٔد َا تَ َبَ ٖٝ
فٜاعِفٛٝا َٚاصِفٜشُٛا سَتَٖٜ ٢أٞتٔ َٞائً ُ٘٤بأَِٜسٔٙ٢
إ ٕٖ ٢ايً َ٘ ٤عًَ ٢ن ٌٚٝغَ ٤ٕ ِٞقٜدْٔ ٜس ()129
ٔ ََ َٓعَ ََطادٔ َد ايً ٔ٘٤إِٜٔ
ظًِ َُٖٔ ُِٜ
ٜ َََِٔٚأ ٞ
ُٜرِنٜسَ فَٔٗٝا اضُُُِ٘ َٚضَع ٢فٔ ٞخَسابٔٗا
خًٖٛٝا إ٤٫٢
و َا نإَ ي ُِِٜٗأَٜ ِٕ ٜدِ ُ
أٚٝيٜ ٔ٦
َٚ ٟي ُِِٜٗفٔٞ
خأ٥فٔنيَ ي ُِِٜٗفٔ ٞايدِْٗٝا خٔصِ ْ
ب عَعٔ)113( ِْ ٝ
ايٞآخٔسَ ٔ ٠عَرا ْ
ل
ب َٜتًِ َُْ٘ٛٝسَ ٖ
ٔ آ َتِٓٝاُٖ ُِ ايٞهٔتا َ
ا ٤يرَٔ ٜ
ٔ َٜهٞفٝسِ بٔ٘ٔ
تَٔٚ٬تٔ٘ٔ أٚٝئ٦و ََُٕٛٓٔ ِ٪ُٜ ٜبٔ ٔ٘ ِ َََٚ
ٜفأٚٝئ٦و ُِ ُٖ ٜايٞداضٔسُ)171( َٕ ٚ
َٚإِ ٢ذ دَ َع ًَٓٞا ايَ ٞبِٝتَ ََجابَ ٟ١ئًٖٓاعَٚ ٢أَِٜٓاٟ
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صً٢٦
ٔ ََكاّ٢ ٢إبِسأَٖ َُ َِ ٝ
درُٚا َٔ ِ
َٚاتٖ ٔ
َٚعَٗ٢دِْا إ٢ىل ٢إبِسأٖ٢َٚ َِٝإضُِاعٔ ٌَٝإِٜٔ
طٜٚٗسا َب ِٝتٔ َٞئً٤ٛأ٥فٔنيَ َٚايٞعانٔفٔنيَ
نع ٢ايطٗذُٔ ٛد ()175
َٚايسٗ ٤
ب ادِعَ ٌِ ٖرا َبًٜدٟا آَٔٓاٟ
َٚإِ ٢ذ قاٍَ ٢إبِسأٖ ُِ ٝزَ ٚ
ٔ َُِِِٔٓٗ
ت ََِٔ آََ َ
ٔ ايجَُٖسا ٔ
َٚازِشُمِ ٜأ ًَِٖ َٔ ُٜ٘
بٔايًَٚ ٘ٔ ٤ا ٞي ٢َِّٛٝايٞآخٔس ٢قاٍَ  َََِٔٚنٜفَ ٜس
ب
ضٜٛسٗ ُٙإ٢ىل عَرا ٔ
 ٬ثُِٖ ٜأ ِ
ٜفأََ ٝتٚعُُ٘ ٜقًٟٔ ٝ
ري ()172
ظ ايَُٞصٔ ُ
ايٖٓازَٚ ٢بَٔ ِ٦
ٔ ذُزٜٖ ٚتٔٓا
و ِ ََٔٚ
َزبٖٓا َٚادِ َعًٓٞا َُطًِٔ َُ ٢ِٔٝيٜ ٜ
طًَُٔ ٟ١يٜوَٚ ٜأٜزْ٢ا ََٓاضٔهٜٓا َٚتُبِ
أِ َُ ٟ١َٖٝ
ت ايتٖٖٛابُ ايسٖسٔ)178( ُِٝ
و أَ ِْٜ
َع ًِٜٓٝا إٜ ْٖ٢
َزبٖٓا َٚابِعَحِ فَٔ ِِ ٢ٗٝزضُِ َٜ َُِِِٗٓٔ ٟ٫ٛتًٛٝا
و َُٜٚعًَُُُُِِّٗ ايٞهٔتابَ َٚايٞشٔهٜ١َُٞ
َع  ِِ ٢ًِٜٗٝآٜاتٔ ٜ
ت ايٞعَصُ ٜ٢ص ايٞشَهُِٔٝ
َُٜٚصَنِّ ِِ٢ٗٝإْٖ٢و ٜأَ ِْٜ
()179
ٜفإ ِٕ ٢آ ََُٓٛا بُٔٔجٌَِ ٢ا آ ََ ِٓتُِِ بٔ٘ٔ فٜكٜدٔ ا ِٖتَدَِٚا
َٚإ ِٕ٢تََٛيِٛ٤ا ٜفإُْٖ٢ا ُِِٖ فٔ ٞغٔكام٣
طَٝهٞفٔٝه ُُِٜٗايً َٛ َُٖٚ ُ٘٤ايطُُٖٔ ٝع ايَ ٞعًُِٔٝ
فَ ٜ
()141
و دَ َعًٓٞان ِِ ٝأَٚ ٟ١َٖٝضَٛأ ٟيتَهُْٛٛٝا
َٚنٜرئ ٜ
ٍ
غَُٗدا َ ٤عًَ ٢ٜايٖٓاعََٜٚ ٢ه َٕ ٛٝاي ٖسضُُ ٛ
َع ًِٜٝه ِِٝغَٗٝ٢داََٚ ٟا دَ َع ًَٓٞا ا ٞيكٔبًِ ١ٜ ٜا ٤يتٔٞ
ت َع ًِٜٗٝا إ ٤٫٢ئَٓ ِعًَٜ ََِٔ َِ ٜتٖ ٔب ُع
نِٓ َ
ٝ
ب عًََ ٢عكٔ َبَٚ ِٔ٘ٝإِٕ٢
اي ٖسضُٜ ِٓ َٜ َُِٖٔٔ ٍَٛكًٔ ُ
َ ٫عً ٢ٜا ٤يرَٖٔ َٜٔدَ ٣ايًُ٘ ٤
ناَْتِ يٜهٜبٔريَ  ٠ٟإ٤ ٢
ََٚا نإَ ايً ُ٘٤ئُٝطٔٝعَ إ٢مياَْه ِِٝإ ٕٖ ٢ايًَ٘ ٤
ف زَسٔ)134( ِْ ٝ
ع يَ ٜسْ ُ٩
بٔايٖٓا ٢
و فٔ ٞايطُٖأ٤
قِ ٜد َْسَ ٣ت ٜكً٥بَ َٚدِٜٗ ٢
ٍ َٚدَِٗوٜ
و قٔ ِبً ٟ١ٜتَسِضاٖا فٚ َٛ ٜ
ٜف َِّ ًُٜٛٓيٜ َٖٓٝ
ن ِٓتُِِ
سِٝحُ َا ٝ
طذٔ ٔد ايٞشَساَّ َٚ ٢
غَ ٞٛس ايِ َُٞ
َ
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غٞٛسََٚ ُٙإ ٕٖ ٢اي٤رٔ َٜٔأٚٝتُٛا
فَٜٛيٛ٥ا ُٚدَُٖٛهَ ِِٝ
ايٞهٔتابَ ٜيِ َٝعً َُُٕٜٛأ ُ٘ ْٖٜايٞشَلٗ َِٔٔ َزبَََٚ ِِ٢ٗٚا
ايً ُ٘٤بٔػافٌٔ ٣عَُٖا َٜعِ ًَُ)133( َٕ ٛٝ
ضًٓٞا فٔٝهَ ِِ ٝزضَُِٓٔ ٟ٫ٛهِ َٜ ِِ ٝتًٛٝا
نُٜا أِ ٜز َ
َع ًِٜٝه ِِ ٝآٜاتٔٓا َُٜٚصَنِّٝهَُٜٚ ِِٝعًَُُِّهُِٝ
ايٞهٔتابَ َٚايٞشٔهَُٜٚ ١ٜ َُٞعًَُُِّهَ ِِٝا ي ِِٜتَهُْٛٛٝا
تَ ِعً)151( َٕ ُُٜٛ
ٔ اتٖبَعُٛا ي ِٛ ٜأ ٖٕٜيٜٓا نٜسٖٟ٠
َٚقاٍَ ا ٤يرَٔ ٜ
و
ٜف َٓتَبَسٖأ ِِ َُِٗٓٔ ٜنُٜا تَبَ ٖسُ٩ا َٖٔٓا نٜرئ ٜ
ُٜس ُِ٢ٜٗ٢ايً ُ٘ ٤أٜعُِاي ُِِٜٗسَطَساتٕ َع ِِ٢ًِٜٗٝ
ٔ ايٖٓا ٢ز ()121
ني َٔ َ
ََٚا ُِِٖ بٔداز٢دٔ َ
ٍ ايً ُ٘٤قايٛٝا
َٚإ٢ذا قٔ ٌَٝي ُِ ُٜٗاتٖبٔعُٛا َا أَ ِْٜص َ
بٌَِ َْتٖ ٔب ُع َا أٜيٜ ٞفِٓٝا َع  ًِٜٔ٘ٝآباَْ٤ا أَٜٚي ِٛ ٜنإَ
غٟ٦ِٝا َِٜٗ ٫َٚتَدَُٕٚ
آبا ُِ َٜ ٫ ِِ ُٖ٩عكًَٔ َٕٛٝ
()112
ظ ايٞبٔ ٖس أ ِٕٜتَُٛيٛ٥ا ُٚدَُٖٛه ِِٝقٔبَ ٌَ
ٜيَ ِٝ
ٔ آَََٔ
ايَُٞػِس٢مَٚ ٢ايَُٞػِس٢بٔ َٚيهٖٔٔ ايٞبٔسٖ ََ ِ
بٔايًَٚ ٘ٔ ٤ا ٞي ٢َِّٛٝايٞآخٔسَٚ ٢ائ٥٬َُٞهَٚ ٔ١ٜايٞهٔتابٔ
ني َٚآتَ ٢ايُٞاٍَ عًَ ٢سُب ٔ٘ٚذَٟ٢ٚ
َٚايٖٓبَٔ ٚٝ
ٔ
ا ٞيكٝسِبَٚ ٢ا ٞيَٝتاََٚ ٢ايَُٞطانٔنيَ َٚابِ َ
ايطٖبَٔٚ ٢ٌٝايطٖا ًٔٔ٥نيَ َٚفٔ ٞايسٚقابٔ َٚأٜقا َّ
ايصَٖٚ ٠ٜ ٬آتَ ٢ايصٖنا َٚ ٠ٜايُُٛٞفَٕٛٝ
بٔعَِٗ ٔدِِٖٔ إ٢ذا عاَٖدُٚا َٚايصٖابٔس َٜٔ٢فٔٞ
ع أٚٝئ٦وٜ
ني ايَ ٞب ٞأ ٢
ايَ ٞبأٞضاَٚ ٔ٤ايطٖسٖاَٚ ٔ٤سٔ َ
ٔ صَدَقٛٝا َٚأٚٝئ٦و ُِ ُٖ ٜايٖ ُُٞتكَٕٛٝ
ا ٤يرَٔ ٜ
()111
ٔ إٓ١َٜ
ضٌَِ َبٓٔ٢ ٞإضِسا ٌَ ٝٔ٥ن ِِ ٜآ َتِٓٝاُٖ ِِ َٔ ِ
ٍ ْٔعَُِ ٜ١ايً َِٔٔ ٔ٘٤بَعِ ٔد َا
ٔ ُٜبَ ٚد ِ
َب ِ َََٚ ٕ١َٓٝٚ
ب ()711
داَ٤تُِ٘ فٜإ ٕٖ ٢ايً َ٘٤غَدٜٔدُ ايٞعٔكا ٔ
ط ًََْٛٝ٦وَ ٜا ذا ُٔ ِٜٓفك َٕٛٝقَ ٌِٝا أٜ ِْٜف ٞكتُ ِِ
ِ َٜ
خِٝسٜ ٣ف ًًٔٛٞائدََٚ ٢ِٜٔايٞأٜقٞسَبٔنيَ َٚا ٞيَٝتاَ٢
ٔ َ
َٔ ِ

Dirasat Arabia

ايعدد ايسابع 7102

حتًٚ ٌٝظا٥ف ايفعٌ املتعد ٟإىل َفعٛيني فأنجس

ٜعًِ١

نِِٝ

ايٞهٔتابَ

ٜعًِ١

نِِٝ

َا

ٜسٟ

ِٖ

أعُاٍ

أٜيٜ ٞفِٓٝا

آبا٤

انيا(٤سترٚ
ف َفعٍٛ
ب٘ ثإ)
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ٔ ايطٖبََٔٚ ٢ٌٝا تَفَ ٞعًٛٝا
َٚايَُٞطانٔنيَٚ ٢ابِ ٢
خِٝسٜ ٣فإ ٖٕ٢ايً َ٘٤بٔ٘ٔ َعًٔ)715( ِْ ٝ
ٔ َ
َٔ ِ
 ٫َٚتَذِ َعًٛٝا ايً َ٘٤عُسِضَٔ ٟ١يأُِٜٜأْه ِِٝإِٜٔ
ٔ ايٖٓاعَٚ ٢ايًُ٘٤
صًٔشُٛا َبَ ِٝ
تَبَسٗٚا َ َٚتتٖكٛٝا َٚتُ ِ
ضَُْٔ ٝع َعًٔ)773( ِْ ٝ
ٔ
دًٖ ُٜٗ
ٔ أَ ٜ
ط ٞ ً٤كتُ ُِ ايٓٚطا َ٤فَ ٜبًٜػِ َ
َٚإ٢ذا ٜ
ٔ
ٜفأَِٜطٔه ُٖٖٔٛٝبَُٔعِسُٚفٕ أ ِٚ ٜضَسٚسُٖ ُٖٛ
بَُٔعِسُٚفٕ  ٫َٚتُُِطٔه ُٖٖٔٛٝضٔسازأ ٟيتَعِتَدُٚا
ظًَْ َِٜفٞطَُ٘ ٫َٚ
ٔ َٜفٞعَ ٌِ ذئوٜ ٜفكٜدِ ٜ
ِ َََٚ
درُٚا آٜاتٔ ايًُٖ ٔ٘٤صُٟٚا َٚاذِنٝسُٚا ْٔعَُِتَ
َتتٖ ٔ
ٔ ايٞهٔتابٔ
ٍ َعًِٜٝهَ َٔ ِِ ٝ
ايًَ ٘ٔ ٤عًِٜٝهََٚ ِِ ٝا أَ ِْٜص َ
َٚايٞشٔهَٜ ١ٔ َُٞعٔعٝه ِِٝبٔ ٔ٘ َٚا ٖتكٛٝا ايًَٚ َ٘٤ا ِعًُُٜٛا
أ ٕٖ ٜايً َ٘٤بٔه ٌٚٝغََ ٤ٕ ِٞعًٔ)741( ِْ ٝ
ضتُِِ بٔ ٔ٘ َِٔٔ
 ٫َٚدُٓا َح َع ًِٜٝه ِِٝفُٔٝا عَسٖ ِ
ن َٓ ِٓتُِِ فٔ ٞأِْٜفٝطٔهِِٝ
خٞٛبَ ٔ١ايٓٚطا ٔ ٤أ ِٜٚأٞ ٜ
ٔ
ٔ٫
ض َترِنٝسَُٚ َُْٖٔٗٚيهٔ ِ
َعًٔ َِ ايً ُ٘٤أْٖٜهَ ِِٝ
تُٛاعٔدُ ُٖٖٔٚضٔس٘ا إ ٤٫٢أَ ِٕٜتكٛٝيٛٝا قٟ٫ِٜٛ
ستٖ٢
ََعِسُٚفٟا  ٫َٚتَعِصَُٛ٢ا ُعكٞدَ ٜ٠ايٓٚهاحَ ٢
ِ َٜبًٝؼَ ايٞهٔتابُ أٜدًََٚ ُٜ٘ا ِعًُُٜٛا أ ٕٖ ٜايًِ َٜ َ٘ ٤عًُِٜ
سرَزَُٚ ُٙٚا ِعًُُٜٛا أٖٕٜ
َا فٔ ٞأِْٜفٝطٔه ِِ ٝفٜا ِ
سًٔ)745( ِْ ٝ
ايً َ٘٤غٜفٛٝزْ َ
ٍ ئ َْ ِِ ُٜٗب ِِ ُٗٗٝإ ٕٖ ٢ايً َ٘ ٤قٜدِ بَعَحَ يٜهِِ ٝ
َٚقا َ
طايٛٝتَ ًََٔهٟا قايٛٝا أَٜ ٢ْٖٜه ُٕ ٛٝي ُٜ٘ايًُُٞ ٞوٝ
ل بٔايًُُٞ ٞؤ َُِٔٓ٘ َٚيِ٪ُٜ ِِ ٜتَ
َعًِٜٓٝا ََْٚشُِٔ أٜسَ ٗ
صٜٛفا ُٙ
ٍ قاٍَ إ ٕٖ ٢ايً َ٘ ٤ا ِ
ضَعَ  ََٔٔ ١ٟايُٞا ٢
ط ٟ١ٜٛفٔ ٞائ ٞعًَٚ ٢ِٞا ٞيذٔطِِ٢
َع ًِٜٝهَٚ ِِٝشادَ ُٙبَ ِ
ضعْ
ٔ َٜػاَٚ ُ٤ايًٚ ُ٘ ٤ا ٔ
َٚايًِ٪ُٜ ُ٘٤تًَُٔٞ ٞهِ ََ ُٜ٘
َعًٔ)731( ِْ ٝ
فَٜٗصََُٔ ُِِٖٛبإ٢ذِٕ ٢ايًٜ َٚ ٔ٘٤قتَ ٌَ داُٚدُ دايٛٝتَ
َٚآتا ُٙايً ُ٘٤ايًُُٞ ٞوَٚ ٜايٞشٔهَٚ ١ٜ َُٞعًََُٖٔ ُ٘ َُ٤ا
َٜػا َُٚ ٤ي ٫ ِٜٛدَ ٞف ُع ايً ٘ٔ ٤ايٖٓاعَ بَعِطَُِِٗ
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ت ا ٞيأِ ٜزضُ َٚيهٖٔٔ ايً َ٘ ٤ذُٚ
بٔبَعِض ٣يٜفٜطَدَ ٔ
ني ()751
فٜطٌَِ ٣عً ٢ٜايٞعايَ ُٜٔ
طًٓٞا بَعِطَُٗ ِِ عًَ ٢بَعِض٣
و اي ٗسضٌُُ فٖ ٜ
ٔتًٜ ٞ
نً َِ ٤ايًَٚ ُ٘٤زَ ٜفعَ بَعِطَُِِٗ
ٔ ٜ
َُِِِٔٓٗ ََ ِ
ٔ ََسِ َِ َٜايَ ٞبٓٚٝاتٔ
دَزَداتٕ َٚآ َتِٓٝا عٔٝطَ ٢ابِ َ
َٚأٖٜٜدِْا ُٙبٔسُ٢ ٚح ا ٞيكُ ٝدعَٚ ٢ي ِٜٛغا َ ٤ايًََ ُ٘ ٤ا
ٔ بَعِ ٔدِِٖٔ َِٔٔ بَعِ ٔد َا
ٔ َٔ ِ
ا ٞق َتتٌََ ا ٤يرَٔ ٜ
خ َتًٜفٛٝا فُُِِِٗٓٔ ٜ
ٔا ِ
ت َٚيهٔ ٢
داَ٤تُِٗ ُِ ايَ ٞبٓٚٝا ُ
ٔ نٜفٜسَ َٚي ِٜٛغا َ ٤ايًُ٘٤
ٔ آَََٔ ِ ََ ِِ ََُِٗٓٔٚ
ََ ِ
ََا ا ٞق َت َتًٛٝا َٚيهٖٔٔ ايًَٜ َ٘٤فٞعٌَُ َا ُٜسٜ٢دُ
()754
أٜي ِِٜتَسَ إ٢ي ٢ٜا ٤يرٔ ٟسَازٖ إ٢بِسأٖ َِٝفَٔ ٞزب٘ٔ ٚ
ٞ
أ ِٕ ٜآتا ُٙايً ُ٘٤ايًُُٞٞو ٜإِ ٢ذ قاٍَ ٢إبِسأَٖ ُِ ٝزبَ ٚ
سٞٔٝ
ت قاٍَ أَْٜا أِ ٝ
شُ َُُٜٝٔٚ ٞٔٝ
ا ٤يرِٔ ُٜ ٟ
َٚأَٝٔٝتُ قاٍَ إ٢بِسأٖ ُِٝفٜإ ٕٖ ٢ايًَٜ َ٘ ٤أٞتٔٞ
ٔ
ٔ ايَُٞػِس٢م ٢فٜأٞتٔ بٔٗا َٔ َ
بٔايػُِٖظَ َٔ ٢
ت اي٤رٔ ٟنٜفَ ٜس َٚايً٫ ُ٘ ٤
ايَُٞػِس٢بٔ فٜبَُٗ ٢
ني ()758
َِٜٗدٔ ٟايٞك َِّٜٛايع٤ائُٔ َ
 ٞخا٠١َٜ٢ٚ
أ ِٚ ٜنٜا ٤يرََٔ ٟسٖ عًَ ٢قٜسَِ َٖٔٚ ٕ١َٜ
شٖ ٞٔٝرٔ ٔٙايًُ٘ ٤
عًَ ٢عُسُٚغٔٗا قاٍَ أِ ُٜ ٢ْٖٜ
بَعِ َد ََِٛتٔٗا فٜأَٜاتَُ٘ ائًَ ُ٘٤ا ٜ١َ٥عا  ّ٣ثُ ِٖ
ت قاٍَ يٜبٔجِتُ ََِٜٛا ٟأِٜٚ
ٍ ن ِِٜيٜبٔجِ َ
بَعَجَُ٘ قا َ
بَعِضَ  ٣َِّٜٛقاٍَ بَ ٌِ يٜبٔجِتَ َٔا ٜ١َ٥عاّ٣
طِٖٓ٘
و يَٜ ِِ ٜتَ َ
فٜاِْعٝسِ إ٢ىل طٜعأَوَٚ ٜغَسابٔ ٜ
و آٟ١َٜ
َٚاِْعٝسِ إ٢ىل سُٔاز٢ىٔ َٚ ٜيَٓذِ َعًٜ ٜ
ف
ئًٖٓاعَٚ ٢اِْعٝسِ إ٢ي ٢ٜايٞعٔعا  ّ٢نَ ِٝ ٜ
ُِْٓػٔصُٖا ثُِٖ َْهٞطُٖٛا يٜشُِٟا ٜفًُٖٜا تَ َب َٖٔٝيُٜ٘
 ٕ٤ ٞقٜدٜٔسْ
قاٍَ أٜعًِ ُِٜأ ٖٕٜايً َ٘ ٤عًَ ٢ن ٌٚ ٝغَ ِ
()759
َٚإِ ٢ذ قاٍَ ٢إبِسأٖ ُِ ٝزَب ٚأٜز ْٞٔ٢نِٝ ٜفَ تُشِ٢ٞ
ٔ قاٍَ بًََٚ ٢يهِٔٔ
ايَُِٛٞت ٢قاٍَ أَٜٚي ِِٜتُِ َِٔ٪
ٔ
درِ أِ ٜزبَعَ َ َٔ ١ٟ
ٔي َٜ ٖٔٔ٦َُ ٞٛٝقًٞبٔ ٞقاٍَ فُ ٜ
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و ثُِٖ ادِعَ ٌِ عًَ٢
٢ ِٝٛس فٜصُ ِسُٖٖٔ إٜ ٢يٜ ِٝ
اي ٤
ٔ
ٔ ادتصٟ٤ا ثُ ِٖ ادِعُُٗ ٖ
ن ٌٚ ٝدَبَ ٖ َُِٗٓٔ ٌ٣
َٜأٞتَٔٓٝو ٜضَعِٝاَٚ ٟا ِعً ِِٜأ ٖٕٜايً َ٘٤عَصٜ٢صْ سَهِْٔٝ
()722
ٔ ُِٜٓفٔك َٕ ٛٝأَِٜٛاي ُِِٜٗفٔ ٞضَبٔ ٢ٌٝائً٘٤
ا ٤يرَٔ ٜ
ثُِٖ ُٜ ٫تِبٔعَُ َٕ ٛا أِْٜفٜكٛٝا ََٓ٘ا  ٫َٚأٜذ ّ٣يُِِٜٗ
ف عَ ٫َٚ ِِ٢ًِٜٗٝ
أٜدِ ُسُِِٖ ٔعِٓ َد َزب ٫َٚ ِِ٢ٗٚخَْ ِٛ
ُٖ ِِ َٜشِصَُْ)727( َٕ ٛ
ٔ آََُٓٛا  ٫تُ ِبًٛٝٔٛا صَدَقاتٔهِِٝ
ٜا أَٜٜٗٗا اي٤رَٔ ٜ
ٔ َٚا ٞيأٜذ ٣نٜاي٤رُِٜٔٓ ٟفٔلُ َاي ُ٘ ٜز٥٢اَ٤
بٔايٚ َُٞ
ع  َُِٔٔ٪ُٜ ٫َٚبٔايًَٚ ٘ٔ ٤ا ٞي ّ٢ َِٛٝايٞآخٔس٢
ايٖٓا ٢
ب
فَ َُٜجً ُ٘ ٝنَُٜجَ  ٌ٢صَفٛٞا َ ٕ٣عً ِٜٔ٘ٝتُسا ْ
ٜفأٜصابَُ٘ ٚابٌْٔ فٜتَسَن ُ٘ ٜصًَٞداَٜ ٫ ٟكٞدٔزَُٕٚ
َُٖٔ ٕ٤ ٞا نٜطَبُٛا َٚايًَِٜٗ ٫ ُ٘٤دٟٔ
عًَ ٢غَ ِ
ٔ ()723
ا ٞيك َِّٜٛايٞهافٔسَ ٜ٢
ػِٛٝإُ َٜعٔدُن ُِ ٝايٜ ٞفكَ ٞس َٜ َٚأَُٞسُنِِ ٝ
اي ٖ
بٔايٞفٜشِػا َٔٚ ٤ايًَٜ ُ٘٤عٔدُنََ ِِ ٝػِفٔسَ َُِ٘ٓٔ ٠ٟ
ض ْع َعًٔ)728( ِْ ٝ
َٚفٜطَِٚ ٟ٬ايًٚ ُ٘ ٤ا ٔ
ٔ ِ٪ُٜتَ
ٔ َٜػا ُِ َََٚ ٤
ِ٪ُٜتٔ ٞايٞشٔهِ ََ ٜ١َُٞ
 ٞخَِٝسٟا نٜجٔرياََٚ ٟا
ايٞشٔهٜ ٜ١َُٞفكٜدِ أٚٝتٔ َ
ب ()729
 ٫أٚٝيٛٝا ا ٞيأٜيٞبا ٔ
َٜرٖن٤سُ إ٤ ٢
َٚ ٞإِٕ٢
إ ِٕ٢تُبِدُٚا ايصٖدَقاتٔ فٜٔٓعُٖٔا ٖٔ َ
خْ ِٝس يٜهِِٝ
تُدِفٖٛٝا َٚتُِ٪تَُٖٛا ايٝ ٞفكٜسا َ ٤فَ َُٜٛٗ
ض٦ٚٝاتٔهَٚ ِِٝايً ُ٘٤بُٔا
َُٜٚهٜفِّ ُس عَِٓهَ َِٔٔ ِِٝ
ري ()711
تَعِ ًَُ َٕٛٝخَبٔ ْ
ٔيًٝ ٞفكٜسا ٔ ٤اي٤رٔ َٜٔأٝسِصٔسُٚا فٔ ٞضَبٔ ٢ٌٝائً٘٤
ض
ط َتٝٔٛعُ َٕٛضَسِبٟا فٔ ٞا ٞيأِ ٜز ٢
ِ َٜ ٫
ٔ ايتٖعَ ٥ففٔ
َٜشِطَبُُُِٗ ايٞذأٌُٖ أٞ ٜغٓٔٝاَ َٔ َ٤
ط َ َٕ ًٛٝ٦ايٖٓاعَ
تَعِس٢ف ُِِٗٝبٔطُٔٝاُِِٖ ِ َٜ ٫
خِٝس ٣فٜإ ٖٕ٢ايً َ٘ ٤بٔ٘ٔ
إ٢يٞشافٟا ََٚا ُتِٓ ٔفكٛٝا َِٔٔ َ
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انيا٤
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نِٝ

ايٜ ٞفكٞسَ

َٜعٔدُ

نِٝ

ََػِفٔسَٟ٠

ِ٪ُٜتٔٞ

ايٞشٔهٜ١َُٞ

َٔ

ت٪تٛا

َٖا
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َعًٔ)714( ِْ ٝ
ُٜهًِّٜفُ
ُٜ ٫ه ًِّٜفُ ايًَْ ُ٘٤فٞطا ٟإُٚ ٤٫٢ضِعَٗا يٜٗا َا
ت َزبٖٓا ٫
نتَطَبَ ِ
نٜطَبَتِ َ َٚعًِٜٗٝا ََا ا ٞ
تُشٌَُٚ
ٛأْٞا َزبٖٓا ٫َٚ
خ ٜ
خرِْا إَْ ِٕ٢طٔٓٝا أ ِٚ ٜأِ ٜ
تُ٪ا ٔ
تَشٌُِِٔ َع ًِٜٓٝا إ٢صِسٟا نُٜا سَ ًَُٞتَ ُ٘ َعً٢ٜ
ٔ قِ ٜبًٔٓا َزبٖٓا  ٫َٚتُشَ ًُٓٞٚا َا ٫
ٔ َٔ ِ
ا ٤يرَٔ ٜ
طاق ٜ١ٜيٜٓا بٔ ٔ٘ َٚا ِعفُ َعٖٓا َٚاغٞفٔ ِس يٜٓا
َٚازِسَُِٓا أِْٜتَ ََْ٫ِٛا فٜاِْصُسِْا َعً٢ٜ
ٔ ()782
ا ٞيك ٢ِّٜٛايٞهافٔسَ ٜ٢
آٍ عُسإ
م
ٔ َٜكٛٝيَ َٕ ٛٝزبٖٓا إْٖٓ٢ا آََٖٓا فٜاغٞفٔسِ يٜٓا
5ا ٤يرَٔ ٜ
ب ايٖٓا ٢ز ()12
ذُُْٛبَٓا َٚقٔٓا عَرا َ
و ََ ِ
ٔ
و ايًُُٞ ٞؤ تُِ٪تٔ ٞايٜ ًُُٞ ٞ
5ق ٌ٢ ٝايًَ ُِٖٗ٤ائ ٜ
ٔ
تَػاَ َٚ ُ٤تِٓ ٢صعُ ايًُُٞ ٞو َُِٖٔٔ ٜتَػا َُٚ ٤تُعٔصٗ ََ ِ
دِٝسُ إْٖ٢وٜ
ى ايَ ٞ
تَػاُ َٚ ُ٤ت ٔرٍٗ ََِٔ تَػا ُ٤بَٔٝدٔ ٜ
 ٕ٤ ٞقٜدْٔ ٜس ()72
عًَ ٢ن ٌٚٝغَ ِ
ٔ أِٜٚئٝاٖ َٜ َِٔٔ َ٤تدٔر
د ٔر اي ََُِٕٛٓٔ٪ُُٞايٞهافٔسَ ٜ٢
َٜ ٫5تٖ ٔ
ٔ َٜفٞعٌَِ ذئوٜ ٜف ًِٜٝظَ
دُ ٕ٢ ٚائَٓٔ ِ٪ُُٞنيَ ِ َََٚ
 ٤ٕ ٞإ ٤٫٢أَ ِٕٜتتٖكٛٝا َُِِِٔٓٗ
ََٔٔ ايً ٔ٘٤فٔ ٞغَ ِ
شرٚزُن ُِ ٝايًَْ ُ٘٤فٞطَُ٘ َٚإ٢ي ٢ٜائً٘٤
تُكا َ َُٜٚ ٠ٟ
ري ()78
ايَُٞصٔ ُ
شرٚزُ
خِٝسَ ُٜ ٣
ٔ َ
 ََِّٜٛ2تَذٔ ُد نَْ ٌٗٝفٞظَ ٣ا عَ ًُٜٔتِ َٔ ِ
َُشِطَسٟا ََٚا عَ ًُٜٔتِ َِٔٔ ضُ ٤ٕ ٛتََٛدٗ ي ِٜٛأٖٕٜ
شرٚزُن ُِٝايًُ٘٤
َب َِٗٓٝا ََ ٚب ِ ُ٘ َٓٝأََٜدا ٟبَعٔٝدٟا َ َُٜٚ
َْفٞطَ ُ٘ َٚايًَ ُ٘ ٤زُ٩فْ بٔايٞعٔبا ٔد ()42
ت زَب ٚإَٚ ْٞٚ٢ضَ ِعتُٗا ضَ ُِٖٝتُ
ٜ 2فًُٖٜا َٚضَ َعتِٗا قايِ ٜ
أِْٝجَٚ ٢ايً ُ٘ ٤أِ ٜعً ُِٜبُٔا َٚضَعَتِ ٜ َٚيِٝظَ
ايرٖنٜسُ نٜايٞأِْٝجَٚ ٢إ ْٞٚ٢ضَ ُٖ ِٝتُٗا ََسََِِٜ
ػِٛٝإ٢
ٔ اي ٖ
َٚإ ْٞٚ٢أٝعٔٝرُٖا بٔوَٚ ٜذُزٖٜٚتَٗا َٔ َ
ايسٖدٔ)42( ِ٢ ٝ

تت٪تٞ

8

9

2

1
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ٜ2ف َتكٖ ٜبًٜٗا زَبٗٗا ٔبكٜبُ ٣ٍٛسَطََٔٚ ٣أَ ِْٜبتَٗا َْباتاٟ
نًُ٤ا دَخٌََ
سَطَٓاَٚ ٟنٜفًٜٗ٤ا شَنٜسٖٜ٢ا ٝ
ب َٚدَدَ ٔعِٓدَٖا
َع ًِٜٗٝا شَنٜسٖٜ٢ا ائُٞشِسا َ
ت َُٖٛ
و ٖرا قايِ ٜ
ز٢شِقٟا قاٍَ ٜا ََسِ َُِٜأ ٢ْٖٜئ ٜ
م ََِٔ َٜػاُ٤
ٔ ٔعِٓدٔ ايً ٘ٔ ٤إ ٕٖ ٢ايًَٜ َ٘ ٤سِشُ ُ
َٔ ِ
ب ()41
بٔ َػِٝس ٢سٔطا ٕ
ٍ آ َٜتُو ٜأ ٤٫ٜتُه ًَِِّٜادعٌ
ب ادِعٌَِ ئ ٞآ ١ٟ َٜقا َ
ٍ زَ ٚ
2قا َ
و
 ٫زََِصاَٚ ٟاذِنِ ٝس َزبٖ ٜ
ع ثَ٬ثَ ٜ١أٖٜٜا  ّ٣إ٤ ٢
ايٖٓا َ
َٚ ٞا ٞي٢إبِهاز)31( ٢
نٜجٔرياَٚ ٟضَبٚحِ بٔايٞعَػٔ ٚ

نٜفٌ٤

7

4

3

َُٜٚ 2عًَُُُِّ٘ ايٞهٔتابَ َٚايٞشٔهَٚ ١ٜ َُٞايتِٖٛزاٜ٠
َٚا ٞيإِْ ٢ذٔ)38( ٌَ ٝ

ُٜعًَُِِّ

و
 2إ٢ذِ قاٍَ ايًٜ ُ٘٤ا عٔٝط ٢إَُ ْٞٚ٢تََٛفِّٜ ٝ
ٔ
ٔ اي٤رَٔ ٜ
ََُٜٚٗٛٚ ٞسُىَ َٔ ٜ
َٚزافٔعُو ٜإ٢يٖ ٜ
ٔ اتٖبَعُٛى ٜفِٜٛمَ
نٜفٜسُٚا َٚداعٔ ٌُ اي٤رَٔ ٜ
ٞ
ٔ نٜفٜسُٚا إ٢ىل  ٢َِّٜٛا ٞيكٔٝاََ ٔ ١ثُِٖ إ٢يٖ ٜ
ا ٤يرَٔ ٜ
ن ِٓتُِِ فٔ٘ٔ ٝ
ََسِدٔعُه ِِٝفٜأٜسِهَ ُِٝب َِٓٝه ِِٝفُٔٝا ٝ
د َتًٔف)55( َٕ ٛٝ
تَ ِ
َُٜٛفِّٞ
ٔ آََُٓٛا َٚعًَُٔٛٝا ايصٖائشاتٔ
َٚ 2أَٖٜا اي٤رَٔ ٜ
ٜفَُٛٝفِّ ِِ٢ٗٝأٝدَُ ٛزُِِٖ َٚايًُٜ ٫ ُ٘ ٤شٔبٗ
ني ()51
ايع٤ائُٔ َ
نًَُٔ ٕ١ضَٛاٜ ٕ٤تٓدر
قٜ ٌِ 2ٝا ٜأٌَِٖ ايٞهٔتابٔ تَعايِٜٛا إ٢ىل ٜ
 ٫ايًُْ ٫َٚ َ٘ ٤ػِس٢ىٜ
َب َِٓٓٝا ََ ٚب َِٓٝه ِِٝأَْ ٤٫ٜعِبُ َد إ٤ ٢
درَ بَعِطُٓا بَعِطا ٟأٜزِبابٟا
غ٦ِٝاَٜ ٫َٚ ٟتٖ ٔ
بٔ٘ٔ َ
ٔ دُ ٢ٕٚايً ٔ٘٤فٜإ ِٕ٢تََٛيِٛ٤ا ٜفكٛٝيٛٝا اغَِٗدُٚا
َٔ ِ
ٔبأْٖٜا َُطًُُِٔ)23( َٕ ٛ
ِ٪ُٜتٔٞ
 ٫َٚ 2تَُُٛٓٔ ِ٪ا إ ٤٫٢ئَُِٔ تَ ٔب َع دَٜٔٓه ِِٝق ٌِٝإٖٕ٢
ايُٗٞدُٖ ٣دَ ٣ايً ٔ٘٤أِ٪ُٜ ِٕ ٜت ٢أٜسَدْ َٔجٌَِ َا
أٚٝتٔٝتُِِ أُٜ ِٚ ٜشادٗٛن ِِ ٝعِٔٓ َد َزبٚه ِِٝق ٌِٝإٖٕ٢
ٔ َٜػاَٚ ُ٤ايًُ٘٤
ايٞفٜطٌَِ ٔبٔ َٝد ايًِ٪ُٜ ٘ٔ ٤تِٔ ََ ٔ٘ٝ
اتٓبعٛا

5

2

1

8
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ثإ)
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ض ْع َعًٔ)14( ِْ ٝ
ٚا ٔ
ِ٪ُٜتٔٞ
َ 2ا نإَ ئبَػَس ٣أٔ ِ٪ُٜ ِٕ ٜت َُ٘ٝايً ُ٘٤ايٞهٔتابَ
ع نُْٛٛٝا
َٚايٞشُهَٚ َِ ٞايٓٗبُ ٠ٜ ٖٛثُِٖ َٜك ٍَٛٝئًٖٓا ٢
ٔ دُ ٢ٕٚايًَٚ ٔ٘٤يهِٔٔ نُْٛٛٝا
عٔبادا ٟئِ َٔ ٞ
ن ِٓتُ ِِ تُعًَُُِّ َٕٛايٞهٔتابَ َٚبُٔا
َزبٖا ْٔٚٝنيَ بُٔا ٝ
ن ِٓتُِِ تَدِ ُزضُ)19( َٕ ٛ
ٝ
تتٓدرٚا
درُٚا ائ٥٬َُٞه١ٜ ٜ
َٜ ٫َٚ 1أَُٞسَن ِِ ٝأ ِٕٜتَتٖ ٔ
َٚايٖٓبٔٚٝنيَ أٜزِبابٟا أَٜ ٜأَُٞسُن ِِٝبٔايٞهٝفٞس ٢بَعِدَ إ٢ذِ
طًُُٔ)82( َٕ ٛ
أِْ ٜتُ ِِ َُ ِ
َٜأَُٞسَ
1

1

انيا٤

امل٥٬ه١
نِِٝ

ايٞهٔتابَ

أزبابا
ملصدز
املٍٓٚ٪
درُٚا
(أَ ِٕٜتتٖ ٔ
ائ٥٬َُٞه)ٜ١ٜ

ٚايػايبُ يف "أْبأ" َٚا بعدٖا إٔ تُبٓ ٢يًُذٗ ،ٍٛفٝهْ ٕٛا٥بُ ايفاعٌَ ٢فعٛنيا
ت ضًُٟٝا زتتٗدا،"ٟ
ا٭َ ،ٍٚجٌ "أْٝبُ ِ٦
م ا٭ْدَيظَ".
ح طاز ْ
أٜثسُ ُٙفاعًٜٚ ،ٜ٘تذاٚش ٙإىل املفع ٍٛبَ٘ ،جٌ "فت َ
 ٖٛٚحيتاز إىل فاعٌ ٜفعً٘ َٚفع ٣ٍٛب٘ ٜكٜع عً.٘ٝ
ٜٚطُ ٢أٜطا" ،ٟايفعٌَ ايٛاقعَ" يٛقٛع٘ عً ٢املفع ٍٛب٘" ٚ ،ايفعٌَ اجملاٚشَ" جملاٚشت٘
ايفاعٌ إىل املفع ٍٛب٘.
ٚعَ٬ت٘ أٜ ِٕٜكبٌَ ٖا ٤ايطُري اييت تعٛد إىل املفع ٍٛبَ٘ ،جٌ "إدتٗد ايٛايب
فأنسَ٘ أٝضتاذ( ."ٙأَا ٖا ٤ايطُري اييت تعٛد إىل ايعسف ،أ ٚاملصدز ،ف ٬ته ٕٛد٫ي ١عً٢
تعد ٟايفعٌ إٕ ذتكت٘ .فا٭َ ٍٚجٌ " ّٜٛادتُع ١ضست٘"ٚ ،ايجاَْ ٞجٌ "جتٌُ بايفط١ًٝ
جتُ ٬نإ ٜتذًُ٘ ضًفو ايصاحل" .فانيا ٤يف املجاٍ ا٭ ٍٚيف َٛضع ْصب عً ٢أْٗا
َفع ٍٛف٘ٝ؛ ٚيف املجاٍ ايجاْ ٞيف َٛضع ْصب عً ٢أْٗا َفعًَٛ ٍٛل).

دـ َٗٓ -ر ايبشح:
املٓٗر املطتددّ يف ٖرا ايبشح ٖ ٛطسٜكٚ ١صفٚ .١ٝنإ إدسا ٤مجع ايبٝاْات
يف ٖرا ايبشح ٖ ٞدزاض ١املهتب َٔ ١ٝايكسإٓ ايهس ِٜباضتدداّ نتب إعساب ايكسإٓ َٓٗا
ادتد ٍٚيف إعساب ايكسإٓ ٚصسف٘ٚ ،ايهتب ايٓشَٗٓ ١ٜٛا غسح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيف ١ٝابٔ
َايو ٚداَع ايدزٚع ايعسبٚ ١ٝد ٌ٥٫اإلعذاشٚ ،ايهتب ايصسفَٗٓ ١ٝا نتاب ايصسف
٭ب ٞاذتطإ عً ٞبٔ ٖػاّ ايهٚ ْٞ٬ٝفتح ارتبري ايًٝٛف يػٝخ اإلض ّ٬ايػٝخ إبساِٖٝ
ايبٝذٛزٚ ٣سٌٓ املكصٛد يًػٝخ ستُد عًٝؼ ٚنتب ايتفطري ٚاملعادِ ٚايهتب اييت
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تتعًل باملط ١ً٦املبشٛث.١
أَا ارتٛٛات اييت ضًهٗا ايباسح يف ٖرا ايبشح فُٝا :ًٜٞ
 .1تعٝني َصدز ايبٝاْات:
ايبٝاْات ا٭ضاض ٖٞ ١ٝايكط ١ٝاييت تٛدد يف ايكسإٓ ايهس ِٜيف ا٫دتص٤
)1
ا٭ ٍٚإي ٞا٫دتص ٤ايجايح.
ايبٝاْات اإلضاف ٖٞ ١ٝايهتب ايٓشَٗٓ ١ٜٛا غسح ابٔ عك ٌٝعً ٢ا٭يف١ٝ
)7
٫بٔ َايو ٚداَع ايدزٚع ايعسب١ٝيًػٝخ َصٛف ٢ايػٜٝ٬ين ًَٚدص قٛاعد ايًػ١
ايعسب ١ٝيف٪اد ْعُٚ ١غريٖاٚ .ايهتب ايصسفَٗٓ ١ٝا نتاب ايصسف ٭ب ٞاذتطإ عً ٞبٔ
ٖػاّ ايهٚ ْٞ٬ٝفتح ارتبري ايًٝٛف يػٝخ اإلض ّ٬ايػٝخ ابساٖ ِٝايبٝذٛزٚ ٣سٌٓ
املكصٛد يًػٝخ ستُد عًٝؼ ٚغريٖاٚ .نتب ايتفطري ٚاملعادِ َٓٗا صف ٠ٛايتفاضري
حملُد عً ٞايصابٚ ْٞٛتٜٓٛس املكباع َٔ تفطري ابٔ عباع ٭ب ٢طاٖس بٔ ٜعكٛب
ٚغريُٖا ٚايهتب اييت تتعًل بايكط ١ٝاملبشٛث.١
أَا طسٜك ١مجع ايبٝاْات اييت اضتعًُٗا ايباسح فٗ ٛايدزاض ١املهتبٜ .١ٝعٓ ٢بإٔ
جيُع ايبٝاْات ٜٚكسأٖا َٛٚايعتٗا إَا أضاض ١ٝأ ٚإضاف.١ٝ
ٚايبٝاْات اييت سًًٗ١ا ايباسح ٖ ٞاآلٜات يف ايكسإٓ ايهس ِٜيف ا٫دتص ٤ا٭ ٍٚإيٞ
ا٫دتص ٤ايجايح اييت ناْت تدٍٓ عً ٢ايفعٌ املتعدٚ .٣عًُ ١ٝايباسح يف حتً ٌٝايبٝاْات
نُا :ًٜٞ
مجع َا ٜتعًل ب٘ ايبشح َٔ نتب إعساب ايكسإٓ ٚنتب ايٓشٛ
)1
ٚايصسف ٚنتب ايتفطري ٚاملعادِ ٚاملسادع اييت حيتاز إيٗٝا ايبشح.
َٛايع ١اآلٜات يف ايكسإٓ ايهس ِٜيف ا٫دتص ٤ا٭ ٍٚإي ٞا٫دتص ٤ايجايح
)7
باضتدداّ نتب إعساب ايكسإٓ ٚنتب ايٓشٚ ٛنتب ايصسف ٚنتب ايتفطري.
حتًَ ٌٝعإ ايفعٌ املتعد ٣باضتدداّ نتب ايتفطري.
)4

د -سٛاصٌ ايبشح
ادتد ٍٚيف اآلٜات اييت تتطُٔ ايفعٌ املتعدٟ
ايفعٌ

ززقِ اآل ١ٜاييت تتطُٔ ايفعٌ
املتعد٣
ٔ اتٖبَعُٛا ي ِٛ ٜأ ٖٕٜيٜٓا ٜسٟ
َٚ 1قاٍَ ا ٤يرَٔ ٜ
نٜسٖٜ ٟ٠ف َٓتَبَسٖٜأ َُِٔٓٗ ِِ نُٜا
و ُٜس ُِ ٢ٜٗ٢ايًُ٘٤
تَبَ ٖسُ٩ا َٖٔٓا نٜرئ ٜ
أٜعُِاي ُِِٜٗسَطَساتٕ َع ََٚ ِِ٢ًِٜٗٝا
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ٔ ايٖٓا ٢ز
ُِِٖ بٔداز٢دٔنيَ َٔ َ
()121

ززقِ

1

7

املعٓ٢

ايطٛز ٠ااآل ١ٜايفعٌ
املتعدٟ
اىل
َفعٛيني
فأنجس
دُيٓ٤اٚ ،أزغدْا،
اٖد
ايفاحت 2
ٚٚفكٓا إىل ايٛسٜل
٠
املطتكٚ ،ِٝثبتٓا
عً ٘ٝستًْ ٢كاى،
 ٖٛٚاإلض.ّ٬
أع٢ٛ
شادَ
ايبكس12 ٠

املصادز

ايتفطري املٝطس،
.17 : 1

طاٖس ٜطٛف

4

ايبكس٠

11

تَسَىٜ

صٖٝسَ
َ

3

ايبكس٠

77

دعٌ

صٖٝسَ
َ

ايبشس احملٝط87 :1 ،
ادتٛاٖس اذتطإ يف
تفطري ايكسإٓ17 :1 ،

5

ايبكس٠

75

زُش٢قٛٝا

أع٢ٛ

فتح ايكدٜس82 :1 ،

2

ايبكس٠

79

ضَ٣ٖٛ

خًل

حبس ايعً43 : 1 ،ّٛ

1

ايبكس٠

41

َعًَِ٤

َعًَِ ٤

طاٖس ٜطٛف789 :

8

ايبكس٠

39

َٜطََُُٕٛٛ

ٜعربٕٛ

9

ايبكس٠

51

ٚاعَدِْا

املٛاعد٠

حبس ايعً54 : 1 ،ّٛ
ايتأ ٌٜٚيف َعاْٞ
ايتٓصٌٜ

12

ايبكس٠

51

اتٖدَر

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف71 :

11

ايبكس٠

54

آ َتِٓٝا

أعٓٝٛا

حبس ايعً15 : 1 ،ّٛ

17

ايبكس٠

22

دَ َعًٓٞا

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف138 ،
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14

ايبكس٠

21

درُ
َتتٖ ٔ

دعٌ

ايهػاف99 :1 ،

13

ايبكس٠

14

ٜسٟ

عًِ

غٜٝ٬ين 75 :

15

ايبكس٠

81

آتٓٝا

أعٓٝٛا

َكاتٌ 27 :

12

ايبكس٠

92

جتدٕٓ

عًِ ٚاعتكد

11

ايبكس٠

122

عاٖدٚا

18

ايبكس٠

127

ٜعًُٕٛ١

سفغ ايػ٤ٞ
َٚساعات٘ سا ٫بعد
ساٍ
اعتكد

غٜٝ٬ين 71 :
ايساغب ا٭صفٗاْٞ
طاٖس ٜطٛف789 :

19

ايبكس٠

129

َٜسُدَٕٗٚ

صٖٝسَ
َ

عبد ايسمحٔ741 :1 ،

72

ايبكس٠

113

َٓع

َٓع

طاٖس ٜطٛف345 :

71

ايبكس٠

171

آتٓٝا

أعٓٝٛا

ابٔ عباع19 :1 ،

77

ايبكس٠

175

دعًٓا

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف138 :

74

ايبكس٠

175

درُٚا
اتٖ ٔ

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف71 :

73

ايبكس٠

172

ادِعٌَِ

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف138 :

75

ايبكس٠

178

ادِعٌَِ

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف138 :

72

ايبكس٠

178

أٜز٢

عًِ

ايصاب52 :1 ،ْٞٛ

71

ايبكس٠

179

ُٜعًَُِِّ

َعًَِ ٤

طاٖس ٜطٛف789 :

78

ايبكس٠

141

ٜهفٞ

ايٛقا١ٜ

ايصاب58 :1 ،ْٞٛ

79

ايبكس٠

134

دَ َعًٓٞا

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف71 :

42

ايبكس٠

133

ْٛي١نيٓ

صتعًٖٔ

(ايبٝطا)187 :1 ،ٟٚ

41

ايبكس٠

151

ٜعًِ١

َعًَِ٤

طاٖس ٜطٛف789 :

47

ايبكس٠

151

ٜعًِ١

َعًَِ٤

طاٖس ٜطٛف789 :

44

ايبكس٠

121

ٜسٟ

عًِ

غٜٝ٬ين 75 :

Dirasat Arabia

ايعدد ايسابع 7102

ايدزاضات ايًػٚ ١ٜٛايٓكد١ٜ

88

دزاضات عسب١ٝ

حتًٚ ٌٝظا٥ف ايفعٌ املتعد ٟإىل َفعٛيني فأنجس

43

ايبكس٠

112

أٜيٞفِٜٞ

ٚدد

ايبٝطا722 :1 ،ٟٚ

45

ايبكس٠

111

آتَ٢

أع٢ٛ

ايصاب11 :1 ،ْٞٛ

42

ايبكس٠

711

آتٞ

صٖٝسَ
َ

ايبٝطا733 :1 ،ٟٚ

41

ايبكس٠

715

ٜطأيٕٛ

طًب

طاٖس ٜطٛف773 :

48

ايبكس٠

773

َتذِ َعًٛٝا

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف138 :

49

ايبكس٠

741

درُٚا
َتتٖ ٔ

صٖٝسَ
َ

32

ايبكس٠

745

تٛاعدٚا

املٛاعد٠

31

ايبكس٠

731

شادَ

أع٢ٛ

طاٖس ٜطٛف71 :
ايتأ ٌٜٚيف َعاْٞ
ايتٓصٌٜ
طاٖس ٜطٛف

37

ايبكس٠

731

ِ٪ُٜتٔٞ

أع٢ٛ

ايصاب98 :1 ،ْٞٛ

34

ايبكس٠

751

آتا

أع٢ٛ

ايصاب99 :1 ،ْٞٛ

33

ايبكس٠

754

آ َتِٓٝا

أع٢ٛ

ايصاب122 :1 ،ْٞٛ

35

ايبكس٠

758

آت٢

أع٢ٛ

ايصاب124 :1 ،ْٞٛ

32

ايبكس٠

759

صتعٌ

صٖٝسَ
َ

ايصاب123 :1 ،ْٞٛ

31

ايبكس٠

722

أز

عًِ

غٜٝ٬ين 75 :

38

ايبكس٠

727

ُٜتِبٔعَُٕٛ

ٜعكبٕٛ

39

ايبكس٠

723

تَسَىٜ

صٖٝسَ
َ

ايصاب125 :1 ،ْٞٛ
ايبشس احملٝط

52

ايبكس٠

728

َٜعٔدُ

51

ايبكس٠

728

َٜعٔدُ

57

ايبكس٠

729

ِ٪ُٜتٔٞ

غا٥ع يف ارتري
ٚايػس
غا٥ع يف ارتري
ٚايػس
أع٢ٛ

ايبٝطا799 :1 ،ٟٚ

إمساع ٌٝسك91 :7 ،٢

54

ايبكس٠

711

ت٪تٛا

أع٢ٛ

ايبٝطا427 :1 ،ٟٚ

53

ايبكس٠

714

َٜشِطَبُ

ٜعِٓٗ

ايصاب128 :1 ،ْٞٛ
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55

ايبكس٠

782

ُٜهًِّٜفُ

اإل٬ٜف بايػ٤ٞ

ا٭صفٗاْٞ

52

ايبكس٠

782

تُشٌَُٚ

محٌ

ا٭صفٗاْٞ

51

آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ
آٍ
عُسإ

12

م

صتا

ايصاب172 :1 ،ْٞٛ

72

ت٪تٞ

أع٢ٛ

ايبٝطا444 :1 ،ٟٚ

78

َٜتٖدٔر

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف71 :

42

شرٚزُ
َ ُٜ

خيٛف

ايصاب173 :1 ،ْٞٛ

42

ضَ ُِٖٝتُ

َٛاٚع مسٞ

املٓٛز 223 :

41

نٜفٌ٤

اإل٬ٜف بايػ٤ٞ

ا٭صفٗاْٞ

31

ادعٌ

صٖٝسَ
َ

ا٭صفٗاْٞ

38

ُٜعًَُِِّ

َعًَِ ٤

طاٖس ٜطٛف789 :

55

اتٓبعٛا

قفا أثسٙ

ا٭صفٗاْٞ

51

َُٜٛفِّٞ

اير ٟبًؼ ايتُاّ

ا٭صفٗاْٞ

23

ٜتٓدر

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف71 :

14

ِ٪ُٜتٔٞ

أع٢ٛ

املساغ184 :4 ،٢

19

ِ٪ُٜتٔٞ

أع٢ٛ

ايصاب145 :1 ،ْٞٛ

82

تتٓدرٚا

صٖٝسَ
َ

طاٖس ٜطٛف71 :

82

َٜأَُٞسَ

أٜغاز عً ٘ٝبأَٜس

َصٛف٢

58
59
22
21
27
24
23
25
22
21
28
29
12
11
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ز .ادتد ٍٚعٔ َعين يفغ ايفعٌ املتعد ٟإىل َفعٛيني فأنجس

ٖـْ -تا٥ر ايبشح:
ٚبعد إٔ ٜتِ ايباسح ايبشح يف حتًٚ ٌٝظا٥ف ايفعٌ املتعد ٣إىل َفعٛيني
فأنجس َٚعاْ ٘ٝيف ايكسإٓ يف ادتص ٤ا٭ ٍٚإىل ادتص ٤ايجايح ،ففٖ ٞرا ايباب ٜسٜد
ايباسح إٔ ًٜدص َا حبح.نُا قد حبح ايباسح ،إٔ اٜيٞفٔعٌِ ايُُٞتَعَدٜٚإ٢يََ ٢ٜفٞعُِٛي٢ِٜٔٝ
٬ثَٔ١
فأنجس ف :ٖٞٚ )11( ٘ٝايفعٌ املتعد ٟإىل َفعٛيني  .12ايفعٌ اٜيُُ ٞتَعَد ٟٚإ٢ي ٢ٜثَ ٜ
صًَُُٗٝا َُبِتَدَأ َٚ ٠خَبَ ْس  ٚ71ايفعٌ املتعد ٟإىل
ََفٜا ٔع .1 ٌَِٝايفعٌ املتعد ٟإىل َفعٛيني أِ ٜ
صًَُُٗٝا َُ ِبتَدَأ َٚ ٟخَبَسّا .34
ظ أِ ٜ
َفعٛيني ٜيَ ِٝ

٬ثَََ ٔ١فٜا ٔع.1 ٌَ ِٝ
 ٚايفعٌ اٜيُُ ٞتَعَد ٟٚإ٢ي ٢ٜثَ ٜ

أَا املعين يف ايفعٌ املتعد ٣إىل َفعٛيني فأنجس (:ٖٞ ٚ )72
صٖٝسَ ،خًلَ ،عًٜ ،َِ٤عرب ،ٕٛاملٛاعد ،٠دعٌ ،عًِ ،سفغ ،اعتكدَٓ ،ع،
أعَ ،٢ٛ
ايٛقاٚ ،١ٜدد ،طًبٜ ،عكب ،ٕٛغا٥ع يف ارتري ٚايػس ،ظٔٓ ،اإل٬ٜف بايػ ،٤ٞمحٌ ،صتا،
قفا أثس ،ٙخيٛف ،أَٜسَٛ ،اٚع ،اإلمتاّ.

ا٫قرتاسات:
بعد َا قدّ ايباسح خ٬صٖ ١را ايتشً ٌٝاملرنٛز ،فُٝهٔ ايباسح إٔ ٜكدّ َا
خٛس بايباٍ َٔ ا٫قرتاسات ٖٞٚ ،نُا :ًٜٞ
إٔ ٜه ٕٛاي٬ٛب املطًُٜ ٕٛدزض ٕٛايًػ ١ايعسبٜٚ ١ٝفُْٗٗٛا  ،٭ِْٗ ٫
.1
ٜطتٝٛع ٕٛإٔ ٜتدًصٛا َٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف سٝاتِٗ ،نُا عسفٓا ،إٔ ايكسإٓ ايهسِٜ
ٚاذتدٜح ايػسٜف ٜٓـص ٕ٫بايًػ ١ايعسب.١ٝ
ٜٓبػ ٞي٬ٛب قطِ ايًػ ١ايعسب ١ٝإٔ ٜدزضٛا َاد٠ايفعٌ املتعدَٔ ٣
.7
ْاسٚ ١ٝظٝفت٘ َٚعٓا ٙستٜ ٢عًُٜٚ ٙٛفُٗ ٙٛيرتقَ ١ٝعسفتِٗ ايفعٌ املتعد ٣خصٛصا
ٚايٓش ٛعَُٛا.
إٔ ته ٕٛداَع ١إْدْٝٚطٝا ايرتب ١ٜٛتهٌُ املهتب ١املٛدٛد ٠بهتب
.4
َتٓٛع َٔ ١ايهتب ايًػ ١ايعسب ،١ٝخصٛصا عٔ نتب ايكٛاعد ٚعً ّٛايًػ ١ايعسب.١ٝ
ٚعً ٢ايباسح ايكادّ إٔ ٜبشح ٜٚطتُس ٖرا ايبشح يف ايباق ٢أدصا٤
.3
ايكسإٓ ايهس.ِٜ

املـسادــع:
بايًػـ ١ايعسب١ٝ
 -1ايكسإٓ ايهسِٜ
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-4
-3
-5
-2
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أب ٛايًٝح( .ب ٬ضٓ )١حبس ايعً .ّٛبريٚت :داز ايفهس
أب ٛسٝإ( .ب ٬ضٓ . )١ايبشس احملٝط .بريٚت :داز ايفهس
ابٔ عباع( .ب ٬ضٓ .)١تٜٓٛس املكباع .بريٚت :داز ايفهس
ابٔ عك( .ٌٝب ٬ضٓ .)١غسح ايعً١اَ ١ابٔ عك ٌٝعً ٢أيف ١ٝمجاٍ ايد ٜٔستُد بٔ عبد اهلل
بٔ َايو .مسازاْر :فطتها ايعً.١ٜٓٛ
ابٔ نجري .)1232( .تفطري ايكسإٓ ايعع ِٝاجملًد ا٭ .ٍٚبَ ٬هإ :داز ايسغاد اذتدٜج.١

 -1أمحد نسخ ،٢شنسٜا .)1998( .ايهايف يف عًِ ايتصسٜف .غازٚت :فطٓرت ٜٔفسضاتٛإ
إض.ّ٬
 -8ا٭صفٗاْ ،ٞايساغب( .ب ٬ضَٓ .)١فسدات غسٜب ايكسإٓ( .ايهتاب اإليهرتْٝٚه.)ٞ
 -9ا٭فػاْ ،ٞضعٝد( .ب ٬ضٓ .)١املٛدص يف قٛاعد ايًػ ١ايعسب .١ٝبريٚت :داز ايفهس.
 -12ايبٝذٛز ،ٟإبساٖ( .ِٝب ٬ضٓ .)١فتح ارتبري ايًٝٛف .ضٛزاباٜاَ :هتب ١ستُد بٔ أمحد بٔ
ْبٗإ ٚأ٫ٚد.ٙ
 -11اذتًيب ،ايطُني( .ب ٬ضٓ .)١ايدز املص ٕٛيف عًِ ايهتاب املهٓ .ٕٛدَػل :داز ايفهس.
 -17ادتازّ ،عًٚ ٢أَني َصٛف .)1119( .٢ايٓش ٛايٛاضح يف قٛاعد ايًػ ١ايعسب١ٝ
يًُسسً ١ا٫بتدا ١ٝ٥ادتص .4 ٤بريٚت :داز املعازف.
 -14ادتسداْ ،ٞعبد ايكاٖسٖ 1441( .ـ) .د ٌ٥٫اإلعذاش .بريٚت :داز املعسف.١
-13
-15
-12
-11
-18

-19

ادت٬يني( .ب ٬ضٓ .)١تفطري ايكسإٓ ايهس .ِٜبَ ٬هإ :غسن ١ايٓٛز آضٝا.
ايصسٖٚ ،ًٞٝب .)1998( .١ايتفطري املٓري يف ايعكٝدٚ ٠ايػسٜعٚ ١املٓٗر ا٫دتص .1 ٤دَػل :داز
ايفهس.
ايصشتػس( .ٟب ٬ضٓ .)١ايهػاف( .ايهتاب اإليهرتْٝٚه.)ٞ
غٗاب ايدٚ ٜٔأصدقا( .٘٥ب ٬ضٓ .)١ايًػ ١ايعسب ١ٝيًذاَعات اإلض ١َٝ٬ادتص .7 ٤باْدْٚر :غري
َٛبٛع.
مشظ ايد ،ٜٔد ٟد .)7224( .ٜٔدزاض ١تكابً ١ٝعٔ ايطُري بني ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ١
اإلْدْٝٚط ٚ ١ٝتطُٗٓٝا يف تعً ِٝايرتمج( .١ايسضاي ١يف قطِ تسب ١ٝايًػ ١ايعسب-١ٝ
داَع ١إْدْٝٚطٝا ايرتب )١ٜٛباْدْٚر :غري َٛبٛع.
ايصاب ،ْٞٛستُد عً .)1499( .ٞصف ٠ٛايتفاضري اجملًد ا٭ .ٍٚبريٚت :داز ايفهس.

 -72ايصاب ،ْٞٛستُد عً( .ٞب ٬ضٓ .)١زٚاْح ايبٝإ تفطري آٜات ا٭سهاّ َٔ ايكسإَٓ .ه١
املهسَ :١نً ١ٝايػسٜعٚ ١ايدزاض ١اإلض.١َٝ٬
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.دٝ داز ايسغ: دَػل.ٍٍٚ يف إعساب ايكسإٓ اجملًد ا٭ٚ ادتد.)1988( .دُٛ ست، صايف-71
١ٜٓ ايعصس١ املهتب:تٚ بري.ّ٬ تفطري ابٔ عبد ايط.)١ٓ ض٬ (ب.صٜ عبد ايعص-77
 داز:تٚ بري.ٕاٝايبٚ ٛايٓشٚ ّ ايًطإ يف ايصسف٬ ض.)١ٓ ض٬ (ب.ٖٔ غاٞ دسد،١ٝٛ ع-74
.ْٞزحيا
.١ٜٓ ايعصس١ املهتب:تٚ بري.١ٓٝع ايعسبٚ داَع ايدز.)7222( .٢فٛ َص،ينٜٝ٬ ايػ-73
١ٝ سطب َٓٗر َنت ا٭يف١ٝ ايعسب١ يًًػ١ٝاعد ا٭ضاضٛ ايك.) ٖـ1454( . أمحد،ٞ انيامش-75
.متاٚ أ١ها بسنَٝ ٓاٜ د: دانستا.بٔ َايو٫
. داز املػسم:تٚ بري.ّ٬ ا٭عٚ ١ املٓذد يف ايًػ.)1914( .____ -72
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:املودّك
اد أهفٙف ظلاٚحٕ" املوم ٓ٘ املوم" إىل ج٘ظٚوصأ ععز اهلل ُٗ٘ؼ يف ًغضظٙ
ٛحعاًى ًع املامٙ ٛٗفعى ظزاذ،ٞٚ ظزاذٞٙ٦ٗسهم عرب ص،ٕحٚ ًغضظ١ يف بِاٞوٚ ٗهٞوٚه
٘ثٚفنح عٙ ْٗأ، اسبامضٟ عوٛغقط املامٙ ْ أٟ قارص عوٛٗاسبامض مبِع٘ص مجاه
 ُؾط إىل ٗاقعًٛوِا عرب فعى رصاٚٗٓ٘ بشهم ؼب.ٛ املامٝ عرب١اً ٗصاّٚاسبامض ًحدف
 اسبامضٛ املامٞو٣ ًّ ُفػ اخحِاقاد ًٗضآِاد ٗأعُٛعاٙ  ًعافضٛ ٗاشحٌاعٛاعٚع
.ِاٚف
املووم:ٛٓٗ ،س٩اد ذوٙ٘حٕ املوم ٓو٘ املووم مبغوحٚٗ قز قزَ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ًغضظ
ٛٓٗ.ٞووز ٗرٗصٌٓووا يف اهوعةووٚٗ طآووز ٗعة،ّٝ عوظٛخ أبووٚٗب،ٕحٕ ٗصشوواي رٗهحووٚووضٖ ٗظاؽووٙٗٗط
. بؾلى أٗ بآخضٞوٚ ٗهٞوٚ ًّ عامل أهف هٞاد خاصشٚعاً ؽدقٚمج
Abstract
Investing one thousand and one night in the drama “ the king is the
king” by Sa’ad Allah Wanous
Sana’a Sha’lan
University of Jordan
Sa’ad Allah Wanous is trying to invest the tales of One thousand and
one nights in his drama “ The king is the king “ in building up his story
through a modern vision , and modern action dealing with the past and the
present with aesthetic perspective , to expose the present faults hiding
behind the theme he concluded from the past and by that he takes us from
vivid dramatical action to a political and sociological fact modern , suffers
from the same sultriness , same bets and same questions from the past\
. األردن، الجامعة األردنية
ٞٙ ٗاهِقزٞٙ٘اهزصاعاد اهوغ
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present inside of us.
Sa’d Allah Wanous presented his play “ The king is the king” in
these different levels : the king , his minister , and his courtier , Abu Azza,
Zahed , Obaid and their roles in the game , All these characters are different
characters from the world of one thousand and one night in one way or
another.

إط٩ه:ٞ
ٙؾلّى اهرتاس ًقزصًا أعاعًٚا ًّ ًقارص اإلبزاع ٗاهِؾاط اهفلضٗ ٜاسبناص ٜيف
اسبٚوا ٝاإلُغوواُٞٚذ إس ٙ ٨حعقوود ٗشوو٘ر فاعووى ًّ ٪ووً ٞووّ اً٪ووٍ رْٗ أْ جح٘افووى ًووع جضاذٔووا
بؾلى ًا ،قز جغحغضق ف ٕٚأٗ ذباٗصٖ أٗ دبابٕٔ أٗ ظح ٟجر٘ص عو.ٕٚ
ًّٗ امل٩ظغ أ ّْ اهرتاس ٓ٘ اهق ٌٞٚاهرابح ٞعِز ك ّى اًٍ٪ذ هشهم ِٔٙوى املةوزعْ٘
ًِوٕذ هٚعةّوضٗا ًوّ خ٩هوٕ عووّ ٗشو٘رٍٓٗ ،هٚقٌٚو٘ا اهقوو ٞبووا املاموٗ ٛاسباموضذ هوشا ٙعو ّز
اهرتاس ًقزصاً ًٌٔاً هلى أً ٞأشى ا٨جقاي اشبوّ٩ق بةِأ٢وا اسبنواصًٗ ،ٜوّ ٓوشا املِ وود
شووا ١آحٌوواَ اهؾووع٘ث برتاذٔوواٗ ،هع و ّى أخ ووض أؽوولاي آ٨حٌوواَ بوواهرتاس ًووّ ظٚووز إظٚوواٖ٦
ٗجفعٚوٕ ٘ٓ ،ا٪رث عاًٗ ٞاملغضح بؾلى خال (.)1
ٗقز ُٔى املغضظ ْ٘ٚاهعضث ًّ اهورتاس ًِوش بوز ١دبواصبٍٔ اٗ٪ىلٗ ،الوّ اهقو٘ي
إّْ اهحعاًى ًع اهرتاس متّ عو ٟعزً ٝغح٘ٙاد (.)2

املغح٘ ٠اٗ٪ي:
ٗارووووٕ ًضظوووو ٞاهوووضٗار اٗ٪ا٢وووى اهوووشٗ ّٙعو و٘ا ًوووظاط مجٔووو٘صٍٓ ًٗٚووووٕ ه٩عوووحٌحاع
حبلاٙاد عوِرتٗ ٝأهوف هٚووٗ ٞهٚووٓ ،ٗ ٞوا ،مبوا فٔٚوا ًوّ ًغواًضٗ ٝخٚوايً ،روى ًغوضظ ٞٚأبو٘
اسبغووّ املغ ّفووى :ملوواصْٗ اهِ ّقوواـًٗ ،غووضظٓ ٞٚوواصْٗ اهضؽووٚز ًووع ا ً٪و ،ووا ٗ ،ق و٘د اهقووو٘ث
٪محز أب ٛخوٚى اهقةاُ.ٛ

املغح٘ ٠اهراُ:ٛ
ٗف ٕٚؼبواٗي اهلاجوت أْ ٙحقوضّو ب٘قوا٢ع اهورتاس حبٚوز ٙلوْ٘ هوٕ رٗص يف فوٚاٞ،
فلض املغوضظً ٞٚوّ اهِاظٚو ٞا٨شحٌاعٚوٗ ٞاهفوغوفٗ ،ٞٚارّوى ا٨دبواٖ اهغٚاعوً ٛغوضظٞٚ
ًغووٌاص شعووا هعووو ٛأمحووز بلوور ًٗ ،غووضظ ٞٚأٓووى اهلٔووف ًٗغووضظ ٞٚؽوؤضطار هح٘فٚوود
اسبل.ٍٚ

املغح٘ ٠اهراهز:
ٗيف ٓوشا املغوح٘ٙ ٠وأج ٛاهحعاًوى ًوع اهورتاس هحقوز ٍٙطواسط ًح و٘ص ٝيف اعووحدزاَ
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ا٪ؽلاي ٗاهع٘آض اهرتاذٙٗ .ٞٚقزَّ هِا اهزكح٘ص إبضآ ٍٚاهغوعافا يف كحابوٕ (املغوضظٞٚ
اهعضبٗ ٞٚاهورتاس) صبٌ٘عوً ٞوّ املغوضظٚاد اهوم جعاًووخ ًوع اهورتاس بؾولى ًحٌٚوظً ،روى
ًغضظ ٞٚاهظٙوض عوامل ٪هفوضر فوضطًٗ ،غوضظ ٞٚؽؤضطار هعظٙوظ أباظوًٗ ،ٞغوضظ ٞٚظو٩ق
بغزار ٪هفضر فضط (.)3
ٗاهوورتاس املتغووحزع ٟيف املغووضح اهعضبوو ٛاسبووزٙز ٙحِوو٘ع ،فٚغووحزع ٟاهوورتاس اهووزٙ
ٗاهغ  ٝاهؾعةٗ ٞٚاسبلا ٞٙاهؾعة ... ٞٚاخل.
ٗهلِّٕ ٙغٌّ بؾلى خال عو ٟظغاث اهورتاس اهؾوع ٗ ،اهورتاس اهؾوع "ًقو وح
ؽاًى ُ وقٕ هِع بٕ عاملوًا ًحؾوابلًا ًوّ املو٘صٗس اسبنواصٗ ،ٜاهةقاٙوا اهغوو٘كٗ ٞٚاهق٘هٚوٞ
اهم بقٚخ عرب اهحاصٙخٗ ،عرب اُ٨حقاي ًّ ب٣ٚو ٞإىل ب٣ٚوًٗ ،ٞوّ ًلواْ إىل ًلواْ يف اهنوٌ
اهعضب ٛهإلُغاْ اسبامض ٘ٓٗ ،بٔشا ًق وح ٙنٍّ اهف٘هلو٘ص اهِفع ٛأٗ اهف٘هلوو٘ص املٌواصؼ،
ٗع٘ا ١ظ ّى عو ٟهغحٕ اهفقع ،ٟأَ ذب٘ي إىل اهعاًٚواد املدحوفو ٞاهغوا٢ز ٝيف كوىّ ب٣ٚوً ٞوّ
ٓشٖ اهة٣ٚاد" (.)4
ٗ٩ٙظووغ أ ّْ اهوورتاس اهؾووع هووٚػ قافووضاً عووو ٟطةقوو ٞاهعوو٘اَ ًووّ اهؾووعت ،كٌووا
ٙعّ اهوةع ،،بوى ٓو٘ جعوة عوّ اهؾوعت بلو ّى طةقاجوٕ ًٗ٘ٚهوٕ اهؾدقوٞٚذ هوشهم ظبوز أ ّْ
كحّواث املغووضح ج٘شٔو٘ا عبوو٘ اهورتاس اهعضبوو ،ٛجضاذووٕ اهؾوع اهووشٙ ٜحٌرّوى صٗح اهؾووعت ،ذووٍ
قاً٘ا بقٔضٖ يف ق٘اهت شزٙز ٝجفغّضٖ يف م٘ٗ ١عٗ ٍٔٚفلضٍٓ ٗقناٙآٍ املعافض.)5( ٝ
" ٗبووشا جلووْ٘ اتوواٗ٨د اهِاشعوو ٞيف اعووحؤاَ ٗج٘ظٚووف اهوورتاس اهؾووعتٓ ،وو ٛجوووم
اتوواٗ٨د اهووم جحغووٍ بلوور ًووّ امل٘موو٘عً ٞٚووّ ظٚووز ا٨هحووظاَ وو٘ٓض اهعِافووض اهرتاذٚووٞ
ٗر٨٨جٔاٗ ،يف اكحغاث ٓشٖ اهعِافض بعزًا ٗجفغ ًا شزٙزاً ٙ ،ضح ًوّ خ٩هوٕ املةوزع ٗشٔوٞ
ُعضٖ يف ٗاقعٕ املعاـًٗ ،عربًا عّ أظٗ َ٩قناٙا مجاعحٕ ،رْٗ املغاؼ ٘ٓض ًٗقوزاقٞٚ
اهعِقض اهرتاذ.)6( "ٛ
ٗج٘ظٚووف أهووف هٚوووٗ ٞهٚووو ٞيف املغووضح اهعضبوو ٛاملعافووض هووٚػ صبووضر رعوو٘ ٝإىل
اهرتاس ،بى ٓ٘ ص ٞٙ٦ظزاذٗ ،ٞٚفعى ظزاذٙ ٛحعاًى ًع اهِق٘ل اهرتاذ ٞٚمبِع٘ص مجاهٛ
شزٙووز ( ،)7كٌووا ٓوو٘ اسبوواي يف ًغووضظٚاد أهفضٙووز فووضط ،عووظ اهووز ّٙاملووزُ ،ٛفوو٩ح عةووز
اهقة٘صٗ ،ععز اهلل ُّٗ٘ؼ.
ٗٓووشا اهح٘ظٚووف اهرتاذوو ٛيف املغووضح املعافووض ؼبٚوووٕ إىل ٗاقوع عٚاعووٗ ٛاشحٌوواعٛ
ًعافووض ،فوواْ كاُووخ أهووف هٚوووٗ ٞهٚووو ٞيف ُغوود ظلوواٗ ٛ٢صٗا٢ووً ٛنووٗ ٟاُحٔوو ،ٟفووا ّْ يف
ظلاٙاجٔا قٌٚوًا ظنواص ٞٙالوّ أْ ج وضح يف املغوضح املعافوضًٗ ،وّ خو٩ي ٓوشٖ اهقوٙ ٍٚوح ٍّ
اهةعز عّ بزٙى ظناصٗ ٜإُغاُ.)8( ٛ
ٗاهلحّواث املغوضظ ْ٘ٚاهعوضث مل ِٙصعوو٘ا يف اهغو٘ل يف أعٌواق ُووك أهوف هٚووٗ ٞهٚوووٞ
ٗاعحِةاط ًفآ ٍٚإُغاُ ٞٚؽاًوٗ )9( ًِٕ ٞفد ق٘اُا اهةِا ١املغضظ ٛاهوشٙ ٜحغوش ٠ساجٚواً ًوّ
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اهرتاس ،باه ضٙق ٞاهم جفضمٔا ق٘اُ ِٕٚاشباف ،ٞفٙ ٩قةوى بوأْ اوو ٟعوٚوٕ اهورتاس ًقزًو ٞأٗ
ُحٚص.)11( ٞ
"ٗإّْ ج ٘ٙع امل٘صٗس ا٪ربوٗ ٛاهحواصؽب ٛيف ُوك ًعافوض -أّٙوا كواْ ًغوضظ ٞٚأٗ
صٗاٙوو ٞأٗ أ ٜشووِػ خووضٙ -ؾ ولّى صكٚووظ ٝاشبووود اهف و ؽووض ٞ ٙأْ ٙلووْ٘ ٓووشا اهح ٘ٙووع
إبزاعًٚا رْٗ ًغوخ اهورتاس أٗ اهوز٨٨د اهضًظٙو ٞأٗ ا٪عو ٘ص ٞٙهوٕٗ .إ ّْ ا٪ؽوٚاٗ ١اسبو٘ارس
اهم ُضآا عو ٟاملغضح ُزصن أْ ًّ ٗصأ٢ا أؽٚا ،١أٗ ٓلشا ِٙةغ ٛأْ ٙلْ٘ اً٪وض ،فاهعاًوى
املغضظٙ ٛحٌرّى يف ذبقٚد ٓش ّٙاهعِقض :ّٙاهعِقض اهعٌوٗ ٛاهعِقض اإلرصاك.)11( "ٛ

ًغضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ٗاهرتاس:
"ٙر املغضح اهعضب ٛاهضآّ مجو ًّ ٞا٪ع٣و ٞاهلاًو ٞعوّ ً٘مو٘عاد املغوضظٞٚ
اهعضب ٞٚاملعافضٗ ،ٝطضا٢د جِاٗهلا هوٌؾل٩د ٗا٪ظزاس اهم دبض ٠يف اهةِوا ١ا٨شحٌواعٛ
اهعضب ٛراخى أُغاقٕ ا٨شحٌاعٗ ٞٚاهغٚاعٗ ٞٚاهرقاف.)12( "ٞٚ
"ٗإ ّْ أٍٓ ًوا اٚوظ املغوضح اهعضبو ٛاسبوزٙز أُوٕ ًغوضح دبوض ٙبواملعِ ٟاهعواَ ،إس
هٚػ ِٓان فٚغ ؽلو ٞٚشآظ ٝأًاَ اهلاجتِٓ ًّٗ ،ا عو ٕٚأْ ٙزخى يف باث اهحصضٙوت يف
عةٚى فٚا ٞ،دبضبحٕ" (ٗ ،)13قوز أرصن عوعز اهلل ُّٗو٘ؼ أٌٓٚو ٞاهورتاس يف بِوا ١اهحصضبوٞ
املغضظٗ ،ٞٚيف سهم ٙق٘ي اهلاجت عٌض اه اهت "هعوىّ دبضبو ٞعوعز اهلل ُّٗو٘ؼ هإلفوارً ٝوّ
اهرتاس يف املغضح جعزّ ًّ أفنى ٓشٖ اهحصاصث مجٚعاً" (.)14
ًٗغووضظ ٞٚاملوووم ٓوو٘ املوووم ًووّ أبووضط دبوواصث عووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ يف ج٘ظٚووف اهوورتاس
اهؾع يف املغضح ٛٓٗ ،املغضظ ٞٚاشباًغ ٞهغعز اهلل يف ًغ جٕ املغضظٗ ،ٞٚقوز أظبظٓوا
عوواَ ٙٗ ،1978قوو٘ي عووو ٛاهضاعووً" ٛغووضظ ٞٚاملوووم ٓوو٘ املوووم جعحوورب (جع وزّ) يف صأٙوو ٛأعووشث
اصجؾاف ٞاصجؾفٔا كاجت ًغضظ ٛعضب ًّ ٛإصس أهف هٚوٗ ٞهٚو ٛٓٗ ،ٞإىل ٓشا أظغّ ًوا
قووزَ ظحوو ٟا ْ٬هح ٘ٙووع جووضاس أهووف هٚوووٗ ٞهٚوووٗ ،ٞاُحؾوواهٕ ًووّ مجوو٘ر املاموو ٛإىل ظٙ٘ٚووٞ
اسبامض أٗ عضع ٞاُزفاعٕ ذٍ ج٘ظٚفٕ ًّ بعز شبزً ٞصعاه ٞعٚاع.)15( "ٞٚ
ٗٙووض ٠عووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ اسبضكوو ٞاملغووضظ ٞٚأفق واً ٗاعووعاً ه٩خحٚوواص ٗاهحصضٙووت،
ٗٙق٘ي يف ٓشا اجملاي ً٧كزاً أٌٓ ٞٚاهرتاس اهؾع " :كٌا أّْ هزٔٙا إصذاً ًِٚ،ا ًّ ا٪ؽلاي
ٗأطوواط اهحعووة اهؾووعة ٞٚالِٔووا اإلفووارًِٔ ٝووآٗ ،وو ٛظحٌ وًا عحغووحفٚز ًِٔوواٗ ،ج٘ظفٔووا
ب ضٙق ٞأشوزٗ ٠أعووٍ ًوّ جووم اهوم ٙحةعٔوا أٗه٣وم اهوشٙ ّٙضٙوزْٗ أْ ٙةِو٘ا ذقافو ً ٞعووٟ
اهفولو٘ص ،أٗ ٙع٘م٘ا ُققاً ذقافٚاً ٗظنواصٙاً برتًو ٍٚاهفولوو٘ص ،فواهفولو٘ص يف ظضكحِوا هوٕ
قٌٚوو ٞأخووضٗٗ ٠ظٚفوو ٞطبحوفوو ،ٞفةقووزص ًووا ٙوووحعٍ ًووع املنووٌْ٘ٗ ،ؼب ّقوود بؾوولى أفنووى
ٗفوو٘ي ٓووشا املنووٌْ٘ إىل أسٓوواْ املحفووضشا ،الووّ اإلفووارًِ ٝووٕٗ ،ج٘ظٚفووٕ ،أ ًّووا اعووحؤإً
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هزٗاع ؽلوٗ ٞٚع ع ٞٚفشهم ً ،قة٘ي" (.)16
ٗقز قاي ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ًعربًا عّ صأ ٕٙخبق٘ل اهحعاًوى ًوع اهورتاس ٗجأفوٚى
املغضح ،٨" :مل رب ض بةاهً ٛغأه ٞجأفٚى املغضح عرب اخحٚواص ظلاٙو ٞؽوعة ،ٞٚصمبوا خ وض
بةاه ٛأْ أعحؤٍ إظز ٠ظلاٙاد اهرتاسٓٗ ،شا ٗامح شزاً يف (اهفٚى ٙا ًووم اهظًواْ) ،فٔوشا
الّ أْ ؼبقّد ه ٛفضفٞذ هلوٙ ٛحأًّوى ازبٌٔو٘ص أًر٘هوٙ ٞعضفٔوا أكروض عٌقواً ،أ ٜأُّوٕ ٨
٧ٙخش بق ٗص ٝاسبلاٞٙذ ٙ ٨ ُٕ٪عضفٔا ًغةقاًٗ ،إٌُّا ٙلوْ٘ اهعوض باهِغوة ٞهوٕ فضفوٞ
هحأًى اسبلاٗ ٞٙذبزٙز اهعرب ٝاملغحدوقًِٔ ٞا" (.)17

با ٙز ّٜاملغضظ:ٞٚ
يف ًغووضظ ٞٚاملوووم ٓوو٘ املوووم رصؼ عٚاعووٗ ٛامووحٓٗ ،وو٘ أّْ جغو ا٪فووضار ٙ ٨غ ّٚووض
ح ازبغوَ٘ٗ ،جوٌوع اه٘شوٖ٘
اُ٪عٌٗ ،ٞإٌُّا عو ٟاُ٪عٌ ٞأْ جغّٚض ًوّ ق٘اعوزٓا ،ظحو ٟجقو س
باهةؾض كٌا كاْ اهِاؼ يف عابد اهظًاْ.
فاملغضظ ٞٚكٌوا ٙقو٘ي ُّٗو٘ؼ ٓو" ٛهعةو ٞجؾدٚقو ٞٚهحعوٚوى بِٚو ٞاهغوو  ٞيف
أُعٌ ٞاهحِلض ٗاملولٙٗ )18( "ٞٚضار بأُعٌو ٞاهحِلوض ٗاملولٚو ٞاجملحٌعواد اه ةقٚو ٨ ٞعوٌٚا
اهربش٘اطٙوواد املعافووض ٝعغوولض ٞٙكاُووخ أَ ٗ .)19( ٨اسبقٚقوو ٞأّْ ٗ ُّوو٘ؼ ًووّ راخووى ٓووشا
اهِك ًّٗ خاصشٕ ٙفنح ًغاٗ ٥اهِعاَ اه ةقٙٗ ،ٛز ّٙصًو٘طٖ ًحوأذضاً مبق٘هو ٞكواصي
ًوواصكػ اهؾوؤ " :ٝإ ّْ اهضأةاهٚوو ٞربووود ظ ّفوواص قربٓ وا بِفغوؤا أٗ ص ٌ،وًا عِٔوواٗ ،هلِّٔووا
ذبوواٗي أْ جوور املل ّوووف بٔووشٖ املٌٔوو ٞاهحاصؽبٚوو ٞعووّ عظًووٕ ،فحنووع أًوواَ اهربٗهٚحاصٙووا –
اه ةق ٞاهعاًو -ٞطاسط ًّ صبحٌعاد أع ٘ص ٞٙمل ج٘شز ٗهّ ج٘شز ً٘ٙاً ،بى ٓو ٛصبوضر
أقِع ٞجنعٔا اهضأةاه ٞٚعوٗ ٟشٔٔا هحدفُ ٛفغٔاٗ ،ربزع اه ةق ٞاهعاًو ٞبٔا" (.)21
"إ ٨أ ّْ ًغوضظ ٞٚاملوووم ٓوو٘ املوووم هغووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ هٚغووخ ًغووضظًا عٚاعووًٚا حبحواً،
ظح ٟإْ ظاٗهخ ذبوٚى بِ ٞٚاهغو  ،ٞراخى أُعٌ ٞاهحِل املول ،ٞٚبوى ٓو ٛضباٗهو ٞشوارٝ
هح ٘ٙع جضاس أهف هٚوٗ ٞهٚو ٞيف املغضح املعافض" (.)21
ٗاملغضظ ٞٚجةزأٗ ،مث ٞذباٗي جِعُ ٍٚفغٔاٗ ،ج٧كّز هوٌحفضط أ ّْ ًوا عو٘و ٙوضاٖ
ٓ٘ هعة "ٞعةٚزًِ :ارٙاً ٗعط اهن٘ما ٛٓ :١هعة!ٞ
أب٘ عظّ ٛٓ :ٝهعة.ٞ
املوم :عبّ ُوعت" (.)22
ٗٙلووْ٘ بووا أفووضار ازب٘قوو– ٞعووزا ؽدقوٚاد املغووضظ ٞٚاهةوواصط -ٝؽوؤةِزص اهحصوواص
ٗاهؾووٚخ طووٕٗ ،كٌٓ٩ووا ؼبٌووى بعوو ،اهووزً ٟؼبضكٔووا خبٚوو٘ط .فاملؾوؤز إسْ ٙةووزأ ًرووى
ًغوووضظ ٞٚعضا٢غووو ٨ٗ ...ٞٚجوةوووز ازب٘قووو ٞأْ جةوووزأ يف اهوعوووتٙٗ ،لحؾوووف اهِووواؼ أ ّْ اهوعوووت
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ًغٌ٘ح بٕ ،بٌِٚا ٙوضر اهغوّٚاو بق٘هوٕ" :بوى "ِو٘ع" (ُٗ )23عوضو أّْ اسبوضث بوا املغوٌ٘ح
ف عوّ اه ووتُٗ ،عوضو
ٗاملٌِو٘ع قزاو ٞقوز ا٪طي ،فو ٩اه غواٙ ٝغوٌعْ٘ ٨ٗ ،اهوزٌٓا ١جلو ّ
أٙنًا أ ّْ اشبٚاي ًغٌ٘ح بوًٕٗ ،وّ ِٓوا جةوزأ اهوعةو ٞاهوم دبوشث إهٔٚوا أبو٘ عوظّٗ ٝاملووم ًعواً،
هعة ٞاهحشكضٗ ،إرّعا ١اً٨حٚاط.
ٗجِحٔوو ٛاملغووضظ ٞٚكٌووا بووزأد ،أفووضار ازب٘قووً ٞووع املوووم ازبزٙووز ٗاهؾووٚخ طووٕ
ٗؽٔةِزص اهحصاص يف اهضكّ املقابىٗ ،املوم ا٪فوٙ ٛق٘ي" :ق٘ه٘ا  ...كاُخ هعةٗ ،ٞاملوم ٓ٘
املوم ،أُا ٓ٘ ٘ٓ ،أُاٙٗ .ض ّر املوم ازبزٙز:
هعةٞ؟ صمبا كاُخ هعة( ٞهلص ٞإفزاص اٗ٪اًض ًّ ا ْ٬فقاعزاً):
اهوعت "ِ٘ع
ٗاهٍ٘ٓ "ِ٘ع
ٗاسبوٍ "ِ٘ع
طآزٗ :ظح ٟه٘ جغّٚض املوم فا ّْ اه ضٙد اه٘ظٚوز ٝاملٌلِو ٞأًواَ املووم ٓو ٛاإلصٓواث
ٗاملظٙز ًّ اإلصٓاث.
عةٚزِٙ :ةغ ٛأْ ُح٘اقخ ًع اهوععُ ٨ ،ٞةلّض ُٗ٨حأخض.
عةٚز :إُّٔا هٚغخ بعٚز ٝعو ٟك ّى ظاي ()24
ِٗٓا ؽبوع املٌروْ٘ ً٩بغٍٔ٘ٙٗ ،طعْ٘ عو ٟؽلى ك٘صؼ ،ؽباطت املحفضشا،
ٗؼبل ٛهلٍ ظلا ٞٙازبٌاع ٞاهم ماقخ حبٚاجٔاٗ ،اؽحعى ،نةٔا ،فأكوخ ًوٚلٔا.

أهف هٚوٗ ٞهٚو ٞيف ًغضظ ٞٚاملوم ٓ٘ املوم:
هقووز اعووح٘ظ ٟعووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ ًغووضظٚحٕ ًووّ ظلوواٙحا ًووّ ظلاٙوواد أهووف هٚوووٞ
ٗهٚو ًّٗ ،ٞاملعوضٗو أ ّْ ٓواصْٗ اهضؽوٚز يف ظلاٙواد أهوف هٚووٗ ٞهٚووٙ ٞنوصضٗ ،أًواَ ٓوشٖ
اسباه ٞإًّا أْ ٙزع٘ ُزااً هٚغاًضٖ ،أٗ خوٚعاً هٚغوٗ ،ٕٚإًّا أْ ؽبضط ًحِلضاً يف ط ٜاهحصّاص
ٓ٘ ٗٗطٙضٖ شعفض اهربًلٗ ،ٛعٚافٕ ًغضٗصٗ ،أظٚاُاً ُزإ أب٘ ُّ٘اؼ (.)25
ٗهقووز اعووحفار عووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ ًووّ بِٚوو ٞاشبووضٗط اهحِلضٙووٓ ٞووشٖ ،ففوو ٛإظووز٠
٩
اسبلاٙوواد ؽبووضط ٓوواصْٗ اهضؽووٚز ًووع ٗطٙووضٖ شعفووض ًحف ّقووزًا اهضعٚوو ٞهوو ،ً٩ٚفٚغووٌع صش و ً
ٙقوو٘ي ٖ " :هوو٘ كِووخ ًول وًا ٪قٌووخ اهعووزي بووا اهِوواؼ ٗفعوووخ كووشا ٗكووشا  )26( ..فٚق وضّص
اشبوٚف ٞأْ ٙأخوشٖ إىل ققوضٖٗ ،أْ ػبعوى ًِوٕ خوٚفو ٞهٚوَ٘ ٗاظوز إىل خوض اسبلاٙوٗ .ٞيف
ظلاٙوو ٞأخووض ٠ؽبووضط ٓوواصْٗ اهضؽووٚزٙٗ ،حدووش هِفغووٕ ٗطٙووضاً ٗعووٚافاًٙٗ ،ووحقّ اهووزٗص ظحووٟ
هٚعاٗص ٓاصْٗ اهضؽٚز إْ كاْ ًا ٙضاٖ ٓ٘ ُفغٕ (.)27

ظةل ٞاملغضظ:ٞٚ
ذبل ٛاملغضظ ٞٚظلاً ٞٙوم ًو٘يٙ ،غٌّ ٟفدض اهز ّٙامللاِٙٗ ،وظي ًوع ٗطٙوضٖ
ًحِلض ّٙإىل أطق ٞاملزِٞٙذ هلٙ ٛضّٗح عّ ُفغٕٗ ،ػبز جغو ٞٚكة  ٝيف طٙاص ٝصشى فق
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صوواص ٗاهؾووٚخ
صبِووْ٘ ٙووزع ٟأبوو٘ عوظّ ،ٝؼبوووٍ باملوووم ٗاهغووو ٞذ كووٙ ٛرووأص ًووّ ؽوؤةِزص اهح ّ
املحغةةا يف إف٩عٕ ،بٌِٚا جِاكزٖ طٗشحٕٙٗ ،غدض ًِٕ خارًٕ عضقو٘ث ،اه واًع ب٘فواي
ابِحٕ عظّ.ٝ
ٗرب وض هوٌووم فلووض" ٝحعوً ،ٞوواسا هو٘ خوزّص ٗٗطٙووضٖ سهوم املغ ّفووىٗ ،أهةغواٖ ذٚوواث
املوم ،ذٍ ٗمعاٖ يف اهققض ظاكًٌا هٗ َ٘ٚاظز؟ أٙؤً ٞظهوً ٞغووٗ ،ٞٚأٙو ٞرٓؾو ٞفواعقٞ
عحزثّ با اسباؽ ٞٚظا ٙوععْ٘ اهغضٙت ا٪بوٕ يف ط ٜاملوم؟ ٗٙفعى ٗٗطٙضٖ سهوم بغٚوٞ
اهنعم.
ٗهلّ اً٘٪ص جِقوت عِزًا ٙغحٚقغ أب٘ عظّ ٝهٚصز ُفغٕ ًولا ،فٚأخش باهحقضو
ٗكإُّٔ ًوم ًِش أْ ٗهوزٙٗ ،نوضث عووٙ ٟوز اهلو ّى بٚوز ًوّ ظزٙوزٗ ،اهغضٙوت أْ  ٨أظوزًا يف
اهققض ٙوعغ إُّٔ هٚػ املوم اسبقٚق ،ٛبى اهل ّى ٙعاًوٕ باظرتاَ ظح ٟاملولٗ ،ٞػبز اهو٘طٙض
 ٩أقووً٘ ٠ووّ املوووم اسبقٚقووو ،ٛفٚغووحع ًووّ عضقوو٘ث بظجوووٕ،
بووضب يف املوووم اهظا٢ووف بوووزً ٙ
ٗؽبضشٕ ففض اهٚز.ّٙ
ٗعِزًا متروى أَ عوظّ ٝأًواَ طٗشٔوا ٗعوظّ ٝأًواَ أبٔٚوا ٙ ٨حعوضو عؤٌٚوا أبو٘ عوظّ،ٝ
ٗبوووزً ً٨وووّ أْ ِٙقوووضٌٓا عوووو ٟاهؾووؤةِزص ٗاهؾوووٚخٙ ،وووزافع عوووّ اهعووواملا اهووووش ّٙأفوووةعا
رعاًحا سبلٌ ٞاهةاطىٗ ،بشهم ٙلْ٘ أب٘ عظّ ٝاملغفى قز جِلض ظح ٟهِفغوٕ ،ذوٍ بعوز سهوم
ٙقزص ظلٌٕ عو ٟأب ٛاهعظّ ٝاهفق باهحصضٙػ عوِاًٗ ،عوو ٟابِحوٕ عوظّ ٝبوأْ جقوةح شاصٙوٞ
يف ققض اه٘طٙض.
ٗٓلشا جِحٔ ٛاملغضظ ٞٚبِحٚصً ٞفارٓوا :إّْ اهوضرآ ١و٘ اهوشٙ ٜقوِع املوومٗ ،كو ّى
ًّ ٙوةػ اهضرأًٌ ١ا كاْ أفوٕ اه ةق ٨ ٛبز أْ ٙحع٘ي إىل طا.ٞٚ،
"أع صراٗ ً١جاشاً أع م ًولًا .)28(٨

اسبضك ٞاملغضظ:ٞٚ
هقز قزَ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ًغضظٚحٕ املوم ٓ٘ املوم مبغح٘ٙاد ذ٩س:ٛٓٗ ،
أ -املوم ٗٗطٙضٖ ٗظاؽٚحٕ ٗصشاي رٗهحٕ.
ب -بٚخ أب ٛعظّ.ٝ
ط -طآز ٗعةٚز ٗرٗصٌٓا يف اهوعة.ٞ
ٗقووز صبووط اهلاجووت ٓووشٖ املغووح٘ٙاد اهوور٩س ب ضٙقوو، ٞو ًةاؽووض ،ٝإس قووزًخ عوووٟ
ًٓ ٞ٣ٚؾآز بزد ًغحقو ،ٞهلِّٔا ًا هةرخ أْ جزاخوخ حبٚز بزد سبٌٗ ٞاظز.ٝ
ٗٙقوو٘ي ُووز ٍٙضبٌووز" :يف ًغووضظ ٞٚاملوووم ٓوو٘ املوووم هووٚػ ِٓووان بِووا ١رصاًوو ٛعقووزٝ
ٗظووى ٗع٩قوو ٞعووةة ٞٚبووا املؾووآز ،بووى ِٓووان بِوواٙ ١قووزَ عوووً ٟؾووآز ٗف٘افووى هل وىّ ًِٔووا
اعحق٩هٚحٕ" (.)29
يف ظا ٙق٘ي صٙا عقٌخ" :إّْ بِا ١املغضظ ٞٚك٩عٚل ٛمتاًاً ،إس جِقغٍ إىل
ًقزًٗ ٞخامت ٞبٌِٔٚا فق ،ْ٩كٌا إ ّْ املغضظ ٞٚذبافغ عو ٟقواُْ٘ اه٘ظوزاد اهور٩س:
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فظًأُووا ٙ ٨حصوواٗط  24عوواعًٗ ،ٞلأُووا ًِعقووض بووا بٚووخ أبوو ٛعوظّٗ ٝاهققووض ،أ ًّووا ٗظووزٝ
اهفعى ،فًٔ ٛحعقّق ٞبؾلى ًراه ،ٛفٌٚا إسا ظشفِا ًؾآز طآز ٗعةٚز املقعٌ.)31( "ٞ
أ ًّووا أُووا فووأق٘ي :إ ّْ املغووضظً ٞٚووع ا٨عووحق٩ه ٞٚيف ًؾووآزٓا ،فقووز كاُووخ جحٌ ّٚووظ
باه٘ظز ٝعوً ٟغح٘ ٠اهةِا ١اهلو ،ٛفل ّى ًؾٔز أٗ فافى هٕ ٗظٚفحٕ يف ٓشا اهةِاٗ ،١بزُٗوٕ
ٙقووةح اهعٌووى طبووح ،٩كٌووا أ ّْ ٓووشٖ املغووضظٚاد قووز اعووحفارد بؾوولى ٗامووح ًووّ جقِٚوواد
ًغضح اهحغضٙتٗ ،فٔٚا بع ًّ ،أش٘اً ١غضح اهعةز.

املغضظٗ ٞٚجقِٚاد اهحغضٙت ٗاهعةز:
ٙوووضجةط ًفٔوووَ٘ اهحغضٙوووت عوووار ٝمبغوووضح بضٙؾوووخ (ً ،)1956-1898وووع أُوووٕ مل
ؽبرتعٕٗ ،إطا جةِاٖ ٗطّ٘صٖٗ ،أرخوٕ إىل اتٚط املغضظ ٛبؾلى فعّاي ،فقز كاْ بضٙؾخ
ٙق و ّض را ٌ٢وًا عووو ٟأْ ػبعووى املحفووضشا يف ظاهووٙ ٞقعوو ٞراٌ٢وو ،ٞبلغووض اإلبٔوواَ ًووّ خوو٩ي
اهحغضٙت ،أ ٜإُّٔ صف ،إخفاٗ ١عا٢ى اتاكاٗ ٝذبقٚد اإلبٔاَ هز ٠املحفضط ()31ذ هوشهم
فقووز رعوو ٟبضؽبووخ إىل إطاهووً ٞووا ٙغووٌ ٟباسبووا٢ط اهضابووع (ٗ ،)32ذب وو ٍٚكو ّى ًووا ٙوو٘ظٛ
باإلٔٙاَ ب٘اقعً ٞٚا ؼبزسذ ظحٙ ٟعىّ املحفضط يف ظاهٙ ٞقع ٞكاًوٙٗ ،ٞؾواصن بعقووٕ يف
اهقن ٞٚامل ضٗظ ٞأًإً (.)33
ٗقز اعحدزَ ُّٗ٘ؼ ٗعٚوحا باصطجا ًوّ ٗعوا٢ى اهحغضٙوت ٌٗٓوا :فنوح اهوعةوٞ
املغضظٗ ،ٞٚاعحدزاَ اه٩فح:ٞ
ففوو ٛاه٘عووٚو ٞا ٗ٪ىل ٙق وضّح املٌروووْ٘ بووأّْ ًووا عٚؾووآزُٕٗ هووٚػ إ ٨متروو،ً٩ٚ
ٗهعةً ٞعزًّ ٝغةقاً ٍٓٗ ،بشهم اِعْ٘ املحفضط ًوّ ا٨عوحغضاق يف املؾوآزٗ ،اهحوٍ٘ٓ يف
أّْ ًا ؼبقى ف٘ق اشبؾة ٞؽ ١ٛظقٚقوٗ ،ٛبوشهم ٙغوح ٚع ُّٗو٘ؼ أْ ٘ٙفوى هوٌحفوضط
اهفلض ٝاهم أصار هلا أْ جقى (.)34
أ ًّووا يف اه٘عووٚو ٞاهراُٚووٓٗ ٞوو ٛاعووحدزاَ اه٩فحوو ٞفٔوو٘ ٙلغووض بٔووا اهووٍ٘ٓ املغووضظ،ٛ
ٗ٘ٙقغ ًول ٞاتاكٌ ٞهز ٠املحفضطذ  ّْ ٪اه٩فح، ٞاهةًا ًوا ج٘مّوح ًوا عوٚعزس ،أٗ ذبوووٕ
بعةاصً٘ ٝشظ ٝشزاً ،جزع٘ املحفضّط إىل اهحفل ٗاملِاقؾ.ٞ
ٗقز زبأ إهٔٚوا ُّٗو٘ؼ يف ًغوضظٚحٕ ،فلواْ ٙعٔوض ٨فحو ٞجؾوضح ًغوظ ٠ا٪ظوزاس،
ٗجر سّٓ املحفضّط.
"٨فح :ٞاملوم ٓ٘ املوم ٗ ....اهش ٜكاْ امل٘اطّ أبا عظِّٙ ٝغ ٟخقًٕ٘ (.)35
"٨فحوو :ٞاملوووم ٓوو٘ املوووم ٗ ....اه ضٙوود اه٘ظٚووز ٝاملفح٘ظوو ٞأًوواَ املوووم ٓوو ٛاإلصٓوواث
ٗاملظٙز ًّ اإلصٓاث (.)36
ٗاهعةووز ٙعٔووض يف ٓووشٖ املغووضظ ٞٚيف عووو٘ن اهؾدقووٚاد ،بووى يف اهؾدقووٚاد ُفغوؤا،
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فِعّ ُ ٨ض ٠يف ًغضظٚحٕ ؽدقٚاد إُغاًُ ٞٚقِع ًّ ٞسبٍ ٗرَ ،بى ُضً ٠وا جح وةوٕ اهوعةو:ٞ
صوواص ،أٗ خٚوو٘ط يف ٙووز ّٜامل٧هووف
رًوو ٟذبضكٔووا اشبٚوو٘ط  ..خٚوو٘ط يف أٙووز ٜاهؾووٚخ ٗؽوؤةِزص اهح ّ
ُفغٕ (.)37
ٗاهؾدقووٚاد جغووزٗ ؽدقووٚاد فِحاطٙوو ٞيف ً٘قووف ٗاقعوو .ٛجعووٚؿ يف أظووزاس كؤّووا
عدضٗ ٞٙعةز "ٗاإلعزار ازبٚز (ٙغدض) ا٪ظزاس اهقزاٙٗ ،ٞنف ٛامل٘م٘ع ٞٚعو ٟمش٘هٚوٞ
اهؾدقٚاد ًّ خ٩ي ٗظز ٝاسبزس ( )38فاملوم ٙحدوّ ٟط٘اع ٞٚعّ ًولٕٗ ،أب٘ عظّ ٝاملدة٘ي
ٙقوةح ًولواًٗ ،بووشا ٙغحغوووٍ كوىّ إىل ٗمووعٕ ازبزٙوز ،املوووم ٙقووةح طبةوو٘ٗ ،ً٨املدةوو٘ي ٙقووةح
ًول وآً ،ووشٖ ٓوو٘ شوو٘ٓض اهعةووز ،أْ ٙغ وض ٜازبِووْ٘ يف ك وىّ ًلوواْ ،يف بٚووخ أبوو ٛع وظّٗ ٝيف ققووض
اهغو اْ.

اهؾدقٚاد:
الّ جحةع ؽدقٚاد املغضظ ًِ ٞٚوقحا ًّ ًغح٘ٙاجٔا اهر٩ذ:ٞ
أ -املوم ،اه٘طٙض ،قةى اهوعةٗ ٞبعزٓا.
ب -بٚخ أب ٛعظّ :ٝأب٘ عظّ ٝاملغفى قةى اهوعةٗ ٞبعزٓا.
ج -طآز ٗعةٚز.
د -اهؾٚخ طٕ ٗؽٔةِزص اهحصّاص.
ٙةووزٗ املوووم يف ٓووشٖ املغووضظ ٞٚإُغوواُاً مووصضاً ،جغوو ٚض عوٚووٕ ظاهووً ٞووّ اهغووأَٗ ،جلووْ٘
جغوووٚحٕ اه٘ظٚووز ٝيف اهعةووز بوواهة٩ر ٗاهِوواؼ بووزي ًغوواعزجٍٔٗ ،هل ِّووٕ ٙقووةح ٓوو٘ مووع ٞٚهلووشا
اهعةزٙ ،ق٘ي املوم" :عِوزًا أفوغ ٛإىل ٌٓوَ٘ اهِواؼ اهقوغ ٗ ،ٝأصاقوت رٗصأُوٍ ظو٘ي اهوزصٍٓ
ٗاهوقٌ ،ٞجغٌضًُ ٛحعً ٞاكض ،ٝيف ظٚاجٍٔ اهظغبو ٞطضافوٙ ٨ ٞغوح ٚع أًٔ ّٜوضّط يف اهققوض
أْ ٙةحلض ًرؤا" (.)39
ٗاسبقٚقووو ٞأْ ؽدقووو ٞٚاملووووم إىل شاُوووت ؽدقووو ٞٚأبووو ٛعو وظٌّٓ ٝوووا اهؾدقوووٚحاْ
اهِاًٚحاْ يف ٓشٖ املغوضظ ٨ ،ٞٚعوٌٚا بعوز أْ ّٙووةػ املووم أبوا عوظّ ٝاهوضراٙٗ ،١غووٌّٕ اهقو٘زباْ،
ٗٙقةح اهراًُ ٛولاً بزي اٗ٪ي ،إّْ املوم ٙقةح مع ٞٚهعةو ٞأصارٓوا ٓو٘ ،فغواصد اً٪و٘ص علوػ
ًوووا ٙؾوووحٔٗ ،ٛالوووّ ذبزٙوووز املفاصقووو ٞيف أّْ املووووم أصار أْ ٙحغوووو ٟبوووا٬خض ،ّٙفأفوووةح ًوووارٝ
جغوٚحٍٔ (ٗ ،)41قز أر ٠فقزاْ املوم هعضؽٕ إىل ٗف٘هٕ إىل ظاه ٞازبِْ٘ٗ ،الوّ اهقو٘ي إُّوٕ
قز بزأ عابراًٗ ،اُحٔ ٟصبُِ٘اً.
ٗاسبقٚق ٞأ ّْ ِٓوان فضٗقوا بوا ًووم عوعز اهلل ُّٗو٘ؼ ٗبوا ًووم (خوٚفو )ٞأهوف
هٚوووٗ ٞهٚووو .ٞففوو ٛظووا ٙحفووضط ًوووم عووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ حبرواً عووّ املحعووٗ ،ٞإْ كاُووخ بووآَ٨
اهِوواؼ ،ؽبووضط ٓوواصْٗ اهضؽووٚزذ هِٚعووض يف ًقوواق اهِوواؼ ٗٙحف ّقووز أظوو٘اهلٍ" ،إ ّْ فووزصٜ
مٚد ًٗضار ٜيف ٓشٖ اهوٚو ٞأْ أجفضّط يف ؽ٘اصع بغزارٗ ،أُعض يف ًقاق اهعةار" (.)41
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كٌا أّْ ؽدق ٞٚاملوم يف ٓشٖ املغضظ ٞٚربحووف عِٔوا يف ظلاٙو ٞاهوٚواه ،ٛاهوشٜ
بزا ق٘ٙاً ًحٌلِاً ًّ ك ّى ًقاهٚز اسبلٍ ،فاهحغو ٞٚكاُخ عِزٖ ً٘ظفّ ٞيف عوةٚى ذبقٚود
ك ًووّ
اهعووزي ،كٌووا أ ّْ اهحِلووض كوواْ ٙلؾووف ًعامل واً ،فٚعٚووز اسبوود إىل أفووعابٕٙٗ ،قووح ّ
اهعووامل ،إموواف ٞإىل أ ّْ املوووم اسبوواكٍ يف اهوٚوواهٙ ،ٛفؾووى يف "اصعووٗ ٞاشةوواد املوووم" ،ووا
٧ٙكز قزص ٝاملوم عو ٟإعار ٝاً٘٪ص إىل ُقابٔا اهقعٚح.
ػ
أًّا اه٘طٙض فإُّ ٙع ٛرٗصٖ شٚوزاً ،هوشهم ُوضاٖ ٙةوزً ٜعاصموحٕ هوعةوٓٗ ،ٞو٘ ؼبو ّ
أٙناً بإُّٔ قز خغض اه٘طاص ٝظا خووع ً٩بغوٕٗ ،باهحواه ٛفٔو٘ ؼبواٗي اعوحعارجٔا ًوّ املووم
ازبزٙزِٙٗ ،صح يف سهم (.)42
ٗجربط يف املغح٘ ٠اهراُ ٛهوٌغضظ ٞٚؽدق ٞٚأبو٘ عوظّ ،ٝفٔو٘ صشوى ًوحواس، ،واصق
يف اشبٌض ٗاهز ،ْ٘ٙبعز أْ ٓظَ أًاَ ًِافغ ٞاهؾٔةِزص.
ٗإسا جأًوِا ؽدقو ٞٚأبو ٛعوظّٓٗ ،ٝو ٛؽدقو ٞٚضب٘صٙوٗ ،ٞشوزُا أُّوٕ ٙحعو٘ي ٗ٨
ٙح ّ٘ص ،ظحً ٟعآض خةوٕ جظٗي بغضعً ٞغحعٚو ،ٞهٚحوةػ باجقاْ رٗص املوم (.)43
إّْ ق ع أب ٛعظّ ٝفوحٕ باملام ٛمل ٙلّ ًوربصًا ًوّ اهِاظٚو ٞاإلُغواُ ،ٞٚإس إ ّْ ًوّ
املغحعٚى أْ ٙلْ٘ أب٘ عظّ ٝاسباكٍ ٓ٘ ُفغٕ أب٘ عظّ ٝاملوم ،إسا عزرُا أ ّْ اهؾدق ٞٚعةاصٝ
عووّ ًضكووت ُفغووٗ ٛفلووضً ٜرتاك وٍٗ ،إ ٨كٚووف ٙقةووى إُغوواْ أْ ؼبلووٍ عوووُ ٟفغووٕ
بوواهحصضٙػٗ ،أْ جلوووْ٘ ابِحوووٕ شاصٙوو ٞيف بووو٩ط اهووو٘طٙض؟! ٗهلووّ الوووّ قةووو٘ي اهؾدقوووٞٚ
ًِ قٚاً يف إطاص اهوعة ٞاهم فاغ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ خ٘ٚطٔاٗ ،اهم جق٘ي إ ّْ أبا عوظّ ٝاسبوامل
املغفى ،قز ًاد ُٔاٚ٢اًٗٗ ،هز ًِٕ إُغاْ  ٨فو ٞهٕ بشهم (.)44
ٗاسبقٚقووو ٞإّْ ؽدقووو ٞٚأبووو ٛعو وظّ ٝيف ًغوووضظ ٞٚاملووووم ٓووو٘ املووووم ربحووووف عوووّ
ؽدق ٞٚأب ٛاسبغّ يف ظلا ٞٙاهِاٗ ٍ٢اهٚقعاْ ،فقز كاْ أب٘ اسبغّ ًغفو ٩فعوٗ ،ً٩قوز
 ٩عّ أْ أبا اسبغوّ
فؾى يف أْ ؼبلٍ بعز أْ ظقد هٕ اشبوٚفٓ ٞاصْٗ اهضؽٚز ظوٌٕ ،فن ً
مل ٙحٌغم باهعضـ اهش ٜمل ٙلّ مبغح٘اٖ كٌا كاْ اسباي ًع أب ٛعظّ.ٝ
ٗإسا بقِٚا يف بٚخ أب ٛعظّ ٝظبز فة ٞٚظامل ٞذبوٍ بفاصؼ ِٙقوشٓا "وا ٓو ٛفٚوٕ،
ٗجض ٠يف عةٍ ٚز ًِقشًا هلوا ،بوى ٗزبٌٚوع املعووً٘اٗ ،هلوّ ًوا ؼبقوى هلوا ٙلوْ٘ ًأعواًٗٙا إس
جقةح شاص ٞٙيف ققض اه٘طٙض.
أ ًّووا اٗ َ٪اهظٗشوو ٞأَ عوظّ ،ٝفٔوو ٛفوو٘ص ٝهوو َ٫اهووم ذبوواٗي أْ جةعووز عووّ طبووضط
٪طًوو ٞا٪عووضٗ ،ٝاملحٌرّووو ٞيف اعووحٔحاص ا٪ثٗ ،إ،ضاقووٕ يف ؽووضث اشبٌووضٗ ،ٝعووزَ آحٌاًووٕ
باملغووٗ٧هٚاد املارٙوو ،ٞكٌووا أُٔووا ذبوووٍ بووظٗط ًِاعووت ٨بِحٔوواٗ ،ذبوووٍ خبووضٗط طٗشٔووا ًووّ
أطًحٕٗ ،جض ٠يف ًقابو ٞاملوم ظوٌاً ف ٕٚب٘ارص ُ٨فضاط أطًحٔا ،هلّ املوم ٙضرّ أَ عظّ ٝخا٢ةوٞ
عو ٟعلػ اهؾا٢ع يف اهوٚاه ،ٛإس إّْ ٓاصْٗ اهضؽوٚز كواْ ؼبودّ اسبود ِٗٙقوض املعووً٘ا،
ٗهعوىّ ؽدقوو ٞٚأَ ع وظّ ٝجقوورتث ًووّ ؽدقوو ٞٚأَ ظغووّ يف ظلاٙوو ٞاهِوواٗ ٍ٢اهٚقعوواْ ،فووأَ
ظغّ كاُخ جعاُ، ًّ ٛفوو ٞابِٔواٗ ،يف ُٔاٙو ٞاسبلاٙو ٞجوقّوخ اهنوضث عووٙ ٟزٙوٕ عِوزًا
كاْ ٙقضّ عو ٟإُّٔ اشبوٚفٓ ٞاصْٗ اهضؽٚز.
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ًّٗ اهؾدقٚاد املٌٚظ ٝيف بٚخ أبو ٛعوظّ ٝاشبوارَ عضقو٘ثٓٗ ،و٘ ؽودك ًةحوشي
أخ٩قًٚا ٗفلضٙاًٗ ،قز كاْ بقاً ٖ٦ع أب ٛعظّ ٝبغةت طٌعٕ باهظٗاط ًّ ابِحٕٗ ،ظا ٙغِز
إه ٕٚمترٚوى رٗص اهو٘طٙض ًوع عوٚزٖ ،كو ٛجلوْ٘ اهوعةو ٞضبة٘كوٙ ٞفؾوى يف رٗصٖٗ ،ؽبوضط
فوفض اهٚووزً ّٙوً٘واً ضبغوو٘صآًٗ ،و٘ ٙقوو٘ي" :ظحو ٟاهِقوو٘ر اهوم بعووخ بٔوا اهوو٘طاص ٝجوةا أُّٔووا
ًظٙف .. ٞماعخ اهم ظوٌخ بٔا طٗش ٛٓ ،ٞهعة ٞكِخ فٔٚا املؾآز ٗاهنعٗ ،ٞٚهلّ ٓى
جعوٌخ ؽ٣ٚاً؟ أخؾ ٟأْ ٙلْ٘ قز فاد اٗ٪اْ ،مل أعوضو كٚوف أهحقود باهوشً ّٙرووٗ ،ٛمل
أعضو كٚف أفى إىل اهش ّٙف٘قٗ ،ٛأخؾ ٟأْ ٙلْ٘ اٗ٪اْ قز فاد" (.)45
املغح٘ ٠اهراهز هؾدقٚاد املغضظٌٓ ٞٚا طآز ٗعةٚزٌٓٗ ،وا ٙعةّوضاْ عوّ اهرو٘صٝ
ٗفلضٓاٗ ،عو ٟاهض ًّ ٍ،أْ طآز ٗعةٚز ٗشزا يف طًّ اسبلاًٗ ٞٙلأُاٗ ،أٌُّٔا ًضب٘طاْ
بٔا ،إ ٨أٌُّٔا ظٔضا ٗكأٌُٔا ًّ عامل طبحوف يف ٗعٌٔٚوا اهغٚاعوٗ ،ٛطضٙقو ٞطضظٌٔوا
هً٘٫ص ..فٌٔا ٙحةعاْ اهعٌى اهغضٜذ يف اُحعاص اهغاع ٞاملِاعة ٞب ٩جقز ٍٙأٗ جأخ " ،عةٚز
ِٙةغ ٛأْ جح٘اقخ ًع اهغاع ٞاملِاعةٙ ٨ ٞةلّض ٗ ٨جحأخض" (.)46
ٗاهغضٙت أّْ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ مل ٙزًض ٓواجا اهؾدقوٚحا يف بِاٙو ٞاهوزصاً ،ٛعِوزًا
ظضًٌٔا ًّ اهقوً ٞع ظةل ٞاملوم ٗأب ٛعظّٓٗ ،ٝشا ًقحى املغضظ ٞٚكٌا قاي صٙا عقٌخ
(ٙٗ ) 47عوووى صٙووا عقووٌخ سهووم قووا" :ً٩٢إس إ ّْ ٗ ُّوو٘ؼ يف ضباٗهحووٕ هوحدفٚووف ًووّ اهِووربٝ
اهحؾا ًٞٚ٦هوٌغضظ ٞٚأًواَ اهلً٘ٚوزٙا اهغو٘را ،١عوع ٟشآوزًا إلمتواَ خ ابٚو ٞعوضر ٞٙقغوضٞٙ
عو ٟهغاْ ٓاجا اهؾدقٚحا رْٗ أْ ٙلْ٘ ه٘ش٘رٌٓوا ًوربص رصاًوٙٗ ،ٛلحفوُّٗ ٛو٘ؼ ،عِوزًا
جع ٕٚٚاسبٚى باهغّضر" (.)48
صوواص ،فٌٚوور ْ٩اهحعوواهف اهقووا ٍ٢بووا اهووزٗ ّٙاهقوو٘٠
أ ًّووا اهؾووٚخ طووٕ ٗؽوؤةِزص اهح ّ
ا٨قحقار ٞٙاملحعلٌ ٞيف اهغ٘ق ،هشا فٌٔا اغلاْ خب٘ٚط اهوعةٗ ،ٞمبعِ ٟخضٌٓ ،وا ًوّ
ؼبضن أً٘ص اهغٚاعٗ ٞا٨قحقار ًعاًٗ ،قز كاْ ظن٘ص اهؾدقٚحا معٚفاً يف اسبلاٙو،ٞ
عو ٟاهض ًّ ٍ،رٗصٌٓا اهلة .
ٗظاهوو ٞا٨عووح٩ث جغوو ٚض عوووً ٟععووٍ ؽدقووٚاد املغووضظًٗ" ٞٚووا ؼبووزر رصشووٞ
اعح٩ث اهفضر ٓ٘ قزصجٕ عو ٟكؾف اهحِلّض ،فأَ عظّ ٨ ٝجغح ٚع أْ جحعوضو عوو ٟطٗشٔوا
ٗ ٨عو ٟخارًٔا ،بٌِٚا جضجعؿ ابِحٔا ٛٓٗ ،أكرض ٗعٚاً ،إس جلار جحعضو عؤٚا ،أًّا عضق٘ث
اُ٨حٔوواط ،ٜفا ُّووٕ ٙغووحوت ُفغووٕ بِفغووٕ ،هقووز ظوواٗي أْ ٙقفووظ فوو٘ق ظقٚقوو ٞاه ةقٚوو ،ٞأٗ أْ
ٙحعاٙى عؤٚا ،فدغض كىّ ؽٗ ،١ٛظح ٟيف اهِٔا ٞٙعِزًا ٙةٚع صرا ١اه٘طٙض بعٌوو ٞطا٢فو،ٞ
ٙعصووظ عووّ اعووحِحاط أ ّْ اهووضرآ ١وو٘ املووومٗ ،أ ّْ اهووضرآ ١وو٘ اهوو٘طٙض أٙنواًٗ .يف اهنووف ٞا٪خووض٠
ارى ًٗ ٌْ٘ٚاهغٚاو فضق ٞاإلُؾارٗ ،ظح ٟاملول ٞاهم  ٨جعٔض .ظوا٨د اعوح٩ث خ و ،ٝ
أٗ ٙزعٌْ٘ ٗمع ا٨عح٩ث بؾلى عواَٗ .عٚعقوز اإلًواَ ٗاهؾؤةِزص مثواص ٓوشا اهحوزع"ٍٚ
(ٗ )49ؼبشصإُ بعةاص ٝقاطع" :ِٞ٣ٌ ًٗ ٞهقز أفةح _املوم_ًولاً أكرض (.)51
ٗارى أبو٘ عوظّ ٝقٌو ٞا٨عوح٩ث ،فٔو٘ ٙحعو٘ي يف هٚووٗ ٞموعآا إىل صشوى ػبٔوى
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ُفغٕ ٗجاصؽبٕ ٗابِحٕ ٗطٗشحٕ ،بى ٗٙحِلض هِفغٕٗ ،ؼبلٍ عوُ ٟفغٕ باهحصضٙػ.

اهوغ:ٞ
ؼبوواٗي عووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ يف ٓووشٖ املغووضظ ،ٞٚأْ  ِٙوّ٘ع يف أعوواهٚت اهعووض  ،ففووٛ
بزا ٞٙاملغضظٙ ٞٚةزأ باهغّضر ،إس ٙقَ٘ املٌروْ٘ بضٗا ٞٙاسبوزس ًوّ خو٩ي جو٘شٍٔٔ املةاؽوض
هوصٌٔ٘ صٙٗ .غحدزَ اهلاجت يف ٓشٖ املغضظ ٞٚبع ،اهع٘آض اهرتاذ٘ٙٗ ،ٞٚظّفٔوا ج٘ظٚفوًا
ٙحً َ١٩ع طضظٕ اهغٚاعٓ ًّٗ .ٛشٖ اهع٘آض ظآض ٝاهحِلّض ،فٚصضّرٓا ًّ ًنٌُ٘ٔا يف
اسبلاٞٙذ هحقةح طًضًا هحلضٙػ اه٘اقع اه ةق.ٛ
ًّٗ اهع٘آض اهم متّٚظ اسبلا ٞٙيف أهف هٚوٗ ٞهٚو ٞجق٘ص ذوضآ ١واصْٗ اهضؽوٚز،
ًٗا ٙعٚؿ ف ًّ ٕٚبشذًٗ ،ا يف ققضٖ ًّ فداً ٞجةٔض ا٪بقاصٗ ،قز أخش ععز اهلل ُّٗ٘ؼ
ٓشٖ اهعآضٝذ هحصضٙزٓا ًّ ًنٌُ٘ٔا ٗإع أ٢ا بعزًا صًظًٙا شزٙزاً.
ٙق٘ي ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ًرٗ ً٩اففًا اهة٩ط" :اهة٩ط يف ققض املوم ًضقا ٝمبدٌى
مثووا ،جِحٔوو ٛإىل ًق و ةٙ ٞرت ّبووع ف٘قٔووا اهعووضـ ،كضعوو ٛموودٍ ًووّ ا٪بِوو٘ؼ ٗاهعوواط
ًؾةّم باهشٓت ٗاملضشاْ ،هٕ سصاعاْ جِحٔ ٛكىّ ًٌِٔا بوضأؼ جوِا أصشو٘اُ ٛا٪هغوًِ ،ٞوا
عزا سهم مث ٞأبٔ ٞعار ٞٙأبٔ ٞباصرًِٗ ٝف٘خ ٞيف اهفضاغ (.)51
ٗه٘ قاصُّا ف٘صٓ ٝشٖ ا٪بٔ ٞمبا ٗصر يف اهوٚاه ٛه٘شزُا أُّٔوا يف اهوٚواه ٛجضًو ٛإىل
خووود ظاهووً ٞووّ اإلعصوواث ٗاهزٓؾووٗ ٞاشبٚوواي عِووز اهقوواص .٥بٌِٚووا ِٓووا جفووضغ ًووّ املعوواُٛ
هحعح٘ ٜعوً ٟعِٗ ًٟاظز ٗٓ٘ اهفضاغ (.)52
د اسبٚوا ٝيف بٚوخ أبو ٛعوظّ ٝأٗ ازبٌوع بوا طآوز ٗعةٚوز ،أٗ
أًّا املؾوآز اهوم فوّ٘ص حل
ًؾٔز ازبٌع با املوم ٗٗطٙضٖ فقز اجغٌخ باُ٨غصاَ با اسبزس ٗاهؾدقوٗ ،ٞٚاهضعوٍ
اهووو٘اقع ٛاهوووشٙ ٜوووضجةط اسبلاٙووو ٞمبنوووٌُ٘ٔا ،رْٗ أْ ٙلوووْ٘ ِٓوووان أ ّٜجغضٙوووت أٗ كغوووض
هإلٔٙاَ.
ٗقووز اُغووصٍ اسبوو٘اص يف املغووضظً ٞٚووع املغووح٘ٙاد املدحوفوو ٞاهووم ٙعوورب عِٔووا ،فقووز
كاُووخ اهعةوواصاد يف بعوو ،امل٘اقووع قق و ٗ ٝعووضٙعٗ ،ٞكوواْ سهووم يف هقووا ١طآووز ٗعةٚووز
اهغضٙعٗ ،اهش ٜكاْ ػبت أْ ٙحٍ بغضع ٞظحٙ ٨ ٟلؾف أًضٌٓا.
"عةٚز :خفخ أْ جحٖ٘ ٗ ٨جعضو امللاْ.
طآز :هّ ٙعضف ٗأٗ٨ر ٜه٘ ًضصد بم يف ؽاصع عاَ ملا عضفحم.
عةٚز :املٍٔ أْ ٙ ٨عضف عغػ ٗش٘اعٚػ ًقزَ ا.)53( ".ًّ٪
ٗؽبحوف عّ ٓشا امل٘قف ازبوغاد اه ٘ٙو ٞهعةٚز ٗعظّ ،ٝإس كاُخ عوظّ ٝجغوحٌحع
باإلفغ ا ١إىل عةٚزٙ ٘ٓٗ ،ضٗ ٜهلا اسبلاٙاد اه ٘ٙو ٞعّ اجملحٌعاد اهحِلضٗ ،ٞٙقوز متّٚوظ
أعو٘ث اسب٘اص ِٓا باهضٗح اهققق ٞٚاهم متحو ٤باهحؾ٘ٙد.
ٗقووز جةاِٙووخ هغوو ٞاسبوو٘اص يف املغووضظ ٞٚظغووت جةووا ّٙاهؾدقووٚاد ٗامل٘قووف ،ففووٛ
املؾووآز اهووم فوّ٘صد ظوو٘اص املوووم ًووع ٗطٙووضٖ ،أٗ ظوو٘اص أبوو ٛع وظًّ ٝووع عضقوو٘ث ،أٗ ظحووً ٟووع
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طٗشحٕ ٗابِحٕ ،فقز كاُخ هغ ٞصٗاً ٞٚ٢غص٘ع ٞجؾةٕ هغ ٞهٚاه ٛأهف هٚوٗ ٞهٚو ،ٞبى اعٍ
املوم ٗٗطٙضٖ فٌٔٚا عصع ،فدض اهز ّٙامللا بضب اشب .
ٗاه٩فووخ هوِعووض يف هغوو ٞأبوو ٛع وظّ ٝبؾوولى خووال ،ذبٌؤّووا هولرافووٗ ٞقوو٘ ٝاهحعووة يف
بعوو ،امل٘اقووفٗ ،اُحقاهلووا ًووّ املغووح٘ ٠اهغووصع ٛإىل اهوغوو ٞاهًٚ٘ٚووٗ ،ٞسهووم بعٚووز شو٘عووٕ عوووٟ
اهعضـٓٗ ،شٖ هغ ٨ ٞجربّص ُعضاً هرقافٗ ٞظٚا ٝفاظةٔاٙٗ ،ةزٗ أّْ ٓشٖ امل٩ظع ٞقز ،ابوخ عوّ
سّٓ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ.
ٙق٘ي أب٘ عظّٙ ٘ٓٗ ٝقّ٘ص ٗ٨ر ٝاملووم يف راخووٕ" :اشحواط أصموًا عوةدٗ ،ٞقوزًا٨ ٜ
جغ٘فوواْ ٗ ٨جةووح ،ْ٩أًؾووٗ ٛكووأُّ ٛأُظهوود عووو ٟعو ح ًووّ ازبوٚووز املح٫هووًٗ ،٤ووا ٗصا٢ووٛ
ج ٘ ٕٙصٙح ،ناصٗ ٞٙذبٌوٕ بعٚزاً ....أأُا ًغع٘ص أَ أفاث عقو ٛأًض ًّ اً٘٪ص" (.)54
ٗيف اه ضو اهِقو ،ٚظبوز هغو ٞطآوز ٗعةٚوز هغو ٞظزٙرو ،ٞربوو٘ ًوّ اهغوصعذ ٗسهوم
٨عحٌارٓووا اهحعوٚووى اهغٚاعوو ٛاملعافووض" ،عةٚووز ِٓووان ؽووع٘ص باشبٚةووٗ ٞاهعغووض ،اهحووشًض ٙؾووحزّ،
ٗاهِواؼ  ٙعؤٍِ اهةو٧ؼ ،هلوّ اهحِاقنواد مل جِنووض بعوز ،أقو٘ي هوم ٗأصشوع أْ جةووغ اإلخوو٘اْ
اهش ّٙذبفع٘ا (ؼبفعْ٘) ًا أق٘هوٕ ،أًواَ املووم ا ْ٬ب ضٙقوٗ ٞظٚوزً ٝفح٘ظوٓ ،ٞو ٛاإلصٓواث
ٗاملظٙز ًّ اإلصٓاث" (.)55
ٗكوور اً ًووا جووِصح اهوغوو ٞيف املغووضظ ٞٚإىل ًق و وعاد ًٗفووضراد اهعقووض اسبووزٙز
عو ٟاهض ًّ ٍ،أّْ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ٙةزٗ ظضٙقواً عوو ٟأْ ٙقوةغ املغوضظ ٞٚباهقوةغ ٞاهرتاذٚو،ٞ
عووو ٟؽوواكو ٞهغوو ٞأهووف هٚوووٗ ٞهٚووو ،ٞفِصووز كوٌوواد ًرووى :اهححوو٘ٙض ،املضظووو ٞاهقارًووً ،ٞةووارصٝ
ًِعٌوو ،ٞا٨عووحقضاص املولوو ،ٛاإلشووضا١اد اإلفوو٩ظ ،ٞٚاإلصٓوواث ،اهِعوواَ ،عِافووض اهِعوواَ ،شٔ واط
آ ،ٗ ... ،ًّ٪ا ًّ اهلوٌاد.
ٗٙووحقّ عووعز اهلل ٗ ُّوو٘ؼ هعةوو ٞهغوو ٞأهووف هٚوووٗ ٞهٚووو ،ٞفلوور ًا ًووا ظبووز ازب٘قوواد
جقزح با٪ؽعاص املغِاٗ ،ٝسهم ع اً عوٓ ٟز ٜاهوٚاه ،ٛاهم كر ًا ًوا جحنوٌّ ا٪ؽوعاص يف
ًنت عضرٓا ،ففضق ٞاإلُؾار جغحقةى املوم بأؽعاص ًغِا ٝجق٘ي فٔٚا:
عضد باملوم اهععٍٚ
" أُخ ًُ٘٨ا اهلضٍٙ
يف ُعٚوووووووووووووووووووووووووووٍ ٙ ٨ضاَ
فابد ٙا ُغى اهلضاَ
يف ففا ظغّ اشبحاَ
باهغًا ك ّى املضاَ
ٗاشب يف إِٚ
اهةؾض يف شةِٕٚ
ًعظّطاً ًٗلضًاً"
فاظفعٕ ٙا صث اهغٌا
إساً فٔشا اهِك املغضظ ٛكور اً ًوا اعوحفار ًوّ اهعِافوض اهوغ٘ٙو ٞازبٌاهٚو ٞاهوم
ٙحِاقً ،عٔا ،كٌا إُّٔ قوز اعوحفار ًوّ طاقواد اهوغو ٞا٨ػبابٚو ٞيف اهوٚواه ٛعووً ٟغوح٘٠
اسبوٍ ٗاهحدّٚى ٗا٨عحِلاصٗٗ ،ظّف ٓشٖ اه اقاد يف بِ ٞٚاإلؼبوا١اد اهضًظٙو ٞاهوم صكّوظ
عؤٚا.

كوٌ ٞأخ :ٝ
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إّْ اهعٌو ٞٚاملغضظ ٞٚباعحةاصٓا عٌ ً٩مجاعٚاً ًحلاً ً٩جضجةط عِافوضٓا بعنؤا
بووواهةع ،ا٬خوووض اصجةاطووًا عنووو٘ٙاًٗ ،قوووز شعووووخ ٓوووشٖ اشبافووو ٞٚعوووعز اهلل ُّٗووو٘ؼ ٙةعوووز
باعوحٌضاص عووّ أؽوولاي فِٚوو ٞجغو جقوو٘صٖ هلوشا املغووضح ازبزٙووزًٗ ،ووّ ِٓووا كاُووخ اهقوو٘صٝ
هورتاس ،جؾلى عِزٖ إظزٓ ٠شٖ ا٪رٗاد اهفِ ٞٚاهم جغٍٔ يف بِاً ١غضح س ٜطابع ؽع .
كٌا أّْ ععز اهلل ُّٗ٘ ؼ مل ٙغوحغى ٓوشا اهؾولى اهرتاذو ٛأٗ سهوم جملوضر أْ ٙوضبط
اهِاؼ مبغضح ٙغحٌز ًارجٕ ًّ فٌ ٍٚظٚواجٍٔ ٗجوضاذٍٔ اهفلوض ٜفعغوتٗ ،إٌُّوا هٚقو٘ي
ًووّ خوو٩ي سهووم ًووا ٙضٙووز ق٘هووٕ ،مووٌّ صٙ٦وو ٞعٚاعووٗ ٞٚاشحٌاعٚوو ٞهعقووض ًوحٔووت ًووو١ٛ
باملحِاقناد ٗاهلظاٗ .ٍ٢عوٓ ٟشا اهِع٘ فاّْ ًغضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ متّٚظ بلؾفٕ هوغوةٚاد
املحفؾ ٞٚيف ٗاقعِا ًّ خ٩ي جقزإ هوٌِاسط اهغوةٗ ،ٞٚهلِّٕ يف اه٘قوخ ُفغوٕ قوزَّ طواسط
اػبابً ،ٞٚرى ؽدق ٞٚطآز ٗعةٚز يف ًغضظ ٞٚاملوم ٓ٘ املوم.
ٗ٩ٙظغ أّْ ععز اهلل ُّٗ٘ؼ قز اعح اع أْ ػبضر اهعآض ٝاهرتاذً ٞٚوّ صً٘طٓوا،
ٗأْ ٙؾعِٔا بضً٘ط شزٙز ٝدبعؤا قارص ٝعو ٟاهحعة عّ اه٘اقع املعافض ،كٌا ٓ٘ اسباي
يف ًغضظ ٞٚاملوم ٓ٘ املووم ،فعلاٙو ٞاهوٚواه ٨ ٛجور يف اهقواص ٥عو٘ ٠اهزٓؾوٗ ٞاإلعصواث
ٗاشبزص يف اهِٔا ،ٞٙبٌِٚا ععز اهلل ُّٗ٘ؼ قز أظاهلا إىل ه٘ظو ٞفِٚو ٞذبفوظ املحفوضط إىل أْ
ٙعوو ٛعقووضٖٙٗ ،ووزصن ًووا فٚووٕ ًووّ جِاقنوواد ،فٚدووضط ًووّ املغووضح ًعة٣ووا باهحغووا٨٦د أٗ
املعضف ،ٞأٗ ضباٗ ٨املفاصقٗ ٞاهضبط با صً٘ط املغضظٗ ٞٚصً٘ط اه٘اقع اهشٙ ٜعٚؿ.

