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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
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