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 مجلة

 العاصمة

 مجلة بحثية سنوية

  

  

    

 
                                أدبية

 

 سكم الففدت             

 8     قهاب ٚاهمد/   –  الهىض في قٗغ الكاٖغ الُمجي مدمض ٖبضٍ ٚاهم .1

بي ٖاج٨ت الكاٖغة .2  51    / ٖلي ال٣اؾميص –             ي: ٢ُشاعة الٗغا١السؼعج َو

 22   ؤ. ص. مدمض ٖبض الغخمً ًىوـ  – ًٞاء الىو ألاؾُىعي في ًٞاء الىو الكٗغي   .3

  22   حامذ جىادله ، بشاهیمیب عضث مل  –  جىظیف شخفیت عىترة فی ؼعش ؤمل دهلل .4

م كفيذة الخعميذة .5 ِّ
 51   د/ ببشاهيم محمذ ؤبى والب –  )ؤهاجيل( ججشبت ًمىيت جلذ 

 22   محمذ جليل محمذ حىيفت –  جخماعيت ف  الؽعش العشي  احدذً ألاخلق لا  .6

 21    محمذ ؤسؼذ احدعً –  الشئيت وألاداة ف  "سحل النهاس" لبذس ؼاهش العياب .7

حٍرعبذهللا ظليمان كذوط – مً معاثل احخلف ف  همارج ؼعشيت مىكف عيس ی ؤلبي .8  11   ، ٚو

9.  
ّ
ؿل

ُ
مي. ؤ – ي الخضًضُت في الكٗغ الجؼاثغ ؾُماثُت ألاما٦ً اإلا

ّ
  51  ؤمُىت بلهاقمي ؤ/، ص. ٖبض ال٣اصع ؾال

ضة مىلى ص/ – ظمالُت الغمؼ ألاؾُىعي في الكٗغ الجؼاثغي اإلاٗانغ .10  22     ٍٞغ

حرة بىلٟىؽ ص/ – ضعوَللظمالُاث الغمؼ في "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"  .11   28    َػ

ً ٖبضالخ٤ال – ججغبت مهُٟى بً بغاَُم في الكٗغ اإلالخىن الجؼاثغي  .12  85     ٍؼ

 22    بىعيؽــت بىعمـاسة –   الخىام ألاظىاسخي في ال٣هُضة اإلاٗانغة .13

14.   ً ً   ف  502    بظماعيل حعحن – با همىرجاس  ى  الىلاثن ف  ألادب الىيجحري: بلد 

 550   جامع ظعذ هللا عبذ الىشيم – ؤلاوعاهيت ف  كفيذة عبذ العضيض الياكىح  ؤلالىسي .15

اكميت ؤلاعلٌ وؤلابذ .16  552   عبذ هللا عبذ الىشيم ؤالظا – اٌ ف  الؽعش لذي علماء هيجحًر

 525   د/ هاـش الذًً ببشاهيم ؤحمذ –  كميت الخماد عىذ الؽاعش عبذ الشحيم ؤلالىسي .17

 550   معشاج ؤحمذ معشاج الىذوي  د/ –  عبذ الىهاب البياح  الفلعفت الىجىدًت ف  ؼعش .18

م ؤهيغ الش حمً /د –   سوماوس يهؽاعش  ابالعي   ؼاهش بذس .19  552     خش 

  525   غيار ؤلاظلم الفذًل  الىذوي  – في ببغاػ ٢ًاًا الكٗغ ظيذ احدؽام الىذوي بؾهام  .20

 528  احجاوىسي ظيذ محمذ عمش فاسوق د/ –  لاججاه الخجذًذي ف  ؼعش محمذ حعً العىاد .21

 515    عل  الىاف  محمذ –   لاججاه ؤلاظلم  ف  الؽعش العشي  .22

 

 في الففداث
 الثامًاإلاجلذ 

 م 6102
 هـ 0331

 الؽػش الػشبي الػاإلاي: ججاسب وكماًامدىس اإلاجلذ : 
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 555    . ؤحمذ صبحرؤ م. ن. د/ – ساثذ الؽعش العشي  ؤلاظلم  ف  جامل هادو: ام الـعـشوطؤلام .23

 552  محمذ هىؼاد عالم الىىسي اللاظمي – : الشئيت و اليؽإةحشهت الؽعش احدش ف  ألادب العشي  .24

 522    مععىد عالم الفلح / د –  جىىيش اليؽيذ ؤلاظلم   اللشلاوي فًىظف دوس  .25

 522     بؽشي وي. –  ؾ وكفاثذه ف  كميت فلعىحنمحمىد دسوي .26

 582    محمذ عبذ الشحمان ؤو. –  حلدمت الىبىيت حأحمذ محشم ": اإلامجذ ؤلاظلم" .27

 582    د/ ب. عبذ اللىيف  –  عمش اللاض ي البلىيىح اإلالىعاث الفياهيت ل .28

  525     ج.  يل هىجىاعظمب  – العشي  ف  هحرلا: جىىسه وججذًذاجه الخعليميالؽعش  .29

 

 

 

 528    هبحر بً عيس ی /د – دالليت(-ظاهشة لاظدىىاء: دساظت جإـيليت )ـشففىجيت .30

 205  د/ عبذ الهادي ـلح الذًً، د/مىس ی دحعى –  الشبي اللغىي ف  جإويل الىفىؿ الذًييت .31

 252    د/بدسيغ بً خىيا –   الفىش ؤلاظلم البذٌ ولشوبه ف  جشار  .32

 

 

 220     سؼيذ ودًجى – الىلذ الغشي  همىرجا:   اإلاعاـشالخىاؿ  ف  الىلذ ألادي .33

 228    ّٖؼالضًً ؤصًدىجي ص/ – اججاَاث اإلا٣اماث الٗغبُت في ألاصب الٗغبي الىُجحري  .34

ت .35  251    د/ عبذ اإلاجيذ ب. –   احدذً  ألادب اليعىي  و احجيعىي 

 258     ـذًم م. ب. – جىزيم مأزش لاحخلٌ ف  الشواًت احدذًشت ف  العشاق .36

 225                                            ؾُض مدمض قا٦غ –  الغوحؤمغاى  مٗالجتفي  با٦شحرٖلي ؤخمض بغاٖت  .37

 

 

 222     .سؼيذ ؤحمذ ب –  'البلغت ههج'ٖبر نٟداث  العياظيت ألابٗاص .1

 215    د/ عامش بظماعيل داود – الفشاثن مً خلٌ ظىسة اليعاء سعاًت حلىق اإلاشؤة ف  .2

 

 

 218   الشؼيذ ًىظف محمذ عباط – بشوو  ألاوؽىت اللغىيت اللـفيت ف  اإلاذاسط بذولت .3

 

 

 220    د/ محمذ ًىظف خان –   ألادًب ؤلاظلم  الشاثش حن:ؤم ذؤحم .4

 225    ص. يُاء الغخمً –  الذًً مًاإلاهاجما غاهذي وجىاهش الٌ نهشو مى٠٢  .5

 228   ص/ مدمض ؾلُم ال٣اؾمي  –  ٚاهضي في شسهُت هُلؿىن ماهضًالاإلاهاجما  جإزحر .6

 

 

 

 

 غامت بدىر

 لغىيت

 ؤدبيت

 دًييت

 جشبىيت

 شخفياث
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 مً خاسج الهىذ اإلاؽترهىن في هزا اإلاجلذ
 

 قاٖغ بماعاحي، خانل ٖلى ظاثؼة َاٚىع للؿالم   ص/ قهاب ٚاهم .5

 َىلىضا، ظامٗت ابً عقض، ٖمُض ٧لُت اللٛت الٗغبُت مدمض ٖبض الغخمً ًىوـ  /ص .2

ب، الغباٍ، اإلاٛغب٧اجب ٖغاقي، مؿدكاع م٨خب ج   ص/ ٖلي ال٣اؾمي .5  يؿ٤ُ الخٍٗغ

 ظامٗت مىالي بؾماُٖل، اإلاٛغب   عقُض وصًجى .2

 ؤؾخاطة مكاعکت، ٢ؿم اللٛت الٗغبیت وآصابها، ظامٗت َهغان، بیغان   ٖؼث مال ببغاَیمی .1

 الضکخىعاٍ، ٢ؿم اللٛت الٗغبیت وآصابها، ظامٗت َهغان. بیغان   باخض   خامض ظىاصله .5

 خاط مكاع٥، ظامٗت اإلال٪ زالض،الؿٗىصًت، وظامٗت نىٗاء، الُمًؤؾ  ص/ ببغاَُم مدمض ؤبى َالب .2

اله٩ا  مدمض ظلُل مدمض خىُٟت .8  ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت، ظامٗت الكغ١، ؾٍغ

 ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت صا٧ا، بىٛالصٌل، ؤؾخاط مؿاٖض  مدمض ؤعقض الخؿً .2

ً الغظا٫ ٖبضالغػا١ .50 اال ؤؾخاط مكاع٥ وهاثب الٗمُض الضعاؾاث الٗلُا،  ٍػ  جامٗت ؤلاؾالمُت، مالحًز

ا  ص/ لبجی بيذ ٖبض الغخمً .55  ٧لُت الضعاؾاث اللٛاث الغثِؿت، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت، مالحًز

ا  باخض  ٖبضهللا ؾلُمان ٢ضوؽ .52  الض٦خىعاٍ، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت، مالحًز

مي. ؤ .55
ّ
 ظامٗت جلمؿان، الجؼاثغ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ٧لُت آلاصاب واللٛاث،  ص. ٖبض ال٣اصع ؾال

 ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ٧لُت آلاصاب واللٛاث، ظامٗت جلمؿان، الجؼاثغ   ؤ/ ؤمُىت بلهاقمي .52

ضة مىلى .51  ، ظامٗت ٖبض الغخمان محرة، بجاًت، الجؼاثغؤؾخاطة مكاع٦ت، ٧لُت آلاصاب   ص/ ٍٞغ

حرة بىلٟىؽ .55  ، الجؼاثغ5ؤؾخاطة مكاع٦ت، ظامٗت ٢ؿىُُىت   ص/ َػ

غان    ً ٖبضالخ٤الٍؼ .52  ، الجؼاثغ 2ؤؾخاط اإلاضعؾت الابخضاثُت، وباخض الض٦خىعاٍ، ظامٗت َو

مـاعة .58 ِكــت بٖى ان ٖاقىع ؤؾخاط مدايغ .ؤ.، ٧لُت آلاصاب   بٖى  الجؼاثغالجلٟت، ، ، ظامٗت ٍػ

غ اللٛت الٗغبُت، الجؼاثغ   ص/ ٦بحر بً ِٖسخی .52  ؤؾخاط بدض، مغ٦ؼ البدض الٗلمي والخ٣جي لخٍُى

اص/بصَعـ  .20  ظامٗت ؤخمض صعاًت ؤصعاع ، الجؼاثغ   بً زٍى

بي الغقُض ًىؾ٠ مدمض ٖباؽ .25  ؤؾخاط مؿاٖض، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاٗهض البترولي، ؤبْى

ا، اإلادايغ ب٩لُت ٖبض الغخُم للضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، بباظا، بلىعن   بؾماُٖل خؿحن .22  هُجحًر

م .25 ا٢ؿم الٗغبُت، ظام  ظام٘ ؾٗض هللا ٖبض ال٨ٍغ  ٗت بلىعن، هُجحًر

ا ص/ هانغ الضًً ببغاَُم ؤخمض .22  ؤؾخاط الجامٗت الاجداصًت، هُجحًر

ا ص/ ٖبض الهاصي نالح الضًً  .65  ظامٗت ببغاَُم بضماصخي بابىٛضا، ٢ؿم الٗغبُت، لّبي، والًت هُجا، هُجحًر
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اظامٗت ببغاَُم بضماصخي    ص/مىسخی ًدحی صحؿى .25  بابىٛضا، ٢ؿم الٗغبُت، لّبي، والًت هُجا، هُجحًر

ا  ص/ ّٖؼالضًً ؤصًدىجي .22 ً، هُجحًر  ٢ؿم الٗغبُت وؤلاؾالمُت، ظامٗت الهال٫، ؤبُا٧ىجا، والًت ؤٚو

ا  ص/ ٖامغ بؾماُٖل صاوص .28  مدايغ، ٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، ظامٗت والًت ٦ضوها، هُجحًر

ا٢ؿم الضعاؾاث ؤلا   ص/ ٦بحر آصم ٖبض الخمُض .22 ىا والًت ًىبي، هُجحًر
ُ

ك
َ
 ؾالمُت، الجامٗت الٟضعالُت ٚ

ا  غبذ هللا غبذ الىشيم ؤالظا .50  َالب، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت باًغو، ٦ىى، هُجحًر

 

 اإلاؽترهىن في هزا اإلاجلذ

 مً الهىذ
 

 مً خاسج الهىذ
 

،   ص/ مدمض ًىؾ٠ زان .5 ، ٖلي ٦ٍغ  ؤجغبغاصٌلؤؾخاط مكاع٥، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ

 بىٛا٫ الٛغبُتمؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٖالُت، ٧ىل٩اجا، ؤؾخاط  ص/ مٗغاط ؤخمض مٗغاط الىضوي  .2

 ، بىٛا٫ الٛغبُتمؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٖالُت، ٧ىل٨خا ؤؾخاط             ص/ ؤهِـ الّغخمً زّغم .5

 جلىٛاها ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت، ؤًم. اٌـ. ألا٧اصًمُت الخٗلمُت، خُضع آباص،  ص/ ؾُض مدمض الجا٧ىعي .2

 ؤجغبغاصٌلٖمُض ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت زىاظت مٗحن الضًً الجكتي، ل٨ىائ،   / مؿٗىص ٖالم الٟالحيص .1

 ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ال٩لُت الجضًضة، قىاجي، جامل هاصو  ص/ ٥. م. ؤ. ؤخمض ػبحر   .5

 یماال، ٦ىىع، ٦حرالاؼ ؤؾخاط مؿاٖض، ألا٧اصیمیت البدغیت الهىضیت، بی  ص/ مدمض ؾلُم ال٣اؾمي  .2

 مغ٦ؼ صعاؾاث ٚغب آؾُا، ظامٗت ظىاَغ ال٫ جهغو، هُى صلهي، مدايغ ي٠ُ   ص. يُاء الغخمً .8

 باخض الض٦خىعاٍ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ظامٗت صلهي، صلهي ُٚار ؤلاؾالم الهض٣ًي الىضوي  .2

 مٖمُض ٧لُت مضًىت الٗلىم الٗغبُت ببىل٩ُا٫، مالبىع                         ؾُض مدمض قا٦غ .50

 ، ٦حرالاؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُىث   ص/ ٖبض اإلاجُض ب. .55

 ، ٦حرال. ٢ؿم الٗغبُت.  ٧لُت صاع الىجاة الٗغبُت. ٧اعواع٧ىهضؤؾخاط مؿاٖض   .عقُض ؤخمض ب .52

  ٦حرالا ، مالبغام،جاهىع  ،ؽؤؽ. ؤؽ. ؤمٗلمت  في. صي. جى. احل.    بكغي وي. .55

٣ُت، ظامٗت ظىاَغال٫ جهغو، هُىصلهيباخض، مغ٦ؼ ال   مدمض ٖلي الىافي .52  ضعاؾاث الٗغبُت وؤلاٍٞغ

 ؤجغبغاصٌلَالب ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ظامٗت ل٨ىائ،   مدمض هىقاص ٖالم الىىعي .51

 باخض، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُىث، ٦حرالا  مدمض ٖبض الغخمان ؤو. .55

 جغوهيخبرام، ٦حرالا ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ٧لُت الجامٗت،   ص/ ب. ٖبض الل٠ُُ .52

 ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ٧لُت الجامٗت، جغوهيخبرام، ٦حرالا   ط.  بؾماُٖل ٦ىجى .58

 ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ٧لُت الجامٗت، جغوهيخبرام، ٦حرالا   نض٤ً م. ب.   .52
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 هيئت الخدشيشـفدت 

م ؤلاوؿان ما لم ٌٗلم، والهالة ٖلى عؾى٫ هللا، ؤما بٗض، 
ّ
 بؿم هللا الغخمً الغخُم، الخمض هلل الظي ٖل

 

تبن الغئٍت   مً الىا٢٘ بلى الظاث لخمؼط ٖاإلاامً الظاث بلى اإلاىيٕى و  الجضًضة جخجه اججاَا مؼصوظا الكٍٗغ

ىاظؿها ت مً الغئي اإلاخىامُت بمى٤ُ قٗىعي ٌؿاو١ ب٣ًإ الىٟـ َو ؤما  .بٗالم، ٞخإحي ال٣هُضة مجمٖى

غاى بلى ال٣هُضة ال٩لُت، ومً ٢هُضة الهُاٚت  ت اإلاخدلُت الكٗغ الٗغبي ٣ٞض اهخ٣ل مً قٗغ ألٚا اللٍٛى

ت  ال .بإهماٍ مً الهىع البُاهُت بلى همِ قٗغي آزغ ٌٗخمض ٖلى البىاء الضازلي لل٣هُضة مً نىعَا الكٍٗغ

ق٪ ؤن الكاٖغ ًجٗل قٍٗغ ٧له ٚابت مً الغمىػ جُمذ بلى الاوٗخا١ والاهُال١ والخدغع بلى ما َى ؤوظب 

٨ظا هالخٔ  .وؤظمل زغ ؾىاء في البيُت اإلا٩اهُت ؤو البيُت الؼماهُت ؤو آاهخ٣ا٫ الىو الكٗغي مً هٓام بلى َو

ت َظٍ ال٣ًاًا والخجاعب ًضوع خى٫ إلاجلت الٗانمت ال٣ؿم ألاو٫ مً َظا اإلاجلض  .في اللٛت ؤو الهىع الكٍٗغ

ت ؤزغي. .الٗاإلاُت في الكٗغ الٗغبي  وؤما ال٣ؿم الشاوي ُٞخًمً صعاؾاث مخىٖى

ا صون اه٣ُإ بلى ؾىتها لــ"مجلت الٗانمت" الشامًَظا َى اإلاجلض  . و٢ض الشامىت، وهي حؿخمغ في نضوعَا ؾىٍى

ا.  خاولىا َُلت َظٍ الؿىىاث ؤن ههل باإلاجلت بلى اإلاؿخىي الٗالمي الظي ٦ىا هُمذ بلُه ًىم ٢غعها بنضاَع

ظا اإلاجلض الظي بحن ؤًض٨ًم ًدخىي ٖلى  ، للباخشحن مً ٖكغ صو٫ ٖاإلاُت ٖمال مً الضعاؾاث واإلا٣االث 25َو

ت ؤعؾلها ثجم الازخُاع ٖلحها مً م٣اال و  صازل الهىض وزاعظها.  جامٗاثال مسخل٠ مً ن ى الباخشو  ألاؾاجظة مخىٖى

هؼجي الك٨غ والخ٣ضًغ و واليسست ؤلال٨تروهُت لهظا اإلاجلض واإلاجلضاث الؿاب٣ت مىظىصة في مى٢٘ ٢ؿم الٗغبُت. 

َُئت وؤزحرا، جُلب في بٖضاص َظا اإلاجلض. لجمُ٘ الباخشحن ألاٞايل مً زاعط الهىض وصازلها الظًً ؤؾهمىا 

ً الٗغبي وزاعظه لخ٣ضًم بدىثهم لليكغ في مجلت  غ اإلاجلت للؼمالء ألا٧اصًمُحن والباخشحن في الَى جدٍغ

٤ُ والؿضاص الٗانمت،  ....... وق٨غا.مخمىحن للجمُ٘ الخٞى

 

غ                ، مجلت الٗانمتَُئت الخدٍغ

   ىض، الهجغوهيخبرام ، 05/05/2052

 
 

 المالحظة القانونية:
 البحوث ادلنشورة ُب اجمللة ال تعرب بالضركرة عن كجهة نظر اجمللة، بل عن رأم كاتبيها
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 الهىذ في ؼػش الؽاغش اليمني مدمذ غبذه غاهم
ؼهاب غاهم /د  

  خانل ٖلى ظاثؼة َاٚىع للؿالمقاٖغ بماعاحي، 

 صبيمضًغ ٖام )مخ٣اٖض( إلاضًىت مدمض بً عاقض للخ٣ىُت، 

 

٦خب الكاٖغ الُمجي الٗضوي البروٞؿىع الض٦خىع مدمض ٖبضٍ ٚاهم مئاث  
ىه الؿبٗت، ول٨ً ٢هاثضٍ التي لها ٖال٢ت  ال٣هاثض ميكىعة في صواٍو
مباقغة بالهىض هي ؤعب٘ ٣ِٞ. ألاولى ٢هُضجه "مىابذ الٗؼ" التي وكغث في 

اػ والشاهُت ٢هُضجه "اج٩اءة ٖلى ٩ٖ ،(5صًىاهه الشاوي "مىط وصسغ")
ظٍ  .والغابٗت "الخب والغزام" ،والشالشت "ٖلى يٟاٝ )صا٫(" ،ٚاهضي" َو

ال٣هاثض الشالر ألازحرة ميكىعة في صًىاهه الؿاصؽ "اإلاىظت 
ما٫ 2الؿاصؾت") (. و٢ض ؤُٖض وكغ الضًىاهحن اإلاظ٧ىعًٍ يمً مجلض "ألٖا

ت ال٩املت  ٘ اإلاظ٧ىعة ٢ض وكغث في خُجها (. و٧اهذ ٧ل واخضة مً ال٣هاثض ألاعب5مدمض ٖبضٍ ٚاهم") –الكٍٗغ
ا في صًىان. وؾجر٦ؼ في َظٍ الضعاؾت ٖلى ال٣هاثض ألاعب٘.  في صخُٟت ؤو مجلت ٢بل وكَغ

 مدمذ غبذه غاهم:

في نىٗاء  م 5222َـ/ 5251 وجىفي في ،بمضًىت ٖضنم 5252َـ/  5550 مدمض ٖبضٍ ٚاهم في /ولض الكاٖغ ص
ٗىص وؿبه الها مت. َو قمي بلى الخؿً بً ٖلي بً ؤبي َالب. و٧ان والضٍ الؿُض ٖبضٍ وصًٞ ٞحها في م٣برة زٍؼ

عي ،( جاظغا مٗغوٞا في ٖضن5215-5885ٚاهم ) ًىا في اإلاجلـ الدكَغ ًىا ماؾؿا وعثِؿا لىاصي  ،ٖو ٖو
ت في مؿخٗمغة  زُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي.ؤلانالح في مضًىت الخىاهي في مُل٘ الشال ؤ٦مل ٚاهم صعاؾخه الشاهٍى

٨ُت ببحروث٤ بالجامٗت الجامٗت ألا ، زم الخدٖضن وخهل ٖلى ب٩الىعٍىؽ آصاب بضعظت ممخاػ ٖام  ،مٍغ
غة الٗغبُت ًخسغط في ظامٗت خضًشت). 5255 (. ٦ما ها٫ الجاثؼة ألاولى ٧2ان ؤو٫ شسو مً الُمً بل مً الجٍؼ

ت التي ٣ٖضتها ظمُٗت الٗغوة الىز٣ى في الجامٗت ٖام  ها٫ زمـ ظىاثؼ ( . وؤًًا 1)5255في الؿاب٣ت الكٍٗغ
ُاهُت زال٫ ؾىىاث الخغب الٗاإلاُت الشاهُت) ت التي ٣ٖضتها َُئت ؤلاطاٖت البًر ت في اإلاؿاب٣اث الكٍٗغ   (.5قٍٗغ

مل ٚاهم في خ٣ل التربُت والخٗلُم بٗضن ختی ناع ؤو٫ ٖغبي مً ؤبىاء ٖضن ًخىلى مىهب مضًغ اإلاٗاٝع  .ٖو
، ازخاع الخ٣اٖض اإلاب٨غ 5255ؤن جيكإ الىػاعاث. وفي ٖام و٧ان طل٪ َى اإلاغ٦ؼ ألاو٫ في بصاعة اإلاٗاٝع ٢بل 

ًٖ  5252والخد٤ بالضعاؾت بجامٗت لىضن ٦ُالب زاعجي لضعاؾت الض٦خىعاٍ التي خهل ٖلى قهاصتها ٖام 
بٗذ في ٦خاب وكغجه صاع الٗىصة  ،و٢ض جغظمها بىٟؿه بلى الٗغبُت ،ؤَغوخخه "قٗغ الٛىاء الهىٗاوي" َو

ىم زم  مغاث ٖضًضة. ببحروث، و٢ض ؤُٖض وكٍغ و٢ض ٖمل ٚاهم بٗض طل٪ بضعظت بغوٞؿىع في ظامٗت السَغ

                                                           
 ٕٜٙٔصدر عن دار ادلعارؼ مبصر عاـ     ٔ
2

 ٜ٘ٛٔصدر عن دار أزاؿ للطباعة كالنشر ُب بَتكت عاـ     

3
 ٕٗٓٓصدر عن كزارة الثقافة كالسياحة بصنعاء عاـ     

4
 ٕٛٓٓعدف كصنعاء ُب شعر زلمد عبو غاًل"، د. شهاب غاًل، مطابع البياف، ديب  –ينتُت كتاب "صورة مد   

5
 ٜٙٗٔديواف "على الشاطئ ادلسحور" زلمد عبده غاًل، دار فتاة اجلزيرة     

6
 ادلصدر السابق    
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اجه ٖام  ،ظامٗت نىٗاء التي ؤنبذ مؿدكاع عثِؿها مل ٦إو٫ ٖمُض للضعاؾاث الٗلُا ٞحها ختی ٢بُل ٞو ٖو
٦ما ٧ان اإلااؾـ  ،وجغؤؽ ٚاهم في خُاجه ٖضصا مً الجمُٗاث والىىاصي مجها ظمُٗت الكٗغ بٗضن .5222
ىُاث و٢ض بلٛذ ؤٚىُاجه هدى زمؿحن  ،ي ألاو٫ للخغ٦ت اإلاىؾ٣ُُت في ٖضنالغثِسخ و٦خب ٧لماث ؤولى ألٚا

ُاهُت مً اإلال٨ت ؤلحزابِض  ماث مجها وؾام ٢اثض ؤلامبراَىعٍت البًر ؤٚىُت. و٢ض ها٫ ٖضصا مً الجىاثؼ والخ٨ٍغ
ت  لسضماجه للخٗلُم ووؾام آلاصاب والٟىىن مً عثِـ الُمً الجىىبي، وؾمُذ باؾمه اجه مضعؾت زاهٍى بٗض ٞو

في مضًىت زىعم٨ؿغ بٗضن و٢اٖت في ظامٗت نىٗاء وقإع عثِسخي في مضًىت الخىاهي بٗضن. و٢ض ٦خبذ ٖىه 
 /ٖؼة، ص /قهاب، ص/ ٢ِـ، ص /ٖضة ؤَغوخاث ظامُٗت و٦خب وصعاؾاث ؤزغي. وزل٠ ؾخت ؤبىاء َم ص

ت وزمـ و  هؼاع. ومٗٓم ؤبىاثه مً الكٗغاء واإلاالٟحن. /ٖهام، ؾىؾً وص ً قٍٗغ للض٦خىع ٚاهم ؾبٗت صواٍو
ت مٗٓمها في مجا٫ ألاصب واللٛت. ومٗٓم قٍٗغ مً  ت بالٗغبُت وؤلاهجلحًز ت وزماهُت ٦خب هثًر مؿغخُاث قٍٗغ

ً،  ،الكٗغ البُتي ؤو ما ٌؿمی الٗمىصي ول٨ً له ٖضص ٦بحر مً ال٣هاثض الخُٟٗلُت الك٩ل في صًىاهُه ألازحًر
ت ألا   زحرة بالك٩ل البُتي بِىما ٦خب مؿغخُاجه ألاعب٘ ألاولى بالك٩ل الٗمىصي. ٦ما ٦خب مؿغخُخه الكٍٗغ

 اإلاخػللت بالهىذ مدمذ غبذه غاهم كفائذ

 "مىابذ الػض" : اللفيذة ألاولى

ً بِخاجخ٩ىن ٢ ٣ى٫ ٚاهم في َامل جل٪ ال٣هُضة  هُضة "مىابذ الٗؼ" مً ٖكٍغ وهي مً بدغ البؿُِ. ٍو
بضو لي  اإلايكىعة في صًىاهه الشاوي "مىط وصسغ" بهه ؤل٣ى َظٍ ال٣هُضة في ؤو٫ ُٖض الؾخ٣ال٫ البا٦ؿخان. ٍو

ُاهُا ٧ان  ؤن طل٪ ٧ان في خٟل ؤ٢امخه الؿٟاعة البا٦ؿخاهُت في ٖضن. وبما ؤن اؾخ٣ال٫ با٦ؿخان ًٖ بٍغ
، ٣ٞض جدضر ٚاهم ًٖ وجالٍ في الُىم الخالي الُىم الغؾمي الؾخ٣ال٫ الهىض 5222ؤٚؿُـ  52عؾمُا ًىم 

 في ٢هُضجه بضون خؿاؾُت، وطل٪ مىظ مُل٘ ال٣هُضة التي ٣ًى٫ في ههٟها ألاو٫: ولخحن مٗاالض

 حهىا٥ حهىا٥ َظا الؿاصص الٗالي  مىابذ الٗؼ في صلهي وبىٛا٫ 

ضٍ  ِ
ُّ  ٢غن ل٣غن وؤظُا٫ ألظُا٫  حهىا٥ ما هلذ مً مجض ٌك

ت َام الهىىص بها  مً ٖهض ؤ٦بر ختی ٖهض ب٢با٫  حهىا٥ خٍغ

 نُض ؤقاوؽ في الهُجاء ؤبُا٫  ألاخ٣اب ًٖ ؾل٠ مجض جىاعزه 

م  م ال٩ىاعر ما ػالذ مأزَغ  في الهىض مىي٘ ب٦باع وبظال٫  ٚع

 ؤًام ؤ٦بر في ٖؼ وب٢با٫  صًىان ؤ٦بر لم ًٟخإ ٦ما ٖهضث 

م َضي   لغا٦ب ال٣ٟغ في خل وجغخا٫  وبغط ٢ُب مىاٍع ما ًٍغ

 خالي جاط اإلاٛى٫ به َام الٗال   وجاط آظغا ٦ما زالٍ ؾُضٍ 

 قٗب وفي لٗهغ الٗؼة الخالي  مجض حك٘ به آي الغزام ٖلى 

 ًىما بٛحر الظي ًل٣ى ٖلى با٫ لم ًسل زُبا ولم ججغ الخخٝى له

٤ بلى مُل٘ عا٢و وظضًض ٧ل الجضة،  ال ق٪ ؤن ٧ل مً ًخظو١ الكٗب الٗمىصي ًضع٥ ؤن ٚىما ٢ض جٞى
ى ًخدضر في َظا الىه٠ ألاو٫ مً ال٣هُضة ًٖ الهىىص  و٧اهذ ألابُاث التي جلخه ؤًًا عا٢هت مىؾ٣ُُت. َو

ول٨ىه ًغ٦ؼ بك٩ل ٦بحر ٖلى  .بك٩ل ٖام ٦ما ٧اهذ الهىض ٢بل الخ٣ؿُم وال ًسو با٦ؿخان في ؤبُاجه اإلاظ٧ىعة
ا ومً يمجها جاط مدل الظي زهه ُٞما بٗض ب٣هُضة ٧املت. و٧اهذ صولت اإلاٛى٫  صولت اإلاٛى٫ في الهىض ومأزَغ

اإلاباوي التي ؤ٢امتها ٦ما اقتهغ بٌٗ ملى٦ها بالدؿامذ الضًجي وبًٗهم بالٗضالت. ول٨ً صولت اؾالمُت اقتهغث ب
خدضر ٚاهم في ؤخض ألابُاث ٢اثال:  جل٪ اإلاباوي ناعث مٗٓمها في صولت الهىض. ٍو



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  01

___________________________ 

10 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

م  م ال٩ىاعر ما ػالذ مأزَغ  في الهىض مىي٘ ب٦باع وبظال٫   ٚع

ٗماع ؤم اإلاظابذ التي خضزذ لضي الاؾخ٣ال٫ والاهٟها٫ ول٨ىه ال ًىضر ال٩ىاعر التي ٣ًهضَا. َل هي الاؾخ
 وفي الىه٠ الشاوي مً ال٣هُضة ًسو الكاٖغ با٦ؿخان بإبُاجه ٣ُٞى٫: ؤم شخيء آزغ.

 مً مجهل بالىمحر الٗظب ؾُا٫  الُىم ًىم٪ با٦ؿخان ٞاٚترفي 

 جغهى بلُ٪ بُٝغ اإلاعجب ال٩الي َظي الكٗىب قٗىب ألاعى ٢اَبت 

٣٪ في ْل ال  زابذ بالص لها مً ْله والي  جىاح ٞما ق٣ي ٍَغ

والجىاح َى مدمض ٖلي ظىاح ؤو٫ عثِـ لبا٦ؿخان. وحؿخمغ ال٣هُضة ختی جهاًت ال٣هُضة جخدضر ًٖ ظىاح 
ماء الهىض وزهىنا اإلاهاجما ٚاهضي الظي زهه بال٣هُضة الشاهُت في  وبا٦ؿخان. و٧ان ٚاهم ًدترم بٌٗ ٖػ

 لٛاهضي. صًب مدمض ٖلي ل٣مان نض٣ًا شسهُاامي وألا َظا البدض. و٧ان والض ػوظت ٚاهم اإلاد

 "اجياءة غلى غياص غاهذي" :اللفيذة الثاهيت

بي في الشماهُيُاث ٖىضما قاَض  ٧ان مدمض ٖبضٍ ٚاهم ٌٗمل مؿدكاعا ز٣اُٞا في الؿٟاعة الُمىُت في ؤبْى
٣هُضة "بج٩اءة ٖلى ٩ٖاػ الٟلم الهىلُىصي الكهحر اإلاٗىىن "ٚاهضي". و٢ض ؤوحى له طل٪ الٟلم ٦ما ؤزبروي ب

زم ُٞما بٗض في صًىان "اإلاىظت  ،. و٢ض وكغث في الصخاٞت في السلُج5285ماعؽ  22ٚاهضي" التي ٦خبها في 
ت ظُضة ٢بل طل٪ بؿحرة ٚاهضي )بل ٧اهذ ػوظخه ٢ض الخ٣ذ اإلاهاجما ٚاهضي  الؿاصؾت". ا مٗٞغ ٧ان ٚاهم ٖاٞع

٣ت ؤبحها( ول٨ً ٞلم  اثوهي َٟلت و٧اهذ ًىمها بٞغ  28ٍلت مً ٨ٞخب ٢هُضة َى  ،ٚاهضي ؤٖاص لٛاهم الظ٦ٍغ
، ع٦ؼ ٞحها ٖلى ٖضة مكاَض مجها مظبدت ؤمغحؿاع و٠ُ٦ عص ٚاهضي ٖلحها بالالٖى٠، بِخا مً الكٗغ الٗمىصي

لت لٛاهضي م٘ ؤٖىاهه بلى قاَئ البدغ لهىاٖت اإلالر في جدٍض ل٣اهىن اؾخٗماعي ٧ان  ومؿحرة ملر صاهضي الٍُى
ُاهُا ومهاو٘ ماوكؿتر ًدخ٨غ نىاٖت ا إلالر، زم صٖىة ٚاهضي الهىىص بلى م٣اَٗت ال٣ماف اإلاهىٕى في بٍغ

ُاوي. وجدضر ٚاهم ًٖ  والٗىصة للمٛؼ٫ الُضوي لهىاٖت ال٣ماف اإلادلي في مداعبت ب٢خهاصًت للمؿخٗمغ البًر
لبُت الهىضوؽ وألا٢لُت اإلاؿلمحن وؤزحرا اٚخ ُاله ٖلى ًض سجً ٚاهضي ونُامه لُى٠٢ اإلاظابذ بحن ألٚا

اهضي: مخٗهب. ُاوي ٚو ى ٌكحر في َظٍ ألابُاث بلى اإلاؿخٗمغ البًر   ٣ُٞى٫ ًٖ مظبدت ؤمغحؿاع َو

 ؤو لِؿذ َظي الجباٍ التي ٧اهذ بطا الح مً َىان حٛىع 

ى الخا٦م ال٣اَغ ال٣ىي ال٣ضًغ  ٠ُ٦ جل٣اٍ بالخمغص َو

 لِـ بال الىحران جهلي بها ٢هغا ٞحرضخی بالظلت اإلا٣هىع 

 غنام ٣ًطخي ٖلُه * ٞابخالَا به ٞؼاص الهضًغًْ ؤن ال

 بهه الكٗب بن جمغص َاهذ * َل٣اث الغنام مهما جُحر

 ؾ٣ِ الكُش والغيُ٘ وؤَىث * ؤمت للثري وزل٤ ٦شحر

 و٠٢ ال٩ل نامضا صون خغب * مى٢ٟا صوهه ًمُض "زبحر"

 بؿالح ؤمطخی مً الٗى٠ بالالٖى٠ ؤؾماٍ مى٪ نىث ظهحر

 * خحن لبذ نٗلى٦ها وألامحرٞاؾخجابذ له الخكىص حؿاوي 

ُما ل٩ل الُب٣اث و٧ان ًىاصي بٟلؿٟت الالٖى٠ ؤو  وفي لىخت  .""الؿاجُاٚغاَاوبالٟٗل ٣ٞض ٧ان ٚاهضي ٖػ
 زاهُت ًخدضر ًٖ مؿحرة ٚاهضي هدى البدغ الؾخسغاط اإلالر:

 ؤمؿ٨ذ ٦ٟه الُمحن ب٩ٗاػ بطا ؾاع ٞالجمُ٘ ٌؿحر

حر٢ض جىلى بهم بلى قاَئ البدغ، إلااطا؟ في ا  لبدغ ملر ٞو
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 ؾٝى ًضعي الضزُل مً ًد٨م الهىَض ومً طا له جاو٫ ألامىع 

 مى٠٢ عاج٘ له في الخدضي * مى٠٢ الالحٗاون اإلاكهىع 

ُاوي: دب٘ َظا اإلاى٠٢ الخدضي بسهىم ٚؼ٫ ال٣ماف وم٣اَٗت ال٣ماف البًر  ٍو

ا لِـ ٨ًؿى  * ما جىاعي بال بػاع ٢هحر خاؾغا ؾاع ٖاٍع

ى مً نخ٘ ٦ٟه زكً اإلالم غَو  ـ ل٨ىه مخحن مٍغ

 الضوالُب في مهاو٘ ميكؿتَر لم ٤ًُ بُجها ما ًضوع 

 و٢ٟذ ٧لها لدكهض خحري* ٠ُ٦ ٨ًؿى آلاالٝ هى٫ نٛحر

 وفي لىخت ؤزغي ًهىع مدا٦مت ٚاهضي وسجىه و٠ُ٦ و٠٢ له ال٣اضخي في بظال٫:

ى في سجىه بالء زُحر ُم سجحن * َو  ؤل٣ى ال٣بٌ ٞالٖؼ

 ه في ظالله والخًىع ًا لهظا ألاؾحر ٢ض و٠٢ ال٣اضخي ل

 ؾٝى ًضعي ال٣ًاة ؤن الظي ظاع ٖلُه ال٣ًاء ال ٌؿخجحر

ُم ألاؾحر م الٖؼ  ما ظغي للهىىص ٢ض قمسىا باأله٠ ًدضَو

 خان و٢ذ الجالء ٢ض ؤصع٥ اإلادخل ؤن الب٣اء ٞحها ؾٗحر

 ٢هغ الهىلجاَن ٩ٖاُػ ٚاهضي * ٠ُ٦ ٌٗلى ٖلُه خ٣ض خ٣حر

و٠ُ٦ خاو٫ ٚاهضي ؤن ًى٢ٟها بالهُام ولى ؤصي  ،ُٟت بحن الهىىصوفي ؤبُاث ؤزغي ًخدضر ًٖ الخغب الُاث
ىجر ٚاهضي في ب٣ًاٝ الهغإ ؤَل٤ ؤخض الهىضوؽ اإلاخٗهبحن ٣ٞض ول٨ً لى٢ذ ٢هحر  ،به بلى اإلاىث. ٍو

ا اإلاهاجما ٚاهضي ًٖ ٖمغ ًىاَؼ  ضعى هازىعم ظىحسخی زالر عناناث ٢اجلت ؾ٣ِ ٖلى ؤزَغ  :ٖاما 28ٍو

 لى ألاعى وبحن الهىىص خغب جضوع ٠ُ٦ ًضٖى بلى الؿالم ٖ

 ٞلُٗض للهُام ختی حٗىص الخغب ؾلما ال ًيخهي ؤو ًدىع 

 وبطا بالؿالم ٌٗلً في الىاؽ ول٨ىه ؾالم ٢هحر

 ٠ُ٦ ًغصًه بالغنام ٚبيٌّ * مً بجي الهىض ظاَل مٛغوع

 ٠ُ٦ وٛخا٫ مً ؤعاص لىا السحر وج٣طخي ٖلُه ُٞىا الكغوع

بحروكخ٩ي لٗىت اإلاظابذ باؾم الضًً وا  لضًً عويت ٖو

ُاهُت ؤن جمىذ الجاثؼة لٛاهضي ؤَم صٖاة  ًذ جدذ يٍٛى بٍغ و٧اهذ لجىت ظاثؼة هىبل للؿالم ٢ض ٞع
ً. ول٨ً في ماعؽ  ُاهُا جمشاال في لىضن في ؾاخت جُل ٖلحها ؾاٖت  2051الالٖى٠ في ال٣غن الٗكٍغ ؤ٢امذ بٍغ

ومىظ  ٢ا٫ ٖىه طاث ًىم بهه ٣ٞحر ٖاع."بج بً" بجاهب جمشا٫ زهمه اللضوص الؿحر ووؿخىن حكغقل الظي 
ً ٞبٗشذ بلى ال٣ىهل الٗام  ،ؾىىاث اخخٟلذ ال٣ىهلُت الهىضًت بضبي بظ٦غي ٚاهضي و٦ىذ مً اإلاضٍٖى

ت  ،آهظا٥ الؿُض ُٞىى عاظمىوي وسست مً ٢هُضة والضي ؤٖالٍ ٣ٞامذ ال٣ىهلُت بترظمتها بلى ؤلاهجلحًز
وبطا ٧اهذ ال٣هُضة ألاولى "مىابذ الٗؼ" حٗخمض ٖلى  ىهلُت.وبغوػتها وويٗتها في مضزل الخٟل في مبجی ال٣

 اإلاىؾ٣ُى الغا٢هت، ٞال٣هُضة الشاهُت "اج٩اءة ٖلى ٩ٖاػ ٚاهضي" حٗخمض ٖلى حسجُل ألاخضار الهامت.

 "غلى لفاف دال" :اللفيذة الثالثت

ؾُت والخ٣ىُت الخد٣ذ بجامٗت عوع٧ي التي ٧اهذ وماػالذ حٗض في َلُٗت الجامٗاث الهىض ،5258في ٖام 
٘ اإلااثُت  غ مىاعص اإلاُاٍ. و٧ان يمً مخُلباث الضعاؾت ؤن هؼوع اإلاكاَع الهىضًت وهلذ مجها اإلااظؿخحر في جٍُى

اعاث طَبذ م٘ ػوظتي وهدً في ألاقهغ ألاولى مً ػواظىا  ،ال٨بري في ٧ل ظهاث الهىض ألاعب٘. وفي بَاع جل٪ الٍؼ
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ىاظاع" ٖانمت ٦كمحر في وؾ٨ىا لبًٗت ؤًا .بلى ٦كمحر الغاجٗت الجما٫ م في ٢اعب ٖلى بدحرة "صا٫" في "ؾٍغ
وػعها مىخجٗاث زالبت خىلها مشل "ؾىهماعط" و"ظلماعط" و"بهالجم". والضي ٧ان ًدب ألاؾٟاع  .٢ؿمها الهىضي

٧ان م٣غعا خدضر ًٖ البالص الٗغبُت والٗالم"، وػاع ٖكغاث الضو٫ بل له ٦خاب في الجٛغاُٞا ٖىىاهه "ٖضوي ً
ؿىت الغابٗت الابخضاثُت وؤُٖض َبٗه زمان مغاث، بل ٧ان ًإزظ ػوظخه وؤوالصٍ مٗه وؤها مجهم في بٌٗ ٖلى ال

ا في ن٠ُ ؤؾٟاٍع ومجها عخلت ممخٗت  ٟا٫ مً ؤبىاء 5222بالُاثغة بلى بعجٍغ ، ولٗلىا ٦ىا ؤو٫ ؤو مً ؤواثل ألَا
م ٦ثرة ؤؾٟاٍع لم ًؼع الهىض  ت. ول٨ً والضي ٚع في عخلت بلى  5285بال في ؤ٦خىبغ ٖام ٖضن ٣ًىمىن بغخلت ظٍى

٦كمحر ؤوخذ له ب٣هُضجه "ٖلى يٟاٝ صا٫" وػاع ؤًًا هُىصلهي وؤما٦ً ؤزغي في الهىض مجها آظغا وجاط مدل 
ج٣٘ ٢هُضة "ٖلى يٟاٝ صا٫" في زالزحن بِخا ٖمىصًا. . الظي ؤوحى له ب٣هُضجه الغابٗت "الخب والغزام"

ظا الباب مً الكٗغ مما جمحز به ٚاهم في ٦شحر مً ٢هاثضٍ التي وال٣هُضة ونُٟت حٗخمض عؾم الهىع َو
ىا ًيبػي ؤن هخظ٦غ ؤن ٚاهما ٧ان ًماعؽ الغؾم باأللىان اإلااثُت زهىنا في مغخلت  جخٛجی بجما٫ الُبُٗت َو
ت ٧اهذ جدى٣ل في هىاحي ٖضن لغؾم الُبُٗت. وؤًًا ٧ان ٚاهم ًجُض  السمؿُيُاث و٧ان ًٖىا في مجمٖى

ا الًباب:الٗٝؼ ٖلى ال ى ًه٠ البدحٍر ٨ًؿَى  ٗىص. ٣ًى٫ اإلا٣ُ٘ ألاو٫ مً ال٣هُضة َو

 بدحرة صا٫ ما ؤبهی ؤلاَابا * و٢ض ٚمغث هًاعجه الغخابا

اٞخه عجابا  و٢ض ؤل٣ى الًباب ٖلُه زىبا * قُٟٟا في َع

 جغي ُٞه الؼواع١ وهي وكىي * جغهذ وهي جيؿاب اوؿُابا

 ب التهاباو٢ض خملذ ٖلحها ٧ل وظه * وضخيء اللمذ ًلته

 ما٫ باإلاجضاٝ ختی * لُبٗض ُٞه ؤلخاها ٖظابا
ّ

 و٠٦

 ًىاجي قُ٪ اإلاكبىب قى٢ا * لس٣ٟخه ُٞىؾٗه اهتهابا

ا * ؤإلاذ بالغبى ٚابا ٞٛابا
ّ
 ٞخى٣لها الؿٟىح السًغ إلا

 وحؿلمها خىِىا لؤلٖالي * ًُاو٫ َامها ال٣هىي اهخهابا

ما في ٢ِغاٍ الشلج طا جز٫ في عخاب الشلج يُٟا * ٦ٍغ  باٍو

 وؾا٫ بلى البدحرة في اهبشا١ * مً ألاهضاء ًإبى ؤن ٌٗابا

وفي اإلا٣ُ٘ الخالي ًخظ٦غ الكاٖغ ؤمام الجما٫ يُإ قبابه ٞهى ٦شحرا ما ًغبِ في ٢هاثضٍ بحن الجما٫ 
اعجه ل٨كمحر ٢ض ظاوػ الؿبٗحن مً الٗمغ. ٣ًى٫:  والكباب و٧ان ٖىض ٍػ

ى قبابي * وؤٞجی في مؿحرجه ا
ّ
 لغ٧اباؤجِخ٪ بٗض ؤن ول

 ٞلُذ الخؿً إلاا ظض ُٞىا * ؤظض لىا الك٨ُمت والكبابا

 ِٞكبٗىا اقتهاء واعجىاء * ووكبٗه اخخٟاال واخخ٣ابا

 و٦م ًدلى الخبِب بطا جىاءي * ٞؼاص٥ بالبٗاص له ا٢ترابا

 لىل٣ى ٖىضٍ في البٗض ٢غبا * ُٞٛضو اإلاُل صون ال٣ىؽ ٢ابا

 لكاٖغ ًٖ ٚمىى السخغ وسخغ الٛمىى:وفي ال٣ؿم الشالض وألازحر مً ال٣هُضة ًخدضر ا

 بدحرة صا٫ في ٦كمحر ماطا * ؤعاص بىا الهىي إلاا ؤَابا

ٗىا الهىابا ُّ م َىها * ٞإزُإها وي  و٦ىا هدؿب التهٍى

كت "جغهغ" وكغ الًبابا ٥ لؤلطَان عؾم * بَغ
ّ

 ٨ٞم ظال

 ٞإوصٕ في ٚمىي٪ ؤي سخغ * ٧ىظه الٗغؽ ٢ض ؤعدى الى٣ابا

ى َىا ًخدضر ًٖ الغؾام دُت الًبابُت. َو  ؤلاهجلحزي الكهحر "ظىػ٠ٍ جغهغ" اإلاكهىع بلىخاجه الٍؼ
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 "الحب والشخام" : اللفيذة الشابػت

اعجه م٘ ػوظخه "لخاط مدل" في "آظغا" في ؤ٦خىبغ  وهي ٢هُضة  ،5285ال٣هُضة الغابٗت وألازحرة هي مً وحي ٍػ
لخبه "إلامخاػ مدل" بظل٪ البىاء ؾُغا ًخدضر ٞحها ًٖ ٢هت جسلُض "قاٍ ظهان"  52جُٟٗلُت الك٩ل في 

يُاث مً الٗمغ  5252ل٣ض ػعث "جاط مدل" للمغة ألاولى ٖام  الغاج٘ مً الغزام. م٘ ػوظتي وؤها في آزغ الٗكٍغ
 وبهغوي طل٪ الهغح الغزامي الغاج٘ ٨ٞخبذ ًىمها ٢هُضة ؤ٢ى٫ ٞحها: 

 :مٗؼوٞت بلى جاط مدل

 بماطا ؤقبه َظا الجماال

 الو٢ض بلٜ الًٟ ُٞه ال٨ما

 وظاوػ في السل٤ ختی السُاال

 وظؿض ُٞما اخخىاٍ اإلاشاال

*** 

 ؤ٢برا ؤعي ؤم ؤعي ُٞ٪ ٢هغا

 ”آظغا“جإل٤ جاظا ٖلى َام 

 وؤيٟى ٖلى البضع في ألا٤ٞ سخغا

 
 
 وعجل في مؿم٘ ال٩ىن قٗغا

*** 

 ٣ٞا٫: ٢طخی الخؿً ٢بل ألاوان

 و٢ض ٧ان مً صٍَغ في ؤمان

 ُٞا للمهاب وللكاظهان

 هىع اإلا٩انو٢ض ؤَٟإ اإلاىث 

*** 

 ٞٗبر ًٖ خؼهه للمهاب

 بإن بٗض الخؿً بٗض الُٛاب

 وبٗض مىاعاجه في التراب

 وزلضٍ بحن جل٪ ال٣باب

*** 

 ل٣ض ؤبضٖذ ُٞ٪ ؤًضي الٛغام

 ظماال ججلى بإخلى هٓام

 ظماال جدضي ٞىىن ال٨الم

 بإن ه٣ُذ ُٞه آي الغزام

*** 

 بطا ما حٛكا٥ ٌُٞ ال٣مغ

 ومغ اليؿُم ٦س٤ٟ الىجغ
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 ًٖ الخـ نّب ؾ٨غٌُٛب 

 بما طا٢ه مً خمُا الهىع 

*** 

 ؾخٗبض بال٩ىن ؤًضي اإلاىىن 

ٗه٠ بالخؿً ٦غ ال٣غون  َو

 وجب٣ى به ٢بلت للٟىىن 

 ًذج الى ؾاخها اإلاٛغمىن 

بي في مُل٘ الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي ؾٗاصة مدمض خامض ؤههاعي  ذ بلى الؿٟحر الهىضي في ؤبْى و٢ض حٗٞغ
ى آلان هاثب عثِـ ظمهىع  ا في مجلت نىث الكغ١ )َو ٍت الهىض( وؤَلٗخه ٖلى جل٪ ال٣هُضة ٞؿإع بلى وكَغ

ا الهىض في ال٣اَغة. و٢ض الخ٣ُىا بٗض طل٪ ٖام  ُاهُا و٧ان ًىمها  2000التي ٧اهذ جهضَع في هضوة مٛل٣ت ببًر
 ؤزىاء ٞترة الىض

 
ى مش٠٣ عثِؿا لجامٗت ٖل٨ٍُغ ٞخظ٦غ ل٣اءاجىا الؿاب٣ت و٦شحرا ما جىاولىا الىظباث مٗا وة َو

و٢هُضة والضي الخُٟٗلُت "الخب والغزام" ج٣ى٫ هٟـ ألا٩ٞاع التي في ٢هُضحي  ٦بحر ول٠ُُ الصسهُت.
ى ًخ٩ئ ٖلى ٢اُٞت الٟاء الؿا٦ىه، ومجها:  ول٨ىه ًه٠ جٟانُل ؤلابضإ في البىاء والى٣ىف ببهاع عاج٘ َو

 نىث الغزام

 بطا جدضر بل بطا ٚجی وكُض الخب

ٌِ ؤوكض باإلاىاثغ.. با  ل٣باب البُ

 باأل٢ىاؽ.. باألبغاِط 

 بالكٝغ ألاه٣ُِت 

.
ْ

 بالضٖاثم بالؿ٣اث٠

.
ْ
 ب٨غاثم آلاي اإلاىشر بالى٣ىف وبالؼزاٝع

.
ْ
 نىث الغزام بطا قضا في ٧ل خٝغ مىه ٖاٝػ

" واخخىي  ًَ َ
 نىث الغزام بطا "حَؿْمٟ

.
ْ
 بيكُضٍ ألابىا١ وألاوجاع في ٧ل اإلاٗاٝػ

 ل٨ُغؽ الخب الُٗٓم

ضٞ٘ ألاًام با  ألًامٍو

.
ْ

 ختی جمخي والخب ٖا٠٦

 نىث الغزام و٢ض مطخی ًغوي خضًض الخب

.
ْ

 إلاا ؤن جدضي اإلاىث واظخاػ الٗىان٠

× × × 

 ما ماث خب "الكاظهان"

 ولم جمذ "ممخاػ"

 ٦ال لم جمذ

 بل لً جمىث

.
ْ

 و"جاط آظغا" الٟغص وا٠٢
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 كيثاسة الػشاق: يالخضسج وهبي غاجىت الؽاغشة
 

 غلي اللاظمي د/

 ، اإلاٛغبالغباٍ، م٨خب جيؿ٤ُ الخٍٗغبمؿدكاع ي، ٧اجب ٖغاق

 جلذًم

ي  صعاؾتي َظٍ خغع ؤ
ّ
بي السؼعجي، ٢ُشاعة الٗغا١، لٗل ًٖ الكاٖغة ٖاج٨ت َو

 ، محن الٗالُت في  ٣ٞض ٧اهذ جضّعؾىاؤؾخُُ٘ ؤن ؤعصَّ بٌٗ ظمُلها ٖليَّ ِ
ّ
بضاع اإلاٗل

قهاصة  لىمً خهىلها ٖاخٍض ٣ِٞ ألاصب الٗغبي بٗض ٖام و ، 5212 ؾىتبٛضاص 
قٗغ الكاٖغ ازخاعث طل٪ الٗام  .ص٦خىعاٍ الضولت في آلاصاب مً الؿىعبىن 

لؤلصب الٗغبي  م(، بىنٟه همىطظا802 الٗباسخي، الٗباؽ بً ألاخى٠ )ث هدى 
والخًاعة ؤلاؾالمُت و٢ُِمها وُمشلها في ؤػهى ٖهىعَا، ٖهغ َاعون الغقُض. 

ت الٗباؽ بً و٧اهذ ٖاج٨ت ٢ض ا٦دكٟذ، وهي ما جؼا٫ ٞخاة نٛحرة ، قاٖغٍّ
ه الساثب إلاٗكى٢خه  ذ إلاا ؤنابه مً آالم خّبِ

َّ
ألاخى٠ الٟظة وؤٚغمذ به، وجإإلا

"ٞىػ". ٧اهذ الض٦خىعة ٖاج٨ت السؼعجي ججم٘ في شسهُتها الجمُلت بحن ٚىج 
ل٤ ؤلاؾالمي اإلاداٞٔ. 

ُ
ابت، والس

ّ
ؿُت الجظ ت وألاها٢ت الباَع  الٟخاة البٛضاصًت اإلاتٞر

 الؽػشيت:   ومىهبتها خياتها

ٌكٛل ُمىهب مخهّغِٝ )مداٞٔ(  ٣ٞض ٧ان والضَافي ؤؾغٍة مِؿىعة.  5222ُولضث ٖاج٨ت في بٛضاص ؾىت 
بضو ؤه غث بما ؾمٗخه، ًٖ ؾحرجه  عظال  ٧ان هاإلاىنل ببان الٗهض الٗشماوي. ٍو

ّ
ا، وؤن ٖاج٨ت جإز ُّ مخضًىا ج٣

ها التي ؤخؿيذ جغبُتها. ٟٞي ظىابها ٖلى ٢ه ّمِ
ُ
ىه، مً ؤ ًّ ٍؼ ؤباْت، الظي ُضة الكاٖغ اإلاهغي ال٨بحر، ٖؼ وجض

ث خاال ب٣هُضة ت، ٞغصَّ ت قٍٗغ ُّ  لها هٟـ الىػن وطاث ال٣اُٞت: بٗض بلحها بخد

بـاةِ 
ُ
ُِض والّٛغِ ألا  ؤها ًا مىالي بيُذ الّهِ

ِم السلىاِث   بيُذ طا٥َ ال٣اهِذ الخّغِ ال٨ٍغ

َُل بالِظ٦ِغ ووحي الهلىاِث 
َّ
٣ُم الل ًُ  َمً 

 هلل في
 
 اإلادغاب، َبغَّ الضٖــىاِث  زاقٗا

 وؤبي ما ماَث بل ٖاَف ِبَؿْمتي وؾماحي...

خم  ُُ غ ؤسخی  قُٟٟا وخؿغة٣ٞضْث ٖاج٨ت والضَا بٗض ؾخت ؤقهغ مً مىلضَا. و٢ض ؤوعثها ال ِ
ّ
صُٞىت، خّىلتهما  اإلاب٨

ّم وألا 
ُ
ً، خّتی ؤنبذ الخؼن والخبُّ بمٗىاٍ الىاؾ٘ )خّب ألا ٟت بلى قٍٗغ خٍؼ ً، ؤخاؾُِؿها اإلاَغ َل، خّب الَى

" ا الغثِؿت. وعاخذ حؿّمي هٟؿها "ابىت آلاالم والكٗغ والخّبِ اث قَٗغ عثها ؤو . الخّب ؤلاالهي( مً مىيٖى
غ ؤسخی  ُم٣ُما وُظغخا

ّ
ّمها التي جضاعي صمٗها ومهِبتها، ٦ُما جبدؿم البىتها  الُخُم اإلاب٨

ُ
ما عؤث ؤ

ّ
ٍغ ٧ل

َّ
ؤلُما، جخظ٦

ااالهٛحرة وحصّجٗها ٖلى ال٣غاءة و  اث قٗغ ٖاج٨ت. ٟٞي  لضعؽ، خّتی ؤضخذ ألامىمت مىيٖى مً مىيٖى
ها الُاٞذ ألّمها واٞخخاجها بها وامخىاجها لها:  ٢هُضة " وكُض ألامىمت" حّٗبر ٖاج٨ت ًٖ خّبِ

، بل  مً هىِع ؤلاله ؤهِذ هىٌع ٞاَى       مٗجی الخُاٍ     ؤهِذ مٗجی الخّبِ
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 ؤٌُٗــــل اإلاغُء صون ألامِل ؟      ؤهـــِذ، ًا ؤمــاٍ، مً ٢لبـــي ُمىـاٍ   

ـــَٗبــُض                 جٟخضًه  ًُ  بل ؤ٦ُبُض  مهٌج  ؤهِذ بٗــض هللا عمــٌؼ 

مــــاٍ ؾـغٌّ ؾـغمُض                 ْلَّ ُٞه ال٨ٟغ مىظ ألاػ٫ِ 
ُ
 ؤهِذ ًا ؤ

الخٔ ؤن َظٍ ال٣هُضة هٕى مً الغباُٖاث الظي جلتزم ُٞه ألاقُغ الشالر ألاو  لى ب٣اٍُٞت واخضة في خحن ٍو
ها. و٧ان َظا الىٕى مً الغباُٖاث ٨ًثر في قٗغ ؤصباء 

ّ
ًلتزم الكُغ الغاب٘ ب٣اٍُٞت مسخلٟت هي ٢اُٞت ال٣هُضة ٧ل

حن. ُّ  اإلاهجغ اللبىاه

؛ 
 
حن ٞدؿب، بل ٢غؤث الترار ألاصبي الٗغبي، ٢ضًمه وخضًشه، ؤًًا ِ

لم ج٣غؤ ٖاج٨ت في َٟىلتها ؤصب اإلاهجغٍّ
 ج٣خاث ٖلى مسخل٠ ألاػاَحر ٞخمخو ألّجها ٧اه

 
ت بال٣غاءة، مىلٗت بالضعاؾت. ل٣ض ٧اهذ ٖاج٨ت هدلت ذ قٛٞى

خلمَّ  غ الظي  ـ بٌٗ الى٣ّاص، ؤزَغاعخ٣ُها لخدّىله بلى ٖؿل قٗغي عاج٘ اإلاظا١. ٍو
ّ
ا اإلاب٨ للغنافي في قَٗغ

ً الىخضة، ٦ما في ٢هُضٍة ج٣ى٫ ًدىاو٫ ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن، واليؿاء الباجؿاث اللىاحي َدجهً الترّمل وهسلته
ّمها:

ُ
 ٞحها ًٖ ؤ

ش خؿـغحي وؤل٣ـــــْذ ٖلّي ألامُّ هٓــــــغة ؤًــٍم   ٢غؤُث بها ًخمي وجاٍع

 جهُذ: ؤبي، بط ًبخضحها بُلٟتي و٦م ٦ىذ آسخي بط ؤقـــــاَض َٟلت

إٍؽ ولـهــٍٟت  ُٕ في ط٫ٍّ ٍو ؾــــــغ
ُ
ٚالب صمٗـــــتي ٞإ

ُ
ي، بط ؤ ّمِ

ُ
ؾاثُل ؤ

ُ
 ؤ

ّمي، ؤما لي مً ؤٍب خىاهُ
ُ
 ٖبرحي ِ٪ ًا ؤ

ُ
ٍ ج٠٨ٟ٨

ّ
 ؟ؤما لي مً ٠٦

محن الٗالُت خىالي ؾىت  ِ
ّ
ٞاتها،  5225صزلذ صاع اإلاٗل ُت مداٞٓت في ؾلى٦ها وجهغُّ َُّ  خ

 
 زجىلت

 
و٧اهذ ٞخاة

 
 
ىُت اٍث َو ا الظي جىاولذ ُٞه مىيٖى ت في ِقَٗغ ٍَّ عة زىع ذ ٦ظل٪ َىا٫ خُاتها، ول٨ّجها ٧اهذ مخدّغِ

َّ
ل ْو

مت.واظخ
ّ
٣تها اإلاىٛ ٍغ ا بهىتها الغزُم َو ؿم بجغؤٍة وشجاٍٖت ؤصبِخْحن ٖىضما جل٣ي قَٗغ

َّ
٧اهذ َظٍ  ماُٖت، وجد

اب  بض الَى الضاع جدخًً عّواص الكٗغ الخّغ في الٗغا١، مشل ػمالئها هاػ٥ اإلاالث٨ت، وبضع قا٦غ الؿُاب، ٖو
بض م ٦شحر  ؛الغػا١ ٖبض الىاخض البُاحي، وإلاُٗت ٖباؽ ٖماعة، وقاط٫ َا٢ت، ومدمض ظمُل قلل، ٖو حَر ٚو

م مً زاعط صاع اإلاٗلمحن الٗالُت، مشل بُ  لىض الخُضعي، و٧اْم الؿماوي، و٧اْم ظىاص. و٧لهم ًيكغون ؤقٗاَع
اث الٗغا١ واإلاجالث ألاصبُت اللبىاهُت مشل "آلاصاب"، و٧اهذ ٖاج٨ت في َلُٗتهم. و٧ان َاالء الكٗغاء  ٍّ في صوع

 لخ٣الُض َم الظًً ابخ٨غوا الكٗغ ال
 
ُت  ٞو

 
ذ مداٞٓت

ّ
خغَّ وخملىا مكٗله. وم٘ طل٪، ٞةنَّ ٖاج٨ت السؼعجي ْل

ٟت،  ز، وؤخاؾِؿها اإلاَغ اتها الجضًضة، وبإؾلىبها اإلاخمّحِ الكٗغ الٗغبي الٗمىصي، ول٨ّجها خّضزخه بمىيٖى
اَٟتها اإلاخإّججت. ٧اهذ جغي ؤنَّ ق٩ل الكٗغ الٗغبي ب٣اُٞخه وؤوػاهه ٢اصٌع ٖلى الخٗبحر  ًٖ مسخل٠  ٖو

اث في مخباًً ألاػمان، وال  مً ال٣اُٞت والبدىع السلُلُت التي ًهٗب   جغي في الكٗغ الخّغِ بال َغوبااإلاىيٖى
حن  . يبُها ٖلى ٚحر الكٗغاء اإلاُبٖى

م مً ؤنَّ  لى الٚغ مً الكىاٖغ الالمٗاث، ٞةنَّ ٖاج٨ت السؼعجي ٧اهذ بُجهً  الٗغا١ ٖٝغ في جل٪ الٟترة ٖضصا ٖو
ت، ببان صعاؾخه ؤؾخاطي لًخى. ٣ًى٫ مشل هجمت ا الض٦خىع نٟاء زلىصخي في مٟخخذ م٣الٍت ٦خبها باإله٩لحًز

ت اإلال٨ُت ؾىت  ، و٧اهذ ٖاج٨ت ما 5210ألاصب اإلا٣اعن في ظامٗت ؤ٦ؿٟىعص، ووكغتها مجلت الجمُٗت آلاؾٍُى
محن الٗالُت: "مهما ٢ُل ًٖ عباب، وؤم هؼاع، وهاػ٥، ]ون ِ

ّ
اث، جؼا٫ َالبت في صاع اإلاٗل [، والكىاٖغ ألازٍغ ضٝو

بي السؼعجي" في خ٣ُ٣ت . ٞةنَّ بماعة الكٗغ حٗىص بال ق٪ بلى مل٨ت الكٗغ الخضًض ٚحر اإلاخىظت، ٖاج٨ت َو
ألامغ، ٧ان مؿخىاَا الكٗغي ًًٗها آهظا٥ في مهاٝ ٦باع قٗغاء اللٛت الٗغبُت. ٣ًى٫ الىا٢ض اإلاهغي 

ى هٟؿه قاٖغ ُمجُض خغ" الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل، َو ٫ "ؤهٟاؽ السَّ ، في صعاؾت له ًٖ صًىاجها ألاوَّ
ت "الغؾالت":5255)

ّ
ِكغث في مجل

ُ
٢ض ج٩املذ لها ٧لُّ ألاصواث  هجض ُٞه ] في الضًىان[ قاٖغة" (، في م٣الت و
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ا وقٗغ الٟدى٫  الٟىُت، وؤخغػث ٧لَّ اإلاهاعاث الِخَغُٞت، خّتی لُهٗب في ٦شحر مً ألاخُان ؤن هّٟغ١ بحن قَٗغ
 اء ٖهغها." مً قٗغ 

اث بي السؼعجي مىيٖى ت: ٖاج٨ت َو  الكٍٗغ

ت في قٗغ ٖاج٨ت، ٞ ت اإلاغ٦ٍؼ ت بٛضاص ٦شحرة مكهىعةالخّب َى اإلاىيٖى ى الخّب في . ٣هاثضَا في مدبَّ
ّ
وججل

ت  "م ٟذ مؿغخُتها الكٍٗغ
ّ
ا ٦ظل٪ ٖىضما ؤل محن الٗالُت.  جىىن لُلى"، و٧اهذ ما جؼا٫ َالبتقَٗغ ِ

ّ
في صاع اإلاٗل

ًَّ بًٗهم غث ٞحها بمؿغخُت ؤخمض قىقي "مجىىن لُلى" ْ
ّ
ول٨ً الىا٢ض اإلاهغي بضوي َّباهت الظي  ،ؤّجها جإز

ت قىقي في ال٨ٟغة  َُّ تها جسخل٠ ًٖ مؿغخ َُّ محن الٗالُت ٣ًى٫ بنَّ مؿغخ ِ
ّ
٧ان ؤخض ؤؾاجظة ٖاج٨ت في صاع اإلاٗل

م مً ؤّجهما ٢ض جلخ٣ُان في بٌٗ اإلاىاي٘".  غ، "ٖلى الٚغ بٌٗ ٢هاثض في مؿغخُتها  ياَذو٢ض والخهٍى
خان " مجىىن لُلى، ٣٦هُضجه الُاثُت اإلاكهىعة، ٖىضما ج٣ى٫:

ّ
لُه خل اإلاىٓغ: لُلى، ٢ِـ م٣بل مً بُٗض ٖو

ى ًخٛجی بكٍٗغ م٣تربا مً خلل  مً زُام لُلى ..." اإلالى٥، َو

٣ـــتها بط ٖل٣ـــتها خـــبــالــُـا
ّ
 وظىابها         ٞٗل

ٌ
 وما ٧ان بال هٓغة

         ولِـ ؾىي طا٥ الضال٫ ؾبـاهُاو٢ض ػاهــ
ٌ
ُـــه ع٢ــت

ّ
 ها ص٫ّ جدل

 وؤؾ٨غوي مجها ٖبحٌر ألظله       ؾلىُث ألا٢احي بل ؾلىُث الٟىاُٚا...

لذ َظ
ّ
زغي ٍ اإلاؿغخُت في بٛضاص ول٣ُذ هجاخا ٦بحراو٢ض ُمش

ُ
ت ؤ ، ما شّج٘ ٖاج٨ت ٖلى ٦خابت مؿغخُت قٍٗغ

ت ه ُّ ل ت بيذ اإلاهضي". ٖو ُّ ت باإلاىؾ٣ُى  لسلُٟت َاعون الغقُض و٧اهذ قاٖغة ؤصًبتي ؤزذ ابٗىىان "ٖل لها مٗٞغ
 ُٖ جها وج٣ىاَا. ولٗلَّ َظا ما ظظب ٖاج٨ت بلحها بدُض ؤعاصث ؤن جخماهى والٛىاء، ولها نىٌث عزُم، و ًُّ ِغٞذ بخض

ىال٪ ؾبب ؤَم ّ  ت. َو ٍت قٗغٍَّ َُّ ٖاج٨ت في الَخمام ٖاج٨ت بٗلُت بيذ اإلاهضي. ٣ٞض  جىّنلذ  مٗها في مؿغخ
٤ في قٗغ الٗباؽ بً ألاخى٠ وخُاجه بلى ؤن ناخبت الكاٖغ الٗباؽ بً ألاخى٠ التي ٌؿّمحها  بدثها اإلاٗمَّ

ت بيذ اإلاهضي ُّ ه لها وال ًهغح باؾمها إلا٩اهتها الاظخماُٖت اإلاغمى٢ت،  ،"ٞىػ" ما هي بال ٖل وؤهه ٧ان ًسٟي خبَّ
 ًٍ

ًُّ ذ به مً جض ٞغ ُٖ سخيء بلى ؾمٗتها وما  ٌُ ٤ ولئال  لذ ٖاج٨ت بلى َظا الاؾخيخاط ًٖ ٍَغ وج٣ىي. و٢ض جىنَّ
ت بيذ اإلاهضي. ُّ ًَّ ٖاج٨ت لم جخمَّ َظٍ  صعاؾٍت م٣اعهٍت ألقٗاع الٗباؽ الٛؼلُت، وؤخضار خُاجه وخُاة ٖل ول٨

٫ " ؤهٟاؽ السخغ" . َ٘ مجها في صًىاجها ألاوَّ ت، ووكغث م٣اَ ُّ ٨بر خّتی  اإلاؿغخ وخّب ٖاج٨ت خبٌّ نىفيُّ ًىمى ٍو
ه، ٞهى ًخضعَّط مً خّبِ ألاّم وألاَل، بلى خّبِ بٛضاص، وخّبِ الٗغا١، وخّبِ الٗغب، وخّبِ ألامت 

َّ
ٌؿ٘ ال٩ىن ٧ل

ا، وخّبِ ؤلاوؿان  . ؤًىما ٧ان الٗغبُت ؤلاؾالمُت بإؾَغ

محن الٗالُت، ٧اهذ ال٣ًُت الٟؿل5221ُُــ  5225وفي الؿىىاث ألاعب٘ ) ِ
ّ
يُت ( التي ؤمًتها ٖاج٨ت في صاع اإلاٗل

لت " ٞلؿُحن َُا زىعة ٖغبُت" :  ملتهبت في وظضان الٗغب، ج٣ى٫ في ٢هُضتها الٍُى

ىا       هٟىٌؽ ؾخدُا ؤو ج٩ىن خُاما...  بلُ٪ ًٖ الك٩ىي ٞلؿُحن بهَّ

ُ٘ ألاخؼاُن قمَل ًخامى  ٞلؿُحُن   ل٣ض ظمٗخىا ًا           ٦ما ججم
ٌ
      ه٨بت

 ُر ؤبـــغاط الُــٛاة ع٧اما...ٞلؿُحن َُــــــا زىعة ٖغبُت         جهحِّ 

ة والهُبت،  ل في وخضٍة ٖغبٍُت جمىدىا ال٣ىَّ
ّ
ت الٗغبُت ٖلى الخدّضي  ًيبػي ؤن ًخمش مَّ

ُ
و٧اهذ ٖاج٨ت جغي ؤن عصَّ ألا

 ٞخ٣ى٫:

 ٞلؿُحن خّخام الؿ٩ىث ٖلحهم     و٢ض خؿبىها ال ه٤ُُ ٦الما

سا٫ُ به ؤلا 
َ
 ج

 
بىا        ٢غبا  ًىاَن ؤَغاماومبضؤ الىخضة ال٨بري ٣ًّغِ
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 ٫ ظا واضر مً بَضائها صًىاجها ألاوَّ  بةًماجها ؤلاؾالمّيِ الٗم٤ُ. َو
 
٨ظا ٧اهذ ٖاَٟتها ال٣ىمُت م٣غوهت َو

 لي في 
 
"ؤهٟاؽ السَخغ": "بلى ٧ّلِ ها٤َ بالًاص، ومامً بلٛت ال٣غآن، ومباع٥ لىخضة الٗغب، ؤَضي حؿبُدت

 إلاهغ بىنٟها ٢لب البلضان الٗغبُت  مدغاب ألاصب." وظٗلها بًماجها بالىخضة الٗغبُت
 
 زانت

 
ت ًُّ مدبَّ ج٨

ش": لت بٗىىان " مهغ ؾاخغة الخاٍع ، ٞخ٣ى٫ مً ٢هُضة ٍَى
 
ّىا  ٞو

 
ا وؤٚىاَا ٨ٞغا  وؤ٦بَر

ا طاحي       الكى١ ٌٗه٠ بي لىال ٚالالحي  خبِبت الغوح، ًا عوحي ٍو

 
 
ِ باع٦ـــها        عوُح  ًا مهُغ، ًا ٢ِبلت

ًّ  بأي ٖبــَغ آًـاِث  ًغِ ال٣ـــــض للٟـــ

محن الٗالُت ؾىت  ِ
ّ
ٍت 5221جسّغظذ ٖاج٨ت في صاع اإلاٗل يذ مضّعِؾت للٛت الٗغبُت وآصابها في مضعؾٍت زاهٍى ُّ ُٖ ، و

ت البٗشاث  للبىاث في بٛضاص. وبٗض ؤن ؤمًذ زمـ ؾىىاث في الخٗلُم خهلذ ٖلى مىدٍت صعاؾُت مً مضًٍغ
، للخهى٫ ٖلى ص٦خىعاٍ ال ـ.في وػاعة اإلاٗاٝع ب مىه،  ضولت مً الؿىعبىن في باَع ُّ إ للغخُل وجته ُّ ؤزظث جته

 ًُّ إة الٟغا١، وؤزظث جد ىضما ونلذ بلى باَعـ، قٗغث بَى ها، بٛضاص، الٗغا١. ٖو ألّجها ؾخٟاع١ ؤخّباَءَا: ؤمَّ
ت الخىحن: ا مىيٖى هغث في قَٗغ  بلى بٛضاص والخاٖذ عوخها بالكى١ اإلاًُغم. ْو

 ًَ  الخُاٍ ا ؾــبُل ٦م يا٢ذ به ؤواٍ لى جضٍع

 وبضث لها بيُذ الخًاعِة وهي ٢ٟغ في ٞالٍ 

 وحكّى٢ذ جبػي الٟغاَث ٞلم ججْض  بال نـضاٍ 

٣ت في ؤوعبا مشل ؤ٦ؿٟىعص و٦ُمبرط، ؤن َالب  ج٣طخي الخ٣الُض الجامُٗت في الؿىعبىن والجامٗاث الٍٗغ
ّهحن بمىيٕى الُالب ٖلى ؤلاقغاٝ ًىا٤ٞ ؤخض ؤؾاجظة الجامٗت اإلاسخ بٗض ؤنالض٦خىعاٍ ال ًخمُّ حسجُله بال 

ـ ماؾُيُىن )  ى 5252ــــ  5885ٖلى صعاؾخه وؤَغوخخه. و٧ان ؤ٦بر اإلاؿدكغ٢حن الٟغوؿُحن آهظا٥ لَى (، َو
و في الخهّىٝ ؤلاؾالمي. ول٨ً ٖاج٨ت السؼعجي ازخاعث ؤن ٌكٝغ ٖلى صعاؾتها وؤَغوختها اإلاؿدكغ١  مخسّهِ

جي بالقحر ) م، و٦خابه ًٖ ( اإلاكهىع آه5225ـ  5200ٍع ظا٥ بترظمخه الٟغوؿُت ألاصبُت إلاٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ
ض ؤن ج٨خب ؤَغوخألن  اإلاخىبي؛ والظي ٦خب م٣الت  ؛ًٖ الكاٖغ الٗباؽ بً ألاخى٠ تهاٖاج٨ت ٧اهذ جٍغ

جي بالقحر، ولِـ ماؾيُىن. ل٩ّلِ َظٍ ألاؾباب،  "الٗباؽ بً ألاخى٠" في "صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت" َى ٍع
كٝغ ٖلى صعاؾاتها وؤَغوختها في الؿىعبىن. و٢ض جىّظهذ ٖ ٌُ  مىه ؤن 

 
جي بالقحر عاظُت اج٨ت بلى اإلاؿدكغ١ ٍع

ها: صة ؤَمُّ ُت مخّٗضِ غوختها ألؾباٍب طاجُت ومىيٖى  أَل
 
ا  ازخاعث ٖاج٨ت قٗغ الٗباؽ بً ألاخى٠ ل٩ُىن مىيٖى

  ؤهه بٛضاصّي ،
 
ال  مشل ٖاج٨ت. ، مشل ٖاج٨ت؛ ومدبٌّ لبٛضاص قٛٝى بالٗغا١،غاقيّ ٖ ؤوَّ

 ٧ان قبحها ،
 
ت والُهاعة والتٝر وهبل الغوح اإلاٟٗمت بالخّبِ والسحر  زاهُا ّٟ بٗاج٨ت، ؤو ؤن ٖاج٨ت حكبهه في الٗ

م الىٟـ، وا٢خهغ قٍٗغ ٖلى الٛؼ٫ والىن٠، ولم ًخ٨ّؿب به.  والجما٫.  ٞهى ٠ُٟٖ الغوح ٦ٍغ

  
ّ
، به

 
تالكٗغاء الظًبطا ما ٢ىعن بٛحٍر مً  ه مٓلىم جمامازالشا ، ٞمٗٓم قٍٗغ ً َم ؤ٢ّل مىه مجزلت وقاٍٖغ

اة  ٢ض يإ، ولم ًب٤َ مىه بال اإلاسخاعاث التي اهخ٣اَا وعواَا ؤبى ب٨غ الهىلي، بٗض خىالي ٢غهْحن مً ٞو
 الكاٖغ.

 ال ًىظض ل  ،
 
٤ جد٣ُ٣ا ٖلمُاعابٗا  .5222، ومّغة  في 5880، ٞضًىاهه مُبٕى مغجْحن: مّغة في ه صًىاٌن مد٣َّ

٠ مً ٖملْحن َامَّ ٧اهذ ؤَغوخت 
َّ
اٖاج٨ت جخإل ُّ ٣ت في ْحن: جد٤ُ٣ صًىان الكاٖغ جد٣ُ٣ا ٖلم ، وصعاؾت مٗمَّ

م مً ؤنَّ اإلاؿدكغ١ بالقحر  ٖهٍغ وخُاجه وقٍٗغ وال٨ك٠ ًٖ الصسهُت الخ٣ُ٣ُت لخبُبخه ٞىػ. لى الٚغ ٖو
ل٘ ٖلى ببضاٖها ٢بل ٢ضومه

َّ
ت ومُ بت ٖاج٨ت الكٍٗغ ـ، ٞة٧ان ٖلى ٖلم بمَى صاا بلى باَع ه ٧ان مترّصِ

ّ
في  ه

غوخت  صٍ. ٣ًى٫ بالقحر في جهضًٍغ أَل ؤلاقغاٝ ٖلى عؾالتها. لىتر٥ بالقحر هٟؿه ًخدّضر ًٖ ؤؾباب جغصُّ
ى ًساَبها:  ٖاج٨ت َو
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ؼة:  "ًا آوؿتي الٍٗؼ

غة، وال ؤزٟي ٖى٪ ؤن  ِ
ّ
خ٪ الالمٗت اإلاب٨ ـ بكاٍٖغ ِ٪ ٖالم اإلاؿدكغ٢حن الهٛحر ٢بل مجُئ٪ بلى باَع ل٣ض ٖٞغ

بت هٟؿها هي التي ؤزاٞخجي وؤزاعث في هٟسخي بٌٗ الٓىىن والّغٍِب، ٞدؿاءلُذ: ؤ٩ًىن لُباِٖ٪ َظٍ اإلا َى
سخاع ال٩لم ؤن جسً٘ إلا٣خًُاث الخد٤ُ٣ الٗلمي وؤن جيشجي للًبِ اإلاُلىب مً الٗالم 

ُ
وبخؿاؾِ٪ وخّبِ٪ إلا

سخلج في هٟسخي صون ؤن ؤٞاجد٪ اللٛىي، ٞال جشىُع ٖلى َى٫ ألاهاة التي ًدّخمها ٧لُّ ظهض ٖلمي؟ ؤؾئلت ٧اهذ ج
 مٗغوٞت؛ ٨ٞشحٌر مً 

ٌ
، ٞما ط٦ٍغ خ٣ُ٣ت بها. و٢ض ؤٖلمجي الازخباُع ؤن ؾ٩ىحي ٧ان مً طَب." وبالقحر ٖلى خ٤ٍّ

خه، ألن الكٗغ  الكٗغاء ال ٣ًُُىن البدض الٗلمي الض٤ُ٢، ومً ًخّٗىص ٖلى َظا البدض مجهم ٢ض ٣ًٟض قاٖغٍَّ
ؿعى بلى زل٤ ٖال ؿعى بلى الىنى٫ بلى َى ٢مت السُا٫ َو ، ؤّما البدض الٗلمي ٞهى في ٖم٤ِ الىا٢٘ َو ٍم مشالّيٍ

ُت.   خ٣ُ٣ت ٖلمُت مىيٖى

 ًٖ مخُلباِث البدض الٗلمي في خالت الض٦خىعة ٖاج٨ت، ؤ٢ى٫: ال جىظض آهظا٥ بال زالر 
 
ول٩ي ؤُٖي ٨ٞغة

لي ػاصة" ت م٨خبت "٧ىبٍغ اث مً صًىان الٗباؽ ابً ألاخى٠: ألاولى مسَُى في بؾُىبى٫ التي اٖخمضث  مسَُى
ت بضاع  ت زالشت مدْٟى ت زاهُت في اإلا٨خبت التر٦ُت طاتها، ومسَُى ٖلحها ٖاج٨ت في جد٤ُ٣ الضًىان، ومسَُى
ت  ت الشاهُت. و٧ان ٖلى ٖاج٨ت ؤن جضعؽ ٧لَّ مسَُى ت بال٣اَغة، وهي ال جسخل٠ ًٖ اإلاسَُى ال٨خب اإلاهٍغ

خ ر ؤزُاءَا، وجظ٦غ ظمُ٘ الخٗل٣ُاث التي ٖلى خضة، وجهٟها، وج٣اعن بُجها وبحن اإلاسَُى ْحن وجصّدِ ْحن ألازٍغ
ُت   جهجى الٗباؽ بً ألاخى٠، ٞاإلاىيٖى

ٌ
 ع٨ُ٦ت

ٌ
ت ؤوعصَا اليؿار ٖلى ٧ّلِ واخضة مجها بما في طل٪ ؤبُاٌث قٍٗغ

ت وظهضَ باث التي ٢امذ بها ٖاج٨ت وجىمُّ ًٖ صعاًتها اللٍٛى ب ط٦غ ما ل٪ وما ٖلُ٪. ومً ؤمشلت الخهٍى
َّ
ا جخُل

ت للٗباؽ:  ال٨بحر في الخض٤ُ٢، السُإ الظي وعص في البِذ الشاوي مً َظٍ اإلا٣ُٖى

ا٫ قىقي ونباباحي ي وبن ؤْهــغُث َــجغاهـها      َو
ّ
 بو

 ال جاحي وال جاحي زؼعاءفي اإلاهِغ لي ظاعة      ؤنبدُذ 

نِض٢ها في ٧ّلِ خاالحي
ُ
 ما ٧ان مً ٖهـــــضَا      ؤ

ٌ
خاٞٔ

َ
 ل

ت اإلاٗخمضة: )ٞإنبدْذ( و)ظاعة ٖىعا(، وفي ٞهاجان ال٩لمخان ا خبخا في اإلاسَُى
ُ
للخان جدتهما زِ، ٦

ْحن )ظاعة خىعا(. صدخْتهما ٖاج٨ت في يىء اإلاٗجی الٗام والىػن وما وعص في معجم " ؤؾاؽ  خحن ألازٍغ اإلاسَُى
٤ ٌٗلم ؤن جصخُذ ٧ل ، وؤمغؤة زؼعاء". و٧لُّ مد٣ِّ

 
مت مشل َظٍ ٢ض البالٚت": "ٖضو ؤزؼع الٗحن، ًىٓغ قؼعا

ل. ب ؾهغ لُا٫ٍ ال خهغ لها مً البدض والخى٣ُب والخإمُّ
َّ
اث ظضًضة  ًخُل ـ مىيٖى ؤلهمتها ب٢امتها في باَع

ت الخهٝى ؤلاؾالمي التي هدؿب ؤجها ٧اهذ هدُجت جغبُتها،  اتها ألازحرة ال٣ضًمت مشل مىيٖى بياٞت بلى مىيٖى
 صي ٞغاوـ. ومدايغاث ماؾُيُىن ًٖ الخهٝى ؤلاؾالمي في ال٩ىلُج

ا الهىفي:   ومً قَٗغ

 ً به ٦ىُذ والخبُّ ٧انؤخب٪ عّباٍ ٞى١ الهىي ؤًا َم 

 ظمال٪ ًا عّبِ ٖم الىظىص ٞلِـ ل٣بٍذ به مً م٩ان

ا الهىفي ّٞٓىه قٗغا ٚؼلُاو٢ض ؤؾاء بٗ بغظل مّٗحن، ولهم الٗظع في طل٪ بط ؤن نىعتها  ًهم ٞهم قَٗغ
ش ٧ّلِ ٢هُضة وال اإلاىاؾبت التي ٢ُلذ ٞحها. الجمُلت ؤؾهمذ في ؾىء الٟهم، بياٞت بلى ؤ ها لم جضّون جاٍع ومً جَّ

 مً الكٗغ الهىفي في الخّبِ آلالهي ٢ىلها: ؤهاٍ في عظٍل مٗحن وؤٖضُّ  الكٗغ الظي ًدؿبه بًٗهم ٚؼال 

غ جظوب مً وظٍض وخؿٍغ  َظي ٞخاج٪ في الؿٍغ

 تهٟى بلى ل٣ُا٥ ْمإي حؿخ٣ي ٚاصً٪ ٢ُـــــــٍغ
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ٍ؟ماطا ٖلَُ٪ بطا   َُٖٟذ وػعجىا في الٗمغ مـــــغَّ

 خفىلها غلى الذهخىساه وجخّشحها في العىسبىن:

ذ مىا٢كت ؤَغوخت ٖاج٨ت في الؿىعبىن ؾىت  "بلى ؤؾخاطها الكُش  بلى ؤؾخاطَا ع. بالقحر : ها. وؤَضت5211جمَّ
٤  الجلُل والٗالمت ال٨بحر اإلاؿدكغ١ الٟغوسخي الكهحر " ع. بالقحر، " مترظم ال٣غآن وناخب ٦خاب اإلاخىبي، ؤٞع

 بهظٍ الخدُت:
 
ا ، مكٟٖى  َظا ال٨خاب الظي َى زمغة مً عوى ًٞله، و٢ُغة مً ٌُٞ بدٍغ

ذ في بكغ     ما ٦ىذ في الىاؽ بال آًت الِخ٣ِب          ًا خ٨مت هللا ٢ض ؾٍى

 ٦م ٢ض ؾهغث اللُالي قإن طي ق٠ٛ      وما قَٟٛذ بٛحر الٗلم وألاصب

 البىت الٗىب                خاقا إلاشل٪ ؤن حهٟى لٛاهُت
 
 ؤو ؤن ًدً اقدُا٢ا

 في زضمت الًاص ؤو زضمت الٗغب         قباب٪ الىًغ ٦م ؤٞىَِذ ػاٍَغ   

 مً العجب          جغظمَذ ٢غآجها هلل جغظمت       
 
 مً السخغ ؤو آًا

 
 آًا

 ال٨خب  معجؼ  في   هلل معجؼة         ما بن جضبغُتها بال َخُٟذ لها      

 غاجىت ؤظخارة في وليت التربيت:

ـ بضاع اإلاٗلمحن الٗالُت  وبٗض ؾىٍت واخضة مً طل٪  .5218ـــ  5215بٗض ؤن ؤمًذ ٖاج٨ت ؾيخحن في الخضَع
ش، خهلذ عاثضة الكٗغ الخّغ هاػ٥ اإلاالث٨ت )  ( ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر مً ظامٗت 2002ـــ5225الخاٍع

ؿ٩ىوؿً ـــ ماصٌؿىن في الىالًاث اإلاّخدضة ٨ُت ؾىت  َو ن في ٧لُت التربُت 5212ألامٍغ ٗحَّ اصث بلى بٛضاص لخُّ ، ٖو
٨ظا ج٩ىن ٧لُت التربُت ٢ض خٓذ بإَّم قاٖغجْحن في 5222)صاع اإلاٗلمحن الٗالُت( التي جسّغظذ مجها ؾىت  . َو

ً الٗغبي آهظا٥. ُت التربُت. و ؤوب٣ُذ ٖاج٨ت  الَى
ّ
الؿٟغ ُٖلتها الهُُٟت في  ٧اهذ حٛخىم ؤخُاهاؾخاطة في ٧ل

ٓت  ِ
ّٟ ـ للبدض في اإلا٨خباث ؤو ل٣اء الؼمالء مً الكٗغاء وألاصباء. وم٘ طل٪ ٣ٞض ٧اهذ مخد بلى ال٣اَغة ؤو باَع

في ٖال٢اتها بالىاؽ لئال جُالها ألالؿىت. ٟٞي ال٣اَغة، مشال، لم ج٨ً ججز٫ في ٞىض١، بل في صاٍع للغاَباث ٨ًغي 
ه إلاؿاٞغاث ًيخ٣حهً. ت ) ٧اهذ لها ؤقٗاع ف بٌٗ ٚٞغ ، ػاعث 5225(، وفي ؾىت 5255ـــ 5212ي الشىعة الجؼاثٍغ

ض عؾمي في بخضي اإلاىاؾباث لت ٖاج٨ت الجؼاثغ م٘ ٞو ، و٦خبذ، وهي في الُاثغة عاظٗت بلى بٛضاص، ٢هُضة ٍَى
ت الكاٖغة وبهائها:

ّ
 جمخذ مً ع٢

 ؤقـضُّ الغخـَل جمخلئ اإلاداظْغ 
ْ
َ٪ ـ بط ي ـ وخ٣ِّ

ّ
 بو

 الؿبُُل بلى الغظىِٕ 
َ

 ، وطا ٞااصي في الجؼاثْغ؟٠ُ٦
 بمً ٣ٖض ال٣لىَب ٖلى الهٟا ٣َٖض السىانْغ 

 
 ٢ؿما

م الكخاث ؤوانٌغ جضٖى ؤوانــْغ... ْٟذ ٚع
َّ
 ٞخإل

يت:
ّ
 ؼػشها وكيمخه الفى

ً هي: "ؤهٟاؽ  ظٍ الضواٍو ت "مجىىن لُلى". َو تها الكٍٗغ ُّ ً، باإلياٞت بلى مؿغخ ؤنضعث ٖاج٨ت زالزت صواٍو
خغ" ) غ" )5225الء ال٣مغ" )(، و "أل5255السَّ ( ـــ )الخٔ السج٘ واإلاىؾ٣ُى الضازلُت 5221(، و"ؤٞىاٝ الَؼ

ً الشالزت(. وفي ؾىت  ا ال٩املت في بٛضاص في ؾب٘ مجلضاث. 5285في الٗىاٍو ًغي الى٣ّاص ؤّن  نضعث ؤقٗاَع
مخاػ باإلاداٞٓت ٖلى ج٣الُض الكٗغ الٗغب ٠، ٍو

ّ
ٌٕ بُٗض ًٖ الخ٩ل ا وا٢عيٌّ ؤنُلٌّ مُبى ؼصان قَٗغ ي، ٍو

ت الىٛم. وجمُل الكاٖغة بلى الكٗغ ال٣هصخي الغاسخ في الكٗغ  بمىؾ٣ُى ٖظبت ٞحها بغاٖت ؤلا٣ًإ وعٖو
 الٗغبي.
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وفي هٓغي، ؤن ؤَمَّ ه٣ٍض وّظه بلى قٗغ ؤؾخاطحي ٖاج٨ت، َى الظي ٦خبه  الىا٢ض الهض٤ً اإلاغخىم الض٦خىع ٖؼ 
ى هٟؿه قاٌٖغ ُمجُض. ٟٞي م٣ا٫ٍ له وكٍغ في مجلت الضًً بؾماُٖل، ؤخض عواص الخدلُل الىٟسخي في ألاصب ، َو

ت خى٫ صًىاجها ألاّو٫ "ؤهٟاؽ السخغ"، ٌٗتٝر بإن الكاٖغة جخدّغ٥ في ٢هاثض عق٣ُت في  "الغؾالت" اإلاهٍغ
ت ال٣ضًمت  ؤلٟاْها ومىؾ٣ُاَا، طاث وؿٍُج مخحن ٧ّلِ اإلاخاهت، وؤن الكاٖغة خهلذ مً الش٣اٞت الكٍٗغ

ت ٢ض ت والش٣اٞت اللٍٛى ًّ  مً ٦ُاجها بدُض بنَّ ٢غاءة ؤ
 
ٛبِ ٖلُه، وؤنَّ عوخها امتزظذ بالكٗغ ختی ناع ظؼءا

ُ
عا ح

٢هُضٍة جمؤل عوخها بالكٗغ، وجىُل٤ مجها طبظباث هٟؿُت ججٗلها جًاهي جل٪ ال٣هُضة في ؤلٟاْها وجغا٦ُبها 
غ بمسؼون  ونىعَا. وخّتی بطا اهُل٣ذ الكاٖغة مً جل٣اء طاتها ومً مشحراث عوخها الصسهُت، ِ

ّ
ٞةجها جخإز

غ بخ٣الُضٍ وجىٟٗل بمٗاهُه ومىؾ٣ُاٍ وجغا٦ُبه  ِ
ّ
طا٦غتها مما جدٟٔ مً الترار الكٗغي الٗغبي ال٣ضًم، ٞخخإز

٣ٟضَا زهىنُت الخجغبت وببضإ الجضًض.  ًُ ًَّ َظا م٘ ألاؾ٠  ونىعٍ بما ٞحها مً اؾخٗاعاث وحكبحهاث. ول٨
٣ى٫ الىا٢ض " ًيبػي ؤن هّٟغ١ بحن الاجه ا٫ بش٣اٞخىا ال٣ضًمت واؾدُٗابها، وبحن مدا٧اجىا لها وطوبان ٍو

ِ مبضؤ اإلادا٧اة طاجه ٖلى هٟىؽ 
ُّ
 لىال حؿل

 
 ظضًضة

 
 ؤن ًغجاص آٞا٢ا

 
ا شسهِخىا ٞحها. ٢ض ٧ان الكٗغ الٗغبي خغٍّ

غ ٞ
َّ
م مً ؤهىا هجض في قٗغ ٖاج٨ت ٢هاثض ٦شحرة لم جخإز لى الٚغ حها مٗٓم الكٗغاء ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت." ٖو

اث الترار الكٗغي الٗغبي ال٣ضًم، ٦ما في ٢هُضتها التي جىاجي ٞحها م٨خبها طي ألاوعا١ البًُاء ألنَّ  بمىيٖى
 ـــ ؤٖض اإلادا٧اة )باإلياٞت 

 
ا م مً ؤهجي ـــ بىنٟي لٍٛى لى الٚغ ها، ٖو ِٞ م( مً بؤلالهام لم ًىا لى ال٣غآن ال٨ٍغ

٘ ومىدتها ٖمغا إلا٣ا غا٦ُب ووَبتها ٢ىةخاٞٓذ ٖلى اللٛت الٗغبُت ؤلٟاْا وج الىؾاثل التي ومت الخُٛحر الؿَغ
 مً الخ٣ُ٣ت. الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل قِئا، ٞةنَّ في ما ٢اله مضًضا

 خاجمت:

غ ٖاج٨ت ؤلاوؿاهت، جل٪ اإلاغؤة 
ّ
غ ٖاج٨ت الكاٖغة، بل ؤجظ٦

َّ
غ ؤؾخاطحي ٖاج٨ت الُىم، ٞإها ال ؤجظ٦

َّ
ٖىضما ؤجظ٦

غ جل٪ ألاؾخاطة الغاجٗت الجمُلت التي ٖك٣ُذ ظمالها 
ّ
، وؤصبها الجّم. ؤجظ٦

ّ
ل٣ها الٟظ

ُ
ضة، وز الهاصت، وؤها٢تها الٍٟغ

ُٟها  لُٟها ٖو
َ
ومدبتها لُالبها،  ،التي ب٣ُُذ ؤخاو٫، َىا٫ الؿىىاث التي ؤمًُُتها في الخٗلُم، مدا٧اة

 وخغنها ٖلى بٞاصتهم.

 إلاشاحؼ:ا

 .الكاٖغة ٖاج٨ت السؼعجي ً  صواٍو

 .52ـ  2، م 25/55/55، 5055ل، "م٘ ؤهٟاؽ السخغ"، مجلت الغؾالت، الٗضص ٖؼ الضًً بؾماُٖ ص. 

 .سُت لٟىػ"، مجلت الغؾالت، الٗضص  ص  .55ــ 52، م 25/55/55، 5055ٖاج٨ت السؼعجي، "الصسهُت الخاٍع

 .بحروث: صاع الش٣اٞت،  ص ( ً  .525ــ 552، م 2( ٍ 22بضوي َّباهت، ؤصب اإلاغؤة الٗغا٢ُت في ال٣غن الٗكٍغ

 (.22ًىان الٗباؽ بً ألاخى٠، قغح وجد٤ُ٣ ٖاج٨ت السؼعجي ) اإلادمضًت/ اإلاٛغب: مُبٗت ًٞالت، ص 
 S. A. Khulusi,  “ 'Ātika: A Modern Poetess” , Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland, No. 3/4 (Oct., 1950), pp. 149-157 Published by: Cambridge University Press Stable   
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 :فماء الىق ألاظىىسي واإلايثىلىجي في فماء الىق الؽػشي الػشبي اإلاػاـش

 مفاهيم هظشيت

 ؤ. د. مدمذ غبذ الشخمً ًىوغ 

 َىلىضا ، ظامٗت ابً عقض، ٖمُض ٧لُت اللٛت الٗغبُت

 

٠ُ ألاؾُىعة في الىو الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ مؿإلت في ٚاًت ألاَمُت، ٞم ا مً قاٖغ ٖغبي مٗانغ جْى
ُٟٟت ال ٣ًاؽ ٖلحها. ىا٥ خاالث اؾخصىاثُت َو بن ألاؾُىعة  مٗغوٝ بال واؾخسضم ألاؾُىعة في ؤٖماله، َو

ل هٓاما زانا
ّ
افي بيُت السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ، و  حك٩ ُّ ٖلى الًبِ  ٢ض ًبضو َظا الىٓام ٖه

غاص َغخها في الى
ُ
 جضازال و  ل٨شاٞت ألاؾُىعة هٟؿها ٚمىياو الكٗغي، و والخدضًض، وطل٪ لًبابُت الغئٍت اإلا

ت ؤزغي. ٞٗىضما وؿخدًغ ألاؾُى  ُّ ش مخضازال م٘ خ٣ى٫ مٗٞغ م٘ اإلاُشىلىظُا  عة ٞةهىا وؿخدًغ الخاٍع
ت ؤوظهها ٧املت، وطل٪ لخىاّنها م٘ َظٍ الخ٣ى٫  ىا ًهٗب ٖلُىا مٗٞغ والسغاٞت، والخ٩اًت الكٗبُت، َو

ت ألازغي، ٞهل ألاؾُى  ُّ ش ؤم الٟل٩لىع ؤم هي الخ٩اًت الكٗبُت ؤم هي ظؼء اإلاٗٞغ عة هي السغاٞت ؤم هي الخاٍع
ٗىب وعوخاهُاتها 

ّ
ت ٖم٣ُت، جخٗل٤ بمٗخ٣ضاث الك ُّ ت، الجؼا٫ بىنٟها بيُت مٗٞغ ُّ مهم مً ازىىلىظُا ونٟ

ت ٖلى الًب ُّ ج مً َظا وطا٥، ولظا ٞهي ٖه ِ وج٣الُضَا، جٟٗل ٞٗلها في خُاجىا اإلاٗانغة؟. بّجها مٍؼ
ذي، واإلا٩ان ألا بت في بيُت الؼمان الخاٍع ّٗ  زىىظغافي، وجهبذ ألاؾُىعة ؤخُاهاوالخدضًض. بجها عئٍت مخىامُت مدك

سُت»و ش، «وا٢ٗت جاٍع ٖلى خض حٗبحر ، ٞهىا٥ مؿخىي مً الٗال٢ت الىؾُُت اإلاكتر٦ت بحن ألاؾُىعة والخاٍع
سُا،  ،(٧5لىص لُٟي قتراوؽ) م٘  جهبذ زغاٞت، وجضازلهابٌٗ ألاخُان  فيووبالخالي ٞهي جغوي خضزا جاٍع

مىيا ضَا حٗمُت ٚو ش هٟؿه ًهبذ لضي ظُل مً ألاظُا٫ ؤؾُىعة. ٞبٌٛ الىٓغ ًٖ السغاٞت ًٍؼ ، والخاٍع
اع ش ؤو ألاؾُىعة، ٞةجهم )بُلي خ٩اًاث ؤل٠ لُلت ولُت(٧ىن شسهُتْي قهغػاص و قهٍغ ا ًب٣ُان في مً الخاٍع

ش واإلاُشىلىظُا وال٨ٟغ والًٟ في آن.مً السخغ وألاؾ بيُتهما الٗامت ظؼءا  ُىعة والسغاٞت والخاٍع

سُا ٧اهذ  ؾُاؾُا٧اهذ ألاؾُىعة هي مالط ؤلاوؿان ألاو٫، لالهخهاع ٖلى زُباجه، ولخسُي ٞىاظٗه، و  وجاٍع
، بجها الىاٞظة التي ًغي ؤلاوؿان الٗغبي مً زاللها الىىَع وظماال ولت لسل٤ بضًل ظضًض، ؤ٦ثر بقغا٢امدا

ل،  ألجها جسل٤ له خالت جىاػن هٟسخي م٘ مدُُهوالٟغح،  ُّ ومجخمٗه، ٞبىؾاَتها جخم ٖملُت الخلم والخس
، وؤلاوؿان ُٞه ٚحر ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ ؤبؿِ مخُلباجه، هدُجت ومّغا ،ؾخظ٧اع، ٞةطا ٧ان الىا٢٘ ٞاؾضا ْاإلااوالا 
غة بوؿاهُالؿل ان الىخُضجان لخسُي َظا الىا٢٘، ، ٞالخلم والشىعة َما الىؾُلخؤزال٢ُاو  ُت َظا الىا٢٘ اإلاضّمِ

ب، ل٨ً الخلم صاثما٢ض جخإزغ الشىعة، و٢ض جلػى، و  َُّ َٛ
ُ
مَى٘ مً الخلم» ًدًغ، و ٢ض ح ًُ ًُّ الاوؿان خُىما  َج ًُ »

ض) وي لى اؾخُٗىا ؤن هغ »(، و2ٖلى خض حٗبحر بىصلحر. بنَّ الخلم َى الىظه آلازغ للكٗغ ٦ما ًغي َغبغث ٍع
 «. قٗغا مخىانالؤخالمىا ألم٨ىىا ؤن هغوي 

                                                           
 دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، سلسلة ادلائة كتاب،  مراجعة د. عزيز محزة، األسطورة كادلعٌت، ترمجة د. شاكر عبد احلميد، كلود ليفي شًتاكس:     ٔ

 .ٕٙ - ٔٙ، ص ـ ٜٙٛٔ
2    N.Frye, The Archetype Of Literature, In: D. Lodge (Ed), 20th Centuary Literary Criticism: A Reader (London). 

Long Man, 1972, P.No.430             
، ألف، رللة البالغة ادلقارنة، العدد احلادم عشر، القاىرة، اجلامعة ُب شعر السبعينات مبصر(  احللم ك األسطورةلغة  :)عن / د. شاكر عبد احلميد

 . ٘ٛـ ، ص 1991األمريكية، 
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م مً الخدلُالث الاظخماُٖت التي جا٦ض ؤّن اللجىء بلى ال٨ٟغ ألاؾُىعي، َى َغوب مً مىاظهت الىا٢٘،  وبالٚغ
)...( ٞال٨ٟغ ألاؾُىعي ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ ُٚبي ال ٣ٖالوي»و َى صٖىة لؿُاصة الٓلم، وصٖىة بلى بلٛاء ال٣ٗل 

٣ُُه اإلاسخل٠ جماما ُِ هت لهظا ال٨ٟغ ججٕز صاثماىيىعي. وألاؾُىعة ًٖ مى٤ُ ال٨ٟغ اإلا له مى بلى بيٟاء  اإلا٩ِىّ
ت ٚامًت ٖلى مىايُٗها وؤقُائها وؤشسانها. و  ُّ ، ال مكاخت ؤن ألاؾُىعة لها، ٖملُانٟاث ٢ضؾ

لى الؿلى٥ الؿُاسخي، الُب٣ي  ت حؿدىض بلحها في الىا٢٘، وجى٨ٗـ بىاؾُتها ٖلى اإلاجخم٘ ٖو ُّ مؿخلؼماث ُٚب
ضة لبًٗها، جخدى٫ في اإلاجخم٘ بلى ؤصواث بياُٞت ُٞه. ٞالىؾاثل اإلا

ّ
خىلضة مً ظّغاء ألاؾُىعة ؤو اإلاىل

ـ 5«)للؿُُغة ـ مل٨ُت َب٣ت مدضصة لىؾاثل اإلاماعؾت ألاؾُىعٍت بطا ظاػ الخٗبحر والاٞتراى ى ج٨َغ (، َو
ؾُىعي بط غ ألا ال٨ٟ»الؾخمغاع ؾلُتها، ٞـ  خمض ٖلحها الؿلُت الؿُاؾُت يماهاللٗبىصًت الاظخماُٖت التي حٗ

م لئلوؿان مشاال  ٣ّضِ غحٗب مً  ًُ
ُ
ىضَل، اإلا

ُ
ت، ًًٗه في هٟـ الى٢ذ في وي٘ )الٗبض( اإلا ُّ ًٖ بعاصة ال٣ّىة الُٛب

لىجها ؤو ًى٣ُىن باؾمها
ّ
م اإلاؿدبضون ؤّجهم ًمش ُٖ  (. 2«)ؾلُان َظٍ ال٣ّىة، التي ًؼ

م مً َظٍ الخدلُالث، ىّ  وبالٚغ ل زُاباٞةن ألاؾُىعة مً خُض ٧ىجها ٨ٞغا ٞو
ّ
سا، ٞةجها حك٩ ًم٨ً ؤن  ا وجاٍع

ش و  ه ؤصبي ًدىاّم م٘ الخاٍع
ّ
٣ا٫ ٖىه به ، ٢ضعتها ٖلى جىؾُ٘ ا ًجٗل ألاؾُىعة زُابا ؤصبُاماإلاُشىلىظُا. و ًُ

ل، وما ألاصب في بىِخه الٗم٣ُت بال هٓام عمؼي ٢اصع ٖلى ؤلاًداء  ُُّ ٤ الخلم والخس لت ًٖ ٍَغ ِ
ُّ آٞا١ اإلاس

ل، ومً زمَّ ٦ك ت وهٓام ٢ُمها، وختی لى والخإٍو ٠ وبصاهت الالبوؿاوي والالؤزالقي في عئٍت اإلاجخمٗاث البكٍغ
اآمّىا  ما جغاظ٘ اإلاجخم٘ خًاٍع

ّ
 ز٣اُٞاو  بإهه ٧ل

ّ
بالُٛبُاث والكٗىطاث والسخغ، ػاصث ؤؾاَحٍر  ٟا، وب٣ي مٛل

لل٨ٟغ ؤلاوؿاوي. ًىمى  ٩ّىهاقإن ألاؾُىعة، ألجها جب٣ى ٖىهغا بىاثُا م وزغاٞاجه، ٞةّن طل٪ ال ٌٗجي الخ٣لُل مً
ًّ طل٪ ال ًمى٘ ٖىه خالت الخلم  ؼصاص ٣ٖالهُت م٘ جُىع اإلاٗاٝع والٗلىم، ل٨ خدغع، ٍو ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ٍو

لُت. ُّ ت جس ُّ ل. وألاؾُىعة في ؤَم زهاثهها ؤجها عئٍت خلم ُّ  والخس

ه و 
ّ
ا عمؼا مًِئاوجغا٤ٞ ألاؾُىعة ؤلاوؿان في ِخل اث َظا الغمؼ، ل٨ّىه ، و٢ض جخٗضص جغخاله باٖخباَع مؿخٍى

ْل َب٣اجه الاظخماُٖت، وخُىما ٌؿىص ال٨ٟغ ألاؾُىعي
ُّ
٩

َ
ك

َ
ش، وح ت بهحروعة الخاٍع ا  ًب٣ى ٖلى نلت ٢ٍى ٢ٍى

اٖال  ـ بخٗضص ؤوظههاـ جمى٘ قغاثذ مجخمٗها مً الِٗل ألامم، ٞةّن طل٪ ٌٗجي وظىص ؾلُت لضي ؤمت مً ٞو
ًَّ ألاؾُىعة  مإهِىت وؾالم عوحي، ل٨ ٟت خال ظمالُاجبإمان َو ِ

ّ
ٌ خاالث  ب٣ى في اإلاجخمٗاث اإلاخسل لٞغ

ا في الاؾخالب والسُبت التي ًمّغ بها بوؿان َظٍ اإلاجخمٗاث، اإلاٟجٕى واإلا٣هىع في جىظهاجه وجُلٗاجه. ؤّم 
ا ها ؤلاوؿاوي، ج٨ىىلىظُاو  اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت خًاٍع ، اإلاتراظٗت ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الاظخماُٖت بكَغ

(. وهي في آن مغى مً ؤمغاى لىزاث الٗهغ 5، ٖلى خض حٗبحر ما٦ـ ملغ)«ً ؤمغاى اللٛتمغى م»ٞةجها 
 مً اؾخالب و حكُا.

 
 بخ٣ُٗضاجه، و ما جٟغػٍ الخًاعة اإلاخ٣ضمت نىاُٖا

عجب بإؾُىعة مؿخ٣بالو  ، ٢ابٌل ألن ًمخّض خايغاMythopoec  Ageبّن ٖهغ جىلُض ألاؾاَحر  ٌُ ًْ مىا لم  . ّم
عجب بخهمُم ظلجامل ٖلى ظلجامل وؤه٨ُضو وج ٌُ ًْ مّىا لم  ى٢هما اإلاُل٤ للضٞإ ًٖ ٢ًاًا ؤلاوؿاهُت؟. وَم

لت للبدض ًٖ الىبخت اإلا٣ضؾت التي حُُٗه َى و٢ىمه في  ؾّغ السلىص « ؤوعو٥»٢ُ٘ ٚاباث واؾٗت، وبداع ٍَى
ىبخت اإلا٣ضؾت خُىما ؾغ٢ذ ألاٞعى ال ٦م ٧ان مدؼهاألابضي، والخدى٫ مً َب٣ت البكغ بلى َب٣ت آلالهت؟. و 

عجب بصجاٖت ظلجامل وؤه٨ُضو خُىما ٢خال الشىع الؿماوي الظي ؤعؾلخه  ٌُ ًْ مّىا لم  التي خهل ٖلحها!. وَم
 ؟.«آهى»آلالهت ل٣خل ؤه٨ُضو، بٗض ؤن َلبذ ٖكخاع طل٪ مً ؤلاله 

 ل٣ض ؤمؿ٩ا بالشىع الؿماوي و مؼ٢ا ٢لبه .. » 

ىا اٖخلذ الغبت ٖكخاع ؾىع ؤوعو٥ طاث ألاؾىاع  َو
                                                           

 .٘ٚـ. ص  1986، ، الطبعة الثالثة الطليعة، بَتكت د. خليل أمحد خليل، مضموف األسطورة ُب الفكر العريب،، ، دار    ٔ
 .ٙٛنفسو ، ص     ٕ
3

 .ٚٔـ ، ص  1981األساطَت كاخلرافات عند العرب، الطبعة الثالثة، دار احلداثة، بَتكت،  :عن / د.زلمد عبد ادلعُت خاف    
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اث الؿىع و ناعث جُل٤ اللٗىت مىاصًت:  و نٗضث ٖلى قٞغ

ل لجلجامل الظي ؤَاهجي و ٢خل الشىع الؿماوي   الٍى

 و ؾم٘ ؤه٨ُضو ٦الم ٖكخاع َظا

 ٣ُٞ٘ ٞسظ الشىع الؿماوي ألاًمً و عماٍ في وظهها

 و ؤهذ ؾٝى ؤنل بلُ٪ مشله )ؾُهِب٪ مجي ما ؤنابه(

٤ ؤخكاءٍ بلى ظىب٪.
ّ
 و ؤٖل

ّبت  ٖكخاع ال٩اَىاث اإلاىظوعاث  و ظمٗذ الغَّ

 و ال٩اَىاث الخبِباث و البٛاًا اإلا٣ّضؾاث 

ىع الؿماوي ألاًمً 
ّ
 (.  5« )و ههبىا الىىاح ٖلى ٞسظ الش

وخىحن لها، وجى١ لؼمً  بّن اللجىء بلى ألاؾُىعة في ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ َى اؾخدًاع للبُىلت الٛاثبت،
 
َ
ل
َ
ش ٚحر ملّىر بالُٛاة والٓ ذي ٖبر ػمً ال٣هُضة ه٠ُٓ، وجاٍع ىضما وؿخضعي البُل ألاؾُىعي والخاٍع َمت. ٖو

ل خاالجه، باٖخباٍع اإلاٟضي و  قٟاُٞتها، ٞةّن جى٢ا قضًضاو 
ُّ
و والكٗلت ًضٞٗىا لخ٣ّمو َظا البُل، وجمش

ّ
اإلاسل

٣ا مٓلما لم بن جىلُض ألاؾُىعة وزل٣ها، وبٖاصة نُاٚتها ٖملُت ظمالُت، تهضٝ للبدض ًٖ ٖا .التي جىحر ٍَغ
ؾلُت ال٩لمت، وؾلُت اإلاجخم٘، ل٨ً و ظمُل ومطخيء لم ج٣خله بٗض ؤًضًىلىخُا الؿلُت: ؾلُت الؿلُت، 

ضَا لِـ ٖهغا مًِئاالٗه
ّ
ىل ضَا ٍو

ّ
ت ْلمخه، ٖلى غ الظي ول سل٤ وجىلض لخمى٘ ػخ٠ ْالمه وؾىصاٍو

ُ
، ٞهي ج

لي.  والقى الٓلم و  اإلاؿخىي الخسُلي والخإمُّ
ّ
 وؿاويهاهت، مما ٦ؿغ قمىزه ؤلااإلاما مً قاٖغ ٖغبي مبضٕ بال

ًِئت
ُ
ت اإلا ُّ س ت والخاٍع ٍّ ل واؾخسضام الغمىػ ألاؾُىع ُّ  اإلاىخُت.و  وقّغصٍ، ٞلجإ بلى الخلم والخس

٠ُ ألاؾُىعة في  بلى الترار واإلاُشىلىظُا، ٞةهه عئٍت  الىو الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ٖىصةو٢بل ؤن ٩ًىن جْى
ش واإلاُشىلىظُا والىا٢٘ ٧لها م٩ّىهاث لل٨ٟغ حؿخمّض م٩ّىهاتها مً الىا٢٘، واججاَاث َ ظا الىا٢٘ وعئاٍ، ٞالخاٍع

ت ٖال٢اجه وماؾؿاجه لهَى ؤٚغب مً  غاثبِخه، وؾىصاٍو ألاؾُىعي، ٞالىا٢٘ الٗغبي الُىم بخ٣ُٗضٍ ٚو
 و ٖاوى مً 

ّ
ل والىن٠. وما مً قاٖغ ٖغبي مبضٕ بال ُّ ألاؾُىعة، بهه السغاٞت ُٖجها التي جٟى١ خّض الخس

 لهظا الىا٢٘. اٚخُا٫
 
ًا ت ٢هُضجه، ٩ٞان اللجىء بلى ألاؾُىعة ٞع غخه، وخٍغ ٧ان  َظا الىا٢٘ ألخالمه ٞو

سُت ّم ٢هُضجه، وعمىػٍ الخاٍع دمل َّمه َو ى خّل ٧ان ًيكض الٟغح  الكاٖغ الٗغبي ًغجدل ٍو
ّ
وألاؾُىعٍت، وؤو
ت، ٖبر صالالث َظٍ الغمىػ، ٞسلُل خاوي طَب بلى لىضن و٦خب ؤظمل ٢ها الؿىضباص في عخلخه »ثضٍ والخٍغ

اب ؤزظ «الشامىت ُّ ذ.  اإلاًّغط بضماثه، مخى٣ّال « ؤصوهِؿه»، وبضع قا٦غ الؿ مً مكافي بحروث بلى لىضن زم ال٩ٍى
اب البُاحي خمل  بض الَى ظه»ٖو

ّ
ؼ اإلا٣الر ؤهاعث « خال بض الٍٗؼ ض، ٖو ٖبر عخالجه مً بٛضاص بلى بحروث بلى مضٍع

ٟت، ٖا٢هت، ٖحروى)له عمىػ بالصٍ: ؾ٠ُ بً طي ًؼن، ويّ  لُالُه  (2اح الُمً، بل٣ِـ، مىُت الىٟىؽ، ٍَغ
با الب ص٦خىعاٍ زاعط بالصٍ. اإلآلمت ٖىضما ٧ان ٍٚغ ت هامُت  َو بّن جىاجغ ألاؾُىعة وجىا٢لها ٖبر مشا٢ٟت خًاٍع

باٖخباع ، لضلُل حي ٖلى ٢ضعتها ٖلى الىٟاط  بلى ؤٖما١ الغئٍت اإلاٗانغة، خضًشاو  الخًاعاث ٢ضًمابحن ألامم و 
 ٖلى الخدضًض الؼماوي وإلا٩اوي، بجها ممخضة مً اإلااضخي بلى الخايغ.

 
ا ُّ  ٖه

 
 َظٍ الغئٍت وؿ٣ا

غ الترار في حك٨ُل َظٍ 
ّ
بّن بيُت السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ال حٗجي الاه٣ُإ ًٖ الترار، ٣ٞض ؤز

ار ؤلاؾالمي والٗغبي مؿاخت ٢ض قٛل التر »و البيُت، وال ًؼا٫ ًازغ بضعظاث مخٟاوجت، مً قاٖغ بلى آزغ
ش ؤلاوؿاوي، واؾخُإ الضاعؽ بٗامت والكاٖغ الخضًض بسانت ؤن ًجض ُٞه ؤمضاء  عخبت  واؾٗت مً الخاٍع
مت ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٗامل مٗها، و ٌٛجي بها ٞىه. و مً َظٍ اإلاُُٗاث ما ًخمشل في اإلاىعوزاث ألاؾُىعٍت  ُّ ومىاص ٢

                                                           
 .ٖ٘ٔـ، ص  ٜٗٛٔملحمة جلجامش، ترمجة د. سامي سعيد األمحد، دار الًتبية، بغداد، كدار اجليل بَتكت، طبعة       ٔ
   ٜٙٛٔديواف عبد العزيز ادلقاّب، دار العودة، بَتكت،  :عبدالعزيز ادلقاّب ُب أعمالو الشعرية اليماين  ة كظفها الشاعرىذه رموز تارؼلية ك أسطوري      ٕ
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ا وجىا٢لىا ؤخضاثها مشل واصوالسغاُٞت التي اهتهذ بلى خُاة الٗغب ف  ي ٖب٣غ والٛى٫ ي الجاَلُت، ٞخضاولَى
  ً طل٪ ؤًًاموالٗى٣اء )...( و 

ّ
ٚىُت بالصسهُاث ألاؾُىعٍت  ل زغوةألامشا٫ والترار الكٗبي الظي ًمش

سُت م مً عئٍت بٌٗ الكٗغاء والباخشحن ٖلى مؿخىي الخىٓحر  (.5«)والخاٍع بإن اللجىء بلى الترار لِـ  وبالٚغ
، ٞةّن طل٪ لم ًمىٗهم مً الغظٕى بلى الترار بكتی جىظهاجه، بل ؤّن الترار لِـ هبٗا وال مغ٦ؼا، و ببضاُٖاٞٗال 

ا قٟاُٞت و  ٟخه. ٣ًى٫ ٖم٣ا بوؿاهُا٧اهذ ؤظمل ٢هاثضَم و ؤ٦ثَر
ّ
، هي التي جهلذ مً َظا الترار ووْ

ها ؤلاوؿاوي َى اإلاغ٦ؼ و الىب٘، وما ولِـ صاثغة جدُِ بىا. خًىع  لِـ الترار مغ٦ؼا لىا. لِـ هبٗا(: »2ؤصوهِـ)
ضوهىا بطن ؤن هسً٘ إلاا خىلىا؟ لً هسً٘. ؾىٓل في جىاٍػ  ؾىاٍ والترار مً يمىه ًضوع خىله. ٠ُ٦ ًٍغ

ؾى٩ىن ؤمىاَء له ٢بل ؤن ه٩ىن ؤمىاء لترازىا. بّن الكٗغ  خحن ه٨خب قٗغامٗه، ؾىٓل في مداطاجه و٢بالخه. و 
زىا لكٗغها هدً. لخجغبدىا هدً. ال حهمىا في الضعظت ألاولى جغازىا بل وظىصها ؤمام الترار ال وعاءٍ. ٞلُسً٘ جغا

ش، و ؾىٓل ؤمىاء لهظا الىظىص. مً َىا الٟغ١ الخاؾم بُيىا و بحن ؤلاعزُحن:  الكٗغي في َظٍ اللخٓت مً الخاٍع
 «.ال ٣ًّضم هخاظهم بال نىعة الهىعة. ؤما هدً ٞىسل٤ نىعة ظضًضة

ت، بٗض ؤن ح ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة ظؼءا ناع الترار ألاؾُىعي في ُّ ٗامل مٗه الكٗغاء مً عئٍت ظمال
٣ا مً الغمىػ الترازُت ٢اصعة ٖلى الاؾخمغاع في وؿ٤  خًاعي، بط ؤن ٦شحراإلاىٓىع بوؿاوي و  اإلاٗانغون ٞو

سُت وصاللت َظٍ ؤلاياءة ٖل ى اإلاؿخىي الىا٢٘ اإلاٗانغ، وبالخالي الخدٍغٌ ٖلى حُٛحٍر بٟٗل بياءتها الخاٍع
للغئٍت الترازُت، وال ًم٨ً ؤن  ٞالكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ لِـ ولُضاؤلاوؿاوي والاظخماعي والؿُاسخي. وم٘ طل٪ 

ذي والخًاعي، وامخضاص َظا  ه الخاٍع م مً الاؾخٟاصة مً م٩ّىهاث َظٍ الغئٍت، ألن له قَغ ٩ًىن طل٪ بالٚغ
ىاظٗها في آن.الكٍغ صازل بيُت الخُاة اإلاٗانغة، بدكٗبها و جىامحها،   واهخهاعاتها ٞو

ذي وألاؾُىعي واإلاٗانغ وال٣ٗالوي، ٢ض ًى٣ُ٘ السُِ، و٢ض  الغئٍت الترازُت زُِ ق٠ُٟ ًغبُىا بالخاٍع
في الغئٍت الٗغبُت اإلاٗانغة. الغئٍت الترازُت بياءة لؼمً ال٣هُضة،  ال ٌٗجي اه٣ُاٖه ٞكال ؤو ٢هىعاًمخّض، و 

، ل٨ىىا وؿخُُ٘ حك٨ُل بضًل مجها، بجها الغئٍت للٗالم ىٟغ ُبٗضا ظمالُالِؼَمت، بجها عئٍت حؿدل٨جها لِؿذ ُم 
Vision Du Monde  خايغا و  بامخضاص َظٍ الغئٍت مايُابخدضًض لىؾُان ٚىلضمان إلاٟهىم عئٍت الٗالم، و

ُت ، وب٣ضعة َظٍ الغئٍت ٖلى الخٗامل م٘ م٩ّىهاث ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي الش٣افي وم٘ م٩ىهاث ألاظىاؽ ألاصبومؿخ٣بال
ت اإلاىعوزت، في الك٩ل الكٗغي، في ال٣اُٞت  ُّ  ٧اٞت. بّن مهمت الغئٍت الخضًشت بخضار زلل في ألاهٓمت ال٣ىالب

 والىػن، وبالخالي في اإلاًمىن هٟؿه، و لها صوعَا في حك٨ُل ػمً ظضًض زهب ومخىاٍم.

مٟاَُم « ألظل الًٟ الًٟ»، و«ؤلابضإ ألظل ؤلابضإ»ل٣ض ؤصزلذ الغئٍت الخضًشت في الكٗغ ٖلى م٣ىلتي 
للبىاء الجضًض. وال ٢ُمت للتٝر  ما خغ٦ُت الخُٛحر والهضم، جإؾِؿابلحه الًٟ ُمًاٞا ظضًضة، ٞاإلبضإ وظمالُت

ت  الُت، التي َٛذ ٖلى بٌٗ الىهىم الكٍٗغ غا١ في الخلم، والهظًاهاث الؿٍغ الك٨لي والؼزغفي وؤلٚا
 بطا ٧ان الهضٝ مً طل٪ جإؾِـ عئٍت

ّ
ت ػمً الُُٛان، َُٛان اللٛت،  اإلاٗانغة، بال بوؿاهُت ٢اصعة ٖلى حٍٗغ

ُت بُٗجها،  ُٛان ؾلُت مٗٞغ و٢ض ؾاٖض ٞخذ ألابىاب ؤمام ؤلابضإ الكٗغي الجضًض ٖلى وظىص َظٍ »َو
ت ال جيكغ ؾىي   الخُاعاث وحٗضصَا صازل خغ٦ت الكٗغ الجضًض، ووكإ ًٖ طل٪ اظتهاصاث و جُاعاث مىدٞغ

ت ؤجها َظًان ال ٖال٢ت له بالكٗغ ؤ و بالًٟ وال ٖال٢ت له بالخجضًض ؤو الابخ٩اع، وزُغ َظٍ الخُاعاث اإلاىدٞغ
ت و هدى الال مباالة ال٣ٗلُت  (.5«)جضٞ٘ الجضًض هدى الال مباالة اللٍٛى

 حٗبحرا ولم ٨ًً َُٛان الهظًان في السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ،
ّ
ًٖ ٞكل بوؿاوي ٖام، ُمؿخمّض  بال

ت بالضعظت ألاولى مً بي َُ ؼاثمه. وبٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ىن الهظًان ْاَغة َمَغِي ُاث اإلاجخم٘ ال٣اجمت، وجغاظٗه َو
                                                           

 . ٖٔـ، ص  ٜٚٛٔ ُب شعر أمل دنقل، دار ىجر للطباعة كالنشر، القاىرة، الطبعة األكىل اإلنساينالًتاث  :د. جابر قميحة       ٔ
 .ٕٕٛـ، ص  ٖٜٛٔزمن الشعر، دار العودة، بَتكت، الطبعة الثالثة،  سعيد(: ) علي أمحد أدكنيس       ٕ
 .ٖٖٗ - ٕٖٗـ، ص  ٜٗٛٔالشركؽ، بَتكت،  د. عبد العزيز ادلقاّب، من حوار أجراه معو جهاد فاضل ُب كتابو: قضايا الشعر احلديث، دار      ٖ
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 ؤهه ٌؿخمّض ٦شحرا في الكٗغ الٗغبي
ّ
مً م٩ّىهاجه، مً بيُت ألاؾُىعة والسغاٞت وألاخالم، والخ٨ٟحر  اإلاٗانغ، بال

ت ٦شحرااإلاُشىلىج ، وخُىما ًخضازل ػمىُاو  ُاا جغجبِ بامخضاص ألاؾُىعة مٗٞغم ي، ألّن الهظًاهاث الكٍٗغ
خان َما الٛمىى وؤلابهام.  الُت، جيكإ ْاَغجان قٍٗغ الهظًان م٘ الخلم وألاؾُىعة، وؤلاًداءاث الؿٍغ
ٞالخضازل الٗكىاجي الال مىٓم، اإلاًُغب، واإلاخىجغ ًسل٤ خالت مً ؤلابهام، التي ٌؿخدُل ّٞ٪ َالؾمها، 

ل خالت قُٟٟت مً وا٦دكاٝ ما وعاء يبابُت َظٍ الُالؾم. ؤّما الخض
ّ
ازل الجمالي الغئٍىي، ٞةهه ٌك٩

ت الٗغبُت اإلاٗانغة.  َغّمؼ. والٛمىى َى مٓهغ مً مٓاَغ الخضازت في الخغ٦ت الكٍٗغ
ُ
الٛمىى اإلاىحي واإلا

َا مً » والخ٣ُ٣ت ؤّن لٛت الكٗغ بالٟٗل ٚامًت، ل٨ً ٚمىيها ال ًغظ٘ بلى ٖضم ٢ابلُتها للٟهم، ؤو زلّىِ
٨ـ، ٞلٛت الكٗغ ٚامًت ألجها مصخىهت باإلاٗاوي، اإلاٗجی الكٗغي مٗاٍن بًٗها ٞى١ اإلاٗجی، وبهما َى الٗ

، ومجها ما َى باًَ ًدخاط بلى ال٨ك٠ والخٗم٤ ختی جهل  بٌٗ ٦ُب٣اث ألاعى، مجها ما َى ْاَغ م٨كٝى
ٛمىى جغجبِ خاالث ؤلابهام وال ٖمىما(. و 5«)بلُه ب٣غاءة جلى ؤزغي و بإصواث ٦شحرة و بضحهت ٣ًٓت و٢لب حي

 بالظاحي واإلاىيىعي في خُاة الكاٖغ صازل خ٣له الش٣افي واإلاٗغفي ووؾُه الاظخماعي وؤلاوؿاوي.

ل الخلم ب
ّ
غ  اليؿبت ل٨شحر مً اإلابضٖحن مٟخاخاو ٌك٩ ت، بهه ؤؾاؽ الٟٗل الكٗغي وظَى للغئٍت الكٍٗغ

ىا ٌكتر٥ الخلم م٘ ألاؾُىعة في ٧ىجهما ٖمل ت جخسُى خضوص الٗملُت ؤلابضاُٖت باليؿبت لهم، َو ُّ ُت جسُل
 زالٞا(: »2و الؼماوي. ٣ًى٫ الكاٖغ ؤوسخي الخاط) الىا٢٘ اإلام٨ً، بلى ؤ٤ٞ ؤ٦ثر عخابت في بيُت الًٟاء اإلا٩اوي

غ  ت، ؤها ؤئمً بالخلم، مً ال ًدلم ال ًٟٗل، الخلم ٌؿب٤ الٟٗل، ٦ما ٌؿب٤ الُٛم اإلاُغ ... الخلم ظَى لؤل٦ثًر
، الخلم ٞى١ الجمُ٘، ه الٟغصوؽ اإلام٨ً ... الخلم ؤوالل والغوح والسُا٫. بهٚحر ؤهه وظىص ... والخلم َى ال٣ٗ

هبه، الخلم الظي َى الىبي و الكاٖغ. ٣له ٖو بّن الخضازل  «.الخلم الظي َى مدغى الىا٢٘ وعوخه ٖو
االجمالي  با قٍٗغ ، ، جبضو ؤَمُخه في ببضإ اإلاخمّحز، مً زال٫ اؾخسضامه للترار ألاؾُىعيًٟغػ بضوعٍ ججٍغ

مً قاٖغ ُٖٓم ؤو عواجي ُٖٓم »واؾخدًاع البيُاث الجمالُت ألاؾُىعٍت الٛاثبت ًٖ وا٢ٗىا اإلاٗانغ، وما 
 و 

ّ
ب ُبٗضا ظضًضابال حر  ٢ض ؤياٝ مً زال٫ الخجٍغ بلى الًٟ الكٗغي والغواجي، وؤزبذ ؤهه ٚحر زاي٘ ٚو

ب بطن ومداولت ؤلاياٞ ت. الخجٍغ ت في ٧ل مؿدؿلم ل٩ل اإلاىانٟاث الؿاثضة و اإلاإلٞى ت ويغوٍع ُّ ت صخ ت هٖؼ
ض ؤن ٠ًًُ بلى الترار وال ٨ًغعٍ ؤو ٣ًلّضٍ ىب وفي ٧ل قاٖغ ًٍغ  (.5«)ٞىان ؤنُل وفي ٧ل ٧اجب مَى

ب الجمالي، ٢بل  ش في السُاب الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ هٕى مً الخجٍغ بّن اؾخسضام ألاؾُىعة والغمؼ والخاٍع
ب الجمالي في بىِخه الٗم٣ُت ًيبػي ؤن ًا٦ض ؤن ٩ًىن ٖىصة بلى الترار، والخإ٦ُض ٖلى خًىعٍ ظا الخجٍغ . َو

ها. ٞـ
ّ
ؿخدًغ ؤٖم٤ مكاٍٖغ ؤلاوؿاهُت وؤص٢ ٖلى الكٗغ ؤن ًجىؽ »م٩اهت ؤلاوؿان، وصوعٍ الخًاعي، َو

، والظًً ٢ض  الضًاظحر ختی ًلخ٣ي ب٣لب الغظل، بُٗجي اإلاغؤة، بهاالء اإلاجهىلحن الظًً ٌٗبرون الكىإع
ب ز2«)ُٟت ؤو في لُلت طاث هجىم بلى بِذ قٗغ واخض ٖلى ألا٢ل.ًدخاظىن في ؾاٖت قٟ ١ (، و٧ل ججٍغ

ّ
ال

ب ٖلى مؿخىي الك٩ل الكٗغي ومًمىهه، بطا ا٢خهغ ٖلى مبضٕ ًيبػي ؤن ٩ًىن بوؿاهُا ، وال ٢ُمت لخجٍغ
ب ٖلى مؿخىي بيُت الك٩ل الجمالي، وبياٞت الٓىاَغ الجمالُت  ت، الخجٍغ ُّ الٓاَغة الك٩لُت والؿُد

لخد٤ُ٣ َغفي الٗملُت ؤلابضاُٖت، ٞالٗملُت ؤلابضاُٖت  الك٩ل ؤمغ يغوعي، ل٨ىه لِـ ٧اُٞاٛاًغة بلى َظا واإلا
ت بوؿاهُت وؤزال٢ُت، و  ً وهٖؼ ضا٨ٞغ ٞو ٌ جمهُضا هي جدمل مٍؼ ِـ ؤصب للهضم واإلاٛاًغة، لخإؾ مً الٞغ

٘ ؤلاوؿان عاًت ت ٞٗلُه)...( ؤن ٌكٛل بطا ؤعاص ألاصب الٗغبي ؤن ًضزل مجا٫ »، وَضٞاو  بوؿاوي ًٞغ ُّ الٗاإلا
ً، وما ًدُِ به وما ج٣٘ ٖلُه ُٖىاٍ  هٟؿه ب٨خابت ؤصٍب بوؿاوي ناص١ مغجبِ بهمىم ؤلاوؿان في َظا الَى

                                                           
 .ٖٕٛـ،  ص ٕٜٜٔدة، الطبعة األكىل، أسئلة الشعر، منشورات اخلزندار، جّ  :أمحد عبد ادلعطي حجازم   ٔ
 ـ.  ٜٛٙٔ-ٗ-ٕٛتاريخ  لبناف،  ملحق جريدة النهار األسبوعي، بَتكت،   ٕ
 .ٖ٘ٗقضايا الشعر احلديث، ـ، س، ص  ُب كتاب : د. عبدالعزيز ادلقاّب،   ٖ
 .ٖٛٚـ، ص ٜٛٚٔ، يوليو، ٕالنشر ، بَتكت، الطبعة بابلو نَتكدا: مذكرات بابلو نَتكدا، ترمجة د. زلمود صبح، ادلؤسسة العربية للدراسات ك    ٗ
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ت، اؾخُإ السُاب 5«)مً مٓاَغ ألالم وألامل (. وج٨خجز ألاؾُىعة في بيُتها الٗم٣ُت صالالث بوؿاهُت وخًاٍع
كحر بها بلى الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ؤن ٨ًك٠ َظٍ  الضالالث، بإٖم٤ خاالتها ؤلاوؿاهُت والىظضاهُت، َو

ا»غة، ٞـ خاالث بوؿاهُت مٗان إلاٗجی ؤو قٗىع بالظاث ٖىض  زانا ًدمل جٟؿحرا ألاؾُىعة لِؿذ بال جغازا بكٍغ
قٗب مً الكٗىب. وألاؾاَحر جدمل بال ق٪ صالالث بوؿاهُت لم ج٣ٟض ٢ُمتها زال٫ الخُىع الخًاعي. ول٣ض 

ألاصباء والٟىاهىن ٖالط ال٨شحر مً َظٍ ألاؾاَحر، وطل٪ لخىيُذ صاللتها ؤو جدمُلها صالالث وجٟؿحراث خاو٫ 
 (.2«)ظضًضة جخ٤ٟ م٘ عوح الٗهغ

م٨ً ال٣ى٫  ا٢اتها ؤلاوؿاهُت والجمالُت، ٞالجما٫ والًٟ ٍو بّن اؾخسضام ألاؾُىعة ٌٗجي اؾخدًاع صالالتها َو
لىظُا ؤمىع باجذ مهمت لخإ٦ُض ظمالُاث السُاب الكٗغي الٗغبي مً ؤلاًضًى  الضاللت ؤلاوؿاهُت بضال و 

 
ّ
 اإلاٗانغ، ومً َىا ٞةن مهمت ال٣هُضة جخجل

ّ
ّم ى في ٢ضعتها ٖلى جسل غصًتها َو ها الضازلي، هها مً آهُتها ٞو

لِـ مً مهمت لخهبذ في اإلادهلت الض٣ٞت الكٗىعٍت وؤلاوؿاهُت التي ًدّؿها ٧ل مىا بػاء ال٣هُضة، و 
ل خالت قٗىعٍت واخضة لضي ٧ّل  اال٣هُضة ؤًً

ّ
ال٣ّغاء، ٢ض ج٩ىن مخباًىت ومهمتها ؤن ج٩ىن مخباًىت،  ؤن حك٩

٪ َا٢اجىا  ى ؤن جشحر ُٞىا خؿال٨ً ال بّض ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖل ض مً جدٍغ بالجما٫ واإلاخٗت. وجضٞٗىا بلى مٍؼ
 
ّ
سُت، وال جتر٦ ت والخسُلُت، وألاؾُىعة لِؿذ خاصزت جاٍع سُؼ ٢ُمتها في ٧ى ال٨ٍٟغ ت، بل في ٢ضعتها جها عئٍت جاٍع

ٟها ال بّض ؤن ًغاعي ٞحها َظا الجاهب الٟجيظماالو  ٖلى ؤن ج٩ىن ٞىا  .والجمالي ، وبّن مً ًْى

ما ٨ًؿب ال٨ٟغ ألاؾُىعي ؾمخه ٖلى السلىص ٢ضعجه ٖلى ؤن ًلػي الخدضًض الؼماوي واإلا٩اوي، ؤي  ؤَّم  بن
ِلُذ ًٖ بيُت الؼمان و ٢ضعجه ٖلى ؤن ٌك٩ل ُبٗضا صالا بوؿاهُا جدضًضا

َ
ْىٟ

َ
اإلا٩ان . و َظٍ الضاللت ؤلاوؿاهُت بهما ج

. طل٪ ؤّن وعاء هدً ال وٗٝغ ألي ؤؾُىعة مالٟا واخضاألاؾُىعة هخاط ظماعي. و »، ٞـ ثماصا لخهبذ خًىعا
ت التي جضًغ ال٩ىن،  ُّ ّٟؿٍغ لُهل بلى ال٣ىاهحن ال٩ل ٧ل ؤؾُىعة عئٍت قٗب ٧امل، خاو٫ ؤن ًضع٥ اإلاجهى٫ ٍو

مؿ٪ بالخ٣ُ٣ت لخٓت اهبشا٢ها وجىّهجها. مٗجی َظا ؤّج  ٣ٖلُا بل هي هبىءة، هبىءة ؤلاوؿان  ها لِؿذ وكاَاٍو
 متی ؤٞلخذ مً قٍغ الؼمً

ّ
ش بال  (.5«)ألاّو٫. ٚحر ؤّن الىبىءة ال جخد٤٣ ٦غؾالت جماعؽ ٞٗلها في الخاٍع

ؿخُٟض الكاٖغ اإلاهغي ؤمل صه٣ل، مً اإلاٛؼي ألاؾُىعي لضالالث اإلا « الٗماص طاث  بعم»٩ان ال٣ضًم َو
 
ّ
ؿ٣ُه ٖلى الىا٢٘ اإلاٗانغ، بط ًْى دّىعٍ َو ًًمُّ الًٟاءاث الٗغبُت  وقمىلُا ٟه لُهبذ م٩اها مخىامُاٍو

ُىحن والسىاء، ٣ًى٫ في ٢هُضجه والٛاع٢ت بال ًهل خّض اإلاىث، اإلاؿخ٨ُىت ؾ٩ىهااإلاهؼومت والًاجٗت، و 
 «:ٖلى ما خضرحٗل٤ُ » ، مً صًىاهه «الهجغة بلى الضازل»

 البلِض اإلاهؼوْم ..» 
َ
 ؤنُُذ: ًا بؿاٍ

 ال جيسخب مً جدذ ؤ٢ضامي ..  ــ ٞدؿ٣ِ ألاقُاء ..

ش، ها الؿا٦ً في زؼاهت الخاٍع ِ
ّ
 مً ٞع

ُاث و ألاؾماء !  حؿ٣ِ اإلاؿمَّ

ِهُل الهىُث  ًَ  ؤنغُر .. لِـ 

 ؤنغر .. ال ًجُُب بال َٖغ١ُ التربِت و الؿ٩ىُن و اإلاىُث 

 سخَي الُىحُن،و ٌؿخضًغ خى٫ عؤ

م الهىاءْ   و ًضّوِ

                                                           
 .ٖٚٗد. عبدالعزيز ادلقاّب، ـ، س، ص    ٔ
 .ٕٔـ، ص  ٜٛٙٔ، ٔ، القاىرة، الطبعة كالعلـو الكاتب العريب كاألسطورة، اجمللس األعلى لرعاية الفنوف كاآلداب :زلمد عصمت محدم   ٕ
 .ٗٗٔـ ـ، س، ص 1985تونس،  الطبعة األكىل، دار سراس،، ادلعاصرُب بنية الشعر العريب  :زلمد لطفي اليوسفي د.    ٖ
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 .. و زاثٟا

 
 ................ ؤؾ٣ِ وا٢ٟا

 ؤب٩ي بلى ؤن ٌؿخضًغ الّضم٘ في الخٟغة

ىعة 
ّ
 ؤب٩ي .. بلى ؤن تهضؤ الش

 في طا٦غة التراب
ُ

 الخغوٝ
َ
 ؤب٩ي بلى ؤن جغسخ

 .. 
 
 ؤٖىص ياال

٧ام، ُ٘ ألاؾال٥َ، و الضَم الغُّ َب
ْ
ج
َ
 ؤ

 و الضَم اإلايؿاْب 

 ضًىتي التي هجغُتهاؤبدض ًٖ م

 ٞال ؤعاَا !

 ؤبدض ًٖ مضًىتي: ًا بعم الٗماْص  ــ  ًا بعم الٗماصْ 

اِص و ألامجاصْ   ًا بلَض ألاٚو

 
ْ
: نٟدت ال٨خاْب ـ و ٢ضَح ال٣هىِة .. و ايُجاٖتي الخمُمت ي بليَّ  ُعّصِ

:
ْ
 ٢ضًمت

ٌ
ُ٘ الهضي .. ـ ٦إهه ؤؾُىاهت  ٞحرظ

 (.5«)ًا بعم الٗماْص ـ ًا بعم الٗماْص 

ل ؤو ٚاجيب َٗ َخ ْٟ حر ُم ٠ بك٩ل ّٞجي ومٗانغ ٚو
َّ
َىْ ًُ ُٟي ّن الغمؼ ألاؾُىعي خُىما   ه ٌكُض ٖاإلااْو

ّ
مً  ، ٞةه

ت و  ٟخذ الهُٛت اإلاايٍى ال الخسُلي والجمالي، بٗض ؤن حهضم ٍو ُّ في طا٦غة  ٍخجاوػَا لُبجي مؿخ٣بال مخس
٤ اؾدشماع بم٩اهُاث َظا الغمؼ، وججّؿض ىُت و الجماٖاث ؤلاوؿاهُت، ًٖ ٍَغ سُتٍ في عمىػ َو ظّؿضتها  ،جاٍع

ش ؤلاو شسهُاث مُٗىت لٗبذ صوعا َاما ساو  ؿاهُت، ختی اؾخُاٖذ ؤن ج٩ىن خلمافي جاٍع الم مًِئا جاٍع ، ٖو
 
ّ
ذي وألاؾُىعي، به ش وألاؾُىعة والىا٢٘، ل٨ىه ؤلابضإ الكٗغي لِـ ٖالم الىمىطط الخاٍع ه ججاوػ للخاٍع

حر زاي٘ لل٣ىاهحن، و٧ّل  مؿخُٟض مجها في آن، ٞالسُاب الكٗغي  ت، ٚو مداولت ل٣ىلبخه  مىٟلذ نىب الخٍغ
في  َمىخه ألن ٩ًىن ٞٗال ز٣اُٞا مٛاًغا ومّٛحراصازل ؤَغ و٢ىاهحن مُٗىت، هي مداولت آهُت لخُِٛب ببضاٖه، و 

سُا اظخماُٖا» َى:  الٗمل الٟجي وؤلابضاعيو آن.  . حك٨ُل ًىاظه حك٨ُال، حك٨ُل ظمالي ًىاظه حك٨ُال جاٍع
، والٗمل الٟجي َى حك٨ُل ظمالي إلاى٠٢ مً َظا الىا٢٘. بّن ء. بّن الٟىان ًضع٥ وا٢ٗه ظمالُاىاء ًىاظه بىاب

االٟىان ًىاظه و  ُٗض بىاء الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي. ولظل٪ ٞةّن ا٢ٗه بدك٨ُل م٣ابل، ٣ًهغ ـ عمٍؼ ذي، َو ـ الدك٨ُل الخاٍع
–٘ مً اإلاشى٫ والشباث والجمىص، ألهه ٣ًهغ ًدغع الىا٢ -ؤ٦ثر مً ؤي يغب آزغ مً اليكاٍ البكغي  -الًٟ
ا الُهل بهظا الىا٢٘ بل .الًغوعة في الىا٢٘ ـ الُبُٗت واإلاجخم٘ -عمٍؼ دغع ظمالُا وعمٍؼ ت. بهه ٣ًهغ ٍو ، ى الخٍغ

ت لخ٣هغ وجدغع  ما٫ وألاوكُت البكٍغ ُٟها في الىو  (.2«)ٞٗلُا زم جإحي ٧ل ألٖا بّن بٖاصة بىاء ألاؾُىعة وجْى
٤ ع  والٗالم، ٖملُت ظّض مهمت للخسلو مً الىمىطط اإلاايىي اإلاخٗاٝع ٖلُه.  ئٍت ظضًضة للخُاةالكٗغي ٞو

و٢ُمت الخجغبت ؤلابضاُٖت ج٨مً بالضعظت ألاولى في لخٓت جىاظضَا واهبشا٢ها، وفي ٢ضعة َظا الاهبشا١ ٖلى 
 مً الخايغ. إلااضخي لبىاء مجخم٘ الٛض، اهُال٢اججاوػ ا
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 دساظت هلذیت: ش ؤمل دهللجىظیف شخفیت غىترة فی ؼػ

 یغان    ، بظامٗت َهغان، ٢ؿم اللٛت الٗغبیت وآصابها، ؤؾخاطة مكاعکت، بشاهیمیب غضث مل  -

 یغان    ب ،ظامٗت َهغان ،٢ؿم اللٛت الٗغبیت وآصابهاٍ، الضکخىعا باخض، خامذ حىادله -

 اإلالذمت

ابن شسهیت ٖىترة مً ؤکثر شسهیا  اإلاٗانغ،  يالٗغب كٗغ الفی  ث الؿحر قیٖى

ا خٓا مً اَخمام قٗغاءها، ولکً قٗغاءها یؿخٗحرون مالمدها مً اإلاهضع  وؤکبَر

کٟاعؽ له وظىصٍ الخاعیذی؛ فی  -کكاٖغ خمل ٢ًیت ؤو مً اإلاهضع الخاعیذی -ألاصبی

ّْل َظٍ الخالت ٞةّن السُاب الكٗغی والبيیت الکلیت للىو َما الؿبیل الىخیض 

غ الترکحز ٖلحها ٖبر ؾیا٢ه الكٗغی؛ ألّن الؿیا١ لکك٠ الجىاهب التی یغیض الكاٖ

لذ باليؿبت َى الٟهل الىخیض فی جدضیض الضوع اإلا٣هىص. ٞهظٍ الصسهیت ٢ض ق
ّ
ک

مً مهاصع الخجغبت الكٗىعیت وؤصاة  لبٌٗ الكٗغاء مجهال زهبا ومهضعا ٚىیا

و٢ض اجکاوا  ،جاػ الخجغبت الظاجیتللخٗبحر ّٖما یجیل فی الهضع والخاالث الاوؿاهیت التی حّٗض عکحزة ؤؾاؾیت إله

ٖلحها مداولحن ؤن ی٣ضمىا مً زاللها نىعة مخکاملت للخالت اإلاٗانغة اإلاترصیت لؤلّمت ویىُل٣ىا مجها لخدمل 

اإلاى٠٢ الخايغ بما جمخلکه مً صالالتها الؿاب٣ت مً مُٗیاث. ٣ٞض اؾخضعی الٗضیض مً الكٗغاء شسهیت 

 .(5)، طاث البٗض الؿیاسخیًٖ بٌٗ ال٣ًایااولىا ؤن یّٗبروا ٖىترة کكاٖغ یمشل ٢ًایا اظخماٖیت وخ

ًایا ؤمخه الٗغبیت اَخماما یٗخبر الكاٖغ ؤمل صه٣ل مً ؤبغػ قٗغاء اإلا٣اومت فی البالص الٗغبیت، ٣ٞض اَخّم ب٣

ی مً زالله الىا٢٘ الٗغبی اإلاخضَىع بکل مأؾیه وؾلبیاجه ٢ض اوٗکـ ٞیه خغم آٞإحی قٍٗغ مغ  بالٛا
ّ
ة یخجل

جهاى ؤمخه وبه٣اطَا مّما ؤلّم بها مً اإلاأسخی. ٣ٞض ٢ام الكاٖغ باؾخضٖاء الصسهیاث الترازیت باٖغ ٖلی الك

ل بةجهاى ألاّمت وبه٣اطَا مً 
ّ
وکل ما یمذ بلی الٗهغ الظَبی فی جاعیش الٗغب مً ؤظل بهجاػ َظا الهضٝ اإلاخمش

یاث جغازیت ٚحر ٖغبیت وبؾالمیت، لکىه مأؾحها. ٞالكاٖغ فی بضایت مؿحرجه الكٗغیت اؾخضعی فی ؤقٗاٍع شسه

 بٗض ٞترة ؤ٢بل ٖلی الترار الٗغبی ؤلاؾالمی یؿخمّض مىه شسهیاجه الترازیت.

ب ٖلی ألاهماٍ ألازغی، بط هغی ؤهه یکؿغ 
ّ
َکظا باث قٍٗغ یؼزغ بالترار ال٣ىمی والٗغبی وؤلاؾالمی ختی حٛل

ىهیت والغوماهیت بٗض صیىاهه ألا  كاٖغ الوبظلک ازخل٠  ،و٫ "ػع٢اء الیمامت" فی قٍٗغاهخماءٍ للمشىلىظیا الٟٖغ

بض الهبىع وؤصوهیـ والبیاحی الظیً یکثرون مً َظٍ الغمىػ.  ًٖ قٗغاء الجیل ألاو٫ مً ؤمشا٫ الؿّیاب ٖو

ؾ٣اٍ صالالتها ٖلی الىا٢٘، مجها؛ بالغمىػ الٗغبیت والترار ال٣ىمی و بلی  هٞهىاک ؤؾباب ّٖضة جکمً وعاء عظٖى

الٗغبی لیـ لضیه زلٟیت ز٣اٞیت للمشىلىظیا وألاؾاَحر ألاظىبیت م٘ ؤن الترار الٗغبی یٗیل فی ؤّن ال٣اعت 

وظضان ألامت الٗغبیت؛ ٞهى یبدض ًٖ ؤعيیت مكترکت بیىه وبحن مخل٣ی قٍٗغ کما ؤهه حهضٝ مً وعاء 

ـّ ال٣ىمی. ٣ٞض ٢ا٫ الكاٖغ ف ًٖ اؾخضٖاءٍ  ی بخضی م٣ابالجه، مخدضزااؾخسضامه لهظا الترار جغبیت الخ

ه ظؼء َاّم مً ج»الترار الٗغبی: 
ّ
فی الخٟاّ ٖلی بهخماء الكٗب  ُىیغ ال٣هیضة الٗغبیت ویلٗب صوعا َاّمابه
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لخاعیسیه، ولکً یجب الخيّبه بلی ؤّن الٗىصٍ بلی الترار ال یجىػ ؤن حٗجی الؿکً ٞیه، بل ازترا١ اإلااضخی کی 

غی٣ی وکخبذ ؤیًا ٢هاثض ههل به بلی الخايغ واؾدكغاٝ للمؿخ٣بل. ل٣ض جإزغ  ث فی بضایت خیاحی بالترار ؤلٚا

ىوی، لکً جىانلی م٘ الىاؽ لم یبضؤ بال ٖىضما اؾخسضمذ الترار الٗغبی  .(5)«اؾخلهمذ ٞحها الترار الٟٖغ

ـّ ال٣ىمی. کما نغح َى بظلک فی ٢ىله:  بّن »کما ؤهه حهضٝ مً وعاء اؾخسضامه لهظا الترار، جغبیت الخ

عؤیی لیـ ٣ِٞ يغوعة ّٞىیت. ولکىه جغبیت للىظضان ال٣ىمی، ٞةهجی ٖىضما اؾخسضم ؤل٣ی  اؾخلهام الترار فی

الًىء ٖلی الترار الٗغبی وؤلاؾالمی الظی یكمل مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ بکإملها، ٞةهجی اهمی فی اإلاخل٣ی عوح 

 .(2)«هیت ؤو الغماهیتؤلاهخماء ال٣ىمی وعوح ؤلاخؿاؽ بدًاعة ٖغی٣ه، ال ج٣ّل بن لم جؼص ًٖ الخًاعاث الیىها

 جمحز ؤمل صه٣ل فی اؾخضٖاءٍ للصسهیاث الترازیت  بٗضة ؾماث وؿخُی٘ ؤن ه٣ؿمها کالخالی:

ؾالمی هجیل والخاعیش الٗغبی وؤلا خىعاة وؤلا ٢ض اؾخمّض الكٗغ ؤٚلب شسهیاجه اإلاؿخضٖاة مً ال٣غآن وال .5

یت ؤو جاعیسیت ؤو ٞىلکلىعیت. والخاعیش ألاعوبی والترار الكٗبی و٢ض ْهغث ٞهی بما صیيیت ؤو ؤصب

ؼیؼ وهىح وؤلا ٞالصسهیاث الضیيیت هی اإلاؿیذ وحهىصا ومغیم ویىؾ٠ وؾلیما مام ن ویىخىا وػلیسیا ٖو

الخؿحن وظٟٗغ ابً ؤبی َالب. والصسهیاث ألاصبیت هی اإلاخىبی والسيؿاء وؤبىهااؽ. وؤَّم الصسهیاث 

ً الىلیض ونالح الضیً ألایىبی واؾکىضع اإلا٣ضووی الخاعیسیت طاث اإلاالمذ الؿیاؾیت فی قٍٗغ هی زالض اب

شمان ابً ٖٟان ومٗاویت بً ؤبی ؾٟیان  بضالغخمً الضازل وػیاص ابً ؤبیه ٖو والدجاط بً یىؾ٠ ٖو

اعون الغقیض. وؤّما الصسهیاث ألاؾُىعیت والٟىلکلىعیت  وکاٞىع ؤلازكیضی وؾی٠ الضولت الخمضاوی َو

غکى٫ وؤصَم الكغ٢اوی.ألاکثر اَخماما فی قٍٗغ هی ػع٢اء ال  یمامت واوػوعیـ واؾباعجاکىؽ َو

ٞغاػ بکان ؤمل صه٣ل مىُل٣ا مً عئیخه اإلاٗانغة ججاٍ الترار ومدکىما ب٣ضعة الصسهیاث الترازیت ٖلی  .2

وؿاهیت التی یدغم ٖلحها یسخاع ٞتراث جاعیسیت زاّنت ٞتراث الضالالث وال٣یم الاظخماٖیت والؿیاؾیت وؤلا

دکم ٖال٢خه م٘ َظا الترار زغ ٞتراث جدؿ٘ ع٢ٗتها للجضلیت التی جآعامیت. ؤو بخٗبحر إ والخغط والضالهغ 

َى یسخاع مً ألاصب الجاَلی شسهیت  ُیذ والهضوء لخلک الصسهیاث ٞمشال ًٖ ٞتراث الدؿ مبخٗضا

مىسخی ألاقٗغی مً  ، وؤبىزظ الشإع ؤعبٗحن ٖاماىؽ التی اؾخمّغث ٞحها اإلا٣اجلت أل کلیب فی خغب البؿ

مام ٖلی ومٗاویت وما هخج ٖجها مً الهغإ والضماع وم٣خل الخؿحن ؾالمی وؤخضار الٟخىت بحن ؤلا هغ ؤلا الٗ

كیضی فی ٞترة کان کاٞىع ٢ض زازخاع اإلاخىبی فی بالٍ کاٞىع لئل  ومٗغکت الخُحن، ومً الٗهغ الٗباسخی

 يّی٤ ٖلیه وکاهذ ؤخغط ؤیامه فی مهغ.

ؾخضٖاء ٞهى بّما ؤن یؿخضٖحها بالٗلم )ٖلم الصسو، الکىیت اٖخمض ؤمل صه٣ل ٖلی ؤقکا٫ مسخلٟت مً الا  .5

 
 
والل٣ب( ؤو بالضوع ؤو بال٣ى٫. ٞمً بحن الصسهیاث التی اؾخضٖاَا الكاٖغ باؾمها شسهیت َاهیبا٫ عمؼا

للمى٣ظ واإلادغع. ومً بحن الصسهیاث التی اؾخضٖاَا بل٣بها هی السيؿاء فی ٢هیضة "ال و٢ذ ٖىضی 

وشسهیت ؾی٠  ،ألایىبی فی ٢هیضة "زُاب ٚحر جاعیذی ٖلی ٢بر نالح الضیً" ونالح الضیً ،للبکاء"

الضولت الخمضاوی فی ٢هیضة "مً مظکغاث اإلاخىبی". ومً الصسهیاث التی اؾخضٖاَا الكاٖغ بکىیتها 

شسهیت ابً َىض التی هی کىیت مٗاویت ابً ؤبی ؾٟیان. ؤّما الصسهیاث التی اؾخضٖاَا الكاٖغ بضوعَا 
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یمکىىا ؤن وكحر بلی شسهیتی یىؾ٠ وی٣ٗىب ٖلحهما الؿالم. ومً الصسهیاث التی اؾخضٖاَا ٞمً بیجها 

 ب٣ىلها شسهیت زالض ابً الىلیض.

کا٫، ٞدًىعَا بّما ؤن یکىن خًىعا ظؼثیا ؤو ؤّما خًىع الصسهیاث فی قٍٗغ ٞهى یإحی ٖلی زالزت ؤق .2

ت اإلاؿخضٖاة فی ٞهل واخض مً . ٞالخًىع الجؼجی َى ؤن یظکغ الكاٖغ الصسهیممخّضا ؤو مدىعیا

قاعة ٖابغة بال٣هیضة طاث الٟهى٫ اإلاخٗضصة بخٗبحر ؤزغ اؾخسضام الصسهیت بهىعة ظؼثیت مً زال٫ 

فی ٢هیضة "بُال٢ت کاهذ  ٣هیضة لخلک الصسهیت کما هغی مشال وفی ؤًٞل خالت جسهیو ٣ٞغة مً ال

وطکغ بىلىب فی ؤخض ؤ٢ؿامها.  ،ؿام٣ٞض ٢ؿم ٢هیضجه بلی زالزت ؤ٢ ،َىا" فی اؾخضٖاءٍ لصسهیت بىلىب

وؤّما الخًىع اإلامخض ٞهى ؤن یؿخضعی الكاٖغ الصسهیت ؤکثر مً مغة لکجها ال جظکغ فی کل ٞهى٫ 

ل مدىع اَخمام الكاٖغ، کما هجض طلک فی ٢هیضجه "خضیض زاّم م٘ ؤبى
ّ
مىسخی  ال٣هیضة وال حكک

ل ألاقٗغی". ؤّما الخًىع اإلادىعی َى ؤن جٓهغ الصسهیت اإلاؿخض
ّ
ٖاة فی کل ٞهى٫ ال٣هیضة وؤن حكک

مدىع اَخمامه کما هجض طلک فی اؾخضٖاءٍ لصسهیت اإلاخىبی فی ٢هیضجه "مً مظکغاث اإلاخىبی فی مهغ" 

هااؽ فی ٢هیضجه "مً  زحرة" وشسهیت ؤبیوشسهیت اؾباعجا کىؽ فی ٢هیضجه "کلماث اؾباعجاکىؽ ألا 

 ؤوعا١ ؤبی هااؽ".

ٞهى بّما ؤن یخدضر ٖجها ٞخکىن  ،زیت فی قٍٗغ مً مىا٠٢ زالزت٢ض اؾخضعی الكاٖغ الصسهیاث الترا .1

الصسهیت ٖلی نیٛت الٛاثب کما هجض فی اؾخسضامه لصسهیت زماعویه ابً ؤخمض ابً َىلىن فی 

٢هیضهه "الخضاص یلی٤ ٢ُغ الىضی". وبّما ؤن یخدضر مٗها ٞیؿخسضم يمحر اإلاساَب للصسهیت 

نالح الضیً فی ٢هیضجه "زُاب ٚحر جاعیذی ٖلی ٢بر نالح اإلاؿخضٖاة کما هجض فی اؾخضٖاثه لصسهیت 

ا الضیً". وبّما ؤن یخدضر مً ّٗ يمحر اإلاخکلم کما هغی  ؿخسضمابها م زال٫ جلک الصسهیت ٞیکىن مخ٣ى

ىترة واإلاؿیذ   وکلیب.( ویىؾ٠ )ٕ)ٕ( طلک فی اؾخضٖاءٍ لصسهیت اؾباعجاکىؽ واإلاخىبی وؤبی هااؽ ٖو

ی٠ مال  .5 یٟها َغصیامذ الصسهیت الترازیت فألاؾلىب الكاج٘ فی جْى بمٗجی الخٗبحر  ی قٗغ ؤمل صه٣ل َى جْى

ی٠ ػع٢اء الیمامت مشال ًٖ ججغبت مٗانغة جخىا٤ٞ صاللتها َغصا م٘ الضاللت الترازیت لل  صسهیت کخْى

ٌ والخمّغص، ألّن َظٍ اإلاٗاوی  ی٠ ابً هىح للخٗبحر ًٖ الٞغ للخٗبحر ًٖ ال٣ضعة ٖلی الخيبا والکك٠، وجْى

آزغ ٖکـ ألاؾلىب الؿاب٤  لترار. لکً الكاٖغ اؾخسضم ؤؾلىباىا٤ٞ م٘ صاللت َظ الصسهیاث فی اجخ

ی٠ اإلاالمذ الترازیت للصسهیت فی الخٗبحر ًٖ مٗان  ل فی جْى
ّ
ى یخمش ی٠ الُغصی َو یؿّمی ؤؾلىب الخْى

ی٠ فی اؾخضٖاء الكاٖغ  ی َظا الىٕى مً الخْى
ّ
لصسهیت جىا٢ٌ اإلاضلى٫ التراسی للصسهیت. ٣ٞض ججل

 ببلیـ فی ٢هیضة "کلماث اؾباعجاکىؽ ألازحرة" خیىما ؤيٟی نٟت اإلاجض والٗٓمت ٖلی ببلیـ الغظیم.

 

 اظخذغاء الؽاغش لصخفیت غىترة

ج٣مو ؤمل صه٣ل شسهیت ٞىلکلىعیت لٗىتٍر ٖبر ج٣ىیت ال٣ىإ فی ٢هیضجه "البکاء بحن یضی ػع٢اء الیمامت". 

م، بط جمخاػ بخٗضص اإلاؿخىیاث وألانىاث 5252کخبذ ًٖ َؼیمت ٞال٣هیضة جکاص حٗض ؤقهغ ٢هیضة ٖغبیت 

وألابٗاص والٗال٢اث الضعامیت. والكاٖغ بىاَا ٖلی خىاع م٘ ػع٢اء الیمامت ویؿخٗحن ٞحها بالخٗال٤ الىصخی م٘ 

ىه وزانت ٖىترة بً قضاص ولٗل  شسهیاث ؤزغی مً مشل اإلالکت ػهىبیا، همىطط الجىضی اإلاضاٞ٘ ًٖ َو

 زحرة َى اإلاهیمً ٖلی م٣اَ٘ ال٣هیضة.نىث الصسهیت ألا 
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٣ٞض خاو٫ الكاٖغ ؤن یهىع فی َظٍ ال٣هیضة مى٠٢ الكٗب وکی٠ یٗیل خیاة ق٠ٓ ومظلت ویخدمل 

ً الٗغبی کان َى  ؤ٢سخی اإلاك٣اث، ٖلی خحن یىٗم الؿاصة بکل السحراث والىٗم ختی بطا ما َضص السُغ الَى

، بیىما الظیً یؿخمخٗىن بالسحراث یٟغون مً اإلایضان. الظی یخدمل کل الٗبء وکل الخبٗت وکل الخطخیاث

بٗاص ؤخیاة ٖىترة فی ه٣ل َظا البٗض مً ٢ض اؾخٛل الكاٖغ ببراٖت وطکاء َظا اإلالمذ الؿاب٤ مً مالمذ »و

 .(5)«الخجغبت

اص یكکى  یلىح لىا ؤن نىث الكاٖغ فی بضایت ال٣هیضة جضازل بهىث ظىضی ٢اسخی مهاثب الخغب ٖو

ى مشسً للؼع٢اء عمؼا لل ٣ىی ال٣اصعة ٖلی الکك٠ والخيّبا واؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل، ز٣ل الٗاع الظی یدمله َو

 بالجغاح التی ؤنابخه وؤنابذ قٗبه، ٞی٣ى٫:

ى١ الجشض  ّغاٞت اإلا٣ّضؾت/ ظئُذ بلیک مشسىاؤیتها الٗ بالُٗىاث والضماء/ ؤػخ٠ فی مٗا٠َ ال٣خلی ٞو

ًاء/  ؤؾإ٫ یا ػع٢اء/ ًٖ ٞمک الیا٢ىث ًٖ هبىءة الٗظعاء/ ًٖ اإلاکّضؾت/ مىکؿغ الؿی٠ مّٛبر الجبحن وألٖا

ى ما یؼا٫ ممؿکا ٟا٫ فی السىطاث مل٣اة ٖلی الصخغاء/  ؾاٖضی اإلا٣ُٕى َو بالغایت اإلاىکؿت/ ًٖ نىع ألَا

ًٖ ظاعَی الظی حهمُّ بةعحكاٝ اإلااء/ ًٖ الٟم اإلادكّىِ بالغما٫ والضماء/ ؤؾإ٫ یا ػع٢اء ًٖ و٢ٟتی الٗؼالء بحن 

بی والٟغاع .../ جکلمی یا ؤیتها الىبّیت اإلا٣ضؾت جکلمی باهلل باللٗىت الؿی٠ و  الجضاع/ ًٖ نغزت اإلاغاءة بحن الؿَّ

َا/ جکلمی لكّض ما ؤها ُمهان/ ال اللیل  بالكیُان/ ال حٛمصخی ٖیيیک ٞالجغطان/ جل٤َٗ مً صمی خؿاَءَا وال ؤعصُّ

سٟی ٖىعحی وال الجضعان
ُ
 .(2)ج

خ٠ بلی الؼع٢اء ٞى١ الجشض اإلاتراکمت ٢ض جدّى٫ بلی ٖىترة، ؤو بهه ٢ض جىّخض م٘ زم بن الجىضی اإلاخکلم الؼا

لحربِ بحن اإلااضخی والخايغ فی وؿیج ال٣هیضة وبيیتها لیاکض ٖلی اؾخمغاع الُب٣یت وظىایتها ٖلی خیاة َظٍ 

ا مً مىٓىع وؿان الٗغبی بؿببهألامت مً مىٓىع اظخماعی، ولیبىح بإؾغاع هکؿت خؼیغان والظ٫ الظی لخ٤ ؤلا

مً خیاة الخغمان التی يا٢ها  لٟىلکلىعیت وخاو٫ ؤن یؿخضعی ظؼءا٢ىمی، لهظا جىخض م٘ َظٍ الصسهیت ا

 الصسهیت اإلا٣ى٘ بها بإیام الٗبىصیت فی ٢بیلت ٖبـ ٞی٣ى٫ ٖلی لؿاهه:

ه
َ
للُذ فی ٖبیض ٖبـ ؤخغؽ ال٣ُٗان/ ؤظتزُّ نٞى میُذ واثخممذ بالسهیان/ ْو ا/ ٢یل لی ازغؽ/ ٞسغؾُذ ٖو

ا ؤها فی ؾاٖت الُٗان/   واإلااء وبٌٗ الخمغاث الیابؿت/ َو
ُ
ؤعصُّ هى٢ها/ ؤهام فی خٓاثغ اليؿیان/ َٗامی الکؿغة

 والٟغؾان/ ُصٖیُذ للمیضان/ ؤها الظی ما ط٢ُذ لخم الًان/ ؤها الظی ال خى٫ 
ُ
 والغماة

ُ
ؾاٖت ؤن جساط٫ الکماة

بلی اإلاىث و لم ؤصٕ بلی اإلاجالؿت/ جکلمی ؤیتها الىبیت  لی ؤو قإن/ ؤها الظی ؤ٢هیُذ ًٖ مجالـ الٟخیان/ ؤصعی

 .(5)اإلا٣ضؾت/ جکلمی جکلمی/ ٞها ؤها ٖلی التراب ؾاثٌل صمی/ و َى ْمئ یُلب اإلاؼیضا

٠ فی 5252بٗاص ماؾاة خغب خؼیغان ٖام ؤن یهىع بٌٗ ؤٞالكاٖغ یداو٫ فی َظٍ ال٣هیضة  ى یْى ، َو

ٞخاة ظضیـ التی ظاء خؿان بً جب٘ ملک »ػع٢اء الیمامت؛ َظٍ ال٣هیضة شسهیخحن جغازیخحن َما شسهیت 

ا،و٢ض ٖٝغ خؿان ب٣ضعة ؤیام و ؤخمحر حهاظم ٢ىمها ٞغؤث ظیكه ٖلی مؿحرة زالزت  هظعث ٢ىمها ٞلم یهضو٢َى

ن ی٣ُ٘ کل مجهم شجغة ویدملها ٖلی کخٟه جًلیال للؼع٢اء ؤء ٖلی الغئیت مً بٗض ٞإمغ ظىىصٍ الؼع٢ا

                                                           
 ٜٙ ص ـ،ٜٜٚٔ العربی، الفکر دار القاىرة، ادلعاصر، الشعر فی الًتاثية الشخصيات استدعاء زايد، عشری علی   ٔ
 ٕٕٔ -ٕٔٔ ص ـ،ٜٚٛٔ مدبولی، مکتبة القاىره، ادلقاّب، عبدالعزيز حتقيق الکاملة، الشعرية األعماؿ دنقل، أمل   ٕ
 ٕٗٔ -ٖٕٔ ص ،السابق   ٖ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  33

___________________________ 

33 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

اصث الؼع٢اء ج ا ختی صاَمهم ظیل خؿان ٞإباصَم،وؤحی ٖلی الؼع٢اء ٣ٟٞإ ٟٞٗلىا،ٖو سبر ٢ىمها بهظا ٞکظبَى

 .(5)«ٖیىحها

ذ ب٣بیلخه قضة لم 
ّ
والصسهیت الشاهیت هی شسهیت ٖىترة الٗبسخی؛ الظی ْل یٗیل ٖبضا ٖىض ؤبیه ختی خل

٠ َاجحن الصسهیخحن لخهىیغ بٗضیً مً ؤب . والكاٖغ یْى ٗاص اإلاإؾاة، ؤو یى٣ظَا مجها ٖضاٍ ٞاٖتٝر به ؤبٍى

یب؛ اإلاؿخىی ألاو٫ َى مؿخىی  اهىا کل ز٣لها الَغ مؿخىیحن مً اإلاؿخىیاث الظیً ٖاقىا اإلاإؾاة بٗم٤، ٖو

ه وخاولىا ؤن یلٟخىا ألا  ؤولئک الظیً ؤخّؿىا بالسُغ  ی فی ؤٖما١ ألامت ٢بل و٢ٖى
ّ

هٓاع بلی َظا السُغ اإلاخٟصخ

٠ الكاٖغ شسهیت ػع٢اء الیمامت لخهىیغ َظا یظاٞلم یٗبإ ؤخض بهم، بل کان ظؼاءَم الىکا٫ وؤلا  ء، و٢ض ْو

ا، ؤ ظا اإلاؿخىی مً اإلاؿخىیاث الظیً ٖاهَى مؿخىی »ما اإلاؿخىی الشاوی ٞهى البٗض مً ؤبٗاص اإلاإؾاة َو

وؿان الٗغبی الکاصح الظی ٖاف ممتهىا، یٗیل ٖلی الٟخاث بیىما اإلاخدمىن فی مهحر ألامت یخ٣لبىن فی ؤلا

ّغوا ووظض ؤلاؤُٖاٝ الىٗیم ویجهبى  ىا ٖىه ٞو
ّ
وؿان الکاصح ن زحراث البالص، ختی بطا ؤخض١ السُغ بالبلض جسل

ل لجم –
ّ
فی اإلایضان یدمل وخضٍ کل الٗبء البأَ الظی یىىء به کاَله  هٟؿه وخیضا -اَحر الكٗباإلامش

٠ الكاٖغ شسهیت ٖىترة للخٗبحر ًٖ َظا البٗض مً ؤ بٗاص اإلاإؾاة، اإلاهیٌ الظی َّضٍ الجٕى واإلاهاهت و٢ض ْو

ا  .(2)«ؤو اإلاؿخىی مً مؿخىیاث الظیً ٖاهَى

خىا بإّن جاعیش ال٣هیضة َى  ى اإلا٣اجل الٗغبی وؤلا 55/5/5252ٞمٗٞغ وؿان الٗغبی یىبئ ًٖ مٗاص٫ ٖىترة، َو

ضاء! ل٣ض  ىضما وكبذ الخغب َلب بلیه ؤن ی٣اجل وؤن یغّص ألٖا الظی ّْل زاعط صاثغة الخازحر فی ال٣غاع، ٖو

ٖلی طلک یمکً لىا ال٣ى٫ بإّن شسهیت ٖىترة  کغوٍ، ٞإی ههغ یخى٢٘ مىه؟! بىاءاٖىض الخغب جظؤَملٍى و 

ىن  کمٗاص٫ مىيىعی للمىاًَ الٗغبی الکاصح الظی ال حهخّم بىظىصٍ ؤخض مً الخکام ختی ج٣٘ الکاعزت، ٞحهٖغ

 ٗل ؤمل صه٣ل "ٖىترة" عمؼاؤص١ّ ظ نیل و..! بٗباعةخّٛجی بالٗامل والٟالح والكٗب ألا بلیه مؿدىجضیً ویبضؤ ال

ما٫ التی ال حؿمً وال  ؛ ٣ٞض جغک َظا الكٗب ٖىترة مهمال للكٗب الٗغبی فی اإلاغاعی، لیـ له بال ؤخ٣غ ألٖا

ىضما ظّض الجّض ُصعی للجزا ، ٖو مً طلک ؤلالخاح ٖلیه  ٫، ٞإوی یکىن طلک؟! وؤقّض بیالما وجىا٢ًاحٛجی مً ظٕى

 .(5)کان مىبىطا ه بلی اإلاىث و٢بل طلکبإّن یل٣ی بىٟؿ

ی٠ شسهیت ٖىترة فی َظٍ ال٣هیضة ٞمّما یالخٔ ؤن الكاٖغ فی َظٍ ال٣هیضة  ؤّما ٞیما یخٗل٤ فی ٞىیت جْى

خحن یظکغ "ٖبیض ٖبـ" وی٣ى٘ باإلیماء بلیه   یظکٍغ باؾمه بل یلمذ بلیه يمىاال یكحر بلی ٖىترة جهغیدا وال 

ا زم ال یکىن َٗامه الکؿغة  م٘ الاؾخٗاهت بم٣ابالث جهىیغیت ٚؼیغة الضاللت: مً یغعی ؤلابل ویجتّز وبَغ

والخمغة! ومً یىام فی خٓاثغ اليؿیان زم یضعی بلی اإلایضان! ومً یىکغ ؾاٖت اإلاجالؿت زم یظکغ ؾاٖت 

نیلت واإلاًاٞت، صون ؤن یٗمض بلی الؿغص قٗاٖاتها ألا ةلهظا اؾخىحی الكاٖغ نىعة ٖىترة ب. (2)اإلاىث!

 دبىکت.الخ٣غیغی ؤو الخکایت اإلا

خيبلىعة فی ج٣ىیت آلیت "الضوع" اإلا باؾخضٖاء شسهیت "ٖىترة" مؿخسضما مًاٞا بلی طلک ؤن الكاٖغ ٢ام

بضوعَا واؾم ٢بیلتها صون الخهغیذ باؾمها اإلاباقغ ویالخٔ ؤّن آلّیت الاؾخضٖاء ٢ض جىاؾب  ال٣ىإ، مکخٟیا

                                                           
 ٕٕٙ ص ـ،ٜٜٚٔ العربی، الفکر دار القاىرة، ادلعاصر، الشعر فی ةيالًتاث اتيالشخص استدعاء د،يزا عشری علی   ٔ
 ٕٕٚ-ٕٕٙ ص ،السابق   ٕ
 ٙٙص ـ،ٜٜٛٔ ل،ياجل دار كت،َت ب ث،ياحلد العربی الشعر فی ةيالًتاث الرموز الکرکی، خالد   ٖ
 411 -411ص  ـ،4891ة، القاىرة، دار ادلعارؼ، يربدة العيزلمد فتوح أمحد، كاقع القص   ٗ
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اص، یدٓی ب٣ضع کبحر مً نٟاث الٗؼة ؾم اإلاباقغ لٗىترة بً قضم٘ الؿیا١ هٓغا ألّن الا  واضخا جىاؾبا

یٍغ فی َظا الجؼء والكٝغ فی الىعی الجمعی، ال جدىاؾب م٘ ٖالم الٗبىصیت والظ٫ّ الظی یلّر الكاٖغ ٖلی جهى 

لضوع الٗبىصیت فی ٢ىله: "ْللذ فی ٖبیض  ؾم ال٣بیلت، ٖبـ مهاخبامً الىّو. ًٞال ًٖ ؤّن طکغ الكاٖغ ال 

ه لیـ َى الضوع اإلاسّهو لٗامت الكٗب ومٗٓم  ٖبـ" یض٫ّ ٖلی ؤن صوع الٗبىصیت
ّ
ؤٞغاص ال٣بیلت، وؤه

ٖلی ٖىترة وخضٍ، والخا٫ ؤن الخضاٖیاث الضاللیت إلااّصة "ٖبـ" والتی جشحر فی الظًَ مٗاوی الخجهم  م٣هىعا

٤ جماماوالكضة، وج٣ ّٟ م٘ صاللت الؿیا١ الٗابؿت والباجؿت اإلاٗبرة ًٖ الكٗب  ُیب ما بحن الٗیىحن، جخ

 .(5)صح اإلاُدىن الکا

وفی الجملت، ؤزظ ؤمل صه٣ل فی َظٍ ال٣هیضة مً ال٣ىإ وؾیلت للخٗبحر ًٖ ججغبت "خغب خؼیغان" بهىعة 

ىلکلىعیت لٗىترة، وبهظا الٗملیت ز٠ٟ مً  حر مباقغة، وطلک الخضیض مً زال٫ شسهیت قٗبیت ٞو عمؼیت ٚو

یت ومسخت مؤخضة الٛىاثیت واإلاباقغة و  ً الٛمىى وؤلابهام. فی الى٢ذ هٟؿه يٟی ٖلی نىجه هبرة مىيٖى

خاو٫ ؤن یخدّضی ٖبر َظٍ الصسهیت اإلاخ٣ى٘ بها ال٣ًایا الؿیاؾیت والاظخماٖیت ویّٗبا ًٖ ؤؾباب الىکؿت 

خ٣اص بإّن ج٣ىیت ال٣ىإ ظٗلذ الىو الضه٣لّی ٢ابل  ظا ما یضٖىها بلی الٖا فی الٗال٢ت بحن اإلاىاًَ والؿلُت؛ َو

 للخٗضصیت ال٣غاءاث الى٣ضیت.

 هخائج الذساظت:

 ؾخضٖاء شسهیت ٖىترة لضی ؤمل صه٣ل ٞهی کالخالی:ثج التی جىنلىا لها فی صعاؾدىا ال اّما الىخا

للكٗب الٗغبی الباجـ الظی ال جکترر به الؿلُت  خضعی َظٍ الصسهیت مغة واخضة عمؼابّن ؤمل صه٣ل اؾ

مت فی الؿلم وجلجإ بلیه ؤوان الخغب مؿدىجضة کی یل ّٗ ا ویضعؤ ٖجهم لٓاَا الخاکمت اإلاخى ٣ی بىٟؿه فی ٚماَع

یٟه کّل الىجاح إلاا َىالک مً حكابه بحن خیاة َظٍ الصسهیت الترازیت ٢بل ؤن یٗتٝر به  ٞکان هاجخا فی جْى

ال ٖىض الكضاثض. اؾخضعی ؤمل صه٣ل َظٍ الصسهیت مً بؤبٍى وخیاة الكٗب الٗغبی الباجـ الظی ال حهخّم به 

بر بلیت الضوع ؤی ؤّن الكاٖغ اکخٟی بظکغ صوع الصسهیت ولم زال٫ ج٣ىیت ال٣ىإ ؤی بهیٛت  َٖ "الخٗبحر به" و

 یهّغح.

 

 اإلافادس و اإلاشاحؼ:

 م2002ؤخمض الضوؾغي، ؤمل صه٣ل قاٖغ ٖلی زٍُى الىاع، الُبٗت الشاهُت، بحروث، اإلااؾؿت الٗغبُت،  -

- ، ما٫ الكٗغیت الکاملت، جد٣ی٤ ٖبضالٗؼیؼ اإلا٣الر، ال٣اٍَغ  م5282مکخبت مضبىلی،  ؤمل صه٣ل، ألٖا

 م5281خؿً الٗؼفی، ؤمل صه٣ل ًٖ الخجغبت واإلاى٠٢، اإلاٛغب، مُاب٘ بٞغی٣یا الكغ١،  -

 م5282زالض الکغکی، الغمىػ الترازیت فی الكٗغ الٗغبی الخضیض، بحروث، صاع الجیل،  -

 م5222بی، ٖلی ٖكغی ػایض، اؾخضٖاء الصسهیاث الترازیت فی الكٗغ اإلاٗانغ، ال٣اَغة، صاع الٟکغ الٗغ  -

-  ،  م5282مدمض ٞخىح ؤخمض، وا٢٘ ال٣هیضة الٗغبیت، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع

                                                           
 ٜٛص ـ،ٕٗٓٓ العربية، ادلؤسسة بَتكت، الثانية، الطبعة النار، خطوط علی شاعر دنقل أمل الدكسرم، أمحد      ٔ
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 كفيذة الخػميذة:م ججشبت ًمىيت جلّذ  -" ؤهاحيل"
 كشاءة في الػخباث والدؽىيل

 

 د/ ببشاهيم مدمذ ؤبى والب

 الُمً، ، وظامٗت نىٗاءالؿٗىصًت،٢ؿم الٗغبُت وآصابها، ظامٗت اإلال٪ زالض، ؤؾخاط ألاصب والى٣ض الخضًض اإلاكاع٥

 

ت)  ت )ؤهاظُل( الكٍٗغ ُّ 5جمشل َظٍ الخجغبت مجمٖى ب ا ججٍغ ا ( نىجا قٍٗغ
وخضًشا َى  ن الكٗغ الٗغبي ٢ضًماب .الكباب الُمىُحن ألعبٗت مً الكٗغاء

ًم٨ً ال٣ى٫ بهه لٛت ألاها  ُٞه لٛت الىظضان الظاحي الٟغصي، وبمٗجی مبالٜ
 
َّ

ضاص، وبن ٧اهذ ج٣بله في الجمعي مً  ا٦تغَ الىاخضة التي ال ج٣بل الك في ؤلٖا
ت. ومً َىا ٞةهىا بػاء ٖمل  اإلاىيٕى والهم الىىعي اإلادؿ٘ بإؾالُبه الخٗبحًر

ً الاهُال١ َى ؤخاصي ، زمالخ٨ٟحر والاجٟا١ والاهًباٍفي ظماعي   والخ٩ٍى
قاٖغ ٖلى  في ٧ل اججاٍ هٟسخي ومهاعي الؾخٗغاى ما ظاء به وؤج٣ىه ٧لُّ 

ا ؤمام لىخت ؾُمٟىهُت ٚىاثُت ًجمٗها َاعمىوي واخض في اهٟغاص، و٦إهى
خه السانت. ٤ ٣ًىم بٗٝؼ م٣ُٖى  ؤلا٣ًإ الٗام، ول٨ً ٧ل ٞغص صازل الٍٟغ

 اإلاػىياث والػىىان:. 0

ُم 
َ
٤ ال٣غاءة التي ًٟغيها الٗمل؛ خُض ًٓهغ ٖلُه ؤهه ٖمل ُمْد٨ ؾإ٠٢ بضاًت م٘ اهُباٖاث ؤولُت ًٖ ٍَغ

م٪
ّ
ؿل ٌُ ت، ٞال  َٗ ْى ُ٘ اإلاؿخ٣غَّ في الظًَ  الّهِ مٟاجُده مً ال٣غاءة ألاولى وال ختی مً الشاهُت، بل ًجٗل٪ حؿترظ

لخجض ؤهه ٢ض اؾخٟاص مً  ،واإلاإلٝى مً التراسي والضًجي وختی مً ٞىىن الدك٨ُل البىاجي والخسُُِ الٗمغاوي
ت، ولظل٪ ًدخاط الضزى٫  ت الكٍٗغ ُت ال في٧ل طل٪ واؾترظٗه في البىاء السام باإلاجمٖى ىو بلى عؾم زٍغ

ها الىاضخت للىلىط بلى َظٍ الٛابت السًغاء اإلادكاب٨ت الُغ٢اث طاث  طَىُت ٣ًىم ال٣اعت بىي٘ زَُى
ِ  مً َىا ًبضو ؤن ؤو٫ و٢ٟت م٘ الىو ال بضَّ  .البىاء الكٗغي اإلاخّٟغِص في ججغبت ال٣ى٫ 

ّ
ؼ ٖلى الٗخباث مً ؤن جغ٦

٣ت البىاء ً ختی ًخطرَّ شخيء مً ٍَغ ؾّغ  -ُٞما ًبضو –الدك٨ُلي للىهىم، وه٣ى٫ البىاء ألهه  زال٫ الٗىاٍو
٠ُ  ٢ىة الىو وظضًض ٦ُىىهخه في خحن ؤن اإلاًمىن بلى خض بُٗض ٢ض اٖخمض ٖلى الخىاّم  الضًجي والخْى

ت جيؿاب بلى مىايُ٘ الظاث  ،وعمىػ الخهّىٝ ،الضاللي للضًً ت في ٢ىالب قٍٗغ اث ال٨ٍٟغ وبٌٗ الىٍٓغ
ها  واإلاجخم٘ والخُاة وجدكٓى في آٞا٢ها، ول٨ً جل٪ الخىاناث حكبه ما ًم٨ً ؤن ؤؾمُه بـ)الى٣ُٗت( التي ٖٞغ

ت ٢ضع  الٗغب مً الكغاب اإلاسخل٠ ألالىان والشماع، ول٨جها ظمُٗا ه٣ُٗت صًيُت جمؼط مً ألاصًان الؿماٍو
اء مً ؤخض جل٪ ألاصًان، ول٨جها طاث عوح بؾالمُت وز٣اٞت صًيُت بؾالم  ُت مؿخُاٖها، وحؿخٗحر الٖى

 
)هها

 الىمىطط: ا، ؾحرة بؾالمُت، مشال، قٗغا، وز٣اٞت ٖغبُت الىظه والُض واللؿان(. ا٢غؤ معي َظ٢غآهُا، خضًشا

 اج٣ُٟذ ؤها وؤزىحي ألاخض ٖكغ ٖلى اٚخُا٫ ٨ٞغحي

اَضها والضي اإلاؿ٨حن ؤال ًإ٧لها الظثب  ٖو

                                                           

، Print Houseار الطباعة أحالـ شرؼ الدين، كأمَتة الكويل، كحسن ادلرتضى، كزلمد عبد القدكس، صنعاء، د )رلموعة شعرية( كتبها: أناجيل:   ( ٔ
 .ـٕٔٔٓ، ٔط
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للُذ ؤع٢ُب مً بُٗض.. ىا٥َ ؤل٣ُتها في ُٚاباث الجّب ْو  َو

ا وؤزغظُذ ٖباعحي اإلاسبإة ظاءْث ٣ٞغاُث   اإلااضخي وؤصلْذ صلَى

 ٖلىُا لكغائها ٞاؾخسغظُذ هٟسخي مً مسبئي
 
 وؤٖلىُذ مؼاصا

ـٍ ولم ؤ٣ٖب تها بشمً بس  (.5)واقتًر

ضمت مً ؤو٫ ٖخبت الٗىىان الساعجي َى ٧لمت بطن ما ٢ض ًشحر حؿائالث ال٣اعت اإلاخعجل واهضَاقه وعبما الهَّ 
ّٗض نُٛت الالجُيُت الخباقحر الؿَّ وهي التي حٗجي في  ،)ؤهاظُل(

ُ
اعة، وهي ٖلى وػن ؤٞاُٖل ؤو مٟاُٖل التي ح

، مٟغصَا بهجُل  لل٣اعت  ،مىخهی الجمٕى
 
ُل نضمت ِ

ّ
٩

َ
ك

ُ
ظٍ عبما ح ٣ّضؽ، َو

ُ
ى ًدُل مباقغة بلى ال٨خاب اإلا َو

ْمئُن َظا ال٣اعت بال٣ى٫ بهه ال ًضَك٪ اإلابخضؤ 
َ
ُ

ُ
كٗغاء للمٟاع٢ت اإلا٣هىص واإلاخّٗمض مً ٢بل ال–ول٨ىىا ه

ٞةن السبر بؾالمي بؾالمي،  -اإلاىخُت باإلاؿُدُت والخضًض ٖجها -ؤًًا–والازخالٝ وعبما للهضمت اإلا٣هىصة 
َ٘ في ٚالٝ  ه ُوِي ت بش٣اٞتها ال٣غآهُت وجىانها ؤلاؾالمي، ول٨ىَّ و٦إهما لضً٪ ٦خاٌب ًدخىي ٖلى ؤوعا١ قٍٗغ

لٟٗل اإلا٣هىص َى ؤو٫ عؾاالث الىو في ؤهه ال مك٩لت ال٨خاب اإلا٣ضؽ والٛالٝ الساعجي ٣ِٞ، وعبما َظا ا
غإ لضًه في الخٗامل م٘ اإلاىعور مً ؤي ز٣اٞت ٧اهذ، بل بهه ًًٗىا مً الٗخبت ألاولى في ججاوػ طل٪ الّهِ 

ُب 
ّ
ٛل دضُّ الخضوص وَُ ًَ بان ال٣هُضة بحن  اإلاؼمً الظي  الٟىانل، ٞهظا الك٩ل الساعجي ؾُمؼط ُٞه الكٗغاء/ َع

ظٍ وب ،ألاصًان ا مً الش٣اٞاث، َو ن ٧اهذ الٛلبت واضخت للك٩ل ٖلى اإلاًمىن، وللش٣اٞت ؤلاؾالمُت ٖلى ٚحَر
 
َّ
ها الخجغبت جدمل عؾالت بوؿاهُت، وصٖىة للخٗاٌل وال٣غاءة والاؾخ٣غاء بضون ب٢هاء ؤو هبظ ؤو َُمىت، بل لٗل

٠ُ اإلاك تر٥ الغوحي الؿماوي جا٦ض ٖلى ؤن الاؾخٟاصة ال٣هىي في خُاة الخًاعاث بهما جإحي مً جْى
 في في جل٪ ألاصًان لخىُل٤ في آٞا١ اإلادبت والخ٣اعب.الخهّى 

 مفهىم كفيذة )الخػميذة(: .2

اَخم الكٗغاء ألاعبٗت ؤخالم قٝغ الضًً، وؤمحرة ال٩ىلي، وخؿً اإلاغجطخی، ومدمض ٖبض ال٣ضوؽ في 
لت + الٗمىصًت = ، وفي اإلاهُلر هدذ مً )الخُٟٗ)الخٗمُضة( ٣هُضةمكغوٖهم بالدك٨ُل لُاؾؿىا ل

التي ًبكغون بها في ؤهاظُل/)َم(، وهي ج٣ىم ٖلى الضٖىة لل٣ى٫ بالكٗغ مً زال٫ الاؾخٟاصة مً  الخٗمُضة(
ت ال٣ضًمت والخضًشت مً ال٣هُضة الٗمىصًت بإوػاجها السلُلُت بلى ال٣هُضة الكٗبُت  ظمُ٘ ألاق٩ا٫ الكٍٗغ

ت والخىقُدُت الساعظت ًٖ ؤوػان السلُل بلى الخُٟٗلت  ت ٧ل جل٪ ألاق٩ا٫ ؤعاصث مجمٖى بلى ال٣هُضة الىثًر
ّمَضَا ل٩ي جضٖى بلى ٢هُضة ألا٤ٞ ألاوؾ٘ اإلاخجاوػة للخضوص ٦ما تهضٝ في طاث الى٢ذ  َٗ ُ

ؤهاظُل ؤن حٗخمضَا وح
بلى ألا٤ٞ اإلادؿ٘ في الضٖىة ؤلاوؿاهُت بلى ٖاإلاُت الكٗغ وبوؿاهِخه، ٞال ٠٣ً ٖىض ٨ٞغ واخض ؤو ٢اُٞت واخضة، 

ت التي هي ٚاًت ما ونلذ  ول٨ىه مجمٕى وظىص ؤلاوؿان بدًىعٍ البُٗض في ؤٚىاع الىٟـ وب٣ًاًاٍ ال٨ٍٟغ
بلُه مٗٓم الاظتهاصاث لِـ ٖلى مؿخىي الضًً وخضٍ، ول٨ً ٖلى مؿخىي ال٨ٟغ ؤًًا والخهٝى 

ا، ٦ما ًالخٔ ؤجهم اؾدش حَر  -مغوا بمهُالخاجه ٧الخلى٫، ووخضة الىظىص، والغئٍت، والاجداص، والخا٫، ٚو
ب  زغوا وؾٗاىُه اإلاسخل٠ وبهظا لم ًضَّ ؤهىإ السٍُى في ٦خابت الىو وبُ  -بياٞت بلى ٧ل ما ؾب٤ في الخجٍغ

، بطن َظا الىو صٖىة ًمىُت ضاما ٨ًؿغ الغجابت واإلاإلىٝ ؤًًاٖلى ًٞاء الهٟدت واؾخسضام ػواًاَا اؾخس
ً اؾخلهام ووٞا١ واؾدشماع للمكتر٥ مً مىب٘ الخًاعاث وملخ٣اَا بلى ٧ل الخًاعاث بإهه ال نضام ول٨

ٍُ في  ُغ ِ
ّ
َا ًُ  ً ؤلاوؿاوي وآٞا٢ه اإلاخد٣٣ت في الكٗغ باٖخباٍع الًٟ ؤلاوؿاوي الظي ال ٌٗٝغ الخضوص، ولِـ له َو

ت مدضصة، ول٨ىه مٟخىح ٖلى ؤلاوؿان ومدل٤ في الؼم٩اهُت اإلاىُل٣ت به ومٗه،  جي زابذ مٗؼو٫، ؤو ٍَى ع٢م َو
٨خُب لهظٍ ال ًُ لخُٟذ بلحها ول٨ً َل  ًُ اصاث التي ال  ا مً الٍغ ضٖىة الىنى٫ بلى آٞا٢ها اإلايكىصة ؤم جظَب ٦ٛحَر

                                                           

 .ٕٕص  :نفس ادلصدر   (ٔ
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ا٦ضَا الٛحر  ًُ   –و٢َذ اهُال٢تها وخحن 
 
با ٧ان َظا الٛحر ؤو بُٗضا اصجىا والخإ٦ُض ٖلى  -٢ٍغ ُٕ للضٞإ ًٖ ٍع جهغ

اصة ٖلي ؤخمض با٦شحر  في الكٗغ الخغ ٖىا ببُٗض. (5)ؤؾب٣ُدىا، ولِؿذ ٍع

 ىاء الذًىان اإلاؽترن: خىت ب .0

ى خ٣هم اإلاكغوٕ–ًبضو ؤن الكٗغاء بُمىخهم َظا  ٨غوا  -َو ال، بل لٗلهم ٢ض ٣ٖضوا ٢ض الخ٣ىا ٦شحرا، ٞو ٍَى
٤ ؤؾؿه اإلاخ٤ٟ ٖلحها بإهه ٖلحهم آلاحي:  اجٟا٢ا  واضر البىىص ٖىض بضء الٗمل، زم اهُل٣ىا ٞو

ً: ألا  ؤوال: ٍم مً ؤن ٣ًترح ٧لُّ واخٍض في الٗىىان زالزت ٖىاٍو
َ
ل َٖ و٫: ًغمؼ بلى اإلاًمىن م٘ اعجباَه بصسهُت 

نالخت...( و٢ض التزم به ألاعبٗت وبالظاث الكاٖغجحن، مشال ٖىض ؤخالم،  –٢ضٌؿت  -عاَب -ؤٖالم الضًً )هبي
، والىاضر الترابِ في ال٣هت بحن ًىوـ (52م)... زم، ًىوـ( -ًإحي الٗىىان لل٣هُضة ٨َظا: )مغافئ ال٣ُُحن

 مً ٢ل٤وشجغة ال٣ُ
ٌ
ً: )ؤظىدت ٨ظا جمطخي الٗىاٍو َغاِء بٗض زغوظه مً بًُ الخىث، َو َٗ ْ

 ِبال
َ
ِبظ

ُ
... -ُحن خحن ه

، وواضر الترابِ بحن الٗىىاهحن اإلادُل بلى ٢ل٤ البيخحن  (28م)زم، ابيخا قُٗب(  ْهِضَع ٖىض ؤمحٍر ًُ ی  َختَّ
اءُ  َٖ

إحي الٗىىان الىؾُي، ؤي الٗىىان الشاوي م٘ ٧ل ٢هُضالّغِ )لىخت(  ة: لُمشل لىخت جيسجم بمؿمی، ٍو
كت، والًىء...الخ وهي جغبِ بحن الٗىىان ألاو٫  واخخُاظاتها واضر في الٗىىهت بلىاػمها مً اللىن، والَغ
ُه ٢ضع مً  والشالض وحك٩ل ٢ىُغة صاللُت بُجهما ؤي بحن الٗىىان اإلاغجبِ بازخُاع اإلاىيٕى لضي الكاٖغ، ٞو

 َٗ ت في الازخُاع، زم بحن ال ّضؽ، ومً َىا ج٣ىم اللىخت الخٍغ
َ
٣
ُ
ى اإلا م الظي َى ي٠ُ الخضًض َو

َ
الٗىىان  –ل

م التزم به الشالزت الكٗغاء: )ؤخالم -الىؾِ
َ
ل َٗ ، ؤمحرة، خؿً( بالٗلم بضوع الغابِ الضاللي بُجهما. الشالض: ال

هخحن اإلاؿُدُت ؤو ٧ان ؤو ؤهثی في خحن ؤحى مدمض بالشىاجي الظي اقتٍر له ؤن ٩ًىن ؤوله مً الضًا الٟغص ط٦غا
المت التر٢ُم  –الحهىصًت هبُا ؤو عاَبا ؤو نالخا، وزاهُه  ت–بؾالمي ٖغبي ٖو ما بُجهما ٞانل َباعي  -الكَغ

ً ٧اآلحي: ٨ظا بضث الٗىاٍو  ل٨جها بلى اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه ؤ٢غب مً خُض الضاللت، َو

 الكاٖغة ؤخالم قٝغ الضًً.، 52لُلى جؼّم ؤلىان لىختها بلى ًضَا / ًىوـ( م –)مغافئ ال٣ُُحن 

كتها بلى الىعاء / ابيخا قُٗب( م –)ؤظىدت مً ٢ل٤..   ، الكاٖغة ؤمحرة ال٩ىلي.28لىخت جدل٤ بَغ

ل / ٖبض هللا بً الؼبحر( م  –)جىّخض ؤٞالَىن بالخلى٫ في ُٞلؿٝى ًجيء 
ُ
ش
ُ
لىخت آزغ ألاقباح في عخم اإلا

 ، الكاٖغ خؿً اإلاغجطخی.   508

 .ٖبض ال٣ضوؽ، مدمض 522ابً ؾِىا( م –ی تَّ َؿُض ؤلىاِجها ٌؿغي هدى ؤعواخها / َم لىخت َظ  –)بُض الؿ٣ا 

ً ؤزظث حك٨ُال زابخا وزانّ    ا بدُض ًبضو جىنُٟها ٧اآلحي:بطن ٞالٗىاٍو

م  ـــــــ   م٣ُض باللىخت واللىن مغجبِ صاللُا بما ٢بله وما بٗضٍ ـــــ مُل٤  
َ
ل َٖ 

ازخُاٍع ط٦غا ؤو ؤهثی، وم٣ُض بالٗىىان ألاو٫ بالٗامل اإلاكتر٥ بُجهما(،  )مُل٤ وم٣ُض في طاث الى٢ذ؛ مُل٤ في
اح في ؤصواع ألاهبُاء ووْاثٟهم وعمىػ ٢هههم بمٟغصاتها الشابخت والسانت  ً ٨ٞغة الاهٍؼ ٓهغ في َظٍ الٗىاٍو ٍو

  -مشال –ب٣هت ٧ل هبي خُض ٌٛضو ال٣مُو 
 
ًٖ زانت به وؤصاة مٗبرة  في ٢هت ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم جُمت

ض مً ٢بل، زم البكاعة: ٞإل٣ىٍ 
ُ
غاء: بن ٧ان ٢مُهه ٢ ؤخضار: اإلاىث: ظائوا ٖلى ٢مُهه بضم ٦ظب، زم ؤلٚا

ُُٟت ؤزغي م٘ ببغاَُم في الىاع وم٘ ؤًىب في مغيه  ٖلى وظهه ًغجض بهحرا، َظا ال٣مُو هجضٍ في صالالث جْى
ما، ٦ما جيخ٣ل زهىنُاث ٧ل هبي بلى ٚحٍر في ٢هاثض الكٗغاء. حَر ؤي٠ بلى ما ؾب٤ مً ٢هٍض في  ٚو

                                                           

راجع ما كتبو د. عبد احلكيم الزبيدم: باكثَت كريادة  ، كانت لو ريادة ُب كتابة الشعر احلر قبل كثَت من كتَّاهبا.د باكثَت ركائي كشاعر ؽلٍت كبَتعلي أمح  ( ٔ
 http://www.alukah.net/literature_language/0/60018الشعر احلر على موقع األلوكة: 

 

http://www.alukah.net/literature_language/0/60018/
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ً خُض  ً الضواٍو ً ال٣هاثض بٗىاًت قضًضة ما ويٗه الكٗغاء مً الٗخبت ألاولى في ٖىاٍو ٠ُ ٖىاٍو جْى
 هالخٔ ؤجها ظغث بترجِب زابذ ومدضص لخبضو ٖلى الىدى آلاحي: 

 خاثِ الؿُاط في: )جغهُمت جضاٖب اإلاؿاء( ل٨ىاعي الؿالم ؤخالم قٝغ الضًً.

جت بمىاثض الىاع( للمجضلُت ؤمحرة قا٠ً ال٩ىلي.عوا١ُ ؾلُمان ف ُّ  ي: )مؿ

 مظوص ال٣غابحن في: )عوا١ ُظلجلت اإلاجيء( للمهلىب خؿً قٝغ الضًً.

ض الٟخىح مدمض ٖبض ال٣ضوؽ الىػٍغ.  ٢بت اله٩ُل في: )الغويت السابُت( إلاٍغ

ً ًبضو الضا٫ اإلا٩اوي واضخ ى اإلاًاٝ الـ)خاثِ، عوا١ اإلاٟغصاث الخالُت: في افي الٗىاٍو بت( َو
ُ
، مظوص، ٢

واإلاًاٝ بلُه ال٣اصم مً اإلا٣ضؽ اإلاىعور الشابذ اإلاسخل٠ الضًاهاث مً ال٣غابحن، وهي التي جظَب بُٗضا في 
صالالتها اإلا٣ضؾت ختی ما ٢بل ألاصًان الشالزت ألازحرة، زم ًإحي الؿُاط واله٩ُل لُٗبر ٧ل مجهما ًٖ صًاهخحن 

إحي ؾلُمان ٦مهضع ؤ٢ هبي آجاٍ هللا مً اإلال٪ ما ال ًيبػي ألخض مً بٗضٍ، زم جإحي )في( َى و  ،ضممسخلٟخحن، ٍو
ً، ول٨ىه في الضازل م٘ بضاًت ٧ل صًىان ٌؿدبض٫ بمٟغصة ؤزغي  خٝغ الجغ الغابِ لُخ٨غع في ألاعبٗت الٗىاٍو

ظا حُٛحر في الٗىىهت لهالر البىاء الك٨لي لُا٦ض ؤلامٗان في  ؽ واؾخسضام ال٨خاب اإلا٣ض مدا٧اةهي )مؼمىع( َو
مٟغصاجه وعمىػٍ الضًيُت، ٦ما هالخٔ الترجِب اإلا٣هىص في الٗىىان الىؾِ اإلاىيٕى بحن ال٣ىؾحن )جغهُمت 
ظان الل٣بان ًدُالن  ض الٟخىح، َو جضاٖب اإلاؿاء، والغويت السابُت( بجهما لهاخبي ل٣ب: ٦ىاعي الؿالم، ومٍغ

ً )ُمؿُجت  دُالن بلى ؤ٤ٞ بلى ؤ٤ٞ بؾالمي، في خحن ؤن الٗىىاهحن آلازٍغ ًُ بمىاثض الىاع، وعوا١ ظلجلت اإلاجيء( 
: اإلاجضلُت، واإلاهلىب.

 
 مؿُخي بإخضاثهما وصالالتهما الشابخت في ال٨خاب اإلا٣ضؽ، وبإل٣اب ؤصخابها ؤًًا

ًضٖم َظا الخهي٠ُ في الٗىىان الساعجي ما ًإحي بٗضٍ في الخٍٗغ٠ بالكٗغاء، وؾحرتهم الظاجُت التي جبضؤ 
٣ت واضخت الا ها  وهي ؼ جٟا١ وؤلازغاط وجخإ٦ض ٞحها ٨ٞغة الخٗمُض، والخ٨ٍغبٍُغ )بمٗجی الخٗمُض، ٦ما ٌٗٞغ

(، خُض ًبضؤ ٧ل قاٖغ ؾحرجه الظاجُت بما ًغجبِ م٘ ٖىىان مؼمىعٍ/ صًىاهه: "ؤ٦ّغػ 521اإلاؿغص في السخام: م
ج" )اإلاجضلُت( وهي ناخبت بهجُل )مؿُجت بمىاثض الىاع( ُّ ٠ بماء خغ٢تي ًٖ وا٢عي اإلاؿ ، ؤما اعجباٍ الخٍٗغ

 له ٦ًٗى 
 
ٟا بهاخبه وحٗمُضا الصسصخي بالخبر، واليسخ، والظاث في الخٗمُض الظي ؾ٩ُىن الىو بٗضٍ حٍٗغ

في اإلاضعؾت الجضًضة )مضعؾت الخٗمُضة(، ُٞٓهغ لضي ب٣ُت الكٗغاء ٖلى الخىالي: "حٗمٌُض للظاث بدبر مً 
ث" )اإلاهلىب(، "ؤوسخ عوحي بلى خبر ًُّىبها ٖلى وع١ الىا٢٘" )٦ىاعي الؿالم(، "الخجض٠ً الخال٫ ًٖ الظا

ض الٟخىح(.  الخُاة" )مٍغ

ت ٞاج٣ٟىا ٖلحها  ت/الىعقت الكٍٗغ ت صازل َظٍ اإلاجمٖى لٗل طل٪ ٧ان البىض ألاو٫ في مؿحرتهم الكٍٗغ
ا جماما، زم ًإحي البىض الشاوي الاجٟاقي بإنَّ  ب٣َى  ٖلى ٧ل واخض مجهم:  َو

حن الازجي ٖكغ لضي اإلاؿُذ )جالمُظٍ ٢بل الٗكاء ألازحر(.ؤن ٨ًخب ازىتي ٖكغ  :زاهُا  ة ٢هُضة = الخىاٍع

 ؤوصان اللفائذ وغشولها اإلالترح في اإلاجمىغت:

ت حك٨ُلهم لل٣هاثض بإن ج٩ىن ٖمىصًتفي ٧ل ال٣هاثض ًجب ؤن جدخىي ٖلى الخٗمُضة في  :زالشا ، وهثًر
مىصًت زاعظت ًٖ وػن السلُل، م٘ الاَخما ا، ؤو باللٗب م بخىخُض ال٣اُٞت ٚالبا ولِـ صاثم  )٢هُضة هثر(، ٖو

 
ّ
دؿب للكٗغاء ألاعبٗت جم٨ جهم مً الٗمىص وال٣ضعة الٟاث٣ت ٖلى الىٓم به، و٦ظل٪ بال٣ىافي وحك٨ُالتها، ٍو

ظٍ ال٣ٟلت  ىاث زانت بخىلُٟاث ظضًضة، زم جإحي ٢ٟلت )السخام(، َو ٖلى السغوط ٖلُه بم٣لىب البدىع وج٩ٍى
٤ ألاوػان اإلادضصة بما ًإحي: ٢ض اَخمىا بها اَخم  امهم بالٗىىهت بدُض ًم٨ً عنضَا ٧اآلحي: بإن ج٩ىن ٞو

٣ُْم(، جىلُٟت ٚحر زلُلُت مجؼوءة، لضي ؤخالم وجلتزم بها ختی الجهاًت  ؤي  َٖ ُه   مغة. 52مؿخٟٗلً ٞٗى٫ْ: )ُعُظٖى

 :-مغجحن –مخٟاٖلً، مخٟاٖلً، مخٟاٖلً 
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ه مً ػخاٝ ؤلايماع -خالَم وألا٢ماعا(، بدغ ال٩امل الخام)ًا يّض مّغ بجاهبي ٖاٌم ؤؾحٌر ؤ٢ل٤ ألا   -بما ٢ض ٌٗتًر
.
 