قا ٌٞ٢املقارص ٗاملضاشع:
 -1طِٙووت املوو٩حً :غووضح عووعز اهلل ُّٗوو٘ؼ ٗاهوورتاس ،أطضٗظووً ٞاشغووح  ،باؽووضاو إبووضآٍٚ
اهغعافا ،اه ً٘ن ،إصبز ،1991 ،ل.3
ُ -2فغٕ :ل.3
 -3اُعض :إبضآ ٍٚاهغعافا :املغضظ ٞٚاهعضبٗ ٞٚاهرتاس ،ط ،1راص اهؾضٗق ،ب ٗد ،1992 ،ل.115
 -4فاصٗق خ٘صؽٚز :امل٘صٗس اهؾع  ،ط ،1اهقآض ،ٝراص اهؾضٗق ،1992 ،ل.12
 -5عووعٚز عووو ٛاةاعٚووى :أذووض اهوورتاس اهعضبوو ٛيف املغووضح اهعضبوو ،ٛط ،1ط ،2آ٪وواه ٛهو ةاعوو ،ٞرًؾوود،
ل.237
 -6كٌ وواي اه ووز ّٙع ووٚف :اه وورتاس اهؾ ووع يف املغ ووضح املق ووض ٜاسب ووزٙز ،ط ،1اهق ووآض ،ٝاه ووزاص املق ووضٞٙ
اهوةِاُ ،1993 ،ٞٚل.318
 -7ضبٌووز عةووز اهووضمحّ ٙووُ٘ػ :جووأذ أهووف هٚوووٗ ٞهٚووو ٞيف املغووضح اهعضبوو ٛاملعافووض ،ط ،1ب و ٗد ،راص
اهلِ٘ط ،1995 ،ل.46
ُ -8فغٕ :ل.46
 -9إبضآ ٍٚاهغعافا ،املغضظ ٞٚاهعضبٗ ٞٚاهرتاس ،ل.77
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ُ -11فغٕ :ل.77
 -11ضبٌز عةز اهضمحّ ُ٘ٙػ :جأذ أهف هٚوٗ ٞهٚو ٞيف املغضح اهعضب ٛاملعافض ،ل.86
 -12ظافغ أمحز أًا :أطً ٞاملغضح اهعضب ،ٛط ،1امل٧عغ ٞاهعضب ٞٚهوزصاعاد ٗاهِؾوض ،بو ٗد،1993 ،
ل.89
 -13طِٙت اهف٩ح :املغضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ،أطضٗظً ٞاشغح  ،ل.81
 -14عٌض اه اهتً :غضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :ا٪ق ،َ٩اهعزر ٗ ،3 /4طاص ٝاهرقافوٗ ٞاإلعو ،َ٩بغوزار،1987 ،
ل.47
 -15عو ٛاهضاعو ،ٛاملغوضح يف اهو٘طّ اهعضبو ،ٛعوامل املعضفو ،ٞاهل٘ٙوخ ،اجملووػ اهو٘ط هورقافوٗ ٞاهفِوْ٘،
 ،1998ل.185
 -16ععز اهلل ُّٗو٘ؼ :بٚاُواد ملغوضح عضبو ٛشزٙوز ،ط ،1ط ،2آ٪واه ٛهو ةاعوٗ ٞاهِؾوض ،رًؾود،1996 ،
ل.25
ُ -17فغٕ :ل.118
 -18ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ا٪عٌاي اهلاًو ،ٞصبوز  ،11ط ،1راص آ٪اه ،ٛرًؾد ،ل.481
ُ -19فغٕ :ل.575
ُٚ -21ل٘ ٜ٨بٚوِةل٘ :اهضأةاهٗ ٞٚاه ٘باٗ ٞٙا٨شحٌاع ،ٞٚط ،1ب ٗد ،راص اهفاصاب ،1979 ،ٛل.5
 -21ضبٌز عةز اهضمحّ ُ٘ٙػ ،جأذ أهف هٚوٗ ٞهٚو ٞيف املغضح اهعضب ٛاملعافض اسبزٙز ،ل.58
 -22ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.482
ُ -23فغٕ ،ل.482
ُ -24فغٕ ،ل.482
 -25اُعض :أهف هٚوٗ ٞهٚو ،ٞشظ ،)2( ١ط ،5راص ًلحة ٞاهرتب ،ٞٚب ٗد.293 ،262 ،
ُ -26فغٕ :شظ ،)1( ١اهوٚو ،ٞل.153
ُ -27فغٕ :شظ ،)1( ١اهوٚو ،326 ،ٞظلآ ٞٙاصْٗ اهضؽٚز ًع محز عو ٛازب٘ٓض.262 ،ٜ
 -28ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.555
ُ -29ووز ٍٙضبٌووز :ازبووزصاْ ا٪ربٚوو ٞرصاعوو ٞج ةٚقٚوو ٞيف املغووضح ،ط ،1رًؾوودٗ ،طاص ٝاهرقافوو،1981 ،ٞ
ل.93
 -31صٙا

عقٌخ :املغضح اهعضب ٛعق٘ط ا٪قِع ٞا٨شحٌاع ،ٞٚط ،1رًؾد ،1995 ،ل.84

 ً -31وواص ٜإه ٚوواؼ :املعص ووٍ املغ ووضظ ،ٛبو و ٗدً ،لحة وو ٞهةِ وواْ ،1997 ،ل ًٗ" :94ووّ ع٘اً ووى كغوووض
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اُ٨غصاَ يف املغضح :اعوحدزاَ عِافوض ًغوضظ ٞٚجعووّ عوّ املغوضظً ،ٞٚروى :ا٪قِعوٗ ،ٞاه٩فحواد
امللح٘بووٗ ،ٞإبووضاط اهحقِٚوواد بووزي إخفأ٢وواٗٗ ،شوو٘ر ًووزٙض اهوعةوو ٞعووو ٟاشبؾووةً ٞووع املٌووروا ،إبووضاط
ا٪عضاو املغضظًِٔٗ ،ٞٚا ٗش٘ر اهؾدقٚاد اهٌِ ٞٚذ ٗاعحدزاَ جقِ ٞٚاملغضح راخى املغضح".
 -32اسبا٢ط اهضابع ًفَٔ٘ ًّ ًفآ ٍٚاملغضح اهل٩عٚلٙ ،ٛع افرتا ٗشو٘ر ظوا٢ط ٌٗٓو" ٛحوزّ
عو ٟط٘ي خط اهغحاص ٝاً٪آً ًّٗ ،ٞٚشا اسبا٢ط املحٌرّوى ٙؾوآز املحفضشوْ٘ ا٪ظوزاس املحٌرووٞ
عو ٟاملغضح كٌا ه٘ أُّٔا ُغد ٞأفو ًّ ٞٚاسبٚا.ٝ
 -33فاطٌوً٘ ٞعو ٟضبٌو٘ر :قواً٘ؼ املغوضح ،شوظ ،)5( ١ط ،1اهقوآض ،ٝاهل٣ٚو ٞاملقوض ٞٙاهعاًو ٞهولحوواث،
 ،1996ل .125
، -34غّوواْ ِ،وو :ٍٚاملغووضح اهغٚاعوو ٛيف عوو٘ص ،1991-1976 ٞٙط ،1راص عوو ١٩اهووز ،ّٙرًؾوود،1996 ،
ل.282
 -35ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.543
ُ -36فغٕ :ل.568
 -37صٙا

عقٌخ :املغضح اهعضب ٛعق٘ط ا٪قِع ٞا٨شحٌاع ،ٞٚل.18

 -38ضبٌوو٘ر اةاعٚووى بووزص :اعووحؤاَ اهحوواصٙخ يف املغووضح ا٪را٢ووً ٛضظووو ٞاهحغووعِٚاد ،ط ،1عٌوواْٗ ،طاصٝ
اهرقاف ،2113 ،ٞل.148
 -39ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.494
 -41املفاصقوو ٞكٌووا جقوو٘ي ُةٚووو ٞإبووضآ ٍٚيف ًقاهووٕ بعِوو٘اْ" :املفاصقوو ،"ٞفقوو٘ي :اهعووزر  ،4-3صبوووز ،7
اهقآض ٛٓ" :133 ،1987 ،ٝصف ،هوٌعِ ٟاسبضيف هول َ٩هقاق املعِ ٟا٬خض ،أٗ ظزٗس أًوض يف
ظا ُح٘قع ُقٚنٕٙ ٨ٗ ،حٍّ اه٘ف٘ي إىل املفاصق ٞإ ًّ ٨خ٩ي إرصان اهحِاق."،
 -41أهف هٚوٗ ٞهٚو ،ٞشظ.261 ،)2( ١
 -42طِٙت اهف٩حً ،غضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ٗاهرتاس ،أطضٗظً ٞاشغح  ،ل.86
 -43صٙا

عقٌخ :املغضح اهعضب ٛعق٘ط ا٪قِع ٞا٨شحٌاع ،ٞٚل.86

 -44طِٙت اهف٩حً :غضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ٗاهرتاس ،أطضٗظً ٞاشغح  ،ل.87
 -45ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.573
ُ -46فغٕ ،ل.573
 -47صٙا

عقٌخ :املغضح اهعضب ٛعق٘ط ا٪قِع ٞا٨شحٌاع ،ٞٚل.84

ُ -48فغٕ ،ل.84
 -49ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.581
ُ -51فغٕ ،ل.571
Dirasat Arabia

اهعزر اهضابع 7102

اهزصاعاد اهوغ٘ٗ ٞٙاهِقزٞٙ

رصاعاد عضبٞٚ

110

ج٘ظٚف أهف هٚوٗ ٞهٚو ٞيف ًغضظ"ٞٚاملوم ٓ٘ املوم"

ُ -51فغٕ :ل.481
 -52طِٙت اهف٩حً :غضح ععز اهلل ُّٗ٘ؼ ٗاهرتاس ،أطضٗظً ٞاشغح  ،ل.91
 -53ععز اهلل ُّٗ٘ؼ :املوم ٓ٘ املوم ،ل.497
ُ -54فغٕ :ل.536
ُ -55فغٕ :ل.536
ُ -56فغٕ :ل.491
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تكٓٝات اؿٔذاز (ايربٖإ ايعكً)ٞعٓز اؾاسغ
نتاب ايعجُاْ ١ٝأمنٛسدا
رْٛ.ص اهلز ٣سٓاٟٚ



raghad.henawi@gmail.com

اؿذاز ٚأصناْ٘:إٕ غا ١ٜنٌ أرٜب إٔ ٜكٓع املتًك ٞبأؾهاصٚ ٙآصاَ ٘٥عتُزّا
عًَ ٢ا ميًه٘ َٔ أرٚاتٚ ،العُٝا عٓز عامل أرٜب اؽش االعتظاٍ َشٖبا،ناؾاسغ ايشٟ
نإ عكً٘ غايباّ عً ٢أ ٟؽ ٤ٞآخض عٓز.ٙ
ٚاإلقٓاع ٖ" ٛقزص ٠ايتأثري يف اآلخضٚ ،سيو ظعً٘ ٜعتكز مبعتكز َا ،ؾٜٗٗ ٛزف
إىل إسزاخ تػٝري يف اػاٖات اؾُٗٛص أ ٚآصا ٘٥أ ٚعًٛنَ٘ ،عتُزاّ عً ٢تكز ِٜعزر َٔ
اؿذر أ ٚاألري ١أ ٚايؾٛاٖز"ٚ .1ؽتًـ أرٚات اإلقٓاع باختالف املتًكني ٚثكاؾتِٗ
ٚظضٚؾِٗ االدتُاع.١ٝ
ٜٚك ّٛاإلقٓاع عً ٢أصنإَٗٓ ،اَ :ا ٜتعًل باملضعٌَٔٗٓٚ ،ا َا ٜتعًل بايضعاي،١
َٗٓٚا َا ٜتعًل باملغتكبٌٔ.
 أَا املضعٌ ؾٓٝبػ ٞعً ٘ٝإٔ ٜبتعز عٔ املبايػ ١يف عضض٘ ألؾهاصٙ؛ ألَٕصزاق ١ٝاملضعٌٚ ،عزّ َبايػت٘ يف طضح ايٛقا٥ع تعز عاَالّ َُٗاّ يف اإلقٓاع.
 ايضعاي ٖٞٚ :١اييت ؼت ٟٛعً ٢األؾهاص املضار إقٓاع املتًك ٞبٗاٚ ،نًُا نإ2
قت ٣ٛايضعايَ ١كٓعآّٜٚ ،غذِ َع املٓطل؛ نإ سيو أرع ٢إىل ايتأثري.
 املغتكبٌ :بهٌ ظضٚؾ٘ ايٓؿغٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝايجكاؾٜٚ ،١ٝعز عاٌَ لاحايضعاي ،١أ ٚعاٌَ إخؿاقٗآٖٚ .ا تربط بضاع ١املضعٌ يف إرصان٘ األرا ٠اييت
ميهٓ٘ اعتػالهلا إلقٓاع املتًك.ٞ
ٚعً ٘ٝميهٓٓا تعضٜـ اؿذاز طArgumentationص بأْ٘" :رصؼ تكٓٝات اـطاب
اييت تؤر ٟبايشٖٔ إىل ايتغً ِٝمبا ٜعضض عً َٔ ٘ٝأطضٚساتٚ ،إٔ تظٜز يف رصد١
3
ايتغً ،ِٝقاٚي ١إسعإ ايعكٌ ملا ٜطضح عً َٔ ٘ٝأؾهاص".
ٚأَا تاصٜخ اؿذاز ؾري ٣بعض ايباسجني إٔ اؿذاز ايػضب ٞأصعطٚ ٞإٕ صٝؼ
صٝاغات سزٜج ،١عًٜ ٢ز "بريملإ"  "ٚرٜهض "ٚؾاٖتِ األ ٍٚبايتؿاعٌ بني اـطٝب
 داَع ١رَؾل ،قغِ ايًػ ١ايعضب.١ٝ
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ٚاؾُٗٛصٚ ،إٔ اؿذاز غري اـطابٚ ١اؾزٍ يف ايعالق ١املٛدٛر ٠بُٗٓٝا ،يف سني اٖتِ
ايجاْ ٞباملزصع ١ايرباغُات" ١ٝايتزاٚيٚ "١ٝعزّ إغؿاٍ ايباخ ٚاملتًكَٚ .ٞا جيب سنض ٙيف
4
ٖشا املكاّ إٔ املزصع ١ايبًذٝه ١ٝتع ٓز ايضا٥ز ٠يف فاٍ ايزصاعات ايبالغٚ ١ٝاؿذاد.١ٝ
 ٖٛٚبشيو خيايـ اؿذاز ايعضب ٞايشٚ ٟدز ايباسح ْؿغ٘ ؾ ٘ٝتعكٝزا َضرٙ
5
طبٝع ١ايًػٚ ١ايجكاؾ ١ايعضب ١ٝسغب صأ.ٜ٘

طاعرتاتٝذ١ٝص اؿذاز يف ايٓص املزصٚؼ:
إٕ ايٓص األرب ٞايضؾٝع ي٘ خصا٥ص كتًؿ ١متٓٝظ َٔ ٙغريٚ .ٙإٕ ايرتاب بني
اـصا٥ص ايؿٓ ١ٝيًٓص األربٚ ٞاملعٓ ٢ظاٖضْ يف ايٓصٛص ايضؾٝع .١ؾال ْهار لز ْصاّ
سا خصا٥ص َتُٝظٚ ٠قز ٖب َطُ ْ٘ٛأَ ٚعٓاٚ ،ٙنشا خالف سيو ،ؾال ق ١ُٝيٓص
مبطُ ٕٛصؾٝع خيً َٔ ٛاـصا٥ص ايؿٓ ،١ٝؾٗشإ األَضإ َرتابطإ ،ؾايٓص َٓٝظٙ
أَضإ ،األ :ٍٚأْ٘ يًذاسغ ٚ ،ٖٛ َٔ ٖٛٚايجاْ :ٞظٗٛص اؿذاز نتكٓ ١ٝايتظَٗا
اؾاسغ يف ٖشا ايٓصٚ ،تٓٛعت أعايٝبٗا عٓز .ٙؾٗ ٞتغاعز عً ٢تٓاَ ٞاـطاب بني
أطضاؾ٘ ٖٞٚ ،أٜطاّ ال ؽً َٔ ٛإَتاع ْاتر َٔ تبارٍ اؿذر ٚإعُاٍ ايعكٌ ،ؾته ٕٛأقزص
عً ٢ايتأثريٚ6.العُٝا إٕ نإ َٔ صٓع أرٜب ناؾاسغ "أيكت إي ٘ٝايًػ ١بكٝارٖا
ؾصضٓؾٗا نُا ؽا ،٤ؾٗ ٛإسا نتب يف ايعًِ داص ٣ايعًُا ٤يف يػتِٗٚ ،إسا راْ ٢ايؿًغؿ١
اعتطاع ايتز ٜٔٚبًػ ١ايؿالعؿٚ ،١إسا أيك ٢إىل األرب ٜضاع٘ عضف إٔ ٜه ٕٛصاسب
األعًٛب ايؿضر".7

أْٛاع ايتكٓٝاتاؿذاد:١ٝ
أٚالّ-األرٚات ايًػٜٚ :١ٜٛتطُٔ َا ٜأت:ٞ
 أيؿاظ ايتعًَٗٓٚ ،ٌٝا:
 oاملؿع ٍٛألدً٘ٚ ،نًُ ١ايغببٚ ،ألٕٚ ،غريٖا َٔ أيؿاظ ايتعً،ٌٝ
ٚتعز "ألٕ" َٔ أِٖ أيؿاظ ايتعً ،ٌٝؾكز ٜبزأ املضعٌ خطاب٘
اؿذاد ٞبٗا يف أثٓا ٤تضنٝب٘ٚ .تغتعٌُ يتربٜض ايؿعٌ ،نُا
تغتعٌُ يتربٜض عزَ٘.
 oايؾضطٜٗٓ ٖٛٚ :ض عًَ ٢عٓ ١صاسب٘ ،ؾاؾاسغ صشض األخطا٤
اييت نإ ٜضاٖا غري صا٥ب ١عٓز أصشابٗا َٔ خالٍ تضنٝب
ايؾضطٚ ،مل ٜصششٗا بهالّ خربَ ٟباؽض َٛد٘ٚ ،يف سيو تتذً٢
عبكضٜت٘ ايًػٚ ١ٜٛغريٖا.
ٚاؾز ٍٚاآلتٜ ٞبني ؽٛٝع أرٚات ايؾضط يف ايٓص املزصٚؼ.
أٟ
َت٢
يٛال
ملا
أَا
إسا
يٛ
إٕ
>8
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لز اعتٓارا إىل اؾز ٍٚايغابل إٔ األرا ٠ايػايب" ١إٕ"  ٖٞٚأّ ايباب ٚاألصٌ يف
أرٚات ايؾضطٚ ،األصٌ ؾٗٝا إٔ تزخٌ عًَ ٢ا ٜرتدَّضُ بنيَ إٔ ٜهٚ َٕٛإٔ ال ٜهٚ .8ٕٛسيو
نكٛي٘ٚ" :إٕ طعِ ق ّٛإٔ األمسا ٤اييت اصتطاٖا ايضع ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝسبا بٗا أصشاب٘
ال تزٍ عً ٢ؾطٚ ١ًٝال عً ٢خاص ١نضاَٚ ،١دغ٣ضٚا عً ٢إٔ ٜكٓٛيٛا إْ٘ يٝػ يف قٍٛ
ايٓيب صً ٢اهلل عً ٘ٝؿُظ ٠إْ٘ أعز اهللٚ ،أعز صعٛي٘ ،ؾط١ًٝ؛ ٚيٝػ يف قٛي٘ $ايظبري
سٛاص #ٟؾط -١ًٝؾًٝػ عٓزْا يف سيو إال َجٌ َاهلِ يف صزٚص أٌٖ ايكبً َٔ ١اإلعكاط
ٚاإلٖاْ ،9".١ؾكز اعتدزّ اؾاسغ ٖش ٙاألرا ٠يٝؾري َٓش ايبزا ١ٜإىل ضعـ ٖش ٙاؿذ.١
ؾٗ ٞتؿٝز ايتؾهٝوٚ ،تطعـ سذ ١اـصِٚ ،تؾهو ؾٗٝا.
ٚاؾزٜض بايشنض إٔ مجٝع اؿذر اييت اؾرتضٗا اؾاسغ عً ٢يغإ اـصِ
اعتدزّ ؾٗٝا أرا ٠ايؾضط "إٕ" ٚيف سيو إؽاص ٠إىل ضعـ سذذِٗ نُا سنضْا عابكا.
َٗٓٚا ،قٛي٘ٚ" :إٕ قايٛا :ؾُا ق ٍٛأب ٞبهض يف خطبت٘ اييت خطب بٗا يف أ ٍٚخالؾت٘:
ٚ$ئٝتهِ ٚيغت غرينِ#؟  ٌٖٚخيًٖ ٛشا ايك َٔ ٍٛايصزم ٚايهشب .ؾإٕ نإ صزقا
ؾٗ ٛخالف قٛيهِ يف تؿط ً٘ٝعً ٢مجٝع أُ٥تهِٚ ،ايضدٌ نإ أعًِ بٓؿغ٘ ٚبأٌٖ
رٖضٚ .ٙإٕ نإ ناسبا ؾأ ٟنشب أقبض َٔ نشب إَاّ عًَٓ ٢رب مجاع10."١ؾايعباص٠
تؿٝز تٛاضع ايضدٌ يصشب٘ٚ ،تؿٝز اعتعزار ٙيكبْ ٍٛكز املتًكني ي٘.
ثِ تًٗٝا "ي ٖٞٚ "ٛأرا ٠ؽضط غري داطَٚ ١ايػضض املعٓ ٟٛايش ٟتؿٝز:ٙ
$أْ٘ إسا ق :ٌٝإٕ أنضَتين ؽههت يف ٌٖ ٜهضّ املداطب أ ٚال؟ ٚإسا ق :ٌٝيٛ
11
أنضَتين نٓت عاصؾا بإٔ املداطب مل ٜهضَين ،ؾايػضض املؾاص إي ٘ٝبـ "ي "ٛؾضض#.
ٖٚشا َا أصار ٙاؾاسغ ؾٜٗ ٛضٜز إٔ ٜؿِٗ املتًك ٞإٔ نٌ َا ٜكٛي٘ ٖ ٛعً٢
عب ٌٝايؿضض ال اؿكٝك .١نكٛي٘":ي ٛنإ األَض نُا تكٛي ٕٛيف ٖش ٜٔاـٛؾني مل
ٜكِ صضف َا بُٗٓٝا بكزص عؾض َا يك ٞأب ٛبهض َٔ مجٝع َا ٚصؿٓا َٚا صٓع أب ٛبهض يف
ثالخ عؾض ٠عٓ َٔ ،١نجض ٠اإلْؿامٚ ،إٜجاص ايؿكض عً ٢ايػٓٚ ،٢ايٛسز ٠عً ٢األْغ،١
ٚاهلٛإ بعز ايهضاَٚ ،١اـٛف بعز األَٔٚ ،ايطضب ٚاالؾتٓإ بعز اإلنضاّ ٚايتععَ ،ِٝع
عتل املعشبني ٚنجض ٠املغتذٝبني"12.إٕ َا سنض ٙاؾاسغ َٔ ؾطٌ ألب ٞبهض َٖٔ ٛ
ٚدْٗ ١عض ،ٙيشا عرب عٔ ايؾضط باألرا" ٠ي "ٛستٜ ٢ؿتض فاال يتصعٝز اؾزٍ ٚاؿٛاص
بٚ ٘ٓٝبني اآلخضٚ ،ٜٔال ٜصارص أقٛاهلِ.
ٚمما ٜالسغ أٜطا تٛظٝؿ٘ "ي "ٛيف اؿذاز ،عٓزَا ٜأت ٞدٛابٗا "الطّ ايٛدٛر يف
مجٝع األطَٓ ١يف قصز املتهًِٚ ،آ ١ٜسيو إٔ ٜه ٕٛايؾضط مما ٜغتبعز اعتًظاَ٘ يشيو
اؾظا ،٤بٌ ٜهْ ٕٛكٝض سيو ايؾضط أْغب ٚأيٝل باعتًظاّ سيو اؾظا ،٤ؾًٝظّ اعتُضاص
ٚدٛر سيو اؾظا ٤عً ٢نٌ تكزٜض ،ألْو ؼهِ يف ايعاٖض أْ٘ الطّ يًؾضط ايشْ ٟكٝط٘
أٚىل باعتًظاّ سيو اؾظا ،13"٤نكٛي٘" :ي ٛأرصت َعاْ ٞبعض َا ٚصؿت يو عً ٢أسن٢
صيب يف األصض ٚأعضع٘ قبٛال ٚأسغٓ٘ سهاٚ ١ٜبٝاْاٚ ،قز عٜٓٛت٘ ي٘ ٚريًت٘ٚ ،قضبت٘ َٓ٘
ٚنؿٝت٘ َؤ ١ْٚايضٚٚ ١ٜٚسؾ ١ايؿهض ،٠مل ٜعضف قزصٚ ٙال ؾصٌ بني سك٘ َٔ باطً٘،
ٚال ؾضم بني ايزاليٚ ١ؽب ٘ٝايزالي ،١ؾهٝـ ي٘ بإٔ ٜه ٖٛ ٕٛاملتٛىل يتذضبت٘ ٚسٌ عكز،ٙ
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ٚؽًٝص َتؾابٗ٘ٚ ،اعتجاصت٘ َٔ َعزْ٘"ٖٚ .14شا ايٓٛع َٔ ايؾضط ٜعط ٞق ٠ٛيًشذاز،
ؾاملضعٌ ٜضٜز إٔ ٜربٖٔ عًْ ٢كٝض ٖشا اؾٛاب؛ إال أْ٘ ؾأ إىل ٖشا ايٓٛع َٔ ايؾضط
يٝعط ٞسذت٘ صعٛخاّ يز ٣املتًك ،ٞؾال ٜزع ي٘ فاالّ يًؾو يف ثبٛت ٖشا اؿهِ.
ٚأَا عٔ "إسا" ؾٓالسغ إٔ دٛابٗا أت ٢تضنٝبا اعتؿٗاَٝا يف عزَٛ ٠اضعٖٚ ،شا
ٜٓاعب أرا ٠ايؾضط "إسا" ألٕ االعتؿٗاّ ٜؤنز َا ٜضٜز إٔ ٜكضص ٙاؾاسغ َٔ أسهاّ
باؿذاز ايربٖاْٚ ،ٞنشيو "إسا" ؾٗ ٞتغتعٌُ ملا ٜتأنز ٚقٛع٘ يف سٖٔ ايهاتب،
نكٛي٘" :ؾإسا نإ ٖشا اؿزٜح كتًؿا يف أصً٘ ٚيف صش ١كضد٘ٚ ،كتًؿا يف
تأٚ ًٜ٘ٚؾضع٘ٚ ،اؿذ ١يف أصً٘ َتزاؾعٚ ،١اؿذ ١يف ؾضع٘ َتهاؾ ،١٦ؾهٝـ ٜه ٕٛدشز
عً ٢إَاَت٘ ٚاعتشكاق٘ ٚؾطًٝت٘ عًْ ٢عضا ،15".٘٥ؾاختاص اؾاسغ ؾًُت٘ َا ٜؤنز
راليتٗا َغتعُال "إسا" اييت تزخٌ عًَ ٢ا ٜرتدض ٚقٛع٘ يف سٖٔ املتهًِ ٜٚضٜز إٔ ٜؤنزٙ
يز ٣املتًك َٔٚ ،ٞثِ أنز سيو باعتدزاَ٘ االعتؿٗاّ اجملاط ٟايش ٟأعط ٢اؾًُ١
تأنٝزا قٜٛا ال ْضا ٙيف غري ٖشا ايرتنٝب.
 األؾعاٍ ايًػ :١ٜٛإٕ عٌُ األؾعاٍ ايًػٜ ١ٜٛتذاٚط ايعٌُ املغاعز يف
تضنٝب اـطاب ،إس ٜغتعًُٗا املضعٌ يف اؿذاز عً ٢أْٗا اؿذر
16
بعٗٓٝا.
 االعتؿٗاّ:
ُٜعزٓ االعتؿٗاّ َٔ ألض أْٛاع األؾعاٍ ايًػ ١ٜٛسذاداّ" ،ؾطضح ايغؤاٍ ميهٔ إٔ
ٜطدِ االختالف سَٛ ٍٛضٛع َا إسا نإ املداطب ال ٜؾاطض املتهًِ اإلقضاص ظٛاب
َا"ٚ .17ؽاع يف ايعجُاْ ١ٝخضٚز االعتؿٗاّ عٔ َعٓا ٙاؿكٝك ٞإىل َعإ فاط ،١ٜؾـ"بٓ١ٝ
االعتؿٗاّ ايبالغ ٞبَٓ ١ٝؿتٛسَٚ ١ػًك ١يف إٓ ٚاسز .مبعٓ ٢أْ٘ طًب َٚصارص ٠عً٢
ايطًب َٔ خالٍ َا تكزَ٘ َٔ َعإ تتطُٓٗا مجً ١االعتؿٗاّ اجملاط .ٟؾعً ٢ايضغِ مما
ٜتٛيز َٔ َعإ تصٌ املبزع باملتًك ،ٞؾإٕ االعتؿٗاّ ٜعٌ باقٝاّ َٚتؿاعالّ َع عٓاصض
18
ايرتنٝبٚ ،ممٝظّا بٓٝت٘ عٔ غري َٔ ٙأعايٝب اـرب ٚاإلْؾا."٤
ٚقز اعتعٌُ اؾاسغ أغًب اؿضٚف ٚاألمسا ٤املٛضٛع ١يالعتؿٗاّ يف ْص٘
عً ٢عب ٌٝاؿكٝكٚ ١اجملاطٚ .اؾز ٍٚاآلتٜ ٞبني ٖش ٙاألرٚات ٚتٓٛعٗا ٚؽٛٝعٗا يف
ايٓص:
اإلمجايٞ
يف َعضض
فاطٟ
سكٝكٞ
أرا ٠االعتؿٗاّ
اـرب
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لز َٔ اؾز ٍٚايغابل إٔ أرا ٠االعتؿٗاّ "نٝـ" ٖ ٞايػايب ١يف ايٓص
ٚالعُٝا يف املعٓ ٢اجملاطٚ ،ٟسيو ألْٗا ؼٌُ عزَ ٠عإ فاط١ٜ؛ ؾٗ ٞتؿٝز اإلْهاص
ٚايتعذب ٚايٓؿ ٞيف عٝام ٚاسز .نكٛي٘ٚ" :نٝـ ٜه ٕٛسيو ٚقز تٛيف ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝعًِ  ٖٛٚمل جيُع ايهتاب بعز؟!" ،19ؾؿ ٞاملجاٍ ايغابل أؾارت "نٝـ" ايتعذب
ٚاإلْهاص ٚايٓؿ.ٞ
ٚلز يف ايٓص أٜطا غًب ١االعتؿٗاّ اجملاط ٟايزٓاٍ عً ٢عزَ ٠عإٚ ،اؾزٍٚ
اآلتٜ ٞبني ٖش ٙاملعاْ:ٞ
إيظاّ تؾهٝو تكض ٜايتعذب ايتعع ايٓؿ ٞايتٛب ٝاالعتبعا ايتٗهِ
ر
ذ
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ايتشكري اإلْهاص ايتشز ٟايتعً ِٝتغ ١ٜٛايتٓب ٘ٝاألَض
7
7
8
8

?

?
ايتبهٝت
-

ٚقز بًػت ْغب ١أعًٛب االعتؿٗاّ اجملاط ٟيف ايٓص َا ٜكضب ?=ْ َٔ %غب١
ٚصٚر االعتؿٗاّ يف ايٓص َٔ عزر ٚصٚر ٙيف ايٓص َٔٚ ،سيو قٛي٘" :ؾهٝـ بضدٌ قاّ
بأَض اإلعالّ ٚقز ٖتهت أعتاصٚ ،ٙتكطعت أطٓابَ٘ٚ ،ضدت عٗٛرَٓ ،ٙؿضر بايضأ ٟغري
َغتعني ب٘ٚ ،ال َغتٛسؿ إىل غري .20"ٙؾؿ ٞاؾًُ ١ايغابك ١بضط يزٜٓا َعٓ ٢اإليظاّ
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ايش ٟاعتدزّ إلبضاط ٙعٓاصض نجريَٗٓ ٠ا :االعتؿٗاّ اجملاط ٟايشٜ ٟزٍ عً ٢ايتععِٝ
ٚال خيً ٛأٜطا َٔ َعٓ ٢ايتعذبٚ ،نشيو ايتكطٝع ايصٛت ٞيًذًُٚ ١ايتٛاطٕ املٛعٝكٞ
هلاٚ ،االختٝاص ايزقٝل يًُؿضرات ناختٝاص ٙنًُٖ" ١تهت" َ "ٚضدت" ايًتني تزالٕ عً٢
ؽز ٠اؿزخ ايشٚ ٟقع باإلعالّ بعز ٚؾا ٠ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِٚ ،غريٖا نجري،
ٖٚشا دعٌ اؾًُ ١تؿٝض باملعاْ ٞاييت ػرب املتًك ٞعً ٢تكبٌ َا ٜضٜز اؾاسغ إثبات٘.
ٚنكٛي٘ أٜطا" :أال تض ٣أْ٘ نإ أ ٍٚؽاٖز َٔ املغًُني يف صزص ايهتاب،
ٚايٓاؼ نًِٗ بعزٚ21".ٙقٛي٘" :أال تض ٣نٝـ دعً ٙٛاملكصز ٚاملعتُز قبٌ ايٓاؼ ٚبعز
صع ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ"ٚ .22قٛي٘" :أال تضاُٖا خضدا َٔ َهٖ ١اصبني َغتدؿٝني
23
َصطشبني ،ثِ صدعا آَٓني ظاؾضَ ٜٔعًٓني َصطشبني".
ؾٓضا ٙاعتُزعً ٢تكٓ ١ٝاالعتؿٗاّ ايتكضٜض ٟاملتهضصٚ ،تأت ٞسذادٖ ١ٝشا ايٓٛع
َٔ االعتؿٗاّ َٔ إٔ املضعٌ ٜزصى َغبكاّ إٔ املضعٌ إي ٘ٝال خيايؿ٘ٚ ،إٔ َا طضس٘ َٔ
أع َٔ ٖٞ ١ً٦املغًُات يز ٣ايطضؾني ،ؾاالعتؿٗاّ ٖٓا ٖ ٛاؿذر ساتٗا باعتباص قصز
املضعٌ ال باعتباص ايصٝاغٚ ١املعٓ ٢اؿضيف ؾك  24.إضاؾ ١إىل اعتدزاَ٘ ايتهضاص سٝح
ٜغِٗ يف تعايل املعاْٚ ٞبٓاَٛ ٤ضٛع ايٓص ،ؾاملؿضر" ٠بٛصؿٗا ْٛا ٠راي ١عً ٢إعٗاّ ٖشا
ايعٓصض ايًػ ٟٛاحملزٚر يف تٛيٝز طاق ١سذاد ١ٝؾعاي ١سات َز ٣بعٝز يف تبًٝؼ َكاصز
ايك 25".ٍٛؾأثبت َا أصار إثبات٘ بطضس٘ عز ٠أع ١ً٦ال ٜضٜز َٔ طضسٗا إدابات بٌ ناْت
أري ١عًَ ٢ا ٜضٜز إثبات٘ٚ .لز أٜطا تٓٛع رالالت االعتؿٗاّ يف ايٓص يًذًُ ١ايٛاسز٠
مما جيرب املتًك ٞعً ٢ؾتض آؾام ٚاعع ،١م ٛقٛي٘ٚ":نٝـ ٜعضف اآلثاص ٚاألخباص َٔ
ٜهؿّض األعالفٜٚ ،ربأ َٔ ايتابعنيٚ ،جيشز نٌ َا مل ٜٛاؾل ٖٛاٜٚ ،ٙزٓعَ ٞا ٚاؾل ٖٛاٙ
ٚإٕ نإ باطال ،بٌ ال ٜضض ٢ستٜ ٢تك ٍٓٛايظٚص ٜٛٚيّز ايباطٌ 26".ؾٗش ٙاؾًُ ١تؿٝض
باملعاْ ٞاملغتؿار َٔ ٠أعًٛب االعتؿٗاّ ايش ٟأؾار َعٓ ٢اإليظاّ ٚايٓؿٚ ٞايتعذب ٚغريٖا
َٔ املعاْ.ٞ

 ايٓؿ:ٞ
 ٖٛٚناالعتؿٗاّ ٜؿٝز اؿذاز بايكصز ايتًُٝش ،ٞؾهٌ قَٓ ٍٛؿ ٖٛ ٞسذ١
إلثبات َا ٜضٜز املضعٌ إٜصاي٘ يًطضف اآلخضٚ .تأت ٞسذاد ١ٝايٓؿ َٔ ٞنٜ ْ٘ٛجبت
اؿهِ ايشٜ ٟكضص ٙاملضعٌ مما ال جيعٌ يًُتًك ٞفاال يًؾو يف اؿهِ املكضص
عابكا،نكٛي٘ٚ" :مل ٜهٔ ؾت ّ٢سزثا ؾتٗظ ٙأصحي ١ٝايؾباب ٚغضاص ٠اؿزاثٚ ،١مل ٜهٔ
عشا ٤إْؿاق٘ طُع ٜزعٚ ،ٙٛال صغب ١ؼزٚ ،ٙٚمل ٜهٔ يًٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ،قبٌ
سيو عٓزٜ ٙز َؾٗ ٛص ٠ؾٝداف ايعاص يف تضى َٛاعات٘ ٚإْؿاق٘ عًٚ ،٘ٝال نإ َٔ صٖط٘
رْٝا ؾُٝغبُّ برتى َهاْؿت٘ َٚعاْٚت٘ ٚإصؾاق٘ .ؾهإ إْؿاق٘ عً ٢ايٛد٘ ايش ٟال لز أبًؼ
يف غا ١ٜايؿطٌ َٓ٘ٚ ،ال أرٍٓ عً ٢غا ١ٜايصزم ٚايبصري 27".َ٘ٓ ٠ؾٓذز إٔ ايعباصات
املٓؿ ٖٞ ١ٝاؿذر ساتٗا يف تأنٝز ؾطٌ أب ٞبهض.
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ايٛصـ:

ٜٚؾٌُ عزرا َٔ األرٚات ايًػَٗٓ ،١ٜٛا:
 oايصؿ :١إٕ ايصؿ ١متجٌ أرا ٠يف ايؿعٌ اؿذادٚ ٞعالَ ١عً ،٘ٝؾال
ٜكتصض املضعٌ عً ٢تٛظٝـ َعٓاٖا املعذُ ،ٞأ ٚتأ ،ًٜ٘ٚبٌ ٜٓبػ ٞايتكِٜٛ
ٚايتصٓٝـ ٚاقرتاح ايٓتا٥ر اييت ٜضٜز سصٛهلا أ ٚؾضضٗا ،ؾُٝاصؼ املضعٌ
أنجض َٔ ؾعٌ ٚاسز ،بايتصٓٝـ ٚبتٛد ٘ٝاْتبا ٙاملضعٌ إي ٘ٝإىل َا ٜضٜز
إٔ ٜكٓع٘ ب٘ يف سذاد٘ َ٘ٓٚ 28.قٛي٘ٚ" :نٝـ ٜتؿل إطباقِٗ عً ٢عهٕٛ
ٚاسز ٚايٓاؼ َٔ بني ساعز ٚصاضٍٚ ،عصٚ ٓٞتكٚ ،ٓٞسًٚ ِٝعدٝـ،
ٚغاي َٚصٝبٚ ،عاقٌ ٚأمحل29".ؾٓذز يف ايٓص صٝػا ٚصؿَ ١ٝتٓٛع١
أعطت ايٓص ق ٠ٛيًؿهض ٠اييت ٜضٜز إثباتٗا.
 oاعِ ايؿاعٌُٜ :عزٓ اعِ ايؿاعٌ َٔ مناسز ايٛصـ اييت ٜزصدٗا املضعٌ يف
خطاب٘ بٛصؿٗا سذ ١يٝغٛؽ يٓؿغ٘ إصزاص اؿهِ ايشٜ ٟضٜز ،يتٓبين
عً ٘ٝايٓتٝذ ١اييت ٜضَٗٚا َ٘ٓٚ 30.قٛيٖ٘ٚ" :شا ق ٍٛنإ َٔ ْؿض َٔ
األْصاص يف عكٝؿ ١بين عاعز ،٠قبٌ إٔ ٜك ّٛؾ ِٗٝأب ٛبهض خطٝبا ٚٚاععا،
َٚبٓٓٝا ٚقتذا 31".ؾاؾاسغ أثبت َٔ خالٍ اعِ ايؿاعٌ َهاْ ١أب ٞبهض
ٚؾطً٘ يف اـطاب ١املكٓعٚ ،١ايٛعغ املكٓع ٚدزاْٝاٚ ،االستذاز عكًٝا يهٌ
دَُٗٗٓ ١ا.
32
 oاعِ املؿع ٖٛٚ :ٍٛأٜطا َٔ األٚصاف اؿذاد ١ٝاملغتعًُ، ١نكٛي٘ٚ" :ال
عٛاَ ٤ؿتٛمنؾضَّر ال س ١ًٝعٓزَٚ ،ٙطضٚمبعشَّب ال اْتصاص ب٘ ٚال رؾع
عٓزَُٚ ،ٙباطٔؿ َُكضِٕ طٜؾؿ ٞغٝع٘ ٜٚض ٟٚغًٚ ،ً٘ٝي٘ َكزّ ٜهٓؿ٘
ٜٚؾذع٘ص33".ؾٓذز يف املجاٍ ايغابل تٛايٖ ٞش ٙايصٝػ ١اييت أؾارت ايٛصـ
إلقاَ ١اؿذ١عً ٢اآلخض.ٜٔ
ؾٓغتطٝع ايك :ٍٛإٕ اؿذاز نأَ يف ايًػٖٚ ،١زؾ٘ اإلقٓاع ،ؾاختاص املضعٌ
أرٚات٘ ايًػٚ ١ٜٛآيٝات٘ اؿذاد" ،١ٝمما جيعٌ اؿذاز يف ؽهً٘ ايٓٗا ٞ٥تضدٝض خٝاص َٔ
بني خٝاصات بٛاعط ١أعًٛب ٖ ٛيف سات٘ عز ٍٚعٔ إَهاْٝات يػ ١ٜٛعً ٢أخضٜ ٣تٛقع أْٗا
34
أنجض لاع ١يف َكاّ َعني".

ثاْٝا :اآليٝات ايبالغ١ٝ
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 االعتعاص :٠قز تعً ٛاالعتعاص ٠اعتعُاٍ أيؿاظ اؿكٝكٚ ،١سيو ألْ٘ ال
ٜؿطٌ املضعٌ اعتعُاهلا ،إال يجكت٘ بأْٗا أبًؼ َٔ اؿكٝك ١سذادٝا36.إال
أْٓا مل لز َجاال يف ايٓص املزصٚؼ عً ٢اعتدزاّ اؾاسغ هلش ٙايتكٓ١ٝ
ؾٗٝا.
 ايتُجٖٚ :ٌٝشا َا ٜعُز إي ٘ٝاملضعٌ يبٝإ اؿايٚ ،١اإلقٓاع مبا ٜشٖب
إي37.٘ٝنكٛي٘ٚ" :إمنا ايعاَ ١دٓ ١يًزؾعٚ ،عالح يًكطعٚ ،نايرتؼ
38
يًضاَٚ ،ٞايؿأؼ يًٓذاص".
 ايبزٜع :إٕ يًبزٜع رٚصا سذادٝا ال عً ٢عب ٌٝطخضؾ ١اـطاب ؾك ،
39
ٚيهٔ بٗزف اإلقٓاع ٚايبًٛؽ باألثض َبًػ٘ األبعز.
ٚيًبزٜع أْٛاع نجريْ ،٠شنض َٓٗا ايطبام ،نكٛي٘" :ؾُا ِٖ إال إٔ ٖذِ عً٘ٝ
ايصزٜلٚ ،قاّ ؾَ ِٗٝضؽزا ٚقتذا ست ٢اعتبزيٛا باـالف طاعٚ ،١بايطذ ١إطضاقا،
ٚباألْؿ ١خطٛعاٚ ،بايطٝؿ سًُاٚ ،أْصتٛا َعا ٚاعتُتعٛا َعاٚ 40".تأت ٞسذادٖ ١ٝشا
ايٓٛع َٔ ايبزٜع ملا ؾ َٔ ٘ٝتأنٝز ايؿهض ٠بطضٜكَٛ ١دظ ،٠إضاؾ ١إىل َا ٜؤر ٜ٘ايطبام
َٔ َطابك ١ؿضن ١ايؿهض ،٠ؾايٓص عباص ٠عٔ دزاٍ بني طضؾني َتٓاقطني يف األؾهاص،
ٚنشيو ايطبام تٓاقض نًُتني يف املعٓ .٢ؾاؾاسغ ٜعٓ" ٢مبطابك ١ايهالّ ملكتط٢
اؿاٍ ،يٝػ عٔ طضٜل ٚداط ٠اؾًُ ١ؾشغب ،بٌ أٜطا عٔ طضٜل املال ١َ٤بني سضن١
41
ايؿهض ٠أ ٚايصٛص ٠املؤراٚ ٠بني إٜكاع عباصات٘ ايصٛت".١ٝ

ثايجا :ايٛصٌ ايغبـبـ:ٞ
 ٖٛٚإٔ ٜعُز املضعٌ إىل ايضب بني أسزاخ َتتابعَ ،١جٌ ايضب مبا ميهٔ إٔ
ٜه ٕٛاملكزَٚ ١ايٓتٝذ ،١ؾتصبض ايٓتٝذَ ١كزَ ١يٓتٝذ ١أخض .٣نكٛي٘ٚ" :مما ٜزيو عً٢
ؾط ١ًٝأب ٞبهض َٚهاْت٘ ٚخاصت٘ َٔ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ ٚععِ ؽأْ٘ عٓز ،ٙإٔ
ايٓيب صً ٢اهلل عً٘ٝطيـُٓاص آخ ٢بني املٗادضٚ ٜٔاألْصاص آخ ٢بٚ ٘ٓٝبني محظٚ ،٠إي ٘ٝأٚص٢
محظ ّٜٛ ٠أسزٚ .قز تعًُ ٕٛإٔ محظ ٠اعتؾٗز  ٖٛٚأدٌ ايٓاؼ يف صزٚص املؤَٓنيٚ ،أععِ
يف أْؿػ املٗادضٚ .ٜٔإٕ اَضأ ٜه ٕٛنؿ٦ا ؿُظ ٠يف اإلخاٚ ،٤محظ ٠عًَ ٢ا ٚصؿٓا ،يععِٝ
42
ايؾإٔ ،صؾٝع املهإ".
يف ايٓص ايغابل لز إٔ اؾاسغ ٜضٜز إٔ ٜجبت ؾطٌ أب ٞبهضَ ،غتدزَا يف
سيو املٓطلَ ،غتعٓٝاّ بأرٚات ايٛصٌ ايًػ ،ٟٛإس بزأ نالَ٘ عذ ١قَ ١ٜٛعضٚؾٖٞٚ ١
املؤاخا ٠بني أب ٞبهض ٚمحظ ،٠ثِ بٓ ٢عًٗٝا َكزَ ١أخض ٖٞٚ ٣ؾطٌ محظ ،٠ؾًٝظّ عكالّ
إٔ ؾطٌ أب ٞبهض ٜٛاط ٟؾطٌ محظ ٠صض ٞاهلل عُٓٗا.

أصٓاف اؿذر:
َٔ بني أْٛاع اؿذر اييت ْٓكًٗا عٔ بعض ايزاصعني:
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سذ ١ايتغٜٛؼٚ :أراتٗا "مبا إٔ" أَ ٚا ٜؤرَ ٟعٓاٖا ،نكٛي٘" :ؾإسا ناْت
قضٜؿ ٚأٌٖ َه ١ال ٜكزص ٕٚعً ٢ابٔ أخٚ ٘ٝابٔ أخت٘ َع٘ ؾِٗ عٔ ابٓ٘
أعذظٚ ،عٓ٘ أقعزٚ ،ي٘ أعؿ ٖٛٚ ،٢البٓ٘ أسطض ْصضا ٚأؽز غطباٚ ،أمح٢
43
أْؿا"
سذ ١االػاٚ :ٙغضضٗا ايتششٜض َٔ اْتؾاص ؽَ ٤ٞاٚ ،مل أدز هلا َجاال
رقٝكا يف ايٓص املزصٚؼ .إال إٔ ٖٓاى َا ٖ ٛقضٜب َٓ٘ ،نكٛي٘ٚ" :ي ٛناْت
ايعاَ ١تعضف َٔ ايزٚ ٜٔايزْٝا َا تعضف اـاص ١ناْت ايعاَ ١خاص،١
ٚسٖب ايتؿاضٌ يف املعضؾٚ ،١ايتبا ٜٔيف ايبٚ .١ٓٝي ٛمل خيايـ بني طبا٥عِٗ
44
يغك االَتشإ ٚبطٌ االختباصٚ ،مل ٜهٔ يف األصض اختٝاص".
اؿذ ١ايتٛادز :١ٜتٓبين عً ٢عالق ١ايؾدص بعًُ٘ ،نكٛي٘" :ثِ ايشٟ
نإ َٔ رعا ٘٥إىل اإلعالّ ٚسغٔ استذاد٘ ست ٢أعًِ عًٜ ٢ز ٜ٘طًش١
ٚايظبري ٚععز ٚعبز ايضمحٔ ٚعجُإ ،ألْ٘ عاعَ ١ا أعًِ رعا إىل اهلل
ٚصعٛي٘"
اؿذ ١ايضَظ ٖٞٚ :١ٜاؿذ ١اييت تعتُز عً ٢ايضَظ ٖٞٚ ،ق ٠ٛتأثري ١ٜملٔ
ٜكض ٕٚبٛدٛر عالق ١بني ايضاَظ ٚاملضَٛطٚ .مل ٜغتدزّ اؾاسغ ٖشٙ
اؿذ ١يف ْص٘ٚ ،غاٜت٘ َٔ سيو إٔ ٜه ٕٛايٓص ٚاضشا يٝصٌ إىل مجٗٛص
أنجض.
سذ ١املجٌٚ :ايػا َٔ ١ٜاعتُار ٙسذادٝاّ ٖ ٛايتأعٝػ يًكاعزٚ ،٠ايربٖٓ١
عً ٢صشتٗاٚ .نشيو مل تضر ٖش ٙاؿذ ١يف ْص اؾاسغ.
سذ ١االعتؾٗارٚ :غاٜت٘ تٛضٝض ايكاعزٚ ،٠تهجٝـ سطٛص األؾهاص يف
ايشٖٔ َٔٚ .ؽضٚط االعتؾٗار ايكا ِ٥عً ٢ايتُجَ ٌٝكٝز ظًَُٔ ١
ايكٛٝر ،أُٖٗا :عزّ إطٓاب٘45.نكٛي٘ٚ" :سنض َٛعٚ ٢قتً٘ ايٓؿػٚ .سنض
ْٜٛػ بٔ َت ،٢ؾكاٍَٚ﴿ :سَا ايُّٓ ِٕٛإِس َّسَٖبَ َُػَاضٔبّا ؾَعََّٔ إَٔ ئَّ َّْكِزٔصَ َعًَ.46﴾ِٔ٘ٝ
ٔ
ت َٔ َ
ؾايزي ٌٝعً ٢إٔ ْٜٛػ قز نإ ضٓٝع ٚأعا ،٤قٛي٘﴿:عُبِشَاَْوَ إِِّْ ٞنُٓ ُ

ني =>﴾ٚ 47ق ٍٛاهلل﴿ :ؾَا ِي َتكََُ ُ٘ ايِشُٛتُ َ﴾ِْ ًَُٝٔ َُٖٛٚ
ايعَّائُٔ َ
ٚعٓٛصر ؾكض ٠سذادٚ ١ٝمًًٗا يف ضَ ٤ٛا سنض:
قاٍ اؾاسغٚ" :إٕ نإ عًُإ عًَ ٢ا قز ٚصؿتِٚ ،باملهإ ايشٚ ٟصؿتَِٔ ،
اؿهُٚ ١ايبٝإ ،ؾُا رعا ٙإىل إٔ ٜهًِ ايعضب ٚاألعضاب بايؿاصع ٖٛٚ ،١ٝعضب ٞايًغإ
ؾصٝض ايهالّٜ ٖٛٚ ،عًِ أْ٘ مل ٜهٔ عطض ٠املز ١ٜٓؾضؼ ٚال َٔ ٜتهًِ بايؿاصعٚ ١ٝال
َٔ ٜؿُٗٗا ٖٛٚ .إمنا أصار االستذاز عًٚ ِٗٝاإلعشاص إي،ِٗٝط...ص ٚقز ٜٓبػ ٞملٔ بًؼ َٔ
صزم ْٝت٘ٚ ،ؾضط ادتُاع يب٘ٚ ،ؽز ٠عظميت٘ إٔ ٜتهًِ يف راص ايتك ١ٝال يف راص ايعالْ،١ٝ
48
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ست ٢خاطض بٓؿغ٘ ٚبهٌ ؽٜٛٗ ٤ٞي٘ َٔٚ ،ؽأْ٘ إٔ ٜؿِٗ اؿذٜٛٚ ،١ضض املٛعع،١
ٜٚبني عٔ َٛضع املعًُٚ ،١إال ؾغهٛت٘ أسغٔ َٔ ايؿاصع.١ٝ
ٚنٝـ ؾُٗت َعٓا ٙايعضب  ٖٞٚال تعضف َٔ ايؿاصع ١ٝقًٝال ٚال نجرياٚ ،مل ٜهٔ
يًٓيب صً ٢اهلل عً ٘ٝتضمجإ ٜعبٓض عٓ٘ يًؿضؼ ؾٝه ٕٛسيو ايرتمجإ نإ ساضضا يهالَ٘،
ؾٝؿغض يًٓاؼ َعٓا.ٙ
ٚنٝـ ْكًت عٓ٘ ايصشاب ١إىل ايتابعنيٚ ،نٌ َٔ نإ عطض ٠ايك ّٛسني
باٜعٛا أبا بهض ال ٜؿُٗ ٕٛايؿاصعٜٚ ،١ٝه ٕٛعًُإ سني تهًِّ بٗا اعرتابٛا عٓزٖا ؾغأيٙٛ
عٓٗا ؾؿغضٖاٚ .ي ٛنإ سيو نشيو ؿها ٙايشْ ٜٔكًٛا اؿزٜح ،ؾهإ سيو أسب إىل
ايضٚاؾض ،ألِْٗ إمنا ْكً ٙٛيٝعضؾٛا َٔ نإ ايطاعٔ عً ٢أب ٞبهضٚ .ايطعٔ نًُا
نجضت ؾ ٘ٝاملضادعٚ ١املٓاقطٚ ،١طاٍ عبب٘ٚ ،عضف عًُ٘ ،نإ أرٍ عً ٢ايؾٗض٠
ٚاالعتؿاضٚ ،١إٔ األَض نإ سكا َعضٚؾا.
ؾٛاسز :٠إٔ األَض ي ٛنإ نشيو يهاْت ايضٚاؾض أعضع ايٓاؼ إىل سهاٜت٘،
يتغتؾٗز ٙعً ٢ايزعٚ ،٣ٛيتك ٟٓٛب٘ اؿزٜحٚ ،تؾز ب٘ اؿذ.١
ٚثاْ :١ٝإٔ ايٓاقًني أْؿغِٗ ناْٛا عٝشه ،ْ٘ٛإس ناْٛا إمنا سهٛا ْؿػ ايهًُ١
يٝعضؾٛا أْ٘ قز نإ ٖٓاى خالفٜٚ ،زيْٛا عً ٢إٔ عًُإ نإ ممٔ خايـٚ ،ممٔ ي٘
ٖشا ايكزص ايضؾٝع ايش ٟحيتر غالؾ٘.
ٚأخض :٣إٔ سيو ي ٛنإ قاي٘ عًُإ ٖٛٚ ،طعٔ عً ٢أب ٞبهض ،نإ َؾٗٛصا عٓز
عُض ٚعجُإٚ ،أب ٞعبٝزٚ ٠ععز ٚعبز ايضمحٖٔٚ ،ؤال ٤عٓزنِ ؽٝع أب ٞبهض .ؾهٝـ
أطبكٛا عً ٢تضى ايتهًِ عً ٢عًُإ ٚايزاص راصِٖ ٚاؿهِ سهَُِٗٚ ،عِٗ ايضغبٚ ١ايضٖب،١
َع إٔ اؾضأ ٠عً ٢عًُإ أٜغض ٚأعًِ َػب َٔ ١اؾضأ ٠عً ٢أب ٞبهضٚ ،قز أطبكت عً٢
49
طاعت٘ األَ ١خال أصبعْ ١ؿض".
ٚعٓشنض ؾ ٘ٝأِٖ ايغُات اييت اتغِ ؾٗٝا اؿذاز عٓز اؾاسغ يف ايٓص
ايغابل:
اعتُار اؿذاز عً ٢أنجض َٔ تكٓ ١ٝسذاد ١ٝهلا رٚصٖا ايؿعاٍ يف
تأنٝز َا ٜضَ ٞإي ٘ٝنال ايطضؾني ،نايؾضطٚ،االعتؿٗاّٚ ،ايٓؿ،ٞ
ٚايتهضاص.
ٚصٚر نالّ تكضٜضَ ٟؤنز بعز االعتؿٗاّ ايتكضٜض ،ٟؾال ٜهار ٜأتٞ
باعتؿٗاّ فاط ٟإال ٜٚأت ٞبعز ٙبهالّ تكضٜضَ ٟؤنَّز مبؤنزٜٔ
ؾأنجض.
ؽٛٝع املؤنزات اآلت ١ٝيف ايٓص" :إٕٓ" "ٚ "ٖٛ"ٚايالّ املؤنز."٠
تٛظٝـ ايبزٜع يف اؿذاز يٝعط ٞايٓص قٚ ٠ٛتأثريا يف املتًك.ٞ
ٚأَا عٔ أْٛاع اؿذر ؾاعتُز عً:٢
سذ ١ايتغٜٛؼ ٖٞٚ ،قٛي٘ٚ" :إٕ نإ عًُإ عًَ ٢ا قز ٚصؿتِ،
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ٚباملهإ ايشٚ ٟصؿتِ َٔ ،اؿهُٚ ١ايبٝإ ،ؾُا رعا ٙإىل إٔ ٜهًِ
ايعضب ٚاألعضاب بايؿاصع"١ٝ
اؿذ ١ايتٛادز ٖٞٚ :١ٜقٛي٘ٚ" :قز ٜٓبػ ٞملٔ بًؼ َٔ صزم ْٝت٘،
ٚؾضط ادتُاع يب٘ٚ ،ؽز ٠عظميت٘ إٔ ٜتهًِ يف راص ايتك ١ٝال يف راص
ايعالْ ،١ٝست ٢خاطض بٓؿغ٘ ٚبهٌ ؽٜٛٗ ٤ٞي٘ َٔٚ ،ؽأْ٘ إٔ ٜؿِٗ
اؿذٜٛٚ ،١ضض املٛععٜٚ ،١بني عٔ َٛضع املعًُٚ ،١إال ؾغهٛت٘
أسغٔ َٔ ايؿاصع".١ٝ
ٚأَا ايغًِ اؿذاد ٞؾاعتدزّ ؾ ٘ٝايٛعا ٌ٥اآلت:١ٝ
يز ٣صدٛعٓا يًٓص لز إٔ اؾاسغ اعتعٌُ ايغًِ اؿذاد ٞاعتعُاال
َٓطكٝا ؾبزأ باؿذر األقٌ ق ٠ٛؾاألنجض ؾاألنجض.
اؿذ ١األٚىل:إٔ عًُإ ئ ٜتهًِ بايؿاصعَ ١ٝع ايعضب ،ألٕ غاٜت٘ اإلؾصاح
قزص اإلَهإ.
اؿذ ١ايجاْ :١ٝثِ ي ٛؾضضٓا إٔ عًُإ تهًِ بايؿاصع ،١ٝنٝـ مت يًعضب إٔ
ٜؿٗٛا سيو ايهالّ.
اؿذ ١ايجايج ٖٞٚ:١اعتشايْ ١كٌ ٖشا ايهالّ َٔ ايصشاب ١إىل ايتابعني.
ٚأَا األرٚات ايًػ ١ٜٛيف ايغًِ اؿذاد ،ٞؾأبضطٖا:
ايٛا ٚايعاطؿٚ :١بٗا مت صب اؿذر إال أْٗا ال تزٍ عً ٢تضتٝبٗاٚ ،عً٘ٝ

لز أْ٘ اعتُز عً ٢ثكاؾ ١املداطب ايزٚ ١ٜٝٓاملٓطك ١ٝيف تضتٝبٗاٚ ،مل
ٜعتُز عً ٢األرٚات ايًػ.١ٜٛ
رصدات ايتٛنٝز :ؽاع يف ايٓص اـرب اإلْهاصٚ ،ٟأُٖٗا "ٖ"ٚ"ٛإٕ".

ايصٝؼ ايصضؾٚ :١ٝنإ غايبا يف ايٓص ايصؿ ١املؾبَٗٗٓٚ ،١ا( :عضب،ٞ

ؾصٝض ،صزم ،ؾضط ،قً ،ٌٝنجري) ،ثِ ًٜٗٝا صٝؼ ايتؿطَٗٓٚ ،ٌٝا:
(أسغٔ ،أرٍ ،أٜغض ،أعضع).
ٚأَا ايبٓا ٤اؿذاد ٞيف ايٓص املزصٚؼ ؾاعتٓز إىل أصبع ١أصنإ:
األطضٚس ٖٞٚ:١قط ١ٝايٓص ايؿاصع ٞايش ٟسنض عٔ عًُإ ايؿاصع،ٞ
 ٖٞٚقٛي٘ٚ :إٕ نإ عًُإ عًَ ٢ا قز ٚصؿتِٚ ،باملهإ ايشٚ ٟصؿتِ،
50
َٔ اؿهُٚ ١ايبٝإ ،ؾُا رعا ٙإىل إٔ ٜهًِ ايعضب ٚاألعضاب بايؿاصع"١ٝ
اؿذر ٚاألريٚ ١ايرباٖني:
غًب ١اؿذر ايعكً ١ٝعً ٢املٓطكٚ ،١ٝغٝاب اؿذر ايٓكً.١ٝ
ؾُٔ اؿذر املٓطك ،١ٝقٛي٘ٚ" :إٕ نإ عًُإ عًَ ٢ا قز ٚصؿتِٚ ،باملهإ
ايشٚ ٟصؿتِ َٔ ،اؿهُٚ ١ايبٝإ ،ؾُا رعا ٙإىل إٔ ٜهًِ ايعضب ٚاألعضاب بايؿاصع،١ٝ
 ٖٛٚعضب ٞايًغإ ؾصٝض ايهالّٜ ٖٛٚ ،عًِ أْ٘ مل ٜهٔ عطض ٠املز ١ٜٓؾضؼ ٚال َٔ
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ٜتهًِ بايؿاصعٚ ١ٝال َٔ ٜؿُٗٗا ٖٛٚ .إمنا أصار االستذاز عًٚ ِٗٝاإلعشاص إي،ِٗٝط...ص ٚقز
ٜٓبػ ٞملٔ بًؼ َٔ صزم ْٝت٘ٚ ،ؾضط ادتُاع يب٘ٚ ،ؽز ٠عظميت٘ إٔ ٜتهًِ يف راص ايتك١ٝ
ال يف راص ايعالْ ،١ٝست ٢خاطض بٓؿغ٘ ٚبهٌ ؽٜٛٗ ٤ٞي٘ َٔٚ ،ؽأْ٘ إٔ ٜؿِٗ اؿذ،١
ٜٛٚضض املٛععٜٚ ،١بني عٔ َٛضع املعًُٚ ،١إال ؾغهٛت٘ أسغٔ َٔ ايؿاصعٚ .١ٝنٝـ
ؾُٗت َعٓا ٙايعضب  ٖٞٚال تعضف َٔ ايؿاصع ١ٝقًٝال ٚال نجرياٚ ،مل ٜهٔ يًٓيب صً٢
اهلل عً ٘ٝتضمجإ ٜعبٓض عٓ٘ يًؿضؼ ؾٝه ٕٛسيو ايرتمجإ نإ ساضضا يهالَ٘ ،ؾٝؿغض
51
يًٓاؼ َعٓا"ٙ
 َٔٚاؿذر ايعكً ،١ٝقٛي٘" :إٔ األَض ي ٛنإ نشيو يهاْت ايضٚاؾض أعضع
52
ايٓاؼ إىل سهاٜت٘ ،يتغتؾٗز ٙعً ٢ايزعٚ ،٣ٛيتك ٟٓٛب٘ اؿزٜحٚ ،تؾز ب٘ اؿذ".١
 األرٚاص اؿذاد:١ٝال ٜٛدز أرٚاص سذاد ١ٝيف ايٓص ،بٌ اقتصض عً ٢سنضاألطضٚسٚ ١ايضر عًٗٝا عذر َتٓٛع.١
 ايٓتٝذٚ ١اؿهِ:مل جيظّ يف ٖش ٙايكط ١ٝبٌ تضى اـٝاص يًُتًك ٞبعزعضض سذر نال ايطضؾني.
ٚختاَاّ ؾٗش ٙأضٛا ٤أيكٝت عً ٢أعًٛب اؿذاز عٓز اؾاسغ يف نتاب
ايعجُاْ ١ٝاييت طضح ؾٗٝا َبزعٗا تغاؤالت٘ ايؿهضٚ ١ٜايعكزًَ ،١ٜبغا إٜاٖا ثٛباّ َٔ
اؾز ٠تاصٚ ،٠ثٛباّ َٔ ايغدضٚ ١ٜايؿهاٖ ١تاص ٠أخضَ ،٣تدشاّ َٔ ايًػ ١أرا ٠طٝعَٔٚ ،١
ثكاؾت٘ ايز ١ٜٝٓعالساّ ال ُٜغتطاع صرٚ.ٙال ٜػٝب عٓا َا عضف ب٘ َٔ متضؼ بأٚضاع ايًػ،١
ٚرصب ١يف سكٌ ايبٝإ َٚضإ يف َٝزإ ايتشغػ باأليؿاظ ٚإخطاع عٓؿٛاْٗاٚ .قز عاعزٙ
سيو عً ٢ايرباع ١يف ايهالّ ٚايك ٠ٛيف االخرتاع ٚايػضاب ١يف ايتعًٚ ٌٝاالعتٓباط ،53ؾهإ
سذاد٘ َعتُزا عً ٢األرٚات املٓطكٚ ،١ٝاآليٝات ايربٖاْٚ ،١ٝاؿذر ايعكًٚ.١ٝال غض ٚيف
سيو ؾكز تًك ٢أص ٍٛاؿذاز عًٜ ٢ز أبضط ؽٛٝذ االعتظاٍ نأب ٞإعشام إبضاٖ ِٝبٔ
عٓٝاص ايٓعاّٚ ،غري.ٙ

اؿٛاؽ:ٞ
 -1ايصٛصٚ ٠اإلقٓاع ،قُٛر سغٔ ،راص اآلؾام ايعضب ،888; ،١ٝص 97
 -2اْعض املضدع ايغابل9; ،98،99 ،
 -3املصطًشات األعاع ١ٝيف يغاْٝات ايٓص ٚؼً ٌٝاـطابْ ،عُإ ب ٛقض ،٠عامل ايهتب اؿزٜح،
دزاصا يًهتاب ايعامل ،ٞعُإ -األصرٕ،ط ،888? ،7ص;78
َ -4صطًض اؿذاز ،بٛاعج٘ ٚتكٓٝات٘ ،عباؼ سؾاْ ،ٞفً ١املدرب ،أعاخ يف ايًػٚ ١األرب اؾظا٥ض،ٟ
داَع ١بغهض ،٠اؾظا٥ض ،ايعزر ايتاعع ،8879 ،ص 8=8
 -5ايتزاٚيٚ ١ٝاؿذاز ،صابض اؿباؽ ،١صؿشات يًزصاعٚ ١ايٓؾض ،رَؾل ،ط،888> ،7ص =.:
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 -6اعرتاتٝذٝات اـطاب ،عبز اهلار ٟبٔ ظاؾض ايؾٗري ،ٟراص ايهتاب اؾزٜز املتشز ،٠بٓػاط ،ٟيٝبٝا،
ط.::< .888: ،7
 -7اؾاسغ ،رصاع ١عاَ ،١دٛصز غضٜب ،راص ايجكاؾ ،١بريٚت ،يبٓإ ،7?<= ،ص <77
 -8ايًباب يف عًِ ايبٓاٚ ٤اإلعضاب ،أب ٛايبكا ٤ايعهرب ،ٟتض :غاط ٟطًُٝات ،راص ايؿهض ،رَؾل،7??; ،
ط ،;8/7 ،7رال ٌ٥اإلعذاط ،عبز ايكاٖض اؾضداْ ،ٞص >8
 -9ايعجُاْ789 ،١ٝ
 -10ايعجُاْ88= ١ٝ
 -11أعًٛب ايؾضط بني ايٓشٜٛني ٚايبالغٝني ،ؾتش ٞب َٞٛٝمحٛر ،٠راص ايبٝإ ايعضب ،ٞدز،٠
;>?،7ص ;?7
 -12ايعجُاْ:9 ،١ٝ
 -13ؽضح ايضض ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝاإلعرتباس ،ٟتصشٝض ٚتعًٝلٜٛ :عـ سغٔ عُض ،نً ١ٝايًػ١
ٚايزصاعات اإلعالَ ،١ٝداَع ١قاصْٜٛػ.:;7/: ،7?=> ،
 -14ايعجُاْ7= ،١ٝ
ْ -15ؿغ٘7:> ،
 -16اْعض اعرتاتٝذٝات اـطاب ،عبز اهلار ٟبٔ ظاؾض ايؾٗض:>9 ،ٟ
ْ -17ؿغ٘:>9 ،
 -18أعايٝب االعتؿٗاّ يف ايؾعض اؾاًٖ ،ٞسغين ٜٛعـ ، ،راص ايجكاؾ ،١ايكاٖض ،٠ص .:
 -19ايعجُاْ787 ،١ٝ
ْ -20ؿغ٘7>; ،
 -21ايعجُاْ=7 ١ٝ
ْ -22ؿغ٘=8 ،
ْ -23ؿغ٘=9 ،
 -24اْعض اعرتاتٝذٝات اـطاب:>; ،
 -25ايتزاٚيٚ ١ٝاؿذاز ،صابض اؿباؽ ،ٞصؿشات يًزصاعٚ ١ايٓؾض ،رَؾل ،ط .888> ،7ص<8
 -26ايعجُاْ7<7 ١ٝ
 -27ايعجُاْ9< ١ٝ
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 -28اْعض اعرتاتٝذٝات اـطاب ،ص <>:
 -29ايعجُاْ7?9 ١ٝ
 -30اعرتاتٝذٝات اـطاب ،ص>>:
 -31ايعجُاْ7== ١ٝ
 -32اعرتاتٝذٝات اـطاب ،ص?>:
 -33ايعجُاْ:8 ١ٝ
 -34بٓ ١ٝاملًؿٛظ اؿذاد ٞيًدطب ١يف ايعصض األََ ،ٟٛشنض ٠يٓ ٌٝؽٗار ٠املادغتري ،إعزار ايطايب:١
خزجي ١قؿٛظ ،ٞإؽضاف :أ.ر .صاحل خزٜؿ ،داَعَٓ ١تٛص ٟقغٓط ،١ٓٝنً ١ٝاآلراب ٚايًػات،
< ،888=-888ص 78
 -35نتاب ايعجُاْ ،١ٝص77
 -36اعرتاتٝذٝات اـطاب ،ص:?:
ْ -37ؿغ٘ ،ص=?:
 -38ايعجُاْ ،١ٝص 8;8
 -39اعرتاتٝذٝات اـطاب ،ص>?:
 -40ايعجُاْ7?9 ١ٝ
 -41ايٓظع ١ايهالَ ١ٝيف أعًٛب اؾاسغ ،ؾٝهتٛص ؽًشت ايٝغٛع;? ،ٞ
 -42ايعجُاْ7:= ١ٝ
 -43ايعجُاْ89 ١ٝ
ْ -44ؿغ٘8;= ،
 -45اؿذر ايغت بتصضف َٔ نتاب ايتزاٚيٚ ١ٝاؿذاز ،صابض اؿباؽ.:> ،١
 -46األْبٝا>= :٤
 -47األْبٝا>= :٤
 -48ايصاؾات7:8:
 -49ايعجُاْ7>? ١ٝ
 -50نتاب ايعجُاْ ١ٝص =>7
ْ -51ؿغ٘ ص=>7>>-7
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 -52نتاب ايعجُاْ ،١ٝص >>7
 -53اْعض اؾاسغ ،رصاع ١عاَ ،١دٛصز غضٜب .ص777

ثبت املصارص ٚاملضادع


أعايٝب االعتؿٗاّ يف ايؾعض اؾاًٖ ،ٞسغين ٜٛعـ ،راص ايجكاؾ ،١ايكاٖض.٠



اعرتاتٝذٝات اـطاب ،عبز اهلار ٟبٔ ظاؾض ايؾٗري ،ٟراص ايهتاب اؾزٜز املتشز ،٠بٓػاط ،ٟيٝبٝا،
ط.888: ،7



أعًٛب ايؾضط بني ايٓشٜٛني ٚايبالغٝني ،ؾتش ٞب َٞٛٝمحٛر ،٠راص ايبٝإ ايعضب ،ٞدز.7?>; ،٠



ايتزاٚيٚ ١ٝاؿذاز ،صابض اؿباؽ ،١صؿشات يًزصاعٚ ١ايٓؾض ،رَؾل ،ط.888> ،7



اؾاسغ ،رصاع ١عاَ ،١دٛصز غضٜب ،راص ايجكاؾ ،١بريٚت ،يبٓإ7?<= ،



اْعض نٛصًْٝٝا ؾ ٕٛصار صهٛد ،ٞاؿذاز يف املكاّ املزصع ،ٞطَٓ ،7ؾٛصات نً ١ٝاآلرابَٛٓ ،ب١
 ،تْٛػ888: ،



رال ٌ٥اإلعذاط ،عبز ايكاٖض اؾضداْ ،ٞتض :قُٛر قُز ؽانضَ ،طبع ١املزْ ،ٞايكاٖض،٠ط،9
.7??8



ؽضح ايضض ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝاإلعرتباس ،ٟتصشٝض ٚتعًٝلٜٛ :عـ سغٔ عُض ،نً ١ٝايًػ١
ٚايزصاعات اإلعالَ ،١ٝداَع ١قاصْٜٛػ7?=> ،



ايصٛصٚ ٠اإلقٓاع ،قُٛر سغٔ ،راص اآلؾام ايعضب.888; ،١ٝ



ايعجُاْ ،١ٝاؾاسغ ،تض :عبز ايغالّ ٖاص ،ٕٚراص اؾ ،ٌٝبريٚت ،ط7??7 ،7



ايًباب يف عًِ ايبٓاٚ ٤اإلعضاب ،أب ٛايبكا ٤ايعهرب ،ٟتض :غاط ٟطًُٝات ،راص ايؿهض ،رَؾل،
;??،7ط7



املصطًشات األعاع ١ٝيف يغاْٝات ايٓص ٚؼً ٌٝاـطابْ ،عُإ ب ٛقض ،٠عامل ايهتب اؿزٜح،
دزاصا يًهتاب ايعامل ،ٞعُإ -األصرٕ،ط.888? ،7

Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

126

تكٓٝات اؿٔذاز (ايربٖإ ايعكً )ٞعٓز اؾاسغ



ايٓظع ١ايهالَ ١ٝيف أعًٛب اؾاسغ ،األب ؾٝهتٛص ؽًشت ايٝغٛع ،ٞراص املعاصفَ ،صض7?<: ،



بٓ ١ٝاملًؿٛظ اؿذاد ٞيًدطب ١يف ايعصض األََ ،ٟٛشنض ٠يٓ ٌٝؽٗار ٠املادغتري ،إعزار
ايطايب :١خزجي ١قؿٛظ ،ٞإؽضاف :أ.ر .صاحل خزٜؿ ،داَعَٓ ١تٛص ٟقغٓط ،١ٓٝنً ١ٝاآلراب
ٚايًػات.888=-888< ،

املكاالت


َصطًض اؿذاز ،بٛاعج٘ ٚتكٓٝات٘ ،عباؼ سؾاْ ،ٞفً ١املدرب ،أعاخ يف ايًػٚ ١األرب
اؾظا٥ض ،ٟداَع ١بغهض ،٠اؾظا٥ض ،ايعزر ايتاعع ،8879 ،ص 8=8
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عًِ ايًغإٚ :فـْٚ ،ؾأٚ ،٠تطٛص


ر .قُضؽعبإ ايٓزٟٚ

q.shaban82@gmail.com

املًدك:
ٜٗزف ايبشح إىل رصاع ١عًِ ايًغإَٛٚ ،دظ تاصخي٘ٚ ،أْٛاع٘ٚ ،املقطًشات
املتعزر ٠اييت اعتدزَٗا ايهتاب ٚايًػ ٕٜٛٛيًزالي ١عًٖ ٢شا ايعًِ أَجاٍَ":نت ايًػ،"١
"ٚعًِ ايًػ"ٚ ،"١ؾك٘ ايًػ"ٚ ،"١عًِ ايًغإ" َع تغًٝط اين ٤ٛعً ٢ايؿضٚم املتٛادز٠
بٗٓٝا.
إٕ ايباسح اعتدزّ ٖٓا َقطًح "عًِ ايًغإ" -ظٓا بأْ٘ ٖ ٛاملقطًح
األْغب يًزالي ١عً ٢ايعًِ ايشٜٗ ٟزف إىل رصاع ١عًُ ١ٝيًػَٚ ،١اٖٝتٗاٚ ،ايعٓافض
اييت تتهَٗٓ ٕٛا ايًػ َٔ ١األفٛاتٚ ،عًِ بٓا ٤ايهًُٚ ،١عًِ بٓا ٤ازبًُٚ ،١عًِ
ايزالي ًِٖٚ ،١دضا -،عً ٢ايضغِ َٔ إٔ ايهتاب عاَٜ ١غتدزََ ٕٛقطًح":عًِ
ايًػ "١أ"ٚؾك٘ ايًػ ،"١أَٚنت ايًػ ،١أٚايًٗذ ،١ؾتشاٖ ٍٚش ٙايزصاع ١إٔ تربٖٔ عً ٢إٔ
َقطًح "عًِ ايًغإ" َقطًح أْغب ٚأؾقح ٚأفح َٔ املقطًشات األخض،٣
اعتزالال بايكضإٓ ايهض ِٜأٚالٚ ،أَٗات نتب األفٚ ٍٛاملبارئ ٚؾًغؿ ١ايعً ّٛثاْٝا،
ٚبايهتب ايًػ ١ٜٛثايجاٚ.ايبشح َتٛطع إىل أصبعَ ١باسحٚ ،خامتٚ ،١ثبت يًُقارص
ٚاملضدع.

املبشح األٍٚ
عًِ ايًغإٚ :فـ ٚتعضٜـ
ظبز يف ايهتب اييت تتٓا ٍٚايًػ ١بزصاع ١عًَُ ١ٝقطًشات يػَ ١ٜٛتعزر،٠
ؾكز أٚصر نُاٍ ضبُز بؾض "ايًػَ"ٚ ،"١نت ايًػ"ٚ ،"١عًِ ايًػ"ٚ ،"١ؾك٘ ايًػٚ .1"١
أٚصر ايزنتٛص سامت فاحل اينأَ أصبعَ ١قطًشات" :ايًػ"ٚ (Language) "١عًِ
ايًػ"ٚ ، (Linguistics)١ؾك٘ ايًػ"ٚ (Philology) "١ايًٗذٚ ،2(Dialect) "١يهٔ
ٖش ٙاملقطًشات نًٗا-يف ايعقٛص ايكزمي-١تٓشقض يف رصاع ١املؿضرات ٚرالالتٗا
ؾشغبٚ ،3ال تتعز ٣إىل ايزصاع ١ايقٛتٚ ١ٝايقضؾٚ ١ٝايٓش ،١ٜٛبُٓٝا ايعًِ ايشٟ
أعازب٘ اآلٕ حي ٟٛرصاع ١ايًػ َٔ ١دٛاْبٗا ايقٛتٚ ١ٝايقضؾٚ ١ٝايٓشٚ ١ٜٛايزالي،١ٝ
 أعتاس َغاعز ،قغِ ايًػ ١ايعضب ،١ٝنً ١ٝاآلراب،داَع ١بٓاصؼ اهلٓزٚع ،١ٝؾاصاْغ ، ٞاهلٓز.
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

128
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إال إٔ عبزايكاٖض ازبضداْ 4ٞاعتدزّ َقطًح":عًِ ايًػ "١هلش ٙايزصاع ١ايؾاًَ١
مجٝع ٖش ٙايعً ّٛايقٛتٚ ١ٝايقضؾٚ ١ٝايٓشٚ ،١ٜٛنشيو ظبز ايزنتٛص نُاٍ
ضبُز بؾض يف نتاب٘" :رصاعات يف عًِ ايًػٜ 5"١ضدح َقطًح" :عًِ ايًػ "١عً٢
املقطًشات األخض ٣يًزالي ١عً ٢اسبكٌ ايشٜ ٟزصؼ ايًػ-١أ ١ٜيػ َٔ-١دٛاْبٗا
ايقٛتٚ ١ٝايقضؾٚ ١ٝايٓشٚ ١ٜٛايزالي.١ٝ
َٚقطًح "ؾك٘ ايًػ "١نإ الٜظاٍ ٜغتدزّ يف رصاع ١املؿضرات َٚعاْٗٝا
َٚؾهالتٗاٚ ،ايزٚص ايش ٟتؤر ٜ٘املعذُات ايًػ ،١ٜٛباإلماؾ ١إىل رصاع ١ايًٗذات ٚايٓعض
يف ايقٛاب ٚاشبطأْٚ ،ؾأ ٠ايًػٚٚ ،١ظٝؿتٗا َٚقارصٖا ،نُا ظبز نتبا يف ٖشا اجملاٍ
َٔ أَجاٍ":ؾك٘ ايًػ "١يًجعاييب"ٚ ،ؽؿا ٤ايػً ٌٝؾُٝا يف نالّ ايعضب َٔ رخ"ٌٝ
يًدؿاد" ٚ ،ٞرص ٠ايػٛال يف أٖٚاّ اشبٛال" يًشضٜضٚ ،ٟغري سيو ،ؾاتنح إٔ اعتدزاّ
ٖشا املقطًح يًزالي ١عً ٢ايزصاع ١ايعًُ ١ٝيًػ ١ايعضبَ ١ٝع رصاعْ ١عاّ أفٛاتٗا
ٚفضؾٗا ٚعبٖٛا َٚعذُٗا اعتدزاّ غري رقٝل ٚغري َٓاعب.
ٚأَا َقطًح":عًِ ايًػ "١ؾَٗ ٛقطًح ٜزٍ عً ٢ايزصاع ١ايعاَ ١ايعًُ١ٝ
يًػ ،١إس ٖ ٛاملزي ٍٛايعضب ٞيعًِ ايًػ ١ايعاّ ) (General Linguisticsايش ٟصا٥ز ٙرٟ
عٛعري ٚعٓز عٛعري :ٖٛ ،
"رصاع ١ايًػ-١أ ١ٜيػ -١رصاع ١عًُ ،١ٝيف ساتٗا ٚيشاتٗا"
ٚرصاعيت ٖش ٙضبزٚر ٠حبزٚر ايًػ ١ايعضب ١ٝالغريٚ ،قز ٚدزت يف ايرتاخ
ايعضبَ ٞقطًح" :عًِ ايًغإ ايعضب "ٞيًزصاع ١ايعًُ ١ٝهلش ٙايًػ ١ايعضبٚ ،١ٝال إْهاص
ٖٓا ملقطًح "عًِ ايًػٚ ،"١يهٔ ايتُغو مبقطًح "عًِ ايًغإ ايعضب "ٞألعباب عز،٠
أُٖٗا:
-1نًُ" ١يغإ" أمشٌ  ٚأٚعع َٔ نًُ" ١يػ ،"١ؾايًغإ ٜزٍ عً٢
َعٓ"٢ايًػ "١بُٓٝا ٖٜ ٛزٍ عً ٢ايعن ٛاشبال ايش ٖٛ ٟآي ١ايٓطل ٚايتًؿغ ،ؾبزْ٘ٚ
الميهٔ ايتعبري ٚايتهًِٜ ،ك ٍٛايؾاعض ٜ ٖٛٚبني أُٖٖ ١ٝشا ايًغإ:
يغإ ايؿتْ ٢قـ ْٚقـ ؾؤارٙ
6
ؾًِ ٜبل إال فٛص ٠ايًشِ ٚايزّ
ٜٚك ٍٛؽاعض آخض:
إٕ ايهالّ يؿـــــ ٞايؿـــؤار ٚإمنا
دعٌ ايًغإ عً ٢ايؿؤار ريٝال
"ٚايًغإ" ٖ ٛأقٚ ٣ٛأِٖ ٚعا ٌ٥ايٓطل ٚايتًؿغ ،نُا ٖٜ ٛزٍ عًَ ٢عٓ:٢
"ايًػ "١أٜنا ،قاٍ تعاىل يف ايكضإٓ ايهض:ِٜ
7
"َٚا أصعًٓا َٔ صع ٍٛإال بًغإ ق"َ٘ٛ
َعٓ ٢ايًغإ ٖٓا "ايًػ(Language) "١
ٚيف اآل ١ٜايتاي ١ٝاعتدزّ يف َعٓ ٢ايعن ٛاشبال ) (Tongueايشٜٓ ٟطل
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ٜٚتشٚم ب٘ اإلْغإ:
"يعٔ ايش ٜٔنؿضٚا عً ٢يغإ راؤٚر ٚعٝغ ٢بٔ َض"ِٜ
-2نًُ"١ايًػَ "١ا ٚصرت يف ايكضإٓ ايهض ِٜست ٢ملضٚ ٠اسزٚ ،٠ايكضإٓ ايهضِٜ
ٖ ٛاملقزص األعاع ٞيزصاع ١ايًػ ١ايعضبٚ ،١ٝقز ٚصرت ؾ ٘ٝيًزالي ١عًٖ ٢شا املزيٍٛ
ؾكط نًُ" ١يغإ"ٚ ،يف ايغطٛص ايتاي١ٝعأطٌّ إطالي ١عضٜع ١عً ٢ايكضإٓ ايهض،ِٜ
ٚنتب ايتاصٜخ ايعًُ ٞيهٜ ٞتنح يٓا داْب ٚاسز يف فزر اعتدزاّ ٖشا املقطًح.
نًُ" ١يغإ" يف ايكضإٓ ايهض:ِٜ
ٚصرت ٖش ٙايهًُ ١يف ايكضإٓ ايهض ِٜذبت أبٓ ١ٝطبتًؿَ 25 ١ض٠تكضٜبا ،يف
َعإ طبتًؿ ١صمبا دا٤ت يف َعٓ ٢ايعن ٛاشبال يًٓطلٚ ،صمبا يف َعٓ ٢ايًػٚ ،١يف
َعٓ ٢ايؾٗض ٠ازبُٖٚ ،١ًٝاٖ ٞس ٟنًُ" ١يغإ" يف ايكضإٓ ايهضَ ِٜع َزيٛالتٗا
املتٓٛع:١
8

 -1يعــٔ ايــش ٜٔنؿــضٚا عًــ ٢يغــإ راؤٚر ٚعٝغــ ٢بــٔ َــضَ(9.ِٜعٓا:ٙايعنــ ٛايــشٟ
ٜٓطل ب٘ اإلْغإ).
َٚ -2ا أصعًٓا َٔ صع ٍٛإال بًغإ قَ(10.َ٘ٛعٓا":ٙايًػ.)"١
 -3يغإ ايشًٜ ٟشز ٕٚإي ٘ٝأ أعذَُ(.11ٞعٓا :ٙايًػ.)١
ٖٚ -4شا يغإ عضبَ ٞبني(12.يف َعٓ :٢ايًػ.)١

ٖٚٚ -5بٓا هلِ َٔ صمحتٓا ٚدعًٓا هلِ يغإ فزم عًٝاَ(13.عٓا :ٙايؾٗض ٠ازبُ.)١ًٝ

ٚ -6ادعٌ ي ٞيغإ فزم يف اآلخض(.14ٜٔيف َعٓ :٢ايؾٗضٚ ٠ايكب ٍٛعٓز ايٓاؼ).

 -7يته َٔ ٕٛاملٓشص ٜٔبًغإ عضبَ ٞبني(15.يف َعٓ :٢ايًػ.)١

 ٖٛ -8أؾقح َين يغاْا ؾأصعً٘ َع ٞصرً٤ا ٜقزقينَ( 16.عٓا :ٙايًػ.)١

ٖٚ -9شا نتاب َقزم يغاْا عضبٝا يٓٝشص ايشَ(17.ٜٔعٓا :ٙايًػ.)١
 -11أمل ظبعٌ ي٘ عٓٝني ٚيغاْا ٚؽؿتني(18.يف َعٓ :٢ايعن)ٛ

 -11ؾإمنا ٜغضْا ٙبًغاْو يتبؾضب٘ املتكني(19.استُاٍ َعٓٝني :ايًػٚ ١عن ٛايٓطل).
-12ؾإمنا ٜغضْا ٙبًغاْو يعًِٗ ٜتشنض(20.ٕٚاستُاٍ َعٓٝني :ايًػٚ ١عن ٛايٓطل).
-13الذبضى ب٘ يغاْو يتعذٌ ب٘(21.يف َعٓ :٢عن ٛايٓطل).
ٚ -14اسًٌ عكز َٔ ٠يغاْ(22.ٞيف َعٓ :٢عن ٛايٓطل).
ٜٚ-15نٝل فزصٚ ٟال ٜٓطًل يغاْ ٞؾأصعٌ إىل ٖاص(23.ٕٚيف َعٓ:٢عنٛايٓطل).
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

130
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-16ؾإسا سٖب اشبٛف عًكٛنِ بأيغٓ ١سزار أؽش ١عً ٢اشبري(24.ايغب ٚايؾتِ يف
املعٓ ٢اجملاط)ٟ
ٚ-17التكٛيـٛا ملــا تقــ أيغــٓتهِ ايهــشب ٖـشا ســالٍ ٖٚــشا سـضاّ( 25.يف َعٓــ :٢عنــٛ
ايٓطل).
-18إس تًك ْ٘ٛبأيغٓتهِ ٚتكٛي ٕٛبأؾٛاٖهِ َا يٝػ يهـِ بـ٘ عًـِ( 26.يف َعٓ:٢عنـٛ
ايٓطل).
َٚ-19ـٔ آٜاتـ٘ خًــل ايغـُاٚات ٚاألصت ٚاخـتالف أيغــٓتهِ ٚأيـٛاْهِ( 27.يف َعٓــ:٢
ايًػ.)١
ٚ-21إٕ َِٓٗ يؿضٜكا  ًٕٜٚٛأيغٓتِٗ بايهتاب( 28.يف َعٓ :٢عن ٛايٓطل).
ٚ-21امسع غري َغُع ٚصاعٓا بأيغٓتِٗ ٚطعٓا يف ايزَ( 29.ٜٔعٓا :ٙعن ٛايٓطل).
ٚ-22تقـ أيغٓتِٗ ايهشب إٔ هلِ اسبغٓ( 30.٢يف َعٓ :٢عن ٛايٓطل).
 ّٜٛ-23تؾٗز عً ِٗٝأيغٓتِٗ ٚأٜزٚ ِٜٗأصدًِٗ مبا ناْٛا ٜعًُ( 31.ٕٛيف َعٓ :٢عنـٛ
ايٓطل).
ٜ-24كٛي ٕٛبأيغٓتِٗ َا يٝػ يف قًٛبِٗ( 32.يف َعٓ :٢عن ٛايٓطل).
ٜٚ-25بغط إيٝهِ أٜزٚ ِٜٗأيغٓتِٗ بايغ( 33.٤ٛيف َعٓ :٢عن ٛايٓطل).
ٚصرت نًُ" ١يغإ" يف ايكضإٓ ايهض ِٜيف أصبعَ ١عإَ ،عٓٝإ َُٓٗا يف املعٓ٢
اسبكٝكُٖٚ ،ٞا:ايًػٚ (Language) ١ايعن (Tongue)ٛايشٜ ٟؤر ٟرٚص ايٓطل ٚايشٚم
ٚإباْ ١ايكٚ ،ٍٛاملعٓٝإ اآلخضإ يف املعٓ ٢اجملاطُٖٚ ،ٟا :ايؾٗض ٠ازبُٚ ،١ًٝايغب ٚايؾتِ،
ألٕ ايًغإ ٖ ٛايش ٟصمبا جيضح اآلخضٚ ،ٜٔيف ٖشا املعٓ ٢قاٍ ايٓيب-فً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚعًِ-يف فؿ ١املغًِ" :املغًِ َٔ عًِ املغًُ َٔ ٕٛيغاْ٘ ٜٚز "ٙأ َٔ ٟأس ٣يغاْ٘ ٖٛٚ
ايغب ٚايؾتِٚ ،نشيو ٖشا ايًغإ ٖ ٛايشٜ ٟؾّٗض فاسب٘ عً ٢ؽت ٢املغتٜٛات
العتدزاَ٘ يف ازبُ.ٌٝ

نًُ ١يغإ يف نتب ايتاصٜخ:
ظبز بعض أفشاب ايؿٓ ٕٛبٌ َٓؾ ٞ٦ايؿٓ ٕٛايعًُٚ ١ٝاألربٚ ١ٝايًػ١ٜٛ
أِْٗ ٜغتدزََ ٕٛقطًح" :عًِ ايًغإ" يًزالي ١عً ٢ايزصاع ١ايعًُ ١ٝيًػ ،١ؾٗاٖٛسا
ايؿًٝغٛف ايعضب ٞأبْ ٛقض ايؿاصاب( ٞتٖ339ـ )ّ951/اعتدزَ٘ يف نتاب٘" :إسقا٤
ايعًٚ ّٛايتعضٜـ بأغضامٗا" ؾٝك:ٍٛ
"عًِ ايًغإ" ٜك ّٛعً ٢أَض:ٜٔ
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أٚهلُا :اإلساط ١مبؿضرات ايًػَٚ ١عضؾ ١راليتٗا.
ثاُْٗٝاَ :عضؾ ١قٛاعز ايًػ ١اييت تتعًل باملؿضرات َٔ قب ٌٝاؽتكاقٗا ٚفٝػ١
بٓاٗ٥اَٚ ،ا ٜطضأ عً ٢بٓٝتٗا َٔ تطٛصات فٛت ١ٝأ ٚتػريات تكتنٗٝا قٛاْني ايًػ١
34
املع."١ٓٝ
ٚظبز يف ايكضٕ اشباَػ اهلذض/ٟاسبار ٟعؾض املٝالر ٟإٔ ٖشا املقطًح
ٜغتدزَ٘ ابٔ عٝز ٙرالي ١عً ٢ايعًِ ايشٜ ٟزصؼ ايًػٚ ١قٛاْٗٓٝا ايقضؾ١ٝ
ٚايٓشٚ ١ٜٛايزاليٚ ١ٝغريٖا ،ؾٝك:ٍٛ

"عًِ ايًغإ يف ازبًُ ١مضبإ:
أسزُٖا :سؿغ األيؿاظ ايزاي ١يف نٌ يغإ َٚا ٜزٍ عً ٘ٝيؾَٗٓ ٤ٞاٚ ،سيو
نكٛيٓا طٚ ٌٜٛققري ٚعاٌَ ٚعامل ٚداٌٖ.
35
ٚايجاْ :ٞيف عًِ قٛاْني تًو األيؿاظ".
ٜٚعين ابٔ عٝز ٙبايكٛاْني ايعً ّٛاييت تتؿضع َٔ عًِ ايًغإ َجال :عًِ بٓا٤
ايهًُٜ ١عين ايقضفٚ ،عًِ بٓا ٤ازبًُ ٖٛٚ ١ايٓشٚ ،ٛعًِ املعٜٓ ٢عين عًِ رالالت
األيؿاظٚ ،عًِ املعادِٚ ،عًِ األفٛات ٜعين عًِ طباصز اسبضٚف.
ثِ ظبز املؤصذ ايؿًٝغٛف ابٔ خًز 36ٕٚيف َكزَت٘ أْ٘ مل ٜغتدزّ ٖشا
37
املقطًح يف نتاب٘ ؾشغب بٌ إْ٘ ٚمع بابا خافا بعٓٛإ "عً ّٛايًغإ ايعضب."ٞ
ْ َٔٚاؾً ١ايك ٍٛإٕ َقطًح "عًِ ايًغإ ايعضبَ "ٞقطًح عضب ٞأف،ٌٝ
 ٖٛٚأؽٗض املقطًشات يف ايرتاخ ايعضب ٞيًزالي ١عً ٢رصاع ١ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝتاصخيٗا
ٚؾقًٝتٗا ايًػٚ ١ٜٛفضؾٗا ٚعبٖٛا ٚهلذاتٗا ٚإَالٗ٥ا ْٚعاّ أفٛاتٗا.
ٚقز أفض عًٖ ٢شا املقطًح 38ايًػ ٟٛاملقض ٟايزنتٛص ٜٛعـ أمحز
سبًك يف نتاب٘" :عًِ ايًغإ ايعضب "ٞإس أمس ٢نتاب٘ ايشٜ ٟعاجل ايًػ ١ايعضب١ٝ
ْٚؾأتٗا ٚرصاع ١ؾقاًٗ٥ا ْٚعاّ أفٛاتٗا ٚعبٖٛا ٚفضؾٗا ٚاؽتكاقٗا ٚرالالتٗا بٗشا
االعِٚ ،إْ ٞأٚاؾل عً ٢سيوٚ ،تربٜضا هلش ٙاملٛاؾك ١أق :ٍٛايًغإ أعِ ٚأمشٌ َٔ
نًُ" :١ايًػٚ ،"١ايًغإ ٖ َٔ ٛأِٖ ٚعا ٌ٥ايٓطلٖٓٚ ،اى سضٚف نجري ٠طبضدٗا
ايًغإ ،إس ظبز يف نٌ يػ ١سضٚؾا سًكٚ ١ٝيغاْٚ ١ٝؽؿٖٛٚ ١ٜٛا ،١ٝ٥ثِ نًُ١
يغإ تزٍ عً ٢املعٓٓ٣ؿغ٘ ايش ٟتزٍ عً ٘ٝنًُ ١ايًػ.١
ٚأَا َقطًح" :عًِ ايًػ "١ؾَٗ ٛقطًح عاّ يًزالي ١عً٢
َعٓٚ (Linguistics)٢إْ ٞأتٓا ٍٚيف ٖشا ايبشح ايزصاع ١ايعًُ ١ٝيًػ ١ايعضب١ٝ
ْٚعاّ أفٛاتٗا ٚفضؾٗا ٚعبٖٛا ٚرالالتٗا ؾشغب ،يشيو طاب يْٚ ٞاعب يٞ
اعتدزاّ َقطًح" :عًِ ايًغإ ايعضبٚ ،"ٞظبز ايعضب يف عقضْا ٖشا أٜنا
ٜغتدزَ" :ٕٛايًغاْٝات" "ٚاأليغٓ "١ٝإساً َقطًح" :عًِ ايًغإ ايعضبٜ "ٞطابل ٖشٙ
االعتدزاَات ايعقض ١ٜأٜنا.
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ٚفـ ايًػ:١
قبٌ إٔ أُعضِّف بعًِ ايًػٚ ١عًِ ايًغإ ٜطٝب ي ٞإٔ أذبزخ باإلجياط عٔ
َعٓ":٢ايعًِ"َٚ ،عٓ":٢ايًػٚ "١أْٛاعٗاٚ ،أْاقؿ ايٓعضٜات املدتًؿ ١عٔ ْؾأتٗا،
َٚضاسٌ تطٛصٖا.

ايعًِ:
ايعًِ نًُ ١عاَ ١تزٍ عًَ ٢عًَٛات تتعًل حبكٌ َعني َٔ اسبكٍٛ
املعضؾٚ ،١ٝقز قغُ٘ ايعًُا ٤إىل املٓكٚ ٍٛاملعكٚ ،ٍٛقغِ املعاصف ايعكً ١ٝيإلْغإ إىل
ايعًُٚ ١ٝايؿٓ ،١ٝأَا ايعًُ ١ٝؾٗ" :ٞإبزا ٤سكٝك ١أ ٚسكا٥ل َٔ ايه ٕٛأ ٚاسبٝا٠
ٚإٜناسٗا" 39ؾايعًِ إساً:
 صبُٛع ١املعاصف ايٛمع ١ٝيف اختقال َعنيَٚ ،كابً٘ يف اإلْهًٝظ:١ٜ.Science
َ -عضؾ ١األَض َعضؾ ١دٝزٚ ،٠يف اإلْهًٝظ. Knowledge:40١ٜ

ايًػ/١ايًغإ):(Language
يػ ١عًٚ ٢طٕ ؾُعً ١أفًٗا :يػ َٔ ٛيػا ًٜػ ٛيػٛاَ ،عٓا :ٙتهًِٚ 41.قز عضَّؾٗا
قزميا ابٔ دين بأْٗا:
42
"أفٛات ٜعرب بٗا نٌ ق ّٛعٔ أغضامِٗ"
ٚعضؾٗا أْٝػ ؾضحي ١بكزص َٔ ايتؿق ٌٝؾكاٍ:
"ايًػ ٖٞ ١ظاٖض ٠بغٝهٛيٛد ١ٝادتُاع ،١ٝثكاؾَ ،١ٝهتغب ،١ال فؿ١
بٛٝيٛدَ ١ٝالطَ ١يًؿضر ،تتأيـ َٔ صبُٛع ١صَٛط فٛت ١ٝيػ ،١ٜٛانتغبت عٔ
طضٜل االختباص َعاَْ ٞكضص ٠يف ايشٖٔٚ ،بٗشا ايٓعاّ ايضَظ ٟايقٛت ٞتغتطٝع
مجاعَ ١ا إٔ تتؿاِٖ ٚتتؿاعٌ".43
ٚقز بضطت يف ٖش ٜٔايتعضٜؿني أصبع ١عٓافض َُٗ:ٖٞٚ ،١
 -1األفٛات.
 -2ايتعبري.
 -3االدتُاع.
 -4املعاْ ٞأ ٚاألغضات.
ؾايًػْ ١عُ ١صباْ ١ٝأعبػٗا اهلل تعاىل عً ٢اإلْغإ يًتعاٌَ ٚايتؿاِٖ
ؾُٝاب ،ِٗٓٝؾإِْٗ عٔ طضٜل أفٛاتِٗ ٜعرب ٕٚعٔ ساداتِٗ َٚا جي ٍٛيف خٛاطضِٖ،
ٖٚش ٙاألفٛات تؤر ٟرٚص أراَ ٤عٓ َٔ ٢املعاْ ٞأ ٚغضما َٔ األغضات بني أؾضار
صبتُع َٔ اجملتُعاتٖٚ ،ش ٙاجملُٛع ١ايقٛت ١ٝايزاي ١عً ٢املعٜٓ ،٢كاٍ هلا" :ايًػ."١
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ٚإٕ يًشٛٝاْات أٜنا أفٛاتا تعرب بٗا عٔ ساداتٗا ؾُٝا بني دٓغٗا ؾًٗا أٜنا
يػٚ ،١يهٔ ايؿضم ٚايتُٝٝظ بني اإلْغإ ٚاسبٛٝإ ٖ ٛعٓقض "ايتؿهري ايقاحل" ايشٟ
حيضَ٘ اسبٛٝإ.

املبشح ايجاْٞ
ايًػْ:١ؾأتٗا ْٚعضٜاتٗا
ْؾأ ٠ايًػَٛ ١مٛع ايٓكاـ ٚاشبالف َٓش طَٔ قزٚ ،ِٜقز أعضب ايعًُا٤
قزميا ٚسزٜجا عٔ آصا ِٗ٥يف ٖش ٙايٓؾأ ،٠بعض سٖب إىل أْٗا تٛقٝؿٚ ،١ٝبعض إىل
أْٗا افطالسٚ ،١ٝبعض إىل أْٗا ضبانا ٠يألفٛات املغُٛع ١ايطبٝع ،١ٝنزٟٚ
ايضٜحٚ ،سٓني ايضعزٚ ،خضٜض املاٚ ،٤ؽشٝر اسبُاصْٚ ،عٝل ايػضابٚ ،فٗ ٌٝايؿضؼ،
44
ْٚظٜب ايعيبٚ ،ؽدري ايٓاٚ ،ِ٥عب ٛسيو.
ٚيف ايغطٛص ايتاي ١ٝعأْاقؿ آصا ٤ايًػٜٛني ٚايعًُا ٤يف ٖش ٙايٓعضٜات ،ثِ
أقزّ صأ ٜٞعً ٢سيو:

ايٓعض ١ٜايتٛقٝؿ( ١ٝإهلاّ إهل:)ٞ
سٖب أب ٛاسبغٔ ابٔ ؾاصؼ يف نتاب٘" :ايقاسيب يف ؾك٘ ايًػ ١ايعضب١ٝ
َٚغاًٗ٥ا ٚعٓٔ ايعضب يف نالَٗا"ٚ ،46أب ٛعً ٞايؿاصعٚ 47،ٞابٔ دين يف نتاب٘:
"اشبقا٥ك"ٚ 48ايؿًٝغٛف ايْٛٝاْٖ ٞريانًٝتٚ ،(Heraclite)49األب الَ (Lami)50 ٞيف
45

نتاب٘" :ؾٔ ايهالّ" ٚايؿًٝغٛف ر ٟبْٛايز (De Bonald)51يف نتاب٘":ايتؾضٜع
ايكز (Legislation Primitive) "ِٜإىل إٔ ايًػ ٖٞ ١تٛقٝؿٜ ١ٝعين إهلاّ إهلٞ
أهلُ٘ اهلل تعاىل عً ٢اإلْغإٚ ،عًُ٘ ايٓطلٚ ،أمسا ٤األؽٝا.٤
أَا ايعًُا ٤املغًُ ٕٛؾإِْٗ اعتزيٛا عً ٢سيو بكٛي٘ تعاىل:
("ٚعًِ آرّ األمسا ٤نًٗا ثِ عضمِٗ عً ٢املال٥ه ١ؾكاٍ أْب ْٞٛ٦بأمسا٤
ٖؤال ٤إٕ نٓتِ فارقني◌ قايٛا عبشاْو العًِ يٓا إال َا عًُتٓا إْو أْت ايعًِٝ
53
اسبه"(ٚ ،52 )"ِٝخًل اإلْغإ◌ٚعًُ٘ ايبٝإ")
ٚأَا ايعًُا ٤ايػضب َٔ املغٝشٝني ٚايٛٗٝر ؾإِْٗ ٜعتُز ٕٚعًَ ٢ا دا ٤يف
عؿضايته:ٜٔٛ
("ٚاهلل خًل َٔ ايطني مجٝع سٛٝاْات اسبكٚ ٍٛمجٝع طٛٝص ايغُا ،٤ثِ
عضمٗا عً ٢آرّ يري ٣نٝـ ٜغُٗٝا ٚيٝشٌُ نٌ َٓٗا االعِ ايشٜ ٟنع٘ ي٘
اإلْغإ .ؾٛمع آرّ أمسا ٤زبُٝع اسبٛٝاْات املغتأْغٚ ١يطٛٝص ايغُاٚ ٤رٚاب
54
اسبك.)"ٍٛ
ٚقز ذبزخ دالٍ ايز ٜٔايغٛٝط ٞعٔ ايٓعضٜتني :ايتٛقٝؿ،١ٝ
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ٚاالفطالس ١ٝبكزص َٔ ايتؿق ٌٝيف نتاب٘" :املظٖض"ْٚ ،كٌ آصا ٤ايهجري َٔ ايعًُا٤
ٚايًػٜٛني ايش ٜٔبعنِٗ صدح ايتٛقٝؿٚ ،١ٝبعنِٗ االفطالسٚ ،١ٝبعنِٗ قاّ
بايتطبٝل بُٗٓٝاٚ ،طعِ إٔ ايًػ ١تٛقٝؿ ١ٝيف يػٚ ١اسز ٖٞٚ ،٠ايًػ ١ايعضب ،١ٝألْٗا
أ ٍٚيػات ايعامل ،إس تهًِ بٗا آرّ يف ازبٓٚ ،١اعتزيٛا بإٔ ايكضإٓ ايهض ِٜنالّ اهلل
تعاىل ٖٛٚ ،يف ايعضبٚ ،١ٝسيو ري ٌٝعً ٢إٔ ايعضب ١ٝأعبل يػات ايعامل ،إس اختاص اهلل
تعاىل نتاب٘ اشبايز ايش ٖٛ ٟعذٌ يٓعاّ ٖش ٙايهآ٥ات األصمٚ ١ٝايغُاٚ ،١ٜٚقز
تهًِ بٗا أٚالر ْٛح ٚ ،أٚالر آرّ قبٌ ايًػ ١ايغضٜاْ ٚ ،١ٝأَا "ايغضٜاْ "١ٝؾٗ" :ٞايؾهٌ
احملضف يًعضب "١ٝاييت سضؾٗا بعض أٚالرٚ 55.ٙابٔ دين َٔ ايش ٜٔاعتربٚا ايًػ١
افطالسٚ ،١ٝيهٓ٘ أَاّ عشض ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝإعذاطٖا ايباٖض ٜكَ ّٛبٗٛصا ٜٚ ،تؿٙٛ
أْ٘ ال ميهٔ إٔ تهٖ ٕٛش ٙايًػ ١املعذظ ٠افطالسْ ١ٝؾأت بادتُاع ازبٓػ ايبؾض، ٟ
ٚنشيو ٜغتش ٌٝإٔ ته ٕٛايعضبَ ١ٝأخٛس َٔ ٠األفٛات ايطبٝع َٔ ١ٝأفٛات
ايضٜحٚ ،ايضعزٚ ،فٛت تؿذض املاٚ ٤أفٛات ايطٛٝص ٚاملٛاؽ ،ٞإمنا ايًػ ١ايعضب١ٝ
56
تٛقٝؿٚ ١ٝإهلاّ َٔ اهلل تعاىل.

ايٓعض ١ٜاالفطالس:١ٝ
ٖش ٙايٓعض ١ٜعباص ٠عٔ إٔ ايًػْ ١تٝذ ١االختالط بني أؾضار اجملتُع عً٢
ٚع ١ًٝايتؿاِٖٚ ،قز سٖب إيٗٝا َٔ ايعقض َا قبٌ املٝالر املغٝش ٞايؿًٝغٛف ايْٛٝاْٞ
رمي ٛنضٜت  َٔٚ ،(Democrite)57ايعقض ايعباع ٞايعًُا ٤املعتظي١
نايظطبؾضٚ ٟغري َٔٚ ،ٙايعقض اسبزٜح َٔ ايعًُا ٤ايػضب آرّ مسٝح (Adam
)ٚ Smithصٜز) ٚ (Reidردايز عتٛٝاصت )ٖٚ 58،(Dugald Stewartش ٙايٓعض١ٜ
أنجض ايٓعضٜات ؽٛٝعاٚ ،قز أٜزٖا ايزنتٛص سغٔ ظاظا يف نتاب٘" :ايًغإ
ٚاإلْغإ" 59،ؾؿ ٞصأ ٜ٘ايًػ ١افطالسٜ ١ٝبزعٗا اجملتُع طبكا يكزص ٠طبًٛق ١يف
األعناٚ ٤األعقاب ،متٝظ اإلْغإ يف سيو عٔ عا٥ض اسبٛٝإ ٖٞ ،إسٕ ْؾاط ؾهضٟ
ٚظاٖض ٠ادتُاع ١ٝتالطّ ايبؾضٚ ،أْٗا تغري عً ٢عٓ ١ايتطٛص ،ؾايًػ ١تتطٛص بتطٛص
اسبناصات ٚايجكاؾات.
ٚأَا ايًػ ٟٛاملقض ٟاملعافض عً ٞعبز ايٛاسز ٚايف ؾإْ٘ أٜنا ٜشٖب إىل ٖشا
ايضأ ٟيف نتاب٘" :ايًػٚ ١اجملتُع" ،ؾايًػ ١عٓز ٙيٝغت َٔ فٓٝع ؾضر ٚاسز ،إمنا ٖٞ
َٔ فٓع اجملتُعٚ ،ايًػ ٖٞ ١سصٜع ١ايتعبري عٔ اشبٛاطضٚ ،تبارٍ األؾهاص بني أؾضار
اجملتُعٚ ،نٌ ؾضر ٜتًك ٢ايًػ ١عٔ طضٜل ايتعًٚ ِٝاحملانا.٠
ٖٚش ٙايٓعض ١ٜمل تظٍ ٚالتظاٍ باقَٓ ١ٝش طَٔ قزَ ِٜا بني املٛاؾكني عًٗٝا
ٚاملدتًؿني ؾٗٝاٚ ،نُا ٖٓاى طا٥ؿ ١أٜزٖٚا سبنيٚ ،صؾنٖٛا سبني آخض متغها
بايٓعض ١ٜايتٛقٝؿ ،١ٝإس ٜك ٍٛايبعض :إٕ ايًػ ١بعنٗا تٛقٝـٚ ،بعنٗا افطالح،
ٚقز تهًِ عٔ سيو َضتن ٢ايظبٝز ٟيف َكزَت٘ يـ"تاز ايعضٚؼ َٔ دٛاٖض ايكاَٛؼ"
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بهٌ تؿقَ ،ٌٝع بٝإ اشبالؾات ؾُٝا بني ايعًُا ٤ايًػٜٛني َٔ املعتظيٚ ١املغًُني،
ٚإْ٘ بعز َٓاقؾ ١اآلصا ٤صدح ايٓعض ١ٜايتٛقٝؿ ١ٝبًػٚ ١اسز ٠بزا ،١ٝ٥ؾُجال يف م٤ٛ
َا قاي٘ ايقشاب :١إٕ أ ٍٚيػ ١ايعامل ٖ ٞايعضب ،١ٝتهًِ بٗا آرّ-عً ٘ٝايغالّ-يف ازبٓ،١
ثِ تهًِ بايغضٜاْٚ ،١ٝبعز طٛؾإ ْٛح-عً ٘ٝايغالّ-بكٝت ايًػ ١ايعضب ١ٝعٓز بعض
َٔ بك ٞيف ايغؿ ٖٛٚ ١ٓٝدضِٖ ،ثِ تٓاقٌ أٚالر ٙايعضب ١ٝإىل إٔ اربشٖا إمساع-ٌٝ
عً ٘ٝايغالّ-يػ ١يٖ٘ٚ ،ش ٖٞ ٙيػ ١قضٜؿ اييت ْظٍ بٗا ايكضإٓ ايهض ،ِٜؾايعضب١ٝ
بارئ بز ٤ناْت تٛقٝؿا ٚإهلاَا َٔ اهلل تعاىل عً ٢آرّ-عً ٘ٝايغالّٚ ،-يهٔ ايًػات
اييت ْؾأت ؾُٝابعز ٖ ٞافطالسٚ ،١ٝتٓاقًٚ َٔ ١ٝاسز إىل آخض َٔٚ ،د ٌٝإىل د،ٌٝ
 َٔٚبالر إىل أخضَ ،٣ع بعض اشبالؾات املتٛادز ٠يف ايًٗذات ٚاألفٛات ٚاملداصز
60
الختالف ايبٚ ١٦ٝاجملتُع.

ْعض ١ٜضبانا ٠األفٛات ايطبٝع:١ٝ
ٖش ٙايٓعض ١ٜتتأعػ عً ٢إٔ ايًػْ ١ؾأت َٔ األفٛات ايطبٝعٜ ،١ٝعين
أفٛات اسبٛٝإٚ ،أفٛات َعاٖض ايطبٝعَ ١جال :أفٛات ٖبٛب ايضٜاح ٚايعٛافـ،
ٚأفٛات ْظ ٍٚاملطضٚ ،أفٛات ٚقٛع ايظالطٍٚ ،نشيو األفٛات اييت ذبزخ عٓز ٚقٛع
ؾعٌ َٔ األؾعاٍ َجال :أفٛات اينضبٚ ،أفٛات دض ٟايغٝاصات ٚايزصادات ٚغري
سيوٖٚ ،ش ٙايٓعض ١ٜتعتكز عً ٢إٔ ٖش ٙاألفٛات طٛصا بعز طٛص اصتكت َع اصتكا٤
ايعكٌ اإلْغاَْ ٚ ،ٞع تكزّ اسبناصات ٚايجكاؾاتٚ ،تٛعع ْطام اسبٝا ٠اإلْغاْ١ٝ
االدتُاعٚ ،١ٝتعزر سادات اجملتُع َع َض ايظَٔٚ ،ايٓاؼ بعز االعتُاع إىل ٖشٙ
األفٛات ايطبٝع ١ٝدعًٛا ٜٓكًْٗٛا ٚحيانَٛ ٕٛداتٗاٚ ،بطضٜل اتباع ٖش ٙاألفٛات
إِْٗ اربشٚا يػ ١يًتعبري عٔ ساداتِٖٗٚ ،هشا ْؾأت ايًػٚ ،١يف مٖ ٤ٛش ٙايٓعض١ٜ
ناْت ٖش ٙايًػ ١ايٓاؽ َٔ ١٦ضبانا ٠األفٛات ايطبٝع ١ٝبارئ بز ٤قً ١ًٝايتٓٛع،
ضبزٚر ٠األيؿاظ ،عادظ ٠عٔ ايتعبري عٔ نٌ ساد ١اإلْغإ ،ؾامطضاإلْغإ إىل
َغاعز يتٛمٝح َضاَ٘ٚ ،ايتعبري عٔ سادت٘ ،ؾاعتدزّ يف املضسً ١األٚىل اإلؽاصات
ايٝز ١ٜٚثِ اسبضنات ازبغُ ١ٝاييت تٓؾأ ؾطضٜا ،ثِ دعٌ ٜتٛعع ْطام ٖشٙ
اإلؽاصات ايٝزٚ ،١ٜٚاسبضنات ازبغَُ ١ٝع اطرٖاص اسبناصَٚ ،٠ع اتغاع
ايتؿهرياإلْغاْٚ ،ٞتٛعع اسبادات ايبؾضٚ ،١ٜؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا دعٌ ٜغتػين اجملتُع
اإلْغاْ ٞعٔ ٖش ٙاإلؽاصاتٚ ،دعًت تهؿ ٞاألفٛات اإلْغاْ ١ٝيًتعبري عٔ
األغضاتٖٚ61.ش ٙاألفٛات مسٝت بـ"ايًػ "١اييت عضف بٗا ابٔ دين :أفٛات ٜعرببٗا
62
نٌ ق ّٛعٔ أغضامِٗ".
ٖٚش ٙايٓعض ١ٜأٜنا التظاٍ َٛمٛع ازبزٍ َٓش قزٚ ،ِٜقز أٜزٖا ايعالَ١
ٚتين  َٔ (Whiteny)63ايعًُا ٤ايػضب يف ايعقضاسبزٜح ،نُا اعتربٖا عًٞ
عبزايٛاسز ٚايف أقضب ايٓعضٜات إىل ايقش ١يف ْؾأ ٠ايًػٚ ،64١قز سٖب إىل ٖشا ايضأٟ
ابٔ دين إس قاٍٖ" :شا عٓزٚ ٟد٘ فاحل َتكبٌ".65
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

136
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َٓاقؾٖ ١ش ٙايٓعضٜات ايجالخ:
ظبز ابٔ دين ٜؤٜز نٌ ٖش ٙايٓعضٜات ايجالخٜ ،شٖب إىل ايٓعض١ٜ
االفطالس ١ٝؾري ٣إٔ ايًػْ ١تاز اختالط أؾضار اجملتُعٚ ،يهٔ سُٓٝا ٜزقل ايٓعض يف
إعذاط ايًػ ١ايعضبٜ ،١ٝك ّٛأَاَٗا َبٗٛصا ٜٚك :ٍٛايًػٚ ١خاف ١ايًػ ١ايعضب ١ٝالميهٔ
إٔ ته ٕٛافطالس ،١ٝإمنا ٖ ٞتٛقٝؿٚ ١ٝإهلاَ ١ٝأهلُٗا اهلل تعاىل عً ٢اإلْغإ ،ثِ
ظبزٜ ٙؤٜز ْعض ١ٜضبانا ٠األفٛات ايطبٝع ١ٝأٜنا ،ؾُا ٖ ٛايعاٌَ ايش ٟجيعً٘
ٜؤٜز ٖش ٙايٓعضٜات ايجالخ يف ْؾأ ٠ايًػ١؟ ٖشا عؤاٍ طاملا ٜطضأ عً ٢سٖين ٌٖ ،ايًػ١
تٛقٝؿ ١ٝضبن١؟ أّ افطالس ١ٝضبن١؟ أّ ضبانا ٠ضبن ١يألفٛات ايطبٝع١ٝ؟
مل ظبز ست ٢اآلٕ َٔ ٜبت ايك ٍٛيف سيو ،ؾٓشآَ ٍٚاقؾٖ ١شا ايغؤاٍ ٚايضر عً ٘ٝيف
ايغطٛص ايتاي:١ٝ
إٕ األفٛات َٖٛب ١إهلٖٚ ١ٝبٗا اهلل تعاىل يهٌ ؾضر َٔ أؾضار اجملتُع ،ايطؿٌ
س ُٓٝا تًز ٙأَ٘ ٜقضذ ٜٚقٝح إثض خضٚد٘ َٔ بطٔ أَ٘ بز ٕٚضبانا ٠فٛت َٔ
األفٛات ايطبٝعٚ ،١ٝبز ٕٚتعً َٔ ِٝاألب ٚاألّٚ ،أؾضار اجملتُع ،ؾٗش ٙاملضسً١
َضسً ١ايتٛقٝـ ٚاإلهلاّ اإلهل ٞايؿطض ،ٟثِ ايطؿٌ ٜهرب عٓا ،ؾٓٝؾضح يغاْ٘،
ٚتتجكـ يػت٘ طبعٝاٚ ،يهٓ٘ َع سيو نً٘ حيان ٞاألفٛات اييت ًٜكٓ٘ بٗا األب أٚ
األّ أٜ َٔ ٚنع٘ يف سذض ،ٙؾٗش ٙاملضسًَ ١ضسً ١احملانا ٠يألفٛات بز ٕٚايؾعٛص
بٗا ،ثِ ٖشا ايطؿٌ بعز ٖش ٙاملضسًٜ ١ؾعض باألؽٝاٚ ،٤خيتًط مبٔ سٛي٘ َٔ أبٚ ٘ٝأَ٘
ٚأخٚ ٘ٝأخت٘ ٚعُ٘ أٚعُت٘ ٚغريِٖ ٜأخش َِٓٗ األيؿاظ ٚايتعابريٜٚ ،تؿهض يف
َزيٛهلاٚ ،حيا ٍٚإٔ ًٜؿعٗا بًغاْ٘ ،ؾٗش ٙاملضسًَ ١ضسً ١االفطالح ،ؾايًػ ١طبعا
تطٛصت عٔ ٖش ٙايطضم املدتًؿٚ ،١اتغع ْطاقٗا َع تعزر اسبادات إىل إٔ ٚفًت
اآلٕ إىل َا ٚفًت .
ؾايًػ ١إساً تٛقٝؿ ١ٝنُاٖ ٞافطالسٚ ،١ٝنشيو ٖ ٞضبانا ٠يألفٛات
ايطبٝع ١ٝأٜنا.
ٚنٌ يػ ١ربتًـ عٔ األخض ٣سغب سادات ايٓاطكني بٗا ،إسا نإ
ايٓاطك ٕٛبٗا ٜؾتػً ٕٛيف اهلٓزعٚ ١ايطب ٚايؿٝظٜاٚ ٤األرب ٚايؾعض ٚاملٛعٝك ٢طبعا
تٛدز ؾٗٝا تعابري َٚقطًشات ٖٓزعٚ ١ٝطبٚ ١ٝؾٝظٜاٚ ١ٝ٥غري سيوٚ ،ي ٛنإ أسز
أدٗز ْؿغ٘ يف ايبشح عٔ ٖش ٙاملقطًشات ايعًُٚ ١ٝاألربٚ ١ٝايتكٓ ١ٝيف ايًٗذ١
ايغٛصداؾٛص 66١ٜأ ٚايبٗٛدؿٛص 67 ١ٜأ ٚاملٝجً 68١ٝيشٖبت ضباٚالت٘ عز ،٣ألٕ املبارئ
ايعًُ ١ٝأ ٚاألرب ١ٝيٝػ يٛامعٗٝا عالق ١باملٓاطل اييت تٓطل ؾٗٝا ٖش ٙايًٗذات،
أيًِٗ ال ظبز ايهجري َٔ املقطًشات ايعًُ ١ٝست ٢يف ايًػ ١ايعضب ١ٝاييت ٖ ٞأعضم
يػات ايعامل ،ؾنال عٔ ايًػات أ ٚايًٗذات اهلٓز ،١ٜألٕ ٖش ٙايعًْ ّٛؾأت يف ب ١٦ٝغري
عضبٚ ،١ٝيف بالر غري عضب.١ٝ

املبشح ايجايح
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عٛاٌَ تطٛص ايًػ١
إٕ ايًػ ١يف تطٛصٖا تتأثض بغت ١عٛاٌَ ٖٞٚ ،عً ٢ايٓش ٛاملشنٛص أرْا:ٙ
-1

عٛاٌَ ادتُاع:١ٝ
تتأثض ايًػ ١بايعٛاٌَ االدتُاع َٔ ١ٝعاراتٗاْٚ ،عِ َعاؽضتٗا،
ٚتكايٝزٖا اييت ٜتٛاصثٗا ايٓاؼ َٔ د ٌٝإىل د َٔٚ ،ٌٝطَٔ إىل طَٔٚ ،املعتكزات
اييت ٜتُغو بٗا عهإ ٖش ٙاجملتُعات ،ؾؿ ٞإٓ ٚاسز صمبا تتٛاؾض يف َهإ ٚاسز
َعتكزات َتعزرٚ ،٠هلا أثض بايؼ يف يػٖ ١ش ٙاجملتُعٚ ،تطٜٛضٖآٖٚ ،اى عاٌَ
أنجض تأثريا يف ايًػ ٖٛٚ ،١ايٓؾاط ايعًُٚ ٞايعكً ،ٞؾًهٌ عٌُ يػٚ ١أعًٛب
ٚأعػ َٚبارئ ربتًـ عٔ عٌُ آخضٚ ،نشيو ثكاؾاتٗا ٚادباٖاتٗا ايؿهض١ٜ
تؤر ٟرٚصا َُٗا يف تطٜٛض ايًػ ١يف نٌ ب.١٦ٝ

-2

تأثري يػ ١يف يػ ١أخض:٣

إٕ ايًػ ١تتأثض بًػ ١صباٚص ٠أخض ،٣نُا إٔ ايًػ ١تتأثض بٓاطك ٞيػ١
أخضٚ ،٣قز ٚدزْا يف َز ١ٜٓسٝزصآبار باهلٓز
َٓطكٜ 69١غهٔ ؾٗٝا ايٓظال ٤اي ،ُٕٛٝٓٝؾًػتِٗ تأثضت بًػ ١سٝزصآبار
احملً ،١ٝنُا يػٖ ١ش ٙاملٓطك ١اسبٝزصآبار١ٜ
تأثضت بًػٖ ١ؤال ٤ايٓظال.٤
ٚنشيو ْض ٣يف نٌ َزَ َٔ ١ٜٓزٕ ايعامل إٔ أٌٖ ايبٛارٜ ٟتٛدٗ ٕٛإيٗٝا
يًٛظا٥ـٜٚ ،غهٓ ٕٛؾٗٝآٜٚ ،طك ٕٛيػتِٗ نُا أِْٗ حياٚي ٕٛإٔ حيانٛا يػ١
َز ْ ١ٜٓظيٛا بٗا ،ؾطبعا يػتِٗ تتأثض بًػٖ ١ش ٙاملزَ ،١ٜٓع إٔ ايش ٜٔخيتًط ٕٛبِٗ
فباح َغا ٤يْٗ ٌٝاص فٝـ ؽتا ٤يػتِٗ أٜنا تتأثض بًػ ١أٌٖ األصٜاف.
-3

عٛاٌَ أرب:١ٝ

إٕ ايٓٛار ٟاألربٚ ،١ٝاملعاٖز ايتعًٚ ،١ُٝٝاجملاَع ايًػ ١ٜٛتؤر ٟرٚصا باصطا
يف ذبغني ٚمع يػ ١ربتاصٖاٚ ،تطٜٛض َغتٛاٖا َٔ نٌ ازبٗات ايقٛت١ٝ
ٚايٓشٚ ١ٜٛايقضؾٚ ١ٝاملعذُٚ ١ٝايزاليٚ ،١ٝيف ايبًزإ ايعضبَ ١ٝجٌ َقض،
ٚايهٜٛتٚ ،ايؾاّٚ ،ايغعٛر ١ٜصباَع نجري ٠تؤر ٟرٚصٖا يف تطٜٛض ايًػ١
ايعضبٚ ،١ٝنشيو ظبز َضانظ َٚزاصؼ إعالَ ١ٝيف اهلٓز تك ّٛجبٗٛر دباص٠
يف تضٜٚر ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝذبغني ٚمعٗا يف اهلٓزٖٚ ،شا ايعاٌَ األربٜ ٞؤرٟ
رٚص ٙعًْ ٢طام عامل ٞيف نٌ يػ َٔ ١يػات ايعامل.
ٚايؾ ٤ٞايجاْ ٞيف سيو إٔ اآلثاصاألرب ١ٝهلا أثض بايؼ ًَُٛٚؼ يف تطٜٛض
ايًػٚ ،١سيو َٔ ْاسٝتني:
أ -اآلثاص األرب ١ٝاييت ٚفًت إيٓٝا نابضا عٔ نابض ٖٞٚ ،طبعا تتذ٘ إىل
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يػ ١ايهتاب ١ثِ يػ ١احملارث.١
بٖٓٚ -اى َعاٖض أخض ٣يًعٛاٌَ األرب ١ٝأَجاٍ :ايضعِٚ ،ايتذزٜز يف
ايًػٚ ،١ايبشٛخ ايًػٚ ،١ٜٛسضن ١ايتأيٝـ ٚايرتمج.١
-4

اْتكاٍ ايًػ َٔ ١ايغًـ إىل اشبًـ:

نٌ يػٜ ١تٛاصثٗا ْاطكٖٛا َٔ آبا ِٗ٥ست ٢تغتُض ايًػ ١إىل األدٝاٍ ايٓاؽ،١٦
ٚايٓاطك ٕٛبٗا ٜٛععْ ٕٛطام َؿضراتٗاَٚ ،زيٛالت نًُاتٗاٚ ،تعابريٖا عًَ ٢ض
ايعقٛص يتعزر ساداتِٗٚ ،تٓٛع صباالت سٝاتِٖٗٚ ،هشا تتزصز ايًػ ١إىل طضٜل
االصتكاٚ ٤ايتطٛص.
-5

عٛاٌَ طبٝع:١ٝ

إٕ ايعٛاٖض ايبٚ ١ٝ٦ٝازبػضاؾ ١ٝراُ٥ا تعٌُ عًُٗا يف تطٜٛض ايًػٚ ،١ب ١٦ٝنٌ
بالر ربتًـ عٔ ب ١٦ٝبالر أخض ،٣ست ٢ب ١٦ٝنٌ َٓطك ١ربتًـ عٔ أخض ٣يف رٚي١
ٚاسزٚ ،٠يهٌ بَ ١٦ٝؤثضات ٚخقا٥كٚ ،بٗا تغتُض ايًػ ١إىل ايضقٚ ٞايتطٛص.
-6

عٛاٌَ يػ:١ٜٛ

يهٌ يػ ١طبٝعٚ ،١طباصز أفٛاتٚ ،قٛاعزٚ ،اؽتكاقات يًهًُاتَٚ ،ؿاٖ،ِٝ
َٚزيٛالتٚ ،تضارف ٚغري سيو ،ؾبعض ايًػات أغٓ ٢يف سيو َٔ ايًػ ١األخضٚ ،٣بٗشٙ
ايطبٝع ١ايًػ ١ٜٛاشباف ١تتأثض ايًػٚ ،١صمبا تتطٛص يػ ١تطٛصا نبريا بايٓغب ١إىل
70
يػ ١أخضٚ ،٣ايًػ ١ايعضب َٔ ١ٝأغٓ ٢ايًػات يف سيو.

َضاسٌ تطٛص ايًػ:١
إٕ ايًػ ١بارئ بز ٤ناْت ْاققٚ ١عادظ ٠عٔ ايتعبري عٔ نٌ أغضات
اإلْغإ-،نُا تكزّ سنض ٙخالٍ سنض ْعضٜات ْؾأ ٠ايًػ ١املدتًؿ-١ثِ اصتكت
تزصجيٝا ستْ ٢نذت ْؾأتٗاٚ ،أفبشت يػ ١يف ساتٗاٚ ،ايًػ ١طبعا أفٛاتٖٚ ،شٙ
األفٛات بعز َضٚصٖا مبضاسٌ ايتطٛص ٚايضق ٞأفبشت يػ ١ناًَ ،١ؾكز َضت ٖشٙ
األفٛات يف م ٤ٛايباسجني ايًػٜٛني
بجالخ َضاسٌ:
َضسً ١ايقضاذ(Le Cri) :
-1
ٚيف ٖش ٙاملضسً ١ناْت ايًػ ١تؿكز أفٛات َز  ٚأفٛاتا عانٓٚ ،١إْٗا
ناْت َؤيؿ َٔ ١أفٛات اْؿعاالت طبٝع ١ٝناينشوٚ ،ايقضاذٚ ،ايبها ،٤ثِ أفٛات
اسبٛٝإ َٔ ايطٛٝص ٚاملٛاؽ ،ٞنظ٥ري األعزَٚ ،ا إىل سيو َٔ األفٛات.
َ -2ضسً ١املز)(Vocalisation
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

139
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بعز َضسً ١األفٛات ايطبٝع ،١ٝتزصدت ايًػٚ ١اصتكتٚ ،ظٗضت ؾٗٝا أفٛات
املز يف يػ ١اإلْغإ.
َ -3ضسً ١املكاطع(Articulation):
ٚبعز َضسً ١أفٛات املز ظٗضت ؾٗٝا األفٛات ايغانٓ ٖٞٚ ،١اييت عباص ٠عٔ
سضٚف نٌ يػَٓ ١طٛقَ ،١جال  :أفٛات :ب ،ت ،خ ،ز ،ح  ًِٖٚ ،دضا.
ٚميهٔ قٝاؼ ٖش ٙاملضاسٌ ايجالخ بًػ ١ايطؿٌ ،ؾإٕ ايطؿٌ يف بٛانري سٝات٘
ال ٜغتطٝع إٔ ٜعرب عٔ سادت٘ إال عٔ أفٛات٘ املبُٗ ١ايطبٝع ،١ٝثِ أفٛات املز ،ثِ
71
أفٛات عانٓ ٖٞٚ ،١املضسً ١املهتًُ ١يف يػت٘.

أْٛاع ايتعبري اإلْغاْ:ٞ
اإلْغإ ٜعرب عٔ سادات٘ٚ ،اْؿعاالت٘ بطضم نجريٚ ،٠قز قغُٗا ايًػٕٜٛٛ
إىل قغُني أعاعٝنيٚ ،يهٌ قغِ أْٛاع طبتًؿ ٖٞٚ ،١عً ٢ايٓش ٛاملشنٛص أرْا:ٙ
 -1ايتعبري ايطبٝع ٞعٔ االْؿعاالت:
ايتعبري ايطبٝع ٞعٔ االْؿعاالت ٜته َٔ ٕٛمجٝع األَٛص ايطبٝع ١ٝايزاي١
عً ٢اسبظٕ ٚاألملٚ ،ايؿضح ٚايػبطٖٚ ،١شا ايتعبري ال ٜه ٕٛإصارٜا ،إمنا ٖ ٛؾطض،ٟ
ٜتألأل عً ٢دبٗ ١اإلْغإٚ ،عٚٚ ،٘ٓٝدَٗ٘ ،جال :ايقضاذ ٜزٍ عً ٢اعتٓذار اإلْغإ،
ٚاينشو عً ٢عضٚصٚ ،ٙايبها ٤عً ٢أملٖ٘ٓٚ ،اى تعابري طبٝع ١ٝأخض ٣نُا أؽاص إيٗٝا
عً ٢عبز ايٛاسز ٚايفَ ،72جال :تؿتح األعاصٜض ٚاْكبامٗا ٚاتغاع اسبزقٚ ١إغُات
ايعٓٝنيٚ ،امحضاص ايٛد٘ ٚافؿضاصٚٚ ،ٙقٛف ؽعض ايضأؼ ٚايبزٕٚ ،غري سيو َٔ
ايتعابري ايطبٝع ١ٝاييت تعٗض عً ٢اإلْغإ بز ٕٚإصارت٘ٚ ،اييت صمبا ذبه ٞقق ١أمل٘
ٚصمبا قق ١ؾضس٘ٚ ،صمبا خٛؾ٘ٚ ،صمبا خذً٘ٚ ،صمباٚ ،صمباٚ ،صمباٖٚ ،...........شٙ
ايتعبريات تتٛطع إىل ْٛعني:
تعبريات بقض:١ٜ
تٓعهػ ٖش ٙايتعبريات عٔ طضٜل ايعني.
تعبريات مسع:١ٝ
ٖٚش ٙتٓؾأ عٔ طضٜل ساع ١ايغُاع.١
 -2ايتعبري ايٛمع ٞاإلصار:ٟ
 ٖٛٚحي ٟٛمجٝع ايٛعا ٌ٥اإلصار ١ٜاييت ٜتدشٖا اإلْغإ يًتعبري عٔ
سادات٘ٚ ،إلبالؽ صعايت٘ إىل اآلخض،ٜٔ
 ٖٛٚأٜنا ٜتٛطع إىل ْٛعني:
ايتعبريات ايبقض ١ٜاإلصار.١ٜ
ايتعبريات اإلصار ١ٜايغُع.١ٝ
-
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ٚظا٥ـ ايًػ:١
ايًػ ١هلا ثالخ ٚظا٥ـ:ٖٞٚ ،
 -1سصٜع ١االتقاٍ.
-2
-3

ٚع ١ًٝايتغً.١ٝ
ٚعا ٤ايؿهض  ٚآيت٘.

