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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 
ُّ

 (1مً 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: . (1اإلاسجض)

 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  .(3خلؼة، 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

 .(4ألقُاٖهم 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

 (٧5اهذ 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
                                                           

 .ٚٙ-ٚٗـ، مكتبة كىبة، القاىرة، ص ٕٕٔٓ، 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 كزتارؼلوفرىود كآخركف: حسن شاذيل  - ٗ

 .٘ٙ-ٗٙ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

 .(1هسُمت)

  :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 2000-1993ٖلى قهاصحي اإلاغخلخحن ؤلٖا

م، زم صعؽ بمٗهض 2001والٗلىم ؤلاوؿاهُت )ظامٗت الخ٨مت خالُا( بةلىعن خُض ها٫ قهاة الضبلىم ٖام 
م، وخهل ٞحها ٖلى اللِؿاوـ في اللٛت 2005-2001ن بحن اللٛت الٗغبُت والش٣اٞت ؤلاؾالمُت بضولى بىح

ؼ خالُا 2012الٗغبُت، 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  ،(3الخدٍغ ولم ج٠٣ جل٪ الكاٍٖغ

ت "البىِىُاث") في  .(4مٗهضٍ 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

                                                           

 .ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔـ، كزارة ادلعارؼ، ادلملكة العربية السعودية، ص ٜٔٛٔ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 ٔلعبد العزيز سلماف الياقوٌب، ط 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

 (1).....ؤوى  ٩ًىن  لـــــــــهم  ط٦غي  وؤمهم ** جــــــمخٗذ  بالبالًا  والــــــــــــــــمٗاصاث

                                                           

 .ٓٔ-ٚ، ص ادلرجع السابقملييت:  -كوارا  جامعة كالية - ٔ
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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)  (1ال  ً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)  (1ٞىالضي  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
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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  (٣ً1ى٫ ً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. 
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