ت ٖلى السخام في ازجي ٖكغ بِخا

َ
٢  زلُلي، لضي ؤمحرة، وجمطخي بها و٦إجها ٢هُضة مٟغَّ

 ٞاٖلً ٞاٖالجً + ٞاٖلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗالن + ٞاٖلً مؿخٟٗلً مؿخٟٗلً: 

ؿخبُْذ   ٧ْي جىاَم ألاعُى في َنضِع اإلاؿا()لؿِذ بيَذ الهغوِب  واظهي و 
ُ
ٍِ اإلا ٍِ في ال٣ما  لخ٣ُعي ؤًضْي ل٣ُ

السام بالكٗغ الُمجي الظي ٌُُٗه جإنُال ًٟخذ به  (5)جىلُٟت ٚحر زلُلُت، ول٨ً ٞحها ه٨هت اإلاىعور الخمُجي 
 اإلادؿىب. ٖلى ؤ٤ٞ اإلا٩ان اإلاىُل٣ت مىه الخجغبت ومضعؾت الخٗمُضة، َظا ًمحز خؿً اإلاغجطخي بسغوظه

ومً اإلاالخٔ ؤن َظٍ الخ٣ُٟلت م٘ الكٗغاء الشالزت جغجبِ بىػن ؤو٫ ٢هُضة في بهجُل/صًىان ٧ل واخٍض مجهم، 
ظا ج٣لٌُض ظضًضها وٛمت الػمت جغبِ جهاًت ٧ل ٢هُضة بما ًدُل بلى اإلاُل٘ ألا ٨ٞإجّ  ًٖ جهاًاث  ، ٞخسغُط و٫، َو

، ول٨جها َىا لم حٗض عة ؤو ٢هُضة الخُٟٗلت التي ٧اهذ جال٣هُضة اإلاضوَّ 
 
يخهي ب٣اُٞت واخضة طاث وػن م٨غع مشال

ظٍ  لى الخىالي بهظا الترجِب، لضي ؤخالم، وؤمحرة، وخؿً، َو ً، ؤو زالزت ٖو ، ؤو قٍُغ
 
، بل ؤنبدذ قُغا

 
٧لمت

ا. الغاب٘ مدمض ٖبض   ومىيٖى
 
الخ٣ُٟلت للخٗمُضة الىاخضة ج٩ىن في مٗىاَا ؤقبه بالسالنت إلاا ٢بلها مًمىها

ا٢ه في اللٗب م٘ الٗغوى وبه في بىاء ضوؽ لم ًلتزم بظل٪ اإلاسغط، )ال٣ٟلت( وبن ٧ان ؤ٦ثر التزام  ال٣ ا مً ٞع
: م

 
ت بخُٟٗلت زم جُٟٗلخحن، ٞشالر،... ختی ؾذ جُٟٗالث،  ٢558هاثضٍ )اهٓغ مشال ٠ُ٦ ًبجي ألاؾُغ الكٍٗغ

 زم ٌٗىص مً ظضًض ختی جُٟٗلت واخضة( ٦ما في َظا اإلاشا٫:

 ًا ظمُلهْ 

 ماهض الُىم لُلهْ 

 َل ؤصع٦ْذ بيُذ الهىي ًٖ )صلُلْه(؟

 ال ق٪ ُٚلهْ 
ُ

ل الؿما بغؤؾه والىخ٠  َع

ٍُ مً وؾُلهْ   َّضْث صٖاوي ٢لبها... ٞما الظي ججُُض

 
ّ
جی ُٖىجها، ما زم ٖحٌن ٦دُلهْ بن لم جدل

ُ ْ
 ٤ في مىاماث اإلا

 بن لم جىاع ؾىءة ألاخالم في ؤخضا٢ها جغهى ؾخاع ال٣بُله

ا ؤو ٦ٟىتها الًُٟلهؤو جسه٠ الَغ  ل اإلاىاعي ٖاَع

ى الشىاوي الغطًله
ّ
 معي )وقاٌح ؤزًغ( ُٚ

 ٞالخّب مدّٟى بإًٍض هبُله

 له صعوٌب ؤنُله

 .(2) ًا ظمُله"

َ٘ ٖلحها الكٗغاء ألاعبٗت ٢بل الاهُال١ في الٗمل، وعبما ؤجها ٢ض ج٩ىَّ  هذ مٗهم ؤزىاء َظٍ البىىص الؿاب٣ت َو٢َّ
 اللٗب الكٗغي ٖالي اإلاؿخى 

ّ
ٍُ ٖىض الدك٨ُل الجهاجي أله ه في بٌٗ ال٣هاثض ًبضو ؤن زمت هٕى مً ي ؤو عبما بَٗض
ت ٨ظا،  )٢هُضة الىثر( الهىٗت اإلاخ٩لٟت في مشل اظتزاء ؤبُاث مً ال٣هُضة ووي٘ الىثًر بُجها ومً زاللها َو

ىا م٘ بًٗهم مكغوٖا ًىُل٣ىن 
َ
ً بمضعؾت ظضًضة، واْؾَخْدل به بلى ال٣اعت  ول٨ً ٖلى الجملت ٢ض ؤجىا مبكٍغ

ب الظي َى  ب، ومً الٗاصي بلى الخجضًض والخجٍغ سغظىن به مً اإلاإلٝى اإلا٨غع بلى اإلاسخل٠ الٍٛغ الىىعي، ٍو
ؼ اإلا٣الر في ج٣ضًمه ت مً خ٣هم ٦ما ٣ًى٫ ٖىه ٖبض الٍٗؼ ً(  ن بإجهم "ًدلمى  للمجمٖى بةوكاء )ؾٟغ ج٩ٍى

                                                           

 الشعر احلميٍت: ىو ظلط من الشعر الشعيب اليمٍت، يكثر بو الغناء كىو نوع من ادلوشحات.( ٔ
 .ٛٔٔنفس ادلصدر: ص    ( ٕ
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ت، مً ال ىٓام الٗمىصي بلى هٓام الخُٟٗلت وختی قٗغي ظضًض ٣ًىم ٖلى اؾخسضام ٧ل ألاق٩ا٫ الكٍٗغ
ظا صخُذ ومً خ٣هم ول٨ً مً خ٣ىا ؤن وؿإ٫ الؿاا٫  ٢هُضة الىثر، ٞاإلبضإ الخ٣ُ٣ي ؤ٦بر مً الك٩ل" َو

ل اهُل٣ىا باإلاًمىن ٦ما اهُل٣ىا بالك٩ل؟. َل ججاوػ َاالء الخاإلاىن الك٩َل   ، َو

 ججاسب غشبيت ظابلت اظخفادوا منها:

مجها صًىان  ولّٗل  ،وؤٞاصوا مجها وهي ٦شحرة (ؤهاظُل)ٖغبُت ؾاب٣ت ٢ض عظ٘ بلحها قٗغاء ال ق٪ ؤن َىا٥ ججاعب 
بت ابً ػع٤ٍ  ؼ اإلا٣الر ٦ما في ٢هُضة "َىامل ًماهُت ٖلى حٍٛغ "مىا٦ب" لجبران، و٦ظل٪ قٗغ ٖبض الٍٗؼ

ً مً الغواص ال٨باع ؤمشا٫: ٖبض الهبىع،  (5)البٛضاصي" والؿُاب، و٦شحرة هي ججاعب الكٗغاء اإلاٗانٍغ
ـُ  حها ظمُٗا َاظ ً الكٗغاء الٗغب، ٞو م، ومما َى واضر في صواٍو حَر والبُاحي، وصعوَل، وؤصوهِـ، ٚو
ْؿِغ عجابت الىػن واإلاؼاوظت بحن الٗمىص والخُٟٗلت والخسلو مً ٢ُض ؤلا٣ًإ وال٣اُٞت الىاخضة 

َ
الخجضًض وهضاُء ٦

ب ٖلى الك٩ل ًَّ قٗغاءها ألاعبٗت  وزالٞها مً ال٣ُىص البىاثُت، و٦ظل٪ الخجٍغ واؾخسضام ًٞاء الىع٢ت، ول٨
٢ض اؾخٟاصوا مً ٧ل طل٪، وؤياٞىا بلُه ٢هُضة الىثر ٧ىلُض مٗانغ ظمُل، و٦ظا لم ًيؿىا الاؾخٟاصة مً 

ىا ُٞما خاولىا الهغوب مىه خُض ؤنبدذ ٢هاثضَم  ُٗ َ
هم ٢ض َو٢

ّ
ِجّي(، ولٗل ُْ –الك٩ل الكٗغي الكٗبي )الُخَم

َضا بالك٩ل وبالدك٨ُالث الهىضؾُت، ومً ؤمشلتها: "هبىءة ؾاٖت الغمل لىخت وكغتها ؤ٦ثر  -بلى خّضٍ ما  ُُّ َ
٣

َ
٢ُضا وج

اهت ناخب الؼهج" لخؿً اإلاغجطخ ٩ل٨ُـ ًٖ قىطب ومٍغ  ، التي بىاَا ٖلى ق٩ل الؿاٖت الغملُت جماما،یٍو

 الغما٫ لخٗهَغ جهَض الؿماءْ 
ّ

ُ٘ الًىء ٠٦  متی ًٞغ

ما
َ
 ث اإلاؿاءْ و٠ُ٦ ًجى٫ُ الًُاُء ٖلى َخل

ُذ؟ َل للىعاْء؟ ًَ ؾخمطخي به الٍغ  وؤً

 بلى وظهٍت ياظْٗذ في السٟاءْ 

 ب٣لِب ٞخاَا الكخاءْ 

 وال مً ِعصاءْ 

اءْ  ًَ َ
ٞ 

 ِهضاءْ 

 بلُِه الىضاءْ 

 خل٤ُ الضٖاء
ّ

 و٢ض ظ٠

مىُاِث الهباءْ 
ُ
ٍ٘ ؤ ًْ عاي  ِٞم

اءْ   إلاىخٍٓغ ؤن ًجيَء ٖلى ال٨بًر

ٌغ بالىبىءِة ظاْء؟
َ
٦

َ
ي اهخٓغُث وما ط

ّ
 وبو

 مً عزاء!!
 
 (.2)ٞهْل ًغؾُل الُُٛب اهثی لتريٗىا لخٓت

 الػذد ظبػت في بىاء اللفائذ، والدؽىيل اإلاياوي:

وله ُبٌٗض صاللي صًجي: ٧الؿب٘ اإلاشاوي، الؿب٘ الؿمىاث،  –( في بٌٗ ألابُاث 2و٢ض التزم الكٗغاء الٗضص )
ومً َىا  -ه ؾغٌّ زام في اإلاىعور الكٗبيوألاعيحن الؿب٘، وؤبىاب الجىت والىاع الؿبٗت...الخ؛ وللغ٢م طاج

ض قبه ٚغامي م٘..( للمغجطخی،  ُٟه ٦ما في ٢هُضة )مٖى ، و٦ظا ْهىع ٖضص مً الخىاعاث (22م )ًإحي جْى

                                                           

 ـ.ٜٗٚٔ، ٔ، دار العودة، بَتكت، طبة ابن زريق البغدادمىوامش ؽلانية على تغريعبد العزيز ادلقاّب:    ( ٔ
 .ٜٓنفس ادلصدر: ص    (ٕ
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وما ٖضاَا، ال٣اُٞت مىخضة الغوي  (502م )مىالها...الخ(  –بحن َى وهي جلتزم ٢اُٞت واخضة مشل: )وٗؿاها 
ا الهغمي ال ًخجاوػ الـؿبٗت ؤبُاث، وهي والخُٛحر ًلؼم الىػن في ٖضص جُٟٗ ٓل بىاَئ ا ٍو الجه وازخالٝ ؤقَُغ

غة..." (552م)٦ظل٪ لضي مدمض ٖبض ال٣ضوؽ في ٢هُضة "ٌُٞ ألاماوي..."  م )، و٢هُضة "مكخهی َػ
حر طل٪ مً ال٣هاثض اإلالتزمت ٖضصا مُٗىا مً ألابُاث ٖىض الكٗغاء ألاعبٗت، ٦ما ًم٨ىىا  (522 وما بٗضَا، ٚو
ا الشالزت ؤ٣ُٞا، (552م )٣غؤ ٢هُضة )ٚغام ه٣بكىضي( إلادمض ٖبض ال٣ضوؽ ؤن ه ، بك٩لها اإلاغؾىم بإقَُغ

ظا ُٞه ٢ضع واضر مً الهىٗت  ولً ًخٗظع ٖلُىا ؤن ه٣غؤ ٧ل ٖمىص مىٟهال ًٖ ٚحٍر ومؿخ٣ال ٖىه، َو
 -مشال–ماع الهىٗاوي ناخبها وهدمض له ؤن صازل بحن الٟىىن وظٗلىا هغي اإلاٗ اإلاضَكت التي ٢ض ججٗلىا وك٨غُ 

 
َ
ت ٞحها وهي اإلا ىاب٣ها اإلاغجٟٗت ونىال بلى ؤٖلى ٚٞغ ا َو )الُحرماهت( ٦ما في ٢هُضة ؤو ىٓغة في ال٣هُضة بإصواَع

ا( لخؿً اإلاغجطخی،  خُض هالخٔ ؤن ألابُاث بصىاثُتها ألا٣ُٞت  (.505م))ظلجلت مٛاًغة لُدحی بً ػ٦ٍغ
ِبىا

َ
خاصًت؛ بهما هي ل

ُ
ت باآلظىع في بىاء ألاؾُغ، وألازغي ألا ُل ٢ىالب البىاء اإلاٗماعي، ومشلها الؼزٞغ

ّ
ٌث حك٩

ـ ٌؿخٟتي ؤبا مىسخی ألاقٗغي..." وواضر مً الٗىىان زهىنُت اإلا٩ان وعوخه وحٗال٣ه الضاللي  ٢هُضة "ؤَو
بدك٨ُل ال٣هُضة، زم الٗىىان الشاوي "لىخت جؼخ٠ ألالىان بًٗها ٞى١ بٌٗ... َمً آمً مً سخغة مىسخی" 

ظٍ واخضة مً بصَاقاث الدك٨ُل في ؤهاظُل، ول٨ً عبما ؤن  ،(82م ) وال ق٪ ؤهه مً السخغ الخال٫، َو
ت البىاثُت واللٗب م٘ اللٛت وبها لبُان الخم٨ً  ال٣ُىص ٢ض ح٤ُٗ الخجغبت ألاهاظُلُت وحُٗضها بلى ٖهىع الؼزٞغ

م ال٣اصم مً اللؿان الٗغبي م٘ ٞاع١ ؤهىا ال ه٣غئَا مً ألامام بلى السل٠ وال٨ٗـ، ولٗ ل قٗغاءها في بنضاَع
ا وز٣اٞتها الخجضًضًت. ت اإلاخمحزة بلٛتها وؤ٩ٞاَع  ًخجاوػون َظٍ ال٣ُىص الك٩لُت لُىُل٣ىا في ججغبتهم الكٍٗغ

 :الخلـت 

تًٖ الخضًض ٢ض ًُى٫  ُخه اإلاىًبُت َظٍ اإلاجمٖى ى ؤن الدك٨ُل بدٞغ ، ول٨ىىا ههل بلى اؾخسالم َو
ٗغاء ٢ض جىاػن ُٞه الك٩ل م٘ اإلاًمىن بلى خّضٍ بُٗض لضي الكاٖغجحن: ُٞما ٢ض اٞتريىاٍ اجٟا٢ا بحن الك

لبت الخمغص ٖلى الاجٟا٢اث في نالر  ؤخالم قٝغ الضًً، وؤمحرة ال٩ىلي، في خحن ًؼصاص خًىع اإلاًمىن ٚو
ت م٘ الخغ٦ت الخغة صازل الك٩ل  لضي خؿً اإلاغجطخی، ٦ما ؾُُغ الاَخمام بالك٩ل  -ل٨جها ال ح٤ُٗ -الكٍٗغ

بٗملهم َظا ٢ض ظٗلىها  ض مدمض ٖبض ال٣ضوؽ، ول٨جهم ظمُٗاب الٗغوى ٖلى خؿاب اإلاًمىن ٖىو٢ىال
ت ظضًضة ٢ضًمت، مضَكت ناصمت مدحرة جدخاط بلى ال٨شحر مً الخإوي في الخ٨م ٖلحها،  ه٠٣ ٖلى ْاَغة قٍٗغ

ت ؤَى٫ ختی حكبَّ ًٖ الُى١  وبُٖائها الٟغنت ألا٦بر للىطج ٦مضعؾت جخُلب ظهضا ؤٖم٤، واؾخمغاٍع
ُبر لخ٣ى٫  ْٗ

َ
ر ًٖ وظىصَا وح ّبِ

َٗ ُ
ت )ؤهاظُل( وح ُم هٟسخي في َظٍ الـ ؤهاظُل مجمٖى ٢ّضِ

ُ
: ؤها ظٌُل قٗغي مسخل٠ ؤ

التي جدخىي ٖلى )جال٢ذ طَجي( هضع وظىصٍ في ػمً ألاها وألاهاهُت، و)جىاٞـ ببضاعي( مكغوٕ مخاح صازل 
٤، و)خًىع قٗغي شسصخي( واضر ٖىض ٧ل قاٖغ ًمحٍز ٍو ، وحٗضص الٍٟغ خمحز به، لظا ًٓهغ الخٟغص في الخىٕى

ألاصواع وازخالٞها صازل اإلاكغوٕ الىاخض، ولٗلَّ طل٪ ِؾغٌّ مً ؤؾغاع ٦ُىىهخه اإلاخماؾ٨ت والتي ال ق٪ ؤجها 
قٗغاء قباب ًمشلىن بٗملهم َظا ججغبت ٞخُت هابٗت مً زهىنُت اإلا٩ان  ألعبٗت ؤٞاصث الخجغبت وؤزغتها

غاٝ  وججاوػ الؼمان في بدثهم اإلاخىانل ًٖ لٛت الكٗغ الٗاإلاُت وحٗاٌكه الٗابغ للسالٞاث والجيؿُاث وألٖا
ت الكٗغ الخالم الهاصم في مٗبض ؤلابضإ ؤلاوؿاوي ه٣ضم  اإلادلُت ال٣ًُت، بجهم بان الخٝغ ال٣اصم ومخهٞى َع

 .، وهغظى لهم الىجاح في َظا اإلاكغوٕ الكبابي الُامذلهم نلىاث ؤماهِىا وجبخالث ٢غاءاجىا

 اإلاشاحؼ: 

ت( ٦خبها: ؤهاظُل: .5 ت قٍٗغ ؤخالم قٝغ الضًً، وؤمحرة ال٩ىلي، وخؿً اإلاغجطخی، ومدمض ٖبض  )مجمٖى

 .مPrint Houseٍ ،5 ،2055ال٣ضوؽ، نىٗاء، صاع الُباٖت 

ؼ اإلا٣الر:  .2 بت ابً ػع٤ٍ البٛضاصيٖبض الٍٗؼ  م.5222، صاع الٗىصة، بحروث، َىامل ًماهُت ٖلى حٍٛغ
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 في الؽػش الػشبي الحذًث ألاخلق الاحخماغيت

 

 مدمذ حليل مدمذ خىيفت

اله٩ا، ظامٗت الكغ١ ، ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت  ؾٍغ

 

مً اإلاٗلىم ؤن اإلاغخلت لخُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض البا٧ىعة جبضؤ بالجهًت الٗغبُت، خُض ٧اهذ اٞخخاخا 
ت، و٧اهذ ؤولها خملللصخىة ألاصبُت ٖلى َغاػ الترار الٗغبي ال٣ضًم، وطل٪ ٢ض ْهغ بٗض خمالث اؾ ت خٗماٍع

ت ؤَم الٗىامل للجهًت الٗغبُت والصخىة  .(5)م(5228ٞغوؿُت ب٣ُاصة هابلُىن ) ظٍ الخمالث الاؾخٗماٍع َو
ألاصبُت، ألجها ٢ض ظشمذ ٖلى ٢لب ؤمت الٗغبُت وؤلاؾالمُت، وظٗلذ جمخو صمائها وحؿخٛل زحراتها، ولم ٨ًً 

٧ان اؾخٗماعا ز٣اُٞا ؤًًا، ومً ؤَم ؤَضاٞه ػخؼخت اإلاؿلمحن َظا الاؾخٗماع اؾخٗماعا ؾُاؾُا ٞدؿب، بل 
٣ت ؾىاَا، وؤجها هي الؿض اإلاىُ٘ الظي ٠٣ً و ًٖ صًجهم  ٣ُٖضتهم التي ٖٝغ الاؾخٗماع ؤهه لً ًهمض في ٍَغ

وهدُجت َظا الاؾخٗماع والاخخال٫ ٢ض جإزغ اإلاؿلمىن بدًاعة الٛغب اإلااصًت ال٣اثمت ٖلى  .(2)في وظه الاؾخٗماع
إهٟىن مً ٧ل ما َى قغقي ؤو بؾالمي،  ؤؾـ زاَئت، وؤزظ ؤبىاء ؤلاؾالم ٣ًلضون ٧ل ما َى ٚغبي، ٍو

ا ٣خٟىن آزاَع  . (5)واههٝغ اإلاؿلمىن ًٖ صًجهم  وج٣الُضَم، واؾخ٣بلىا  جل٪ الخًاعة اإلااصًت ًدخظوجها ٍو

ظٍ الٓغوٝ السُحرة  ٧اهذ ج٣ىص بلى ٞىضخي اظخماُٖت وؾُاؾُت ختی ٌؿخ٤ُٟ ألاصبا ء والكٗغاء مً َو
اإلاهغي بلى زُىعة َظٍ الٓغوٝ ال٣ًُت. وخاولىا في طل٪ ٧ل اإلاداولت،  ٟٚلتهم ال٩اؾلت، ل٩ي ًىبهىا الكٗب

إله٣اط الكٗب اإلاهغي مً َظٍ الطجت الٓاإلات، باؾخسضام ؤ٢المهم ألاصبُت، خُض ٌٗالجىن ألازال١ 
ومً َاالء  ٗغبُت والصخىة ألاصبُت.الاظخماُٖت مدىعا ؤؾاؾُا في َظٍ اإلاداولت، مً خُض الجهًت ال

-5812ري )بوبؾماُٖل ن ،م(5202 -5852الكٗغاء، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مدمىص ؾامي الباعوصي )
حن5252-5825وخاٞٔ ببغاَُم ) ،م(5252-5858) وؤخمض قىقي ،(5225 م مً الكٗغاء اإلاهٍغ حَر ، م( ٚو

بُت، ٣ٞض عؤي الكٗغاء ؤن ًدىاولىا خُاتهم اإلااصًت ألن الكٗب اإلاهغي ٢ض اَل٘ ٖلى بٌٗ مٓاَغ الخُاة ألاوع 
م وما ٧اهىا ٣ًُمىن مً خٟالث الخمشُل والٛىاء  بهىع لم ٩ًىهىا ًإلٟىجها ؾىاء في ؤ٧لهم وقغبهم ؤو في لهَى

عظا٫ ال جلهحهم ججاعة وال بُ٘ ًٖ ]التي جلهحهم ًٖ ط٦غ هللا خُض ٌٗغيىن ًٖ ٢ى٫ هللا  (2)والغ٢و واإلاىؾ٣ُي
ظٍ السلُٟت ٢ض حؿببذ . (1)[وب٢ام الهالة وبًخاء الؼ٧اة ًساٞىن ًىما جخ٣لب ُٞه ال٣لىب وألابهاعط٦غ هللا  َو

م( بضؤ قٍٗغ بظ٦غ ألازال١، 5252-5858لخُىع ألازال١ الاظخماُٖت بخُىع الكٗغ الٗغبي. وؤخمض قىقي )
غاٝ مً ا ٣ى٫:خحن ٧اهذ الخُاة ٖلى مغاعة الاؾخٗماع، خُض ٌٛخهب الاؾخٗماع ٧ل ألَا  لخًاعة ؤلاؾالمُت ٍو

 (5)وبن َمى طَبذ ؤزال٢هم طَبىا  وبهما ألامم ألازال١ ما ب٣ُذ 

                                                           
 ٕٔ، صٖـ، ط/ٜٜٓٔكاألداة، دار ادلعارؼ،  …د/ طو كادل، شعر ناجي ادلوقف    ٔ
2

 ٕٔ، ص ٛأنظر: د/ شوقي ضيف، األدب العريب ادلعاصر ُب مصر، دار ادلعارؼ ، ط/ ،ٙٚٔادلرجع السابق ؾ ص     

3
 ٕٔ، ص ٛأنظر: د/ شوقي ضيف، األدب العريب ادلعاصر ُب مصر، دار ادلعارؼ، ط/ أنظر: اجلربٌب، ٙٚٔص :رجع السابق ادل     

 ٕٔ، ص ٛد/ شوقي ضيف ؛ األدب العريب ادلعاصر ُب مصر، دار ادلعارؼ، ط/    ٗ
 ٖٚسورة النور ؛ اآلية :     ٘
 ـٜ٘ٛٔكىذا بيت أخَت شلا قالو أمحد شوقي ُب األخالؽ سنة  .ٖٔٚ/ٕ ، ٕـ، ط/ٜٜٛٔلعريب، إبراىيم األبيارم، ادلوسوعة الشوقية، دار الكتب ا    ٙ
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م ؤهه ًض٫ ٖلى وظه الٗمىم، ألن الكاٖغ ما ؤحي به نضٞت، و بن  ظا الكٗغ مبضؤ لؤلزال١ الاظخماُٖت، ٚع َو
حن م٘ اإلاؿخٗؤًام ؤػ  ألاًام التي هٓم ٞحها الكاٖغ َظا الكٗغ لهي ًمت الٗغب اإلاهٍغ ، ًٞال ًٖ قهىاث مٍغ

١ الٛغبُت ال اإلاؿلمحن ٖلى الخًاعة الٛغبُت بالضعظت ألاولى، و٧اصث الٗغب جتر٥ ؤزال٢هم ال٣غآهُت بلى ألاز
ال٣اجمت، وفي َظٍ اإلاىاؾبت ًيبه الكاٖغ الكٗب بلى ؤَمُت ألازال١ اإلادمىصة التي ًيبػي ؤن ج٩ىن في اإلاجخم٘ 

 التي ٧اهذ ٖلى خُاة ؤزال٢ُت، و ٣ًى٫ جىيُدا ٖلى َظا اإلاٛؼي، ؤلاؾالمي، خُض ٌكحر بلى ألامم اإلاايُت

م خحن جظَب ٦ظا الىاؽ: باألزال١ ًب٣ي نالخهم      ظَب ٖجهم ؤمَغ  (5)ٍو

ل٨جها ظمُٗا ال ٞاثضة مً  و٧ل ؤمت مً ألامم ًم٨ً ؤن ج٩ىن لها خًاعة، وبن ؤصواث الخًاعة جهلر ألامم،
ؼاعتها بطا اهدُذ ؤزال١ ألامت والكاٖغ ؤخمض قىقي ٢ض ٖٝغ ؤن ألازال١ هي ؤقض صٖامت لخىم٤ُ  ،ع٢حها ٚو

ظا اإلاٗجي ٢ض جد٤٣ في ؤوازغ خُاجه، خُض ٣ًى٫:  الكٗب اإلاهغي ؤَل الخًاعة َو

 (2)بطا ؤزال٢هم ٧اهذ زغابا        و لِـ بٗامغ بيُان ٢ىم 

ألازال١ الاظخماُٖت التي  وبطا جإملىا ُٞما ؾب٤ مً ط٦غ ألازال١ ٖىض ؤخمض قىقي هجض ؤجها ًض٫ ٖلى مجغص
البض لها مً جغوٍج الخًاعة، ألن قٗغاء الٗهغ الخضًض وزانت ممشلىا الجهًت الٗغبُت وألاصبُت، ٞهم ٧اهىا 
ًدملىن ؤ٢المهم ألاصبُت نىب ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت التي ٧اهذ جمُل بلى الاججاَاث الٛغبُت وجدغم ٖلحها 

ً بلى ٞؿاص  خُض جسغب البِئت ؤلاؾالمُت وهدُجت َظٍ الاججاَاث ؤنبذ الىاؽ مً الٗىام والسىام مًٍُغ
لمذ اإلاد٨ماث قٗبها  ألازال١. كذ ال٣هىع ؤبىائها ْو ؿضث ال٣لىب الؿلُمت و٦ظبذ البُىث اإلاخضًىت ٚو ٞو

بُاء  ىُاء ألٚا ا و٧ان الخ٣ض والخؿض ملجإ لهاالء ألٚا و٧اهذ الٓغوٝ جإ٧ل الٗىا٠َ ؤلاوؿاهُت ومكاَٖغ
ومً الىاضر ؤن َظٍ الٓغوٝ جىاصي بلى تهظًب ألازال١  ؿاهُت جمىث في ٢لىب اإلاؿلمحن.ؤلاو و٧اهذ

م الغاجٗت، ومً َىا بضؤث ألازال١  الاظخماُٖت، ومً ؤظل طل٪ ٢ام الكٗغاء بإصاء  واظباتهم بىاؾُت ؤقٗاَع
ٗغبي الخضًض الاظخماُٖت جخُىع بخُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض، ولى ٧اهذ زمت ؤٚغاى مسخلٟت في الكٗغ ال

ا بما في بنالح اإلا  جخم٘ الٗغبي ال٩اؾض، وبما في تهظًب ؤزال١ اإلاجخم٘ الٟاؾضة.ٞخل٨مَى

 جىىس ألاخلق الاحخماغيت غً وشيم ألاغشاك واإلاىاكف:

ال ق٪ في ؤن الكٗغ الٗغبي الخضًض ٢ض بضؤ وكاَه بالخُىع ٖلى ؤهىاع الخًـاعة الٛغبُـت ختی ؤزظث 
غاى واإلاٗاوي الجضً واؾخدضر ؤٚغاى لم ج٨ً مٗغوٞت مً ٢بل ٧ىن٠  (5)ضة جدؿغب ُٞه والءألٚا

اث واإلاؿخيبُـاث وال٣هو والخمشُل وؤما مى٠٢ الٗهغ الخضًض ٣ٞض ازخل٠؛ مى٠٢ الكٗب  ،(2)اإلاستٖر
مً الخُاة الٗامت ومى٠٢ ؤمغاثه ومى٠٢ الكٗغاء ؤهٟؿهم ٞهم ال ٨ًٟغون في الُب٣ت اإلاش٣ٟت اإلامخاػة 

ومً َىا ًدبلىع ؤن الكٗغ الٗغبي  (.1)٨ًٟغون في الُب٣اث السانت ؤو في الُب٣اث الٗلُاٞدؿب، بل لٗلهم 
الخضًض ٢ض جدى٫ بلى الكٗب ولم ٌٗض م٣هىعا ٖلى ٞئت بُٗجها ال مً ألامغاء وال مً بُاهتهم ٦ما ٧ان في 

نب وألاقغاٝ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ألن الكاٖغ اإلادضر ٧ان ٠٣ً في خًغة اإلالى٥ وألامغاء وؤصخاب اإلاىا
غسي ؤمىاتهم   .(5)ًمضخهم ٍو

                                                           
1

 ٔٗ/ٔ:  ٔالشوقيات ،  دارالكتب العلمية، بَتكت  ج/     

 ـ ككاف ىذا بعد عودتو من منفاه ُب األندلس.ٕٜٓٔكقاذلا أمحد شوقي ُب ا جتماعي جلاف التموين سنة   ٔٙص  -: الشوقيات    ٕ
 ٕٛ٘ـ ، صُٜٛٛٔب األندلس ك مصر االنبعاث ، دار نظَت عبود ، العرب طرس البستاين ، أدباء ب    ٖ
4

 .ٕٛ٘ادلرجع السابق ، ص     

 ٓ٘، ص ٛط/  ،د/ شوقي ضيف ، األدب العريب ادلعاصر ُب مصر ، دار ادلعارؼ    ٘
6

 ٕٕٚـ ، صٜٛٛٔعبود ، بطرس البستاين، أدباء العرب ُب األندلس ك عصر االنبعاث ، دار نظَت       
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وؤما الكٗغ الٗغبي الخضًض ٞحهخم اَخماما ٦بحرا بدىاو٫ ال٣ًاًا الاظخماُٖت مً الؿُاؾت والش٣اٞت وألازال١، 
ٗل٤ بغظا٫ زانت ؤو بٟغص مً ؤٞغاص الكٗب، مً خُض اإلاضح والٟسغ خبِىما ًخُغ١ بلى ٦شحر مً ألامىع التي ج

٤ ؤٚغايهم، والىن٠ والهجاء، وطل٪ باٖخباع اإلاىا٠٢ مً البِئت  ٢ض جىاوله الكٗغاء اإلادضزىن ًٖ ٍَغ
وؤما باليؿبت للكٗغ الجاَلي ٩ٞان له خٔ ؾُٗض في جىاو٫ ألازال١  اإلاجخم٘.الترار و ولؼمً واإلاضًىت والخب و 

ئت ليكإة الكٗغ والٗهغ ألامىي ٢ض بضؤ ُٞه الي كاٍ الاظخماُٖت ٖلى م٣ضاع ٢لُل، خُض ؤن الؼمً جَى
الاظخماعي ًخ٣ضم قِئا ٞكِئا نىب اإلاجخم٘، ختی ًخؤلأل الكٗغ الٗغبي في مغظاهه، ألن قٗغاء َظا الٗهغ 
خٗاملىن مٗهم بإ٦ثر مما ٧ان الكٗغاء في اإلاـاضخي، ًٞال ًٖ ؤن الٗال٢اث  ٧اهىا حهخمىن باإلاجخم٘ واإلالى٥ ٍو

ت ، و به ٧اهذ ألازال١ الاظخماُٖت ومً ؤظل طل٪ ٢ض ؤصع٥ َظا الٗهغ طعوة اإلاغاخل في . بُجهم ٢ٍى جُىع قٍٗغ
ومً الىاضر ؤن الٗهغ الٗباسخي ألاو٫ ٖهغ طَبي ل٩ل مً الخُىعاث؛ اظخماُٖت  جخُىع في الكٗغ ألامىي.

ىُت، ول٨ً الخ٣ُ٣ت، ؤن الكٗغ  الٗغبي بضؤ ًمُل بلى ال٠ًٗ مىظ و وؾُاؾُت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت  ؤصبُت ٞو
ظا ا ،(5)ال٣غن الغاب٘ الهجغي  لىي٘ ٧ان ؾضا مىُٗا لخُىع ألازال١ الاظخماُٖت  في الكٗغ الٗغبي، بلى ؤن َو

 ؤزظث مهغ م٘ ؤواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في الجهًت الٗغبُت والصخىة ألاصبُت.

ٚم ؤهه لم ًخدغع مً ٢ُىصٍ الٛلُٓت، وؤما الكٗغاء ٣ٞض ٞخدىا ؤبىاب ع وبهظٍ الجهًت ٢ض بضؤ الكٗغ ًدىٟـ 
م مً خُض اإلاكاٖغ والٗىا٠َ، واهدبه َاالء الكٗغاء بلى مُامذ ألامت ولٗبىا ٢لىب الىاؽ بمٟاجُذ ؤق ٗاَع

ظٍ  صوعا في بىاء مجخم٘ بؾالمي ًداٞـٔ ألازال١ الاظخماُٖت اإلادمىصة في الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت، َو
م خؿب اإلاىا٠٢. اعوصي، وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مً ؤقٗاع الب اإلاٗاوي ٧اهذ ؾاثضة في ؤٚغاى ؤقٗاَع

ٌؿخجهٌ َمت ٢ىمه ل٣ًُىا ٢ًاء مبرما ٖلى بؾماُٖل وخ٨مه الٟاؾض والكاٖغ ًى٢ٔ اإلاجخم٘ ٖلى 
و ٣ًى٫ الكاٖغ ( 2)[وال حٗاوهىا ٖلى ؤلازم والٗضوان]اإلا٣اومت بػاء َظا الخ٨م الٟاؾض، خُض ٢ا٫ هللا حٗالى: 

 امخشاال ألمغ هللا حٗالى:

 في الـضَغ َـغ١ ظـمت و مىاٞ٘و       ُٞـا ٢ىم َبىا بهما الٗمغ ٞغنـت

       (5)وطل٪ ًٞل هللا في ألاعى واؾ٘ ت        ـــ٠ جغون الظ٫ صاع ب٢امــو ٦ُ

ظا مً قٗغ الخماؾت، وبطا جإملىا ُٞه هجض ؤن ٚغى الكٗغ لٗب صوعا باعػا في جُىع ألازال١ الاظخماُٖت،  َو
و٦ظل٪ هجض في البِذ الشاوي  م َبىا"ألن الهىث يض الٓلم والٛضع والسضإ ٌؿخيبِ مً ٢ى٫ "ُٞا ٢ى 

ىا ًدباص٫ الكاٖغ عؤًه م٘ ال٣ىم ختی ًيبه بلى  امت".ب٢"جباصالث آلاعاء" مً ٢ى٫ "و ٠ُ٦ جغون الظ٫ صاع  َو
ٖا٢بت الظ٫، ومً َىا ًدبلىع ؤنَّ الهىث يض الٓلم والٛضع والسضإ و٦ظل٪ جباصالث آلاعاء ٌٗض مً ألازال١ 

٤ اإلاىا٠٢ مً الؿُاؾت واإلاجخم٘ ، الاظخماُٖت اإلادمىصة التي  جخُىعث في الكٗغ الٗغبي الخضًض ًٖ ٍَغ
ت وبطن ًم٨ً ال٣ى٫ بن الكٗغ الٗغبي الخضًض ٢ض جُىعث ُٞه ألازال١  غاى الكٍٗغ وطل٪ ٢ض جد٣٣ذ باأٚل

 الاظخماُٖت خُض لم ج٨ً َظٍ الخُىعاث في الكٗغ الجاَلي وألامىي والٗباسخي.

 

                                                           
ي الذم دب األسباب دليل الشعر إىل الضعف ىي تراجع الثقافة العربية عن مكانتها العالية كافتقارىا قوة الدفع من السلطات احلاكمة كالضعف السياس     ٔ

 ُب جسم الدكلة ادلقًتف باضطراب اقتصادم ، ك اجتماعي ك فكرم.
 ٔٔ، ص  ٔـ ، ط/ٜٜٓٔراسات ُب لألدب العريب احلديث ، دار العلـو العربية، بَتكت ، أنظر:  د/ زلمد مصطفي ىدارة ، د       

 ٕسورة ادلائدة ؛ اآلية :      ٕ
 .ٔٙ،  صػ ٗد/شوقي ضيف، الباركدم رائد الشعر احلديث، دارادلعارؼ،  ط/     ٖ
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 "سخل النهاس" لبذس ؼاهش العياب: الشئيت وألاداة في كفيذة 

 دساظت جدليليت غلى لىء اإلاىهج الاحخماعي
 

 مدمذ ؤسؼذ الحعً          
 ، بىٛالصٌلظامٗت صا٧ا، الٗغبُتاللٛت ٢ؿم ، ؤؾخاط مؿاٖض            

ؼ، ظضة، الؿٗىصًتالباخض   ض٦خىعاٍ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ

 
م( ٌٗض مً 5252اخت ُٞه ؤن الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿُاب )ث مما ال مك 

عّواص قٗغ الخُٟٗلت ؤو الكٗغ الخغ. ومً ؤبغػ اإلاحزاث الٟىُت لهظا الىٕى مً الكٗغ 
الخضًض هي ٦ثرة اؾخسضام الغمؼ وألاؾُىعة وؤلاٌٛا٫ في الٛمىى اإلادبب في 

الخ٣لُضي. ٞهظٍ الؿماث الخٗبحر باإلياٞت بلى الخمغص ٖلى ب٣ًإ الكٗغ الٗغبي 
ىه. ومً َظٍ ال٣هاثض  الٟىُت مخىازغة في ؤقٗاع الؿُاب اإلاىػٖت ٖلى ٖكغة صواٍو
اإلاىم٣ت بالجضة والخضازت ٢هُضة "عخل الجهاع" التي جمشل عئاٍ الاظخماُٖت 
والؿُاؾُت في ؤوازغ خُاجه. مً زم، ٧اهذ َظٍ ال٣هُضة مً ألاَمُت بم٩ان ٞىُا 

سُا في آن مٗا. وبالخالي جم ازخُاع َظٍ ال٣هُضة وببضاُٖا وبوؿاهُا وا ظخماُٖا وجاٍع
للضعاؾت اؾتهضاٞا لخ٣ُُم مضي هجاح الؿُاب في الخٗبحر ًٖ عئاٍ مً ظهت، وللك٠٨ ًٖ الخىاؾب والخىاٚم 

 بحن جل٪ الغئي وألاصواث الٟىُت مً زال٫ جدلُل م٣ىماث ال٣هُضة مً ظهت ؤزغي ٖلى الترجِب آلاحي:
 

 ذس ؼاهش العياب في اللفيذة: مفهىمها وملىماتهاؤوال: سئيت ب
ت مفهىم الشئيت ومعخىياتها 5-5 ٗاصلها ال٩لمت ؤلاهجلحًز ". َو ي 

َ
. Vision: بن ٧لمت "الغئٍت" مٟغصة، ظمٗها "ُعئ

ؤما في الٗٝغ الٗام ٞهى ًض٫ ٖلى ما ًىص ؤخض ؤن ًهل بلُه، ؤو  .(5)مٗىاَا اللٛىي "ؤلابهاع بالٗحن ؤو بال٣لب
ى ٧لمت ٖامت لؤلَضاٝالىدُ ؤو هي ٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر  (2)جت الجهاثُت التي ٌؿعى ؤخض ؤن ًهىٗها شسهُا. َو

ؤما الغئٍت في ألاصب ٞلها صاللت ؤٖم٤   .(5)في اإلاؿخ٣بل ؤو الخسُُِ للمؿخ٣بل مصخىبا ب٨بحر السُا٫ وال٨ٟغ
. ٞالغئٍت في ألاصب جدك٩ل في ٣ٖل اإلابضٕ مً الىعي الاظخ ماعي ال٨ٟغي والٗاَٟي مٗا؛ طل٪ مما ؾب٤ ط٦ٍغ

ألن "ٖملُت حك٨ُل الغئٍت ال ج٠٣ ٖىض الاهخ٣اء ألاًضولىجي والخ٣ُُم وؤلاصعا٥ ال٣ٗلي، ٞهي جخًمً الخضؽ 
ت، ٩ٞل ٦ُان ال٩اجب ًجهم٪ في ٖملُت السل٤، وزُا٫ الٟىان َى ال٣ىة  والسُا٫ والاهٟٗا٫ والضواٞ٘ الالقٍٗى

ُٗحها الك٩ل الظي ًىٓم جُاع الاهُباٖاث اإلاخباًىت. السال٢ت التي جغجب اإلاىاص ألاولُ ت وحك٩لها في ٧ل مىخض، َو
وال ًا٦ض ألاصًب السال١ عئٍخه بال٨ٟغ وخضٍ، بل ب٩ل خىاؾه؛ ٞالخإ٦ُض الاهٟٗالي للظاث ؤلاوؿاهُت له صوع 

٣ا إلاٗاًحر الجما٫ ًٖ ؤلاصعا . ٞخبحن (2)٥ الاهٟٗالي"٦بحر في الخمشل الجمالي للٗالم. ٞال ًىٟهل الخ٨ٟحر اإلابضٕ ٞو
٣له وظضاهه وبًضولىظُاٍ  ٨ٍغ ٖو ؤن اإلابضٕ بطا قاَض في اإلاجخم٘ ٢ًُت ؤو زلال ًضٞٗه ٧ل مً قٗىعٍ ٞو

                                                           

 ـ، "الرؤية".ٜٜ٘ٔبَتكت: دار العلم للماليُت، ، ٛ، ط الرائد معجم لغوم عصرمجرباف مسعود،   (ٔ)
 .ىػٖٚٗٔ\ٔ\٘، تاريخ الدخوؿ http://www.monzerosama.com/?page_id=752 ، متاح علىالرؤية كالرسالةمنذر أسامة )د.ت.(،   (ٕ)

  (3) A S Hornby, Oxford Advanced Learnesr’s Dictionary of Current English, Edited by: Salyy Wehmeier, 7
th

 ed. 

(Oxford: Oxford University Press, n.d.), “vision”. 

 .ٜٛٔ ص ـ،ٜٙٛٔصفاقس: ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين،  ،معجم ادلصطلحات األدبيةإبراىيم فتحي،   (ٗ)

http://www.monzerosama.com/?page_id=752#ixzz3qnvcVCh1
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ٞبىاء ٖلى طل٪، جض٫ الغئٍت في الكٗغ ٖلى "حٗم٤ُ إلادت مً  .(5)و٢ُمه بلى البدض ًٖ  الخل الظي ٣ًخى٘ به
ت ومى٠٢ مً الخُاة، ًٟؿغ  كمل اإلاؿخ٣بل" اللمداث ؤو ج٣ضًم هٍٓغ . ٞالغئٍت، بطن، ال بض مً (2)اإلااضخي َو

ؤن حؿلِ الًىء ٖلى شخيء ًخهل بالبِئت اإلادُُت )باإلابضٕ( ؤو باإلاجخم٘ ٖلى مؿخىي الٗالم، ٖلى خؿب 
اإلا٣خًُاث والٓغوٝ التي جاصي باإلابضٕ بلى ؤلاصالء بٟلؿٟخه للخُاة. وبالخالي ٢ض ٩ًىن مؿخىي الغئٍت هٟؿُت 

٣ا لىعي اإلابضٕ. ؤما ُٞما ًخهل بغئٍت الؿُاب في ال٣هُضة ٞؿدبحن لىا ؤو اظخماُٖت ؤو  ؾُاؾُت ؤو ٖاإلاُت، ٞو
لي بٌٗ الخٟهُل ًٖ ٧ل طل٪ م٘ بُان ٖىاملها:  ؤن له عئٍت هٟؿُت واظخماُٖت وؾُاؾُت ظمُٗا. ٍو

التي ؤلٟها -" : بن عئٍت الؿُاب الىٟؿُت اإلاخمشلت في ٢هُضة "عخل الجهاعسئيت العياب الىفعيت وملىمها 5-2
ى في بحروث م5252الكاٖغ في ؾىت  ًم٨ً ؤن جدبحن بك٩ل ؤًٞل خحن عظٗىا بلى وي٘ الؿُاب  -(5)َو

الىا٢عي ٢بل وؤزىاء ٦خابتها؛ بط بن ٧ل هو ؤصبي ولُض لخُاة اإلابضٕ اإلاِٗكت وخالخه الكٗىعٍت والىٟؿُت. 
ت الىي٘ الىا٢عي مؿخلؼمت ال٦دكاٝ عئٍت الؿُاب الىٟؿُ اج٤ٟ الضاعؾىن  و٢ضت في ال٣هُضة. بطن، مٗٞغ

، ٦ما ٖاوى ؤٖغاى م5255في جغظمت خُاة الؿُاب ؤهه ؤنِب باإلاغى الٟؿاصي في الجهاػ الٗهبي بٗض ٖام 
م ؤمال بالكٟاء وصزل في مؿدكٟى 5252جهلب ظاهبي يمىعي، مما ايٍُغ بلى ؤن ًظَب بلى بحروث في ٖام 

خجلى َظا الجاهب الىٟسخي في  .(2)زُٟت مً الكلل ال٨ليببحروث. و٧اهذ خالخه الىٟؿُت خُئظ في ي٤ُ و  ٍو
ل٨ً خالخه الصخُت جضَىعث  .(1)م(5222عؾالخه التي ٦خبها بلى نض٣ًه الٗغاقي الكاٖغ قاط٫ َا٢ت )ث 

ؿدكٟى بال ظضوي وبضؤ ٣ًُم في ٞىض١ ؾان باو٫ في عؤؽ بحروث ًترصص ٖلي ؤزهاجي اإلاواهدُذ ٞسغط مً 
ً. وو٢ض ٧ل٠ الُبِب بخضي ؤإلااوي. و٢ض ب٣ي َظا الُ ان ٖلى مٗالجخه إلاضة قهٍغ بِب وػوظخه ٌكٞغ

ممغياث جضعى "لُلى" بٗىاًت الؿُاب في م٩ان ب٢امخه في الٟىض١. ٞاج٤ٟ ؤن و٢٘ الؿُاب في خبها إلاالَٟتها 
م ٧ىهه ٢ض قٗغ بضهى ؤظله. و٧ان َظا الخب بحن الؿُاب ولُلى ناع ٖم٣ُا بلى خض ٦بحر   وبْهاع مىصتها له ٚع

ا وبٌٗ عؾاثل خبها ل٣ُغؤَا. ٣ًى٫ الكاٖغ في ٢هُضة "عخل الجهاع":  خحن ؤُٖخه "لُلى" مً زهالث قَٗغ
 زهالث قٗغ٥ لم ًهجها ؾيباص مً الضماع

اع ا ٚو  قغبذ ؤظاط اإلااء ختی قاب ؤق٣َغ
 وعؾاثل الخب ال٨شاع

 .(5)مبخلت باإلااء مىُمـ بها ؤل٤ الىٖىص
لها في ٢هُضحي "زظًجي" و"٠ُ٦ لم ؤخب٪" وفي عؾالت ٦خبها بلى  و٢ض ٖبر الكاٖغ ًٖ خبه بًاَا ومُىله

َظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٧اهذ ٢ىجه الجؿمُت جخالشخی وجخًاء٫ بلى خض  .(2)(-5250نض٣ًه ؤصوهِـ )
ا بغخُله، ٦ما قٗغ بغخُل خبه؛ "بط بضؤث ؾُىة اإلاىث جسُم ٖلى ٧ل شخيء ُٞخدُل  ؤن ؤخـ بخؿاؾا ٢ٍى

غ 
ُ
ىص الُاجؿت في ؤ٤ٞ مليء بٛاباث السخب مً صالالث اإلاىث لِؿخدُل الكاٖغ بلى الخي ؤ٢ل خغا٧ا وج ٍه الٖى

                                                           

 .ٕٓٔ ص القاىرة: دار ادلعارؼ، د.ت. ،، ٗ، ط ُب الشعر خاصة األسس النفسية لإلبداع الفٍتمصطفى سويف،    (ٔ)
 .ٕٕ ص ـ،ٜٚٛٔبغداد: دار الشؤكف الثقافية العامة، ، الرؤيا ُب شعر البياٌبزلي الدين صبحي،    (ٕ)
الرقم ، كىي ذات ناف ُب جيكور"قصيدة. كمسي الديواف بقصيدة "منزؿ األق ٛٔكىي أكؿ قصيدة يتناكذلا ديوانو "منزؿ األقناف" الذم ػلتوم على    (ٖ)

 [ٔٔ ص ـ،ٕٜٙٔبَتكت: دار العلم للماليينن ، منزؿ األقنافبدر شاكر السياب، ] الثامن ُب الًتتبيب ُب الديواف.
بدر شاكر ؛ إحساف عباس، ٕٛٔ، ـٕٙٓٓبَتكت: مؤسسة ْتسوف للنشر كالتوزيع، ، بدرشاكر السياب أظلوذج عصرم مل يكتملسامل ادلعوش،    (ٗ)

 .ٖٚٗـ، ص ٜٛٚٔ، بَتكت: دار الثقافة، ٗ، طالسياب: دراسة ُب حياتو كُب شعره
 .ٔٗٔ ص ـ،ٜ٘ٚٔبَتكت: دار الطليعة، ، رسائل السيابماجد السامرائي )إعداد كتقدمي(، راجع:    (٘)
 .ٜ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٙ)
سامل . )نقال عن: ٙٙٙ، "كيف مل أحبك"، من شناشيل ابنة اجلليب، ٔ ، ـديواف بدر شاكر السياب؛ ٕٕٚ، ص مرجع سابقسامل ادلعوش،    (ٚ)

 .[مرجع سابقماجد السامرائي )إعداد كتقدمي(،  نقال عن:] ـ.ٜٗٙٔ\ٜ\ٚٔمن رسالة إىل أدكنيس بتاريخ (؛ ٕٕٚ، ص مرجع سابقادلعوش، 
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جهاع ًغخل، ًإٞل هجمه ٖلى و٢٘ الخغمان مً الِٗل ختی في السُا٫، ٞال ًغي هٟؿه بلى عماصا ًجهؼ الؿىضباص 
 . ًخي ؤ٦ثر ال جغي ؤمال في ؤن ٞخل٪ ٧اهذ عئٍت الؿُاب الىٟؿُت التي .(5)ٖلى الب٣ُت البا٢ُت مىه"

م مً ؤن الغئٍت الىٟؿُت هي التي ٚالبت في سئيت العياب العياظيت والاحخماغيت وملىمهما 5-5 : ٖلى الٚغ
ى مكٝغ ٖلى اإلاىث ًٖ  ال٣هُضة، بال ؤن الؿُاب لم ًمل٪ ؤن ًخجاَل ختی في خالخه الىٟؿُت اإلاجهاعة َو

ببِئخه و٢ىمه ووَىه حٗل٤ اللخم بالضم. ٞهى الخٗبحر ًٖ عئٍخه الؿُاؾُت والاظخماُٖت مما ًض٫ ٖلى حكبشه 
 ٌٗبر ًٖ عئٍخه الؿُاؾُت والاظخماُٖت ٖلى الىدى الخالي:

 ؤواٍ، ُمّض ًضً٪ ًبن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض
اٞغ والؿٗاع، دُم ٖالم الضم وألْا  بهما ٍو

 .(2)ًبجي ولى لهىحهت صهُاٍ
٧ان مدؿما باالؾدبضاص  غ له الظيٞغئٍخه الؿُاؾُت وبالخالي الاظخماُٖت هي جدُُم الىٓام اإلاٗان

غظ٘ الؿبب في طل٪ الخلم بلى الىي٘ والايُهاص ، وبٖاصة بىاء مجخم٘ ظضًض الظي ًسلى مً الٓلم. ٍو
ا م٘ الِؿاع اإلاخُٝغ في الٗغا١، ٩ٞان زىعٍا.  الؿُاسخي في الٗغا١ خُيئظ. ٩ٞان الؿُاب "اعجبِ اعجباَا ٢ٍى

ً م 5228-5222التي خضزذ بمىاؾبت مٗاَضة بىعحؿمىر ؾىت  هؼ٫ بلى الكىإع وعاء الٞخاث اإلاخٓاٍَغ
ٞدمل ٖلى ؤٖخا٢هم لحهخ٠ ٞخه٤ٟ له ؤلٝى ألا٠٦، وجضٖى له ؤلىٝ الخىاظغ وجباع٦ه ال٣لىب. وهاله ما 
ًىاله اإلاخٓاَغون في ْل خ٨م مل٩ي ًخ٣ٗب مٗاعيُه ٞإقي ال٣بٌ ٖلُه وؤوصٕ السجً ٞخٗظب وجإلم وطا١ 

اصة في بًظاثه وبٌٛاال في جى٨ُله"مغاعة الخبـ والايُهاص... . و٢ض نىع (5)وخىعب في عػ٢ه ٟٞهل مً ٖمله ٍػ
. لظا، ٖبر الكاٖغ (2)الكاٖغ في "مضًىت الؿىضباص" ما خضر في الٗغا١ مً الايُهاص زال٫ الخ٨م ال٣اؾمي

م  مً ؤهه ٧ان ًٖ عئٍخه الؿُاؾُت في "عخل الجهاع"؛ وهي بٖاصة حٗمحر بلضٍ بٗض بػاخت الايُهاص. ٞٗلى الٚغ
ىه.  مالػم الٟغاف بال ؤهه ًدمل بحن ظىبُه عئٍت ججضًضًت لبالصٍ ًخمىاَا ٧ل مىاًَ خ٣ُ٣ي الظي ًدب َو

 
 زاهيا: ألاداة الفىيت ودوسها في الخػبير غً الشئيت: 

ؤما ألاصاة الٟىُت ٞىٗالج في َظا اإلادىع صوعَا في الخٗبحر ًٖ عئي الكاٖغ في ال٣هُضة. ٞترجب ٖلى طل٪ ؤن 
٢ؿمىا َظا اإلادىع بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام. وهي: الغئٍت والدك٨ُل اللٛىي، والغئٍت والدك٨ُل ؤلا٣ًاعي، والغئٍت 
والدك٨ُل الهىعي وؤزحرا ال آزغا الغئٍت والدك٨ُل الضاللي؛ وطل٪ لىدبحن ؤن َل جم اؾخسضام َظٍ ألاصواث 

حن الك٨لي ٞدؿب ؤم ؤجها جخًاٞغ ٖلى ججلُت عئٍت الكا  ٖغ ٖلى ؾبُل الخىاٚم الجمالي.الٟىُت للتًز
م واهٟٗاالتهم. ٞاإلاٗاوي الشئيت والدؽىيل اللغىي  6-0 : بن ألالٟاّ هي ألاصاة ألاولُت لؤلصباء في الخٗبحر ًٖ مكاَٖغ

ت ؤو م٨خىبت.  "والكاٖغ ٚالبا  ا ؤلٟاْا ؾىاء ؤ٧اهذ ملْٟى ْؿَى
َ
م٨ىىهت في الهضوع ال ًم٨ً ٞهمها بال بطا جم ٦

اء ؤلٟاْه لئلخاَت باإلاٗاوي التي ًغظى ونىلها بلى مؿخمُٗه، ومً زم ٧اهذ ال٩لمت اللبىت ما ٌٗمض بلى اهخ٣
ت والهىع الٟىُت التي  ا مً ال٩لماث لخ٩ىن الترا٦ُب اللٍٛى ألاولى في بىاء الًٟ ال٣ىلي، والتي جخأل٠ م٘ ٚحَر

" ت التي جم ُٞىهب اَخمامىا َىا  .(1)حكُض البىاء الكٗغي الظي ًٟٙغ ُٞه اإلابضٕ ؤ٩ٞاٍع ٖلى اإلاٗاظم الكٍٗغ
اؾخسضامها في ال٣هُضة للخٗبحر ًٖ الغئي الىٟؿُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت؛ وطل٪ لجري مضي وعي الكاٖغ 
 بازخُاع لؤللٟاّ اإلاٗبرة ًٖ عئاٍ، ولجري بلى ؤي مضي ٧اهذ ألالٟاّ ميسجمت والغئي التي ٢ضمها في ال٣هُضة. 

                                                           

 .ٕٕٕ، ص مرجع سابقسامل ادلعوش،    (ٔ)
 .ٓٔ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٕ)
 .ٕٔ-ٔٔـ، ص ٜٙٙٔ، د.ط، بغداد: دار اجلمهورية، ٗٔسلسلة الكتب احلديثة  بدر شاكر السياب رائد الشعر احلرعبد اجلبار داكد البصرم،    (ٖ)
 ٛكلغاية  ٜٛ٘ٔ دتوز / يوليو ٗٔمن  العراؽككالة ُب رئيس الوزراء كالقائد العاـ للقوات ادلسلحة ككزير الدفاع يعٌت بو عبد الكرمي بن قاسم. ككاف    (ٗ)

  ـ.ٖٜٙٔمن فرباير سنة  ٜ. توُب ُب بعد احلكم ادللكي عراقيحيث أصبح أكؿ حاكم  ٖٜٙٔ/فرباير شباط
 .ٖٔ٘ـ، ص ٕٓٔٓاألردف: عامل الكتب احلديث، -، إربدالرؤل كاألدكات عند شعراء القرف الثاين اذلجرمصالح الدين أمحد دراكشة،    (٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2_/_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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ي للغئٍت الىٟؿُت التي هي ٣ٞضان ألامل في الخُاة والخب مٗا ٞىجض جدذ )ؤ( ٞإما ُٞما ًخٗل٤ باإلاعجم الكٗغ 

 َظا الباب اإلاجاالث الخالُت:    
ى ًىُىي ٖلى: عخل، الجهاع، اهُٟإث، طبالخه، جىهج، صون هاع، ٞلترخلي ]زُابا للمٗكى٢ت  * الغخُل َو

 55بٌٗ ٧لماجه ختی ؤحى "عخل الجهاع"  اإلاىخُغة[. َظا اإلادىع َى ؤ٦ثر اإلاداوع جغ٦حزا في ال٣هُضة، و٢ض ج٨غعث
ا؛ ألن ال٣هُضة بضؤث بـ "عخل  مغة في ال٣هُضة. و٢ض ؾاصث ْاَغة الغخُل في ال٣هُضة مً ؤولها بلى آزَغ
ا. و٢ض جىاؾبذ  الجهاع" واهتهذ بـ "عخل الجهاع" ًٞال ًٖ ج٨غاٍع ٞحها في مؿختهل ؤ٦ثر الض٣ٞاث الكٗىعٍت وآزَغ

ججغبت الكاٖغ م٘ اإلاغى الًٗا٫ الظي ؤقٍٗغ بإهه ال مىام له مً ٢بًت اإلاىث  ْاَغة الغخُل وؤلٟاْها م٘
غ الخاصر في طًَ اإلابضٕ واإلاخل٣ي مٗا  ا؛ وطل٪ لخ٣ٍغ خُض اؾخسضم نُٛت اإلااضخي في "عخل" في ٧ل مغة ط٦َغ
م مً ؤهه لم ًدضر بٗض خ٣ُ٣ت. ٦ما اؾخسضم هللا نُٛت اإلااضخي ٖىض ون٠  بإن الخضر ٢ض خضر ٖلى الٚغ

َمُغ۞﴾ ]الاوك٣ا١: ﴿لؿاٖت في ال٣غآن مشال: ا
َ
٤َّ ال٣

َ
ك

ْ
 َواو

ُ
ت َٖ ا َرَبِذ الؿَّ

َ
ت
ْ
[. ٞاؾخسضام نُٛت اإلااضخي في 5ا٢

 "عخل الجهاع" بهما ٣ًهض بها الكاٖغ ٖضم اخخما٫ ٖىصجه بلى الخُاة مما ًدىاؾب م٘ عئٍخه الىٟؿُت للخُاة. 
ا لٗىصة الؿىضبا\اإلاٗكى٢ت  * ً، مً وعاء٥، "لُلى" اإلامغيت واهخٓاَع ص. ٌكمل َظا اإلادىع: ظلؿذ، جيخٍٓغ

مٗهم٪ الِؿاع، ؾاٖض٥ الِؿاع، زهالث قٗغ٥، لم ًهجها ]الؿىضباص[، مً الضماع، قغبذ، ؤظاط اإلااء، 
ا، ٚاع، عؾاثل الخب ال٨شاع، مبخلت باإلااء، مىُمـ بها، ؤل٤ الىٖىص، َاثمت السىاَغ، في صواع،  قاب، ؤق٣َغ

ً ؤواٍ، آٍ، نمذ ألاناب٘،  ]مً خُض ما[ وظهذ َغفي، في عاختّي، ٌؿُل في ٢لبي، ًهب، بلى ال٣غاع، جيخٍٓغ
]زُابا للمٗكى٢ت[،٧اص الكاب، ًؼو٫، جىُٟئ الؼهاب٤، في السضوص، َاإلاا بهما ]٢بًخا الؿىضباص[خلمُذ، 

جغي، صٖجي، آزظ ٢بًدُ٪ ]زُابا للؿىضباص مً اإلاٗكى٢ت[، ٖلى مخاَت ٖؼلتي، ؾُٗىص ]؟[، متی حٗىص ]؟[،ؤ
غجحن، ٖلى  ، ]٢بًخا الؿىضباص ٖىض اإلاٗكى٢ت[ماء زلج، في اجهماع، ]٢بًخا الؿىضباص[ َػ ، ما ؾُٗٝغ ؾخٗٝغ

ٞهظا اإلادىع مً نلب الغئٍت الىٟؿُت للكاٖغ، ألهه لم ٣ًٟض ؤمله في الخُاة ٞدؿب، بل  ٚضًغ، جخٟخدان.
ع خى٫ زُبت ؤملها في ٖىصة الكاٖغ ٣ٞض ؤمله في خبه هدى "لُلى" ؤًًا. ٩ٞل ألالٟاّ في قإن "لُلى" جضو 

لى َظا الىدى جىاؾبذ ألالٟاّ م٘ عئٍخه الىٟؿُت جىاؾبا جاما.   وػوا٫ الكباب في اهخٓاٍع بال ظضوي. ٖو
ى ًدىي: لً ٌٗىص، ٖىصة، الؿٟاع، ؤؾغجه، آلهت البداع، ٢لٗت ؾىصاء، ظؼع مً الضم واإلاداع،  *الؿىضباص َو

م بالؿٟحن، ٖلى اهخٓاع، ال، ٚغ١ الؿٟحن، مً اإلادُِ بلى ال٣غاع، وعاء ؾاٖخه، ٞىاع، قاَئ للمىث، ًدل
حجؼجه، ناعزت الٗىان٠، في بؾاع، ]زهالث قٗغ اإلاٗكى٢ت[ لم ًهجها، مً الضماع،  ما ًُحر، بال 
ٞااص٥، ٞى١ ؾُذ اإلااء، ًس٤ٟ، في اهخٓاع. َظا َى اإلادىع في الخٗبحر ًٖ عئٍخه الىٟؿُت. ٞخىظض ُٞه ؤلٟاّ 

ى عمؼ للؿُاب–لت الؿىضباص جىم ٖلى خا اإلا٣هىعة اإلاجبىعة ٖلى ٖضم الخغ٦ت واليكاٍ بٟٗل اإلاغى  -َو
مما ًُٟض ب٣ٟضان  -وهي لُلى اإلامغيت -الًٗا٫. ٞلم ٌٗض ٌؿخُُ٘ ؤن ًدٟٔ ختی زهالث قٗغ اإلاٗكى٢ت

 ٢ىجه في مٗمٗان اإلاغى. 
ى –ومً الالٞذ للىٓغ ؤن ٢ض حٗاص٫ ٖضص نُٛت اإلااضخي لىن٠ الؿىضباص  في َظا اإلادىع ٖضص  -الؿُاب َو
ت  ت، خُض جم اؾخسضام ٧ل مً نُٛت اإلااضخي واإلاًاٖع ظا ٌكحر بلى خالت الكاٖغ  2نُٛت اإلاًاٖع مغاث. َو

الىٟؿُت اإلاخظبظبت ال٣ل٣ت بحن السٝى والغظاء. ٞمغة جمُل هٟؿه بلى الغظاء ومغة بلى السُبت. ٩ٞلما ما٫ بلى 
ت و٧لما ما٫ بلى زُبت ألامل والؿ٩ىن اؾخسضم نُٛت اإلااضخي؛ وطل٪ الغظاء واإلاؿخ٣بل ما٫ بلى نُٜ اإلاًاٖع

ت. بُض ؤن ٦ٟت السُبت في َظا اإلادىع جبضو مغجٟٗت باليؿبت للغظاء؛ بط بن  ألن نُٛت اإلااضخي ال جُٟض الخٍُى
٣ت ؤو بإزغي.  ض مٗجی اإلااضخي بٍُغ ٌ ٖىصجه جهاثُا مما ًٍا ت جٞغ م ٧ىجها نُٛت اإلاًاٖع نُٛت "لً ٌٗىص" ٚع

 لى َظا الىدى، جىا٣ٞذ ألالٟاّ في َظا اإلادىع م٘ عئٍخه الىٟؿُت جماما.ٖو
ى ًدخىي ٖلى: َحهاث، ٠٣ً الؼمان، جمغ، باللخىص، زُى الؼمان، بالدجاع. ٞهظٍ اإلاٟغصاث جسضم   * الؼمان َو

ض الب٣اء ٖلى وظه  في الخٗبحر ًٖ الخٗاعى الجاعي بحن الىظىص والؼمان مً خُض بن هٟـ الكاٖغ جٍغ
 ٗمىعة ل٨ً الؼمان ًسالٟها، ٞهى ال ًيخٓغ ؤخضا، بل ًمطخي ٢ضما ٖلى وجحرجه الُبُُٗت. اإلا
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ىص، ٚاباث   * الُبُٗت وهي حكخمل ٖلى: البدغ، مدؿ٘، زاو، ال ٚىاء، ؾىي الهضًغ، ًهغر، الٗىان٠، الٖغ
، مً ؤلىاجهً، جى ً، ؤمُاًَ، السٝى ُٟئ الؼهاب٤، في مً السخب، الش٣ُلت، ؤعمضة الجهاع، اإلاىث، مً ؤزماَع

م الىظىص، ما ًبحن، ، ]قغإ[ عهدخه، الٗانٟاث. ٞالٗال٢ت بحن الُبُٗت الهال٨ت 
َ
ل
ُ
السضوص، بغو١ الُٛب، ْ

الؿالبت اإلاضمغة وبحن الغئٍت الىٟؿُت الباجؿت "هي ٢اثمت ٖلى الؿببُت؛ ٞمٗاهاة الكاٖغ الضازلُت هي التي 
٨ظا، جالءمذ ألالٟاّ م٘ عئٍت (5)لباٖض ٖلى الدكائم"ظٗلخه ال ًغي في الُبُٗت بال ٖاإلاها ألاؾىص ا . َو

 الكاٖغ الىٟؿُت جىاؾبا جاما.
 )ب( وؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاعجم الكٗغي لغئٍت الكاٖغ الاظخماُٖت والؿُاؾُت ُٞدخىي ٖلى ألالٟاّ الخالُت: 

ٟاع، الؿ ٗاع، ًبن، لى َىحهت، ؤواٍ، مض، ًضً٪، ًبن، ال٣لب، ٖاإلاه الجضًض، بهما، ًدُم، ٖالم الضم، ألْا
صهُاٍ. ومً الالٞذ للىٓغ ؤن الكاٖغ لم ٌؿخسضم َىا ؤًت نُٛت مً اإلااضخي، بل اؾخٗمل زالزت نُٜ مً 
ظا ًخىا٤ٞ جماما م٘ عئٍخه الاظخماُٖت التي هي حٗمحر اإلاجخم٘ الجضًض  ت مما ًُٟض مٗجی الاؾخ٣با٫، َو اإلاًاٖع

ض ؤن ٌٗمغ  ٖاإلاا ظضًضا مٛاًغا للٗالم الغاًَ، والخٗبحر ًٖ جد٤ُ٣ جل٪  السالي مً الٓلم وال٣هغ. ٞالكاٖغ ًٍغ
ت. مً زم لم ًإث بال بهُٛت الاؾخ٣با٫. وطل٪ ٖلى الىدى الخالي:  الغئٍت ال ًخد٤٣ بال بىاؾُت نُٜ اإلاًاٖع

 ؤواٍ، مض ًضً٪ ببن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض
اٞغ والؿٗاع،  دُم ٖالم الضم وألْا  بهما ٍو

  .(2)ًبن ولى لهىحهت صهُاٍ

)ط( ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاؿخىي التر٦ُبي ُٞخمشل في ال٣هُضة ألاؾلىب السبري وؤلاوكاجي ظمُٗا. ل٨ً ألاؾلىب 
خه بك٩ل ٚالب، بط وعص ألاؾلىب السبري خىالي  ّٟ مغة في خحن ؤن ألاؾلىب ؤلاوكاجي  12السبري ٢ض عجخذ ٦

ٖغ مً اإلاغى السبِض الظي حك٩لذ مً مغة. والؿبب في طل٪ ًغظ٘ بلى الخٗبحر ًٖ َى٫ مٗاهاة الكا 51وعص 
ت ما  ُه ًٖ مٗاهاجه، ٞإزظ مً ألاؾالُب السبًر ا مً التٞر زالله عئٍخه الىٟؿُت،  و٦إن الكاٖغ ؤعاص بظل٪ هٖى
٣ا للخالت الكٗىعٍت والىٟؿُت  اؾُإ للخٗبحر ًٖ جل٪ السلجاث اإلا٨بىجت. ؤما ألاؾلىب ؤلاوكاجي ٣ٞض وعص ٞو

: وعصث ظملت "ٞلترخلي" زُابا للمدبىبت بٞاصة بلى الالخماؽ والخىؾل، و٢ض وخؿب اإلاًمىن واإلا٣ام. مشال
ؤجذ َظٍ الجملت في جهاًت م٣ُٗحن مما ًُٟض بإن اهٟٗا٫ الكاٖغ ونل بلى مضاٍ. وباإلاشل وعصث ظملخان "ًا 

لىٓغ ؤن ومً الالٞذ ل .(5)ؾيباص!" "ؤما حٗىص؟" الخان جُٟضان بُى٫ الاهخٓاع وألامل في الٗىصة في آن مٗا
مغة مما ًُٟض بإن ال٣هُضة ملُئت  28مغة في خحن ؤن اإلاغ٦ب الٟٗلي وعص  21اإلاغ٦ب الاؾمي في ال٣هُضة وعص 

بالخٟاٖل الضًىامي الخضسي والؼمجي؛ بط بن اإلاغ٦ب الٟٗلي ؤو الجملت الٟٗلُت ًُٟض الخضر والؼمً، و"الخٛحراث 
٨ظا في ٧ل الىو هجض ؤن اإلاغ٦ب الٟٗلي ٌٗبر ًٖ الخضزُت والؼمىُت اإلاخخابٗت في الىو جاصي بلى صًىا مُخه... َو

الخضر الضًىامي والؼمً اإلاخخاب٘ في خحن ؤن اإلاغ٦ب الاؾمي ا٢ترن بلى خض ٦بحر باإلاؿمُاث صون اعجباَها بدضر 
ؤو ػمً، ومً زم اؾخمض خغ٦ُت مٗاهُه مً زال٫ ا٢تراهه باإلاغ٦ب الٟٗلي. ولٗل ٢لت اإلاغ٦ب الاؾمي في الىو 

 .(2)صة اإلاغ٦ب الٟٗلي َى ما ؤصي بالىو بلى خغ٦ُت ؤخضازه وؤبٗاصٍ وصاللخه ومٗاهُه،"وػٍا
٦ظل٪، ًلٗب الغ٦ً الخ٨مُلي في َظٍ ال٣هُضة صوعا ال ٣ًل ؤَمُت مً الغ٦ىحن ألاؾاؾُحن الاؾمي والٟٗلي في 

في طل٪ "َى٫ حك٨ُل اإلاٗجی ال٨لي لل٣هُضة؛ وطل٪ اؾتهضاٞا لخٟجحر َا٢اث اإلاٗجی. و٢ض ٩ًىن الؿبب 

                                                           

-https://ar، متاح على من شعر جتديد الرؤياظلوذج حتليلي ـ(، ٕٗٔٓسعيد بكور )   (ٔ)

ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823 ، ـ.ٕ٘ٔٓ\ٕٔ\ٕ٘تاريخ الدخوؿ 
 .ٓٔ ص ،منزؿ األقنافالسياب،   (ٕ)
 .مرجع سابق، بكور   (ٖ)
، جده: النادم األديب الثقاُب ّتده، ٗ، طالنظرية النقدية من الصوت إىل النص ضلو نسق منهجي لدراسة النص الشعرممراد عبد الرمحن مربكؾ،    (ٗ)

 .ٕٕٚ-ٕٔٚ، صٔـ، ج ٕٕٔٓ

https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
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ت" . ٞبالخالي ًىظض في هو (5)الض٣ٞت الكٗىعٍت وبَالت اللخٓت الخإملُت في عؾم مالمذ الهىعة الكٍٗغ
اث واإلاجغوعاث وؤصواث الىنل وال٠ُٗ والٟهل.      ال٣هُضة الهٟاث واإلاُٗٞى

وقٗغ الخُٟٗلت ٖلى : ؤما ؤلا٣ًإ ٞهى ٖىهغ مً ٖىانغ الكٗغ الٗمىصي الخ٣لُضي الشئيت والدؽىيل ؤلاًلاعي 6-6
م٨ً  غاى في الكٗغ. ٍو خض ؾىاء. ومً اإلاٟغوى ؤن ٩ًىن ؤلا٣ًإ ميسجما م٘ عئٍت الكاٖغ واإلاًامحن وألٚا

ما٫  ؤن ًى٣ؿم ؤلا٣ًإ الكٗغي بلى ٢ؿمحن: الساعجي والضازلي. ؤما ٖلى مؿخىي ؤلا٣ًإ الساعجي ٣ٞض
ً الؿُاب  ت ٍت اإلاخٟاوجتهٓام ألاؾُغ الكٗغ  الخ٣لُضي بلىًٖ هٓام الكٍُغ ؛ وطل٪ ألن هٓام ألاؾُغ الكٍٗغ

ٗىعي اإلاخٟاوجت جسً٘
ّ

٣ٞت الكٗىعٍت واليؿ٤ ال٨ٟغي والك ا للضَّ . لظا، بجی الؿُاب ٢هُضجه في َىلها و٢هَغ
ٖلى الىٓام الكٗغي الخضًض لخ٩ىن ال٣هُضة مخىاٚمت م٘ ص٣ٞاجه الكٗىعٍت ووؿ٣ه ال٨ٟغي وعئاٍ الىٟؿُت 

  اٍ.جُٟٗلت ال٩امل"مخٟاٖلً" التي مىدخه مدؿٗا ومؿاخت للخٗبحر ًٖ عئ  لل٣هُضة والؿُاؾُت. ولظل٪، ازخاع 

)جتراوح بحن  (، متراوخت00)َاْع: _ ظاءث مً الىاخُت الهىجُت الضازلُت مىخضة٣ض ل٣اُٞت ٞباليؿبت لؤما 
الاه٣باى الظي الغاء والّضا٫(، ُٞما الغوي جىٕى بحن الغاء والضا٫ الؿا٦ىحن الٗا٦ؿحن للمٗاهاة الضازلُت و

٠ الكاٖغ الخىاػي في ٢ىله .ًمى٘ الكاٖغ مً الاهُال١ والخٗبحر الُل٤ُ الخغ  :وباليؿبت لئل٣ًإ الّضازلي ْو

ًّ  \مً \اإلاىث  ؤزماَع

ًّ  \مً  \اإلاىُث   ؤمُاَع

ًّ  \مً \السٝى  ؤلىاجه

ى جىاٍػ هدىّي، ٖمىصّي، نغفّي، ٖغوضخّي، جاّم ؤه٣ظ ال٣هُضة مً ظى الغجابت والخؼن، وصبَّ في ؤونالها  َو
 
َ
 وخغ٦ُت بضٌٗت

 
؛ ؾىاء مىه ج٨غاع الهىامذؤما ُٞما ًخٗل٤ با. خماؾت ا ًدؿم بالخىٕى ُّ  لخ٨غاع، ٣ٞض ظاء ٚى

)الغاء، الالم، الّضا٫( ؤو الهىاثذ)الؿ٩ىن، واو اإلاض، ؤل٠ اإلاّض( وهي ؤنىاث ح٨ٗـ خالت الكاٖغ الىٟؿُت، 
وهي طاُث صاللت في َظا اإلا٣ام، خُض جُٟض ال٣ُحن الّخام بضهّى  "صٞلترخلي َى لً ٌٗى "خ٨غاع الالػمت ب ٦ما ؤحى

 ( ٖلى الىدى الخالي:Anaphore) (2)ؤحى بخ٨غاع اؾتهاللي ؤظله. َظا بلى ؤهه

ً...  مً اإلاىث  ؤزماَع
ً.. مً اإلاىث  ؤمُاَع

٣ضان لؤلمل في ٖمً زالله ٞهى ٌٗبر   ا الىدى، ٖلى َظو  الٗىصة بلى الخُاة.ما ٌٗخمل بضازله مً زٝى ٞو
ت الّىٛم  .(5)ؤُٖى الخ٨غاع ومٗه الخىاػي لل٣هُضة جىّىٖا ب٣ًاُٖا ٢اثما ٖلى حٗضص ألانىاث وخٍُى

غ له ٢ُمت ٖالُت في الٗمل ألاصبي. "ٞهى الظي ًبٗض الخُاة ُٞه، الشئيت والدؽىيل الفىسي 6-3 : بن الخهٍى
غ؛ أل  ٨ؿبه ؾماث الخإزحر. وال ٌؿخٛجي الٗمل ألاصبي ًٖ الخهٍى ٗم٤ نىعجه ٍو ىضخه َو هه ًجؿم اإلاٗجی، ٍو

. و٢ض ٖض بٌٗ الى٣اص الهىعة (2)في الظًَ، ٞاإلاٗاوي جهىع وجهاٙ ٦ما ًهاٙ مً الظَب زاجم ؤو ؾىاع"
ت  C. Day Lewisالٟىُت م٩ىها ؤؾاؾُا في بىاء ال٣هُضة، خُض ًغي  ؤن "ال٣هُضة ما هي بال نىعة قٍٗغ

ت" ت مً الهىع الكٍٗغ غ الكٗغ ومد٪ م٣ضعة الكاٖغ"، ٦(1)مغ٦بت مً مجمٖى . ٞهي (5)ما ًغي آزغ ؤجها "ظَى

                                                           

 .ٖٕٚ، ص مرجع سابق   (ٔ)
 [ٔٔـ(: ٜٜٜٔ، )فكر كنقد رللة ثقافيةكنوين، التوازم كلغة الشعر، . ]بدايةكىو ما قد يعرؼ بتجنيس صدكر األبيات الناتج عن دتاثل صيغ ال   (ٕ)
 .مرجع سابقبكور،    (ٖ)
ادلدينة ادلنورة: اجلامعة ، ىػ ( مجع ما مل غلمع كدراسة نقدية ٚٗٗحىت  ٖٖٗشعر الدعوة اإلسالمية ُب العصر العباسي الثالث )من سفَت القثامي،    (ٗ)

 .ٕٗ٘ـ، ص ٕٗٓٓ، القاىرة: ٘، ط دالئل اإلعجاز؛ اجلرجاين، ٖٔٙ ص ـ،ٕٛٓٓورة عمادة البحث العلمي، اإلسالمية بادلدينة ادلن
 ٜٕ ص ـ،ٜٙٛٔدار الشؤكف الثقافية العامة، -بغداد: كزارة الثقافة كاإلعالـ ،النقد التطبيقي التحليليعنداف خالد عبد اهلل،    (٘)
 .ٕٛ، د.ط.، القاىرة: دار ادلعارؼ، د.ت. ، ص رمالصورة كالبناء الشعمحد حسن عبد اهلل،    (ٙ)
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"جمشل ع٦ىا ؤنُال في البىاء الكٗغي طل٪ ألجها جد٤٣ له الخماؾ٪ والاوسجام، ٞمً زاللها ًجم٘ الكاٖغ بحن 
ال٠ بحن ال٩لماث التي جبضو مخىاٞغة ٞخٛضو في وؿ٤ ال٣هُضة ميسجمت  ٣غب البُٗض، ٍو اإلاخىا٢ًاث ٍو

ظا ً مىدها ٢ضعة َاثلت ٖلى الالخدام بحن ال٨ٟغ والكٗىع...لهظا ال ًم٨ً لكإ ججاوػَا إلاا لها مً مخألٟت، َو
ت لل٣هُضة التي حٗبر ًٖ عئٍخه (5)صوع ُٖٓم في بىاء عئٍخه وحك٨ُلها" . ٞكاٖغها بٕغ في ازخُاع الهىعة اإلاغ٦ٍؼ

ت خغ٦ُت جخمشل في ٢ىله "عخل الجهاع" )جهىع+بهغ+ خغ٦ت( التي وعصث في الىٟؿُت. وهي نىعة بهٍغ
٤ الؿُاب لدك٨ُل عئٍخه الىٟؿُت مً زال٫  55ال٣هُضة 

ّ
ت لل٣هُضة. و٢ض ُوٞ مغة حك٩ل الهىعة الاعج٩اٍػ

َظٍ الهىعة الٟىُت. ٞةهه ٌكٗغ بمٗمٗان اإلاغى الظي ال ًغي ُٞه ؤمال في الكٟاء وبالخالي الٗىصة للخُاة، ٞال 
ت واليكاٍ والخغ٦ت -ي ؤن جهاٍعشخيء ًدٟٓه مً جل٪ الجهاًت الخخمُت، ٨ٞإهه ًغ  ى عمؼ للكباب والخٍُى َو

ت والخجضص ت م٘ خالخه الىٟؿُت  -واإلاٗٞغ ٢ض طَب، وطَب مٗه ألامل ٧له. ٞخىاؾبذ الهىعة اإلاغ٦ٍؼ
ت  والكٗىعٍت و،٦ظل٪، م٘ عئٍخه الىٟؿُت جماما. ؤما عئٍخه الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٞهىعَما في نىعة بهٍغ

 خالي:إلاؿُت. وهي ٖلى الىدى ال
 مض ًضً٪ ًبن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض

اٞغ والؿٗاع  بهما ًدُم ٖالم الضم وألْا
 (2)ًبجي ولى لهىحهت صهُاٍ

ٞخدك٩ل َظٍ الهىعة الجؼثُت مً )جظ٦غ+بهغ+إلاـ+جهىع( مما ظٗلها مخىاؾبت م٘ عئٍخه الاظخماُٖت 
الخسُُِ والغئٍت )بهغ( ٞدؿب، والؿُاؾُت؛ بط بن بٖاصة حٗمحر اإلاجخم٘ وبػالت الٓلم وال٣هغ ال جدخاط بلى 

ؤما مهاصع  بل جدخاط بلى الخُب٤ُ )إلاـ(، و٧ل مً الخسُُِ والخُب٤ُ مخىاظض في الهىعة ٖلى الؿىاء.
 الهىعة الٟىُت ٣ٞض اؾخمض الؿُاب مً الُبُٗت والترار الٗالمي. ؤما الُبُٗت ٞخخمشل ُٞلي مشل لها:

ىص  ألا٤ٞ ٚاباث مً السخب الش٣ُلت و الٖغ

ًّ و بٌٗ ؤعمضة الجهاعاإلاىث م  ً ؤزماَع

ًّ وبٌٗ ؤعمضة الجهاع  اإلاىث مً ؤمُاَع

ًّ وبٌٗ ؤعمضة الجهاع  (5)السٝى مً ؤلىاجه
ومً الالٞذ للىٓغ ؤن نىعة َظٍ الُبُٗت اإلاسُٟت بهما هي هخجت ًٖ زٝى الكاٖغ مً اإلاىث وصهى ؤظله 

٣ضان ؤمله في الكٟاء. ٞدالت الكاٖغ الىٟؿُت هي التي او٨ٗؿذ ٖ لى الُبُٗت. ٞالٗال٢ت بحن الخالت ٞو
ُت.

ّ
 الىٟؿُت والهىعة ٢اثمت ٖلى الٗل

ؤؾُىعة "ؤوصٌؿُىؽ" –ؤما مهضع الترار الٗالمي ٣ٞض بٕغ الؿُاب في َظا اإلاجا٫ ختی اؾخمض مً ألاؾُىعة
وؤيٟى ٖلى َخحن ألاؾُىعجحن بلىن طاحي ختی ظٗل -ؤو"ٖىلِـ" وؤؾُىعة "الؿىضباص" ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

ى في ٖغى البدغ مجهما ؤ ىه َو ٣ت بلى َو ؾُىعجحن طاجِخحن. ؤما "ؤوصٌؿُىؽ" بُل "ألاوصٌؿت" ٣ٞض يل ٍَغ
إلاضة ٖكغة ؾىىاث، و٧اهذ ػوظخه "بُيُلىبي" َىا٫ َظٍ الٟترة باهخٓاٍع ختی ٖاص "ؤوصٌؿؿُىؽ". و٧اهذ ؾغ 

الكاٖغ مً ٖظاب نالخُت َظٍ الهىعة للخٗبحر ًٖ خالت الكاٖغ الىٟؿُت "َى ما ًغبِ بحن ؤوصٌؿُىؽ و 
٠ الكاٖغ (2)الٛغبت اإلاكتر٦ت: ألاو٫ ٞى١ ْهغ ؾُٟيخه والشاوي في صازل مؿدكٟى... بحروث"

ّ
. ٦ظل٪، ْو

ى الٛغبت والخغمان. ل٨ً بغاٖت الكاٖغ ْهغث في ظٗل  ؤؾُىعة "الؿىضباص" في الخٗبحر ًٖ هٟـ الكٗىع َو
ُل مً َى٫ اإلاٛامغاث وال٨ٟاح، ل٨ً ؤؾُىعة ألاؾُىعجحن ؤؾُىعة طاجُت؛ ٞةن في ٧لتي ألاؾُىعجحن ٖاص الب

ُه ج٨مً م٣ضعة الكاٖغ وهجاخه؛ ألن "هجاح الغمؼ  الؿُاب ال ٌٗىص ٞحها البُل، بل ٚغ١ ؾُٟىه بلى ال٣غاع. ٞو

                                                           

 .ٔٙٗ، ص مرجع سابقدراكشة،    (ٔ)
 ٓٔ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٕ)
 .ٙ ص ،مرجع سابق   (ٖ)
 .ٜٜٕـ، ص ٜٛٚٔ، القاىرة: دار ادلعارؼ، ٕ، طالرمز كالرمزية ُب الشعر ادلعاصرزلمد فتوح أمحد،    (ٗ)



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  56

___________________________ 

52 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ألاؾُىعي ًغظ٘ في ألاؾاؽ بلى م٣ضعة الكاٖغ ٖلى اؾدُٗابه والا٢خىإ به ختی ًهبذ بًٗا مً مكاٍٖغ 
بالظ٦غ ما ٢اله قُش الى٣اص في ألاصب الٗغبي الخضًض في َظا الكإن، خُض ٣ًى٫:  . ولٗل ًجضع َىا(5)وؤزلُخه"

"وبهىا لً وؿخُُ٘ ؤن هسل٤ مً ؤؾُىعة مٗغوٞت ٢ُما ٞىُت ظضًضة ما لم هخمشلها ختی جهبذ ظؼءا مً 
، ول٨ً ٖلى ىب ؤن ًجاٝػ ب٣ُشاعجه في ٖالم الغمىػ ٖلى مك٣خه وزٍُغ ؤن  ؤنالخىا...وباؾخُاٖت الكاٖغ اإلاَى

ت مً اؾخىائها الباعص" ٘ الهىعة الكٍٗغ . و٢ض ال ًىظض َىا٥ مً ٌك٪ في (2)ًلىن ؤلاخؿاؽ ال٨ٟغة، وؤن جٞغ
ت مً زال٫ ألاؾُىعة الظاجُت التي ظٗلذ ٢هُضجه  ٘ اإلاؿخىي للهىعة الكٍٗغ ؤن الؿُاب ٢ض هجر في ٞع

ت في الكٗغ الٗغبي ال  خضًض.ؤهمىطظا ٞا٢ٗا للخىاٚم بحن الغئٍت والهىعة الكٍٗغ
ُٞتراءي لىا ؤن ٢هُضة "عخل الجهاع" هي همىطط مشالي للمضلى٫  (5)ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاضلى٫ الؿُاقي للهىعة

الخغ٧ي )الخغ( للهىعة؛ بط بن مضلىلها "ال ٠٣ً ٖىض مٗجی واخض، ول٨ىه ًخجاوػٍ بلى مٗان ٖضًضة. وبالخالي ال 
ا. ألن الهىعة ٣ًُض اإلاضلى٫ بجؼثُت مُٗىت في ال٣هُضة ل٨ىه ًيؿاب خغ  ا َل٣ُا مً ؤو٫ ال٣هُضة بلى آزَغ

في َظٍ الخالت ججاوػث ظؼثُاث ال٣هُضة بلى ٧لُاتها، وؤنبدذ الهىعة ال٩لُت جخًاٞغ مكاَضَا ولىخاتها 
ا" ت (2)جًاٞغا بىاثُا مخماؾ٩ا مً ؤو٫ ال٣هُضة بلى آزَغ . ٦ظل٪ احؿمذ ال٣هُضة باإلاٗاوي ؤلاًداثُت الغمٍؼ

 الث والخٟاٖالث الكٗىعٍت الضازلُت باإلياٞت بلى الهىعة اإلاضوعة.وحٗضص اإلاٗاوي والضال
ت الشئيت والدؽىيل الذاللي 6-4 ا َبُٗت عمٍؼ : بن َبُٗت ٢هُضة "عخل الجهاع" الضاللُت مً ؤولها بلى آزَغ

ؤؾُىعٍت. ٞمً زال٫ ٧ل الض٣ٞاث الكٗىعٍت واإلاكاَض جىحي ال٣هُضة بالضاللت الىٟؿُت. بال ؤن َىا٥ 
ى مكهض خُض ًه٠ الكاٖغ عجؼ الؿيباص ًٖ خٟٔ زهالث مكهضا  ت. َو واخضا ًسغط مً خ٨م الغمٍؼ

 قٗغ مدبىبخه وعؾاثلها الىصًت. ًيكض الكاٖغ:
 زهالث قٗغ٥ لم ًهجها ؾيباص مً الضماع

اع ا ٚو  قغبذ ؤظاط اإلااء ختی قاب ؤق٣َغ
 وعؾاثل الخب ال٨شاع

 (1)مبخلت باإلااء مىُمـ بها ؤل٤ الىٖىص
ت ًغظ٘ بلى جٟجحر ٖاَٟخه اإلاخضاٞٗت ٖىضما عؤي ؤن  ولٗل الؿبب في ب٢دام الخضر الىا٢عي في ال٣هُضة الغمٍؼ

ا وعؾاثلها بلى البدغ مً زال٫ الىاٞظة ٞلم ًخمال٪ الكاٖغ  .(5)ػوظها "ب٢با٫" ٢ض عمذ بسهالث لُلى قَٗغ
 ي الهىعة ال٩لُت لل٣هُضة.الغمؼي هٟؿه ًٖ ؤن ًظ٦ٍغ في ال٣هُضة. بال ؤن َظا اإلاكهض لم ًؼص بال ظماال ف

ٞإما الغمؼ ألاؾُىعي اإلاخمشل في "الؿىضباص" و"ٖىلِـ" ٣ٞض جىاؾب م٘ خالت الكاٖغ الىٟؿُت في الٛغبت 
ى في بحروث بةخضي مؿدكُٟاتها، ٞالؿىضباص في ال٣هُضة َى الؿُاب هٟؿه. ل٨ً َظا الؿىضباص  والخغمان َو

؛ بط بن اإلاغى ٢ض ؤخاٍ به مً ٧ل خىله وقٗغ بضهى اإلاىث ال ٌٗىص في جهاًت اإلاُاٝ ٦ما ٖاص في ألاؾُىعة
وخخمُخه. ومً َظٍ الجهت جىاؾبذ ألاؾُىعة م٘ عئٍخه الىٟؿُت اإلاجهؼمت التي ال جغي ؤمال في الخُاة وال في 

ٞهي عمؼ إلادبىبت  -بُيُلىبي" في ألاوصٌؿت لهىمحروؽوهي "–الخب. ؤما مدبىبت "الؿىضباص" ؤو "ٖىلِـ" 
ضم الاهخٓاع له الؿُاب التي  ب٣ىله "ٞلترخلي" ًدىاؾب م٘ جضعى "لُلى". ٞالخماؽ الكاٖغ مجها لالعجدا٫ ٖو

. ٣ًى٫ الكاٖغ:عئٍخه  ؛ بط ما ب٣ي له مً الغظاء وألامل في شخيء بكٟاثه مً مغيه، ُٞجب ؤال جيخٍٓغ

                                                           

 .ٖٔٓ، مرجع سابق   (ٔ)
 .ٜٔ-ٛٔـ، ص ٜٗٗٔ،القاىرة: مطبعة جلنة التأليف كالًتمجة كالنشر،  ُب ادليزاف اجلديدمد مندكر، زل   (ٕ)
تعدد معانيو يعٌت بادلدلوؿ السياقي للصورة ادلعاين اليت تدؿ عليها السياقات الصورية من حيث ظلطية ادلعٌت كسكونيتو كمباشرتو أك من حيث حركيتو ك    (ٖ)

 (ٗٓٔ، ص مرجع سابق قسمُت: أحدعلا: مدلوؿ ظلطي مقيد، كثانيهما: مدلوؿ حركي حر. )مربكؾ، كأبعاده. كًب تقسيمو إىل
 .ٙٓٔ، ص مرجع سابقمربكؾ،    (ٗ)
 .ٜ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (٘)
 .ٔٔٔ ص مرجع سابق،توفيق،    (ٙ)
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 ؤو ما ٖلمذ بإهه ؤؾغجه آلهت البداع
 في ٢لٗت ؾىصاء في ظؼع مً الضم واإلاداع

 ،َى لً ٌٗىص
 عخل الجهاع

 (5)ٞلترخلي، َى لً ٌٗىص
 ؤما ُٞما ًخهل بالضاللت الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٞخخمشل في اإلاكهض الخالي:

 ؤواٍ، ُمّض ًضً٪ ًبن ال٣لب ٖاإلاه الجضًض
اٞغ والؿٗاع، دُم ٖالم الضم وألْا  بهما ٍو

 (2)ًبجي ولى لهىحهت صهُاٍ
اٞغ عمؼ للٓلم والايُهاص في اإلاجخم٘ ال ٗغاقي و٢خئظ ٦ما بِىا ؾاب٣ا. ومً الالٞذ للىٓغ ؤن الضاللت ٞالضم وألْا

مً زال٫ –الاظخماُٖت والؿُاؾُت ٢ض حكبصذ بالضاللت الىٟؿُت. ٣ٞىله: "ولى لهىُت" ٌكٗغ بإن هٟـ الكاٖغ 
ض -خلم اإلادبىبت بت ملخت في بىاء طل٪ الٗالم ختی ولى ٧اهذ مضجه و٢خا ٢هحرا، و٦إن هٟـ الكاٖغ جٍغ في ٚع

ُه  مً زالله ختی ولى ٧ان طل٪ لى٢ذ ٢لُل. بطن، ٞهظٍ الضاللت الاظخماُٖت والؿُاؾُت مغجبُت بغئٍخه التٞر
 وهي بٖاصة بىاء اإلاجخم٘ الظي ؾ٩ُىن بُٗضا مً الٓلم والايُهاص، والظي ؾ٩ُىن م٣ٗل الٗض٫ وألامً.

 
 ٞبٗض َظٍ الجىلت ال٣هحرة وؿخيخج ما ًإحي:: هخائج البدث

  "جمشل عئٍت الكاٖغ الىٟؿُت والاظخماُٖت والؿُاؾُت وؤن الىٟؿُت ٚالبت ٞحها.ؤن ٢هُضة "عخل الجهاع 

  ؤن ألالٟاّ في ال٣هُضة جدىاؾب م٘ الغئي جماما، وؤن ال٣هُضة جدخىي ٖلى ألاؾلىب السبري وؤلاوكاجي
 ظمُٗا، وؤن ألاؾلىب السبري ٚالب ٖلى ألاؾلىب ؤلاوكاجي؛ وطل٪ للخٗبحر ًٖ مٗاهاة الكاٖغ الىٟؿُت.

 ب الاؾمي مما ؤ٦ثر ٞحها مً الخٟاٖل الخضسي والؼمجي.ؤ
ّ
ب الٟٗلي في ال٣هُضة ٚالب ٖلى اإلاغ٦

ّ
 ن اإلاغ٦

  جىٕى بحن الغاء في ال٣هُضة الغوي ؤن ال٣هُضة ٢هُضة جُٟٗلت مبيُت ٖلى جُٟٗلت "مخٟاٖلً"، وؤن خٝغ
 .مً الاهُال١ والخٗبحر الخغ حن للمٗاهاة الضازلُت والاه٣باى الظي ًمى٘ الكاٖغ خحن الٗا٦ؿخوالضا٫ الؿا٦ى

  ت في ال٣هُضة ْاَغة الغخُل اإلاخمشلت في ٖباعة "عخل الجهاع"، وهي جدىاؾب م٘ عئٍت الكاٖغ ؤن الهىعة اإلاغ٦ٍؼ
ت  ت ٚالبت ٖلى ؤهماٍ الهىعة ألازغي، ٦ما ؤن الكاٖغ اؾخمض الهىعة الكٍٗغ الىٟؿُت، وؤن الهىعة البهٍغ

 ي )ألاؾُىعة(.مً الُبُٗت والترار اإلادلي والٗالم

  ت ؤؾُىعٍت وؤن الؿىضباص ؤو ٖىلِـ في ال٣هُضة ًغمؼ للؿُاب، وؤن مدبىبت ؤن ال٣هُضة ٢هُضة عمٍؼ
ى في بحروث لٗالط مغيه.  الؿىضباص جغمؼ لـ "لُلى" اإلامغيت التي و٢٘ الكاٖغ في خبها َو

  ظخماُٖت والؿُاؾُت.ؤن ال٣هُضة جض٫ صالالث هٟؿُت واظخماُٖت وؾُاؾُت جىاٚما م٘ الغئٍت الىٟؿُت والا 

 
 كائمت اإلافادس واإلاشاحؼ

ت في الكٗغ اإلاٗانغ، 5222ٍؤخمض، مدمض ٞخىح، )  .5 .2م(، الغمؼ والغمٍؼ  ، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

ش الضزى٫  ،مىظع، ؤؾامت .2  .َـ5252\5\21)ص.ث.(، الغئٍت والغؾالت، جاٍع

  http://www.monzerosama.com/?page_id=752 مً مى٢٘  .5

                                                           

 ٙ، ص مرجع سابق   (ٔ)
 .ٓٔ، ص منزؿ األقنافالسياب،    (ٕ)

http://www.monzerosama.com/?page_id=752#ixzz3qnvcVCh1
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، 52م(، بضع قا٦غ الؿُاب عاثض الكٗغ الخغ ؾلؿلت ال٨خب الخضًشت 5255البهغي، ٖبض الجباع صاوص، ) .2

 ص.ٍ، بٛضاص: صاع الجمهىعٍت.

ش الضزى٫ م(، همىطط جدلُلي مً قٗغ ججضًض الغئٍا، 2052ب٩ىع، ؾُٗض، ) .1 ، مً مى٢٘ م2051\52\21جاٍع

https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/10156510584518 

٤ُ، خؿً .5 ت م(، 5222، )جٞى ٨ٍغ  .بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت، بضع قا٦غ الؿُاب: صعاؾت ٞىُت ٞو

، ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ بً مدبىب، )ص.ث.(، البُان والخبُحن، جد٤ُ٣ وقغح: ٖبض الؿالم الجاخٔ .2

 َاعون، ص. ٍ، بحروث: صاع الجُل.

 ، ال٣اَغة: م٨خبت الساهجي.1م(،  صالثل ؤلاعجاػ، ٍ 2002الجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ، ) .8

ألاعصن: -شاوي الهجغي )بعبضم(، الغئي وألاصواث ٖىض قٗغاء ال٣غن ال2050صعاوقت، نالح الضًً ؤخمض، ) .2

 ٖالم ال٨خب الخضًض.

 .بحروث: صاع الُلُٗت، عؾاثل الؿُاب ،(م5221) ،ماظض، لؿامغاجيا .50

٠، مهُٟى .55  .ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع، 2ألاؾـ الىٟؿُت لئلبضإ الٟجي في الكٗغ زانت، ٍ )ص.ث.(،  ،ؾٍى

 .مالًحنبحروث: صاع الٗلم لل، مجز٫ ألا٢ىانم(، 5252) ،الؿُاب، بضع قا٦غ .52

 .بٛضاص: صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت، الغئٍا في قٗغ البُاحي م(،5282، )نبخي، مخي الضًً .55

، 5228ٍٖباؽ، بخؿان، ) .52  ، بحروث: صاع الش٣اٞت.2م(، بضع قا٦غ الؿُاب: صعاؾت في خُاجه وفي قٍٗغ

 .خمض خؿً، )ص.ث.(، الهىعة والبىاء الكٗغي، ص.ٍ.، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع ٖبض هللا، .51

الم، الى٣ض الخُب٣ُي الخدلُليم(، 5285، )ٖبض هللا، ٖىضان زالض .55  .صاع الكاون-بٛضاص: وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا

ً اإلاخدضًً، معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت م(،5285، )ٞخخي، ببغاَُم .52  .نٟا٢ـ: اإلااؾؿت الٗغبُت للىاقٍغ

ش الكٗغ الٗغي الخضًض، ص. ٍ ، )ص.ث.(،٢بل، ؤخمض .58  .لبحروث: صا٫ الجُ، جاٍع

قٗغ الضٖىة ؤلاؾالمُت في الٗهغ الٗباسخي الشالض ظم٘ ما  م(،2008، )ؾٟحر بً زل٠ بً مخٗب ال٣شامي، .52

 .اإلاضًىت اإلاىىعة: الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة ٖماصة البدض الٗلمي، لم ًجم٘ وصعاؾت ه٣ضًت 

 55: 58ت، الٗضص الخىاػي ولٛت الكٗغ، ٨ٞغ وه٣ض مجلت ز٣اُٞت ٨ٍٞغ ،م(5222) ،٦ىىوي، مدمض .20

ت الى٣ضًت مً الهىث بلى الىو هدى وؿ٤ مجهجي لضعاؾت 2052مبرو٥، مغاص ٖبض الغخمً، ) .25 م(، الىٍٓغ

 ، ظضٍ: الىاصي ألاصبي الش٣افي بجضٍ.2الىو الكٗغي، ٍ

 ن.بحروث: صاع الٗلم للمالًح، 8الغاثض معجم لٛىي ٖهغي، ٍ م(، 5221، )مؿٗىص، ظبران .22

 .بحروث: ماؾؿت بدؿىن لليكغ، ضعقا٦غ الؿُاب ؤهمىطط ٖهغي لم ٨ًخملبم(، 2005، )اإلاٗىف، ؾالم .25

 م(، في اإلاحزان الجضًض، ال٣اَغة: مُبٗت لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ.5222مىضوع، مدمض، ) .22

21. , Edited by: Salyy Oxford Advanced Learnesr’s Dictionary of Current EnglishHornby, A S (n.d.) 

Wehmeier, 7th ed, Oxford: Oxford University Press 

https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
https://ar-ar.facebook.com/ThlylNswsAlbaklwrya/posts/1015651058451823
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مً بػن معائل الخلف بين  مىكف الؽاغش الىيجيري غيس ى ؤلبي

هداة البفشة والىىفت  في همارج ؼػشيت مً دًىاوي الشياك 

 والعباغياث

  امالحًز ،ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،َالب الض٦خىعاٍ، غبذهللا ظليمان كذوط

 امالحًز ،ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،هاثب الٗمُض الضعاؾاث الٗلُاو  كاع٥ؤؾخاط م، صيً الشحال غبذالشصاق

 امالحًز، ظامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ،٧لُت الضعاؾاث اللٛاث الغثِؿت، لبنى بيذ غبذ الشخمً د/

 ملذمت:  

ماسخی، في صولت ٚاها، بخضي الضو٫ 5215قهض الكاٖغ الّض٦خىع ِٖسخی ؤلبي هىع الخُاة ٖام 
ُ
 م بمضًىت ٦

٣ُت الٛغبُت. و٢غؤ ال٣غآنألا  . وخهل ٖلى (5)، ومباصت الضعاؾاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٖلى ًضي مكاًش بلىعنٍٞغ
ا، وطل٪ في  ىؽ، هُجحًر ضاصًت والخىظُه بمغ٦ؼ الخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي، ؤُٚػي، اٚل . (2)م5225الكهاصجحن ؤلٖا

ا، وجسّغط ٞحها ٖام وبٗض طال٪ خهل ٖلى قهاصة الضبلىم في الٗغبُت بجامٗت باًغو، ٦ى ، وفي 5222ى، هُجحًر
ا خُض جسّغط مجها خامال قهاصة اللِؿاوـ في الٗغبُت  الؿىت هٟؿها وانل صعاؾخه في ظامٗت بلىعن، هُجحًر

م، وها٫ قهاصة 5285م، ٖاص بلى ظامٗت باًغو، ٧اهىا، وؤ٦مل صعاؾت اإلااظؿخحر في الٗغبُت ٖام 5281وفي 
ـ الٗغب اى وطل٪ في الضبلىم الٗالي في جضَع ا مً ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ م خُض 5225ُت للىا٣َحن بٛحَر

ت ٖلى مىيٕى "الؿُجاعة"، وفي الٟترة ما بحن ٖامي  ٞاػ بجىاثؼ الكاٖغ الٟاث٤ في مؿاب٣ت قٍٗغ
ام ؤ٦مل ا2000و5225 ضٍ ؤؾخاطٍ الكُش آصم ٖبضهللا ؤلالىعي بلى  .(5)لضعاؾت في ظامٗت بلىعن، بيُجحًر ؤٞو

، ٞةلى "مضعؾت صعا الٗلىم لجبهت الٗلماء وألاثمت" بمضًىت بلىعن (2)م5225ؤلاؾالم، ؤًجبى، ٖام مضعؾت هىع 
لت. وبحن  ٖام   ٖمل مدايغا في الٗغبُت بجامٗت ٖشمان  5222بلى 5282خُض ٖمل مضعؾا وهاْغا إلاّضة ٍَى

، وماػا٫ لٗغبُتا لم اهخ٣ل بلى ظامٗت بلىعن خُض ٌٗمل خالُا مضعؾ5222بً ٞىصًى به٨خى، و٢بل جهاًت 
ى خالُا مً ؤ٧ابغ بجامٗت لُٛىن مىظ و٢خئظ ٌٗمل مضّعؾا في الجامٗت ٚحر ؤهه زال٫ طل٪ ٢طخی ؾىت  . َو

ا وطل٪ ؾىت   .     (1)م2002مدايغي ال٣ؿم و٧ان ٢ض اؾخٛل بمىهب عثِـ ٢ؿم الٗغبُت بجامٗت بلىعن هُجحًر

 هبزة غً ؼػشه وؼاغشيخه: -

اعؾاالكٗغ الٗمً ٞدى٫  ٌٗض ِٖسخی ؤلبي ٞدال  مً ٞغؾاهه اإلاخد٨محن ُٞه، ٢ا٫  غبي الىُجحري اإلاٗانغ، ٞو
ذ قى٦خه وجٟجغث ًىابُٗه، ٞامخاػ قٍٗغ  ضٍ وجه٣ُله ختی ٢ٍى ل مىاْبا ٖلى ٢ىله وججٍى الكٗغ ًاٞٗا، ْو

لى البالٚت، و٢ىة اإلاسُلت، واإلا٣ضعة ؤلابضاُٖت الىاصعة ًاؾحن . و٢ض ها٫ بالكٗغ ظىاثؼ وص(5)بدؿً الضًباظت، ٖو

                                                           

 Word Conference of Arabic at Dubai.  القضايا اإلنسانية ُب شعر عيسى أليب أبوبكر. ٕٗٔٓ زلمد عثماف. بودكفو، خليل اهلل     ٔ

United Arabi Emirate.UNESCO  in book 2 ، ٕص. 

 .ٙٔعبد الباقي، شعيب أغاغا. تقدمي الرياض، ص     ٕ

 .ٜٙصماليزيا. ،اجلامعة اإلسالميةبا: عيسى أليب أبوبكر ظلوذجا: دراسة فنّية حتليلية. الّصارمي، عبد القهار عبد الوىاب. الشعر العريب ُب بالد يور     ٖ

 كصفحة نفسها. .ادلرجع السابق     ٗ

 مع تصرؼ يسَت. ٖٖٕص  . مطبعة أليب. ٔط ديواف شعر عيسى أليب أبوبكر.–مجبا، مشهود زلمود زلمد. "الشاعر ُب سطور" ُب الرياض      ٘

 .ٖٖٕديواف شعر عيسى أليب أبوبكر. ادلرجع السابق. ص–زلمود زلمد. "الشاعر ُب سطور" ُب الرياض  مجبا، مشهود     ٙ
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اى يمً ٞٗلُاث  ت التي هٓمتها ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص بالٍغ ٦شحرة، ؤٖالَا الجاثؼة ألاولى في اإلاؿاب٣ت الكٍٗغ
ُت خى٫ مًاع الخضزحن ٖام  ا وبالص الٗغب (5)م5225ؤؾبٕى الخٖى ، ووكغث له مجالث ؤصبُت في هُجحًر

 مغمى٢ت  -بىظه ؤزو -لٗغبي٢هاثض ٖضة. و٢ض ها٫ مً صاعسخي اللٛت الٗغبُت ومضعؾحها ومدبي الكٗغ ا
 
م٩اهت

ت ؤم اإلاٗاَض الٗلُا في البالص و٢ض ها٫ قٍٗغ ال٣بى٫ وؤلا٢با٫ لضي الٗلماء  .(2)ؾىاء في الجامٗاث الىُجحًر
اى ًًم َظا الضًىان بحن صٞخُه  ا وزاعظه وللكاٖغ الضًىاهان: ألاو٫: الٍغ والباخشحن والضاعؾحن في هُجحًر

-5ألازال٢ُاث -2اإلاضاثذ والتهاوي  -5نىٟذ في زماهُت ؤبىاب، وهي:  هدىا مً ماثت وؾب٘ ٖكغة ٢هُضة
 ٧ل ؤن وحٗجي، الؿباُٖاث: الشاوي. (5)اإلاغاسي -8الك٩ىي والٗخاب -2الٛؼ٫ -5الٟسغ -1الؿُاؾُت -2الىن٠

، ًدخىي الضًىان ٖلى ؤخض ٖكغة ٚغيا هي: الٟسغ، اإلاضح، قٗغ ؤبُاث ؾبٗت ٖلى َا٢هاثض مً ٢هُضة
، ماػا٫ اإلاىاؾباث، ا لؿُاؾت، الىن٠، الٛؼ٫، الخ٨مت، التهظًب السل٣ي، اإلاىاظاث، والترخُب، والخهٝى

ىه وزاعظه  (.2)الكاٖغ ًدحی بكٍٗغ اإلاىاؾباث الضًيُت والاظخماُٖت وألامؿُاث واإلااجمغاث صازل َو

 غشك بػن ألابياث ودساظتها:

ت والتي اجٟ ٤ ٞحها ِٖسخی ؤلبي، وببغاػ مى٢ٟه مً جىاو٫ الكاٖغ ؤلبي مىاي٘ مسخلٟت في ال٣ًاًا الىدٍى
ت والبهغة.  اؾخٗما٫ اللٛت ٖلى اإلاؿخىي الىدىي وبُان مضي اجباٖه ؤو مسالٟخه آلعاء الىداة في مضعؾتي ال٩ٞى

 ومشا٫ طل٪ في بٌٗ ؤبُاث الكاٖغ ِٖسخی ؤلبي.

َل" في الخعجب ٞٗل ؤو اؾم. -5 َٗ ْ
 نُٛت "ؤٞ

 (1)مٗلـم ًغوي نضي الُـالب  ما ؤظمـل الٗلَم بطا خـاػة  ٣ًى٫ الكاٖغ:

اَض في َظا البِذ ٢ى٫ الكاٖغ )
ّ

خُض ههب الكاٖغ "الٗلَم" بـٟٗل "ؤظمل" مً َىا  ما ؤظمل الٗلَم(والك
ا ابً  ُحن خُض ط٦َغ حن وال٩ٞى ؾاع ِٖسخی ؤلبي بلى  ؤن "ؤٞٗل" في الخعجب ٞٗل ال اؾم، والسالٝ بحن البهٍغ

م٨ً   الخٟهُل في مظاَب الىداة في َظٍ اإلاؿإلت ٖلى الىدى الخالي:ألاهباعي يمً مؿاثل السالٝ بُجهما، ٍو

َل" في المزهب الىىفيين: ؤوال َٗ ْ
ت ؤن "ؤٞ ضا: ؤظاػ هداة ال٩ٞى  ".خعجب، بهه اؾم هدى "ما ؤخؿً ٍػ

ُىن ٖلى مظَبهم بما ، ولى ٧ان ٞٗال لىظب ؤن ًخهّغٝ، ألن  ؤهه اؾم وؤهه ظامٌض ال ًإحي: واخخّج ال٩ٞى ًخهٝغ
 مً

َ
غي الباخض  .(5)، وظب ؤن ًلخ٤ باألؾماءم ًخهّغٝ،  و٧ان ظامضازهاثو ألاٞٗا٫، ٞلما ل الخهٝغ ٍو

ُحن مً جمؿ٪ بإن ٢ا٫: الضلُل ٖلى ؤن ؤٞٗل في الخعجب اؾم ؤهه ًضزله الخهٛحر، والخهٛحر مً  مً ال٩ٞى
 قـضن لىـا

 
لَر ٚؼالها ُْ م

ُ
 ؤ

َ
الُاث زهاثو ألاؾماء، واؾدكهضوا ب٣ى٫ الكاٖغ: ًاما ََ ا٫ِ والؿُمِغ مً  ًَّ ًْ ال ُ

٨ 

ْملَر"، و٢ض ظاء طل٪ ٦شحرا في الكٗغ وؾٗت ال٨الم.
َ
مُلَر" جهٛحر ؤ

ُ
 ٞـإ

ُحن مً جمؿ٪  بإن ٢ا٫: الضلُل ٖلى ؤن ٞٗل الخعجب اؾٌم ؤهه جصر ُٖىه هدى "ما ؤ٢ىمه"، و"ما ومً ال٩ٞى
مخم ؤبُٗه"، ٦ما جصر الٗحن فى الاؾم في هدى: "َظا ؤ٢ىم مى٪"، وؤبُ٘ مى٪"، ولى ؤ لىظب ؤن هه ٞٗل ٦ما ٖػ

في هدى: ٢ام وبإ، )وؤ٢ام، وؤبإ( في ٢ىلهم: "ؤبٗذ الصخيء" بطا ، ٦ما ٢لبذ مً الٟٗل  حّٗل ُُٖىه ب٣لبها ؤلٟا

                                                           

 ادلرجع السابق، كالصفحة نفسها.     ٔ

ت اللغوية ـ. " ظلاذج من علم ادلعاين ُب ديواف عيسى أليب أيب بكر اإللورم: دراسة حتليلية". رللة الدراسأٖٕٓأبيكن، موسى عبد السالـ مصطفى.      ٕ
 .ٗٚٔص.كاألدبية. رللة ختصيصو نصف سنوية زلكمة تصدر عن قسم اللغة العربية كآداهبا اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزيا

 .٘أليب، عيسى أبوبكر. "الرياض". ادلرجع السابق. ص     ٖ

 .ٚٔشر كالتوزيع، القاىرة، صُب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالن ٕٛٓٓتقدمي مجبا، مشهود زلمود زلمد.      ٗ

 .٘ٚ.  ُب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.     ٘

 .٘ٓٔ، الناشر مكتبة اخلاصلي بالقاىرة. صٔ. اإلنصاؼ ُب مسائل اخلالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت. طـٕٕٓٓابن األنبارم، أبو الربكات.     ٙ
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ّٖغيخه للبُ٘، وبطا ٧ان ٢ض ؤظغي مجغي ألاؾماء في الخصخُذ م٘ ما صزله مً الجمىص والخهٛحر وظب ؤن 
ضا بٟٗل وؤهه لِـ وؤما الظي ًض٫ ٖلى ؤهه لِـ ٩ًىن اؾما. ٢ىلهم: ما ؤٖٓم  الخ٣ضًغ ُٞه شخيء ؤخؿً ٍػ

مخم لىظب ؤن ٩ًىن الخ٣ضًغ: شخيء ؤٖٓم هللا وهللا حٗالى ٌُٖٓم ال بجٗل  هللا" ولى ٧ان الخ٣ضًغ ُٞه ما ٖػ
 . (5)ظاٖل

حن ٞٗل ماٍى ٖلى مظَبهم وبلُه طَب ؤبى الخ :مزهب البفشيين: زاهُا َل" في الخعجب، ٖىض البهٍغ َٗ ْ
ؿً "ؤٞ

ُحن كام مً ال٩ٞى ىن ٖلى مظَبهم بشالزت ؤوظه: .(2)ٖلى بً خمؼة ال٨ؿاجي  َو  واخخّج البهٍغ

ظٍ الىىن ال جلخ٤ ألاؾماء، بط ال ٌؿدى٨غ  الىظه ألاو٫: ؤن هىن الى٢اًت جلخ٤ َظا البىاء ٣٦ىل٪: ما ؤٖلمجي َو
، ٞإحى بالىىن لخ٣٘  ب٣ى آزغ الٟٗل ٦ؿغ آزغ الاؾم وبهما ٌؿدى٨غ ٦ؿغ آزغ الٟٗل ؤو الخٝغ ال٨ؿغة ٖلحها، ٍو

وهدّغع مً َظا ٖباعة ٞخ٣ى٫: لٟٔ جلؼمه هىن الى٢اًت ٖىض ؤلاياٞت بلى الُاء، ٞلم ٩ًىن  ٖلى ما ٧ان ٖلُه.
جي" ألن السال  لؼم ٖلُه الخٝغ هدى "مجي ٖو ًُ ٝ ما و٢٘  في ٧ىن َظا اؾما ٦ما ظاء في ٚحر الخعجب، وال 

مضزل ٞال ًىا٢ٌ به. وبن قئذ ط٦غث صلُل الخ٣ؿُم ٣ٞلذ لِـ ٞلم ٨ًً له َىا  اللٟٔ اؾما ؤو ٞٗال 
ظٍ  ٍٝ باالجٟا١، وال ًجىػ ؤن ٩ًىن اؾما، ألن الاؾم ال جلخ٣ه هىن الى٢اًت ٞال ج٣ى٫ ٞالن ياعبجي، َو بدغ

 الىىن جلخ٤ لٟٔ الخعجب ٣٦ىل٪: "ما ؤٖلمجي في ْى٪"، وهي مً زهاثو ألاٞٗا٫ ٞشبذ ؤهه ٞٗل. 

ؤٞٗل" في الخعجب ٞٗل ؤهه ًىهب اإلاٗاٝع والى٨غاث ؤٞٗل الظي َى اؾم ال ٌٗمل طل٪ والىظه الشاوي:  ؤن "
ِٝ  ٞةن ٢ُل: ٢ض ٖمل في اإلاٗاٝع ٣٦ى٫ الٗباؽ بً مغصاؽ: وبهما ًسخوُّ بالى٨غاث. ُى ا بالؿُّ وؤيغُب ِمىَّ

 ٞىهب ال٣ىاوـ بٟٗل ؤيغب.. ال٣ىاوؿا

ٖلى  ً مبيُا، بط ال ٖلت للبىاء زهىنالم ٨ً ن اؾماىاء مبجّي ٖلى الٟخذ ولى٧اوالىظه الشالض: ؤن َظا الب
 الٟخذ، ٞةن ٢ُل: ٖلت بىاثه قِئان:

 ؤي شخيء ؤوظب طل٪؟. ؤخضَما: جًمً مٗجی َمؼة الاؾخٟهام، ألن ٢ىل٪: ما
 
ضا  ؤخؿً ٍػ

َ٘ له خٝغ ُٞٗخ٣ض طل٪  والشاوي: جًمىه خٝغ الخعجب، ألن الخعجب مٗجی، وألانل في ٧ل مٗجی ؤن ًىي
االءوبن لم ًىُ  .(5)٤ به، ٦ما في بىاء َظا َو

َل" في الخعجب ٞٗل  َٗ ْ
حن الظي ٌكحر بلى ؤن "ؤٞ الخٔ الباخض ؤن ِٖسخی ؤلبي ًمُل بلى جغظُذ مظَب البهٍغ ٍو

 ًىهُب في ظمُ٘ ؤهىإ اإلاٗاٝع الىهب. 

ام -2  : (2)٣ًى٫ قاٖغها ِٖسخی ؤلبي. ٖىض الكاٖغ جيء اؾخٗما٫ ؾىي  بمٗجی ٚحر ْٞغ

٣ُْخـــــ وال ِؿـــــــُِذ ًَ
َ ْ
ـَ ِباْؾــــِم اإلا ــــ ْٟ ىْح   ُل الىَّ ًُ َ

ِهٍب وَظُهى٫ٍ ٞ
ْ
 ِؾَىي ُمظ

وط٦غ ابً الصجغي ؤن  .ٚحر بمجزلت اؾماوالكاَض في َظا البِذ )ؾىي مظهب( خُض ظٗل الكاٖغ "ؾىي" 
لها ٚحر"، ٞةن ٞخدذ ؤو "ؾىي في ؤلاؾخصىاء مٗضوصة في الٓٝغ ٞهي في مدل ههب ٖلى الٓٝغ ماصًت مٗجی 

ٍض. وال ًضزل الساٌٞ ٖلحها. بال في الكٗغ ٣٦ىله:  مضصتها وههبتها ههب الٓٝغ ٣ٞلذ: زغط ال٣ىم ؾىاء ٍػ

 (1)وما ٢هضث مً ؤَلها لؿىاث٩ا  ججاه٠ ًٖ ظل الُمامت ها٢تی

                                                           

 .٘ٓٔ.ٚٓٔ. اإلنصاؼ ُب مسائل اخلالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق.صـٕٕٓٓبن األنبارم، أبو الربكات. ا   ٔ

 .ٕ٘ٛلباف. ص.-، دار الغرب اإلسالمي بَتكتٔ، التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. طٜٙٛٔالعكربل، أبو البقاء.   ٕ

 .ٜٕٛ-ٕٙٛتبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص.، الٜٙٛٔالعكربم، أبو البقاء.    ٖ

 .ُ٘ٚٔب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص  ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.     ٗ

 89 ص  ديوانو لألعشى، القوؿ    ٘
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ُت ووظه ،جهٝغ ال التي الٓغوٝ مً ألجها ٖلحها الساٌٞ ًضزل لم وبهما  عظال ؤزظث :ج٣ى٫  ؤه٪ ٞحهما الٓٞغ

ٍض  ؾىي  ؤ٧لٟه ما لُٗمل ٍض  م٩ان ؤي ، ٍػ ٍض  ؾىي  الظي ظاء :٣ٞالىا بهما، ونلىا ٢ض وؤجهم ، ٍػ  بالظي ومغعث ، ٍػ

 مٗجی ومٗىاَما ، اإلاؿاواة خغوٝ ٖلى مكخملخان َما وبهما ،ةاإلاؿاوا مً الاؾخصىاء باب في ولِؿا ، ب٨غ ؾىاء

سال٠ .(5)ٚحر ُىن  بطَ :ب٣ىله وطل٪ الصجغي  ابً به ظاء ما ألاهباعي  ٍو ا ج٩ىن  ؾىي  ؤن بلى ال٩ٞى  وج٩ىن  اؾم 

ا
 
ىن  وطَب .ْٞغ ُىن  ؤما .اْٞغ بال ج٩ىن  ال ؤجها بلى البهٍغ  ج٩ىن  ؤجها ٖلى والضلُلا: ٢الى  بإن ٞاخخجىا ال٩ٞى

ُت، جلؼم وال ،"ٚحر " بمجزلت اؾما ل مً الكاٖغ ٢ا٫ السٌٟ، خٝغ ٖلحها ًضزلىن  ؤجهم الٓٞغ  (2)الٍُى

غوٍ ًْى٤ُ وال
ْ
ًْ  اإلا٨   م

َ
ىا َظلؿىا بطا   ِمْجهم ان٧ ًْ  وال ِمّ  ِؾىاِثىا ِم

ل مً الكاٖغ و٢ا٫ السٌٟ، خٝغ ٖلحها ٞإصزل  :الٍُى

٠
َ
جاه

َ
ًْ  ج ٢تي الُمامت ظّل  ٖ

َ
ًْ  ْث ما ٢هض   و ها ِلها م َْ َ

 ِلِؿىاِث٩ا ؤ

ُت جلؼم ال ؤجها ٖلى ٞض٫ ؛ السٌٟ الم ٖلحها ٞإصزل  ههؤ الٗغب بٌٗ ًٖ عوي ؤهه طل٪ ٖلى ًض٫ والظي .الٓٞغ

٘" ؾىائ٥ ؤجاوي " : ٢ا٫  .(5)بلُه طَبىا ما صخت ٖلى ٞض٫ ؛ ٞٞغ

ىن  وؤما ا، بال ال٨الم ازخُاع في اؾخٗملٍى ما ألجهم طل٪ ٢لىا بهما :٢الىا بإن ٞاخخجىا البهٍغ  :٢ىلهم هدى ْٞغ
ُتها ٖلى ًض٫ َىا ٞى٢ىٖها ؾىا٥، بالظي مغعث  :ؤي ؾىا٥، بغظل مغعث :٢ىلهم وهدى ٚحر، بسالٝ ْٞغ

: م٩اه٪ بغظل ثمغع " ى مىي٘ ههب ٖلى الٓٝغ بٟٗل م٣ضع، وج٣ضًٍغ ؿضُّ مؿض٥َ، َو "، ؤي: ٌٛجی ٚىاء٥ َو
ما ؤن "ؾىي" ال  اؾخ٣غَّ ؾىا٥ ؤي م٩اه٪، بسالٝ "ٚحر" في: مغعث بغظل ٚحر٥، والظي ًض٫ ٖلى حٛاًَغ

ت، هدى "ؾىا٥، وؾىي الٗا٢ل" ولى "ٚحر": مغعث  ٢لذ "ؾىي ٖا٢ل" لم ًجؼ، لى٢لذ في جًاٝ بال بلى مٗٞغ
ُحن ٧لماث ٖلى الجىاب ؤما (.2)بغظل ٚحر ٖا٢ل، ل٩ان ظاثؼا  (1)الكاٖغ ٢ى٫  مً ؤوكضٍ ما :ال٩ٞى

٤ وال ُِ غوٍ ًْى
ْ
ًْ  اإلا٨ ان م

َ
ىا َظلؿىا بطا   ِمْجهم ٧ ًْ  وال ِمّ  ِؾىاِثىا ِم

 (:5)آلازغ و٢ى٫ 

٠
َ
جاه

َ
ًْ   ج ٢تي الُمامت ظّل  ٖ

َ
ًْ  ْث ما ٢هض و   ها ِلها م َْ َ

 اِلِؿىاِث٩ ؤ

ىضها ،الكٗغ لًغوعة طل٪ ظاػ ٞةهما ُت ًٖ جسغط ؤن ًجىػ  ؤهه ٖو  في السالٝ ٣ً٘ ولم الكٗغ، يغوعة في الٓٞغ

ا طل٪ ٞٗلىا وبهما ،الًغوعة خا٫  عوٍو ما وؤما .ٚحر مٗجی في ألجها الًغوعة خا٫ في ٚحر بمجزلت اؾما واؾخٗملَى

بت، قاطة عواًت وهي زغوان، ؤبي ًٖ لٟغاءا بها جٟغص ٞغواًت " ؾىائ٥ ؤجاوي" : ٢ا٫ ؤهه الٗغب بٌٗ ًٖ  ٞال ٍٚغ

ُىن  بلُه طَب ما وألاعجر .(2)حجت ٞحها ٩ًىن   :ًإحي إلاا ال٩ٞى

ي ﴾ :حٗالى ٢ىله مً ؾىي وؾىاء ؤما" :ألاهضلسخي خُان ؤبى ٢ا٫ -5 ا ُؾى  اه 
َ
هَذ َم٩

َ
 ؤ

َ
ًُ َوال ْد

َ
ٍُ  (.8)﴿ه َغآ

َ
ٞ َ٘ لَ

َّ
اَ

َ
ٞ﴿

َجِخُِم﴾
ْ
ان ال اناؾم ٞهما  (.5)ِفي َؾَىاء ال ا ْٞغ

 
  (.2)اجٟا٢

                                                           

 .ٜٖ٘،ص1 . مطبعة ادلدين شارع العباسية القاىرة. جٔمايل. طاأل .ٕٜٜٔالشجرم، ىبة اهلل بن علي بن زلمد بن محزة.  ابن    ٔ

 .ٖٔ/صٔ. الكتاب ٕٗٗ/ٔ، شرح أبيات سيبويو ٖٛٗ/صٖالبيت للمرار بن سالمة العجلي، خزانة األدب    ٕ

 .ٖٕ٘ -ٕٕ٘ اخلالؼ. ادلرجع السابق.  ص مسائل ُب االنصاؼ ابن األنبارم، أبو الربكات   ٖ

 .ٕٗ٘ -ٖٕ٘ ادلرجع نفسو. ص   ٗ

 .ٖٔ/صٔ. الكتاب ٕٗٗ/ٔ، شرح أبيات سيبويو ٖٛٗ/صٖالبيت للمرار بن سالمة العجلي، خزانة األدب   ٘
 .89 ص  ديوانو لألعشى، القوؿ   ٙ

 .ٕ٘٘ -ٕٗ٘ اخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات.  االنصاؼ   ٚ

 ٛ٘: ٕٓطو القرآف.    ٛ
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ي وط٦غ -2 ُحن لغؤي ٖغيه بٗض الؿَُى حن ال٩ٞى صخی ٢ى٫  في ٖلحها الجاع اصزا٫ ؤن اؾخٗمالها في والبهٍغ  ألٖا

ُت مً ًسغظها الؿاب٤  (.5)الٓٞغ

 :مال٪ ابً ٢ا٫ ٚحر، به حٗامل بما "ؾىي " ٣ُٖل وابً مال٪ ابً ٖامل - 3

 ظٗال رلٛح ما ألاصر ٖلى   اظٗال ؾىاء ؾىي  ولؿىي 

ت قىاَض بإعبٗت ٞاؾدكهض ، عؤًه ٣ُٖل ابً وؤًض ت إلاجُئها قٍٗغ ٖى  (.2)ومجغوعة ومىهىبت مٞغ

 :ٖلحها الجغ خٝغ صزى٫  .ؤ

ت قىاَض زالزت ألاهباعي  ط٦غ. ب   .(1)ومً والالم بالباء مجغوعة إلاجُئها قٍٗغ

ا ج٩ىن  ، مىاي٘ ؤعبٗت لها ؾىي  ؤن ٢بله الؼظاجي ط٦غ .ط اْو  اؾم 
 
ا ٧اهذ وبطا ومهضَعا، اوجد٣ُ٣   ٞغ  اؾم 

صخی ب٣ى٫  واؾدكهض ، ٚحر بمٗجی ظاءث  .(5)الؿاب٤ ألٖا

ُحن ُما ًالخٔ الباخض ؤن ِٖسخی ؤلبي وا٤ٞ مظَب ال٩ٞى  مالػمت لِؿذ و" جإحي بمٗجی )ٚحر( ؾىي " ؤن ٖلى ٞو

ُت ىن  ًغي  ٦ما للٓٞغ  .البهٍغ

 مجيء الاظم اإلاشفىع بػذ لىال غىذ الؽاغش ؤلبي    -3

 (:2)ؤلبي٣ًى٫ ِٖسخی 

ُخـــــــَىا َٗ ِغَ
َ

ْذ ق
ْ
اه

َ
ا ٧

َ َ
ـــــــــضاُء إلا ِٟ

ْ
 ال

َ
ْىال

َ
اءَ    ل ـــغَّ

َ
ـــــــ٣َْل ٚ

َ
ٗـ

ْ
ي ال ْغضخِ

ُ
ِ٘ ج ــــــَغاِج

َّ
ـــْحَر الك

َ
 ز

ــــــَىا
ُ
َواِثل

َ
ـــــــــاّصْث ؤ

َ
ا ق

َ َ
اُم إلا

َ
ِىث

ْ
 ال

َ
ْىال

َ
ـــ   ل

ْ
ّؽِ ِبه

ُ ْ
ــــأِدي َمِخــــحَن ألا ــــْغَح الخَّ

َ
ــــــــــــاءَ نـ

َ
 ك

ٕى في )الٟضاُء، و الىثاُم(، ٞةن  جىاو٫ الكاٖغ ؤلبي في البِذ ألاو٫ والشاوي ؤصاة الكٍغ )لىال(، وهي ٖاملت اإلاٞغ
ا، و)لىال(  ٖى ؤصاة مغ٦بت مً )لى( +)ال( الىاُٞت، جاصي  –َىا  –الاؾم )الٟضاُء، والىثاُم( الىا٢٘ بٗض )لىال( مٞغ

، ؤما الالم اإلا٣ترهت ٣ٞض ؤٞاصث عبِ ما بٗضَا بما ٢بلها مٗجی الكٍغ الضا٫ ٖلى امخ ىإ الصخيء لىظىص ٚحٍر
غي  (.8)لخى٦ُض مٗجی التر٦ُب ٌض أل٦غمخ٪" ٍو ٘ الاؾم بٗضَا، هدى " لىال ٍػ ُىن بلى ؤن )لىال( جٞغ وطَب  ال٩ٞى

ىن ؤن "لىال"  ًغجٟ٘ باالبخضاء ُىن ٞاخخج  .(2)البهٍغ ٘)لىال(  ؤن :ب٣ىلهم ال٩ٞى  ًٖ هاثبت ألجها بٗضَا ؾمالا  جٞغ

٘ ْهغ لى الظي الٟٗل ٌض أل٦غمخ٪"  ؛ الاؾم لٞغ  ًغجٟ٘ الاؾم ؤن ٖلى ًض٫ والظي ألن الخ٣ضًغ في ٢ىل٪: " لىال ٍػ

ا ؤن لىال : )٢ىل٪ هدى ، مٟخىخت ٧اهذ بٗضَا و٢ٗذ بطا ("ؤن" ؤن الابخضاء صون  بها ض   ولى(، أل٦غمخ٪ طاَب ٍػ

٘   مىي٘ في ٧اهذ  .(50)بلُه طَبىا ما صخت ٖلى ص٫ الٟخذ وظب ٞلما م٨ؿىعة، ج٩ىن  ؤن ظبلى  الابخضاءٞع

                                                                                                                                                                                   

 .٘٘ :ٖٛالقرآف.  الصافات   ٔ

 .ٛٗ٘ٔ، صٖ،  مطبعة ادلدين ادلؤسسة السعودية مبصر  جٔ. ارتشاؼ الضرب من لساف العرب. طٜٜٛٔاألندلسي، أبو حياف.    ٕ

 .ٕٔٔ، صٖـ. االشباه كالنظائر ُب النحو. مطبعة دمشق.جٜٚٛٔالسيوطي، اجلالؿ الدين.    ٖ

 .ٗٔٙ-ٔٔٙ، صٔابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، ج   ٗ

 .ٖٕ٘اخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب نبارم، أبو الربكات . االنصاؼابن األ   ٘

 .ٕٗ-ٖٕالزجاجي، حركؼ ادلعاين، ص   ٙ

 ُٜٛٔب ديواف السباعيات. النهار للطبع كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ص ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.    ٚ

.ك أبوا لعباس، ٗٗٔ. ص٘لبناف. ج -. دار الكتب العلمية بَتكتٔلزسلشرم. ط. شرح ادلفصل لٕٔٓٓأنظر: ابن يعيش، موفق الدين، أيب البقاء.    ٛ
 .ٚٚ-ٙٚ.ص ٖج  . األكقاؼ ادلصرية.ٔ. كتاب ادلقتضب. طٜٜٗٔزلمد بن يزيد ادلربّد. 

 .ٙٙاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، االنصاؼ    ٜ

 .ٛٙ-ٙٙادلرجع السابق. ص    ٓٔ
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ىن  وؤما  بطا ٌٗمل بهما الخٝغ ألن وطل٪ ،"لىال" صون  باالبخضاء ًغجٟ٘ ؤهه ٢لىا بهما :٢الىا بإن ٞاخخجىا البهٍغ

٣ى٫ ، بل ٢ض جضزل ٖلى الٟٗل، ٦ما جضزل ٖلى الاؾم، ٍوالٟٗل صون  باالؾم جسخو ال "لىال"و مسخها، ٧ان
ي ٢ــــــــْض َعمُُتُهــــــُم  ؤخض الكٗغاء: ِ

ّ
٥ِ بو ِمـــْدُضوِص   ال َصعَّ صعُّ  لىال ُخِضصُث وال ٖظعي لـِ

، ٞىظب ؤن ال ج٩ىن ٖاملت، وبطا لم ج٨ً  ٣ٞا٫ "لىال خضصث" ٞإصزلها ٖلى الٟٗل؛ ٞض٫ ٖلى ؤجها ال جسخوُّ
ا باالبخضاء. ٖى حن ٧لماث ًٖ الجىاب وؤما ٖاملت وظب ؤن ٩ًىن الاؾم مٞغ  بهما الخٝغ بن": ٢ىلهم ؤما :البهٍغ

ا، ٧ان بطا ٌٗمل   ولىال مسخه 
ٌ
ا، ٧ان بطا بال ٌٗمل ال الخٝغ ؤن وؿلم :٢لىا مسخو، ٚحر خٝغ  ال ل٨ً و مسخه 

 ؤبى ًغي في خحن  .(5)، ٢ىلهم: " بهه ًضزل ٖلى الٟٗل ٦ما ًضزل ٖلى الاؾممسخو ٚحر خٝغ "لىال "ؤن وؿلم

 وبظل٪ .(2)باالبخضاء ًغجٟ٘ ٚحٍر لىظىص  الصخيء بها ًمخى٘ التي "لىال "بٗض الىا٢٘ الاؾم ؤن ي ال٨ٗبر  بً الب٣اء

ُىن  بلُه طَب ما الب٣اء ؤبى ًسال٠ ُحن ؤن ًغي  ٦ما الاهباعي  ُٞه جبٗهم وما ال٩ٞى  بٖغاب في هٓغ وظتهي لل٩ٞى

 .لىال بٗض الىا٢٘ الاؾم

 .بالٟٗل الٟاٖل ٧اعجٟإ "لىال" بىٟـ ًغجٟ٘ ؤهه ؤخضَما: 

 .(5)مدظٝو بٟٗل ًغجٟ٘ :والشاوي 

ُىن  واخخج  :ؤوظه بشالزت ال٩ٞى

٘ ٖمل وبهما اإلاسخهت، الخغوٝ ٦ؿاثغ ُٞه ٖامال ٩ٞان باالؾم ًسخو خٝغ َظٍ لىال نؤؤخضَا:   ولم الٞغ

 .والٟاٖل الٟٗل ٞإقبه باالؾمٌؿخ٣ل  ألهه لجغ،او  الىهب ٌٗمل

 . وؤزىاتها (بنــ)٦ ٖاملت ٩ٞاهذ ٗلالٟ مٗجی مٗىاٍ "لىال "نؤالىظه الشاوي:  

ِدحَن ﴾: حٗالى ٣٦ىله لىال بٗض جٟخذ "ؤنالىظه الشالض: ؤن " َؿّبِ
ُ ْ
ًْ اإلا اَن ِم

َ
ُه ٧ هَّ

َ
 ؤ

َ
ْىال

َ
ل
َ
 ٖملذ وما اإلاٟخىختو  (2)﴿ ٞ

ظا ٢بله، إلاا مٗمىال ٩ًىن  بل مبخضؤ ٩ًىن  ال ُٞه  (.1)مبخضؤ ب٩ىهه ال٣ى٫  ًٟؿض َو

غي  حن ؤن ٍو ضَمج حجج ؤعب٘ للبهٍغ  :بلُه طَبىا ُٞما ٍا

٘، الاؾم في ٌٗمالن ال التر٦ُب ٢بل "وال" "لى" ؤنَّ  الىظه ألاو٫:    ٖضم ألانل ألن ،التر٦ُب بٗض ٨ٞظل٪ الٞغ

 
َ
  و حرُُّ الخٛ

ْ
 .حرُِ الخٛ

 "لىال"و قبهه ؤو الٟٗل یٗجم ُٞه ٧ان بطا م٣امها الخٝغ ٣ًام وبهما لؤلٞٗا٫، الٗمل في ألانل ؤن الىظه الشاوي:
 .٦ظل٪ ذلِؿ

ظا" الث"و مشل "ما"، ًىهب، خٝغ ٧ل بط مىهىب، مٗه ل٩ان بها اعجٟ٘ لى الاؾم نؤالىظه الشالض:  ال  َو
 .جد٨م مدٌ به اعجٟاٖه ٞضٖىي  الٗغب مً مؿمٕى َى وال ٢ُاؾه، ًصر ٞال له مىهىَب 

  م٩اهه ويٗذ لى ؤه٪ الىظه الغاب٘:
 
 .(5)مٗجی للجملت ٨ًً لم مٗىاٍ، في ٞٗال

٘ في الاؾم ومما ْهغ ل لباخض ؤن قاٖغها ِٖسخی ؤلبي ٞةهه ًمُل بلى عؤي ابً ألاهباعي ومً جبٗه في  ٖامل الٞغ
ُىن؛   ظا ما عجخه ال٩ٞى  .بالٟٗل الٟاٖل ٧اعجٟإ "لىال" بىٟـ ًغجٟ٘ ؤههالىا٢٘ بٗض "لىال"، َو

                                                           

 .ٓٚ-ٜٙصادلرجع السابق..    ٔ
 .ٜٖٕالعكربم، أبو البقاء. التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص   ٕ
 .ٜٖٕادلرجع نفسو. ص    ٖ

 .ٖٗٔ: ٖٚالقرآف. الصافات   ٗ

 .ٕٔٗالعكربم، أبو البقاء.  التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص   ٘

 .ٕٓٗ، أبو البقاء. التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. صالعكربم   ٙ
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 لذي غيس ى ؤلبي مجيء الشافؼ لخبر "بن"   -4

 ٣ًى٫ ِٖسخی ؤلبي:

ــــــــ
ّ

ك
َّ
 ِبنَّ الد

ٌ
ــــــــــــــــــ٠ ُْ َم َي

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــُذ    ــــــــائ ُْ َب

َ
ُض ؤ

َ
ُه ٢

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــُؼول

ُ
 (5)ه

 ؾـــــــــــــــــــــــــــغاط
َ
اة ذ   بنَّ الخـــــــــــــــــُـ  وؤهــــــــــــذ ُٞـــــــــــــه الــــــــــــــــــــــٍؼ

 ؾـــغاٌط(والك
َ
( و)بنَّ الخُاة

ٌ
ــ٠ ُْ َم َي

ُ
ائ

ّ
ك

َّ
٘ السبر ٦ما   اَض ُٞه ٢ىله: )ِبنَّ الد ظٗل الكاٖغ بن وؤزىاتها جٞغ

٘ السبر مظَبان مكهىعان:  جىهب اؾمها.  وللىداة في مؿإلت )بن( بٞغ

ُحن:   اإلاظَب ألاو٫: َى مظَب ال٩ٞى

( وؤزىاتها ال غون ُٞه ؤن )بنَّ ٘ السبر، هدى )بن ػ  ٍو  ٢اثٌم( ٞاخخججٞغ
 
،   ٍضا ُىن ؤن ألانل في َظٍ ألاخٝغ ال٩ٞى

 ٌٕ ؤن ال جىهَب الاؾم، وبهما ههبخه ألجها ؤقبهذ الٟٗل، ٞةطا ٧اهذ بهما ٖملذ ألجها ؤقبهذ الَٟٗل، ٞهي ٞغ
 ٩ًىن ؤي٠ٗ مً ألانل، ُٞيبػي ؤن ال

 
ا ٖلُه ٞهي ؤي٠ٗ مىه، ألن الٟٕغ ؤبضا ٌٗمل  ٖلُه، وبطا ٧اهذ ٖٞغ

ت بُجهما، في السبر، ظ ا ٖلى ال٣ُاؽ في خِ الٟغوٕ ًٖ ألانى٫؛ ألها لى ؤٖملىاٍ ٖمله ألّصي طل٪ بلى الدؿٍى ٍغ
ٗه ٢بل صزىلها، وؤما الظي ًض٫ ٖلى ي٠ٗ ٖملها ؤهه ًضزل  وطل٪ ال ًجىػ، ٞىظب ؤن ٩ًىن با٢ُا ٖلى ٞع

 :(5)، ٢ا٫ ابً العجاط(2)ٖلى السبر ما ًضزل ٖلى الٟٗل لى ابخضت به

ْخـــغُ 
َ
 ال جـ

 
حرا ُِ

َ
حِهُم ق ِٞ ّىـِي 

َ
٦   

 
حرا َِ

َ
ْو ؤ

َ
ــــَ٪ ؤ ـِ لـ

َْ َ
 ؤ

 
ي ِبطا ِ

ّ
 ِبو

 ؤ٦غم٪. 
 
  ٦ما  لى٢لذ: بطا

 
 لم ٌٗمل ُٞه "بطا

 
(، ولى ٧ان الٟٗل زبرا

 
 ٞىهب " ؤَل٪" بــــ)بطا

 و٦ظل٪ ٢ىلهم: بن ُٞ٪ عاٚب 
 
ضا و٢ىلهم: "بن بَ٪ مإزىط" ٞإلٛاَا وؤصزلها ٖلى خٝغ الجغ ولم ًىهْب بها ٍػ

ٕى  ض٫ ٖلى طل٪ ج٣ضًم مىهىبها ٖلى اإلاٞغ ض وبن ب٪ ٨ًٟل ٖمغو" ولم ًلٜ الٟٗل بإن يٟٗها في الٗمل، ٍو ٍػ
 بسالٝ الٟٗل

 
 . (2)بًجابا

 اإلازهب الثاوي: هى مزهب البفشيين:

٘ السبر وفي حجتهم خُض ٢الىا بن َظٍ ألاخٝغ حٗمل في السبر؛ وطل٪ ألجها  ىن ظٗلىا )بن( جٞغ وؤما البهٍغ
ذ في ، ووظه اإلاكابهت بُجهما مً زمؿت ؤوظه: ٢ٍى  ومٗجی 

 
 مكابهتها للٟٗل؛ ألجها ؤقبهخه لٟٓا

 ألاو٫: ؤجها ٖلى وػن الٟٗل.

 الشاوي: ؤجها مبِىت ٖلى الٟخذ ٦ما ؤن الٟٗل اإلااضخي مبجي ٖلى الٟخذ.

 الشالض: ؤجها ج٣خطخي الاؾم ٦ما ؤن الٟٗل ٣ًخطخي الاؾم.

 ى: )بهجي، و٦إهجي( ٦ما جضزل ٖلى الٟٗل، هدى ) ؤُٖاوي، وؤ٦غمجي(.الغاب٘: ؤجها جضزلها هىن الى٢اًت هد

السامـ: ؤن ٞحها مٗجی الٟٗل، ٞمٗجی )بّن، وؤن(: خ٣٣ذ، ومٗجی )٦إن(: قبهذ، ومٗجی )ل٨ً( اؾخضع٦ذ،  
ٕى ومىهىب؛ ٨ٞظل٪  ٞلما ؤقبهذ الٟٗل مً َظٍ ألاوظه وظب ؤن حٗمل ٖمل الٟٗل، والٟٗل ٩ًىن له مٞغ

                                                           

 .ُ٘ٗب ديواف السباعيات. ادلرجع السابق. ص  ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.     ٔ
 .ٖ٘ٔاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات . اإلنصاؼ     ٕ

 ج .البيت لركبة بن العجا     ٖ

 .ٖٙٗالعكربم، أبو البقاء . التبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرجع السابق. ص     ٗ
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ٕى مكبها بالٟاٖل، واإلاىهىب مكبها باإلاٟٗى٫، َظٍ ألاخٝغ ً ٕى ومىهىب، ل٩ُىن اإلاٞغ يبػي ؤن ٩ًىن لها مٞغ
، ٞإلؼمىا الٟٕغ الٟٕغ ٕى ٕٞغ ، وج٣ضًم اإلاىهىب ٖلى اإلاٞغ  .(5)ألن ٖمل )بن ٕٞغ

ُحن:   وؤما الغص ًٖ حجج ال٩ٞى

 ؤَل»ؤخضَا: ال وؿلم ؤهه زبر "بن" بل زبر 
 
: بوي ؤط٫ بطا  ٪. وخظٝ لضاللت ما بٗضٍ ٖلُه. بن" مدظٝو ج٣ضًٍغ

 لً ًًغْب ٦ظل٪ ٢لذ 
 
ضا والشاوي: ه٣ضع ؤهه السبر ول٨ً و٢ْٗذ "بطا" مى٢٘ السبر وؤقبهذ "لً" ٦ما ج٣ى٫: بن ٍػ

 َا َىا.

والشالض: بّن طل٪ قاط ال جىا٢ٌ به ألانى٫، وال ًشبذ به ؤنل. وؤّما ب٣ُت اإلاؿاثل ٩ٞلها لم جلٜ ٞحها بن، بل 
ٌض وطل٪ ٦شحٌر في الكٗغ و ال٨الم اؾمها مدظٝو وما  .(2)بٗضَا ظملت في مىي٘ السبر، والخ٣ضًغ: بهه ب٪ ٍػ

واؾخض٫ ابً ألاهباعي ٖلى ٞؿاص ما طَبىا بلُه ؤهه لِـ في ٦الم الٗغب ٖامل ٌٗمل في ألاؾماء الىهب بال 
٘، ٞما طَبىا بلُه ًاصي بلى جغ٥ ال٣ُاؽ ومسالٟت ألانى٫ لٛحر ٞاثضة، وطل ٗمل الٞغ ٪ ال ًجىػ، ٞىظب ؤن َو

٘ ٦ما ٖملذ في الاؾم الىهب الخٔ الباخض ؤن ِٖسخی ؤلبي في اإلاؿإلت ما٫ بلى عؤي  (.5)حٗمل في السبر الٞغ ٍو
هداة البهغة، وطل٪ بجىاػ )بن( بالغاٞ٘ السبر، ألؾباب ٦شحرة بهظا اإلاظَب مً الخِؿحر ٖلى اإلاخ٩لم، والسغوط 

غابُت، التي ظاءث للسغ  ٘ السبر(.مً الخ٣ُٗضاث ؤلٖا ى )بن وؤزىاتها ال جٞغ  وط مً اإلاؿإلت اإلا٣غعة، َو

 اظخػمال الممير الياف ملام سفؼ  في لىالِن غىذ الؽاغش: -5

 :(2)ل٣ض ظاء لىال٥ في صًىان ِٖسخی ؤلبي خُض ٣ًى٫ 

ـــــــــاِجــــي َُ ـــُذ   لــىال٥ِ ٧اهـــْذ َخ ُْ ـــَىـــــــــــــــخ
َ
 َوٞ

 
َِؿـــت ِٗ ــــــ

َ
 ج

ل الكاٖغ في َظا البِذ الًمحر اإلاخهل م٘ لىال ٣٦ىله: "لىال٥"، وظٗل ِٖسخی ؤلبي ال٩اٝ في مىي٘ اؾخٗم
٘. في خحن ًغي ابً الصجغي ؤهه ًجىػ اؾخٗما٫ الًمحر اإلاخهل م٘ لىال، هدى: لىال٥، ولىالٍ، ولىالي،  ٞع

غي ؤن الًمحر اإلاخهل بها مجغوع بها ُحن وألازٟل (1)ٍو ى بظل٪ ًسال٠ ال٩ٞى حن  الظًً عؤوا ، َو مً البهٍغ
.٘ ُىن ٞاخخجىا بإن ٢الىا: بن الُاء وال٩اٝ في  ؤن الُاء وال٩اٝ في "لْىالَي، ولىال٥َ" في مىي٘ ٞع ؤما ال٩ٞى

٘ بها ٖلى مظَبىا، وباإلبخضاء ٖلى مظَب٨م،  ٘ ألن الٓاَغ الظي ٢ام م٣ام الُاء وال٩اٝ م٣امه ٞع مىي٘ ٞع
ُىن: ٨ٞظل٪ ما ٢ام م٣امه. وال ًجىػ ؤن ٣ًا٫ "َظا ًبُل بــــ)ٖسخی( ٞةن )ٖسخی( حٗمل في اإلآهغ  و٢ا٫ ال٩ٞى

٘ وفي اإلا٨جی الىهب". ضَم ُٞما طَبىا بلُه:  الٞغ ُحن زالر حجج جٍا غي ابً ألاهباعي ؤن لل٩ٞى  ٍو

٘ لٟٔ الىهب في   ٘ بــــ"ٖسخی"، ٞاؾخٗحر للٞغ ، وبهما َى في مىي٘ ٞع ؤخضَا: ؤها ال وؿلم ؤجها جىهب اإلا٨جیَّ
 ی"، ٦ما اؾخٗحر لٟٔ الجغ في "لىالي" ، و"لىال٥َ" وبلُه طَب ألازٟل. "ٖسخ

 والىظه الشاوي: ؤن ال٩اٝ في مىي٘ ههب بـــ"ٖسخی"، وؤن اؾمها مًمٌغ ٞحها، وبلُه طَب ؤبى الٗباؽ اإلابرص.

والىظه الشالض: ؤها وؿلم ؤهه في مىي٘ ههب، ول٨ً ألجها خملذ ٖلى "لٗل" ٞجٗل لها اؾم مىهىب وزبر 
ى م٣ضع َىا، وبهما ُخملذ ٖلى "لٗل"؛ ألجها في مٗىاَا، ؤال جغي ؤن "ٖسخی" ٞحها مٗجی الُم٘، ٦ما م ، َو ٕى ٞغ

ؤن "لٗل" ٞحها مٗجی الُم٘، ٞإما "لىال" ٞلِـ في خغوٝ السٌٟ ما َى بمٗىاٍ، ُٞدمل ٖلُه، ٞبان الٟغ١ 

                                                           

 . ٗ٘ٔاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات .اإلنصاؼ    ٔ

 .ٜٖٖ-ٖٖٛع السابق. ص العكربم، أبو البقاء. ا لتبيُت عن مذاىب النحويُت البصريُت كالكوفيُت. ادلرج    ٕ

 . ٚ٘ٔاخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات. االنصاؼ    ٖ
 .ُ٘ٗب ديواف السباعيات ادلرجع السابق. ص ٕٛٓٓأليب، عيسى أبوبكر.      ٗ
 .ٕٚٚ، صٔ. جاألمايل. ادلرجع السابق .ٕٜٜٔالشجرم، ىبة اهلل بن علي بن زلمد بن محزة.  ابن    ٘
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يا بــــ"لىال"؛ ألهه لِـ في ٦الم بُجهما؛ وألهه لى ٧ان اإلا٨جی في مىي٘ زٌٟ ل٨ىا هجض اؾما ْاَغا مسٟى 
الٗغب خٝغ ٌٗمل السٌٟ في اإلا٨جي صون الٓاَغ، ٞلى ٧اهذ مما ًسٌٟ إلاا ٧ان ًسلىا ؤن ًجيء طل٪ في 
بٌٗ اإلاىاي٘ ؤو في الكٗغ الظي ًإحي باإلاؿخجاػ، وفي ٖضم طل٪ صلُل ٖلى ؤهه ال ًجىػ ؤن جسٌٟ اؾما 

؛ ٞض٫َّ ٖلى ؤن الًمحر بٗض
 
 وال مًمغا

 
٘ ْاَغا ىن بإن ٢الىا: بهما ٢لىا  .(5)"لىال٥" في مىي٘ ٞع واخخج البهٍغ

، و اإلاهحر بلى ماال هٓحر  ٕى بن اإلا٨جی في " لىالَي، ولىال٥َ" في مىي٘ ظغ؛ ألن الُاء وال٩اٝ ال ج٩ىهان ٖالمت مٞغ
، ولِـ بٟٗل له ٞا م ؤجهما في مىي٘ ههب؛ ألن "لىال" خٝغ ٖل له في ٦المهم مدا٫،  وال ًجىػ ؤن ًخَى

٘ وال ههب، وظب ؤن ٩ًىن في مىي٘ ظغ. ، ٩ُٞىن الًمحر في مىي٘ ههب، وبطا لم ٨ًً في مىي٘ ٞع ٕى  مٞغ
مخم ؤن )لىال( جسٌٟ الُاء وال٩اٝ،  ٞدغوٝ السٌٟ البض ؤن جخٗل٤  ٢الىا: وال ًجىػ ؤن ٣ًا٫ " بطا ٖػ

ض" ومٗىاٍ: خؿب٪، بٟٗل، ألها ه٣ى٫: ٢ض ج٩ىن الخٝغ في مىي٘ مبخضؤ ال جخٗل٤ بصخيء، ٣٦ىل٪: "بدؿ ب٪ ٍػ
 و"لىال" بطا ٖملذ الجغ، ناعث بمجزلت الباء في "بدؿب٪" .

" ٢لىا: ال  ٕى حن: في ٢ىلهم " بن الُاء وال٩اٝ في "لىالي، ولىال٥" ال ٩ًىهان ٖالمت مٞغ الّغص ًٖ حجج البهٍغ
ٕى ٖالمت اإلاسٟىى، ٦ما ٌؿخٗاع ٖالمت اإلاىهىب ف ي هدى ٖؿا٥، وؿلم؛ ٞةهه ٢ض ًجىػ ؤن )ٌؿخٗاع للمٞغ

ٕى واإلاسٟىى، ٨ٞظل٪ َا  ٕى واإلاىهىب، ووظىصٍ بحن ٖالمت اإلاٞغ وبل ؤولى لٗضم الاقترا٥ بحن ٖالمت اإلاٞغ
. ٕى ما في "لىالي ولىال٥" مً ٖالماث اإلاٞغ والظي ًض٫ ٖلى ؤن  َىا، الُاء وال٩اٝ مً ٖالماث اإلاسٟىى، َو

ٗل٤ بٟٗل ؤو مٗجی ٞٗل، ولِـ له َىا ما "لىال" لِـ بدٝغ زٌٟ ؤهه لى ٧ان خٝغ زٌٟ ل٩ان ًجب ؤن ًخ
٤ بصخيء" ٢لىا: ألانل في خغوٝ السٌٟ ؤن ال  ًخٗل٤ به.

َّ
٢ىلهم "٢ض ٩ًىن الخٝغ في مىي٘ مبخضؤ ال ًخٗل

 في خٝغ ػاثض صزىله ٦سغوظه، ٣٦ىلهم: 
 
ًجىػ الابخضاء بها، وؤن ال ج٣٘ في مىي٘ مبخضؤ، وبهما ظاػ طل٪ هاصعا

ض" ألن الخٝغ في  ٌض" في اإلاٗجی "بدؿب٪ ٍػ ٌض، وخؿب٪ ٍػ غاح؛ بط ال ٞاثضة له، ؤن ٢ىل٪ "بدؿب٪ ٍػ هُت الَا
 ٞال بض ؤن ًخٗل٤ بٟٗل ؤو مٗجی ٞٗل، ولىال: خٝغ ظاء 

 
واخض، ٞإما الخٝغ بطا ظاء إلاٗجی، ولم ٨ًً ػاثضا

ذ مً إلاٗجی، ولِـ بؼاثض؛ ألهه لِـ صزىله ٦سغوظه، ؤال جغي ؤه٪ لى خظٞتها لبُل طل٪ اإلاٗجی الظي صزل
ٌض" ٞبان الٟغ١ بُجهما ُىن . (2)ؤظله، بسالٝ الباء في "بدؿب٪ ٍػ هغ للباخض ؤن ألاعجر ما ٢اله ال٩ٞى ْو

 :ًإحي إلاا وطل٪ إلاٟهلا قغخه في ٌِٗل ابً وا٣ٞهم وألازٟل، و٢ض

 .(5)الجغ خغوٝ مً لِؿذ لىال بن -5

 في الٗامل ألن بٖغابه، ًسخل٠  ؤال ُٞيبػي هٖى ٦جي ٞةطا ، بخضاءإل با ًغجٟ٘ لىال بٗض الىا٢٘ الٓاَغ الاؾم نب -2

٘ واخض الخالحن ـي ٖىه، ٩ًىن في مدل ٞع ّىِ
ُ
 باإلبخضاء، ٨ٞظل٪ بطا ٦

 
ا ٖى  ٩ًىن مٞغ

 
. ٨ٞما ؤهه بطا ٧ان ْاَغا

ت اإلاىٟهلت ٖى ٩ىن لٟٓه مً الًماثغ اإلاٞغ  .(2)باإلبخضاء، ٍو

 .(1)ال٣ؿم باب في بال ٖمله ًب٣ىال و  الجغ، خٝغ ًدظٝ ال -5

 لخاجمت وهخائج البدث:ا 

 وبٗض الاهتهاء مً ٦خابت َظا البدض، جىنل الباخض بلى الىخاثج آلاجُت مجها: 

ٗض الكاٖغ ِٖسخی ؤلبي الىُجحري  - ٣ُا ٖامت.ٌُ غب بٍٞغ ً زانت ٚو حن اإلاٗانٍغ  مً ؤبغػ الكٗغاء الىُجحًر

                                                           

 .ٜٗ٘-ٛٗ٘اخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات . االنصاؼ    ٔ

 .ٕ٘٘-ٓ٘٘اخلالؼ. ادلرجع السابق. ص مسائل ُب ابن األنبارم، أبو الربكات . االنصاؼ    ٕ

 .ٛٓٗ، ٔ. جٖـ. األصوؿ ُب النحو. طٜٜٚٔابن السراج، أيب بكر زلمد بن سهل.    ٖ

 .ٕٖٗ. صٕ. شرح ادلفصل للزسلشرم. ادلرجع السابق. ج ٕٔٓٓ، موفق الدين، أيب البقاء.ابن يعيش    ٗ

 .ٕٖٗ، ٔابن السراج. األصوؿ ُب النحو. ادلرجع السابق ج    ٘
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ت، ٞهى لِـ مً اإلاخٗهبحن أل  - ت والبهغٍّ ُّ ًدب٘ ؤخُاها ي مظَب، ل٨ىه والكاٖغ ؤلبي جإزغ باإلاضعؾخحن ال٩ٞى
ت.  ُحن  في خحن آزغ، ٦ما وعص طل٪ في ال٣ًاًا الىدٍى حن، وال٩ٞى  مظَب البهٍغ

وا٤ٞ الكاٖغ ؤلبي الىُجحري اإلاظَب البهغي في مؿإلت نُٛت ؤٞٗل في الخعجب ٖلى ؤهه ٞٗل لِـ اؾم،  -
 ومؿإلت "بن" بالغاٞ٘ السبر.

٘ في الاؾم وا٤ٞ الكاٖغ اإلاظَب ال٩ىفي في مؿإلت ٖلى ؤن  - "ؾىي" بمٗجی ٚحر، وفي مؿإلت ٖامل الٞغ
 الىا٢٘ بٗض "لىال"، و اؾخٗمل الُاء وال٩اٝ في  لىالي ولىال٥.

 

 اإلاشاحؼ 

ُحن. ٍم2002ابً ألاهباعي، ؤبى البر٧اث.  .5 حن وال٩ٞى ، الىاقغ 5. ؤلاههاٝ في مؿاثل السالٝ بحن البهٍغ

 الساهجي بال٣اَغة.  م٨خبت

 .208، 5. ط5م. ألانى٫ في الىدى. 5222ٍمض بً ؾهل.ابً الؿغاط، ؤبي ب٨غ مد .2

          . مُبٗت اإلاضوي قإع الٗباؾُت ال٣اَغة.5ألامالي. ٍ .5222الصجغي، َبت هللا بً ٖلي.  ابً .5

م. " هماطط مً ٖلم اإلاٗاوي في صًىان ِٖسخی ؤلبي ؤبي ب٨غ 2055ؤب٨ًُ، مىسخی ٖبض الؿالم مهُٟى.  .2

ت مد٨مت جهضع  ؤلالىعي: صعاؾت جدلُلُت". مجلت ت وألاصبُت. مجلت جسهُهه هه٠ ؾىٍى الضعاؾاث اللٍٛى

ا  .ًٖ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

 .. صًىان الؿباُٖاث. الجهاع للُب٘ واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة 2008ؤلبي ِٖسخی ؤبىب٨غ.  .1

اى. 2001ٍؤلبي، ِٖسخی ؤبىب٨غ.  .5  ؤلبي ، مُبٗت5. صًىان الٍغ

   .،  مُبٗت اإلاضوي بمهغ5. اعحكاٝ الًغب مً لؿان الٗغب. 5228ٍألاهضلسخي، ؤبى خُان.  .2

ُحن. 5285ٍال٨ٗبري، ؤبى الب٣اء. .8 حن وال٩ٞى حن البهٍغ  بحروث.  ،، صاع الٛغب5، الخبُحن ًٖ مظاَب الىدٍى

ي، الجال٫ الضًً.  .2  .552، م5م. الاقباٍ والىٓاثغ في الىدى. مُبٗت صمك٤.ط5282الؿَُى

ت  .50 ُّ اب. الكٗغ الٗغبي في بالص ًىعبا: ِٖسخی ؤلبي ؤبىب٨غ همىطظا: صعاؾت ٞى الّهاعمي، ٖبض ال٣هاع ٖبض الَى

 .الغؾالت ص٦خىعاة جدلُلُت.

ي، بسخا١ ؤًىب. "ون٠ ال٨خب في قٗغ ِٖسخی ؤلبي"، بدض م٣ضم بلى ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗت  .55 بابا ؤَو

اء اإلاخُلباث صعظت اإلااظؿخحر،   .22م.م2050ؾىت بلىعن، ٞو

ى، زلُل هللا مدمض ٖشمان.  .52  Word .  ال٣ًاًا ؤلاوؿاهُت في قٗغ ِٖسخی ؤلبي ؤبىب٨غ.2052بىصٞو

Conference of Arabic at Dubai United Arabi Emirate.UNESCO  in book 2 
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  ظيمائيت ألاماهً
ّ
عل

ُ
 ػش الجضائشي الحذًثت في الؽياإلا

 - ى، همارجواإلاله الحذًلت والؽاوئ واإلالهى  -

 

مي
ّ
 ؤميىت بلهاؼمي ؤ/، ؤ/د. غبذ اللادس ظل

 الجؼاثغ، ظامٗت جلمؿان، ٧لُت آلاصاب واللٛاث، ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها٢

  :اإلالخق

٤ مىهج ؾُماجي ًّخسظ مً  ت الخضًشت ٞو ت الجؼاثٍغ ج٣ىم الضعاؾت اإلاىالُت ٖلى جدلُل بٌٗ الىماطط الكٍٗغ
ل ت الًٟاءاث والبِئاث اإلا٩اهُت اإلاؿلُت،في الى٢ى  ؤصاة بظغاثُت الخإٍو آزظًً في الخؿبان ما  ٝ ٖلى عمٍؼ

تها الٗاّمت في َظا الكٗغ ت زاّنت جّٟغص بها جد٤٣ّ مً عمٍؼ الكٗغ الجؼاثغي الخضًض  وما جد٤٣ّ مجها مً عمٍؼ
ل معجمه الكٗغي بامخُاػ.صون ٚحٍر

ّ
 ، وبما ًمش

 جلذًم: -

وخضًشا  ؤو ٦ما اؾخ٣ّغ الغؤي ٖلُه ٢ضًما ٖلم ؤلاقاعاث ال بّض مً الخظ٦حر بإّن  :العيميائيت -5
( signe –sign) وحٗٝغ ؤلاقاعة ًضعُؽ ؤهىإ ؤلاقاعاث وبيُتها ومٗاهحها. ،(sémiotique-semiotics)بالؿُمُاثُت

في ؾُا٢اث مُٗىت، بكب٨ت مً اإلاٗاوي  ؤو ٚحر ٦المُت جى٣ل مٗجی صاللُا مصخىبا بإجها ٧ّل ٖالمت ٦المُت
(ثُت والىيُٗت والاظخماُٖت والجمالُت والاهٟٗالُت، وهي ؤهىإؤلاًدا

5
٦ما ؤن عمىػَا اإلا٩اهُت ال ج٣ّل ؤَمُت . )

ت ووٖٝغ وُمٗخ٣ض. غي ٢ىامه: اإلا٩ان والؼمان ومٗٞغ ْٟ ٤ هٓام جغمحزي ؤو ق  ٧ىجها جدُا َمدُاَا. وطل٪ ٞو

ض الضًجي واإلاٟطخي بلى مٗخ٣ضاث مكتر٦ت بّن الؿُا١ الش٣افي ظام٘ بحن الٗٝغ واإلاٗخ٣ اإلايان ومفىلحاجه : -6
٤ بخضازُاث  م بلى الخضلُل ٖلُه ٞو بحن ؤٞغاص مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث ٖلى الىدى الظي ٖمض ال٣غآن ال٨ٍغ

ى ما ّٖبر ٖىه (2)م٩اهُت هابٗت مً خًاعة اإلاجخم٘ الٗغبي وز٣اٞخه . بط ال ٌؿخىي ؤَل الُمحن وؤَل الكما٫ َو
م في ؾىعة الىا٢ٗ ِمحِن ت بــ٣ىله حٗالى: ﴿ال٣غآن ال٨ٍغ َُ ْصَخاُب الْ

َ
َما٫ِ و﴿ (5)﴾ؤ ِ

ّ
ْصَخاُب الك

َ
للضاللت ٖلى  (2)﴾ؤ

ٖلى ؤن مهُلر  (.1)ؤَل الجىت وؤَل الّىاع، ٦ما اؾخٗمل ٚحٍر مً الىٗىث اإلا٩اهُت لخجؿُض نىع ؤلاًمان
 والخّحز "اإلا٩ان" ًٓل ٖىىاها لخ٣ل صاللي ًىًىي جدخه ٧ل مً:

ُ
ت َٗ ء ،(5)الُب٣ٗت والَب٣ْ

ُ
ال

َ
  (2)والس

ُ
َغاٙ

َ
(، 8)الٟ

ء
ُ
ا ًَ َ

جا٫ُ (، 2)والٟ
َ
 (، 50)واإلا

َ
ال

َ
َدلُّ  ،(5)واإلا

َ
ُ٘ (، 2)واإلا ْىِي

َ
ُ٘ (، 5)واإلا ى٢ِ

َ
ضعى اإلا٩ان في الٟغوؿُت " (.2)واإلا " Espaceٍو

                                                           

 .ٛٔ-ٔينظر: ماجد النجار، األسلوب ، مكوناتو ككظائفو ُب األدب كالفن، ص     ٔ 
 .ُٖٛٔب ضوء الداللة ادلركزية، دراسة حوؿ ادلعٌت كظالؿ ادلعٌت، ص زلمد يونس علي: كصف اللغة العربية دالليا      ٕ
 .سورة الواقعةمن  ٕٚاآلية      ٖ
 .سورة الواقعةمن  ٔٗاآلية      ٗ
 .ٓ٘كشاؼ اصطالحات الفنوف، ص   ،زلمد علي  التهانوم     ٘
 مادة )َحَوَز(. ،ٕٕٗ-ٖٔٗ، ص ٘ادلرجع نفسو، ج    ٙ
 ، مادة )خال(.ٖٓٔ، ص ٗٔج لساف العرب،،ابن منظور    ٚ
 ، مادة )فَػرََغ(.٘ٗٗ-ٗٗٗ، ص ٛ، جنفسو ادلرجع     ٛ
 ، مادة )فضا(.ٛ٘ٔ – ٚ٘ٔ، ص ٘ٔادلرجع نفسو، ج     ٜ
 .،مادة)جّل(ٖٔٔ،صٔكإبراىيم أنيس، ادلعجم الوسيط، ج(جللمادة )ػٕٓٔ-ٜٔٔ، ص ٔٔادلرجع نفسو، جينظر:   ٓٔ
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ت " ى اإلادل "Spatium" وفي الالجُيُت "Spaceوفي ؤلاهجلحًز " اإلادضص Lieu" واإلا٩ان اإلاىي٘ وظمٗه ؤم٨ىت َو
ى مغاصٝ لالمخضاص "الظي ٌكٛ ل ل٣ض  Etendue"(1.)له الجؿم، ج٣ى٫ م٩ان ٞؿُذ وم٩ان ي٤ُ َو ًّ ٞ

لضعاؾاتهم ٖلى خؿاب الًٟاء ٩ٞل ًٞاء م٩ان ولِـ ٧ل  ٗغب مهُلر اإلا٩ان واعجًىٍ ٖىىاهاالضاعؾىن ال
لى َظا ٞةن اإلا٩ان مهُلر ٖام ٌكمل اإلاٛل٤ واإلاٟخىح مً اإلاىا٢٘ والًٟاءاث واإلاى  اي٘ م٩ان ًٞاء، ٖو

ا ٣ٞض جخضازل َظٍ اإلاهُلخاث ؤزىاء البدض ٞىىٓغ بلى الخٗامل مٗها ٖلى ؤّجها مغاصٞت للم٩ان. حَر  ٚو

 ٖىض وجى٢ٟىا ألاصبي، الٗمل في اإلا٩ان ؤَمُت ٖلى ألاصب صاعؾى ؤظم٘ ؤهميت اإلايان في الذساظت العيميائيت: -3

ت، ُاةالخ في ألازغ ٖم٤ُ" للم٩ان ؤن بلى وطَبىا صالالجه وظمالُاجه،  به، م٣ترهت وهي بال خغ٦ت ما مً بط البكٍغ

ى بال ٞٗل مً وما ى ؤٖم٤ مىه، صواٞٗه لبٌٗ مؿخىح َو  ْٝغ مً ًمشله ما في ًىدهغ ؤن مً وؤَم وؤ٦بر، َو

اء ؤو اجه، مً الىاحئ البحن ُٞه ٖلى ٣ًخهغ وؤن  ٖو اتها، الخُاة مىاحي ٧ل ألن مؿخٍى  بل و٢ُاٖاتها، ومؿخٍى

، وحٗضص ال٨ش٠ُ، خًىعٍ ٖلى حكهض ًًاؤ الىٟـ و٧ل مىاحي ، ًٖ وجٟصر مٓاٍَغ  ؤلا٢غاع بلى وجضٞ٘ ؤزٍغ

ت للخجغبت ٢ٍغً مً ما وؾلى٦ها ولٗله خغ٦تها وظىٍ و٧ل اإلاىظىصاث ٧ل مً ًخجؼؤ ال ظؼء بإهه  مشله، البكٍغ

ى ومُغخها، ٖماصَا ٞهى ى مٛظحها، َو ى ومىُل٣ها، مهبها َو   جغظمتها َو
 
 (. 5)ؤًًا

 :اإلاعليت ظيمائيا ( ألاماه4ً

ت وؤلاظغاثُت  جمهُض:-ؤ ُت في الكٗغ الجؼاثغي الخضًض ٖلى اإلاُُٗاث الىٍٓغ
ّ
وٗمض في صعاؾدىا لؤلما٦ً اإلاؿل

لي) ماؽ") Sémantique interprétativeللمىهج الؿُمُاجي الخإٍو ب ًجم٘ بحن ؾُمُاء "ٍٚغ
ّ
ى مىهج مغ٦ ( َو

Greimasٞ" لُت التي ؤياٞها ( وظٗلخه ًيخ٣ل بالٟٗل François Rastierغووؿىا عاؾدُه")( والاظتهاصاث الخإٍو
لُت، والٛاًت مً َظا التر٦ُب اإلاجهجي َى جد٤ُ٣ الاَخمام بالبيُت الضازلُت  مً الؿُمُاء بلى الؿُمُاء الخإٍو

، ت. للىو الكٗغي، واإلا٩ان مضاٍع لُت للمٗاوي الكٍٗغ  وفي طاث الى٢ذ الاَخمام باإلم٩اهاث ال٣غاثُت والخإٍو
ت ) (Rastierض مّحز "عاؾدُه" )و٢ ٍغ (، وهي التي تهخّم بمؿاع الؿماث Lecture intrinsèqueبحن ال٣غاءة الجَى

لExtrinsèquesوالّؿماث الساعظُت ) اإلاازلت في الىو، ت بإجها  .(، وهي مخٗل٣ت بالخإٍو ٍغ وجخمحز ال٣غاءة الجَى
ُت ما ظاء في الىو، و٦إجها حؿتهضٝ اإلادخىي وال  جبدض ًٖ اإلاٗجی. ؤّما ال٣غاءة الساعظُت  مغجبُت بدٞغ

(Lecture extrinsèque)ُٞهٟها ، ( "عاؾدُه"Rastier) ،وطل٪  بإْن ج٩ىَن مىخجت ومىِلضة إلاا َى ػاثٌض ًٖ الىو
، بمٗجی 

 
ىظض في الىو ، وج٩ىن في َظٍ الخالت ازتزالُت ًُ بإْن ج٠ًُ بٌٗ الّؿماث،وبّما ؤن ُتهمل بٌٗ ما 

ه في ٧لخا الخالخ
ّ
    (.2)ْحن ج٩ىن ال٣غاءة وهخاظها مٛاًغة للبيُت الضاللُت اإلاشالُت في الىوؤه

لمت السجً هىٟخذ ٖلى ًٞاءاث مٛل٣ت ول٨ً ؤبٗض ما  الضعاؾت الخُب٣ُُت:-ب خحن هسغط مً ي٤ُ البِذ ْو
ٟىا الخضاث٤ الكىاَئ و اإلا٣اهي واإلاالهي. تراب والكام ٞخخل٣َّ  ج٩ىن ًٖ الىخكت والٚا

                                                                                                                                                                                   

 ، مادة)ادلال(.ٜٖٗ، ص ٗكينظر:الفَتكزآبادم، القاموس احمليط، ج مادة )ادلال( ،ٕٜٕ-ٜٕٔ، ص ٘ٔادلرجع نفسو، ج        ٔ
 ،مادة) حّل(.ٖٔٚ-ٖٓٚ،ص ٖ، ك ينظر:الفَتكزآبادين القاموس احمليط، جمادة )َحَلَل( ،٘ٙٔ-ٖٙٔ، ص ٔٔادلرجع نفسو، جينظر:       ٕ
 ، مادة َكَضَع.ٚٔٔ، ص ٙمعجم مقاييس اللغة، ج ( كابن فارس:كضعمادة ) ،ٜٜٖ-ٜٖٙ، ص ٛيُنظر: ادلرجع نفسو، ج       ٖ
 ، مادة )َكَقَع(.ٗٓٗ - ٖٓٗ، ص ٛابن منظور، لساف العرب، ج      ٗ
 .ٕٔٗمجيل صليبا:ادلعجم الفلسفي باأللفاظ ص      ٘
 .ٚمونسي، حبيب: ادلكاف ُب الشعر العريب، قراءة موضوعاتية مجالية، دراسة ، ص     ٙ
    مادة)أكؿ(. كيكوف ذلك برّد أحد احملتَمَلُْت إىل ٖٖ،صٔٔلساف العرب،ج لكالـ كتأكَّلو: دبَّره كقدَّره كأكَّلو: فسَّره، )ينظر:ابن منظور،التأكيل:من أكَّؿ ا،

 
ُ
وِئُل للموضع الذم يُرَجُع إليو، كذلك ىو رُذ الشيء إىل الغاية ادل

َ
 .رادة منو علمان كاَف أك ِفْعالن ما يطابق الظاىر، كمنو ادل

قصيدة الصفحة األكىل لنزار قباين، ضمن كتاب النص الشعرم، قراءات تضييقية، -ينظر:محيد حلميداين: التحليل السيميائي التأكيلي للنص الشعرم     ٚ
 .ٖٗٓ، ٕٚٛـ ،ص ٕٙٔٓ، بَتكت، لبناف، ْٔتوث زلكمة، مؤسسة االنتشار العريب، ط
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 البعخان(: الحذًلت)    -ؤ

:ألاعى طاث الصجغ
ُ
ا بهُٛت الجم٘ زالزمغاث ،(5)الخض٣ًت م ٢ا٫ حٗالى: و٢ض ظاء ط٦َغ هَؼ٫َ في ال٣غآن ال٨ٍغ

َ
َوؤ

اَث َبْهَجٍت 
َ
َىا ِبِه َخَضاِث٤َ ط

ْ
هَبد

َ
إ
َ
َماِء َماء ٞ ًَ الؿَّ م ِمّ

ُ
٨

َ
وألانل في الخض٣ًت الجماٖت اإلالخٟت ولظل٪ ٢ُلذ في  .(2)ل

 ُٗ  ال
ْ

 سل، و ب والىَّ ك
ّ

ْد ( 5)سل ؤ٦ثرجغ وفي الىَّ ٢ض ظاءث في الص مّخ٣حَن ٤ في ٢ىله حٗالىاثِ َض مٗجی الَخ  ُل َم وٍُ
ْ
بّن لل

 
 
َىابا ْٖ  َخضاِث٤َ وؤ

 
 بطا ٧ان ٖلُه خاثِ (،1)ٖلى ؤّجها بؿاجحن هسل (2)َمٟاػا

ّ
ه ال ٣ًا٫ للُبؿخان خض٣ًت بال

ّ
؛ (5)أله

ه مً ؤْخَض١
ّ
ظا ألانل ٣ًخًُه مً خُض الاقخ٣ا١، أله ٞالخض٣ًت ٖىض (. 2)به: بطا ؤخاٍ وؤَاٝ به َو

هىعٍ في ِؾٗت والباخت مً طل٪ ٞهي  (8)الكاٖغ "هىع الضًً مبسىحي" لها بىح الخبِب، ٞالبىُح :بغوُػ الصخيء ْو
:(2)ُٞما جض٫ ٖلُه: الىسل ال٨شحر، ٨ٞما ؤّن الخض٣ًت باخت هسل ٦شحر 

ٌ
 ،٨ٞظل٪ بىح الخبِب باخت

ْػَع 
َ
ًْ ؤ ْدِل ِم

ُ
ْؿِغ١ُ ال٨

َ
ِ ح

ّ
ِ

َّ
 ١ِ الك

 
َ
ِبحَهت

َّ
ِهحَر الك

َ
ًُ الَباَب خّتی ج ْعِج

َ
 َبْل ح

 بالَهاِج٠ِ 

ّغُِط  َٗ َ
 ح

َغاِب 
َ
َغَواَن الس

َ
٦ 

 
اِع٧ا

َ
 ج

َىاِوُف َبْىَح  تًُ
َ
 (50)الَخِض٣ً

لُب٣ى ُمكَغٖا ؤمام حٗضص الاخخما٫ في الضاللت  (55)ؤّما و٢ض ظاء "البؿخان" ٖىىاها إلخضي ٢هاثض الكاٖغ هٟؿه
ُٟه يمً "ججلُاث إلاا بٗض ومدمىال ٖلى ٧ ل جْى ًّ الث الؿُمُاثُت اإلام٨ىت، ٞةّن بًٗهم آلازغ ٞ ل الخإٍو

  خحن نّغح بال٣ى٫: غظمخه الكاٖغ "ألازًغ ٞلىؽ" قٗغامىخه٠ اللُل"، ٖلى الىدى الظي ٖمض بلى ج

ّلِ ْخحْن 
ُ
َؼ للَمْىِث ِفي ٧ ِٟ َخَد

ُ
ِجي َظَؿِضي اإلا

ُ
 ! ٞاْؾ٨

لَّ 
ُ
ُع ٧ ُىىُّ

َ
ْىث .. الَبَؿاِجحِن ج

َ
ِغ اإلا

َ
ًْ َمُ  ِم

َماُث السِهِْب 
َ
 اإلا

َ
ظا ََ !!(52) 

  باإلاٗجی الّىبُل، وهي في 
 
، ومغّويت

 
 )البؿخان( حٗجي في مجمل ما ج٣ّضم مً ؤقٗاع:الُبُٗت مضّظىت

ُ
ٞالخض٣ًت

 
ّ
ُل لئلوؿان في َظا اإلا٩ان، ؤو مً زالله، وبْن بضاللت الاؾخظ٧اع والخظ٦

ُّ
غ، ؤو اإلا٣ام ألاّو٫ ٖال٢ت م٩ان، وجمش

                                                           

 ) حدؽ(. ة، مادٖٗ، صٕمعجم مقاييس اللغة، ج ،ابن فارس        ٔ
 من سورة النمل. ٓٙاآلية        ٕ
 .ٚٗ، صٔٔادلخصص، ج،ابن سيده        ٖ
 من سورة النبأ. ٕٖاآلية         ٗ
 . ٓٔ٘تفسَت غريب القرآف، ػص،،ابن قتيبة         ٘
 .ٔٔدرة الغواص ُب أكىاـ اخلواص،، ص،احلريرم        ٙ
 ، مادة )حدؽ(ٖ، صٕ، مادة ) حدؽ( كابن فارس : معجم مقاييس اللغة، جٕٙٙ، صٖالقاموس احمليط، ج :ينظر: الفَتكزآبادم        ٚ
 ، مادة)بوح(.ٖ٘ٔ، صٔمعجم مقاييس اللغة، ج ،ابن فارس        ٛ
 ، مادة )البوح(.ٕٕٗ، صٔالقاموس احمليط، ج ،الفَتكزآبادم        ٜ
 .٘ٗ صبالغة اذلدىد، قصيدة القنديل،،،نورالدين مبخوثي     ٓٔ
 .ٓ٘ادلرجع نفسو ، ص     ٔٔ
  .ٖ٘- ٕٖحقوؿ البنفسج ،، ص،األخضر فلوس    ٕٔ
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ُل الٗالم الظي 
ّ
م، ولظل٪ ٞةّن لٛت الخىحن بلى اإلااضخي الظي ًمش َّ بالغِئٍا الخلمُت ال٣اثمت ٖلى الخهّىع والخى

اؤوكإَا ؤو وكإْث ُٞه،ومً َظا الىظه ٞةّن الٗال٢ت بها ٖال٢ت بىظى   ؾُماثُا عمٍؼ
 
ظ بٗضا

َ
   (.5)ص وا٢عي وبْن ؤز

 الؽاوئ: -ب

ُء  ظاهُبه، قاَُئ الىاصي:
ْ
ُُه،وقِ

َ
هِغ ق ُه: مصخی ٧لٌّ  الجَّ

ُ
ج
َ
ُأن، وقاَإ

ُ
ىء ٦كاَئه ظم٘ قىاَئ وق

ُ
ُ

ُ
ظم٘ ق

اء" خىِىه وقى٢ه بلى ألاَل وألابىاء  (.2)مىا ٖلى قاٍَئ  ل٣ض ؤزاعث ٚغبت الّسجً لضي الكاٖغ "مٟضي ػ٦ٍغ
،ً ىاء الَى اث ظمٗخه بـ"ؾل َو اٌم ط٦ٍغ َُ ىاٍ" الجمُلت ٞتزاخمذ في زلضٍ في ؾاٖت مخإزغة مً اللُل والّىاؽ ِه

ى ُُٞحر في ٖىالم الاؾخظ٧اع ؾابدا وُمؿترظٗا ٖلى قاَئ، ضة، ٣ٞا٫ َو خدّغ١ مً وعاء ً لخٓاث نٟاء ٍٞغ
خه الّؿلُبت، ال٣ًبان لهٟت قى٢ا ل مً ٖام  28و٢ض ػّط به ًىم  بلى ل٣ائها ول٣اء خٍغ م في 5211مً ؤبٍغ
ى: ) مً ،(5)"25"ػهؼاهت الٗظاب ع٢م 

ّ
 البؿُِ( ٞإَاظه ماٍى ؾٍُٗض جىل

ت       
َ
ئ ِٞ ا الُخّبِ ، َصا َُ

ْ
ُضه

َ
ْجَىي ، ٦

َ
ْؿَخــــــــــــِغ١ُ  وُعبَّ ه ٌَ ـَ  ْجها َع٢ُِبي، لِ َٖ اَم 

َ
 ٢ْض ه

     
 
َغة

ّ
ُ َٗ ىي( ُم

ْ
َضْث بها الُغوُح )مً َؾل َب٤ُ  َٖ َٖ ه 

ُّ
ىي(، ٧ل

ْ
َغي )َؾل

ْ
ًْ ِط٦ ًُ م ْج  ٞالّسِ

ًَ ٞت   ــــــ ٍغ
ُ
٦

ْ
ظ

َ
ْل ج ََ وِح   الغُّ

َ
ْخَىت ِٞ ا 

ُه َوِمـــــــــــــــــ٤ُ؟ ی           ًَ
ّ
 ؤه

َّ
، بال ًُ ْج ٍُ الّسِ  َما َيغَّ

ىا         
َ
ٟ

َ
 َخال

ُّ
ًَ ، بطا َما الَخٔ ِغٍ

ُ
٦

ْ
ظ

ُ
٤ُٟ  َْل ج ـــــــــــــــــــــــــىي، َٞىخَّ

ْ
 ًا َؾل

ُ
ِخ٠ َْ ِ٪ ؤ ُْ  بل

غُبىا         
ْ
ُ ًُ ْىِط 

َ
ًُ اإلاـــــ ْخ

َ
ًَ ول ٍغ

ُ
٦

ْ
ظ

َ
ٟغُف ال ؤْم ج

ُ
 ه

ْ
اَِئ ووَٗخِىــــ٤ُ بط

َّ
 (2)ّغْمَل في الك

َزَث" بخىوـ ٢هُضة قاَئ ؤمٍل صٖا ٞحها 5255مدمض ألازًغ ٖبض ال٣اصع الؿاثخي"ٖام و٢ض ظٗل "
ْ
م  مً " َبج

ض ٖلى عباَا، حر بلى الخٍٛغ
ّ
ٛاة  اخخٟاال  الُ

ّ
بجالء اإلاؿخٗمغ ٖجها. ٣ٞض صزلها الكاٖغ وهي قاَضة ٖلى ٖهغ الُ

 جىوـ الك٣ُ٣ت، ٣ٞا٫:) مً ال٩امل(التي اؾدباخىا ُخغمت 

َزعَث"         
ْ
ًٍ مً ٞااٍص َاثـــــــــــــِم   ًا َْحُر ّٚغْص في ُعَبى " ِبج ْخ

َ
 بل

ْ
 زّم اَْخ٠

جلى ًا خّبظا           
ْ
 ألامل الخبِب الّضاثــــــــــــــــِم  َظا الّضزُُل ٢ض اه

ُ
َضة

ُ
ك

ْ
و
ُ
 ا

غ٢اث ٦ْم ؾالْذ ِصَما    
ّ
اِقـــِم الكىاَئ ٖلى و  وفي َظٍ الُ

َ
ٚ ًْ  ٦ْم َػى م

ـــا          
َ
ذ وؾالُخىـ ًَ اُم ْمْدَىِدىا َم ًّ الِم  ؤ

ّ
 ٌكخُض في َيغَباجـــــــــــــــــــــه للٓ

ىا    َٖ ْىُث، وال الّخٗظًُب نضَّ ُظُمى
َ
م ال اإلا َِ َم الــــــــــــىا

ْ
 (1)خّتی بلٛىا الّىْهَغ ٚع

 اإلالهى: -ج

ا مً ألاقغَبت اإلا٣هی: م٩اٌن ٖامٌّ  ى مما ؤ٢ّغٍ خضًشاج٣ّضُم ُٞه ال٣هىة وهدَى (. 5)مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة َو
ت ٖىىاٌن ٞاإلا٣هی ٖىضٍ  "لٛماعي  مدمض مهُٟى" ؤما  َب٘ الظي والخمل٤ الؿاثض الاظخماعي الىٟا١ لخٍٗغ

  :م٣خا ًبه٤ ؤن لكاٖغل َن ٞأ ،والضواثغ اإلاٛل٣ت اإلا٣اهيالهالىهاث و  بهم ًٞا٢ذ الخا٦م، بالٍ في الكٗغ

 
َ
 ىَّ َد خَ ج

ُ
ْٖ  يفِ  اءُ ىَ ألايْ  ِ   ،ْم هِ ا٢ِ ــــَم ؤ

 
ّ
 ّم َٗ خَ ًَ  ْم هِ ائِ َض ؤْم  في ُُل والل

َ
  ،٤ُ ـــــــــــ

                                                           

 .ٜٗينظر:ماجد السامرائي،حديقة الشاعر: غنائيات الذات كالسياج الركمانسي،،ص   ٔ
 ،مادة )الشطء(.ٜٔص  ٔ، مادة )شطأ( كالفَتكزآبادم، القاموس احمليط، ج٘ٛٔص  ٖينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج    ٕ

 .ٕٓٔينظر: محة دمحاين ،ظاىرة الغربة ُب شعر مفدم زكرياء، ،ص   ٖ
 .ٕٕ -ٕٔمفدم زكرياء، اللهب ادلقدس، ص   ٗ
 .ٖٓٔزلمد األخضر عبد القادر السائحُت، الكهوؼ ادلضيئة ، ص  ٘
 ،مادة )أقهى(.ٗٙٚص  ٕإبراىيم أنيس كآخركف، ادلعجم الوسبط، ج   ٙ
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 اعَ َج جِ  ْذ َؿ ئِ بَ 
ُ
ُٗ بِ ًَ  ًْ َم  ة   ي،ىَ الهَ  ىَن ُ

  َر بْ َٖ 
َ
 اإلا
َ
 غْ ًَ  ياِه ٣

َ
  ىَن ُم ج

َ
 (5)٤ُ هُ بْ ٞإ

ظٍ انّض  و٢ض !"الؼثب٤؟ الٗاق٣حن ؤي" ٢هُضة مً ألابُاث َو عجب٪ مً الّىاؽ ومً﴿: حٗالى ب٣ىله َع  ٢ىله ٌُ
 وَُ  هُاالضُّ  الخُاة في

ْ
  هللاَ  هُض ك

َ
  في اَم  ىٖل

ْ
َُ  ِه بِ ٢ل   َى و

ُّ
وال٣ى٫ُ له ما ًبرُعٍ في ٢هُضة "ؤخمض  (.2)﴾اِم هَ الِس  ؤلظ

ىب ٖلحهم": ًُ  خمضي" "٢اثمت اإلاٛ
اعِٕ و 

َّ
٫ُ الك ْهىةِ ؤوَّ

َ
ي ال٣ ِ

ّ
َدل

َ
ى١ُ اإلا  والؿُّ

غْ 
َ
ا٢ِِغ وَخِلُُب اإلا َٗ  ؤِة ال

ِم 
َ
 ِفي الٟ

ِذ 
ْ
اِوـ ألاز َٗ ِب ظغاُح ال

ْ
ل
َ
 وفي ال٣

 ًَ  وؤخالُم الّغٞا١ِ الَهاِمِضً

ىِوي
ُ
ٗٞغ ٌَ ىا 

ُ
إع ٧اه

ّ
ُهْم في ؤّو٫ الك

ُ
 (5)٧ل

ىمؿاث،
ُ
ضة بالّؿى١ والٗىاوـ واإلا اب" اإلااٍّ ُّ  ٖلى اج٩اء معجمّي مجّؿض في لٛت "بضع قا٦غ الؿ

ٌ
ت

ّ
 و"ألاؾُُغ صال

ٍث معجمُت خضازُت مى٣ىلت، ظّؿضَا الُاعْي ألاًضًىلىجي وألازالقي اإلااّؾـ لؿلُت وهي لٛت طاث بيُا
هضاء"

ّ
 (.2)اإلاجخم٘ الخضاسي ؤو اإلاٗاص٫ لؼمً الك

 )اإلالػب(: اإلالهى -د
ُٗب، اإلالهی:

ْ
٣ا٫ُ: َظا ملهی ال٣ىم، ؤي مىي٘ ب٢امتهم، اإلال ىص،  ظم٘ الهي. وٍُ ُٗ غ وال َِ واإلاالهي: آالُث اللْهى ٧اإلاؼ

 وهد
ٌ
: ملهاة ٍُ غجُر ؤّن مٟغص ما، وٍُ للكاٖغ "مدمض ألازًغ ٖبض ال٣اصع  َىجت" مضٖاة" ل٣ض ٧اهذ(. 1)َى

ً مالهي لُالحها اإلاجىىهت، مً  الؿاثخي"، ىت مدبىبخه ُمُجىهاألْن ٣ًى٫ ما لْم ٣ًلُه ٖجها ٖو  خُض ظٗلها ٢ٍغ
باصة، ٣ٞا٫ مً باب الّخظ٧اع ببرط ال٨ُٟان في ن٠ُ ٖام   م:5220ٖو

 َىجْه" ؤعُى"

ْىَجْه؟
َ
 ؤيُّ شخيٍء هَي َ

ِذ،
ْ
 هَي َما ِقئ

 وَم ٢َُل...

اُٖغ ٖجها.
ّ

مء ٣ًُِل الك
َ
 وما ل

 هي ؤهِذ،

ْه،
َ
الي الخّب ِنْغٞ َُ

َ
 في ل

 هي ؤهِذ 

 ٍْ َباص  في ُمُجىٍن ٖو

ٍْ  مالهيفي  اَص َٗ
ُ
ِل والّهْبذ اإلا ُْ  (5)الل

                                                           

 .ٓٔ-ٜص  ، اف الرفضزلمد مصطفى لغمارم : مقاطع من ديو     ٔ

 البقرة. من سورة ٕٗٓاآلية    ٕ

 .٘ٛـ،صٜٙٛٔأمحد محدم،الديواف،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،دط،اجلزائر،     ٖ
 .٘ٗٔالشعر كسياؽ ادلتغَت احلضارم،ص -عمر أمحد بوقركرة، دراسات ُب الشعر اجلزائرم ادلعاصر    ٗ
 ،مادة) ذلا(.ٖٗٛص  ٕج إبراىيم أنيس كآخركف، ادلعجم الوسيط،    ٘
 .ٓٗ-ٜٖـ، ص ٜ٘ٛٔ،اجلزائر،ٕزلمد األخضر عبد القادر السائحي،كاحة اذلول، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، ط    ٙ
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اَغ بىقىشخي" بلى اؾخٗما٫ مغاصٞهو٢ض ٖمض 
ّ
ى . اإلالٗب" في ٢هُضة" الّؿماء"" الكاٖغ الجؼاثغي "الُ َو

الججاٍ الٗغبي الغوماوسخي ًمخُي مىظت الكٗغ الغوماوسخي الظي اهدكغث بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى مخإزغة با
هُضة الٗمىصًت الّهاعمت، في ظماٖت الضًىان، وظماٖت ؤبىلى، واإلاهجغ، مخدلال بل٪ مً ٢ُىص ال٣ ممشال 

ت عوما مؿخظ٦غا دضر( وؿُت:نباٍ في هٓغة ؾىصاٍو
ُ
 )مً اإلا

ِبي 
َ
ٍُ ؤ َخا

َ
ل ٍْ :" َو

 
ُذ ؤِدي َناثدا ْٗ  َؾِم

 "!آٍ َماَث ؤِبي

َىا
َ
ىُذ ؤظهُل َمَٗجی الٟ

ُ
 و٢ض ٦

ـــــــــىصْ  ُٗ ٌَ  ٍُ ُىى
َ
 وؤْخَؿُب َمً َصٞ

ا الَىُظىصْ 
َ
 ِلَهظ

 
 
ىا ََ ُه،ُمى َٗ ا َملَّ َمْطَج

َ
 بط

ي ُذ ألّمِ
ْ
ل
ُ
 و٢

ىُص ؤِبي؟"، ُٗ َُ  " َمَتی َؾ

 َُ ْذ" ؤُبى٥َ 
َ
 َىا"،٣ٞال

َما َىا ِفي الؿَّ َُ 

ىُص ؤُبى٥َ". ُٗ ٌَ ِغٍٍب 
َ
ا ٢ مَّ َٖ  و

ى 
َ
ْضُث بل ُٗ ِبيٞ َٗ ْ

 (5)َمل

م مً خمُمُت اإلا٩ان.   الكاٖغ الجؼاثغي الخضًضلّٗل و  وفي َظا بًظاٌن بُبروص الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ٖلى الٚغ
ُه باإلا٩ان ٖمىما ٢ض بضؤ بوؿان،و٧لّل قاٖغ ٖغبي خضًض بل، و٧ّل   "َظا الجؿض َى ؿضٍبسبرجه لج ٖو

مً( ال٣ىي الىٟؿُت
ْ
و٢ض ًّٟؿغ  وال٣ٗلُت والٗاَُٟت والخُىاهُت لل٩اثً الخّي. )م٩ان(،ؤو لى٣ل بٗباعة ؤزغي)م٨

حر اإلااصًت ٖلى خّض ؾىاء" ىعاتهم،َظا ؤّن البكغ لجُئىا للم٩ان في حك٨ُل جّه   (.2)للٗىالم اإلااصًت ٚو

 الخاجمت:

ؿه ٖلى الؿاخت ألاصبُت والى٣ضًت، بد٨م حّٗضص البِئاث الخايىت له ل٣ض ٞغى الكٗغ الجؼاثغي الخضًض هٟ
في مؿاع خغ٦ت الخجضًض والخضازت في الكٗغ البهمت الىاضختوالتي ٧اهذ مىي٘ و٢ٝى وصعاؾت؛ بط ٧اهذ له 

ش،هدى:"  ت زانت، زهىنُت الجٛغاُٞت والخاٍع الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ، في اخخٟاْه بضالالث عمٍؼ
ت ٖامت ح٨ٗـ ال٣اؾم الخض٣ًت" و" ال  مً عمٍؼ

 
ا، م٘ ما ٌؿخدب٘ طل٪ ؤخُاها حَر كاَئ" و " اإلا٣هی"و"اإلالهی"،ٚو

 اإلاكتر٥ الؿُمُاجي الجام٘ بِىه وبحن ِنْىٍى الٗغبي الخضًض في التزام جاّم ب٣ًاًا ألامت ومهاثغ ؤبىائها.

 اإلافادس واإلاشاحؼ:

م. .5  ال٣غآن ال٨ٍغ

 اع ال٨ٟغ، صث.ببغاَُم ؤهِـ وآزغون، اإلاعجم الىؾُِ، ص .2

ت، بىال١، ال٣اَغة ،صٍ،  .5  ٌ.5525-5552ٌابً ؾُضٍ، ؤبى الخؿً ٖلي :اإلاسهو، اإلاُبٗت ألامحًر

 صٍ، صث. ابً ٞاعؽ: معجم م٣اًِـ اللٛت، جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم مدمض َاعون، صاع ال٨ٟغ، .2

                                                           

 .ٚٓٙ-ٙٓٙ(، ص ٜ٘ٚٔ-ٕٜ٘ٔزلمد ناصر: الشعر اجلزائرم احلديث ، اجتاىاتو كخصائصو الفنية،)   ٔ
 ٜ٘ليات ادلكاف، ص ضمن كتاب مجا ،ادلكاف كداللتو ،سيزا قاسم دراز   2
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 ٌ.5528ابً ٢خِبت ؤبى مؿلم:جٟؿحر ٍٚغب ال٣غآن،جد٤ُ٣ الؿُض ؤخمض ن٣غ،صاع ال٨خب الٗلمُت،صٍ،  .1

غان، صاع ال٨ٟغ ،  ابً ٦شحر، .5  م5282 -َـ 5250جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم،٦خب َىامكه خؿحن َػ

 ، صاع ناصع، بحروث، صث.5ابً مىٓىع ظما٫ بً م٨غم، لؿان الٗغب، ٍ .2

 م .5285، 25بً مهباح، لىهاؽ: مالخٓاث ؤولُت خى٫ الكغوح ألاصبُت ، ظلت الخُاة الش٣اُٞت، الٗضص ا .8

 م.5،2005،بحروث، لبىان، ٍ جامُٗتاإلااؾؿت ال َلؿا ٚالب  ،جغظمت اإلا٩ان مالُاثظ باقالع، ٚاؾخىن: .2

 ٖمغ ؤخمض: صعاؾاث في الكٗغ الجؼاثغي اإلاٗانغ،صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،صٍ،صث. بى٢غوعة، .50

 م.5228، 5التهاهىي، مدمض ٖلي: ٦كاٝ انُالخاث الٟىىن، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان، ٍ .55

اجُت ظمالُت،  اجداص ال٨خاب الٗغب، صمك٤، خبِ .52  م. 2005ب، مىوسخي: اإلا٩ان في الكٗغ الٗغبي، ٢غاءة مىيٖى

ام السىام، مُبٗت الجىاثب،صٍ، ال٣ؿُىُىُت ،  .55 غي:صعة الٛىام في ؤَو  ٌ.5222الخٍغ

ىُت لليكغ والخىػَ٘،صٍ،الجؼاثغ،  .52  م.5285خمضي،ؤخمض:الضًىان،الكغ٦ت الَى

اء، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ،مت :ْاَغة الٛخصخماوي،  .51  م.2005-2001غبت في قٗغ مٟضي ػ٦ٍغ

 م.5228صعاػ،ؾحزا ٢اؾم : اإلا٩ان وصاللخه يمً ٦خاب ظمالُاث اإلا٩ان، الضاع البًُاء، .55

م، م٨خبت اإلاضعؾت، ٍ .52  م . 5282-َـ5202، بحروث، 2الّؼًٍ،ؾمُذ ٖا٠َ : جٟؿحر مٟغصاث ؤلٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ

اء، مٟضي: ال .58 ىُت لهب اإلا٣ضؽ، الكغ٦تػ٦ٍغ  م. 1983 ، ،الجؼاثغ5الخىػَ٘، ٍ و لليكغ الَى

 الؿاثخي، مدمض ألازًغ ٖبض ال٣اصع: .52

ىُت لل٨خاب،ًٍ: ال٨هٝى اإلا .20  م.5285، الجؼاثغ، 2ِئت ، اإلااؾؿت الَى

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ، -جغاظم ومسخاعاث مً الكٗغ الجؼاثغي الخضًض–:عوحي ل٨م  .25  م.5285اإلااؾؿت الَى

ىُت لل٨خاب، ٍواخ : .22  م.5281،الجؼاثغ،2ت الهىي، اإلااؾؿت الَى

 م.2000، 02الٗضص  ،،ظمهىعٍت الٗغا١الؿامغاجي،ماظض:خض٣ًت الكاٖغ،مجلت ألا٢الم،صاع الكاون .25

 م.5282، صاع ال٨خاب اللبىاوي، بحروث، لبىان، مضجبت اإلاضعؾت، ؾىت ل: اإلاعجم الٟلؿٟينلُبا، ظمُ .22

ت، َغابلـ،صٍ، لُبُا، ؾىت ون٠ اللٛت الٗغ  ٖلي، مدمض ًىوـ: .21  م.5225بُت صاللُا في يىء الضاللت اإلاغ٦ٍؼ

ىُت لليكغ والخىػَ٘ ،صٍ، الجؼاثغ،  .25  م.5225ٖمغ، ؤػعاط: صًىان وخغؾجي الٓل الكغ٦ت الَى

 م.2002ٞلىؽ، ٞلىؽ: خ٣ى٫ البىٟسج ، مُبٗت صاع الهضي لليكغ والخىػَ٘،ٖحن ملُلت، الجؼاثغ، .22

 مض بً ٣ٌٗىب: ال٣امىؽ اإلادُِ،صاع الجُل، بحروث، صث.الٟحروػآباصي، مجض الضًً مد .28

لي للىو الكٗغي  .22  م.2055، بحروث، ، ماؾؿت الاهدكاعلخمُضاوي، خمُض :الخدلُل الؿُمُاجي الخإٍو

ىُت لل٨خاب،صٍ،  الجؼاثغ،صث. .50 ٌ اإلااؾؿت الَى  لٛماعي، مدمض مهُٟى  : م٣اَ٘ مً صًىان الٞغ

 م.2008، 5ال٣ىضًل، مُبٗت الىسلت، الجؼاثغ الٗانمت، ٍمبسىسي هىعالضًً :بالٚت الهضَض، ٢هُضة  .55

  .م5281بحروث ،  ؤلاؾالمي، صاع الٛغب ،اججاَاجه وزهاثهه الٟىُت-مدمض: الكٗغ الجؼاثغي الخضًض هانغ، .52
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 حماليت الشمض ألاظىىسي في الؽػش الجضائشي اإلاػاـش
 

 فشيذة مىلى د/

 الجؼاثغ، بجاًت ،الغخمان محرة ظامٗت ٖبض، ٧لُت آلاصاب واللٛاث، ؤؾخاطة مكاع٦ت

 

٩ىع" مى٣ُت اللٛت التي حٗلً ًٖ هٟؿها ؤجها مدل الضاللت اإلا دخجب -٣ٗضة ٌؿمي "بى٫ ٍع خُض ًٓهغ مٗجی ٍو
تي ُٞىىمُىىلىظُا الضًً والخدلُل  -في مٗجی مباقغ مٗا ٤ هٍٓغ ٟحن للغمؼ ٞو مى٣ُت الغمؼ. و٢ض ٢ّضم حٍٗغ

ٞهى باليؿبت لها ْهىع  ا الضًً الغمؼ ؤو٫ ألامغ بىنٟه جدٍغ٠ اللٛت،ال حٗٝغ ُٞىىمُىىلىظُ»  ٣ًى٫: الىٟسخي
ؤهه  ٗبحر ًٖ ٢إ ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ ؤًًاوالخ في الٗاَٟت، في الخغ٦ت، في السُا٫، شخيء آزغ ًبرػ في اإلادؿىؽ،

بت، دخجب وما ًبلٛه الخدلُل الىٟسخي ؤو٫ ألامغ بىنٟه جدٍغ٠ مٗجی ؤولي ًلخه٤ بالٚغ جبلٛه  ًبحن ٍو
ُت، (.5«)ىمُىىلىظُا الضًً ؤو٫ ألامغ بإهه ْهىع ٢إُٞى  بن البيُت اإلا٣ضنُت الشىاثُت للغمؼ)م٣هضًت خٞغ

٩ىع"، ول٨ً َظٍ الشىاثُت في اإلا٣هضًت ال حٗجي وظىص صاللخحن  م٣هضًت ججاوػٍت( هي التي جد٨مذ في جهىع "ٍع
ت في الىا٢٘؛ ُت والشاهُت عمٍؼ ججٗله ًخمشل الضاللت  ٫ بلى آلازغ،بل خغ٦ت واخضة جى٣ل ألاو  ،بخضاَما خٞغ

ت  ت مك٩لت بدُض ال هغي مجها بال الضاللت الشاهٍى ُت ومً زاللها. ٞالضاللت الغمٍؼ الشاهُت بىؾاَت الضاللت الخٞغ
٤ الضاللت ألاولُت، والضاللت ألاولُت  خُض ٩ًىن َظٍ الشاهُت الىؾُلت الىخُضة للضهى مً ٞاثٌ اإلاٗجی، ًٖ ٍَغ

ت بىنٟها مٗجی اإلاٗجی)هي التي حُٗي الضال ٩ىع" بحن زالر مىا٤َ الهبٗار الغمؼ، (.2لت الشاهٍى  ٦ما مّحز "ٍع
ظٍ اإلاىا٤َ هي:  ً الغمىػ. َو ا مهاصع ؤؾاؾُت لخ٩ٍى  واٖخبَر

 ال٣ُىؽ وألاؾاَحر ولٛت اإلا٣ضؽ وجال٠ الغمىػ اإلاتربُت بالضًً، مى٣ُت ال٩ىوي،-ؤ 

ال٠ الغمىػ اإلاغجبُت بإخال  مى٣ُت الخلمي،-ب   م الجهاع واللُل.ٍو

ت ٖلى ؤٖما٫ ما. مى٣ُت السُا٫ الكٗغي،-ط   خُض تهُمً الهىع الكٍٗغ

 (.5وفي َظٍ اإلاىا٤َ ٌٗمل الغمؼ بهٟخه ٞاثٌ صاللت)

لُه نّى٠ الغمىػ بلى عمىػ بؿُُت وعمىػ نمُمت، ى ا ،مؼ البؿُِ َى الظي ٨ًك٠ ًٖ مٗىاٍٞالغ  ٖو لغمؼ َو
غ ٖلى زالزت ؤبٗاص؛ َى عمؼ ٧ىوي ) الهمُم َى الغمؼ الخي،والغمؼ  ،اإلاُذ ٦ما ؤقاع بلُه "ًىوٜ" ( cosmiqueوجٞى

خجلى في الٗالم مغجبِ بال٣ُىؽ وألاؾاَحر ولٛت اإلا٣ضؽ،  ( ًيخمي بلى ٖالم ألاخالم،oniriqueوعمؼ خلمي ) ،ٍو
خىؾل بلpoétiqueوعمؼ قاٖغي ) ؤخالم الجهاع واللُل، ًُ ى الظي  ت وال( َو بن  (.2)سُا٫ُه بىاؾُت اللٛت الكٍٗغ

مى٣ُت ال٩ىوي التي ًىبش٤ مجها الغمؼ اإلاغجبِ بالضًً وال٣ُىؽ وألاؾاَحر ولٛت اإلا٣ضؽ هي اإلاى٣ُت التي اه٨ب 
ٖلحها ألاصباء والكٗغاء اإلاٗانغون لُجهلىا مً مُٗجها مسخل٠ الغمىػ زانت مجها ألاؾُىعٍت بٗض صٖىاث 

                                                           

 .ٚٔ - ٙٔبوؿ ريكور: ُب التفسَت، زلاكلة ُب فركيد، ص    ٔ

 .ٜٚبوؿ ريكور: نظرية التأكيل، اخلطاب كفائض ادلعٌت، ص    ٕ
 .ٖٕ – ُٕٕب التفسَت، ص  بوؿ ريكور،   ٖ

 ُٖٕب التفسَت،ص بوؿ ريكور،  ٗ
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ت الجضًضة بلى  الخمغص ٖلى الظَىُت الخ٣لُضًت والخٗبحر ًٖ ظضًضة و جُُٗم ال٣هُضة  بٗىانغ الخغ٦ت الكٍٗغ
ت اإلاٗانغة  ا  ٢هض الخإؾِـ ل٨خابت ظضًضة مىٟلخت مً ؤٚال٫ باإلاغخلت الخًاٍع ت ظظٍع غ ال٨خابت الكٍٗغ دشٍى

ت الخ٣لُضًت و الغئٍت ألا٣ُٞت  والىا٢ُٗت والسُابُت.  الؿُدُت واإلاىؾ٣ُى الكٍٗغ

ت الٗغبُت في   مىار ز٣افي ًبضو ُٞه الٛغب ألاوعبي ؤهمىطظا للخٟاٖل والا٢خضاء،ل٣ض وكإث الخضازت الكٍٗغ
جهم الكٗغي،٦ما ٧ان لٓغوٝ الٗهغ ومؿخجضاجه  خُض اٖتٝر ظل قٗغاء الخضازت باإلاازغاث الٛغبُت في ج٩ٍى
م٤ في حٗالي ألانىاث اإلاىاصًت بًغوعة مىا٦بت الكٗغ للٗهغ وإلاا ال جسُُه وججاوػٍ وججاوػ الٗهىع  ألازغ ألٖا

ت ماصام مٟهىمه الجضًض ًغجبِ بال٨ك٠ والغئٍا التي هي ا غ٢ها الخٗبحًر ٢ٟؼة زاعط –بُبُٗتها –إلاايُت َو
ت الىٓغ بلحها. بن ٢ىام الكٗغ الجضًض ٦ما ًا٦ض  اإلاإلٝى واإلاٟهىماث الؿاثضة وحُٛحر في هٓام ألاقُاء وفي ػاٍو

ىه قاع"ؤصوهِـ"مٗجی زال١ جىلُضي ٞهى "٦ما ٣ًى٫ الكاٖغ الٟغوسخي اإلاٗا " "ال٨ك٠ ًٖ R.CHARنغ "ٍع
الكاٖغ  ضًا.ؤب ولظل٪ مً زهاثهه ؤن ٌٗبر ًٖ ٢ل٤ الاوؿان، بضا في خاظت الى ال٨ك٠"،ؤٖالم ًٓل 

وقٍٗغ مغ٦ؼ اؾخ٣ُاب  ،وفي مجا٫ اجهما٧اجه السانت ٦كاٖغمخمحز في السل٤  مىٟغص، الجضًض والخالت َظٍ،
ولٗل َظٍ الضٖىة بلى ججاوػ الؿُذ (. 5)ٟؿه َى بالظاث"إلاك٨الث ٦ُاهُت ٌٗاًجها في خًاعجه وؤمخه وفي ه

 ً ا وشخً الكٗغ بضالالث ظضًضة َى ما وظه الكٗغاء اإلاٗانٍغ لى بوالٛىم في بىاًَ الاقُاء وعاء ْىاََغ
ا٢اجه في الخجضص، خه وب٩اعجه َو بُت باإلاٟهىم  البدض ًٖ آلُاث ظضًضة جم٨جهم مً عئٍت الٗالم في خٍُى والخجٍغ

وابخ٩اع  ٗجي "اإلاداولت الضاثمت للسغوط مً َغ١ الخٗبحر اإلاؿخ٣غة والتي ؤنبدذ ٢ىالب وؤهماَا،ألاصوهِسخي ح
بي ٦ما ًا٦ض  (.2)بضاُٖا خغ٦ُا"بُٖاء الىا٢٘ َابٗا بلى بوهي مداولت تهضٝ  ،َغ١ ظضًضة بن الكٗغ الخجٍغ

واؾدبضا٫ -طَىُتو ؤمً ونُٟت –٣ًىم ٖلى ؤؾـ مخٗضصة مجها  اؾخسضام الهىع الخُت  "ًىؾ٠ السا٫"
تها بخٗابحر ومٟغصاث ظضًضة مؿخمضة مً نمُم الخجغبت ومً  ذ خٍُى الخٗابحر واإلاٟغصاث ال٣ضًمت التی اؾخجٞز

ُٓما  غخه،وخحرجه –في هٍٓغ –خُاة الكٗب ،وال ٩ًىن الكٗغ زالضا ٖو ما لم ٨ًً ؤلاوؿان في ؤإلاه ٞو
ٓمخه،َى مىيىٖه ألاو٫  بىصًخه،وزُُئخه وجىبخه،وخ٣اعجه ٖو    (.5)وألازحرٖو

٠ُ الغمؼ وألاؾُىعةبغػ الٓىاَغ الٟىُت التي جلٟذ الىٓغ في ججغبت الكٗغ الجضًضة ؤلاؤبن   ،(2)٦شاع في جْى
ً الغمؼ وألاؾُىعة في مىجؼاتهم ؤلابضاُٖت وؤ٦ثروا مً الغمىػ ألا  ٣ٞض ٠ ظل الكٗغاء اإلاٗانٍغ  ُىعٍت،ؾْو

ابال و -صزانت مً ظُل الغوا-و٢لما هجض قاٖغا مٗانغا واجسظ مجها وؾُلت للخٗبحر  ،اؾخٟاص مً ألاؾُىعة عمٍؼ
بئهًٖ مى٢ٟه بػاء ا ش و٦شاٞخه ٖو ٞالترمحز باألؾُىعة هاب٘ مً ٞٗل وإ ًم٨ً اإلابضٕ مً  ،ل٩ىن وز٣ل الخاٍع

ت والىٟؿُت في ْل  الخٗبحر ًٖ خًىعٍ اإلآلم والؼاث٠ بك٩ل اًداجي والخٗبحر ؤًًا ًٖ مٗاهاجه ال٨ٍٟغ
ت التي ًدخضم بها ٖهٍغالهغاٖاث الؿُاؾ ٠ُ ألا  ،ُت وال٨ٍٟغ ُيُت وال ٌٗض جْى ؾُىعة وعمىػَا خلُت جٍؼ

وحؿهم ؤًًا في حٗم٤ُ ججغبخه اإلامؼ٢ت ؿان اإلاٗانغ طاجه وظمالُت ب٣ضع ما هي ؤصاة حؿهم في ا٦دكاٝ ؤلا
 ومىدها بٗضا قمىلُا. 