أْٛاع ايًػ:١
ٚايًػْ ١عضا العتدزاَٗا يف ؽعب اسبٝا ٠املدتًؿ ١تتٓٛع أْٛاعا َٔ ،أُٖٗا:
ايًػ ١األّ ٖٞ (Mother Tongue/Language) :ايًػ ١اييت
-1
ٜرتب ٢عًٗٝا ايطؿٌٚ ،تتِ ْؾأت٘ األٚىل يف سذض أَ٘ٚ ،يف فشٔ راص.ٙ
ايًػ ١ايجاْ ٖٞ (Second Language):١ٝاييت خيتاصٖا اإلْغإ
-2
يًتعًِ ،ؾطؿٌ متت ْؾأت٘ األٚىل عً ٢األصر ١ٜايزنٓ ١ٝثِ خيتاص اإلْهًٝظ ١ٜأٚ
ايعضب ١ٝأ ٚايؿضْغ ١ٝيًزصاعٚ ١ايتعًِ.
ايًػ ١ايضمس ٖٞ(Official Language) :١ٝاييت ٜغتدزَٗا
-3
اإلراص ٕٜٛيف نٌ رٚي ١أ ٚممًه ١أ ٚإَاص ٠أ ٚعًطٖٓٚ ،١ش ٙايًػ ١صمبا ربتًـ عٔ
ايًػ ١ايعًُ ،١ٝهلا َقطًشات َٚزيٛالت َٚؿاٖٚ ،ِٝميهٔ إٔ ته ٕٛيزٚي ١يػتإ
صمسٝتإ نُا ظبز يف بالرْا اهلٓز ربتًـ ايًػ ١ايضمس ١ٝباختالف األقايِٝ
ٚايٛالٜات ،ؾؿ ٞاهلٓز اثٓتإ ٚعؾض ٕٚيػ ١صمس ١ٝخبتًـ ٚالٜاتٗاٚ ،اهلٓز١ٜ
73
ٚاإلْهًٝظُٖ ١ٜا ايًػتإ ايضمسٝتإ املضنظٜتإ.
ايًػ ١ايٛطٓ (National Language):١ٝيهٌ بالر يػٚ ١طٓ١ٝ
-4
صمبا ٜؿتدض بٗا قاطٖٓٛا ،يف ؾضْغا ايؿضْغ ١ٝيػتٗا ايٛطٓٚ ،١ٝيف إْهًرتا اإلْهًٝظ١ٜ
يػتٗا ايٛطٓٚ ،١ٝيف اهلٓز اهلٓزٚعتاْ ١ٝيػتٗا ايٛطٓٚ ،١ٝيهٔ اهلٓز بالر ؾضٜز ٠يف
ط ٍٛايعامل ٚعضم٘ ؾغهاْٗا ٜٓطك ٕٛيػات ٚهلذات الٜٓطل بٗش ٙايهُ ١ٝاهلا١ً٥
عهإ أ ١ٜبالر أخض ٖٞٚ ،٣اييت عهاْٗا الٜؿتدض ٕٚؾشغب بًػات نجري ٠بٌ
ٜتُغه ٕٛبٗا أؽز متغو إىل سز ايعقب ١ٝايًػٚ ١ٜٛاملػاال ،٠نُا ْض ٣سيو يف
ٚالٜات دٓٛب اهلٓز ٚغضبٗا أَجاٍ َٗاصاؽرتاٚ ،نرياي٘ٚ ،تاٌَ ْارٚ ،ٚنضْاتهاٖٚ ،شا
ساٍ بعض ايبالر نشيو ،أَجاٍ  :تضنٝاٚ ،ؾضْغاٚ ،أملاْٝاٚ ،ايقني ،ؾغهاْٗا ٜؿنًِّٕٛ
عً ٢إٔ الٜتهًُٛا بًػ ١غري يػتِٗٚ ،عً ٢ايضغِ َٔ إٔ ايًػ ١اإلْهًٝظ ١ٜهلا ايهًُ١
ايٓاؾش ٠اي ّٛٝعرب ايعامل إِْٗ الٜٛثض ٕٚايٓطل باإلْهًٝظٚ ،١ٜبايعهغٗٓايو ايهجري َٔ
ايعضبٚ ،ايهجري َٔ اهلٓٛر ايش-ٜٔصغِ فالس ١ٝيػاتِٗ يًتعبري عٔ أغضامِٗ-
ٜتؿاخض ٕٚبايتهًُباإلْهًٝظ ١ٜأّ عً ٢األقٌ التهَ ٕٛهاملاتِٗ ؾاصغ َٔ ١املؿضرات
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اإلْهًٝظ.١ٜ
ايًػ ١ايزٚي ٖٞ (International Language) :١ٝايًػ ١أٚ
-5
ايًػات اييت هلا ايغٝطض ٠عً ٢ايعامل ،ؾاإلْهًٝظ ١ٜظًت يػ ١رٚي ،١ٝنُا اربشت األَِ
املتشز ٠عت يػات ايعامل يػات صمس ١ٝهلا  :ٖٞٚايعضبٚ ،١ٝاإلْهًٝظٚ ،١ٜايق،١ٝٓٝ
ٚايؿضْغٚ ،١ٝايضٚعٚ ١ٝاإلعباْ.١ٝ
ايًػ ١احملً (Local Language):١ٝيهٌ إقً ِٝيػ ١ربتًـ عٔ
-6
يػ ١إقً ِٝآخضٖٚ ،شا االختالف ٜتبني متاَا يف ايًػات احملً ١ٝاهلٓز ،١ٜيف نرياي٘
املًٝايٚ ،١ٝيف نضْاتو نّٓضٚ ١ٜيف تاٌَ ْار ٚايتاَٚ ،١ًٝٝيف بٓهاٍ ايبٓهايًِٖٚ ١ٝ
دضا.
ايًػ ١ايؿقش(Standard Language):٢
-7
ايًػ ١ايهتاب ١ٝايعًُٜٛ ،١ٝدز االختالف يف نٌ يػ ١سغب اختالف املٓاطل،
ٚيهٌ َٓطك ١هلذٚ ١أفٛات ربتًـ عٔ اآلخضٚ ،يهٔ ايًػ ١ايهتابٚ ١ٝايعًُ ١ٝيهٌ
يػ ١الٜٛدز ؾٗٝا اشبالف صغِ االختالف يف هلذاتٗاٚ ،يف ايعقض ٜٔازباًٖٞ
ٚاإلعالَ ٞايٓاؼ ٜتهًُ ٕٛبًػات ٚهلذات طبتًؿ ١إىل سزَاٚ ،يهٔ ايكضإٓ ايهضِٜ
ْظٍ يف يػ ١قضٜؿ ايؿقشٖٚ ،٢هشا يف أٜآَا ٖش ،ٙيألصٜاف املقضٚ ١ٜاملزٕ املقض١ٜ
هلذات خيتًـ بعنٗا عٔ بعضٚ ،يهٔ يػتِٗ ايهتابٚ ١ٝايعًُ ١ٝالربتًـ متاَا،
ؾٗش ٙايًػ ١ايعًُ ١ٝاييت ٜغتدزَٗا نٌ ق ّٛيف إظباط نتاباتِٗ ٜكاٍ هلا":ايًػ١
ايؿقش."٢
ايًػ ١ايزاصد/١ايعاَ(Colloquial language):١ٝ
-8
ايًػ ١املٓاطك ١ٝأٚايكبا ١ًٝٝ٥غرياألربٜ ١ٝتهًُٗا ايؾعب يف طباطبات٘
ايٚ ،١َٝٛٝتكابًٗا ايًػ ١ايؿقش ٖٞٚ ،٢ربتًـ باختالف َٓطك ١عٔ أخضٚ ،٣يهٌ
أعًٛب ٚهلذٚ ١طباصز.
ايًػ ١اسب:١ٝ
-9
ٖ ٞاييت التظاٍ ؽا٥ع ١نتابْٚ ١طكا ٚتهًُا ٚذبٌُ فالس ١ٝايتعبري عٔ
سادات اجملتُع يف نٌ عقض ٚيف نٌ َقض.

ٚفـ عًِ ايًػ:(Linguistics)١
"ٖ ٛايعًِ ايشٜ ٟزصؼ ايًػ(١أفٛاتا ٚتضانٝب ٚعبٛاً ٚفضؾاً ٚرالي )ً١يف
74
ساتٗا َٔٚ ،أدٌ ساتٗا  ،بٗزف تكزٚ ِٜفـ َٛمٛع ٞناٌَ ضبزر هلا".
ٚقز عضف عًِ ايًػ (linguistics) ١يف اإلْهًٝظ:١ٜ
"The study of the structures, sounds, forms, functions and
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"varieties of specific languages and of human speech in general.

(رصاع ١األبٓٚ ،١ٝاألفٛاتٚ ،ايقٝؼٚ ،ايٛظا٥ـٚ ،األْٛاع املدتًؿ ١يًػات
َعٚ ،١ٓٝنالّ اإلْغإ عاَ.)١

صباالت عًِ ايًػ:١
عًِ األفٛات ،ايؿْٝٛتٝو ):(Phonetics
"ٖ ٛايعًِ ايشٜ ٟتٓا ٍٚبأحباث٘ رصاع ١ايعٛاٖض ايقٛتٚ ١ٝطبٝعتٗا ،عً ٢أْٗا
أسزاخ ؾٝظٜاَٛ ١ٝ٥مٛعَ ١ٝتٓاٚال طباصدٗاٚ ،فؿاتٗاٚ ،نٝؿ ١ٝايٓطل بٗا،
ٚاْتكاهلا َٔ املتهًِ إىل ايغاَعٚ ،تأثري األفٛات بعنٗا يف بعض ر ٕٚاالٖتُاّ
75
مبعاْٗٝا ٚٚظا٥ؿٗا".

عًِ األفٛات ايًػ ،١ٜٛايؿْٛٛيٛدٝا ):(Phonology
"ٖ ٛايعًِ ايشٜٗ ٟتِ بايعٓافض ايقٛت ١ٝاييت ٜؤر ٟاختالؾٗا إىل اختالف
املعٓ( ٢ايؿضم بني"عاٍ" "ٚفاٍ"ْ"ٚ ،كز"ْ"ٚكض")َ ،عتربا ايًػ ١صبُٛعَ ١تٓاعك١
َٔ األفٛات َضتبط ١بعالقات صبضر ٠تهؾؿٗا عًُٝات عكً ١ٝفضؾٚ ،١ق ِٝخالؾ١ٝ
76
حبت ،١نٌ سيو ر ٕٚاالٖتُاّ بطبٝع ١األفٛات ٚطباصدٗا".

عًِ االؽتكام):(Etymology
"ٖ ٛعًِ ٜبشح يف أفٌ املؾتكات ٚاؽتكام ايهًُات بعنٗا َٔ بعضٚ ،عًِ
77
االؽتكام عٓز بعنِٗ ٖ ٛعًِ ايقضف".

عًِ تأف ٌٝايهًُ:(Etymology)١
"ٖ ٛعًِ ٜتٓا ٍٚرصاعْ ١ؾأ ٠ايهًُات ٚايقٝؼ ايًػ ،١ٜٛثِ ايتطٛصات اييت
78
َضت بٗا".

عًِ بٓا ٤ايهًُ ١أ ٚعًِ ايتقضٜـ:(Morphology).
"ٖ ٛعًِ تعضف ب٘ أبٓ ١ٝايهًَُٚ ١ا ألسضؾٗا َٔ أفايٚ ،١طٜارٚ ،٠فش،١
79
ٚإعالٍَٚ ،ا ٜطضأ عًٗٝا َٔ تػٝري إَا يتبزٍ يف املعٓ ٢أ ٚتغٗٝال يًؿغ".

عًِ بٓا ٤ازبًُ ١أ ٚعًِ ايٓش:(Syntaxe).ٛ
"ٖ ٛايعًِ ايشٜ ٟعًِِّ ايهتابٚ ١ايتهًِ بًػَ ١ا ر ٕٚخطأ ،أ ٖٛ ٚرصاع ١قٛاْني
تأيٝـ ايهالّ".
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عًِ ايزالي:(Semantics) .١
"ٖٛايعًِ ايشٜ ٟبشح يف َعاْ ٞايهًُات ٚتطٛص ٖش ٙاملعاَْ ،ٞضنظا عً٢
80
َعاْٗٝا االدتُاعٚ ،١ٝعًَ ٢عاْٗٝا ايٛاصر ٠يف املؿاٖ ِٝايًػ."١ٜٛ

عًِ املعادِ):(Lexicography
"ٖٛايعًِ ايشٜ ٟتٓا ٍٚاملعادِ بايزصاع ،١ؾٝبني ْؾأتٗا َٓٚاٖذٗا ٚأْٛاعٗا
81
ٚطضم اإلؾارَٗٓ ٠ا ٚسغٓاتٗا ٚع٦ٝاتٗا ".

عًِ ايًٗذات): (Dialectology
"ٖٛايعًِ ايشٜ ٟزصؼ ايًٗذات املدتًؿ ١يف ايًػ ١ايٛاسزْ :٠ؾأتٗا ،ممٝظاتٗا،
أعبابٗا.

82

أقغاّ عًِ ايًػ:١
عًِ ايًػ ١ايتاصخي(Historical Linguistics) :ٞ

رصاع ١تاصٜخ ايًػٚ ١تطٛصٖا عربايكض.ٕٚ
عًِ ايًػ ١ايٛمع(Descriptive Linguistics) :ٞ

رصاع ١يػٚ ١اسز ٠يف طَٔ بعٚ ٘ٓٝيف َهإ بع.٘ٓٝ
عًِ ايًػ ١ايتكابً(Contrastive Linguistics):ٞ

رصاع ١يػتني طبتًؿتني ٚايتكابٌ بُٗٓٝا َٔ ايٓاس ١ٝايقٛتٚ ١ٝايقضؾ١ٝ
ٚايٓشٚ ١ٜٛايزالي.١ٝ
عًِ ايًػ ١املكاصٕ(Comparative Linguistics):

رصاعَ ١كاصْ ١بني يػات تٓتُ ٞإىل أعضٚ ٠اسز ٠أ ٚأفٌ ٚاسز أ ٚؾق١ًٝ
ٚاسز.٠

املبشح ايضابع
ؾقا ٌ٥ايًػ(Typology):١
إٕ ايًػات اإلْغاْغ ١تطٛصتٚ ،اْؾعبتٚ ،اْكغُت ست ٢اْتٗ ٢اْكغاَٗا إىل
عز ٠ؾقاٚ ٌ٥أعض يػ ،١ٜٛثِ اْكغُت ٖش ٙايؿقا ٌ٥إىل ؽعبٚ ،نٌ ؽعب ١إىل عز٠
يػاتٚ ،نٌ يػ ١إىل عز ٠هلذاتٖٓٚ ،اى قضاب ١يػ ١ٜٛبني يػات نٌ ؾق ،١ًٝنُا
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تتؿل يػات نٌ ؾق ١ًٝيف ايهًُات ٚتضانٝبٗا ٚقٛاعزٖا ٚته ٜٔٛمجًٗاٚ ،نُا
ٖٓاى صٚابط دػضاؾٚ ١ٝتاصخيٚ ١ٝادتُاع ١ٝبني ٖش ٙايؿقاٚ ،ٌ٥قز سٖب أٚال إىل
ٖش ٙايٓعضَ ١ٜانػ َٛيض) ،(Max Mullerؾًذُٝع ايًػات اإلْغاْ ١ٝثالخ
ؾقا ٖٞٚ ٌ٥عً ٢ايٓش ٛاملشنٛص أرْا:ٙ
ايًػات اهلٓز-ٚاألٚصٚب(Indo-European Languages). ١ٝ
-1
-2

ايًػات ايغاَ-١ٝاسباَ(Semitics Languages).١ٝ

ايًػات ايطٛصاْ(Turanian Languages)١ٝ
-3
ٚيف ايتاي ٞأعـاجل ٖـش ٙايؿقـا ،ٌ٥ثـِ أعـٗب ايهـالّ عـٔ ايًػـات ايغـاَ ١ٝايـيت
تؿضعت َٓٗا يػتٓا ايعضب:١ٝ
 -1ايًػات اهلٓز-ٚاألٚصٚب(Indo-European Languages). ١ٝ

ٖش ٙايؿق ١ًٝتؾتٌُ عً ٢مثإ طٛا٥ـ يػ ٖٞٚ ،١ٜٛعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
-

-

ايًػات اهلٓز-١ٜاإلٜضاْ ١ٝأ ٚايًػات اآلص ٖٞٚ :١ٜتتنُٔ ؽعبتني:
أ-
ؽـــعب ١ايًػـــات اهلٓزٜـــ( :١ايغٓغـــهضٜتٚ ،١ٝايربانضٜتٝـــٚ ،١ايًػـــات اهلٓزٜـــ١
اسبزٜج(New Indian Languages).١
ؽعب ١ايًػات اإلٜضاْ( :١ٝايؿاصع ١ٝايكزمي(١ايبًٜٗٛـٚ ،)١ايؿاصعـ ١ٝاسبزٜجـ،١
ٚايهضرٚ ،١ٜاألؾػاْ.)١ٝ

ب-
ت-

ايًػات األصَ.١ٝٓٝ

ايًػات اإلغضٜك ١ٝأ ٚايْٛٝاْ(Greece Languages).١ٝ
ٖٚش ٙايًػات تؾٌُ ايْٛٝاْ ١ٝايكزميَٗٓ ،١ا :ايْٛٝاْٝـ-١األتٝهٝـٚ ،١ايزٚصٜـ،١
ٚايْٛٝاْ ١ٝاسبزٜج.١

ث-
ج-

ح-
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ايًػات األيباْ.١ٝ
ايًػـــات اإلٜطايٝـــٖٚ :١ـــ ٞتتنـــُٔ األعـــهٚ ،١ٝاألَربٜـــ ١ايغـــُٓ،١ٝ
ٚايالتٝٓٝــٚ ،١ايًػــات ايضَٚاْٝــٖٚ ،١ــ ٞايــيت تؿضعــت َــٔ ايالتٝٓٝــ،١
ٚؾٗٝــــا :ايؿضْغــــٚ ،١ٝايربتػايٝــــٚ ،١اإلٜطايٝــــٚ ،١اإلعــــباْٚ ،١ٝيػــــ١
صَٚاْٝا.
ايًػــ ١ايهًتٝــٖٚ :١ــش ٙايًػــ ١طػــت عًٗٝــا ايؿضْغــٚ ،١ٝاإلْهًٝظٜــ،١
ٚاألعباْٚ ،١ٝمل تبـل َٓٗـا إال هلذـات بإٜضيٓـزاٚ ،يف ايؾـُاٍ ايػضبـٞ
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َٔ ؾضْغا.
-

-

خ -ايًػات ازبضَاْ ٖٞٚ :١ٝتؾٌُ ثالخ ؽعب:
ؽعب ١ازبضَاْ ١ٝايؾضقٖٚ ،١ٝـ ٞايـيت ٜٓطكٗـا عـهإ قبا٥ـٌ ازبـٛخ يف ؽـضم
دضَاْٝا.
ايًػــــات ازبضَاْٝــــ ١ايؾــــُايٖ :١ٝــــ ٞايــــيت تٓطــــل يف ايــــزمناصىٚ ،ايغــــٜٛز،
ٚايٓضٜٚر.
ازبضَاْٝــ ١ايػضبٝــٖٚ :١ــ ٞتؾــتٌُ عًــ ٢اإلْهًٝظٜــ ١ايكزميــٚ ،١اإلْهًٝظٜــ١
اسبزٜجٚ ،١اهلٛيٓزٚ ،١ٜايًػ ١ايؿالَٓز( ١ٜيػـ ١تٓطـل يف ؾالَٓـزص ببًذٝهـا)،
ٚاألملاْ.١ٝ
ايًػات ايبًطٝك-١ٝايغالؾ ٖٞٚ :١ٝذب ٟٛؽعبتني:
د-
ايًػــات ايبًطٝكٝــٖٚ ،١ــ ٞايًٝتٛاْٝــ( ١يػــ ١يٝتٛاْٝــا) ٚايًٝت(١ْٝٛيػــ ١يٝتْٝٛــا)
ٚايربٚع ١ٝايكزمي.١
ؽــعب ١ايًػــات ايغــالؾ ١ٝأ ٚايقــكًٚ :١ٝتــأت ٞيف مــُٓٗا :ايغــالؾ ١ٝايكزميــ،١
ٚايضٚعـــــٚ ،١ٝايبٛيْٝٛـــــٚ ،١ايتؾـــــٝهٚ ،١ٝايغـــــضب-١ٝايهضٚاتٝـــــٚ ،١ايبًػاصٜـــــ١
اسبزٜج.١
اتنح َـٔ ٖـش ٙايزصاعـ ١إٔ ايًػـات اهلٓزٜـ ١األٚصٚبٝـ ١أنجضايًػـات
اْتؾـــاصا ٚتٛعـــعا يف ايعـــامل ،ؾٓٝطـــل بٗـــا َععـــِ عـــهإ أٚصبـــاٚ ،أَـــضٜهٝتني
ايؾُايٚ ١ٝازبٓٛبٚ ،١ٝأعرتايٝاٚ ،دٓٛب إؾضٜكٝا ،نُا ٜتهًِ بٗا عـزر نـبري
83
َٔ عهإ آعٝا َٔ اهلٓزٚ ،ؾاصؼٚ ،أؾػاْغتإٚ ،ايهضرعتإٚ ،أصَٝٓٝا.

 -2ايًػات ايطٛصاْ(Turanian Languages)١ٝ
ٚتؾتٌُ ٖش ٙايؿق ١ًٝايًػ ١ٜٛعً19 ٢يػ َٔ ،١أُٖٗا:
يػــــــــــــــ ١األٜٓــــــــــــــ :ٛتٓطــــــــــــــل ٖــــــــــــــش ٙايًػــــــــــــــ ١يف دظٜــــــــــــــض٠
-1
ٖٛنــارٚ(Hokkado)ٚدظٜــض ٠عــاخايني)ٚ (Sakhalineدظٜــض٠
-2
-3
-4
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ؽهٛتإ )ٖٚ (Shikotanش ٙازبظا٥ض نًٗا َٔ تٛابع ايٝابإ.
ؾقــ ١ًٝايًػــات ايقــ-١ٝٓٝايتبتٝــٖٚ :١ــش ٙايؿقــ ١ًٝتتنــُٔ ايًػــات
ٚايًٗذات ايقٚ ،١ٝٓٝايتبتٚ ،١ٝايربَاْٚ ،١ٝايغٝاَ.١ٝ
ؾق ١ًٝايًػات األعرتاي ١ٝاآلعٖ :١ٜٛٝش ٙايًػات ٜٓطكٗا عهإ آعـٝا
ازبٓٛب ١ٝاملٓشزص ٠إىل أعرتايٝا.
ؾقــ ١ًٝايًػــات ايزصاؾٝزٜــٖٚ (Dravidian) ١ــش ٙايًػــ ١ناْــت
ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

146
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صا٥ذــ ١يف املٓــاطل ازبٓٛبٝــ ١اهلٓزٜــ ١قبــٌ ٚؾــٛر اآلصٜــ ١إيٗٝــاٖٚ ،ــٞ
تؾٌُ ايتاَٛيٚ ،84١ٝايهاْاصٚ ،85١ٜغريُٖا.
ايًػات ايكٛقاط.١ٜ
-5
ؾق ١ًٝايًػات اآلع ١ٜٛٝايكزمي.١
-6
يػ ١ايباعو.
-7
ايًػات اهلٝبريبٛص.١ٜ
-8
ايًػات املال-١ٜٜٛايبٛيٓٝظ.١ٜ
-9
ٖ ٞذب ٟٛمخػ ؽعب يػ ١ٜٛعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
ؽعب ١ايًػات األْزْٝٚغ :١ٝتٓطل يف إْزْٝٚغٝاٚ ،ايؿًبنيٚ ،بضْٚا،ٟ
ٚداٚ ،٠ٚعَٛطضَٚ ،٠ارٚصا.
ؽعب ١ايًػات املٝالْٝظ.١ٜ
ؽعب ١ايًػات املٝهضْٝٚظ.١ٜ
ؽعب ١ايًػات ايبٛيٝٓٝظ.١ٜ
ؽعب ١يػات ايباب.ٛ
ايًػات األعرتاي ١ٝاألفً.١ٝ
-11
ايًػات األَضٜه ١ٝاألفً.١ٝ
-11
يػات ايغٛرإ ٚغاْ.١
-12
ايًػات ايبٓط.١ٜٛ
-13
86
يػات ايبٛؽُٝإ ٚاهلٛتٓتٛت ٚايٓٝذضٜني.
-14

-3ايًػات ايغاَ-١ٝاسباَ(Semitic Languages).١ٝ
ٖش ٙايؿق ١ًٝايًػ ١ٜٛذبت ٟٛعً ٢صبُٛعتني َٔ ايًػاتُٖٚ ،ا:
 -1ايًػات ايغاَ -2 .١ٝايًػات اسباَ.١ٝ
أَا ايًػات ايغاَ ١ٝؾٗ ٞتتٛطع إىل:
ايًػات ايغاَ ١ٝايؾُايٖٚ :١ٝش ٙايًػات هلا صبُٛعتإ:
-1
أ -ايؾُاي ١ٝايؾضق ٖٞٚ :١ٝتتنُٔ األنارٚ ،١ٜايبابً،١ٝ
ٚاآلؽٛص.١ٜ
ب -ايؾُاي ١ٝايػضب ٖٞٚ :١ٝتتؿضع إىل:
ايهٓعاْٚ :١ٝتأت ٞيف ٖشا ايؿضع :أٚدضٜتٚ .١ٝؾٝٓٝكٚ .١ٝب.١ْٝٛ
َٚؤابٚ .١ٝعرب.١ٜ
اآلصاَ ٖٞٚ :١ٝتتؿضع إىل:
 -1اآلصاَ ١ٝايؾضقٚ(١ٝؾٗٝا :آصاَ ١ٝتًُٛر بابً .ٞآصاَ١ٝ
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فاب .١٦هلذ ١سضإ .عضٜاْ).١ٝ
 -2اآلصاَ ١ٝايػضبٚ(:١ٝؾٗٝا :تًُٛر أٚصؽًُ .ٞؾًغط.١ٝٓٝ
ْبط .١ٝتزَض).١ٜ
ايًػات ايغاَ ١ٝازبٓٛب ٖٞٚ ،١ٝقغُإ:
-2
أ -عضب ١ٝمشاي:١ٝ
ٚايعضب ١ٝايؾُاي ١ٝتٓؾعب إىل :
ايبا٥ز( ٠سبٝاْٚ ،١ٝمثٛرٚ ،١ٜفؿ.)١ٜٛ
ايباق( ١ٝؽضق ١ٝمتٚ ،١ُٝٝغضب ١ٝسذاط)١ٜ
ب -عضب ١ٝدٓٛب:١ٝ
ٚأَا ايعضب ١ٝازبٓٛب ١ٝؾٗ ٞتتؿضع إىل ؾضعني:
ايؿضع األ :ٍٚايًػات ايَ -1 :ٖٞٚ :١ُٝٓٝع -2 .١ٝٓٝعب -3 .١ٝ٦سنضَ-4 .١ٝ
محري -5 .١ٜقتباْ.١ٝ

ايؿضع ايجاْ :ٞايًػات اسببؾ -1 :ٖٞٚ :١ٝدعظَٗ -2 .١ٜض.١ٜ
ٚأَا صبُٛع ١ايًػات اسباَ ١ٝؾٗ ٞثالخ طٛا٥ـ:
ايًػات املقض ٖٞٚ :١ٜتؾٌُ ايًػات املقض ١ٜايكزميٚ ،١ايكبط.١ٝ
-1
ايًػات ايًٝب ١ٝأٚايرببض ٖٞٚ :١ٜتؾٌُ يػات عهإ مشاٍ إؾضٜك١ٝ
-2
َٔ بالر طضابًػٚ ،تْٛػٚ ،ازبظا٥ضَٚ ،ضانؿ.
88
ايًػات ايهٛؽٝت ٖٞٚ :١ٝيػات عهإ ؽضم إؾضٜك.١ٝ
-3
87

اشبامت:١
رصعٓا يف ٖشا ايبشح نًُ" ١ايًغإ" َٚزيٛالتٗا املدتًؿَ ١ع َكاصْتٗا
بهًُ"١ايًػ "١يف املٓعٛص ايكضآْٚ ٞايتاصخي ،ٞنُا عازبٓا ايٓعضٜات ايجالخ يٓؾأ٠
ايًػٚ ١تطٛصٖاٚ ،أْٛاعٗا ،إماؾ ١إىل َعازب ١اجملاالت ايًغاْٚ ١ٝؾقاًٗ٥ا ٚأعضٖا،
ٚتٛفًٓا إىل ْتا٥ر َتذً ١ٝؾُٝا:ًٜٞ
 -1نًُ" ١ايًغإ" أٚعع َٔ نًُ" ١ايًػ ،"١ؾإٕ نًُ ١ايًغإ تزٍ عً٢
َعإ تزٍ عًٗٝا نًُ ١ايًػ ١أٜناٚ ،أَا نًُ ١ايًػ ١ؾٗ ٞال تزٍ عً٢
مجٝع املعاْ ٞاييت تزٍ عًٗٝا نًُ" ١ايًغإ".
ْ -2عضا إىل عع ١نًُ ١ايًغإ ،املقطًح األْغب يًعًِ ايشٜ ٟزصؼ
ايًػْٚ ،١ؾأتٗاٚ ،أفٛاتٗاٚ ،أبٓٝتٗاٚ ،قٛاعزٖا َٖ ٛقطًح "عًِ
ايًغإ".
ْ -3عضٜات ايٓاؼ يف ْؾأ ٠ايًػ ١ثالخ :تٛقٝؿٚ ،١ٝافطالس،١ٝ
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ٚضباناتٚ ،١ٝالميهٔ إثبات ْعضَٗٓ ١ٜا ر ٕٚاألخض ،٣ؾٗشٙ
ايٓعضٜات ايجالخ َطبك ١تطبٝكا َتغاٜٚا يف ْؾأ ٠ايًػٚ ١منٖٛا
ٚتطٛصٖا عٓز ايطؿٌ ٚاإلْغإ.
 -4ايًػ ٖٞ :١ايًػ ١األّٚ ،ايجاْٚ ،١ٝايضمسٚ ،١ٝاحملًٚ ،١ٝايٛطٓ،١ٝ
ٚايعاَ /١ٝايزصادٚ ،١ايؿقشٚ ،٢يٝػ يًػْ ١عاّ صٜامٚ ،ٞالميهٔ
سيو  ،ؾإْٗا َتطٛصْٚ ٠اَٚ ،١ٝقابً ١زبُٝع ايتكًبات ٚايجٛصات
َٚغاٜضَ ٠ع صنب ايظَإٚ ،يٝغت ايًػ ١تابع ١يكٛاعز َع ،١ٓٝبٌ
ايكٛاعز رَٚا تابع ١يًػٚ ١اعتدزاَات أًٖٗا.
 -5يػات ايعامل نًٗا َتؿضع َٔ ١أعض ٚؾقا ٌ٥يػ(Typology) ١ٜٛ
 ٖٞٚثالخ :
(أ) ايًػات اهلٓز-ٚاألٚصٚب.١ٝ
ايًػات ايغاَ– ١ٝاسباَ.١ٝ
(ب)
ايًػات ايطٛصاْ.١ٝ
(ت)

َكرتح:
ٖٚشا املٛمٛع ايش ٟعٛجل يف ٖشا ايبشح بػا َٔ ١ٜاإلجياط يف أَػ ساد ١إىل
إٔ ٜٓزَر إىل املكضصات ايزصاع ١ٝألقغاّ ايًػ ١ايعضب ١ٝيف ازباَعات اهلٓز١ٜ
اسبه ،١َٝٛألْٓا عبٔ ايطالب اهلٓٛر أًُٖٓا ٖشا املٛمٛع ٚصنظْا ؾكط عً ٢األرب
ؽعضا ْٚجضا ٚايرتمج ،١ؾأفبشٓا عًَ ٢عظٍ َٔ َار ٠يػٚ ١َُٗ ١ٜٛأعاع.١ٝ

اسبٛاؽ:ٞ
 -1أْعض :ايزنتٛص نُاٍ ضبُز بؾض (َٔ نً ١ٝراصايعً ،)ّٛرصاعات يف عًِ ايًػ ،١راصاملعاصف
 ،1986ل.45-36 :
 -2ايزنتٛص سامت فاحل اينأَ :عًِ ايًػ ،١ل ،34-31 :بػزار ،عٓ ١ايطباع ١غري َشنٛص.٠
 -3أْعض :ايزنتٛص نُاٍ ضبُز بؾض (َٔ نً ١ٝراصايعً )ّٛرصاعات يف عًِ ايًػ ،١راصاملعاصف ،1986
ل.42 :
 -4أْعض :رال ٌ٥اإلعذاط  ،ل ، 11 :ايكاٖضٖ1331 ٠ـ.ّ1913/
 -5أْعض :ايزنتٛص نُاٍ ضبُز بؾض (َٔ نً ١ٝراصايعً )ّٛراصاملعاصف  ،1986ل.47 :
َ -6عًك ١طٖري بٔ أب ٞعًُ.٢
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 - 7عٛص ٠إبضاٖ ،ِٝاآل.4 :١ٜ
 -8املا٥ز.78:٠
 -9املا٥ز ، 78 :٠يف َعٓ" ٢ايعن. "ٛ
 -10إبضاٖ ، 4 :ِٝيف َعٓ" ٢ايًػ."١
 -11ايٓشٌ.113 :
 -12ايٓشٌ113 :
َ -13ض.51 :ِٜ
 -14ايؾعضا.84 :٤
 -15ايؾعضا.195 :٤
 -16ايكقك.34 :
 -17األسكاف.12 :
 -18ايبًز.9:
َ -19ض.97 :ِٜ
 -20ايزخإ.58 :
 -21ايكٝاَ.16:١
 -22ط٘.27 :
 -23ايؾعضا.13 :٤
 -24األسظاب.19 :
 -25ايٓشٌ.116 :
 -26ايٓٛص.15 :
 -27ايض.22 :ّٚ
 -28آٍ عُضإ.78 :
 -29ايٓغا.46 :٤
 -30ايٓشٌ.62 :
 -31ايٓٛص.24 :
 -32ايؿتح.11 :
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 -33املُتشٓ.2 :١
 -34ايؿاصاب :ٞإسقا ٤ايعً ، ّٛلْ .57 :كال َٔ :رنتٛص ضبُز ٜٛعـ سبًك ،عًِ ايًغإ ايعضب،ٞ
عامل ايهتب ايكاٖض ،1996 ٠ل.3:
 -35ابٔ عٝز :ٙاملدقك ،راصايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت  ،عٓ ١ايطباع ١غري َشنٛص ، ٠ز ، 1 :ل.14 :
 ٖٛ -36فاسب املكزَ ١املعضٚؾ ١بــ"َكزَ ١ابٔ خًز ،"ٕٚاييت عازبت ايعًٚ ّٛاملعاصف يف فٝاغ١
دزٜزٚٚ ٠معت هلا املبارئ ٚاألفٚ ،ٍٛبني يهٌ عًِ ؾًغؿت٘.
 -37أْعض َكزَ ١ابٔ خًز ، ٕٚبريٚت  ،ل.545 :
 -38أْعض :عًِ ايًغإ ايعضب ،ٞعامل ايهتب  ،ايكاٖضٖ1416/ّ1996 ،٠ـ .ل.5-1 :
 -39ضبُز ايضابع اسبغين ايٓز :ٟٚاألرب ايعضب ٞبني عضت ْٚكز ،يهٓاؤ ،طٖ1424/ّ2113 ،6:ـ،
ل.16:
 - -40أْعض :ايزنتٛص اَٜ ٌٝعكٛب ،قاَٛؼ املقطًشات ايًػٚ ١ٜٛاألرب( ١ٝعضب-ٞإْهًٝظ-ٟ
ؾضْغ ،)ٞط ،1:بريٚت ،1987 ،ل.277:
 -41أْعض :ايؿريٚطآبار ،ٟايكاَٛؼ احملٝطَ ،ار :٠يػ .ٛباب ايٛاؤ ؾقٌ ايالّ.
 -42أب ٛايؿتح عجُإ بٔ دين :اشبقا٥ك ،ذبكٝل ضبُز عً ٞايٓذاص ،ط ،2:تاصٜخ َٚهإ ايقزٚص
غريَٛدٛر ،ٜٔز ،2:ل.133 :
 -43أْعض :قاَٛؼ املقطًشات ايًػٚ ١ٜٛاألرب ،١ٝل.334 :
 -44أْعض :ايزنتٛصسغٔ ظاظا ،ايًغإ ٚاإلْغإ (َزخٌ إىل َعضؾ ١ايًػ )١راصايكًِ رَؾل،
ٖ1411/ّ1991ـ ،ل.56:
 َٔ ٖٛٚ -45ايكضٕ ايضابع اهلذض/ٟايعاؽض املٝالر ٟتٛيف عاّ ٖ391ـ.ّ1111/
 -46أْعض :ايقاسيب يف ؾك٘ ايًػ ،١بريٚت ٖ1418/ّ1997ـ ،ل.14-13 :
 -47ايًغإ ٚاإلْغإ ،لٚ .51 :أب ٛعًٖ ٞشا أعتاس ابٔ دين.
 -48اشبقا٥ك ،ز ،1:ل.41-41 :
َٛ َٔ ٖٛ -49ايٝز عاّ ٚٚ ،576ؾات٘ يف 481م ّ( ،أْعض :ساؽْ ١ٝؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ،
ل.31:
ٚ -50يز يف ؾضْغا عاّ ٚ ،ّ1636تٛيف ( .ّ1711أْعضْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓزاإلْغإ ٚايطؿٌ ،ساؽ،١ٝ
ل.31:
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 -51امس٘ يٜٛػ دربا ٌٝ٥أَربٚاط)ٚ (Louis-Gabriel Ambroiseيز يف ؾضْغا عاّ ّ1754
ٚتٛيف بٗا .ّ1841
 -52ايكضإٓ :عٛص ٠ايبكض ،٠آ.32-31 :١ٜ
 -53عٛص ٠ايضمحٔ ،اآل.4-3:١ٜ
 -54عؿض ايته ،ٜٔٛاإلفشاح ايجاْ ،ٞايؿكضْ .21-19 :٠كال َٔ ْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ،
ل.32-31:
 -55أْعض يًتؿق ٌٝاملكقز األَ َٔ ٍٚكزَ ١تاز ايعضٚؼ يًظبٝز.ٟ
 -56أْعض :ايزنتٛص سغٔ ظاظا ،ايًغإ ٚاإلْغإ  ،بريٚت  ،ّ1991ل.58:
 َٔ ٖٛ -57ؾالعؿ ١ايكضٕ اشباَػ م ّ( .أْعضْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل)32:
ْ -58ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل.32:
 -59ايًغإ ٚاإلْغإ ،ل.66 :
 -60يًتؿق ٌٝعٔ ْعضٜات ْؾأ ٠ايًػ ١تٛقٝؿٚ ١ٝافطالس ١ٝصادعَ :كزَ ١ايظبٝز ٟيف تاز
ايعضٚؼٚ ،ايقاسيب البٔ ؾاصؼ ،لٚ .14-13 :ايًغإ ٚاإلْغإ سبغٔ ظاظا ل.66-46 :
 -61يًتؿق ٌٝصادعْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓزاإلْغا ٚايطؿٌ ،ل.44-41:
-62أب ٛايؿتح عجُإ بٔ دين :اشبقا٥ك ،ذبكٝل ضبُز عً ٞايٓذاص ،ط ،2:تاصٜخ َٚهإ ايقزٚص
غريَٛدٛر ،ٜٔز ،2:ل.133 :
 -63أْعضْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل.41:
ْ -64ؿػ املضدع ،ل.42:
 -65أْعض:اشبقا٥ك ،زْ ،45-44 ،1:كال َٔ :ايًغإ ٚاإلْغإ (َزخٌ إىل َعضؾ ١ايًػ )١راصايكًِ
رَؾلٖ1411/ّ1991 ،ـ ،ل.56:
ٖ -66ش ٙايًٗذ ١تٓطل يف املٓاطل ايؾضق ١ٝحبزٚر ٚال ١ٜبٓهاٍ ايػضب ١ٝيف اهلٓز.
 -67يػ ١تٓطل يف غضب ٚال ١ٜبٗٝاص باهلٓز.
 -68هلذ ١تٓطل يف ايٛعط ايؾُاي ٞيٛال ١ٜبٗٝاص باهلٓز.
َٓ ٖٞٚ -69طك" ١فالي ١باصنػ" يف ازباْب ازبٓٛب ٞايؾضق ٞملز ١ٜٓسٝزصآبار.
 -70يًتؿق ٌٝعٔ عٛاٌَ تطٛص ايًػ ١أْعض :عً ٞعبزايٛاسز ٚايف ،ايًػٚ ١اجملتُع ،ايكاٖض ،٠عٓ١
ايطباع ١غري َشنٛص ،٠ل.113-9 :
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 -71يًتؿق ٌٝصادعٚ :ايفْ ،ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل.62-51 :
 -72أْعضْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل.15-7 :
 -73يالطالع عًٖ ٢شا املٛمٛع اْعض َكاٍ "ايجٓا ١ٝ٥ايًػ ١ٜٛبني ايًػات اهلٓزٚ ١ٜايعضب ١ٝايؿقش"٢
يهاتب ٖش ٙايغغطٛص ،يف ايضابط:
ٚ /http://majmaulbahs.blogspot.inصبً ١د ٌٝايزصاعات األربٚ ١ٝايؿهض ،١ٜايعزر
ايغابعَ ،ا ،ّ2115 ٜٛل.32-9 :
 -74أْعض :ايزنتٛص اَٜ ٌٝعكٛب ،قاَٛؼ املقطًشات ايًػٚ ١ٜٛاألرب( ١ٝعضب-ٞإْهًٝظ-ٟؾضْغ،)ٞ
ط ،1:بريٚت ،1987 ،ل.279:
ْ -75ؿػ املقزص ،ل.278 :
ْ -76ؿػ املقزص.
 -77املقزص ْؿغ٘.
ْ -78ؿػ املقزص.
ْ -79ؿػ املقزص ،ل.279 :
 -80املقزص ْؿغ٘.
ْ -81ؿػ املقزص.
 -82املقزص ْؿغ٘.
 -83أْعضْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل.69-63 :
 ٖٞ -84اييت تٓطل يف ٚال ١ٜتاٌَ ْار ٚباعِ "ايتاَ."١ًٝٝ
 ٖٞٚ -85ايًػ ١احملً ١ٝيٛال ١ٜنضْاتها دٓٛب اهلٓز.
 -86املقزصايغابل ،ل.92-78 :
 -87أْعض :رنتٛص ضبُز ٜٛعـ أمحز سبًك ،عًِ ايًغإ ايعضب ،ٞايكاٖض ،ّ1996 ،٠ل.48-47:

 -88أْعضْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓزاإلْغإ ٚايطؿٌ ،ل.72 :
ثبت املقارص ٚاملضادع:


ابٔ دين ،أب ٛايؿتح عجُإ :اشبقا٥ك ،ذبكٝل ضبُز عً ٞايٓذاص ،ايطباع ،2:١تاصٜخ
َٚهإ ايقزٚص غريَٛدٛر ،ٜٔز.2:




ابٔ خًزَ :ٕٚكزَ ١ابٔ خًز ، ٕٚبريٚت.
ابٔ عٝز ،ٙأب ٛاسبغٔ عً ٞبٔ إمساع :ٌٝاملدقك ،راصايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت ،عٓ١
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ايطباع ١غري َشنٛص،٠ز.1:


ابٔ ؾاصؼ ،أمحز :ايقاسيب يف ؾك٘ ايًػ ،١بريٚت ٖ1418/ّ1997ـ.



بؾض ،ايزنتٛص نُاٍ ضبُز (َٔ نً ١ٝراصايعً :)ّٛرصاعات يف عًِ ايًػ ،١راصاملعاصف
.1986



ازبضداْ ،ٞعبز ايكاٖض :رال ٌ٥اإلعذاط ،ايكاٖضٖ1331 ٠ـ.ّ1913/



سبًك ،ايزنتٛصضبُز ٜٛعـ :عًِ ايًغإ ايعضب ،ٞعامل ايهتب ،ايكاٖض،٠
ٖ1416/ّ1996ـ.



ايظبٝز ،ٟضبُز َضتن ٢اسبغٝين :تاز ايعضٚؼ َٔ دٛاٖض ايكاَٛؼ ،ازبظ ٤األ،ٍٚ
ايهٜٛت ،عاّ ٖ1416ـ.ّ1986/





عؿض ايته ،ٜٔٛاإلفشاح ايجاْ.ٞ
اينأَ ،ايزنتٛص سامت فاحل :عًِ ايًػ ،١بػزار ،عٓ ١ايطباع ١غري َشنٛص.٠
ظاظا ،ايزنتٛص سغٔ :ايًغإ ٚاإلْغإ (َزخٌ إىل َعضؾ ١ايًػ )١راصايكًِ رَؾل،
ٖ1411/ّ1991ـ.



ايؿاصاب ،ٞأبْ ٛقض ضبُز :إسقا ٤ايعً،ّٛبريٚت.1991 ،



ايؿريٚطآبار ،ٟصبز ايز ٜٔضبُز بٔ ٜعكٛب :ايكاَٛؼ احملٝط ،بريٚت ،2115 ،ايطبع١
ايجآَ.١
ايكضإٓ ايهض ،ِٜإبضاٖ.ِٝ
ايكضإٓ ايهض ،ِٜآٍ عُضإ.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜاألسظاب.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜاألسكاف.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايبًز.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايزخإ.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايض.ّٚ
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايؾعضا.٤
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايؿتح.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايكقك.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايكٝاَ.١
ايكضإٓ ايهض ،ِٜاملا٥ز.٠
ايكضإٓ ايهض ،ِٜاملُتشٓ.١
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ايكضإٓ ايهض ،ِٜايٓشٌ.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايٓغا.٤
ايكضإٓ ايهض ،ِٜايٓٛص.
ايكضإٓ ايهض ،ِٜط٘.
ايكضإٓ ايهضَ ،ِٜض.ِٜ
ايكضإٓ :ايبكض.٠
ايكضإٓ ،ايضمحٔ.
صبً ١د ٌٝايزصاعات األربٚ ١ٝايؿهض ،١ٜايعزر ايغابعَ ،ا.ّ2115 ٜٛ




َعًك ١طٖري بٔ أب ٞعًُ.٢
ايٓز ،ٟٚضبُز ايضابع اسبغين :األرب ايعضب ٞبني عضت ْٚكز ،يهٓاؤٖ1424/ّ2113 ،ـ.



ٚايف ،رنتٛص عً ٞعبز ايٛاسزْ :ؾأ ٠ايًػ ١عٓز اإلْغإ ٚايطؿٌ ،ايكاٖض.ّ2113 ،٠




ٚايف ،عً ٞعبزايٛاسز :ايًػٚ ١اجملتُع ،ايكاٖض ،٠عٓ ١ايطباع ١غري َشنٛص.٠
ٜعكٛب ،ايزنتٛص اَ :ٌٝقاَٛؼ املقطًشات ايًػٚ ١ٜٛاألرب( ١ٝعضب-ٞإْهًٝظ-ٟؾضْغ،)ٞ
بريٚت.1987 ،

/http://majmaulbahs.blogspot.in
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بالغ ١االضتعاز ٠عٓد ابٔ ضٓإ اشبؿادٞ

بالغ ١االضتعاز ٠عٓد ابٔ ضٓإ اشبؿادَ:ٞكازب ١أضًٛب١ٝ
ايدنتٛزْٛ ٠ز اهلد ٣سطين



badinour214@gmail.com

ًَدـ:
ٜطعٖ ٢را املكاٍ إىل َعازبَ ١ؿٗ ّٛاالضتعازٚ ٠بالغتٗا عٓد ابٔ ضٓإ
اشبؿادَٓ َٔ ٞعٛز األضًٛبٝات اسبدٜجٚ ،١بٝإ أثسٖا يف ايتعبري عٔ املعٓ ٢بهٝؿٝات
طبؿٛؾ ١تك ّٛعً ٢ايعد ٍٚعٔ األؾٌ ايًػٚ ٟٛدباٚش املعٓ ٢إىل َعٓ ٢املعٓ ٢مما
ػبعًٗا تُهطب ايتعبري بالغٚ ١ق ١ُٝؾٓ ١ٝأنجس تأثريا يف املتًكٚ ٞإَتاعا ي٘ َٔ ايتعبري
ايًػ ٟٛاملباغس ،يريو ضٓشا ٍٚتٛقٝح زؤ ١ٜابٔ ضٓإ اشبؿاد ٞيالضتعازَٚ ٠كاٜٝطٗا،
ٚذبدٜد أْٛاعٗا ٚمجايٝاتٗا نُا تؿّٛزٖا يف نتابَ٘ٛ ،اشْني نٌ ذيو بايتؿٛز
األضًٛب ٞاسبدٜح يالضتعاز َٔ.٠خالٍ اشبط ١اآلت:١ٝ
َكدَ:١
املبشح األ :ٍّٚايعد ٍٚاألضًٛبٞ
املبشح ايجاْ :ٞأضًٛب ١ٝايككاٜا ايبٝاْ ١ٝيف نتاب ضس ايؿؿاس:١
املبشح ايجايح :ؾٛز ايعد ٍٚايبالغ -ٞاألضًٛب ٞيالضتعاز ٠يف نتاب "ضس ايؿؿاس"١
ايؿٛز ٠األٚىل:االضتعاز ٠اسبطٓ١
ايؿٛز ٠ايجاْ :١ٝاالضتعاز ٠غري اسبطٓ:١
خامت١
ايهًُات املؿتاس :١ٝايبالغ - ١ايؿؿاس -١األضًٛب -١ٝابٔ ضٓإ-االضتعاز -٠عًِ ايبٝإ .

َكدَ:١
غهًٓت األضًٛبْ ١ٝكًْٛ ١عٚ ١ٝتطٛزا َُٗا يف ايبشح ايبالغ ٞاسبدٜح مبا أؾسشت٘
َٔ آيٝات يػ ١ُٗ َ ١ٜٛيف دزاض ١ايرتانٝب ايًػٚ ١ٜٛايبٝاْ ١ٝتتكاطع نجريا َع َا يف
ايبالغ ١ايػسبَٚ ١ٝا أْتذت٘ ايبالغ ١ايعسب ١ٝمبا ٜتٓاضب َع خؿٛؾٝاتٗا ايجكاؾ١ٝ
ٚاالدتُاعَٓٚ ١ٝطل ايًػ ١ايعسب ١ٝعً ٢غساز َا ٜٛدد يف نتاب ضسّ ايؿؿاس ١البٔ
ضٓإ اشبؿاد(ٞتـٖ466ـ) ٖٛٚ ،نتاب بالغ َِٗ ٞظٗس يف ايكسٕ ايسابع اهلذسٜ ٟكِ
نجريا َٔ ايؿٓ ٕٛايبٝاْ ١ٝايعسبٜٚ ١ٝطتػٗد هلا بػٛاٖد قسآْٚ ١ٝغعس ١ٜتبشح يف
إعذاش ايكسإٓ ايهس ،ِٜضباٚال تكد ِٜزؤٜت٘ ْٚعست٘ يًبالغٚ ١ايًػٚ ١ايٓكد ،ؾبشح
 قطِ اآلداب ٚايًػ ١ايعسب ،١ٝداَع ١ضبُد خٝكس بطهس.٠
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قكاٜاٖا بأضايٝب ميتصز ؾٗٝا ايٛؾـ بايتشًٚ ٌٝازبدٍ ٚايتعًٚ ،ٌٝبسٚح عًُٚ ١ٝأدب،١ٝ
ؾهإ ايهتاب ٚؾؿا َسنَّصّا يهجري َٔ ٚد ٙٛايٓعس يف ايًػٚ ١ايبالغٚ ١ايٓكد ٚاألدب
ايعسب.ٞ
ٚيعٌّ أبسش َا زنص عً ٘ٝابٔ ضٓإ اشبؿادَ ٖٛ ٞعسؾ ١سكٝك ١ايؿؿاس١
َٚكاٜٝطٗا ٚأٚؾاف ايبالغٚ ١قكاٜاٖاَ ،تٓاٚال ٖر ٙايككاٜا ٚاملكاٜٝظ مبٓٗر ٜكرتب
نجريا مما ٜطسس٘ ايدزع األضًٛب ٞاسبدٜح ،عً ٢عبَ ٛا ٜكدَّ٘ يف االضتعازَٔ ٠
طسح ٜبشح يف نٝؿ ١ٝايعد ٍٚبٗا َٔ أؾٌ يػ ٟٛإىل َعٓ ٢ثإ َطتًصّ ددٜد أبًؼ
تعبريا ٚأنجس إقٓاعا ٚإَتاعا يف َتًكٓ َٔ ٘ٝاسبكٝك.١

املبشح األ :ٍّٚايعد ٍٚاألضًٛب:ٞ
ميجٌّ اشبسٚز عٔ ايكاعدٚ ٠ايعد ٍٚعٓٗا إىل أضايٝب طبتًؿ ١ؾٛز ٠ؾٓ ١ٝزاق١ٝ
دبعٌ يًؿهس ٠ايٛاسد ٠طسقا طبتًؿ ١يًتعبري عٓٗاٚ،االتطاع يف َعٓاٖا بهٝؿٝات
طبؿٛؾ ١تك ّٛعً ٢إقُاز ايكؿد ٚدؾع املتًك ٞإىل ايتدٚ ٌٝٝاالضتدالٍ يًٛؾ ٍٛإىل
َكُسات اشبطابٚ ،يعٌّ االضتعاز َٔ ٠أِٖ ايطسم ٚاألضايٝب ٚايؿٓ ٕٛايبٝاْ ١ٝيًتعبري
عٔ األغساض ٚاملكاؾد باالْصٜاح عٔ املعٓ ٢ايًػ ٟٛاألؾً ٞإىل املعاْ ٞايجٛاْ ٞاملطتًصَ١
َٔ ضٝاقات ايتٛاؾٌ مبا ذبكٓك٘ َٔ مجاي ١ٝؾٓٚ ١ٝترتن٘ َٔ أثس إقٓاع ٞيف َتًكٞ
اشبطابَ ٖٛٚ ،ا عٓٝت ب٘ ايبالغ ١ايعسب ١ٝيف تساثٓا ايعسبٚ ،ٞاألضًٛبٚ ١ٝايتداٚي ١ٝيف
ايبالغ ١املعاؾس ، ٠ؾٓذد األضًٛب ١ٝتعاجل َجٌ ٖر ٙايعٛاٖس قُٔ َؿطًح االْصٜاح
بعدّ َٔ ٙأِٖ قكاٜا األضًٛب ١ٝؾٗ"ٛاعبساف ايهالّ عٔ ْطك٘ املأيٛف ٖٛٚ ،سدخ يػٟٛ
ٜعٗس يف تػه ٌٝايهالّ ٚؾٝاغت٘ٚ ،ميهٔ بٛاضطت٘ ايتعسف إىل طبٝع ١األضًٛب األدب،ٞ
بٌ ميهٔ اعتباز االْصٜاح ٖ ٛاألضًٛب األدب ٞذات٘".1
ؾاالْصٜاح ٜطسم أضايٝب ايك ٍٛاشباؾ ١اييت ٜدزدٗا َبدع ايًػ ١يف قٛايب
ربتًـ عٔ ضابكاتٗاٜٚ ،ه ٕٛؾٗٝا َٔ إَعإ ايؿهسٚ ٠تدبس ايعبازٚ ٠ايتّأثس َا ال ٜتٛؾس يف
األضايٝب ايعاد١ٜ؛ ملا ٜعرت ٟايعبازات َٔ مجاٍ ٚق ٠ٛتأثري ٚإبداعٚ ،أٜكا َٔ اْؿالت عٔ
قٛاعد ايًػ ١اييت مت ايتٛاقع عًٗٝا ،عً ٢عبَ ٛا ؼبدخ يف االضتعاز.٠
ؾاألضًٛب ١ٝتك ّٛعًَ ٢ؿٗ ّٛخسم ايكٛاعد ٚاالْصٜاح عٓٗا عٔ طسٜل عًُ١ٝ
االختٝاز ٖٚرا اشبسم قا ِ٥عً ٢دباٚش املؿاٖ ِٝاسبكٝك ١ٝإىل ايتعابري اجملاش ،١ٜضٛا٤
أناْت تػبٗٝا ٜكِ األداٚ ٠األزنإ ،أ ٚدباٚش ذيو إىل سرف يًُعٓ ٢يف ؾٛزتٞ
االضتعازٚ ٠ايهٓاٚ ١ٜاجملاش عَُٛآٖٚ ،2ا تتكاطع األضًٛبَ ١ٝع ايبالغ ١ايعسب. ١ٝ
ٖراٚ ،قد اختًـ األضًٛب ٕٛٝيف تٓاٖ ٍٚرا االْصٜاح ،ستّ ٢إّٔ بعكِٗ اعترب
االْصٜاح متجال يًُطت ٣ٛايجاْ ٞايرٜ ٟعٌُ عً ٢غشٔ اشبطاب بطاقات أضًٛب ١ٝغري
األضايٝب اإلبالغ ١ٝاييت دبس ٟعً ٢ؾعٝد املطت ٣ٛاألٖٚ ،3ٍٚرا َا سدا بعض ايدازضني
إىل ايك ٍٛبإٔ االْصٜاح ال ٜهاد ؽبسز عٔ أسد أَس :ٜٔأٚهلُا إٔ ٜه ٕٛخسٚدا عٔ
االضتعُاٍ املأيٛف يًػٚ،١ثاُْٗٝا إٔ ٜه ٕٛخسقا يًٓعاّ ايًػٚ ٟٛايكٛاعد اييت تدخٌ يف
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تسنٝب ايهالَّٚ ،داز نال ايعٓؿس ٖٛ ٜٔإزاد ٠املتهًِ اييت متجٌ َؿدزا يهٌ ذيو
نُا إٔ أغًب ايباسجني ٜٓطًكٖ َٔ ٕٛرا املؿطًح يًشدٜح عٔ َؿّٗٛ
األضًٛب ،١ٝؾٗرا "يٛٝضبٝتصز"(ٜ )L. spitzerس ٣بإٔ األضًٛب" ٖٞ ١ٝاضتدداّ ايعٓاؾس
اييت متدْا بٗا ايًػٚ ،١إّٕ َا ميهٓٔ َٔ نػـ ذيو االضتدداّ ٖ ٛاالعبساف األضًٛبٞ
ايؿسدَٚ ٟا ٜٓتر َٔ اْصٜاح عٔ االضتعُاٍ ايعاد5"ٟ؛ يريو ؾإٕ األضًٛب اختٝاز أٚال قبٌ
إٔ ٜه ٕٛاعبساؾا ؽبدّ االْؿعاالت ٚاملعاْ ٞاشباؾ ١يًُبدع ،ؾٜٗ ٛعترب األضًٛب اْصٜاسا
ؾسدٜا ٜٓتر َٔ اإلبداعات ايًػ ١ٜٛايؿسد١ٜ؛ ٚيريو ٜدع ٛأضًٛبٝت٘ باألضًٛب ١ٝايته١ٜٝٓٛ
ألْٗا سؿ ١ًٝدبازب يػ ،١ٜٛنُا ظبد إٔ "د ٕٛنٖٛني" (ٜٓ)j.cohenطًل َٔ ايكٍٛ
بإٔ االْصٜاح ٖ ٛعًِ األضًٛبٝات زابطا إٜا ٙبايًػ ١ايعًُٚ ،١ٝداعال َٔ عًُ ١ٝاإلسؿا٤
َعٝازا يكٝاع دزد ١االْصٜاح يف يػ ١ايػعس ٚايٓجس6؛ ؾٝكـ ايكازئ أَاّ ايتعابري ايًػ١ٜٛ
املٓصاس ١عٔ أؾًٗا َٛقـ اسبا٥س املترٚم املعذب بتًو ايطؿسات ايًػ ١ٜٛاييت دبعٌ
املتًكَ ٞتتبعا يًطٝام ايٓؿ ٞاملتٛقع ٚغري املتٛقع.
ٚيطاملا ناْت ايؿٛز ايبالغَ ١ٝؿدزا يهٌ أيٛإ اإلبداع ٚايصخسؾ ١ايػهً١ٝ
ٚايؿٛز ايؿٓٚ ،١ٝصباال يًتد َٔ ٌٝٝخالٍ اشبسٚز باألؾهاز عٔ سدٚدٖا ايطٝاق١ٝ؛ ؾٗٞ
نطس ألؾل االْتعاز يد ٣ايكازئ أ ٚايطاَع ايرٜ ٟعذص عٔ تؿطريٖا عً ٢ايسغِ َٔ
نْٗٛا غري خازد ١عٔ األطس ايًطاْٚ ،١ٝايكٛاعد ٚاملعاٜري ايًػ ١ٜٛاملعسٚؾ١؛ يريو ؾٗٞ
مثس ٠دٝد ٠يعًُ ١ٝاالختٝازٖٚ ،را َا أمسا" ٙدانبط" )R.jakopson( "ٕٛخٝب١
االْتعاز"7اييت ذبدخ يد ٣املتًك ٞأ ٚايطاَع ،أَا "نٝبٝد )cubidu( "ٟؾكد زأ ٣أْ٘
ميجٌ "املؿادأ ٠اييت تٗص املتًك.8"ٞ
ٚال ْتؿادأ إذا عًُٓا إٔ ٖٓاى َٔ ٜعترب االْصٜاح ْٛعا َٔ أْٛاع ايػساب ١يف ايًػ،١
ٚإٜػاال هلا يف نٌ َا ال ٜعدّ َٔ َأيٛؾٗا؛ أ ٜٔمت زبط٘ بايػساب ١اييت ػبدٖا املتًك ٞيف
ايعبازٚ،9٠قد أغاز ازباسغ إىل ٖر ٙايؿهس ٠قدميا سٝح أند عً ٢إٔ ؾهس ٠اشبسٚز عٔ
قٛاعد ايًػ ١غساب ١ذات َعٜٓ ،٢كْ ٍٛكال عٔ "ضٌٗ بٔ ٖاز" :"ٕٚإٕ ايػ َٔ ٤ٞغري َعدْ٘
أغسبٚ ،نًُا أغسب نإ أبعد يف ايٚ ،ِٖٛنًُا نإ أبعد يف اي ِٖٛنإ أطسف،
ٚنًُا نإ أطسف نإ أعذبٚ ،نًُا نإ أعذب نإ أبدعٚ ...ايٓاع َٛنٛيٕٛ
بتعع ِٝايػسٜب ٚاضتطساف ايبعٝد" ،10ؾايٓاظس هلرا ايك ٍٛػبد أْ٘ ٜدٚز يف ضبٝط أؾهاز
أزبع:11ٖٞ ١
بعد يف اي ِٖٛايبعد اشبٝايٚ ٞايؿين ٚاإلؼبا.ٞ٥
-1ايػساب١
-2ايػساب١

بعد يف ايطساؾ١

-3ايػساب١

بعد يف ايعذب
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بعد يف اإلبداع ايبعد ايتذدٜد ٟاالبتهاز.ٟ
-4ايػساب١
ٚعً ،٘ٝؾإٕ األضًٛب ١ٝال تبتعد نجريا عُا طسقت٘ ايبالغ ١ايعسب ١ٝيف عًَٗٛا
ايجالثٚ ،١قد زأٜٓا ذيو يف عًِ املعاْْٚ ،ٞأت ٞاآلٕ يًشدٜح عٔ تًهِ املالَح األضًٛب ١ٝيف
نٌّ َٔ عًُ ٞايبٝإ ٚايبدٜع.

املبشح ايجاْ :ٞأضًٛب ١ٝايككاٜا ايبٝاْ ١ٝيف نتاب ضس ايؿؿاس:١
ال ميهٔ أل ٟباسح إٔ ميس عً ٢أبٛاب ايبالغ ١ايجالث ١د ٕٚإٔ ٜؿب دٌ
اٖتُاَ٘ عً ٢قكاٜا ايباب ايجاْ ٖٛٚ َ٘ٓ ٞعًِ ايبٝإ ْعسا ملا ٜتُاثٌ يًكازئ َٔ ؾٛز
دبطد اسبسن ١اسبطٚ ١ٝايٓؿط ١ٝملدتًـ ايعٛاٖس املعرب عٓٗا يف ايؿٛز ٖٛٚ،٠عًِ
ٜبشح يف دالالت ايهالّ ؾَٗ" ٛعسؾ ١إٜساد املعٓ ٢ايٛاسد يف طسم طبتًؿ ،١بايصٜاد ٠يف
ٚقٛح ايدالي ١عًٚ ،٘ٝبايٓكؿإ يٝشرتش بايٛقٛف عً ٢ذيو اشبطأ يف َطابك ١يتُاّ
املساد ب٘".12
ٚتتكاطع األضًٛبَ ١ٝع عًِ ايبٝإ يف نجري َٔ ايككاٜا اإلبداعٚ ١ٝايتد١ًٝٝٝ
ازبُايٜٚ ،١ٝبكَ ٢داز االختالف بُٗٓٝا قاُ٥ا عً ٢األغهاٍ ٚايطسا٥ل املتبع١؛ ذيو إٔ
عٓاؾس ايبشح ايبٝاَْ ٖٞ ٞستهصات األضًٛب ١ٝاييت حبجت يف ذبً ٌٝايعٛاٖس ٚزدّ زبطٗا
باملعٓ ٢املساد.13
ؾايبٝإ نػـ ملا ٚزا ٤املعٓٚ ٢نطس يًشٛادص مبا ٜعرب عٔ اسبكٝك١؛ يرا ظبد
ازباسغ ٜعسؾ٘ بكٛي٘ٚ" :ايبٝإ اضِ داَع يهٌ غ ٤ٞنػـ عٔ قٓاع املعٖٓٚ ،٢تو
اسبذب د ٕٚايكُري ،ستٜ ٢ؿك ٞايطاَع إىل سكٝكتٜ٘ٗٚ ،ذِ عً ٢ضبؿٛي٘ ،نآ٥ا َا
نإ ذيو ايبٝإ َٔٚ ،أ ٟدٓظ نإ ايديٌٝ؛ ألٕ َداز األَس ٚايػا ١ٜاييت إيٗٝا ػبسٟ
ايكاٚ ٌ٥ايطاَع ،إمنا ٖ ٛايؿِٗ ٚاإلؾٗاّ ،ؾبأ ٟغ ٤ٞبًػت اإلؾٗاّ ٚأٚقشت عٔ املعٓ،٢
ؾريو ٖ ٛايبٝإ يف ذيو املٛقعٚ ،14"...متجٌ قكاٜا عًِ ايبٝإ عًَِ ايبالغ َٔ ١خالٍ
ايكدز ٠اهلا ١ً٥عً ٢ايؿٝاغٚ ١ايتؿٜٛس ٚايتعبريٚ ،إظٗاز أغساض ْؿطٚ ١ٝسط١ٝ
ٚسسن ١ٝيعٓاؾس سٚ ١ٝداَد ،٠ؾتعٗس يف ؾٛز خالبْٚ ١عِ دقٝل ،تػد األذٕ إىل
اضتُاعٗا ٚايعني إىل إبؿازٖا يف أضًٛب َػسم َػٛم ٜؿنت األيبابٚ ،ؼبسى ايعاطؿ١
ٚاألذٖإ.
ٚضٓؿتؿس يف حبجٓا ٖرا عً ٢االضتعاز ٠يف بالغ ١ابٔ ضٓإ يكبط املٛقٛع
ٚايتشهِ ؾ ٘ٝأنجس َٔ دٗٚ ١ملا تطِٗ ب٘ يف ْكٌ تؿٛزاتٓا َٚدزناتٓا َٔ داخًٓا َٔٚ
خازدٓا ْٚكًٗا يف ؾٛز ٠ؾَٓ ١ٝبدع ١يًُتًك(ٞايطاَع) مبا ٜطتُٜٚ ً٘ٝؤثس ؾٜٚ ٘ٝكٓع٘.

املبشجايجايح :ؾٛزايعد ٍٚايبالغ -ٞاألضًٛب ٞيالضتعاز ٠يف نتاب "ضس
ايؿؿاس"١
َٔ األضايٝب اييت ناْت ضبٛز ايدزاضات ايعسبٚ ١ٝايػسب ١ٝعً ٢سد ضٛا ٤أضًٛب
االضتعاز ٠ايرٜ ٟعد َٔ أزٚع َا أْتذت٘ ايكسؼب ١ايبػس َٔ ١ٜأضايٝب تعٌُ عً ٢تٛز١ٜ
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املعاْ ٞاسبكٝكٚ ١ٝتؿدٜسٖا يف ؾٛز صباش ،١ٜتؿتح آؾاقا ددٜد ٠أَاّ ايكازئ يف ايكدز ٠عً٢
ايتعبري عُا ٜسٜد ٙيف ؾٝػ ١دبعٌ َٔ ايهالّ سً ٛايعباز ٠ق ٟٛايتأثري َػشْٛا بايتػٜٛل
ٚاإلغساب ،عدا عٔ ذيو َا ٜهتٓؿٗا َٔ إػباش ؽبتًـ عٔ أضًٛب ايؿٛز ٠اسبكٝك١ٝ؛ إذ تعٌُ
عً ٢تهجٝـ ايؿٛز ٠ؾتعٗس ٚاضع ١املعٓ ٢طبتؿس ٠ايعبازَ ٖٛٚ ٠بًؼ ٖرا األضًٛبٚ ،تعسف
االضتعاز ٠بأْٗا "اضتدداّ ايٛسد ٠ايًػ ١ٜٛخازز سدٚدٖا اييت ٚقعت (أؾال) هلاَ ،ع قسٚز٠
ٚدٛد (قسًَ( )١ٜٓؿٛظ )١يف ايٓـ ،أًَ( ٚشٛظ َٔ )١خالٍ ايطٝام تعٌُ نؿُاّ األَإ
متٓع َٔ إزاد ٠ايدالي ١ايٛقع ١ٝاألؾً.15"١ٝ
ٚقد اٖتِ ايدّزع األضًٛب ٞباالضتعاز ٠أُّٜا اٖتُاّٚ ،أٚالٖا َٔ عٓا ١ٜايبشح
ٚايدزاضَ ١ا مل ٜٛي٘ يًتػبٚ ٘ٝايهٓاٚ ١ٜاجملاش عاَ ،١ؾٗ"ٞاختٝاز َعذُ ٞتكرتٕ
مبكتكا ٙنًُتإ يف َسنب يؿع )collocation( ٞاقرتاْا داليٝا ٜٓط ٟٛعً ٢تعازض
أ ٚعدّ اْطذاّ َٓطكٜٚ ،ٞتٛيٓد عٓ٘ بايكسٚزَ ٠ؿازق ١داليsemantic ( ١ٝ
 ) devianceتجري يد ٣املتًك ٞغعٛزا بايدٖػٚ ١ايطساؾٚ ،١تهُٔ عًٓ ١ايدّٖػٚ ١ايطساؾ١
ؾُ ٝا ذبدث٘ املؿازق ١ايداليَ َٔ ١ٝؿادأ ٠يًُتًك ٞمبدايؿتٗا االختٝاز املٓطكٞ
املتٛقع".16
ٚال ٜسدع ٖرا االٖتُاّ بٗا إىل َا ذب َٔ ٜ٘ٛعالقات ايتُاثٌ ٚايتػابَ٘ٚ ،ا
ٜعبّس ب٘ ايًؿغ عٔ َدي ٍٛغري ،ٙبٌ دباٚشت ذيو إىل ايرتنٝص عً ٢ايك ِٝايؿعً١ٝ
ٚايٛاقع ١ٝاييت ذبككٗا َٔ خالٍ بح اسبٝاٚ ٠اسبسن ١يف ازبُاد ٚضهْٗٛا يف املتشسى عدا
عٔ ذيو َا دبطدَ َٔ ٙػاعس ٚأساضٝظ ٚزؤٚ ،٣يعٌ ذيو ضبب تؿكًٗٝا عً ٢ضا٥س
ايؿٛز األخس" ٣ؾٗ ٞقٛاّ ايتعابري ايبٝاْ ١ٝاملبٓ ١ٝعً ٢ايتػاب٘ ٚإظٗاز ؾهسَ ٠ا قُٔ ؾهس٠
أخس ٣أنجس ٚقٛسا ٚغٗسَٗٓ ٠ا ،ال ٜسبطٗا بٗا إالٓ ْٛع َٔ ايتّطابل ٚايتُّاثٌٖٞٚ ،
تكتؿس َٔ سٝح ايػّهٌ عً ٢االضتعاز ٠ؾشطب".17
يريو يطاملا عدّت االضتعاز ٠تػبٗٝا سرف أسد طسؾْ ٘ٝعسا ملا ؼبدخ ؾٗٝا َٔ
اذباد بني أيؿاظ٘ ٚأطساؾ٘ عً ٢عب َٔ ٛايٛقٛح ٚايسبط ايكا ِ٥عً ٢متاضو ايكسا،ٔ٥
ٚال ميهٔ يًؿٛز ٠إٔ تؤدٚ ٟظا٥ؿٗا َا مل تتّطِ خباؾ ١ّٝايٛقٛح ؾٗ ٞقبٌ نٌّ غ٤ٞ
تعبري ٜؿدح بهٌ املػاعس ٚايعٛاطـ ٚاشبربات؛ يريو ؾإّٕ "َٓاط اسبطٔ يف ايؿٛزٖٛ ٠
ايؿٝاغ 18"١اييت تبد ٟدالالت إؼباٚ ١ٝ٥تأثري ١ٜعً ٢املتًك ٞايرٜ ٟتؿاعٌ َعٗا ٚؼباٍٚ
ؾِٗ َعاْٗٝا ٚذبً ٌٝأبٓٝتٗا ،نٝـ ال ٚايكازئ َػد ٙٚأَاّ بٝت غعسَ ٟجال ًٜدّـ
دبسب ١سٝا ،٠أ ٚزسً ،١أ ٚسسب يف أٚدص عبازٚ ،٠أسطٔ َكاٍ.
 َٔٚايباسجني األضًٛبٝني َٔ أدزى خباٜا ٖرا ايؿٔ ٚنٝـ أْ٘ ػبُع يف طٝات٘
بني ؾؿات احملطٛع ٚاملعكٍٛ؛ سٝح ظبد إٔ "ٖٓسٜؼ بًٝح"( )H.blithقد اعترب
االضتعاز ٠ديٝال عً ٢إٔ "املبايػٚ ١دباٚب اسبٛاع ٚايطدسٚ ١ٜايتُج ٌٝميهٔ إٔ تعترب
بدٚزٖا صباشات اضتعازَ ١ٜتُّٝص ،19"٠ثِّ ْـّ عً ٢إٔ مجٝع االضتعازات إمنا ْٖ ٞتٝذ١
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يًُطتٜٛات ايًػ ١ٜٛايًطاْ ١ٝاملدتًؿٚ ،١املتُجً ١يف ايبٓ ٢املٛزؾٛيٛدٚ ١ٝايرتنٝبٚ ،١ٝقد
ؾب اٖتُاَ٘ عًٖ ٢ر ٜٔاملطتٜٛني بايتشدٜد؛ ألْ٘ زأ ٣إٔ غاعس ١ٜاالضتعاز" ٠تصداد
نًُا ؾادؾت أغهاال اْصٜاسَٛ ١ٝزؾٛيٛد ١ٝأ ٚتسنٝبٚ ،١ٝذيو ساٍ ايًعب بايهًُات".20
ٚتعد االضتعاز َٔ ٠ايككاٜا اييت تٓاٚهلا "ابٔ ضٓإ" يف ايكطِ اير ٟذبدخ ؾ٘ٝ
عٔ سطٔ ٚقع األيؿاظ يف َٛاقعٗا ؾبشح عٔ أٚد٘ املٓاضب ١ؾٗٝاٜ ،ك"ٍٛابٔ ضٓإ" يف
تعسٜؿٗا ْكال عٔ ايسَاْٚ َٔٚ" :ٞقع األيؿاظ يف َٛقعٗا سطٔ االضتعازٚ ،٠قد سدّٖا
أب ٛاسبطٔ ايسَاْ ٞؾكاٍ ٖٞ :تعًٝل ايعباز ٠عً ٢غري َا ٚقعت ي٘ يف أؾٌ ايًػ ١عً٢
دٗ ١ايٓكٌ يإلبادٚ ...٠البد َٔ إٔ ته ٕٛأٚقح َٔ اسبكٝك ١ألدٌ ايتػب ٘ٝايعازض ؾٗٝا؛
ألٕ اسبكٝك ١ي ٛقاَت َكاَٗا ناْت أٚىل ،ألْٗا األؾٌ ٚاالضتعاز ٠ايؿسع"ٜ ٖٛٚ ،21عين
اشبسٚز بًؿعٗا َٔ ايتعبري املباغس إىل غري املباغس يف ؾٛز ٠املػبّ٘ ٚاملػب٘ ب٘ٚٚ ،د٘
ايػب٘ ٚاألداٚ ،٠قد قطِّ "ابٔ ضٓإ" سدٜج٘ عٔ االضتعاز ٠إىل ْٛعني ايتأثري ٚايكبَٔ ٍٛ
دٗٚ ١ايسّد ٚايسؾض َٔ دٗ ١ثاْٚ ،١ٝغاٜت٘ بريو ذبدٜد دٚزٖا يف ؾؿاس ١ايهالّٚ ،قد
نإ املعٝاز عٓدَ ٙد ٣ايتأثري ٚايتؿاقٌ عً ٢املطت ٣ٛايبٝاْ ٞاير ٟتأت ٞايؿٛز ٠ؾ٘ٝ
متاثال يعٓؿس يػ ٟٛصبطّد يًٛاقعٚ ،ظبد َالَح ٖر ٙايؿهس ٠عٓد ازبسداْ ٞاير ٟعبّس
عٔ َكاَات تًكٗٝا يد ٣املداطبني قا٥ال" :اعًِ إّٔ َٔ غإٔ ٖر ٙاألدٓاع إٔ دبس ٟؾٗٝا
ايؿكٚ ،١ًٝإٔ تتؿاٚت ايتؿاٚت ايػّدٜد ،أؾال تس ٣أْو دبد يف االضتعاز ٠ايعاَ ٞاملبترٍ...
ٚاشباؾ ّٞايّٓادز اير ٟال دبد ٙإالٓ يف نالّ ايؿشٚ ،ٍٛال ٜك ٣ٛعً ٘ٝإالٓ أؾساد ايسّداٍ".22
ٚذٖب"ابٔ ضٓإ" إىل ايك ٍٛبإّٔ ايػعس إمنا َٖ ٛصٜر أليٛإ غت ٢تؿٛز ايٛاقع
يف مماثالت تؿكح ايؿهس ٚايػعٛزٚ ،أنٓد عً ٢إٔ مجٝع أَجً ١ايكسإٓ ايهسِٜ
االضتعاز ١ٜمتجٌ أعً ٢دزدات ايؿؿاسٚ ١ايبٝإْٚ ،ػري إىل أّْ٘ مل ٜتشدّخ عٔ اجملاش
ٚإُّْا بدأ اسبدٜح َباغس ٠عٔ ؾٔ االضتعاز ٠نُا ٚدباٚش ؾهس ٠عسقٗا َٔ ايٓٛاسٞ
ايكاعدٚ ١ٜاملعٝازٚ ،١ٜانتؿ ٢باسبدٜح عٔ دٛاْبٗا ايٓكد ١ٜاإلبداعٚ ،١ٝنٝـ تطِٗ يف
ؾٓاع ١املاد ٠األدب ١ٝؾاقرتح مناذز دّٝدَٗٓ ٠ا ،تػٌُ بعض آٜات ايرّنس اسبهٚ ،ِٝبعض
األبٝات ايػعس ١ٜاييت ٜس ٣أْٗا سككت غا ١ٜايؿؿاسٚ ١اإلػباشٚ ،بعكا آخس َٔ ايُٓاذز
ا ييت ٜس ٣أْٗا صبسّد متاثٌ ملا ضبكٗا َٔ ايػعسٚ ،مناذز متجٌّ غا ١ٜيف ايسّداٚ ٠٤ايػساب١
ٚايتّعكٝد مل ٜطتشطٔ اضتعازاتٗا ،نُا ديٌٓ عً ٢نٌّ بٝت مبا ٜتٓاضب َع٘ ضٛا٤
بايكب ٍٛأ ٚايسّؾض.
ٚعً ،٘ٝؾإٕ دزاضتٓا ضتٓطًل َٔ عسض بعض ايؿٛز اييت ٜس" ٣ابٔ ضٓإ" أْٗا
تعرب عٔ ايؿؿاس ١اسبكٚ ١تهػـ خباٜا ايبٝإ ٚمجايَ٘ ،ع تٛقٝح أضباب قبٛهلا
ٚاضتشطاْٗا ،ثِ ْدزز بعد ذيو بعض ايؿٛز اييت ٜس ٣أْٗا صبسد تهًـ أ ٚتعكٝد يػٟٛ
ال ميتّ إىل اضتبٝإ عٓاؾس ايؿؿاس ١بؿً.١

ايؿٛز ٠األٚىل:االضتعاز ٠اسبطٓ١
ٜعترب"ابٔ ضٓإ" إٔ االضتعاز ٠نػريٖا َٔ ايككاٜا ايًػ ١ٜٛاألخس ٣قد تسد يف
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َٛاقع نجري ٠بٗ ١ٝايؿٛزَ ٠ػش ١ْٛباشبٝاٍَ ،ؿعُ ١باإلؼباٚ ،٤تعٗس يف َٛاقع
أخس ٣خؿٝؿ ١االدعا ،٤زنٝه ١اإلبداع بعٝد ٠ايؿِٗٚ ،قد اؾطًح عًٗٝا اضِ "ايكسٜب
املدتاز" َ" ٖٛٚا نإ بٚ ٘ٓٝبني َا اضتعري ي٘ تٓاضب قٚ ٟٛغب٘ ٚاقح".23
ٚأَ ٍّٚا بدأ ب٘ "ابٔ ضٓإ" َٔ ايتُج ٌٝعً ٢سطٔ االضتعاز ٖٛ ٠قٛي٘ تعاىل:
﴿ٚاغتعٌ ايسأع غٝبا﴾ٜ ،24ك ٍٛعٓٗا ٖٞ" :اضتعاز ،٠ألّٕ االغتعاٍ يًٓاز ٚمل ٜٛقع يف
أؾٌ ايًػ ١يًػٝب ،ؾًُّا ْكٌ إي ٘ٝبإٔ املعٓ ٢ملا انتطب٘ َٔ ايتػب ،٘ٝألٕ ايػّٝب ملٓا نإ
ٜأخر يف ايسّأع ٜٚطع ٢ؾ ٘ٝغ٦ٝا ؾػ٦ٝا ستّ ٢ؼب ً٘ٝإىل غري ي ْ٘ٛاأل ،ٍٚنإ مبٓصي١
ايٓاز اييت تػتعٌ يف اشبػبٚ ،تطس ٟستّ ٢ذب ً٘ٝإىل غري ساي٘ املتكدَ ،١ؾٗرا ْٖ ٛكٌ
ايعباز ٠عٔ اسبكٝك ١يف ايٛقع يًبٝإٚ ،البد َٔ إٔ ته ٕٛأٚقح َٔ اسبكٝك ١ألدٌ
ايتػب ٘ٝايعازض ؾٗٝا؛ ألّٕ اسبكٝك ١ي ٛقاَت َكاَٗا ناْت أٚىل؛ ألّْٗا األؾٌ
ٚاالضتعاز ٠ؾسعٚ ،يٝظ ؽبؿ ٢عً ٢املتأٌَّ إّٔ قٛي٘ –عصّ امس٘ٚ( -اغتعٌ ايسّأع غٝبا)
أبًؼ َٔ –نجس ٠غٝب ايسّأع ٖٛٚ -سكٝكٖ ١را املعٓ.25"٢
يكد سا" ٍٚابٔ ضٓإ"َٔ خالٍ ٖرا ايك ٍٛإٜكاح َكاؾد اآل ١ٜايهسميٚ ١دٚز
االضتعاز ٠املهٓ ١ٝؾٗٝا َٔ إضٓاد االغتعاٍ إىل غعس ايسّأع ٚإخساز ايػّٝب ٖٛٚ ،أنرب
غاٖد عً ٢بًٛؽ أعً ٢دزدات ايبالغٚ ١ايؿؿاس.١
ٜكاف إىل ذيو إّٔ َا أٚقش٘ "ابٔ ضٓإ" ال ٜتٓاؾَ ٢ع َا ٚقّش٘ ايدازضَٔ ٕٛ
إّٔ ٖر ٙاالضتعاز ٠اشبٝاي ١ٝتػٌُ ٚدٖٛا أزبع ١ناْت ضببا يف صبٗ٦ٝا عًٖ ٢رٙ
ايػانً:26ٖٞٚ ،١
أ/دالي ١ايطّسع :١يف هلٝب ايٓاز  ٖٞٚضسع ١اْتػاز ايػٝب يف ايسّأع.
ب/تعرّز املكا َٔ:١َٚايؿعٛب ١ايطٝطس ٠عً ٢ايّٓاز إذا اغتدّ هلٝبٗا ،يرا ًٜذأ إىل
ايتؿد ٟهلا باملاٚ ،٤نريو َكا ١َٚغٝب ايسّأع باألؾباؽ.
دـ/األمل :اير ٟذبدث٘ ايٓاز يف احملرتم مياثٌ األمل اير ٟؼبدث٘ ايػٝب يف
املػٝب (تكدّّ ايطّٔ).
د/املؿريَ :ؿري ايٓاز إىل اشبُٛدَٚ ،ؿري اإلْطإ إىل اهلسّ ٚاملٛت.
ٚعً ٘ٝؾإٕ االضتعاز ٠يٚ ٛزدت مبعٓاٖا اسبكٝك- ٞنُا أغاز ابٔ ضٓإ -ألدّت
املعٓ ٢املطًٛب يهٔ د ٕٚظٗٛز دٛاْب اإلبداع ٚايتؿسد ٚغسض املبايػ ١اير ٟعبّست عٓ٘
اآل١ٜ؛ يريو ؾإّٕ اضتعازات ايكسإٓ ايهس ِٜمجٝعٗا متجٌّ مناذز يًعٛاٖس ايبالغ١ٝ
ٚايًُٓطات ايبٝاْ ،١ٝاييت ٜعذص ايعكٌ ايبػس ٟعٔ صبازاتٗا ٚايك ٍٛعًَٛٓ ٢اهلا؛ ذيو إّٔ
اضتعازات ايكسإٓ "تعٌُ عً ٢إٜكاح املعٓ ٢ستّٜ ٢ؿري ًَُٛضا َأْٛضا يد ٣ايّٓؿظ
ايبػسٚ ،27"١ٜيٝطت ايػا ١ٜتهُٔ يف ٚقٛح املعٓ ٢ؾكط بٌ تتعدّ ٣ذيو إىل إؼباٗ٥ا
بععُ ١ايرّٚم ٚايدّالي ١عً ٢دٖٛس ايًٓؿغ يتؿٌ يف ايّٓٗا ١ٜإىل إؾاد ٠املكاؾد اييت تربش
املعٓٚ ٢دبًٓ.٘ٝ
ثِّ ضام "اشبؿاد "ٞبعض األَجً ١ايػعس ١ٜاييت ٜس ٣أّْٗا مناذز ألسطٔ ايؿّٛز
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اييت ٚإٕ عُ ٞاملعٓ ٢ؾٗٝا ؾإّْٗا تكع يف ايٓؿظ ايبػسَٛ ١ٜقع ايكبٚ ٍٛاالضتشطإ،
َٚجاهلا ق ٍٛايسّق:28ٞ
زضَا ايٓط ُِٝبََٛادٜهِ ٚال بَسست سََٛاٌَُ املُصَِٕ يف أَدِدَاِثهِ تَكَعُ.
ني ايَّٓبِتِ تُ ِسقِعُــــ ُ٘ عً ٢قُبُٛزنِِ ايعُسَاقـَـ ١اهلَُُــــــــــعُ.
ال َٜصَاٍُ دَِٓ ُ
َٚ
ٜك" :ٍٛؾُٔ أسطٔ االضتعازات ٚأيٝكٗا؛ أل ّٕ املصٕ ذبٌُ املاٚ ،٤إذا ًُٖت ٚقعت٘،
ؾاضتعاز ٠اسبٌُ هلا ٚايٛقع املعسٚؾني َٔ أقسب غٚ ٤ٞأغبٗ٘ٚ ،نريو قٛي٘ –دٓني
ايّٓبت -ألّٕ ازبٓني املطتٛز َأخٛذ َٔ ازبُّّٓٚ ،١إذا نإ ايّٓبت َطتٛزا ٚايػٝح ٜطك٘ٝ
نإ ذيو مبٓصي ١ايسّقاعٚ ،ناْت ٖر ٙاالضتعازات َٔ أقسب َا ٜكاٍ ٚأيٝك٘"29؛ سٝح
اعتُد يف ٖرا املجاٍ َبدأ ايتكابٌ ايكا ِ٥بني املتػابٗات؛ أ ٟبني( :اسبٌُ ٚايٛقع)ٚ ،بني
:30
(ازبٓني ٚايسّقاع)ْٛٚ ،قح ذيو أنجس يف ازبد ٍٚايتايٞ
ايسّقاع
ضكٞ
ضكٞ
ايطؿٌ
ايّٓبات

ازبٓني
ايٛقع
اسبٌُ
َطتٛز
َطتٛز
ٚقع
محٌ محٌ ٚقع
يف
عَُٛا
املسأ٠
املسأ ٠ثكٌ
املا٤
ايبطٔ
طؿال
ٚقد تكُّٔ ٖرا ايبٝت ايػعس ٟاضتعازات ثالخ:
أّٚهلا ( :زضا ايٓط ِٝبٛادٜهِ):اضتعازَ ٠هٓ ١ٝسٝح غبّ٘ ايّٓط ِٝبايػ ٤ٞايرٟ
ٜسضٜٚ ٛتٛقٓـ ،ؾرنس املػب٘ ٚسرف املػب٘ ب٘ عً ٢ضب ٌٝاالضتعاز ٠املهَٓٔ ٖٞٚ ،١ٝ
أؾكٌ االضتعازات ْعسا يهجاؾ ١ايتعابري ؾٗٝا ٚق ٠ٛاألضًٛب َٔ خالٍ بعح اسبسن ١يف
ازبُاد.
ثاْٗٝا( :سٛاٌَ املصٕ يف أدداثهِ تكع):اضتعازَ ٠هٓ ١ٝسٝح غبّ٘ دسٜإ املٝاٙ
ٚزنٛدٖا ؾُٝا بعد باملسأ ٠اسباٌَ إذا ٚقعت َٛيٛدٖا ،ؾرنس املػبّ٘ (سٛاٌَ املصٕ)
ٚسرف املػبّ٘ ب٘ (ٚقع املسأ.)٠
ثايجٗاٚ( :ال ٜصاٍ دٓني ايّٓبت تسقع٘ ايعساق ١اهلُع):اضتعاز ٠تؿسؼب :١ٝسٝح
سرف املػبّ٘ ( ٖٛٚايسقٝع ايؿّػري) ٚتسى َا ٜدٍّ عً( ٖٛٚ ٘ٝدٓني ايّٓبت تسقع٘).
ٚإذا َا عدْا إىل تأٌَ األبٝات دّٝدا ظٗست يٓا نجس ٠األغساض اييت ذنست ؾ٘ٝ
َٔ (ْط ،ِٝايباد ،١ٜاملصٕ ،األدداخ ،اسبٓني ،اسبٛاٌَ ،ايسقاع ،ايكرب ،ايعساق ،١اهلُع)..
ٚنًٓٗا ؾٛز تػهٌ ؾٛزا أخس ٣تكـ ٚزاٖ٤اٚ ،تربش نٝـ إٔ ايػاعس قد أٚدصٖا يف
بٝتني ناْا غا ١ٜيف ايطّبو ٚايٛقٛح ٚايدالي ١عً ٢ايػسض؛ يريو ظبد إٔ تأدٜت٘ هلرا
املعٓ ٢بٗر ٙايطسٜك ٖٛ ١متّٝص أضًٛب ٞقا ِ٥يف "مجً ١اضتعاز ١ٜتػهٌٓ َٓاؾس ٠بني
ايهًُات" 31نُا أغاز إىل ذيو "د ٕٛن ٖٞٚ ،"ٖٔٛيف ايٛقت ْؿط٘ تعًٝل بني املٛدٛدات
ضبطٛضٗا ٚداَدٖا؛ سٝح ٜربش مجاهلا ٚقُٝتٗا ٜٚجبت ٚقعٗا يف ْؿظ ايطاَعٖٛٚ ،
األَس يف ق ٍٛأب ٞمتاّ:32
ٚايًَٝايِ ٞنًَُُّٗا َأضِشَازُ.
و َّ
ؿكُٛيَ ْ ١أَطِسَاؾَُٗا بِ َ
أََٜا ََُٓا ََ ِ
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ٜك" ٍٛابٔ ضٓإ"" :ؾُٔ االضتعاز ٠املدتاز ،٠ألْ٘ ملا أزاد األٜاّ احملُٛد ٠ايؿاؾ١ٝ
َٔ ايهدز ٚايكر ٣دعًٗا َؿكٛي ١عًٚ ٢د٘ االضتعازٖٚ ،٠را تػب ٘ٝظاٖس"ٖٞٚ ،33
اضتعازَ ٠هٓ ١ٝسٝح غبّ٘ اضتكساز األسٛاٍ ٚؾؿاٖ٤ا بايػ ٤ٞاملاد ٟاحملطٛع ايرٟ
ٜؿكٌ ،ؾشرف املػب٘ ب٘ ( ٖٛٚايطٝـ ،ايعكٌ) ٚتسى الشَ َٔ ١يٛاشَ٘ َ( ٖٞٚؿكٛي.)١
ٚعً ٢ايباسح عٔ َعٓ ٢االضتعاز ٠ايتأٌَ يف االْصٜاسات ايدّاليٚ ١ٝايٓعس يف
نجاؾ ١املعاْ ٞاييت تػتٌُ عًٗٝا َٚدٚ ٣قعٗا عً ٢املتًكٞ؛ ٚهلرا عصا "ؾْٛتٓا "ٟايعاٖس٠
األضًٛب ١ٝإىل "عبكس ١ٜايًػ ،١إذ تطُح باالبتعاد عً ٢االضتعُاٍ املأيٛف ؾتٛقع يف ْعاّ
ايًػ ١اقطسابا ٜؿبح ْٖ ٛؿط٘ اْتعاَا ددٜدا؛ ٚبريو ٜطابل بني األضًٛب ٚصبُٛع
ايؿّٛز اييت ؼبًُٗا اشبطاب ٚته َٔ ٕٛايربٚش حبٝح ؼبدخ ايٛقع ايًرٜر" ،34ثِّ إّٕ َا
ػبعٌ "ابٔ ضٓإ" سسٜؿا عً ٢ذنس ٖر ٙاألْٛاع َٔ االضتعازات اسبطٓٚ ١ايسدٖٛ ١٦ٜ
سسؾ٘ عًَ ٢عٝاز ايٛقٛح ٚايؿِٗ يد ٣ايطاَع َٔ خالٍ ايًذ ٤ٛإىل ؾٝؼ ٖ ٞأبعد َا
ته ٕٛعُّا ْسٜد ٙيٛال ذيو ايػّب٘ ايكا ِ٥بني أطساف ايؿٛز٠؛ ٚايرٜ ٟعٗس بدٚز ٙأضًٛبا
بعٝدا عٔ ايًبظ ٚايتعكٝد ٚايػُٛضٚ ،يعٌّ ٖرا َٖ ٛا دؾع٘ إىل عدّ دعٌ بٝت اهلري- ٞ
اير ٟتػّٓ ٢ايدازض ٕٛببالغ ١اضتعازت٘ ٚسطٓٗا َٔ -أسطٔ االضتعازات يف قٛي٘:
ت نٌَُّ تَُِ ١ٍ ُٝيَا َتِٓؿَعُ.35
أَيِ َؿَ ِٝ
ت َأظِؿَازََٖا
ٚإٔذَا ا َملِٓ ُ١َّٝأَِْػَبَ ِ
سٝح ٜس ٣إٔ ٖرا ايبٝت ال ٜسق ٢إىل إٔ ٜه َٔ ٕٛأسطٔ االضتعازات ٚال َٖٔ ٛ
أقبشٗاٚ ،ايطب ب يف ذيو أْٗا َٔ عادَ ٠ا تكٛي٘ ايعسب( :عًكت ب٘ املْٓٚ ١ٝػبتَٚ ،ا أغب٘
ذيو)36؛ أ ٟأْ٘ َبين عً ٢غري ٙمما ق َٔ ٌٝنالّ ايعسبَٚ ،عٖٓ ٢را إٔ َعٝاز
االضتشطإ عٓد "ابٔ ضٓإ" َا دا ٤عؿٜٛا بعٝدا عٔ املالبطاتٚ ،عُّا ق ٌٝعٓد ايعسب
ٚايػعسا ٤ضابكا  ،يهٔ املتأٌَ يف ق ٍٛاهلري ٞػبد أْ٘ قد غب٘ املٓ ١ٝبايطبعٚ ،دعٌ ايسابط
بُٗٓٝا (االؾرتاع) ؾشرف املػب٘ ب٘  ٖٛٚايطبعٚ ،أبك ٢عً ٢الشَ َٔ ١يٛاشَ٘ ٖٞٚ
األظاؾس عً ٢ضب ٌٝاالضتعاز ٠املهٓٚ ،١ٝاسبكٝك ١إٔ ايرتنٝب سطٔ ايؿٛزْ ٠عسا ملا
مجع ؾ َٔ ٘ٝؾٛزٖٚ ،را َا اؾطًح عًٗٝا ايطهانَ ٞؿٗ( ّٛاالدّعا)٤؛ أ ّٟادّعا ٤دخٍٛ
املػبّ٘ يف دٓظ املػبّ٘ ب٘ سٝح ''ػبعً ٕٛاملٓ ١ٝاضتعاز ٠بايهٓا ١ٜعٔ ايطبعٚ ،ػبعًٕٛ
إثبات األظؿاز هلا قس ١ٜٓاالضتعاز.37''٠
ٚميهٓٓا ايك ٍٛإٔ َا دؾع "ابٔ ضٓإ" إىل زد ٖرا ايبٝت ن ْ٘ٛداْ ٤طذا عًَ ٢ا
ضبل قٛيٖ٘ٚ ،را ٜعين إٔ "ابٔ ضٓإ" ٜسبط ايؿؿاس ١ازبٝد ٠بايكدز ٠عً ٢اإلبداع
ٚاشبًل ايًػٚ ،ٟٛال ْتذاٚش إذا قًٓا إٔ ايطُات األضًٛب ١ٝذب ّٛسٖ ٍٛر ٙايؿهس ٠اييت
تتطًب َٔ قازئ ايًػ ١ابتهازا ددٜدا ٚؾٝاغَ ١ؿعُ ١باإلبداع ذبدخ قػعسٜس ٠يف ْؿظ
َطتُعٗا ٚتدؾع٘ إىل اإلقباٍ عًٖ ٢ر ٙايؿٛز ٠ايؿٓ ١ٝايصاخس ٠بأيٛإ اإلػباش ٚاإلؼبا٤
بتشًًٗٝا ٚتؿطريٖاٚ ،عً ٘ٝؾإٕ َكاٜٝظ األخر باالضتعاز ٠ترتاٚح بني ازبٛدٚ ٠ايتٛضّط
ٚايكبح:
ازبٛد :٠تتعًل بايتذدٜد يف املكابًٚ ١املػابٗ ١بني طسؾني تسبط بُٗٓٝا عالق ١ق.١ٜٛايتٛضّط :إذا بين ايبٝت ايػعس ٟعً ٢غري.ٙDirasat Arabia
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-ايكبحَ :ا خايـ ذيوٚ ،دا ٤داَعا ألٚد٘ تػب ٘ٝال تٓاضب بعكٗا ايبعض.

ايؿٛز ٠ايجاْ :١ٝاالضتعاز ٠غري اسبطٓ١
ٜٚكؿد بٗا "االضتعاز ٠عٔ ذبكٝل اهلدف املكؿٛد َٓٗا ٖٛٚ ،اإلباْ ١مبا ٜصٜد
عً ٢اضتعُاٍ ايًؿغ ملا ٚقعت ي٘ يف أؾٌ ايًػٜٚ ،١كؿد بايبعد ٖٓا عدّ ٚقٛح ايعالق١
بني املطتعاز ٚاملطتعاز َٓ٘"ٚ ،38قد اعترب ٖرا ايٓٛع بعٝدا َطٓسسا  " ٖٛٚإَا إٔ ٜه ٕٛيبعدٙ
مما اضتعري ي٘ يف األؾٌ ،أ ٚألدٌ أْ٘ اضتعازَ ٠بٓ ١ٝعً ٢اضتعاز ٠ؾتكعـ يريو،
ٚايكطُإ َعا ٜػًُُٗا ٚؾؿ ٞبايبعد".39
غسسٗا
ْٛع االضتعاز٠
املجاٍ
تعٗس يف نال ايبٝتني اضتعازَ ٠هٓ،١ٝ
َجٌ ق ٍٛأب ٞمتاّ:
ذنسٖا "ابٔ ضٓإ" ٚعًٓل عًٗٝا بكٛي٘" :ؾإّٕ
َٜا دَِٖسُ قَََٔ ِِّّٛ
اضتعازَ ٠هٓ ١ٝأخادع ايدٖس ٚايػتا َٔ ٤أقبح االضتعازات،
أَخِدَ َعِٝوَ ؾَكَ ِد
ٚأبعدٖا مما اضتعريت ي٘ٚ ،يٝظ ٜكبح ذيو
ذذِتَ َٖرَا األَْاَّ
ق َ
َأ ِ
40
خؿاٚ ،٤ال ٜعسف أب ٛمتاّ ايٛد٘ اير ٟألدً٘
ٔ خَسِقَوَ .
َِ ِ
دعٌ يًػتاٚ ٤ايدّٖس أخادع {ُٖٚا عسقإ يف
ؾؿشيت ايعٓل قد خؿٝا ٚبطٓا}إالٓ ض٤ٛ
ايتٛؾٝل يف بعض املٛاقع" َ٘ٓٚ ،42ؾإٕ ''ابٔ
ٚيف قٛي٘:
ضٓإ'' ٚإٕ نإ قد دباٚش يف ايتػدٜد عً٢
ايػتَا َ٤ؾِٞ
ؾَكَ َسبِـــتُ ِّ
أَخِدَ َعِِ٘ٝ
املعاٜري اييت اربرٖا ٚطبايؿت٘ يػرئَ ٙ
قَ ِسبَ ّ١غَادَزَتُِ٘ ُعــــــــــٛدّا
ايبالغٝني ،إالٓ إٔ غاٜت٘ ناْت تٛقٝح
.41
زَنُٛبَا
َعامل االضتعاز ٠اسبكٝك ،١ٝأَا االضتعاز ٠يف
ايبٝتني ؾتهُٔ يف تػب ٘ٗٝيًدٖس ٚايػتا٤
باإلْطإ ،ؾشرف املػب٘ ب٘ (اإلْطإ) ٚأبك٢
عً ٢الشَ َٔ ١يٛاشَ٘ ( ٖٞٚاألخادع) ٚال
ٜسدع ضبب ثكٌ ايبٝت إىل اضتعازت٘
ايسد ١٦ٜؾكط ،ؾكط أغاز ازبسداْ ٞإي٘ٝ
ٚعًٓل عً ٘ٝقا٥الٚ" :مما ٜػٗد يريو أْو
تس ٣ايهًُ ١تسٚقو ٚتؤْطو يف َٛقع ،ثِ
تساٖا بعٗٓٝا تجكٌ عًٝو ٚتٛسػو يف
َٛقع آخس ،نًؿغ األخدع يف بٝت
اسبُاض...١ثِّ إْو تتأًَٗا يف بٝت أبٞ
متاّ ...ؾتذد هلا َٔ ايجكٌ يف ايٓؿظَٔٚ ،
ايتٓػٝـ ٚايتهدٜس ،أقعاف َا ٚددت ٖٓاى
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َٔ ايسَِّٚح ٚاشبؿ َٔٚ ،١اإلٜٓاع
ٚايبٗذ43"١؛ يريو ؾإٕ ض ٤ٛايتأيٝـ
ٚاملال ١َ٤بني األيؿاظ يف املعاْ ٖٛ ٞضبب
ذيو.
ٚذنس "ابٔ ضٓإ" إٔ ٖرا ايبٝت َٔ أضٛأ َا
ق ٌٝيف ايػعس َٚا شاد ٙض٤ٛا قٛي٘ :سًٛا ،٤يف
سني نإ أًٖٗا ٜؿطًش ٕٛعًٗٝا
(سال ،45)٠ٚثِ ذنس إٔ َجٌ ٖرا ايبٝت قد
ٚقع يسثا ٤ضٝـ ايدٚي ،١أَا ضٝام ايبٝت
ؾٗ ٛيًدالي ١عًَ ٢سٚز ٙمبسسً ١ايؿبا اييت
ذب َٔ ٟٛاألسداخ دٝدٖا ٚزدٗ٦ٜا ،سًٖٛا
َٚسّٖاٜٚ ،عبّس عٔ ذيو بايتؿسٜح عٔ َد٣
إدزان٘ ايتاّ يٛقا٥ع األَٛز ٚعٔ ِّٖ األٚالد
ٚتعبِٗ ،سٝح سرف املػب٘ َ ٖٛٚسسً١
ايطؿٛيٚ ١ايؿبا ٚتسى املػب٘ ب٘ ( ٖٛٚسًٛا٤
ايبٓني) عً ٢ضب ٌٝاالضتعاز ٠ايتؿسؼب.١ٝ

ٚعً ،٘ٝؾإٕ االضتعاز ٠تؿّٛز ايًؿعَٛ" ١س ١ٝألْٗا أؾدم أدا ٠دبعٌ ايكازئ
ؼبظّ باملعٓ ٢أنٌُ إسطاعٚ ،تؿٛز املٓعس يًعنيٚ ،تٓكٌ ايؿٛت يألذٕٚ ،دبعٌ األَس
املعًَُٓٛ ٟٛضا ضبطٛضا"46؛ سٝح ربسز ايًؿع ١يف األضًٛب االضتعاز" َٔ ٟقايبٗا
ايًػ ٟٛاجملسد إىل إثاز ٠ايٛددإ َٔ يؿع ١داَد ٠إىل يؿع ١سٚ ،47"١ّٝتعٗس قٖ ١ُٝرا
األضًٛب ؾُٝا ؼبكك٘ َٔ ق ِٝاملبايػ ١اييت تعٗس عً ٢ؾعٝد املعٓ ٢اجملاش ٟايرٜ ٟتِ ؾ٘ٝ
ايعد ٍٚعٔ املعٓ ٢اسبكٝك ٞإىل ؾٛز غري َباغسٜ ،٠ه ٕٛهلا َٔ ايتأثري ٚاملبايػٚ ١اإلقٓاع
َا مل ٜتٛاؾس يف أضايٝب ايك ٍٛايعادٚ ١ٜاسبكٝك.١ٝ
 ٚقد عبّست األضًٛب ١ٝعٔ أمناط اضتعاز ١ٜتس ٣ؾٗٝا أْٗا خاي َٔ ١ٝنٌ
مجاي ١ٝأ ٚغاعس– ١ٜنُا ْ ّٙٛإىل ذيو "ابٔ ضٓإ"ٚ ،-سؿست ذيو يف أغهاٍ ثالث١
:48
ٖٞ
-1االضتعاز ٠االقطساز:١ٜتٓطًل َٔ ايتعبري عٔ قكاٜا ايٛاقع ٚاسبٝا ٠اي ١َٝٛٝيف
أضًٛب ٜٓكٌ َػانًٗا ايٛاقع ١ٝإىل ايًػ.١
-2االضتعاز ٠املبتري :١يف ٖر ٙاالضتعاز ٠ربتؿ ٞأٚد٘ املؿازق ١ايكا ١ُ٥بني األزنإ،
يػًب ١أسدُٖا عً ٢اآلخس يف املكاّ أ ٚايطٝام...
-3االضتعاز ٠املًُؿَّك ٖٞٚ:١أضٛأ ٖر ٙاألْٛاع ،سٝح تك ّٛعً ٢اضتٗالى اضتعازات
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ضابكٚ ١إعاد ٠ايٓطر عًَٛٓ ٢اهلا بطسٜك ١غري ؾشٝشٚ ،١إٕ نإ ايطبب األ ٍٚيف
زؾكٗا ٖ ٛضباٚي ١صبازات االضتعازات ايطابك١؛ ؾإٕ "ابٔ ضٓإ" قد زؾض بعض
االضتعازات يًطبب ْؿط٘؛ ٚغاٜت٘ َٔ ذيو ٖ ٛدؾع املتهًِ إىل إْػا ٤ؾٛز ددٜد ٠تًػٞ
ايتبع ١ٝيألَجًٚ ١ايكٛايب ٚاألؾهاز ايطابكَٚ ،١جٌ ٖر ٙاإلزٖاؾات تعٛد إىل َا سدّدٙ
أزضط َٔ ٛعٓاؾس تطاعد عً ٢تأد ١ٜأغساقٗا اشباؾ ،١ؾٗ ٞعٓد ٙدٝد ٠ضبُٛد ٠إذا
اتطُت "بايٛقٛح ٚايػسابٚ ١ايتٓٛع بني ايهجسٚ ٠ايكً...١أَّا إذا ناْت االضتعاز ٠ؾكري٠
ٚضٛق( ١ٝغري طبٚ )١ًٝصباٚش ٠ايكدز ايرٜٓ ٟبػ ٞهلا حبطب املعٓ ٢ايرُٜ ٟطًب اإلقٓاع
ب٘ (يف اشبطابٚ )١اإلَتاع ب٘ (يف ايػعس) ؾإْٗا س٦ٓٝر تهَ ٕٛبتري.49"١
ْٚػري إىل إٔ االضتعاز ٠ناْت ضبٌ اٖتُاّ ايبالغٝني ايعسب ٚغريِٖ ،بٌ ٚقد
مت تؿكًٗٝا عً ٢ايتػبْ ٘ٝعسا ملا ذب َٔ ٜ٘ٛتؿٜٛس يًُعٓٚ ٢تعُ ١ٝيًشكٝك ١يف قٛايب
يؿعٚ ،١ٝذيو "ملا ٜتشكل يف االضتعاز َٔ ٠تؿاعٌ ٚتداخٌ يف ايدالي ،١عً ٢عب ٛال ؼبدخ
بٓؿظ ايجسا ٤يف ايتػبٚ ،٘ٝملا ٜعٗس َٔ قدز ٠االضتعاز ٠عً ٢إدخاٍ عدد نبري َٔ
ايعٓاؾس املتٓٛع ١داخٌ ْطٝر ايتذسب ١ايػعسٚ،50"١ٜعًَ ٢جٌ ذيو أند ازبسداْ ٞسني
قاٍٚ" :اعًِ إٔ َٔ غإٔ االضتعاز ٠أْو نًُا شدت إزادتو ايتػب ٘ٝإخؿا ،٤اشدادت
االضتعاز ٠سطٓا ،ست ٢إْو تساٖا أغسب َا ته ٕٛإذا نإ ايهالّ قد أيـ تأيٝؿا إٕ أزدت
إٔ تؿؿح ؾ ٘ٝبايتػب ،٘ٝخسدت إىل غ ٤ٞتعاؾ٘ ايٓؿظًٜٚ ،ؿع٘ ايطُع".51
أَّا "دانبط "ٕٛؾكد أغاز إىل ٚظٝؿ ١االضتعاز ٠األضًٛب ،١ٝؾعدّٖا أدا ٠اتّؿاٍ
تدزى َعاْٗٝا باسبٛاع 52عٔ طسٜل إٜساد املتهًِ مجً َٔ ١ايٛظا٥ـ اييت تٓتكٌ إىل
ايطاَع يف تعبري يػَ ٟٛػش ٕٛب:
-1ايٛظٝؿ ١ايتعبري ١ٜايعاطؿ( ١ٝاالْؿعاي ٖٞٚ:)١ٝتعٌُ عً ٢ذبدٜد عالق ١املسضٌ
بايسضايَٛٚ ١قؿ٘ َٓٗا؛ سٝح تٛقح غدؿٝت٘ٚ ،53تعٗس يف باب ايبٝإ عًَ ٢طت٣ٛ
نالَ٘ َٚا ٜعرت َٔ ٜ٘ؾؿات تعذبٚ ،اضتؿٗاّٜ ،ك" ٍٛأٚملإ(":)uhlmannإٕ سسن١
ايؿٛز ٠تعبّس عٔ ؾًطؿ ١ايهاتب ٚتطًٓعات٘ ايػّدؿ.54"١ٝ
 /2ايٛظٝؿ ١اشبطاب ١ٝاإلؼبا /١ٝ٥ايّٓدا :١ٝ٥خاؾ ١باملتًك ٞاير ٟػبد يف ايعباز٠
إؼبا ٤غري َباغسٚ ،غايبا َا تهتط ٞطابع األَس ،أ ٚايٓٗ...ٞ
-3ايٛظٝؿ ١ايؿٓ ١ٝاإلْػا /١ٝ٥ايػعس /١ٜاألدبَ ٖٞٚ:١ٝتعًك ١بايًػ ١يف َطتٜٛات
االختٝاز ٚايرتنٝب ٚاالضتبداٍ –نُا ْـّ عً ٢ذيو دانبط -ٕٛنْٗٛا "تعبري عُا
.55
ٜتعرز ايتعبري عٓ٘ ،أ ٚايهػـ عُّا تتعرّز َعسؾت٘"
-4ايٛظٝؿ ١املسدع /١ٝايتع: /١ٝٓٝٝتعبّسعٔ املعٓ ٢اسبكٝك ٞيًسضايٚ ١اشبًؿ١ٝ
ايتٛاؾً ١ٝاييت تهػـ عٔ خباٜا ايطٝام.
-5ايٛظٝؿ ١االتؿاي:١ٝتؤد ٟغسض ايسّبط بني أطساف ايتٛاؾٌ.
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 -6ايٛظٝؿ ١ٝاملاٚزا ١ٝ٥يًػ /١املعذُ :١ٝتتعًٓل مبا ٜطاعد عً ٢انتطاب ايًػ١
ْٚطذٗا عً ٢املٓٛاٍ االضتعاز ٟأ ٚايهٓا ٞ٥ؾكد ته ٕٛشبرب ٠ط ،١ًٜٛأ ٚمتهٔ يػ.ٟٛ
56
 َٔٚخالٍ َا تكدّّ ميهٓٓا إٔ ًْدـ أِٖ ْكاط بالغ ١االضتعاز ٠يف ْاسٝتني ُٖا :
ْ-1اس ١ٝايًؿغ :سٝح ٜعٌُ تسنٝبٗا عً ٢تٓاض ٞايتػب َٔ ٘ٝخالٍ مجع عٓاؾس
ا يتكازب يف ؾٛز ٠دً١ٝ؛ تطِٗ يف دبطٝد ؾٛز ددٜد ٠تكِ يف طٝاتٗا تػبٗٝا خؿٝا
ٚزا٥عا.
ْ-2اس ١ٝاالبتهاز ٚزٚع ١اشبٝاٍٜٚ :تذً ٢ذيو مبا ذبدث٘ َٔ أثس يف ْؿظ املتًك،ٞ
ٖٓٚا ٜعٗس تباز ٟاسبرام يف ْطر ايؿٛز ازبدٜدٚ ٠ايرباعٚ ١ايتُٝص يف صباٍ اإلبداع
ايًػٚ ،ٟٛال ميهٔ ألسد إٔ ٜدزى آثاز ٖرا األضًٛب االضتعازَ ٟا مل ٜهٔ ؾاسب ْعس٠
ذبً ١ًٝٝثاقب ١تكبٌ عً ٢ايعباز ٠مبذُٛع َٔ ١اشبًؿٝات اييت تطاِٖ يف تؿطريٖا ٚإبساش
أٚد٘ ايرباع ١ؾٗٝاٚ ،ميهٓٓا إٔ ْسبط ٖرا ايطسح مبا عرب عٓ٘ "زٜؿاتري" بايكازئ املجايٞ؛
ٜكاف إىل ذيو َا أنٓد عً ٘ٝاألضًٛب ٕٛٝبإٔ ايؿٛزٚ ٠بايتشدٜد االضتعاز ٠عً٢
اختالف أغهاهلا "أغب٘ مبسنب نُٝٝاٜ ٞ٥ؿكد ؾ ٘ٝايطسؾإ ؾؿاتُٗا األؾً١ٝ
ٜٚطتشٝالٕ َعا إىل غ ٤ٞددٜد ،أ ٟأْٗا ْٛع َٔ ايٓػاط ايرتنٝيب يًرٖٔ.57"..
ٚغبتِ ذنس ازبُايٝات اييت دبطدٖا االضتعاز ٠مبا ذنس ٙازبسداْ ٞيف
ضباضٓٗا " َٔٚخؿا٥ؿٗا اييت ترنس بٗا ٖٞٚ ،عٓٛإ َٓاقبٗا ،أْٗا تعطٝو ايهجري َٔ
املعاْ ،ٞبايٝطري َٔ ايًؿغٚ ...إذا تأًَت أقطاّ ايؿٓع ١اييت ٜه ٕٛبٗا ايهالّ يف سد
ايبالغَٚ ،١عٗا ٜطتشل ٚؾـ ايرباعٚ ،١ددتٗا تؿتكس إىل إٔ تعريٖا سُالٖاٚ ،تكتؿس
عً ٢إٔ تٓاشعٗا َداٖا...ؾإْو يرت ٣بٗا ازبُاد سٝا ْاطكاٚ ،األعذِ ؾؿٝشاٚ ،األدطاّ
.58
اشبسع َبٚ ،١ٓٝاملعاْ ٞاشبؿ ١ٝباد ١ٜدً"...١ٝ
ٚعً ،٘ٝؾإٕ االضتعاز ٠أضًٛب تػهٜ ًٞٝؿٛز يف نٌ عباز ٠زابطا ٚثٝكا بني
صبُٛع َٔ ١ايجٓاٝ٥اتٜٚ ،بكَ ٢داز ايتك ِٜٛؾٗٝا ايعكٌ ايبػس ٟايرٜ ٟسؾد أبعادٖا،
ٜٚطتٓطل زؤاٖا ازبدٜدٜٚ ،٠كدّ سهُا عًٗٝا إعذابا أ ٚزؾكا؛ يريو ؾإٕ َكٝاضٗا ٜبك٢
تداٚيٝا حبتا.
 َٔٚخالٍ َا تكدّ ميهٔ إٔ غبًـ إىل إٔ األضًٛب ١ٝتعٓ ٢بايبشح يف بعض
ايطُات ايبٝاْ ١ٝاييت دبعٌ غاٜتٗا ايبشح يف املعاْٚ ،ٞايعٌُ عً ٢بٝاْٗا ٚٚقٛسٗاٚ ،بٓا٤
عًٖ ٢را ؾاالضتعازَ ٠جًٗا َجٌ ضا٥س ؾٓ ٕٛايبٝإ  :ضب َٔ ٌٝضبٌ ايتعبري ٚإْتاز املعٓ٢
بؿٛز ٠غريَباغس ،٠أ ٟأْٗا تك ّٛعً ٢ايعد َٔ ٍٚايتذسٜد ايًٓؿع ٞإىل ايتؿٜٛس
اسبطّ ،ٞأ ٚايعهظ ٖٞٚ ،أضًٛب ٜطع ٢إىل إٜكاح املعٓٚ ٢اإلباْ ١عٓ٘ٚ ،نرا ايتأثري عً٢
املتًك ٞمبا ذبدث٘ َٔ شٜاد ٠يف املعٖٓٓٚ ،٢ا ٜعٗس بعدٖا اسبذاد ٞايتداٚي .ٞنُا أْٗا
متهٓٔ املبدع َٔ ايتعبري عٔ ايػسض ايٛاسد بطسم يػ ١ٜٛطبتًؿ ،١ألدٌ ذيو عُين بٗا
ابٔ ضٓإ أميا عٓا ١ٜدزضا ٚذبًٝال ٚمتٝٝصا يهٝؿٝات أداٗ٥ا عً ٢ايٛد٘ ايطً ِٝايؿؿٝح.
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ٚايكازئ ٚسدٜ َٔ ٙكدز عً ٢زؾـ نٌ ضبتٜٛات ايعباز ٠االضتعاز،١ٜ
ٚايػٛف يف َعاْٗٝا؛ يرا ؾايكسّا ٤دزداتٚ ،ايكازئ ايرٜ ٟؿٌ إىل دال ٌ٥ازبًَُٔ ١
خالٍ ضٝاقاتٗا املطسٚس ٖٛ ١ايكازئ ايُٓٛذد ٞاير ٟع" ّ٘ٓٝزٜؿاتري" يف أضًٛبٝت٘.

خامت:١
تب ّٔٝيٓا َٔ خالٍ ٖر ٙاملباسح إٔ االضتعازَٚ ٠جًٗا اجملاش عَُٛا ٚايهٓأَ ١ٜ
َٓعٛز ايدزاضات األضًٛب ،١ٝتدخٌ يف باب االْصٜاح اير ٟؽبًل َعإ ددٜدٜٚ ،٠ؿٝد
دالالت مجاي ١ٝغري َباغسٚ ،٠مجٝعٗا تك ّٛعًَ ٢بدأ اإلؼباٚ ٤اختؿاز املعاْٞ؛ يريو
ؾٗ َٔ ٞأِٖ عٓاؾس اإلبداع داخٌ اشبطابٚ ،59ذٖبت نازٚيني ضبريدcaroline ( ٕٛ
 )spurgeonإىل إٔ ٚظٝؿٖ ١ر ٙايؿٛز ال ربسز عٔ غسقني أضاضني ُٖا اإلػباش
ٚاإلؼبا،٤نُا أْٗا تعتربٖا َهْٛات ضشس ١ٜيًٓـ األدبٚ ٞخباؾ ١ايػعسٜٚ" ٟعٌ
ايػاعس زضاَا بايهًُاتٜ ،تؿٓٔ ؾٗٝا َا ٚضع٘ ايتؿٓٔٚ .ال ميهٔ قبط طسا٥كٗا أٚ
سؿسٖا يف أغهاٍ ضبدٚد٠؛ ألٕ ايػاعس سس يف إبداع٘ َا داّ ذيو اإلبداع ٜبٓ ٢عً٢
أزقٚ ١ٝخرب ٠مجاي.60"١ٝ
تعدّاالضتعاز ٠عٓد ابٔ ضٓإ َٔ َطا ٌ٥اجملاش ٚقد أخرت سٝصا َُٗا َٔ نتاب٘ ساٍٚ
َٔ خالهلا ذبدٜد أبعاد ايؿؿاسَٚ ١كاٜٝطٗا ؾٗٝا،ست ٢عبهِ عًٗٝا بازبٛد ٠أ ٚعدَٗا،
ؾعسض دالالتٗا ايتعبري ١ٜاييت ؽبسز ؾٗٝا ايهالّ َٔ َكتك ٢ظاٖس ٙإىل دالالت أخس٣
ٜؿسقٗا ايطٝام تُذاْب ؾٗٝا ؾٝػٗا اسبكٝكٚ ١ايبٝإٚ ،أغاز إىل إَهاْ ١ٝتٓٛع أضايٝب
اضتعُاهلا سطب َكاؾد املتهًِٖٓ ٖٞٚ.ا تكرتب نجريا َٔ ايعدٚ ٍٚاإلْصٜاح األضًٛب ٞيف
دزاضات األضًٛبٝني املعاؾس.ٜٔ
دزاض ١ابٔ ضٓإ اشبؿاد ٞيالضتعاز ٠تعهظ إدزان٘ ألُٖٝتٗا ،ؾذعًٗا قطُا
َٔ باب "سطٔ ٚقع األيؿاظ َٛقعٗا سكٝك ١أ ٚصباشا"ٚ ،ابتدأ ايهالّ ؾٗٝا بإٜساد
تعسٜـ ايسَاْ ٞثِ ْكدَ ،ٙبٓٝا ؾكًٗا عً ٢اسبكٝك ١يف قبط املعٜٓٚ.٢كتك ٞتٛظٝـ
االضتعاز ٠سادات َكاَ ١ٝتتطًبٗا عًُ ١ٝايتٛاؾٌ عً ٢أضاع أْٗا إغُاض يًشكٝك١
ٚأْٗا أبًؼ َٓٗا يف َٛاقع نجري ٖٞٚ ،٠سطب دازض ٞايرتاخ تكتك ٞبٝاْا ال تٓٛب َٓاب٘
اسبكٝك ،١ؾاملتهًِ ٜعدٍ عٔ ايجاْ ١ٝيألٚىل ألدٌ ذبكٝل َكاؾد بالغَ ١ٝع ،١ٓٝته-ٕٛ
نُا ٜك ٍٛزغٝد ؼبٝا -ٟٚأق ٣ٛتأثريا يف املطتُع نْٗٛا تػشٔ بطابع املبايػ ١يف
بٓاٗ٥ا هل( ١٦ٝاملػبّ٘) يف ْؿظ املطتُع بؿٛز ٠ذبدخ يد ٜ٘إعذابا أ ٚاضتشطاْا أَ ٚبايػ١
أ ٚتأنٝدا
يكد أدزى اشبؿاد ٞق ١ُٝايرتنٝب االضتعازٚ ٟأُٖٝت٘ يف ايبالغ ١ايعسب،١ٝ
َ ٖٛٚا تجبت٘ نجاؾ ١ايتُجٚ ٌٝقسب ايػٛاٖد يف ايهتاب ،األَس ايرٜ ٟؤند عً ٢أْٗا
أضًٛب ال ٜسدع االٖتُاّ ب٘ إىل َا ؼب َٔ ٜ٘ٛعالقات ايتُاثٌ ٚايتػاب٘ َٚا ؼبًُ٘
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ايًؿغ َٔ َعإ قُٓ ،١ٝبٌ دباٚشت ذيو إىل ايرتنٝص عً ٢ايك ِٝايؿعًٚ ١ٝايٛاقع١ٝ
اييت ذبككٗا َٔ خالٍ بح اسبٝاٚ ٠اسبسن ١يف ازبُاد ٚضهْٗٛا يف املتشسى ،عدا عٔ
ذيو َا دبطّدَ َٔ ٙػاعس ٚأساضٝظ ٚزؤ. ٣
تٛؾٝات ٚاقرتاسات َٔ :خالٍ ٖر ٙايدزاض ١ملبشح االضتعاز ٠عٓد ابٔ ضٓإ
ْطتطٝع ايك : ٍٛإٕ ايرتاخ ايعسب ٞايبالغٜ ٞصخس بهجري َٔ املباسح املُٗ ١يف نػـ
املعٓٚ ٢تٛقٝش٘ ٚعسق٘ بطسم طبتًؿ ١عً ٢غساز َا يف االضتعاز ٠خؿٛؾا ٚعًِ
ايبٝإ ٚاملعاْ ٞعَُٛا  ،ؾًٓؿت عٓا ١ٜايباسجني أّْٓا بعد ٖرا ايعسض انتػؿٓا قسٚز٠
ايعٛد ٠يًرتاخ ايعسبٚ ٞقسا٤ت٘ قسا٤ات َعاؾس ٠تتُاغَ ٢ع خؿٛؾٝات٘ ؾٜٗ ٛصخس بهجري
َٔ ايككاٜا ايكابً - ١نُا ٜك ٍٛأمحد املتٛنٌ -يًكسض ٚاالقرتاض َع َعطٝات
ايؿهس املعاؾس يف صباٍ األضًٛبٝات ٚايتداٚيٝات عَُٛا ؾإٕ نٓا قد أَطٓا ايًجاّ عٔ
دصٖٓ ١َُٗ ١ٝ٥ا  ،ؾإْٓا انتػؿٓا أْ٘ ميهٔ إعاد ٠نجري َٔ ايككاٜا خاؾ ١يف نتاب
ابٔ ضٓإ ٚؾل ايٓعسٜات اسبدٜج ١ايتداٚيٚ ١ٝاألضًٛبٚ ١ٝايتأ ١ًٜٝٚؾايبٝإ عٓد ٙقابٌ
َجال سطب حبجٓا إ ٜتكاطع َع اسبذاز يف ايٓعسٜات ايتداٚي ١ٝاملعاؾسْ ، ٠اٖٝو عٔ
عالقت٘ ايك ١ٜٛباألضًٛب ١ٝاييت ميهٔ إٔ متتد إىل ضا٥س قكاٜا ايهتاب ٚتعاجل ٚؾل
تؿٛز َعاؾس ٜهػـ قُٝتٗا ايبٝاْٚ ١ٝازبُايْ ، ١ٝاٖٝو عٔ ازتباط بالغ ١ابٔ ضٓإ
باسبدخ ايًػ ٚ ٟٛنٝؿ ١ٝسدٚث٘  ،يريو ْٗٝب بايباسجني غريْا إٔ ٜتٛدٗٛا إىل إعاد٠
قسا ٠٤نتب ايرتاخ الضُٝا ايبالغَٗٓ ١ٝا مبٓاٖر سدٜج ١تؿتح يرتاثٓا آؾاقا زسب١
ٜٚؿتشٗا يٓاٖ ،را َع قسٚزَ ٠ساعا ٠اشبؿٛؾٝات االبطتُٛيٛدٚ ١ٝايجكاؾ ١املدتًؿ١
َٔ ثكاؾ ١إىل أخس. ٣

اسبٛاغ:ٞ
ْٛ -1ز ايد ٜٔايطد ،األضًٛبٚ ١ٝذبً ٌٝاشبطاب ،دزاض ١يف ايٓكد ايعسب(ٞاألضًٛبٚ ١ٝاألضًٛب) ،داز
ٖ ،١َٛازبصا٥س ّ2212 ،ف.198 :

ٜٓ -2عس :ضبُد َؿتاح ،ذبً ٌٝاشبطاب ايػعسٚ ٟاضرتاتٝذ ١ٝايتٓاف ،املسنص ايجكايف ايعسب،ٞ
بريٚت ،ايداز ايبٝكا ،٤ط ،ّ1992 ،3ف.116 :
ٜٓ -3عس :املسدع ْؿط٘ ،ف.198 :
ٜٓ -4عسٜٛ :ضـ أب ٛايعدٚع ،األضًٛب ١ٝايسؤٚ ١ٜايتطبٝل ،داز املطري ،٠عُإ ،ّ2227 ،ف.182 :
ْٛ -5ز ايد ٜٔايطد ،األضًٛبٚ ١ٝذبً ٌٝاشبطاب ،ف.199 ،198 :
ٜٓ -6عس ،عُس أٚنإ ،ايًػٚ ١اشبطاب ،أؾسٜكٝا ايػسم ،املػسب ،بريٚت ،ّ2221 ،ف.172 ،171 :
ْٛ -7ز ايد ٜٔايطد ،األضًٛبٚ ١ٝذبً ٌٝاشبطاب ،ف.223 :
 -8زابح بٛسٛؽ ،ايًطاْٝات ٚتطبٝكاتٗا عً ٢اشبطاب ايػعس ،ٟف.197 :
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ٜٓ -9عس :ضبُد ايعُس ،ٟذبً ٌٝاشبطاب ايػعس ،ٟايبٓ ١ٝايؿٛت ١ٝيف ايػعس :ايهجاؾ /١ايؿكا/٤
ايتؿاعٌ ،ايداز ايعامل ١ٝيًهتاب ،ايداز ايبٝكا ،٤ط ،ّ1992 ،1ف.39 :
 -10ازباسغ ،ايبٝإ ٚايتبٝني ،ازبص ٤األ ،،ٍٚذبكٝل ٚغسح عبد ايطالّ ٖازَ ،ٕٚهتب ١اشباظب،ٞ
ايكاٖس ،٠ط ،ّ1998 ،7ف.92 ،89 :
ٜٓ -11عس :ضبُد ايعُس ،ٟذبً ٌٝاشبطاب ايػعس ،ٟف.41 ،42 :
 -12ايطهانَ ،ٞؿتاح ايعً ،ّٛقبط٘ ٚنتب ٖٛاَػ٘ ٚعًٓل عًْ ٘ٝع ِٝشزشٚز ،داز ايهتب ايعًُ،١ٝ
بريٚت ،ط ،ّ1987 ،2ف.162 :
ٜٓ -13عسَٝ،ظ خً ٌٝضبُد ،تأؾ ٌٝاألضًٛب ١ٝيف املٛزٚخ ايٓكدٚ ٟايبالغ –ٞنتاب َؿتاح ايعًّٛ
يًطهان ٞأمنٛذدا ، -إغساف ؼب ٞدرب ،داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ،ّ2229 ،١ٝف.55 :

 -14ازباسغ ،ايبٝإ ٚايتبٝني ،ازبص ٤األ ،ٍٚف.76 :
 -15عبد ايكادز عبد ازبً ،ٌٝاألضًٛبٚ ١ٝثالث ١ٝايدٚا٥س ايبالغ ،١ٝداز ايؿؿا ٤يًٓػس ٚايتٛشٜع،
عُإ،ط ،ّ2222 ،1ف.455:
 -16ضاَ ٞضبُد عبابٓ ،١ايتؿهري األضًٛب( ٞزؤَ ١ٜعاؾس ٠يف ايرتاخ ايٓكدٚ ٟايبالغ ٞيف ق ٤ٛعًِ
األضًٛب اسبدٜح) ،ف.176 :
 -17دٛشٜـ َٝػاٍ غس ،ِٜدي ٌٝايدزاضات األضًٛب ،١ٝاملؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع،
بريٚت ،ط ،ّ1984 ،1ف.72 :
 -18ساَد ؾاحل خًـ ايسبٝعَ ،ٞكاٜٝظ ايبالغَ ،١هتب ١املًو ؾٗد ايٛطٓ ١ٝيًٓػسَ ،ه ١املهسَ( ،١د
ط)،ّ1996 ،ف.372:
ٖٓ -19سٜؼ بًٝح ،ايبالغٚ ١األضًٛب( ١ٝعب ٛمنٛذز ضُٝٝا ٞ٥يتشً ٌٝايٓـ) ،تسمجٚ ١تكدٚ ِٜتعًٝل
ضبُد ايعُس ،ٟأؾسٜكٝا ايػسم ،ط .ّ1994 ،1ف.83 :
 -20املسدع ْؿط٘ ،ف.86 :
 -21ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.134 :
 -22عبد ايكاٖس ازبسداْ ،ٞدال ٌ٥اإلعذاش ،ف.74 :
 -23ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،،١قدّ ي٘ ٚاعتٓ ٢ب٘ ٚٚقع سٛاغ ٘ٝإبساٖ ِٝمشظ ايد ،ٜٔنتاب ْاغس،ٕٚ
بريٚت ،ط ،ّ2212 ،1ف.135:
 -24ضٛزَ ٠س ،ِٜاآل.)24( :١ٜ
 -25ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.134 :
ٜٓ -26عس :ضب ٞايدّ ٜٔايدّزٜٚؼ ،إعساب ايكسإٓ ايهسٚ ِٜبٝاْ٘ ،داز ابٔ نجري يًطباعٚ ١ايّٓػس ،دَػل،
(د ،ط)( ،د ،ع) ،اجملًٓد ايسّابع ،ف.572 ،569 :
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 -27ضبُد عبد املٓعِ خؿاد ،ٞضبُد ايطعد ٟؾسٖٛد ،عبد ايعصٜص غسف ،األضًٛبٚ ١ٝايبٝإ ايعسب،ٞ
ايداز املؿس ١ٜايًبٓاْ ،١ٝايكاٖس ،٠ط ،ّ1992 ،1ف.132 :
 -28ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف( .139 :ايعساق :١ايطشاب ايعسٜض ،اهلُع :املطس)
 - 29املؿدز ْؿط٘ ،ف.139 :
ٜٓ -30عس ،ضبُد ايعُس ،ٟايبالغ ١ايعسب ١ٝأؾٛهلا ٚاَتداداتٗا ،إؾسٜكٝا ايػسم ،املػسب( ،د ،ط)،
 ،ّ1999ف.448 :
ٜٛ -31ضـ أب ٛايعدٚع ،االضتعاز ٠يف ايٓكد األدب ٞاسبدٜح ،األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ ،ط،1
 ،ّ1997ف.13 :
 -32أب ٛمتاّ ،ايدٜٛإ ،ازبص ٤األ ،ٍٚفٜٓ .132 :عس :ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.142 :

 -33ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.142 :
-34عبد ايطالّ املطد ،ٟاألضًٛب ٚاألضًٛب ،١ٝداز ايهتب ازبدٜد ٠املتشد ،٠بريٚت ،ط( ،5د ،ع) ،ف.122 :
 -35ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.139:
 -36املؿدز ْؿط٘ ،ف.139 :
 -37ايطهانَ ،ٞؿتاح ايعً ،ّٛقبط٘ ٚنتب ٖٛاَػ٘ ٚعًٓل عًْ ٘ٝع ِٝشزشٚز ،داز ايهتب ايعًُ،١ٝ
بريٚت ،ط ،ّ1987 ،2ف.384 :
 -38عاي ١ٝضبُٛد سطٔ ٜاضني ،ايدزع ايؿٛت ٞيف ايرتاخ ايبالغ ٞايعسب ٞستْٗ ٢ا ١ٜايكسٕ اشباَظ
ٖذس ،ٟإغساف ايدنتٛز ضبُد دٛاد ايٓٛز ،ٟقطِ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا ،نً ١ٝايدزاضات ايعًٝا
يف داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ ،ّ2223 ،١ٝف.221 :
 -39ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس،١ف.135 :
 -40املؿدز ْؿط٘،ف .140 :ال ٚدٛد يًبٝت يف ايدٜٛإ.
 -41أب ٛمتاّ ،ايدٜٛإ ،ازبص ٤األ ،ٍٚفٜٓ .31 :عس :ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.140:
 -42ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.140 :
 -43ازبسداْ ،ٞدال ٌ٥اإلعذاش ،قسأٚ ٙعًٓل عً ٘ٝأب ٛؾٗد ضبُٛد ضبُد غانسَ ،هتب ١اشباظب،ٞ
ايكاٖس( ،٠د ،ط) ،ّ1984 ،ف.47 ،46 :
 -44املتٓيب ،ايدٜٛإ ،ازبص ٤ايجايح ،قبط٘ ٚؾشش٘ َؿطؿ ٢ايطكا ،إبساٖ ِٝاألبٝاز ،ٟعبد اسبؿٝغ
غًيب ،داز املعسؾ ،١بريٚت( ،د ،ع)( ،د ،ط) ،فٜٓ .52 :عس :ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.147 :
ٜٓ -45عس :ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،١ف.147 :
 -46ضبُد أب ٛبهس أب ٛعاَٛد ،ايبالغٚ ١األضًٛب( ١ٝتؿٜٛس املٛت يف ايكسإٓ ايهس -ِٜمنٛذدا ،)-تكدِٜ
عبد ايسس ِٝضبُٛد شيطَ ،هتب ١اآلداب ،ايكاٖس ،٠ط ،ّ2229 ،1ف.188 ،187 :
 -47املسدع ْؿط٘ ،ف.187 :
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ٜٓ -48عسٖٓ :سٜؼ بًٝح ،ايبالغٚ ١األضًٛب ،١ٝتسمج ١ضبُد ايعُس ،ٟف.87 ،86 :
 -49عُس أٚنإ ،ايًػٚ ١اشبطاب ،ف.138 :
َ -50طعٛد بٛدٚخ ،١عٓاؾس ايٛظٝؿ ١ازبُاي ١ٝيف ايبالغ ١ايعسب ،،١ٝعامل ايهتب اسبدٜح ،األزدٕ ،ط،1
 ،ّ2221ف.129 :
 -51عبد ايكاٖس ازبسداْ ،ٞدال ٌ٥اإلعذاش ،ف.452 :
ٜٓ -52عسٜٛ ،ضـ أب ٛايعدٚع ،االضتعاز ٠يف ايٓكد األدب ٞاسبدٜح ،ف.26 :
ٜٓ -53عس :دٝالي ٞبٔ ٜػ ،ٛحبٛخ يف ايًطاْٝات (ايدزع ايؿٛت ٞايعسب ٞاملُاثًٚ ١املدايؿ ،)١داز ايهتاب
اسبدٜح ،ايكاٖس ،٠ط ،ّ2226 ،1ف.112 :
ٜٛ -54ضـ أب ٛايعدٚع ،االضتعاز ٠يف ايٓكد األدب ٞاسبدٜح ،األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ ،ط،1
 ،ّ199ف.26 :
 -55املسدع ْؿط٘ ،ف.27 :
ٜٓ -56عس :عً ٞازبازَّ ،ؿطؿ ٢أَني ،ايبالغ ١ايٛاقش ١ايبٝإ ٚاملعاْٚ ٞايبدٜع ،غسنَ ١هُالٕ،
(د،ب) ،ط ،ّ1964 ،17ف.126 ،125 :
 -57عدْإ سطني قاضِ ،االدبا ٙاألضًٛب ٞايبٓ ٟٛٝيف ْكد ايػعس ايعسب ،،ٞايداز ايعسب ١ٝيًٓػس
ٚايتٛشٜعَ ،دْ ١ٜٓؿس ،ايكاٖس ،ّ2221 ،٠ف.179 :
 -58عبد ايكاٖس ازبسداْ ،ٞأضساز ايبالغ ،١ف.43 :
ٜٓ -59عسَ :طعٛد بٛدٚخ ،١عٓاؾس ايٛظٝؿ ١ازبُاي ١ٝيف ايبالغ ١ايعسب ،١ٝف.236 :
 -60عدْإ سطني قاضِ ،االدبا ٙاألضًٛب ٞايبٓ ٟٛٝيف ْكد ايػعس ايعسب ،ٞف.181 :

قا ١ُ٥املؿادز ٚاملسادع :



ايكسإٓ ايهس ِٜبسٚا ١ٜسؿـ عٔ عاؾِ.
ازباسغ ،ايبٝإ ٚايتبٝني ،ازبص ٤األ ،،ٍٚذبكٝل ٚغسح عبد ايطالّ ٖازَ ،ٕٚهتب ١اشباظب،ٞ
ايكاٖس ،٠ط. ّ1998 ،7



ازبسداْ ،ٞدال ٌ٥اإلعذاش،قسأٚ ٙعًٓل عً ٘ٝأب ٛؾٗس ضبُٛد ضبُد غانسَ ،هتب ١اشباظب،ٞ
ايكاٖس( ،٠د ،ط)ّ1984 ،



دٛشٜـ َٝػاٍ غس ،ِٜدي ٌٝايدزاضات األضًٛب ،١ٝاملؤضط ١ازباَع ١ٝيًدزاضات ٚايٓػس
ٚايتٛشٜع ،بريٚت ،ط.ّ1984 ،1



دٝالي ٞبٔ ٜػ ،ٛحبٛخ يف ايًطاْٝات (ايدزع ايؿٛت ٞايعسب ٞاملُاثًٚ ١املدايؿ ،)١داز ايهتاب
اسبدٜح ،ايكاٖس ،٠ط.ّ2226 ،1
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ساَد ؾاحل خًـ ايسبٝعَ ،ٞكاٜٝظ ايبالغَ،١هتب ١املًو ؾٗد ايٛطٓ ١ٝيًٓػسَ ،ه ١املهسَ،١
(د ط).ّ1996 ،



زابح بٛسٛؽ ،ايًطاْٝات ٚتطبٝكاتٗا عً ٢اشبطاب ايػعس ،ٟداز ايعً ّٛيًٓػس ٚايتٛشٜع،
عٓاب.ّ2226 ،١



ضاَ ٞضبُد عبابٓ ،١ايتؿهري األضًٛب( ٞزؤَ ١ٜعاؾس ٠يف ايرتاخ ايٓكدٚ ٟايبالغ ٞيف ق٤ٛ
عًِ األضًٛب اسبدٜح)،عامل ايهتاب اسبدٜح ،عُإ ،ط.ّ2227 ،1



ايطهانَ ،ٞؿتاح ايعً ،ّٛقبط٘ ٚنتب ٖٛاَػ٘ ٚعًٓل عًْ ٘ٝع ِٝشزشٚز ،داز ايهتب ايعًُ،١ٝ
بريٚت ،ط.ّ1987 ،2



ابٔ ضٓإ ،ضس ايؿؿاس ،،١قدّ ي٘ ٚاعتٓ ٢ب٘ ٚٚقع سٛاغ ٘ٝإبساٖ ِٝمشظ ايد ،ٜٔنتاب
ْاغس ،ٕٚبريٚت ،ط،ّ2212 ،1



عاي ١ٝضبُٛد سطٔ ٜاضني ،ايدزع ايؿٛت ٞيف ايرتاخ ايبالغ ٞايعسب ٞستْٗ ٢ا ١ٜايكسٕ
اشباَظ ٖذس،ٟإغساف ايدنتٛز ضبُد دٛاد ايٓٛز ،ٟقطِ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا ،نً١ٝ
ايدزاضات ايعًٝا يف داَع ١ايٓذاح ايٛطٓ.ّ2223 ،١ٝ



عبد ايطالّ املطد ،ٟاألضًٛب ٚاألضًٛب،١ٝداز ايهتب ازبدٜد ٠املتشد ،٠بريٚت ،ط( ،5د ،ع).



عبد ايكادز عبد ازبً ،ٌٝاألضًٛبٚ ١ٝثالث ١ٝايدٚا٥س ايبالغ،١ٝداز ايؿؿا ٤يًٓػس ٚايتٛشٜع،
عُإ،طّ2222 ،1



عدْإ سطني قاضِ ،االدبا ٙاألضًٛب ٞايبٓ ٟٛٝيف ْكد ايػعس ايعسب ،،ٞايداز ايعسب ١ٝيًٓػس
ٚايتٛشٜعَ ،دْ ١ٜٓؿس ،ايكاٖس.ّ2221 ،٠



عً ٞازبازَّ ،ؿطؿ ٢أَني ،ايبالغ ١ايٛاقش ١ايبٝإ ٚاملعاْٚ ٞايبدٜع ،غسنَ ١هُالٕ،
(د،ب) ،ط.ّ1964 ،17



عُس أٚنإ ،ايًػٚ ١اشبطاب ،أؾسٜكٝا ايػسم ،املػسب ،بريٚتّ2221 ،



املتٓيب ،ايدٜٛإ ،ازبص ٤ايجايح،قبط٘ ٚؾشش٘ َؿطؿ ٢ايطكا ،إبساٖ ِٝاألبٝاز ،ٟعبد
اسبؿٝغ غًيب ،داز املعسؾ ،١بريٚت( ،د ،ع)( ،د ،ط) ،ف.52 :



ضبُد أب ٛبهس أب ٛعاَٛد ،ايبالغٚ ١األضًٛب( ١ٝتؿٜٛس املٛت يف ايكسإٓ ايهس -ِٜمنٛذدا،)-
تكد ِٜعبد ايسس ِٝضبُٛد شيطَ ،هتب ١اآلداب ،ايكاٖس ،٠ط.ّ2229 ،1



ضبُد عبد املٓعِ خؿاد ،ٞضبُد ايطعد ٟؾسٖٛد ،عبد ايعصٜص غسف ،األضًٛبٚ ١ٝايبٝإ
ايعسب ،ٞايداز املؿس ١ٜايًبٓاْ ،١ٝايكاٖس ،٠ط.ّ1992 ،1



ضبُد ايعُس ،ٟايبالغ ١ايعسب ١ٝأؾٛهلا ٚاَتداداتٗا،إؾسٜكٝا ايػسم ،املػسب( ،د ،ط).ّ1999 ،
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ضبُد ايعُس ،ٟذبً ٌٝاشبطاب ايػعس ،ٟايبٓ ١ٝايؿٛت ١ٝيف ايػعس :ايهجاؾ /١ايؿكا/٤
ايتؿاعٌ ،ايداز ايعامل ١ٝيًهتاب ،ايداز ايبٝكا ،٤طّ1992 ،1



ضبُد َؿتاح ،ذبً ٌٝاشبطاب ايػعسٚ ٟاضرتاتٝذ ١ٝايتٓاف ،املسنص ايجكايف ايعسب،ٞ
بريٚت ،ايداز ايبٝكا ،٤طّ1992 ،3



َطعٛد بٛدٚخ ،١عٓاؾس ايٛظٝؿ ١ازبُاي ١ٝيف ايبالغ ١ايعسب ،،١ٝعامل ايهتب اسبدٜح ،األزدٕ،
ط.ّ2221 ،1



ضب ٞايدّ ٜٔايدّزٜٚؼ ،إعساب ايكسإٓ ايهسٚ ِٜبٝاْ٘ ،داز ابٔ نجري يًطباعٚ ١ايّٓػس ،دَػل،
(د ،ط)( ،د ،ع) ،اجملًٓد ايسّابع.
َٝظ خً ٌٝضبُد ،تأؾ ٌٝاألضًٛب ١ٝيف املٛزٚخ ايٓكدٚ ٟايبالغ –ٞنتاب َؿتاح ايعًّٛ
يًطهان ٞأمنٛذدا ، -إغساف ؼب ٞدرب ،داَع ١ايٓذاح ايٛطّٓ2229 ،١ٝ



ْٛز ايد ٜٔايطد ،األضًٛبٚ ١ٝذبً ٌٝاشبطاب ،دزاض ١يف ايٓكد ايعسب(ٞاألضًٛبٚ ١ٝاألضًٛب)،
داز ٖ ،١َٛازبصا٥سّ2212 ،



ٖٓسٜؼ بًٝح ،ايبالغٚ ١األضًٛب( ١ٝعب ٛمنٛذز ضُٝٝا ٞ٥يتشً ٌٝايٓـ) ،تسمجٚ ١تكدِٜ
ٚتعًٝل ضبُد ايعُس ،ٟإؾسٜكٝا ايػسم ،ط.ّ1994 ،1



ٜٛضـ أب ٛايعدٚع ،األضًٛب ١ٝايسؤٚ ١ٜايتطبٝل ،داز املطري ،٠عُإّ2227 ،



ٜٛضـ أب ٛايعدٚع ،االضتعاز ٠يف ايٓكد األدب ٞاسبدٜح،األًٖ ١ٝيًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ ،ط،1



ّ1997
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ايتعبري عٔ احملعٛص يف ايًػ ١ايعضب١ٝ
يف م ٤ٛايًػٜٛات االدتُاع١ٝ
(ايجعاييب منٛسداً تطبٝكٝاً)


أعتاس َغاعزٖ .ا ٌٜقُز ايطايب

hael73@yahoo.com

ٜزصؼ ٖشا ايؿقٌ طضا٥ل ايتعبري عٔ احملعٛص يف ايًػ ١ايعضب ١ٝيف م ٤ٛايًػٜٛات
االدتُاعَ ١ٝعتُزاً عًَ ٢ار ٠يػٚ ١ٜٛاسز ٖٞ ٠نتاب ايجعاييب ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض،
ٜٗٚزف ٖشا ايبشح إىل إبضاط اؾاْب االدتُاعٚ ٞأثض ٙيف ايًػٚ ،١إىل يؿت االْتبا ٙإىل
ققٛص ايزصاعات يف ٖشا املٝزإ يف ايًػ ١ايعضبٚ ١ٝال عُٝا عً ٢ايقعٝز املعذُ ،ٞإس إْٓا
ْؿتكض يف َهتبتٓا ايعضب ١ٝإىل َعادِ احملعٛصات ٚأعايٝب ايتًطـ يف ايتعبري عٓٗاٚ ،ال
خيؿ ٢األثض ايهبري يشيو يف تعً ِٝايًػ ١ايعضب ١ٝيًٓاطكني بٗا ٚيًٓاطكني بػريٖا.

يف املقطًح:
ٜزصؼ ٖشا ايبشح احملعٛص ايًػ Linguistic Taboo ٟٛعٓز ايجعاييب يف
م ٤ٛعًِ ايًػ ١االدتُاع ٖٛٚ ،ٞعًِ ٜٓطًل َٔ إّٔ ايًػ ١ظاٖض ٠ادتُاع ١ٝتتأثّض
َعاْٗٝا َٚباْٗٝا باجملتُع ايًػ ٟٛايش ٟتتؾهٌّ ؾَ ٖٞٚ ٘ٝضآٜٓ ٠عهػ ؾٗٝا نٌ َا ٜغري
عً ٘ٝايٓاطك ٕٛبٗا يف ؽؤ ِْٗٚاالدتُاع ١ٝاـافٚ ١ايعاَٚ .١رصاع ١اؿعض ٚأعايٝب
ايتعبري عٓ٘ إسزَٛ ٣مٛعات ايبشح يف عًِ ايًػ ١االدتُاعٚ ،ٞاهلزف َٔ ٚصا٘٥
ايتٛفٌّ إىل ؼكٝل ايتٛافٌ بني أؾضار اجملتُع بأصق ٢فٛصٚ .ٙتضتبط ظاٖض ٠احملعٛص
ايًػ ٟٛبعاٖض ٠ايتًطّـ  ٖٞٚ 1.Euphemismإبزاٍ ايهًُ ١أ ٚايعباص ٠احملعٛص ٠بهًُات
أ ٚعباصات َكبٛي ١يف اجملتُع ايًػٚ .ٟٛالطايت رصاع ١ظاٖضت ٞاحملعٛص ٚايتًطـ يف
ايعضب ١ٝخذٛي ١دزاً عٛا ٤أنإ عً ٢فعٝز ايعٌُ املعذُ ٞأّ عً ٢فعٝز ايزصؼ ايًػٟٛ
االدتُاع 2.ٞغالف َا ًْشغ يف ايًػات األخض ٣ناإلْهًٝظَ ١ٜجالً اييت قُزَت ؾٗٝا
َعادِ تعٓ ٢بايتًطـ 3،نُا قُزَت ؾٗٝا رصاعات نجري ٠دزاً تزصؼ احملعٛص يف فاالت
َتٓٛع َٔ ١اؿٝاٚ .4 ٠عٓتبع يف ٖشا ايبشح املٓٗر ايًغاْ ٞايٛفؿ ،ٞايشٜ ٟك ّٛعً٢
تٛفٝـ ايعاٖضٚ ٠تقٓٝؿٗا َٔ خالٍ نتاب ايجعاييب املتدش منٛسداً تطبٝكٝاً.

املقطًح يف ايرتاخ:
رصؼ ايرتاث ٕٛٝاحملعٛص ايًػ ٟٛمُٔ َقطًح ايهٓا ،١ٜؾاعتدزَٛا َقطًشات
َتعزر ٠راي ١عً ،٘ٝؾاملربر (ت  )ٙ582اعتعٌُ َقطًح ( ايًؿغ اـغٝػ املؿشؿ )
 صٝ٥ػ قغِ تعً ِٝايًػ ١ايعضب – ١ٝداَع ١ايبعح -عٛصٜا
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يًزالي ١عً ،٘ٝعٓزَا قغِ ايهٓا ١ٜإىل ثالث ١أْٛاع " :ٖٞ ،ايتعُ ١ٝأ ٚايتػطٚ ،١ٝايضغب١
ٍ عًَ ٢عٓا َٔ ٙغريٚ ،ٙايتؿدٚ ِٝايتعع.5"ِٝ
عٔ ايًؿغ اـغٝػ يًؿشؿ إىل َا ٜز ّ
ٚايٓٛع ايجاْ ٞعٓز املربر أسغٔ األْٛاعٜ ،كٜٚ " :ٍٛه َٔ ٕٛايهٓاٚ ،١ٜساى أسغٓٗا:
ايضغب ١عٔ ايًؿغ اـغٝػ املؿشؿ إىل َا ٜزٍ عًَ ٢عٓا َٔ ٙغري.6"...ٙ
ٜٚغتعٌُ نجري َٔ ايرتاثٝني َقطًح ايهٓا ١ٜيف َكابٌ َقطًح احملعٛص
يًزالي ١عً ٢املُشغّٔ أ ٚاملًُطّـ يًُشعٛص ،ؾابٔ ؾاصؼ (ت ٜ )ٙ592شنض َقطًشٞ
ايهٓاٚ ١ٜؼغني ايًؿغ ٜ ،ك " :ٍٛايهٓا ١ٜهلا بابإ :أسزُٖا إٔ ُٜهّٓ ٢عٔ ايؾ ٤ٞبػري امس٘
ؼغٓٝاً يًؿغ أ ٚإنضاَاً يًُشنٛصٜٚ 7 ."...غتدزّ أبٖ ٛالٍ ايعغهضَ )ٙ592(ٟقطًح
ايتًطّـ ٚع ١ًٝيف ايتعبري عٔ احملعٛص.8
ٚقز ؾقٌّ ايك ٍٛيف ظاٖضت ٞاؿعض  ٚايتًطّـ ،ايكام ٞأب ٛايعباؼ أمحز بٔ
قُز اؾضداْ( ٞت )ٙ285قَ ٞقٓؿ٘ املدتك " املٓتدب َٔ نٓاٜات األرباٚ ٤إؽاصات
ايبًػا."٤

َقطًح احملعٛص عٓز احملزثني:
اعتدزّ احملزثَ ٕٛقطًشات عز ٠راي ١عً ٢احملعٛص ،أؽٗضٖا :احملعٛص
ٚاملغتٗذٔٚ 9،املُشضّّٚ ،10ايالَغاؼٚ ،11االبتشاٍٚ .12اـالف يف املقطًح عا٥ز إىل صغب١
بعض ايزاصعني اعتعُاٍ َقطًشات َغتُز َٔ ٠ايرتاخ أسٝاْاًٚ ،أسٝاْاً أخض ٣إىل
اـالف يف تضمجَ ١قطًح ) (tabooاملكابٌ ايالتٝين املعرب عٔ احملعٛصٚ .من ٌٝإىل
اعتدزاّ َقطًح احملعٛص يف عجٓا ألْ٘ ٜهار ٜه ٕٛاؾاَع يهٌ رالالت املقطًشات
امل غتعًُٚ ،١ألْ٘ أنجض املقطًشات ؽٛٝعاً ٚاعتعُاالً بني ايزاصعني ،نُا إٔ أغًب
ايزاصعني ايش ٜٔاعتُزٚا َقطًشاً آخض اعتدزَٛا رالي ١اؿعض يف ؽضح َقطًشاتِٗ،
يشا ؾإٕ َقطح احملعٛص ؽاٌَ يهٌ تًو ايزالالت ٖٚشا َا عٛؽ يٓا االحنٝاط إي.٘ٝ

احملعٛص عٓز ايجعاييب:
عُين ايجعاييب باحملعٛص ايًػ ٟٛيف نتب٘ املدتًؿ ،١ؾؿ ٞنتاب٘ " ؾك٘ ايًػٚ ١عض
ايعضب " ١ٝعكز ؾقالً بعٓ " :ٕٛيف ايهٓا ١ٜعُّا ُٜغتكبح سنض ٙمبا ُٜغتشغٔ يؿع٘" ،13
ؾٝغتدزّ َقطًح " َا ٜغتكبح سنض "ٙيًزالي ١عً ٢احملعٛصٜٚ ،غتدزّ َقطًح " َا
ُٜغتشغٔ يؿع٘" يًزالي ١عً ٢ايتًطُّـ أ ٚاملُشغّٔ ايشُٜ ٟغتعٌُ بزٜالً عٔ احملعٛص.
ٚميهٔ إٔ ًْشغ إؽاصات نجري ٠إىل احملعٛص يف نتاب٘ " :تكبٝح اؿغٔ ٚؼغني
ايكبٝح"ٚ ، 14ظٗضت عٓاٜت٘ بٗشا املٛمٛع ظال ٤يف نتاب٘ " :ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض" ايشٟ
عٝهَٛ ٕٛمٛع عجٓا ٖشاٚ .ميهٔ إٔ ْز ٕٚاالعتٓتادات اآلت ١ٝسٖ ٍٛشا ايهتاب:
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 -1ايؿرت ٠ايظَٓ ١ٝيًُار ٠ايًػٜ :١ٜٛكزّ ايهتاب رصاع ١يًشك ٍٛايزالي ١ٝيًُشعٛص
ايًػ ٟٛيف ايًػ ١ايعضبٚ ،١ٝطضم ايتًطّـ يف ايتعبري عٓٗا َٓش عقض َا قبٌ اإلعالّ ،إىل
ؾرت ٠فزص اإلعالّ ٚ ،ايعقض األَٚ ،ٟٛاْتٗا ٤بايؿرت ٠اييت عاـ ؾٗٝا ايجعاييب يف ايعقض
ايعباعٚ ٞؼزٜزًا ايضبع األ َٔ ٍٚايكضٕ اـاَػ اهلذض. ٟ
 -5املار ٠ايًػ ١ٜٛاييت اؽتٌُ عًٗٝا ايهتاب تكزّ فٛص ٠سكٝك ١ٝيًػ ١احملعٛص ٠اييت
ناْت َغتعًُ ١يف عقض املؤيـ العُٝا أْ٘ أنجض َٔ االعتؾٗار بًػَ ١عافض، ٜ٘
ٚرعُٗا بؾٛاٖز ؽعض َٔ ١ٜعقٛص عايؿ َٔٚ ١ايكضإٓ ايهضٚ ِٜاؿزٜح ايؾضٜـ ٚأقٛاٍ
ايعضب.
 -5تعزّر املقطًشات ايزاي ١عً ٢ؼغني احملعٛص عٓز ايجعاييبٚ ،أبضطٖا َقطًشإ:
املقطًح األ :ٍٚايهٓآٖٚ 15،١ٜا ٜك ٍٛايجعاييبٖ " :شا نتاب  ...يف ايهٓاٜات عُا ُٜغتٗذٔ
سنضُٖٓ َٔٚ 16،"...ٙا ْض ٣ايجعاييب يف َٛامع عز َٔ ٠نتاب٘ ٜعضّف ايهٓا ١ٜعً ٢أْٗا " :ؼغني
17
ايكبٝح".
18
ٚاملقطح ايجاَْ ٖٛ ،ٞقطًح ايتعضٜضٚ ،ايجعاييب ال ٜنع ي٘ سزّا ٚامشاً
ٚيهٔ ميهٔ يًكاصئ إٔ ٜغتٓتذ٘ َٔ أعٝك ١ايهالّ عٜٓ٘ ،ك " :ٍٛايعضب تغتعٌُ
ايتعضٜض يف نالَٗا نجرياً ،ؾتبًؼ إصارتٗا بٛد٘ ٖ ٛأيطـ ٚأسغٔ َٔ ايهؾـ
ٚايتقضٜحٜٚ .عٝب ٕٛايضدٌ إسا نإ ٜهاؽـ يف نٌ ٚدٜ٘ ٚ ،كٛي :ٕٛؾالٕ ال حيغٔ
ايتعضٜض إال ثًباْٚ 19"...ؾري إىل إٔ بالغ ١ايتعضٜض ٖ ٞبالغ ١إخؿاٚ ٤عرت ،ؾٗ ٞأخؿ٢
َٔ ايهٓا ،١ٜالعتُارٖا عً ٢ايغٝام ر ٕٚايًؿغٖٓ َٔ ،ا قز ٜه ٕٛأثضٖا أعُل يف املتًكني.
ٚتتزاخٌ َقطًشات ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض ٚايتًطّـ عٓز ايجعاييب  ،نُا أْ٘
ٜغتدزّ عباصات َتعزر ٠يًتعبري عٔ احملعٛص َٔ َجٌ قٛي٘ :يٝػ ممّا خياطب ٕٛب٘ٚ ،
نّٓٞ
ؾن ٍٛايكٖ ٚ 20،ٍٛشا َٔ خبٝح اهلذا َٔ ٚ 21،٤صرٖ ٤ٟشا ايؿقٌْ َٔٚ 22،ارص َا ُ
ب٘ ،23ي ٛصطم ؾنٌ ايغهٛت. 24...
 -2اتّغِ ٖشا ايهتاب – غايباً -بايرتنٝظ ٚايزق ١يف ايتأيٝـ ٚايتقٓٝـ ،ؾكز فّٓـ
نتاب٘ إىل أبٛاب َٓغذُ ١تعارٍ َا ْغُ ٘ٝاآلٕ باؿك ٍٛايزاليٜٓٚ ١ٝزصز ؼت نٌ
سكٌ أيؿاظ  ٚعباصات راي ١عًٚ ،٘ٝقز قغِ ايهتاب إىل عبع ١سك ٍٛرالي ( ١ٝمسّاٖا أبٛاباً)
25
فٓؿٗا عً ٢ايٓش ٛاآلت:ٞ
ايباب األ :ٍٚيف ايهٓا ١ٜعٔ ايٓغاٚ ٤اؿضَّٚ ،ا ٜتقٌ بشنضٖٔٚ ،ؾ ٘ٝمخغ١
ؾق.ٍٛ
ايباب ايجاْ :ٞيف سنض ايػًُإ ٚايهٓا ١ٜعٔ أٚفاؾِٗ  ٚأسٛاهلِٚ ،ؾقٛي٘
مخغ.١
ايباب ايجايح :يف ايهٓا ١ٜعٔ بعض ؾق ٍٛايطعاّٚ ،عٔ املهإ املٗٝأ ي٘ٚ ،ؾقٛي٘
أصبع.١
ايباب ايضابع :يف ايهٓا ١ٜعٔ املكابح ٚايعاباتٚ ،ؾقٛي٘ اثٓا عؾض.
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ايباب اـاَػ :يف ايهٓا ١ٜعٔ املضضٚ ،ايؾٝبٚ ،ايهربٚ،املٛتٚ ،ؾقٛي٘ عت.١
ايباب ايغارؼ :ؾُٝا ٜٛدب٘ ايٛقت ٚاؿاٍ َٔ ايهٓا ١ٜعٔ ايطعاّ ٚايؾضابَٚ ،ا
ٜتقٌ بُٗا ،يف ؾقًني.
ايباب ايغابع :يف ؾٓ ٕٛؽت َٔ ٢ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض كتًؿ ١ايرتتٝبٚ ،ؾقٛي٘
عبع.١
ٖٓٚا ميهٔ إٔ ْغذٌ َالسعَٗٓ ١ذ ١ٝعً ٢تضتٝب ايجعاييب يًؿق ،ٍٛؾايباب
ايغارؼ َتقٌ بايباب ايجايح ٚنإ ميهٔ إٔ ٜهْٛا يف باب ٚاسز ؼت َغُ ٢ايطعاّ،
ٖٚشا َا ٜٓطبل عً ٢ايؿقٌ ايغابع ايش ٟنإ ميهٔ إٔ ُٜٛطّع عً ٢األبٛاب ايغابك .١نُا
ميهٔ إٔ ًْشغ إٔ األبٛاب مجٝعٗا ميهٔ إٔ تٓزصز مُٔ سكٌ راليٚ ٞاسز عاّ ٖٛ
اؿكٌ ايزاٍ عً ٢اإلْغإ َٔ سٝح اؾٓػ ٚايٓٛع ( صدٌ ،اَضأ ،٠غًُإ) َٔٚ ،سٝح
سادات٘ َٚا ٜضتبط ب٘ ( ايطعاّ ،املضض ،املٛت ،ايتكزّ يف ايغٔ).
 -2صاع ٢ايجعاييب يف نتاب٘ اؾاْب االدتُاع ٞيًػٚ ،١قز نإ سامضاً يف نٌ
أبٛاب نتاب٘ ،ؾكز اعرتض عً ٢ايهٓاٜات اييت نإ ٜضاٖا غري َٓاعب ١يًُكاّ ،أٚ
يًغٝامٜٚ ،ؾري إىل عزّ تٛؾٝل قاًٗٝ٥ا ،ؾؿَ ٞعضض تعًٝك٘ عً ٢أبٝات يألعؾ ٢أؽاص
ؾٗٝا إىل مٝاع أطٗاص املُزٚح ،ألْ٘ نإ نجري ايػظٚ ،ٚمل ٜػؿَ ْغا ٙ٤يًػٝب ١عٓٗٔ يف
َػاطٜ ،ٜ٘كٚ " :ٍٛعٓز ٟإٔ مٝاع أطٗاص ْغا ٤املًٛى يٝػ مما ُٜدَاطب ٕٛب٘ٚ 26".قز عًل
عً ٢ق ٍٛاألخطٌ يف بين َضٚإ:
ت بأطٗاص
ق ٌّٛإسا ساصبٛا ؽزّٚا ََآطِ َصُٖ ِِ رُ َٕ ٚايٓغاٚ ِ٤ي ٛبات ِ
"ؾإْ٘ عً ٢سغٓ٘ َٔ ؾن ٍٛايك ٍٛايش ٟي ٛصطم ؾنٌ ايغهٛت عًٗٝا ؿاط
ايؿنَٚ ،١ًٝا يًؾاعض ٚسنض سضّ املًٛى ؾنالً عُّا جيض ٟهلِ َعٗٔ"27،ؾهٌّ َا ٜتقٌ
بايعالق ١اؿُ ١ُٝٝبني ايضدٌ ٚاملضأٜ ٠زخٌ يف احملعٛصٖٓٚ ،ا ًٜح ايجعاييب عً ٢إٔ
اؿعض عبب٘ ايطبك ١االدتُاع ١ٝاملُٛدّ٘ إيٗٝا اـطاب  ٖٞٚطبك ١املًٛى ،يشيو دعٌ
ٖشا ايٓٛع َٔ املداطبات مما ال ًٜٝل كاطبتِٗ ب٘ َ ٖٛٚ ،ا دعً٘ حيعض اعتعُايَ٘ٔٚ .
عباصات٘ ايهجري ٠ايزاي ١عًَ ٢ضاعا ٠اؾاْب االدتُاعْ ٞشنض قٛي٘ " :ايعضب تغتعٌُ
ايتعضٜض يف نالَٗا نجرياً ،ؾتبًؼ إصارتٗا بٛد٘ أيطـٚ ،أسغٔ َٔ ،ايهؾـ
ٚايتقضٜحٜٚ ،عٝب ٕٛايضدٌ إسا نإ ٜهاؽـ يف نٌ ٚد٘ َٔٚ 28".تعًٝكات٘ عً ٢يطاؾ١
ايتعبري عٔ احملعٛص قٛي٘ ... " :ؾاْعض إىل يطاؾٖ ١شا ايهالّٚ ،نجض ٠صْٚك٘ٚ ،سُغٔ
29
نٓاٜت٘ عٔ ايعٛصٚ ٠ايٓهاح بايعغ".١ًٝ

أعباب اؿعض ايًػ ٟٛعٓز ايجعاييب:
احملعٛص ايًػ ٟٛظاٖض ٠يػ ١ٜٛادتُاع ١ٝمتجٌّ ايهالّ احملعٛص تزاٚي٘ بؾهً٘
ايقضٜح يف فتُع َٔ اجملتُعات ،ؾبعض ايهالّ ال ًٜٝل ايتؿ ٙٛب٘ يف ايعضف
االدتُاع ،ٞيتعبري ٙايقضٜح عٔ َعٓ ٢قعٛص تٓؿض َٓ٘ ايطباعٚ ،تٓهض ٙاألسٚام ،ملا
ٜغبب٘ َٔ سضز َعٓ ٟٛأ ٚخٛف أ ٚتكظط عٓز ايتشزّخ ب٘ ،سٝح " ؼعض ايًػات اعتعُاٍ
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بعض ايهًُات ملا هلا َٔ إحيا٤ات َهض ،١ٖٚأ ٚيزاليتٗا ايقضحي ١عًَ ٢ا ُٜغتكبح
سنضٚ 30."ٙنٌ ؾضر َٔ أؾضار اؾُاع ١ايًػٜ ١ٜٛزصى َا جيٛط ايتًؿغ ب٘ يف أعٝك١
َعَٚ ،١ٓٝا ال جيٛط ايتًؿغ ب٘ يف أعٝك ١أخض ،٣ؾٝتذّٓب٘ إىل َا ُٜشغُّٔ َٚا ًُّٜطـ َٔ
ٚقع٘ َٔٚ ،سيو عً ٢عب ٌٝاملجاٍ " ،ايؾتاَٚ ِ٥ا ٜه ٕٛيز ٣بعض ايٓاؼ َٔ عاٖات،
ٚنٌ َا ٖ ٛداصح يإلسغاؼٚ ،اآلراب ايعاَٜٚ ...١هض ٙاجملتُع ايتشزّخ عٔ بعض األَٛص
اييت ٜتؾاَٗٓ ّ٤ا ،ناملٛت ٚاألَضاض اـبٝجٚ ،١اؾٔ ٚايؾٝاطنيٜ ٚ 31"... ،كع اؿعض يف
ايًؿع ١املؿضرٚ ،٠يف ايرتنٝبٚ ،يف ايعباص.٠
ٚقز أرصى ايجعاييب سيو ٚأمسا ٙايتشضّط عٔ سنض ايؿٛاسؿ ٚؼغني ايكبٝح،
ٜك ٍٛيف عٝام نؾـ َٛامع اؿعضٖ " :شا نتاب خؿٝـ اؿذِ ،ثك ٌٝايٛطٕ ،فػري
اؾِضّ ،نبري اي ُػِِٓ ،يف ايهٓاٜات عُّا ُٜغتٗذٔ سِنضُُٜٚ ،ٙغتكبح ْؾضُ ،ٙأُٜ ٚغتشٝا َٔ
تغُٝت٘ ،أُٜ ٚتَطّٝض َٓ٘ ،أُٜ ٚرتؾع ُٜٚتق ٕٛعٓ٘ ،بأيؿاظ َكبٛي ١تؤر ٟإىل املعٓٚ ،٢تؿقح
عٔ املػظٚ ،٣تُشغٔ ايكبٝحٚ ،تًُطّـ ايهجٝـٚ ،تهغ ٙٛاملعضض األْٝل يف كاطب ١املًٛى،
َٚهاتب ١احملتؾُنيَٚ ،شانض ٠أٌٖ ايؿنٌٚ ،قاٚص ٠أٌٖ املضٚ ٠٤ٚايعضف ،ؾٝشقٌ
املضارًٜٛٚ ،ح ايٓذاحَ ،ع ايعز ٍٚعُّا ٜٓب ٛعٓ٘ ايغُعٚ ،ال ٜأْػ ب٘ ايطبع إىل َا ٜكّٛ
َكاَٜ٘ٛٓٚ ،ب َٓاب٘ َٔ ،نالّ تأسٕ ي٘ األسٕٚ ،ال حيذب٘ ايكًبَٚ ،ا سيو إال َٔ عشض
32
ايبٝإ يف ايٓؿٛؼٚ ،خقا٥ك ايبالغْٚ ،١تا٥ر ايرباعٚ ،١يطا٥ـ ايقٓاع".١
 ايغبب االدتُاع ٞيًشعض املتُجٌ يف عزّ ايًٝاق ١االدتُاع ،١ٝنشاى املتُجٌيف اؿزٜح عٔ املضأ ،٠إس ًٜذأ املتهًِ إىل إمُاص امسٗا َجالً ٚايهٓا ١ٜعٓ٘ بقؿ ١هلا،
ؾايعضب – نُا ٜك ٍٛايجعاييب " -تهين عٔ املضأ ٠بايٓعذٚ ،١ايؾاٚ ،٠ايكًٛلٚ ،ايغضس،١
ٚاؿضخٚ ،ايؿضاـٚ ،ايعتبٚ ،١ايكاصٚصٚ ،٠ايكٛفضٚ ،٠ايٓعٌٚ ،ايػٌُٚ ،ايكٝزٚ ،ايعً،١
ٚاؾاصٚ ،٠اؿًٚ ،١ًٝبهًٗا دا٤ت األخباص ْٚطكت األؽعاصٚ 33 " .قز عرب ايجعاييب عٔ عبب
ٖشا اؿعض بكٛي٘ٚ " :إمنا تكع َجٌ ٖش ٙايهٓا ١ٜعُّٔ ال جيغض ٕٚعً ٢تغُٝتٗا ،أٚ
34
ٜتػ َٔ ُٕٛٝايتقضٜح بٗا"
 ايغبب اؾٓغ ٞعٓزَا ٜزٍ ايًؿغ فضاس ١عً ٢ايعالقات اؾٓغ ،١ٝأ ٚاألعنا٤ايتٓاعً ،١ٝأ ٚعٛص ٠ايضدٌ ٚاملضأ ،٠أَ ٚا ٜتقٌ بشيو ،ؾايعضب ١ٝيف نجري َٔ املٛامع َجالً
ػٓبت سنض عٛص ٠املضأٚ ٠اعتدزَت أيؿاظاً ٚتضانٝب يًزالي ١غري املباؽض ٠عًٗٝا تأرباً" ،
ؾايعضب تك :ٍٛإّٕ اؾٓني إسا متّت أٜاَ٘ يف ايضسِٚ ،أصار اـضٚز َٓ٘ طًب بأْؿ٘ املٛمع
ايش ٟخيضز َٓ٘ 35".يشيو نّٓت عٔ عٛص ٠املضأ ٠بعباصَ ( ٠طًب األْـ)ٜٛ ٚ ،صر ايجعاييب
ؽاٖزاً عً ٢سيو ق ٍٛايؾاعض:
ٚإسا ايهض ُِٜأما َع َطًبَ أْؿِ ِ٘ أ ٚعِ ِضعِ ِ٘ يهض ٍ١ٜٗمل ٜػنبِ
ثِ ٜك " :ٍٛؾكاٍ ي ٞاألعتاس أب ٛبهض ايطرب :ٟاْعض نٝـ تًطّـ ٖشا ايؾاعض
عشق٘ ،يًهٓا ١ٜعٔ ؾضز األّ بكٛيَ٘ :طًب أْؿَ٘ٚ 36 " .عٓ ٢ايبٝت إٔ ايضدٌ َت ٢مل حيِِ
ؾضز أَ٘  ٚاَضأت٘ مل ٜػنب َٔ ؽُٜ ٤ٞؤت ٢إي ٘ٝبعز سيوٖٓ َٔٚ 37.ا ناْت ايعضب ؼعض
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اعتدزاّ األيؿاظ ايزاي ١فضاس ١عً ٢ايعٛص ٠أ ٚاييت تهار تكاصب ايقضاس ١يف يؿعٗا ،ؾكز
" ناْت ايؾعضا ٤تقـ املآطص ٚتُهين بٗا عُّا ٚصاٖ٤ا تٓظٜٗاً أليؿاظٗا عُّا ٜغتبؾع سنض" ٙ
ٜٛٚ ،38صر ايجعاييب بٝتاً يًُتٓيب عٝب عً ٘ٝؾ ٘ٝفضاست٘ ٖٛٚ ،قٛي٘:
 ٚإّْ ٞعً ٢ؽػؿ ٞمبا يف خُُِضِٖا ألَعَـُّ عُّا يف عضاٜٚالتٗا
ثِ ٜٛصر تعًٝكاً قاعٝاً عً ٢ايبٝت َٓغٛبا يًقاسب بٔ عبار ٜ ،ك ٍٛؾٚ " :٘ٝنجري
َٔ ايعَِٗض أسغٔ َٔ ٖش ٙايعؿاؾٜٛٚ 39."١صر ايجعاييب أَجًَ ١تٓٛع ١عً ٢سّ ايتقضٜح
بايًؿغ احملعٛصَ َ٘ٓ ،ا عٝب عً ٢عبز اهلل بٔ ايظبري ملا قاٍ الَضأ ٠عبز اهلل بٔ خاطّ :
اخضد ٞاملاٍ ايش ٟؼت إعتو ،ؾكايت َا ظٓٓت إّٔ أسزاً  ًٜٞؽ٦ٝاً َٔ أَٛص املغًُني،
ؾٝتهًِّ بٗشا !!"ٚ 40يف ٖشا إؽاص ٠إىل مضٚص ٠سعض ٖش ٙاملؿضرات َٔ َعذِ اـافَٔ ١
عً ١ٝايك ،ّٛأ ٚممٔ ٜغٛع ٕٛأَض ايٓاؼ ،ألٕ ايتقضٜح بٗا َضتبط بغٛق ١اجملتُعَٔ ،
ٖٓا تُغتشغٔ ايًطاؾٚ ١ايتأرب ٚايهٓا َِٗٓ ١ٜعٓز اعتدزاَِٗ َا ٜزٍ عً ٢تًو األيؿاظ،
ٖٓٚا ٜٛصر ايجعاييب َجاالً َعبّضاً عٓزَا ٜكٚ " :ٍٛممّا ُٜغتشغٔ يًشذاز قٛي٘ ألّ عبز
ايضمحٔ بٔ قُز بٔ األؽعح :عُزت إىل َاٍ اهلل ؾٛمعت٘ ؼت سًٜو ،نأْ٘ نض ٙإٔ
ٜك :ٍٛؼت إعتو ،نُا تك ٍٛايعاَ ،١خٛؾاً َٔ إٔ ٜه ٕٛقشعاً ٚصؾجاًٚ 41".نجرياً َا
تغتبزٍ ايًؿع ١املتعًك ١ظغز املضأٚ ٠فؿاتٗا بهٓا ١ٜغري َباؽض ٠تزٍّ عً ٢تًو ايقؿ،١
ٖٚشا َا ًْشع٘ يف املجاٍ اآلت ٞايشٜ ٟض ٜ٘ٚايجعاييب ٜكُٜٚ " :ٍٛض ٣ٚعٔ بعض ايغًـ أْ٘
قاٍ يضدٌ أصار إٔ ٜتظٚز :اعتٛثض ؾضاؽو ،أ ٟؽّٝض ايغُ َٔ ١ٓٝايٓغا ٚ 42 ".٤إسا ناْت
ايهٓا ١ٜعٔ احملعٛص اؾٓغٚ ٞامش ١تكرتب َٔ املباؽضٚ ٠ايتقضٜح ،نإ ايجعاييب
ٜشَٗا بكٛي٘ " :ؾٗ ٛنٓا ١ٜنايتقضٜح " 43مبعٜٓ ٢بك ٢اؿعض قاُ٥اً عً ٢اعتعُاٍ ٖهشا
أعايٝب يف ايتعبري عٔ احملعٛص اؾٓغ.ٞ
  َٔٚأعباب اؿعض عٓز ايجعاييب َٓاعب ١املكاّ ،ؾٝشعض يف املداطبات ايضمس١َٝجالً نايكناٚ ٤ايضعاَٚ ٌ٥ا ؽاب٘ اعتعُاٍ األيؿاظ ايقضحي ١اؾاصس ١أ ٚغري املٗشب،١
أ ٚاييت ال تٓاعب َكاّ َُضعًِٗا َٚضنظ ٙاالدتُاعٚ ،ٞال عُٝا إسا ناْت تًو املداطبات
َٛدّٗ ١يش ٟٚايؾإٔ َٔ اؿهّاّٖٚ ،شا َا ميهٔ إٔ ًُْش٘ يف صٚا ١ٜايجعاييب يًكق ١اآلت،١ٝ
ٜكٚ " :ٍٛبًػين إٔ بعض أفشاب ايربٜز بٓٝغابٛص نتب إىل اؿنض ٠ببداص َٔ ٣إْٗاَ ٤ا
ؽذض بني بعض املؾاٜخ بٗا ٚبني أسز ايكٛار األتضاى ،ؾكاٍ يف سها ١ٜسيوٚ :إّْ٘ قاٍ يٜ٘ :ا
َؤادض ،ؾًُا ْعض ٚطٜض ايٛقت يف ٖش ٙايًؿع ١أنربٖاٚ ،أْهضٖاٚ ،فضف فاسب ايربٜز َٔ
عًُ٘ ،ؾًُا ٚصر غاصٚ ٣سقٌ فًغ٘ ،قضّع٘ عً ٢تًو ايغكطٚٚ ،١بّد٘ٚ ،قاٍ يٖ٘ :ال
فُٓت عٔ َجٌ تًو ايًؿع ١ايكَشَع١؟ ؾكاٍ :أٜز اهلل ايؾٝخ اؾً ،ٌٝؾُا نٓتُ أنتب إساًٚ ،قز
أَُضتُ بإْٗا ٤األخباص عًٚ ٢دٖٗٛا؟ ؾكاٍ :أعذظتَ – ٚحيو – إٔ تَهِٓ َٞعٓٗا ،ؾتك :ٍٛؽتُ٘
44
مبا ُٜؾتِ ب٘ األسزاخ أ ٚنالَاً ٜؤرَ ٟعٓا".ٙ
ٚقز ٜقبح ايًؿغ املغتدزّ يف تًطٝـ قعٛص َا قعٛصاً أٜناً ٚ ،سيو ٜعٛر
ألعباب ميهٔ إٔ ْضرّٖا إىل ثالث:ٖٞ ١
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 نجض ٠االعتعُاٍَٚ ،ضٚص ايظَٔ :ؾاعتعُاٍ املقطًح املًُّطـ يؿرتات ط١ًَٜٛٔ ايظَٔ جيعً٘ َهؾٛؾاً يف ايزالي ١عً ٢احملعٛص ،يشيو ُٜغتبزٍ مبقطًح آخضٚ ،صبُّا
ٜهٖ ٕٛشا ٖ ٛايغبب يف تعزر املقطًشات ٚايعباصات ايزاي ١عً ٢احملعٛص ايٛاسز َٔ ،رٕٚ
إٔ ْٓؿ ٞإٔ املقطًح ايتًطؿ ٞقز ُٜٛصّخ َٔ د ٌٝإىل آخض نُا ًْشغ يف سكٌ
احملعٛصات ايزَ ١ٜٝٓجالً.
 اختالف ايب ،١٦ٝؾًهٌ ب ١٦ٝعاراتٗا ٚتكايٝزٖا يف ايتعبري عٔ قعٛصاتٗا اـاف١أ ٚاملؾرتنٖٚ ،١شا َا ًْشع٘ يف اختالف ايزالالت يف عقضْا ،ؾهجري َٔ ايهًُات اييت
ؼٌُ َعٓ ٢إجيابٝاً يف ب ١٦ٝعضب ،١ٝقز تعين ايٓكٝض أ ٚؼٌُ َعٓ ٢عًبٝاً يف ب١٦ٝ
أخض.٣
 اختالف اؾٚ ٌٝاؾٓػ :ست ٢يف ايب ١٦ٝايٛاسزٚ ٠اجملتُع ايٛاسز ،قز خيتًـَؿٗ ّٛاحملعٛص ٚطضم ايتعبري عٓ٘ ،نشيو خيتًـ ايتعبري عٔ احملعٛص بني املشنض
ٚاملؤْح ْتٝذ ١ايجكاؾ ١االدتُاع ١ٝاييت تكضٕ اؿٝا ٤بًػ ١املضأ ٠ممّا ُٜهجض َٔ احملعٛصات ،
ٚاألقٓع ١ايًػ ١ٜٛيزٜٗا (نجض ٠ايهٓاٜات ْتٝذ ١نجض ٠احملعٛصات) ،غالف املشنض ايشٟ
ٜعتُز طضٜك ١أخض ٣يف ايتعبري عٔ احملعٛصات صمبا ته ٕٛأنجض سض.١ٜ

أؽهاٍ ايتعبري عٔ احملعٛص:
إٕ ايتعاٌَ َع احملعٛص ال ٜتعز ٣طضٜكتني ،نُا ُٜغتؾـ َٔ نتاب ايجعاييب
 َٔ ٚغري .ٙايطضٜك ١األٚىل خاف ١بايؿضر ،مبعٓ ٢إٔ املٛقـ ايًػٜ ٟٛتطًب َٔ ايؿضر إٔ
ٜتذٓب يف َٛاقـ َع ١ٓٝخاف ١ب٘ بعض احملعٛصات ايًػ ١ٜٛاييت ؾضمٗا عً ٘ٝاملٛقـ
ٖٓٚا ٜربط سنا ٤املتهًِ ٚعضع ١بزاٖت٘ ،ؾاملٛقـ خال غري َأيٛف يف عضف اؾُاع١
ايًػٖٚ ،١ٜٛشا َا ًْشع٘ عٓز ْزَا ٤اـًؿاٚ ٤صداهلِ املقاسبني هلِ عٓزَا ٜعضض هلِ
َٛقـ قضز ،ؾٝتذاٚط ْ٘ٚبزٖاٚ ٤سنا َٔٚ ،٤أَجًت٘ عٓز ايجعاييب قٛي٘ ":صدٌ َضّ يف
فشٔ ايضؽٝزَٚ ،ع٘ سظَ ١خٝظصإ ،ؾكاٍ ايضؽٝز يًؿنٌ بٔ ايضبٝعَ ،ا ساى؟ ؾكاٍ:
عضٚم ايضَاح ٜا أَري املؤَٓنيٚ ،نض ٙإٔ ٜك :ٍٛاـٝظصإ ،ملٛاؾكت٘ العِ ٚايز ٠ايضؽٝز".
 45ؾاؿعض ٖٓا ساي ١خاف ١ؾضر ١ٜاقتناٖا ايغٝامٚ ،يٝغت ساي ١يػ ١ٜٛعاََ ١تعاصف
عًٗٝا بني اؾُاع ١ايًػ.١ٜٛ
أَا ايطضٜك ١ايجاْ :١ٝؾٗ ٞاحملعٛصات املضتبط ١باؾُاع ١ايًػٚ ،١ٜٛفاصت عضؾاً
عاَاً ،قز ٜزٍ ػاٚط ٙعً ٢عزّ يباق ١أ ٚعً ٢تعزٍّ عً ٢ايعضف االدتُاع ،ٞؾُٔ آراب
اجملتُع أْ٘ ٜهض ٙايتًؿغ ببعض املؿضرات أٜ ٚغتكبشٗا ،ؾًٝذأ إىل اعتدزاّ أيؿاظ بز١ًٜ
عٓٗاٚ ،يهٌ فتُع خقٛفٝت٘ ٚطضٜكت٘ يف ايتعاٌَ َع قعٛصاتَ٘ ،ضتبط ١بٓعاَ٘
االدتُاع ،ٞنُا عًٓشغ يف ايتعاٌَ َع ساي ١املٛت ،أ ٚاحملعٛصات اؾٓغٚ ١ٝغريُٖا.
َٚع سيو ؾايطابع ايؿضر ٟيًػٚ ١ايطابع اؾُاع ٞؼهُٗا آيٝات ٚأؽهاٍ
َؾرتن ١يف ايتعبري عٔ احملعٛص بأعًٛب ًَطّـ ،مل ٜشنضٖا ايجعاييب بطضٜك١
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َباؽض ،٠يهٔ ميهٔ إٔ ْغتٓتذٗا َٔ األعٝك ١املدتًؿ ١يف نتاب٘ٚ ،أُٖٗا:
 -1ايتعبري عٔ احملعٛص َٔ خالٍ تؾؿري ايزاليٚ :١ايتؾؿري ٖٓا قز ٜه ٕٛساي١
ؾضرٚ ،١ٜقز ٜه ٕٛساي ١ادتُاعَ ١ٝكتقض ٠عً ٢اـاف ،١تعتُز ايشناٚ ٤ايؿطَٓٔ ١
املتًك ٞاملٛدّ٘ إي ٘ٝاـطاب يؿِٗ املضار ََٓ٘ ٖٛٚ ،ا ًْشع٘ يف َا ٜض ٜ٘ٚايجعاييب ،يف قٛي٘:
"ؾؿ ٞقق ١إبضاٖ ِٝعً ٘ٝايغالّ أْ٘ طاص ابٓ٘ إمساع ٌٝعً ٘ٝايغالّ ،ؾٛاؾل
سنٛص ٙغٝبت٘ عٔ املٓظٍ ،ؾتكزَت إي ٘ٝاَضأت٘ٚ ،أخربت٘ عايت٘ ٚمل تعضض عً ٘ٝايكِض،٣
ؾكاٍ هلا قٛي ٞالبين :إّٕ أباى ٜكضأ عًٝو ايغالّٜٚ ،أَضى إٔ تػّٝض عتبتو ،ؾًُا صدع
إمساعٚ ،ٌٝققّت عً ٘ٝاملضأ ٠ايكقٚ ،١أرّت ايضعاي ١طًّكٗا يف ايغاع ،١اَتجاالً ألَض أب،٘ٝ
46
ألٕ قٛي٘ :غري عتبتو ،نٓا ١ٜعٔ طالقٗاٚ ،االعتبزاٍ بٗا"
ؾايتؾؿري ٚقع يف قٛي٘":غّٝض عتبتو" ٜٚبز ٚإّٔ ايغٝام ٖٓا َكتقض عً ٢اـاف١
َٔ املتًكني ،ؾايهالّ ؾ ٘ٝإيػاط دعٌ طٚد ١إبضاٖ ِٝتٓكٌ ايضعاي ١املؾؿض ٠إىل طٚدٗا
ؾهاْت ْتٝذت٘ إٔ طًكٗاٚ ،إٕ ناْت ايعباص ٠ؽا٥ع ١نُا ْك ايجعاييب يف َكبٛؼ عابل،
ؾٗشا ال ٜػري َٔ أَض إٔ يؿع ١ايطالم ٖ ٞيؿع ١ؽٓٝع ١قز مت اعتبزاهلا برتنٝب أيطـ
َُعرب.
 -5نضاٖ ١سنض ايًؿغ تؤر ٟالعتبزاي٘ مبا ٜكضٕ ب٘ َٚا ٜزٍ عً ٘ٝتًطٝؿاً ي٘:
ٖٚشا َا عبّض عٓ٘ ايجعاييب بكٛي٘ ":أعتشغٔ ٚأعتعضف دزاً َا نتب٘ ابٔ ايعُٝز يف
47
ايهٓا ١ٜعٔ سًـ بعض املًٛى بايطالم ٖٛٚ ،قٛي٘ٚ :سًـ ميٓٝاً مسّ ٢ب٘ سضا٥ض".ٙ
ؾايضٚا ١ٜعٔ املًٛى اقتنت تؾشٜب يؿع ١ايطالم ،بكٛي٘ " مسّ ٢سضا٥ض"ٙ
ٚايُٝني املكرتٕ باؿضا٥ض ٖ ٛميني ايطالم ،ؾاعتبزٍ ابٔ ايعُٝز بايًؿغ احملعٛص َا ٜزٍ
عًٜٚ ٘ٝكرتٕ ب٘ يف ايعضف ايًػٚ ٟٛاالدتُاع.ٞ
ٖٚشا َا ميهٔ إٔ ًْشع٘ يف ايتعبري عٔ املهإ ايش ٟتُكن ٢ؾ ٘ٝاؿاد ،١إسا
ؿؿّ  ٖٛٚايبغتإٚ ،املضاح،
تُغتدزّ أيؿاظ تًطٝؿَ ١ٝتعزرٜ ،٠شنض َٓٗا ايجعاييب :ا ُ
48
ٚاـالٚ ،٤املربطٚ ،املتٛمّأٚ ،املٝنأٚ ،٠بٝت اـالٚ ،٤بٝت ايهٓٝـ.
 -5ايتعبري عٔ احملعٛص َٔ خالٍ ايتًُٝح  ٚتضى ايتقضٜح:
نُا ًْشغ عٓز بعض املتأربني ٚايؾعضاٜٛ ٚ ،٤صر ايجعاييب َجاالً عً ٢سيو
أعًٛب األعؾ ٢يف ايتعبري عٔ ايطالم ،عٓزَا قاٍ " :أداصتٓا بٝين ؾإّْو طايكِ٘ "ٚ 49املضار
طٚدت٘ ال داصت٘.
 -2ايتدًك َٔ احملعٛص بشنض مز ،ٙنُا ًْشغ يف املجايني اآلتٝني:
" ملا ٚصر اـرب عً ٢املٓقٛص غضٚز قُز ٚإبضاٖ ِٝابين عبز اهلل بٔ اؿغني بٔ
اؿغٔ بايبقض ٖٛٚ ،٠يف بغتإ ي٘ ببػزارْ ،عض إىل ؽذض ٠ؾكاٍ يًضبٝعَ :ا اعِ ٖشٙ
ايؾذض ٠؟ ؾكاٍ :طاعٜ ١ا أَري املؤَٓنيٚ ،ناْت خالؾاً ،ؾتؿا ٍ٤املٓقٛص بشيوٚ ،عذب َٔ
50
سنا"٘٥
ٚقز ٜه ٕٛايتعبري عٔ احملعٛص بنزّ َٔ ٙباب ايتؿاؤٍ ،أ ٚاالسرتاّ ،أ ٚايتدًك َٔ
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

183

ايتعبري عٔ احملعٛص يف ايًػ ١ايعضب١ٝ

سضزٚ ،قز سنض ايجعاييب أَجً ١عً ٢سيو يف ؾقٌ ايهٓا ١ٜعُّا ُٜتطّٝض َٔ يؿع٘ ،ؾكاٍ:
"ُٜهٓ ٢عٔ ايًزٜؼ بايغًٚ ،ِٝاألعُ ٢بايبقريٚ ،عٔ املًٗه ١باملؿاطٚ ،٠عٔ ًَو املٛت
بأب ٞحيٚ 51"..٢ٝقز عرب عٔ َغٛغات ٖشا االعتعُاٍ ايًػ ٟٛفضاس ١ابٔ قتٝب ١بكٛي٘" :
 َٔٚاملكًٛب إٔ ُٜٛفـ ايؾ ٤ٞبنز فؿت٘ يًتطري ٚايتؿاؤٍ نكٛهلِ يًزٜؼ عً ،ِٝتطرياً
َٔ ايغكِ ٚتؿاؤالً بايغالَٚ ،١يًعطؾإ ْاٌٖ ،أ ٟعٜ ٌٗٓٝعُٜٓ ٕٛضٚ ،٣ٚيًؿالَ ٠ؿاط،٠
أَٓ ٟذاًَٗ ٖٞٚ ٠هٚ 52 "...١قز اعتٓ ٢نجري َٔ عًُا ٤ايعضب ١ٝبٗشا اؾاْب ٚبعنِٗ
دعًٗا مُٔ باب األدٛب ١اؿقٝؿ ،١نُا ؾعٌ ابٔ ق ِٝاؾٛط ١ٜيف نتاب٘" ايطضم
اؿهُٚ ،١ٝمما أٚصر ،ٙقٛي٘ ..." :بعض اـًؿا ٤عأٍ ٚيزٚ ٙيف ٜزَ ٙغٛاىَ ،ا مجع ٖشا ؟
ؾكاٍ :قاعٓو ٜا أَري املؤَٓنيٚ ،مل ٜكٌَ :غاٜٚو" ٚعًل عً ٢سيو بكٛيٖ٘ٚ " :شا َٔ
ايؿضاع ١يف ؼغني ايًؿغ ٖٛٚ ،باب عع ِٝاعتٓ ٢ب٘ األنابض ٚايعًُاٚ ،٤ي٘ ؽٛاٖز
53
نجري ٠يف ايغٓ َٔ ٖٛٚ ١خاف ١ٝايعكٌ ٚايؿطٓ".١
 -2ايتعبري عٔ احملعٛص بشنض سضف َٔ سضٚف ايهًُٜ :١ك ٍٛايجعاييبٜٚ " :هٕٓٛ
54
عٔ ايظْ ١ٝبكٛهلِ :ؽتُ٘ بايظا" .ٟ
 -6ايتعبري عٔ احملعٛص باإلؽاص ٠إىل فؿ َٔ ١فؿاتٜ٘ :ك ٍٛايجعاييبٜ " :زعٕٛ
عًٜ َٔ ٢عار ،ْ٘ٚؾٝكٛي :ٕٛعًّط اهلل عًَ ٘ٝا ال جيرتّٜ ،عٓ ٕٛايغبعٜٚ ،هٓ ٕٛعٔ ايكّٛار
بايٓكٝب" .55
ٚتهجض ٖش ٙايطضٜك ١عٓز ايتعبري عٔ ايزاٚ ٤ايعاٖ ،١ؾُٝكاٍ عٔ األبضل :ايٛمّاح
ٚاألبضـُٜٚ ،56كاٍ عٔ األعُ :٢احملذٛب ،ؾٝكاٍ  :عاـ قذٛباًُٜٚ 57،كاٍ عٔ األعٛص:
املُُتّعٚ 58.تعتُز طضٜك ١سنض ايقؿ ١يف ايتعبري عٔ احملعٛص ،عٓز ايتعبري عٔ ٚفـ
ايعًٌ االدتُاع ،١ٝؾايبدُٜ ٌٝغُّ – ٢نُا ٜشنض ايجعاييب -املكتقزْٚ ،عٝـ املطبخ،
60
ْٚك ٞايكزصٚ 59.ممّا ٜغتعٌُ يف ايتعبري عٔ اإلْغإ ايجك ،ٌٝقٛهلِ :قز أقبٌ ي ٌٝايؾتا٤
يف ايهٓا ١ٜعٔ أْ٘ طٚ ٌٜٛباصر.
 -7اعتبزاٍ ايًؿغ املباؽض ايزاٍ عً ٢اؿُضّ بأيؿاظ ٚتضانٝب غري َباؽض ٠راي١
عً ٢االسرتاّ ٚايًباق ١االدتُاع:١ٝ
ٚاؿُضّ ِٖ أقاصب ايضدٌ َٔ ايٓغا َٔٚ ،٤أَجً ١سيو َا صر ب٘ دعؿض بٔ قُز
عً ٢مخاص ٜ٘ٚبٔ طٛي ٕٛبعز إٔ أٚفا ٙبابٓت٘ قطض ايٓز ،٣ؾكاٍ ٚ ... " :أَّا ايٛرٜع – ١أعظّى
اهلل -ؾٗ ٞمبٓظيَ ١ا اْتكٌ َٔ مشايو إىل ميٓٝو ،مًّٓا َٓا بٗاٚ ،سٝاط ١هلاٚ ،صعا ١ٜملٛرتو
61
ؾٗٝا ".
ؾهّٓ ٢عٔ ايظٚد ١بايٛرٜعٚ ،١يف ٖشا يباق ١ادتُاعٚ ،١ٝإظٗاص ملهاْتٗاٚ ،صعاٜت٘
هلاَٚ ،جٌ ٖشا َأيٛف يف ايًػ ١ايعضبٚ ،١ٝقز عرب ايجعاييب عٔ سيو بكٛي٘ٚ " :نجريًا َا
ُٜهٓ ٢عٔ ايبٓت بايهضميٚ ،١عٔ ايقػري ٠بايضحياْٚ ،١عٔ األّ باؿُضّٚ ٠ايبَضّٚ ، ٠عٔ
األخت بايؾكٝكٚ ،١عٔ ايظٚد ١بهبري ٠ايبٝتٚ ،عٔ اؿُضّ مبٔ ٚصا ٤ايغرتٚ ،عٔ ايظؾاف
62
بتآيـ ايؾٌُ ٚاتّقاٍ اؿبٌ".
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ٚأسٝاْاً ٜه ٕٛاحملعٛص املتعًّل باؿُضّ ألعباب خاف ١تتعًل عغٔ ايتعبري عٓز
كاطب ١س ٟٚايؾإٔ َٔ ايكارٚ ٠املًٛى عٓزٖا ٜقبح سعض بعض املؿضرات َغتشباً
ألعباب بالغٖٚ ،١ٝشا َا تعبّض عٓ٘ ايكق ١اآلتٚ ":١ٝسزثين أب ٛايٓقض قُز بٔ عبز
اؾباص ايعتيب قاٍ :ملا تٛؾٝت ٚايز ٠األَري ايضم ٢أب ٞايكاعِ ْٛح بٔ َٓقٛص ،استاز خايٞ
أب ٛايٓقض ايعتيب إىل َهاتب ١اؿنض ٠يف ايتعظ ١ٜعٓٗا ،ؾًِ ٜضتضِ يؿع ١األّ ٚايٛايز ٠يف
سِنضٖا ،ؾهتب نتاباً قاٍ يف ؾقٌ َٓ٘ ٚ :قز قضع األمساعَ ْؿٛسُ قنا ٤اهلل ؾ ُٔٝنإ
نتّاب
ايبٝتُ املعُٛص ببكاٗ٥ا َقعزَ ايزعٛات املكبٛيَٗٚ ،١بطَ ايربنات املأَٛي ،١ؾاصتناُ ٙ
63
اؿنضٚ ،٠ؼؿّع" .ٙٛ
ؾًؿع( ١مل ٜضتضِ) ايٛاصر ٠يف املكبٛؼ راي ١عً ٢سعض خال يًؿعيت ( األّ
ٚايٛايز )٠يف عٝام خطاب املًٛى ٚاألَضاٚ ٤اعتبزاهلا مبا ٜه ٕٛأيٝل ادتُاعٝا عٓز
كاطبتِٗ ،ؾاالعتبزاٍ ٖٓا نإ ألعباب بالغٖٚ ،١ٝشا َا ًْشغ أثض ٙيف َتًكٞ
اـطاب يف ْٗا ١ٜاملكبٛؼ.
 -8تضى ايًؿغ املُتطَّٝض َٔ سنض ٙإىل َا ٖ ٛأخـّ ٚقعاً َٖٓ٘ٚ ،شا َا ٜعٗض دًٝاً
عٓز ايهٓاٜات عٔ احملعٛصات املتعًك ١باملٛت ٚاملضض َٚا خياف َٓ٘ اإلْغإ َٔٚ :أَجً١
سيو ْأخش َا أٚصر ٙايجعاييب عُّا ٜزٍ عً ٢املٛت يف نتاب" :٘ٝايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض"،
"ٚؼغني ايكبٝح ٚتكبٝح اؿغٔ":
" َٔٚأسغٔ نٓاٜات ايقاسبٚ ،أب ٞإعشام ايقابٚ ،ٞغريُٖا َٔ ايبًػا ٤عٔ
سنض َٛت املًٛى ٚاألدًٚ ١ايضؤعا ٤قٛهلِ :اْكنت أٜاَ٘ ،اعتأثض اهلل ب٘ .خاْ٘ عُض .ٙمل
تغُح ايٓٛا٥ب بايتذايف عٔ َٗذت٘ .أداب راع ٞصبْ٘ .ؿش قنا ٤اهلل ؾ .٘ٝؿل بايغبٌٝ
اييت ال اسرتاط َٓٗا .اْتكٌ إىل دٛاص صب٘ .رعا ٙاهلل ؾأداب رعاٚ ٙيبْ ٢زاْ .ٙكً٘ اهلل إىل راص
صمٛاْ٘ ٚقٌ غؿضاْ٘ .اْكًب إىل نضاَ ١اهلل ٚعؿ .ٙٛنتب ي٘ ععار ٠احملتنضٚ ،أؾن٢
ب٘ األَض إىل األدٌ املٓتعض .طضق٘ طاصم املكزاصٚ ،اختاص اهلل عظي٘ بٓكً٘ َٔ راص ايبٛاص إىل
65
راص ايكضاصٜٚ 64".هّٓ ٕٛعٔ ايكرب بايرتبٚ ،١املنذعٚ ،املضقزٚ ،املؾٗز.
 -11ايتشضُّط َٔ سنض ايؿٛاسؿ ايغدٝؿ ١بايهٓا ١ٜايًطٝؿٚ ،١إبزاٍ َا ٜؿشُؿ
سنض ٙيف األمساع مبا ال ٜٓب ٛعٔ ايطباعٖٓٚ ،66ا تكتن ٞايًٝاق ١االدتُاع ١ٝإخؿا ٤ايًؿغ
ايقضٜح ٚاعتُار اجملاط يف ايتعبري عٓ٘ ،ؾٝهجُض اعتدزاّ األيؿاظ غري املٛمٛع ١يًُشعٛص
يف األفٌ ايًػ ٟٛيًتعبري عٖٓ٘ٚ ،ش ٙتهجض يف األيؿاظ اؾٓغٚ ،١ٝاؾز ٍٚاألتْ ٞقٓـ
ؾَ ٘ٝا أٚصر ٙايجعاييب َٔ َؿضرات قعٛص ٠يف ٖشا اؿكٌ:
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ايًؿغ احملعٛص ايًؿغ املًُطّـ
اؿكٌ
املكبٍٛ
ايزالي ٞيًؿغ ( َا ُٜؿنٌ
االعتػٓا ٤عٓ٘) ادتُاعٝاً(أٚ
احملعٛص
ايرتنٝب أٚ
ايعباص)٠
(املُغتشغَٔ)

اؾٓػ
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فاسب ايًؿغ
املًطـ

فؿش١
ٚصٚر ٙيف
ايهتاب

ايزبض

قاؽّٗٔ

ايضع( ٍٛل)

51

عٛص ٠املضأ٠

ايؿضز

ايٓهاح

ايعُغ١ًٝ

ايكضإٓ
ايهضِٜ
ايضع( ٍٛل)

51

ايؿضز أ ٚايزُّبض

َطاَري اهل٣ٛ

ايعٛص٠

َا بني صدً٘ٝ

صاؽز بٔ
إعشام ايهاتب
ايضع( ٍٛل)

عٛص ٠ايضدٌ

ايبًبً١

عٛص ٠ايضدٌ

دًز عُري٠
ٚعُري٠
ايكنٝب

عبز ايعظٜظ
ايغٛعٞ
فٍٗٛ

عٛص ٠ايضدٌ

ايطَٛاص

67

عٛص ٠ايضدٌ
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ؽاعض ٜزع ٢أبٛ
ْعاَ١
رعبٌ اـظاعٞ

56

عٛص ٠ايضدٌ

بعض غالَ٘

ابٔ ايضَٞٚ

56

عٛص ٠ايضدٌ

إَاّ هلٟٛ

عٛص ٠ايضدٌ

َظاصٜب ايبٍٛ

عٛص ٠ايضدٌ

َؿتاح ايًش٠

أبٛايؿتح
ايبغيت
َُدٓح َٔ
املز١ٜٓ
بعض اجملإ

57-56

57

عٛص ٠ايضدٌ

َؿتاح اهلل

فٍٗٛ
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ايطٗاص٠
ٚايعؿ١

ايؾٗ٠ٛ
ٚايٓهاح
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عؿٝـ ايؿضز

عؿٝـ اإلطاص

فٍٗٛ

58

عؿٝـ ايؿضز

طاٖض ايشٌٜ

فٍٗٛ

58

عؿ ١ايؿضز

نضاّ املنادع

ايٓهاح

(أؾن ٢بعنهِ
إىل بعض)
(تػؾّاٖا)

ايٓهاح

ٔ يباؼ يهِ
(ٖ ّ
ٚأْتِ يباؼ
هلّٔ)
( باؽض)ّٖٔٚ

ايؾاعض طٜار٠
بٔ طٜز
ايكضإٓ
68
ايهضِٜ
ايكضإٓ
69
ايهضِٜ
ايكضإٓ
70
ايهضِٜ

58

ايٓهاح

ايٓهاح

ايكضإٓ
ايهضِٜ
( ؾُا اعتُتعتِ ايكضإٓ
72
ايهضِٜ
ب٘ َّٓٗٔ)
ايكضإٓ
( صاٚرتين عٔ
73
ايهضِٜ
ْؿغٗا)
طعظع ١ايغضٜض اَضأ ٠يف عٗز
عُض صم ٞاهلل
عٓ٘
أب ٛعجُإ
ت ايؿضؼ
فضّ ِ
اـايزٟ
محك ؼُٝقًا سنضٙ
األطٖض ٟيف
تٗشٜب ايًػ١
74
فٍٗٛ
َايه١ٝ
71

ايٓهاح
ايٓهاح
ايٓهاح ايعٓٝـ
ايٓهاح

اؾتناض
ايعشص٠
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58
59
59
59
59
59
55
55
56

إسا أت ٢ايضدٌ
املضأ ٠يف غري
َأتاٖا
اؾاص١ٜ
املتٗ ١٦ٝيشيو
(غري املأت)٢
ض ايعشص٠
ؾ ّ

ثكب ايًؤيؤ

بؾاص بٔ بضر

57

ؾضّ ايعشص٠

ثكب ايزصّ

أب ٛايعال٤
األعزٟ

57

ايعزر ايضابع 7102

56

ايزصاعات ايًػٚ ١ٜٛايٓكز١ٜ

رصاعات عضب١ٝ

187

ايتعبري عٔ احملعٛص يف ايًػ ١ايعضب١ٝ

ٚايقاسب بٔ
عبار
أب ٛايؿنٌ
املٝهايٞ
محار عذضر

58

فٍٗٛ

21

فٍٗٛ

25

فٗٛي١

22

اـتإ

اـتإ

ايطٗض ٚايتطٗري فٍٗٛ

25

ايًٛاط

ايًٛاط

ايعًل ،75املطبٛع ،فٍٗٛ
ٚاملعاؽض،
ٚاملٛاعٞ
َٔ َهضٙٚ
ؾالٕ جيٝب
املنطض إسا رعا ٙاالقتباؼ َٔ
ايكضإٓ
ؾالٕ َٔ ايباب ١ابٔ طباطبا

27

ض ايعشص٠
ؾ ّ

ؾننت
ايقزف
ؾتشٓا اؿقٔ

ايعشص٠

عشصا٤

اؿٝض

اؿٝض

اؿٌَُ

اؿٌُ

ؾالٕ غامت
صبٗا
يٝػ جيٛط هلا
إٔ تكضأ ايكضإٓ
ْؿخ ايبطٔ

ض ايعشص٠
ؾ ّ

ايًٛاط
ايًٛاط
ايًٛاط
ايًٛاط
ايًٛاط
ايًٛاط
ايًٛاط
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ؾالٕ يف ؽضط
حي ٢ٝبٔ
76
أنجِ
ٜبشص ايٓغٌ بٗا
77
يف ايغباذ
ؾالٕ ُٜؤثض فٝز
ايبَضِّ عً ٢فٝز
ايبشض
ؾالٕ ٜكٍٛ
بايعباٚ ٤ال
ٜك ٍٛبايغُو
ؾالٕ حيب
اؿُالٕ
ٜٚبػض ايٓعاز
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27
27

ايطربٟ

27

ايغضٟ
املٛفًٞ
فٍٗٛ

69
75

فٍٗٛ

75

أبْٛ ٛاؼ

75
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ايًٛاط
ايًٛاط
ٜك ٍٛبايقػاص
ر ٕٚايهباص
املدٓح

ايتعبري عٔ احملعٛص يف ايًػ ١ايعضب١ٝ

فٍٗٛ

ؾالٕ مي ٌٝإىل
َٔ ال حيٝض
ٚال ٜبٝض
ؾالٕ ٜهتب يف فٍٗٛ
ايعٗٛص
فٍٗٛ
ؾالٕ ُٜؤثض
ايغداٍ عً٢
ايهباـ
ايؾارٕ األنشٌ ععٝز بٔ محٝز

75
75
72
61

اـامتٚ ١ايٓتا٥ر:
ٚيف خامت ١عجٓا ميهٔ إٔ ْغذٌ ايٓتا٥ر اآلت:١ٝ
 -1إٕ ايجعاييب يف نتاب٘ املزصٚؼ صنّظ عً ٢احملعٛص ٚاعتعٌُ َقطًشات بز١ًٜ
راي ١عً ٘ٝتتُجٌ مبقطًح ايهٓاَٚ ١ٜقطًح ايتعضٜضٚ ،تعز رصاعت٘ صا٥ز ٠يف فاٍ
رصؼ اؿعض ايًػ ٟٛيف إطاص ٙاالدتُاعَ ٖٛٚ ،ٞا أُطًل عً ٘ٝسزٜجاً ايًػٜٛات
االدتُاع.١ٝ
 -5إٕ تأٌَ األَجً ١اييت أٚصرٖا ايجعاييب يف نتاب٘ تزٍ عً ٢إرصان٘ أعباب اؿعض
ٚ ،طضم ايتعبري عٓٗاٚ ،إٕ مل ٜغُٗا بطضٜكَٗٓ ١ذَ ١ٝباؽض.٠
 -5إٕ رصاع ١نتاب ايجعاييب ٚايهتب األخض ٣اييت ميهٔ إٔ تٓزصز يف ايباب سات٘
ميهٔ إٔ تعزّ خط ٠ٛأٚىل ٚمضٚص ١ٜباػا ٙفٓاعَ ١عذِ يػ ٟٛيًُشعٛصات يف ايًػ١
ايعضبٚ ١ٝطضم ايتًطـ يف ايتعبري عٓٗا ،إس ميهٔ إٔ ٜغز ٖش ٙاملعذِ ايكقٛص يف داْب
ايزصاع ١االدتُاع ١ٝيًػ ١ايعضب ،١ٝباعتُار َقطًشات راي ١عًٖ ٢شا اؾاْب تُؾضح يف
َكزَت٘ تعرب عٔ اؾاْب االدتُاعٚ ٞتغاعز يف دٛاْب عزٜزَٗٓ ٠ا تعً ِٝايًػ١
ايعضب ١ٝيًٓاطكني بػريٖآٖٚ ،ا ميهٔ اعتعُاٍ َقطًشات راي ١عًٖ ٢شا اؾاْب تٛمع
بعز نٌ ايهًُات يف املعذِ َٔ َجٌ :قعٛصُٜٓ ،قح باعتبزاي٘ يف ايتٛافٌَ ،غتعٌُ،
ْارصَٗ ،ذٛصَٝ ،ت ،قزَ ،ِٜعافض ".. ،ؾٝتذّٓب املُتعًِِّ ايكارّ َٔ خاصز ٖش ٙاملٓع١َٛ
ايًػ ١ٜٛاعتدزاّ األيؿاظ يف غري َٛمعٗا ايقشٝح ٜٚرتى غري املغتعٌُٜٚ ،عضف
األيؿاظ ايزاي ١عً ٢يباقٚ ١تأرب ٜٚتذٓب األيؿاظ احملعٛص ٠ادتُاعٝاًَ .ع اإلؽاص ٠إىل
أْ٘ َٔ األؾنٌ فٓاعَ ١عادِ َتدقق ١يًتًطـ ٚاحملعٛص نُا ؾعًت ايًػات
األخض.٣
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اؿٛاؽ:ٞ
 -1تضدِ نُاٍ بؾضٖشا املقطًح  Euphemismمبقطًح ( سغٔ ايتعبري) اْعض :رٚص ايهًُ ١يف
ايًػ ،١تض :نُاٍ بؾضٚ ،196:تضمج٘ نض ِٜطن ٞسغاّ ايز ٜٔمبقطًح ( ؼغني ايًؿغ) اْعض:
احملعٛصات ايًػٚ ، 17 :١ٜٛتضمج٘ أمحز كتاص عُض مبقطًح (ايتًطـ) ،اْعض :عًِ ايزالي521 :١
 -2يف فاٍ رصاع ١احملعٛص ميهٔ ايٓعض يف قاَ ١ُ٥قارص َٚضادع ٖشا ايبشح ،أَا عً ٢فعٝز رصاع١
ايتًطـ ،ؾكزَت بعض اؾٗٛر ايطٝبٚ ١يهٓٗا غري ناؾَٗٓ ،١ٝا رصاع ١قُز صدب ايٛطٜض يف
عج٘ " :فٛص ايغًٛى ايهالَ ٞيف ْقٛل األرب ايكنا ٞ٥رصاع ١يف م ٤ٛعًِ ايًػ ١االدتُاع"ٞ
عح َٓؾٛص يف فً ١ؾًٛٝيٛد ،ٞنً ١ٝاأليغٔ ،داَع ١عني مشػ ،ايعزر.5115 ،ْٜ٘ٝٛ ، XL :
ٚرصاع ١قُز عًُٝإ ايعبز يف نتاب٘ ( ايٓك ٚاـطاب ٚاالتقاٍ" املٓؾٛص عاّ ٚ 5112قز رصؼ
ايتً طـ يف ايؿقٌ ايضابعٚ.قزَت ايباسج ١عٗري إبضاٖ ِٝقُز سغني صعاي ١رنتٛصا ٙيف نً١ٝ
األيغٔ داَع ١عني مشػ عاّ  5111عٓٛاْٗا " :فٛص ايتًطـ يف األسارٜح ايٓب ١ٜٛبقشٝح
ايبداص. "ٟ
َٗٓ -3ا عً ٢عب ٌٝاملجاٍ:
- Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk, HUGH RAWSON, Crown
Publishers, Inc. New York
- Dictionary of Euphemisms R. W. HOLDER ,published by Oxford University Press
Inc , New York

 َٔ -4تًو ايزصاعات اييت اطًعٓا عًٗٝا عً ٢عب ٌٝايتُج:ٌٝ
يف فاٍ ايتًطـ يف يػ ١االقتقار:
Doublespeak and Euphemisms in Business English ,POP ANAMARIA MIRABELA
,University of Oradea Faculty of Economic

ٚيف فاٍ ايتًطـ يف احملعٛصات اؾٓغ:١ٝ
?- Sexually Explicit Euphemism in Martin Amis,s Yellow Dog. Mitigation or Offence
ELIECER CRESPO FERNANDES , University of Alicante ,miscellanea : a journal of
English and American studies 33 (2006):pp.11-ISSN: 1137-6368

ٚيف فاٍ ايتعًٚ ِٝايتًطـ
- Corpus Analysis of English Euphemism in College English (3),MEIHUA
No. 8; 2013 ,ISSN

6,

WANG1,English Language Teaching ; Vol.

E-ISSN 1916-4750 ,published by Canadian Center of

1916-4742

science and Education
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 -5املربر :ايهاٌَ822 /5 :
ْ -6ؿغ٘827-826 /5 :
 -7ابٔ ؾاصؼ :ايقاسيب259 :
 -8أبٖ ٛالٍ ايعغهض :ٟنتاب ايقٓاعتني257 :
 -9اعتدزّ َضار ناٌَ َقطًح احملعٛص ،اْعض :رالي ١األيؿاظ ايعضبٚ ١ٝتطٛصٖاٚ ،57 :اعتدزّ ْاٜـ
خضَا َقطًح ايهالّ احملعٛص ادتُاعٝاً ،اْعض :أمٛا ٤عً ٢ايزصاعات ايًػ ١ٜٛاملعافضٚ ،522 :٠قز
اعتدزّ عً ٞايكامسَ ٞقطًش ٞاملغتٗذٔ ٚاحملعٛص َعاً ،اْعض عجَ٘ :اسا ْتٛخ ٢يف املعذِ
ايعضب ٞيًٓاطكني بايًػات األخض ،٣فً ١ايًغإ ايعضبٚ ،112 :ٞقز اعتدزّ نض ِٜطنٞ
سغاّ ايزَ ٜٔقطًح احملعٛصات ايًػٚ ١ٜٛاملغتٗذٔ ،اْعض عٓٛإ نتاب٘ :احملعٛصات ايًػ،١ٜٛ
رصاع ١رالي ١ٝيًُغتٗذٔ ٚاحملغٔ َٔ األيؿاظ
 -10اعتدزّ قُٛر ايغعضإ َقطً ٞايهالّ احملضّ ٚايهالّ غري ايال٥ل ،اْعض :ايًػٚ ١اجملتُع ،صأٟ
َٗٓٚرٚ ، 156 :قز اعتدزَت عً ١ٝعظت عٝار َقطًح احملضّ ،يف نتابٗا َعذِ املقطًشات
ايًػٚ ١ٜٛاألرب125 :١ٝ
 -11اعتدزّ سانِ َايو يعٝيب َقطًش ٞايالَغاؼ ٚؼض ِٜاملؿضرات ،اْعض :ايرتارف يف ايًػ:١
ٚ ،112اعتدزّ صَنإ عبز ايتٛاب َقطًش ٞايالَغاؼ ٚاؿعض يف تضمجَ ١قطًح ، taboo
اْعضنتاب٘ :ؾق ٍٛيف ؾك٘ ايًػٚ ،522 :١نتاب٘ :ايتطٛص ايًػَ ، ٟٛعاٖضٚ ٙعًً٘ ٚقٛاْ،152 :٘ٓٝ
ٚتضمج٘ نُاٍ بؾض باملقطًشني ْؿغُٗا (ايالَغاؼ ٚاؿعض) يف تضمج ١نتاب أٚملإ ،اْعض:
عتٝؿٔ أٚملإ  :رٚص ايهًُ ١يف ايًػ ،١تض :نُاٍ بؾضٚ ،19 :نشيو اعتدزّ أمحز كتاص
عُضَقطًح ايالَغاؼ يف ايتعبري عٔ احملعٛص ٚيف تضمجت٘ عٔ اإلْهًٝظ ،١ٜاْعض :عًِ ايزالي:١
521
 -12اعتدزَ٘ عبز ايكارص أب ٛؽضٜؿ٘ ٚصؾاق٘ ،اْعض :عًِ ايزاليٚ ١املعذِ ايعضب ،ٞراص ايؿهض ،عُإ:1989 ،
68
 -13اْعض :ايجعاييب :ؾك٘ ايًػٚ ١عض ايعضب ،١ٝتح :عًُٝإ عً ِٝايبٛاب ،راص اؿهُ ،١رَؾل ،ط255 :1989 ،5
 -14اْعض ايجعاييب :ؼغني ايكبٝحٚ ،تكبٝح اؿغٔ ،تح :ؽانض ايعاؽٛصَٓ ،ؾٛصات ٚطاص ٠األٚقاف
ٚايؾؤ ٕٚايز ،١ٜٝٓبػزار ،ط 1981 ،1ؾقٌ ؼغني املكابح بايهٓاٜات
 -15ايهٓا ١ٜيف افطالح ايبالغٝني يؿغ أطبل ٚأصٜز ب٘ الطّ َعٓا ٙاؿكٝكَ ،ٞع قض ١ٜٓال متٓع َٔ
إصار ٠املعٓ ٢األفًَ ٞع املعٓ ٢املضار ،اْعض :عضٚؼ األؾضاح يف ؽضح تًدٝك املؿتاح يبٗا ٤ايزٜٔ
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ايغبه ( ،ٞمُٔ ؽضٚح ايتًدٝك)  ،راص ايغضٚص ،بريٚت ،بالٚ .557 :اْعض املٓٗاز ايٛامح يف
ايبالغ ،١ساَز عَ ،ْٞٛطبع ١كُٝض ،ايكاٖض ،٠ط159 :1965 ،2
 -16ايجعاييب ،ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض2 :
ْ -17ؿغ٘165 :
 -18ايتعضٜض مز ايتقضٜح ٖٛٚ ،إٔ تشنض ؽ٦ٝاً  ،يتزٍ ب٘ عً ٢ؽ ٤ٞمل تشنض ،ٙيتؿق ٌٝأنجض اْعض:
ايطضاط املتنُٔ ألعضاص ايبالغٚ ١عً ّٛسكا٥ل اإلعذاط ،يًعً ٟٛايُٝين ،راص ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت،
581 /1 :1981
 -19ايجعاييب ،ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض167 :
ْ -20ؿغ٘52 :
ْ -21ؿغ٘22:
ْ -22ؿغ٘76 :
ْ -23ؿغ٘152 :
ْ -24ؿغ٘52 :
 -25ايغابل ْؿغ٘2 :
ْ -26ؿغ٘ 51 :
ْ -27ؿغ٘ :ايقؿش ١ساتٗا
 -28ايغابل ْؿغ٘167 :
ْ -29ؿغ٘55 :
 -30أمحز كتاص عُض  :عًِ ايزالي559 :١
 -31عبز ايػؿاص ساَز ٖالٍ :عًِ ايًػ ١بني ايكزٚ ِٜاؿزٜح165 - 161 :
 -32ايجعاييب :ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض2 :
 -33ايغابل ْؿغ٘7 :
ْ -34ؿغٜ٘ ، 9 :تػ :ُٕٛٝايتػ ِٝأال ٜه ٕٛاألَض ٚامشاًَ .جٌ ايػ ِٝايش ٟحيذب ايؾُػ.
ْ -35ؿغ٘ 19 :
ْ -36ؿغ٘ :ايقؿش ١ساتٗا
ْ -37ؿغ٘ :ايقؿش ١ساتٗا
ْ -38ؿغ٘51 :
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ْ -39ؿغ٘ :ايقؿش ١ايغابك ١ساتٗا
ْ -40ؿغ٘ :ايقؿش ١ساتٗا
 -41ايغابل ْؿغ٘ :ايقؿش ١ايغابك ١ساتٗا
ْ -42ؿغ٘11 :
ْ -43ؿغ٘71 :
ْ -44ؿغ٘62 :
 -45ايغابل ْؿغ٘128 :
 -46ايغابل ْؿغ٘11 :
ْ -47ؿغ٘15 :
ْ -48ؿغ٘88 -87 :
ْ -49ؿغ٘15 :
 -50ايغابل ْؿغ٘127 :
ْ -51ؿغ٘127 :
 -52ابٔ قتٝب :١تأَ ٌٜٚؾهٌ ايكضإٓ182 :
 -53ابٔ ق ِٝاؾٛط :١ٜايطضم اؿهُ ١ٝيف ايغٝاع ١ايؾضع25 :١ٝ
 -54ايجعاييب ،ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض162 :
ْ -55ؿغ٘ :ايقؿش ١ايغابك ١ساتٗا.
ْ -56ؿغ٘99 :
ْ -57ؿغ٘111 :
ْ -58ؿغ٘115 :
 -59ايغابل ْؿغ٘115 :
ْ -60ؿغ٘95 :
ْ -61ؿغ٘16 :
ْ -62ؿغ٘17 :
ْ -63ؿغ٘ :ايقؿش ١ايغابك ١ساتٗا.
 -64ايجعاييب :ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜضٚ ،159 :اْعض :ؼغني ايكبٝح ٚتكبٝح اؿغٔ :ؾقٌ ؼغني املكابح
بايهٓاٜات
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ْ -65ؿغ٘.121 :
ٖٓٚا ْؾري إىل عح َِٗ أدضت٘ ايزنتٛص ٠عًُ ٢سزار عٓٛاْ٘ :ايتعبري عٔ املٛت قاصْت ؾ ٘ٝايتعبري
عٔ املٛت يف ايًػ ١اإلْهًٝظٚ ١ٜايتعبري عٔ املٛت يف ايعضب:١ٝ
Euphemising Death. Dr. Salma Haddad, Damascus University Journal, Vol.25 No.1+2,
)2009:( 41 -59
 -66ايعباص ٠يًكام ٞاؾضداْ ،ٞاْعض املٓتدب َٔ نٓاٜات األرباٚ ٤إؽاصات ايبًػا2 :٤
 -67أٚصر ايجعاييب ؽٛاٖز قضآْ ١ٝهلشا االعتدزاّ ،اْعض :عٛص( ٠املؤَٓٚ ،2 :)ٕٛعٛص ٠املعاصزٚ ،59 :عٛص٠
ايتشضٚ ،15 :ِٜاْعض ايجعاييب ،ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض51 :
 -68اْعض :ايٓغا51 :٤
 -69اْعض :األعضاف189 :
 -70اْعض :ايبكض187 :٠
 -71اْعض :ايبكض187 :٠
 -72اْعض :ايٓغا52 :٤
 -73اْعضٜٛ :عـ56 :
 -74ملا ُٜض ٣ٚعٔ َايو بٔ أْػ َٔ إباس ١سيو ،اْعض ايجعاييب :ايهٓاٚ ١ٜايتعضٜض56 :
 -75ايعًل عٓز ايالط ١نٓا ١ٜعٔ املؤادض٠
َ ٖٛٚ -76ؾٗٛص يف ايًٛاط١
 -77نٓ ٢عٔ ايًٛاط بايبشص يف عباذ ال ٜٓبت
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دراسات عربية

دىيا املرأة :مع أميية وغوري وأخواتهنا
د .حمند عفاٌ
املرأة واىعكاساتها يف الرواية العربية
د .أخرت عامل
إطاللة على املشهد الروائي اليشائي واليشوي يف فلشطني
د .خملص الرمحً
االستشراق واحلوار احلضاري يف الرواية العربية ما بعد االستعنار
حمند سليه
الواقعية يف قصص مسرية عزّاو
حية بيخاٌ
إطاللة على صخافة األطفال
حمند حمبوب عامل
الشيخ عزيز ضياء :حياته وأعناله األدبية
عبداحلكيه
مصطفى حمنود :ثقافته وأدبه
معراج أمحد
إسهامات اليواب صديق حشً خاٌ يف اللغة العربية وآدابها
حمند أمحد عبد اهلل
اللغة العربية وحتديات العصر احلاضر يف ظل العوملة
جتنل حق
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ر .قُز عؿإ

sheikhaffan@gmail.com

املضأ ٠بقؿتٗا عٓقضا سٜٛٝا ٫طَا يًُذتُع اإلْغاْ ٞناْت  ٫بز إٔ تؾػٌ
ُٖ ّٛايهاتبني :لٝب قؿٛظ ًَٚو صاز آْٓزٚ ،ت٪ثّض يف اٖتُاَاتُٗاٚ ،ترتى ظ٬هلا
عً ٢نتاباتُٗآٖ َٔٚ .ا ْض ٣املضأ ٠تتذً ٢يف َعاٖض ؽتٚ ٢فٛص َتٓٛعٚ ١يف عزر
نبري يف رْٝاُٖا ا٭ربٚ ١ٝايؿهضٖ .١ٜشا فشٝح إٔ ايهاتبني ٜٗ ٫تُإ اٖتُاّ َتدقك
مبٛمٛع املضأَ ،٠ج ٬بعضض سٝاتٗا ٚقناٜاٖا َٚعاْاتٗا ٚؽْٗٚ٪ا نُٛمٛعات ٚتُٝات
أعاعٖٚ ،١ٝشا ٜقزم بٛد٘ خال عً ٢لٝب قؿٛظ ،عٝح إْٓا لز يز ٣آْٓز عً٢
ا٭قٌ صٚا ١ٜنتبٗا بزاؾع ايٓٗٛض باملضأٚ ٠ؼضٜضٖاٚ ،قزّ ؾٗٝا سًُ٘ يًُضأ ٠املجاي ١ٝيف
ايعضٚف ا٫دتُاع ١ٝاملتػري ،٠بُٓٝا  ٫لز يز ٣قؿٛظ صٚا ١ٜعًٖ ٢شا ايُٓطٚ .يهين
ٖٓا  ٫أخٛض يف املٛمٛع إ ٫بايكزص ايشٜ ٟغاعز يف إبضاط فٛص ايك ِٝا٫دتُاع.١ٝ
َض اجملتُع اهلٓزٚ ٟاملقض ٟنُٖ٬ا مبضسً ١ا٫ستهاى ٚايتؿاعٌ َع ا٭ؾهاص
ٚاٯراب ايٛاؾز َٔ ٠ايػضبٚ ،تأثضا بٗا يف مجٝع فا٫ت اؿٝاٚ ٠ؽْٗٚ٪اٚ ..إٕ اؿٝا٠
اؾزٜز ٠املتؾهً ١بكُٗٝا اـاف ١أثضت يف اؿٝا ٠احملً ١ٝسات ايك ِٝاملدتًؿ ١املغتكً،١
ْٚؾأ فضاع قُ ّٛبني ايتذزٜز ٚايتكًٝزٚ ،لٝب ٚآْٓز ْؾآ يف ظٌ ٖشا ايقضاعٚ ،عهِ
رصاعتُٗا اييت مجعت بني ايجكاؾتني ،ايؾضقٚ ١ٝايػضب ،١ٝأفبشت هلُا ق ِٝؾهض ١ٜخاف١
بُٗا َٔٚ ،ثِ إُْٗا ٜضٜإ إىل فُتعُٗا َٓطًكني َٔ ٖش ٙا٭ؾهاص املهتغبٚ ،١عٓزَا
ٜؿهضإ يف فتُعُٗا ،هزاْ٘ فتُعا ٜٛ ٫اؾل ٚقُُٗٝا ٚصٚاُٖا .اجملتُع املقضٟ
فتُع "إع "َٞ٬بقؿ ١نَ ٕٛععِ عهاْ٘ َٔ املغًُنيٚ ،لٝب قؿٛظ ناتب
َغًِٚ ،يٓؾأت٘ يف عاَ ١ً٥غًُ ١عُٝل ايقً ١مبذتُع٘ ،ؾعٓزَا ٜقٛص فتُع٘ ٫
ٜغتطٝع إٔ ٜتدً ٢بٛع َ٘ٓ ٞأ ٚبزٚ ٕٚع ٞعٔ قٝط٘ٚ ،نشيو اجملتُع اهلٓزٟ
فتُع س ٚأيٛإ ٚخقا٥ك َتٓٛعٚ ،١يهٔ آْٓز عهِ ْؾأت٘ ٚثكاؾت٘ ٜقٛص عً ٢ا٭غًب
اجملتُع اهلٓزٚعٖٚ ،ٞشا ٖ ٛايؿضم ايب ّٔٝبني اجملتُعني ،ن ٕٛأسزُٖا ؽب٘ إعَٞ٬
ٚاٯخض ؽب٘ ٖٓزٚعٚ ،ٞيهٔ مما ٜبز ٚإٔ  ٫ع٬ق ١يًُذتُعني بضٚح ايزٚ ٜٔدٖٛضٙ
عٛا ٤نإ اإلع ّ٬أ ٚاهلٓزٚع ١ٝأيبت ،١أعين أْٓا يْ ٛعضْا إىل اجملُتعني َٔ ٚدْٗ ١عض
تعاي ِٝاإلعٚ ّ٬تعاي ِٝاهلٓزٚع ١ٝاؿكٝك ،١ٝيٛدزْا ٖ ٠ٛعشٝك ١بني َا تتطًب ايكِٝ
ايزَٚ ١ٜٝٓا تٛدز يف اجملتُع َٔ أعُاٍ ٚمماصعاتٚ ،عًٖ ٢شا مل تهٔ املضأ ٠تتُتع
باملهاْ ١ايت ٢أقضت بٗا ايك ِٝايزٚ ١ٜٝٓاإلْغاْ ١ٝا٭عاعٚ ،١ٝناْت أنجض ا٭سٝإ
 أعتاس َغاعز يف داَع ١صادٛص ١ٜ٫ٚ ٟداَٚ ٛنؾُري ،اهلٓز.
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تتعضض ي٬مطٗار ٚاَ٫تٗإ نُا ناْت أرا ٠يشٚ ٠اعتُتاعٚ .عً ٢ا٭قٌ ٖشا َا ٜعٗض
بعز رصاع ١صٚاٜات آْٓز ٚقؿٛظ.

لٝب قؿٛظ ٚاملضأ:٠
"تؾػٌ املضأ ٠سٝظا نبريا يف أرب لٝب قؿٛظٚ ،تتٓٛع فٛص ٖش ٙاملضأ ٠بتٓٛع
أرٚاصٖا؛ ؾٗ ٞا٭ّ ايت ٢تتشٌُ يف فرب ٚفُت َٔ أدٌ أبٓاٗ٥ا ٢ٖٚ .ايظٚد ١ايٛؾ١ٝ
تعاٌَ طٚدٗا نٓقـ إي٘ ٢ٖٚ .أٜنا ،ا٭ختٚ ،اؿبٝبٚ ،١ايعؾٝكٚ ،١ايظَٚ ،١ًٝايبػ..٢
عً ٢أْٗا ،يف َععِ ٖش ٙا٭رٚاص ٫ ،تعز ٚايزٚص املٓٛط بٗا يف اؿٝا ،٠نُا
ٜتقٛص ٙلٝب قؿٛظ نضدٌ ؽضقٜ ،٢زصى إٔ طَاّ املبارص ٠يف ٜز ايضدٌ راُ٥اٚ ،إٔ
املضأ ٫ ٠تتشضى إ ٫عً ٢اعتشٝا ٤ؽزٜز ،غاٜت٘ إٔ تغتذٝب يًضدٌ.
ْٚؿػ ايهٜٓ ّ٬طبل عً ٢أرب ًَو صاز آْٓز.
يف صر ع٪اٍ:
ـ َا ٖ ٛعً ٢ايتشزٜز ،رٚص املضأ ٠يف سٝاتو ٚأربو؟
ـ يعً٘ ٜتذاٚط أ ٣ؼزٜز ،ؾٗ َٔ ٢عٓافض ٙايزا ١ُ٥٭ْ٘  ٫ميهٔ تقٛص سٝا٠
ؽً َٔ ٛاَضأ .٠يشيو ت٪ر ٟرٚصا يف نٌ صٚا ١ٜأ ٚققٚ ٢ٖٚ ،١صا ٤بشص ٠امل٪يـ مبا ٖ٢
َضبَٚ ١ٝضؽز ٢ٖٚ ،٠قضن ١قًب امل٪يـ باؿب ٚاإلهلاّ ٢ٖٚ ،ايغعار ٠ايت ٢وًِ بٗا
ٚصا ٤نٌ ْعاّ.
 ٚيعٌ أسؿٌ عاعات امل٪يـ بايٓؾاط ٚايتذً ٢ٖ ٞتًو ايتٜ ٢عٌُ ؾٗٝا ٖٛٚ
1
عاؽل ،أ ٖٛ ٚقا ِ٥يف سنض ٣عؾل ،أَ ٖٛ ٚتطًع إىل عؾل."...

ًَو صاز آْٓز ٚاملضأ:٠
"مما  ٫ؽو ؾ ،٘ٝأْ٘ قز دض ٣بعض ا٭سٝإ صؾع املضأ ٠إىل َهاْ ١اإلهل ١يف اهلٓز
ٚيهٓٗا يف ا٭غًب ناْت َزيً ١نزَ ١ٝأَ ٚكٗٛصَٚ ٠نطٗز ...٠غ٬ف املضأ ٠ا٭ٚصب،١ٝ
ايت ٢بزأت ؼتر مز املهاْ ١ايٛمٝع ١ايت ٢دض ٣ؽقٝقٗا هلا بعز يٛثضٚ ،سيو عٔ
طضٜل فٝاغ ١فٛص ٠اَضأَ ٠جاي ١ٝتك ّٛعً ٢قز املغاٚا ٠بايضدٌ ،ناًَ ١يف ساتٗا ٚعٝز٠
دٓغٗا ٚسض ٠يف اعتدزاَٗا نٝؿُا ؽا٤ت ،عٛا ٤قبًت ا٭َ ١َٛأّ صؾنتٗا ،إٕ املضأ٠
اهلٓز ١ٜانتؿت مبذضر اْ٫غٝام ٚفاصت َؾزٚر ٠بايضدٌ ،بقٛص ٠أنجض ٚأنجض َجٌ
2
ا٭َٚ ،١أقٌ ٚأقٌ نؿضر سض َغتكٌ".
َُٗا نإ ا٭َض ،عٛا ٤ناْت املضأَ ٠عبٛر ٠أّ َغتعبز ،٠قز ساٚيت اؿناص٠
ايػضب ١ٝاؿزٜج ١إٔ تضؾعٗا إىل َهاْ ١اإلْغإ اؿض ،إىل َهاْ ١ايؿضر املغتكٌ ،إٔ
ػعًٗا ْز ايضدٌ ...غري إٔ ساى َٛمٛع آخض بإٔ املضأ ٠ؾع ٬أفبشت سض ٠نضمي ١عٝز٠
ْؿغٗا أ٫ ٚ؟  ٢ٖ ٌٖٚخغضت أنجض مما نغبت٘ أ ٚايعهػ؟
ٖٓٚا يف فزر سزٜجٓا عٔ ايك ِٝا٫دتُاع ١ٝؾُٝا ٜتعًل بزْٝا املضأ ،٠مٔ
ْضنظ عٓاٜتٓا عً ٢أصبع صٚاٜات" ،ايج٬ثَ"ٚ "١ٝرياَاص" يٓذٝب قؿٛظ “Ghauri”ٚ
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“The Big Heart”ٚٯْٓزٚ .عٓزَا ًْكْ ٢عض ٠عً ٢ايضٚاٜات املشنٛص ٠آْؿا ٚايضٚاٜات
ا٭خض ٣ترتا ٣٤املضأ ٠يعْٓٛٝا َٔ خ ٍ٬نتاباتُٗا يف ناؾ ١فٛصٖا تكضٜبا ،املضأ ٠ا٭ّ،
املضأ ٠ايظٚد ،١املضأ ٠ا٭خت ،املضأ ٠ايبٓت ،املضأ ٠اؿُا ،٠املضأ ٠اـً ،١ًٝاملضأ ٠املَٛػ
ايعاٖض...فٛص َتباَ ١ٜٓتٓاقن ١يًُضأ...٠
عٓزَا ًْكْ ٢عض ٠عابض ٠عً ٢ايضٚاٜتني" ،غٛص"ٚ "ٟايج٬ث ،"١ٝلز ؾُٗٝا فٛصا
ؽت ٢يًُضأ ،٠ؾٗٝا أَٚ ١ٓٝغٛص ،ٟمتجٌ ا٭ٚىل املضأ ٠ايظٚدٚ ١ا٭ّٚ ،متجٌ ا٭خض ٣ايظٚد١
ؾكط٫ٚ ،نؾُ ٢أّ غٛص ٟايت ٢ت٪ر ٟرٚص أّ ؽاسٚ ،٠نٝغض ٚايت ٢تك ّٛبزٚص اؿُا٠
"أسغٔ" قٝاّٚ ،عا٥ؾٚ ١خزه ١ايًتني متج ٕ٬املضأ ٠ا٭ختٚ ،دًٚ ١ًٝطبٝزٚ ٠طْٛب١
اي ٢٥٬ميجًٔ املضأ ٠ايػاْٚ ،١ٝعاٜز ٠ؽزار ٚعٛعٔ محار ايًتني متج ٕ٬املضأ ٠اؿبٝب١
ٚاملتٓٛص ٠املتشضصٚ ،٠باإلماؾ ١إىل ٖٖٓ ٤٫٪اى أّ َضٚ ِٜأّ ٜاعني ٚٚصرْٚ ٠عٚ ١ُٝسٛص
باْٚ ٛصانٗٚ ٢غرئٖ .نٌ ٖ ٤٫٪ايٓغ ٠ٛسٚات َٝظات ٚأرٚاص كتًؿٖٓٚ ،١ا يف َكايٓا
ْضنظ أعاعٝا عً ٢أَٚ ١ٓٝغٛصٚ ٟعٛعٔ محار ،٭ْٗٔ يف اؿكٝكًٜ ١عي ايزٚص
ايضٝ٥غ ٞيف ايضٚاٜتني املشنٛصتني.
ا٫خت٬ف ايغطش ٞبني أَٚ ١ٓٝغٛص ٖٛ ٟإٔ أَ ١ٓٝطٚد ١ايغٝز أمحز عبز
اؾٛار ،تادض َٔ َز ١ٜٓايكاٖض ٠صخ ٞاؿاٍ ٚايباٍ ٚأّ أبٓاٚ ٤بٓات ،أَا غٛص ٟؾٗ ٢طٚد١
بال ،ٞؾ٬ح با٥ػ ؾكري َٔ "تؾٛتا بٝبٚ ،"ٕ٬يهٔ  ٫ؾضم يف َغتٛاُٖا ايؿهضٟ
ايتكًٝز ،ٟغٛص ٟتغتُز قٛاٖا ٚتغتٗزٖ ٟزاٖا َٔ إمياْٗا باإلميإ ايتكًٝز ٟباٯي١
اهلٓزٚع ،١ٝؾهًُا أملت بٗا َؾهً َٔ ١املؾانٌ اْقضف قًبٗا تًكاٝ٥ا إىل اإلهل ١ايت٢
تتغُ ٢بامسٗاٚ ،نشيو أََ ١ٓٝتز ١ٜٓؼاؾغ عً ٢ايؿضا٥ضٚ ،ثكاؾتٗا تٓشقض ؾُٝا
مسعت َٔ أبٗٝا ايشٜ ٟعتربٖا عاملا نبرياٚ ،يٝػ ٖ ٛبهبري ،أَ ٚا ٜكضأ عً ٘ٝابٓٗا نُاٍ
ايقػري مما تًكا ٙيف ايهتّاب ٚاملزصع ١أَ ٚا ٜزٚص بني ٜاعني ٚؾُٗ ٫ ٢ٖٚ ،ٞتؿتِٗ َٔ
سيو نجرياٚ .أَا ايعضٚف ايت ٢تٛادٗاْٗا يف سٝاتُٗا ،ؾٗٓاى َٛامع ؽب٘ عزٜزٚ ٠يف
ايقؿشات ايتاي ١ٝما ٍٚإٔ ًْك ٢اين ٤ٛعًٗٝا.
إٕ أ ٍٚق ١ُٝادتُاعَ ١ٝؾرتن ١بني أَٚ ١ٓٝغٛص ٟلزٖا ٢ٖ ،طاعتُٗا
ايتاَ ١يظٚدُٗا يف داْب ٚايغًٛى غري املٓاعب َٔ قبٌ طٚدُٗا يف داْب آخض .طاع١
ايظٚز ،طاع ١تاَ ١عٛا ٤يف اجملتُع اإلع َٞ٬أ ٚاجملتُع اهلٓز ٟاهلٓزٚع ٞق٫ ١ُٝ
ميهٔ اإلغؿاٍ عٓٗا ٚا٫عتٗاْ ١بٗاٚ .يهٔ َا وري ٖ ٛإٔ ٖش ٙايطاعٚ ١ا٫عتغَٔ ّ٬
قبٌ املضأٜ ٠غا ٤ؾُٗٗاٜٚ ،تِ اعتػ٬هلاٜ ٫ٚ ،ك ّٛايضدٌ بضر َا ٖ ٛأمجٌ ٚأسغٔ َٔ
داْب٘.
"ؾهُا ٜضٜز َٓٗا إٔ ته ٕٛيف ٚقت ٚاسز ساصٚ ٠باصر ،٠إْ٘ ٜتطًب َٓٗا إٔ تهٕٛ
ي٘ بز ٕٚإٔ تتش ٍٛثك ١ًٝعً ،٘ٝإْ٘ ٜكتنَٗٓ ٢ا إٔ تجبّت٘ يف َهإ قزر عً ٢ا٭صض
ٚيهٔ ٜٓبػ ٢هلا إٔ ترتن٘ سضا ،عًٗٝا إٔ تتٛىل سٝا ١َٜٝٛ ٠صتٝب ١ثِ عًٗٝا إٔ ٫
تنذضٚ ٙمتً٘ ،عًٗٝا إٔ ته ٕٛراُ٥ا يف َتٓا ٍٚايٝز ٚيهٔ غري َظعذ ،١إْ٘ ٜتٛخ ٢إٔ
ميتًو بٗا ناَ ٬يٓؿغ٘ ٚيهٔ يف ايٛقت ْؿغ٘ ٜ ٫ضٜز إٔ ٜضتبط بٗا ،إْ٘ يف ٚقت ٚاسز
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ٜضٜز إٔ ٜعٝؿ نظٚدني ٚٚسٝزاٖٚ .هشا إْ٘ ىْٗٛا َٓش اي ّٛٝايشٜ ٟتظٚدٗا"ٚ 3عري٣
ايكاص ٨إٔ سٝا ٠غٛصٚ ٟأَ ١ٓٝتؿغري ملا سنضْا ٙآْؿاٚ .يٓكن ٢أ ٫ٚعٜٛعات َع أَ١ٓٝ
س ٍٛاجملُضٚ .٠يهٔ ٜٓبػ ٢يٓا إٔ ْغتشنض يف أسٖآْا ؽدق ١ٝأمحز عبز اؾٛار
املظرٚد ،١ايؾزٜز عً ٢أًٖ٘ ٚأبٓا ،٘٥ايضس ِٝبأفزقا ،٘٥ايؾدق ١ٝايت ٢تبٝح يٓؿغ٘
أَٛصا سضَٗا اهلل عًٚ ،٘ٝؼضّ عً ٢أعضت٘ أَٛصا أسًٗا اهلل هلا ٫ .ميهٔ َكاصْ ١بال٢
بعبز اؾٛار ايبت ،١إ ٫يف تؿهريُٖا إٔ املضأ ٠ؼتاز إىل تأرٜب فاصّ إسا أبزت "ْؾٛطا أٚ
إعضاما".
ٖشا ٖ ٛبني ايكقض .ٜٔأَ ١ٓٝعً ٢عطح ايبٝت َع عهاْ٘ َٔ ايزداز ٚاؿُاّ
ٚبغتاْ٘ املعضٚـ ...رْٝاٖا اؾُ ١ًٝاحملبٛبًَٗٚ ،١اٖا ا٭ثري يف ٖشا ايعامل ايهبري ايش٫ ٟ
تعضف عٓ٘ ؽ٦ٝاٚ ،متز بقضٖا إىل ايؿنا ٤ايْٗ٬ا ٞ٥أَاَٗا ؾتػضم يف اـٝاٍ
ٚايشنضٜات ٚا٭ؽٛام ٚا٭س ّ٬ايكًك...١آ !ٙصبع قضٕ َٔ ايظَإ خ ٢ٖٚ ٬سبٝغٖ ١شا
ايبٝت ٫ ،تعضف َٔ أيٛإ ايزْٝا ٚفٛصٖا ٚأْػاَٗا َٚباٖذٗا ؽ٦ٝا ،نِ تٗؿْ ٛؿغٗا إٔ
تهتؾـ ايزْٝا اجملٗٛيٚ ....١يهٔ َع سيو إْٗا قاْع ١صام ١ٝبٓقٝبٗا نإَضأَ ٠طٝع١
ؽضق ،١ٝإْٗا غري عاخطَٚ ١تشَض" ٠إْٗا أبعز َا ته ٕٛعٔ ٖشا" ٚتضؾع ٜزٜٗا إىل ايغُا٤
ٚتك" : ٍٛايًِٗ أعأيو ايضعا ١ٜيغٝزٚ ٟأبٓاٚ ،ٞ٥أَٜٚ ٞػ ٚ "...ٚعري ٣ايكاص ٨إٔ غٛصٟ
بعزَا ٜطضرٖا طٚدٗا َٔ ايبٝت ؽض طضر ٚتشٖب إىل بٝت أَٗا ،ؾٗ ٫ ٢ؼب إٔ تغُع
َٔ أسز ؽ٦ٝا مز طٚدٗاٚ ،يف بٝت عٝت دا ٢٥صاّ راؼ ايش ٟاؽرتاٖا ،تزع ٛيغ١َ٬
طٚدٗا ٚاملطض ايػظٜض ٚاؿقار ايٛؾري ٫ ٢ٖٚ ،تٓغا ٙط ٍٛإقاَتٗا خاصز بٝتٗاٚ ،تشنضٙ
باؿب ٚاؿٓإ.
"نِ تضٚعٗا املآسٕ ايت ٢تٓطًل اْط٬قا سا إوا ٤عُٝل ،تاص ٠عٔ قضب ست٢
يرتَ ٣قابٝشٗا ٬ٖٚهلا يف ٚمٛح نُآسٕ قٚ ٕٚٚ٬بضقٛمٚ ،تاص ٠عٔ بعز غري بعٝز
ؾتبز ٚهلا مجً ١ب ٬تؿق ٌٝنُآسٕ اؿغني ٚايػٛصٚ ٟا٭طٖضٚ ،ثايج َٔ ١أؾل عشٝل
ؾترتا ٣٤أطٝاؾا نُآسٕ ايكًعٚ ١ايضؾاعٚ ،٢تكًب ٚدٗٗا ؾٗٝا بٚ ٤٫ٛاؾتتإٚ ،سب
ٚإميإٚ ،ؽهض ٚصداٚ ،٤ؼًل صٚسٗا ؾٛم سصاٖا أقضب َا ته ٕٛإىل ايغُا ،٤ثِ تغتكض
َٓٗا ايعٓٝإ عً٦َ ٢شْ ١اؿغني ،أسبٗا ـ ؿب فاسبٗا ـ إىل ْؿغٗا ،ؾتٓؿض ْعضتٗا
سٓاْا ٚأؽٛاقاَ ،ؾٛب ١عظٕ ٜطٛف بٗا نًُا سنضت سضَاْٗا َٔ طٜاص ٠ابٔ بٓت صعٍٛ
اهلل  ٢ٖٚعًَ ٢غري رقا٥ل َٔ َجٛاٚ .ٙتٓٗزت ْٗزَ ٠غُٛع ،١اعرترتٗا َٔ اعتػضاقٗا
ؾجابت إىل ْؿغٗا ٚصاست تتغً ٢بايٓعض إىل ا٭عطح ٚايطضقات ؾًِ تظاًٜٗا ا٭ؽٛام ،ثِ
اعتزبضت ايغٛص ٚقز ؾاض بٗا ايتطًع إىل اجملٗ ،ٍٛاجملٗ ٍٛبايكٝاؼ إىل ايٓاؼ مجٝعا
 ٖٛٚعامل ايػٝبٚ ،اجملٗ ٍٛبايكٝاؼ إيٗٝا ٚسزٖا  ٖٛٚايكاٖض ،٠بٌ ا٭سٝا ٤املتداَ ١ايت٢
ترتاَ ٢إيٗٝا أفٛاتٗا .تضَ ٣ا ٖش ٙايزْٝا ايت ٢مل تض َٓٗا إ ٫املآسٕ ٚا٭عطح ايكضٜب١؟!
صبع قضٕ َٔ ايظَإ خ ٢ٖٚ ٬سبٝغٖ ١شا ايبٝت  ٫تؿاصق٘ إَ ٫ضات َتباعز ٠يظٜاص ٠أَٗا
باـضْؿؿٚ ،عٓز نٌ طٜاصٜ ٠قطشبٗا ايغٝز يف ساْطٛص ٭ْ٘  ٫وتٌُ إٔ تكع عني
عً ٢سضَ٘ عٛاٚ ٤سزٖا أ ٚبقشبت٘ ،مل تهٔ عاخطَ ٫ٚ ١تشَض ،٠إْٗا أبعز َا ته ٕٛعٔ
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ٖشا .بٝز أْٗا َا تهار تٓؿش ببقضٖا َٔ ثػضات ايٝامسني ٚايًب٬ب إىل ايؿناٚ ٤املآسٕ
ٚا٭عطح ست ٢تعً ٛؽؿتٗٝا ايضقٝكتني ابتغاَ ١سٓإ ٚأس .ّ٬تض ٣أ ٜٔتكع َزصع١
اؿكٛم سٝح هًػ ؾُٗ ٢يف ٖش ٙايًشع١؟ ٚ .أَ ٜٔزصع ١خً ٌٝآغا ايت٪ٜ ٢نز
نُاٍ أْٗا عًَ ٢غري رقٝك َٔ ١اؿغني؟ ٚ ..قبٌ إٔ تػارص ايغطح بغطت نؿٗٝا
ٚرعت صبٗا قا " :١ً٥ايًِٗ أعأيو ايضعا ١ٜيغٝزٚ ٣أبٓاٚ ،٢٥أَٜٚ ٢ػٚ ،ايٓاؼ مجٝعا
َغًُني ْٚقاص ،٣ست ٢اإللًٝظ ٜا صبٚ ٞإٔ ؽضدِٗ َٔ رٜاصْا إنضاَا يؿُٗ ٞايش٫ ٟ
4
وبِٗ".
ٖش ٢ٖ ٙأَ ،١ٓٝسبٝغ ١ايبٝت ،تكًٝز بٝتٗا ٜ ٫غُح بإٔ ؽضز َٔ ايبٝت
ٚتتذٚ ٍٛأق ٍٛبٝتٗا ٭ٕ طٜٓب طٚدٜ ١اعني ا٭ٚىل ؽربْا بعزَا ٪ٜغإ عً٢
َؾاٖزتُٗا بضْاَر "نؾهؿ بو" أْٗا ناْت تظٚص بعض ا٭سٝإ َع أبٗٝا قاعات
ا٭ؾٚ ،ّ٬نشيو ْض ٣أْ٘ بُٓٝا ٜ ٫غُح أمحز عبز اؾٛار يز ٣سؿ٬ت ايظٚاز
بايظغاصٜز ٚا٭غاْٚ ٞأّ سٓٝؿ ١بعز دٗز ٚبؾذاعتٗا ايشات ١ٝتًعًع بايظغاصٜز احملضَ،١
لز آٍ ؽٛنت ؼتؿٌ بايظٚاز استؿا ٫ؾ ٘ٝايظغاصٜز ٚايػٓاٚ ٤اـُض ٚايعامل ،١ؾأعتكز إٔ
أمحز عبز اؾٛار يف ٖش ٙايقضاَ ١ايظا٥ز ٫ ٠ميجٌ يف ؾهضت٘ ايطبك ١املتٛعط ١املقض١ٜ
ناَ ،٬إٕ ميجٌ عٔ أؾهاصٚ ٙآصا ٘٥اـاف ١ايشات .١ٝأَا غٛص ٟؾُا ناْت إٔ تهٕٛ
سبٝغ ١ايبٝت عهِ طبكتٗا ،ؾإٕ ايؿ٬س ١تؾاصى طٚدٗا يف أعُاهلا يف اؿكٌ ،يف ايظصع
ٚاؿقارٚ .عً ٢نٌ ساٍ مٔ ْتعضف عً ٢قُٝتني َتػاٜضتني ،قَ ١ُٝتُجً ١يف بكا٤
أَ ١ٓٝسبٝغ ١ايبٝتٚ ،قَ ١ُٝتُجً ١يف سض ١ٜغٛص ٟايٓغبٚ .١ٝإسا صأٜٓا إىل عا٥ؾ١
ٚخزه ،١ؾٓضاُٖا قز ْؾأتا َجٌ ا٭ّ عً ٢احملاؾعُٖٚ ١ا يف سٝاتُٗا ايظٚد ١ٝمتجٕ٬
ٖش ٙاحملاؾعٚ ١خاف ١خزه ،١ؾَٗ ٢جٌ أَٗا يف ثكاؾتٗا ٚتزٜٗٓاٚ ،مل ٜغُح هلُا إٔ
ؽضدا َٔ ايبٝتٚ ،قز فٛص يٓا لٝب قؿٛظ تقٜٛضا صا٥عا ،نٝـ ناْت عا٥ؾ١
ؽاف ٚتضتعز ٚتضتعؿ يز ٣اقرتاف "دضميتٗا"  ٢ٖٚأْٗا ناْت تًكْ ٢عض ٠عذًَٔ ٢
طٜل ايؾباى عً ٢ايؾاب اينابط ايش ٟنإ ميض َٔ ؼت بٝتٗاٚ ،نِ ٖادت خزه١
ٚثاصت عٓزَا قبنت أختٗا َٜٛا َتًبغ" ١ظضمي "١اعرتام ايٓعض إىل ايؾاب....
"ـ خزه ١أْت كط ،١٦نٓت أْعض إىل ايطضٜل ؾشغب ٫ ،٭ص ٣أسزا  ٫ٚيرياْ٢
أسز.
ـ ...................
ـ ؽَ ٧ؿَٗٚ ّٛعكٚ ،ٍٛيهٔ َا سْبو أْت ٜا عٝز أمحز عبز اؾٛار؟ أعؿ ٞعًٝو
ٜا عٝز ٜا ؽضٜـ ٜا نض ،ِٜتعاٍ ٚؽٛف سضميو ٜا عٝزٚ ٣تاز صاع!ٞ
ٚقـ ؽعض ايؿتا ٠عٓزَا مسع اعِ أبٗٝا ،ؾزاص صأعٗاٚ ،صر عً ٢سٖٓٗا ق ٍٛايغٝز
٭َٗا  ٖٛٚوٌُ عً ٢صغب ١ؾُٗ ٢يف خطبَ ١ض " ِٜأخرب ٌٖ ٢ٜٓصآٖا!؟" " َا نٓت
أسغب إٔ ىل أبٓاٜ ٤غرتق ٕٛايٓعض إىل سضَات اؾريإ" ٖشا صا ٜ٘يف ا٫بٔ ،ؾهٝـ ٜهٕٛ
يف ايبٓت!
ـ يكز أخطأت ٜا عا٥ؾ.١
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ـ ....
ـ  ٫تهابض ،٣يكز صأٜت نٌ ؽ ٤ٞبع ،٢ٓٝيغت اٯٕ أٖظٍ ٚيهين أصٜز إٔ
أفاصسو بأْو أخطأت خطأ نبرياٖ ،شا عبح مل ٜعضؾ٘ ٖشا ايبٝت يف املامٜٛ ٫ٚ ٞر إٔ
ٜعضؾ٘ يف سامض ٙأَ ٚغتكبً٘....تقٛصَ ٣ا سا ٜه ٕٛي ٛمن ٢اـرب إىل أبٚ ٞايعٝاس باهلل!
ؾٓهغت عا٥ؾ ١صأعٗا تاصن ١ايقُت ٜعرب عٔ اعرتاؾٗاٚ ،قز تنضز ٚدٗٗا
5
عُض ٠اـذٌ ،سيو ايٓزّ ايشٜٓ ٟظؾ٘ اينُري يف ايزاخٌ إسا دضست٘ خط."...١٦ٝ
 ٚنِ غنب ايغٝز أمحز عبز اؾٛار عٓزَا طًب اينابط ايؾاب ٜز عا٥ؾ،١
ٚؾهض يف أْ٘ نٝـ عضؾٗا ٚتٛعًت أَ ١ٓٝقا ١ً٥صمبا أْ٘ عضؾٗا َٔ بعض قضٜباتٖ٘ ،شا َا
لز ٙيف بٝت أَ ،١ٓٝأَا غٛص ٟؾٓضاٖا ٚطَ٬ٝتٗا "صٚبا" "ٚباص 6"ٚىضدٔ َٔ ايبٝت،
ٜٚشٖي إىل اٯباصًٜٚ ،عي عً ٢ا٭صدٛس ١يف اؿزٜكٜٚ .١بز ٚي ،ٞبٌ ٖٚ ٛاقع يف
اجملتُعات اهلٓز ١ٜاملدتًؿ ١إٔ ايبٓات ٜتُتعٔ عضْ ١ٜغب ١ٝقبٌ ايظٚازٚ ،يهٔ بعز٫ ٙ
ٜٓبػ ٢يًؿتا ٠بإٔ متؾٚ ٢تتذٚ ٍٛتعاٌَ ٚتتدطض نُا ناْت تؿعٌ عابكاٚ ،عًٗٝا إٔ
تًبػ اـُاصٚ ،تعٗض يف سً ٢اؿٝاٚ ٤اـنٛع ٚا٫سرتاّ ،ثِ ا٭َض ٜٓكًب يًبٓت صأعا
عً ٢عكب يف بٝت طٚدٗا ،ؾٗٓاى مضٚب ٚأؾاْني َٔ ايتكايٝزٚ ،صمبا تػريت بتػري
املٓاطل ٚايٜ٫ٛات يف اهلٓزٚ ،يهٔ َٔ ايعار ٠ايعاَ ١ايتٜٓ ٢بػ ٢إٔ تتشً ٢بٗا ايظٚد١
ٚتضاعٗٝا ٚؼرتَٗا ٖ ٢إٔ ته ٕٛيز ٣ايهباص راُ٥ا َٓدؿن ١ايضأؼ ٚٚدٗا غري عاؾض
يز ٣ا٭داْبٚ ،ست ٢إْٓا ْؾاٖز ٚخاف ١يف ساي ١ايؾدك سزٜح ايعٗز بايظٚاز إٔ
ايظٚدٜٓ ٫ ١بػ ٢إٔ تغؿض عٔ ٚدٗٗا يظٚدٗا أَاّ اؿُاٚ ،٠يشيو ْض ٣إٔ نٝغض ،ٚعُ١
بال ،٢عٓزَا ؼضم٘ ٚتٛغض فزص ٙمز غٛصٚ ،ٟتك ٍٛي٘ إٔ ٪ٜرب طٚدت٘ ايٛقش،١
ٚؽرب ٙبأْٗا ناْت ساعض ٠ايضأؼ أَاّ "صاز غٛص( 7"ٚأسز أفزقا ٤بال )٢ؾٗش ٙق١ُٝ
َٔ ايك ِٝاملطًٛب ١صعاٜتٗا يف اجملتُع ،إٕ اـاصد ١عًٗٝا َٔ املضأ ٫ ٠تعترب ؽضٜؿ١
ْظ.١ٜٗ
 ٚيٓضدع إىل أَ ،١ٓٝؾُاسا لز ،لز إٔ أسًٚ ٢أعظ َا تؾتام إي ٖٛ ٘ٝإٔ تظٚص
مضو ١اؿغني ايت ٢ؼب فاسبٗا َٔ أعُام قًبٗا ٚتؿزٜٗا بضٚسٗا ٚقًبٗا ثِ ٖ٢
عًَ ٢غري بنع رقا٥ل ؾكط .مضو ١اؿغني يف ايٛاقع َج ٣ٛقًب ٚصٚح أَٚ .١ٓٝقز
قزَت تنش ١ٝنبري ٠يؾٛقٗا إيٗٝا ٚطٜاصتٗا .إْٗا طضرت َٔ ايبٝتٚ .عٓٓاقؿ سيو
بؾ َٔ ٤ٞايتؿق ٌٝيف ايقؿشات ايكارَ ،١أَا ٖٓا ؾأٚر إٔ أق ٍٛإٔ داَع اؿغني ًٜعب
رٚصا نبريا يف سٝاٖ ٠ش ٙا٭عضٚ ٠بٛد٘ خال يف سٝا ٠أَ .١ٓٝؾإْٗا يز ٣نٌ ًَُ ١أٚ
بً ١ٝأَ ٚؾهً ١تضدع بكًبٗا أ ٚقايبٗا  -يف ا٭ٜاّ ا٭خري ٠عٓزَا س ٣ٚعٛر عٝز أمحز عبز
اؾٛار ٚغابت عٝطضت٘ باإلماؾ ١إىل ايتػريات ايت ٢طضأت عً ٢أؾهاص ،ٙإْ٘ مسح بظٜاص٠
اؿغنيٚ ،نجريا َا ْض ٣أَ ١ٓٝتظٚص داَع اؿغني ٚتؾهٚ ٛتبه ٢بجٗا ٚسظْٗاٚ ،تزعٛ
يقشٚ ١عاؾ ١ٝطٚدٗا ٚأبٓاٗ٥ا ٚبٓاتٗاٚ ،تاصىٝا صمبا ٖ ٛفضر أعطٛص ٠إٔ دجُإ
سغني َٛدٛر يف تًو اينضوٚ ،١لز إٔ نُاٍ  ّٜٛمسع ٖشا ايضأ ٟيف َزصعت٘ َٔ
ا٭عتاس سٌٖ ٚطاص عكً٘ ٚمل ٜٛقٔ ،ؾإْ٘ َجٌ أَ٘ يف طؿٛيت٘ ٚفبا ٙنإ ٜٛاظب عً٢
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات ا٭ربٚ ١ٝايؿهضٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ

رصاعات عضب١ٝ

200

رْٝا املضأَ :٠ع أَٚ ١ٓٝغٛصٚ ٟأخٛاتُٗا

ايظٜاصٚ ،٠تبجٗا أسٚ َ٘٬أَٓٝات٘ٚ ،إْا مٔ ٖٓا  ٫نٛض يف عح فشٖ ١ش ٙايظٜاص٠
ٚايتُغح باؾزصإ ٚطًب اؿاد َٔ ١سات غري سات اهللٚ ،يهٔ ٖشا تكًٝز ،أعتكز ،ؽا٥ع،
أ ٚعً ٢ا٭قٌ ٖهشا ٜبز َٔ ٚرصاع ١صٚاٜات لٝب قؿٛظٚ -تغتُز َٓٗا ايك ٣ٛاملعٓ،١ٜٛ
ٚيف َكابًٗا ْض ٣غٛص ٟق ١ٜٛاإلميإ بإهلتٗا "غٛص "ٟايت ٢تتغُ ٢بامسٗاٚ ،نًُا
ٚادٗت َؾهً ١تشنضتٗا ٚبجت إيٗٝا سظْٗا ٚأملٗاٚ ،رعت َٓٗاٚ ،بعض ا٭سٝإ عٓزَا
تض ٣أسَٗ٬ا َتؿتٚ ١تؾعض بايٝأؼ ايعُٝل ٚا٭مل ايؾزٜزٜ ،تش ٍٛرعاٖ٩ا إىل ؽه٣ٛ
َض ٠قضٜب َٔ ١ايجٛصٚ ٠ايتُضرٚ ،يهٓٗا  ٫تؿتأ تشنضٖا ٚتغتًُٗٗا ٚتغتػٝجٗا ،ؾٗ٢
عٓزَا تًك ٢طَ٬ٝتٗا بعز طضرٖا َٔ بٝت طٚدٗا تك ٍٛؽان“Perhaps Devi is ١ٝ
ٚ angry with me”8غٛص ٟتغتُز ايؾذاع َٔ ١إهلتٗا يف فٝاْ ١عضمٗا ٚنضاَتٗا
َضات ،ؾٗ ٢تك ٍٛيف َٛمع عٓزَا تض ٣فٛص ٠عٝت دا ٢٥صاّ راؼ ايطاعٔ يف ايغٔ
ايشٜ ٟغا" ّٚأَض "ٚعِ غٛص ،ٟعً ٢طٚاد٘ بػٛص ،ٟكاطب ١اإلهلٜ " ١ا أَا ،ٙأْت املكزع١
احملتؿع ١يف بٝيت ٚايتَٓ ٢شتين إمسٗا ،سًّ ٢يف سات ٞن ٢أمتهٔ َٔ ؼٌُ ٖشٙ
املقٝبٚ ١أعطٝين ا٭دٓش ١٭طري َٔ ٖٓا"ٚ 9عٓزَا تضغِ عً ٢ايشٖاب إىل بٝت "ايغٝت"
املشنٛص تك ٍٛ٭َٗا إٔ اإلي٘ ٜ ٫ػؿض سْبو أبزا " ٚفاست بأعً ٢فٛتٗا يتغُع ايغُا"٤
أٜتٗا ا٭ّ املكزع ،١إهل ١قًٛبٓا ،اْظيٚ ٞرَضٚ 10" !ِٜٗنشيو ْضاٖا تك ٍٛقشصَٓ ٠شص٠
يًغٝت  ٖٛٚوا ٍٚإٔ ٜكرتب إيٗٝا يٓٝاٍ َٓٗا ٚطضا:
“ I am guarded by the goddess! So do not come near me. Or you
will burn”11

ٜ ٚبز َٔ ٚأؾهاص ٚسنضٜات أَ ١ٓٝايت ٢اْجايت عًٗٝا عً ٢عطح ايبٝت إٔ ايغٝز
أمحز عبز اؾٛار س ٚغري ٠نبري ٠عً ٢سضَ٘ .إْ٘  ٫وب إٔ ٜكع ْعض ؽدك عً٢
طٚدت٘ أ ٚبٓات٘ٚ .ايػري ٠فؿ ١محٝزٚ ٠قَ ١ُٝطًٛبَ ١ا راَت مل ؽضز عٔ اؿز ،٭ٕ
ايػري ٠تتش ٍٛبعض ا٭سٝإ إىل ْٛع َٔ ايؾو َا ٖ ٛأدًب يًؾض َٓ٘ يًدري ٖٚشا ٖٛ
غري قُٛرٜ .ك ٍٛايؾاٚ ٙىل اهلل ايزًٖ ٣ٛيف سذ ١اهلل ايبايػٚ" :١إٔ اإلْغإ إسا أصار
اعتٝؿا َ ٤كافز املٓظٍ َٓٗا  ٫بز إٔ هاٚط عٔ قكضات ا٭َٛص ٜٚهعِ ايػٝغ ؾُٝا
هز ٙخ٬ف ٖٛا ٙإَ ٫ا ٜه َٔ ٕٛباب ايػري ٠احملُٛرٚ ٠تزاصنا ؾٛص ٚم ٛسيو"ٚ 12.إٕ
ايػري ٠ايتٜ ٢ػاص بٗا ايغٝز أمحز عبز اؾٛار َٚكابً٘ بال ٢تأت ٢ؾُٝا ٜبز ٚىل َٔ باب
ايػري ٠غري احملُٛرٚ ،٠بغبب ٖش ٙايػري ٠ايبايػ ١إىل سز اهلٛؼ ،تتذضع أَ ١ٓٝغقك
ٚآ ّ٫ايطضرٚ ،بغببٗا تنضب غٛصْٗٚ ٟاٝ٥ا تطضر َٔ بٝتٗا َض ٠أخضٚ .٣أٚمح َجاٍ
هلش ٙايػريٚ ٠أعتكز أْ٘ ميجٌ أْاعا نجريَ ٖٛ ،ٜٔا ٜزٚص بٚ ٘ٓٝبني ايؾٝخ املتٛىل فاسب
ايهضاَات ٚايزعٛات ايؾاؾٚ ١ٝقاص ٨ايػٝب ٚعاٌَ ا٭سذبٚ ،١أمحز عبز اؾٛار َٔ
َضٜزٖ ٟشا ايؾٝخ:
" ؾتجا٤ب ايؾٝخ ست ٢رَعت عٓٝا ٙثِ اعتطضر قا:٬٥
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ـ ٚأرع ٛاهلل إٔ مئ عً ٢أبٓا٥و بايؿ٬ح ٚايتكٜ ،٣ٛاعني ٚخزهٚ ١ؾُٗ٢
ٚعا٥ؾٚ ١نُاٍ ٚأَِٗ آَني..
ٚ ٚقع ْطل ايؾٝخ بامس ٢خزهٚ ١عا٥ؾ َٔ ١أسْ ٢ايغٝز َٛقعا غضٜبا عً٢
ايضغِ َٔ ن ٖٛ ْ٘ٛايش ٟأؾن ٢إي ٘ٝبامسُٗٝا َٓش عٗز ط ٌٜٛيٝهتب هلُا سادبني،
ٚيٝغت أَ ٍٚضٜٓ ٠طل ايؾٝخ بامسُٗٝا ٫ٚ ،آخض َضٚ ،٠يهٔ مل ٜهٔ ٜرترر اعِ ٚاسز٠
َٔ سضمي٘ بعٝزا عٔ اؿذضات ـ ٚي ٛعً ٢يغإ ايؾٝخ َتٛىل ـ ستٜ ٢كع َٔ ْؿغ٘ َٛقعا
غضٜبا ٜٓهضٚ ٙي ٛإىل سني .بٝز أْ٘ غُػِ قا:٬٥
13
ـ آَني ٜا صب ايعاملني."...
ٖشا عٔ ايغٝز أمحز عبز اؾٛار ،أَا بال ،٢ؾٜٗ ٛكع ؾضٜغ ١ايتشضٜض
ٚايتؾهٝو ايش ٟتك ّٛب٘ عُ ١بال ٢نٝغضٚ ٚعذٛط أخض" ٣صانٗ "٢ايت ٢تك ّٛبعٌُ
ايزا ، ١ٜثِ إىل داْب سيو ٖ ٛبطبٝعت٘ س ٚقًب قًّب ؽهّاى َتشٚ ،ٍٛعًٖ ٢شا ا٭عاؼ
تعٌُ نًُات نٝغض ٚعٌُ ايٓؿط يف ايًٗٝبٚ .نٝغض ٚأؽض أ" ٚأسغٔ" منٛسز يًشُا،٠
إْٗا َٓش اي ّٛٝا٭ ٫ ٍٚؼب إٔ ٜغٛر اؿب ٚاي٥ٛاّ ٚايغ ّ٬بني ايظٚدنيَ ٢ٖٚ ،زؾٛع١
يف سيو بطبٝع ١اؿُاٚ ٠طبٝع ١أخضٜ ٣ؾري إيٗٝا آْٓز ،أْٗا قاَت بتٓؾ ١٦بال ٢ايٝت،ِٝ
ٚقنت َع٘ أنجض أٚقات٘ سٝح نإ طٚدٗا ٜعٌُ يف اؾٝؿٚ ،نشيو نإ طٚدٗا سا
َظاز سار ٜٚنضبٗاٚ ،٭دٌ سيو ٚدزت نٝغض ٚيف بال ٢بعض َا ٜعٛمٗا َٔ طٚد٘،
ٚطٛصت يٓؿغٗا ع٬قٚ ١رٚ ،عٓزَا دا٤ت غٛص ٟتضآت هلا إٔ ايظ٥ض ٠اؾزٜز ٠عتغًب٘
َٓٗاٖ َٔٚ ،ش ٙايطبٝع ١تقزص أعُاٍ نٝغضٚ ،ٚست ٢إْٓا ْض ٣سيو يف املؾاسٓٚ ١ايهّ٬
اؿار ايش ٟدض ٣بني غٛصٚ ٟنٝغض ٚتك ٍٛا٭ٚىل يٮخض:٣
!“ Go, get out!... Evil women! You want two husbands
Your own for beating you and mine for loving you.Acha I
won’t give you my husband! So go!”14

َ ٚع إٔ فٛص ٠اؿُاَٛ ٠دٛر ٠يف ايج٬ثٚ ١ٝايتْ ٢ضاٖا َتُجً ١يف محا٠
خزهٚ ١عا٥ؾٖٓٚ ،١اى ؽذاص ْٚكاصٚ ،يهٔ ٜ ٫بًؼ ا٭َض إىل ٖش ٙايزصد َٔ ١ايٛقاس١
ٚاـغ .١عً ٢نٌ ساٍ ٖٓا أقزّ َجايني َٔ ايضٚا ١ٜيًػري ،٠يف املجاٍ ا٭ ٍٚلز بال٢
سزٜح ايعٗز بايظٚازٜ ٖٛٚ ،عاَْ ٢جٌ اٯخضَ َٔ ٜٔؾانٌ اؾؿاف ٚاجملاع ١باإلماؾ١
إىل "ايٓعض ٠احملزق "١يهٝغض ٚايت ٫ ٢ترتى ايظٚدني إ ٫قً ٬ٝيٝتُتعا باؿضٚ ١ٜايعظي.١
 َٔٚايتكايٝز ايعاَ ١يف اهلٓز إٔ ٜظٚص اؿُ ٛعٛا َٔ ٤قضٜب أ ٚبعٝز طٚد ١ا٭ذ
ٚوارثٗا ٚمياطسٗاٜ ٫ٚ ،هرتخ ملجٌ ٖش ٙا٭سارٜح ٚاملُاطسَ ١اراَت ٖ ٢يف إطاص
"ايؾضاؾ ."١هض ٣اؿٛاص اٯت ٢بني بالٚ ٢نٝغض:ٚ
" ـ أ" ٢ٖ ٜٔچاچی" ٜا عُ١؟ َٚاسا ؾعًت؟
ـ َاسا ٖ ٢مل تؿعٌ؟ ايهٓاع ...١ايٛقش!١
ـ ٚيهٔ َاسا سزخ؟ ٌٖ ناْت َض ٠أخض ٣ساعض ٠ايضأؼ ،بز ٕٚاـُاص عً٢
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صأعٗا؟
ـ أْا  ٫أعبأ بشيو .مجٝع ايؿتٝات يف ٖش ٙا٭ٜاّ  ٫تٗتِ نجريا مبجٌ ٖشٙ
ا٭َٛص.... ،أْا  ٫أسب طٜاص ٠صادػٛصٚ ٚأفزقا٥و اٯخض ٜٔيبٛٝتٓا ،يف غٝابو ـ،
ـ ٌٖ نإ أسز َِٓٗ ٖٓا ايّٛٝ؟
ـ ٖ,إ ،صادػٛص ٚـ ٚنايعار ٠ناْت ساعض ٠ايضأؼ عٓزَا ناْت تعٌُ! أْا ٫
أرص ٣أْٛ ٣ع َٔ املضأ ٠أَٗا تًو ،سات ايع ٕٛٝاـنضا !٤إِْٗ ٜكٛي ٕٛأؽٝا ٤نجري ٠عٔ
أعضتٗاٚ ...يهٔ ،بهٌ تأنٝز ،إٔ  ٫أمسح أبزا إٔ ٜتِ ٖٓا يف بٝيت مماصع ١عارات
ايهٓاعني ٚايزباغني !.
15
ـ عأقتًٗا ي ٛصأٜتٗا ؽتًط بضادػٛص"ٚ
ٚنإ هلش ٙايُٖٓٚ ١ُٝشا ايتؾهٝو أعٛأ تأثري يف ْؿغ ١ٝبال .٢إٕ ايبشٚص ايت٢
بشصتٗا نٝغض ٚمل ٜغتطع إٔ ٜكتًعٗا بالْ َٔ ٢ؿغ٘ٚ ،ظًت ا٭ؾهاص ايغٛرا ٤تطاصر،ٙ
ٚعا٤ت ع٬قت٘ بظٚدت٘ ٚ ،بضح بٗا ايظدض ٚاينضب .أَا املجاٍ ايجاْ ،٢ؾشاى َا وزخ بعز
عٛر ٠غٛصٖٛ َٔ ٟؽٝاصؾٛصٜ .ضسب بٗا بال ٢تضسٝبا ساصا ٜٚضٜز إٔ ٜقًح ساي٘ٚ ،يهٔ
ايتٗاَغات ٚاإلؽاعات َٔ دزٜز تغًب طُأْ ١ٓٝقًب٘ٚ ،نابٛؼ ايؾو ٜبزأ ٜطاصر ٚ ،ٙيف
ٖش ٙاملض ٢ٖ ٠صانٗ ٢ايت ٢تًك ٢ايٓؿط عً ٢ايًٗٝب .ناْت غٛص ٟساَ ٬عٓزَا غارصت
بٝت طٚدٗا بكض" ١ٜتؾٛتا بٝبٚ "ٕ٬بغبب اؿٌُ ْايت اينضب ٚايطضرٚ ،عٓزَا اعتكبٌ
بال ٢طٚدت٘ مل ٜهٔ ٜزٚص غًز ٙع ٤ٛظٔ ػاٖٗاٚ ،يهٔ عٓزَا طار ايتٗاَػ بإٔ غٛصٟ
دا٤ت عبًٗا َٔ ٖٛؽٝاص ؾٛص ٚاؾٓني يٝػ دٓني بالٚ ٢إْٗا عاٖض:
“They are all wondering, sister, if the child is Pachi’s or someone
else’s!’ Rakhi delivered the last blow”.16

سا ٍٚبال ٢إٔ ٜتػًب عًٖ ٢ش ٙايتٗاَغات ٚاإلؽاعات ٚتعاصى ٚتؾادض َع
بعض ايٓغٚ ٠ٛبعض ايضداٍٚ ،يهٔ يف ْٗا ١ٜاملطاف إْ٘ ٚقع فضٜعا .قاٍ يظٚدت٘ بإٔ
تجبت ْظاٖتٗا ٚطٗاصتٗاٚ ،يهٔ أْ ٢هلا إٔ تجبت سيو ،ؾذٔ دٓٚ ْ٘ٛتأر ٣ا٭َض إىل ايطضر
ايٓٗاٚٚ ،ٞ٥يت غٛص ٟؽطضٖا مٖٛ ٛؽٝاصؾٛص.