ساMythe) بن ألاؾُىعة وهي ٦ما ٣ًى٫  ٞجغ الخإؾِـ، و٢٘ في ٞجغ الؼمً اإلا٣ضؽ؛ ،م٣ضؾا ( جد٩ي جاٍع
و٢٘ في بضاًت الؼمً ٚحر  ؤي خضزا ؤنلُا جغوي خ٩اًت م٣ضؾت،» "Mircea Eliadeألاهتروبىلىجي "مغؾُا بلُاص 

ت،بجها  ،اًت ٢هت م٣ضؾت حٗاص٫ ال٨ك٠ ًٖ ؾغؤن عو  طل٪ ؤن شسهُاث ألاؾُىعة لِؿذ ٧اثىاث بكٍغ
تها، عالهظا الؿبب حك٩ل ؤٞٗالهم ؤؾغا آلهت وؤبُا٫ ممضهىن، لى لم ًخم ٦كٟها  لِـ بةم٩ان ؤلاوؿان مٗٞغ

 عواًت ما ٞٗلخه آلالهت ؤو ال٩اثىاث اإلا٣ضؾت في الؼمً ألاو٫، ألاؾُىعة بطن ٢هت ما ظغي في الؼمً ألاو٫، له،

                                                           

 .ٓٔ-ٜ،صٜٙٛٔ،لبناف،٘ط زمن الشعر،دار الفكر، أدكنيس:   ٔ

 ٕٚٛص زمن الشعر، أدكنيس،   ٕ

 ٕٙص احلداثة الشعرية، ينظر: زلمد عزاـ،   ٖ

 ٜ٘ٔص  الشعر العريب ادلعاصر، ينظر:عز الدين امساعيل،   ٗ
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الن ٖما خضر في ؤنل،  جهبذ خ٣ُ٣ت ٣ًُيُت، ٦ك٠، وبمجغص ما ج٣ا٫ ألاؾُىعة؛ وخ٩اًت ؤؾُىعة هي ؤلٖا
ظٍ الخ٣ُ٣ت  وجدضًضا َظٍ ألاؾغاع التي ج٨كٟها ألاؾُىعة بغمىػَا، (.5«)اإلاُل٣ت بجها جاؾـ الخ٣ُ٣ت َو

اإلاُل٣ت التي جاؾـ لها هي ما اؾتهىي قٗغاء الخضازت وؤٚىاَم وصٞٗهم في جى١ مدمىم للٛىم في ٖاإلاها 
غ والساع١ والٟاث٤، ن ٞجاطبُت ألاؾُىعة التي جهل بحن ؤلاوؿا السخغي اإلاضَل مىضٞٗحن نىب الجَى

هي  يٟاء ٖىهغ السلىصبو٢ضعتها الٟاث٣ت ٖلى  والُبُٗت وخغ٦ت الٟهى٫ والضوعة الؼمىُت للخُىع ال٩ىوي،
ا مً الكٗىع باالؾخمغاع وحؿ٠ٗ الكاٖغ ٖلى الغبِ بحن ؤخالم ال٣ٗل الباًَ ووكاٍ ال٣ٗل  التي ج٨ٟل هٖى

ه٣ل الخجغبت مً و جغبت الجماُٖت الٓاَغ والغبِ بحن اإلااضخي والخايغ والخىخُض بحن الخجغبت الظاجُت والخ
غي.  مؿخىاَا الظاحي بلى مؿخىي بوؿاوي ظَى

٠ ًٓل الغمؼ ألا  ٟىلت ال٣ٗل البكغي واللخٓت الغاَىت التي ًْى ش َو ؾُىعي السُِ الغابِ بحن بضاًت الخاٍع
وما لجىء الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ بلى الغمىػ  ٞحها لُجؿض خاالث ونىع ٌكتر٥ ٞحها الجيـ البكغي،

بت في ججاوػ الىا٢٘ اإلاإؾىي الظي جضلهم به الخُاة الٗغبُت،ألا  وججاوػ ٖالم اإلااصة الظي جىٗضم  ؾُىعٍت بال ٚع
اإلاا بضًال ًدـ ُٞه بالغاختؾُىعة مخىٟؿا آلالمه وآماله الخبِمٗخبرا ألا  ،الغوخُتُٞه ال٣ُم  و٦ظل٪  ،ؿت ٖو

الظي حهؼم  جخمشل في ؤؾاَحر الاهبٗار والكغ  لٛغى جد٤ُ٣ خالت الخلم الظي ًغج٨ؼ ٖلى مُُٗاث اإلااضخي التي
ا ؤخض اإلاىاب٘ الالقٗىعٍت التي ًمخاح مجها  ،مهما ٧اهذ ٢ىة ممشلُه ىا ج٨مً ؤَمُت ألاؾُىعة "باٖخباَع َو

 .(2)"٨مً نىع ٌكتر٥ ٞحها الجيـ البكغي ٟٞي ؤٖلى مىا٤َ الالقٗىع ج الٟىان،

الىًَ الٗغبي وا٢ٗه الباجـ والكغر اإلاالم الظي ؤناب بن الكاٖغ الجؼاثغي اإلاٗانغ ؤصع٥ ٦ٛحٍر مً قٗغاء 
غان) مت الٗغب في خغب خٍؼ ت (،٦ما ؤصع٥ 5252ظؿض ألامت الٗغبُت زانت بٗض ٍَؼ ح٣ُٗضاث الخُاة الٗهٍغ

بجي بها ٖىالم لى ألا ب٩ٞان لؼاما الٗىصة  ،اإلااصًت ؾُىعة التي اهبش٣ذ في ٖهغ الغوخىُاث لِؿخٗملها عمىػا ٍو
اصة بىاء َغوبا مً ٖهغ اإلااصة وبدشا ًٖ الغوح اإلاؿخلبت ومداولت  ظَب والخضًض،جخدضي بمى٤ُ ال إٖل

خه الخًاعة اإلااصًت،ؤلا  ُٞما جاصًه ،٦جل قٗغاء الخضازت ٢ُمت الاؾُىعةصع٥ ؤَىا  وؿان الظي قَى
ص ػمت الاؾخالب الالمدضو ؤصبي الكٗغي ًٖ ؾُىعي مً زضماث ٞىُت في الخٗبحر ألا "ألاؾُىعة والبُل ألا 

غصًخه اإلاهضوعة بُُٛان الالت التي حسخ٣ها سخ٣ا"ألخاؾِـ ؤلا خه ٞو بن ْهىع الخجغبت  .(5)وؿان وخٍغ
ت الجضًضة في الجؼاثغ اعجبِ بالضعظت ألاولى بالخُىعاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت التي َغؤث ٖلى الخُاة  الكٍٗغ

ُت في ٞتر  في الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال٫، ذ َظٍ الخغ٦ت ٢ٟؼة هٖى ة الؿبُٗىاث بًٟل ُٖاءاث ببضاُٖت و٢ض ٖٞغ
ت ػزما مخمحزا، بض الٗالي بمجها  مىدذ الخغ٦ت الكٍٗغ بض هللا خماصي ٖو بضاٖاث مهُٟى مدمض الٛماعي ٖو

م حَر وجبلىعث  ،ممً ٧ان ًيكغ في الصخ٠ واإلاجالث عػاقي وؤػعاط ٖمغ ومدمض ػجُلي وؾلُمان ظىاصي ٚو
ي الشماهِىاث وما بٗضَا خُض ْهغ ظُل مً الكٗغاء ؾعى واػصاصث هطجا ف -عئٍت ومًمىها–َظٍ الخجغبت 

بُت ب٩ل ما ٞحها مً ٚجی وجىا٢ٌ، ت مٟخىخت حؿاًغ اللٛت الخجٍغ ً قٍٗغ ت  بلى ج٩ٍى وحؿاًغ اللخٓت الخًاٍع
 التي ٌِٗكها ملخمؿت ًىابُٗها مً ال٩ل الخًاعي ولِـ ٣ِٞ مً الترار الكٗغي الٗغبي.

ض ٖال٢اث ظضًضة ىع ٦بحر في وعي الكاٖغ الجؼاثغي الظي بضؤ ٌكُو٢ض ٦كٟذ َظٍ الخغ٦ت الجضًضة ًٖ جُ
ت الجضًضة لىاء الغوح ال٣ل٣ت، ،م٘ الترار الٗغبي ومهمت  اإلاٛتربت، الًاجٗت، ٣ٞض خملذ َظٍ الخجاعب الكٍٗغ

وظٗلذ مً ال٣هُضة ًٞاء للكٗىع اإلاٟجٕى والجغح  ،خُاة اإلاٗانغة في ٖبصُتها وزللهاالخٗبحر ًٖ ال
ٌ وألا  مغخلت الدؿُٗىاث بلى َظٍ ألالُٟت ًٖ ٢هاثض  الخغ٦ت الخضازُت في ٦ما ؤؾٟغث مل والخىحن،والٞغ

ت والجمالُت بلى الترار، مً زال٫ اؾخٗاصتها  مىٟخدت ٖلى الخضازت ومىخمُت في الى٢ذ هٟؿه بغئٍتها ال٨ٍٟغ

                                                           
1     Eliade Mircea, le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1965, p84-85  

 ٜٕٛزلمد فتوح  امحد ،الرمز كالرمزية،ص   ٕ

 ٗٗلًتاث كالتجديد ُب شعر السياب،صعثماف حشالؼ،ا   ٖ
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ومً زال٫  ،كغ ٢غهاز ٖلى مضي ؤ٦ثر مً زمؿت ٖللمإزىع الكٗغي الٗغبي الخاٞل بالهىع البالُٚت والخمح
٢با٫ بو٧ان  اهٟخاخها ٖلى اإلاىعور الٗالمي مً ؤؾاَحر وعمىػ لبٗض ؤهٟاؽ والخجضًض في الكٗغ الجؼاثغي.

ت الٗغبُت  الكاٖغ الجؼاثغي اإلاٗانغ ٖلى ألاؾُىعة جإزغا باإلاىهج ألا  ؾُىعي الظي جبىاٍ عواص الخضازت الكٍٗغ
ىؾ٠ السا٫، ٦بضع قا٦غ الؿُاب ونالح ٖبض الهبىع والبُاحي خُض ؤنبذ اؾخلهام ألاؾُىعة  وؤصوهِـ ٍو

توعمىػَا ْاَغة باعػة  ت الجؼاثٍغ ٠ُ الغمىػ ألاؾُىعٍت ٖىض الكٗغاء  ،في الابضاٖاث الكٍٗغ وجغاوح جْى
٠ُ الجمالي والٟجي خغنا مجهم ٖلى جد٤ُ٣ الض ٠ُ آلالي والؿاطط والخْى حن بحن الخْى ت الجؼاثٍغ َكت الكٍٗغ

و٢ض ؤخؿً الٗضًض مً  ،بدشا ًٖ صالالث ؤعخبوطل٪ بخٟجحر صالالث الغمؼ ألاولى  ،يٖلى اإلاؿخىي الجمال
حن  ىؾ٠  -الكٗغاء الجؼاثٍغ بض الٗالي عػاقي ٍو شمان لىن٠ُ ٖو مجهم ٖاقىع ٞجي ولسًغ ٞلىؽ ٖو

لِسخي... اإلاها اإلاضَل ٞإبضٖىا ههىنا ملُئت بالضَكت والخحرة،ؤلا  -ٚو مصخىهت ببُا٢اث  ههاث لؤلؾُىعة ٖو
ٟحن عمىػَا ٧ىؾاثِ بُجهم وبحن اإلاخل٣ى، لُت زال٢ت،صال ت بهظٍ الغمىػ  مْى ماػظحن مٗاظمهم الكٍٗغ

ا  ىانَغ ا م٘ بىاء ٢هاثضَم،لدؿغي بظل٪ ألا ٖو و٢ض اؾخ٣ى  ؾُىعة في اليؿُج الكٗغي وجىههغ ًٍٖى
 )جمىػ  والبابلُت .(ُٞىىؽ. ؤصوهِـ، )ؾحًز٠، الكاٖغ الجؼاثغي ٦ىٓحٍر اإلاكغقي عمىػٍ مً ألاؾاَحر  الُىهاهُت

كتروث( اع، ومً الٗغبُت ٖو ىترة الٗى٣اء، الؿىضباص، )قهغػاص وقهٍغ  بً قضاص..(.  ٖو

ً عمؼ "الٗى٣اء "الُاثغ ألاؾُىعي، السغافي السالض،  مً الغمىػ ألاؾُىعٍت التي اؾتهىث الكٗغاء الجؼاثٍغ
ى َاثغ ًًغم الىاع في  )الُٟي٨ُـ(، َظا الغمؼ اإلاىبش٤ مً ؤؾُىعة َاثغ الٗى٣اء اإلاخجضص الظي ال ًمىث، َو

 وبٗض زالزت ؤًام ًجهٌ مً بحن الغماص َاثغ ٖى٣اء ظضًض، ٖكه ٖىضما ج٣ترب ؾاٖت مىجه لُدتر١ في لهُبها،
٠ُ عمؼ "الؿىضباص" بك٩ل  ،لى السلىصبلظل٪ ٖض عمؼا لالهبٗار والخجضص واعجبِ ب٨ٟغة الخى١  ٦ما ًخىاجغ جْى

الظي ال اإلاكهىع بؿٍٟغ الضاثم  ى البداع اإلاٛامغ الظي الًمل وال ًخٗب،والؿىضباص َ م٨ش٠ ٖىض بًٗهم،
،الباخض ًٖ ٧ل ظضًض ومٛاًغ مخجاوػا ٧ل ء،البُل الغاٌٞ ألي زباث وال٣اصع ٖلى خمل الٗبًيخهي

و٢ض ٖض َظا الغمؼ مً ؤ٦ثر الغمىػ وعوصا في ؤقٗاع الخضازُحن بط ْٟغث َظٍ الصسهُت ٦ما ًا٦ض  اإلاساَغ،
٨ٟي ؤن هٟخش ؤي صًىان الض٦خىع  ً بن لم ه٣ل ٧لهم ٍو ٖؼ الضًً اؾماُٖل "باَخمام مٗٓم الكٗغاء اإلاٗانٍغ

و٦م ٞجغ الكٗغاء في َظٍ الصسهُت الكٗبُت الٟىُت  ظضًض ختی ًىاظه٪ الؿىضباص في ٢هُضة مىه ؤو ؤ٦ثر،
 .(5)ل٣ض جهىع ٧ل قاٖغ في و٢ذ مً ألاو٢اث ؤهه َى الؿىضباص" مً صالالث،

خجضص  ،الكاٖغ الجؼاثغي "ٖشمان لىن٠ُ" هٟؿه ؾىضباص الكمـ ًسىى مجاَل البداع ٞٗال جهىع  ٍو
ٍا ٧ل ًىم وال ًمل، ى بظل٪ ًجٗل مً عمؼ الؿىضباص عمؼا للمؿاٞغ الظي ال ٌؿخ٨حن: مٞغ  َو

 عجاثب ٖمغي  الكمـ ؾىضباص ؤها

ئي ًىم ٧ل وفي غة مٞغ  بجٍؼ

 مالمدا خبي ألامىاط ٖلى هثرث

 ؤػ٫  لمو  البداع مجاَُل وزًذ

بتي ظجهم في وؤخُا ؤمىث  (2)ٚع

بت "ٖبض الٗالي عػاقي" في الغخلت وؤلابداع وج٣مو شسهُت الؿىضباص اإلاٛىاع  وفي اإلاجغي هٟؿه حؿغي ٚع
: ً  الباخض ًٖ  الخبِبت/الَى

 باؾمي تهخٟي ؤن ًيبػي ال

 للماضخي ًغجاح ٌٗض لم ٣ٞلبي

                                                           

 35 ص ادلعاصر، العريب الشعر امساعيل، الدين عز   ٔ

 45 ص ، حادلل أعراس لوصيف، عثماف   ٕ
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اوي ال٣ضًمت الخ٩اًا مً حٗبذ  وألٚا

 لىألاو  عخلتي خب٪ ٧ان

 (5)الؿىضباص و٦ىذ

اح  ؤما الكاٖغ "ألازًغ ٞلىؽ" ٞهى  الؿىضباص الظي ال ًغضخی باإلبداع بال بطا ٧اهذ ْغوٝ الغخلت مهُإة والٍغ
ىا الكاٖغ ؾىضباص  ل٨ىه ابداع ٖلى عاختي خبُبخه، َاصثت وألامىاط مؿخ٨ُىت، مً هٕى زام ًسخل٠ ًٖ َو

وبظل٪ ٌٗبئ الكاٖغ َظا الغمؼ بضالالث ظضًضة  ساَغ،ؾُىعي اإلاٛامغ ال٣اَغ للهٗاب واإلاالؿىضباص ألا 
 ٣ًى٫ الكاٖغ مساَبا خبُبخه: ومٛاًغة  ل٨ُؿبه زهىنِخه الجمالُت،

 ٞهل ج٣بلحن ؾ٩ىن البداع ٖلى عاخخُ٪..

 .(2)لُبضؤ عخلخه الؿىضباص؟

إ للؿًٟ، اح ومٞغ  ٣ُامت:مىخٓغا الؿىضباص مىظ ًىم ال ؤما الكاٖغ "ٖاقىع ٞجي" ٞهى ًبدض ًٖ ظهت للٍغ

 ولم ًب٤ مً مغح السُىة ال٣ؼحي

 ؾىي لُل م٣برة ونباح ٦ًٟ

 )..زُا قبذ زُىة

 زم ٢ضم ازغي الى ظهت الٓالم

 ٞال٣ذ به زل٠ ؾىع الؼمً..(

 ٧اوي َىا مىظ ًىم ال٣ُامت

 (5)اهخٓغ الؿىضباص

ً والخدام ق٣ى٢ه، َى البدض ًٖ الجضًض وألامل في اهٟغاط ألاػمت، التي اٚل٣ذ  ٞالىاؽ واهضما٫ ظغوح الَى
اتها و  با،ؤبقٞغ لى بو٧ل الضعوب التي جاصي  والُخامى واإلاخٗبىن الظًً  ًيخٓغون الٟغط، ىابها وهىاٞظَا ٖع

،"٠ ٧ل طل٪ ٌٗبر ًٖ مإؾاة الكاٖغ اإلاٟجٕى ومإؾاة  ،ي الظي ًخٟخذ ًٖ َىة ال ٢غاع لهاواإلاض صسغة "ؾحًز
ً اإلامؼ١، اهما وفي ظٗبخه الجضًض بال بقاعة بلى جٟائ٫ وما اهخٓاع الؿىضباص الظي ٌٗىص مىخهغا  الَى ٚو

اح الخجضًض والخُٛحر، ، الكاٖغ وؤمله في ٍع جٝغ ان ٌٛؿل ٍو  وفي قمـ حكغ١ وعاء زُىاجه، ؤمله في َٞى
ان والكمـ مٗا، ىا ٨ًدسخي الغمؼ صاللت ظضًضة ج٨ك٠ ًٖ  والؿىضباص اإلاىخٓغ َى الُٞى ك٨الث ٦ُاهُت مَو

وحك٣٣اث الٟغص  حك٣٣اث ال٨ُىىهت اإلاٗانغةوج٨ك٠ ؤًًا  ،ه وفي هٟؿهفي خًاعجه وؤمخالكاٖغ ٌٗاًجها 
ؤًً مؼ١  الٗهِبت التي مغث بها الجؼاثغ في الشماهِىاث والدؿُٗىاث،غخلت في اإلازانت الجؼاثغي بالخدضًض 

.ً اب ؤونا٫ الَى  الاَع

٠ ٞحها عمؼ "الٗى٣اء" بلى ظاهب الؿىضباص ،ما نغح به ت التي ْو الكاٖغ "ًىؾ٠  ومً الىماطط الكٍٗغ
يبٗض ٧الُاثغ ألاؾُىعي مً الغماص: ى الظي ًمىث والخغوٝ حكُ٘ ظىاػجه وحٗاه٤ ظشخه ٍو لِسخي"  َو  ٚو

 ...ظىاػحي الخغوٝ قُٗذ آلان

 ..ظشتي حٗاه٤ ومًذ

 ؤمىث وال ؤمىث وؤها

                                                           

 144 ص الصفر، درجة ُب احلب رزاقي، العايل عبد   ٔ

 ٓٔاالخضر فلوس ،احبك،ليس اعًتافا اخَتا،ص    ٕ

 ٔٛعاشور فٍت،زىرة الدنيا،ص   ٖ
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 ٧الؿىضباص

 وٗم ؤمىث، ٞإها

 (5)عماص مً ؤبٗض و٧الٗى٣اء

جابه  الهٗاب بصجاٖت وب٢ضام ل٨ىه ًمىث ٦ٛحٍر مً البكغ وال ًدٓى صخُذ ؤن الؿىضباص حهىي ألازُاع ٍو
ٌ والخمغص وال٣ل٤ التي ٌِٗكها  باالهبٗار ٦ُاثغ الٗى٣اء، ً لُا٦ض خالت الٞغ لظل٪ ًجم٘ الكاٖغ بحن الغمٍؼ

ٌ للىظىص  في الخُٛحر والخجضًض،طاجه وألامل في الى٢ذ  البداع اإلاٛامغ الظي اجه٨خه ألاَىا٫ واإلاساَغ، ٞع
غ اإلاطخيء،اإلاٗخ ٌ ًخسُى الخًىع الؼاث٠ امال في خًىع الث٤ عا١. م ول٨ىه اهضٞإ نىب الجَى وبهظا  ٞع

ت التي ٌِٗكها ب٣ل٣ها  بر ًٖ اللخٓت الخًاٍع ت اإلاىبش٣ت مً ٧ل ؤؾُىعة ٖو اإلاؼط ٦ش٠ الضالالث الغمٍؼ
بصُتها وبؼزم اه٨ؿاعاتها وز٣ل زُباتها وه٨ؿاتها.  ٖو

وبسُىاث  نغ ق٩ل امخضاصا للكٗغ الٗغبي ٢ض خ٤٣ بٟىُاجه وظمالُاجه وظىصٍ،وبن ٧ان الكٗغ الجؼاثغي اإلاٗا
ىا ٖىه عصخا مً الؼمً  زابخت ؾغي هدى الخمحز والخٟغص، ضا ًشحر ؤؾئلت ظضًغة باَخمام الى٣اص الظًً اههٞغ ٚو

خُىع في نمذ قا٦ُا ًخمه و٢لت الاَخمام به غاٙ  الوكٛالهم باإلاغ٦ؼ وبٟٚالهم الهامل الظي بضؤ ًىمى ٍو ٞو
ت الجضًضة.  الؿاخت ألاصبُت في الجؼاثغ مً خغ٦ت ه٣ضًت جىا٦ب َظٍ الخغ٦ت الكٍٗغ

 كائمت اإلافادس واإلاشاحؼ:

- :ً  الضواٍو

ىُت لل٨خاب،الجؼاثغ، .5  . 5285ألازًغ ٞلىؽ،ؤخب٪ ..لِـ اٖتراٞا ؤزحرا،اإلااؾؿت الَى

غة الضهُا،صاع الٟاعابي ،ؾ٠ُُ،الجؼاثغ،صث .2  ٖاقىع ٞجي،َػ

ىُت للخىػَ٘ واليكغ،الجؼاثغ،ٖبض الٗالي عػا .5  5222قي،الخب في صعظت الهٟغ،الكغ٦ت الَى

ىُت اإلااؾؿت اإلالر، ؤٖغاؽ لىن٠ُ، ٖشمان .2  5288، الجؼاثغ لل٨خاب، الَى

لِسخي ، ؤوظإ .1 هاع، مىاؾم في نٟهاٞت ًىؾ٠ ٚو  5221، ببضإ صاع ،5 ٍ الٖا

 ال٨خب بالٗغبُت: -

 5285،لبىان،1ػمً الكٗغ،صاع ال٨ٟغ،ٍ ؤصوهِـ، .5

الُت،ٍ ،    //  .2 ُت والؿٍغ  5222،صاع الؿاقي،بحروث،5الهٞى

٩ىع، .5   2005،اَلـ لليكغوالخىػَ٘،صمك5،٤في الخٟؿحر،مداولت في ٞغوٍض ، جغوظُه اؾٗض،ٍ بى٫ ٍع

اثٌ اإلاٗجی،جغ ؾُٗض الٛاهمي،ٍ //      ،   .2 ل ٞو ت الخاٍو  5222،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،اإلاٛغب،ابىان،5هٍٓغ

 5285،صاع الٗىصة،بحروث،5الٗغبي اإلاٗانغ،ٍٖؼ الضًً اؾماُٖل،الكٗغ  .1

ت،ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب، .5  5221مدمض ٖؼام،الخضازت الكٍٗغ

ت في الكٗغ اإلاٗانغ،ٍ .2  5228،صاع اإلاٗاٝع ،مهغ،2مدمض ٞخىح ؤخمض،الغمؼ والغمٍؼ

 ال٨خب ألاظىبُت: -

1- Eliade Mircea, le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1965, p84-85 

                                                           

 3 ص اإلعصار، مواسم ُب صفصافة أكجاع ،كغليسي يوسف   ٔ
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 حمالياث الفىسة الؽػشيت / الشمض 

 في كفيذة "الػفافير جمىث في الجليل" إلادمىد دسويؾ
 صهيرة بىلفىط د/

 ، الجؼاثغ5ظامٗت ٢ؿىُُىت، ؤؾخاطة مكاع٦ت

 

ٖغف  م(2008-5225اٖخلذ ججغبت الكاٖغ الٟلؿُُجي اإلاٗانغ مدمىص صعوَل ) 

ت الٗغبُت اإلاٗانغة بامخُاػ؛ خُض ٌ ٗض مً ؤٚؼع الكٗغاء الٗغب اإلاماعؾت الكٍٗغ

ً بهخاظا، ا  اإلاٗانٍغ ب الٟجي الظي ؤزمغ مؿاعا قٍٗغ م اهٟخاخا ٖلى الخجٍغ وؤ٦ثَر

ت التي اقخٛلذ ٖلى مىيٕى ال٣ًُت الٟلؿُُيُت  خاٞال بالٗضًض مً الهىع الكٍٗغ

ت  ً )ٞلؿُحن( بإهماٍ وؤق٩ا٫ مسخلٟت، لٗل ؤبغػَا الهىعة الكٍٗغ ومكغوٕ الَى

ذي ؤؾُىعي،  التر٦ُبُت التي ٌك٩ل الغمؼ بإهىاٖه/الغمؼ ؤوالهىعة  )صًجي، جاٍع

َبُعي( باعتها، وؤؾاؽ حك٨ُلها. َظا الخ٨م الٗام ًدخاط بلى الخضلُل بىو قٗغي 

ل؛  ٟخدها ٖلى حٗضصًت ال٣غاءة والمدضوصًت الخإٍو ًبرػ زهىنُت َظٍ الخجغبت وزغاءَا الظي ٌؿخٟؼ ال٣اعت، ٍو

ت مً زال٫ م٣اعبت جُب٣ُُت ل٣هُضجه "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"، تهضٝ ولٗل َظا ما ؾخ٨ٟله َظٍ الضعاؾ

ت  ب ٞحها، ونىال بلى اؾدىُا١ الغئٍا الكٍٗغ ت للٛت ال٣هُضة، وم٩امً الخجٍغ بلى ال٨ك٠ ًٖ ألابٗاص الغمٍؼ

ت للكاٖغ.  التي ججؿض اإلاغظُٗت ال٨ٍٟغ

ت /الغمؼ في ٢هُضة الٗهاٞحر جمىث في ا لجلُل إلادمىص صعوَل" َغح ٖلمي مجهجي " ظمالُاث الهىعة الكٍٗغ
 ٌؿعى بلى ؤلاظابت ًٖ ظملت مً الدؿائالث؛ لٗل ؤَمها:

ت/ الغمؼ في قٗغ مدمىص صعوَل؟ -1 ب في حك٨ُل الهىعة الكٍٗغ  ماهي ظمالُاث الخجٍغ

ت ل٣هُضة " الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"؟ -2  ماهي ألابٗاص الغمٍؼ

 ؟ وال٣هُضة مىيٕى الضعاؾت جدضًضا؟ىص صعوَل ٖمىماخ٨م بلحها قٗغ مدمماهي َبُٗت الغئٍا التي ًد  -3

 مقاربات نظرية: -الصورة الشعرية/الرمز. 0

ت في ؾُا٢اتها التر٦ُبُت  ٍحؿعى َظ الضعاؾت بلى الى٢ٝى ٖلى الؿحروعة الخدىلُت التي قهضتها ال٩لمت الكٍٗغ
ؤن جغقى بها مً البؿاَت  ،  والتي خاولذ(5)في قٗغ صعوَل، وجدضًضا ٢هُضة "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل"

ت ٖلى اإلاخٗضص ال٣غاجي بامخُاػ؛ خُض ؤنبدذ  بلى الغمؼ؛ َظا ألازحر الظي ٞخذ جل٪ الترا٦ُب الكٍٗغ
ت وعؾم جدىالتها، بل وفي عؾم جدىالث الىو الكٗغي ٩٦ل.  ال٩لمت/الغمؼ الىىاة في حك٨ُل الهىعة الكٍٗغ

اث صعاؾت الهىعة خضًشا، وطل٪ وفي َظا الؿُا١ وكحر بلى ؤن اإلاىخى الدك٨ُلي الغم ؼي ٌٗض مً ؤَم مؿخٍى
ت ل٩ل »العجباَه باللٛت وب٣ًاٖها مً ظهت وبالغمؼ مً ظهت زاهُت،  ٍغ ٞالشابذ ؤن اللٛت جمشل الغ٦حزة الجَى

ا  ت التي جىجَؼ ُٟت الكٍٗغ ْاَغة حك٨ُلُت للهىعة مً زال٫ ما جيسجه مً ٖالث٤ بحن اإلاٟغصاث في بَاع الْى

                                                           
 .ٖٕٙ-ٕٔٙـ، ص ص ٜٜٛٔ، ٖٔزلمود دركيش : األعماؿ الشعرية الكاملة ، دار العودة ، بَتكت ، ط     1
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ت بًداثُتوفي ؾُا١ الاهٍؼ ُما جدمله مً َا٢اث عمٍؼ لُه (5)«اح الظي ًدضزه حكاب٪ اإلاٟغصاث وجغ٦ُبتها ٞو ، ٖو
ًخدى٫ الغمؼ بلى َا٢ت حٗبحر وبًداء البض مجهما في ٧ل نىعة، ٩ٞل اهخ٣ا٫ مً الىي٘ الخ٣ُ٣ي للٛت بلى الىي٘ 

لُا مً ظهت اإلاخل٣ي. ال جإٍو
ّ
غا طَىُا مً ظهت الكاٖغ وجمش ٞالغمؼ وؾُلت لخد٤ُ٣ ؤٖلى  الغمؼي ٣ًخطخي جهٍى

ى ؤقض خؿاؾُت باليؿبت للؿُا١ الظي ًغص ُٞه؛ ألهه مغجبِ ٧ل الاعجباٍ بالخجغبت  ت، َو ال٣ُم الكٍٗغ
 .(2)الكٗىعٍت التي ٌٗاهحها الكاٖغ، والتي جمىذ ألاقُاء مٛؼي زانا

ت ف ي ال٨ك٠ ًٖ ججلُاث ولٗل الجضًغ بالُغح في َظا اإلا٣ام َى الخىبُه بلى ؤَمُت صعاؾت الهىعة الكٍٗغ
ب في الىو الكٗغي، ألجها مً ؤَم م٣اًِـ ؤلابضإ ُٞه؛  ٞال قٗغ بال نىعة، وال نىعة بال لٛت »الخجٍغ

ت  مخى٢ضة بالًٟ، وب٣ًإ هابٌ وبىاء مد٨م وعمؼ زهِب. ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ بن صعاؾت الهىعة الكٍٗغ
ت اإلادكاب٨تم٣ترن ؤقض الا٢تران بهظٍ الٗىانغ ظمُٗا التي ج٩ّىِن مضاع  ووكحر في َظا الؿُا١  .(5)«اث الكٍٗغ

ت ج٨مً في ؤجها حٗمل ٖلى الخجغبت الٟغصًت والخجغبت ؤلاوؿاهُت ال٩اقٟت ًٖ » بلى ؤن ٢ُمت الهىعة الكٍٗغ
ت ًسل٣ها الكاٖغ ل٩ي ٌٗبر ًٖ عئٍاٍ السانت ت ٖال٢اث لٍٛى م٤ للخُاة والىظىص. وهي مجمٖى  .(2)«اإلاٗجی ألٖا

ها ج٣اؽ بمضي ججؿُضَا لىا٢٘ الٟىان واهٟٗاله ؤمام مشحر ما، وهي خحن جماعؽ بٖاصة َظا ٌٗجي ؤن ٢ُمت
؛ ٣ٞض ؤيخى الكٗغ في ٖٝغ الخضازت (1)حك٨ُل الٗالم، بهما جماعؽ بٖاصة بهخاط اللٛت في الى٢ذ هٟؿه

 نىعة/ عئٍا ؤو ٢هُضة/ عئٍا، جخٛظي مً طاث الكاٖغ ُٞما جى٢ٔ ال٩ىامً الكٗىعٍت وحؿخيبذ الغمؼ.

 الصورة الشعرية / الرمز في شعر "محمود درويش" :     

ىا ها٦ض  ت ؛ َو ًغجبِ الاقخٛا٫ ٖلى الهىعة في قٗغ مدمىص صعوَل باإلاغاخل التي ٢ُٗها في مؿحرجه الكٍٗغ
 : (5)اؾخٗهاء جهي٠ُ ٞتراث َظٍ الخجغبت وجىمُُها، وطل٪ لؿببحن

ذساميت واإلاحلدميت، وبن وفا مجزع على آخش ، فةن حأن حللاث هزه الخجشبت ظلذ جىىط بحن الغىاثيت وال. 5
 رلً مشده علكت ظياق الخجشبت راتها بمىلىعها العام وبخىىس سئيت الؽاعش بلى الؽعش.

حأن محمىد دسويؾ مً ؤهثر الؽعشاء اإلاحذزحن محافظت على وعم داثم مً الىخابت الؽعشيت، هما ؤهه مً . 2
 جاوص والخجشيب ججشيبا مخإهيا.الؽعشاء اإلاجذدًً العاعحن دوما بلى الخ

اث؛ لٗل ؤَمها ت ٖىض صعوَل في ٖضة مؿخٍى ال٢ت الخجاوع، » َظا وجيخٓم الهىعة الكٍٗغ ٖال٢ت الدكابه، ٖو
و٢ض جىلض ٖجهما الاؾخٗاعة، الدكبُه، وال٨ىاًت. وؤمغ آزغ َى ؤن الكاٖغ ًىدذ لٛخه في صؤب وبنغاع مً ماصة 

هٟـ اإلااصة الترازُت في َغاث٤ بهخاط ظضًضة حكٗغ مٗها ؤن ما ٢غؤجه جىا مٗغوٞت ومُغو٢ت ٚحر ؤهه ٌُٗض بهخاط 
تراب، ؤو جدـ  ٟل السام ج٩اص جخلمؿها، وجإلٟها، ٞال حكٗغ بااٚل

ُ
لم ًمغ ب٪ مً ٢بل، ول٨ً ماصجه الٛ

حن ٞاخهت مضعبت جلخ٣ِ اإلاكهض وحُٗض جغ٦ُبه بيؿب مسخلٟت  .(2)«بال٣ُُٗت، ٞشمت جىانل ال اه٣ُإ ٖو

                                                           
( ظلاذج ،  مقاربات نظرية كحتليلية )أدكنيس ، البياٌب ، دركيش ، حجازم ، عبد الصبور –خالد الغرييب : ُب قضايا النص الشعرم العريب احلديث    - 1

 .  ٕٚ٘ -ٕٙ٘ـ ، ص ص ٕٚٓٓ، ٔمكتبة قرطاج للنشر كالتوزيع ، تونس ، ط
 ٙ٘-ٕ٘ـ، ص صٖٕٓٓينظر:  زلمد علي الكندم: الرمز كالقناع ُب الشعر العريب احلديث،  دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة ، األردف،    - 2
 . ٕٓ٘ادلرجع نفسو ، ص    - 3
القناع الصوُب ُب الشعر العريب ادلعاصر بُت الفكر كالفن )عبد الوىاب البياٌب كصالح عبد الصبور كسعدم يوسف(، دار  ىتاؼ فؤاد أبوزكي : جتليات   - 4

 .ٕ٘ـ ، ص ٖٕٓٓ، ٔبيساف للنشر كالتوزيع كاإلعالـ ، بَتكت ، لبناف ، ط
 .ٕ٘ينظر : ادلرجع نفسو، ص    - 5
 .ٕٗٙادلرجع نفسو ، ص    - 6
، مؤسسة االنتشار العريب، بَتكت ، ٕٗٓٓ-ٜٜ٘ٔمقاربة حضارية أدبية  –جتليات العودلة الثقافية كالسياسية ُب شعر زلمود دركيش فؤاد نصر اهلل :     -7

 .ٖ٘ٓـ ، ص ٕٚٓٓ، ٔلبناف ، ط
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جضًغ بالظ٦غ في َظا اإلا٣ام ؤن قٗغ صعوَل ًُمذ بالٟٗل بلى جإؾِـ ال٨ُىىهت بمى٤ُ ب٣ًاّ الخلم لٗل ال
ت البؿُُت، وما ًد٣٣ه خُيئظ ال ًخمشل في مجغص  وججؿُض اإلاى٠٢ الشىعي، وحؿمُت ألاقُاء بال٩لماث الٗاٍع

ً" في قٗغ صعوَل الخٗبحر ًٖ ال٣ًُت ال٣ىمُت، وبهما في زل٤ مٗاصلها الكٗغي؛ ٣ٞض جدىلذ ٢ًُت " الَى
بلى مى٠٢ ؤو خالت بوؿاهُت ال ج٨خٟي بالغنض الىا٢عي اإلاباقغ الظي ٌؿمي ألاقُاء بمؿمُاتها بل ال٩ىوي 
اإلاُل٤ الظي ٨ًؿب ألاقُاء مؿمُاث ظضًضة جخىخض ؤلاوؿاهُت مٗها ٖىض مؿمی واخض ال ٣ًبل الخُٛحر َى 

ت. ىا  ُتؾاؾبن ٢ًُت مدمىص صعوَل ألا  اإلاُالبت اإلاكغوٖت بالخٍغ هي البدض ًٖ ؤعى جمَّ اؾخالبها، َو
ُت في اإلا٩ان؛ ولٗل َظا ما ًبضو ظلُا في ٢ىله

ّ
 :(5)٩ًىن لؤلعى و٢٘ قضًض الىَإة ٖلى عوخه اإلادكٓ

ضام:   لي خ٨مت اإلاد٩ىم باإٖل

 ال ؤقُاء ؤمل٨ها لخمل٨جي،

 ٦خبذ ونُتي بضمي:

 "ز٣ىا باإلااء ًا ؾ٩ان ؤٚىُتي!"

 .وهمذ مًغظا ومخىظا بٛضي.

 خلمذ بإن ٢لب ألاعى ؤ٦بر 

ُتها،  مً زٍغ

 وؤوضر مً مغاًاَا ومكى٣تي .

مذ بُٛمت بًُاء جإزضوي  َو

 بلى ؤٖلى 

ذ ؤظىدتي .  ٦إهجي َضَض، والٍغ

ىض الٟجغ ؤ٣ًٓجي هضاء الخاعؽ اللُلي   ٖو

 مً خلمي ومً لٛتي:

 ؾخدُا مُخت ؤزغي، 

٫ في ونِخ٪ ألازحرة ،  ّٞٗضِ

ضام زاهُت. ض ؤلٖا  ٢ض جإظل مٖى

ت ًخ٣اَ٘ بامخُاػ م٘ ههىنه  (2002) َظا الىو اإلاىدؿب ػمىُا بلى مغخلت مخإزغة مً ججغبت صعوَل الكٍٗغ
في اؾخدًاع نىعة ألاعى اإلاؿلىبت، والهغإ  -زانت ال٣هُضة مىيٕى الضعاؾت في َظٍ اإلاضازلت –ألاولى 

ب٣ى للسُا٫ ص وعٍ ألاؾاؽ في حك٨ُل نىعٍ الجضلي السال١ بحن َغفي الشىاثُت الًضًت )الخُاة/اإلاىث(، ٍو
ٌ التراظ٘ ؤوالخ٨غاع؛ خُض جخجّز٫ ظمُٗها مً مٗحن واخض َى الظاث الضعوَكُت اإلاؿ٩ىهت  ت التي جٞغ الكٍٗغ
بغئٍا ال جامً بال بال٩لمت ال٣اصعة ٖلى م٣اومت اإلاىث وججاوػؾلُت الى٢ذ، التي جًمً ل٣اثلها السلىص؛ ما٦ضة 

، ٢ىامه الجىىح نىب (2)«الكٗغ جإؾِـ ٦المي للىظىص»بإن  (Heideggerم٣ىلت الُٟلؿٝى "َُضظغ" )
ما خ٣٣ه الكٗغاء

ّ
ولٗل َظا  .(5)الالجهاجي؛ بط ًخجز٫ مجزلت البضًل ًٖ ٞىاء ؤلاوؿان ؛ ٞما ًب٣ى ٖلى ألاعى به

ت الٗغبُت اإلاٗانغة؛ مما ًا٦ض خضازت عئٍا "صعوَل"  الُغح ُٖىه الظي هاصث به جىٓحراث الخضازت الكٍٗغ
ت ت ما طَب بلُه "ؤصوهِـ" في ٢ىله:الكٍٗغ ل بلُىا » ؛ خُض وؿخدًغ وهدً ه٣غؤ ههىنه الكٍٗغ ُّ خحن ًس

                                                           
 .ٛٔ-ٚٔص ـ، ٕٗٓٓ، ٔ، بَتكت ، لبناف، ط، رياض الريسزلمود دركيش : ال تعتذر عما فعلت، قصيدة " يل حكمة احملكـو باإلعداـ "  - 1
 .ٖٔـ، ص ٖٜٚٔ، ٔفؤاد رفقة: الشعر كادلوت، دار النهار للنشر ، بَتكت ،ط  - 2
 .٘ٚـ ، ص ٖٜٙٔمارتن ىيدجر: ُب الفلسفة كالشعر ، ترمجة عثماف أمُت، القاىرة ،   - 3
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هدً » ، وفي ٢ىله ؤًًا:(5)«ؤن ٧ل شخيء اهخهی ًىحي لىا الكٗغ ؤن ٧ل شخيء ًبضؤ، ولٗل َظٍ هي ٢ىة الكٗغ
...في ال٩لمت التي جا٦ض ؤن وكٗغ ؤن اإلاىث ًيخٓغها في ال٩لمت التي وٗبر بها الخىاظؼ بُيىا وبحن الخُاة خىلىا 

ولٗل صعوَل مً ؤ٦ثر الكٗغاء الخضازُحن الظًً خملىا ال٩لمت مىتهم وؾاعوا في (. 2)«لؿاهىا و٢لبىا لىا وخضها
ى ما ًبضو ظلُا في ٢هُضة "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" مىيٕى الضعاؾت.  مى٦ب الكٗغ مى٦ب الخ٣ُ٣ت؛ َو

 دة / الصورة الشعرية: نموذج القصي –العصافير ثموت في الجليل 

ٖكغة ٢ُٗت  الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" في صًىان مٗىىن باالؾم هٟؿه، مكخمل ٖلى حؿ٘وعصث ٢هُضة "
ت مخٟاوجت في ق٩لها الهىضسخي ومخىاٚمت في مًمىجها الضاللي والغمؼي ًىضعط يمً مغخلت الكٗغ الغمؼي  قٍٗغ

ً 5220) ( بلى5255ترة اإلامخضة مً )؛ َظٍ اإلاغخلت التي جيسخب ػمىُا ٖلى الٟ(5)ؤلاًداجي (، وجًم الضواٍو
(، وخبِبتي ججهٌ 5220(، الٗهاٞحر جمىث في الجلُل )5252(، آزغ اللُل)5255آلاجُت: ٖاق٤ مً ٞلؿُحن) 

تها٣َت جيكُغ بلى  -مىيٕى الضعاؾت -ال ًترصص ال٣اعت لل٣هُضة (.5220مً هىمها) في ؤلا٢غاع بإجها نىعة قٍٗغ
ت التر٦ُبُت اإلاخخابٗت؛ خُض ٌك٩ل الغمؼ الباعة التي جيبٗض مجها جل٪ الهىع وبها ؾلؿلت مً الهىع ا لكٍٗغ

بضو طل٪ ظلُا مىض الٗىىان الظي ٣ًضم لل٣اعت/اإلاخل٣ي اإلاجمل في بًداء ؤو٫ بإن اإلاحزة ألاؾاؽ لهظا  جدك٩ل، ٍو
    بالٚخه و٢ىة بًداثه.الىو هي ؤلاًجاػ، الظي ًُٟض بًها٫ اإلاٗجی بإ٢ل ٢ضع مً ال٩لماث ، والظي ًا٦ض 

غافي، جخًمً ؾبٗت وؤعبٗحن ت خؿب الترجِب الخِبٚى ؾُغا، وهي  جخإل٠ ال٣هُضة مً زمؿت م٣اَ٘ قٍٗغ
 .بياٞت بلى الٗىىان جمشل الًٟاء الظي حكخٛل ٖلُه َظٍ اإلا٣اعبت

 رمزية العنوان:

مىث في الجلُل"، وهي ظملت "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" ظملت اؾمُت جخ٩ىن مً مبخضؤ "الٗهاٞحر" وزبر "ج
ت جى٣ل زبر مىث الٗهاٞحر بإعى الجلُل في ٞلؿُحن، ول٨ىه مىث مخ٨غع وممخض ًخجاوػ اللخٓت  ٍغ ج٣ٍغ
الغاَىت بلى ؤ٤ٞ ػمجي ممخض هدى اإلاؿخ٣بل، جُٟضٍ نُٛت الٟٗل اإلاًإع الظي ًخجاوػ الخايغ لُىٟخذ ٖلى 

 نُٛت الٗىىان ًٖ ظملت مً اإلاالخٓاث:ج٨ك٠ ال٣غاءة اإلاخإملت في  آٞا١ ػمىُت ال مدضوصة.

دضصَا؛ خُض ٣ًهض الكاٖغ ٖهاٞحر بُٗجها، جدمل  -5 ت، والخٗٝغ ًدض الضاللت ٍو وعصث ٧لمت) الٗهاٞحر(مٗٞغ
ت؛  بٗضا صاللُا مدضصا؛ و٢ض اعجبُذ في الىو بمدضصًً ؾاَما في الخٍٗغ٠ بها وال٨ك٠ ًٖ ؤبٗاصَا الغمٍؼ

إلاىيٕى في الىو؛ وهي )الجلُل( خؿب ما وعص في نُٛت الٗىىان، وما ج٨غع ألاو٫ مجهما َى الباعة اإلا٩اهُت/ا
 : (2)في اإلاتن ؤًًا؛ في ٢ى٫ الكاٖغ

غ  وعمذ في آلت الخهٍى

ً خض٣ًت  ٖكٍغ

هاٞحر الجلُل.                       ٖو

والػالىا  -عمؼ ل٩ل ؤَٟا٫ ٞلؿُحن الظًً ؾ٣ُىا جىحي ٧لمت "الٗهاٞحر " بالهٛغ وبالبراءة ؤًًا، ٞهي ٧لمت/
ى ما ؤ٦ضٍ الكاٖغ ؤًًا مً زال٫ التر٦ُب اإلاجاػي الىان٠  – ضخُت الاؾخٗماع الههُىوي الٛاقم، َو

ت وألامل واإلاؿخ٣بل اإلامخض امخضاص ػع٢ت ألا٤ٞ.  "ألاظىدت الؼع٢اء"، ٖلى ما ُٞه مً بًداءاث الخٍُى

                                                           
 .ٙٚٔـ، ص ٜٔٚٔنيساف ، –كانوف الثاين كرد ُب : منَت العكش: بياف عن الشعر كالزمن )لقاء مع أدكنيس(، رللة مواقف ، بَتكت ، لبناف ،    - 1
 .ٙٚٔـ ، ص ٜٜٛٔ، ٖٔأدكنيس: زمن الشعر ، دار العودة ، بَتكت، ط  - 2
 .ٕ٘ٙينظر ادلرجع السابق ،   - 3
 .ٕٔٙزلمود دركيش: ادلصدر السابق، ص   - 4
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ى الخ٣ل ألابغػ ُٞه؛  ٌك٩ل ٞٗل "اإلاىث" الىاعص بهُٛت اإلاًإع )جمىث( اإلادغ٥ الظي ًىلض -2 صالالث الىو، َو
خُض ًىجلي بىيىح مً زال٫ الىخضاث اإلاعجمُت اإلاخ٨غعة ؤوالشابخت؛ ٣ٞض وعصث ال٩لمت بهُٛتها اإلاٟغصة 

 : (5))اإلاىث( زالر مغاث في ٢ى٫ الكاٖغ

 –..هي ال حٗٝغ 

بىا٥ ؤها واإلاىث خا! َو  ًا ٍع

 ؾّغ الٟغح الظابل في باب الجماع٥

 ىث،وججضصها، ؤها واإلا

 في ظبهخ٪ ألاولى

 وفي قبا٥ صاع٥.

 -وؤها واإلاىث وظهان

 إلااطا تهغبحن مً وظهي

 إلااطا تهغبحن؟

 ً حن آلازٍغ   -٨ًك٠ جإمل َظا اإلا٣ُ٘ ًٖ خىاع ؤخض ؤَغاٞه َى الظاث الكاٖغة التي ؤٖلىذ ؤمام الُٞغ
خا"/آلازغ اإلاسخل٠ و"هي" َظا الُٝغ الصخُٟت التي ظاءث بدشا ًٖ الخ٣ُ٣ت ٖلى ؤعى الىا٢٘،  ؤو "ٍع

خه ؤن جىخضَا باإلاىث َى الؿبُل الىخُض الهبٗار الخُاة؛  –اإلاجهى٫ الظي ٌؿخٟؼ ال٣اعت للبدض ًٖ ٍَى
ت التي حك٩ل الغمىػ الُبُُٗت )ال٣مذ، البر٧ان، الُاؾمحن( الىىاة  ى ما ج٨ك٠ ٖىه الهىعة الكٍٗغ َو

ا َ ألاؾاؽ ٞحها. ٣ت ولٗل اإلاسخل٠ الظي يمً لهظٍ الخجغبت جمّحَز ى اقخٛالها ٖلى الغمىػ الُبُُٗت بٍُغ
ت الىا٢٘ بلى وهج ألاؾُىعة التي جلسو الهغإ الجضلي بحن )الخُاة( و)اإلاىث( ؛ خُض ال  ٍغ ؤزغظتها مً ج٣ٍغ

 :(2)ؾبُل بلى بلٙى الخُاة بما جدمله مً صالالث الخُٛحر ؛ ولٗل َظا ما ٖبر ٖىه الكاٖغ ب٣ىله

  ٧ان ال ًخٗبجي في اللُل بال نمتها

 خحن ًمخض ؤمام الباب

 ٧الكإع ..٧الخي ال٣ضًم 

خا –ل٨ًُ ماقئذ   -ًا ٍع

 ٩ًىن الهمذ ٞإؾا

ؼ هجىم  ؤو بغاٍو

 ؤو مىازا إلاساى الصجغة.

 بهجي ؤعحك٠ ال٣بلت 

 مً خض الؿ٩ا٦حن

 حٗالي هيخمي للمجؼعة...

ت اإلاخىاؾلت بًٗها مً بٌٗ جهب ٖىض الشى اثُت الًّضًت اإلاالخٔ ؤن ال٣هُضة ؾلؿلت مً الهىع الكٍٗغ
خجؿض ٖبر  ىا وكحر بلى ؤن "اإلاىث" ٌك٩ل الخ٣ل اإلاعجمي ألابغػ في ال٣هُضة؛ ٍو ألاؾاؽ )الخُاة/ اإلاىث( ؛ َو

                                                           
 .ٕٕٙادلصدر نفسو ، ص   - 1
 .ٖٕٙ -ٕٕٙادلصدر نفسو ، ص   - 2
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،  ؾلؿلت ال٩لماث آلاجُت : اإلاىث، ال٫، الخٟغ، ال٣بر، الاهدكا٫، آلاباع" اإلاؼمىت"، الؿ٣ٍى الهمذ، ألٚا
 الاؾدكهاص" ، مىاصًل الضم. اإلاجؼعة، الؿ٩ا٦حن، الٟإؽ، البر٧ان، الجبهت " ظبهت

حٗض ٧لمت "الجلُل"مٟخاح ال٣بت لل٣هُضة؛ ه٣غئَا ٖلى ٚالٝ الضًىان، وفي ٖىىان ال٣هُضة، وفي زىاًاَا  -5
سُا وظٛغاُٞا زاعط الىو؛ وصاللُا وؤؾُىعٍا صازله؛ ٞهي ؤعى  ؤًًا؛ وهي اؾم م٩ان ًم٨ً جدضًضٍ جاٍع

حها ولض صعوَل/ الكاٖغ ؤًًا؛ و٢ض صزلذ ٖالم الىو الىبىءاث وؤعى الغؾاالث؛ ٞحها ولض اإلاؿُذ،  ٞو
ً ٩٦ل؛ خُض ال ًترصص الباخض /ال٣اعت  مدملت بهظٍ اإلاغظُٗاث ظمُٗها، ألامغ الظي ظٗل مجها عمؼا للَى
اإلاخدب٘ إلاؿاع الىو في عنض جضعظه مً الجؼء بلى ال٩ل؛ خُض ًالمـ جدّى٫ "الجلُل" بلى مٗاص٫ مىيىعي 

ً / ٞلؿُحن الظي ٖ اوى وال ًؼا٫ بُل اإلاؿخٗمغ الههُىوي، الظي خىله بلى ؤعى ال جىعر بال اإلاىث؛ للَى
ومً زال٫ الغبِ الضاللي بحن ٧لمتي) الجلُل(  )الٗهاٞحر جمىث صوما في الجلُل(. ٞهى ًٞاء اإلاىث اإلاخجضص

)ً ل٪ ؤن ال جخجلى الغئٍا التي حؿعى ال٣هُضة بلى ججؿُضَا؛ وهي الغئٍا التي ًامً بها صعوَل؛ ط و)الَى
٤ اإلاىث؛ ولٗل اإلاالخٓت  ً وبلٙى ؤبٗاصٍ الك٩لُت واإلاًمىهُت بال ًٖ ٍَغ ؾبُل لخجؿُض مكغوٕ الَى
ً مكٟغ حٗبر ٖىه الغمىػ  ً / صعوَل مجهى٫ اإلاالمذ والؿماث؛ َو الىاظب حسجُلها في َظا الؿُا١ ؤن َو

٘ الخ٣ؿُم ٚحر الُبُُٗت اإلاخٗضصة )ألاعى ، التراب ، الغمل ، الىسُل ...(؛ و٢ض ٚابذ  خضوصٍ وؾِ ٦م مكاَع
 :(5)اإلاىتهُت؛ ولٗل َظا ما ًبضو ظلُا في اإلا٣ُ٘ ألازحر مً ال٣هُضة

 ؾ٣ُذ ٧الىع١ الؼاثض 

 ؤؾغاب الٗهاٞحر 

 بأباع الؼمً

 وؤها ؤهدكل ألاظىدت الؼع٢اء 

شا.  ًا ٍع

 ؤها قاَضة ال٣بر الظي ٨ًبر 

شا،  ًا ٍع

ال٫  ؤها مً جدٟغ ألٚا

 في ظلضي

.ً  .ق٨ال للَى

ا بالٛامٌ واإلاكٟغ الظي ًٟخده صاثما ٖلى اإلادخمل واإلاخٗضص؛ ٞهى ألاعى  ً صعوَل ملٟٞى لُه ًب٣ى َو ٖو
 جاعة، والتراب ؤزغي ، ب٩ل خمىالتهما الضاللُت التي جلسو بضاًت السل٤ وجهاًخه.

 

 جشطي الصورة الشعرية / الرمز:

ت ٧لُت جخ٩ىن مً ؾلؿلت نىع مىيٕى الضعاؾت ٖباعة ًٖ نىع  -ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى ؤن ال٣هُضة   ة قٍٗغ
ت ًدىاؾل بًٗها مً بٌٗ؛ خُض جدكُى :  قٍٗغ ت ألاؾاؽ ٞحها ؤوالهىعة / اإلاىيٕى الهىعة الكٍٗغ

ت  "الٗهاٞحر جمىث في الجلُل" بلى ؾلؿلت مً الهىع الجؼثُت. ُّ ومً ؤظل اؾدُٗاب َظٍ الؿحروعة اإلادكٓ
ب الخ٩اًت والصسىم الٟاٖلت ٞحها وؤبٗاصَا للهىع ه٠٣ ٖىض مؿاع الٟاٖلحن في الخ٩اًت؛ ختی وؿخ ٖى

 الضاللُت.

                                                           
 .ٖٕٙادلصدر نفسو ، ص  - 1
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 ًدؿجی لىا طل٪ مً زال٫ عنض خغ٦ت الًماثغ اإلاخهلت واإلاىٟهلت الىاعصة في الىو، وهي بةًجاػ:

 )هلخ٣ي(                  هدً                           

 )ؤها، ؤهذ، ؤهِذ، هي ، َى ، ؤهخم ، ؤهتن، َم ، ًَ(

جي                                          ؤها        َو

 وظهي                                                   

 جمضصُث                                                    

 ال حٗٝغ                                              هي 

 ًخٗبجي نىتها                                                  

 ل٨ًُ ما قئِذ                                                   

 إلااطا تهغبحن؟                                                  

 ل٨ًُ ما قئِذ / إلااطا تهغبحن؟                    ؤهِذ                         

بىا٥ ؤها واإلاىث                            ؤها وهي               َو

 قاَضة ال٣بر                ؤها                              

اث٠ اؾدىاصا بلى خغ٦ت الًماثغ ًخطر شا(  ؤهىا ؤمام خ٩اًت ؤبُالها مخٗضصو الىظٍى والْى ؤًًا؛ الصخاُٞت )ٍع
ضث ظمهىعَا بالل٣اء بٗض ػمًال بدشا ًٖ الخ٣ُ٣ت، بياٞت بلى الظاث  ى الىا٢٘، ألجها ؾخجز٫ بلتي ٖو

شا وعاح ًى٣ل لها الى٢اج٘ اإلاؿ٩ىث ٖجها وجٟانُل  الكاٖغة/ ؤخض ؤبىاء الجلُل )ٞلؿُحن( الظي الخ٣ى ٍع
ٌ آلان  ال٣ًُت، ؤما الُٝغ الشالض ٞهى ألاعى ) الجلُل/ ٞلؿُحن( التي صٞٗذ مً ؤبىائها ال٨شحر، ل٨جها جٞغ

حٗبذ مً اهدكا٫  ألامل مُٛبا؛ هي قاَضة ال٣بر الظي ٨ًبر ًىمُا؛ هي ألام التيؤن جًخي بالب٣ُت ماصام 
غ، والتي ج٣خُ٘ في ٧ل مغة ٢ُٗت مجها ضخاًاَا وؾِ نمذ ً اإلاُٛب اإلاالمذ وألَا ، هي مكغوٕ الَى

ت/ الغمؼ ألاؾاؽ في الىو )الٗهاٞحر جمىث في  وجهُلر ٖلى الب٣ُت ٞلؿُحن!!!.. جيكُغ الهىعة الكٍٗغ
ت/الغمؼ الجؼثُت هىضخها في السُاَت آلاجُت:الجلُ  ل( ٖبر خغ٦ت َظٍ الًماثغ بلى ظملت مً الهىع الكٍٗغ

 الجلُل جمىث الٗهاٞحر

 سمذ ف  آلت الخفىيش -

 عؽشون حذًلت        

 وعفافحر احجليل.       

          الؼع٢اء ؤها ؤهدؽل ألاجىحت -

 ًا سيشا       

 ووني حبل غعيل -

 اإلاعفىنإلاىادًل الذم      

 ف  ول دكيلت.     

 بهني ؤسحؽف اللبلت -

 مً حذ العياهحن     

 حعال  هيخمي للمجضسة..     

 وإلاارا تهشبحن آلان مما -

 ًجعل اللمح سمىػ ألاسك، مما     

 للياظمحن؟    ًجعل البروان وجها آخش      

 وإلاارا تهشبحن؟..     

 جمذدحعلى الؽاو ء      

 سمل ...وهخيل.     

 ؼاهذة اللبر الزي ًىبرؤها  -

 ًا سيشا     

 ؤها مً جحفش ألاغلٌ      

 ف  جلذي     

 ؼىل للىوً..     
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ت ٖلى ظملت مً اإلاالخٓاث ًم٨ً جلسُهها في الى٣اٍ آلاجُت:  ٠٣ً الباخض/ ال٣اعت لهظٍ الهىع الكٍٗغ

ص جىذسج لمً حؽيل الشمىص الىبيعيت الىىاة ألاظاط لدؽىيل الفىس الؽعشيت ف  الىق؛ وه  سمى  .1
احجليل، الىخيل، البروان، الىجىم، اإلاخاك، الصجشة،  حلل  اليىن وألاسك )احجليل، عفافحر

اإلاجضسة، ألاغلٌ، الىوً...(، وكذ ؤجاد الؽاعش جىظيف احخياٌ الزي  الياظمحن، حبل غعيل،
اها ؤبعادا دالليت مخخلفت. ًَّ  ؤخشجها مً دالالتها البعيىت خاسج الىق، محمل ب

مل الؽاعش الفىسة الؽعشيت/الشمض مً ؤجل ججعيذ سئيخه راث الىابع لاهبعاس ، وه  سئيا اظخع .2
اهبعازيت جامً بإن اإلاىث هى العبيل الىحيذ لخحليم مؽشوع الىوً، فلً حعمع هزه ألاسك ـىتها 

 للعالم ولً جبلغ حياة احدشيت بال عً وشيم اإلاىث.

اط اإلاشاسة اإلاىعم بؽعىس لاغتراب الزي حعيؽه ال ًتردد اللاست لفىس اللفيذة ف  ملمعت بحع .3
الزاث الؽاعشة؛ حي  ًبرص اهففاٌ هزه الزاث عً ؤسلها واخخلفهما ف  الىظيلت، وف  وجهت الىظش 

 :(1)التي جبلغهما الهذف؛ وهى ما ًبذو جليا ف  معخابتهزه الزاث لألسك ؤمام "سيخا" بلىلها

  ـمههاوان ال ًخعبني ف  ألاسك بال               
 ححن ًمخذ ؤمام الباب              
 والؽاسع ... والخ  اللذًم.              

ىا وكحر بلى زانُت جمحز نىع  ت؛ وهي جدغعَا مً الخضوص الؼم٩اهُت التي ًم٨ً ؤن مدمىص َو صعوَل الكٍٗغ
بي وؤوضخه ب٣ىله: ا يمً صاللت بُٗجها؛ ولٗل َظا ما طَب بلُه الباخض زالض الٍٛغ بن الهىعة » جإؾَغ

الضعوَكُت لِؿذ بيُت ظمالُت ٞىُت، بجها عئٍت بلى الىو والٗالم، خُض جبضو "ٞىضخی الخىاؽ" قٍغ 
وخضجه ومِؿم ٢ل٤ الكاٖغ الضاثم وؾغَّ خؼهه اإلادخجب في "ال قٗىع الىو" ومً َىا حٛضو الهىعة، وهي في 

الكاٖغ مً ؤػمىت مسخلٟت ومً جمام ج٩ىجها ومً زال٫ وؿُجها الٗام مدك٩لت مً نىع ظؼثُت ًلخ٣ُها 
ت التي جمخو ٧ل اإلاٟاع٢اث وجستز٫ ٧ل اإلاؿاٞاث اإلاؿ٩ىهت في  خاالث مخبضلت ٢اؾمها اإلاكتر٥ الخالت الكٍٗغ

 .(2)«طا٦غة اليؿُان

ت التر٦ُبت التي جغؾم مىيٕى ٢هُضة  لُه ٞةن ما ًم٨ً الغ٧ىن بلُه في ألازحر َى ؤلا٢غاع بإن الهىع الكٍٗغ ٖو
ث في الجلُل" وجدضص وؤبٗاصَا مصخىهت بٌُٟ مً السُا٫، مىدها بم٩اهُت ججاوػ اللخٓت "الٗهاٞحر جمى 

ى ما  الغاَىت والاهٟخاح ػمىُا ٖلى آلاحي، ٦ما مىدها ؤًًا ٢ابلُت ل؛ َو لخٗضصًت ال٣غاءة والمدضوصًت الخإٍو
بي الظي ههجه صعوَل في َظٍ ال٣هُضة  وؤزلو له في مؿاٍع الك ٗغي ٩٦ل، والظي ًا٦ض ٖم٤ اإلاىخى الخجٍغ

ت الٗغبُت، ٦ما ظٗلخه  ؤولى الهىعة ؤَمُت بالٛت، يمىذ لخجغبخه زهىنُتها وؾِ ؾُل الخجاعب الكٍٗغ
ت /الغمؼ بامخُاػ.  قاٖغ الهىعة الكٍٗغ

 

                                                           
 .ٖٕٙادلصدر نفسو ، ص    - 1
 .ٕٛٛخالد الغرييب: ادلرجع السابق، ص   - 2
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 :بً بشاهيم في الؽػش اإلالحىن الجضائشي  ججشبت مفىفى

 كشاءة ظىظيىلعاهيت للفيذة الڤمشي 

 الضيً غبذالحم

غان  ،ض٦خىعاٍالباخض ، و اإلاضعؾت الابخضاثُت، ُتؾخاط اللٛت الٗغبؤ   الجؼاثغ ،2ظامٗت َو

 :اإلالخق

ٌك٩ل الكٗغ ماصة زهبت للظاث الكاٖغ لخد٤ُ٣ ٚغى ما  
ى ماوللخٗبحر ًٖ ما بضازله.  ٟؿُت والبِئت الى الخالت ٨ٌٗـ َو

وجداو٫ َىا  ،التي ٩ًىن ٞحها الكاٖغ مىي٘ هٓم ٢هُضجه
ٖلم )و ٦ما ٌؿمُه البٌٗ ؤ ٕماٖلم الاظخؤي ظُا ى الؿىؾُىل

البدض في جل٪ الٓغوٝ ( وجدضًضا ٖلم اظخمإ الاصب، اإلاجخم٘
ومً  ،وال٨ك٠ ًٖ الخالت الىٟؿُت والاظخماُٖت للكاٖغ وبُئخه

مهُٟى ابً بغاَُم  )الكٗبي( َىا و٢٘ الازخُاع ٖلى قاٖغ اإلالخىن 
وما جدمله جل٪  ،إلاا ٌك٩له الكٗغ الكٗبي مً عواط لضي الٗامت

ت زانت ت مً خمىلت لٍٛى  .الابُاث الكٍٗغ

 :ملذمت

ن َظا ؤال ب ،في اإلاٛغب الٗغبيٖمىما و ما ًُل٤ ٖلُه باإلالخىن ؤجخٗضص الخٗاٍع٠ السانت بالكٗغ الكٗبي 
غة التي مؿذ ألا  و ب٣ي الكٗغ . صبُتألا هىإ و ختی ألا ؤزغي مً الكٗغ ظىاؽ ألا الىٕى لم ًدٔ بالضعاؾاث الٍٛؼ

غ ٣ٞض ٧ان للغواًت والضعاما الخٔ ألا  ،صبلضعاؾاث الؿىؾُىلىظُا باإلا٣اعهت م٘ ٞغوٕ آلا ٖمىما بُٗضا ًٖ ا ٞو
ت ظول٨ً َ ،لى َظا اإلاىيٕىبومً َظا اإلاىُل٤ اعجإًاها الخُغ١  ،في الضعاؾاث الاظخماُٖت ٍ اإلاغة مً ػاٍو

الضعاؾت التي ٢ام بها  حٗض.(5)غ مهُٟى بً بغاَُمالكٗغ وجدضًضا اإلالخىن مخسظًً همىطظا اإلاخمشل في الكاٖ
 ،لى قٗغ اإلالخىن ٖىض مهُٟى بً بغاَُمبالتي جُغ٢ذ الهامت مً بحن الضعاؾاث  (2)الض٦خىع ٖؼة ٖبضال٣اصع

 ازخُاعالخدلُل الاظخماعي لل٣هُضة ًيبػي وؿخُُ٘ هه وختی ؤصب بدُض ًىٓغ اإلاىٓغون في ٖلم اظخمإ ألا 
زغي م٘ حٗلُل ؾبب في ٖال٢تها بالىهىم ألا ن ٧ل واخضة جمشل مٗجی و ٢هضجحن أل ؤ٦ثر مً هو ؤ

 مغي.ڤ٨ً و٢٘ الازخُاع َظٍ اإلاغة ل٣هُضة واخضة وهي الل ،(5)الازخُاع

 الؽػش اإلالحىن ؤو الؽػبي 

الكٗغ اإلالخىن َى ٖىهغ مً آلاصاب الكٗبُت ٌٗٝغ بُابٗه الكٟىي والجماَحري لضي ٖامت الكٗب ولظل٪ 
ىا٥ مؤًُل٤ ٖلُه  و٢ض ٖٝغ  ،زغون ٌؿمىهه باإلالخىن آو  (2)ً ٌؿمُه بالكٗغ الٗاميًًا بالكٗغ الكٗبي َو

                                                           

 بعض من قصائده ًب تداكذلا من قبل شعراء اخرين كًب حتويلها اىل اغاين غنيت بطبوع سلتلفة .     ٔ
 .ٕٔٔٓعبدالقادر عزة :مصطفى بن براىيم :شاعر بٍت عامر كمداح القبائل الوىرانية،موفم للنشر ،اجلزائر،     ٕ
 .ٖٖ،ص ٜٕٓٓ،ٔزلمد سعيد فرح ،مصطفى خلف عبداجلواد :علم اجتماع االدب ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع،عماف،ط     ٖ
رم إلحتاد أمحد قنشوبة:ُب الشعر الشعيب ادلعاصر زلاكلة ُب التجنيس :راىن األصوات الشعرية الشعبية ُب الوطن العريب،رابطة األدب الشعيب اجلزائ     ٗ

 .ٖٔٔ،ص ٕٚٓٓب اجلزائريُت ،اجلزائر،الكتا
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غة الٗغبُت بالكٗغ الىبُي ،زغي خؿب البِئت الخايىت لهؤبدؿمُاث  سخل٠  ،ٞمشال ٌؿمی في قبه الجٍؼ ٍو
 الخشا٠٢عجر هاجج ًٖ ٞٗل ل٨ىه ٖلى ألا  ،نل َظا الكٗغؤالباخشىن في الترار الكٗبي والٟل٩ىع ًٖ 

ولهظا هجض ابً زلضون في  م٣ضمخه ًظ٦غ  .بدُض ال ًهبذ الكٗغ ٦ما َى في الٟهخى  ًلؿخٟاٖل بحن ألاالو 
٠ًُ ٢اثال : ل٣ض ٞؿض ؤ ٖغبُتلٛت ٧اهذ  ؤين الكٗغ ال ًسخو باللؿان الٗغبي ٞهى مىظىص في إب و عجمُت ٍو

ؿضث اللٛاث بٗض بدؿب ما زالُها ومبلؿان مًغ ولٛتهم التي صوهذ م٣اًِؿها و٢ىاهحن  اػظها مً ٖغابها ٞو
غاب ظم مهٟؿهإالعجمت ٩ٞان لجُل الٗغب ب وفي ٦شحر مً  ت،للٛت زالٟذ ؾلٟهم مً مًغ في الٖا

ت وبىاء ال٩لماث اث اللٍٛى  ٢ض. ولهظا هجض في الٗهغ الخضًض مً بحن الكٗغاء اإلالخىن في الجؼاثغ (5)اإلاىيٖى
ج مً اللهجاث الٗامُت ؤ٢امىا بىدذ  م بمٍؼ  .ظىبُتواللٛاث ألا قٗاَع

 فى ابً بشاهيممفى

سخل٠ آ٧ان مٗلم ال٣غ  ،5800خىالي ؾىت  (2)بي الٗباؽؤمً مىالُض مى٣ُت بىظبهت في هاخُت ؾُضي َى  ن ٍو
اهت بفي وؿبه ٞهىا٥ مً ًغظٗه  اعن ؤلى بجي مٍغ لى بوبًٗهم َٚغـ و  ،والص مغاحؤلى بو  ،لى بجي جالتبو  ،و مٍغ

صاعة الٟغوؿُت في مىهب زلُٟت زم ِىه مً ٢بل ؤلا زم جم حُٗ، جىلى ال٣ًاء في مى٣ُت بىظبهت بىٟؿه ،مهاظت
( والص ؾلُمانؤ٢اثضا ٖلى ٕٞغ  حٝز ً والٞؼ واؾخمغ خ٨مه ختی ناع خا٦ما  (5))بىظبهت واصي اإلابُىح جُلٍى

اف ٞحها إلاضة  (2)َاظغ الى مضًىت ٞاؽ ،زم َلب مىه حؿلم مىهب ال٣ُاصة ٖلى اوالص بالٜ ،واؾ٘ الىٟىط ٖو
ه و وب٣ي ٖلى اجه زمـ ؾىىاث ىهبن ٖاص ؤلى ببي الٗباؽ ؤصخابه في ؾُضي ؤا٫ صاثم بظٍو و٢ض  .لى َو

ً مً هظ٦غ مجهابٚلبها ًضوع خى٫ الخىحن ؤ٢امخه باإلاهجغ هٓمه ٖضث ٢هاثض بقهضث ٞترة   :لى الَى

ان والهاال   *** عاوي مهى٫ ماهِل في خالي  (1)٢لبي ج٨ٟغ الاَو

اجه مدُمت لًُإ م٩اهخه بحن و٢ض بلٜ مً الٗم ،بىظبهتفي ؾه ؤلى مؿ٣ِ ع بعظ٘  غ ٖاجُا و٢ض ٧اهذ مٗىٍى
ُاء الٗمل ٖلى نض٢اٍئ ألا ؤن ٢ام ؤوما لبض  ،الىاؽ بٗضما ٧ان متربٗا ٖلى ٦غسخي ال٣ُاصة  ،ظإ مىهبهبع ٞو

مت للجىىص ُٖىه خا٦م بجهم ؾىدذ لهم الٟغنت في ٚؼوة الصخغاء وبٗض هجاح في مهمت بو٢ُل  ٖاصة الٍٗؼ
ظ٦غ  ،َلهؤلى جهاًتها ٞاؾخ٣غ ببىظبهت بحن بو٢ض ونلذ َمىمه  (.5)والص ؾلُمانؤٖلى ووالٍ مىهبا  الًاًت  ٍو

ظا ما ،ُان ٦ما َلب َى طل٪يًٞ في اإلاؿُض ولم ًىي٘ ٖلى ٢بٍر بطهه ؤ ط٦ٍغ في ٢هُضة ُُٖت مالح  َو
  بط ٣ًى٫:ًب٩ىوي بالضمٗت 

ً ًباث  هبػي ٖلى م٣امي ًىي٘ بيُان      ٢بت إلاً ظاػ اًغ ٍو

 (2)زالُت م والصي مدا٫  ًٟىىا ٢بىع ًيؿىا ٢بر الي ماثومىحن 

مً زال٫ َظٍ اللمدت البؿُُت ًٖ الكاٖغ والتي بال ق٪ حؿاٖضها في ٞهم زلُٟت هٓم ال٣هاثض 
اتها  حؿاٖضها في ٞهم السهاثو الؿىؾُىلؿاهُت  ،٨ٞم ٣ًى٫ ابً زلضون الاوؿان ابً بُئخه ،ومىيٖى

ٞاإلادُاث التي مغ بها مً اخخال٫ م٩اهت  ،ت الاظخماُٖت والىٟؿُت للكاٖغلل٩لماث واإلاٗاوي الضالت ٖلى الخال
ها  ظا ما ًخجلى في حٗضص ألا  ،زغث ٖلُهؤمغمى٢ت زم صهى مجزلخه ومسخل٠ الهجغاث التي ٖٞغ ت َو ٚغاى الكٍٗغ

                                                           

 .٘ٛٙ،ص ٕٙٓٓعبدالرمحن ابن خلدكف: مقدمة ، الذىبية للطبع كالنشر،القاىرة،    ٔ
  ٕٕاالف تعرؼ بوالية سيدم بلعباس تقع غرب اجلزائر حتمل رقم     ٕ
 ر ىذه ادلنطاؽ موجودة اىل االف بنفس التسمية تابعة اداريا لوالية سيدم بلعباس اجلزائ    ٖ
 مدينة مغربية     ٗ
 .ٕٓٚ،صٕٚٓٓزلمد قاضي: الكنز ادلكنوف ُب الشعر ادللحوف مركز البحث ُب األنثركبولوجيا االجتماعية كالثقافية،كىراف،    ٘
 .ٖٕ  ٕٔعزة عبدالقادر،مرجع سبق ذكره،ص ص       ٙ
 .ٕٚٛعزة عبدالقادر:مرجع سبق ذكره،ص     ٚ
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تزاػ بالىٟـ لضًه ؼ٫ واإلاضح والٖا ىا َظا ٢هُضة الڤمغي بى٤ُ الخٝغ  .مً هجاء ٚو و٢ض ازترها في مىيٖى
ٗجي ط٦غ الخمام وحٗض مً   Gال٣اٝ ومً اإلاٗغوٝ ؤن قٗغاء اإلالخىن ٢ض حٛىىا بهظا الُاثغ  .َى٫ ٢هاثضٍؤَو

.( 5)في ؤ٦ثر مً مىاؾبت ؤمشا٫ الكاٖغ بً ٢ُُىن  حٍر  ٚو

 كفيذة الڤمشي:

ى في ظ٦خب مهُٟى ابً بغاَُم َ ٞمً الىاخُت  ،عى اإلاهجغ جدضًضا بمضًىت ٞاؽ اإلاٛغبُتؤٍ ال٣هُضة َو
كغون َضة حٞىلىظُت جخ٩ىن َظٍ ال٣هُضة مً ماثخاإلاىع  ن وزمؿت وزمؿحن بِخا مىػٖت ٖلى زالزت ٖو

غاف ى ما٦في مؿتهل ٢هُضجه ًه٠ الكاٖغ اإلاغؾل واإلاخمشل في ط ،(2)ٞو بالٗامُت  ٌؿمی  غ الُاثغ الخمام َو
ى الظي ؾُدمل الغؾالت  ،بالڤمغي  ه في بَو ً ٣ًى٫ الكاٖغ:ؤلى طٍو  عى الَى

 5مً َضة 

 ب في الاؾُاح واهدُا مبستر*****مً طا الهىع لظا جس٤ٟ بالجىدانجلٗ

 5مً ٞغاف 

 جلٗب ًا ٢مغي ٖلى الاؾُاح ******والهىع الٗالي  جغ٢ب ُٞه

 جس٤ٟ بجىاخ٪ وجلخاح *****ج٨ك٠ ٧ل حجاب إلاىالُه

ت مُل٣ت وازخالٞه ًٖ البكغ و٠ُ٦ ًد٤ له اإلاصخي   باٖتزاػ ٣ًىم الكاٖغ بىن٠ اإلاغؾل ماله مً خٍغ
م٨ً الىٓغ ؤؾُذ و ب٣ىله جلٗب في ألا  ،واٞخساع ٝغ ؤنىاع مً لى ألا بهذ جدبستر ٍو بهما ؾٟل ظىاخُ٪ وجٞغ

ل ما َى زٟي  ،وجغجاح صخابها زم ًضزل ؤٙ الغؾالت الى بال بلى ناخب الصخيء )إلاىالُه( واإلا٣هىص َىا بوجٍؼ
ترابالكاٖغ في مىاظاة م٘ هٟؿه هدُجت خالت  ً  الٚا   :٣ًى٫ ط بوالخىحن الى الَى

ضان  واهُا عاوي مً الٛغبت مدحر ******٧ل لُلت هىاح وصمىعي ٍو

 ماهغ٢ضشخي هباث َى٫ اللُل ؾاَغ *****خاعم هىمي ما ًلظوا به اُٖان

ه وصًان ،هه  مدخاع في الٛغبتؤبمٗجی الٓاَغي   وال ،الىىم ال ًإجُهًب٣ى ؾاَغا  ،ال ًىام ،و٧ل لُلت ًب٩ي وصمٖى
ؾحر في الٛغبت وبحن خالت َاثغ ال٣مغي الظي ال ٌٗاوي مكا٧ل إإلا٣اعهت بحن خاله ٦با ؤزم ًبض،ؿان بوًضعي به 

 :لى الؿٟغ ب٣ىلهبالكاٖغ في َلب ال٣مغي وتهُئخه  ؤٟٞي اإلا٣ُ٘ الغاب٘ مً ال٣هُضة ًبض ،البكغ

 ًا ٢مغي هبػي صًغ ظمُل ******* جىنل مً صع٢ىا بك٤ ظبا٫

 ي َىا مدا٫واصٕ ٞاؽ ونض ٣٢ب اللُل ****** ٢اصع جغظ٘ ل

ً با ٢لُل ***** ٌعجب٪ ما ًىٟضي بامىا٫  خحن حكٝى  الَى

٢ض ال التي جاع٧ا ٞاؽ للُل  إوتهُ،بك٤ الجبا٫ ًٖ ألاهٓاع لى مً جىاعوا بنل  واإلا٣هىص بها ٢م بمٗغوٝ و
ً ؾُعجب٪بجهل  الحها ؤبضا بٗضما حٗىص    .لى الَى

ىه وفياججاٍ الىٟؿُت  خالتلى الببُاث جدُل َظٍ ألا  ىاػن خُان ججٗله في مى٠٢ بٌٗ ألا  َو بحن  ٣ًاعن ٍو
ىه  ٖلى الضعب ه الُاثغ ُالكاٖغ بخىظ ؤمً اإلا٣ُ٘ السامـ لل٣هُضة ًبض ٞابخضاء ،وم٩ان هجغجه ألانليمَى

ُت ؤهه في مى٠٢ ٖغى نىعة إو٦ ،ما٦ً الىاظب اإلاغوع ٖلحهاوألا  ،لى ٚاًخهبختی ًهل الظي ٌؿحر ٖلُه  و زٍغ
 ٤ ا ٧االحي:ؾماء الاشسام  ؤما٦ً وبٌٗ ؾماء ألا ؤلهظا هجض بٌٗ و ٍَغ  وهىظَؼ

                                                           

رية ُب القصيدة الشعبية اجلزائرية :الشاعر بن قيطوف ظلوذجا: اجلزائرم كأسطورتو ادلخياؿ االجتماعي كآليات التماىي أمحد دلُت: أصوؿ الصورة الشع     ٔ
 .ٕٙ،ص ٖٕٓٓ،ادلركز الوطٍت للبحوث ُب عصور ما قبل التاريخ كعلم االنساف كالتاريخ ،اجلزائر ،

 ىدة كفراش علا أجزاء القصيدة ُب الشعر ادللحوف .     ٕ
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 اإلا٣ُ٘

 مً

 اإلاٗجی الٓاَغي  البِذ

 جب٨غ ًا٢مغي  الخا٫ ًبان ٢بل 1 َضة

 والامان السحر ٖلى جاػة امباج٪

 جاػة. في مى٣ُت  الكمـ،مبِخ٪ َلٕى ٢بل ٚاصع

 ججبر نىع  ؾُضي ملى٥في  1ٞغاف

ج مً اإلاا اقغب و                       اعجاحناٍع

 ً  انُٗب عاٍ ٢كىع اه٣اص َو

 ػف ُٖل هاؽ ال٣لىب ٢ؿاح

ج مً اإلااء  ججض في مى٣ُت ؾُضي ملى٥ نهٍغ

 ؤقغب مىه وزظ ٢ؿِ مً الغاخت.

اإلآاَغ هي ؾمت بالص اه٣اص، ٢لىب الىاؽ ٚحر 

 عخُمت. 

 ا َاًغ وظضةو٢ذ الٗهغ ج٩ىن في  5َضة 

 في ظامٗها باث ال حٛضي إلا٩ان 

الٗهغ وال جبرح م٩ان  ٦ً في مى٣ُت وظضة و٢ذ

 ؤزغ ؾىي مسجضَا.

 ب٣ُحهم بالسحر ٢بل ال حؿاٞغ 2َضة 

انؾُضي ًدحی   باٌٗه مىلى بَغ

٣٪ مٗلىم   جُاؾغ مٛىُتاٍَغ

 ٞىث ٖلحها ما ًلي ٞحها نض٢ان  

٢بل اإلاٛاصعة ؤل٣ي الؿالم وفي مى٣ُت ؾُضي 

 ًدحی ٢ضم الخدُت.

زم مغ ٖلى مى٣ُت مٛىُت ٟٞحها ال ًىظض لي 

 ؤنض٢اء.

 مً زمت َىُه والب٨غة حؿُغ  8َضة 

 جلمؿان٢بل َلٕى الكمـ جضزل          

ىاَا الجضاع اإلاجضع   ماَا َو

ابٗها بؿخان             باَُت الىٓغة َو

 اصزل ٢بل َلٕى الكمـ مى٣ُت جلمؿان 

 ؾخجضَا ببهائها وظمالها. 

 مىالي اخمض ؾا٫ بِخه اؾخسبر 50َضة 

 خغم ال٣انض عح له ْاَغ حُٗان

 اَلب ي٠ُ هللا واٖٝغ ٠ُ٦ تهضع

 واطا ؾال٪ خض ال ج٣غا الامان                    

ً ؤخىاله  اؾإ٫ ًٖ بِذ  مىالي اخمض ٖو

 واطَب بلُه ْاَغا  للُٗان.

بطا ؾإل٪ ؤخضا ال جٟصخي الؿغ وؤٖٝغ ٠ُ٦ 

 جخ٩لم.

 خحن اقُان الخ٨م زلُىاٍ  55ٞغاف

 اهجغها والي ٣ٖب مؿمىح              

ٕ الخ٨م جغ٦ىاٍ و هجغهاٍ والظي زلٟىا  لم يا

 في اإلاىهب هدً له مؿامدىن. 

 ًا عػ١ الجىدان ٢بل الا ًىظع  55 َضة

 لىالص ؾلُمانو٢ذ الهباح جهض 

 ٖلُه ه٨ب ا الُاًغ  جاٙل بغط

 وعٍذ في البؿخان جاهحرة٢ُل              

 ػع الُحر الازٓغ ؾُضي بلٗباؽ

انواجهلى جيؿاٍ شخي                  مى٫ بَغ

في الهباح البا٦غ حٛاصع بلى مى٣ُت والص ؾلُمان 

زم الى مى٣ُت جاٙل و٢بلها جىحرة ومضًىت ؾُضي 

 بلٗباؽ.

 

ب 51ٞغاف  ٢ل لهم َظا ؾالم ٍٚغ

غاًبه بؼاٝ       مخٛغب ٚو

م بإهه ؾالم للمٛترب وؤخؼاهه ظمت.  ؤزبَر
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  بىظبهتلُ٪ ًبان بالم  58ٞغاف

  طً٪ الضاع (5)واصي اإلابُىحفي 

 زحرة بىتي ؾلم ٖلحها

 ٢ل لها اها ظُذ ل٪ بكاع                   

ا   ٖؼ البيذ الا م٘ بَى

ا َُبها ًمغاع                   ٧ان بال بَى

زم جٓهغ ل٪ مى٣ُت بىظبهت ومى٣ُت واصي 

 اإلابُىح.

 ؤبكغ ابىتي زحرة وازبراَا اه٪ عؾى٫ مً ٖىضي.

 ٖؼة الابىت بال م٘ ؤبحها.

 ٧ل ِٖل وال حٗؿغ  ؾهل لهم 52َضة 

 ججم٘ قملي ًا هللا ُٖٓم الكان 

َىا في مىي٘ صٖاء ًُلب مً هللا حؿهُل ِٖل 

 ؤبىاءٍ وؤن ًجم٘ قملهم.

 ٢مغي جم ًجى٥ للدؿالم  20ٞغاف

 عظاله ووؿا الي لي 

 ٢غباوي واخباب بالخمام 

 ٧ي ٌؿ٣هى٥ اُٖحهم الىُت               

 مجی َظا الهم ما اَُاب َٗام

 ا٢ىي الكِب مً الهمىم ُٖا                  

 َىا٥ ًإجى٥ ؤ٢غباجي مً اليؿاء والغظا٫ للخدُت.

م ٖجي وؤهه مً َم  ٖىض ؾاالهم ٖجي ؤزبَر

الٛغبت لم ًُُب لي مإ٧ل ختی ؤهجي اقخٗلذ 

 قِبا.

ل ٦ما ٚبذ هدًغ 25َضة   اطا ٖمغي ٍَى

 ؾاٖت زحر حكاَضوا وظهي بُٗان                  

 والٗاصي مضمغًٟغح ٧ل نض٤ً 

 و٢ذ الخ٤ ًجي الى ًسلو الاصًان      

 مً لؼمه ٢ىُاع وٛغم له ٢ىاَغ

 صبغ ًا مٛغوع عاٍ الخا٫ ًبان             

٦ما ٚبذ ؾإخًغ  بطا ٦خب لي ٖمغ ؤَى٫،

ٞهىا٥ مً ٌؿٗض  ،وحكاَضووي بإُٖى٨م

ىا٥ مً ًخظمغ،  بمكاَضحي َو

اء بضًىوي   ولهظا ًجب الٞى

 ه ٢ىاَغ. مً اخخاط ٢ىُاع اػن ل

 ؾغخخ٪ ومكِذ ًا ٢مغي  25ٞغاف

 احؿلم ظمُ٘ ًٖ الاخباب                 

د٪.  بلٜ ؾالمي ٖلى ظمُ٘ ألاخباب بٗض حؿٍغ

ب  22ٞغاف  اُِٖذ و ملُذ م الخجٍغ

 اَل الخ٨مت الؿاظحن مكاوا                 

ب  حٗبذ ومللذ مً الخجٍغ

 ً  ٚاصع ؤَل الخ٨مت اإلااٍَغ

 اؾٗت لي م٣ضع )مدحر(عخمت عبي و  25َضة 

 ما ٣ًمذ مجها الا الٛىي الكُُان 

ال ًضزلها بال ، بلى اإلادخاع ٞغخمت هللا واؾٗت

ه الكُُان.   الظي ٌٍٛى

ًم٨ً البدض في ما وعاء اإلاٗجی مً  مً زال٫ ؾبر مدخىي الٓاَغي لبٌٗ اإلا٣خُٟاث مً ٢هُضة ال٣مغي،
ا ٖبر عخلت الُاثغ ال٣مغي مً ؤعى  ق٩لذ ٧ل وخضة ،٫ احؿا١ ال٣هُضة في بيُاث مخٗضصةزال مجها مىيٖى

.ً و٢ض ججلى طل٪ في اإلاغوع اإلا٩اوي  اإلاخمشل في ط٦غ ؤؾماء مىا٤َ وؤما٦ً اهُال٢ا مً  اإلاهجغ الى ؤعى الَى
خُض ًخى٠٢ الكاٖغ في نىع بُاهُت  اإلاٛغب ونىال بلى الجؼاثغ في ؾُا١ و٦إهه ًد٩ي ًٖ عخلت مً عخالث،

 ها وبٌٗ عمىػَا ٣٦ىله :بىن٠ جل٪ ألاما٦ً وؤَل

 

                                                           
1
 سماء بالبند الغليظ والتي تحتها سطر هي أسماء أماكن في الجزائر والمغرب .اال  
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 مً زمت َىُه والب٨غة حؿُغ ****** ٢بل َلٕى الكمـ جضزل جلمؿان

ابٗها بؿخان ىاَا الجضاع اإلاجضع******* باَُت الىٓغة َو  ماَا َو

ىاءَا وماءَا اإلاخجضع ٞحها، ٞمشال ًه٠ َىا مى٣ُت جلمؿان  بجملها وبهاء هٓغة بلحها، وججلى ؤًًا في اإلاغوع  َو
ض وو٢ذ ونى٫ الُاثغ مً م٩ان بلى م٩ان خامال عؾالخه،الؼماوي خُ ٦ظ٦غ بٌٗ  ض ٧ان ٣ًغع الكاٖغ مٖى

ؤما البيُاث  .اإلابِذ ...الخ ؾاٖت، و٢ذ الٗهغ، الٗمغ، َلٕى الكمـ، الهباح، الٟتراث الؼمىُت الب٨غة،
اتها ٞيسجل َىا و٦إن الكاٖغ في م٣ام ٖغى خهُلت زبرة ولهظا هجض ٖض ة الىهُت مً خُض مىيٖى

اث، ٞهى ٌؿخدًغ ؤٞغاص ٖاثلخه وؤ٢اعبه وؤنض٢اثه ختی ؤٖضاثه، وؤخُاها ؤزغي في مىي٘ م٣اعهت وفي  مىيٖى
ج ق٩ل عوه٣ا ٞىُا ظمُال  مىي٘ هصر وبعقاص وجىظُه وؤخُاها في م٣ام صٖىة واؾخٟٛاع ، و٧ل َظا اإلاٍؼ

ى ما ٨ٌٗـ خالت الكاٖغ ال ىٟؿُت التي خملذ َظٍ اإلاغة وبالُٚا مً زال٫ هدذ ال٩لماث في ؤؾلىب عهان، َو
ىه ٖلى ٨ٖـ ٢هاثضٍ ألازغي، ؤًً ًدًغ الًمحر الجمعي في ٚغباٍ  يمحرا مخإإلاا مً الٛغبت اقخا١ بلى َو

ظا ما ط٦ٍغ الباخض مدمض بكحر جغة في صعاؾخه لخجلُاث ألاها والٛبن في السُاب الكٗغي الكٗبي  َو بٍى
خ٣اصٍ ؤن الكاٖغ ٧ان ًد٨مه الالقٗىع الجمعي الظي لىٟـ الكاٖغ، بط ًظ٦غ لىا ؤهه ال ٚغابت وخؿب اٖ

ذي مالم ظضا ً ازخالٝ م٘ ٢هُضة ال٣مغي التي ظاءث ٦خدهُل خانل لظاث (5)ًدضٍ ػمً جاٍع ى مَى ، َو
وزالنت ال٣ى٫ ؤن الكاٖغ اؾخُإ ؤن ٣ًضم نىعة قاملت في  الكاٖغ وؤهاٍ في الخٗبحر ًٖ خالخه وهٟؿه.

هم عخلت َاثغ لخٗبحر ًٖ خاله في ا ٗٞغ ٍى َو ٞغ ً زبرجه باألما٦ً وألاػمىت والىاؽ الظًً ناص٢ٍى ٖو إلاهجغ ٖو
 ؤهه قاٖغ بجي ٖامغ ؤهه مهُٟى ابً ابغاَُم.

 اإلافادس واإلاشاحؼ:

ت ألانىاث عاًَ: الخجىِـ في مداولت اإلاٗانغ الكٗبي الكٗغ في :٢يكىبت ؤخمض .5 ً في الكٗبُت الكٍٗغ  الَى

حن ال٨خاب الجداص ي الجؼاثغ  الكٗبي ألاصب الٗغبي، عابُت  .2002،الجؼاثغ، الجؼاثٍغ

ت الهىعة ؤنى٫ : إلاحن ؤخمض .2 ت الكٗبُت ال٣هُضة في الكٍٗغ  الجؼاثغي : همىطظا ٢ُُىن  بً الكاٖغ: الجؼاثٍغ

جي ،اإلاغ٦ؼ الخماهي وآلُاث الاظخماعي اإلاسُا٫ وؤؾُىعجه ش ٢بل ما ٖهىع  في للبدىر الَى لم الخاٍع  ٖو

ش الاوؿان  .2005، ،الجؼاثغ والخاٍع

 .581 ،م2005واليكغ،ال٣اَغة، للُب٘ الظَبُت ، م٣ضمت: زلضون  ابً ٖبضالغخمً .5

م، ال٣باثل ومضاح ٖامغ بجي قاٖغ: بغاَُم بً مهُٟى: ٖؼة ٖبضال٣اصع .2 غاهُت، مٞى  .2055الجؼاثغ، الَى

جغة بكحر مدمض .1  الظاث مٗالم عؾم في مداولت الكٗبي الكٗغي  السُاب في والٛبن ألاها ججلُاث:  بٍى

ان ج٨ٟغ ٢لبي. الازغو  .2002، اوث و ماي 58و 52 همىطظا،بوؿاهُاث،الٗضص ألاَو

 .5،2002ٖمان،ٍ اإلاؿحرة، ،صاع الاصب اظخمإ ٖلم: ٖبضالجىاص زل٠ ،مهُٟى ٞغح ؾُٗض مدمض .5

غان، ألاهثروبىلىظُا، في البدض مغ٦ؼ اإلالخىن  الكٗغ في اإلا٨ىىن  ال٨جز: ٢اضخي مدمض .2  .2002َو

8. Abdelkader azza ;Mestfa Ben Brahim barde de l’oranais et chanteur des Beni’Amer ;ENAG 

EDITIONS ;ALGER ;2011. 

   

                                                           

الشعيب زلاكلة ُب رسم معامل الذات كاالخر .قليب تفكر األكطاف ظلوذجا،إنسانيات،العدد  الشعرم اخلطاب ُب كالغنب األنا جتليات زلمد بشَت بوغلرة :     ٔ
 .ٜٙ،ص  ٕٕٓٓمام ك اكت ، ٛٔك ٚٔ
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 الخىاؿ ألاحىاس ي في اللفيذة اإلاػاـشة
 

 بىغيؽــت بىغمـاسة

ان ٖاقىع  ٢ؿم اللٛت وألاصب الٗغبي، ٧لُت آلاصاب واللٛاث،، ؤؾخاط مدايغ .ؤ.  الجؼاثغ ،الجلٟت، ظامٗت ٍػ

 

 جلذًم  

٣ض ْهغ مهُلر الخىام في ألابدار ألاصبُت والضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت والٛغبُت، وؤزظ م٩اهخه مً ل
ت في اإلاداًشت التي ؤ٦ضث اوٛال١ الىو »الؿاخت الى٣ضًت الٗغبُت اإلاٗانغة، وظاء  عصا ٖلى اإلاٟاَُم البيٍُى

ىاهج اههبذ ٖلى صخٌ ؤؾُىعة ٖلى هٟؿه بذجت ا٦خٟاثه بظاجه، وؤهه ٢اثم بىٟؿه ... بط بن الضعاؾاث واإلا
ىم ؿدُٟا" 5«)اوٛال١ الىو واؾخ٣الله اإلاٖؼ اع ْهغ مٟهىم الخىام ٖلى ًض الباخشت "ظىلُا ٦َغ (. وفي َظا ؤلَا

ت ؤو الهىث اإلاخٗضص" الظي اظترخه الىا٢ض واإلا٨ٟغ الغوسخي "مُساثُل  التي َىعث اإلاٟهىم ًٖ مٟهىم "الخىاٍع
م ؤهه لم ٌؿخسضم َظا اإلا ٦ما الخىام خىاع بحن الىو و٧اجبه،  هُلر ؤو ؤي ٧لمت عوؾُت ج٣ابله.بازخحن" ٚع

ؿدُٟا: ؤهه خىاع بحن الىو ومخل٣ُه ًدك٩ل ٧ل هو مً ٢ُٗت مىػاًُ٪  »، وفي َظا الهضص ج٣ى٫ ظىلُا ٦َغ
ل ٖىه  ، وبضال مً اؾخسضام مٟهىم Trasformationمً الكىاَض، و٧ل هو َى امخضاص لىو آزغ، ؤو جدٍى

ٞلما وظضث  .(2«)شسهحن ؤو ؤ٦ثر( ًترسخ مٟهىم الخىانُت، وج٣غؤ اللٛت بهىعة مؼصوظت )الخىاع بحن
ل) ؿدُٟا قُٕى َظا اإلاهُلر "الخىام" ًٞلذ ٖلُه مهُلخا آزغ َى اإلاىا٢لت ؤو الخدٍى (، ٩ٞل هو ٦5َغ

ل لىو آزغ»ًيبجي مشل  ٗٝغ "عوال  .(2«)ٞؿُٟؿاء مً الاؾدكهاصاث، و٧ل هو بهما َى امخهام وجدٍى ن َو
وؿُج مً الا٢خباؾاث وؤلاخاالث وألانضاء مً اللٛاث الش٣اُٞت الؿاب٣ت ؤو اإلاٗانغة، »باعر" الخىام بإهه 
اؾدبُان ههىم ؾاب٣ت في ؾُا١ هو الخ٤، مما ًىلض  -بهظا اإلاٗجی –(، ٞالخىام 1«)التي جستر٢ه ب٩امله

في خ٣ُ٣خه ويمً بَاع عئٍىي صالالث ظضًضة ٩ًىن لها خًىعَا اإلامحز في الىو الالخ٤، ؤي بن الخىام 
ت مً آلُاث ؤلاهخاط ال٨خابي لىو بخٟاٖله م٘ ههىم ؾاب٣ت ٖلُه ؤو متزامىت مٗه.  زام َى مجمٖى

ي ٨ٞغجه مخ٨ئا ٖلى مبضب 
ّ
جل ضا" ٞةهه ٣ًى٫ باهخٟاء وظىص خضوص ؤو ٞىانل بحن هو آزغ، ٍو ؤما "ظا٥ صٍع

ى ًغي ؤن ٧ل هو َى  زالنت جإل٠ُ مً ال٩لماث، وال٩لماث َظٍ الا٢خباؽ، ومً زم جضازل الىهىم، َو
سها ال٣ضًم واإلا٨دؿب) (، وعبما 5ؾاب٣ت للىو في وظىصَا ٦ما ؤجها ٢ابلت لالهخ٣ا٫، وهي بهظا جدمل مٗجی جاٍع

ال٩لماث لها طا٦غة زاهُت، جمخض بٛمىى وؾِ صالالث »َظا َى ما طَب بلُه "عوالن باعر" ٖىضما ٢ا٫ 
ً، والىو حك٨ُل لىهىم ؾاب٣ت ؤو مٗانغة ؤُٖضث  ٞاألصب ًىمى في ٖالم. (2«)ظضًضة مليء ب٩لماث آلازٍغ

                                                           
 .ٔٔ، صٕٚٓٓ، ٔناىم، التناص ُب شعر الركاد، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، مصر ، طأمحد     (ٔ)
)نقػال عػن: زلمػػد عػزاـ، الػنص الغائػب، احتػاد كتػاب العػريب، دمشػق، سػػوريا،  ٘ٛ، صٜٛٚٔجوليػا كريسػتيفا، مػدخل السػيميولوجيا، سػوم، بػاريس،     (ٕ)

 . ٖٚ-ٖٙ، صٕٔٓٓ
 .ٖٚ-ٖٙادلرجع نفسو، ص   (ٖ)
 .ٖٚ-ٖٙادلرجع نفسو، ص   (ٗ)
 .٘ٔٔ، صٜٜٛٔ، بَتكت، آذار ٕٛركالف بارث، من األثر األديب إىل النص، تر: عبد السالـ بن عبد العايل، رللة الفكر العريب ادلعاصر، عدد   (٘)
 .٘٘ص ،ٜ٘ٛٔ، ٔعبد اهلل الغذامي، اخلطيئة كالتفكَت، النادم األديب الثقاُب، الطائف، السعودية، ط   (ٙ)
 .ٖٛ، صٜٔٛٔ، ٔركالف بارث، درجة الصفر للكتابة، تر: زلمد برادة، دار الطليعة، بَتكت كالشركة  ادلغربية للناشرين ادلتحدين، ادلغرب، ط   (ٚ)
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ؾاب٣ت –نُاٚتها بك٩ل ظضًض، ٞلِؿذ َىا٥ خضوص بحن هو وآزغ وبهما ًإزظ الىو مً ههىم ؤزغي 
ُٗحها في آن مٗا. -ٖىه ؤو مؼامىت له ه  َو ا٦ض َظا الخىظه الباخض ؤلاًُالي "ؾُجٍغ " خحن ٌٗخبر ؤن  Segreٍو

ذ ؤو ٌكم »الخىام  ل ٖلى مجاالث ٖمل ٖضًضة في الىو ألاصبي هي: الخظ٦غ ؤو الاؾخٟاصة ؤو الاؾخٗما٫ الهٍغ
ؿخسضم "مدمض بىِـ" مهُلر: "الىو  .(5«)اإلا٣ى٘، الؿازغ ؤو ؤلاًداجي لؤلنى٫، واؾخٗما٫ الكىاَض َو

غي ؤن ٧ل هو َى  لىو ( ؤزغي ٚحر مدضوصة، ٣ًغؤَا ا2«)قب٨ت جلخ٣ي ٞحها ٖضة ههىم»الٛاثب"، ٍو
ُٗض ٦خابتها، لِك٩ل َظا الىو الٛاثب  جدؿلر بها ٧ل ٦خابت؛ بط وبمجغص ؤن ًُل٘ « طزحرة ز٣اُٞت»الخايغ َو

ا صوما ٖلى الُٗاء اإلاؿخمغ باٖخباع الىو الجضًض ٢اصع »ظضًضة ال٩اجب ههه الجضًض ًضزل في ٖملُاث جىام 
في آن، ٦ما ًٓل ٞاٖال ومىٟٗال، ل٣غاءاث مخٗضصة. ومً َىا ًٓل الىو مىٟهال ًٖ ال٣اعت ومخهال به 

ا ألاصواث  ومازغا ومخإزغا، وجهبذ ٖملُت بهخاط الىو اإلاازل ٖملُت حكتر٥ ٞحها الىهىم الٛاثبت، باٖخباَع
له(  (.5«)ألاؾاؾُت لئلهخاط م٘ الىو )اإلاازل( باٖخباع ال٣اعت َى ألاصاة الشاهُت في )جٟؿحر( الىو و)جإٍو

الكٗغ ٣ًىم ٖم٣ُا »بياٞت َا٢ت بًداثُت حٗخمض زلُت مً الٗال٢اث، ألن بن الخىام ًٟجغ الضالالث، ل٩ىهه 
اصي بلى وظىص اخخماالث مخٗضصة للىو ألاصبي ٖلى  ٖلى مٟهىم للخٗضصًت والدكاب٪ والالمدضوصًت، ٍو
اث والٗال٢اث حك٩ل في جٟاٖلها  بُت، وبن َظٍ الاخخماالث جمشل قب٨ت مً اإلاؿخٍى اجه الضاللُت والخجٍغ مؿخٍى

ي بيُت الىو، وبن بزٟاء ؤي مجها ؤو بلٛاءٍ َى ب٣ٞاع للىو، بل جضمحر لٛجي بىِخه الضاللُت والؿُمُاثُت ال٨ل
ت، وللخجغبت التي ًٌُٟ مجها في الى٠٢ هٟؿه (، والىو الكٗغي ججؿُض لهظٍ السلُت مً الٗال٢اث 2«)والغمٍؼ

ٌؿخُُ٘ السالم مً الى٢ٕى في قغ٥  التي ٨٨ًٟها ال٣اعت، ومجها جخم ٖملُت ال٨ك٠ ًٖ الخىام، لظا ٞهى ال 
لجضًض ٣ًىم بهًم الىهىم بّن الىو ا ال٨خابت، التي حٗخبر مغظُٗت ؤلاهخاط الىصخي. –ظضلُت ال٣غاءة 

" ؤن مً بحن اللىاثذ التي ًم٨ً ويٗها لضي صعاؾدىا هها مً الىهىموجمشُلها الىو  .، بط ًغي "جىصوعٝو
ت ٦ُُٟت بهخاظه. لِـ بال بخالت، والخىام مٟخاح ل٣غاءة الىو همه وجدلُله وج٨ُ٨ٟه وبٖاصة جغ٦ُبه إلاٗٞغ  ٞو

 الخىاؿ ألاحىاس ي

ت وه٣هض به طل٪ الخضازل الظي ًدضر بحن ألاظىاؽ ألاصبُت اإلاسخلٟت، ٦خضازل الكٗغ م٘ ًٞ ال٣ه
ت وألاصبُت والٟىُت، ٞهى  واإلاؿغخُت والسُابت والؿحرة مشال. ٞمٟهىم الىو ًخجاوػ خضوص ألاظىاؽ الكٍٗغ

ٞهى  ِـ مك٨ال مً ظيـ واخض ناٝ مٛل٤ ٖلى هٟؿه، بهه هو مٟخىح ٖلى ًٞاءاث ؤظىاؾُت مسخلٟت ل
ا– خال٢ذ مً الترار بإق٩اله » -قٍٗغ ى مٟخىح ٖلى الىثر، ٌؿخُٟض ٍو مٟخىح ٖلى الكٗغ الضعامي واإلالخمي، َو

خىالض الىو مً بيُاث ههىم ؤزغي في ظضلُت جتراوح بحن َضم وبىاء، وحٗا عى وجضازل، وجىا٤ٞ ظمُٗها، ٍو
ظا ما ٌؿمُه "ظحراع ظُىِذ" . (1)«ُضة الٗغبُت اإلاٗانغة اإلاخ٩املتوجسال٠، بلى ؤن ًخم حك٨ُل بيُت ال٣ه َو

ؿمُه ٖال٢ت الخضازل التي ج٣غن الىو بمسخل٠ ؤهماٍ السُاب.  بالخٟاٖل الىصخي الٗام، َو

ا مً ٨َظا ؤنبذ بىاء ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً التر٦ُ ب والخ٣ُٗض ٣ًخطخي مً ٢اعئها هٖى
ت اإلاىعوزت، وال ختی  الش٣اٞت ألاصبُت والٟىُت الىاؾٗت، التي ال ج٠٣ ٖىض خضوص ؤلاإلاام بالخ٣الُض الكٍٗغ
ت ٖلى الؿىاء مً مؿغخُت وعواًت و٢هت بلى  ت والىثًر بالخ٣الُض ألاصبُت الٗامت، التي جد٨م ألاظىاؽ الكٍٗغ

ا مً ؤلاإلاام بالٟىىن ألازغي ٚحر ألاصب، ألن ظاهب ال٣هُضة، وبهما البض  ؤن جدؿ٘ َظٍ الش٣اٞت لدكمل هٖى
                                                           

، اذليئػػػػة ادلصػػػػرية العامػػػػة، للكتػػػػاب، القػػػػاىرة، مصػػػػر، ٜٚ، صػػػػيف ٔٓ، عػػػػددٙٔشػػػربل داغػػػػر، التنػػػػاص سػػػػبيال إىل دراسػػػػة الػػػػنص الشػػػػعرم، فصػػػػوؿ، مػػػػج    (ٔ)
 .ٕٛٔ-ٕٚٔص

 .ٕٔ٘،صٜ٘ٛٔ، ٕزلمد بنيس، ظاىرة الشعر ادلعاصر ُب ادلغرب، دار التنوير، بَتكت، لبناف، ط   ( ٕ)
 .ٓٔ-ٜٓ، ص ٕٔٓٓزلمد عزاـ، النص الغائب، احتاد كتاب العريب، دمشق، سوريا،    ( ٖ)
 . ٖٗ، ص٘ٔ، مجٕٓ، فصوؿ عددادلتعدد البنية ادلعرفية كالعالقات بُت النص كالعامل –كماؿ أبو ديب، الواحد    (ٗ)
 .ٕٖٛ، ص ٖٕٓٓخليل ادلوسى، بنية القصيدة العربية ادلعاصرة، منشورات احتاد كتاب العريب، دمشق، سوريا،    (٘)
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تال٣هُضة الخضًشت لم حٗض ج٨خٟ حؿخٗحر مً »، وبهما اهُل٣ذ بلى الٟىىن ي باالج٩اء ٖلى الخ٣الُض الكٍٗغ
ت بما ٞحها مً جغ٦ُب وح٣ُٗض ...  ٧الؿِىما ؤصواتها وج٨ى٩ُاتها الٟىُت ما ٌؿاٖض ٖلى ججؿُض الغئٍت الكٍٗغ

غ واإلاىؾ٣ُى في  –، ختی ؤنبذ مً اإلاإلٝى زل بحن الٟىىن ؤزظث بٗضا صًىامُاٟٞٗالُت الخضا .(5«)والخهٍى
ت ... مما ؤظاػ  –الى٣ض الٗغبي ؤن حؿم٘ مهُلخاث ال٣هُضة ال٣ههُت، ال٣هُضة الضعامُت، ال٣هت الكٍٗغ

َظٍ الٟىىن بلى خ٣ى٫ ٞىىن ؤزغي، بل جغخُل ال٨شحر مً اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث وألاؾالُب السانت بًٟ مً 
بُُٗا، ًد٤٣ ظضوي َظا الخضازل و٢ُمخه ومٗىاٍ. ا َو ؼ اإلا٣الر" ًٖ  ناع َظا ألامغ يغوٍع ٌٗبر "ٖبض الٍٗؼ

ه، »طل٪:  ها، واإلاؿغح ًيسخی هٖى ه، وال٣هت جيسخی هٖى ٨َظا ًبضو ألامغ آلان في جهاًت ال٣غن، الكٗغ ًيسخی هٖى
ه، وبضؤها  –ووكاعة السكب  ي اإلامخلئ باإلاؿامحرَظا السبر الُىم –ختی اإلا٣ا٫  يسخی هٖى بضؤ َى آلازغ ًخٛحر ٍو

ت") ً اإلاؿغاٍو ً ال٣هت "الكٗغ"، ٖو  ( اإلاؿغخُت الغواًت.2ه٣غؤ ًٖ ال٣هُضة "الىثر" ٖو

 ( جىاؿ الؽػش واللفت:ؤ

لؿغصًت بىاء الىخضاث ا»لم حٟٛل ال٣هُضة الخضًشت ؤَمُت البىاء ال٣هصخي بط ًىهب ظهت اإلابضٕ ٖلى 
ت، ًخجاوػ مؿخىي الخ٩اًت، لخ٣ُم جٟاٖال صًىام٨ُُا ٖبر بىاء اإلاىٓىع بدض٢ه الكاٖغ ال  ٣ت قٍٗغ بٍُغ

ٗت في جدضًض الباعة وج٨ش٠ُ الغئٍت، بياٞت اإلاٗجی ٖلى الخضًض بط ًم٨ً  .(5«)ال٣هام، وهي خض٢ت ؾَغ
خمضة ٖلى خُل الؿغص وؤؾالُبه جلمـ البيُت ال٣ههُت في بٌٗ ال٣هاثض الىاًَت ٖلى ج٣ىُت ال٣ىإ، واإلاٗ

ت  ًمى٘ ألا٩ٞاع وألاخاؾِـ ٞحها مً ؤن ج٩ىن ؤ٩ٞاعا »لبىائها ٞىُا، ألن ججؿُض ٖىهغ الؿغص في ألاق٩ا٫ الكٍٗغ
ى بظل٪ ًٟخذ اإلاجا٫ واؾٗا ؤمام الخغ٦ت الضعامُت في الىو الكٗغي، ل٣ُام الخ٨ٟحر  وؤخاؾِـ مجغصة، َو

ٞالؿغص ٌؿخٗمل لغؾم بَاع ٖام ًهٙى الصسهُت والخىاع وحٗضص  .(2«)الضعامي ٖلى زانُت الخجؿُض ؤؾاؾا
خضازل ؤؾلىبا السُاب  ألانىاث للمؿاَمت في بخضار الغئٍا، مما ًجٗل بىاء ال٣هُضة ًمُل هدى ال٣هت، ٍو

خ٣اَٗان »الؿغص" في ال٣هُضة الخضًشت  –الغواجي: الٗغى  ٞد٩ي ألاخضار ... وخ٩ى ألا٢ىا٫ ًخضازالن ٍو
 .(1«)ً الخضًض ًٖ "هو الغاوي" و"هو الصسهُاث" ؤو الؿغص والٗغىبدُض ال ًم٨

ٞخهبذ بظل٪ ال٣هُضة ؤقبه بال٣هت ال٣هحرة ٧ىجها ؤ٢غب ألاق٩ا٫ ألاصبُت مً الىاخُت الٟىُت لل٣هُضة 
ت  بمٟهىمها الخضًض، وبما ؤن ال٣هت جىظض في ٧ل ألاظىاؽ ألاصبُت، ٦ما جىظض في ٧ل ؤق٩ا٫ الخٗبحر الكٍٗغ

ت غ في نىع مسخلٟت مً بىاء ال٣هُضةوالىثًر ( للؿُاب مً بحن جل٪ 5وحٗض ٢هُضة "ؾٟغ ؤًىب")،  ، ٞةجها جخٞى
جل٪ ال٣هاثض التي جدىي بيُت ٢ههُت، والتي ٖبرث ًٖ ٖم٤ اإلاإؾاة التي مغ بها الكاٖغ بٗض ؤن ؤ٢ٗضٍ 

لى م٣ىماث البيُت ( للبُاحي ٦2ٖما ججهٌ ٢هُضة "صً٪ الجً")،  اإلاغى وؾبب له ؤإلاا هٟؿُا وبإؾا مخهاٖضا
البيُت ال٣ههُت، وحٗخمض ؤؾلىب الؿغص في نُاٚتها الٟىُت، مؿخلهمت الخاصزت اإلاكهىعة لضً٪ الجً م٘ 

المه. خه ٚو ٟٞي ٢هُضجه "ؾٟغ ؤًىب" ٖمض "الؿُاب" بلى جمهُض ٖام ظٗله مضزال لل٣هُضة، ًىم ًٖ  ظاٍع
 عياٍ ب٣ًاء هللا و٢ضٍع ٣ًى٫: 

 ل٪ الخمض مهما اؾخُا٫ البالء

 اؾدبض ألالمومهما 
                                                           

 .ٕٗ، ص ٕٕٓٓ، ٗعلي عشرم زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة ابن سينا للطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، ط   (ٔ)
 ، حاكؿ أف يزاكج فيها بُت تقاليد ادلسرح كالركاية.ٜٙٙٔراكية : مصطلح أطلقو توفيق احلكيم ألكؿ مرة على زلاكلة أدبية تسمى "بنك القلق" ادلس     (ٕ)
 .ٕٜ، ص ٜٜ٘ٔ، ٔصالح فضل، أساليب الشعرية ادلعاصرة، دار اآلداب، بَتكت، لبناف، ط    (ٖ)
 .ٕ٘ٓ، صٜٚٛٔ، ٔاصرة بُت الشهادة كاالستشهاد، الدار البيضاء، ادلغرب، طعبد اهلل راجع، القصيدة ادلغربية ادلع    (ٗ)
 .ٜٙٔ، صٜٜٛٔ، ٔسعيد يقطُت، حتليل اخلطاب الركائي، ادلركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء ، ادلغرب ،ط   (٘)
 .ٛٗٗ، صٔبدر شاكر السياب، الديواف، ج   (ٙ)
 .ٚ٘ٔ، صٕعبد الوىاب البياٌب، الديواف، ج   (ٚ)
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 ل٪ الخمض بّن الغػاًا ُٖاء

 وبّن اإلاهِباث بٌٗ ال٨غم

 خُض ٌٛلب ٖلى َظٍ ألاؾُغ ؤؾلىب ؤلازباع وال٣و زم ًىانل: 

 ؤلم حُٗجي ؤهذ َظا الٓالم

 وؤُُٖخجي ؤهذ َظا السخغ؟

 ٞهل حك٨غ ألاعى ٢ُغ اإلاُغ

 وحًٛب بن لم ًجضَا الٛمام؟

هىع ؤإلاه وؾهٍغ وؾهاصٍ وظغاخه َىا٫ اللُل، بل بجها لُخدى٫ بٗضَا بلى ؾغص ٢هخه بخٟانُلها وم٩ ىهاتها، ٍو
 ال جٟاع٢ه نباح مؿاء.

ظي الجغاح  قهىع َىا٫ َو

ضي
ُ
 جمّؼ١ ظىبيَّ مشل اإلا

... 

 وال حهضؤ الضاء ٖىض الهباح

 وال ًمسر اللُل ؤوظاٖه بالغّصي

 ؤن ع 
ّ
٠ُوعٚم ؤن خىاع الكاٖغ ال ًسغط ًٖ صالالث اإلااضخي الظي جدمله "لم" بال ول٨ً  » بُها بٗماص الخْى

 ًضزلها في ؤؾلىب الؿغص ال٣هصخي ب٩ل ويىح. «  ؤًىب بن ناح ناح

بن بىاء ال٣هُضة ًخم في ق٩ل خ٩اجي، بخاب٘ ؤخضازا و٢ٗذ زم ًغؾم نىعة اإلاٗاهاة والؿهغ وألالم والجغاح، 
ال٣هُضة،  لُخطر ؤؾلىب الؿغص ال٣هصخي ب٩ل ويىح وجبرػ ؤَمُت جل٪ الخ٨م واإلاىأٖ التي جهضعث

 ٞخٗىص زاهُت ابخضاء مً ٢ىله: 

 ول٨ً ؤًىب بن ناح ناح

 ل٪ الخمض بّن الغػاًا هضي

 وبّن الجغاح َضاًا الخبِب

 وبْن ناح ؤًىب ٧ان الىضاء

 ل٪ الخمض ًا عامُا بال٣ضع

ا ٧اجبا بٗض طل٪ الكٟاء!  ٍو

ى ما ًا٦ض اٖخماص الؿغص في بىائها، خُ ض ًدب٘ الكاٖغ ؤؾلىب اإلاىهخاط لخ٨ثر الخٟانُل في بىاء ال٣هُضة، َو
ٟهل في م٩ىهاث اإلاكهض زم ًىانل الكاٖغ ؾغص ، الؿِىماجي، ِٞؿخسضم طا٦غجه وخالخه الكٗىعٍت ٍو

جٟانُل ال٣هت التي هالخٔ ؤن ٢ُامها ٖلى السُِ الؿغصي اإلاباقغ للى٢اج٘ الخؿُت َى الظي ٌك٩ل ٢ىام 
 الىو ُٞخدضص اإلاى٠٢ والخجغبت بك٩ل ؾغصي مباقغ.

ت الؿُاب ج٣ىم ٖلى وعبم ضان" ًغي ؤن قٍٗغ جل٪ الؿغصًت التي ٌؿدىض  »ا ؤن َظا ما ظٗل "ص.ؾامي ؾٍى
ُٗت ؤلابضاُٖت  -بلحها، والتي ججٗل البيُت التي ج٣ىم ٖلحهما ٢هاثضٍ  بيُت جدىلُت، ًٓهغ  -وزهىنا جل٪ الٞغ

ت الىو ٚحر مى٨ٟت ًٖ َظٍ البيُت ُٞه، َظا بن لم ج٨ً ا حن َغصًت ألامغ َىا و٦إن قٍٗغ لٗال٢ت بحن الُٞغ
واإلا٣هىص بالبيُت الخدىلُت َىا جل٪ البيُت التي حكحر بلى جدى٫ ؤو حٛحر  ج٣ىي ألاولى بم٣ضاع خًىع الشاهُت.

ضٞ٘  َاعت في ؾُا١ الىو ... ًضٞ٘ بالكاٖغ بلى اٖخماص الؿغص إلا٣ىم باعػ في م٣ىماث الخٗبحر وألاصاء لضًه، ٍو
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ً الىو الكٗغي ٖىض الؿُاب، زهىنا ما بالباخض بلى ؤن ًإزظ بٗحن الٖا خباع الىيُٗت السانت لخ٩ٍى
ت اإلامحزة لهظا الىو خجلى َظا  .(5«)ًخٗل٤ مجها بخضاو٫ الًماثغ وجغجِب الى٢اج٘، في مؿٗاٍ لخدضًض الكٍٗغ ٍو

ٟا٫  ؤ٦ثر في مُىالث الؿُاب، ٦ما َى الخا٫ في ٞجغ الؿالم، خٟاع ال٣بىع، اإلاىمـ الٗمُاء، ألاؾلخت وألَا
ا مً الغواج٘.  حَر  ٚو

ت "نالح ٖبض الهبىع") غي "نالح ًٞل" ؤن مً مالمذ قٍٗغ (: "حكٗحر الؿغص" خُض ًخمشل في بىاء 2ٍو
ت جخجاوػ مؿخىي الخ٩اًت ببيُتها الؿببُت واإلاى٣ُُت، لخ٣ُم بُجها جٟاٖال  ٣ت قٍٗغ الىخضاث الؿغصًت بٍُغ

ٗت في جدضًض الباعة، وج٨ش٠ُ الغئٍت صًىام٨ُُا ٖبر بىاء اإلاىٓىع بدض٢ت الكاٖغ ال ال٣هام،  وهي خض٢ت ؾَغ
وبيٟاء اإلاٗجی ٖلى الخضًض؛ َظٍ الغئٍت ال٣اصعة ٖلى ا٢خىام ال٩ىن في مكهض ومٟاظإة الخُاة وهي جيبٌ 

ً ألاؾلىب. ٞالؿغص في قٗغ  وال٣بٌ ٖلى خغ٦تها وخغاعتها مٗا في ؤصاة الكٗغ في جىُٓم ؤويإ اللٛت وج٩ٍى
ت ال  "نالح ٖبض الهبىع  ٍغ ا٢ه ألا٢غبحن، وبهما ًمشل ؤصاة جهٍى ًمشل "عئٍخه"، ٦ما ٣ًى٫ بٌٗ ألاصباء مً ٞع

٤ ؤلا٣ًإ ٞدؿب، وبهما ًٖ  ى ؾغص ط٧ي وزام ًخم حكٗحٍر صاثما، ال ًٖ ٍَغ ا، َو َغ ت في ظَى لغئٍت قٍٗغ
٤ الازتزا٫ اإلاًبٍى لٗىانٍغ والتر٦ُب اإلاىٓم لخغ٦خه.  ٍَغ

 ( جىاؿ الؽػش واإلاعشخيت:ب

، »ت هي اإلاؿغخُ ا ٦ما وٗٝغ ؤوز٤ الٟىىن ألاصبُت نلت بالكٗغ، ٣ٞض بضؤ الكٗغ مؿغخُا، ؤو بضؤ اإلاؿغح قٍٗغ
ل ٦ظل٪ ختی بضؤث  و٧ان مهُلر "الكٗغ" في الترار الُىهاوي مدهىعا في بَاع اإلاؿغخُت واإلالخمت، ْو

لخضر والخغ٦ت، بل (، ٞاؾخلهمذ ال٣هُضة الخضًشت مً م٣ىماث َظا الًٟ )اإلاؿغح( ا5«)ال٣هُضة الٛىاثُت
وحٗضث طل٪ بلى اؾخلهام ؤٚلب ج٣ىُاث اإلاؿغح:، مً حٗضص ألانىاث واٖخماص ؤؾلىب الخىاع بلى ج٣ضًم 

ا. حَر وبطا ٧ان الهغإ ًٓهغ مً  السلُٟت الؼم٩اهُت، واإلاازغاث الساعظُت اإلاهاخبت ٧األنىاث والجى٢اث ٚو
مً زال٫ الصسهُاث، ٦ما ؤن الصسهُاث الخغ٦ت جدبضي »زال٫ الخغ٦ت الضعامُت في اإلاؿغخُت، ٞةن 

بالخالي جخ٨ك٠ مً زال٫ الخىاع، ٞالخىاع َى ألاصاة الٟاع٢ت، ؤو َى الؿمت الجامٗت اإلااوٗت اإلاىٓمت لبيُت ؤي 
ٖمل مؿغحي ... ٞالخىاع لِـ ٦الما جى٤ُ به الصسهُت ٞدؿب، بل َى مى٣ُها ال٨ٟغي ومىٓىعَا الٟجي 

 .(2«)صازل بَاع البىاء اإلاؿغحي

ُه الضازلي والساعجي ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت بلى ظاهب الصسهُت التي جاصًه، ٞالخىاع و  ٍبضو ؤن الخىاع بىٖى
ؤما الخىاع الساعجي ٞهى  -في وظىص اإلاؿخمٗحن ؤو ُٚابهم –الضازلي خضًض مىٟغص ٣ًىم به شسو واخض 

ًثهما )َم( ؤبٗاص ٌكتر٧ان مٗا في مكهض واخض، هدبحن مً زال٫ خض  -ؤو ؤ٦ثر–نىجان لصسهحن مسخلٟحن
طو ؤَمُت، ٞهى ًضٞ٘ الٗمل الضعامي بلى  –ٖلى ألا٢ل وظىصٍ في ال٣هُضة  Dialogueٞالخىاع الساعجي  اإلاى٠٢.

٩ىن ؤخُاها عق٣ُا وظمله ٢هحرة، ومىه ما ظاء في ٢هُضة "عخلت في اللُل" لهالح  سل٤ الخىجغ، ٍو الظعوة ٍو
 في مجلـ ؾمغ: ٖبض الهبىع"، خُض ه٣ل الكاٖغ خىاٍع م٘ ؤنض٢اثه

ٌّ مجلـ الؿمغ ُ
ا١، ٞ  حهبُّ زلت الٞغ

 )هلخ٣ي مؿاء ٚض( –واٞتر٢ىا  –)بلى الل٣اء( 

 ٞاخترؽ، الكاٍ ماث!( –)الغرُّ ماث 

ب زُحر  لم ًىجه الخضبحر، بوي اٖل

                                                           
 .ٕٕ، ص ٕٕٓٓ، ٔسامي سويداف، بدر شاكر السياب كريادة التجديد ُب الشعر العريب احلديث، دار اآلداب، بَتكت، لبناف، ط (ٔ)
 .ٖٜ-ٕٜصالح فضل، أساليب الشعرية ادلعاصرة، ص (ٕ)
 .ٜٗٔعلي عشرم زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص (ٖ)
 .ٕ٘ٔ، ص ٜٜٛٔ، ٕرة، دار ادلعارؼ، القاىرة ، مصر، ططو كادم، مجاليات القصيدة ادلعاص (ٗ)
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 (5)هلخ٣ي مؿاء ٚض() -واٞتر٢ىا –)بلى الل٣اء( 

ا وؤعق٤ ٖباعة، ًاصي ُُٟت وؤَى٫ هٟؿ  صوعا عثِؿُا في بىاء ال٣هُضة، و٢ض ًمخض  و٢ض ٩ًىن الخىاع ؤ٦ثر ْو
ا.  حَر ت"، ٚو ل، ٦ما في ٢هُضحي ؤمل صه٣ل: "ًىمُاث ؤبي هىاؽ" و"مُخه ٖهٍغ  ٖلى مؿاخت م٣ُ٘ ٍَى

ى ألاَم في بىاء ال٣هُضة، ومً ؤمشلخه: خٟاع ال٣بىع، Monologueؤما الىٕى الشاوي ٞهى الخىاع الضازلي ) (، َو
ىامل وكىء َظا الخىاع ٦شحرة، ، 5252 اإلاىمـ الٗمُاء، اإلاسبر، لٗاػع  ا مً ال٣هاثض التي خٟلذ به، ٖو حَر ٚو

ُت "إلاً ؤخؿً بلحها في نغاٖها الىٟسخي  مجها ما َى اظخماعي ؤو ؾُاسخي ؤو خًاعي ؤو طاحي. ٞها هي اإلاىمـ ٞو
 َظا:

جي مً عخلت الكإع
ّ
 لُخه ما إلا

 ما ّٖىصوي صٝء البُىث

ضا جمسر ٖاعي وشخىبي  ٍو

ٟ
َّ
 جي زىبا و٢ىث...لُذ ما ؾل

 ووٗمىا بٌٗ لُالث ... جالَا

ب، ؾ٩ىث  َظًان، ؾإم، ٖع

خه  الغئي الؿىصاء، عّبي، نٖغ

ٟخه باعصا مغا م٣ُذ
ّ
 زل

 لُذ َظا الباعص اإلاكلى٫ 

 (2ًدُا ؤو ًمىث)

ؤما في ٢هُضة "خٟاع ال٣بىع" ٞاإلاىهىلىط الضازلي حهُمً ٖلى ؾاخت واؾٗت مً ال٣هُضة: خُض اؾخُإ 
ت الخسُُلي( بالخضًض ًٖ هٟؿها ٖلى مؿاخت ج٣اعب الؿب٘ الكاٖغ ؤن ٩ًل ٠ شسهِخه )خٟاع ال٣بىع الغاٍو

اتها وؾماتها، ٞهي شسهُت جضع٥ ؤن  نٟداث جخجلى ٞحها مالمذ َظٍ الصسهُت ب٩ل ؤبٗاصَا ومؿخٍى
ً، وؤن اإلاجخم٘ ٢ض ٢ؿا ٖلحها ٢ؿىة ٖاعمت، وؤجها حِٗل يمً ٢ىم ٖهاة  وظىصَا م٣ترن بمىث آلازٍغ

ىن ٢ىم ٖاص الظًً ٖهىا عبهم ٞٗا٢بهم ؤقض ال٣ٗاب، ولظل٪ ًغظى خٟاع ال٣بىع عبه ؤن ًبُض َاالء ٌكبه
ال٣ىم ٟٞي بباصتهم خُاٍ له، ٦ما ًٓهغ َظا اإلاىهىلىط قهىة الخٟاع بلى الجيـ والسمغ والاجها٫ باإلاضًىت التي 

ٞةهه لِـ م٣هىصا لظاجه، وبهما َى  وبطا ٧ان الخىاع ْاَغة باعػة في بيُت ال٣هُضة اإلاٗانغة، ؤبٗضجه ٖجها.
غ  جها، وصٞ٘ الهغإ بلى ألامام، واإلاؿاَمت في جٍُى وؾُلت لسل٤ الخىجغ وحٗم٤ُ الخغ٦ت وجىيُذ اإلاىا٠٢ وجلٍى

ُت ؤن ٩ًىن َظا الخىاع طا ؾماث ؤَمها: ؤلاًجاػ، الؿهىلت، مُاب٣ت وا٢٘ الصسىم.   الصسهُت، قٍغ

ظا اهخداع الٗاق٤"، ومً الىماطط الىاجخت للخىاع ٢هُضة َى  ٍلت "إلادمىص صعوَل" ٖىىاجها: "جل٪ نىعتها َو
ان:  لخ٣ي ٞحها مؿخٍى  والتي ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة الاؾدكهاص، ٍو

 اإلاىايل( –مؿخىي الٗاق٤ )الكاٖغ 

 ٞلؿُحن( –مؿخىي اإلاٗكى٢ت )ألاعى 

ل شخيء مُل٤ وال٣هُضة خىاع صازلي ًخىخض مً زالله الٗاق٤ بالكاٖغ اإلاىايل في شسو واخض )َى يض ٧
 ٣ًى٫ الكاٖغ ال ًخٛحر(.

                                                           
 .ٛٓ-ٚٓ، ص ٖٜٜٔ،  ٔ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، مصر ، طٔصالح عبد الصبور، الديواف، ج (ٔ)
 .ٚٗ-ٙٗبدر شاكر السياب، الديواف، ص (ٕ)
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ضَا:  وؤٍع

 مً ْل ُٖىحها بلى اإلاىط الظي ًإحي مً ال٣ضمحن

 ٧املت الىضي والاهخداع

ضَا:  وؤٍع

 شجغ الىسُل ًمىث ؤو ًدُا

 وجدؿ٘ الجضًلت لي

 وجسخى٤ الؿىاخل في اهدكاعي 

ضَا:  وؤٍع

 مً ؤو٫ ال٣خلى وطا٦غة البضاثُحن

 ختی آزغ ألاخُاء

ت  زاَع

 َل٣ها ٖهاٞحر وؤشجاعاؤمؼ٢ها وؤ

 (5وؤمكحها خهاعا في الخهاع)

ٞالىو ٣ًىم صاللُا ٖلى اإلاكابهت الؿُا٢ُت بحن الٗاق٤ واإلاٗكى٢ت مً زال٫ الخىانل الخي ال٣اثم بُجهما،  
ضَا"، لُخضعط الؿُا١ في ون٠ اإلاٗكى٢ت )ألاعى/ٞلؿُحن(  طل٪ الخىانل الظي ًستزله جغصًض ٖباعة: "وؤٍع

اث )الكاٖغ وألاعى( وحٗاه٤ الخىاع م٘ ظملت مً الخ٣ىُاث ألاؾلىبُت بهٟاث ٖضة، وبخضاز ل اإلاؿخٍى
ا اإلاًاٝ واإلاًاٝ بلُه ... (  ضَا في ٧ل مغة، واؾخسضام "مً" الجاعة م٘ مجغوَع اإلاسخلٟت )ج٨غاع لٟٔ وؤٍع

ٖلى  ٞباه٣ؿام نىث الكاٖغ  اؾخُإ "صعوَل" ؤن ٣ًُم بىاء مخالخما لل٣هُضة ًىلض صاللت "الاؾدكهاص".
حك٩ل نىجان: نىث الكاٖغ اإلاىايل بهىث الكاٖغ الٗاق٤ مما زل٤  -في َظا الخىاع الضازلي–طاجه 

باجه ونٟاجه، ولّٗل الٗال٢ت ؤلاًجابُت الخىا٣ُٞت الخمازلُت بحن الهىجحن ظٗل  مىازا مالثما لغنض ٚع
اتها. ض اهخهی ألامغ ببٌٗ ال٣هاثض بلى ول٣ ال٣هُضة حٛضو حٗبحرا ًٖ الظاث الٟغصًت بٗال٢اتها وؤبٗاصَا ومؿخٍى

اؾخٗاعة ال٣الب اإلاؿغحي ب٩ل م٣ىماجه، مما ًًٟي ٖلحها الُاب٘ الضعامي، ألن الكاٖغ اؾخٗاع الصسهُاث 
ا مً ج٣ىُاث اإلاؿغح، لخخهإع ألابٗاص اإلاسخلٟت وجخٟاٖل، ٞخ٨ؿب ججغبت  حَر والخىاع والخضر والهغإ ٚو

اٍ ٖم٣ا وزغاء.   الكاٖغ وعٍئ

 :(2)اؾخٗاعتها ال٣هُضة مً اإلاؿغخُت ٩اث التيومً الخ٨ىُ

ت الٗاع" لؿمُذ ال٣اؾم.   حٗضص ألانىاث وألاشسام:  -5  "خىاٍع

 "ًٖ الخؿً بً الهُشم" إلادمض ُٖٟٟي مُغ                                               

جي" لؿمُذ ال٣اؾم -2 ت م٘ عظل ٨ًَغ  الخىاع: "خىاٍع

 عجُب بً السهِب" لهالح ٖبض الهبىع. ال٩ىعاؽ )الجى٢ت( "مظ٦غاث اإلال٪ -5

 الىزاث٤ الدسجُلُت: "٧ىابِـ الجهاع واللُل" لٟضوي َى٢ان. -2

 ال٣الب اإلاؿغحي ٩٦ل: "جهاصم ألا٢ضاع" إلادمض ُٖٟٟي مُغ. -1

                                                           
 .ٚٔٗ-ٙٔٗ،ص ٜٓٛٔ، ٖ، دار العودة، بَتكت، لبناف، طٕزلمود دركيش، الديواف، ج    (ٔ)
 كما بعدىا. ٜٗٔينظر: علي عشرم زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، ص    (ٕ)
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اع  ت الالٞخت لخهبٜ قٍٗغ بهبٛت صًىام٨ُُت جخجاوػ ؤلَا ٠ َظٍ الخ٣ىُاث الخٗبحًر ٞالكاٖغ اإلاٗانغ ًْى
ظاباجه الىظىصًت والاظخماُٖت.الظاحي اإلادضوص، لخلخ مً ؤمشلت  دم بالخجغبت الكاملت لئلوؿان في ج٣لباجه ٖو

جضازل ألانىاث ٢هُضة "مغزُت بال مىث" ألصوهِـ، خُض ًخضازل ٞحها نىث الكاٖغ م٘ نىث الٟاعؽ في 
ً اإلاسجىن              ٢ىله:       ؤع٦ٌ زل٠ الَى

غاؽ ف                           ي َٟىلت ألاظغاؽفي ٚابت ألٖا

 اؾدىٟغ ألاَضاب والٓىىن                          

غ الٗكب والخهاص                           خى٫ ؾٍغ

 وؤؾغح ألاٞغاؽ                         

 هدى٥ ًا بالصي                         

ً الشلج ًٖ الجٟىن)                           (5ًا َو

م٨ً الخمشُل ل  هظا الخضازل الهىحي ٨َظا:ٍو

 نىث الكاٖغ                          

 نىث الٟاعؽ      

وبمؼط ألانىاث ًخهاٖض الخ٨ش٠ُ مما ًضٞ٘ ال٣اعت بلى ٞ٪ الخضازل الخانل بُجها وبصعا٥ الخٟجغاث 
٣ت لخلبـ ألا٢ىٗت وبخٗضص ؤلاًٞاءاث ؤلا  ًداثُت صازل الضازلُت، طل٪ ؤن البيُت الضاللُت جسخٟي، و٦إجها ٍَغ

الدك٨ُل الٟجي ًىٟخذ ُٞه الًٟاء إلاسخل٠ ؤلاًداءاث التي جشحر ال٣اعت وجضَكه، بياٞت بلى ٧ىجها جُب٘ 
ت. ٦ما َى الخا٫ ، ٦ما ٢ض جخضازل ٖضة ؤنىاث في ٢هُضة واخضة الىو بالدك٨ُل الضعامي والٟاٖلُت الغئٍٍى

٠" و"ُٞي٤ُ" وهىح و"ؤ»خُض ، في ٢هُضة "مهُاع" ٌـ" و"ب٩ًاع" و"السًغ" و"بكاع" صو ًضزل "ؾحًر
م ما بحن بٌٗ َظٍ الصسهُاث مً جباٖض وجىا٢ٌ ؤخُاها )بكاع 2«)و"الخالط" في وؿُج "مهُاع" (، ٚع

جدمل في »و٢ض ؤ٦ض "مدمض لُٟي الُىؾٟي" َظا خحن اٖخبر ؤن ٢هاثض ؤصوهِـ :  والخالط(، ) ب٩ًاع وهىح(.
م في ؤ٦ثر مً مىي٘ بإجها خكض ٦بحر مً نلبها ؤ٦ثر مً هبرة وجيبجي ٖلى ؤنىاث ٖضًضة  مخضازلت، بل بجها جَى

 .(5«)ال٣هاثض

 ( جىاؿ الؽػش والخىابت:ج

ى لٛت جساَب بحن ؤلاوؿان وزال٣ه، ًهضع  ؤٞاص الكٗغ ٦شحرا مً ًٞ السُبت، والؾُما مً ؤؾلىب الضٖاء َو
َظا السُاب بلى ههىنهم مً ؤلاوؿان َلبا ل٣ًاء خاظت ؤو للمٟٛغة، ٞٗمض الكٗغاء بلى ه٣ل ملّٟى مً 

٤ ج٣ىُاث ٖضة  ومً هماطظه ٢ى٫ "البُاحي" في ٢هُضجه: "ُٖىن ال٨الب اإلاُخت": ،  ٞو

 عباٍ ؤزغظىا مً الٓلماث 

 مً قغ٥ اللهىم

 ومً مسالب باٖت ؤلاوؿان في الكغ١ ال٣ضًم

 مً صواع البدغ والصخغاء

 مً ٢إ الجخُم

                                                           
 .ٖٓ٘، صٜٔٚٔ، دار العودة، بَتكت، لبناف، ط ٔأدكنيس، األعماؿ الشعرية الكاملة، مج   (ٔ)
 .ٕٕٔ، صٜٜٚٔ، ٔاف، طخالدة سعيد، حركية اإلبداع، دراسات ُب األدب العريب احلديث، دار العودة، بَتكت، لبن   (ٕ)
 .ٜٜ، ص ٜ٘ٛٔ،  ٔزلمد لطفي اليوسفي، ُب بنية الشعر العريب ادلعاصر، ، دار سراس، تونس، ط   (ٖ)
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 لِؿمذ الشلج الغخُم

 خحنوالٗكب وألاهضاء: وظه اإلاُ

 (5وال٣ٗم وألاوؾار والٗاع اإلا٣ُم)

ى لٛت ًساَب   ٞالبُاحي ًبضؤ بالضٖاء الظي ٌٗض ظؼءا مهما مً السُبت الضًيُت، َو
بها الٗبض عبه، ل٨ً الكاٖغ ًيخ٣ل بٗض الؿُغ السامـ بلى ألاؾلىب الكٗغي السام به، و٦إهه ٢ض اؾخسضم 

ى بظل٪ ٢ض ظم٘ بحن الكٗغ و   السُابت في ٢هُضة واخضة.الضٖاء مٟخاخا ل٣هُضجه، َو

 :        الخاجمت

 ًم٨ً اؾخجمإ هخاثج البدض في الى٣اٍ آلاجُت :

بن الىو الخضاسي ناع ؤ٣ٞا مٟخىخا بال جهاًاث مٗلىمت، ًدؿ٘ لٗىانغ بىاثُت ٖضة، مؿخمضة مً ؤهىإ  .5
ت، مشل  ىُت مخىٖى ٢هض امخال٥  والؿِىما واإلاىؾ٣ُى، وطل٪والسُابت اإلاؿغح ال٣هت والغواًت و ؤصبُت ٞو

٦ٟاءة ؤؾلىبُت مخُىعة ج٣ىي ٖلى ججؿُض الخجغبت الخضازُت، وفي اؾدُٗاب البيُت ألاؾلىبُت لهظٍ 
الٗىانغ اإلاخباًىت اإلاؿخٗاعة مً ٞىىن ؤزغي، بهما حٗبر ًٖ هؼوٕ ٢ىي وصاثم هدى الاؾخٟاصة مً ؤلاهجاػاث 

 ألاؾلىبُت اإلاٗانغة، للخٛلب ٖلى نٗىبت الخجغبت وح٣ٗض الٗالم.

٣ًضم بىاء ٢هُضة الخضازت ق٨ال ملخمُا ًجتهض في ؤلاٞاصة مً مُُٗاث الؿغص والدك٨ُل واإلاىهخاط  .2
ت ال٣ههُت  ت ظضًضة ممتزظت بالجٖز والخىاع، خُض بغػث في الكٗغ الٗغبي الخضًض ؤق٩ا٫ خىاٍع
الضعامُت، لخخضازل ألانىاث، وجدىاٞغ ؤمكاط مً الخىاع، وج٣خدم ال٣هُضة شسىم ظاهبُت ج٠ًُ 

  .بٗاصا َامت في بيُت الدك٨ُل الضعامي لل٣هُضةؤ

ا ظضًضا في  .5 بن ال٣هُضة اإلاٗانغة حؿمى بما ٞحها مً ٖىانغ ٚىاثُت وصعامُت مخٟاٖلت لخسل٤ ظيؿا قٍٗغ
ُل٤ ٖلى َظا الجيـ الىلُض مهُلر:  سىا الكٗغي، ًخ٩امل بم٣ضاع جٟاٖل َظٍ الٗىانغ، ٍو جاٍع

 ال٣هُضة اإلاخ٩املت.

، طل٪ ؤن صزى٫ الصسىم وألا٢ىٗت اإلاٗانغ زىعة ٞىُت في الكٗغ الٗغبي٩املت اإلاخحك٩ل ال٣هُضة  .2
لها مً ٢هُضة بخؿاؽ بلى ٢هُضة مى٠٢، وجدى٫ الخٗبحر ًٖ ؤلاخؿاؽ مً  وألاخضار الترازُت خىَّ
يمحر اإلاٟغص اإلاخ٩لم "ؤها" بلى يمحر الٟغص الٛاثب "َى"، لخخىظه ال٣هُضة بظل٪ بلى مساَبت ؤلاخؿاؽ 

 ا .وال٣ٗل مٗ

 كائمت اإلافادس و اإلاشاحؼ :

 . 2002، 5ؤخمض هاَم، الخىام في قٗغ الغواص، صاع آلاٞا١ الٗغبُت، ال٣اَغة، ٍ .5

ت ال٩املت، مج .2 ما٫ الكٍٗغ  5225، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ 5ؤصوهِـ، ألٖا

 .5225، 5، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، 5ٍبضع قا٦غ الؿُاب، الضًىان، ط .5

ؿدُٟا،  .2  . 5228،  ، باَعـ ، ؾىي  مضزل الؿُمُىلىظُاظىلُا ٦َغ

 .                        5،5222زالضة ؾُٗض، خغ٦ُت ؤلابضإ، صعاؾاث في ألاصب الٗغبي الخضًض، صاع الٗىصة، بحروث، ٍ .1

 .2005زلُل اإلاىسخی، بيُت ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة، ميكىعاث اجداص ٦خاب الٗغبي، صمك٤،  .5

 .5285، مض بغاصة، صاع الُلُٗت، بحروثلل٨خابت، جغ:مد عوالن باعر، صعظت الهٟغ  .2

                                                           
 .ٖٛ، صٕعبد الوىاب البياٌب، الديواف، مج (ٔ)
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 . 5282، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ، بحروث، آطاع ألاصبي بلى الىو، جغ: ٖبض الؿالمعوالن باعر، مً ألازغ  .8

ضان، بضع قا٦غ الؿُاب وعٍاصة الخجضًض في الكٗغ الٗغبي الخضًض، صاع آلاصاب، بحروث،   .2  .2002ؾامي ؾٍى

 . 5282، 5جدلُل السُاب الغواجي، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء ، ٍ ؾُٗض ٣ًُحن، .50

 ، مهغ.05 ، ٖضص55قغبل صاٚغ، الخىام ؾبُال بلى صعاؾت الىو الكٗغي، ٞهى٫، مج .55

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، مهغ ، ٍ .52  .5225،  5نالح ٖبض الهبىع، الضًىان، الهُئت اإلاهٍغ

ت اإلاٗ .55  . 5221، 5انغة، صاع آلاصاب، بحروث، لبىان، ٍنالح ًٞل، ؤؾالُب الكٍٗغ

، ال٣اَغة ، مهغ، ٍ .52  .5282، 2َه واصي، ظمالُاث ال٣هُضة اإلاٗانغة، صاع اإلاٗاٝع

ؼ اإلا٣الر، الكٗغ بحن الغئٍا والدك٨ُل ، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .51  .5285، 5ٖبض الٍٗؼ

 .                     5281، 5ي، الُاث٠، الؿٗىصًت، ٍٖبض هللا الٛظامي، السُُئت والخ٨ٟحر، الىاصي ألاصبي الش٣اف .55

 . 5282، 5ٖبض هللا عاظ٘، ال٣هُضة اإلاٛغبُت اإلاٗانغة بحن الكهاصة والاؾدكهاص، الضاع البًُاء، ٍ .52

اب البُاحي، الضًىان، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .58  . 5222، 5ٖبض الَى

 .2002م٨خبت ابً ؾِىا للُباٖت واليكغ، ال٣اَغة،  ٖلي ٖكغي ػاًض، ًٖ بىاء ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت، .52

ُت والٗال٢اث بحن الىو والٗالم، ٞهى٫ ٖضص–٦ما٫ ؤبى صًب، الىاخض .20  ،   .51، مج02اإلاخٗضص البيُت اإلاٗٞغ

ت، ال٣اَغة،  .25  .    5221لجىت بخُاء آزاع ؤبي الٗالء اإلاٗغي، قغوح ؾ٣ِ الؼهض، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

ت ال٨بري، ال٣اَغة، ٍ اإلاخىبي، الضًىان، قغح ٖبض .22  .5258، 2الغخمان البر٢ىقي، اإلا٨خبت الخجاٍع

 .2005، 5مدمض ؤػإلااٍ، زهىنُاث الدك٨ُل في اإلاتن الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ ، مُبٗت ؤمُمت، ٞاؽ، ٍ .25

غ، بحروث، لبىان، ٍ .22  .5281، 2مدمض بىِـ، ْاَغة الكٗغ اإلاٗانغ في اإلاٛغب صاع الخىٍى

 .2005داص ٦خاب الٗغبي، صمك٤، ؾىعٍا، مدمض ٖؼام، الىو الٛاثب اج .21

 .                                       5281،  5مدمض لُٟي الُىؾٟي، في بيُت الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ ، صاع ؾغاؽ، جىوـ، ٍ .25

 .5280، 5مدمىص صعوَل، الضًىان، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .22
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 ًّ  با همىرحاُس ىْ ً  الىلائن في ألادب الػشبي الىيجيري: بلد  ف
 

 بظماغيل خعين

ا -٧لُت ٖبض الغخُم للضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، بباظا، الخابٗت لجامٗت الخ٨مت، بلىعن، مدايغ   هُجحًر

 

 الخمهيذ

الى٣اثٌ مً ٞىىن الكٗغ ال٣ضًمت؛ وكإث م٘ وكإة الكٗغ وجُّىعث م٘ جُىعٍ وبن لم حؿّم  به مهُلخا. 
ٞغة وؤزغي باإلاالخاة وما بلى طل٪ مً ؤق٩ا٫ الىٟاع. ٞمهاصع ألاصب ٣ٞض ٧اهذ في الجاَلُت حؿّمی خُىا باإلاىا

ت ٦شحرة. وفي الٗهغ ألامىي اػصَغث الى٣اثٌ اػصَاعا  ً الكٗغ ٢بل ؤلاؾالم خٟلذ بمىا٢ًاث قٗغٍّ وصواٍو
 ُّ ت والؿُاؾ ُّ ىانٍغ وؤؾالُبه ومغامُه وؤبٗاصٍ الاظخماٖ ًّ مؿخ٣ّل بظاجه، له ؤنىله ٖو ت، ٦بحرا، وجدّىلذ بلى ٞ

ؼة، وجبىؤ مجزلت في لىح الكٗغ. م مً عقّي ألاصب و٦ثرة الكٗغ والكٗغاء في الٗهغ  ٞاخخّل م٩اهت ٍٖؼ لى الٚغ ٖو
ت التي ؤظاصَا  ت، و٦ثرث اإلاُاعخاث الكٗغٍّ ها اإلاٗاعياث الكٗغٍّ

ّ
ذ مدل

ّ
الّٗباسخي، لم ج٨ثر الى٣اثٌ، بل خل

ا. ىن وؤبضَٖى ُّ ًغو ُٞه للى٣اثٌ زبر، ولم ٌؿم٘ لها ط٦غ، إلاا ؤنِب  وؤّما الٗهغ التر٧ي، ٞلم الكٗغاء الّٗباؾ
ؿم بالخًمحن والظي وسج ٖلى 

ّ
به ألاصب الٗغبي ُٞه مً الاهدُاٍ والغ٧ىص والسمى٫، وزاّنت الكٗغ ل٨ىه اح

ت وانُبٜ بهُٛتها، ول٨ً لم ٌؿمی بها) وفي الٗهغ الخضًض اؾخُاٖذ الى٣اثٌ (. 5مىىا٫ الى٣اثٌ الكٗغٍّ
ا، ٣ٞض وُ  ؤن حؿترّص ؤهٟاؾها، ت، وزاّنت هُجحًر ُّ ٣ُا الٛغب ظض بُض ؤّن ؾى٢ها لم جغاوط في بالص الٗغب. ؤما في ؤٍٞغ

ضة، والتي هي مىيٕى َظا اإلا٣ا٫ ُّ  اإلاخىاي٘. ٖضص ال ٌؿتهان به مً الى٣اثٌ الج

ا: الؽػشيت الػشبيت وجىىسها وؽإة الىلائن  في هيجيًر

ًّ الى٣اثٌ اٌُ ال  ت متی وكإ ٞ
ّ
ت في ألاصب الٗغبي الىُجحري، ول٨ً ًم٨ً ال٣ى٫ الظي ٗٝغ ٖلى وظه الض٢ لكٍٗغ

ت  ا، ؾب٣ذ الى٣اثٌ الكٍٗغ ت َُٟٟت، لضي ؤَالي هُجحًر ُّ ت مدل ال ًى٨غ، بإن َىا٥ مداوالث ٚىاثُت ؤو قٍٗغ
لت ًٖا٣ًالٗغبُت في البالص. و٦ظل٪ ًم٨ً ؤن  ت َظٍ، وكإث ؤّو٫ َو ت الٗغبُت الىُجحًر  ٫ بّن الى٣اثٌ الكٍٗغ

لٗىا٠َ الٗلمُت والضًيُت ؤلاؾالمُت الّٛغاء، ٦ما في ٖهغ الىبّي، ولِؿذ ًٖ هدُجت الٗىا٠َ هدُجت ا
ت. ُّ ؤّما جُىع َظٍ  الؿُاؾُت والصسهُت، ٦ما في الٗهغ ألامىي، ؤو الٗهبُاث ال٣بلُت، ٦ما في الجاَل

ا خؿحن بٗهغ  ِؿىع ػ٦ٍغ ؤو ٖهغ  ؾترقاصالا الى٣اثٌ في َظٍ الضًاع، ٞحرظ٘ بلى الٟترة التي ؾّماَا البٞر
مت ؤلالىعي بٗهغ اإلاُٛلي مً ال٣غن الخاؾ٘ بلى (، 2()م5802ـ  5500)الضٖاة الىاٞضًً

ّ
والتي ؤَل٤ ٖلحها الٗال

م اإلاُٛلي الخلمؿاوي،   الخاصي ٖكغ الهجغي، وؿبت بلى الكُش مدمض بً ٖبض ال٨ٍغ
َ
ً مضًىت ٧  الظي اؾخَى

َ
 ىْ اه

 
َ
 ىَ اِق و٧

ْ
لت ، وجهّضعت ـ بها مضة ٍَى و٧ان ٖلم اإلاى٤ُ مً الٗلىم التي ٧ان (، 5)، وؤزظ ٖىه ؤ٧ابغ ٖلماءَاللخضَع

٠ لهم ٦خابا ُٞه
ّ
ى مٗه في  .ًضّعؾهم في ظامٗها، ختی ؤل ي َو ا ٖلم بظل٪  الخاٞٔ ظال٫ الضًً الؿَُى

ّ
وإلا

 
َ
 ىَ اِق ٧

ْ
مهت ٠ ٦خابا في طّم اإلاى٤ُ وجدٍغ

ّ
إلاى٤ُ، ٨ٞخب بلُه اإلاُٛلي ٢هُضة، ًبّحن له ٞحها خ٣ُ٣ت ٖلم ا ؛، ٞإل

مه وحٗلُمه، ومجها ما ًلي:
ّ
 وظىاػ حٗل

 هـــــو٧ّل خضًض خ٨مه خ٨م ؤنل **ه ـــــــؾمٗذ بإمغ ما ؾمٗذ بمشل
                                                           

 4ٙ٘، ص ٕأمحد اإلسكندرم، ادلفصل ُب تاريخ األدب العريب، ج:    (ٔ)
 4ٚ٘ الب العربية ُب إفريقيا الغربية"، صـ(، "ادلأدبة لطٕٓٓٓزكريا حسُت، )    (ٕ)
 4ٙػ  4٘ ـ( مصباح الدراسات األدبية ُب الديار النيجَتيّة، صٜٚٙٔ) آدـ عبد اهلل اإللورم،  (  ٖ)
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ىهی ًٖ الٟغ٢ان في بٌٗ ٢ىل **ًم٨ً ؤن اإلاغء في الٗلم حجت  ؤ  هـــٍو

 هـــــــــــــًٖ الخ٤ ؤو جد٣ُ٣ه خحن ظهل **اعة ـــــــــجی بال ٖبـــــَل اإلاى٤ُ اإلاٗ

 هـــــــــــصلُال صخُدا ال ًغّص لك٩ل **غي ـــــــاهُه في ٧ّل ال٨الم ٞهل جمٗ

جي َضا٥ هللا مىه ٢ًُ    **ت ــــــــــــــــؤٍع
ّ
 هــــــــــــــــٖلى ٚحر َظا جىٟها ًٖ مدل

          بلى ؤن ٢ا٫:

 (5)و٦م ٖالم بالكٕغ باح بًٟله **لئن صّر ٖجهم ما ط٦غث ٨ٞم َم 

ا ونلذ بل
ّ
ي ال٣هُضة، ه٣ًها ب٣هُضجه التي ٣ًّغع ٞحها جهُه ًٖ ٖلم اإلاى٤ُ، ومجها ماًلي: وإلا  ى الؿَُى

 ضي نالة للىبّي وؤَلهــــــــــــــوؤَ **ه ــــــــخمضث بله الٗغف ق٨غا لًٟل

 هــــــــــــــــً خبر ؤ٢ّغ بًٟلـــــاوي ٖــــــــــــــؤج **ه ــــــعجبذ لىٓم ما ؾمٗذ بمشل

ٟذ مبضٖحعّجب 
ّ
ا ُٞه ظّم بى٣ل **ا ـــــــــــــمجي خحن ؤل  هــــــــــــــــــــ٦خابا ظمٖى

 وما ٢اله مً ٢ا٫ مً طّم ق٩له **ّغع ُٞه الىهي ًٖ ٖلم مى٤ُ ــــــــــــؤ٢

م لًٟلــــــٞ **وؾّماٍ بالٟغ٢ان ًا لُذ لم ٣ًل   هـــــــــــــــــظا ون٠ ٢غآن ٦ٍغ

  ى٣اثٌ التي و٢ٗذ بحن الكُش اإلاهُٟىومً َظا الخُّىع، جل٪ ال
ُ
 وِ ى ٚ

ْ
 رْ بَ ي ال

َ
 اوِ ه

ُ
ي ىِص ي والكُش ٖبض هللا بً ٞ

 
ُ
اليؿاء بي بجىاػ ازخالٍ الغظا٫ ىِص في اإلاؿإلت الضًيُت، خحن ٢ا٫ ألاّو٫ ٢هُضة اّتهم ٞحها الكُش ٖشمان بً ٞ

ٓه، ٞإعؾل بلُه ال٣هُضة، وهي ما ًإحي:  في مجلـ ٖو

َ٪ مىا جدُاث مباع٦ ُْ لَ ممً مؿ٩ا وؾ٩ا مً ًال٢ــــــــــــــــَٖ
ُ

 ىهاـــت ** ق

 لهم ٣ًٟهىن الضًً والضهُاـــٗــــال ** لـــــؤًا ابً ٞىصي ٢م جىظع الجه

 ٪ٓ اعة وؿىان لٖى  ط **زلِ الغظا٫ بيؿىان ٦ٟى قِىابٞامى٘ ٍػ

 ال جٟٗلً ما ًاّصي للمهاثب بط ** لم ًإمغ هللا ُٖبا ٧ان ًاطًىا

ض الٗض ٨ًُٟىاوؤبِذ اإلاهُٟى ًج ًخّم   (2)مها ** في ٖام عقً م٘ ٍػ

و٢ا٫ له ؤهذ ؤولى بةظابخه، ٞى٣ًه ٖبض هللا  ،وإلاا ونلذ َظٍ ألابُاث، ؤمغ الكُش ٖشمان ؤزاٍ ٖبض هللا بالغصّ 
 ب٣هُضة مجها ما ًلي:

 ًا ؤّحها طا الظي ٢ض ظاء ًغقضها ** ؾمٗا إلاا ٢لذ ٞاؾم٘ ؤهذ ما ٢لىا

 و٢لذ ؾبدان َظا ٧ان بهخاهاهصخذ ظهض٥ ل٨ً لُذ حٗظعها ** 

ىن ؾىء ال٣ى٫ َُٛـــــــــبّن  الكُاَحن بن ظ
ّ
 اهاــــــــــائوا إلاجلؿىا ** َم ًبش

مىـــــــسالِ باليؿــلؿىا ه
ّ
ع ل٨ً ٢لذ ؾل

ّ
 اــــــــــــىان ٠ُ٦ وطا ** ٦ّىا هدظ

م ؤن ** ًتر٦ً بالجهل َمال ٧ان اخؿ
ّ
 اهاــــــبن ٧ان طا٥ ول٨ً ال ؤؾل

اىلائن دوس ال  :في هيجيًر

ت، ٢ض لٗبذ وما جؼا٫ جلٗب ؤصواعا ملمىؾت في اإلاجُٞه ٫اظضما ال وم ت الىُجحًر الث ا، ؤّن الى٣اثٌ الكٍٗغ
ت، وألاصبُت، والضًيُت، والا  ا.اللٍٛى حَر ض ؤهه  ظخماُٖت ٚو

ّ
 ٢ض ا٦دؿبذ الى٣اثٌوؤّما صوعَا في اللٛت، ُٞا٦

ا.للٛت الٗغبُت زغوة ُٖٓمت، بط بها هٓمذ. ٨ٟٞ ى َظا الضوع  ى طل٪ ٞسغا بحن اللٛاث ألاظىبُت في هُجحًر
ّ
خجل  ٍو

                                                           
 4ٚ ص ادلرجع نفسو، آدـ عبد اهلل اإللورم،    (ٔ)
 ُٕٕٔب نيجَتيا"، ص ـ(، "حركة اللغة العربية كآداهبا ٕٛٓٓىػ  ػػ ٕٛٗٔ) شيخو أمحد سعيد غالدنثي،   (ٕ)
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ؤهه ال ًم٨ً الخضًض ًٖ ألاصب الٗغبي الىُجحري، ٢ضًمه وخضًشه، بضون ؤلاقاعة بلى الى٣اثٌ، في ألاصب، 
 ع٥ ؤّجها ٢ض حؿاَم في عقّي ألاصب الٗغبي الىُجحري مًْض ًُ ا مً ٞىىن ألاصب الٗغبي ال٣ضًم. وبظل٪ ل٩ىهه ٞىّ 

تمً زّم، و  جل٪ الىاخُت. ا، خُض  الٗغبُت ًبضو صوع الى٣اثٌ الكٗغٍّ في الضًً الخى٠ُ، زانت في هُجحًر
جدىاو٫ بًٗها مؿإلت مً مؿاثل الضًً ؤلاؾالمي، ٧التي هلمؿها بك٩ل واضر في ه٣اثٌ الكُسحن اإلاهُٟى 

 
ُ
 وِ ى ٚ

ْ
 رْ بَ ي ال

َ
 اوِ ه

ُ
بض هللا بً ٞ ّٗ  للى٣اثٌبالخالي، و  اإلاظ٧ىعًٍ. يىِص ي ٖو ظخماُٖت في ا٫ في ألامىع الا صوعَا الٟ

ا ْىُعَبا بهٟت زانت، ،بهٟت ٖامت هُجحًر ًَ ت مً ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاٗانغ  وفي بالص  ُّ ، ةخُض حٗالج بًٗها ٢ً
ىت مى٠٢ ؤلاؾالم ٞحها، ٧التي صاعث بحن مٗغوٝ ؤخمض مهُٟى )الغنافي ِّ ٖبض بحن و  (،5)("الىُجحري" مب

ه( 2)الخُٟٔ ًىوـ ّٟ  ل
ّ

ُّ ومً ل٠  ـــما، خُض ؤزظوا ٢ً
َ
، و٢ض ٧اهذ َظٍ بالخدلُل في ه٣اثًهم (AIDS)"ْػ ِض ــًْ ت "ؤ

ئت، وجخّم م٩اعم ؤزال٢ها بلى خّض بُٗض. ِّ  الى٣اثٌ وما جؼا٫ جصّدر ؤخىا٫ اإلاجخم٘ الؿ

ا  :الىلائن بين الشواج والجمىد في هيجيًر

ا، ٦جؼء مً ٢ؿم ألاصب ا ت، ٞمى٢ٟها في هُجحًر لٗغبي الىُجحري الًخجّؼء مىه، ٢ض اعج٣ذ ؤّما الى٣اثٌ الكٍٗغ
ذ 

ّ
ا، ٞغاوظذ ؾى٢ها، ٨ٞثر ؤلاهخاط ٞحها، و٢ض اهدُ ٣ُا، بما ٞحها هُجحًر في بٌٗ الٗهىع ألاصبُت في ٚغب ؤٍٞغ

ً الا  ، ٞجمضث ولم جغاوط ؾى٢ها، ٣ّٞل ؤو لم ٨ًً ؤلاهخاط ٞحها.ها آلازغفي بًٗ  (5)ؾترقاصٟٞي الٗهٍغ
 ُٟ اع الٗلمي والخغ٧اث في مضن الهىؾ( 2)يىِص وال ُّ ا مشال، عاوظذ ؾى١ الى٣اثٌ، و٧ان َظا الغواط مغجبُا بالخ

ت التي ٖغى  الباخض مجها  الضًيُت وألاويإ الؿُاؾُت، ولِـ ؤص٫ ٖلى َظا الغواط مً اإلاىا٢ًاث الكٍٗغ
ّىه  ُجحري،ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، ٣ٞض ؤناب ألاصب الٗغبي الى :ؾخٗماعؤما في ٖهغ الا  ؾاب٣ا. ٞو

ً ال ت، السمى٫ والغ٧ىص، هدُجت ا٢خدام واؾدُالء اإلاؿخٗمٍغ حنالكٗغي، وباألزو الى٣اثٌ الكٗغٍّ ُّ ُاه  بًر
ا، ومداوالتهم ٖلى ال٣ًاء ٖلى اللٛت الٗغبُت، وهجخىا في طل٪ بلى خّض بُٗض، ا بلٛتهم  ٖلى هُجحًر خُض بّضلَى

ا لٛت عؾمُت في اإلاى٣ُت، زم صؤلا  ت، وظٗلَى ّؾىا صؾاجـ في ٢لىب اإلاؿلمحن، بةٚغاءَم بضٖىتهم ه٩لحًز
ت، مٟخخدحن لهم اإلاضاعؽ ؤلا  تالخبكحًر ؾخ٣ال٫، في ال٣ٗض ألاو٫ مً هه٠ ألازحر مً وإلاا ظاء ٖهغ الا  .(1)ه٩لحًز

ً، وما بٗضٍ مً ٖهغ الا  ً( ػصَاع ال٣غن الٗكٍغ ، اؾترّص ألاصب الٗغبي الىُجحري )ال٣غن الىاخض والٗكٍغ
ٟىا ال٨خب، و٢الىا ألاقٗاع التي مجها هالذ الى٣اثٌ ؤهٟاؾه، ٨ٞثر ا

ّ
لٗلماء اإلاخّٟىىىن، وألاصباء اإلاخّٗم٣ىن، ٞإل

ا وظىىبها الٛغبي. ت الٗغبُت ٢ؿُها الىاٞغ، ٞغاظذ ؾى٢ها في قما٫ هُجحًر  الكٍٗغ

ا: ا واللغت الػشبيت في هيجيًر ْىُسب  ي 
ْ
 ال

ْىُعَبا، وجاع  ًَ ٍش هجغتهم بلى مىا٢٘ بالصَم الجٛغاُٞت خالُا، وعٚبت اؾخٛىاء ًٖ اؾخٟايت ألازباع ًٖ ؤنل 
ا وظبالها  اباتها ومٗاصجها وؤجهاَع ًٖ بَالت الخىاع، ويغب الهٟذ ًٖ جٟهُل ال٣ى٫ ًٖ مىار جل٪ البالص ٚو

                                                           
( من أقدـ بالد يَػْورُبَا. أّسس مدرسة "دار ادلعرفة" ُب ِإبَػْيُجو لَيِكي ْتكومة أَْييِت اَْكَسا احمللية كالية الغوس، يعّلم Oyoكلد ُب السبعينات مبدينة أَْكيَػْو )    (ٔ)

 .اف شعر(، ك"اذلمزية" )ديواف شعر( حتت الطبع، كغَتعلمؤلفات قّيمة منها: "جوىرة" )ديوا فيها طلبة العلـو العربية كاإلسالمية. لو
َغْوْس عاـ بو  كلد     (ٕ) : "الشعر يا بٍت أمي"، ك"الفاتح دلا ها. كلو إنتاجات شعرية كنثرية قيمة، من"مدرسة احلياة العربية كاإلسالمية"ـ. أّسس ٕٜٛٔالية لَيػْ

ك"بلوتوث سلاطر الصور  ،ِمي يا أباه"، ك"اإلسالـ يبكي"، ك"حتفة ابن مالك للعركسُت"أغلق"، ك"دستور الكتاب"، ك"شخصية زلمد )ص("، ك"أَْكاَلكُ 
 .ألشاعرة ىم أىل السنة كاجلماعة"اإلباحية نظرا كتناقال"، ك"ا

يخ جالؿ الدين السيوطي إىل  ىو عصر زيارة العلماء كالدعاة إىل أقاليم غرب أفريقيا من بالد العرب كزيارة الشيخ زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي كالش    (ٖ) 
. ككذلك كفد الدعاة الوناغرة إىل بالد ىوسا ُب نيجَتيا الشمالية كنشركا اإلسالـ كأرشدكا كثَتا إىل دين اهلل (Kastina) كَكْتِسَنو (Kano) َكنَػوْ 

        ادلالديُت. 4ٛ۱ٗك  4۰۱۱كعلموا الناس العلـو العربية كاإلسالمية.... ككاف ىذا العصر بُت  
 

 

األقاليم األخرل  سالمية اليت قادىا ىذا الشيخ كالذم تأثّر بإرشاده كثَت من الثوار ادلسلمُت ُبنسبة إىل الشيخ عثماف بن فَػْوِدم؛ من أجل الثورة اإل     (ٗ)
 ـ.4ٜ۱۰ـ كانتهى سنة 4ٛ۱ٗ. بدأ ىذا العصر عاـ من غرب أفريقيا

 4ٚ9 ربية ُب إفريقيا الغربية"، صـ(، "ادلأدبة لطالب العٕٓٓٓزكريا حسُت، )    (٘)
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اصاتهم الاظخماُٖت اإلاخىّىٖت، وج٣الُضَم اإلاسخلٟت، ومٗخ٣ضاتهم  ً ط٦غ ٢باثلهم اإلاخباًىت، ٖو ومخاخٟها، ٖو
ؿ٨ً ؤ٢ُاعا مسخلٟت)الضًيُت اإلا م لٛت واخضة، َو

ّ
حر طل٪، ٞةجهم قٗب واخض، ًخ٩ل (. و٧ان قٗب 5خّٗضصة، ٚو

ْىُعَبا  َُ بلٜ ٖضص الْ ْىُعَبا ٖضصا، ٍو ًَ م، ما ٖضا اإلاخىّػٖحن 5255وؿمت ٖام  55,520,102َىؾا ؤ٦بر مً قٗب 
٣ُا، ٧الضاَىمي )بُجي(، وِؾحرالُىن، وؾاخل  ٣ُا، مجهم في مسخل٠ ؤ٢ُاع ٚغب ؤٍٞغ ى في ؤٍٞغ الٗاط، وجٚى

ل) غ  .(2وبغاٍػ ول٣ض صزلذ اللٛت الٗغبُت في  (.5ملُىن وؿمت) 51م ُٞبلٜ 2052ؤّما ٖضصَم الخالي خؿب ج٣ٍغ
٣ُا ا مىظ ؤن ٧اهذ ج٣٘ في الضو٫ التي ٧اهذ ج٣ىم بٛغب ؤٍٞغ اهت وؾىٛا٫ مالي خ٣بت، مً هُجحًر وج٨غوع  ٚو

ت ؤّوال، والهلت  صوعة، وؾىػى جاعة، وبالص الؿىصان ٢غوها. غظ٘ ًٞل َظا الضزى٫ بلى الٗال٢ت الخجاٍع ٍو
٣ُا في ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي، زم اهدكغث اللٛت  ت زاهُا، التي بضؤث بحن الٗغب وبحن ٚغب ؤٍٞغ اإلاهاٍَغ

٣ُا م٘ اهدكاع ؤلاؾالم ٞحها  وبمغوع الؼمان، اجسظث الٗغبُت البالص مغ٦ؼا لها، وجبّىؤث (.2)الٗغبُت في ٚغب ؤٍٞغ
عث ٞحها وجّٟغٖذ، وجماًلذ وؤوع٢ذ، وما جؼا٫ جشمغ زماعا هاضجت وصاهُت ال٣ُاٝ، 

ّ
م٣ٗضَا ٞحها، زّم ججظ

بًٟل مضاعؽ ٖغبُت بؾالمُت زهىنُت، ج٩ىن بمشابت ًىابُ٘ الٗلىم الٗغبُت وؤلاؾالمُت: ٧الؼمغة ألاصبُت 
ىْؽ ٖام للخٗلُم الٗغبي وؤلاؾالمي التي ؤّؾؿها الكُش اإلاغخىم ٦ما٫ الضًً ألا 

ُ
ٚ

َ
م، زّم 5228صبي بمضًىت ال

ْىِعْن ٖام 
َ
ذ بلى ِبل مت اإلاغخىم آصم ٖبض هللا ؤلالىعي اإلاىخ٣ل 5250جٟٖغ

ّ
م، ومغ٦ؼ الخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي للٗال

ىْؽ ٖام 
ُ
ٚ
َ
ْى ال

َ
ػ ُْ َٚ

َ
ا ٖام 5211بلى ؤ

َ
ىج

ُ
ْو٧

َ
إ ُْ َب

َ
ِكئذ بمض5212م بٗض بوكاءٍ ؤّوال بــــإ

ْ
و
ُ
ًىت م، وصاع الٗلىم التي ؤ

ْىِعْن ٖام 
َ
(، واإلاٗهض الٗغبي للكُش اإلاغخىم مغجطخی ٖبض الؿالم بمضًىت ِبَباَصْن الظي ًغظ٘ 1م....)5255ِبل

ا مً اإلاضاعؽ الٗغبُت ؤلاؾالمُت.5225جإؾِؿه بلى ٖام  حَر  م، ٚو

ا: ْىُسب   ً ًّ الىلائن الغىائّيت اإلادلّيت والىلائن الػشبيت وجىّىسه في بلد   وؽإة ف

ىاث ِٛ حن)بّن ال ت في بالصَم مىظ ؤمض 5ُّ ُّ ت اإلادل ًّ الى٣اثٌ الكٗغٍّ حن َم الظًً ؤوكإوا ٞ ُّ حَن ألاَل ِ
ٍّ ْىُعَباِو َُ ( الْ

ت امخاػ بها  ُّ م بًُٟلت، ؤو بْهاع زهىن ت ٖضًضة، هدُجت اٞخساَع ُّ بُٗض، خُض صاعث بُجهم ه٣اثٌ ٚىاث
٨غة زاَئت. زّم جُّىعث جُّىعا بًٗهم صون بٌٗ، ؤو هجاء بًٗهم بًٗا لؿبب مً ألاؾباب، ؤو جصخُذ ٞ

ىِجي" 
ُ
ًّ ٚىاء "ٞ ( وال ؤص٫ّ ٖلى طل٪ مً 2)(Fuji)واؾٗا، واػصَغث اػصَاعا ٖم٣ُا ٖلى ؤًضي ؤصخاب ٞ

ْىِلْىِتْن")Barrister()8الى٣اثٌ الٛىاثُت التي ظغث بحن "َبِغْؾَخا")
َ
ان Kollinton)(2)( و"٧ ُّ ما قاٖغان مدل ، َو

ان. ومجها ما ط٦ٍغ الٟ ُّ ىاث ٩ا،ِٚ اعجه ألمٍغ و٢ض اٞخ٣ض ؤخض ؤجباٖه َىال٪  ّىان ألاّو٫ ٣ٖب ٖىصجه مً ٍػ
ْوْو" )

َ
ًِ ؤ اُظى ِصً

َ
ًْ ج َ

ْىُظى٦
َ
اٞ

َ
ْىَجى ٧

َ
ى، آَوْن ل

ُ
ى ُمٞى

ُ
ی َبُل ُظىسخَ

َ
ْىَبى ؤ

َ
ْوَبُل

َ
 ٢oplope Ajose pelu Mufu,awonاثال:"...ؤ

                                                           
 ۰4،  "أزىار الربا ُب أخبار بالد يوربا"، ص ـ(ٜٚٛٔػ  ػىٚٓٗٔ)مصطفى زغلوؿ السنوسي،    (ٔ)
 ادلرجع نفسو، نفس الصفحة.    (ٕ)

(ٖ)   ar.wikipedia.org/wiki/%25d9%2586%25 
 4ٜ – 4ٛ  لعربية كآداهبا ُب نيجَتيا"، صـ(، "حركة اللغة إٛٓٓىػ  ػػ ٕٛٗٔشيخو أمحد سعيد غالدنثي، )    (ٗ)

 ۲  ـ(،  "شهادات علماء الزماف ألعجوبة كّل زماف"، صٕ٘ٓٓىػ ػػ ٕٙٗٔجلنة من أبناء اجلماعة األدبية كأنصار اإلسالـ، )    (٘)
 ما أشبو ذلك، لَتقص الناس من مساعو.ىم ادلغّنوف ادلطربوف الذين يلحنوف كيًتظّلوف بأناشيد مصحوبة بآالت ادلعازؼ، من طبل، كمزمار، ك     ( ٙ)

أكالد ادلسلمُت ُب ليايل  يصنعها ، اليت(Were)أك "َكيْػَرْل"  (Ajisari)نوع من ادلوسيقى النيجَتم، نشأ من ارجتاؿ األناشيد ادلسماة بػػ"َأِجيَسارِم"     (ٚ)
 (Alhaji Sikiru Ayinde Barristerبَرِْسَتا ) َتُك أَيِْنَدلْ ا، إليقاظ ادلسلمُت لتناكؿ السحور. كمن ركاده: احلاج ِسيكِ بَ رُ وْ رمضاف ُب يػَ 

َغٍت اليورباكم النيجَتم الكبَت، الذم اشتهر على يديو فّن Alhaji Sikiru Ayinde Barristerىو احلاج ِسيِكَتُك أَيِْنَدْل بَرِْسَتا )   (ٛ) 
ُ
(، ذلك ادل

ـ، لو عّدة إنتاجات موسيقية جيدة، عاِب ُب بعضها األمور الدينية ٜٛٗٔاَلغوس نيجَتيا سنة ( ادلذكور أعاله. كلد ُب كالية Fuji) "ُفوِجي"موسيقى 
  كاألدبية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاألخالقية، كما أعرب ُب بعضها اآلخر الوقائع احمللية كاألحداث الدكلية.

( ُب العسكرية النيجَتية، كمنافسو ُب مضمار موسيقى Barrister(، شريك بَرِْسَتا )General Kollinton Ayinlaىو جنراؿ َكْولِْنِِتْ أَيِْناَل )   ((ٜ
 (.Fuji) "ُفوِجي"
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loje ka foju kan Tajudeen oo ؤي ٖثرها ٖلى جاط الضًً ـ( ).... 
َ
 ُم ی وَ سخَ ىْ َظ اإلا٣ٟىص ـ بًٟل ؤ

ُ
مٟخاح ؤي  ى}ٞى

ْىَؾُِجي  .(5)الضًً{
َ
٣ى٫:"٧ ٩ا، ولم ٣ًٟض ؤخضا مً ؤجباٖه، ٍو ى٣ًه الّٟىان الشاوي خحن عظ٘ مً ؾٍٟغ بلى ؤمٍغ ٍو

ى ِهُِىى َواْوْو 
ُ
ْىَؾْىه

َ
ى ِهُِىى َواْوْو"، ،ج

ُ
ْىَؾْىه

َ
ْىَؾُِجي ج

َ
٧ (koseni tosonu ninu waoo, koseni tosonu ninu waoo ) ،

 ًُ َؿْحَرْي  وفي مىاؾبت ؤزغي ٢ا٫ ألاو٫:" (.2)٣ٟض مّىا ؤخضؤي لم 
َ
ًَجي ٦

َ
َؿْحَرْي، ؤ

َ
ًَجي ٦

َ
ْىُعْن  ؛ؤ

َ
ْی ل سخَ

ْ
ْىُؾىَبا و

َ
َغْي ل ًْ ؤَ

ْوْو 
َ
ُّ   (E jee kasere, E jee kasere; ere losupa nse lorun oo)"ؤ ُّ .ؤي: َ ٞةّن ال٣مغ في الؿماء  ؛ا هلٗبا هلٗب، َ

ى٣ًه الشاوي ب٣ىله: .(5)ًلٗب ی ٍو ِؿِسخَ
َ
َجي ٦

َ
ی ،"ؤ ِؿِسخَ

َ
َجي ٦

َ
ْوْو" ) ؛ؤ

َ
ْىُعْن ؤ

َ
ْی ل سخَ

ْ
ْىُؾىَبا و

َ
ی ل  ,Ejee kasise)ِبسخَ

Ejee kasise;  ise losupa nse lorun oo.  ُّ ُّ  اؤي:َ  (.2)ٞةّن ال٣مغ في الؿماء ٌكٛل ؛وكٛل اوكٛل، َ

ما  ًّ ًدظون خظَو م  مً ؤصخاب َظا الٟ ظاء ظّم ٟٚحر مً  بىاء  ٖلى الؿاب٤، .بلى الُىمولم ًؼ٫ قغ٧اَئ
ت الىابٛحن مً ؤبىاء ًَ  ُّ ً وزاعظه، بَ ُع ىْ َلبت الٗغب مىا صازل الَى

ّ
ؤقىا٢هم بهاالء ٩ًاص بًشاع ا، الظًً حٗل

م بٟدى٫ الى٣اثٌوبالخالي، ، اإلاظ٧ىعًٍ ًٟى١  حنثُّىاٛال َغ
ّ
ت جإز  الٗغب؛ زال٫ صعاؾاتهم ألاصب الٗغبي، الكٍٗغ

ج
ّ
ت اٞبضؤو  هم في الكٗغ الٗغبي،ولخم٨ ضة،  ٖغبُت ًيسجىن ٖلى مىىالهم، ًىٓمىن ه٣اثٌ قٗغٍّ ُّ  ظ

ُ
ّٟ ج ذ ل

ش َظٍ اليكإة بلى ؤوازغ ال٣غن ألاهٓاع بلحها غظ٘ جاٍع ت الٗغبُت في البالص. ٍو ًّ الى٣اثٌ الكٍٗغ . ومً َىا وكإ ٞ
با.  ً ج٣ٍغ غة ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ً ٚو لى  الٗكٍغ  جخُّىع بلى ما هي ٖلُه الُىم. بضؤثَاالء  ًضيؤٖو

ا: ْىُسب   ً  ؤغشاك الىلائن في بلد 

صبي: هي البىاٖض الضاٞٗت بلى ٢ى٫ الكٗغ، والضواعي التي جىحي اإلاٗاوي بلى الكاٖغ. ألا نُالح ٚغاى في الا وألا 
غاى التي (1)وهي مخّٗضصة بخّٗضص الخُاة... ًهم، في ألاواثل ه٣اث ًىن ر حؤظلها ٢ا٫ الكٗغاء الىُجمً . ٞاأٚل

ً الا  ت، وزانت في الٗهٍغ  ص ؾترقاصًاعها الىُجحرًّ
ْ
ما الى٣ض ي اإلاظ٧ىعًٍىِص ُٟ وال ، الجخجاوػ ٚغيحن ازىحن َو

ما اللظان ًداو٫ ٞحهما الكاٖغ ٖلى بزباث  ؛الٗلمي ؤو ألاصبي وقٗغ الضٖىة ؤو الجهاص )الخغب ال٨المُت( َو
ت الضامٛت، ٧التي صاعث بحن الكُشالخ٣اث٤، بما بالبراَحن الى٣لُت ال٣اَٗت، ؤو بالدجج  ُّ م ال٣ٗل  ٖبض ال٨ٍغ

ي،ظال٫ الضًً  والكُش ،اإلاُٛلي  و٢ٗا وم الؿَُى
ُ
 ىِص ذ بحن الكُش ٖبضهللا بً ٞ

ُ
ي وِ ى ي والكُش اإلاهُٟى ٚ

 
ْ
 رْ بَ ال

َ
  الض٦خىع  م. ٣ًى٫ ألاؾخاطي، ٦ما ج٣ّض اوِ ه

َ
ٚ 
َ

 صَ ال
ْ
ًٖ قٗغ الضٖىة: "ولِـ مً الًغوعي ؤن ٣ًخهغ ( 5)يِث ه

٣ٞض ٩ًىن َىا٥ بلى ظاهب الترا٢ل بالؿهام جغا٢ل بال٩لماث  ،ٖلى مُاصًً اإلاٗاع٥ الخغبُت وخضَاالجهاص 
والدجج بحن ال٣اثمحن بالضٖىة ومٗاعيحهم....ٞةهىا هجضٍ ؤًًا واضخت قٗغ الخغب في مُاصًً اإلاىا٢ًاث 

، ابَ ُع ىْ ًَ  في بالص الى٣اثٌامخّضث  وِٗكه، ، الظياإلاظ٧ىع  ػصَاع بٗض طل٪، في الٗهغ الا  زّم (. 2)واإلاىا٢كاث"
ت، ٧اإلاضح والٟسغ زم الهجاء بياٞت بلى الٛغيْحن اإلاظ٧ىعًٍ، غاى اإلاإلٞى غاى ؾٝى  ،بلى بٌٗ ألٚا ولّٗل ألٚا

ما حكمل الٛؼ٫ واليؿِب و   .٦ما في الٗهغ ألامىي  ٚحَر

ا: ؤسباب الىلائن ْىُسب   ً  في بلد 

ا في ى٣اثٌوال خ٨مت هللا في ؤن ٩ًىن ل٩ّل هخاط مىخج. ل٣ض ٢ًذ ا هُجحًر ٞهاالء  .بهخاظاث لها مىخجَى
م  ؤعبابها،َم  اإلاىخجىن  ًَ َو م ىن،ا ٢لُلبَ ُع ىْ في بالص  ٦ثرة الكٗغاء في البالص،٦ما ٧ان الخا٫ في بالص مً  ٖلى الٚغ

                                                           
 " شريطة غناء فوجي ادلسموعة. كالنسخة منها متوافرة ُب مكتبة الباحث.America International  (، )دكف تاريخ(، "Barristerبَرِْسَتا )     (ٔ)
 الباحث. مكتبة " شريطة غناء فوجي ادلسموعة. كالنسخة منها موجودة ُب America Yankee(، )دكف تاريخ(، "Kollintonَكْولِْنِِتْ )    ((ٕ
 (، )دكف تاريخ(، شريطة غناء فوجي ادلسموعة األخر. كالنسخة منها موجودة ُب مكتبة الباحث اخلاصة.Barristerبَرِْسَتا )       (ٖ)
 (، )دكف تاريخ(، شريطة غناء فوجي ادلسموعة األخرل. كالنسخة منها موجودة ُب مكتبة الباحث اخلاصة.Kollintonَكْولِْنِِتْ )    (ٗ)
 4۱ـ(،"لباب األدب؛ قسم الشعر"، ص ٜٓٛٔىػ ػػ ٓٓٗٔآدـ عبد اهلل اإللورم، )        (٘)
 نيجَتيا، كسفَت نيجَتيا بادلملكة السعودية سابقا. (Sokoto)و ىو مؤلف كتاب "حركة اللغة العربية كآداهبا ُب نيجَتيا"، كرئيس جامعة َسوَْكوتَ     (ٙ)

 4۲4ـ(، "حركة اللغة العربية كآداهبا ُب نيجَتيا"، ص ٕٛٓٓىػ  ػػ ٕٛٗٔشيخو أمحد سعيد غالدنثي،)    (ٚ)
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تهم في طل٪ ًغظ٘ بلى
ّ
تها الٗغب في الٗهىع ألاصبُت، وزانت الٗهغ ألامىي، ولّٗل ؾبب ٢ل ُّ . ٞمً َاالء زاّن

))الض٦خىع ٖشمان ٖبض الؿالم الش٣افي٧ىا٢ًحن مً ٢ا٫ ه٣ًُت واخضة ولم ٣ًل بٗضَا ه٣ًُت، اإلا
ومىا٢ًه  5

 ("الىُجحري" ومٗغوٝ مهُٟى ؤخمض )الغنافي ،(5بً مٛضاص) وبؾماُٖل ٖبضهللا ،(2مدمض عاجي) ؾلُمان
بي)و٧ان ٖبض الىاخض ظم .صًىاها ومجهم مً ؤ٦ثر مجها ختی اؾخ٣ّل لهاالؿال٠ الظ٦غ.  بض الباؾِ 2ٗت ؤٍع (، ٖو

ل) بض الخُٟٔ بً ًىوـ مً الظًً ٢غيىا ه٣اثٌ ٖضًضة.1مكهىص عمًان ظبًر  (، ٖو

 اإلاداظً في الىلائن وغيىبها:

 ؤّوال: مداظنها:

ت الٗغبُت في بالص  ل في ألامىع الخالُت: ابَ ُع ىْ ًَ بن للى٣اثٌ الكٍٗغ
ّ
 مداؾً ال جى٨غ، ومً مداؾجها، جخمش

ا ؤجها ٧اهذ وما ج -۱ ا ل٨شحر مً الى٢اج٘ و٢ًاًا الؿاٖت في الٗالم ؤلاؾالمي ُٞما بُجها هُجحًر ُّ ج ؼا٫ سّجال جاٍع
امْ  ابَ ُع ىْ ًَ ٖامت، وبالص  ًَ ْى

َ
ت ظىاػ اؾخٗما٫ ٢ ُّ ٓمذ في ٢ً

ُ
م اؾخٗماله، ، (5) (condom) زاّنت، ٧التي ه وجدٍغ

ب الىاؽ ًٖ اؾخٗماله:
ّ
ى ًٚغ  ومً طل٪ ٢ى٫ ؤخضَم َو

ت بط ٢ض قإ ٢ىًـــــــــــام٩ل ؤماٍ ؤًٟـــواز  كى الُىم بظغام ** بحن البًر

 ٞغن
ّ
ه ؤخالم ت٢ىًام...ما َى بال  ؾىدذ ** ٌٛخالها ٧ّل مً حٍٛغ

 ٢ىًام... آلت ػان زّم ػاهُت  **  ٢ىًام... لٟٔ ومٗجی اللٟٔ بظغام

ـــــــــت ** مً خُشما اهُمؿذ للهْض  ٞغ  (2) ي ؤٖـــــالم٢ىًام عؤًاجه ٖلُا مٞغ

 ًه ٖبض الخُٟٔ ًىوـ ٢اثال:ٞى٣

                                                           

باالضافة إىل العديد من األعماؿ الدعوية ُب  معة،اُب نفس اجلـ. عمل زلاضرا  بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب ٜٙ٘ٔوالية كوارا نيجَتيا، سنة بكلد     ((ٔ
من العصر  فْ رِ وْ لَ إذاعة كالية كوارا. كمن مؤلفاتو إىل جانب مقاالتو األكادؽلية ما يلي:"اإلسالـ ُب غرب أفريقيا"، ك"تاريخ األدب العريب ُب مدينة إِ 

 .عد اإلستقالؿ"، ك"منهاج اإلنشاء"اإلسالمي إىل ما ب

. كاف من عمالقة ككبار ادلركز الذين بدأ (Ogun)كالية أَْكُغْن  (Abeokuta)يخ ميالد ىذا الشاعر كنشأتو، إال أنو من مواليد أَبَػْيَأكُْكوتَا مل يعرؼ تأر    ((ٕ
 .ـ4ٜ٘۲و ُب أَبَػْيَأكُْكوتَا عاـ هبم نشاطات

العريب كخاّصة الشعر، كتنمية الثقافة العربّية اإلسالمّية إىل أبعد معادلها، ُب كلو مساعلات جباّرة ُب تطوير األدب  .كلد بوالية كوارا ُب أكاخر السبعينات     (ٖ)
 ،  باإلضافة إىل عديد من قصائده اليت مل غلمعها بعد. لو ديوانا شعر علا "ادلرآة". كما ا، كخصوصا ُب الغوسبَ رُ وْ بالد يػَ 

.كيعمل اآلف مدرسا للغة العربي .ـ مبدينة الغوسٜٔٙٔكلد عاـ      ((ٗ  ة كآداهبا بادلركز ادلذكور. كيعّد شاعرا من شعراء األدب اإلسالمي ُب نيجَتيا اليـو
ف الشعرػػ"، ك"شعر كمن مؤلفاتو: "تاريخ الغة العربية كظلاذج األدب ادلركزم"، ك"القالئد"، ك"قذائف حامسة ُب تفنيد ردكد األقالـ"، ك"ادلركزيات ػػ ديوا

 عودة الوافدين ُب جامعات الدكؿ العربية إىل نيجَتيا: حتديات كاقًتاحات"، كغَتىا.ادلركزيُت، أكليتو كموضوعاتو"، ك"
ا، بشبكة اإلذاعات ادلوجهة ُب احتاد اإلذاعة بَ رُ وْ يػَ عمل مذيعا كزلررا كمًتمجا بقسم الْ حاليا.  كاف من مواليد الستينات ُب مدينة كيتو ُب مجهورية بيٍت    ((٘

"ادلبسط ُب علـو البالغة"، ك"حديقة الشعراء"، ك"ادلقياس"، ك"اقرأ باسم ربك الذم خلق: دراسة  كمن مؤلفاتو: .عربيةكالتلفزيوف مبجمهورية مصر ال
 حتليلية قرآنية"، ك"عرض القصائد ُب الرد على القالئد".

كدفع اإلصابة باألمراض ادلنقولة جنسيا كلمة ليس ذلا أصل ُب قاموس من القواميس العربية كال تعريف، سول أنو جهاز مستعمل دلنع احلمل،    ((ٙ
(Sexually Transmitted Diseases [STD]) كما ُزِعَم. كىو حاجز ، (duress) رقيق مصنوع من نوع معُت من ادلطاط(latex) يعزلو ،

كىو أيضا ما حتجزه ادلرأة ُب  ، قبل عملية اجلماع، كيقاؿ لو )ادلانع أك الواقي الذكرم، كالكبوت، كفرنش، كتوبس(.(penis)الرجل على القضيب 
ُب عنق الرحم، كدفعا من اإلصابة بتلك األمراض  (spermicide)، قبل العالقة اجلنسية، منعا من تسّرب ككصوؿ احليونات ادلنوية (vaginal)ادلبهل 

 .(cream)، كغلب استعمالو مع كرمي diaphragm) (vaginalادلذكورة، كيقاؿ لو احلاجز ادلبهلي
 ۲"، ص CONDOMعركؼ مصطفى أمحد، نسخة القصيدة  موجودة ُب مكتبة الباحث اخلاصة )غَت مؤّرخة( " م     ((ٚ
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 ؤولي الىهی اجسظوا ٢ىًام مهلخت ** صوما، مخاما صٖا٦م ُٞه بلــــــــــــــؼام

 ٢ىًام جىُٓم وؿل مً ٞىاثضٍ ** جىُٓم وؿل له في الضًً ؤخ٨ــــــــــــــام

ذ ـ ؤال ـ ** "٦ّىا لىٗؼ٫" ٢ــــا٫ ال٣ى٫ ؤٖـــــــــــــالم  ٢ىًام آلت ٖؼ٫ لى ٖٞغ

ام ٢ىًام ٗت، ما في ال٣ى٫ ؤَو  للؼوط ـ مً ؤبىاب ٞاخكت ـ ** ؾّض الظَع

ــــــــــــــــل في طا٥ آالم  (5)َظي مىاٞ٘ ٢ىًام ؤعووَي مــــــــــــــــــــــــــا ** ًًّغ مجها َو

قاٖغ بحن  التي جاصي بلى نىع طَىُت الخغ٧اث الٗلمُت وألاصبُت ؤلاؾالمُتو  جباص٫ الى٣ض الش٣افيـــ وؤجها جٓهغ 2
لمـ ؤٖالٍ. في البالص  زغ آو 

ُ
 ٦ما ج

 ـ ؤجها ٧اهذ وما جؼا٫ جُٟض الٗغبُت وألاصب زغوة  ُٖٓمت وؤؾالُب ظضًضة، و٦ما جلبؿهما ظماال وعوه٣ا. ۳

لماء اللٛت بضعاؾتها للمىاػهت واإلاٟايلت، ٦ما ٢ض بضؤ طل٪ اــ ؤجها ٧اهذ وما جؼا٫ حؿاٖض ٖلى  2 َخمام الى٣اص ٖو
  مً ؤصخاب َظٍ

َ
 ىْ َظ وْ الى٣اثٌ ؤهٟؿهم؛ و٢ض ٢امذ َُئت جضَعـ مغ٦ؼ الؿالم ؤ

َ
ىؽ ( Ojokoro) ْو َع ىْ ٧ اٚل

بي بٗىىان بهم اإلاىؾىم ب :بى٣ض ٢هُضة ٖبض الىاخض ظمٗت ؤٍع ُّ "عصوص ـــ"جًاء٫ بٗض قهغجه ألامحري" في ٦خ
 (.5)٠ خاؾمت"في ٦خابه اإلاٗىىن بــ: "٢ظاثجل٪،  ٣ٞض ٢ام ٖبض الىاخض بى٣ض ٢هاثضَم(، 2) ألا٢الم"

 زاهيا: غيىبها:

 ٌُ ٌُ بَ ٣ْ خَ ْؿ لِـ ٧ّل ما  ، ً الخؿً، بل في ٧ّل خؿً ٢بُذ، وفي ٧ّل ٢بُذ خؿًؿخدَؿ ذ ال٣بُذ، ولِـ ٧ّل ما 
ت مً مداؾً في البالص، ٞةن لها ُٖىبا ٦ما ٣ًا٫. ُّ ت الٗغب ُٞٗىبها هي التي  ،ومهما ٧ان للى٣اثٌ الكٗغٍّ

 ج٣بدها ومجها ما ًلي:

ت ألاولى في اإلاجخم٘ ــ بٌٗ َظٍ  ۱ ُّ ت اإلاىدكغة في الجاَل ُّ اث ال٣بل ُّ الى٣اثٌ ٖامل مً ٖىامل بخُاء الٗهب
 َُ  ي ؤلاؾالمي، ومً طل٪ ٢ى٫ ؤخضَم:اوِ بَ ُع ىْ ال

ب صاٍع خلم مىاٍ ** يال٫ زٍُى َى٫ الضَىع   (2)ٍٚغ

ب صاٍع"ومٗجی  ه ـــ ؤ "ٍٚغ
ّ
ًَ  ْي في البِذ َى م٘ ؤه ًَ ّي، ل٨ّىه اوِ بَ ُع ىْ مهجّىٍ ــــ   بَ ُع ىْ ظاء مً ٢باثل 

َ
،  (Ketu) ىخُ ُْ ا ٦

ت بِ  ٍّ ًَ (Benin)ي ِج ُالىا٢ٗت في ظمهىع ت ما ػالذ بَ ُع ىْ خالُا، ولِـ َى مً ٢باثل  ُّ ا. م٘ ؤن ٢بُلخه ألانل ا هُجحًر
ا، بال بٗض الا  ت ألاولى ٖام يمً بالص هُجحًر ُّ  م.5252ه٩ٟا٥ هدُجت الخغب الٗاإلا

غّص ٖلُه مىا٢ًه ٢اثال:  ٍو

ب صاٍع  (1)٢ض ٢ُل َظا ** ٞللٛغباء ّٖؼ في ألامحري  ٍٚغ

ب ٦ما ٢ُل ـ   ـــؤي خ٣ّا بهه ٍٚغ
َ
ا ٢بُلت، بل ظاء مً ٦ ًّ  ــــ (Ketu) ىخُ ُْ لِـ هُجحرًّ الّٗؼ للٛغباء ؤمشاله، ألهه  ول٨

ا، بط ٢ض خىي ظّل مُالب الضهُا. ؼا في هُجحًر ومً َظا اإلاىُل٤، ٢ض ٌكم ال٣اعيء عاثدت  ٢ض ؤنبذ ٍٖؼ
ت ب٣ىله )م(: الخّٗهب،  ُّ ت ال٣بل ُّ ظا في َظٍ آلاوهت م٘ ؤن ؤلاؾالم ٢ض خاعب الٗهب لِـ مىا مً صٖا بلى ))َو

ت ُّ  (.5)((الٗهب

                                                           

ـْ"، ص: ۲۱۱۲عبد احلفيظ بن يونس بن مالك، نسخة القصيد موجودة ُب مكتبة الباحث )   ((ٔ  ۲ـ(، "حوار حوؿ قَػْنَضا

 ۲4 - 4ٛ  "ردكد األقالـ"، ص ىيئة التدريس مبركز السالـ أَْكَجوَْكْوَرْك، )غَت مؤرّخ(،   ((ٕ

 4۱ٚ - ۰۰  ،  ص" ـ(، " قذائف حامسة: ُب تفنيد "ردكد األقالـ"ٕٕٓٓق ػ ٖٕٗٔعبد الواحد مجعة أرييب،)    ((ٖ

 ۱ٗـ(، "القالئد"، ص ٕٓٓٓىػ ػػػػ ٕٔٗٔعبد الواحد مجعة  أرييب،)   ((ٗ
  4۲ق، ص  ىيئة التدريس مبركز السالـ أَْكَجوَْكْوَرْك،ادلرجع الساب   ((٘
 /www.traid.net/vb/ .traid1732624راجع     ((ٙ
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ت وبٌٛ ظماٖت في ٢لىب ظماٖت ؤزغي. وال ظض ۲   ٫ ؤّن ال٣غآن ٢ض ههی اـــ بجها ؤصاة مً ؤصواث ٚغؽ سسٍغ
  (5)ىم ٖسخی ؤْن ٩ًىهىا زحرا مجهم...﴾ًٖ طل٪ ب٣ىله حٗالى:﴿ًاؤحها الظًً آمىىا ال ٌسسغ ٢ىم مً ٢

ٞغ٢ت لٟغ٢ت ؤزغي، وختی ؤصخاب الى٣اثٌ ؤهٟؿهم، خُض ال ًل٣ي بًٗهم  حّٗضيـــ بجها وؾُلت مً وؾاثل  ۳
، وؤّصي بهم ألامغ بلى لًٗ بًٗهم بًٗا   .الؿالم بلى بٌٗ بطا الخ٣ىا في الكىإع

 الخاجمت:

م في صالئهابَ ُع ىْ ًَ  ؤصباء بالصبٌٗ  ؤصلى ٞحهاالتي  غبيالٗ ألاصبونل َظا البدض ؤن الى٣اثٌ مً ٞىىن  ، ا صلَى
ً اإلاُالصًحن، هدُجت اقدُا٢هم بلى اإلاىا٢ًحن  غة ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ً ٚو مىظ ؤوازغ ال٣غن الٗكٍغ

ىِجي"
ُ
حَن اإلادلُحن، زانت ؤصخاب مىؾ٣ُى"ٞ ٍّ ْىُعَباِو َُ و، (Fuji)الْ

ّ
م بٟدى٫ الى٣اثٌ الٗغب السل َغ

ّ
، زم بخإز

ت، ٧اإلاضح، والٟسغ، والهجاء،  غاى الكٍٗغ وبضؤث جخُىع بلى ما هي ٖلُه الُىم. و٢ض َغ٢ذ ه٣اثًهم َظٍ ألٚا
وقٗغ الضٖىة، والى٣ض الٗلمي وألاصبي. وعؤي البدض ؤجها ٢ض جىلضث مداؾً في البالص؛ خُض ٦ؿبذ للٛت 

الخغ٧اث الٗلمُت وألاصًت الٗغبُت زغوة ضسمت، وؤؾالُب ظضًضة، وزلٗذ ٖلحها ظماال وعوه٣ا، وؤْهغث 
ْىُعَباِوي الىُجحري  في مٗالجت ٢ًاًا الؿاٖت، والش٣اُٞت بحن اإلاضاعؽ، َُ التي لها ٖال٢ت مباقغة بمجخمٗهم الْ

اْم  ؤلاؾالمي ًَ ْى
َ
م  (Condom)مً ألامىع  الصخُت والاظخماُٖت، ٧التي هٓمذ في ظىاػ اؾخٗما٫ ٢ وجدٍغ

ء والى٣اص بضعاؾتها للمىاػهت واإلاٟايلت. ٦ما ؤّصي ٚغيها الهجاجي اؾخٗماله، زم ؾاٖضث ٖلى اَخمام الٗلما
ت في ٢لىب بٌٗ ؤبىاء اإلاجخم٘.  غؽ الٗضاوة والبًٛاء والسسٍغ بلى ُٖىب، مجها: بخُاء الٗهبُاث ال٣بلُت، ٚو

ذ ألاهٓاع بلحها بالخ٣ضًغ والخدبُظ. ّٟ َمُذ ٞحها الظو١ ألاصبي الؿلُم الظي ًل
ْ
ل ًُ  بُض ؤهه 

 إلاشاحؼ:اإلافادس وا

 ال٨خب:  -5

ت ،ؤخمض ؤلاؾ٨ىضعي وآزغون .5 ُّ ش ألاصب الٗغبي، مهغ، وػاعة اإلاٗاٝع الٗمىم  ٚحر ماعر.، اإلاٟهل في جاٍع

بي .2  م.2002 ، مُبٗت ٖبض الىاخض، "٢ظاث٠ خاؾمت في جٟىُض "عصوص ألا٢الم، ٖبض الىاخض ظمٗت ،ؤٍع

بي .5  م.2000ـــ ٌ ـ5225، ٦ت صاع الىىع قغ  م٩ان اليكغ ٚحر مظ٧ىع،ال٣الثض، ، ٖبض الىاخض ظمٗت ،ؤٍع

٣ُا الٛغبُت، بصَعـ،  .2 ا خؿحن، اإلاإصبت لُالب الٗغبُت في بٍٞغ ي،ػ٦ٍغ ْوحصخِ
َ
 م.2000، صاع الىىع  ؤ

 .م5280، مُبٗت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت، ، ؤُٚػي2،ٍ)٢ؿم الكٗغ(،  لباب ألاصبؤلالىعي، آصم ٖبض هللا،  .1

تمهباح الضعاؾاث ألاصبؤلالىعي، آصم ٖبض هللا،  .5  م.5252، مغ٦ؼ الخٗلُم  ،ؤُٚػي ،ُت في الضًاع الىُجحًر

ىص )الض٦خىع( وآزغون .2 سه، وػاعة اإلاٗاٝع الؿٗىصًت، ـدؿً قاطلي َٞغ  م.5282 ، ألاصب ههىنه وجاٍع

لى٫ ، الؿىىسخی .8 اع الغبا في ؤزباع بالص ًىعبا، الىاقغ، م(5282ٌ ـ 5202) ،مهُٟى ٚػ  .ًٍٚحر مظ٧ىع  ؤَػ

ا، ،قُسى ؤخمض ؾُٗض ،ٚالصهثی .2  .م2008 –ٌ 5228، ال٣اَغة،الجهاع خغ٦ت اللٛت الٗغبُت وآصابها في هُجحًر

 وسسخا ال٣هُضة:  -2

امْ  .5 ًَ ْى
َ
 .م۲۰۰۲ ، بىصن هاقغ،ٖبض الخُٟٔ بً ًىوـ بً مال٪، خىاع خى٫ ٢

ش.CONDOM ،مٗغوٝ مهُٟى ؤخمض .2  ، بضون هاقغ وال جاٍع

 

                                                           

 ٔٔ :احلجرات، اآلية     ((ٔ
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ا   :مً كماًا الؽػش الػشبي اإلاػاـش في هيجيًر

 دساظت جدليليت يت في كفيذة غبذ الػضيض الياكىحي ؤلالىسي:ؤلاوعاه

 

 حامؼ ظػذ هللا غبذ الىشيم

ا  ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت بلىعن، هُجحًر

 :اإلالذمت

بن إلاهُلر "ؤلاوؿاهُت" ْاَغة الخىؾ٘ الضاللي بط لِـ مدهىع ال٨ٟغة بل ًض٫ خُىا ٖلى الؿمى بالخُاة  
ت م٘ اظخُاع ؤي هٕى مً ال٣ٗباث ال ٣ها مً قٗبُت ؤو ٖهبُت ؤو صًيُت. وفي خحن البكٍغ تي ٢ض ج٠٣ في ٍَغ

ت الخهٝى خُض ًدلم الهىفي بغبه مخمىُا ؤن ٌِٗل في الٗالم الظي ال ًم٨ً ؤن  آزغ ٢ض ٌٗجي اإلاهُلر هٖؼ
ت ألاولى في مٗجی اإلاشالُت والسل٣ُت  ًغاٍ بال مً ججغص مً ٖالم آلالت والكغ ألوـ الغبىبُت وؤظغ آلازغة. والجٖز

ي اإلا٣هىص في َظٍ الىع٢ت في ٢هُضة الكاٖغ الخاثُت التي ؤؾماَا )ؤًام ؤلاظاػاث(، مٗالجا ٞحها ٢ًاًا ه
م مً جىؾمت جل٪ ألاًام بإًام ؤلاظاػاث، م٘  الايُغاب وال٣هىع التي ٌٗاوي مجها الكٗب الىُجحري ٖلى الٚغ

حن ظىضَم وؾ اؾتهم. ولم ال ٌؿخُُ٘ الكاٖغ؟ ؤن ؤَلحها ال ٌؿاوون ظىاح بٗىيت مً ٢بل الؿاصة الىُجحًر
ش وما ٧ان ٌٗاٌكه مىظ  حر، مما زلض في بُىن الخاٍع ىُت ٢ؿُه الٞى طل٪ و٢ض ها٫ مً الش٣اٞت الٗلمُت والَى
ا الكاٖغ ؤلاوؿاوي، م٘  َٟىلخه ختی و٢ذ قبابه. وؾ٣ُىم الباخض بخدلُل جل٪ اإلاىا٠٢ ٦ما جًٟل بظ٦َغ

ا لل٣ُام بمهال اث ؤلاوؿاهُت التي هي اإلاؿخىي ألاؾغي الخىنُت ال٣ىام لكٗب هُجحًر ر ؤلاوؿاهُت في اإلاؿخٍى
جي والضولي، عاظُا ؤن ًهِب بهظا الخدلُل ما ٢هضٍ مً حُٛحر اإلاى٨غ.  والَى

 ؤلاوعاهيت في الؽػش الػشبي: -ؤ

حٗخبر ٧لمت "ؤلاوؿاهُت" صاللت وا٢ُٗت مُل٣ت خُض ًهىع ٞحها ناخبها ؤلاوؿاَن ب٩ل ما ُٞه مً ه٣اثو 
ب٣هض الىهي ًٖ اإلاى٨غ، بط ٧ل ٞغص ٌٗٝغ اإلاٗغوٝ الظي ًُمئّن بلُه ٢لبه، ول٨ىه  ٢ض ًخجاَل  ومٗاًب،

. ولهظا ال بض مً الخىظُه بلى  اإلاى٨غ إلاا ًغي ُٞه خُىا مً اإلاخٗت الىٟؿُت الضهِئت، ألهه ٢ض ٌؿخلظ ما ًًٍغ
غ الجاَلي ًُالب الٗغب ولم ًؼ٫ الكٗغ الٗغبي مىظ الٗه وظىٍ السحر مً ؤزغ الخدظًغ مً وظٍى الكغ.

م مً ب٣اء ب٣ُت مً الجاَلُت ٖىضَم ٖهضثظ، بط ؾمٗىا ؤزباع بباء الىٟـ للكىٟغي  باإلوؿاهُت، ٖلى الٚغ
 ل٨ُال ًهبذ مدؿىال مً ؤظل ال٣ٟغ ختی ؾمٗىاٍ ٣ًى٫:

 ؤصًم مُا٫ الجٕى ختی ؤمُخه ** وؤيغب ٖىه الظ٦غ نٟدا ٞإطَل

 جغب ألاعى ٦ُال ًغي له ** ٖليّ 
ُّ

 (5مً الُى٫ امغئ مخُى٫) وؤؾخ٠

وؤنبدذ ؤلاوؿاهُت محزة ًخه٠ بها ٧ل مً ٢هغ هٟؿه ٖلى  الاهدغاٝ السل٣ي الضويء الظي ال ًغيُه ؤن 
خمخ٘ بخل٪ الخ٣ى١ ٧ل  ٩ًاًله به ٚحُرٍ في اإلاجخم٘ بال وحهُب بد٣ى٢ه ألاؾاؾُت في الِٗل وألامً والؿالمت. ٍو

اإلاغضخی في اإلاؿدكٟى، وال٣اضخي واإلاخدا٦محن بلُه في اإلاد٨مت، مً اإلاضعؽ والُالب في اإلاضعؾت، والُبِب و 

                                                           

 .ٕٕٚـ، دار القطب اللبنانية، بَتكت، ص ٜ٘ٛٔ، ط غَت مذكورة، عاـ النوادرأبو علي القايل:  - ٔ
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والخاظغ والباجٗحن في الخاهىث، والٟالح في اإلاؼعٖت، واإلاؿاٞغ في الغخلت، والٗابض في ال٨ىِؿت، واإلاهلي في 
 وللخٟاّ ٖلى ٢غاع ؤلاوؿاهُت، ٞةهه ال بض ل٩ل مجخم٘ مً اٖخ٣اص ؤمىع ؤؾاؾُت مجها: . (5اإلاسجض)

 لحهم اإلاٗاملت بغوح ؤلازاء.ؤلاًمان ب ً في ال٨غامت والخ٣ى١، ٖو  ىالصة ظمُ٘ الىاؽ ؤخغاعا مدؿاٍو

  اث صون ؤي جمُحز بؿبب الٗىهغ واللىن بًخاء ٧ل بوؿان خ٣ه في الخمخ٘ ب٩اٞت الخ٣ى١ والخٍغ
 والجيـ واللٛت، ؤو الضًً والغؤي الؿُاسخي، ؤو الثروة واإلاُالص.