عذضؾ ١ايضداٍ :
عضؾٓا إٔ ايغٝز أمحز عبز اؾٛار ٜتُتع بهاٌَ اؿض ١ٜخاصز بٝتٜ٘ٚ ،ؿعٌ َا
تْٗ ٣ٛؿغ٘ٚ ،يهٓ٘ ٜ ٫غُح أسزا َٔ أعنا ٤أعضت٘ إٔ ٜغري عريت٘ٚ ،أَا بايظٚد ١ؾٗٛ
ؽزٜز ايضقاب ١عًٗٝا .إْ٘ طًل طٚدت٘ ا٭ٚىل ،أّ ٜاعني ٭ْ٘ ؽعض مبكا ١َٚإلصارت٘،
ٚؾضض صأ َٔ ٣قبًٗاٚ ،ر ٫ ٫٫وبٜ٘ .تشنض أمحز عبز اؾٛار ؾٝك:ٍٛ
"ثِ إْٗا ناْت ـ ٚيعًٗا  ٫تظاٍ ـ مجَ ١ًٝرتع ١أْٛثٚ ١داسب ١ٝؾٓعِ مبعاؽضتٗا
أؽٗضا ست ٢بزا َٓٗا ؽ َٔ ٤ٞاملكا ١َٚإلصارت٘ ايتْ ٢ظع إىل ؾضمٗا عً ٢املتقًني ب٘ َٔ
آي٘ٚ ،مل تض بأعا يف ا٫عتُتاع باؿضٚ ١ٜي ٛبايكزص ايشٜ ٟتٝح هلا طٜاص ٠أبٗٝا َٔ إٓ ٯٕ،
غنب ايغٝز ٚسآَ ٍٚعٗا بايظدض أ ٫ٚثِ باينضب املربح أخريا ،ؾُا نإ َٔ املضأ٠
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املزيً ١إ ٫إٔ ؾضت إىل ٚايزٜٗا! ٚأعُ ٢ايػنب ايضدٌ املتعذضف ؾعٔ إٔ خري عب ٌٝإىل
تأرٜبٗا ٚإصداع عكًٗا إىل صأعٗا ٖ ٛإٔ ٜطًكٗا إىل سني ـ إىل سني طبعا ٭ْ٘ ؽزٜز
ايتعًل بٗا ـ ؾطًكٗاٚ ،تعاٖض بإُٖاهلا أٜاَا ٚأعابٝع ٜٓ ٖٛٚتعض آَ .٬هٚ ٘٦ٝعٝط خري
َٔ آهلا ،ؾًُا مل ٜطضم باب٘ أسز راؼ نربٜاٚ ٙ٤بعح ٖ َٔ ٛهػ ايٓبض متٗٝزا
يًقًح ؾعار ايضعٜ ٍٛك ٍٛإِْٗ ٜضسب ٕٛب٘ عً ٢ؽضط أٜ ٫غذٓٗا أٜ ٚنضبٗا!ٚ ..يهٓ٘
نإ ٜٓتعض َٛاؾكت٘ ب ٬قٝز  ٫ٚؽضط ؾجاص غنب٘ ثٛص ٠عاتٚ ١ٝأقغِ ؾُٝا بٚ ٘ٓٝبني
17
ْؿغ٘ أٜ ٫نُُٗا صباط إىل ا٭بز".
ٜاعني ٜض ٣يف أب ٘ٝقز ٠ٚفاؿٚ ١إٕ ؾضس٘ نإ نبريا ي ١ًٝصأ ٣ؾٗٝا أٍٚ
َض ٠أبا ٙاجملًٌ بايٛقاص ٚاهلز ٤ٚبني ا٭عض ،٠طضبا مشٛنا عاقٝا ؽاصبا بتدت طبٝز .٠إْ٘
َجٌ أبٜ ٘ٝضٜز إٔ ته ٕٛي٘ طٚدَ ١طٝع ١ثِ ٖ ٛسض ٜكن ٢يٝاي ٘ٝنٝؿُا ؽا ٤بني اـُض
ٚايٓغاٚ .٤ايػضٜب املزٖؿ يف ٖش ٙاؿًك ١إٔ استذاز طٜٓب ٪ٜ ٫خش َأخش اؾز ،بٌ يف
استذادٗا ٖ ٢تعترب ْاؽظ ،٠إٕ أَٚ ١ٓٝخزه ٫ ١تضتاسإ إىل َٛقـ طٜٓب َٔ طٚد٘
يف عٗضات٘ ايً .١ًٝٝطٚدت٘ ا٭ٚىل ،طٜٓب ؼتر مز ٖش ٙا٫طرٚاد ١ٝؾٝك:ٍٛ
" ٫راع ٢يًشظٕ ٜا عظٜظَٓ ،٠ش ايكزّ ٚايبٛٝت يًٓغاٚ ٤ايزْٝا يًضداٍٖ ،هشا
ايضداٍ مجٝعاٚ ،ايظٚز املدًك واؾغ عً ٢أَاْت٘  ٖٛٚبعٝز عٔ طٚدت٘ نُا واؾغ
عًٗٝا  ٖٛٚبني ٜزٜٗا ،ثِ أْٓ ٢أتظٚر َٔ ايغٗض ٠تضٚوا عٔ ايٓؿػ ٚبٗذ ١هعَٔ ٕ٬
سٝاتٓا َتع ١ناًَ "..."١نٌ ايضداٍ ٜغهض ،ٕٚإٕ فشت ٢تتشغٔ بايغهض ...أْعض ٣إىل
إَضأ ٠أب ٌٖ ٢صأٜتٗا اعرتمت٘ َٜٛا عً ٢تقضف ٭ب٢؟  ..عً ٢سيو ؾُٗا طٚدإ ععٝزإ
18
ٚأعضَ ٠طُٜٓ ،١ٓ٦بػ ٢إٔ ْ ٫عٛر إىل ٖشا املٛمٛع".
بعز ايظٚاز بظَٔ قًٜ ٌٝشٖب ٜاعني َع طٚدت٘ إىل نؾهؿ بوٚ ،عضف ايغٝز،
ٚقاَت ايكٝاَٚ ،١إيٝهِ تٛبٝخ ايغٝز ،ايشٜ ٟقٛص َا هٛط يًُضأَٚ ٠ا  ٫هٛط َٚاسا
ٜٓاعب طٚدا َجايٝا:
"أمل تعًِ بأْ ٢أسضّ عً ٢طٚد ٢اـضٚز ٚي ٛيظٜاص ٠اؿغني؟ نٝـ إسٕ عٛيت
يو ْؿغو إٔ تأخش طٚدو إىل ًَٗ ٢راعض يتغٗض ؾ ٘ٝإىل َا بعز َٓتقـ ايًٌٝ؟ٜ ..ا
أمحل أْت تزؾع بٓؿغو ٚبظٚدو إىل اهلا ١ٜٚؾأ ٣ؽٝطإ صنبو؟
ـ اْطل سزثٓ ٢عٔ صأٜو ؾإَْ ٢قُِ عً ٢أ ٫ميض اؿارخ بغ..!ّ٬
خاف عاقب ١ايقُت ؾدضز عٓ٘ َتٗٝبا َنطضبا ثِ قاٍ ٜ ٖٛٚبشٍ ققاص٣
دٗز ٙيٝتُايو ْؿغ٘:
ـ نإ ٚايزٖا ٜعاًَٗا بؾ َٔ ٧ايتغاَح (..ثِ َتعذٚ )٬يهٓ ٢أقض بأْ ٢أخطأت..
ؾقاح ايغٝز َػنبا َٚتذاٖ ٬اؾًُ ١ا٭خري:٠
ـ مل تعز يف بٝت أبٗٝا ،عًٗٝا إٔ ؼرتّ آراب ا٭عض ٠ايت ٢فاصت عنٛا ؾٗٝا ،أْت
طٚدٗا ٚعٝزٖا ٚبٝزى ٚسزى إٔ تقٛصٖا يف أ ٣فٛص ٠تؾا ،٤خربْ ٢عٔ املغ ٍٚ٪عٔ
سٖابٗا َعو أْت أّ ٖ٢؟..
ؽعض عً ٢عهض ٙبايؿخ املٓقٛب ي٘ ٚيهٔ اـٛف رؾع٘ إىل ايتٛاص ٣ؾػُػِ:
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ـ ملا عًُت بٓٝت ٢يف اـضٚز تٛعًت إىل إٔ أفطشبٗا..
ؾنضب ايغٝز نؿا بهـ ٜ ٖٛٚك:ٍٛ
ـ أ ٣صدٌ يف ايضداٍ أْت؟ ..نإ اؾٛاب اـًٝل ب٘ يطُ ..!١إْ٘ ٜ ٫ؿغز ايٓغا٤
19
إ ٫ايضداٍ ٚيٝػ نٌ ايضداٍ دزٜضا بايكٝاّ عً ٢ايٓغا"...٤
 ٚملا بًؼ ايغ ٌٝايظب ٢طًبت طٜٓب ايط٬م ،ؾهإ صر ؾعٌ ايغٝز " مل ٜتقٛص إٔ
تزعٖ ٛش" ٙاهلؿٛات" إىل ايط٬م َطًكا ،بٌ مل هض ي٘ عً ٢باٍ إٔ ػ ٧املطايب١
بايط٬م َٔ ْاس ١ٝايظٚد ١أبزا ،ؾد ٌٝإي ٘ٝإٔ ايزْٝا اْكًبت صأعا عً ٢عكبٚ 20."...نإ
صر ؾعٌ ٜاعني " :ؽعض بٗٛإ مل ٜؾعض مبجً٘ إ ٫ؾُٝا نابز َٔ عًٛى أَ٘ ،محٜ ٙٛطايب
بايط٬م! ..أ ٚمبعٓ ٢آخض طٜٓب تطايب ايط٬م أ ٚعً ٢ا٭قٌ تٛاؾل عً ..!٘ٝأُٜٗا ايضدٌ
21
ٚأُٜٗا املضأ٠؟ !..
َا نإ ممهٓا يػٛص ٟإٔ تطايب بايط٬م ،ؾإٕ رٜاْتٗا  ٫تغُح بشيوٚ ،يَ ٛا
ناْت نٝغض ٚيهاْت سٝاتٗا عًَ ٢ا ٜضاّ ٚيهٔ ٖش ٙاؿُا ٠يف ثٛب ايعُ ٫ ١تزخض
ٚععا يف تٓػٝك اؿٝا .٠تك ٍٛيبال ٢أْ٘ قز أخربٖا باْزت د" ٢ايعابز اهلٓزٚع "٢بعز
قضا ٠٤خضٜطتٗا أْٗا ٚيزت يف  ّٜٛمػٚٚ ،دٛرٖا مػٚ ،إٔ اجملاعٚ ١اؾؿاف نًٗا
بغببٗاٚ ،ت٪نز عً ٘ٝإٔ ٜتشهِ ؾٗٝا ٜٚأخش بٓافٝتٗا بكٚ ،٠ٛاتُٗت٘ بأْ٘ ٜزيٌ طٚدت٘
أنجضمما ٜٓبػٚ ،٢امل٪عـ دزا إٔ عُ٘ أَضٚ ٚأَ٘ نشيو ٜعترباْٗا مغَٚ ١قزص
اٯٚ ّ٫املعاْا ٠نًٗا يف اؿٝا .٠إٕ ا٭ٜاّ ايت ٢قنتٗا غٛصَ ٟع بال ٢ناْت أنجضٖا
َبتً ١بايزَٛع .إْٗا راُ٥ا ٚادٗت مضب ٚعٓـ ٚؽز طٚدٗا بايقرب َعتكز ٠بإٔ عٝزٖا
ميًو َعٓٝا غظٜضا َٔ ايبٗذٚ ١ايغضٚصٚ ،عٓزَا ٪ٜات ٢ايٛقت املٓاعب إْ٘ عٝػُضٖا
بضأؾت٘ ٚنضَ٘ ٚعطؿ٘ ٚسٓاْ٘ٚ ،يهٔ َا نإ ٭سَٗ٬ا إٔ تتشكلٚ ،قز سا ٍٚصؾٝل
"چاچا" ٚطٚدت٘ "سٛص باْ "ٛإٔ ىضدا ايؾاب ٚطٚدت٘ َٔ املأطمٚ ،قزَا أسغٔ َا نإ
يزُٜٗا َٔ املغاعزَ ،٠ارٜا َٚعٜٓٛاْٚ ،قشا بال ٢بايضؽز ٚايغزارٚ ،اعتٛفٝا بػٛصٟ
خرياٚ ،يهٔ بال ٢ايشٚ ٟيز ؽكٝا َٔ بطٔ أَ٘ صنب عً ٢صأع٘ ٚؽو يف طٚدت٘ ...ٚ

ُٖ ّٛايٓغا:٤
"َا عًُو بايضغب ١ايت ٢ؼضم اَ٫ضأ ٫ !٠تأخشٖا إ ٫عٓزَا تْٗ ٣ٛؿغو ثِ
تٓقضف عٓٗا إىل ايعٚ !ّ٬بعز سيو تشٖب إىل ايٓغا ٤ا٭خضٜات  ٫ٚتضأٖ إ٫
ََٛغات!ٚ ...تتدً ٢عٓٗٔ ر ٕٚإٔ تغأهلٔ عُا ٜؾعضٕ ..ثِ تأخش َهإ ايكام ٢يتشهِ
عً ٔٗٝإسا ْعضٕ إىل صداٍ يٝغٛا َٔ أطٚادٗٔ!٫" 22"...نؾُ"٢
" ثِ تشنض بِٗ طٚدٗا ايػا٥ب ؾتك " :ٍٛتض ٣أٜ ٜٔه ٕٛعٝز ٣اٯٕ؟ َٚاسا
ٜؿعٌ؟  ..ؾًتقشب٘ ايغ ١َ٬يف اؿٌ ٚايرتساٍ" .أدٌ ق ٌٝهلا َض ٠إٔ صد ٬نايغٝز
أمحز عبز اؾٛار يف ٜغاصٚ ٙقٛت٘ ٚمجاي٘ ـ َع عٗض ٙاملتٛافٌ ـ  ٫ميهٔ إٔ ؽً ٛسٝات٘
َٔ ْغاَٜٗٛ ،٤ا تغُُت بايػريٚ ٠صنبٗا سظٕ ؽزٜزٚ ،ملا مل تٛاتٗا ؽذاعتٗا عً٢
َؾاؾٗت٘ مبا ق ٌٝأؾنت عظْٗا إىل أَٗا ،ؾذعًت ا٭ّ تغهٔ خاطضٖا مبا ٚععٗا َٔ
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سً ٛايه ،ّ٬ثِ قايت" :يكز تظٚدو بعز إٔ طًل طٚدت٘ ا٭ٚىلٚ ،نإ بٛعع٘ إٔ ٜغرترٖا
ي ٛؽا ،٤أ ٚإٔ ٜتظٚز ثاْٚ ١ٝثايجٚ ١صابعٚ ،١قز نإ أبَ ٙٛظٚادا :ؾامحز ٣صبٓا عً ٢أْ٘
أبكاى طٚدٚ ١سٝزٚ "٠ي ٛإٔ سزٜح أَٗا مل هز َع سظْٗا ٚقت اؽتزار ٙإ ٫أْٗا َع
ا٭ٜاّ عًُت مبا ؾ َٔ ٘ٝسل ٚٚداٖ ،١ؾًٝهٔ َا ق ٌٝسكا ؾًعً٘ َٔ فؿات ايضدٛي١
نايغٗض ٚا٫عتبزارٚ ،ؽض عً ٢أ ٣ساٍ خري َٔ ؽضٚص نجريٚ ،٠يٝػ َٔ اهلني إٔ
تغُح يٛعٛاؼ بإٔ ٜؿغز عًٗٝا سٝاتٗا ايطٝب ١املً ١٦ٝباهلٓاٚ ٤ايضغز ،ثِ يعٌ َا ق ٌٝبعز
ٖشا نً٘ إٔ ٜهُٖٚ ٕٛا أ ٚنشباٚٚ .دزت إٔ َٛقؿٗا َٔ ايػري ،٠ؽأْٗا سٝاٍ املتاعب
ايت ٢تعرتض عب ٌٝسٝاتٗاٜ ٫ ،عز ٚايتغً ِٝبٗا نكناْ ٤اؾش  ٫متًو سٝاي٘ ؽ٦ٝا ،ؾًِ
تٗتز إىل ٚع ١ًٝيف َكاَٚتٗا إ ٫إٔ تٓار ٣ايقرب ٚتغتعزَٓ ٣اعتٗا ايؾدق٬َ ،١ٝسٖا
ا٭ٚسز يف َػايبَ ١ا تهض ،ٙؾاْكًبت ايػريٚ ٠أعبابٗا ،نطباع طٚدٗا ا٭خض،٣
23
ٚنُعاؽض ٠ايعؿاصٜت مما ؼتٌُ" " .أَ."١ٓٝ
قبًت غٛصٚ ٟأَ ١ٓٝاؿٝا ٠غري ؽانٝتني َٚتشَضتنيَ ،نشٝتني بهٌ ععار،٠
يهٔ َاسا دٓتا َٔ فربُٖا ٚتنشٝتُٗا...غٛص ٟامطضت إىل تٛرٜع طٚدٗا يف ْٗا ١ٜا٭َض،
ٚ٭ٕ سٝا ٠أَ ١ٓٝناْت ؽتًـ َٔ غٛص ٟؾٗ ٢فاسب ١بٓني ٚبٓات ..اعرترٖا ايغٝز بعز
أؽز عكٛبٚ ١أعٓـ تأرٜب ،ؾهّض يف أَ ١ٓٝؽضز َٔ ايبٝت ،ؾهّض يف عُضٖا ٚؾهّض يف بٓاتٗا
ٚأبٓاٗ٥ا ايهباص ثِ أسهِ.
طاع ١أَٖ :١ٓٝش ٢ٖ ٙأَ ١ٓٝتٓتعض طٚدٗا .ايً ٌٝعاز .ايقُت عُٝل .إ ٫بعض
ا٭فٛات  ٚاهلُُٗات َٔ ٖٓا ٖٓٚاى .عٝز ٙخاصز ايبٝت .يعً٘ يف بعض عٗضات٘ .إْٗا قز
ؾضغت َٔ أعُاهلا مجٝعا يف ايبٝت َع أّ سٓؿ ،ٞإ َٔ ٫عٌُ َِٗ ،أ ٖٛ ٫اْتعاص عٝز،ٙ
ٖش ٙعارتٗا َٓش صبع قضٕٖٚ ....ا ٖ ٛايغٝز قز ٫ح .دا ٤اؿاْطٛص ٜٛٚرع أفزقاٙ٤
مبُاطسات٘ ٚمشهات٘ اجملًذًٚ ...١يهٔ َا إٕ ٜكرتب َٔ ايبٝت تظا ًٜ٘ع ِ٥٬ايتبغط
ٚايزعابٚ ١ايبٗذ ١املرتاٜٚ ،١ٝ٥تشَٝٗ ٍٛبا ٚقٛصا دً ...٬ٝثِ ؼتُٜٗٛا اؿذضٚ ٠تكّٛ
ايظٚد ١ايٛارع ١ايهضمي ١بهٌ َا هب عًٗٝا ،تٓظع عٓ٘ َ٬بغ٘ ٚتضتبٗا...ثِ تكعز عٓز
قزَ ٘ٝاملُزٚرتني ٚؽًع سشاٚ ٙ٤دٛصب ....٘ٝثِ تأت ٢بطغت ٚإبضٜل ٚتنع ايطغت عٓز
قزَ ٢ايضدٌ ٚتكـ بٓؿغٗا ٚاإلبضٜل يف ٜزٖا عً ٢أٖب ١ا٫عتعزار...ثِ ٜػغٌ ايغٝز
ٚدٗ٘ ٚميغح صأع٘ ٜٚتُنُض...
"ناْت ٖش ٙاـزَ ١آخض َا ت٪ر َٔ ٣خزَات يف ايبٝت ايهبريٚ ،قز ٚاظبت
عًٗٝا صبع قضٕ َٔ ايظَإ بُٜٗ ٫ ١عرتٜٗا ايه ،ٍ٬بٌ يف عضٚص ٚاْؾضاحٚ ،بٓؿػ
اؿُاؼ ايشٜ ٟغتؿظٖا إىل ايٓٗٛض بٛادبات ايبٝت ا٭خض َٔ ٣قبَ ٌٝطًع ايؾُػ
ستَ ٢ػٝبٗا ،ؾاعتشكت َٔ أدً٘ إٔ ٜطًل عًٗٝا داصاتٗا اعِ "ايٓشً "١يزأبٗا ْٚؾاطٗا
املتٛافًنيٚ ،عارت إىل اؿذض ٠ؾأغًكت ايباب ٚعشبت َٔ ؼت ايغضٜض ؽًت ١ؾٛمعتٗا
أَاّ ايهٓبٚ ١تضبعت عًٗٝا إس مل تهٔ تض ٣يٓؿغٗا اؿل يف إٔ ػًػ إىل داْب٘ تأربا.
24
َٚن ٢ايٛقت ٬َ ٢ٖٚطَ ١ايقُت ستٜ ٢زعٖٛا إىل ايه ّ٬ؾتتهًِ"...
طاع ١غٛص :ٟقاَت غٛص ٟبهٌ َا ميهٔ إٔ تهغب ب٘ صما طٚد٘ ،ؽاصنت
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َُٖٚ َ٘ٛعاْات٘ ٚؼًُت عٓؿ٘ ٚمضب٘ ٚؽتُ٘ ْٗٚض ٙيف َكابٌ اعتغَٗ٬ا ايهاٌَ
ٚخنٛعٗا ايتاّٚ ،ناْت َجٌ أَ“she use to sit at his feet and press his ١ٓٝ
ٚ leg”25ؽًت عٔ طٝب خاطض عٔ أقضاطٗا يٝبتاع طٚد٘ بضٖٓ٘ ايبشٚص  ٢ٖٚراُ٥ا
َتؿا ،١ً٥إٕ أًَٗا يف سب٘ مل ٜٓكطع َٜٛا:
"يهٔ غٛص ٟاييت ناْت ت َٔ٪بعبار ٠سانُٗا ٚعٝزٖاٚ ،تضٜز يف ايٓٗا ١ٜإٔ
تهغب سب٘ بإخ٬فٗاٚ ،ػعً٘ يٓؿغٗا ٚسزٖاٚ ،اييت اعتطاعت ؾع ٬إٔ ؼطِ اؾزصإ
اييت نإ سبػ ْؿغ٘ راخًٗا خ ٍ٬ا٭ٜاّ ا٭ٚىل بعز طٚادُٗاٚ ،اعتجاصت َٓ٘ ْٛبات َٔ
ايعطـ ٚاؿب ايؾزٜز ،ٜٔناْت َغتعز ٠يْ٬تعاص َجٌ طٚدٖٓ ١زٚع ،١ٝملهابز ٠نٌ
ؽ ٤ٞملعضؾَ ١قزص ساى ايعزاٚ ٤عزّ ايجكٚ ١ايهضاٖ ١ٝاييت أظٗضٖا هلا .ؾكز ناْت
تعتكز بإٔ ايش ٟنإ قارصا عً ٢اؿب ٚاؿٓإ َض ٠ميًو َٛصرا ٜٓ ٫ؿز يًشب يف سات٘،
ؾكط ي ٛمتهٓت َٔ ؼط ِٝقٛقع ١ايؾهٛى ٚتٓك ١ٝايكًب .إْٗا تشنضت أغاْ ٞايكزٜغ١
َريا ب ا َٔ ٟطؿٛيتٗاٚ ،أعضت إىل ْؿغٗا :يَ ٛريا تغتطٝع إساب ١قًب اإلي٘ بابتٗا٫تٗا،
26
ؾُٔ امل٪نز أْٗا ٚافً ١إىل قًب بال."ٞ
ٚيهٔ  ....يعٌ ايٓٝبٛع ايش ٟعكزت ب٘ غٛص ٟاٯَاٍ نإ ْنب َاٚ ٙ٤غاصٚ ،صمبا
أثض اؾؿاف ايغا٥ز عً ٢عامل٘ اـاصد ٞيف عٛاطؿ٘ ٚدٝؾاْٗا.

بأ ٣سْب طضرت غٛص:ٟ
طضر بال ٞغٛصَ ٟضتني .طضرٖا َع أْٗا مل تأت بإثِٚ ،مل تضتهب دضمي.١
ناْت دضميتٗا إٔ ا٭ٜاّ بؾضت٘ بأْٗا سبً ،٢أْٗا عُا قضٜب عتقري أَا .قايت يظٚدٗا
ٚؽعٛص ايغضٚص ٚايغعارٜ ٠ػُضاْٗا" :اٯٕ ٫بز إٔ متطض ايغُا ،٤٭َْ ٞع دٓني ٚيف ٚقت
قضٜب عٝهَ ٕٛعٓا ْؿػ آخض عٝشتاز إىل ايطعاّ"ٚ ...يهٔ بز َٔ ٫إٔ ٜطري بال ٞؾضسا
دا٤ت ايبؾض ٣ندرب أعٛر ،اعٛرّ ٚدٗ٘ ٚامحضّ  ٖٛٚنع .ِٝاعرتا ٙايشٖٚ ٍٛاعتٛىل
عً ٘ٝاملداٚف ٚايشعض ،كاٚف ا٭بٚ ٠ٛسعض ايطؿٌ ايكارّ .متايو ْؿغ٘ ظٗز َاٚ ،قاٍ
ٚيهٔ نٝـ سزخ سيو؟ َٚ ...ت٢؟ ،....ؾكايت ،ايٓاؼ ٜكٛي ٕٛإٔ نٌ طؿٌ ٜأت ٢عع٘
ْٚقٝب٘ َع٘ٚ ،يعٌ ْقٝبٓا عٝتػريٚ ...يهٔ أسَٗ٬ا ٚآَاهلا مل ػز عبًٗٝا إىل قًب
بال ٢ايؾكٚ ،ٞنإ ايضر أْٗا عٓزَا دا٤ت "يتزيو صدً٘" يف ؽهٌ ايضنٌ ايعٓٝـ.
"اسٖيب إىل بٝت أَو ،فاسب" ١ايهٛانب ايغٛرا "٤أ ٚاؿغ املؾ ...ّٚ٪ممٔ ٖشا اؾٓني،
َين أّ َٔ ؽدك آخض ...اغضب ٞعٔ ٚدٗ ،ٞاسٖيب إىل أَو ايعاٖض ،٠يعًٗا تهغب َا
ٜهؿ ٞيو ٚيطؿًو .عُو أَض ٚيز ٜ٘ايػشا" ...٤عكطت" غٛص ٟعً ٢صدً٘ٚ ،تٛعًت
ٚتنضعت إي ٘ٝؽانَٓ ١ٝتشب ١صاؾعٜ ١زٜٗا ٫ ..تضعًين ٚيهٔ ...فؿعٗا عً ٢صأعٗا
ميٓٝا ٜٚغاصا ٚأَاَا ٚخًؿا  .ثِ صنًٗا يف خًؿٗا .إْٗا عكطت ...ثِ بعَُٗٓ ٕٛٝض ٠بزأت
تغتعز يتػارص ايبٝت ،كاؾ ١إٔ ٜ ٫قٝب دٓ ٘ٓٝبغْٚ 27.٤ٛؿػ املؾٗز تهضص بعز عٛرتٗا
َٔ ٖٛؽٝاصؾٛص .يعًٗا مل تهٔ عارت إ ٫يتٓاٍ ايغًٛى اهلُذَ ٞض ٠أخض َٔ ٣طٚدٗا.
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ْٚؿػ ايغ٪اٍ ٚد٘ إيٗٝا ،ملٔ اؾٓني؟ ق ٌٝهلا إٔ تجبت ْظاٖتٗاٚ..٭ْٗا يٝغت يف َهاْ١
"عٝتا" ست ٢تبتًعٗا ا٭صض ،إْٗا  ٫تغتطٝع إثبات ْظاٖتٗاٚ...يهٔ ٖش ٙاملض ٠ناْت غٛصٟ
قز تػريت نجريا .إٕ ا٭ٜاّ ايت ٢قنتٗا نُُضمَٓ ١شت٘ ثك ١بٓؿغٗاٚ ،اعتُارا عً٢
ساتٗا .ؾػٛص ٟايت ٢بزأت سٝات٘ ْاعُ ١صقٝك ١خامعَ ١غتغًَُ ١جٌ "أَ "١ٓٝأنغبتٗا
ايتذاصب ثك" ١طٖضَ "٠رياَاص ٚدضأتٗا ،ؾاعتذُعت ؽذاعتٗا ٚقٛاٖاٚٚ ،يت ؽطضٖا مٛ
ٖٛؽٝاصؾٛص ،يتكن ٢باق ٢سٝاتٗا يف ظٌ محا ١ٜرنتٛص َآٖٝزصاٚ ،تٓذب طؿ٫ ٬
ٜهَ ٕٛجٌ بال ٞيف دبٓ٘ ٚخٛص.ٙ
"صأت م ٛايؾُػ ،ثِ َٓبٗض ٠اْغشبت إىل ْؿغٗاٚ ،اْزعت يف فُت .ناْت
ػضأت إٔ تٓعض ايعامل يف ع ،٘ٓٝبغبب ايك ٣ٛاييت تؿٛص يف راخًٗا فاصت أعُ ٢تكضٜبا،
رغزغ ١سب ايطؿٌ غري املٛيٛر رؾعتٗا م ٛا٭َاّ َع أْٗا  ٫تظاٍ تؾٗل ٚايزَٛع مل تضقأ
بعز.
دؿؿت عٗٓٝا بش" ٌٜعاصٜٗا" ،صؾعت ٜزٖاٚ ،عاصت إىل ا٭َاّ  ٫تتًؿت ميٓ٫ٚ ١
.28
ٜغض"٠

بأ ٣سْب طضرت أَ:١ٓٝ
قز سنض لٝب قؿٛظ اؿارث ١ايت ٢أرت إىل طضر أَ َٔ ١ٓٝبٝتٗا يف أنجض
َٔ عبعني فؿش ٢ٖٚ .١سارثَ ١جري ٠يًؾذٔ ٚباعج ١عً ٢ا٫بتغاَات يف ٚقت ٚاسز.
 ٖٛٚدظ ٤ؽٝل َٔ ايج٬ث َِٗٚ ١ٝدزا َٔ ٚدْٗ ١عض َهاْ ١املضأٚ ،٠تتًدك يف إٔ
ايغٝز أمحز عبز اؾٛار غارص يبٛص ععٝز يبعض ؽ ْ٘ٚ٪ايتذاصَٚ ،١ٜع إٔ ٖشا ايغؿض
نإ يٚ ّٛٝاسز ؾكط ،إ ٫إٔ ا٭عض ٠تٓؿغت ايقعزاٚ ٤ؽعضت بٓغُات اؿض ١ٜتػُضٖا،
ٚنإ يهٌ عن َٔ ٛأعناٗ٥ا طعِ خال بايضاسٚ ١ايطُأْٖ َٔ ١ٓٝشا ايػٝاب امل٪قت
ايكقريٚ .يف اجملًػ ايشٜ ٟنِ مجٝع اإلخٛإ ٚا٭خٛات ،اقرتح ٜاعني اقرتاسا غضٜبا قز
ْزّ عً ٘ٝؾُٝا بعز أؽز ايٓزّ ،قاٍ كاطبا أَ ..." ١ٓٝملاسا  ٫تضٚسني عٔ ْؿغو أْت؟!...
َا ٖ ٛإَ ٫ؾٛاص ققري تضدعني َٓ٘ ٚقز أيكٝت ْعض ٠عً ٢دظ ٤فػري َٔ اؿ ٞايشٟ
عؾت ؾ ٘ٝأصبعني عاَا ر ٕٚإٔ تض َ٘ٓ ٣ؽ٦ٝا٫ٚ 29"..تغٌ عٔ امطضاب أَٚ ١ٓٝعزّ
اصتٝاسٗا ي٬قرتاحٚ ،يهٔ سب ا٫عتط٬ع يًُذٗٚ ٍٛايؾٛم إىل َعضؾ ١ايعامل سٛهلا ،سب
ا٫عتط٬ع ٚايؾٛم ايش ٟطاملا أٖاز َؾاعض اؿظٕ يزٜٗا ،غًب عً ٢امطضابٗا ٚقًكٗا
ٚسعضٖاٚ ،خضز َع فػري ٙنُاٍ إىل طٜاص ٠اؿغني يتبج٘ َُٖٗٛا ٚأؽٛاقٗا ،خاؾك١
ايكًب َتعجض ٠اـطَ ٢نطضب ،١ايؾعٛص بايشْب َ٬طَٗا ،نإ ايعامل نً٘ َزٖؾا،
مجٚ ٬ٝدً ،٬ٝدا٤ت اؿغنيٚ ،يهٔ ٖش ٙايعذاي ١مل تٓكع غًتٗاٚ ،اْتكًت َٔ َهإ إىل
آخض ٚبزأت تؾعض بإصٖام ٚإعٝاٚ ،٤ؽهت إىل نُاٍٚ ،نُاٍ َؾػ ٍٛبُٗ َ٘ٛايقبٝاْ١ٝ
"ٚيهٓ٘ َا ٜزص ٣إٚ ٫أَ٘ تؿًت َٔ ٜز ٙؾايتؿت مٖٛا َتغا ٬٥ؾضآٖا  ٢ٖٚتغكط عً٢
ٚدٗٗا ٚقز ْزت عٓٗا آٖ ١عُٝك "١أَ" ١ٓٝفزَٗا باب ايغٝاص ٠ا٭ٜغض يف ظٗضٖا" 30به٢
نُاٍ ٚفضذ ٚناْت "ؾنٝش "١مل تتٛقعٗا أَٚٚ ١ٓٝفٌ ا٫بٔ ٚا٭ّ إىل بٝتُٗا بعز
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دٗزٚ ،بٛفٛهلُا اْزعت ا٭عض ٠نًٗا يف ْٛع َٔ ايٓٝاسٚ ،١د ٤ٞبايطبٝبٚ ،نإ
سارثا دً ٬ٝخطريا إٔ ٜظٚص ايبٝت طبٝب ،ثِ َٔ ٖ ٛصدٌٚ ،نؾـ "نغض يف ايرتق٠ٛ
ايٚ "٢ُٓٝيٝعٛر ايععِ إىل عابل َٛمع٘ وتاز إىل صاس" ١أعبٛعني أ ٚث٬ث ١عً٢
ا٭نجض" ٚيهٔ "َُٗا ٜهٔ َٔ أَض ؾكز اعرتٚسٛا ْغُ ١ع ّ٬بعز إٔ دؿت َِٓٗ
اؿٓادض" ..ثِ نإ ايغ٪اٍ ايش ٟاعتبز ٚأحل ٚأصٖل ٚأسٍ "َا عغ ٢إٔ أق ٍٛ٭بٝهِ إسا
صدع؟" ٚسٖب ايٓاؼ يف اإلدابَ ١شاٖب ؽت"ٚ ٢ظٌ نشيو ست ٢خضدت خزهَٔ ١
فُتٗا قا ...١ً٥ملاسا ْ ٫زع ٞأْٗا عكطت عً ٢ايغًِ" ٚصدع ايغٝز َٔ بٛص ععٝز "ٚعار
ف ُت َؾش ٕٛبايتٛتض نايقُت ايشٜ ٟضنب أطؿا ٫يف ايع ّ٬إسا قضع آساِْٗ ٚقع
أقزاّ َٔ ٜع ِْٗٓٛعؿاصٜت هٛع ٕٛيف اـاصز" ٚاؽتز خؿكإ قًب أَٚ ١ٓٝدـ صٜكٗا،
ٚيهٔ اـط ١ايت ٢ناْت تٛاطأت َع أبٓاٖ٤ا ٚبٓاتٗا طاصت َٔ عكًٗا أَاّ ٖٝب ١ايغٝز،
ٚباست بايغض املهٓ ٕٛاـطري "أخطأت نبريا ٜا عٝز .. ٣فزَتٓ ٢عٝاص 31"..٠أَا ايغٝز
ؾاتغعت عٓٝا ،ٙبٌ " نأْ٘ بات ٜؾو يف فش ١قٛاٖا ايعكًٚ "١ٝيهٓ٘ يظّ ايقُت ٚمل
ٜعًل بؾ ٤ٞس ٣باٍٚ ،قاٍ هلا بًظ ّٚايؿضاـ ٚنإ ٖشا ايغًٛى (املضٜب)ٖ ،شا ايعطـ
ٚايضأؾ ١٭ب ٘ٝقريا يًذُٝعٚ ،ناْت أَ ١ٓٝأؽز َِٓٗ بٗذ ١بشيو " نإ ب ٞصسُٝا
أطاٍ اهلل عُض ،ٙأْقت إىل ققت ٢فاَتا ،ثِ عأيٓ ٢عٔ صأ ٣ايطبٝب يف خطٛص ٠ايهغض
32
ٚغارصْٜ ٖٛٚ ٞؾري عً ٢إٔ أيظّ ايؿضاـ ستٜ ٢أخش اهلل بٝز ...٣أطاٍ اهلل عُض"..ٙ
ٚتتابعت ا٭ٜاّ ٚايغٝز ايش َٔ٪ٜ ٟمبا آَٔ ب٘ بال:٢
“…and appealed like a little doe to the hunter:
’‘do not beat me again—at her bidding
’‘But the husband has to chastise the wife if she goes wrong,
he said airily. ‘So says our Dharma”.33

ٜؿهض يف ا٭َض "ظزٜٚ "١ٜكًب٘ عً ٢مجٝع دٛاْبَ٘ ،اسا هض عً ٢فٛص٠
عٝطضت٘ ي ٛعؿا عٓٗا ؾع٬؟ " ٚباؾًُ ١ئ ٜه ٕٛيف تًو اؿاٍ أمحز عبز اؾٛار ٚيهٔ
ؽدقا آخض ئ ٜضتن ٢إٔ ٜه ْ٘ٛأبزأ" ٚبًت أَٚ ١ٓٝبض٥ت بعز ط ٍٛاْتعاص "ٖٚبت َٔ
ايؿضاـ يف خؿ ١فبٝاْ َٔ ١ٝايؿضح نأْٗا ًَو ٜعٛر إىل عضؽ٘ بعز ْؿْٚ 34"ٞظيت إىل
املطبخ ٚؽاصنت أّ سٓؿ ٞيف ايطٗٚ ٞايطبخ ٚعٓزَا ؾضؽ ا٭ب ٚا٭٫ٚر َٔ ايؿطٛص ،دا٤
ايٛقت اؿاعِ ،نايعار ٠أَ ١ٓٝتشٖب بق ١ٝٓٝايكٗ ٠ٛإىل غضؾ ١ايغٝز ست ٢إسا ؾضؽ َٔ
استغاٗ٥ا عاعزت٘ يف ا٫عتعزار يًزنإ  ٚيف يبػ امل٬بػٚ ،يهٔ َاي٘ تضا ٙداؾا باصرا ،عضت
ايكؾعضٜض ٠يف دغز أَٖٚ ١ٓٝاهلا ايقُت ٚايقضاَ:١
" ٚ ..أخريا تغا ٍ٤ر ٕٚإٔ ٜضؾع صأع٘ عٔ ؾٓذإ ايكٗ ٠ٛايؿاصؽ:
ـ اعرتررت فشتو؟.
ؾكايت أَ ١ٓٝبقٛت خؿٝض:
ـ اؿُز هلل ٜا عٝز.٣
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ؾاعتطضر ايضداٍ قا ٬٥مبضاص:٠
ـ إْ ٢أعذب ـ ٖٗٝٚات إٔ ٜٓتٗ ٢ىل عذب ـ نٝـ أقزَت عً ٢ؾعًتو !.
ؾزم قًبٗا بعٓـ ٚأطضقت يف ٚد .. ّٛمل تهٔ تطٝل غنب٘  ٢ٖٚتزاؾع عٔ خطأ
اصتهب٘ غريٖا ؾهٝـ بٗا اٯٕ  ٢ٖٚاملشْبٚ ..!١عكٌ اـٛف يغاْٗا ٚيهٓ٘ باْتعاص اؾٛاب
ؾٛافٌ سزٜج٘ َتغا ٬٥يف اعتٓهاص:
ـ أنٓت كزٚعا بو طٛاٍ ٖش ٙايغٓني ٚأْا  ٫أرص٣؟ !
عٓز ساى بغطت صاستٗٝا يف دظع ٚأمل ُٖٚغت بأْؿاؼ َنطضب:١
ـ أعٛس باهلل ٜا عٝز ،٣إٕ خط ٢٦نبري سكا ٚيهٓ ٫ ٢أعتشل ٖشا ايكٚ ..ٍٛيهٔ
ايضدٌ ٚافٌ سزٜج٘ بٗز ٘٥ٚايضٖٝب ايش ٕٜٛٗ ٟإىل داْب٘ ايظعل قا:٬٥
ـ نٝـ اقرتؾت ٖشا اـطأ ايهبري!  ..أ ٭ْ ٢ابتعزت عٔ ايبًز َٜٛا ٚاسزا؟!
ؾكايت بقٛت َتٗزز ٚؽت ْربات٘ بايضدؿ ١ايتًَ ٢هت دغُٗا:
ـ أخطأت ٜا عٝزٚ ،٣عٓزى ايعؿ ،ٛناْت ْؿغ ٢تتٛم إىل طٜاص ٠عٝزْا اؿغني،
ٚسغبت طٜاصت٘ املباصن ١تؾؿع ىل يف اـضٚز ٚيَ ٛضٚ ٠اسز.٠
ؾٗظ صأع٘ يف ؽ َٔ ٤ٞاؿز ٠نأمنا ٜك ٫ " ٍٛؾا٥ز ٠تضد َٔ ٢اؾزاٍ" ثِ
صؾع إيٗٝا عَ ٘ٝٓٝتذُٗا عاخطا ٚقاٍ بًٗذ ٫ ١تكبٌ املضادع:١
ـ يٝػ عٓز ٣إ ٫نًُٚ ١اسز !٠غارص ٣بٝت ٢ب ٬تٛإ.
أَا أَ ٣ٖٛ" :١ٓٝأَض ٙعً ٢صأعٗا ناينضب ١ايكام ١ٝؾبٗتت  ٫تٓبػ بهًُ٫ٚ ١
تغتطٝع سضاى ،طاملا تٛقعت يف أؽز أٚقات قٓتٗاـ  ٢ٖٚتٓتعض عٛرت٘ َٔ صسً ١بٛص
ععٝز ـ أيٛاْا َٔ املداٚف ،نأْ٘ ٜقب عًٗٝا غنب٘ أٜ ٚقُٗا بظعٝك٘ ٚعباب٘ ،ست٢
اينضب مل تغتبعز ،ٙأَا ايطضر َٔ ايبٝت ؾًِ ٜظعر هلا خاطضا ٫ ،يؾ ٤ٞإ ٫أْٗا عهٓت إىل
َعاؽضت٘ مخغٚ ١عؾض ٜٔعاَا ؾًِ تتقٛص إٔ مث ١عببا ميهٔ إٔ ٜؿضم بُٗٓٝا أٜٓ ٚتظعٗا
35
َٔ ايبٝت ايش ٟفاصت دظ٤ا ٜ ٫تذظأ."...
.................
ـ عأصتز ٬َ ٣بغ ٢بٓؿغ.٢
ناْت مل تظٍ َتغُض ٠يف َهاْٗا ساًٖ ١عُا سٛهلا ؾأؾاقت عً ٢فٛت٘،
ٚعضعإ َا أرصنت َٔ قٛي٘ ٚٚقؿت٘ أْ٘ ٜأَضٖا باْ٫قضاف ؾاػٗت م ٛايباب يف
خطٚ ٫ ٢قع هلاٚ ،قبٌ إٔ ػاٚط ٙأرصنٗا فٛت٘ ٜ ٖٛٚك:ٍٛ
36
ـ  ٫أسب إٔ أدزى ٖٓا إسا عزت ظٗضا.
نإٔ نغؿا َٔ ايغُا ٤عكطت عً ٢ا٭عضٚ ٠أؾشُت خزهٚ ١عا٥ؾ ١يف
ايبهاٚ " ٤قز غارصت ا٭ّ ايبٝت بعٓٝني سصاؾتني تضا ٣٤ايطضٜل خ ٬رَعُٗا ٜ ٖٛٚتُٝع"..
سٖبت أَ ١ٓٝإىل بٝت أَٗا...
ثِ بزأت اؿًك ١ايجاْ َٔ ١ٝاؿارث ٫ ،١بز يٮّ إٔ تعٛر ،راص اؿزٜح بني اإلخ٠ٛ
ٚا٭خٛات س ٍٛا٫عتؾؿاع بضدٛع ا٭ّ ٚيهٔ ؼ ٍٛا٭َض إىل "َٔ ٜعًل اؾضؼ يف عٓل
اهلضٚ "٠ايكاصٜ ٨كضأ ٜ ٫ٚغتطٝع إٔ ٜتُايو َٔ ا٫بتغاّ املؾٛب باؿظٕٚ ،أخريا
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اعتٓذزٚا باؾريإ ٚا٭فزقاٚ ٤دا٤ت أّ َض ِٜنُا دا٤ت تٝظ ٠سضّ املضس ّٛؽٛنت،
ثِ "دا ٤ايؿضز  ..رعاْا أبٚ ٢قاٍ يٓا اسٖبا ؾعٛرا بأَهُا ٚغنت بقضٖا يتزاص ٣ؾضستٗا
ايػاَضٚ ...ٚ ...٠دز نُاٍ َٔ ْؿغ٘ َ ٬ٝيًزعاب ١ؾكاٍ ٭َ٘ ماسها:
ـ تعاىل نطـ أصدًٓا إىل عٝزْا اؿغني!..
ؾنشو ٜاعني بًٗذ ١سات َعٓ:٢
37
ـــــضم ٢اهلل عٓ٘ ،إْ٘ ؽٗٝز وب ايؾٗزا."٤
اعتكز أْ٘ قز أفبح ٚامشا مما عبل إٔ أَ ١ٓٝيف طاعتٗا ٚخنٛعٗا
ٚاعتغَٗ٬ا ٚثكاؾتٗا متجٌ املضآ ٠ايتكًٝز ١ٜايؾضقْ .١ٝايت أَ ١ٓٝيف أٚاخض أٜاّ سٝاتٗا
ؽ٦ٝا َٔ ايضاسٚ ،١متتعت عض ١ٜاـضٚز ٚطٜاص ٠اؿغني ٚا٭سبابٚ ،يهٓٗا عً ٢نٌ سيو
ظًت تكًٝزٚ ١ٜمل ٜطضأ تؿهريٖا أ ٣تػري دٖٛض .٣أَا غٛص ،ٟؾإْٗا أفبشت مبض ا٭ٜاّ
ق ١ٜٛاإلصارٚ ٠اثك ١ايٓؿػ .ناْت سٝاتٗا َجا ٫يًدنٛع ٚا٫عتغٚ ،ّ٬ساٚيت ا٫ستؿاظ
بٗش ٙايقٛصٚ ٠يهٔ ا٭ٜاّ املضٜض ٠عًُتٗا باعتبزاٍ اؿٝا ٠ايت ٢تعٝؾٗا غري َٓٗا .ؾُٝهٔ
إٔ ْك ٍٛإٔ غٛص ٟمتجٌ املضأ ٠ايتكًٝز ١ٜاملتشضص.٠
ٚبعز إٔ قزَٓا أَجً" ١احملاؾعات"ٜٓ ،اعب ٖٓا إٔ ْشنض بعض املتشضصات ٚيٛ
بإهاط ؽزٜزْٚ .تٓا ٍٚيشيو ث٬خ ؽدقٝات ،ؽدقٝات عاٜز ٠ؽزار ٚعٛعٔ محار
ٚطٖضٚ ،٠ا٫خت٬ف ا٭عاع ٢ب ٖٛ ٔٗٓٝأْ٘ بُٓٝا عاٜز ٠ؽزار أصعتكضاط ١ٝايٓؾأ٠
ٚباصٜغ ١ٝاملعٗض ٚتٓتُ ٢إىل ايطبك ١ايعًٝا يًُذتُع ،طبك ١ايباؽٛات ٚايبهٛات ٚايتذاص
ايهباص ،عٛعٔ محار تأت َٔ ٢عا ١ً٥ؾكري ٠تكضٜباٚ ،أبٖٛا صٝ٥ػ ايعُاٍَ ٢ٖٚ ،تشضص٠
ؾهضٜا .أَا طٖض ٠ؾٗ ٢ؾ٬س ١قش.١
عاٜز ٠ؽزار ٖ ٣َٛٗ ٢قًب نُاٍ أمحز عبز اؾٛار َٚج ٣ٛصٚس٘ ،إْ٘ وبٗا
ٜٚعبزٖا سبا َجايٝا عشصٜا ٜ ٫ؾٛب٘ ؽا٥ب َٔ ١اؾٓػْٚ ،ض ٣عاٜز ٠يف "ققض ايؾٛم"
تشٖب إىل املزاصؼ ٚؽايط أفزقا ٤أخ ٘ٝسغني ؽزار ٚخري َجاٍ ملا متجٌ ب٘ ،ايظٜاص٠
ايتٜ ٢ك ّٛبٗا سغني ٚنُاٍ ٚعاٜزٚ ٠أختٗا ايقػري ٠بزٚص إىل ا٭ٖضاّ ،ؾٗش ٙايظٜاص٠
تكزّ منٛسدا سٝا يًؿضم بني ايطبك ١ا٭صعتكضاطٚ ١ٝايطبك ١املتٛعط ١ايبٛصدٛاط١ٜ
نُا تكزّ فٛصَ ٠ضٜض ٠يًقضاع بني ايك .ِٝؾٗٓا لز عاٜز ٫ ٠تأنٌ ايغٓزٚؽات سات
ؿِ اـٓظٜظ  ٫ٚتؾضب ايبري ٠ؾشغب ،بٌ تكَ ٍٛربص ٠عًٛنٗا ٚمماطس:١
" ٫تغ ٤ٞبٓا ايعٔ ،مٔ ْؾضب ايبري ٠يؿتح ايٓؿػ يٝػ إٚ ،٫يعٌ َؾاصن١
بزٚص يٓا تكٓعو عغٔ ْٝتٓا ،أّ ؿِ اـٓظٜض ؾًشٜش دزا ،دضب٘  ٫ٚتهٔ سٓبًٝا ٫ ،تظاٍ
أَاَو ؾضف ١نبري ٠ن ٢تطٝع ايز ٜٔؾُٝا ٖ ٛأِٖ َٔ ٖشا نً٘" 38.نُاٍ نإ
َٓزٖؾا َٓٚظعذا ،إْ٘ مل ٜطعِٚ ،انتؿ ٢بزدادت٘ ٚبطاطغ٘ ٚدبٓ٘ َٛٚط.ٙ
عٛعٔ محار ٖ َٔ ٢اؾ ٌٝايجايح يًج٬ثٚ ،١ٝؽتًـ َٔ مجٝع َٔ سنضْأٖ
اخت٬ؾا دٖٛضٜا ٢ٖ ،ؾتاَ ٠جكؿ ١سات أؾهاص َٚبار ٨ثٛص ٫ ،١ٜميهٔ َكاصْتٗا بػٛص٫ٚ ٟ
أَ ٫ٚ ١ٓٝخزه ٫ٚ ١عاٜز ٫ٚ ٠طٖض ،٠إ ٫ظاْه ٢إىل سزَا .داْه ٢يٝغت َجكؿَ ١جٌ
عٛعٔ ٚيهٓٗا تعًُت نجريا َٔ خَ ٍ٬عاٜؾتٗا يًٓؾاطات ا٫ؼار ١ٜايعُاي ١ٝايجٛص١ٜ
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يف بَٛباَ ٣ع أْٓتا عٔ ُٖ ّٛايؿكضاٚ ٤ايعُاٍ ٚايهارسني ٚؽ ٢ٖ ،ِْٗٚ٪تؿتِٗ َا ٜزٚص
َٔ ا٭سارٜح بني ايؾاعض بٛصإ عٓٝؼ ٚأْٓتا ٚغريُٖاٚ ،تتابع ايتطٛصات باٖتُاّ،
ٚتؾاصى قزص اعتطاعتٗا ٚتعًل عً ٢فضٜات ا٭َٛصٚ ،بعز َٛت أْٓتا تكطع ايعٗز عً٢
ْؿغٗا بأْٗا ؼٌُ ايضاٚ ١ٜتٛافٌ نؿاح أْٓتاٚ .يٓضدع إىل عٛعٔ محار ،ؾٗ ٢تعٌُ يف
َهتب فً" ١اإلْغإ اؾزٜز" يقاسبٗا عزي ٞنضٚ ،ِٜيٓٓعض نٝـ ٜض ٣إيٗٝا أمحز
ابٔ خزه ١ايشٜ ٟتظٚدٗا ؾُٝا بعز عً ٢صغِ أْـ أَٗا:
"ٚصاع٘ أنجض َٔ عٛعٔ َجابضتٗا عً ٢ايعٌُ ،ناْت قٛص ايتشضٜض َٚضنظ
ْؾاط٘ ،بٝز أْٗا ناْت تعٌُ أنجض مما ٜغتٛدب٘ ؼضٜض اجملً ،١ؾُا تظاٍ تكضأ أ ٚتهتب.
ٚبزت دار ٠سار ٠ؽزٜز ٠ايشناٚ ،٤ؽعض َٔ أ ٍٚا٭َض بك ٠ٛؽدقٝتٗا ،ست ٢نإ ىٌٝ
إي ٘ٝبعض ا٭سٝإ ـ صغِ عٗٝٓٝا ايغٛرا ٜٔٚاؾشابتني ٚدغُٗا ا٭ْج ٣ٛايًطٝـ ـ أْ٘ سٝاٍ
39
صدٌ ق ٣ٛاإلصار ٠سغٔ ايتٓع."ِٝ
عٛعٔ  ٫ؼبش ا٭رب ايشٜ ٫ ٟكزّ صعاي ١نُا تٓتكز املكا٫ت ايؿًغؿ ١ٝايت٢
ٜهتبٗا نُاٍٚ ،ؼح عً ٢قضا ٠٤ا٭رب ايضٚع ٢اؿزٜح ،قضاَ ٠٤هغ ِٝغٛصنَ ٢ج.٬
تك ٍٛعُا ٜهتب٘ خاٍ أمحز نُاٍ عبز اؾٛار يف َعضض اؿزٜح:
"َٛ ٫قـ ي٘ ،إٕ َٛقـ ايهاتب  ٫ميهٔ إٔ ىؿ ،ٞإْ٘ َجٌ َٔ املجكؿني
ايبٛصدٛاطٜني ٜكضأ ٜٚغتُتع ٜٚتغاٚ ،ٍ٤قز ػز ٙيف سري ٠أَاّ "املطًل""ٚ 40.صمبا بًػت
ب٘ اؿري ٠سز ا٭ملٚ ،يهٓ٘ ميض عاراص باملتأملني اؿكٝكني يف طضٜك٘" ٚتك ٍٛعٔ ققك
صٜاض قًزؼ " أْت أرص ،٣نشيو ققك صٜاض قًزؼ يٝغت بايكقك املٓؾٛر ،٠إْٗا
ٚاقعٚ ١ٝفؿ ١ٝؼً ٫ٚ ،١ًٝٝتتكزّ خط ٫ ،٠ٛتٛد ٘ٝؾٗٝا  ٫ٚتبؾري"ٚ 41.تك ٍٛيف
َٛمع ٭محزٚ " :يهٔ اإلْغإ "اؿض" ٜ ٫هؿ ٞإٔ ٜه ٕٛقاص٥ا أ ٚناتبا! ،إٕ املبار ٨تتعًل
باإلصار ٠قبٌ نٌ ؽ .٤ٞاإلصار ٠أٚ ٫ٚقبٌ نٌ ؽ ٢ٖ 42."٤ٞؽٛٝعٚ ١ٝتعٌُ مبا ت َٔ٪ب٘
عٔ ٜكني ٚثك ٫ ٢ٖٚ ،١تتشضز يف َٓاقؾ ١ا٭َٛص ايغٝاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايعكز .١ٜإْٗا
تض ٣إىل اإلخٛإ نك ٠ٛصدعٚ ،١ٝتكَ ٍٛعًك ١عً ٢ق ٍٛأمحز ايشٜ ٟك ٍٛإْ٘ "ي ٛمسع
أخ ٢عبز املٓعِ يجاص عً ٢صأٜوٜ ،عترب اإلخٛاْ ١ٝؾهض ٠تكزَ ١ٝتظص ٣با٫ؽرتان١ٝ
املار"..١ٜ
"قز ٜه ٕٛيف اإلع ّ٬اؽرتانٚ ،١ٝيهٓٗا اؽرتان ١ٝخٝاي ١ٝنايت ٢بؾض بٗا
تَٛاؼ َٛص ٚيٜٛػ بٚ ٕ٬عإ ع ،ُٛٝإْ٘ ٜبشح عٔ سٌ يًعًِ ا٫دتُاع ٞيف مُري
اإلْغإ بُٓٝا اؿٌ َٛدٛر يف تطٛص اجملتُع ْؿغ٘ ،إْ٘ ٜٓ ٫عض إىل طبكات اجملتُع
ٚيهٔ إىل أؾضارٚ ،ٙيٝػ ؾ ٘ٝبطبٝع ١اؿاٍ أ ١ٜؾهض ٠عٔ ا٫ؽرتان ١ٝايعًُٚ ،١ٝؾن٬
عٔ ٖشا نً٘ ؾتعاي ِٝاإلع ّ٬تغتٓز إىل َٝتاؾٝظٜكٝا أعطٛص ١ٜتًعب ؾٗٝا امل٥٬ه ١رٚصا
خطريآٜ ٫ ،بػ ٢إٔ ْبشح عٔ سً ٍٛملؾه٬ت سامضْا يف املام ٢ايبعٝز ،قٌ ٖشا
43
٭خٝو"...
أَا طٖضَ ٠رياَاص ،ؾٗ ٢ؾ٬سٚ ١يهٓٗا سات ؽدقَ ١ٝغتكً ١سن ،١ٝسات إصار٠
سزٜز ١ٜتبػض ايعًِ ٚاهلٛإ  ٫ٚتضم ٢باؿٝا ٠ايتٜ ٢ؿضمٗا عًٗٝا ايتكايٝز .إْٗا يف
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قٛتٗا ٚبأعٗا َجٌ ايضداٍْٚ ،ؿغٗا راُ٥ا عاَض ٠بايجكٚ ،١قًبٗا ًَ ٧بايتؿا .ٍ٩يف بٓغٕٛٝ
َرياَا نٌ َٔ سا ٍٚإٔ ٜت٬عب بٗا أٜ ٚغتٗني بهضاَتٗا أ ٚىزعٗا ،صرت عً ٘ٝصرا قٜٛا
َؿشُا .إْٗا ٖضبت َٔ قضٜتٗا ايٛاقع ١بايبشريٚ ٠ؾأت إىل بٓغَ ٕٛٝرياَا يتعٌُ ٭ْ٘
"أصار دزٖا إٔ ٜظٚدٗا َٔ عذٛط َجً٘ يتدزَ٘" ،44تك:ٍٛ
"إْ ٢ق ١ٜٛعُز اهلل ،مل ٜػًبٓ ٢أسز يف املعاًَ ٫ ،١يف اؿكٌ  ٫ٚيف ايغٛم.
ؾكاٍ طًبَ ١ضطٚم ماسها:
ـ ٚيهٔ ايضداٍ ٜٗتُ ٕٛبأَٛص أخض ٣أٜنا؟
ؾكايت بتشز يطٝـ:
45
ـ أن ٕٛصد ٬عٓز اينضٚص.. ٠
ٚيف ايقؿش ١ايتاي ١ٝخ ٍ٬اؿزٜح ٜك ٍٛهلا طًب:١
ـ عٝكٛي ٕٛإْو ٖضبت يهٝت ٚنٝت ..
سزدت٘ بٓعض ٠غامبٚ ،١انؿٗض ٚدٗٗا نأمنا اؽش َٔ َا ٤ايؿٝنإ بؾض٠
دزٜزٚ ،٠ؾضرت عبابتٗا ٚايٛعط ٢ٖٚ ٢تك ٍٛغؾ:١ْٛ
46
ـ أغظصُٖا يف عني َٔ ٜتك ٍٛعً ٞبايباطٌ..
ٖش ٢ٖ ٙؽدقٝتٗاٚ ،مجٝع أعُاهلا فارصٚ ٠ؾل ٖش ٙايؾدق .١ٝأسبت عضسإ
ايبشريٚ ٣أٚرعت٘ قًبٗاٚ ،يهٓ٘ عٓزَا اْهؾـ هلا أْ٘ ٜ ٫ضٜز إ ٫اعتػ٬هلا ؾًكٓت٘ رصعا
مل ٜتًل ط ٍٛسٝات٘ .عضسإ ايبشريٜ ٣تشنض اؿارث ١عً ٢ايٛد٘ ايتاىل:
" مل تغُع نًُ ١مما قًت إس ٚافًت نَٗ٬ا قا:١ً٥
ـ َاسا أؾعٌ؟ ٫ ..سل ىل عًٝوٚ ..غز سكري ..غض يف أيـ راٖ!١ٝ
 ٚبقكت يف ٚدٗ!٢
غنبت .صغِ َٛم يف املدظ ٣غنبت .ثِ فشت:
طٖض!٠
ؾبقكت يف ٚدَٗ ٢ض ٠أخض .٣أعُاْ ٢ايػنب ؾقضخت:
ـ اسٖبٚ ٢إ ٫نغضت صأعو.
47
اْكنت عًٚ ٞيطُتين عًٚ ٢دٗ ٞبكَ ٠ٛشًٖ.....١
ٚطٖض ٫ ٠ؼب إٔ تتظٚز َٔ قُٛر أب ٛايعباؼ با٥ع اؾضٜزَ ٠ع أْ٘ َٔ
طبكتٗاٚ ،سيو ٭ْٗا مسعت َٓ٘ نَ٬ا عدٝؿا عٔ ايٓغا .٤قاٍ هلا عاَض ٚدز ٣بعز إٔ
عضف إٔ قُٛر أب ٛايعباؼ طاص بٓغٚ ٕٛٝطًب ٜز طٖضٚ ٠يهٓٗا صؾنت٘ ب ٬تضرر:
"ـ نإ هب إٔ تؿهض ٣يف ا٭َض.
ؾكايت قتذ:١
ـ ٚيهٓو تعضف نٌ ؽ.!٧
ـ  ٫مضص ايبت َٔ ١ايتؿهري ٚاملؾاٚص.٠
ؾكايت َتعاتب:١
ـ املغأي ١أْٓ ٢أصا ٙطٚدا نؿ٦اٖ ،شا نٌ َا ٖٓاى.
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ـ عأعٛر َع٘ إىل َجٌ سٝا ٠ايكض ١ٜايتٖ ٢ضبت َٓٗا!.
مل أصتح إىل سذتٗا ؾٛافًت سزٜجٗا قا:١ً٥
ـ َٚض ٠مسعت٘ ٜتهًِ َع فاسب ي٘ ٜ ٫ ٖٛٚضاْ ٞؾٝك ٍٛي٘ إٕ ايٓغا ٤ؽتًـ يف
ا٭ي ٛإ ٚيهٓٗا تتؿل عً ٢سكٝكٚ ١اسز ،٠ؾهٌ اَضأ ٠سٛٝإ يطٝـ ب ٬عكٌ  ٫ٚر،ٜٔ
48
ٚايٛع ١ًٝايٛسٝز ٠ايت ٢ػعٌ َٓٗٔ سٛٝاْات أيٝؿ ٢ٖ ١اؿشا" .!٤
ٚطٖض ٠قضصت ايتعًِ ٚنإ سارثا َجريا يف بٓغَ ٕٛٝرياَاص بإٔ ؾ٬س ١تضٜز إٔ
تتعًِ ،بٌ إْٗا تتُٓ ٢إٔ تتعًِ َٗٓ ١اـٝاط ١بعز ايكضاٚ ٠٤ايهتابٚ 49١دا ٤أًٖٗا
يٝغرترٖٚا إىل ايكضٚ ١ٜيهٓٗا صؾنت صؾنا باتا قا ١ً٥ئ أصدع ٚي ٛصدع ا٭َٛات"....إْ٢
50
أسب ايكضٚ ١ٜيهٓ ٫ ٢أسب ايؾكا"٤
تك ٍٛطٖض ٠صرا عً ٢ن ّ٬طٚز أخت٘ ايشٜ ٟض ٣إٔ ايضدٌ ايش ٟأصار دز ٙإٔ
ٜظٚدٗا ب٘ "صدٌ َغتٛص" (أصار إٔ ٜبٝعٓ ...،)٢ي ٛنإ ؼكل نُا نإ أصار يٛقع ؾع٬
عٌُ ايبٝعٚ ،يهٔ َٔ سغٔ اؿغ  ٫وزخ َع طٖض ...٠غٛص ٟمل تهٔ سات ٖشا اؿغ
اؾُٚ ٌٝبٝعت ؾعٚ ٬إٕ نإ يف ساي ١غٛص ٟايبا٥ع ،أَٗا ٚعُٗآٖ ،ا ٖ ٛدزٖا ٚآخضٕٚ
َٔ أًٖٗا .ايتظٜٚر َٔ صداٍ نباص ايغٔ ،تكًٝز لزٜ ٙتهضص سنض ٙيف صٚاٜات قؿٛظ
ٚآْٓز ،إٕ ايضدٌ ايش ٟبٝعت إي ٘ٝغٛص ٟنإ طاعٓا يف ايغٔ ٚ ،يف صٚاThe Big ١ٜ
 Heartلز إٔ داْه ٢ناْت طٚدت َٔ ؽدك نبري ايغٔ ٚقز َات تاصنا أصًَ١
ؽابٚ ،١يف ايغهض ١ٜىربْا لٝب قؿٛظ إٔ عاٜز ٠ؽزار بعز إٔ عا٤ت ا٭سٛاٍ طٚدت
َٔ نٌٗ ٖٚش ٙتكايٝز ٜزٜٗٓا نٌ َٔ آْٓز ٚقؿٛظ.
ٖٓاى ْٛع آخض َٔ ايٓغ ٠ٛلز سنٛصٖا يف صٚاٜات لٝب قؿٛظ ًَٚو صاز
آْٓزْ ،غا َٔ ٤بٓات اهلٚ ٣ٛاملَٛغات ٚيهٔ سٚات قًٛب طٝبٖٚ ،١ش ٙايعاٖض ٠تٛدز يف
فٛص ٠أق ٣ٛيف صٚاٜات قؿٛظ ،ؾإٕ لٝب قؿٛظ قز قزّ َجٌ ٖ ٤٫٪ايٓغ ٠ٛيف
صٚاٜات عزٜز ٠أخك بايشنض "ايًك ٚايه٬ب" "ٚايطضٜل" ،يف ا٭ٚىل متجٌ ؽدقْٛ ١ٝص
 ٚيف ايجاْ ١ٝؽدق ١ٝنضميٜ ٖٛٚ ،١كزّ َربصا يشيوٜ .ك ٍٛيف َعضض صر ٙعً ٢ع٪اٍ:
ملاسا تعٗض املضأ ٠ايبػ ٞيف أربو أطخض باإلْغاْٚ ١ٝايعطـ َٔ ايٓغا ٤احملتؾُات؟
"ـ ٖشا اؿهِ ٜ ٫ك ّٛعً ٢اعتكضا ٤رقٝل ،أنجض َا ميهٔ إٔ ٜكاٍ إٔ ايبػ ٞيف
نجري َٔ ا٭ساٜني ـ يف أرب ٞـ تظخض بعٛاطـ إْغاْ ٫ٚ .١ٝغضاب ١يف سيو ؾايبػ ٞيف
ايٓٗا ١ٜإْغاَْ ١طش ١ْٛبا٭مل ٚاهلٛإ صغِ مجٝع املعاٖضٚ ٖٛٚ ،مع ٜتُدض أسٝاْا
عٔ أْؿػ ساقزٚ ٠أسٝاْا عٔ أْؿػ غا ١ٜيف ا٭عٚ ٢اإلْغاْ.١ٝ
ٚمث ١ع٪اٍ آخض ملاسا اختاص ايبػ ٞأسٝاْا َٔ ايٓٛع ايجاْٞ؟  ..صمبا ٭ماعـ اإلراْ١
يبعض ايُٓاسز ايضؾٝع ١ايؾإٔ يف َضنظٖا ا٫دتُاعٚ ٞتزْٗٝا ا٭خ٬ق ٞأ ٚايغٝاع،ٞ
ٖشا َٖ ٛا ٜغتدًك عٓزَا ْنع دٓبا ؾٓب اَضأ ٠عاَ ١ٝأ ٚصدٌ نبري املكاّ َزْػ
51
ايغري ٠إىل داْب بػ ٞتظخض بايعٛاطـ اإلْغاْ."١ٝ
أَا ًَو صاز آْٓز ؾتُجٌ ٖشا اؾاْب َٔ املضأ ٠يف أرب٘ ،داْه .٢دا ٤بٗا أْٓتا بطٌ
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صٚا َٔ The Big Heart ١ٜبَٛباٚ .٣نُا سنضْا آْؿا أْٗا تضًَت بعز إٔ َات طٚدٗا
ايهبري ايغٔ .مل ٜتظٚز َٓٗا أْٓتاٜٚ ،عتربٖا ايٓاؼ خًًٝت٘ ٖٛٚ ،بغبب سيو س ٚمسع١
ع ١٦ٝبني نباص اجملتُعٚ ،يهٔ آْٓز ٜكزّ داْه ٢ؽدق ١ٝسات قًب ٚرٜع عطٛف تٗب
ْؿغٗا ٭ْٓتا ٚتغاعز ٙيف ْؾاطات٘ ٚأعُاي٘ قزص َغتطاعٗا صغِ َضض ايغٌ ايشٜ ٟش٣ٚ
بغبب٘ دغُٗا ٜٚتآنٌ نٌ  ٢ٖٚ ّٜٛيف طضٜل املٛت ٚايؿٓاٚ .٤يٓكضأ خٛاطض نٌ َٔ
داْهٚ ٢آْتا ٚؾٗٝا تربٜض ملا ٜتبٓٝإ َٔ قٚ ِٝتٓزٜز يًُذتُع ايكا ِ٥عً ٢ايٓؿام
باإلماؾ ١إىل سيو مٔ ْعضف عٔ سٝا ٠داْه ٢املامٚٚ ١ٝمع املضأَٚ ٠هاْتٗا.
أْٓتا " :فشٝح أْ٘ نإ ؽٗريا به ْ٘ٛؽضٜضا أْاْٝاٚٚ ،غزاٚ ،بإٔ نجرئٜ
ٜبػن ْ٘ٛأنجض مما وبٚ ْ٘ٛأْ٘ راُ٥ا ؼزاِٖ بضٚس٘ اؾشي ١املتٛثبَ ١تػامٝا عِٓٗ،
بغبب استكاص ٙيٓعضتِٗ إىل اؿٝاْ ،٠عضَٝ ٠ت س ،ٞإْ٘ ؾضح يف سب٘ املضٕ ايشٜ ٫ ٟبزٚ
إٔ َجً٘ ٜٛدز عً ٢ا٭صض ايبت ١أ ٚست ٢يف ايٓٛع َٔ اؾٓ ١ايت َٔ٪ٜ ٢ايٓاؼ بٗا .٭ْ٘
سب ٜغتهٔ يف فٛت٘ املضح ايك ٣ٛايضْإ ٚرعابات٘ ٚمشهات٘ ٚأسارٜج٘ ايغد ١ٝنأْ٘
صع ٍٛايغعار ،٠سب هز تعبري ٙيف ايغباب احملبب ١ايبش ١٦ٜايتٜ ٢طًكٗا ٚايؾذاصات ايت٢
ىٛمٗا بعز عهض ،ٙسب ٖ ٛأنجض عُكا َٔ ا٫طرصا ٤ايشٜ ٟؾعض ب٘ م ٛنباص ،ٙمٛ
طٚد ١أب ،٘ٝم ٛصداٍ ايزٚ ٜٔم ٛمجٝع ايٓاؼ ايشٜ ٜٔبز ٕٚصؾٝع ٢املهاْ ١ؽاك٢
ايزصد ،١ؽعٛص ....قز عرب عٓ٘ بؾهٌ َٓشضف َٔ خ ٍ٬عبارٖ ٠ش ٙا٭صًَ ١اؿبٝب١
ايشا ،١ٜٚايت ٢مل ٜتظٚدٗا طبكا يًتكًٝز املكزؼ ،تكًٝز ايتطٛاف يغبع َضات س ٍٛايٓاص
املكزعٜٚ .١عضف أٜنا ،بأْ٘ بايضغِ َٔ إٔ أنجض ايٓاؼ  ُِٜٗٗإٜشا ٤اٯخض ،ٜٔايٓاؼ
سٛي٘ ٜ ٫تشزث ٕٛإ ٫عٔ ايؿغٛم ٚايؿذٛص ًٜٚك ٕٛاملا ٤ايباصر عً ٢ايزف ٤ايشٜٓ ٟؾضٙ
بب ١ٖ٬بز َٔ ٫سكزٜٚ52"...ك ٍٛيف َٛمع آخض" :عً ٢أ ١ٜساٍ قز سا ٍٚإٔ ٪ٜنز يٓؿغ٘
أْ٘  ٫بأؼ يف "ٚمع اـُاص" عً ٢صأؼ أصًَ ،١خاف ١٭ْ٘ ي ٛمل ٜؿعٌ سيو عٝشهِ عًٞ
53
سٝاتٗا ْزب طٚز طاعٔ يف ايغٔ قز طٚدت َع٘ تظٜٚر "تضتٝب"  ٫سب".
داْهَ ...." : ٢غتًكٖٓ ١ٝا يْٗ ٌٝاص ،أؾهض يف طؿٛيت ،٢ايت ٢متتز إىل مخػ
ٚعؾض ٜٔعٓٚ ،١يف ايغٓٛات ايج٬خ تكضٜبا يؾباب ٢ايت ٢قنٝتٗا َعوٚ ،اٯٕ يف
ؽٝدٛخت ٢ايطضو ١عً ٢ايؿضاـَٚ .ع أْ ٢أسا ٍٚإٔ  ٫أؾهض يف ايٓاؼ مبضاص ،٠إْ٢
بزأت بز ٕٚؽو ايتؿهري ٚبٛمٛح تاّ يف مجٝع ايشٜٓ ٜٔهض ٕٚيٓا اؿضٚ .١ٜأٚ ٫ٚقبٌ
نٌ ؽ ،٤ٞأؾهض يف أب ٟٛايًش ٜٔمل ٜٓذباْ ٞ٭ْ٘ نإ وب بعنُٗا ايبعضٚ ،يهٔ
٭ُْٗا ناْا ٜعتربإ سايو ٚادبا َٔ ايٛادباتٚ ،ايًش ٜٔاعترباْ ٞعٓزَا ٚيزت يعٓ ١٭ْٞ
نٓت بٓتاٚ .بعز سيو أؾهض يف طٚدٚ ٞأقضبا ٘٥ايًش ٜٔنإ اٖتُاَِٗ مبٗض ٟايشٟ
د٦ت ب٘ أنجض َٔ اٖتُاَِٗ بٚ .ٞؾُٝا بعز عٓزَا َات عٝز بٝيت ،اعتربْ ٢اجملتُع
نهآٜ ٔ٥بػ ٢ي٘ إٔ ٜتبًز ؾُٝع ايٓظٚات ٚايعٛاطـٚ ،أعٝؿ ؾكط يعبار ٠سنضٜات
َايهٚ ٞعٝز ٣املٝت ٌٖ .تشنض تًو ا٭ؽٝا ٤ايت ٢قًٝت عين يف مجٝع أما ٤بٓذاب ٭ْ٢
ٖضبت َعو؟ ست ٢إٕ أتباع َٗامتا غاْز ٟيف بَٛبا ٣ايش ٜٔناْٛا  َٕٛٓ٪ٜباؿض،١ٜ
نضٖٚ ْٞٛاستكض ْٞٚ٭ْ ٞمل أنٔ َتظٚدَٓ ١و .إْ ٞأعرتف بإٔ أنجض ايـضؾكا٤
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قبً ْٞٛنضؾٝكٚ ،١يهين راُ٥ا ؽعضت بإٔ ٖٓاى ايبعض َٔ ٜعتربْ ٞعاٖضا ....سب
ايغًطٚ ١اـزاع ٚايهشب ٚايُٓ ١ُٝبزت ي ٞأْٗا ؽٖٛت َا نإ ْنا" ٫يًشل"ْ ،نا٫
يضر اعتباصِٖ ٚتعً ُِٗٝايعٝؿ َع ايعٌُ نُا أَضْا ب٘ أصدْٛا يف "غٝتا" .يشيو أْا
54
ؾؾًتٚ .مل أعتطع تأيٝب ؽدك َطًكا "....
ٖش ٙناْت بعض ايقٛص يًُضأ ٠يف صٚاٜات لٝب قؿٛظ ًَٚو صاز آْٓز٢ٖٚ .
عً ٢عب ٌٝاملجاٍ  ٫عً ٢عب ٌٝاؿقض ،اؿقض ميهٔ إٔ ٜهَ ُّٖٛ ٕٛتدقك يف
املٛمٛعْٚ .عتكز أْٓا اعتطعٓا إٔ ْؾاٖز فٛص ايك ِٝا٫دتُاع ،١ٝق ِٝاحملاؾعٚ ١ايتشضص
ٚايتكًٝز ٚاؿزاثٚ ١املٛٝعٚ ١ا٫م .ٍ٬ؽاٖزْا قُٝا تظٚ ٍٚؼٌ َهاْٗا ق ِٝدزٜز،٠
ؾذُاع ١املَٛغات ٚايعاٖضات ايت ٢ناْت عرب ايعقٛص َٛمع استكاص ٚإسٚ ٍ٫إٖاْٚ ،١مل
ٜهٔ هلا يف اجملتُع َهاْ ١قرتَ ،١لز أْٗا تٓاٍ سعٗا َٔ ا٫سرتاّ ٚاإلنضاّ يز٣
ايهاتبنيٖٚ .ش ٙق ١ُٝادتُاع ١ٝدزٜز ٠تك ٍٛبإٔ ْ ٫ض ٣إىل ا٭عُاٍ ،بٌ إىل ايكًٛب.
ؽاٖزْا أَٚ ١ٓٝخزه ١املتزٜٓتنيٚ ،غٛص ٟايت ٫ ٢تٓغ ٢آهلتٗا يف ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ،
ٚعا٥زٚ ٠عٛعٔ محار ٚداْهٚ ٞطٖض ٠سٚات ْظعات ؼضصٚ ،١ٜطبٝزٚ ٠دًٚ ١ًٝطْٛب١
ايعٛامل ،عًطاْات ايتدت .إٕ يهٌ َٓٗٔ قُٝتٗا اـاف ١بٗا ؼٝا ٚتعٝؿ ٭دًٗا.
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املسأٗ ٝاُعلاضاتٔا يف اهسٗا ٞٙاهعسبٞٚ
د .أخرت عامل



akhterjnu@gmail.com

ًننّ اسبقننا٢ث اهثابننن ٞأْ املننسأٓ ٝننُ ٛؿننر ا نٌننعأ فنناملسأ ٝتوعن أدٗازا ًنِ٘عننٞ
ًٌٔنن ٞيف اسبٚننناٝأ فننناهاعر ٙسآنننا زبننن ٞاملِنننصي ٗضنننٚد ٝاألضنننسٗ ٝغنننسٙل ٞةٚننناًٗ ٝننندٙسٝ
ًِٗاقو ٞهوحسٗ ٞٙضبسك ٞهآلًاي ٗاهاعر اآلخس ٙسآا ًؿدزا هآلالَ ٗاألةصاْأ ٗإذا
تناعِننا تننازٙر اهسٗاٙنن ٞاهعسبٚنن ٞضننِسٓ ٠ننرا اهنِنن٘ي ٙننِعلظ اةنٌاعٚننا عونن ٟاملننسأ ٝاهعسبٚننٞ
بعاًٗ ٞاملسأ ٝاملؿس ٞٙخباؾ.ٞ
ٗاملنقؿنن ٛهنننازٙر اهسٗاٙنن ٞاهعسبٚننٙ ٞلنػننر أُٔننا بنندأت فِننا ًط ننقال ًننّ اهِاةٚننٞ
اهفِ ٞٚيف ًطوع اهقسْ اهعػسّٙأ بعد اطالي األدبا ١اهعسب عو ٟاهثقاف ٞاهغسبٞٚأ ٗيف اهفرتٝ
ُفطٔا بدأت قك ٞٚذبسٙس املسأ ٝيف ًؿس ًنصاًًِ ٞع كفاح االضنقالي هو٘طّأ ٗقد ًنست
بثالث ًساةى كرب:ٛٓٗ ٠
األٗىلً :سةو ٞاهدع٘ ٝإىل تعو ٍٚاملسأ ٝتادأ بدع٘ ٝزفاع ٞاهطٔطناٗ ٜةنن ٟقانى
ُٔا ٞٙاهقسْ اهناضع عػس.
ٗاهثاًُ :ٞٚسةو ٞاهنحسٙس ٗاهطف٘زأ ًفلسٓنا قاضنٍ أًنا ٗاهنرُ ٜناد ٠بنحسٙنس
املسأٗ ٝقٌاْ اسبق٘ق اهطٚاض ٞٚأٗ اهعٌى اهطٚاضٗ ٛاهعٌى االةنٌاع ٛهلا.
ٗاهثاهثً :ٞسةوً ٞا بعند اهنحسٙنس تنِناٗي اهقكناٙا اهنر أاازتٔنا ًػنازك ٞاملنسأٝ
هوسةى يف ا نٌع ًثى املطاٗا ٝبا اهفناٗ ٝاهػاب يف ُظاَ اهنعو ٍٚاهثاُ٘ٗ ٜدخ٘ي اهفناٝ
يف ازباًعننٗ ٞاالخنننالل يف اسبٚنناٗ ٝاهنعوننٗ ٍٚاهعٌننى ٗةقنن٘ق املننسأ ٝاهعاًوننٗ ٞاهنٌثٚننى
اهطٚاض.ٛ
فِننس ٠أْ قاضننٍ أًننا أكنند أْ ذبسٙننس املننسأ ٝهننٚظ ًطواننا إُطنناُٚا فحط ن أ بننى إُننٕ
قننسٗز ٝهونقنندَ اهقننً٘ٙٗ ٛؤكنند يف أكثننس ًننّ صبنناي أْ املؿننسٙا إذا أزادٗا أْ ٙلُ٘نن٘ا أًننٞ
زاقٚننً ٞنٌدُنن ٞفوننٍٔ ٗضننٚو ٞربننسةٍٔ ًننّ اسباهنن ٞاهطنن ٞ٣ٚاهننر ٙػننلْ٘ ًِٔننا ٗٓنن ٛذبسٙننس
اهِطا ًّ ١ق٘ٚد ازبٔى ٗاسبجاب.
ٗٙننس ٠أكثننس ًؤٙنند ٜذبسٙننس املننسأ ٝأْ اهنعوننٓ ٍٚنن٘ ةننث ٗأُننٕ اه٘ضننٚو ٞاه٘ةٚنندٝ
شبوث غع ةس ٙدزن اسبٚا ٝإدزاكا ؾحٚحاأ ًّٗ اهعدي أال ذبسَ املسأُ٘ ًّ ٝز اسبٚاٝ
ًّ ُ٘ز اهعوٍ اهرٙ ٜصٙدٓا هوحٚا ٝإدزاكا ٗتقدٙسا ؾحٚحا.
ٗٙس ٠بعر املفلنس ّٙأٙكنا أْ االضننقالي االقنؿناد ٜهوٌنسأ ٝقنسٗز ٝهونحنسز
 ضباقس قٚر يف ًسكص اهدزاضات اهعسبٗ ٞٚاإلفسٙقٞٚأ ةاًع ٞة٘آس الي ُٔسٗأ ُ ٘ٚدٓوٛأ اهلِد.
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ًننّ اهطننٚطس ٝاالةنٌاعٚننٗ ٞأْ اهنطنن٘ٙس االقنؿننادٗ ٜاالةنٌنناع ٛهوعننامل املعاؾننس عننى
اهِطنناٙ ١عنننربْ عٌوننّٔ ال قنننسٗز ٝاقنؿننادٗٗ ٞٙضنننٚو ٞهننندٗٙس زقنننٍ املٚصاُٚنن ٞاهعا٢وٚنننٞ
فحط أ بى أٙكا أضاضا ه٘قعّٔ اهفسدٗ ٜاالةنٌاع.ٛ
ٗخالؾ ٞاهق٘ي إْ قك ٞٚاملسأ ٝكاُت ً٘قع ُقاؽ ٗةداي يف ا نٌع ٗغازن
فٔٚا اهسةاي ٗاهِطاً ١عاأ ٓلرا فنح باب ةدٙد يف تازٙر املسأٝأ ُٗسِٓ ٠ان ازتااطنا ٗاٚقنا
با قك ٞٚذبسٙس املسأٗ ٝذبسٙس اه٘طّ إذ غازكت املسأ ٝيف كفاح االضنقالي عو ٟقندَ
ٗضاق ًع اهسةى.
ٗقك ٞٚاملسأ ٝاهر كاُنت ت٘اكن قكنُ ٞٚكناي اسبسٙن ٞهون٘طّ لثنى باهِطناٞ
هوسٗا ٞٙضب٘زا ًٌٔا ًّ ةٚث املكٌْ٘ اهفلسٜأ ٗأْ ًػازكٗ ٞازتاال املسأ ٝباهِػاطات
االةنٌاع ٞٚت٘قح هِا كٚر ؾ٘ز األدبا ١أٗ اهسٗا ْ٘ٚ٢ؾ٘ز ٝاملسأ ٝضواٚا أٗ إ ابٚا.
عونن ٟقنن٘ٓ ١ننرٖ اشبوفٚنن ٞأضنننطٚع أْ أقنن٘ي :إْ املننسأ ٝةننص ١ال ٙنجننصأ ًننّ ةٚنناٝ
ا نٌعأ فوٍ تطآٍ املسأ ٝيف إداز ٝاهاٚت أٗ يف تِظ ٍٚاألضس ٝأٗ يف ُكاي اسبس ٞٙهون٘طّ
فحط أ ٗإمنا قد أدت دٗزا بازشا يف اهِػاطات االةنٌاع ٞٚاهلاً ٞأٙكاأ ٗقد أااننت أْ هلنا
كٚاُا ًٌٔنا يف ا نٌنعأ ٗال نلنّ أْ ُنجآنى املنسأٗ ٝإضنٔاًاتٔا ًٗػنازكنٔا يف ةٚاتِنا
اه ًٞٚ٘ٚبى ُؤكد ًٚصاتٔنا ٗخؿ٘ؾنٚاتٔا فٔن ٛزًنص هوحٚنا ٝاه٘اقعٚن ٞاهنر تعٚػنٔاٗ .هنرا
ُالةظ أْ عددا كاريا ًنّ اهنسٗاٚ٢ا تِناٗه٘ا املنسأ ٝضبن٘زا ملكنٌْ٘ اهسٗاٙن ٞةٚنث لثنى
فٔٚا دٗزا قٚادٙا ًثى" :شِٙن " مٌند ةطنا ٓٚلنىأ ٗ"اسٙنا" هعٚطن ٟعاٚندأ ٗ"ابِن ٞاملون٘ن"
مٌد فسٙد أب٘ ةدٙدأ ٗ"ة٘ا ١بال آدَ" مٌ٘د طآس الغاأ ٗ"ضناز "ٝهوعقنادأ ٗ"ضنو٘ ٠يف
ًٔ اهسٙح" مٌ٘د تٌ٘ٚزأ ٗ"زادٗبٚظ" هِجٚن ضبفن٘ أ ٗ"ازباضبن "ٞألًِٚن ٞاهطنعٚدأ
ٗ"أزٗ ٠بِننت اشبطنن٘ب" هنن٘داد ضننلاك ٚأ ٗ"قنن٘ع قننصح" هػننل ٚازبننابسٜأ ٗ"قِنندٙى أَ
ٓاغٍ" هٚح ٟٚةق"ٗ ٛبدٙعٗ ٞفؤاد" هعفٚف ٞكسَ.
ِٗٓننان زٗاٙننات عدٙنند ٝأخننس ٠تِاٗهننت قكنن ٞٚاملننسأً ٝننّ اهِنن٘اة ٛاملدنوفنن ٞإًننا
إ اب ٞٚأٗ ضواٗ ٞٚذهم يف زأٙ ٜعنٌد عو ٟأشً ٞاألد ٙذاتٕ أٗ دبسبنٕ اهراتً ٞٚع املسأٝأ
فاهاعر ٙؿ٘ز املسأً ٝالكا ٗاهاعر اآلخس ٙقدًٔا غٚطاُٞأ كٌا ُس ٠أْ اهسٗاٚ٢ا يف
اهسٗاٙات اهنازخي ٞٚقدً٘ا تؿ٘ٙسا زا٢عا هوٌسأ ٝإذ إٍُٔ قدً٘ا ةاُاا إ ابٚنا هوٌنسأً ٝنثال
يف زٗا" ٞٙشُ٘بٚا" قندَ ضبٌند فسٙند أبن٘ ةدٙند ؾن٘ز ٝاملنسأ ٝكٌولن ٞتندًس اهنر تػنازن
شٗةٔننا يف ضٚاضنن ٞاهدٗهننٗ ٞقٚنناد ٝغننؤْٗ اهنناالدأ ٗهلِٔننا تلننسز داٌ٢ننا "ًننا أُننا إال اًننسأٙ ٝننا
ؾدٙق"ٛأ ٗأٍٓ غُ ١ٛالةظ يف ٓرٖ اهسٗا ٘ٓ ٞٙغدؿن" ٞٚشُ٘بٚنا" فونٍ تلنّ صبنسد اضنٍ
غدـ ٗإمنا ٓ ٛإُطناْ ذٗ عقنى ٗفلنسٓ" .ن ٛاًنسأ ٝال تفٔنٍ نري ٗةن ٛاهغسٙنص ٝكطنا٢س
اهِطاٗ . 1"١يف زٗاٙن" ٞضنالً ٞاهقنظ" هعون ٛأاند بناكثري تِناٗي اهلاتن ً٘قن٘عا إُطناُٚا
خاهؿا ٙدٗز ة٘ي قؿ ٞة ًثاه ٞٚبا عاند اهنساّ اهصآند ٗضنالً ٞاملغِٚنٗ .ٞاهسٗاٙنٞ
ت٘قح ٓرا غعسا:
ٗٓ٘ اهنق ٛاهِاضم اهطآس
قاه٘ا أةنن اهقظ ضالًٞ
إال اهغ٘ ٜاهفاتننم اهفاةس
كأمنا مل ٙدز ًعِ ٟاهل٘٠
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ٗفاطس ٜزبنننننلٍ اهفاطس
ٙاقَ٘ إُ ٛبػس ًثنننولٍ
ٗه ٛفؤاد ًثنننننولٍ غاعس
ه ٛكاد تٔف٘ كأكاادكٍ
ٓلرا يف زٗا" ٞٙقطس اهِد "٠اهر تؿ٘ز اهؿساي با اهعااضٚا ٗاهط٘هُ٘ٚاأ
ٗكاُت اه٘ضٚو ٞسبى ٓرا اهؿنساي ٓن ٛأْ ٙنصٗ اشبوٚفن ٞاملعنكند ابِنٕ اهعاناع ًنّ قطنس
اهِد ٠ابِ ٞمخازٗٗ .ٕٙبعد اهصٗا ٗتلاهٚفٕ اهاآظٙ ٞقنى مخازٗٗ ٕٙتنفسق أًنٕ ٗذبصْ
قطس اهِد ٠عوٗ ٟفا ٝأبٔٚنا انٍ التوانث أْ توحنث بنٕأ فٚالن ٛاهعاناع شٗةننٕ ٗٙقن٘ي ألبٚنٕ
ٗٓ٘ٙنندفِٔا انن٘ازٖ "ٓننرٖ زضنناه ٞبن ط٘هننْ٘ إهٚننم ٙننا أبننت يف ًثنن٘انأ فٔننى ةننا١ن اهِاننأ
هٚطت ٓرٖ اهنر دبناٗزن أًنٗ ٞهلِٔنا أًنٗ 3"ٞكاُنت ٗزٗاٙن" ٞغنجس ٝاهندز" مٌند ضنعٚد
اهعسٙنناْ ٙعنناه فٔٚننا اهلاتن ُٔاٙنن ٞاهدٗهنن ٞاهط٘هُ٘ٚننٗ ٞيف "غننجس ٝاهنندز" ٙنحنندث عننّ دٗز
املولننٗ ٞزٗاٙنن" ٞبِننت قطننطِطا" تنندٗزة٘ي ٗزد ٝبِ نت ًوننم اهقطننطِطِٗ ٞٚشٗاةٔننا ًننّ
اشبوٚف ٞعاد املوم املسٗاْ.
كٌا ذكس عاد اسبٌٚند ةن٘د ٝاهطنحاز يف زٗاٙن" ٞأًنري ٝقسطان "ٞةٚنا ٝازبازٙنٞ
"ؾاٚح "ٞاهر اضنطاعت أْ تنصٗ ًّ اشبوٚفٗ ٞأْ تلْ٘ اسباكٌ ٞاسبقٚق ٞٚألُدهظ.
ِٗٓان زٗاٙات أخس ٠عدٙد ٝأٙكا تِعلظ فٔٚا ؾ٘زً ٝػسفٗ ٞإ اب ٞٚهوٌنسأٝ
ًثى "ضٚد ٝاهقؿ٘ز" هعو ٛازبازَ ٗ"أًنري ٝقسطان "ٞهعاند اسبٌٚند ةن٘د ٝاهطنحاز "كاُنت
أمسننا ١تفلننس فٚننٕ ٗاألًننى اهاطنناَ ٙننرتاق هلننا فريقننـ اهقون تطسبننا"ٗ 4باإلقنناف ٞإىل ذهننم
ِٓان زٗاٙات ٗاقعٚن ٞتعطن ٛؾن٘ز ٝزا٢عن ٞهوٌنسأً ٝنثال :دٗز إةطناْ غنحاتٕ يف "اهقنآسٝ
ازبدٙد "ٝهِج ٚضبف٘ ٗٓن ٛأؾناحت ًطنؤٗه ٞعنّ األضنس ٝاهلناري ٝفقند كناْ أب٘ٓنا
ٙقنن٘ي" :إُننم ًطننؤٗه ٞعِننا صٚعنناأ ٗخؿ٘ؾننا إخ٘تننم اهطنناعٗ 5"ٞاٚنند ٝيف "شقنناق املنندق"
ٙقدًٔا املؤهر يف ٗؾر ضسدٜأ ةٚث ٓ" ٛفناً ٝقط٘ع ٞاهِط ًعدًن ٞاهٚندأ ٗهلِٔنا مل
تفقد قط زٗح اهثقٗ ٞاالطٌِ٣اْأ زمبا كاْ سبطِٔا املوحن٘ اهفكنى يف بنث ٓنرٖ اهنسٗح
اهق٘ ٞٙيف ط٘اٙآاأ ٗهلّ ةطِٔا مل ٙلّ ؾناة اهفكنى ٗةندٖأ كاُنت بطاعٔنا ق٘ٙنٞأ ال
خيرهلا اهػع٘ز باهق٘ ٝسبظ ٞيف ةٚاتٔا"ُٗ 6فٚط ٞيف "بدأُٗ ٞٙاٙنٗ "ٞؾن٘ز ٝاألَ بنِفظ
االةرتاَ ٗاهنقدٙس اهر ٜتعٚػٕ يف ٗاقع اسبٚا ٝيف اهسٗاٙات اهعدٙد ٝهِج ٚضبف٘ ًثى
"خاْ اشبوٚو"ٗ "ٛبدأُٗ ٞٙاٗ "ٞٙيف زٗاٙن" ٞشِٙن " ٙؿنر أاند ةطنا ٓٚلنى بأُٔنا "ابِنٞ
اهطاٚع ٞاهعرب ٞاهطاذةٌ ٗ "ٞع ٗؾر املسأ ٝاٌاي اشبوقٗ ٞاهنل٘ .ّٙهقد ٗعٚٓ ٟلى
حباضنٕ املسٓف ٞأٌٓ ٞٚاهطاٚع ٞهوػدؿ ٞٚاهسًٗاُطٞٚأ ًّ ِٓا ةػد يف اهسٗا ٞٙكثريا
ًّ ًِا سٓا" :أ ّٙأُت ٙا قٌس اهطٌا ًّ ١صاي شٗ ِٙمل أعنسن هفننٓٗ ٞن ٛإىل ةناُ
إْ يف توم اهِظسات اهر تاعث ٓن ٛبٔنا إهٚنم هطنحس اهػنااب اهنر ٜفقدتنٕ أُنت ًنّ قنسْٗ
اهقسْٗأ ٗتوم االبنطاً ٞاهطعٚد ٝاهر تطن٘ق اغسٓنا تٔنصأ خبطن٘ل املػن ٚاهاادٙن ٞعونٟ
ٗةٔم" 7فص ِٙغدؿ ٞٚزٗا ٞٚ٢تٌِ٘ بلاف ٞاألدٗات اهفِ ٞٚاهر تنٚح هوسٗا٢ن ٛأْ عنى
ًّ اهِاع يف اهسٗا ٞٙؾ٘ز ٝةٗ ٞٚاٚق ٞاهؿو ٞباه٘اقع.
ٓرا ًّ ُاةٞٚأ ًٗنّ ُاةٚن ٞأخنس ٠قندَ اهسٗاٚ٢نْ٘ ؾن٘ز ٝضنوا ٞٚهوٌنسأ ٝأٙكناأ
ٔنننست يف اهعقننند اهسابنننع هوقنننسْ املاقننن ٛقننن٘ ٠اةنٌاعٚننن ٞةدٙننندً ٝنننّ اهنجننناز اهؿنننغاز
2
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ٗامل٘ فا ٗاهعٌاي ٗاهطواٗ ٞغازك٘ا يف اهلفناح اهن٘ط أ ٗٓنرٖ اهف٣ن ٞازبدٙند ٝاهِاًٚنٞ
تػٌى املسأ ٝأٙكا فٔن ٛدخونت يف صبناي اهعٌنى ٗغنازكت يف ةسكن ٞا نٌنع ًٗنّ ِٓنا
اشدادت اهكننغ٘ل االةنٌاعٚننٗ ٞاهعاطفٚنن ٞعونن ٟاملننسأٗ ٝيف زأ ٜبعننر املننثقفا أْ املننسأٝ
أكثننس ربوفننا ًننّ اهِاةٚنن ٞاهفلسٙننٗ ٞاالةنٌاعٚننٞأ ٗيف زٗاٙاتننٕ املدنوفننٙ ٞؿنن٘ز ةنن٘دٝ
اهطننحاز املننسأ ٝكأُٔننا "غننٚطاُٗ "ٞأْ اهطننف٘ز ٓنن٘ ضننس ضننق٘طٔاأ ٗاخننناز اهطننحاز امل٘اقننر
اهػاذ ٝاهر ال لثى اهنجسب ٞاسبقٚق ٞٚهوفنا ٝاملؿنس ٞٙيف اهفنرت ٝاهنر تعازبٔنا اهسٗاٙنٞأ
ٗهلِننٕ أزاد أْ ٔٙنناةٍ ًننّ خننالي ٓننرا اهٌِنن٘ذ اهنعوننٗ ٍٚاهطننف٘ز ٗاالخنننالل ٗاهنطنن٘ز
االةنٌاع ٛهوٌسأ ٝبؿف ٞخاؾنٞأ فاطنى اهسٗاٙنٙ ٞنس ٠ابِن ٞعٌنٕ ذبٚن" ٞأُٔنا ًنّ فنٚنات
األضنس ٝالتؿننوح إال هوٌطننار ٗاهاٚننتأ فوننّ تػننازكٕ ضنناحات اشبٚنناي ٗهننّ تاننث فٚننٕ زٗح
إقداَأ ٗهلِٔا ضندعٕ ٙػث طسٙقٕ ٗةدٖأ تقامسٕ اهغِا ٍ٢إذا ٍِأ ٗتطنلا هغدز اهصًاْ
إذا ًايأ ٗشبري هٕ أْ ٙسبط ةٚاتٕ مبثؤا عو ٟأْ ٙسبطٔا مبثى فنا ٝاهوٚط ٞاهنافٔ ٞاهنر
هّ تدعٕ ٙقنحٍ اهؿعاب ٗةدٖأ ضندع أُفٔا يف كى غ١ٛأ ٗضنده ٛبسأٔٙا فٔٚا تعنس
ٗفٌٚا التعس ٗضنغك إذا ًا تؿس عو ٟري ٓ٘آاأ ٗضنوق ٛعوٚنٕ اهونَ٘ كونٕ إذا ًنا
ةا ١خبٚا ٞأٗ خطساْأ فوّ تلْ٘ هٕ عُ٘ا بى ضنلْ٘ قٚدا حيد ًّ ضريٖ ٗعاثا ف٘ق عن ١
اهصًنناْأ شبننري هننٕ أْ ٙنننصٗ هلننّ تعننس هلننا ٗ ٚفننٞأ عونن ٟأْ ٙنننصٗ هلننّ التعننس هلننا
ٗ ٚفنن ٞإال اهصِٙننٗ ٞاشبننسٗ ٗازت ٚناد املالٓنن ٛيف طباؾننس ٝاهسةنناي" .8بننى كٌننا ظبنند يف
بعننر زٗاٙننات عانند اسبونن ٍٚعانندا إُننٕ ٙعنننرب املننسأ ٝتانناي ٗتػننرت ٠يف اهطنن٘ق بٌِٚننا ٙننس٠
اهطااع ٛيف زٗا ٞٙبا األطالي "أْ املسأ ٝإذا أةانت فٔن ٛتفكنى ًطنح ةنرا ١شٗةٔنا عونٟ
ز٢اضن ٞاهنن٘شازٗ 9"ٝيف ًثننى ٓننرٖ اهسٗاٙننات تعلننظ ؾنن٘ز ٝاملننسأ ٝاسبسًنناْ اهعنناطف ٛفنناملسأٝ
داٌ٢ا ضبصًُٗٗ ٞأشًٗٗ ٞؾ٘ز ٝاسباٚا ٞامسًٗ ٞاسبص ِٞٙال تنغري ًطوقنا ٗإْ كاُنت
تظٔس ًسِٚ ٝنًٗ ٞنس ٝأخنس ٠فقنريٝأ ٗيف زٗاٙن" ٞأشٓناز اهػن٘ن" مٌند فسٙند أبن٘ ةدٙند
تؿ٘ز ضوا ٞٚاملسأ ٝيف اهقسٗ ٞٙاملد .ِٞٙإذ "كاُت عو ٞٚفنا ٝطسٗبا ًسة ٞلوؤٓنا اسبٚناٝ
10
 ٛٓٗ ...غاعس ٝبأُٔا ق٘ ٞٙلد ٙدٓا إىل اهكعفا."١
يف االا ٞٚاملاشُ ٛاهِطاٞٚ٢أ ٙؿ٘ز اهلات املسأ ٝيف أعٌاهٕ ًس" ٝأدا ٝسبفنظ اهِن٘ي
12
ٗصاهلا غسن" 11اٍ ٓ" ٛال تفٍٔ اهدُٚا باعناازٓا كالأ ٗال تقدز أْ تفِ ٟيف ازبٌاع"ٞ
ًٗس ٝأخس ٛٓ" ٠اسبٚا ٝطبنصه 13"ٞأًناَ ٓنرٖ اسبنريٗ ٝاالقنطساب ال ند ًفنسا ًنّ أْ
ٙعننرت بننأْ "ٓننؤال ١اهِطننا ١أًننس عج ٚن ٗاهننرٙ ٜطنننطٚع أْ ٙعننسفّٔ عونن ٟةقٚقنننّٔ مل
خيوث بعد" 14اٍ ٙؿس عو ٟأْ اإلُطاْ ال ٙطعد باسبٚا ٝإال يف ى ةاٚانٞأ "ًػنسقً ٞثنى
اهؿننااحأ صٚونن ٞكنناهقٌس طننآس ٝكاهػننٌظأ ًسٓانن ٞكجننٚؼ بأه٘ٙنن 15"ٞإْ االاٚننٞ
املنناشُ ٛهلونن٘ ٝ١بأمنننال اهِطننا ١بدزةنن ٞتلنناد تؿنناح ًعٔننا ًطننحا اةنٌاعٚننا هٌِنناذ املننسأٝ
ٗقكاٙآا خالي اهفرت ٝاهر ؾدزت فٔٚاأ فاٌِٚا تعاه زٗا ٞٙإبسآ ٍٚاهلات قؿ ٞاسب
ٗاهصٗا أ ُس ٠زٗا ٞٙإبسآ ٍٚاهثاُ ٛتدٗز ة٘ي املوى يف اسبٚا ٝاهصٗةٞٚأ اٍ تقندَ  -االانٞ
زةاي ٗاًسأ -ٝخطن٘ ٝأكثنس ةنسأ ٝةٚنث تعنرب عنّ ًػنلو ٞاهفننا ٝاهِاقنج ٞاهنر مل ٙعند
اهننصٗا عِنندٓا ٗضننٚو ٞهوجننِظ فقننطأ بننى هالطٌِ٣نناْ اهِفطننٗ ٛاهطننعاد ٝاهعاطفٚننً .ٞننّ
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خننالي ذهننم تنفننسي ةصٚ٢ننات ؾننغري ٝتعلننظ ٗعنن ٛأد ٙن حبسكنن ٞاملننسأٗ ٝتطنن٘ز ًطننازٓا
االةنٌاعً٘ٗ ٛقر ا نٌع ًّ ٓرا اهنط٘ز املػ٘ب باسبريٗ ٝاهقوث.
ٗزٗاٙننن" ٞعننن٘د ٝاهنننسٗح"  )َ3311هن٘فٚنننث اسبلننن ٍٚتؿننن٘ز "ضنننِ "ٞٚاهػدؿنننٞٚ
اهِطا ٞٚ٢اهسٚ٢طن ٞفٔٚناأ إُٔنا ةؿنوت عون ٟقندز ًنّ اهنعون ٍٚانٍ ةجانت ُفطنٔا يف اهاٚنت
تقننسأ بعننر اهلن ن أ فٔنن ٛتقننَ٘ بنندٗزّٙأ أٗهلٌننا ننآسِٙ ٜاننع ًننّ اغننرتاكٔا ك ةنند٠
اهػدؿٚات اهِاً ٞٚيف تػلٚى أةداث اهسٗاُ ٛٓٗ ٞٙاع اسب هلى أفساد اهسٗاٙن :ٞضبطنّ
ٗعانندٖ ٗضننوٗ ٍٚةنننً ٟننربٗن اشبننادَ اننٍ ًؿننطف ٟاهننناةس ٗازبنناز ازبدٙنندأ اهثنناُ ٛدٗز
زًص ٜأقسب إىل اهنجسٙد ٙادٗ ف ٕٚزًص هو٘طّأ فٌحطّ أٗي ًّ اكنػر اهعالق ٞبِٔٚا
ٗبننا ًننا تنن٘ة ٛبننٕ ًننّ زًننص) ةننا فطننّ إىل أْ "غننعسٓا ًقؿنن٘ف عونن ٟأةنندث طننساشأ
ٗذٓات عِٚاٖ تنأًى عبسٓا اهعاة ٛاٙن ٞيف اهاٚنا،أ ٗخطنست مطنّ ؾن٘زٙ ٝسآنا يف
اهلننناب املقننسز ٓننرا اهعنناَ هونننازٙر املؿننس ٜاهقنند ٍٙؾنن٘ز ٝحيأننا كننثريا  ...ؾنن٘ز ٝاًننسأٝ
غعسٓا ًقؿ٘ف أٙكا ًطندٙس كاهقٌس األبِ٘ع" :إٙصٙظ"ِٓ ًّٗ 16ا ال ٙنِاض آس
اهؿنن٘زً ٝننع بعنندٓا اهسًننصٜأ أًننا اهظننآس فٔنن٘ فنننا ٝضباننً ٞنقوانن ٞةٚننث "املننسأ ٝإذا أةاننت
ُطٚت كى غن ١ٛةننً ٟظنآس اهوٚاقن "ٞهنرا عنرب اهسٗا٢ن" ٛهٚطنت اهفكنٚو ٞعِند املنسأ ٝأال
ذب أبداأ بى اهفكٚو ٞأْ ذب ةاا ضاًٚا زةال ضاً ٛاهقو ٗاألخالق".17
هقنند أبنندي اسبلنن ٍٚيف زضننٍ غدؿنن ٞٚبػننسٗ ٞٙاتلننأ عونن ٟإبننساش ازباُن اإلُطنناُٛ
فٔٚا ٗقدًٔا غدؿُ ٞٚاً ٞٚتربش بعر خؿ٘ؾن ٞٚاهصًناْ ٗامللناْ اهنر ّٙعاغنت فٌٔٚنا.
ٗهلِٕ عجص عّ أْ حيٌؤا أ ٜبعد ٗط أٗ ٗةٔنُ ٞظنس يف األفلناز اه٘طِٚن ٞاهنر اونٔا
اهلنثريْٗ يف زٗاٙننٕ ًنّ ًؿنسٙا ٗأةاُن ٗ .اهلننثري ًنّ اهسٗاٙنات اهنر تقندَ ؾن٘ز املننسأٝ
ضوا ٞٚأٗ إ اب.ٞٚ
ٗإذا تناعِننا قكنناٙا املننسأ ٝيف اهسٗاٙنن ٞاهعسبٚننٞأ فِننس ٠قنند ةننسً ٠عظٌٔننا دبنناٖ
اهقكنناٙا اهِطننناٞٚ٢أ صبنننس ٠املنننثقفا خنننالي اهِٔكننن ٞاسبدٙثنننً ٞنننّ أًثننناي زفاعننن ٞزافنننع
اهطٔطاٜٗأ ٗضبٌد عادٖأ ٗقاضٍ أًا ٗ ريٓنٍ اهلنثريّٙأ فِجند عِند صٚنع اهنسٗاٚ٢ا
ٗاهسٗاٚ٢ات تقسٙاا اهقكاٙا املٌااو ٞاهر ٔست بلى غد ٝخالي اهِؿنر األٗي ًنّ اهقنسْ
اهعػسًِٔ ّٙا :االضنقالي اهعاطفٗ ٛاسبس ٞٙاهرات ٞٚهوٌسأٝأ ٗاسبن بنا املنسأٗ ٝاهسةنىأ
ٗشٗا اهفنا ٝباإلكساٖ ًّ دْٗ اةرتاَ زأٔٙا فٕٚأ ٗتؿسفات األب يف أً٘زٓاأ ٗتعو ٍٚاملسأٝ
ٗتثقٚفٔناأ ٗةسًأُنا عنّ اهعٌنى يف خناز ةندٗد اهاٚن٘تأ ٗاعناازٓنا كنأدا ٝسبفنظ اهِنن٘ي
ٗاعنقادٓا ضوع ٞتااي ٗتػس٠أ ٗاسبجاب نري اهػنسعٛأ ٗاهطنالق ألضنااب تافٔنٞأ ٗقكنٞٚ
اهعآساتأ ٗاضنطالَ املسأ ٝيف ًعظٍ األةٚاْأ ٗاشبٚاُ ٞبا اهصٗةا خاؾ ٞخٚاُ ٞاملسأٝأ
ٗةس ًأُا ًّ اهثسٗٗ ٝاالقنؿادٞٙأ ٗقك ٞٚاهفقس ٗاهنفاٗت اهطاقن ٛفٌٚنا ٙنعونث بناملسأٝأ
ٗفطاد األخالق ٗ ريٓا ًّ غن ٟاهقكاٙا اهِطا.ٞٚ٢
ٗيف اسبقٚقننن ٞأْ اهنننسٗاٚ٢ا عاًنننٗ ٞاملفلنننس ّٙخاؾننن ٞكننناْ هلنننى ًنننٍِٔ زأ ٜيف
ةس ٞٙاملسأٗ ٝعٌؤا ٗةسكنٔا يف ا نٌنعٗ .قند داز يف ٓنرٖ اهقكناٙا ةندي ط٘ٙنى بٚنٍِٔ.
ٗنلننّ أْ ُقنن٘ي عوننٗ ٟةننٕ اإلصنناي :إْ ً٘قننر اإلُطنناْ املؿننسً ٜننّ قكنن ٞٚاملننسأ ٝبننا
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اهثنن٘زتا كنناْ ٙنحنندد اُطالقننا ًننّ ً٘قفننٕ اهعنناَ ًننّ صٚننع اهقكنناٙا اهفلسٙننٗ ٞاألدبٚننٞ
ٗاالةنٌاعٚننٗ .ٞاضنننٌد أكثننس املفلننس ّٙزأٔٙننٍ ًننّ أفلنناز املفلننس ّٙاهغننسبٚا هونقنندَ يف
صباالت اسبٚاٗ .ٝخالؾ ٞاهق٘ي أْ تؿ٘ٙس املسأ ٝباعناازٖ أةد اماٗز األضاض ٞٚهنحسٙس
اه٘طّ قد غٔد تط٘زا كاريا بعد اهث٘زًٗ ٝا ؾحأا ًّ ذب٘الت اةنٌاعٗ ٞٚاغرتاكٞٚأ
هرهم بدأت املسأ ٝتدخى كثريا ًنّ ا ناالت ضن٘ا ١يف ًِاؾن اسبلنٍ أٗ ًقاعند ا ناهظ
اهِٚابٚننٗ ٞاهنِظٌٚننات اهطٚاضننٗ ٞٚاملؤضطننات اهعاًننٗٗ ٞةنندات اإلُنننا املدنوفنن ٞذبقٚقننا
هوٌطاٗا ٝاملطوق ٞبِٔٚا ٗبا اهسةى.
ٗتاق ٟاهسٗاًِ ٞٙعلطا اةنٌاعٚا ملا ٙدٗز يف أز ،اه٘اقع فقد اضنطاعت املسأ ٝأْ
ذبطٍ اسب٘اةص االةنٌاع ٞٚاهر ٗقعٔا اهسةى ٗا نٌع يف ٗةٔٔا فلاُت ٓرٖ اسب٘اةص
كقطعن ٞةدٙند ُاقننوت املنسأ ٝكننثريا هنحطٌٔٚنا ٗاهندخ٘ي إىل عننامل اهعٌنى ٗاملػننازكٞ
االةنٌاع ٞٚهوسةى يف أ و ا االت.

اسب٘اغ:ٛ
 - 1فسٙد أب٘ ةدٙدأ شُ٘بٚاأ ف 632
 - 2عو ٛأاد باكثريأ ضالً ٞاهقظأ ف 22
 - 3ضبٌد ضعٚد اهعسٙاْأ قطس اهِد٠أ ف 612
 - 4عاد اسبٌٚد ة٘د ٝاهطحازأ أًري ٝقسطاٞأ ف 323
 - 5ظب ٚضبف٘ أ اهقآس ٝازبدٙدٝأ ف 63
 - 6ظب ٚضبف٘ أ شقاق املدقأ ف 31
 - 7أاد ةطا ٓٚلىأ ش ِٙأ ف 303
 - 8عاد اسبٌٚد ة٘د ٝاهطحازأ يف قافو ٞاهصًاْأ ف 111
٘ٙ - 9ضر اهطااعٛأ با األطاليأ ف 33
 - 10ضبٌد فسٙد أب٘ ةدٙدأ أشٓاز اهػ٘نأ ف 20
 - 11إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ إبسآ ٍٚاهلات أ ف 63
 - 12إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ إبسآ ٍٚاهلات أ ف 26
 - 13إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ إبسآ ٍٚاهلات أ ف 313
 - 14إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ إبسآ ٍٚاهثاُٛأ ف 321
 - 15إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ إبسآ ٍٚاهلات أ ف 326
 - 16ت٘فٚث اسبلٍٚأ ع٘د ٝاهسٗحأ 3أ ف 632
 - 17ت٘فٚث اسبلٍٚأ ع٘د ٝاهسٗحأ 6أ ف 323
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املساةع ٗاملؿادز:


إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ "إبسآ ٍٚاهثاُ"ٛأ دازاهلد ٠هونأهٚر ٗاهِػس ٗاهن٘شٙعأ .َ6000



إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ "إبسآ ٍٚاهلات "أ ًلناً ٞؿسأ اهقآسٝأ .َ3331



إبسآ ٍٚعاد اهقادز املاشُٛأ "االا ٞزةاي ٗاًسأ"ٝأ دازاهػع أ .َ3313



أاد عٚؼأ "ؾسع ٟاهاؤع"أ دازاهعامل اهعسبٛأ .َ3321



أً ِٞٚاهطعٚدأ "ازباضب"ٞأ دازاملعاز مبؿسأ .َ3320



بث ِٞٚغعااْ اهدكن٘زٝأ "ً ٞ٣عاَ ًّ اهسٗا ٞٙاهِطا ٞٚ٢اهعسب"ٞٚأ داز اآلداب هوِػس ٗاهن٘شٙع
بريٗتأ هاِاْأ اهطاع ٞاألٗىل .َ3333



ت٘فث اسبلٍٚأ "ع٘د اهسٗح"أ ًلنا ٞاآلداب بازبٌاًٚصأ املطاع ٞاهٌِ٘ذةٞٚأ اهقآسٝأ اهطاع ٞاهسابعٞأ
.َ3326



ت٘فٚث اسبلٍٚأ "اهسبال املقدع"أ اهطاع ٞداز اهلن اهوطاُٛأ بريٗتأ .3361



ت٘فٚث ٘ٙضر ع٘ادأ "اهس ٚر"أ ًلنا ٞهاِاْأ بريٗتأ اهطاع ٞاهطابع ٞعػس.َ3313 ٝ



اهسغٚد ب٘غعري اهدكن٘زأ "املسأ ٝيف أدب ت٘فٚث اسبل"ٍٚأ اهطاع ٞاألٗىل دًػثأ األٓاهٛأ
.َ3332
ضعٚد اهعسٙاْأ "غجس ٝاهدز"أ اهطاع ٞضوط ٞاقسأ اهعدد .20




ضعٚد اهعسٙاْأ "عو ٟباب شٗٙو"ٞأ اهلات املؿس ٜهوطااعٗ ٞاهِػسأ .َ3336
ضٚد قط أ "كن ٗغدؿٚات"أ داز اهػسٗقأ اهطاع ٞاهثاهثٞأ .َ3311




غل ٚازبابسٜأ "قدز ٙؤ٘"أ داز طالع هودزاضات ٗاهِػسأ .َ3311
غل ٚازبابسٜأ "ق٘ع ٗقصح"أ داز اهٚقظ ٞاهعسبٞٚأ .َ3332



غل ٚازبابسٜأ "ٍُٔ" داز اهٚقظ ٞاهعسبٞٚأ .َ3361



طٕ ٗاد ٜاهدكن٘زأ "ؾ٘ز ٝاملسأ ٝيف اهسٗا ٞٙاملعاؾس"ٝأ اهِاغسأ داز املعاز أ اهقآسٝأ اهطاعٞ
اهسابع.َ3333 ٞ





عااع ضبٌ٘د اهعقادأ "ضاز"ٝأ دازاملعاز ًؿسأ .َ3323




عاد اسبو ٍٚعاد ا أ "هقٚط"ٞأ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ .َ3313
عاد اسبٌٚد ة٘د ٝاهطحازأ "اهقؿ ًّ ٞخالي دبازب ٛاهرات"ٞٚأ داز ًؿس هوطااعٞأ .َ3320




عاد اسبٌٚد ة٘د ٝاهطحازأ "اهِقاب"أ ًلناً ٞؿس هطااع ٞاألٗفطتأ .َ3320
عاد اسبٌٚد ة٘د ٝاهطحازأ "يف قافو ٞاهصًاْ"أ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ .َ3363




عو ٛأاد باكثريأ "اهثا٢س األاس"أ ًلناً ٞؿس هطااع ٞاألٗفطتأ .َ3312
عو ٛأاد باكثريأ "ضالً ٞاهقظ"أ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ .َ3361



عو ٛأاد باكثريأ "ٗاإضالًاٖ"أ اهل ٞ٣ٚاملؿسٗ ٞٙاهِػس هوطااعٞأ .َ3336
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املسأٗ ٝاُعلاضاتٔا يف اهسٗا ٞٙاهعسبٞٚ



عو ٛازبازَأ " اد ٝزغٚد"أ دازاملعاز ًؿسأ .َ3322




عٚط ٟعاٚدأ "اسٙا"أ ًلناًٗ ٞطاع ٞاه٘فدأ .َ3366
فسٙد ٝعطاٙاأ "با عسغا"أ ًلنا ٞاهِجاحأ طسابوظ اهػاَأ .َ3336



قاضٍ أًا "األعٌاي اهلاًو"ٞأ اهنعوٚث ضبٌد عٌاز ٝاهدكن٘زأ دازاهػسٗق اهقآسً ٝؿسأ
.َ3313




ضبٌد ضعٚد اهعسٙاْأ "قطساهِد"٠أ املطاعٗ ٞشاز ٝاهرتبٗ ٞٚاهنعو ٍٚاهقآس.ٝ
هلحٌد فسٙد أب٘ ةدٙدأ "ابِ ٞاملو٘ن"أ اهطاعً ٞطاع ٞاالعنٌاد اهقآسٝأ .َ3362




ضبٌد فسٙد أب٘ ةدٙدأ "أشٓاز اهػ٘ن"أ زبِ ٞاهنأهٚر ٗاهرتصٗ ٞاهِػسأ .َ3323
ضبٌد فسٙد أب٘ ةدٙدأ "اه٘عا ١املسًس"ٜأ ًلنا ٞداز املعاز اهقآسٝأ .َ3323



ضبٌد فسٙد أب٘ ةدٙدأ "شُ٘بٚا"أ ًلنا ٞداز املعاز اهقآسٝأ .َ3321




ضبٌد ًِدٗزأ "يف األدب ٗاهِقد"أ داز ُٔكً ٞؿس هوطااعٗ ٞاهِػس ٗاهن٘شٙعأ .َ3361
ضبٌ٘د أًا اهعاملأ "تأًالت يف عامل ظب ٚضبف٘ "أ اهل ٞ٣ٚاملؿسٞٙأ .َ3360



ضبٌ٘د تٌ٘ٚزأ "ضو٘ ٠يف ًٔ اهسٙح"أ ًطاع ٞاالضنقاًٞأ .َ3336



ضبٌ٘د تٌ٘ٚزأ "ُدا ١ا ٔ٘ي"أ اهػسك ٞاملؿسٞٙأ .َ3322



ضبٌ٘د طآس الغاأ "ة٘ا ١بال آدَ"أ ًطاع ٞاالعنٌادأ باهقآسٝأ .َ3313



ًفٚد ٝضبٌد إبسآ" :ٍٚعؿس اهِٔك ٞبا اسبقٚقٗ ٞاهٍ٘ٓ"أ داز صبدالٗ ٜهوِػسأ عٌاْأ
اهطاع ٞاألٗىلأ .َ3333
ظب ٚضبف٘ أ "اهطساب" ًلناً ٞؿساهقآسٝأ اهطاع ٞاهثاًِٞأ .َ3362




ظب ٚضبف٘ أ "اهقآس ٝازبدٙد"ٝأ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ اهطاع ٞاسباد ٞٙعػسأ .َ3363
ظب ٚضبف٘ أ "بدأُٗ ٞٙا"ٞٙأ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ اهطاع ٞاشباًط ٞعػسٝأ .َ3316




ظب ٚضبف٘ أ "خاْ اشبوٚو"ٛأ دازاهقوٍ بريٗتأ هاِاْأ اهطاع ٞاألٗىلأ .َ3366
ظب ٚضبف٘ أ "زادٗبٚظ"أ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ اهطاع ٞاهعاغسٝأ .َ3313



ظب ٚضبف٘ أ "شقاق املدق"أ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ اهطاع ٞاهناضعٞأ .َ3366




ظب ٚضبف٘ أ "عاث األقداز"أ ًلناً ٞؿس اهقآسٝأ اهطاع ٞاسباد ٞٙعػس.َ3312 ٝ
ظب ٚضبف٘ أ "كفاح طٚا"ٞأ ًطاعً ٞؿس اهقآسٝأ اهطاع ٞاسباد ٞٙعػس.َ3312 ٝ



ٓٚلى ضبٌد ةطا اهدكن٘زأ "ش ِٙأ ًِا س ٗأخالق زٙف"ٞٚأ داز املعاز اهقآسٝأ اهطاعٞ
اشباًط.َ3336 ٞ
ٗداد ضلاك ٚأ "أزٗ ٠بِت اشبط٘ب"أ داز اهفلس اهعسبٛأ اهقآسٝأ.َ3333



حي ٟٚةقٛأ "قِدٙى أَ ٓاغٍ"أ داز ازبٚى هوِػس ٗاهن٘شٙع ٗاهطااعٞأ .َ3331
٘ٙضر اهطااعٛأ "إُ ٛزاةو"ٞأ ًلناً ٞؿسأ .َ3316
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إطالي ١عً ٢املػٗد ايسٚا ٞ٥ايٓطا ٞ٥يف فًططني

إطالي ١عً ٢املػٗد ايسٚا ٞ٥ايٓطاٚ ٞ٥ايٓط ٟٛيف فًططني
د .شتًـ ايسمحٔ



mukhles1@gmail.com

ًَدـ ايبشح:
إْٓا السظٓا بعد ايٓٗك ١يف األدب ايعسب ٞإٔ املسأ ٠قد عٓٝت باإلبداعات
ٚايهتابات األدب ١ٝمبا فٗٝا األعُاٍ ايسٚاْ َٔ ١ٝ٥اسٚ ١ٝسظٝت ٖ ٞباٖتُاّ بايغ َٔ
ايهتاب ٚاألدباْ َٔ ٤اس ١ٝأخس .٣فاألٜ ٍٚطُ ٢باألدب ايٓطاٚ ٞ٥ايجاْٜ ٞطُ ٢باألدب
ايٓط ،ٟٛأعين األدب اير ٟنتبت٘ املسأ ٖٛ ٠األدب ايٓطا ٞ٥بغض ايٓظس عٔ َٛقٛع٘ٚ ،إذا
نإ َٛقٛع٘ املسأ ٠فٗ ٛاألدب ايٓط ٟٛبغض ايٓظس عٔ ناتب٘ .فٗرا ايبشح يٝظ إال
ستاٚيَ ١تٛاقع ١إلبساش األعُاٍ ايسٚا ١ٝ٥اييت أْتذتٗا أ ٚتٓتذٗا املسأ ٠ايفًطط ١ٝٓٝعٔ
ايككاٜا ايٓطا ١ٝ٥باإلقاف ١إىل ايككاٜا األخسٚ ،٣إٜكاح إٔ ايسٚا ١ٜايٓطاٚ ١ٝ٥ايٓط١ٜٛ
ايفًطط ١ٝٓٝأثبتت سكٛزٖا عً ٢املػٗد ايسٚا ٞ٥ايعامل ٞنٝفا ٚنُا ،دٓبا إىل دٓب َع
ايسداٍ َٔ سٝح ايك ١ُٝاإلبداع ١ٝيًُٛقٛع ٚايتذًٝات ايفٓ ١ٝيًٓـ َع أْٗا تأخست يف
ايظٗٛز َكازْ ١بايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥يف ايبًدإ ايعسب ١ٝاألخس.٣
ايهًُات املفتاس :١ٝايسٚا ١ٜايٓطا ،١ٝ٥ايٓط ،١ٜٛايفًطط ،١ٝٓٝقك ١ٝاملسأ ،٠ضشس خًٝف.١
إٕ ايسٚا ١ٜايفًطط ١ٝٓٝبدأت يف ايظٗٛز قبٌ ايٓهب( ١عاّ  )ّ8491نبداٜتٗا يف
ايبًدإ ايعسب ١ٝاألخس ٣بد ٤بايرتمجٚ ١ايتعسٜب ثِ ايٛقع ٚاالبتهازٚ .ناْت ايسٚا ١ٜيف
ٖر ٙايفرت ٠تتطِ بايكعف ايفين ،ثمِ نمإ ٖٓماى تٛقمف تماّ يف ايطمٓٛات ارتُمظ األٚىل
بعد ايٓهب ١يف زتاٍ األدب ٚاإلبداع ألضباب َعًٚ .١َٛبدأت ايسٚا ١ٜايفًطط ١ٝٓٝتكمدَٗا
اذتكٝكممَٓ ٞممر بداٜمم ١ايطممتٝٓٝات َمممٔ ايكممسٕ ايعػممسٚ .ٜٔادتممدٜس بايممرنس إٔ األعُممماٍ
ايسٚاٝ٥مم ١يف ايبداٜمم ١ناْممت َكؿممٛز ٠عًمم ٢ايه ،تمماب ايممرنٛز ،ستمم ٢ايسٚاٜممات ايمميت تٓاٚيممت
أسٛاٍ املسأٚ ٠قكاٜاٖا يف ظٌ االسمتالٍ نتبٗما ايسدماٍَ ،جمٌ زٚاٜم ١اايٛقما٥ع ايغسٜبم ١يف
اختفا ٤ضعٝد أب ٞايٓشظ املتػاٌ٥ا ( )ّ8499يًهاتب إَ ٌٝسبمٚ ٝاايطمف١ٓٝا  ٚاايبشمح
عممٔ ٚيٝممد َطممعٛدا دتمميا إبممساٖ ِٝدمميا ،ايًممِٗ إال ثممالخ زٚاٜمماتٖ ،مم :ٞاؾممٛت املالدمم٧ا
( )ّ8498هلد ٣سٓا ٚافتا ٠ايٓهب١ا ( )ّ8499ملسَ ِٜػعٌ ٚاضٓٝا ٤بمال سمدٚدا ()ّ8499
يطُري ٠عصاّٚ .يهٔ ٖر ٙايسٚاٜات ال متتًو َٔ َكُ ٕٛايسٚا ١ٜإال االضمِٚ .نمإ ٜكماٍ
إٕ ايكممٛا ِ٥ايممجالخ ايمميت تكمم ّٛعًٗٝمما ايسٚاٜمم ١ايفًطممطٖ ١ٝٓٝممِ طممإ نٓفمماْٚ ٞدمميا
إبساٖ ِٝديا ٚإَ ٌٝسب. ٝ
 ستاقس قٝفَ ،سنص ايدزاضات ايعسبٚ ١ٝاإلفسٜك،١ٝداَع ١دٛاٖس الٍ ْٗس ْٛٝ ،ٚدهل ،ٞاهلٓد.
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فايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥ايفًطط ١ٝٓٝتأخست يف ايظٗٛز َكازْ ١بايسٚاٜم ١ايٓطما ١ٝ٥يف
ايبًدإ ايعسب ١ٝاألخسٚ ،٣ذيو يظسٚف ادتُاعٚ ١ٝثكافٚ ١ٝتسب ١ٜٛألٕ نتاب ١ايسٚاٜم١
تتطًب األَٔ ٚاالضتكساز إىل داْب املٖٛبٚ ١ايتعًٚ ِٝاملمسإٚ .ناْمت املمسأ ٠ايفًطمط١ٝٓٝ
تفتكممد ذيممو إىل إٔ ايٓهبمم ١ايهممي ٣أد،ت دٚزا بػممهٌ إ ماب ٞيف خًممل ايممٛعٚ ٞتعًمم ِٝاملممسأ٠
ٚدخٛهلممما َٝمممدإ ايهطمممب ٚايعُمممٌ َممما أد ٣إىل اٖتُاَٗممما باألْػمممط ١ايعًُٝمممٚ ١األدبٝممم١
ٚايجكافٝممٚ ١ايٓكمماي .١ٝفشظٝممت ايسٚاٜمم ١بايعٓاٜمم ١ايٓطمماَ ١ٝ٥ممٔ قممُٔ األعُمماٍ األدبٝمم١
األخممسٚ .٣يهممٔ » اختًممف ايبمماسج ٕٛسمم ٍٛبداٜمم ١ايسٚاٜمم ١ايٓطمما ١ٝ٥ايفًطممط ،١ٝٓٝفممسأ٣
فشُما ٟٚإٔ اؾممٛت املالدم٧ا ٖمم ٞأ ٍٚستاٚيمم ١زٚاٝ٥مْ ١طمما ١ٝ٥فًطمطٚ .١ٝٓٝذٖبممت أَممإ
إميإ ايكاق ٞإىل إٔ افتا ٠ايٓهب١ا ٖ ٞايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥ايفًطمط ١ٝٓٝايسا٥مد ٠يف سمني إٔ
ٚيٝممد أبممٛبهس ذنممس إٔ اضممٓٝا ٤بممال سممدٚدا ٖمم ٞا اٚيمم ١ايٓطمما ١ٝ٥ايفًطممط ١ٝٓٝاألٚىل يف
1
جتسب ١ايفٔ ايسٚا. «ٞ٥
ٚيهمممٔ الممما ال َسٜممم ١فٝممم٘ إٔ ظٗمممٛز ايسٚاٝ٥ممم ١ايفًطمممط ١ٝٓٝضمممشس خًٝفمممم ١يف
ضبعٝٓٝات ايكسٕ ايعػس ٜٔنإ سدثا الٝصا يف زتاٍ األدب عاَٚ ١ايسٚاٜم ١خاؾم ١ايميت
أثبتت إٔ ايسٚا ١ٜايفًطمط ١ٝٓٝتعمد تكتؿمس عًم ٢ايهت،ماب ايمرنٛز َمٔ ْاسٝم ١ايفمٔ أٚ
املكاَني ٖٞٚ .نتبت ست ٢اآلٕ  88زٚاٜمَٚ ،١عظُٗما تسمجمت إىل ايعيٜمٚ ١ايفسْطم١ٝ
ٚاألملاْٝمممممٚ ١اهلٛيٓدٜمممممٚ ١اإلصتًٝصٜمممممٚ ١اإلٜطايٝمممممٚ ١اإلضمممممباْٚ ١ٝاملايٝصٜمممممٚ ١ايْٛٝاْٝممممم١
ٚايٓسٚ ١ٝ ٚايسٚضٖ .١ٝهرا اضمتطاعت ضمشس خًٝفم ١إٔ تسضم ٚدمٛد ايسٚاٜم ١ايٓطما١ٝ٥
ٚايٓط ١ٜٛايفًطط ١ٝٓٝيف ايطاس ١األدبٝم ١ايعاملٝم ١ستم ٢عمدت زٚاٜتٗما ابماب ايطماس١ا َمٔ
أفكٌ َ ١٦زٚا ١ٜعسبٚ .١ٝيريو تعد ضشس خًٝف ١عالَ ١فاؾً ١يف تاز ٜاألدب ايٓطٟٛ
ايفًططٝينٚ .يهٔ ٖرا ال ٜٓفٚ ٞدٛد أ ٟزٚا ١ٝ٥قبًٗا .إْٓما ٚدمدْا عمددا َمٔ ايسٚاٝ٥مات يف
فًططني ٚيهٓٗٔ إَا ٜطتُسزٕ يف اإلْتاز ايسٚاٚ ٞ٥إَا تفتكد أعُماهلٔ ايٓكمر ايفمين.
فأذنس فُٝا  ًٜٞايسٚاٝ٥ات ايًٛات ٞظٗست أعُاهلٔ ايسٚا ١ٝ٥قبٌ ضشس خًٝف:١
أٖٝ -ممماّ زَمممص ٟايدمممدزدصتٖ :ٞمممٚ ٞيمممدت يف ٜافممما بفًطمممطني عممماّ ،ّ8491
ٚأنًُمممت دزاضمممتٗا َمممٔ االبتداٝ٥ممم ١إىل ادتاَعٝممم ١يف داَعممم ١بٓغممماش ٟيف
يٝبٝا .ؾدزت هلا ثالخ زٚاٜات ٖ :ٞاإىل ايًكا ٤يف ٜافاا ( ٚ ،)ّ8491اٚداعا
ٜا أَظا (ٚ ،)ّ8491اايٓدًٚ ١اإلعؿازا (ٚ .)ّ8499هلما دٚاٜٚمٔ غمعس١ٜ
عدٜممممدٖ ٠مممم :ٞاشٖممممسات يف زبٝممممع ايعُممممسا (ٚ )ّ8499اأذتممممإ ٚأسممممصإا
(ٚ )ّ8494ادَممٛع ايٓمماٟا (ٚ )ّ8494اأ ٓٝممات يًكُممسا (ٚ )ّ8491اعممبري
ايهًُمماتا (ٚ )ّ8411ازمستممو غممعساا (ٚ )ّ8419اقؿمما٥د زسًمم ١ؾممٝفا
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(ٚ )ّ8419اَممممصاَري يف شَممممٔ ايػممممد٠ا (ٚ )ّ8419احبممممٛز بممممال َممممٛاْ٧ا
(.)ّ8414
ب -اَتجمماٍ دٜٛممدْ :ٟػممست أ ٍٚزٚاٜتٗمما اغممذس ٠ايؿممبريا عمماّ  ّ8491ايمميت
ميهممٔ إدزادٗمما قممُٔ أدب ايطممري ٠ايراتٝممٚ ١ال تؿممًي إٔ تعممد زٚاٜمم ١فٓٝمم١
ْادش ١يعدّ ايكدز ٠عً ٢زضِ ايػدؿٝات ايسٚا ١ٝ٥اييت دا٤ت ضمطش١ٝ
 ٚممري َكٓعممٚ ،١يف داْممب دخممس تبممد ٚزٚاٜتٗمما َكايمم ١ضٝاضمم ١ٝستكمم ١أٚ
نػسٜط إخباز ٟخاٍ َٔ فمٔ ايسٚاٜمٚ .١قمد ؾمدزت هلما زٚاٜتٗما ايجاْٝم١
اٖذس ٠ايعبريا عاّ .ّ8491
ت ٢ْٗ -مساز ٠ؾٝدا :ٟٚؾدزت زٚاٜتٗما األٚىل ٚايٛسٝمد ٠ايف َدٜٓم ١املطمتٓكعا
عاّ  ّ8491اييت تٓاٚيت ٚاقع املدٕ ايهيٚ .٣يهٔ صتد غدؿمٝاتٗا ضمطش١ٝ
فٓٝا.
ث -فاطُ ١ذٜابٚ ٖٞ :يدت يف طُس ٠ادتً ١ًٝٝبفًطمطني عماّ ٚ .ّ8498قمد
ؾدزت أ ٍٚزٚاٜتٗا ازسًم ١يف قطماز املاقمٞا عماّ  ،ّ8491ثمِ ْػمست هلما
ثالخ زٚاٜات أخس ٣يف األعٛاّ ايتايٖٚ ١ٝم ٞاقؿمْ ١طما١ٝ٥ا عماّ ،ّ8419
ٚاارتمممٝط ٚايطصٜمممصا عممماّ ٚ ،ّ8449اَدٜٓممم ١ايمممسٜيا عممماّ ٚ .ّ1188هلممما
أعُاٍ يف ايكؿ ١ايكؿريٚ ٠املطسح.
ج -ضممً ٣ٛايبٓمماٖ :ممٚ ٞيممدت يف ْممابًظ عمماّ ٖٚ .ّ8498مم ٞايسٚاٝ٥مم ١ايٛسٝممد٠
ايميت بمسشت قبمٌ ضمشس خًٝفمٚ ١اضمتُست يف نتابم ١ايسٚاٜمَٓ ١مر زٚاٜتٗما
األٚىل اعسٚع خًمف ايٓٗمسا عماّ  .ّ8491ؾمدزت هلما ضمت زٚاٜمات ستم٢
اآلٕ ٖٚمممم :ٞااآلتممممَ ٞممممٔ املطممممافاتا ( ٚ ،)ّ8499اَطممممس يف ؾممممباح دافمممم٧ا
(ٚ ،)ّ8494اايعمماَٛز ٠عممسٚع ايًٝممٌا (ٚ ،)ّ8419ااَممسأ ٠خممازز ايممصَٔا
(ٚ .)ّ1181هلا ثالخ زتُٛعات قؿؿ.١ٝ
فٗٛال ٤ايسٚاٝ٥ات ايفًططٝٓٝات ضبكٔ ضشس خًٝف ١يف ايهتاب ١ايسٚاٚ ١ٝ٥يهمٓٗٔ
اخمتفني َممٔ عمما ايسٚاٜمم ١بعممد إْتمماز زٚا٥مم ٞستممدٚد َاعممدا ضممً ٣ٛايبٓمما ايمميت اضممتُست يف
ايهتاب ١ايسٚاٚ ١ٝ٥ضذًت سكٛزا الفتا يف عا ايسٚا .١ٜأَا بعد ضشس خًٝف ١فكد ظٗست
عدد نبري َٔ ايسٚاٝ٥ات ايفًططٝٓٝات .فأذنس فُٝا  ًٜٞأبسشٖٔ بد٤ا َٔ ضشس خًٝف:١
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● ضشس خًٝفٚ :١يدت ضشس خًٝف ١يف أبس ٌٜعاّ  ّ8498يف َدْ١ٜٓابًظ بفًطمطني يف
عا ١ً٥ستافظ ٖٞ .١غمٗدت َػمهً ١ايتُٝٝمص ادتٓطم ٞيف ا تُمع ايعسبمَٓ ٞمر طفٛيتٗما.
ٚقد حتدثت عٔ ذيو يف َكاهلا (أْا ٚسٝاتٚ ٞايهًُ )١بايتفؿمٚ .ٌٝناْمت سٝاتٗما ًَ٦ٝم١
باألسداخ ٚاملعاْاٚ ٠ايظمسٚف ايكاضم .١ٝفمال بمد َمٔ إٔ تتمأثس نتاباتٗما ٚإبمداعاتٗا بمريو.
ٚيريو صتد إٔ زٚاٜاتٗا تدٚز س ٍٛايعالقات ،س ٍٛعالق ١ايسدٌ باملسأٚ ،٠عالق ١اإلْطمإ
بمما تُعٚ ،عالقمم ١ايفًطممطٝين بايطٝاضممٚ ١ايٓكمماٍ ٚاملكاَٚمم .١فُشممٛز مجٝممع نتاباتٗمما
ٜدٚز سْ ٍٛابًظ (َطكط زأضٗا) خاؾٚ ١األزض ا تً ١عاَ .١فٗ ٞتؿٛز َعاْا ٠املسأ٠
يف ا تُممممع ٚيف ظممممٌ االسممممتالٍَٚ ،ػممممانٌ اإلْطممممإ ايفًطممممطٝين يف األزض ا تًمممم١
ا اؾس ٖٞٚ .٠نتبت ست ٢اآلٕ  88زٚاْ :ٖٞٚ ١ٜعد دٛاز ٟيهمِ ( ،)ّ8499ايؿمباز
( ،)ّ8499عباد ايػُظ (َ ،)ّ8411رنسات اَسأ ٠ري ٚاقعٝم ،)ّ8419( ١بماب ايطماس١
( ،)ّ8441املمممممرياخ ( ،)ّ8449ؾمممممٛزٚ ٠أٜكْٛمممممٚ ١عٗمممممد قمممممد ،)ّ1111( ِٜزبٝمممممع سممممماز
( ،)ّ1119أؾ ٌٌ ٚفؿٌ ( ،)ّ1114س األ ،)ّ1181( ٍٚأزض ٚمسا.)ّ1181( ٤
● ي ٢ًٝاألطسؽ :فتشت ي ٢ًٝاألطسؽ عٗٝٓٝا يف بٝمت ضماسٛزٚ ،أنًُمت ايًٝطماْظ يف
ايًغمم ١ايعسبٝمم ١عمماّ َ ّ8494ممٔ داَعمم ١بممريٚت ايعسبٝمم .١نُمما سؿممًت عًمم ٢يٝطمماْظ
اذتكٛم َٔ داَع ١بريٚت ايعسب ١ٝعاّ  .ّ8449أَا سٝاتٗا ايعًُ ١ٝفٗ ٞتػٌُ زتماالت
شتتًف َٔ ١ايؿشافٚ ١اإلذاعٚ ١ايطٝاضمٚ ١األدبٚ .ادتمدٜس بايمرنس إٔ يًٝم ٢األطمسؽ
تسنممت أثممسا ًَُٛضمما يف ا تُممع ايعسبمم ٞبأعُاهلمما األدبٝممٚ ١اإلبداعٝمم ١ستمم ٢دمما ٤امسٗمما
قممُٔ قًممَ ١ممٔ ايهاتبممات ايعسبٝممات ايًممٛات ٞاختازتٗمما األَممِ املتشممد ٠يف تكسٜممس ايتُٓٝمم١
اإلْطمماْ ١ٝايعسبٝمم ١ايسابممع عممٔ املممسأٚ .٠نممريو اعتمميت ٚاسممدَ ٠ممٔ أصتممي  91اَممسأ ٠يف
ايبًممدإ ايعسبٝمم ١سطممب َمما دمما ٤يف زتًمم ١ضممٝدت ٞايؿممادز ٠باإلصتًٝصٜمم ١عممدد دٜطممُي
ٚ 2.ّ1111قمممد أْتذمممت يًٝممم ٢األطمممسؽ ستممم ٢اآلٕ عمممد ٠زٚاٜمممات ٖٚمممٚ :ٞتػمممسم سبممما
(ٚ ،)ّ8411اَسأ ٠يًفؿ ٍٛارتُطٚ ،)ّ8441( ١يًٝتإ ٚظٌ اَمسأٚ ،)ّ8449( ٠ؾمٌٗٝ
املطممافات (َٚ ،)ّ1111سافمم ٧ايممٚ ،)ّ1119( ِٖٛز بممات ذاى ارتسٜممف (ٚ ،)ّ1114أبٓمما٤
ايسٜي (ٚ ،)ّ1181تساْ ِٝايغٛا .)ّ1189( ١ٜتسمجت بعض زٚاٜاتٗما ٚقؿؿمٗا ايكؿمري٠
َٚكاالتٗمما إىل عممد ٠يغممات أدٓبٝممٖٚ ١مم :ٞاإلصتًٝصٜممٚ ١اإلٜطايٝممٚ ١ايعيٜممٚ ١ايفسْطمم١ٝ
ٚاألملاْٚ ١ٝايهٛزٚ ،١ٜقسز بعكٗا يف داَعات أزدْٚ ١ٝعسبٝمٚ ١أَسٜهٝمٚ ١فسْطمٚ ،١ٝقمدّ
عٓٗا عدد َٔ ايباسجني زضا ٌ٥داَع ١ٝيف شتتًف ادتاَعاتٚ .س ٍِّٛعدد َٔ أعُاهلما إىل
3
َطًطالت إذاع.١ٝ
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 ٖٞٚعادتت ايككاٜا ادتدٜمد ٠يف ايسٚاٜمات ايعسبٝم ١إذ نطمست ايجمايٛخ ا مسّ
يف َعظم مِ زٚاٜاتٗممما ،ايمممدٜين ٚادتٓطمممٚ ٞايطٝاضممم .ٞقاَمممت بمثممماز ٠قكممماٜا مممري َطمممبٛق١
ٚاخرتقمممت ايتابٖٛمممات ادتٓطمممٚ ١ٝيهمممٔ بمممدٖ ٕٚبمممٛاٖٚ .ممم ٞتٓاٚيمممت ايككممماٜا ايطٝاضممم١ٝ
ٚاالدتُاعٝمممَ ١جمممٌ قكممماٜا اذتمممسب ٚايتكايٝمممد االدتُاعٝممم ١ايطمممًبٚ ،١ٝقكممم ١ٝايتُٝٝمممص
ٚاالختالفات ايدٚ ،١ٜٝٓاذتكٛم اإلْطاْٚ ،١ٝايجكافات ايػسقٚ ١ٝايغسب .١ٝأَا قك ١ٝاملمسأ٠
فكممد بممسشت بػممهٌ أضاضمم ٞيف َعظممِ أعُاهلمما ايسٚاٝ٥مم .١قممد اضممتددَت مماذز شتتًفمم١
يتؿٜٛس سٝا ٠املسأ ٠يف ا تُع ايعسب ٞايفًططٝينٚ .عهطت َعاْا ٠املسأ ٠ايفًططَٔ ١ٝٓٝ
خممالٍ عممدد َممٔ بطالتٗمما ايسٚاٝ٥مم ١بطممبب ايتُٝٝممص ايممر ٟميممازع قممد املممسأ ٠يف زت ماالت
شتتًف.١
● يٝاْ ١بدزٚ :يدت يٝاْ ١بدز يف ايكدع بفًططني عاّ ٚ .ّ8491أنًُت املادطمتري َمٔ
ادتاَع ١ايًبٓاْ ١ٝيف عًِ ايٓفظ عاّ  .ّ8499عًُت يف زتاٍ ايؿمشاف ١يف بمريٚت َٓمر
عاّ  ّ8499إىل عاّ  .ّ8411تعد يٝاْ ١بدز ؾٛتًا قؿؿٝاً ٚزٚاًٝ٥ا فًططٝٓٝاً بازشاً ،ؾدز
هلمما ايعدٜممد َممٔ ايسٚاٜممات ٖٚمم ٞبٛؾممًَ ١ممٔ أدممٌ عبمماد ايػممُظ ( ٚ )ّ8494عممني املممسد٠
(ٚ )ّ8448صتمم ّٛأز مما ( )ّ8441نُمما ؾممدزت هلمما ع مد ٠،زتُٛعممات قؿؿممٖٚ ١ٝمم:ٞ
قؿـ اذتمب ٚاملالسكمٚ )ّ8411( ١غمسف ١عًم ٢ايفانٗماْٚ )ّ8411( ٞأْما أزٜمد ايٓٗماز
(ٚ )ّ8419دشمم ِٝذٖ م (ٚ )ّ8448قممد تسمجممت قؿؿممٗا إىل ايعدٜممد َممٔ ايًغاتَٚ.مما
ُٜٗٗا يف نتاباتٗا بػهٌ خاف ٖٚ ٛقع املسأ ٠ايفًطمط ١ٝٓٝيف املٓفمٚ ،٢عالقتٗما بايعما
ادتدٜد خازداٚ .حتا ٍٚزؾمد َطمأي ١ايمتٗذري ٚايككم ١ٝايٛطٓٝمٚ ١االْتُماٚ ،٤ايعالقمات
اإلْطاْٚ ١ٝاذتفاظ عً ٢ايرتاخ ايفًططٝين ٚضط ٖر ٙاآلالّ ٚايؿعٛبات مجٝعٗا.4
● دميمم ١مجعمم ١ايطمممُإٚ :يممدت يف ايكمممدع ايػممسٜف عمماّ ٚ ّ8491تٓشمممدز َممٔ عاً٥ممم١
َكدضمم ١،ٝعسٜكممٖٚ .١ممم ٞأّ يجالثمم ١أٚالد .سؿمممًت عًمم ٢بهمممايٛزٜٛع يغٜٛممات يف داَعممم١
بريشٜت .ؾدزت هلا عػس زٚاٜات  :ٖٞٚاايكافً١ا ( ٚ ،)ّ1992اايكً،ع املفكمٛدا (،)ّ8441
ٚااألؾابع ارتف١،ٝا (  ،)ّ1992ادٓاح قاقت ب٘ ايطُ،ا٤ا (ٚ ،)ّ1995ثٓا،ٝ٥م ١اٚدم٘ يمصَٔ
دخمممسا ٚابٓمممت األؾمممٍٛا (ٚ ،)1188 ٚ 1181ازسًممم ١قمممٝاعا (ٚ ،)ّ1181ا فساْمممو قًم م ا
( ٚ ،)ّ1189ابسز ايًدكًدلا ( .)ّ1189تعد زٚاٜاتٗا مشٛي ،١ٝحتٌُ قكاٜا َُٗٚ ١تتذاٚش
َطممُ ٢تؿممٓٝف األدب بأْمم٘ أدب ْطممٖٚ .ٟٛمم ٞأ ٍٚزٚاٝ٥مم ١فًطممط ١ٝٓٝافتتشممت نتابمم١
ايسٚا ١ٜعٔ ايكدع ايػسٜف (بعد ستُٛد غكري يف اظم  ٌ،دخمس يًُدٜٓم١ا)ٚ .ايسٚاٜمات ايميت
تدٚز أسداثٗا س ٍٛايكمدع ٖم ٞزٚاٜتٗما األٚىل اايكافًم١اٚ ،ثٓا،ٝ٥تٗما اٚدم٘ يمصَٔ دخمسا ٚا
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بٓت األؾٍٛا  ٚابسز ايًكًلاٚ .يريو ٜكاٍ عٓٗا بأْٗا فتشت بٛاب ١ايسٚاٜم ١ايعسبٝم ١سمٍٛ
ايكدعٚ .نريو تطُ ٢بابٓ ١ايكدع ايباز.٠
● سصاَمممم ١سباٜممممبٖ :ممممَ ٞممممٔ َٛايٝممممد ٚ ،ّ8499سؿممممًت عًمممم ٢بهممممايٛزٜظ يف ايًغمممم١
اإلصتًٝٝصٚ ١ٜددابٗا عماّ َ ّ8441مٔ داَعم ١ايهٜٛمتٚ ،تكم ِٝسايٝما يف اإلَمازات ايعسبٝم١
املتشممد .٠بعممد ؾممدٚز أزبممع زتُٛعممات قؿؿممْ ،١ٝػممست سصاَمم ١سباٜممب زٚاٜتٗمما األٚىل،
هل مٛع٣ا عمماّ ٚ ّ1119أثممازت ادتممدٍ بطممبب ا تمم ٟٛادتٓطمم .ٞثممِ ْػممست زٚاٜتٗمما
ؾممٌ ا َ
اأ ْ
ايجاْٝمم ١بعٓممٛإ اقبممٌ إٔ تٓمماّ ا َملًم َهمم١ا عمماّ  ّ1188ايمميت تعممد زٚاٜمم ١دٝممد ٠يف إبممساش اهل م ِ،
ايفًطممطٝين ٚسظ ٝمت باإلغمماد ٠ايٓكدٜمم .١أَمما زٚاٜتٗمما ايجايجمم ١اشتُممٌا فٗمم ٞؾممدزت عمماّ
ٚ ّ1189خاقت يف عا املد ِٝايفًططٝين يتهػف عٔ ايبؤع ٚايػكا ٤فٚ .٘ٝهلا أعُاٍ
يف ايػعس ٚايكؿٚ ١املكاي.١
● صتُممم ١قعمممٛاز فمممسحٚ :يمممدت يف ايٓاؾمممس ٠بفًطمممطني عممماّ  ّ8411سٝمممح أنًُمممت تعًُٗٝممما
االبتداٚ ٞ٥ايجاْ ،ٟٛثِ ايتشكت بداز املعًُمات يف ايكمدعٚ .تٛفٝمت يف أ طمطظ عماّ ،ّ1189
ٚخًفت  11عُمال أدبٝما بايعسبٝمٚ ١اإلصتًٝصٜم ١يف زتماٍ ايساٜٚمٚ ١املطمسسٚ ١ٝايكؿمٚ .١يهمٔ
ًبمت ايكؿم ١ايكؿمري ٠عًم ٢إْتاداتٗما األدبٝمٖ .١مم ٞأْتذمت زٚاٜمٚ ١اسمد ٠فكمط ٖٚم ٞاضممهإ
ايطابل ايعًٟٛا (.)ّ8449
● ْعُ ١خايدٚ :يدت عاّ  ّ8491يف عني شٜٛإ ،ايكٓٝطس .٠هلا أعُاٍ يف ايكؿ ١ايكؿري٠
ٚايبشح ٚايسٚاٚ .١ٜأعُاهلا ايسٚا ١ٝ٥تػٌُ اايبددا (ٚ )ّ8444اايرانس ٠املجكٛب١ا ٚايًٝم١
اذتٓمممم١ا (ٖٚ .)ّ1119مممم ٞتتشممممدخ يف زٚاٜاتٗمممما عممممٔ ايؿممممساعات ايدٜٝٓممممٚ ١ايطٝاضمممم١ٝ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝبسٚش ايؿساعات بني ايفؿا َٔ ٌ٥أدٌ اهلٚ ١ُٓٝايطمٝطسٚ ٠ظٗمٛز تٝمازات
َتؿازع ١نُا تتٓا ٍٚقك ١ٝاملسأٚ ٠املعاْا ٠املتٓٛع ١يف شتُٝمات ايالدم٦ني ايفًطمط١ٝٓٝ
َٚا إىل ذيو.
● زدمما ٤بهسٜممٚ :١يممدت يف بًممد ٠عسابمم ١ايبطممٛفٚ ،تطممهٔ يف َدٜٓمم ١سٝفمماَٚ .ممٔ أعُاهلمما
ايسٚا ١ٝ٥اعٛا ٤ذانس٠ا (ٚ )ّ8449ااَسأ ٠ايسضاي١ا (ٚ .)ّ1119هلما زتُٛعمات قؿؿم١ٝ
ْٚجسٜممٖٚ .١مم ٞتتشممدخ بػممهٌ أضاضمم ٞيف نتاباتٗمما عممٔ ايككمم ١ٝايفًطممطٚ ١ٝٓٝاهلٜٛمم١
 ١ٜٖٛٚفًطط ٞٝٓٝايم 8491ايٛاقعني حتت االستالٍْ ٖٞٚ .فطٗا حتٌُ َٖ ١ٜٛصدٚدم،١
ٖٜٛمممم ١إضممممساٜٖٛٚ ١ًٝ٥مممم ١فًطممممطٚ ١ٝٓٝبايتمممماي ٞحتممممظ بممممايغ ٚايتُٗممممٝؼ يف ايممممداخٌ
ايفًططٝينٚ .قد اْعهظ أثس ذيو يف إْتاداتٗا اإلبداعٚ ١ٝاألدب.١ٝ
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فٗرْ ٙظس ٠عابس ٠عً ٢بعمض ايسٝ٥ٚمات ايفًطمطٝٓٝات ايًمٛات ٞبمسشٕ بعمد ضمشس
خًٝف ١إذ يٝظ ٖمديف اضمتٝعاب مجمٝعٗٔ بمٌ إثبمات إٔ ايسٚاٜم ١ايٓطما ١ٝ٥ايفًطمط ١ٝٓٝقمد
فسقمممت ٚدٛدٖممما َٓمممر ضمممبعٝٓٝات ايكمممسٕ ايعػمممس ٜٔعًممم ٢ايطممماس ١األدبٝممم ١ال يف ايبًمممدإ
ايعسب ١ ٝفشطب بٌ يف ايعا ٚ .ال ْصاٍ ْػٗد اشدٜادا نبريا يإلْتادات ايسٚا ١ٝ٥ايٓطما١ٝ٥
ٚايٓط ١ٜٛيف فًططني.
ٖراٚ ،قمد ٚدمدْا إٔ املمسأ ٠ايفًطمط ١ٝٓٝخاقمت يف َٛقمٛعات ال ختمتـ بماملسأ٠
فكط بٌ عادتت املػانٌ ٚايككاٜا ايٛطٓٚ ١ٝايعامل ١ٝإىل داْب َعادت ١ايككاٜا املتعًك١
باملسأ ٠اييت تعاَْٗٓ ٞا يف فًططني يف ظٌ االستالٍ ٚايتكايٝمد ايطما٥دٚ ٠ايكٝمٛد ايكُعٝم١
املتٛازثممٚ .١صتشممت يف إشايمم ١ايمم ِٖٛبممإٔ اإلبممداع ٚايفهممس سهممس عًمم ٢ايسدمماٍ إذ تكتؿممس
ايسٚاٝ٥ممم ١ايفًطمممط ١ٝٓٝيف زٚاٜاتٗممما عًممم ٢املٛقمممٛعات ايسَٚاْطمممٚ ١ٝتؿمممٜٛس َػممماعسٖٔ
ارتاؾممم ١بمممٌ تٓاٚيمممت مجٝمممع ايككممماٜا ايطٝاضمممٚ ١ٝاالدتُاعٝمممٚ ١االقتؿمممادٚ ١ٜايككممماٜا
املعاؾس ٠األخس ٣بهٌ ؾدم ٚتعُل ال خيتًفإ عُا نتب أٜ ٚهتب٘ ايسداٍ.
َع إٔ ايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥تٓاٚيمت َٛقمٛعات َمٔ ايطٝاضمٚ ١ايككماٜا االدتُاعٝم١
ٚايٛطٓٝممٚ ،١يهٓٗمما اٖتُممت بػممهٌ دممٖٛس ٟبايككمماٜا ايمميت تتعًممل بمماملسأٚ ٠سسٜتٗمما َممٔ
ايطًط ١ايرنٛزٚ ،١ٜمتٝصت بٓكد ايكُع االدتُاعٚ ٞايتطًط ايرنٛزٚ ،ٟزفعِ أؾٛاتٗا
قممد نممٌ أغممهاٍ ايعٓممف ٚايتُٝٝممص ٚايكٗممس قممد املممسأ ٠يف ظممٌ االسممتالٍ ايؿممٗ ْٞٛٝأ ٚيف
ا ُتممع ايعسبمم ٞايممرنٛزٚ .ٟيممريو صتممد إٔ بعممض ايسٚاٜممات َصدممت بممني قكمم ١ٝاملممسأ٠
ٚقك ١ٝايٛطٔ ٚساٚيت نٌ ا اٚي ١إثبات إٔ سس ١ٜايٛطٔ َٔ ايؿمٗا ١ٜٓتتٛقمف عًم٢
سس ١ٜاملسأ َٔ ٠ايكٛٝد االدتُاع ١ٝايكُع .١ٝفايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥تؤطّس بني ايجٓاٝ٥تني ُٖا:
املمممسأ ٠يف َٛادٗممم ١ايسدمممٌ يًمممتدًـ َمممٔ قٝمممٛد ا تُمممع ٚعاداتممم٘ ٚتكايٝمممدٚ ،ٙاإلْطمممإ
ايفًططٝين يف َٛادٗ ١االستالٍ ايؿٗ ْٞٛٝيًتشسز َٔ بساثٔ ا تٌ ايغسٜمب .عًمٖ ٢مرا
األضاع تبد ٚايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥ايفًططَ ١ٝٓٝتُٝص ٠عٔ نتاب ١ايسدمٌ بمايتُسد ايٓطمٟٛ
قد ا تُع ايرنٛزٚ ٟاملطايب ١باذتكٛم ٚاذتسٜم ١املطمتًب ١داخمٌ ا تُمع ،أَ ٟصدمت
ايسٚا ١ٝ٥ايفًطط ١ٝٓٝبمني اهلُ،مني َعما ُٖما :اهلمِ ايعماّ ٖٚم ٛسسٜم ١ايمٛطٔ َمٔ االسمتالٍ
اإلضساٚ ،ًٞٝ٥اهل  ِ،ارتاف  ٖٛٚسس ١ٜاملسأ َٔ ٠ايتطًط ايرنٛز.ٟ
اتكي الا ضمبل إٔ ايسٚاٜم ١ايٓطماٚ ١ٝ٥ايٓطم ١ٜٛايفًطمط ١ٝٓٝقمد تطمٛزت تطمٛزا
ًَشٛظا بٓاٝ٥ا ٚفٓٝا ،نٝفا ٚنُاٚ ،فسقت سكٛزٖا عً ٢املػٗد األدب ٞدٓبما إىل دٓمب
َممع ايسدمماٍ َممٔ سٝممح ايكُٝمم ١اإلبداعٝمم ١يًُٛقممٛع ٚايتذًٝممات ايفٓٝمم ١يًممٓـ َممع أْٗمما
تأخست يف ايظٗٛز َكازْ ١بايسٚا ١ٜايٓطا ١ٝ٥يف ايبًدإ ايعسب ١ٝاألخس.٣

اذتٛاغ:ٞ
 -1ؾشٝف ١ايغد َ 11ا.ّ1119 ٜٛ
َٛ -2قع ٚشاز ٠ايجكاف ١األزدْ ١ٝحتت عٓٛإ اي ٢ًٝاألطسؽا.
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َٛ -3قع ٚشاز ٠ايجكاف ١األزدْ ١ٝحتت عٓٛإ اي ٢ًٝاألطسؽا.
 -4زٚبست ب .ناَبٌ :أعالّ األدب ايعسب ٞاملعاؾس ضري ٚضري ذات ،١ٝف .149-141

املسادع ٚاملؿادز:


ؾشٝف ١ايغد (األزدٕ) :تؿدزٖا ايػمسن ١املتشمد ٠يًؿمشاف ،١ايعمدد املٓػمٛز بتماز-1114 ٜ
ٚ ،89-11ايعدد املٓػٛز بتاز.11-19-1119 ٜ



ؾ م م م ممشٝف ١ايبٓ م م م مما( ٤يبٓ م م م ممإ)ْٝ 89 :ط م م م ممإ  / 1189ايعم م م م مممدد  ،8999اض م م م ممرتدع َم م مممممٔ:
http://www.al-binaa.com/archives/article/109315





اد ٠إمساع ٌٝستُد ت :ِٝغدؿ ١ٝاملمسأ ٠يف أدب يًٝم ٢األطمسؽ ايسٚا٥م ،ٞزضمايَ ١ادطمتري،
نً ١ٝاآلداب ،داَع ١ايريَٛى.ّ1114 ،
فٝؿمٌ دزاز ٚدخممس :ٕٚأفممل ايتشممٛالت يف ايسٚاٜمم ١ايعسبٝم ،١داز ٠ايفٓممَ ٕٛؤضطمم ١عبممد اذتُٝممد
غَٛإ ،عُإ ،األزدٕ.ّ8444 ،
َٛقع ايكؿ ١ايطٛز ١ٜحتت عٓٛإ اايهاتب :١يٝاْ ١بدزا .اضرتدع يف  11دٜطُٝي:َٔ 1181 ،
http://www.syrianstory.com/badere.htm



َٛق م م م م م ممع ي ًٝم م م م م مم ٢األط م م م م م ممسؽ ايػدؿ م م م م م مم .ٞاض ممم م م م ممرتدع يف ٜٓ 4م م م م م مماٜس َ 1189 ،م م م ممممممٔ:
http://www.lailaatrash.com/ar



َٛقع ٚشاز ٠ايجكاف ١األزدْ ١ٝحتمت عٓمٛإ ايًٝم ٢األطمسؽا .اضمرتدع يفٜٓ 9ماٜسَ 1189 ،مٔ:
=http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view
article&id=527&Itemid=48&lang=ar
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ا٨طتؼشاق ٗاسب٘اس اسبلاسٜ
يف اهشٗا ٞٙاهعشبً ٞٚا بعذ ا٨طتعٌاس


ضبٌذ طوٍٚ

salimsalafi@gmail.com

ًوخف اهبشح:
حيااااٗي اهبشاااح اهلؼاااة عاااّ ًعازبااا ٞاهشٗاٙااا ٞاهعشبٚاااً ٞاااّ ااا٩ي جٔ ٩ٚاااا
اهظاااشد ٞٙهقلاااٚتا ٓااااًتا يف اشبراااا اهشٗا٢ااا ٛاهظاااشد ٜاسباااذٙحح اساااذآٌا لاااٞٚ
ا٨طتؼشاق اهزٙ ٜظٔش ٗاكشا يف ف٘ٓات ٗأ ٘اي ٗس٘اسات ا٪برااي اهشٗاٚ٢ا ٞاهاث جاى
يف اهشٗا ٞٙؿ٘سا ٗأمناطا هفلش ٝا٨طتؼشاق ٗبِٚتٕ املتخٚوٗ ٞغري املتخٚوٗ .ٞا ٪شٛٓ ٠
ل" ٞٚاسبا٘اس اسبلااس "ٜاهاز ٜباذٗ د ٨٨إ ٗ ـا٘سا ٕ يفاآش ٝيف اسبا٘اسات اهاث اذٗس
با ا٪براي اهؼش ٗ ٞٚصبٌ٘ع ًّ ٞاٗ٪سٗبٚا ٗاهث غاهبا ًا ؼتٌى عو ٟس ٠٦طٚاطٞٚ
ٗثقاف ٞٚفشكٔا ٗ ٧كذٓا طبٚع ٞاهع ٩ات اهث شٙذ هوذٌٚع أْ ٙتعااٙؽ عوا ٟاهاشغٍ
ًّ ا ٨ت٩ف اهجقايف ٗاهعش ٛح هلّ اسب٘اسات ٗٓزا ًا كؼفتٕ اهشٗاٙات اهعشبٚاً ٞاا بعاذ
ا٨طااتعٌاس ت لااّ ًت٘اصُااًٗ ٞتلاف٣اا ٞبظاابا بعااذ اهؼااق ٞبااا عقوااا ًتقااابوا ٗعاااملا
طبتوفا ٙش ٠كى ًٌِٔا إُٔ عو ٟسقح فل ٩عّ اإلسظاغ بتف٘ق اهػش عو ٟاهؼاشقح
ٗأثشٖ يف ٘د ٕٚاسب٘اسات ٗبِا ١ا٪فلاس ٗذبذٙذ ُتا٢ذٌٔا.
هقذ ِاٗهت اهشٗا ٞٙاهعشبً ٞٚا بعذ ا٨طتعٌاس لاٙا ا٨طتؼشاق ٗا٨طتعٌاس
ٗاسب٘اس اسبلاس ٜبلى دذٗ ٞٙآتٌاَح ٗحبجتٔا طشدا ٗعلظاح ٗعشكتٔا عو ٟطاسٞ
اهبشح ٗاهذساطٞح ٗ ذًتٔا يف ؿ٘س اسب٘اس ٗاهِقاؾح مما أد ٠اىل بو٘س ٝرا طشدٜ
سذٙح ِٙا ؽ ٓزٖ اهقلاٙا ُقاػا كبرياٗ .مبا أْ ا٨طتؼشاق اهزٗ ٜيفّفٕ املظتعٌشْٗ
ٗاهز ٜذ أؿبح ًع ًشٗس اهضًّ أدا ٝطٚع ٞيف أٙذ" ٍٔٙإلكفا ١طابع اهتربٙش اهعقو"ٛ
عو ٟمماسطا ٍٔ ا٨طتعٌاسٞٙح فإْ دساط ٞاهشٗا ٞٙاهعشبً ٞٚا بعذ ا٨طتعٌاس ٪مناط
ٗؿ٘س فلش ٝا٨طتؼشاق كاُت ًلجف.ًٌٞٔٗ ٞ
ٗمبا أْ اهفرتات اهضًِ ٞٚاهث يفٔش فٔٚا اهفّ اهشٗا ٛ٢اهعشبٗ ٛباهتاه ٛاشبرا
اهشٗا ٛ٢اهعشب ٛاسبذٙحح كاُت فرتات ُلاي ٗؿشاع ًظتٌش ّٙعِٚفا كذ ا٨طتعٌاس
اهػشبٗ ٛعذٗإُ اهز ٜأعاد ًّ دذٙذ يف راكش ٝاهؼعا اهؼش ٗ ٛاهعشب ٛاه٘اعٞٚ
ٗاهٗ٩اع ٞٚمماسطات اهـوٚبا اهعذٗاُ ٞٚاهقذمي ٞكذ اهؼع٘ اهؼش ٗ ٞٚسشٗبٍٔ
اهذاً ٞٚاملاك ٞٚكذٍٓح اً٪ش اهز ٜأركُ ٟاس اهـشاع با اهعاملا اهؼش ٗ ٛاهػشب.ٛ

ل ٞٚا٨طتؼشاق يف اهشٗا ٞٙاهعشب:ٞٚ
 باسح يف اهذكت٘ساٖح ًشكض اهذساطات اهعشبٗ ٞٚاإلفشٙقٞٚح داًع ٞد٘آش ٨ي ُٔشٗح ُ ٘ٚدهلٛح اهلِذ.
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ٗاهل َ٩عّ اهـشاع خيوق يف اهزّٓ -باهلشٗس -ٝيف ػع٘س أبراي اهشٗاٙات
اه٘عٗ ٛاهٗ٩ع ٛؿ٘س ٝه٫سذاخ اهتاسخي ٞٚاهقذمي ًّ ٞسشٗ ؿوٚبٗ ٞٚاطتعٌاسٞٙ
ٗٗ ا٢ع ً٧ملٗ ٞسقا٢ق اسخي ٞٚدذٙذ ًّ ٝا٨طتعٌاس اهػشب ٛازبذٙذ ٗطٚاطا ٕ اهقٌعٞٚ
ٗاهعذٗاُ ٞٚكذ اهؼع٘ اهؼش  ٞٚاملظتعٌش .ٝفاهشٗا ٞٙاهعشب ٞٚدبظذ كى ٓزٖ ا٪سذاخ
ٗاه٘ ا٢ع ٗمماسطات اهػش ا٨طتعٌاس ٞٙدبظٚذا دوٚا ٗاكشاح كٌا أُٔا أؿبشت صبوٟ
ملا ذ بِاٖ اهػش ًّ ٩ي دساطتٕ هوؼشق ٗعادا ٕ ٗ ًٗ ٌٕٚعتقذا ٕ ًّ ً٘ا ة ٗمنارز
إل اً ٞاهذهٚى عوً ٛبذ ٕ٢ا٨طتعٌاس ٜأٗ كٌا ٙق٘ي اهذكت٘س ضبٌ٘د محذٜ
ص ضٗق"اكفا ١طابع اهتربٙش اهعقو ٛعو ٟاملبذأ ا٨طتعٌاس "ٜفٔ٘ ٙق٘ي":ت لّ عٞ ٩
ا٨طتؼشاق با٨طتعٌاس-كٌاٙظّ ٛٓ-صبشد اكفا ١طابع اهتربٙش اهعقو ٛعو ٟاملبذأ
ا٨طتعٌاسٜح بى كاْ اً٪ش كٌا ٙق٘هٕ ادٗاسد طعٚذ أٙلا أبعذ ًّ رهم ٗأعٌقح
فاهتربٙش ا٨طتؼشا  ٛهوظٚاد ٝا٨طتعٌاس ٞٙذ مت بى سذٗخ اهظٚرش ٝا٨طتعٌاسٞٙ
عو ٟاهؼشقح ٗهٚع بعذ سذٗثٔاح فقذ كاْ اهرتاخ ا٨طتؼشا  ٛمبجاب ٞدهٚى ه٩طتعٌاس
يف ػعا اهؼشق ٗأٗدٙتٕ ًّ أدى فشض اهظٚرش ٝعو ٛاهؼشق ٗا لاع ػع٘بٕ
1
ٗار٨هلا".
ٗاهذكت٘س ادٗاسد طعٚذ اهزُ ٜقى عِٕ ضبٌ٘د محذ ٜص ضٗق ٘هٕ ذ رٓا اىل
أبعذ ًّ رهم ٗ اي اْ اهؼشق باهزات ٓ٘ػبٕ ا رتاع أٗسٗب ٛإلبقا ١اهتٌشكض اٗ٪سٗبٛ
ٗاهل ٌِٞٚاٗ٪سٗب ٞٚعو ٟاهعات ًّ ٩ي سٗ ٞٙ٦فلش ٗفوظفُٗ ٞظاَ عامل ٛا رتع٘ٓا ًّ
عِذ أُفظٍٔح فٔآ٘ ٙق٘ي يف كتابٕٗ":هقذ كاْ اهؼشق ػبٕ ا رتاع أٗسٗبٛحٗكاْ ًِز
اهضًّ اهػابش ًلاُا هوشًٗاُعحأ ٜـف اسبا ٗاملػاًشاتح ٗاهلاِ٢ات اهػشٙبٞح
2
ٗاهزكشٙات ٗاملؼآذ اهتِ ٨ ٟظٟح ٗاشبربات اهفشٙذ ٝاهشا٢ع".ٞ
ٗيف سٗاً٘"ٞٙطٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي"هورٚا ؿاحل منارز ملا ذ رٓا اه ٕٚادٗاسد
طعٚذ ٗا ٬شْٗ ًّ اهشأ ٜبأْ اهؼشق ٓ٘ مبجابً ٞلاْ هوشًٗاُع عِذ املظتؼش اح فٔا
ٓ ٛآْ ٌِٓذ ٙق٘ي عِٔا ًـرف ٛطعٚذ برى اهشٗا"ٞٙسأ ين فشأت ػفقا داكِا كفذش
كار ح كاُت علظ ٛذبّ اىل ًِا ات اطت٘اٞٚ٢ح ٗوم٘غ اطٞٚح ٗآفاق أسد٘اُٞٚح
كِت يف عِٔٚٚا سًضا هلى ٓزا اسبِا ٗ 3".لشس ُفع اهق٘ي ػ ٩ٚغشِ٘ٙد"هظاُم شًضٜ
بوْ٘ اهػشٗ يف املِاطق ا٨طت٘اٞٚ٢حكِت  ٨أػبع ًِٔا ٗ ٨ؼبع ًينً....اأسٗع هُ٘م
4
ا٪ط٘دح هْ٘ اهظشش ٗاهػٌ٘ض ٗا٪عٌاي اهفاكش".ٞ
ٗيف سٗا ٞٙاهلا ا اهعشا  ٛضبٌذ طعذ سس " ٍٚشُ ٌٞٚاًشأٝح ػفق
اهبشش"كو٘دٙا اإلٙراهً" ٞٚشكض اه٘ع ٛا٨طتؼشا  ٛيف اهشٗاٙ ٞٙق٘ي عِٔا اهبرى ":اهت
أُا اٙراه ٞٚتقّ اإلظبوٚض ٞٙدٚذاح ٗ ظترٚع اهتفآٍ ًع ًّ ٙفٌٔا باهعشبٗ ٞٚهلا
ػػة باهظفشح ٨طٌٚا اىل أؿقاع اهؼشقح شغا بعب٘س ؿشاس ٠افشٙقٚاح ٗطو٘ن طشٙق
اسبشٙش يف صبآى آطٚاح عو ٟيفٔ٘س اشبٚى ٗازبٌاي أٗ ًؼٚا عو ٟا ٪ذاَ بـشب ٞفتٟ
ًّ اهؼشق ؿب٘س ٗػذاع ذبوٍ أْ ربشز هلا ًّ أغ٘اس سلاٙات أهة هٚوٗ ٞهٚو.5"ٞ
يف ٗاسذ ًّ أٍٓ س٘اسات طاًش ًّ "كو٘دٙا"ح طأهلا بعذ أْ ٨سظ عِاٙتٔا
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اهذ ٚق ٞباهؼشق "ٙبذٗ أُم طوٚو ٞسساه ٞسات ًّ أٗه٣م اهز ّٙغاًشٗا يف اهقشْ اهجاًّ
عؼش أٗ اهقشْ اهتاطع عؼش باهقذَٗ اىل اهؼشق"ٗ .6هلٙ ٛلٌى هِا اهظاسد ؿ٘س" ٝكو٘دٙا"
اإلٙراه ٞٚاهشاغب ٞيف ًعشف ٞاهؼشق فإُٕ ٙعٌذ اىل ٗؿة ػقتٔا يف سًٗا ٗؿفا ٗا عٚا
حيٚى عو ٟعِاٙتٔا املعشف ٞٚاهث  ٨شٙذ أْ ػادس ؿ٘س ٝاملظتؼشق اهزٙ ٜشٙذ أْ ٙعٛ
اهؼشق" :يف ازبٔ ٞاملقابو ٞهوباس دٔاص كٌب ٘ٚشح ًٗلتب ٞسا٢ط ؿػري... ٝح كتا
باإلٙراهٞٚح ٗأ ش ٠باإلُلوٚضٞٙح ًٗعظٍ اهلتا ا ٪ري ٝهشساه ٞاُلوٚض ًّ اهقشْ اهتاطع
عؼشح ٗبذاٙات اهقشْ اهعؼش ّٙاهتقرّت كتا "ه٘سُعح أعٌذ ٝاسبلٌ ٞاهظبع ٗ "ٞشأت
بلع ٞأطرش بى أْ أعٚذٖ اىل ًلإُ".7

اهؼشق ػبٕ ا رتاع أٗسٗب ...ٛجٚى اهؼشق أٗػش ِ ٞاهؼشق:
ٗا٨طتؼشاق عِذ كو٘دٙا "ؿِاع ٞأٗسب ٞٚباًتٚاص"ح "إُ اهؼشقح أٗ ازبِ٘ ح ....
ػش  ٛأٗ سِ٘بٛح ؿ٘س ٕ اهث ؿِعتٔا أُا".8
طاًش ٙق٘ي يف س٘اسٖ ًعٔا" :كاْ اهشساه ٞأدذادن ٙ ...شمسْ٘ ؿ٘سُا كٌا
أسادٗا أْ ُلْ٘ح كٌا ربٚوُ٘ا يف سٗ٦طٍٔ"ٓٗ.9زا اسب٘اس حياٗي أْ ميآ ٛبا ؿ٘س ٛ
ا٨طتؼشاق اهقذميٗ ٞاسبذٙج.ٞأًا اهقذمي ٞفٔ ٛـ٘سهِا سطَ٘ أدذاد كو٘دٙا" اهث
ُعذٓا اً ْ٬ـذسا ًّ ًـادس دساط ٞأس٘اي اهؼشق ٗثقافا ٕ ٗهػا ٕ ٗصبتٌعا ٕ .عوٟ
اهشغٍ ًّ أُٔا كاُت ا ٌٞ٢عو ٟاُتقاٙ ٞٚ٢ظ٘غٔا رٗق (اهشطاَ :املظتؼشق) ٗهٚع سادٞ
اجملتٌع.أًا اسبذٙج ٞفًٔ ٛلين هلا بظور" ٞاملظتؼشق ازبذٙذ –اهفاعو ٞيف ؿِاعٞ
اهـ٘س ٝازبذٙذ ٝاملػاٙش ٝملؼل٩ت اهؼشقح ٗذب٘ ٕ ٨اه٘ا عٗ ٞٚاهفعوٗ .ٞٚأسظا أْ
جٚى اهشٗا ٞٙهوًٌ٩ح ا٨طتؼشا  ٞٚا ٍ٢عو ٟجٚى طابق ٓ٘ جٚى ا٨طتؼشاق يف
اهجقاف ٞاٗ٪سٗب ٞٚاهز ٜكاْ يف اهِٔاٗ ٞٙعو ٟسذ عبري "ادٗاس طعٚذ – ٘ا شا اطترشادٙا
ميوم اسخيا ٗسل٘سا ً٧طظا ٚا اؿا بٕ"ٙٗ.ق٘ي اهذكت٘س ؿاحل طوٌٚاْ عبذ اهعظ:ٍٚ
"ٗكتا ادٗادس طعٚذ ٓزا هٚع بٚاُا هوت٘افق با بِ ٞٚا٨طتؼشاق ٗاهؼشق را ٕ بقذس ًا
ٓ٘ ايفٔاس عّ ا ٨ظاق ٗاهتٌاطم هوذا و ٟه٩طتؼشاق ٗاهتٌج٩ٚت اهث حيٌؤا عّ
اهؼشق ٗاهؼش ٚا بػض اهِظش عّ اهتش٘٨ت اهفعوٗ ٞٚاهتاسخي ٞٚاهث ٙتعشض هلا
اهؼشقح أٗ بػض اهِرش عّ أ٘ ٞٙافقات ًع اهؼشق اه٘ا ع ٛأٗ اهفعو.10"ٟ

اهؼش  ٍٓ ْ٘ٚفقط ًظت٘دع هوتاسٙخ:
ٗيف سٗاٗ" ٞٙاس ٞاهػشٗ " هولا ا بٔا ١طآشح ق٘ي اهفتا ٝاٙ٪شهِذ ٞٙكا ش- ّٙ
ٓ ٛشًض اىل أبٔٚا ٗ ق٘ي" :ه٘ كاْ سًّٚا ا ْ٬هشأ ٠يف كى ًا حيذخ هً ٛع ضبٌ٘د
عقابا أطتشقّٕح ًا كاْ ه٘ٚافق أبذا عوٓ ٟزا اهضٗاز ًّ ا٪ؿى ٗٓ٘ اهلاث٘هٚل ٛاهػ٘ٚسح
ًع إُٔ أٗي ًّ عوٌّين أْ أسا اهؼشق ٗأعؼق آثاسُٖ .عٍح أثاس فل٘ه ٛباهزات اىل ًا
شكٕ اهُ٘ٚاْ ٗاهشًٗاْ ًّ آثاس ًا صاهت صبٔ٘هٞح ٗهلّ باهربع بؼشط أْ أبق ٟبعٚذٝ
عّ ُاغ اهؼشق ا٪سٚا ٍٓ .١فقط ًظت٘دع هوتاسٙخ .جيا أْ أ زكش داٌ٢ا أُين أٙشهِذٞٙ
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ٗكاث٘هٚل.11"ٞٚ

ا٨طتؼشاق ٗا٨طتعٌاس:
ًٗع ًشٗس اهضًّ ت ٙوبح ا٨طتؼشاق أْ أؿبح ً٧اصسا هوػش يف طٚاطا ٍٔ
ا٨طتعٌاسًٗ ٞٙعاُٗا هلٍ عوُ ٟف٘رٍٓ اهظٚاطٗ ٛا ٨تـادٗ ٜاهجقايف يف اهعات
املظتعٌَش"ٗيف اهقشْ اهتاطع عؼش ٗاهعؼش ّٙأؿبح هوٌظتؼش ا كٚاْ أثقى ٗصُاح بظبا
اعبظاس ُراق ازبػشافٚا اشبٚاهٗ ٞٚاسبقٚق ٞٚيف ٓزٖ اسبقبٞح ٗ ْ٪اهع ٞ ٩با اهؼشق
ٗأٗسٗبا أؿبشت ربلع هوت٘طع اٗ٪سٗب ٟاهعاسَ طوبا ه٫ط٘اق ٗامل٘اسد ٗاملظتعٌشاتح
ٗأ ريا  ْ٪ا٨طتؼشاق كاْ ذ اكتٌى"ذب٘هٕ اهزا  " ًّ "ٛرا عوٌ"ٛاىل ً٧طظٞ
12
اًربٙاه"ٞٚ
فا٨طتؼشاق ت ٙلّ ٙعين بذساط ٞاهؼشق ًٗ٘سٗثٕ اسبلاس ٜفشظاح بى
دباٗص رهم اىل قذ ٍٙربات ًٗظاعذات هوػش يف عٌوٚتٕ ٨طتعباد اهعباد ٗاهب٩د كٌا
إُٔ ؿاس اسذ ٠اه٘طا٢ى اهِادشٗ ٞاهِادع ٞيف ٙذ اهػش املظتعٌش هو٘ؿ٘ي اىل ٓذفٕ ًّ
ا لاع اهؼع٘ ٗار٨هلا ٗاٙقاعٔا يف ػشان اطتعٌاسٖٗ .ت منض ط٘ ٩ٙست ٟسأِٙا أْ
ا٨طتؼشاق ٓ٘اهز ٜأراع يف اهعات ف٘  ٞٚاهػش املظتعٌِش ٗدُٗ ٞٚاهؼعا املظتعٌَش.
ٗهعى ًا ُش ٠أٗ ُقشأ ًّ فلشٗ ٝدعا" ٞٙاهتٌشكض اٗ٪سٗب "ٛأٗ "املشكضٞٙ
اٗ٪سٗبً "ٞٚا ٙذي عوٓ ٟزا ٗ ذ أػاس اىل ٓزاازباُا اهذكت٘س ضبٌذ ظبٚا
اهت..."ٜٗ٩ثٍ بذأ ا ٬ش سسوتٕ ا٨طتعٌاس ٞٙعبُ٘ا...ثٍ بذأ ا ٬ش ا٨طتعٌاسٙ ٜتؼلى يف
ؿ٘س دذٙذٝح ٗدباٗص سغبتٕ يف اهقِف املاهٗ ٛاطتػ٩ي امل٘ ع ازبػشايف اىل أً٘س أ ش٠
ػلوت رشا سقٚقٚا عو ٟاهزات اهعشب ٞٚعِذًا ساٗي اس٩ي هػتٕٗ...ملا فؼى سٗز
هوعاً...ٞٚثٍ بذأ ا ٨رتا ًّ امل٘سٗخ اهجقايف اهعشب ٛبلٍ ًّ املظتؼش ا اُذفع٘ا ذبت
ه٘ا"١املشكض ٞٙاٗ٪سٗب ٞٚهوعات"  ٨ه٩كتؼاف ٗاسبٚذ ٝاهعوٌٞٚاشباهـٞح ٗهلّ إلثبات
ػوػى املذ اٗ٪سٗب ٛاهجقايف يف وم اسبلاس ٝاهعشب ٞٚبذا ًّ ٞٙاهُ٘ٚاْٗ...كاْ ًّ
اهربٚع ٛاهتعشض ٗاهتعشٙض باهتاسٙخ ٗاهعقٚذٙٗ 13".ٝلشس اهذكت٘س ضبٌذ ظبٚا
اهتُ ٜٗ٩فع اً٪ش يف ًلاْ آ ش يف كتابٕ" ًّٗ املفرتض أْ اسبلاسات سوقات ٙظوٍ
بعلٔا بعلا ا ٨أْ (املٌٔاص اٗ٪سٗب ٘ٓ )ٛاهز ٜسشن اهـشاع عوٓ ٟزا اهِش٘ مبا ذًٕ
ًّ ؿ٘س ٝاطتعٌاس ٞٙبؼعٞح ٗمبا ذًٕ ًّ س ٞٙ٦عِـش ٞٙتٌجى يف املشكضٞٙ
14
اٗ٪سٗب ٞٚهوعات ًٗٓ ٛشكض ٞٙظع ٟهتٌٔٚؽ دٗس اسبلاسات ا ٪ش يف اهعات".
ٗ ذ دِذ ا٨طتعٌاس هزهم اهعٌى طا٢ف ًّ ٞاملظتؼش ا دسط٘ا اهؼشق
ًٗعتقذا ٕ ٗأ ٗ ٕ ٩أدٙإُ ٗػ٘ٓ٘ا ؿ٘س ٕ ٗا ـفٖ٘ باهتضًت ٗاهق٘ٚد ٗا٪غ٩ي كٌا
أػاس اىل رهم اهذكت٘س ًـرف ٛاهظباعٗ":ٛملا مت هلٍ ا٨طت ١٩ٚاهعظلشٗ ٜاهظٚرشٝ
اهظٚاط ٞٚكاْ ًّ دٗافع ؼذٚع ا٨طتؼشاق اكعاف املقاًٗ ٞاهشٗسٗ ٞٚاملعِ٘ ٞٙيف
ُف٘طِاح ٗبح اهّ٘ٓ ٗا٨س بان يف فلريُا ٗرهم عّ طشٙق اهتؼلٚم بفا٢ذً ٝا يف أٙذِٙا
ًّ شاخ ًٗا عِذُا ًّ عقٚذ ٍٚ ٗ ٝاُظاُٞٚح فِفقذ اهجق ٞبأُفظِا ُٗش  ٛيف أسلاْ
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اهػش ُظتذذ ًِٕ ٜاملقاٚٙع اٗ ٞٚ ٩ ٪املباد ٥اهعقا٢ذٞٙح ٗبزهم ٙتٍ هلٍ ًا ٙشٙذْٗ
15
ًّ ل٘عِا سبلاس ٍٔ ٗثقافتٍٔ ل٘عا  ٨قَ٘ هِا ًّ بعذٓا ا."ٌٞ٢
ُعٍح ٓزا اشبل٘ع اهشٗسٗ ٛاهذٙين ٗاهجقايف هوػش ٓ٘ ًا كاْ املظتعٌشْٗ
حياٗهْ٘ أْ ٙبق٘ا اهؼع٘ املظتعٌش ٝف ٕٚأٌِٙا سو٘ا ًجوٌا مت هلٍ اشبل٘ع اهظٚاطٛ
ٗاهعظلش٪ٗ .ٜدى رهم ُش ٠اهػش حياٗي دًٗا ُؼش ٗ ٌٕٚفوظفتٕ ٗثقافتٕ ٗفوظفٞ
سٚا ٕ ٗاكعاف اهق ٍٚاحملوٗ ٞٚاهشٗح املعِ٘ٗ ٞٙاهذ ِٞٚٙهذ ٠اهؼع٘ املظتعٌش ٝكٌا
أػاس اىل رهم اهذكت٘س ضبٌذ سظا ٓٚلى يف كتابٕ"اهؼشق ازبذٙذ"سٚح ٙق٘ي":فإمنا
ُؼش اهػش سٚح رٓا سلاس ٝاطتعٌاس ٞٙاًت عو ٟاكعاف اهشٗح املعِ٘ ٜيف اهؼع٘
اهث ُضهت بٔاح ٗعو ٟتى ًعِ ٟا٨عتٌاد عو ٟاهِفع يف وم اهؼع٘ حكٌا ُؼشت فٔٚا
سٗسا ًاد ٞٙت ٩هإلمياْ بلى املعاُ ٛاهظاً ٞٚأٗ املجى اهعوٚا ٘طٚذا ه٩طتعٌاس ٗآثاسٖ.
ٗٓزا اهشٗح املادً ٘ٓ ٜا ٙعٌى املظتعٌشْٗ ُؼشٖ أُ ٟرٓب٘اح ٙ ٍُٔ٪شُٕٗ اهـو ٞاه٘سٚذٝ
اهث شبط اسباكٍ باحمللَ٘ يف كى أً ٞهٚع با اسباكٍ ٗاحمللَ٘ فٔٚا ؿ٩ت هػ ٞأٗ
16
دِع أٗ د".ّٙ
ٓزا ٓ٘ أسذ اهٌِارز هوٌٌاسطات ا٨طتعٌاس ٞٙاهعذٗاُ ٞٚاهجقاف ٞٚعو ٟاهؼع٘
اهؼش ٗ ٞٚاملظتعٌش ٛٓٗ ٝسقٚق ٞثابت ٞيف كتا اهتاسٙخ اسبذٙح ٗاهفلش اسبذٙح
ٗهِش ٠كٚة اُعلع رهم كوٕ يف اهشٗا ٞٙاهعشب ٞٚاهث ؿ٘ست اهـشاع اهجقايف با
اهؼشق ٗاهػش ٗ .ارا أسدُا أْ ُش ٠اُعلاطات هلزااهـشاع اهجقايف يف اهشٗا ٞٙفٌا عوِٚا ا٨
أْ ُقوا ؿفشات اهشٗاٙات اهعشب ٞٚاملعِ ٗ ٞٚطِذذ فٔٚا كٌا ٓا ًّ ٩٢ا٪فلاس ٗاهش٠٦
كذ ا٨طتعٌاس ٗاهػضٗ اهجقايف اهػشب ٛهوؼع٘ اهؼش ٗ ٞٚفٔٚا ركش ضباسبٓ ٞزا
ا٨طتعٌاس اهجقايف ٗاعاد ٝاهشٗح اهذٗ ِٞٚٙاملعِ٘ ٞٙيف ُف٘طِا ٗاعاد ٝاهجق ٞبذِِٙا ٗ ٌِٚا
ٗفوظفتِا ٗفلشُا ٗاهشد٘ع اىل أؿوِا ٗدزٗسُا اهجقاف.ٞٚ
ٗاهشٗا ٞٙاهعشب ٞٚصا ش ٝبٌِارز سا٢ع ٞملا ذ ُتر عّ ا٨طتعٌاس ٗاهػضٗاهجقايف
اهػشب ٛهوؼشق ًّ ؿشاع ثقايف ٗادتٌاعٛح كٌا اي اهذكت٘س ضبٌذ ظبٚا اهت ٜٗ٩يف
كتابٕٗ":املذ هوٌفَٔ٘ ا ٛ ٩ ٪هإلط َ٩ذ طٚرش عو ٟعذد غري وٚى ًّ أبراي سٗاٙات
امل٘ادٔٞاسبلاسٞٙح ًٗجى اهبعذ ا ٛ ٩ ٪اإلط ًٛ٩عِـش ًقاًٗٗ ٞؿٌ٘د أًاَ املٌٔاص
اٗ٪سٗب ٛهٚعرب اهشٗا ْ٘ٚ٢عّ لّ اإلط ًّ َ٩اهزات اهعشبٞٚح ٗ لّ اهزات ًّ
اإلطَ٩ح ٗإُٔ ػلى بعذا فلشٙا ميلّ أْ تظوح بٕ اهزات يف ً٘ادٔ ٞا ٬شح ٗ ٩سظ ٓزا
17
يف سٗاٙات عذٙذُ ٝزكش ًِٔا "عـف٘س ًّ اهؼشق"ُ٘ٙ٘ٚ....سن ِ ....78ذٙى أَ ٓاػٍ"...

اسب٘اس اسبلاس:ٜ
ركشت ست ٟا ْ٬دٗس ا٨طتؼشاق يف ؿٚاغ ٞؿ٘س ٝاهؼشق ٗأٓوٕح يف ؿ٘س غري
سقٚق ٗ ٞٚاطٗ ٞ٣دعٌٕ هوٌظتعٌش ّٙيف مماسطا ٍٔ اهعذٗاُٗ ٞٚاؿػا ٍٔ٢اهتربٙش
اهعقو ٛعو ٟمماسطا ٍٔ ا٨طتعٌاس ٞٙإلبقا ١اهؼع٘ ذبت اهظٚرش ٝا٨طتعٌاسٞٙ
بتقذ ٍٙأفلاس ٗؿ٘س منر ٞٚهوؼشق ٗأٓوٕ ـ٘سٍٓ بذاٚ٢ا ٗغري ًتشلشٗ ّٙأػخاؿا
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ٙعٚؼْ٘ يف املاكٙٗ ٛػٚبْ٘ عّ اسباكش.ا٨طتؼشاق ٗا٨طتعٌاس شكا آثاسا ًذًش ٝعوٟ
اهؼع٘ املظتعٌش ٝمما جيعى ٓزا ؿعبا عؤٚا ٗعوً ٟجقفٔٚا اشبشٗز ًّ املأصق اهزٜ
ٗ ع٘ا فِٓ ًّٗ ٕٚا أ  ٛفلش ٝاُؼراس اهزات ٗاهتٌضق اهزا ٗ ٛاهبشح عّ اهل٘ٞٙ
اهؼش .ٞٚ
ًٗع كى رهم ًّ اهرشٙة أْ ُزكش أْ اهعاملا اهؼش ٗ ٛاهػشب ٛت ٙت٘ فا
ً٘ٙا ًّ ا٨ستلان اهجقايف ٗاهت ٩ح اسبلاسً ٜع ًا ٗ عت بٌِٔٚا ًّ سشٗ ح ًٗع ًا
دشت بٌِٔٚا ًّ ًِافظات .فقذ كاُت اهتفاع٩ت ٗا٨ستلاكات با اهعاملا داسٞٙ
ٗ اًِ ٌٞ٢ز غابش اهضًاْ .باهشغٍ ًّ ٗد٘د فلش ٝا٨ستلان ٗاهتفاعى ٓزٖ فٌٚا با
اسبلاس ا ا ٨أْ اسبذٙح عّ اسب٘اس اسبلاس ٜبٌِٔٚا كاُت داٌ٢ا يف غا ًّ ٞٙاهتعقٚذ
ٗاهػٌ٘ض ٗاهلباب ٞٚاملجاهٗ .ٞٚأػاس اىل رهم اهرٚا ؿاحل يف س٘اس هٕ اٗ" :٩٢كاُت
ذٗس يف رٓين أٙلا فلش ٝاهع ٞ ٩اهٌ٘ٓ ٞٚبا عاملِا اهعشبٗ ٛاإلطٗ ًٛ٩با اسبلاسٝ
اهػشب ٞٚاٗ٪سٗب ٞٚعوٗ ٟدٕ اهتشذٙذ .اْ ٓزٖ اهع ٞ ٩بذٗ ه٩ ًّ ٛي ًراهعث
ٗدساطثح ع ٞ ٩ا ٌٞ٢عو ٟأٗٓاَ ًّ داُبِا ًّٗ داُبٍٔ .اهٍ٘ٓ ٙتعوق مبفًِٔ٘ا عّ
أُفظِا أٗ٨ح ثٍ ًا ُظّ يف ع ٩تِا بٍٔح ثٍ ُظش ٍٔ اهِٚا أٙلا ًّ ُاس .ٌٞٚٓٗ ٞٚهقذ
فشكت أٗسٗبا اهػشبٗ ٞٚسلاس ٔاح فشكت ُفظٔا عو ٟعاملِا ملذ ٝط٘ٙوٗ ٞأؿبشت دض١ا
ً ّ لِِ٘ٙا اهظٚل٘ه٘دٗ ٛاهجقايفح ط٘ا ١أسدُا أَ ت ُشدح  ...اُِا ا ْ٬عبرٍّ آٗ٪اَ ٗ ذ
ظبذ ع ٞ ٩ط٘ ٞٙكٌا حيـى اٗ ْ٬ه٘ أْ ًـرف ٟطعٚذ ساٗي أْ ٙوعا ٓزٖ اهوعبٞ
18
فإُٕ هّ ِٙذحح فآٗ٪اَ بذأت تشرٍّ ًّ داُبٕ ٗاهؼشق ٗاهبش٘س صبشد أٗٓاَ".

اهبعذ اهتاسخي ٛهوش٘اس اسبلاسٜ
ا٨ستلان ٗاهتفاعى ٗاهت ٩ح اسبلاس ٜكاْ ً٘د٘دا ًِز غابش اهضًاْ فٌٚا با
اسبلاس ا ًّٗ اً٪جو ٞاه٘اكش ٞهزهم ًا ظبذٖ اباْ اسبلٍ اإلط ًٛ٩إلطباُٚا ٗ ٘افذ
كباس اهعوٌاٗ ١املآش ًّ ّٙمجع اهجقافات ٗاسبلاسات اىل املشكض اهعوٌٗ ٛاهجقايف
ٗاهفوظف ٛيف رهم اهعٔذٗ .يف سٗا ٞٙاهرٚا ؿاحل ظبذ اػاسٗ ٝاكش ٞعّ رهم.
ٙق٘ي ًـرف ٟطعٚذ ها"اٙضاب ٩ٚطٌ٘ٚس"ٓ" :زا ارْ ٙفظش كى ػ١ٛح ٙفظش
هقاُ١ا ؿذف ٗ ٞفآٌِا وقاٚ٢ا كأُِا عاسفِا ًِز شْٗح ٨بذ أْ دذ ٜكاْ دِذٙا يف
دٚؽ طاسق بّ صٙادح ٗ ٨بذ إُٔ ابى دذ مح ٗٓ ٛدبِ ٟاهعِا يف بظتاْ يف أػبٚوٞٚح ٗ٨
بذ إُٔ أسبٔا ًّ أٗي ُظشٝح ٗٓ ٛأٙلا أسبتٕٗ .عاؾ ًعٔا فرت ٝثٍ شكٔا ٗرٓا اىل
أفشٙقٚاح ٗأُت د٣ت ًّ ط٩هتٕ يف أطباُٚا".19
فٔزا اهوقا ١كاْ هقاً ١جٌشا اجيابٚا .هلّ ٙتقاطع ًعٕ هقا ١آ ش دً٘٠
ًٗأطاٗٗ .ٜاهبرى يف ًُ٘٘ه٘ز دا وٙ ٛق٘يٗ" :ربٚوت بشٓ ٞهقا ١ازبِ٘د اهعش إلطباُٚاح
ًجو ٛيف ٓزٖ اهوشظٞح أدوع باه ٞاٙضاب ٩ٚطٌ٘ٚسح يفٌأ دُِ٘ ٛبذد يف ػعا اهتاسٙخ
يف اهؼٌاي .امنا أُا  ٨أطوا اجملذح فٌجوٙ ٨ ٛروا اجملذ"ٗ .20ظبذ ُفع اإلػاس ٝاىل اهوقا١
اسبلاس ٜيف املاك ٛاباْ اهعـش اهعباط ٛيف اهشٗا :ٞٙاهت ط٘طّ هوبرى " :اهت بعاطفٞ
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 ٨قى عّ عاطفث سذ .ٝكٚة أُظ ٟداسُا يف اهلشخ يف بػذاد عو ٟكفُّٔ ٞش ددو ٞأٙاَ
املأًْ٘".21
ٗٓلزا ُش ٠اهشٗا ٞٙاهعشب ٞٚدبظذ ٓزا اهوقا ١با اسبلاس ا يف املاك ٛاهبعٚذ
اباْ اسبلٍ اإلطًٛ٩ح ٗٓ٘ هقا ١آًّ ًٗجٌش اجيابًٗ ٛفٚذ ًّ ُاسُ ًّٗ .ٞٚاسٞٚ
أ ش٠ح ُش ٠اهشٗا ٞٙاهعشب ٞٚدبظذ ٗ ا٢ع ٗأسذاخ دً٘ ٗ ٞٙعت بٌِٔٚآٗ .ا ٓ٘ برى
اهشٗاً ٞٙـرف ٟطعٚذ ٙق٘ي يف ًُ٘٘ه٘ز دا و ٘ٓٗ ٛيف ضبلٌ ٞبظبا ل ٞٚتوٕ
هضٗدتٕ اٗ٪سٗب" :ٞٚاُين أمسع يف ٓزٖ احمللٌ ٞؿوٚى ط٘ٚف اهشًٗاْ يف شطادٞ
ٗ عقع ٞطِابى ٚى اهوبِ ٛٓٗ ٟرأ أسض اهقذغ".

اهشٗا ٞٙاهعشبٗ ٞٚاسب٘اس اسبلاس ٜيف اهعـش اسبذٙح:
ذبذثِا عّ اهوقا١ات ٗا٨ستلاكات ٗاهتفاع٩ت با اسبلاس ا يف اهعـش
اهقذٍٙح أًا يف اهعـش اسبذٙحح فاهوقا ١طاصز ٗساكش .هقاُ ١تر عّ ا٨طتعٌاس ٗآهٚا ٕ
كٌا ظبٍ ًّ ا٨طتؼشاق اسبذٙح ٗمبا أْ ٓزا اهوقا ١يف يفى ا٨طتعٌاس كاْ دً٘ٙا
ٗطبشبا ًٗذًشا يف أغوا ا٪سٚاْح فباملجى ظبذ يف اهتٌج٩ٚت اهشٗا ٞٚ٢هلزا اهوقا ١اسبذٙح
ؿ٘سا ٗأػلا ٨ف٘ك٘ ٍِ ٞٙعّ ضباٗه ًّ ٞبى اهزات اهؼش ٗ ٞٚاهؼع٘ املظتعٌشٝ
ملقاًٗٗ ٞضباسبٓ ٞزا ا٨طتعٌاس .فتقع أسذاخ اهعِة ٗا٪براي اهشٗا ٞٚ٢أسٚاُا ذع٘ اىل
أ ز اهجأس ًّٗ .ثٍ ٙقع ا ت٩ي يف اسب٘اس اسبلاسٗ .ٜذبذخ ًعلوٕ كربٓ ٠ى عباس
ا٨طتعٌاس فلٚة؟
فشاُض فاُْ٘ح أسذ املبؼش ّٙبِظشً ٞٙا بعذ ا٨طتعٌاس ٙق٘يً" :قاًٗ ٞا٨طتعٌاس
يفآش ٝعِٚف ٞعو ٟاهذٗاَ ٗ .فلٚم ا٨طتعٌاس ٓ٘ – ببظاط ٞػذٙذ – ٝاس٩ي ُ٘٪اع ًعِٞٚ
ًّ اهشداي ضبى أُ٘اع أ ش٠ح ٓ٘ ذب٘ي كاًى ًٗروق ٗدْٗ ًشاسى اُتقاهٗ .ٞٚدهٚى اهِذاح
ٙلٌّ يف بذي اهبِ ٞٚا٨دتٌاع ٞٚكاًو ًّ ٞاهقاع اىل اهقٌ .ٞاْ فلٚم ا٨طتعٌاس هٚع
عـًا طششٞٙح ٗ ٨ؿذً ًّ ٞؿذًات اهربٚعٞح هٚع فآًٌا أ ً٘ٙا .إُ كٌا ُعشف عٌوٞٚ
اسخي .ٞٚإُ هقا ٘ ١ا ًتعاسكتا أؿٗ ً٩بربٚعتٌٔا .هقآٌ٦ا اٗ٪ي ا رتْ باهعِةح
ٗٗد٘دٌٓا ًعًا يفى ًقرتًُا باهعِة عو ٟاهذٗاَ".22
ٗهعى ٓزا ًا دفع بروِا اهشٗاً ٛ٢ـرف ٟطعٚذ أْ ٙعوّ ٗاكشا ٗٓ٘ ٙج٘س
ٗٙف٘س ٗٙػوٙٗ ٛضبذ" .اُين د٣تلٍ غاصٙا يف عقش داسكٍح رش ًّ ٝاهظٍ اهز ٜسقِتٍ بٕ
ػشاٙا اهتاسٙخ".....".23كى ٗاسذ ًٍِٔ يف ٓزٖ احمللٌ ٞطٚظٌ٘ عوُ ٟفظٕ ٗ٪ي ًش ٝيف
سٚا ٕٗ .أُا أسع دبآٍٔ بِ٘ع ًّ اهتف٘قح فا٨ستفاي ًقاَ أؿ ٩بظبيبح ٗأُا ف٘ق كى
ػً ١ٛظتعٌشح اُين اهذ ٚى اهز ٜجيا أْ ٙبت يف أًشٖ".24
ٗهعى عّ ًجى ٓزٖ اسباهٙ ٞق٘ي ضبٌذ سا ا اسب٩ق يف كتابٕ...":فاهقابى
اهؼش ٨ ٛبذ أْ ٙتش٘ي اىل اهفعىح ٗفعوٕ ٙبذأ باهع٘د ٝاىل أؿ٘هٕ –بأؿ٘هً ٞٚع-ِٞٚ
ٗاهفاعى اهػشب ٛطٚتش٘ي س٣ِٚز اىل ابى ٙزٓا اه ٕٚاهؼش ًِ ٛذٓؼا ثٍ ًظاد...٩ثٍ
25
ضباٗساٗ...ارا اطتٌش اهػشب ٛيف عِتٕ ٗاطتع ٗ ٕ٢٩لربٖ فقذ ٙزٓا اهً ٕٚقا ".٩
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فاهبرى ًّ اهؼعا املظتعٌش ا ْ٬حياٗي غضٗ أٗسٗبا ٗأ ز اهجأس ًّ املظتعٌشّٙح فٔ٘
ٙلٚى هلٍ ؿاعا بـاعٍٗ .يف غٌش ٝغضٖٗ ٓزا ٙذع ٛبإُٔ اُ٬أؿبح ًظتعٌِشاح إُ عات
ًقو٘ سأطا عو ٟعقا.
هلّ ملارا ٙفعى ًـرف ٟطعٚذ ٓزا؟ ٗسا ١ـتٕ ٓزٖ ـٞا ٗٓ ٛـ ٞصسة
ا٨طتعٌاس اٗ٪سٗب ٛاىل ب٩دٖ ٗأسكٕ ٗعبجٕ يف ٗطِٕ فظادا .فٔ٘ ٙق٘ي يف اهشٗا" :ٞٙسا
د ٤هلتؼِش مبشٌ٘د ٗدأمحذ ٗٓ٘ ٙشطة يف ا٪غ٩ي بعذ أْ ٓضًٕ يف ً٘ عٕ أ رباح اي
هٕ "ملارا د٣ت بوذ ٜربش ٗ ِٔا؟ اهذ ٚى ٓ٘ اهز ٜاي رهم هـاسا ا٪سضح ٗؿاسا
ا٪سض طأطأ سأطٕ ٗت ٙقى ػ٣ٚا .فوٚلّ أٙلا رهم ػأًُ ٛعٍٔ .اهب٘ا ش طبشت عشض
اهِٚى أٗي ًش ٝذبٌى املذافع  ٨اشببضح ٗطلم اسبذٙذ أُؼ٣ت أؿ ٩هِقى ازبِ٘دح ٗ ذ
أُؼأٗا املذاسغ هٚعوٌُ٘ا كٚة ُق٘ي ُعٍ بوػتٍٔ .أٍُ دوب٘ا اهِٚا دشثً٘ ٞاهعِة
اٗ٪سٗب ٛاهز ٜت ٙؼٔذ اهعات ًجٚوٕ.
سبٌا خيٚى اىل ػخف ٙقشأ ٓزٖ اهعباسات ٗٓزٖ اسب٘اسات ٗٙش ٠فٓ ٕٚزٖ اهِربٝ
اسباد ٪ ٝز اهجأس ٗعلع ا٪دٗاس .سمبا خيٚى اه ٕٚأْ يف كى ٓزا كً٩ا عّ اسبش
ٗاهقتى ٗاسبقذ فأ ّٙرهم اسب٘اس؟ ٗأ ّٙرهم امل٘ ة اهعشب ٛاهذاع ٛاىل اهتـاحل ٩فا
ه٫دٗاس اهفاػوٗ ٞاشباط ٞ٣اهث هعبٔا اهرشف ا ٬شح اهرشف اهػشبٛ؟
فٌارا عظاُا ُفعى؟ ٗكٚة شد اهشٗا ٞٙعوٓ ٟزٖ اهتظا٨٦ت ٗاإلػلاهٚات ٗعوٟ
ًجى ٓزا امل٘ ة ًّ بى اهبرى ًـرف ٛطعٚذ؟ ٗهعى ازب٘ا ٙلٌّ يف أْ اهبرى ًـرفٟ
طعٚذ ميجى اهشعٚى اٗ٪ي ًّ املجقفا ٗاملفلش ّٙاهعش اهز ّٙدشب٘ا ا٨طتعٌاس ٗعِفٕ
ٗػذ ٕ يف عٔذ اهتـعٚذ ا٨طتعٌاسٜ؟ أًا ازبٚى اهجاُ ٛاهز ٜأ  ٟبعذٖ فإْ دبشبتٕ ًع
ا٨طتعٌاست لّ ًجى دبشب ٞازبٚى اهظابق .ففُ ٛربا ٍٔ ٗس٘اسا ٍٔ ًٗ٘ا فٍٔ
ٗ ـ٘سا ٍٔ اً٪ش أ ى سذٝح ٗأكجش هِٚا ًٗشُٗ.ٞ
فاهشاٗ ٜميجى ازبٚى اهجاُ ٛهوٌجقفا اهز ّٙدبشبتٍٔ ًع ا٨طتعٌاس ت لّ
ًباػشٗ ٝعِٚفًٗ ٞشٙشً ٝجى ازبٚى اٗ٪يح فٔ٘ ٙشد عو ٟدعاٗ ٠برى اهشٗا ٞٙيف أسذ
ًُ٘٘ه٘دا ٕ".كٍُ٘ٔ داٗ١ا اىل دٙاسُاح  ٨أدس ٜملارا؟ ٓى ًعِ ٟرهم أُِا ُظٌٍ ساكشُا
ًٗظتقبوِا .أٍُ طٚخشدْ٘ ًّ ب٩دُا اْ عاد ٩أٗ آد .٩كٌا شز َ٘ كجريْٗ عرب
اهتاسٙخ ًّ ب٩د كجري .ٝطلم اسبذٙذ ٗاهب٘ا ش ٗاملظتؼفٚات ٗاملـاُع ٗاملذاسغح طتلْ٘
هِاح ٗطِتشذخ هػتٍٔ دْٗ اسظاغ باهزُا ٗ ٨اسظاغ بازبٌٚى  ...طِلْ٘ كٌا عبّح
َ٘ عادْ٘ٙح ٗارا كِا أكارٙاح فِشّ أكارٙا ًّ ؿِع أُفظِا"ٙٗ .26ق٘ي أٙلا:
"ًـرف ٟطعٚذ اي هلٍ" :اُين د٣تلٍ غاصٙا عباسًٚ ٝو٘دساً ٨ٗ ٞٚػمح هلّ صبٍٔ٣ٚح
ٍٓ أٙلاح ت ٙلّ ًأطا ٝكٌا ُـ٘س عبّح ُٗ ٨عٌ ٞكٌا ٙـ٘سْٗ ٍٓح كاْ عٌ٩
ًٚو٘دساًٚا طٚتش٘ي ًع ًشٗس اهضًّ اىل شاف ٞعظٌ.ٟ
ٗيف سٗا " ٞٙشُ ٌٞٚاًشأٝح ػفق اهبشش" هوشٗا ٛ٢اهعشا  ٛضبٌذ طعذ سسٍٚح
ظبذ ُفع اهؼُٗ ١ٛفع اهفلشُٗ ٝفع اهش".ٞٙ٦فف ٛغٌش ٝاهع ٞ ٩اإلُظاُ ٞٚاهث
مجعت با طاًش ٗكو٘دٙا "أساد اٗ٪ي أْ ٙعبش عّ مجو ٞاسظاطا ٕ اهث ؼلّوت يف را ٕ
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دباٖ فتا ٝأٗسٗبٗ ٞٚدذٓا ًـادف ٞيف ُ٘ع ٗ ذ بادهتٕ امل٘د ٝفوٍ جيذ عباس ٝأدق ًّ
٘هٕ":كٍ أُت سا٢ع ٞدِث؟" ب٘غتت اإلٙراه ٞٚبعباس ٕ "ٗطاف يف عِٔٚٚا يفى سريٝ
ٗ وق" .اًتذ بٌِٔٚا ؿٌت ط٘ٙى بى أْ فاد ٕ٣بظ٧اي ًفادٗ ٤ضبٚش.أ شان أُت ا ٬ش
د٣ت غاصٙا؟ ًا اهز ٜجيعوم ق٘ها ٓزا؟ ٗكشلتُ باس بان ٗ وتُح اْ كِت وٌشا
ملـرف ٟطعٚذ يف سٗاً٘" ٞٙطٍ اهلذش ٝغو ٟاهؼٌاي فوظت أطر٘سً ٝجوٕ ٗٓ٘ أ ً٘ ٠ين.
أُا اُظاْ بظٚط أحبح عّ اهذف ١يف ؿقٚع أٗسٗباح ٗأسظبين ٗدذ ٕ بعِٚمح فتلشم
ٗ ق٘ي ػ٣ٚا عّ اهؼش  ٛفأ ٘ي :ه٘ ِظا ٓزا اهتشذٙذ املفربن فِع٘د هربٚعتِا بؼشا عوٟ
ك٘كا ٗاسذح فتلشم ثاُ ٗ ٞٚق٘ي :أًضح ًعم  ٨أ ز كى ًا أ ٘هٕ حبظاطٞٚ
صا٢ذ...ٝأ ٘ي :ت أفلش باهجأس هظت أبػ ٟا ٨اهتفآٍ ٗ ٨أًجى اُ ٨فظ.27"ٛ
ف٘هّ ٟص ًّ ًـرف ٟطعٚذ ًٗل ٗ ٟت ط٘ٙى اُذًوت ف ٕٚدشٗح ا٨طتعٌاسح
ٗبذأت ا٪دٚاي تفآٍ ٗ تشاٗس.

ٓ٘ ٞٙاهؼش  ٛأٗ ٓ٘ ٞٙاإلظبوٚض ٜا٪ط٘د:
ٙؼلى اهل٘ٗ ٞٙاسبذٙح عِٔا اسذ ٠اهذعا ٍ٢اهشٚ٢ظ ٞٚهبِ ٞٚاهذساطات اهجقافٞٚ
ٗهذساطً ٞا بعذ ا٨طتعٌاس ُفظٔاح فاهشٗا ٞٙاهعشبً ٞٚا بعذ ا٨طتعٌاس حبجت ٓزٖ
اهقلُٗ ٞٚا ؼتٔا ًِا ؼ ٞساد .ٝاملأً٘س املتقاعذ ٙق٘ي هوشاٗ ٜيف سٗاً٘" ٞٙطٍ اهلذشٝ
اىل اهؼٌاي" " :رع ًـرف ٟطعٚذ ًشسو ٞاهتعو ٍٚيف اهظ٘داْ فضا .كاْ باهفعى كإُٔ
ٙظابق اهضًّ .كاْ أٗي ط٘داُٙ ٛشطى يف بعج ٞاىل اشباسز .كاْ ابّ اإلُلوٚض املذهى.
ٗكِا مجٚعا عبظذٖح ٗكِا ُروق عو ٕٚخبوٚط ًّ اإلعذا ٗاسبقذ "اإلظبوٚضٜ
ا٪ط٘د"ٙٗ 28.ق٘ي اهشدى اإلظبوٚض ٜعّ ًـرف ٟطعٚذ بعذ أْ سـى عوًِ ٟـا أطتار
يف داًع ٞأٗسٗب ٗ ٞٚضٗز أٗسٗبٙ .ٞٚق٘ي كأْ اإلظبوٚض أسادٗا أْ ٙق٘ه٘ا:
اُظشٗا كٍ ًتظاضبْ٘ ًٗتششْٗ! ٓزا اهشدى ا٪فشٙق ٛكإُٔ ٗاسذ ًِا! إُ
ضٗز ابِتِا ٗٙعٌى ًعِا عو ٟذَ املظاٗاٝح ٓزا اهِ٘ع ًّ اٗ٪سٗبٚا ٙ ٨قى ػشاح ه٘ ذسْٗ
عّ اجملاُا اهز ًِْ٘٧ٙ ّٙبتف٘ق اهشدى ا٪بٚض يف دِ٘ب ٛأفشٙقٚا ٗيف اه٘ٙ٨ات
29
ازبِ٘بٞٚيف اه٘ٙ٨ات املتشذ.ٝ

اُؼراس اهزات أٗ اهتٌضق اهزا :ٛ
اهشٗا ٞٙاهعشب ٞٚت زكش ل ٞٚاهـشاع اسبلاس ٜبا اهعاملا ٗسذٓا فقط بى
ساٗهت كزهم أْ زكش ل ٞٚتعوق أؿٗ ٩أطاطا باهل٘ ٞٙاهجقافٗ ٞٚاهزات اهؼش ٞٚ
ٗع ٩تٔا ًع ا ٬ش ٗٓزا ٙتعوق مبا ذ خض عِٔا٨طتعٌاس ًّ دًاس ٗ شا
ٗضباٗهتٕ هلذَ اهجقاف ٞاحملو ٗ ٞٚضٙق اهزات اهؼش  ٞٚاملظتعٌش ٝاملتب٘ع.ٞ
فف ٛسٗاً٘" ٞٙطٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي"ح ظبذ ٓزا ٗاكشا .برى اهشٗاٞٙ
ًـرف ٟطعٚذ ٙق٘ي يف ًُ٘٘ه٘ز دا و ٘ٓٗ ٛيف احمللٌٓ":ٞزا املـرفٗ ٨ ٛد٘د هٕح إُ
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ٍٗٓح أكزٗبٗ ٞاُين أطوا ًِلٍ أْ ذبلٌ٘ا بقتى ا٪كزٗب ٞهلين كِت ٓاًذا ًجى
كً٘ ٞسًاد" ٗٙق٘ي "أُا ؿششا ١اهظٌأح أُا هظت عر٩ٚح أُا أكزٗبٞح ملارا  ٨ذبلٌْ٘
بؼِق ٛفتقتوْ٘ ا٪كزٗب ٞهلّ اهربٗفٚظ٘س فظرتكا س٘ي احمللٌ ٞاىل ؿشاع با
اهعاملاح كِت اسذ ٠كشاٙاٖ".30
أ ؿا ًـرف ٟطعٚذ ًا أؿا ًّ ضق يف را ٕ ٗفقذاْ هل٘ٙتٕ ٗعذَ ا ضإُ
يف فلشٖ ٗعذَ اعتذاهٕ يف ً٘ فٕ سغٍ ضباٗ ٕ ٨املظتٌٚتٗ ٞاسبجٚجٗ .ٞظبذ يف آذا١
ًـرف ٟطعٚذ أٗكح ؿ٘سٗ ٝأؿذق عبري عّ را ٕ املٌض  ٞاسبا٢شٗ ٝعّ ػخـٚتٕ
املِٔاس " ٝـ ٞسٚا  ٛبقوٍ ًـرف ٟطعٚذ" ٗيف اهـفش ٞاهتاه ٞٚاإلٓذا" :١اىل اهزّٙ
ٙشْٗ بعا ٗاسذٙٗ ٝتلوٌْ٘ بوظاْ ٗاسذ ٗٙشْٗ ا٪ػٚا ١اًا ط٘دا ١أٗ بٚلا١ح اًا ػش ٞٚ
أٗ غشبٙٗ .31"ٞٚق٘ي ري ٜدًٕٗ يف ًقاي هٕ":آذا ١سض ّٙملخو٘ق سمبا كاْ هٕ ٗد٘د يف
املاكٛح هلِٕ بظبا ا٨طتعٌاس ٘ ة عّ اه٘د٘دح اْ اجملتٌع اهز ٜأؿبشت ثقافتٕ
ٓذِٞٚح ت٘هذ عِٕ ا ْ٬رات ًِقظٌ :ٞرات ش ٠بعِٚا ٗ تلوٍ بوظاُا ٗ ش ٠ا٪ػٚا١
بٚلا ١ط٘دا١ح  ٨ػش  ٨ٗ ٞٚغشبٞٚح وم كاُت ًأطاً ٝـرف ٟطعٚذ.
ًـرف ٛطعٚذ ابّ ازبٚى اٗ٪ي ابّ ا٨ست٩ي كاْ حباد ٞاىل أْ ِٙاكى
ٗٙػضٗ ٗٙقتى هٚجبت إُٔ هٚع أكزٗب٧ٙٗ ٞكذ ٓ٘ٙتٕ اهؼش ٗ ٞٚاُتٌا ٖ١اىل اهزات
اهعشبٞٚحأًا اهشاٗ ٜفٌا هٕ ا ٨أْ ٙتأًى ستٙ ٟتشظع اُتٌاٙٗ ٖ١ؼعش بإُٔ "ًّ ِٓا"
ٗهٚع ِٓان .فٚق٘يُٗ" :ظشت ٩ي اهِافز ٝاىل اهِخو ٞاهقا ٌٞ٢يف فِا ١داسُا فعوٌت أْ
اسبٚا ٨ ٝضاي خبريح أُظش اىل دزعٔا اهق٘ ٜاملعتذيح ٗاىل عشٗ ٔا اهلاسب ٞيف ا٪سضح
ٗاىل ازبشٙذ ا ٪لش املتٔذي ف٘ق ٓاًتٔا فأسع باهرٌأُِٞٚح أسع اُين هظت سٙؼ ٞيف
ًٔا اهشٙح ٗهلِين ًجى وم اهِخو ٞطبو٘ق هٕ أؿىح هٕ دزٗسح هٕ ٓذف".32
عِذ ًـرف ٟطعٚذ اهػش ًّ ط ِٞٚأ ش٠ح كاُ٘ا غريُا .أًا اهشاٗ ٞٙفإُٕ ٗاثق
ارا ط٣ى عّ اٗ٪سٗبٚا أدا أٍُ ًجوِا "ًجوِا اًا ٘ٙهذْٗ ٗمي٘ ْ٘ ٗيف اهشسوًّ ٞ
املٔذ اىل اهوشذ حيٌوْ٘ أسً٩ا بعلٔا ٙـذق ٗبعلٔا خيٚاح خيافْ٘ ًّ اجملٔ٘ي
ِٗٙؼذْٗ اسبا ٗٙبشجْ٘ عّ اهرٌأُ ِٞٚيف اهضٗاز ٗاه٘هذح ف ٍٔٚأ ٘ٙاٗ ١بٍِٔٚ
33
ًظتلعفْ٘ح هلّ اهفشٗق لٚق ٗأغوا اهلعفا ١ت ٙع٘دٗا كعفا.١

ا  ٞاملراف:
ُظتخوف مما طبق بأْ اهشٗا ٞٙاهعشبً ٞٚا بعذ ا٨طتعٌاس ُا ؼت لٞٚ
ا٨طتؼشاق يف مجٚع ؿ٘سٖ ٗأمناطٕ ُقاػا كبرياح كٌا عازبت ل ٞٚاسب٘اس اسبلاسٜ
بلى أبعادٖ ٗاًلاُٚا ٕ ًعازب ٞد ٚق ٗ .ٞذ أبذت عّ ٗسزست ًّ ر٘س ٝر٘ط اهـذع
اهجقاف ٞٚاهث عش ى ًظاس اهتٗ ٛ ٩اهت٩سٍ با اهعاملا ارا ًا أساد اهِاغ ط٘ ١اطتػ٩هلاح
كٌا دعت اىل ذبر ٍٚأٗٓاَ اهتف٘ق ٗاهذُٗٞٚح ٗبِا ١اهع ٩ات عو ٟأطاغ ا٨سرتاَ
املتباديِٓ ًّٗ .ا ٙتشتٍ عوِٚا أْ عبرٌّآٗ٪اَ ُٗبين سٚا ِا ٗع ٩تِا ًّ دذٙذ ُٗبذأ
ؿفش ٞدذٙذ ٝهوتفاعى ٗاهوقا .١فإْ ًابا اهعاملا-اهؼش ٗ ٛاهػشبٗ ًّ -ٛدٖ٘ اهت٩سٍ
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أكجش ًّ ٗدٖ٘ اهـذاًَٗ .ا يف ٓزا اهت٩سٍ ٗاهتعاٙؽ ًّ ًِفع ٞهإلُظاُ ٞٚري ًّ
اهذًاس ٗاشبشا اهوز ّٙجيشٌٓا اهـذاَ ٗاهـشاع.
ٗٓزا باهربع ٙتروا ًِا ًّٗ اهرشف ا ٬ش أْ  ًّ٧ٙمببذأ اسب٘اسح ٗمببذأ
اهظوٍ ٗاهتعاٙؽٗ .بزهم ُظترٚع أْ ُبِ ٟسٚا ِا ًّ دذٙذ ُٗتٌلّ ًّ أْ ُعٚؽ عٚؼٞ
طف٘ه ٞبش ٞ٣ٙعزٗب.ٞ

اسب٘اػ:ٛ
 -1ا٨طتؼشاق ٗاشبوف ٞٚاهفلش ٞٙهوـشاع اسبلاس-ٜد-ضبٌ٘د محذ ٜص ضٗق ق48-
Orientalism-Edward Said page, 1 -2
-

ً٘ -2طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي -اهرٚا
ؿاسبفح22
ً٘ -4طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي -اهرٚا ؿاحل قح038
 -5شُ ٌٞٚاًشأٝح ق7:
 -6ق.01 :
 -7ق.18 :
 -8ق.116 :
 -9ق.126 :
 -10ا٨طتؼشاق ُٗقذ ا٨طتؼشاق هـاحل طوٌٚاْ عبذ اهعظٍٚح ق.08 :
ٗ -11اس ٞاهػشٗ ح ق.11 :
 -12ا٨طتؼشاق -د .ادٗاسد طعٚذ ق062 -
 -13اهزات ٗاملٌٔاص -اهت ٜٗ٩د-ضبٌذ ظبٚا قح01
ُ -14فع املـذس ق ح32
 -15ا٨طتؼشاق ٗاملظتؼش ْ٘ ًاهلٍ ًٗا عو-ٍٔٚاهظباع ٛدً-ـرف ٛق11.
 -16اهؼشق ازبذٙذ-د.ضبٌذ سظا ٓٚلى قح58
 -17اهزات ٗاملٌٔاص -اهت ٜٗ٩د-ضبٌذ ظبٚا قح07
 -18عذٗ ٜاهشسٚىح ري ٜدًٗٞ
ً٘ -19طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـاحلح ق.34 :
ً٘ -20طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـاحلح ق.34 :
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ً٘ -21طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـاحلح ق.033 :
The Wretched of The Earth, Frantz Fanon Translated by Constance
Farrington, Penguin, London, 1967, PP: 27-2 -22
ً٘ -23طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـاحلح ق.87 :
ً٘ -24طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـاحلح ق.87 :
 -25دساط ٞيف بعض اهجِاٚ٢ات املتذاٗه ٞيف اهفلش اهعشب ٛاسبذٙح ٗاملعاؿش-اسب٩ق ضبٌذ سا ا-قح10
ً٘ -26طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـابحح ق.42 :
 -27شُ ٌٞٚاًشا ٝػفق اهبششح ق.25-24 :
ً٘ -28طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـابحح ق45 :
ُ -29فع املـذسح ق51 :
ً٘ -30طٍ اهلذش ٝاىل اهؼٌاي هورٚا اهـاحلح ق.025 :
ُ -31فع املـذسح ق.040 :
ُ -32فع املـذسح ق.5 :
ُ -33فع املـذسح ق6 :
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صهٕ بّخاى

hanbick@gmail.com

ملخٓ البضد:
ىيييًّدل البضيييد از ابيييناه اليييدَم النِيييادٓ اليييلٓ لعبتيييٌ القاّّيييٕ الفلييي ّهّٕ
الكبرئ مسرئ عوّام َاليت ةعد ماٙدٔ القْٕ القْرئ يف فليي َ .ىّييعٖ البضيد از
اظًام مكانتًا املتمّؤ َدَميا الكبري يف بلُمٔ اشب اب اليندٓ الُاقعْ َمعازبٕ قٖاِا
اجملتميييع الفليي ي ّفي ايييا فًّيييا ةيييداعّاج اسبييينب َميييا ة ييييا ميييو اصيييت ل مإيييْ
الفلي ّهّٕ َمو حم ما متخٖث عهًا ميو قتيو َةَينِد َميا عانياٍ اجملتميع الفليي ّف
مو يمُم َآالم َأصواى يف صّاةٌ الُّمّٕ
الت ومث مسرئ عوام بيالتعبري عيو َاقعّيٕ القٖياِا الَيعبّٕ َقيدّمث ضبياَالج
ريييادٔ ملعازبيييٕ املَييياّو الييييت رنّةًيييا َِيي ج اسبييينب عليييٖ اجملتميييع الفلييي ّف ففيييْ
ّتاباةًا مل ةعيا القاّّيٕ قٖيّٕ فليي َ .تييامةًا فضييا بيو عازبيث أِٖيا قٖياِا
الهاٌ العادِ .اا فًّا قّٖٕ التفاَج ال بقْ َقّٖٕ املنأٔ َازبهً َقّٖٕ القُمّيٕ
َاييا أى املَييكلٕ الفلي ي ّهّٕ يييْ ماىييأ انيييانّٕ ّييتٗ فييهضو نقيينأ ةيياحري األصييداذ
الُاقعّٕ يف أدب مسرئ عيوّام ّميا أنًيا ةَيري از الكفياأ ميو أريو البقيا٘ للفليي ّهّ.
فنّّوج عهاِتًا علٖ ةُِْن ٍخّْاةًا َالْناعاج َالكيُامذ الييت عاٍيتًا يف أىيلُب
"الُاقعّٕ" اليت ظًنج للعّاى يف األدب العنبْ ب .اشبميّهاج َاليتّّهاج َغإِ البضيد
يُ الكَف عو ةُِْن َاقع اجملتميع الفليي ّفي َمعازبيٕ القٖياِا اجملتمعّيٕ َةييُِٕ
املَاّو االرتماعّٕ اليت عبّنج عهًا مسرئ عوام يف قًْْا القْرئ
الكلماج النّٙيّٕ :الُاقعّٕي مسرئ عوّامي القْٕ القْرئ يف فلي .ي ةُِْن
الُاقع االرتماعْ

الُاقعّٕ يف قْٓ مسرئ عوّام:
نبلٔ عو "مسرئ عوّام"
مسيييرئ عييوّام ييييْ ّاةبيييٕ َّنيييضافّٕ فلييي ّهّٕي َليييدج يف  31ىيييبتمت عيييام
3291م يف مدِهٕ عكا يف الَما الفلي ّهّلعاٙلٕ مييّضّٕ أمحُكّييّٕ َفياهج بلقيا
 باصخٕ يف الدّتُماٍي منّو الدماىاج العنبّٕ َاإلفنِقّٕي رامعٕ رُاين ال نًنَي نُّ دهلْي اهلهد
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ماٙدٔ ا لقْٕ القْرئ يف فلي ّ .ما أٍام الًّا الهاقد املْنٓ الًَريي مرا٘ الهقياِي
قا" : ٙاى مسرئ عوام يْ أمرئ القْٕ العنبّٕ القْرئ" 1نَاج َةنعنعث يف ميقط
مأىًا َةلقث ةعلّمًا االبتداَ ْٙالخانُٓ فًّا َيف مبّعًيا الييادٌ عَيني مامىيث مًهيٕ
التعلييّم حييم أّييبضث مييدِنٔ للمدمىييٕ اليييت ّانييث ةعمييو فًّييا عهييدما َقعييث اسبيينب
العنبّييٕ اإلىييناّٙلّٕ األَز أٓ الهكبييٕ عييام 3291مي انتقلييث از لبهيياى مييع عاٙلتًييا يف
املهفٖي ةهقلث ب .بغداد َبريَج َقُبِنُٔي صّد عملث يف التدمًِ يف العناق ملدٔ عام.
حم كيبث از بريَج صّد ّانث ةكتا جمللٕ "األدِا َاآلداب" َغرييا َيف عام 3299مي
عملث اض ٕ "الَنق األدنٖ" لإلكاعٕ العنبّٕ ّملِعٕ َضبنمٔ َّاةبٕ يف بننيامس
مّيو املينأٔ متهقليٕ بي .بيريَج َ ُقبِينُٔ صتيٖ عيام 3291م َظّفيث يف مهْيا مناقبييٕ
للتنامس األدبّيٕ يف العيناق لعيام .حيم عيادج از بيريَج ميو ردِيد عيام 3292م صّيد
قامث برتمجٕ عيدد ميو املفلفياج األمنِكّيٕ يف مفىييٕ "فينانكل .األمنِكّيٕ" للرتمجيٕ
َالهَيين أّييدمج يف صّاةًييا أمبييع صبمُعيياج قْْييّٕ َيييْ" :أٍييّا٘ ّييغرئ" 3299م)
ظييو الكييبري" 3291م) َ"َقْييٓ أتيينٗ" 3211م) َ"الييياعٕ َاإلنييياى" 3211م)
َ"ال ّ
اليييت نالييث عهًييا ريياٙؤ أّييدقا٘ الكتيياب َأّييدمج هلييا دام العييُدٔ يف بييريَج صبمُعتًييا
اشباميٕ بعد َفاةًيا َييْ" :العّيد ميو الهافيلٔ الغنبّيٕ" 3213م) ٍيًدج مسيرئ عيوّام
ّييضافّٕ
األميياّو َالتزييامب املتهُعييٕ اليييت عاٍييتًا امليينأٔ فلي ي ّهّٕ الرٚييٕ َأدِبييٕ َ ن
َناٍ ٕ قدّمث اىًاماج ّبرئ يف األدب العنبيْ تي صّاةًيا القْيرئ صتيٖ انتقليث
از رُام مبًّا يف  1أغي ً مو عيام 3211م َييْ مل ةتزياَه األمبعي .ميو عمنييا َمل
ُ الظنَل ازبدِدٔ بعد الهكيٕ 3211م اليت ةلث الهكبٕ 3291م
ة نع ِ
َاجملتمييع الفلي ي ّف الييلٓ ةُْ يُّمٍ مسييرئ عييوام يف قْْييًا قييد م ينّ اناصييو
ةامخيّييٕ صنرييٕ َةيياحن بييالتغرياج اليّاىييّٕ فكانييث القْييٓ القْييرئ ميينآٔ صقّقّييٕ
ةعكً يلٍ األصُا َالتغرياج َةعبّن عهًا ةعبريا َإضا ةيند َاقيع فليي  .اليّاىيْ
َاالرتماعْ َاالقتْادٓ َالفكنٓ َالخقايف َةبضد عو الكخري ميو آميا الَيعا َآالميٌ
ى َٕ" :اكا ّاى بعض الدامى .قا اى الَعن دُِاى
أل ِ
َِقُ الكاةا الفلي ّفي عاد ا ُ
العنبي فّمكو أى أقيُ  :اى القْيٕ القْيرئ الفليي ّهّٕ دِيُاى الفليي ّهَّ .قْيٓ
مسرئ عوامي َغياى ّهفانْ مو بعدياي َغرييما ممو ّتبُا القْيٕ القْيرئ ميا بي.
3291م َ3211مي ةُعَدُّ دِيُاى الفليي ّهّ .حبي،ي فًيْ ةييزو ميا مينَا بيٌ ميا بي .ةلي
األعُامي َماا امةدّج از ما قبلًاي خبإّ يف املهيايف َمليو ِنِيد أى ِعينل معانياةًم قبيو
2
الهكبٕ َبعدياي فما علٌّ اال أى ِعُد از صبمُعاج القْاّ .لّقنأيا"
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َعهيييدما نلقييييْ نظيييينٔ تايفيييٕ علييييٖ ةييييامِا األدب العنبيييْي نيييينٗ أى القاّّييييٕ
الفلي ّهّٕ الكيبرئ مسيرئ عيوّام لعبيث دَما مِادِيا يف بليُمٔ اشب ياب الييندٓ اليُاقعْ
َمعازبيٕ قٖياِا اجملتمييع الفليي ّفي اييا فًّيا ةيداعّاج اسبيينب َميا ة يييا ميو اصييت
ل مإْ الفلي ّهّٕ َمو حم ما متخٖث عهًا مو قتو َةَنِد َما عانٖ مهٌ اجملتميع
ّييوج عهاِتًييا علييٖ ةْييُِن
الفليي ّف مييو يمييُم َآالم َأصييواى يف صّاةييٌ الُّمّييٕ فن ّ
ٍخْيّاةًا َالْيناعاج َالكيُامذ الييت عاٍيتًا يف أىيلُب "الُاقعّيٕ"ي اك قاميث اعازبييٕ
القٖاِا اجملتمعّٕ َةيُِٕ املَاّو االرتماعّٕ يف قًْْا القْرئ

قّٖٕ فلي  .يف قْٓ مسرئ عوّام:
القٖييّٕ الفليي ّهّٕ يييْ مييو أيييم القٖيياِا األىاىييّٕ اليييت ايتمييث بًييا مسييرئ
عوام ايتماما ّبريا َيْ أصد املُُٕعاج اليت ٍيغلث باهليا ّيخريا فيانتج لييند الُاقيع
الفلي ّف املاهَم َاملاىُٓ اللٓ أنً الَعا الفلي ّف ٍَنّدٍ َأر ٍ عو بّتٌ َأيلٌ
ََيهٌ
لقد منج القّٖٕ الفليي ّهّٕ اناصيو ّيخرئي اك أ ّى "قٖيّٕ فليي  .لّييث
صبيييند مَيييكلٕ قُمّيييٕ ي عليييٖ الْيييعّد العنبيييْي أَ مَيييكلٕ ارتماعّيييٕي بالهييييبٕ ألبهيييا٘
فليي .ي َااييا ييْ ماىييأ انييانّٕ عامييٕي يييْ ماىيأ العهْيينِٕي أّيت َّييمٕ عنفًييا
التامِا اسبدِدي للل أةُْم فلي  .داٙما نبعا ال ِهٖا مو األفكام َالتزامب الييت ال
3
ةهتًْ"
أفْيييضث مسيييرئ عيييوام عيييو مأًِيييا يف القٖيييّٕ الفليي ي ّهّٕ َالهيييوا العنبيييْ
الًُّْنْ يف صبلٕ "ُّج املنأٔ" البريَةّٕ الْادمٔ يف أّتُبن عام 3291مي قاٙلٕ:
"لّيث القّٖٕ الفلي ّهّٕ قّٖٕ عنب فلي َ .صديمي بو ييْ قٖيّٕ ّيو
ق يين عنبيييْ ِتظلييو بناِيييٕ ازبامعييٕ فم يييامع الْييًُّنّٕ ال ةقتْييين علييٖ فلييي .
فضيا بو لعليًا ةتميي بفليي ّ .هق ي نٕ امةكيا فه ةوصيف مهًيا عليٖ ميا اَمييا ميو
ب د العنبي فتضّ صُهلا امليفمناج َةيدعْ فًّيا صقُقيا ةامخيّيٕ َدِهّيٕ ةعينل ّّيف
ربتلقًا"
َنيينٗ يف أدب مسييرئ عييوام أى القٖييّٕ الفليي ّهّٕ ذبتيوّ صّييوا َافيينا مييو نتارًييا
القْْْ اك يْ ال متخّو ليدًِا ماىيأ ٍيعا فقيط بيو ماىيأ أمّيٕ باّمليًاي ماىيأ صْيدج
َييّاُ هلييا الُم ِلييداىي رعلييث مييو األم حَكِلييٖي َال فييو
ممييا َِ ن
األتٖين َالّييابًي َّامحييٕ ّييتٗ ّ
ِتّما َالوَرٕ أمملٕ َالعز ُه بي ابيو َابهيٕ ِتكفّيو بنعاِتًيا َيف صبمُعيٕ قْْيًا قْيٕ
باىم "الظ ّو الكبري"ي َيْ قْيٕ ةيفمل ٕيمري املين٘ اكا قنأييا ََِيعن بّياٌ َأمل َصيوى ٍيدِد
ففْ مدِهٕ القدٌي ةُّْم الكاةبٕ مهظنا ماىاَِا ِهمّ عو معانأ الَعا العنبيْ الفليي ّف
مو االٕ ًاد َالعلاب صّد دبلً العزُه أم عبيُد) ةهتظين ميامٓ) ابهتًياي لكيو االبهيٕ مل
ةاجي فقد منض هَرًا َمل ةتمكو مو مقابلٕ َالدةًاي فتقُ األم العزُه سبامو يلا اشبت:
"قبّو مأىًا عهّْ َقوِ هلا علٖ ليانْ بعد الي م أنف اكا عَث عاميا آتين فيي ةْ الًّيا هاصفيٕ
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عليييٖ قيييدمْإ َاكا عيييارلتف م يييٕ ا ي فليييو أميييُج اال حبيييينة.ي صيييينٔ بليييدٓي َصيييينٔ
مييامٓ)"َ 4يييلٍ القْييٕ مييو أصيييو قْييٓ يييلٍ اجملمُعييٕي َفًّييا مُاقييف انيييانّٕ مفملييٕي
متكهث القإّّ مو ابناهيا بلغٕ عايفّٕ معتٔ
َبقييدم مييا ييد يف قْْييًا ةْييُِن آالم الَييعا الفلي ي ّف يف ظ ي ّو االصييت
َالظلم َاالٕ ًاد َالعدَاى اللٓ ِتعنُٕى لٌ لّيو نًيام فبيهفً القيدمي يد قْيٓ
ب ييُالج الَييعا الفليي ّف َّييمُدٍ أمييام العييدَ َاىييتعدادٍ داٙمييا للتٖييضّٕ بكييو غييا
َنفًّ يف ىبّو اىتعادةٌ لُيهٌ َصبدٍ َّنامتيٌ ففيْ القّْيٕ "يف ال نِي ،از بين
ْييٕ نييوَأ الفلي ي ّهّ .مييو دِيياميم ذبييث َيييأ الٖييغط َاإلمييياب
ىييلّماى"5ي نيينٗ ق ّ
َالقتو َالقّْٕ ةدَم صُ رانا مو صّأ مدمٌ فلي ّف َهَرتٌ َيفلٌ "عمن" َقد
مصو مو قنِتٌ اليت صاّنيا الًُّد فُقف أيلًا يف َرٌ األعدا٘ ِقاَمُنًم باىيلضتًم
البيّ ٕ َكتريةًم احملدَدٔ ةْف القّْٕ نوَأ املدمٌ صييو ميع هَرتيٌ َييُ ميو
َصّدٍ الْغري َيف ال نِ،ي ت نيوَأ امليدمٌّ صييو)ي ِلعيا القيدم دَمٍ يف القْيٕ
فتّْا ٍظّّٕ َلديما عمن)ي ََِعن األب با ّى ٍيّٚا صياما ِغ يْ ِدِيٌ فّتمالي نفييٌي
َ د اشبُ ٖ مع هَرتٌ ذبث َابو مو القلاٙفي َبعد أى ابتعداي عنل أنيٌ قيد فقيد از
رانييا بّتييٌ َأمٕييٌ ََيهييٌ َصّييدٍ عميين) َبعييد أى دفهييٌ –َقييد أصيًّ بعظييم املْيياب –
الييُيوي َالبّييث َامليييتقبو َالُلييد َأ إى يييفال٘ ّلييًم ٕيياعُا يف مصلييٕ الٖييّا َالتَييند
َالبفٌ يُٗ علٖ ىاعدٍ ب انّٕ ّغرئ لورٕي ِعلم أنًا مل ةكو نا٘ قبو ىياعت.
" انًا ُّمٔ الفلي ّف املقاَم اللٓ مو علٖ ّايلٌ أّخن مو مْاب مفمل ضبوىي
6
َيلا ِد ّ علٖ أ ّى الكاةبٕ بدأج ةلتفث بُْمٔ قاّدٔ از رُانا مو صّأ الهكبٕ "
ةيييلط قْييٓ مسييرئ عيوّام الٖييُ٘ علييٖ املْيياٙا َاملتاعييا اليييت ّانييث َلّييدٔ
اسبنَب َةلقْ الُٖ٘ علٖ ادماًّا ليدَميا يف مُارًتًيا َالتوامًيا بيالتعبري عيو َاقعيٕ
قٖيياِا ٍييعبًا ةتّيييم قْييٓ مسييرئ عييوام اناعييأ الييلَق الَييعهي اك ِتّخييل عييدد مهًييا
التييامِا مييادٔ َّانييث قييد ةيياحنج بييالخُمٔ الفليي ّهّٕ َبهظيينٔ ردِييدٔ للعييامل َالتييامِا
ّما أٍام الٌّ غيّاى ّهفانْي قاَ" : ٙقد ظو األدب الَعه بعيد ىيقُف فليي  .عيام
7
 3291يُ املكاى اللٓ عت فٌّ الَعا املغلُب علٖ أمنٍ عو أٍُاقٌ"

َمو أبنه القٖاِا اليت ةهاَلتًا القإّ مسرئ عوّام يْ:
قّٖٕ التفاَج ال بقْ َىُ٘ الُٕع االقتْادٓ
عهييدما نيييتعنض قْييٓ مسييرئ عيوّامي ن صي أىّ االصييت قييد أدّٗ از ةفيياقم
املَييك ج اإلنيييانّٕي مهًييا قٖييّٕ الْيينا ال بقييْ َ ييد أِٖييا أىّ عييددا ّييبريا مييو ىيكّاى
فلي ّ .انُا ِعَُّى ذبث تط الفقين صّيد ُِارًيُى أهميٕ اقتْيادِٕ َمينّج صّياةًم
بظيينَل ارتماعّييٕ َاقتْييادِٕ َىّاىييّٕ غاِييٕ يف الَيدّٔ َالٖييَّ ،علييٖ اليينغم مييو كلي
ممييا عانيياٍ مييو آالم
امتيياه الَييعا الفلي ي ّف بْييتٍ َاعتييواهٍ بهفيييٌ َبكنامتييٌ بييالنغم ّ
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َمْاٙا َما ذبمّلٌ مو معانأ َةَنِد
ةْ يُّم الق اّييٕ مَيياي َد اسبنميياى َالبييفٌ اليييت ةعانًّييا فٚييٕ مييو أبهييا٘ الَييعا
الفلي ّف فتضدحث عو ميالٕ املعاِ َةيام .الكفاِيٕ االقتْيادِٕي اك أنًيا ّيُمٔ ميو
ُّم الْنا ألرو البقا٘ َالُرُدي َضبامبٕ العدَ بكو َىيّلٕ متاصيٕ الىيتعادٔ اليُيو
اللٓ بٌّ الَعا الفلي ّف َِعَقٌ َ وّ الٌّ اىّ مسرئ عيوام ةعَيَ ،يهًيا عَيقا
ميل علًّا همام نفيًاي ةنٗ يف مجالّاج فلي  .مجالّاج قيوّ أى ةناييا يف غرييياي انيٌ
عَييي ،اليييُيو " ّييياى الُقيييث مبّعييياي مبّيييع فلييي  .حبييين أهمق ةتًيييادٗ فّيييٌ أٍييينعٕ
املناّييا البّٖييا٘ نًيياماي َبييياة .التةقييا ِكخييف عبقًييا اهلييُا٘ي َيف مبّعييٌ كل ي عيينل
ٍّ.ٚي اسباّ َاسبنبي َّاى األَ ِع ْ معهٖ للخانْي بو مجلٕ ميو املعيانْي فياسبنب
لّييث عييدَا ِقتييو الَئًُ ااييا يييْ صي ،صّييأ األمض اليييت ياّي َالفتييأ اسبوِهييٕ اليييت
ياّي ا ّى فليي  .لّيييث حبيينا َمناّييا ّييّادِوي َلّيييث بنةقيياال ِتع ّلييّ ،الييلياي
ف ىيعاد)
َلّيث هِتُنا َهةّا مي اشبُابْ انًا عّها ىيعاد) الييُداَاى أِٖيا َيف عيّ ّ
مأٗ تري فلي ّ .لٌ مأٗ ظوّ بّث ىعّد لٌي َهَرٕ ةهزا لٌ أب اال ّغاما َدبعو
8
مو صبًّا معهٖ لُرُدٍ َكل علٖ النغم مما ةعانٌّ يف دَاتو نفيًاي "

قّٖٕ املنأٔ
ذبتييُٓ قْييٓ مسييرئ ع يوّام علييٖ قٖييّٕ امليينأٔ بقييدم ّييبري صّييد ق يدّمث لهييا
ّييُمٔ ٍيياملٕ عييو صّييأ امليينأٔ الفليي ّهّٕ َأٍييكا معاناةًييا َفتضييث أعيي .الهيييا٘ علييٖ
َاقعًوي اك ِقُ األدِا َالباصد األمدنْي الدّتُم عّيٖ الهاعُمَٓ" :لعو مسرئ عوام
تيييري قاّيييٕ عنبّيييٕ ةعيييا األقُّْيييٕ األنخُِيييٕ َذبليييو نفييييّٕ املييينأٔ َأصاىّييييًا يف
أقُّْٕ فهّٕ بامعٕ" َإٔافث األدِبٕ اليُمِٕ ألفيٕ اإلدليه " :اى مسيرئ عيوام "ماٙيدٔ
مو ماٙداج القْٕ يف أدبها الهيُٓ"
لعبييث املييينأٔ الفلييي ّهّٕ أدَاما مّٙييييّٕ يف ربفّييف معانيييأ أىييينةًا َبّتًيييا اك
ذبمّلث مو املَاق َالْعُباج َاملَاّو ما دبعليًا ةيدفع اهيا غالّيا َييْ يف ّيو كلي
ةفتخن بهفيًا َبتٖيضّاةًا اك أنًيا ةيدافع عيو َيهًيا َبّتًيا ٍَينفًا ٍَينل َّناميٕ
أمّتًا انًا ىايمث يف مّداى املقاَمٕ َالتضنِن مو أرو َيهًيا َصقًيا ّميا لعبيث دَما
بامها يف صبا اإلع م بتغ ّٕ األصداذ َابناه الُصَيّٕ الْيًُّنّٕ َالقميع عليٖ أِيدٓ
رهيييُد االصيييت َّيييلل ٍيييامّث يف مّيييداى النعاِيييٕ ال بّيييٕ صّيييد ّانيييث ةعييياَى
ازبنصٖ فٖ عو تدمتًا يف امليتَفّاج َالعّاداج َال نهييٖ مييايمتًا يف املظيايناج
َامليييرياج اليييت ة الييا حبيي ،الَييعا الفلي ي ّفي إييافٕ از صٖييُميا االرتميياعْ يف
مهاصْ اسبّأ املختلفٕ
أمّا يف صبا التٖضّٕ َالفدا٘ي فدفعث اليخمو عالّيا ميو مَصًيا َميو دمًيا َدم
أبهاًٙييا فرتىييم القاّييٕ ّييُمٔ ل ي م الفلي ي ّهّٕ اليييت ةعييانْ األمل َاسبييوى َيييْ ةييُد
أبها٘يا اللِو لو ِعُدَا از األبيد َِقيُ أىيامٕ ُِىيف ٍيًاب يف مقالتيٌ بعهيُاى "املينأٔ
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املاهَمٕ يف قْٓ مسرئ عوّام"" :ةعدّدج اياكش املينأٔ يف أدب مسيرئ عيوّامي َّيُّمةًا يف
معظم صباالج اسبّأ ّدِقٕ ّميٕ ةعايفيث معًياي ََّيفث عيو عُاميو ظلمًياي
َدعث از نْنةًاي لًّ احنّاها مهًا از بهاج رهيًاي َلكو اميانا مهًا بدَميا اهليام يف
اجملتمعي لقد ُّّمج امل نأٔ ّاصبٕ املْاٙا َاملَك جي املينأٔ العاٍيقٕ املظلُميٕ يف صبًّياي
9
املنأٔ األم اليت يندج مو َيهًاي املنأٔ الوَرٕ اليت غاب عهًا هَرًا للدفا عو َيهٌ"
لّيث املنأٔ ةنبْ أَالدييا ب نِقيٕ ةقلّدِيٕ فضييا بيو ييْ بنعيث يف مقاَميٕ
الهفً َازبنبلٕ اإلنييانّٕ ٍَيامّث اسبينَب ميع العيدَ يف ّيهع امينأٔ حُمِيٕ مكافٚيٕ
للنرو ّما أٍامج الًّيا مسيرئ عيوّام يف قْيٕ "تبيو الفيدا٘" 10ذبكيْ ييلٍ القْيٕ عيو
صا ّغري َصا ّبري مجع ب .ىعاد َمامو ع قٕ صا ياينٔ ممتورٕ حبا الُيو
ةنفض ىعاد أى ةغادم الُيو مع أيلًا ةظًن متي ىعاد بالُيو َاعرتافًا حبيا ماميو
ث يلا بيبه؟" َانفزنج بُرًٌ" :الي لًّ بييبب ّيضّ
مخو قُ مامو هلا" :يو فعل ن
أنف أصب َلكو لييثَ ّيو ٍيْ٘" َكاج مينٔي صّهميا ّانيث ىيعاد ذبميو ال عيام از
املقاةل .أّابتًا مّإّ َلكهًا اىت اعث أى ةْو الًّمي غري أى ال عام اتتلط بدمًا
َماةث فقنّم مامو أى ميهع أّدقاٍ٘ مو أّو يلا ال عام َةهتًيْ القْيٕ صيِ .ييقط
مامو مغَّا علٌّ بعد أى ِقُ لنفقاّ" :ٌٙلُا اى ىعاد ال ةنٕٖ لهيا أى ايُج رُعيا"
َقد بدا لهيا أ ّى ىيعاد مل ةغيادم بي د فليي  .ميع أيليًا بيو فّٖيلث أى ةييكو فًّيا َةعميو
لْاسبًا صتيٖ اىتَيًدج هليا فَخْيّٕ ىيعاد ةنميو از اليُيو ازبينِ ي فقيد ةُصيدج
مَصًا مع ةنابٌ ال اين
ةعا قْٓ مسرئ عيوام مُٕيُ املقاَميٕ الفليي ّهّٕ عيام 3291مي اك أٍيام
الٌّ غيّاى ّهفانْي قا " : ٙما ميّو األدب املقاَم يف فلي  .احملتلٕ مهل 3291م صتيٖ
3211م يييُ ظنَفييٌ القاىييّٕ البالغييٕ الَناىييٕي اليييت ذبييدايا َعاٍييًا"َ 11ةتضييدذ عييو
ٕيينأَ املعنّييٕ َمتتييوش اعييانْ اسبييا َالب ُلييٕ َالُيهّييٕ ّانييث مسييرئ عييوام مييو
أَاٙو اللِو ةهاَلُا يف ّتاباةًم املنأٔ َدَمييا تاّيٕ يف صبيا الهٖيا َميو يهياي ةيته
الُاقعّٕ يف قْٕ مسرئ عوّام يف القنى العَنِو
باإلٕافٕ از ةُِْن القّٖٕ الفلي ّهّٕ َقٖيّٕ املينأٔي ّيُّمج مسيرئ عيوّام
أِٖييا َاقييع اجملتمييع الفليي ّف يف يمُمييٌ َآالمييٌي َأنييُا مييو الظلييم َاالٕي ًاد الييلٓ
ةعينّض لييٌي َالْييعُباج اليييت َارًًييا يف صييا ةَينّدٍ َٕييّاعٌ َكّيينج يمييُم َأصييواى
الَييعا الفلي ي ّف اليييت يييْ نتّزييٕ للظيينَل اليييت ِعَّييًا مهييل فييرتٔ يُِلييٕ يف ظييو
االصت الًُّْنْ مما رعلتٌ ِعانْ ٍتٖ ألُاى العلاب َيف مقدمٕ يلٍ اهلميُم يميُم
ال رييي .ٚاليييلِو ال يييدَى الييينهق َ نميييُى ميييو صقيييُقًم فعيييتج مسيييرئ عيييوام يف
قًْْا عو صّأ اللزُ٘ َالتَيند َّيُإمج لهيا ميا ِلقياٍ ال ري ٛميو ذبيدِاج ُِمّيٕ يف
ّناعٌ مع الفقن َاألمل َاشبّبٕ اليت أّبضث َاقعا فلي ّهّا قاىّا بعد ّٕا َيهٌ
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َقيد عازبييث الكاةبييٕ مسيرئ عييوام يف قْييٕ "فليي ّف" مييو صبمُعييٕ قْْييًا
"الييياعٕ َاإلنييياى" املعانييأ َأهمييٕ اهلُِييٕ اليييت أصييً بًييا معظييم الفلي ي ّهّ .عمُميياي
َأَل ٚاللِو زباَا از لبهاى تُّْا فالفليي ّفي بكُنيٌ الرٚياي ضبينَم ميو أبييط
اسبقُق املدنّٕ َمو ص ،الُظّفٕ َمو صنِٕ التهقو َمو رُاه اليفن َمو نعمٕ املهادأ
باىم ضبدد َمو نعمٕ االىتقنام َما از كل
ّتبث مسرئ عوام عو الر ٛفلي ّف يف لبهاى َيُ صاَ ةبدِو يُُِتٌ فلزا
از ةوَِنييييا بًُِيييٕ لبهانّيييٕي ّيييْ ِيييتخلٓ ميييو رهييييّتٌ األّيييلّٕ َميييع أى ال ريييٛ
الفلي ّف صْو علٖ اهلُِٕ اللبهانّٕي عامو أيو لبهاى مع ال ر ٛمعاملٕ قاىّٕ علٖ
ىبّو املخا ي يلا الفلي ّف ّاصا الدّاى ميو ريامٍ اللبهيانْ يُِتيٌي لّقيامى يُِتيٌ
اللبهانّٕ املوَمٔ بًاي فّيالٌ اللبهانَْ" :ما ةفعو بًُِيت ِا فلي ّف؟" َال ِهادٌِ بامسٌ
َّلل يف نًإِ القْٕي أٍامج الٌّ امنأٔ بي "فليي ّف" َةكتيا مسيرئ عيوام "َأصيً
الفلي ّف يف َقفتٌ املنةعَٕ تليف ال اَليٕ بالْيُج املم يُف ِهفيل ميو رّيا ىيرتةٌ
از رّبيييٌ اليييداتلْي فّضّيييو الب اقيييٕ از ميييوق ّيييغرئ ربَيييخُ يف رّبيييٌ" فيييادم
الفلي ّف يف نًإِ القْٕ باى اسبيو ال ِكيُى عيو ينِي ،ةبيدِو اهلُِيٕ بيو عيو ينِي،
العمييو الييلٓ ِييُفّن هلُِتييٌ اصرتامييا لَخْييّتٌ ّ يُّمج مسييرئ عييوام َاقييع الفليييّف يف
املهفٖ حبّد ةته متّّو ازبهيّٕ أِٖا يف يلٍ القْٕ
ةقيٓ قْيٕ "الييياعٕ َاإلنيياى" 12عييو أبيْ فييفاد اليلٓ ّيياى ِيُق املييُظف .يف
صّفا اللِو ِيافنَى بالق ام صتٖ ِْلُا از احمل ٕ قبو مُعد مغادمٔ الق ام ألى ابهٌ
ففاد أّّا بالقتو ذبث ىكٕ اسبدِد صّهما ّاى يف الينعٕ لليفن از العمو بالق ام
بًلا اليبا ّاى أبُ ففاد ُِق مجّع العمّا لكيْ ِْيلُا از احمل يٕ قبيو املُعيد َكاج
ِيُمي مياج أبيُ فيفاد يف ىينِنٍ َمل ِييليا اليًّم إلِقياظًم َانًيم ّيانُا ميو املتيياتنِو
فع نفُا أى أبا ففاد انتقو از رُام مبيٌ َلكيو ىياعتٌ ميا هاليث ةيتكلم أٓ ةينىّ :ةي ةي
ة ةخبث ٍخّْٕ أبْ ففاد يف يلٍ القْٕ َّخّْٕ مموِٕي صّد ففاد مميو الَيًدا٘
َدَم َالدٍي يُ انقاك الهاٌ مو ماىأ اسبّأ َنبًًّم علٖ اشب ن حبّيد أى ِكمليُا ّيو
العمو قبو الُقث احملدد َيلا َِري أِٖا از أى نيتعدّ لآلتنٔ قبو أى ِاةّهيا أرلهيا مخيو
الياعٕ اليت ال ةفّدٍ بعد مُةٌ قد أٍامج الكاةبٕ يها از َاقعّٕ صّأ اإلنيانّٕ
ا ّى مسيييرئ عيييوام مميييوج از اسبيييه .از اليييُيو ميييو تيي ّتابيييٕ القْيييٓ
القْييرئ ّمييا ّييُمج لهييا صييه .أَل ٚي الييلِو غييادمَا فليي  .أَ صييه .أَلٚي الييلِو
مكخُا فًّا َاٍتاقُا از لقا٘ أيلًم املًارن ّما د يف قْٕ "عام آتن"َ 13قْٕ "اسباش
15
ضبمد با صزتٌ""َ 14هغامِد"
يلا عو املُُٕعاج َالقٖاِا اليت ينصتًا مسيرئ عيوّام َعازبتًيا يف قْْيًا
أمّا بالهيبٕ ألىلُبًا الكتابْي فهزد أى أىلُبًا ال ِهفند باليند املباٍين فضيياي بيو ييْ
قييد أدتلييث بعييض ةقهّييياج اليييند اسبدِخييٕ مييخ ّ املُنُليييُش الييداتلْ َأىييلُب النىييياٙو
َاسبُامِيياج امتيياه أىييلُبًا بتزنبتًييا األدبّييٕ امليييتمدٔ مييو ةْييُِن َاقعييْ للضّييأ َقييد
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أصيهث يف ابناه العدِد ميو مهياصْ التزنبيٕ اإلنييانّٕي َمهًيا دبيامب املينأٔ املتعيددٔ يف
الخقافٕ العنبّٕ َمتّّو أىلُبًا بالدقٕ َاإل اه َالُُٕأ َالبعد عو العايفّٕ
ّمييا ِقييُ األدِييا األمدنييْي د ناّيين الييدِو األىييد عييو أى يلُب مسييرئ عييوام:
"ةعتمد مسيرئ عيوام يف قْْيًا عليٖ اسبيُادذ َال عليٖ اسبكبيٕي أَ العقيدٔ القْْيّٕي
َااييا ةيييتغف عييو كلي بقييدمةًا الناٙعييٕ علييٖ التْييُِن َالتضلّييوي ةْييُِن رييُ القْييٕ
باروا ٌٙالدقّقٕ َةفّْ ةٌ اشبفّٕي َاصايتٌ بإيام فف َاقعْي َُِق القيام ٜبْيدقٌ
َب يايتٌي َذبلّو الهفً اإلنيانّٕ ذبلّ ِيتخنش أعم ،مكُناةًا َأدق تفاِاييا َقيد
ضث مسرئ عوام يف أى دبعو ٍيخُٔ قْْيًا اياكش صّيٕ نابٖيٕي خيّيو لإلنيياى
16
أنًا دباليٌ َذبادحٌ "
َمييو تي يييلٍ الدماىييٕ املييُرؤي ةُّييلها از أى مسييرئ عييوام بيينهج ّكاةبييٕ
ّييبرئ مييو بييّ ّ .تيياب الُاقعّييٕ يف األدب العنبييْ مييو ت ي انتاراةًييا يف فييو القْييٕ
القْرئ الفلي ّهّٕ َتلّفث لها صبمُعاج قّْْٕ ماٙعٕ هاتنٔ باألصداذ اليت َقعث
يف صبتمعًا َةهاَليث فًّيا اسبقيا ،ٙاالرتماعّيٕ َاإلنييانّٕ َالُيهّيٕ َعبّينج عهًيا يف
قالييا قْْييْ مجّييو َعازبييث يف قْْييًا أصييُا الفقيين َالبييفٌ َاسبّييأ اإلنيييانّٕ يف
اجملتمع الفلي ّف َكل ّلٌ بلغٕ مُصّٕ مجّلٕ َأىلُب ٍّّ ،علَب
َازبيييدِن باليييلّن أ ّى مسيييرئ عي يوّام "مل ةاتيييل ميييو اللغيييٕ اال ميييا ِهييييزم ميييع
الَخّْٕ القّْْٕي فتْري عهدٙيل ّيدٗ إلصيياٌ الهياٌ َمَياعنيم بكيو صنامةًيا
َةُيزًيياي خبّباةًييا َانتْيياماةًاي ةهقييو اسبّييأ حبلُيييا َمنييياي اهغْيياةًا َمييينّاةًا
الْغرئ َالكبرئي َيلا ميا أع يٖ لقْْيًا ن كًيٕ تاّيٕي ةفْي عيو قاّّيٕ دبّيد فيو
القييٓي َةبييد فّييٌي َِتزلييٖ يييلا اإلبييدا يف اجملييامّع القْْييّٕ املتتالّييٕي اليييت ةُمخييو
.17
منصلٕ البداِاج َالنِادٔ يف صبا األدب القْْْ العنبْ الفلي ّف"

اسبُاٍْ:
 -1األمانٕ العامٕي دمَ،ي َدام آفاق للدماىاج َالهَني نّقُىّاي قتٔي 3219م
 -2مسرئ عوام أمبعُى عاما مو النصّو لعاد األى ٕي ٔ1 :
ٍ -3عننا اسبدِد از أِو لغالْ ٍكنٓي ٔ13:
 -9الظ ّو الكبري ليمرئ عوّامي ٔ13 :ي ُّمٔ الفلي ّف يف القْٕ الفلي ّهّٕ ألبْ الَبابي ٔ:
11-11
 -5مو صبمُعٕ "َقْٓ أتنٗ" ليمرئ عوّام
ُّ -6مٔ الفلي ّف يف القْٕ الفلي ّهّٕ ألبْ الَبابي ٔ12-11 :
 -7أدب املقاَمٕ يف فلي  .احملتلٕ  3211-3291لغيّاى ّهفانْيش3ي ٔ39 :
 -8قْٕ "تبو الفدا٘ مو صبمُعٕ "َقْٓ أتنٗ" ليمرئ عوّامي ٔ11:
 -9املنأٔ املاهَمٕ يف قْٓ مسرئ عوّام ألىامٕ ُِىف ًٍابي ٔ119 :
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" -10تبو الفدا٘" مو صبمُعٕ ""َقْٓ أتنٗ" ليمرئ عوامي ٔ21-11 :
 -11األدب الفلي ّف املقاَم ذبث االصت 3291م3211-م لغياى ّهفانْي ش9ي ٔ31 :
 -12صبمُعٕ "الياعٕ َاإلنياى" ليمرئ عوام
 -13صبمُعٕ "الظو الكبري" ليمرئ عوامي ٔ11-11:
 -14صبمُعٕ "الظو الكبري" ليمرئ عوامي ٔ29-11:
 -15صبمُعٕ "الظو الكبري" ليمرئ عوامي ٔ99-91 :
 -16نق عو صبلٕ اهل ي عدد تأ بالقْٕ القْرئي آى 3211م
 -17املنأٔ املاهَمٕ يف قْٓ مسرئ عوّام ألىامٕ ُِىف ًٍابي ٔ119 :

املْادم َاملنارع:


أبييُ الَييبابي َاّييفي د جي "ّييُمٔ الفليي ّف يف القْييٕ الفليي ّهّٕ املعاّيينٔ"ي دام ال بعييٕي
بريَج
األى ٕ عاد ي "مسرئ عوام أمبعُى عاما مو النصّو"ي االحه 99 .أغي ً 9111م



األمانٕ العامٕي دمَ،ي َدام آفاق للدماىاج َالهَني نّقُىّاي قتٔي 3219م



صلم ييْ عل ييْ م يينهَقي "النَماني ييّٕ-الُاقعّ ييٕ الهقدِ ييٕ-الُاقعّ ييٕ االٍ ييرتإّّ"ي دام الُفيييا٘
لل باعٕ َالهَني اإلىكهدمِٕي عام 9119م



الوِاجي أ

د صيوي "يف ُٕ٘ النىالٕ"ي مكتبٕ نًٖٕ مْني القاينٔي عام 3211م



مسرئ عوامي "أٍّا٘ ّغرئ"ي دام العلم للم ِ.ي بريَجي عام 3299م



مسرئ عوامي "الظ ّو الكبري"ي دام الَنق ازبدِدي بريَجي عام 3291م



مسرئ عوامي "قْٓ أتنٗ"ي دام ال لّعٕي بريَجي عام 3211م



مسرئ عوامي "الياعٕ َاإلنياى"ي املفىيٕ األيلّٕ لل باعٕي بريَجي عام 3211م



مسرئ عوامي "العّد مو الهافلٔ الغنِبٕ"ي دام العُدٔي بريَجي عام 3213م



مسرئ عوامي "القّٖٕ الفلي ّهّٕ َالهوا العنبيْ الْيًُّنْ"ي صبليٕ "ّيُج املينأٔ"ي بيريَجي
أّتُبن عام 3291م



ٍكنٓي غالْي "ٍعننا اسبدِد از أِو"ي دام الَنقي القاينٔ َبريَجي ف3ي عام 3223م



ًٍابي أىامٕ ُِىفي "املنأٔ املاهَمٕ يف قْٓ مسرئ عوّام"ي العليُم اإلنييانّٕ َاالرتماعّيٕي
اجمللّد 11ي العدد 9ي 9133م
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ّهف ييانْ غيّ يياىي "أدب املقاَم ييٕ يف فليييي  .احملتل ييٕ "3211-3291ي مهَ ييُماج دام اآلدابي
بريَجي عام 3219م



ّهفانْ غيّاىي "األدب الفلي ّف املقاَم ذبث االصت

"3211 -3291ي مفىيٕ الدماىاج

الفلي ّهّٕي بريَجي ال بعٕ األَزي عام 3211م


الكييُمْي ضبمييد ٍييبوي "الُاقعّييٕ ازبدِييدٔ"ي م ييابع اهلّٚييٕ املْيينِٕ العامييٕ للكتييابي ال بعييٕ
األَزي عام 9139م



ضبمد صيو عبدا ي الُاقعّٕ يف النَإِ العنبّٕي م ابع اهلّ ٕٚاملْنِٕ العاميٕ للكتيابي عيام
9119م
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ًَدص:
تك ّٛايصشاؾ ١بزٚص صا٥ز يف تكضٜض َصا٥ض ايؾعٛب ٚيف تجكٝـ أؾضار اجملتُع
ايبؾضٚ ٟتظٜٚزِٖ باملعًَٛاتٚ .تتُتع ايصشاؾ ١بأُٖ ١ٝنبريَٓ ٠ش ايكزّ .نُا
يًصشاؾ ١أثض بايؼ عً ٢األطؿاٍ به َٔ ِْٗٛأؾضار اجملتُع عٛا َٔ ٤ايٓاس ١ٝاإلجياب ١ٝأٚ
ايغًبٚ .١ٝعتغًط ٖش ٙايٛصق ١ايبشج ،١ٝايط ٤ٛعًَ ٢ؿٗ ّٛصشاؾ ١األطؿاٍ ٚأْٛاعٗا
َٔ ايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜايصشؿٚ ١ٝاألرب ١ٝؽهالً َٚطُْٛاً ،نُا عتتٓا ٍٚأُٖ١ٝ
صشاؾ ١األطؿاٍ يف تضب ١ٝاألٚالر ايصػاص ٚتجكٝؿِٗٚ ،حتؿٝظِٖ عً ٢تُٓ ١ٝايتعًِ َٔ
خالٍ األْؾط ١املكزَ.١
ايهًُات املؿتاس :١ٝصشاؾ ١األطؿاٍ ،اجملالت ،ايتٓؾ ،١٦ايتجكٝـ ،ايتظٜٚز ،ايؿٕٓٛ
ايتشضٜض.١ٜ

َكزَ:١
ٖش ٙسكٝكْ ١اصع ١ال جتشز ٚال تٓهض إٔ صشاؾ ١األطؿاٍ ٖ َٔ ٞأبضط ٚعاٌ٥
ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝيألطؿاٍ ،سٝح تظصع صشاؾ ١األطؿاٍ ايك ِٝاإلْغاْٚ ١ٝايعارات ايٓب١ًٝ
ٚايتكايٝز ايضؾٝع ،١بغٗٛيٜٚ ١غض ،يف ْؿٛؼ األطؿاٍٚ ،تًعب رٚصاً أعٝاعٝاً يف تكزِٜ
املعً ١َٛاألٚىل يألطؿاٍ ،عٔ طضٜل عضض املعًَٛات ادتزٜزٚ ٠اذتكا٥ل ايعًُ١ٝ
املٓٛع ،١إس ٜتِ ايًكا ٤األ ٍٚبني األطؿاٍ ٚاألرب ٚايجكاؾ َٔ ١خالٍ صشـ ٚزتالت
بٛد٘ خاص َٔٚ .ثِ ،نإ هلا أثضٖا ايهبري يف تضب ١ٝاألطؿاٍ ٚتجكٝؿِٗ ٚتظٜٚزِٖ
بأمناط ايغًٛى االدتُاعَٚ ،ٞغاعزتِٗ يف إرصاى َا ٜزٚص سٛهلِٚ ،تُٓ ١ٝقزصتِٗ عً٢
اذتٛاص ٚاملٓاقؾٚ ١إبزا ٤ايضأَ .ٟجًُا تًعب األعضٚ ٠املزصع ١يف تضب ١ٝاألطؿاٍ ٚتجكٝؿِٗ
بٛعا ٌ٥ؽت ،٢ؾإٕ صشاؾ ١األطؿاٍ تعترب ٚعٖ ً١ًٝاَ ً١يًػا ١ٜيف ٖشا ايصزر ،سٝح ُتعز
ٚعٝطاً ثكاؾٝاً ٚستبباً يز ٣األطؿاٍٚ .نُا تُعترب أرا َٔ ً٠أرٚات االتصاٍ اذت ١ٜٛٝيف
اجملتُعٚ .ظٗضت بٛارص صشاؾ ١األطؿاٍ يف ايعامل ،يف ايجًح األخري َٔ ايكضٕ ايتاعع
عؾض ،سٝح صزصت أ ٍٚصشٝؿ ١يألطؿاٍ يف ؾضْغا عاّ ٚ .ّ0721أَا ظٗٛصٖا يف
ايٛطٔ ايعضب ٞؾٝؤصذ ايبعض بزا ١ٜصشـ األطؿاٍ يف ايٛطٔ ايعضب ٞبعٗٛص صشٝؿ١
باسح يف ايزنتٛصاَ ،ٙضنظ ايزصاعات ايعضبٚ ١ٝاإلؾضٜك ،١ٝداَع ١دٛاٖضالٍ ْٗض ْٛٝ ، ٚرهل ،ٞاهلٓز.
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"صٚض ١املزاصؼ" املصض ١ٜاييت أصزصٖا صؾاع ١صاؾع ايطٗطا ٟٚعاّ  ،ّ0761حتت
إؽضاؾ٘ٚ ،نإ ابٓ٘ عً ٞؾُٗ ٞصؾاع ١صٝ٥غاً يتشضٜضٖا.