ش ألاصبي ؤًام الٗغب التي ٚؼوا ٞحها ؤهٟؿهم َلبا وبلى ظاهب الضٞإ ًٖ الخغمت ؤلاوؿ اهُت، ط٦غ لىا الخاٍع
إلا٩اعم ٢باثلهم، وامخض َظا الضٞإ بلى الكٗغ الؿُاسخي في ٖهغ نضع ؤلاؾالم والٗهض ألامىي والٗباسخي إلب٣اء 

٣ضع وال ًؼعي ب .(2نالح ال٣ُٗضة ؤو الىعازت الضولُت، ولظل٪ وكإث ؤٚغاى الهجاء والى٣اثٌ والخماؾت)
ت ؤَلحهم، وط٦غ ٞلؿٟت اإلاىث، اؾخٗضاصا هٟؿُا  ت في ط٦غ مىا٢ب اإلاىحى والخٟج٘ ل٣ٟضَم، وحٍٗؼ اإلاغاسي الكٍٗغ
الم الظًً ًجُضون الغزاء للٗلم بىظىب صزى٫ باب اإلاىث مهما  لضاع آلازغة. وما مً ٖهغ بال وله قٗغاٍئ ألٖا

اَغة اإلاغاسي ٖاَٟت اإلاإؾاة واإلاصجاة  غ ؤلاوؿان. ْو ال٣لبُت اإلاىخُت باإلوؿاهُت، إلاا جدمل في َُاتها مً ّٖمِ
لى  الخٟاٖل م٘ ال٩ىاعر واإلاهاثب. ومً ؤٖالمها السيؿاء وابً عواخت وابً الغومي وؤبى جمام والبدتري. ٖو
ا، ُٞاصًه طل٪ الخ٨ٟغ بلى  غوَع ض ؤلاوؿاَن لُخ٨ٟغ في اه٣ًاء مخإ الضهُا ولظتها ٚو ٚغاع اإلاغاسي، ؤعي٘ الَؼ

٤ ٦شحر مً الكٗغاء ؤمشا٫ِ الخاعر بً مغاٖاة ا ض ٍَغ لٗضالت ومجاهبت الٓلم بطا ٧ان ًغظى ل٣اء عبه. و٧ان الَؼ
غ وؤبي الٗخاَُت) حر، وظٍغ  .(5خلؼة، و٦ٗب بً َػ

٤ بإن ؤلاوؿاهُت جض٫ صاللت وا٢ُٗت مُل٣ت ٖلى ٧ل ما باإلوؿان مً مؿاوت ومداؾً، والتي ال  وؤما بًمان ٍٞغ
ا ألجها مً َبُٗخه, ٞهظا ألامغ َى الظي نض١ ٖلى بٌٗ ألاٞغاص ختی هغاَم باإلاجىن والؼهض٢ت  ًم٨ً بزٟاَئ

ت  ً، ٞٓلمىا الخ٣ى١ والخٍغ لم اإلاىاَىحن، وحٛلُب ٖىاَٟهم الظاجُت ٖلى ٖىا٠َ آلازٍغ والهُض والُغص، ْو
لؿىؤي ٞهم عظا٫ اإلامال٪ وال٣ُاصة وألامغ، ًٟٗلىن ٦ما ٌكائون. ٨ٞم  نىعَم الكٗغاء وما ٖملىا مً ا

 .(2ألقُاٖهم اإلاى٩ىبحن اإلاى٩ىصًً. ومً قٗغاء ق٩ىي ْلمهم: الُٛغاجي وؤبى الب٣اء الغهضي وخاٞٔ ببغاَُم)
غ؛ مجهم هٟؿه ولبٌِب َل٤ ػوظه  و٦م ٖضص ٦شحر مً اإلاى٩ىبحن مً ٢َِبل الؿاصة، نىعَم الغنافي ؤبك٘ جهٍى

ؾُما الكجى وألاسخی إلاا ًىاظهها مً آلاالم  مً ؤظل ال٣ٟغ اإلاض٢٘، وامغؤة جدمل بىتها وهي ؤعملت في وظهها
 وألاخؼان ًىم الُٗض، وهي التي ٣ًى٫ ٞحها الكاٖغ الغنافي الٗغاقي: 

 ل٣ُتها لُخجي ما ٦ىذ ؤل٣اَا ** جمصخي و٢ض ؤز٣ل ؤلامال١ مكاَا

ه في السض ُٖىاَا  ؤزىابها عزت والّغِظل خاُٞت ** والضم٘ جظٞع

 غ ٧الىعص مً ظٕى مدُاَاب٨ذ مً ال٣ٟغ ٞاخمغث مضامٗها ** وانٟ

 ج٣ى٫: ًا عب ال جتر٥ بال لبن ** َظي الغيُٗت واعخمجي وبًاَا

 (٧1اهذ مهِبتها بال٣ٟغ واخضة ** ومىث والضَا بالُخم زىاَا)

وا بصسهُتهم لُضاٞٗىا ًٖ خغماتهم ؤلاوؿاهُت بٗض ما ٖاهىا ْلم ؾاصاتهم، هضع٥ طل٪ في  ول٨م وٗض ممً ٞغُّ
ر اإلاخٛغبحن لالػصًاص مً الش٣اٞت الٗلمُت، ول٨ً بؿبب ٢هغ عخبتهم للِٗل الُغوب في جغاظم خُاة ألاصباء ٚح

غى واإلاا٫  ِٗ اث السمـ التي هي الىٟـ وال ت ؤمغ الخٟٔ للًغوٍع مىالضَم ومىاقئهم. وفي الؿىت الىبٍى
                                                           

 .ٚٙ-ٚٗمكتبة كىبة، القاىرة، ص  ـ،ٕٕٔٓ، عاـ ٕ، طحقوؽ اإلنساف بُت أدياف السماء كقوانُت الزمافآدـ عبداهلل اإللورم:  - ٔ

 .٘ٛ-٘ٚلبناف، ص –ـ، طبعة دار الكتب العلمية، بَتكت ٜٜٚٔ، عاـ ٘، ج األغاينأبو فرج األصفهاين:  - ٕ

 .ٗٔـ، دار الفكر للجميع، بَتكت، ص ٜٛٙٔ)شرح طلبة من األدباء(، عاـ  ديواف كعب بن زىَتأبو سعيد السكرم:  - ٖ

 .ٓٙك ٕ٘ك ٓٔـ، طبعة كزارة ادلعارؼ، ادلملكة العربية السعودية، ص ٕٜٜٔ، عاـ ٜ، طاألدب نصوصو كزتارؼلو: حسن شاذيل فرىود كآخركف - ٗ

 .٘ٙ-ٗٙـ، دار ادلعارؼ مبصر، ص ٜٜ٘ٔ، عاـ ٕ، طدراسات ُب الشعر العريب ادلعاصردكتور شوقي ضيف:  - ٘
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٩ا الكمالُت والجىىبُت، مد اٞٓحن ٖلى والضًً واليؿل. ولٗل طل٪ ما صٞ٘ ؤصباء اإلاهجغ بلى ؤلا٢امت بإمحًر
م لًُٗ ؤٖغايهم، بط َم طوو ؤلاوؿاهُت الضهِئت ٖىضَم.  بوؿاهُتهم الىبُلت في خحن ًخٗغى ؤولُاء ؤمَغ
، ووؿِب ٍٖغًت، ومُساثُل  ىػي اإلاٗلٝى وهدً ٖلى ٖلم ب٣هاثض ظبران زلُل ظبران، وبًلُا ؤبي ماضخي، ٞو

 .(5هسُمت)

  :جشحمت خياة الؽاغش وؼاغشيخه 

ؼ بً مدمض  ً بلىعهُحن. َى ٖبض الٍٗؼ بً ؾلمان الُا٢ىحي، اإلاىلىص بمضًىت بلىعن في ؤواؾِ الؿبُٗيُاث ألبٍى
م ٖىض الكُش مدمض الشاوي ؤ٦ىبي ؤصهبا، وبٗض الضعاؾت الابخضاثُت في الؿٗاصة للخٗلُم  ؤزظ ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ

ألاثمت بةلىعن، وخهل ٞحها بلىعن، اهخ٣ل بلى مضعؾت صاع الٗلىم لجبهت الٗلماء و -الٗغبُت ؤلاؾالمي بإوه٨ُجبا
ت ما بحن  ضاصًت والشاهٍى م، و٧ان مً يمً الٟىط ألاو٫ ب٩لُت التربُت 2000-5225ٖلى قهاصحي اإلاغخلخحن ؤلٖا

م، زم صعؽ بمٗهض 2005والٗلىم ؤلاوؿاهُت )ظامٗت الخ٨مت خالُا( بةلىعن خُض ها٫ قهاة الضبلىم ٖام 
م، وخهل ٞحها ٖلى اللِؿاوـ في اللٛت 2001-2005ن بحن اللٛت الٗغبُت والش٣اٞت ؤلاؾالمُت بضولى بىح

ؼ خالُا 2052الٗغبُت، ٦ما خهل ٖلى اإلااظؿخحر في الٗغبُت بجامٗت والًت ههغاوا ٖام  م، ٌٗمل ٖبض الٍٗؼ
ههغاوا, ومغاؾال ٚحر مىخٓم لل٣ؿم الٗغبي بهىث  -مضعؾا وميؿ٣ا لكاون الضبلىم ب٩لُت ؤلاًمان بالُٞا

ا بىالًت ههغ  اوا, ومغقضا ٖاما ألبىاء بماعة بلىعن بالىالًت. له م٣االث ميكىعة في اإلاجالث اإلاد٨مت، هُجحًر
، وعواًت "ٖبراث ألامل")  .(2وصًىان قٗغ مسٍُى

ىه  ت الُٟايت خُض ًىٟٗل الكاٖغ لخىاصر َو ىاَٟه ال٣ٍى ٠ ٖو خه ٞةجها جيب٘ ًٖ بخؿاؾه اإلاَغ وؤما قاٍٖغ
ت ٖهاعجه مىظ ؤًام َلبه باإلاغخلت وبماعة بلىعن و٢ًاًا ز٣اٞخه الٗغبُت ؤلا  ؾالمُت. و٧اهذ جل٪ الكاٍٖغ

ت, بلى ظاهب الغثاؾت  جي الشاهٍى ت في مضعؾت صاع الٗلىم خُض ٞاػ بل٣ب قاٖغ الٟىط الٗاقغ مً زٍغ الشاهٍى
ت لخإل٠ُ الٟىط اإلاىؾىم بـ "ـٗمضاء صاع الٗلىم") ٍغ ت بل حٗٝغ ٖلحها ػمالٍئ  ،(5الخدٍغ ولم ج٠٣ جل٪ الكاٍٖغ

ت "البىِىُاث") في  .(2مٗهضٍ الجامعي في صولت بىحن، و٧ان مً يمً ؤصخاب ال٣هاثض ألاب٩اع في مجمٖى
ت. وزحر قاَض ٖلى َظا  ٍغ ىُت واإلاىاص الخهٍى وجسخل٠ اججاَاجه في ٢هاثضٍ مً الضًً والسل٤ والش٣اٞت والَى

ى جاثُت ؤؾماَا "ؤًام ؤلا  ظاػاث"، باإلياٞت بلى ال٣ى٫ َى الىمىطط الكٗغي الظي هدً بهضص صعاؾخه، َو
ا، والظي ًداو٫ َبٗه ووكٍغ ل٣غاء الكٗغ الٗغبي وصاعؾُه.  صًىاهه اإلاسٍُى الؿال٠ ط٦َغ

 غشك اللفيذة "ؤًام ؤلاحاصاث":  -ج

ـــغ  اٖخباعاث  َل  باع٥  هللا  ؤًام  ؤلاظــــــــاػاث ** عمـــــؼ  ألاؾامي  وجىٍى

 ـــت ** ط٦غي، ُٞا  بئـ ط٦غي  واإلاًغاثؤًـــــــــامىا  جل٪  ه٣ًحها  مُٗلـــــ

 الخبظا  جل٨ــــــــم  ألاًــــــام  ه٣ُٗها ** بمىخهی الجىع  في  مٗجی  ؤلاظاػاث

ها ** وطي الخ٩ىمت لم حٗو الًالالث  ال  ًـــــــغخم  هللا  باآلزــــــــــام  ه٣ٞغ

لُـــــــــــىم  للٗمــــــــا٫  واؤؾٟا ** و٢ض  ؤنا
َ
 بــــــــــــــــــهُم  ؾهم  البلُاثج٣ى٫: ا

 ٧اهىا  ؤوامل  صوما  ؤن ٩ًىن  لهم ** ؤنٟى الخُاة  ول٨ً في ال٨ضوعاث

                                                           

 .ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔكزارة ادلعارؼ، ادلملكة العربية السعودية، ص ـ، ٜٔٛٔ، عاـ ٙ، ط قصة األدب العريبعبدالرمحن اخلياؿ كآخركف:  - ٔ

 .ٚنيجَتيا، ص -ـ، مطبعة اجلامعة، ملييتٕٗٔٓ، عاـ ٔ، اإلصدار األكؿ، طحصاد ادلأدبةملييت: "ترمجة الشاعر" ُب رلموعة  -جامعة كالية كوارا - ٕ

 إلورف. -ـ، مطبعة كيوداميلوال، أيدفٕ٘ٔٓ، عاـ ٔسلماف الياقوٌب، طلعبد العزيز  عربات األملعمر زلمد األكؿ: "الكاتب ُب سطور" ُب ركاية  - ٖ

أبومي كاالُب، مجهورية بنُت، عاـ  -، معهد اللغة العربية كالثقافة اإلسالميةالبنينياتمجعية الطالب النيجَتيُت: "الشاعر عبد العزيز زلمد سلماف"  - ٗ
 ـ، زلتويات الًتمجة.ٕ٘ٓٓ
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ُم  في  ٞش  خُاث  ــــــدملىن  بٟغصوؽ  وعويخـــــــــــــه ** صون  الغيا  َو  ٍو

 ث٦م  ٖللـــــىا  ِٖكت  جغدى  ؤػمتها ** ُٞسلٗىن  بـــــــــــها  زىب  الضهاءا

ٌ  السمىالث ابا  و٢ض  ٖملـــىا ** بهٝغ  ظضَُم  ٞع  ٖاهىا  ٖظابا  وبَع

ـي  بداظاث  َم  في  الخ٣ُ٣ت  ٖما٫ وؤظغتهم ** مٗلىمت  وهي  ال  جٞى

 جل٪  الخىاثج  ما  ًى٣ٌ  خاملها ** ْهغا  ٞجــــــاهبها  بٌٗ  الغظاالث 

٣بی  ال  سحر  بالظاثًا عب ؤهؼ٫ ٖلى الٗما٫ لُٟ٪ مً ** ؤمً  وعػ١  ٖو

ظا  زُـغ  ٖاصاث  صٕ ٖى٪ طل٪ ٦م ؤزبرث ؤن ٚظا ** لــــــــــــؤلمهاث  َو

 بــــــهً  ظىاجىـــــــــا  لُٟا  ومغخمــــــــــت ** زظ  هو  طل٪  في متن  الغواًاث

 ل٨ىىــــــــــي  ؤؾ٠  مً  ؤن  ؤ٦شــغها ** ٣ٖىا  ألامىمت  في  بعياء ػوظاث

 خاع  ٣ًُٗهــــــــــــــا ** وما  لؼوظ٪  ٢ـــــض  جبلى  بؿاٖاثٖال٢ت  ألام  ال  ب

 ال  ٌؿٗضن  امغئ  لم ًى٫  مغيٗه ** ؤؾمی  ٖىاًخه  في  ٦ــــــــــل  خاالث

مـــــــــا ** واظٗلهما  صاثما  مإوي الؿ٨ُىاث  ٞىالضيَّ  بلـــــــــــــــهي  مضَّ  ٖمَغ

م  مهبـــــــــــاح  ٢اٖاثمً  ٢بل  َظا ؾمٗىا ؤن ًىم٪ لل ** م  ٗلمحن  َو

ـــــاث  َم  ؾاللم   لؤلمــــــجاص   ؾٗحهم ** ؤؽ  لـــــــما  هالهم  ؤًضي  البًر

م عوى  الهضاًاث  َم الــــمُاة  َم  بضع الضًاجي بطا ** خاع  الؿغاة  َو

ـــــــــــ٤ ؼ بما ** ؤمالٍ  َالبــــــــه  ٞو  ؤلاعاصاث  ًا لُذ قٗغَي  َل َان  الٍٗؼ

ى  ال٣ٗى٫ ولم ** ًظهب  ؾىي  ؤهه  عوح  البُاهــــاث  ط٫  اإلاضعؽ  مً  عبَّ

 ؤيخى  اإلاٗلم  بحن  الىاؽ مدخ٣ـــغا ** ًـــــــــغسى  ولــــم  ًإِجِه  َضام  لــــظاث

 ٞالــــــــــدا٫  ؤؾىؤ  ختی  ؤن  مهىخه ** ٖلى  ؾىاٍ  خغام  مً  مٗاهــــــــــــاة

 ا  قئذ  َالبا وؤوؾُهم ** بطا  حٗلم  بزىاهـــــــــــــــــــــــــــا  وؤزىاثٞؿل  بط

الث ـ، وا ؤؾٟي  في ٢ٗغ ٍو لخا بن ٧ان خَٓي في ا٫ ** ـخضَع  ٣ًى٫ ًا ٍو

 ٞاؾ٨ذ ؾ٩ىث الظي في ال٣بر مٗخبرا ** خ٤  الـمٗلم  م٣ُاث  الًُٟالث

م  ؤعباب هحراث شسهُت  جل٪  ٢ض  ًـــغقى  بٗاج٣ت ** آالٝ  شسو  َو

 شسهُت  في  ؾبُل  الٗلم  مبخٗض ** ًٖ ٖالم  الىاؽ  ج٨ٟحرا  بكاقاث

 بن  هام  مً  صوهه  لُال، بـــــــإعظله ** ًٓــــــــل  ًبدض  َىاٝ  ال٨خاباث

 ٦م  ٖاص ؤقِب مؼ٧ىما وطل٪ مً ** هٟ٘  الُباقحر  في  قغح  اإلاخىهاث

ٗا  مً ٢ظي م٣ل ** ؤٍو  ل  ه  ٖىض  جصخُذ  ؤلاظابـــاثؤمسخي يغاعا  نَغ

 ؤمشله  ًـــــــا  ٖباص  هللا  ًـــــمىج  بالـ ** ـإحٗاب  يى٩ا  وبَٗام  الؿمىماث

 َظا  ظؼاء  ؾىماع  ُٞا  عب  زظ ** يىا٦ت  الِٗل  ٖىه  والـــــمك٣اث

 واظٗله  عبي  مدل  الًٟل  ٌٛبُه ** مؿتهـــــــــــــؼئٍو  وظىبــــــــه  مهِبــــاث

 ؤي٠  بلى  ٧ل َظا ُٖلت هي للـ ** ـإَٟا٫  في  ٧ل  ٖــام  واإلاأؾاث

 (5).....ؤوى  ٩ًىن  لـــــــــهم  ط٦غي  وؤمهم ** جــــــمخٗذ  بالبالًا  والــــــــــــــــمٗاصاث

                                                           

 .ٓٔ-ٚ، ص ادلرجع السابق: ملييت -جامعة كالية كوارا - ٔ
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 كماًا ؤلاوعاهيت في اللفيذة: -د

ٚاًاث ألامىع ٞاؾتهل ال٣هُضة  ل٣ض يم الكاٖغ الُا٢ىحي نىجه بلى ؤنىاث ؤصخاب الاوؿُا١ للخٍٗغ٠ ٖلى
٨ثر  ًُ ا اإلادِؼهت، و٦إهه  ىاََغ غي ؤن لم ٨ًً ٌٗاٌل ؤًاَم ؤلاظاػاث مً بغ٧اث هللا إلا٣انضَا ْو باؾخٟهامه الخ٣ٍغ
اث ألاهاهُت التي حٛغحهم ؤن ج٩ىن  ٣ها إلاا في هٟىؾهم مً اإلاُام٘ وهٖؼ مً ب٩اء ؤلاوؿاهُت ألن ٢ىاٞلها يلذ ٍَغ

ً صون بزىاجهم اإلاىاَىحن، بل ؤؾائا في سجً قٗبهم ٧الُحر في ٢ٟو مً ال٣ٟغ لهم ب٣إ ألاعى ٧لها م
م في ؤٚال٫ الظ٫ والهىان. وفي مُاع ألابُاث ألاعبٗت ألاولى هضع٥ ؤن  والخغمان، بط جغاَم ٢ض قضوا بإؾَغ

، والظي الكاٖغ ممً ججغصوا مً ال٣ُىص الظاجُت، ٞإزظ ٌؿبذ في ؤظىاء الؿُاؾت والاظخماُٖت ممً ؤزغ مؼاظه
ى ًغي ؤن الخُاة لِؿذ قِئا بال خُاػة الخ٣ى١  ُت, َو لب خ٣ى١ الٖغ ت وال٨غامت َو صٞٗه بلى بوكاص الخٍغ
ت، م٣لضا في َظا الاججاٍ عؤَي قٗغاثىا اإلادضزحن إلاا وظضوا مً الخ٤ ؤلاوؿاوي ألاو٫، بل خ٤ الجماٖت  والخٍغ

 ٠ الكاٖغ في جل٪ ألابُاث باأل٩ٞاع الًٛىب الخالُت:التي ٖاقىا مٗها، وؤزلهىا لها وحٛىىا بأالمها. ولهظا ٖىّ 

ـــغ  اٖخباعاث  َل  باع٥  هللا  ؤًام  ؤلاظــــــــاػاث ** عمـــــؼ  ألاؾامي  وجىٍى

 ؤًـــــــــامىا  جل٪  ه٣ًحها  مُٗلــــــــت ** ط٦غي، ُٞا  بئـ ط٦غي  واإلاًغاث

 خهی الجىع  في  مٗجی  ؤلاظاػاثالخبظا  جل٨ــــــــم  ألاًــــــام  ه٣ُٗها ** بمى

ها ** وطي الخ٩ىمت لم حٗو الًالالث)  (5ال  ًـــــــغخم  هللا  باآلزــــــــــام  ه٣ٞغ

وهٓغ الكاٖغ ٞغؤي في الؿاصة يغبا مً الٓلم الىبُل اإلالم للٗما٫، ٞإلخىا ٖلى َضم خ٣ى٢هم بالخ٣ُ٣ت، 
ٗلىىهه مً حكٍغ٠ ً  زالٝ ما ٧اهىا وال ًؼالىن ٌك٩ىهه َو الٗما٫ ألَمُت الٗمل ومدى البُالت في الَى

الن ٢ِ في الٗما٫، ألجهم ٢ض ناعوا لُل جهاع ٌٗاٌكىن ال٨ضوعاث زالٝ  الىُجحري، ل٨ً لم ًٓهغ ؤزغ طل٪ ؤلٖا
اب  ٗلمىن به مً الٟغصوؽ وعويتها الخُاجُت، و٦م ٖاهىا ؤهىاٖا ٖضًضة مً الٗظاب وؤلاَع ما ٧اهىا ًإملىن َو

بطا ؤيغبىا ًٖ ؤٖمالهم، وؤنبدذ اإلاٗاهاة في نىعِة خُت َم في ٞسها، جلؿٗهم ب٩ل  والتهضًض باإل٢ٗاص
ىٓغون بلحهم بإؾىب صهاءة ل٣هىع  ما٫ الخ٩ىمُت، ٍو م اإلاؿخ٣لىن ًٖ ألٖا ؾمىمها، و٦م ٌؿتهحن بهم ػمالَئ

لهم مً ٢ًائها،  البإ في ٢ًاء الخىاثج، بط لم ج٨ً عواجبهم بال صعاَم مٗضوصة ال جىفي بالىاظباث التي ال بض
م ومىاؾاتهم ولى بالضٖاء لُىجىا مً َظٍ الىزُمت؛  خىىء بالٗهبت ؤولي ال٣ىة، وال بض مً ههَغ

َ
وعبما هي ل

 ٧ل طل٪ مما ؤزبخه الكاٖغ في ألابُاث الخالُت:

لُـــــــــــىم  للٗمــــــــا٫  واؤؾٟا ** و٢ض  ؤنابــــــــــــــــــهم  ؾهم  البلُاث
َ
 ج٣ى٫: ا

 ا  ؤوامل  صوما  ؤن ٩ًىن  لهم ** ؤنٟى الخُاة  ول٨ً في ال٨ضوعاث٧اهى 

م  في  ٞش  خُاث  ــــــدملىن  بٟغصوؽ  وعويخـــــــــــــه ** صون  الغيا  َو  ٍو

 ٦م  ٖللـــــىا  ِٖكت  جغدى  ؤػمتها ** ُٞسلٗىن  بـــــــــــها  زىب  الضهاءاث

ابا  و٢ض  ٖملـــىا **  ٌ  السمىالثٖاهىا  ٖظابا  وبَع  بهٝغ  ظضَم  ٞع

ـي  بداظاث  َم  في  الخ٣٣ُ٣ت  ٖما٫ وؤظغتهم ** مٗلىمت  وهي  ال  جٞى

 جل٪  الخىاثج  ما  ًى٣ٌ  خاملها ** ْهغا  ٞجــــــاهبها  بٌٗ  الغظاالث 

٣بی  السحر  بالظاث)  (2ًا عب ؤهؼ٫ ٖلى الٗما٫ لُٟ٪ مً ** ؤمً  وعػ١  ٖو

ٓهغ ؤن الكاٖغ الُا٢ىحي خؿ اؽ قضًض الخؿاؾُت ع٤ُ٢ الكٗىع، ٩ٞاص ال ًتر٥ مىٓغا مىزغا إلاى٩ىص ؤو ٍو
ىا ًبٗض الكجي وألاسخی في الىٟـ، وال ؾُما في ؤؾىب الخىاصر الظي لم  كخه عؾما خٍؼ مى٩ىب بال عؾمه بَغ

                                                           

 . ٚ، صادلرجع نفسو - ٔ

 .ٛ، ص ادلرجع نفسو - ٕ
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ًبا٫ ُٞه الؿاصة بد٣ى١ ؤَلُه، ٦ظواث ألامىمت التي ال ؤنل ٞى١ ؤنلُتها، ؤي٠ بلى طل٪ عؤٞتهً وعخمتهً 
َٗىىا بمهالخهً, مخىاؾحن لؤل  ٌُ والص والبىاث، ول٨جهم ؤزحرا ًجاػوجهً ظؼاء ؾىماع، بل لحريىا وػظاتهم ٞلم 

ٕغ والهبا إلاىلىصحهً، ٚحر ما هغاًَ ُٞه مً ال٣ٟغ اإلاض٢٘، والظي ؤزُغٍ جمؼ١ُ  ؤًام الُٟىلت واليكإة والتٖر
هً، والتي جخ٣ض زُابهً ٖلحهً، ولم ٌٗض لهً ما ًدمحهً مً البرص ؤو الٗغي، ؤو ل ٓاَغة ألاخؼان اإلالُمت في وظَى

ؿدؿلمً ل٣ضع هللا؛ ٖلى  ت، ل٨جهً ًسٟحن ألاهحن وال ًجكهً، بل ًٓهغن الخىحن َو لها ال٣لىب وجدـ ؤإلاا ولٖى
, آالم مصجُت وؤوظإ مًيُت, ولٗله ًىاصي بإن وُٛثهً وهسغظهً مً اإلاهِبت الجلى ما اؾخُٗىا، م٣غا ٧ل 

 طل٪ ب٣ىله:

ظا  زُـغ  ٖاصاثصٕ ٖى٪ ط  ل٪ ٦م ؤزبرث ؤن ٚظا ** لــــــــــــؤلمهاث  َو

 بــــــهً  ظىاجىـــــــــا  لُٟا  ومغخمــــــــــت ** زظ  هو  طل٪  في متن  الغواًاث

 ل٨ىىــــــــــي  ؤؾ٠  مً  ؤن  ؤ٦شــغها ** ٣ٖىا  ألامىمت  في  بعياء ػوظاث

 ــــا ** وما  لؼوظ٪  ٢ـــــض  جبلى  بؿاٖاثٖال٢ت  ألام  ال  بخاع  ٣ًُٗهــــــــــ

 ال  ٌؿٗضن  امغئ  لم ًى٫  مغيٗه ** ؤؾمی  ٖىاًخه  في  ٦ــــــــــل  زاالث

مـــــــــا ** واظٗلهما  صاثما  مإوي الؿ٨ُىاث)  (5ٞىالضي  بلـــــــــــــــهي  مض  ٖمَغ

الخىان والك٣ٟت، ٩ٞان صاثم الخ٨ٟحر في َب٣ت وجماصي الكاٖغ الُا٢ىحي جىُىي هٟؿه ٖلى ٦شحر مً اإلاغوءة و 
ا  ُت خ٣ها وعاء الٓهىع، ٞلم ٌٗحروَا ٖىاًتهم، ولم ًىلَى ً الك٣ُت اإلادغومت التي هبظ الؿاصة والٖغ الَى
ا الى٣ىص ال٣لُلت التي يىىا بها ٖلحها، و٦م ؤٖىلذ في جل٪ الُب٣ت ؤهىإ قتی مً  اَخمامهم، بل ؤَُٖى

، باإلياٞت بلى ؤظؿامها الًُٟٗت الىدىؽ، وؤل٣ذ بها ألاًام  ا مً ؤلم الجٕى ؤز٣ا٫ باؾها، و٦م ٌك٩ى ؤبىاَئ
التي جه٨تها َمىمها، وهي ال ججىصَا بال بالضمٕى ٧لما هٓغث بلى زُابها البالُت وبُىتها الضاعؾت. وَمً ؤصعا٥ َمً 

م الظًً ٢الىا ؤولئ٪ الىاؽ في جل٪ الُب٣ت؟ ٞهم اإلاٗلمىن الظي ٢ض عزىا ؤهٟؿهم ٢بل ؤن ًغزحهم ٚح م، َو َر
 ٖلى لؿان الكاٖغ مدمىص ٚىُم:

 خىاهُ٪ بوي ٢ض بلُذ بهبُت   **  ؤعوح وؤٚضو ٧ل ًىم بلحهم

 نٛاع هغبحهم بمشل ٣ٖىلهم      ** وهبىحهُم ل٨ىىا هتهضم

 ٞهى٫ بضؤهاَا وؾٝى وُٗضَا ** صوالُ٪ واللخً اإلا٨غع وؿإم

 اء اإلاٗلمومً ٧ان ًغسي ٢لبه إلاٗظب    ** ٞإظضع شسو بالغز

 (2ٖلى ٦خُٟه ًبلٜ اإلاجض ٚحٍر     ** وما َى بال للدؿل٤ ؾلم)

ُٟتهم الخٗلُمُت لٓاَغة الباؽ وال٣ٟغ، ؤي٠ بلحهم اإلاغى بالخمی   َم الظًً ؤه٨غث ٖلحهم َالبهم ج٣لَض ْو
دىا ٞحها، والؿ٣م بالؼ٧ام، والكِبت بالُباقحر، َّىافي ال٨خب وال٨خاباث في لُالحهم التي مً اإلاخى٢٘ ؤن ٌؿت ًر

ا بئـ ما واػجهم  ؛ ٍو بل الظي ٧ان وال ًؼا٫ ًغيحهم مً ألامىع َى ؤن ًدبدغ َالبهم، ٚحر مُلٗحن ٖلى التٝر
جهم مما ؤ٢ٍغ الكاٖغ مً ؤخىالهم عازُا لهم ٖلى ٢ُض خُاتهم ب٣ىله:  َو

م  مهبـــــــــــاح  ٢اٖاث  مً  ٢بل  َظا ؾمٗىا ؤن ًىم٪ لل ** مٗلمحن  َو

ـــــاث َم  ؾاللم    لؤلمــــــجاص   ؾٗحهم ** ؤؽ  لـــــــما  هالهم  ؤًضي  البًر

م عوى  الهضاًاث  َم الــــمُاة  َم  بضع الضًاجي بطا ** خاع  الؿغاة  َو

ـــــــــــ٤  ؤلاعاصاث ؼ بما ** ؤمالٍ  َالبــــــــه  ٞو  ًا لُذ قٗغي  َل َان  الٍٗؼ
                                                           

 ، كالصفحة نفسها.ادلرجع نفسو - ٔ
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 هب  ؾىي  ؤهه  عوح  البُاهــــاثط٫  اإلاضعؽ  مً  عبي  ال٣ٗى٫ ولم ** ًظ

 ؤيخى  اإلاٗلم  بحن  الىاؽ مدخ٣ـــغا ** ًـــــــــغسى  ولــــم  بإجه  َضام  لــــظاث

 ٞالــــــــــدا٫  ؤؾىؤ  ختی  ؤن  مهىخه ** ٖلى  ؾىاٍ  خغام  مً  مٗاهــــــــــــاة

 ــــــــــــــــا  وؤزىاثٞؿل  بطا  قئذ  َالبا وؤوؾُهم ** بطا  حٗلم  بزىاهـــــــــــ

الث) ـ، وا ؤؾٟي في ٢ٗغ ٍو لخا بن ٧ان خَٓي في ا٫ ** ـخضَع  (٣ً5ى٫ ًا ٍو

ىُاء  با٫ِ الؿاصة وألٚا ًُ ُت ال٨باع لم ج٨ً بال مىظ الُٟىلت، بط لم  ومً اإلاؿلم به ؤن الاؾتهاهت بد٣ى١ الٖغ
م ألابىاء الظًً ًٓهغ في وظ ٟا٫، وال ؾُما الُخامى، َو هم ؤزُغ ال٣ٟغ بغزت ؤزىابهم وخُٟت بإخىا٫ ألَا َى

م بط لم ٌؿخُُٗىا ؤلاهٟا١ الىاؾ٘ ٖلحهم، و٢ض  هم, ال لصخيء ول٨ً إلاىث آبائهم ؤو ٣َٞغ ؤعظلهم، وطعاٞت صمٖى
م مًً، عبما مؼ١ الضَغ مأػعَم، ُٞمكىن باألمُاع م٣ترهت بلؿ٘ البرص  ٟا٫ َّم صٞحن، ٚو ؤهدل ؤولئ٪ ألَا

ك٩ىن مً م ًب٩ىن َو ؤلم وصاء، وعبما ٧ان ال٣ٟغ مهِبَتهم ألاولى ٢بل الُخم الظي بمشابت  مغججٟحن، َو
 اإلاهِبت الشاهُت للُخامى؛ والكاٖغ ًهىع ؤخىالهم ب٣ىله:

 ؤي٠  بلى  ٧ل َظا ُٖلت هي للـ ** ـإَٟا٫  في  ٧ل  ٖــام  واإلاأؾاث

 ــــــــمٗاصاثؤوى  ٩ًىن  لـــــــــهم  ط٦غي  وؤمهم ** جــــــمخٗذ  بالبالًا  والــــــــ

كاَم  مىط  لٟدـــــــاث ِكهم ** مهضص  ٚو  ؤوى  ٌُٗض  لهم  ط٦ـــــــغي  ٖو

 (2لى زحروا في خُاة  ٦ــــان  ٢ىلهم ** هغضخی بُىها  وهإبى ظىع  ؾاصاث)

ى  ُت  وال٣ٟغاء، َو ىه واإلاىاَىحن الٖغ غ ٧اعزت َو ل ؤمؤل الكاٖغ الُا٢ىحي ٢هُضجه لخهٍى وبهظا الىن٠ الٍُى
ا، وبًماها آزغ بما وعاء  ًامً َغ بًماهحن: بًماها باإلال٩اث ؤلاوؿاهُت التي ال بض مً الؿعي إلاهالخها وجٍُى

م ٖالم ال٣ىي الساع٢ت وعاء ٖاإلاه ؤلاوؿاوي الظي َى ؤنله ألانُل مً اإلاىلى الُٗٓم،  اإلاىٓىع اإلالمىؽ، َو
مٟهلت, صلُل طل٪ صٖاٍئ ٣ٖب ٧ل  ٞضٖاٍ في مازغ ال٣هُضة إلنالح ألامىع مجملت ٦ما ًغظٍى في بنالخها

غيها في َى٫ ال٣هُضة. ا ٖو  واخض مً ٢ًاًا ؤلاوؿاهُت التي ط٦َغ

 :الخاجمت

ًٓهغ مً الضعاؾت الخدلُلُت الؿاب٣ت ؤن الكاٖغ الُا٢ىحي في ٢هُضجه مً الكٗغاء الظًً ال ٌِٗكىن 
غي مىٟهال مً ٖالم الظاجُت  ألهٟؿهم، وبهما ٌِٗكىن إلاىاَُجهم، بط ًمخض بهٍغ بلى مشل ؤٖلى لئلوؿاهُت، وٍُ

جٗله مىٟظا للخٗبحر ًٖ  ،والٟغصًت، وم٨ٟغا ُٞما ٌٗاٌكه مً خىله مً آالمهم و٧ىاعثهم ، ٍو ٞحهب لهم قٍٗغ
ل  ض ؤن ًٍؼ ى ًٍغ ىُاء مً مٗاًب مً ظهت ؤزغي، َو خ٣ى٢هم ؤلاوؿاهُت مً ظهت، و٧ابدا إلاا هغاٍ في الؿاصة الٚا

دبحن ٦ظل٪ بًماهه بالضاللخحن لئلوؿاهُت، م٣لضا اإلاّٗغَي  ى بحن الٗالم.الخىاظؼ التي حٗى١ قٗبه ًٖ الجهى  ٍو
ت الٟغصًت بل الجماُٖت، وفي الضاللت  جهم، ممً ال ًمُلىن بلى الجٖز في لؼومُاجه وؤمشاله مً الكٗغاء في صواٍو

ى اإلاىلى الُٗٓم إلن غي مامىا بما وعاء اإلااصة، ٞخًٕغ بلى ألانل ألانُل ُٞه َو ًُ ُت.الشاهُت  اة والٖغ  الح الٖغ
جي بلى ألامام ٦ما  َظا، وال بض للمؿاولحن في َظا الهضص، ال٣ُاُم بضوعَم ؤلاًجابي في صٞ٘ عجلت الخ٣ضم الَى

 صٖا بلُه الكاٖغ الُا٢ىحي م٘ الخًٕغ بلى هللا ٞةهه ؾمُ٘ مجُب. 

                                                           

 .ٜ-ٛ، ص ادلرجع السابقملييت:  -اراجامعة كالية كو  - ٔ

 .ٓٔ، ص ادلرجع نفسو - ٕ
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اكميت ؤلاغلل وؤلابذال في الؽ  :ػش الػشبي الحذًث لذي غلماء هيجيًر

 مدمىد ببشاهيم الهجشي ؤهمىرحا ؼػش خامذ

 

 غبذ هللا غبذ الىشيم ؤالظا

ا، ظامٗت باًغو، ٦ىى ،٢ؿم اللٛت الٗغبُت َالب  هُجحًر

 

 اإلالذمت

ت ٦ما ًغي طل٪ ؤخض اإلادضزحن الض٦خىع ٦ما٫ بكغ في  ُت مً ؤَم ٖىانغ الضعاؾت اللٍٛى ٧اهذ الضعاؾت الهٞغ
ت جخهل بال٩لمت ؤو ؤخض ؤظؼائها وجاصي بلى زضمت الٗباعة ٦خابه: صعاؾاث في ٖلم اللٛت ب٣ىله: "ؤن ٧ل صعاؾ

ت  –بٗباعة بًٗهم  –والجملت  ؤو  ٧ل صعاؾت مً َظا ال٣بُل هي  –جاصي بلى ازخالٝ اإلاٗاوي الىدٍى
" ال٫ وؤلابضا٫ مً ب. (5)الهٝغ ن ٖلم الهٝغ ؤم الٗلىم َى ؤعخم مً ؤبحها ٖلم الىدى، و٧اهذ ٢ًُت ؤلٖا

ىن اإلاٗانغون و٧ان الكاٖغ خامض مدمىص ٢ًاًا َظا الٗلم، و٢ض  ْهغ في اؾخسضامهما الكٗغاء الىُجحًر
ببغاَُم الهجغي مجهم، وله ال٣ضح اإلاٗلى في جىاولهما في ٢هاثضٍ التي ٧اهذ ٢هُضة الضٞٗت واخضة مجها، 

 . وؾخ٣ىم الىع٢ت بضعاؾتها

 خياة خامذ مدمىد ببشاهيم الهجشي 

بً ؤخمض الهجغي، مً مىالُض الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، ُوِلَض  ٧ان الكاٖغ خامض بً مدمىص بً ببغاَُم
ْىَعْو"،  5225 في الُىم الخاؾ٘ في قهغ ماًى، ؾىت

َ
ٛ ٌِ

َ
ت "ؤ ا  م 5225-1-2 في (AIGORO)ب٣ٍغ بكما٫ هُجحًر

داصًت
ّ
وج٣٘ َظٍ جغة، واقتهغ بـــــ"الهجغي" بحن ػمالثه وؤ٢غاهه، وؿبت بلى اإلاضعؾت التي جسغط مجها؛ صاع اله .(2)الاج

ْحِري" 
َ
ٛ

ْ
ْىَعْو"  ،والًت ٦ىى (SABONGARI)اإلاضعؾت بــــــــ"َؾَبىو

َ
ٛ ٌْ ت "ؤَ ا. ؾ٨ً ؤظضاصٍ ٢ٍغ ، (AIGORO)هُجحًر

ْىَعْو( َظٍ قما٫ مضًىت بلىعن
َ
ٛ ٌْ َىاعا الخالُت،  جبٗض ٖجها خىالي زمؿحن ٦ُلىمترا، وججاوػ )ؤَ

ُ
، ٖانمت والًت ٧

 
ُ
ت ؤزغي خلُٟت لخّي حؿّمی )ؤ ْى(، ٢ٍغ

َ
ْى٧

َ
خحن مً ؤؾغة واخضة، وفي قغ٢ها ج٣٘ و٧ل (ONIKOKO)ْوِه٩ُ خا ال٣ٍغ

َباَصْوا(
َ
ت )ؤ ْىَعْو  ، (APADO) ٢ٍغ

َ
ٛ ٌْ ت ؤَ ٌ٪ لهم، بما ٞحها ٢ٍغ

ْ
ّضعي ؤَلها ؤن ٧ل ألاعاضخي جدذ ظبالهم ُمل  .(5)ٍو

ىلحي.  مفهىم ؤلاغلل وؤلابذال اإلاعجمي والـا

ال٫ وؤلابضا٫ ٢ًِخان مً ال٣ًاً ُت التي جبدض ًٖ خ٣ُ٣ت ال٩لماث الٗغبُت وج٨ك٠ الُٛاء ؤلٖا ا الهٞغ
ت الخُٛحراث الُاعثت ٖلحها. حن ٧اهىا مً  ًٖ ؤنى٫ ؤبيُتها، إلاٗٞغ ٍغ ؤزبذ الٗلماء الباخشىن ؤن الٗلماء ألاَػ

، جهٍغ٠ ألاؾماء، جهٍغ٠ ألاٞٗا٫ الظًً ابخ٨غوا في ج٣ؿُم مؿاثل ٖلم الهٝغ بلى زالزت ؤ٢ؿام، وهي:
ال ـ َظٍ ألا٢ؿام في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت صعاؾت  ٫ وؤلابضا٫.ؤلٖا ٢ؿمىا َظا الٗلم ل٣هض جضَع

 م٣ىٗت. 

                                                           

 (.ٚـ: )ص/ٜٗٛٔعدد الطبعة غَت مذكور، دار النهضة العربية، حقوؽ الطبع زلفوظة للمؤلف،   التطبيق الصرُبعبده الراجحي )الدكتور(  - ٔ
 ـ: بَتكت، )ص/ (ٜٗٛٔعة األكىل: بتحقيق الدكتور صاّب احلسُت، الطب احلصن الرصُتعبد اهلل بن فودم )الشيخ(  – ٕ
 مػػ، صفحة ادلؤلف ُب السطور. ٕٓٔٓنيجَتيا،  -، الطبعة األكىل، كيودميلوال كواكا  ديواف احلديقة الغناءاذلجرم حامد زلمود إبراىيم،  - ٕ
 (.ٜ-ٛ /ص)، ادلرجع نفسو -ٖ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  001

___________________________ 

118 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ّٗل بٖالال، ٣ًا٫: ؤٖل الكحئ: ظٗله طا ٖلل، وؤٖل هللا ٞالها ؤمغيه، ٞهى  ٌُ ال٫ اإلاعجمي َى: مهضع ؤّٖل  ؤلٖا
لُل ث ٖلى ٚحر ٢ُاؽ ولِـ ٦ظل٪ ٞةهه مً . وؤٖله هللا ٞهى مٗلى٫، ٢ُل مً الىىاصع التي ظاء(5)مٗل، ٖو

ه ٩ُٞىن ٖلى ال٣ُاؽ وظاء مّٗل ٖلى ال٣ُاؽ 
ّ
جضازل اللٛخحن، ألانل ؤٖله هللا ّٞٗل ٞهى مٗلى٫ ؤو مً ٖل

. وؤما مٟهىم الانُالحي ٣ٞا٫ ٖباؽ خؿً: َى "حُٛحر ًُغؤ ٖلى ؤخض ؤخٝغ الٗلت (2)ل٨ىه ٢لُل الاؾخٗما٫
، ؤو الشالزت وهي؛ الىاو وألال٠ والُاء و  ما ًلخ٤ بها وهي الهمؼة بدُض ًاصي َظا الخُٛحر بلى خظٝ الخٝغ

جب مغاٖاتها اهه في ٧ل ماؾب٤ ٖلى ٢ىاٖض زابخت، ٍو ا آزغ مً ألاعبٗت، م٘ ظٍغ . (5)حؿ٨ُىه، ؤو ٢لبه خٞغ
ال٫ زالزت: ألال٠ والىاو والُاء وبًٗهم ٌٗض الهمؼة مً ؤخٝغ الٗلت ؤو ًلخ٣ها بها، ألن الهمؼة  وخغوٝ ؤلٖا

ًىا٤ٞ الباخض عؤي مً ٖض الهمؼة مً ؤخٝغ الٗلت، وطل٪ ؤهه حٗمل  .(2)ج٣اعب خغوٝ الٗلت ب٨ثرة الخُٛحر
ال٫ في ٖلم الخهٍغ٠ بلى زالزت وهي: مشل ما حٗمله ؤخٝغ الٗلت الشالزت. ال٫ بال٣لب ًدىٕى ؤلٖا ال٫ ، وؤلٖا ؤلٖا

ال٫ بالخظٝ، وبالدؿ٨حن  (1)ؤلٖا

ىلح  ي:مفهىم ؤلابذال اإلاعجمي والـا

، ومىه: اجسظٍ ٖىيا ٖىه،وزلٟا له ى مهضع (5)ؤلابضا٫ في اإلاعجم الىؾُِ مً ؤبضله ٚحٍر والكحئ بٛحٍر ، َو
وفي اإلاعجم الهغفي: ؤن ؤلابضا٫ في اللٛت: "وي٘ خٝغ  .(2)مً ٢ىل٪ ؤبضلذ ٦ظا مً ٦ظا، بطا ؤ٢مخه م٣امه

ىَ 
َ
ان خغفي ٖلت، هدى: "زاٝ" )ؤنلها: ز ٝ(، و٢ض ٩ًىهان صخُدحن، هدى: مدل خٝغ آزغ، و٢ض ٩ًىن الخٞغ

وفي انُالح ٖلم الهٝغ  .(8)"انُبر" )ؤنلها:انخبر(، و٢ض ٩ًىهان مسخلٟحن، هدى: اجهل )انلها: اوجهل(
ال٫ بال٣لب، الزخهانه بدغوٝ  ال١ ؤلٖا ٣ًى٫ الخمالوي: "َى ظٗل مُل٤ خٝغ م٩ان آزغ، ٞسغط باإَل

ىٟغص ؤلابضا٫ في هدى: انُبر الٗلت، ٩ٞل بٖال٫ ٣ًا٫ له ببضا٫ وال ٨ٖـ بط ًجخمٗ ان في هدى: ٢ا٫ وعمى، ٍو
 .(2)واّص٦غ

وخغوٝ ؤلابضا٫ وبن لم جخ٤ٟ آلاعاء خى٫ ٖضص مٗحن ٖىض الٗلماء، ٢ُل خغوٝ ؤلابضا٫ زالزت  خشوف ؤلابذال:
اصة التي ًجمٗها ٢ىل٪: "الُىم جيؿاٍ" حؿ٣ِ الؿحن والالم مً الخغوٝ الٗكغة،  ٖكغ زماهُت مً خغوٝ الٍؼ

ً وهي الُاء والظا٫ والجُم والهاص والؼؤي...، بن خغوٝ الٗلت ؤخ٤ باإلبضا٫ مً ٧ل ما وزمؿ ت مً ٚحَر
  (50)اإلاىاؾبت بحن بًٗها وبٌٗ، ال٨ثرة، َلب السٟت ٖضاَا مً الخغوٝ الظخمإ زالزت ؤؾباب:

َىٝ" )ؤنلها: زاٝ(( 5) ولئلبضا٫ ع٦ىان:
َ
(اإلابض٫، هدى: "زاٝ" )( 2، )اإلابض٫ مىه، هدى: "ز   (55)ؤنلها: زٝى

                                                           

 (. ٗٓٙ، غَت مؤرخ، )ص/ٔعلي عطيو كزلمد شرقيأمُت، ج أنيس إبراىيم )الدكتور( كشركاؤه، ادلعجم الوسيط، أشرؼ على الطبع حسن – ٕ
 (.ٜٓ٘عدد الطبعة كمكاف الطبع غَت مذكورين، كغَت مؤرخ، )ص/ ادلصباح ادلنَت،الفيومي أمحد بن زلمد بن علي ادلقرم،  –ٖ
 
 (.ٙٓٚ، الطبعة الرابعة، دار ادلعارؼ مبصر، غَت مؤرخ، )ص/ٗج النحو الواُب،حسن عباس،    –ٗ 
 (.ٜٔ: )ص/ٖٕٔٓ، ٕ، جامعة كالية نصراكا ، اجمللد الثاين، العدد فلسفة اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب اجملاؿ اللغوم، رللة الضادد أبو بكر )الدكتور(، محأ - ٗ
 .(ٕٜـ )ص/ٕٔٔٓنيجَتيا،  -كنو–الطبعة األكىل، دار األمة  صور من اإلعالؿ باحلذؼ ُب القرآف الكرمي،ثيط، ػلِت فاركؽ )الدكتور(  -  ٘
 (.ٗٙ)ص/ادلعجم الوسيط،  -  ٙ
كنو،   –ْتث مقدـ إىل قسم اللغة العربية ّتامعة بايرك  دراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف احلديقة الغناء،أالسا عبد اهلل عبد الكرمي،  -  ٚ

 (.ٓٙـ، )ص/ٕ٘ٔٓللحصوؿ على شهادة الليسانس ُب اللغة العربية، 
 (.ٜـ، )ص/ٜٜٚٔمبراجعة الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بَتكت،  ادلعجم ادلفصل ُب علم الصرؼتاذ( األمسر راجي )األس -  ٛ
 (.ٓٙٔبَتكت، )ص/ –بضبط كشرح الدكتور زلمد قاسم، ادلكتبة العصرية  شذا العرؼ ُب فن الصرؼاحلمالكم أمحد )الشيخ(،  -  ٜ
 (.ٕٖٔ، )ص/ٔ-ٔرللة كلية اآلداب، العدد  صواتاإلبداؿ كعالقتو بعلم األمثٌت جاسم  -  ٓٔ
 (.ٜادلعجم ادلفصل ُب علم الصرؼ )ص/ -  ٔٔ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  009

___________________________ 

119 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

٨ظا هغي الىداة ٢ض زلُىا بحن ْاَغجحن مسخلٟخحن... وبهظا ٩ًىن ؤلابضا٫ ٢ؿمحن:  ٣ًى٫ الض٦خىع ؤهِـ: َو
تهما يغوعة في َظٍ الجؼثُت ا مٗٞغ ُا وآزغ لٍٛى  .(5)ببضالا نٞغ

خىلها ٖىض : َى ؤلابضا٫ الالػم الًغوعي ال٣ُاسخي اإلاُغص، وخغوٞه ٚحر مخ٤ٟ اللعم ألاول: ؤلابذال الفشفي
ىا٥ مً ظٗلها ؤعبٗت  اظمٗها في: "اؾخسضٍ ًىم نا٫ هِ"، َو حن ٞمً ٢اثل ؤجها زمؿت ٖكغ خٞغ اللٍٛى

ا ظمٗها ٢ىلهم: "َا٫ ًىم ؤهجضجه،..." ا: "ؤههذ ًىم ظض ػ٫"، وآزغون ٌٗضوجها ازجی ٖكغ خٞغ  .(2)هجاَئ
ى يغوعي في الخهٍغ٠. ٗٝغ َظا ال٣ؿم ٖىض ال٣ضماء باإلبضا٫ الكاج٘ َو  َو

ىُب٤  اللعم الثاوي: ؤلابذال اللغىي: ٣٘ في ؤٚلب خغوٝ الهجاء ٍو ؤما ؤلابضا٫ اللٛىي ٞهى ٚحر يغوعي، ٍو
٠ ؤثمت اللٛت 

ّ
ٖلُه اؾم ؤلابضا٫ ٚحر الكاج٘، ؤي ٚحر الًغوعي، ٞٛحر الكاج٘ و٢٘ في ٧ل خٝغ بال ألال٠، وؤل

بن ؤلابضا٫ اللٛىي  .(5)َغ هٕى مىه خاٞل٦خبا مجهم ٣ٌٗىب ابً الؿ٨ُذ، وؤبى الُُب اللٛىي، وفي ٦خاب اإلاؼ 
ٌٗم ٧ل الخغوٝ وال خضوص له، ِٞكمل ختی ألال٠، ٦ما في: "آمً" ٞةجها مً : ؤؤمً، ٞإبضلذ الهمؼة الشاهُت 
ى ؤوؾ٘ مً ؤلابضا٫ الهغفي الكاج٘ الظي َى  ؤلٟا الظخماٖها في ؤو٫ ال٩لمتـ، زم ؾ٩ىن الشاهُت، َو

ٟي وما ًخٗل٤ بظل٪ مما ال ٌؿمذ مشل َظا، باليؿبت بلى ال .(2)الًغوعي  ضعؽ اللٛىي والانُالحي الخهٍغ
 َظا اإلاى٠٢ لؿغصٍ مً ال٣ًاًا التي جسو َاجحن ال٣ًِخحن.

 كميت ؤلاغلل وؤلابذال في ؼػش خامذ مدمىد ببشاهيم الهجشي.

ان"، وفي َظا الهضص ًخٗغى الباخض ل ال٫ وؤلابضا٫ زال٫ ٢هُضة الضٞٗت "صًىان البَر خُب٤ُ ٢ًُت ؤلٖا
َاجحن ال٣ًِخحن، وطل٪ بسِ جدذ ٧ل ٧لمت جىظض ٞحها ٧لخا ال٣ًِخحن، وجبلٜ ؤبُاث ال٣هُضة زمؿت وماثتي 
حها اإلا٣ضمت واإلاضزل بٗىىان ؾُٟىت الٗلم، و٧لُت الٗلماء والىصإ وصٞٗت البراًَ ٞسخام صٞٗت  بِذ، ٞو

 ٣ًى٫ الهجغي: الضٞٗاث.

١الٗلم عوح لظي ٣ٖل وطي ؤصب ** مً لم 
ُ
ظ  مىـــــه قِئا لِـ بوؿاها ًَ

 الٟٗل مً ماصة ) ط و ١(

ْو١ْ مً ماى زالسي ؤظٝى مً باب ههغ ًىهغ، 
ُ
ظ ًَ )ًظ١(: ٞٗل مًإع مجؼوم ب"لم" مً طا١ وألانل لم 

ى الىاو الؿا٦ىت التي هي ٖحن ال٩لمت والظا٫ الؿا٦ىت للجؼم وهي الم ال٩لمت ٞدظٝ  ٞالخ٣ى ُٞه ؾا٦ىان َو
ى ٖحن  لؤو٫ الؿا٦ىحن َو ُٟ ًَ ١ ٖلى وػن 

ُ
ظ ًَ  ٣ًى٫ الهجغي: .(1)الٟٗل ٞهاع 

 الكمـ لؤلخُاء نىعتهم ** وبهما الٗلم لؤللباب مٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظاها ٧اهذبن 

 الٟٗل مً ماصة ) ٥ و ن(.

َىن( مً باب ههغ، ٣ٞل
َ
بذ الىاو ؤلٟا )٧اهذ(: ٞٗل ؤظىٝ واوي جدغ٦ذ الىاو واهٟخذ ما ٢بلها ٞاألنل: )٧

ل. َٗ َ
 ٣ًى٫ الهجغي: ٞهاع ٧ان ٖلى وػن ٞ

 ** لىالٍ لم هدخٟل ق٨غا إلاىالها ٢اثضهاالًٟل ؤظؼ٫ للمالح 

                                                           

ْتث مقدـ لنيل درجة الدكتوراه ُب علم اللغة، جامعة أـ درماف اإلسالمية، كلية  اإلعالؿ كاإلبداؿ عند اللغويُت دراسة صوتية صرفية آدـ عثماف زلمد، -  ٔ
 (.ٓٔـ: )ص/ٕ٘ٓٓربية، قسم الدراسات النحوية كاللغوية، كلية الدراسات العليا، كلية اللغة الع

 (.ٔٔ-ٓٔ، )نفسوادلرجع  -  ٕ
 (.ٕٔ-ٔٔ، )ص/نفسوادلرجع  -  ٖ
 (.ٓٚدراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف احلديقة الغناء، )ص/انظر:  -  ٗ
 (ٖٗٔـ )ص/ٕٜٜٔ، ية الدعوة اإلسالميةاألشطي، كل انظر: الطريف ُب علم التصريف دراسة صرفية تطبيقية، عبد اهلل زلمد -  ٘
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 اؾم ٞاٖل مً ماصة ) ١ و ص(

ها ُٖىا في اؾم ٞاٖل لٗلتها في الٟٗل اإلااضخي، ألانل: ٢اوص مً ٢اص ٣ًىص مً  )٢اثض(: ٢لبذ الىاو َمؼة لى٢ٖى
 ٣ًى٫ الهجغي: ٖلى وػن ٞاٖل.باب ههغ ًىهغ ٞهاع ٢اثض 

 وبًماهال٨ىه مجهى٫ الخا٫ ال ؤخض ** ٌُُٗه مإمىه خــــــــــبا 

 اإلاهضع مً ماصة )ؤ م ن(

)بًماها( ٢لبذ الهمؼة ًاء َىا لخىالي َمؼجحن، و٧اهذ الشاهُت ؾا٦ىت، ٣ٞلبذ ًاء مً ظيـ خغ٦ت ألاولى 
 ٣ًى٫ الهجغي: ًاء إلاىاؾبت ال٨ؿغة ٞهاع "بًماها".للمىاؾبت وألانل بثمان ٣ٞلبذ الهمؼة الشاهُت الؿا٦ىت 

ٗحنًا ناخبي ال حؿل ًٖ قاَض الؿًٟ ** َى 
ُ
 ولــــــــــــــــــــــــ٨ً لم ًجض قإها اإلا

 )اإلاٗحن( خضر في َظا اللٟٔ ؤمغان:. اؾم ٞاٖل مً ماصة )ٕ و ن(

ال٫ بالى٣ل مً ٞٗل زالسي ؤظٝى واوي مً باب ههغ ًىه ُىن، ه٣لذ يمت ألامغ ألاو٫: ؤلٖا ْٗ ٌَ غ ألانل ٖان 
حن، بٗض ٢لب الىاو ًاء إلاىاؾبت  ِٗ

ٌُ ضث ُٞه الهمؼة مً ؤٖان   ىن زم ٍػ ُٗ ٌَ الىاو بلى الؿا٦ً الصخُذ ٢بلها ٞهاع 
ت مُما مًمىمت  ال٨ؿغة ٞهاع ٌٗحن. ألامغ الشاوي: ؤلابضا٫ الكاج٘ لٛحر ؤلاصٚام خُض ؤبض٫ خٝغ اإلاًاٖع

حن. ٣ًى٫ الهجغي: ِٗ  ٞهاعث ُم

 الىاؽ لالاة ** ظىصا ٣ًــــــــــــــضم ًا٢ىجا ومغظاهاٌُٗي  دغ اإلاٗاٝعب

 الٟٗل مً ماصة )ٕ ٍ و(

ى ٢لب الىاو ًاء وألانل ُٖى مً باب ههغ، وػٍضث الهمؼة  ال٫ بال٣لب، َو )ٌُٗي(: خضر في َظٍ ال٩لمت ؤلٖا
 ٌُ ُى وخظٞذ الهمؼة في اإلاًإع لالؾدش٣ا٫ ٞهاعث  ْٖ ى زم ٢لبذ الىاو ًاء، ٞهاع في ؤولها ٞهاعث ؤُٖى ًا ُِ

ْٗ

 ٣ًى٫ الهجغي:  ٌُٗي لخدغ٥ الىاو واه٨ؿاع ما ٢بلها ٣ٞلبذ ًاء.

م ا
ّ
ل  ظىا وبوؿاها إلاهُٟى٧ل الغؾى٫ بلى ٢ىم ٌٗلمهم ** ٖو

 اؾم مٟٗى٫ مً ماصة ) م ٝ و(

ؤ )اإلاهُٟى(: اؾم مٟٗى٫ مً اؾم م٣هىع مً ٞٗل زالسي ها٢و واوي وؤنله نٟى مً باب ههغ، و٢ض َغ 
 ٖلُه ؾذ حُٛحراث:

ال٫ بال٣لب: ٢لبذ الىاو ؤلٟا مً اإلااضخي وؤنله نٟى ٞهاع نٟا لخدغ٥ الىاو واهٟخاح ما ٢بلها.  ألاو٫: ؤلٖا

ضث ُٞه ألال٠ في ؤوله والخاء بحن ٖحن الٟٗل والمه ٖلى وػن اٞخٗل ٞهاع انخٟى  اصة: ٍػ  الشاوي: الٍؼ

 ها بٗض الهاص ٞهاع انُٟى.الشالض: ؤلابضا٫: ؤبضلذ ُٞه جاء اٞخٗل َاء لى٢ٖى

ها بٗض ٦ؿغة. ال٫ بال٣لب: ٢لبذ ألال٠ التي هي الم الٟٗل ًاء في اإلاًإع مىه لى٢ٖى  الغاب٘: ؤلٖا

ت مُما  السامـ: ؤلابضا٫: ؤبضلذ الُاء مً َظا الٟٗل ؤلٟا في اؾم اإلاٟٗى٫ وطل٪ بةبضا٫ خٝغ اإلاًاٖع
خذ ما ٢بل آلازغ ٞهاع مهٌُٟي، وجدغ٦ذ الُا  ٞإبضلذ ؤلٟا. ء و٧ان ما ٢بلها مٟخىخامًمىمت ٞو

ضث ُٞه )ؤ٫( للخٍٗغ٠ ٞهاع اإلاهُٟى اصة: ٍػ   (5)الؿاصؽ: الٍؼ

 ٣ًى٫ الهجغي:

                                                           

 (.ٕٚٗانظر: صور من اإلعالؿ باحلذؼ ُب القرآف الكرمي، )ص/ -   ٔ
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 بًمــــــــــــــــــــــــاها وبخؿاها العجاثببن ماث ظاخٓهم ٢ض ظاء ظاخٓىا ** ؤبى 

 ظم٘ ألا٢صخی مً ماصة )ٕ ط ب(

ها بٗض )العجاثب(: و٢ٗذ الُاء زالشت في الجم٘ ٖلى و  ػن "ٞٗاثل" ٣ٞلبذ الُاء َمؼة، وألانل عجاًب ولى٢ٖى
 ٣ًى٫ الهجغي: .(5)ؤل٠ الجم٘ و٧اهذ في اإلاٟغص خٝغ مض ػاثضا، "عجُب" ٣ٞلبذ الُاء َمؼة ٞهاع عجاثب

 ** مُٗاء مخالٝ زحراث بمغآها  ؾُضهاخهً مىُ٘ وصٕع الضًً 

 نٟت اإلاكبهت باؾم ٞاٖل مً ماصة )ؽ و ص(

ِىُص مً ؾاص ٌؿىص  )ؾُض(: اظخم٘ ُٞه ُْ الىاو والُاء وؾب٣ذ بخضاَما بالؿ٩ىن و٧ان ؾ٩ىجها ؤنلُا وألانل َؾ
 ٣ًى٫ الهجغي: .(2)مً باب ههغ ًىهغ ٣ٞلبذ الىاو ًاء زم ؤصٚم اإلاشلحن

هٟذَل محزة 
ّ
ُاء مجاها اج  ٧لُت حٗبذ ** مً ٦ثرة الُٛض وؤلٖا

 ؤنله ون٠ خضر ُٞه زالزت حُٛحراث:)اجهٟذ(: ٞٗل ماى زالسي مشالي . الٟٗل مً ماصة )و م ٝ(

ضث ُٞه ألال٠ في ؤوله والخاء بحن ٞاثه والمه ٖلى وػن اٞخٗل ٞهاع اْوجه٠. اصة: ٍػ  ألاو٫: الٍؼ

َخَه٠.
ْ
 الشاوي: ؤلابضا٫: ؤبضلذ الىاو جاء ٞهاع ِاج

ه٠.
ّ
 الشالض: ألاصٚام: ؤصٚمذ الخاء ألاولى الؿا٦ىت في الشاهُت اإلاخدغ٦ت ٞهاع اج

 :٣ًى٫ الهجغي 

اها صهُابن اإلاِٗكت في  ٞغ  ؾُٟىدىا ** ؾُٗضة ٧لها خـــ٣ا ٖو

 نٟت مً ماصة )ص ن و(

َىي مً الٟٗل صها ًضهى مً 
ْ
لى" و٢ٗذ الىاو الما و٢لبذ ًاء، ؤنلها: ُصه ْٗ ُ

)صهُا(: َظٍ ال٩لمت نٟت ٖلى وػن "ٞ
ى" ٣ٞل

َ
ل ْٗ ُ

ُاباب ههغ ًىهغ،  وإلاا و٢ٗذ الىاو مجها الما في َظٍ الهٟت ٖلى وػن "ٞ
ْ
ا ًاء ٞهاع ُصه  .(5)بذ واَو

 ٣ًى٫ الهجغي:

 ما ًغو٢٪ مجها ؤهذ ٢اثلها ** ٦ىذ الخبِب َىا٫ الضَغ مدُاها زظ

 الٟٗل مً ماصة )ؤ ر ط(

ت ٦ما في ٢اٖضة بىاء ألامغ   ٞدظٝ خٝغ اإلاًاٖع
ُ
ظ

ُ
ز

ْ
إ
َ
)زظ(: ٞٗل ؤمغ مً ؤزظ اإلاهمىػ مً باب ههغ وؤنله  ج

 بؿ٩ىن الهمؼة التي هي ٞ
ْ
ظ

ُ
ز

ْ
 ٞدظٞذ الهمؼة الشاهُت ٞهاع ؤ

ْ
ظ

ُ
ز

ْ
ؤ
ُ
اء ٞاظخلب بلُه َمؼة الىنل ٞهاع ؤ

 ٞاؾخٛجی ًٖ َمؼة الىنل لؼوا٫ الؿا٦ً وجدغ٥ ما ًبضؤ به ٞدظٞذ 
ْ
ظ

ُ
ز

ُ
جسُٟٟا الظخمإ الهمؼجحن ٞهاع ؤ

ْل  ُٖ  ٖلى وػن 
ْ
ظ

ُ
 . (2)ٞهاع ز

ا مً السغوط مً خض البدض. بُٗت البدض جى٠٢ الباخض في َظا الجهض الجهُض زٞى  َو

 

                                                           

 (.ٖٚانظر: اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب الكلمة العربية لصالح شعباف )الدكتور( غَت مؤرخ )ص/ -  ٔ
 (.ٕٛء، )ص/دراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف احلديقة الغنا -  ٕ
 (.ٕٛدراسة صرفية لصور من اإلعالؿ كاإلبداؿ ُب ديواف اجلديقة الغناء، )ص/ انظر: -  ٖ
 (.ٕٖ٘انظر: صور من اإلعالؿ باجلذؼ ُب القرآف الكرمي )ص/ -  ٗ
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 الخاجمت

، والخضًض َظا البدضفي  ال٫ وؤلابضا٫ في الٗٝغ اللٛىي وانُالح ٖلماء الهٝغ ، جُغ٢ذ بلى ٢ًُت ؤلٖا
ال٫ وؤهىاٖه الشالزت )بال٣لب وبالدؿ٨حن وبالخظٝ(، ٦ما جىاولذ الخضًض ًٖ ؤلابضا٫، وطل٪  ًٖ ؤخٝغ ؤلٖا

ضم اجٟا١ آعائهم خى٫ ٖضص مٗحن لخغوٝ ، ٖو ٠ ٖلماء الهٝغ ؤلابضا٫، و٢ؿمي ؤلابضا٫ اللٛىي  بظ٦غ حٗاٍع
والهغفي، وؤن ؤلابضا٫ الهغفي يغوعي ؾىاء ٧ان قاجٗا ؤم ٚحر قاج٘، زم جُب٤ُ َاجحن ال٣ًِخحن في ٢هُضة 
ً، وطل٪ الكاٖغ خامض مدمىص الهجغي، لُبضو ظلُا لل٣اعت ما للٗلماء  حن اإلاٗانٍغ ؤخض الكٗغاء الىُدحًر

حن مً بخغاػ ٢هب الؿب٤ في اؾخ م.  الىُجحًر  سضام مشل َاجحن الُاَغجحن مً ْىاَغ ٖلم الهٝغ في ؤقٗاَع

 اإلافادس واإلاشاحؼ

ال٫ وؤلابضا٫ في اإلاجا٫ اللٛىي، مجلت الًاص ،خمض ؤبى ب٨غؤ .5 ، ظامٗت والًت ههغاوا ٦ُٟي، ٞلؿٟت ؤلٖا

 م.2055اإلاجلض الشاوي، الٗضص الشاوي، 

حن صعاؾت ن آصم ٖشمان مدمض، .2 ال٫ وؤلابضا٫ ٖىض اللٍٛى ُتؤلٖا بدض م٣ضم لىُل صعظت  ىجُت نٞغ

الض٦خىعاٍ في ٖلم اللٛت، ظامٗت ؤم صعمان ؤلاؾالمُت، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا، ٧لُت اللٛت الٗغبُت، ٢ؿم 

ت،  ت واللٍٛى  . م2001الضعاؾاث الىدٍى

بمغاظٗت الض٦خىع بمُل بضٌ٘ ٣ٌٗىب، صاع ال٨خب  اإلاعجم اإلاٟهل في ٖلم الهٝغألاؾمغ عاجي )ألاؾخاط(  .5

 .م، بضون ط٦غ ٖضص الُبٗت5222لمُت بحروث، الٗ

م،  .2 ال٫ وؤلابضا٫ في صًىان الخض٣ًت الٛىاء،ؤالؾا ٖبض هللا ٖبض ال٨ٍغ ُت لهىع مً ؤلٖا بدض  صعاؾت نٞغ

 .م٦2051ىى، للخهى٫ ٖلى قهاصة اللِؿاوـ في الٗغبُت،  –م٣ضم بلى ٢ؿم اللٛت الٗغبُت بجامٗت باًغو 

، اإلاعجم ال .1  .5، طى الُب٘ خؿً ٖلي ُُٖى ومدمض قغقيىؾُِ، ؤقٝغ ٖلؤهِـ ببغاَُم وقغ٧اٍئ

ٌ والخ٣اء الؿا٦ىحن وؤلاصٚام،البؿُىوي، ببغاَُم ٖبض الغػا١،  .5 ال٫ والخٍٗى  اإلاىهج الهغفي في ؤلابضا٫ وؤلٖا

 م.5281الُبٗت ألاولى، صاع الُباٖت اإلادمضًت، 

مدمض ٢اؾم، اإلا٨خبت  بًبِ وقغح الض٦خىع  قظا الٗٝغ في ًٞ الهٝغالخمالوي ؤخمض )الكُش(،  .2

ت   .بحروث، بضون ط٦غ ٖضص الُبٗت –الٗهٍغ

 .م: بضون ط٦غ ٖضص الُبٗت5282صاع الجهًت الٗغبُت بحروث،  الخُب٤ُ الهغفي،الغاظخي ٖبضٍ )الض٦خىع(  .8

ت للمال٠،   الخُب٤ُ الهغفيٖبضٍ الغاظخي )الض٦خىع(  .2  م.5282صاع الجهًت الٗغبُت، خ٣ى١ الُب٘ مدْٟى

 م.5282بخد٤ُ٣ الض٦خىع نالر الخؿحن، الُبٗت ألاولى:  الخهً الغنحنٞىصي )الكُش( ٖبض هللا بً   .50

ت خامض مدمىص الهجغي ٖبض اإلاامً مدمىص  .55 ، بدض م٣ضم بلى ٢ؿم اللٛت نىع مً الدكبُه في َمٍؼ

ـــ.2052 ٦ىى ،-ؤلاؾالمُت بجامٗت باًغو  الٗغبُت، ٧لُت آلاصاب والضعاؾاث  مـ

ُت جُب٣ُُت،الٍُغ ٖبض هللا مدمض ألاقُي .52  .م5222، ٧لُت الضٖىة ٠ في ٖلم الخهٍغ٠ صعاؾت نٞغ

ت " جدٟت الل٠ُُ السبحر في هٓم ٖبض الٛجي ؤبمبىال ٖبض الؿالم و٢اؾم ببغاَُم )الض٦خىعان(،   .55 مسَُى

ُت ُت مىيٖى اعي بلى: صعاؾت نٞغ  ,Jspring Board journal No. 1، زاجمت اإلاهباح اإلاىحر" ألخمض الٞغ

volume 7, 2015, Al-hikmah university, Ilorin, kwara state Nigeria 

ا،  -، الُبٗت ألاولى، ٦ُىصمُلىال ٧ىاوا  صًىان الخض٣ًت الٛىاءالهجغي خامض مدمىص ببغاَُم،  .52  2050هُجحًر
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 كميت الخماد غىذ الؽاغش غبذ الشخيم غبذ اللادسي ؤلالىسي:

 كفيذة هذي اللشآن همىرحا

 

 مذهاـش الذًً ببشاهيم ؤخ د/

اوالًت ظُٛاوا، الجامٗت الاجداصًت،  ، جي. ؤؽ. حي،ؤؾخاط  هُجحًر

 اإلالذمت

ترقى بترقي ؤلاوؿان ٖلما  خجضص بخجضص خاظاث اإلاجخم٘، ٍو بن الكٗغ الٗغبي ًخُىع بخُىع خُاة ؤلاوؿان، ٍو
لؿٟت. ٞالكٗغ الٗغبي الىُجحري قاع٥ ٚحٍر مً ؤقٗاع ألامم ألازغي في جُىع وججضص. ومً ْ ٨غة ٞو اَغة ٞو

ت بياٞت بلى الٛغى ألاؾاسخي الظي ٢غى ألظله.  ِىه بالٓىاَغ اللٍٛى الخجضص في الكٗغ الٗغبي الىُجحري َى جٍؼ
عؤًىا الكٗغاء ًملاون ٢هاثضَم مً البِذ ألاو٫ بلى آزغ ال٣هُضة بالتراصٝ واإلاكتر٥ اللٟٓي وألايضاص 

ا مما ًجٗل َظٍ ال٣هاثض هها ؤصبُا لٍٛى حَر ا. وإلاا لهظٍ الٓاَغة مً ألاَمُت مً اإلاجا٫ والخًاص واإلاشلض ٚو
اللٛىي ٢ام الباخض بضعاؾت بخضي َظٍ ال٣هاثض للكاٖغ ٖبض الغخُم ٖبض ال٣اصع ؤلالىعي الظي ظٗل في ٧ل 

 بِذ مً ؤبُاث ٢هُضة له بال٩لماث اإلاخًاصة. 

 مفهىم الخماد:

ى ٨ٖـ الصخيء ٗجي ٦ظل٪ اإلاسال٠ و  (.5)الخًاص ٧لمت مإزىطة مً يض، َو  (2)اإلاىافي واإلاشل والىٓحر وال٠٨ءَو
وفي الانُالح ٌٗجي الصخيء ؤو ال٩لمت ويضَا،  (.5)واإلاخًاصان َما الكِئان ال ًجىػ اظخماٖهما في و٢ذ واخض

، وؤوـ  ووخكت، وبًجاػ وبَالت ا.  (،2)٧اللُل والجهاع، وال٣ُام والجلىؽ، وآٞت وصخت، وؤمً وزٝى حَر ٚو
٨ؿها: ق٪، وعٍبت،  ومً ألالٟاّ اإلاخًاصة ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن له ؤ٦ثر مً مًاص، ٩٦لمت "٣ًحن" مشال، ٖو

ت ً، ومٍغ ٞةن وظىص ال٩لمت ويضَا في الجملت َى ما ؾمي َبا٢ا في الٗٝغ البالغي. والُبا١ ؤو  (.1)ْو
م ع٢ىص" (،5)اإلاُاب٣ت َى " الجم٘ بحن اإلاخًاصًً في الجملت"  (.2)هدى ٢ىله حٗالى:" وجدؿبهم ؤ٣ًاْا َو

بحن الخًاص  وبحن الُبا١ ٨ًمً في ؤن الخًاص ال ٩ًىن بال بىظىص ٧لمخحن اإلاخًاصجحن، ٖىضما ٩ًىن  والٗال٢ت
الُبا١ في ال٩لمخحن اإلاخًاصجحن اإلاباقغة ؤو بإصاة الؿلب. وألاو٫ في الٗٝغ البالغي َى ما ٌؿمی بالُبا١ 

ت، وهي صاللت ال٩لمت ؤلاًجابي وآلازغ َى الُبا١ الؿلبي. و٢ض جُل٤ الخًاص ٖلى ْاَغة مً الٓى  اَغ اللٍٛى
ؿٗـ الضا٫ ٖلى ؤلا٢با٫  (.8)الىاخضة ٖلى اإلاٗىُحن اإلاخًاصًحن مشل "وعاء" الضا٫ ٖلى ألامام والسل٠، ٖو

                                                           

 .ل الضادـ، باب الداؿ فصٜٜٚٔ، حتقيق رلموع من الباحثُت، دار ادلعارؼ، القاىرة، لساف العرب . اإلفريقي، ابن منظور ،  ٔ
 .ـ، مادة )ض د د(ٕٙٓٓىػ/ٕٚٗٔ، طبعة خاصة بوزارة الًتبية  كالتعليم، ادلعجم الوجيز. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٕ
 .ىػ مادة )ض د د(ٖٙٙٔلبناف،  –، دار الفكر، بَتكت ادلقاييس ُب اللغة. ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا ،  ٖ
 .ٖ٘ٔـ: ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ، مؤسسة علـو القرآف، بَتكت لبناف، ٔ، طلغويةقطوؼ . ادلصرم، عبد الفتاح،  ٗ
 . ادلرجع نفسو، كالصفحة نفسها. ٘
 .ٕٛٛـ،  ص: ٜٜٛٔق/ٕ٘ٗٔ، مؤسسة ادلختار، القاىرة، ٕ، طاإليضاح ُب علـو البالغة. القزكيٍت، زلمد بن عبد الرمحن،  ٙ
 ٛٔ. سورة الكهف: ٚ
  .ٖٛٛ، ص: ٔـ، جٜٜٗٔ، حتقيق زلمد أمحد جاد موىل، دار الفكر بَتكت، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها،  . السيوطي،  عبد الرمحن جالؿ الدين ٛ
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ًّ الضا٫ ٖلى الك٪ وال٣ُحن وعؤي الباخض ؤَال١ انُالح الخًاص ٖلى ألاو٫ وبَال١  (.5)وؤلابضاع، والٓ
اص بطن َى وظىص ال٩لمخحن اإلاخًاصجحن في الجملت ؤو بِذ قٗغ، مشل ألايضاص ٖلى آلازغ للٟغ١ بُجهما. والخً

ا. وألايضاص َى ال٩لمت الىاخضة الضالت ٖلى اإلاٗىُحن  حَر اللُل والجهاع، والظَاب والغظٕى وألا٧ل والكغب ٚو
ا. حَر ؿٗـ والًٓ ٚو  اإلاخًاصًً، مشل وعاء ٖو

 هبزة جاسيخيت غً ألاظخار غبذ الشخيم غبذ اللادس ؤلالىسي

م ٧ ان ألاؾخاط ٖبض الغخُم ٖبض ال٣اصع مً مىالُض بلىعن، ولض في آوازغ الؿبُٗيُاث. جم له ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ
ِجي بلىعن في مغخلت مب٨غة مً خُاجه. وفي ؾىت 

َ
٦

َ
ْي ؤ

َ
ُبى ِبَؾل ًِ

َ
م خهل 5222ٖلى ًض الكُش مدمض ٚؼالي بمام ؤ

اَم بلى 
َ
ضاصًت بمضعؾت بدغ الٗلىم، َؾ٩ ت ب٩لُت قمـ الضًً للضعاؾاث الٗغبُت ٖلى الكهاصة ؤلٖا عن، والشاهٍى

 (،2)م خهل ٖلى قهاصة اللِؿاوـ بالجامٗت ؤلاؾالمُت بالىُجغ2002م، وفي ٖام 2000وؤلاؾالمُت ٖام 
لى قهاصة اإلااظؿخحر بجامٗت بلىعن ٖام  ى مضعؽ 2055ٖو ى خالُا َالب الض٦خىعاٍ بالجامٗت هٟؿها. َو م، َو

 
َ
ت بلىعن، بلى الى٢ذ ألاصب والى٣ض بمضعؾت ال٨ َبِري بةلىعن، واللٛت الٗغبُت بمضعؾت مخي الضًً الشاهٍى

 (.5)الخايغ

 غشك اللفيذة:

ــــّؼ مـــــً َــــــاب بـظا ال٣غآن  ط٫ّ الـــــــظي ًضٖـــــــى بلى الُـُٛان  *  ٖو

 ــسٌٟ طا الكُـُانٌؿــــٗـــــض مــــــً ًخــلـٍى زـــــــم ًــــغج٣ـي  *  بىــــــــىعٍ ًــــ

 مٗــــجـــؼة زـــالـــــضة لِؿــــــذ جــــغي  *  ٞـــــاهُـــــــت بــــــد٨مــــــت الــــــغخمـــــــان

ـــان  ُٞـــــه جٟانُل ل٣ـــــىم ٢ـــض  مًـــىا  *  و٦ـــــل مــــً ًــــإجـــــي بـــــال بهخـ

ُانحهــــــضي بلـى الغقـــــض ٞأمىــــــ  ىا بــــه  *  جىـــــجىا مــــــً الػي م٘ ألٖا

 ؤعجؼ ٖــــــً بجُاهه البكـــــــغ وال الـ  *  ـجـــــاّن بمـــــا ٞــــــُه مـــــــً الخبـــــُان

ــــت  *  مــــــً بٗـــــض٦م، زـــظٍو باإلًمان
ّ
 ُٞـــــه َـــــضي مـــً ٢بــــل٨ـــم ومـل

 ـي مــــــً الؿ٣ـــــم بهـا  *  ًــــبــــــغؤ ٖبـــــــض مــً وبـا ألاػمــــــــانآًاجــــه حكٟــــ

ــــــــى ٖلــــــــى ؤلاج٣ـــان  ٞــــاػ ومـــــا زــاب الـــــظي ٣ًـــــغئٍ  *  مــــجّىصا َو

غوي ُٞه مً  * ًٓمــــــــي وال ججخـــض مً ههغاوي ٗمي ٍو ٌُ  ًبهغ مً 

 ٍع نـــــــــــاص٢ت جىــــــــــــــــجُىـــــــــــــا *  مـــــــــً ٢هــــــــــــت ٦ـــــــــــاطبت بزىاهـيؤزـــــــــبا

٤ ُٞه َضي الهاصي  * لُـــــــــــــ بـــــــــــــه يـــــــاللت الكُُان  َـــــظا َـــــــٍغ

 ـــــــاع وجبكــــــــــحر بلـــــــــى البكــــــــغانعقـــــــــــض وجــــــــىظُه وبهظاع مــً الىـ  * ـى

ــــــــان  لُٗلــــــم الٗـــــــــــالم والجاَــــــــل بــــــالـ  * ـأي بمـــــا ُٞــــــها مــــــً البــــــــَغ

 ـــــً ًــــإؽ ومـــــً ؤَـــــىانُٞـــــــــه عظـــــــــــــــــا وال ًمـــــــــــل ٢ـــــــــــغبه  * جإمـــــً م

ـــــــغ٢ـــــــان  جدُـــــى بٟســــــــــغ وجمـــــــــــىث بالشـــىا  * وجــــــضزـــــل الجىــــــــت بــــــالــٟـ

 ًــــا عّب بــــــــاآلي اههغ ؤلاؾالما   * وؤزظ٫ الكــــــغ٥ م٘ الُـــــــُٛان

 ما بي بلى آلاباصي * ؤعظى عيا ال سسِ مـً عخماويو٦ــــــً عخُـــــــــــ

                                                           

 .ٖٙٔ. ادلصرم عبد الفتاح، ادلرجع السابق، ص:  ٔ
 .ٜٗـ، ص: ٕٗٔٓىػ/ٖ٘ٗٔ، مطبعة جامعة كالية كواراه، ٔ، طحصاد ادلأدبة. جامعة كالية كواراه،  ٕ
 ـ.ٕٙٔٓ/ٚ/ُٕٓب بيتو يـو األربعاء ادلوافق:  الشاعر عبد الرحيم عبد القادر اإللورم . ادلقابلة الشخصية مع ٖ
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ـم ؤبضا  * ٖلـــــــــى عؾــــــى٫ العجم والٗضهان
ّ
 نــــــــــّل صوامــــــــــا زــــــــــّم ؾل

 مدمــــــــــض وآلا٫ والصخـــب ومً  * جالَـــــــُم ٞــــــي الىظـــــض والغيـــىان

 الخدلُل اللٛىي لل٣هُضة:

ِجي ؤلىعن،  ٢ُلذ
َ
٦

َ
ْي ؤ

َ
م التي ٣ٖضث بؿاخت ال٨خاب، خاعة ِبَؾل َظٍ ال٣هُضة بمىاؾت خٟلت زخام ال٣غآن ال٨ٍغ

لت في خُاة ال٣غاء، وما لل٣غاء مً ؤظغ ٦بحر 2051ٖام  م مً الٟىاثض الجٍؼ م. وهي جًمىذ ما في ال٣غآن ال٨ٍغ
ل٣هُضة مً ال٩لماث اإلاخًاصة في ظمُ٘ وجُهحر الىٟىؽ ؤزىاء ال٣غاءة وبٗضَا. والخٔ الباخض ما في َظٍ ا

ت وجٟى٢ه في ؤلابضإ الكٗغي.   ؤبُاتها مما ؤبغػ شسهُت الكاٖغ الكٍٗغ

 اؾتهل الكاٖغ ال٣هُضة ب٣ىله:

ــــّؼ مـــــً َــــــاب بـظا ال٣غآن  ط٫ّ الـــــــظي ًضٖـــــــى بلى الُـُٛان  *  ٖو

. وط٫ّ ٞالن ؤي  اؾخسضمذ ال٩لمخان اإلاخًاصجحن في َظا البِذ، َو ما "ط٫ّ" في نضع البِذ و"ّٖؼ" في عجٍؼ
ان ؼ ٞالن ؤي ٢ىي وبغت مً الظ٫ (.5)ي٠ٗ َو ٞةن  الّٗؼ يض الظ٫ وال٨ٗـ الصخُذ. اؾخسضم  (.2)ٖو

الكاٖغ "الظ٫" لُدُِ اإلاٟؿض والضاعي بلى الُُٛان ٖلما بإن ٖا٢بخه زؿاعة وبطال٫ في َظٍ الضهُا وفي 
ٞٗلخه ال٣بُدت. واؾخسضم "الٗؼ" حصجُٗا ل٣اعت ال٣غآن ختی ًىانل َظٍ الهيُٗت آلازغة، لٗله ًتراظ٘ ًٖ 

ال.  الجمُلت إلاا ؾِىاله في صهُاٍ وؤزغاٍ مً ٖؼ وقٝغ مً ٖىض عّبه ظل ٖو

 ٌؿــــٗـــــض مــــــً ًخــلـٍى زـــــــم ًــــغج٣ي  *  بىــــــــىعٍ ًــــــسٌٟ طا الكُـُان

"ًسٌٟ" في عجٍؼ ٞٗالن مخًاصان. ًغج٣ى مً عقي ٞالن في الؿلم ؤي نٗض. "ًغج٣ي" في نضع البِذ يض 
ؤي لهٗىص٥. وج٣ى٫ الٗغب: اع١ ٖلى ْلٗ٪" ؤي  (5)ومىه  ٢ىله حٗالى:" ؤو جغقى في الؿماء ولً هامً لغ٢ُ٪"

سٟٔ مً زٌٟ الصخيء ؤي خُه بٗض ٖلى (.2)انٗض ب٣ضع ما ج٤ُُ ٘، ٦ما في ٢ىله  (.1)ٍو ٞالسٌٟ يض الٞغ
ٞةهما ٌؿخسضم السٟٔ يضا للغقي إلاا في الغقي مً مٗجی الاعجٟإ، وطل٪ ؤن مً عقي  (5):" زاًٞت عاٞٗت"حٗالى

م٨ً بَال١ ٖلى َظا الاؾخسضام بحهام الخًاص. . ٍو ٞةن اؾخسضام "ًغج٣ي"  الؿلم ؤو الجبل ٢ض اعجٟ٘ ٖلى ٚحٍر
م مً صعظت ٖلُا ٖلى ٚحٍر ممً ال ً ٣غؤٍ، ألن هىع ال٣غآن ٩ًىن مٗه في ٧ل َىا بقٗاع إلاا ل٣اعت ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗمل الؿىء  دٟٓه مً ظمُ٘ ألاقغاع. ول٨ً "السٌٟ" ٩ًىن بهظاعا إلاً ًدب٘ ؾبُل الػي، َو و٢ذ وخحن، ٍو
اجه، ٞةن ٖا٢بخه اهسٟاى م٘ ؤصخابه قُاَحن ؤلاوـ والجً. خسظ َىاٍ في ظمُ٘ جهٞغ  ٍو

 ـــاهُـــــــت بــــــد٨مــــــت الــــــغخمـــــــانمٗــــجـــؼة زـــالـــــضة لِؿــــــذ جــــغي  *  ٞــ

ومىه ٢ىله  (.2)ٞالسالضة والٟاهُت في َظا البِذ ٧لمخان مخًاصجان، وزالضة مً زلض الصخيء ؤي صام الب٣اء
اهُت مً ٞجی الصخيء ؤي باص واهخهی وظىصٍ (8)حٗالى:"زالضًً ٞحها ؤبضا"  (.2)ؤي صاثمي الب٣اء في الجىت. ٞو

                                                           

 ـ ، مادة )ذ ؿ ؿ(.ٕٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ، القاىرة، ٕ، طادلعجم الوسيط. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٔ
 .، ادلرجع السابق، مادة )ع ز ز(ادلعجم الوجيز. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٕ
 ٖٜإلسراء: . سورة ا ٖ
 .. ابن فارس، ادلرجع السابق، مادة ) ر ؽ م( ٗ
 .، ادلرجع السابق، مادة )خ ؼ ض(ادلعجم الوسيط. معجم اللغة العربية بالقاىرة،  ٘
 ٖ. سورة الواقعة:  ٙ
 .. اإلفريقي، ادلرجع السابق، باد الداؿ فصل اخلاء ٚ
 ٛ. سورة البينة:  ٛ
 .، ادلرجع السابق، مادة )ؼ ف م(عجم الوجيزادل. رلمع اللغة العربية بالقاىره،  ٜ
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ض ٞةن اؾخس م مً خماًت هللا ؾبداهه وحٗالى الظي ٢ض ٖو ضام السالضة في َظا البِذ ب٢غاع إلاا لل٣غآن ال٨ٍغ
م، وطل٪ ؤجهم ًجضوهه  ض َظا اإلاؿلمحن بًماها وز٣ت باهلل، وبال٣غآن ال٨ٍغ ٍؼ ٖلى خٟٓه مً السغابت والٟىاء، ٍو

م ولؼوم ب٣اثه، ٦ما َى في ٧ل و٢ذ وخحن. وط٦غ الٟاهُت في الؿُا١ الؿلبي في البِذ بزبا ث زلىص ال٣غآن ال٨ٍغ
 ألن َظا خ٨مت مً الغخمً الغخُم.

ـــان  ُٞـــــه جٟانُل ل٣ـــــىم ٢ـــض  مًـــىا  *  و٦ـــــل مــــً ًــــإجـــــي بـــــال بهخـ

إحي ٌٗجي ًجحئ اصع، ٍو إحي في البِذ ٞٗالن مخًاصان. ومطخی ٌٗجي طَب ٚو ٞاؾخسضم اإلاطخي في  (.5)مطخی ٍو
ٓت للىاؽ ختی ٌٗخبروا إلاا ٢ض ؤناب َاالء ال٣ىم مً زحر وقغ، ول٣ُخضوا بمً ها٫ زحرا  البِذ ل٩ُىن مٖى

م،  خٗٓىا بمً ها٫ قغا. واؾخسضم ؤلاجُان ل٩ُىهىا ٖلى ٖلم بإجهم ًىما ما ؾُهحرون زبرا لٛحَر مجهم، ٍو
ت. ما٫ السحًر ٩ىن َظا جدٟحزا لهم ختی ٣ًىمىا باأٖل  ٍو

ُانحهــــــضي بلـى الغقـــ  ــض ٞأمىــــــىا بــــه  *  جىـــــجىا مــــــً الػي م٘ ألٖا

ٞةن الغقض في نضع البِذ،  والػي في عجٍؼ ٧لمخان مخًاصجان. الغقض َى الهضاًت، والػي َى بمٗان في 
ٞةن اؾخسضام الغقض في َظا البِذ جبكحر للىاؽ  (.5)٢ا٫ حٗالى:" ما يل ناخب٨م وما ٚىي" (.2)الًال٫

هم ختی ًالػمىا ٢غاءة ال٣غآن إلاا ُٞه مً َضاًت وؾضاص. ٞةن ط٦غ الػي وهجاة مىه ٩ًىن خاٞؼا وحصجُ٘ ل
م مً الىجاة وما ًترجب ٖلى  للمخمغصًً والبُٗضًً ًٖ ال٣غآن، وطل٪ ؤجهم بٗض ؾمٗهم ما في ال٣غآن ال٨ٍغ

خسضوهه ٖلما ًغقضَم بلى ؾىاء ا م ٍو  لؿبُل.الػي مً ٖظاب قضًض، ًغظٗىن بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

 ؤعجؼ ٖــــــً بجُاهه البكـــــــغ وال الـ  *  ـجـــــاّن بمـــــا ٞــــــُه مـــــــً الخبـــــُان

ٞالبكغ والجً في البِذ ٧لمخان مخًاصجان. البكغ ٌٗجي ؤلاوـ، والجً يضٍ، ٞةهما اؾخٗمل البكغ بضال مً 
ى ما ًُاب  (.2)٤ الجً إلاا ُٞه مً صاللت ٖلى الاؾدخاعؤلاوـ َىا إلاا في البكغ مً صاللت ٖلى الٓهىع، َو

ىا٥ ؤزغ هىعهُت  اؾخسضم البكغ والجً ل٩ُىن الىاؽ ٖلى ٖلم بإن َىا٥ زالث٤ ظؿضًت ٖضًضة ًغوجها َو
م لخ٩ىن ؤؾغاٍع خٟٓا لهم مً  هم بلى ال٣غآن ال٨ٍغ ٟا لهم، ومؿببا لغظٖى ٩ىن َظا جسٍى ىاثُت ال ًغوجها، ٍو َو

٩ىهىن ٖلى ٖلم بإجهم ال ٌؿخُُٗىن ؤلاجُان بمشل ال٣غآن وما ُٞه مً َضاًت  ؤقغاع اإلاسلى٢اث السُٟت. ٍو
ما مٗا ًٖ ؤلاجُان بمشله م٘ ما ٖىضَم مً  م ٢ض ؤعجَؼ ً. وطل٪ ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ وخماًت وهىع وؾٗاصة الضاٍع

ًإجىن بمشله الخُلت والخٗاون. و٢ا٫ حٗالى:" ٢ل لئن اظخمٗذ وؤلاوـ والجً ٖلى ؤن ًإجىا بمشل َظا ال٣غآن ال 
 (.1)ولى ٧ان بًٗهم لبٌٗ ْهحرا"

ــــت  *  مــــــً بٗـــــض٦م، زـــظٍو باإلًمان
ّ
 ُٞـــــه َـــــضي مـــً ٢بــــل٨ـــم ومـل

وال٨ٗـ صخُذ. ٞةن اؾخسضام "٢بل وبٗض"  (،5)و٢بل وبٗض في البِذ ٧لمخان مخًاصجان. ٢بل ه٣ٌُ بٗض
م مً ال هضاًت و٠ُ٦ اؾخٟاص مً َظٍ الهضاًت ألامم الؿاب٣ت، و٧اهىا مً َىا ًىّضر ما في ال٣غآن ال٨ٍغ

م َضاًت إلاً ٧ان ٢بلىا وإلاً ًإحي بٗضها ٞٗلُىا ؤن  ً، و٠ُ٦ ٌؿخُٟض مجها مً ًإحي. وإلاا ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ الٟاثٍؼ
 .ً ىػ آلازٍغ  ًخسضٍ هدً َضاًت لىا ختی ًغبذ عبذ ألاولحن ٞو

                                                           

 ادلرجع السابق، مادة باب الياء فصل اذلمزة. ،. اإلفريقي ٔ
 .ـ ، مادة )غ م م(ٕٜٜٔ، حتقيق محزة فتح اهلل، مؤسسة الرسالة، سوريا، سلتار الصحاح. الرازم، زين الدين زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر،  ٕ
 ٕ. سورة النجم:  ٖ
 .ٖٛـ، ص: ٖٕٔٓ، ٔ، مطبعة ناصرية، للكمبيورت، قورا ظلود، كالية زمفر، طاألصوات العربية: صفاهتا كداللتهاالدين، إبراىيم أمحد،  . ناصر ٗ
 ٛٛاإلسراء: . سورة  ٘
 .. الرازم، ادلرجع السابق، مادة )ؽ ب ؿ( ٙ
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 ـم بهـا  *  ًــــبــــــغؤ ٖبـــــــض مــً وبـا ألاػمــــــــانآًاجــــه حكٟـــــي مــــــً الؿ٣ــــ

٢ا٫  (،5)ٞةن "الكٟاء والؿ٣م" لٟٓان مخًاصان، ظاء ألاو٫ ٞٗال وآزغ اؾما. الكٟاء َى البرء مً اإلاغى
ى اإلاغى (.2)حٗالى:" ًسغط مً بُىجها قغاب مسخل٠ ؤلىاهه ُٞه قٟاء للىاؽ" ٞةن وعوص  (.5)والؿ٣م َو

م، وطل٪ ؤن مً ٌٗاوي مً  "الكٟاء والؿ٣م" في َظا البِذ ٧ان حصجُٗا  ٖلى مالػمت ٢غاءة ال٣غآن ال٨ٍغ
م لٗلمه بإن يالخه اإلايكىصة جىظض  مغى مً ألامغاى ؾىاء مغى خسخي ؤو مٗىىي ٌؿعى بلى ال٣غآن ال٨ٍغ

. م آًاجه صواء لؿ٣مه اإلاخىٕى  ُٞه وهي الكٟاء. ٞةهه ًإزظ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ــــــــى ٖلــــــــى ؤلاج٣ـــانٞــــاػ ومـ  ــــا زــاب الـــــظي ٣ًـــــغؤٍ  *  مــــجّىصا َو

اػ بالسحر ؤي ْٟغ  ٟغ"، ٞاػ مً الٗظاب، ؤي هجا مىه. ٞو ٗجي ألاو٫ "هجا ْو ٞـ"ٞاػ وزاب" لٟٓان مخًاصان. َو
ٗجي الشاوي "زؿغ"، ومىه ٢ىله حٗالى:" و٢ض زاب مً صؾاَا" (.2)به ٞةن الكاٖغ ؤ٦ض "ٞاػ"  ؤي زؿغ. (،1)َو

ض وبج٣ان ما ُٞه مً آلاًاث. وإلاا  م بالخجٍى ُبا ل٣غاء ال٣غآن ال٨ٍغ ى "ما زاب"، جٚغ بًضٍ في الؿُا١ الؿلبي َو
ً ٩ًىن َظا حؿلُت له ومىانلت جإهِؿه. ضم السؿغان في الضاٍع  ٧ان ظؼاء مً الػم ٢غاءة ال٣غآن الٟىػ ٖو

غوي ُٞه مً  * ًٓمــــــ ٗمي ٍو ٌُ  ــي وال ججخـــض مً ههغاويًبهغ مً 

ٓمئ. الٓمإ َى قضة الُٗل ٗمي لٟٓان مخًاصان، و٦ظل٪ ًغوي ٍو ؤوعص الكاٖغ َظٍ ألالٟاّ  (5)ًبهغ َو
لماث  م في خُاة الٟغص والجماٖت، بهه ًٟخذ ٖحن مً ٧ان في ْلماث الجهل، ْو بْهاعا ألَمُت ال٣غآن ال٨ٍغ

جٗله بهحرا ًغي هىع ا لماث ال٨ٟغ، ٍو لخ٣ُ٣ت. ٦ما ؤهه ًغوٍه مً ُٖكان الهضي الظي َا٫ ؤن ال٣ٗضًت، ْو
م. ى ال٣غآن ال٨ٍغ  ًبدض ٖما ًغوٍه بماء الخُاة، َو

 ؤزباٍع ناص٢ت جىجُىا *  مً ٢هـت ٧اطبت بزىاهـي

م مً ألاهباء التي ال ٌك٪  ٞةن "ناص٢ت و٧اطبت" لٟٓان مخًاصان. ؤوعصَما الكاٖغ إلزباث ما في ال٣غآن ال٨ٍغ
َى ٧امل ؤلاوؿاهُت. ٞهظٍ ألازباع ج٨ٟي خماًت لظوي ألابهاع ختی ال ٣ًٗىا في ؤًضي الٛاّعًٍ  ٞحها طو ٣ٖل، ومً

وما مٗهم مً ال٣هو ال٩اطبت التي جضٖى بلى السؿاعة. ٞال٣ٗل ٌٗٝغ ؤن الهض١ زهُلت مدمىصة وال٨ظب 
 زل٤ طمُم.

٤ ُٞه َضي الهاصي  * لِــ بـه ياللت الكُُان  َظا ٍَغ

م َى الهضي، و٧ل مً الهضي والًاللت في ا لبِذ لٟٓان مخًاصان. ظاء بهما الكاٖغ جشبُخا بإن ال٣غآن ال٨ٍغ
٤ بلى زحراث الضهُا وآلازغة، ألهه زا٫ مً ياللت الكُُان الظي ًىؾىؽ ٖلى ؤجباٖه.  الػمه ٢ض الػم الٍُغ

 عقض وجـىظُه وبهظاع مً الـ  * ـىاع وجبكحر بلى البكغان

والخبكحر َى بزباع بالسحر. ٞال٣غآن  .مً الخًاص. ؤلاهظاع َى الخدظًغ مً الكغ ٞةن "بهظاع" و"جبكحر" في البِذ
هم ًٖ  ّٟ م مً الخؿىاث في الضاع آلازغة. ألن ؤلاهظاع ٨ً م بما ًيخَٓغ بكَغ ًىظع الىاؽ ٖما ًضزلهم الىاع، ٍو

ما٫ الهالخت. دثهم الخبكحر ٖلى ال٣ُام باأٖل  ٞٗل الكغ، ٍو

                                                           

 .ؼ م(، ادلرجع السابق، مادة ) ش ادلعجم الوجيز. رلمع اللغة العربية بالقاىرة،  ٔ
 ٜٙالنحل: . سورة  ٕ
 .. ابن فارس، ادلرجع السابق، مادة )س ؽ ـ( ٖ
 .. اإلفريقي، ادلرجع السابق، باب الزام فصل الفاء ٗ
 ٓٔالشمس:  . سورة ٘
 .. اإلفريقي، ادلرجع السابق، باب اذلمزة فصل الظاء ٙ
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انلُٗلم الٗالم والجاَل بالـ  *   ـأي بما ٞحها مـً البـَغ

م ًُٟض الٗالم ٦ما ؤهه  ٞالٗالم والجاَل في البِذ لٟٓان مخًاصان. ؤوعصَما الكاٖغ بقٗاعا بإن ال٣غآن ال٨ٍغ
هحر الجاَل ٖاإلاا. ض ٖلما بال٣غآن، ٍو  ًُٟض الجاَل. ٞالٗالم ًٍؼ

 ُٞه عظا وال ًمّل ٢ـغبه  * جإمً مً ًإؽ ومً ؤَـىان

ؤوعصَما الكاٖغ إل٢غاع بإن ناخب  (.5)ِذ لٟٓان مخًاصان. والُإؽ َى ٢ُ٘ الغظاءٞالغظاء والُإؽ في الب
م، وطل٪ ؤن َىا٥ ز٣ت في  الغظاء ًخى٢٘ ما ًس٠ٟ ًإؾه. وال ًجض يالخه اإلايكىصة بلى بمالػمت ال٣غآن ال٨ٍغ

ظَب عوٖت ناخب الُإؽ، وج٩ىن خاظاجه م٣ًُت ىا٫ ال مدل، ٍو م، ٞةهه ًدهل ٍو  .عظاء ال٣غآن ال٨ٍغ

 جدحی بٟسغ وجمىث بالشـــىا  * وجـضزل الجىـت بـالٟغ٢ـان

جدحي وجمىث ٧لمخان مخًاصجان. ٞةن ال٩لمخحن جا٦ضان ؤهه ال خُاة بال مىث، ٞاإلوؿان مهما ٖاف ًمىث 
مئىان، ومىث مالػم  م خُاة َُبت ٞحها الؿضاص والؿٗاصة والَا ًىما ما. ول٨ً جىظض في مالػمت ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٍم مىث مباع٥، ًُلب اإلاؿلمىن الخ٣ُ٣ُىن في مكاع١ ألاعى ومٛغبها ؤن ًمىجىا مشله.ال٣غآن ال٨غ 

 ًا عّب باآلي اههغ ؤلاؾالما   * وؤزظ٫ الكغ٥ م٘ الُـُٛان

ؤلاؾالم والكغ٥ لٟٓان مخًاصان، ؤوعصَما الكاٖغ َىا جبُاها بإن َىا٥ ْلماث الكغ٥ وال٨ٟغ جىاٞـ هىع 
بلى بَٟاثه، وجداو٫ ال٣ًاء ٖلُه ب٩ل ما امخل٪ مً ٢ىة. ٞٗلى اإلاؿلم ؤلاؾالم في ٧ل و٢ذ وخحن، وحؿعى 

ت والضٖاء. ما٫ السحًر  الخ٣ُ٣ي ؤن ًداو٫ في وكغ ؤلاؾالم وجى٠٢ الكغ٥، باأٖل

 و٦ً عخُـما بي بلى آلاباصي * ؤعظى عيا ال سسِ مـً عخماوي

هللا زم عيا الىاؽ ال  ٞالغيا والسسِ في البِذ لٟٓان مخًاصان. ٞمً ٖاصاث ؤلاوؿان ؤن ًجض عيا
ضم هٟي السسِ ًىحي بإن الؿاثل ًخ٣ٕى  سسُهم. والكاٖغ ؤزبذ ما ًغظى وهٟى يضٍ، ألن َلب الغيا ٖو

 السسِ بٗض الغيا. وإلاا هٟاٍ ؤمً مً زُغ السسِ والًٛب.

 نل صواما زم ؾلـم ؤبضا  * ٖلـى عؾى٫ العجم والٗضهان

بال٩لمخحن اإلاخًاصجحن مباقغة، ول٨ً الكاٖغ ظٗل الٗضهان  في العجم والٗضهان بحهام الخًاص، ألجهما لِؿا
ظا َى بَال١ الجؼء وبعاصة ال٩ل. العجم َم ٚحر الٗغب ؤو مً لم ٨ًً ٖغبُا ؤنال. ؤوضر  (،2)م٣ام الٗغب، َو

 الكاٖغ َىا ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم عؾى٫ ؤعؾله هللا بلى الٗغب والعجم مٗا.

 جالَم ٞـي الىظض والغيىان مدمض وآلا٫ والصخـــب ومً  *

والىظض والغيىان لِؿا مخًاصًً، ًٞض الىظض َى الؿغوع، ٞةهما اؾخسضم الغيىان يضا للىظض إلاا ُٞه 
مً ؤماعة الؿغوعة، ألن مً عضخي بصسو ٣ٞض ؾٍغ ما ٞٗل اإلاغضخّي. صٖا الكاٖغ للظًً ظاَضوا م٘ الىبي 

ظا بق اعة بلى ؤن الخالت ال جضوم ٖلى مىىا٫ واخض، ٞةهما نلى هللا ٖلُه  وؾلم في و٢ذ الكضة والغزاء. َو
 جإحي بالِؿغ خُىا وبالٗؿغ خُىا آزغ.

 الخاجمت

جىاولذ َظٍ اإلا٣الت ٢ًُت الخًاص في قٗغ الكاٖغ ٖبض الغخُم ٖبض ال٣اصع ؤلالىعي. بضؤث بخىيُذ مٟهىم 
ت ؤزغي. زم ظاءث بيبظة الخًاص وما بِىه وبحن الُبا١ مً الٗال٢ت مً ظهت، وبِىه وبحن ألايضاص مً ظه

                                                           

 .. ابن فارس، ادلرجع السابق، مادة )م أ س( ٔ
 اؽ، باب ادليم فصل العُت.. اإلفريقي، ادلرجع السب ٕ
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سُت ًٖ الكاٖغ، زم بُان ما في ٢هُضجه اإلاىؾىمت بـ"َضي ال٣غآن" مً ال٩لماث اإلاخًاصة، وجدلُلها  جاٍع
ا صاللُت، وطل٪ بةقاعة بلى ما في ٧ل بِذ مً ؤبُاث ال٣هُضة مً ال٩لماث اإلاخًاصة، وبُان  جدلُال لٍٛى

ىب، مٗىاَا، زم جىيُذ صاللتها خؿب وعوصَا في ال٣هُضة . عؤي الباخض ؤن الكاٖغ ٖبض الغخُم ال٣اصع مَى
ت ومعجمُت  ُت وهدٍى اَغ ما ٞحها مً ْىاَغ نىجُت  ونٞغ ت بالخاظت بلى الضعاؾت إْل ٞةن بهخاظاجه الكٍٗغ
ت في ال٣هُضة ٦ما ٞٗل الكاٖغ ٖبض الغخُم ؤلالىعي  وبالُٚت وصاللُت وؤؾلىبُت. وؤن ظٗل الٓىاَغ اللٍٛى

ضَا ظماال، وظٗله ت في آن واخض.ًٍؼ  ا ؤَال لضعاؾت ؤصبُت ولٍٛى

 اإلافادس واإلاشاحؼ

ا ،  .5  .َـ5555لبىان،  –، صاع ال٨ٟغ، بحروث اإلا٣اًِـ في اللٛتابً ٞاعؽ، ؤبى الخؿً ؤخمض بً ػ٦ٍغ

٣ي، ابً مىٓىع ظما٫ الضًً ؤبى الًٟل مدمض بً م٨غم،  .2 ، جد٤ُ٣ مجمٕى مً لؿان الٗغب ؤلاٍٞغ

، ال٣اَ  .م5222غة، الباخشحن، صاع اإلاٗاٝع

 .م2052َـ/5251، مُبٗت ظامٗت والًت ٧ىاعاٍ، 5، ٍخهاص اإلاإصبتظامٗت والًت ٧ىاعاٍ،  .5

ً الضًً مدمض بً ؤبي ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع،  .2 ، جد٤ُ٣ خمؼة ٞخذ هللا، ماؾؿت مسخاع الصخاحالغاػي، ٍػ

 .م5222َـ/5255الغؾالت، ؾىعٍا، 

ي،  ٖبض الغخمً ظال٫ الضًً،   .1 غ في ٖلى الؿَُى ، جد٤ُ٣ مدمض ؤخمض ظاص مىلى، صاع م اللٛت وؤهىاٖهااإلاَؼ

  .م5222ال٨ٟغ بحروث، لبىان، 

، ماؾؿت اإلاسخاع، ال٣اَغة، 2، ٍؤلاًًاح في ٖلىم البالٚتال٣ؼوٍجي، مدمض بً ٖبض الغخمً،  .5

 .م5228ٌ/5221

 .م2005َـ/5222، َبٗت زانت بىػاعة التربُت  والخٗلُم، اإلاعجم الىظحزمجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة،  .2

 م.5222َـ/5525، ال٣اَغة، 2، ٍاإلاعجم الىؾُِ.........................،  .8

تاإلاهغي، ٖبض الٟخاح،  .2  .م5282َـ/5202، ماؾؿت ٖلىم ال٣غآن، بحروث لبىان، 5، ٢ٍُٝى لٍٛى

ت، لل٨مبُىعث، ٢ىعا همىص،ألانىاث الٗغبُت: نٟاتها وصاللتهاهانغ الضًً، ببغاَُم ؤخمض،  .50  ، مُبٗت هانٍغ

 .م2055، 5والًت ػمٟغ، ٍ
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 غبذ الىهاب البياحي الفلعفت الىحىدًت في ؼػش
 

 مػشاج ؤخمذ مػشاج الىذوي  د/

 الهىض بىٛا٫ الٛغبُت، ،٧ىل٩اجا، ظامٗت ٖالُت، ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها

 

قٛلذ خغ٦ت الخجضًض في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ الجاهب اإلاهم في الخغ٧اث  
والى٣ضًت. ٣ٞض زغظذ خغ٦ت الخجضًض في الكٗغ الٗغبي ًٖ الىهج  ألاصبُت

ت مً الكٗغاء بال٨خابت بإهما ذ  ٍالخ٣لُضي خُض ٢ام مجمٖى ظضًضة جىٖى
ٗض  ٌُ ت وخاالتهم الكٗىعٍت.  ٖبض ق٨ال ومًمىها خؿب مىا٢ٟهم الكٍٗغ

اب  ا ًجم٘ قٍٗغ بحن غػ الكٗغاء اإلادضزحن وؤظملهم وٛمالبُاحي مً ؤبالَى
اة وجىدى لىعي وخغاعة الاهٟٗا٫. ٌؿخ٣ي مًامُىه مً وا٢٘ الخُخ٣اث٤ ا

ى مً ؤواثل الظًً ؤق٩اله م٘ مًامُجها هدى  ا ٌؿخُٟض مً ؾاثغ اإلاظاَب. َو
ؤٞاصوا مً اإلاىعور الهىفي وألاؾاَحر. ل٣ض ه٣ل البُاحي مىيٕى الشىعة بلى 
 ؤ٤ٞ ظضًض وو٠ْ ألاؾاَحر والغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع الشىعٍت وخغ٦ت

ت وجدُُم ألاوزان. لم ًخ٩لم خاإلاجخٗاث بهىعة ظضًضة. ٣ٞض ظاء قٍٗغ مملىءا بغوح الخمغص والشىعة بلى ال ٍغ
ت الؿاثضة في اإلاجخم٘ الٗغبي وبهما لجإ بلى اؾخسضام ألاؾاَحر مجها  البُاحي في قٍٗغ ًٖ اإلااؾإة البكٍغ

ٗغاء الظًً ظمٗىا بحن الىظىصي و٧ان واخضا مً الك ؤؾُىعة وظٗله عمؼا لئلوؿان والكاٖغ اإلاخمغص.
والاظخماعي. اجسظ مً الكٗغ الخغ ؤؾلىبا ظضًضا للخٗبحر ًٖ ٢ؿىة الخُاة مً ؤشجان ومىت مًٗالث عوخُت 

 .  وهي نضي للمى٠٢ الىظىصي الظي جإزغا بها ٦شحرا في خُاجه وقٍٗغ

ت : في مؿتهل الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٧اهذ البالص الٗغبُت جخجاطبها ظملت مذخل مً الخُاعاث ال٨ٍٟغ
ىضما ويٗذ الخغب الٗاإلاُت و ومً ؤبغػَا الخُاع ال٣ىمي  وألاًضولىظُت. الخُاع ؤلاؾالمي والخُاع اإلااع٦سخي. ٖو

ا بضؤ الٗغب ًغ٦ؼوا ٖلى الىظىصًت الٟغوؿُت خُض ه٣لىا مٗٓم ؤٖمالهم بلى الٗغبُت. مً  الشاهُت ؤوػاَع
صزلذ الىظىصًت في الكٗغ الٗغبي  ٨ٟغ والٟلؿٟت والؿُاؾت.ؤخضزذ الىظىصًت جمىظاث في مجاالث ألاصب وال

اإلاٗانغ في ؤواثل السمؿُيُاث ل٨ً َظٍ الٟلؿٟت لِؿذ ٞلؿٟت واخضة ميسجمت، وبهما ٞلؿٟاث مخٗضصة 
جخ٣اَ٘ ُٞما بُجها، ٞخجم٘ قٗغ ٖاص بلى الٟلؿٟت الىظىصًت الٟغصاهُت التي جٟ٪ ؤي اعجباٍ م٘ اإلاجخم٘ لخٗالج 

ٌٗض البُاحي مً عواص الىا٢ُٗت الاقتر٦ُت  ىصًت التي ج٣ل٤ ؤلاوؿان ٦ةوؿان مشل اإلاىث والخُاة.اإلاًٗالث الىظ
قٗغ البُاحي بحن ٢ًاًا الظاث وألامت، وبحن الؿُاسخي والكٗغي صون ؤن ٌٗجي طل٪  تراوحفي الٗالم الٗغبي. ً

ظخماعي، وخملذ الخبُٗت ألي خؼب ؾُاسخي. و٧ان واخض مً الكٗغاء الظًً ظمٗىا بحن الىظىصي والا 
م ؤؾئلت خاع٢ت ا ٌؿخُٟض  قٍٗغ ٌؿخ٣ي مًامحن. ؤقٗاَع مً وا٢٘ الخُاة وجىدى ؤق٩اله م٘ مًامُجها هدى 

ى مً ؤواثل الظًً ؤٞاصوا مً اإلاىعور الهىفي وألاؾاَحر. ل٣ض ه٣ل البُاحي مىيٕى  مً ؾاثغ اإلاظاَب. َو
٩ٞاع الشىعٍت بهىعة ظضًضة.  ٞةن البُاحي ًمشل الشىعة بلى ؤ٤ٞ ظضًض وو٠ْ ألاؾاَحر والغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا 

ً ؤ٩ٞاع ؤظُا٫ ٖضة ال ظُل واخض ى ٌٗبر ًٖ عوح الٗهغ ٖو  . الىاؽ في ٧ل م٩ان، َو

 : غبذ وهاب البياحي

اب البُاحي في بٛضاص ٖ م. جسغط مً صاع اإلاٗلمحن الٗالُت ببٛضاص، خامال مجها قهاصة 5225م اولض ٖبض َو
م وماعؽ 5215بلى م 5210. اقخٛل بالخضَعـ مً ؾىت 5210بُت وآصابها ٖام اللِؿاوـ في اللٛت الٗغ 
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ىه و٢ًاًا الٗالم 5012الصخاٞت مىظ الخدا٢ه بمجلت "الش٣اٞت الجضًضة" ٖام  م. وفي زاللها ؤخـ ٢ًُت َو
ُٟت  ؤلاوؿاوي ٞتر٥ الصخاٞت اف واٖخ٣ل الْى ىُت. ؾاٞغ بلى ؾىعٍت زم بحروث ٖو  بؿؿب مىا٢ٟه الَى

ُُتي الؿاب٤ مضةَىا٥  ٖاص بلى بٛضاص بزغ زىعة . وفي ألازحر في لبىان زم اهخ٣ل بلى مهغ. وػاع الاجداص الؿٞى
 في ظامٗت مىؾ٩ى5218جمىػ ٖام 52

 
 في مٗهض قٗىب آؾُا، وػاع مٗٓم  م. واقخٛل ؤؾخاطا

 
 ٖلمُا

 
زم باخشا

م 5252ت، وعظ٘ بلى ال٣اَغة ؤؾ٣ُذ ٖىه الجيؿُت الٗغا٢ُ 5255ؤ٢ُاع ؤوعوبا الكغ٢ُت والٛغبُت. وفي ؾىت 
  .5222جىفي ؾىت م خُض 5220وؤ٢ام ٞحها بلى ٖام 

الم اإلاشل. زم اج٤ٟ ٖلى هٟؿه ألاصبُت ٦ بضؤ البُاحي خُاجه كاٖغ عوماه٣ُي خاإلاا بالخُاة وصهُا الُٟىلت ٖو
غ، ٞاؾخىلى ٖلى هٟـ الكاٖغ الؿإمثوظضَا جهُضم بالخ٣ا ٟغ مً ، ٞىوالدكاوم ٤ الهاعمت والىا٢٘ اإلاٍغ

اإلاضًىت وزاع ٖلى ٖلى الغظُٗت والخ٣الُض البالُت وخُم ال٣ىالب ال٣ضًمت، واجسظ مً الكٗغ الخغ ؤؾلىبا 
ما ًسخلج في نضٍع مً ؤشجان ومىت مًٗالث عوخُت هي نضي خظضًضا لل ٗبحر ًٖ ٢ؿىة الخُاة ٖو

" مالث٨ت وقُاَحنصًىان ": آزاٍع ألاصبُت والٗلمُتمً للمى٠٢"الىظىصي" الظي جازغ به الكاٖغ طل٪ الخحن. 
٤ مهكمت"، م5210ٖام  خىن "، م5211 " ٖامؤباٍع عؾالت بلى هاْم " م، 5215" ٖام اإلاجض لؤلَٟا٫ والٍؼ

٧لماث ال "، م5212" ٖام ٖكغون ٢هُضة مً بغلحن"، م5212"ٖام ؤقٗاع في اإلاىٟى"، م5215" ٖام خ٨مذ
ت"، م5252" ٖام الىاع وال٩لماث ، م5250" ٖام جمىث ٤ الخٍغ "، ؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة"، م5255" ٖام  ٍَغ

ت"، م5258" ٖام اإلاىث في الخُاة"، م5255" ٖام الظي ًإحي وال ًإحي" "ُٖىن ، م5258" ٖام ججغبتي الكٍٗغ
غان واإلاغجؼ٢ت"، م5252ال٨الب اإلاُخت" ٖام  " ٖام ال٨خابت ٖلى الُحن"، م5252" ٖام ب٩اثُت بلى قمـ خٍؼ

اب البُاحيو٢ض نضع له  .م5220" ٖام ًىمُاث ؾُاسخي مدتٝر"، 5220 ىه  صًىان ٖبض الَى الظي يم صواٍو
غ  زالزتاإلاظ٧ىعة في 

ْ
" ٖام م الؿب٢٘هاثض خب ٖلى بىاباث الٗال": م5222 ببحروث صاع الٗىصةؤظؼاء وك

، م5221" ٖام ٢مغ قحراػ"، م5221" ٖام ٦خاب البدغ"، م5222" ٖام ؾحرة طاجُت لؿاع١ الىاع"، م5225
م 5225" ٖام مدا٦مت في هِؿابىع "، م5282" ٖام بؿخان ٖاجكت"، م5222" ٖام نىث الؿىىاث الًىثُت"

ت، وؤعاظىن ، بى٫ الُىاعومً مالٟاجه وهي مؿغخُت.   .   وججغبتي الكٍٗغ

 الحشهت الىحىدًت

ا٦ض ٖلى جٟغص  ت الخامت في الخ٨ٟحر بضون ٢ُىص ٍو ؤلاوؿان، ج٨غؽ الىظىصًت َى جُاع ٞلؿٟي ًمُل بلى الخٍغ
غ ومٗجی لخُاجه. ْهغث ٦دغ٦ت ؤصبُت  ً ظَى الىظىصًت التر٦حز ٖلى مٟهىم ؤن ؤلاوؿان ٦ٟغص ٣ًىم بخ٩ٍى
ً، ًلخبـ مٟهىم  ً واهدكغث بحن الشالزِىاث وألاعبُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ لؿُٟت في ال٣غن الٗكٍغ ٞو

اإلاهُلر ٚامٌ ولُهبذ ؤؾهل ًجب  الىظىصًت ٖلى ال٨شحر مً عظا٫ الكإع وختی ٖلى بٌٗ اإلاش٣ٟحن، ألن
ى في اإلا٣اومت الٟغوؿُت ظان بى٫ ؾاعجغؤن هغبُه باألصب، ألن ميكإ اإلاهُلر َى ألاصًب  ببان  و٢ض ؤوكإٍ َو

كٗغ بالٗبصُت؛ ؤي  الخغب الٗاإلاُت الشاهُتفي  الىاػي الاخخال٫  خُض ٦ثر اإلاىث وؤنبذ الٟغص ٌِٗل وخُضا َو
ٖضم وظىص مٗجی للخُاة، ٞإنبذ ٖىض الٟغص خالت حؿمی ال٣ل٤ الىظىصي وفي الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٣ٞض 

خه وؤنبذ ال  ٌكٗغ باإلاؿاولُت ووكإ قٗىع بالُإؽ. ٣ًى٫ الض٦خىع مىهىعُٖض: "الىظىصًت مً ؤلاوؿان خٍغ
  اإلاظاَب الٟلؿُٟتؤخضر 

 
ا ؾُاصة في ال٨ٟغ اإلاٗانغ، والىظىصًت بمٗىاَا الٗام: هي ببغاػ ٢ُمت الىظىص  وؤ٦ثَر

ئلوؿان، و٢ض ْهغث الىظىصًت هدُجت لخالت ال٣ل٤ التي ؾُُغث ٖلى ؤوعوبا بٗض الخغب الٗاإلاُت الٟغصي ل
ىاء الكامل الظي خهل هدُجت 

َ
ألاولى، واحؿٗذ م٘ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، وؾبب َظا ال٣ل٤ َى الٟ

الكٗغ والٟلؿٟت بن الىظىصًت هي ؤ٢غب الٟلؿٟاث بلى الكٗغ، والكٗغ ؤ٢غب الٟىىن الىظىصًت. ٞ (.5)"الخغب
نىعجان للخٗبحر ًٖ الىظىص بخضاَما للخٗبحر ًٖ ؤلام٩ان وألازغي للخٗبحر ًٖ آلاهُت. ولهظا الكٗغ الٟلؿٟت 

خباع ، وؤن ؤمخ٩املحن. وال ٚجی ألخضَما ًٖ آلازغ. والىظىصًت ٦ًٟ ًؼصاص ويىخا ؤ٦ثر بطا ما  زظها بٗحن ألٖا
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ؤلاوؿاهُت. واهٟٗاالث ؤلاوؿاهُت مىبش٣ت ًٖ ٖىانغ مُٗىت ألاصب زحر ؤصاة ٢اصعة ٖلى ججؿُض الاهٟٗاالث 
الىظىصًت هي بخضي  .عاصة والازخُاع وال٣ل٤ واإلاؿىئلُت. وهي الٗىانغ التي ج٣ىم ٖلحها الٟلؿٟت الىظىصًت٧اإل 

مٓاَغ ال٣ل٤ والًُإ الظي ٧ان ٌٗاهُه اإلاجخم٘ ألاوعبي.ؤخضزذ الخغ٦ت الىظىصًت جمىظاث في مجاالث ألاصب 
 .غ والٟلؿٟت والؿُاؾت وألازال١وال٨ٟ

 ظهىس الحشهت الىحىدًت في ألادب الػشبي

صزلذ الىظىصًت في الكٗغ الٗغبي مً باب الٟلؿٟت والى٣ض. بن ٖبض الغخمً بضوي َى الظي وكغ الىظىصًت 
ا ؾاعجغ في ٞغوؿا. و٢ض  في ألاوؾاٍ الٗغبُت مً زال٫ جإل٠ُ الكهحر "الؼمان الىظىصي" في و٢ذ ٧ان ًيكَغ

٣ل ٖبض الغخمً بضوي "الىظىص والٗضم" لؿاعجغ بلى الٗغبُت و٢ضم هؼعٍت الكٗغ الىظىصي في جإلُٟه " ه
ؤلاوؿاهُت والىظىصًت في ال٨ٟغ الٗغبي" وماعؽ الكٗغ الىظىصي في صًىاهه " مغآة هٟسخي".  زم خمل لىاء 

غ الكٗغ الٗغبي  الىظىصًت ؤصوهِـ وؤنضع م٘ ًىؾ٠ السا٫ مجلت "قٗغ" التي ٧ان لها ؤزغ ٦بحر في جٍُى
اهدكغث الىظىصًت في البلضان الٗغبُت وآمً بها  (.5)م وكغ ؤصوهِـ ٢هُضة "الٟغاٙ"5212وجدضًشه. وفي ٖام 

بٌٗ الكباب اإلاش٠٣ بالش٣اٞت الٛغبُت. والىظىصًىن في البالص الٗغبي ًىٟظون مً سٛغة ال بًُٟ لها الىاؽ 
ظا ًٟؿغ لىا جدى٫ ٦شحرا مً ؤصخاب  وبن هٓغة ٖابغة  ال٨ٟغ الكُىعي وما ؤقبه بلى ال٨خاب ألاصبُت.٦شحرا.  َو

االءَم ؤقهغ  ٣اثضَم ج٨ك٠ ًٖ وعاءٍ زُت ط٦ُت وؤناب٘ زُٟت. َو ٖلى ؤؾماء عواصَا َظا الاججاٍ ٖو
خاو٫ البُاحي بلى الُىابُ٘  البُاحي. ٢ض، و هؼاع ٢باويو مدمىص صعوَل، و الؿُاب، و ههحري، و ؤصوهِـ،  :الغواص

الخٗبحر والٟلؿٟت. ٞخٗٝغ ٖلى اإلااع٦ؿُت. ظىذ ٦شحرا في قٍٗغ بلى الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع بالغمؼ. ًخسظ ال٨ٟغة بلى 
ت في مىخى مً مىاخحها. ٞمً طل٪ ٢هِخه:  الىاع " مً ٢هت ٖىهغا مً ٖىانغ الُب٣ت نىعة الخُاة البكٍغ

٤ مهمكت" و "ؾ ومدىت ؤبي الٗالء"و"مؿاٞغ بال خ٣اثب"" ووال٩لماث"  . ل٣ٟغ والشىعة" ٟغ ا" ؤباٍع

بن الكٗغ والٟلؿٟت نىعجان للخٗبحر ًٖ الىظىص لل٩ىن والخُاة. والكاٖغ الىظىصي ًسل٤  الكاٖغ الىظىصي: 
ٖاإلاا مً الىظىص ٢اثما بظاجه بىاؾُت ال٩لمت، و٧لمت الكاٖغ ٖاَُٟت اهٟٗالُت. ٞالكاٖغ الىظىصي مبضٕ في 

ٖغ الىظىصي َى اإلااؾـ الخ٣ُ٣ي للٛت. ٞالكاٖغ ٖالم ؤلام٩ان، والكٗغ الىظىصي َى ؤلابضإ. والكا
الىظىصي ٧الشاثغ حهضٝ بلى زل٤ بوؿان ظضًض وببضإ وا٢٘ ظضًض. والٟغ١ بُجهما في ؤن الكاٖغ ال مؿخ٣غ له، 

زال٤ الكاٖغ  .ٞهى ظّىاب ًىانل الؿٟغ والغخلت بلى ما ال جهاًت، في خحن ؤن الشاثغ ًخى٠٢ لخٗمحر ما خغعٍ
الكاٖغ ٞىان زىعي ًجؿض بعاصة ال٩اثىاث اإلا٨بىجت اإلاًُهضة،  (.2)اإلادتٝر لهها و٢اجلها، والؿُاسخي الشىعة

ً ٖىضما ًغاَم ًدتر٢ىن  اب   (.5)والٟىان مُالب مً ؤٖما١ ؤٖما٢ه بإن ًدتر١ م٘ آلازٍغ ولٗل ٖبض الَى
ؤهه ٖبر بهض١ الكاٖغ ألانُل ٖىضما ًدـ  البُاحي مً الكٗغاء الظًً مشلىا مىهج الالتزام والسِ الشىعي.

واماهت وبًمحر وبك٩ل ٞجي ظُض ًدـ ؤن الخٗبحر الٟجي َى ظؼء مً الاماهت ومً الًمحر والهض١ ٦ما تهمه 
بدض ًٖ ا٢غب ألاؾلخت الٟىُت واص٢ها للخٗبحر ًٖ هٟؿهالخجغبت الىظىصًت ؤلاوؿاهُت لئل  .وؿان ٍو

 الفلعفت الىحىدًت في ؼػش غبذ وهاب البياحي

كٗغ الٗغبي. ٢غى ٦شحر مً الكٗغاء الٗغب في الٗهغ الخضًض  الكٗغ الَاثلت في الكٗغ والىظىصي ٦مُت 
م ٖلى همِ  الكٗغ الىظىصي.  و٢ض نغح ظلُل ٦ما٫ الضًً ؤن البُاحي وظىصي ٧امل  الىظىصي ؤو ٧ان قَٗغ
ت هي زُىة ؤولى هدى الكٗغ الىظىصي في الكٗغ  ٤ مهمكت" وؤن َظٍ الاإلاجمٖى ت ٢هاثضٍ " ؤباٍع في مجمٖى

                                                           

 ٕٓٙسامر فاضل عبد الكاظم: اآلسرم: مفاىيم حداثة الشعر العريب، ص      ٔ
 ٗٗعبد الوىاب البياٌب، جتربيت الشعرية، ص      ٕ
 ٖٙ، ص ٜٗٚٔرة جالؿ اخلياط، سلتارات من مهرجاف ادلربد، الشعر كالثو      ٖ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  033

___________________________ 

133 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

اؾخسضم البُاحي اإلاهُلخاث والترا٦ُب السانت بالىظىصًت والىظىصًً في صًىاهه" الىاع  (.5)الٗغبي اإلاانغ
م و صًىاهه "ؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة". وله ٢هاثض طاث ؾماث وظىصًت ناعزت 5252وال٩لماث" الظي نضع ٖام 

ا مً ؤمشا٫: ٢هُضة "بلى البحر ٧امى"  و"مؿاٞغ بال خ٣اثب" و "الخٝغ الٗاثض و" حَر مدىت ؤبي الٗالء" ٚو
٦ما ٢ا٫ مُاهُىؽ: ًخٟجغ الغمؼ الخًاعي الظاحي يمً ب٣ًاء  ال٣هاثض. وصًىان "ؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة" 

و ججغبت ؤلاوٗؼا٫ والخمؼ١ الٟغصي بٗىصة مبضٖت بلى الٗالم مً زال٫  اإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت الىاخضة، وجَغ
ٌٗض ٖبض  (.2)خذخٟزاهُا في مداولت ٦بري إلؾخمغاع والخجضص وال٢ًاًا ألاؾاؾُت ألاولى، واه٨ٟائها هدى الٗالم 

ت وؤزالمهم وٛما، ًجم٘ قٍٗغ بحن خ٣اث٤ الىحي الاظخماعي وخغاعة  اب البُاحي مً ؤبغػ الخ٣ضمُحن قاٍٖغ الَى
ؿخُٟض مً ؾاثغ  . ٌؿخ٣ي مًامُىه مً وا٢٘ الخُاة َو الاهٟٗا٫ الصسصخي. وجلخ٣ي ٖىض الظاث باإلاىيٕى

حن ٖلى البلىعة وؤلاًجاػ وألاؾلىب و٦ظل٪ ًسغط ألاقُاء قإن الؿغلُالُحن مً ٖااإلاظاَب.  خمض قإن الغمٍؼ
جٗل الهىع ٢اٖضة ل٣هُضجه. اؾخمض البُاحي جهىعٍ للكٗغ مً  وظىصَا اإلاىيىعي بلى وظىصَا الظاحي، ٍو

ي جغي الىظىص ٖبشا ججغبخحن مسخلٟخحن وهي الخجغبت الىظىصًت، زم الخجغبت الىا٢ُٗت. الخجغبت الىظىصًت الت
ظٍ الخجغبت جبدض ًٖ وؾُلت ججٗل له مٗجی، وجسغط ؤلاوؿان مً خالخه الٗبصُت بلى خالت  شُاها، َو ٚو
 .ؤلاوؿان الىاعي بمهحٍر زم الخجغبت الىا٢ُٗت وهي ججغبت جخىدى بٖاصة بىاء الىا٢٘ وزل٣ه في نىعة ظضًضة

٤ مهمكت"٣ًى٫ الكاٖغ في َظٍ ال٣  هُضة: وله ٢هُضة باؾم "ؤباٍع

 هللا، وألا٤ٞ اإلاىىع والٗبُض 

 ًخدؿىن ٢ُضَم 

 قُض مضاثى٪ الٛضاة 

 بال٣غب مً بغ٧ان ٞحزوٝ، وال ج٣ى٘ 

 بما صون الىجىم 

 ولًُغم الخب الٗى٠ُ 

 في ٢لب٪ الىحران، الٟغح الٗم٤ُ 

 والباجٗىن وؿىعَم ًخًىعون  

ا، وؤقباٍ الغظا٫   ظٖى

 ٖىع الُٗىن  

 ن؟في مٟغ١ الُغ١ الجضًضة خاثغو  

 ال بض للساٞل! 

 مً لُل، وبن َل٘ الهباح 

 والكاة جيسخی وظه عاٖحها العجىػ  

لى ؤبُه ألابً، والسبز اإلابلل بالضمٕى   ٖو

حن مً ػظاط   َٗم الغماص له، ٖو

 في عؤؽ ٢ؼم، جى٨غ الًىء ال٤ُُ 

 وؤعامل ًدبًٗ ؤقباٍ الغظا٫ 

 جدذ الؿماء، بال ٚض، وبال ٢بىع  
                                                           

 ـٜٗٙٔ، دار العلم للمالين ، بَتكت عاـ ٜٕٗجليل كماؿ الدين: الشعر العريب احلديث كركح العصر، ص،      ٔ
 ـٜٛٙٔ، ادلكتبة العصرية، ببَتكت عاـ ٕٕ٘مطانيوس ميخائل: دراسات ُب الشعر العريب احلدجيث، ص      ٕ
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ت الىظىصًت للكاٖغ زحر والكاٖغ ًظ٦غ لىا نغزت ؤلا وؿان الىظىصي في َظٍ ال٣هُضة التي جخمشل الجٖز
اب البُاحي وؤ٩ٞاٍع جمُل بلى ألالخاص ألن الٓغوٝ التي ٖاف ٞحها الكاٖغ ٢ض  جمشُل. بن َبُٗت ٖبض والَى

غا١ في ٖام ؾىصاوي مملىء بال٤ًُ وآلاال  ٠ و٢ض ؤصث بالكٗاع بلى ؤلٚا ا الٗم٣ُت في خؿه اإلاَغ م جغ٦ذ آزاَع
ىت ؤزغظها مً  ىه. وهي مىظت خٍؼ وألاخؼان.  وهدً زال٫ ٢غاءجىا هخإ٦ض ؤن وٛمت الخؼن حؿىص في قٍٗغ ٞو
ت. وبن مٗٓم ججغبخه ٢ض اؾخمض الكاٖغ مً خُاجه اإلالُئت باألخضار مً خُاة  ججغبه الاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

 اإلاجخم٘ البكغي. 

ؿاٞغ جاثه ًدُه في صخغاء الىظىص. َى مؿاٞغ مً في َظٍ ال٣هُضة عمؼ الكاٖغ خُاة م"ومؿاٞغ بال خ٣اثب"
ش، ًلهى به ٖبض الٓال٫، وفي صازله جمىث  ى مىظىص مخشاثب، ضجغ، هؤلام٩ان، ولِـ له وظه وال جاٍع ٟؿه َو

ً ؾ٩ُىن بال ظضوي، ألهه له وظىص ٖبض ال ظضوي له. والجضًغ بالظ٦غ ؤن مؿاٞغ بال خ٣اثب ًمازل  خٍؼ
ُا اإلاؿاٞغ بال ؤمخٗت.  و   ٣ٍى٫ ٞحها قاٖغها: خٞغ

 مً ال م٩ان 

ش، مً ال م٩ان   ال وظه، ال جاٍع

ذ ؤؾمٗها جىاصًجي: حٗا٫!   جدذ الؿماء ، وفي ٖى٫ الٍغ

ش..... ؤؾمٗها جىاصًجي: حٗا٫!   ال وظه، ال جاٍع

 ٖبر الخال٫  

ش ٌٗبٍر عظا٫  مؿدى٣٘ الخاٍع

 ٖضص الغما٫  

 وألاعى ما ػالذ، وما ػا٫ الغظا٫ 

 لٓال٫ًلهى بهم ٖبض ا  

ذ ؤؾمٗها، جىاصًجي : ٖا٫! -ؾجى -وؤها    في  الٍغ

 ٖبر الخال٫ 

 وؤها وآالٝ الؿىحن 

 ً  مخشاثب، ضجغ ، خٍؼ

 مً ال م٩ان 

 جدذ الؿماء

 جمىث ، بال عظاء في صازل هٟسخي 

 وؤها وآالٝ الؿىحن 

 ً  مخشاثب، ضجغ ، خٍؼ

 ما مً ال م٩انثؾإ٧ىن! ال ظضوي، ؾإب٣ي صا 

ش   مً ال م٩ان لي، ال وظه، ال جاٍع

 الًىء ًهضمجي، ويىياء اإلاضًىت مً بُٗض 

٣ها، ؾإم ظضًض    هٟـ الخُاة ٌُٗض عن٠ ٍَغ

 ؤ٢ىي مً  اإلاىث الٗىِبض 

 ؾإم ظضًض 
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 وؤؾحر ال الىي ٖلى قحئ، وآالٝ الؿىحن 

ًإلاال قحئ ًيخٓغ ا   ؿاٞغ ٚحر خايٍغ  الخٍؼ

حن   وخل َو

ُىن آالٝ الجىاصب، والؿجن   ٖو

 ىت، ؤي هٟ٘ ؤعججُه؟وجلىح ؤؾىاع اإلاضً 

ه   مً ٖالم ما ػا٫ وألامـ اإلاٍغ

 ًدُا، ولِـ ٣ًى٫: بًه" 

 ًدُا ٖلى ظ٠ُ مُٗغة الجباٍ 

 هٟـ الخُاة 

٣ها، ؾإم ظضًض   هٟـ الخُاة ٌُٗض عن٠ ٍَغ

 ؤ٢ىي مً اإلاىث الٗىُض 

 جدذ الؿماء 

 بال عظاء 

 في صازلي هٟـ جمىث 

 ٧اٖى٨بىث 

 هٟسخي جمىث 

لى الجضاع   ٖو

 عيىء الجها 

به٣ها صما، يىء الجهاع  ًمخو ؤٖىامي، ٍو

غب الالظُحن في الاعى اإلادخلت واؾخسضم اإلاهُلخاث والترا٦ُب ٗنغح البُاحي في ألابُاث ال٣اصمت ألاويإ ال
ظا حٗبحر  ٣ًى٫ البُاحي في ٢هُضة له "الٗغب الالظئىن"   السانت بالىظىصًت والىظضًحن. َو

 الىمل ًإ٧ل لخهم

ُىع ظاعخت الؿىحن   َو

 آلازغون َم الجخُم

     (5)وآلازغون َم الجخُم 

 وفي صًىاهه"الىاع وال٩لماث" ٢هُضة  باؾم "بلى ألالبحر ٧امى" ٣ًى٫ البُاحي  في َظٍ ال٣هُضة:  

 ؾبٗت ؤ٢ماع ٖلى الخال٫ 

 ؤؾلخت ، ؤ٢ىا٫ –خاُٞت  

 يماثغ ، ؤ٢ٟا٫ 

 للبُ٘ وؤهذ مخٗب، حٗا٫! 

 جهُم في خضاث٤  اللُا٫ 

 ٫هُاعص الٓال 
                                                           

 ٜٙ٘ٔكت بَت  -شعر  -رسالة إىل ناظم حكمت كقصائد أخرل     ٔ
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 هغ٢ب ٖالم الٟجغ الجضًض في الجبا٫ 

 ًمؿ٪ في قبا٦ىا ٞغاقه اإلادا٫ 

 وكغب قات الٗهغ في صَغان ٞؤلٚال٫ 

 ٠  آص مى٪ ًا ؾحًز

٪ الؼلؼا٫   ًا ٞاعؽ ٖهغ اصٍع

 ٢ا٫، ؤهذ مخٗب، حٗا٫ 

 وٛل٤ ٖحن ألاؾض الجىا٫ 

ٟا٫   حٗا٫، ٞاأَل

 هامىا، وهامىا الٟاعؽ اإلاخٗب في ألاؾما٫ 

ي مىيٕى الشىعة بلى ؤ٤ٞ ظضًض وو٠ْ ألاؾاَحر والغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع الشىعٍت وخغ٦ت ل٣ض ه٣ل البُاح
اب البُاحي الكٗغ ججغبت وظىصًت اظخماُٖت حؿتهضٝ زل٤ جىا٤ٞ بحن ؤاإلاجخٗاث بهىعة ظضًضة. ع  ي ٖبض الَى

مىخاجه. ٞالىا٢٘ الىظىصي مىؾىم بالالمٗجی والٟىضخی و  الٗبصُت، والىا٢٘ الىا٢٘ ؤلاوؿاوي وبحن ؤخالمه َو
الاظخماعي ؾمخه الكغ والٓلم الاظخماعي. والكٗغ بُبُٗخه جمغص يض َظٍ الؿماث، وبدض ببضاعي ًٖ هٓام 

٣ٞض جمحز قٍٗغ بدىٕى بىاٍ ؤلا٣ًاُٖت وحك٨ُالجه الجمالُت التي   .للٟىضخی ألابضًت وؾالح إلاىاظهت الكغ والٓلم
   (.5)صي عؾالت الخب والشىعة في اإلاجخم٘ الٗغبيًا  حؿخىحي مً الترار الكٗبي الٗغبي وؤلاوؿاوي،

 البدث هخائج

اب البُاحي مً الكٗغاء الظًً ًىًىن في لىاء الىا٢ُٗت الاهخ٣اصًت. هٓم البُاحي قٍٗغ في  ٧ان ٖبض الَى
ت  با مً الؿُاؾت والاظخمإ بلى الٗلم والٟلؿٟت. ٧ان قاٖغ الخجٍغ اث قتی، جىاو٫ ٞحها ٧ل قئي ج٣ٍغ مىيٖى

٤ مهمكت" الىظىصً . وبٗض الضعاؾت ٢هُضجه "ؤباٍع ما١ ؤو قاٖغ الُٟلؿٝى ت ؤو قاٖغ الٛىم بلى ألٖا
و٢هُضجه "الظي ًإحي وال ًإحي" جىنلىا ؤن الكاٖغ ًيخ٣ض وا٢ٗه الٗام مً زال٫ ججغبخه الظاث. و الظاث ال 

اب البُاحي قاٖغا ملتزما ٖبر ٖما ٧ان ًسخلج في نضع  ٍ ًٖ ٢ًاًا اإلاجخم٘ ج٨ك٠ بال الٗاَٟت. ٧ان ٖبض الَى
ت ومٗاهاة الىظىص ؤلاوؿاوي في ؤػماجه ومك٨الجه، و٢ًاًا الظاث الٟغصًت والجماُٖت، والتزم في  ومٟاَُم الخٍغ
ت الىظىصًت ٦ما اؾخسضم اإلاهُلخاث  ا. ازخاع ؤن ٌٗبر اإلاٟهىم الخ٣ُ٣ي للخٍغ ا وال ٦َغ طل٪ ٧له َٖى

هه" الىاع وال٩لماث"وؾٟغ ال٣ٟغ والشىعة". وله ٢هاثض طاث والترا٦ُب السانت بالىظىصًت  والىظىصًحن في صًىا
٠ الٗاثض" و"مدىت ؤبي  ؾماث وظىصًت ناعزت مشل ٢هُضةجه "بلى ؤلبحر ٧امىا" و"مؿاٞغ بال خ٣اثب" و"الخٍغ
 ً ً الٗغبي ٖو ا مً ال٣هاثضة التي جخه٠ بؿماث وظىصًتباعػة. حٗبر ٢هاثضٍ ًٖ وا٢٘ الَى حَر الٗالء" ٚو

تراب والٛغبت. له عئٍت ظضًضة لل٣ًاًا مسخل٠ ال٣ًاًا  ؤلاوؿاهُت ٦ما جاصي بلى الخإمل الٟلؿٟي والٚا
اإلادلُت والٗغبُت. ًمخاػ اؾىبه بالخغ٦ت والٛىاء والخٗبحر ًٖ الٗاَٟت بهض١ ويىح ونغاخت ٌٗبر ًٖ الخؼن 

ً الهىع التي قاَضَا في خُاجه الُىمُت.  الٗم٤ُ ٖو

  

                                                           

 ـٜٜٜٔ/ٕٔ/ٕٔالسمات الفنية كخصوصية البياٌب، فائز العراقي، ملحق جريدة الثورة، دمشق      ٔ
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 يسوماوس  هؽاغش ابالعيّ  ؼاهش بذس
 

  خّشم ؤهيغ الّشخمً /د

 الهىض بىٛا٫ الٛغبُت، ،٧ىل٩اجا، ظامٗت ٖالُت، ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت

 

الخ٣الُض ألاصبُت البالُت واإلاٟاَُم ال٣ضًمت وؤجها  يضالغوماوؿُت هي زىعة 
وج٣ضٌـ الُبُٗت والغظٕى بلحها ٖىض  جضٖى بلى بٖالء قان الٗاَٟت، والسُا٫،

ت، وبغػث بٓهىع  ، والبدض ًٖ ؤؾغاعال٨أبت والخؼن   ال٩ىن والخُاة البكٍغ
ت في مجخم٘  في البالص  . ؤّماٖكغ ال٣غن الشامً في ؤوازغ ؤوعّباالُب٣ت البرظىاٍػ

ذ ، و واضخت بال بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى في نىعة لم جٓهغٞالٗغبُت  ٖغ جٖغ
ُما ًخٗل٤  وجُىعث بلى خض ٦بحر بالخغ٧اث الغوماوؿُت في البالص الٛغبُت. ٞو

كٗغاء الٗغب الٗغا٢ُحن ب الكٗغاء بالٗغا١ ٞٓهغث الغوماوؿُت ُٞه بةجها٫
ً إل ٖلى ألاصب الٗغبي اإلاهغي واإلاهجغي مباقغة وألاصب الٛغبي آلازٍغ  وؤلَا

٤ الترظمت. فيوالٟاعسخي  ُّ  قا٦غ بضع اإلا٣ا٫ ؾإخاو٫ بل٣اء الًىء ٖلى قٗغ َظا ًٖ ٍَغ اب الظي ٧ان الؿ
بُٗخهبُبٗه عوماوؿ حن ًخٗاون  الغوماوؿُت ٧اهذ جهىع  ُا َو له مجخمٗا مشالُا ٌِٗل ُٞه الىاؽ مدؿاٍو
 بالؿ٩ىن. بًٗهم بًٗا

 خياجه

 ُّ ت "ظ٩ُىع" في ؤبي السهِب في ظىىب البهغة")5225اب ٖام ٢ض ولض الؿ  ٖاف ؤًام َٟىلخه في(. 5م في ٢ٍغ
اًت ؤمه وؤبُه مإمىها ومؿغوعا مت" لم حٖع ُذ ٖام ، ٚحر ؤن ؤمها "٦ٍغ ال بط جٞى م ؤزىاء 5252ٗل ٍَى

ا.  ،ٞخُت (2)اإلاساى ً مً ٖمَغ اه٣هغث آماله بمغوعألاًام واػصاصث خؼهه و٦أبخه خُىما ٞفي الشالشت والٗكٍغ
ت ؤمها "ظ٩ُىع". ه ٖىض ظضٍ في ٢ٍغ  وؤزٍى

 
صزل  جؼوط ؤبىٍ مً امغؤة ؤزغي وعخل بها بلى صاع ظضًض جاع٧ا بضعا

في مضعؾت "باب ؾلُمان" الابخضاثُت زم في اإلاضعؾت اإلادمىصًت في ؤبي السهِب، الؿُاب لخٗلُمه الابخضاجي 
ل ختی ؤهه اهخ٣ل  ايت لى٢ذ ٍَى ٩ٞاهذ َظٍ اإلاضعؾت وهىاخحها ملٗبه ومؿ٨ىه ومٗهضٍ للخٗلُم والتربُت والٍغ

ت بلى البهغة خُض الخد٤ ب٣ؿم ألاصب الٗغبي بضاعاإلاٗلمحن الٗالُت في بٛضاص،  و٢طخی ؾيخحن لضعاؾخه الشاهٍى
ت ٞخسغط مىه ٖام زم اهخ٣ل بلى اللٛت ؤلا  هُٞ بخه في صعاؾت  (.5)م5222ه٩لحًز وؾبب اهخ٣اله مىه ٧اهذ ٚع

ً. وجسغط ، ؤٖما٫ مكاَحرؤصباء ؤلاهجلحزمباقغة زانت قُلي و٦ُدـ ووعصػوعر والكٗغاء الغوماوؿُحن آلازٍغ
حن مضعؾا  ت في مضعؾلالؿُاب مً َظا ال٣ؿم ٖو ت في مضًىت الغماصي، ول٨ً اقخٛاله للٛت ؤلاهجلحًز ت زاهٍى

اث٠ ٚحر عؾمُت  ما٫ الخغة والْى ـ لم حؿخمغ بال بًٗت ؤقهغ وطل٪ ألؾباب ؾُاؾُت ٞاؾخٛل باأٖل بالخضَع
ذ للٗالط. ول٨ً َظا  وؤنِب في ؤوازغ في م٩اجب مسخلٟت. ٖمٍغ بالكلل ٞغخل بلى اإلاؿدكٟى ألامحري في ال٩ٍى

                                                           
1

        ـ ٜٜ٘ٔبَتكت ’ دار ادلعارؼ. ’ ٜٖٕأمحد أبو سعد: الشعر كالشعراء ُب العراؽ، ص:     

 ٜٖٕادلصدر السابق، ص:     ٕ
3

 ادلصدر السابق     
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ذ ٖام  ٧ان بال ظضوي، ػاص مغيه ًىما م 5252ُٞىما ختی جىفي في ٖمغ مب٨غ لم ًخجاوػ ٖلى ألاعبٗحن "في ال٩ٍى
 (.5)خُض ه٣لذ ظشخه بلى البهغة وصًٞ في م٣برة الخؿً البهغي في ٢ًاء ػبحر"

ىضما ظاء بضع بٛضاص ؾىت  ٖلى ؤقضَا في الضماع  الشاهُت م لضعاؾخه اللِؿاوـ ٧اهذ الخغب الٗاإلاُت5225ٖو
ضًً للىٓام الضًمى٢غاَي وبًٗهم ٧اهىا م٘ والسغاب، و٧ان الٗغ  ً ٞبًٗهم ٧اهىا مٍا ا١ مى٣ؿما بلى مٗؿ٨ٍغ

ىُا مىٗؼال ًٖ ؤي خؼب ؾُاسخي وما ٧ان مىداػا بلى  ت. ول٨ً بضعفي البضاًت ٧ان قابا َو مجضون الىاٍػ َخلغ ٍو
ُاؾُت ٞلؿٟت ؾُاؾُت. ٨ًخب ألاؾخاط مدمىص الٗبُت ًٖ خُاجه الضعاؾُت واوٗؼاله ًٖ ألاخؼاب الؿ

"و٧ان َاصثا وصٌٗا ولم ًغجٟ٘ نىجه في َظٍ ألاًام ٖىضما ٦ىا هتراق٤ وهخالؾً وهى٣ؿم بلى  ووكاَاتها ٦ما ًلي:
خلغ. وبطا ما اخخضم الجزإ ـ  ت َو ض الخلٟاء ومٗؿ٨غ الضًمى٢غاَُت، ومىا مً ًمجض الىاٍػ ً: مىا مً ًٍا م٨ٗؿٍغ

 الجزإ وؤَله"و٦شحرا ما ًدخضم ـ ٌؿخإطن في الظَاب بلى ال٣ؿم ال
 
ول٨ً لِـ مٗجی  (.2)ضازلي مً الضاع جاع٧ا

التي ٧اهذ ج٣٘ وجدضر ٧ل ًىم في الٗالم  ضولُتيُغاباث الؿُاؾُت والخاصزاث الَظا ؤهه ٧ان ٚاٞال ًٖ ؤلا 
يخ٣ض ٖلى آعائهم  ُحن ٍو ت والُماهُت. ٞبٌٗ ألاخُان ٧ان ٌؿب الكُٖى ت بحن الِؿاٍع وؤلانضاماث ال٨ٍٟغ

م وبٌٗ م في ٢هاثضٍ وؤصبه. ول٨ً لم ًب٤ ٖلى َظٍ الخالت  وؤ٩ٞاَع ض آعائهم وؤ٩ٞاَع و٢ذ  بلىألاخُان ٧ان ًٍا
ُت، لٗله ؤو٫  ُحن في الجامٗت. وؤًض الكُٖى ظا ٧ان بؿبب ٖال٢اجه م٘ الكُٖى ُا. َو ل ختی ؤنبذ قُٖى ٍَى

خه في ٖام  ،مغة بلى ظىب م٘ م ب٣ىله: "ونغها هبض الضٖاًت لغوؾُا وللكُىُٖت ظىبا 5225ؤٖلً قُٖى
ُت الٗغا١  حن. ؾٝى ًيخهغ اإلادىع ٖلى الخلٟاء وؾٝى جيخهغ عوؾُا مٗه، وؾخٗم الكُٖى الضٖاًت للىاٍػ

 (.5)ٞبكغي لل٣ٟغاء، بكغي للٟالخحن الجاجٗحن"

 هؽاغش سوماوس ي العّياب

الكٗغاء الظًً ٢امىا  الغوماوسخي الُٗٓم وعاثض مً عواص الكٗغالخغ وواخض مً بضؤ الؿُاب، الكاٖغ
اتها في ألاصب اإلاٗانغ، ًىٓم الكٗغ باللهجت الٗغا٢ُت الضاعظت في  بالخجضًض في ق٩ل ال٣هاثض ومىيٖى
ت. زم ما٫ بلى  ت مً ػمالثه، في ٖمغ مب٨غ خُىما ٧ان َى َالبا في مغخلت الشاهٍى ون٠ الُبُٗت ؤو في السسٍغ

ً في مضة زماوي ؾىىاث ـ مً  ثالٟهخى ونضع  جها م ـ و 5212م بلى 5222له زمؿت صواٍو اع طابلت"  بٗىاٍو "ؤَػ
ٟا٫" 5212م و"اإلاىمـ الٗمُاء" 5212م و"خٟاع ال٣بىع" 5210و"ؤؾاَحر"  5222  .5212م و"ألاؾلخت وألَا

 ، ٧ان الؿُاب مىظ بضاًخه ٌكٗغ بالٓلم والُُٛان واؾخٛال٫ ال٣ىي ال٠ًُٗ وصاثما ٧ان ٌٛجي بها في ؤقٗاٍع
حن ًخٗاون بًٗهم بًٗا  و٧اهذ َبُٗخه الغوماوؿُت جهىع له مجخمٗا مشالُا ٌِٗل ُٞه الىاؽ مدؿاٍو

ب بُبٗه وويٗه عوماوؿُا، ول٨ً  بالؿ٩ىن والؿالم. ٣ًى٫ هاجي ٖلىف بهظا الكإن: "٧ان الٟتی الٍٛغ
ً ٌِٗل مغخلت جسلسل  ً ًخ٣ضم هدى الاػصَاع، بل ٧اهذ عوماوؿُت َو عوماوؿِخه لم ج٨ً عوماوؿُت َو

تاؾُاسخي و  الكٗب ُٞه ؤ٢سخی ؤهىإ الايُهاص والخغمان. الغوماوؿُت َىا لِؿذ  ظخماعي، وحٗاوي ؤ٦ثًر
ت وؾُى ج٤ًُ بإَغ خُاتها  اث بغظىاٍػ ت "نىاٖت" ناٖضة، وال جإَو ماث بغظىاٍػ ت، لِـ تهٍى متٞر
إة ج٣الُض اظخماُٖت ٢اجلت،  ت نٛحرة بظلت مهاهت مدغومت، جغػح جدذ َو وج٣الُضَا... بجها عوماوؿُت بغظىاٍػ

ً وال٨ٟغ. مً َىا ٧اهذ الغوماوؿُت وججابه جسل٠  لت الخ٩ٍى مجخم٘ قبه ب٢ُاعي قبه مؿخٗمغ، وهي ٍَؼ
ٌ" وججاوػث الًبابُت والٛمىى ـ بلى  ظؼءا مً الشىعة الؿُاؾُت الاظخماُٖت ٞخدىلذ مً "جبرم" بلى "ٞع

 (.2)خض ـ لخُغح ٢ًُت الخُُٛحر الجظعي للمجخم٘"

                                                           

 بَتكت’ . دار اجليل٘٘ٙالعريب احلديث، ص: أمحد قبش: تاريخ الشعر    1

  .. دار العودة بَتكتٖ٘، ص:ٕ، نقال عن مقدمة ديواف السياب، جٜزلمود العبطة: بدرشاكر السياب كاحلركة الشعرية اجلديدة ُب العراؽ، ص:      2
3

 لبناف’ بَتكت ’ . دار العودةٖٚ، ص:سابقالادلصدر       

  ، ص:)ط(ٔمقدمة ديوانو، ج      ٗ
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ت ج َظٍ ألا٩ٞاع جبحن ؤوياٖا وا٢ُٗت للمجخم٘ الٗغاقي وخُاة  هىعنىعة واضخت واإلاشالُت واإلاٟاَُم الباٖع
الؿُاب وؤؾغجه الظي ٖاف ٞحها الكاٖغباإلاهاثب وآلاالم وواظهتها ؤؾغجه مً الٓلم والاؾخٛال٫ والُُٛان. 
غة قبابه. ٩ٞاهذ لهظٍ ألاخضار  ّمه وزؿغؤباٍ وؤيإ ظضجه في ٖهض َٟىلخه وؾلبذ خبُبخه مىه في َػ

ُ
٣ٞض ؤ

 ٖلُه ؤزغ الظاجُت الٗاثلُت والخغوب الضامُت التي قهضَا الٗغا١ في َظٍ الٟترة وؾُُغة ؤلاهجلحز وال٩ىاعر
ٟه.  ٖم٤ُ ٖلى طَىه. ٞهظٍ الخىاصر ٧لها ٢ض ؤزغث ٖلى خُاجه ألاصبُت وظٗله ؤن ٌٛجي بها في عبُ٘ خُاجه وزٍغ

ً الٗغبي ٢ض جُىعث واػصَغث في الَظا  ـ ما بحن الخغبحن ـ وونلذ  ٟترةمً الىاضر ؤن الغوماوؿُت في الَى
اف الؿُاب في َظٍ الٟترة وقهض  ا. ٖو بلى طعوة ٦مالها ومجضَا بٗض ما ويٗذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ؤوػاَع
جی ُٞه اإلاإؾاة  ت بالخإزغ بها ٦كاٖغعوماوسخي زالو، ٚو ظمُ٘ الخىاصر وال٩ىاعر. وبضؤ خُاجه الكٍٗغ

ت والخُاة اإلا ش٣لت واإلاشسىت بالجغوح وآلاالم التي جغ٦تها الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في ؤلاوؿاهُت واإلاٗاهاة البكٍغ
اة ؤمه وظضجه ومً َىا  نىعة ال٣ٟغوالباؽ وألاعامل وألاًخام، وما ال٢اٍ الكاٖغ مً اإلاهاثب وآلاالم بٞى

ً اإلاٗاهاة واإلاإؾاة:  هجضٍ ٣ًى٫ في ٢هُضة ٖىىاجها "زُال٪" ًٖ ظضجه ٖو

، و بن ٦ـان ال  ٌٗـ٣ـل زُال٪  مً ؤَـلي ألا٢ـغبحن  ؤَبـغُّ

 وؤمي ... َىاَا الغصي اإلاعجل ؤبي ...مىه ٢ض ظغصججي اليؿاء

 (5)ٞـغخما٥ِ ٞالـضَـغ ال ٌٗـض٫ ومالي مً الضَـغ بال عيا٥ِ 

٣ى٫ في ٢هُضة ت الٓلماء" ًٖ مإؾاة الىاؽ وؤخؼاجهم ومهاثبهم.، مبيُت ٖلى الخٟٗلت،ٍو  ٖىىاجها "في ال٣ٍغ

ت الٓلماء زا ت اإلاٗابغ والضوعب،ال٣ٍغ  ٍو

٠  جخجاوب ألانضاء ٞحها مشل ؤًام السٍغ

اء ... في بِء جظوب،  ظٞى

 واؾد٣ُٔ اإلاىحى ... َىا٥ ٖلى الخال٫، ٖلى الخال٫

ىهخىن بلى الخ٠ُٟ. ذ حٗى٫ في الخ٣ى٫. ٍو  الٍغ

 ًخُلٗىن بلى الهال٫

غظٗىن بلى ال٣بىع   في آزغ اللُل الش٣ُل .. ٍو

 ًدؿاءلىن متی اليكىع!!

 ن ج٣ٕغ في اإلاضًىت ؾاٖت البرط الىخُض.وآلا 

ت الٓلماء .. في الٛاب البُٗض  (2)ل٨ىجي في ال٣ٍغ

٧اهذ ج٨خٔ باألصباء ال٨باع والى٣اص الٗٓام وجمىع باليكاَاث ألاصبُت وجؼصخم  ،الؼمً جل٪في  التي، وفي بٛضاص
ت والىىاصي ألاصبُت بالكٗغاء وال٨خاب الاخخٟاالث والىضواث وؾاَم  ٢ض جمخ٘ الكاٖغ بهظٍ .ألامؿُاث الكٍٗغ

ضة الاجداص وهاػ٥ اإلاالث٨ت عاثضة الكٗغ الخغ  يفي وكاَاتها ألاصبُت، وحٗٝغ بها ٖل هاجي الٗبُضي ناخب ظٍغ
ٟٞي َظٍ البِئت ألاصبُت بضؤ بضع خُاجه ألاصبُت  .وزالض الكىاٝ ًٖى ظمُٗت الكباب اإلاؿلمحن

ذ بٛضاص قاٖغا ظضًضا ا٢خدم ٞغ ٖىاًت ألاصباء والى٣اص بكٍٗغ الىظضاوي والغوماوسخي  بالكٗغالغوماوسخي ٖو
ل ختی ؤنبذ قاٖغا مٗغوٞا وها٫ م٩اهت مغمى٢ت لضي الكٗغاء. والخغ٦ت الغوماوؿُت  ولم ًمٌ و٢ذ ٍَى
٧اهذ لها ٚلبت وؾُُغة ٖلى ٣ٖله وطَىه بؿبب ما قاَضتها البالص الٗغبُت مً اإلاٗاهاة واإلاإؾاة وما واظهه 

 نىعة مىث ؤمه وظضجه في ٖهض َٟىلخه. ٣ًى٫ هاجي ٖلىف بهظا الكان:الكاٖغ مً آلاالم في 

                                                           

 ٔ٘ٔ، ص:ٕديوانو )البواكَت(، ج      ٔ

 .ٜ٘، ص:ٔديوانو )أزىار كأساطَت(، ج .  ٕ
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ً ظضجه. و٧ان ٌِٗل في مغخلت  ً ؤبُه، ٖو "٧اهذ مإؾإة بضع ج٨مً في ٚغبخه ... ٚغبخه ألابضًت ًٖ ؤمه، ٖو
اقخض الهضام ٞحها بحن ال٣ُم والىا٢٘، بحن اإلااضخي والخايغ. و٧ان َظا ٧له، ًجٗله صاثما ًبدض ًٖ مشل 

ٌ ؤن ٣ًبل الىا٢عي، ألهه مالم. ألهه اإلاىث، ألهه ٞغا١ ؤمه وؤبُه وظضجه ... وألهه ؤٖلى،  لِـ مىظىصا. ؤهه ًٞغ
ضع وباؽ"  (.5)زُاهت ٚو

وجمخاػ عوماوؿِخه بالشىعاث يض ٢ُىصألاوػان وال٣ىافي والا٩ٞاع ال٣ضًمت وألاؾالُب البالُت والضٖىة بلى 
ًٖ ٢ًاًا اإلاجخم٘ الٗغاقي وهٓام الخ٩ىمت التي جغاعي خ٤ الخجضًض مً خُض الك٩ل واإلاًمىن مٗا والبدض 

اٝ وال٣غي  ٗخجي ٖىاًت بالٛت باألٍع الباؾاء وال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن. ٩ٞان الؿُاب حهخم باإلاٗجی ؤ٦ثرمً اللٟٔ َو
ُٟت وألاويإ اإلااإلات في اإلاجخم٘  ظا ٧اهذ بؿبب جإزٍغ مىظ وٗىمت ؤْٟاٍع بالخُاة الٍغ و٢ًاًا الٟالخحن. َو

غاقي، وبالكٗغاء الظًً جإزغوا بالخغ٦ت الغوماوؿُت وزايىا اإلاٗاع٥ يض الاؾخٛال٫ البكغي واؾخٗباص الٗ
لى   وبٖالهُت مشل الُإؽ ؤبي قب٨ت ٖو

 
ؤلاوؿاهُت واعجٟٗىا ؤنىاتهم إلاباصت خ٣ى١ ؤلاوؿاهُت لُال وجهاعا، ؾغا

 عوماوؿِخه باألز
 
ُلت البضٌٗت وألا٩ٞاع الخضًشت مدمىص َه وظبران زلُل ظبران وؤمشالهم. وجمخاػؤًًا

واإلاٟاَُم الجضًضة مما اؾخٗاع به مً مٗلىماجه الىاؾٗت ًٖ آلاصاب ألاظىبُت ومً ٢غؤة الكٗغاء 
الغوماوؿُحن ال٨باع مشل ق٨ؿبحر وباًغون ووعصػ وعر وقُلي و٦ُدـ والُىث. ول٨ً لِـ مٗجی َظا ؤهه ؾل٪ 

ً وجإزغ بهم جإ زغا ٧امال بل ظاء بإ٩ٞاع ظضًضة و٢ام بةًجاص ؤؾلىب هاصع ٖلى زُىاتهم مشل اإلا٣لضًً آلازٍغ
 تومىهج ممخاػ ٦ما ٣ًى٫ هاجي ٖلىف: "ول٨ً الؿُاب لم ٣ًلض ؤخضا، و٦ما لم ٌؿخُ٘ ؤن ٌؿحر جدذ عؤً

الغوماوؿُحن الٗغب، لم ٌؿخُ٘ ؤن ًدمل عؤًت الغوماوؿُحن ؤلاهجلحز. ٞالؿُاب لم ٨ًً ًدلم ٣ِٞ، ولم 
ت والخب"٨ًً ٢اوٗا بالسضع ...    (.2)بهما ٧ان ًدلم بالشىعة ... الٗانٟت الهىظاء التي جمىده الخٍغ

ضا وعاثضا للخجضًض في الكٗغ الٗغبي، وزاع يض ٢ُىص ال٨الؾ٨ُُت  ت مٍا و٧ان الؿُاب مىظ بضاًت خُاجه الكٍٗغ
الخ٩ىمت  ؤ٧اهذ هي في نىعة الك٩ل ؤم في نىعة اإلاًمىن، وزىعجه صاثما ٧اهذ ٖلى اإلاجخم٘ الٗغاقي وهٓام

اث الجضًضة وألا٩ٞاع الخضًشت في ألاصب الٗغبي. و٢غى الكٗغ ٖلى وػن  باإلاغاعة والكضة و٢ام بةصزا٫ اإلاىيٖى
اث الغوماوؿُت مشل الخب والُبُٗت  الخٟٗلت بضال مً ٢ُىص ألاوػان السلُلُت وال٣ىافي، وؤزظ ٌٛجي باإلاىيٖى

ٓلمت التي ٧اهذ متراصٞت باإلاهاثب وآلاالم في ٖهض والٟغاع ًٖ اإلاضًىت بلى ؤخًان الُبُٗت وخب اللُل وال
دب عمىػَا، ٩ٞان  ا ٍو ال٨الؾ٨ُُت. وال ًه٠ الؿُاب اإلآاَغالساعظُت للُبُٗت ٞدؿب بل ٧ان ًبرػ ؤؾغاَع

ت اح اليؿُم الهاُٞت وألاجهاع الجاٍع وطل٪ ألن اللُل مىب٘ الخٛحراث  ،ًدب اللُل والٓالم ؤ٦ثر مً الجهاع ومً ٍع
إزظ ال٨ٟغة مجها ومهضع للخُا اٝ ٍو ت في َظا ال٩ىن. ولهظا الٛغى ًظَب الكاٖغ بلى ال٣غي وألاٍع ة البكٍغ

بدض ًٖ ٢ًاًا  اٝ ٍو ٛجي بال٨ثرة بٛغبخه والخىحن بلى خُاجه التي ٢ًاَا في ال٣غي وألاٍع . َو ألصبه وقٍٗغ
ظ٦غ بالىيىح والخٟهُل ًٖ ٢ٍغ خه "ظ٩ُىع" وهىاخحها. ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن واإلادغومحن في مٗٓم ال٣هاثض، ٍو

اجه وؤًام َٟىلخه.  ٣ًى٫ في ٢هُضة ٖىىاجها "ظ٩ُىع قابذ" ًٖ ط٦ٍغ

 بًِه ظ٩ُىع، ٖىضي ؾىا٫، ؤما حؿمُٗىه؟

احي صُٞىت  َل جغي ؤهذ في ط٦ٍغ

 ؤم جغي ؤهِذ ٢بر لها؟ ٞابٗشحها

 وابٗشُجي

. حهاث! ما للهبي مً عظٕى  َو

 بن ما ضخّي ٢بري وؤوي ٢بر ماضخي:

                                                           
1

 .ٜ٘، ص:ٔديوانو )أزىار كأساطَت(، ج  

2
 (.ٔٔ) ٚٔ، ص:ٔمقدمة ديوانو ج  
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ىت.مىث ًمض الخُاة ا  لخٍؼ

؟  ؤم خُاة جمض الغصي بالضمٕى

 (5)ما هًٟذ الىضي ًٖ طعي الٗكب ٞحها

٣ى٫ في ٢هُضة ٖىىاجها " ًا لُل" ًٖ مداؾً اللُل وؤلاؾغاع التي ال جٓهغ في يىء الجهاع.  ٍو

 والىجـم ًيبئهـا ٖجي بما ٖـلـما لُذ اللـُالي جيسخي ٢ـلبي ألالـما

 ه  ُٖىن الىاؽ ٞاه٨خماؤٚمًذ ٖى لُٗىـُ٪ ًا لـُل ؾغ الجبـىح به

 ٞبتن ًغ٢ـبن مى٪ الىىع والٓـلما بال ٖـُىوي ما  ؤٚمًذ ؾاَضَا

 صمٗا لهـذ ُٞه ٖما ٞـُ٪ ميسجما ٢ـض اج٣ـُذ ؤطاَا ٞاؾخثرث لهـا

ها ذ الٛـىع وألا٦ما صخبذ ُٞ٪ ؾغي ألاخالم مٟٖؼ ظبها! ٞـٍُى  ٚو

 ما٣ًـٓي؟ لضً٪ ٞما ؤَـضتها خـل ٞـما الخ٣ُذ بمً ؤَىي؟ ؤجدؿبها

ل وٗـمذ مً الضهُا بغئٍتهـا ذ الىجىم..         َو  (2)ؤما اختر٢ذ بإٖٞؼ

ٛبِ ٖلى خُاة الغاعي الظي ٌِٗل خُاة مىٗؼلت ت الغاعي" ٌٛجي بالخُاة في ال٣غي وهغي الكاٖغ في "ؤٚىُ ، َو
أزم ًٖ الىاؽ وبُٗضة ًٖ َمىم الضًىا ُٞخمجی الؿُاب الخُاة في الُبُٗت ألجها هي ه٣ُت َاَغة مً اإلا

 َى ٣ًى٫: ،والٟؿاص والضماع

اها  ل٣ض سجىىا بإٚال٫  مً ألاهٓاع هجىاها ؾئمىا الٗالم الٟاوي والىاؽ و مٖغ

 يعي ًض٥ الجمُلت في ًضي ولىظَب آلاها ؾدكض في ؤمان مً ٖـُىن  مـإواها

ا بالؿحر عوخىا حٗالى ههجـغ آلازـام والىاؽ وصهُاها  ألعى ؾب٣ـخىا هدَى

اها َىا٥ هغي اإلاجی،والخب  (5)يعي ًض٥ الجمُلت في ًضي ولىظَب آلاها وألاخالم جٖغ

اث الٛؼ٫ واإلاضح واإلاغاسي والىن٠ ٩ٞاهذ  و٧ان الكٗغاء في ٖهض ال٨الؾ٨ُُت ٣ًغيىن ؤبُاتهم خى٫ مىيٖى
م جضوع خى٫ خُاة اإلاجخم٘ الظي ٧ان ٌِٗل الىاؽ ُٞه في اإلاضن ؤو ٧اهذ ٢هاثضَم في مضح الُب٣ت  ؤقٗاَع

لتي ٧اهذ حٗىلهم. ولم ٌٗخىىا ب٣ًاًا الباؾاء والٟالخحن ؤو الُب٣ت الؿٟلي بال ٢لُال ول٨ً إلاا الاعؾخ٣غاَُت ا
ا ٖىاًت بالٛت وجدضزىا ًٖ ٢ًاًا الباؾاء  اٝ وؤَُٖى ْهغث الغوماوؿُت ٞما٫ الكٗغاء بلى ال٣غي وألاٍع

هىع ال ٤ وجمحز" ْو ً ب٨ٟغة "ج٣ضٌـ ؤلاوؿان وؤلاوؿاهُت بضون جٍٟغ ُب٣ت الىؾُى ؤو ومأؾحهم مخإزٍغ
اٝ  ت ل٣ض ؤُٖى الكٗغاء ظما ٟٚحرا ل٣غؤة ؤصبهم. ٞىٓغا لهظٍ الخ٣ُ٣ت ما٫ الؿُاب بلى ٢ًاًا ألاٍع البرظىاٍػ
جی بها بال٨ثرة في ٢هاثضٍ. ٟٞي ٢هُضة "عزاء ٞالح" و"صظلت الًٛبي" و "ؾى١ ٢ضًم" و"في  وال٣غي وؾ٩اجها ٚو

ت الٓلماء" و"ًٖ مإؾإة ؤلاوؿان" ًخ٩لم ٍو بدض ًٖ اإلاهاثب وآلاالم التي ٧ان ٌٗاهحها الٟالح في خُاتهم. ال٣ٍغ
ىاػن بحن مىث الٟالح ومىث الخاظغ.  ٣ُٞى٫ في ٢هُضة "عزاء ٞالح" ًٖ اإلاؿ٨حن والخاظغ الٛجي ٍو

ـُـاء مـاث ال قاٖـغ مً ال٣ىم ًب٨ُه  وال هـاصب مـً ألاٞو

 ظبـِىحن نـىخا مً قـ٣اء ٚحر َٟلحن مّغٚا في زغي ال٣ـبر

٤ الـضمٕى  صون اهتهاء ىت حٗه٠ الهمىم بسـضحهـاو بب  جـٍغ

 ٞـىاعتهـما  ب٨ـ٠ الخـُاء مؼ١ الشىب هٟؿه ٖىض  جهـضحهـا

                                                           
1

 .ٜٕٓ، ص:ٔديوانو )ادلعبد الغريق(، ج     

 .ٙٗٔ، ص: ٕديوانو )البواكَت(، ج    ٕ
 .٘٘ٔادلصدر السابق، ص:    ٖ
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 ٖلى وٗـكه وؿـُج  اللـىاء ؤمـ ٢ضماث  ناخب ال٣هغ ٞاهدل

 ًش٣ل الهىث والهضي بالغزاء و ؤٚـخضي ٧ل  جاظغ بال٣ـىافي

 َُب الخـضاءوثُضا السُى  ع  واٖخلى الىٗل َامت اإلاضٞ٘ الطسم

اء ؾاعوالخـكض زلـٟه وؤظم ألاهـ  ٞاؽ مشل ال٣ُُ٘ زل٠ الٖغ

 (5)ٞهل ؤزـُإجه ٖـحن  الؿماء طا٥ وهللا مـى٦ـب للـٓالماث

وهغي الؿُاب في "في ٚاًت الٓالم" ٢ض بلٜ به الُإؽ وال٣ىٍى بلى الٛاًت، ُُٞلب مً هللا حٗالى عنانه 
ض ٦خب َظٍ ال٣هُضة في اللُلت الخاؾٗت مً قهغجمىػٖام الغخمت، ومىجا ٞجاثُا ًىهي ق٣اءٍ بغخمخه و٢

غاإلا5252 لى ؾٍغ ذ، وؾاَغا في ْلمت اللُل وم٨ٟغا ٖلى  ىثم خُمىا ٧ان َٖى في اإلاؿدكٟى ألامحري في ال٩ٍى
ىت والباجؿت. ٣ٞا٫ َظٍ ال٣هُضة ًغظى مً هللا الغخمت والٗاُٞت ومىجا ٞجاثُا: غاإلاىث بدالخه الخٍؼ  ؾٍغ

 لهؤلِـ ٨ًٟي ؤحها آلا

 ؤن الٛىاء ٚاًت الخُاة

 ٞمخهبٜ الخُاة بال٣خام؟

 جدُلجي، بال عصي، خُام:

 جُٟى ٖلى اإلاُاٍ!
 
 (2)ؾُٟىت ٦ؿحرة

غي اإلاىث وؾُلت  هغاٍ في َظٍ ال٣هُضة ٢ض بلٜ به الُإؽ بلى الٛاًت الجهاثُت ٞهى ًخُلب مً هللا حٗالى عخمخه ٍو
ض ؤن ًيخ٣ل  ٍغ ىت و٦أبتها ٍو مً َظا الٗالم الٟاوي بلى الٗالم ألابضي الظي ؾُِٗل ُٞه للىجاة مً خُاجه الخٍؼ

٦خبها في بضاًت خُاجه  ،بضون خؼن و٦أبت، وهجض هٟـ ال٨ٟغة بهىعة واضخت في ٢هُضة ٖىىاجها "عثت جخمؼ١"
ت ٖام  ٣ى٫ ٞحها:5228الكٍٗغ  م. ٍو

ُــب  ٦م لُلت هاصًذ باؾم٪ ؤحها اإلاىث الَغ

 ووصث ال َل٘ الكغو١ ٖلى بن ما٫ الٛغوب

 باألمـ ٦ىذ ؤعي صظا٥ ؤخب مً ز٣ٟاث آ٫

 (5)عا٢هً آما٫ الٓماء ... ٞبلها الضم و اللهُب

 خلـت البدث

ىه  وباإلًجاػ ًم٨ً لىا ال٣ى٫ بن خُاة الؿُاب ٧اهذ ملُئت بالخؼن وألالم مىظ بضاًتها بلى جهاًتها وحٗخبر صواٍو
ت وؤٖماله ألاصبُت نىعة ناص٢ت ًٖ خُاجه ٞبضؤ الؿُاب خُ ت ٦كاٖغ عوماوسخي زالو زم الكٍٗغ اجه الكٍٗغ

ت والىا٢ُٗت إلاا عؤي البالص الٗغبُت حٗاوي مً الهجماث الساعظُت والضازلُت. "حٗخبر مالٟاجه و ما٫ بلى الغمٍؼ
اع طابلت" زم   في "ؤَػ

 
ت اإلاخُىعة وظهضٍ الضئوب. بضؤَا قاٖغا عومى٣ُُُا زالها نىعة ًٖ خُاجه ال٨ٍٟغ

ت  ا في مجمٖى ٟا٫" واهخهی عومى٣ُُُا عمٍؼ ا وا٢ُٗا في "ألاؾلخت وألَا "ؤؾاَحر" وملخمت "خٟاع ال٣بىع" وعمٍؼ
غي في ما نضع له بٗضثظ مً آزاع"  بلى الكٗغ الىا٢عي الخهٍى

 
 (.2)ؤزحرا

 

                                                           
 .ٓٙٗ، ص:ٕانو )قيثارة الريح(، جديو    ٔ

 
2

 ٙٓٚ، ص:ٔديوانو )شناشيل ابنة اجلليب(، ج    
3

.ٖٗ، ص:ٔديوانو )أزىار كأساطَت(، ج    
 

4
 ٜٖٕأمحد أبو سعد: الشعر كالشعراء ُب العراؽ، ص:   
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 في ببشاص كماًا الؽػش الػشبي الحذًث ظيذ اخدؽام الىذوي بظهام 
 

 غيار ؤلاظلم الفذًلي الىذوي 

 ، الهىض، صلهيوآصابها، ظامٗت صلهي الٗغبُت، ٢ؿم اللٛت الض٦خىعاٍ باخض

 

ت مسضوم بىع 5258ًىلُى ٖام  2ؾُض اخدكام ؤخمض مً مىالُض  ت  م في ٢ٍغ بحرػاص٧ان، بخضي ٢غي مضًٍغ
ؤمُخهي في والًت ؤوجاعبغاصٌل. جل٣ى الكُش اخدكام صعاؾخه الابخضاثُت مً ؤمه في بِخه، زم في مضعؾت عؾمُت 

ىه. وبٗض طل٪ عخل بلى  ل٨ىا م٘ زاله الكُش ٖبضالؿالم ال٣ضواجي الىضوي الظي ٧ان ٢ض ؤؾـ مٗهض في َو
"الخٗلُماث ؤلاؾالمُت" بإمحن آباص في ل٨ىا، ٞالخد٤ بهظا اإلاٗهض ؾُض اخدكام وم٨ض ُٞه زالر ؾىىاث جدذ 

م. زّم الخد٤ الكُش اخدكام بضاع الٗلىم لىضوة الٗلماء في ل٨ىا ٖام  اًت زاله ال٨ٍغ حها م وجسّغط 5210ٖٞع
ه ؾاٞغ بلى صلهي خُض الخد٤ بالجامٗت اإلالُت 5212بٗض الخهى٫ ٖلى صعظت الًُٟلت ٖام

ّ
٣ب طل٪، به م. ٖو

ت الٗامت، وصعظت  ت، وقهاصة اإلاضعؾت الشاهٍى ؤلاؾالمُت بيُىصلهي ٞدهل ٖلى قهاصة اإلاضعؾت الشاهٍى
، وؤ٦ملها الٗغبُتاإلااظؿخحر في  م. زّم اهًّم بلى ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾالمُت في مغخلت5212الب٩الىعٍىؽ ٖام 

م، واإلااظؿخحر في 5251م ، وقهاصة اللٛت ألاإلااهُت ٖام5252م، ٦ما خهل ٖلى اإلااظؿخحر ٖام5255في ٖام
 . (5)م خى٫ مىيٕى "جُىع الى٣ض ألاصبي ٖىض الٗغب"5255م، والض٦خىعاٍ بالٗغبُت ٖام 5220ألاوعصًت ٖام

ت جغوبجي، والًت آهضَغابغاصٌل حّٗحن الض٦خىع اخدكام مدايغا في ظامٗت و  ه٨خِكىع بمضًىت وه٨خِكىع، مضًٍغ
م، زّم حّٗحن الض٦خىع ؤّو٫ ؤؾخاط 5222م. اقخٛل ٞحها مدايغا ٞإؾخاطا مكاع٧ا ختی ٖام28/2/5252في 

ت ٧ال٩ُىث بىالًت ٦حرالا في ّٚغة قهغ ًىهُى ٖام م، 5222وعثِـ ٢ؿم الٗغبُت في ظامٗت ٧ال٩ُىث، مضًٍغ
ؿاهُاث ختی ج٣اٖض ًٖ الٗمل في السامـ ٖكغ ٞاعج٣ى ٞحها ب

ّ
لى مىهب ٖمُض ل٩لُت آلاصاب ومضًغ إلاضعؾت الل

ً ٖاما. و٦ظل٪ اقخٛل 2000مً قهغ ٞبراًغ ؾىت  كٍغ م. وانل ألاؾخاط ٖمله عثِؿا لل٣ؿم إلاضة ؾّخت ٖو
ا Canoالض٦خىع ؤؾخاط الٗغبُت في ٧لُت زضًجت الٗغبُت الخ٩ىمُت في مضًىت زضًجت بىالًت ٧اهى) ( مً هُجحًر

ى ٧ان ٖلى بظاػة ؾيخحن مً ظامٗت ٧ال٩ُىث زال٫ جل٪ اإلاّضة. 5281م بلى ؾىت 5285ُٞما بحن ؾىت  م. َو
، وجّم حُٗىه ؤؾخاطا ػاثغا في ٢ؿم الٗغبُت بجامٗت ٖلي  ً ؾُض اخدكام مضًىت ٖلي ٦ٍغ ٣ب طل٪، اؾخَى ٖو

ام٦2005ٍغ ؤلاؾالمُت إلاضة زالر ؾىىاث ُٞما بحن ٖام ى آلان مكخٛل في ب٦ما٫ مالٟاجهم2008م ٖو  . َو
ت في نُٛتها الجهاثُت  .(2)اإلاخب٣ُت ٚحر اإلاُبٖى

 ؤغماله ألادبيت والىلذًت:

دؿ٘ بَاع زضماجه الٗلمُت مً  ٠ الض٦خىع اخدكام الىضوي ّٖضة مالٟاث باللٛت الٗغبُت وألاوعصًت، ٍو
ّ
ؤل

ت والىثر   ًت والضًيُت. ٞمالٟاجه باللٛت الٗغبُت ٧اآلحي:٢ًاًا ألاصب ال٣ضًم بلى اججاَاث الٗهغ الغاًَ الكٍٗغ

                                                           

 اسرائيالف، بٍت بريس، اغلوكيشنل مسلمل، طبعو ك ندال أمحد احتشاـ سيدللربكفيسور  األردكية باللغة"، كىوسَتة ذاتية ىسىت نقشانظر للتفصيل: " - ٔ
، للمؤلف ٙ٘ٔ-٘٘ٔص (كماألرد النثرألنواع  )دراسة نقدية  األردكية باللغة، ك "اردك اصناِؼ نثر كا تنقيدل مطالعو" ـٕٕٔٓعاـ كره عليمدينة 

 .ـٜٕٓٓنفسو، كادلطبع نفسو، عاـ
 سور احتشاـ أمحد الندكم.حصل الباحث على ىذه ادلعلومات ُب لقاء مع الربكفي - ٕ
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بٗه هِكىل ٞاثً  الٗغب مً الٗهغ جُىع الى٣ض ألاصبي ٖىض .5 الجاَلي بلى ؾ٣ٍى بٛضاص الىضوي، َو
 م.5221بغهدى٪ بَغـ، خُضعآباص، ٖام

، بضون ؾىت اليكغ. اإلاسُىبت .2 بٗها مجم٘ البدىر الٗغبُت، ٖلي ٦ٍغ   )ؤّو٫ مؿغخُت ٖغبُت في الهىض(، َو

 ومالٟاجه خى٫ ألاصب الٗغبي باللٛت ألاوعصًت ٦ما ًلي:

غاػ ٢ىمي بَغـ،  .5 بٗه ؾٞغ اث الخضًشت في الكٗغ الٗغبي(، َو کے ظضًض عجخاهاث )الجٖز ٖغبى قاٖغي 
 م. 5252ل٨ىا، ٖام

ب٘ بدُضعآباص، ٖام .2  م.5252ظضًض ٖغبى ؤصب ٧ا اعج٣اء )جُىع ألاصب الٗغبي الخضًض( َو

ش  .5 ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبيٖغبى اصب ٧ي جى٣ُضي جاٍع بٗه مؿلم اًجى  -)الخاٍع الجؼء ألاو٫(، َو
، ٖام ش ه٣ض الكٗغ الٗغبي.٦2052ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغ ى زام بخاٍع  م، َو

ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبي .2 ش )الخاٍع بٗه مؿلم   -ٖغبى اصب ٧ي جى٣ُضي جاٍع الجؼء الشاوي(، َو
، ٖام ش 2051اًجى٦ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغ ى زام بخاٍع  ه٣ض الىثر الٗغبي.م، َو

بٗه مؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، بجي اؾغاثُالن، ٖلى  ٖغبى جى٣ُض ٧ا اعج٣اء )جُىع  .1 الى٣ض الٗغبي(، َو
، ٖام  م.٦2008ٍغ

اث ٧ا مُالٗه)صعاؾت وظهاث الىٓغ الى٣ضًت( للض٦خىع ؾُض اخدكام ؤخمض الىضوي،  .5 جى٣ُضي هٍٓغ
 اليكغ.هِكىل ٞاثً بغهدى٪ بَغـ، ظاع٦مان، خُضعآباص، بضون ؾىت 

 بظهامه في كماًا الؽػش الػشبي اإلاػاـش:

ما:   نضع ًٖ ٢لم الض٦خىع ٦خابان باللٛت ألاوعصًت ًٖ الكٗغ الٗغبي والى٣ض ُٞه و٢ًاًاٍ في الٗهغ الغاًَ َو

 ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبي ش )الخاٍع   الجؼء ألاو٫(  -ٖغبى اصب ٧ي جى٣ُضي جاٍع

 ًاث الخض کے ظضًض عجخاهاث )الجٖز  شت في الكٗغ الٗغبي(ٖغبى قاٖغي 

 وؿخٗغيهما بةًجاػ في الؿُىع ال٣اصمت:

 الجضء ألاول(  -غشبى ادب وي جىليذي جاسيخ )الخاسيخ الىلذي لألدب الػشبي  - ؤ

اؾخٗغى الض٦خىع في َظا ال٨خاب زهاثو ظمُ٘ مغاخل الكٗغ الٗغبي مً الٗهغ الجاَلي بلى الٗهغ 
ٗغ الٗهض ؤلاؾالمي والٗهض الٗباسخي ٦ما بّحن الخضًض وؤل٣ى يىءا ٖلى زهاثو الكٗغ الجاَلي وق

زهاثو الكٗغ الٗغبي في ألاهضلـ وفي ٖهض الجهًت. وبجاهب طل٪ ٢ّضم اإلاال٠ صعاؾت ه٣ضًت خى٫ ٖضًض 
ل ٣ٖلُت زانت ل٩ل ػمان، 

ّ
مً قٗغاء ٧ّل ٖهض بٗض بل٣اء الًىء ٖلى زهاثو الكٗغ. بن الكٗغ ًمش

ل في ال٣هاثض الج
ّ
ل ال٣ٗلُت الجاَلُت ألن قٗغاء ٞال٣ٗلُت الجاَلُت جمش

ّ
مش

ُ
اَلُت، وبن الخماؾت ألبي جّمام ج

ظا َى الؿبب  ضون خغوبهم ب٣هاثضَم الٛغاء. َو
ّ
الجاَلُت ٧اهىا ًخداعبىن ُٞما بُجهم وبٌٗ الٗغب ٧اهىا ًسل

ب غابتها في ألالٟاّ ، واللُاٞت في الخٗبحر، َو ٣لُتها ٚو ُٗت ٨ٞغتها ؤن ال٣هاثض واإلاٗل٣اث الٗكغ لها مؼاًاَا ٖو
م في الٛؼ٫ والهجاء، ومضخىا اإلالى٥. ٞاألزال١  ت. زّم هغي في الٗهض ألامىي ؤّن الكٗغاء ٢غيىا قَٗغ البضٍو
ذ 

ّ
ؤلاؾالمُت، وال٣ُم الضًيُت الهالخت التي ٧اهذ ْهغث في قٗغ الٗهض ؤلاؾالمي، بّجها ٢ض ٧اهذ ايمدل

ال٣ٗلُت الٗباؾُت ٞهي جبّضلذ جبّضال ملمىؾا، ألن  ؤّما ويٟٗذ، وال٣ىة الٛغامُت ٢ض بغػث في الٗهغ ألامىي.
ذ ال٣ٗلُت 

ّ
ال٣ٗلُت الٗباؾُت ٢ض جٟلؿٟذ وصزلذ الٟلؿٟت الُىهاهُت في قٗغ ؤبي جمام واإلاخىبي واإلاّٗغي، وجبضل

الٗباؾُت عؤؾا ٖلى ٣ٖب، ٞالكٗغ الٗباسخي ملحئ بالٟلؿٟت والخب والٛغام والسمغ والٗىانغ الٟاعؾُت 
زم ظاءث ال٣ٗلُت الٗغبُت مخجضصة م٘ ٧ىجها  غى بكاع بً بغص ٢هُضة في مضح ببلِـ.والكٗىبُت ختی ٢
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مخٟغهجت، وجبّضلذ الخُاة ال٣ٗلُت جبّضال ُٖٓما. والؿبب في طل٪ ؤن الكٗغ الٗغبي ٢ض اؾخٟاص ٦شحرا مً 
٣لُاث اإلاخجضصة في الكٗغاء ألاوعبحن اإلاخجضصًً، وؤزظ ماصجه مً ٢ُم الخُاة اإلاخٛحرة اإلاخجضصة وماهغاَا في الٗ

٨ظا بّحن اإلاال٠ جُّىع الاججاَاث في الكٗغ الٗغبي مً الٗهغ الجاَلي بلى الٗهغ  ٧ل ٖهغ ومهغ. َو
وؤزحرا، ؤل٣ى اإلاال٠ يىء ٖلى زهاثو الكٗغ الٗغبي في ٖهض الجهًت و٢ّضم صعاؾت جدلُلُت ًٖ  الخضًض.

م مدمىص ؾامي الباعوصي، وبؾماُٖل نبر  ي، وؤمحر الكٗغاء ؤخمض قىقي، وخاٞٔ قٗغاء الٗهغ الخضًض َو

اوي، ومٗغوٝ الغنافي،  ببغاَُم، وؤبى ال٣اؾم الكابي، والكُش ٖبض اإلادؿً ال٩اْمي، وظمُل نضقي الَؼ
كت، وؤخمض ػ٧ي ؤبى قاصي، وهاػ٥  مغ ؤبى َع بض الغخمً ق٨غي، ٖو وزلُل مُغان، وبًلُا ؤبى ماضخي، ٖو

اب ا بض الَى لبُاحي. واهخهی ال٨خاب بم٣الخحن ٢ُمخحن بٗىىان : "جإزحر الخغ٧اث اإلاالث٨ت، ونالح ٖبض الهبىع، ٖو
ألاصبُت في الكٗغ الٗغبي الخضًض"، و"اججاَاث ظضًضة في الكٗغ الٗغبي". وفي َظا ال٨خاب ٢ّضم اإلاال٠ صعاؾت 

م. ٌكخمل َظا ال٨خ اث للكٗغاء الٗغب، وفي ٚالب ألاخُان ؤوعص هماطط قَٗغ اب جدلُلُت خى٫ ألا٩ٞاع والىٍٓغ
بٗه مؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، في مضًىت ٖلي ٦ٍغ 251ٖلى   م.2052ٖام ، نٟدت، َو

کے حذًذ سجحاهاث )النزغاث الحذًثت في الؽػش الػشبي( - ب  غشبى ؼاغشي 

اث والخغ٧اث التي وكإث في الٗهغ الخضًض وؤزغث في الكٗغ الٗغبي، ظم٘  ًدخىي َظا ال٨خاب ٖلى الجٖز
ً و  سُت الججاَاث ظضًضة في الكٗغ الٗغبي، ومضعؾخان للكٗغ اإلاال٠ ٧ّل طل٪ في ّٖضة ٖىاٍو هي: زلُٟت جاٍع

الخضًض، وجُىع الكٗغ الخغ، والكٗغ الاظخماعي، والكٗغ اإلاهجغي، وخغ٦ت الغابُت ال٣لمُت، وخغ٦ت الٗهبت 
 ألاهضلؿُت، والاججاَاث الضًيُت، وألاصب ال٣هصخي، وألاصب اإلاؿغحي، وخغ٦ت الغوماوؿُت، وخغ٦ت الىا٢ُٗت،

ت، وخغ٦ت ؤبىلى، وخغ٦ت الضًىان. وؤها ؤخاو٫ ج٣ضًم ملسو َظٍ البدىر ُٞما ًلي:    وخغ٦ت الغمٍؼ

سُت: ٚؼا هابلُىن مهغ ٖام  م وم٨ض  بها زالر ؾىىاث، ولهظا الهجىم صوع باعػ في بوٗاف 5228زلُٟت جاٍع
الٗلمي" للتزّوص  الٗغب في مجاالث ألاصب والٗلم والصخاٞت. وؤّؾـ الٟغوؿُىن مجمٗا باؾم "اإلاجم٘

ض  خحن بخضاَما "بٍغ ضجحن قهٍغ سُت. زّم ؤّؾؿىا ظٍغ بمٗلىماث ًٖ خُاة مهغ الش٣اُٞت والؿُاؾُت والخاٍع
كىع اإلاهغي( وهي ٧اهذ جىُىي  مهغ" وهي ٧اهذ جىُىي ٖلى ؤويإ مهغ اإلادلُت وزاهُتهما "الٗكاعي" )ألٖا

ىضما ٖلى ؤويإ مهغ الاظخماُٖت والش٣اُٞت واإلاٗاقُت. ى مدمض ٖلي باقا خ٩ىمت مهغ ٞإّؾـ  ٖو
ّ
جىل

ىص الُالب بلى ٞغوؿا للخهى٫ ٖلى الٗلىم والٟىىن الجضًضة.  ت مسخلٟت باإلياٞت بلى بعؾا٫ ٞو مضاعؽ ٖهٍغ
ه مً  ا في مجا٫ الٗلم واللٛت بٗض عظٖى اٖت الُهُاوي الظي لٗب صوعا َام  ىص ٧ان ٞع وفي بخضي َظٍ الٞى

لي باقا مضعؾت ألالؿً التي جّم ٞحها جغظمت ؤ٦ثر مً ؤل٠ ٦خاب بلى اللٛت ٞغوؿا. وبةٌٗاػ مىه  ؤّؾـ مدمض ٖ
ى بؾماُٖل باقا خ٩ىمت مهغ، ٢ام بضوع 

ّ
ا جىل

ّ
الٗغبُت. ٦ما جغظمذ ؤقٗاع ٦شحرة ظّمت للكٗغاء الٟغوؿُحن. وإلا

غ الٗلم واللٛت في مهغ وخاو٫ في الخهى٫ ٖلى ظمُ٘ جُىعاث ؤوعبا في ا لٗلم ؤ٦بر مً مدمض ٖلي في جٍُى
ضا للُالب بلى ٞغوؿا. 525والش٣اٞت ٞإعؾل   ٞو

مضعؾخاِن في الكٗغ الٗغبي الخضًض: ٣ٖب ؾ٣ٍى السالٞت الٗباؾُت في بٛضاص ناع الكٗغ الٗغبي بال عوح، 
وؤؾحَر الخ٣لُض والهىٗت. ختی ظاء الٗهغ الخضًض ووكإث خغ٦ت الخجضص في ألاصب الٗغبي بغػث مضعؾخان؛ 

ض اإلاضعؾت ألا  بضال٣اصع اإلااػوي، ٩ٞاهذ جٍغ ا ؤبى قاصي، ٖو ولى ج٣لُض الٛغب جماما في الكٗغ الٗغبي. وقٗغاَئ
ض ؤزظ ٖىانغ ألاصب الٛغبي الهالخت   اإلاضعؾت الشاهُت ٩ٞاهذ جٍغ

ّ
م. ؤما حَر بض الغخمً ق٨غي وال٣ٗاص ٚو ٖو

ا الباعوصي، وقىقي، وخاٞٔ، وبؾماُٖل ن بري. وهٟسذ ويّمها بلى ٖىانغ الكٗغ الٗغبي ال٣ضًمت. وقٗغاَئ
اث الكٗغ وؤؾالُبه لضي الٗغب.  َاجان اإلاضعؾخان عوخا ظضًضة في الكٗغ الٗغبي ووكإث زىعة في مىيٖى
م  والجضًغ بالظ٦غ ؤّن ال٣ٗاص وق٨غي واإلااػوي وؤبىقاصي اؾخٟاصو مً ألاصب ؤلاه٩لحزي وجخجلى في قَٗغ

م آزاع َظا ألاصب. واؾخٟاص قىقي، ومُغان، وبؾماُٖل نبري  م ًمشل وؤ٩ٞاَع مً ألاصب الٟغوسخي ٞكَٗغ
 ألاصب الٟغوسخي ٚاًت الخمشُل.
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ً بؿبب ج٣لُض الٛغب، وخاو٫ ٦شحر مً  جُىع الكٗغ الخغ: بضؤث الضٖىة بلى الكٗغ الخغ في ال٣غن الٗكٍغ
م ظهىصَم اإلا٨شٟت، وصٖا  الكٗغاء في لٟذ اهدباٍ الٗغب بلى َظا الجاهب، ول٨جهم ٞكلىا في مداولتهم ٚع

 ٤ُ ٤ ٢هُضجه "طاث ال٣ىافي"، و٦ظل٪ لٗب ٖبض الغخمً الؿُض جٞى الب٨غي الٗغب بلى الكٗغ الخغ ًٖ ٍَغ
اوي، وؤخمض ػ٧ي ؤبىقاصي صوعا ٦بحرا في َظا اإلاجا٫ و ل٨جهم ؤز٣ٟىا في َضٞهم.   ق٨غي، وظمُل نضقي الَؼ

ؼو٫ الىػن مىه َى ٌؿمی بالكٗغ اإلاىشىع، والظي ً ب٣ي الىػن ُٞه والكٗغ الخغ الظي جغاعى ُٞه ال٣اُٞت ٍو
وجؼو٫ ال٣اُٞت مىه َى ٌؿمی بالكٗغ اإلاغؾل. و٢هُضة "يىء الٟجغ" لٗبض الغخمً ق٨غي همىطط عاج٘ لهظا 

 الكٗغ ومجها َظٍ ألابُاث:

ى الِخَماِم              
َ
ىَؽ ِبل ُٟ ْمَىا الُى

َ
ْؾل

َ
 ألاَمِل اإلاُغّجى           أل

ُ
ت َٖ ْض

ُ
 ز

َ
ىال

َ
 َول

ِج               اِجي ؤهَّ
َ
ِغي َوَبُىى َوَصاِصيُب٩

َ
ك ْٗ                َوَخىِلي َم

 
با َٖضْص ٍٚغ

ُ
 ي ا

٤ُُ ِبمشِلها الهضُع الغَّخُُب               ًِ
ًَ              

 
ُمىعا

ُ
ا ؤ َُ اِجي ؤنَّ ِفي الُضه

َ
 ُب٩

ث الكٗغ الاظخماعي: اخخلذ ال٣ًاًا والخىاصر الاظخماُٖت م٩اهت مغمى٢ت في الكٗغ الٗغبي بؿبب الاججاَا
الجضًضة. وبضؤ مدمىص ؾامي الباعوصي ٢غى الكٗغ في َظا اإلاجا٫. ول٨ً اإلامشل الخ٣ُ٣ي لهظا الىٕى مً 
. ومً بُجها ٢هُضة خى٫  الكٗغ َى قاٖغ  الىُل خاٞٔ ابغاَُم ٞةهه ٢غى ٢هاثض زالضة في َظا اإلاىيٕى

ت صوكىاي.   خاصزت صوكىاي، ٢ض نّب ؤلاه٩لحز ٞحها ؤقّض الٗظاب ٖلي ؤَالي ٢ٍغ

٩ا في قمالها وظىىبها  الكٗغ اإلاهجغي: َاظغ ٦شحٌر مً ألاصباء والكٗغاء مً بالص الكام ولبىان بلى بالص ؤمٍغ
وجإزغوا  باألصب الٛغبي ختی بضئوا خغ٦ت الخجضًض يّض ألاصب الٗغبي ال٣ضًم والخ٣لُضي. وؤؾـ قٗغاء الٗغب 

٩ا خغ٦ت "الغابُت ال٣لمُت" ٖام  ً في قما٫ ؤمٍغ ىع٥، و٧ان عثِؿها ظبران زلُل 5220اإلاهاظٍغ م في هٍُى
م اججاٍ الخجضص، ومً الكٗغاء اإلاٗغوٞحن لهظٍ الخغ٦ه زلُل مُغان، وبًلُا ؤبى ماضخي، وههِب  ظبران، ٖو
ا في جىظُه الكٗغ الٗغبي بلى اججاٍ  ٍٖغًت، و عقُض ؤًىب، و مُساثل وُٗمت. ٞلٗبذ َظٍ الخغ٦ه صوعا َام 

ا خل٣ت، في ظضًض. و٧ان ٧احؿٟلِـ ؤمحن َظٍ  ا. وظٗل ظبران قٗاَع ُٗمت مؿدكاَع
ُ
الخغ٦ت، ومُساثل و

وؾُها ٦خاب مٟخىح وم٨خىب ٖلى نٟدخُه "هلل ٦ىىػ جدذ الٗغف مٟاجُدها ؤلؿىت الكٗغاء". وفي البضاًت، 
ضة الؿاثذ، زم ؤنضعث الغابُت ٧ل ؾىت  بضؤ ٨ًخب ؤًٖاء الغابُت ال٣لمُت م٣االث ؤصبُت وه٣ضًت في ظٍغ

ت اإلا٣ ت الغابُت ال٣لمُت. مجمٖى  االث التی ٧اهذ حكخمل ٖلى ؤ٩ٞاع ظضًضة وهي مٗغوٞت باؾم مجمٖى

الاججاَاث الضًيُت: مً ٌؿخٗغى اججاَاث ظضًضة في الكٗغ الٗغبي ًجض ؤجها جيخمي بلى ؤؾاؾحن مخٗاعيحن 
غ ٧ان ممشال لل٣ُ غ، ٞمً ٧ان ًخسّغط في ألاَػ ما ؤؾاؽ الخٗلُم الٛغبي وؤؾاؽ حٗلُم ألاَػ م الضًيُت ومً َو

ضٖى بلى ج٣لُض الٛغب في ظمُ٘ مغاخل الخُاة، وفي ٧ّل  ضا للٛغب ٍو
ّ
٧ان ًخسّغط في ظامٗاث الٛغب ٧ان م٣ل

شخيء؛ ٩ٞان ؤصخاب الاججاٍ الضًجي والاججاٍ الٛغبي في الهغإ ختی بغػث شسهُت ُٖٓمت وهي شسهُت 
لكُش ظما٫ الضًً وظظب اَخمام الٗغب ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي. وخاو٫ اإلاٟتي مدمض ٖبضٍ في وكغ عؾالت ا

بلحها. ٞإزغ اإلاٟتي جازحرا بالٛا في قٗغاء الٗغب الجضص و جىّم ًٖ َظا الخازحر مغاسي قىقي وخاٞٔ ببغاَُم ٖلى 
اة الكُش مدمض ٖبضٍ. بن خغ٦ت ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي ٞٗلذ ٞٗلها في جإزحر ٖضص ٦بحر مً الكٗغاء وألاصباء  ٞو

ُجت لظل٪ وكإ ظّى مٗخض٫ بحن ال٣ضًم والجضًض. وؤؾؿذ اإلااؾؿاث إله٣اط اإلاؿلمحن والؿاؾت في مهغ، وهد
م إله٣اط َب٣ت الكباب مً 5221مً ألا٩ٞاع ؤلالخاصًت والالصًيُت ٞإؾؿذ "ظمُٗت الكبان اإلاؿلمحن"ٖام

ب ألا٩ٞاع الهاصمت، وؤؾـ ؾُض مدمض زًغ ظمُٗت "الهضاًت ؤلاؾالمُت" زم ؤؾـ "الخٗاٝع ؤلاؾالمي" ولٗ
ض" ؾُض ٖلي ًىؾ٠ صوعٍ في  جيكُِ الخغاعة الضًيُت. و٦ظل٪ ؤؾؿذ ظغاثض ومجالث  ضة "اإلاٍا مضًغ ظٍغ
غ"، و "هىع ؤلاؾالم"، و"الغؾالت"، "والش٣اٞت"،  غاء" و"الٟخذ"، و"ألاَػ ٦شحرة ليكغ ؤ٩ٞاع بؾالمُت مشال "الَؼ

ا وهي جيكغ م٣االث مىزغة خى٫ ٞلؿٟت  حَر الخُاة ؤلاؾالمُت، و٢ًاًا الخُاة و"مجلت الكبان اإلاؿلمحن" ٚو
 مىظ  الاظخماُٖت، ٞلها صوع َام في بوٗاف الخُاة ؤلاؾالمُت في مهغ.

 
ُت الضًيُت ٧ان مىظىصا وؤؾاؽ الخٖى
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ش ومأزغ  البضاًت في الكٗغ الٗغبي الخضًض، واؾخسضم الكٗغاء الٟخىخاث ؤلاؾالمُت والٗهىص الظَبُت مً الخاٍع
م إل٣ًاّ الىعي ؤلاؾالمي في الكباب. وهجض في قٗغ قىقي ال٣ُم ؤلاؾالمُت، و٦ظل٪ في  الؿل٠ في قَٗغ

ت" بجاهب "ؤوكىصة الكباب". و٦خب ؤخمض مدغم  ٢هُضة ٖبض اإلاُلب : "الٗامُت"، و٢هُضة خاٞٔ "الٗمٍغ
ملخمت بؾالمُت ُٖٓمت باؾم "ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت"، ٦ما ٦خب ٖامغ البدحري ملخمت باؾم "ؤمحر ألاهبُاء". 