َؿٗ ّٛصشاؾ ١األطؿاٍ:
يكز ظٗضت ستاٚالت عزٜز ٠يٛضع تعضٜـ ؽاٌَ يصشاؾ ١األطؿاٍ باعتباصٖا
ٚاسز َٔ ً٠األعايٝب املؤثض ٠يف تظٜٚز ايطؿٌ بايكٚ ِٝاالجتاٖات ٚايًػٚ ١ايجكاؾٚ ،١ايعٌُ
عً ٢تٓؾ ١٦ايطؿٌ تٓؾ ً١٦إعالَٚ ،ً١ٝتُٓ ١ٝاملٗاصات ارتاص ١بعًُ ١ٝايكضاٚ ٠٤ايهتاب.١
تك ٍٛايزنتٛص ٠ي ٢ًٝعبز اجملٝز يف تعضٜؿٗا يصشاؾ ١األطؿاٍ إْٗا ":املطبٛعات

ايزٚص ١ٜاييت تتٛد٘ أعاعٝا يألطؿاٍٚ ،إٕ اختًؿت ايهتابات يف حتزٜز عٓٛات ايعُض اييت
متتز خالهلا َضسً ١ايطؿٛيٚ ٖٞٚ ،١إٕ ناْت َتٛدٗ ١إىل األطؿاٍ إال أْ٘ حيضصٖا
ايهباص".1
ٜٚشٖب أعاَ ١عبز ايضس ِٝيف تعضٜـ صشاؾ ١األطؿاٍ إىل أْٗا ":ايعًُ١ٝ
االدتُاع ١ٝيٓؾض املعاصف ٚاملعًَٛات ايؾاصسٚ ١ايك ِٝايرتب ١ٜٛإىل مجٗٛص األطؿاٍ َٔ
خالٍ ايصشـ املطبٛع ١يتشكٝل أٖزاف َع.2"١ٓٝ
ٚتعضف ْت ١ًٝصاؽز صشاؾ ١األطؿاٍ بأْٗا" أرا ٠ثكاؾٚ ١ٝتضبٚ ١ٜٛإعالَ١ٝ
ٚتضؾ ١ٝٗٝميًهٗا ايطؿٌ ٚتعربعٔ عصضٖا ٚطَاْٗاٚ ،تك ّٛمبُٗ ١غضؼ ْٚكٌ ايكِٝ
ٚايؿطا ٌ٥اييت تؤنزٖا ي٘ٚ ،تكٓع٘ بٗا َٔ خالٍ قصصٗا َٛٚضٛعاتٗا ٚأبطاهلا،
ٚتتُٝظ بكزصتٗا عً ٢تؾه ٌٝسٚم ايطؿٌ ٚاملغاُٖ ١يف ته ٜٔٛؽدصٝت٘".3
بُٓٝا ٜؾري مسض صٚس ٞايؿٝصٌ إىل أْٗا" ايصشـ ٚاجملالت اييت ٜك ّٛعًٗٝا
ايهباص ٜٚغاِٖ األطؿاٍ ؾٗٝا بٓغب َتؿاٚتٚ ٖٞٚ ،١ع ١ًٝتضب ١ٜٛتهٌُ َاتك ّٛب٘
املزصع.4"١
ٚتك ٍٛايزنتٛص ٠إدالٍ خًٝؿ ١عٔ زتالت األطؿاٍ إْٗا" تٗتِ بزْٝا األطؿاٍ
تبعا يغٔ نٌ ؾرت َٔ ٠عُض ايطؿٌ ،ؾؿَ ٞضسًَ ١اقبٌ املزصع ١تٗتِ ٖش ٙاجملالت بٓؾض
ايكصص ايبغٝط ١املصٛص ٠سات اذتضٚف ايكًٚ ١ًٝنبري ٠اذتذِٚ ،ايزاي ١عًَ ٢عاْٗٝا،
ٚغايبا َا حتٌُ قصص اذتٛٝاْات ٚايطٛٝص ٚاألمساى ٚايظٖٛص ٚ ،بعز رخ ٍٛاألطؿاٍ
إىل َضسً ١ايكضا ٠٤الْتُا ِٗ٥إىل املزصع ١تٓؾض ٖش ٙاجملالت َٛضٛعات عٔ ايؿطا٤
َٚػاَضات ايضٜاضٝني ٚايضسايٚ ١سٝا ٠ايبشاص ٚايصشضاٚ ٤ايبٚ ،١٦ٝعالز َؾانٌ ايطؿٌ
َع ايضؾكا ٤يف املزصعٚ ،١أَانٔ ايٓظٖٚ ١أخباص املعاصض ٚاملتاسـ ٚغريٖا".5
يكز تبني َٔ ايتعضٜؿات املشنٛص ٠أعالٖا أْ٘ ميهٓٓا ٚضع تعضٜـ َتٛاضع
يصشاؾ ١األطؿاٍ َٔ ،سٝح إْٗا ايزٚصٜات ايصشؿ ١ٝاييت تُعز يألطؿاٍ َع َضاعا٠
اختالف َضاسًِٗ ايعُضٚ ،١ٜاييت تٗزف إىل ادتاْب ايرتبٚ ٟٛعز سادات ايطؿٌٚ ،تكزّّ
هلِ املعاصف ٚايعًٚ ّٛايغًٛنٝات ايٓاؾعٚ ١ؾل تعاي ِٝايز ٜٔاإلعالَٜٚ .ٞك ّٛبإعزارٖا
نتّاب َتدصص ٕٛيف صشاؾ ١األطؿاٍ ٚايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓؿػ .ؾتكزّّ صشاؾ ١األطؿاٍ
 َٔ ٖٞٚايٛعا ٌ٥املؿطً ١يٓكٌ املعضؾ ١يًطؿٌ -األَٛص ادتزٜز ٠يألطؿاٍ بأعًٛبDirasat Arabia
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دشّاب ٚبغٝط .ؾٗ ٞحتتٌّ َهاْ ً١صؾٝع ً١يز ٣ايصػاص ،ست ٢تؿٛم نتباً أرب ً١ٝيألطؿاٍ
مبا حتت ٟٛعً َٔ ٘ٝق ٠ٛتأثري َٚتع ١ال حيت ٟٛعًٗٝا غريٖا َٔ ايهتب األرب ١ٝاألخض٣
املٛدٗ ١إىل األطؿاٍ.

أْٛاع صشـ األطؿاٍ:
تٓكغِ صشـ األطؿاٍ َٔ ايٓاس ١ٝايؾهً ١ٝإىل دضا٥ز ٚزتالت ٚسٛيٝات،
باإلضاؾ ١إىل إصزاص بعض زتالت ايهباص َالسل هلا خاص ١بايطؿٌ .نُا تُٛدز ٖٓاى
صؿش ١خاص ١أ ٚصنٔ شتصص يًطؿٌ يف صشـ ٚزتالت ايهباص.
ْ َٔٚاس ١ٝاملطُ ،ٕٛتٓكغِ صشـ األطؿاٍ إىل صشـ داَعٚ ١صشـ
إخباصٚ ١ٜصشـ صٜاضٚ ١ٝصشـ ؾهاٖٚ ١ٝصشـ رٚ ١ٜٝٓصشـ طا٥ؿَٚ ١ٝا إىل
سيو.

ايصشـ ادتاَع:١
 ٖٞٚأنجض أْٛاع صشـ األطؿاٍ ؽٛٝعاً ٚاْتؾاصاًٚ ،تُكََزّ ؾٗٝا ايكصص
ٚاملغًغالت املصٛصٚ ٠املػاَضات ٚايطضا٥ـ ٚايؿهاٖات ٚاملغابكات ،نُا تُٓؾض األخباص
ٚاملعًَٛات ايعاَ ،١أ ٟتتٓٛع َٛاضٝعٗا َٛٚارٖاٚ ،تغتٗ ٟٛايطؿٌ ٚتضغب٘ يف قضا٤تٗا رٕٚ
إٔ ٜؾعض األطؿاٍ ؾٗٝا بايغأّ ٚاملًٌٜٚ .غتطٝع َععِ األطؿاٍ اعتٝعاب املٛار املكزَ١
ؾٗٝا بز ٕٚدٗزٚ .تُعضض يف ٖشا ايٓٛع َٔ ايصشـ ،ايكصص ٚاملغًغالت إلثاص ٠اٖتُاّ
ايكضا ٤ايصػاص باعتُضاصٚ ،تًذأ ٖش ٙايصشـ إىل اعتدزاّ ٚعا ٌ٥ايطباع ١اذتزٜج١
ٚاأليٛإ.6

ايصشـ اإلخباص:١ٜ
 ٖٞٚتٗتِ بٓؾض األخباص ٚتؿغريٖا بصٛص ٠خاصٜٚ ،١ه ٕٛدٌ اٖتُاَٗا باألخباص
ايزاخًٚ ١ٝارتاصدٜٚ .١ٝضنظ ٖشا ايٓٛع َٔ ايصشـ عً ٢تَُٓ ١ٝعًَٛات األطؿاٍ
ٚتطٜٛض َعاصؾِٗ .نُا تتٓاَٛ ٍٚضٛعاتٗا بعض األَٛص ايغٝاعَٚ ١ٝعاٖض اذتٝا٠
ايٚ .١َٝٛٝإىل داْب سيو ،تُٓؾض ؾٗٝا قصص ٚسهاٜات ٚطضا٥ـ ٚتكاصٜض ٚتعًٝكات
ٚصع ّٛناصٜهاتري(١ٜعاخضٚ )٠حتكٝكات صشؿٚ ،١ٝيهٔ ايطابع اإلخباصٜ ٟػًب عً٢
أَٛص أخض.7٣

ايصشـ ايضٜاض:١ٝ
 ٖٞٚتٓؾض األخباص ايضٜاضٚ ١ٝغريٖا َٔ شتتًـ أيٛإ ايًعب .نُا تكزّّ
ايرباَر ايضٜاضٚ ١ٝايتُضٜٓات اييت تصاسبٗا ايضعٚ ّٛايصٛص بٗزف دعٌ األطؿاٍ
ٜتعضؾ ٕٛعً ٢أْٛاع األيعاب ايضٜاض ١ٝاملتٓٛعٚ ١نشيو عًَ ٢ؾاٖري صت ّٛايضٜاض ١يف
ايعاملٜٚ .كزّّ ٖشا ايٓٛع َٔ ايصشـ ،بعض املعًَٛات ايؿٓ ١ٝعٔ ايضٜاضٚ ١أٚد٘ ايٓؾاط
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سات ايصً ١بٗاَٚ ،بارئ األيعاب املدتًؿٚ ١ايطضم اييت ٜتبعٗا األبطاٍٚ .تُٛدز ؾٗٝا
نجض ٠املغابكات اييت تٓعُٗا عً ٢صؿشاتٗا َٔ أدٌ تؾٜٛل األطؿاٍ إىل ايكضا.8٠٤

ايصشـ ايز:١ٜٝٓ
ٜٛؾض ٖشا ايٓٛع َٔ ايصشـ املعًَٛات ايز ١ٜٝٓيألطؿاٍ ٜٚ ،ك ّٛبزٚص أعاع ٞيف
تظٜٚز األطؿاٍ باملبارئ ايزٚ ١ٜٝٓاألؾهاص اإلعالَ ،١ٝيٓٝذشب األطؿاٍ إىل طًب املظٜز
َٔ املعًَٛات ٚاملعاصف س ٍٛايز ٜٔاذتٓٝـ .يشاٜ ،عترب ايبعض ايصشـ ايزَٔ ١ٜٝٓ
ايزعاَ ١األعاع ١ٝيف تضب ١ٝاألطؿاٍ تضب ١ٝرٚ ،١ٜٝٓسيو إىل داْب َا ًٜعب٘ ايبٝت
ٚاملزصع َٔ ١رٚص أعاع ٞيف تٓؾ ١٦األطؿاٍ ٚتجكٝؿِٗ.9

ايصشـ ايطا٥ؿ:١ٝ
ٖ ٞتصزص عٔ طٛا٥ـ شتتًؿٚ ،١حتٌُ أٜزٜٛيٛدٝات ٚأؾهاصاً َعٚ .ً١ٓٝحتاٍٚ
نٌ طا٥ؿ َٔ ١خالٍ ٖشا ايٓٛع َٔ ايصشـ تكزٚ ِٜدْٗ ١عضٖا ارتاص ١يف ايؾؤٕٚ
ايزٚ ١ٜٝٓؽؤ ٕٚاذتٝاٚ ٠عالق ١ايز ٜٔباذتٝاٚ ،٠سيو يف أعًٛب بغٝط يٝتُهٔ األطؿاٍ
َٔ ؾِٗ املعًَٛات املكزَ ١ؾٗٝا رَ ٕٚؾك.10١
ٚنُا تٛدز ٖٓاى بعض ايصشـ اييت تصزص بصٛص ٠خاص ١بايٓغب ١يًبٓات،
بايٓعض إىل اختالف عضع ١ايُٓ ٛادتغُٚ ٞايعكًٚ ٞايعاطؿ ٞبني ايبٓات ٚايبٓني،
ٚباختالف َ ٍٛٝايبٓني عٔ َ ٍٛٝايبٓات يف َضاسٌ ايطؿٛي ١املدتًؿ.11١

ايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜايصشؿ:١ٝ
ُٜعز اختٝاص َٛضٛع ؾٓ ٕٛايهتاب ١يف زتالت األطؿاٍ أَضاً ٖاَاً يًػا ،١ٜيتًعب
صشاؾ ١األطؿاٍ رٚصٖا بصٛص ٠ناًَٚ ،١حتكل أٖزاؾٗا .ؾال بز َٔ حتزٜز ْٛع١ٝ
ايهتاب ١اييت تغتدزَٗا ٚحتضٜض املٛضٛعات اييت تتٓاٚهلا مبا ٜغز سادات املضسً١
ايطؿٛي ١ٝاملغتٗزؾَٚ ١طايبٗاٚ .ختتًـ صشاؾ ١األطؿاٍ يف تبٜٛبٗا ٚيف َٛارٖا
ايتشضٜض ١ٜنجرياً عٔ أرب األطؿاٍٚ ،يهٓ٘ ٜٛدز ٖٓاى اتؿام بُٗٓٝا يف عزٜز َٔ ايؿٕٓٛ
ايتشضٜض.١ٜ
 َٔٚاملعً ّٛإٔ ايهتاب ١يألطؿاٍ يٝغت أَضاً عٗالً ،بٌ إْٗا تتطًب َعضؾ ١نٌ
َا ٜتعًل باألطؿاٍ َٚضاسٌ عُضِٖ َٚغتٜٛاتِٗ ايش ٜٔتتٛد٘ إيٚ .ِٗٝال ٜغتطٝع نٌ
َٔ ٖب ٚرب ايهتاب ١يألطؿاٍ ،بٌ جيب عً ٢نٌ َٔ ٜططًع مبُٗ ١ايهتاب ١يألطؿاٍ
االيتظاّ مبذُٛع َٔ ١االعتباصات ،يهٜ ٞكزّ يألطؿاٍ َا جيشبِٗ إىل ايكضاٚ ٠٤جيعًِٗ
ٜغتٛعب ٕٛاملٛار املكزَ ١ؾٗٝا بز ٕٚدٗز َٚؾكٚ ،١سيو ألٕ ؾٔ ايتشضٜض ايصشؿٖٛ ٞ
ايضنٔ األعاع ٞإلصزاص اجملالت ٚحتكٝل عٝاعاتٗا ٚأٖزاؾٗا ٚتضٚجيٗا بني األطؿاٍ.
 َٔٚخالٍ ايزصاع ١يبعض زتالت األطؿاٍ ايعضبٜ ،١ٝتطح األَض بإٔ ايؿٕٓٛ
ٚاألمناط ايتشضٜض ١ٜاييت تغتدزّ يف اجملالت ْٖٛ ٛعإ :ايٓٛع األ ٖٛ ٍٚايؿٕٓٛ
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ايتشضٜض ١ٜايصشؿٚ ،١ٝأَا ايجاْ ٞؾٗ ٛايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜاألربٚ ،١ٝسيو متاؽٝا َع َا
ٜٓاعب األطؿاٍ سغب َضاسٌ عُضِٖ املدتًؿ.١

ارترب ايصشؿ:ٞ
ُ ٜعترب ارترب ايصشؿ َٔ ٞأِٖ ايكٛايب ايؿٓ ١ٝيف ايصشـ ٚاجملالتٚ .ال ميهٔ
االعتػٓا ٤عٔ ارترب يف زتالت األطؿاٍ ،ألٕ األطؿاٍ ٜغع ٕٛملعضؾ ١األخباص اييت تتعًل
حبزخ طضٜـ أَ ٚعً ١َٛعٔ سٛٝاْات أْ ٚباتات أ ٚأ ٟؽٜ ٤ٞؾّٛم األطؿاٍ إىل ايكضا،٠٤
ي ٝتُهٓٛا َٔ َعضؾ ١األخباص اييت تُِٗٗ يف اجملتُع ايشٜ ٟعٝؾ ٕٛؾٚ ٘ٝايعامل َٔ
سٛهلِٜٛٚ ،انبٛا عصضِٖ.
ٚارترب ٖ "ٛتكضٜض ٜصـ بزقَٛٚ ١ضٛع ١ٝسارث ١أٚ ٚاقع ١أ ٚؾهض ٠متػ

َصاحل أنرب عزر َٔ األطؿاٍٜٚ ،جري اٖتُاَِٗٚ ،يف سيو ايٛقت ٜغاِٖ يف تُٓ١ٝ
َعاصؾِٗ ٚإساطتِٗ مبا ٜزٚص سٛهلِ".12
ٚجتزص اإلؽاص ٠إىل إٔ األطؿاٍ مي ًٕٛٝإىل قضا ٠٤األخباص احملً ١ٝأنجض َٔ
األخباص ارتاصد ،١ٝألِْٗ ٜٗتُ ٕٛبايب ١٦ٝاييت ٜعٝؾ ٕٛؾٗٝاٜٚ .تُٝظ ارترب ايصشؿٞ
بعٓصض ايػضابٚ ١ايطضاؾٚ ١ادتزٚ ٠اذتزاث ١يف ارترب ،أ ٟحيت ٟٛارترب ايصشؿ ٞعً٢
َعً ١َٛمل ٜعضؾٗا األطؿاٍ َٔ قبٌٚ .نُا ٜتٛادز ؾ ٘ٝعٓصض ايؾٗض ٠ايش ٟجيعٌ
األطؿاٍ ٜكضأ ٕٚارترب ،ألِْٗ ٜعتٓ ٕٛمبعضؾَ ١عًَٛات عٔ املؾاٖري َٔ صت ّٛايؿٔ
ٚايضٜاضٚ .١تتصـ زتالت األطؿاٍ باعتدزاّ ارترب ايصشؿ ٞايبغٝط ٚاملدتصض ايشٟ
ٜطِ َعًٚ ١َٛاسز ٠أٚ ٚاقعٚ ١اسز ،٠ؾٝؾضح دٛاْبٗا املدتًؿ ١بطضٜل ٜغٌٗ ؾُٗٗا
يألطؿاٍ.13

ايتشكٝل:
ٜك ّٛايتشكٝل ايصشؿ ٞيف زتالت األطؿاٍ عً ٢ؾهضٜ ٠تٓاٚهلا احملضص َٔ
دٛاْب َتعزرٜٛٚ ،٠ؾض يًكاصئ َعًَٛات دزٜزٜٚ ،ًًًًً٠ؾضح دٛاْب غاَط ً١يًكط ١ٝاييت
ٜتٓاٚهلا ٜٚبشح يف األعباب ٚايعٛاٌَ االدتُاعٚ ١ٝايغٝاعٚ ١ٝاالقتصار ،١ٜسٝح جيٝب
ايتشكٝل عٔ ايعزٜز َٔ األع ١ً٦اييت تتبارص إىل أسٖإ األطؿاٍ.
ٜعضف ايتشكٝل ايصشؿ " ٞبأْ٘ اعتطالع يًٛقا٥ع ٚاألسزاخ ٚدتُٝع

األؽداص ،ايش ٜٔهلِ صً ١بٗش ٙاألسزاخ ٚايٛقا٥ع .ثِ ايزصاعٚ ١ايتؿغري يًعضٚف
ٚاملالبغات اييت حتٝط بٗش ٙايٛقا٥ع ٚاألسزاخ ٚايعٛاٌَ املؤثض ٠ؾٗٝاٚ ،اذتهِ عًٗٝا
ٚتكز ِٜاذتً ٍٛاملٓاعب ١يًُؾهً ١أ ٚايٛاقع ١اييت ٜتٓاٚهلا ايتشكٝل".14
مبا إٔ األطؿاٍ مل ٜهْٛٛا أصشاب َؾهً ١ؾال بز َٔ إٔ تتصـ تًو ايؿهض ٠اييت
ٜزٚص سٛهلا ايتشكٝل بايطضاؾٚ ١املتعٚ ١ايتغًٜٚ .١ٝتأيـ ايتشكٝل َٔ َكزَ ١حتتٟٛ
عً ٢ايتغاؤٍ ايضٝ٥غ ٞايش ٟجيٝب عٓ٘ ايتشكٝلٚ ،عً ٢دغِ ايتشكٝل ؾُٝا ٜتعًل
بادتٛاْب املدتًؿ ١يًُٛضٛعٜٚ .غتدزّ احملضّص يف ايتشكٝل ايصٛص َٔ أدٌ دعٌ
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اذتكا٥ل املكزَ ١أنجض ٚضٛسًا ٚداسب ً١ٝيًكضّا.15٤

اذتزٜح ايصشؿ:ٞ
ُٜعترب اذتزٜح ايصشؿ َٔ ٞأِٖ ايكٛايب ايتشضٜض ،١ٜؾٜٗ ٛه ٕٛيف أغًب
األسٝإ َار ً٠إخباص ً١ٜأ ٚحيٌُ َعً ً١َٛدزٜزٚ ً٠عًُ ً١ٝأ ٚجتضبَ ً١ؿٝز ً٠أ ٚيْٛاً َٔ
أيٛإ ايتغًٜٚ .١ٝصّٛص اذتزٜح يف األغًب دٛاْب غضٜب ً١أ ٚطضٜؿ ً١عٔ سٝا ٠ايؾدص،١ٝ
ألْ٘ ٜٗتِ األطؿاٍ مبعضؾ ١ايٓذ ّٛيف شتتًـ ْٛاس ٞاذتٝا ٠نايؿٔ ٚايؿهض ٚايجكاؾ١
ٚايضٜاضٚ ١غريٖاٜٚ .تعضف األطؿاٍ َٔ خالٍ اذتزٜح ايصشؿ ٞاملٓؾٛص يف زتالت
األطؿاٍ عًٖ ٢ش ٙايؾدصٝات ،ؾٝغًهَ ٕٛغايهِٗ يف سٝاتِٗ َٚضاسٌ تعًُِٗٝ
املدتًؿٜٚ ،١غرتؽز ٕٚبتذاصبِٗ يف ستطات ايٓذاح اييت َضٚا بٗا يف سٝاتِٗ.16
"إٕ اذتزٜح ايصشؿٜ ٞعترب َٔ أَتع ايؿٓ ٕٛايصشؿٚ ١ٝأملعٗا يف ايٛقت اذتاضض،

 َٔٚأنجضٖا اعتٗٛا ٤يًكضاٚ .٤قز ٜعٔ إٔ اذتزٜح ايصشؿ ٞال ٜظٜز عٔ ن ْ٘ٛزتضر
تغذ ٌٝملٓاقؾ ،١أٚسٛاص راص بني طضؾني ،غري إٔ سكٝك ١األَض ٖ ٞإٔ اذتزٜح ايصشؿٞ
أِٖ َٔ سيو ،ألْ٘ ٜتطًب قزصا نبريا َٔ املٗاصٚ ٠ايتؿٓٔٚ ،حيتاز إىل تٛاؾض صؿات َٔ
ْٛع خاص يف املدرب ايصشؿ.17"ٞ

املكاٍ ايصشؿ:ٞ
عضؾت را٥ض ٠املعاصف ايربٜطاْ ١ٝاملكاٍ" بأْ٘ إْؾاَ ٤تٛعط ايطٜ ،ٍٛهتب يًٓؾض
يف ايصشـٜٚ ،عاجل َٛضٛعا َعٓٝا بطضٜكَ ١بغطَٛٚ ١دظ ،٠عً ٢إٔ ًٜتظّ ايهاتب
حبزٚر ٖشا املٛضٛع".18
ٚتك ٍٛبعض ايزصاعات ايتطبٝك ١ٝعً ٢صشاؾ ١األطؿاٍ إٕ اعتدزاّ املكاٍ
ايصشؿ ٞيف زتالت األطؿاٍ حيٌُ أقٌ أُٖ ،١ٝألْ٘ الٜال ِ٥يًكضا ٤ايصػاصٜٚ .كزّّ
املكاٍ ايصشؿ ٞغايباَا ؾهض ً٠دزٜز ،ً٠أٜ ٚصّٛص طا ً١ٜٚخاص ً١دتٛاْب اذتٝا ،٠نُا ٜكّٛ
بايتعبري عٔ آصا ٤اجملالت يف ايكطاٜا ٚاألسزاخ ٚاملٛضٛعات اييت تغتٗزف األطؿاٍ َٔ
أدٌ ايتأثري يف عًٛنِٗٚ ،عٔ عٝاع ١ايصشٝؿٚ ١عٔ آصا ٤بعض نتابٗا يف ؽضح
ٚتؿغري األسزاخ اي ١َٝٛٝادتاصٚ ١ٜايتعًٝل عًٗٝا ،مبا ٜهؾـ عٔ أبعارٖا ٚراليتٗا
املدتًؿٚ .١حيع ٢املكاٍ ايصشؿ ٞبأُٖ ١ٝنبري ٠يف زتالت األطؿاٍٚ ،حيكل عز٠
َُٗات يف صشاؾ ١األطؿاٍ َجٌ اإلعالّ ٚاإلخباص ٚايؾضح ٚايتؿغري ٚاإلصؽار ٚايتٛد٘ٝ
ٚايتجكٝـ ٚايتعًٚ ِٝايتُٓٚ ١ٝخزَ ١ايب.19١٦ٝ
ٜٓٚكغِ املكاٍ ايصشؿ ٞإىل َكاٍ اؾتتاس ٞأ ٚصٝ٥غَٚ ٞكاٍ عُٛرَٚ ٟكاٍ
ايتعًٝل ٚاملكاٍ ايتشً.ًٞٝ
املكاٍ االؾتتاس"ٖٛ ٞايهًُ ١ايضمس ١ٝاييت تهتبٗا ايزٚص ،١ٜتعرب عٔ صأٜٗا يف

َٛضٛع َعنيٜٚ ،ه ٕٛعار ٠أبضط َٛضٛع َٔ املٛضٛعات اييت تٓؾضٖا اجملًٚ ،١تض ٣أْ٘
 ِٜٗأنرب عزر َٔ ايكضا.20"٤
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ٚعٝه ٕٛغضض٘ األصً ٖٛ ٞايضأ ٟأ ٚايتعًٝل عً ٢األخباص ٚاذتٛارخ ادتزٜز.٠
نُا تعبّ ض اجملً ١يف املكاٍ االؾتتاس ٞعٔ عضٚصٖا ٚبٗذتٗا بهجض ٠ايضعا ٌ٥اييت تضر إيٗٝا
َٔ داْب ايكضا .٤ؾإٕ املكاٍ االؾتتاسٜ ٞتٓا ٍٚأَٛ ٟضٛع ٜتعًل مبٓاعب ١ر ١ٜٝٓأٚ
ٚطٓ ١ٝأ ٚادتُاع ١ٝمتض بايبالر بايتعًٝل ٚايؾضح ٚايتٛضٝح.
ٜٚعضف ايعُٛر ايصشؿ ٞبأْ٘ "عباص ٠عٔ ؾهض ٠أ ٚصأ ٟأ ٚسٌ ملؾهً ١تٓؾض يف
عُٛر أ ٚدظ َٔ ٤عُٛرٚ ،تعٗض ؾ ٘ٝسات ١ٝايهاتبٜٚ ،تصـ ايعُٛر بصػض سذُ٘ٚ ،قً١
املغاس ١املدصص ١ي٘ٚٚ ،دٛر عٓٛإ ثابت ي٘ الٜتػري َع ثبات َٛقع٘ يف ايصؿش، ١
َٝٚعار ْؾضٜٚ ،ٙغتدزّ ٖشا ايؿٔ بصٛص ٠ضٝك ١يف صشاؾ ١األطؿاٍ".21
ٚخيتًـ ايعُٛر ايصشؿ ٞعٔ املكاٍ ايصشؿ ،ٞإس إْ٘ ٜتُٝظ بايطابع ايؾدصٞ
يًهاتب يف عضض اآلصاٚ ٤األعًٛب .ؾُٝجٌ ايعُٛر ايصشؿ ٞصأ ٟايهاتب ،بُٓٝا ميجٌّ املكاٍ
ايصشؿ ٞصأ ٟاجملًٚ ١عٝاعتٗاٚ ،ايهاتب ٜهَ ٕٛغؤٚالً عُا ٜعرب َٔ آصا ٘٥يف َكاي٘ .يشا
ٜهتب عً ٘ٝامس٘ ايهاٌَ أ ٚامس٘ املغتعاص ايش ٟاؽتٗض ب٘.22

ايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜاألرب:١ٝ
األرب عاَ ً١ي َٔ ٕٛأيٛإ ايؿٜٓٓٚ .ٕٛكغِ األرب إىل ؽعض ْٚجضٚ ،ايؾعض َٓ٘
ايؾعض ايعُٛرٚ ٟايؾعض اذتضٜٚ .طِ ايٓجض ايؿين أْٛاعا شتتًؿ ١نايكصٚ ١املغضس١ٝ
ٚاملكاٍ ايكصصٚ ٞايغري ٠ايشاتٚ ١ٝغريٖاٚ .يف ايغطٛص اآلت ،١ٝعٓشا ٍٚايٛقٛف عً ٢أِٖ
ايؿٓ ٕٛاألرب ١ٝاييت تغتدزّ يف صشاؾ ١األطؿاٍ يف األغًب.

ايكص:١
ُتعترب ايكص َٔ ١أسب ايؿٓ ٕٛاألرب ١ٝيز ٣األطؿاٍ ٖٞٚ .زتُٛعَٔ ١
األسزاخ ٜضٜٗٚا ايهاتب ٜٚعضض سارثٚ ً١اسز ً٠أ ٚسٛارخ عز ٠تتعًل بؾدصٝات إْغاْ١ٝ
شتتًؿ " .١يؿٔ ايكصٚ ١ظٝؿ ٖٞٚ ١َُٗ ١إظٗاص اإلْغإ مبا ؾ َٔ ٘ٝدٖٛض ثابت

ٚاْؿعاالت إْغاْ ١ٝعاَ ،١ستٜ ٢ض ٣قاصئ ايكصْ ١ؿغ٘ ٚب٦ٝت٘ ؾٗٝا نضَظ يًٓؿػ
ايبؾض ١ٜارتايز ٠عً ٢ايظََُٔٗ ،ا تػريت ايعضٚف ٚاألٚضاع".23

ايكص ١املصٛص:٠
ُت عترب ايكص ١املصٛص ٠أسز ايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜاألرب ١ٝاييت تغتٗ ٟٛاألطؿاٍ
ٚتجري اٖتُاَِٗ ٚحتبب ايكضا ٠٤يزُٜٚ .ِٜٗغتدزّ ٖشا ايؿٔ يف َععِ زتالت األطؿاٍ.
 ٖٞٚيف ايٛاقع ؽضٜط ايصٛص املتتاي ١ٝاييت ته ٕٛقص ١ناًَٚ ،١تُغتدزّ ؾٗٝا ايهًُات
ايكً ١ًٝايغضر ١ٜأ ٚاذتٛاص.24١ٜ

ايؾعض:
ايؾعض َٔ ايؿٓ ٕٛاألرب ١ٝاييت تُغتدزّ يف زتالت األطؿاٍ َع َضاعا٠
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اٖتُاَات األطؿاٍ بايؾعض َٚغتٛاِٖ يؿِٗ ايؾعض ،ؾال بز َٔ املضاعا ٠يف ايؾعض إٔ ٜهٕٛ
َالُ٥ا يألطؿاٍ َٔ سٝح املٛضٛع ٚاملظاز ٚاذتاي ١ايٓؿغ ١ٝهلِ ٚسغب َزْ ٣طذِٗ
.25
اإلرصان ٞيًؾعض
ٜغتطٝع ايؾعض إٔ ٜظٜز َٔ خربات األطؿاٍ ٚجتاصبِٗ ،نُا ميهٔ إٔ ٜتٓاٍٚ
املٛضٛعات اييت تزٚص س ٍٛاألسزاخ ايٚ ١َٝٛٝايعارٜٗٚ .١ٜزف ٖشا ايؿٔ بٓؾض ايكصا٥ز
س ٍٛاملٛضٛعات اييت تُِٗٗ ،أ ٚقصص ايطبٝع ١أ ٚايبطٛي ،١إىل تعٜٛز األطؿاٍ عً٢
ايكضاٚ ،٠٤تزصٜبِٗ عً ٢ايتعبري عُا يف ْؿٛعِٗ َٔ َؾاعض ٚأؾهاصٚ ،خًل سٚم ؽعضٟ
يز.26ِٜٗ

صعا ٌ٥ايكضا:٤
صعا ٌ٥ايكضا ٖٞ ٤اييت ٜضعًٗا ايكاص ٕٛ٥إىل اجملالت يًتعبري عٔ آصا ِٗ٥سٍٛ
ستتٜٛات اجملالت َٔٚ .خالٍ ٖش ٙايضعا ،ٌ٥تتشكل اجملالت َٔ إعذاب ايكاص٥ني بٗا
ٚتكزٜضِٖ هلا ٚ .نُا تضرّ اجملالت عً ٢تًو ايضعا ٌ٥اييت تتًكاٖا َٔ داْب ايكضا.٤
ٚتُعترب صعا ٌ٥ايكضا ٤يف أ ٟزتً ١ايٛقٛرََ ايش ٟحيضّى تًو اجملً .١سٝح تُٛضع صعاٌ٥
ايكضا ٤مبجاب ١املا ٤ايش ٖٛ ٟضضٚص ٟدزا يًظصٚع ٚاألؽذاص ٚايٓباتات ،ألْٗا بعزّ ٚدٛر
املا ٤تصؿض ٚتشبٌٚ .عًْ ٢ؿػ ايطضٜل ،تُؾري صعا ٌ٥ايكضا ٤إىل إٔ اجملالت حتكّل صتاساً
يف دشب األطؿاٍ ٚتضغٝبِٗ يف ايكضاٚ ،٠٤غضؼ ايك ِٝاإلْغاْ ١ٝايعًٝا يف ْؿٛعِٗ أّ ال.
ؾإسا مل تهٔ تضِر صعا ٌ٥ايكضا ٤ؾٗشا ٜعين إٔ اجملالت قز ؾؾًت يف حتكٝل أٖزاؾٗا َٔ
إثاص ٠اٖتُاّ األطؿاٍ يًزصاعٚ ١تظٜٚزِٖ مبا حيب٘ األطؿاٍ َٔ َعًَٛات دزٜز٠
بأعًٛب دشّاب ٚممتع الٜبعح عً ٢ايغأّ ٚاملًٌ ،سغب َضاسًِٗ ايعُض.27١ٜ
ٚإىل داْب ٖش ٙايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜاألرب ١ٝايضٝ٥غ ،١ٝتُٛدز ٖٓاى ؾٓ ٕٛأخض٣
َجٌ املغابكات ٚايغؤاٍ ٚادتٛابٚ ،هلا أٜطاً أثضٖا األنرب يف تضب ١ٝاألطؿاٍ ٚتؾٜٛكِٗ
إىل ايزصاعٚ ١االصتكا ٤مبغتٜٛاتِٗ املدتًؿ. ١

أُٖ ١ٝصشاؾ ١األطؿاٍ يف تضب ١ٝاألٚالر:
بات إعالّ األطؿاٍ دظَ ًًًً٤هُالًًًًً يعًُ ١ٝمنٚ ،ِٖٛأصبح االٖتُاّ بكطاٜا
ايطؿٛيٚ ،١تضب ١ٝاألطؿاٍ ٚتٓؾ٦تِٗ َٔ أِٖ ايكطاٜا اييت تِٗ ايٛايزٚ ٜٔاملٗتُني بِٗ.
ٚالميهٔ إٔ ٜغتػين أ ٟزتتُع َٔ اجملتُعات اإلْغاْ ١ٝعٔ اإلعالّ ٚٚعاٚ ً٘٥تكٓٝات٘،
ٚخاص ١يف عصض ثٛص ٠االتصاالت ٚاملعًَٛات .ؾؿٖ ٞشا ادت ،ٛتغتطٝع إٔ تك ّٛايصشاؾ١
بأْٛاعٗا املدتًؿ ١بزٚص ًَُٛؼ يف حتكٝل أٖزاؾٗا َٔ تضب ١ٝاألطؿاٍْٚ ،كٌ ايعًّٛ
ٚاملعاصف ٚايكٚ ِٝايعارات إيٚ،ِٗٝسيو يٝصري األطؿاٍ َتهاًَني عكًٝاً ٚاْؿعايًٝا
ٚادتُاعٝاًٚ ،قارص ٜٔعًَٛ ٢انب ١ايتطٛص ايعًُٚ ٞايتؿذض املعضيفٚ ،عً ٢حتٌُ أعبا٤
املغتكبٌٚ ،ايٓٗٛض مبذتُعاتِٗ ،يهٜ ٞتُهٓٛا َٔ بٓا ٤اجملتُع ٚتطٜٛض ٙايشٜ ٟعٝؾٕٛ
ؾ ٘ٝبؾهٌ إجياب.ٞ
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ٜٚعتكز ايبعض بإٔ َغؤٚي ١ٝتضب ١ٝاألطؿاٍ َٖ ٞغؤٚي ١ٝايٛايز ٜٔبؾهٌ
أعاعٚ ،ٞبايتاي ٞؾإٕ ايتصضؾات اييت ٜهتغبٗا األبٓا ٤ال بز َٔ تٗشٜبٗا ٚإصالسٗا َٔ
قبًُٗا ٚسزُٖاٖٚ .شا األَض َٔ اذتكا٥ل ايٓاصع ١اييت الٜغتطٝع أسز إْهاصٖا أبزا  ،إال
أْٓا ْعٝؿ يف عصض ايعٛمل ،١سٝح تزاخًت ؾٚ ٘ٝعاٚ ٌ٥آيٝات ايرتب .١ٝيشا تُعترب صشاؾ١
األطؿاٍ" أرا ٠تٛدٚ ٘ٝإعالّ ٚإَتاع ٚتُٓ ١ٝيًشٚم ايؿينٚ ،ته ٜٔٛعارات ْٚكٌ قِٝ
َٚعًَٛات ٚأؾهاص ٚسكا٥ل ٚإداب ١ألع ١ً٦األطؿاٍ ٚإؽباع رتٝاالتِٗ ٚتَُٓٛٝ ١ٝهلِ
ايكضا.28"١ٝ٥
تًعب صشاؾ ١األطؿاٍ رٚصاً ٖاَاً يف خًل صٚح دزٜز ٠يف سب ايكضاٚ ٠٤ايهتاب١
عٓز ايصػاص ،نُا ٜطضب املجٌ" :ايعًِ يف ايصػض نايٓكؿ عً ٢اذتذض" ،ألٕ غضؼ عار٠
ايكضا ٠٤يز ٣ايطؿٌ يف ايصػض عٝؤر ٟإىل اعتُضاص ٖش ٙايعار ٠يز ٜ٘طٛاٍ سٝات٘.
ؾايكضا ٠٤تٛعع ْطام َعاصف ايطؿٌٚ ،تظّٚر ٙبارتربات ٚاملعًَٛات يف شتتًـ زتاالت
اذتٝا ٠اييت تتعًل بٓؿغ٘ ٚبايعامل ايشٜ ٟعٝؿ ؾٚ .٘ٝتغاِٖ يف إصعا ٤ايكٚ ِٝاألؾهاص اييت
ال تتعاصض َع ر ٜٔاإلعالّ ٚتاصخي٘ ٚسطاصت٘ٚ ،تٓكٌ ايكٚ ِٝاملعاٜري االدتُاع١ٝ
ٚايجكاؾ َٔ ١ٝد ٌٝإىل آخضَ ،ع َضاعا ٠إٔ ٜه ٕٛسيو يف إطاص َٔ ايبغاطٚ ١املتع١
ٚايتغًٖٚ .١ٝشا األَض ٜغاعز ايطؿٌ يف ؾِٗ ايٛاقع ٚإرصاى َا حيٝط ب٘ ،ست ٢ال ٜكع
ؾضٜغ ًًًًً ١يًػظ ٚايجكايف ٚايالرٜين.
ٚتؤر ٟصشاؾ ١األطؿاٍ رٚصاً أعاعٝاً يف تجكٝـ األطؿاٍ ٚتٓؾ٦تِٗ ادتُاعٝاً
ٚثكاؾٝاً ،مبا حتت ٟٛعًَ َٔ ٘ٝعًَٛات عٔ زتاالت شتتًؿٚ .١ادتزٜض بايشنض إٔ
عًُ ١ٝتٓؾ ١٦األطؿاٍ ال تتٛقـ بعز َضسً ١ايطؿٛيٚ ١بًٛؽ ايؾباب ،بٌ إْٗا ال تظاٍ
تغتُض طٛاٍ سٝاتِٜٗٚ .كغِّ عًُا ٤ايٓؿػ َضاسٌ من ٛاألطؿاٍ إىل عزَ ٠ضاسٌ :ايؿرت٠
األٚىل َٔ ايطؿٛي ٖٞٚ ،١متتز َٔ ايغٓ ١ايجايج ١إىل ْٗا ١ٜايغٓ ١ارتاَغٚ .١ايؿرت٠
ايجاْ َٔ ١ٝايطؿٛي ٖٞٚ ،١متتز َٔ ايغٓ ١ايغارع ١ست ٢ايجاْ ١ٝعؾضٚ .٠أَا ؾرت٠
املضاٖك ،١ؾٗ ٞمتتز َٔ  02ست 07 ٢عٓ.29١
"َٔ املتؿل عً ٘ٝبني صداٍ اإلعالّ ٚايرتب ١ٝإٔ زتً ١ايطؿٌ أرا ٠ثكاؾٚ ١ٝتضب١ٜٛ

ٚإعالَٚ ١ٝتضؾ ١ٝٗٝميًهٗا ايطؿٌ ٚتعرب عٔ عصضٖا ٚطَاْٗاٚ ،تك ّٛمبُْٗ ١كٌ ٚغضؼ
ايكٚ ِٝاملبارئ َٚعاٜري ايغًٛىٚ ،تزعُٗا إجيابٝا ٚعًبٝا َٔ خالٍ ايتعبري ايًػٚ ،ٟٛايصٛص
ايشٖٓٚ ،١ٝتؾهٌ ايطؿٌ باألؾهاص ٚايكٚ ِٝايؿطا ٌ٥اييت تؤنزٖا ي٘ٚ ،تكٓع٘ بٗا َٔ خالٍ
قصصٗا َٛٚضٛعاتٗا ٚأبطاهلاٚ ،تتُٝظ أٜطا بكزصتٗا عً ٢تؾه ٌٝسٚم ايطؿٌ ٚاملغاُٖ١
يف ته ٜٔٛؽدصٝت٘ ".30
نُا سنضت آْؿاً إٔ صشاؾ ١األطؿاٍ تتٓاَٛ ٍٚاضٝع ؽت ،٢ؾإْٗا تػضؼ ايكِٝ
اإلعالَٚ ١ٝاألخالم ايٓبٚ ١ًٝايك ِٝاإلجياب ١ٝيف ْؿٛؼ األطؿاٍ َٔ ،خالٍ ايكصص
املتٓٛعٚ ١ايؿٓ ٕٛايتشضٜض ١ٜاألخضٚ ،٣تعضٜؿِٗ مبؿٗ ّٛاألَٚ ١تاصخيٗا ٚقطاٜاٖا
ايهربٚ ،٣تظٜٚزِٖ مبعًَٛات عٔ َزٕ ايعامل اإلعالَٚ ٞايعضبٚ ،ٞتاصٜخ تًو املزٕ
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ٚأثضٖا يف ايتاصٜخٚ ،نشيو َٔ خالٍ قصص ٚبطٛالت ايغًـ ايصاذتني ٚايكار٠
اجملاٖ زٚ ٜٔاملصًشنيٚ ،سنض ؾتٛسات ععُا ٤اإلعالّ ٚغريِٖ ،مما ٜغاعز األطؿاٍ
عً ٢متغهِٗ بايك ِٝاإلجيابٚ ١ٝابتعارِٖ عٔ ايك ِٝايغًب ١ٝاملطار ٠يًز ٜٔاإلعالَ،ٞ
ٜٚضب ِٗٝعً ٢ستب ١أعالؾِٗٚ ،جيعًِٗ ٜكتز ٕٚبِٗ يف سٝاتِٗ.
نُا تك ّٛصشاؾ ١األطؿاٍ بتُٓ ١ٝايكاَٛؼ ايًػ ٟٛيألطؿاٍٚ ،سيو َٔ
خالٍ تُٓ ١ٝبعض املؿضرات ٚايهًُات ٚاأليؿاظ ٚادتٌُ ٚايرتانٝب املدتًؿ ١بأعًٛب
َبغط ٜتٓاعب َع املضسً ١ايعُض .١ٜؾهًُا قضأ األطؿاٍ اعتُتعٛا بايرتانٝب األرب١ٝ
ادتُٖٚ ،١ًٝشا األَض ٜك ّٛبإثضا ٤ستصٛهلِ ايًػٚ ،ٟٛتعٜٛزِٖ عً ٢ايتعبري عُا جيٍٛ
يف ْؿٛعِٗ بغٗٛيٜٚ ١غضٚ .تؿط ٞقضا ٠٤األطؿاٍ يًصشـ إىل عًُ ١ٝايرتٜٚح ٚقطا٤
أٚقات ايؿضاؽ قطا ٤ممتعاً،تتٛؾض خالهلا يألطؿاٍ خربات َٗٚاصات عزٜز ،٠إس إٕ ايرتٜٚح
ي٘ أثض ق ٟٛيف تضب ١ٝاألطؿاٍ ٚتُٓ ١ٝطاقاتِٗ بطضٜك ١صشٝشٚ .١تٗتِ صشاؾ١
األطؿاٍ" بتٛد ٘ٝايطؿٌ تضبٜٛا عٔ طضٜل ايكصص ٚاذتهاٜات ٚايؿهاَٖٛٚ ١ضٛعات
ايضٜاضٚ ١ايتغً ١ٝيتطٜٛض َزاصن٘ َٚؿاٖ ،ُ٘ٝنُا تٗتِ بعضض مناسز ايؾدصٝات
يًطؿٌ يته ٕٛأَجً ١عًٝا ٜكتز ٣بٗا".31
ٖٓ َٔٚا ٜتطح إٔ "ايكضا٤ات األٚىل يًطؿٌ ٖاَ ١دزا يف صٓع تصٛصات٘
يًعٛاٖض االدتُاعٚ ١ٝته ٜٔٛايك ِٝارتاص ١اييت ٜبين عًٗٝا سٝات٘ ....خاصٚ ١إٔ ايطؿٌ
ميتًو صغب ١نبري ٠ملعضؾَ ١اسٛي٘ ٚايتٛاؾل َعٖ٘ٚ ،شا َا ٜزؾع٘ يكضا ٠٤اجملالت اييت
تغز ؾذٛات يف َعًَٛات٘ نُا ته ٕٛيزَٛٝ ٜ٘ال دزٜز.32"٠

خالص ١ايك:ٍٛ
يكز تبني َٔ ٖش ٙاألَٛص إٔ صشاؾ ١األطؿاٍ ٚعٖ ١ًٝاَ ١يتعًٚ ِٝتجكٝـ
ايطؿٌٚ ،تٛعٝع آؾام َعاصؾ٘ ٚتَُٓٗ ١ٝاصات٘ ٚإثضا ٤خربات٘ ٚتُٓ ١ٝتشٚق٘ ادتُاي،ٞ
ٚتغً ١ٝايطؿٌ ٚإؽػاٍ أٚقات ؾضاغ٘ مبا ٜعٛر عً ٘ٝبايٓؿعٚ .إٕ صشاؾ ١األطؿاٍ املٓاعب١
ٖ ٞاييت تغز ساداتِٗ املدتًؿ ١ايؿهضٚ ١ٜاألخالقٚ ١ٝايضٚسٚ ١ٝايبزْ ١ٝبطضم ممتع١
َٚبغٛط ،١إس أْٗا تُعز ٚعٝطاً ثكاؾٝاً َٓاعباً ٚستببًا يألطؿاٍ ،ملا تتطُٓ٘ َٔ ؾٕٓٛ
دشابَ ١ؾٛقَٚ ١ؿٝزٚ .٠إٕ َُٗ ١ايهتاب ١يألطؿاٍ َٖ ٞغؤٚي ١ٝضدُ ١ال ٜغتطٝع
نٌ َٔ ٖب ٚرب إٔ ٜططًع مبغؤٚي ١ٝايهتاب ١يألطؿاٍ ،ألٕ ْؿٛؼ األطؿاٍ غط١
تتأثض مبا حيٝط٘ بغٗٛيٚ ،١نًُات ايهاتب َٔ أق ٣ٛايطضم اييت تضعِ يف تًو ايٓؿٛؼ
ٚال ٜغٌٗ ستٖٛا.

اذتٛاؽ:ٞ
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زتالت األطؿاٍ ،ايكاٖضْٛ 24-26 ،٠ؾُرب ،0881 ،اهل ١٦ٝاملصض ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ص .06
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 -30ايبهض ،ٟايزنتٛص طاصم ،بضاعِ اإلميإ منٛسز صا٥ع يصشاؾ ١األطؿاٍ اإلعالَ ،١ٝايهٜٛت،
ٚطاص٠األٚقاف ٚايؾؤ ٕٚاإلعالَ ،1100 ،١ٝص .38
 -31ايٓع ،ُٞٝساطّ ،زتالت األطؿاٍ ايعضبٚ ١ٝرٚصٖا يف ته ٜٔٛاملؿاٖ ،ِٝاملغتكبٌ ايعضب ،ٞز  ،6ع ،7
 ،0868ص .017
 -32ايٓع ،ُٞٝساطّ ،املضدع ايغابل ،ص .018

Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات األربٚ ١ٝايؿهضٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ

268

دزاضات عسب١ٝ

ايػٝخ عصٜص قٝا :٤سٝات٘ ٚأعُاي٘ األدب١ٝ

ايػٝخ عصٜص قٝا :٤سٝات٘ ٚأعُاي٘ األدب١ٝ


عبد احلهِٝ

abdulhakimchamparan@gmail.com

املدخٌ:
إٕ أزض املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜخؿب ١غٓ ١ٝيف نٌ دلاٍ َٔ دلاالت
احلٝا ٠اإلْطاْٚ ،١ٝهلا أُٖ ١ٝنبريَٚ ٠هاْ ١عظ ١ُٝيف ايتازٜخ اإلضالَ ٞمبٛقعٗا
االضرتاتٝذ ٞاجلػسايفٚ ،بهْٗٛا أزقا َكدض ١تكع يف أزداٗ٥ا قبً ١املطًُني يًعامل نً٘،
ٚإٔ ٖر ٙاألزض املكدض ١تػسؾت بٛدٛد احلسَني ايػسٜؿني يف سدٚدٖاٚ ،نريو هلا
دٚز نبري يف تطٜٛس ايعً ّٛاإلضالَٚ ١ٝايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا يف ايعؿٛز املدتًؿ ١سٝح
بسش عدد نبري َٔ ايعًُاٚ ٤ايهتاب ٚاألدباٚ ٤ايػعساٚ ٤املؤزخني يف ايعؿٛز املدتًؿ١
ست ٢إىل عؿسْا ٖرا اير ٜٔقاَٛا بدٚز ؾعاٍ يف تطٛز ايًػ ١ايعسب ١ٝمبؤيؿاتِٗ ايك١ُٝ
ٚتعًٝكاتِٗ املؿٝد ٠عًَ ٢ؿادز ايًػٚ ١األدبٚ ،خًؿٛا تساثا عًُٝا ٚأدبٝا ال ٜطتٗإ ب٘ يف
دلاٍ ايػعس ٚايجٓس ٚاألدب ٚايًػٚ ١ايٓشٚ ٛايؿسف ٚايبالغٚ ١ايعسٚض ٚايؿك٘
ٚايتؿطري ٚاحلدٜح ٚعًِ ايهالّ ٚايسداٍ ٚاألْطاب َٚا إىل ذيوٖ َٔٚ ،ؤال ٤األدبا٤
ايعسب ايػٝخ عصٜص قٝا ٤ايرٜ ٟعد َٔ ايعًُا ٤ايهباز اير ٜٔزنصٚا دٗٛدِٖ املتٛاقع١
عً ٢ايٓٗٛض باملطًُني يف عؿسْا احلاقس ٚي٘ إضُٗات نجري ٠يف دلاٍ األدب ٚايًػ.١
ايهًُات ايسٝ٥ط :١ٝضري ٠عصٜص قٝاٚ ،٤زسالت أضست٘ املأضاٚ ،١ٜٚإضٗاَات٘ يف
دلاالت أدبٚ ،١ٝدزاضات يف بعض َؤيؿات٘ األدب.١ٝ

احملٛز األ :ٍٚضري ٠عصٜص قٝا٤
امس٘ ْٚطب٘ ٚأضست٘ :امس٘ ايهاٌَ عصٜص قٝا ٤بٔ شاٖد بٔ ضًطإ بٔ َساد،
ٚيكد عسف ٚاغتٗس باضِ عصٜص قٝا ٖٛٚ ،٤االضِ األدب ٞقد اختازْ ٙطبٚ ١تعظُٝا يصٚز
ٚايدت٘ ايدنتٛز قٝا ٤نبري ؾٝاد ٠اجلٝؼ ايرتن ٞيف املد ١ٜٓاملٓٛز ٠خالٍ ايعٗد
ايعجُآْٜٚ ،ٞشدز ْطب عصٜص قٝا ٤إىل أؾ ٍٛغري عسب ،١ٝؾٛايد ٙايػٝخ شاٖد َساد َٔ
أٌٖ بًد ٠أٚزْبٛزؽ عاؾُ ١مجٗٛز ١ٜتػهاف إسد ٣اجلُٗٛزٜات اإلضالَ ١ٝسْٗ ٍٛس
ايؿٛجلاٚ ،أَ٘ ايطٝد ٠ؾاطُ ١بٓت ايػٝخ أمحد ؾؿا ،غٝخ سذاز إقً ِٝايكاشام يف
1
زٚضٝاٚ ،غٝخ ايطسٜك ١ايٓكػبٓد ١ٜيف تًو ايبالد.
زسالت أضست٘ املأضا :١ٜٚانتٛت أضست٘ بٓريإ احلسب غأْٗا غإٔ ايهجري َٔ
األضس املد ١ٜٓيف تًو ايؿرت ٠خالٍ سؿاز دٝؼ غسٜـ َه ١سطني بٔ عًٚ ٞايكباٌ٥
 باسح يف ايدنتٛزاَ ،ٙسنص ايدزاضات ايعسبٚ ١ٝاإلؾسٜك ،١ٝداَع ١دٛاٖسالٍ ْٗس ْٛٝ ، ٚدهل ،ٞاهلٓد.
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ايعسب ١ٝيًُدٚ ١ٜٓاييت بدأ يف ايعاّ  ّ9191ؾكد اقطست أضست٘ السكا إىل ايٓصٚح إىل
ايػاّ يف املسسً ١ايتازخي ١ٝاييت عسؾت "بايطؿس بسيو" ٚذيو عرب قطاز احلذاش نُا
نإ ٜطُ ٘ٝأٌٖ املدٚ ،١ٜٓاْتٗت زسً ١أضست٘ إىل ايػاّ ْٗاَ ١ٜأضا ١ٜٚإذ ؾكد خالٍ
ؾرت ٠اإلقاَ ١يف ايػاّ خايت٘ٚ ،دد ٙألَ٘ٚ ،غكٝك٘ األؾػسٚ ،قد عاد بسؾكٚ ١ايدت٘ ؾكط
2
إىل املد ١ٜٓاملٓٛز ٠عكب ْٗا ١ٜاحلسب ٚخسٚز اجلٝؼ ايرتن.ٞ
ٚايد :ٙأَا ٚايد ٙؾهإ امس٘ ايػٝخ شاٖد َساد اير ٟنإ عاملا نبرياٚ ،شاٖدا،
ٚزعا ،تكٝاَ ،تؿًبا يف ايد ،ٜٔط ٌٜٛايباع ،زاضخ ايكدّ يف ايؿك٘ اإلضالَٚ ،ٞنإ ساؾظا
يًكسإٓ ايهسٚ ِٜاألسادٜح ايٓب ١ٜٛايػسٜؿٚ ١نإ خيتِ ايكسإٓ ايهس ِٜناَال يف ؾال٠
ايرتاٜٚح ي ١ًٝضبع ٚعػس َٔ ٜٔزَكإ باحلسّ ايٓب ٟٛايػسٜـٚ ،قد قاّ بايطؿس عهِ
ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝإىل ايرتنطتإ ٚايكٛؾاش ٚتسنٝا ٚايبالد اجملاٚز ٠هلا جلُع ايتربعات
ٚاألَٛاٍ يتأضٝظ اجلاَع ١اإلضالَ ١ٝاييت نإ َكسزا إْػاؤٖا يف املد ١ٜٓاملٓٛز ٠بُٓٝا
نإ ايػٝخ عصٜص يف ايجايج َٔ ١عُسٚ ،ٙيهٓ٘ مل ٜسدع أبداٚ ،غايب ايظٔ أْ٘ قتٌ ٖٓاى
خالٍ ايسسً.١
ٚالدت٘ ْٚػأت٘ٚ :يد ايػٝخ عصٜص قٝا ٤بٔ شاٖد بٔ ضًطإ بٔ َساد يف شقام
ايكؿٌ َٔ ذلً ١ايطاس ١يف املد ١ٜٓاملٓٛز ّٜٛ ٠اإلثٓني  91زبٝع األ ٍٚعاّ ٖ9331ـ،
املؿادف ٜٓ 11اٜس عاّ ْ ٚ 3.ّ9191ػأ ٚتسعسع يف ب ١٦ٝيٝطت هلا ؾٝت ٚؾكٌ نبري يف
األٚضاط ايعًُٚ ١ٝاألدب ١ٝيف املًُهٚ ١خازدٗا ،ؾإذا ناْت األضسٚ ٠ايبٝت مل حيظٝا
بكطط نبري َٔ املاٍ ٚايجسٚ ٠ٚايطبب أْ٘ ؾكد أبا ٙيف ضٔ َبهس ،٠ؾتٛيت أَ٘ احلٕٓٛ
َطؤٚي ١ٝتسبٝت٘ ٚتجكٝؿ٘ٚ ،إٔ أٜاّ طؿٛيت٘ ناْت ساؾً ١باملػانٌ ٚاآلالّ املتٓٛع١
أدزى ؾٗٝا ايؿكس ٚاجلٛع ٚاملسض نُا ٜك ٍٛيف َكدَ ١ضريت٘ ايرات" ١ٝإْ ٞقكٝت
طؿٛي ١ؾتشت عٗٓٝا عًَ ٢آض ٞاحلسب ايعامل ١ٝاألٚىل ،ؾعسؾت ايهجري اير ٟئ ٜتاح
ألسد إٔ ٜعسؾ٘ إال إذا عاؽ تًو ايؿرت َٔ ٠تازٜخ ايبػس ،عسؾت ايسعب اير ٟال ميأل
ايكًب ؾشطبٚ ،إمنا ميأل األسالّ يطٓني ط َٔ ١ًٜٛايعُسٚ ،عسؾت ايٝتِ ايرٜ ٟعًل
عني ايطؿٌ بٛد٘ نٌ زدٌ ٜسا ،ٙيف أٌَ ذلُ ّٛبإٔ ٜهٜ َٔ ٕٛسا ٖٛ ٙاألب اير ٟتؤند
4
األّ ايػاب ١أْ٘ عا٥د إىل ايبٝت يف ايؿباح ،ثِ تعٛد يتؤند أْ٘ عا٥د يف ايً.ٌٝ
دزاضت٘ ٚعًُٝت٘ :تٗذ ٢أٚىل احلسٚف ايعسب ١ٝيف نتاب ايػٝخ ذلُد بٔ ضامل
يف املد ١ٜٓاملٓٛز ،٠سٝح تعًِ َبادئ ايكساٚ ٠٤ايهتابٚ ،١سؿظ بعض ضٛز ايكسإٓ ايهسِٜ
َٔ أَ٘ احلٓ ٕٛنُا ٜتشدخ عٓٗا قا٥ال "ألْ ٞنٓت داُ٥ا (ساؾظ ايًٛح) بٌ ٚأؾبشت
بؿكٌ قسا ٠٤ضٛز ايكسإٓ ايهس ِٜيف دص ٤عِ عًٜ ٢د أَ ٞنٌ يٚ ،١ًٝسؿظتٗا َٔ دٕٚ
خطأ "ٚ 5.بعد إٔ أَك ٢سٛاي ٞضٓتني اؾتتشت املدزض ١ايساق ١ٝاهلامش ،١ٝؾايتشل بٗا
يٛٝاؾٌ تعً ُ٘ٝيهٓٗا أقؿًت ٚملا ميك ٞعً ٢ايتشاق٘ بٗا أنجس َٔ عاَنيٚ .يف عاّ
 ٙ9311ؾدز إعالٕ عاّ يف ؾشٝؿ" ١أّ ايكس "٣عٔ اؾتتاح "َدزض ١ايؿش "١تٗاؾت
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إيٗٝا ايهجري َٔ ٕٚايطالب ؾظٓٗا أٌٖ بٝت٘ َدزض ١يًطب ،ؾايتشل بٗا يٝهتػـ َع
غري ٙممٔ شاًَ َٔ ٙٛاملد ١ٜٓاملٓٛزٚ ،٠يهٔ احلكا٥ل قد هٗست بعد ايرٖاب إيٗٝا أْٗا
َدزض ١متسٜض ،ؾًِ ميهح بٗا طٜٛال بٌ ٖسب َٓٗا بعد بكع ١أغٗس َٔ ايتشاق٘ بٗا
إىل َٓصٍ ٚن ً٘ٝيف ذلً ١ايػاَ ١ٝمبه ١املهسَ ١نُا أٚزد ايػٝخ عصٜص قٝا ٤قؿت٘
قا٥ال "احلكٝك ١أِْٗ يف املد ١ٜٓقايٛا إْٗا "َدزض ١ؾشَٚ .."١ا قايٛا "َدزض ١طب" يهٔ
نًٓا ؾُٗٓا أْٗا َدزض ١طبَٚ ،ع َسٚز األٜاّ ،مل ْعد ْػعس بأثس تًو ايؿدَ ١ايعٓٝؿ١
6
اييت ؾٛدٓ٦ا بٗا ٚسلٔ ْهتػـ أْٓا يف َدزض ١يًتُسٜض ٚيٝظ َدزض ١يًطب".
ٚنإ ملدٜس ٖر ٙاملدزض ١ايدنتٛز خري ٟايكباْ ٞي٘ ؾكٌ نبري ٚإسطإ
عظ ِٝيف بٓا ٤غدؿٝت٘ ألْ٘ ٜٗتِ ب٘ نٌ االٖتُاّ يريو سني زأَٖٛ ٣بت٘ ٚتؿٛق٘
ؾكاٍ ي٘ ال ٜٓبػ ٞيو إٔ تطتؿٝد َٔ ٚقت ايؿساؽ بعد ايظٗس يًكٝاّ ببعض األعُاٍ يف
َهتيب ٚنريو ايكٝاّ بهتاب ١عً ٢اآلي ١ايهاتب ١ست ٢تتكٔ ؾٗٝاٚ ،بعد إٔ أَك ٢ضٓ١
تكسٜبا ،أعًٓت َدٜس ١ٜايؿش ١ايعاَ ١عٔ ٚهٝؿَ" ١كٝد أٚزام" ،ؾكاّ ايػٝخ بسسًَٔ ١
املد ١ٜٓاملٓٛز ٠إىل َه ١املهسَٚ ١حيد ٙٚاألٌَ إٔ ًٜتشل بٗا ؾكدّ األٚزام هلر ٙايٛهٝؿ،١
ثِ إْ٘ دخٌ َطابك ١يًهتاب ١عً ٢اآلي ١ايهاتب ١اييت أقاَتٗا َدٜس ١ٜايؿش ١ايعاَ١
ٚسكسٖا ْا٥ب دالي ١املًو مس ٛاألَري ؾٝؿٌ بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛدٚ ،ؾاش بايدزد١
األٚىل يف املطابكٚ ١تًك ٢ثالث ١دٓٗٝاتٚ ،بعد ذيو قد اْتدب هلر ٙايٛهٝؿ ١ثِ ايتشل
بٗاٚ ،متت تطَ ١ٜٛػهًٖ ١سب٘ َٔ "َدزض ١ايتُسٜض" َهاؾأ ٠يٓذاس٘ٚ ،خالٍ عًُ٘
ٖرا َاشاٍ ميازع عً ٢ايهتاب ١عً ٢اآلي ١ايهاتب ١ست ٢أتكٔ ؾٗٝا دٝدا.
ٚمل ٜهٔ عًُ٘ يف ايؿش ١ايعاََ ١سحيا ي٘ ،يريو تٛد٘ إىل َهتب َدٜس األَٔ
ايعاّ ٚتسق ٢إىل إٔ أؾبح ناتب قبط يف َطكط زأض٘ املد ١ٜٓاملٓٛز ٠بكطِ ايػسط،١
ٚبعد َك ٞضت ١أغٗس أ ٚضٓٚ ١اسد ٠عً ٢ايتشاق٘ بايٛهٝؿ ١استادت غسط ١املد١ٜٓ
املٓٛز ٠إىل ناتب زبط يًتشكٝل ؾرٖب إيٗٝا َٔ َهٚ ١قد ايتك ٢باألدباٚ ٤ايعًُاَ ٤جٌ
عجُإ ساؾظ ٚاألضتاذ ذلُد سطني شٜدإ ٚايطٝد أَني َدْٚ ،ٞإٔ ٖؤال ٤األدبا ٤ناْٛا
ٜؿهس ٕٚيف إؾداز دسٜد" ٠املدٚ "١ٜٓملا ٚؾٌ إيٗٝا اضتكس ايسأ ٟيف إؾدازٖا ثِ ؾدزت
ٖر ٙاجلسٜدٚ ٠ال تصاٍ تؿدز ست ٢اآلٕ.
ثِ بعد ذيو أتٝشت ي٘ ؾسؾ ١مث َٔ ١ٓٝددٜد ملٛاؾً ١دزاضت٘ بعد إؾتتاح
َدزض ١حتكري ايبعجات يف َه ١املهسَ ،١ؾؿُِ عً ٢االيتشام بٗا ثِ اضتكاٍ َٔ
ٚهٝؿت٘ يف ايػسطٚ ١ايتشل بٗاٚ ،يهٔ خطس ي٘ أْ٘ ٜطتطٝع إٔ ٜدزع املسسً ١ايجاْ١ٜٛ
نًٗا (ٖٞٚأزبع ضٓٛات) يف ضٓٚ ١اسدٚ ،٠يتشكٝل ٖر ٙايؿهس ٠ضاؾس إىل ايكاٖس ٠عاّ
ٚ ٙ9311ايتشل مبدزض ١اخلد ٟٜٛإمساعٚ ٌٝيف االختباز زضب يف ايًػ ١اإلْهًٝص ١ٜاييت
نإ حيطبٗا أْ٘ أنجس إداد ٠هلا َٔ أَ ١ٜاد ٠أخسٚ ،٣يف اختباز املًشل زضب َس٠
أخس ٣يف ايهُٝٝاٚ ،٤بٗرا اْكطع أًَ٘ يف احلؿ ٍٛعً ٢غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف ضٓ١
ٚاسدَ َٔ ٠ؿس نُا ٜكٚ "ٍٛبايؿعٌ ذٖبت إىل ايكاٖسٚ ٠ايتشكت مبدزض ١اخلدٟٜٛ
إمساعٚ ،ٌٝأدٜت االختباز ْٗا ١ٜايعاّٚ ،يهين مل أٚؾل ؾكد زضبت يف َاد ٠ايًػ١
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اإلزلًٝص ١ٜاييت أسطب ْؿط ٞأْين أنجس إداد ٠هلا َٔ أَ ١ٜاد ٠أخس."٣
ٚالميهٔ أل ٟغدؿ ١ٝبازشَ ٠ست بػت ٢أْٛاع ايػكا ٤إٔ ال حيكل َسادٙ
ٚحيا ٍٚنٌ احملاٚالت إىل تعبٝد ايؿعٛبات ٚاملػكات أَاَ٘ يريو أْ٘ مل ٜتٛقـ عٓد
ؾػً٘ ٚزضٛب٘ املؤقت يف َؿس بٌ قاّ بسسً ١تعً ١ُٝٝإىل يبٓإ سٝح قد ايتشل بايهً١ٝ
األَسٜه ١ٝيف بريٚتٚ ،نإ َٔ شَال ٘٥ؾٗٝا األضتاذ عبد اهلل عُس بًدريٚ ،األضتاذ ؾسٜد
بؿساٚ ،ٟٚاألضتاذ أمحد عبد اجلباز َٔ ِٖٚ ،ايػبإ ايطعٛدٜني املجكؿني ٚاير ٜٔضاُٖٛا
يف احلسن ١ايجكاؾ ١ٝباملًُه ١ؾهاْٛا حيج ْ٘ٛعًَ ٢تابع ١ايدزاضٚ ١املطايعٚ 8.١يهٔ إٕ
هسٚف إْدالع احلسب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝاقطست٘ إىل ايعٛد ٠إىل املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد،١ٜ
سٝح أعٝد تع ٘ٓٝٝيف ايػسطٚ ١يهٓ٘ اضتكاٍ َس ٠أخس ٣يًٝتشل مبعٗد ايتشكٝل
اجلٓا ٞ٥يف نً ١ٝاحلكٛم باجلاَع ١املؿسٚ ...١ٜعذص عٔ اإلْؿام عًْ ٢ؿط٘ ٚعً٢
أضست٘ ؾاْكطع عٔ ايدزاض ١يف ايطٓ ١ايجاْٚ ١ٝايٓٗاٖ َٔ ١ٝ٥را املعٗد ؾعاد ايػٝخ إىل
9
املًُه ١يٝعني يف ايػسط ١زٝ٥طا بكطِ ايتٓؿٝر.
ٚعٓدَا أضطت أٚ ٍٚشاز ٠يًدؾاع يف عاّ  ٙ9311املؿادف عاّ  ّ9131بٛشاز٠
مس ٛاألَري َٓؿٛز بٔ عبد ايعصٜص ؾتٛد٘ إيٗٝا ٚقد ايتشل بٗا َطاعدا يًطهستري األٍٚ
نُا نإ ٜطَُ ٢دٜس عاّ ايٛشاز ٠يف ذيو احلني 10.ثِ عني بعد ذيو بأَس َٔ ٚشٜس
ايدؾاع َدٜسا عاَا َٓتدبا يًدطٛط اجل ١ٜٛايعسب ١ٝايطعٛد ،١ٜثِ تسنٗا يرياؾل أؾساد
أضست٘ إىل ايكاٖس ٠يف عاّ  ّ9111سٝح قك ٢ؾٗٝا ضٓتني.
ٚخالٍ إقاَت٘ يف َؿس ٖٓاى ْػست دسٜد( ٠األٖساّ) املؿس ١ٜايعسب ١ٝخربا
عاَا ٜؿٝد بٗا عًُا بإٔ ايطؿاز ٠اهلٓد ١ٜتعًٔ عٔ قسٚزتٗا إىل َرٜع َٚرتدِ عسبٞ
ٜعٌُ يف إذاعتٗا يف اهلٓد ،ؾكدّ ايػٝخ طًبا هلر ٙايٛهٝؿ ١ايػاغس ٠بعد املػٛزَٔ ٠
شٚدت٘ٚ ،ؾاش يف االَتشإ اير ٟعكد هلا ،ثِ تٛد٘ إىل اهلٓد مبساؾك ١شٚدت٘ ايطٝد٠
أمساع شعصٚع ٚاييت عًُت ٖٓا يف بالدْا اهلٓد أٜكا نأَ ٍٚرٜع ١ضعٛدٚ 11.١ٜعاد إىل
املًُه ١بعد اإلقاَ ١أنجس َٔ ضٓتني يف اهلٓد سٝح عني َدٜسا ملهتب َساقب ١األداْب يف
َهٚ ،١يف أثٓا ٤عًُ٘ ٚقع ْظاَا يإلقاَ ١متت املٛاؾك ١عً 12٘ٝثِ عٌُ ٚنٝال يألَٔ
ايعاّ يًُباسح ٚاجلٛاشات ٚاجلٓطٚ ،١ٝذيو يف ٖ9311ـ املٛاؾل ٚ ّ9111أثٓا ٤عًُ٘
13
ٚقع ْظاَا َعدال يًذٓط ١ٝمتت املٛاؾك ١عً ٘ٝأٜكا.
زغبت٘ يف ايكسا :٠٤مما ال غو ؾ ٘ٝإٔ ايطؿٌ عٓدَا ٜٛيد حيب إٔ ًٜعب ؾسازا َٔ
ايدزاضٚ ١ايتعًٚ ِٝيهٔ أَس ٙنإ رلتًؿا إىل سد ،إْ٘ نإ ٜسغب يف ايكساٚ ٠٤املطايع١
َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ نإ ٜؿكًٗا عً ٢األيعاب نًٗا ٚنإ ٜكك ٞأٚقات٘ يف ايدزاض١
ٚاملطايع ١نجرياٚ ،نإ يٛايدت٘ دٚز نبري يف بٓا ٤غدؿٝت٘ ألْٗا ضاعدتٗا َطاعد ٠يف
احلؿ ٍٛعً ٢اخلربٚ ٠املٗاز ٠يف دلاٍ ايعًِ ٚاألدب نُا ٜرنس "بؿكٌ اهلل ثِ ٚايدتٞ
ٚطسٜكتٗا تٛيدت يد ٟعاد ٠ايكسا ٠٤ايداٚ .14"١ُ٥نإ أ ٍٚنتاب عسب ٞقسأ ٖٛ ٙنتاب
7
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"ايعٛاؾـ ٚايعٛاطـ" جلربإ خً ٌٝدربإ ،قسأ ٙعٓدَا نإ ٜدزع مبدزض١
ايتُسٜض مبه ١املهسَٜٚ ،١ؤثس ٖرا ايهتاب عً ٢قًب٘ أثسا قٜٛا ستٜ ٢كسأ ٙعدَ ٠سات
نُا ٜك ٍٛعٔ ْؿط٘" ٚنإ أٖ ٍٚر ٙاملؤيؿات اييت قسأتٗا عدَ ٠سات نتاب (ايعٛاؾـ
ٚايعٛاطـ" جلربإ خً ٌٝدربإ"ٚ15.ددٜس بايرنس أْ٘ مل ٜهتـ عً ٢قسا ٠٤نتب
دربإ ؾكط بٌ أْ٘ قسأ ٚطايع نٌ َا ٜكع َٔ بني ٜد َٔ ٜ٘نتب األدب ٚايجكاؾ١
ٚايؿهس ٚايتازٜخ ٚايعًٚ ّٛايطٝاضٚ ١عًِ االدتُاع ،نُا قسأ ألْات ٍٛؾساْظ َس ٠عاغس٠
عً ٢األقٌ نُا ٜك " ٍٛنٓت قد قسأت تاٜٝظ ألْات ٍٛؾساْظ يًُس ٠ايعاغس ٠عً ٢األقٌ،
عٝح بًؼ ب ٞاألَس إٔ سؿظت عٔ هٗس قًب تًو ايهًُات اجملٓش ١اييت ٜٓجسٖا ؾساْظ
يف سٛاز أبطاي٘"ٚ 16.عال ٠ٚعًٖ ٢را أْ٘ قسأ نتاب "ايبٝإ ٚايتبٝني" "ٚايبدال"٤
"ٚاحلٛٝإ" يًذاسظ ٚسؿظ أبٝات نجري َٔ ٠املعًكات ايطبع َع غسٚح رلتًؿ.١
زغبت٘ يف اإلزلًٝص :١ٜنإ ايػٝخ َهبا عً ٢دزاض ١ايًػ ١األدٓب ،١ٝؾتٛد٘ إيٗٝا
بهٌ زغب ١غدٜدٚ ٠عهـ عً ٢تعًُٗا َٓر ضٔ َبهسٚ ٠نإ األضتاذ اير ٟتعًِ َٓ٘ ايًػ١
اإلْهًٝص ٖٛ ١ٜاألضتاذ ضعد ايد ٜٔبػاز اير ٟغسع يف قًب٘ سب اإلطالع عًٖ ٢ر ٙايًػ١
األدٓبٚ ،١ٝنإ حيسف سسؾا غدٜدا عًَ ٢تابع ١األخباز بايًػ ١اإلْهًص َٔ ١ٜاملرٜاع
يًشؿ ٍٛعً ٢اخلربات ٚاملٗازات عًٖ ٢ر ٙايًػ ١نُا ٜك " ٍٛإٕ اير ٟسبب إي ٞايًػ١
اإلزلًٝص ١ٜيف ايٛاقع ٖ ٛزدٌ امس٘ ضعد ايد ٜٔبػاز نإ دازْا ،مسعت٘ ذات ّٜٛ
ٜتشدخ إىل غدـ ٖٓدٜ ،ٟدعٜٛ ٞضـ عً ،ٞبًػ ١ضشسْ َ٘ٓ ٞإخساز أيؿاهٗا
بطسٜك ١تطتشٛذ عً ٢يب املطتُع ٚتؤند ي٘ إٔ املتشدخ َتكٔ يًػَٚ ١تُهٔ َٓٗا،
ؾطأيت ضعد ايد ٜٔأؾٓد ٟقا٥الَ :ا ٖر ٙايًػ ١اييت نٓت تتشدخ بٗا إىل ايطٝد ٜٛضـ
عًٞ؟ ؾأدابين إْٗا ايًػ ١اإلزلًٝص ،١ٜؾطأيت٘ س٦ٓٝر ٌٖ ميهٔ إٔ تعًُين؟ ؾكاٍ:
ضأعًُو يهٔ ي ٛاضتطعت إٔ تعٌُ عً ٢إٔ ٜٓكِ أنجس َٔ ٚاسد يٓطتؿٝدٚ ،بايؿعٌ
ساٚيت َع بعض اإلخٛإ املػتػًني بايتذاز ٠ست ٢أقٓعتِٗ عً ٢االْكُاّ َع ٞيف
دزاض ١ايًػ ١اإلزلًٝص ١ٜعٓد ضعد ايد ٜٔبػازٚ ،بدأْا ْتعًِ ايًػ ١اإلزلًٝص 17."١ٜثِ بعد
ذيو بدأ ٜكبٌ عً ٢ايكساٚ ٠٤املطايع ١إقباال غدٜدا إىل اإلزلًٝصٚ ١ٜمل تهٔ قسا٤ات٘
َٚطايعات٘ تًو قسا ٠٤خاطؿ ١ؾكط بٌ إْ٘ تعُل ؾٗٝا ٚسؿٌ عً ٢اخلربات ٚاملؤٖالت
ؾٗٝاٚٚ ،قـ عً ٢نجري َٔ ْتاز نباز ايهتاب ٚغريِٖ عً ٢ايطٛاٚ ٤قد تسدِ ايعدٜد َٔ
ايهتب ايعسب ١ٝإىل ايًػ ١اإلزلًٝصٚ ١ٜبايعهظ.
ٚؾات٘ ٚ :قد اْتكٌ إىل زمح ١اهلل عص ٚدٌ األدٜب األملعٚ ٞاملرتدِ املاٖس ٚاحملًٌ
ايطٝاض ٞايػٗري غدؿ ١ٝايكسٕ ايعػس ٜٔايػٝخ عصٜص قٝا ٤ؾباح ايطبت
ٚ ،ٙ9198/8/1املٛاؾل  ،ّ9111/91/1بعد َعاْاَ ٠ع املسض اضتُست سل ٛضت ١أغٗس،
ٚنإ ايػٝخ زمح٘ اهلل قد زغح يٓ ٌٝدا٥ص ٠املًو ؾٝؿٌ ايعامل ١ٝيألدب عاّ ٖ9198ذـ
عٔ نتاب٘ ايػٗري "سٝاتَ ٞع اجلٛع ٚاحلب ٚاحلسب" ٚيهٓ٘ تٛيف قبٌ ذيو 18.تػُد اهلل
ايؿكٝد بٛاضع ايسمحٚ ١ايسقٛإ ٚأدخً٘ يف ؾطٝح اجلٓات ٚأْصي٘ َٓاشٍ األبساز يف
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عًٝني.

احملٛز ايجاْ :ٞإضٗاَات٘ يف دلاالت أدب١ٝ
إضٗاَات٘ يف ايؿشاؾٚ :١ايػٝخ عصٜص قٝا ٤ناْت يد ٜ٘زغب ١غدٜد ٠يف
ايؿشاؾَٓ ١ر ٚقت َبهس ،إْ٘ أضِٗ إضٗاَا نبريا يف تطٛز ايؿشاؾ ١ايعسب ١ٝإىل داْب
أعُاي٘ يف احلهٚ ١َٛايعطهس ،١ٜإذ بدأ سٝات٘ مبُازض ١ايهتاب ١ايؿشاؾٚ ١ٝايتأيٝـ
ٚايرتمج ١سٝح نإ أَ ٍٚكاٍ ي٘ ْػس َٖ ٛكاٍ "اإلْطإ ٚاألٌَ" ْػس ٖرا املكاٍ يف
ايعدد ايطادع بتازٜخ ٚ .ٙ9319/9/91ؾُٝا بعد الٜصاٍ ٜهتب يف ايؿشـ ٚاجملالت
احملًٚ ١ٝايدٚيَٗٓٚ ١ٝا :أّ ايكسٚ ،٣املد ،١ٜٓاألزبعاٚ ،٤ايبالد ايطعٛد ،١ٜثِ ايبالد،
ٚايٓدٚ ،٠ٚعسؾاتٚ ،عهاهٚ ،ايسٜاض ،املٌٓٗٚ ،ايُٝاَٚ ،١اإلذاعٚ ،١اقسأٚ ،اجملً ١ايعسب،١ٝ
ٚايؿٝؿٌٚ ،احلسف ايٛطينٚ ،اجلٚ ،ٌٝغريٖا ،نريو ي٘ إضٗاَات نبري ٠يف دلاٍ
ايؿشاؾٚ ١ايػعس ايعسب ،ٞنُا ْػس ي٘ بعض ايكؿا٥د ايػعس ١ٜايعسب ١ٝيف نتاب
"ٚس ٢ايؿشساَٗٓ "٤ا قؿٝد ٠أْػٛد ٠عاغلٚ ،نريو ْػس ي٘ بعض قؿا٥د ٙيف بعض
ايؿشـ ٚاجملالت ايعسب ١ٝايطعٛدَٗٓ ،١ٜا :حتَ ١ٝؿس يف دسٜد ٠املد ١ٜٓعاّ ،ّ9131
ٚأغازٜد قًب يف ؾٛت احلذاش عاّ َٛٚ ،ّ9131د ١يف دسٜد ٠ايبالد عاّ ،ّ9119
ٚقشـ مجذُ ١يف ايظالّ يف دسٜد ٠ايبالد عاّ ٚ ،ّ9113ذنس ٣نازث ١اخلاَظ َٔ
 ّ9111 ْٜٛٝٛعاّ ٚ ،ّ9181عػس ٕٚمشع ١يف دسٜد ٠احلسع ايٛطين عاّ ،ّ9181
 َٔٚأ ٍٚقؿا٥د ٙايػعس ١ٜايعسبْ ١ٝػست يف ؾشٝؿ" ١ؾٛت احلذاش" عاّ ٖ9311ذـ.
إضٗاَات٘ يف دلاٍ اإلذاعٚ ١ايتًؿاش :إٕ ايػٝخ عصٜص قٝاٜ ٤عد َٔ أسد األعالّ
ايبازش ٜٔاملعاؾس ٜٔاير ٜٔهلِ مسع ١طٝب ١يد ٣األٚضاط ايعًُٚ ١ٝاألدبٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
داخٌ املًُهٚ ١خازدٗا ،مل ٜكؿس ايٓػاط ايعًُ ٞي٘ عً ٢ايهًُ ١املكس ٠٤ٚؾشطب ،بٌ إْ٘
أضِٗ َطاُٖ ١دباز ٠يف ايهتاب ١يًتًؿص ٕٜٛايعسبٚ ٞاضتددّ قدزات٘ َٛٚاٖبت٘ اإلبداع١ٝ
يف اْتاز ايعدٜد َٔ ايرباَر اإلذاعٚ ١ٝايتًؿاش ١ٜنُا نتب ايعدٜد َٔ املطًطالت
ايتًؿاش ١ٜايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜسٝح نتب يإلذاع ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜنُعًل ضٝاضٞ
حلٛاي 91 ٞضٓٚ ١ناْت ي٘ ضًطً َٔ ١املكاالت يف ايسد عً ٢اهلذُات اييت نإ ٜػٓٗا
اإلعالّ املؿس ٟعً ٢املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜخالٍ ؾرتَ ٠ا قبٌ ْهط ،ّ9111 ١نُا
أضِٗ إضٗاَا نبريا بتكدَ ِٜػسٚع يًٓٗٛض بإذاع ١املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜعاّ
 ّ 9119بٓا ٤عً ٢طًب َعاي ٞايػٝخ إبساٖ ِٝايعٓكسٚ ،ٟنإ يف ذيو احلني ٚشٜسا
يإلعالّٜٚ ،كع املػسٚع يف تطع ١بٓٛد َٔٚ ،بٗٓٝا :تكد ِٜبساَر ضٝاض ١ٝعٔ إضساٌٝ٥
ٚاملدططات ايؿٗ ١ْٝٛٝقد ايعامل اإلضالَ ،ٞبٗدف ْػس ايٛع ٞاإلضالَٚ ٞايطٝاض،ٞ
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ٚنريو ايعٓا ١ٜبايرباَر ايرتؾْٚ ،١ٝٗٝػس ايجكاؾ ١اإلضالَٚ ،١ٝايدع ٠ٛإىل ايتكأَ
اإلضالَٚ ،ٞإبساش عٓؿس املا٥د ٠ايدا ١ُ٥يًػعٛب اإلضالَ ١ٝيف سكٛقٗاٖ ،را ظاْب
املطاُٖ ١يف ايهتاب ١ايٚ ١َٝٛٝاألضبٛع ١ٝيعدد َٔ ايؿشـ ٚاجملالت ايعسب.١ٝ
إضٗاَات٘ يف دلاٍ ايرتمج :١ال زٜب ؾ ٘ٝإٔ عًُ ١ٝايتأيٝـ ٚايتؿٓٝـ
ٚايرتمج ١حتتاز إىل عٌُ ؾعب ٚدلٗٛدات َهجؿ ،١ؾال ٜطتطٝع اإلْطإ اير ٟحيٌُ
ق ًٝال َٔ ايعًِ ٚايجكاؾ ١األدب ١ٝإٔ ٜك ّٛبٗر ٙايعًُ ١ٝاملػهً ١إال بعد دٗد َتٛاؾٌ ،أَا
ايػٝخ قٝا ٤ؾهإ زدال َطًعا عً ٢ايعً ّٛاألدبٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝأْ٘ قك ٢طْٗ ٍٛازٙ
ٚي ً٘ٝيف املطايعٚ ١ايدزاضٚ ،١ناْت يد ٜ٘قدزَ ٠تهاؾ ١٦عً ٢ايًػ ١اإلْهًٝص١ٜ
ٚايرتنٚ ١ٝغريٖا ،يريو أْ٘ قد خًـ ٚزا ٙ٤آثازا نجريَٚ ٠تٓٛع ١س ٍٛاملٛقٛعات
املدتًؿ ١املؤيؿٚ ١املرتمجٚ ،١إٕ نإ أنجس آثاز ٙايعًُٚ ١ٝاألدب ١ٝيف دلاٍ املكاي١
ايعسبٚ ،١ٝيف دلاٍ ايرتمج َٔ ١اإلْهًٝص ١ٜإىل ايعسبٚ ١ٝبايعهظٚ ،أْ٘ قد تسدِ
دلُٛعات قؿؿَٚ ١ٝطسسٝات عدٜدَٚ ٠تٓٛعَٗٓ ،١ا :رلتازات َٔ أعُاٍ ضَٛسضت
َٚ ،ّٛدلُٛع َٔ ١ايكؿـ ايكؿري ٠يًهتاب املتعدد ٜٔحتت عٓٛإ ايٓذِ ايؿسٜد،
ٚقؿـ َٔ طاغٛز قُٓٗا نتاب ؾ ٘ٝتطع َٔ أقاؾٝـ ايػاعس ايبٓػاي ٞايػٗري
زابٓدزاْات طاغٛز ٚقد ْكًٗا َٔ اإلزلًٝص ١ٜاييت أتكٓٗا إىل ايعسبٚ ،١ٝقدّ هلا مبكدَ١
عسف ؾٗٝا باملؤيـ َٚهاْت٘ اييت أًٖت٘ يًشؿ ٍٛعً ٢دا٥صْٛ ٠بٌ ايعاملٚ ١ٝاسساش ٙيكب
ؾازع َٔ احله ١َٛايربٜطاْ ١ٝيف ايعاّ ْؿط٘.
ٚنريو تسدِ نتاب ايعامل عاّ  ّ9181جلٛزز أٚز ،ٌٜنُا تسدِ عددا َٔ
َطسسٝات أٚضهاز ٚاًٜدٚ ،أخس ٣اليهطٓدز أٚضرتٚؾٝطهٚ ٞجلإ دٝٓٝتٚ ،عددا َٔ
ايكؿـ املعد ٠يألطؿاٍ ايؿػاز ٚبعكا َٔ َطسسٝات َٛيٝري ٚقؿؿا يٝاضْٛازٟ
ناٚاٜاْاٜٛٚ ،دني أْٝٚطه ،ٛؾكدّ بريو إبداعات ضسدَٚ ١ٜطسس َٔ ١ٝايؿسْط١ٝ
ٚاإلزلًٝصٚ ١ٜايٝاباْٚ ١ٝايبٓػايٚ ،١ٝذيو َٔ ايًػ ١اييت جيٝدٖا  ٖٞٚاإلزلًٝصٖٚ ،١ٜرا
اجلٗد يف ايرتمجٜ ١عترب َٔ أِٖ َا متٝص ب٘ عصٜص عٔ أقساْ٘ َٔ ايسٚاد يف املًُه١
19
ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ

دزاضَٛ ١دص ٠يف َؤيؿات ١األدب:١ٝ
" .9سٝاتَ ٞع اجلٛع ٚاحلب ٚاحلسب" ٖرا ايهتاب ٜعد َٔ أِٖ إْتادات ايهاتب
املبدع اير ٟضذٌ ؾ ٘ٝعٔ اْطباعات٘ ٚخٛاطسَٚ ٙػاعسٚ ٙتٓكالت٘ ،ؾإْ٘ ٜكع يف
ثالث ١أدصاٜٚ ،٤ػتٌُ عً ٢أنجس َٔ ضتني ٚضبع َ ١٦ؾؿش ١يف طبعت٘
األٚىل ،ؾدز اجلص٤إ األٚ ٍٚايجاْ ٞعٔ داز ايبالد يًطباعٚ ١ايٓػس عاّ ٙ9198
نُا ؾدز اجلص ٤ايجايح َٔ َطبعْ ١ؿطٗا يف عاّ ٚ ،ٙ9191قد ْػس داز
ايتٜٓٛس يًطباعٚ ١ايٓػس طبعت٘ ايجاْ ١ٝيف عاّ .ّ1191
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ٖرا ايهتاب ٜعترب َٔ أِٖ ٚأبسش اآلثاز اييت خًـ ٚزا ٙ٤نُا ٜعد َٔ أمجٌ
ايطري ايرات ١ٝيف األدب ايعسب ٞاحلدٜح عً ٢ايعُٚ ّٛيف األدب ايطعٛد ٟعً٢
اخلؿٛف ،حتدخ ايهاتب يف ٖرا ايهتاب عٔ ٚالدت٘ َٚسسًت٘ ايطؿٛيٚ ١ايػباب،
ٚعٔ ايسسً ١املأضا ١ٜٚاييت قاّ بٗا أٌٖ بٝت٘ َع ايٓاع بطبب احلؿاز ٚاخلٛف
ٚاجلٛع ٚاملسض َٔ املد ١ٜٓاملٓٛز ٠إىل ضٛزٜا َٓٚاطل أخس ٣بعد إٔ ٖذسِٖ
ؾدس ٟباغاٚ ،نريو حتدخ ؾ ٘ٝعٔ َػاٖدات٘ ٚاْطباعات٘ ٚخٛاطسَٚ ٙػاعسٙ
ٚٚدداْ٘ َا زأٚ ٟغاٖد بني عدد َٔ َدٕ ايػاّ ٚاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد،١ٜ
نُا تهًِ ؾ ٘ٝعٔ األسداخ ٚايٛقا٥ع املؿادأ ٠اييت تعسقت هلا عاً٥ت٘ ٚاييت
بدأت بطسق ١ايًؿٛف يف أَانٔ رلتًؿ ١يف املدٚ ،١ٜٓنريو حتدخ ؾ ٘ٝعٔ
َٛت أؾساد أضست٘ ٚعً ٢زأضِٗ أخ ٘ٝايؿػري عبد ايػؿٛز ٚابٔ خايت٘ عبد املعني
ٚخاي ١خدجي ١اييت أسبٗا سبا مجا ٚدد ٙايرْ ٟػأ ٚتسعسع حتت هٌ عاطؿت٘،
ثِ ذنس عٛدت٘ بسؾك ١أَ٘ احلٓٚ ٕٛسٝد َٔ ٜٔايػاّ إىل املد ١ٜٓاملٓٛز.٠
ٚنريو ٜٛاؾٌ ايهاتب ضريت٘ ايراتَ ١ٝع احلسب ايعامل ١ٝاألٚىل ،ثِ حتدخ ؾ٘ٝ
عٔ أثس ايتعًٚ ِٝاملدزضٚ ،١عٔ ايتػريات املتٓٛع ١يف سٝات٘ ،نُا حتدخ عٔ دخٛي٘ يف
ايهتاب َٚا ٚقع يف تًو املسسً َٔ ١أسداخ ٚٚقا٥ع ،ثِ دخٛي٘ املدزض ١ايساق ١ٝاهلامش١ٝ
ٚثِ ايتشاق٘ مبدض ١ايتُسٜض مبه ١املهسَ ٖٞٚ ١املدزض ١اييت ٜعتكد أًٖٗا أْٗا َدزض١
يًطب ٚاؾؿا دزاضت٘ يف ٖر ٙاملدزض ،١ثِ ٖسٚب٘ َٓٗا ٚايتشاق٘ بايٛها٥ـ احله١َٝٛ
ٚتٓكالت٘ ٚدٛالت٘ ٚؾٛالت٘ ؾٗٝا ،نُا حتدخ عٔ شٚاز أَ٘ َع زدٌ َٔ نباز قباط
ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝبعد إٔ سهِ بطالقٗا َٔ أب ٘ٝعً ٢املرٖب املايهٚ ،ٞعٔ ايتػريات
املتٓٛع ١اييت طسأت عًٖ ٢ر ٙايعا ١ً٥ايؿػري ٠بعد ذيو ايصٚازٚ ،قدّ ؾ ٘ٝأسٛاي٘ بأضًٛب
زا٥ع دراب ميتاش بايؿؿاسٚ ١ايبالغ ١مما ٜسغب ايكازئ إٔ ٜكسأ ايهتاب نً٘ يف إٓ
ٚاسدٚ ،عٓدَا ٜطايع ايكازئ ٜػعس ير ٠يف قسا٤ت٘ َٚتع ١يف َتابعت٘ ،نُا ٜتًرذ َٔ
خالٍ قسا ٠٤نتب ايسٚاٚ ١ٜاملطسسٚ ١ٝايكؿٚ ،١إٔ ٖرا ٖ ٛايهتاب اير ٟزغح ب٘ ايػٝخ
عصٜص قٝا ٤يٓ ٌٝدا٥ص ٠املًو ؾٝؿٌ ايعامل ١ٝعاّ ٚ ،ٙ9198يهٔ املٛت دا٤ت إي ٘ٝقبٌ
احلؿ ٍٛعًٗٝا.
 .1قؿـ َٔ ضَٛسضت َٖ ،ّٛرا ايهتاب ٖ ٛتسمج َٔ ١ايًػ ١اإلْهًٝص ١ٜإىل
ايعسب ،١ٝتسدِ ؾ ٘ٝقؿـ زا٥ع ١ق ١ُٝيًهاتب اإلزلًٝصٚ ٟيٝاّ ضَٛسضت َّٛ
ايرٜ ٟعد َٔ أنرب ناتب َٚطسس ٞيف ايًػ ١اإلزلًٝصٚ ،١ٜي٘ نتب نجري٠
س ٍٛاملٛقٛعات املدتًؿْ ،١ػست طبعت٘ األٚىل َٔ ٖرا ايهتاب َٔ دزا ايتٗاَ١
يًٓػس ٚايتٛشٜع ظد ٠قُٔ ضًطً ١ايهتاب ايعسب ٞايطعٛد ٟيف ضٖٓ9119 ١ـ
املؿادف عاّ ٚ ،ّ9189قد اغتٌُ ٖرا ايهتاب عً ٢تطع عػس  ١٦َٚؾؿش١
ؾكط .تسدِ ؾ ٘ٝثالخ قؿـ َٔ أَجاٍ :قؿ ١شٚدت٘ ايػاعسٚ ،٠قؿ ١أَطاز،
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ٚقؿ ١زدٌ ضعٝد ،نُا نتب ؾَ ٘ٝكدَ ١قْ ١ُٝادز ٠يف أزبع ؾؿشات
تكسٜبا ،أٚقح ؾٗٝا أُٖ ١ٝايرتمجٖ َٔ ١را ايهتابَٚ ،هاْ ١ضَٛسضت َ ّٛيد٣
ايهتاب األٚزٚبني ٚايعسب ٚنريو تهًِ ؾٗٝا عٔ أعُاي٘ ايك ١ُٝايٓادز ٠يف
دلاٍ ايكؿٚ ١ايكؿ ١ايكؿريٚ ٠املطسح ٚايسٚاٚ ١ٜاألدب نُا ٜك" ٍٛجيُع
ايٓكاد عً ٢إٔ ًٜٝٚاّ ضَٛسضت َ ٖٛ ،ّٛأعظِ َٔ نتب ايكؿ ١ايكؿري ٠يف
ايكسٕ ايعػسٚ ،ٜٔيهٔ ٖرا ال ٜتعازض َع غٗست٘ ايٛاضع ١نهاتب َطسس،ٞ
ٚناتب زٚا َٔ ١ٜايطساش األزؾع يف ٖرا ايكسٕٚ ،قد ٜعًٌ يٓذاس٘ نهاتب
زٚاٚ ،ٞ٥قدعاؽ أيٛاْا َٔ ايتذازبَٓ ،ر طؿٛيت٘ ٚستَ ٢ا بعد أٚاضط عُس،ٙ
قد اضتؿاد َٔ ٖر ٙايتذازب ٚاضتجُسٖا أؾكٌ اضتجُاز يف أعُاي٘ ،ؾهإٔ ايهجري
20
َٔ ٖر ٙايكؿـ ٚايسٚاٜات ،تؿٜٛس ٚتطذ ٌٝيطريت٘ ايرات."١ٝ
 .3دطٛز إىل ايكُٖ ،١را ايهتاب ايك ِٝايٓادز ٜعد أٜكا َٔ أِٖ ذخا٥س عًُ ١ٝأيؿ٘
ايػٝخ عصٜص قٝا ٤بعد جتسب ١عًُٚ ١ٝخربٚ ٠اضع ١يف دلاٍ ايعًِ ٚاملعسؾ١
ٚايتازٜخ ٚايطري َٚا إىل ذيوٖ ،را ايهتاب َٔ نتب٘ ايٓاؾع ١املؤثس ٠عًْ ٢ؿٛع
ايكساٚ ٤ايدازضني ٚايباسجني ممٔ ٜسٜد ٕٚاإلملاّ بأعالّ ايؿهس ٚاألدب َٔ
ايػسم ٚايػسب ضٛاٜ ،٤كع ٖرا ايهتاب يف ضت ٚأزبعني ٚثالخ َأ ٠ؾؿش ١يف
طبعت٘ األٚىل يف ضٓ ٙ9111 ١املؿادف عاّ  ،ّ9189تسدِ ؾ ٘ٝأنجس َٔ
ضبعني عًُا َٔ أعالّ ايؿهس ٚاألدب ٚايجكاؾٚ ١ايؿٔ َٔ ايػسم ٚايػسب ايرٜٔ
عاغٛا يف عؿٛز رلتًؿٚ ١قاَٛا بدٚز َسَٛم يف سك ٍٛرلتًؿ َٔ ١األدب
ٚايًػٚ ١ايؿٔ َٚا إىل ذيو ،عسؾِٗ ايػٝخ عصٜص قٝا ٤رلتًـ دٛاْب سٝاتِٗ
األدبٚ ١ٝايؿٓٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝغريٖا بهٌ أضًٛب زا٥ع غٝل درابٚ ،ميتاش ٖرا
ايهتاب بإجياشٚ ٙتسنٝص ٙاخلاف عًٖ ٢ؤال ٤األعالّ ايبازشٚ ،ٜٔي٘ َهإ خاف
يد ٣األدباٚ ٤ايعًُاٚ ٤ايهتاب ،ؾدز يف ايبدا ١ٜعٔ داز تٗاَ ١يًٓػس ٚايتٛشٜع
ظد ٠قُٔ ضًطً ١ايهتاب ايعسب ٞايطعٛد.ٟ
َ .1اَا شبٝدٖ ،٠را ايهتاب ايٓادز ٜعترب أٜكا َٔ َآثس ٙايك ١ُٝاييت تسنٗا ٚزا،ٙ٤
ٖ ٛدلُٛع ١ايكؿـ ايكؿري ٠اييت أعدٖا عٔ ْؿط٘ يإلذاع ١ايعسب١ٝ
ايطعٛدٚ ،١ٜقدَٗا خالٍ ايربْاَر األضبٛع ٞاير ٟأذٜع يف أٚا ٌ٥ايتطعٓٝات
اهلذس َٔ ١ٜايكسٕ املاق ،ٞؾدز ٖرا ايهتاب َٔ قبٌ داز ايتٗاَ ١يًٓػس
ٚايتٛشٜع ظد ٠قُٔ ضًطً ١ايهتاب ايعسب ٞايطعٛد ٟحتت زقِ  ،911نُا
ْػس بعض قؿـ َٔ ٖر ٙاجملُٛع ١يف ؾشٝؿ ١عهاه يف ضٖٓ9311 ١ـ.
 .1عٗد ايؿبا يف ايبادٖ ،١ٜرا ايهتاب ٖ ٛتسمج ١ايهاتب املبدع ايؿًططٝين األؾٌ
إضشام ايدقظ ،ؾإْ٘ ٜعترب َٔ أِٖ ايهتب اييت نتبت سٛاٍ ايطري ٚاملرنسات
أ ٚايرنسٜات ،نتب٘ ايهاتب بايًػ ١اإلزلًٝص ١ٜأٚال ٚعسض ؾ ٘ٝؾٛزا ٚاقع١ٝ
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َٔ سٝا ٠ايباد ١ٜاخلكسا ٤اييت قك ٢ؾٗٝا أنجس َساسٌ سٝات٘ املدتًؿٖٞٚ ،١
ؾٛزَٓ ٠ؿؿًٚ ١دلتصأَ َٔ ٠ساسٌ سٝات٘ ايػدؿ ١ٝال ٜسبطٗا ض ٣ٛأْٗا
دزات يف ايبادٚ ،١ٜقد ْكٌ ٖرا ايهتاب األضتاذ عصٜص قٝا ٤إىل ايعسبٚ ١ٝقدّ ؾ٘ٝ
ثالخ َكدَات قؿري ،٠األٚىل :عسف بكدز َٔ اإلجياش باملؤيـ اير ٟنتب٘ ٖٛٚ
إضشام ايدقظ ايؿًططٝين األؾٌٚ ،ايجاْ :١ٝعسض ؾٗٝا تسمج ١حلٝات٘
ايػدؿٚ ،١ٝايجايجَ ٖٞٚ :١كدَ ١خاؾ ١بايعٌُ املرتدِ مل تتذاٚش مخظ
ؾؿشات ؾكط ،ذنس ؾٗٝا قؿ ١ايتعسٜـ باايهتاب ٜعٓ ٢نٝـ أدزى املرتدِ ٖرا
ايهتاب  َٔٚأ ٜٔسؿٌ عً ٘ٝأَ ٍٚس٠؟ ٚدعا ؾٗٝا إىل االٖتُاّ ٚاالعتٓا ٤عٝا٠
ايباد ١ٜبٚ ١٦ٝضهاْاٚ ،تطٜٛسٖا مبا ٜكسبٗا َٔ سٝا ٠احلاقس ،٠نُا حتدخ ؾٗٝا
إٔ ايبٛاعح اييت محًت٘ عً ٢تسمج ١ايهتاب ٖ ٛإعذاب٘ ايػدٜد عٝا ٠ايباد ١ٜاييت
ذنسٖا املؤيـ يف ايهتاب ،نُا أملح ؾٗٝا باقتكاب إىل أضًٛب املؤيـٚ ،باجلًُ١
ٖرا ايهتاب ؾدز يف طبعت٘ األٚىل قُٔ ضًطً ١ايهتاب ايعسب ٞايطعٛد ٟحتت
زقِ  3عٔ داز ايتٗاَ ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ظد ٠يف ضٜٓٚ ،ّ9189 ١كع ٖرا ايهتاب
يف اثٓتني ٚضبعني  ١٦َٚؾؿش.١
 .1قؿـ َٔ تاغٛزٖ ،را ايهتاب ايٓادز ٖ ٛدلُٛع ١قؿـ نتبٗا األدٜب ايبازع
ٚايػاعس ايهبري زابٓدزاْات تاغٛز اير ٟاغتٗس يف مجٝع أسلا ٤ايعامل بأعُاي٘
ايك "ِٝدٝتٓذايْٚ "ٞاٍ دا٥صْٛ ٠بٌ يآلداب يف ضٓٚ ، ،ّ9193 ١قد قاّ ايػٝخ
عصٜص قٝا ٤برتمج ١تطع قؿـ َٔ ٖرا ايهتاب َٔ اإلزلًٝص ١ٜإىل ايعسب١ٝ
ؾكطٚ ،مجعٗا بػهٌ نتاب بعٓٛإ "قؿـ َٔ تاغٛز" ٚنتب هلرا ايهتاب
َكدَ ١ق ١ُٝيف ضبع ؾؿشات أٚقح ؾٗٝا ايػاٚ ١ٜزا ٤تسمج ١ايهتاب نُا
أٚقح ؾٗٝا عٔ زابٓدزا ْات تاغٛز ٚأعُاي٘ ايك َٔ ١ُٝايٓجس ٚايػعس ،ؾإٕ ٖرا
ايهتاب قد اغتٌُ عً ٢تطع ٚعػس ١٦َٚ ٜٔؾؿش ١ؾكط ْػست طبعت٘ األٚىل
عٔ داز ايتٗاَ ١يًٓػس ٚايتٛشٜع ظد ٠يف ضٓ.ّ9183١
ٚ .1نريو ْػست ي٘ بعض ايكؿـ املرتمج َٔ ١ايًػ ١اإلْهًٝص ١ٜإىل ايعسب ١ٝيف
ايعدٜد َٔ ايؿشـ ٚاجملالتٖ َٔٚ ،ر ٙايكؿـ :قؿ ١احلًِٚ ،قؿ ١سكا٥ل
احلٝاُٖ ،٠ا يًهاتب اإلْهًٝص ٟضَٛسضت َٚ ،ّٛقؿ ١يف اْتظاز املٛت ،آلزْطت
ُٖٓذٛاٚ ،ٟقؿ ١سً ٠ٛاحلدٜحٚ ،ايعِ نابًٚ ،ٞآؾام ايطالّٚ ،نٌ ٖرٙ
ايكؿـ يًهاتب ٚايػاعس اهلٓد ٟزابٓدزاْات تاغٛزٖ ،هرا أْ٘ تسدِ قؿ ١احلب
ملٛبٛضإ ،نُا أْ٘ تسمج ١بعض املكطٛعات ايػعس ١ٜيًػاعس اهلٓد ٟتاغٛز
بأضًٛب٘ ايسا٥ع اجلَُٗٓ ٌٝا عٓد ايػسٚبٚ ،ذيو ايٓٚ ّٛدؿ ٕٛاألطؿاٍ ٚغريٖا.
ؾصبد ٠ايهالّ :ال غو ؾ ٘ٝإٔ ايػٝخ عصٜص قٝا ٤نإ ناتبا نبريا ٚأدٜبا ؾرا
ٚؾشؿٝا عبكسٜا َٚرتمجا قدٜسا ْٚاقدا عظُٝا ٚغدؿ ١ٝدًٚ ١ًٝؾاسب جتسب ١ثس٠
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ق اّ بدٚز ؾعاٍ يف سك ٍٛرلتًؿ َٔ ١ايؿشاؾٚ ١ايتًؿاش ٚايرتمجٚ ١ايتأيٝـ يف األدب
ٚايٓكد ٚايجكاؾ ١ايعاَٜٚ ،١عد ٚاسد َٔ زٚاد احلسن ١األدبٚ ١ٝايؿهس ١ٜيف املًُه١
ايعسب ١ٝايطعٛدٚ ،١ٜنريو ٜعترب َٔ أبسش املجكؿني ٚنتاب املكاي ١ايطٝاض ١ٝيف
اجلصٜس ٠ايعسب ١ٝبػهٌ عاّ ٚاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜبػهٌ خافٚ ،أْ٘ نإ حيتٌ
َهاْ ١زا٥د ٠بني األدباٚ ٤ايعًُاٚ ٤األَساٚ ٤احلهاّ ايعسب ،ؾٗ ٛأسد د ٌٝايسٚاد ايرٜٔ
محًٛا عً ٢عٛاتكِٗ َُٗ ١ايٓٗٛض باحلسن ١ايؿهسٚ ١ٜايجكاؾٚ ١ٝاألدب ١ٝايؿٓ ١ٝيف
ايبالد ايعسب ١ٝبتأيٝؿاتِٗ ايٓاؾعٚ ١تؿٓٝؿاتِٗ ايكٚ ،١ُٝأْ٘ نتب ايػعس ٚايكؿ١
ٚاملكاالت املتؿسقٚ ١املطسسٚ ١ٝايكؿ ١ايكؿريٚ ٠تسدِ ايعدٜد َٔ ايهتب اإلْهًٝص ١ٜإىل
ايعسبٚ ١ٝبايعهظٚ ،نريو َازع ايٓكد ايطٝاضٚ ٞايعٌُ اإلذاعٚ ،ٞأْ٘ نإ قا٥دا
خيٛض َعسن ١احلٝا ٠ايبػسٚ ١ٜحيٌ َػانٌ املطًُني ايعسبٚ ،نإ ي٘ َٓٗر خاف
ملعاجل ١ايككاٜا ايطٝاضٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝاالقتؿاد.١ٜ
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 -9املؿدز ايطابل ف11 :
 -10ؾشٝؿ ١عهاه ْٛ 93ؾُرب عاّ  1191ايعدد 1911
 -11نتاب االثٓ ١ٝٓٝسؿٌ تهس ِٜاألضتاذ عصٜص قٝا ٤يف .ّ9183/13/91
 -12ؾشٝؿ ١عهاه ْٛ 93ؾُرب عاّ  1191ايعدد 1911
 -13املؿدز ايطابل
 -14ؾشٝؿ ١اجلصٜس ٠ايعسب ١ٝايعدد  1118يف ٖ9111/1/9ذـ ،ف91:
 -15سٝاتَ ٞع اجلٛع ٚاحلب ٚاحلسب يًػٝخ عصٜص قٝا ٤اجلص ٤ايجاْ ٞف311 :
 -16سٝاتَ ٞع اجلٛع احلب ٚاحلسب يًػٝخ عصٜص قٝا ٤اجلص ٤األ ٍٚف91:
 -17نتاب االثٓ ١ٝٓٝسؿٌ تهس ِٜاألضتاذ عصٜص قٝا ٤يف .ّ9183/13/91
 -18عصٜص قٝا ٤سٝات٘ ٚآثازَٚ ٙا نتب عٓ٘ أمحد بٔ عً ٢بٔ أمحد األخػُ ٞف39 :
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َ -19كاي ١ايدنتٛز ذلُد ؾاحل ايػٓط ٞبعٓٛإ :عصٜص قٝاْ ٤اقدا ،دسٜد ٠اجلصٜس ٠بتازٜخ األسد 13
ذلسّ ٖ9111ذـ.
َ َٔ -20كدَ ١قؿـ َٔ ضَٛسضت َ ّٛيًػٝخ عصٜص قٝا ٤ف1 :

املؿادز ٚاملسادع:


قٝا ،٤عصٜص : ،األعُاٍ ايهاًَ ،١ايٓاغس :عبد املكؿٛد ذلُد ضعٝد خٛد٘ دد ،٠ز9،1،3،1،1
ايطبع ١األٚىل ٖ9111ذـ.1111 /



األخػُ ،ٞأمحد بٔ عً ٞبٔ أمحد : ،عصٜص قٝا ٤سٝات٘ ٚأعُايَ٘ ،هتب ١املًو ؾٗد ايٛطٓ١ٝ
ايسٜاض ٖ9111ذـ.ّ1111 /



قٝا ،٤عصٜص : ،عٗد ايؿبا يف ايباد ،١ٜداز ايتٗاَ ١يًٓػس ٚايتٛشٜع دد ،٠ايطبع ١األٚىل
.ّ9111



قٝا ،٤عصٜص : ،سٝاتَ ٞع اجلٛع ٚاحلب ٚاحلسب ،ز  9،1،3داز ايتٜٓٛس يًطباعٚ ١ايٓػس
ٚايتٛشٜع ايطبع ١ايجاْ.ّ1191 ١ٝ



نتاب اإلثٓ ١ٝٓٝسؿٌ تهس ِٜاألضتاذ عصٜص قٝا ٤يف .ّ9183/13/91



األخػُ ،ٞأمحد بٔ عً ٞبٔ أمحد : ،عصٜص قٝاْ ٤اثسا ،زضايَ ١كدَ ١يٓ ٌٝدزد ١املادطتري
يف األدب ايعسب ٞاحلدٜح ،بكطِ األدب يف نً ١ٝايًػ ١ايعسب ١ٝظاَع ١اإلَاّ ذلُد بٔ
ضعٛد اإلضالَٖ9113 ١ٝذـٖ9111 -ذـ.



نتاب االثٓ : ،١ٝٓٝسؿٌ ٚتهس ِٜاألضتاذ عصٜص قٝا ٤يف .9183/13/91
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4640
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َقطؿ ٢ستُٛر :ثكاؾت٘ ٚأرب٘
َعضاز أمحز



ahmadmerajjnu@gmail.com

ًَدك
َٔ املعضٚف إٔ َقض ايعضٜك ٖٞ ١أصض ايعًِ ٚايعضؾإ ٚايؿغًؿٚ ١ايتاصٜخ
ٚايجكاؾٚ ١أصتبت عزرا ال بأؼ ب٘ َٔ ايعًُاٚ ٤األربا ٤احملزثني ٚاملؿهض ٜٔيف مجٝع
زتاالت األرب ٚايؾعض ٚاذتزٜح ٚايتؿغري ٚإىل َا سيو َٔ ايعًٚ ّٛايؿٓ ٕٛاألربَٔ .١ٝ
بَ ِٗٓٝقطؿ ٢ستُٛر  ٖٛٚابٔ ايكضٕ ايعؾض ٜٔاملام ،ٞيعب رٚصا ؾعاال يف زتاٍ األرب
ٚايؿًغؿ .١رصؼ ايطب يهٓ٘ نإ َٛيعاً بايهتابٚ ١ايبشح ؾتؿضؽ هلُا ٚأيـ 98نتابًا،
ٜرتاٚح بني ايكقٚ ١ايضٚا ١ٜايقػري ٠إىل ايهتب ايعًُٚ ١ٝايؿًغؿٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
ٚايغٝاع ١ٝإماؾ ١إىل ايؿهض ايزٜين  ٚايتقٛفَ ٚ ،ضٚصا بأرب ايضسالتٜٚ ،تُٝظ أعًٛب٘
بايكٚ ٠ٛادتاسبٚ ١ٝايبغاطٚ .١قزّ  044سًك َٔ ١بضْازت٘ ايتًؿظ ْٜٞٛايؾٗري "ايعًِ
ٚاإلميإ" .رصؼ ايطب ٚختضز عاّ ٚ 3891ختقك يف األَضاض ايقزصٚ ،١ٜيهٓ٘ تؿضؽ
يًهتابٚ ١ايبشح.
تتٓا ٍٚايغطٛص ايتايْ ١ٝبش ٠عٔ سٝاَ ٠قطؿ ٢ستُٛر ٚثكاؾت٘ ٚأرب٘.

ْؾأت٘:
ٚيز َقطؿ ٢ستُٛر يف  72رٜغُرب  َٔ 3873األؽضاف املقضْ ،١ٜؾأ يف
َز ١ٜٓطٓطا ٚ ٚتضعضع يف دٛاص َغذز "ايغٝز ايبز "ٟٚايؾٗري ايشٜ ٟعز أسز َظاصات
ايقٛؾ ١ٝايؾٗري ٠يف َقض.
ختضز َقطؿ ٢ستُٛر يف نً ١ٝايطب بزصدَ ١تؿٛقٚ ،١عً ٢ايضغِ َٔ أْ٘
نإ سترتؾا يف ايطب ختقك يف دضاس ١املخ ٚاألعقاب ،ؾإْ٘ نإ َٛيعاً باألرب َٓش
ْع ١َٛأظؿاصٜٚ ،ٙهتب ايكقك ايكقريٚ ،٠يف ايٛقت عٜ ٘ٓٝك ّٛبٓؾضٖا يف زتً" ١صٚط
ايٛٝعـ"ٚ ،قز عٌُ بٗا يؿرت ٠بعز إٔ ختضز َٔ نً ١ٝايطب مما رؾع٘ إٔ ظتعٌ ايهتاب١
َٗٓت٘ٚ ،عٓزَا أفزص ايضٝ٥ػ عبز ايٓافض قضاصًا مبٓع ادتُع بني ٚظٝؿتني ،نإ
َقطؿ ٢ستُٛر ٚقتٗا ظتُع بني عنْ ١ٜٛكابيت األطباٚ ٤ايقشؿٝنيٚ ،يشا قضص
االعتػٓا ٤عٔ عنْ ١ٜٛكاب ١األطباٚ ،٤سضَإ ْؿغ٘ َٔ مماصع ١املٗٓ ١إىل األبزَ ،ؿنًًا
االْتُا ٤إىل ْكاب ١ايقشؿٝنيٚ ،ايعٌُ نأرٜب َٚؿهض.
 باسح يف ايزنتٛصاَ ،ٙضنظ ايزصاعات ايعضبٚ ١ٝاإلؾضٜك ،١ٝداَع ١دٛاٖضالٍ ْٗض ْٛٝ ، ٚرهل ،ٞاهلٓز.
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عٓزَا طتٛض يف عامل َقطؿ ٢ستُٛر تتالق ٢أَٛاز نجري َٔ ٠ايؿهض
ٚاألربٚ ،ايؿًغؿٚ ١ايتقٛف ٚايعًِ ،ؾٗ ٛصدٌ ؽػٌ ايٓاؼ بأؾهاصٚ ٙآصا ٘٥اييت ظٗضت
َٔ خالٍ َؤيؿات٘ َٔٚ ،أِٖ ٖش ٙاألعُاٍ اييت أثضت عً ٢ته ٜ٘ٓٛايجكايف ٚايٓؿغٖٛ ٞ
ال آخض
عظيت٘ ،ؾُٔ بطٔ ٖش ٙايعظي ١خضدت طبٝعَٛ ١يع ١بايتؿهريٚ .أفبح ايتؿهري عاَ ً
ٜؤثض يف ته ٜ٘ٓٛايؾدق ٞارتال .نإ ٜؿهض ٜٚتأٌَ راُ٥اُٚ ،أر ٣ايتؿهري إىل اذتًِ،
ؾهإ َٓش ْع ١َٛأظؿاص ٙعتغٔ صٚا ١ٜايكقكٚ ،بٓذاس٘ يف ٖشا ايؿٔ َٓش فبا ٙاملبهض
ؾاط بأ ٍٚسبّ يف سٝات٘ بابٓ ١درياْ٘ "عز "١ًٜألْٗا ناْت حتبّ ايكقك ٖٛٚ .يف عُض
ايتاععٜ .١كَ ٍٛقطؿ ٢ستُٛر يف َشانضات٘:
"ناْت طبٝعيت ْؿغٗا أنرب َٔ املضسً ١ايعُض ،١ٜؾهاْت تضاٚرْ ٞأسالّ
نبريٚ ٠مدُ ..١ال تكٌ يف مداَتٗا عٔ دٝاٍ غابات األَاط ٕٚاييت متٓٝت َؾاٖزتٗا،
ٚمتٓٝت صسالت يًػاٜات االعتٛا ١ٝ٥اييت نٓت أقضأ عٓٗا يف ايهتب ٚايكقكٚ ،أظٌّ
عاعات ط ١ًٜٛأعٝؿ يف ساي َٔ ١ارتٝاٍ ايشٜ ٟزؾعين ألٕ أفزم أْين سٖبت إىل ٖٓاى
يف ث ٛإ َعزٚرَٚ ،٠اصعت ايًعبَ ،ع ايكضٚر ٚايػظالٕٚ ،عاصعت باهلضٚب َٔ األعٛر
1
ٚايُٓٛص قبٌ إٔ تبتًعينٚ ..نٓت أتضى يكًيب ٚعٛاطؿٚ ٞعكً ٞايعٓإ ...بال قٛٝر..
ناْت ي٘ أسالّ يًضسالت ،أسالّ سككّٗا ،ؾذا ٤بُٓاسز س ١ٝألرب ايضسالت
ٚأرب ايطبٝع ١أ ٚايػاباتٖٓ َٔٚ ،ا ُٜض ٣تأثري األسالّ يف ته ٜٔٛؽدقٝت٘ ،نُا عاـ يف
ارتٝاٍٚ ،ايش ٟغضّؼ يف ْؿغ٘ َٓٗر" ارتٝاٍ ايعًُ "ٞؾُٝا بعزٖٓ َٔٚ ،ا ْبع ؾَ ٘ٝؿهض
عضٜل ارتٝاٍٚ .نشيو َقطؿ ٢ستُٛر نإ َٛيعاً بعًِ األؾالى ٚايٓذٚ ،ّٛيػضق٘ يف
ايتؿهري َٓش فبا ٙؾً٘ رٚص نبرييف ٚيٛع٘ ب٘ٚ ،عٓزَا ختضز َٔ نً ١ٝايطبّ ٚأعػ
َغذز ٙاؽرت ٣ايتًغهٛب ايهبري َٚعاصؾ٘ ايهٚ ١ْٝٛأعضاصٚ .ٙقز أخضز نتبا ق ١ُٝبعز
إٔ انتغب ؽعبٖ َٔ ١ش ٙايجكاؾٜٚ ١ضَ ٟٚقطؿ ٢ستُٛر سهاٜت٘ َع ايؿًو قا٥ال:
"َٓش فػضٚ ٟأْا ؽػٛف بايرتساٍ يف األصض ٚايتذ ٍٛببقض ٟيف ايغُاَٚ ٤ا
ٜغبح ؾٗٝا َٔ نٛانبٚ ..يف عٔ ارتاَغ ١عؾض ٠فٓعت يٓؿغ ٞأ ٍٚتًغهٛب ناعض
فػري ْٚعضت إىل ايكُض ألَ ٍٚض َٔ ٠خالٍ ايعزعاتٚ ...بٗضَْٓ ٞعضايكُض ٚدباي٘
ٚؾذٛات٘ ايربناْٚ ١ٝبزأت أقضأ نٌ َا ٜكع حتت ٜز َٔ ٟنتب عٔ اجملُٛع١
ايؾُغٚ ١ٝنٛانبٗا ٚيف ايجالثٓٝات َٔ عُض ٟنٓت أتابع نٌ َعاصض "طاٜػ" يف
ايكاٖضٚ ..٠أعاطٍ بعٝين أْٛاع ايتًغهٛبات ايهاعضٚ ٠ايعانغٚ ١أْعض يف ٜأؼ إىل
2
أععاصٖا اييت تتذاٚط َا يف دٝيب أمعاؾًا َناعؿ."١
إالّ أْ٘ نإ اعتطاع ؾُٝا بعز إٔ ٜؾرت ٟتًغهٛبا نبريا ْٚقب٘ يف َٓظي٘ سٝح
ابٓت٘ أٌَ ناْت تعٝؿ .نُا مل ٜهٔ املٓاذ ايجكايف هلش ٙايؿرت ٠بٛسز ٙعبب يف تهٜٔٛ
ؽدقٝت٘ يعب ٚايز ٜ٘رٚصُٖا يف تضٜٚنٗا ٚفكًٗا ،خافٚ ١ايز ٙدعً٘ َأيٛؾا بايهتب
ٚاجملالتٚ .قز اعرتف َقطؿ ٢ستُٛر ب٘ يف قٛي٘:
"أب ّٞؽهٌّ ايزعِ األنرب يف ٖش ٙاملضسً ..١ؾُٔ املؾاٖز ٠اييت ال أعتطٝع ست٢
اي ّٛٝإٔ أْغاٖا أبزاً أْ٘ بُٓٝا نإ اآلبا َٔ ٤دريآْا ٜزخً ٕٛبٛٝتِٗ ٚيف ٜز ايٛاسز َِٓٗ
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات األربٚ ١ٝايؿهضٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ

رصاعات عضب١ٝ

282

َقطؿ ٢ستُٛر :ثكاؾت٘ ٚأرب٘

نٝػ َٔ ايؿانٗ ١أ ٚارتناص ،نإ أبٜ ٞرتى ؽؤ ٕٚايبٝت ٖش ٙألَ ،ٞؾأب ٢مل ٜزخٌ
3
ايبٝت أبزاً  ٖٛٚعتٌُ" صبط ١ؾذٌ" ،نإ عتٌُ راُ٥اً يف ٜز ٜ٘اجملالت ٚايهتب"..
ؾايبٝت ٖ ٛاملزصع ١األٚىل يألٚالر ،اآلباٚ ٤األَٗات عًَ ِٗٝغؤٚي ١ٝايرتبٚ ١ٝقاّ
ٚايز ،ٙبأراٖ ٤ش ٙاملغؤٚي ١ٝست ٢أفبح عاَال َؤثضاً يف ته ٜٔٛؽدق ١ٝابٓ٘ صغِ ٚؾات٘
قبٌ إٔ ٜكطع ابٓ٘ ٖشا ،عؾض ٜٔصبٝعاً َٔ سٝات٘ٚ .عٓزَا اْتكٌ أب َٔ ٙٛقضٜت٘ إىل َز١ٜٓ
طٓطٓا ،أفبح ايعاٌَ ايبٖٓ ٞ٦ٝاى أٜنا َٔ عٛاٌَ ته ٜ٘ٓٛايجكايف ،نُا ٜكَ ٍٛقطؿ٢
ستُٛر :
"اذتٝا ٠يف طٓطٓا يف دٛاص ايغٝز ايبزٚ ٟٚسنٛص سًكات ايشانضٚ ٠املٛيز
ٚايٓاَٚ ٟشام ايكضاقٝؿ ٚابتٗاالت املتقٛؾٚ ١ايزصاٜٚؿ ،نإ هلا أثض يف ته ٜٔٛايؿّٓٞ
4
ٚايٓؿغ."ٞ
ٚقز عاعز ايٓاٚ ٟابتٗاالت املتقٛؾٚ ١ايزصاٜٚؿ يف َباصت٘ يف ايٓاَٚ،ٟعضؾت٘
عامل املتقٛؾٚ ١أعضاصِٖٚ ،ايغّض األععِ َٔ أِٖ االصتاطات ايعًُٚ ١ٝايؿهض.١ٜ
 َٔٚعٛاٌَ ايته ٜٔٛايجكايف ايزاخً ٞقز ٜه ٕٛاْكطاع رصاعت٘ ملز ٠عٓتني
ؾأنجض ،ٙعٓزَا عكط َضٜناً بعز عٓٛات َٔ ايتشاق٘ بهً ١ٝايطبّٚ .إٕ املضض ٚاملعاْا٠
ٚايعظي ١ايط ١ًٜٛيف غضف املغتؾؿٝات ؾذّضت َٛاٖبٜ٘ٚ ،ضَ ٣قطؿ ٢ستُٛر بإٔ األمل
نإ األب اذتكٝكٚ ٞايباعح يهٌ ٖش ٙاإلظتابٝات ٚاملهاعب اييت نغبتٗا نإْغإ
ٚؾّٓإ ٚأرٜب َٚؿهضٚ ،األمل أٜناً ٖ ٛايش ٟفكٌ أخالق٘ ٚدال َعزٕ ْؿغ٘ ٚؾذض اذتػ
ايزٜين يف راخً٘ ٚنإ أرا ٠ايتٜٓٛض ٚايقشٚ ٠ٛايتشنري باهلل ،نُا ٜؾري إىل ٖشا ايعاٌَ
ٚرٚص ٙيف تطٛص إظتاب ٞيف ؽدقٝت٘:
"ٚيف ايغٓ ١ايجايج َٔ ١نً ١ٝايطبّ استاز األَض إىل عالز باملغتؾؿ ٞعٓتني،
ٚأرٖ ٣شا االْكطاع ايط ٌٜٛإىل تطٛص إظتاب ٞيف ؽدقٝيت ،إس عهؿت طٖ ٌٜٛش ٙاملز٠
عً ٢ايكضاٚ ٠٤ايتؿهري يف َٛمٛعات أربٚ ،١ٝيف ٖاتني ايغٓتني تهْٛت يف راخً ٞؽدق١ٝ
املؿهض املتأٌَ ٚٚيز ايهاتب األرٜبٚ ،سُٓٝا عزتُ إىل رصاع ١ايطبّ بعز ؽؿا ٞ٥نٓت قز
أفبشت ؽدقاً آخض ،أفبشت ايؿٓإ ايشٜ ٟؿهض ٚعتًِ ٜٚكضأ ٜٚطايع باْتعاّ أَٗات
5
نتب األرب ٚاملغضح ٚايضٚا".١ٜ
ٚأنرب رٚص ٖشا ايعاٌَ ٜتُجٌ يف ْكط ١ايتش َٔ ٍٛايطبّ إىل األرب ٚاالٖتُاّ
بايهتابات ايقشؿ .١ٝنُا ْض ٣إٔ ذتبّ االعتطالع ٚاالنتؾافٚ ،ايبشح املغتُض عٔ
َعٓ ٢اذتٝا ٠رٚصا نبريا يف ته ٜٔٛؽدقٝت٘ ايؿهضٚ ١ٜايتأًَٜ .١ٝؿتح زتُٛعت٘
ايكقق ١ٝاألٚىل" أنٌ عٝؿ" بٗشا املٓطًل:
"أصٜز ذتع ١اْؿعاٍ ..ذتع ١سبّ ...ذتع ١رٖؾ ...١ذتع ١انتؾاف ...ذتع١
َعضؾ ..١أصٜز ذتع ١جتعٌ ذتٝاتَ ٞعٓ ..٢إٕ سٝات َٔ ٞأدٌ أنٌ ايعٝؿ ال َعٓ ٢هلا،
6
ألْٗا زتضر اعتُضاص"...
ٚتتذً ٢ستاٚي ١ايبشح عٔ اذتٝا ٠يف نتابات٘ نًٗا ،خاف ١يف زتُٛعت٘
ايكقق ١ٝاألٚىل "أنٌ عٝؿ" ،يف قق ١سال ٠ٚايغهض"ٚ ،ايًٜ ٞهغب" ٚقق ١االْتشاص.
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ٚعً ٢ايضغِ َٔ أْ٘ مل ٜؾهٌ تٝاصا أربٝا دزٜزا ٚآثض إٔ ٜتدش َٛقؿا بعٝزاً عٔ
اذتضنات املتطضؾ ١يف َغاٜض ٠ايعقض ،عٛا ٤يف زتاٍ ايؿهض أ ٚيف زتاٍ األرب ،ؾإٕ َا
نتب٘ ٜعزّ إسغاعاً عُٝكاً بايعقض ايش ٟعاـ ؾٚ ،٘ٝختٝالً ساؾالً باألصا ٤س ٍٛطبٝع١
ٖشا ايعقض .إال أْ٘ تأثض ْؿغٝا ٚؽدقّٝا ٚثكاؾٝا َٔ االجتاٖات ٚايتٝاصات ايغا٥ز٠
ؾاختٝاص ٙيًُٛمٛعات اييت تٓاٚهلا ٜعهػ ايهجري َٔ االجتاٖات ٚاالٖتُاَات ايؿهض١ٜ
املعافضٚ ،٠تٓاٚي٘ هلش ٙاملٛمٛعات ٜهؾـ عٔ عكٌ سنٚ ٞسغاؼٜٓ ،ظع ْظع ١إْغا ْ،١ٝ
7
ٚظتاٖز يًٛف ٍٛإىل س ٌّ يبعض املؾهالت اييت تؤصم مُري اإلْغإ اذتامض.
ظتزص بٓا إٔ ْأت ٞيف ايغطٛص ايتاي ١ٝببعض االجتاٖات ٚايتٝاصات ٚايعٛاٌَ
املُٗٚ ١إٕ ناْت هلا أرْ ٢تأثري يف ته ٜٔٛسٝات٘ ايجكاؾ ١ٝأٜ ٚغتكَ ٞار ٠نتابت٘ َٓٗا:

 ايعاٌَ االؽرتان:ٞ
َا نإ َقطؿ ٢ستُٛر اؽرتانٝاٚ ،يهٓ٘ عضؾ٘ سل املعضؾٚ ،١االجتاٙ
االؽرتان ٞنإ عا٥زاً يف اجملتُع املقض ٟآْشاى ،خاف ١ست ٢عقض مجاٍ عبز ايٓافض.
َٚكايت٘ "ارتضٚز َٔ َغتكٓع االؽرتان "١ٝتغبب اذتضَإ ملز ٠عٓ ١عٔ ايهتاب ١بعز َا
مت ارتطض عً"ٚ .٘ٝايٝغاص" نإ ٚدٗ ١عٝاعَ ١ٝتزاٚيٚ ،١ايش ٟقاٍ عٓ٘ قٛي٘ ايؾٗري
"سٝجُا حتضى ايٝغاص حتضى َع٘ ايزَاص" يف نتاب٘ "ملاسا صؾنت املاصنغْٚ ،"١ٝزر مجً١
ٚتؿقٝال أنشٚب ١ايٝغاص اإلعالَٚ .ٞخالٍ ؾرتَ ٠ا بني  ّ3877ٚ ّ3849بضطت يف
عاس ١ايغٝاع ١املقض ١ٜألَ ٍٚض ٠يف ايتاصٜخ سظبإ اؽرتانٝإ "اذتظب االؽرتانٞ
املباصى" "ٚسظب ايعُاٍ"ٚ ،اتغُا بتٛغًُٗا يف املاصنغ.١ٝ
ٜٚعترب ؽبً ٞايؾُ َٔ ٖٛٚ ٌٝايؾدقٝات ايباصط ٠اييت عاُٖت يف إثاص ٠ايؿهض
اإلؽرتان َٔ ٞخالٍ زتًت٘" اهلالٍ" َٓش عاّ ٚ .ّ3871دا٤ت ثٛصٜٛ ٠يّ3897 ٛٝ
بٓتا٥ر سامس ١يًشهِ االؽرتان ٞيف َقض َٔ ص٥اع ١مجاٍ عبز ايٓافضٚ .ايش ٟاختش
قضاصات اؽرتان ١ٝإبّإ سهُ٘ خاف ١يف حتكٝل َبارئ ايجٛص ٠ايغت َٔ ١ايكنا ٤عً٢
االعتعُاص ٚأعٛاْ٘ٚ ،ايكنا ٤عً ٢اإلقطاع ٚعٝطض ٠صأؼ املاٍٚ ،ايكنا ٤عً ٢االستهاص،
8
ٚإقاَ ١عزاي ١ادتُاعٚ ،١ٝإقاَ ١دٝؿ ٚطينٚ ،إقاَ ١سٝا ٠رميكضاط ١ٝعًُ.١ٝ
ٚمبا إٔ ايؿهض االؽرتان ٞظٌّ دامثا عً ٢ايغٝاع ١املقض ١ٜخاف ١يف عقض
ايضدٌ اذتزٜز ،ٟؾال بزّ إٔ ٜؤثض يف ايٓؿٛؼ ،أٜٚتأثض ب٘ اآلخضٚ .ٕٚنُا سنضْا إٔ
َقطؿ ٢ستُٛر مل ٜهٔ َٓشاطاً إىل ايؿهض االؽرتانٚ ،ٞال مي ٌٝإىل أٌٖ اي ،ُٔٝبٌ
عهـ ايٛعٝط ،١ؾال ْهضإ يٛدٛر اإلفالسات االؽرتان ١ٝرٚص يف ته ٜٔٛؽدقٝت٘
ايؿهضٚ ،١ٜأَا ؾُٝا ٜتعًل بتٓا ٍٚاملٛمٛعات املتؿضع١عٔ االؽرتان ١ٝؾٗ ٛثابت بزاٖ.١
 ايعاٌَ املار :ٟعٓزَا رخٌ َقطؿ ٢ستُٛر يف صبٝع سٝات٘ خاف ١يف
ارتُغٝٓٝات ٚدز سٛي٘ ايتٝاص املارَُٓٝٗ ٟاً عً ٢املجكؿنيٚ ،ايشٜ ٜٔضؾنٕٛ
ايػٝبٝات ،ؾهإ َٔ ايطبٝع ٞإٔ ٜتأثض مبا سٛيَ٘ٚ .ع ٖشا ايعكٌ ايعًُ ٞاملارٟ
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رخٌ يف عامل ايؿهض ٚايعكٝزٚ ،٠ناْت ايؾعٛسٚ ٠ارتضاؾات ايغا٥ز ٠بني بعض
صداٍ ايز ٜٔخاف َٔ ١املتقٛؾ ١أرت إىل ؽز ٠عهٛؾ٘ عً ٢ايتٝاص املار ،ٟنُا
فضّح ب٘ يف اذتًك ١األٚىلٚ ،اييت اختاصٖا بعٓٛإ "صسً ١ايؾوّ تبزأ َٔ فض
فاص" ٜ ٖٛٚتشزخ عٔ ايؾٝخ ستُٛر ٚايش ٟقاٍ سات َض ٠يف إسز ٣سًكات
عًُ٘:
"ؽٛؾٛا ٜا أٚالر أْا عأق ٍٛيهِ عً ٢طضٜك ١تكن ٕٛبٗا عً ٢ايقضافري ٚ
اذتؾضات ايناص ٠يف املٓظٍ ٖٞٚ ،طضٜك ١ر ١ٜٝٓعع ١ُٝدزاًٚ ،نٌ ٚاسز ٜؿتح
ايهضاعٚ ١عٛف أًَ ٞعًٝهِ ٖش ٙايطضٜك ١ايعع ١ُٝادتزٜز( ٠بعز َا اْتَٗٔ ٢
عضر بعض اآلٜات ٚايطالعِ) ايقكٛا ٖش ٙايٛصق ١عً ٢اذتا٥ط ٚعٛف
تهتؾؿ ٕٛإٔ ايقضافري عٛف متٛت َٛتاً ؽٓٝعاً عًٖ ٢ش ٙايطضٜك ١ايز١ٜٝٓ
9
ايعع."١ُٝ
ٚيهٔ ايٓتٝذ ١دا٤ت ؾاؽً ،١ايقضافري مل ترتادع بعز ،بٌ طارت ٚاختشت َٔ
ٖش ٙايٛصق ١اييت ٜٛدز بٗا ايتعٜٛشًَ ٠ذأ َٚضتعاً هلاٚ 10.قز أثضت ٖش ٙايؾعٛس ٠تأثرياً
عًبٝاً ٚأفبشت بشص ٠ؽو يف قًب٘ٚ ،أر ٣إىل ؽزّ ٠إىل ايتعًل باملٓٗر ادتزي ٞاملار.ٟ
ٖٚشا ايعاٌَ املار ٟايبشح ٜٛدز يف نتاب٘ "اهلل ٚاإلْغإ" ْ" ٚؿض ٠اذتٝاٚ ٠املٛت" ٜٚعرتف
بتأثري ٙيف ْؿغ٘ قا٥الً:
"إٕ طٖ ٟٛبعكً ٞايش ٟبزأ ٜتؿتحٚ ،إعذاب ،ٞمبٖٛب ١ايهالّ َٚكاصْ ١اذتر اييت
تؿضرت بٗا ،نإ ٖ ٛاذتاؾظٚ ،يٝػ ايبشح عٔ اذتكٝكٚ ١ال نؾـ ايقٛاب ،يكز
صؾنت عبار ٠اهلل ألْ ٞاعتػضقت يف عبارْ ٠ؿغٚ ،ٞأعذبت بَٛن ١ايٓٛص اييت بزأت
تَٛض يف ؾهضَ ٟع اْؿتاح ايٛعٚ ٞبزا ١ٜايقشَٗ َٔ ٠ٛز ايطؿٛي.11"١
ٜٚقبح قضٜباً َٔ األٜاّ ايػظاي ٞبغبب تأثض َٔ ٙايعٛاٌَ املارٚ ،١ٜايش ٟبك٢
ؽاناً يف ايٝكني ملز ٠عت ١أؽٗضٚ ،ؾقٌّ سايت٘ ٖش ٙيف نتاب٘ ايؾٗري "املٓكش َٔ ايعالٍ"،
ثِ ٖز ٟعً ٢ايٝكني َٚعضؾ ١اهلل تعاىلٚ .ال بزّ إٔ ْؾري إىل إٔ ُٖٓٝت٘ املار ١ٜطضأت
عً ٘ٝيف بزا ١ٜسٝات٘ ،ثِ قّٝض اهلل ايضدٛع إىل اإلميإ ٚايٝكني ،نُا حتزخ عٔ صسًت٘
َٔ ايؾو إىل اإلميإ يف نتاب٘ "صسًيت َٔ ايؾو إىل اإلميإ".
َٚع ٖشا ،إْ٘ مل ٜٓـ ٚدٛر ايك ٠ٛاإلهلٚ ،١ٝمل ٜهٔ ايؾو يف سات اهلل تعاىل بغبب
إْهاص أ ٚعٓار أ ٚنؿض ٚإمنا ناْت إعارْ ٠عض َٓٗذ ١ٝسا ٍٚإٔ ٜبزأ ؾٗٝا َٔ دزٜز
بزَ ٕٚغًُات َٛصٚثٚ ،١مل ٜؿكز فًت٘ باهلل طٛاٍ صسًت٘ٚ .تتدًك صأ ٜ٘بعز إٔ ُٖزٟ
عً ٢ايٝكنيٚ ،سيو بطضٜك ١ؾُٝا :ًٜٞ
"إٔ األٜزٜٛيٛد ١ٝاإلعالَ ١ٝتعٌُ عً ٢إؽباع اذتادات ايضٚس ١ٝيإلْغإ،
ٚيٝػ املار ١ٜؾكط ،ؾاملغًِ سُٓٝا ٜتقزم أٜ ٚظن ٞؾٜٗ ٛتعاٌَ َع اهلل ملا أخربْا ب٘
ايضع -ٍٛفً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعًِ َٔ -إٔ ايقزق ١تكع يف ٜز اهلل قبٌ إٔ تكع يف ٜز احملض،ّٚ
ٖٚشا -عٓز َقطؿ ٢ستُٛرَ -ا ٜعط ٞيًُٓٗر اإلعالَ ٞخقٛفٚ ١ٝمسّٛاً يف اهلزف،
إس ٜؾعضاملغًِ بضقاب َٔ ١اهللٚ ،صقاب َٔ ١اينُريٚ ،عً ٢سيو ؾايقبػ ١ايضٚس١ٝ
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يًٓؾاط االقتقار ٟؽضط َٔ ؽضٚط اإلعالّ ،ؾًٝػ يف اإلعالّ َا ٖ ٛصٚسَٚ ٞا ٖٛ
12
َار."ٟ
ٖهشا مجع يف عكًٝت٘ ايضٚح ٚاملارَ ٠عاً ،بز ٕٚإعطا ١ُٖٓٝ ٤يًُار ،٠اذتادات
ايضٚس ٖٞ ١ٝاألفٌ ،يٝغت االستٝادات املار ،١ٜؾال ب ّز َٔ خنٛع املار ٠يقاحل ايضٚح.
 ايعاٌَ ايٛدٛر:ٟ
ايعاٌَ ايٛدٛر ٟمتدّض عٔ ايتٝاص املار ،ٟبتظاٜز ٙيف ايغتٓٝاتٜ ،عين إٔ املٓٗر
ايعًُ ٞايزٜهاصت ٞأ ٚاملٓٗر ادتزي ٞايشٜ ٟتغِ بايتٝاص املار ٟالٜجبت ايٛدٛر إالّ
بايزال ٌ٥املار ١ٜاملًُٛع ،١ؾال ٚدٛر يًػٝبٝات ٚعً ٢صأع٘ ٚدٛر "ايشات اإلهل!"١ٝ
ٚايتػًػٌ املار ٟايٛدٛر ٟيف ايهتّاب ٚاملجكؿنيٚ -عً ٢صأعِٗ َٔ أٌٖ ايٝغاص
ٚاملاصنغٝني -أفبح ٜتعز ٣إىل اآلخض ،ٜٔست ٢تأثض ب٘ َقطؿ ٢ستُٛرٚ ،ظٌّ
تاٗ٥اً يف بٛق٘ ايٛدٛرٜٛ ١ٜاد٘ املعاْاٚ ٠ايؾو ٚايٓؿٚ ٞاإلثبات ثالثني عاَاًٜ ،بشح
عٔ ايٛدٛرٚ ،دٛر اهلل تعاىل َٔ ،خالٍ ريَ ٌٝار.ٟ
ثالث ٕٛعاَاً َٔ املعاْاٚ ٠ايؾوٚ ،ايٓؿٚ ،ٞاإلثبات ،ثالث ٕٛعاَاً َٔ ايبشح عٔ
اهلل! قضاٚ ٠٤قتٗا عٔ ايبٛسٚ ،١ٜايرباُٖٚ ،١ايظصارؽتَٚ ،٘ٝاصؼ تقٛف اهلٓزٚؼ ايكاِ٥
عٔ ٚسز ٠ايٛدٛر سٝح ارتايل ٖ ٛاملدًٛمٚ ،ايضب ٖ ٛايه ٕٛيف سز سات٘ ٖٛٚ ،ايطاق١
13
ايباطٓ ١يف مجٝع املدًٛقات.
إالّ أْ٘ مل ًٜشز ،سٝح مل ٜٓـ ٚدٛر اهلل بؾهٌ َطًلٚ ،يهٓ٘ نإ عادظاً عٔ
إرصان٘ يف اإلطاص ايٛدٛر ٟاملارٚ ،ٟيهٔ بعز ايبشح ٚايتشكٝل ٚايتأٌَ صأَٛ ٣مع
ارتطأ ،يف املٓٗر االعتزالي ،ٞايشٜ ٟعٛر عً ٘ٝايٓاقز ٕٚخاف ١ممٔ عٛيت هلِ أْؿغِٗ
االعتُار ايعاَ ٞعً " ٢املٓٗر ادتزي "ٞأ" ٚاملٓٗر ايزٜهاصت ،"ٞؾكاّ عً ٢املٓٗر ايتهاًَ،ٞ
سٝح ايعاٖضَ ٠تؾابهَ ١ع بك ١ٝايعٛاٖض األخض ،٣عٝح ال ميهٔ رصاعتٗا َٔ طٚا١ٜ
ٚاسزٚ ،٠الٜضؾض بهاصتٗا َٔ خالٍ َٓعٛص ٚاسز ،ؾؿ ٞرصاعتٗا مبعظٍ أ ٚعً ٢سز٠
َٛت هلا ٚقنا ٤عًٗٝا ٚعًب ملا ؾٗٝا َٔ سٝا ،٠ؾايٛدٛر ايشْ ٟعٝؿ ؾ ٘ٝعً ٢سزّ تعبري
َقطؿ ٢ستُٛر يٝػ ٚدٛراً َعههاًٚ ،يهٓ٘ ٚدٛر َتغل َٓعِ تضبط٘ ايكٛاْني..
ٚاالختالف ايعاٖض ١ٜيف األؽٝا ٤خًؿٗا ٚسز ٠سكٝكٖ ،١ٝش ٙايٛسز ٠اذتكٝك ١ٝيٝهٔ
امسٗا َا ٜهٚ ،ٕٛيهٓٗا عً ٢اختالف املغُّٝات مجٝعاً ٖٞ ..ايؾ ٖٞ ،٤ٞايػا ٖٞ ،١ٜايغبب،
14
ٖ ٞاذتكٝك ٖٞ ،١اهلل!
ٚقز دا ٤عاصتض ايؿًٝغٛف ايؿضْغ ٞاملًشز بايؿًغؿ ١ايٛدٛرٚ ١ٜاييت تأثض ب٘
َقطؿ ٢ستُٛر يف بزا ١ٜاألَض ٚيهٓ٘ َع طٚاٍ االيتباؼ قاّ بتشًٖ ٌٝش ٙايؿًغؿ١
ٚعؾٛاٝ٥تٗا ٚصأ ٣إٔ ايٛٗٝر تآَضٚا يف تضٜٚر ٖش ٙاألؾهاص املار .١ٜنُا ٜك:ٍٛ
"ٚعًْٗ ٢ر ؾضٜٚز يف تؿغري عًٛى اإلْغإ باذتٛاؾظ ادتٓغ ١ٝعاص ايؿهض
املاصنغ ٞيف تؿغري عًٛى ايت اصٜخ باذتٛاؾظ املار .١ٜثِ داٖ ٤ضبت َاصنٛط يٝغتؿظ
ايؾباب إىل ساي ١صؾض َطًل ٚثٛصَ ٠غتُض ٠يتؿذري اجملتُع بعز إٔ تهاعًت
ايربٚيٝتاصٜا عٔ تًبْ ١ٝزا ٤ايؿهض املاصنغ ٞيتٗز ِٜايبٓٝإ االدتُاعٚ ٞأخًزت إىل
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ايرتف ٚإىل صؽ ٠ٛايضاسٚ ١ايبدؾٝؿ ايغد ٞايش ٟقزَت٘ إيٗٝا ايضأمسايٚ ...١ٝيٝغت
15
َقارؾ٘ إٔ صّٚار تًو األؾهاص املار ١ٜناْٛا مجٝعاً َٔ ايٛٗٝر..

 ايتقٛف:
ٚيًتقٛف أثض بايؼ يف ته ٜٔٛسٝات٘ ايجكاؾٚ ١ٝتٛد ٘ٝأؾهاص ٙيف ايٓٗا ١ٜإىل
داْب٘ األفًٚ ،ٞقز عاـ طؿٛيت٘ يف َز ١ٜٓطٓطٓا سٝح ناْت مضٜح ايغٝز
ايبزٚ ،ٟٚسًكات ايقٛؾٚ ١ٝاملتقٛؾ ١سٛهلا غضعت يف َقطؿ ٢ستُٛر
دشٚص ٠تقٛف اَتزت َع٘ ط ٍٛسٝات٘ٚ .نإ ي٘ ؽٝخ فٛيف ظٗض يف ايكضٕ
ايضابع يًٗذض ٖٛٚ ٠ستُز بٔ عبز ادتباص ايٓؿض ،ٟفاسب "املٛاقـ" ٚنتاب
"املداطبات" ٚهلش ٜٔايهتابني أثض نبري يف تهَ ٜٔٛقطؿ ٢ستُٛر ايجكايف"...
ٚبعز صسًت٘ َٔ ايؾوّ إىل اإلميإ ،اطرار اٖتُاَ٘ بايتقٛف ست ٢غضم ؾ،٘ٝ
نُا ٜك:ٍٛ
"ٚغضقت يف ايتقٛف َتابعاً صداٍ ايقٛؾٚ ١ٝطالعِ ايعاصؾني باهللٚ ...نتبت
نتاب" ٞايغض األععِ" ٚأْا يف ٖشا ايبشضٚ ..الؽوّ اآلٕ يف إٔ عً ّٛايتقٛف
اإلعالَ ٖٞ ٞعض عع ِٝتقبّ ؾ ٘ٝمجٝع ادتزاٚ ٍٚجتز ؾ ٘ٝنٌ املعاصف
ٚتهار ته ٕٛأععِ َا أخضدت٘ املهتبات األٚصبَ َٔ ١ٝؤيؿات (ناْت) ٖٝ"ٚذٌ"
16
ٚتهار ته ٕٛنًٗا زتضر صٚاؾز َٔ ٖشا ايبشض ايعع."ِٝ
ٚقز ٚدز َقطؿ ٢ستُٛر مايت٘ يف ايتقٛف ٚاْتٗت صسًت٘ إىل اإلميإ
بٛفٛي٘ إىل َعضؾ ١اهلل سل املعضؾٚ ١أٚرعٗا يف" ايغض األععِ" ٚؾًغؿ ١صسًت٘ إىل ايغض
األععِ تعين ٖذضت٘ ألرب ايزْٝا َٔ أدٌ إٔ ٜغتٛطٔ أرب اآلخض .٠ؾٗ ٛيف أرب اآلخض،٠
ال ٜبشح عٔ ؽٚ ٤ٞإمنا ٜؿين عٔ نٌ ؽٚ ،٤ٞال عتا ٍٚإٔ ميتًو ؽ٦ٝاٚ ،إمنا ٜتدًك
َٔ أ ٟؽ .. ٤ٞإْ٘ أرب َٔ أعضض عٔ ايزْٝاٚ ،أقبٌ عً ٢ايزٚ ،ٜٔتشٚم أمسَ ٢عاْٞ
اذتبٚ ،أعٓ ٢آٜات ادتُاٍٚ ،سا ٍٚإٔ عتكل يف ْؿغ٘ ٖش ٙاملعاْٚ ٞتًو اآلٜات حتكٝكا
ٜتُجٌ يف إقباي٘ عً ٢اهللٚ ،إعضام٘ عُا عٛاٚ ،ٙيف دٗار ٙيف عب ٌٝاهللٚ ،ابتػا ٘٥بٗشا
17
ادتٗار ٚد٘ اهلل تعاىل!!
 ايطب ٚعًِ ايؿًو:
َٚع عً ٛنعب٘ يف األرب ٚايعً ّٛاالدتُاع ١ٝنإ َقطؿ ٢ستُٛر َتنًعاً
بعًِ ايٓذٚ ّٛاألؾالىَٛٚ ،يعا ب٘ أنجض بهجري .نُا أؽضْا إىل ؽز ٠تعًك٘ ب٘.
ٚايش ٟأر ٣إىل ايتؿهري ٚايتأٌَ يف ايهٚ ٕٛاذتٝاٚ ٠املُات مما ْتر عٓ٘ منط
ؾهض ٟدزٜزٜ ،تغِ بايعكًٚ ١ٝايبشح عٔ املعٓ ٢يًشٝاٚ ٠املُات ،نُا إٔ رصاعت٘
يًطب ،أتاست ي٘ َعضؾ ١ايهجري َٔ أعضاص ادتغِ اإلْغاْٚ ،ٞنٝـ ٜعٌَُٚ ،ا
ايش ٟانتؾؿ٘ ايعًِ يف ٖش ٙايكاص ٠املعُٛص ٠يف أعُام نٌ َٓاَٚ ،ا ايشٚ ٟقـ
ايعًِ عادظاً ست ٢اآلٕ َٚا َٖ ٛغتش ٌٝإٔ ظتز ي٘ ايعالز يف  َٔ ّٜٛاألٜاّ ٖٛٚ
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يػظ املٛتٚ .18قز ْتر ْبٛغ٘ يف ايطب ٚايؿًو عٔ بضْازت٘ ايتًؿظ ْٜٞٛايضا٥ع
ادتاَع بني ايعًِ ٚاإلميإ يف سًكات نجري ٠تبًؼ ضت 044 ٛسًك.١
ٖش ٖٞ ٙبعض ايعٛاٌَ ايضٝ٥غ ١ٝاييت أثضت يف ؽدقَ ١ٝقطؿ ٢ستُٛر،
ٚٚدٗت أمناط أؾهاص ٚ ،ٙإٕ ختتًـ ؾرتُٖٓٝ ٠تٗا ٚتتٓٛع أعايٝبٗا ،إال أْ٘ َٔ بقري٠
ايٓاؾش ٠ايرباقٚٚ ١ع ٘ٝايتاّ ست ٢مل ٜزع أل ٟتٝاص أ ٚاجتاَ ٙعني ٜعٌ دامثاً َٔٚ ،ثِ
دعٌ ٜرتاٚح بني أؾهاص نجري ،٠الٜعهـ عًَ ٢شٖب َعني ،بٌ تتػري ٚدْٗ ١عضَ ٙع
نٌ انتؾافٚ ،مل غتنع أل ٟاجتا ٙخال يف سٝات٘  َٔٚثِ يف ؽباب٘ ٚنٗٛيت٘ أفبح
عزٚاً يًٝغاص ٚايُٝني َعاًٚ ،يهٓٓا ْض ٣إٔ ايبعز عٔ ايجكاؾ ١ايز ١ٜٝٓاملغتكا َٔ ٠ايهتاب
ٚايغٓٚ ١ايػً ٛيف ايتؿهري بعض األسٝإ أر ٣إىل امطضابات ؾهضٚ ١ٜسام ٜٚالتٗا
َُٚضاصتٗا غري َض ٠يف سٝات٘.
ٚنإ َقطؿ ٢ستُٛر ٜعٝؿ يف األسالّ ٚاألخٖٛٚ ١ًٝيف طؿٛيت٘ يف املزصع١
االبتزا ١ٝ٥يف طٓطٓا ،نُا ٜقـ سايت٘ ايؾعضٖٛٚ ١ٜيف ٖش ٙاألسالّ.
"عٓزَا ناْت تٓظٍ األَطاص حت ٍٛاذتٛـ إىل بضن ....١ؾهإ األٚالر ٜضؽ ٕٛعً٢
املا ..٤أٜٚتظيك ٕٛعً ٢ايطني بُٓٝا أق ّٛأْا بقٓع طٚاصم َٔ ايٛصم ٚأيعب بٗا ٚأختَ ٌٝت٢
تأت ٞستًُ ١بايعطٛص َٔ اهلٓزٚ ...ال أْغَٓ ٢عض طٚام ايٛصم ٚأْا دايػ يف ساي ١ؽعض....١ٜ
ٚطبعا ٖشا ٜعطٝو اختالف ايظٚاٜا ...ؾأْا أخشت طاٖ َٔ ١ٜٚشا ارتٝاٍ ايش ٟنٓت أدٛب ب٘
19
عامل ايطؿٛي"....١
ٚيف ٖش ٙاذتاي ١ايؾعض ١ٜبزأ احملاٚي ١اإلبزاع ١ٝختضز صٜٚزا صٜٚزا يف راخً٘
ٚاييت تؾٗز تزؾكا يف عٓ٘ ايتاعع عٓزَا ٚقع يف أ ٍٚسب َع بٓت درياْ٘ ،امسٗا "عزي."١ٝ
ٚناْت يف ْؿػ املزصع ١يف قغِ ايبٓاتٚ ،ظُاهلا نإ نٌ َٔ ايظَال ٤عتا ٍٚإٔ
ٜعٗض هلا أْ٘ ؾاصؼٚ ،نإ َقطؿ ٢ستُٛر ٜتؿٛم عً ِٗٝمجٝعاٜٚ ،شنضَقطؿ٢
ستُٛر عبب٘ قا٥ال:
20
"ألْٗا ناْت حتب اذتهاٜات ٚنٓت أخرتع اذتهاٜات َٔ ٚس ٞايًشع"١
ٚبغب َٖٛبت٘ االبزاع ١ٝنإ عته ٞسهاٜات غضٜب ١عٔ سٛصٜات ٚأبطاٍ
ٚؾضعإٚ ،ب٘ ٜؿٛط بإعذابٗاٚ .نإ ٜٗزٜٗا صٚا ١ٜؽعض يؾٛقٚ ،ٞعٓزَا رخٌ يف املضسً١
ايتاي ١ٝبزأ َٛاٖب٘ اإلبزاع ١ٝتتزؾل بأنجض...إىل إٔ ٜقبح ٖش ٙاملضسً ١مبا ٚفـ ب٘
َقطؿ ٢ستُٛر مبضسً ١ايظدٌ ٚايؾعض ٚتأيٝـ ايكقٚ .١س٦ٓٝش نتب أ ٍٚبٝت
ؽعضيف سٝات٘:
21
َاي٘ َٔ فاسب غري ايبها
فضع اذتب ؾؤار ٟؾاؽته٢
ٚاطرار اٖتُاَ٘ بايهتاب ١اإلبزاعَ ١ٝع َن ٞايعُضٜٚ ،تشغٔ أعًٛبٜ٘ ،عذب َٔ
ٜكضأ نتابات٘ٚ ،سات َض ٠أصعٌ إىل أخ ٘ٝخطابا ٜتشزخ ؾ ٘ٝعٔ أٜاّ املقٝـ اييت قناٖا
مبز ١ٜٓبٛصععٝزٚ ،عٓزَا قضأ ٙفزٜل أخ" ٘ٝستُٛر ستُٛر ايقٝار" أسز صتّٛ
22
ايتذٜٛز ،بؾض أخاَ ٙقطؿ ٢ستُٛر بإٔ أخا ٙعٛف ٜه ٕٛي٘ ؽإٔ نبريؾُٝا ٜهتب.
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إْؾاؤ:ٙ
ٚظٗضْبٛغ٘ اإلْؾا ٞ٥أثٓا ٤رصاعت٘ املزصعَ ١ٝض ٠أخض ،٣سٝح ؾاط ظا٥ظ٠
املزصع ١ألسغٔ قق ١بايًػ ١االصتًٝظ ،١ٜؾكز اعتكَ ٢ارت٘ مما سزخ ي٘ يف سٝات٘ ،قق١
صعب َجري ٠يًػاْ .١ٜكزّ ايكق ١ؾُٝا  ًٜٞعً ٢يغاْ٘:
"نٓت يف ٖش ٙاألٜاّ َضٜنا دزا ٚرصد ١سضاصتَٓ ٞدؿنٚ ١مضبات قًيب
معٝؿ١؛ يشيو اعتزعت أعضت ٞايطبٝب ايش ٟنإ مسع٘ معٝؿا ؾًِ ٜغُع مضبات
قًيب؛ ٚظٔ أْين ؾاصقت اذتٝا ٠ؾتٛد٘ إىل األعض ٠بٛد٘ ؽاسب ٜتقبب َٓ٘ ايعضم ،قا٥الً:
"ايبكا ٤هلل ،يكز َات ٖشا ايٛيز املغهني" ؾُا نإ َٔ أَ ٞإال إٔ صقعت بايقٛتٚ ،سظٕ
مجٝع أؾضار ايعا ١ً٥عً ٢ؾضاقٚ ،ٞنؿٓٚٚ ْٞٛمع ْٞٛيف ايٓعؿ؛ ٚيهين اعتعزت ٚعٞٝ
بعز ٚقت ققري ٚؾتشت عٝين ألدز ْؿغ ٞيف ظًُ ١راَغًَٚ ١جُا بايهؿٔ؛ ؾؾعضت
بايضعب ايؾزٜز ملا أْا ؾٚ ،٘ٝثاصت يف سٖين أعَ ١ً٦تعزرٚ ،٠نإ بٗٓٝا :أ ٜٔأْا؟ ٚنٝـ
عأخضز َٔ ٖشا ايٓعؿ؟ ٚعٓزَا اعتعارتين األعض ٠ناْت ؾضس ١بال ٚفـٚ ،صمبا نإ
ٖشا اذتارخ راعٝا ألٕ ٜطًكٛا عً ٞيكب املُغٛؼ أٚاملًبٛؼٚ ،عٌٗ ي ٞيكب املؾضزتٞ
23
ؾُٝابعز"
ناْت ايكقَ ١جري ٠يؿن ٍٛاألعاتشٚ ،٠قز ٚمع عٓٛاْ٘ بـ "معـ مسع
ايطبٝب تغبب يف تهؿٝين" ٚايكق ١تزٍ عً ٢طبٝعت٘ اإلبزاع ،١ٝسٝح َارَ ٠نُْٗٛا
َغتكا َٔ ٠سارخ سكٝك ٞعتزخ يف سٝات٘.
ثِ نتب أْ ٍٚتاد٘ ايكقق ٞيف زتً" ١ايضعاي "١عٓ ١عاّ ٚ ،3809اييت أثاصت
غنب أَ٘ عً .٘ٝإْٗا غنبت يطضٜك ١سٝات٘ تًو بني تضرر ٙعً ٢األؾضاح بايغٝز ٠طٜٓب،
24
ٚايهتاب ١يف ايقشـٚ ،نٝـ ٜٛؾل بني ايعٌُ يف ايقشاؾٚ ١ايزصاع ١بهً ١ٝايطب.
ٚعٓزَا اطرار ايٓكاـ ٚستاٚالت إٜكاؾ٘ عٔ ايهتاب َٔ ١قبٌ األعض ،٠غارص املٓظٍ،
ٚاْكطعت رصاعت٘ يٝغتكٌ اقتقارٜآٖ َٔٚ ،اٜ ،زخٌ يف ؾٔ ايهتاب ١بؾهٌ ٚظٝؿ ،ٞسٝح
بزأ ٜعٌُ يف دضٜز" ٠ايٓزا "٤عًَ ٢ضتب ؽٗضٜ ٟبًؼ ضت 37 ٛدٓٗٝا .إال أْ٘ َاطاٍ ٜعٌُ
َع ناٌَ ايؾٓا ٟٚيف ادتضٜز ٠املغا ،١ٝ٥ثِ َع أعض ٠زتً ١ايتشضٜض يف بزا ١ٜإْؾاٗ٥ا
عٓ َٔ 3897 ١املٝالرٚ 25،بعز َا ختضز َٔ نً ١ٝايطب عاّ  ّ3891أفٝب باألَضاض
ايقزص ١ٜست ٢عاّ  ّ3894ثِ تؿضؽ يًهتاب ،١إال أْ٘ ٚافٌ مماصعت٘ ايهتابٚ ١ٝعًُ٘ يف
ايقشـ ٚادتضا٥ز ٚاجملالتٚ ،قز فزصت زتُٛعت٘ ايكقق ١ٝاألٚىل "أنٌ عٝؿ" يف
ٚ ،ّ3809تبع٘ نتاب٘ "اهلل ٚاإلْغإ" عاّ ٚ ،ّ3899ايش ٟأثاص مذ ١نبريٚٚ ،٠اد٘
26
ْكزا السعا َٔ قبٌ بعض ايٓاقز ،ٜٔست ٢اتِٗ باإلذتارٚ ،اْتٗ ٢ساي٘ إىل املقارص.٠
ٚقز عاعزت ثكاؾت٘ يف زتاٍ ايطب ٚايٓذٚ ّٛاألؾالى يف بضاعت٘ ايعًُ١ٝ
ٚايهتابٚ ،١ٝاعتطاع إٔ غتضز َٔ راخً٘ ؾٓإ ي٘ باع ط ٌٜٛيف اإلبزاع يف زتاالت ؽت.٢
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ٖهشا أفبح ناتبا ي٘ فٛيٚ ١دٛيٚ ،١يف قً َٔ ٌٝايٛقت طاصت سٚصت٘ٚ ،ساع فٝت٘،
ٚأفبح ايٓاؼ يف ؾ٦ات؛ ؾ ١٦تؤٜزٚ ٙتٛاطصٚ ،ٙؾ ١٦تٓكز عًْ ٘ٝكزا السعا ٚجتضر َٔ ٙنٌ
إسغإٚ ،ؾ ١٦تكـ َٓ٘ َٛقـ سشص ٚاستٝاطٚ ،عزٍ؛ تكبٌ صأ ٜ٘ؾُٝا الغتطٚ ٞالٜتعجض،
ٚتضؾض ؾُٝا عتٝز عٔ دار ٠ايقٛابٚ ،ايش ٟنإ رٜزْ٘ ْؿغ٘ َٔ ،صؾض ايؾو
َٚعاٖضٚ ٙب٘ ٚفٛي٘ إىل اإلميإ.
تضى َقطؿ ٢ستُٛر أعُاال نتاب ١ٝمدُٚ ،١ميهٔ اإلؽاص ٠إىل َضاسٌ
نتابات٘ باإلظتاط ستْ ٢عجض عً ٢تٓٛع َٛامٝع نتبٗا َٚكاالتٗاٚ ،اختالف أؾهاصٖا
ٚأعبابٗا.
ترتاٚح املضسً ١األٚىل يهاتبات٘ يف َا بني  ٖٞٚ ،ّ3899 ٚ 3890متجٌ املضسً١
املار ١ٜايعًُاْ ،١ٝقزّ ؾٗٝا نتب٘ األٚىل َٔ "اهلل ٚاإلْغإ" ٚزتُٛع ١ققك "أنٌ
عٝؿ" .نإ ٜقٛصَقطؿ ٢ستُٛر يف ٖش ٙايهتب أٚماع اجملتُع َٔ َٓعٛص ٚاقع،ٞ
ٜٚكـ َٛقـ ؽو َٓٚاقؾ ١جتا ٙاملغًُات ايز َٔٚ .١ٜٝٓثِ اتِٗ باإلذتار ٚسٛنِ عً٢
نتاب٘ "اهلل ٚاإلْغإ" باملقارص ٠عاّ .ّ3890
ٚاملضسً ١ايجاْ ١ٝتته َٔ ٕٛايؾو يف ايؾو ٖٞٚ ،ؾرتَ ٠ا بني ،ّ3893ٚ3898
سٝح اتنح ي٘ بعز عح ٚتؿهري بإٔ ايؿهضايعًُ ٞاملارٜ ٟعذظعٔ تكز ِٜتؿغريَكٓع
يًشٝاٚ ٠املٛت ٚاإلْغإ ٚايتاصٜخ ٚاعتػضم يف ٖش ٙاملضسًٜ ١بشح عٔ سٌ ٖش ٙايعنً١
ايؿهضٜٚ ١ٜكزّ أؾهاصٚ ٙخٛاطضْٚ ٙتا٥ر عج٘ يف ايهتب ٚاملكاالت اييت أخضدٗا يف ٖشٙ
املضسً َٔٚ ،١أُٖٗا "يػظ املٛت" " ٚيػظ اذتٝاٚ "٠صٚا" ١ٜاملغتشٚ ....."ٌٝظٌ ايؾو ٜطاصرٙ
ست ٢قضص ايبشح يف ايطبٝع.١
ٖٓ َٔٚا تبزأ املضسً ١ايجايج َٔ ١نتابات٘ َٓش عاّ  َٔ3897املٝالرٚ ،بزأ
عتا ٍٚاعتهؾاف اذتكٝك ١يف ايػابات؛ ؾكز عاؾض إىل غابات دٓٛب عٛرإ ٚنٝٓٝا،
ٚأٚغٓزاٚ ،تٓظاْٝاٚ ،عاـ ؽٗضٖٓ ٜٔاى ،ثِ اصحتٌ إىل قًب ايقشضا ٤ايهرب ٣يف ٚاس١
غضاَػ يٝعٝؿ ٖٓاى ؽٗضا َع ايضداٍ املٓتُني يف قب ١ًٝايطٛاصم ٚأخضز يف ٖش ٙاملض٠
ثالث ١نتب؛ "ايػابَ"ٚ "١ػاَض ٠يف ايقشضا"ٚ "٤سهاٜات َغاؾض" ٚنتب األخري إثض
صدٛع٘ َٔ أٚصٚبا.
ثِ تعكبت املضسً ١ايضابع َٔ ١سٝات٘ ايهتابٚ ،١ٝاييت متجٌ االْتكاٍ َٔ ايعًِ إىل
َاٚصا ٤ايعًِٚ ،أخضز يْٛا دزٜزا َٔ ايهتب  ٖٛٚأرب ايضٚا ١ٜايعًُ َٔ ١ٝخالٍ صٚاٜات٘"
ايعٓهبٛت" "ٚارتضٚز َٔ ايتابٛت" ٚصدٌ حتت ايقؿضٚ ،قزساطت ايضٚا ١ٜاألخري ٠عً٢
دا٥ظ ٠ايزٚي ١عاّ ٚ ّ3824نتاب٘ "اْٝؾتني ٚايٓب "١ٝأٜنا َٔ سقٖ ١ًٝش ٙاملضسً.١
ٚبعز سيو رخٌ يف املضسً ١ارتاَغ ٖٞٚ ،١املضسً ١األرب ١ٝايبشتٚ ،١قزّ ؾٗٝا
َععِ أعُاي٘ ايزصاَ ،١ٝعً ٢عب ٌٝاملجاٍ"َغضس ١ٝايظيظاٍ" َٚغضس ١ٝاإلْغإ ٚايعٌ"
َٚغضس" ١ٝاإلعهٓزصاألنرب" ٚزتُٛعات قققَ ١ٝجال " صا٥ش ١ايزّ" " ٚؽً ١األْػ"
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ٚصٚاٜات ادتُاعَٗٓ ١ٝا "األؾٚ ،"ٕٛٝإىل َا سيو َٔ نتابات٘ يف زتاٍ األرب ٚايؿهض
ٚايجكاؾٚ ١ايغٝاع.١

خامت:١
ٖشَ ٙؿهضَٛ ٠دظ ٠عٔ َقطؿ ٢ستُٛرٚ ،يف ٖش ٙايقؿشات اييت تكتقض عً٢
بنع فؿشات ال ميهٔ إساط ١سٝات٘ ايهاًَٚ ١األرب ي٘ بأمت٘ غري أْٓا قُٓا ببز ٤املكاي١
َٔ ًَدك َا ٜعطَ ٞؾٗزا شتتقضا سَ ٍٛقطؿ ٢ستُٛر ثِ سنضْا ْؾأت٘ ٚتايٝا
قُٓا بشنض بعض االجتاٖات ٚايتٝاصات ٚايعٛاٌَ املُٗ.١
ٚال ؽو يف إٔ نتابات َقطؿ ٢ستُٛر هلا أثض نبري يف األرب ايعضبٞ
اذتزٜحٚ ،ايؿهض ٠ارتاف ١ب٘ اييت ٚؾضٖا يٓا َقطؿ ٢ستُٛر َٔ خالٍ صٚاٜات٘
ٚققق٘ ايكقري ٠ؾٗ ٞجتشب أْعاصْا إىل اجملتُع ايعضب ٞعً ٢عب ٌٝايعُٚ ّٛاجملتُع
املقض ٟعًٚ ٢د٘ ارتقٛل.

اذتٛاؽ:ٞ
 -1اذتًك ١ايجاْ :١ٝايٛف ٍٛإىل ايٝكني عتتاز إىل دج ١بـ 94قضـ :مجع٘ محز.ٟ
 -2سهاٜيت َع ايؿًوَ ،قطؿ ٢ستُٛرْ .كالً عٔ َٛقع مجعَ ١ٝقطؿ ٢ستُٛر َٔ ايضابط ايتاي:ٞ
http:// dmodtafa mahmaud.blogspot,in/2010/blog-post_13.html.
 -3اذتًك ١ايجاْ :١ٝايٛف ٍٛإىل ايٝكني عتتاز إىل دج ١بـ 94قضـ .مجع٘ محز.ٟ
 -4عريت٘ ايشات ١ٝبكًَُ٘ٓ .ؾٛص عً ٢ايضابط ايتاي:ٞ
http://www.Hrdiscussion.com/hr7249.html#sthash-Br0FVopN.dpuf
ْ -5ؿػ املقزص.
 -6أنٌ عٝؿَ :قطؿ ٢ستُٛر (َع َكزَ ١دالٍ ايعؾض ،)ٟل.08
َ -7قطؿ ٢ستُٛر َؿهضاً إعالَٝاًَ ،اَ ٕٛغضٜب ،ل.34
 -8االؽرتان ١ٝايعضبَٚ ١ٝهاْٗا يف ايٓعِ االقتقار ،١ٜر .مجاٍ ايز ٜٔستُز ععٝز ،ل .09
و تبزأ َٔ فضفاص (َٔ َشنضات٘) ،مجعٗا ر.محز ،ٟصادع يإلطالع عً٢
 -9اذتًك ١األٚىل  :صسً ١ايؾ ّ
اذتًك ١ايهاًَ:١
http:// manaraq.mamq.com/t 2655-topic# ixzz3e6RVcJH2
ْ -10ؿػ املقزص
-11صسًيت َٔ ايؾوّ إىل اإلميإ َ :قطؿ ٢ستُٛر.
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 -12إْ٘ َقطؿ ٢ستُٛر (َكاٍ) ،اْتقاص عًُٝإَ -قطؿ ٢عًُٝإ .زتً ١ايؾباب ،عزر ،790بتاصٜخ
ٚ .ّ7449/33/3فشٝؿت٘ ادتظٜض ٠ايجكاؾ/0،١ٝصدب ،3078عزر َٜٛ ،790االثٓني عًَٛ ٢قعٗا
ايضمس.ٞ
 -13بٓٛع َبهضَ ،كاٍ َٓؾٛص عً ٢ايضابط ايتاي:ٞ
www.tamecom1. mareyu/t 15811.html
َ-14قطؿ ٢ستُٛر ؽاٖز عً ٢عقض ،ٙدالٍ ايعؾض ،ٟل .34
َ -15قطؿ ٢ستُٛر َؿهضاً إعالَٝاًَ :اَ ٕٛغضٜب ،ل.19
َ -16قطؿ ٢ستُٛر َؿهضاً إعالَٝاًَ :اَ ٕٛغضٜب ،ل .90-91
َ -17قطؿ ٢ستُٛر ؽاٖز عً ٢عقض ، ٙدالٍ ايعؾض ،ٟل .143
َ-18قطؿ ٢ستُٛر َؿهضاً إعالَٝاًَ :اَ ٕٛغضٜب ،ل .09
َ -19قطؿ ٢ستُٛر َؿهض إعالََ :ٞاَ ٕٛغضٜب ،ل 99-92
ْ -20ؿػ املقزص ،ل 99
ْ -21ؿػ املقزص ،ل 99
 -22اذتًك ١ايجايج : ١عٓزَا نؿٓٚٚ ْٞٛمع ْٞٛيف ايٓعؿ سٝا(َٔ َشنضات َقطؿ ٢ستُٛر)،
مجعٗا ر .محز ٟصابع يالطالع عً ٢اذتًك ١ايهاًَ ١إىل ايضابط ايتاي:ٞ
Http://mamq.com/t2657-topic#ixzz3e6UXsnM6
ْ -23ؿػ املقزص.
َ -24قطؿ ٢ستُٛر َؿهضا إعالَٝا َ:اَ ٕٛغضٜب،ل 93
ْ -25ؿػ املقزص ل 93
ْ -26ؿػ املقزص

املضادع ٚاملقارص:
 اذتًك ١ايجاْ :١ٝايٛف ٍٛإىل ايٝكني عتتاز إىل دج ١بـ 94قضـ :مجع٘ محز.ٟ



سهاٜيت َع ايؿًوَ ،قطؿ ٢ستُٛرْ .كالً عٔ َٛقع مجعَ ١ٝقطؿ ٢ستُٛر َٔ ايضابط
ايتاي:ٞ
http:// dmodtafa mahmaud.blogspot,in/2010/blog-post_13.html.
عريت٘ ايشات ١ٝبكًَُ٘ٓ .ؾٛص عً ٢ايضابط ايتاي:ٞ
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http://www.Hrdiscussion.com/hr7249.html#sthashBr0FVopN.dpuf


أنٌ عٝؿَ :قطؿ ٢ستُٛر (َع َكزَ ١دالٍ ايعؾض ،)ٟل.08



َقطؿ ٢ستُٛر َؿهضاً إعالَٝاًَ ،اَ ٕٛغضٜب ،ل.34



االؽرتان ١ٝايعضبَٚ ١ٝهاْٗا يف ايٓعِ االقتقار ،١ٜر .مجاٍ ايز ٜٔستُز ععٝز ،ل .09

و تبزأ َٔ فضفاص (َٔ َشنضات٘) ،مجعٗا ر.محز ،ٟصادع
 اذتًك ١األٚىل  :صسً ١ايؾ ّ
يإلطالع عً ٢اذتًك ١ايهاًَ:١
http:// manaraq.mamq.com/t 2655-topic# ixzz3e6RVcJH2



صسًيت َٔ ايؾوّ إىل اإلميإ َ :قطؿ ٢ستُٛر.
إْ٘ َقطؿ ٢ستُٛر (َكاٍ) ،اْتقاص عًُٝإَ -قطؿ ٢عًُٝإ .زتً ١ايؾباب ،عزر
،790بتاصٜخ ٚ .ّ7449/33/3فشٝؿت٘ ادتظٜض ٠ايجكاؾ/0،١ٝصدب ،3078عزر ،790
َٜٛاالثٓني عًَٛ ٢قعٗا ايضمس.ٞ
بٓٛع َبهضَ ،كاٍ َٓؾٛص عً ٢ايضابط ايتاي:ٞ
www.tamecom1. mareyu/t 15811.html



َقطؿ ٢ستُٛر ؽاٖز عً ٢عقض ،ٙدالٍ ايعؾض ،ٟل .34



َقطؿ ٢ستُٛر َؿهضاً إعالَٝاًَ :اَ ٕٛغضٜب ،ل .90-91



 اذتًك ١ايجايج : ١عٓزَا نؿٓٚٚ ْٞٛمع ْٞٛيف ايٓعؿ سٝا(َٔ َشنضات َقطؿ ٢ستُٛر)،
مجعٗا ر .محز ٟصابع يإلطالع عً ٢اذتًك ١ايهاًَ ١إىل ايضابط ايتاي:ٞ
Http://mamq.com/t2657-topic#ixzz3e6UXsnM6
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إضٗاَات صدٜل سطٔ خإ يف ايًػ ١ايعسب١ٝ

إضٗاَات ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ يف ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا
ستُد أمحد عبداهلل



ahmadjnu1@gmail.com

ًَدط:
تٓؿظ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ ايكٓٛد ٞيف ٚضط ايكسٕ ايجاْ ٞعػس يًٗذس٠
اير ٟاْطؿأ ؾ ٘ٝضساز املػٚ ٍٛأغسم ؾ ٘ٝضساز اإلْهًٝص بهٌ ٖٚ ١ُٓٝضٝطس ٠ؾسّقت
ٚسد ٠املطًُني ٚغتّتت ًَّتِٗ ٚتسنتِْٗ يف ظًُٚ ١دٌٗ ٚنؿس ٚغسى ٚبدع.١
ٚدعًتٗا تتدر ايطكٛع ٚايعادات غرياإلضالَٚ .١ٝسجتٗا عً ٢االعتٓام بايعبٛدٚ ١ٜايرٍ
ٚاملٗاْْٚ .١تٝذ ١يريو تعكّدت َطا ٌ٥األَٚ ١حتّٛيت إىل أخس ٣ؾكٗ ١ٝخالؾ .١ٝؾػدّ
صدٜل سطٔ خإ َ٦صز ٙملكاَٚتٗا بٛاضط ١تأيٝـ ايهتب ٚإْػا ٤املدازع ٚاملهتبات
ٚايدعٚ ٠ٛاإلزغاد إىل ايد ٜٔاذتٓٝؿ.ٞ

ايهًُات املؿتاس:١ٝ
ايكسإٓ ٚايطٓٚ ١ايؿك٘ ٚايطريٚ ٠األدب ٚايطٝاضٚ ١ايتازٜخ ٚاملدطٛطٚ ١املدازع
ٚاملهتبات ٚايتٛشٜع ٚادتٛا٥ص.

َكدَ:١
تعًِ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ ٚتجكـ ٚتؿك٘ ٚصتح بػصاز ٠عًُ٘ ٚضع ١اطالع٘
ٚذنا ٤ؾؤادٚ ٙضسع ١قًُ٘ يف إٔ خيسز َٔ ادتٌٗ ٚايؿكس ٚاالضتعُاز ؾكد تٛد٘ ضتٛ
تضٓٝـ ٚتأيٝـ ايهتب اإلضالَٚ ١ٝايعسبٚ ١ٝاألدبٚ ١ٝايؿٓ ١ٝادتً ١ًٝاييت ٜبًؼ عددٖا
َا٥تني ٚاثٓني ٚعػس ٜٔنتابا تكسٜبا يف يػات ثالخ؛يف ايعسب ١ٝضتٚ ١مخط ٕٛنتابا
تكسٜبامبا ؾٗٝا مخط ١نتب ٚشتطٛطتإ تتعًل باألدب ايعسبٚ ٞايبك ١ٝايباق ١ٝيف
ايؿازضٚ ١ٝاألزد.١ٜٚ
أيّـ يف ايتؿطري ٚاذتدٜح ٚايؿك٘ ٚاألصٚ ٍٛايتازٜخ ٚايطٓٚ ١ايعكا٥د َٚكازْ١
األدٜإ ٚايطري ٠ايٓبٚ ١ٜٛأمسا ٤ايسداٍ ٚغريٖا َا حيتٌ ايضدازَ ٠جٌ "أظد ايعً"ّٛ
اير ٟجيُع ايعًٚ ّٛايؿٓ ٕٛايكٚ ١ُٝايرخا٥س ايؿهس ١ٜاملُتاشٚ ٠أقٛاٍ ايعًُاٚ ٤ايؿغال٤
ايكداَ ٢ادتدد املؿٝد ٠املُتع ١املتٓٛع ١بايتشًٚ ٌٝاملٓاقػ.١
نإ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ يف أسطٔ اذتاٍ ٚايسخاَ ٤ػتػال بايعًِ
 باسح يف ايدنتٛزاَ ،ٙسنص ايدزاضات ايعسبٚ ١ٝاإلؾسٜك ،١ٝداَع ١دٛاٖسالٍ ْٗس ْٛٝ ،ٚدهل ،ٞاهلٓد.
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ٚاملطايعَ ١هبا عً ٢ايتأيٝـ ٚايتضٓٝـ داَعا بني ايسٜاضتني ايعًُٚ ١ٝايعًَُٛ ١ٝيعا
بايهتابٜ ١هتب مثإ صؿشات َٜٝٛا عً ٢األقٌ ست ٢يف شَإ استالي٘ َٓضب اذته١َٛ
ٚنإ ٜك:ٍٛ
1
"إْ٘ ٜػعس باملسض يف  ّٜٛالٜك ّٛؾ ٘ٝباملطايع ١أ ٚبايتشسٜس" .
"ٚقد ناْت أْاًَ٘ تتشسى نأْٗا َػػٛي ١بايهتاب ١عٓد َا اغتد ب٘ املسض ٚأعٝاٙ
ايعالز".2
بدأ ايٓٛاب ٜؤيـ ايهتب َٓر بدا ١ٜتعً ُ٘ٝؾكد سسّز بعض ايهتب ٚاذتٛاغ ٞبٝدٙ
ٚتسدِ "ٜٓتبٗات" البٔ سذس امله"ٚ ٞسبٌ املتني" "ٚاألزبعني يف أص ٍٛايد "ٜٔيإلَاّ
.3
ايػصاي ٞإىل األزد ١ٜٚبٝدٚ ٙسسّز غسسا شتتضسا يـ"شتتضس املٝصإ" يف ايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚمحٌ ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ عًْ ٢ؿكات٘ َؤيؿات عسبْ ١َُٗ ١ٝادزَٔ ٠
أطساف بالد اذتذاش ٚايٚ ُٔٝايبضسٚ ٠غريٖاٚ .قضد اذتر عاّ ٖ5885ـ ؾٓطخ ٚاغرت٣
عددا َٔ ايهتب يف ايؿٓ ٕٛاملدتًؿٚ .١نإ ٜكغَ ٢ععِ أٚقات٘ يف ايبشح عٔ نتب
اذتدٜحْٚ .تٝذ ١يريو أصبشت َهتبت٘ غٓ ١ٝبايٓٛادز املتٓٛع ١اييت تتعًل بايكسإٓ
ٚايطٓٚ ١ايتازٜخ ٚايطري ٚاألصٚ ٍٛايؿٓ ٕٛاألدبٚ ١ٝايتضٛف ٚغريٖا قًُا ٜتؿل َجًٗا
ألسد َٔ ايعًُاٚ .4٤ؾسّؽ ايٓٛاب بعض ايعًُا ٤يٝدزّضٛا ٜٚؤيّؿٛا ست ٢خازز بٗٛباٍ َِٗٓٚ
أبٛاملهازّ ستُد عً ٞاملَٚ ِّٟٛستُد ضعٝد ايبٓازضٚ ٞستُد بٔ أمحد ايطْٛه.ٞ
قاّ صدٜل سطٔ خإ بطباع ١عدد نبري َٔ ايهتب اييت أيؿٗا ٖٚ ٛاييت أيؿٗا
ايطًـ أٜغا َٔ ايعسب ناْٛا أّ َٔ ايعذِٚ .أعطَ ٢طابع اهلٓد َٚضس ٚبريٚت أَٛاال
طا ١ً٥يريوٚ .مما قاّ بطباعتٗا "ؾتح ايباز "ٟالبٔ سذس يف بٛالم مبضس "ٚتؿطري ابٔ
نجري" َع نتاب٘ "ؾتح ايبٝإ" ٚنًّؿ٘ عػس ٜٔأيـ زٚب ٌْٝ"ٚ ١ٝاألٚطاز" يًػٛناْٞ
أٜغا مبضس ٚنًّؿ٘ مخطٚ ١عػس ٜٔأيـ زٚبٚ.١ٝنإ ٜٛشع ٖر ٙايهتب زتاْا بني أٌٖ
ايعًِ ٚاملهتبات ايعاَٚ ١ي٘ ٚنال ٤يف اهلٓد ٚيف خازدٗا باذتسَني ٚتسنٝا َٚضس
ٚايٚ ُٔٝاملػسب ايعسبٝألدٌ ايتٛشٜع ؾاْتؿع بٗا ايعًُا ٤يف ايعامل نً٘.
ٚقاّ ايٓٛاب بإصالح املكسزات ايتعً ١ُٝٝيف املدازع يه ٞته ٕٛداَع ١يًسٚح
اإلضالَٚ ٞايسٚح ايعضسٚ .ٟمل ٜكتضس عً ٢ؾتح املدازع ايػسع ١ٝبٌ ؾتح املدازع
ايعضسٚ ١ٜأخس ٣صٓاعٚ ١ٝأٚدب تدزٜظ َاد ٠ايد ٜٔيف نًٗا ٚدعٌ ايتعً ِٝزتاْا يف
نًٗاٚ .املدازع اييت ناْت ٜعتين بٗا ٖ:ٞ
َ .5دزض٘ بًكٝطَ .8 ٘ٝدزض٘ ضًُٝاَْ .3 ٘ٝدزض٘ دٗاْػريَ .4 ٟدزض٘
صٓعت ٚسسؾت َ .5دزض٘ بسْظ آف ًٜٚص َ .6دزض٘ صدٜكٞ
أضظ ايٓٛاب صدٜل سطٔ املدزض ١األخري ٠اييت مسّاٖا عً ٢امس٘ "َدزض٘
صدٜكٚ ."ٞنإ ْٖ ٛؿط٘ ٜساقبٗا ٜٚتشٌُ ْؿكاتٗا ًٜٚك ٞدزٚضا ؾٗٝاٚ .نإ عدد
ايطالب ؾٗٝا َا٥تني تكسٜباٚ .5مل ٜتدر ايدٚ ٜٔض ١ًٝيًُعاش قطٚ .6نٝـ؟ ٚقد زؾض
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قب ٍٛأ ١ٜتسنَ َٔ ١رياخ أب َٔ ٘ٝايٓكٛد ٚايعكازات عً ٢عداَت٘ شٖدا ٚتٛزعا بعد إٔ
حت ٍٛإىل َرٖب أٌٖ ايطٓ.7١
ٚأعًٔ ايٓٛاب صدٜل سطٔ بعكد َٓاؾطات عًَُٗٓ ١ٝا سؿغ اذتدٜح .ؾهإ َٔ
حيؿغ صشٝح ايبدازٜ ٟأخر أيـ زٚب َٔٚ ١ٝحيؿغ بًٛؽ املساّ ٜأخر َا ١٥زٚب ١ٝإال
أْ٘ تٛيف بعد اإلعالٕ خبُط ١عػس َٜٛا.8
ٚبطبب ذيو زسٌ طًب ١ايعًِ َٔ أضتا ٤اهلٓد  َٔٚخازدٗا إىل بٗٛباٍ اييت
اشدٖست ٚصازت نعب ١يًعًِ آْراى ؾاضتؿادٚا سل االضتؿاد ٠ثِ اْتػسٚا ْٚػسٚا ايعًِ
ٚايعٌُ بايطٓ.١
ٚال غو يف إٔ ايٓٛاب صدٜل سطٔ نإ َٔ ايعًُا ٤األؾاعٌ ؾكد دزع ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝآدابٗا ٚأتكٓٗا ٚثسّاٖا خبدَات٘ ادتً ١ًٝايًػٚ ١ٜٛاألدب ١ٝبايتأيٝـ ٚايرتمج ١يف
ايًػات ايعسبٚ ١ٝايؿازضٚ ١ٝاألزدٚ .١ٜٚأضِٗ يف نٌ باب َٔ ايعًِ ٚايؿٔٚ .بسع ٚؾام
َعاصس ٜ٘بهجسَ ٠ؤيؿات٘ٚ .يف ايططٛز ايتاي ١ٝبعض َا أيؿٗا يف ايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚعٔ
ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا:
أَا َا أيـ يف ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 إْػا ٤عسبٞ ايبًػ ١يف أص ٍٛايًػ١ تهش ٌٝايع ٕٛٝبتعازٜـ ايعًٚ ّٛايؿٕٓٛ ايعًِ ارتؿام َٔ عًِ االغتكام ترٖٝب غسح تٗرٜب زبٝع األدب ايطشاب املسن ّٛيف بٝإ أْٛاع ايعًٚ ّٛايؿٕٓٛ غضٔ ايبإ املٛزم مبشطٓات ايبٝإ يـ ايكُاط عً ٢بعض َا اضتعًُ٘ ايعاَ َٔ ١املعسب ٚاملٛيد ٚايدخٚ ٌٝاألغالط ايٛغ ٞاملسق ّٛيف بٝإ أسٛاٍ ايعً ّٛاملٓػٛز َٓٗا ٚاملٓعّٛ تضسٜـ ايسٜاح تسمجَ ١ساح األزٚاح (يف ايضسف) صاؾ ٘ٝغسح ناؾ( ٘ٝيف ايضسف) املٌٓٗ ايعرب ايضايف غسح َٓٗر ايبٝإ ايػايف ْػ ٠ٛايطهسإ َٔ صٗبا ٤ترناز ايػصالٕٚأَا َا أيـ يف ايتازٜخ ٚايطري ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 أظد ايعً ّٛأ ٚدا٥س ٠املعازف اإلضالَ( ١ٝيف ثالخ زتًدات) ايتاز املهًٌ َٔ دٛاٖس َآثس ايطساش اآلخس ٚاألٍٚ زٜاض ادتٓ ١يف تسادِ أٌٖ ايطٓ١ اذتط ١يف ذنس ايضشاح ايطت١ خب ١ٝاألنٛإ يف اؾرتام األَِ عً ٢املراٖب ٚاألدٜإDirasat Arabia
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 زسً ١ايضدٜل إىل ايبٝت ايعتٝل َساتع ايػصالٕ يف ترناز أدبا ٤ايصَإٚأَا َا أيـ يف عًِ ايتؿطري ٚاذتدٜح ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 ؾتح ايبٝإ يف َكاصد ايكسإٓ ايطساز ايٖٛاز يف غسح شتتضس صشٝح َطًِ ابٔ اذتذاز ؾتح ايعالّ بػسح بًٛؽ املساّ ايسٚض ايبطاّ َٔ تسمج ١بًٛؽ املساّ أزبع ٕٛسدٜجا َتٛاتس٠ ْصٍ األبساز بايعًِ املأثٛز َٔ األدعٚ ١ٝاألذناز سغسات ايتذًْ َٔ ٞؿشات ايتذًٚ ٞايتدًٞ َجري ضانٔ ايػساّ إىل زٚعات داز ايطالّ ٜكع ١أٚىل االعتباز ؾُٝا ٚزد َٔ ذنس ايٓاز ٚأٌٖ ايٓاز ايد ٜٔارتايط (يف زتًد)ٜٔ ايسمح ١املٗدا ٠إىل َٔ ٜسٜد شٜاد ٠ايعًِ عً ٢أسادٜح املػها٠ اذتسش املهٓ َٔ ٕٛيؿغ املعض ّٛاملإَٔٛٚأَا َا أيـ يف ؾك٘ ايطٓ ١ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 ْ ٌٝاألَاْ ٞبػسح شتتضس ايػٛناْٞ ذخس احملت َٔ ٢آداب املؿيت ظؿس ايالد ٞمبا جيب يف ايكغا ٤عً ٢ايكاعٞٚأَا َا أيـ يف ايعكا٥د ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 االْتكاد ايسدٝح يف غسح االعتكاد ايضشٝح قطـ ايجُس يف بٝإ عكٝد ٠أٌٖ األثس قضد ايطب ٌٝإىل ذّ ايهالّ ٚايتأٌٜٚ ادتٛا٥ص ٚايضالت َٔ مجٝع األضاَٚ ٞايضؿات اإلذاع ١ملا نإ َٚا ٜه ٕٛبني ٜد ٟايطاع١ سض ٍٛاملأَ َٔ ٍٛعًِ األصٍٛ تسمج ١غسع ١اإلضالّ بػت ١ايسا٥د يف غسح ايعكا٥د سذر ايهساَ ١يف آثاز ايكٝاَ١ املكاي ١ايؿضٝش ١يف ايٛصٚ ١ٝايٓضٝش١ٚأَا َا أيـ يف ايتضٛف ٚايطًٛى ؾبعغٗا نُا :ًٜٞ
 قطع األٚصاٍ تسمج ١قضس اآلَايٞٚأَا َا أيـ يف ايتكًٝد ٚاالدتٗاد ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 االقًٝد ألدي ١االدتٗاد ٚايتكًٝدDirasat Arabia
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 ايطسٜل املجً ٢يف اإلزغاد إىل تسى ايتكًٝد ٚاتباع َا ٖ ٛاألٚىل ادتٓ ١يف األض ٠ٛاذتطٓ ١بايطٓ١ٚأَا َا أيـ يف املٓاقب ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 ايهًُ ١ايعٓرب ١ٜيف َدح خري ايرب١ٜ املٛعع ١اذتطٓ ١مبا خيطب يف غٗٛز ايطٓ١ٚأَا َا أيـ يف ايطٝاض ١ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 إنً ٌٝايهساَ ١يف تبٝإ َكاصد اإلَاَ١ ايعرب ٠مبا دا ٤يف ايػصٚ ٚايػٗادٚ ٠اهلذس٠ٚأَا َا أيـ يف األخالم ؾٗ ٞنُا :ًٜٞ
 ختسٜر ايٛصاٜا َٔ خباٜا ايصٚاٜا سطٔ األض ٠ٛمما ثبت َٔ اهلل ٚزضٛي٘ يف ايٓط٠ٖٛرا ٚقد أؾسد ايعالَ ١بايهتاب ١عٔ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗا ؾذا ٤بـ"ايبًػ ١يف أصٍٛ
ايًػ َٔ ٖٛٚ ."١أِٖ ايهتب يف عًِ ايًػ َٔٚ ١أْؿعٗا ٚأْؿطٗا ٚأبدعٗا .ؾاملكدَ ١يف ٚصـ
ايًػٚ ١تعسٜؿٗا ٚبعض َبادئ ٖرا ايعًِٚ .ايباب األ ٍٚيف عً ّٛايًػَٚ ١ا ٜتعًل بٗا
ٜٓٚشضس يف مخطني َطأيٚ .١ايباب ايجاْ ٞيف ذنس ايهتب املؤيؿ ١يف عً ّٛايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚايؿازضٚ ١ٝايرتنٚ ١ٝاهلٓد ١ٜعً ٢تستٝب سسٚف املعذِ َٔ األيـ إىل ايباٚ .٤ارتامت١
يف بٝإ إعذاش ايكسإٓ ٚايعً ّٛاملطتٓبطٚ .َ٘ٓ ١يف األخري تكسٜغ ايػٝخ سطني بٔ
ستطٔ ايُٝين.
ٚدا ٤بهتاب "ايعًِ ارتؿام يف عًِ االغتكام"ٚ .عسّف ؾ ٘ٝاالغتكام يػ١
ٚاصطالسا ثِ قطِّ عًِ االغتكام إىل أقطاّ َع األَجًٚ .١ذنس ايكغاٜا األخس٣
املتعًك ١باالغتكامٚ .مجع ؾَ ٘ٝا أْتذت٘ ايعك ٍٛايبػسٚ ١ٜأذتل َا بًػ٘ عكً٘ َٔ خالٍ
ايدزاضات ايٛاضع.١
ٚدا ٤بهتاب "غضٔ ايبإ املٛزم مبشطٓات ايبٝإ"ٚ .تٓا ٍٚؾَٛ ٘ٝعٛع ايبدٜع.
ٚأبسش ؾ ٘ٝبدٜع ايًطإ اهلٓدَ ٟع اإلعاؾ ١إىل صٛت ايهٛنال ٤بهٌ تًدٝض ٚإتكإ
ٚبأضًٛب زغٝل خاٍ َٔ ايطذع ٚايرتادفٚ .ب ّٔٝؾ ٘ٝؾغا ٌ٥ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝممٝصاتٗا
عً ٢ضا٥س ايًػات َع اإلغاز ٠ارتاص ١إىل ايًػ ١ايؿازضٚ ١ٝايطٓطهسٜتٚ .١ٝذنس ايهتب
املدتض ١بعًِ ايبدٜع أخريا.
ٚدا ٤بهتاب "ْػ ٠ٛايطهسإ َٔ صٗبا ٤ترناز ايػصالٕ"ٚ .عسّف ؾ ٘ٝايعػل يف
ع ٤ٛأقٛاٍ ايطًـٚ .ذنس يف ؾضٌ يف أضباب ايعػل ٚعالَات٘ أغٝا ٤عدٜد ٠ستببَٗٓ ١ا
عالَات ايعاغكني ٚايعاغكاتٚ .ذيو بأضًٛب ممتع ددا ٜسغب يف ايعجٛز عًٗٝا نٌ غاب
ٚغابٚ .١ذنس يف ارتامت ١أعغا ٤املعػٛقَ ١كتبطا َٔ نتاب "َسآ ٠ادتُاٍ" يًطٝد غالّ
عً ٞآشاد ايبًػساَ ٞايرٚ ٟصـ ؾ ٘ٝنٌ عغ َٔ ٛأعغا ٤اذتطٓاٚ ٤صٓع َسأٜٓ ٠طبع
ؾٗٝا بدٕ ايعرزا َٔ ٤ايسأع إىل ايكدّ ٚأبدع يف تػبٗٝاتٗا ٚاضتعازاتٗا ؾإْ٘ ٚصـ
ايغؿريٚ ٠ادتبٗٚ ١اذتادب ٚايعني ٚاهلدب ٚايًشغ ٚايهشٌ ٚاألْـ ٚايؿِ ٚايػؿ١
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ٚايجػس ٚايتبطِ ٚايًطإ ٚاذتدٜح ٚايسعاب ٚارتد ٚايعسم ٚارتاٍ ٚايرقٔ ٚاألذٕ
ٚايكسط ٚادتٝد ٚايطٛم ٚايجدٚ ٟايٛغاح ٚايكًب ٚايطاعد ٚايطٛاز ٚايٝد ٚايعؿس ٚاذتٓا٤
ٚارتضس ٚايطسَٚ ٠ا حتت ايطسٚ ٠ايسدف ٚايطام ٚايسدٌ ٚارتًداٍ ٚايكاَٚ ١املٝظ
ٚنريو ايًباع األبٝض ٚاألمحس ٚاألصؿس ٚاألضٛد ٚاألخغس ٚاألشزم ٚايًباع
املضٓدٍ.9
ٚدا ٤بهتاب "يـ ايكُاط عً ٢تضشٝح بعض َا اضتعًُت٘ ايعاَ َٔ ١ايعسب
ٚايدخٚ ٌٝاملٛيد ٚاألغالط"َٛ ٖٛٚ .عٛع قًُا تٓاٚي٘ ايهتاب اهلٓٛدٚ .قد قاّ صدٜل سطٔ
بايؿشط عٔ ايهًُات ٚايتعابري ٚاألَجً ١ايطا٥س ٠اييت دست عً ٢أيطٓ ١ايعٛاّ ٚاْتػست
ؾٚ .ِٗٝالٜبادز إىل أذٖإ ايٓاع ست ٢ارتٛاظ َِٓٗ أْٗا نًُات ال أصٌ هلا بايعسب١ٝ
ٚال صشٚ ١ال أصٌ هلا يف ايكٛاَٝظ ٚال ضٓد هلا يف ايًػٚ ١األدب إال أْٗا أصبشت زا٥ذ١
ْٚايت قبٛال َٔٚ .ايػسٜب ددا إٔ املجكؿني أٜغا ٜتشدث ٕٛبايًػ ١ايعاَ ١ٝإذا ِٖ
ٜتشدث ٕٛؾُٝا بني ايعسب ٚايبعض ٜؿتدس بٗر ٙايًٗذات إال أِْٗ إذا نتبٛا أ ٚأيكٛا
ارتطب ٚايدزٚع ؾًِ ٜطتددَٛا ايعاَٚ ١ٝال األيؿاظ ايٓادز ٠ايػاذٚ ٠ال األيؿاظ
ايدخٚ ١ًٝاملٛيدٚ ٠إٕ األَري صدٜل خإ نأسد احملاَني يًػ ١ايؿضش ٢ؾكد قاّ بؿسش
أيؿاظ ٚنًُات ٚبتشدٜد أخطاٚ ٤تكد ِٜنًُات ٚتعبريات صشٝشَ ١كابٌ ذيو.10
ٚدا ٤بـ"زبٝع األدب" ٖٞٚ .شتطٛط ١غري َطبٛع ١ست ٢اآلٕ سطب عًُٞ
َٛٚدٛد ٠يف َهتب ١ايعالَ ١غبً ٞايٓعُاْ ٞبدازايعً ّٛايتابع ١يٓد ٠ٚايعًُا ٤بًهٓاؤ
باهلٓد بسقِ  ٖٞٚ .5448تتغُٔ آزا ٤ايعالَ ١صدٜل سطٔ خإ س ٍٛاألدب عاَ١
ٚاملساضًٚ ١ؾٔ املهاتب ١خاصٚ .١املكدَ ١يف بٝإ ايتُٓٝل ٚايتطذٝع يف املساضالت.
ٚايؿض ٍٛيف بٝإ َبادئ ايسضايٚ ١ذنس َا جيب عً ٢املسضٌ إٔ ًٜتصّ ب٘ َٔ سطٔ
.11
نتاب ١ايسضايٚ ١ذنس مناذز َٔ ايسضا ٌ٥أزضًت إي ٘ٝأ ٚإىل ايعًُا ٤األؾاعٌ آْراى
ٚيًعالَ ١شتطٛط ١أخسَٛ ٣دٛد ٠يف املهتب ١ايعاَ ١بدازايعً ّٛايتابع ١يٓد٠ٚ
ايعًُا ٤بًهٓاؤ بسقِ  ٖٞٚ .5468يف ؾٔ األدب ايعسب ٖٞٚ .ٞتدٍ عً ٢إٔ ايٓٛاب صدٜل
سطٔ خإ نإ الحيب تصٜني ايهالّ بهًُات َرتادؾَٚ ١تذاْط ١ال ستٌ هلا ٚالتٓطٟٛ
عًَ ٢عإٚ .نإ ٜٗتِ باملعاْ ٞأنجس َٔ ايتالعب باأليؿاظ ٚايهًُات يف املساضالت
ٚايهتابات األخس.12٣
ٜٚبدَ َٔ ٚطايعَ ١ؤيؿات٘ إٔ نال َٓٗا داَع عًُٝا ٚؾٓٝا َٚعسؾٝا ؾُجال أّيـ
"ؾتح ايبٝإ يف َكاصد ايكسإٓ" ٚأصبح ممٔ ٜعدّ تؿطري ٙاآلٕ َٔ أدٛد ايتؿاضري َٔ
سٝح املادٚ ٠ايبٝإ ٚاملعٓٚ ٢ايؿهسٜ ٖٛٚ .ػين عٔ مجٝع ايتؿاضري ٚالتػين مجٝعٗا عٓ٘.
ؾكد قاٍ ستُد َٓريآغاٖ":را ايتؿطريخري َٔ تؿطريايػٛناْٚ ٞأؾٝد ألٕ َؤيؿ٘ أخر
شبد َا يف تؿطريايػٛناْٚ ٞشاد عً ٘ٝأغٝا٤نجري ٠ؾهإ أمجع ٚأٚضع ٚأنجس
ؾا٥دٚ."٠نٝـ ال؟ ٚقد اْتٗر ؾَٗٓ ٘ٝذا ضًؿٝا أثسٜا خايٝا عٔ اإلضساًٝٝ٥ات ٚادتديٝات
املرٖبٚ ١ٝايهالَ.١ٝ
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ٚنإ غاعسا يٝظ َطبٛعاٜ .بًؼ عدد أبٝات٘  878بٝتا قاهلا بايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚايًػ ١ايؿازضٚ ١ٝايًػ ١األزدَٚ .١ٜٚععُٗا يف َدح ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاملٛعع١
اذتطٓٚ ١اذتهُ ١ايبايػٚ .١قًًٗٝا يف ايػصٍ ٚغري ذيوٚ .قسض يف َدح ايٓيب صً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝضًِ قضٝد ٠غٗري" ٖٞٚ ٠ايكضٝد ٠ايعٓرب ١ٜيف َدح خري ايرب."١ٜ
ٚاختاز ايٓٛاب يف أغعاز ٙأضًٛبا صعبا أسٝاْا ٚضٗال أخس ٣نُا اختاز أضًٛبا
عًُٝا ساَال َبادئ األخالم اذتطٓٚ ١املهازّ ايعًٝاٚ .مما قاٍ يف املدٜح ايٓب:ٟٛ
نٝـ األص ٍٛإىل َٓاشٍ طٝب١
ؾٗٝا ملؿتكس سض ٍٛزدا٤
إْ ٞعػكت عً ٢إقاَ ١طاب١
ؾُت ٢أؾٛش ظٓ ١ايدْٝا٤
ْؿط ٞايؿدا ٤يرتب ١قدض١ٝ
ؾٗٝا ْيب ضٝد ايبطشا٤
َاذا ٜكسب يف َدحيو َادح
عذص املٛصـ عٔ بٝإ ثٓا٤
ٚملا ٜتِ تد ٜٔٚأغعاز ٙست ٢اآلٕ – سطب عًُ – ٞبٌ َٖٓ ٞتػس ٠يف طٝات
ايهتب.
سكّا ْاٍ ايطٝد سع ٠ٛيد ٣ايهباز ٚايضػاز ٚاألٚضاط ايبػس ١ٜؾُدس ٙٛيف
َكاالتِٗ ٚتكازٜعِٗ َٓٚش٘ ايطًطإ عبداجملٝد خإ "ايٛضاّ اجملٝد "ٟنعالَ ١يًعص
ٚايٛقاز ٚقاّ بطبع مجٝع تكازٜغ ايٓعِ ٚايٓجس َع سهِ خًٝؿ ١املطًُني ايطًطإ
عبداجملٝد خإ.13
ْٚعسا هلر ٙاملطاع ٞادتُ ١ًٝيف إسٝا ٤ايطٓٚ ١إغاع ١ايهتب ايدْٚ ١ٜٝٓػس
ايعً ّٛايػسعٚ ١ٝايعً ّٛاألدبٚ ١ٝايعً ّٛاألخس ٣يكّب٘ ايعًُا ٤بـ"اجملدد" 14ؾكايٛا "عالَ١
ايصَإ ٚتسمجإ اذتدٜح ٚايكسإٓ ٚست ٞايعً ّٛايعسبٚ ١ٝبدز األقطاز اهلٓد ١ٜايطٝد
صدٜل سطٔ ايبداز ٟايكٓٛد ٞصاسب املضٓؿات ايػٗري.15"٠
ٚيف ْٗا ١ٜاملطاف ميهٔ يٓا ايك ٍٛإٕ ايعالَ ١صدٜل سطٔ خإ قاّ بإثسا ٤ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝآدابٗا عً ٢أسطٔ ٚد٘ ؾإْ٘ ٚجل نٌ باب َٔ ايًػٚ ١االغتكام ٚايبالغ١
ٚايبدٜع ٚاملساضًٚ ١ايضسف ٚايٓشٚ ٛاإلْػاٚ ٤املدح ٚاذتهُٚ ١املٛععٚ ١ايػصٍ يف ايػعس
نُا ٚجل نٌ باب َٔ ايتؿطري ٚاذتدٜح ٚايؿك٘ ٚاألصٚ ٍٛاملٓطل ٚايؿًطؿٚ ١ايتضٛف
ٚايطريٚ ٠ايتازٜخ َٚا إىل ذيو.

اذتٛاغ:ٞ
 -1ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ :إبكا ٤املٓٔ ،ظ59 :
 -2ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإَ :آثس صدٜك ،ٞز ،3 :ظ822 :
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 -3املضدز ايطابل ،ز ،8 :ظ58 :
 -4زتً ١ايتبٝإ ،أبس ،ّ8254 ،ٌٜظ 54 :بكدز َٔ االختضاز
 -5املضدز ايطابلَ ،ا ،ّ8254 ،ٜٛظ58 :
 -6ضٝد عسؾإ اهلل ايٓعاَ :ٞايدي ٌٝايعسب ٞيف األدب ايعسب ،ٞظ73 :
 -7د .أغؿام أمحدْ :ؿش ١اهلٓد ،ظ38 :
 -8أبٛحي ٢ٝخإ ايػٗس :ٟٚتسادِ عًُا ٤سدٜح ،ظ898 :

 -9زتً ١صٛت األَ ،١ذٚاذتذٖ5435 ،١ـ املٛاؾل أنتٛبس ،ّ8254 ،ظ45-42 :
 -10املضدز ايطابل ،ظ 42 :بػ َٔ ٤ٞايتػٝري
 -11املضدز ايطابل ،ظ 48 :بػ َٔ ٤ٞايتػٝري
ْ -12ؿظ املضدز بػ َٔ ٤ٞايتػٝري
 -13زتً ١ايتبٝإَ ،ا ،ّ8254 ،ٜٛظ 55 :بػ َٔ ٤ٞايتػٝري
 -14املضدز ايطابل ،ظ5 :
 -15ستُد ايؿازٚقٚ ٞستُد إمساع :ٌٝايعسبٚ ١ٝآدابٗا ،ظ94 :

املضادز ٚاملسادع:
 أغؿام أمحد ،ايدنتٛزْ :ؿش ١اهلٓد ،طبع ١أٚىل ،عاّ َ ،ّ8226طبع َريدا باز ٟناتٗٝاز،
اهلٓد.
 أبٛحي ٢ٝخإ ايٓٛغٗس :ٟٚتسادِ عًُا ٤سدٜح ٖٓد.
 صٛت األَ ،١ذٚاذتذٖ5435 ،١ـ املٛاؾل أنتٛبس ،ّ8254 ،بٓازع ،اهلٓد.



عبداذت ٞاذتطينْ :صٖ ١ارتٛاطس.
عسؾإ اهلل ايٓعاَ :ٞايدي ٌٝايعسب ٞيف األدب ايعسب ،ٞدنٔ تسٜدزع بو ضًٝس إٜٓد ببًػس،
سٝدزآباد.
ستُد ادتبا ٤ايٓد :ٟٚاألَري صدٜل سطٔ خإ :سٝات٘ ٚآثاز ،ٙداز ابٔ نجري ،دَػل – بريٚت،
ٖ5482ـ املٛاؾل ّ5999
زتً ١ايتبٝإَ ،ازع – َا ْٛٝ ،ّ8254 ،ٜٛدهل.ٞ





ستُد ايؿازٚقٚ ٞستُد إمساع :ٌٝايعسبٚ ١ٝآدابٗاَ ،طبع إزغاد بو دب ،ٛنايٝهٛت.
ْرٜس أمحد ايسمحاْ :ٞأًٖشدٜح اٚز ضٝاضت.
ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإ :إبكا ٤املٓٔ بإيكا ٤احملٔ.
ايٓٛاب صدٜل سطٔ خإَ :آثس صدٜكَٛ ٞض ّٛب٘ ضريت ٚاال داٖ.ٞ
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ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعقض اذتامض يف ظٌ ايعٛمل١


جتٌُ ذل

tajammulkaifi@gmail.com

متٗٝز:
تعضمت ايًغ ١ايعضب ١ٝيًترزٜات ايهثري ٠يف ايعقٛص املدتًفٚ ،١تٓٛعت ايترزٜات
يف نٌ عقض ،فف ٞايكضٕ ايثاْ ٞاهلحض ،ٟرخٌ ايًرٔ إىل ايًغ ١ايعضب ١ٝالتغاع صقع١
ايزٚي ١اإلعالَٚ ١ٝرخ ٍٛاألعاجِ فٗٝا ،فاْرب ٣عًُا ٤ايًغ ١إىل ايتزٚٚ ٜٔٚمعٛا املعاجِ
ايًغ ١ٜٛينبط ايًغ ١ايعضبٚ .١ٝيف ايعقض ايعباع ٞأفابت ايًغ ١ايعضب ،١ٝعٓزَا رخٌ
ٖٛالن ٛبغزار ٚأيك ٢ايهثري َٔ ايهتب ايعضب ١ٝيف ْٗض رجً ،١فأفبح أطصم ايً.ٕٛ
ٚايفاجع ١األخض ٣امل ُالً ١هلا ذزلت يف إعباْٝا ،عٓزَا عكتت رضْاةٚ ١أذضقت ايهتب
ٚاملدتٛةات ايعضبٚ ،١ٝيف ايكضٕ ايعؾض ،ٜٔعاْت ايًغ ١ايعضب ١ٝايظًِ َٔ االذتالٍ
ايفضْغ ٞعٓزَا مت إققاؤٖا َٔ ايتزا ٍٚايعاّ يف ادتظا٥ضٚ ،مت اعتدزاّ ايكٚ ٠ٛاألعايٝب
املانض ٠يفضض ايًغ ١ايفضْغ ١ٝفٗٝاٖٚ .ش ٙاألَثً ١رٝض َٔ فٝض مما تظخض ب٘ نتب
ايتاصٜخْٚ ،ض ٣إٔ ايًغ ١ايعضب ١ٝيف نٌ األذٛاٍ ظًت فاَز ٠يف ٚج٘ ٖش ٙايظٚابع ايعات،١ٝ
ْعِ ،إْٗا ؽٗزت ايضنٛر ٚادتُٛر ملزٚ ،٠يهٓٗا اْتعؾت ٚربت اذتٝا ٠يف ؽضاٜٗٓٝا َض٠
أخض ٣بفنٌ ادتٗٛر ادتباص ٠اييت بشهلا عؾام ٖش ٙايًغ ١يف نٌ عقض َٚقض.
ٚيف ايعقض اذتامض تعاْ ٞايًغ ١ايعضب ١ٝستٓ ١نبري ٠يف ظٌ عٝار ٠ايعٛملٚ ،١طار
ايتني بً ١عٓزَا فضذت َٓظُ ١ايْٝٛٝغه ٛأْٗا َٗزر ٠باالْكضاض يف ايكضٕ اذتارٟ
ٚايعؾضٖٚ .ٜٔشا ٜزٍ عً ٢إٔ األختاص ايهثري ٠حتٝط بٗا يف عقضْا ايضأٖٚ ،يف ٖشٙ
ايعحاي ١ايبرث ،١ٝعأتٓا ٍٚايترزٜات اييت تؾهٌ ختضا عً ٢ذٜٛٝتٗا يف عقض ايعٛمل ١حبثا
ٚرصاع.١

ايًغٚ ١أُٖٝتٗا:
الميهٔ يٓا فِٗ املٛمٛع بز ٕٚايترزث عٔ ايًغٚ ١أُٖٝتٗا ٚألضٖا ايبايغ عً٢
األَٚ ،١ملا هلا َٔ أُٖ ١ٝنبري ،٠تغع ٢ايعٛمل ١إي ٞفضض يغ ١األق ٣ٛاقتقارٜا ٚلكافٝا،
ٚميهٔ يٓا إرصاى أُٖٝتٗا عًٖ ٢شا ايٓر ٛاملٓتك ٞبغٗٛي :١ايًغٚ ١عا ٤ايثكافٚ ،١ايثكاف١
أعاؼ اذتناصٚ ،٠اذتناص ٠تضمج ١يًٗ ،١ٜٛفايًغ ٖٞ ١اهل ١ٜٛايٓاةك ١يًفضر  ٚادتُاع،١
ٚيشا صتز إٔ ايًغَ ١اطايت َٔ أِٖ األصنإ اييت اعتُزت عًٗٝا اذتناصات املتتٛص ٠يفضض
 أعتاس َغاعز ،نًَٝٗ ١ٝتٛـ ْٓزٖٛ ،٣رً ٢ايتابع ١يـ"جاَع ١نًهتا" بٓغاٍ ايغضب ،١ٝاهلٓز.
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عٝتضتٗا عً ٢األَِ األخض ٖٞٚ ،٣التظاٍ َٔ أِٖ املكَٛات األعاع ١ٝإلبكا ٤اهل ١ُٓٝعً٢
ايز ٍٚايٓاَٚ ١ٝاملتدًف ١نُا ْض ٣يف عقض ايعٛملٚ .١يًغ ١أٜنا ق ١ُٝذناص ١ٜعظ،١ُٝ
فٗ ٞأعاؼ ايفهض َٓٚبع٘ٚ ،نٌ ذناصات األَِ َضتبت ١بًغتٗاٚ ،تعًُٗا َفتاح إىل
َعضف ١اذتناصات األخضٚ ،٣ي ٛعارت ذناص ٠يف َٓتكَ ١ا ،فإْ٘ َٔ ايتبٝع ٞإٔ تغٛر
يغتٗا  ٚتؾٗز يغات أخض ٣ايتُٗٝؿ  ٚاالْظٚاٜ ٚ ،٤ؾٗز عً ٢سيو ايتاصٜخ ،فعٓزَا عارت
اذتناص ٠اإلعالَ ١ٝيف أصجا ٤املعُٛص ،٠عارت َعٗا ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝاْتؾضت بني عا٥ض األَِ،
ٚأقبًت ايؾعٛب عً ٢تعًُٗا ٚذفظٗا ٚ ،جا ٤ةًب ١ايعًِ إىل األْزيػ – َضنظ اذتناص٠
اإلعالَ -١ٝطصافات ٚٚذزاْا ياليترام مبضانظٖا ايتعً ١ُٝٝيتعًِ ايًغ ١ايعضبٚ ،١ٝيف ٖشا
ايقزر ٜك ٍٛأذز املغتؾضقني" :إٕ أصباب ايفتٓٚ ١ايتشٚم عرضِٖ صْني األرب ايعضبٞ
ٚفاصٚا ٜهتب ٕٛبًغ ١ايك ّٛايظاٖض ٜٔايكاٖض ٜٔايعضب ٚاذتكضٚا ايالت ، ١ٝٓٝذتٜ ٢كٍٛ
أذز قغاٚعتِٗ ٚ :ا أعفا ، ٙإٕ ادت ٌٝايٓاؽ َٔ ٧املغٝرٝني ال حيغٓ ٕٛأربّا أ ٚيغ ١رري
األرب ايعضبٚ ٞايًغ ١ايعضبٚ ١ٝإِْٗ يًٝتُٗ ٕٛنتب ايعضب ٚجيُعَٗٓ ٕٛا املهتبات ايهبري٠
بأرً ٢األمثإ"ٚ 1.نتب ايفاصْ ٚقاص قضةب ١يف عاّ  ّ4881صعاي ١إىل أذز أفزقا٘٥
ٜك ٍٛفٗٝا " :إْٓا ال ْض ٣ع ٣ٛايؾبإ املغٝرٝني ٖاَٛا حبفظ ايًغ ١ايعضبٜ ١ٝبرث ٕٛعٔ
نتبٗا ٜٚكتْٓٗٛا ٜٚزصعْٗٛا بؾغفٜٚ ،عًِّك ٕٛعًٗٝا ٜٚترزل ٕٛبٗا بتالقٚ 2." ١ايًغ١
ايعضب ١ٝناْت أٜنا يغ ١ايثكافٚ ١صَظ ايترنض ،فهإ ايكاٜ ٌ٥ك : ٍٛعحبت ملٔ ٜزعٞ
ايعًِ  ٚجيٌٗ ايعضبٚ .3"١ٝيف ايعقض اذتامض ،عارت اذتناص ٠ايغضبٚ ،١ٝفضمت عًتتٗا
عً ٢ايعاملُٖٓٝٚ ،ت أَضٜها بٛج٘ خال ،فغارت َعٗا ايًغ ١اإلصتًٝظ ١ٜيف ايعامل،
ٚأفبرت يغ ١رٚيٚ ١ٝمحًت َعٗا صٚافز لكافتٗا.
ٚبغبب أُٖ ١ٝايًغْ ،١ض ٣ايز ٍٚاملتتٛص ٠تغع ٢إىل ْؾض يغتٗا يف ايزْٝا نًٗا،
ٚتٓفل ًَٝاصات َٔ ايزٚالصات يف ٖشا ايغبٚ ،ٌٝختقّك َٓح خافَ ١غض ١ٜيتعً ِٝيغتٗا
يغري ايٓاةكني بٗا ،أَا ذاٍ ايعضب ١ٝفَٗ ٞظصٖ َٔ ١ٜشا ايٓاذ ١ٝأٜنا ،فالختقك أ١ٜ
رٚي ١عضبَٝ ١ٝظاْ ١ٝناف ١ٝيتأٖ ٌٝايًغ ١ايعضبٚ ١ٝتتٜٛض أراٗ٥ا راخٌ املؤعغات
ايتعًٚ ١ُٝٝيف ٚعا٥ط اإلعالّ َٚغت ٣ٛايتٛافٌ ايٚ .َٞٛٝقز قاٍ ايفًٝغٛف األملاْٞ
ايهبري فٝدت٘ عٔ أُٖ ١ٝايًغ" :١ايًغ ١جتعٌ َٔ األَ ١ايٓاةك ١بٗا نالً َرتافا خامعا
يكٛاْني .إْٗا ايضابت ١اذتكٝك ١ٝبني عامل األجغاّ ٚعامل األسٖإٚ .4قاٍ ايضاٖب ايفضْغٞ
رضٜغٛاص عٔ أُٖ ١ٝايًغ ١ايفقر" :٢إٕ َبزأ املغاٚا ٠ايش ٟأقضت٘ ايثٛصٜ ٠كن ٞبفتح أبٛاب
ايتٛظف أَاّ مجٝع املٛاةٓنيٚ ،يهٔ تغً ِٝطَاّ اإلراص ٠إىل أؽدال الحيغٓ ٕٛايًغ١
ايكٜ ١َٝٛؤر ٟإىل ستاسٜض نبريٚ ،٠أَا تضى ٖؤال ٤خاصد َٝار ٜٔاذتهِ ٚاإلراص ٠فٝدايف
َبزأ املغاٚا ،٠فٝرتتب عً ٢ايثٛصٚ - ٠اذتايٖ ١ش - ٙإٔ تعاجل ٖش ٙاملؾهًَ ١عادت ١جز١ٜ؛
5
ٚسيو مبراصب ١ايًٗحات احملًْٚ ،١ٝؾض ايًغ ١ايفضْغ ١ٝايفقٝر ١بني مجٝع املٛاةٓني".
فعًُٓا َٔ سيو إٔ يًغ ١ق ١ُٝجٖٛض ١ٜنرب ٣يف ذٝا ٠نٌ أَ ٖٞٚ ،١األرا ٠اييت
تٓكٌ األفهاص ٚاملفاٖ ،ِٝفتك ِٝبشيو صٚابط االتقاٍ بني أبٓا ٤األَ ١ايٛاذزٚ ،٠بٗا ٜتِ
Dirasat Arabia

ايعزر ايضابع 7102

ايزصاعات األربٚ ١ٝايفهضٚ ١ٜايثكاف١ٝ

رصاعات عضب١ٝ

303

ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعقض اذتامض

ايتكاصب ٚايتؾاب٘ ٚاالْغحاّ بٗٓٝاْ ٚ .ظضاً إىل ق ٠ٛايًغٚ ١تألريٖا ايؾزٜز يف ذٝا ٠األَ،١
ذاٚيت قٛات االذتالٍ يف ايبًزإ ايعضب ١ٝإققا ٤ايًغ ١ايعضب َٔ ١ٝذٝا ٠األَ ١ايعضب١ٝ
بأعايٝب خارعَٚ ١انضَٗٓٚ .٠ا َا قاٍ ٚ ًِٜٝٚيهٛنػ يف ستامض ٠بعٓٛإ (ملا مل تٛجز
ق ٠ٛاالخرتاع يز ٣املقضٜني اآلٕ؟) :إٕ أِٖ عا٥ل ميٓع املقضٜني َٔ االخرتاع ٖٛ ،أِْٗ
ٜؤيفٜٚ ٕٛهتب ٕٛبايًغ ١ايعضب ١ٝايفقرٚ ,٢أِْٗ ي ٛأيفٛا ٚنتبٛا بايعاَ ١ٝألعإ سيو عً٢
إجيار ًَه ١االبتهاص ٚتُٓٝتٗاٚ .6قاٍ يٛصر رٚفض ٜٔعاّ  ّ4881يف إذز ٣تقضحيات٘  :إٕ
أٌَ ايتكزّ معٝف ( يف َقض) َا راَت ايعاَ ١تتعًِ ايًغ ١ايعضب ١ٝايفقٝر.7١
ٚايزع ٠ٛإىل ايعاَ ١ٝناْت ذ ١ًٝيتُظٜل األَ ١ايعضب ١ٝيف تهتالت ٚأذظاب ،ألٕ
ايعاَ ١ٝيٝغت عً ٢منط ٚاذز ذت ٢يف رٚي ١بً٘ ايز ٍٚايعضب ١ٝنًٗاٚ ،قٛات االذتالٍ يف
ايبًزإ ايعضب ١ٝذاٚيت ستاٚي ١ؽزٜزْ ٠ؾض ايعاَٚ ١ٝتؾحٝعٗا ٚإمعاف ايًغ ١ايعضب١ٝ
ايفقرْٚ .٢تٝح ١يشيو عارت يغات احملتًني يف ايز ٍٚايعضب ١ٝفأفبرت يغ ١ايتعًِٝ
باإلصتًٝظ ١ٜيف َقض ٚايغٛرإ ٚايعضام  ٚايًغ ١ايفضْغ ١ٝيف عٛصٜا ٚتْٛػ ٚادتظا٥ض
ٚايعٛملْ ١ؾضت اإلصتًٝظ ١ٜيف ارتًٝخ ايعضب.ٞ

َا ٖ ٞايعٛملٚ ١ايعٛمل ١ايًغ:١ٜٛ
نُا إٔ املٛمٛع ٜٓاقؿ ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعقض اذتامض يف ظٌ ايعٛمل،١
فٓٝبغ ٞيٓا إٔ ْتعضف َا ٖ ٞايعٛمل١؟ فايعٛمل ١صباع ٞشترتع عًٚ ٢طٕ ايقٝغ ١ايقضف١ٝ
رذضجٚ .١نًُ" ١ايعٛملْ "١غب ١إىل ايعَامل -بفتح ايعني -أ ٟايهٚ ،ٕٛيٝػ إىل ايعًِِ -بهغض
ايعنيٚ ،-قَ :ٌٝؾتل َٔ ايعًِِٚ ،ايتفقَ ٌٝشنٛص يف نتب ايًغ.8١
ٜٚض ٣ايزنتٛص أمحز فزق ٞايزجاْ ٞإّٔ ايعٛملَ ١ؾتك َٔ ١ايفعٌ عٛمل عً٢
فٝغ ١فٛعٌ ٚاعتدزاّ ٖشا االؽتكام ٜفٝز إٔ ايفعٌ حيتاد يٛجٛر فاعٌ ٜفعٌ ،أ ٟأ ّٕ
ايعٛمل ١حتتاد ملٔ ٜعُُٗا عً ٢ايعاملَٚ .9عٓ ٢ايعٛمل ١يغٜٛا ،حت ٌٜٛايؾ ٤ٞإىل ٚمع١ٝ
أخض ،٣أٚ ٚمع ايؾ ٤ٞعًَ ٢غت ٣ٛايعاملٚ ،زتُع ايًغ ١ايعضب ١ٝبايكاٖض ٠أجاط اعتعُاٍ
.10
ايعٛمل ١مبعٓ ٢جعٌ ايؾ ٤ٞعاملٝاً
أَا املعٓ ٢االفتالذ ٞفريتهظ َفٗ ّٛايعٛمل ١أعاعٝا عً ٢ايتكزّ اهلا ٌ٥يف
ايتهٓٛيٛجٝا ٚاملعًَٛات ١ٝباإلماف ١إىل ايضٚابط املتظاٜز ٠عً ٢ناف ١األفعز ٠ايغٝاع١ٝ
ٚاالقتقارٚ ١ٜايفهضٚ ١ٜايعًُٚ ١ٝايثكافٚ ١ٝاإلعالَٚ ١ٝايرتبٚ ١ٜٛايتعًٚ ١ُٝٝرريٖا عً٢
ايغاذ ١ايزٚي ١ٝاملعافضٚ .٠قز نثضت ايتعاصٜف اييت تٛمح َعٓاٖاْ ،شنض ٖٓا بعناً َٓٗا:
 عضف ذغني ْقاص ايعٛمل ١قا٥ال ٖٞ :إطاي ١ايفٛافٌ بني أقتاصايعامل يتقريايهض٠
األصم ١ٝنًٗاقض١ٜعامل.11١ٝ
ٚ عضف نضٚيني ةَٛاؼ ٚبٝرت ٚيهني ف ٢ايهتاب ايؾٗري "ايعٛملٚ ١ادتٓٛب" أْٗا
ٖ" ٞآي ١ٝيتهضٜػ ايفٛاصم بني ايؾُاٍ املتدِ بايغٓٚ ٢ادتٓٛب ايشٜ ٟعأَْ ٞ
ايفكض املزقع".12
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 سٖب نٌ َٔ األملاْٝني "ٖاْػ بٝرتَاصتٔ ٖٚاصايز ؽَٛإ" فاذبا نتاب فخ
ايعٛيـُ ١إىل إّٔ" :ايعٛيـُ ٖٞ ١عًُ ١ٝايٛف ٍٛبايبؾض ١ٜإىل منط ٚاذز ،يف
ايتغٝري ٚاألنٌ ٚاملًبػ ٚايعارات ٚايتكايٝز.13
ٖٓٚاى تعاصٜف شتتًف ١يًعٛملٜ ،١غتؾف َٔ خالهلا إٔ ايعٛمل ١تغع ٢إىل جعٌ
ايعامل قضٚ ١ٜاذزٚ ،٠فٗضمجٝع اجملتُعات يف بٛتكٚ ١اذزٚ ،٠إيغا ٤اذتٛاجظ بني ايزٍٚ
ٚايؾعٛبٚ ،تهضٜػ اهلٚ ١ُٓٝايغٝتض َٔ ٠قبٌ ايؾعٛب ايك ١ٜٛايغٓ ١ٝعً ٢ايؾعٛب
اينعٝف ١ايفكريٚ ٠إلضا ٤ايثضٚ ٟإفكاص ايفكري.
ٚيًعٛمل ١ايهثري َٔ ايٛجَٗٓ ٙٛا االقتقارٚ ١ٜايغٝاعٚ ١ٝايثكافَٗٓٚ ،١ٝا أٜناً
ايعٛمل ١ايًغ ٖٞٚ ،١ٜٛختريَ ٠ثٌ أؽهاهلا األخضٚ ،٣قًُا ٜٗتِ ايٓاؼ بٗا ،صرِ إٔ هلا
إعكاةات ٖا ١ً٥عً ٢ذٝا ٠األَ ١املغًٛب ١عً ٢أَضٖا ،فٗ ٞتٓظع َٓٗا ٖٜٛتٗا صٜٚزاً صٜٚزاً،
ٚتفضض عًٗٝا يغ ١األق ٣ٛحب ٌٝؽت ،٢فٝزب إيٗٝا اينعف يف ايًغ ١األّٖٚ ،شا ٜؤر ٟإىل
اينعف ايفهضٚ ٟايثكايفٚ ،ق ٠ٛاألَٚ ١معفٗا نآَ ١يف ايًغٚ ،١قز تٛافضت ايٛقا٥ع
ايتاصخي ١ٝعً ٢تأنٝز ٖش ٙاذتكٝكْٚ ،١ب٘ إيٗٝا جربإ خً ٌٝجربإ فكاٍ ":إُّْا ايًغ١
َظٗض َٔ َظاٖض االبتهاص يف زتُٛع األَ ، ١أٚيف ساتٗا ايعاَّ ، ١فإسا َٖحَعت ق ٠ّٛاالبتهاص ،
تٛقَّفت ايًغ ١عٔ َغريٖاٚ ،يف ايٛقٛف ٚايتكٗكض املٛت ٚاالْزلاص ،اساً فُغتكبٌ ايًغ١
ايعضبٜ ١ّٝتٛقّف عًَ ٢غتكبٌ ايفهض املبزع ايها – ٔ٥أ ٚرري ايها – ٔ٥يف زتُٛع األَِ اييت
تتهًِّ ايًغ ١ايعضب . ١ّٝفإِٕ نإ سيو ايفهض َٛجٛراً  ،نإ َغتكبٌ ايًغ ١عظُٝاً
نُامٗٝا ٚ ،إٕ نإ رري َٛجٛر  ،فُغتكبًٗا عٝه ٕٛنرامض ؽكٝكتٗٝا ايغضٜاْ١ّٝ
ٚايعرباْ.14" ١ّٝ

ايًغ ١ايعضب ٚ ١ٝحتزٜات ايعٛمل:١
ايًغ ١ايعضب َٔ ١ٝأقزّ ايًغات ايعامل ١ٝاذتٚ ،١ٝقز اختاصٖا اهلل عظٚجٌ يغٚ ١ذ٘ٝ
ٚنالَ٘ املعحظٚ ،ناْت يغ ١ايفهض ٚايثكاف ١يفرت ٠ةٚ ،١ًٜٛتضبّعت عًَ ٢هاْ ١ايقزاص٠
ملزَ ٠زٜزٚ ،٠قز ةّٛصت ايعًٚ ّٛايفْٓٚ ،ٕٛكًت إيٓٝا ذناصات ايؾعٛب ايغابض ٠عٔ ةضٜل
ايرتمجٜٚ ،١ضجع إيٗٝا ايفنٌ يف ٚمع ذحض األعاؼ يًٓٗن ١األٚصٚب ١ٝاذتزٜثٚ ،١تؾغٌ
ايعضبَ ١ٝضتبَ ١تكزَ ١يف ايعقض اذتامض أٜنا بني ايًغات ايعامل ،١ٝفٗ ٞإذز ٣ايًغات
ايضمس ١ٝيف ٖ ١٦ٝاألَِ املترز ٚ ،٠حتتٌ املضتب ١ارتاَغ ١بني يغات ايعامل َٔ ذٝث عزر
ايٓاةكني بٗاٚ ،عال ٠ٚعً ٢سيو إْٗا يغ ١صمس ١ٝيف نٌ رٚي ١عضب ١ٝإماف ١إىل نْٗٛا يغ١
صمس ١ٝيف تؾار ٚإعضاٚ ٌٝ٥إصٜتريٜا ٖٞٚ ،يغٚ ١عا ٌ٥اإلعالّ املكضٚ ٤ٚاملضٚ ٞ٥املغُٛع أٜنا.
ٖٚش ٙيغ ١رٓ َٔ ١ٝذٝث ايهًُات ٚاملعاْٚ ،ٞاعرتف بتفٛقٗا ادتُٝع ،فٝك ٍٛاملغتؾضم
األملاْ ٞفضٜتاغ  ":ايًغ ١ايعضب ١ٝأرٓ ٢يغات ايعامل ٜٚ .15كٚ ٍٛيٚ ِٝصى " :إٕ يًعضب ١ٝيًٓٝا
َٚض ١ً ْٚميهٓاْٗا َٔ ايتهٝف ٚفكاً ملكتنٝات ايعقض".16
َٚع نٌ ٖشا ،فإٕ ايًغ ١ايعضب ١ٝنغريٖا َٔ ايًغات تٛاج٘ يف ظٌ ايعٛمل١
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حتزٜات نثري ٠تتُثٌ عً ٢املغت ٣ٛايثكايف ٚايًغَٗٓٚ ،ٟٛا َٗامج ١ايًغ ١ايعضب١ٝ
ايفقرٚ ٢ايتعٔ فٗٝا ٚايتؾهٝو يف قزصتٗا عً ٢املعافضَٛٚ ٠انب ١اذتزالٚ ١تؾحٝع
ايعاَ ١ٝايعضب ١ٝستًٗاٚ ،قز ؽّٔ ٖش ٙاهلحُ ١املؾ ١ٓٝاملغتؾضق ٕٛاملضتبت ٕٛبايغظٚ
اإلعتعُاص ٟايغاؽِ أٚالً ،لِ عظّطت٘ ايعٛمل ١املعافضٚ ،٠اختًط اذتابٌ بايٓابٌ إس عاْزِٖ
بعض املفهض ٜٔايعضب َٔ أَثاٍ عالََٛ ١عٚ ٢عبز ايعظٜظ فُٗ ٚ ٞب َٞٛٝقٓزٌٜ
ٚرريِٖٖٚ .ؤالْ ٤ارٚا أٜنا نتاب ١ايًغ ١ايعضب ١ٝباألذضف ايالتٚ ١ٝٓٝاختاس ايعاَ ١ٝيغ١
أربٚ ١ٝيغ ١ايتعً ِٝيف املزاصؼ ٚادتاَعاتٖٚ ،ش ٙايزعٛات ْؾأت عٔ ذكزِٖ  ٚمغِٓٗ عً٢
ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝأًٖٗاٚ ،قز اعتٗزفٛا بٗا تكٜٛض نٝإ األَٚ .١أذغٔ َا قاٍ ايزنتٛص
فتر ٞمجع ١يف نتاب٘ "ايًغ ١ايباعً "١صراً عً َٔ ٢تبٖٓ ٢ش ٙايفهض ٠ايناي ٚ ١املنً" :١إٕ
ايفقر ٖٞ ٢يغ ١نتاب اهلل ٖٞٚ ،يف ايٛقت ْفغ٘ يغ ١ايعضٚبٚ ،١جاَعَ ١ا بني ايعضب
ٚٚع ١ًٝاملغًُني يف نٌ َهإ إىل اإلعالّ ٚايكضإٓ ،عً ٢ذني إٔ ايعاَ ١ٝرع ٠ٛيًؾعٛب١ٝ
.17
ْٚزا ٤باإلقً ،١ُٝٝإس ال ٚذز ٠هلاٚ ،ال فًَ ١ا بني أْٛاعٗا املتعزر ٠ذت ٢يف اإلقً ِٝايٛاذز"
 َٔٚايترزٜات ايباصط ٠أٜنا ؽٛٝع ظاٖض ٠االطرٚاج ١ٝايًغ ١ٜٛيف ايز ٍٚايعضب،١ٝ
فف ٞر ٍٚاملغضب جيض ٣ايقضاع بني ايغ ١ايعضبٚ ١ٝايفضْغٚ ،١ٝيف ر ٍٚارتًٝخ بني ايعضب١ٝ
ٚاإلصتًٝظٚ ،١ٜيف ايز ٍٚاإلفضٜك ١ٝايعضب ١ٝبني ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝاإلصتًٝظٚ ١ٜايفضْغ،١ٝ
ٚيًعٛمل ١رٚص نبري يف طٜار ٠ذزّ ٠ايقضاع بني ٖش ٙايًغات يف ٖش ٙايز ٍٚايعضبٚ ،١ٝيغ١
األق ٣ٛرًبت فٗٝا بغبب َا ؽٗزت٘ ايًغ ١ايعضب َٔ ١ٝذضن ١تُٗٝؿ ْؾت ١فٗٝا.
فاْتؾضت فٗٝا املزاصؼ األجٓب ١ٝاييت تعًِ األةفاٍ بًغ ١أجٓب ١ٝبزالً َٔ يغتِٗ األّ،
ٚنثضت ادتاَعات ٚايهًٝات األجٓب ١ٝاييت تُزصؼ مجٝع املٛار ايزصاع ١ٝبًغات أجٓب،١ٝ
ٖٚش ٙايظاٖض ٠ناْت ٚع ١ًٝاالعتعُاص ايغاؽِ يفضض ايغٝتض ٠عً ٢ايز ٍٚاألخض،٣
ٚاختشتٗا ايعٛمل ١املعافض ٠إلبكآُٖٝ ٤تٗا عً ٢ايز ٍٚايٓاَٚ ١ٝاملتدًّفٚ ،١ايتعً ِٝبايًغات
األجٓب ١ٝهلا آلاص ختري ،٠فُٔ آلاصٖا ايناص ٠نُا ٜك ٍٛفتر ٞمجع" ١إٕ ٖش ٙاملزاصؼ
تضب ١خقب ١العتٓبات َؾاعض االعتعالٚ ٤ايتُٝظ ايتبك ٞيز ٟأفرابٗا ٚةالبٗا
ٚايضاربني فٗٝاَ ٖٞٚ ،ؾاعض تؤر ٟإىل صرب ١خف ١ٝيف االْغالذ َٔ األَٚ ،١إذغاؼ
شتب ٤ٛبعزّ االْتُا ٤إىل اجملتُع".18
ٖٚشا َا تضٜز ٙايعٛملٚ ،١خت ١نٛئ با ٍٚايتعً ١ُٝٝؽاٖز ٠عًٖ ٢ش ٙاذتكٝك،١
ٚأٖزافٗا ايتعً ١ُٝٝتتًدك فُٝا :ًٜٞ
 .4إْؾــاَ ٤ــزاصؼ أَضٜهٝــ ١يف شتتًــف ايبًــزإ ايعضبٝــ ١يف شتتًــف املضاذــٌ تؤٖــٌ
ياليترام بادتاَعات األَضٜه.١ٝ
 .1االعتُار يف املضاذـٌ األٚىل عًـ ٢ارتـرباٚ ٤األنـارميٝني األَـضٜهٝني يف إراصٖ ٠ـشٙ
املزاصؼَ ,ع تتعُٗٝا بأنرب عزر َٔ خربا ٤ايتعً ِٝيف ايز ٍٚايعضب. ١ٝ
 .3تٓظـــ ِٝعـــزر نـــبري َـــٔ ايـــزٚصات ايتزصٜبٝـــ ١املؾـــرتن ١يًُعًُـــني ٚاملعًُـــات
ٚيًُعٓٝني بايعًُ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
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 .1إْؾاْٛ ٤ار يف راخـٌ املـزاصؼ ٜتًـل عًٗٝـا (ْـٛار ٟاذتضٜـ ١األَضٜهٝـَ )١ـٔ خالهلـا
متاصؼ ايتتبٝكات ٚأعًٛب اذتٝا ٠األَضٜه ١ٝاألَثٌ .
 .8تضمجــ ١نتــب أَضٜهٝــ ١يف نــٌ اجملــاالت االقتقــارٚ ١ٜايغٝاعــٚ ١ٝاالجتُاعٝــ١
يتهــَ ٕٛضاجــع يًُؤعغــات ايتعًُٝٝــٚ ١ادتاَعــات َــع تضمجــ ١نتــب أَضٜهٝــ١
َبغـــت ١عـــٔ اذتٝـــا ٠األَضٜهٝـــٚ ١األرب األَضٜهـــ ,ٞايـــشٜ ٟعهـــػ قـــ ِٝاجملتُـــع
األَضٜهٚ ٞتٛطٜعٗا يٝتِ إرخاهلا يف بضاَخ املزاصؼ اذته ١َٝٛيف ٖش ٙايز.19ٍٚ
ٜبــزَ ٚــٔ َالَــح ٖــش ٙارتتــ ١أْٗــا تتحــ٘ إىل صبــط أبٓــا ٤ايــز ٍٚايعضبٝــ ١بأمنــا
ايثكافــ ١األَضٜهٝــٚ ،١إبعــارِٖ َــٔ ايثكافــ ١ايعضبٝــٜ.١ك ٍٛايــزنتٛص ذاَــز عُــاص:
بهٌ ٚمٛح ٚفضاذٜ ١غع ٢ايربْاَخ إىل تٓؾ ١٦أجٝاٍ عضب ١ٝجزٜزَ ٠تأَضنـ١
ال ٚٚجــزاْاً ٚعــًٛناً ٚقُٝـاً؛ اعــتالباً ٚارتقــاباً يهــٌ َــا ٖــٚ ٛةـ أ ٚقــ َٞٛأٚ
عكـ ً
20
إعالَ. ٞ
ٚيًعٛمل ١تألريات عًب ١ٝأخض ٣عً ٢ايًغ ١ايعضبَٗٓ ٚ .١ٝا َا سنضتٗا ايزنتٛص ٠طٜٓب بريٙ
جهً ،ٞأعتاس ٠بكغِ ايًغ ١ايعضب ١ٝيف جاَع ١ايؾاصق ،١يف َكاهلا "ألض ايعٛمل ١عً ٢ايًغ١
ايعضبٚ "١ٝسنضتٗا يف ْكا :
ايثٓا ١ٝ٥ايًغ ١ٜٛيف ايتعً ِٝايعضبٚ ٞعٝتض ٠ايًغ ١األجٓب ١ٝيف املزاصؼ ارتاف١

ٚادتاَعات.
اعتدزاّ َا أةًل عً ٘ٝاعِ ايعضبٝظ( ١ٜايًغ ١اهلح َٔ ١ٓٝايًغ ١ايعضب١ٝ

ٚاإلصتًٝظ )١ٜيف ٚعا ٌ٥اإلعالّ اذتزٜث.
ْؾضاألحباث ايعًُ ١ٝباإلصتًٝظٚ ١ٜايفضْغٚ ١ٝاالعرتاف بُٗا يف ادتاَعات

ايعضب.١ٝ
اطرٚاج ١ٝايًغ ١يف اجملتُع ال يف ايتعً ِٝفرغب ،بٌ يف نٌ زتاالت اذتٝا٠

االجتُاع ١ٝايعضب.١ٝ
ايتعاٌَ يف ايغٛم باإلصتًٝظٚ ١ٜايفضْغ.١ٝ

تٗزٜز األَ ١باالْكغاّ بٓا ٤عً ٢اختالف ايًٗحات ٚايًغات يف ايبًز ايعضبٞ

ايٛاذز.
ٚيف ؽضذٗا ملغت ٣ٛايثٓا ١ٝ٥ايًغ ١ٜٛيف ايعامل ايعضب ،ٞاعترنضت ايزنتٛص٠
جهًْ ٞتا٥خ َكابً ١جضٜز ٠ايؾباب يف يكاَ ٤ع بعض ايتالب ايؾباب يف اإلَاصات ايعضب١ٝ
املترز ٠ذَ ٍٛغأي ١ستاٚيتِٗ اعتدزاّ ايًغ ١ايعضب ١ٝايفقر ٢يف ايتٛافٌ ٚايزصاع،١
فهاْت ايٓتا٥خ عً ٢ايؾهٌ ايتاي:ٞ
 .4نثري َٔ ايتالب باتٛا ال حيغٓ ٕٛايترزث بايفقر ،٢ألِْٗ ٜتهًُٕٛ
اإلصتًٝظَٓ ١ٜش املضذً ١االبتزاٚ ،١ٝ٥بعض ٖش ٙاملزاصؼ تغضّ ايتايب ايشٟ
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ٜتهًِ بايعضب ١ٝأَٛاال يٝزع ايتًفظ بٗا.
 .1إْٓا يف ذاج ١إىل إعار ٠ايٓظض يف أمنا تفهريْا ايثكايف ٚايعًُٚ ٞايًغ،ٟٛ
فٓٛاج٘ ٖشا املز ايعٛمل ٞاملتٛذؿ.
 .3بعض ايتالب فاص ٜعز تعًِ ايعضبَ ١ٝنٝع ١يًٛقت.
ٚ .1بعنِٗ بات ٜهضٖٗا ٜٓٚفض َٓٗاٚ ،املض ٤عزَ ٚا جيٌٗ.
ٖٓ .8اى َٔ ٜفدض يترزل٘ أ ٚيترزث أٚالر ٙباإلصتًٝظ ١ٜيغ ١ايعًِ املعافض
بظعُ٘ٚ ،فاص ٜعز ايفقرَٛ" ٢م ١قزمي "١عً ٢ذز قٛي٘.
 .6ألبتت ايتحاصب إٔ َٔ ٜزصؼ بًغت٘ ٜتفٛم عًٜ َٔ ٢زصؼ بغري يغت٘ األّ
ناإلصتًٝظ ١ٜيًعضبٚ ،يشيو فايتزصٜػ باألجٓبٜ ١ٝؤلض عً ٢ايهُ ١ٝاملعتا٠
َٔ ايعًِ ،نُا فضح بشيو بعض أعنا ٤اهل ١٦ٝايتزصٜغ.١ٝ
 .7ايٓحاح يف املغتكبٌ ال عالق ١ي٘ بايٓحاح يف ايًغ ،١فأملاْٝا ٚفضْغا ٚايقني
ٚفًٓٓزا ٚايٝابإ ٚعٛصٜا ٚفٝتٓاّ تزصؼ بًغاتٗا ال باإلصتًٝظٚ ،١ٜنشيو يف
بعض َٓاةل نٓزا ٜزصؼ فٗٝا بايفضْغ ١ٝيغ ١أًٖٗا األّ.
 .8معف االْتُا ٤ايعضب ٞعٓز َٔ ٜزصؼ باإلصتًٝظ ١ٜبٌ فكزاْ٘ أذٝاْاًٚ ،تفنًِٗٝ
ارتضٚد َٔ ايٛةٔٚ ،هلشا فضْا نايفضاـ ايشٜ ٟغضم بايٓٛص فٝررتم ب٘ ،إس
خغضْا أبٓاْ٤ا ٚاْتُاْ٤ا ٜٖٛٚتٓا ذت ٢فاص يف أَضٜها ٚذزٖا عبعَ ١الٜني عامل
21
رري أَضٜه ٞاألفٌ.
عًُٓا بشيو إٔ ايعٛمل ١نُٓٗخ عٝاعٚ ٞلكايف ٚاقتقارٚ ٟجتاص ٟاعتتاع إٔ
ٜرتى ألض ٙعً ٢ايًغ ١ايعضبٚ ،١ٝقز فزم َٔ قاٍ إٕ االعتعُاص ايكزٚ ِٜىل طَاْ٘ ٚيهٔ
االعتعُاص اآلخض جا ٤حبً ١جزٜز ٠باعِ ايعٛمل ١ايًغٚ ١ٜٛايثكافَٚ ١ٝظاٖضٖا ًَُٛع ١يف
نٌ َا ْضْٚ ٣ؾٗز.
 َٔٚايترزٜات ايت ٢تٛاجٗٗا ايًغ ١ايعضب ١ٝيف ايعقض اذتامض أٜنا ٖ ٞعزّ
َٛانبتٗا ملكتنٝات ايعقض املعًَٛاتٚ ٞايثٛص ٠ايتهٓٛيٛج ١ٝاهلا ١ً٥اييت ؽٗزٖا ايعامل،
ٚايٛاقع ايًغ ٟٛادتزٜز يف عاملٓا املعافض ٜفضض عًتإ ايًغ ١االصتًٝظ ١ٜعً ٢نٌ َٔ
ٜضٜز ايًرام بضنب ايتتٛصات ايعًُٚ ١ٝاملغتحزات ايعقضٚ ،١ٜيشيو ٜؾعض أبٓا ٤ايًغ١
ايعضب ١ٝبز ١ْٝٚيغتِٗ يف طَٔ ايكض ١ٜايهٛنبٚ ،١ٝاذتكٝك ١إٔ ايعحظ الٜهُٔ يف ايًغ١
ايعضبٚ ،١ٝإمنا َضر ٙاْهُاـ ايكابً ١ٝيز ٣أفرابٗا ايش ٜٔالٜغع ٕٛععٝا ذثٝثا يتأًٖٗٝا
ٚتُٓ ١ٝأراٗ٥ا ٚتتٜٛض ايٛعاٚ ٌ٥املٓاٖخ اييت تنُٔ َٛانبتٗا ايترٛالت ايعاملٚ ١ٝايتغريات
املتغاصع ١اييت ٜؾٗزٖا ايعامل يف ٖشا ايعقض ايعامل.ٞ
 َٔٚاألختاص اييت تٛاجٗٗا ايًغ ١ايعضب ١ٝأٜنا ،اْتؾاص املهتبات االيهرت،١ْٝٚ
ٚاآلالف َٔ ايهتب عً ٢االْرتْت اييت ختنع يتحاص ٠ايغٛم رَ ٕٚعضف َٔ ١رقل ٖشٙ
ايهتب ٚ َٔٚلّكٗا َ ٚزَ ٣قزاقٝتٗا.22
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 َٔٚايترزٜات أٜنا املغًغالت ٚاألفالّ ٚاإلساعات ايتًفظ ١ْٜٝٛاييت ٜتِ عضمٗا
يف ايًغات األجٓب ١ٝأٚايعاَ ١ٝايعضبٖٚ ،١ٝشا ٜٗظ لك ١ايؾباب خاف ١بايًغ ١ايعضب١ٝ
ايفقرٚ ٢قزص ٠تعبريٖا فٝظٓ ٕٛأْٗا رري قارص ٠عًٗٝاٚ ،ذزلت َع ٞؽدقٝا ذارل ١ال
أْغاٖا يف املهامل ١اهلاتفَ ١ٝع ؽاب عضب ،ٞعٓزَا بزأت ايهالّ َع٘ بايًغ ١ايفقر ٢فكاٍ يٞ
ستتاصاً يف أَض":ٟإْو تترزث ايًغ ١ايعضب ١ٝنأْو تكضأ ايكضإٓ ايهضْٚ ."ِٜؾاٖز إٔ ايًغ١
ايعضب ١ٝايفقر ٢ؽٗزت ايتُٗٝؿ يف اذتٝا ٠ايعاَٚ ،١متّ إققاؤٖا َٔ املؤعغات ادتاَع١ٝ
ٚايبرث ايعًُ ٚ ٞايكتاعات ايقٓاعٚ ١ٝايتحاصٚ ١ٜاإلعالَٚٚ ١ٝعا ٌ٥االتقاالتُٖٓٝٚ ،ت
ايًغ ١اإلصتًٝظ ١ٜفٗٝاٜٚ ،ض ٣ايؾباب خاف ١إٔ ايترزث باإلصتًٝظَ ١ٜظٗض َٔ َظاٖض
ايضقٚ ٞايترنض ٚجظ ٤أعاع ٞيف املهاْ ١االجتُاعٚ ،١ٝاالْرتْت عظطت ايٓظض ٠ايز ١ْٝٚإىل
ايًغ ١ايعضب ، ١ٝألٕ اعتدزاَٗا ٚتٓاٚهلا فٗٝا قً ٌٝبايٓغب ١إىل ايًغ ١اإلصتًٝظٚ ١ٜيغات
ايز ٍٚاملتتٛص .٠فاذتاجَ ١اع ١إىل ستاصب ١ايعٛمل ١ايًغٚ ١ٜٛايثكاف ١ٝيًرفاظ عً ٢ايًغ١
ايعضب.١ٝ
ٚتٛاج٘ ايًغ ١ايعضب ١ٝحتزٜات إماف ١ٝأٜنا ْتٝح ١اذتًُ ١ايناصب ١اييت تؾٓٗا
ايعٛمل ١مز اإلعالّ  َٔ ٚلِ مز ايًغ ١ايعضب ١ٝاملضتبت ١ب٘.
ٖا ٖ ٞايترزٜات اييت تٛاجٗٗا ايًغ ١ايعضب ١ٝيف عقض ايعٛمل ٖٞٚ ،١تٓشص بأختاص
َتعاظُ ١يف األٜاّ املغتكبً.١ٝ
إجيابٝات ايعٛمل ١عً ٢ايًغ ١ايعضب:١ٝ
إٕ ايعٛمل ١بكزص َا حتٌُ يف ةٝاتٗا مجً َٔ ١ايترزٜات يف ةضٜل ايًغ ١ايعضب،١ٝ
فإْٗا متٓرٗا ايهثري َٔ اإلَهاْات ادتزٜز ٠ألٕ تٓٗض َٔ صقزتٗا ،فُٝهٔ يٓا إٔ ْغتدزّ
ايتهٓٛيٛجٝا ادتزٜزٚٚ ٠عا ٌ٥االتقاٍ اذتزٜث ١يف تتٜٛض ايًغ ١ايعضبْٚ ١ٝؾضٖاٚ ،ايؾبه١
ايعٓهبٛت )Internet( ١ٝاييت ٖ ٞذحض األعاؼ يًعٛمل ١أعُٗت نثريا يف إلضا ٤ايًغ،١
ٚأتاذت زتاال يًتٓٛع ايًغٚ ٟٛاعترزاث ايفاظ َ ٚقتًرات عضب ١ٝجزٜز ٠عٔ ةضٜل
ايرتمج ١املربزتٚ ،١ابتزاع أيفاظ جزٜز ٠يتغَُ ١ٝا مل ٜهٔ هلا اعِ عضب ،ٞاذتاعٛب َثال-
بزالً َٔ َٚ Computerغتعضض املغاقات بزال َٔ ٚ Course Browserاْغراب َٔ
املغام بزال َٔ ٚ Dropنًَُ Save ١ثالً ذّٛيت إىل فعٌ عضبَ ٞظٜزٚ ،ق ٌٝعََّٝف
ُٜغّٝف تغٝٝفٚ ،نًُ Massage ١اؽتل َٓٗا ايفعٌ َغّخ ميغّخ متغٝحاٚ ،األَثً١
نثريٚ ،٠ايتهٓٛيٛجٝا ادتزٜز ٠أعُٗت نثريا يف تتٜٛض تعً ِٝايًغات ٚرعِ ايتعًِ ايشاتٞ
ٚتٛفري ادتٗٛر ايبؾض ١ٜيف تكز ِٜايزصٚؼ ٚؽضذٗا ٚإجضا ٤االختباصاتٚ 23،أعُٗت ايعٛمل١
أٜنا يف إْتاد ْ ٚكٌ املعضف ١اإلْغاْ ١ٝعرب اجملتُعات باإلماف ١إىل تبارٍ األفهاص ٚاملعاصف
ٚعٗٛي ١اذتق ٍٛعًٗٝا ٚ ،إْٗا أٜنا أٚجزت ايتٓٛع ايثكايف ،فُٝهٔ يٓا ايتعضف عً٢
ايثكافات األخضٚ ٣االعتفار َٔ ٠جتاصبٗا يف ايعًٚ ّٛايًغٚ ،١اتنح َٔ سيو إٔ ايعٛمل١
عٝف س ٚذز،ٜٔفُٝهٔ إٔ ْغتدزَٗا يقاذتٓا أْ ٚغ ٤ٞاعتدزاَٗا فته ٕٛعاي ١عًٓٝا.
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اقرتاذات ٚذً:ٍٛ
حتزلٓا عابكا عٔ اآللاص ايغًب ١ٝيًعٛمل ١عً ٢ايًغٚ ١تعضّفٓا أٜنا عً ٢إجيابٝتٗا،
 ٚجتً َٔ ٢سيو إٔ ايعٛمل ٖٞ ١بٓفغٗا يٝغت َضماً َظَٓا ًٜٗو َٔ أفاب٘ٚ ،املضض ٜهُٔ
يف أٖاي ٞايًغٚ ،١ايٛاقع ايعضبٜ ٞؾٗز إٔ َا ةضأ عً ٢ايًغ ١ايعضب َٔ ١ٝمعف يف عقض
ايعٛمل ،١إمنا ٖ ٛبغبب إُٖاٍ ايعامل ايعضبٚ ٞتكاعغ٘ عٔ َغؤٚيٝت٘ جتا ٙايًغ ١ايعضب،١ٝ
أعرتف إٔ ٖٓاى حتزٜات خاصج ١ٝأٜنا جا٤ت َع ايعٛمل ١ايًغٚ ١ٜٛايثكافٚ ،١ٝيهٔ مل ٜتِ
زتابٗ ١ايترزٜات ايزاخً ١ٝاييت تٛاجٗٗا ايًغ ١ايعضب ١ٝأٜناً ،فتُػ اذتاج ١إٔ ْهثف
ادتٗٛر ملٛاجٗ ١ايترزٜات ايزاخًٚ ١ٝارتاصج ١ٝاييت تعاْٗٝا ايعضب ١ٝيف ظٌ ايعٛمل ،١فٝحب
أٚالً جعٌ ايًغإ ايعضب ٞايفقٝح ستبباً يف ايؾعٛب ايعضب ١ٝعً ٢اختالف بًزاْٗا ٚ
هلحاتٗاٚ ،ايٛقٛف مز رعا ٠اعتبزاٍ ايًغات ايفقر ٢بايعاَٚ ١ٝايتقز ٟيظاٖض٠
ايعضبًٝظٚ ١ٜاالعتعحاّ يف ايعامل ايعضبٚ ،ٞخًل ايؾعٛص باالعتظاط بايًغ ١ايعضبٚ ١ٝلكافتٗا
يف األةفاٍ ٚايؾباب بٛج٘ خال.
ٚلاْٝاً البز َٔ إصعا ٤اعرتاتٝح ١ٝيغ ١ٜٛتؤٌٖ يغ ١ايناس ٚجتعًٗا تٛانب
ايترٛالت ايتهٓٛيٛجٚ ١ٝاألنارميٚ ١ٝايتٛافًٚ ١ٝايًغاْٚ ١ٝمجٝع املتغريات اييت ٜؾٗزٖا
ايعقض ايعٛمل.ٞ
ٚلايثاٚ ،مع عٝاع ١يغٚ ١ٜٛامر ١تتُح بإذتاح إىل جعٌ ايًغ ١ايعضب ١ٝيغ١
ايتزصٜػ يف مجٝع َضاذٌ ايزصاعٚ ،١تفضض اعتعُاهلا يف نٌ ايتدققات ايعًُ١ٝ
ٚايبرثٚ .١ٝهلا آلاص إجياب ١ٝنُا ٜفٝز تكضٜض ايتُٓ ١ٝايبؾض ١ٜيربْاَخ األَِ املترز٠
اإلمناْ :ٞإٔ اعتعُاٍ ايًغ ١ايك ١َٝٛيف ايتعً َٔ ِٝلِّ يف شتتًف َٓاؽط اجملتُع ٜغاعز
24
يف رفع اجملتُع إىل األَاّ.
ٚصابعا ،صبط ايًغ ١باالقتقار ٚايتحاص ٚ ٠بشيو ميهٔ متهني ايًغ ٚ ١إلضاؤٖا.
ٚخاَغا ،ايرتنٝظ عً ٢أجٗظٚ ٠عا ٌ٥اإلعالّ ايعضبٚ ١ٝستاٚي ١حتغني يغ١
ايكاُ٥ني عًٗٝا ٚايعاًَني بٗا يٝغتتٝعٛا تكز ِٜايرباَخ بايًغإ ايعضب ٞايفقٝحٚ .
ستاٚي ١إققا ٤ايعاَٚ ١ٝايتكً َٔ ٌٝايرباَخ ايٓاةك ١بًغات أجٓب.١ٝ
ٚعارعاً ،رع ٠ٛاجملاَع ايًغ ١ٜٛإىل ايظٜار ٠يف بشٍ ادتٗٛر َٔ أجٌ إجيار
املقتًرات ايعًُٚ ١ٝايتهٓٛيٛجٝا يًُدرتعات اذتزٜثٚ ١اذتارلٚ ،١سيو بايضجٛع إىل َا
متتاط ب٘ ايًغ ١ايعضب َٔ ١ٝمسات ناالؽتكام ٚايرتارف ٚاملؾرتى ايًفظٚ ٞظاٖض٠
اي تٛيٝزٖ ،ش ٙبعض ايٛعا ٌ٥ايٓاجع ١يًٛقٛف يف ٚج٘ ايعٛملٚ ١عترتتب آلاص ستُٛر ٠عً٢
25
مت اعتغالٍ ٖش ٙايٛعا ٌ٥يقاحل ايًغ ١ايعضب.١ٝ
ايًغ ١ايعضب ١ٝإسا ّ

ارتامت:١
يف ْٗا ١ٜاملتاف ،جيب إٔ ْعرتف مبٛمٛعٚ ١ٝذٝار ١ٜبإٔ اايًغ ١ايعضب ١ٝتٛاج٘
حتزٜات نثري ٠يف عقض ايعٛمل ١يف شتتًف املغتٜٛات ٖٞٚ ،حباج ١إىل محاٚ ،١ٜمحاٜتٗا
الته ٕٛبعكز املؤمتضات ٚايٓزٚات ٚإفزاص ايتٛفٝات ٚايكضاصت ،ألٕ اذتاج ١تًح بإفضاص إىل
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ايتتبٝل ايعًُ ٞهلش ٙايتٛفٝات ٚايكضاصات ٚتٓفٝشٖا يف أصض ايٛاقعٚ ،ايًغ ١ايعضب١ٝ
ٚفًت إىل َٓعتف ختري يف عقضْا املعٛملْٚ ،ب٘ إىل سيو ايزنتٛص صؽز ٣ةع ١ُٝيف
املؤمتض ايعامل ٞايش ٟنإ عكزت٘ ادتاَع ١ايعضب ١ٝيف ؽٗض فرباٜض ٚ ،ّ1007قاٍ فٗٝا  ،إٕ
ايًغاْ ٞايربٜتاْ ٞرٜفٝز نضٜغتاٍ أيف نتابا بعٓٛإ ”َٛ “Language Deathت
ايًغٚ ،١عزر ف ٘ٝتغع ١ؽض ٚملٛت ايًغٚ ،١مجٝع ٖش ٙايؾض ٚتٓتبل عً ٢ايًغ ١ايعضب١ٝ
يف ٚمعٗا ايضأٖٚ ،26عبل إٔ سنضْا إٔ َٓظُ ١ايْٛٝغهٚ ٛمعت ايًغ ١ايعضب ١ٝأٜنا َٔ
مُٔ ايًغات املٓكضم ١يف ايكضٕ اذتارٚ ٟايعؾضٚ ،ٜٔصرِ أْٓا ْؤَٔ إٔ ايًغ ١ايعضب١ٝ
عتبكَ ٢ا بك ٞايكضإٓ ايهضٚ ِٜفل ق ٍٛاهلل عظٚجٌ " إْا ضتٔ ْظيٓا ايشنضٚإْا ي٘
ذتافظٚ "ٕٛيهٔ اهلل تعاىل مل ٜنُٔ تتٜٛضٖا ٚعًتاْٗا عً ٢ايًغات األخض َٔٚ ،٣املعًّٛ
إٔ تتٛص ايًغٜٓ ١رقض عً ٢ذايٜ َٔ ١تهًِ بٗاٚٚ ،اقع األَ ١ايعضبٚ ١ٝاذتاي ١املتأطَ ١يًغ١
ايعضب ١ٝتغتزع ٢بشٍ ادتٗٛر املتنافض ٠ذتُاٜتٗا ،فٓٗٝب بايز ٍٚايعضبٚ ١ٝاإلعالَ١ٝ
َٚؤعغاتٗا املدتًف ١ألٕ ٜكَٛٛا خري قٝاّ بٛاجبِٗ ايزٚ ٜايثكايف ٚاذتناصٜٚ ٟبشيٛا
ققاص ٣جٗٛرِٖ يًرفاظ عً ٢ايًغ ١ايعضب.١ٝ

اذتٛاؽ:ٞ
َ -1كزَ ١عٔ ايًغٚ ١أُٖٝتٗاَ ،غتفار َٔ َٛقع جاَع ١أّ ايكضٚ ٣ايضابط:
http://uqu.edu.sa/page/ar/5300
 -2املضجع ايغابل
 -3ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعٛمل ،١بكًِ ايزنتٛص ْب ٌٝعًٚ ،ٞايضابطَٛ :قع زتُع ايًغ ١ايعضب١ٝ
األصرْhttp://www.majma.org.jo/index.php/2009-02-10-09-35-28/262- ،ٞ
19-3.html
 -4ايًغــ ١ايعـضبٝــَٚ ١هاْتٗـا بٝـٔ ايًغــات  ،بكًِ األعتاس ايزنتـٛص فضذـإ ايغـًٝـِ ،صابط املكاٍ:
http://www.saaid.net/Minute/33.htm
ْ -5فػ املضجع
-6ستُز ذغٔ بٔ عبزايعظٜظ ،ستامض ٠عٓٛاْٗا "ايًغ ١ايعضب ١ٝيف ايكضٕ اذتارٚ ٟايعؾض ٜٔيف املؤعغات
ايتعً ١ُٝٝيف مجٗٛصَ ١ٜقض ايعضب ،١ٝايٛاقع ٚايترزٜاتٚ ،اعتؾضاف املغتكبٌ"  ٚقز أيكاٖا يف َؤمتض
زتُع ايًغ ١ايعضب ١ٝاألصرْ ٞيف  11أٜاص .ّ1008
 -7ايًغــ ١ايعـضبٝــَٚ ١هاْتٗـا بٝـٔ ايًغــات  ،بكًِ األعتاس ايزنتـٛص فضذـإ ايغـًٝـِ ،صابط املكاٍ:
http://www.saaid.net/Minute/33.htm
 -8ادتابض ،ٟستُز عابز :ايعضب ٚايعٛمل ،١ل438،
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 -9ايزجاْ ،ٞأمحز فزقَ :ٞفٗ ّٛايعٛملٚ ١قضا ٠٤تاصخي ١ٝيًظاٖضْ ، ٠ؾض املكاٍ يف فرٝف ١ايكزؼ،
 ،ّ4998/1/6ل.43
 -10ايضقب ،فاحل ذغني عثُإ ،ايعٛمل ١ايثكافـ ١ٝآلاصٖا ٚأعايٝب َٛاجٗتٗا ،ستامض ٠أيكاٖا يف َؤمتض
ايعٛملٚ ١اْعهاعاتٗا عً ٢ايعامل اإلعالَ ٞيف اجملايني ايثكايف ٚاالقتقار ٟبعُإ ،األصرٕ .ّ1008
 -11زتً ١ايعضب ،ٞايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعٛمل ،١ل  ،13ايعزر ، 503أنتٛبض 1000
 -12زتًَ ١عًَٛات رٚي ،١ٝايعٛملٚ ١ألضٖا ايغًيب عً ٢عٝار ٠ايز،ٍٚل  ،63ايعزر .ّ4998 58
 -13جاصٚر ،ٟصٚج :٘ٝايعٛيـُ ١املظع – ١َٛايٛاقع–ادتشٚص– ايبزا ،ٌ٥تعضٜب ايزنتٛص ستُز ايغبٝتً،ٞ
ل 47
 -14جربإ خً ٌٝذربإ ،اآللاصايهاًَ ،١ل 833
 -15ايًغــ ١ايعـضبٝــَٚ ١هاْتٗـا بٝـٔ ايًغــات  ،بكًِ األعتاس ايزنتـٛص فضذـإ ايغـًٝـِ ،صابط املكاٍ:
http://www.saaid.net/Minute/33.htm
 -16املضجع ايغابل
 -17فتر ،ٞمجع ،١ايًغ ١ايباعً ،١ل 19
 -18املقزصايغابل ،ل 88 ،87
 -19ستُز ذغٔ بٔ عبزايعظٜظ ،ستامض ٠عٓٛاْٗا "ايًغ ١ايعضب ١ٝيف ايكضٕ اذتارٚ ٟايعؾض ٜٔيف
املؤعغات ايتعً ١ُٝٝيف مجٗٛصَ ١ٜقض ايعضب ،١ٝايٛاقع ٚايترزٜاتٚ ،اعتؾضاف املغتكبٌ"  ٚقز أيكاٖا
يف َؤمتض زتُع ايًغ ١ايعضب ١ٝاألصرْ ٞيف  11أٜاص .ّ1008
 -20ر .ذاَز عُاص  ,اذتار ٟعؾض َٔ عبتُرب ٚ 1004تزاعٝات٘ ايرتبٚ ١ٜٛايثكاف ١ٝيف ايعامل ايعضب, ٞل 91
َ -21غتفار َٔ َفاٍ"ألض ايعٛمل ١عً ٢ايًغ ١ايعضب،"١ٝبتقضف ٜغري يًزنتٛص ٠طٜٓب بري ٙجهً،ٞ
ٚاملكاٍ َٓؾٛص يف َٛقع أربا ٤ايؾاّٚ ،ايضابطwww.odabasham.net:
 -22ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعقض بكًِ صٚطاْا خريبوْ ،ؾض يف َٛقع أٖال ايعضبٚ ١ٝصابط
املكاٍwww.ahlan.com/arabic-language-modern-challangees:
 -23ايضاجر ،ٞعز ،٠ايعضب ١ٝادتاَعٚ ١ٝايهتاب ،١ل 17
 -24ستُز ذغٔ بٔ عبزايعظٜظ ،ستامض ٠عٓٛاْٗا "ايًغ ١ايعضب ١ٝيف ايكضٕ اذتارٚ ٟايعؾض ٜٔيف
املؤعغات ايتعً ١ُٝٝيف مجٗٛصَ ١ٜقض ايعضب ،١ٝايٛاقع ٚايترزٜاتٚ ،اعتؾضاف املغتكبٌ"  ٚقز أيكاٖا
يف َؤمتض زتُع ايًغ ١ايعضب ١ٝاألصرْ ٞيف  11أٜاص .ّ1008
َ -25غتفار َٔ َكاٍ "ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعٛمل "١يألعتاس عُض بٔ ةض ،١ٜزتً ١اآلراب ٚايًغات،
َا.ّ 2008 ٜٛ
َ -26غتفار َٔ ؽبه ١فٛيتري ،ايضابطwww.voltairenet.org/article145997.html:
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املقارص ٚاملضاجع:


عًْ ،ٞب ،ٌٝايثكاف ١ايعضبٚ ١ٝعقض املعًَٛات ،عًغً ١عامل املعضف ( ،١ايهٜٛت :اجملًػ ايٛة
يًثكافٚ ١ايفٓٚ ٕٛاآلراب ،ايعزر .ّ16821004



اينٝب  ،أمحز بٔ ستُز  ،ايًغ ١ايعضب ١ٝيف عقض ايعٛمل ،١ايضٜاضَ :هتب ١ايعبٝهإ ٖ4111ـ
ّ1004 /



أَني ،جالٍٚ ،صق ١ايعٌُ بعٓٛإ ايعٛملٚ ١اهل ١ٜٛايثكاف ،١ٝقزَٗا إىلَ:ؤمتض" ايعٛملٚ ١قناٜا
اهل ١ٜٛايثكافْ ، ١ٝظُ٘ اجملًػ األعً ٢يًثكاف ١يف ايكاٖض.ّ4998 .٠



عُض ،بٔ ةض ،١ٜعٓٛإ احملامض" ٠ايًغ ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات ايعٛملْ "١ؾض يف زتً ١اآلراب
ٚايًغات- ،جاَع ١قافزَ ٟضباح،ادتظا٥ض ،ايعزرايغابعَ،ا.ّ 2008 ٜٛ



جربإ خً ٌٝجربإ ،اآللاص ايهاًَ،١راص ْٛفٌ يًٓؾض ،بريٚت ،يبٓإ 1041



ايضاجر ،ٞعبز ،ٟايعضب ١ٝادتاَعٚ ١ٝايهتاب ،١راص املعضف ١ادتاَع ،١ٝاالعهٓزصَ،١ٜقض 1008



مجع ،١فتر ،ٞايًغ ١ايباعً ،١راصايٓقض يًتٛطٜع ٚايٓؾض ،ايتبع ١ارتاَغَ ،١قض 1000



زتً ١اآلراب ٚايًغات- ،جاَع ١قافزَ ٟضباح –-ادتظا٥ض ،املكاٍ "ايًغ١ايعضبٚ ١ٝحتزٜات
ايعٛمل "١يألعتاس عُض بٔ ةض ،١ٜايعزرايغابعَ،ا.ّ 2008 ٜٛ



ادتابض ،ٟستُز عابز :ايعضب ٚايعٛملَ ،١ضنظ رصاعات ايٛذز ٠ايعضب ،١ٝبريٚت.ّ4998 ،



ستُز ذغٔ بٔ عبزايعظٜظ ،ستامض ٠عٓٛاْٗا "ايًغ ١ايعضب ١ٝيف ايكضٕ اذتارٚ ٟايعؾض ٜٔيف
املؤعغات ايتعً ١ُٝٝيف مجٗٛصَ ١ٜقض ايعضب ،١ٝايٛاقع ٚايترزٜاتٚ ،اعتؾضاف املغتكبٌ" ٚ
قز أيكاٖا يف َؤمتض زتُع ايًغ ١ايعضب ١ٝاألصرْ ٞيف  11أٜاص .ّ1008



جاصٚر ،ٟصٚج :٘ٝايعٛيـُ ١املظع – ١َٛايٛاقع–ادتشٚص– ايبزا ،ٌ٥تعضٜب ايزنتٛص ستُز
ايغبٝتً ،ٞراص ايؾٛناْ ٞيًٓؾض ٚايتٛطٜع ،فٓعا ،٤اي.ّ4998 ،ُٔٝ



ر .ذاَز عُاص ،اذتار ٟعؾض َٔ عبتُرب ٚ 1004تزاعٝات٘ ايرتبٚ ١ٜٛايثكاف ١ٝيف ايعامل
ايعضب ،ٞايزاص املقض ١ٜايًبٓاْ.١ٝ
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