جدّضر ألاؾخاط بخٟهُل ًٖ ألاصب ال٣هصخي، وألاصب اإلاؿغحي، وخغ٦ت الغوماوؿُت، وخغ٦ت و٦ظل٪ 
ت، وخغ٦ت ؤبىلى، وخغ٦ت الضًىان. ٌكخمل َظا ال٨خاب ٖلى   هَبٗ، و نٟدت 552الىا٢ُٗت، وخغ٦ت الغمٍؼ

غاػ ٢ىمي بَغـ، ل٨ىا  .م5252ٖام، في ؾٞغ

 اإلاػاـش:  ملاالجه في الؽػش الػشبي

اث وبلٜ ٖضصَا بلى ؤّما باليؿبت بلى  ه لم ًؼ٫ وال ًؼا٫ ٨ًخب اإلا٣االث ختی ٦ثرث في قّتی اإلاىيٖى
ّ
م٣االجه ٞةه

ا في مسخل٠ الصخ٠ واإلاجالث. ومً  ت، ووكَغ خىالي ؤعب٘ ماثت م٣الت في اللٛت الٗغبُت وألاوعصًت وؤلاه٩لحًز
 بُجها ّٖضة م٣االث ؤوعصًت خى٫ الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ وجٟهُلها ٧الخالي: 

کے صو م٩اجب ٨ٞغ )مضعؾخان في الكٗغ الٗغبي الخضًض(، هُى صلهي،  ًىاًغظضً .5  م.5251ض ٖغبي قاٖغي 

2.   ،  م.5252ظىصث قٗغ ٧ي اًک وظضاوي حٗبحر )حٗبحر وظضاوي لجىصة الكٗغ(، ماَىامه اصًب، ٖلي ٦ٍغ

مبر  .5 ،  هٞى ت( ، ماَىامه اصًب، ٖلي ٦ٍغ غیں)الهىع الكٍٗغ  م.5255قاٖغاهه جهٍى

،   ًض ٖغبي قاٖغي ٧ا اعج٣اء )جُىع الكٗغ الٗغبي الجضًض في الٗغا١(،ٖغا١ محں ظض .2  م.5252ؤٖٓم ٦ٍغ

1.  ،  م.5258ٖغبي اصب محں ظضًض هٓم ٧ا اعج٣اء )جُىع الىٓم الخضًض في ألاصب الٗغبي(، ٖلي ٦ٍغ

5.  ،  م.5251قام محں ظضًض ٖغبي قاٖغي ٧ا اعج٣اء)جُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض في الكام(، ؤٖٓم ٦ٍغ

، محں ٖغبي .2 ،  ؤ٦خىبغ آػاص قاٖغي ٧ا اعج٣اء )جُىع الكٗغ الخغ الٗغبي(، مٗاٝع  م.5221ؤٖٓم ٦ٍغ

 خلـت اللىل:      

ت في مجا٫ الكٗغ الٗغبي  ًخطر مّما ؾب٤ ؤّن البروِٞؿىع ؾُض اخدكام ؤخمض الىضوي بظ٫ ظهىصا ملخْى
مت اللٛت الٗغبُت وآصابها، وؤهجؼ ؤٖماال الخضًض وببغاػ ٢ًاًاٍ واججاَاجه الخضًشت ٦ما ؤّصي صوعا مهّما في زض

إل 
ّ
٦بحرة و٦شحرة، والًؼا٫ ٖا٦ٟا ٖلى طل٪. ومً ٌؿخٗغى مالٟاجه وم٣االجه اإلاظ٧ىعة في َظا اإلا٣ا٫ ًم٨ىه الَا

ٖلى مٗٓم ال٣ًاًا في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ. والخمض هلل ؤّوال وآزغا والهالة والؿالم ٖلى ؾُضها مدمض وآله 
 ومً جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً.وصخبه ؤظمٗحن 

 :اإلافادس واإلاشاحؼ

ش الى٣ضي لؤلصب الٗغبي الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .5 ش )الخاٍع  -الجؼء ألاو٫  -ٖغبى اصب ٧ى جى٣ُضي جاٍع

، ٖامو باللٛت ألا   م.2052عصًت(، مؿلم اًجى ٦ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغ

اث الخضًشت في الكٗغ الٗغبيٖغبى قاٖغي ٧ي ظضًض عجخاهاث)ال الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .2 باللٛت  -جٖز

غاػ ٢ىمي بَغـ، ل٨ىا، ٖامو ألا   م.5252عصًت(، ؾٞغ

 م.2052ٖام، عصًت(، مؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، ٖلي ٦ٍغو ه٣ل َؿتی )ألا  الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .5

ِٝ هثر ٧ا جى٣ُضي مُالٗه الىضوي، ؾُض اخدكام ؤخمض: .2  –ي عصو ألا  الىثرألهىإ )صعاؾت ه٣ضًت اعصو انىا

 .م2002، ٖاممؿلم اًجى٦ِكىل بَغـ، بجي اؾغاثُالن، ٖلي ٦ٍغ، (باللٛت ألاوعصًت
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 الاججاه الخجذًذي في ؼػش مدمذ خعً الػىاد
 

 الجاهىسي ظيذ مدمذ غمش فاسوق د/

 الهىضجلىٛاها،  ،خُضع آباص ،ألا٧اصًمُت الخٗلمُت .اٌـ .ؤًم، ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت

 

  ً ت في مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ ٨ٍغ ذ بلى خحز الىظىص خغ٧اث بنالخُت ٞو ل٣ض بٚؼ
غة الٗغب، مً بُجها "الخغ٦ت الؿلُٟت" التي  -وزىعاة ٖغابُت وؾُاؾُت في ظٍؼ

اب عخمه هللا غة  -ؤؾؿها الكُش مدمض بً ٖبض الَى وهي التي صٞٗذ الجٍؼ
الٗغبُت بلى ألامام صٞٗت قضًضة، وخاولذ ب٩ل ٢ضعتها ؤن جسلو ما ٖل٤ بها 

إزغ. و"الشىعة الٗغبُت ال٨بري" التي ٢ام بها الكٍغ٠ خؿحن في مً ظهل وج
لها ؤزغ ُٖٓم في جهًت ألاصب وجىظحهه هدى ؤَضاٝ ظضًضة. خُىما  الدجاػ،

غة الٗغبُت في ٖهض مدمض خؿً  ش ألاصب الٗغبي في الجٍؼ همًٗ الىٓغ في جاٍع
اإلاضعؾت  -ب الٗغبي الدجاػي، مجها: في ألاص اث هالذ ؤ٦ثر خٓا وؤوؾ٘ اهدكاعاالٗىاص ؤن َىا٥ زالزت اججاَ

و٢ض بضؤث جباقحر الجهًت في ؤواثل ال٣غن  مضعؾت الكٗغ الخغ. -5اإلاضعؾت الخجضًضًت،  -2الخ٣لُضًت، 
ً، وؤزظ الكٗغ ًسل٘ زىبه السل٤ اإلاهلهل الظي ٧ان ٖلُه في الٗهض الٗشماوي، خُض ٧ان ألاصب  الٗكٍغ

ىىن البضٌ٘  الكٗغي مدكىا ٗامت، و٧ان ؤلاهخاطخُىظا٥ نىعة للخُاة ال ت ٞو بالخٗابحر ال٣ٟهُت والىدٍى
اإلاسخلٟت، وهدً وؿمحها "اإلاضعؾت الخ٣لُضًت الجامضة ؤو ال٨الؾ٨ُُت ال٣ضًمت"، وهي جخمحز بمدا٧اة قٗغاء 
ما: الٗهغ الٗشماوي والٗهغ اإلاملى٧ي في ؤؾالُبهم ومًامُجهم، واإلاُل بلى  ً ؤي ٖهغي ال٠ًٗ، َو ٖهٍغ

غ وجهُض ألالىان البضٌ٘ واوٗضام شسهُت الكاٖغ الٟىُت، واؾخٗضاص ٖىاَٟه وؤ٩ٞاٍع اإلابالٛت في ا لخهٍى
غ مؼاط الؿاصة الخا٦محن  خمحز َظا اللىن بخهٍى وؤخاؾِؿه مً طا٦غجه وما جغؾب ٞحها مً عواؾب ٢ضًمت، ٍو

ؾُٗض بً ٖبض هللا ومً ؤَم الكٗغاء لهظٍ اإلاضعؾت الخ٣لُضًت َم: مدمض  صون ؤن ًبضو ُٞه ؤزغ مؼاط الكاٖغ.
بض اإلادؿً  ،م(5822َـ 5551م( والؿىىسخي اإلاىلىص بم٨ه اإلا٨غمت )5522َـ 5550آ٫ ٖمحر) ٖو
م5511م( قاٖغ البالٍ الهاقمي وابً سخبان)5255-م5825الصخاٝ) حَر وهغي َاالء الكٗغاء في … َـ( ٚو

ت الخ٣لُضًت الجامضة واإلابالٛت وجغؾم مىهج ال٣ضامى واوٗضام طاجُت ألا  صًب واإلاُل بلى اإلاهُلخاث الجٖز
ت الجاٞت  .(5)الىدٍى

ً قهضث الدجاػ جهًت ؤصبُت ٖلى هُا١ واؾ٘، وبضؤ الكٗغاء ًخسلهىن مً  في ألاعبُٗىاث مً ال٣غن الٗكٍغ
غاث٤ الًٟ الكٗغي. في َظٍ الٟترة ل٣ض جإزغ الكٗغاء  اث الجضًضة َو يكضون في اإلاىيٖى الخ٣الُض ال٣ضًمت ٍو

ت باآلصاب ٚحر الٗغبُت و  الضٖىاث الخجضًضًت وؤعجبىا بإصب اإلاهجغ، والش٣اٞت ألاوعبُت والٟىىن الكٍٗغ
و٢ض بضؤ الخُاع الخجضًضي في الكٗغ الدجاػي الظي ًضٖى بلى الخجضًض في ألا٩ٞاع وآلاعاء  اإلاؿخدضزت الىاٞضة،

هذ الضٖىة بلى التي جالثم عوح الٗهغ، وجاعة ججها٫ بالجغؤة والى٣ض ٖلى بٌٗ مٓاَغ ألاصب الخ٣لُضي، و٧ا
ت و في ألاوػان  ت في ألالٟاّ و في الهىعة الكٍٗغ الخجضًض جىاصي بالخجضًض في ٧ل هاخُت مً الىىاحي الكٍٗغ

، وبهه ؤُٖى جُاع الخجضًض مىظ قبابه مدمض خؿً واإلاًامحن.و٢ض جإزغ الكاٖغ 
 
 ٦بحرا

 
الٗىاص بهظا الاججاٍ جإزغا

ً  .ث وقٗغاض ناص١ و٦خب في طل٪ م٣اال ٧ل ما ٌؿخُُ٘ مً ظه مضعؾت ْهغث وفي بضاًت ال٣غن الٗكٍغ
إلاا ؤن قٗغاء الٗغب اجهلىا بالكٗغ ألاوعوبي وػاص جُلٗهم للبدض ًٖ الجضًض مً الىؾاثل الكٗغ الخغ 

                                                           

 ٙٚ-ٗٚص:  ،احلركة األدبية ُب ادلملكة العربية السعودية   ( ٔ
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غ ؤهٟؿهم مً  اث والخ٨ى٩ُاث والاؾخٗاعاث وألاق٩ا٫ الٟىُت، و٦ظا خاو٫ ٦شحر مً الكٗغاء جدٍغ واإلاىيٖى
خباع  مخاػ بالؿمى الكٗغ الخ٣لُضي مً الٖا اث التي حٗض بها ال٣هُضة الك٩ل الٟجي الظي ًدٓى بالغيا ٍو

و٢ض جإزغ بهظٍ اإلاضعؾت الٗضص ال٨بحر مً الكٗغاء وألاصباء مً الدجاػ ٦ما ؤجهم جإزغوا بالخُاعاث  ،(5)وال٨ما٫
م و٦خاباتهم. ىاص اهبشا١ الٗالكاٖغ مدمض خؿً ل٣ض ٖانغ  الجضًضة الىاٞضة، و٢ض ْهغ َظا الخإزغ في ؤقٗاَع

ت في الٗغا١، وهي"خغ٦ت الكٗغ الخغ" ب٣ُاصة هاػ٥ اإلاالث٨ت م( وبضع قا٦غ 2002-5225) الخغ٦ت الكٍٗغ
ٝغ الكٗغ ال5252-5225الؿُاب) في ألاصب الدجاػي،  خغ، واؾخُإ ؤن ًسل٤ قٗغا ظضًضام(، ٞخإزغ بها ٖو

اصة في الكٗغ الخغ في الؿٗىصًت.  وبًٟله اؾخد٤ الٍغ

 ً الػىادالؽاغش مدمذ خع

مً ؤٖالم ال٨ٟغ وألاصب، لِـ في  ؤنبذ ٖلماو َـ، 5522ولض الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص بمضًىت ظضة ٖام 
ً الٗغبي واإلاهجغ ألاوعبي. ل٣ض ٖانغ الكاٖغ مدمض خؿً  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ٞدؿب؛ بل في الَى

ت الجضًضة، و٧ان قضًض الٗال٢ت بمضعؾ ت ؤبىلى وبمضعؾت الضًىان الٗىاص اإلاضاعؽ ألاصبُت والكٍٗغ
وؤصخابهما، وجإزغ بالخُاعاث الغوماوؿُت والىا٢ُٗت و٦ظا الاججاَاث الخجضًضًت في الكٗغ الٗغبي، وهغي َظا 
م خغ٦ت الخجضًض في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت. وباإلياٞت  الخإزغ في ٦خابه الكهحر "زىاَغ مهغخت" الظي ًٖؼ

ام الخُٟٗلت في الٗغا١، مً ؤمشا٫: هاػ٥ مالث٨ت، بضع قا٦غ الؿُاب، بلى ؤهه ٖانغ عواص الكٗغ الخغ ؤو هٓ
م، وجإزغبهم مً زال٫ مُالٗاجه و٢غاءاجه حَر اب البُاحي ٚو بض الَى ، ومما حهم بلُه ألامغ ؤن الكاٖغ مدمض ٖو

غة الٗغبُت) جغ٥ الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص زغوة ل٣ض  .(2خؿً الٗىاص ؤو٫ مً ٢غى الكٗغ الخغ في الجٍؼ
  ُمتٖٓ

 
في مجا٫ الكٗغ وألاصب وال٨ٟغ، وله ٦خب ٢ُمت في ألاصب وال٨ٟغ، و٧اهذ م٣االجه و٢هاثضٍ خاٞلت

ت، ومً ؤَم ٦خبه: "جإمالث في ألاصب والخُاة" و"مً وحي  بإؾالُب ظضًضة واججاَاث خضًشت وؤ٩ٞاع مخىٖى
"و "ؤماؽ وؤَالؽ"و"ملخمت الؿاخغ الُٗٓم"و"هدى ٦ُان ظضًض"و"ف

ْ
ي ألا٤ٞ اإلالتهب"و"عئي الخُاة الٗامت

٤ بلى مىؾ٣ُي الكٗغ الساعظُت" وما بلى طل٪...  اجه:ؤبىلىن" و"الٍُغ ٌ 5200و٢ض جىفي عخمه هللا في ٖام ٞو
٣لُت لهما وػجهما في مجا٫ ال٨ٟغ وألاصب.  بٗض مغى ٢هحر ؤلم به، وجغ٥ لىا زغوة ؤصبُت ٖو

 الاججاه الخجذًذي في ؼػشه ؼىل ومممىها

ً ٞدى٫  ؤن الٗىاص ٧ان مىلٗا٦غها مً ٢بل ٦ما ط ٟاع، و٧ان لضًه اَخمام ٦بحر بضواٍو بالكٗغ مىظ وٗىمت ألْا
ت،  الكٗغاء مً الٗهىع ال٣ضًمت، ٧ان ًخمغؽ بإؾالُب ال٣ضامى؛ ٚحر ؤن عخالجه الٗضًضة، و٢غاءاجه اإلاخىٖى

حر اإلاباقغ بغواص الكٗغ في ٖهٍغ مً مهغ والكام والٗغا١ وما بلى  ل٣ض جغ٥ َاالء  …طل٪واجهاله اإلاباقغ ٚو
في خُاة الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص؛ خُض ؤهه جى٨ب ًٖ الخ٣الُض  ضاعؽ ألاصبُت ؤزغا ٦بحراالكٗغاء واإلا

ا ت ال٣ضًمت، زم ناع صاُٖا ُٖٓماالٗخ٣ُت، وجبٗض ًٖ ألاؾالُب واإلاىيٖى لىبظ ال٣ضًم الظي ال  ث الكٍٗغ
ألاؾالُب  للضٖىة بلى الخجضًض وؤلانالح في ٦بحرا٩اع التي ججِل بها الهضوع ومدغ٧ا ًدؿ٘ للسىاَغ وألاٞ

ت ق٨ال ومًمىها  .(5)الكٍٗغ

 مظاهش الخجذًذ في الؽيل: .0

ؤما الاججاٍ (، 2)مً اإلاٗلىم ؤن ال٣اُٞت هي اإلادُت التي ًيخهي بلحها ٧ل بِذ في ال٣هُضة جىىيؼ اللافيت: - ؤ
ٖلى ًض بٌٗ الكٗغاء مً ؤمشا٫:  الخجضًضي في ال٣اُٞت ٣ٞض بضؤ في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُالصي،

                                                           

     ٓٚحركات التجديد، ص:   ( ٔ
2

 ٗٙ-ٕٙىػ مطبوعات نادم الطائف األديب، ص:ٕٓٗٔشعراء احلجاز ُب العصر احلديث، عبد السالـ ساسي،      (

 ٕٖٔعامل العريب، ص:رؤل أبولوف، زلمد حسن العواد، مطبعة دار ال   (ٖ
 ٗٔٔالطريقة إىل موسيقى الشعر اخلارجية، زلمد حسن العواد، من منجزات نادم جدة األديب، ص:  ( ٗ
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٤ُ الب٨غي) اوي)5252-5820جٞى م، بجهم 5255-5855م(، ظمُل نضقي الَؼ حَر بض الغخمً الك٨غي ٚو م(، ٖو
٘ ال٣اُٞت في ٢هُضة واخضة، بهه زال٠  خاولىا الخدغع مً ال٣اُٞت الىخُضة. ل٣ض ٢ام الكاٖغ الٗىاص بدىَى

مً ال٣هاثض  وبن الكاٖغ الٗىاص ٢غى ٖضصا ٦بحرا. واخضة مسالٟت قضًضة مظَب ألاولحن اللتزامهم ٢اُٞت
ٌ"؛ خُض ٣ًى٫: ٘ ال٣اُٞت، ٞجري ٢هُضجه"ال٣ٟض والخٍٗى  الخٔ ٞحها جىَى

د٪ َل هلذ الهماؾا  وؾالما ُٞهل اإلاهٟى خُــــــــاة ووثاما  ًا عصي ! ٍو

 ٞب٨ُىاٍ ٦ما ًب٩ي الُخامى وألاًامى  و٦ؿىث ألا٤ٞ الهافي ٚماما

لى وال ما ٖىِذ ألا   ومه٠ُ ؤ٤ٞ الكمـ قخـــــــــــاء زـــــــــــــٍغ٠   ٤ٞ ألٖا

 وجىىٝ ؤ٤ٞ الىٟـ آلالٝ ألالٝى  ؤها ؤٖجی ؤ٤ٞ ؤعواح الــــــــــــــــــــمال

ذ  (5)في الب٣إ ما عوي اإلاظًإ ما ٧ان ًظإ   وهي ال حٗٝغ ؤو ٢ض ٖٞغ

ؼبً ٖبض الَظٍ ال٣هُضة في الغزاء لجاللت اإلال٪ ُٞهل  ، ٣ٞض هٓمها الكاٖغ ٖلى بدغ الغمل، )ٞاٖالجً ، ٍٗؼ
ٞاٖالجً ، ٞاٖالجً (. ول٨ىه لم ًلتزم بال٣اُٞت الىاخضة، بل طًل ٧ل بِذ مً ؤبُاث ال٣هُضة "بخُٟٗلت"، 

٘ ال٣ىافي وطل٪ لك٠ٛ الٗىاص بالخجضًض في ؤلاَاع اإلاىؾ٣ُى، ىا٥ . والهخماثه بلى ؤبىلى التي صٖذ بلى جىَى َو
للكاٖغ الٗىاص في بدغ ال٩امل؛ ول٨ىه هٕى في ٢ىاٞحها ٦ما ٞٗل قٗغاء اإلاهجغ، مً ؤمشا٫:  بٌٗ ال٣هاثض

إل ٖلى ؤؾالُب الكٗغ الٛغبي  .(2)وؿِب ٍٖغًت وبًلُا ؤبى ماضخي، وبن َظا الخجضًض ٢ضظاءَم مً الَا

لكٗغاء بهظٍ الشىعة، ، وجإزغ بٌٗ اصبُت في الدجاػ ؤًًاو٢ض ْهغث آزاع الشىعة ألا  :مخالفت الػشوك ؤخياها - 2
وخاولىا لخُب٤ُ بٌٗ اإلاٟاَُم الخجضًضًت ٖلى بهخاظهم الكٗغي، ومً َاالء الكٗغاء قاٖغها مدمض خؿً 
الٗىاص، الظي ٌٗض مً ؤ٢ىي الكٗغاء في ظغؤجه وزىعجه ٖلى ألاويإ والخ٣الُض البالُت، ٞهى ًغي ؤن الخجضًض 

ألاصب خ٣ُ٣ت مً خ٣اث٤ الخُاة، وهي يغوعة ػمىُت الخجضًض في " :يغوعة مً يغوعاث الٗهغ، ٞهى ٣ًى٫ 
با٢غجه وػٖماءٍ في ٧ل  جملي هٟؿها في ٧ل ٖهغ ٌِٗل ُٞه ألاصب...و٢ض ؤخـ بهظٍ الًغوعة عؾل ألاصب ٖو
 ليكغ عؾالت ألاصب، و٢ض 

 
ا يض اإلا٣لضًً وألاجباٖحن جد٣ُ٣ا ظَو ّٟ ٖهغ و٧ل ب٣ٗت، ٣ٞامىا بدغ٦ت الخجضًض وه

ها همهض الؿبُل اإلاخمغص، وبضؤها زىعة الخجضًض، وزغها ٖلى مىاهج الضعاؾت، وزغها ٖلى ؤخؿىا بهظا ٧له... ٞإزظ
ل٣ض زال٠ الٗىاص  .(5)هٓام التربُت، وزغها ٖلى ؤ٩ٞاع اإلاٗلمحن، وزغها ٖلى ٢ىاهحن الخٗلُم زم زغها ٖلى ألاصب"

، وهغي في ٢هُضجه الٛغاء ألاوػان الٗغويُت اإلاٗغوٞت، وظم٘ في ٢هاثضٍ ؤ٦ثر مً بدغ في ال٣هُضة الىاخضة
، وهي ٢هُضة 

 
، و٢ض هٓمها الٗىاص قٗغا

 
اإلاؿماة "ال٣مغ ًخ٩لم"مترظمت ًٖ ألاؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص هثرا

 :"لخىماؽ َاعصي"٣ًى٫ ٞحها

 !ؤبا بضع َا٫ ٖلُ٪ الكباب

 !ٞماطا عؤًذ بال مً ظىاب

 عؤًذ و٦ثر ما عؤًذ مً الىعي

 
 
 ومٛغما

 
غا  ٞو

 
 ومغطوال

 
 ُٖٓما

 خؼن ٌؿدكٗغ الهم وألاسخی وطا

 .(2)وطا مغح ًلهى وبغا وهجغما

                                                           

 ٕٓٔقمم األكدلب، زلمد حسن العواد، من منجزات نادم جدة األديب، ص:    ( ٔ
 ٜٙٔأيديولوجيا النقد ُب كمضات العواد، ص:   ( ٕ
 ٖىػ ص:ٖٖٗٔر ابراىم الفوزاف،األدب احلجازم احلديث،دكتو    ( ٖ
 ٚٙاألفق ادللتهب، ص:    ( ٗ
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 مجها: الخبؿُِ 
 
ت وما ٢ضمه مً مهُلخاث َاصٞا وؤما مً خُض آعاء الكاٖغ الٗىاص في ألاوػان الكٍٗغ

٘ مىؾ٣ُى الكٗغ وفي الٗهغ الجاَلي زغظذ  .والخجضًض، ٞان ما ٞٗله ما َى بال ٞخذ باب الاظتهاص في جىَى
م( اؾمها"ؤ٢ٟغ مً ؤَله 128َـ/21ان السلُل، مشل ٢هُضة ٖبُض بً ألابغم)جىفيٖضة ٢هاثض ٖلى ؤوػ 

ض  ملخىب"، ٞىػن َظٍ ال٣هُضة مسخل٠، ولِؿذ مىا٣ٞت إلاظَب السلُل في الٗغوى، و٢هُضة ٖضي بً ٍػ
. ؤما في الٗهغ الخضًض (5)م(، التي هي زاعظت مً الٗغوى التي ويٗها السلُل182َـ/51الٗباصي)جىفي 

ما مً  خاو٫ بٌٗ حَر الكٗغاء السغوط ٖلى ؤوػان ا لسلُل مشل: مدمىص ؾامي الباعوصي، وبًلُا ؤبى ماضخي ٚو
 لؤلوػان، . الكٗغاء

 
، ولم ٨ًً مبخ٨غا

 
 الظي زال٠ الٗغوى ؤخُاها

 
بهظا ًخطر لىا ؤن الٗىاص لم ٨ًً وخُضا

 مً عواص الخجضًض في
 
 ٦بحرا

 
لى ٧ل خا٫ ؤهه ٌٗخبر عاثضا ، ٖو

 
 .ألاصب الٗغبي الؿٗىصي بهما ٧ان ها٢ال

  :الخجذًذ في اإلاممىن  .6

٢ض بضؤث الىٓغة بلى السُا٫ جخٛحر مىظ ؤوازغ ال٣غن الشامً ٖكغ ومُل٘  الفىسة ألادبيت "الخيال اإلاجىذ": .0
 في  .(2)م("5802-5222ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بًٟل الُٟلؿٝى ألاإلااوي "٧اهذ)

 
 َاثال

 
و٢ض خ٤٣ السُا٫ اهخهاعا

ٗىص الًٟل  الٟلؿٟت الغوماوؿُت التي ٧اهذ زىعة خ٣ُ٣ُت قاملت ٖلى ٧ل اإلاٟاَُم ال٨الؾ٨ُُت الؿاثضة، َو
بض  باؽ مدمىص ال٣ٗاص، ٖو في ه٣ل زهاثو الغوماهد٨ُُت لكٗغها الٗغبي اإلاٗانغ بلى زلُل مُغان، ٖو

ذ ٖلى ًض قٗغاء مضعؾت ؤبىلى، وؤزغوا َاالء الكٗغاء في ٖغ ب٣ُت  الغخمً ق٨غي، ٖبض ال٣اصع اإلااػوي، وجٖغ
لى عؤؾهم: الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص،  ، ٖو

 
غة الٗغبُت زانت ، والجٍؼ

 
الكٗغاء مً ألا٢ُاع الٗغبُت ٖامت

ه: صهُا ألاوإلاب، وم٣امه: ًتهاصي ُٞه السخغ  الظي ًغي الكٗغ ٖىضٍ "ًٞ مؿخىحي مً ال٣ىة الٗلُا" ومىيٖى
 في ٢هُضجه "الؿاخغ الُٗٓم"خُض ٢ا٫:(. و5)والؿاخغ

 وهؼاٖاٖك٤ السلض َام
 
 ٞامخُي ٞىه بلُه َماٖا دا

 بلى ٖالم ؤقض اعجٟاٖا  قاٖغ ٞىه ًدل٤ بال٨ٟغ

 في ؤنى٫ 
 
 ٢ض جبض الهضي وجغمي الكٗاٖا  وله الًٟ ٢اثما

 ًا ونض١ الخ٣ُ٣ت اللماٖا  الجما٫ اإلاشحر وال٣ىة الٗلُا

ا  زم في ال٣ىة اإلا٨ُىت ًل٣ي  مٓهغ الىٟـ ٧اللهُب اهضاٖل

ً الىنى٫ هغي في َظٍ ال٣هُضة نىع  ة ؤصبُت عاجٗت جبضؤ بم٣ضمت ًخدضر ٞحها الكاٖغ ًٖ الٗلُا واإلاجض، ٖو
ذ  بلحها، ٞخدضر ًٖ ٚاًخه لهظٍ الٗلُا واإلاجض بخسُالجه اإلاجىدت، ٞخسُل ؤهه ًغ٦ب لهظٍ الٛاًت بؿاٍ الٍغ

ظٍ نىعة بالُٚت ؤحى بها الكاٖغ مً ٢بُل ؤلابضإ، ز ى الًٟ، ل٩ي ًهل بلى َضٞه اإلايكىص، َو م ًظ٦غ َو
ألانى٫ الٟىُت التي ًجب ٖلى الكاٖغ ؤن ًلتزم بها، والكاٖغ َىا هٟؿه ؤي الٗىاص:الجما٫ اإلاشحر، وال٣ىة 
ض بالجما٫ في الخٗبحر، وألاصاء، وألاؾلىب، وال٣ىة الٗلُا: في هؼاَت  الٗلُا، ونض١ الخ٣ُ٣ت اللماٖا، ٞهى ًٍغ

ت، والجغؤة ٖلى ألاويإ الؿ٣ُمت البالُ ت، ونض١ الخ٣ُ٣ت: ؤن ٌٗبر الكاٖغ ًٖ ججغبخه ال٨ٟغ، والخٍغ
بهض١ وا٢ُٗت، وب٣ضع ما ج٩ىن اإلاكاٖغ ناص٢ت جخ٣بلها الىٟىؽ، وجخإزغ بها، وهالخٔ في َظٍ اإلالخمت 
ى ظبل  اؾخسضام الكاٖغ لؤلؾاَحر الُىهاهُت، ٣ٞض ط٦غ لىا ؤؾماء مجها: ألاوإلاب )ظبل ٣ً٘ في ظىىب ؤزِىا، َو

الكٗغ والكمـ والخ٨مت في اإلاشُىلىظُا(، َحرا )ػوظت ػوؽ في اإلاشُىلىظُا( ُٞىىؽ  اإلابىؽ(، ؤبىلىن: )َى بله
ظٍ مٓهغ مً مٓاَغ الكٗغ الخضًض  (.2))آلهت الجما٫(، َو

                                                           

 ٘ٓٚعباس ناقدان، عبد احلي دياب، ص: ( ٔ
 ٖٛٛزلمد غنيمي ىالؿ، ص: -النقد األديب احلديث، د ( ٕ
 ٖٕضلو كياف جديد، ص: ( ٖ
 ٛٙ-ٚٙالساحر العظيم، ص:   (ٗ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  056

___________________________ 

152 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

وللكاٖغ الٗىاص ٢هاثض ٖضًضة جدخٟل بغوٖت السُا٫ الٟجي والجما٫ ألاصبي، وهي همىطط مً هماطط ؤصبُت 
غ، وبغاٖت ألا  ؾلىب، وازخُاع ال٩لماث وألالٟاّ الٗظبت، مما ظٗل ألصبه عاجٗت، مً خُض ظما٫ الخهٍى

م.  وقٍٗغ ٢ُمت ٞىُت مازغة في ٖىا٠َ ال٣غاء ومكاَٖغ

 :بل ؤهه  اإلاىلىغاث الحماسيت ، بن الكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص لم ٌٟٛل ًٖ الخًاعة الٗغبُت في قٍٗغ
، وظٗل اهٟٗاله بإخضار الخُاة التي ٖاقها، و   لُٗاثه وبهخاظه، جمشل عوح الٗهغ في قٍٗغ

 
ا مدىعا ٖانَغ

اَٟي، ووظضاوي، وؤنبذ قٍٗغ ٌكمل  جي، و٢ىمي، ٖو ت مسخلٟت الىىاحي مً قٗغ َو ٞٓهغث هماطظه الكٍٗغ
: ت التي جُغ١ بلُه في قٍٗغ اجه الخًاٍع  مجاالث الخُاة اإلاسخلٟت،ومً ؤَم مىيٖى

 ه: اإلاشؤة وكماًاها ا بلى ظاهب الغظل في َلب الٗلم والٗمل، ٌٗخبر الٗىاص ؤو٫ مً صٖا بلى جش٠ُ٣ اإلاغؤة وو٢ٞى
 و٢ض ؤؾهم ب٣لمه في حصجُ٘ اإلاغؤة وجبجي مىاَبها، ٞهى ٣ًى٫:

ىع   وفي هًاعة الىعص   وؤهتن في ٖمغ الَؼ

 الخُاة ٞهى ظما٫ آزغ للىٟىؽ  ؤبضؤن خُاج٨ً بهظا الىٕى مً

 لحزصاص عنُضَا مً الخًاعة  ٨ٞغن ٠ُ٦ جسضمً بالص٦ً 

٘ مؿخىي اليؿاء   َالبن ٢ىم٨ً وآباث٨ً  بٞغ

 جىحي بد٣ى٨٢ً في الخ٣ضم   بن خ٣ى٨٢ً في الِٗل 

 زم ٣ًى٫:

  ؤهتن ؤمهاث اإلاؿخ٣بل

ً ؤم٨ً ألاولى ال٨بحرة الكاملت ظا الَى  َو

 ٢لً للغظا٫ بضون تهُب 

 ال جمغصا
 
ض ج٣ضما  هدً هٍغ

 ال ٖىاصا
 
 وع٢ُا

ؼة ال تهخ٩ا  (5)ٖو

اٞها، وبُٖائها خ٣ها في مجا٫ الخٗلُم والٗمل، مشل:الُب، ٧ان لضًه خغ٢ت ُٖٓمت ججاٍ حٗلُم اإلاغؤة وبهه
ـ، والخمٍغٌ، ٞهى ٣ًى٫ في ٢هُضجه "حٗلُم البىاث":  والخضَع

 ٢لم البيذ في ًض البيذ مٟخا

اَا  ح إلوكاء ؤمت جٖغ

 وبمدغاثها ومٛؼلها الٟٗا

 وظباَا
 
 ٫ جبجي مٗا٢ال

 ؤٞاهحن َبها لبىاث

 في خُاة ُٖٓمت جهىاَا

 بالظ٦غ بطا يا٢ذ اإلاأػ١ 

 وبن ٧ان ألاهار زحر عظاَا

 ٞإخُال اؾخٗضاًَ ؾالخا

                                                           

 ٖٖٚرؤم أبولوف، ص:   (ٔ
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 ًبلٜ الؿلم خضٍ مىتهاَا

 بهما الِٗل ٢ىة ٞاَلباَا

 (5)في ظمالي خُاجىا واهثراَا

 ظٍ ال٣هُضة جمخاػ : بترو٫ ل٣ض بٕغ الٗىاص في عؾم نىعة مٗبرة الؾخسغاط البترو٫ مً َب٣اث ألاعى، َو
 ي ٢هُضجه وهي مً الكٗغ اإلاىشىع:بم٣ضعة الٗىاص في الىن٠، ٞهى ٣ًى٫ ف

ما١      الكٗغ ًيب٘ مً صازل ألٖا

     
 
 وؤ٩ٞاعا

 
 زم ًدبلىع قٗىعا

 زم ٌؿُل مٗاوي وؤلٟاّ ونىعا    

ما١  ىا٥ ما ًخهُضٍ الىظضان الىاعي مً زاعط ألٖا  َو

ما١  زم ٌُٗضٍ بلى ألٖا

 مً َب٣اث ألاعى

 مً ؤٚىاع

 مً ؤظٝى الجبا٫ الهم

 مً آزاع ال٩ىن البضٌ٘ مً ٧ل َظٍ ومما بلحها

 مً زل٤ هللا 

  ومً زل٤ ؤلاوؿان

 وللبترو٫ اإلاخض٤ٞ في ؤهابُه

 والىاب٘ مً خ٣ىله وآباٍع اإلاخىازغة في بالصها

 .(2)الخُت الىاًَت

 في الٗمل : الىاكػيت والشوماوعيت - ؤ
 
ؤن الخُاع الغوماوسخي والىا٢عي ؤمغان ال ٚجی مً وظىصَما مٗا

الُىم جضٖى بلى اإلاؼاوظت بحن الىا٢ُٗت والغوماوؿُت، وبطا ٧اهذ الغوماوؿُت جغج٨ؼ ألاصبي،ٞاالججاَاث ألاصبُت 
 مً الٗىا٠َ والظ٧اء، ٞال 

 
جا ٖلى الٗىا٠َ، ٞةن الىا٢ُٗت حٗخمض ٖلى الظ٧اء، وما صامذ خُاة ؤلاوؿان مٍؼ

زجحن"الىا٢ُٗت و٢ض ْهغ في قٗغ الٗىاص اججاٍ ًجم٘ بحن اإلاح .(5)ًم٨ً ألخض ؤن ًخمخ٘ بىاخضة صون ألازغي 
 والغوماوؿُت"٦ما ٣ًى٫ في ٢هُضجه "م٘ الىع٢اء":

 ٚاهُت ألاً٪ ؾ٣ا٥ السخاب

 ٢ض عا٢جي الاهخساب… هىحي معي 

 خغ٦تي اإلاٛغم في وظضٍ

 ٞالخب ؤيىاٍ     

 ًا ؾلىة الٗاق٤ ًا طاث آٍ

 ًا ٦هغباء الىظض واخمغجاٍ

 ٖلى و٢ضٍ… ٞااصي الٗاوي 
                                                           

 ُٕٚٔب األفق ادللتهب، ص:  ( ٔ
 ٜٖ٘أبولوف، ص:  رؤل  ( ٕ
 ٜٖٛاحلركة األدبية ُب ادلملكة العربية السعودية، ص:   ( ٖ
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 قضو٥ ؤوعاء     

 عا٥بِٗك٪ الٌٗ بٓل ألا 

م ٢ىا٥؟  مً طا الظي بالٚغ

 ؤقاصن ٢ض ظاع في نضٍ

 ٢لب٪ حهىاٍ     

ااصي ال٩لُم  ٨ٞغي اإلاٗجی، ٞو

 لم ٌؿمدا لي بإهجي الىٓم

٠ ألا٢الم في جًضٍ  ؤن ؤَع

 ؤو وحي مٗىاٍ     

َظٍ ألابُاث جدمل بقغا٢اث السُا٫ الُل٤ُ، ٞالكاٖغ ٢ض َام بإوصًت الغئٍا وألاخالم، والط بالُبُٗت، 
، و٢ض ْهغث في َظٍ ألابُاث مالمذ الغوماوؿُت ألاصبُت ٖىض الٗىاص، ٦ما وجج

 
ىا  خٍؼ

 
 عوخُا

 
اوب مٗها ججاوبا

هالخٔ ؤجها ظاءث ٖلى هٓام اإلاغشخاث، ٟٞي َظٍ ال٣هُضة مالمذ ججضًضًت ببضاُٖت جغقي بها بلى ال٨ما٫ 
 الٟجي لهظا الٗهغ.

 
 
 في حٛحراجه،وبخؿاؾاجه الشاثغة،  و٦ظا هجض في ٢هاثضٍ الاججاٍ الىا٢عي، و٧ان وا٢ُٗا

 
في عئٍا، و عوماوؿُا

ىا٥ ٢هُضة جبحن لىا جإمالجه الٟلؿُٟت، ٞهى ٣ًى٫:  َو

اح جضوي قماال  لم َظي الٍغ

 وظىىبا جٟغ١ ألامُاعا ؟

 لم طا البدغ في َضوء بطا قاء

 بن قاء ؤعؾل الخُاعا ؟

 لم في البدغ بٗض ظؼع ومض

 ًدب٘ البضع جاعة واإلاغاعا ؟

 ي ؾُاعة ألاعى خى٫ لم حؿغ 

 الكمـ صآبت الؿغي ؤصَاعا ؟

 لم هدُا ٖلى البؿُُت ظبرا

 ووِٗل الؿىحن ٞحها خُاعي 

 بلى ؤن ٣ًى٫:

 وؾِب٣ي ؾغ الخُاة معي

 (5)وؾخل٣ي ال٣ٗى٫ بٗض زماعا

ت ٞلؿُٟت جإملُت، ٞالٗىاص قاٖغ ال٨ٟغ والخإمل، ظا٫ ٨ٍٞغ في مٛال٤ُ  هٕؼ الٗىاص في َظٍ ال٣هُضة بلى هٖؼ
ظٍ زانت مً زهاثو  ال٩ىن  اإلاهمت،وقإهه قإن الٟالؾٟت الظًً ًخُلٗىا الا٦دكاٝ اإلاجهى٫، َو

 في الخُاة  الغوماوؿُحن.
 
 باعػا

 
ٞٗهاعة ال٣ى٫: ٞهظٍ هي الاججاَاث ٧لها ٞغيذ اؾمه بجضاعة، وظٗلخه ٖلما

 ًٖ مالٟاجه الٗضًضة.
 
 ألاصبُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ًٞال

                                                           

 ٕٚضلو كياف جديد، ص:   (ٔ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  055

___________________________ 

155 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 الىخائج

  ت بالدجاػ.خؿً الٗىاص قاٖغا ُٖٓما و٧اجبا باعاٖا٧ان مدمض  ، و٧ان مً َالج٘ الجهًت ألاصبُت وال٨ٍٟغ

 ى الظي ٢غى ال في الٗالم الٗغبي زم هاػ٥ اإلاالث٨ت والبضع قا٦غ  كٗغ الخغ ؤوال ٧ان عاثض الكٗغ الخغ، َو
غة الٗغبُت. ى ماؾـ مضعؾت الخجضًض والابخضإ في الجٍؼ  الؿُاب، َو

 ضاعؽ ألاصبُت الخضًشت في الكٗغ وألاصب، و٧ان قضًض الٗال٢ت بمضعؾت ؤبى لى ومضعؾت ٖانغ الٗىاص اإلا
 الضًىان وؤصخابها.

  جإزغ الكاٖغ الٗىاص بدُاعاث مٗانغة مجها الغوماوؿُت والىا٢ُٗت، وهغي َظا الخإزغ في ٦خابه الكهحر "زىاَغ
 مهغخت".

 ًال٣اُٞت في ل٣ض ابخ٨غ مدمض خؿً الٗىاص مٓاَغ ٖضًضة في الك٩ل واإلا ٘ مىن، ؤما في الك٩ل:  ٢ام بدىَى
٢هُضة واخضة، بهه التزم بدغ الغمل في ٦شحر مً ٢هاثضٍ.بهه زال٠ مسالٟت الٗغوى في الكٗغ ألاصبي، 
غي الكاٖغ الٗىاص ؤن الخجضًض يغوعة مً يغوعاث  اظم ٖلى ألا٩ٞاع ال٣ضًمت والخ٣الُض البالُت، ٍو َو

 ً خ٣اث٤ الخُاة، وهي يغوعة ػمُيُت في ٧ل ٖهغ ٌِٗل ُٞه ألاصب.الٗهغ، والخجضًض في ألاصب خ٣ُ٣ت م

 .ازخاع الٗىاص ألاؾلىب الاؾخٟهامي في ٢هاثضٍ م٘ ؾهىلت ألالٟاّ وؾالمت الخٗبحر 

  اث الهامت في الكٗغ ىا اإلاًامحن الجضًضة واإلاىيٖى ؤما في اإلاًمىن: بهه ٌٗض مً الكٗغاء الظًً ازتٖر
اإلاجىذ، ال٨ٟغة الغوماهد٨ُُت، والىا٢ُٗت، وفي بٌٗ ال٣هاثض ًخدضر الٗغبي، هجض في ٢هاثضٍ السُا٫ 

ً الىنى٫ بلحها.  الكاٖغ ًٖ الٗلُا واإلاجض ٖو

 َاث الخ ا ٦بحرام اَخمامخبهه ا تباإلاىيٖى اجه الخًاٍع ت ومً ؤَم مىيٖى اإلاغؤة و٢ًاًاَا، ٌٗجي  :ًاٍع
ها بلى ظاهب الغظل في َلب الٗلم وبترو٫ واؾخ  سغاظه مً َب٣اث ألاعى.جش٠ُ٣ اإلاغؤة وو٢ٞى

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

 م.5222الاججاٍ ألاصبُت في الٗالم الٗغبي الخضًض، ؤهِـ اإلا٣ضسخي، صاع الٗلم للمالًحن ، الُبٗت الؿاصؾت،  .5

 م.5228ألاصب الدجاػي في الجهًت الخضًشت، ؤخمض ابى ب٨غ ببغاَُم، مُبٗت جهًت مهغ، الٟجالت،  .2

 م.5285ض والخجضًض، الض٦خىع ببغاَُم الٟىػان، مُبٗت اإلاضوي بمهغ، ألاصب الدجاػي الخضًض بحن الخ٣لُ .5

 م.5225الخغ٦ت ألاصبُت في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، الض٦خىع ب٨غي قُش امحن، صاع ناصع بحروث،  .2

غة الٗغبُت، ٖبض هللا ٖبض الجباع،مٗهض الضعاؾاث ال٣اَغة،  .1  م.5212الخُاعاث ألاصبُت الخضًشت في ٢لب الجٍؼ

ت الٗامت لل٨خاب،  خغ٦ت .5 ت والخُب٤ُ، الض٦خىع ٖبض الخلُم بلُٜ، الهُئت اإلاهٍغ  م.5280الخجضًض بحن الىٍٓغ

اث هاصي الُاث٠ ألاصبي .2  .َـ5202، قٗغاء الدجاػ في الٗهغ الخضًض، ٖبض الؿالم ؾاسخي، مُبٖى

ما٫ ال٩املت للكاٖغ مدمض خؿً الٗىاص، صاع الجُل للُباٖت واليكغ، مهغ .8  .م5285َـ 5205،ألٖا

٣ت بلى مىؾ٣ُى الكٗغ الساعظُت، مدمض خؿً الٗىاص، مً مىجؼاث هاصي ظضة ألاصبي .2  .الٍُغ

 .م5228َـ 5528،هدى ٦ُان ظضًض، مدمض خؿً الٗىاص، مُبٗت جهًت مهغ .50

 .م5228الُبٗت ألاولى: َـ 5528،ؤماؽ وؤَالؽ، مدمض خؿً الٗىاص، ، مُبٗت جهًت مهغ .55

ت لل٨خاب،الىا٢ُٗت واججاَاتها في الكٗغ الٗغبي  .52  م.5222اإلاٗانغ، الض٦خىعة عقُضٍ مهغاث، الهُئت اإلاهٍغ
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 الاججاه ؤلاظلمي في الؽػش الػشبي
 

 غلي الىافي مدمذ

٣ُت  ، الهىضهُىصلهي، ظامٗت ظىاَغال٫ جهغو ، باخض الض٦خىعاٍ، مغ٦ؼ الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاٍٞغ

 

ٗهىع م٩اهت مغمى٢ت بحن ٞىىن الكٗغ اإلاسخلٟت، اخخّل الكٗغ الضًجي، ؤو الاججاٍ الضًجي في الكٗغ ٖلى مّغ ال
زانت في مجا٫ الكٗغ ختی  ،واججاَاجه اإلاخٗضصة بضؤ باآلصاب الُىهاهُت ال٣ضًمت، وُمغوعا بما جالَا مً آصاب

ظا ْاَغ في اإلاؿغخُاث واإلاالخم التي ٦خبذ في ألاصب الُىهاوي، ألجها ٦خبذ ٖلى ؤؾاؽ  (.5)ٖهغها َظا َو
ًىُل٤ مً مٟهىم ؤلاًمان اإلاُل٤ بالسال٤  في ألاصب مٟهىم الاججاٍ ؤلاؾالمي. و م الضًيُتمٗخ٣ضاتهم وج٣الُضَ

ال وجىخُضٍ، زّم ؤلاًمان بالغؾل وألاهبُاء وال٣ُم الىبُلت التي ؤعؾلتها ال٣ُٗضة لبىاء ؤلاوؿان اإلاؿلم،  ظّل ٖو
ً الٟىىن، بن ٧ان ًىتهل ؤ٩ٞاٍع ؤًا ٧اهذ وؾُلخه للخٗبحر، قٗغا ٧اهذ ؤو ٢هت ؤو مؿغخُت ؤو عؾما، وؤي ًٞ م

غى مٗاهُه.    وجإمالجه مً مجهل بؾالمي ٞهى ؤصب له اججاَه ؤلاؾالمي في حٗبحٍر ٖو

 وحػشيفاتها مػنى اليلمت

 يغب وظهه وعصٍ. 
 
الها  ٖىض الىاؽ ًجهه وظها: ناع ؤوظه مىه، ٞو

 
اججه مً وظه الشالسي مٗىاٍ ٞالٌن ٞالها

ى مهضع )اج ؤما الاججاٍ  (.2)جه( بلُه: ؤ٢بل بىظهه ٖلُه. ؤنله اوججه و ـــ له عؤي : ؾىذوؤما مٗجی الاججاٍ َو
ت ؤو  ُّ بمٗىاٍ اللٛىي، ٞخُب٣ُه ؤ٢ىي في ٖلم الىٟـ مً جُب٣ُه باألصب، ألّن ؤلاججاٍ مُل هٟؿاوي ججاٍ ٢ً

ٟاث ٧لمت  ظض حٍٗغ٠ ٖىض ٖلماء الىٟـ واإلاخسّههحن ٞحها، خُض ال ًى ‘ الاججاٍ„مى٠٢ ما، و٢ض حّٗضصث حٍٗغ
ً، والظي ًؼا٫  واخض مدّضص ٌٗتٝر به ظمُ٘ اإلاكخٛلحن في اإلاُضان، بال ؤن الخٍٗغ٠ الظي طإ ٖىض ألا٦ثًر
ى حٍٗغ٠ ظىعصون ؤلبىعث "الاججاٍ خالت مً الاؾخٗضاص ؤو  ًدٓى بال٣بى٫َ لضي ؤٚلب اإلاخسههحن، َو

ر جىظُهي ؤو صًىماوي ٖلى الخإَب الٗهبي والىٟسخي، جيخٓم مً زال٫ زبرة الصسو، وج٩ىن طاث جإزح
اث واإلاىا٠٢ التي حؿدكحر َظٍ الاؾخجابت" ىا٥ حٍٗغ٠ آزغ ًخ٤ٟ م٘  .(5)اؾخجابت الٟغص لجمُ٘ اإلاىيٖى َو

ت ؤو ٞغص ؤو  ُّ الاججاٍ في ألاصب، ؤو ًم٨ً جُب٣ُه في ألاصب ٞهى "ؤن الاججاٍ ٌّٗبر ًٖ مى٠٢ الٟغص بػاء ٢ً
ىت ٦ما ٨ٌٗـ َظا اإلاى٠٢ مً خُض ُّ  . (2)ؤلاًجاب ؤو الؿلب ؤو الخُاصًت" ظماٖت مٗ

 جىىس الاججاه ؤلاظلمي في الؽػش

ى امخضاص َبُعي للكٗغ ؤلاؾالمي الظي ولض  بن ْاَغة الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ الخضًض ٢ضًمت بالٟٗل، َو
ت، م٘ بضء الضٖىة، واؾخمّغث مؿحرجه زال٫ الٗهىع، ألن قٗغاء ؤلاؾالم الُىم َم ؤخٟاص خؿان، وابً عواخ

 ً ئاث الكٗغاء آلازٍغ و٦ٗب بً مال٪ عضخي هللا ٖجهم، وقٗغاء الجهاص والضٖىة والٟخىخاث ؤلاؾالمُت ٞو
ىا مً ًىابُٗه الهاُٞت. ولٗـلىــا ال وٛـــالي في ٢ىلىا بن الاجـجاٍ ؤلاؾـالمي في  الظًً حكبٗىا بغوح ؤلاؾالم، واٚتٞر

٢ى٫ لبُض بً عبُٗت ٌُٗي مشاال ٧اُٞا لالججاٍ الضًجي في  الكٗغ ٧ان مىظـىصا بالٟٗل في الٟترة الجاَلُت، وهغي 
ى ٌكحر في ؤبُاجه الخالُت بلى صالثل وقىاَض جخجلى في ظما٫ الُبُٗت و٦ما٫ الىٟـ  الكٗغ الٗغبي الجاَلي، َو

                                                           

 ، االجتاه اإلسالمي ُب الشعر السعودم احلديث، ِقيمة الفنية ُب موازين النقد حملمد عبده بن زلمد شبيليٛٔصفحة      ٔ
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ه بلى عبه الباعي ٖؼوظل، وال ًسخل٠ ُٞه ؤخض ؤن َظٍ ألابُاث زحر قاَض  البكغي لِؿخيخج مجها الٗا٢ل عظٖى
 ن الاججاٍ الضًجي بل الاججاٍ ؤلاؾالمي ٧ان مىظىصا في الكٗغ الجاَلي.ٖلى ؤ

٣ى٫ الكاٖغ:  ٍو

 ــــه ؤم ٠ُ٦ ًجخضٍ الجاخض ٞىا عجبا ٠ُ٦ ٌٗصخی ؤلالــــــــــ
 جض٫ ٖلى ؤهه واخـــــــــــــــــــــــــــــــــض  وفي ٧ل شخيء لــــــــــــه آًــــــــــــــــــــــــت 

ــــــــــ٨ـــــــتوهلل في ٦ــ  (5)وحؿ٨ُــــــــــىت ؤبــــــــــــــــــــضا قــــــــــاَض  ــــــل جدــــــــــــــــٍغ

ؤما الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ الٗغبي خُىما ونل الكٗغ بلى زحر ال٣غون، ٞمً اإلاٗلىم ؤن الىبي نلى هللا 
ٍ الغاقضون اإلاهضًىن، 

ُ
٧اهىا ٌؿمٗىن ٢هاثض الكٗغاء اإلاؿلمحن في اإلاؿاظض وفي ٖلُه وؾلم وِمً بٗضٍ زلٟائ

مُاصًً الٛؼواث، و٧اهىا ٌصّجٗىن الكٗغاء ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى َظا الًٟ ألاصبي ل٩ُىهىا مضاٞٗحن ًٖ الضًً 
غي اإلاخدّب٘ ليكاٍ الكٗغ في ػمً الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤهه لم ًذجم الىبُي نلى هللا ٖلُه  الخى٠ُ. ٍو

غاَء ًٖ ٢ى٫ الكٗغ في ػمً البٗشت ؤو بٗض الهجغة، وبهما اؾخمغ الكٗغاء في ٢ى٫ الكٗغ، بل بن وؾلم الكٗ
غ  ّٟ الكٗغ اػصَغ بؿماث صًيُت، ؤما ٞخىع الكٗغ بٗض ٞخذ م٨ت ُٞٗىص بلى وعٕ الكٗغاء وج٣ىاَم، ٞاإلؾالم ه

نلى هللا ٖلُه وؾلم،  وفي َظٍ الٟترة ٧ان قٗغاء عؾى٫ هللا مً الكٗغ الؿحئ، ول٨ىه لم ًدّغم الكٗغ.
بض هللا بً عواخت عضخي هللا ٖجهم، ٢ّهغوا َضٞهم الكٗغي لُضاٞٗىا ًٖ  ٦دؿان بً زابذ و٦ٗب بً مال٪ ٖو
خ٩لمىن بلؿاهه  خ٨ٟغون ب٨ٍٟغ ٍو االء ًيبًىن بالغوح ؤلاؾالمي، ٍو الضًً الجضًض وعؾىله والضٖىة بلُه، َو

بحن الخ٤ والباَل، ومّجضوا ؤبُالهم، وعزىا قهضاءَم، الى٣ي. وون٠ قٗغاُء َظا الٗهغ اإلاٗاع٥َ الٟانلت 
م  بَى

ّ
وؤقاصوا ٞخىخاتهم، ٦ما ؤجهم ؤّصوا صوعَم الكٗغي، في بض الخماؽ في ٢لىب اإلاؿلمحن اإلاجاَضًً وؤل

 ٖلى الجهاص.

ومً مالمذ الاججاٍ ؤلاؾالمي ٖىض َاالء: الٗباصة، ال٣ُٗضة، ق٨غ هللا، ؤلاًمان بالبٗض، السٝى مً الىاع، 
الكى١ بلى الجىت، اإلاضح باإلؾالم، الهبر في الجهاص، طم الٟغاع، الٟسغ باإلؾالم، الخىظه بلى هللا بالضٖاء 

٤ في طعاَا الكٗغ ؤلاؾالمي.
ّ
ا مً آلاٞا١ التي خل حَر و٧ان قٗغاء الصخابت عيىان هللا ٖلحهم ملتزمحن  ٚو

ت، ا م، بِىما الكٗغاء في ٖهغ الضولت ألامٍى حن باإلؾالم في ؤقٗاَع لتي ٢امذ ٖلى ؤؾاؽ الٗهبُت لؤلمٍى
عظٗىا ال٣ه٣غي، ألن الضولت ٞخدذ للكٗغاء اإلاجا٫ للغظٕى بلى ههج الجاَلُت في الكٗغ، ٞااللتزام ؤلاؾالمي في 
ا، وبهما ازخُاع. ومً زم وظضها الاججاَاث ؤلاؾالمُت ج٣ىي ؤخُاها وج٠ًٗ ؤخُاها  الكٗغ لم ٌٗض قَغ

ُٟذ مجها ؤلاًمان، و٢ض اؾخجابت للخالت التي ًدُاَا ا ر ًٖ الخ٣ىي والىعٕ، ٍو لكاٖغ، ٣ٞض هجض ٢هُضة حّٗبِ
٤ الظي ؾاعث ُٞه ال٣هُضة ألاولى. ومً قٗغاء الٗهغ ألامىي مً  وٗثر ٖلى ٢هُضة ؤزغي ال حؿحر في الٍُغ

ت ؤلاؾالمُت، ٖغوة بً ؤطًىت ـــ ٞ م، التي جُٓغم بالجٖز ض والخ٣ىي، ونّىعوا مكاَٖغ ٣ُه ًيبٌ ٢لبه بالَؼ
لى، وؾ٨حن الضعامي، وؤبىا ألاؾىص الضئلي، وؾاب٤ البربغي  بض هللا بً ألٖا م. ؤما الكٗغ  (2)اإلاضًىت، ٖو حَر ٚو

حن، بهما هي ٢هاثض بؾالمُت باألنل، ألن اهخمائها ؤنال، بلى  ٕغ في خًاهت بجي ألامٍى الؿُاسخي الظي همی وجٖغ
  يُت.ٞغ٢ت صًيُت جضعي بإجها ٖلى الخ٤ وجخمؿ٪ بمباصئها الضً

ت  ولم جسخل٠ َظٍ الهىعة ٦شحرا في الٗهغ الٗباسخي، ٞالكٗغاء ؤل٣ىا ٢هاثضَم في مىايُ٘ طاث نلت ٢ٍى
ً ٞدى٫ الكٗغاء في الٗهغ الٗباسخي، مً ؤمشا٫ ابً  ض والىعٕ وما بلى طل٪. و٧اهذ صواٍو بالضًً، مشل الَؼ

ض ىظض ُٞه ؤًًا ٢هاثض ؤوكضث في ٢ًُت . وج(5)اإلاٗتّز، والهىىبغي وابً الغومي، ال جسلى مً ؤبُاث في الَؼ
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زل٤ ال٣غآن، ألن قٗغاء الٗهغ ٧اهىا ًيخمىن بلى ؤَل الؿىت والجماٖت، وؤًضوا ؤلامام الجلُل ؤخمض بً خىبل 
 الكِباوي عخمه هللا، ومجهم مً صاٞٗىا ًٖ الٟغ٢ت اإلاٗتزلت إلاا له مً م٩اهت ُٖٓمت ٖىض الؿالَحن الٗباؾُحن.

غ الٗباسخي، ٞجري ٞحها الكٗغاء الظًً ٦ّغؾىا ٢ضعتهم الٟىُت ٖلى الخغوب ؤما الٗهغ الظي ًلي الٗه
غ ال٣ضؽ مً ظضًض. و٦خبىا في اإلاضًذ الىبىي، وفي اإلاىايُ٘ التي  الهلُبُت، وؤلبىا اإلاؿلمحن ٖلى الجهاص لخدٍغ

ُت والجهاصًت لها نلت ٦بحرة باإلؾالم واإلاؿلمحن. واإلاحزة التي ًخمحز بها َظا الٗهغ، وهي ٦ثرة ال٣هاثض ال هٞى
ّْل الاججاٍ ؤلاؾالمي ؾاثضا في الكٗغ ختی في الٗهغ الخضًض خُض هغي بغوٍػ في ؤقٗاع ؤخمض قىقي،  ُٞه.

لي الجاعم، ومدمىص ٚىُم، وؤخمض الٛؼاوي، ومدمض مهُٟى اإلااحي،  وخاٞٔ ببغاَُم، وابً سخمان، ٖو
بض هللا بً زمِـ، وخؿحن ٖغب، وم مغ بهاء الضًً ألامحري، ٖو بض هللا قمـ الضًً، ٖو دمض التهامي، ٖو

اعي اقم الٞغ م. َو حَر بض الغخمً الٗكماوي ٚو  ٖو

 ؽػشخفائق الاججاه ؤلاظلمي في ال

َ٘ الجاَلي ونّىٚهم  ل٣ض ظاء ؤلاؾالم بلى ٢ىم ًخمّخٗىن بٗلّى م٩اجهم في مجا٫ الكٗغ، وباقغ ؤلاؾالُم اإلاجخم
٤ حٗالُم ال٣غآن والؿى ٣ه اإلاؿخ٣ل،  للكٗغ ت. ومً َىا ؤزظ ؤلاؾالم ًدّضص بل نبٛهم بهبٛت ؤلاًمان ٞو ٍَغ

اإلاسخل٠ جماما ٖما ٧ان ٖلُه باألمـ، ولِـ مٗجی َظا الخدضًض ٦ْبٌذ لكٗىعَم ؤو حجغ ٖلى ٖىاَٟهم، ولم 
ٌ ؤلاؾالم مً ال اإلاؿلم ال ٌّٗض  لكاٖغ بال ما ًضٖىا بلى الٟؿاص والسبض. و٢ض ْهغ ؤهه ٧لما ٦خب ا كٗغ ًٞغ

ٟت، وبطا زغط هخاظه ألاصبي ًٖ بَاع َظا، ٞال ٌّٗض بؾالمُا ب قٗغا ال ؤطا ؤزظ بمباصثه الؿلُمت و٢ُمخه الكٍغ
ىا 

َ
ى ؤال ٌٗاهض الكُٗغ صًي بدا٫ مً ألاصب ؤلاؾالمي. ومً َظا اإلاىُل٤ ؤنبذ مى٠٢ ألاصب ؤلاؾالمي واضخا، َو

لكُىعي وما بلى طل٪. وؤلاؾالم لم ومٗخ٣ضاجىا و٢ُمىا، بل ًدخاط الكٗغ بلى مؼاًا جمّحٍز ًٖ ألاصب الٛغبي وا
غاى اإلادمىصة ٖىض  ٠٣ًِ مى٠٢ خاثٍل صون ؤلابضإ بل عقض ؤلاؾالم مهّمت الكاٖغ، وؤعقضٍ بلى َغ١ ألٚا

ت والضعاؾاث الغباهُت. غاى واإلاباصت ٖلى ؤّي وظه ال ًسال٠ ال٣ُم الخًاٍع ظٍ ألٚا  السال٤. َو

 ؤلاظلمي ًيبغي ؤن ًخدلى بالخفائق الخالي. لؽػش ، ؤو الؽػشومً خفائق الاججاه ؤلاظلمي في ا

ه ؤصٌب قامل بىٓغجه الكاملت بلى السال٤ والسل٤، ولِـ ألاصب ؤلاؾالمي مجّغص الخ٨م واإلاىأٖ وآلازاع  .5
ّ
به

ًّ بٌٗ الىاؽ، بل له مىٓىعٍ الكامل بلى ال٩ىن وؤلاوؿان والخُاة.  ؤلاؾالمُت ٣ِٞ، ٦ما ًٓ

ؾالمي حهضٝ صاثما بلى جُهحر الىٟـ وتهظًبها والؿمّى بها بلى مغاجب ؤلا  الكٗغ َاَغ ومُّهغ، ألّن  قٗغ بهه  .2
اع وبن ا اإلا٨كٝى الظي حهضٝ بلى  كٗغ ؤلاؾالمي ًساِل٠ ال لكٗغ ٖلُا مً الُهغ والٟٗاٝ. ومً َظا ؤلَا

اإلا٨كٝى ٌؿعى بلى جضهِـ ٧ّل َاَغ،  كٗغ الاهدُاٍ بال٨غامت ؤلاوؿاهُت بلى اإلاغاجب البهاثمُت. وال
ـ. كٗغوال

ّ
 ؤلاؾالمي ٌؿعى بلى جُهحر ٧ل مضو

الاججاٍ ؤلاؾالمي اججاٍ ملتزم، ول٨ً التزام َظا الاججاٍ ًسال٠ جماما ًٖ الالتزام الىا٢عي والكُىعي وما  .5
بلى طل٪، ألن الاججاٍ ؤلاؾالمي في الكٗغ، وقاٍٖغ ًلتزم باإلؾالم و٢ُمه، وخًاعاجه الؼاَغة وجمجُض 

ى٣اص مً ٌٗخبر ألاصب لؤلصب، الًٟ للًٟ، وبن لم ٌٗتِن بالجاهب ألازالقي مباصثه ومىاهجه الٗالُت. ومً ال
اًخه  كٗغ مً اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي. ٖلى ال٨ٗـ جماما لهظا الغؤي، بن ال ؤلاؾالمي له َضٞه اإلاغمى١، ٚو

ى الالتزام بال٣ُم واإلاباصت التي ص ش  واإلاخ٣ّٗب في بلحها عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم.  ٖااإلادمىصة، َو جاٍع
ًغي َظٍ الخ٣ُ٣ت، ألّن قٗغاء الجاَلُت، ٖاقىا ػماها، بل ٖاٌكىا ؤهماَها وؤوياٖها اإلاسخلٟت  ؤلاوؿاهُت

م. وما  في خُاتهم، وخحن صزلىا بلى ؾاخت الخىخُض حٛحرث ال٣ُم واإلاباصت التي ٧اهىا ًهّىعوجها في ؤقٗاَع
٠ الكٗغ و  ّٗ . ٞابً َى بصخُذ، خُىما ٢ا٫ بٌٗ الّى٣اص ؤن ؤلاؾالم ي ٤ ؾبل ج٣ّضمه واػصَاٍع ُّ ي
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ً قاٖغا بؾالمُا ّٖضَم في الٟدى٫، ومجمٕى ما ط٦غ في  الؿالم الجمخي ط٦غ في ٦خابه ؤ٦ثر مً ٖكٍغ
ض ًٖ ماثت وؤعبٗت ٖكغ قاٖغا.  الكٗغاء الٟدى٫ ال ًٍؼ

ه  .2
ّ
ما ه٣ى٫ بإّن ا قٗغ وبه

ّ
خ٣ّه  َاصٝ، مٗىاٍ وألاصًب اإلاؿلم ال ًاّصي قٗغ ؤلاؾالمي  لكٗغ َاصٝ، وبه

ًّ خ٣ّه الكٗغي، بل ًجٗل ألاصًُب اإلاؿلم  ًّ للٟ ُض الٟ الكٗغي ؤو ألاصبي لٛاًت هٟؿاهُت ٦ما ًاّصي مٍا
اًخه جغؾُش ؤلاًمان باهلل وبغؾله وجىز٣ُه في هٟىؽ اإلاؿخمٗحن. والكٗغ  هخاظه ألاصبي لٛاًت مدمىصة، ٚو

جٗل ؤلاؾالمي ٌؿمى بال٣غاء بلى ٖالم الًُٟلت، بُٗضة ٧ّل البٗض ًٖ ا لغطاثل وؾٟاؾ٠ ألامىع. ٍو
 ٖىاَٟه ؤلاوؿاهُت بلى مغاجب ٖلُا مً الُهغ والٟٗاٝ.

ه  .1
ّ
ؤنُل، وجٓهغ ؤنالخه في ؤزظ الكاٖغ ٧ّل ما َى ؤنُل مً زهاثو ؤّمخه، ومباصئها و٢ُمها  قٗغ به

ه 
ّ
ن مخ٩امل في اإلاًمىن والك٩ل، ألّن اإلاًمىن وخضٍ ال ًيؿاب بلى ٢لىب ال٣اعثح قٗغ ومؼاًاَا، وبه

والؿامٗحن، بل للك٩ل صوعٍ م٘ اإلاًمىن لخ٩ىن ال٣هُضة ؤؾٕغ بلى الىٟىؽ وال٣لىب. وج٣ّىي اإلاًمىَن 
٨سخي قَٗغٍ اللباَؽ ؤلاؾالمي. ًُ ى بال مً قاٖغ 

ّ
 التي ال جخإح

ُ
ت  اللٍٛى

ُ
 والك٩َل الٟهاخت

ت ؤلا  الكٗغ ًخمّحز ًٖ  قٗغ بهه  .5 ُّ ُىعي وألاهشىي وما بلى طل٪، بخُب٤ُ الصسه
ّ

ؾالمُت في ؤبُاجه الٛغبي والك
ومًامُىه. والاججاٍ ؤلاؾالمي في ألاصب والكٗغ ال ًخّم بال بطا َب٘ الىخاط ألاصبي بمحزة بؾالمُت، ألن 
لبذ  ضون قٗغاء الٛغب ب٩ل م٣ّىماجه ختی ججـغؤ بًٗهم ٖلى الظاث ؤلالهُت، ٚو

ّ
الكٗغاء في َظا الٗهغ ٣ًل

ى محزاث ؤلاباخُت في هخاظهم ألاصبي. وزحر مشا٫ له ظا الخُب٤ُ، ٌٗجي جُب٤ُ شسهُت بؾالمُت في الكٗغ َو
قٗغ قاٖغ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم خؿان بً زابذ ألاههاعي خُض َب٤ الصسهُاث الجاَلُت في 

 قٍٗغ ٢بل ْهىع ؤلاؾالم وبّضلها بصسهُت بؾالمُت في قٍٗغ بٗض بضء الىحي، ونّىعَا في ؤخؿً نىعة.

م٨ً ؤن هلسو  .2 ظٍ ال٣ُٗضة زهاثو الاججابإن ٍو ٍ ؤلاؾالمي في ألاصب ًلخه٤ ب٣ُٗضتهم ؤلاؾالمُت، َو
 ٍُ ى بهظٍ السهاثو التي ًخمحز بها الاججا

ّ
ت ؤًما جإزحر. والكاٖغ اإلاؿلم ٖىضما ًخدل جازغ في مىاَبهم الكٍٗغ

 ؤلاؾالمي ٖما ٖضاَا ج٩ىن وظهخه ألاصبُت وظهت بؾالمُت ًغضخی بها السال٤ والسل٤.

 ؤغشاك الؽػش ؤلاظلمي

ت، والكاٖغ  ت بال٣ُٗضة الؿماٍو ت في الاججاٍ ؤلاؾالمي ٞهي ؤٚغاى طاث نلت ٢ٍى غاى الكٍٗغ ؤما ألٚا
ىدبه  مضح الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٍو ، ٍو ض بك٨ٍغ ؿتًز ك٨غ ٖلى وٗمه َو مّجضٍ َو ؤلاؾالمي ًىّخض هللا ٍو

ٍ نىعة الىبي نلى هللا ٖلُه صاثما بلى اإلاضاٞٗت ًٖ ؾحرجه الُٗغة، ٧لما ٌؿم٘ الكاٖغ ًٖ حٗبحر ؤصبي ٌكىّ 
جٗل مً قٍٗغ جغؾا  ، وال ٨ًخٟي الكاٖغ بال بال٨خابت مضاٞٗا ًٖ الؿحرة، ٍو وؾلم بإي وظه مً الىظٍى
خإلم  ٟخسغ ببضع ٍو مضح الكاٖغ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤصخابه ٍو هم ًٖ ؤٚغايهم الغطًلت. ٍو ّٟ ٨ً

جٗل مً ٢لمه و نٟداجه خّؿاها وػَحرا و  ٦ٗبا عضخي هللا ٖجهم، زم ًمصخي م٘ الىبي نلى هللا ٖلُه ألخض، ٍو
هّىع مكاَضٍ ومىا٢ٟه وخىاصزه نلى هللا  ل٣ه، ٍو

ُ
ل٣ه وز

َ
ىا ز ِّ ًبه مب ه وجغخاله وفي ٞغخه ٚو

ّ
وؾلم في خل

حُر صاثما ٢لبه وطَىه بلى ما ًدضر في ألاما٦ً  ٖلُه وؾلم، بإخؿً وظه. ِٗ
ٌُ والكاٖغ طو الاججاٍ ؤلاؾالمي 

ٗلي قإهه ؤلاؾالمُت،  ُٗي له خ٣ّه َو ٟخسغ به، َو و٧لما ًىلُض بُل في بخضي البُىالث ؤلاؾالمُت، ًمجضٍ ٍو
ب  ُٗي مً صًىاهه نٟداث لهالح الضًً ألاًىبي وهىع الضًً الؼه٩ي، وللؿُان ؤوعوٍٛؼ شجي ٖلُه، َو ٍو

ت واإلاضهُت والبِذ اإلا٣ضؽ
ّ
هّىع نىع ألاما٦ً اإلا٣ضؾت لضي اإلاؿلمحن مشل م٨ دلم صاثما جل٪ ٖاإلا٨حر. ٍو ، ٍو

  ألاًام التي ًخدّغع البِذ اإلا٣ضؽ ٞحها مً ؤًاصي الحهىص.

 الخاجمت

م٨ً ؤن هلسو ال٣ى٫ بإن الاججاٍ  الكٗغ، مىظ ٢ضًم ول٨ىه الُىم، بىلُضة لِـ الكٗغ الٗغبي في الضًجي ٍو
ٗىص سه َو دمل ٗغ،الك مً اللىن  بهظا مليء الجاَلي والكٗغ. ال٨الؾ٩ُي الُىهاوي ألاصب بلى جاٍع  َُاجه في ٍو
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 ؤلاؾالمُت بالٗىانغ خاٞلت اإلاسخلٟت ٣ٖىصٍ في الٗغبي وألاصب. وال٣ُٗضي الضًجي الكٗغ مً ٦مُت ٦بحرة
 ؤلاوؿاهُت، اإلاؿحرة في بضوعَا بقاصة ل٣هاثضٍ، ٚغيا ؤمخه والكاٖغ ؤلاؾالًمي ًإزظ مً .الضًيُت والٗىانغ

سها ضة بالهىع  اإلاليء وجاٍع ضائها، متوم٣او  السالبت، الٍٟغ ا وم٣ضؾاتها ألما٦جها وببغاػا أٖل  الضًيُت، وقٗاثَغ
هبٜ ٣خبـ بؾالمُت، بهبٛت ٢هاثضٍ الكاٖغ ٍو ش والؿىت ال٣غآن مً ٢هاثضٍ مًامحن ٍو  ؤلاؾالمي والخاٍع

لتزم الكاٖغ ؤلاؾالمي  .ألامت وا٢٘ ومً  مجا٫ ًب٤ ٞلم ًسىيه، مجا٫ ٧ّل  في وؤلاًمان بال٣ُٗضة صوما ٍو
اث ُٞدىاو٫  والالتزام، الاججاٍ بهظا جإزغ ؤًًا هؤه ختی الكٗغ  في ؤلاؾالمُت وال٣ًاًا الضًيُت اإلاىيٖى

غ وؾلم، ٖلُه هللا نلى الىبي ومضح وال٣ُٗضة ؤلاًمان قٗغ ومجها ٢هاثضٍ،  وجمجُض ألامت وا٢٘ وجهٍى
 إلاىاؾباث،ا وط٦غ اإلاؿلمت، اإلاغؤة ٢ًُت في وال٣ى٫  الؿُاؾُت، ال٣ًُا وججؿُض ؤلاؾالمُت، الصسهُاث

اب وم٣اومت ٗالج. والخُٝغ ؤلاَع  يىء مً مٗاهحها م٣خبؿا بؾالمي بمىٓىع  واإلاك٨الث ال٣ًاًا َظٍ ٧ل َو
 .والؿىت ال٨خاب حٗالُم

 اإلافادس واإلاشاحؼ

ؼ في وؤزٍغ الخضًض، الؿٗىصي الكٗغ الض٦خىع، السىاجي، مجضي .5  واإلاؿخجضاث، الشىابذ الٗغبي، الاهخماء حٍٗؼ

 .2008 والغاب٘ الشالض الٗضص 22 اإلاجلض ــ صمك٤ ظام٘ مجلت

ت ٖالم، مٓهغ الض٦خىع  الىضوي، .2  ؤلاؾالمي، البٗض مجلت اإلاٗانغ، الؿٗىصي الٗغبي الكٗغ في ؤلاؾالمُت الجٖز

ىلُى ًىهُى الؿخىن، اإلاجلض ألاو٫، الٗضص  .م2052 ٍو

اب ٖبض دىاو٫ ج م٣اعهت ه٣ضًت صعاؾاث :  الٗهغ وعوح الخضًض الٗغبي الكٗغ الضًً، ٦ما٫ ظلُل .5  البُاحي، الَى

 .5252للمالًحن، صاعالٗلم الهبىع، ٖبض نالح خاوي، زلُل ٢باوي، هؼاع الؿُاب، قا٦غ بضع اإلاالث٨ت، هاػ٥

  5228. اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ اججاَاث بخؿان، ٖباؽ. ص .2

 .واليكغ الش٣اُٞت الكاون صاثغة خؿحن، َه ؤصب في ؤلاؾالمي الاججاٍ عمًان، مدمض عمًان .1

ضال .5 ا٢اتها الٟىُت م٣ىماتها: الخضًض الٗغبي الكٗغ لٛت الىعاقي، ٍؼ ت الهُئت ؤلابضاُٖت، َو  .5222 ، اإلاهٍغ

 بضاًت ختی ٖكغ الغاب٘ ال٣غن  مىخه٠ مً الٟلؿُُيُحن الكٗغاء ٖىض ؤلاؾالمي الاججاٍ مدمض، جُم شخاصة .2

 .5288 اإلا٨غمت بم٨ت ال٣غي  ؤم ت،ظامٗ الٗغبُت اللٛت ٢ؿم  اإلااظؿخحر، عؾالت الهجغي، ٖكغ السامـ ال٣غن 

غة ٢لب في الخضًشت ألاصبُت الخُاعاث. هللا ٖبض الجباع، ٖبض .8  .5212 ال٣اَغة، الضعاؾاث، مٗهض الٗغبُت، الجٍؼ

 .5252 بحروث، للمالًحن، الٗلم صاع الخضًض، الٗغبي الٗالم في ألاصبُت الاججاَاث. ؤهِـ اإلا٣ضسخي، .2
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 شبي ؤلاظلمي في والًت جامل هادوسائذ الؽػش الػ: ؤلامام الـػـشوط
 

 . ؤخمذ صبيرؤ م. ن. د/

 ، الهىض، جامل هاصوقىاجي، ال٩لُت الجضًضة، ٢ؿم البدىر والضعاؾاث الٗغبُت الٗلُا، ؤؾخاط مؿاٖض

 

٤ مىظ ٢ضًم الؼمان. عبذ في خهجها ٖضصا  حٗض بالص الهىض ؤعيا زهبت طاث الترار ؤلاؾالمي والش٣افي الٍٗغ
اء وألاصباء والكٗغاء. ٦ما ؤهجبذ ٖضًضا مً الكٗغاء مً والًت جامل هاصو الهىضًت الظًً هالذ ٦بحرا مً الٗلم

مالٟاتهم ٢بىال واؾٗا في صازل الىالًت وزاعظها مشل الكُش نض٢ت هللا ؤّبا ال٣اَغي وؤلامام الٗغوؽ ومىالها 
ٗٝغ ال٩اجب ؤلامام ال ٗغوؽ ٖلى وظه السهىم با٢غ آٚا وج٨ُت ناخب ال٨بحر وج٨ُت ناخب الهٛحر. َو

بمؿاَمت ال٣ُمت في الكٗغ الٗغبي الهىضي. ؤل٠ ٦خب ٖضًضة اإلاخٗل٣ت بإزال١ ومداؾً ؤلاؾالم. بن اإلاؿلمحن 
ؤلاؾالمُت ومً اإلاٗغوٝ  الخاملُحن مىظ ال٣ضم ًدخلىن م٩اها مدترما في مؿاَمتهم لؤلصب الٗغبي الهىضي

٤ بهم الٗغب بخجاعجم ختی ٢بل ؤلاؾالم ب٣غون ٞدؿب بل للجمُ٘ ؤن ألاَل الخامُلي لم ٩ًىهىا ؤو٫ مً حٗل
البدض اإلاخىاي٘ مداولت ظاصة لخدلُل ٢هاثض  ؤن بؾالمهم ؾب٤ بؾالم ؤًت َاثٟت ؤزغي في البالص. َظا

َظا البدض حهضٝ ؤًًا بلى بل٣اء  ؤلاؾالمُت للكاٖغ ؤلامام الٗغوؽ التي ًىاظهها الكٗغ الٗغبي الهىضي.
غ الضعاؾاث الٗغبُتالًىء ٖلى م٩اهت الكا في والًت جامل هاصو. وو٢ض  ٖغ ؤلامام الٗغوؽ ومؿاَخه في جٍُى

ى الصسهُت  بظ٫ الباخض ظهىصا مًيُت في ؾبُل الخٗٝغ ٖلى بؾهاماث قاٖغ العجم بلؿان الٗغب. َو
ى َ الباعػة مً ؤٖالم والًت جامل هاصو الظي بظ٫ ظهىصا م٨شٟت ألظل زضمت الضًً وألاصب واللٛت الٗغبُت.

ناخب اإلاالٟاث ال٨شـحرة الىاٞٗت ال٣ُمت. وفي َظا البدض الىظحز ؾإجىاو٫ بظ٦غ خُاة الكُش ؤلامام الٗغوؽ 
  وآزاٍع الٗلمُت والضًيُت ومؿاَمخه في الكٗغ الٗغبي ؤلاؾالمي الهىضي.

م  اهدكغث اللٛت الٗغبُت في والًت جامبل هاصو الهىضًت وبغػ ٞحها ٦ّخاب وقٗغاء ٖبر الٗهىع ًبضٖىن  آزاَع
و٦خاباتهم في الٗغبُت التي ٌعجب بها الٗغب والعجم ٦الَما. الكُش ؾُض مدمض ؤلامام الٗغوؽ الخامُلي 
ا  الكاٞعي َى مً َاالء ال٨ّخاب والكٗغاء الظًً ؤزبخىا ٦ٟاثتهم في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت وؤظاصَو

٦غ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ومضخه وجبجُل ٧الىا٢ُحن بها. بط ؤهه ٧ان عظال مخضًىا ٞإهخج ؤٚلبُت ؤٖماله في ط
ُحن   .ابُا٫ الاؾالم والضٖاة اإلابلٛحن والهٞى

 :الؽيخ ظيذ مدمذ ؤلامام الػشوط

عا مٗغوٞا و مالٟا مخٟىىا و قاٖغا   و ٧اجبا مكهىعا و مدغَّ
 
٧ان الكُش ؾُض مدمض خاٞٓا ل٣غآن و ٖاإلاا ٦بحرا

الٗلىم و خ٣اث٣ها في ػمىه.  ولض ؤلامام الٗغوؽ الكُش ؾُض  بلُٛا و زُُبا ٞهُدا.  و٧ان ؤٖٝغ الىاِؽ في
ت ٢اَغة باجىم بـىالًت جامل هاصو.  ولض ؤلامام الٗغوؽ في  5855مدمض ؾىت  م في ؤؾغة طاث ًٞل ٦بحر بـ٣ٍغ

هٟـ البِذ الظي ولض ُٞه الكُش ماصح الغؾى٫ نض٢ت هللا ؤبا عخمه هللا.  اؾم ؤمه ٧اهذ آمىت وهي ؤًًا 
كُش نض٢ت هللا ؤبا. لٗل الكُش ؾُض مدمض ؤلامام الٗغوؽ ٧ان ؤ٦بر شسهُت بحن مؿلمي الهىض مً وؿب ال

ً اإلاايُحن و٧ان مً ٦باع اإلاهلخحن اإلاش٣ٟحن بحن اإلاؿلمحن في ٖهٍغ زال٫ ال٣غن  زال٫ ال٣غهحن ألازحًر
اجه ألاؾخاط الكُش ٖبض ال٣اصع ج٨ُت ناخب ؤزظ الكُش ؾُض مدمض ؤلا  .الخاؾ٘ ٖكغ مام الٗغوؽ وبٗض ٞو

ت في الهىض الجىىبُت وفي ؾغهضًب.  ووكغ ٖلىم  ٣ت ال٣اصٍع ٣ت والؿلى٥ وؤنبذ قُسا في الٍُغ ػمام الٍُغ
سخو بالظ٦غ مجها ٦حرالا وؾغهضًب وجامل هاصو. وباٌ٘ ٦شحر مً اإلاؿلمحن ٖلى  ٣ت في ٖضة بالص في آؾُا ٍو الٍُغ

٣ت مىدكٍغ في ًضٍ مً اإلاىا٤َ اإلاظ٧ىعة في وؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وظٗ ظٍ الٍُغ لٍى َاصًا ألهٟؿهم.  َو



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  026

___________________________ 

162 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ت  البالص اإلاظ٧ىعة ختی في َظٍ ألاًام و جمؿ٪ بها ٦شحر مً اإلاؿلمحن في ؾغهضًب.  وجىظض بها ٞى١ ماثت ػاٍو
٣ت   .مىدؿبت بلى َظٍ الٍُغ

ُاث للظ م بلى اإلاجالـ والخٟالث ألاؾبٖى ضَٖى ٦غ و٧ان ٣ًىي عوح ؤلاؾالم والضًً بحن مؿلمي ؾغهضًب ٍو
٣هه في الخاملُت وجغظمه في "ٖغب الخامل" إلٞاصة  ً ؤخ٩امه ٞو والضٖاء. ؤزغ ٦خبا ٖضًضة ًٖ ؤلاؾالم ٖو
ىن اللٛت الٗغبُت.  ومً اإلاهم ؤهه ظضص لٛت "ٖغب الخامل". وؤُٖاَا  اإلاؿلمحن واإلاؿلماث والظًً ال ٌٗٞغ

ها ٞجاص بالخغوٝ الجضًضة للؿهىلت خغوٞا مىاؾبت لها ل٨ً خغوٝ اللٛت الخاملُت والٗغبُت مسخلٟت في ق٩ل
ت و  .والخلٟٔ  َظٍ الخ٨ُت ٢ضمذ زضماث ظلُلت ظضاؤؾـ الكُش ؾُض مدمض الخ٨ُت الٗغوؾُت ال٣اصٍع

ت إلاؿلمي والًت جامل  ٣ت ال٣اصٍع ٗت ؤلاؾالمُت وحٗالُم الٍُغ لخٗلُم ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت وال٣ٟه ؤلاؾالمي والكَغ
 82إلاضاعؽ والخ٩اًا والساه٣اٍ لظ٦غ هللا ٖؼ و ظل. ٖاف ؤلامام الٗغوؽ هاصو وؾغهضًب. ٢ام  ببىاء اإلاؿاظض وا

٣هم ومطخُا بىٟؿه لسضمت الضًً ؤزغ ؤلامام الٗغوؽ مالٟاث ٖضًضة  .ؾىت مىىعا ٢لىب الىاؽ ومغقضا ٍَغ
ش والؿحرة واإلاىالُض وألاوعاص واإلاغاسي وال٣هاثض  في ٞىىن مسخلٟت مشل ال٣ٗاثض وال٣ٟه والخهٝى والخاٍع

ان، ٞخذ الؿالم، ٞخذ اإلاخحن: ٗغبُت وهي ُٞما ًليال ًّ ً ، ٚىُمت الؿال٨حن، ٞخذ الّض ؤخؿً اإلاىأٖ وؤٍػ
ً في مىا٢ب الخؿىحن، مىدت ؾغهضًب في مضح الخبِب، اإلاالٞٔ ، مىلض قهضاء البضع و ألاخض، مىاَب الٍؼ

 .مىلض ُٖاء الغؾى٫ في مدخض سساء البخى٫ 

  مالـفاجه في الؽػش الػشبي ؤلاظلمي

 :َظٍ ٢هُضة ٞحها زالر ماثت و زماهىن بِخا. َظا ال٨خاب مىٓىم و٦خب ًٖ  ؤخعً اإلاىاغظ و ؤصيً اإلالفظ
َـ.  5220ؤ٦مله في الؿاصؽ ٖكغ مً طي الدجت اإلاباع٥ بالؿىت الؿحرة السالضة و الضًً وألازال١ الٗالُت و 

ٗت و جدضر لؤلٖما٫ الهالخت جىٟٗه   :في آلازغةمً ٢غؤَا ًبِىه ؤَمُت اجبإ الكَغ

 التي  مً  صوهـها لـم جـىـٟـ٘   جىبت صخذ بـكـٍغ ؤعبـ٘

 مً مٗام مـ٘ بـ٩ا  إلاً ٢ًـى  ؤخضَا هظم ٖلى ما ٢ـض مطخی

ـضٍ   زـم ٖـؼم باوٗـضام ٖـىصٍ  لـمـمـازلت بـهـض١ ٖو

 و ًٖ  خ٣ى١  آصمـي مـشلـىـا   زم الخجـغي مً خ٣ى١ عبىـا

 . َـ 5525ؤنضع مً مُبٗت مجُضًت بـمضعاؽ ؾىت 

 :مىٓىما في يىء ؤخاصًض الىبي  زمؿىن بِخاَظٍ ٢هُضة ٞحها زالزت و  مىغظـت مضيىـت و ملفظـت مدعىـت
 . َـ ٦5525خىع ج٨ُت قُٗب ٖالم َظا ال٨خاب ؾىت ضؤنضع ال. نلى هللا ٖلُه وؾلم

 :ت ؤلامام الٗغوؽ َظا الخإل٠ُ اإلاؿمی بـ٣الصة الهـضًـت ووظه الدؿمُت لهظا ال٨خاب بإن ػوظ كلدة الهـذًـت
ض الكُش  ىُاء مً ؤَل الجىاع. ٖٞى ت مً طَب مشل ما وظضث ٖىض اليؿىة ألٚا الخمؿذ مىه ٢الصة مهىٖى
ى مٗضن الٗلىم ومسؼن الىهاثذ ُٞه زالزت وزالزحن ٢هُضة  ؤلامام الٗغوؽ ما َلبذ و٦خب َظا اإلاال٠ َو

 .ُضة للغوح ؤًًا بطا ٖملذ بما ط٦غ ٞحهاؤَضاًا لؼوظخه و٢ا٫ َظٍ ٢الصة هاٞٗت ظمُلت ال للجؿض ٣ِٞ بل مٟ

 :َظٍ ٢هُضة مىٓىمت في ازىحن وزالزحن ؾُغا و ٞحها ؤزباع اإلاكاثش ال٨باع  ؼـجـشة فـاوـشيـت و ظـلـعـلـت كـادسيـت
ضون وؤن ٣ًغئٍو ٧ل ًىم ٠ َظا ال٨خاب بإؾلىب ؾهل ل٩ي ًدٟٓه اإلاٍغ

ّ
 .اإلاخ٣ضمحن ٖلى ؤلامام الٗغوؽ. ؤل

  الظي ٣ًغؤ في قهغ عبُ٘ ألاو٫ مً ؤو٫ ًىم  )م(َظا ٦خاب مىلض الىبي  فـي مـذح الـدـبـيـب:مـىـدـت ظـشهـذًـب
 .الٟهخىبوؾحرجه ٖلى ؤخؿً ؤؾلىب  )م(بلى زاوي ٖكغ. ط٦غ ُٞه ًٖ خُاة الىبي 

اَغ بال اٞخضاءالخمض هلل ألاّو٫ بال ابخضاٍء وآلازغ ب: ٣ًى٫ ؤلامام الٗغوؽ في اإلا٣ضمت
ّ
 لباًَ بالوا ال اهتهاٍء والٓ

خه في ٖمام,  ال جدخه مً جدذ وال ٞى٢ه مً ؾماء, ٧ان و المٗه لٟٓت ٧ان, وال  ًّ ّحُن ؤخّض َٗ ِح
ّ
ازخٟاء, ٧ان الال
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ـ ٦غب  ِ
ّٟ ى ًُ ا.  ٞإخّب ؤن حٗٝغ وخضجه وجىن٠ ٢ضعجه وؤن  ُّ  وعمؼا زٟ

 
ّبا ِٟ  مسـ

 
ػمان وال م٩ان, بل ٧ان ٦ـىـؼا

ت وؤؾ ُّ ت وؤوناٞه الجمالـ ُّ ت. ؤؾماثه الجاللـ ُّ ت وال٣ابلـ ُّ ىوي مدمضاغاٍع الٟاٖلـ
ُ
. ومىلض ٞساَب مدـّبـخه ٣ٞا٫ ٧

ؽ مدمضاألا٧ىان و  هىعٍ. ٞهّىعٍ ٖلى خؿجی نىعجه. وؤ٢امه في م٣ضَّ . ٞاه٣بـ مجها هىعٍ. وػاص يُاءٍ ْو
 
ُ
ـغ٥ في اإلاغاجب َىعا َىعا. وؤ ُْ ِؾـ

ُ
ت. ؤ

ّ
ـت وزالث٣ي ال٨ُاهـُـ ُّ بضي خ٣ا٣ًي ؤلالـه

ُ
ـُغ٥ ألاٞال٥ خًغجه. و٢ا٫ ب٪ ؤ ًْ ِص

غ ال٣لم. وال  ِ
ّ
ؾُ

ُ
ب. لىال٥ لم ؤ َِ ا

َ
ز

ُ
ا١ مغاص٥ ؤ لى ٞو ا٢ِب, ٖو َٖ ُ

ب وؤ ِْ ِز
ُ
ظ٦غ معي ب٪ ؤ

ُ
ط٦غ بال وج

ُ
 ال ؤ

 
 صوعا

 
صوعا

ً ٦ؿُ٪ زلج َضاًـخـي. ٞإهذ مجم٘ البدٍغ
ُ
جّىِظ٪ جاط زالٞتي وؤ

ُ
٪ ٞغشخي. ؤ بُّ

ُ
لم. ٢لب٪ ٖغشخي ول

َّ
 .   ...ؤؾٟغ الٓ

 :٣هُضة بٌٗ ألابُاث مً َظٍ ال

   ًا ؤحها الخًاع ملخا ٖلى اإلاسـخـاع
 
 في ألانل و ألاب٩اع حؿدبٗضوا ؾ٣غا

ه طل٪ مً  ٦ضح  مً ٌؿٗـض  ا٢غثىا مىلض  الـمهُٟى جـبـٗـا  قٖغ

ـا ٞهى ٞـؿـ٤ به  ًـبٗـض  ال جبالىا بـمً ًهى٘  الـمـىلـضا  للٍغ

م قـهـغ  و خـىال  ؤل٠ ؤل٠ ٖلى الغؾى٫  الـمٗلـى  نلىاث ال٨ٍغ

 خذًجـت:ال ِ
ّ

ـذ  : زضًجت عضخي هللا حٗالى ٖجها )م(هي مىلض ًٖ ػوظت الىبي  بهيجـت الىهيجـت فـي وليجـت الّعِ

 ٖغؽ ؾُض الـشـغي ولض في  ؤم الـ٣غي   ًا عخُم مـً بغي عى ؾـذ الـىعي

 لغبىا طي اإلاىت  م٘ مً ٢ـغا ٚـاع خـغا  زضًـجـت بـجىت بـهُجت بـمـىـت

 َظا اإلاىلض م٨خىب ًٖ اؾم بيذ الغؾى٫  :)م(خـت فاومـت بيذ الشظـىل مىلـذ ؼافـت البخىل فـي مذ
غاء عضخي هللا ٖجها  .ٞاَمت الَؼ

 :ًم ( و  520 – 522ٖىه )  )ع(َظا اإلاىلض م٨خىب ًٖ قٝغ بمام خؿً  مىاهـب الّضيـً فـي مىاكـب الـدـعـىـيـ
ظ )م(م ( ؾبُي الىبي  520 – 521ؤلامام خؿحن عضخي هللا حٗالى ٖىه )  ٍ ال٣هُضة اإلاسمؿت ج٣غؤ مً َو

٣ًى٫ ؤلامام الٗغؾى في  .٢بل ٦شحر مً اإلاؿلمحن بجىىب الهىض في بُىتهم ٧لما ٣ًىمىن باخخٟاّ ٖاثلي ؤو خُجي
ولم ؤط٦غ قِئا مً حٗهباث والسهىماث التي ظغث بُجهم و بحن عضخي ؤمه ٖىه ألن عواًتها ولى ٧ان : اإلا٣ضمت

ء الصخابت ال٨باع وؾىء الًٓ ٞـي مً ًسُغ بباله ٦شحر مً جل٪ بًٗها صخُدا جىعص الًُٗ في بٌٗ ؤبىا
 .ألازباع

 :  بٌٗ ألابُاث

ــه
ّ
 ؤزى خؿً ب٨غ لـٟاَم قـهـىة   و ًـا جهُٛـغ مىـه  ص٫ّ بـاه

 ٞىٗم اػصًاص الُـا  بٗكـغ ًُٞلـت  ٞـةن ٢لذ جهُٛـغ لـك٣ٟت ظـّضٍ

 :(522) ( و ؤخض 525الٗغوؽ ٖلى ؤؾماء قهضاء بضع )  َظا مىلض ؤوكض ؤلامام مـىلـذ ؼـهـذاء الـبـذس و ألاخـذ. 

 :ـت ِلِبيَّ
َّ
َظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى ؤلامام الكاٞعي  صهجبيـل ظلفـٍت كشيِؽّيـت فـي سجىجـل ِمشؤٍة مى

 .م ( الظي ؤزغط ألاخ٩ام اإلاؿخيبُت مً ؤنى٫ الضًً 820 – 252عخمه هللا ) 

 ـذ
 
ـْدـخ َظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش زىاظت مٗحن  سخـاء البخـىل: مىلـذ غىاء الشظـىل فـي م 

 .م  اإلاضٞىن بـإظمُـغ 1236 – 1142 الضًً ظكتي

 :َظا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ػهضٍ قاٍ مضاع  الـىىاهـب الـّذساسّيـت فـي جـىـىيـش الـمـىـاكـب الـمـذاسّيـت
ٟت و ًٖ اإلاىُٟتم  ًٖ خُاجه  1444 – 1050 عخمه هللا  . الكٍغ

 :ًفـي مىاكـب اللىـب ؤبي الحعـ ً ع 
ّ
٣ت  مـشاغـب ؤولى الل مىلض نىٗه ؤلامام الٗغوؽ ٖلى اؾم الكُش الٍُغ

 )م 5218 – 5525الكاطلُه اإلادمىصة ؤبي الخؿً الكاطلي عخمه هللا )



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  023

___________________________ 

164 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 ؤعضخی  ًٖ قـاطلـي   ًـا هللا ًــا ولـي

 م٣هـض الـؿـاثـل   قُسـىـا  الباطلـي

 مـضصن بــغ٦ــا   ٢ـض ؾـً  ؾـغ٧ا

 لـٗـاظـل  واظـل   ظـضصن   ط٦ــٍغ

 :ًَظا مىلض هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش نالح  مىاهـب اللـىّي اإلاخيـً فـي مىاكـب الؽيـخ ـلح الذًـ
 . م ( ؤر الكُش ماصح الغؾى٫ نض٢ت هللا ؤبا عخمه هللا 5585 – 5525الضًً ) 

 َظا مىلض ؤوكضٍ ؤلامام ٖلى الكُش ؤبي ب٨غ الىلي بً  ـي مذائـذ ؤبـي بىـش الىىـذي:مىاكـب الىلـّي الـهىذي ف
 . الكُش مشلُاع الظي ٖاف في ٦حر٦غي مضًٞ الكُش ؤبى ب٨غ ولي في بلضة َىضي الىا٢ٟت في عام هاصو

 : ؤوكض الكُش ؤلامام الٗغوؽ

 و ؾحر مؿل٨هم ًـؼصاص  ب٣ًـاهـا  خب الكُىر ٖلى الخبإ ملـخـؼم

٣ت مـًخ  مً  ٖضٍ ؤ٦مل ألاقُار اجـ٣ـاهـا  خم ٖلى ؾال٪ ؤخض الٍُغ

 :َظا مىلض نىٗه ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش هِىا مدمض  جـدفـت الـّفمـذ الـػلـّي فـي مىاكـب هيىـا مدمـذ الىلـّي
 .٢ٍغب َىضي (Pasipattinam) بً الكُش ٖبض ال٣اصع اإلاضٞىن في باؾباجىم

 :مضٞىن  (5222-5255) هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ؾُض مدمض بساعي جى٩ا٫ َظا مىلض مىلـذ البخـاسّي
 في بلضة ٦ىىىع بىالًت ٦حرالا.  

 :َظا ؤًًا مىلض ؤوـكـض ؤلامام الـٗـغوؽ ٖلى الكُش  هفدـت الباسّي الّفمـذ فـي مذخـت البخاسي الّعـّيـذ مدّمـذ
 .ؾُـض مدمـض بـساعي جـىـ٩ا٫

 َظا ؤًًا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ؾُض مدمض بساعي  بخـاسي:مىدـت الباسي فـي مذخـت ال
 : هٓم في اإلا٣ضمت. جى٩ا٫ الظي ولض في ؤهضعوث و صًٞ في ٦ىىىع 

 ٞظا٥ في ظىبهم ٢ـّل و  م٣هـىص  لى مّضلي ٖمغ صهُا ما صخـا لـهـم

 ٖلحهما الٟسغ بط ُٞىا لـهـم  صوع   لؤلعى ٞسغ ٖلى السًغابهم ٞلـىـا

هـاع بٗضَـملم ج٨خ ـىع   دل ؤٖحن ألٖا
ّ
 بمشلهم  ؤًً  ٞحها طلـ٪ الـُ

 َم الؿالَحن ال ٦ؿغي و ؾـابىع   وٗالهم ٞى١ جُجان الـملى٥ وـٗـم

م  لم ؤٝو خ٣ّهم بل طلـ٪ مـإظىع   و لى مكِذ ٖلى ظٟىـيَّ ػاًـَغ

 :يـخ جىيـت ـاخـب
ّ

ـ٠ ؤلامام الٗغوؽ ٖلى مىهبـت الىاهـب فـي مىلبـت الؽ
ّ
الكُش ج٨ُت ناخب  َظا مىلض ؤل

 .ولي هللا اإلاضٞىن ب٣اَغة باجىم و َى ابً ٖمغ ولي هللا

 :َظٍ مغزُت ٖلى الكُش ٖبض ال٣اصع ج٨ُت ناخب ٦حر٦غي  مشزـّيـت غبلشّيـت غلـى ـاخـب ـىمػـت هشهشّيـت
 .. َى ؤؾخاطٍ وقُسه ؾُغا 555َـ(.  جدخىي ٖلى  5252 – 5522)

 :ًَظٍ مغزُت بِخا 520ٍلت ٖلى ؤبُه وؤمه وبزىجه وؤزىاجه وهي اقخملذ ٖلى هي مغزُت َى  مشزـّيـت غلـى ألابىيـ .
اة ؤبُه الكُش "والثـي" )ؤبٌُ( ؤخمض وؤمه. ماث ؤبىٍ في الشاوي مً عظب  َـ وماجذ ؤمه في  ٦5252خبها ٖلى ٞو

ً ؾلى٦هما الخؿىت ٣ُٞى٫ ًٖ ؤبُه 5228  : َـ. وط٦غ في اإلاغزُت ًٖ مٗاملت والضًه ٖو

 " بلّض و ظـّض و اعجُاى و ٧لٟـت   لغخمً خ٤ ظـهـاصٍو ظاَض في ا
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لىح الٗاَٟت  اإلاا وعئوٞا.  ٢طخی مٗٓم خُاجه ٖلى َغاػ الضعوًٍ ٍو ٧ان ؤبٍى وعٖا وج٣ُا وشجاٖا وسسُا ٖو
هلي ٖلى هبِىا  م صاثما ٍو ٗض٫ م٘ ػمالثه وجالمُظٍ.  و٧ان )م(الضًيُت. ٧ان ًخلى ال٣غآن ال٨ٍغ . ٧ان ًل٠ُ َو

الٟغاثٌ والؿجن والىىاٞل و٧ان ملؼما بالهلىة ولم ًتر٦ها في ؤًت خالت. و٧ان قٛلت له بالهلىة ًهلي صاثما 
 :ٞـ٣ُى٫  )م(ٖلى الىبي 

ـا  ٦ٟغى صواما خا٫ ؾ٣م و صخـت   مالػم هٟل مً نالة و ُٚـَغ

 ٦ؿاًـغ  ؤوعاص  مـالػم َـمـت   و ٧ان بة٦شاع الهلىة ٖلى الىـبي

٣ى٫ ٧اهذ  ٨خب ًٖ ؤمه آمىت ٍو  : جهلي زل٠ ؤبُه بالجماٖت خُىما ًهلي في البِذ بؿبب ما.  ٣ُٞى٫ ٍو

ـت   عؤًذ ٦شحرا ما جهلي بـسـلـٟـه  و جظ٦غ مٗه هللا  في َى٫ بـَغ

 ل٩ي ما جهلـي زلٟه طاث ٢ـضوة   و ٧ان و لى نلى ٌُٗض ألظـلـهـا

 و ٖاػمت  في  ألازظ بال ًٞـلـُت   و ٧اهذ ٖلى الى٢اث خاٞٓت لـهـا

 نلىة و نىم مىظ ضخ٨ذ لٟىجـه   ٢ىامُت لم جـٟـذ لهـاو نىامت و 

 ٢غاءة ٢غآن ٣ُٖب  نـبـُـدـت   مىاْـبـت مـً ٚحر ٦ؿـل ٖلى

 : وؤوكض ؤًًا

بـذ وكغ وٗىجـها لـت   ٞةهـي بطا اؾخٖى  جُى٫ و ال َى٫  البدىع الٍُى

ـت   و ال٦ً لٟٟذ اليكغ ل٠  مـض٢ـ٤  ب٨ـاٝ بلى ٢اٝ  ظمُ٘ البـٍغ

 َظا مىلض ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش خؿً مسضوم  ً فـي مىاكـب خعـً بـً غثمـان:مىاهـب الّشخمـ
 .اإلاضٞىن بؿغهضًب

 :ـِت غلـّيِ اإلاخـذوم هي مغزُت هٓم ؤلامام الٗغوؽ ٖلى الكُش ال٣ُٟه مسضوم ٖلي  هفدـت الـدـّي الـلـّيـىم في مذخ 
 .في مىمباجي (Mahim) عخمه هللا مضٞىن بـماَم

 لئلمام الٗغوؽ بٌٗ اإلاغاسي ٖلى بٌٗ الٗلماء والغظا٫  غلى بىاء اإلاسجذ والضاويت: اللفائذ بػن
سلٟاء الاإلادلُحن اإلاكهىعًٍ مجهم ج٨ُت ناخب ولي هللا وؾُض مدمض ولي هللا وؤبى ب٨غ َىضي ولي هللا و 

ا حَر شل و٢ض ٢غى ٢هاثض ؤزغي في مضح بٌٗ الصسهُاث الباعػة م. الغاقضًً عضخي هللا حٗالى ٖجهم ٚو
اعي عخمه هللا  حن ؤخمض ٦بحر ٞع الكُش مخي الضًً ٖبض ال٣اصع ظُالوي عخمه هللا وخًغة ؾلُان الٗاٞع

م حَر ؤوكض ؤلامام ؤبُاث ٖلى اإلاباوي التي ؤوكإَا ؤم ؤؾؿها اإلاغا٦ؼ مشل اإلاضاعؽ  .ومىالها عومي عخمه هللا ٚو
َاظغ  (Katchiwatte) محن في ٦خجي واصيوإلاا خؼب البرحٛالُىن صًاع اإلاؿل واإلاؿاظض والخ٩اًا في ؾغهضًب.

جها ٞإعؾل جلمُظٍ مىالها ٖبض الغخمً َىا٥ لُسخاع م٩اها لبىاء  (Galle) اإلاؿلمىن مجها بلى ٚالي واؾخَى
ت  وؤوكض  : اإلاسجض والؼاٍو

٪ هللا عبـىـا ٖبَض  عخـمـً
ّ
 وؿـل ٦ىج لباب ٧الّي ؾـُـالن   مل

 لـدمـض صاثما  ٧ّل  ؤػمانٞلـه ا  طا٥ ال٨خاب اإلاُٟض في ؾحر عيـىان

 هّخسـظٍ مدـّل ط٦ـغ و ق٨ـغان   عبىـا اعػ١ لىا م٩اهـا وؾُـٗـا

 طاث عوى وجل٪ عوح  وعٍدان   ٞـبه وؿخـدـ٤ّ ظّىـاث ٖـضن

ً الكُىر الظًً ٣ًخضي  ضٝ اوكاءٍ ٖو ؤوكض ؤلامام الٗغوؽ في زماهُت ٖكغ ؾُىعا ًٖ قٝغ اإلاسجض َو
 : بـهم و هي

الـبـى 
ّ
ـهـا الُ ًّ ضون ٢ـضوة  ألاولـُـاء   ن لالَـخـضاءؤ  و الـمٍغ
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 ٞـٗل٨ُم  بـمٛىم  الـؿـٗـضاء  بن ٖؼمخــم ٚىُمـت السُـغ ؾٗضا

 و بكاعاث مً بـجـّى  الؿمـاء  مسجـض ػاهـه ٖماعآث جـ٣ـىي 

 و بـها هىعَم مًُـئ الؿـىـاء   هاػ٫ ُٞـه عخـمـت هللا جـخـغي 

 بـ  ممخل ؤعيه  بـجم٘  الـهـلـىة
 
 ٗـض  مـّغٍة  بـالـىالءمـّغة

ـا ا زكٖى ٗـا سّجـضا زًٖى
ّ
 مبخٛـي ًٞـل عّبـهم بالّغيـاء  ع٦

ً ال٣ّضوؽ بـاالزـخـٟـاء  و بـجم٘ ظلىا بـه   ٖا٦ٟـًُـ  طا٦ٍغ

ـىم باإلنـضاء  ًا لـه يـّم مكهـضا ظامٗـا مً ُّ  ًظ٦غون  الـ٣ـ

ـه  زلـىة ؤو بـجلىة بـال٨ـٟـاء  ٞـاق٨غوا ٢ـىم طا٦غا طا٦ـٍغ

ـْضٍن عو  َٖ اى ظّىـاث   َاب مً ًغحٗىهـها  بـالـهىـاء  يـت مً ٍع

 َظا الكٗغ قٗغ صًجي ًىُل٤ مً عئٍت بؾالمُت. َظا الكٗغ ؤلاؾالمي ًمخاػ مً ظاهب اإلاًمىن والك٩ل.
َمٗا في قٟاٖخه ووؾاَخه ًىم  )م(ًسّو بهض١ اإلاكاٖغ وهُل ألاخاؾِـ وع٢ت الىظضان وخب الىبي 

الكاٖغ ؤلامام الٗغوؽ مً الٗبا٢برة  ٣هُضة الضٖاء والاؾخٟٛاع والخىبت والكٟاٖت.٨ًثر في َظٍ ال الخؿاب.
خه الىاصعة فى ؤلاججاَاث  تراٝ والخ٣ضًغ ما ًىاؾب قاٍٖغ التي اهجبتها الهىض ول٨ً َظا الٗب٣غي لم ًىل مً ؤلٖا

ظٍ مداولت ٌؿحرة  غة الٗغب والبلضان ؤلاؾالمُت. َو لؿغص ؤقٗاٍع الٗغبُت ؤلاؾالمُت مً زاعط الهىض مشل ظٍؼ
اع الٗام واإلاالمذ  –بةطن هللا -ؤلاؾالمُت وبما ؤن َظٍ الضعاؾت م٣ضمت لضعاؾت ؤوؾ٘ ٞةهجي ؾإ٦خٟي بغؾم ؤلَا

ت إلاالٟاجه. ٞالكاٖغ ؤلامام الٗغوؽ مً الكٗغاء ألا٢ضاص الظًً ظٗلىا الٗالم ٧له بُجهم ألاصبُت  الكٍٗغ
م ٨ٌٗؿً َظا الاججاٍ  ؤلاؾالمُت. م. و٧ان قَٗغ حرتهم ؤلاؾالمُت ججٗلىن ًظّبىن ًٖ بًُت ؤلاؾالم بكَٗغ ٚو

ٟكىن بها الؿالم يكغون بها حٗالُم ؤلاؾالم ٍو  .ٍو

  اإلافادس و اإلاشاحؼ
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 الشئيت واليؽإة والشواد :خشهت الؽػش الحش في ألادب الػشبي الحذًث
 

 مدمذ هىؼاد غالم الىىسي اللاظمي

 لهىضل٨ىائ، ا، ظامٗت ل٨ىائ، َالب ٢ؿم اإلااظؿخحر في اللٛت الٗغبُت وآصابها

 

ً ه٣ُت زىعٍت ٞانلت اًت٧اهذ بض ش الكٗغ الٗغبي؛ خُض جؼاًض جإزحر ألاصب الٗغبي في  ال٣غن الٗكٍغ في جاٍع
ىُت خاهُت، واوؿا١ ت ؤلاوؿان الٗغبي الظي ٧ان مسضٖو٣ٖلُ ا مً ٢بل الاؾخٗماع، ٞاعجبِ َبٗا بىضاءاث َو

، ومً زال٫ َظا الخإزحر اإلاتزاًض صزل ت الساعظُت وعاء ٧ل مداولت زاثغة ٖلى الكاج٘ اإلاإلٝى ذ الٟىىن الكٍٗغ
ت، وبضؤث  وبالخدضًض الٛغبُت في الكٗغ الٗغبي، وظٗل الكٗغاء الٗغب ًماعؾىن َظٍ ألاق٩ا٫ الكٍٗغ

ت الكٗغ اإلاغؾل اناتها ألاولى جٓهغ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ومً َظٍ ألاهىإ الكٍٗغ الظي  (Blank Verse) اَع
اوي ٖام 5852خاو٫ جُب٣ُه ألو٫ مغة عػ١ هللا الخّؿىن ٖام  م، وفي 5201م، وؤخُاٍ ظمُل نضقي الَؼ

داوي ججغبخه في الكٗغ اإلاى ضان م٣لضاالٗام هٟؿه ػاو٫ ؤمحن الٍغ بظل٪ الكٗغ  شىع بدصجُ٘ مً ظىعجي ٍػ
  .الظي ٧ان ًىٓمه في ألاٞغهج (Free Verse) الخغ

٣ه ٞحها ب لى الىظىص ٖلى ؤ٢ىا٫، ٣ٞض ازخل٠ الى٣اص والباخشىن في جدضًض الخ٣بت التي ق٤ الكٗغ الخغ ٍَغ
مْذ الكاٖغة الٗغا٢ُت هاػ٥ اإلاالث٨ت في م٣ضمت ٦خابها "٢ًاًا الكٗغ اإلاٗانغ" ؤنَّ "بضاًت خغ٦ت الكٗغ  ٖػ

ْث ختی 5222الخغ ٧اهذ ؾىت  م في الٗغا١ ومً الٗغا١، بل مً بٛضاص هٟؿها، وػخٟذ َظٍ الخغ٦ت وامخضَّ
ً الٗغبي ٧له") مذ ؤنَّ 5ٚمغث الَى ال٩ىلحرا(، با٧ىعة ؤلابضإ في َظا اللىن الٟجي ٧اهذ ٢هُضتها ) (، و٦ظا ٖػ

ِكغجا ؾىت زم ٢هُضة )َل ٧ان خبّ 
ُ
اب، و٧لخاَما و َُّ ل٨جها  .م5222ا( إلاىاَجها الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿ
ْذ بإنَّ بضاًاث الكٗغ الخغ ٧اهذ ٢بل ٖام 

َ
ٖام م في ٢ىلها: "في 5222َٖضلْذ ًٖ َظا الغؤي بٗض طل٪، واٖتٞر

5252 ً ُه خ٨مُذ بإنَّ الكٗغ الخغ ٢ض َل٘ مً الٗغا١، ومىه ػَخ٠ بلى ؤ٢ُاع الَى م نضع ٦خابي َظا، ٞو
عث َظا الخ٨م ؤصعي ؤنَّ َىا٥ قٗغ  ًْ ًىم ٢غَّ م في الٗالم الٗغبي ٢بل ؾىت ا خغّ الٗغبي، ولم ؤ٦ ِٓ

ُ
ا ٢ض ه

ىِظئذ بٗض طل٪ بإنَّ َىا5222٥ ُٟ ة مٗضوصة، ٢ض ْهغث في  م، ؾىي هٓمي ل٣هُضة "ال٩ىلحرا"، ٞ ٢هاثض خغَّ
ت وال٨خب مىظ ؾىت  َُّ جي لم ؤ٢غؤ بُٗض 5252اإلاجالث ألاصب ٣حن؛ ألهَّ ِ

ّ
ُخه مً ٦خاباث الباخشحن واإلاٗل ى ؤمٌغ ٖٞغ م، َو

ِغُص في َظا اإلاجا٫؛ مجها: اؾم ٖلي ؤخمض با٦شحر، ومدمض 
َ
ا، وبطا بإؾماء ٚحر ٢لُلت ج جل٪ ال٣هاثض مً مهاصَع

ض ؤبي خضًض، ـ ٖىى وؾىاَم ٍٞغ غاع قاٖغ ألاعصن، ولَى في الخ٣ُ٣ت ؤن  .(2)"ومدمىص خؿً بؾماُٖل، ٖو
اناجه ٢بل  م ب٨شحر؛ و٧ان الكاٖغ اإلاهغي ٖلي ؤخمض با٦شحر ؤبغػ قاٖغ جىاو٫ َظا 5222الكٗغ الخغ بضثذ بَع

ى قٗغ ت ٖلالًٟ و٦ؿاٍ خلت الاؾخ٣ال٫ الٟجي الظي جغظم مؿغخُت )عومُى وظىلُِذ(؛ لك٨ؿبحر بلى الٗغبُ
ت بأصاب ال٣اَغة )الخُٟٗلت، و٧ان و٢تها َالب م(، ومً َىا ًمُل 5255ا في الؿىت الشاهُت ب٣ؿم اللٛت ؤلاهجلحًز

 .ٖضص مً الباخشحن بلى ؤن الكاٖغ ٖلي با٦شحر َى الظي َىع َظا الًٟ؛ وبن لم ٨ًً ؤبا ٖظعجه

؛ بل ؾب٣ذ الاؾخ٣ال٫َ الٟجيَّ والكٗغ الخغ ٦إي ًٞ ؤصبي ؤو ٖلمي ًبضو لم ًٓهغ ٞىا مؿخ٣ال في  ؤو٫ ؤمٍغ
الماث جمسًذ ًٖ اؾخ٣اللُت َظا الًٟ الشىعي الجضًض، وبظل٪ جغي الكاٖغة وعاثضة الكٗغ  اناٌث ٖو بَع

 :الخغ هاػ٥ اإلاالث٨ت ؤن جدضًض الكٗغ الخغ ٦ًٟ ؤصبي مؿخ٣ل الًخم بال بطا جىاٞغث ُٞه الكغوٍ ألاعبٗت

                                                           

 .ٖٕـ(، صٜٚٙٔ، ٖ)القاىرة: مكتبة النهضة، ط ادلعاصر نازؾ ادلالئكة، قضايا الشعر    ٔ
 .ٗٔادلصدر السابق، ص    ٕ
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ًيبػي ؤن جخىاٞغ ل٩ي وٗخبر ٢هُضة ما ؤو ٢هاثض هي بضاًت َظٍ  "ٞالظي ًبضو لي ؤن َىا٥ ؤعبٗت قغوٍ
 :الخغ٦ت وؾإصعظها ُٞما ًلي

  ا ظضًضا ؾ٩ُىن مشحر ُّ ا ؤقض ؤن ٩ًىن هاْم ال٣هُضة واُٖا ؤهه ٢ض اؾخدضر ب٣هُضجه ؤؾلىبا وػه
 .ؤلازاعة خحن ًٓهغ للجمهىع 

 م ٞحها بلى اؾخٗمؤن ٣ًضم الكاٖغ ٢هُضجه جل٪ "ؤو ٢هاثضٍ" مصخىبت بضٖىة بلى الكٗغا ا٫ ء ًضَٖى
 .ا ألاؾاؽ الٗغوضخي إلاا ًضٖى بلُهَظا اللىن في ظغؤة وز٣ت، قاعخ

   ؾىاء ؤ٧ان طل٪ ضجُج بعجاب ؤم -ا ا لضي الى٣اص وال٣غاء ُٞطجىن ٞىع ؤن حؿدشحر صٖىجه نضي بُٗض
٨خبىن م٣االث ٦شحرة ًىا٢كىن ُٞه الضٖىة -اؾدى٩اع  .ٍو

  بضءون ا باؾخٗما٫ اللىن الجضًض، وج٩ىن الاؾخجابت ٖلى هُا١ ؤن ٌؿخجُب الكٗغاء الضٖىة ٍو ٞىع 
 .(5واؾ٘ ٌكمل الٗالم الٗغبي ٧له")

ظا عؤي له وظاَت وز٣ل؛ ٞةن الاؾخ٣ال٫ الٟجي ٣ًخًحها خخما، وإلاا ٧اهذ ال٣هاثض الخغة ٢بل ٖام  م 5222َو
اناث حكحر بلى ٢غب م َى ًمشل بَع5222جد٤٣ قِئا مً الكغوٍ ألاعبٗت زبذ ؤن ٧ل ما ٧ان ٢بل ٖام  ال

ٞالكاٖغة هاػ٥ ج٣غ لىٟؿها الًٟل في بيٟاء  .م5222وظىص َظا الًٟ، و٢ض ْهغ ٞىا مؿخ٣ال في ٖام 
ضَا في َظا ٦شحر مً ألاصباء. وبن ٧اهذ هي ٚحر ملخت ٖلى َظا) ٍا  .(2الاؾخ٣ال٫ الٟجي ٖلى الكٗغ الخغ، ٍو

 :غىامل اليؽإة والخىىيً

ه ًغجب ِ صاثما باألويإ الاظخماُٖت والىٟؿُت والؿُاؾُت التي ٌِٗكها ألاصًب ْهىع الًٟ ألاصبي ؤو جىٖى
لُه ٩ٞان ْهىع الكٗغ الخغ زايٗا لٗضة ٖىامل جالُت  :والكاٖغ، ٖو

و٢ض عؤي ٦شحر مً الباخشحن والى٣اص ؤن ؤَم الٗىامل التي ؾاٖضث ٖلى وكإة الكٗغ الخغ  :غىامل احخماغيت
ا بلى صواٞ٘ اظخما َغ ُٖت وؤزغي هٟؿُت بالضعظت ألاولى بلى ظاهب بٌٗ الٗىامل ألازغي بهما حٗىص في ظَى

ش الكٗغ الخغ في ألاصب الٗغبي والخ٣بت الؼمىُت التي ُوِلَض ٞحها ًخإ٦ض . اإلاىبش٣ت ًٖ ؾاب٣تها بن الىاْغ في جاٍع
خ٣ا لُبُٗت الكاٖغ الٗ غبي، خُض لضًه ؤن الٗىامل الاظخماُٖت هي ؤ٦ثر الٗىامل جإزحرا في وكإة َظا الًٟ، ٞو

ً ٢ض اقخض قٗىعٍ بخسلٟه ًٖ الغ٦ب الخًاعي وؤن ٢ىة  ٧ان اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي في ال٣غن الٗكٍغ
ضث في  ُه الىثر والكٗغ ٖاصث ٖاظؼة ًٖ الخٗبحر ٖما ٌِٗكه الكاٖغ مً ٖىا٠َ وؤخاؾِـ، ٚو البُان بىٖى

ت وا جٗل ألاصب الٗغبي ًخُىع ؤمـ الخاظت بلى بصزا٫ هٕى مً الخٗضًل والخُٛحر، ٌُٗض له الخٍُى ليكاٍ، ٍو
ت،  ت والٟىُت للكٗغاء الُامدحن بلى الخٍغ ت ال٨ٍٟغ مشل في طاجه الخٍغ ىا٦ب الغ٦ب، ٍو جاعي الؼمً ٍو ٍو

ا مً خم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي هٖىٟٞي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وما بٗضٍ ٌٗاوي اإلاج .الساعظحن ٖلى اإلاإلٝى ال٣ضًم
غ في ٧ل مجا٫، وما ٧ان اإلاجخم٘ ي٤ُ ال٨ٟغ ويُٛت الاؾخٗماع؛ ٩ٞان ًت ر٢ب ْهىع صٖىة الخجضًض والخدٍغ

هغ له ٚهً ؾمي بالكٗغ الخغزغ َظا الىي٘ الاظخماعي في الكٗغالٗغبي لُبخٗض ًٖ ألاصب الٗغبي، ٞإ  .، ْو

و٧اهذ َىا٥ ٖىامل هٟؿُت وعاء وكإة َظا الًٟ ألاصبي؛ ٞالكاٖغ وألاصًب ٌؿخجُب ؤوال : غىامل هفعيت
ً وظض الكاٖغ الٗغبي البدىع السلُلُت ج٣هغ ًٖ ؤصاء ما ًضوع في لٗىامله الى ٟؿُت، وفي بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

هٟؿُت الكاٖغ مً ؤ٩ٞاع، وما جمغ به ْغوٞه مً ؤخضار وج٣لباث، وما ًاو٫ بلُه ؤمٍغ مً جبٗت ومؿاولُت، 
ى الكٗغ الٗغبي ٞإعاص ؤن ًسُى بالكٗغ الٗغبي زُىة مخ٣ضمت، جدُذ له الاهٟخاح ألا٦ثر والاهُال  ١ ألاوؾ٘، َو

وطل٪ ؤن الكاٖغ ٦ٛحٍر مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي ٌٗاوي  .الخغ في ؤخؿً مؿمُاجه وؤص١ مضلىالجه

                                                           

 .ٙٔـ(، صٕٜٙٔ، ٗنازؾ ادلالئكة، قضايا الشعر العريب ادلعاصر، )بَتكت: دار العلم للماليُت، ط     ٔ
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ(، صـٜٓٛٔ، ٔانظر: د. الطاىرأمحد ادلعاصر، الشعر العريب ادلعاصر)القاىرة: دار ادلعارؼ، ط     ٕ
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اصث  مً الاؾخٗماع وال٨بذ الغوحي وال٣ُىص في الخ٨ٟحر والٗمل والبُان، ٞشاع َبٗه ٖلى ٧ل ٢ُض في ال٨ٟغ ، ٖو
ت ؤخب ألاقُاء بلُه، ُٞبدض ًٖ ت والخُل٘ ٣ُىصالت الخسلى ًٖ ٦ُُٟ الخٍغ ظا الخغم الجامذ ٖلى الخٍغ ، َو

 .(5بلى الخدغع الخٗبحري مً ؤ٢ىي الٗىامل ليكىء الكٗغ الٗغبي الخغ وجُىعٍ و٢ٟؼجه بلى ألامام)

 : حػشيف الؽػش الحش

غ بلي الكٗغ الخغ َى قٗغ طو قُغ واخض لِـ له َى٫ زابذ وبهما ًصر ؤهه ًخٛحر ٖضص الخُٟٗالث مً قُ"
٤ ٢اهىن ٖغوضخي ًخد٨م ُٞه ٩ىن َظا الخُٛحر ٞو ج٣ى٫ هاػ٥ اإلاالث٨ت : "ؤؾاؽ الىػن في الكٗغ . (2)"قُغ ٍو

٘ ٖضص الخٟٗ ت في جىَى ُالث، الخغ ؤهه ٣ًىم ٖلى وخضة الخُٟٗلت. واإلاٗجی البؿُِ الىاضر لهظا الخ٨م ؤن الخٍغ
مدكابهت جمام الدكابه، ُٞىٓم الكاٖغ، مً ا ؤن ج٩ىن الخُٟٗالث في ألاقُغ ؤو ؤَىا٫ ألاقُغ حكتٍر بضء

 الخُٟٗلت الىاخضة اإلا٨غعة، ؤقُغ  بدغ الغمل طي
 

 :ا ججغي ٖلى َظا اليؿ٤ مشال

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً ٞاٖالجً

 ٞاٖالجً ٞاٖالجً

مطخي ٖلى َظا اليؿ٤، خغّ  ل٣اهىن الٗغوضخي في ازخُاع ٖضص الخُٟٗالث في الكُغ الىاخض، ٚحر زاعط ٖلى اا ٍو
ت التي ؤَاٖها الكاٖغ الٗغبي مىظ الجاَلُت ختی ًىمىا َظا)لبدغ الغمل، ظاٍع  .(5ا ٖلى الؿجن الكٍٗغ

 :بن للكٗغ الخغ مؼاًا ٖضًضة مجها ماًلي: مميزاث الؽػش الحش

ت: وهي ٦ما ٢ا٫ الض٦خىع  .5 اص ص٦خىعاٍ ٞلؿٟت في ألاصب الخضًض والى٣ضالىخضة الًٍٗى الىخضةـ -مؿٗض ٍػ
ت جخمحز ب٩ىجها مبيُت ٖلي الخىاؾ٤ الًٗىي بحن مىؾ٣ُي اللٟٔ ؤو الهىعة وخغ٦ت  ت في الكٍٗغ الًٍٗى

 .الخضر ؤو الاهٟٗا٫ الظي ًخى٠٢ ٖلُه

تزاوط ُٞه الك٩ل واإلاًمى  .2 ن، ٞالبدغ ألاؾلىب: ال٣هُضة في الكٗغ الخغ حك٩ل ٦الما مخماؾ٩ا، ٍو

، وناع الكاٖغ ٌٗخمض ٖلي "الخُٟٗلت"  وال٣اُٞت والخُٟٗلت والهُاٚت ُويٗذ ٧لها في زضمت اإلاىيٕى
لي مىؾ٣ُى الضازلُت اإلاىاؾبت بحن ألالٟاّ  .ٖو

الخدغعمً ال٣ُىص الك٩لُت: و٢ض ظمٗذ في الكٗغ الخغ ؾماث ٞىُت، والخدغع مً ال٣ُىص الك٩لُت مً  .5
َخَبر  ْٗ ُ

خحن ؤَم ؾماتها، التي ح ت جامَّ ٍٟى ت ٖو  . مً ٢ضعاث الكاٖغ واهُال٢ه في الخٗبحر ًٖ زىالج هٟؿه بدٍغ

ظٍ الخ٣ُ٣ت ججٗل الىػن مخض٣ٞا  .2 يكإ الخض٤ٞ ًٖ وخضة الخُٟٗلت في ؤٚلب ألاوػان الخغة، َو الخض٤ٞ: ٍو
 .جض٣ٞا مؿخمغا، ٦ما ًخض٤ٞ ظضو٫ في ؤعى مىدضعة

 :  الؽػش الحش هلائق

كغة بدىع مً بدىع الكٗغ الٗغبي الؿخت ٖكغ، وفي َظا هٕى مً ج٣ُُض بن الكٗغ الخغ ٣ًخهغ ٖلى ٖ -5
 .الكاٖغ وج٣لُو مجا٫ ببضاٖه

                                                           

، ط     ٔ  . ٖٕٔـ(صٜٔٛٔ، ٖانظر: د. يوسف عز الدين، ُب األدب العريب احلديث، )الرياض: دار العلـو
 .ٓٙنازؾ ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر، ص     ٕ
 .ٖٙادلصدر السابق، ص    ٖ
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ظا ٢ض ٌؿبب ملال وز٣ال ٖلى ال٣اعت والؿام٘  -2 وبما ؤن مٗٓم الكٗغ الخغ ٣ًىم ٖلى وخضة الخُٟٗلت، َو
 .الؾُما بطا َالذ ال٣هُضة

5-  ٤ ٓم مً الكٗغ الخغ ب٣ي في مىخه٠ الٍُغ بحن الكاٖغ والجمهىع، ٌٗلىٍ ٚباع اليؿُان بن الجاهب ألٖا
في اللخٓت التي ولض ٞحها، ُٞبضو ؤن الكٗغ الخغ لم ًل٤ ختی ألان م٩اها الث٣ا في ٢لىب ظماَحر الٗغب، 

ب ظضا، ًشحر ه٣ُت الؿاا٫ في مؿخ٣بل الكٗغ الخغ واؾخ٣الله الٟجي ظا قحئ مٍغ  .َو

 :سواد الؽػش الحش

اناث وبضاًاث ٚحر مؿخ٣لت ٢بل ٖام ٦ما ط٦غث ؤن الكٗغ الخغ ٧ان له  م ب٨شحر، بال ؤهه خهل ٖلى 5222بَع
م ٖىض ما وكغث هاػ٥ اإلاالث٨ت ٢هُضتها الكهحرة ال٩ىلحرا جإزغا بىباء مىدكغ في ٦5222ُان مؿخ٣ل في ٖام 

ً عؤًت الكٗغ  ٘ بٌٗ الكٗغاء اإلاخمحًز مهغ مما خهض ال٨شحر مً ؤعواح الكٗب اإلاهغي، وفي َظٍ الٟترة ٞع
خغ وصاٞٗىا ٖىه بإ٢صخی ماًم٨ً، ومجهم الكاٖغ الٗغاقي بضع قا٦غ الؿُاب والكاٖغ قاط٫ َا٢ت والكاٖغ ال

االء ألاعبٗت سجلىا في اللىاثذ بىنٟهم عواص الكٗغ الخضًض في الٗغا١.ومً اإلاىاؾب  اب البُاحي، َو ٖبض الَى
 :ؤن ؤ٠٢ و٢ٟت ٢هحرة م٘ َاالء الغواص ألاعبٗت، وطل٪ بالخالي

 :ق اإلالئىتهاصن ـاد

غان  20ال٣اَغة  -5225ؤٚؿُـ  -آب  25هاػ٥ ناص١ اإلاالث٨ت )بٛضاص  (، قاٖغة مً 2002ًىهُى  -خٍؼ
ُذ بها في  5220الٗغا١، ولضث في بٛضاص في بِئت ز٣اُٞت، ٖاقذ في ال٣اَغة مىظ  ت وجٞى  20في ٖؼلت ازخُاٍع

ت وصٞىذ في م٣برة زانت ٖاما بؿبب بنابتها بهبٍى خاص في ا 81ًٖ ٖمغ ًىاَؼ  2002ًىهُى  لضوعة الضمٍى
ٗخبر البٌٗ  5222ٌٗخ٣ض ال٨شحرون ؤن هاػ٥ هي ؤو٫ مً ٦خبذ الكٗغ الخغ في  .للٗاثلت ٚغب ال٣اَغة َو

ت .ُت٢هُضتها اإلاؿماة ال٩ىلحرا مً ؤواثل الكٗغ الخغ في الٍٗغ اتها الكٍٗغ قٓاًا  ، ٖاق٣ت اللُل :ؤَم مجمٖى
ٛحر ؤلىاهه البدغ، ٣مغشجغة ال ، ٢غاعة اإلاىظت ، الغماص  (5)الهالة والشىعة، مإؾاة الخُاة واٚىُت لئلوؿان، َو

 :الؽاغش الػشاقي بذس ؼاهش العياب

صٌؿمبر  22 - 5225صٌؿمبر  21، ُولض في البهغة في ظىىب الٗغا١ )زاثغ بضع قا٦غ الؿُاب قاٖغ ٖغاقي
ً الٗغبي في ال٣غ  (، ٌٗض واخضا5252 ً، ٦ما ٌٗخبر ؤخض ماؾسخي مً الكٗغاء اإلاكهىعًٍ في الَى ن الٗكٍغ

اة ؤّمه ؤٖم٤  .الكٗغ الخغ في ألاصب الٗغبي ض الؿُاب والضجه ٖىضما ٧ان ٖمٍغ ؾذ ؾىىاث، و٧ان لٞى
َ
٣

َ
ل٣ض ٞ

عظ٘ الكاٖغ بلى  5212ألازغ في خُاجه. قاع٥ في مٛامغاث ؾُاؾُت في مسخل٠ اإلاضن الٗغا٢ُت، وفي ؾىت 
ت الاؾخحراص والخهضًغبٛضاص وّوٕػ و٢خه ما بحن الٗمل الصخا ُٟت في مضًٍغ ول٨ً الظي ًٓهغ مً  .في والْى

خه التي ولض ٞحها "ظ٩ُىع". ًّ بلى ٢ٍغ ٠ في اإلاضًىت بٛضاص بل ْل ًد ُّ اب ؤهه لم ًإوـ ولم ًخ٨ ُّ  زال٫ ؾحرة الؿ
خه صزل مؿدكٟى  5252في ؾىت  .وهلمذ طل٪ في ٢هُضة ظ٩ُىع التي حّٗبر ًٖ قضة اقدُا٢ه وخبه ل٣ٍغ

ُ
ؤ

ّل ًهإع آلاالم بلى ؤن جىفي ؾىت الجام ، زم ٖاص بلى البهغة ْو ٗت ألامحر٦ُت ببحروث للمٗالجت مً ؤلم في ْهٍغ
٧ان مً عواص الكٗغ الخغ في الٗغا١ الظًً ٢امىا بمداوالث ظاّصة للخسلو مً عجابت ال٣اُٞت في . م5252

ا في الكٗغ ألاظىب ت التي قاَضَو  .ي بلى الكٗغ الٗغبيالكٗغ الٗغبي، وؤعاصوا ه٣ل جل٪ الخٍغ

 (0974-0969) الؽاغش ؼارل واكت

ى قاٖغ وؾُاسخي وصبلىماسخي ٖغاقي، مً ٖاثلت آ٫ َا٢ت مً ٖكحرة الؿاصة الخُالُحن ال٨ُالهُت الخؿيُت  َو
ً بضع  ى ؤًًا مً ماؾسخي مضعؾت الكٗغ الٗغبي الخضًض )الكٗغ الخغ(، م٘ الكاٍٖغ مً مضًىت اإلاىنل، َو

ا بض الَى ش قا٦غ الؿُاب ٖو ل  28ب البُاحي والكاٖغة هاػ٥ اإلاالث٨ت. ولض في مضًىت اإلاىنل الٗغا٢ُت بخاٍع ؤبٍغ

                                                           

 .ٓٔ-ٛـ(، صٕٕٓٓ، ٔطانظر: نازؾ ادلالئكة، األعماؿ الشعرية الكاملة)مصر: اجمللس األعلى للثقافة،      ٔ
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ش 5222 ؤ٦خىبغ  20م، وجىفي في الٗانمت اإلاٛغبُت ؤزىاء خًىعٍ اظخمإ وػعاء الساعظُت الٗغب في الغباٍ بخاٍع
 .م5222

 الؽاغش غبذ الىهاب البياحي

اب البُاحي قاٖغ وؤصًب ٖغاقي ) َّ ٗض واخضا مً ؤعبٗت ؤؾهمىا في جإؾِـ مضعؾت 5222 - 5225ٖبض الى ( َو
م ٖلى الخىالي هاػ٥ اإلاالث٨ت وبضع قا٦غ الؿُاب  الكٗغ الٗغبي الجضًض في الٗغا١، )عواص الكٗغ الخغ( َو

ً ٦شحرة، مجها .م5225وقاط٫ َا٢ه  قاٖغ ٖغاقي ولض في بٛضاص ؾىت  ٤، مالث٨ت وقُاَحن  :وله صواٍو  ؤباٍع
خىن اإلاجض لؤل ، مهكمت  .(5)ٖكغون ٢هُضة مً بغلحن، ؤقٗاع في اإلاىٟى، عؾالت بلى هاْم خ٨مذ، َٟا٫ والٍؼ

 :بػن كفائذ الؽػش الحش

 كفيذة هىليرا لىاصن اإلالئىت

٤ الغاصًى ؤن ضخاًا 5222]زلُٟت ال٣هُضة: في ٖام  م ؤنِبذ مهغ بىباء الهًُت ) ال٩ىلحرا( وبلٜ هاػ٥ بٍُغ
ا السُى٫ باججاٍ الٍغ٠ اإلاهغي للخسلو  اإلاغى جؼصاص ؤٖضاصَم ٧ل ًىم، وؤن ظشثهم جخ٨ضؽ في ٖغباث ججَغ

ٗت السببُت )ٞٗلً  مجها وصعء الٗضوي ٦ما ًبضو، ٞغاخذ ج٨خب ٢هُضتها ٖلى بدغ اإلاخضاع٥ وجُٟٗلخه الؿَغ
 ٞٗلً(وهي ٢هُضتها الب٨غ : ال٩ىلحرا الكهحرة[

 كفيذة الىىليرا

ً اللُُل 
َ
 ؾ٨

اْث  ٘ َنَضي ألاهَّ
ْ
ِٜ بلى َو٢  ؤن

ْم٤ الٓلمِت, جدَذ الهمِذ, ٖلى ألامىاْث  ُٖ  في 

اٌث حٗلى, جًُغُب 
َ
 َنغز

 خؼٌن ًخض٤ُٞ, ًلتهُب 

ر ُٞه َنضي آلاَاْث 
َّ
 ًخٗث

 في ٧ل ٞااٍص ٚلُاُن 

ًِ ؤخؼاُن   في ال٩ىِر الؿا٦

ماْث 
ُ
ل
ُ
 في ٧ل م٩اٍن عوٌح جهغُر في الٓ

 في ٧ّلِ م٩اٍن ًب٩ي نىْث 

ُه اإلاىْث 
َ
 َظا ما ٢ض َمّؼ٢

 اإلاىْث  اإلاىُث اإلاىُث 

 ًا ُخْؼَن الىُِل الهاعِر مما َٞٗل اإلاىْث 

٘ الٟجُغ 
َ
ل
َ
َ 

ى اإلااقحْن 
َ
ُ

ُ
٘ ز

ْ
ِٜ بلى َو٢  (.2)ؤن

                                                           

 .ٔٔ-ٓٔص ـ(ٜٜ٘ٔ، ٔانظر: خليل رزؽ، شعر عبد الوىاب البياٌب ُب دراسة أسلوبية، )بَتكت: مؤسسة األشراؼ ط     ٔ
 .ٛٓٔ، صٔانظر: نازؾ ادلالئكة، األعماؿ الشعرية الكاملة، ج     ٕ
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 جىىيش اليؽيذ ؤلاظلمي ياللشلاوي فًىظف دوس 
 

 معػىد غالم الفلحي/ د

 ىض   اله، ظامٗت زىاظت مٗحن الضًً الجكتي ألاعصًت والٗغبُت والٟاعؾُت، ل٨ىائ ،ٖمُض ٢ؿم اللٛت الٗغبُت

         

 ملخق البدث: 

ت، ٞمً قإهه ؤن ًلهب  غاى الكٍٗغ بن اليكُض ؤلاؾالمي مً ؤَم ألٚا
جٗل ؤلاوؿان ًخٗالى ًٖ  شحر الٗاَٟت وحهؼ الىظضان، ٍو اإلاكاٖغ، ٍو
سغط ًٖ خضوصٍ ال٣ًُت بلى  َمىمه الهٛاع بلى َمىم ألامت ال٨بحرة، ٍو

مي بإَمُت ُٖٓمت ؤٞا١ ؤلاؾالم الىاؾٗت، و٢ض خٓي اليكُض ؤلاؾال 
لضي قباب الصخىة وعظالها، ٞدملىا لىاء الخٛجي بإمجاص ؤلاؾالم 
ونالخُخه إلاىا٦بت ٧ل ٖهغ ومهغ، و٢ضعة اإلاؿلم ٖلى مىاظهت ٧ل 

و٧ان ؤلامام ًىؾ٠ ال٣غياوي ؤخض عظا٫ الصخىة وهاٞش  َُٛان.
نىعَا وم٣ضم عجالتها بلى ألامام، وؤبغػ اإلاىاٞدحن ًٖ الصخىة 

ت ؤلاؾالمُت و  مٛظحها بم٣االث و٦خب ٢ُمت وؤهاقُض بؾالمُت باٖع
غث بمضاص مً ال٣لب، ٞكضاَا ال٨باع والهٛاع وجغصص نضاَا ب٣ىة  ِ

ّ
ُؾُ

بن ؤهاقُض ال٣غياوي خملذ مٗاوي هبُلت ومًامحن مىُٟت، جلهب الٟااص وتهؼ اإلاكاٖغ  في الٗالم ؤلاؾالمي.
ُػى ٖلى الىٓم وجدغ٥ الٗؼاثم وججضص الٗهض م٘ هللا ؾبداهه، وججٗل اإلا ٣ُضجه، ٍو ؿلم ٌٗتز بضًىه ٖو

٤ اإلاىهج البدثي –ألاعيُت ٧لها. َظا البدض الهٛحر ًخدضر  غ اليكُض  -ٞو ًٖ صوع ال٣غياوي في جٍُى
ؤلاؾالمي ومىهجه في ٢غى ألابُاث وهٓم اليكُض وممحزاث ألاهاقُض التي هٓمها ؤلامام، ولم ًٟخجي ٦ظل٪ ط٦غ 

اها ناص٢ا ٖلى َظٍ الضٖىي. مغاُٖا اإلاىهجُت اإلاٗانغة غياوي ال٣الىماطط الخُت مً ؤهاقُض  ، لخ٩ىن بَغ
غى الجضًض مً ألا٩ٞاع والسىاَغ.   الؿاثضة في ٦خابت البدض ٖو

 هظشة جإسيخيت لليؽيذ الذًني: 

ظا الٛغى ٚاع١ في ال٣ضم،  ه الصخابت عضخي هللا ٖجهم، وؤَٞو ٞغ  له ؤنى٫ في الجاَلُت، ٖو
َّ
الكٗغاء ٠ ل

ا. اإلاؿلمىن ال حَر ٗل السحر، ٚو بلى  إلاا َاظغ الغؾى٫ و يكُض لخٌ اإلاؿلمحن ٖلى الجهاص وههغة الضًً، ٞو
 اإلاضًىت، وصزلها، ٣ٞض اعججذ البُىث والؿ٨٪ بإنىاث الخمض والدؿبُذ، وحٛىذ بىاث ألاههاع بٛاًت الٟغح

 يكُض مٗغوٝ:  ]مً بدغ الغمل[بوالؿغوع 

 مً زيُاث الىصإ  َل٘ البضع ٖلُىا

 ما صٖا هلل صإ ك٨غ ٖلُىاوظب ال

 ظئذ باألمغ اإلاُإ  ؤحها اإلابٗىر ُٞىا

ؤمغ اإلاؿلمحن ببىاء اإلاسجض   م( ؤن الغؾى٫ 855َـ/258ثــ  8م ال٣غن وؤ٢ّغٍ. ط٦غ ابً َكام ) ؾمٗه الىبي 
 ًبىىهه. ٣ٞا٫ ٢اثل مً اإلاؿلمحن: ]مً بدغ الغظؼ[ الىبىي، ٞجٗل اإلاؿلمىن والغؾى٫ 

 لظا٥ مىا الٗمل اإلاًلل ٗمل لئن ٢ٗضها والىبي ٌ
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م ًبىىهه ٣ًىلىن:   ]مً بدغ الغظؼ[  واعججؼ اإلاؿلمىن َو

 اللهم اعخم ألاههاع واإلاهاظغة  ال ِٖل بال ِٖل آلازغة 

 ٖىض بىاء اإلاسجض:   ]مً بدغ الغظؼ[ و٢ض اعججؼ ٖلي بً ؤبي َالب 

 ًضؤب ٞحها ٢اثما و٢اٖضا ال ٌؿخىي مً ٌٗمغ اإلاؿاظض 

َغي  ًُ  ًْ َباِع َوَم
ُ
ٛ

ْ
ًِ ال

َٖ
 (5)َخاِثضا 

. (م5225)م واَخم الكٗغاء ؤلاؾالمُىن بهظا الًٟ مىظ ٢ضًم ختی آلان، ومجهم الض٦خىع ًىؾ٠ ال٣غياوي 
ى  م ُٖاء و ؤوؾٗهم قهغةمً قٗغاء الخغ٦ت ؤلاؾالمُت في الٗ َو ى قاٖغ  ،هغ الخضًض، بل َى مً ؤ٦ثَر َو

ىب، قاٖغ ألالم وألاسخي، قاٖغ الخـ والغوح، ق اٖغ الىا٢٘ والخ٣ُ٣ت، قاٖغ الى٢اج٘ والخىاصر، قاٖغ مَى
ى بٗض ٧ل َظا قاٖغ بؾالمي، ًضٖى بلي السحر وحهضي بلي و ألا٩ٞاع والٗىا٠َ،  ت والٟغوؾُت، َو قاٖغ الخٍغ

و٢ض نضع له صًىاهان، ٦ما ؤن الكُش مً ألاصباء ال٣ٟهاء وال٣ٟهاء ألاصباء ولئن ٧ان الكُش ؤَل٤  الًٟاثل.
٣ُه ألاصباء م(5222-5202َـــــ/5220-5522) -عخمه هللا-ُىُاوي ألاؾخاط ٖلي ال ٞةن  (،2)ؤصًب ال٣ٟهاء ٞو

 الكُش ٌؿخد٤ َظا الل٣ب ؤًًا وبجضاعة.

والكٗغ ٖىض ال٣غياوي صم٘ الٗحن خحن  .للكُش ال٣غياوي هٓغة في الكٗغ ٦ٛحٍر مً الكٗغاء وألاصباء
ا ألاسخی، والٗىص الظي ٌٗٝؼ ٖلُه آَاث ألالم ىُت ،ٌٗخهَغ َغَى الكٗغ في الغزاء والَى

َ
 ،وؤهاث الىظ٘. و٢ض ٢

 ،والخىبت ،والكٗغ اإلاؿغحي، والٛؼ٫ والتهىئت ،والكٗغ ال٣هصخي ،واإلاىاؾباث ،والهجاء ،واإلاضًذ ،والىن٠
امٌ  والخ٨مت. ،والخإمل ،والخماؾت ،والخًٕغ وبطا ٧ان ال٣غياوي ٢ض ا٢خدم َظا اإلاُضان ٞهى ؤَل له، ٚو

الهض١ في ، اَغ. وبطا هىٓغ بلى ؤقٗاٍع ٞله ٖضة ممحزاث، وبٌٗ مجها: الؿالمت والخض٤ٞفي بدىعٍ وؾباح م
تزاػ به، الالتزام ب٣ُٗضة الخىخُض، ألاؾلىب ال٣هصخي، ؤلاخؿاؽ والخهىع   (.5)الالتزام بال٨ٟغ ؤلاؾالمي و الٖا

اوي ؤلاؾالمُت، ٞهخ٠ بها الٟخُان   والٟخُاث واإلاؿلمىن بهه بض بحن الىاقئت ال٨شحر مً ألاهاقُض وألٚا
حر ؤلاؾالمُت، وله ٖضة مً ألاهاقُض ؤلاؾالمُت وهي: "ًا سجىن اقهضي"،  واإلاؿلماث في البالص ؤلاؾالمُت ٚو

و"هدً ؤلازىان"، و"اإلاؿملىن  و"الٗىصة"، و"ٞتي ال٣غآن"، وهللا ؤ٦بر"، و"ؤها مؿلم"، و"مؿلمىن"،
ًماوي الظي ظم٘ ٧ل اإلاؿلمحن ٖلى عن٠ُ ؤلاؾالم ٖغى في وكُضٍ "مؿلمىن" ٨ٞغة ؤلازاء ؤلا (. 2)٢اصمىن"

اصة الٛلى  الظي ٣ًُ٘ ٧ل زُِ مً الخماًؼ والخٟايل بحن الكٗىب. و٢هت ٦خابت ال٣هُضة "مؿملىن" هي ٍػ
َـ اإلاىا٤ٞ ٢5585ُغ مً مهغ في ٚغة عبُ٘ آلازغ ؾىت  ،بهه ونل بلى الضوخت(. 1)في ال٣ىمُت الٗغبُت

                                                           

علمية: قسُم التحقيق بالدار، بإشراؼ الدكتور فتحي أنور الدابويل، حتقيق كدراسة: رلدم ، أعّد مادتو كفهارسو الابن ىشاـ، أبو زلمد عبد ادللك: سَتة النيب      ٔ
      .ٕٔٔ ػٕٓٔ/ٕ، (ـٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔدار الصحابة للًتاث، ط. األكىل،  :طنطا،مصر)فتحي السيد، 

 .ٜٛٔص (،ـٕٚٓٓمكتبة كىبة، ط.األكىل، :القاىرة،مصر)كساب، أكـر :ادلنهج الدعوم عند القرضاكم،      ٕ
 .(ـٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔط. األكىل،  ،دار الوفاء :مصر ،ادلنصورة )ادلسلموف قادموف،  القرضاكم، يوسف:     ٖ
 .ٖٙٔ-ٔٗٔ، ٘ٙ-ٖٙ، .op.citالقرضاكم، يوسف: ادلسلموف قادموف،      ٗ
عداكة كالبغضاء ُب قلوب العرب ضد اخلالفة العثمانية كقائدهتا األتراؾ كقد زرع االستعمار اإلصلليزم كالغرب كعلماؤىم )ادلستشرقوف( ال  زلاربة القومية العربية:     ٘

 Legacy of مقالة حوؿ ادلسلمُت، كقالوا: إف األتراؾ ال جتوز ذلم اخلالفة، ألهنم غَت العرب، كاخلالفة جائزة شرعيان للقريش فقط. كما كتب أحد من ادلستشرقُت

Islam   ،ترمجاف القرآف .     ُب اإلسالـ. كقد حصلت احلكومة اإلصلليزية اذلندية على التأييد من بعض العلماء اذلنود كقاؿ فيها: إف القرشية شرط للخالفة( ،
 (ٗ٘ػٔٗ، ص ٗالعدد  ٕ٘ـ اجمللد ٜٜ٘ٔ، كيوليو ٕٓٓٗ،  ص ٙعدد  ٗٔـ، اجمللد ٜٖٜٔأغسطس 

ـ( الذم كتب ٜٛ٘ٔ ـ ػػٛٛٛٔحوذلا. كمن ىؤالء العلماء، الشيخ أبو الكالـ آزاد)كلكن خالف العلماء من العرب كالعجم ىذه األكذكبة، ككتبوا ما كتبوا        
ـ ٕٜٓٔ، سنة (Khelafat Conference)مقالة بػالعنواف " مسألة خالفت كجزيرة العرب" )اخلالفة كجزيرة العرب( باللغة األردية، كقدمها ُب ادلؤدتر للخالفة 

، كصلح االستعمار اإلصلليزم ُب مكره، كحدث ما حدث، كقاتل (Arab Nationalism) بدأت القومية العربية رغم مساعي العلماء الصاحلُت .اذلند، بكلكتة
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٧اهذ جى٣ٗض مؿاب٣اث ال٣غآن في ٢ُغ في ٧ل ؾىت. وفي َظٍ  (.5)جي الشاهىي مضًغا إلاٗهضَا الضًم 52/2/5255
ان في اإلاؿاب٣ت:5255الؿىت  ىا٥ مؿخٍى . َو

 
الباث اإلاضاعؽ م او٣ٗضث ؤًًا الشاوي: ، و ألاو٫: مؿخىي َلبت َو

 مؿخىي الجمهىع الٗام.

اظم مؿخىي الجمهىع الٗام( في الٗاصة، َو٧ان الظًً ًٟىػون بهظٍ الجاثؼة )ظاثؼة  مً م اإلاؿلمىن ألٖا
ٟحن في بٌٗ الضواثغ.  ٗملىن بها ؤثمت للمؿاظض ؤو مْى الهىىص والبا٦ؿخان وألاٞٛان ممً ٣ًُمىن في ٢ُغ، َو

اػوا بها في َظٍ الؿىت ؤًًا. ٞدُيئظ ٢ا٫ الكُش َظٍ ال٣هُضة  ٦ما ٣ًى٫ بىٟؿه: (،2)ٞو

ى: الٛلى في ال٣ىمُت "في َظا الى٢ذ ؤوكإث وكُض مؿلمىن مؿلمىن مؿلمىن، و٧ان الظي ؤ وحي بلي به، َو
هغ قُِ ٦شحر لضي بٌٗ  م بًٗهم ؤجها هبىة ظضًضة، وؤن الىالء ٧الىالء لضًً هللا، ْو الٗغبُت، ختی ٖػ
ألا٢الم وألالؿىت، وؤنبذ بٌٗ الىاؽ ٌٗتزون بالٗغوبت، وال ٌٗتزون باإلؾالم، وؾمي بًٗهم ابىه "لهبا" 

ى ما َُج الجٖز ت" في الجؼاثغ ل٨ُجي بـ "ؤبي لهب" َو اث ال٣ىمُت ألازغي، مشل "ال٨غصًت" في الٗغا١، و"البربٍغ
ا. حَر تزاػ بهظا ؤلا لهظا ٦خبذ وكُض "مؿلمىن" ألئ٦ض ُٞه مٗجی "الاهخماء"  ٚو ؾالمي، والىالء ألمت ؤلاؾالم، والٖا

 
ُ
ْم ِصًَى٨

ُ
٨

َ
ُذ ل

ْ
َمل

ْ
٦

َ
ْىَم ؤ َُ َمِتي َوَعِيُِذ الضًً الظي ؤ٦غمىا هللا به، وؤجم به الىٗمت ٖلُىا،﴿الْ ْٗ ْم ِو

ُ
٨ ُْ لَ َٖ َمْمُذ 

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ا.﴾]اإلااثضة: َم ِصًى 
َ
ْؾال ِ

ْ
ُم ؤلا

ُ
٨

َ
اهىا"5ل   (.5)[. بٌٛ الىٓغ مً ٖغو٢ىا وؤلىاهىا وؤَو

ظا اليكُض ٦ما ًلي:  ]مً بدغ اإلاضًض[  َو

 وؽيذ معلمىن 

ظا اليكُض مً ؤعوٕ ألاهاقُض ؤلاؾالمُت، التي ٢غيها ؤلامام ال٣غياوي، ُٟٞه م ؼ اإلاامً، َو جض ؤلاؾالم ٖو
وخالوة الجغؽ الهىحي، و٦غاَُت الٓلم والُُٛان، وعؾالت بؾالمُت آمىت لئلوؿاهُت ٧لها، ؤن اإلاؿلم َى 

 الظي ٖمغ الضهُا باألمً وألامان والخًاعة والٗمغان. ٣ًى٫: 

ْىْن  ْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن ُمْؿِلُم 
ُ
٩

َ
ْض٫ُ ه َٗ ْ

َخ٤ُّ َوال
ْ
 ٧اَن ال

ُ
ض ُْ  َخ

 
َ
 ه

َ ْ
ي اإلا طخِ

َ
ْن َجُهْىْن ْغج

َ
َبى ؤ

ْ
إ
َ
ُىْىْن  ْىَث َوه

َ ْ
ى اإلا

َ
ْخل

َ
ِل هللِا َما ؤ ُْ  ِفْي َؾِب

***** 
ًُ َنمَّ  ْد

َ
ِمْحْن ه َُ َؿْمَىا الْ

ْ
٢

َ
ُمــــْىَث ُمْؿِلِمحْن  ْمَىا َوؤ

َ
َل َوه ِْ

ِٗ
َ
ْن و

َ
 ؤ

مِ  ُْ ِبْحْن ُمْؿَخ٣ِ
ُ ْ
َخ٤ِّ اإلا

ْ
ى ال

َ
ل َٖ   ْحَن 

ُ ْ
٫َ اإلا

َ
ًَ ِيـــــــال ًْ

ِلْحْن ُمَخَدّضِ ُِ  ْب
***** 

 ًَ ًْ ِض َِ ْؿِلُمْىْن  َظا
ُ ْ
ُؿْىَص اإلا ٌَّ ْن 

َ
 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن  ؤ

***** 

إلِ 
ْ
ًُ ِبا ْد

َ
ْغ ه

َ
ك ْٗ ْحَر َم

َ
ا ز ىَّ

ُ
ِم ٦

َ
َهْغ  ْؾال ُْ ْمَىا ِباْؾِمِه ٦ِْؿَغي َو٢َ

َ
 َوَخ٨

                                                                                                                                                                                   

ـ، كسلط االستعمار اإلصلليزم على البالد ُٕٜٗٔب سنة  ـ(ٖٜٛٔ- ٔٛٛٔ)بعض العرب األتراؾ ادلسلمُت، كضاعت اخلالفة بيد مصطفى كماؿ أتاتورؾ
.العربية ادلسلمة، كذرع إسرائيل ُب  كبعد سقوط اخلالفة العثمانية بدأت تفًتؽ األقطار اليت كانت تابعة ذلا،  قلب العرب اليت تضرب العرب حىت اليـو

       كظهرت النزعة اإلقليمية اليت تعتز بالوطن كالوطنية كتتغٌت هبما. 

 .ٕٖٛ/ٕ ـ(،ٕٗٓٓ/ىػٕٗٗٔلشركؽ، ط. األكىل، دار ا :مصر،القرضاكم، يوسف: ابن القرية كالُكّتاب: مالمح سَتة كمسَتة، )القاىرة     ٔ

 .ٜٖٚ، ٖ٘ٚ ػ ٖٗٚ/ٕ،ادلرجع السابق     ٕ
)القرضاكم،يوسف:  ـ[.ٖٜٙٔىػ]ٖٖٛٔمرتب "نفحات كلفحات" تاريخ إنشاء ىذه القصيدة سنة  (ٖٜ٘ٔ)ـ كقد كتب الشيخ حسيٍت أدىم جرار        

ـ. )القرضاكم، يوسف: ابن ٜٔٙٔىػ /ٖٔٛٔشيخ القرضاكم أف تاريخ إنشائو سنة .( كلكن يتضح من عبارة الٔٙٔ، ص .op.citنفحات ك لفحات، 
 (. ٜٖٚػ  ٖٗٚ،ٕٖٛ/،ٕ، .op.citالقرية كالكتاب 

 .ٕ٘ٚ/ٕ ،ادلرجع السابق     ٖ
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 َٗ
ْ
َىا ال ْٖ َمـْغ َوَػَع

ْ
ز
َ
إ
َ
ا ٞ َُ

ْ
ه ا ِفي  ْض٫َ ِفي الضُّ

َ
ْغه

َ
ك

َ
َبْر"َوو

ْ
٦

َ
ــَىَعي "َوهللُا ؤ

ْ
 ال

لُىا بِ 
َ
اْؾإ

َ
ُمْىْن ٞ

َ
ل ْٗ

َ
 ح

َ
ْىُخُمْى ال

ُ
 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن  ْن ٦

***** 

ى 
ُ
ا َما َوَعىَؾاِثل ىَّ َٖ  

َ
ش اِعٍْ ًْ   ا الخَّ ــ

َ
؟مـ

 
ٗا ِ

ُّ ٣ِْحٍر ُي
َ
 َخَمی َخ٤َّ ٞ

ًْ َبجَ  ؟َم
 
ٗا

َ
ْعٞ

َ
 ؤ

 
ِم َنْغخا

ْ
ل ِٗ

ْ
اَم ال ی ِلل

َ
٢

َ
ًْ ؤ ؟َم

 
ا َمٗــــا َُ

ْ
ه ًَ َوالضُّ ًْ

 ّضِ
ْؿِلُمىْ 

ُ ْ
ُب: اإلا ُْ ِج ُُ ٍُ َؾ ْى

ُ
 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن  ْن َؾاِثل

***** 

إلِ 
ْ
ًُ ِبا ْد

َ
ْىْب ه

ُ
٣ُل

ْ
َىا ال ِْ َُ ْخ

َ
َماِن ؤ إلِ  ًْ

ْ
ًُ ِبا ْد

َ
ْىْب ه ُٗ ُّ

ا الك
َ
ْعه ِم َخغَّ

َ
 ْؾال

 ٣ُ
ْ
ًُ ِبال ْد

َ
ـــْىْب ه ُُ ُٗ

ْ
ْمَىا ال ىَّ

َ
ُجُىْىْب وَ  ْغآِن ٢

ْ
َما٫ِ َوال

َّ
٣َْىا ِفي الك

َ
ل
َ
ُ

ْ
 اه

ىْ  ُغ الىُّ
ُ

ك
ْ
ي
َ
ْىْن ه ََ لَّ 

ُ
ْمُدْى ٧

َ
 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن  َع َوه

***** 

 
َ
أل

ْ
ًُ ِبا ْد

َ
 ه

َ
اة َُ َخ

ْ
ا ال

َ
ْعه ىَّ

َ
١ِ ه

َ
ال

ْ
ٍْ  ز ِجَبا

ْ
َىا ال ُْ لَ ْٖ َ

ِض ؤ ُْ ْىِخ ًُ َبالخَّ ْد
َ
 ه

َبخَّ 
ْ
ًُ ِبال ْد

َ
ْبَىا اه صَّ

َ
 ـــاِع ؤ

ْ
ــاة

َ
ٛ

ُّ
ٍْ   لُ ا َٖ  َوُع

ٌ
اة َٖ َخــــ٤ِّ ُص

ْ
ًُ ِلل ْد

َ
 ه

اعِ 
َ
ْم ج

ُ
ِل٨

َ
ـــْىْن ط

ُ
ا َؾاِثل ًَ َىــــا 

ُ
س  ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن   ٍْ

***** 

ِدْي ِفي
َ
ا ؤ ِغِب  ًَ

ْ
ٛ
َ ْ
ْو ِفي اإلا

َ
ِهْىِض ؤ

ْ
َذ ِبْي  ال

ْ
ه
َ
ْي، ؤ َذ ِمّجِ

ْ
ه
َ
ا ِمْىَ٪ ؤ

َ
ه
َ
 ؤ

َؿْل 
َ
 ح

َ
ْىُهِغْي  ال ُٖ  ًْ َؿِبيْ  َٖ

َ
ًْ و ِبْي  َٖ

َ
ْي َوؤ ّمِ

ُ
ُم ؤ

َ
ْؾال ِ

ْ
ُه ؤلا  ِبهَّ

ـىَ 
ْ
ــْىْن ِبز ُٟ ِل

َ
ًُ ِبِه ُمْاج ْد

َ
 ه

ٌ
 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن   ة

***** 

 َٖ ْض  ِٗ
ُ
ْم و

ُ
٢ ًْ ًْ اِقِض ُهَضاِة الغَّ

ْ
اِجِدْحْن  ْض٫َ ال

َ
ٟ

ْ
َباِة ال

ُ ْ
ِهْل َمِجَض ألا

َ
ْم ه

ُ
٢ 

٣َِي الىَّ 
َ

ا ق َُ
ْ
ًْ ــاُؽ ِبُضه ًْ ْحْن  ُصْوَن ِص اإلِاِ

َٗ ْ
 ِلل

 
ــا َعْخَمت ََ ْض ِٗ ُى

ْ
ل
َ
ٞ 

 ٣ُ
َ
 ج

َ
ا ُمْؿِلُمىْن ال ِةهَّ

َ
؟ ٞ

َ
٠ ُْ َ

 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن  ل: ٦
***** 

ا 
َ
ز

َ
ا ؤ اْن ًَ

َ
ّلِ َم٩

ُ
ِم ِفْي ٧

َ
ْؾال ِ

ْ
َواْن  ؤلا

َ ْ
ْض آَن ألا

َ
َض ٢ ُْ َ

٪ُّ ال٣ ُٟ ْم هَ
ُ
٢ 

 بِ 
ْ

ِخ٠ َْ  َوا
َ
ْبَىة ض الغَّ َٗ اْن َواْن

َ
آلط

ْ
 ُصْؾُخْىَع  ا

َ
ْصَخ٠

ُ ْ
ِ٘ اإلا

َ
َماْن  َواْعٞ  الؼَّ

ا١َ:                         
َ
ٞ

ْ
ا ُمْؿِلُمْىْن  َواْمؤل آلا  ِبهَّ

 ٧اَن  ْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن ُمْؿِلُم 
ُ

ض ُْ ْىْن  َخ
ُ
٩

َ
ْض٫ُ ه َٗ ْ

َخ٤ُّ َوال
ْ
 ال

 
َ ْ
ي اإلا طخِ

َ
ْغج

َ
ْن َجُهْىْن ه

َ
َبى ؤ

ْ
إ
َ
ِل  ْىَث َوه ُْ ُىْىْن  ِفْي َؾِب

َ ْ
ى اإلا

َ
ْخل

َ
 (5)هللِا َما ؤ

ت لليكُض مٗاوي عاجٗت ججِل في ٢لب ٧ل مامً، ٞاإلاامً الًغجطخي  اهٓغوا ٠ُ٦ ظم٘ في الُُاث الكٍٗغ
٤ الخ٤، ومخدّضٍ يال٫  ى ٖاػم ٖلى الاؾخ٣امت ٖلى ٍَغ ى ٌِٗل لئلؾالم وفي ؤلاؾالم، َو اإلاىث وال الضون، َو

ش خاٞل بما بىاٍ ؤلا  ؼ وقى٦ت وخماًت للُدُم، وحكُِض بيُان الخًاعاث اإلابُلحن، والخاٍع ؾالم مً مجض ٖو
وال٣هىع الىاَداث وب٢امت للضًً والضهُا مٗا، وؤن ؤلاؾالم َى الظي َضي اإلاؿلمحن بلى ال٣ُام بهظٍ اإلاأزغ 

م في الخُاة ٧لها خُاة وؤن اإلاؿلمحن َم الظًً ؤٖلىا الجباٍ وهىعوا ال ،الٛغ ، وؤن ال٣غؤن ْل عاثضَم وقٗاَع
                                                           

 .ٖٛٚ ػٖٙٚ/ٕ ،.op.cit ، القرضاكم، يوسف: ابن القرية ك الكتاب،ٗٙٔ ػ ٕٙٔص  ،.op.citالقرضاكم، يوسف: نفحات ك لفحات،   ػ ٔ
لكتاب". كقد تقدـ كتأخر بعض ألفاظ النشيد ُب "نفحات كلفحات"، ك"ابن القرية كالكتاب". كما تقدـ "أف ظلوت" على "أك نعيش" ُب " ابن القرية كا       

نفحات  بل كتب الشيخ بعض األبيات ُب " ابن القرية كالكتاب" كىي ليست مبوجودة ُب" نفحات كلفحات"، كىكذا بعض األبيات موجودة ُب "
 كلفحات" كىي ليست مبوجودة ُب " ابن القرية كالكتاب".
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اصوا للخ٤ صٖاة وعٖاة وؤن اإلاؿلمحن َم ٞى١ الخضوص ال٣ىمُت والٗغ٢ُت، ٞةن ؤلاؾالم  ،وؤصبىا الُٛاة ٖو
 ٣ًُم بُجهم ؤزىة صًيُت قاملت جىٓم ٧ل اإلاؿلمحن في الٗالم في ؾل٪ واخض. ٞهى ًىاصي ب٩ل ٖؼ واٞخساع : 

ِدْي ِفي
َ
ا ؤ ِغِب  ًَ

ْ
ٛ
َ ْ
ْو ِفي اإلا

َ
ِهْىِض ؤ

ْ
  ال

َ
ا ِمْىَ٪ ؤ

َ
ه
َ
َذ ِبْي ؤ

ْ
ه
َ
ْي، ؤ َذ ِمّجِ

ْ
 ه

َؿْل 
َ
 ح

َ
َؿِبيْ  ال

َ
ًْ و َٖ ْىُهِغْي  ُٖ  ًْ ِبْي  َٖ

َ
ْي َوؤ ّمِ

ُ
ُم ؤ

َ
ْؾال ِ

ْ
ُه ؤلا  ِبهَّ

ـىَ 
ْ
ــْىْن ِبز ُٟ ِل

َ
ًُ ِبِه ُمْاج ْد

َ
 ه

ٌ
 ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمْىْن  ة

جٗ  ل الضهُا عخمت للٗاإلاحن.واإلاؿلم ٌؿخُُ٘ في َظٍ ألاًام الخغظت ؤن ٌُٗض ٖض٫ الهضاة ومجض ألاباة، ٍو
ضٍ، واهدكغ اهدكاعا َاثال"ظاء َظا  ًٖ اهدكاع َظا اليكُض: الكُش ٣ًى٫  ، وحٛجي به الكباب اليكُض في مٖى

اإلاؿلم في ٧ل م٩ان، ولخىه ؤ٦ثر مً واخض، في ؤ٦ثر مً بلض، ختی بهه ٧ان وكُض اإلاضاعؽ الُمىُت بهٟت ٖامت، 
اوؤًام عثاؾت ال٣اضخي ٖبض الغخمً ألا   .(5)يٍع

 و٧ان وكُض اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في ٖضص مً البالص التي ٌِٗل اإلاؿلمىن ٞحها ؤ٢لُاث، مشل اإلاضاعؽ الهىضًت.
غ مىاهج اللٛت الٗغبُت، بغثاؾت الض٦خىع ٖؼ الضًً ببغاَُم ، ٩ٞان وكُض (2)وفي ٢ُغ، ؤوكئذ لجىت لخٍُى

اث في الجؼاثغ، و٧ان جلخُىه في ؤخض اإلااجمغ ؤل٣اٍ الكباب  "مؿلمىن" مما ؤصزلخه اللجىت في م٣غع "الىهىم".
ا، وبوكاصٍ ظماُٖا خ٠ باآلطان: هللا ؤ٦بر، هللا ؤ٦بر بهىث ظمُل مازغ.. وعٞ٘ ٢ٍى . نٗض بٌٗ الكباب، َو

 ٖضص مً الكباب اإلاهاخ٠ مىاصًً: ال٣غآن صؾخىع ألامت.. وعصص الخًىع م٘ الكباب في الجهاًت:

ْىْن  ْن ْىَن ُمْؿِلُمْىَن ُمْؿِلُمىْ ُمْؿِلُم 
ُ
٩

َ
ْض٫ُ ه َٗ ْ

َخ٤ُّ َوال
ْ
 ٧اَن ال

ُ
ض ُْ  (5)َخ

ت ألاولى ٖام   (.2)م"5282َـ /5220وجم وكٍغ وج٣ضًمه في ٦خاب "ؤهاقُض الضٖىة ؤلاؾالمُت" للمجمٖى

ا ٚىج، ؤٖٓم ظغاٍ، بىالًت ؤجغابغاصٌل بالهىض مً ؾىت   في ظامٗت الٟالح بلٍغ
 
وؤها ؤجظ٦غ خُىما ٦ىذ َالبا

يكضٍ الُالب نباح ٧ل ًىم.م5222م بلى ؾىت 5221  ، ٧ان َظا اليكُض "مؿملىن" مً ؤهاقُض اإلاضعؾت، ٍو
وفي اليكُض "ٞتی ال٣غآن" نىع الٟتی ال٣غآوي الظي وكإ في َاٖت هللا وجغبى ٖلى حٗالُم ال٣غآن ٣ُٞى٫: ]مً 

 بدغ الغظؼ[

يْ  ّجِ
َٖ ْىَم 

َ
٣

ْ
َذ ال

ْ
ل
َ
ا ِبْن َؾإ

َ
ه
َ
اؤ

َ
ه
َ
ًْ ؤ ِْ   : َم ِٖ

َ
ًٌ َؾإ ا ُمْاِم

َ
ه
َ
 ؤ

 
 ُمْاِمىا

 
 ُل َصْوما

 
َ
ل ْٗ َُ لْ

َ
َىاٞ َُ ا ََ ْي  ِ

ّ
و
َ
اُع ؤ جَّ ُٟ َىا  ْم الْ

َ
ْع٦

َ
ًْ ؤ َ

ِجَي، ل
َ
ش
ْ
ه
َ
ًْ ؤ َ

َدِجَي ل
ْ
ه
َ
ًْ ؤ َ

 ل
***** 

ْي  ِ
ّ
َىاِهِه  ِبو

ْ
٧
َ
ُذ هللَا ِفي ؤ ًْ ْغآِهِه   َعؤَ

ُ
َخ٤ِّ ِفْي ٢

ْ
ُذ َنْىَث ال ْٗ  َوَؾِم

ْؿُذ 
َ َ
ٌَ ِخَىاِههَوإلا ُْ َمَخُه َو َٞ

ْ
َماِهِه ِفْي ِؾْحَرِة   ِخ٨ ًْ َخاع... ِفْي ِب

ْ
س

ُ ْ
 اإلا

***** 

ا ُمْؿِلٌم 
َ
ه
َ
ْؿِلَما؟ؤ

ُ ْ
ْىَن اإلا

ُ
ِغٞ ْٗ َ

ْل ح َما  ََ
َ
ل
ْ
ْ

َ
َى ؤ َُ ْىِن ِبْن 

َ
٩

ْ
ا ال

َ
ظ ََ ْىُع 

ُ
ا ه

َ
ه
َ
 ؤ

 
َ
٣ ُْ ِل

َ
س

ْ
ا ِفْي ال

َ
ه
َ
َماؤ

َّ
ْى الٓ

ُ
٩

ْ
ك ٌَ  ًْ ِخَمی  ِت َعيُّ َم

ْ
ا َخاِميُّ ال

َ
ه
َ
اِعْي ؤ ا الضَّ َٖ ا َص

َ
 َوِبط

***** 

ا ُمْص 
َ
ه
َ
َغي َخ ؤ ًُ ٌم 

َ
ْي َوبْؾال ْمصخِ ًَ  

ٌ
َري                 ٠

َّ
ْى١َ الث

َ
ٞ 

ٌ
ت ِىٍَّ

ْ
ل ُٖ  

ٌ
َدت ْٟ ا هَ

َ
ه
َ
 ؤ

                                                           

ـ(. ىو زعيم ديٍت ٜٜٛٔ ػ ٜٓٔٔىػ/ٛٔٗٔ ػ ٕٖٛٔ)ثاين رئيس للجمهورية العربية اليمنية  القاضي عبد الرمحن بن ػلِت بن زلمد بن عبد اهلل األرياين[ ػٔ
. شارؾ ُب مراحل النضاؿ الوطٍت ضد 2611إىل  2691الجمهوري، ٍب رئيسا للمجلس 2691كسياسي، عضو رللس قيادة الثورة ككزيرا للعدؿ 

    ]اإلمامة كسجن.

 ـٕٓٔٓػٕٜٛٔ ػٕ

  .ٖٛٚ -ٖٚٚ/ٕ، .op.citالقرضاكم، يوسف: ابن القرية كالكتاب،  ػٖ

 .ٔٙٔص  ،.op.citالقرضاكم، يوسف: نفحات ك لفحات،  ػٗ

http://ar.wikipedia.org/wiki/1962
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/1974
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ْىُن لِ 
َ
٩

ْ
َغاال ِ

ّ
ْض ُسس

َ
َىَعي                   ْي َوِلِسْضَمِتْي ٢

ْ
٤َ ال

َ
ل
َ
ِظْي ز

َّ
ا ِلل

َ
ه
َ
ا؟ ؤ

َ
ه
َ
ًْ ؤ  َوإلِاَ

***** 

ًْ ُظُىْىِص هللِا ِخؼْ  ا ِم
َ
ه
َ
ِض ؤ َخِضْي                  ِب ُمَدمَّ َْ َ

 ؤ
َ
ٍض ال ْضِي ُمَدمَّ ََ ْحِر 

َ
 َوِبٛ

 
َ
اَي ؤ

َ
ِخٍض َخاق

ْ
َىِة ُمل ْٖ ْنِػَي ِلَض

ُ
ْسِجِض                ْن ؤ

َ ْ
ًُ اإلا ٣ُْغآِن َواْب

ْ
َتی ال

َ
ا ٞ

َ
ه
َ
 َوؤ

***** 

ٌب حَ 
َ
ْى٦

َ
ا ٧

َ
ه
َ
غي ؤ َل ِفي الؿَّ ِٞ َىا

َ
٣

ْ
غا  ْهِضي ال

َ
ْى٨

ُ ْ
ُذ اإلا ًْ َهاُب ِبطؤ َعؤَ ِ

ّ
ا الك

َ
ه
َ
 َوؤ

غااِلْي ِؾىَ َم 
َّ

ى الك
َ
ل َٖ ؼُّ  ِٗ

َ
ـٍ ح

ْٟ َري   ي هَ
َ
ت
ْ

ُتَها ِلله، وهللُا اق ْٗ ْض ِب
َ
٢(5) 

 

ْؿِلْم":    ]مً بدغ الىاٞغ[
ُ ْ
ا اإلا

َ
ه
َ
٣ى٫ في اليكُض "ؤ  ٍو

 
َ
ْعُظْى ؤ

َ
 ؤ

َ
ْؿِلْم.. ال

ُ ْ
ا اإلا

َ
ْي  ه ی ِؾَىي َعّبِ

َ
صخ

ْ
ز

َ
 ؤ

َ
 َوال

ْخِجيْ َٖ 
َ
 ؤ

َ
.. ال ـِ

ْٟ ُؼ الىَّ ًْ نُ  ِؼٍْ ِه ِم
َ
ْحِر الل

َ
ِب ِلٛ

ْ
 (2)ل

  ومىه:

ْخَؿا ِ
ْ

ْض٫ِ َوؤلا َٗ ْ
ا ِبال

َ
ه
َ
اُع  ؤ مَّ

َ
ُمْىٌع َوؤ

ْ
 ِن َمإ

ا ّلِ الىَّ
ُ
ٌ٘ ِل٩ ْب

َ
ا ه

َ
ه
َ
اُع  ؤ ىَّ

َ
ْحَراِث ٞ

َ
س

ْ
 ِؽ ِبال

يْ  ٨ِّجِ
َ
ِب، ل

ْ
ل
َ
٣

ْ
ُم ال ُْ اُع  َعِخ ْحَن َظبَّ ِٚ ا

َّ
ى الُ

َ
ل َٖ 

َغا١ٌ 
ْ
اِء َع٢

َ ْ
اإلا

َ
ا ٧

َ
ه
َ
اُع  ؤ ٠ِ َبخَّ ُْ الؿَّ

َ
ا ٧

َ
ه
َ
 ؤ

 
َ
ْجٌم ..ؤ

َ
ا ه

َ
ه
َ
ا َعْظٌم ؤ

َ
اُع  ه

َ
ا ه

َ
ه
َ
ْىٌع... ؤ

ُ
ا ه

َ
ه
َ
 ؤ

ْؿِلْم 
ُ ْ
ا اإلا

َ
ه
َ
ْؿِلْم... ؤ

ُ ْ
ا اإلا

َ
ه
َ
 (5)ؤ

ظٍ ألاهاقُض جىٟش في اإلاؿلم عوح  ٨ظا ٧ل وكُضٍ مهبٙى بخٗالُم ؤلاؾالم والخ٤ والٗض٫ وؤلاههاٝ. َو َو
ت والجغؤة وألامل والصجاٖت، وجسغظه مً الُإؽ بلى ألامل ومً الجباهت بلى الصجاٖت، ومً الؿ٩ىن بلى  الخٍغ

 الخغ٦ت، ومً السمى٫ بلى اليكإة.

 اإلافادس واإلاشاحؼ

م. .5  ال٣غآن ال٨ٍغ

ٖلى )ابً ٢ُم الجىػٍت، قمـ الضًً، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي ب٨غ: ػاص اإلاٗـاص في َـضي زـحر الٗـباص،  .2
ٍثَر ٖلُه في:  http://sirah.al-islam.com/tree.asp?ID=1&t=book4 اإلاى٢٘: ُٖ02.02.2055) 

هاعؾه الٗلمُت: ٢ؿُم الخد٤ُ٣ ابً َكام، ؤبى مدمض ٖبض اإلال٪: ؾحرة الىبي  .5 ت ٞو ، ؤّٖض ماصجه الٍٛى
 م(.5221صاع الصخابت للترار، ٍ. ألاولى،  :بالضاع، جد٤ُ٣ وصعاؾت: مجضي ٞخخي الؿُض، )َىُا، مهغ

ت ال٩املت،  .2 ما٫ الكٍٗغ  .(م5288صاع الٗىصة، ٍ. :لبىان ،بحروث)قىقي، ؤخمض: ألٖا

، )ٍ.الشاهُت  .1
 
.....بؾالمُا

 
 م(.2005ُٖض،ًدحي مدمض ؤخمض: ال٣غياوي قاٖغا

، الٟالحي، مؿٗىص ٖالم .5
 
 وهازغا

 
: قاٖغا

 
َغياوي ؤصًبا

َ
آسخي  :)مدمض آباص، ٚاػي ٞىع، ًى.بي، الهىض : ال٣

 م(.2052َـ/5255ؤ٧اصًمي، ٍ. ألاولى: 

                                                           

 .ٜٙٔص  ،ادلرجع السابق  ػ ٔ

 .ٖٚٔص  ،ادلرجع السابق  ػ ٕ

 .ٗٚٔ -ٖٚٔص ، ادلرجع السابق   ػٖ
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ّخاب: مالمذ ؾحرة و   ال٣غياوي، ًىؾ٠: .2
ُ
ت وال٨ صاع  :مهغ،، )ال٣اَغة-الجؼء ألاو٫ -مؿحرة، ابً ال٣ٍغ

 م(.2002/َـ5225الكغو١، ٍ. ألاولى، 

ّخاب: مالمذ ؾحرة ومؿحرة، ____:  .8
ُ
ت وال٨  م(.2002/َـ5222صاع الكغو١، ،، )ال٣اَغة-الجؼء الشاوي -ابً ال٣ٍغ

ّخاب: مالمذ ؾحرة ومؿحرة،  ____: .2
ُ
ت وال٨  لكغو١، ٍ. ألاولى،صاع ا :مهغ،ال٣اَغة)، -الشالض الجؼء-ابً ال٣ٍغ

 .(م2005/ َـ5225

بت، ٍ. :مهغ،بٖضاص: زالض الؿٗض، )ال٣اَغة -الجؼء ألاو٫ -زُب الكُش ال٣غياوي، ____: .50 م٨خبت َو
 م(.5222َـ/5252الشاهُت، 

بت، ٍ. :مهغ،بٖضاص: زالض الؿٗض، )ال٣اَغة -الجؼء الشاوي-زُب الكُش ال٣غياوي، ____: .55 م٨خبت َو
 م(.2005َـ/5225السامؿت، 

بت، ٍ. :مهغ،بٖضاص: زالض الؿٗض، )ال٣اَغة -الجؼء الشالض-زُب الكُش ال٣غياوي، ___:_ .52 م٨خبت َو
 م(.2002َـ/5221الشالشت، 

بت، ٍ. :مهغ،، بٖضاص: زالض الؿٗض،) ال٣اَغة-الجؼء السامـ-زُب الكُش ال٣غياوي، ____: .55 م٨خبت َو
 م(.2005َـ/5222ألاولى، 

م٨خبت :مهغ،، بٖضاص: زالض زلُٟت الؿٗض، )ال٣اَغة-ؿاصؽالجؼء ال-زُب الكُش ال٣غياوي، ____:  .52
بت، ٍ. ألاولى،   م(.2001َـ/5225َو

غ وؤ٦غم ٖبض الؿخاع ٦ؿاب، )ال٣اَغة-الجؼء الؿاب٘-زُب الكُش ال٣غياوي، ____:  .51 ، ، بٖضاص: مدمض خَى
بت، ٍ. ألاولى، : مهغ  م(.2005َـ/5225م٨خبت َو

، بٖضاص: اإلا٨خب الٗلمي للكُش بالضوخت، -ًالجؼء الشام-زُب الكُش ال٣غياوي، ____:  .55
بت، ٍ. ألاولى، :مهغ،)ال٣اَغة  م(.2002َـ/5250م٨خبت َو

اء، ٍ. ألاولى،  :مهغ،اإلاؿلمىن ٢اصمىن، )اإلاىهىعة ____:  .52  م(.5222َـ/ 5252صاع الٞى

و صاع الًُاء لليكغ  :ٖمان-ظمٗه وخ٣٣ه و٢ضمه: خؿُجي ؤصَم ظغاع، )ألاعصن هٟداث و لٟداث، ____: .58
 م(.5288الخىػَ٘، ٍ.الشاهُت 

بت،  ٍ.ألاولى،:مهغ،٦ؿاب، ؤ٦غم :اإلاىهج الضٖىي ٖىض ال٣غياوي، )ال٣اَغة .52  م(.2002م٨خبت َو

 ٖلى اإلاى٢٘:): الغخ٤ُ اإلاسخىم، نٟي الغخمً، اإلاباع٦ٟىعي .20

http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=230&CID=18#s3  :ٍثَر ٖلُه في ُٖ02.02.2055) 

ا ٖبض اإلاجُ .25  م(.2002بًترا ٥  لليكغ و الخىػَ٘، ٍ.ألاولي  :ض: ال٣غياوي قاٖغا، )ال٣اَغة، مهغالىىحي، ػ٦ٍغ

 .(ل٨هىا ،م٨خبت ؤخباب :الَىع با٦ؿخان) -مؿإلت السالٞت -آػاص، ؤبى ال٨الم: مؿإلت زالٞذ  .۲۲

 م(.2005مغ٦ؼي م٨خبت بؾالمي ببلِكغػ،  :هئي صَلي، الهىض)صًىان ب٢با٫، -ب٢با٫، مدمض: ٧لُاث ب٢با٫ .25

لى: الخٟهُماثمىص .22  .(م5282ٍ. الغابٗت،  ،مغ٦ؼي م٨خبت بؾالمي :صلهي، الهىض ،) -وصي، ؾُض ؤبى ألٖا

ت)جغظمان ال٣غآن  .21 لى اإلاىصوصي اإلاجلت ألاعصًت الكهٍغ   (.الهاصعة مً با٦ؿخان، ، بةصاعة: ؾُض ؤبى ألٖا

http://www.al-eman.com/islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=77
http://www.al-eman.com/islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=77
http://www.al-eman.com/islamlib/viewauthor.asp?AuthorID=77
http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=230&CID=18#s3
http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=230&CID=18#s3
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 كميت فلعىين يمدمىد دسويؾ وكفائذه ف
                                                                                       

 .بؽشي وي 

 ، الهىض، مالبغام، ٦حرالجاهىع  ،.اؽ .اؽ .اؽ .احل .جى .صي في.مضعؾت مٗلمت 

 

الكاٖغ مدمىص صعوَل ؤخض ؤَم الكٗغاء الٟلؿُُيُحن والٗغب الظًً 
ً و ا  قهغ باؾم الكاٖغ اإلا٣اومت ؤًًا.اعجبِ بؾمهم بكٗغ الشىعة والَى

غ الكٗغ الٗغبى الخضًض وبصزا٫  ٌٗخبر صعوَل ؤخض ؤبغػ مً ؾاَم بخٍُى
ت ُٞه. فى قٗغ صعوَل ً بالخبِبت ألاهثی. ٢ام  ،الغمٍؼ ًمتزط الخب بالَى

ى  ب٨خابت وز٣ُت بٖالن ؤلاؾخ٣ال٫ الٟلؿُُجی التی جم بٖالجها فى الجؼاثغ. َو
غ الٟلؿُُيُت جی الخاب٘ إلاىٓمت الخدٍغ مدمىص  .٧ان ًٖىا إلاجلـ الَى

ولض ٖام  ،ؤلابً الشاوى لٗاثلت جخ٩ىن مً زمؿت ؤبىاء وزالزت بىاث ،صعوَل
ت البروة خحن ٧ان فى الؿاصؽ مً ٖمٍغ بخخل الجِل  5225 فى ٢ٍغ

ؤلاؾغاثُلى البروة والخد٣ذ ٖاثلت صعوَل بسغوط الالظئحن الٟلؿُُيُحن. 
زل٤ بؾغاثُل والخغب الٗغبُت ؤلاؾغاثُلُت  ٢ًذ الٗاثلت ٖاما فى لبىان حِٗل ٖلى ُٖاًا ألامم اإلاخدضة بٗض

ت ٞلؿُُيُت ؤزغي فى ألا٢ل  200ل٨جها وظضث البروة مشلها مشل  5222. ٖاصث الٗاثلت ؾىت 5222لؿىت  ٢ٍغ
ذ مً ؾ٩اجها الٗغب. ؤ٦مل حٗلُمه ؤلابخضاجى بٗض ٖىصجه مً لبىان فى مضعؾت صًغ  ٢ض صمغث بٗض ؤن ؤٞٚغ

اف جل٪ الٟترة م ت ٦ٟغ ًاؾحن. مىٗذ ألاؾض مخسُٟا. ٖو دغوما مً الجيؿُت. ؤما حٗلُمه الشاهىي ٞخل٣اٍ فى ٢ٍغ
مل مدغعا وصخاُٞا فى ٖضة ، ولظا صعؽ الاٖلُه الضعاؾت الٗلُا فى بؾغاثُل ٢خهاص الؿُاسخی فى مىؾ٩ى ٖو

 و ٚحر طل٪.   „ قاون الٟلؿُحن„و„ ألاَغام„و „ الجضًض„و„ ؤلاجداص„مشل  اثضظغ 

ت ألاولى "ٖهاٞحر بال ؤظىدت" ٖام الكٗ خهوكغ صعوَل مجمٖى ٖىضما ٧ان َالبا فى اإلاضعؾت  5250ٍغ
خىن" ٖام اإلاجلتها . و ؤلابخضاثُت وفى ؾً الشامً ٖكغ ت الشاهُت "ؤوعا١ الٍؼ . ٞحها بهخ٣ل مً الخؼن 5252جمٖى

ت ألاولى بلى الٟٗل والًٛب واإلاؼط بحن ال٣ًُت الصسهُت وال٣ًُت الٗامت للكٗب  الالٞذ فى اإلاجمٖى
الٟلؿُُجی. ٨َظا ٖاف الٗبىع مً "زىعي" خاجم و َمىح بلى "زىعي" وإ بًغوعة الٟٗل والٗمل. ٦خب طل٪ 

ت بأالم الىاؽ وؤٚاوى ألاعى ت اإلاُبٖى ٌ اإلاو  ،٧له باإلخالت ٖلى ؤظىاء ال٣ٍغ ىُت والهمىص فى ٞع ٣اومت الَى
ت الشالشت "ٖاق٤ مً ٞلؿُحن" و ألامغ الىا٢٘.  ت الكٍٗغ صعوَل ؤن ًخدغع خاو٫  .5255 ٖام نضعثاإلاجمٖى

زخُاٍع التزامه الكٗغي لً ًخجلى ٣ِٞ فى افى َظٍ اإلاغخلت مً الهىعة الىنُٟت لُيكٛل باإلقاعة اإلاىخبت. 
٣خه فى ال٨خابت ٍغ  وبهما ؾُدبضي ؤًًا فى حٗبحٍر ًٖ ز٠ٟ ٢لبه وهبًه.  ،اإلابخضجى ووظهت هٍٓغ َو

٨ بٗض بظغاءٍ  لٗملُت  2008ؤٚؿُـ  2ُت ًىم الؿبذ جىفى مدمىص صعوَل فى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
اجه بٗض „ مغ٦ؼ ج٨ؿاؽ الُبی„ال٣لب اإلاٟخىح فى  فى َُىؾتن, ج٨ؿاؽ, التی صزل بٗضَا فى ُٚىبت ؤصث بلى ٞو

باء فى مؿدكٟى  و٢ض وعي ظشماهه  هٕؼ ؤظهؼة ؤلاوٗاف بىاءا ٖلى جىنِخه.„ مُمىعٍا٫ َحرمان„ؤن ٢غع ألَا
خُض زههذ له َىا٥ ٢ُٗت ؤعى فى ٢هغ عام هللا الش٣افى. وجم „ عام هللا„ىت الثري فى ؤٚؿُـ فى مضً

الن ؤن ال٣هغ جمذ حؿمُخه "٢هغ مدمىص صعوَل للش٣اٞت" ها٫ صعوَل ظىاثؼ ٖاإلاُت ٖضة ج٣ضًما  .ؤلٖا
. ؤبغػَا  الٗام „ صٕع الخىعة الٟلؿُُيُت„و 5280الٗام „ البدغ اإلاخىؾِ„وظاثؼة  5252„ ظاثؼة لىحـ„لكٍٗغ

ُاحى„وظاثؼة  5285 ـ الش٣اُٞت „ وظاثؼة  5285„ لبىحن„وظاثؼة  5282الٗام „ ببً ؾِىا فى ؤلاجداص الؿٞى الَٗى
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التی „ ؤلاع٧اهت الٗاإلاُت للكٗغ„. و٧اهذ آزغ ظىاثٍؼ ظاثؼة 2002م٘ الكاٖغ الؿىعي ؤصوهِـ الٗام „ مىانٟت 
ىظُا اإلاٗلىماث الٟلؿُُيُت بنضاع َاب٘ ٢ضمها بلُه بِذ الكٗغ فى اإلاٛغب. ؤٖلىذ وػاعة بجهاالث وج٨ىىل

ضي ًدمل نىعة صعوَل مل٣ُا بخضي ٢هاثضٍ وطل٪ ج٣ضًغا إلا٩اهخه وصوعٍ ال٨بحر فى بخُاء ال٣ًُت  بٍغ
 الٟلؿُُيبت مكضصة ٖلى ؤهه "ؤعسخی لخجغبخه ؤلابضاُٖت ويٗا زانا فى اإلاكهض الكٗغي الٗغبى الٗالمی. 

 كميت فلعىين

م مً ٧ل ما ؤنابها مً ٢ًُت ٞلؿُحن هي ؤَم ٢ًُت ب لى الٚغ غة اوؿاهُت فى الٗهغ الغاًَ ٖو هخ٩اؾاث مٍغ
ت فى الٗالم الخايغ. مىظ  لب، ال جؼا٫ جب٣ى ٢ًُت ٧ل ٖغبي ٧ل بوؿان ٣ًىم بلى ظاهب الخ٤ والٗضالت والخٍغ

ُاهُا ع ًٖ اللىعص بلٟى „فى ٦خاب وظهه وػٍغ زاعظُتها فى طل٪ الخحن  5252ٖام  الُىم الظي ؤٖلىذ ُٞه بٍغ
ً الحهىصي ال٣ىمى فى ٞلؿُحن وختی الُىم ْلذ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت خاٞلت ؾمؿاهضجه لخإ ِـ الَى

باألخضار والخُىعاث الؼازغة ٖلى الؿاخت الٟلؿُُيُت والؿاخت الٗغبُت والؿاخت الضولُت. وحؿخمغ ال٣ًُت 
م مً مغوع ؾبٗحن ٖام ٖاما ٖلحها. الىبخُت مًُغمت و  ٨بت التی ؤنابذ الٗغب فى إَمُت متزاًضة ٖلى الٚغ
سها ٢ضًما وخضًشا 5228ٞلؿُحن ؾىت  ٚخهبذ ال٣ىي اإلاخٗمغة بالص ا٣ٞض  ،هي ؤٞج٘ الخىاصر فى جاٍع

ض  غؾذ فى ؤعايحها الىلت الههُىهُت "بؾغاثُل" مً ٚحر خ٤ وال مبرػ. وؤؾٟغث الى٨بت ًٖ حكٍغ ٞلؿُحن ٚو
اه٤ ؤبىاء ٞلؿُحن مً الخجاعب ال٣اؾُت قٗب ٞلؿُحن ٞهام ٖلى وظهه ٖغيت للظ٫ والهىان والًُإ  ٖو

ش ٖلى قٗب آزغ وفى ؤي ب٣ٗت مً ب٣إ الٗالم.   ألالُمت ماال مشُل لها فى الخاٍع

ٖلى ٦خٟهم. ٧ان ؤظؿاص  هايُغ الٟلؿُُيُىن ؤن ًدملابلى َظٍ ألاخاصًض التی  حكحر وج٩ىن ٢هاثض صعوَل 
ت به و  جهم مهما حٗظب فى الٟلؿُُيُحن مىدىجت مً ؤعيهم ول٨ً ٢لىبهم مغبَى ُا لَى ٍب٣ى الٟلؿُُيُىن ٞو

"ً  (.5)ؾبُله ولً ًظ٫ ؤبضا. ٣ًى٫ صعوَل فى ٢هُضجه "َو

 ٖل٣ىوى ٖلى ظضاثل هسلت  

 واقى٣ىوى ... ٞلً ؤزىن الىسلت! 

 َظٍ ألاعى لى.. و ٦ىذ ٢ضًما 

 ؤخلب الىى١ عايُا مىله 

جی لِـ خؼمت مً خ٩اًا   َو

 لِـ ط٦غي و لِـ خ٣ل ؤَله 

 ى ظلض ٖٓمی .... و ٢لبی  َظٍ ألاع 

 ٞى١ ؤٖكابها ًُحر ٦ىسلت 

و هغي فى ٢هُضة "ًٖ الهمىص" ٣ًى٫ الكاٖغ ًٖ الخمؿ٪ باألعى مٗخبرا ًٖ جسُى آلاالم وألاخؼان مً 
  :ول٩ُىن ألاَل صٕع ألاعى ،ؤظل الخٟاّ ٖلى الىظىص

خىن ٚاعؾت   لى ًظ٦غ الٍؼ

ذ صمٗا !   لهاع الٍؼ

 ًا خ٨مت ألاظضاص 

ا ! لى مً لخمى  ا وُُٗ٪ صٖع

ذ,   ل٨ً ؾهل الٍغ

                                                           

  احلديث  أطركحة لشهادة الدكتوراة حملمد عبد القادر اف اـتأثَت القضية الفلسطينية َب الشعر العرىب     ٔ
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ذ ػعٖا !   ال ٌُٗىٗبُض الٍغ

 بها ؾى٣ل٘ بالغمىف 

ت" اإلاؿخٗمغ ٖلى بالصٍ والظي ؾلب له ٧ل خ٣ى٢ه و٧ل ما  ساَب الكاٖغ صعوَل فى ٢هُضجه "بُا٢ت الخٍى ٍو
بحن لىا مٗاهاث قٗبه بؿبب ؤٖما٫ اإلادخل و    (.5)جدظًٍغ مً ٖىا٢ب طل٪ًمل٪ َى وقٗبه ٍو

 سجل 

 ها ٖغبى ؤ

 وع٢م بُا٢تی زمؿىن ؤل٠ 

 وؤَٟالى زماهُت 

 وجاؾٗهم .. ؾُإحى بٗض ن٠ُ 

 ٞهل حًٛب 

 سجل 

 ؤها ٖغبى 

ا١ ال٨ضح فى مذجغ   وؤٖمل م٘ ٞع

 وؤَٟالى زماهُت 

٠ُ السبز   ؤؾل لهم ٚع

 وألازىاب والضٞتر 

 مً الصسغ 

 وال ؤجىؾل الهض٢اث مً باب٪ ..............

اب٤ البًُاء" إلادمىص صعوَل حٗض مً ؤَم الغؾاثل ؤلاوؿاهُت التی جيخهغ ل٩ل و٢هُضة "ظىضي ًدلم بالؼه
ظٍ زمغة خىاع م٘ ظىضي بؾغاثُليمً ًخٗغيىن لال   ، ٢ض ٩ًىن خ٣ُ٣ُا ؤو مٟتريا ،خخال٫ والؿلب والىٟي. َو

٣ت ال٣ضماء فى  ٤ُ "٢ٟا هب٪ مً ط٦غي خبِب  ومجز٫..." ختی ؤن اٖلى ٍَغ فى  ؾم الكاٖغ ًٓهغ اؾخدًاع الٞغ
  (.2)الخىاع الكٗغي ٖلى لؿان الجىضي "ؤظاهبی" م٣اَٗا ًا ناخبی مدمىص

 ًدلم بالؼهاب٤ البًُاء  

خىن    ٌٛهً ٍػ

ا اإلاىع١ فى الؿماء   بهضَع

 ًدلم ٢ا٫ لى بُاثغ  

غ لُمىن   بَؼ

 لم ًٟهم ألاقُاء ، ولم ٌٛل٠ خلمه

                                                           

  www.djelfa.info –oct 18 ,2010 منديات اجللفة لكل اجلزائرين ك العرب خيمة األدب ك األدباء  –شرح بطاقة اذلوية مبفهومى اخلاص    ٔ
 omandaily.com.2015 الركائع الشعرية اخلالدة حملمود دركيش  "جندل ػللم بازنابق البيضاء" من   ٕ

http://www.djelfa.info/
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ٟسغ بخطخُاجه الهاثلت ال يوالٟلؿُُج ٌ اإلاىث اإلاٟغوى ٖلُه ٍو ى ، تی ٢ضمها ٢غباها للمضًىت الخضًشتًٞغ َو
ظا ؤلاخؿاؽ الٗام الظي ؾُُغ  ٛجی لخُاجه الُُبت اإلا٣بلت خُىما جإزظ اإلادً وجُدىه الكضاثض. َو مخٟاثل َو

ىص مً الٗانٟت"، ٖلى اإلاجخم٘ الٗغبى فى بؾغاثُل    (.5)ًغصصٍ مدمىص صعوَل فى ٢هُضجه "ٖو

 ول٨ًُ .............. 

 ٌ  اإلاىث ال بض لى ؤن ؤٞع

ىُاث الغاٖٟت   و ؤن ؤخغ١ صم٘ ألٚا

خىن مً ٧ل الٛهىن الؼاثٟت   وؤٖغي شجغ الٍؼ

 ٞةطا ٦ىذ ؤٚجی للٟغح 

 زل٠ ؤظٟان الُٗىن الساثٟت 

والكاٖغ ًضٖى الكٗب الٗغبى فى ألاعى اإلادخلت للهمىص فى وظه الٗضو والكباب فى اإلاٗغ٦ت ختی ًخم الىهغ 
ٗلً ؤن زؿاعة مٗغ٦ت ال ٌٗج ب َو مت وال ال٣ٍغ   (2)ؾدؿالما مً ٢هُضجه "مىا٫"ای ٍَؼ

 زؿغث خلما ظمُال 

 زؿغث لؿ٘ الؼهاب٤ 

ال   و٧ان لُلى ٍَى

 ٖلى ؾُاط الخضاث٤ 

 وما زؿغث الؿبُال 

 ل٣ض حٗىص ٦ٟى 

 ٖلى ظغاح ألاماوى  

اوى   َؼي ًضي بٗى٠ .. ًيؿاب جهغ ألٚا

جٗلها خا ٣ى٫ الكاٖغ ؤًًا ؤهه ًخل٣ى ال٩اعزت بصباث ونٗىص ٍو  ٞؼا بط ٣ًى٫ فى ٢هُضجه "عص الٟٗل" ٍو

جی ٌٗلمجی خضًض ؾالؾلى   َو

 ٖى٠ الىىع وع٢ت اإلاخٟاثل 

 ما ٦ىذ ؤٖٝغ ؤن جدذ ظلىصها 

غوؽ ظضاو٫   مُالص ٖانٟت ... ٖو

 ؾضوا ٖلى الىىع فى ػهؼاهت 

 ٞخىظهذ فى ال٣لب قمـ مكاٖل 

 ٦خبىا ٖلى الجضعان ع٢م بُا٢تی 

 ٞىٗا ٖلى الجضعان ..مغط ؾىابل 

 ىا ٖلى الجضعان نىعة ٢اجلى ..............عؾم

                                                           

 تأثَت القضية الفلسطينية َب الشعر العرىب احلديث  أطركحة لشهادة الدكتوراة حملمد عبد القادر اف اـ    ٔ

 اـتأثَت القضية الفلسطينية َب الشعر العرىب احلديث  أطركحة لشهادة الدكتوراة حملمد عبد القادر اف      ٕ
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ت التی ًىضر مً زاللها  ك٩ل مىيٕى ألاعى واإلاضًىت فى ؤقٗاع صعوَل َاب٘ عمؼي فى ٢هاثضٍ الكٍٗغ َو
لل٣اعت مضي خغنه ٖلى الضٞإ ًٖ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت وخًىعٍ فى قتی اإلاُاصًً التی جضٖم َظٍ 

اث الُٟىلت التی اباألعى ؤو اإلاضًىت ال٣ًُت. الغمىػ صازل ٢هاثضٍ مغجبُت ؤؾاؾا  ؾخدًاعا َبُُٗا لظ٦ٍغ
خه الهٛحرة "البروة" . 5222خخلذ وصمغث مً ٢بل اإلادخل الههُىوى فى ؾىت اوالتی  ٖاقها فى ؤعيه و٢ٍغ

  (.5)٣ًى٫ فى ٢هُضجه " اإلاضًىت اإلادخلت"

 ختر٢ذ ؤمها االُٟلت 

 ؤمامها .... 

 ختر٢ذ ٧اإلاؿاء ا

ا ًهحر  لمَى  ؾمها _ اٖو

 فى الؿىت ال٣اصمت 

 ؾُضة الكهضاء .................

ضاء والُٟلت عمؼ إلاضًىت ال٣ضؽ التی اٞاألم عمؼ لٟلؿُحن و  خترا١ ألام عمؼ لًُإ ٞلؿُحن ال٩امل بُض ألٖا
ُل٤ الكاٖغ  مً ؤٖما١ سجىه ٢هُضة ملُئت بالخدضي الهامض وللٗىاص ال٠ُٟٗ . جغ٢ب يُإ ٞلؿُحن ٍو

٣ت مً السجً"وألاقغا١ اإلاًحئ ٖىىاج   (.2)ها: "بٍغ

 مً آزغ السجً َاعث ٠٦ ؤقٗاعي 

دا .. ٖلى هاع   حكض ؤًض٨ًم ٍع

 ؤ٢ى٫ للمد٨م ألانٟاص خى٫ ًضي 

 َظي ؤؾاوع ؤقٗاعي و ؤنغاعي 

٣خه فى ؤبُاث "جدضي"   و ٨َظا ٌسجل الكاٖغ ٖىاص الكٗغاء فى ألاعى اإلادخلت و٢خالهم بال٩لمت ٖلى ٍَغ

 ويٗىا التراب ٖلى ٞمی 

  .....لكٗغ صم ال٣لبٞا

 خاجمت 

ه ج٢هاثض الكاٖغ الٟلؿُُجی مدمىص صعوَل فى ٢ًُت ٞلؿُحن لً  سلو فى ال٣هاثض اإلاظ٧ىعة. ٧ل خٞغ
لُىا ، زالضة م٘ الجما٫، مً طَب هٓاعة اعجضاء زالضة م٘ الغوٖت وزالضة م٘ ؤلابضاء الظي لً ًمىث. ٖو

 .(5)عة ظضحى ل٩ي ؤعي الضهُا ٦ما ٧اهذ فى ٖهضَا"صعوَل لجري الضهُا ٦ما ٢ا٫ مدمىص صعوَل "ؾإعجضي هٓا

 اإلاشاحؼ

 2008 ،صاع اإلادغ اللبىاوي، مدمض خمىص، بحن قٗغ ال٣ًُت و٢ًُت الكٗغ: مدمىص  صعوَل 5

 مدمض ٖبض ال٣اصع ، ؤَغوخت لكهاصة الض٦خىعاة، جإزحر ال٣ًُت الٟلؿُُيُت فى الكٗغ الٗغبى الخضًض 2

   ماؾؿت مدمىص صعوَل، واثل عبابى، ٧لماث ًٖ مدمىص صعوَل 5

                                                           

 احملتلة   ادلدينة < www.noonpresse. Com عامل ... بنفرة كاحدة  –بواب نوف اإللكًتكنية  –ادلدينة احملتلة      ٔ
 تأثَت القضية الفلسطينية َب الشعر العرىب احلديث  أطركحة لشهادة الدكتوراة حملمد عبد القادر اف اـ    ٕ
 
 www.darwishfoundation.org>atemplateأعداء كائل رباىب  –ركيش كلمات عن زلمود د  –مؤسسة زلمود دركيش      ٖ
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 ألخمذ مدشم  لحمت الىبىيت: اإلا"مجذ ؤلاظلم"

 .مدمذ غبذ الشخمان ؤو

 ، الهىض، ٦حرالاظامٗت ٧ال٩ُىث، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، باخض

 اإلالخمت

ش ؤمت.   غاص باإلالخمت مً الكٗغ التي جه٠ البُىلت في ؾحرة شسو ؤو جاٍع ٍو
لت مو  ت ٍَى باألخضار ٚالبا ما ج٣و خ٩اًاث قٗب في  مخلئتهي ٢هت قٍٗغ

سه وج  وهي .ًٖ جدغ٥ ظماٖاث بإ٦ملها وبىائها لؤلمت واإلاجخم٘ ٣وبضاًت جاٍع
جسبر ًٖ خغ٦ت ظماٖاث ؤو خغ٦ت الكٗىب ٍت ؤو ٢هت قٗغ خ٩اًت بُىلُت 

دخظي به، ًٟٗل بدُاجه وؾلى٦ه ما  ًُ وخغ٦ت ال٣باثل وهي همىطط بوؿاوي 
٢ض جضزل  ؤؾاَحر ٢ض جدخىي اإلالخمت ٖلىو ًم٨ً ؤن ًُمذ اإلاغء لخد٣ُ٣ه. 

ألاؾُىعة في وؿُج اإلالخمت ول٨ً ال جخضازل اإلالخمت م٘ ألاؾُىعة ٞاإلالخمت 
غي بحن ألاؾُىعة واإلالخمت شخيء وألاؾُىعة شخيء آز غ خُض ؤن الٟغ١ الجَى

َٗبر مهُلر )ملخمت( ًٖ ؤٖما٫ و  .َى ؤن ؤبُا٫ ألاؾُىعة مً آلالهت ؤما ؤبُا٫ اإلالخمت ٞهم مً البكغ
ٗبر ؤًًا ًٖ ألاصب الظي ًًم َظا الىٕى ألاصبي.  ت ٦بري َو زغا ًظ٦غ في ألاصب الٗغبي و٢لما ججض لها ؤٖؿ٨ٍغ

لخضًض ٣ٞض ؤزظ ًخىظه في َظا الؿبُل. اإلالخمت جغوي ألاخضار وال ج٣ضمها ؤمام ُٖىن ، وؤما ألاصب اال٣ضًم
غ ما بُجها وبحن اإلاإؾاة مً ٞغ١. بن ؤًٞل ما ًمشل  ظا ظَى الىٓاعة ؤو ال٣اعثحن ٦ما ًدضر في اإلاإؾاة، َو

ى ٢هاثض ق ،اإلالخمت الخ٣ُ٣ُت في ألاصب الٗغبي الخضًض ٦خاب "ُٖض الٛضًغ" لبىلـ ؾالمت تی ج٣٘  في ما َو
بِذ ومضاٍع ٖلى "ؤَل البِذ الٗلىي" في ؤَم ما ًخهل بهم مىظ الجاَلُت ختی مإؾاة  ٣ً5100غب مً 

٦غبالء. و٢ض ْهغ في ألاصب الخضًض اججاٍ بلى مالخم مً زاعط الخُاة الٗغبُت ٦ملخمت ٢ضومـ لؿُٗض ٣ٖل 
 . (5)وؤمشالها

 خفائق اإلالحمت

باء ٖلى الخ نليحٗخمض اإلالخمت بك٩ل ؤ ٤ اإلايكضًً اإلاخى٣لحن وألَا ٣لُض الكٟهي، ٞخيخ٣ل ٖبر ألاظُا٫ ًٖ ٍَغ
٧اهذ ج٣ا٫ ؤو جغجل ٖلى وٛمت عجِبت و السخغة وعواة ال٣هو والكٗغاء ال٣بلُحن والكٗغاء الٛىاثُحن اإلاخى٣لحن. 

٤ ال٨خابت مً اإلاؿخمٗحن إلاا ٣ًىله  اإلايكض وؤخُاها وؤخُاها حٛجی. في البضاًت جإحي ٦خابت َظٍ اإلاالخم ًٖ ٍَغ
ا ؤصبُا ٢اثما بظاجه، ل٨ً جب٣ى اإلالخمت ٞى ٌؿخٗمل الُغ١  اجإحي مً مهاصع ؤزغي ٞخهبذ اإلالخمت هٖى

م ٦خابخه. وؿخُُ٘ بطن ؤن هٟغ١ بحن اإلاالخم الابخضاثُت ؤي الكٗبُت و اإلاالخم  ال٣اثمت ٖلى الخ٣لُض الكٟهي ٚع
ت ؤي ألاصبُت م اجساط مىايُٗها مً الخا .الشاهٍى ش بال بٚغ ٤ اإلالخمت بؤٍع َخمام ال٩اجب بسل٤ اهىا وؿخُُ٘ جٍٟغ

سُت ٞٗال٢ت اإلالخمت بالخ٣اث٤  .ٖمل مغجبِ بإخضار مى٣ُُت ؤو مدخملت الخىر ولِـ ؤخضار وخ٣اث٤ جاٍع
سُت جب٣ى بطن مخٛحرة بك٩ل ٦بحر لضعظت  خُاها ٦شحرة بٗضا مبهجا ؤن ال٣هُضة اإلالخمُت جخًمً ؤالخاٍع

ا ُٞيخ٣ل مً ال ش بلى ألا وسخٍغ شؾُىعة و مً ألا خاٍع  .ؾُىعة بلى الخاٍع

ؿخسضم  ًًا الهىع البالُٚت ؤٌؿمذ الكاٖغ باؾخسضام الٗضًض مً ألاقُاء الٛحر خ٣ُ٣ُت َو
جؤَى مضح قٗب  يألن ال٣هُضة اإلالخمُت ٩ًىن َضٞها ألاؾاسخ اإلابالٛت وباألزو ُٞخٛاضخی  يو بُل َو

سُت وا ت ل٩الكاٖغ ًٖ بٌٗ الُٗىب والخ٣اث٤ الخاٍع ًٓهغ اإلامضوح في نىعة مشالُت جهلر  يلخغبُت وال٨ٍٟغ
                                                           

 (ٜٖ٘ـ )ص: ٜٛٛٔ،  ٛادلقدسي، أنيس: اإلجتاىات األدبية ُب العامل العريب احلديث : دار العلم للماليُت ، ط     ٔ
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ُٟت اإلاغظُٗت لل٣هُضة ؤي ؤجها  ً اإلالخمت. جغج٨ؼ ال٣هُضة اإلالخمُت ٖلى يمحر الٛاثب وحؿاَم في الْى لخ٩ٍى
ىا٠َ ا٫"ؤها" وال٣هُضة الضعامُت ال٣هُضة الٛىاثُت بِىما ؤن جغؾم ٖاإلاا وؤخضازا  جغج٨ؼ ٖلى مكاٖغ ٖو

الخىاع وا٫"ؤهذ" ٞال ًجب ٖلى الكاٖغ وي٘ هٟؿه في ألامام ؤو الٓهىع في الهىعة بل بن ٖلُه جغج٨ؼ ٖلى  
 .الازخٟاء ال٣هت والصسهُاث اإلاىظىصة في ال٣هُضة

لت، وبُىلُت، و٢ىمُت وفي ؤه٣ى ؤق٩الها  اإلالمدت ألاصبُت جدؿم ج٣لُضًا بإعب٘ ؾماث: وهي ؤن ج٩ىن ٍَى
ت. ومً م٩ىهاتها اله٩ُلُت ال غثِؿُت اإلاضح والغزاء. واإلالمدت جىطر بالش٣ت في ؾبب وظىص البكغ ٖلى قاٍٖغ

اث التي جضوع خىلها" :٦حر .بي .ألاعى. ٣ًى٫ الىا٢ض صبلُى ٣ًى٫  (.5)"بهه ؤمغ ؾهل ُٞما ًخٗل٤ باإلاىيٖى
ُٟت هٕى مً ال٣هاثض اإلاُىلت ال٣ههُت مشل ؤعظىػة ابً اإلاٗتز في السلألجها  الض٦خىع خُضع ٚضًغ ًٖ اإلالخمت

الٗباسخي اإلاٗخًض، وؤعظىػة ابً ٖبض عبه في السلُٟت ألامىي ٖبض الغخمً الىانغ الظي ٧ان مً ؤ٢ىي 
لبت، و٢ض ون٠ ابً ٖبض عبه في  الصسهُاث التي مغث ٖلى ألاهضلـ، و٧ان ٖهضٍ ٖهض ٢ىة واؾخ٣غاع ٚو

اإلاالخم اإلاكهىعة في  .(2)ؤعظىػجه َظٍ بُىلت الىانغ واهخهاعاجه وخغوبه، وظاءث في زمؿمئت وزمؿحن بِخا
، لٟغصوسخي الكاَىامه، لجىن ملخىن  الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص، لهىمحروؽ ألاوصٌؿت، ؤلالُاطة: الٗالم

وكُض هبُلىه٪ ، الُاباهُت ٢هت الهاث٩ُي، الٟلىضًت ٧الُٟاال، ؤٚىُت الؿُض ؤلاؾباهُت، الهىضًت اإلاهابهاعاجا
ت بُىل٠، ألاإلااهُت ت ؤصا الاؾ٨ىضٞاًت، الغوماهُت الاهُاطة، اهتيلض ال٩ىمُضًا ؤلالهُت، ؤلاهجلحًز وكُض ، قاٍٖغ
ت ملخمت ظلجامل، لشحرباهدـ ىثؿصون ٦ُس، الٟغوؿُت عوالهض ، ملٗبت ال٠ُٟ٨ الؼعَىوي اإلاٛغبُت، الؿىمٍغ

بت بجي َال٫، ٖىتر بً قضاص ملخمت، الجىعظُت الٟاعؽ طو ظلض الىمغ، ملخمت اإلال٪ ظؿاع اإلاٛىلُت  .حٍٛغ

 (0945-0877) ؤخمذ مدشم

ؤخمض مدغم قاٖغ مهغي، وواخض مً ٦باع قٗغاء ال٣ىمُت وؤلاؾالم، ٧ان مً صٖاة الجامٗت ؤلاؾالمُت 
والسالٞت الٗشماهُت الظًً وعزىا َظٍ الضٖىة ًٖ الكُسحن ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي، ومدمض ٖبضٍ. ٦ما ؤهه ٌٗض 

ح ىُت، ٩ٞان ًضٖى اإلاهٍغ ولض  .ن بلى الدؿامذ واإلادبت ُٞما بُجهممً صٖاة ؤلانالح الاظخماعي والىخضة الَى
ت "ببُا الخمغاء" الخابٗت إلاداٞٓت البدحرة ٖام  ى مً ٖاثلت طاث ؤنى٫ 5822ؤخمض مدغم ب٣ٍغ م، َو

ت (5)قغ٦ؿُت ، وكإ ؤخمض مدغم وكإة مداٞٓت، وجغبى جغبُت صًيُت، و٢ض ٢غؤ مىظ نٍٛغ الؿحرة الىبٍى
ال٘ ال ش، ٦ما خٟٔ الخضًض والكٗغ، َو جي ل٩ل والخاٍع ٨شحر مً الىهىم ألاصبُت. ٖانغ الكاٖغ ال٨ٟاح الَى

لى٫ وجإزغ به ُمحن مهُٟى ٧امل، وؾٗض ٚػ جي م٘ الضًجي، و٧ان مدغم مامً الٖؼ ، ٞلم ًخٗاعى ٖىضٍ الَى
ا ت والبدحرة وقٗغاَئ ت ٧ل لُلت ب٣هىة اإلاؿحري بضمجهىع، و٧ان ًغجاصَا م٨ٟغو ؤلاؾ٨ىضٍع  .٣ٌٗض هضوجه الكٍٗغ

لى مضعؾت ؤلاخُاء والبٗض في الكٗغ الخضًض التي جًم قٗغاء مشل الباعوصي، وقىقي، وخاٞٔ. ًيخمي مدغم ب
ت   ت "صًىان مجض ؤلاؾالم" ؤو ما ؤَل٤ ٖلُه: "ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت" وهي ملخمت قٍٗغ ما٫ الكٍٗغ ومً ؤبغػ ألٖا

ت، خُض هٓمها في  غ البُىلت ؤلاؾالمُت في الؿحرة الىبٍى و٢ض جىفي ؤخمض  .بِذ ٢5000ام مً زاللها بخهٍى
ا ُٖٓما.5221مدغم ٖام  ا بٗض ؤن جغ٥ بعزا قٍٗغ  م، ًٖ ٖمغ ًىاَؼ الشماهُت والؿخحن ٖام 

 ؼاغشيخه

 ٠ مُه وماؾؿه مهُٟى ٧امل، و٢ض ْو جي و٧ان م٣غبا بلى ٖػ و٧ان ؤخمض مدغم ٌٗخى٤ مباصت الخؼب الَى
ىُت الخاعة ٩ٞان حهاظم ؤلاهجلحز  . قٗغ مدغم همىطط قٍٗغ للخٗبحر ًٖ مىا٤ٞ الَى وؤٖىاجهم ٖبر ؾُىع قٍٗغ

                                                           

 (ٖٖ-ٕٖ)ص:  فكرة غلب أف تعرفها عن األدب، دار اليامسُت، ٓ٘ساذرالند، جوف: ترمجة : زلمد طارؽ داكد :     ٔ
 ٓٙٗ،)ص(ُٔب كتابو عمر أبو ريشة شاعر اجملد ط    ٕ
 -الشركس : رلموعة شعوب تشمل سكاف مشاؿ القفقار زمن أديعة كشيشاف كآفار كلزجُت كغَتىم. ينتمي الشركس إىل عدة قبائل منهم اجليجاف    ٖ

 األنغوش كغَتىم. –األباظ  –الالز  –الداغستاف 
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للكٗغ ال٨الؾ٩ُي السالو اإلالتزم بخ٣الُض الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم في اللٛت والهُاٚت. ٣ٞض ٧اهذ ز٣اٞخه ز٣اٞت 
جغازُت وال ًغي في قٍٗغ ؤي جإزحر للش٣اٞت الٛغبُت، وصًىاهه "مجض ؤلاؾالم" ٖلى وظه السهىم حُٛي ٖلُه 

ٍغ واضخت م مً ؤهه ٌٗض واخضا مً ؤبغػ ألانىاث التي جمشل الخُاع الخ٣لُضي في الكٗغ  .(5)هبرة ج٣ٍغ لى الٚغ ٖو
ت الخضًشت.  الٗغبي الخضًض. وؤزخحر و٦ُال ٫"ظمُٗت ؤبىلى" ج٣ضًغا لضوع ؤخمض مدغم الباعػ في الخغ٦ت الكٍٗغ

 جذ ؤلاظلم ؤو ؤلاليارة ؤلاظلميتم

هما َالذ ال جخجاوػ ماثت بِذ، وبن َالذ ٞال جُى٫ بلى بن الكٗغ الٗغبي قٗغ ٚىاجي ٞهى ٢هاثض ٢هحرة م
ظا ال٣هغ في ال٣هُضة الٗغبُت  لِـ زانا بها  ؤ٦ثر مً ماثخحن ؤو زالر، ٦ما َى الكإن ٖىض ابً الغومي. َو
صون ٢هاثض ألامم ألازغي، بل َى ؾمت ٖامت. وألامم الٛغبُت ؤًًا حٗٝغ َظا اللىن مً الكٗغ الظي ًخٛجی 

ه الٛغبُِىن، ألجهم طاجُىن في الكاٖغ زىا ىا الٗغب الكٗغ ال٣هصخي الظي ٖٞغ َغ الظاجُت. و٦ظل٪ لم ٌٗٞغ
م، ال ًى٩ٟىن ًٖ بىاَجهم وصزاثلهم، وال ًخهلىن بمدُِ ٚحر مدُِ ؤهٟؿهم. ؤما طل٪ اإلادُِ  في قَٗغ

م ولِـ بصخُذ ؤن الٗغب ل .(2)الىاؾ٘ للٓغوٝ وألاخضار مً خُاة ؤمتهم وما الخدمذ ُٞه مً خغوب
سهم خغبا َاثلت ٣ٞض ٧اهذ لهم قٗغا ٢ههُا و٧اهذ لهم  ًىٓمىا قٗغا ٢ههُا وؤن الٗغب ٣ًٟضون في جاٍع
٢ضًما خغوبهم بُجهم وبحن الٟغؽ ٦ما في خغب طي ٢اع ولهم ؤًًا خغوب صازلُت ٦ما خغب البؿىؽ وبٗض 

 ٗٝغ الٗغبُت بطن الكٗغطل٪ ٧ان لهم خغوبهم ؤلاؾالمُت في الكغ١ والٛغب، و٧ان لهم ؤبُا٫ مكهىعة. لم ح
ش حكبه ؤن ج٩ىن مخىها للخٟٔ والدؿمُ٘. وما  ذ يغوبا مً هٓم الخاٍع ال٣هصخي بمٗىاٍ الٛغبي وبهما ٖٞغ
ػا٫ َظا الكإن ختی اجهل الٗغب بإوعوبا وآصابها في ال٣غن اإلااضخي، واَل٘ قٗغاء الٗغب ٖلى اإلاالخم ال٨بحرة 

 .(5)الٗغب ٖىض ال٣ىم، ٞخمىىا لى خا٧ىَا ؤو ه٣لىاَا بلى

وبٗض طل٪ ه٣ل ؾلُمان البؿخاوي بلُاطة َىمحروؽ بلى اللٛت الٗغبُت وبضؤ قٗغاء الٗغب هٓم َظا اللىن مً 
الكٗغ ال٣هصخي، وبضؤوا ون٠ ما ًجغي ُٞه مً خغوب وخىاصر مشحرة. وخاو٫ ؾلُمان البؿخاوي ؤن ًى٣ل 

اة َظا الى٣ل ومدا٧اجه، ختی بضؤ ؤخمض مالخم ؤزغي بلى الٗغبُت. وما ػا٫ قٗغاء الٗغب ًخُلٗىن بلى مجاع 
ا لىصًىاهه ؤو ملخمخه ؤلاؾالمُت. )م(مدغم ًد٤٣  َظا ألامل اإلايكىص ٞازخاع خغوب الغؾى٫   وحٗض مىيٖى

ؤَم ؤٖماله. وؤلالُاطة ؤلاؾالمُت مداولت مً الكاٖغ ؤخمض مدغم إلًجاص ًٞ اإلالخمت في الكٗغ  َظٍ اإلالخت
 ألامم ألاوعوبُت، و٢ض قاع٦ه في َظا الًٟ ؤخمض قىقي، وبىلـ ؾالمت ، ٖلى ٚغاع مالخمالخضًض الٗغبي

ما حَر   )م(مىيٕى ملخمخه مً ٖهغ نضع ؤلاؾالم، خُض اجسظ مً ٚؼواث الغؾى٫ ال٩اجب  وازخاع  .ٚو
ا إلالخمخه. ت ل٩ل  وهجغجه وظهاصٍ مىيٖى ٦ما ٢ؿم ؤخمض مدغم ملخمخه بلى ٞهى٫، و٦خب م٣ضمت هثًر

ى ًٟخخدها ب٣ىله: .لخمت ٖضة آالٝ مً ألابُاث، ٨ٞإجها صًىان ٧املٞهل، و٢ض بلٛذ َظٍ اإلا  َو

 امؤل ألاعى ًا مدمض هىعا ... واٚمغ الىاؽ خ٨مت والضَىعا

ى ... ٨ًك٠ الدجب ٧لها والؿخىعا
َّ
ا ججل  حجبخ٪ الُٛىب ؾغًّ

 ؤهذ مٗجی الىظىص بل ؤهذ ؾغ ... ظهل الىاؽ ٢بله ؤلا٦ؿحرا

 رث ٧ل ٧اثً حُٛحراؤهذ ؤوكإث للىٟىؽ خُاة ... ٚحَّ 

ا ... هاِبَه الظ٦غ في الٗهىع قهحرا  (2)ؤهجب الضَغ في ْالل٪ ٖهغ 

                                                           

 (ٛٙ)ص: ٜٕٓٓ، ٕس األدب العريب احلديث : دار الشركؽ ، ط السكوت، محدم: قامو     ٔ
 (٘ٗ-ٗٗ، دار ادلعارؼ ، القاىرة )ص: ٓٔشوقي، الدكتور أمحد : دراسات ُب الشعر العريب ادلعاصر: ط     ٕ
 (ٚٗنفس ادلرجع )ص:     ٖ
، أمحد: ديواف رلد اإلسالـ : مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة )ص:    ٗ  (ٖٔزلـر
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م ؤن مدغم لم ًيكغ َظا الضًىان في خُاجه، َب٘ في  و٧اهذ َظٍ اإلالخمت حٗض مً ؤقهغ اإلاالخم في قهغتها ٚع
اجه. ًخدضر في َظا الٟهل ًٖ ظهاص الغؾى٫ و٠ُ٦ 5255 \َـ 5585ال٣اَغة ؾىت  يغب ال٨ٟغ في م بٗض ٞو

ل و٠ُ٦ نضوا ًٖ ؾبُله. ٣ًو مدغم  . ٌكغح ال٩اجب َىا ًٖ ٢َغ كض مً ؤػعٍ ؤصخابه وؤههاٍع هدٍغ ، َو
م  ى ناصٕ بإمٍغ ختی ًىدغ الىزيُت في بالصٍ.  )م(ؤن الغؾى٫ ال٨ٍغ  ناخب عؾالت وؤمٍغ هللا  لُبلٜ الىاؽ َو

٣و ؤخمض مدغم في الٟهل الشاوي هجغة الغؾى٫  إلا٨غمت بلى مضًىت اإلاىىعة، و٠ُ٦ مً م٨ت ا )م(ٍو
ىضر  )ع(اؾخسٟى الغؾى٫ بٛاع خغاء م٘ ؤبي ب٨غ  و٠ُ٦ ٖمُذ ًٖ الغؾى٫ وناخبه ُٖىن اإلاكغ٦حن. ٍو

م مً ٢باء  جهٌ الغؾى٫ ال٨ٍغ ونى٫ الغؾى٫ بلى ياخُت اإلاضًىت وعٞ٘ ٞحها اإلاسجض اإلاباع٥ اإلاؿماة "٢باء". ٍو
 بلى اإلاضًىت، ُٞيكض ؤخمض مدغم:

 ٨ًُٟ٪ مً ؤقىا٢ها ما جدمل  صًاع ًثرب ج٣بل    ؤ٢بل ٞخل٪

 جإبى ال٨ـغي وظىاهذ جخململ  ال٣ىم مظ ٞاع٢ذ م٨ت ؤٖحن  

 (5)ؤٞما ًُالٗىا الىبي اإلاغؾل ًُلٗىن بلى الٟجاط و٢ىلهم

و٠ُ٦ ٧ان ًىص ٧ل مجهم ناص٢ا ؤن  )م(ًخدضر ال٩اجب في َظا الٟهل ًٖ اؾخ٣با٫ ؤَل اإلاضًىت للغؾى٫ 
ىُت اإلاكهىعة "َل٘ البضع ٖلُىا مً زيُاث الىصإ". وبٗض ًدِ عخاله ٖىضٍ . اؾخ٣بل ؤَل اإلاضًىت الغؾى٫ باأٚل

ً وما ؤه٣ٟىا لهم وقاَغوا بُىتهم وما ؤُٖى ألاههاع ٧ل  طل٪ ًٌُٟ ال٩اجب في يُاٞت ألاههاع للمهاظٍغ
ض بها  ً و٧اهذ َظٍ اإلادبت الهاُٞت في هللا ولضًىه ال ًٍغ ت. ٣ُٞى٫:حؿهُالث الخُاة للمهاظٍغ  ؤمىع صهٍُى

 ٞال مدالت مً خب وبًشاع  هي ألاوانغ ؤصهاَا الضم الجاعي 

 خُِذ مً ؤؾغة بىع٦ذ مً صاع  ألاؾغة اظخمٗذ في الضاع واخضة

 (2)ًضٖى البىحن ٞلبىا ٚحر ؤٖماع  مصخی بها عؾى٫ هللا زحر ؤب 

ٗغى ال٩اجب ٖبر ؾُىع َظٍ اإلالخت ؤخىا٫ الجاَلُت ومأزمها ومٓاإلاها أل  ظاء ًضٖى بالخ٤  )م(ن الغؾى٫ َو
كغح ُٞه ٠ُ٦ ه٣ًىا ما بُجهم وبحن الغؾى٫  ٣ٗض مدغم ٞهال ٌؿل٪ ُٞه اإلاىا٣ٞحن م٘ الحهىص، َو والهضي. َو
مً ٖهىص. َظٍ اإلالخمت جه٠ ال٨ٟاح الظي ٖاهاٍ الغؾى٫ وؤصخابه وؤههاٍع في خغوب اإلاكغ٦حن. لم ٣ًو 

ؼواجه ل٨ىه ازخاع  ا.ال٩اجب ٧ل و٢اج٘ الغؾى٫ ٚو حَر خذ م٨ت ٚو ًت ٞو  ؤَمها مشل ٚؼوة بضع، وؤخض وبجي ٢ٍغ
  في ٞخذ م٨ت: مدغم ٣ًى٫ 

ا وقٟى  ؤ٦بر، ظاء الٟخذ، وابخهجذ ... للمامىحن  هللا  هٟىؽ، ؾَغ

 مصخی الىبي ًد٠ الىهغ مى٦به ... مكُٗا بجال٫ هللا م٨خىٟا

 ؤيخي ؤؾامت مً بحن الصخاب له ... عصٞا ٩ٞان ؤٖؼَّ الىاؽ مغجضٞا

 ب٤ بط ؾُٗذ ؤهىاع ٚغجه ... مٛجی بم٨ت بال اَتز ؤو وظٟالم ً

ه ... ؤع٧اهه ز٠ ًل٣ى ع٦به قٟٛا  جدغ٥ البِذ ختی لى جُاٖو

 ًضٕ ُٞه لل٨ٟاع مؼصلٟا  في صخبه مً ٧ل مؼصل٠ ... ٞلم  واٞاٍ

غ ما خضر لل٨ٟاع وؤنىامهم: ًغؾم  جهٍى

 ٟاالٗا٦ٟىن ٖلى ألانىام ؤضخ٨هم ... ؤن الهىان ٖلى ؤنىامهم ٨ٖ

ا ؤبضث وال ؤهٟا  ٧اهىا  ًٓىىن ؤال ٌؿدباح لها ... خمی، ٞال قمم 

                                                           

 (ٖٚفس ادلرجع : باب من قباء إىل ادلدينة )ص: ن     ٔ
 (ٓ٘نفس ادلرجع : باب ادلؤاخات بُت ادلهاجرين كاألنصار )ص:      ٕ
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 ماعصَا بالسؼي ملخِدٟا  هامذ قُاَُجها ٖجها مىٗمت ... وباث

٤ واه٣ًذ مدُمت ... ٦إجها لم ج٨ً بط ؤنبدذ ٦ؿٟا  َىث جٟاٍع

ام والجاَلُت والباَل، ٣ًى٫ :  ل٣ض ياٖذ ألانىام وياٖذ مٗها ألاَو

 م وال نىع ... ػا٫ الٗمی، واؾخدا٫ ألامغ ٞازخلٟالم ًب٤ بالبِذ ؤنىا

ٟا  للجاَلُت عؾم ٧ان ٌعجبها ... في ا ٟٞٗذ ؤًامها ٖو  صََغ

ام مً ػمً ... ؤعدى ٖلى الىاؽ مً ْلماثه سجٟا  ال  ٦ىذ ًا ػمً ألاَو

ض الظي ٢ض ٧ان ًٓلمه ... طوو ٢غابخه ٢ض ٖاص واهخهٟا  بن الكٍغ

٤ وبن ٖىٟىا ...  ا القخضَّ ؤو ٖىٟاعص الٓالمت في ٞع
 
 ولى ٌكاء بط

 بن الغؾى٫ لؿمذ طو مُاؾغة ... طا جمل٪ ؤٖىا١ الجىاة ٖٟا

ا    وٗمی جغامى ْلها ويٟا  مدمض بن هللا ؤؾبٛها ... ٖلُ٪  ق٨غ 

ى إلمام اإلاغؾلحن به ... وهللاُ 
َ
ٌض وف ض الغؾَل ال٨غام وفى  ٖو  (5)بن ٖو

 الخاجمت

ؼواجه وؤخىا٫ الجاَلُت. ألن َظٍ هٟهم مً َظٍ اإلالخمت ؤن ال٩اجب ٦خب لِ م ٚو كغح ؾحرة الغؾى٫ ال٨ٍغ
ؼواجه. ٌكغح ٞحها ال٩اجب ؾحرة الغؾى٫ في  ش خُاجه ٚو اإلالخمت سجل ومشل ؤٖلى لضعاؾت ؾحرة الغؾى٫ وجاٍع
٣ى٫ قىقي ي٠ُ: وؤ٦بر الًٓ ؤهه ٢ض اجطر لىا آلان نىث  كا١ الغؾى٫. ٍو ؤؾهل َغ١ لٟهم ال٣غاء ٖو

ُاطة ب٩ل ؾماجه وزهاثهه، ٞهى ال ٨ًخب ملخمت ٧اإلالخمت التي ٦خب ٞحها َُمىعوؽ "مدغم" في َظٍ ؤلال
بت الكاٖغ  ىا٥ ؤصلت ٦شحرة ٖلى ؤن مدغما لم ج٨ً له مَى بلُاطجه، وبهما ٨ًخب ؤو ٢ل ًىٓم ؾحرة الغؾى٫ َو

ت مً ال٣هاثض الجاٞت  . ًى٨غ قىقي ي٠ُ ؤن(2)ال٣هصخي ال مً خُض بهه ظم٘ ؾحرة الغؾى٫ ٧لها مجمٖى
كغح ؤؾباب َظا ؤلاه٩اع في ٦خابه صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ.  ٌؿمي َظٍ اإلالخمت ؤلالُاطة ؤلاؾالمُت َو
ل٨ً َظٍ اإلالخمت هي في م٩اهت مغمى٢ت في ون٠ ؾحرة عؾى٫ هللا ونٟا بؿُُا. وحؿهل َظٍ اإلالخمت صعاؾت 

سه ولظا وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ َظٍ اإلالخمت سجل ؾحرة  ؼواجه. ؾحرة الغؾى٫ وجاٍع ش خُاجه ٚو  الغؾى٫ وجاٍع

 اإلافادس واإلاشاحؼ

 ؤخمض مدغم : صًىان مجض ؤلاؾالم : ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت .5

 ، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة 50الض٦خىع ؤخمض قىقي : صعاؾاث في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ: ٍ  .2

 م5288،  8م للمالًحن ، ٍ ؤهِـ اإلا٣ضسخي: ؤلاججاَاث ألاصبُت في الٗالم الٗغبي الخضًض : صاع الٗل .5

 م2001الض٦خىع مدمض ٚىُمي َال٫: الى٣ض ألاصبي الخضًض : جهًت مهغ  .2

ها ًٖ ألاصب، صاع الُاؾمحن 10ظىن ؾاطعالهض: جغظمت : مدمض َاع١ صاوص :  .1  ٨ٞغة ًجب ؤن حٗٞغ

 2002، 2الض٦خىع خمضي الؿ٩ىث: ٢امىؽ ألاصب الٗغبي الخضًض : صاع الكغو١ ، ٍ  .5

 : مجم٘ اللٛت الٗغبُت : صًىبىض ، ًىبياإلاعجم الىؾُِ .2

 25 اإلاىا٤ٞ 5252مدغم  52 الازىحن "ؤخمض مدغم.. وملخمخه "مجض ؤلاؾالم مدمض بغ٦ت: .8

مبر   http//islamtoday.net/nawafeth/auther/2334.htm 2052 هٞى

                                                           

 (ٕٛٔ-ٕٔٛديواف رلد اإلسالـ : باب فتح مكة )ص :     ٔ
 (ٗ٘)ص:  ، دار ادلعارؼ ، القاىرةٓٔشوقي، الدكتور أمحد : دراسات ُب الشعر العريب ادلعاصر: ط      ٕ
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 ػمش اللاض ي البلىىىحياإلالىػاث الفياهيت ل
 

 د/ ب. غبذ اللىيف

 ، الهىضبرام٧لُت الجامٗت، جغوهيخت، ٢ؿم الٗغبُ، مؿاٖض طؤؾخا

  اللغت الػشبيت في هيرال:

ٗلماء الاللٛت الٗغبُت ٢ض ا٦دؿبذ ؤَمُت ملمىؾت في ٦حرالا في ظمُ٘ ظىاهب الخُاة ؤلاوؿاهُت بسضماث 
ـ . لٗلىم ؤلاؾالمُت والسضماث الضًيُتٖلى ا ٦حرالا الظًً ٨ٖٟىا  فيألاظالء  م مؿخٛغ٢حن في جضَع ٧ان ؤ٦ثَر

ا ٦شحر مً الٗل ىم الضًيُت وحٗلُم ال٣ٟه ؤلاؾالمي في خل٣اث الضعوؽ التي ٧اهذ ج٣ام في اإلاؿاظض التي ًدًَغ
ُضعؾىن اللٛت الٗغبُت ألصاء الٗباصاث ٞؤما مؿلمى ٦حرالا . الُلبت اإلا٣ُمحن في اإلاؿاظض بمؿاٖضة ؤَل السحر

ٗخمضون ٖلى ٦خب ال٣ٟه باللٛت الٗغبُت التي نىٟها ال٣ٟ هاء اإلاخ٣ضمىن واإلاخإزغون قغخا وحٗل٣ُا الضًيُت َو
ومسخهغة وخاقُت، ٞهاع خ٣ل ال٣ٟه ؤلاؾالمي ؾببا عثِؿُا في وكغ اللٛت الٗغبُت ٖبر ٦حرالا خُض ؤلٟذ 

 ُٞه ٦خب ٢ُمت، وال جؼا٫ بًٗها با٢ُتختی الُىم.

ُان في مغ الٗهىع، ٞهاالء الٗلماء ًغ٦ؼون  م وظهضَم في بن ٦حرالا ٢ض ؤهجبذ ٦شحرا مً الٗلماء ألٖا هَٓغ
ً والضٖاة اإلاخسههحن، وألامت اإلاش٣ٟت مً ظُل بٗض ظُل، وبظلىا  جيكئت ظُل ظضًض مً الٗلماء اإلااٍَغ
ظمُ٘ ظهىصَم في بل٣اء الضعوؽ واإلادايغاث وحٗلُم الترار ومُالٗت ؤمهاث اإلاغاظ٘ وجد٣ُ٣ها وؤلاٞخاء في 

م جهيُٟاث وال مالٟاث ول٨جهم ٧اهذ خُاتهم هي ظمُ٘ ما حهم اإلاجخم٘ اإلادلي آهظا٥. لظا ال جىظض أل٦ثَر
ؤما آلان اللٛت الٗغبُت جُىعث مً لٛت الضًً الى لٛت اإلاهً هٟؿها ٦خابا مٟخىخا في ؾبُل الٗلم والضًً. 

ا م٘ الٗلىم ألازغي في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت وال٩لُاث والجامٗاث، وآالٝ مً الُالب  وال٨ؿب باهدكاَع
 ٧ل ٖام بكهاصاث قتی. ًسغظىن مً اإلاٗاَض الخ٩ىمُت

 الؽػش الػشبي في هيرال:

٦حرالا ٢غيىا ألاقٗاع ٢ضًما لظ٦غ خىاصثهم الُىمُت ولخ٣ُُض ٖلىمهم الضًيُت في الٗغبُت ىن في ؿلماإلاكٗغاء ال
وؤن اإلاؿلمحن في  .ٖغبي ملُالم. ول٨ىه لم ًهل بلُىا شخيء مجها ختی ال٣غن السامـ ٖكغ للمُالص لٛت وفي

ٞاألصب  ع ومغاب٘ اإلالى٥ وألامغاءى في ال٣ه اللٛاث ألازغي ألاصب في  وإلاا اػصَغ اهىا ٢لُلحن، الٗهىع ألاولى ٧
.اؾتهل الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا بجهىص بجهىصَم الٗلمُت والضًيُت  الٗغبي اػصَغ جل٣اثُا مً ٖلماء ٦حرالا 

َـ / 228لي اإلاٗبري )م م( وػًٍ الضًً بً 5280َٖـ / 881ال٣اضخي ؤبى ب٨غ بً عمًان الكالُاحي )م ؾىت 
ؼ )م 5125 ت. 5555َـ / 5021م(، وال٣اضخي مدمض بً ٖبض الٍٗؼ ؤقٗاع َاالء  ومىيٕىم( و بهخاظاتهم الكٍٗغ

ً جدخىي ٖلىما الكٗغاء في ٦حرالا  اَٟت اظخماُٖت ٖم٣ُت، ٦ما ٞحها خب الَى  . و٦غاَُت اإلادخلحنصًيُت ٖو

ًشت في الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا، خُض جٟا٢مذ ؤلاهخاظاث ٌٗض ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ للمُالص ٖهغ الجهًت الخض
ا بالغوٖت والجما٫ اث مسخلٟت، وجخمحز ؤ٦ثَر ت ٦ما و٦ُٟا في َظا ال٣غن، وطل٪ ٖلى مىيٖى والخىٕى في  الكٍٗغ

اث، والجضة في اإلاٗاوي، والٗظوبت في ألالٟاّ، والبراٖت في السُا٫. والكٗغاء مى٣ؿمىن ما  ألاؾالُب واإلاىيٖى
٢ض اٖخجی بٌٗ قٗغاء َظٍ الُب٣ت في ٦حرالا باإلادؿىاث  إلاداٞٓحن ال٣ضماء واإلاداٞٓحن اإلاخجضصًً.بحن ا

ت  غة والخلىة اإلاىؾ٣ُُت و البضٌُٗت واإلاٗىٍى تظم٘ الغوٖت والجؼالت والؿاإلاٗاوي الٍٛؼ ومً  .اظت الكٍٗغ
مخي الضًً بً ٖلي ، وال٣اضخي يالبلى٩ى ح يالؿُض قُش بً مدمض الجٟغي، وال٣اضخي ٖمغ بً ٖل َمؤقهغ 

بض الغخمً بً مدمض اإلااَىعي، وال٣اضخي ؤبى ب٨غ بً مخي الضًً ال٩ال٩ُىحي م. ال٩ال٩ُىحي، ٖو حَر  ٚو
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 -:اللاض ي غمش البلىىىحي

ت بلى٩ىث . خضًىتاإلا الٗلماءفي ؤؾغة  تٍهجغ الت وؤل٠ ئؾىت ؾب٘ وؾبٗحن وم ولض ال٣اضخي ٖمغ عخمه هللا في ٢ٍغ
خه، الابخضاثُت الخٗالُمخهل ٖلى  ه ؤًًا  مً ٢ٍغ

َ
ُا ٦ما ؤن والضج و٧ان والضٍ )الكُش ٖلي مؿلُاع( عظال نٞى

ا مالثما للتربُت ُٞ ٧اهذ امغؤة نالخت جدب الٗلم والٗلماء. ٩ٞان الجى الظي ٖاف .  ٗلُموالخه ال٣اضخي ظىًّ
ٞإ٢ام ٖىضٍ  ،٩ىثزم إلاا جىفي والضٍ ؤعؾلخه والضجه بلى الٗاِلِم اإلاكهىع ال٣اضخي ؤخمض مؿلُاع ٢اضخي بلضة بلى

زم جىظه بلى ال٣اضخي اإلاكهىع في ٞىان الكُش مدمض بً نىفي مؿلُاع وجمهغ  ،ؾىىاث ًخل٣ى الٗلىم واإلاٗاٝع
في ظمُ٘ ؤهىإ الٗلىم والٟىىن مً ال٣ٟه وؤنىله وال٨الم والخٟؿحروالخضًض والخهٝى والهٝغ والىدى 

ـّ   ؤخ
َّ
ا. وإلاا حَر ـ في ظام٘ ٞىان  البراٖتو  الخّٟى١ ؤؾخاطٍ في جلمُظٍ  ٚو ضا له في الخضَع ِٖ واإلاهاعة ظٗله مؿا

 خُض ٧ان َىا٥ مئاث مً الُلبت الىاٞضًً مً ؤهداء مسخلٟت. ومً ظملت قُىزه الؿُض ٖلىي اإلاىٟغمي
ت الهىض واؾخ٣اللها ظاَض٢اوم و الظي  ُما  في مٗغ٦ت خٍغ  في ؤواثل جل٪ الىا٢ٗت. وعثِؿاٖػ

إلنالح اإلاجخم٘ ومداعبا يض السغاٞاث والٗاصاث الجاَلُت ومجاَضا  ألمخه ٧ان ال٣اضخي ٖاإلاا ٦بحرا ومهلخا
ُت مً ألاّمت ام والكبهاث وإلادى ألاّمِ الضًيُت ؤًًا. م٘ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت ومصجٗا  وج٣ّضمه وإلػالت ألاَو

٩ا  ُاهُحن َم الٗضو اإلاكتر٥. وؾاٖض قٍغ وعؤي الهىضوؽ واإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن ٦كٗب واخض والبًر
ُاوي يض الؿ٩ان اإلاىاَىحن إلاجغي لؿامى  ٣اومت ظمُ٘ ؤهىإ الىخكت التي ٧ان ًغج٨بها الاؾخٗماع البًر

ُاهُحن و٠٦  وبالسهىم يض اإلاؿلمحن. و٧ان ؤو٫ مً ؤمغ الىاؽ ٢بل مهاجما ٚاهضي، بتر٥ اإلاىالاة م٘ البًر
ضاء الظي لم ٌؿم٘ به مً ٢بل في  ش ٞسجىٍى مالالًغاثب ٦ٟاخا مباقغا يض ألٖا غاعا و٢امىا بإهىإ مً خاٍع

 الخٗظًب والاهخ٣ام. 

٧ان ًغاؾل ؤنض٢اءٍ في الكٗغ الٗغبي، وله مالٟاث ٖضًضة في ال٣ٟه والخهٝى والخ٨م واإلاضح والتهىئت،  
مىٓىماث مكهىعة، مجها مىٓىمت م٣انض الى٩اح في بُان ؤخ٩ام الى٩اح ومؿاثله، و٢هُضة الىٟاجـ الضعع، و 

، "نلى ؤلاله"و٢هُضة ؤل٠ الٗاصخي، و٢هُضة في هدـ ألاًام، و٢هُضة  و٢هُضة في بُان ؾىع ال٣غآن،
ت اإلادخىي ٖلى  ت في اإلاضاثذ الىبٍى عاجٗت، ؤوكضَا ٖىض باب الغويت  تمسمؿ 22اإلاؿمی ال٣هُضة الٗمٍغ

ً مً خب الجُاف لل٣اء خبِبه اإلاهُٟى  ظٍ ال٣هُضة ٞايذ مً ٢لبه الخٍؼ ت خُىما عآَا مٛل٣ت، َو اإلاكٞغ
ا بٌٗ ألابُاث:، ومً ٢)م( حَر ت في ٦حرالا وفي مهغ ٚو ت في مضح الغؾى٫ اإلاُبٖى  هُضجه الٗمٍغ

 زل٤ بىو هللا ٧ان ُٖٓما  نلى ؤلاله ٖلى بً ٖبض هللا بضي 

 بغا عئٝو اإلاامىحن عخُما  ٞٓا ٚلُٓا لم ٨ًً بل لُىا 

مىا حؿلُما
ّ
 ............ نلىا ٖلُه وؾل

 جغي ٖلى زضًــــــــــــهل٨ىه ً         ما ظ٠ صم٘ ؾا٫ مً ُٖىحن

 خُا ومُخا في التراب عمُمــــا           مً خب ٢لبي ؾُض ال٩ىهُـً

 نلىا ٖلُه وؾلمىا حؿلُما

ؼا ٖلى ظمُ٘ الُىاث٠. وظضص عؾالت الىثام بحن الُىاث٠ والدؿامذ الضًجي التي  ٖاف خُاة ٞايلت، ٍٖؼ
ٗتها مال٪ بً صًىاع.  ً زلذ مً طي واهخ٣ل بلى عخمت هللا ًىم الجمٗٞع كٍغ ت في و٢ذ ؤلاقغا١ في زالض ٖو

            ت.ٍالدجت ؾىت ؤل٠ ومئخحن وزالر وؾبٗحن الهجغ 

 مشججلغمش اللاض ي ؼاغش 

ا، ومهلخا اظخماُٖا،  ، و٧ان يلُٗا في اإلاؿاثل الُبُت. وؤ٦ض امخمحز  اصًيُ اووآٖو٧ان ٖمغ ٢اضخي ُٞلؿٞى
ب الغوحي لىمى الٟغص واإلاجخم٘. م٘ خه الٟظة ٖلى الخضٍع ٣ا في قاٍٖغ ؤهه ٧ان  وباإلياٞت ،اهه ٧ان قاٖغا ٍٖغ
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٣ًغى الكٗغ ٞىعا خؿب اإلاىاؾباث الُاعثت. جإل٠ الٗضًض مً م٣اَ٘ خى٫ مىايُ٘ مسخلٟت  مغججلقاٖغ 
سُت في مىاؾباث مسخلٟت. لِـ َىا٥ خض لل٣هاثض التي  مشل الضًً، والىهاثذ الُبُت، والخىاصر الخاٍع

ت، وهدُجت لظل٪  االٛالب مجهاظض. ول٨ً ه٣كذ ٖلى ظضعان اإلاؿ ال٨شحر.  يإًيخ٣ل مً زال٫ ٧لماجه الكٍٟى
ت والسٝى مً هللا.  و٧اهذ اإلاىيٕى الباعػة في مشل َظٍ اإلا٣اَٗاث الخب للبكٍغ

م٘ ؤجها مٟٗمت بال٩ٟاَت  "مالًاالم ماٞال"مسخلُت بالٗغبُت واللٛت اإلادلُت  ةاإلاكهىع  الاعججالُت ؤقٗاٍعو 
ت   بالخ٨م والىهُدت والضٖاء واإلاشا٫...اإلالٟٞى

 -ملىػاث مؽهىسة لػمش اللاض ي :

 مجها ما ٢غى ٖىض عئٍت ال٣ُاع ألو٫ مغة. -5

 َاعبا ِل ٍْ ٌؿحر بال عظل ٖلى الغَّ   ؤمـــ ًا نــــاخــي مغ٦بـــا رٍّ عؤًذ ببَ 

 
ُ
 بهىث ب٩

ُ
 ى٧

ُ
ـُــه ؤهاؽ واإلاــخإ ٖـجــاثــبا ي م٘ الضزاني شخِ ى وشخِ ى٧  ٞو

ا ٖلى ؾ٨ت الخضًض بضون عظل ؤو صوالب ٖاصي،  ؤهه مغ٦ب ٦بحر ٦بحرا !! ،  عجبامـ ؤي عؤًذ ؤ ٌؿحر مؿٖغ
غ٦ب الىاؽ م٘ ؤمخٗتهم في َ ا ظولها نىث ٖا٫ مشل ٧ى٧ى وشخي قِباعجٟإ الضزان الى الؿماء ٦شحرا، ٍو

 اإلاغ٦ب. 

ت مىاظها -2  -الٛىم: وإلاا عؤي ماٖؼا جىام في ٞىاء مسجض ٞىاوي ٣ٞا٫ ال٣اضخي في لٛخه الكٍٗغ

ًّ   ًا ٚىم ًا ٚىم ال جىم َهىا   غب الػمبن جىم َهىا ٞال

 ا.َب ٞغّ طؤي ؤحها الٛىم بن جىم في ٞىاء اإلاسجض ٞخًغب بال ق٪، ٞا

5-  ُِّ  -٠ ال٣اضخي بال٣هىة مً مىاؾباث خٟلت الؼواط في بِذ نض٣ًه ٣ٞا٫ ونٟا ال٣هىة :ٞلما ُي

 ب٣هىةًضعى  بُبش ٦كىع الُبّنِ   قغاب ظغي في ٧ل ٢ًُ وبلضة

 ِٞكغبها ٖــــا٫ وصان بـــ٨شـغة  ًضاع بها للكغب بحن اإلادــــاٞل 

ؤي َىا٥ قغاب ظُض جىاوله الىاؽ في ظمُ٘ ألاما٦ً ومىاؾباث الخٟلت مً ال٣غي والبلضان مً ٚحر ٞغ١ بحن 
ا ال٣هىة. ظالٛجي وال٣ٟحر، جخس  مً ٢كىع البن ؾمَى

 -بٗض الُٗام: في الخيبل: ٣ًى٫ ًٖ ٖاصاث الىاؽ بدىاو٫ الخيبل -2

ل وجيبل زالزت بٗض الُٗام جا٧ل ٞى  ٞىىعة ٞو

ؿمحها ؤع٧اجها: ٣ى٫ ًٖ ألاقُاء التي حؿخٗمل في ا٧ل الخيبل ٖاصة َو  -ٍو

ل جيبل جيبا٫ مكهىع  ؤع٧ان مغ٧اهىا ؤعبٗت هىع  -1 ٞى  ٞو

 -اإلالىػاث اإلاؽهىسة اإلاخخلىت باللغت اإلادليت:

اث خالو باث الٗهبُت ومً ؤ٢ىاله اإلاكهىعة يض الخٗهّ  -5 التي اخخلذ مً الهىضو٦ُت الى مجخم٘  جيؿُتالٟٖغ
ظخماعي يض ججىب اإلاؿلمحن مً الا ٦ىا٢ض اظخماعي باإلياٞت بلى وكاَه الؿُاسخي، وبنالخاجه ، اإلاؿلمحن

 -ألِامت اإلاؿلمت بالٟسغ اإلاخهى٘ واإلاخ٩ل٠ وهاصخا للغظٕى مجها مظ٦غا ًٖ ؤؾالٞهم :

ُ ِــ ً ٢بل جــم مــؤنل٨  ؤًا ٞازغا باليؿب ٠ُ٦ الخٟازغ 
ًّ
 ــ

َ
ًَ ــا وه  و غُ ــا

مىقاعي وَم   ىَّ وآقاٍع
َ
 ان ٞ

َ
 اه

ُ
   ىاه

ُ
 و٧

َ
 ُّتِ ان ِق اوَ ىق

َ
ًَ ي زم ه  اِص ا

َ
ًَ غَ ًٟ   و اعُ ا
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 Thiyyan ،Nair ،Ashary ،Mooshary ،Panan ،Kushawan ،Chetti ،Nayadiaؤن مشل َظٍ ألاؾماء  
في الؼمً ٖمغ ٢اضخي، و٧ان الىٓام الُب٣ي ظخماُٖت ٧اهذ ؤؾماء الُب٣ت الؿٟلى مً الُب٣اث ؤلا  -Parayarو

ٟا٫ باعػا في جل٪ ألاًام خُض ٧اهذ اإلاهىت الؿبب الغثِسخي للدؿمُت.  هٟـ اإلاهىت  ىارزحل ىن ؿخسضمٌألَا
م مً ؤن هٓام الُب٣اث ٢ض  ٦إظضاصَم. الُب٣ت آقاعي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ جتر٦ؼ ٖلى ؤٖما٫ الىجاعة. ٖلى الٚغ

اإلاجخم٘. وفي بٌٗ ألاخُان ًهبذ ؾببا لالخخ٩ا٥ في مىاؾباث مشل  في ٌؿحر اع ال ًؼا٫ بٌٗ آلاز جالقذ آلان 
 الجىاػة ختی في الاهخساباث الؿُاؾُت.  كُِ٘وحالؼواط 

٤ ٞساعي ٞؿ٣ُذ مً ًضٍ زُإ  خحن ما ٧ان -2 ٖمغ ٢اضخي في مجز٫ ؤخض ؤنض٢اثه ًدمل اإلااء في ببٍغ
٤، ٞلما عؤي نض٣ًه هاْغا بالشجل وألاؾ٠ خٞ ىاسخي نض٣ًه ٞىعا ب٣ىله: ا٠ِٖٞؿ٨ؿغؤلابٍغ  ٍو

ا إلاال٩ا مان ٦ُىضي  (2)ؤُٖه في الجىت ٞىن ٦ُىضي  (5)عب اٟٚغ 

ىما   -5 ٣االُابـا ٦بحر  ا، إلاا عؤي قُسماٍو بالجهض الكا١ ٣ٞا٫  (ARECANUT) ٣ٞض ؤ٦ثر ؤؾىاهه جىاو٫ خبت ؤٍع
 هاصخا له :

ب و  آلجإ٧لب٩ىجاصا٧ا ب٣ٟض الؿً في ٞم٪   ال ق٪ول٨ً هل ٞحن ؤصا٧ا بال ٍع

ب زحر ل٪ بال ق٪.  ٣ا الَغ ٣االُابـ م٘ ٖضم ألاؾىان في ٞم٪ ول٨ً ؤن جسخاع ؤٍع  ؤي الجإ٧ل خب ؤٍع

ؤبُاجه اإلاكهىعة ملخ٣ُا مً ؤمشا٫ ٦حرالا في لٛت ملُالم إلاً ال ٌٛحر ؾلى٦ه  بن زاب  تال٩ٟاَُومً ههُدخه  -2
 -مغاعا في خُاجه:

الُجرًإول٩ُ  ولى ؤل٠ ٖام بصجىاًُجرًىالُجی  ىصًالًخ٣ىمب٩ٍى

 ؤي ولى ؤل٠ ٖام ؤل٣ي صهب ال٩لب في ؤهبىب ال ٌؿخ٣ُم ؤبضا 

 -: آزغوفي بِذ  -1

ال٧ى٦أ٧ىال في ػمً  ولى ؤل٠ ٖام مىػي ٧ا٧احصخي في لبن  وال ٩ًٍى

 .اؤبًُؤي بطا ٚؿلذ الٛغاب ؤل٠ ٖام مخىالُت ال ٌؿخُُ٘ الٛغاب ؤن ج٩ىن ل٣ل٣ا 

ج مً الٗغبُت و   ؤههاإلااالًاالمُت، ٦ما ٧ان قاجٗا في جل٪ ألاًام. م٘ -الٗغبيال٣هُضة اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ هي مٍؼ
ٍ ألابُاث ظمً ٢بل. ومشل َ ؾُض ال٨ما٫ مً اللٛت الٗغبُت ٦ما ًخطر مً ال٣هاثض الٗغبُت اإلاظ٧ىعة
حن باهلل واإلا٣ٟه ن في الضًً لم ًى٨غوا حؿلُت حواإلا٣ُٗاث ٧لها جض٫ ٖلى ؤن الٗلماء ال٨غماء الٗٓماء الٗاٞع

ت.الصخبت و   ٩ٞاَت الٟغاٙ في خُاتهم الضًيُت والضهٍُى

                                                           
ٔ    mankindi  )إبريق فخارم( 
ٕ    ponkindi  )إبريق الذىيب( 
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 الػشبي في هيرالا: جىىسه وججذًذاجه الخػليميالؽػش 
 

  ج.  يل هىجىاغظمب 

 ، الهىضبرام٧لُت الجامٗت، جغوهيخ٢ؿم الٗغبُت، ، مؿاٖض طؤؾخا

                                                                                               

ُضة م٘ ؤَالي ٦حرالا. بٗض ما اهدكغ ؤلاؾالم في ٦حرالا ٧اهذ  مٗغوٝ لضي ال٨شحر ؤن الٗغب ٧اهذ لهم ٖال٢ت َو
٦حرالا لىظضها ؤن مبضٍئ ٧ان ًخٗل٤  طا بدشىا ًٖ الكٗغ الٗغبي في والًتبَظٍ الٗال٢ت جؼصاص ًىما ُٞىما. 

ُت ألازباع والى٢اج ٘ للٗلماء وإلاً ٌٗٝغ الٗغبُت. ٢ض اؾخسضم  بٌٗ  الٗلماء بخٗلُم الٗلىم ألاؾالمُت وجٖى
لحها. "ٞٓهغ ؤوال اإلا٣ُٗاث زم ألابُاث زم ال٣هاثض بالكٗغ ؤو اإلاىُىمت وؾُلت لخٗلُم الٗلىم الاؾالمُت وما 

ا لم ًب٤ في الىظىص في ٦غ ألاظُا٫ ومغ الضَىع لٗضم ٢ُضَا  م ؤن ا٦ثَر ا و ٚع خؿب الخاظت ؤو ٚحَر
٢ض ٢ؿم بٌٗ الٗلماء ٖهىع الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا بلى زالزت ؤظُا٫. في الجُل ألاو٫ هجض  .(5)"بال٨خابت

هغث 5220مبضؤ الكٗغ الٗغبي بٓهىع جسمِـ البرصة لل٣اضخي ؤبي ب٨غ عمًان الكالُتي اإلاخىفى ؾىت  م. ْو
ً الضًً اإلاسضوم في الخهٝى "َضاًت ألاط٦ُاء"٢هُضة  ٣ٟه لل٣اضخي في ال "م٣انض الى٩اح"و٢هُضة  ،لٍؼ

و٢هُضة في الؿٗض  ،والجُل الشاوي ًدخىي ٖلى "٢هُضة البكاعة الٗم٣ُت في ٢هت الىهغة الُٗٓمت" مدمض.
م٣انض "و٢هُضة  ،م5282هج / 5585و الىدـ لل٣اضخي مخي الضًً بً ٖلى ال٩ال٩ُىحي الظي ولض ؾىت 

اإلالى٥ واإلامال٪ ومىٓىمت في ط٦غ  مٗاعط الؿال٪ بلى مال٪"و٢هُضة  ،لل٣اضخي ٖمغ بً ٖلى البلى٩ىحي "الى٩اح
. ؤزظ ٣ًل الكٗغ الخٗلُمي مىض الجُل الشالض إلاا صزل الكٗغاء في ٦حرالا ظمُ٘ اٚغاى الكٗغ.  "آباثه ال٨غام

٣ت ظضًضة  بخإزحر الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي  .زم في الٗهغ الخضًض ْهغث ٍَغ

ػا٫ ًجغي باؾخسضام الكٗغ الخٗلُمي في مسخل٠ هغي ؤن حٗلُم اللٛت الٗغبُت والٗلىم ؤلاؾالمُت في ٦حرالا ما
اجه اإلاسخلٟت، مً اإلاضاعؽ ؤلابخضاثُت بلى الجامٗاث، مىه ما ؤلٟها ؤَالي ٦حرالا ومىه  مجا٫ الخٗلُم ٖلى مؿخٍى

وفي بٌٗ اإلاضاعؽ الضًيُت ٖىضما حٗلم نٟاث  ٦حرالا، مسجلت ٧اهذ ؤم ٚحر مسجلت. ما هٓمها مً في زاعط
مسال٠   *  قٗاع في "٢هُضة  ٦ٟاًت الٗىام" للمؼعوقي جبضؤ ب "هللا مىظىص ٢ضًم باقيهللا ٢ض حؿخسضم ألا 

ال١" ىضما ًغاص حٗلُم ؤباء الىبي مدمض )م( هغي اؾخسضام ألاقٗاع "ؤبٍى ٖبض هللا ٖبضاإلاُلب ، للسل٤ باإَل ٖو
اقم ٖبض مىاٝ مىدؿب" ٞحها. وجضعؽ  ٢هُضة قمـ ؤلاًمان  في ال٣ُٗضة لٗبض هللا ب ً ؾٗض الُاٞعي * َو

و٢هُضة ألاط٦ُاء في الخهٝى ومىٓىمت بضؤ آلاما٫ ُٞه، وعػاهت في آلاصاب وألازال١ اإلادمىصة و٢هُضة نالح 
الضًً ٞحها، وػبض في ال٣ُٗضة وال٣ٟه و٦ٟاًت الٗىام في ؤوؿاب عؾى٫ هللا. في اإلاضاعؽ الٗالُت وال٩لُاث 

اإلاالٟاث في الكٗغ الخٗلُمي لخٗلُم الىدى الٗغبي مشل  والجامٗاث الٗغبُت صًيُت ٧اهذ ؤم ٚحر صًيُت حؿخسضم
بن حٗلُم الىدى الٗغبي في ٦شحر  ٦خاب ألالُٟت في الىدى إلبً مال٪ ألاهضلسخي والخدٟت الىعصًت إلبً الىعصي.

دٟٔ الُالب ؤبُاتها ٧املت ًم٨ً ؤن  مً ال٩لُاث واإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت َى بىاؾُت ٢هُضة ألالُٟت هٟؿها ٍو
 قهغ ٦خاب في الكٗغ الخٗلُمي. ًلحها ط٦غ  بٌٗ مً اإلاالٟاث في الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي ل٨حرالا.ه٣ى٫ ؤن ؤ

 هذاًت ألارهياء بلى وشيم ألاولياء

ً الضًً اإلاسضوم ال٨بحر الكاٞعي الٟىاوي  ٤ ألاولُاء للكُش مىالها ٍػ هي ٢هُضة َضاًت الاط٦ُاء بلى ٍَغ
عها٧ىالم في والًت ٦حرالا. وؤزظ الٗلم ًٖ ٖضة ٖلماء مً ؤظلهم اإلالُباعي. ولض الكُش في ٧ىحل بم٣اَٗت ا

                                                           
ٔ
       ٗٙص  ،ٖٕٓٓ: كاليكوت ، مبدؤه كتطوره، عرب نت كَتالكيراف  زلي الدين، الشعر العريب ُب   الفاركُب،    
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م ػوط ابىت الكُش  ا ألاههاعي وؤزظ ٖىه ٦شحر مً الٗلماء ومً ؤقهَغ الكُش عمًان الكالُاحي والكُش ػ٦ٍغ
ٖشمان اإلاٗبري ناخب ٖحن الهضي بكغح ٢ُغ الىضي وابىاٍ الكُش مدمض الٛؼالي والض ناخب ٞخذ اإلاٗحن 

ؼ  وال٣اضخي والكُش ٖبض  لت في الخهىٝ ول٨ً الخهىٝ الظي ًغاٍ  (.5)خمض ال٩ال٩ُىحيؤالٍٗؼ وهي ٢هُضة ٍَى
ض لجاهبي ه٣ض واخض. و٧اهذ َظٍ ال٣هُضة  لِـ الهٝى والٗؼلت ًٖ الضهُا ًمشل الكاٖغ الخُاة والَؼ

ا مً البالص حَر ل٠ُ َظٍ اإلاىٓىمت ٖلى واٖخمض في جإ .(2)مخضاولت في الضعاؾت ؤلاؾالمُت في ملُباع واهضوهِؿُا ٚو
٦خب ؤلامام الٛؼالي، و٦خاب ٖىاٝع اإلاٗاٝع للكُش قهاب الضًً الؿهغوعصي، والخبُان في آصاب خملت ال٣غآن 

ً الضًً السىافي، وال٨بًرذ ألاخمغ للكُش ٖبض هللا الُٗضعوسخي  لئلمام الىىوي، والغؾالت ال٣ضؾُت للكُش ٍػ
ًبحن الكُش  (.5)و٢ض طإ نُتها في مالًا و ظاوا ولها ٖضة قغوحالخؿجي وال٣هُضة مكهىعة في الهىض وزاعظها 

ٗت ًل حٗلم الٗلم الكغعي واإلاداٞٓت  ًٖ ج٣ىي هللا والكَغ ض ٞو ٣ت والخ٣ُ٣ت والخىبت وال٣ىاٖت والَؼ والٍُغ
ًل الخى٧ل وؤلازالم. حٗخبر ال٣هُضة مً ؤظىص ما في َظا الىٕى  ًبحن ًٖ الخ٣ىي: . ٖلى الؿجن ٞو

 وجبإ ؤَىي عؤؽ قغخباثال   ضاع ٧ل ؾٗاصةج٣ىي ؤلاله م

٣ت ٍغ ٗت َو ٤ قَغ  وخ٣ُ٣ت  ٞاؾم٘ لها ما مشال     بن الٍُغ

٣ت ٍغ ٗت   ٦ؿُٟىت  َو  ٧البدغ زم خ٣ُ٣ت  صع ٚال    ٞكَغ

٣ًى٫ الكُش بن ج٣ىي هللا جباع٥ وحٗالى َى الاؾاؽ ل٩ل هجاح وؾٗاصة وبن اجبإ َىي الىٟـ َىالؿبب 
٣ت الغثِسخي ل٩ل قغوع  وبن  ٗت ٞالٍُغ ُت الصخُدت ًجٗله ٖلى زالر مغاخل ٞهي الكَغ ٤ الخام للهٞى الٍُغ

٣ت بالبدغ والخ٣ُ٣ت بضع ٚا٫. ٢هُضة ألاط٦ُاء ٦خاب ٢ُم في  ٗت بؿُٟىت والٍُغ كبه الكَغ ٞالخ٣ُ٣ت َو
 الكٗغ الخٗلُمي حؿخسضم في ٦شحر مً اإلاضاعؽ الضًيُت  لخٗلُم مباصت الخهٝى والتز٦ُت. 

 ملاـذ الىياح

لت ٌكخمل ٖلى ؤخ٩ام الى٩اح ٖلى اإلاظَب الكاٞعي جدخىي ٖلى  بِخا. ًبحن ٞحها الكاٖغ  212وهي ٢هُضة ٍَى
ا.  حَر ض الى٩اح ٚو ؤخ٩ام الى٩اح في ؤلاؾالم وؤع٧اهه وألامىع الالػمت التی ًجب ٖلى ال٣ًاة بطا ظاء بلُه مً ًٍغ

والؼواط في ؤلاؾالم، ؤصابه وقغوَه وؾاثغ ًظ٦غ ٞحها ٧ل ما ًخٗل٤ بالى٩اح  .(2)وظٗلها هٓما لؿهل الخٟٔ
٣ى٫ (. 1)لىاػمه، بٗباعة ؾهلت وؤؾلىب بؿُِ  ٍو

 ٞاؾإ٫ ؤمىعا جىج مً ظىاح  طا اجا٥ الىاؽ للى٩احب

ُه زاهُا  و في الىلي  زالشا   مغاُٖا   ٞإوال ٞحها ٞو

 بُجهما  ولى   ٖلى  الىظوع   وعابٗا حؿإ٫ ًٖ ؤمىع 

 الفشائن اإلالخلي

ؼ ال٩ال٩ُىجحی في بُان ؤخ٩ام الٟغاثٌ في ؤلاؾالم واإلاحرار. َظٍ مىٓىمت  ؤلٟها ال٣اضخي مدمض بً ٖبض الٍٗؼ
لت جدخىي ٖلى   .بِخا 522هي مىٓىمت ٍَى

 و عبما  ؤزظث  ؤبىابا  إلاا          عؤًتها  ؾهال  مىخٓما 

 مً ٧ل مىي٘ ٦ُحرال٢ِ          ألظلظا ؾمُتها باإلالخ٣ِ
                                                           

ٔ
 ٕيخ   ، ص  مكتبة البدرية كوتكل ،بدكف تار  الفادرم، أبو زلمد الويلتورم ، كتب رلموعة مع التعليقات ادلهمة،    
ٕ
       ٔٔ، ص كَتال مبدؤه كتطورهكيراف  زلي الدين، الشعر العريب ُب   الفاركُب،    
ٖ
 ٗ٘، ص ٖٕٔٓمركز مجعة ادلاجد للثقافة كالًتاث، ديب،   مجاؿ الدين، كغَته، أعالـ ادلؤلفُت بالعربية ُب البالد العربية،  ط. الفاركقي،    
ٗ
 ٗٛادلرجع السابق نفسو ص      
٘
 ٛٛمجاؿ الدين، كغَته، أعالـ ادلؤلفُت بالعربية ُب البالد العربية،  ص  الفاركقي،    
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 ملاـذ الىياح

ا، ٢غيها ال٣اضخي ٖمغ بً ٖلى البلى٩ىحي هي َظٍ ٢هُضة  لت بىٟـ اؾم ال٣هُضة ؾب٤ ط٦َغ مٟهلت ٍَى
م  ا، ٚع حَر غويها ومؿىىهاتها واإلااهت ٖلى الؼوط ٚو حكخمل ٖلى ؤخ٩ام الى٩اح وما ًخٗل٤ به ألامىع الالػمت ٞو

ت  ٗت.ؤن َظٍ ال٣هُضة حكخمل اإلاؿاثل ال٣ٟهُت ٣ًخضع الكاٖغ ٖلى اجُان بٌٗ الدكبحهاث الغاج ى مجمٖى "َو
ؤقٗاع ًظ٦غ ٞحها بهىعة مٟهلت الخُاة الؼوظُت وخ٤ الؼوط ٖلى ػوظخه وخ٣ها ٖلُه. زم ًدىاو٫ اإلاؿاثل التی 

 (.5)جخٗل٤ بالُال١ بإهىاٖه"

 كفيذة البؽاسة الػميلت في كفت الىفشة الػظيمت 

لت في ط٦غ خغب ظغث بحن مدمىص قاٍ خا٢ان )مدمىص الشاوي  م( الظي ٢اوم 5852- 5282وهي ٢هُضة ٍَى
ا . ٢غيها ال٣اضخی مخي الضًً بً ٖلى ال٩ال٩ُىحي (2)الخىؾ٘ الغوسخي ٖلى الضاهىب وجىاػ٫ للغوؽ ًٖ باٍع

لماءَا ٧اهىا ٌٗخىىن  5282هج / 5585الظي ولض ؾىت  م. َظٍ ال٣هُضة جض٫ ؤًًا ٖلى ؤن مؿلمي ٦حرالا ٖو
 ظضا بالخىاصر والى٢اج٘ التي ظغث في جل٪ الٗهىع.

 ػذ و الىدغفي الع

 و هي ٢هُضة هٓمها ال٣اضخی مخي الضًً بً ٖلى ال٩ال٩ُىحي في ط٦غ ؤًام الؿٗض والىدـ.

 وؤو٫ ًىم ٧ل قهغ مباع٥        ٞإصم ُٞه زل٣ه ُٞمجض

 في ؤظماء اإلااهث اإلاجاصي 

اهض مً ًظ٦غ ٞحها ما ً بِخا. 55هٓمها الكاٖغ ؤبى الغخمت مدمض الٟحئ في ط٦غ ؤؾماء اإلااهض اإلاجاػي  حكخمل 
 ألاؾماء الٗغبُت مجاػا و ٞحها ما ًاهض وظىبا وما ًاهض ظاثؼا وما ٞحها ؤلازخُاع .

 (5)والٗى٨بىث جدى٥ واإلاىسخی مٗا     زم الُمحن وبنب٘ ؤلاوؿان

 اإلاعجضاث في ؤغماء ظيذ اليائىاث 

 غام.بجغوم٪ في م٣اَٗت مالب 5228ؤل٠ َظٍ ال٣هُضة الؿُض ًٞل الجٟغي. ولض الؿُض الجٟغي ؾىت 
ت. وله  ون٠ الكاٖغ في َظٍ ال٣هُضة ًٖ ؤًٖاء ظؿم الغؾى٫ )م( الظي ًبضؤ ؤصلت مً ألاخاصًض الىبٍى

ٗالج ؤٚغايا مسخلٟت في الىٓم. مً قٍٗغ اث قتی َو   :ؤقٛاع ٦شحرة في مىيٚى

ل  الباثً        وال خبُبي بال٣هحر الكاثً   لِـ  الىبي  بالٍُى

 ٢ض ؤٖلً   ٨َظا  ها وزل٣اوظ بل ٧ان في ظمُ٘ هاؽ ؤخؿً      

 (2)ال٣كحر هِؿابىعي و مؿلم  َظا خضًض ٢ض عوي البساعي       

 الجمان اإلاػظم 

ت بلى الهجغة  ٢100هُضة  جخًمً هدى  ٨لي في خُاة الىبي مً البٗشت الىبٍى بِخا ٢غيها ٖبض الغخمً ألاٍع
ت بلى اإلاضًىت اإلاىىعة. هٓمها ؤزغ ٖاَٟت صًيُت ؤزاعث في هٟؿ ه بمىاؾبت اخخٟا٫ الُٗض اإلائىي السامـ الىبٍى

 ٖكغ للهجغة.

                                                           
ٔ
 ٛٚٔادلرجع السابق نفسو ص      
ٕ
        ٓٛمبدؤه كتطوره، ص  كَتالكيراف  زلي الدين ، الشعر العريب ُب   الفاركُب،     
ٖ
 ٓٛص  ،ادلرجع السابق     
 اال كمساعلتهم لألدب العريب زلمد. أسرة اجلفرم ُب كَت  ،باكا     ٗ
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 :٣ًى٫ في مهاظمت ٢َغل الىبي )م(

 بإٞىاَهم ٧الؿغاط جُٟإ بالٟم  و َمى بإَٟاء الهضي هىع عبهم        

ا جلتهب وجًغم و ما ٖلمىا ؤن طا٥ قٗلت ظمغة          متی هٟسَى

الا ؤقٗاعا ؤزغي ٞحها ٖلىم مسخلٟت ٖلى هدى ما في باإلياٞت بلى ما ط٦غ ؤٖالٍ هغي في الكٗغ الٗغبي في ٦حر
خ٣اصًت ًٖ وظىص هللا حٗالى  ٢هُضة هٟاجـ الضعع لل٣اضخي ٖمغ حكخمل في ٢ؿمها ألاو٫ بٌٗ اإلاؿاثل ؤلٖا
 ٌ ت ؤؾغاٍع مً الُبُٗت و٢هُضة جدض ٖلى ؤلازالم لل٣اضخی الؿُض خؿحن بً مدمض في جدٍغ ومٗٞغ

ضم  ما٫ ٖو االىاؽ ٖلى ؤلازالم في ألٖا حَر   .السًٕى للمسلى٢اث ٚو

 جإزير الؽػش الخػليمي الػشبي في لغت مليالم 

وظضها ؤن مبضؤ الكٗغ في ٦حرا٫ ٧ان باٖشه  حٗلُم الٗلىم ؤلاؾالمُت ٚحر ؤن ٢هُضة جسمِـ البرصة حٗض ؤو٫ 
ت ؤزظ ٣ًل َظا الىٕى ؾىت بٗض  ؾىت. زم مىٓىمت ْهغث ٞحها. ٖىضما صزل الكٗغ الٗغبي لها في ؤَىاٍع اإلاخىٖى

٣ت ظضًضة في حٗلُم الٗلىم للٗىام وطل٪ إلاا ٢ضم الكُش مدمض ٦ىج مىلىي بإقٗاٍع في لٛت ملُالم  ْهغث ٍَغ
٣ت ٢ض هالذ ٢بىال خؿىا ٖىض الٗلماء  ممؼظا ُٞه الالٟاّ الٗغبُت ٣ًغيها ٖلى البدغ الٗغبي. َظٍ الٍُغ

اّ والسُباء ؤبُاتها ًدٟٔ  ىام الىاؽ ٖلى خض ؾىاء ًد٩ي الٖى ٣ًخضي بها ال٨شحر  .الٗلماء والٗىام ؤبُاتهاٖو
م وهجض اإلاىٓىماث بهظا الىٕى في الضوعٍاث واإلاجالث ؤلاؾلمُت وهي  حَر دبٗها في هٓم الكٗغ مشل ابىه ٚو ٍو
٢هُضة في لٛت ملُالم ؤلٟها الكُش مدمض ٦ىجى اإلاىلىي جؼاوي بٗىىان "اإلاىاَب الجلُت". ولض الكُش بتزاوا 

٣حها ُٖٓما وزُُبا مه٣ٗا 5222وجىفى ؾىت  5225ًت ٦حرالا ؾىت مً م٣اَٗت ٧ىالم بىال  . ٧ان ٖاإلاا ٦بحرا ٞو
بت ومهاعة ُٖٓمت في ٢غى اإلاىٓىمت في اللٛت الٗغبُت وملُالم وله مالٟاث   ومٟخُا ٢ضًغا و٧ان له م٣ضعة ٍٚغ

م و  ها٦بالي وهبراػ الٗلي بً ٖلى اإلاضٞىن ب٨غ  الكُش الخؿً مىا٢بفي مضح الىبي باؾم مٓهغ ألاجم ببرػر ألٖا
في مىا٢ب الخًغمي ظىها٧ابىعام و٢هُضة في عزاء ؤؾخاطٍ ؤما٧اص ببغاَُم اإلاىلىي ومؿل٪ الٗابضًً في لٛت 

    (.5)ملُالم

َظٍ ال٣هُضة جخمحز بالبدغ الظي ؤلٟذ ٖلُه وألالٟاّ التي اؾخسضمذ ٞحها واإلاىيىٖاث التی حٗالجها وهي 
ت الخٟٔ ٢هُضة ؤو مىٓىمت ؤلٟها  ٢انضا ح ٗلُم الٗىام الٗلىم الاؾالمُت لؿهىلت الخٗلم والٟهم وؾٖغ

٣ها  اث الضًيُت ٣ُٖضة ٞو والخضاو٫. جدخىي ال٣هُضة ٖلى ماثت وؤعب٘ وزمؿحن بابا في مسخل٠ اإلاىيٖى
ا و٧ان ًًم ٞحها ظمُ٘ اإلاؿاثل ال٣ٟهُت  حَر سا ٚو لؿٟت وجاٍع ٠ بٞو ال الدج .جبضؤ ال٣هُضة بباب ال٣غؤن الكٍغ

ا في ٖكغة مجلضاث خؿب ما ًخم هٓمه. .(2)بباب ٖخ٤ الىاع وجسخم زم ظمٗها في ٦خاب واخض. وهي  وكَغ
الٗلىم الاؾالمُت للٗىام. ًخطر في َظا ال٨خاب جإزحر اللٛت الٗغبُت ٖمىما   بضاُٖت لخٗلُمبمداولت 

ا ٖلى بزى ت، هدهَغ   .حنوجإزحرالكٗغ الخٗلُمي الٗغبي  زهىنا. جخمحز ال٣هُضة بىظٍى مخىٖى

 الىحه ألاول: اللفظي 

ب  وٗٝغ ؤن الكُش ٢غى َظٍ اإلاىٓىمت في  لٛت ملُالم لٛت ؤَالي ٦حرالا. ج ٍٚغ ٣ت مٍؼ ل٨ً اؾخسضم ٞحها ٍَغ
د٩ي مٗىاٍ ٖلى هٟـ الهٟدت  ؤؾٟلها،  مً الٗغبُت وملُالم وطل٪ لؿهىلت هٓم الكٗغ وجسل٤ُ ظى ٖغبي ٍو

ٗت مشل الهلىةبما  ت بما ؤ ،ؤلٟاّ بنُالخُت قَغ لٟاّ ٖامت مشل ٖلم ومسلو. هغي ٞحها ؤلٟاْا اهجلحًز
    مً  ؤبُاتها  هاصعة ظضا. و٦ظل٪ ٧ان ًًم ٞحها بِخا ٧امال في الٗغبُت م٘ بُان مٗىاٍ ٖلى ؤؾٟل الهٟدت.

 ؤٖلى مغاجب ؤهبُا "ماهُاعي"  ؤصوى مىاػ٫ اإلاغؾلحن  "لى٧اعي "     

 لٟٔ  "ماهُاعي" مٗىاٍ ؤحها ال٨غماء و  "لى٧اعي مٗىاٍ" ؤحها الىاؽ بلٛت ملُالم    

                                                           
1     Thazhava usthath  smaranika  page 127 Shaikuna 
2

      Prabodhanam  weekly  volume 73/22  pages 31-35   
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 الىحه الثاوي: ألاظلىبي 

و َى ؤبغػ ممحزاث لهظٍ ال٣هُضة  و ؤٖٓم زهاثو لها و ؤعجب ؤقُاء لها وطل٪ ؤجها ؤلٟذ وهٓمذ ٖلى بدغ 
ىا  مً البدىع الٗغبُت اإلاٗغوٞت الغظؼ ا٦ثر ى قحئ عجُب ٖٞغ البدىع اؾخٗماال في الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي َو

٣ى٫ ٖىه في م٣ضمتها ؤجها ججغي ٖلى ؤن َظ ٍ اإلاىٓىمت ٧اهذ جىٓم في لٛت ملُالم ٖلى البدغ الٗغبي الغظؼ  ٍو
 .(5)بدغ الغظؼ  َظا َىألاخؿً للخٟٔ

 الخاجمت

ههل بلى ؤن مبضء الكٗغهٟؿه ٞحها َى ٧ان  .٢ض مغث بىا اإلاىا٢كت خى٫ الكٗغ الخٗلُمي الٗغبي في ٦حرالا
ظل اإلاىٓىماث الٗغبُت ؤو ال٣هاثض في ألاظُا٫ ألاولى ٢ض ْهغث تهضٝ بلى حٗلُم بهىعة الكٗغ الخٗلُمي وؤن 

ا لؿهىلت الٟهم والخٟٔ. اؾخسضم الٗلماء والكٗغاء في ٦حرالا الكٗغ ألظل حسجُل  الٗلىم ؤلاؾالمُت ووكَغ
ا. وما ػا٫ ٌٗلم بٌٗ  حَر ُتها للٗغب ولخٗلُم ال٣ُٗضة وال٣ٟه والخهٝى ٚو اإلاىٓىماث ألازباعوالى٢اج٘ وجٖى

ا في بٌٗ اإلاضاعؽ الضًيُت ؤو الٗغبُت ب٨حرالا حَر إلاا جُىع  .الخٗلُمُت في ال٣ُٗضة والخهٝى وآلاصاب والىدى ٚو
ت ؤزظ ًىسٌٟ وظىصٍ ظُال بٗض ظُل ختی  ت اإلاخىٖى و ج٣ضم الكٗغ الٗغبي ٞحها باقخماله ٖلى الٟىىن الكٍٗغ

٣ت  ىع ٦خاب ظم٘ ٞحها الكُش مدمض ٦ىجى اإلاىلىي بضاُٖت في حٗلُم الٗلىم ؤلاؾالمُت بٓهبْهغث ٍَغ
مىٓىماث في لٛت ملُالم لٛت ؤَالى ٦حرالا. بهه ٢غى اإلاىٓىماث بةؾخسضام لٛت ملُالم ممؼظا ٞحها ؤلٟاْا 
امت. مً العجُب ؤن اإلاىٓىمت ٧اهذ جىٓم ٖلى البدغ مً البدىع الٗغبُت اإلاٗغوٞت الغظؼ  ٖغبُت بنُالخُت ٖو

خٗماال في الكٗغ الخٗلُمي. بن اإلاىٓىمت التی ٢غيها الكُش اإلاىلىي جؼوي ٧ان ًخإزغ ا٦ثر البدىع الٗغبُت اؾ
بالكٗغ الخٗلُمي الٗغبي مً خُض ألالٟاّ الٗغبُت التی ٧اهذ حؿخسضم ٞحها و ألاؾلىب ؤي البدغ الٗغبي الظي 

 ٧اهذ جىٓم ٖلُه اإلاىٓىمت . 
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 دالليت( -ظاهشة الاظدىىاء : دساظت جإـيليت )ـشففىجيت 

 هبير بً غيس ى /د

غ اللٛت الٗغبُت مغ٦ؼ البدض، ؤؾخاط بدض  الجؼاثغ، الٗلمي والخ٣جي لخٍُى

 : ملذمت

ٛت 
ُ
لذ مجها ل

َ
ت ز َُّ ، ُوِظَض بحن ؤبىائها ْىاَُغ لَهِج

 
زغي ُمؿخهَجىت

ُ
 وؤ

 
ا ُمؿخدَؿىت َغٞذ الٗغبُت ؤنىاج  َٖ ٦ما 
(
 
 ؤو ُمؿخ٨َغَت

 
ث َمظمىمت ضَّ ُٗ َغَل، ٞ

ُ
ب، والبٌٗ آلازغ بِ ٢5 َّ٣

َ
ب؛ (؛ وجل٪ اللهجاث بًٗها ميؿىٌب ُمل

َ
٣

َ
ال ل

َىت في لٛت ٢ِـ وجمُم،  َٗ ْى َٗ غ، وال ًَ خان في َعبُٗت وُم
َّ
ؿت الل

َ
ْؿ٨

َ
كت وال٨

َ
٨

ْ
ك

َ
: ال٨ ؿبٍى

َ
ُبٍى وو َّ٣

َ
ا ل ِٞممَّ

م ٦ِالَما ِفي  ََ م والَى
َ
يِكىت والَىجم في لٛت الُمً، والَى٦ ِ

ّ
ًل، والك

َ
ظ َُ دت في لٛت 

َ
دٟ

َ
ًاٖت، والٟ

ُ
والعجعجت ِفي ٢

س
َ
ل

ْ
س

َّ
ب، والل

ْ
ل
َ
ٛت بجي ٧

ُ
َمان)ل ُٖ ْخِغ و ِ

ّ
ٖغاب الص

َ
ت ِفي لِٛت ؤ َُّ ت ال جسلى في ُمجَمِلها مً 2اِه ظٍ ألاصاءاث اللٍٛى (. َو

جاث نىجُت، و٦شحٌر مجها ال ًؼا٫ ُمؿخَٗمال بلى ًىمىا َظا ٖلى امخضاص ُع٢ٗت الٗالم الٗغبي. ىا َظا  جسٍغ
ُ
وم٣ال

 
َ
ٛ

ُّ
ؼا٫ لها ُخًىٌع ًغمي بلى ج٣ضًم جٟؿحٍر جإنُلي ُمغٍى إلخضي جل٪ الٓىاَغ الل ًَ َبت، والتي ال  ت اإلايُؿىَبت اإلال٣َّ ِىٍَّ

ذ باالؾدىُاء، مداِوال الى٢ىٝ ٖلى خ٣ُ٣تها، مً زال٫ مىا٢كت ألا٢ىا٫  ٞغ ُٖ بحن مالًحن مً الٗغب، وهي التي 
٨ِهما، وجىيُذ ظٛغاُٞت 

َ
ل
َ
الىاعصة ٞحها، وال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن )ؤهُى( و)ؤُٖى( وألاٞٗا٫ التي جضوع في ٞ

ً اللٛىي والٗهغ الخالي.َظ  ٍ الٓاَغة في ٖهغ الخضٍو

 مفهىم ظاهشة الاظدىىاء :

ازُخِل٠ في جٟؿحر )الاؾدىُاء( ٖلى مظَبحن؛ ؤولهما ًغاَا ؤصخابه ْاَغة ببضالُت، بِىما ًسالٟهم ؤصخاب 
  اإلاظَب آلازغ.

٠ ؤصخابه ٖلى زالزت ؤ٢ىا٫؛ ُٞاثٟت عؤث ؤنَّ الاؾدىُاء َ
َ
تها اإلاظَب ألاو٫ : ازَخل َُ ا بطا َوِل ى ببضا٫ الٗحن هىه 

ا بطا  ه ببضا٫ جاء )ؤحى( ُٖى  تها َاء، وزالشت عؤث ؤهَّ َُ ا بطا َوِل ه ببضا٫ هىن )ؤهُى( ُٖى  َاء، وؤزغي ٨ٖؿذ ٞغؤث ؤهَّ
ال ٖلى ِخَضة.

ُ
تها َاء. وؾىٗغى لهظٍ ألا٢ىا٫ ٦ َُ  َوِل

ه ببضا٫ الٗحن ا ّٗغِٝ ؤصخابه الاؾدىُاء بإهَّ ٌُ ا ُم ال٣ى٫ ألاو٫ :  ا٦ىت هىه   بخإزحر الُاء اإلاجاوعةلؿَّ
 
َمت ا 5)ٟسَّ (؛ بمَّ

ا) ، ٦ما طَب بلُه ؤبى الًٟل الغاػي في 2ُمُل٣ 
 
ت انَّ

َ
ا في الٟٗل )ؤُٖى( ز ، «اللىامذ في قىاط ال٣غاءاث»(، وبمَّ

ؼي في  صخی)(1«)جٟؿحٍر»والسُُب الخبًر  مً اإلادَضزحن. ومما اؾدكهضوا به َبِذ ألٖا
ٌ
لُه ظماٖت  :(5، ٖو

ِٔ في ِوَٗمٍت  ُ
َ
اُص٥ في ال٣ َُ ىُى الكٗحرا         ِظ

ُ
هان الِجال٫َ وج

ُ
 ج

                                                           

 .٘ٚٔصٔج .ٜٜٛٔ، ٔنصور، دار الكتب العلمية، لبناف، ط.انظر: السيوطي، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، تح: فؤاد علي م  ( ٔ)
باشا، أمحد انظر : كقد مجع أمحد تيمور باشا ضلوا من عشرين ذلجة، مجعها من عشرات الكتب ُب سلتلف الفنوف، كتوىل شرحها كذكر شواىدىا.    (ٕ)

 .ٖٜٚٔ، ٔذلجات العرب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، ط.، تيمور
 .ٛٛ. صٕٕٓٓ، لبناف، رلاىد، ادلؤسسة العربية للدراساترابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية، تر: عبد الكرمي ظر: ان ( ٖ)
شػرط، مثػل: يعطػػش، الكلمػات الػيت كقعػت حتػت ىػذا ال كقػد انُتِقػػد ىػذا التَّفسػَت بػأفَّ ؛ فك آخػر الرافعػي ك الزَّبيػدم ك تبعػو عليػو كمػا ىػو مػذىب السطػيوطي ك  ( ٗ)

ىػػذه اللهجػػة قاصػػرةه اءات القرآنيػػة، كاآلثػػار ادلركيَّػػة كلهػػا شػػاىدةه بػػأفَّ قػر الك  يةشػػعر الشػػواىد الك فيػػو إبػػداؿ لعينهػػا نونػػا، مل ُيسػػمع  معطػَت، يعطػػس، يعطػػف؛
اىا.  .ٙٚٔصٔعها. جالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنوا انظر : على مادَّة اإلعطاء ال تتعدَّ

 .ٙ٘٘صٓٔ. جٕٓٓٓ، ٔالنحوم أبو حياف، زلمد بن يوسف، البحر احمليط ُب التفسَت، تح: صدقي زلمد مجيل، دار الفكر، لبناف، ط.انظر :    (٘)
 ٍت قيس بن ثعلبة.من بَ َبكرِيَّاف ؽلدح ىوذة بن علي احلنفي، ككالعلا لو  صيدةاألعشى الكبَت من ق   (ٙ)
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ُُىا٥ ال٩ىزغ﴾ ]ال٩ىزغ :  )م(وبما ُعِوي ٖىه  ْٖ َ
ا ؤ ُُىا٥ ال٩ىزغ﴾)5ؤهه ٢غؤ ﴿ِبهَّ

ْ
ه
َ
ا ؤ (، وهي ٢غاءة 5[: ﴿ِبهَّ

لخت بً ُمهّغِٝ) )2الخؿً البهغي َو ًٍ ِه
ُْ خحن )ؤُٖى( و)ؤهُى( في (. و٢ض ظاء الجم٘ بحن الل5ٟٓ(، وابً ُمَد

َ٘ »٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:  ْظَم
َ
ُه ؤ

َّ
ل
ُ
َؿْبَذ ٧

َ
ؼَّ ما اْخد َٖ ا٥َ هللا َظلَّ و

َ
ُ

ْ
ه
َ
ُه، ؤ

َّ
ل
ُ
(. ٢ا٫ ابً 2«)ؤُٖا٥ هللا طل٪ ٧

غابي:  ت»ألٖا  للٗغب الٗاِعبت 1«)قّغٝ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم َظٍ اللٛت، وهي ِخمحًر
ٌ
(، ٌٗجي : ؤجها لٛت

، ٦م
ٌ
٣ُت؛  (.5ا ٢ا٫ ابً مىٓىع)٢ضًمت

َ
ل
َ
ا ط ب الٗحن الخل٣ُت هىه 

َ
٣ل

ُ
و٢ض اؾدبٗض عمًان ٖبض الخىاب ؤن ج

ىي ؤهٟي، والٗحن نىث مجهىع خل٣ي اخخ٩ا٧ي ٖىض اإلادضزحن، مخىؾِ بحن الكضة 
َ
ٞالىىن نىث ؤؾىاوي ِلش

ه وب٣ُت اإلاخ٣ضمحن) ٣لب بلى»(. و2والغزاوة ٖىض ؾِبٍى ًُ ىث ال  نىٍث آزغ بال بطا ٧ان بحن  مً اإلاٗغوٝ ؤنَّ الهَّ
ٌٕ مً ال٣غابت الهىجُت في اإلاسغط والهٟت ى

َ
ضًً، ٞةن 8«)الهىجحن ه ِٖ (. ل٨ً بطا ٧ان مسغظا الٗحن والىىن ُمخبا

ب بُجهما. 
ُ
ؿّىِٙ الخٗا٢ ٌُ ظا  ِ؛ َو  اقترا٧ا بُجهما في بٌٗ الهٟاث: الجهغ والاوؿٟا٫ والاهٟخاح والخىؾُّ

َ
ت زمَّ

هل بخال٫ ؤهُى مدل (: »٣ًRabinى٫ اإلاؿدكغ١ عابحن ) كاُبه الهىحي ظٗل مً الؿَّ
َّ
وبال ق٪ ٞةن الد

و: الغظل 2«)ؤُٖى ِٟ ه و والّضِ ِٟ ٖ ِلَبذ ٞحها الٗحن هىها؛ ٞمً طل٪: الّضِ
ُ
ٔ لىا ال٣امىؽ ٧لماث ٢ ِٟ (. و٢ض َخ

ى يغٌب مً اإلاصخي جًُغب ُٞه مخىاٍ) ه: َو
ُ
َؿل

َ
َؿل الظثب وو َٖ ميء، و

َ
ِعيُّ اإلاىٓغ ال٣  (.50الؼَّ

 مً الىىن، ٞٗىضَم ألانل َى )ؤهُى( زم ؤنبدذ )ؤُٖى(؛ ال
ٌ
ت

َ
ا َمً طَب بلى ؤنَّ الٗحن ُمبَضل ٣ى٫ الشاوي: ؤمَّ

دخجُّ ٧اع٫ بغو٧لمان ) ي بلى مٟٗىلحن بؿبب Brockelmannٍو ( لهاالء بكظوط جغ٦ُب )ؤُٖى( خُض ؤهه ًَخٗضَّ
 بةلى لخاصي ؤن )ُٖا( التي بمٗجی "ًهل" بلى ؤو "ًمُل بلى" مكخ٣ت مجها، و)ٖ

 
ًت  وُمخّٗضِ

 
ُا( َظٍ حؿخٗمل الػمت

ىاَوله)
َ
: بطا ج

 
ىا

ْ
ُ َٖ ُا ِبلُه  َٖ ُا الصخيَء و َٖ  في ظىىب 55مٗجی الخىاو٫؛ ٣ًا٫: 

 
(، وال جؼا٫ نُٛت )ُٖا( ُمؿخٗملت

 للِهبت، وهي ٦ظل٪ في 
 
مان : بمٗجی َحَهب، و٦ظل٪ في ٞهُذ الٗغبُت الُٗاء والُُٗت ُمغاِصٞت ُٖ الُمً وفي 

مازل الٟٗل الٗبري )الٗبر  ًُ ت )K.Vollers(، ٦ما ٣ًى٫ ٞىلغػ )nãtãhًت. والٟٗل )ُٖا(  بًر ِٗ  nãtãh(، ٟٞي ال

yadho'el( هذ
َّ
ت ؤلاهجُل بلى )nãtãh(: هاَاٍ ًاصَى بلى؛ ؤي: مضَّ ًضٍ بلى، ؤي: جىاو٫. و٢ض ج٣ل بًر ِٖ (: natal( في 

٘. وفي آلاعامُت : ) ل، بمٗجی: ًٞغ
َ
ل، و netelهاَ ُِ اإلاى٠٢ ٧له في الٗغبُت ًىحي بإن )ؤهُى( َىا ؾبٌب في ( : ِهُ

ها في الكغ١ بيُت ظضًضة مً )ؤُٖى( اإلاغاصٞت لـ)هُى( : )
َّ
(، natä)هُى(، ٞهي بظل٪ ألا٢ضم، و٢ض خلَّ مدل

و مٗجی )هُى( ) يخ٣ِل natäوعبما ٧ان طل٪ بٗض ؤن جسهَّ
َ
ا ما ٢بل ؤن ج (، والهُٛت الجضًضة ٢ض ؤزظث َو٢خ 

ٟؿحر، ألهه  (.52ٍغة)بلى ٚغب الجؼ  ٌِ عمًان ٖبض الخىاب َظا الخَّ
َ
غج ًَ ض ًٖ اإلاٗجی الٗام  -في عؤًه  -لم  ُٗ ب ًَ

ت ) غي عمًان ؤنَّ م٣ابل الٟٗل )ؤُٖى( في الٗبًر ُاء. ٍو ى مُل٤ ؤلٖا ( ؤي: nãtanل٩لمت )ؤهُى( في الٗغبُت، َو
اهُت في اإلاًإع ) ٍغ ٚام الىىن ألاولى في الخاء، والىىن الشاهُت في ( م٘ بصnettalهىن وجاء وهىن )هاجان(، وفي الّؿِ

دٍذ إلاا في َاجحن »الم الجغ؛ ٢ا٫ : 
َ
ولٗلَّ ما خضر في لٛت َظٍ ال٣باثل التي ُعِوي ٖجها الاؾدىُاء، َى ٖملُت ه

                                                           

 .ٖٛٓصٓٔ. جٕٕٓٓ، ٔيب، الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف، تح: أبو زلمد بن عاشور، دار إحياء الًتاث العريب، لبناف، ط.انظر : الثعل  ( ٔ)
 .ٖٛٓصٓٔانظر : الثعليب، أمحد بن زلمد، الكشف كالبياف عن تفسَت القرآف. ج    (ٕ)
 .ٖٙٙص. ٕٚٓٓ، ٔ.ط، مؤسسة مسا، مجاؿ الشايب، تح: يهاالكامل ُب القراءات كاألربعُت الزائدة عل ،يوسف بن علي ،اذلَُذيل    (ٖ)
 ب؛ فذكره ُب قصة. كإسناده صحيحه.كعن  ب( من حديث ُأيَب ٕٓٗٓ(، كابن حباف )برقم ٕٕٗٔٔ(، كأمحد )برقم ٚ٘٘ركاه : أبو داكد )برقم    ( ٗ)
 .ٖٓصٗٔج .ٕٔٓٓ، ٔالعريب، لبناف، ط.األزىرم، زلمد بن أمحد، هتذيب اللغة، تح: زلمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث    (٘)
 .ٗٔٙص٘. جٖٜٜٔ، ٔلبناف، ط. -سورية  ،دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب، فتح القدير، زلمد بن عليالشوكاين،    (ٙ)
 .ٕٛ،ٜٗ. صٜٜٚٔ، ٖانظر : عبد التواب، رمضاف، ادلدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم، مكتبة اخلاصلي، مصر، ط.   ( ٚ)
 .ٕٙٔ. صٜٜٗٔ، ٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة، مكتبة اخلاصلي، مصر، ط.  ( ٛ)
 .ٜٓرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. ص    (ٜ)
 .ٕٖٓ-ٜٖٔصٕ. جٜٔٙٔ، سورية، اللغوم أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، كتاب اإلبداؿ، تح: عز الدين التنوخي، رلمع اللغة العربية   (ٓٔ)
، لساف العرب.اانظر :    (ٔٔ)  .ٛٙص٘ٔج بن منظور، زلمد بن مكـر
 .ٜٛرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. ص  (ٕٔ)
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اهُت، وَب٣ُِذ ُٖىه والمه ٦ما َما في الٗغبُت ٍغ ت والّؿِ بًر ِٗ ٛخحن واللٛت الٗغبُت؛ ٞإِزظث ٞاء الٟٗل مً ال
ُّ
. الل

 مً ٧لمت )
ٌ
اهُت، وهي جبضؤ بالُاء، yawnãو٢ض خضر مشل طل٪ في ٧لمت : )ًمامت( الٗغبُت، ٞهي مىدىجت ( الؿٍغ

ٓغ، بال ؤهه م٘ طل٪ ال ًىٟي اهدضاع 5«)و٧لمت )خمامت( في الٗغبُت ا مً الىَّ
ًّ
ٌج مٗخبٌر، ألن له َخٓ ظا جسٍغ (. َو

حٍر مً ٧ىن   ٚحر !ٖحن )ؤُٖى( مً هىن )ؤهُى(، ٞهى ازخالٝ في الخٟؿحر ال  غابي ٚو وُم٣خطخی ما ط٦ٍغ ابً ألٖا
، ولٗلَّ َظا مظَب ابً ٞاعؽ  ـُ ٌٕ ٖجها، ال ال٨ٗ ىِحي بإجها ألانل، وؤنَّ )ؤُٖى( ٞغ ًُ  ،

 
ضًمت

َ
لٟٓت )ؤهُى( ٢

ا؛ ٣ٞض ٢ا٫:   ً ، وؤهُاٍ: بطا ؤُٖاٍ، وَمً ؤُٖى ؤخضا قِئا، ٣ٞض ظٗل الصخيء ًٖ »ؤً
ٌ
َُضة ِٗ : َب

ٌ
ت َُّ ُِ

َ
وؤعٌى ه

ُاءهٟؿ ْدَخَمُل ؤهه مً باب ؤلابضا٫، مً ؤلٖا ٍُ ا. َو ر اؾخ٣ال٫ 2«)ه بُٗض  غّجِ ًُ ه  ِٜ اخخما٫ ؤلابضا٫، بال ؤهَّ ل
ًُ (. ٞلم 

ا بإجها  ت واخضة، و٢ض ؤعظ٘ )ؤُٖى( بلى )ؤهُى( ِبقٗاع  اإلااصجحن )ُٖى( و)هُى(، م٘ اظخماٖهما في صاللت مغ٦ٍؼ
 مجها زغظذ.

، ومجهم ىم صاوص) ال٣ى٫ الشالض : ًمُل ؤههاٍع
ُّ
َخُمي)5: ببغاَُم الؿامغاجي، وؾل (، بلى ؤنَّ الىىن في 2(، والسُّ

 مً الخاء في )ؤحى(. ٣ًى٫ ببغاَُم الؿامغاجي : 
ٌ
 للٗحن في )ؤُٖى(، »)ؤهُى( ُمبَضلت

 
ىن في )ؤهُى( لِؿذ ُم٣اِبلت الىُّ

ى( بالدكضً
ّ
٠ ٞهاع )ؤح ِ

ّٗ ٠ًُٗ في وبهما ظاءث مً ؤن الٟٗل )ؤحى( بمٗجی )ؤُٖى(، زم ُي ٪ُّ الخَّ
َ
ض، ٞو

حن اإلاخجاوؿحن، ٦ما ه٣ى٫ في )ظىض٫( وهي  ا مً الؿامُاث ٣ًخطخي ببضا٫ الىىن بإخض الخٞغ الٗغبُت وفي ٚحَر
ى( بدكضًض 

ّ
لى َظا )ؤح ، ٖو

ٌ
ظا ٦شحر مٗغوٝ ٘( بدكضًض ال٣اٝ، َو ٫( بدكضًض الضا٫، و)ٞغ٢٘( في )٣َّٞ مً )ظضَّ

 
ُ
ّ٪ِ بإلصٚام، زم ؤ

َ
(. و)ؤحى( بمٗجی )ؤُٖى( واِعٌص في الخاء جهبذ )ؤهتی( بٟ

ٌ
٨خت

ُ
( و)ه

ٌ
٣ُت

ُ
، ٦ما في )ه بِضلذ الُاء جاء 

٣ُْغَبى﴾ ]الب٣غة: 
ْ
ِوي ال

َ
ِه ط ى ُخّبِ

َ
ل َٖ ى اإلاا٫َ 

َ
٘ َظا ال٣ى٫َ ٧ىُن الٟٗل 1[«)522الٗغبُت، ٢ا٫ حٗالى ﴿َوآح

َ
ضٞ ًَ (. وال 

ى( بمٗجی )ؤُٖى( ال ِط٦َغ له في اإلاٗاظم الٗغبُت، ٦ما ٣ًى٫ 
َّ
ى( واعٌص ٞحها 5عمًان ٖبض الخىاب))ؤح

َ
(، ألنَّ )آح

ُاَم ج٣ىاَم﴾ في 
ْ
ه
َ
ُى(، ٦ما و٢٘ في ُمصَخ٠ ابً مؿٗىص ﴿وؤ

ْ
ه
َ
ى( بمٗجی )ؤ

َ
بمٗجی )ؤُٖى(، بل ٢ض ظاء )آح

ْم﴾ ]مدمض:  َُ ٣َْىا
َ
ْم ج َُ ا

َ
لخت بً مهّغِٝ)٢52ىله حٗالى ﴿َوآج مل َو ي َظا اإلاظَب. 2[، وبها ٢غؤ ألٖا ٣ّىِ ًُ (؛ ٞهظا 

بِضلىن  زم بنَّ  ًُ ِؼي بلى بٌٗ ؤَل الُمً ؤجهم  ُٖ ضٍ ما  ًُ ٗ ٌب مً وا٢٘ ال٩لمت في بِئتها الٗغبُت، َو ؤي ٢ٍغ َظا الغَّ
، وؤلاّظام، وؤلاّظاهت، وال٣ّبرة: الخىٔ، وؤلاهجام، وؤلاهجاهت، 

ّ
ا، ٣ُٞىلىن في الخٔ ص هىه  ضَّ

َ
٫ اإلاك ؤوَّ
 (.8وال٣ىبرة)

٨ظا، ٞال٣ىالن الشاوي والشالض ال ازخال  غ َو ِٗ ك
ٌُ ا للٟٗلحن )ؤُٖى( و)آحى(،  ئ  ِٞ ٝ بُجهما؛ ُٞىعوص )ؤهُى( ُم٩ا

بىظىص ٖال٢ت بحن َظٍ الشالزت بال ؤنَّ اإلاظَب الشالض اعج٣ى، ٨ٞك٠ ًٖ ؤنل )ؤهُى( الظي َى )آحى(؛ ٌكغح 
ي،  ا ؤنَّ ٢ىاهحن الخباص٫ الهىحي واإلا٣اعهت بحن َظٍ اإلاىاص: ؤحى، آحى، ؤصَّ ع  َخُمي ُم٣ّغِ ؤهُى، ؤُٖى؛ طل٪ السُّ

ّغِٖاث مً ماصة واخضة هي: )ؤحى(، و٧ل لهجت مً اللهجاث الٗغبُت جض٫ ٖلى َىع مً ؤَىاع 
َ
ها ُمخٟ ىا ٖلى ؤجَّ

ُّ
جضل

بَض٫ 
ُ
ا ؤن ج بَض٫ زاهُت الهمؼجحن ؤلٟا َٞخيُخج )آحى(، وبمَّ

ُ
ا ؤن ج )ؤحى(؛ ٞبةصزا٫ الهمؼة ٖلحها ناعث )ؤؤحى(، زم بمَّ

 
ُ
بَض٫ الخاء َاء ل٣ُ٘ الخجاوـ في الجهغ، َٞخيُخج )ؤُٖى(. وبخ٠ًُٗ الخاء ناعث ُٖىا، ٦ما في ٖىٗىت جمُم، وج

                                                           

 .ٕٛٔصرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة.  ( ٔ)
 .ٕٗٗص٘. جٜٜٚٔ، مصر، ٔ، ط.دار الفكر، عبد السالـ زلمد ىاركف، تح: س اللغةمقايي ،أمحد بن زكرياءابن فارس، انظر :   ( ٕ)
، داكد، دراسة اللهجات العربية القدؽلة، عامل الكتب، لبناف، ط.   (ٖ)  .ٜٔٔ،ٓٛ. صٜٜٙٔ، ٔسلـو
 .٘ٛٗص السحيمي، سلماف بن سامل : إبداؿ احلركؼ ُب اللهجات العربية.   (ٗ)
 .ٜٔ-ٛٔ. صٜ٘ٛٔ، ٔاألردف، ط. - مكتبة احملتسب، لبناف -راسات ُب اللغتُت السَتيانية كالعربية، دار اجليل م، ديالسامرائي، إبراى   (٘)
 .ٕٚٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص   (ٙ)
 .ٙٔٔص٘. جٕٔٓٓ، ٔبناف، ط.انظر : ابن عطية، عبد احلق بن غالب، احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، ل   (ٚ)
 .ٔٛٔصٕـ. جٖٜٚٔ، ٔالبطليوسي، عبد اهلل بن زلمد ابن السيد، االقتضاب ُب شرح أدب الكتاب، دار اجليل، لبناف، ط.  ( ٛ)
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ا وزاهُتهما َاء ٞخهحر  ىه 
ُ
بَض٫ ؤولى الخاثحن ه

ُ
ٟ٪َّ ؤلاصٚام و ج ًُ ا ؤن  ي(، وبمَّ بَض٫ صالا ٞخهحر )ؤصَّ

ُ
ا ؤن ج ى(، زم بمَّ

َّ
)ؤح

 (.5)ؤهُى()

ت للمىاص ألاعب ىا ٖلى ؤنَّ و٦ظل٪ ؛ ٞالىٓغ بلى الضالالث اإلاغ٦ٍؼ ُٟ (، ًى٢ِ
َ
َىٍ

َ
َى( و)ه

َ
ُ

َ
َى( و)ه

َ
َى( و)َمُ

َ
ُ َٖ ( : ٘

َى( بهما هي م٣لىب 
َ
ُ

َ
ت لها، زانت بطا ٖلمىا ؤن الىىن واإلاُم جخٗا٢بان، وؤن ماصة )ه ض( َى الىىاة اإلاغ٦ٍؼ ُٖ )الخبا

ُى: الخىاُو٫ بالُض)
ْ
ُ َٗ ْ

(. ٞال
َ
َىٍ

َ
ُض٫ُّ ٖلى َمّضٍ في الصخيء وامخضاٍص 2)ه ًَ َى( 

َ
ض في 5)(، و)َمُ ُٖ ُض٫ُّ ٖلى جبا

َ
َي( ج

َ
ُ

َ
(، و)ه

ه ًدىاو٫ الصخيء 2الصخيء وجُاُو٫) "؛ ؤي: بهَّ ٍٍ َىا
ْ
ه
َ
ْحِر ؤ

َ
ٍٍ ِبٛ ا

َٖ ل: "
َ
ُض٫ُّ ٖلى حٗل٤ُ شخيء بصخيء. وفي اإلاش ًَ  )

َ
َىٍ

َ
(، و)ه

ا بٛحٍر  ؤبض 
َ
ضٍ ِهُِ ْٗ ه ِمً ُب ي به ألهه ٦إهَّ ا، ُؾّمِ ََ ُض ْٗ ٤ به. وِهُاٍ اإلاٟاػة: ُب

َّ
 ولِـ له ما ًخٗل

ُ
ٗت

َّ
. وألاعهب ُم٣ُ

ُ٘ البُٗض) َُ٣
َ
ُاٍ، ألجها ج الّىِ

، وؤهُاٍ، »(. و٢ض ظم٘ ابً ٞاعؽ بحن )ؤُٖى( و)ؤهُى( ب٣ىله: 1
ٌ
: بُٗضة

ٌ
ت َُّ ُِ

َ
ؤعٌى ه

ا ٟؿه بُٗض 
َ
ا، ٣ٞض ظٗل الصخيء ًٖ ه ئ  ِْ َ

ا ق ُٖى ؤخض 
َ
، وُمٟاصٍ : ؤنَّ 5«)بطا ؤُٖاٍ. ومً ؤ ٌ٘ ٌج بضٌ ظا جسٍغ (. َو

 
َّ
ى : الُبٗض.ماصة ؤهُى وِبن اؾخ٣ل ت، َو ٍَّ  ذ في صاللتها ًٖ ؤنلها )ؤُٖى( بال ؤجها ججخم٘ مٗها في الضاللت اإلادىع

كهض له بخال٫ الجظع ) ٌَ ظا الظي ط٦غهاٍ  ( في اللٛخحن آلاعامُت وؤلازُىبُت ؛ nty( )مُى( )ًإحي( مدل )mtwَو
ٍت للترظمت الؿبٗىهُت مً ؾٟغ صاهُا٫ ) ًَّ غظمذ ٧لمت )2/22ٟٞي َبغص

ُ
٪(: ُمُٗى لهم. وفي meta'ak(، ج َٗ /مُُ

ت : )mattawaؤلازُىبُت ) َى(، حٗجي: ٣ًُضم، وفي ألامهٍغ
َ
ُٗي. ومً اإلام٨ً ؤن حٗجي ammatta/َمُ ٌُ (، حٗجي: 

َ
/ؤَمِ

(mtw( ل ِٞ غي  بها. ٍو
َ
 لحر٦

 
ت َُّ ُِ ُٗي َضاًا، ولهظا هٓحر في الٗغبُت : ؤْمُى الٓهغ؛ ؤي: ؤُٖى ؤخضَم َم ٌُ  :)Fell )

جِز٫ اإلاُغ، عبما ٩ًىن او٩ٗاؾا آزغ لالؾخٗما٫ ال٣ضًم لـ)ؤُٖى()ntyؤنَّ الجظع ) ًُ  (.2( )هُي( بمٗجی: 

االء َاثٟخان؛ ٞمجهم َمً ًغي ؤنَّ )ؤهُى( ال  اإلاظَب الشاوي : ًغي ؤصخابه الاؾدىُاء ْاَغة ٚحر ببضالُت، َو
ِمي للٗحن لضي بٌٗ ال٣

َ
هٟ

َ
ه هاجٌج ًٖ زُإ في الؿمإ لُى٤ُ ؤ حن وظىص له، وؤهَّ

َ
ٗل ِٞ ٣ِغُّ بُىظىص  ًُ باثل. ومجهم َمً 

ّلٍ مجهما صاللخه ومكخ٣اجه.
ُ
 )ؤُٖى( و)ؤهُى( ل٨جهما ُمؿخ٣ِالن، ِل٩

ّلِ )ٖحن( َؾىاٌء َوِلَحها )َاٌء( ؤو نىٌث آزغ؛ ٞلٗلَّ ِمً »ال٣ى٫ ألاو٫: ًغي ببغاَُم ؤهِـ 
ُ
٤ ب٩

َّ
ؤنَّ ألامغ ًخٗل

٣ىن بهظا الهىث بهٍٟت  ُِ ى
ًَ ـ مٗه مً  ال٣باثل َمً ٧اهىا 

َ
ٟ ا، وطل٪ بإن ًجٗلىا مجغي الىَّ  ُ ِم

َ
هٟ

َ
ا ؤ  ٣ُ

ُ
ٍت ه زانَّ

لى  ا، بل هي )ٖحن( ؤهٟمُت. ٖو  بهىث الىىن، ولِؿذ في الخ٣ُ٣ت هىه 
 
ؿَم٘ الٗحن ممتِزَظت

ُ
ا، ٞد  ٗ الٟم وألاه٠ م

 في الٟٗل )ؤُٖى( ٞإ
 
ت

َ
ل
َّ
ٟت ممش واة ٢ض َؾِمٗىا َظٍ الّهِ ٣ا٫: بنَّ الغُّ ًُ ًُ ؤن  م٨ِ ُُ ق٩لذ ٖلحهم، ولم َظا ٞ

ا لىا ٖلى خ٣ُ٣تها ِهَٟى ًَ(»8 ٤
َّ
خٗل ًَ ظا الظي ط٦ٍغ ببغاَُم ؤهِـ مدٌ اٞتراى بال صلُل، ألنَّ ألامَغ ال  (. َو

ىا الٛاًت 
ُ
م، وما وعص ُٞه مً ٢غاءاٍث َبلٛ ٤ُ بىّوِ ال٣ُغآن ال٨ٍغ

َّ
بإصاء لٛىي مٗؼو٫ ُؾم٘ مً مجهى٫، وبهما ًخٗل

ها) ُِ ها وَيب ِٟ ا٥َ هللا َظلَّ »ه ٢ض ظاء في الخضًض باللٟٓخحن ٧لخحهما: (، زم به2في َون
َ
ُ

ْ
ه
َ
ُه، ؤ

َّ
ل
ُ
ؤُٖا٥ هللا طل٪ ٧

... ؼَّ َٖ م، ًٖ «و حَر غابي وألانمعي ٚو محن ٧السلُل وابً ألٖا ت اللٛت مً اإلاخ٣ّضِ
َ
ل
َ
٣

َ
، زم َى مى٣ى٫ٌ ًٖ ؤؾاَحن ه

ا ٖلى ؤلؿً مئاث ألالٝى مً ال ة، وال ًؼا٫ مىظىص  ضَّ ِٖ ه بلى ؤٞغاص مً ٢باثل  ِ
ّ
ل
ُ
ٗغب؛ ٞال مجا٫ بٗض طل٪ ٧

.  به٩اٍع

                                                           

 .ٙٛٗ-٘ٛٗص السحيمي، سلماف بن سامل : إبداؿ احلركؼ ُب اللهجات العربية.   (ٔ)
 .ٖٖ٘صٗ. جاللغةمقاييس  ،أمحد بن زكرياءابن فارس، انظر :    (ٕ)
 .ٖٖٔص٘ج ادلصدر السابق.   (ٖ)
 .ٕٗٗص٘ج ادلصدر نفسو.   (ٗ)
 .ٖٓٚص٘ج نفسو.   (٘)
 .ٕٗٗص٘ج نفسو.   (ٙ)
 .ٜٓرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صانظر :    (ٚ)
 .ٕٗٔـ. صٖٜٚٔ، ٗر، ط.أنيس، إبراىيم، ُب اللهجات العربية، مكتبة األصللو ادلصرية، مص  ( ٛ)
 .ٜٖٗقشاش، أمحد بن سعيد، اإلبداؿ ُب لغات األزد. ص   (ٜ)
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٫ِ »( الظي ٣ًى٫ في لٟٓت )ؤهُى( : Rabinولٗلَّ ُمؿدَىض ببغاَُم ؤهِـ ُٞما عآٍ َى : ٖباعة اإلاؿدكغ١ عابحن ) ألوَّ
ظا الاٞتراى اإلاؿبَ  مت، بخإزحر الُاء اإلاجاوعة. َو ا ؤو باألخغي هىها مٟسَّ ىه 

ُ
ِلبذ ه

ُ
حٌن ٢ض ٢ َٖ ٤ ؤنَّ هٓغة جبضو و٦إجها 

٤ُ بها، الظي في خاالث مُٗىت )ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٢بل ألانىاث  ىهٌغ ؤهٟي ٖىض الىُّ ُٖ الٗحن لها في الٗاصة 
ت  ىَّ

ُ
م٨ًِ ؤن ًب٣ى َى الٗالمت الىخُضة لهظٍ الىخضة الهىجُت )الٟىهُم(، ومشل َظٍ الٛ ًُ الؿا٦ىت مباقغة(، 

ؿم٘ بىيىح جام مً ٢َِبل بٌٗ ٖغب ٞلؿُحن، وف
ُ
٣ُا )قغقي بدحرة ألاهُٟت ح ي لهجاث الىاصي في وؾِ ؤٍٞغ

ٟاع )ظىىب  ِْ ( َى ألازغ الىخُض الباقي مً ؤنل الٗحن، وفي 
 
ت ىَّ

ُ
حكاص(. بنَّ بٚىان الخغ٧اث )ؤي: ب٦ؿابها ٚ

ؿم٘ عوصو٦ىا٦ـ  ٌَ ًُّ الخغ٦ت )نىث اللحن( خُىما ًإحي بحن الٗحن والىىن ؤو الٗحن واإلاُم، لظا لم  َ
ٛ

ُ
الُمً( ح

(Rhodokanakis ر في ٦المهم بٚىان الٗحن في
ُ
٨ث ًَ ( ؤيَّ ظغؽ ؤهٟي في الٗحن هٟؿها. والحهىص الكغ٢ُىن 

ت ًَّ في بٌٗ الؿُا٢اث 5«)الٗبًر
ِٚ
ُ
(. ٞٗلى َظا ج٩ىن الىىن في )ؤهُى(: ب٣اًا ٞىهُم الٗحن الظي عبما ؤ

ت) اء 2اللٍٛى ه ال٣ُغَّ
َ
ل
َ
ظا َمغصوٌص بما جىا٢ ، َو

ٌ
ا زاِلهت وُعواة اللٛت، ٦ما ؤنَّ بغاٞمان (. وبظل٪ ٞهي لؿذ هىه 

(Bravmann ت ألاهُٟت هي بخضي اإلاالمذ اإلاالػمت ىَّ
ُ
ض ؤنَّ الٛ ِ

ّ
ا٦ َٗخ٣ِض ؤنَّ ؤنل )ؤهُى( نىحي مدٌ، وٍُ ٌَ  )

ىن 5للهىث مً ػمً اللٛت الؿامُت ألام) (. وبظل٪، ٞالىىن خايغة ٞحها مىظ ال٣َِضم، وهي هىن خ٣ُ٣ُت ال ؤلٞى
 للٗحن.

ا  ال٣ى٫ الشاوي: ؤبى   ٣ ِ
ّ
ع ؤنَّ )ؤُٖى( و)ؤهُى( ؤنالن مسخِلٟان ال ببضا٫ بُجهما، و٢ا٫ ُمٗل ٣ّغِ ًُ ان الىدىي الظي  َُّ خ

ذ مً الٗحن، ٢ا٫: 
َ
بِضل

ُ
ؼّي مً ٧ىن الىىن في )ؤهُى( ؤ ا الخبًر ٖلى ما ه٣له ًٖ ؤبي الًٟل الغاػّي وؤبي ػ٦ٍغ

ا ٞدؿ» ٛت َم٩اَن الٗحن في ٚحَر
ُّ
ىن في َظٍ الل َىُا الىُّ َٖ لُّ ٞةن 

ُ
َىُا الَبض٫ الهىاعي ٞلِـ ٦ظل٪، بل ٧ َٖ ، وبن  ًٌ

بِضلذ 
ُ
٣ا٫ ألانل الٗحن، زم ؤ ًُ ّلِ واخضٍة، ٞال 

ُ
ٛخحن ؤنٌل بىٟؿها لىظىص جمام الخهغُّٝ مً ٧

ُّ
واخٍض مً الل

ىن مجها ؛ مجهم: ابً ٖاص٫)2«)الىُّ
ٌ
ىاٍ 5( والؿمحن الخلبي)1(. واٖخمض ٢ى٫ ؤبي خُان ظماٖت َٖ (، ولٗلَّ َظا ما 

بي)ا غون الظًً ؤزبخىا )ؤهُى( لٛت في )ؤُٖى( ٧ال٣َغ م.2(، وألالىسخي)8(، وابً ُُٖت)2إلاّٟؿِ حَر ض َظا  ( ٚو ِ
اٍّ وٍُ

غٌب) َٖ  ،ً اعؾحن اإلاٗانٍغ  مً الضَّ
ٌ
ى لُخمان )50الغَّؤي َاثٟت م E.Littman()55( ومؿدكغ٢ىن، ومً َاالء ِبهُّ (، َو

( ًضٍ، وفي آلاعامُت )هاَل(، ًظ٦غون ؤنَّ الاؾدىُاء َمهضٌع ِلٍٟٗل ؾاِمّيٍ مٗغو  ت َى )هُا( بمٗجی )َمضَّ برًَّ ِٗ ٍٝ في ال
اصة الهمؼة، ؤي: )ؤهُى( الظي ؤنله : هُا  ت، بٍؼ َُّ غب َٗ َل( في ال َٗ ٞ

َ
زم ِػٍضث ٖلُه الهمؼة، ٞهاع ٖلى وػن )ؤ

ى مً ؤنٍل ًسخل٠ ًٖ: ُٖا ٌُٗى ُىُث الخبل، ؤي: َمَضصجه، َو
َ
٣ا٫: ه ًُ  ، ، بمٗجی: جىاو٫، ًىُى، ؤي : مضَّ ًُمضُّ

ه)
ُ
اج جه ومكخ٣َّ هخى ماصَّ ُٟ ٍٔ في ال ّلِ لٟ

ُ
 (.5وبن ٧ان مٗىُاَما ًخ٣اعبان في الاؾخٗما٫، وِل٩

                                                           

 .ٛٛرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صانظر :   ( ٔ)
 .ٚٗ. صٜٜٚٔ، ٔء األردف. طعبد اجلليل، عبد القادر، الداللة الصوتية كالصرفية ُب ذلجة اإلقليم الشمايل دلدينة البصرة، دار صفا   (ٕ)
 .ٜٛرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صانظر:   ( ٖ)
 .ٙ٘٘صٓٔالنحوم أبو حياف، زلمد بن يوسف، البحر احمليط ُب التفسَت. ج  ( ٗ)
 .ٜٔ٘صٕٓ. جٜٜٛٔ، ٔكتب العلمية، لبناف، ط.ابن عادؿ، عمر بن علي، اللباب ُب علـو الكتاب، تح: عادؿ أمحد كعلي معوض، دار ال   (٘)
 .ٕ٘ٔصٔٔسورية. جدار القلم، ، أمحد زلمد اخلراطتح:  ،الدر ادلصوف ُب علـو الكتاب ادلكنوف، أمحد بن يوسف ،السمُت احلليب   (ٙ)
 .ٕٙٔصٕٓج .ٜٗٙٔ، ٕ، مصر، ط.دلصريةدار الكتب ا، تح: أمحد الربدكين كإبراىيم أطفيش، اجلامع ألحكاـ القرآف، زلمد بن أمحد، القرطيب   (ٚ)
 .ٜٕ٘ص٘. جٕٔٓٓ، لبناف، دار الكتب العلمية، عبد السالـ عبد الشاُب، تح: احملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب العزيز، عبد احلق، بن عطيةا   (ٛ)
 .ٛٚٗص٘ٔج .ٜٜٗٔ ، لبناف،دار الكتب، عطيةعلي عبد البارم ، تح: ركح ادلعاين ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، زلمود، األلوسي   (ٜ)
 .ٜٖٗانظر : قشاش، أمحد بن سعيد، اإلبداؿ ُب لغات األزد. ص  (ٓٔ)
 .ٕٚٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص ( ٔٔ)
كآثارىػػا ُب السػػوداف، مكتبػػة غريػػب، مصػػر،  عابػػدين، عبػػد اجمليػػد، مػػن أصػػوؿ اللهجػػات العربيػػة ُب السػػوداف: دراسػػة مقارنػػة ُب اللهجػػات العربيػػة القدؽلػػة  (ٔ)

 .ٕٔٔ. صٜٙٙٔ، ٔط.
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محن) ظا الظي ط٦ٍغ ؤبى خُان صخٌُذ؛ ٣ٞض نغَّح ٚحر واخٍض مً اإلاخ٣ّضِ  في )ؤُٖى(، وخ٩ىٍ 5َو
ٌ
ت

َ
ٛ

ُ
( بإنَّ )ؤهُى( ل

اِعَبِت ؤَِل الُمً )ِخمَحر(،  َٗ َغِب ال َٗ ً ٢باثل ٖغبُت َؾِمٍٗى مجها. لظل٪ هجض ؤصخاب ال٣ىامِـ ٢ض ًٖ ال ٖو
حن ُمخدّىِال ًٖ  حهما بباب ُمؿَخ٣ِل، وط٦غوا مكخ٣اتها. بال ؤنَّ َظا ال ًمى٘ ؤن ٩ًىن ؤخض الخٞغ

َ
جحن ٧ِل ىا اإلااصَّ هُّ

َ
ز

ؿاِوحهما
َ
ل الخٝغ الشاوي في ؤلاؾالم، وبنَّ ح ا، زم جإنَّ ًُّ ٫، و٢ض ٩ًىن ظاَل في الخهغُّٝ ٢ض ٩ًىن  ألانل ألاوَّ

ً ؤزىان مً ؤنل ٢ضًم، واٖخبرها طل٪ في جٟؿحر الىٓاثغ بالىٓغ بلى الخُىع الهىحي  صلُال ٖلى ؤن الىٓحًر
ُذ: 2الظي ٢ض ًدُضر في ال٣بُلت ال٨بحرة) ِ

ّ
٨ ان ٞهُدان ِمً َبجي ٦ِالب، »(. ٣ٞض ٢ا٫ ابً الِؿّ َُّ خًغوي ؤٖغاب

َدت، و٢
َ
َدٍت، زم اٞتر٢ا ٖلى ؤن ٌؿإال ٖجهما ؤقُار بجي ٣ٞا٫ ؤخضَما: ال ؤ٢ى٫ بال ِبهٟ

َ
ا٫ آلازغ: ال ؤ٢ى٫ بال ِمْىٟ

ٛخان
ُ
 (. في ٢بُلٍت واخضٍة.5«)٦ِالب، ٞاج٣ٟذ ظماٖت ٖلى ٢ى٫ طا، وظماٖت ٖلى ٢ى٫ طا؛ ٞهما ل

 الجغشافيت اللعاهيت لظاهشة الاظدىىاء :

يَؿب َظٍ الٓاَغة؛ 
ُ
ا ًٖ ال٣باثل التي بلحها ج ؤمَّ

ي)٣ٞض ٖؼاَا  ْػص، 2الؿَُى
َ
ًل، وألا

َ
ظ َُ ( بلى 

م بًُ مً ألاػص-وألاههاع ، وَؾٗض بً -َو
ِـ؛ ٞهي بظل٪ ٧اهذ مىدكغة في 1ب٨غ)

َ
(، و٢

غة وظىىبها) (. ومً اإلاٗغوٝ 5ٚغب الجٍؼ
ِـ ٧اهذ 

َ
ظًل و٢ َُ ا ؤنَّ بٌٗ بُىن   ُ ُظٛغاٞ

(، ٞاو٨ٗؿذ بٌٗ 2ججاوع ألاػص في الّؿغاة)
و٢ِـ ومجهم الٓىاَغ ألاػصًت ٖلى ٢بُلت َظًل 

ا للُمغجطخی 8بىى ؾٗض بً ب٨غ)
 
(. وِزالٞ

بُضي) ظًال اإلاظ٧ىعة 2الؼَّ َُ (، ًغي الُجىضي ؤنَّ 
غ، وبهما  ًَ لِؿذ جل٪ ال٣بُلت اإلاٗغوٞت مً ُم
مضان ال  ََ ًٌ مً  ـٌ َبُ ظًٌل الُمىُت. و٢ِ َُ هي 
م،  صخی اإلاخ٣ّضِ ُالن، بضلُل ٢ى٫ بِذ ألٖا َٖ ـُ  ِ٢

ـٍ ال٣دُاهُت. وبظل٪  ِ
َ
ى مً ٢ ج٩ىن َظٍ َو

َمِىُحن بضلُل ألاػص ٞحهم،  َُ هذ لل
ُ
ل
َ
اللٛت ٢ض ز

                                                           

 منهم :( ٔ)
 .ٗ٘ٗصٚالفراىيدم، اخلليل بن أمحد، كتاب العُت. ج ؛ انظر:اخلليل بن أمحد الفراىيدم   -ٔ
 .ٕٕٔ٘صٙاجلوىرم، إمساعيل بن محاد، تاج اللغة كصحاح العربية.  جاجلوىرم؛ انظر:    -ٕ
 .ٖٛٔصٕم أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، اإلبداؿ. جاللغو األصمعي؛ انظر:    -ٖ
 .ٜٕٓص .ٜٔٗٔ، ٔابن خالويو، احلسُت بن أمحد، إعراب ثالثُت سورة من القرآف الكرمي، دار الكتب ادلصرية، مصر، ط.   -ٗ
 .ٕٔصٔاللغوم أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، اإلبداؿ. جانظر :   ( ٕ)
 .ٖٚص٘. جهتذيب اللغة ،دزلمد بن أمح ،األزىرمانظر:    (ٖ)
 .ٕٕٕصٔالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها. ج  ( ٗ)
 .ٖٜٔصٔ. جٕ، الفائق ُب غريب احلديث كاألثر، تح: علي زلمد البجاكم كزلمد إبراىيم، دار ادلعرفة، لبناف، ط.انظر : الزسلشرم، زلمود  ( ٘)
 .ٛٛالعربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربية. صرابُت، تشيم، اللهجات   (ٙ)
 .ٕ٘ٓصٖ. جٜٜ٘ٔ، ٕينظر: احَلَموم، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلداف، دار صادر، لبناف، ط. ( ٚ)
 .ٖ٘ٗقشاش، أمحد بن سعيد، اإلبداؿ ُب لغات األزد. ص ( ٛ)
 .ٙٓٔصٓٗالزَّبيدم، زلّمد بن زلّمد، تاج العركس من جواىر القاموس. ج ( ٜ)
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ت ًمىُت ٢ضًمت. ٚحر 5وظمُٗهم مً الُمً) غي ؤجها لٛت خمحًر غابي والجَى ٣ى٫ ًٖ ابً ألٖا مذ الىُّ (. و٢ض ج٣ضَّ
باث بل جيخ٣ل باإلاجاوعة ؤو 

َّ
ِٗغٝ الش

َ
ٛاث ال ح

ُّ
الازخالٍ ؤن َظا ال ًمى٘ اهخ٣الها بلى ٢باثل ؤزغي ٚحر ًمىُت، ٞالل

ا »في اإلاىاؾم الضًيُت ؤو ألاؾىا١ ؤو الخغوب، و ٤ُ بالهُٛت )ؤهُى( ٢ضًم  الخىػَ٘ الجٛغافي إلاىاًَ الىُّ
مَّ ٞةنَّ اخخما٫ اهخ٣ا٫ َظٍ 

َ
َبحن ؤجها ٧اهذ جىظض ٖلى َغ١ ال٣ىاٞل، مً الجىىب بلى الكما٫، ومً ز ًُ ا، 

 
وخضًش

 .(2)« خلتي الكخاء واله٠ُ، اخخما٫ٌ م٣بى٫ٌ الهُٛت مً الجىىب، ؤي: مً بالص الُمً، ٖلى َى٫ ع 

با )٩ٖا  غي ٞلؿُحن ج٣ٍغ
ُ
ً الٗغبي؛ ٞهي في ظمُ٘ ٢ ظٍ اللٛت ال جؼا٫ مىدكغة في ؤما٦ً مسخلٟت مً الَى َو

، في (2)(، وؤهداء مً الٗغا5١وخُٟا والىانغة وهابلـ(، وفي ألاعصن ؤًًا، وبحن بجي ٖجز في الصخغاء الؿىعٍت)
غب الؿىصان وقغ٢ه1ؤلا٢لُم الكمالي إلاضًىت البهغة) بٛضاص وفي الخلت وفي ، (5)(، ٦ما ؾمٗذ في حكاص، ٚو

غظ٘ ؤنىلهم بٌٗ الباخشحن بلى بجي ؾٗض(2)وفي صخاعي مهغ ًُ ىم الظًً  ُُّ َ
 .(8)، بحن بٌٗ البضو ٦إٖغاب الٟ

 اإلاشاحؼ واإلافادس :

م؛ بغواًت خٟو ًٖ هاٞ٘، مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠  .5  الكٍغ٠، الؿٗىصًت.ال٣غآن ال٨ٍغ

غي، مدمض بً ؤخمض، تهظًب اللٛت، جذ:  .2 ب، صاع بخُاء الترارألاَػ  .2005، 5، لبىان، ٍ.مدمض ٖىى مٖغ

ألالىسخي، مدمىص بً ٖبض هللا، عوح اإلاٗاوي في جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي، جذ: ٖلي ٖبض الباعي  .5

 .5222، 5ُُٖت، صاع ال٨خب الٗلمُت، لبىان، ٍ.

ت، مهغ، ٍ.ؤهِـ،  .2  .5225، 2ببغاَُم، في اللهجاث الٗغبُت، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

ت الٗامت لل٨خاب، مهغ، ٍ. .1  .5225، 5باقا، ؤخمض جُمىع، لهجاث الٗغب، الهُئت اإلاهٍغ

 .5225، 2الُبؿتي، مدمض بً خبان، الخ٣اؾُم وألاهىإ، جذ: قُٗب ألاعهاوٍ، ماؾؿت الغؾالت، لبىان، ٍ .5

 .5225، 5، الا٢خًاب في قغح ؤصب ال٨خاب، صاع الجُل، لبىان، ٍ. بً مدمضالبُلُىسخي، ٖبض هللا .2

 .2002، 5، لبىان، ٍ.مدمض، صاع بخُاء الترارالشٗلبي، ال٨ك٠ والبُان ًٖ جٟؿحر ال٣غآن، جذ: ؤبى  .8

 .5222، 5الجىضي، ؤخمض ٖلم الضًً، اللهجاث الٗغبُت في الترار، الضاع الٗغبُت لل٨خاب، جىوـ، ٍ. .2

غي، .50  .5282، 2، لبىان، ٍؤخمض ُٖاع، صاع الٗلمالصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت، جذ:  الجَى

 .5221، 2الَخَمىي، ًا٢ىث بً ٖبض هللا، معجم البلضان، صاع ناصع، لبىان، ٍ.  .55

ت، مهغ، ٍ.  .52 م، مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهٍغ ه، بٖغاب زالزحن ؾىعة مً ال٣غآن ال٨ٍغ  .5225، 5ابً زالٍى

غة الٗغبُت، اإلااؾؿت الٗغبُت ، لبىان، ٍ.عابحن، حكُم، الله  .55  . 2002، 5جاث الٗغبُت ال٣ضًمت في ٚغب الجٍؼ

                                                           

 .ٖٔٛصٔ. جٜٜٚٔ، ٔاجلندم، أمحد علم الدين، اللهجات العربية ُب الًتاث، الدار العربية للكتاب، تونس، ط.  (ٔ)
 .٘ٚٔصٔانظر : السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، ادلزىر ُب علـو اللغة كأنواعها. ج    (ٕ)
 .ٜٛة. صرابُت، تشيم، اللهجات العربية القدؽلة ُب غرب اجلزيرة العربي    (ٖ)
 .ٕ٘ٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص    (ٗ)
تقػع ُب منتصػف الطريػق ادلػؤدم إىل مدينػة ميسػاف علػى بعػد اثػٍت عشػر كيلػومًتا مػن القرنػة، كباجتػاه كىػي ؛ (ىورػ))اذلوير( لفظة مصغرة لكىو ادلعركؼ بػ   ( ٘)

 نحدر من قيس عيالف، من العدنانيةموف إىل قبيلة عبادة العربية اليت تالطريق ادلؤدم إىل مدينة ذم قار. كمجيع سكاهنا ينت
 .ٕٗٔرمضاف، عبد التواب، دراسات كتعليقات ُب اللغة. ص  (ٙ)
 .ٖٔ. صٜٚ٘ٔ، ٕناصف، حفٍت، شليزات لغات العرب، مصر، ط.  (ٚ)
 .ٖٜٜٔ، ٕىالؿ، عبد الغفار حامد، اللهجات العربية نشأة كتطورنا، مكتبة كىبة، مصر، ط.  (ٛ)
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ش آصاب الٗغب، صاع ال٨خاب الٗغبي، مهغ.  .52  الغاٞعي، مهُٟى ناص١ بً ٖبض الغػا١، جاٍع

 .5221، 5عمًان، ٖبض الخىاب، صعاؾاث وحٗل٣ُاث في اللٛت، م٨خبت الساهجي، مهغ، ٍ.  .51

 .5222، 5اإلاضزل بلى ٖلم اللٛت ومىاهج البدض اللٛىي، م٨خبت الساهجي، مهغ، ٍ.عمًان، ٖبض الخىاب،   .55

بُضي، مدمض بً مدمض، جاط الٗغوؽ مً ظىاَغ ال٣امىؽ، صاع الهضاًت مهغ.  .52  الؼَّ

ت، لبىان، ٍ.  .58  .2الؼمسكغي، مدمىص بً ٖمغو، الٟاث٤ في ٍٚغب الخضًض وألازغ، صاع اإلاٗٞغ

اهُت والٗغبُت، صاع الجُل، لبىان الؿامغاجي، ببغاَُم، صعاؾاث في  .52  .5281، 5ألاعصن، ٍ.-اللٛخحن الؿحًر

ت، لبىان.قٗض، الؿجن، جذ: مدمض مدحي الضًًالسجؿخاوي ؤبى صاوص، ؾلُمان بً ألا   .20  ، اإلا٨خبت الٗهٍغ

ت، الؿٗىصًت،  .25  .5221السخُمي، ؾلمان بً ؾالم : ببضا٫ الخغوٝ في اللهجاث الٗغبُت، م٨خبت الٛغباء ألازٍغ

 .5225، 5لىم، صاوص، صعاؾت اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت، ٖالم ال٨خب، لبىان، ٍ.ؾ  .22

 ، جذ: ؤخمض مدمض السغاٍ، صاع ال٣لم، ؾىعٍت.خلبي، ؤخمض بً ًىؾ٠، الضع اإلاهىن الؿمحن ال  .25

ٓم، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، ٍ.  .22  .2000، 5ابً ؾُضٍ، ٖلي بً بؾماُٖل، اإلاد٨م واإلادُِ ألٖا

ي، ٖبض   .21 غ في ٖلىم اللٛت وؤهىاٖها، الؿَُى  .5228، 5، لبىان، ٍ.صاع ال٨خبالغخمً بً ؤبي ب٨غ، اإلاَؼ

 .5225، 5لبىان، ٍ. -الكى٧اوي، مدمض بً ٖلي، ٞخذ ال٣ضًغ، صاع ابً ٦شحر، صاع ال٩لم الُُب، ؾىعٍت   .25

 م.2005، 5الكِباوي، اإلاؿىض، جذ: قُٗب ألاعهاوٍ وآزغون، ماؾؿت الغؾالت، لبىان، ٍ.  .22

ًً، ٖبض اإلاجُض، مً ؤنى٫ اللهجاث الٗغبُت في الؿىصان : صعاؾت م٣اعهت في اللهجاث الٗغبُت ال٣ضًمت ٖابض  .28

ب، مهغ، ٍ. ا في الؿىصان، م٨خبت ٍٚغ  .5255، 5و آزاَع

لي مٗىى، صاع ال٨خب الٗلمُت، لبىان، ٍ.  .22  .5228، 5ابً ٖاص٫، اللباب في ٖلىم ال٨خاب، جذ: ٖاص٫ ؤخمض ٖو

ُت في لهجت ؤلا٢لُم الكمالي إلاضًىت البهغة، صاع نٟاء ألاعصن. ٖبض الجلُل، الضال  .50  .5222لت الهىجُت والهٞغ

ؼ،   .55  .2005، 5، لبىان، ٍ.صاع ال٨خبابً ُُٖت، ٖبض الخ٤ بً ٚالب، اإلادغع الىظحز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ

اء، م٣اًِـ اللٛت، جذ: ٖبض الؿالم مدمض َاعون، صاع ال٨ٟغ،  .52  .5222مهغ،  ابً ٞاعؽ، ؤخمض بً ػ٦ٍغ

ت، بٛضاص   .55  .5281الٟغاَُضي، السلُل بً ؤخمض، الٗحن، جذ: مهضي اإلاسؼومي )و( ببغاَُم الؿامّغاجي، صاع الخغٍّ

ت، مهغ، ٍ.  .52 بي، مدمض بً ؤخمض، الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن، صاع ال٨خب اإلاهٍغ  .5252، 2ال٣َغ

 .2002ٗىصًت، ، الؿضا٫ في لٛاث ألاػص : صعاؾت نىجُت، مجلت الجامٗت٢كاف، ؤلاب  .51

 .5255، 5اللٛىي ؤبى الُُب، ٖبض الىاخض بً ٖلي، ٦خاب ؤلابضا٫، مجم٘ اللٛت الٗغبُت، ؾىعٍت، ٍ.  .55

 .5222، 5ابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم، لؿان الٗغب، صاع ناصع، لبىان، ٍ.  .52

 .5212، 2هان٠، خٟجي، ممحزاث لٛاث الٗغب، مهغ، ٍ.  .58

 .2000، 5إلادُِ في الخٟؿحر، صاع ال٨ٟغ، لبىان، ٍ.الىدىي ؤبى خُان، مدمض بً ًىؾ٠، البدغ ا  .52

لي، ًىؾ٠ بً ٖلي، ال٩امل في ال٣غاءاث وألاعبٗحن الؼاثضة ٖلحها،   .20
َ
 .2002، 5، ٍ.ماؾؿت ؾماالُهظ
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 الشبي اللغىي في جإويل الىفىؿ الذًييت: ظىسة الفيل همىرحا

 

 غبذ الهادي ؤدًني ـلح الذًً  د/

 مىس ى ًديى دحعىد/

اظامٗت ببغا هالُت، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، لّبي، والًت هُجا، هُجحًر
ّ
 َُم بضماصخي بابىٛضا، ٧لُت اللٛاث والضعاؾاث الاج

   

 اإلالذمت

ؿتهان مً طل٪ ما ٢ضمه الىداة  ٌُ الت لضعاؾت اللٛاث، وال  ّٗ ٢ضم الىداة بلى اللٛاث ؤلاوؿاهُت ٖامت مؿاَمت ٞ
٩ا٫، وجدلُالث. وُبىِذ الاججاَاث الجضًضة ٖلى َظٍ الٗغب بلى اللٛت الٗغبُت مً جهىعاث، وؤوناٝ، وؤق

ّض ٖىهغ الغبِ مً الٗىانغ التر٦ُبُت التي لم جّٟؿغ  ُٖ اإلاجهىصاث الؾخضعا٥ ما ٞاث الؿاب٣حن في صعاؾاتهم. و
م٨ً ؤن جخّٛحر الخا٫ بطا اججه الىن٠ بلى َظا الٗىهغ في بَاع  . ٍو

 
 م٣خىٗا

 
ا ٧اُٞا في بَاع هدى الجملت جٟؿحر 

، بط َى ؤؾاؽ ظظعي الغبِ مجزلت صًىام٨ُُت في اللٛاثاخخل  ؤ٦بر مً الجملت، ؤال وهي وخضة الىو.وخضة 
ت. وبطا ؤمٗىا  ى الظي ٞغ١ بحن ما ٌؿمی بال٨الم اإلاُٟض واإلاهمل في الضعاؾاث اللٍٛى ًضوع خىله الخىاع. َو

ت هغي ؤجها ٧لها حٗخجي بالغبِ، وقهغة َظا اإلاى  اث اللٍٛى يٕى الٟاث٣ت ويغوعجه في ألاؾلىب الىٓغ في اإلاىيٖى
ظٗل الٗلماء ال ٣ٌّٗضون له ٢ىاهحن زانت. وبهظا الؿبب، ججب صعاؾخه وجُب٣ُه ٖلى الىهىم الضًيُت 
لها مىظ ما َى ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٖكغ ٢غها، ختی جخجضص مٗاهحها، وجخُل٘ ألامت بلى ما ًبِىه  ؤلاؾالمُت التي زخم ججًز

اإلاٗاوي اإلا٣خهضة مً َظٍ الىهىم. و٢ضًما نغح ؤبى بسخا١ الكاَبي َظا السُاب الضًجي؛ وجدهل ٖلى 
بإن مٗاوي الىهىم الضًيُت ْىُت الضاللت، ال ًم٨ً ألخض ؤن ًجؼم ما حكحر بلُه، ألن جغا٦ُبها جخى٠٢ ٖلى 
ا مما له حَر ت، والانُالخُت، ٚو ت، والاؾخٗماالث اإلاجاٍػ  الاؾخٗما٫ اللٛىي اإلاخٗاٝع ٖلُه، وآلاعاء الىدٍى

ظٍ زانُت جتر٥ ٞغنت واؾٗ ، وجاصي بلى حٗضص الخٟؿحراث ت إلاداوالث ٞهم اإلاٗاوي اإلادخملتصاللت مدخملت. َو
ٗخمض ٞهمها هظٍ الىهىم، َب٣ا لسلُٟاث ال٣غاءاإلا٣ضمت ل ، واهخماءاتهم، وؤٚغايهم التي وعاء َظٍ ال٣غاءة. َو

ت الؿُدُت والٗم٣ُت التي جغعى في جى  ُٓم لٛت الىهىم الضًيُت.ٖلى صعاؾت ال٣ىاٖض اللٍٛى

 مترادفاث مفىلح الشبي اللغىي في هخب الترار

اعج٨ؼ الغبِ مى٢ٗا َاصٞا في اللٛاث ؤلاوؿاهُت ٖامت، ولم جىظض لٛت ٖلى ؾُذ ال٩ى٦ب ألاعضخي بال وهي حٗخجي 
اؾت ٨ٞغة بالغبِ؛ بط بضوهه ال جيخج البجی التر٦ُبُت صاللت ملمىؾت. مهضا٢ا لهظٍ الخ٣ُ٣ت البضحهُت، هجض صع 

الغبِ اللٛىي لضي الٗلماء ال٣ضامى. بال ؤن الٗغب لم ًسههىا له بابا مؿخ٣ال ٦ما زههىا لٛحٍر مً 
ت. ؤَل٤ بمام  اث، وصٞٗهم َظا الدكدذ بلى اؾخسضام مهُلخاث مخباًىت في نٟداث ٦خبهم اللٍٛى اإلاىيٖى

ه  ى ؤًًا الظ٦غ ٖىض ، مهُلر الخٗل٤ُ ٖلى َظا ه225، وؤلامام الجغظاوي ه580الىداة ؾِبٍى ،  َو اإلاىيٕى
ي ه552، والٗاثض لضي الؼظاجي ه158َـ، وظاع هللا الؼمسكغي 580ؤبي ٖلي الٟاعسخي ، والغابِ ٖىض الؿَُى

. بن ط٦غ َظا اإلاىيٕى بكتی ألاؾماء في َُاث مهىٟاث الٗلماء ال٣ضامى، ٌكهض ٖلى ما ًغون لهظا ه255
ت في هٓم الجملت ؤو الىو. ٦ما ٌكحر الخٗضص في حؿمُت اإلاهُلخاث بلى قهغجه  اإلاىيٕى مً ألاَمُت والًغوٍع

جٗلهم ًخمخٗىن بمًامحن  ً ٧ل مً اإلاخدضر واإلاخل٣ي، ٍو ٘ الٛمىى ًٖ ال٣اعت، ٖو بُجهم، ألن الغبِ ًٞغ
ت. ؤعاص الباخض ؤن ٣ًاعن بحن الغبِ والاوسجام، وطل٪ لخباص٫  الٗباعة ؾىاء ؤ٧اهذ م٣غوءة ؤم مؿمٖى

ما مً اإلاهُلخاث اإلاظ٧ىعة آهٟا. اؾخسضام َاجحن ال٩ل مخحن في الضعاؾت الضاللُت ٖىض اللؿاهُحن صون ٚحَر
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م ؤلاوؿان الٗاصي ؤن َىال٪ جضازال بُجهما؛ ول٨ً البدض الض٤ُ٢ ًشّبذ اؾخ٣اللُت ٧ل مً اإلاهُلخحن؛  ًٖؼ
ُض، ألن ما جسهو به ٧ل مجهما ؤٖٓم مً ؤن ٌؿخٛجی بٌٗ ًٖ ب ٌٗ. وال ًىظض بُجهما ازخالٍ بال َػ

ت؛ بط ل٩ل مجهما  وج٨ٟي لئلقاعة بلى ٢بى٫ َظا الغؤي صعاؾت الباخشحَن اإلاهُلخحِن ٖلى خضة في الٗلىم اللٍٛى
ىانٍغ  ال ٌكتر٧ان في ٦شحر مجها. (5)مٟهىمه، وؤصواجه، ٖو

حن؛ باؾخٗما٫ ؤصاة جض٫ ٖلى جل٪  ت بحن َٞغ ّٖغٝ مهُٟى ُخمُضة الغبِ بـــــــــ" انُىإ ٖال٢ت ؾُا٢ُت هدٍى
بـ 

َ
حن، و٢ض ٩ًىن ؤمً ل حن اإلاغبَى بـ ٞهم الاعجباٍ بحن الُٞغ

َ
الٗال٢ت، و٢ض ٩ًىن الٛغى مً الغبِ ؤمً ل

ت مً البجی الضاللُت والتر٦ُبُت التي جغبِ  (.2)ٞهم الاهٟها٫ بُجهما" خه ٖؼة قبل ؤًًا بإهه: "مجمٖى ٞغ ٖو
لى ل . (5)لخدلُل ؤي مؿخىي البيُت ال٨بري"الجمل ٖلى هدى مباقغ بًٗها ببٌٗ صون الغظٕى بلى اإلاؿخىي ألٖا

ت التي ٌؿخسلهها اإلاخل٣ي مً  ٤ الغوابِ اإلاٗىٍى وؤما الاوسجام ٦ما ّٖغٞه زلُل ببغاَُم ٞهى: "ًيكإ ًٖ ٍَغ
ً والاؾترظإ" ٤ الخسٍؼ ٟاث ؤن الاوسجام ٌٗخجي باإلاٗجی (2)السُاب ًٖ ٍَغ . ووؿخسغط مً زال٫ َظٍ الخٍٗغ

ن اإلاخدضر، بِىما ٌكتر٥ ٧ل مً اإلاخدضر واإلاخل٣ي في ٖملُت الغبِ الظي ٌؿخسغظه اإلاخل٣ي للىو صو 

ُت، وصاللت  الىصخي. ًمخاػ ٧ل مً الغبِ والاوسجام بٟغو١ ؤؾاؾُت، ومً ؤَمها ؤن صاللت الغبِ مىيٖى
م ال٣اعت للىو؛  الاوسجام وؿبُت، "بن الغبِ زانُت للىو، ؤما الخماؾ٪ ؤو الاوسجام ٞهى ٖضؾت ج٣ٍى

مىيىعي ًسً٘ ل٣اٖضة الخٗٝغ ألاوجىماج٩ُي )الخل٣اجي(، في خحن ؤن الخماؾ٪ )الاوسجام( بمٗجی ؤن الغبِ 
. بن الضاللت في الاوسجام مبيُت ٖلى ٢ضعة ال (1")طاحي، وعبما جدىٕى ألاخ٩ام اإلاخٗا٢بت به مً ٢اعت بلى آزغ

 م٘ الىو ؤو السُاب. جخدضص ٢ُٗا؛ ألن ٞهم اإلاٛؼي في الاوسجام ًخمدىع ٖلى ال٣ضعة الصسهُت في حٗاملها

ظٍ  ت مً مضي هجابت ٣ٖل ؤلاوؿان، وز٣اٞخه، وججاعبه، وخضة قٗىعٍ. َو وجخإل٠ ال٣ضعة الصسهُت اللٍٛى
ت اوسجام  اإلاؼاًا ال جخىاػي بحن اإلاؿخ٣بلحن؛ والازخالٝ في َظٍ اإلاىاَب ؤلالهُت ًد٨م ص٢ت ألاٞغاص في مٗٞغ

ض ميسجما ٖلى صعظت ٖالُت؛ ٢ ض ال ًغي ٖمغو ُٞه قِئا مً الاوسجام ؤو ج٣ّل صعظخه الٗباعة. ٞما عآٍ ٍػ
الاوسجامُت لضًه؛ ألن الاوسجام ال ًدا٧ي ٢ؿُمه الغبِ، الظي ٌٗخمض ٖلى ما ٌؿخُُ٘ ٧ل مً ٖامله ؤن 
كحر بلى عبُه بازخالٝ بؿُِ ؤو بضوهه، ألن الغبِ مىيىعي، حكحر بلُه ألاصواث، وال٣بى٫ الجماعي.  ًغاٍ؛ َو

٨ٗـ ألامغ في الاوسجام خُض ال بطا ٣ٞض الغبِ في  ٖباعة ٌكٗغ به ٧ل مً صعؾها بضون ج٩ل٠ ػاثض. َو
 .(5)ٌؿخُُ٘ اإلادلل ؤن ًغص ؤو ًٟكل ٖمله )الاوسجام(؛ ألهه ٌٗخمض ٖلى ال٣ضعاث الصسهُت

 فىائذ الشبي

ُت وظىص الخماؾ٪ بحن الىا٢٘ وا لىو. ال جخد٤٣ ههُت الىو بال بىظىص الغبِ ُٞه؛ ألن الٗباعة ج٨خمل قٍغ
ىاب ؤو  دّضص اإلاخدضر ٚغيه با٢خىاثه مً اإلاٟغصاث ما عآَا مىاؾبت للىا٢٘ ٖلى ٢ضع الخاظت، بضون ؤلَا ٍو
ؤلاًجاػ اإلاسل. وي٘ هللا اللٛت لُخىؾِ بها ؤلاوؿان في بظغاء ن٣ٟاث اإلاِٗكت، ولُس٠ٟ ٖىه الًِٛ 

                                                           

 اجلامعات عناصر االنسجاـ ىي ادلقاـ، كاجملاز، كالتشبيو، كالكناية، كالقرائن، كالسياؽ، انظر: عاصم علي شحادة، اللسانيات ادلعاصرة للدارسُت ُب   ٔ
 .ٓ٘ـ(؛ صٜٕٓٓ/ىٖٓٗٔ، ٔادلاليزية، )كوالدلرب: مطبعة اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزيا، ط

 .ٖٗٔص (؛ـٜٜٚٔ، ٔمصر: الشركة ادلصرية العادلية لوصلماف، ط)نظاـ االرتباط كالربط ُب تركيب اجلملة العربية، مصطفى محيدة،      ٕ

 .ٜٜـ(؛ صٕٚٓٓ\ىػٕٚٗٔ، ٔزلمد عزة شبل، علم لغة النص النظرية كالتطبيق، )القاىرة: مكتبة اآلداب، ط    ٖ

 . ٕٖٔـ(؛ صٕٚٓٓى/ٕٚٗٔ، ٔدلسَتة، طخليل إبراىيم، ُب اللسانيات كضلو النص، )عماف: دار ا    ٗ

 .ٖٗـ(؛ صٜٜٗٔ، ٔ، طاخلطاب، )القاىرة: مركز الثقاُب ؛ كزلمد خطايب، لسانيات النصمدخل إىل انسجاـٓٓٔعزة، ادلرجع السابق، ص    ٘

 Individual“: التطابق الذاٌب،يرل "فاف ريك" ُب كتابو "النص كالسياؽ" أف ىنالك العالقات األساسية تساىم ُب انسجاـ العبارة اللغوية كىي ٙ

identity” ، ،كعالقات التضمن كالعضوية“Membership”  كاإلطار“Frame” كاحلالة العادية ادلقًتضة للعامل ،“World Creating” ،
 ,M.A.K.Halliday & Ruqaiya Hasan: Cohesion in English, London؛كٖ٘للمزيد انظر:زلمد خطايب، لسانيات النص، ص

Longman Group Limited, 5th edition, 1983) pp22. 
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اَٟخه. ولىٟترى  ؤن الخُاة زالُت مً اللٛت، والطجغ الظي ٢ض حهل٨ه بطا ال ًجض ٞغنت ببغاػ قٗىعٍ ٖو
دت بضون اللٛت؟. ولىخهىْع ما طا  ٠ُ٦ ج٩ىن اإلاِٗكت!؟ ٞهل ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ٌِٗل ِٖكت َُبت مٍغ
لها بال بْهاع ما 

ّ
ًٟٗل الطجغ، واإلالل، والؿإم، والًٛب باإلوؿان؛ لى مى٘ مً ال٨الم. ٦م زهىماٍث لم ًدل

ضاء ٢لىب اإلاخسانمحن بال٨الم!، َ ٣ضث جدخىي ٖلى ٖضص ٦بحر ؤو نٛحر مً ًجى٫ في ؾٍى ُٖ ب ؤن ظلؿت 
ولىٟترى مً مىُل٤ آزغ،  الىاؽ، زم مىٗذ اإلاىاصمت بالخضًض، ٦م ص٣ُ٢ت ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ًب٣ى ٞحها!.

ت لل٨الم والخىاع، ول٨ً خضًض اإلاخ٩لم لم ًغجبِ بًٗه ببٌٗ، بل ًخسبِ اإلاخدضر في  ؤن َىال٪ خٍغ
ً قِئا ملمىؾا مً ؤنىاجه.  هجض ؤن َظٍ الخالت خضًشه، ولم ٌؿخٟض ؤخض مً الخا ٖضم الغبِ بحن  -يٍغ

، خُض ٌكٗغ الخًىع في ٧لخا الجلؿخحن -ٖضم وظىص ال٨الم بخاجا -لم جسخل٠ ًٖ الخالت ألاولى -ال٨الم 
خُاة لئلوؿان والغبِ عوخها، وال ٢ُمت للخُاة  -ال٨الم-بالطجغ والؿإم. ومً َظا اإلاىُل٤ ه٣ى٫: بن اللٛت 

ون الغوح ٦ما ال ٞاثضة للٛت بطا زلذ مً الغبِ ؤو الخماؾ٪. "بط الىو مشل الٗالم الظي ًى٣له ؤو بض
ًهىعٍ، ًخ٩ىن مً ٖىانغ جغبِ بُجها ٖال٢اث؛ َظٍ الٗال٢اث جاصي بإصواث الغبِ، ٞالىو طو بضاًت، 

ه ا، ومجا٫ وؾِ ٢ض ًُى٫ و٢ض ٣ًهغ، وجهاًت وهي ه٣اٍ ًم٨ً الخى٠٢ ٖىض ؤي واخضة مجها ٞو لها ًٖ ٚحَر
 .(5)ول٨جها ال ًم٨ً ؤن جٟهم مٗؼولت ٖجها"

ٍُٟض الغبِ في مجاالث ٖلم اللٛت الخُب٣ُي؛ خُض ًض٫ اؾخسضام ؤصواث الغبِ اإلاىاؾبت في مجا٫ حٗلُم و 
٣ت ج٨ٟحٍر ؤزىاء  مه، ألهه ٌؿُ٘ الًىء ٖلى ٍَغ

ّ
٘ مؿخىي اإلاخٗلم ألاظىبي في حٗل اللٛاث ألاظىبُت، بلى مضي ٞع

باء الىٟؿاثُىن في (2)٨الم. وامخضث ٞىاثض الغبِ بلى مجاالث الُب الىٟسخينُاٚت ال ، خُض ًخىؾِ به ألَا
٨دك٠ الُبِب مضي قضة اإلاغى وقٟاثه ٖبر  مٗالجت اإلاهابحن بالسلل ال٣ٗلي، ؤو الخإزغ في ال٨الم. ٍو

٣ٍت جيؿ٤ُ ال٨الم في جُٟٗل ؤصواث الغبِ الالخ٣ت في ٦الم اإلاغضخی. ألن الغبِ اإلاىاؾب في خضًثهم، ًدضص َغ 
ت الخىُٓمُت. و٧لما ٖٝغ اإلاخدضر ما ٌؿخد٣ه الىو مً  نضوعَم؛ بٗض ما ٢ض ٣ٞضوا َظٍ ال٣ضعة اللٍٛى
ُُٟت الؾخسضام اللٛت،  . "ٞالغبِ مغشر ظُض للضعاؾت الْى

 
ؤصواث الغبِ، ٩ًىن ٦المه ناثبا وصخُدا

ا خاؾما في ؤلاقاعة لٗال٢ت ؤخض ظىاهب اللٛت بالجى  لٗب صوع  ا للبدض ٍو اهب ألازغي، ٦ما ٌٗض مىيٖى
ُٟي لخىُٓم اللٛت، واللٛت  ”Functional approach”الىٓغي والخُب٣ُي، ٞضعاؾت الغبِ ظؼء مً الاججاٍ الْى

غ اللٛت ألام، واللٛت اإلايكىصة الشاهُت"  .(5)في الاؾخسضام، وفي مجاالث الُب الىٟسخي، وجٍُى

 اللغىي:  ؤهىاع الشبي

٫ ٖلماء اللٛت الٗغبُت ٢هب الؿب٤ في صعاؾت ألانىاث. ومً الٗلماء الٗغب الظًً ٢ضمىا ها: يالشبي الفىح  -0
الت في صعاؾت ألانىاث ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي ّٗ غاب(. و٢ّغع  (2)ه522مؿاَمت ٞ في ٦خابه )ؾغ نىاٖت ؤلٖا

، ؤن "الخغ٧اث ؤبٗاى خغوٝ اإلاض واللحن"
 
ا بظل٪ ًخم ؤلاقبإ في ، و (1)ُٞه بػاء ما حٗغى إلاٗاوي الخغوٝ لٍٛى

 الٟخدت م٘ ألال٠، وال٨ؿغة م٘ الُاء، والًمت م٘ الىاو. و٧ل َظٍ الٗال٢اث هٕى مً الغبِ اللٛىي الهىحي. 

                                                           

 .ٖٗالزياد، نسيج النص، ص      ٔ

 .ٗٓٔانظر: عزة، علم لغة النص، ص     ٕ

ك فهد كللمزيد انظر: فولفجانج ىاينو من، ديًت فيهفيجر، ترمجة فاّب بن شبيب العجمي، مدخل إىل علم اللغة النصي، )الرياض، فهرسة مكتبة ادلل    ٖ
 .ٕ٘ـ(، صٜٜٔٔى/ٔٔٗٔ، ٔبعة جامعة ادللك سعود، طالوطنية، مط

اليونانية، كىو من أحدؽ أىل األدب، ”Genius“ىو أبو الفتح عثماف بن جٍت ادلوصلي، كاف أبوه موىل ركميان، كرمبا كاف امسو "جٍت" تعريبا لكلمة     ٗ
جالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي، بغية الوعاة ُب طبقات كأعلمهم بالنحو كالصرؼ، كعلمو بالتصريف أقول كأكمل من علمو بالنحو... انظر: 

 .ٕٖٔ، صٕـ(، جٜٗٙٔى/ٖٗٛٔ،ٔاللغويُت كالنحاة، حتقيق أبو الفضل إبراىيم، )القاىرة: البايب احلليب، ط
 . ٖٖ(، صـٕٓٓٓى/ٕٔٗٔأبو الفتح عثماف بن جٍت، سر صناعة اإلعراب، حتقيق زلمد حسن زلمد حسن إمساعيل، )بَتكت: دار الكتب     ٘
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٣ًى٫ ابً ظجي: "ولى عمذ ؤن جإحي ب٨ؿغة ؤو يمت ٢بل ألال٠ لم حؿخُ٘ طل٪ البخت، و٦ظل٪ لى ج٩لٟذ 
ُاء الؿا٦ىت اإلاٟغصة، لخجكمذ ُٞه مك٣ت، و٧لٟت ال ال٨ؿغة ٢بل الىاو الؿا٦ىت اإلاٟغصة، ؤو الًمت ٢بل ال

ل مً ال٣ى٫ والُْى٫... أله٪ بطا بضؤث بالًمت زم ظئذ بٗضَا بالُاء،  ْٗ
ِٞ ججضَا م٘ الخغوٝ الصخاح... هدى 

ٍُ اإلاخى٢٘، أله٪ إلاا ظئذ بالًمت جى٢ٗذ الىاو، ٞةطا ٖضلذ بلى الُاء ٣ٞض ها٢ًذ بأزغ  ٣ٞض ظئذ بإمغ ٚحر
حن...لٟٓ٪ ؤوله، وزال . هجض مً زال٫ َظٍ البُاهاث الٗلمُت التي ؤؾؿها ابً ظجي ماَُت (5")ٟذ بحن َٞغ

ت، بط ال ًهضع اإلاٗجی وال ًخم اإلاٟهىم بال بٗض وظىص الغبِ الخام  الغبِ ويغوعة مغاٖاتها بحن ألانىاث اللٍٛى
ٗٝغ الٗ ىا٥ بٌٗ الخغوٝ ًمى٘ وظىصَا بًٗها م٘ بٌٗ، َو لماء الضزُل بحن ألانىاث في ال٩لمت. َو

ظا  ي ؤن لٟٔ "هغظـ" صزُل ألن ؤوله هىن وظاء بزٍغ عاء، َو والعجمت بطا ٖضم الغبِ في اإلاٟغصة. ٢غع الؿَُى
الترجِب ٚحر مخىاٞغ في ٧لمت الٗغبُت، و٦ظل٪ لٟٔ مهىضػ، والهىلجا، والجو، واإلاىجى٤ُ، والجىؾ٤... وبطا 

، وما مىٗه الٗلماء ؤو ؤَل٤ ٖلحها (2)ةهه لٟٔ صزُل٧ان اللٟٔ عباُٖا ؤو زماؾُا وزلي مً خغوٝ الظال٢ت ٞ
بت، ؤو وخكُت، ؤو مهملت، ؤو قاطة، ؤو هاصعة.. جغظ٘ بلى زلى الغبِ ؤو الخىاؾب بحن ؤنىاث َظٍ  ؤجها ٧لمت ٍٚغ

ٗض مً الغبِ الهىحي الخىا٤ٞ الخغ٧ي، هدى ٞخذ الم الجغ م٘ الًمحر، وؤ٦ثر الًماثغ  ال٩لماث، ال ٚحر. َو
مىم، والاهخ٣ا٫ مً الٟخذ بلى الٟخذ ؤو بلى الًم ؤٌؿغ مً الاهخ٣ا٫ مً ال٨ؿغ بلى بخضاَما. مٟخىح ؤو مً

"بضال مً "ِلها"، ... ومجها ٦ؿغ اإلاًاٝ بلى ًاء اإلاخ٩لم، وبىاء 
َ
ها

َ
ُه بضال مً ِلُه، و"ل

َ
ومً زمت ٞخدذ الالم، ٣ُٞل: ل

 .(5)اؾم "ال" الىاُٞت للجيـ

ت بٗض عبُها، ًجض ؾٍغ في جضازل ألانىاث بًٗها  (2)ٞهم ألانىاث وبطا ؤوٗم ؤلاوؿان ُٖيُه في ؾبُل اللٍٛى
في بٌٗ. ٞخخضزل ألانىاث اإلاجهىعة التي حهتّز مٗها الىجغان الهىجُان، م٘ ألانىاث اإلاهمىؾت التي ال حهتّز 

ٟمىي مٗها الىجغان الهىجُان، وهجض ؤًًا اإلا٣ابلت في نٟاث ألانىاث هدى: الى٢ٟي م٣ابل الاخخ٩ا٧ي، وال
م٣ابل لؤلهٟي، والكٟىي م٣ابل الىهلي، واإلاهمىؽ م٣ابل اإلاجهىع، والهلب م٣ابل الىاٖم. ِٞؿاٖض جضازل 
ؿّهل ٞهم ؤلاوؿان اللٛت اإلاىُى٢ت بٗض مكِئت هللا حٗالى و٢ضعجه. ٞؿٝى ًداع  َظٍ ألانىاث ٖلى عبُُتها َو

دت الىٟاطة، ٠ُ٦ اؾدُٗاب اإلاٗجی مً َظٍ ألانىا ث، ول٨ً اللٛىي اإلادلل ٌٗٝغ ؾغ َظا ؤلاوؿان طو ال٣ٍغ
خماص ٖلى وظىص الغبِ بحن َظٍ الٟىهُماث، ألن ألانىاث مغجبت بازخالٞها، وال جدىي  الٟهم ؤهه اٖخمض ٧ل الٖا
مٟغصجان ٖلى ؤنىاث مدكابهت في الهٟاث. "الخٟغ٢ت بحن ألانىاث حٗخمض ٖلى ما بطا ٧ان الهىجان ًم٨ً 

 . (1")جی ال٩لمت ؤو ال..جدذ الٓغوٝ الىاخضة ؤن ٌٛحرا مٗ

ا ٞدؿب، بل امخض بلى جىاٞغ الخغوٝ في  (5)ال ج٣خهغ هماطط ٖىهغ الغبِ في ألانىاث ٖلى ما ؾب٤ ط٦َغ
 .٘

ُ
ذ ألاطن الؿلُمت مً مىؾ٣ُاَا هدى: الَهْعس ال٩لمت، وهي اإلاٟغصاث التي ٢غبذ مساعط ؤنىاتها ؤو ٦َغ

كاف والٛغابت مً ألا٢ىا٫ هدى: الُغمى١ بض٫ الُحن، والا  كاف، وؤلابٚغ ٚغ ؾخمها٫ بض٫ ؤلاؾها٫، وألَا
 ، ٟت جغوي ًٖ ٖل٣مت الىدىي، ٢الىا: بهه ؾ٣ِ ًٖ خماٍع بض٫ الكٟاء، و٢ض ط٦غوا ؤمشالها في ٢هت ٍَغ

                                                           

 .ٖ٘ابن جٍت، ادلرجع السابق، ص     ٔ

ـ(، ٜٜٓٔى/ٓٔٗٔ، ٔكللمزيد عن ضركرية الربط بُت ادلفردات انظر: إبراىيم أنيس، األصوات اللغوية، )القاىرة: مكتبة األصللو ادلصرية، ط    ٕ
، ٔديث، كجدارا الكتاب العادلي، ط؛ كخلدكف أبو اذليجاء، فيزياء الصوت اللغوم ككضوحو السمعي، )إربد: عامل الكتب احلٖٕٗص

 .ٕ٘ٔـ(، صٕٙٓٓى/ٕٙٗٔ

 .ٖ٘ٔـ(، صٕٚٓٓى/ٕٛٗٔ، ٔللمزيد انظر:حساف دتاـ، اجتهادات لغوية، )القاىرة: عامل الكتب، ط    ٖ
 . ٜٔللمزيد انظر: أنيس، األصوات اللغوية، ص    ٗ

 .ٛٙٔعمر، دراسة الصوت اللغوم، ص    ٘

نها: قرب سلارج أصوات الكلمة، ضلو اذلعخع اسم شجرة، كالسجسج أم األرض الصلبة، كالبُػَعاؽ، أم للسحاب، أسباب تنافر احلركؼ كثَتة، م   ٙ
 .ٓٔـ(، صٜٜٛٔق/ٜٔٗٔ، ٔكلفظة اخلنشليل، أم السيف.. انظر: راجي األمسر، البالغة العربية الواضحة، )بَتكت: ادلكتبة الثقافية، ط
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ىا" ُٗ َ
٣

ْ
َغه

ْ
ْم ٖلى طي ظىت، ِاٞ

ُ
ِئ٨

ُ
٦

ْ
ا
َ
َخ٩

َ
ْم ٖلّي ٦

ُ
ج
ْ
إ
َ
٦

ْ
ا
َ
٩

َ
ْم ج

ُ
٨

َ
 (5)ٞاظخم٘ ٖلُه الىاؽ ٣ٞا٫: "َما ل

ْ
ا
َ
٩
َ
ْم، . ٞال٩لماث: "ج

ُ
ج
ْ
إ
َ
٦

ىا" ٧لها ٚضث ٚحر ٞهُدت لٗضم وظىص الغبِ الهىحي الالث٤ بحن ؤنىاتها. ُٗ َ
٣

ْ
َغه

ْ
ْم، ِاٞ

ُ
ِئ٨

ُ
٦

ْ
ا
َ
َخ٩

َ
٦ 

ت ججم٘ بحن ٧لمخحن ٞإ٦ثر في الؿُا١، وجد٤٣ لها : يلشبي الترهيبا -6  الغبِ التر٦ُبي ٖباعة ًٖ عابُت مٗىٍى
ت واللُٟٓت التي جخ ت خؿب ال٣غاثً اإلاٗىٍى ُٟت هدٍى ًاٞغ ظمُٗها، مً ؤظل ال٨ك٠ ًٖ َبُٗت َظٍ ْو

غي ال٩اجب  ى مؿخىي ظاء بزغ ال٩لمت، ٍو ت. َو ت. ٣ً٘ التر٦ُب مجزلت َاصٞت في الضعاؾاث اللٍٛى الغابُت اإلاٗىٍى
لُت لضي حكىمؿ٩ي، بط ال مٟغ للٛت مً لٛاث ؤلاوؿان مً  ت في الضعاؾاث الخدٍى ؤهه مما حّٗض ٧لُاث لٍٛى

ت خىيا للمٟغصاث؛ ٞةن ماَُت َظا ال٩لماث جٓهغ ٖىضما عجبىاَا في ؾل٪ التر٦ُب. وبطا ٧اهذ اإلا ٗاظم اللٍٛى
التر٦ُب. وهٓغا ؤن اللٛت في ٧ل مجاالتها ؤصاة ٌؿخسضمها اإلاجخم٘ للمبالٛت ؤو الاجها٫ مً بحن ؤهٟؿهم، ٞةهه 

٣ت زانت ختی جبرػ الضاللت التي ويٗذ اللٛت مً ؤظلها. ا ٖخجی الٗلماء ًجب جغجِب َظٍ اإلاٟغصاث بٍُغ
ت ججغي وعاء  بالغبِ التر٦ُبي اٖخىاءا ٦بحرا، و٧ل الجهىص اإلاًيُت التي ٢ًاَا الٗلماء في الضعاؾاث اللٍٛى
جد٤ُ٣ الغبِ في التر٦ُب، بط ال جُٟض الجملت بطا زلذ مً الغبِ التر٦ُبي. ٞهظٍ ال٨ٟغة زابخت لضي الىداة 

صون الاؾخصىاء. ٣ٞض يإع ؤلامام الجغظاوي هٓم ال٩لماث وهي ؤًًا الٗمىص ال٣ٟغي في اليكاَاث الٗلمُت مً 
في التر٦ُب جغجِب الًٟت في الؿل٪. ٞةن َظٍ الٗملُت بطن، حؿُتهضٝ مجها الجىصة والجما٫، وهي ال جإحي 
ت. وبال ٞةن الغوه٣ت  ٣ت مى٣دت م٣بىلت في ٦خب ال٣ىاٖض اللٍٛى ٖكىاثُت، بل ًخم بىي٘ الترا٦ُب ٖلى ٍَغ

الٟجي. "واٖلم ؤن مشل واي٘ ال٨الم مشل مً ًإزظ الًٟت ُٞظًب بًٗها في بٌٗ ختی  ججاهب َظا الٗمل
جهحر ٢ُٗت واخضة". و٢ا٫ ؤًًا: " ..مٗلىم ؤن لِـ الىٓم ؾىي حٗل٤ُ ال٨الم بًٗها ببٌٗ، وظٗل بًٗها 

 .(2)بؿبب مً بٌٗ"

ملت اإلابضوءة بالٟٗل اإلااضخي جض٫ حكحر الجملت الٟٗلُت اإلابضوءة بالٟٗل اإلاًإع بلى الخجضًض والاؾخمغاع، والج
ٟىا الجملت الاؾمُت ٞةجها جض٫ ٖلى الشبىث، وبطا ٧اهذ الجملت  ٖلى مطخي خضور ٖمل في و٢ذ مطخی. وبطا ْو

، ٞمغاٖاة َظٍ ال٣ىاٖض اإلاى٣ُُت ج٣ىي (5)مبيُت للمجهى٫ ٞةن َىا٥ ؤؾبابا جضٖى بلى جغ٥ ط٦غ الٟاٖل
ت وظىص الترجِب بحن جإؾِـ ٖىهغ الغبِ في السُاب ؤو الىو. ومم ا ًد٤٣ الغبِ في الترا٦ُب اللٍٛى

ت في جيؿ٤ُ الجملت ؤو الىو. ال ًإحي بٗض خغوٝ الجغ ٞٗل، وال  ت اإلاىيٖى اإلاٟغصاث خؿب ال٣ىاهحن اللٍٛى
، واإلاًاٝ بلُه بٗض اإلاًاٝ، وؤظحز وعوص  بٗض خغوٝ الجؼم اؾم، ووظب ط٦غ الهٟت ٣ٖب اإلاىنٝى

ت في ألاؾماء وألاٞٗا٫ بٗض بٌٗ ألا  صواث ٚحر مسخهت. وبطا ٖاعى مخدضر ٢اهىها مً َظٍ ال٣ىاهحن اللٍٛى
مى٘ اؾخٟاصة الجملت ؤو  جغجِب مٟغصاجه؛ ٞةن طل٪ ًاصي بلى السلل والايُغاب في السُاب ؤو الىو، ٍو

 الىو التي جيؿ٤ اإلاٟغصاث مً ؤظلها. 

خٗل٤ بالغبِ اإلاٗىىي. بط الضاللت ٕٞغ ؤؾاؽ ًغي الباخض ؤال ًسخخم َظا اإلاُلب بال بظ٦غ ما ً: الشبي الذاللي. 3
مً ٞغوٕ ٖلم اللٛت الخضًض، وجغج٨ؼ ظهىص الباخشحن ٖلى َظٍ الٟغوٕ ألاعبٗت: )ألانىاث، واإلاٟغصاث، 
والترا٦ُب، والضالالث(، بإ٦ملها، بؿبب ما حكحر بلُه مً ؤلاًداءاث والضالالث. وبطا ٣ٞض الغبِ اإلاٗىىي في 

ا ؤٞىاٍ اإلاخدضر مً الجهىص البالٛت في خضًشه. ج٨ّبض ٖلماء البالٚت الٗغبُت ج٨بضا السُاب؛ ٞال ج٣ضًغ ل٩ل م
ت جإؾِـ  ٦بحرا بالغبِ الضاللي، ٞٗلىم البالٚت الشالزت: البُان، واإلاٗاوي، والبضٌ٘؛ ويٗذ مً ؤظل مٗٞغ

ت. ُٞىي٘ الدكبُه، والاؾخٗا عة، وال٨ىاًت في ٖلم الغبِ الضاللي في الجملت بٗض مُاب٣ت ال٨الم لل٣ىاٖض الىدٍى
البُان، لكضة الخ٣اعب بُجها. ٞالدكبُه ًهبذ اؾخٗاعة بٗض خظٝ خٝغ الدكبُه وؤخض َغفي الدكبُه، م٘ 
ض به الػم  ط٦غ ؾمت مً لىاػم الُٝغ اإلادظٝو لدكحر بلُه. وال٨ىاًت حكبُه في ألانل بط هي لٟٔ ؤَل٤ وؤٍع

                                                           

 .ٚٙـ(، صٜٜٙٔق/ٙٔٗٔ، ٗين، )القاىرة: مكتبة كىبة، طزلمد زلمد أبو موسى، خصائص علم ادلعا   ٔ

 .ٖٙٔصق(؛ ٖٓٛٔ\ـٜٓٙٔ، ٙ)القاىرة: مكتبة زلمد علي صبح كأكالده، طعبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،      ٕ

 .ٜٙ، صٕـ(، جٜٔٛٔ: أسباب توظيف ادلفعوؿ الذم مل يسم فاعلو أم مجلة ادلبٍت للمجهوؿ انظر: عباس حسن، النحو الواُب، )القاىرة   ٖ
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ىت ج ٠ُ الدكبُه في ال٨الم مٗىاٍ م٘ ظىاػ بعاصة طل٪ اإلاٗجی، بال ؤن ال٣ٍغ ض٫ ٖلى مى٘ ألانل. ٞمى٠٢ جْى
اث  ًسخل٠ ًٖ الاؾخٗاعة، وبطا صٖذ الخاظت بلى ال٨ىاًت ٞال ًىىب ٖجها الدكبُه ؤو الاؾخٗاعة. ٞهظٍ اإلاىيٖى
غ  ٠ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ عبُُت في الىو؛ ألجها ٧لها حؿعى وعاء جهٍى ال ٩ًىن حكُٛلها اٖخباَُا، بل جْى

ب ال٣  ًاًا البُٗضة، واؾخ٣غاع الضالالث الخؿُت. البُاهاث، وج٣ٍغ

اًت  اث ٖلى ٖع ٗخمض اؾخسضام َظٍ اإلاىيٖى ًدخىي ٖلم اإلاٗاوي ٖلى السبر وؤلاوكاء، وال٣هغ، والىنل. َو
اإلاى٠٢ الؿُاقي الاظخماعي للىو ؤو الخضًض. ٞاإلاى٠٢ الظي ٌٗض اإلاخل٣ي ُٞه زالي الظًَ ًسخل٠ ٖما لى 

 إلادخى 
 
، ؤو مى٨غا

 
حر ؤلاوكاثُت؛ ٧ان ل٣ًاء ؤَضاٝ ٧ان مترصصا ي الىو. وج٣ؿُم الجمل بلى ؤلاوكاثُت، ٚو

ؿخسضم ال٣هغ والىنل لخد٤ُ٣ الازخهاع ؤو الغبِ اإلاٗىىي في الىو. (5)عبُُت بحن الجملت ؤو الٗباعة ، َو
اث اإلاضعوؾت ُٞه؛ هد ت ٖبر اإلاىيٖى ى: وؤما ٖلم البضٌ٘ ٞةهه ٌٗض ٖلما حهخم باإلادؿىاث اللُٟٓت واإلاٗىٍى

، والخىعٍت، والُبا١، واإلا٣ابلت، وجإ٦ُض اإلاضح بما ٌكبه الظم، وجإ٦ُض الظم بما ٌكبه (2)الجىاؽ، والسج٘
ت  حن الىو لٟٓا ؤو مٗجی؛ ٣ٖب مُاب٣خه بال٣ىاٖض الىدٍى اإلاضح، وؤؾلىب الخ٨ُم. ٧لها حٗمل في جٍؼ

اث الىو ؤو ال٨الم في جإؾِـ الجما٫ والج ُت. وحؿاهض َظٍ اإلاىيٖى  ىصة بحن ألالٟاّ واإلاٗاوي. والهٞغ

 الذساظت الخىبيليت للشوابي اللغىيت في ظىسة الفيل

" 
َ
ُْ  جغَ  لْم ؤ ٦ 

َ
٠  َٗ  * ا ؤبابَُل َحر   ْم ٖلحِه  َل َؾ وؤعْ  * في جًلٍُل  َْم ٦َُض  ْٗل ًْج  ؤلْم  * الُِٟل  بإصخاِب  َ٪ ل عبُّ ٞ

َ
 غمحهْم ج

  * جٍُل سمً  اعةٍ ذَج بِ 
َ
 (1-5* )ؾىعة الُٟل: مإ٧ى٫ٍ  ٦ٗه٠ٍ  جٗلهْم ٞ

صعاؾت َظٍ الؿىعة بالىٓغ بلى الغبِ ؤو اإلاالبؿت بُجها وبحن آلاًت ألازحرة في ؾىعة ٢َغل التي ؾب٣تها،  بضؤج
" ٍٝ ل آلاًت  وهي ٢ىله حٗالى: "الظي ؤَٗمهم مً ظىٍٕ وآمجهم مً زى ًّ ٖلى 1)ؾىعة ٢َغ ( هجض ؤن هللا ًم

لى ٢بُلت ٢َغل ٖلى وظه زام في َظٍ ال٣ُٗت ال٣غآه ُت بةُٖائهم اإلاإ٧ىالث وا٢خىاٖهم بها الٗغب ٖاما، ٖو
ٛىحهم بؿببها مً الجٕى الظي ًجٗل ؤلاوؿان يُٟٗا ولئُما. ٦ما َمإجهم هللا مً السٝى  بػاء جىاولها، َو
بت. ٞهاجان وٗمخان ُٖٓمخان، بطا خهل ٖلحهما ؤلاوؿان ٞةهه في ٚاًت الٟغح والابتهاط. ألن ألامً ًجٗل  والٖغ

سُِ إلاؿخ٣بله الؼاَغ بػاء الكب٘.ؤلاوؿان ًخ٨ٟغ ٦ما ًيبػي،  بضؤ هللا حٗالى ؾىعة الُٟل لخ٩ىن قاَضة  ٍو
ِـ 

ّ
ت الظي بجی ال٣ل ى هجاخهم مً ٦ُض مل٪ نىٗاء ؤبَغ ل. ؤال َو مئىان الظي حِٗل ُٞه ٢َغ ٖلى ألامً والَا

ت إلاا عؤي ٦ثرة جىظه ا (،5)بهىٗاء لىاؽ بلحها؛ وؤعاص ؤن ًهٝغ حج الٗغب بلُه. ٞإعاص ؤن حهضم ال٨ٗبت اإلاكٞغ
وما ج٨دؿبها الٗغب مً الًٟل في اإلاجاالث الا٢خهاصًت، والضًيُت، والاظخماُٖت بؿبب وظىص َظا البِذ 
الخغام ٖلى ؤعيهم. ٞبضؤ هللا آلاًت ب٣ىله "ؤلم جغ"  ظاء بزغ َمؼة الاؾخٟهام خٝغ الىٟي "لم" لخض٫ ٖلى 

                                                           

ُب إطار السياؽ كادلقاـ، (utterance)يتحدد بشركط صحتها كادلدلوؿ احلرُب لكلماهتا، ُب حُت يتحدد معٌت العبارة   (Sentence)معٌت اجلملة    ٔ
تصاقا بالسيمانتيكية كيشمل ذلك العالقة بُت ادلتكلم، كادلخاطب، كالزماف، كادلكاف، كما يرمي إليو ادلتكلم من قصد. فاجلملة أكثر ال

(Semantics) ُب حُت تتصل العبارة بادلعٌت الربامجاتيكي(Pragmatic meaning) ،الذم يستخلص من ادلقاـ كىوية ادلتكلم، كادلخاطب
، )بَتكت: دار الفكر، كالعالقات الزمانية، كادلكانية، للعبارة كغاية اخلطاب. شاىر احلسن، علم الداللة السمانتيكية كالربامجاتية ُب اللغة العربية

 . ٜٔـ(، صٕٔٓٓ/ٕٕٗٔ، ٔط

تلقي، كتثَت للسجع ُب البالغة العربية أنواع كثَتة، منها ادلطرؼ، كالتصريع، كادلشكل، كادلضارع، كلكل  منها امتيازات داللية تؤكد ادلعٌت ُب ادل     ٕ
نظر: زلمد بن عبد الرمحن بن عمر اخلطيب القزكيٍت، اإليضاح ُب علـو احلماسة كاإلدراؾ الغريبة فيو، فضال عن أهنا تسانده ُب ادلتعة. للمزيد ا

 .ٜٛـ(، صٜ٘ٛٔ/ى٘ٓٗٔ،  ٔالبالغة،)قم: مطبعة األمَت، ط

  ثلها دللككىي كنيسة مل ير مثلها ُب زماهنا بشيء من األرض، ككاف نصرانيا، ٍب كتب إىل النجاشّي: إين قد بنيت لك أيها ادللك  كنيسة مل يُػنْب م      ٖ
كاف قبلك، كلست مبنتو حىت أصرؼ إليها حج العرب، فلما حتدثت العرب بكتاب أبرىة ذلك إىل النجاشي، غضب رجل من النسأة، فخرج حىت 

األنصارم القرطيب، اجلامع ألحكاـ ٍب خرج فلحق بأرضو..."للمزيد انظر: أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد  –أم أحدث  -أتى الكنيسة، فقعد فيها 
 .ٛٛٔ، صٕٓجالقرآف، 
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ًال ًٖ طل٪ ٞة غ والخىبُه، وهٟي الك٪ والالخباؽ. ٞو ٤ للغؾى٫ بلى اؾخمإ َظٍ الخ٣ٍغ ن َظا الخٗبحر حكٍى
الخاصزت، و٠ُ٦ هجى هللا بِخه مً ٦ُض الٗىاصًً ال٨ٟغة. "وخًىع الؿام٘ واضر في الىو في ق٩ل الًمحر 

ى اإلاٗجّي ٦ظل٪ باالؾخٟهام ا مً آلاًت بط هي ٞاجدتها، َو ٪( صون ٚحَر . زم ط٦غ (5")اإلاساَب في آلاًت ألاولى )عبُّ
٣ُا لهم  -وهللا ؤٖلم-هم ؤصخاب الُٟل صون )ظماٖت الُٟل( ألجهم الٗضو وؤَل٤ ٖلح اجسظوا زماهُت ألاُٞا٫ ٞع

ا. وع٧ىب  م. وػٖمىا ؤن ال٣ىة الُٗٓمت التي ظبلذ ألاُٞا٫ ٖلحها حؿاهضَم في جبضًض ال٨ٗبت وجضمحَر في ؾَٟغ
بت ٖلحهم ألاُٞا٫ ؤًًا ٌكحر بلى بُكتهم، خُض اٖخاص الٗغب بغ٧ىب الجمل والخهان، ٞهظٍ ال ٗاصة ٍٚغ

 وبؿببها ًخد٤٣ ؤصخاب الُٟل الٟىػ ٖلى الٗغب.

ى الغبِ السُي الخخابعي الظ٦غي، والغبِ السُي  اعجبُذ آلاًت ألاولى والشاهُت ٖلى خؿب ٢اٖضة الغبِ، َو
اإلاى٣ُي. وحٗجي ال٣اٖضة ألاولى )الغبِ السُي الخخابعي الظ٦غي( عبِ ألاخضار ؤو الخغ٧اث خؿب حٗا٢بها ٖلى 

في الؼمً الخ٣ُ٣ي ؤو  chronologyمدىع الؼمً، خُض ًىا٤ٞ ؾغص ألاخضار في الىو جخالحها ال٨غوهىلىجي 
اجي ٣ت إلاا ط٦غ ُٞما بٗض. وحٗجي ال٣اٖضة الشاهُت )الغبِ (2)الٟحًز . ٞجٗل آلاًت ألاولى م٣ضمت للشاوي وهي حكٍى

ظٍ الٗال٢ت ؤؾاؾها السُي اإلاى٣ُي( الغبِ الظي ٌٗخمض هٕى الٗال٢ت في الجم٘ بحن الٗ ً اإلاخخابٗحن، َو ىهٍغ
ت (.5)الؿببُت خُض ج٣ىمان ٖلى . و٧اهذ آلاًت الشاهُت جى٦ُضا وجغؾُسا لؤلولى. وجخ٤ٟ الجملخان في البيُت الىدٍى

الاؾخٟهام الظي ًغمي بلى خمل الؿام٘ ٖلى الدؿلُم بمًمىهه. واعجبُذ آلاًت باؾخسضام ألاصاة اإلابهمت 
وجمخض ٖغوة الاعجباٍ في آلاًت التي  خٟهام هي ب٣ُت آلاًاث الىاعصاث في َي الؿىعة.)٠ُ٦( ٞجىاب َظا الاؾ

جبحن ملسو ما خضر ٖلى ؤصخاب الُٟل، 
وهي جمشل ٖالم السُاب الضازلي ؤو زبر 
ؤصخاب الُٟل، و٧اهذ بضاًت آلاًت الشالشت 
ظىابا لالؾخٟهام الًمجي الظي ؾب٤ ط٦ٍغ في 

الُٟل في آلاًت الشاهُت، ظٗل ٦ُض ؤصخاب 
جًلُل، ٠ُ٦ ٧ان طل٪؟ وظاء بالخٟهُل: 
 ًْ ا ؤبابَُل جغمحهْم بذجاعٍة م عؾَل ٖلحهْم َحر 

َ
"وؤ

. زم عبِ بحن 2-5ِسجٍُل" ؾىعة الُٟل آلاًت 
آلاًخحن وآلاًت ال٣اصمت بالٟاء و٢ا٫: "ٞجٗلهم 

. والغابِ ٦1ٗه٠ مإ٧ى٫" ؾىعة الُٟل آلاًت 
بِ بحن الجملخحن عابِ ؾبب بىدُجت ؤّصاٍ عا

 الٟاء. ٩ُٞىن بىاء الؿىعة ٦ما ًلي: 

ت جيسج السٍُى التي ًخىؾل بها ال٨ٟغ في جىُٓم  هجض الغوابِ التر٦ُبُت في َظٍ الؿىعة، وهي وؾاثل لٍٛى
ىض اإلاخ٣ّبل م٩٨ٟا  مغ٦با ٖو

ّ
. ٞخمشلذ آلاًت ألاولى "ؤلم جغ ٠ُ٦ ٢ٗل عب٪ (2)ٖىانغ ٖالم السُاب ٖىض البار

ما ٖل
َ
ل ْٗ ى ٢هت بإصخاب الُٟل" م ى الىو، جبحن لىا مًمىن الىو، خُض ط٦غث اإلاىيٕى اإلاضعوؽ َو

ؤصخاب الُٟل، ٞةَال١ َظا الاؾم ٣ِٞ بقاعة بلى ٧ل ما جًمىخه الؿىعة. ٦ما ال هخجاَل ًٖ اإلاى٢٘ 
ى  الاعجباَي ًدله اللٟٔ ألاو٫: "ؤلْم" في الىو، بط َى هبراؽ ٌؿُ٘ ٖلى ما ؤعاصٍ ال٣اصخي ججاٍ اإلاخل٣ي. َو

م والالخباؽ ًٖ الخاصزت اإلاغوٍت ًد٨م ٖ ٘ الخَى لى جغجِب ؾاثغ ال٩لماث، وج٩ىهذ مً الاؾخٟهام، والىٟي لٞغ

                                                           

 .ٙٙانظر األزىر، ادلصدر السابق، ص     ٔ

 ٙٗاألزىر، ادلصدر السابق، ص    ٕ

 .ٛٗ، صادلصدر السابقاألزىر،    ٖ

 .ٖـ، صٕٕٔٓ، ٜٔ، السنة ٚٚ، رللة الكلمة، العدد اإلسالميوف كحتديات ما بعد الربيع العريبزلمد زلفوظ،  -ٕٛ ، صادلصدر السابقاألزىر،     ٗ
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في الؿىعة. وجيخهي آلاًت ألاولى بُض ؤجها في الى٢ذ هٟؿه مىُل٤ للخل٣اث الخالُت بٗضَا. و٢ٗذ بحن آلاًاث 
ها الٗال٢اث التي جد٨م اهخٓا ت ؤ٣ُٞت الشاهُت وما جالحها ٖال٢اث جسال٠ في هٖى م آلاًاث، ٞهظٍ ٖال٢اث اهدكاٍع

غن٠ الخل٣ت بلى ظاهب آزغ لخ٩ّىن ٖاإلاا ممخضا َى ٖالم 
ُ
ج٠ًُ ظضًضا مً خُض ؤلازباع ؤو البُان، ولظل٪ ج

 الىو. وؤما الٗال٢اث صازل آلاًت ٞهي ٖمىصًت مخ٨شٟت في هىاة واخضة هي ؤلاؾىاص.

ت اإلاغتهىت بالًغوعة، لٓغوٝ الؼمان  بن الؿغ في َظٍ ال٣ضعة ٨ًمً في حٗالي الىو الضًجي" ٖلى ألاٞهام البكٍغ
ضهاٍ  ُّ ضٍ ٞةهه ؾُدُذ لىا بم٩اهُت الٟهم اإلاخجّضص في ٧ل ػمً، ؤما بطا ٢ واإلا٩ان، ٞةطا ؤب٣ُىا الىو في ججٍغ

ت-ب٣ُىص البِئت ٞؿ٩ُىن   للكغوٍ السانت بخل٪ البِئت -٦ؿاثغ ألاًضلىظُاث البكٍغ
 
، ومغتهىا

 
 ومدضوصا

 
 .ما٢خا

غوي ًٖ ٖبضو ًُ ٞةن الضَغ  ،ال جٟؿغوا ال٣غآن"هللا بً ٖباؽ الظي اقتهغ بل٣ب جغظمان ال٣غآن ٢ىله:  في َظا 
ا، خ٣ُ٣ت ؤن ٞهم ألاظُا٫ اإلاخإزغة  ".ًٟؿٍغ وفي َظا ال٣ى٫ بقاعة ط٦ُت بلى الخ٣ُ٣ت التي ال ًم٨ً به٩اَع

م مً ٢غب َظٍ لؼمً الجزو٫، وبٗض  لل٣غآن ؾخ٩ىن ؤٖم٤ وؤقمل مً ٞهم ألاظُا٫ اإلاخ٣ضمت، ٖلى الٚغ
 بمؿخىي الٗلم وال٣ٗى٫ في طل٪ الؼمً، ووٗلم ؤن 

 
ألازغي ٖىه، طل٪ ؤن ٞهم ال٣غآن في ػمً ؾ٩ُىن مكغوَا

 م٘ ج٣ضم الٗلم وهطج ال٣ٗل البكغي 
 
 .28"ج٣ضم الؼمان ًخىاػي ٚالبا

 الخاجمت

لتر٦ُبي في مًماع الىهىم الضًيُت. جمذ ٦خابت َظا البدض مٛؼاٍ ج٣ضًم الضعاؾت الخُب٣ُُت للغبِ اللٛىي ا
م الؿاطط ؤن الغبِ  حن ال٣ضامى، بط ًٖؼ واؾتهلذ الىع٢ت بظ٦غ اإلاهُلخاث اإلاتراصٞاث للغبِ في ؤٖما٫ اللٍٛى
ه، وؤلامام الجغظاوي، والٗاثض ٖىض  مهُلر مؿخىعص مً اللؿاهُاث الخضًشت. ٞالغبِ َى الخٗل٤ُ لضي ؾِبٍى

ٟاعسخي. زم اهُل٣ذ الىع٢ت بلى الضعاؾت اإلا٣اعهت بحن الغبِ والاوسجام بط الؼظاجي، والظ٦غ لضي ؤبي ٖلي ال
ا ٧ل مً  ٦الَما مخىاعصان في الضعاؾاث الضاللُت اإلاٗانغة بالخباص٫. وظاء بزغ طل٪ ٞىاثض الغبِ التي ٌؿدشمَغ

ؤهىإ  البار واإلاخل٣ي، خُض هجض الغبِ مُٗاعا الػما في وي٘ الىو اإلا٨خىب ؤو اإلا٣غوء. وط٦غ ٣ٖب طل٪
الغبِ الشالزت: الغبِ الهىحي، والتر٦ُبي، والضاللي. وازخخمذ الىع٢ت بخىيُذ مٗجی ؾىعة الُٟل مً ال٣غآن 
هغ بجالء بٌٗ اإلاٗاوي اإلاسخُٟت ًٖ الىاؽ بمؿاٖضة جُب٤ُ الغوابِ  ت. ْو م ٖلى متن الغوابِ اللٍٛى ال٨ٍغ

ت في الؿىعة.  اللٍٛى

ياث  الخـى

 مل بما ًلي:ًىصخي الباخض في جهاًت َظا الٗ

 .الغبِ اللٛىي ؤصاة ممخاػة في جٟخِل واؾخسغاط اإلاٗاوي اإلاسخُٟت في الىهىم الضًيُت 

 .ؾب٤ ط٦غ الغبِ اللٛىي في ٦خب الترار بال ؤهه مخبٗثر في ؤَُاء ال٨خب 

 .ال٨خب الضًيُت ؤلاؾالمُت ؤعى زهبت لخُب٤ُ الغبِ اللٛىي 
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 الفىش ؤلاظلميالبذل ولشوبه في جشار 

 غ بً خىياد/بدسي

 الجؼاثغ، ظامٗت ؤخمض صعاًت ؤصعاع ؤؾخاط 

 ملخق:

ت بهٟت ٖامت، 215الٗالمت ابً ال٣ُم )ثٗض ٌ َـ( مً الٗلماء ألاٞظاط الظًً ؤؾهمىا في الضعاؾاث اللٍٛى
إل الىاؾ٘ ٖلى مسخل٠  ت بهٟت ؤزو، واإلاخدب٘ في جل٪ ؤلاؾهاماث البض ٖلُه مً الَا والضعاؾاث الىدٍى

٠ُ في مالٟاجه؛ ال٣ٟهُ ما جْى ًّ ٠ ٢ًاًا الىدى ؤ ت؛ ألهه خاو٫ ؤن ًْى ت، وألانىلُت، والغوخُت، والخٟؿحًر
ُت، وألن  ٠ ُٞه الٗغب في مجا٫ البدض حٗامله م٘ الىهىم الكٖغ

ّ
ت مً ؤَم ما ؤل الضعاؾاث الىدٍى

، زضمت لل٣غآن ال ٞإجهماللٛىي؛ 
 
 وجإلُٟا

 
، وللٛت الٗغبُت زاهُاجىؾٗىا ُٞه بدشا

 
م ؤوال مً ٢ًاًا الىدى و  .٨ٍغ

ت َامت، ؤال وهي ٢ًُت البض٫ وؤهىاٖه في  التي خاولىا مٗالجتها ٖىض ابً ال٣ُم هجض جىاولها ل٣ًُت هدٍى
مالٟاجه اإلاخٗضصة اإلاٗاٝع والٗلىم، خاولىا اؾخسغاظها مجها وظمٗها في مبدض زام، مدترمحن ُٞه 

 .الخ٣ؿُماث التي ؤٞغصَا الىداة لهظا الًغب الىدىي 

 البذل: 

ى ٦ما ؤقاع بلُه ابً َكام )ثٌ ت اإلاٗغوٞت، َو َـ( بإهه الخاب٘ اإلا٣هىص 255ٗض البض٫ مً الخىاب٘ الىدٍى
ه ،بالخ٨م بال واؾُت ؛ ومٗجی طل٪ ؤهه بطا ٢ُل: "ؤ٢بل ؤزى٥ مدمض" ٞاإلا٣هىص ُٞه (5)بِىه وبحن مخبٖى

 في َظا ال٨الم
 
ى اإلاهم. وؤما "ؤزى٥" ٣ٞض ط٦غ جمهُضا م ٣ِٞ، ٞالبض٫ُ َى  بالخ٨م َى "مدمض"، َو

َ
ِلظ٦غ الٗل

ئت ِلظ٦غ البض٫  وجَى
 
ى اإلا٣هىص بالخ٨م. وؤما اإلابض٫ مىه ٞةهما ًظ٦غ جمهُضا ىا خ٣ُ٣ت  .(2)اإلاهم، َو وبطا ٖٞغ

حن في الؿ٣ٍى ؤو هُت الُغح السانت باإلابض٫  ت السالٝ الىا٢٘ بحن الىدٍى البض٫، ٞةهىا ؾى٠٣ ٖلى مٗٞغ
ا عظٗىا بلى اإلابرص لىظضهاٍ ًا٦ض وظىص اإلابض٫ واإلابض٫ مىه في التر٦ُب، مىه، ٖلى ؤن ًدل مدله البض٫. وبط

ولى ٧ان البض٫ ًبُل اإلابض٫ مىه لم ًجؼ «صون بم٩اهُت ؾ٣ٍى اإلابض٫ مىه ؤو ٣ٖض هُت الُغح، خُض ٣ًى٫: 
ض مغعث بإبي ٖبض هللا" ٧ان ز ض مغعث به ؤبي ٖبض هللا"؛ أله٪ لى لم حٗخض بالهاء ٣ٞلذ "ٍػ  ؤن ج٣ى٫ "ٍػ

 
لٟا

، ٞاإلابض٫ مىه مشبذ في ال٨الم
 
ضا" ابخضاء، ولم جغّص بلُه قِئا   .(5)»أله٪ ظٗلذ "ٍػ

 
 -زم بهىا هجضٍ ٠ًًُ ٢اثال

 لضزى٫ إلاا ٖمل ُٞه ما ٢بله  «مً ؤظل جإ٦ُضٍ ؤ٦ثر ٖلى خ٣ُ٣ت َظا الًغب الىدىي: 
 
وبهما ُؾمي البض٫ بضال

، لم ًىيٗا ٖلى ؤن ٌؿ٣ِ ٖلى ٚحر ظهت الكغ٦ت...واإلاٗجی الصخُذ ؤن البض٫ واإلا
 
بض٫ مىه مىظىصان مٗا

 في بض٫ الٛلِ
ّ
وبطا نّغح اإلابّرص بٗضم بم٩اهُت  .(1)»، ٞةن اإلابض٫ مىه بمجزلت ما لِـ في ال٨الم (2)ؤخضَما بال

َـ( ًظَب ٚحر َظا 558ؾ٣ٍى اإلابض٫ مىه ؤو هُت الُغح في طل٪، ٞةهىا هجض ناخب قغح الؿحرافي )ث
حن بن  «ٖلى ؤن طل٪ الؿ٣ٍى ظاء لضاللت م٣هىصة، خُض ٣ًى٫:  اإلاظَب، بل هجضٍ ًا٦ض و٢ى٫ الىدٍى

الخ٣ضًغ ُٞه جىجُت اإلابض٫ مىه ووي٘ البض٫ م٩اهه لِـ ٖلى مٗجی بلٛاثه وبػالت ٞاثضجه، بل ٖلى ؤن البض٫ 
ض عؤًذ  ٢اثم بىٟؿه ٚحر مبحن للمبض٫ مىه جبُحن الىٗذ للمىٗىث، بط لى ٧ان ٖلى ؤلالٛاء ل٩ان هدى ٢ىل٪ "ٍػ

                                                           

 .ٚٙ٘صـ، كشرح شذكر الذىب، ٕٔٓٓ-ىػٕٔٗٔ، دار الفكر، ٖٔٗح قطر الندل كبل الصدل، عبد اهلل بن ىشاـ، صشر ينظر  - ٔ
 .ٙٚٔ/ٖ، كمعاين النحو، ٖٕٙ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٕ
 .ٜٜٖ/ٗادلقتضب،  - ٖ
 سنقف عند مفهومو ُب أنواع البدؿ عند ابن القيم. - ٗ
 .ٓٓٗ/ٗادلقتضب،  - ٘
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ظا ٞاؾض مدا٫ " َو
 
ض عؤًذ ٖمغا " في ج٣ضًغ "ٍػ

 
٣ه ابً ال٣ُم خُىما خاو٫ (5)»ؤباٍ ٖمغا ظا اججاٍ ؾاع ٞو ؛ َو

 ، ؤلاقاعة بلى بم٩اهُت ؾ٣ٍى اإلابض٫ مىه في التر٦ُب لٗىص الًمحر ٖلُه، ول٨ىه لم ًىؾ٘ مً صاثغة الؿ٣ٍى
بض٫ الاقخما٫"، وؤهه مً زال٫ ٖغيىا لدكمل "بض٫ البٌٗ مً ال٩ل، و  -٣ِٞ-وبهما زهو جل٪ الضاثغة 

 ألهىإ البض٫ ٖىضٍ ؾىداو٫ ؤلاقاعة ؤو الالخٟاث إلاا ٢لىاٍ مً ؤظل جإ٦ُض عؤًه في َظا الجاهب.

 ومً ؤهىاع البذل غىذ ابً الليم هجذ: 

ى ما ٌؿمی ب بذل اليل مً اليل: -ؤ ى الظي ٌؿاوي اإلابـَو ض٫ "بض٫ اإلاُاب٣ت"، ؤو "بض٫ اإلاُاب٤ مً مُاب٣ه"، َو
بن طل٪ الخُاب٤ بهما َى  .(2)مىه مؿاواة جامت مً خُض اإلاٗجی؛ ٦مشل "ٖمغ َى السلُٟت، والسلُٟت َى ٖمغ"

، بل ّٖبر ٖىه ابً ال٣ُم بدؿمُخه 
 
هدُجت اجداص البض٫ واإلابض٫ مىه، وؤجهما ال بض مً ؤن ًخدضا في اإلاٟهىم ؤوال

لٜ مً الدؿمُت اإلاٗغوٞت ٖىض الىداة خؿب عؤًه، "بض٫ الٗحن مً الٗحن" لكضة جُاب٣ه، وؤن َظٍ الدؿمُت ؤب
، ٞةن اجدضا ٞهى اإلاؿمی  «خُض ٣ًى٫ في ٞاثضة البض٫ واإلابض٫: 

 
البض٫ واإلابض٫ بما ؤن ًخدضا في اإلاٟهىم ؤوال

بض٫ ال٩ل مً ال٩ل، وؤخؿً مً َظٍ الدؿمُت ؤن ٣ًا٫ "بض٫ الٗحن مً الٗحن"، وبًٗهم ٣ًى٫: "بض٫ 
ِؼٍِؼ  َظا البض٫ ًجغي ُٞما ال ٣ًبل الخبٌُٗ وال٩ل، ٣٦ىله حٗالى:  اإلاىا٤ٞ مً اإلاىا٤ٞ"؛ ألن َٗ ٍِ ال ى ِنَغا

َ
ِبل

 هللاِ  ، و٢ىله: (5) الَخِمُِض 
َ
ْؿِخ٣ٍُِم، ِنَغاٍ ٍٍ مُّ ى ِنَغا

َ
َتْهِضي ِبل

َ
َ٪ ل  .(1)»، وهدٍى (2) َوِبهَّ

ا الهَّ  و٢ٝى ابً ال٣ُم ٖىض ٢ىله حٗالى:  -ؤًًا-ومً َظا الجاهب 
َ
ِضه َْ ْمَذ ا َٗ و

َ
ًَ ؤ ً ِ

ّ
 الظ

َ
ْؿَخ٣َُِم، ِنَغاٍ

ُ
 اإلا

َ
َغاٍ

اِلحَن  ًَّ  ال
َ
ْحِهم َوال

َ
ل َٖ ىِب  ًُ ْ

ٛ
َ
ْحِر اإلا

َ
ْحِهم ٚ

َ
ل َٖ

(5) ٖلى ؤن ٞاثضة البض٫ الخى٦ُض وؤلاقٗاع ؤو الخظ٦حر، وؤهه 
 
، ما٦ضا

 ٖلى ؤن الُغح ٩ًىن في
 
مىا ؤن البض٫ في آلاًت في هُت الُغح، مجُبا بض٫ الاقخما٫  خاو٫ الغص ٖلى الظًً ٖػ

وبض٫ البٌٗ مً ال٩ل، بِىما بض٫ ال٩ل مً ال٩ل ال ًىظض ُٞه َغح لكضة الخُاب٤ الخانل بحن البض٫ 
بن ٢ىلهم ألاو٫ في البض٫ في هُت الُغح ٦الم ال ًصّر ؤن ًازظ ٖلى بَال٢ه، بل «واإلابض٫ مىه، خُض ٣ًى٫: 

ى بض٫ ال ان: هٕى ٩ًىن ألاو٫ ُٞه في هُت الُغح؛ َو بٌٗ مً ال٩ل وبض٫ الاقخما٫؛ ألن اإلا٣هىص البض٫ هٖى
؛ ؤي ؤن الشاوي اإلا٣هىص َى بض٫ ال٩ل مً ال٩ل الظي لِـ ُٞه هُت الُغح، خُض (2)»َى الشاوي ال ألاو٫ 

 :
 
ى بض٫ ال٩ل مً ال٩ل، بل ٩ًىن الشاوي بمجزلت الخظ٦حر «٠ًًُ ٢اثال وهٕى ال ًىىي ُٞه َغح ألاو٫، َو

ت اليؿبت م٘ ما  حُُٗه اليؿبت ؤلاؾىاصًت بلُه مً الٟاثضة اإلاخجضصة الؼاثضة ٖلى ألاو٫، والخى٦ُض، وج٣ٍى
، وبظل٪ ٠ًًُ مً ؤظل (8)»٩ُٞىن ٞاثضة البض٫ الخى٦ُض وؤلاقٗاع بدهى٫ ون٠ اإلابض٫ للمبض٫ مىه

 :
 
ْؿَخ٣َُِم ٞةهه إلاا ٢ا٫:  «الخىيُذ ؤ٦ثر ٢اثال

ُ
 اإلا

َ
َغاٍ ا الهَّ

َ
ِضه َْ ت ما بطا ٧ا ا ن َظا ٨ٞإن الظًَ َلب مٗٞغ

 ِبَىا ؤم ؾل٨ه ٚحرها ممً َضاٍ هللا، ٣ٞا٫: 
 
ْحِهمالهغاٍ مسخها

َ
ل َٖ ْمَذ  َٗ و

َ
ًَ ؤ ً ِ

ّ
 الظ

َ
ظا ٦ما بطا صللذ  ِنَغاٍ َو

ًه ٖلى لؼومها وؤن ال ًٟاع٢ها، ٞإهذ ج٣ى٫: َظٍ  ها، وؤعصث جى٦ُض الضاللت وجدٍغ ٤ ال ٌٗٞغ  ٖلى ٍَغ
 
عظال

ض طل٪ ٖىض ٤ اإلاىنلت بلى م٣هىص٥، زم جٍؼ ٤ التي ؾل٨ها الىاؽ الٍُغ ت، ٞخ٣ى٫: وهي الٍُغ ٍ جى٦ُضا وج٣ٍى
؛ ؤي ؤن َظا الىٕى مً البض٫ ٌكخمل ٖلى الخظ٦حر والخإ٦ُض مً ؤظل بًًاح (2)»واإلاؿاٞغون وؤَل الىجاة

                                                           

 .ـٜٜٓٔ، حققو كعلق عليو: د.رمضاف عبد التواب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ٘ٚ/ٔ سييويو، أبو سعيد السرياُب،كتاب شرح   - ٔ
 .ٚٚٔ/ٖ، كمعاين النحو، ٜٖٗ، كالتطبيق النحوم، ص)د.ط(، )د.ت(، ٖٜٗ/ٖالنحو الواُب، حسن عباس،  ينظر - ٕ
 .ٔٓسورة إبراىيم، اآلية  - ٖ
 .ٖ٘-ٕ٘ سورة الشورل، اآليتاف - ٗ
 .ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد،  - ٘
 .ٚ-ٙسورة الفاحتة، اآليتاف  - ٙ
 .ٕٗ/ٕبدائع الفوائد،  - ٚ
 ٕ٘-ٕٗ/ٕادلصدر نفسو،  - ٛ
 .ٕ٘/ٕادلصدر نفسو،  - ٜ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  602

___________________________ 

216 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

م، وؤن زلٍى مً هُت الُغح لهى جإ٦ُض  ٤ اإلاؿخ٣ُم ٦ما ظاء في الىو ال٣غآوي ال٨ٍغ الضاللت ولؼوم بجبإ الٍُغ
ال٨الم، وؤن الظ٦غ ؤبلٜ مً خظٝ ال٨الم ؤو الُغح في مشل َظا الىٕى مً البض٫؛ ألهىا بطا عظٗىا ٖلى مىانلت 

-بلى الىو ال٣غآوي لىظضها خهى٫ الخُاب٤ والدؿاوي بحن نغاٍ الشاهُت، ونغاٍ ألاولى، وهي خ٣ُ٣ت ؤ٦ضَا 
٠ًُ ال(5)»ٞالهغاٍ الشاوي َى هٟـ الهغاٍ ألاو٫  «ابً َكام ب٣ىله:  -ؤًًا ٛالًُجي حٗلُال آزغ ؤ٦ثر ، ٍو

؛ ألجهما ٧لحهما ًضالن ٖلى مٗجی  «ويىح ب٣ىله:  ٞالهغاٍ اإلاؿخ٣ُم ونغاٍ اإلاىٗم ٖلحهم مخُاب٣ان مٗجی 
  .(2)»واخض

ؿمی  بذل البػن مً اليل: -ب ى الظي ٩ًىن ظؼءا خ٣ُ٣ُا مً اإلابض٫ مىه؛  -ؤًًا-َو ببض٫ الجؼء مً ال٩ل، َو
 ٧ان طل٪ الجؼء، ؤو مؿاٍو

 
 بلى يمحر ٌٗىص بلُه؛ ٢لُال

 
 للىه٠، ؤو ؤ٦ثر مىه، وال بض مً ؤن ٩ًىن مًاٞا

 
ا

بن َظا الىٕى ًسخل٠ ًٖ الىٕى ألاو٫؛ بدُض بن ألاو٫ َى هدُجت الاجداص . (5)٦ـ"اٖخىِذ بىظه الُٟل، ُٖيُه"
كتٍر ُٞه َظا الاجداص، خُض ٣ًى٫ ابً ٌُ ال٣ُم:  في اإلاٟهىم، بِىما الشاوي الظي هدً بهضص الخضًض ٖىه ال 

 مىه ٞهى بض٫ البٌٗ «
 
 مً ألاو٫ ؤو ال، ٞةن ٧ان ظؼءا

 
وبن لم ًخدضا في اإلاٟهىم، ٞةما ؤن ٩ًىن الشاوي ظؼءا

كتٍر (2)»مً ال٩ل ٌُ  مً اإلابض٫ مىه، بل 
 
ى ما ًا٦ض ٖلى ؤن َظا الىٕى َى هدُجت ٧ىن البض٫ ظؼءا ؛ َو

البٌٗ مً ال٩ل، وبض٫ اإلاهضع مً الاؾم بياٞخه بلى يمحر اإلابض٫ مىه، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم:  في بض٫ 
 ؤن البض٫ في 

ّ
ما لٗحن واخضة. بال  ًغظٗان في اإلاٗجی والخدهُل بلى بض٫ الصخيء مً الصخيء، َو

 
ما ظمُٗا َو

ما لٗحن  َظًً اإلاىيٗحن ال بض مً بياٞخه بلى يمحر اإلابض٫ مىه، بسالٝ بض٫ الصخيء مً الصخيء َو
ًغب لىا ؛ واإلا٣هىص بـ"بض٫ الصخيء مً ال(1)»واخضة صخيء" بض٫ ال٩ل مً ال٩ل الظي ال ًىىب ٖىه الًمحر، ٍو

 ب٣ىله: 
 
ى «ابً ال٣ُم مشاال ض السهىم؛ َو م ؤو ههٟهم؛ ٞةهما ج٩لمذ بالٗمىم وؤهذ جٍغ عؤًذ ال٣ىم ؤ٦ثَر

 لظل٪ البٌٗ، وؤيٟخه بلى يمحر ال٣ىم ٦ما 
 
ُىا ِّ م ؤو ههٟهم جب ٦شحر قاج٘؛ ٞإعصث بٌٗ ال٣ىم وظٗلذ ؤ٦ثَر

 بلى ال٣ىم٧ان الاؾ
 
ومً َظا الجاهب  ؛ ؤي ؤهه ال بض مً وظىص الًمحر لضاللت ال٨الم ٖلُه.(5)»م اإلابض٫ مًاٞا

 ما هجضٍ في بٖغاب "مً" في ٢ىله حٗالى:  -ؤًًا-
 
ِه َؾِبُال ُْ َٕ ِبلَ ا

َ
ًِ اْؾَخُ ِذ َم ِْ اِؽ َحجُّ الَب ى الىَّ

َ
ل َٖ ، ٞةن (2)َوهللِ 

، ول
 
ا ٖلى ابً ال٣ُم ًغي ؤن "مً" وا٢ٗت بضال حن، وؤولَى  للمهضع "حج" ٦ما ًغي بٌٗ الىدٍى

 
ِؿذ ٞاٖال

ُهم" ُٗ ُ ُِ ، مجها(8)ظملت "وهلل ٖلى الىاؽ ؤن ًُذجَّ َمْؿَخ ٟه ابً ال٣ُم مً وظٍى ّٗ ى ٢ى٫ ي  :  (2)، َو

بّن الدج ٞغى ٖحن، ولى ٧ان مٗجی آلاًت ما ط٦غوٍ ألٞهم ٞغى ال٨ٟاًت؛ ؤي ؤهه بطا حّج اإلاؿخُُٗىن  -
 اإلاؿخُُٗحن؛ ألن اإلاٗجی ًاو٫ بلى: "وهلل ٖلى الىاؽ ؤن ًذج البِذ مؿخُُٗهم".ؾ٣ِ ًٖ ٚحر 

بّن بياٞت اإلاهضع "حج" بلى الٟاٖل بطا ُوظض ؤولى مً بياٞخه بلى اإلاٟٗى٫، وبالخالي لى ٧ان "مً" َى الٟاٖل  -
 ألي٠ُ اإلاهضع بلُه، و٧ان ٣ًا٫: "وهلل ٖلى الىاؽ حج مً اؾخُإ".

بطا زبذ  «ىظهان ٞىجض ؤن ابً ال٣ُم ٌٗخبر ؤن "مً" هي بض٫ البٌٗ مً ال٩ل؛ ؤي وؤما مً خُض َظان ال
ؤن "مً" بض٫ بٌٗ مً ٧ل وظب ؤن ٩ًىن في ال٨الم يمحر ٌٗىص بلى "الىاؽ"، ٦إهه ٢ُل: "مً اؾخُإ 

                                                           

 .ٜٙ٘شرح شذكر الذىب، ص - ٔ
 .ٜٖٗ، كينظر التطبيق النحوم، صٖٕٙ/ٖجامع الدركس العربية،  - ٕ
 .ٜٗٗ/ٖينظر النحو الواُب،  - ٖ
 . ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد،  - ٗ
 .ٖ٘/ٕادلصدر نفسو،  - ٘
 ادلصدر كالصفحة نفسهما. - ٙ
 .ٜٚسورة آؿ عمراف، اآلية  - ٚ
 .٘ٔٗينظر شرح قطر الندل، ص - ٛ
 .ٖٚ-ٖٙ/ٕينظر بدائع الفوائد،  - ٜ
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٣ل مجهم"، وَخظٝ َظا الًمحر في ؤ٦ثر ال٨الم ال ًدؿً، وخؿىه َاَىا ؤمىع. مجها: ؤن "مً" وا٢ٗت ٖلى مً ٌٗ
؛ ؤي ؤن اإلابض٫ َى "الىاؽ"، وؤن الًمحر الٗاثض ٖلى اإلابض٫ مىه َى (5)»٧االؾم اإلابض٫ مىه ٞاعجبُذ به
؛ ؤي "اؾخُإ مجهم"؛  ظا الخظٝ خّؿىه و٢ٕى "مً" ٖلى (2)»ٞـ"مً اؾخُإ" بض٫ مً الىاؽ «مدظٝو ، َو

:
 
َى ؤزو مً الاؾم ألاو٫، ولى  بجها مىنىلت بما«مً ٣ٌٗل، ٞدهل الاعجباٍ به. زم ٠ًًُ ابً ال٣ُم ٢اثال

؛ ؤي ؤن َظا الازخهام َى الظي مّحز خؿً خظٝ الًمحر. (5)»٧اهذ الهلت ؤٖم ل٣بذ خظٝ الًمحر الٗاثض
؛ ألن الظاَب « ومً ؤمشلت طل٪: 

 
ض مً طَب مجهم، ل٩ان ٢بُدا بطا ٢لذ عؤًذ بزىج٪ مً طَب بلى الؿى١ جٍغ

ً ال٩ل ؤن ٩ًىن ؤزو مً اإلابض٫ مىه، ٞةطا ٧ان ؤٖم بلى الؿى١ ؤٖم مً ؤلازىة...وباب بض٫ البٌٗ م
وؤيٟخه بلى يمحر ؤو ٢ُضجه بًمحر ٌٗىص بلى ألاو٫ اعجٟ٘ الٗمىم وب٣ي السهىم، ومما خؿً خظٝ الًمحر 

ى جإ٦ُض ٖلى ؤن خظٝ الًمحر في (2)»م٘ ما ج٣ضم َى٫ ال٨الم بالهلت واإلاىنى٫  -ؤًًا-في َظٍ آلاًت  ، َو
خباع ؤن "مً" وا٢ٗت ٖلى مً ٣ٌٗل؛ ؤي للٗا٢ل، وؤجها ؤ٦ثر ال٨الم ٚحر م٣بى٫،  ول٨ىه ُخظٝ في َظا اإلاىي٘ اٖل

ظا ما خّؿً مً خظٝ الًمحر. ومً زال٫ طل٪، ًدبحن ؤن بض٫  مىنىلت بما َى ؤزو مً الاؾم ألاو٫، َو
شل البٌٗ مً ال٩ل ٌكتٍر وظىص الًمحر لُٗىص بلُه، وال اجداص في اإلاٟهىم بحن البض٫ واإلابض٫ مىه، ٦م

 اجداصَما في بض٫ ال٩ل مً ال٩ل مً وظهت هٓغ ابً ال٣ُم.

 مً اإلابض٫ مىه، وبهما َى ٧الجؼء مىه ؤو  بذل الاؼخمال: -ج
 
ى بض٫ الصخيء مما ٌكخمل ٖلُه، ولِـ ظؼءا َو

 ٌكخمل ٖلى الصجاٖت
 
 شجاٖخه؛ ؤي ؤن زالضا

 
 مً هٕى ما، هدى: ؤخببُذ زالضا

 
بن بض٫  .(1)مخهل به اجهاال

وبن لم ًخدضا في  «َى هدُجت ٖضم اجداص البض٫ واإلابض٫ مىه في اإلاٟهىم، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم: الاقخما٫ 
اإلاٟهىم، ٞةما ؤن ٩ًىن الشاوي ظؼءا مً ألاو٫ ؤو ال،... وبن لم ٨ًً ظؼئٍ ٞةما ؤن ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ًٖ 

، ؤو مجاوع، ؤو م٣هىص مً الشاوي ؤو ال، ٞةن صر ٞهى بض٫ الاقخما٫ بمالبـ بما ون٠، ؤو ٞٗل، ؤو ْٝغ
 لؤلو٫ 

 
ى ما ًٟهم مً ٦المه ؤن بض٫ الاقخما٫ لِـ ظؼءا مً اإلابض٫ مىه، (5)»الٗحن، ؤو ٩ًىن مٓغوٞا ؛ َو

ا ابً ال٣ُم ًٖ  وؤهه ًصر في َظا الىٕى اؾخٛىاء البض٫ ًٖ اإلابض٫ مىه، وؤهه ًإحي في نىع ٖضًضة ط٦َغ
٤ اإلاالبؿت الخانلت بحن البض٫ واإلابض٫ مىه  ض ٍَغ ض خؿىه"، والٟٗل "ؤعجبجي ٍػ في مشل الىن٠"ؤعجبجي ٍػ

ض  ض زُابه"، واإلا٣هىص مً الٗحن ٦ـ"صعى ٍػ "، واإلاجاوع ٦ـ"ؤعجبجي ٍػ ض صاٍع نالجه"، والٓٝغ ٦ــ"ؤعجبجي ٍػ
 لؤلو٫ ٣٦ىله حٗالى: 

 
ُِه للُٗام ؤ٧له"، و٧ىهه مٓغوٞا ِٞ ْهِغ الَخَغاِم ٢َِخا٫ٍ 

َّ
ًِ الك

َٖ  ٪َ
َ
ىه

ُ
ل
َ
ْؿئ ٌَ

(2) ؛ ؤي 
 
ؤن ٢خاال

مُ ٢ىله حٗالى:  -ؤًًا-ومً َظا الجاهب  .(8)بض٫ مً "الكهغ الخغام"
َ
ىَض هللِا ؤلِاْؾال ِٖ  

ًَ ً ؛ خُض (2)ِبنَّ الّضِ
ـُ ألاو٫، ٞةن  «اٖخبر ابً ال٣ُم ؤجها مً باب بض٫ الاقخما٫ ب٣ىله:  ٩ىن َظا مً البض٫ الظي الشاوي ُٞه هٟ ٍو

" َى "قهاصة ؤن ال بله بال هللا" وال٣ُام بد٣ها. ول٪ ؤن ججٗله ٖلى "الضًً" الظي َى هٟـ "ؤلاؾالم ٖىض هللا
َظا الىظه مً باب بض٫ الاقخما٫؛ ألن ؤلاؾالم ٌكخمل ٖلى الخىخُض؛ ؤي ؤن الضًً اقخمل ٖلى ؤلاؾالم، 

جه.  ومىه اؾخمض ابً ال٣ُم جسٍغ

                                                           

 .ٖٚ/ٕادلصدر نفسو،  - ٔ
 .٘ٔٗشرح قطر الندل، ص - ٕ
 .ٖٚ/ٕبدائع الفوائد،  - ٖ
 .حة نفسهماادلصدر كالصف - ٗ
 .ٓٗٗ، كينظر التطبيق النحوم، صٖٕٚ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٘
 .ٖٕٙ/ٗبدائع الفوائد،  - ٙ
 .ٕٚٔسورة البقرة، اآلية  - ٚ
 .ٓٗ/ٕ، كٖٕٙ/ٗينظر بدائع الفوائد،  - ٛ
 .ٜٔسورة آؿ عمراف، اآلية  - ٜ
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ِخَل   َـ( في ٢ىله حٗالى: 522)ث ول٨ىىا هجض ابً ال٣ُم َظٍ اإلاغة لم ًّى٤ٞ في ح٣ُٗبه ٖلى ؤبي ٖلي الٟاعسخي
ُ
٢

ىِص 
ٌ
اِث الَى٢

َ
اِع ط ُضوِص، الىَّ

ْ
ز

ُ
ْصَخاُب ألا

َ
٤ الهخهاٍع البً  (2)، و٦ظل٪ ؤًمً الكىا(5)ؤ الظي َى آلازغ لم ًٞى

ت ال جدخاط بلى ظهض ؤ٦بر مً ؤظل ؤلاظابت ٖجها، خُض ٣ًى٫ ابً ال٣ُم بسهىم  ال٣ُم؛ ألن اإلاؿإلت مبؿَى
غ  (5)والعجب مً الٟاعسخي «٤: الىو ال٣غآوي الؿاب ٣ًى٫...بجها بض٫ مً ألازضوص بض٫ اقخما٫، والىاع ظَى

٢اثم بىٟؿه، زم لِؿذ مًاٞت بلى يمحر ألازضوص، ولِـ ٞحها قٍغ مً قغاثِ الاقخما٫، وطَل ؤبى ٖلي 
ى خظٝ اإلاًاٝ وب٢امت اإلاًاٝ بلُه م٣ امه، ًٖ َظا، وجغ٥ ما َى ؤصر في اإلاٗجی وؤل٤ُ بهىاٖت الىدى؛ َو

ما لٗحن  ٨ٞإهه ٢ا٫: "٢خل ؤصخاب ألازضوص، ؤزضوص الىاع طاث الى٢ىص" ٩ُٞىن مً بض٫ الصخيء مً الصخيء، َو
وبطا هٟى ابً ال٣ُم اهخماء َظا الىو بلى بض٫ الاقخما٫، وؤه٨غ طل٪ ٖلى ؤبي ٖلي الٟاعسخي، ٞةهىا  .(2)»واخضة

ى ما ؤ٦ضٍ  والخ٣ضًغ: "الىاع  «خؿً ٖباؽ ب٣ىله:  -ًًاؤ-هخجه بظل٪ بلى ال٣ى٫ بإهه مً بض٫ الاقخما٫، َو
صر ؤن ٩ًىن الخ٣ضًغ: هاٍع طاث الى٢ىص. زم  ُٞه". ٞدظٝ الجاع واإلاجغوع، واإلاجغوع َى الًمحر الغابِ، ٍو

، وبالخالي ٞةن "الىاع" بض٫ اقخما٫ مً "ألازضوص" ٖلى خض ٢ى٫ (1)»خظٝ الًمحر، وهابذ ٖىه "ؤ٫" في الغبِ
ٞـ"الىاع" بض٫ اقخما٫ مً "ألازضوص"؛ ألن "ألازضوص"  «ىم َظا الىو ال٣غآوي: ٞايل نالر الؿامغاجي بسه

. ومىه ٞةن َظا الىو َى مً باب بض٫ الاقخما٫؛ القخما٫ ألازضوص ٖلى الىاع، صون (5)»اقخمل ٖلى "الىاع"
 ؤن هيسخی ؤن َظا الىٕى مً البض٫ الظي َى هدُجت بض٫ الصخيء مما ٌكخمل ٖلُه.  

ى ما ٌؿمی ٖىض البٌٗ بالبض٫ اإلاٛاًغ، ً إلاا كبله: البذل اإلاباً  -د باًىه، بدُض ال «َو ًُ ى بض٫ الصخيء مما  َو
 ٖلُه

 
 مىه، وال ٩ًىن اإلابض٫ُ مىه مكخمال

 
 له، وال بًٗا

 
ضزل جدذ َظا الىٕى ٧ل مً بض٫ (2)»٩ًىن مُاب٣ا . ٍو

ما ٧اآلحي:. والظي وظضهاٍ ٖىض ابً ال٣ُم الٛلِ، وؤلا (2)، وؤلايغاب(8)الٛلِ، واليؿُان  يغاب، َو

 هدى ٢ى٫ ال٣اثل:  بذل الغلي: -0-د
 
 مً اللٟٔ الظي ؾب٤ بلُه اللؿان، ٞظ٦غ ٚلُا

 
٦غ ل٩ُىن بضال

ُ
ى ما ط َو

 ،
 
"؛ ؤي اإلا٣هىص ِط٦غ الخلمُظ، ل٨ً م٘ ؾب٤ لؿان ال٣اثل هجضٍ ٢ض ط٦غ اإلاٗلم ٚلُا

ُ
"ظاء اإلاٗلُم، الخلمُظ

 
َ
غ ٚلُه، ٞإبض٫ مىه الخلمُظ

ّ
غي ابً ال٣ُم في َظا الجاهب ؤهه هاجج ًٖ ٖضم اجداص البض٫ واإلابض٫ ٍو .(50)ٞخظ٦

 مً ألاو٫، خُض ٣ًى٫: 
 
وبن لم ٨ًً ظؼئٍ، ٞةما ؤن ًصر الاؾخٛىاء  «مىه في اإلاٟهىم، ولِـ الشاوي ظؼءا

لم  باألو٫ ًٖ الشاوي ؤو ال...وبن لم ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ٞةما ؤن ٩ًىن اإلاخ٩لم ٢ض ٢هضٍ زم ؤعاص َغخه، ؤو 
 
 
؛ ؤي ؤن (5)»٣ًهضٍ...وبن لم ٣ًهضٍ ٞهى بض٫ الٛلِ...ومشا٫...ؤن ج٣ى٫ "ؤ٧لذ لخما" زم جظ٦غ ٞخ٣ى٫ زبزا

ى   زم في خُىه ٌؿدبضله بإمغ آزغ ؤنىب مىه، َو
 
َظا الىٕى َى هدُجت لٗضم ٢هض اإلاخ٩لم، وؤهه ًظ٦غ ؤمغا

 اإلاغظى ؤنالت مً ال٨الم.

                                                           

 .٘ٓسورة الربكج، اآلية  - ٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ، ٔ، دار البشائر، دمشق، طٖٕٗه النحوية، أؽلن عبد الرزاؽ الشوا، صاإلماـ ابن قيم اجلوزية كآراؤ  - ٕ
 ـ.ٜ٘ٙٔ، مكتبة هنضة، مصر، ٚٙٗ/ٕأبو علي الفارسي، د.عبد الفتاح شليب،  - ٖ
 . ٖٙ-ٖ٘/ٕبدائع الفوائد،  - ٗ
 . ٜٙٗ/ٖالنحو الواُب،  - ٘
 . ٔٛٔ/ٖمعاين النحو،  - ٙ
 .ٖٕٛ/ٖجامع الدركس العربية،  - ٚ
 .ادلصدر كالصفحة نفسهما.»ما ذُكر ليكوف بدالن من لفظ تبُّت لك بعد ذكره فساد قصده...كبدؿ النسياف يتعلق باجلناف «كىو  - ٛ
 .ٔٛٔ/ٖمعاين النحو، ينظر  - ٜ
 .ٖٕٛ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٓٔ
 . ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد ،  - ٔ
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، ٞهى ٦مشل بض٫ الٛلِ في بن َظا ال بذل البذاء ؤو ؤلالشاب: -6-د ىٕى ال ًدخاط بلى يمحر ٌٗىص ٖلى اإلاخبٕى
ان الضًً ببغاَُم  ٣ى٫ بَغ ٖضم خاظتهما بلى يمحر بطا ما اؾخضع٦ىا ألامغ، وؤن الٛلِ عاظ٘ بلى اللؿان. ٍو

ى مٗخبرا ؤن بض٫ البضاء َ-َـ( الظي َى ابً وجلمُظ ابً ال٣ُم في جدضًضٍ إلاٟهىم َظا الىٕى مً البض٫ 252)ث
ؿمی بض٫  «هٟؿه بض٫ ؤلايغاب:   ؤهه ؤيغب ًٖ ألاو٫، َو

ّ
ى ما ٧ان ٧ل مجهما م٣هىصا للمخ٩لم، بال َو

، زم ًىهٝغ ٖىه اإلاخ٩لم (5)»البضاء
 
ظ٦غ ُٞه اإلابض٫ مىه ٢هضا ًُ ؛ ؤي ؤن َظا الىٕى ألازحر مً البض٫ َى الظي 

لم، الىع٢ت"؛ ٩ٞان ألامغ في ألاو٫ َى بظ٦غ آزغ بضله، صون ؤن ًخٗغى له بىٟي ؤو بزباث؛ وطل٪ هدى: "زظ ال٣
 .(2)ؤن ًإزظ الىع٢ت، زم ؤيغب ًٖ ألامغ بإزظٍ بلى ؤمٍغ بإزظ الىع٢ت، وظٗل ألاو٫ في خ٨م اإلاترو٥

ظا الىٕى مً البض٫ ٌٗخبٍر ابً ال٣ُم ٚحر هاجج ًٖ اجداص البض٫ واإلابض٫ مىه في اإلاٟهىم، وؤن الشاوي لِـ  َو
 مً ألاو٫، خُض ٣ًى٫: 

 
بن لم ٨ًً ظؼئٍ، ٞةما ؤن ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ًٖ الشاوي ؤو ال...وبن لم و  «ظؼءا

ًصر الاؾخٛىاء باألو٫ ٞةما ؤن ٩ًىن اإلاخ٩لم ٢ض ٢هضٍ زم ؤعاص َغخه...ٞةن ٧ان ٢هضٍ ٞهى بض٫ 
 
 
" زم جغ١ ٖلُه، ٞخ٣ى٫: صًىاعا

 
ُٟا بً ؛ ؤي ؤن َظا الىٕى ٖىض ا(5)»البضا،...ٞمشا٫...ؤن ج٣ى٫: "ؤِٖ الؿاثل ٚع

 ؤهه ٢هضٍ زم ؤعاص َغخه واؾدبضاله بلٟٔ آزغ عبما ؤعقى مىه، ٞهى 
ّ
ال٣ُم ًدضر هدُجت ٢هض اإلاخ٩لم، بال

لى. ولظل٪ ّٖبر ٖىه ناخب "قغح الغضخي ٖلى ال٩اُٞت" بإهه قاج٘  ًدضر هدُجت الاهخ٣ا٫ مً ألاصوى بلى ألٖا
ُم للبض٫ وؤهىاٖه، ًدبّحن ؤن بض٫ ال٩ل الاؾخٗما٫ ٖىض الكٗغاء. وبالخالي، ٞإهه مً زال٫ وظهت هٓغ ابً ال٣

داص في اإلاٟهىم بحن البض٫ واإلابض٫ مىه، بِىما ألاهىإ ألازغي ال جدضر هدُجت 
ّ
مً ال٩ل ًدضر هدُجت الج

الاجداص في اإلاٟهىم؛ بدُض بن بض٫ البٌٗ مً ال٩ل َى ؤن ٩ًىن الشاوي ظؼءا مً ألاو٫، بِىما بض٫ الاقخما٫ 
و٫، وبهما َى بض٫ الصخيء مما ٌكخمل ٖلُه، م٘ اقتراٍ وظىص الًمحر لُٗىص بلُه ال ٩ًىن الشاوي ظؼءا مً ألا 

٧ل مً بض٫ البٌٗ وبض٫ الاقخما٫. في خحن ؤن بض٫ الٛلِ ال ًدضر هدُجت ٢هضًت اإلاخ٩لم في السُاب، 
ّبر وبهما ًدضر هدُجت لٛلُه؛ ألهه مخٗل٤ باللؿان ال بال٣لب ٦بض٫ اليؿُان. بِىما بض٫ ؤلايغاب ؤو ٦ما ٖ

 ؤهه ٌٗض٫ ًٖ طل٪ اللٟٔ 
ّ
ٖىه ابً ال٣ُم بـ"البضاء" ٞهى ًدضر هدُجت ل٣هضًت اإلاخ٩لم ؤزىاء السُاب، بال

لى.   باؾدبضاله بلٟٔ آزغ عبما ؤعقى مىه، ختی ًًمً الاهخ٣ا٫ مً ألاصوى بلى ألٖا

 خاجمت:

ت مً الىخاثج، وهي ٧اآلحي: ت ابً ال٣ُم هسغط بمجمٖى  ومً زال٫ بدشىا خى٫ لٍٛى

 ٖخبر ابً ال٣ُم ؤن اللٟٔ زاعط التر٦ُب ال ًخٗضي صاللخه اإلاعجمُت ألاولُت، وبهما ال ج٨خمل صاللخه ا
بال ٖىض بصعاظها يمً جغ٦ُب مٗحن؛ ألهه زاعط التر٦ُب َى بمشابت الهىث الظي ًى٤ٗ به وال ًدمل 

 ٞاثضة، وبهما بٞاصجه بٗض جغ٦ُبه.

 أل٠ والاوسجام بحن ال٩لماث، ويم بًٗها بلى اَخم ابً ال٣ُم ب٣ًُت الىٓم الظي َى هدُجت الخ
ت اإلاٗهىصة، وؤهه ًخٗضي بلى يم هو بلى هو آزغ، ؤو ظملت بلى  بٌٗ ٖلى وظه مً الىظٍى الىدٍى

ظا ما ًىضعط يمً ؤَمُت الضاللت التر٦ُبُت في بًًاح م٣هضًت ال٨الم.    ظملت ؤزغي؛ َو

ت ىا للَظٍ ظملت مً الىخاثج التي جىنلىا بلحها مً زال٫ صعاؾد ٖىض ؤخض ٖلماء ألانى٫، ٣ًُت البض٫ الىدٍى
 .ال مدالت، وطل٪ َى اإلاغاص ٞةن ؤزُإها ٞمً ؤهٟؿىا ومً الكُُان، وبن ؤنبىا ٞمً هللا 

                                                           

 .ـٕٗٓٓ-ىػٕ٘ٗٔ، بَتكت، لبناف، شورات زلمد علي بيضوف، دار الكتب، منٛٚٔ/ٕ، برىاف الدينحل ألفية ابن مالك،  إرشاد السالك إىل - ٔ
 .ٕٛٔ/ٖ، كمعاين النحو، ٜٛٗ/ٖ، كالنحو الواُب، ٜٖٕ/ٖينظر جامع الدركس العربية،  - ٕ
 . ٖٙٔ/ٗبدائع الفوائد ،  - ٖ
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 الىلذ الغشبي همىرحا: هظشيت الخىاّؿ في الىلذ ألادبي اإلاػاـش

 سؼيذ ودًجى

 اإلاٛغب، ؾماُٖلبظامٗت مىالي 

 

٣ها هدى الاؾخ٣غاع صازل هو مغ٦ؼي والخٟاٖل الىـصخ ٌٗخبر الخىام ي عخلت ز٣اُٞت جماعؾها الىهىم في ٍَغ
ت  ى ٌؿخُٟض مما ٢ضمخه هٍٓغ ت الخىانُت، َو اهُال٢ا مً ٖملُتي ؤلاخال٫ وؤلاػاخت ٦ما هٓغ لها عواص الىٍٓغ

، زم  M. Bakhtineالىو مً زال٫ مىجؼاتها التي حك٩لذ ٖلى ًض الك٨الهُحن الغوؽ ومُساثُل بازخحن
ؿدُٟاامخ ٤ ٚاًاث ظضًضة جُىعث في   j. kristivaضث ٖلى ًض ظىلُا ٦َغ التي ؤٖاصث ٢غاء اإلاحرار البازخُجي ٞو

ُلُب ؾىلغؽ  R. Barthe وعوالن باعث  G. Genette)ظام٘ الىو( و)اإلاخٗالُاث الىهُت( م٘ ظحراع ظُىِذ  ٞو
F. Sollerse  اععولض بلىم  .H. Bloomeَو

 M. Bakhtineؤ( ميخائيل باخخين: 

ٌٗخبر حكِكغون مً ؤواثل الظًً جىاولىا ٨ٞغة اعجباٍ الىو الالخ٤ بالىو الؿاب٤ وطل٪ مً زال٫ بقاعجه 
سُا وظىص الهغإ والغوابِ  بلى وظىص الخخالي والخخاب٘ بحن ألاؾالُب الؿاب٣ت والالخ٣ت بدُض: "ًٟترى جاٍع

ٗض الباخض الغوسخي ًىعي جُيُاهٝى  (.5)اإلاخباصلت بحن ألاؾالُب" ت َو واخضا مً الظًً اقخٛلىا ٖلى الىٍٓغ
ألاصبُت وؤقاع في خضًشه ًٖ جُىع ألاظىاؽ ألاصبُت بلى اؾخمغاع آزاع الىٕى ألاصبي الؿاب٤ مً مى٤ُ خًىعَا 
ال٢اجه الىٓمُت خُض هجضٍ ٣ًى٫ بىظىص الٟٗل ألاصبي اإلاغجبِ بٗال٢خه  في الىو اإلاغ٦ؼ واهضماظها ل٣اهىهه ٖو

اثٟهم٘ الؿلؿلت ألاصبُت، ؤو  ، و٢ض خضص َظا الباخض َظٍ الٗال٢ت يمً (2)الساعط ؤصبُت، ؤي م٘ ْو
ت التي  حن: اإلاؿخىي ألاو٫ َى الىهىم ألاصبُت ال٣اثمت ؤما اإلاؿخىي الشاوي َى ؤهٓمت اللٛاث الكٍٟى مؿخٍى

 . (5)جضزل في ؾُا١ الىو اإلاغ٦ؼي بدؿب قغوٍ جبيُىه وؤوؿا٢ه الضاللُت

ت مخ٩املت ب ت ٚحر اإلاض٣٢ت في مؿاع الى٣اف والهضٝ مجها، ٚحر ؤن جإؾِـ هٍٓغ ٣ي خبِـ السُاباث طاث الجٖز
ت وظٗلها جيخ٣ل وجخُىع ٖىض  (2)و٦ظا اعجباَهم بمغخلت ظضاهٝى ومؿاٍع الؿُاسخي مما ُٖل هًىط الىٍٓغ

باخض آزغ َى مُساثُل بازخحن الظي َغح مك٩لت اإلالّٟى في ؾُا١ الـىو ألاصبي مً زال٫ َغخه إلاٟهىم 
ا الخٗـض غث ٞغقا هٍٓغ ٟؿ٩ي الغواثُت التي ٞو ص اللٛىي؛ ٦ةظغاء ه٣ضي وماعؾه جُب٣ُُا ٖلى ؤٖما٫ صوؾخٍى

ما٫ َظا الغواجي ال٨بحر. و  للخضلُل ٖلى وظاَت اإلاٟهىم ت أٖل ت ٦ؿمت بيٍُى ؤ٦ض بازخحن ٖلى مٟهىم الخىاٍع
ت اإلالّٟى ٌك٩ل واخضة مً ال٣ُ يؿ٩ي ؤن: "ما َغخه بازخحن في هٍٓغ ٍؼ ٗخبر ٦ٍغ اج٘ ؤلابؿخمىلىظُت التي ال َو

ت واللهجُت (1)ه٣اف ٞحها" ، والىو الغواجي ٖىض بازخحن؛ هو مىٟخذ ًمخذ مً الخُاة ب٩ل حك٨التها اللٍٛى
لت ًٖ ٧ل مغ٦ؼ، والٛاع١ بؿظاظت  وألازال٢ُت ٞـ: "الٟالح ألامي ـ بدؿب بازخحن صاثما ـ البُٗض بمؿاٞاث ٍَى

ِٗل وؾِ ٖضة ؤوؿا١ لؿاهُت: ٧ان ًهلي هلل في لٛت )ؾالُٞت وؾِ وظىص ًىمي ًٓىه ظامضا ؤو زابخا، ٌ
ىضما ٧ان ٌكٕغ في بمالء َلب ٖلى  خ٩لم صازل ألاؾغة لٛت زالشت، ٖو ال٨ىِؿت( و٧ان ٌٛجي في لٛت ؤزغي، ٍو

                                                           

 . ٙٔٔ، دمشق، ص:ٜٜٙٔد الكتاب العرب خَتة محر العُت: جدؿ احلداثة ُب نقد الشعر العريب، منشورات احتا . ٔ
 Laurent  Jenny: La stratégie de la forme,poetique27 ;Paris ;1979 ;p261 ػ 2

 Laurent jenny la Stratégie de la forme,  p: 261  ػ 3
 . ٕٗ.  ص: ٜٚٛٔأنور ادلرجتي: سيمياء النص األديب، إفريقيا الشرؽ، البيضاء،   ػ ٗ

5 - W. Krysinski Carrefours des signes, Essais sur le Roman Moderne, Mouton, Paris 1981.  
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٧اجب ٖمىمي مىظه لؿلُاث اإلا٣اَٗت ال٣غوٍت، ٧ان ًجغب لٛـت عابٗـت )عؾمُت، ؾلُمت، مىبٗشت مً"ع٧ام 
ٟؿ٩ي ـ هي: "زل٤ (5)الىع١ ال٣ضًم(" . وبىاء ٖلُه هجض الغواًت ٖىض بازخحن ـ مً مىُل٤ جدلُل عواًاث صوؾخٍى

بت ًٖ بًٗها بًٗا" ٍغ ت ٚو ، خُض ججخم٘ ٞحها ٧ل الٗىانغ (2)٦ُان ٞجي مىحي مخ٩امل مً مىاص مخىٖى
م مً بٗض الؼمً بُجها و٦ظا الٟغو١ في ال٣ُمت الٟىُت بحن ؤهىاٖها اإلاس سُت ٖلى الٚغ خلٟت، ٞال٣هو الخاٍع

 الؿىقي ًىظض بلى ظاهب الىهىم الضًيُت اإلا٣ضؾت. 

٣ا مسخلٟت جماما، بهه ٌؿخ٣بل صازل ٖمله ألاصبي الخٗضصًت  وبهظا ٞبيُت الغواًت جضٞ٘ الغواجي ؤن: "ٌؿل٪ ٍَغ
حر ألاصبُت، بضون ؤن ٠ًًٗ ٖمله مً ظغاء طل٪، بل بهه ًهحر ؤ٦ثر  اللؿاهُت والهىجُت للٛت ألاصبُت ٚو

ت الىٓغ الخىلُضًت )باإلاٗجی الٗاصي (5)"ٖم٣ا ، ٞالظي حهم بطن في َظٍ اإلا٣اعباث الخىانُت َى الاهخ٣ا٫ مً ػاٍو
ت( ؤصبُا" ت )صازلُت( و) ونُٟت مخىٖى . وال٩اجب في (2)ولِـ اللؿاوي( وال٣ٗاثضًت، بلى زل٤ ٞٗالُت جٟؿحًر

التي ج٣ضم هي بها هٟؿها، بل ٖلى الغواًت ٖىض بازخحن: "ٌٗغى َظٍ الخهىعاث ألازغي ال ٖلى الهىعة 
 . (1)الهىعة التي ًىٓغ بها بلحها مً مىٓىعٍ السام"

ت: "حؿخُُ٘ ؤن جخٛلٛل بلى ؤٖما١   ٦ما ًىجم ًٖ حٗضص اللٛاث في الغواًت ٖىض بازخحن ؤن الٗال٢اث الخىاٍع
ا" بضاُٖخه ألاصبُت . وال ٨ًدؿب الىو ب(5)الٗباعة او ال٩لمت بكٍغ ؤن ًهُضم ٞحها نىجان انُضاما خىاٍع

بال خحن  جهبذ اللٛت زلُُا مخٗضصا مً الخٗبحراث خُض: "جىلض خىاعاث ألانىاث مً خىاع اللٛاث الاظخماعي 
ً وؾِ ملّٟى ال٩اجب صازل اللٛت ال٣ىمُت الىاخضة" . بال ؤن ما ًم٨ً اؾخيخاظه (2)ٞحرن ملّٟى آلازٍغ

ت بازخحن َى جىظهها الؿىؾُىلىجي الظي اٖخمض  ل الىٓغ بلى اإلا٩ىن اللؿاوي وظٗله في بهضص هٍٓغ جدٍى
الؿُا١ الاظخماعي وهي بهظا اإلاٗجی: "ال جسخل٠ م٘ اإلاىهج اللؿاوي التزامجي ٖىض صو ؾىؾحر بل ازخلٟذ م٘ ٧ل 
ت الخىانل اللؿاوي التي جٟغ١ بحن ٧ل ؤق٩ا٫ السُاباث التي جىظض  ُٟي في هٍٓغ الخىظهاث طاث اإلاىخى الْى

مىٓىمت مجخمُٗت مىخضة مً ٚحر وي٘ نلت لها بهغإ اإلاهالر بحن الٟئاث اإلا٩ىهت ظىبا بلى ظىب في ؾُا١ 
ت ًدخىي ٖلى ٧ل الش٣اٞاث والسبراث التي ؤهخجذ،(8)للبيُت اإلاجخمُٗت مىيٕى الضعاؾت" ى مً َظٍ الؼاٍو  . َو

ت للمبضٕ في جبجي بًٗها صو  ؾىاء ٧اهذ مٗانغة للىو ؤم في ؾُا٢اث ؾاب٣ت ٖلُه، ظا ٌُٗي خٍغ ن َو

ا في ظمُ٘ ؤهىإ السُاب مً زال٫: "اإلاداصزت  البٌٗ آلازغ. ُٞهبذ الخىام بم٣خًاَا بٗضا يغوٍع
، بِىما ًخًاء٫ صوعٍ في الٗلىم الُبُُٗت، ٚحر ؤن بازخحن ٌؿخسضم لهظا اإلاٟهىم الُىمُت، ال٣اهىن، الٗلىم

ت بضال مً الخىام؛ للضاللت ٖلى الٗال٢ت بحن ؤي حٗبحر والخٗ ُٞهبذ الىو  (.2)بحراث ألازغي"مهُلر الخىاٍع
ى ًخدضر ًٖ بازخحن في اإلابضؤ الخىاعي ٖاإلاا عخُبا: "بةم٩ان اإلااو٫ ؤن ٨ًدك٠  مً مىٓىع جىصوعٝو َو

ألا٤ٞ الًٟاجي اإلاكتر٥ بحن  والتي جىدهغ في ؾُا١ ًخدضص ٧الخالي: (50)صازله ؾلؿلت مً الغوابِ الالجهاثُت"
ت، الىا هم الىيُٗت اإلاكتر٦ت ٦ظل٪ بحن اإلاخ٩لمحن، و ٞظة(اإلاخ٩لمحن )وخضة اإلاغجي، الٛٞغ ت ٞو الخ٣ُُم ، و مٗٞغ

                                                           

 . ٚ٘، ص:ٜٚٛٔ، ٕباختُت: اخلطاب الركائي الركائي، ترمجة زلمد برادة، دار األماف الرباط، الطبعةميخائيل   - ٔ
 . ٕٕ.  ص: ٜٙٛٔلبيضاء، ميخائيل باختُت: شعرية دكستويفسكي، ترمجة مجيل نصيف التكرييت، دار توبقاؿ، ا  -ٕ
 . ٜ٘ص:ٜٚٛٔباختُت، اخلطاب  الركائي، ترمجة زلمد برادة، دار األماف، الرباط، ميخائيل   - ٖ
 . ٕٛ، ص:ٖٕٓٓ، ٔنقال عن محيد حلميداين: القراءة كتوليد الدالالت تغيَت عاداتنا ُب قراءة النص األديب، ادلركز الثقاُب العريب البيضاء ط - ٗ
 . كأنظر أيضا كتابو: الركاية كاإليديولوجيا، منشورات ادلركز الثقاُب العريب البيضاء. ٖٛيداين: أسلوبية الركاية، صمحيد حلم - ٘
 ٜٕٙميخائيل باختُت: شعرية دكستويفسكي، ص: - ٙ
 . ٚ٘باختُت:اخلطاب الركائي، ص:  - ٚ

8- P. Zima l’ambivalence Romanesque, Proust, Kafka, Musil ? Le sycomore, Paris 1980, p:44.  

 . ٘ٛػ  ٕٛ، بغداد، ص:ٕٜٜٔ، ٔتودكركؼ: ادلبدأ احلوارم، ترمجة فخرم صاّب، طبعة  - ٜ
 . ٜٕٔ، ص: ٕٕٓٓ، ٔأمربطوإيكو: التأكيل بُت السيمائيات كالتفكيكية، ترمجة سعيد بنكراد، ادلركز الثقاُب العريب، الدار البيضاء، بَتكت ط   ػ  ٓٔ
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خباع للؿُا١ الظي ًىخض  الظي ٌكتر٧ان ُٞه ؤًًا لهظٍ الىيُٗت. ولٗل الجضًض في َظا الخهىع َى بٖاصة الٖا
"  . (5)اإلاخ٩لمحن والخٗامل مٗه ٦جؼء مً ٖملُت الخلٟٔ او بهُٛت ؤزغي َى الجؼء الًمجي للملّٟى

 :Julia  Kristeva اؿ غىذ حىليا هشيعديفاب( الخى

ت ظٗلها جهل بلى نُاٚت ٧املت وجهاثُت إلاٟهىم  بن ضسامت الترا٦م اإلاٗغفي الظي ؾب٤ َظٍ الىا٢ضة البلٛاٍع
ت زم اظتهاصاث  اللؿاهُحن الؿاب٣حن م٘ الغوسخي مُساثُل  الخىام طل٪ ؤن ما ٢ضم في الضعاؾاث البيٍُى

اَت اإلاكغوٕ الظي حؿعى لخد٣ُ٣ه ووكٍغ في مجا٫ الى٣ض ألاصبي وجخ٨غع في بازخحن ٧ىن لضحها ا٢خىاٖا بىظ
ت" و"الخٗضصًت الهىجُت" و"السُاب ال٨غهٟالي"  ؤبدازه الخىانُت مٟاَُم اإلااؾـ بازخحن، ٦ـ "الخىاٍع

ا. ٞالىو بط ٌُٗض جغ٦ُب اللٛت ًى٠ْ آلُاث مى٣ُُت حَر ، ٦ما ٌٗخبر الىو مً مىُل٤ (2)وؤلاصًىلىظُم ٚو
ت جلخ٣ي وجخىام صازل هٟـ الىوجدلُ  . (5)لها ًٞاء لل٣اء ههىم مخىٖى

م٨ً الخٗبحر ًٖ طل٪ بإجها جغابُاث مخىاْغة  خم طل٪ ٖبر: "َضم جل٪ الىهىم للًٟاء اإلاخضازل ههُا ٍو ٍو
ىضَا ال ٞغ١ بحن هو عواجي وهو قٗغي في جُب٤ُ اإلا٣اعبت، ماصامذ لٛت الغواًت (2)طاث َاب٘ زُابي" ، ٖو

لكٗغ هي: "خىاع بحن الىهىم، ٞال٩لمت ُٞه واإلا٣ُ٘ ًخد٣٣ان مً مىٓىع ٧لمت ؤزغي ؤو م٣ُ٘ مشل لٛت ا
، والىو ألاصبي ؤًًا ٖىضَا (1)آزغ بلى خض ؤن ٧ل لٟٔ ؤو م٣ُ٘ ؤو هو بن َى بال هدُجت جظ٦غ ؤو اؾدكهاص"

خده ى٣ُ٘ إلاىاظهتها ٞو ا ومً َى "زُاب ًستر١ خالُا وظه الٗلم، وألاًضًىلىظُا، والؿُاؾت ٍو ا وبٖاصة نهَغ
اث  خُض َى زُاب مخٗضص، ومخٗضص اللؿان ؤخُاها، ومخٗضص ألانىاث خالُا، مً زال٫ حٗضص ؤهماٍ اإلالْٟى
التي ج٣ىم بمٟهلتها ٣ًىم الىو باؾخدًاع ٦خابت طل٪ البلىع الظي َى مجمل الضاللُت اإلاإزىطة في ه٣ُت 

ى ؤمغ جسخل٠ ُٞه م٘ بازخحن (5)مُٗىت مً ال جىاَحها" الظي ًغي الكٗغ مهضٍع الهىث الىاخض بِىما  َو
دبجی بازخحن  ظا ما ؤ٦ضٍ خمُض لخمضاوي مخدضزا ًٖ اإلاىهج البازخُجي: "ٍو ا حٗضص ألانىاث َو الغواًت مهضَع
ى ال ٌؿخسضم َظا الخٗبحر بمٗىاٍ  ً هجحن، َو " ال٣اثل بن الغواًت هي ًٞ طو ج٩ٍى َىا عؤي "ُٞىى٢غاصٝو

ه ون٠ خ٣ُ٣ت الغواًت، بل بهه ٌٗخبر َظٍ الهٟت بخضي اإلامحزاث التي جدضص ال٣ضحي ول٨ىه ٣ًهض مً وعاث
ت الغواًت  طل٪ ؤن الـغواًت ال ًم٨ىـها ؤن جىظض بال في زًم ح ٗضصًت ألانىاث وحٗضصًت اللٛاث، ـقاٍٖغ

وؤؾلىب الغواجي بؿبب َظٍ الخٗضصًت ٣ًٟض نٟخه الخٟغصًت وال ًهبذ بَال٢ا صالا ٖلى ناخبه، ٖلى ٨ٖـ 
 . (2)كٗغ الظي ٌك٩ل ُٞه ألاؾلىب الٟغصي صٖامت ؤؾاؾُت"ال

ل مً ألاصواث الى٣ضًت الٟاٖلت  ىا مىظ البضاًت في اٖخباع مبضؤ الخدٍى ؿدُٟا مً الظًً قٖغ ٦ما حٗض ظىلُا ٦َغ
التي ًيبجي ٖلحها مٟهىم الخىام، في َظا ج٣ى٫: "بهه _ؤي الىو_ ٖباعة ًٖ لىخت ٞؿُٟؿاثُت وؤن ٧ل هو 

ل وبزباث وهٟي لىهىم ؤزغي"َى امخهام و  . ٦ما ؤن الىو ٖىضَا ًخم بىاٍئ مً زال٫: "ًٞاء (8)جدٍى
اث  ت مً اإلالْٟى ى لِـ مجمٖى ت. َو م مً ؤهه ًخجاوػَا، ُٞضزل في بَاع اإلاماعؾاث اللٍٛى اللٛت، بالٚغ

ت، بهه ٧ل ما ًىهإ بلى ال٣غاءة ٖبر زانُت الجم٘ بحن مسخل٠ َب٣اث الضالل ت، والالهدٍى ت الخايغة، الىدٍى

                                                           

 .ٖٖ، ص:ٕٚٓٓ، ـ اإلنسانية، كلية اآلداب، مكناسسيب: حوارية الفن الركائي، منشورات رلموعة الباحثُت الشباب ُب اللغة كالعلو عبد اجمليد ح - ٔ
 . ٖٗ، ص: ٕٓٓٓتسفَت، صفاقس، )مقاربة زلايثة للسرقات األدبية عند العرب(، مطبعة الرؤية كاإلجراء ُب النقدزلمود ادلصفار: التناص بُت ال - ٕ
 . ٖ٘سو، ص: نف - ٖ
 . ٖٔ، ص:ٜٜٚٔ، ٔ، سلسلة ادلعرفة األدبية، الدار البيضاء، طجعة عبد اجلليل ناظم، دار توبقاؿجوليا كريستيفا:علم النص، ترمجة فريد الزاىي، مرا ػ  ٗ
 . ٖ٘زلمود ادلصفار، مرجع سبق ذكره، ص:  - ٘
 . ٖٔص:ٜٜٚٔليل ناظم، دار توبقاؿ للنشر، البيضاء، جوليا كريستيفا: علم النص، ترمجة فريد الزاىي، مراجعة عبد اجل - ٙ
 . ٓٛالنقد الركائي كاإليديولوجيا، ص:  ػ  ٚ
 . ٓٛجوليا كريستيفا: علم النص، ص:  ػ  ٛ
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ىا ًخدضص الخٟاٖل الىصخي سُت، َو ٪ طا٦غجه الخاٍع ىا ٌؿخدًغ (5)صازل اللؿان، والٗاملت ٖلى جدٍغ . َو
ت التي جغصصث ٦شحرا ٖىض ؤؾخاطَا  ؿدُٟا بالخىاٍع اع ههىنا ؤزغي في بَاع ما ؤؾمخه ظىلُا ٦َغ الىو ؤلَا

ؤو الخىام: "مما ظٗلها جىٓغ بلى بازخحن، ٚحر ؤجها خاولذ زل٤ مهُلخاث ظضًضة ٦مٟهىم ؤلاصًىلىظُم 
سُت ؤو الاظخماُٖت  الىو ٖلى ؤهه يغب مً الخالقي ؤو الخى اشج بحن البيُت الىهُت الٓاَغة والبيُت الخاٍع
ت لِؿذ هدُجت مً هخاثج ال٨خابت وخضَا بل هي هدُجت مً هخاثج الخُاة  الباَىُت واهتهذ بلى ؤن الخىاٍع

ت بازخحن، وهي في َظا حؿخُٟض مً (2)بغمتها"  . (5)اظتهاصاث ماؾـ الىٍٓغ

ُت للُغح البازخُجي في جدلُل الغواًت مً الىاخُت الخىانُت وصلُل طل٪ ؤن  ؿدُٟا ٞو و٢ض ب٣ُذ ظىلُا ٦َغ
، الـتي ؾخُغح (2)ظل اإلاهُلخاث البازخُيُت ب٣ُذ خايغة في الىو الخىٓحري والى٣ـضي لهظٍ الىا٢ضة

خُض ؾُهبذ الىو بمىظب َظا الخهىع ٢ابال  La productivité (1) مٟهىما ظضًضا َى مٟهىم ؤلاهخاظُت
إلهخاط ظملت مً الضالالث الالمخىاَُت التي حٗبر بضوعَا ًٖ حٗضص لؤلنىاث ٖلى ٚغاع ما َغخه بازخحن في 
ؿدُٟا التي جُغح  ىا ًٓهغ الخإزغ باالججاٍ اإلااع٦سخي في م٣اعبت ٦َغ الخٗضص اللٛىي ل٨ً بهىعة مسخلٟت وؿبُا َو

 Permutation duالىو مً زال٫ هٓام الخىانل خُض ًهبذ الىو: "ٖباعة ًٖ جباص٫ للىهىم مٟهىم 

texte   ًٖ اث آجُت مً ههىم جخ٣اَ٘ صازل الىو ل٨جها جدُض ؤو ٖباعة ًٖ جىام ؤي وظىص ٖضة ملْٟى
ؿدُٟا في مًماع وي٘ جهىعَا للىو ألاصبي مهُلخSe neutralisent "(5)بًٗها  ا ، ٦ما جُغح ظىلُا ٦َغ

ت  Idéologèmeظضًضا َى مهُلر ؤلاًضًىلىظُم   مً زال٫ جدضًض ؾُمُىلىجي للىو؛ باٖخباٍع جالقي إلاجمٖى
ش. ٦ما  ع مً الىهىم جخ٣اَ٘ ُٞما بُجها في بَا ٤ مىٓىمت اإلاجخم٘ والخاٍع اهضماط ٦لي يمً هو مغ٦ؼ ٞو

ؿدُٟا جدلُال صالثلُا  ت Sémanalyseجدبجی ٦َغ ، خُض ج٨ك٠ مً زالله ًٖ 2في ٦خابها زىعة اللٛت الكٍٗغ
ما: اث بىاء الىو ألاصبي َو حن مً مؿخٍى  مؿخٍى

دُل ٖلى ٧ل ما ًخضزل في بهخاط الىو.  Géno-texte*  مؿخىي الىو اإلا٩ىن   ٍو

مىما ٞةطا ٧ان مٟهىم  Féno-texte* مؿخىي الىو الٓاَغ  دُل ٖلى الدك٩ل اللٛىي والبيُىي للىو. ٖو ٍو
ٗض مً ؤن ٩ًىن ٖباعة ًٖ جغا٦م ٚامٌ لٗىانغ الخضازل والخٟاٖل الىصخي الخىام ٖىض َظٍ الىا٢ضة َى ؤب

ل.  اث الخدٍى  وؤٖم٤ مً جىاْغ الىهىم ألاصبُت م٘ بًٗها البٌٗ آلازغ؛ بهه مؿخىي مً مؿخٍى

 G. Genneteج( الخىاؿ غىذ حيراس حيىيذ 

ؿدُٟا بهضص مٟهىم الخى Genneteٌؿدشمغ ظحراع ظُىِذ   ام في ٦خابه ؤَغاؽ ؤٚلب ما َغخخه ظىلُا ٦َغ
ى مً ٦خبه اإلاهمت التي هٓغ مً زاللها للمٟهىم في ؾُا١ ٖال٢ت ال٣ضًم باإلادضر ، ألهه عنض في ٦خابه (8)َو

ؿدُٟا واهُال٢ا مً مٟهىم  Plampsesteؤَغاؽ " غجه ٦َغ ". مٟهىمه اهُال٢ا مً الٟغف الىٓغي الظي ٞو

                                                           

 . ٕ٘ػٔ٘، ٖٕٓٓمنَت سلطاف: التضمُت كالتناص )كصف رسالة الغفراف للعامل اآلخر: ظلوذجا(، منشأة ادلعارؼ باإلسكندرية، الطبعة األكىل،    ػ ٔ
 . ٜٖزلمود ادلصفار: التناص األديب، ص:     ٕ
 نفسو.    ٖ
 .ٖٔٛ، ص:ٕٗٓٓ، ديسمرب ٕ٘ٗٔ، شواؿ ٗٔـ ٗ٘جوليا كريستيفا: مفهـو التناص، ترمجة، زلمد كىايب؛ عالمات ُب النقد  ج     ٗ
 ٖٗص: ،جوليا كريستيفا:علم النص   ٘

6 - J. Kristeva, le texte du Roman, Approche sémiotique d’une structure discrisive transformationnelle, Mouton 

Publisher, paris 1970, p:19.  
7 - J. Kristiva, la révolution du langage poétique, seuil, Paris, 1974, p83.  

كما بعدىا.  ٕٔاخلطاب النقدم كالبالغي، ص: كما بعدىا. انظر كذلك عبد القادر بقشى: "التناص ُب ٕ٘زلمود ادلصفار: مرجع مذكور، ص:      ٛ
كما بعدىا. كما أف جينيت صاغ مفهومو اعتمادا على من سبقو  ٕٚٔأنظر كذلك آفاؽ التناصية ترمجة زلمد خَت البقاعي، مرجع مذكور، ص: 

 خصوصا جوليا كريستيفا. 
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خىام َى " خًىع متزامً لىهحن ؤو ٖضة الخىام هٟؿه. وهجضٍ ًدبجی الخٍٗغ٠ هٟؿه في ٢ىله ًٖ ال
. ولٗل (5)ههىم، ؤو َى الخًىع الٟٗلي لىو صازل هو آزغ بىاؾُت الـؿغ٢ت، ؤو الاؾدكهاص، زم الخلمُذ"

ما ًشحر الاَخمام في َغح ظُىِذ َى اٖخباٍع الخىام ٦خابت مً الضعظت الشاهُت. وبمغاظٗخىا للٗىىان هجض 
ؿاث"  ُا بهظا الك٩ل: "ألاصب مً الضعظت الشاهُت" Plampsesteٖىىاها ؤنلُا َى: الخَُغ ىىاها آزغ ٖٞغ " ٖو

littérature de 2ème année ولٗل الٗىىان الشاوي ًُٟض: "اخخما٫ ؤن ألاصب؛ ؤصبان. ؤصب مً صعظت ألاولى ."
ى ًإزظ مً ٚحٍر بلى خض ؤن الؿاب٤ مً الىهىم ًب٣ى مازغا في الىو الالخ٤  ٩ًىن مؿخ٣ال بىٟؿه َو

ـ في الٗغبُت لىظضها ؤن صاللخه ج٣ترب ٦شـحرا مً ٖـباعة  ٧الىقم في ْاَغ الُض، وهدً لى عظٗىا بلى لٟٔ الخَُغ
" Plampseste ى اللىح الظي ٨ًخب ٖلُه وحٗاص ٖلُه ال٨خابت " في اللٛت الٟـغوؿُت ٞالخَُغـ مً الُغؽ َو

خي ٧لُت بل ًٓل خايغا . و٢ض ٖضص الىا٢ض (2)بلى خض ما مغاث مخىالُت بال ؤن ما ؾب٤ مً ال٨خابت ال ًمَّ
 (:5)الٟغوسخي ظحراع ظىهِذ ؤنىاٞا للخىام جدضصث ٖلى الك٩ل الخالي

ُٟض 5 ؿدُٟا، ؾب٣خه بلُه و٢ض اؾخٟاص مجها في جُب٣ُه. ٍو ى مٟهىم مكتر٥ بِىه وبحن ظىلُا ٦َغ ( الخىام: َو
خم طل٪ بىؾاثِ مخٗضصة ". Plagiatمجها "الؿغ٢ت""  وظىص ههحن ؤو ههىم ٦شحرة  جؼامىُا صازل هو واخض ٍو

ؿدُٟا ظلُا. l’allusion" والخلمُذ "Citationوالاؾدكهاص"  ". هالخٔ في َظا اإلاؿخىي ؤزغ ٦َغ

ً Para texte( اإلاىام" 2 ": وفي َظا الهضص ًغص ٧ل ما ًدُِ بالىو مً ٖخباث ٧الٗىىان الغثِـ والٗىاٍو
ا. و٢ض حَر ُت واإلا٣ضماث والغؾىم وجهمُم الٛالٝ ٚو ط٦غث ألاؾخاطة الؿٗضًت الكاطلي مً ؤن الاَخمام   الٟٖغ

ُت الٗال٢اث اإلاسخلٟت واإلام٨ىت م٘ ههىم ؤزغي  بالىو اإلاىاػي: "حٗضي الىو لِكمل ال٨ك٠ ًٖ هٖى
ا؛ ًجض مكغوُٖخه في ٧ىن ؤلاهخاط ألاصبي ٖمىما، ومىظ ازترإ ال٨خاب ال ٣ًضم ٖلى ق٩ل هو ٖاع  َغ جَا

داٍ بجهاػ مً السُ اباث والغؾاثل الخابٗت له ؤو اإلالخ٣ت به ج٨مله وجا٦ـض ٖلى خـًىعٍ في ول٨ىه ٌٗؼػ ٍو
ت مً الخٟؿحراث واإلاٗلىماث  ٣ت للخىاو٫، ومجمٖى اإلاـجخم٘ ٞاعيت في الى٢ذ هٟؿه ٖلى الـجمهىع اإلاخل٣ي، ٍَغ

ش اليكغ... بجها لِؿذ ال في الضازل و  ال في اإلاُاب٣ت ل٣هض اإلاال٠ ابخضاء مً اؾم ال٩اجب، والٗىىان وجاٍع
 . (2)الساعط، بجها في الٗخبت، واهُال٢ا مجها جبضؤ مٗاًىت الىو"

له  ٦ما حك٩ل الٗخباث يمً اإلا٣اعبت الخىانُت ؤخض اإلاضازل ألاؾاؾُت ل٣غاءة الىو الغواجي وجدلُله وجإٍو
هغ الٛالٝ خبت اإلاال٠ ْو ىىان الىو ٖو ختی  باٖخباٍع بيُت ٧لُت  جخ٩امل ٖىانٍغ الساعظُت بضءا بالٛالٝ  ٖو

له  همه وجإٍو ُٟي في ٢غاءة الىو ٞو ا مً الخضعط الْى ظٍ اإلااقغاث حك٩ل هٖى زمً اليسست وصاع اليكغ. َو
٤ الغئٍت التي ًغجًحها الىا٢ض والباخض، ؾىاء مً هاخُت التر٦ُب ؤم الضاللت ؤم الجاهب الخضاولي ؤم ال٣ُمت  ٞو

ً ظملت مً ا لٟغيُاث التي جمىذ الىهىم مٓهغا زانا اإلاغظُٗت للغواًت. و" حؿخدًغ ٧ل م٣اعبت للٗىاٍو
بن ٖلى مؿخىي الدك٩ل ؤو الخ٣بل، وما صام الٗىىان ٖخبت مً ٖخباث الىو ٞهى ممخل٪ لبيُت وصاللت ال 
ت مً الٗىانغ اإلاىٓمت، ٞةن  جىٟهل ًٖ زهىنُت الٗمل ألاصبي  ولظل٪ ٞدُىما ًخم اٖخباع الىو مجمٖى

ال ًٓهغ ٣ِٞ زانُت الدؿمُت، ٞالٗىىان ًخًمً الٗمل ألاصبي  الٗىىان الظي ٌٗخبر ظؼءا مً جل٪ الٗىانغ 
خًمً الٗىىان ؤًًا"  . (1)بإ٦مله مشلما ٌؿخدب٘ َظا ألازحر ٍو

إزظ في الٛالب  َاب٘ الى٣ض مً زال٫ الخٗل٤ُ الظي ٌكمل ٖال٢ت هو بىو آزغ؛ Méta texte( اإلاُخاهو"5 ": ٍو
 ُه. بما مً زال٫ جٟؿحٍر له، وبما مً زال٫ الخٗل٤ُ ٖل

                                                           

 . ٕٔ، ص: ٕٙٓٓ، البيضاء، عبد القادر بقشى: التناص ُب اخلطاب النقدم كالبالغي، إفريقيا الشرؽ     ٔ
 ٖ٘ػ ٕ٘زلمود ادلصفار: مرجع مذكور، ص:     ٕ
 . ٕٜٜٔػٜٜٔٔرشيد بنحدك: "النص األديب من اإلنتاج إىل التلقي ػ مقاربة مصطلحية، إشراؼ حسن ادلنيعي، ْتث مرقوف مبكتبة كلية اآلداب بفاس،    ػ ٖ
 . ٖ، ص:ٜٜٛٔ، ٔ، طٙ، سلسلة األطركحات رقم سن الثاين، كلية اآلداب كالعلـوي، جامعة احلالسعدية الشاذيل: مقاربة اخلطاب ادلقدماٌب الركائ    ٗ
 . ٛٔػٚٔ، ص:ٜٜٙٔعبد الفتاح احلجمرم: عتبات النص ػ البنية كالداللة، شركة الرابطة، الطبعة األكىل،    ػ ٘
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ت َى ؤ٢غب بلى الخ٣ل الغواجي اهُال٢ا مً hyper textualité( الخٗال٤ الىصخي: 2 ": وجهىع ظُىِذ مً َظٍ الؼاٍو
ت الىو ٖبر حٗال٤ الىهىم وجضازل بًٗها م٘ بٌٗ وجدًغ:"مغظُٗت اإلاخٗالُاث الىهُت  بدشه ًٖ قٍٗغ

تي خاو٫ مً زال٫ َغخه الى٣ضي، عنض ٦ما هٓغ بلحها ظُىِذ ٦خهىع مجهجي في جىلُض البيُاث الضاللُت، وال
لُت  اجه الخسُُلُت والخإٍو مسخل٠ ؤوظه الخٟاٖل والخٗال٤ الىصخي، وجإَحر زهىنُت اإلاد٩ي في مؿخٍى

 . (5)والخضاولُت، ٖلى ؤؾاؽ مبضؤ مكاع٦ت الخًىع والتي ٨ٖؿتها ؤٖماله"

الٗالث٤ الىهُت اإلاٟتريت ٞاإلاؿخىي ألاو٫ مً الخٟاٖل َى "الىو الجام٘" الظي ًجم٘ بحن صٞخُه ؤٚلب 
اث زالزت:  خدضص ٖبر مؿخٍى ى خًىع هو صازل هو آزغ ٍو دضصٍ ٖلى الك٩ل الخالي: ـ الخىام: َو ٍو

 الاهخدا٫. ؛ والخلمُذ؛ و الا٢خباؽ

( اإلاخًمً ل٩ل ما له ٖال٢ت بالىو ألانلي: الىو Para texteؤما اإلاؿخىي الشاوي ِٞكمل الىو اإلاداطي )
وهي ٧لها بمشابت  ال٨خابت اإلاهاخبت له ؤو التي جإحي بٗض حك٩له.و كخمل ٖلحها الىو؛ ال٨خابت التي ٌو  هٟؿه؛

ٖخباث للىو ومضازل له و٧ل ما ًدُِ به ٖبر: الخٗل٤ُ وؤلاخاالث، والٛالٝ وزمً اليسست ولىخت الٛالٝ 
 . (2)والخٗل٣ُاث التي جٓهغ ؤخُاها  زل٠ الٛالٝ

ت، لم بمغاظٗت ق G. Genetteل٣ض ٢ام ظحراع ظُىِذ  املت إلاٟهىم الخىام اٖخماصا ٖلى جهىع ظضًض للكٍٗغ
حٗض مٗه مغجبُت بجام٘ الىو ؤي الخمُحز بحن ؤنىاٝ السُاباث وألاهىإ ألاصبُت اإلاسخلٟت بل ؤضخذ 
مخهلت بةَاع ؤٖم وؤقمل َى "اإلاخٗالُاث الىهُت". َظا اإلاٟهىم الظي ًخجاوػ "ظام٘ الىو "بلى ٧ل ما ًجٗل 

. ولٗله مً اإلاُٟض ؤن ه٠ًُ ؤهه م٘ ظحراع ظُىِذ (5)َغة ؤو يمىُت م٘ ههىم ؤزغي"الىو في ٖال٢ت ْا
اث ههُت ٢ض ظٗل  وجهىعٍ الى٣ضي اإلاجهجي خى٫ اإلاخٗالُاث الىهُت وما ؤخاٍ بالىو مً زُاباث ومخىاٍػ

ما. وم٘ الضعاؾت ألاصبُت في مجالىا َىا جإزظ َاب٘ التر٦ُب والجم٘ ٦ما َى ٢ضع الىا٢ض والباخض الٗغبي ٖمى 
ه مً زال٫: "ٖال٢ت  ظُىِذ ؤنبذ مٟهىم الخىام ؤ٦ثر خهغا وجدضًضا ٖما ٧ان ٖلُه في اإلااضخي خُض ٌٗٞغ
خًىع متزامً بحن ههحن ؤو ؤ٦ثر. ؤو َى الخًىع الٟٗلي لىو صازل هو آزغ )خًىع مالخٔ م٘ ألازغ 

لي لهظا الخًىع( وبضعظاث وؤهماٍ ٖضًضة ومسخلٟت في َظٍ الٗال٢ت"   .(2)الخدٍى

اجه  ت، ٞاَخمذ اججاَاث ٖضًضة مً زاعط الخ٣ل ألاصبي بمىيٕى ألاصب في جٟٖغ َظا و٢ض جُىعث الىٍٓغ
اإلاسخلٟت، بدؿب آلالُاث التي جمخل٨ها، وهظ٦غ مً بُجها اإلاىهج الىٟسخي، وفي َظا الهضص ٣ًغع ٞغوٍض ٢اثال: 

هٟهم َظٍ الىا٢ٗت ال بض ؤن "اهُل٤ الاَخمام بالخدلُل الىٟسخي في ٞغوؿا مً نٟىٝ عظا٫ ألاصب، وختی 
ل ألاخالم، خضوص الازخهام الُبي اإلادٌ. وبحن ْهىعٍ ؾاب٣ا في  هخظ٦غ ؤن الخدلُل الىٟسخي جسُى، م٘ جإٍو
ؤإلااهُا وخالُا في ٞغوؿا قملذ جُب٣ُاجه الٗضًضة قتی مُاصًً الًٟ وألاصب. ٞإ٦ثر جل٪ الخُب٣ُاث وظضث 

سخي السغوط بحن الُٟىت وألازغي ًٖ الضعب اإلاغؾىم ألقب٘ في هٟسخي بضاًاتها ألاولى في ؤبداسي. و٢ض ؤبدُذ لىٟ
باء ٞدؿب بل ٦ظل٪ مً الازخهانُحن في قتی الٗلىم ؤن  مُىلي ٚحر الُبُت. وما لبض آزغون، ال مً ألَا

 . (5)ا٢خٟىا ؤزغي 

                                                           

  :، كانظر أيضآٜػٜٛص: ٖٕٕ، ٔطعبد اهلل حامدم: الركاية العربية كالًتاث، منشورات، دار النخلة، كجدة     ٔ

 Genette Figure 3,1972, édition seuil Coll. in poétique, paris, Palimpseste 1982, édition seuil.       
ٕ    G. Genette  ٜٔٛٙ ػIntroduction  à l’architexte in théorie des genres, Seuil point  

 .َٜٙٛٔتار جينيت: ترمجة عبد الرمحاف أيوب، دار توبقاؿ، الطبعة الثانية، أنظر كذلك مدخل جلامع النص ج        
  . ٕٔعبد القادر بقشى: التناص ُب اخلطاب النقدم كالبالغي، مرجع مذكور، ص:      ٖ
 . ٜٔٔ:، صٕٓٓٓ، ٖب. ـ. دك بيازم  نظرية التناص، ترمجة ادلختار احلسٍت، فكر كنقد، العدد      ٗ
 . ٙٛ، صٜٔٛٔد: حياٌب كالتحليل النفسي، ترمجة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بَتكت، سيجموند فركي    ٔ



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  662

___________________________ 

226 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ل"ـ في ؾُا١ بدشه الظي ٌٗجی بال قٗىع الىو ـ مً الىو مدىع مكغوٖه  و٢ض ظٗل "ظىن بُلمان هٍى
اث هي: هدى القٗىع الىو(5)ل٣غاجيا ؛ الخدلُل الىٟسخي وألاصب؛ و ، ٣ٞض ٢ؿم مكغوٖه بلى زالزت مؿخٍى
 الخ٩اًاث واؾخحهاماتها. و 

وفي َظا الهضص ًغي الض٦خىع خمُض لخمضاوي في مداولت لخىن٠ُ صعاؾاث َظا الىا٢ض الجاص بان لها ٖال٢ت 
ت الجض ت باقالع ؤو ما ٌؿمُه الباقالٍع ًضة خُض ًا٦ض بإن: "لٛت الىا٢ض جدملىا ٖلى جدلُل مباقغة بىٍٓغ

٣ا باالؾدبُان الظاحي، ؤي ؤهىا هبخٗض ًٖ ٞغوٍض لى٣ترب ٦شحرا مً  هٟسخي مً هٕى آزغ جمتزط ُٞه اإلاُخاٍٞؼ
ٚاؾخىن باقالع الظي اقتهغ ٦شحرا بالخضًض ًٖ ألانى٫ ألاولى لئلبضإ ال٨ٟغي في اإلاغاخل ألاولى لُٟىلت 

ت التي ججؿضث في الٗهىع البضاثُت"ؤلاوؿان ؤو َٟىلت  . و٢ض ؤقاع مدمىص اإلاهٟاع ؤن ظىن بُلمان (2)البكٍغ
ت الىو طاث حجم اظخماعي ألن ال٨الم  ى ما ًجٗل هٍٓغ ؿدُٟا إلاٟهىم الخىام َو ل "ًدبجی َغح ظىلُا ٦َغ هٍى

ه البٗثرة وهي ٧له، ٢ضًمه وخضًشه مهبه الىو ال ٖلى وظه الدؿلؿل البحن ؤو الخ٣لُض اإلا٣هىص بل ٖلى وظ
 . (5)نىعة ج٨ٟل للىو ؤن ًجز٫ ال مجزلت بٖاصة ؤلاهخاط بل مجزلت ؤلاهخاظُت"

بي ق٨الوي مدٌ  وهٓغا ألن ججضًض ألاظىاؽ ألاصبُت في َظا الؿُا١ "ال ًم٨ً ؤن ًخم هدُجت بدض ججٍغ
اٖالث الخُاة و ٌٗخمض ٖلى اإلا٣اعهت والاهخ٣اص مً جد٣٣اث ؤصبُت ؾاب٣ت، وبهما ٧ل ظيـ ؤصبي ًخىلض مً جٟ

تها اإلاجخم٘ الظي ًيخمي بلُه ال٩اجب" سُت ًدضص ؤولٍى  .R، و٢ض ٢ضم عوالن باعث (2)يغوعاث اظخماُٖت جاٍع

Barthe اٖخباٍع ؛ و مً زال٫ هٓام اإلاماعؾت الضاللُت مٟهىما لؤلصب بشالزت اٖخباعاث هي: اٖخباع ألاصب وا٢ٗا
 اٖخباٍع صاللت في بَاع مماعؾت. ؛ و مدا٧اة

ى  ٤ الترؾِب ٌ َو ، وهي ههىم Sédimentationٗخبر ؤن الىو ًخ٩ىن مً ههىم مخٗضصة ظاءث ًٖ ٍَغ
دا٧ي بًٗها بًٗا جاعة ؤزغي ٚحر ؤجها في الجهاًت جلخ٣ي ٖىض مهب واخض لِـ  جداوع بًٗها ٞخخٗاعى جاعة  ٍو

باؾاث التي َى الىو بالًغوعة ٦ما ؤهه لِـ َى ٧اجب الىو بل َى ال٣اعت: "الظي جغتهً ُٞه ٧ل الا٢خ
ٞغوالن  باعث بهظا  (1)جخإل٠ مجها ال٨خابت، ٞلِؿذ وخضة الىو هي مىبٗه وؤنله، وبهما م٣هضٍ واججاَه"

لُت. ٞال٣غاءة "ٞٗل جىانلي حؿخلؼم عنضا ؤولُا لٗىانغ اإلاىيٕى  خباع لل٣غاءة ٦ٟٗالُت جإٍو اإلاٗجی ؤٖاص الٖا
ٗٝغ َظا الىا٢ض (5)الؿُا١ وم٣انض اإلاخ٩لماإلا٣غوء، وبخاَت بالٗىانغ التي جماعؽ ٞٗلها ُٞه، مشل  . َو

الىو بإهه: "وؿُج مً الا٢خباؾاث وؤلاخاالث وألانضاء مً اللٛاث الش٣اُٞت الؿاب٣ت ؤو اإلاٗانغة التي 
 . (2)جستر٢ه ب٩امله"

بظل٪" ٞخ٨ش٠ُ الٓىاَغ ألاؾلىبُت؛ ؤي الٗىانغ ٚحر اإلاخى٢ٗت في بيُت اللٛت ًجٗل الٟغو١ بحن الؿُا١ 
ت" اللٛىي  ما (5)والؿُا١ ألاؾلىبي ٞغو٢ا مخٗاعيت مخهاٖع في مكغوٖه الُمىح خى٫  P. Zima ، وم٘ بُحر ٍػ

اهاث عئٍخه للىو في ؾُا١  ٖلم اظخمإ الىو ألاصبي في ٦خابه )مً ؤظل ٖلم اظخمإ الىو ألاصبي( جدضص َع
ت والؿُمُاثُت لبٌٗ الىٓ غ ألابٗاص الاظخماُٖت اللٍٛى اث الاظخماُٖت زانت ؾىؾُىلىجي وطل٪ بـ"جٍُى ٍغ

                                                           

 . ٜ٘ٔ، ص:ٕٚٓٓ، ٔزلمد مريٍت: سيميولوجية القراءة، دار نشر اجلسور، ط    ٔ
 .ٖٗ، ص:ٜٜٔٔمحيد حلميداين: النقد النفسي ادلعاصر تطبيقاتو ُب رلاؿ السرد، منشورات دراسات ساؿ، البيضاء،     ٕ
 . ٘ٗزلمود ادلصفار: مذكور ص:  ػ  ٖ
 . ٖٔ، ص:ٖزلمد برادة: األدب اجليد ال تصنعو ادلذاىب األدبية، مقاؿ منشور بأسبوعية اليـو السابع، العدد     ٗ
 .ٚ، ص:ٜٙٛٔركالف بارت: درس السيميولوجيا، ترمجة عبد السالـ بن عبد العايل، نشر دار توبقاؿ، البيضاء، الطبعة الثانية،     ٘
 . ٜ، ص:ٕٛٓٓ، ٔعبد السالـ ناس عبد الكرمي: ُب تأكيل النص الشعرم ) مقاربة تطبيقية ُب نص احلداثة(، مطبعة شركة أمربيا مادرم، ط    ٙ
 . ٘ٔٔت، ص:، بَتك ٜٜٛٔػ آذار  ٕٛركالف بارت: من األثر إىل النص، ترمجة عبد السالـ بن عبد العايل، مقاؿ من رللة الفكر العريب ادلعاصر، العدد    ٚ
 . ٜٙزلمود ادلصفار: التناص بُت الرؤية اإلجراء، ص:     ٔ
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ا بك٩ل زام بمكا٧ل اللٛت" ت الى٣ضًت إلاضعؾت ٞغاه٨ٟىعث التي اَخم ؤًٖاَئ . ، ٚحر ؤن الخىام(5)الىٍٓغ
سُت لخل٪ الىهىم بل ًخجه بلى الخضًض ًٖ  ىا ج٨مً ألاَمُت ـ ال ًخىظه هدى ا٦دكاٝ ألانى٫ الخاٍع َو

ى ما ًُغح الجاهب ؤلاظغاجي والخُبُ ا في الىو َو  ٣ي لٟٗالُت الخىام في ؾُا١ م٣اعبخه للىو ألاصبي. ؤصواَع

 غلى ظبيل الخخم:

ت الٗغبُت مغجبُا ب٣ًاًا الاهخدا٫ والؿغ٢ت  ٖمىما؛ َىا٥ بظمإ ٖلى ؤن الخىام ٢ض اهُل٤ م٘ الىٍٓغ
حٍر مً الىهىم  والخ٣ُُم ألازالقي للٓاَغة، ٩ٞان له ٢هب الؿب٤ في بُان الخضازل بحن الىو ألاصبي ٚو

م مً اإلاأزظاث ال٨شحرة ٖلى اإلاٟهىم، الظي ب٣ي خبِـ الىٓغة الجؼثُت والخ٨م ألاصبُت  لى الٚغ ألازغي، ٖو
بض  اظجي ٖو ت وزغط بها بلى ٞسخت الخإمل الٗلمي الغنحن ٦داػم ال٣َغ ال٣ُمي؛ ٣ٞض ُوظض مً َىع الىٍٓغ

م مً ظؼثُت الخ  ُب٤ُ، ووؿبُت ألاخ٩ام. ال٣اَغ الجغظاوي الظًً ج٣ضما بها زُىاث مهمت بلى ألامام ٖلى الٚغ

ت الٛغبُت مٟهىم الخىام خُض َغح في ؾُا٢اث مسخلٟت؛ َىعجه وطَبذ به بُٗضا بك٩ل  و٢ض َىعث الىٍٓغ
ت بالىو ألاصبي ٖمىما، والىو الغواجي بك٩ل زام.   ٖم٤ اإلاٗٞغ

ة ؤو ٞمً زال٫ الخٍٗغ٠ الكامل الجام٘ اإلااو٘ للخىام الظي ٌٗجي: "٧ل ما ًجٗل الىو في ٖال٢ت ْاَغ 
ت التي (2)زُٟت بىهىم مسخلٟت . زغط الخىام بالىو ألاصبي مً ؾ٩ىهُت الىو الظي اهخهی م٘ البيٍُى

٤ حك٨ُل بيُاث ٢اثمت بىٟؿها ال جدُل بال ٖلى  ؾٗذ بلى جد٤ُ٣ ٢ضع مً الا٦خٟاء الظاحي للىو ًٖ ٍَغ
٤ُ بحن   الىو ومدُُه الساعجي. طاتها ٨٦ُان مٛل٤ بلى عخابت اإلا٣اعباث اإلاىٟخدت التي ؾٗذ بلى الخٞى

ؿدُٟا Bakhtine  ٞبضءا مً بازخحن ٞجهىص  Bartheزم باعث Genette ٞجُىِذ Kristiva ومغوعا ب٨َغ
 (5)الىٟؿاهُحن، ؾاع اإلاٟهىم ؤقىاَا بُٗضة ٞاهٟخذ الىو بًٟل طل٪ ٖلى مىجؼاث البدض الؿ٩ُلىجي

ت ال٣غاءة مً زال٫ ظمالُت الخل٣ي التي اٖخبرجه: "ٖملُت ا هخ٣اء مً ألاوؿا١ ألاصبُت والاظخماُٖت وهٍٓغ
سُت والش٣اُٞت" ت الى٣ضًت و٢ضمذ خهُلت بهجاػاث مهمت اؾخٟاص مجها الباخشىن (2)والخاٍع ، وبهظا اٚخيذ اإلاٗٞغ

 واإلادللىن في ٦ك٠ ٚىامٌ الىو الغواجي مً مىُل٤ الخدلُل الخىاصخي. 

                                                           
1 - P. Zima L’ambivalence Romanesque, p: 121.  

  ٕ - G. Genette, Palimpseste, Seuil, paris, 1982.  

 ا بعدىا. كم ٓٙ، ص: ٜٙٛٔ، ٔمحيد حلميداين: ُب التنظَت كادلمارسة، منشورات ادلقاالت، الدار البيضاء، ط -ٖ
ٗ - W- Iser, Acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, pierre Mardaga, Bruxelles, 1985.  
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 اججاهاث اإلالاماث الػشبيت في ألادب الػشبي الىيجيري: 

 اماث ؤلالىسي همىرحامل

 غّضالذًً ؤدًدىجي د/

اظامٗت الهال٫ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وؤلاؾالمُت، ً، هُجحًر  ، ؤبُا٧ىجا، والًت ؤٚو

 
 : ومذلىالتها متاإلالامفهىم 

ــــــــ٣امت )بالًم( ؤلا٢امت، مً 
ُ
 اإلا"، و"٧اإلا٣ام"ؤ٢ام الغظل ب٢امت وم٣امت اإلاــــ

َ
 نبالٟخذ والًم ٢ض ٩ًىها "٣امــــ

ٞةن الٟٗل بطا  ،وبن ظٗلخه مً ؤ٢ام ٣ًُم ٞمًمىمت ،مً ٢ام ٣ًىم ٞمٟخىخت هأله٪ بطا ظٗلخ،للمىي٘
ظا مضخغظىا.و٢ىله حٗالى " ،ظاوػ الشالزت مكدبه ببىاث ألاعب٘ ؾىعة ألاخؼاب )"﴾ال م٣ام ل٨م﴿هدى: صخغط َو

( 25ؾىعة الٟغ٢ان :)﴾اماخؿيذ مؿخ٣غا وم٣﴿و٢غت بالًم ؤي ؤلا٢امت و٢ىله حٗالى " ،: ال مىي٘ ل٨م(55:
 ( ؤي مىيٗا،وظاءث ال٩لمت في قٗغ لبُض بالًم بمٗجی مىي٘ ؤلا٢امت : 5: 5222)ٖىى:

 (  5: 5222بمجي جإبض ٚىلها وعظامها  )ٖىى:  ***ٖٟذ الضًاع مدلها ٞم٣امها  
ُاؾُت الٗغب وفي ْغوٞها الاظخماُٖت والؿ ِٗكهاٌ التي٩ٞلمت اإلا٣امت لها مٗان مسخلٟت ٖبر الٗهىع 

 ًغاص به مهلخت ال٣ىم الظيٟي الٗهغ الجاَلي حٗجي اإلاجلـ الظي ٣ًام ُٞه بالسُبت ؤو ال٨الم ٞ ،والضًيُت
والٗٓت ؤو السُبت ج٣ا٫  (، 505: 5280)ألاههاعي، الؿاصة مً الغظا٫حٗجي و ( ،22-25: 2008)سٗلب،٢باوة: 
  .)ب(( 52: 5222)الؼمسكغي: وألاخضوزت مً ال٨الم )ا((، 15: 5228)الؼمسكغي :بحن ًضي ؤمحر 

و٢ؿم مً الغؾاثل  ،مً ٞىىن ألاصب الُٗٓمت وهٕى مً ؤهىإ الىثر ًٞ، الانُالحيها مٟهىماإلا٣امت في و 
حٍر "جدخىي ٖلى ٢هت  ؤلاؾ٨ىضعي ٞاإلا٣امت ٖىض ؤخمض  ٦ثرث بٗض الٗهغ ألاو٫ مً الضولت الٗباؾُت. ٚو

ظ٦غ  ،٢هحرة ًه٠ ٞحها ال٩اجب ؤخض الىاؽ وؤزال٢ه بها بٌٗ الخىاصر وألاما٦ً بإؾلىب سج٘  ٍو
 الخهي٠ُ ؤه٤ُ،الخإل٠ُ خؿىت ٦خابت ًٖ ٖباعةبّجها " (. وفي عؤي آزغ22آزغون:ص.ث: الاؾ٨ىضعي و ")ٍَغ٠

ا ؤصبُت ه٨خه جخًمً  ؤخض بلى حٛؼي  قتی و٢اج٘و  ،الغاوة ًبٌٗ ب٫ حؿىض مسخلٟت لُُٟت عواًت ٖلى ومضاَع
غع  صعع  ظم٘ ٚالبا مجها واإلا٣هىص ،ألاصباء  ًٖ ًٞال ومىشىع  مىٓىع  مً ال٨الم وهىاصع اللٛت وقىاعص البُان ٚو

 وألاياخُ٪أٖ اإلاب٨ُت اإلاى و  ،اإلادبرة والسُب،اإلابخ٨غة ٧الغؾاثل،ألاصبُت والغ٢اث٤ البضٌُٗت الٟغاثض ط٦غ
٨ضًت ٦خىع حجاب "بجها خ٩اًت ؤصبُت ٢هحرة ًضوع ؤٚلبها خى٫ الضوفي عؤي ال. (51)الهاقمي:ص.ث: "اإلالهُت

ً ي عؤيو  (،21: 5255" )هبُه :والاخخُا٫ لجلب الغػ١ وحكخمل ٖلى ه٨خت ؤصبُت حؿتهىي الخايٍغ  الؿَُى
 مً ٌكاء ما َغح مالٟها ًخىدى ألاؾاؾُت وصٖاثمت الٟىُت زهاثو له الىثر مً ولىن  ؤصبي هٕى اإلا٣امت"بإن

ت مهاعاث ؤو وظضاهُت ؤو اهٟٗاالث،ؤ٩ٞاع ُ وؾماث ُتبضٌٗ مالمذ طاث نىعة في لٍٛى  مغآة خ٣ات،بجها ػزٞغ
ي.ص.ث..ؤَلها لظو١  ونضي،لٗهغا بت مً اإلاؿغخُت (،5" )الؿَُى غاَا البٌٗ ؤجها ٢ٍغ  .(52،ص.ث :قىقي) ٍو

 بىاء ٖلى ما ؾب٤، وؿخسلو زالزت ؤمىع في حٍٗغ٠ اإلا٣امت :
: ؤّن اإلا٣امت جدخىي ٖلى زُِ صعامي ما، الخخىائها ٖلى الصسهُت والؿغص والخىاع 

 
 والخب٨ت  ؤوال

 : ؤّجها حؿخ٣ى ماصتها مً الىا٢٘ الُىمي لخٗغيها ل٨شحر مً مٓاَغ الخُاة الُىمُت 
 
 زاهُا

 : ؤّن ؤؾلىبها ولٛتها ؤَم ما ٞحها،بن طل٪ ًجٗلىا ؤ٢غب بلى ٞهم ؤوضر للم٣امت، بدُض ًم٨ً ويٗها بحن 
 
زالشا

 الخ٩اًت وال٣هت واإلاؿغخُت . 
 



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  669

___________________________ 

229 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 لػشبي الىيجيري واكؼ اإلالاماث الػشبيت في ألادب ا
ا، و٧اهذ مً ؤَم ألاهماٍ  التي التزم الٗلماء  قامساجبىؤث اإلا٣اماث الٗغبُت م٣ٗضا  في ألاصب الٗغبي في هُجحًر

ىن الىُجح  ًر
ّ
مها الُالب ألظل ما جخًمً مً اللٛت والٟىىن البالُٚت، واإلادؿىاث ب٣غاءتها وخٟٓها وحٗل

غاثب ؤلاوكاصاث، وألالٟاّ.  م ؤن َظٍ اإلا٣اماث لِؿذ مً ال٨خب الؿهلت التي ٣ًغؤَا وبٚغالبضٌُٗت، ٚو
٣ت ٞب اللٛت الٗغبُت وؤلاؾالمُت.  مبخضئ اللٛت الٗغبُت بال بٗض ما ججّؿض ٖلى ٢اعثه بٌٗ اإلاٗلىماث الٍٗغ
غ بإؾلىب اإلا٣اماث، ًٞال ًٖ ال٨ّخاب، السُباء الظًً ًُب٣ىن ؤؾلىبها في 

ّ
والجضًغ بالظ٦غ ؤن ممً جإز

ا في ؤ٦ثر زُب ٦خاباتهم، و٢ل ا في اإلاداٞل الٗاّمت، ٦ما ْهغ ؤزَغ ا في بٌٗ زُبهم التي ؤل٣َى ا وؤجبَٗى ضَو
اإلاؿاظض. ومً ؤبغػ َاالء السُباء وال٨ّخاب الظًً ٧ان  للم٣اماث ؤزغ بالٜ في جإلُٟهم: الكُش ٖشمان بً 

  ،ٞىصي
ّ
ى بً ٖشمان بً ٞىصي، والكُش ٖبض هللا بً ٞىصي، والكُش مدمض ألامحن ال٩اهمي، والكُش مدمض بل

والكُش الىػٍغ ظىُض، والكُش ٖمغ بً ٖشمان الؿلٛاوي، والكُش مدمض هانغ ال٨برا، والكُش آصم ٖبض هللا 
والكُش ٦ما٫ الضًً ألاصبي، والكُش بؾماُٖل ًىؾ٠،  ،ؤلالىعي، والكُش مدمض ؤخمض البُٛىع الٟالوي

، والكُش بيُامً مدمض الُاَغ، والكُش ٖلي هابي والكُش ؤبىب٨غ اإلاؿ٨حن ، والكُش مدمض مضزغ ٖبض الؿالم
ض، والكُش هاثبي والي ال٨ىىي، والكُش الض٦خىع ٖلي ؤبىب٨غ، والكُش ٖشمان ؤبىب٨غ ًىؾ٠ ؤًلُيُال،   ؾٍى
اء خؿحن، وألاؾخاط الض٦خىع ٖبض الٛجي ٖبض الؿالم  والكُش صاوص ٖبض اإلاجُض الٟىال، وألاؾخاط الض٦خىع ػ٦ٍغ

ىع ٖشمان ٖبض الؿالم مدمض، والض٦خىع صائص ؤخمض ججاوي ؤص٨ًُل٨ًُ، والض٦خىع ؤخمض ؤوالصوؾى،  والض٦خ
ؾٗض الضًً ال٩اجب ببغاَُم، وألاؾخاط الض٦خىع ؾمبى ولي ظىُض، والض٦خىع مؿٗىص عاجي، وألاؾخاط الض٦خىع 

مي ؤبىب٨غ، وألاؾخاط الض٦خىع مهلر جاًى ًخي،  ، وألاؾخاط الض٦خىع مدمض ألاو٫ ؤبىب٨غو ٖبض الغػا١ صًٍغ
ا م مً ٖلماء ؤظالء في صًاع هُجحًر حَر ُبي ٚو االء ااإلاظ٧ىعًٍ الض٦خىع خامض زاوي، والكُش ٖبض الىاخض ؤٍع ، َو

 ؤؾماءَم ؤٖالء لم ٨ًخىبىا اإلا٣اماث ول٨ً ُٞه طو١ اإلا٣اماث الٗغبُت في بهخاظاتهم الٗغبُت وألاصبُت. 

ً مً بياٞت بلى َظا، ما ًم٨ً ؤن وؿمی ب" اإلا٣اماث الٗغب ت " اهبشٟذ في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ ُت الىُجحًر
ا، جإزغوا ب٣غءتهم لل٨خب اإلا٣اماث الٗغبُت، خاب الٗغبُت في هُجحًر

ُ
و٦خبىا  زال٫ مداولت باطزت ظاصة بظلها ٦

ما.  حَر غي ٚو ٖبض الباعي  ، الض٦خىع ومً َاالءمً زاللها اإلا٣اماث ٖلى مىهج بضٌ٘ الؼمان الهمظاوي والخٍغ
والكُش مؿٗىص ٖبض الٛجي ؤصًباًى  { الباعي في م٣اماث ٖبض  الٗاعي جه اإلاىؾىمت }٦ؿىة افي م٣امؤصًدىجي 

ىوي{ و  ىوي في } م٣اماث ألاٍو في }م٣اماث  "ناخب ال٣غآناإلال٣ب ب"مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم  الكُش ألاٍو
٤الخجاوي ًىؾ٠ ؤظُٛىلي الكُش و  جدذ الضعؽ، ؤلالىعي{  م٣اماث ابً ًىؾ٠{.في } "ألانُٟاء اإلال٣ب ب"ٍع

 :ـاخب اللشآن وحيزة غً جشحمت 

٣ب بهاخب ال٣غآنض ألاو٫ بً مدّم ض ألاو٫ بً ٖبض الؿالم بً مدّم َى مدّم 
ّ
اوي اإلال

ّ
٣ب  ،ض الش

ّ
٣ٞض وعر الل

اة ؤبُه الظي ٧ان قُسه ألابهاجي ل٣به به. ى بلىعي مىلض   بٗض ٞو ىدؿب ٍو  وهُجحري ظيؿُت. ،اٞالوي وؿب  و  ،اَو
ضث بلى بالص َىؾا مً ٞىجاجىعو. التي٣باثل الٟالهُت بلى بخضي ال  ،م في مضًىت بلىعن5225ولض في ؾىت  ٞو

ا ،والًت ٧ىاعاٖانمت  ًيُت بٌٗ ال٨خب الّض  مخضهُت. و٢ض ٢غؤؤؾغة ٦بحرة في وكإة صًيُت بها وكإ و  ،هُجحًر
 
ّ
ت والل اة ؤبُه ٖام  ٍٛى ٩انال ؾىت ٢5282بل ٞو ، جغ٥ 5220. وفي ؾىت م5285م، في صَلحز الكُش خؿحن ؤٍع

ض مً ٖبض اإلاامً ٖبض الؿالم ق٣ُ٣ت ظها بلى بلض ٦ضوها م٘ ؤزُه ض ألاو٫ مؿ٣ِ عؤؾه مخىّ مدّم  لُلب مٍؼ
ت الٗلم، ُّ تو ال٣ٟهُت وألاصبُت  ال٨خب بٌٗ وصعؾا ٞحها ،وسّجال في مضعؾت مدل اإلا٣ابلت الصسهُت م٘ . )اللٍٛى

 و خؿً ول (.2052\2\52مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم في 
ّ
٤ُ مً هللاالالخٔ ؿىصاوي مً بض ألاو٫ الخ٣ى مدّم  ،خٞى

. و٢ض ٧ان َظا الض٦خىع ٖلُه إلاضة ٢هحرة خلّمظٞخ ،الض٦خىع ببغاَُم مغجطخیَى  ا،ظامٗت والًت ٦ضوه مدايغي 
ت وألاصبُت مخٗضصة و٢غؤ ٖىضٍ ٦خبا  ،ض ألاو٫ ؤزغ ٦بحر ملمىؽ في خُاة مدّم  ت والىدٍى ٍٛى

ّ
مً ال٨خب الضًيُت والل

اوال مجزلت  في ز٣اٞخه ألاصبُت ولهظا، ل٣ض ويٗخه . بالُٚت واإلاى٣ُُت. وبه ٞخذ هللا ٖلُه ؤؾغاع الٗلىم ومٓاََغ
ص٦خىع  ٣ًى٫  ولهظا،. بياٞت بلى جىايٗه وؤزال٢ه الؿامُت التي ظبله هللا ٖلُه، بحن ػمالثه وؤ٢غاهه ٖالُت
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ه  ٣اماث ؤلالىعي: "وٗخبر ألاؾخاطه إلاخمؼة ٖبض الغخُم في ج٣ٍغٓ ضا مً هٖى مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم ٍٞغ
ال٨غام في ؤ٢اصخي ألاعى  ال٣غاء٣ًضمها بلى  التيظٍ اإلاإصبت َوجخجلى َظٍ الهٟاث في  ،ووخُضا مً بجي ظيؿه

 (8: 2055: ناخب ال٣غآن)ومٛاعبها". ألاعى مكاع١ والى٣اص الٗٓام في  ،وؤصاهحها
٣ى٫ ؤًًا ؤخمض اللبِب ألابهجي ؤلالىعي:  ٍو

سُت، وجبضو ظهىصٍ اإلاًيُت في خ٣ل اللٛت إلادّمض ألا  ت وجاٍع ٨ٍغ ت وؤصبُت ٞو و٫ ٖبض الؿالم مهىٟاث لٍٛى
صًىان "اإلاىؾىم ب هوصًىاه وألاصب وفي ؤقٗاٍع وعؾاثله اإلاملىءة بإؾلىب ؤه٤ُ  ٦ما  ًبضو طل٪ في م٣اماجه،

ت"ناخب ال٣غآن ت واإلاسَُى ت عاجٗت مً ال٨خب اإلاُبٖى  اهخٓاع هدً في (5) :ما ًليومجها  ،. وله ؤًًا  مجمٖى
مٛىم ( 2،)م{5222ه٣ُت الاهخٟإ }( 5، )م{٢5222ُام الؿاٖت بحن لخٓت وؾاٖت }( 2، )م {5225الؿاٖت } 

ض(1،)م{5228اإلاضح في ٢هاثض اإلاضح}  اث الخُاة} ( 5{ ،)م5228} َضاًت الٗبض في ٢هاثض الَؼ ، م{5222مٗتًر
بظابت اإلاغججى ًٖ ( 2،)م{2005في مجالِـ الكُش اللبِب }  مٛجي اللبِب( 8، )م{2000ؾبُل ألاٞىاط } ( 2)

غ ( 52،)م{2001صًىان ناخب ال٣غآن} (، 55،)م{2005هدل ال٣ىض  } ( 50،)م{2002آزاع الكُش ألابهجي }  َػ
٤ُ } ( 52،)م{2002يىء الا٢خباؽ} ( 55،)م{2005اإلاضٌ٘ قغح ػبضة اإلاضًذ}  حٗالىا ( 51،)م{2050عص الٞغ

عمىػ مً ؤي ال٣غآن }مجلضًً ( 52، )م{ 2055السمؿُاث} ( 55،)م{2050نمعى   } معى ٖلى ٢هُضة ألا 
 (2055)مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم ناخب ال٣غآن:  م{2001} ؤلالىعي م٣اماث ( 58،)جدذ الُب٘{

 ملاماث ؤلالىسي : غشك وجدليل 

ا، ٦خبها ا ً في صًاع هُجحًر لكُش مدمض ألاو٫ ٖبض الؿالم م٣اماث ؤلالىعي مً بهخاظاث ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
٣ب ب"ناخب ال٣غآن" في ٖام 

ّ
ا.جدخىي 2055اإلال اث، ٧اهى، هُجحًر بٗذ في مُبٗت ألامت لى٧الت اإلاُبٖى م،َو

ٟت ا٢خضاء بإصخاب اإلا٣اماث ال٣ضماء مشل بضٌ٘  ٍغ ٣ت َو ٍغ ً طاث ؤنالت ٖو َظٍ اإلا٣اماث ؤعبٗحن ٖىاٍو
ى جإزغ الؼمان الهمظاوي الظي ٦خب زمؿحن اإلا٣اماث، وا

ّ
ما. ل٣ض ججل حَر غي اإلا٨خىب زمؿحن م٣اماث ٚو لخٍغ

ناخب ال٣غآن في مٗالجت مًامحن م٣اماجه بك٩ل باعػ بما ظاء ٖىض ؤصخاب اإلا٣اماث ال٣ضماء، وجىّىٕ في 
ض  ٔ والخ٨مت والخٗلُم واإلاضًذ وال٨ضًت والخ٩اؾب والَؼ ُٟه اإلاغ٦ؼ ٖلى ؤبٗاص خُاجُت مخٗضصة مً الٖى جْى

ىاثضَا ٦ما نىع ٞحها نىعة والخهٝى والدج و  مىاؾ٨ه، و٦ظل٪ ٖالج ٞحها جغبُت الخُىاهاث زانت الب٣غة ٞو
بياٞت بلى َظا، لم ًسخل٠ ناخب ال٣غآن ؤصخابه في ٖغى ؤؾلىب البىاء الٟجي  مجخمٗه الىُجحري.

ً اإلا٣امت والاؾتهال٫ مً ظهت وجغابِ بحن الاؾتهال٫ ومتن  والؿغصي في م٣اماجه مً خُض حك٨ُل ٖىاٍو
خه مً  ٠ُ اإلاىعور الضًجي والش٣افي، ٢ض ّٖبر ناخب ال٣غآن مٗٞغ اإلا٣امت مً ظهت ؤزغي، وؤما مً هاخُت جْى

 خُض بًغاص م٣اماجه باال٢خباؽ مً ال٣غآن والخضًض وألامشا٫ والكٗغ ب٣ضع ال ٌؿتهان بها في م٣اماجه.

سج٘ والجىاؽ والاؾخٗاعة ؤما في اللٛت والبالٚت وألاؾلىب، ٢ض ٖغى ناخب ال٣غآن ٢ؿُا واٞغا مً ال
 ٠ُ حر طل٪ مً الهىع البالُٚت. و٦ظل٪ خاو٫ ناخب ال٣غآن مداولت بالٛت مً خُض جْى والدكبحهاث ٚو

 ووْٟه في م٣اماجه، الؿغص والخىاع في م٣اماجه، بط التزم باألؾلىب اإلاؿخسضم في اإلا٣اماث في الؿغص والخىاع،
ل وال٣هحر لى ؾبُل اإلاشا٫: ؤؾلىب الؿغص الٍُى ، والؿغص اإلاغ٦ؼ ٖلى ٨ٞغة واخضة في اإلا٣امت، وما ًغج٨ؼ ٖو

ُا ؤو طاجُا، و٦ظل٪ ما ٧ان بالىن٠ في  ٖلى ال٨ٟغجحن ؤو ؤ٦ثر في م٣امت واخضة، ؤو ما ٩ًىن ؾغصا مىيٖى
٠ُ ؤؾلىب خىاعي مسخل٠  ؾُا١ اإلا٣امت الىاخضة. وال ًسٟى ؤًًا في ؤؾلىب خىاٍع باإلا٣اماث ٦ما ؤحى بخْى

ت، ومً في م٣اماجه مً خ ُض الخىاع بحن الصسهِخحن الغثِؿخحن )الغاوي، والبُل(، وبحن الصسهِخحن الشاهٍى
حر طل٪ ت مً: ٞٗل ألامغ، والاؾخٟهام، وال٣ؿم، والخعجب ٚو ت ونُاٚتها اإلاخىٖى   .زال٫ اللٛت الخىاٍع

 الىمارج مً ملاماث ؤلالىسي : 

ت. ال٨ضًت  التي هجضَا في نّىع ومً هماطط م٣اماث ؤلالىعي هي  ومً اإلاٗغوٝ ؤن ال٨ضًت ؾُمت  اإلا٣امت الّؼاٍع
تؤؾاؾُت في ًٞ اإلا٣امت. و بِب }بُل اإلا٣امت{،في اإلا٣امت الّؼاٍع

ّ
ٖلى  الجماٖت في ألاهضًت ل٩ى  اخخا٫ ؤبى الل
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ت  ل بً زالض } الّغاوي{ مٛامغجه في َظٍ اإلا٣امت باهُال٢ه بلى بالص الّؼاٍع ًجلب ألامىا٫ مً ٖىضَم .وط٦غ ظبًر
ه نض٣ًها، و ابً مؿٗىص الظي ٢غؤ ٖىضٍ ال٣غآن ٢غاءة مجىصة، ٖىض 

ّ
ل٣ي امغؤة مذجّبت، وهاصجه َظٍ اإلاغؤة ٦إه

ل بً زالض قابحن  ا، عؤي ظبًر ـــــا ونال بالص ػاٍع
ّ
ا، ٞغ٦ب مٗها الؿُاعة.وإلاـــ ض الظَاب بلى الّؼاٍع وؤزبرجه بإّجها جٍغ

ً في خل٣ت  جضوع بُجهما الجماٖت، وؤمًٗ الىٓ غ بلحهما، ٞةطا واخض مجهما ابىه، والشاوي، ابً نض٣ًه. ماٍَغ
ً لٗضم مجحئ والضٍ. واج٤ٟ َظان الىلضان ؤن ٣ًىال  وي خٍؼ

ّ
ل بغئٍت والضٍ، إلاا ٧ان ابً الشا ٟٞغح ابً ظبًر

ه بِىما ٌؿخٛغ١ بالٟغح  ،قٗغا للىصإ للجماٖت
ّ
ل ؤه ٟٞٗال طل٪، زّم ؤُٖائهما الجماٖت ؤمىالا. وط٦غ ظبًر

ل بً زالض: بغئٍت ولض بِب،٣ًى٫ ظبًر
ّ
 ٍ ونض٣ًخه ؤًًا جٟغح، وؤْهغث ُٚاء وظهها، ٞغؤي ؤّجها ؤبى الل

ل بً زالض، ٢ا٫ َخٟخجی ظىا٫ البكاعة، الهاص١ مً الغمىػ وؤلاقاعة، ونلت السلحن ٖىض َى٫  "خضزىا ظبًر
اء الٗهض،اإلاىٖىص للكهاصة ابً مؿٗىص بٗض ما ٢غؤث ٖلُه ال٣غآن  البحن، واجسظث مً اإلاٟازغ والّؼًٍ، ٖلى ٞو

ا، بط الخ٣ُذ بؿُاخت  ا بلى مضًىت ػاٍع ض، ل٩ُىن ٖىض الٗلىم ٧التزوٍض...، وؤزىاء ما ٦ىذ ؾاٍع بالخجٍى
ب ْلي، ٞسُىث ٖجها زُىجحن،بضون ه٤ُ قٟخحن....، ٞغؤًذ  مدخجبت،بإطًا٫ مدسخبت،ٞىا٣ٞذ خىلى ٢ٍغ

ى، ٞامٗىذ ال
ّ
ما جخجل َُ ىٓغ بلحهما، بٗض ما ؤه٣ٟذ ٖلحهما، وبطا ألاو٫ قابحن مدغمحن ٖلحهما الجٟلى، وظبا

اوي بً يضي،ولضي، 
ّ
صبان والش ٖلى ؤن ٣ًىال بِخا  (5)ٞدحن عؤوي َّؼ بلّي َؼة اإلادخٟل...،واج٣ٟا ؤمام الٗلماء ٍو

٣غى آزغاٍ ٖلى جىاله ه . (2)وبِخا في الىصإ والاؾخيئظان، زّم ًيسج ابجي ٖلى مىىاله،ٍو
ْ
ٞمً ؤٚغب ما عؤج

بِب بةخىاثه بلى م٣لتي، خى 
ّ
٨تي، ٞخًّىء ؤ٤ٞ نبده ،بط ٦ك٠ ُٚاء وظهه، ٞةطا  َى ؤبى الل ْث بلى ألازغ قٍغ

كب،في ٢ًاء خ٤ 
ّ
ت اليؿىان، ختی ظهلخ٪ بالّى٨غان، ٢ا٫ ال٢خهاص الي

ّ
طل٪ الّىجُب. ٣ٞلُذ ٠ُ٦ جسّمغَث خل

  .( 52 -22 :2055)ناخب ال٣غآن:ألاب ٖىض ؤَل الخؿب...
ىض الخمًٗ في هٕى َ ا ماػن ٖو ظٍ ال٨ضًت في م٣اماث ؤلالىعي، هجض ؤجها ؤزظث نىعا مً ّٖضة نىع ط٦َغ

 ، في ال٨ضًتفي ٦خابه "مجخم٘ الهمظاوي مً زال٫ م٣اماث الهمظاوي"اإلاباع٥ 
 
مجها مً ًجى٫ ألاؾىا١ َالبا

مجهم مً ٖاء، ومجهم مً ًخٓاَغ باإلاغى، ؤو ًخٓاَغ بالٗمی. و الاؾخجضاء، زّم ًدب٘ اؾخجضاءٍ بالك٨غ والّض 
ً والّض  ٖاء لهم باألمً والؿالمت. وهي ٨ًخب خاظخه بلى الىاؽ، ؤو ًىتهؼ الٟغم للُلب، ٧الى٢ٝى ٖلى اإلاؿاٍٞغ

ْاَغة هلخٓها ؤًامىا َظٍ ٖىض اإلادُاث ومغا٦ؼ اهُال١ الؿُاعاث وال٣ُاعاث، ومجهم مً ٠٣ً ٖلى ؤبىاب 
ض والى٢اع، ؤو ًضزلها ُٞٗٔ زّم ًظ٦غ  ، ؤو ًتربو باإلاهلحن ٢اَٗا ٖلحهم ؤي اإلاؿاظض ًخٓاَغ بالَؼ ٣ٍغ باؾه ٞو

ؾبُل للٟغاع ٢بل ؾمإ الك٩ىي، ومجهم مً ًضعى الجهاص ٌؿخجضي ما ٌُٗىه ٖلُه، ومجهم مً ًضعى ؤهه ابً 
ؼ ٢ىم ط٫، ؤو  ه ٍٖؼ

ّ
م ؤه ؾبُل ُُٞغ١ الباب لُال،  ومجهم مً ًهُدب ؤَٟاله مضٖاة للك٣ٟت، ومجهم مً ًٖؼ

ٗل٤ اإلاباع٥ ٖلى ٚجي اٞخ٣غ. وؤَٝغ مً َظ ا ظمُٗا ٢ُام بٌٗ اإلا٨ضًً بخإل٠ُ ظماٖاث لها عثِـ ًخ٣ضم. َو
َظا الىٕى آلازحر ب٣ىله: "والخ٤ ؤهىا ال ه٩اص وٗٝغ َظا الىٕى مً ال٨ضًت الُىم.بط هدً وٗٝغ جالػم ؾاثلحن 

(. 21: 5285اع٥:.)اإلابمؿخجضًً ؤخضَما ؤٖمی مشال ؤو م٣ٗض، ؤو جالػم عظل وػوظخه ، ؤو جالػم ؤؾغة ب٩املها
بِب  اؤبولهظا، هغي 

ّ
جلب مً ٖىضَم مً  في م٣اماث ؤلالىعي ازخمغ الل بشىب اليؿاء ل٩ى ًسضٕ الّىاؽ ٍو

 ممشلت بما ٌؿىص في مجخمٗه الىُجحري. ألامىا٫

 ٖما ط٦غهاٍ آهٟا هي 
 
ٖالوة ٖلى َظا، ٞمً نىع اإلاجخم٘  ؤًًا التي الخٓىاَا في م٣اماث ؤلالىعي ًٞال

سهىجها ث ألاصبُت مجها الجلؿانىعة  ظٍ اإلاىاْغاث قاجٗت، و٧ان ال٣ىم ٣ٌٗضوجها ٍو اإلاىاْغاث ألاصبُت. َو
، وال٣ٗاثض الضًيُت. وخغيٌّ  ٍبىهِب واٞغ مً اَخمامهم وؤو٢اتهم. ومً جل٪ ما ٧ان مخهال باألصب: هثر  وقٍٗغ

ؾب٣ه ٦شحرون مً ٦ّخاب باهدباَىا في َظا الهضص، ؤن ناخب ال٣غآن لِـ بضٖا في جىاو٫ َظا اإلاىيٕى بل 
هاإلا٣اماث و  ّٟ  ل

ّ
ما مً ؤصخاب اإلا٣اماث، و٦ظل٪ مً ل٠ حَر غي ٚو ، ٣ٞض وظضهاَا ٖىض الهمظاوي والخٍغ

                                                           
1

 كثب : قاـ على قدمو، يعٍت يقوماف  
 توالو : تباعو  ٕ
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ه، إلاا جىاْغا في بٛضاص خى٫ مؿإلت مً مؿاثل الىدى واإلاىاْغاث التي   (.5)إلاؿىاَا ؤًًا ٖىض ال٨ؿاجي وؾِبٍى
ها جل٪ ی بً  التي صاعث خى٫ مك٩لت زل٤ ال٣غآن، ولٗل مً ؤَٞغ صاعث بحن ؤبي ؾُٗض الؿحرافي وؤبي بكغ متَّ

 . (2)ًىوـ في اإلاٟايلت بحن الىدى واإلاى٤ُ
ت)ناخب  ٖضًضة، ؤما اإلاىاْغاث ألاصبُت في م٣اماث ؤلالىعي ٞمجها ما ًخهل بال٣ًاًا الىدٍى

: 2055:( وال٣ٟهُت )ناخب ال٣غآن528 -525: 2055،(، والٗغويُت،)ناخب ال٣غآن:12 -2055:25ال٣غآن:
لى ؾبُل اإلاشا٫، ٣ًى٫ ناخب ال٣غآن  22-52م ا، ٖو حَر ل بً في اإلا٣امت الٗغويُت:  (  ٚو "خضزىا ظبًر

ت نىاٖت قٗغ الٗغب ًجافي ظىبي ًٖ اإلاًاظ٘ وال٨غي،ألجدلى به  زالض، ٢ا٫ بن ماؾت الخاظت وألاعب، إلاٗٞغ
مم، ًدىاٞلىن عصٝ اإلاٟغ  وى،في ؤع٧ان ٖلم الٗغوى،و٧اهىا بحن الىعي،ٞعجمذ ًىما ٖلى ؤمم، طوي ٖلىم َو

ىن، ختی ٢ُل بن البدىع زمؿت ٖكغ ٖلى الّٗضة، و٢ا٫ ٦هل  ىن، وبلى وظه الكهاصة ًدؿاٖع في ؤبدٍغ ًدىاٖػ
ً بىٟؿه للتهظًب، وؤحى بالجىاب ال٩افي  بل ؾخت ٖكغ في الٗضة، وما زلو ال٨هل مً الخ٨ظًب، ختی بَغ

ت الًماثغ ٖلى ؤؾئلت ٖلم ال٣ىافي، زم ٢ُل له َل حٗٝغ  ؤؾماء البدىع، وجٟاٖلحها؟، ٢ا٫ وٗم! ٦مٗٞغ
ل وجُٟٗلخه؟  ومٟاٖلحها، زم ٢ُل :    ما الٍُى

ٍٝ َــاولخه ؾمي به    ال ٣ٞض ٦كٟـــــُذ ما في ه٣     وطا لخـــــــــغو  ابهــــــــــَــــــٍى

ت لغ٢اهـــه ــــــــــــــــــــــــٗـــــىلً مٟاُٖلً ٞٗىلً مٟاُٖـــلً   ٌٗــــــــــُه ؤصًٞ  ب خلــــــُـ

 (5)ما اإلاضًض وجُٟٗلخه؟

ـــــــى عيٌّ للــــــ٣ ل     للمــــضًض َو  لُـــــل ــــــــــــــــــــــبّن طا مـــــً مّض ظــاء مً ؤنـــــُـ

ٌٌ ؾا٫ مً ٖـــــىض الس  ٞـــــاٖـــــالجً ٞاٖـــــالجً ٞاٖالجً       ُللـــــــــطا٥ ٞـــــُ

 ما البؿُِ وجُٟٗلخه ؟
ــــغاب قاَضة  ل واخـــضة       ٖىـــــض اإلاٗاظم والٖا  البـــــؿِ واإلاض في الخإٍو

 ٞةن الىاع زامــضة...الخ 
ٌ

 مؿخٟـــــٗلً ٞاٖلً مؿخٟٗلً ٞاٖلً    بن خــــّل ُٚــــض
ل بً زالض، ٞلما آب مً َظٍ اإلالل، وقٟى الٟىاص مً الٗلل، ٣ٞالىا،  جلمشىا َظٍ الل٣ماث، مً ٢ا٫ ظبًر

ب ، واٖلمىا ؤن ألاؾباب  ى ٖلم الٗغوى ال ٖلم الُٛب، أله٣ظ٦م مً الكّ٪ِ والٍغ ناخب اإلا٣اماث، َو
اص ، ٞلما ٖالجىا مً الضاء ال٣ٗام، زغح مً اإلا٣ام"،  ؤخؿاب، والٟىانل ٞىايل ، وال ٌٗلم ألاوجاص بال ألاَو

ا ًٖ اإلاىاْغة ألاصبُت التي نىعَا ناخب ال٣غآن  ًبضو ُٞما ؾب٤. (528 -525: 2055)ناخب ال٣غآن: ط٦َغ
غويُت، ؤهه هجم ًىما ٖلى ؤمم ًدىاْغون  ٖلم الٗغوى، وزانت ًٖ بدىع الكٗغ ًٖ في اإلا٣امت ألٖا

الٗغبي، خُض ازخلٟىا ًٖ ٖضصَا، و٢ُل البٌٗ ؤن ٖضصَا زمؿت ٖكغ بدغا، خُض هٟض ٦هل َظا الٗضص، 
 ًّ  ض ٦المه بالكىاَض.   و٢ا٫ ؤن ٖضصَا ؾخت ٖكغ بدغا، وؤ

ه ُوفي اإلا٣امت الخ
ّ
٣ت الخجاهُت، ٖلى ؤه ل بً زالض ٠ُ٦ اجهل م٘ ؤَل الٍُغ دل٣ت ب٣ي خلاجاهُت،ط٦غ ظبًر

جذ هللا مىخهبت في اإلاسجض، ًظ٦غون  ُّ مضخىن الغؾى٫ باالؾخٟٛاع والهُللت، في ؤوعاصَم ووُْٟتهم. َو ٞحها ٍو
م هٟؿه ختی اهًم ٢لبه بلى ظلؿتهم م ظى ل ،ؤط٧اَع كب٘ بظ٦َغ ه َو

ّ
ه ًغوي ٞحها ٚل

ّ
ه ؤًًا ٣ًخبـ ٗل

ّ
ٖه،ولٗل

ل بً زالض بلى عاثض الجلؿت،  ٢غئواوإلاا اهتهىا مً ألاوعاص،  .مجها ؤصبهم ؾىعة ٌـ وصٖا ٧ّل واخض. زّم طَب ظبًر
ٟخُه ًٖ التربُت والتز٦ُتوالتر٢ُت ، ٞكغح له الغاثض،و٢غؤ له ٢هُضة اإلاضح لؿُض البكغ،  ًُ بط ُٞلب مىه ؤن 

                                                           

قيق زلي الدين بن عبد احلميد، ادلكتبة ىي ادلسألة ادلعركفة ُب النحو باسم ادلسألة الزنبورية. انظر ابن ىشاـ، مغٌت اللبيب عن كتب األعاريب، حت .ٔ
 ٖٜ، صٔلبناف،ج –العصرية، بَتكت 

 ٕٛٔ، ٚٓٔ، صٕٗٗٔلبناف ،  –أبو حياف التوحيدم،األمتاع كادلؤنسة، ادلكتبة العصرية، بَتكت    ٕ

  لعّل ىناؾ خطأ بنسبة اسم البحر،ألنو ليس ْتر ادلديداكما يقوؿ ادلؤلف بل الرمل، كالوزف للمديد ىو: .ٕ
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مضح ٞحها الكُش  الظيبّجهم في قهغ عبُ٘ ألاو٫  م{اخخٟاال بمىلضٍ، ٍو
ّ
ُولض ُٞه عؾى٫ هللا }نلى هللا ٖلُه وؾل

٣ى٫: ضًً، ٍو ل بً زالض، ٢ا٫ عجمذ" ببغاَُم اهُاؽ ال٩ىلذي م٘ جىنُاث للمٍغ ٖلى ؤمم  (5)خضزىا  ظبًر
ُٟت ىاء الغ٦باث وألا٦خاٝ، وجباقغوا باأل٦ىاٝ، باؾخ اخخىوا، (5)ؤجغابا (2)جبىءوا مدغابا، و٧اهىا في  الْى

وألاط٧اع، وقامذ بلى هللا ألا٩ٞاع، وما خؿذ الجغوح ألاظؿام. وؤها بُجهم في ٨ٞغي  (2)جهضع بلؿاجهم ألاوعاص
بلحهم ٚغام التهلُل، واهخمُذ بهم بالخٗلُل، ألها٫ ال٣غبت وؤ٢طخی ؤلاعبت. ٞأؾِذ  ًٞمجيؤلا٢ضام وؤلاحجام. 

ى ؤ٢خبـ ؤصبهم . ٞلما اه٣ًِىا ألاوعاص، ؤجبٗىا به اإلاغاص، وفي هٟـ الخحن ؤؾٕغ مً ٢غاءة مجهم صؤبهم، لٗل
هاٞذ عاثضٍ. ٣ٞلذ الّؿالم ٖلُ٪، ٣ٞا٫ ل٪ مشل طا٥ ؤخؿً هللا بلُ٪،  مبحن بلى مبحن، ًمّض ٧ّل ؾاٖضٍ،ٍو

ت . ٣ٞا٫ َى  ليالتربُت، والتز٦ُت، والتر٢ُت، ل٩ُىن  ؤٞخجي٣ٞلذ  اها بحن البًر مً عبى ًغبي ٞمهضٍع مىه بَغ
ى التًرٌ باألط٧اع والٗلىم. وػ٧ى ًؼ٧ى، ٞهى ٦ظل٪ ؤلازالم، وبلى هللا ال٣الم. وؤما عقى ًغقي ٞهى  مٗلىم، َو

٪ ٢هُضة اإلاغح:      ٢هى اإلا٣اماث، اإلاسخهت بإَل ال٨غاماث، ٞةط هدً في الغبُ٘ ألاو٫ اإلاٟغح، ؤال ؤصٍع
  الغبُ٘           بمضخت الكُٟ

ٌ
 ٘               باإلاى٤ُ البضٌ٘تهىئت

 مامليؤبػى بها 
 ؤلٟاْه : ؤلٟاْي     زّم ٢ا٫ َظا مضح الكُش للغؾى٫، ٖىضما ها٫ ٚاًت ال٣بى٫، وبهظٍ ؤ٢ّغْه، ٨ٞإن 

 
ٌ
ام طا٥ ٧ىلذ         لكُذيتهىئت  ؤديخّب بليَّ مً          يبَغ

 ًُٞت ٧ّل قٗب 

 ما ػا٫ ٚىر الّضَغ       ألوخض في الٗهغ      بالٗلم ال بالٟسغ     
 (22- 25 : 2055)ناخب ال٣غآن:بد٨مت ؤو ؤصب.. " 

 الخاجمت : 

جدّضر َظا البدض اإلاخىاي٘ ًٖ اججاَاث اإلا٣اماث الٗغبُت في ألاصب الٗغبي الىُجحري في ال٣غن الخاصي 
ً : م٣اماث ؤلالىعي همىطظا. وم٣اماث ؤلالىعي بنضع ظضًض ب٨غي ؤلٟها مدمض ألاو٫  ٖبض الؿالم  والٗكٍغ

م مً قهغة واضخت التي ؤزظث  ا. وبٚغ ً في هُجحًر ٣ب ب"ناخب ال٣غآن" في ال٣غن الخاصي والٗكٍغ
ّ
اإلال

ىاًاث الباخشحن بضعؾاتها، ٞةن م٣اماث ؤلالىعي لم جخىاٞغ خٓها للضعؾت مً ٢بل  اإلا٣اماث الٗغبُت ٖو
٠ في ألاصب الٗغبي الىُجحري.  وؤوعص ال باخض مٗان مخٗضصة للم٣امت في َظا الباخشحن ل٩ىجها ب٨غّي ٍَغ

 البدض، م٘ ط٦غ جغظمت وظحزة لهاخب ال٣غآن ومغاخل صعاؾخه ٢بل جم٨ىه إلنضاع م٣اماجه اإلاىؾىمت ب

                                                           
 عجمت : أتيت فجاء   ٔ

ثُت مرة  كالصالة الوظيفة : كىي ما  الزمو التجانيوف للقرب إىل اهلل، ككظيفتهم اليومية ىي : استغفر اهلل العظيم الذل الإلو إال ىو احلي القيـو } ثال .ٖ
صل كسلم على عُت الرمحة الربانية،  الفاحتية} مخسُت مرة , كالكلمة ادلشرفة } مائة مرة  كجوىرة الكماؿ } اثنىت عشرة مرة  ، كىي : اللهم

ادلالئة لكّل متعّرض كالياقوتة ادلتحققة احلائطة مبركز الفهـو ادلعاين، كنور األكواف ادلتكونة األدمي  صاحب احلق الرباين، الربؽ األسطع مبزكف األرباح 
م صل كسلم على عُت احلق الىت تتجلى منها عركش احلقائق عُت من البحور كاألكاين، كنورؾ االمع الذل مألت بو كونك احلائط بأمكنة ادلكاين. الله

 ادلعارؼ األقـو صراطك التاـ األسقم . اللهم صل كسلم على طلعة احلق باحلق الكنز األعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور ادلطلسم صلى اهلل
 عليو كعلى آلو صالة تعرفنا هبا إياه. 

أمحد التجاين ) مؤسس طريقة التجانية( كأرضاه  كىي على قسمُت : الزمة كاختيارية . أما الالزمة فهي األكرد  األكراد  : األكراد الىت جاءت من سيد .ٗ
بأم صيغة كانت } مائة مرة . كإف كانت بصيغة الفاحتية فهي  )ص(الصباحية كادلساحية ، كىي : أستغفر اهلل }مائة مرة  كالصالة على النيب 

ة،كيشًتط فيها األذف اخلاص، فمنها ياقوتة احلقائق بالتعريف ْتقيقة سيد التجانية.   كللمزيد من ادلعلومات انظر جواىر أفضل،كأما األكراد االختياري
، ككتاب الثقافة العربية ُب نيجَتيا ٓٗ-ٖٗ، كانظر أيضا كتاب الرماح للشيخ عمر الفوٌب،ص٘ٗٔ-ٕٔٔادلعاين لعلّي احلرزامي  كيقع ُب جزئُت ص

 .ٛ-ٕ، ص: . كرلموعة أحزاب كأكراد الشيخ أمحد التجاينٕٚٔ-ٖٕٔبكر،صللدكتور علي أبو 
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بضو مً زال٫ ما ٖغيىاَا، ؤن م٣اماث ؤلالىعي ؾاعث ٖلى مىهج ؤصخاب اإلا٣اماث  )م٣اماث ؤلالىعي(. ٍو
ا، مىيى  حر طل٪ مً الؿُماث ال٣ضماء: مًمىهُا، ٞىُا، ؤؾلىبُا، لٍٛى ا ٚو ُٖا، بالُٚا، ؾغصًا، وخىاٍع

اإلاسخهت بًٟ اإلا٣اماث. وزخم الباخض بىعص الىماطط مً م٣اماث ؤلالىعي لحري ال٣غاء ما إلا٣اماث ؤلالىعي مً 
ت وألاصبُت والٟىُت.   ظمالُاث اللٍٛى

 اإلافادس واإلاشاحؼ 

 ،صاع ناصع، بحروث.2م( لؿان الٗغب، 5222ٍابً مىٓىع: ؤبى ًٞل ظما٫ الضًً مدمض بً م٨ّغم بً مىٓىع) .5

ؿً،آٞا١ الظَب، م(2001)مؿٗىص ٖبض الٛجي،ؤصًباًى .2 ً،ؤبُا٧ىجا ،م٨خبت اوؿبحٌر ا. ،والًت ؤٚو  هُجحًر

ا،ب٧ىعوصو:مىانالث السبر الُىمي،ؤٖغا١ الظَبم(،2005) ٖبض الباعي ،ؤصًدىجي .5 ىؽ هُجحًر   اٚل

ش ألاصب الٗغبي )ص.ث(، ه٣له ب .2 ، ال٣اَغة، ٍبغو٧لمان،٧اع٫: جاٍع  . 5لى الٗغبُت, عمًان ٖبض الخىاب، صاع اإلاٗاٝع

غي  .1 غي،قغخها  ،الخٍغ  5285نضقي مدمض ظمُل، صاع ال٨ٟغ ، بحروث،لبىان،م٣اماث الخٍغ

لى٫، خمؼة ) .5  ، صاع الُباٖت اإلادمضًت.مهغ. 2م(، ألالىان البضٌُٗت، 5282ٍٚػ

 ، صاع ال٨خب الٗلمُت, بحروث،.2كغي،ٍم( م٣اماث الؼمس5282ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ )الؼمسكغي،  .2

ش ألاصب الٗغبي،ٍ .8 اث،ؤخمض خؿً )ص.ث(،جاٍع  ، م٨خبت جهًت مهغ، الٟجالت . 25الٍؼ

 م( ؤنى٫ اإلا٣اماث، صاع اإلاىاَل, بحروث.5282الؿٗاٞحن، ببغاَُم ) .2

 ؾلُان،ظمُل )ص.ث(، ًٞ ال٣هت واإلا٣امت ،صاع ألاهىاع، بحروث.  .50

ي، )ص.ث(،اإلا .55  .  ، مُبٗت اجداص ٦خاب الٗغب، صمك٤مغجٌت ٖبض اإلاال٪ ٣اماث، صعاؾالؿَُى

 ،صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة. 2م(، اإلا٣امت، 5252ٍي٠ُ،قىقي) .52

 .،صاع اإلاىاعة،ظضة5، معجم البالٚت الٗغبُت،ٍم(5288)َباهت،بضوي  .55

اث، ٧اهى،ه2055ُمدمض ألاو٫ ناخب ال٣غآن ) ٖبض الؿالم، .52 ا .م(، م٣اماث ؤلالىعي، ألامت لى٧الت اإلاُبٖى  جحًر

 م(، بظابت اإلاغججى ًٖ آزاع الكُش ألابهجي، مغ٦ؼ الهضي لل٨مبُىجغ والٟىىن الخسُُُُت.بلىعن. 2008.......... ) .51

 م(، حٗالىا معي بلى ٢هُضة ألانمعي، ص.ٍ.2050) ............ .55

 م(،  ًٞ اإلا٣اماث بحن اإلاكغ١ واإلاٛغب، صاع ال٣لم, بحروث. 5285ٖىى،ًىؾ٠ هىع ) .52

ـش ألاصب الٗغبي،ٍ م(،5215)خىا ،الٟازىعي .58  . ، اإلاُبٗت البىلِؿُت، بحروث2جاٍع

ض، 5285ٍٞاٖىعي، ب٦غام)  .52 ال٢تها بإخاصًض ابً صٍع  ، صاع ا٢غؤ، بحروث .5م(،م٣اماث بضٌ٘ الؼمان ٖو

 .بضٌٗاث الؼمان،اإلاُبٗت ال٩ازىل٨ُُت،بحروث م( ، 5250) ٦٪،٨ُٞخىع  .20

 ، صاع الجُل, بحروث. مباع٥،ػ٧ى )ص.ث(، الىثر الٟجي في ال٣غن الغاب٘ .25

  .مك٤ص، صاع ال٨ٟغ،2ٍ، م٣اماث بضٌ٘ الؼمان الهمظاويمجخم٘ الهمظاوي مً زال٫ مم( ،5285) مباع٥،ماػن  .22

ىُت للُب٘، الجؼاثغ.5222مغجاى، ٖبض اإلاال٪ ) .25  م(، ًٞ اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي، الكغ٦ت الَى

ي،ٍم(، ًٞ اإلا٣اماث بحن البضٌ٘ والخٍغ5225مهُٟى، ؤخمض ؤمحن) .22  ،)ص.ٍ.(5غي والؿَُى

ت في ألاصب الٗغبي،5222ٍاإلا٣ضسخی،ؤهِـ) .21  ، صاع الٗلم للمالًحن،بحروث.5م(، جُىع ألاؾالُب الىثًر
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 الحذًث عىّي ألادب اليو الجيعىّيت

 .يب غبذ اإلاجيذ /د

 ، الهىض، ٦حرالؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُىث

 

ت الش٣اُٞت الخمهيذ ت هي الهٍى مً  وابخضاء .(5)ؤم ؤهثی ء ؤ٧ان ط٦غاوالاظخماُٖت للصسو، ؾىا: الجيؿىٍّ
ؿىّي( في خ٣لي ألاصب والّى٣ض، ٞمدىع 

ّ
اوي مً ال٣غن الّخاؾ٘ ٖكغ، ٌؿخٗمل مهُلر )ألاصب الِي

ّ
الّىه٠ الش

ت؟ ؤم َى خغب  ٍّ ٧ىع
ّ
ت الظ ٖز

َّ
ؿىّي خغٌب يضَّ الج

ّ
ؿىّي، هي: َل ألاصب الي

ّ
َظا اإلا٣ا٫ ؤؾئلت خى٫ ألاصب الي

َ٘ ويْٗذ الّغظل  يض تها، وعيىزها ألوامغ الّغظل وهىاَُه؟ و٧ّلِ صواٞ ُّ ٧ّلِ ٖىامَل ؾببذ لتهمِل اإلاغؤة، وصوه
ل  ؿىّي بهخاط زاّم ج٨خبه اإلاغؤة؟ َو

ّ
ض، وويٗذ اإلاغؤة في مغجبت الٗبض؟ وهىا٢ل َل ألاصب الِي ّ

ُِ
في مغجبت الؿَّ

ت اإلاغؤة م ُّ ت التي حٗالج ٢ً ُّ  حٗضُّ ال٨خاباث ؤلابضاٖ
ّ
ت، ؾىاء ؤ٧ان ال٩اجب عظال ً وظهت هٓغ الخغ٦ت الِي ؤم  ؿىٍّ

ؿىّي الخضًض وجدضًض مٟهىمه: 
ّ
 امغؤة؟ إلظابت َظٍ ألاؾئلت هلٟذ ؤهٓاعها بلى حٍٗغ٠ ألاصب الي

ت ٖلى الّخإزحر وؤلا٢ىإ وؤلامخإ. -ألاصب  ُّ ٣اؽ ظىصجه ب٣ضعجه الّٟى
ُ
غ، ج

ّ
 ؤلابضإ الّٟجّي اإلااِز

ؿىّي 
ّ
ؿاء -الِي

ّ
ؿبت ٞهي: الِي

ّ
ى ظم٘ ال مٟغص له مً ظيؿه، ؤّما الِي ؿىة، ظم٘ المغؤة وَمْغؤة، َو

ّ
 والِي

 ِوؿىّي وِوؿاجّي، جض٫ُّ َظٍ اليؿبت ٖلى ما ج٨خبه اإلاغؤة  لِـ ٚحر.  

َ٘ ٖكغ.  -الخضًض  اؾ اوي مً ال٣غن الخَّ
ّ
ه٠ الش ت التي بضؤث في الِىّ  ًض٫ُّ ٖلى الخغ٦ت ال٨ٟغٍّ

ؿىّي الخضً
ّ
اب٘ ؤلاوؿاوّي، ٢امذ لُىهغة اإلاغؤة، وبػالت الٗىامل والٗىاث٤ ٞاألصب الِي

َّ
ت طاث الُ ض خغ٦ت ٨ٞغٍّ

تها، وجغؾُش الىعي الاظخماعّي  التي حٗغ٢لها صوما، وألاصب اليؿىّي ٌٗمل ٖلى جم٨حن اإلاغؤة مً خ٣ى٢ها وخّغٍّ
مً الّخمُحز الجيسخّي  بحن  الجضًض ًٖ مؿاواتها بالّغظل في الخ٣ى١ والىاظباث، وتهضٝ بلى بىاء مجخم٘ زا٫ٍ 

ش  ت اإلاخباًىت...، َى ٨ٌٞغ ٣ًهُض صعاؾت جاٍع ُّ ت والٗغ٢ ُّ ٣اٞ
ّ
ت والش ُّ ب٣

ّ
ت والُ ُّ غوٍ الاظخماٖ

ّ
الّغظل واإلاغؤة صون الك

ش ألاصبّي اإلاىعور  ٧ىعة وألاهىزت. وا٦دكاٝ الّخاٍع
ّ
اإلاغؤة، وببغاػ نىتها، ٌؿمذ بالخغ٦ت الخّغة بحن خّضي الظ

 للمغؤة. 

ت،  ومٟهىم ُّ تها ؤلاوؿاه ُّ ؿىّي َى ألاصب الظي ج٨خبه اإلاغؤة، وتهضٝ مً زالله بلى الّخٗبحر ًٖ زهىن
ّ
ألاصب الِي

ع ؤلاوؿاوّي.  دغُّ ا في خغ٦ت الخَّ تها وجإزحَر ؿهم بىؾاَخه في حك٨ُل الىعي بالٗىاث٤ التي جدى٫ صون خّغٍّ
ُ
وح

ؿىّي ؤصب جيخجه اإلاغؤة وخضَا، و 
ّ
ت في ٢هاعي ال٣ى٫: بّن ألاصب الي ُّ تها ؤلاوؿاه ُّ ر مً زالله ًٖ زهىن ِٗبّ

ُ
ح

ٗاتها.
ُّ
 مً ؤّجها ؤصعي بخجاعبها وجُل

 
ت، اهُال٢ا ؿهم بىؾاَخه في جغؾُش الىعي بالخّغٍّ

ُ
خ٣ا، َىا٥  اإلاجخم٘، وح

ت. ٩ٞل بهخاط للم ؿىٍّ
ّ
ت الي ُّ ؿىّي، ألاو٫: اإلاغؤة ألاصًبت اإلاىخجت، والشاوي: الّخٗبحر ًٖ ال٣ً

ّ
غؤة ٢ُبان لؤلصب الِي

ت اإلاغؤة ٌّٗض  ُّ  لِـ طل٪ مً ألاصب اليؿىي، و٧ل بهخاط للّغظل خى٫ ٢ً
 
ا ٖاّما ُّ تها ٌٗضُّ بهخاظا ؤصب ُّ في ٚحر ٢ً

ظا  الىا٢ض الؿىعي ص  ال ٖال٢ت له باألصب اليؿىي. َو
 
 ٖاّما

 
ه بهخاظا

ُ
َمل جي ؾمغ عوحي الُٟهل  /َٖ

ّ
٣ًى٫: وبه

ؿىّي:  بلى جىيُذ زالزت ؤمىع جسّو  ؤعي، ؤّن َىا٥ خاظت
ّ
  مٟهىم ألاصب الِي

ْهم َظٍ 
َ
ؿىّي زل٤ اإلاغؤة خى٫ زهىنُتها مً ٧ل ؤهىإ وؤبٗاص، ٞو

ّ
ت؛ ألن ألاصب الي ُّ ألاّو٫: الاؾخ٣الل

ت. ُّ ت واإلاجخمٗ ًّ ت الٟغص ُّ ت مً مىٓاع الاؾخ٣الل ُّ  السهىن

                                                           

        www.almaany.com  ترمجة كمعٌت كلمة اجلنسوية ُب قاموس ادلعاين  .  ٔ

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWwInBjqvQAhXKuI8KHV5wDDgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.almaany.com%2Far%2Fdict%2Far-en%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25A9%2F&usg=AFQjCNHPHPBqbBLgeSRhgJXLcAdhByR-sA&sig2=lFfvEcF-PYYqzgJAB1fTpQ
http://www.almaany.com/
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 ا ضُّ زل٤ ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ ت الٗاّمت ٞال  ُّ ـغث اإلاغؤة ُٞه ًٖ ال٣ًاًا ؤلاوؿاه ت بطا ٖبَّ ُّ ت والاظخماٖ ُّ ى ، والَى
 الساّنت. 

 ا ضُّ ٖمل ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ  بطا هاًَْذ ُٞه الّغظل، وخاعبْخه، وعؤْث ُٞه ٖضّوَا.  وال 

 ا ضُّ بهخاط ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ ت، ؤو اإلاخمّغصة، التي جيخهي بالّغيىر  وال  ًّ عْث ُٞه نىعة اإلاغؤة الّخ٣لُض بطا ٦غَّ
 في اإلاجخم٘    والاههُإ للخ٣الُض والٗاصاث الّؿاثضة

ضُّ َاالء الّغظا٫  َٗ ٌُ ؿىّي. 
ّ
ت اإلاغؤة، وؤؾهمىا في حك٨ُل الىعي الي ُّ ت: ّٖبر ٦شحر مً الغظا٫ ًٖ ٢ً

َ
اوي: اإلاكاَع٦

ّ
الش

ت م٣بىلت مدمىصة
َ
ع اإلاغؤة، َظٍ اإلاكاَع٦ امكاع٦حن في خغ٦ت جدغُّ ضُّ ؤصبهم ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ  .، وم٘ طل٪ ال 

الض: الالتزام: السُِ الٞغ
ّ
حٍر َى  الالتالش ؿىّي ٚو

ّ
ٗضُّ َظا الالتزام مُٗاعاُ٘ الظي ًٟهل بحن ألاصب الِي   زام، َو

ؿىّي مً ٚحٍر مً ؤهىإ ألاصب
ّ
 .(5)ل٣ُاؽ ألاصب الِي

ت، ؤو الّخٗبحر ًٖ  اث ألاهشىٍّ
ّ
لى ؤؾاؽ َظا الخىيُذ هٟهم ؤّن ما ج٨خبه اإلاغؤة بُٛت بٖالن ألاهىزت، وبزباث الظ ٖو

ٍل ظؿضٍيّ ٖ ْٗ
ِٞ ذّي للجؿض، ؤو ظىدذ ألاصًبت اإلابضٖت بلى ألاصب عّص  ص ٖلى ال٨بذ الّخاٍع لى الّغظل، ؤو الّخمغُّ

ؿىّي.  
ّ
 الجيسخّي ؤلاًغوج٩ُّي الجؿضّي، َظا، وطا٥، ٧له لِـ مً مٟهىم الالتزام باألصب الِي

ه لِـ للجيـ، ؤي ظيـ ال٩اجب، ؤو ال٩اجبت  ؤزغ في ألاصب اليؿى 
ّ
٤ ًضعي ؤصخابه ؤه ىا٥ ٍٞغ ي، مً َظا َو

ت ص ُّ بىاه
ّ
٤ الّىا٢ضة الل ه ال ٢ُمت لهظا اإلاهُلر  /الٍٟغ

ّ
ان، ًضع٧ىن ؤه مَّ ت ٚاصة الؿَّ ٍّ ت الّؿىع ُّ ًمجی الُٗض، والّغواث

م ؤلاهخاط ألاصبّي؛ ألّن الّىّو ألا  ت وال٣ضعة  صبّي بىاء ّٞجيٌّ ًجهٌ اؾدىاصافي ج٣ٍى بت والسبرة واإلاٗٞغ بلى اإلاَى
ت، ٣ٞالىا بّن ألا  ٛىٍّ

ّ
ٛت بحن ط٦غ وؤهثیالل

ّ
. وال جمُحز في امخال٥ الل

 
 . (2)صب لٛت ٢بل ؤن ٩ًىن مًمىها

٘ الؿاا٫، لم ال ٌٗض ما ؤهخجه الغظا٫ في ألا  لى ؤؾاؽ َظا اإلاى٠٢ الظي هغاٍ مى٢ٟا خُاصًا هٞغ صب ٖو
ؿىّي بطا ٧ان الٗمل ٖمىما

ّ
ت ؤ٦ثالي ُّ ت اإلاغؤة؟ وههىنه ألاصب ُّ ت ٌٗبر ًٖ ٢ً ُّ ت بوؿاه ت مما ، طا هٖؼ ُّ ّى ت ٞو

ّ
ر ص٢

رث ٖىه اإلاغؤة في ههىنها؟ لظل٪ ؾببان ٖىض ص  ؾمغ عوحي الُٟهل َما:  /ٖبَّ

تها، ٖلى هدٍى ممازل ُّ ت اإلاغؤة، ووعي ٢ً ً ٖلى مٗٞغ ت  ألاو٫: هضعة َظا الّىٕى مً ألاصباء الّغظا٫ ال٣اصٍع إلاٗٞغ
  .اإلاغؤة بها

ع اإلا الشاوي:  ٫ ٢ُاصة خغ٦ت جدغُّ ع ال٨ٟغّي،السكُت مً ؤن جخدىَّ  باؾم الّخدغُّ
 
ت بلى الّغظل زاهُت ُّ و٦إنَّ  غؤة الٗغب
تها مً ظضًض ُّ  .(5)اإلاغؤة، في َظٍ الخا٫، َغبْذ مً الّغظل بلى الّغظل في مٗالجت ٢ً

صْث ص اث٠ ًدخاط بلحها / وبياٞت بلى طل٪ خضَّ ت، ؤعب٘ ْو ؿىٍّ
ّ
ت اإلاهخّمت بالي ُّ ٧ىعهُلُا السالض، الباخشت الٗغب

ت، هيؤلابضإ ال ؿىٍّ
ّ
ؿىّي لُىا٫ ٢بى٫ الخغ٦ت الي

ّ
  :ِي

ر٦حز ٖلى ٖالم اإلاغؤة الّضازلّي،  -
ّ
 اإلاىا٢كت  ًٖ ٢ًاًا اإلاغؤة، والت

ت،   - ُّ ُغ بش٣اٞت ؤهضعوظُي
ْ

ك
َ
ی والسىشىّي(    Androgynyالي

َ
ْىث

ُ
 )الس

ت ج٣خضي بها اإلاغؤة - ُّ  .التزوٍض بىماطط بًجاب

ؿاء ليكغ ا  -
ّ
ؿىّي الدصجُ٘ ٖلى جًامً الِي

ّ
 لىعي الِي

                                                           

 الركاية النسوية اإلماراتية   .  ٔ
 الركاية العربية بُت الواقع كاأليديولوجية، تأليف مشًتؾ. .  ٕ
 األدب النِّسوّم احلديث، شؤكف ادلصطلح كشجونو  . ٖ
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ت بحن الّغظل  ُّ ٘ الض٦خىعة بههاٝ الغبطخي ألاعصهُت ؾاالا في َظا الهضص َى: ما التي زل٣ذ ٞجىة جغاز وجٞغ
اُث عظا٫ٍ زل٣ىا نىعة  ها الغظا٫، هٓغٍّ َٗ اٌث َنَى جُب: هي هٓغٍّ

ُ
واإلاغؤة، ٞهاعث اإلاغؤة هي الجيـ ألاصوى؟ ج

امهم وؤخالمهم وآمالهم، ٞىاظب  اث ال٣ضًمت والخضًشت ألاهثی مً ؤَو ؿىّي الجضًض ٖلى الّىٓغٍّ
ّ
ب الىعي الِي

َّ
حٛل

اث التي زل٣ذ ٞجىة  في ٖلىم البُىلىظُا والاظخمإ والٟلؿٟت والخًاعة والّخدلُل الّىٟسخّي، جل٪ الّىٓغٍّ
ت بحن الّغظل واإلاغؤة؛ ُمٟاصَا ؤّن اإلاغؤة هي الجيـ ألاصوى ُّ  . (5)جغاز

اث اإلادكٗبت خى٫ ألا  ؿىّي، والسلُٟت الٟلؿُٟت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والضًيُت لؤلصب ٦ثرة الىٍٓغ
ّ
صب الي

غ١ٍ ال، ولً ًيخهي الهغإ بحن  ٟها، ووظىص مظاَب ٞو ؿىّي، والخ٣ُٗض في جدضًض مٟهىم اإلاهُلخاث وحٍٗغ
ّ
الي

ؿىّي 
ّ
ها نّحر ألاصب الي

ّ
ُّ ؤصخابهم ختی في ؤؾاب نغاٖهم اإلاسخلٟت وشجىجها، ٧ل ه. ؤ٦ثر ٚمىيا مً ٖمىم

ضٖى  بلى   ٣ىم بةٖالن الخغب ٖلى الّغظل!! ٍو ت اإلاغؤة!! ٍو خ٣اص ؤّن الّغظل َى ؾالب خغٍّ ٞبًٗهم ًشبذ الٖا
اع الضًجي، بُٛت الاهخ٣ام مً الّغظل والٟىضخی  اصاث اإلاجخم٘ زهىنا مً ؤلَا غ الجؿض مً ٧ل ٢ُىص ٖو جدٍغ

ًّ الٛاعاث وبزاعة  ت  -الجيؿُت، وق ت اإلاٗغ٦ت ؤلاًض -باؾم اليؿٍى ت التي ؾخ٣خل٘ ٦ُان البكٍغ ُّ ًىلىظ
 والجىىؾُت. 

تها، وعيىزها ألوامغ الّغظل وهىاَُه، : الاخخخام ُّ بؾ٣اٍ ٧ل الٗىامل التي حؿبب لتهمِل اإلاغؤة، وصوه
ض، وجً٘ اإلاغؤة في مغجبت الٗبض يغوعي وم٣خطخی  ّ

ُِ
واؾدئها٫ ٧ّلِ الضواٞ٘ التي جً٘ الّغظل في مغجبت الؿَّ

ت الٛغ ؤما ا٢خضاء ا إلاغؤة مملىء بالّخمُحز والايُهاص.خالخىا؛ ألن خايغ ا ؿىٍّ
ّ
ا ِبِكْبٍر، َوِطَعاٖلخغ٦ت الي ت ِقْبر  ُّ ا ب

 ٍٕ ت جىٓحرا وجُب٣ُا ٞهى ه خوؾلى٥ ٧ّل ُجْخغ ؾل٨ ،ِبِظَعا ت هي مك٩لت خّغٍّ ُّ زٌُغ؛ ألن مك٩لت اإلاغؤة الٗغب
ت ؤلاوؿان الٗغبّي؛ ألن الغظل م٣هىع في اإلاجخم٘ الٗغبّي، ٠ُ٨ٞ  ؿىٍّ

ّ
ت الّغظل؟ الخغ٦ت الي ت اإلاغؤة صون خّغٍّ خّغٍّ

ت ٞىاظب ؤال  ُّ ت الٗغب ؿىٍّ
ّ
لحها ما ٖلحها، ؤما الخغ٦ت الِي ت لها ما لها ٖو ُّ  .بؾ٣اٍ الغظا٫ َضٞه ٩ىن ًالٛغب

ت بؾتراجُجُت  هظ٦غ ٖىا٢ب بؾ٣اٍ الخ٩ام في الغبُ٘ الٗغبي، وواظب ؤن ج٩ىن و  ه٣ىم لخٓت ؿىٍّ
ّ
الخغ٦ت الِي

ت ُّ  ؤم  مُلبها الٗغب
 
ت الش٣اُٞت والاظخماُٖت للصسو، ؾىاء ؤ٧ان ط٦غا ؾُٗا صاثما مؿخمّغ ا للخٟاّ ٖلى الهٍى

٤ُ. ،ؤهثی  وباهلل الخٞى

 اإلافادس واإلاشاحؼ

ان،  ، ص. بههاٝ الغبطخي .5  .5222زهىنُت ؤلابضإ اليؿىي، وػاعة الش٣اٞت، ٖمَّ

 2050، ؤًاع/ ماًى، ٢515ًاًا وعئي، مجلت الغاٞض، الكاع٢ت، ٕ  ، ص.  ؾىاء قٗالن .2

  5225اإلاغؤة واللٛت، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحروث، ، ص. ؾٗض الباػعي و ص. ٖبض هللا الٛظامي .5

ت ؤلاماعاجُتا، ص. ؾمغ عوحي الُٟهل .2  لغواًت اليؿٍى

اى،  ، ص. مُجان الغوٍلي .1   5221صلُل الىا٢ض ألاصبي، مُبٗت الٗب٩ُان، الٍغ

ان، زهىنُت ؤلابضإ اليؿ، ٞسغي نالر .5  .252، م 5222ىي، وػاعة الش٣اٞت، ٖمَّ

ان،  ، ص. ٧ىعهُلُا السالض .2  .58، م 5222زهىنُت ؤلابضإ اليؿىي وػاعة الش٣اٞت، ألاعصن، ٖمَّ

 الغواًت الٗغبُت بحن الىا٢٘ وألاًضًىلىظُت، ص. ًمجی الُٗض .8

 

                                                           

 خصوصية اإلبداع النسوم،    .  ٔ
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 جىزيم مأزش الاخخلل في الشواًت الحذًثت في الػشاق

   .ب .ـذًم م

 ، الهىضجغوهيخبرام، ٦حرال، ٧لُت الجامٗت، ٢ؿم الٗغبُت، ٖضؾخاط مؿاؤ

 الخمهيذ

غ اإلاكاَض الؿُاؾُت واإلاىاْغ  جخمحز الاججاَاث ألاصبُت الخضًشت بمىا٢ٟها الاظخماُٖت وظغاءتها ٖلى جهٍى
اتها خى٫ بيُت  ى٨ٗـ الىا٢٘ الاظخماعي واإلاىٓىع الش٣افي في ٧ل ٖمل ؤصبي خُض جتر٦ؼ مىيٖى الش٣اُٞت. ٍو
ى واضخا في مُضان ألاصب الٗغبي بالبالص اإلادخلت ختی حٗلى بها ز٣اٞت 

ّ
ظا ًخجل اإلاجخم٘ بمؿاخاجه الٗامت. َو

خت. 
ّ
ت واإلاماعؾاث اإلاؿل جضوع َظٍ الضعاؾت خى٫ ألاصب الغواجي في اإلا٣اومت لخهحر بضًال للم٣اومت الٗؿ٨ٍغ
٩ي وجدىالج دىاو٫ مىا٠٢ الغواثُحن الٗغا١ وججغباجه في الٟترة ما ٢بل الاخخال٫ ألامٍغ ه الُاعثت بزغ الاخخال٫. ٍو

٦ما ٌكحر بلى ؤعب٘  الظًً ظاوبىا الاخخال٫ ألاظىبي وما ؤخضزه مً ٖىا٢به اإلاسخلٟت التي َّؼث خُاةالكٗىب.
عواًاث مكهىعة نضعث بٗض الاخخال٫. و٢ض خاو٫ َظا الىمِ مً ألاصب الغواجي ٞطر ما ًجغي في الىا٢٘ 

ب َ ا٫ ٧ل قحئ؛ بما في طل٪ جسٍغب ؤلاوؿان وبزًاٖه بلى مؿخىي مً الُإؽ ال ٢ِبل الٗغاقي مً جسٍغ
سهم. ٦ما سّجل الٟىاظ٘ وآلاالم ؤ٣ٖبتها الخغب التي لم جإث بسحر لىٓام الٗغا١.  للٗغا٢ُحن به ٖلى مّغ جاٍع

 الشواًت الػشاكيت كبل الاخخلل ألامشييي

ذ-٣ً٘ بحن ؾذ صو٫ الظي  لٗغا١بن ل ٣ا وجغازا  -الؿٗىصًتو ألاعصن وؾىعٍا و جغ٦ُا و  بًغانو  ال٩ٍى سا ٍٖغ جاٍع
لم جخم مؿحرة اللٛت  في قتی مجاالث الٗلم وألاصب.و٢ض ؤهجب ؤمـ ؤؾماء المٗت ال تهمل زضماتهم  مجُضا.

ل ؤصب  ُّ الٗغبُت في ممّغَا ال٣ضًم بال م٘ صخبخه ولم ًغجٟ٘ ألاصب الٗغبي بضون مغ٢اجه ختی الًم٨ً ؤن ًخس
ش الغواًت الخضًشت في الٗغا١ ال ٌٗىص بلى ؤبٗض مً ٖام و ٦غ ؤصب ٖغاقي. ٖغبي بال بظ ٖىضما نضعث  5252جاٍع

"الىسلت والجحران" لٛاثب َٗمت ٞغمان. ؤما ما ؾب٣ها مً ججاعب في الشالزِىاث وألاعبُٗىاث إلادمىص  عواًت
بض الخ٤ ٞايل وطهىن ؤًىب وؾىاَم ٞلِؿذ ؾىي مداوالث ًسخلِ ٞحها الؿغص بالسُابت  ؤخمض الؿُض ٖو

ب. ولٗل ؤبغػَا ججغبت الؿخِىاث و الواإلا٣الت. في  ؿبُٗىاث، ْهغث مداوالث عواثُت ظضًضة اؾدىضث بلى الخجٍغ
بض الغ  وظبرا ببغاَُم ظبرا ٞااص الخ٨غلي باءألاص بض السال٤ الغ٧ابي و ػ ٖو م.ا١ اإلاُلبي ٖو  ٚحَر

ت عبما  ٞلم ًدٔ بما خُٓذ به مً طًٕى واهدكاع؛ ؤما ألاصب الغواجي في الٗغا١ باليؿبت بلى مشُلخه الكٍٗغ
ع ٞحها الكٗغ الٗغبي ٢ضًما. و الٗغا١ ل٩ىن 

ّ
ال٣ُىص الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت ٦بلذ ؤخض اإلاىاًَ التي ججظ

٩ي ٢ضهخاظاث الغواثُحن في اإلااضخي ٖالجذ ال٣ًاًا الؿُاؾُت  . ٞالغواًاث في الٟترة ما ٢بل الاخخال٫ ألامٍغ
توالاظخماُٖت والشىع  والخغب الٗغا٢ُت  في السمؿِىاث والؿخِىاث لل٣غن اإلااضخي اث والاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

ش. ٧ان  ؤلاًغاهُت ت اٖخمضث الخاٍع اإلاىظىصة  مً ٢ًُت الغ٢ابت الهاعمت ٌٗاهىن  ألاصباء٦ما خٟلذ بإٖما٫ عمٍؼ
اث ٞلم في جل٪ الٟترة والُاثُٟت  ال٣ىمُتؤلاق٩االث لم  ًدىاولىا مـ الىٓام الؿُاسخي و ج ٣ًتربىا مً مىيٖى

ت. ً في مشُالتها ًٖ الٗغا٢ُت الغواثُت الخجغبت جمحزث و٢ض والخجاا بلى ألاؾالُب الغمٍؼ  بؿبب الٗغبى الَى
ش في اإلاخالخ٣ت والاظخماُٖت الؿُاؾُت الخُىعاث َبُٗت  ،5225 ٖام صولخه وكىء مىظ الخضًض الٗغا١ جاٍع

 اإلااضخی ال٣غن  ؾبُٗيُاث في الساعط بلى ٦خابه بٌٗ هجغة نؤ ٦ما الٗغاقى. الغواجى اإلاىجؼ  ٖلى تهاواو٩ٗاؾا
تراب ٖلى ذاقخٛل اإلاىٟى في ُتعواث ٦تخغ  بلى ثؤصّ  ٢ض الخُىعاث، هٟـ بؿبب  وال٣ًاًا والخىحن الٚا

الُت الٗؼاوي  ٞايل ؤمشا٫ الغواًت ٦ّخاب بٌٗ ؤبغػَم ٧ان ،الؿازىت ُٟاء ٖبىص وؾالم ممضوح ٖو  ػه٨ىت َو
اٝع ان ٖلىان ٖو  .السُُب وبَغ
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 اخخلل الىالًاث اإلاخدذة للػشاق

٨ُت ٖلى ؤعى الٗغا١ بدغب السلُج الشالشت  ت التي ٢اصتها الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ حٗٝغ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ
ا َظٍ 2055صٌؿمبر  51واؾخمغث ختی  2005ماعؽ  20والتي بضؤث في  . ؾّمذ الىالًاث اإلاخدضة وخلٟاَئ

غ الٗغا١ واصّ  ٖىا ؤن الٗغا١ ًمخل٪ ؤؾلخت صماع قامل ما حهّضص ؤمً الٗالم وؤهه ٩ًىن الخغب ٖملُت لخدٍغ
مدىعا للكغ  ًخدضي ٖلى الضًم٣غاَُت. والخ٤ ؤن لجان الخٟخِل ًٖ ألاؾلخت الضولُت لم ًجضوا صلُال ٖلى 

ت. ٢امىا بكً وظىص ؤًت ؤؾلخت  ت ٧اهذ مٛلَى صماع قامل بالٗغا١ وؤ٢غوا بإن ٧ل اإلاٗلىماث الاؾخسباٍع
م ٖلى ؤظىاءٍ و٢ّضمىا ٚاع  ُّ اث مخخالُت وم٨شٟت ٖلى الٗغا١ باؾتهضاٝ خا٦مها و٢ُاصة صولخه ووكغوا ْالما ز

تهضٝ َظٍ الٗملُاث بال ؾلبا لثرواث الٗغا١ السهبت ولم ج٨ً بال اؾخٛالال آلزاٍع  لم ٖلى ؤَله خُاة ٖكىاء.
٦ما ؤجها حٗض مً ؾلؿلت مداوالث ٚغبُت لخ٣ؿُم البالص الٗغبُت  الىحرة ٞؿغ٢ىا اإلاخاخ٠ وؾاثغ اإلاىاعص.
الظي يغب الٗغا١ ؤ٦ثر مً زماهُت ؤٖىام ؤخضر ٧اعزت  الؼلؼا٫بن َظا ولخجمُض خ٩ىمتها ولخضمحر م٣ضؾاتها . 

ا  ها والخضاُٖاث اإلاغة الخابٗت لها ججز٫ ٖلى قٗبه بكخ٣ُ٣ُت ال ًم٨ً ونٟها، وما ػالذ آزاَع تی نىٞى
 ٖلى الىا٢٘ الٗغاقي الضًجي والاظخماعي والش٣افي والؿُاسخي وخ٣ى١ ؤلاوؿان والىٓام الؿُاسخي. وجى٨ٗـ

ا في ؤٖمالهم ألاصبُت. ْهغث ٞغ٢ت  ٩ي في بلضَم وؤبغػَو جباًيذ مىا٠٢ ألاصباء الٗغا٢ُحن مً الىظىص ألامٍغ
٤ الشاوي ججامل الاخخال٫ وجباع٥ مماعؾاجه اإلاسخلٟت وونٟىا الٛؼو با غ مً الىٓام الخا٦م . بِىما الٍٟغ لخدٍغ

ّضوا الظًً ًمخّىىن الاخخال٫ بإجهم ؤبىاء الاخخال٫ وجابٗىٍ وؤجهم  خملىا لىاء ز٣اٞت اإلا٣اومت يض اإلادخلحن ٖو
م مً ٦ثرة بنضاعاث ؤصبُت ٖالجذ مك٩لت  ؛ بالٚغ ًىن وظهه. ومً اإلالخّى ُّ ىن ًب ؤ٢الم مإظىعة واهتهاٍػ

ت التي ٖهٟذ في بيُت اإلاجخم٘ بمؿاخاجه الٗامت؛ ؤهه لم ًيكإ في الٗغا١ اإلاٛؼّو جُاع  الاخخال٫ ومأزٍغ ٍغ الجَى
٩ا. بل  ما٫ ألاصبُت الكٗب الٗغاقي ًهُٟىن يض ؤمٍغ ؤصبي ًم٨ً حؿمُخه ب"ؤصب اإلا٣اومت"؛ ولم ججّم٘ ألٖا

 لّم به مً الٟىاظ٘ الٟاصخت.ظغي مجّغص ؤلاوكاص والخ٩اًت والؿغص إلاا و٢٘ ُٞه مً الخضمحراث الكاملت  وما ا

 ظهىس الشواًاث راث الهىيت الجذًذة

بن الاخخال٫ وما جبٗه ؤخضر جدىالث ٦بحرة في اإلاكهض الش٣افي واهٟخاخا ؤٖٓم ٖلى الخجاعب الٗغبُت والٗاإلاُت 
غ الىا٢٘ الٗغاقي وح٣ُٗضاجه. وحٗلى َظٍ ال٣ًُت  في وآطن بمُالص ظُل ظضًض مً الغواثُحن ججّغئوا ٖلى جهٍى

م٣ضمت ؤلاق٩االث التي جهّضي لها َاالء الغواثُىن ألن الخغب وما ؤ٣ٖبها مً اه٣ؿاماث اظخماُٖت وؾُاؾُت 
ٞخ٨ٗـ الخدىالث  ٢2005ّضمذ ماصة زهبت ٌؿخ٣ىن مجها ٢هههم. ؤما الغواًاث الهاصعة في الٗغا١ بٗض 

٨ُت وما جغ٦خه م ً مًٗالث ٧االخهجحر الُاثٟي والٛغبت الٗىُٟت التي مّغث باإلاجخم٘ الٗغاقي ٣ٖب الخغب ألامٍغ
ً وجالمـ آالم اإلاىاَىحن وؤخالمهم ختی ناعث مغآة ٖا٦ؿت ألهحن الٗغا٢ُحن صازل وزاعط الٗغا١  ًٖ الَى
٦ما ؤجها مغجبُت في ؤٚلبها بغابِ "الىظ٘ الٗغاقي". ٞخخمحز الغواًاث بما ؤن طاث ال٩اجب اإلاخدغعة مً ٢ُىص 

لبها. ٞؿغصوا ٖما عؤوا مً الىا٢٘ الظي ٖاقىا ب٩ل ٢ؿاوة وخاولىا ؤن الىٓام الؿاب٤ جهحر بُال عثِ ؿُا أٚل
ًجّضصوا خُاة للطخاًا لُد٩ىا ٢هت مىتهم. ولم ًلتزمىا بإي ٨ٞغ ؤًضًىلجي. ٞاٖخمضوا بلى اؾخسضام ؤؾلىب 

 صبي. خضًض مً خُض حؿلؿل ألا٩ٞاع والؿغص اإلاكّى١ والخالٖب باأللٟاّ والٗباعاث وؾاثغ ٞىىن الؿغص ألا 

جبضو في َظٍ الغواًاث ال٨ٟغة "ؤلاوؿان الٗغاقي ؤوال" ول٨جها ال جخمشل اإلا٣اومت يض الاخخال٫ وال جداو٫ َغص 
ً؛ بل ال جؼا٫  ج٣اوم يض وؿُان حجم الٟجُٗت الظي ًم٨ً ؤن ًهِب اإلاجخم٘ في  اإلادخل مً الَى

جها  ا مً اهٟالتها ًٖ اإلاؿخ٣بل. ٨ٞإن ٦خاب َظٍ الغواًاث ؤعاصوا ا٢خىام الهىعة وجضٍو ٖلى الىع١ زٞى
غ اإلاكهض وه٣ل الىا٢٘ بلى ٦خابتهم. والٗىانغ ألاؾاؾُت الجامٗت بحن ؤمشا٫ َظٍ  الظا٦غة؛ ٣ٞامىا بمجغص جهٍى
الغواًاث هي ؤجها جغوي ًٖ وا٢٘ اإلاجخم٘ الٗغاقي ما بٗض الاخخال٫ والخغب اإلاخٗضصة الجيؿُاث ب٣ُاصة 

٨ُت وؤجها ٤ ألاخىا٫ واو٩ٗاؾاتها ٖلى َبُٗت ومؿخ٣بل  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
ّ
حسجل الكهاصاث الىا٢ُٗت وجىز

ب.  اإلاجخم٘ الٗغاقي ؤصبُا ٦ما ؤجها حّٗغي الاخخال٫ ألاظىبي وجضاُٖاجه الاظخماُٖت وؤَضاٞه مً الخسٍغ

http://www.islammemo.cc/
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٨ُت والت ى الؿاخت الٗغا٢ُت بىظىص ال٣ىاث ألامٍغ ي ال ًدهغ ٖضص الغواًاث التي خ٨ُذ ٖلى مدىع واخض َو
م لٗلي بضع  جمحزث بى٣ل الىا٢٘ الٗغاقي. جز لٗىاص ٖلي وخاعؽ الخبٜ وؤؾاجظة الَى ومً ؤبغػَا: خلُب اإلااٍع

٩ان في بُتي لجزاع ٖبض الؿخاع   وبىاث ٣ٌٗىب إلادمىص ؾُٗض وبحن الجىت والىاع ألخمض ٚاهم ٖبض الجلُل وألامٍغ
ا وؤمىاث بٛضاص لجما٫ خؿحن وم٣امت ال٨حروؾحن لُه خامض الكبِ ٨ُت ألوٗام ٦جه جي ٍو ب والخُٟضة ألامٍغ

ا. وزالنت  حَر غاه٨كخاًً في بٛضاص ألخمض الؿٗضاوي و٢ُامت بٛضاص لٗالُت َالب ٚو م لؿىان ؤهُىان ٞو مٍغ
وعواًت ٞغاه٨كخاًً في بٛضاص ألخمض الؿٗضاوي ٢ض خاػث ظاثؼة البى٦غ  ألاعب٘ ألازحرة مجها جىظؼ جالُا. مًمىن 

ت الجضًضة التي ناٚتها عواًاث الٗغا١ الجضًضة.وصلذ  2052للٗغبُت ؾىت   واضخت ٖلى ؤَمُت الهٍى

 مخػذد خاسط الخب  ةةؤنها لللِللللللعىيبيبلًتالجخاالجىىووووووووووووووالػامل ال "مشيىيتالحفيذة ألا "

٨ُت  ً  ألوٗام ٦جه جيجلسو الخُٟضة الامٍغ ىه الاو٫، وختی مَى بحن  ؛باثهآمٗاهاة الٗغاقي بحن مٛتربه ومَى
غ الخساصم مٗها. ً مدخل و٢ىة اخخالله وجبًر خايغ و ٚغاثؼ اوؿاهُت الو  ياضخاإلا ًمؼط بحن ٦ما جخمشل خىِىاَو

ىت بهىام خُٟضة ٣ُٖض في الجِل  ب٣ؿىة ونٗىباث الخُاة.  اممتزظ حٗلى ٞى١ وا٢٘ اإلاكهض م٨خىم وؤمال  ٍػ
٩ي لبٛضاص ٖام الٗغاقي، الصسهُت الغثِؿُت في الغواًت، َاظغث مغا٣َت بلى ؤمٍغ اصث بٗض الٛؼو ألامٍغ ٩ا ٖو

ا  2005 َغ ىت،  مترظمت م٘ ٢ىاث الاخخال٫، وهي حٗٝغ مٛامغتها َظٍ وجداو٫ جبًر . والصسهُت الشاهُت ظضة ٍػ
عخمت، التي ب٣ُذ في الٗغا١، واؾخسضمتها الغواثُت لدؿغص مً زاللها اإلااضخي الجمُل للٗغا١، خُض ألامان 

 .الٟىل٩لىعٍت وألامشلت الكٗبُت،  بٛضاص الُىمُت وبُىث اإلاىنل ال٣ضًمت وألا٦الثبحن وؤظىاء داوالىاؽ اإلاخ
ىت بالغياٖت، مهُمً، اإلا٣اجل في ظِل اإلاهضي يض الاخخال٫ ألا ؤوالصسو الشالض الغثِسخي َى  ٩ي، زى ٍػ مٍغ

ىصة البُلت الى  والظي ج٣٘ مٗه في خالت ٖك٤ ناصم لها وله.  ٩ا، وب٣اء مؤجيخهي الغواًت بمىث الجضة ٖو ٍغ
َا ًٖ ى بؤما ٢اله هي لساجمت التي حُٗض بها البُلت او .زُِ الخب والؿغص مٟخىخا وشجُا ٌكض ال٣اعيء له 

ة.   وا٢٘ ومإؾاو  ؤمل وخب مىضخت ٢ؿىة الخىا٢ٌ والهغإ بحن”!. قلذ ًمُجي بطا وؿِخ٪ ًا بٛضاص”بٛضاص: 
٨ُتبن" ٌ لالخخال٫ بؿغص ٢اصع ٖلى الا٢ىإ بدؿلؿل عواًت مخم٨ىت مً الخ٣اٍ خالت الٞغ "الخُٟضة الامٍغ

 ما خل بالٗغا١ بٗض الاخخال٫ الٛاقم.التي جىنل  بلى الاخضار وخب٨تها ال٣ههُت 

 " ًا مشيم"

م"ما عواًت ؤ ٣ٞض جم٨ً ٧اجبها بك٩ل واضر ٞخذ ٦خاب خُاة اإلاؿُدُحن في الٗغا١ وما  لؿىان ؤهُىان "ًا مٍغ
الٗغا١ وج٣ضًمها ٦ىو ؾغصي مخمخ٘ بالهض١ السالو، او قهاصة مغ ٖلحهم ٢بل وبٗض الاخخال٫ وجضمحر 

٠ أل مهض٢ت  ويإ مترا٦مت مً اإلاٗاهاة واإلاإؾاة وجىا٢ٌ اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ وجباًً السبراث. واإلاال٠ ًْى
ش سجال وا٢ُٗا ظاعخا وجما ًغوٍه بىهىم ٣َؿُت لخشبذ ظضاعة الؿغص الظي ازخاٍع للغواًت،  ٣ضم للخاٍع

ىُت ما الضازلي والساعجي اهخماءَما بلى ظُلحن ب .بغوح َو ُال الغواًت ًىؾ٠ ومها ٌؿغصان في خىاَع
همه إلاا ًدهل بالٗغا١  ؛مسخلٟحن خٟجحر ٦ىِؿت في بٛضاص، واخخضام ٦  الٟىاظ٘ م٧ًل مجهما له َمىمه ٞو

هه مىظه ن الٗى٠ مىظه ؤؾاؾا يض ؤبىاء الضًاهت اإلاؿُدُت، بِىما ًغي ًىؾ٠ ؤؤالضم الُاثٟي. ٞتري مها 
لٗب الٗمغ والخجغبت صوعَما في اؾلىب مكى١ وفي ج٨ش٠ُ ؾغص  ؛يض الجمُ٘ اب ال ًمّحز بحن ضخاًاٍ ٍو الاَع

ئت ونٗبت في وي٘ ألا٢لُاث في الٗغا١    ًىم ٧امل مً خُاة شسهُاث الغواًت.  الخاليجشحر الغواًت ؤؾئلت ظٍغ
في ” ٫ الهغوب مً ٖغا١ ٧اثً )مها(خُض جبدض بخضي الصسهُاث ًٖ ٖغا١ ٧ان )ًىؾ٠( وألازغي جداو 

 .َاع ٖمل ٞجي مخمحز ب

 "فشاهىؽخاًً في بغذاد" 

َاصي الٗخا٥، الصسهُت الغثِؿُت، باج٘ اإلاىاص  ألخمض الؿٗضاوي ٣ًّضم ٞغاه٨كخاًً في بٛضاص"في عواًت "
ت مً ضخاًا الاهٟجاعاث في عبُ٘  اإلاؿخٗملت والسغصة بخي قٗبي وؾِ بٛضاص، ًماعؽ نىاٖت له٤ ب٣اًا بكٍغ

سُُها ٖلى ق٩ل ظؿض ٧امل، ٧اثً ظضًض بغوح حكبهه، ؾماٍ َاصي  2001 ، ؤي الظي ال ٌٗٝغ ”الكؿمه“ٍو
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ت الصخٟي في الغواًت اؾم  ما َى اؾمه، وجابٗخه الؿلُاث باؾم اإلاجغم ؤ٦ـ، وؤَل٤ ٖلُه الغاٍو
٢ُ٘ ألاظؼاء اإلا٩ىهت له، ٦ما ٣ًىم َظا ال٩اثً بدملت اهخ٣ام مً ٧ل مً ؤؾهم في ٢خله، ؤو مً . ”ٞغاه٨كخاًً“

ا التي  ظاصَا الغواجي في ؾغصٍ لخ٩اًت ناو٘ ؤجسُل او زُِ له ناوٗه. وفي َظٍ ال٣هت جبرػ عوح الٟاهخاٍػ
ب ونغاٖاث ؾ٩ان  ٞغاه٨كخاًً والصسهُاث الازغي التي ظمٗها في صوامت الجشض والضماع والخٟجحراث والٖغ

الؿغص والىن٠ للصسهُاث التي لٗبذ ٧ل مجها صوعَا وجلسُو ؾلىب ؤاإلا٩ان في ػمان الاخخال٫. مؿخسضما 
عاص الغواجي في ؾغصٍ ؤزمغ مً ٞىضخی ٧اعزُت. ؤما خهل وصاع َُلت ػمً الغواًت، بٗض الاخخال٫ لبٛضاص وما 

  .حسجُل اإلاإؾاة وعؾم ٞحها عئٍت ٞىُت لىا٢٘ مطخ٪ مب٪، َؼلي ومإؾاوي 

                                                                               ا"كيامت بغذاد "

عواًت حسجُلُت جىز٣ُُت ٖبر ؾحرة طاجُت ججؿضث ٞحها الغواثُت صوع الكاَض الخي إلاا ظغي  ٢ُامت بٛضاص لٗالُت
٩ي وما جبٗه مً ؤخضار؛ جغوي ألاخضار  في الٗغا١ مىظ ؾ٣ٍى الىٓام الٗغاقي وصزى٫ ٢ىاث الاخخال٫ ألامٍغ

ًبإؾلىب ؾه الخٟانُل ب جإحي .ل مخىاٚم؛ جغؾم لىخت ألالىان ألاؾاؾُت بضون الاهدُاػ بال لهالر الَى
انت وؤهه ًىن٠ زالجاعخت والٗباعاث الٟاضخت؛ حسسغ مً ماضخي خ٨م قمىلي وخايغ خ٨م ؤٞٓ٘ وؤمّغ ؛ 

ل٩امضة ٖلى ؤبُا٫ الغواًت َم الٗغا٢ُىن ومٗهم ؤقباح الٓالم الظًً ؤل٣ىا بٓاللهم ا. بن بالضًمى٢غاَُت
حكحر بلى  . ٦مايىء الخُاة؛ لم ًخضزل ألابُا٫ في نىاٖت الىا٢٘ ؤو بٖاصة حك٨ُله؛ بل ٢الىا ٧لمتهم بهض١

٨ُحن آلزاع الٗغا١  ٨ُحن ٧ان اخخالال لجمُ٘ الٗىانم الٗغبُت وؾغ٢ت ألامٍغ ؤن اخخال٫ بٛضاص مً ٢بل ألامٍغ
م٤ آزاٍع ٦إزاصًض صظلت  والٟغاث التي ؤنبدذ ٢بىعا لؤلبىاء وألاظؿاص ٧ان جضمحرا ل٩ل م٣ضؽ ٖغبي. ٖو

ئت والترار والًٟ وال٨ٟغ وألاصب والٗلىم والٟىىن الٗغا٢ُت. ٞصخذ الغواًت ب٩ل ويىح ًٖ بٞالؽ  البًر
الؿاؾت الٗغب وجيبإث بإن اإلادخلحن ؾٝى ًجهبىن ٚٝغ هىم اإلاجخٗاث الٗغبُت التي زاهذ الٗغا١ وصٖمذ 

٤ لهم . ال سخذ الٍُغ ضاء ٞو   .٣ُامت و٢ٗذ ال ٖلى الٗغا١ ٣ِٞ بل ٖلى ظمُ٘ الٗىانم الٗغبُتألٖا

غ ال٣اعت ًٖ ؤَىا٫ ال٣ُامت وجغؾم نىعة ؾ٨غة ؾ٩ان الٗغا١ بن 
ّ
ما جدىي الغواًت مً ؤخضار مهىلت جظ٦

٩ان لهم خُض ج٣ى٫: ه وحكحر بلى اؾخسٟاٝ ألامٍغ جلُٟذ باعجبا٥ وصون وعي ” وما َم بؿ٩اعي وؤخىا٫ قىاٖع
ا؟، وعؤًذ قباب   ٤ ؾ٩ُىن ؤ٦ثر ؤمى  م ًدملىن ال٣اطٞاث ٞى١ ؤ٦خاٞهم، ؤًً ؤطَب، وؤي ٍَغ ا ًغ٦ًىن َو

ظا ٌٗجي ؤهجي  ٨ٞغث ؤن ؤعظ٘ ، َو ت ابً ؤدي وؤب٣ى في اإلاؿدكٟى، ل٨ً الى٢ذ ٣ًترب مً السامؿت مؿاء  لٛٞغ
٣ي وؤج٩ل ٖلى هللا ا ٢غعث ؤن ؤجسظ ٍَغ ُبت، وؤزحر  صزلذ ؤػ٢ت " ."لً ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤٖىص إلاجزلي، لخٓاث َع

ا إلاا ؾُدهل، وما هي بال ص٢اث٤ ختی صوي  ت جدؿب  ِٛل٤ ؤبىابها بؿٖغ
ُ
ُت ٖضًضة، ُٞما ؤٚلب اإلادالث ح ٖٞغ

بضؤون  ٨ُت ٞةجهم ًغجب٩ىن ٍو ًغب آلالُاث ألامٍغ
ُ
ُب، وبٗضٍ بَال٢اث مخىانلت، خحن ج نىث اهٟجاع َع

٣خل البةَال١ الغنام ٖلى الجمُ٘ بال اؾخصىاء، لظا ٞةن ٧ل مً ٩ًىن ٢غ  ُُ ا مجهم ؾ خلذ  ٍب 
ُ
٨ظا ٢ مدالت، َو

٩ان ٌٗخ٣ضون ؤن ظمُ٘ مً خىلهم  ب الظي ًجٗل ألامٍغ ٖاثالث وؤَٟا٫ ووؿاء وعظا٫ بال طهب ؾىي الٖغ
ا في بَال١ الىاع ٖلحهم                                                  .”٧ان ؾبب 

جها الخبِب وجظ٦غ مايُه الخؿحن  ؤحها " وحكٗغ بإهه في اهخٓاع مً ًبض في ؤعظاثه الؿالم:جساَب الغواثُت َو
ً الؿا٦ً بحن ال٣لب والًمحر، مكخا٢ت لىنُت تهمؿها فى ؤطوي، ليؿمت جضاٖب وظهي، لغطاط صظلت  الَى
٣ى٫ لى هللا ًغ٢ب حكختي بُٗضا ب َىاظسخي، لخمغة ٖغا٢ُت جظوب فى عيابي، لهىث آطان ًصخبجي ٍو  ًَغ

اث ؤَٟال٪ وقباب٪ وقُىز٪. ٢ُل لى بن مؿاظض٥ و٦ىاجؿ٪  لي بن جغاب٪ ٚايب ٢ُل. ٖى٪ ى ًًم ٞع َو
غاب التی حُٗض فى ٢ضؾُتها ٢ُل لي به٪ جلخٟذ بدشا ٖىا  .السغاب و٧ل صوع الٗباصة ُٞ٪ جُلها ؤ٢ضام ألٚا

ا إزظ٥ الخٗب لُل وجهاع، ل٨ى٪ ال حٟٛى زكُت ٖلُىا، وزٞى مً ؤهها٫ وخكُت جبدض ًٖ مؿاخت  ٍو
 ًٖ اإلاىاثغ وال٣باب باهخٓاع مً ًىثر . ظضًضة فى زانغجُ٪

 
٢ُل لي ؤه٪ حٗٝغ إلااطا حٗكل الُُىع آلان بُٗضا

 ".لها الؿالم بض٫ الضماع
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ت بإجها حؿحر ٞى١ ٢لبها ٞى١ ظؿضَا؛ و٦إجهم ٌسسغون مً  حكٗغ ال٩اجبت خُىما حكاَض الضبابت الٗؿ٨ٍغ
٨مهدً مدخلىن وهمصخي ٞى١ ٦غامخ”ؾ٩ان الٗغا١ و٦إجهم ٣ًىلىن لهم:  وجد٩ي الغواثُت ". ٨م؛ ولِـ قىاٖع

٦ىُذ ؤقٗغ بالخٗب، بل بصخيٍء ؤ٦بر مً الخٗب، ؤقٗغ ” ال٣هت اإلااإلات ًٖ الازخُاٝ وبَال١ الىاع ٖلى الكبان:
. ٢ُل لي بن  باإلاغى صون ؾبب، لم حٗض ٢ىحي حؿاٖضوي ٖلى الاؾخمإ ل٩ل البكاٖت التي ؤظضَا ؤًىما جىظهذ

ا ازخ٠ُ مً ؤخض ألاػ٢ت ٢ ى ٞى١ نِىُت ٦بحرة قاب  غ٥ ؤمام مجزلهم َو
ُ
بل ؤًام، ؤُٖض بلى ؤَله بٗض ؤن ج

(. َل ًهض١ ؤخض ؤن َىا٥ بكاٖت في الٗالم  ا، ومٗه وع٢ت ج٣ى٫: )اقغبىا الكاي بٗض ؤن جإ٧لٍى
 
مُبىز

٣ت ظاٍع خُىما جى٢ٟا لكغاء  ؟حؿخُُ٘ ؤن جٟٗل َظا خل ابً ؤر ػمُلي "خامض ٖبض ؾغخان" الظي ٧ان بٞغ
ُ
و٢

ً ٞٗاظلتهم ؾُاعة بغنانها زم ازخٟذالبج وخحن طَبُذ أل٢ضم الٗؼاء لؼمُلي "خامض" ٢ا٫ لي بىظه عؤًذ .  ًز
 ".٧لىا هيخٓغ صوعها ٖلى ًض مجهىلحن" :ُٞه الضمٕى ألو٫ مغة

ى مغبٍى  وجخطر نىعة الىا٢٘ اإلاجخم٘ الٗغاقي الغاًَ في ٢ى٫ ال٩اجبت لهض٣ًها خُىما ػاعجه في مؿدكٟى َو
ا هدً الظًً لم وٗض وٗٝغ ٠ُ٦ ؾىِٗل بإًام ”: خُاجه ؛ ج٣ى٫ له  بإظهؼة جضًم به٪ ؾخ٩ىن ؤخؿً خاال مىَّ

 “ .بال مؿخ٣بل واضر

 الخاجمت 

ذ بنضاعاجه بٗض ؤن َّؼ ث خاصزت  ًدبحن مما ؾب٤ ؤن مُضان الغواًت الٗغا٢ُت ٢ض جىّؾٗذ ؤعظاٍئ وجىٖى
صباء بماصة زهبت ٌؿخ٣ىن مجها ٢هههم وما بٗضَا ؤعى الٗغا١؛ ألن ٢ًُت الاخخال٫ ػّوصث ألا  2005

ش  ظا الىمِ مً الغواًاث ٢ض امخاػ بخمشُل ص٤ُ٢ لخضاُٖاث الىا٢٘ الٗغاقي. وصّون ُٞه الخاٍع وخ٩اًتهم. َو
الٗغاقي الخ٣ُ٣ي اإلاٗانغ مسجال ب٩ل خُاص وؤماهت ختی ؤنبذ ًدخل م٩اها مغمى٢ا في ٖالم الغواًت الٗغبُت. 

ظاءث  ؤهه ًىن٠ بالضًمى٢غاَُت م٘ؤٞٓ٘ وؤمّغ؛ خايغ وخ٨م  قمىلي٤ ؾابمً خ٨م  الغواًاث سسغ وح
غ الٗغا١ مً الض٦خاجىعٍت. ولى لم جخم٨ً حؿمُت َظا ألاصب الغواجي  "بإصب اإلا٣اومت"؛ ٞةهه الًؼا٫  م لخدٍغ جٖؼ

ٍ ًبرػ ٞىاظ٘ الاخخال٫ ومأزٍغ اإلاؿ٩ىبت ومىا٠٢ اإلادخلحن الاؾخسٟاُٞت هدى اإلاجخم٘ الٗغاقي. وناٚذ َظ
ت ظضًضة مً خُض ؤجها ناعث سجال للىا٢٘ الاظخماعي واؾخُاٖذ ؤن جىا٫ خحزا واؾٗا في  الغواًاث ٍَى

 مجا٫ ألاصب الغواجي الٗغبي الخضًض.

 اإلاشاحؼ
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 :الشوحؤمشاك  مػالجتفي  باهثيرؤخمذ  يّ غلبشاغت 

 "ظلمت اللغ"ة في سواًت ءكشا 
                                                      

 ظيذ مدمذ ؼاهش

 بىل٩ُا٫، مالبىعم، ٖمُض ٧لُت مضًىت الٗلىم الٗغبُت          

 ، الهىضمضًغ ظامٗت ٧ال٩ىث، ص/ مدمض بكحر باخض في ظامٗت ٧ال٩ىث جدذ بقغاٝ 

 

 

 ملذمت

ُٟت ألظل  ، مٗٓمهم ٣ًىممسخلٟت وؤَضاٝ مخباًىت غاىأٚل ل ألاصباء بجال٠ ال٣ُ٘ ألاصبُت مً ٢ بهظٍ الْى
ً وألاظُا٫، َىا٥ مً ًضعي ٖلى ؤن ألاصب لؤلصب  ىبالكٗإلاهلخت ًاصوجها  لظتهم الظاجُت ٦ما ؤن آلازٍغ

ىا ، سحر  اإلاجخمً٘ىاصي ؤن ألاصب ل وآلازغ   ٟه٢اؤخمض با٦شحر بمى  يألاصًب ال٨بحر  ؤلاؾالمي ٖل مخاػ ًَو
حن ُلبراُلزالٞا ًٖ جىظهاث الالهاصٝ  (5(٧األصًب اإلالتزمالاًجابُت في ؾاخت جإل٠ُ ألاصب  حن والِؿاٍع

ُ مشلىن الدكائم في ؤٖمالهم ن الظًً حوالكُٖى الخٔ مؿاَماث با٦شحر  ج .ألاصبُتًإجىن بالؿلب ؤخُاها ٍو
غؾها  بةطاٖتبٗضة مؼاًا، وؤَمها اَخمامه  ألاصبالٟٗالت في مُضان جإل٠ُ  هٟىؽ ال٣غاء  فيال٣ُم الغوخُت ٚو

غ  الجمُل.  ؤ٢هض ٖبر ؾُىع َظٍ  الٟجيزال٫ شسهُاجه في اإلاؿغخُت والغواًت بهىعة معجبت مً الخهٍى
 لخّى في ؤٖماله ٧لها، ٢غاءة في عواًت "ؾالمت ال٣ـ"الغثِسخي اإلا جاهبَظا ال ببغاػ ٣الت اإلا

 ؤخمذ باهثير  يغل

 وبؾهاماجهالىاصعة  بةبضاٖاجهبحن ؤصباء الٗغب في الٗهغ الخضًض  مغمى٢تؤخمض با٦شحر م٩اهت  يًدخل ٖل
شخُض اؾخسضم ٞحها ، ألاصب مشل الكٗغ واإلاؿغخُت والغواًت ؤهىإالجلُلت في مُاصًً مٗٓم  وؾُلت  الخاٍع

مت مالٗبر وال٣ُ إلًها٫ والجما٫.  بضون ٌٚ الىٓغ بلى ظىاهب الًٟ الجضًض واليلءال٣غاء  بلى هٟىؽ ال٣ٍى
اص بلى بلضة  م5250ٖام  باهضوهِؿُا (2)ا"ًبمضًىت "ؾىعابا ولض َظا الٗب٣غي  ً ٖغبُحن مً خًغ مىث ٖو ألبٍى

مً  ؤلاؾالمُتالٗاقغ مً ٖمٍغ لخل٣ى الٗلىم الابخضاثُت والش٣اٞت الٗغبُت في  (5)تموالضًه ٖلى ٖاصة الخًاع 
الشالشت ٖكغة مً ٢بل الكٗغ  بضؤ هٓممب٨غا ٞمىاَبه ألاصبُت  ْهغ با٦شحر و٢ض ؤ  .(2)مكاًسهاو مضاعؾها 

 ، ـ في مضعؾت الجهًت الٗلمُت وبص ٦ما بضؤٖمٍغ ً.عتها االخضَع ؤخمض  يو٢ض جإزغ ٖل ٢بل ؤن ًخجاوػ الٗكٍغ
ب الضًً مدبا٦شحر بإوكُت الخغ٧اث ؤلانالخُت وػٖمائها ألاظالء آهظا٥ ؤمشا٫ الؿُض ظما٫ الضًً ألاٞٛاوي و 

                                                           

 توجيهو دلصلحة الفرد كاجملتمع كالوطن كاإلنسانية كادلعتقد. بالوظيفة االجتماعية كاألخالقية كاجلمالية  ىو االلتزاـ ُب األدب   ٔ 
 ٚ,ٕعدد سكاهنا عن  يزيد  اندكنيسيا، تعد ثاين أكرب مدينة ُب البالد بعد العاصمة جاكارتا.ُب  مدينة كربل كعاصمة إقليم جاكا الشرقية سورابايا    ٕ

  جاكة. مليوف نسمة، كتقع على الساحل الشمايل جلزيرة
 .الشرقية حملافظة شبوة اجملاكرة ذلا من جهة الغرب كاألجزاءىو لفظ يطلق على كل من انتسب إىل حضرموت  احلضارمة   ٖ 
  ٜٖٛ -،ص’التواصل‘، رللة ’ " سالمة القس‘ زلسن احلامد،  مقالة "الذات كادلوضوع ُب ركاية  بكرأبو زلمد د/     ٗ
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ممشال  ٖٝغوؾُض عقُض عيا ومدمض ٖبضٍ ٦ما او٨ٗؿذ ٖال٢اجه بهم في ؤٖماله ألاصبُت ختی  (5)السُُب
طٖت مً ٖضة ًض مً مٗاعياث قضًضة واهخ٣اصاث ال ل٣ُم الضًً الصخُدت، خُض واظه بهظا اإلاى٠٢ الؿض

لت اإلال٪ ٖبض ظهاث اإلاجخم٘. زال٫ جل٪ ألاًام  و٢ض ؾاٞغ بلى الدجاػ وؤ٢ام َىا٥ إلاضة ؾىت واخضة والخ٣ي ظال
ؼ وعئؾاء اإلامل٨ت  ُهل بً ٖبض الٍٗؼ ؼ ٞو ؼ آ٫ ؾٗىص وؤبىاءٍ مً ؤصخاب الؿمى ؾٗىص بً ٖبض الٍٗؼ الٍٗؼ

لماءَا  اعة والل٣اءاث باعػة في ز وؤصباءَاٖو  . ضماجه ألاصبُتوناعث ؾماث َظٍ الٍؼ

ت ولم ً تلى اإلاؿغخُبقاٖغا ٚىاثُا واهخ٣ل بضؤ با٦شحر خُاجه ألاصبُت  بًٟ اإلاؿغخُت بل ؤبضٕ في  هغ خ٣الكٍٗغ
سُت‘مجا٫ الغواًت ؤًًا، ٌكهض ص/خؿً ؾغباػ في عؾالخه   „الاججاٍ ؤلاؾالمي في عواًاث ٖلي اخمض با٦شحر الخاٍع

ظا الخىٕى في ؤصب با٦شحر ً.  جىٕى ؤصب با٦شحر وجٟىىه بجما٫ اإلاًمىن والًٟ ٢ض نضع في ؤصبه ًٖ  ض ؤهه٦ا "َو
ت وعواًت  ق٩ا٫ؤمسخلٟت مً  وؤهماٍؤلىان مخٗضصة  ت وهثًر الخٗبحر ألاصبي مً قٗغ ٚىاجي ومؿغخُت قٍٗغ

سُت جسخل٠ ُٞ  (2)"مًمىها وصعظت ٞىُت اها بُجمجاٍع

 غواًتالو ٣هت بحن ال اؤصبُ امالٟخُض ؤل٠ ؤ٦ثر مً ؾخحن  ضسماجغ٥ َظا ال٩اجب الٗب٣غي بهخاظا ؤصبُا 
ت، و  ت والىثًر  الغواثُت ٦ما ؤن ً ؤقهغ ؤٖمالهم„ الشاثغ ألاخمغ‘و  (5)„وا اؾالماٍ‘ خهعواًحٗخبر   واإلاؿغخُت الكٍٗغ

وج٣ضًغاث مً ٢بل  ظىاثؼ  ٗضةببا٦شحر  ٞاػ  و٢ض .ؤٖماله اإلاؿغخُت ؤٖٓم حٗض مً „ؾغ الخا٦م بإمغ هللا‘
حر الغؾمُت ت ألاولى مىانٟت هجُب مدّٟى قاع٥ ٦ما اهه الجهاث الغؾمُت ٚو جبرػ   .ظاثؼة الضولت الخ٣ضًٍغ

ُبت في جىنُل اإلاٗاوي الؿامُت والضعوؽ البلُٛت بلى ؤطَان ال٣غاء زال٫ خىاع العج مهاعاث با٦شحر 
ثغ شاال‘و  „وا اؾالماٍ‘ًاث الكهحرة افي الغو  زام٦ما وكاَضَا بىظه  الصسهُاث في مؿغخُاجه وعواًاجه

  ؾحرة شجإ ولُلت الجهغ. مشل وؾاثغ عواًاجه اإلايكىعة„ ـؾالمت ال٣‘و„ الٟاعؽ الجمُل‘و„ ألاخمغ

 

 "ظلمت اللغ"

ٗت  مل٨ت با٦شحر اإلاخمحزة كاَض ال٣اعت ٌ  ؤلالهُتفي ٚغؽ ال٣ُم السالضة في هٟىؽ ألاظُا٫ وازباث خضوص الكَغ
ٍغ الجمُل في التي ج٣ىم ٖلحها شسهُت اإلاؿلم الصخُدت  جخدضر عواًخه . عواًخه "ؾالمت ال٣ـ"زال٫ جهٍى

َظٍ "ؾالمت ال٣ـ" ًٖ خب ٖبض الغخمً بً ؤبي ٖماع لٗاق٣خه ؾالمت، الكضًض الجاعي ٖلى ؤؾالُب ٚحر 
مً و٢ٕى الاجهُاع والخضَىع  ألاظُا٫مٗخاصة بحن الٗكا١، واإلاداٞٔ ٖلى خضوص الباعي الظي ويٗها لخماًت 

ً مهلختها فيخٟٔ و  ا مىظ بضاًتها هالخٔ ٖبر ؾُىع  ،الضاٍع الجهاًت ٖضة محزاث خُض  بلىَظٍ الغواًت وخىاَع
ىالٓهغ ؤولها مً ؤو٫ خٝغ ً سجل  ال٩اجب الكهحر ص/َه خؿحن و٢ض  ،„ؾالمت ال٣ـ‘ٖىىاجها  غواًت َو

ا  ججضع ه٣ُت مهمت  "ؤخمض با٦شحر  ياإلاٗغوٝ "اإلاىٓىع الغواجي في عواًت ٖل ٦خابهخًغمي في ال "ظغث بظ٦َغ
ىبخه إلاا للمدبىبت مً جإزحر ٖلى الخبِب، ٣ٞضًما ٢الىا : بمد بلىًًاٝ الخبِب  ؤنالٗاصة في ٢هو اإلادبحن 

ًضوع مدىع  .(2)"الخبِب بلىاإلادبىبت  ؤيُٟذَىا ٣ٞض  ؤمار ٖؼة، ٦شحّ  ،ظمُل بشِىت ،٢ِـ لبجی ،٢ِـ لُلى
ه بٗلىم ال يؤبخى٫ ٖبض الغخمً بً „ ت ال٣ـمؾال ‘عواًت   ًً مىظ ضٖماع اإلال٣ب بال٣ـ لخ٣ىاٍ وػَضٍ وولٖى

                                                           

مع كل العاملُت لإلسالـ من الدعاة كادلصلحُت كالزعماء  ىو متعاكنالقد كاف  .ـ(ٜٜٙٔػ  ٙٛٛٔالكاتب اإلسالمي الكبَت زلب الدين اخلطيب)  ٔ  
كاف ادلخلصُت أمثاؿ: زلمد رشيد رضا، كشكيب أرسالف، كتقي الدين اذلاليل كغَتىم، ككاف كخلية النحل ُب نشاطو كحتركو كصوالتو كجوالتو، إذ  

 .كاسع االتصاؿ بالشخصيات اإلسالمية ُب أضلاء العامل
 .ٖٓٔكٕٓٔ -صأمحد باكثَت كمكانتو األدبية،  يأمحد باكثَت التارؼلية، أْتاث مؤدتر عل ياالجتاه اإلسالمي ُب ركايات عل ،د/ حسن سرباز    ٕ
 يسرد فيها الكاتب سَتة حياة السلطاف صفحة، ٕٖٔكتتألف من  ٜ٘ٗٔأمحد باكثَت صدرت عاـ  يىي ركاية تارؼلية عربية للكاتب عل كا إسالماه   ٖ 

  .منذ كالدتو كحىت شلاتو كأحواؿ البالد اليت عاش فيها كملوكها كصراعهم مع التتار كالصليبيُت قطز
 ٔٗ -أمحد باكثَت ، ص يادلنظور الركائي ُب ركايات عل ضرمي،احلد/طو حسُت     ٗ
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ذ بؿالمت و اإلاغا٣َت  ت  مٛىُت  قهحرة في م٨ت اإلاؿماة بؿالمت التي اقتهغث بٗك٤ ال٣ـ لها ختی ٖٞغ ظاٍع
  .ال٣ـ

ُ
خُاجه الخاٞل بٗىانغ الىعٕ  ؤؾلىبل٩ىن ا ٢هت عاجٗت مضَكت هٓغ  „ؾالمت‘غ ٖبض الغخمً بسخغ جإز

ض  ُت م٘ ظما٫ غوخال٣ُم ال بًداءبراٖت ألاصًب في بزال٫ ٖبىعَا ٦ما ًخعجب ال٣اعت   ،٘ك٣والخوالَؼ
 اإلاًمىن  والك٩ل.

اث الخب م٘ لٗبض الغخمً بؿبهٟسخي ؤًام ايُغاب مً وفي ًىم  له ٞغنت  اج٣ٟذ„ ؾالمت‘ب خمل هٖؼ
 جلـاإلا ىخُىما جسل .وألاهاقُضَا ومغبحها في مجا٫ الٛىاء مىال  الظي ٧ان لخىانل مٗها في صاع ابً ؾهُلل

ت مً الؼمً بُٛاب ابً ؾهُل  امله ا مً اٖبض الغخمً  يصخزلبَر  هوبصعا٦عبه بًاٍ  تمغا٢ب لجلىؽ مٗها زٞى
ضم ججغبتها ال٩اُٞت ًٖ جغبُت الضًً  جل٪خى٫ ؤزُاع  يالىٟسخ ت، ول٨ً ؾالمت م٘ ؾظاظتها ٖو الٓغوٝ اإلاٍٛغ

ٖالمت  ؤيلم جٓهغ  السالُت، مٗاملت ألاظاهب في مشل َظٍ اإلاىا٤ٞخًىع اإلاغؤة وخضوصَا في خى٫ الخى٠ُ 
ًدباصال قٗىع الخب والٗك٤  ؤنوعٚبتها في  بلُهمٗبرة ًٖ مُىلها  الٛغابت هدٍى بل جدضزذ مؿخ٣لت

م٨ً ٢غا خىا١ وال٣بالث ٍو شسهُاث ٖبض  زال٫ خىاع „ ؾالمت ال٣ـ‘ة َظٍ الىاخُت اإلاهمت في عواًت ءبااٖل
 ٦ما ًلي:  الغخمً وؾالمت

 لٗىص في ًضَا وهي ج٣ى٫: ا"وؤزظث ج٣لب 

 „بوي اخب٪ ًا بً ٖماع ‘

ى ًًُغب :    "؟ خب٪ؤوؤها وهللا ًا ؾالمت "٣ٞا٫ ٖبض الغخمً َو

 "وؤخب ؤن ؤي٘ ٞمي ٖلى ٞم٪"وهي جىٓغ بلُه ماثلت الغؤؽ:  ٣ٞالذ

 "؟ طل٪ ؤخبوؤها وهللا "٣ٞا٫ لها وبهٍغ بلى ألاعى: 

 "اإلاىي٘ لسا٫ نبهللا  ٞما ًمىٗ٪؟ ٞى طنب" ٢اثلت:ؾالمت وصهذ مىه وؤزظث بُضٍ  ذم٣ٞا

هًضًغ هه ًغي َُٟا في خلم، وب٣ي نامخا ؤ بلُهوزُل  ،ٞظَل ٖبض الغخمً  ٣ٞالذ  اإلاكغبت ؤهداءفي  َٞغ
حر٥!خض ؤلِـ ٖىضها مً ؾالمت "  !"ٚحري ٚو

  "ًا ؾالمت؟ هللاؤوؿِذ "هٓغة َاثلت و٢ا٫:  بلحها وهٓغ  ،ٞاهخٌٟ ٖبض الغخمً ٞجإة

ُىاَا الؼاجٛخان ال بلىًٖ ًضٍ، و٦إن هاعا لظٖتها، ٞتراظٗذ  ٞايُغبذ ؾالمت وعٞٗذ ًضَا  الىعاء ٖو
  جخ٣ُه.ال َى  ؤمامهاجغي  ٦إهماه ع٢اهجٟا

٣ًى٫ : ألازالء   وي ؾمٗذ هللا ٖؼ وظلبو  ،خب٪ ًا ؾالمتبوي ؤ، ال ًا خبِبتي ال"واؾخمغ ٖبض الغخمً ٣ًى٫ : 
 !.وؤها ؤ٦ٍغ ؤن جهحر السلت التي بُيىا ٖضاوة ًىم ال٣ُامت" بًٗهم لبٌٗ ٖضو بال اإلاخ٣حن ًىمئظ

امذ ُٖىاٍ بالضمٕى اصث ؾالمت  ،ٚو ٗذ عؤؾها  ئاإلاخ٩لى م٣ٗضَا ومالذ بىظهها ٖلى بٖو ٣ٟذ جب٩ي، زم ٞع َو
  "ال ج٩ىن ؾازُا ٖليّ ن ؤی ٖسخ ،مٗظعة ًا ٖبض الغخمً"و٢الذ والضمٕى جدؿا٢ِ ٖلى زضحها: 

بري ختی ًجٗل هللا ن"٦ال وهللا ًا خبِبتي، ؤها عاى ٖى٪، ول٨ً ا : ٣ٞا٫ ٖبض الغخمً بهىث ًسى٣ه الب٩اء
 (5)لىا مسغظا"

غما ؤظمل َظا  ٠ُ٦ ال ًضَل ال٣اعت  !وبُلتها تًاَظا الخىاع الظي ظغي بحن بُل الغو  ىؤخلوما   !الخهٍى
ت ٦ُم مً مٗان ؾام ؟زال٫ ٖبروٍ ًٖ َظٍ الؿُىع! حر في هٟىؽ شؤخمض با٦ يؾها ٖلٚغ ت و٢ُم ؾماٍو

ؤن با٦شحر ٖل٤ خضر َظا اإلاكهض ب٣هت ًىؾ٠  ،ومً اإلالخّى .ال٣غاء باؾخسضام الخىاع بحن الصسهُاث

                                                           
 ٜٛ-ٜٙ -ص ،’ سالمة القس‘ركاية      ٔ
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م بها لىال ؤن  مت مً ؾىعة ًىؾ٠: "ول٣ض َمذ به َو ٖلُه الؿالم ٦ما بضؤ عواًخه َظٍ باآلًت ال٣غآهُت ال٨ٍغ
ان يعؤ  عبه" بَغ

ؤن َظا ألاصًب ال٨بحر ٖلي ؤخمض با٦شحر ٢ام بمؿئىلُت ألاصب الخ٣ُ٣ي بهٟت ميكىصة خُض  ،ومما الق٪ ُٞه
 ٫ُت ال٨بري ل٣ُام اإلاجخم٘ ٖلى جىاػن مٗخضلهاقئت بخىنُل ال٣ىاٖض الشابخت والخضوص ؤلاىها ألاظُا٫ الب ؤٞاص

 .ميسجموج٩امل 

 

 الخاجمت

سُت ٖلى وظه زام  ألاصبُت ؤٖمالهعوح البكغ زال٫  مغاىؤخمض با٦شحر ؤ يو٢ض ٖالج ٖل ٖامت وعواًاجه الخاٍع
وجدلُلها  ؤلاوؿانعوح  ؤمغاىمشل عواًخه الكهحرة "ؾالمت ال٣ـ" خُض هجر ٞحها هجاخا باَغا في ا٦دكاٝ 

يسخی  اءغ بٚوج٣ضًم الخلى٫ اإلاىاؾبت إلػالتها. ٣ً٘ مٗٓم الىاؽ في قغ٥  هللا التي ويٗها خضوص الٟغم ٍو
ًؿالمت ؤلال غ  همم٢ض ٫ ًؼ ، بل وؿان في الضاٍع  ،جىاػن الجيـ البكغي  ىن الجغاثم ال٨بري وحهضم ٖلى ىن ٨بجٍو

م٘ ؤصاء الضٖىة  ،وبٚغاءاتها اإلاغؤةمغاوصاث  ٣ًٗىا في قب٩اث  الألن وؿاؤلا رحخظ٦ب ؤخمض با٦شحر يو٢ض ٢ام ٖل
ُٟت بهٟت ممضوخت.   بلى ال٣ُم ؤلالهُت ٦ما ؤهه ؤصي َظٍ الْى

 

 اإلافادس واإلاشاحؼ

الم،  الش٣اٞتص/ ٖبض الخ٨ُم الؼبُضي، صاثغة   مىلذه"، ىغلي ؤخمذ باهثير بمىاظبت مشوس  كشن غل" .5 وؤلٖا

 م.2050خ٩ىمت الكاع٢ت، ًىهُى 

 (ظ٧ىعةٖت ٚحر ماؤخمض با٦شحر، م٨خبت مهغ ،)ؾىت الُب ي"،  ٖلظلمت اللغعواًت " .2

، صاع ظامٗت ٖضن „الخىانل‘ب٨غ مدؿً الخامض، مجلت  ص/ ابى اللغ"،الزاث واإلاىلىع في سواًت "ظلمت  .5

 م .2050 -ٖت واليكغ، صٌؿمبراللُب

، هجىي مدمض الهافي، مى٢٘ ؤخمذ باهثير يالفً والالتزام في الشواًت الخاسيخيت بين حىسجي صيذان وغل .2

 م.2055ؤخمض با٦شحر،  يب ٖلًألاص

ؤخمض با٦شحر  ي، ص/ خؿً ؾغباػ، ؤبدار ماجمغ ٖلؤخمذ باهثير الخاسيخيت يالاججاه ؤلاظلمي في سواًاث غل .1

 م.2050-وم٩اهخه ألاصبُت، ًىهُى

خًغمي، صاع خًغمىث للضعاؾاث واليكغ الخؿحن ، َه  خمذ باهثيرؤ ياإلاىظىس الشوائي في سواًاث غل .5

 م. 2002
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 'البلغت ههج' غبر ـفداث العياظيت ألابػاد

 .ذ ؤخمذ بسؼي

 ، الهىذ، ٦حرال٧لُت صاع الىجاة الٗغبُت. ٧اعواع٧ىهض ،ؤؾخاط مؿاٖض

 ب٨غ ب. ؤبى ؽ. ص/جدذ بقغاٝ  ،٧لُت الٟاعو١ الخابٗت لجامٗت ٧ال٩ُىث، ٢ؿم الٗغبُت، باخض

   

ي، ههج البالٚت٦خاب مً ًُال٘ بن 
ّ
ًجض ؤن ؤلامام ٖلُا )ع( ٢ض ؤولى  بخإو

، وؤقاع بلى مٗالم الخ٨م ؤلاؾالمي ؿُاؾتاَخماما ٦بحرا إلاىيٕى الخ٨م وال
ُت، و وقغاثِ الخا٦م وزهاثو الخ٩ىمت ؤلاؾالمُت وخ٣ى١ الخا٦م  الٖغ

 بقاعة بلى مىيٕى الخ٨م مً ولٗل ؤ٦ثر زُب ؤلامام و٦خبه ال جسلى 
 .والؿُاؾت

 بكامت الحىىمتلشوسة 

اث خ٩ىمتالل٣ض ٧ان وظىص  ؤلاؾالم. و٢ض نّغح ؤلامام ٖلّي فى  مً يغوٍع
ت، و٧اٞذ ٨ٞغة السىاعط  زُبه فى ههج البالٚت بىظىب وظىص خ٩ىمت ٢ىٍّ

وظىص ال٣غآن بحن  بد٨م الخ٩ىمت يغوعةٗضم بالظًً ٧اهىا ًّضٖىن 
و٢ض ا٢خبؿٍى مً ال٣غآن خُض ٣ًى٫ حٗالى "ان الخ٨م الا هلل". „ ال خ٨م الا هلل‘ن قٗاع السىاعط اإلاؿلمحن. و٧ا

ى الىبي زم مبٗىزهوالخٟؿحر الصخُذ لهظٍ آلاًت ؤن وي٘ ألاخ٩ام َى مً خ٤ هللا ؤو  . السلٟاء ُٞما بٗض َو
م هلل وخضٍ ٣ِٞ. ٞإظابهم َظٍ آلاًت و٢الىا ان ال خ٤ لئلوؿان فى الخ٨م، بل الخ٨ اول٨ً السىاعط ٞؿغو 

ًّ اإلاغاص مىه  ٞدىي ٦المهم. بمٗجی ؤّن (5)ا باَل"بهًغاص  ٖلي )ع( ب٣ىله: ال خ٨م الا هلل: "٧لمت خ٤ّ  خ٤ّ، ول٨
 بال  الؿُاؾت، ولِـ بمٗجی ؤن الخ٩ىمت و بل مٗىاٍ ؤن ناخب الخال٫ والخغام َى هللاٚحر ما طَبىا بلُه. 

ٞةن َظٍ يغوعة  و ٚحر نالر.ؤ . ؾىاء ٧ان َظا الخا٦م نالخاهلل. ولظل٪ ال ًض لئلوؿان مً خا٦م
. ٞةن ؾِئا ؤم ظُضا ٢اثضاللمجخم٘، ؾىاء ٧ان  ٣اثضاظخماُٖت، ويغوعة َبُُٗت وبوؿاهُت جٟغى لؼوم ال

 هلل: ٣اثضيغوعة خُاة البكغ جٟغى وظىص ال
ّ
ا ؾم٘ ٢ىلهم ال خ٨م بال

ّ
ظا م٣هىص ٢ىله )ع( في السىاعط إلا . َو

 الا بهغاص ً "٧لمت خ٤ّ 
ّ
 باَل. وٗم به

ّ
 هلل وبه

ّ
 هلل. ول٨ً َاالء ٣ًىلىن ال بمغة بال

ّ
للىاؽ مً  ه ال بّض ه ال خ٨م بال

جم٘ به الٟيء، اؤو ٞاظغ ا ٧ان ؤمحٍر بغّ  ٜ هللا ٞحها ألاظل، وٍُ
ّ
بل ؿخمخ٘ ٞحها ال٩اٞغ، ٍو ، ٌٗمل في بمغجه اإلاامً، َو

٣اجل به الٗضوُّ  ازظ به لٍو بل. ٍو ٠ُٗ مً ال٣ىّي . وجإَمً به الؿُّ ًّ ذ به َبغٌّ  ل ؿتًر ٌَ ؿتراَح مً ٞاظٍغ وفي  ختی  وَُ
ا ؾم٘ جد٨ُمهم ٢ا٫: خ٨م هللا ؤهخٓغ ٨ُٞم و٢ا٫ ؤّم 

ّ
 ُٞٗمل ٞحها ا ؤلاِمغة الَبرّ عواًت ؤزغي ؤن ٖلي )ع( إلا

ُ
ة

٣ي. وؤّم   الٟاظغة ُٞخمخّ الخَّ
ُ
ِّ بلى ؤن جى٣ُ٘ مّض  ٘ ٞحها الك٣ّي ا ؤلامغة ضِع٦ه مى

ُ
ه وج

ُ
  .(2)ُخه"ج

 هما ًشاها ؤلامام غليّ ؤهذاف الحىىمت 

اؽ صزلذ ٖلى هٓغ ؤلامام ٖلي مً الىهىم الخالي: ٢ا٫ ٖبض هللا بً الٗبّ في ًم٨ً جلسُو ؤَضاٝ الخ٩ىمت 
ى ًسه٠ وٗله ٣ٞا٫ لي ما ٢ُمت َظا الىٗل ٣ٞلذ ال ٢ُمت لها، ٣ٞا٫  ؤمحر اإلاامىحن ٖلُه الؿالم بظي ٢اٍع َو

                                                           
ٔ
 ٖٓٗ :ص .ٗ :ج ىػ( ٕ٘ٗٔادلكتبة العصرية. الشيخ زلمد عبده. )بَتكت:  .هنج البالغة لإلماـ علي بن أيب طالب )ر(    
ٕ
 ٕٚ :ص .ٔ :ج . ادلرجع نفس   
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 ؤو ؤصٞ٘ باَال" ٖلُه الؿالم وهللا لهي ؤخّب 
 
 ؤن ؤ٢ُم خ٣ا

ّ
٣ى٫: "اللهّم  .(5)بلّي مً امغج٨م بال   ٍو

ّ
 به

ّ
ه ٪ حٗلم ؤه

 في ؾلُاٍن وال الخماؽ شخيٍء مً ًٞى٫ الخُام، ول٨ً لجرصّ لم ٨ًً الظي ٧ان مىّ 
 
اإلاٗالم مً صًى٪،  ا مىاٞؿت

لت مً خضوص٥"
ّ
  .(2)وهٓهغ ؤلانالح في بالص٥. ُٞإمً اإلآلىمىن مً ٖباص٥، وج٣ام اإلاُٗ

ّ
٣ى٫ ؤًًا: "وبو ي ٍو

ّج جي آسخی ؤن ًلي ؤمغ َظٍ ألاّم بلى ل٣اء هللا وخؿً زىابه إلاىخٓغ عاط. ول٨ىّ  ا ٞو ا، ُٞخّ ت ؾٟهاَئ سظوا ما٫ هللا اَع
، ٞةنَّ مجهم الظي ٢ض قغب ٨ُٞم الخغام، وُظلض خّض 

 
، والٟاؾ٣حن خؼبا

 
، والهالخحن خغبا

 
باصٍ زىال ، ٖو

 
 صوال

 
ا

ؿلم ختی ُعضسذ له ٖلى ؤلاؾالم الَغياثش، ٞلىال طل٪ ما ؤ٦ثرث جإلُب٨م في ؤلاؾالم وبنَّ مجهم م ٌُ ً لم 
ٞةّن الهضٝ ؤلامام ٖلي بالخ٩ىمت َى ب٢امت  .(5)وجإهِب٨م وظم٨ٗم وجدٍغ٨ًم، ولتر٦خ٨م بط ؤبِخم ووهِخم"

ت ؤق٩اله.
ّ
 الٗض٫ ومد٤ الباَل ومدى الٓلم ب٩اٞ

 ؤخم الىاط بالحىم

ظا ألامغ ؤ٢ىاَم ٖلُه، وؤٖلمهم بهالىاؽ  ها الىاؽ بّن ؤخ٤ّ الخ٨م والسالٞت : " ؤحّ ٢ا٫ ٖلي )ع( فى اخ٤ الىاؽ ب
: "ؤن ؤخ٤ الىاؽ بالخ٨م والؿلُان مً  ٗباعةَظٍ ال „فى ْال٫ ههج البالٚت‘ٌكغح ناخب  .(2)بإمغ هللا ُٞه "

ان: اإلا٣خًُاث ، وال ( ان ٩ًىن ا٢ىي الىاؽ ال باإلا٨غ والسضإ، والخلىن خؿب الٓغوٝ و 5) اظخم٘ ُٞه قَغ
ُض ؾلُاهه ٖلى ؤؾاؽ الٓلم والجىع، بل ٩ًىن ؤ٢ىي الىاؽ فى ب٢امت الخ٤ والٗض٫، ال جإزظٍ فى طل٪  بخَى

اث الكُاَحن، ولىمت ال ظا الكٍغ ألازحر 2) ثمحن.ال مٍٛغ ( ؤن ٩ًىن ؤٖلم الىاؽ ُٞما ٌٗىص الى مىهبه.. َو
خىُٟظ والٗمل، وبضوهه ٌؿخدُل ؤن ًهل ؤلاوؿان ًغظ٘ الى ألاو٫، ألن الجهل عجؼ، والٗلم قٍغ ؤؾاسخي لل

 .(1)بلى قحئ م٣ٗى٫، له وػهه و٢ُمخه"

 غىذ ؤلامام غلي ؼشوه الحاهم

م الىٟـ  ٨ت وعخب الهضع و٦ٍغ اصال  ولحن الٍٗغ اإلاا ٖو ما  ٖو ا  و٦ٍغ ُّ اقتٍر ؤلامام ٖلي فى الخا٦م ؤن ٩ًىن ج٣
امال ب ٫ ٖضله هٟى الهىي : "٢ض ؤلؼم هٟؿه الٗض٫ ٩ٞان ؤوّ  ؿّىت . ٢ا٫ فى نٟت الخ٣ّي الوهؼحها فى ال٣ًاء ٖو

هىع ٢ا٫ فى نٟت الٗضالت: " ٖلُ٪، وبنَّ ؤًٞل ٢غّ   .(5)ًٖ هٟؿه" ة ٖحن الىالة اؾخ٣امت الٗض٫ في البالص، ْو
ُّ مىصّ    .(2)ت"ة الٖغ

ّ
ى ٣ًى٫ ؤًًا فى نٟاث الخا٦م: "و٢ض ٖلمخم ؤه ه ال ًيبػي ؤن ٩ًىن الىالَي ٖلى الٟغوط َو

هم بجهله، وال جهاإلاؿلمحن البسُُل ٞخ٩ىَن في ؤمىالهم  وبمامء واإلاٛاهم وألاخ٩ام والضما
ّ
مخه، وال الجاَل ًُٞل

و٫ ُٞخّ   صون ٢ىٍم، وال اإلاغحصخي في الخ٨م ُٞظَب بالخ٣ى١ الجافي ٣ُُٞٗهم بجٟاثه، وال الساث٠ للّضِ
 
سظ ٢ىما

 ٠٣ِ ل للؿىّ بهٍو ِ
ّ
. و٢ا٫ مخدضزا  ًٖ الخا٦م: "مً ههب هٟؿه (8)ت"ت ٞحهل٪ ألاّم ا صون اإلا٣اَ٘، وال اإلاُٗ

. ول٨ًُ جإصًبه بؿحرجه ٢بل جإصًبه بلؿاهه. ومٗلم هٟؿه   ٞلُبضؤ بخٗلُم هٟؿه ٢بل حٗلُم ٚحٍر
 
للىاؽ بماما

ظٍ ال٩لماث ج٣ىم ٖلى ٞلؿٟت للخ٨م ٖىض ٖلي. (2)م"بهباإلظال٫ مً مٗلم الىاؽ وماّصِ  ؤخ٤ّ  هابوماصّ   . َو

 

                                                           
ٔ
 ٘ٙ  .ٔ :. ج ادلرجع نفس   
ٕ
 ٛٚٔ :ص.  ٕ :. ج ادلرجع نفس   
ٖ
 ٖٛٛ :ص.  ٖ :. ج ادلرجع نفس   
ٗ
 ٖٕٕ :ص .ٕ: ج.  ادلرجع نفس   
٘
 ٔٔ٘ :ص . ٕ :ج (ـ ٜٜٚٔ .دار العلم ادلاليُت  :بَتكت)ة الثالثة الطبع .ُب ظالؿ هنج البالغة زلاكلة لفهم جديد  .مغنّية : زلمد جوار    
ٙ
 ٖٔٔ :ص .ٔ :ج ادلرجع السابق.   
ٚ
 ٖٔٚ :ص . ٖ:ج.  ادلرجع نفس   
ٛ
  ٜٚٔ-ٛٚٔ :ص .ٔ: ج.  ادلرجع نفس   
ٜ
    ٔٔٗ: ص . ٗ: ج.  ادلرجع نفس   
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 ت الشاعي والشغيمىاـفاث 

ُت وخضَا . ؤن ٩ًىن ألظل نالح الخ٨م  م٣هض بطا عظٗىا الى ههج البالٚت وظضها ؤن ه ٨خاب الظي بٗشالالٖغ
تقتر الىسعي صلُل واضر  لهظٍ ألا الى  ؤلامام الىظضاوي بحن  الخىانل اث الخ٨م الهالرٍ. مً يغوع الىٍٓغ

هم. ُت وخاظاتهم ومساٞو ُت لُٗٝغ الخا٦م ٖلى آما٫ الٖغ وال ًدهل َظا اطا اٚل٤ الخا٦م  الغاعي والٖغ
ا٢بت طل٪ ؤن ٣ًٟض خبه فى ٢لىبهم ، ُٞجب ٖلُه ؤن ٌكٗغ ٢لبه الغخمت  صوجهم ٢لبه واٚمٌ ٖجهم ُٖىه ، ٖو

 
َ

ُت واإلادبت لهم والل٠ُ ُت واإلادبت والل٠ُ بهم، و٢ا٫ ٖلي: "واقٗغ ٢لب٪ الغخمت للٖغ ًّ بهللٖغ  م وال ج٩ىه
هم، 

َ
 حٛخىم ؤ٧ل

 
ا  ياٍع

 
ا هٓحر ل٪ في السل٤، ًٍٟغ مجهم ا ؤر ل٪ في الضًً وبّم هم نىٟان بّم ٞةجّ ٖلحهم ؾُبٗا

هم مً ٖٟى٥ ونٟد٪ مشل الظي جدّب  ُِ مض والسُإ ٞإٖ َٗ احى ٖلى ؤًضحهم في ال لل، ٍو ِٗ  الّؼلل، وحٗغى لهم ال
 
ّ
ىنٟده، ٞةه ٥"ؤن ٌُُٗ٪ هللا مً َٖٟى

ّ
 . (5)٪ ٞى٢هم، ووالي ألامغ ٖلُ٪ ٞى٢٪، وهللا ٞى١ مً وال

٣ى٫ ٖلي: "وؤّم لخد٣ ُت، ٍو ًّ ا بٗض ٞال جُىّ ٤ُ َظٍ الٗال٢ت الٗاَُٟت ًجب ٖلى الخا٦م ؤن ًسالِ الٖغ ل
 ُّ خ٪، ٞةن اخخجاب الُىالة ًٖ الٖغ ُّ ِ اخخجاب٪ ًٖ ٖع

ًّ  مً ال
ٌ
 ٖلٍم باألمىع. والاخخجاب ت قٗبت

ُ
٤ُ، و٢لت
ٗٓم الهٛحر غ ٖىضَم ال٨بحر، َو

ُ
دؿً مجهم ٣ًُ٘ ٖجهم ٖلم ما اخخجبىا صوهه، ُٞهٛ ٣بذ الخؿً ٍو ، ٍو
 
َ

كاب الخ٤ بالباَل، وبهما الىالي بك غ ال ٌٗٝغ ما جىاعي ٖىه الىاؽ به مً ألامىع، ولِؿذ ٖلى ال٣بُذ، َو
 بهالخ٤ ؾماث حٗٝغ 

ّ
ا امغئ سسذ هٟؿ٪ بالبظ٫ في ما ؤهذ ؤخض عظلحن: بّم ا ُيغوب الهض١ مً ال٨ظب، وبه

ُُٗه، ؤو ٍٞٗل  الخ٤ّ 
ُ
ٍم حؿضًه، ؤو مبخليّ ُٟٞم اخخجاب٪ مً واظب خ٤ٍ ح   ٦ٍغ

َّ
الىاؽ  باإلاى٘، ٞما ؤؾٕغ ٠٦

ًٖ مؿإلخ٪ بطا ؤٌُؿىا مً ِبظل٪، م٘ ؤن ؤ٦ثر خاظاث الىاؽ بلُ٪ مما ال ماوهت ُٞه ٖلُ٪، مً ق٩اة 
ٍٝ في مٗاملٍت"  . (2)مِٓلمٍت، ؤو َلب بهها

ب والبُٗ ةوقحئ آزغ بالٜ ألاَمُت فى ؾُاؾت ؤلامام َى اإلاؿاوا ٖلى خض ؾىاء.   ٖىض ؤلامام ضبحن الىاؽ، ٞال٣ٍغ
وفى َظا الاججاٍ ٦خب بلى مدمض بً ؤبي ب٨غ خحن ٢لضٍ مهغ "ٞازٌٟ لهم َظىاخ٪، وؤِلً لهم ظاهب٪، 
َ٘ الٗٓماُء في خُٟ٪ لهم وال ًُإؽ الًٟٗاء  وؤبُؿِ لهم وظه٪، وآؽ بُجهم في اللخٓت والىٓغة ختی ال ًُم

ؿاثل٨م مٗكغ بهمً ٖضل٪  ٌُ ٖباصٍ ًٖ الهٛحرة مً ؤٖمال٨م وال٨بحرة، والٓاَغة م، ٞةنَّ هللا حٗالى 
ب ٞإهخم ؤْلم، وبن ٠ٌٗ ٞهى ؤ٦غم" ِ

ّ
. ؤي الًٟٗاء َم اإلا٣ُاؽ الصخُذ لٗض٫ (5)واإلاؿخىعة، ٞةن ٌٗظ

اء ٧ان مٗجی َظا ان الخا٦م ْلىم ال حهمه مً ؤمغ  الخا٦م وظىعٍ، ٞةن زاٞىا ٖلى ؤهٟؿهم مً قغ ألا٢ٍى
ُت، واطا ؤمً الًٟٗاء م اء ٞمٗجی طل٪ ان الخا٦م ٌكٗغ بدبٗاث الخ٨م اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه. الٖغ  ً قغ ألا٢ٍى

ُّ و٢ا٫ ٖلي: "وبن ْىّ   ظع٥، وؤٖض٫ ٖى٪ ْىى ذ الٖغ ُٗ  ٞإصِخغ لهم ب
 
 ب٪ خُٟا

ُ
م بةصخاع٥، ٞةن في طل٪ جهت

 ُّ  بٖغ
 
 مى٪ لىٟؿ٪، وع٣ٞا

 
ايت مهم ٖلى الخ٤"ٍع  جبلٜ به خاظخ٪ مً ج٣ٍى

 
عؤي ؤلامام . َظا َى (2)خ٪، وبٖظاعا

لُه ؤن ًسلو و ًخ٣ً الٗمل، و اطا اتهمه اإلاؿخإظغ بالخ٣هحر واإلاؿخإظغ َىا  في الخا٦م، اهه ؤظحر ماجمً، ٖو
 ًّ ٣ى٫  ؤًًا: وب ُت وظب ٖلى الغاعي ألاظحر ؤن ًبري ء هٟؿه بالدجت و الضلُل.  ٍو ًّ َى الٖغ ُخّ  ا٥ اإلا ٪ ٖلى ٖع

 
ّ
ًّ ض ُٞما ٧ان مً ٞٗل٪ ؤو ؤن زًّ بةخؿاه٪، ؤو الت ض٥ بسلٟ٪، ٞةنَّ اإلا ًبُل ؤلاخؿان،  حٗضَم ٞخدب٘ مٖى

 
ّ
 ٖىض هللا ؤن ض ًظَب بىىع الخ٤ّ زًّ والت

 
، والسل٠ ًىظب اإلا٣ذ ٖىض هللا والىاؽ، ٢ا٫ هللا حٗالى ]"٦بر م٣خا

 . (5)["(5)ج٣ىلىا ماال جٟٗلىن"

                                                           
ٔ
    ٖٙٙ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٕ
 ٜٖٚ:ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٖ
 ٜٖٚ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٖٖٓ:ص .ٖ : ج.  ادلرجع نفس   
ٔ
 ٖ .سورة الصف : اآلية    
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٣ى٫ ل٣اصة الجِل و ؤمغاثه : ؤال وبنَّ ل٨م ٖىضي ؤن ال ؤخخجؼ صوه٨م ؾغّ  في خغٍب، وال ؤَِىَي صوه٨م  بال  اٍو
 بال في خ٨ٍم"

 
. ؤهخم ازىاوي ؤحٗاون م٨ٗم ٖلى زحر الاؾالم و اإلاؿلمحن، و ال ؤزٟي ٖى٨م ؤي ؾغ بال اطا (2)ؤمغا

ا ؤن جدؿغب الى الٗضو، ٞخخٗغيىا  صٖذ الخاظت واإلاهلخت الى السٟاء وال٨خمان ٦سُت الخغب وال٣خا٫ زٞغ
فى الاؾالم ؾب٤ الكغاج٘ الىيُٗت في خ٨مه بإن ال٣اضخي ال ًجىػ له ؤن ؤهخم و البالص للسُغ و الهال٥ . و

ا بال بٗض اهتهاء اإلاغاٞٗت و ٖىض بٖالن الخ٨م ، و ان للُٝغ آلازغ ؤن ًًُٗ  ًبضي عؤًه في الضٖىي التي ًىَٓغ
٣ى٫: "وال ٨ًً ل٪ بلى الىاؽ ؾٟحر بال لؿاه٪، وال  في الخا٦م و خ٨مه اطا ٧ان ٢ض ؤبضي عؤًه مً ٢بل . ٍو

دمض ا، ٞةجها بن طًضث ًٖ ؤبىاب٪ في ؤوّ بهطا خاظٍت ًٖ ل٣اث٪  خاظب بال وظه٪. وال جذُجبّن 
ُ
٫ ِوعِصَا لم ج

 . (5)ُٞما بٗض ٖلى ٢ًائها"

ومً بىىص ؾُاؾت ؤلامام مىاؾاجه الغاجٗت والكاملت ألبىاء قٗبه ، ٣ٞض واسخی الًٟٗاء في م٩اٍع الضَغ 
ى ال٣اثل : "ولٗل بالدجاػ ؤو الُمامت مً ال َم٘ له في ال٣ُغم وال ٖهض له بالكب٘، ؤو  وظكىبت الِٗل ، َو

ى وؤ٦باٌص خغَّ 
َ
غس

َ
 وخىلي بُىٌن ٚ

 
 ي؟ ؤو ؤ٧ىن ٦ما ٢ا٫ ال٣اثل:ؤبِذ ِمبُاها

ىت وخؿب٪ صاء  
َ
 وخىل٪ ؤ٦باص جِدً بلى ال٣ِض   ؤن جبِذ ِبِبُ

 لهم في ُظكىبتؤؤ٢ى٘ مً هٟسخي بإن ٣ًا٫ ؤمحر اإلاامىحن وال ؤقاع٦هم في م٩اِعٍ الض
 
الِٗل.  َغ، ؤو ؤ٧ىن ؤؾىة

 ُّ ها ٖلٟها، ؤو اإلاغؾلت قٛلها ج٣ّم ٞما زل٣ذ لِكٛلجي ؤمل الُ ت َمُّ مها، ج٨ترف مً باث ٧البهُمت اإلاغبَى
جَغ٥ ؾض  بها ًغاص ؤٖالٞها وجلهى ّٖم 

ُ
خاَت" يا، ؤو ا

َ
٤ اإلا ظّغ خبل الًاللت، ؤوؤٖدؿ٠ ٍَغ

َ
، ؤو ؤ

 
َمل ٖابشا

ُ
. (2)ؤو ا

ت ، و اإلآاَغ ال٩اطبت ؟ و َل ؤهذ م٣خى٘ بِى٪ ٌؿإ٫ ؤلاما م ٧ل خا٦م: َل الٛغى مً الخ٨م ألال٣اب الٟاٚع
ُٟخه  و بحن هٟؿ٪ بظل٪، ؤو حؿخُُ٘ ؤن ج٣ى٘ به واخضا ٖلى وظه ألاعى؟ و بٗض َظا الؿاا٫ خضص ؤلامام ْو

ُت في ٧ل شخي ء خّتی في م٩اٍع الِٗل،  و م٩اهخه في الخ٨م، خضصَا بالىخضة ؤلاوؿاهُت، و مؿاواة الخا٦م للٖغ
ت للجمُ٘، والخٗاون ٖلى مهلخت الجمُ٘.  و مً البضحهت ان َظٍ اإلاؿاواة جًمً الخٍغ

دملها  ُت ٍو ٤ ألا٢ىم الظي ًاصي الى خب الكٗب الئلصاعة و خؿً الًٓ فى هٟىؽ الٖغ ٟؿغ ٖلي )ع( الٍُغ ٍو
 
ّ
ًّ ه لِـ شخيٌء بإصعى بلى خؿً ٖلى ًٖض والضٞإ ٖىه ب٣ىله: "واٖلم ؤه خه مً بخؿاهه بلحهم،  ْ ُّ ٍٕ بٖغ عا

 ًّ اَم ٖلى ما لِـ ٢بلهم ٞل٨ًُ مى٪ في طل٪ ؤمغ ًجخم٘ به وجسُٟٟه اإلااوهاث ٖلحهم، وجغ٥ اؾخ٨غاَه ب
 ًّ ُّ  خؿً الٓ ًّ بٖغ ، وبنَّ ؤخ٤ُّ  خ٪، ٞةنَّ خؿً الُ

 
ال  ٍَى

 
٪ به إلاً خؿً مً خُؿً ْىُّ  ٣ًُ٘ ٖى٪ ههبا

ُخه وز٤ فى (1)به إلاً ؾاء بالئ٥ ٖىضٍ"٪ مً ؾاء ْىّ  بالئ٥ ٖىضٍ. وبنَّ ؤخ٤ّ  . ؤي بطا ؤخؿً الىالي الى ٖع
٢لىبهم بالُاٖت له، ٞةن ؤلاخؿان ٢ُاص ؤلاوؿان ُٞدؿً ْىه بهم، بسالٝ ما لى ؤؾاء بلحهم ٞةن ؤلاؾاءة 
جدضر الٗضاوة فى هٟىؾهم ُٞىتهؼون الٟغنت لٗهُاهه ِٞؿىء ْىه بهم. وطل٪ اطا اخؿيذ الى اوؿان وج٨غع 

 ٪ ؤلاخؿان جب٘ طل٪ اٖخ٣اص٥ ؤهه ٢ض ًدّبه. مى٪ طل

٣ى٫ ًٖ خ٣ى١ الخا٦م: "وؤّم  اء بالبُٗت والىهُدت في اإلاكهض واإلاُٛب. وؤلاظابت خحن ٍو ا خ٣ّي ٖل٨ُم ٞالٞى
. و هي ٣ٖض جىز٤ُ بحن الخا٦م و اإلاد٩ىم ٖلى ؤن ًضبغ الخا٦م ؤمىع اإلاد٩ىم (5)ؤصٖى٦م. والُاٖت خحن آمغ٦م"

حن ؤن  ٖلى ؤؾاؽ اإلاهلخت، و  لى ٧ل مً الُٞغ ًدٟٔ ألامً و الىٓام ، و ٣ًُم الخضوص و ًىٟظ ألاخ٩ام . ٖو

                                                                                                                                                                                   
ٔ
 ٖٔٛ:ص .ٖ: ج. ادلرجع السابق    
ٕ
 ٖٖٙ: ص. ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٖ
 ٖٜٖ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٜٖ٘: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
٘
 ٜٖٙ: ص .ٖ: ج.  ادلرجع نفس   
ٔ
 ٙٙ: ص .ٔ: ج.  ادلرجع نفس   
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ًٟي بهظا ال٣ٗض، و ال ًجىػ ٞسسه بدا٫ . اإلاغاص بالىهُدت َىا الازالم للخا٦م، والهض١ في ال٣ى٫ والٗمل 
ىا ٖىه ؤمامه و في ُٚابه، ال ٦ما ًٟٗل ؤعباب الُم٘ و الخهى٘؛ بن خًغوا ٖىضٍ ٞمالث٨ت ، وبن ٚاب

٣ى٫: "ول٨م ٖلُىا الٗمل ب٨خاب هللا  ٞكُاَحن، وؤلاظابت خحن ؤصٖى٦م الى الٗمل مً ؤظل خُاة ؤًٞل. ٍو
 )م( حٗالى وؾحرة عؾى٫ هللا 

ّ
. ٞةن ال٣ُاصة ًجب ؤن ج٣ىم ٖال٢تها باألمت (5)خه"وال٣ُام بد٣ّه والىٗل لؿي

ا بٗض ٞةنَّ الىالي بطا الخ٣ُ٣ت: "ؤّم  ٍمام ٖلى َظٖلى ؤؾاؽ الٗض٫ وال ًصر الخمحز بحن ؤٞغاص ألامت. و٢ض ا٦ض ؤلا 
  ازخل٠ َىاٍ

ّ
 مً الٗض٫. ٞةه

 
ىى مً الٗض٫. ٞإظخيب ما جى٨غ ؤمشاله، مىٗه طل٪ ٦شحرا ِٖ ه لِـ في الَجىع 

 زىابه ومخسىّ 
 
 ٣ٖابه"وابخظ٫ هٟؿ٪ ُٞما اٞترى هللا ٖلُ٪ عاظُا

 
 . (2)ٞا

سِ الٗامت ل٨ثرتهم ال ٣ًاومه  عياٍ السانت ل٣لتهم، ٞٗلى ؤن ٢اهىن ؤلاماعة ؤلاظتهاص فى عيا الٗامت، ؤن س
الخا٦م الخٗامل لهم ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة. "ؤهه٠ هللا وؤهه٠ الىاؽ مً هٟؿ٪ ومً زانت ؤَل٪ ومً ل٪ 

 ُّ  ُٞه َىي مً ٖع
ّ
لم ٖباص هللا ٧ان هللا زهمه صون ٖباصٍ، ومً زانمه خ٪، ٞةه

َ
ْٟٗل جٓلْم، ومً ْ

َ
٪ بال ج

٣مخه مً خه هللا ؤصخٌ حّج 
َ
خىب. ولِـ شخيٌء ؤصعى بلى حُٛحر وٗمت هللا وحعجُل ه  ختی ًجٕز ٍو

 
و٧ان هللا خغبا

ى للٓاإلاحن باإلاغناص" . ٞمٟهىم ٖلي )ع( فى ؤلاصاعة (5)ب٢امٍت ٖلى ْلٍم، ٞةنَّ هللا ؾمُ٘ صٖىة اإلاًُهضًً َو
ً ؤظل ال٣ٟغاء مً ؤظل الكٗب، ٞإمىا٫ الخ٩ىمت ًجب ؤن جى٤ٟ م ذالخ٩ىمُت ؤن الخ٩ىمت ٢ض ؤ٢ُم

ضم  ه فى مىاعصٍ ٖو ذ فى َظا ٣ٞض ج٨غع مىه ؤمٍغ ٚلى ّٖماله بهُاهت ما٫ ألامت ونٞغ والٗامت. وإلمام ٖلي نٍغ
ى ٖامله ٖلى م٨ت:   "واهٓغ بلى ما  ٣ى٫ فى ٦خاب له بلى ٢شم بً الٗباؽ بً ٖبض اإلاُلب َو ِ به. ٍو الخٍٟغ

ه بلى مً ٢بل٪ مً طو   به مىاي٘ الٟا٢ت إلاجي الُٗا٫ وااظخم٘ ٖىض٥ مً ما٫ هللا ٞانٞغ
 
اٖت مهِبا

ث، وما ًٞل ًٖ طل٪ ٞاخمله بلُىا لى٣ؿمه ُٞمً ٢ِبلىا
ّ
 .(2)والسال

غ وفى هٟـ الى٢
ّ
ُت فى ألاّمت لخىُٟظ ألامً فى الضازل والساعط، وجإمحن  ذ ًظ٦ ؤلامام الىاؽ ًٖ خ٣ى١ الٖغ

٣ى٫ ًٖ َظٍ الخ٣ى١: "وٍُ  ٣اجل به الٗضوُّ الخُاة ؤلا٢خهاصًت، وب٢امت الٗض٫. ٍو . وجإَمً به جم٘ به الٟيء، ٍو
٠ُٗ مً ال٣ىّي  ًّ ازظ به لل بل. ٍو ذ به َبغٌّ  الؿُّ ؿتًر ٌَ ؿتراَح مً ٞاظغ" ختی  ض ؤلامام ان َظٍ اإلاىاٞ٘ (1)وَُ . ًٍغ

غ الؿلُت اإلاىٓمت ٖلى ٧ل خا٫ ختی و لى ٧اهذ  ض جبًر ، و ال ًٍغ هي مً آزاع الىٓام و الخىُٓم ؤًا ٧ان مهضٍع
ٞالىهُدت ل٨م.  ا خ٨٣ّم ٖليّ . ٞإّم خ٤ّ  ها الىاؽ بّن لي ٖل٨ُم خ٣ا ول٨م ٖليّ باُٚت. واًًا ٣ًى٫ "ؤحّ َاُٚت 

حر ُِٞئ٨م ٖل٨ُم وحٗلُم٨م ٦ُال ججهلىا وجإصًب٨م ٦ُما حٗلمىا" ُت، (5)وجٞى . الخ٣ى١ مخباصلت بحن الغاعي و الٖغ
ٗت َى زال٤ الُبُٗت. و َظا الخباص٫ َبُعي ًغجبِ بصسهُت الازىحن جماما ٦ما اهه قغعي ، ألن واي٘ الكَغ

ُت ٖلُه ب٣ىله: ) ٞإما خ٨٣م ٖلّي ٞالىهُدت ل٨م (. الازالم و الهض١ في ال٣ى٫  وؤقاع ؤلامام الى خ٤ الٖغ
حر ُٞئ٨م ٖل٨ُم (. الخغم ٖلى بِذ اإلاا٫ وجىمُخه،  والٗمل، والٗض٫ و ؤلاههاٝ في الخ٨م و الخىػَ٘ ) و جٞى

ه وؾّىت وؾض خاظت طوي الخاظاث )وحٗ
ّ
لُم٨م ٦ُال ججهلىا( ؤي وبعقاص٦م الؿبُل التي ؤعقض الحها ٦خاب الل

ا وؾِئاتها )وجإصًب٨م  ٨م بإ٢ظاَع ٍٛغ هبُه، ألن ظهل٨م بضًً الخ٤ ًبخٗض ب٨م ًٖ م٩اعم الضهُا وخؿىاتها، َو
ه ؾبداهه. 

ّ
 ٦ُما حٗملىا ( . اإلاغاص بالخإصًب َىا ال٣ٗىبت بة٢امت خضوص الل

ُت، ٧ل واخض ضواهه ًد  ٖلى ا، مً الغاعي والٖغ
 
ل٣ُام بىاظباتهم: "ؤما بٗض ٣ٞض ظٗل هللا لي ٖل٨ُم خ٣ا

بىالًت ؤمغ٦م، ول٨م ٖلى مً الخ٤ مشل الظي ٖل٨ُم. ٞالخ٤ ؤوؾ٘ ألاقُاء في الخىان٠، وؤي٣ُها في 

                                                           
ٔ
 ٕٕٓ :ص .ٕ:  ج.  ادلرجع نفس    
ٕ
 ٖٚٙ: ص .ٖ :ج . ادلرجع نفس   
ٖ
 ٖٚٙ: ص .ٖ:ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٖٜٖ: ص .ٖ:ج.  ادلرجع نفس   
٘
 ٙٗٔ: ص .ٔ: ج.  ادلرجع نفس   
ٙ
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ًجغي ٖلُه  الخىان٠. وال ًجِغي بال ظَغي ٖلُه، وال ًجغي ٖلُه بال ظغي له، ولى ٧ان ألخٍض ؤن ًجغي له وال 
 هلل ؾبداهه صون زل٣ه ل٣ضعجه ٖلى ٖباصٍ ولٗضله في ٧ل ما ظغث ٖلُه نغوٝ ٢ًاثه. 

 
ل٩ان طل٪ زالها

 بما َى 
 
 مىه وجىؾٗا

 
، وظٗل ظؼاءَم ٖلُه مًاٖٟت الشىاب جًٟال ول٨ىه ظٗل خ٣ه ٖلى الٗباص ؤن ًٍُُٗى

 اٞتريها لبٌٗ الىا
 
ض ؤَله زم ظٗل ؾبداهه مً خ٣ى٢ه خ٣ى٢ا ، ٞجٗلها جخ٩اٞإ في مً اإلاٍؼ ٌٍ ؽ ٖلى بٗ

" ٌٍ . وال ٌؿخىظب بًٗها بال ببٗ
 
جب بًٗها بًٗا ها ٍو . و٢ا٫ ؤلامام ٖلي مساَبا ؤصخابه : "وبن (5)وظَى

ُذ  ةِمً ؤسس٠ خاالث الىال  م ٖلى ال٨ِبر. و٢ض ٦َغ ىي٘ ؤمَغ ًٓ بهم خب الٟسغ، ٍو ًُ ٖىض نالر الىاؽ ؤن 
غاء وا ٨م ؤوي ؤخب ؤلَا ؾخمإ الشىاء. ولؿُذ بدمض هللا ٦ظل٪. ولى ٦ىذ ؤخب ؤن ٣ًا٫ ؤن ٩ًىن ظا٫ في ّْىِ

ى الىاؽ الشىاء 
َ
اء. وعبما اؾخدل  هلل ؾبداهه ًٖ جىاو٫ ماَىؤخ٤ به مً الٗٓمت وال٨ِبًر

 
طل٪ لتر٦ُخه اهدُاَا

ؤصائها، بٗض البالء. ٞال جصُىىا ٖلّي بجمُل زىاٍء إلزغاجي هٟسخي بلى هللا وبل٨ُم مً الخ٣ُت في خ٣ى١ٍ لم ؤٞٙغ مً 
، وال جخدٟٓىا مجي بما ًخدٟٔ به ٖىض ؤَل 

ُ
م به الجبابغة

ّ
٩ل

ُ
ٌَ البض مً بمًائها، ٞال ج٩لمىوي بما ج غاث ٞو

هاوٗت"
ُ
 .(2)الباصعة. وال جسالُىوي باإلا

ُت ٖلى الىالي.  ُت وخ٤ الٖغ ٢ا٫ ؤلامام ٖلي: "وؤٖٓم ما اٞترى ؾبداهه مً جل٪ الخ٣ى١ خ٤ُ الىالي ٖلى الٖغ
 ٞغيها 

 
ُت بال بهالح ٍٞغًت  لضحهم. ٞلِؿذ جهلر الٖغ

 
ؼا  أللٟتهم ٖو

 
هللا ؾبداهه ل٩ٍل ٖلى ٧ٍل، ٞجٗلها هٓاما

ُت بلى الىالي خ٣ه، وؤصي الىالي بلحها خ٣ها، ٖؼّ  ُت. ٞةطا ؤصث الٖغ  الىالة، وال جهلر الىالة بال باؾخ٣امت الٖغ
طاللها الؿجن ٞهلر بظل٪ الؼمان، الخ٤ بُجهم، و٢امذ مىاهج الضًً، واٖخضلذ مٗالم الٗض٫، وظغث ٖلى ؤ

ُخه، ازخلٟذ  ُت وبلحها، وؤجخ٠ الىالي بٖغ ضاء. وبطا ٚلبذ الٖغ ئؿذ مُام٘ ألٖا م٘ في ب٣اء الضولت، ٍو َو
لذ  ِ

ّ
ُ ِمل بالهىي. ٖو ُٗ هغث مٗالم الجىع. و٦ثر ؤلاصٚا٫ في الضًً وجغ٦ذ مداط الؿجن. ٞ َىال٪ ال٩لمت. ْو

ٗل. ٞهىال٪ جظ٫ ألابغاع ألاخ٩ام. و٦ثرث ٖلل الىٟىؽ. ٞال ٌؿخ
ُ
ل. وال لُٗٓم باٍَل ٞ ِ

ّ
ىخل لُٗٓم خ٤ٍ ُٖ

ؤي مهما  .(5)وحٗؼ ألاقغاع، وحٗٓم جبٗاُث هللا ٖىض الٗباص. ٞٗل٨ُم بالخىاصر في ِطِل٪ وخؿً الخٗاون ٖلُه"
ظ ٍ اظتهضث ال٣ُاصة و ؤزلهذ في ٖملها و م٣انضَا ٞةجها ال جإحي بسحر بال بمٗىهت الجماٖت، جل٪ جسُِ، َو

ُت ما ٖلُه ؾاعث  حن جد٣٣ذ ألاَضاٝ، اطا ؤصي ٧ل مً الغاعي و الٖغ جىٟظ ، و متی جم الخٗاون بحن الُٞغ
غاى. ان ججاوػ الغاعي  ٠ُ مً ؤعباب ألاَىاء و ألٚا ه )م( في مجغاَا الُبُعي بال جدٍغ٠ و جٍؼ

ّ
ؾّىت عؾى٫ الل

ُت الخضوص ٖمذ ، وؤمُدذ  خ٣ه اإلا٣غع اهخهی الى الاؾدبضاص، وان ججاوػث الٖغ الٟىضخی، واوك٣ذ الهٟٝى
الؿىت، و٦ثرث البضٕ، وال ػاظغ ًٖ مى٨غ وآمغ بمٗغوٝ. وؤقاع ؤلامام الى ان ؤمىع اإلاجخم٘ ال حؿخ٣ُم، وال 
ُت ما ٖلُه، ٞةن ٢ّهغ ؤخضَما ؤو ٦الَما ْهغ الجىع، و  جهلر ُٞه ألاويإ بال بطا ؤصي ٧ل مً الغاعي و الٖغ

ُت: "ول٨ً مً واظب خ٣ى١ هللا ٖلى  ؾاصث البضٕ، و حُٗلذ ألاخ٩ام. و٢ا٫ فى الخٗاون بحن الغاعي والٖغ
 وبن ٖٓمذ في الخ٤ّ الٗباص الىهُدت بمبلٜ ظهضَم، والخٗاون ٖلى ب٢امت الخ٤ بُجهم. ولِـ امغُ 
ٌ
مجزلخه،  ئ

غجه الىٟىُؽ 
ّ
 وبن نٛ

ٌ
وج٣ضمذ في الضًً ًُٞلُخه بٟى١ ؤن ٌٗاِون ٖلى ما خمله هللا مً خ٣ّه، وال امغئ

٤ الؿلُم لٗالط ألاويإ (2)وا٢خدمخه الُٗىن بضون ؤن ٌٗحن ٖلى طل٪ ؤو ٌٗان ٖلُه" . ؤقاع ؤلامام الى الٍُغ
ى الخىاصر و الخٗاون بحن ال٣ٗالء وؤولي الكإن اإلاهضع، ٞةن ، و طل٪ بإن ًبدشىا ًٖ الؿبب و الٟاؾضة، َو

، و  ، ٞةن اؾخ٣ام و بال ٖؼلٍى ُت و ٞئاتها ٧ان الخ٣هحر مً الخا٦م هصخٍى و٢ىمٍى ان ٧ان مً بٌٗ الٖغ
ه. ٞمً واظباث الغاعي 

ّ
ا ختی جٟيء الى ؤمغ الل حٗاوهىا م٘ الخا٦م ٖلى بنالخها، ٞةن ٞاءث و بال ٢اجلَى

ُت الخٗاون ٖلى ب٢امت الخ٤ والٗض٫.   والٖغ

                                                           
ٔ
   ٜٕٓ: ص .ٕ:ج.  ادلرجع نفس   
ٕ
 ٕٜٕ-ٜٕٔ: ص .ٕ:ج.  ادلرجع نفس   
ٖ
 ٜٕٓ :ص .ٕ:ج.  ادلرجع نفس   
ٗ
 ٜٕٔ :ص .ٕ: ج.  ادلرجع نفس    
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 مً خلل ظىسة اليعاء تهاالفشائن وؤهفب سغاًت خلىق اإلاشؤة في

 

 غامش بظماغيل داود د/

ا، ظامٗت والًت ٦ضوها، ؿم الضعاؾاث ؤلاؾالمُت٢، مدايغ  هُجحًر

 اإلالذمت

ٗذ اليؿاء في مجزلت ال٨غم وؤلاَخمام التی ٞا٢ذ جهىعاث ؤي ٢اهىن ويعي مً ٢بل  ٗت ؤلاؾالم ٢ض ٞع بن قَغ
البكغ. ولم جخمخ٘ اإلاغؤة في ؤي صًً ؾماوي ؤو ٚحٍر ظاء ٢بل ؤلاؾالم بالخ٣ى١ واإلاؼاًا التی خهلذ ٖلحها في 

ٗت ؤلاؾالمُت َىاُٖت مً ٚحر زىعة ؤو مٓاَغة، الك ولِـ َىا٥ ٢اهىن ويعي وي٘ اإلاغؤة فى اإلا٣ام اإلاىاؾب َغ
ت بُُٗا ختی فى الٗهغ الخضًض ٖهغ الخمضن والخٍغ ا َو م مً اإلآاَغاث  -٦ما ٣ًا٫-لها ٍُٞغ ٖلى الٚغ

وبن مما ًض٫  ٖلى  ومخٗضصة.والشىعاث واإلااجمغاث واإلاىاز٤ُ وال٣ىاهحن واخخجاظاث مىٓماث وؿاثُت مسخلٟت 
م وهي ؾىعة اليؿاء  قضة بَخمام ؤلاؾالم باإلاغؤة وقاوجها َى بزخهانها بالؿىعة ال٩املت في ال٣غآن ال٨ٍغ
السانت ببُان ما ًخٗل٤ بها صون الغظل، باإلياٞت بلى مٗالجت قاون اإلاغؤة فى ٦شحر مً الؿىعة ومسخل٠ 

ظٍ الؿىعة السانت حكخم ل ٖلى ٦شحر مً ؤخ٩ام اليؿاء  وخ٣ى١ اإلاغؤة وؤمىع خُاتها مً آلاًاث ال٣غآهُت. َو
حر طل٪ مما ٌؿخد٤ ؤلاَخمام  ال١، ونضا١، واإلادغماث مً اليؿاء، و٢ىامت الغظل ٖلحها، ٚو ه٩اح، َو

 بالخٟؿحر والبدض الٗلمی والضعاؾت السانت.

ًت بمٗجی مٟغويت واإلاٟغوى اإلا٣ضع، ألن الٟغى الخ٣ضًغ، ٩ٞ ن اؾمها مالخٔ ُٞه والٟغاثٌ ظم٘ ٍٞغ
 
ا

.
 
 مٗلىما

 
 مٟغويا{ ؤي م٣ضعا

 
ض بحن مؿخد٣حها. ٢ىله حٗالى: }ههِبا : الٗلم ب٣ؿمت اإلاىاٍع

 
ظٍ  وانُالخا َو

ُم{ آلاًخحن مً 
ُ
٨م هللا في ؤوالِص٦ ُِ الٟغاثٌ زابخت بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ، وؤما ال٨خاب ٣ٞىله حٗالى: }ًىن

حي "ؤلخ٣ىا الٟغاثٌ بإَلها". وؤما ؤلاظمإ، ٞئلظمإ ألامت ٖلى ؾىعة. وؤما الؿىت: ٞدضًض ابً ٖباؽ آلا
مجها:  ٖلى حٗلمه وحٗلُمه في ؤخاصًض. )م(و٢ض خض الىبي  مكغوُٖت ؤلاعر وؤخ٩ام الٟغاثٌ في الجملت.

ا الىاؽ". لمَى ا "حٗلمىا الٟغاثٌ، ٖو ٖى الٟغوى الىاعصة في ال٣غآن ؾخت: الىه٠،  خضًض ابً مؿٗىص مٞغ
لشمً، والشلض، والشلشان، والؿضؽ. وؤما زلض الباقي ٞشابذ باالظتهاص. ٞالىه٠ ٞغى زمؿت مً والغب٘، وا

والغب٘ ٞغى  الىعزت: الؼوط بطا لم ٨ًً لؼوظخه ولض، والبيذ، وبيذ الابً، وألازذ الك٣ُ٣ت، وألازذ ألب.
ٖضص  ض وظىص الىلض.والشمً ٞغى للؼوظت ؤو الؼوظاث ٖى الؼوظت ٖىض ٖضم الىلض، والؼوط ٖىض وظىص الىلض.

ا بمدٌ الظ٧ىع. ألام والجضة مً  ً: البيذ وبيذ الابً وبن ؾٟل ؤبَى الىاعزاث مً اليؿاء بخضي ٖكغة، َو
٢بل ألام وبن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار، والجضة مً ٢بل ألاب وهي ؤم الاب وبن ٖلذ بمدٌ ؤلاهار، والجضة التي 

 (.5)ألم. والؼوظت، واإلاٗخ٣تهي ؤم ؤب ألاب. وألازذ الك٣ُ٣ت، وألازذ ألب، وألازذ 

 اإلاىلب ألاول: ظشد آًاث ؤلاسر في العىسة

ض الىاعصة في ؾىعة اليؿاء َى ٢ىله حٗالى:  ِةْن آًاث اإلاىاٍع
َ
ْحِن ٞ َُ

َ
ص
ْ
ِ ألاه

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦

َّ
ْم ِللظ

ُ
ْوالِص٦

َ
ُه ِفي ؤ

َّ
ُم الل

ُ
ىِن٨ُ ًُ

 
َ
ا َما ج

َ
ش
ُ
ل
ُ
ًَّ ز ُه

َ
ل
َ
َخْحِن ٞ

َ
ي
ْ
ْى١َ از

َ
ًَّ ِوَؿاء  ٞ ُ

ا ٦ ُضُؽ ِممَّ ّلِ َواِخٍض ِمْجُهَما الؿُّ
ُ
ِه ِل٩ ٍْ  َوألَبَى

ُ
ْه٠ َها الّىِ

َ
ل
َ
ٞ 

 
ْذ َواِخَضة

َ
اه

َ
َغ٥َ َوِبْن ٧

ىَ 
ْ
ُه ِبز

َ
اَن ل

َ
ِةْن ٧

َ
ٞ 

ُ
ض

ُ
ل
ُّ
ِه الش ؤلّمِ

َ
ٞ ٍُ َبَىا

َ
ُه ؤ

َ
ٌض َوَوِعز

َ
ُه َول

َ
ًْ ل ُ

٨ ًَ ْم 
َ
ِةْن ل

َ
ٌض ٞ

َ
ُه َول

َ
اَن ل

َ
َغ٥َ ِبْن ٧

َ
ُضُؽ مِ ج ِه الؿُّ ؤلّمِ

َ
ٞ 

ٌ
ِض ة ْٗ ًْ َب

ًَ ا  ِم
 
ت ًَ ِغٍ

َ
ا ٞ  ٗ ْٟ ْم هَ

ُ
٨

َ
َغُب ل

ْ
٢

َ
ُهْم ؤ حُّ

َ
ْضُعوَن ؤ

َ
ْم ال ج

ُ
٦

ُ
ْبَىائ

َ
ْم َوؤ

ُ
٦

ُ
ًٍ آَبائ

ًْ ْو َص
َ
ي ِبَها ؤ ىصخِ ًُ ٍت  َُّ ا َوِن ِلُم  َٖ اَن 

َ
َه ٧

َّ
ِه ِبنَّ الل

َّ
لل

                                                           

 .ٜٖ٘، ص ٗج كزارة األكقاؼ ادلصرية :، القاىرةموسوعة الفقو اإلسالمي     ٔ
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ا خِ ، و٢ىله حٗالى في آزغ الؿىعة: 55اليؿاء:  َخ٨ُِم  ْٟ ًُ ُه 
َّ
ِل الل

ُ
٢ ٪َ

َ
ُخىه ْٟ ْؿَخ ـَ ٌَ ِْ َ٪ لَ

َ
ل ََ  

ٌ
ِت ِبِن اْمُغئ

َ
ل

َ
ال

َ
٨

ْ
ْم ِفي ال

ُ
٨ُ

َخْحِن 
َ
ي
ْ
َخا از

َ
اه

َ
ِةْن ٧

َ
ٌض ٞ

َ
َها َول

َ
ًْ ل ُ

٨ ًَ ْم 
َ
ِغُثَها ِبْن ل ًَ َى  َُ َغ٥َ َو

َ
 َما ج

ُ
َها ِهْه٠

َ
ل
َ
ٌذ ٞ

ْ
ز

ُ
ُه ؤ

َ
ٌض َول

َ
ُه َول

َ
َغ٥َ َوِبْن ل

َ
ا ج اِن ِممَّ

َ
ش
ُ
ل
ُّ
ُهَما الش

َ
ل
َ
ٞ 

 َوِوَؿاء  
 

 ِعَظاال
 
َىة

ْ
ىا ِبز

ُ
اه

َ
ِلٌُم  ٧ َٖ ْيٍء 

َ
ّلِ شخ

ُ
ُه ِب٩

َّ
ىا َوالل

ُّ
ل ًِ

َ
ْن ج

َ
ْم ؤ

ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
ُن الل َبّحِ

ًُ ْحِن  َُ
َ
ص
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦

َّ
ِللظ

َ
ٞ  :اليؿاء

. َظٍ هي آلاًاث التي ؤَل٤ ٖلحها الٗلماء ؤجها آًاث اإلاحرار مً ؾىعة اليؿاء، بياٞت بلى ألاخاصًض الىاعصة 525
ضي عخمه هللا حٗالى بٗض ط٦غ آلاًت ألاولى: "َظٍ آلاًاث وآلاًت التي هي آزغ في طل٪. ٢ا٫ ٖبض الغخمً الؿٗ

ض اإلاخًمىت لها. ٞةجها م٘ خضًض ٖبض هللا بً ٖباؽ الشابذ في صخُذ البساعي  الؿىعة ًَ آًاث اإلاىاٍع
ِخ٣ىا الٟغاثٌ بإَلها، ٞما ب٣ي ٞؤلولى عظل ط٦غ" 

ْ
ٗها مكخمالث ٖلى ظل ؤخ٩ام الٟغاثٌ، بل ٖلى ظمُ -"ؤل

٦ما ؾتري طل٪، بال محرار الجضاث ٞةهه ٚحر مظ٧ىع في طل٪. ل٨ىه ٢ض زبذ في الؿجن ًٖ اإلاٛحرة بً قٗبت 
 (.5)ومدمض بً مؿلمت ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤُٖى الجضة الؿضؽ، م٘ بظمإ الٗلماء ٖلى طل٪"

 اإلاىلب الثاوي: بيان مفشداث آلاًاث

ُه{ؤ
َّ
ُم الل

ُ
ىِن٨ُ ًُ : الّخ٣ّضُم بلى الٛحر بما ٌٗمل به م٣ترها  (.2)ي ٌٗهض هللا بل٨ُم٢ىله حٗالى: }

ُ
ت َُّ ٢ا٫ الغاٚب: الَىِن

ُُم َبِيُِه  َِ ی ِبها ِبْبغا . ٢ا٫ حٗالى: }َوَوصخَّ ٍُ ا ٍُ وَونَّ ْوَنا
َ
٣ا٫: ؤ : مّخهلت الّىباث، ٍو

ٌ
ت َُ ٔ مً ٢ىلهم: ؤعى َواِن بٖى

٣ُىُب{ ْٗ ََ  5 552الب٣غة:  َو

: الىهِب اإلا٣ّضع
ُّ
ه حٗالى: الَخٔ

ّ
، ٢ا٫ الل

ّ
ُخٔ

ُ
 وؤ

ّ
َخاّ

َ
، و٢ُل في ظمٗه: ؤ ّى

ُ
ُذ ٞإها َمْدٓ

ْ
ٓ ِٓ ُذ وُخ

ْ
ٓ ِٓ ، و٢ض َخ

ُغوا ِبِه{ اإلااثضة:  ِ
ّ
٦

ُ
ا ط ا ِممَّ

ًّ
ُؿىا َخٓ

َ
ي
َ
ْحِن{ اليؿاء: 52}ٞ َُ

َ
ص
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦

َّ
 55.2، و٢ا٫ حٗالى: }ِللظ

: اهخ٣ا٫ ٢ىُت بلُ٪ ًٖ ٚحر٥ 
ُ

 وؤلِاْعر
ُ
ت

َ
مً ٚحر ٣ٖض، وال ما ًجغي مجغي ال٣ٗض، وؾّمي بظل٪ اإلاىخ٣ل الِىَعاز

، ٣ٞلبذ الىاو ؤلٟا وجاء، ٢ا٫ حٗالى: 
ٌ

 ؤنله ُوَعار
ٌ

َغار
ُ
. وج

ٌ
 وِبْعر

ٌ
ِت: ِمحَرار

َ
ْىُعوز

َ
ذ ٣ُٞا٫ لل٣ىُِت اإلا ُّ ًٖ اإلا

}
َ

رار
ُّ
ىَن الت

ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ
َ
 521الٟجغ:  }َوج

 
ْ
َصه

َ
، وؤ

 
ىا ًْ ُذ الّغظل: ؤزظث مىه َص

ْ
ُخُه: صًً: ٣ًا٫: ِصه

ْ
ُخُه: ظٗلخه صاثىا، وطل٪ بإن حُُٗه صًىا. ٢ا٫ ؤبى ٖبُض: ِصه

ا 
َ
ً، ٢ا٫ حٗالى : }ِبط ًْ ًُ واإلاضاًىت: صٞ٘ الضَّ ًُ َضا ُخُه: اؾخ٣غيذ مىه.  والخَّ

ْ
ؤ٢غيخه، وعظل َمِضًً، ومضًىن، وِصه
ی{ الب٣غة:  َظٍل ُمَؿمًّ

َ
ًٍ ِبلى ؤ

ًْ ُخْم ِبَض
ْ
ي ًَ ضا

َ
ِض َوِن 282ج ْٗ ًْ َب { اليؿاء: ، و٢ا٫: }ِم ًٍ

ًْ ْو َص
َ
ي ِبها ؤ ىصخِ ًُ ٍت  َُّ555 

غى الّؼهض وال٣ىؽ،  ْغُى: ٢ُ٘ الصخيء الّهلب والخإزحر ُٞه، ٦ٟغى الخضًض، ٞو
َ
ِه{ الٟ

َّ
ًَ الل  ِم

 
ت ًَ ِغٍ

َ
٢ىله: }ٞ

باِص  ِٖ  
ًْ نَّ ِم

َ
ِسظ جَّ

َ َ
 اإلااء: م٣ؿمه. ٢ا٫ حٗالى: }أل

ُ
ْغَيت

ُ
َغُى: ما ٣ًُ٘ به الخضًض، ٞو ْٟ َغاُى واإلِا ْٟ  واإلِا

 
ِهِبا

َ
٥َ ه

{ اليؿاء: 
 
ُغويا ْٟ ْغُى ٧اإلًجاب ل٨ً ؤلاًجاب ٣ًا٫ اٖخباعا 558َم

َ
ا ٖجهم، والٟ ، ؤي: مٗلىما، و٢ُل: م٣ُٖى

َغْيىاَا{ الىىع: 
َ
ىاَا َوٞ

ْ
َؼل

ْ
ه
َ
 ؤ

ٌ
ه وزباجه، والٟغى ب٣ُ٘ الخ٨م ُٞه. ٢ا٫ حٗالى: }ُؾىَعة ، ؤي: ؤوظبىا 5بى٢ٖى

 
َ
ِظي ٞ

َّ
٣ُْغآَن{ ال٣هو: الٗمل بها ٖلُ٪، و٢ا٫: }ِبنَّ ال

ْ
َ٪ ال ُْ لَ َٖ ، ؤي: ؤوظب ٖلُ٪ الٗمل به، ومىه 81َغَى 

ه 
ّ
ه ٖلُه( ٟٞي ؤلاًجاب الظي ؤصزله الل

ّ
ْغٌى. و٧ّل مىي٘ وعص )ٞغى الل

َ
٣ًا٫ إلاا ؤلؼم الخا٦م مً الّى٣ٟت: ٞ

ى الىَّ 
َ
ل َٖ اَن 

َ
ه له( ٞهى في ؤن ال ًدٍٓغ ٖلى هٟؿه. هدى. }َما ٧

ّ
ُما ُٞه، وما وعص مً: )ٞغى الل ِٞ ًْ َخَغٍط  ِبّيِ ِم

ُه{ ألاخؼاب: 
َ
ُه ل

َّ
َغَى الل

َ
م: 58ٞ ْم{ الخدٍغ

ُ
ماِه٨ ًْ  ؤَ

َ
ت

َّ
ِدل

َ
ْم ج

ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
َغَى الل

َ
ْض ٞ

َ
ًَّ 2، و٢ىله: }٢ ُه

َ
َغْيُخْم ل

َ
ْض ٞ

َ
، و٢ىله: }َو٢

                                                           

 .ٙٙٔ، صـ(ٕٓٓٓ،  ٔعبد الرمحن السعدم، تيسَت الكرمي الرمحن ُب تفسَت كالـ ادلناف، حتقيق : عبد الرمحن اللوػلق، )بَتكت: مؤسسة الرسالة، ط    ٔ
 .ٙ٘ٗ، صٙتفسَت الطربم، ج    ٕ
العلم  احلسُت بن زلمد بن ادلفضل ادلعركؼ بالراغب األصفهاين أبو القاسم، ادلفردات ُب غريب القرآف، حتقيق: صفواف عدناف داكدل، )بَتكت: دار     ٖ

 .ٖٚٛص، ىػ ٕٔٗٔالدار الشامية،  
 .ٖٕٗادلصدر نفسو، ص     ٗ
 .ٖٙٛادلصدر نفسو، ص     ٘
 .ٖٕٖادلفردات، ص     ٙ
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{ الب٣غة: 
 
ت ًَ ِغٍ

َ
َغَى 252ٞ

َ
لى َظا ٣ًا٫: ٞ ًّ مهغا، وؤوظبخم ٖلى ؤهٟؿ٨م بظل٪، ٖو له في ، ؤي: ؾّمُخم له

ه حٗالى: ما ٞغى 
ّ
ٌُ الل َغاِث

َ
ْغٌى، ٞو

َ
ْغٌى، وللّضًً: ٞ

َ
الُٗاء، وبهظا الّىٓغ ومً َظا الٛغى ٢ُل للُُٗت: ٞ

: بهحر بد٨م الٟغاثٌ. يٌّ ْغضخِ
َ
اِعٌى ٞو

َ
َدّجِ  ألعبابها، وعظل ٞ

ْ
َدَج{ بلى ٢ىله: ِفي ال

ْ
ًَّ ال حِه ِٞ َغَى 

َ
ٞ ًْ َم

َ
٢ا٫ حٗالى: ٞ

ْم{ َى الٟخىي،  (.5)الدّج ؤي: مً ّٖحن ٖلى هٟؿه ب٢امت 
ُ
ِخ٨ُ ْٟ ًُ ُه 

َّ
ِل الل

ُ
٢ ٪َ

َ
ُخىه ْٟ ْؿَخ ٌَ و٢ىله في آلاًت الشاهُت: }

َ٪ ِفي 
َ
ُخىه ْٟ ْؿَخ ََ َخاِوي ب٨ظا. ٢ا٫: }َو

ْ
ٞ

َ
إ
َ
ُخُه ٞ ِْ َخ ْٟ ٣ا٫: اْؾَخ ْخَىي: الجىاب ّٖما ٌك٩ل مً ألاخ٩ام، ٍو

َ
ا والٟ َُ ْخ ُٟ وال

{ ا ًَّ حِه ِٞ ْم 
ُ
ِخ٨ُ ْٟ ًُ ُه 

َّ
ِل الل

ُ
ؿاِء ٢ ِ

ّ
ِتِهْم{ الهاٞاث: 522ليؿاء: الي ْٟ اْؾَخ

َ
ْمِغي{ الىمل: 55، }ٞ

َ
ُخىِوي ِفي ؤ

ْ
ٞ

َ
 .52، }ؤ

: اؾم إلاا ٖضا الىلض والىالض مً الىعزت، و٢ا٫ ابً ٖباؽ: َى اؾم إلاً ٖضا الىلض... و٦ال 
ُ
ت

َ
ال٨اللت: وال٨الل

 مهضع ًجم٘ الىاعر واإلاىعور ظمُٗا
َ
ت

َ
ل

َ
ال

َ
 (.2)ال٣ىلحن صخُذ. ٞةّن ال٨

َ٪{ ؤي ماث.}ِبِن اْم 
َ
ل ََ  

ٌ
 غئ

ىا{ ؤي ؤال جًلىا.
ُّ
ل ًِ

َ
ْن ج

َ
ْم ؤ

ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
ُن الل َبّحِ

ًُ  { 

 اإلاىلب الثالث: هفاب البيذ

 للبيذ زالر خاالث في اإلاحرار: 

 .ضم اإلاكاع٥ لها ا، ٖو ى ؤزَى  جغر البيذ الىه٠ بكٍغ ٖضم اإلاٗهب لها َو

 جغر البيخان ٞإ٦ثر الشلشحن بكٍغ ؤن ٨ًً ازيخحن ٞإ٦ثر، ٖضم ا.ً ى ؤزَى  إلاٗهب لهً َو

 .للظ٦غ مشل خٔ ألاهصُحن ،ً  جغر البيذ ٞإ٦ثر بالخٗهِب بطا ٧ان مٗها ؤو مٗهً ؤزَى

 اإلاىلب الشابؼ: هفاب ألام

 وإلاحرار ألام له زالزت ؤخىا٫ هي:

  جغر ألام الشلض بشالزت قغوٍ: ٖضم الٟٕغ الىاعر، ٖضم الجم٘ مً ؤلازىة ؤو ألازىاث، ؤال ج٩ىن اإلاؿإلت
خحن.بخضي ال َمٍغ ُٗ 

 .جغر ألام الؿضؽ بطا ٧ان للمُذ ٕٞغ واعر، ؤو ٧ان له ظم٘ مً ؤلازىة ؤو ألازىاث ؤق٣اء ؤو ألب ؤو ألم 

  ما: ػوظت، وؤم، وؤب، اإلاؿإلت مً ؤعبٗت: للؼوظت ً، َو اٍو خحن، وحؿمی الٛغَّ جغر ألام زلض الباقي في الٗمٍغ
 ب.الغب٘ واخض، ولؤلم زلض الباقي واخض، والباقي ازىان لؤل 

 .ػوط، وؤم، وؤب، اإلاؿإلت مً ؾخت: للؼوط الىه٠ زالزت، ولؤلم زلض الباقي واخض، والباقي ازىان لؤلب 

ما في صعظت واخضة مً اإلاُذ، ول٩ُىن للظ٦غ مشل خٔ  ض ٖلى ههِب ألاب َو ُُٖذ ألام زلض الباقي؛ لئال جٍؼ
ُ
وؤ

ّلِ َواِخٍض ِمجْ 
ُ
ِه ِل٩ ٍْ َبَى

َ
ُه ألاهصُحن. ٢ا٫ هللا حٗالى: }َوأِل

َ
ٌض َوَوِعز

َ
ُه َول

َ
ًْ ل ُ

٨ ًَ ْم 
َ
ِةْن ل

َ
ٌض ٞ

َ
ُه َول

َ
اَن ل

َ
َغ٥َ ِبْن ٧

َ
ا ج ُضُؽ ِممَّ ُهَما الؿُّ

 ًْ ْو َص
َ
ي ِبَها ؤ ىصخِ ًُ ٍت  َُّ ِض َوِن ْٗ ًْ َب ُضُؽ ِم ِه الؿُّ ّمِ

ُ
ؤِل

َ
ٞ 

ٌ
َىة

ْ
ُه ِبز

َ
اَن ل

َ
ِةْن ٧

َ
ٞ 

ُ
ض

ُ
ل
ُّ
ِه الش ّمِ

ُ
ؤِل

َ
ٞ ٍُ َبَىا

َ
{ اليؿاء:ؤ ًٍ55. 

 الضوحت  ؤو الضوحاثاإلاىلب الخامغ: هفاب 

 للؼوظت خالخان في اإلاحرار:

 .ا  جغر الؼوظت مً ػوظها الغب٘ بن لم ٨ًً له ٕٞغ واعر مجها ؤو مً ٚحَر

 .ا  جغر الؼوظت مً ػوظها الشمً بن ٧ان له ٕٞغ واعر مجها ؤو مً ٚحَر
                                                           

 .ٖٓٙادلفردات، ص     ٔ
 .ٕٓٚ-ٜٔٚادلصدر نفسو، ص    ٕ
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 ال ًَّ ُه
َ
ْم حكتر٥ الؼوظاث في الغب٘ ؤو الشمً بن ٦ً ؤ٦ثر مً واخضة: ٢ا٫ هللا حٗالى: }َول

َ
ُخْم ِبْن ل

ْ
َغ٦

َ
ا ج ُ٘ ِممَّ ُب غُّ

 
َ
ىُنىَن ِبَها ؤ

ُ
ٍت ج َُّ ِض َوِن ْٗ ًْ َب ُخْم ِم

ْ
َغ٦

َ
ا ج ًُ ِممَّ ُم

ُّ
ًَّ الش ُه

َ
ل
َ
ٌض ٞ

َ
ْم َول

ُ
٨

َ
اَن ل

َ
ِةْن ٧

َ
ٌض ٞ

َ
ْم َول

ُ
٨

َ
ًْ ل ُ

٨ ًَ} ًٍ
ًْ  [.52]اليؿاء: ْو َص

 اإلاىلب العادط: هفاب ألاخذ

 لؤلزذ الك٣ُ٣ت زالر خاالث في اإلاحرار:

 ى جغر ألاز ضم اإلاٗهب لها َو ذ الك٣ُ٣ت الىه٠ بإعبٗت قغوٍ: ٖضم اإلاكاِع٦ت لها وهي ؤزتها، ٖو
ضم الٟٕغ الىاعر. ى ألاب ؤو الجض، ٖو ضم ألانل الىاعر َو ا، ٖو  ؤزَى

  ،جغر ألازىاث الك٣ُ٣اث الشلشحن بإعبٗت قغوٍ: ؤن ٨ًً ازيخحن ٞإ٦ثر، ٖضم ألانل الىاعر مً الظ٧ىع
ضم ا ضم الٟٕغ الىاعر، ٖو ً.ٖو ى ؤزَى  إلاٗهب لهً َو

  ٔللظ٦غ مشل خ ،ً ى ؤزَى جغر ألازذ الك٣ُ٣ت ٞإ٦ثر بالخٗهِب بطا ٧ان مٗها ؤو مٗهً اإلاٗهب لهً َو
ْم ِفي 

ُ
ِخ٨ُ ْٟ ًُ ُه 

َّ
ِل الل

ُ
٢ ٪َ

َ
ُخىه ْٟ ْؿَخ ٌَ ألاهصُحن، ؤو ٦ً م٘ الٟٕغ الىاعر مً ؤلاهار ٧البىاث. ٢ا٫ هللا حٗالى: }

 ٪َ
َ
ل ََ  

ٌ
ِت ِبِن اْمُغئ

َ
ل

َ
ال

َ
٨

ْ
َخا ال

َ
اه

َ
ِةْن ٧

َ
ٌض ٞ

َ
َها َول

َ
ًْ ل ُ

٨ ًَ ْم 
َ
ِغُثَها ِبْن ل ًَ َى  َُ َغ٥َ َو

َ
 َما ج

ُ
َها ِهْه٠

َ
ل
َ
ٌذ ٞ

ْ
ز

ُ
ُه ؤ

َ
ٌض َول

َ
ُه َول

َ
ـَ ل ِْ لَ

 
ْ
ه
ُ ْ
ِ ألا

ّ
ُل َخٔ

ْ
ِغ ِمش

َ
٦

َّ
ِللظ

َ
 َوِوَؿاء  ٞ

 
 ِعَظاال

 
َىة

ْ
ىا ِبز

ُ
اه

َ
َغ٥َ َوِبْن ٧

َ
ا ج اِن ِممَّ

َ
ش
ُ
ل
ُّ
ُهَما الش

َ
ل
َ
َخْحِن ٞ

َ
ي
ْ
ْحِن از َُ

َ
ْن ص

َ
ْم ؤ

ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
ُن الل َبّحِ

ًُ

ِلٌُم{ اليؿاء: َٖ ْيٍء 
َ

ّلِ شخ
ُ
ُه ِب٩

َّ
ىا َوالل

ُّ
ل ًِ

َ
 .525ج

 ألازُذ ألب، ولؤلزذ ألب ؤعب٘ خاالث في اإلاحرار:
َ
 وجلي ألازَذ الك٣ُ٣ت

  ،ا ى ؤزَى ضم اإلاٗهب لها َو جغر ألازذ ألب الىه٠ بسمؿت قغوٍ: ٖضم اإلاكاِع٦ت لها وهي ؤزتها، ٖو
ضم ألانل الىا ضم ؤلازىة ألاق٣اء والك٣اث٤.ٖو ضم الٟٕغ الىاعر، ٖو  عر مً الظ٧ىع، ٖو

  ٖضم ،ً ى ؤزَى جغر ألازىاث ألب الشلشحن بسمؿت قغوٍ: ؤن ٨ًً ازيخحن ٞإ٦ثر، ٖضم اإلاٗهب لهً َو
 ألانل الىاعر مً الظ٧ىع، ٖضم الٟٕغ الىاعر، ٖضم ألاق٣اء والك٣اث٤.

 ٩ىن م٘ ؤزذ ق٣ُ٣ت واخضة واعزت بالٟغى، ٖضم جغر ألازذ ألب ٞإ٦ثر الؿضؽ بسمؿت قغوٍ: ؤن ج
ا، ٖضم الٟٕغ الىاعر، ٖضم ألانل الىاعر مً الظ٧ىع، ٖضم ألار الك٤ُ٣ ٞإ٦ثر. ى ؤزَى  اإلاٗهب لها َو

  ؤو ٦ً م٘ الٟٕغ ،ً ى ؤزَى جغر ألازذ ألب ٞإ٦ثر بالخٗهِب بطا ٧ان مٗها ؤو مٗهً اإلاٗهب لهً َو
 مشل خٔ ألاهصُحن. الىاعر مً ؤلاهار ٧البىاث، ٩ُٞىن للظ٦غ 

 اإلاىلب العابؼ: الحىمت مً جدذًذ ؤهفبت اليعاء

لِؼم الغظل بإٖباء وه٣ٟاث مالُت ال  ًُ والخ٨مت بُٖاء الظ٦غ مً اإلاحرار ؤ٦ثر مً ألاهثی جخجلى في ؤن ؤلاؾالم 
لَؼم بمشلها اإلاغؤة ٧اإلاهغ، والؿ٨ً، والى٣ٟاث ٖلى الؼوظت وألاوالص، والضًاث في الٗا٢لت وهدى ط

ُ
ل٪. ؤما اإلاغؤة ج

لظا ٢ا٫  (.5)ٞلِـ ٖلحها شخيء مً طل٪، ال الى٣ٟت ٖلى هٟؿها، وال الى٣ٟت ٖلى ػوظها، وال الى٣ٟت ٖلى ؤوالصَا
ْن ؾبداهه بٗض ط٦غ ؤههبت اإلاحرار وبّحن مؿخد٣حها في آزغ ؾىعة اليؿاء ٢ا٫ ظل مً ٢اثل: 

َ
ْم ؤ

ُ
٨

َ
ُه ل

َّ
ُن الل َبّحِ

ًُ

 
َ

ّلِ شخ
ُ
ُه ِب٩

َّ
ىا َوالل

ُّ
ل ًِ

َ
ِلٌُم ج َٖ باء، وؤل٣اَا ٖلى  .525اليؿاء:  ْيٍء  وبظل٪ ؤ٦غمها ؤلاؾالم خحن َغح ٖجها جل٪ ألٖا

لى ػوظخه  الغظل. زم ؤُٖاَا هه٠ ما ًإزظ الغظل، ٞمالها ًؼصاص، وما٫ الغظل ًى٣و بالى٣ٟت ٖلُه ٖو
ُم، وهللا ٌٗلم  وؤوالصٍ. ٞهظا َى الٗض٫ وؤلاههاٝ بحن الجيؿحن، وما عب٪ بٓالم للٗبُض، وهللا ٖلُم خ٨

٣ُىا وؤهخم ال حٗلمىن. ٢ا٫ هللا حٗالى: 
َ
ٟ

ْ
ه
َ
ٌٍ َوِبَما ؤ

ْٗ ى َب
َ
ل َٖ ُهْم  ًَ ْٗ ُه ب

َّ
َل الل ًَّ َ

َؿاِء ِبَما ٞ ِ
ّ
ى الي

َ
ل َٖ اُمىَن  الّغَِظا٫ُ ٢ىَّ

ْمَىاِلِهْم 
َ
ًْ ؤ ْخَؿاِن َوبِ . و٢ا٫ هللا حٗالى: 52اليؿاء:  ِم ِ

ْ
ْض٫ِ َوؤلا َٗ ْ

ُمُغ ِبال
ْ
إ ًَ َه 

َّ
ًِ ِبنَّ الل

َٖ ْىَهی  ٍَ ٣ُْغَبى َو
ْ
ًَخاِء ِطي ال

ُغوَن 
َّ
٦

َ
ظ

َ
ْم ج

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
ْم ل

ُ
٨

ُ
ٓ ِٗ

ٌَ ِي 
ْ
َبػ

ْ
ِغ َوال

َ
ْى٨

ُ ْ
اِء َواإلا

َ
ْدك

َ
ٟ

ْ
 .20الىدل:  ال

                                                           

 .ٙ٘ٗ، ٗـ(، جٜٕٓٓىػ/ ٖٓٗٔ،، ٔزلمد بن إبراىيم بن عبد اهلل التوغلرم، موسوعة الفقو اإلسالمي، )بيت األفكار الدكلية، ط     ٔ
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 ٣ٞض ؤ٦غم ؤلاؾالم اإلاغؤة، وؤُٖاَا ما ًىاؾب خالها مً اإلاحرار ٦ما ًلي:

 ت الظ٦غ ٧األهثی.جاعة جإزظ مشل ههِب الظ٦غ ٦ما في ؤلازىة ألم وألازىاث ألم بطا اظخ  مٗىا وعزىا بالؿٍى

  ،جاعة ٩ًىن ههُبها مشل الغظل، ؤو ؤ٢ل مىه ٦ما في ألام م٘ ألاب. بن ٧ان مٗهما ؤوالص ط٧ىع، ؤو ط٧ىع وبهار
ٞل٩ل مً ألاب وألام الؿضؽ. وبن ٧ان مٗهما ؤوالص بهار ٞلؤلم الؿضؽ، ولؤلب الؿضؽ والباقي بن لم 

 ٨ًً ٖهبت.

 لب.جاعة جإزظ اإلاغؤة هه٠ م ظا َى ألٚا  ا ًإزظ الغظل، َو

 .ٞاإلاغؤة جىان٠ الغظل في زمؿت ؤقُاء: اإلاحرار، والكهاصة، والضًت، وال٣ُ٣ٗت، والٗخ٤ 

  :٢ا٫ هللا حٗالى ُ٢َغب
َ ْ
َىاِلَضاِن َوألا

ْ
ا جَغ٥َ ال ِهٌِب ِممَّ

َ
َؿاِء ه ِ

ّ
َغُبىَن َوِللي

ْ
٢
َ ْ
َىاِلَضاِن َوألا

ْ
َغ٥َ ال

َ
ا ج ِهٌِب ِممَّ

َ
 ىَن ِللّغَِظا٫ِ ه

ا ُغوي  ْٟ ا َم ِهِب 
َ
َر ه

ُ
ث
َ
ْو ٦

َ
لَّ ِمْىُه ؤ

َ
ا ٢  .2اليؿاء: ِممَّ

 الخاجمت وهخائج البدث

َظا ما جِؿغ ط٦ٍغ في الىع٢ت الىظحزة مً ؤخ٩ام الٟغاثٌ وألاههبت التي جسخو باإلاغؤة ٦ما وعصث في ؾىعة 
خطر مما ؾب٤ الى٣اٍ الخالُت:  اليؿاء، ٍو

 ؾىعة واخضة وهي ؾىعة اليؿاء ؤن ظمُ٘ آًاث الٟغاثٌ واإلاحرار وعصث في 

 .ٗت ؤلاؾالمُت ألن به جدٟٔ الخ٣ى١  في الكَغ
 
 ؤن حٗلم الٟغاثٌ شخيء مهم ظضا

 .ىت خُض خٟٔ لها خ٣ها وما حؿخد٣ه مً اإلاحرار  ؤن هللا حٗالى ٢ض ؤ٦غم اإلاغؤة وؤخاَها بٗىاًخه ال٨ٍغ

  ج٩ىن ؤن ؤخ٩ام اإلاحرار جىلى هللا حٗالى بىٟؿه ج٣ؿُمها وبُٖائها ألصخابها 
 
ومؿخد٣حها. ألجها ٚالبا

 للًٟٗاء وال٣هاعي ولظا ج٨ثر ؤَمإ الُامٗحن ٖلحها.

  اتها ومجزلتها؛ خُض ؤزبذ لها خ٤ اإلال٨ُت والخ٨ؿب، ولم وبهظا ًدبحن مضي ب٦غام ؤلاؾالم للمغؤة وعٞ٘ مٗىٍى
 ًجٗلها آلت ٣ِٞ ل٣ًاء الكهىاث، ٦ما َى خالها ٖىض ٦شحر مً الىاؽ.

 كائمت اإلاشاحؼ

ت( ؤبى  .5 ب ال٣غآن، جد٤ُ٣ مدمض ؾُض ٦ُالوي، )لبىان: صاع اإلاٗٞغ  .ال٣اؾم الخؿحن بً مدمض، اإلاٟغصاث في ٍٚغ

 م(.2005ؤلاماعاث: صاع ال٨خاب الجامعي،  –ؤخمض ال٨بِسخي، ٞلؿٟت هٓام ألاؾغة في ؤلاؾالم، )الٗحن  .2

الم قغح ٖمضة ألاخ٩ام، البؿام، ٖبض هللا بً ٖبض الغخمً بً نالر بً خمض بً مدمض بً خمض، جِؿحر الٗ .5

 .115م، م2005َـ/5225، 50جد٤ُ٣: مدمض نبخي بً خؿً خال١، ا٢اَغة: ٍ

جغي، مدمض بً ببغاَُم .2 ت ال٣ٟه ؤلاؾالمي، )بِذ ألا٩ٞاع الضولُت، ٍالخٍى  م(.2002َـ/ 5250،، 5، مىؾٖى

ب ال٣غآن، جد٤ُ٣: نٟىان .1  َـ.5252 (اع الٗلمٖضهان صاوصي، )بحروث: ص الغاٚب ألانٟهاوي، اإلاٟغصاث في ٍٚغ

م الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىان، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت،  .5  .555م(، م2000الؿٗضي، جِؿحر ال٨ٍغ

اى: صاع الؿالم لليكغ والخىػَ٘، ٍ .2 ض، مسخهغ جٟؿحر البٛىي، )الٍغ  َـ(.5255، 5ٖبض هللا بً ؤخمض بً ٖلي الٍؼ

ت ال٣ٟه ؤلاؾالمي، )ب .8 جغي، مىؾٖى  م(.2002َـ/ 5250،، 5ِذ ألا٩ٞاع الضولُت، ٍمدمض بً ببغاَُم الخٍى

ت .2  م(.5220 ،مدمض عقُض بً ٖلي عيا، جٟؿحر ال٣غآن الخ٨ُم اإلاٗغوٝ بخٟؿحر اإلاىاع، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 م(.5282َـ/ 5202مدمض ٖلِل، مىذ الجلُل قغح ٖلى مسخهغ ؾُض زلُل،  )بحروث: صاع ال٨ٟغ، ٍ.  .50
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 للـفيت في اإلاذاسط الػشبيت واكؼ مماسظت ألاوؽىت اللغىيت ا

 بذولت بشووي داسالعلم
 الشؼيذ ًىظف مدمذ غباط

بي  ؤؾخاط مؿاٖض، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاٗهض البترولي، ؤبْى

 

 اإلالذمت

ىمُه، بط  ىؾٗه ٍو ؤ٦ضث الضعاؾاث ؤنَّ اليكاٍ اللٛىي الالنٟي ًغسخ ما ًخٗلمه الُلبت في خهت اللٛت ٍو
ت؛ ألنَّ ألاو٢اث بنَّ ألاوكُت  ت اللٍٛى ماعؽ صازل حجغة الضعاؾت ما هي بال مٟاجُذ للمٗٞغ

ُ
ت التي ج اللٍٛى

ٗت التي ٣ًًحها الُالب في حجغة  مما ًدخاط بلُه إلاماعؾت   الضعاؾت ال ج٨ٟي إل٦ؿابه ولى ظؼءا يئُال الؿَغ
ضزحها ٖىضما ًخٗلمها في بِئت اللٛت في خُاجه الُىمُت، زانت بطا ٖلمىا ؤن الضاعؽ للٛت الٗغبُت مً ٚحر مخد

ما  ه ًخٗلم مجها ٣ِٞ ٠ُ٦ ٣ًغؤ ٢غاءة صخُدت، ؤما ؤن ًٟهم ما ٣ًغؤ، ؤو ٌٗبر ٖما ًٟهم  ٖو ٚحر بِئتها، ٞإهَّ
ى م٣ُض بإو٢اث مدضوصة ومىهج مٗحن. ه ًخٗلم طل٪ َو بّن مجاالث  ًغي، ٞهظٍ مهاعاث ٚاثبت ٖىه ؤو مُٛبت؛ ألهَّ

ت الالنُٟت إلاش ل َظا الضاعؽ لهي اإلاٗمل الظي ًخضعب ُٞه ٖلى جُب٤ُ ما حٗلمه مً مٗاٝع ألاوكُت اللٍٛى
٤ اإلاماعؾت الخ٣ُ٣ُت للٛت. وبظل٪ ًخطر ؤنَّ ألاوكُت  ت في الٟهل وجشبُخه وبج٣اهه وجىمُخت ًٖ ٍَغ هٍٓغ

ت الالنُٟت حكتر٥ م٘ اإلاىهج وجخممه، بل جدىاو٫ ما ال ًدىاوله اإلاىهج بك٩ل جُب٣ُي مُاب٤ إلاا  ًجغي في اللٍٛى
م٨ىىا ؤن وٗخبر ألاوكُت بمشابت َمؼة الىنل بحن اإلاىهج وما ًغظىٍ  الخُاة الُىمُت التي ٌِٗكها الضاعؽ، ٍو

 جدلُلها.
 
ت

َ
 ألهىإ ألاوكُت الالنُٟت وُمداِول

 
 الضاعؽ مً حٗلم َظٍ اللٛت؛ لظا ججيء َظٍ الضعاؾت وانٟت

 خذود الذساظت 

ت اإلاىظىصة في بغووي صاعؽ الؿالم. و٢ض بلٜ ا٢خهغث َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاضاعؽ الٗغب ُت اإلاخىؾُت والشاهٍى
ظا الٗضص ٌك٩ل وؿبت  % مما ًجٗلها وؿبت ٧اُٞت 81.2ٖضصَا ؾذ مضاعؽ مً مجمٕى ؾب٘ مضاعؽ، َو

 ا بإّن َظٍ اإلاضاعؽ بًٗها زام للبىحن، وآزغ للبىاث، وزالض الضعاؾت ُٞه مسخلُت.ٖلملٛغى الضعاؾت، 

 تها مجخمؼ الذساظت وغيى

٣ت الضعاؾت ُٖىت ازخُاع جم برووي صاع بمٗلمي اللٛت الٗغبُت الٗاملحن في اإلاضاعؽ الٗغبُت  مً ال٣هضًت بالٍُغ
ضصَم )الؿالم، وهي ؾذ مضاعؽ، مخىؾُت و  ت، ٖو  ا في َظٍ اإلاضاعؽ و٢ذ بظغاء الضعاؾت. ( مٗلم52زاهٍى

 ؤداة الذساظت 

ت هٕى ألاوكُت ولخد٣ُـ٤ ؤَضاٝ الضعاؾت ٢ام الباخض بةٖضاص اؾد باهت مً زالزت مداوع: اإلادىع ألاو٫، إلاٗٞغ
ت صعظت مماعؾت الُلبت لخل٪ ألاوكُت، واإلادىع الشالض،  ت التي ًماعؾها الُلبت، واإلادىع الشاوي، إلاٗٞغ اللٍٛى
ا جمَّ جهمُمها في  ً مُٗاع  كٍغ لل٨ك٠ ًٖ مٗى٢اث مماعؾتهم لها. و٢ضاخخىتهظٍ الاؾدباهت ٖلى ماثت وزالزت ٖو

ض مً الض٢ت في خؿاب مضي يى ء البىىص اإلاغاص جدلُلها. ولدؿهُل ٖملُت الشباث لجمُ٘ بىىص اإلاٗاًحر، وإلاٍؼ
ّل بىض مً بىىص اإلاُٗاع في مماعؾت ألاوكُت وي٘ الباخض جل٪ اإلاٗاًحر في م٣ُاؽ مخضعط في زالر 

ُ
جىاٞغ ٧

لب مً اإلاجُب وي٘ بقاعة ) ا، وال ًىظض( َو ا، وؤخُاه  اث )صاثم  ؤمام الٗباعة في اإلاؿخىي الظي ٌٗبر  (مؿخٍى
ت  ، ٦ما َلب مىه ٦خابت ؤَم اإلاك٨الث التي جدض مً مكاع٦ت َالبه في ألاوكُت اللٍٛى ًٖ وظهت هٍٓغ

 .-بن وظضث  -الالنُٟت 
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 ــذق ألاداة

م ؤؾاجظة وزبراء في  بٗض بىاء ألاصاة في نىعتها ألاولُت، ٢ام الباخض بٗغيها ٖلى ٖضص مً اإلاد٨محن، َو
ا ٌٗملىن في ظامٗاث بغووي اإلاسخلٟت. و٢ض ٢بل مجا ـ اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر غ١ جضَع ٫ اإلاىاهج َو

بةبـضاء بٌٗ اإلاالخٓاث التي ؤٞاصث  .بًٗهم ألاصاة بهىعتها ألاولُت ٦ما جًٟل بًٗهم آلازغ _ مك٩ىعًٍ
 ألاصاة وظٗلتها في نىعتها الجهاثُـت.

 اللـفيت مفهىم ألاوؽىت

ما٫لٛت: ألاوكُ ؿخمخ٘  (5)ت ظم٘ وكاٍ، واليكاٍ َى مماعؾت ناص٢ت لٗمل مً ألٖا ًيكِ له ال٣اثم به َو
ا ألاوكُت الالنُٟت هي ؤوكُت مغجبُت بالٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، و٢ض وعصث خىلها  به، وانُالخ 

ٟاث ٦شحرة مجها:  الٗام للمخٗلم،  اليكاٍ اإلاضعسخي بغهامج جىٓمه اإلااؾؿت الخٗلُمُت ًخ٩امل م٘ البرهامجحٍٗغ
ت وز٣ُت الهلت باإلاىهج  بت وجل٣اثُت صازل الٟهل ؤو زاعظه مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جغبٍى ماَعُؽ بٚغ ًُ خُض 

ألاوكُت التي ًماعؾها اإلاخٗلم زاعط الٟهل الؾخ٨ما٫ ؤو بىاء السبراث واإلاهاعاث و٢ُل بّجها  ،(2)اإلاضعسخي
ها الل٣اوي بظل٪ الجهض ال٣ٗلي ؤ ،(5)ألاؾاؾُت ٗٞغ ، (2)و البضوي الظي ًبظله اإلاخٗلم مً ؤظل بهجاػ َضٝ ماَو

ىض مغعي والخُلت ت الٟٗالُاث ٚحر الهُٟت التي ٣ًىم بها الُلبت مً ؤظل جد٤ُ٣  (1)ٖو ٣هض بها مجمٖى ًُ

٤ُ في ؤٚلب ألاخُان بهىعة مغيُت مً زال٫ ألاوكُت الهُٟت.  َد٣َّ
ُ
ت ال ج  ؤَضاٝ جغبٍى

ت هي واخضة مً جل٪ ت مً الخدضر والاؾخمإ وال٣غاءة  وألاوكُت اللٍٛى ٣هض بها ألالىان اإلاخىٖى ألاوكُت، ٍو
بتهم، ٖلى ؤن ج٩ىن مماعؾتها ٚحر مخ٩لٟت،  وال٨خابت، التي ًماعؾها الُلبت صازل حجغة الضعاؾت وزاعظها بٚغ

ا مً ال٣ُىص التي جٟغيها الخهو اإلاضعؾُت  ُ ا زال ت ؤما ألاوكُت اللٍٛى .(5)م٘ مغاٖاة جىُٓمها جىُٓم 
ا في  ا مىظه  ؿخسضمىن ٞحها اللٛت اؾخسضام  الالنُٟت ٣ُٞهض بها ؤلىان مً اإلاماعؾت للٛت ٣ًىم بها الُلبت، َو

. ٞاألوكُت الالنُٟت في يىء اإلاٟهىم (2)اإلاىا٠٢ الُبُُٗت التي جخُلب الاؾخمإ والخضًض وال٣غاءة وال٨خابت
ت الضاعؽ في الٗملُت   له. الخضًض للمىاهج التي جضٖى بلى مغ٦ٍؼ

 
ا مً اإلاىهج وم٨مال الخٗلُمُت حٗضُّ ظؼء 

ت الخضًشت ؤزبدذ ؤّن اليكاٍ اإلاىظه زاعط الٟهل مجا٫ جغبىي ال ج٣ل ؤَمُخه ًٖ الضعؽ  ٞالضعاؾاث التربٍى
ت الضعاؾت جاصي بلى حٗضص اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت  تـ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، زاعط ٚٞغ صازل الٟهل، ٞاألوكُت اللٍٛى

٤ َظا التي ٌؿخسضم ٞحها ال ً ٍَغ اصاتها، ٖو ُلبت ما ٨ًدؿبىهه زال٫ الخهو مً مهاعاث اللٛت ٖو
خم اج٣اجها، و٢ض ًهل ألامغ ببًٗهم بلى صعظت ؤلابضإ ٞحها.    الاؾخسضام جشبذ َظٍ الٗاصاث واإلاهاعاث ٍو

 ؤهذاف ألاوؽىت اللغىيت اللـفيت

ب الُلبت ٖلى  الُال٢ت في الخٗبحر ًٖ ؤهٟؿهم وجىنُل ًخجه حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ظمُ٘ مغاخله بلى جضٍع
 ً  ًٖ ج٩ٍى

 
م اإلاٗغفي، ًٞال ً بهىعة واضخت، وبلٛت ؾلُمت جدىاؾب م٘ مؿخىي همَى م لآلزٍغ ؤ٩ٞاَع

                                                           

 .ٕٕٜ، ص ٕية ، دار الدعوة للنشر، جإبراىيم مصطفي كآخركف، ادلعجم الوسيط،  حتقيق رلمع اللغة العرب    ٔ

عبدالرمحن بن زلمد القحطاين كآخركف، "األنشطة الالصفية، الواقع كادلأموؿ" ْتث منشور ُب ادلوقع        ٕ
http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc ، ـ.ٕٕٔٓ-ٕٔ-ٕٓدتت الزيارة 

زلمد حسن ضيعوف" األنشطة الالصفية)الالمنهجية(، مقاؿ منشور ُب ادلوقع،      ٖ
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=451906 ـٕٕٔٓ-ٕٔ-ٜٔ، تمت الزيارة في. 

 ٕ٘٘ىػ، صٖٕٗٔ، القاىرة، عامل الكتب، ٗسُت اللقاين، ادلناىج بُت النظرية كالتطبيق، طأمحد ح     ٗ

 .ٕٔٙـ، ص ٕٚٓٓىػ، ٕٚٗٔ، َعّماف، دار ادلسَتة، ٖتوفيق أمحد مرعي، كزلمد زلمود احليلة، طرائق التدريس العامة، ط     ٘

 . ٕٙ٘ـ، ص ٜٜٛٔىػ / ٛٔٗٔسلكية كأظلاطها العملية، دار الفكر العريب، القاىرة، زلمد صاّب مسك، فن التدريس للًتبية اللغوية كانطباعاهتا ادل     ٙ

 .ٜٖٛ، القاىرة، دار ادلعارؼ ، صٚعبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللطغة العربية ، ط     ٚ

http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc
http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=451906
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=451906
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٤  مجالي الخضَعـ، وألاوكُت  خم الىنى٫ بلى طل٪ ًٖ ٍَغ ٖاصاث ال٣غاءة الؿلُمت لهاالء الضاعؾحن، ٍو
ت الخغة، وجدضًض الهضٝ مً ٧ل وكاٍ لٛ  في ؾبُل اللٍٛى

 
ٗضُّ زُىة ٌُ ا  ا ص٣ُ٢  ىي ٣ًىم به الُلبت جدضًض 

ت تهضٝ بلى جم٨حن الُلبت مً ٖلى  ًا٦ضون ( 5)ٞالسبراء .هجاح الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ؤنَّ ألاوكُت اللٍٛى
ت التي ٌِٗكىجها في خُاتهم الُىمُت، وبٞاصتهم مً  ا في ظمُ٘ اإلاىا٠٢ الخٍُى  صخُد 

 
اؾخٗما٫ اللٛت اؾخٗماال

ُٟها في اإلاىا٠٢ التي ًمغون  اإلاٗلىماث وال٣ىاٖض والترا٦ُب وألالٟاّ التي جمَّ حٗلمها في حجغة الضعاؾت، وجْى
م  كَٗغ م َو ُٟي مً زال٫ مماعؾتهم لها، مما ًدَٟؼ اع الٗملي الْى اع الىٓغي بلى ؤلَا بها، وه٣ل اللٛت مً ؤلَا

٤ ج٣ضًم  ب٣ُمت الٗاثض مً صعاؾتهم لها، وجغبُت الُلبت ٖلى مىاظهت ٩ىن طل٪ ًٖ ٍَغ اإلاىا٠٢ الُبُُٗت، ٍو
السُب وؤلال٣اء، وبظغاء الل٣اءاث الصخُٟت، والخمشُل، والسغوط بهم مً صاثغة اإلالل والٗمل الغوجُجي 
ا إلاماعؾت اللٛت مماعؾت خُت   ُ اإلاخمشل في الٟهل والخهت، والؼمً اإلادضص الظي ال ٩ًىن في ؤٚلب ألاخُان ٧اٞ

ى١ ٧ل طل٪  ال٨ك٠ ًٖ مىاَبهم ومُىلهم في مهاعاث اللٛت الٗغبُت اإلاسخلٟت. وهاجخت، ٞو

ؤلَمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت   لسهذ :ؤهميت ألاوؽىت اللغىيت اللـفيت ٍؼ هاٖاجكت ٚو  :(2)في ؤجَّ

ت وألاصبُت. .5 ؿهم في جىمُت مُى٫ الُالب ومىاَبه اللٍٛى
ُ
 ح

ُٟي للخ٣اث٤ واإلاٗلىماث واإلاه .2 ت التي ًخ٨دؿبها الُلبت . جد٤٣ الخُب٤ُ الْى  اعاث اللٍٛى

تجشبذ ما  .5 ٤ مماعؾتها مماعؾت زاعط الٟهل.جدهل ٖلُه الُالب مً مٗاٝع لٍٛى  ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ظا ما جد٣٣ه ال٣غاءة الخغة.ِؿغ له الاجها٫ بش٣اٞت ؤَل اللٛتجغبِ الُالب بترار الٗغبُت وج .2  ، َو

 .ن لم ج٨ً ممازلت لهاجيهئ للُالب مىا٠٢ حٗلُمُت قبحهت بمىا٠٢ الخُاة ب .1

ب ُٞه .5 ٤ بقغا٦ه في اإلاجا٫ الظي ًٚغ بت الُالب ومُىله ًٖ ٍَغ كب٘ ٚع
ُ
 .ح

٤ مماعؾخه للٛت مماعؾت َبُُٗت وفي مىا٠٢ خ٣ُ٣ُت. .2 ؼ ز٣ت الُالب بىٟؿه، ًٖ ٍَغ  حٗمل ٖلى حٍٗؼ

ت، .8 ٤ مىا٠٢ م جدُذ للُالب الاهضماط في البِئت اللٍٛى  ٣ُت.، ؤم مىا٠٢ خ٣ُهُىٗتؾىاء ؤ٧ان ًٖ ٍَغ

بهم ٖلى ٦ُُٟت الاهخٟإ مىه. .2  حؿاٖض ٖلى قٛل و٢ذ الٟغاٙ بما ًخالءم م٘ مُى٫ الُلبت، وجضٍع

 :ؤهىاع ألاوؽىت اللغىيت اللـفيت

ت هجض ؤهٟؿىا ؤمام ٢اثمت مً ألاوكُت ٢ض جُى٫ بٌٗ  ِخَب ًٖ ألاوكُت اللٍٛى
ُ
بطا ؤمٗىا الىٓغ ُٞما ٦

مجها : ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والصخاٞت، وال٣غاءة  (5)ض الٗلُمألاخُان، و٢ض ج٣هغ في ؤخُان ؤزغ، ٣ٞض ط٦غ ٖب
غ، وظماٖت ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت،  (2)الخغة، والخمشُل والجماٖت ألاصبُت، ؤما ؾم٪ ٞإوعص مجها : الصخاٞت والخدٍغ

وظماٖت ألاهباء، وظماٖت السُابت واإلادايغاث، وظماٖت الخمشُل، وظماٖت اإلا٨خبت، وؤنض٢اء ال٨خاب، 
ىن، وال٣غاءة الخغة والصخاٞت (1)لٛت الٗغبُت، بِىما ؤخصخی مجها ظىصثوهاصي ال : ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والخلٍٟؼ

                                                           

حسن عبد ادلقصود "األنشطة الطالبية كتطوير العملية التعليمية ، ك ٜٜٖ، ادلرجع نفسو،ص، عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللطغة العربية انظر    ٔ
 .ر ٘ٔ-ٗٔ، جامعة بركنام، ركنام دار السالـ، معهد الدراساتُب بركنام دارالسالـ " كرقة ْتثية قدمت ُب ندكة مناىج اللغة العربية ُب ب

 يرىا باستخداـ كسائل كتقنيات التعليم " ْتث منشور على ادلوقععائشة بلهيش، كغزيل عبداهلل، " تقومي كاقع األنشطة الطالبية كتطو     ٕ
taibahuevents.com/studies/aeshah.doc ـٕٓٔٓ/ٕٔ/ٖٔ ، دتت الزيارة ُب. 

 . ٚٔٗ-ٜٜٖعبد العليم إبراىيم، مرجع سابق، ص    ٖ

 . ٕٚ٘-ٜٙ٘، ص ٜٜٙٔدلصرية، القاىرة، ، مكتبة األصللو اٖزلمد صاّب مسك، فن التدريس للغة العربية كالًتبية اإلسالمية، ط    ٗ

 ٕٙٗ-ٖٕٙـ، ص ٜٙٛٔ، دمشق، دار الفكر ٕجودت الركايب ، طرؽ تدريس اللطغة العربية ، ط    ٘
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غ، والخمشُل، وهاصي اللٛت الٗغبُت، والجمُٗت ألاصبُت، ؤما ٞخخي وآزغون ٣ٞض ط٦غوا مجها :  (5)والخدٍغ
بن اإلاخٟدو ل٩ل ما  كاٍ اللٛىي.الىضواث، واإلاىاْغة، وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والغخالث الخٗلُمُت، وظماٖت الي

ا وؤَضاٞها  ّلِ طل٪ جب٣ى مباصَئ
ُ
 ؤهه م٘ ٧

َّ
ها مخ٣اعبت ومخضازلت م٘ بًٗها، بال ٦َِغ مً َظٍ ألاوكُت ًغي ؤجَّ

ُ
ط

ا آزغ ا٢خًخه 
 
واخضة ومكتر٦ت ؛ لظا ٢امذ الضعاؾت بًم بًٗها فى بٌٗ وصمجها، ٦ما ؤوكإث وكاَ

ى )مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ(، وبهظا ْغوٝ َظا الٗهغ اإلاىؾىم بٗهغ ج٨ىلىظُ ا اإلاٗلىماث، َو
ج٩ىن ألاوكُت اإلاؿتهضٞت لضًىا في َظٍ الضعاؾت، هي : ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، واإلاؿغح اإلاضعسخي، واإلا٨خبت )وع٢ُت / 
ت مً  بل٨تروهُت(، والصخاٞت اإلاضعؾُت، وهاصي الٗغبُت، والظي ظٗلىا السُابت والىضواث واإلاؿاب٣اث اللٍٛى

 يمً ؤوكُخه، ومىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ؛ إلاىاؾبتها إلاخٗلمي اللٛت الٗغبُت في بغووي صاع الؿالم.

 ؤلاراغت اإلاذسظيت 

ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت مً ألاوكُت التي لها بؾهام واضر في جىمُت مهاعحي ال٨الم والاؾخمإ لضي ٧ل اإلاكتر٦حن في 
غ مهاعاث َظا اليكاٍ واإلاؿخمٗحن بلُه؛ لظا مً الً ٠ مٗلم الٗغبُت َظا اليكاٍ في جٍُى غوعي ؤن ًْى

٤ مماعؾتهم لبٌٗ ألاوكُت مشل: ٢غاءة ألازباع، وبظغاء اإلا٣ابالث، وؾغص  اللٛت الٗغبُت لضي َالبه ًٖ ٍَغ
الهاث اإلاضعؾُت اإلاهمت.  غى بٌٗ ؤلٖا  بٌٗ الُغاث٠ الٗغبُت، وال٣هو ال٣هحرة، وج٣ضًم الكٗغ، ٖو

 اإلاعشح اإلاذسس ي

ا، وج٩امل شسهُاتهم، وبُٖائهم اإلا  ُ ؿغح له صوع ٞٗا٫ فى بىاء شسهُت الُلبت، والخإزحر ٖلى ؾلى٦هم بًجاب
اث اإلاىاؾبت لؿً الُالب، والتي حؿخُُ٘  الش٣ت بالىٟـ، إلاا له مً زهىنُت جخمشل في ٖغى اإلاىيٖى

ت مٗاهحه ا، وبًجاص ٖال٢اث بحن ن٣ل شسهِخت وتهظًبها، واهسغاَها في اإلاجخم٘، والخ٠ُ٨ م٘ الخُاة ومٗٞغ
ظا ؤمغ ًجب جد٣ُ٣ه  الجاهب اإلاٗغفي والجاهب الخغ٧ي، وبطا اٖخبرها ؤن اإلاؿغح بك٩ل ٖام َمِٗجيٌّ ب٩ل طل٪، َو
بكٍغ جىاٞغ ظمُ٘ مخُلباث الٗغى اإلاؿغحي، ٞاإلاؿغح اإلاضعسخي ٖلُه ٖبء ٦بحر في بًجاص ٧ل طل٪ مً زال٫ 

، (2)ه ًمشل الىىاة ألاولى والغاٞض الغثِـ للٗمل اإلاؿغحي في ؤي بلضالغؾالت التي ًدملها اإلامشل، بياٞت بلى ٧ىه
لُىا بىنٟىا مٗلمحن  اث بصاعة اليكاٍ الُالبي، ٖو لٗغبُت في بِئت لٞاليكاٍ اإلاؿغحي مىظىص مً يمً ؤولٍى

٠ َظا اليكاٍ لسض م٘ ٖضم بَما٫ الجاهب ال٩ٟاهي  ،مت الجىاهب الضًيُت، والاظخماُٖتٚحر بِئتها ؤن هْى
ٜ شخىت اإلالل والؿإم الىاججت ًٖ الغوجحن اإلاضعسخي. ال ا في جَٟغ ا مهم  اصي صوع  ُح ًٖ الُلبت، ٍو َغّوِ

ًُ  ظي 

 اإلاىخبت اإلاذسظيت

ها ج٨مل ما ا٦دؿبه الُلبت مً خ٣اث٤ ومٟاَُم صازل اله٠، وجىمي  حٗىص ؤَمُت ال٣غاءة الساعظُت بلى ؤجَّ
، وجم٨جهم مً مخاب إل ت وال٣ًاًا اإلاٗانغة. والق٪ ؤن اإلا٨خبت لضحهم مهاعاث ال٣غاءة والَا ٗت ألاخضار الجاٍع

، مشل ٦خب ال٣هو، (5)ُخٗامل م٘ مسخل٠ مهاصع ال٣غاءاث الساعظُتلاإلاضعؾُت هي اإلا٩ان ألامشل للمخٗلم 
اث اإلاسخاعة طاث الهلت بما ًضعؾه الُلبت. ٞٗلى  والصخ٠، واإلاجالث الٗغبُت بإهىاٖها، وبٌٗ  اإلاىيٖى

اث ما ًىاؾب مؿخىي َالبه اللٛىي و٢ضعاتهم، ومً ألاًٞلاإلاٗلم ؤن ًسخا ؤن ٣ًىم  ع مً َظٍ اإلاُبٖى
بدهغ ما َى مىظىص مجها في م٨خبت اإلاضعؾت، ؤو ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ؛ لِؿهل ٖلُه بعقاصَم وجىظحهم ٖىضما 

ا للخُب٤ُ الٗملي صازل اإلا٨خب ت اإلاضعؾُت، ٩ًلٟهم بيكاٍ النٟي مغجبِ باإلا٨خبت اإلاضعؾُت، وؤن ًسهو و٢خ 

                                                           

 ٙٗٔ-ٗٗٔـ، ص ٕٗٓٓدار الفكر، األردف، عماف،   ٔفتحي على يونس كآخركف، ادلناىج، األسس،ادلكونات، التنظيمات، التطوير، ط    ٔ

 نبٍت أنشطة صفية تراعي أظلاط التعلم " مقاؿ منشور ُب ادلوقع،  كيفرشا سركر "    ٕ
(http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329 )(ٔٛ-ٜ-ٕٓٔٓ.)ـ 

-http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extraة الصفية كالالصفية " مقاؿ منشور ُب ادلوقع، إبراىيم بن عبداهلل بن عبدالرمحن "األنشط   ٖ

curricular%20activities (ٔٛ-ٕٔ-ٕٕٓٔ.) 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
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ا بما ًىجؼوهه مً و   ً لُه ؤن حهخمَّ ؤً ٣ٍىم بدصجُٗهم ٖلى اعجُاص اإلا٨خبت والخهٟذ ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، ٖو
ت.  غ وملسهاث و٢غاءة اإلاىاؾب مجها صازل الٟهل ٦يكاٍ اؾتهاللي؛ لخىمُت مهاعاث اإلاخٗلم اللٍٛى  ج٣اٍع

 الصحافت اإلاذسظيت 

ا إلاماعؾت اللٛت ًٖ  ًدُذ اليكاٍ الصخٟي إلاخٗلمي الٗغبُت مً ٚحر ؤَلها، والظًً ٌِٗكىن زاعط بِئتها ٞغن 
م ٦خابت، و٦ظل٪  ٤ الخٗبحر الخغ ًٖ مكاَٖغ ، ٦ما ًدُذ لهم الخضعب ٖلى ٦خابت ال٣هو، واإلا٣االثٍَغ

٨دؿب اإلاخٗلم ُٞه مهاعة جبؿُِ  ًخضعبىن ٖلى الخٗبحر الكٟهي مً زال٫ بظغاء اإلا٣ابالث الصخُٟت، ٍو
اث مً زالله الُلبت ٖلى ًٞ الابضإ ىؾُٗها، ٞهظا اليكاٍ مجا٫ لُخضعبال٨ٟغة ؤو ج ، وابخ٩اع اإلاىيٖى

غيها بإؾلىب ًجظب ال٣اعت ل٣غاثتها. ولهظا عؤي الباخض ؤن ٩ًىن َظا  ً الجاطبت، ٖو اإلاهمت، واهخ٣اء الٗىاٍو
ب الُلبت )ُٖىت الضعاؾت( ٖلى ٦خابت اإلا٣االث وال٣هو ال٣هحر   لخضٍع

 
ة، وبظغاء اإلا٣ابالث، اليكاٍ مجاال

الهاث اإلاضعؾُت ونُاٚتها بلٛت ٖغبُت مٟهىمت.    و٦خابت ألازباع اإلادلُت والٗاإلاُت، وؤن ًخىلىا جغظمت ؤلٖا

 هادي اللغت الػشبيت 

ت وال٣ههُت  اث الكٍٗغ ٣ًى٫ ظىصث:" ًدؿً ؤن ٩ًىن في اإلاضعؾت هاٍص للٛت الٗغبُت جضوع ُٞه اإلاباٍع
ا الىضواث اإلاضعؾُت، وهي حٗض مً زحر اإلاُاصًً التي ًخمغن ٞحها الُالب  واإلاؿاظالث ألاصبُت، وج٣ام  ً ُٞه ؤً

جضون ُٞه  ٖلى اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت، والاهُال١ في الخضًض في ظى َبُعي بُٗض ًٖ ال٩لٟت وال٣ُىص، ٍو
 إلقبإ مُىلهم الاظخماُٖت، وبعيا

 
ا مً الدؿلُت واإلاخٗت اإلاُٟضة، ٦ما ًجضون ُٞه مجاال ء َمىخهم، يغب 

عاؾت بدبجي جهىع ًجٗل مً ؤوكُت السُابت، (5")وبْهاع مىاَبهم ، وبىاء  ٖلى َظا ٢ام الباخض في َظٍ الّضِ
ُ٘ مً مضعسخي اللٛت  خى٢َّ ًُ ا مً ؤوكُت هاصي اللٛت الٗغبُت؛ لظا  واإلاىاْغة، والىضواث الٗلمُت، واإلاؿاب٣اث ظؼء 

اث طاث َاب٘ زُابي، وال٣ُام بمىاْغاث في الٗغبُت في َظٍ اإلاضاعؽ ؤن ًىظهىا َالبهم للخبا عي في مىيٖى
ضعى بلحها مخدضزىن مً  ًُ  لخٗضص وظهاث الىٓغ، والٗمل ٖلى جىُٓم هضواث ٖلمُت 

 
اث ج٩ىن مجاال مىيٖى

 صازل اإلاضعؾت وزاعظها، وال٣ُام بمؿاب٣اث في ٞىىن اللٛت ومهاعاتها اإلاسخلٟت ًدىاٞـ ٞحها الُلبت. 

 ت ؤلاهترهذ مىخذًاث الىلاػ غلى ؼبى

ا مُضان حٗلُم اللٛت وحٗلمها بٟغوٖها ومهاعاتها اإلاسخلٟت، وحٗض ؤلاهترهذ واخضة مً  ا٢خدم الخاؾىب مازغ 
ت والخٗلم اإلاهمت في ٖهغ الخ٨ىىلىظُا واؾخسضاماث  ا مً مهاصع اإلاٗٞغ اؾخسضاماث الخاؾىب، ومهضع 

ٗت ومًمىهت الىؾاثِ الخاؾىب، وله ٞىاثض ظمت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث خُض ًخمخ٘ بأل ُت جىنُل ؾَغ
ى ًدُذ له ٞغم الىنى٫ بلى ٢ىاٖض البُاهاث والخدضر م٘ الؼمالء، واإلاكاع٦ت في  الخٗلُمُت بلى اإلاؿخسضم، َو
ض  ٤ وؾاثِ مخٗضصة ، مجها البًر خىاعاث ظماُٖت، والخداوع والى٣اف، وجباص٫ الغؾاثل، ٧ل طل٪ ًخمُّ ًٖ ٍَغ

م الظاحي، ؤو الىاظباث اإلاجزلُت، ٦ما  ( الظي ًدُذE-mailؤلال٨ترووي ) للمٗلم ؤن ًغؾل لُالبه ؤؾئلت الخ٣ٍى
ٝغ اإلاىا٢كت ) ( ؤو Conference Roomsًدُذ للمخٗلم جباص٫ الغؾاثل واإلاٗلىماث م٘ ؤؾاجظجه وػمالثه، ٚو

اث مخٗضصة طا Chatting Roomsٚٝغ الضعصقت ) ث ( التي جدُذ للضاعؾحن جباص٫ ألا٩ٞاع وآلاعاء في مىيٖى
م مً مخدضسي اللٛت. ول٣ض ؤوعصث قب٨ت  ت ٖلمُت ؤو اظخماٖت، ومىا٢كتها م٘ بًٗهم ؤو م٘ ٚحَر ٖال٢ت لٍٛى

(Internet world stats( ا لئلهترهذ في الٗالم الٗام لى زمؿحن صولت اؾخسضام  ( جبحن 2050(صعاؾت اخهاثُت أٖل
ؿبت مؿخسضمي ؤلاهترهذ ٞحها مً زاللها ؤنَّ بغووي صاع الؿالم مً يمً َظٍ الضو٫، خُض بلٛذ و

. ٞهظٍ اليؿبت الٗالُت ًيبػي ؤن ٩ًىن إلاخٗلمي اللٛت الٗغبُت ٞحها ههِب؛ زانت بطا ٖلمىا بن (5)80.2%

                                                           

 . ٕٙٗجودت الركايب، مرجع سابق، ص     ٔ

حصائية عن أكثر الدكؿ استخدامنا للشبكة ادلعلومات العادلية)اإلنًتنت(، منشورة ُب دراسة إ     ٔ
 ـ..ٕٓٔٓ-ٓٔ-ٕ( )  http://www.internetworldstats.com/top25.htmادلوقع)

http://www.internetworldstats.com/top25.htm
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ت التي جًٟل الجلىؽ ؤمام ال٨مبُىجغ، وجهٟذ  الُلبت في َظٍ اإلاضاعؽ َم مً الكباب، َظٍ الٟئت الٗمٍغ
الضعاؾت ؤن ًخم التر٦حز في َظا اليكاٍ ٖلى مماعؾت  قب٩اث ؤلاهترهذ الؿاٖاث الُىا٫؛ لظا جغي َظٍ

اث الٗلمُت التي  اث الاظخماُٖت، واإلاىيٖى اث طاث ٖال٢ت باإلا٣غع الضعاسخي، واإلاىيٖى الى٣اف في مىيٖى
اث الٗامت بٛغى الدؿلُت وملء و٢ذ الٟغاٙ.   ًٖ جىاو٫ بٌٗ اإلاىيٖى

 
 جىاؾب مؿخىي الضاعؾحن، ًٞال

 هخائج الخدليل ومىاكؽتها

ولذ الضعاؾت الخالُت جلمـ زالزت مداوع ؤؾاؾُت حك٩ل مماعؾت الُلبت الٟٗلُت ألوكُت اللٛت الٗغبُت خا
ا بما ًخًمىه مً   ٖ زاعط حجغة الضعاؾت مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن، وؾٝى ًخم صعاؾت ٧ل مدىع مجها مخبى

ا بما ًىاؾبها، ٦ما ًلي:بىىص طاث نلت وز٣ُت بمماعؾت اليكاٍ اللٛىي، زم ال٣ُام  بمىا٢كت الىخاثج وجٟؿح  َر

 هىع ألاوؽىت اللغىيتاإلادىس ألاول : 

ٖضص مً ألاوكُت، واإلااصة اإلا٣ضمت مً زاللها ؛ ل٣ُاؽ الىا٢٘ الٟٗلي لضعاؾت َظا اإلادىع جم جدضًض 
م في صعظت  م  جمَّ ٖغيها ٖلى اإلاضعؾحن بٛغى ببضاء وظهاث هَٓغ

َ
لىظىصَا في اإلاضاعؽ ُٖىت الضعاؾت، ومً ز

ال١ وظىصَا، ا، ؤم الجىظض ٖلى ؤلَا ا ؤم ؤخُاه  ت للىا٢٘ الٟٗلي 5. ًىضر الجضو٫ ع٢م )صاثم  ( اليؿب اإلائٍى
ـ  لؤلوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت في اإلاضاعؽ ُٖىت الضعاؾت، مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن ال٣اثمحن ٖلى جضَع

 اللٛت الٗغبُت في جل٪ اإلاضاعؽ.

 ت اللغت الػشبيت اللـفيت.( اليعب اإلائىيت لىاكؼ ؤوؽى0الجذول سكم )

 صعظت جىاٍٞغ اليكاٍ

ا ا صاثم   ال جىظض ؤخُاه 

 12.25 18.91 21.62 ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت

 85.28 8.12 5.40 اإلاؿغح اإلاضعسخي 

 35.13 56.75 8.11 اإلا٨خبت )وع٢ُت / بل٨تروهُت(

 72.96 16.22 10.82 الصخاٞت اإلاضعؾُت 

 10.80 62.16 27.04 اإلاىاْغة / الىضواث / اإلاؿاب٣اث (هاصي اللٛت الٗغبُت    )السُابت / 

 100.00 0.0 0.0 مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ 

ا في ًا٦ضون ٚالبُت ال٣اثمحن ٖلى ألاوكُت  ؤنَّ ( 5الجضو٫ ع٢م ) ًبحن ت وظىص  ؤن ؤ٦ثر ألاوكُت اللٍٛى
وب٣ُت ألاوكُت ٧اإلاؿغح اإلاضعسخي مضاعؾهم هي، هاصي اللٛت الٗغبُت وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، زم اإلا٨خبت، 

ا بيؿب يئُلت ؤما ميكِ مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ  ِٞكحر  ،والصخاٞت اإلاضعؾُت ٞخىظض ؤخُاه 
 ظمُ٘ اإلاؿخٟخحن بلى ٖضمىظىصٍ ٦يكاٍ في مضاعؾهم. 

 ليعب اإلائىيت  للمادة اإلالذمت مً خلل ألاوؽىت اللغىيت مً وحهت هظش اإلاذسظينل (6) حذول سكم

ا اإلااصة اليكاٍ  صعظت جىاَٞغ

 ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت

ا ا صاثم   ال جىظض ؤخُاه 

 89.18 8.12 2.70 م٣خُٟاث مً ألازباع 

 81.08 10.81 8.11 ؤَم ألاخضار في اإلاضعؾت
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 83.33 21.62 8.11 ٢هو ٢هحرة

 81.07 16.22 2.70 م٣ابالث

 81.07 16.22 2.70 َغاث٠ ٖغبُت

 81.08 13.51 5.40 ؤقٗاع ٖغبُت 

 67.56 18.91 13.51 بٖالهاث 

 اإلاؿغح اإلاضعسخي

 64.87 24.32 10.81 جمشُلُاث صًيُت 

 67.56 21.62 10.81 جمشُلُاث اظخماُٖت

 78.37 13.51 8.11 جمشُلُاث ٩ٞاَُت 

 89.19 8.11 2.70 جمشُلُاث ٖلمُت 

سُت   81.08 18.91 0 جمشُلُاث جاٍع

 اإلا٨خبت

 62.16 32.43 5.40 عة ٢غاءة ٢هو مسخا

اث مسخاعة  67.56 24.32 8.11 ٢غاءة مىيٖى

 81.07 18.91 0 ٢غاءة صخ٠ و مجالث ٖغبُت

 48.64 29.72 21.62 ٢غاءة خغة

 الصخاٞت اإلاضعؾُت

 70.27 21.62 8.11 ٦خابت م٣االث ٢هحرة

ٟت  83.78 16.22 0 ٦خابت ٢هو ٍَغ

 91.89 8.11 0 م٣ابالث صخُٟت

 89.19 8.11 2.70 ُٟتؤزباع صخ

 54.05 35.13 10.81 بٖالهاث 

 هاصي اللٛت الٗغبُت

 21.62 32.43 45.94 السُابت

 64.87 32.43 2.70 اإلاىاْغة 

 70.26 27.02 2.70 الىضواث الٗلمُت 

 54.05 40.54 5.40 مؿاب٣اث فى ال٣هت ؤو الكٗغ 

ت  43.24 45.94 10.81 مؿاب٣اث لٍٛى

ى قب٨ت مىخضي الى٣اف ٖل
 ؤلاهترهذ

ت  اث لٍٛى  89.22 8.11 2.70 الى٣اف في مىيٖى

اث ٖلمُت   91.89 8.11 0 الى٣اف في مىيٖى

اث اظخماُٖت  91.89 8.11 0 الى٣اف في مىيٖى

 89.19 10.81 0 الى٣اف مً ؤظل الدؿلُت وملء و٢ذ الٟغاٙ
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الهاث ٖبر ؤلا ؤن ٚالبُت اإلاضعؾحن ًغون ؤن ( 2الجضو٫ ع٢م ) ًىضر طاٖت اإلاضعؾُت ٧اهذ مً ؤ٦ثر اإلاىاص ؤلٖا
ا، وجلتها بطاٖت ؤَم ألاخضار في اإلاضعؾت، وبطاٖت ٢هو ٢هحرة ٖلى الُالب وفي اإلاؿغح اإلاضعسخي  ،ج٣ضًم 

٧اهذ الخمشُلُاث الضًيُت، والاظخماُٖت مً ؤ٦ثر ألاوكُت التي ًىظه اإلاضعؾىن َالبهم بلحها، وفي وكاٍ 
اث اإلا٨خبت بلٛذ ال٣غاءاث الخغة ؤٖل ى وؿبت في اَخماماث اإلاضعؾحن، وجلتها في ألاَمُت ٢غاءة اإلاىيٖى

لى مً ب٣ُت اإلاماعؾاث في َظا اليكاٍ،  الهاث ألٖا اإلاسخاعة، وفي وكاٍ الصخاٞت اإلاضعؾُت ٧اهذ ٦خابت ؤلٖا
ا، بِىما ؤقاع 50.85خُض ط٦غ  الهاث صاثم   % مجهم51.55% مً اإلاضعؾحن ؤجهم ًىظهىن َالبهم بلى ٦خابت ؤلٖا

ا، ؤما في وكاٍ هاصي اللٛت الٗغبُت ٣ٞض ٧اهذ السُابت في ٢مت اَخماماث اإلاضعؾحن  بلى ؤجهم ًىظهىجهم ؤخُاه 
ت، وفي ميكِ مىخضي الى٣اف ٖبر ؤلاهترهذ  البهم، وجلتها في ألاَمُت اإلاؿاب٣اث اللٍٛى ى ؤي٠ٗ  -َو َو

اث خُض ؤبان ٢لت مً اإلاضعؾحن ؤجهم ًىظهىن َالبهم ب  -ألاوكُت مماعؾت  لى الخداوع والى٣اف في مىيٖى
ت ؤزغي ؤجهم ًىظهىن َالبهم بلى الى٣اف مً ؤظل الدؿلُت وملء و٢ذ الٟغاٙ  ا، و ط٦غث مجمٖى ت صاثم  لٍٛى
اث اظخماُٖت ٩ٞاهذ وؿبتها  اث ٖلمُت ومىيٖى ا، ؤما ب٣ُت مداوع الى٣اف، ٧الى٣اف في مىيٖى ؤخُاه 

 يُٟٗت ؤو قبه مٗضومت. 

 ؽاسهت  الىلبت في ألاوؽىت اللغىيت اللـفيتاإلادىس الثاوي : واكؼ م

ت إلاكاع٦ت الُلبت في بٖضاص ماصة اليكاٍ اللٛىي، مً وظهت هٓغ 5الجضو٫ ع٢م ) ( ًبحن اليؿب اإلائٍى
 اإلاضعؾحن.

 صعظت مكاع٦ت الُالب هٕى مكاع٦ت الُالب اليكاٍ

ا ا صاثم  ال  ؤخُاه 
 جىظض

 70.26 24.32 5.40 ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  مىاص  ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت 

 81.07 10.81 8.11 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  مىاص اإلاؿغح اإلاضعسخي    اإلاؿغح اإلاضعسخي 

اث التي  ٣ًغؤوجها    اإلا٨خبت   43.23 40.54 16.22 ٣ًىم الُلبت بازخُاع ال٨خب واإلاىيٖى

 70.27 21.62 8.11 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  اإلااصة  الصخُٟت  الصخاٞت اإلاضعؾُت

 37.83 29.72 32.43 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة السُابت   هاصي اللٛت الٗغبُت 

 72.97 21.62 5.40 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة اإلاىاْغة   

 89.18 10.81 0 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة الىضواث

 72.97 24.32 2.70 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة اإلاؿاب٣اث 

اث الى٣اف  ٣ًىم الُل  83.77 13.51 2.70 بت بخدضًض وازخُاع مىيٖى

( ؤن ٚالبُت ال٣اثمحن ٖلى ألاوكُت ًغون ؤن مكاع٦ت الُلبت في بٖضاص ماصة 5ؤْهغث هخاثج الجضو٫ ع٢م )
اليكاٍ جخه٠ بال٠ًٗ، بل ج٩اص ج٩ىن مٗضومت في ٦شحر مً ألاوكُت، وباألزو مجها ماصة مىخضي الى٣اف 

ضواث الٗلمُت، واإلاؿاب٣اث، والصخاٞت اإلاضعؾُت، وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، واإلاؿغح اإلاضعسخي، ٖبر ؤلاهترهذ، والى
 بةؾخصىاء ماصة السُابت التي ؤوضر الجضو٫ ؤنَّ الُلبت َم الظًً ٌٗضون ماصتها.

ا لم جتراواح الـ ٞهظا الجضو٫ ٨ًك٠ ًٖ ؤنَّ وؿبت  % للظًً 21.20% ، و52.01مكاع٦ت الُلبت صاثم 
ا، بِىما ونلذ وؿبت الظًً ال ٌكاع٧ىن في بٖضاص ماصة اليكاٍ بلى ما ٞى١ الـٌكاع٧ىن ؤخُا  %.50ه 
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 (  ًىضح دسحت مؽاسهت الىلبت في ؤداء اليؽاه اللغىي، مً وحهت هظش اإلاذسظين.4الجذول سكم )

 صعظت ؤصاء الُالب هٕى اليكاٍ

ا  ي٠ُٗ ظُض ظُض ظض 

اء
ؤص

ي 
ت ف

ُلب
 ال

٦ت
اع

ك
م

 

 62.16 32.43 5.40 وكاٍ ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت 

 48.65 43.24 8.11 وكاٍ اإلاؿغح اإلاضعسخي 

 59.45 35.13 5.40 وكاٍ ال٣غاءاث الساعظُت  

 75.66 18.91 5.40 وكاٍ الصخاٞت اإلاضعؾُت 

 21.62 48.65 29.72 السُابت

 59.46 27.02 13.51 ؤصاء اإلاىاْغة

 72.97 21.62 5.40 الىضواث الٗلمُت

ت اإلاؿاب٣اث الل  48.64 27.02 24.32 ٍٛى

 78.38 18.91 2.70 مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ

ت إلاؿخىي مماعؾت اليكاٍ   %58.56 %50.55 %55.55 اليؿبت اإلائٍى

ا مً 2ًبحن الجضو٫ ع٢م ) ت الالنُٟت ي٠ُٗ ظض  ( ؤن مؿخىي مكاع٦ت الُلبت في مماعؾت ألاوكُت اللٍٛى
مىخضي الى٣اف ٖبر ؤلاهترهذ، وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والىضواث الٗلمُت، وظهت هٓغ مضعؾحهم، زانت في ميكِ 

َض  
َّ
اإلاؿخٟخحن ٖضم وظىص مماعؾت خ٣ُ٣ُت ألوكُت اللٛت الٗغبُت % مً 18.15والصخاٞت اإلاضعؾُت.  ٣ٞض ؤ٦

%  مجهم بلى مكاع٦ت الُلبت في ؤصاء اليكاٍ بمؿخىي ظُض، في خحن بلٛذ 50.55في مضاعؾهم، بِىما ؤقاع 
ا وؿب  %  ٣ِٞ.55.55ت اإلاكاع٦ت بمؿخىي ظُض ظض 

 اإلادىس الثالث : مػىكاث مماسظت ألاوؽىت اللغىيت

بنَّ ما ًدُِ بالُالب مً  بِئت مضعؾُت، ومٗلمحن، وؤؾغة، وؾلى٦ُاث الُالب هٟؿه حٗض مً ؤَم الٗىامل 
ُغ في مؿخىي مكا ِ

ّ
ت ؤوكُت الٗملُت ع٦خه، واهسغاَه فياإلاازغة في مؿخىي جدهُله ألا٧اصًمي، ٦ما جاز ، وإلاٗٞغ

ت مً ألاؾئلت  ٖلىجإزحر َظٍ الٗىامل  مكاع٦ت الُلبت في اإلاضاعؽ الٗغبُت في بغووي؛ وظهذ الضعاؾت مجمٖى
ىضر الجضو٫ ع٢م ) ت آعائهم في ؤ٦ثر اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ ؤمام الُلبت. ٍو ( 1في نىعة بىىص بلى اإلاضعؾحن إلاٗٞغ

ت إلاٗى٢اث ب٢امت ألاوكُت اليؿب   مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن. ومكاع٦ت الُلبت ٞحهااإلائٍى

 مً وحهت هظش اإلاذسظين. اإلائىيت إلاػىكاث بكامت ألاوؽىت ومؽاسهت الىلبت فيها( اليعب 5الجذول سكم )

 صعظت بٖا٢ت اليكاٍ الؿبب اإلاٗى١  الجهت

ؾت
ضع

اإلا
 

ٌٗى١ 
ا  صاثم 

ٌٗى١ 
ا  ؤخُاه 

 ال ٌٗى١ 

 48.64 40.54 10.81 ٖضم وظىص جسُُِ ظُض لليكاٍ.

 64.86 29.72 5.40 ٖضم ا٢خىإ بصاعة اإلاضعؾت بإَمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الال نُٟت. 

 27.02 43.24 29.72 ٢لت ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و ألاصواث الالػمت إلاماعؾت اليكاٍ. 
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م ٖلى اإلاىاص الٗلمُت ألاؾاؾُت ٣ِٞ.   37.83 32.43 29.72 ا٢خهاع الخ٣ٍى

 29.73 37.83 32.43 لظي ٣ًام ُٞه اليكاٍ.ٖضم مىاؾبت الى٢ذ ا

غ ؤما٦ً مسههت إلاماعؾت ألاوكُت.   35.13 40.54 24.32 ٖضم جٞى

لم
إلاٗ

ا
 

 67.56 24.32 8.11 ٖضم ا٢خىإ بٌٗ اإلاضعؾحن بإَمُت ألاوكُت الالنُٟت.

بت بٌٗ اإلاٗلمحن فى ألاقغاٝ والاقترا٥ فى اليكاٍ.   64.85 27.02 8.11 ٖضم ٚع

 45.94 48.65 5.40 ٌٗ اإلاٗلمحن بالجاهب اإلاٗغفي صون ؾىاٍ.اَخمام ب

٩ل٠ بها اإلاٗلم م٘ ٦ثرة الخهو. ًُ ما٫ اإلاضعؾُت التي   18.92 24.32 56.75 ٦ثرة ألٖا

 35.13 35.13 29.72 اعجباٍ بٌٗ اإلاضعؾبن بإٖما٫ ؤزغي ٚحر اإلاضعؾُت. 

ُُٟت  64.86 20.02 8.11 .اٖخ٣اص بٌٗ اإلاضعؾحن بإن اليكاٍ زاعط واظباتهم الْى

 45.93 43.24 10.81 ي٠ٗ زبراث اإلاضعؾحن في مجا٫ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الال نُٟت.

 48.63 48.65 2.70 ٖضم وظىص الخٗاون بحن ال٣اثمحن ٖلى اليكاٍ

ب
ُال

ال
 

 27.02 24.32 48.65 ٢لت وعي الُالب بإَمُت اليكاٍ.

 13.51 29.72 56.75 كاٍ. ٦ثرة الخهو جهٝغ الُالب ًٖ الاقترا٥ في الي

باجه ومُىله.  24.32 51.35 24.32 ٖضم اجاخت الٟغنت للُالب لالهًمام خؿب ٚع

 16.22 27.02 56.75 الترصص والسٝى والشجل لضي بٌٗ الُلبت. 

 29.73 29.72 40.54 زٝى الُالب مً جإزحر اليكاٍ ٖلى مؿخىاٍ الضعاسخي. 

 29.73 29.72 40.54 ي٠ٗ الُالب في اللٛت الٗغبُت. 

 40.53 29.72 29.72 اعجباٍ بٌٗ الُلبت بإٖما٫ ؤزغي بٗض الضوام اإلاضعسخي. 

غ لضي بًٗهم.   32.42 51.35 16.22 بٌٗ ألاوكُت جخُلب مهاعاث  ال جخٞى

 70.26 24.32 5.40 ٖضم ٖال٢ـت اليكاٍ بم٣غعاث اللٛت الٗغبُت. 

غة
ألاؾ

 

 64.86 18.91 16.22 ٖلى الاهًمام في ألاوكُت.  ٖضم حصجُ٘ ؤولُاء ألامىع ألبىائهم 

 35.13 37.83 27.02 السٝى مً جإزحر اليكاٍ ٖلى مؿخىي الُالب الضعاسخي.

ُه ٣ِٞ.   70.26 29.72 0 هٓغة بٌٗ ألاباء  لليكاٍ ٖلى ؤهه وؾُلت للتٞر

 59.45 37.83 2.70 الًجض بٌٗ ؤولُاء ألامىع الى٢ذ ال٩افي إلعؾا٫ ؤبىائهم بلى م٩ان اليكاٍ. 

 45.94 43.24 10.81 ظهل بٌٗ ؤولُاء ألامىع باللٛت الٗغبُت ًجٗلهم ٚحر مخدمؿحن ألوكُتها.

ت.   45.94 43.24 10.81 ٖضم بصعا٥ ألاؾغة ألَمُت ألاوكُت اللٍٛى

 64.86 18.91 16.22 ٖضم حصجُ٘ ؤولُاء ألامىع ألبىائهم  ٖلى الاهًمام في ألاوكُت. 

ت الالنُٟت في اإلاضاعؽ ٫1 ع٢م )ًخطر مً الجضو  ( ؤن ؤبغػ مٗى٢اث مكاع٦ت الُلبت في ألاوكُت اللٍٛى
الٗغبُت في بغووي صاعالؿالم مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن هي، ٖضم مىاؾبت الى٢ذ الظي ٣ًام ُٞه اليكاٍ، و٢لت 
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ضم  م  ؤما٦ً مسههت إلاماعؾت اليكاَاث، وا٢خهاع  وظىصؤلام٩اهُاث اإلااصًت إلاماعؾت اليكاٍ، ٖو ج٣ٍى
ما٫  الُالب ٖلى اإلاىاص الٗلمُت ٣ِٞ، َظا مً ظاهب ؤلاصاعة اإلاضعؾُت. ومً ظاهب اإلاٗلم ٧اهذ ٦ثرة ألٖا

٩ل٠ بها اإلاٗلم م٘ ٦ثرة الخهو ًُ ، اعجباٍ بٌٗ اإلاضعؾبن بإٖما٫ ؤزغي ٚحر اإلاضعؾُت، و اإلاضعؾُت التي 
خمام بٌٗ اإلاٗلمحن بالجاهب اإلاٗغفي ، واَي٠ٗ زبراث اإلاضعؾحن في مجا٫ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟتو 

 ًٖ ٖضم وظىص الخٗاون بحن ال٣اثمحن ٖلى اليكاٍ، مً ؤ٢ىي ؤؾباب مٗى٢اث مماعؾت صون ؾىاٍ، 
 
ًٞال

الترصص والسٝى والشجل لضي ؤما ما ًغجبِ بمدىع الُالب ٣ٞض ؤظاب اإلاضعؾىن ؤنَّ  ؤوكُت اللٛت الٗغبُت.
زٝى الُالب مً جإزحر اليكاٍ ٖلى بت بإَمُت اليكاٍ، و و٦ثرة الخهو، و٢لت وعي الُل بٌٗ الُلبت،

 ًٖ ي٠ٗ الُلبت في اللٛت الٗغبُت، مً ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت التي 
 
جهٝغ الُالب ًٖ مؿخىاٍ الضعاسخي، ًٞال

السٝى مً جإزحر في ألاوكُت الالنُٟت. ؤما ُٞما ًخٗل٤ بإؾغة الُالب ٣ٞض ؤقاعث الىخاثج بلى ؤنَّ الاقترا٥ 
ت، وظهل بٌٗ ؤولُاء  ؿخىي الُالب الضعاسخي،اليكاٍ ٖلى م ضم بصعا٥ ألاؾغة ألَمُت ألاوكُت اللٍٛى ٖو

ومً زال٫  الٗغبُت، مً ؤ٢ىي ألاؾباب التي ججٗلهم ٚحر مخدمؿحن إلاكاع٦ت ؤبىائهم في ألاوكُت.بألامىع 
 ٣ُ ا إلاماعؾت ألاوكُت الىخاثج الىاعصة في َظا الجضو٫ ًخطر ؤنَّ اإلاضعؾت وألاؾغة ؤ٢ل مً اإلاٗلم والُالب حٍٗى

٤  صون الـ ) ت الالنُٟت خُض ٧ان مؿخىي الخٍٗى ا. 10اللٍٛى ا٢ت ؤخُاه  ىض مؿخىي ؤلٖا  %( ٖو

 هخائج الذساظت:

كحر هخاثج الضعاؾت بلى آلاحي:
ُ
 ح

 وألاصواث الالػمت إلاماعؾتها. ،ٖضم وظىص جسُُِ ظُض لؤلوكُت، و٢لت ؤلام٩اهُاث اإلااصًت .5

م ٖلى اإلاىاص ا .2  لٗلمُت ألاؾاؾُت، مما ًجٗل اليكاٍ ٚحر مهم.ا٢خهاع الخ٣ٍى

بٌٗ ؤولُاء ألامىع نٗىبت في بعؾا٫ ؤبىائهم جىاظه  لظا ؛ٖضم مىاؾبت الى٢ذ الظي ج٣ام ُٞه ألاوكُت .5
 .  اإلاضعسخي الضوامبٗض  بلى اإلاضعؾت

ت. .2  ٖضم بصعا٥ ألاؾغة ألَمُت ألاوكُت اللٍٛى

ت الال نُٟت.٢هىع اإلاضعؾحن في جىظُه  َالبهم بلى مماعؾت ألاوكُ .1  ت اللٍٛى

 .ٖضم اؾخٛال٫ ج٣ىُت ؤلاهترهذ في ؤوكُت اللٛت الٗغبُت .5

 ٖضم وظىص ألاظهؼة الخ٣ىُت الخضًشت، ٦إظهؼة ال٨مبُىجغ وعبُها بكب٨ت ؤلاهترهذ. .2

ت .8  .ي٠ٗ مكاع٦ت الُلبت في بٖضاص ماصة ألاوكُت اللٍٛى

ت باإلاضاعؽ الٗغبُت، ومىا٦بتها إلا .2 غ ألاوكُت اللٍٛى  اإلاؿخمغة.ث الٗهغ وجُىعاجه خٛحراٖضم جٍُى

ت، م٘ ٖضم وظىص صلُل ًدخىي ٖلى ٢اثمت باألوكُت.  .50  هضعة ألاما٦ً اإلاسههت إلاماعؾت ألاوكُت اللٍٛى

 ٢لت مدٟؼاث اإلاكاع٦حن في ؤوكُت اللٛت الٗغبُت مً َلبت ومضعؾحن. .55

ت الالنُٟ .52 ا مً ؤؾباب ٖضم خماؾخه إل٢امت ألاوكُت اللٍٛى  ت.٦ثرة الٗبء ٖلى اإلاضعؽ ؾبب 

ياث:   الخـى

ت مً الخىنُاث مً ؤَمها:جفي يىء الىخاثج الؿاب٣ت اؾخُاٖذ َظٍ الضعاؾت ؤن جسغط بم  مٖى

ا لبرامج ؤوكُت الُالب  .5  ً ت بىي٘ زُِ واضخت وممىلت ماص جىظُه ظهىص ؤلاصاعة اإلاضعؾُت والتربٍى
ا ألَمُتها في همى مٗاٝع الُلبت ال ت.الالنُٟت زانت في مجا٫ اللٛت الٗغبُت؛ هٓغ   لٍٛى

٣ِْبَل ٖلُه ؤن ٩ًىن اليكاٍ الالنٟي ظؼء .2 ًُ ا؛ ختی   ُ م جدهُل الُالب ؤ٧اصًم  . الجمُ٘ا مً ج٣ٍى
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سهو ظؼء مً الُىم الضعاسخي إلاماعؾخ .5 ًُ  . هؤن ٩ًىن اليكاٍ صازل مىٓىمت الجضو٫ الضعاسخي ؤو 

 ج٩اج٠ ظهىص ؤلاصاعة واإلاضعؾحن مً ؤظل جىظُه َالبهم للمكاع٦ت في َظٍ ألاوكُت. .2

هخم اإلاضعؾىن وال٣اثمىن ٖلى ؤمغ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بخىظُه َالبهم هدى اؾخٛال٫ قب٨ت ؤن ح .1
 اإلاٗلىماث)ؤلاهترهذ( بما ًُٟض في حٗلم اللٛت الٗغبُت.

حر ألاظهؼة الخ٣ىُت الخضًشت، .5 ُٟها في وكاَاث اللٛت. جٞى  ٨٦مبُىجغ وعبُها باإلهترهذ، مً ؤظل جْى

ا لُال ؤن  .2 ا ومغقض  ا لها.٩ًىهاإلاضعؾمىظه   به في بٖضاص ماصة اليكاٍ ولِـ مٗض 

حر صلُل ًدخىي ٖلى ٢اثمت باألوكُت .8 ت, وجٞى حر ؤما٦ً مسههت إلاماعؾت ألاوكُت اللٍٛى  .الٗمل ٖلى جٞى

حن ٖلى ألاوكُت. .2 ا، و٦ظل٪ جدٟحز اإلاضعؾحن واإلاكٞغ ا وحصجُٗهم مٗىىٍ   ً  جدٟحز الُلبت اإلاكاع٦حن ماص

ال٣اثمحن ٖلى اليكاٍ اللٛىي، ٦خس٠ُٟ الٗبء ٖلى اإلاضعؽ  ال٣ُام بخظلُل الهٗىباث التي جىاظه .50
ت الالنُٟت. سخي؛ لُخم٨ً مً ؤلاقغاٝ ٖلى ألاوكُت اللٍٛى  ومغاٖاة ههابه الخضَع

 اإلاشاحؼ :

 .ببغاَُم مهُٟي وآزغون، اإلاعجم الىؾُِ،  جد٤ُ٣ مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، صاع الضٖىة لليكغ 

 ت  َـ.5225، ال٣اَغة، ٖالم ال٨خب، 2والخُب٤ُ، ٍ ؤخمض خؿحن الل٣اوي، اإلاىاهج بحن الىٍٓغ

 ٍ ،٤ُ ؤخمض مغعي، ومدمض مدمىص الخُلت، َغاث٤ الخضَعـ الٗامت ّمان، صاع اإلاؿحرة،  5جٞى َٖ  م. 2002، 

 ٍ ، ٛت الٗغبُت
ُّ
 م.5285، صمك٤، صاع ال٨ٟغ 2ظىصث الغ٧ابي، َغ١ جضَعـ الل

 غ الٗملُت ا ة لخٗلُمُت في بغوهاي صاعالؿالم " وع٢ت ٢ضمذ في هضو خؿً ٖبض اإلا٣هىص "ألاوكُت الُالبُت وجٍُى

 م.2002ؤٚؿُـ  55-50ٌ،5221عظب  51-52، ظامٗت بغوهاي، مىاهج اللٛت الٗغبُت في بغوهاي

 ٍ ، ٛت الٗغبُت
ُّ
.2ٖبض الٗلُم ببغاَُم، اإلاىظه الٟجي إلاضعسخي الل  ، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع

 غ، ٍٞخخي ٖلى ًىوـ وآزغون، اإلاىاهج، ألاؾـ،اإلا٩ىه  م2002صاع ال٨ٟغ، ٖمان.   5اث، الخىُٓماث، الخٍُى

 ت مدمض نالر ؾم٪، ًٞ الخضَعـ  م. 5228َـ / 5258، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، للتربُت اللٍٛى

 الؽبىت الػاإلايت:

  ،ببشاهيم بً غبذهللا بً غبذالشخمً "ألاوؽىت الففيت واللـفيت " ملال ميؽىس في اإلاىكؼ

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities (08-06-6106.) 

  فهذ بً ظالم بً فالل "ألاوؽىت الففيت واللـفيت في مادة التربيت ؤلاظلميت، هظشة جإمليت" بدث

 م.http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php  (09-9-6101ميؽىس غلى 

  غائؽت بلهيؾ، وغضيل غبذهللا، " جلىيم واكؼ ألاوؽىت الىلبيت وجىىيشها باظخخذام وظائل وجلىياث

 taibahuevents.com/studies/aeshah.doc ( ،30/06/6101 .)اإلاى٢٘الخػليم " بدث ميؽىس غلى 

 " هيف هبني ؤوؽىت ـفيت جشاعي ؤهماه الخػلم " ملال ميؽىس في اإلاىكؼ، سؼا ؼشوس

(http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329( )08-9-6101.)م 

  اللدىاوي وآخشون، "ألاوؽىت اللـفيت، الىاكؼ واإلاإمىل" بدث ميؽىس في اإلاىكؼ  غبذالشخمً بً مدمذ

http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc  61-06-6106. 

http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329
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 ألادًب ؤلاظلمي الثائش ين:ؤم ذؤخم

 

 د/ مدمذ ًىظف خان

، الهىض  ؤؾخاط مكاع٥، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾالمُت، ٖلي ٦ٍغ

 

ؤخمض ؤمحن ٦ما ؾمٗىاٍ ؤخض ؤبغاػ ألاصب الٗغبي، ولض في ٚغة مً قهغ ؤ٦خىبغ 
ُٗت، و٧ان والضٍ ٢ض َغب مً 5885لؿىت  م، في ؤؾغة ؤُٖذ للٗلم م٩اهت ٞع

لبا للمٗاف واإلالجإ  ا مً ظىع الخ٩ام وألامغاء َو ت بدحرة زٞى ؾمسغاٍ بمضًٍغ
هخ٣ا٫ في خُاة ؤخمض ؤمحن م٘ ؤزُه ال٨بحر، ختی هؼلىا بال٣اَغة، و٢ض لٗب َظا ؤلا 

وفي ال٣اَغة الخد٤ ؤخمض ؤمحن  .صوعا َاما خُض ؾاٖضٍ في الخُىع ؤصًبا و٧اجبا
ٟا٫  باإلاضعؾت ؤلابخضاثُت التي ٧اهذ بِئتها ٖلى ههج صًجي ٢ضًم خُىظ٥، و٧ان ألَا
ًسًٗىن للًغب الكضًض مً ٢بل ألاؾاجظة ٩ٞان ؤخمض ؤمحن مً ؤخض َاالء 

ٟا٫ الظًً ٢ض زً٘  ىٟهم، ختی ؤنبذ بهظا الؿبب بحن ألَا لٗضوان ألاؾاجظة ٖو
الالظئحن بحن ؤعب٘ مً ال٨خاجِب ؤلابخضاثُت في نٛغ ؾىه، صعؽ ؤخمض ؤمحن في 
م، وعباٍ والضٍ جغبُت ظُضة ٖلى ؤزال١ خمُضة وز٣اٞت  َظٍ اإلاضة مباصت الٗلىم وخٟٔ ؾىعا مً ال٣غآن ال٨ٍغ

الضعاؾت ؤلابخضاثُت بمضعؾت ؤم ٖباؽ التي ٧اهذ حٗمل ٖلى  ٞايلت ٖالُت، زم ؤصزله ؤبٍى بٗض اهتهاثه مً
ٗاملىجهم بال٠ُٗ  ٟا٫ جغبُت خؿىت بٗض بصعا٥ َباجٗهم وطو٢هم َو الُغاػ الخضًض، و٧ان الكُىر ًغبي ألَا
غ  ت والغاخت الىٟؿُت، زم ؤلخ٣ه ؤبىٍ باألَػ ىض طل٪ قٗغ ال٩اجب ؤخمض ؤمحن قِئا مً الخٍغ والخىان، ٖو

٠ في ؾىه ا لغاب٘ ٖكغ وماػا٫ ًخٗلم َىا٥ إلاضة ؾيخحن ملبىؾا بإ٢مكت الكُىر والٗلماء ل٨ً بضون الكٍغ
غ  اجه في ألاَػ غ ًدب٘ اإلاىهج الخ٣لُضي في الخٗلُم، وه٣غؤ ٢هت خُاة ؤخمض ؤمحن وط٦ٍغ الغضخی ال٣لبي بما ٧ان ألاَػ

 (.5)الكٍغ٠ في ٦خابه "خُاحي

٠ بال غ الكٍغ غ جإزغ ؤخمض ؤمحن ازىاء ب٢امخه باألَػ كُش مدمض ٖبضٍ وبضؤ ؤن ًدـ ؤن اإلاىهج الخ٣لُضي في ألاَػ
ـ في مضعؾت َىُا، وفي ؾىه  ُٟت جضَع غ وج٣ضم الى امخدان مؿاب٣ت لْى ال ٌكٟي نضٍع ٞغظ٘ مً ألاَػ
ت ٞىطجذ ٨ٞغجه وخُاجه الٗلمُت، وفي  الشامً ٖكغ ٖحن ؤخمض ؤمحن مضعؾا بمضعؾت عاجب باقا باإلؾ٨ىضٍع

ا ألاه٤ُ َظٍ اإلاضة صاوم الجلىؽ ل٣ي مدمض  (،2)ٖلى ؾاخل البدغ وجمخ٘ بغوه٤ الُبُٗت الجمُل ومىَٓغ
ت الكُش ٖبض الخ٨ُم بً مدمض الظي ٧ان ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت في مضعؾت عؤؽ  ٖبضٍ في اإلاضعؾت ؤلاؾ٨ىضٍع
٣ت ُا مخضًىا بالٍُغ ت، و٧ان مً ؤخض مخبعي الكُش مدمض ٖبضٍ في خغ٦خه ؤلانالخُت ونٞى  الخحن الشاهٍى

ضٍ ؤخمض ؤمحن ٦مٗلمه الشاوي بٗض والضٍ، زم بٗض طل٪ ٖاص ؤخمض ؤمحن بلى اإلاضعؾت التي حٗلم  الى٣كبىضًت، ٖو
حن مضعؾا َىا٥ في ؾىت  ول٨ىه لم ٣ًخى٘ ٖلى َظا الخضَعـ خُض خشه ٢لبه للؿحر بلى  5205ٞحها في نٍٛغ ٖو

م، 5202التي جم اٞخخاخها في  آٞا١ ال٨ٟغ والبدض ختی زغط مً َىا٥ والخد٤ بمضعؾت ال٣ًاء الكغعي
ل َىا٥ ًخٗلم الٗلىم  غ واؾخٟاص مجهم ْو با٢تراح مً الكُش مدمض ٖبضٍ، ل٣ي ؤخمض ؤمحن َىا٥ بٗلماء ألاَػ

                                                           

 ٗٔأمحد أمُت، حياٌب ص    ( ٔ
 ٗٚص راجع نفس ادلصدر   (  ٕ
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ش وال٨ُمُاء والُبُٗت، و٢ض جإزغ ؤًًا بىاْغ اإلاضعؾت ٖا٠َ بغ٧اث الظي  الضًيُت والٗلىم الخضًشت مشل الخاٍع
  .واإلاداٞل ألاصبُت٧ان له نضاعة في اإلاجالـ الٗلمُت 

جيألاؾخاط ؤخمض ؤمحن في ججاعبه الخُاجُت  و٢ض اؾخمغ  ُاهُا  ملخد٣ا ببٌٗ زٍغ ظامٗاث ٞغوؿا وظامٗاث بٍغ
مٗهم ختی  ؤ٩ٞاٍعولظا اؾخُإ ٖلى جباص٫  ٧ان ؤخض ؤًٖاء مجالؿهممً ججاعبهم وزبراتهم و  اؾخٟاص تیخ

ت و٢ض اج٤ٟ ٖلى جإل٠ُ لجانم ؤَٗمتماثضة مً  ٧اهذ مخٗضصة حٗجی بكاون مهغ اإلاسخلٟت جبدض  خىٖى
٨ظا هٟذ ألاخضار بهظٍ اللجان ، ؤوياٖها ٞلجىت للىاخُت الؿُاؾُت ولجىت للىىاحي الخٗلُمُت َو ٖو

 في ؾماء 
 
 مًِئا

 
الىاخضة جلى ألازغي ولم ًشبذ مجها ؾىي لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ والتي ٧اهذ مىاعا

ل الكغ١ الٗغبي ٧له. قاع٥ ؤخمض ؤمحن ٦مٗٓم ؤبىاء ظُله في ألاخضار الش٣اٞت والٗلم ال في مهغ وخضَا ب
ت  جي يض الاخخال٫ ؤلاهجلحًز الؿُاؾُت التي ٖهٟذ بمهغ بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولى ببان مغاخل ال٨ٟاح الَى
ىُحن ببان  ٣ها حٗٝغ بلى مٗٓم ال٣ُاصًحن الَى ً ٍَغ ىُت ٖو ٦ما قاع٥ بٟٗالُت وخماؾت في َظٍ الخغ٦ت الَى
م وال جمغ جل٪ اإلاغخلت مً خُاجه  حَر ا٠َ ب٪ بغ٧اث ٚو لى٫ ٖو ش مهغ. ٦ؿٗض باقا ٚػ جل٪ اإلاغخلت مً جاٍع
ؿىا   بمد٨مت ٢َى

 
ُا  قٖغ

 
 بها بلى ال٣ًاء ٢ايُا

 
بؿالم ٞها َى ًى٣ل مً مضعؾت ال٣ًاء بٗض ؤن ٧ان ؤؾخاطا

ى ٢اٍى قغعي ومً بٗضٍ ؤؾخاطٍ ا ُت. جىفي والض ألاصًب ؤخمض ؤمحن َو لغوحي ٖا٠َ ب٪ بغ٧اث وبىٟىط الكٖغ
ت « َه خؿحن»نض٣ًه   ب٩لُت آلاصاب بالجامٗت اإلاهٍغ

 
ٖمُض ألاصب الٗغبي ٌٗحن ألاؾخاط ؤخمض ؤمحن ؤؾخاطا

 ومً زم ؤجم 
 
ا ٍغ ب ٖلُه ٧ل الٛغابت بط بضؤ خُاجه الٗلمُت ؤَػ ى ٖالم ٍٚغ ضزل بظل٪ بلى الٗالم ألا٧اصًمي َو ٍو

مل في الخ اَى طا ًدخل م٩اهه ٦إؾخاط في ٧لُت آلاصاب بحن صعاؾخه في صاع ال٣ًاء ٖو  َو
 
ـ ٞحها ٢ايُا ضَع

الخٔ ايُغاب الجى الضعاسخي و٧ىن  يخٓم في ؾل٨هم ٍو حن وؤلاهجلحز والٟغوؿُحن والبلجُ٪ ٍو ؤؾاجظتها اإلاهٍغ
الخٔ  ى ٌؿخُٟض مً ججاعبه ألا٧اصًمُت مً خُض ال٠ُ٨ وال٩لم ٍو  في ٧لُت آلاصاب َو

 
اليؿُج الجامعي مهلهال

 ؤظىاء الهغإ في ال٩لُت وجضازل الؿُاؾت والٗلم. 

و٢ض ؤياٝ ؤخمض ؤمحن بلى ألاصب الٗغبي بمالٟاجه ال٣ُمت قِئا ظضًضا مً ؤلابخ٩اع، مالٟاجه ٞجغ ؤلاؾالم 
ت  هغ ؤلاؾالم ٧لها جض٫ ٖلى زبرجه الٟاث٣ت في الخإل٠ُ بإؾلىب مغن، و٢ض صٖا ٞحها بلى خٍغ ويخى ؤلاؾالم ْو

ؤن وٗى٫ ٖلى الترار ألاصبي والش٣افي، واحى بالخدلُل الض٤ُ٢ للخُاة ال٣ٗلُت ٖلمُا مىهجُا بٗض الخ٨ٟحر وجهاها 
ىض بدشه ًٖ السىاعط بضؤ ًظ٦غ  ش ال٣غن ألاو٫ للهجغة في نىعة خؿىت، ٖو البدض والخمدُو ٦ما ٢ضم جاٍع

ا ًٖ ظضاعة السالٞت، و  هىعَم و٢ا٫ ؤن ٞغ٢ت السىاعط هي ؤو٫ مً ٢ضمذ ٨َٞغ ٧اهىا ال ًغيىن ؤنلهم ْو
ً إلصٖاٖاتهم،  ٣ُضتهم في الضًً، وؤٞخىا ب٣خل مسالٟحهم وؤخلىا ؾٟ٪ صماء اإلاى٨ٍغ  ؤخضا ًسال٠ مىهجهم ٖو

وألاؾخاط ؤخمض ؤمحن في جإلُٟه يخى ؤلاؾالم باخشا ًٖ الكٗىبت ًغي ؤن ؾبب ْهىع ٞغ٢ت الكٗىبُت ٧ان 
ٗجهم ٖلى مً ال ٌؿخد٤ امامت حٗالُم السىاعط واإلاٗتزلت والكُٗت وؤن صٖاوي السىاعط ؤلا  مامُت والىالًت َو

ض ؤن  اإلاؿلمحن ؤٖض الؿالح للكٗىبُحن الظًً خملىا ٖلى الٗغب ومطخی ٣ًى٫ بن خغ٦ت الكٗىبُت ما ٧اهذ جٍغ
ت صًم٣غاَُت خاعبذ مً اعؾخ٣غاَُت الٗغب و٢ض بدض ألاصًب ؤخمض  (.5)جدِ الٗغب مً قإجهم بل ٧اهذ هٖؼ

كُٗت والسىاعط في ٦خابه يخى ؤلاؾالم، ؤما في ْهغ ؤلاؾالم و٢ض ٧ان مً الىا٢ضًً ؤمحن في ؤصب اإلاٗتزلت وال
ىضما جدضر  م الضًيُت والؿُاؾُت مٗالجت ه٣ضًت، ٖو الج ؤ٩ٞاَع آلعاء السىاعط واإلاٗتزلت والكُٗت واإلاغظئت، ٖو

اَٟت الخؼن، ٨َظا بهه  ً َامحن َما ٖاَٟت الًٛب ٖو ٢ض لٗب ًٖ ؤصب الكُٗت مشال ٣ٞض محٍز بٗىهٍغ
ش ال٣ٗلي وألاصبي للٗغب وؤلاؾالم حٗض ٦خب ؤخمض ؤمحن وال ؾُما ٞجغ ؤلاؾالم . صوعا َاما في جإل٠ُ الخاٍع

ش الخًاعة ؤلاؾالمُت وز٣اٞتها ٦ما ٌكحر بلُه الض٦خىع  هغ ؤلاؾالم مً الخأل٠ُ اإلاهمت في جاٍع ويخى ؤلاؾالم ْو
َظا زضمت ال جيسخی وؤُٖاَا مهاصع وز٣ُت مىخ٣اة،  ػ٧ى اإلاداؾجي "ؤن ؤخمض ؤمحن ٢ضم لؤلمت الٗغبُت بٗمله

                                                           

 ٛ٘أمحد أمُت، ضحى اإلسالـ، ص    (  ٔ
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ؾبُلها ممهض وطاث ويىح بط لِـ في نٟدت واخضة مً نٟداجه ٢ًُت مٛمًت وال بدض ٖاثم واثم وبهما 
"  (.5)٧ان الىىع مكخمال ٖلى ٧ل ؾُغ مً ؾُىعٍ و٧ل ٨ٞغ مً ؤ٩ٞاٍع

اصر والخغوب التي و٢ٗذ في ؾبُل ًه٠ لىا ؤخمض ؤمحن في ٦خابه ًىم ؤلاؾالم اإلاباصت ؤلاؾالمُت والخى 
ى ٌٗالج ٞحها ٢ًُت مى٠٢ ؤلاؾالم مً ألاصًان ألازغي خُض ؤزدب ُٞه بإن ؤلاؾالم ٧ان ًىٓغ  ؤلاؾالم، َو
ىاثضٍ و٢ا٫ ؤن الجهاص ؾىت مً ؾجن ؤلاظخمإ البكغي  هٓغة ؾمدت، و٢ض جدضر ُٞه ًٖ ٞلؿٟت الجهاص ٞو

ا، ل٨ً وهي ؾىت ال بض مجها للب٣اء ؤلاظخماعي وؤ٦ثر  الٟالؾٟت ألاوعبُحن ًغي مىاٞ٘ الخغب ؤ٦ثر مً مًاَع
ؤلاؾالم ًمىٗه ٖىضما ٩ًىن مغاصٍ ؤلا٦غاٍ ٖلى الضًً ؤو ؾٟ٪ الضماء ؤو ؤلاؾتر٢ا١ ٦ما مى٘ ٢خل اليؿاء 

ب، وبهما خلله ؤلاؾالم للضٞإ ؤو إلاى٘ الٓلم والجىع  ٌٗغى لىا . والهبُان وؤلاؾخمخإ بالكهىاث والخسٍغ
ت م٣االجه ٌُٞ الساَغ اإلاؿاثل ؤلاظخماُٖت والؿُاؾُت، وهغي ؤؾلىبه الغاج٘ السالي ؤخمض ؤمحن  في مجمٖى

ؤ٢بلذ ٞإ٢بلذ مٗ٪ الخُاة  -الغبُ٘ -مً الٛمىى والتزو٤ٍ والٗباعاث اإلا٣ٗضة، خُض ٣ًى٫ ٞحها "َا ؤهذ ؤحها
غ، والهغة جمىء وال٣ ها وؤلىاجها ٞالىباث ًىبذ، وألاشجاع جىع١ وجَؼ مغي ٌسج٘، والخمام حهضع، بجمُ٘ نىٞى

هان في ألاشجاع حٛاع ٞخخماًل وجخٗاه٤، وال تهضؤ  والٛىم جشٛى، والب٣غ ًسىع و٧ل ؤل٠ُ ًضٖى ؤلُٟه ختی ألٚا
يسخی َمىم الخُاة"-ب٪-صوع ألاخباب، ٩ٞل قحئ ؿخجمل الخُاة، ٍو مخلئ بالخُاة، َو  (.2)ٌكٗغ بالخُاة، ٍو

ىُت  خه بالؿُاؾت وؤ٢ُابها بلى ٧اهذ الؿُاؾت ٖىض ؤخمض ؤمحن حٗجي الَى ال ًغي ٞغ٢ا بُجهما، وجغظ٘ مٗٞغ
ُم عجب الٖؼ

ُ
لى٫  ؤؾخاطٍ ٖا٠َ بغ٧اث، و٢ض ؤ ٍغ التي ٧ان ٨ًخبها ًٖ ؤخىا٫  ؾٗض ٚػ ىِخه، وبض٢ت ج٣اٍع وبَى

ا مً ال٣ٗىبت، وفي م  5252بزغ زىعة مهغ  ض ٞةهه لم ٌكاع٥ في الؿُاؾت ب٣ضع ٦بحر زٞى وعٚم مُله للٞى
ماء ؾُاؾُحن ول٨ً لم ؤهضٞ٘ نغاخت قضًضة ٣ً ى٫: "ْللذ ؤؾاَم في الؿُاؾت وؤقاع٥ بٌٗ مً ناعوا ٖػ

اهضٞاٖهم ولم ؤْهغ في الؿُاؾت ْهىعَم ألؾباب ؤَمها لم ؤحصج٘ شجاٖتهم، ٨ٞىذ ؤزاٝ السجً وؤزاٝ 
سُت اؾخٟاص ؤخمض ؤمحن بأعاء اإلاؿدكغ٢حن ومىاهجم  ."ال٣ٗىبت ىض ج٣ضًمه للمالٟاث الخاٍع ، تفي الضاعؾٖو

م ؤهه اؾخٟاص مجها بلى خض نٛحر، و٢ض اصعى بإن ٦خاباث اإلاؿدكغ٢حن  ول٨ً لم ًخ٣بلها ولم ًلخٟذ بلحها بٚغ
الظًً ٦خبىا ًٖ الخُاة ال٣ٗلُت للٗغب والش٣اُٞت ٧اهذ زالُت ًٖ الخٗهب، ؤما مى٢ٟه مً اللٛت وآعاثه ٖجها 

ٛت ؤصاة ٌٗبر بوؿان ًٖ ٚغيه ومطخی ٞهي مىيٕى طو ؤَمُت، و٢ض ٢ا٫ في بخضي م٣االجه ًٖ اللٛت "الل
٣ًى٫ ٞهي زاصم لئلوؿان، ولِـ ؤلاوؿان زاصما لها، ُٞجب ؤن حؿاًٍغ في الخُاة ٞخ٩ىن ي٣ُت بؿُُت بطا 

وفي الجملت بن  .٧اهذ اإلاِٗكت ي٣ُت بؿُُت، و٧لما احؿ٘ ؤلاوؿان في قاوهه وظب ؤن جدؿ٘ ؤًًا وجىمى"
ش الخًاعة ؤلاؾالمُت، و٧ان مهلخا ٦خب ؤخمض ؤمحن وبؾهاماجه ألاصبُت حٗض مً  الخإلُٟاث الهامت في جاٍع

سُت والش٣اُٞت،  خه ؤلانالخُت ٧اهذ واضخت في آزاٍع ألاصبُت والخاٍع ٖٝغ خُاجه بصسهِخه ؤلانالخُت وهٖؼ
حر الٗغبي.  و٧اهذ آلزاٍع ألاصبُت جإزحر بالٜ في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي الٗغبي ٚو

 اإلافادس واإلاشاحؼ

 ؤخمض ؤمحن، خُاحي .5

 ؤخمض ؤمحن، يخى ؤلاؾالم .2

 ؤخمض ؤمحن، ٌُٞ الساَغ .5

 ػ٧ي اإلاداؾجي، مدايغاث .2

                                                           

 ٖٙٔزكي احملاسٍت، زلاضرات، ص   (  ٔ
 ٓٚ-ٜٙ، ص ٗأمحد أمُت، فيض اخلاطر، ج:   (  ٕ
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 هيف ًخخلف ويدؽابه اإلاهاجما غاهذي وحىاهش الل نهشو في الذًً؟

 دساظت ملاسهت:

 د. لياء الشخمً

 هُى صلهي، ظامٗت ظىاَغ ال٫ جهغو ، ٧لُت الضعاؾاث الضولُت، مغ٦ؼ صعاؾاث ٚغب آؾُا، مدايغ ي٠ُ

 

 ملذمت

ش ؤلاوؿاهُت الٗضًض مً الغظا٫ الٗٓماء الظًً  قهض جاٍع
جغ٧ىا بهمت ٖم٣ُت ٖلى ؾاثغ ؤبىاء الؼمان. ومً ؤبغػَم 
اإلاهاجما ٚاهضي وظىاَغ ال٫ جهغو اللظان ؤبال بالء خؿىا 
ش ال٣غن اإلااضخي  و٢اما بمأزغ زالضة في نٟداث جاٍع
وخغ٧ا زالله ٣ٖى٫ الكٗب الهىضي و٢لىبهم ب٣ىة الٟـ٨غ 

الغئٍت والضًىام٨ُُت والا٢ـخـىإ والالخـؼام والٗمل و 
٣ت مى٣ُٗت الىٓحر. و٧ل طل٪ ًإحي في بَاع اؾخـ٣ال٫  بٍُغ
غ "الهىض الجضًضة" مً ٢ُىص ال٣ُٗضة  البالص وجدٍغ

جإزغ اإلاهاجما ٚاهضي وظىاَغ ال٫ جهغو  والاؾخٛال٫ والٟـ٣غ.
ببِئت مجزلُت في ؤًام الُٟىلت. بياٞت بلى طل٪، بجهما جإزغا 

ً وال٨خاب وألاهبُاء والصسهُاث ال٨شحرة ألازغي ٢ضًما وخضًشا وهماطط حٗالُمهم. ٖاف بإ هماٍ خُاة اإلا٨ٍٟغ
٤ وجإزغ  ٚاهضي في مهض الخًاعاث والش٣اٞاث  الاظخماُٖت والضًيُت التي ٌٗتز بها الكٗب الهىضي مىظ ػمً ٍٖغ

بلى الُب٣ت الىؾُى ٞىلض جهغو وؾِ وؾاثل بها بلى خض بالٜ ٞخإزغ جهغو بىمِ الخُاة  الٛغبُت. اهخمی ٚاهضي 
ما  .الغاخت والٛجی في ؤؾغة اعؾخ٣غاَُت بمضًىت "بهلل آباص" ؤصي َظا الازخالٝ الخاؾم بلى جباًً وظهاث هَٓغ

ما خى٫  ٖلى مسخل٠ ألانٗضة  الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت. وبهٝغ الىٓغ ًٖ طل٪، جـال٢ذ ؤ٩ٞاَع
وانغ ٖال٢تهما ختی ال ًترصص ٚاهضي في ون٠ جهغو بإهه وعٍشه الؿُاسخي و٦ظل٪ الٗضًض مً الى٣اٍ وجىز٣ذ ؤ

لم ًلخبـ جهغو في اٖخباٍع ؤؾخاطا له. ؾ٨ُك٠ َظا اإلا٣ا٫ ًٖ ؤوظه الدكابه والسالٝ الضًجي اإلاخإنل 
 الجظوع بُجهما. 

 ؤوحه الخلف الذًني 

ٕغ في ؤخًان ؤمه "بخلي باجي" التي ولض اإلاهاجما ٚاهضي في ؤؾغة طاث َاب٘ صًجي بىالًت ٚىظاعاث وج غبى وجٖغ
ا في نُاٚت ؤ٩ٞاٍع الضًيُت. ُٞما ًسو بالتربُت الضًيُت التي جل٣اَا ٖلى ًض ؤبُه ٢ا٫ ٚاهضي  لٗبذ صوعا جغبٍى
اعة اإلاٗابض مغاعا وج٨غاعا  ذ ٖلى الش٣اٞت الضًيُت بٍؼ "بهجي جل٣ُذ جغبُت صًيُت ٖلى ًضًه لخض ٢لُل ل٨ىجي حٗٞغ

بلى ألاخاصًض الضًيُت اإلاخاخت ٖىض ٦شحر مً الهىضوؽ. وفي ؤًامي ألازحرة، ٦ىذ ؤجلى ال٨خاب اإلا٣ضؽ والاؾخمإ 
ُل٘ ٖلى ههىنه واٖخاص ٖلى ج٨غاع بٌٗ آًاجه  "ُٚخا" بةًماء الهض٤ً الظي ٧ان ًيخمي بلى ؤؾغة "البراَمت" ٍو

ُ٘ ٧ل ًىم في و٢ذ الٗباصة"  . (5)بهىث ٞع

                                                           
1 Narayan, Shriman, “The Selected Works of Mahatma Gandhi”: An Autobiography, Vol. 1, Navajivan 

Mudranalaya, Ahmedabad, 1968, p-5 
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بؾهام البِئت اإلاجزلُت في بلىعة ٨ٍٞغ الضًجي ٦ما ٣ًى٫ ٚاهضي "بهجي ا٦دؿبذ ًض٫ َظا الا٢خباؽ ٖلى ٦ُُٟت 
ت بضاثُت في "عاظ٩ىث" للدؿامذ م٘ ظمُ٘ ٞغوٕ الضًاهت الهىضوؾُت والضًاهاث الك٣ُ٣ت خُض ٧ان ؤبي  مٗٞغ

بان صًاهت "ظاًً" ً غؾالن الهٛاع بلحها ٦ما ٧ان َع لي" ومٗابض "قُٟا" و"عاما" ٍو ؼوعون ؤبي وؤمي ًؼوعان "خٍى
ت، بلى ظاهب طل٪، ٧ان ؤنض٢اٍئ  مغاعا وج٨غاعا... وبجهم ٧اهىا ًخدضزىن م٘ ؤبي خى٫ اإلاىايُ٘ الضًيُت والضهٍُى
اإلاؿلمىن واإلاجىؽ ًخدضزىن بلُه ًٖ مٗخ٣ضاتهم و٦ىذ ؤؾخم٘ بلحهم في ؤٚلب ألاخُان ب٩ل اخترام واَخمام. 

ؤخاصًشه. و٧ل طل٪ ٚغؽ في طَجي مٟهىم الدؿامذ  زضمذ ؤبي ٞىظضث ٞغنت في ٚالب ألاخُان لالؾخمإ بلى
 (5)”م٘ ظمُ٘ اإلاٗخ٣ضاث

ب ؤن الٌكم ؤبٍى مىحي ال٫ جهغو  قّب ظىاَغ ال٫ جهغو في اؾغة بُٗضة ًٖ الجى الضًجي. ٞلِـ مً الٍٛغ
ت عاجٗت مً الخ٩اًاث وال٣هو اإلاى٣ىلت مً "عاماًىا" و"مها بهاعجا"  م مً اؾخماٖه بلى مجمٖى بىٟدخه بالٚغ

ت ٦بحرة ٖلى ٖاصاث الكٗب الهىضي وج٣الُضٍ وؤؾاَحٍر ٦ما َى ٦خب ٖ لى لؿان ؤمه في نُاٍ وا٦دؿابه مٗٞغ
الخ٣ا "٧اهذ ٨ٞغحي بكإن الضًً يبابُت وجبضو ٢ًُت وؿاثُت. ٖالج ؤبي وؤبىاء ٖمي ألا٦بر ؾىا َظٍ اإلاؿإلت 

خخٟا٫ بمغاؾم صًيُت ومماعؾت بغوح الضٖابت عاٚبحن ًٖ جىاولها بك٩ل ظضي. اجهم٨ذ وؿاء الٗاثلت في الا 
الٗباصاث اإلاسخلٟت مً خحن آلزغ وجمخٗذ بها بلى خضما ختی خظوث ؤخُاها خظو ٦باع ؤًٖاء الٗاثلت وعا٣ٞذ 
اعة جهغ"ٚاوٛا" للٛىم في َُاجه وػعها جاعة آزغي مٗابض عاما في مضًىت بله آباص ؤو بىاعؽ  متي لٍؼ ؤخُاها ؤمي ؤٖو

 . (2)لىاؾ٪ الظي اقتهغ ب٣ضاؾخه. جغ٥ ٧ل طل٪ اهُباٖا يئُال ٖلى طَجي"ؤو م٩ان آزغ ؤو٢هضها  بلى ا

جإزغ ظىاَغ ال٫ جهغو بإبُه مىحي ال٫ جهغو بلى خض ؤبٗض بؿبب ٖضم اعج٩اٍػ ٖلى مٓاَغ الٗاصاث والخ٣الُض 
ًل ط٧اء ؤبُه ٖلى ج٣الُض ؤمه. ولهظا  الؿبب، لم جخم٨ً ؤمه مً الدؿغب بلى هٟؿ  ِخه.واإلاغاؾم الضًيُت  ٞو

ُم الضاعي بلى الخُىع اإلااصي بمىاهج  ُم الغوحي بإخ٩ام الضًً والتزم الٖؼ ٖلى وظه ألاؾاؽ، اؾخد٨م الٖؼ
ضٖى بلُه. مً ظاهبه، ؤ٦ض ٚاهضي  ٚغبُت. ؤقاص ٚاهضي ٖلىا بالضًاهت الهىضوؾُت و٢لما ًىانغ جهغو الضًً ٍو

اؾخمض ٚاهضي ؤنىله الضًيُت مً  ٌُ.مغاث ٖلى مىا٢ب الضًً مخجاَال مشالبه وو٠٢ جهغو ٖلى َٝغ الى٣
ؾُٗه الصسصخي وججغبخه الغوخُت واَخمامه بضعاؾت آصاب ظمُ٘ الضًاهاث ال٨بري في الٗالم باٖخىا١ مباصت 
ا٢خًذ بخىظُه اإلاًُهضًً بلى ظهت ظضًضة وؤزبدذ ظضواَا و٦ٟاًتها في يىء ججاعبه م٘ الخ٣ُ٣ت. وله محزة 

ً. ٦بري وهي ؤهه وي٘ ٧ل شخيء صًجي، مهما ٓه آلازٍغ  ٧ان َى، ؤمام ججاعب الؼمً وزم ٖو

مٗغبا ًٖ مضي الخإزحر الضًجي في ؤَىاع خُاجه ٢ا٫ ٚاهضي "ٖل٨ُم ؤن حكاَضوا خُاحي، ٠ُ٦ ؤِٖل وآ٧ل 
.  ٌكحر ٢ىله بلى عخاب الضًً الىاؾ٘ وآٞا٢ه (5)وؤظلـ وؤؾل٪ بىظه ٖام. و٧ل ما ًخلسو في طاحي َى صًجي"

( بهه ًضعى Sarva Dharma Samabheveمٟهىم صًجي ًُل٤ ٖلُه "ؾغو صَاعما )الغخبت. في يىء اٖخ٣اصٍ ب
ًغب مشاال ناص٢ا ٖلُه بـ "شجغة  بهض١ عوح ظمُ٘ ألاصًان ووخضة الضًً م٘ ٦ثرة اإلاٗخ٣ضاث الضًيُه ٍو
٨ثر مغوعا ب ُٞه ل٨ىه ًخٗضص ٍو غوٖها وؤوعا٢ها ٦ـشـحرة. ٞهىا٥ صًً واخض وخ٤ ال ُٖب وال ٍع  ظظٖها واخض ٞو

ت بل ؤٖخ٣ض بإن "ال٨خاب (2)بىاؾُت بوؿاهُت" ُت "الُٟضا" الخهٍغ . في م٩ان آزغ بهه ٣ًى٫ بهجي "ال ؤومً بإلَى
اإلا٣ضؽ" و"ال٣غآن" و"ػهض ألاٞؿخا" ٧له مهضع الىحي وؤلالهام ؤلالهي باليؿبت لي ب٣ضع ما ٧ان "الُٟض ". ومطخی 

هدكاٍع بل َى الظي ٌؿمذ اإلاغء لٗباصة ظمُ٘ في ٢ىله "بن الهىضوؾُت لِؿذ هي الضًً الظي بداظت بلى ا
ه ٖلى خؿب اٖخ٣اصٍ ؤوصًىه للخٗاٌل الؿلمي م٘ ظمُ٘ ألاصًان. بن ألاصًان  ألاهبُاء في ألاعى و ٖباصة عبَّ

ومً هاخُت ؤزغي، اهبشـ٣ـذ هٓغة ظىاَغ ال٫ جهغو ًٖ مغآة الخإمل  .(1)مؿاعاث مسخلٟت بلى َضٝ واخض"
٧ان الضًً ألاعزىط٦سخي وال٣ُمت الغوخُت ضخ٨ت ٦بري جـ٣ـىص اإلاغء بلى الهغوب مً الٗم٤ُ. في ؤَاٍع الىٓغي، 

                                                           
1 Ibid, pp.47-48 

2 Nehru, Jawaharlal, Jawaharlal Nehru:AnAutobiography, Nehru Memorial Fund, New Delhi, 2001, p.8 

3 Singh, Ramjee, “The Relevance of Thought” Classical Publishing Company, New Delhi, 1983, p. 24 

4 Bose, Nirmal Kumar, “Selections from Gandhi”, Navajiwan Publishing House, Ahmedabad, 1948, p. 225 

5 Rau,Heimo (ed), “Mahatma Gandhi As Germans See Him”, Shakuntla Publishing House, Bombay, 1976. p.115 
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خماص ٖلى  الىا٢٘ بلى ٖالم السُا٫ ٞةهه لم ًخجه هدى مغاؾم صًيُت مبيُت ٖلى مباصت الٗـ٣ـُضة والسغاٞت والٖا
خىا١ ال٨ٟغ الخغ و ال٣ٗل اإلاخٟخذ. وم٘ طل٪، بهه اٖتٝر بةؾها ظَل ال٣ٗى٫ اٖل م الضًً في بقبإ الُبُٗت ٍو

. باث باَىُت وبقبإ اإلاهباح الغوحي وهخاط ٖضص ٦بحر ممً نٗضوا ٖلى ؾلم اإلاجض والكٝغ وم٘ ؤن جهغو  ٚع
ىه قِئا الًم٨ً حٗلُله. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، نام ٚاهضي ؤخُاها  ال ًامً بالضًً ٦ضلُل الٗمل وظض في ٢ٍغ

م ألازال١ والخٓه ؤخُاها ٧ىؾُلت إلػالت نىما  بةًماهه بإهه ٌؿاٖض ٖلى جغ٦حز ال٣ٗل وجؼ٦ُت ال ىٟـ وج٣ٍى
ملىا مٗه بةل٣اء ٖبء اإلاؿئىلُت ًٖ ؾىء ؾلى٦هم وؾِئاتهم ٖلى ٦خٟه  َٟىاث زل٣ُت اعج٨بها مً ٖاقىا ٖو

 م٘ الغظاء بدبض٫ الؿِئاث بالخؿىاث. 

ٌ جهغو م ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن إلظغاء الاهخساباث اإلاؿخ٣لت لهالر اإلاىبى 1932اخخج ٚاهضي في ؾىت  طًً. ٞع
اَُٟت شسهُت هدى  جد٤ُ٣ مهالر ؾُاؾُت ؤؾاؾُت. وفي ٖام  مؿاٍع الضًجي وانٟا بًاٍ زُىة صًيُت ٖو

دكغ بن ٚاهضي "ؾُهىم ل٨ىجي لم ؤٞهمه خُيئظ وال ؤٞهمه آلان1956 ٖلى هٟـ  .(5)”م  و٢ا٫ لـ مِكا٫ بٍغ
م  َى 1934ي اؾتهضٝ والًت بحهاع في ؾىت اإلاىىا٫، ؤصلى ٚاهضي ببُان ؤمام الىاؽ و٢ا٫ ُٞه بن الؼلؼا٫ الظ

٣ٖىبت بلهُت إلاً ٖاملىا مٗاملت ؾِئت م٘ الُب٣ت اإلاىبىطة. مً ظاهبه، ون٠ جهغو  بُاهه ؤمغا جاٞها و مالخُت 
اع الىٓغي الٗلمي الظي ًهٗب جهىعٍ.  مظَلت و قِئا ٌٗاعى ؤلَا

هاجما ٚاهضي ؤَمُت بالٛت للمضلىالث ٧اهذ ؤوظه السالٝ الضًجي بحن الصسهحن ؤؾاؾُت. مً ظهت، ؤُٖى اإلا
ت الؿُاؾُت والخـ٣ضم اإلااصي ٖلى ؾلم  الغوخُت وألازال٢ُت، ٞمً زاهُت، وي٘ ظىاَغ ال٫ جهغو  مبضؤ الخٍغ
اَُت  ىاء ظؿضي زاعط ًٖ هُا١ جهىعٍ بضون ٞع اث. ال ٌٗجي طل٪ ؤن ٚاهضي لم حهخم  بغزاء َو ألاولٍى

ُمان في وظىص آلالهت. عسخ ٚاهضي بًماهه بىظىصٍ ٞدـك٨ـ٪ بياٞت بلى طل٪، ازخل٠  ؤزال٢ُت وعوخُت. الٖؼ
ُٞه جهغو. لم ًضوع "عاما هاما" في طَىه ٦ؼوط ؾِخا ؤوابً "صاؾاعاتهـ" ٦ما بهه ؤوضر مغاث قتی بل َى الظي 
م مً طل٪، ججؿم "عاما هاما" في نىمٗخه الغوخُت ٦ك٩ل بلهي  حن ب٩ل شخيء. بالٚغ ًدؿلل في ٢لىب الٗاٞع

زباجه بإصلت مى٣ُُت وججؿض في ٢لبه ٣٦ىة ٚامًت ومبهمت حٗم ٧ل شخيء، و بهه ٌكٗغ بها ولى ؤهه ال الًم٨ً ب
ظٍ هي ٢ىة ٚحر مغثُت حؿدكٗغ بظاتها وجخدضي ظمُ٘ ألاصلت بؿبب ازخالٞها ٖما ًىٓغ بلُه بٗضؾاجه.  ًغاَا. َو

 َظٍ ال٣ىة ماوعاء الُبُٗت ل٨ً ًم٨ً الخ٨ٟحر في وظىصَا بلى هُا١ مدضوص.

ٌ ظىاَغ ال٫ جهغو ٨ٞغة وظىص آلالهت الصسهُت ب٣ىله بن "ؤًت ٨ٞغة  ت الك٪ في الضًً ًٞغ بىاء ٖلى هٖؼ
ت، بةم٩اوي بالخ٣ضًغ ب٨ٟغة وخضة الىظىص  با ظضا باليؿبت لي. مً الىاخُت ال٨ٍٟغ آلالهت الصسهُت جبضو ٍٚغ

ت "ُٞضاهخا" ومىاهج الٟلؿٟت لخض ما ختی ظظبجي مظَب الٟلؿٟت الهىضوؾُت . وفي الى٢ذ هٟؿه، جل٣ى ٞلؿٟ
ب في ٢لبي بٛاعاتها ٚحر الك٩لُت و ٚحر الىاضخت ٖلى الالمدضوصًت" . بهه ٣ًى٫ (2)اإلامازلت ألازغي السٝى والٖغ

خماص ال٨شحر ٖلى الٗىامل الساع٢ت  "ختی ولى ٧ان ؤلاله مىظىصا، ًيبػي ؤن ال هىٓغ بلُه ؤو وٗخمض ٖلُه ألن الٖا
ٗالُخه ٖلى ال٣ضعة ؤلابضاُٖت.للُبُٗت ٣ًىصها  بلى ٣ٞضا خماص ٖلى طاث اإلاغء وجبلض ٦ٟاءجه ٞو في وظهت  ن الٖا

اًت. بهه ٢ا٫ "  ا وبال ؾخ٩ىن خُاجىا بال َضٝ ٚو هٓغ ظىاَغ ال٫ جهغو ٧ان ؤلاًمان بالٓىاَغ الغوخُت يغوٍع
اَبت للخُاة ؤو ٢ىة ؾىاء وٗخ٣ض في ؤلاله ؤم ال، "مً اإلاؿخدُل ؤن ال هامً بصخيء، بما وؿمُه ب٣ىة ببضاُٖت و 

ت ٧امىت ُٞما ٌُُٗه ال٣ضعة ٖلى خغ٦ت الظاث والخٛحر والىمى، ؤو هُل٤ ٖلُه اؾما آزغا جدكابه خ٣ُ٣خه  خٍُى
 . (5)م٘ خ٣ُ٣ت الخُاة بلى خض جىا٢ٌ اإلاىث"

٧ان ٚاهضي ٖا٦ٟا ٖلى الٗباصاث الهباخُت واإلاؿاثُت في مٗخ٨ٟه باؾدكٗاٍع بإن الُٗام َى خاظت ؤؾاؾُت 
جی لب٣اء الجؿم ٖجها و٦ظل٪ باجذ الٗباصاث ٚظاء الػما لخظ٦ُت الىٟـ.  بهه ٧ان ٌٗخ٣ض بإن ٖباصة ال ٚ

                                                           
1 For details see Michel Brecher, Nehru: A Political Biography, Oxford University Press, Delhi, 1978, p. 191 

2 Nehru,Jawaharlal, Jawaharlal Nehru,”The Discovery of India”, Nehru Memorial Fund, New Delhi, 1981, p. 28 

3 Das, M. N., “The Political Philosophy of Jawaharlal Nehru”, George Allen and Unwin Limited, London, 1961. 

page. 28 



 

 

      __________________________________________6106    – الثامًمجلت الػاـمت : اإلاجلذ  672

___________________________ 

276 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ت.  ت ٞىخـى١ بلى الهىع الغمٍؼ م مً ٚغؽ ٢ُمت الاخترام في ُٖىوي ظؼء مً الُبُٗت البكٍغ ألاوزان ٖلى الٚغ
ة الصخيء بال الظي ال ق٩ل وؤياٝ "بوي ال ؤمى٘ الىاؽ ًٖ اؾخسضام الهىع زال٫ الٗباصاث وال ؤعجر ٖباص

ومً هاخُت ؤزغي، ٖلى  .(5)له. عبما ال ًل٤ُ َظا الخًُٟل وال ًم٨ً بظغاء اإلا٣اعهت بُجهما بهىعة ٖاصلت"
م مً اهخماثه بلى الضًً الهىضوسخي لم ًمخشل ظىاَغ ال٫ جهغو م٘ ٧ل مباصثه وؤوامغ مخهلت بٗباصة ألاوزان  الٚغ

م ٖضم اؾدىاص اإلاٗخ٣ضاث السغاُٞت لمي وبىاءَا ٖلى مجغص  بٖؼ والٗاصاث الهىضوؾُت بلى ؤي مبرع ٣ٖلي ٖو
ؿتهىحهم باٖخماصٍ  ت  الىاؽ الؿاطظحن َو ؾبُل الاٞتراى بىظىص الٗالم اإلاجهى٫ الظي ًخسُى خضوص مٗٞغ

 بك٩ل ٦بحر ٖلى الٓاَغة الساع٢ت للُبُٗت.

 ؤوحه الدؽابه الذًني

حن ٧اها ٚحر جبضو ؤوظه الدكابه الضًجي ظلُت واضخت في ظملت م ً ال٣ًاًا اإلاُٗىت بدُض ؤن ٦ال الُٞغ
انىلُحن ججاٍ الضًً هٓغا بلى صوعٍ الٟٗا٫ في جىز٤ُ ٖغوة الاوسجام بحن الىاؽ ٞةجهما زالٟا صًاهت عؾمُت 
ت ٞغصًت الًم٨ً  ومؿاٖضاث خ٩ىمُت إلصاعة ؤٖما٫ الهُئاث الضًيُت ب٣ىلهما بن الضًً مؿإلت شسهُت وخٍغ

.ً وؤما ٢ىاٖض الؿلى٥ ألازالقي ٞةجها قٛلذ اَخمام الضواثغ الغؾمُت. ًهغح طل٪ بإن  ٞغيها ٖلى آلازٍغ
ت جامت م٨دؿبت بُغ١ جسخل٠ ٢ىة وبصعا٧ا، ٣ٖال  ى هدُجت ججغبت ٢اؾُت ومٗٞغ الضًً ؤمغ ٚحر مٟغوٙ مىه َو

 وعوخا. 

خٗهب اإلاظَبي وال٣ٗاثضي ًدكابه الجاهبان بأٞا١ الضًً الغخبت وػواًاٍ الىاؾٗت ومٗاهُه السالُت مً ؤوػاع ال
والٗغقي.  ٣ًى٫ ٚاهضي: "ؤها ال ؤٖجي بالضًً الضًً الغؾمي، ؤو الضًً الٗغفي، بل ؤ٢هض به الضًً الظي ًغج٨ؼ 

٣ىصوي بلى الى٢ٝى وظها لىظه زال٣ىا" . وؤياٝ "في الىا٢٘، ًجب ؤن ًى٨ٗـ الضًً (2)ٖلُه ظمُ٘ ألاصًان، ٍو
اإلاظَبي بل َى ًخ٩ىن مً الىٓام اإلاإمىع باألوامغ الؿلى٦ُت و  ب٣ىة ٚحر  في ظمُ٘ ؤٖمالىا ألهه ال ٌٗجی الخٗهب

٨ك٠ ًٖ ؤؾغاع  ا ب٨شحر بل ًسل٤ عوح الخ٩اٞل والترابِ بُجها  ٍو حَر مغثُت وال ٌٗلى ٖلى ؤصًان البالص ٚو
 .(5)خ٣ُ٣تها"

اع الضازلي  وجُىع الىعي الغوحي في ٖالج ظىاَغ ال٫ جهغو مىيٕى الضًً وؤزٍغ ب٣ىله بهه "عبما ًخ٩ىن مً ؤلَا
صازل الٟغص بمخـٛـحراث ومؿخجضاث وخىاٞؼ وصواٞ٘ جترجب ٖلُه هدُجت خؿىت بالخإ٦ُض ٖلى يغوعة بظغاء 
الخُٛـحر الضازلي الظي ٨ٌٗـ ٖلى الخُٛـحر الساعجي. وبهه ًبرع ؤن اإلادُِ الضازلي ًازغ ب٣ىة في اإلادُِ 

٧ان ال٨خاب الهىضي اإلا٣ضؽ في  .(2)ٖلى البِئت الضازلُت" الساعجي ٦ما جماعؽ البِئت الساعظُت هٟىطا َاثال 
مهضع الىحي وؤلالهام باليؿبت ل٨ال الغظلحن مً ( Bhagavad Gitaالضًاهت الهىضوؾُت "البهاٚاٞاص ُٚخا" )

إة اإلاٗاهاة وسجىن الخٗظًب الظي ًخٗغى له ؤلاوؿان ٖلى مضاع ؤٖماله. ٖبر  هاخُت ؤصاء الىاظباث وبَما٫ َو
جإزٍغ به ب٣ىله "مىظ طل٪ الخحن، ال ًؼا٫ الاهُبإ ًخٗاْم ٖلّي ٞإٖخبٍر الُىم ٦خابا مخمحزا بد٣ُ٣ت  ٚاهضي ًٖ

ُت" خإزغ زانت (1)مٗٞغ م مً جالوجه في ؤًامه اإلاب٨غة ٍو . ظٗل هٟىطٍ البالٜ جهغو ٣ًغؤٍ مغة ؤزغي م٘ الٚغ
ٖاف ظىاَغ ال٫  دُجت الخؿىت.بإظؼاء ههُت ج٣ضم له هٓغة بطا ٖمل الغظل ٖمال نالخا ؾدخض٤ٞ مىه الى

جهغو في نٍٛغ في بِئت ٚحر مىاجُت العج٣اء قٗىعٍ الضًجي بلى مغخلت الىمى والىطج والا٦خما٫ بال ؤن "بهاٟٚاص 
ُٚخا" جغ٥ َابٗا ٖم٣ُا م٘ مغوع الؿىىاث ٖلى وؿُجه ال٨ٟغي وؤنبذ مغظٗا ومهضعا ل٨خاباجه وزُبه 

  هىض".الالخ٣ت وزانت ل٨خابه الكهحر "ا٦دكاٝ ال

                                                           
1 ”The Diary of Mahadev Desai”, vol. 1, Navajiwan Publishing House, Ahmedabad, 1953, p. 68 

2 Prabhu, R.K & Rao, UR.(ed), “The Mind of Mahatma Gandhi”, Green Leaf Books, Austin, 1988 p.85 

3 Bose, Nirmal Kumar, “Selections From Gandhi” Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1948,p. 224 

4 Nehru, Jawaharlal, Jawaharlal Nehru: An Autobiography” Nehru Memorial Fund, New Delhi, 2001, p.379 

5 Narayan,Shriman, “The Selected Works of Mahatma Gandhi”, An Autobiography, vol.1, Navajivan 

Mudranalaya, Ahmedabad, 1968, p. 99 
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ها بلى الخُاة بجؿض  لمُت مغجبُت بدىاسخ ألاعواح وج٣مهها وعظٖى ت صًيُت ٖو جبجی ٧ل مً ٚاهضي وجهغو هٍٓغ
آزغ. وبالُب٘، ًغظ٘ ؾببه بلى الاصٖاء الضًجي الظي ٢امذ به ٖاثلخه بىظىص الغوح واهخ٣الها مً ظؿض بوؿان 

ئت التي بلٛذ ٞحها ؾً عقضي حٗتٝر بٟلؿٟت بلى ظؿض بوؿان آزغ ٦ما ًخطر جماما ُٞما ٢ا٫ جهغو بن "البِ
"ال٩اعما" اإلاؿخمضة مً جىاسخ ألاعواح واإلا٣ىلت الكهحرة "٦ما جؼعٕ جدهض ". بهظا اإلاٗجی، جإزغث بهظا الٗالم 
الاٞتراضخي و الخٟذ اَخمامي بىظىص َا٢ت عوخُت ججٗل اإلاىث الجؿضي ٖلى ٢ُض الخُاة صاُٖت بلى نُاٚت 

ظا ألامغ الظي ًم٨ً ٢اهىن الٗلت واإلاٗلى٫ ال ظي ججغي ٖلُه ؤٖما٫ الخُاة ؤلاوؿاهُت ٖلى مضاع الؼمان. َو
م مً بًٞاءٍ بلى نٗىباث ظمت ٖىضما ًسىى اإلاغء ٖم٤ الؿبب الجهاجي وعاء مكا٧له ٖلى  ٢بىله بالٚغ

ت ج٣مو ألاعواح . ٖلى هٟـ الٛغاع، ٣ًى٫ ٚاهضي "لِـ بةم٩اوي ؤن (5)”م٣اًِـ مى٣ُُت ج٣ىم ٖلحها هٍٓغ
مىجىن ٧ل ؤ ن٠ الغظل  َىضوؾُا لى بهه الًامً بدىاسخ ألاعواح... ؤال جغون ؤن مالًحن مً البكغ ًىلضون ٍو

لخٓت؟ َظا ألامغ ًض٫ بدض طاجه ٖلى جىاسخ ألاعواح؟... مً الًامً به ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن اٖخ٣اصٍ صخُدا في 
 .(2)ج٣مو ألاعواح اإلاُخت"

القي ون٠ ٚاهضي بإن اللظًً ًامىىن ب٣اٖضة ال٣اهىن ألازالقي هٓغا إلًماهه بىظىص ؤلاله بك٩ل مٗىىي ؤز
ىمىن. في وظهت هٍٓغ ، "الخ٣ُ٣ت هي ؤلاله"، ٦ما جىو ٖلُه َظٍ  الٗباعة " ؤلاله ٖىضي َى  َم ملخضون مٖؼ
ى ٞى١ ٧ل طل٪  الخ٣ُ٣ت، والخب؛ وؤلاله َى اإلاشل السل٣ُت والؿلى٦ُت. و ؤلاله َى مهضع الىىع والخُاة َو

. بهه الخٔ طاث مغة ًٖ شسهُت جهغو، "٣ًى٫ ظىاَغ ال٫ جهغو صوما بهه الًامً باآللهت. بال ؤهه (5)ن"ختی آلا 
. مً ظاهبه، ًجاص٫ ٚاهضي بإن الخمؿ٪ بإوامغ السحر والخ٤ ٖمل (2)”ؤ٢غب بلُه ممً ٌٗلىىن بإجهم ٖباص هللا

 زحر ب٣ضع الخٟاوي والىالء  لئلله.

صٍ ؤن زضمت ؤلاوؿاهُت هي ٖباصة هللا ٦ما ًخجلى في ٢ىله بن "زضمت بياٞت بلى طل٪، بهه ؤٖغب ًٖ اٖخ٣ا
ت ؤلاله هي ؤن هغاٍ ُٞما زل٣ه وههبذ  ٣ت الىخُضة إلاٗٞغ ؤلاوؿاهُت اإلاباقغة ظؼء الػم مً اإلاؿعى ألن الٍُغ

، الًم٨ً وظىص ؤلاله في مدُُاث اإلاٗابض وال٨ىاجـ واإلاؿاظض بل َى (1)ظؼء واخضا مىه" . في وظهت هٍٓغ
ً ٚاهضي "ولى ٧ان ًىظ ض في الخ٣ل خُض ٌٗمل ؤلاوؿان جدذ خغاعة الكمـ الساع٢ت. بىاء ٖلى طل٪، ًبَر

بةم٩اوي ؤن ؤظض هللا في ٦هٝى الجبا٫ ؾإجىظه بلحها ٖلى الٟىع ول٨جي ؤٖٝغ ؤهجي ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤظضٍ بال في 
اث(5)٢لب ؤلاوؿان" ٤، جإحي السضمت ؤلاوؿاهُت ٖلى عؤؽ ؤولٍى جهغو. طاث مغة، ٢ا٫ جهغو  . في هٟـ الٍُغ

ال١ ٖلُه  للمبكغ اإلاؿُخي ؾخاهلي ظىهؼ بهه لِـ عظال صًيُا وؤياٝ لى ٧اهذ زضمت البالص صًىا ُٞم٨ً ؤلَا
اَُت ؤلاوؿان والبالص هي صًىه. ؤصان ظىاَغ ال٫ جهغو بضًً ي٤ُ ال٨ٟغ  عظال صًيُا. ٌٗجی بإن السضمت لٞغ

ضًيُت بدُض ؤهه ًجٗل اإلاغء ًامً بال٣ًاء وال٣ضع واإلاهحر وخاٞل بضعظت ٖالُت مً ال٣ُىؽ واإلاغاؾم ال
دكابه م٘ ٚاهضي في خب خُاة ؤلاوؿان و زضمت ؤلاوؿاهُت.  اإلادخىم ٍو
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 غاهذي في شخفيت هيلعىن ماهذًلاإلاهاجما  جإزير
 د/ مدمذ ظليم اللاظمي 

 هىض٦حرالا، ال٦ىىع، یماال، ؼ بی ألا٧اصیمیت البدغیت الهىضیت، ،ؤؾخاط مؿاٖض

 

هُلؿىن ماهضًال مىايال عاثضا ل٨ٟاح في عخُل ٣ٞض الٗالم  
ت مً ؤظل  تالبكٍغ والٗضالت واإلاؿاواة وملهما ل٣ُم  الخٍغ

اإلادبت وألازىة وؾِب٣ى ًلهم ألاظُا٫ ٖلى مضي ؾىحن ٦ما 
ً. ل٣ض ٧ان  ؾدؿخمغ ألامهاث في والصة اإلاىايلحن الهابٍغ

خه خغ٦ت جدغ  ع ٧املت اإلاىايل هُلؿىن ماهضًال بغمٍؼ
حٗلمذ مىه ألاظُا٫ والكٗىب والبلضان ؾبل ال٨ٟاح مً 
ت والٗضالت بط يغب َىا٫ خُاجه ألامشا٫  ؤظل الخٍغ
بهمىصٍ ونبٍر وػٕع ال٣ىاٖت اإلاهمت بإن الخ٤ ال ًمىث 
ما صام وعاءٍ مىايلىن ومُالبىن مً ؤظله، وبهظا ؤنبذ 

ت وال٨غاَُت  سه الىًالي ملهما ماهضًال مكٗال للم٣اومت والخدغع مً الٗىهٍغ والاخخال٫ وال٣م٘. وؤنبذ جاٍع
ل٩ل الكٗىب اإلاؿخًٟٗت في الٗالم في خُاجه، وبٗض مماجه ؾ٩ُىن ماهضًال همىطظا للمىايلحن ألاخغاع ل٣ًاًا 
٣ُا والهىض ول٩ل اإلاىايلحن في الٗالم عمؼاللهبر  الكٗىب الٗاصلت وؾِب٣ى صاثما ألَله ولكٗب ظىىب ؤٍٞغ

 والهمىص والخدغع.

 يلعىن ماهذًل ه

ت "محزو" بمى٣ُت جغاوؿ٩اي، و٧ان ماهضًال ؤو٫  5258ًىلُى  58هُلؿىن عولحهالَال ماهضًال، ولض ًىم  في ٢ٍغ
مً جل٣ى الخٗلُم في ٖاثلخه، ٞا٦دؿب اؾم "هُلؿىن" مً مٗلمه الظي وظض نٗىبت في ه٤ُ اؾم 

هضًال عثِؿا ل٣بُلت الخُمبى الكهحرة، وجىفي "عولحهالَال" بٗض ؤن ٧ان ٌٗٝغ باؾم ٢بُلخه "ماصًبا" ٧ان والض ما
، ٩ٞان ٖمه َى اإلاؿاو٫ ٖىه، وجغبى ٖلى ٢هو البُىالث واإلاالخم  ى ال ًؼا٫ في الخاؾٗت مً ٖمٍغ َو

ٟا٫ ألاٞاع٢ت ال٣الثل الظًً اؾخُاٖىا صزى٫  ألظضاصٍ ٢بل ؤن ًيخسب م٩ان والضٍ. ٧ان ماهضًال مً ألَا
بمضاعؽ ؤلاعؾالُت والخد٤ بالجامٗت في ٧لُت ٞىعث َاعي ٢بل ؤن ًُغص اإلاضعؾت الابخضاثُت وؤ٦مل صعاؾخه 

٣ُه ؤولُٟغي جامبى ٖام  ٖجها بؿبب مكاع٦خه في الاخخجاظاث الُالبُت يض ؾُاؾت الخمُحز الٗىهغي م٘ ٞع
ا 5220 خىوجغا ؾغاهض بجَى . ٖاف ماهضًال ٞترة صعاؾُت مًُغبت وؤ٦مل صعاؾخه باإلاغاؾلت في ظامٗت ٍو

 5222خهل ٖلى لِؿاوـ الخ٣ى١. جؼوط ماهضًال مً ػوظخه ألاولى "بًُٟلحن ماؽ" ٖام  وؿبىعٙ ختی
جي ماص٨ًحزال" التي  5218بٗض ؤن ؤهجب مجها زالزت ؤَٟا٫. وفي ٖام  5212ول٨جهما اهٟهال ٖام  جؼوط مً "ٍو

لُتزوط  ٧5222ان لها صوع وكِ في خملت َالبذ بةَال١ ؾغاح ػوظها مً السجً، بال ؤجهما اهٟهال ٖام 
ى في الشماهحن مً الٗمغ "بجغاؾاماحكُل")   .(5َو

وكإ ماهضًال في ؤظىاء ؾُاؾُت جى٨غ الخ٣ى١ الؿُاؾُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت لؤلٚلبُت الؿىصاء في 
٣ُا، وفي ٖام  ً شسهِخه اإلاٗاعيت لىٓام الخ٨م في ظىىب ؤٍٞغ ٣ُا، مما ٧ان له ؤزغ ٦بحر في ج٩ٍى ظىىب ؤٍٞغ

لبُت الؿىصاءاهًم بلى  5222 ٣ي ال٣ىمي الظي ٧ان ًضٖى للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ألٚا بضؤالخؼب  .اإلاجلـ ألاٍٞغ

                                                           
1  Nelson Mandela, The Illustrated Long Walk to Freedom, Little Brown and Company, 1996, p 30 
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امباقغاٖلحها، ٞجاب البالص مدغياٖلى م٣اومت ٢ىاهحن 5212ٖام  " بدملتالخدضي" و٧ان ماهضًال مكٞغ ماٖٝغ
ا وؿبىعٙ الخمُحزالٗىهغي وخ٨م بسجىه م٘ و٠٢ الخىُٟظ ل٨ً الخ٩ىمت اجسظث ٢غاعابمىٗه مً مٛاصعة ظَى
ت. َىا٫ جل٪  ؾخت ؤقهغ. ٞإمطخی جل٪ الٟترة في بٖضاص زُت خىلذ ٞغوٕ الخؼب بلى زالًا للم٣اومت الؿٍغ

الٟترة ٧ان ماهضًال ًضٖى للم٣اومت  ٚحر اإلاؿلخت يض ؾُاؾاث الخمُحز الٗىهغي. ل٨ً بٗض ؤخضار مظبدت 
ُٟل ٖام  ت الىاع ٖلى اإلاخٓاَغ  5250قاٍع ًٍ  لِؿ٣ِ اإلائاث مً ال٣خلى والجغحى، التي ؤَل٤ ٞحها عظا٫ الكَغ

٣ي ال٣ىمي ٞخذ  ماء اإلاجلـ ألاٍٞغ ت مً ٖػ ت، ٢غع م٘ مجمٖى وا٢غاع ٢ىاهحن جدٓغ الجماٖاث اإلاًاصة للٗىهٍغ
 .5255باب اإلا٣اومت اإلاؿلخت، واٖخ٣ل ختی ٖام 

بُت ألٞغاص الجىاح الٗؿ٨غي  5252وفي ٖام   بالخؼب، وبٗض  ٚاصع ماهضًال بلى الجؼاثغ لترجِب صوعاث جضٍع
ٌ ٖلى ؤلايغاباث وؤٖما٫  ٣ت ٚحر ٢اهىهُت، والخدٍغ ٖىصجه ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلُه بتهمت مٛاصعة البالص بٍُغ
الٗى٠، و٢ض جىلى الضٞإ ًٖ هٟؿه بىٟؿه، في َظٍ اإلادا٦مت نضع خ٨م بسجً زمـ ؾىىاث ٖلى 

جم بَال١ ؾغاح  5220ٞبراًغ  55وفي  .(5ماهضًال، وبٗض زالزت ؤٖىام خ٨م ٖلُه مغة ؤزغي بالسجً اإلاابض)
لُام صي ٧لحر٥"، ٞإٖلً و٠٢ الهغإ اإلاؿلر و٢اص  ٪ ٍو ضٍع "ماهضًال" بإمغ مً عثِـ الجمهىعٍت "ٍٞغ
ى ما اهخهي باهخسابه ٦إو٫ عثِـ  اإلاٟاوياث م٘ سجاهُه الؿاب٣حن لالهخ٣ا٫ بالبالص بلى الضًمى٢غاَُت، َو

٣ي للبالص ٖام  بخه في الخ٣اٖض بٗض ٞترة خ٨م  واخضة، لُهبذ ؤٖلً ماه 5222. وفي ٖام 5222ؤٍٞغ ضًال ًٖ ٚع
٣ُا وقاع٥ في الٗضًض مً ألاوكُت الٗامت خُض هٓم خمالث يض مغى "ؤًضػ" ٦ما  ؤبغػ ؾٟحر لجىىب ؤٍٞغ

٣ُا ٖلى خ٤ اؾخًاٞت بُىلت ٦إؽ الٗالم ٖام  ؤٖلً  2002و في ٖام  2050ٖمل لخهى٫ ظىىب ؤٍٞغ
ض مً الى٢ذ م٘ ٖاثلخه  الؿُاسخي اإلاسًغم ج٣اٖضٍ واٖتزاله ًٖ الخُاة الٗامت لُدؿجی له ٢ًاء اإلاٍؼ

 .(2وؤنض٢اثه، ولم ًٓهغ بٗض طل٪ ؾىي مغاث ٢لُلت")

 ماهذًل وغاهذي صغيما الدعامذ:

ً صاؽ ٦غم  ُاهُت ٧الهىض وبها الٗضًض مً الٗما٫ الهىىص الظًً ٢غعمَى ٣ا مؿخٗمغة بٍغ ٧اهذ ظىىب ؤٍٞغ
ُاهُت التي ٧اهىا ٌٗملىن ٞحها. وحٗخبر الٟترة حكاهض ٚاهضي )ابىالهىض( الضٞا ٕ ًٖ خ٣ى٢هم ؤمام الكغ٧اث البًر
٣ُا  مً ؤَم مغاخل جُىعٍ ال٨ٟغي والؿُاسخي خُض ؤجاخذ له  5825 – 5251التي ٢ًاَا بجىىب ؤٍٞغ

٣اثض مسخلٟت، وازخبر ؤؾلىبا في الٗمل الؿُاسخي  إل ٖلى صًاهاث ٖو ه وز٣اٞاجه وؤلَا ٞغنت لخٗم٤ُ مٗاٞع
ُاوي، وؤزغث ُٞه مكاَض الخمُحز الٗىهغي التي ٧ان ًدبٗها البٌُ يض ؤزب ذ ٞٗالُخه يض الاؾخٗماع البًر

ؤماالٟلؿٟت الؿُاؾُت  التي  .(5ألاٞاع٢ت ؤصخاب البالص ألانلُحن ؤو يض الٟئاث اإلالىهت ألازغي اإلا٣ُمت َىا٥)
٣ُا، و٢بله اإلاهاجما ٚاهضي ٞهي ٢اثمت  ٖلى مٟهىم "الٟٗى والهٟذ" جبىاَا ماهضًال في ظىىب ؤٍٞغ

(forgiveness في م٣ابل ٞلؿٟت "الٗضالت وال٣هام" الٛالبت في ججاعب م٣اومت الاؾخٗماع والض٨ًخاجىعٍاث ،)
ً، ولسهها ٚاهضي وماهضًال في م٣ىلتهما الكهحرة "ال مؿخ٣بل صون نٟذ" )  No futureفي ال٣غن الٗكٍغ

without forgiveness.)  ا إلا٣اومت ال ٖىُٟت مخإزغا بدغ٦ت اإلاهاجما ٚاهضي الظي له و٢ض اجسظ ماهضًال ٢غاع
٣ُا والهىض و ختی  ٣ُت ؤبىلىن صًُٟضؾىن: " ال ًىظض الُىم في ؤٍٞغ ٣ى٫ زبحر الكاون ألاٍٞغ شسهُت مشالُت. ٍو
٠ًُ ٢اثال "هُلؿىن ماهضًال  في ٧ل الٗالم ؾُاسخي ًم٨ىه ؤن ًهل مؿخىي هُلؿىن ماهضًال و ٚاهضي". ٍو

ىُت". اإلاهاجما ٚاهضي َى مدغع اإلا٣هىعًٍ وعظل مشل اإلاهاجم ا ٚاهضي، ٖاعى الخغوب مً ؤظل اإلاهالر الَى
ُاوي، مشا٫ الُٗاء والىًا٫ يض  ً. ٚاهضي َى خغع الهىض مً الاخخال٫ البًر مً ؤٖٓم عظا٫ ال٣غن الٗكٍغ

ى الظي اؾخُإ ؤ ش َو ها الخاٍع ن ًدغع الهىض مً ٧ل ؤق٩ا٫ ال٣هغ والاؾدبضاص، ٢اثض ؤقهغ زىعة ؾلمُت ٖٞغ

                                                           
1   Batters, John, Mandela: The Authorised Biography, Harper Collins, London, 2011,p10 
2   Row, Joseph, Nelson Mandela: The Early Life of Rolihlahala Madiba, Atlantic Books, Berkeley, 2002, pp-9-26 
3    Jain, Jagdish Chandra, Gandhi the Forgotten Mahatma, Mittal Publications, Delhi, 1997, p 17 
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٤ خمالث ؾلمُت يض الٗى٠. بهه ٚاهضي، طل٪ الشاثغ وؤلاوؿان الُٗٓم  ُاوي ًٖ ٍَغ اؾخٗماع اإلادخل البًر
 .(5الظي ٧ان ؾالخه " الهُام ختی اإلاىث")

وازخاع ماهضًال ٞلؿٟت ٚاهضي الظي اؾخُإ ؤن ًمىذ قٗبه اٖتزاػا بإهٟؿهم وقٗىعا بإجهم لِؿىا ؤي٠ٗ 
ُاهُحن،  ش بٗض ؤن ؤ٢ىٗهم بالٟلؿٟت السانت مً البًر ها الخاٍع و٢اصَم ل٣ُىمىا بإقهغ زىعة ؾلمُت ٖٞغ

ُم هُلؿىن ماهضًال َى  ُٓمت ظضا. الٖؼ الضاُٖت للم٣اومت الؿلمُت. ٧اهذ شسهُت ٚاهضي مازغة ظضا ٖو
لت لىٓام الٟهل الٗىهغي اإلا٣ُذ في ظىىب  ناخب ؤعوٕ ٢هو الخطخُت، وال٣ُاصة، في مىاظهخه الٍُى

ً ٖاما مشل ٚاهضي في سجىن ؤٞغ  كٍغ ٣ٍُا ببان خ٨م ألا٢لُت البًُاء. بهه ٧ان في السجً ؤ٦ثر مً زمؿت ٖو
ٗخبرماهضًال  ُما ٞظا وعمؼا ٖاإلاُا للمهالخت والخٗاٌل الؿلمي. َو ت وبٗض السغوط مىه ٧ان ٖػ الٗىهٍغ

ُاوي والخمُحزالٗى ضي ٞلؿٟت ٚاهضي خُض ؤجها ٧اهذ جداعب الاؾخٗماعالبًر هغي ٦ماا٢غبه ماهضًال ؤ٦برمٍا
٣ى٫" ؤها واإلاهاجما ٚاهضي ٦الها ضخُت الخمُحزالٗىهغي ول٨ً في َظٍ اإلاغخلت الكا٢ت وظض ها الخإًُض مً  ٍى َو

اهضي الظي ق٩ل خغ٦ت لبٌُ اقٗىبىااإلادترمت يض خ٩ىمت  دىا وبهه َٚى صاثماالتي ٧اهذ جىته٪ بد٣ى٢ىا وخٍغ
ت في البلضًً") غة عوبً ؤثالهض بٗض عخلخه وؤٖلً "اللىاًى قِب .(2الخٍغ ا" السجحن الؿاب٤ م٘ ماهضًال في ظٍؼ

٣ُا  ً لضولت ظىىب ؤٍٞغ اهضي َما لِؿا عمٍؼ ٣ُت لٛاهضي، ماهضًال ٚو "ماصًبا َى وسسخىا، وسست الجىىب ألاٍٞغ
٣ُا وآؾُا ٣ِٞ بل للٗالم ٧له". ٞماهضًال َى عاَب الىًا٫ اؾخمغث مضة سجىه  والهىض، وال ل٣اعة ،ؤٍٞغ

، زغط بٗضَا ال لُيخ٣م مً سجاهُه، بل لُمض ًضٍ بلحهم مً ؤظل بىاء صولت جدؿ٘ للبٌُ والؿىص و٧ل ٖاما22
اإلا٩ىهاث و يغب مشال مبهغا في مؼط الؿُاؾت باألزال١. و٢بل طل٪ ٧ان ٚاهضي الظي ٢اصخغ٧اث اخخجاظُت 

ُاوي ختی هجخذ زىعجه باإلؾخ٣ال ٫ ٞإنبذ ٚاهضي يضالاؾدبضاص والٓلم الاظخماعي ويضاإلاؿخٗمغالبًر
  .(5وماهضًال ٢ضوجحن للٗالم ؤظم٘، مشال ٢ُمت ٦بري في ؾى١ الؿُاؾت الٗاإلاُت وناعا ؤ٣ًىهخحن زالضجحن)

الدؿامذ اإلااهضًلىي والٛاهضوي َى٢ىة هاٖمت، ل٨جها هىوٍت اَتزث به ٖغوف ؤٖضائهما وزهىمهما، وؤظبر 
ما ٖلى  م مً ؤن مهالخت ماهضًال الا٢خهاصًت الٗٓمی الٗالم الٛغبي ٖلى اخترامهما وجبجُلهما وج٣ضًَغ الٚغ

٣ُا. لم ٌٛحر ماهضًال مً مباصثه التي جبىاَا ؤًام الىًا٫ الؿلمي  ٧اهذ آهظا٥ م٘ الىٓام الٗىهغي لجىىب ؤٍٞغ
ان، ٞلم  ٣ُا مً عب٣ت الىٓام الٗىهغي ألابٌُ، واؾخُإ ماهضًال ؤن ٨ًؿب الَغ وبٗض جدغع ظىىب ؤٍٞغ

٣ُا جُ ٣ُا الاهخ٣ام الجماعي حكهض ظىىب ؤٍٞغ اع الضماء الظي ٧ان ًلىح به البٌُ، ٦ظل٪ لم حكهض ظىىب ؤٍٞغ
إلائاث آلاالٝ مً ضخاًا الخ٨م الٗىهغي. ل٣ض ؤزبذ ماهضًال ؤن "الدؿامذ" الظي صٖا بلُه مً البضاًت لم 

امخه الكٗبُت ؤن ًدضبه الٚغ بت في ٨ًً مجغص قٗاع ما٢ذ، بل ٧ان مىهجا جبىاٍ، واؾخُإ مً زال٫ ٖػ
الاهخ٣ام التي ٧ان ًم٨ً ٞهم ؤؾبابها لى اهخ٣لذ بلى ؤعى الىا٢٘. ٢ا٫ ٚاهضي وماهضًال "لى ٨ٞغها بخمًٗ في 
قإن الدؿامذ لىظضهاٍ الؿالح ألا٦ثر ٞٗالُت في الخإزحر ٖلى السهم" وبجهما ٞٗال مشل طل٪ بدؿامدهمام٘ 

ت واإلآالم الؿاثضة مً البٌُ في ّؼا ٖغوف الٗىهٍغ ٚالبُت قٗىب ألاعى  .(2البلضًً) زهىمهما َو
لت في السجً والىًا٫ والضٖىاث بلى الدؿامذ والهٟذ والٟٗى  اهضي الٍُى اؾخٟاصث مً ججغبت ماهضًال ٚو
اهضي التي حهُمً ٞحها مىار  ًٖ السهىم ل٨ً ؤ٦ثر الكٗىب في الٗالم ٧له بداظت بلى ججغبت ماهضًال ٚو

خاوي ال٣خل والخدٍغٌ اإلاظَبي والض ُٛب ٞحها، ؤو ٩ًاص، زُاب الدؿامذ والهٟذ. بجهما الدكضص ٞو ًجي، َو
خّغيا قٗىبهما ؤن ٣ًُٗىا م٘ زُاب ؤلا٢هاء والاؾخصىاء ججاٍ ؤجبإ ألاهٓمت الؿاب٣ت، ألن ب٢امت الٗض٫ 
ؤنٗب ب٨شحر مً َضم الٓلم وؤن الىٓغ بلى اإلاؿخ٣بل والخٗامل مٗه بىا٢ُٗت ؤَم ب٨شحر مً الى٢ٝى ٖىض 

                                                           
1

     ٜ٘ٛٗ، العدد ٕٗٔٓمارس   ٕجريدة " العرب" لندف ،   
2   Time Magazine, The sacred warrior, “ The liberator of South Africa looks at the seminal work of the liberator 

of India, by Nelson Mandela, 31December , 1999  
 ٖٜٜٓ، العدد ٖٕٔٓديسمرب  ٛجريدة" العرب"   ٖ
 ٜٕٗٚٔ، العدد ٖٕٔٓديسمرب  ٛالشرؽ األكسط، جريدة العرب الدكلية ،   ٗ
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غجٟانُل اإلااضخي اإلا اهضي زال٫ ٞترة سججهما بؿبب م٣اومتهما لىٓام  .ٍغ َظٍ ألا٩ٞاع، صاٞ٘ ٖجها ماهضًال ٚو
٣ُا. زم اؾخمغا بالضٞإ ٖىه بٗض زغوظهما مً السجً. وفي ًٚىن ؾاٖاث  الٟهل الٗىهغي في ظىىب ؤٍٞغ

اهضي في مداولت اؾخمالت ٢لىب مىخ٣ضحهما ًٖ ٍَغ ٤ جىظُه مً بزالء ؾبُلهما مً السجً قٕغ ماهضًال ٚو
لبُت الؿىصاء ت لالهخ٣ام في ؤوؾاٍ ألٚا  .عؾالت حؿامذ ومداولت هٕؼ ٞخُل ؤي هٖؼ

تهما خغ٦ت جدغع ٧املت حٗلمذ مجهما ألاظُا٫ والكٗىب والبلضان ؾبل ال٨ٟاح  اهضي ٧اها بغمٍؼ بن ماهضًال ٚو
ا ال ما وػٖع ت والٗضالت، بط يغبا َىا٫ خُاتهما ألامشا٫ بهمىصَما ونبَر ٣ىاٖت اإلاهمت بإن مً ؤظل الخٍغ

اهضي مكٗلحن للم٣اومت  الخ٤ ال ًمىث ما صام وعاءٍ مُالبىن ومىايلىن مً ؤظله. وبهظا ؤنبذ ماهضًال ٚو
سهما الىًالي ملهما ل٩ل  ت وال٨غاَُت والاخخال٫ وال٣م٘ والاؾدبضاص. وؤنبذ جاٍع والخدغع مً الٗىهٍغ

لى الٓاإلاحن واإلاٗخضًً  ؤن ًخٗلمىاالضعؽ بإجهم في الجهاًت َم الساؾغون الكٗىب  اإلاؿخًٟٗت في الٗالم. ٖو
اهضي في خُاتهما وبٗض  ازىا في ألاعى ٞؿاصا. ماهضًال ٚو ٛىا ٖو مهما حٗضصث وؾاثل ٖضواجهم، ومهما ججبروا َو
مماتهما ؾ٩ُىهان همىطظحن للمىايلحن ألاخغاع اإلاضاٞٗحن ًٖ ٢ًاًا الكٗىب الٗاصلت وؾِب٣ُان صاثما 

٣ٍُا والهىض ول٩ل اإلاىايلحن في الٗالم عمؼا للهبر والهمىص والخدغع. اماالىاْغ في ألَلهما وقٗب ظىىب ؤٞغ 
ت. ٞمً ًغي ماهضًال  ش هًا٫ ماهضًال ال بض ؤن ًغي ؤزغ السخغ الظي اؾخمضٍ مً عوح اإلاهاجماٚاهضي ال٣ٍى جاٍع

خه الٟظة يغوعة جُهحر عوح ق ٗبه مً يُٛىت ًغي ْالال مً ؤعواح وؤ٩ٞاع ٚاهضي اؾدكٗغ ماهضًال بٗب٣ٍغ
 .(5الاهخ٣ام)

ت واإلاهالخت اإلاهاجما ٚاهضي في  و٢ا٫ هُلؿىن ماهضًال" اإلا٣اومت الؿلمُت" ؾاجُا ٚغاٍ" التي بضؤَا عمؼللخٍغ
ت ٚاهضي لِـ  غاب اإلا٣اومت الؿلمُت واهدكغث هٍٓغ ٣ُا ما ػالذ حؿخسضم َظٍ الاؾلخت اإلاازغة إٖل ظىىب ؤٍٞغ

٣ُا ٣ِٞ بل في الٗالم ٧ ت الخٗاعى بحن عؤؽ ما٫ والٗمل ل٩اع٫ في ظىىب ؤٍٞغ اهضي هٍٓغ له و٢ض ؤه٨ٚغ
خماصاإلاخباص٫ بُجهما، لى ؤلٖا ت ؤًًا") ماع٦ـ و ع٦ٖؼ ولظا ٢ا٫ الض٦خىع  .(2وؤما ؤها ٞإجب٘ ٚاهضي في َظٍ الىٍٓغ

البروِٞؿىعؤظات ٧ىماعصوبى ألاؾخاط في مضعؾت الضعاؾاث الٗاإلاُت في ظامٗت ظىاَغال٫ جهغو، هُىصلهي" 
هُلؿىن ماهضًال بصسهُتاإلاهاجما ٚاهضي و ؤن ماهضًال و ٚاهضي مً الصسهُاث الباعػة التي   لٗبذ صوعا جإزغ 

ماؤ٣ًىهخان زالضجان للٗالم ونىعجان ؤنلُخان للضًمى٢غاَُت  ٦بحرافي اجهاى الكٗىب يضاإلآالم َو
٣ُا والهىض"  .ولصسهُتهماؤَمُت ٦بحرة في ظىىب ؤٍٞغ

 ماهذًل وحهىده الذوليت:

٤ جىظُه اهدباٍ ؾاَ ٣ُا ًٖ ٍَغ مذ الهُئت الٗاإلاُت في ال٨ٟاح الٗالمي يض الٟهل الٗىهغي في ظىىب ؤٍٞغ
ؼ بظغاءاث مىاًَت الٟهل  ُت ٖلى اإلا٣اومت الكٗبُت، وحٍٗؼ الٗالم بلى ال بوؿاهُت الىٓام، وبيٟاء الكٖغ

غى خٓغ ٖلى جىعٍ حر الخ٩ىمُت، ٞو ض ألاؾلخت، وصٖم ٞغى الٗىهغي التي جخسظَا اإلاىٓماث الخ٩ىمُت ٚو
 .خٓغ هُٟي وم٣اَٗت هٓام الٟهل الٗىهغي في الٗضًض مً اإلاجاالث

 

  

 

 

 

                                                           
1

 ٖٜٕٚٔ، العدد ٖٕٔٓديسمرب  ٚالشرؽ األكسط ،   
2  Time Magazine, The sacred warrior, “ The liberator of South Africa looks at the seminal work of the liberator 

of India, by Nelson Mandela, 31December , 1999  
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 كىاغذ وؼشوه اليؽش في مجلت الػاـمت

 

ت ما ًلي: لت الٗانمت بيخاط بؾهاماثججغخب م  ألاؾاجظة والباخشحن ٚحر اإلايكىعة مكتَر

 

 ا ؤو ؤعؾلذ لليكغ في مجالث  ؤزغي  ؤن ج٩ىن البدىر لم ٌؿب٤ وكَغ

  ٤ ألاؾلىب الٗلمي اإلاىز٤ م٘ مغاٖاة الجضة ُت ٞو  في الُغ١ وألانالت اإلاٗالجت اإلاىيٖى

 غاٝ الجامُٗت في الخىز٤ُ الض٤ُ٢ إلاىاص البدىر  الالتزام بإنى٫ البدض الٗلمي وألٖا

  ٕما ًخٗل٤ باإلاغاظ٘، م٘ بصعاط الهىامل الؿٟلُت في ٧ل  يألانى٫ اإلاىهجُت الٗلمُت، وبسانت فاجبا
 ت وبلخا١ ٦ك٠ اإلاهاصع ٖىض جهاًت الضعاؾتنٟد

 جسً٘ ظمُ٘ البدىر للخد٨ُم الؿغي مً ٢بل الهُئت الٗلمُت للمجلت 

  نٟداث 50ال جخجاوػ البدىر  

  ض ؤلال٨ترووي ل٣ؿم ت للضعاؾاث بلى ٖىىان البًر  :الٗغبُت اللٛت ؤن جغؾل اليسست اإلاُبٖى

arabicuniversity@gmail.com 

  ًًبدىثهم صون ببضاء ألاؾباب، وصون الالتزام بةٖاصة البدض. لم ًىا٤ٞ ٖلى وكغٌٗخظع للباخشحن الظ 

 

٤ُ  ...... وق٨غا وهخمّجی ل٨م صوام الخٞى

غ  َُئت الخدٍغ

 مجلت الٗانمت
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