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 مجلة

 العاصمة

 مجلة بحثية سنوية

  

  

    

 
 أدبية

                               

 

 سكم الففدت             

 01                       ٖبض الغخمً ًىوـدمحم  /ص  –         ؾُمٟىهُت الخىحن وألاهثى وألاخؼان في ال٣هت الٗغا٢ُت اإلاٗانغة .1

سُت في عواًت "جل٪ املخبت" للخبِب الؿاًذ  .2  05                   ص/ ؤخمض بً بل٣اؾم ظٟٗغي   –                       ألابٗاص الخاٍع

عىي الجضابشي: ؤفم مفخىح ِلى الّخىّىُ .3
ّ
 32                                                  نهاد مععي  –                                    الّعشد الي

 36                                            د/ فاًذ محّمذ  –              كشاءة في هق لّبذ اإلالً مشجاك ججشبت سواًت العحرة الزاجُت: .4

 24                                           ص/ لُلى ظباعي   –                    ز٣اٞت الخىانل وبق٩الُت ججؿُضَا في الؿغصًاث الٗغبُت .5

ذيّ  .6 اث الخُاب الؿغص الخاٍع            10                           ٖبض الغخُم الخؿىاوي  –                 والؿغص الغواجّي: بدض في مؿخٍى

 13                                             عقُض وصًجى  –   عواًت ٖماعة لخىم ؤهمىطظا في الغواًت الٗغبُت:نىع الظاث وآلازغ  .7

م اللفص ّي ِىذ ِلّي اللاظميّ  .8
َ
 23                                      بشاهُم ؤولخُانإ  –                                                           الّال

ت ال٣ههُت .9  22                                   ص/ َىض ٖباؽ ٖليّ  –      ٗبض الغخمً ًىوـ ل حك٨ُل اإلاٟغصة بىاثُا في املجمٖى

 31                 د/ آدمغ ؤولىفُمي ؤهُىوال  –                                         الشواًت الّشبُت العّىدًت: دساظت في اججاهاتها  .10

ــْىَىا  Adiitu Olodumareألاظالُب البالغُت في سواًت  .11
ُ
اغ

َ
 34             / داود سصانص&  / فىلىهيؽىص –       ِلَذاِهـُاٌ ف

 41                          د/ دمحم ؼمُم الىٍامي  –                                               ألابّاد الفلعفُت في سواًاث ِلّي ؤبى الَشؾ .12

خُت "ؤسك العىاد" لّبذ الشحمً مىُف: .13  46                          د/ ن.م.ُ. ؤحمـذ صبُـش – دساظت جحلُلُت الشواًت الخاٍس

تزاػ  بالىٟـ .14  52                                          دمحم ٖٟان /ص –            الغواًت الٗغبُت مً الكٗىع بمغ٦ب الى٣و بلى الٖا

ماٌ اللففُت لؽُخت .15 ف  –           مباسن الىاخي اللماًا الاحخماُِت في ألِا  55                                            دمحم ؼٍش

ت اللففُت في الشحالث الّشبُت الخذًثت  .16  63                                     ِبذالىهاب ن.  –                                         الجِز

 61                                    د/ ِشفاوي سحُم –                                                                       ؤهِغ مىفىس اللاؿ اإلافشي  .17

ىُىن؛ لعذ إسهابُا":  .18 ش حادزت  سواًت "ؤيها ألامٍش  65                               ظفُان ِبذ العخاس –       بخمبر  ظ 11جفٍى

ش اللفت اللفحرة .19  012                     د/  دمحم ِشفان محي الذًً –                             هجُب الىُالوي ومعاهمخه في جىٍى

 014                          ص/ ٖبض الهمض الىضوي  –                                                 الجما٫ الٟجي في ؤؾلىب ال٣هو ال٣غآوي .20

 000                                               دمحم ؼفُم  –          الفً اللفص ي في اللشآن ومياهخه في اللفق الّشبُت الخذًثت  .21

يب .22 ً الذًً  –     وصٍىت جحىالث ـىس اإلاشؤة في الشواًت الّشبُت: كشاءة ملاسهت في ٍص  002                             .ب. ث د/  ٍص

 

 في الففداث
 الخاظْاملجلذ 

 م 7102
 هـ 0331

 ألادب اللفق الّشبي: ججاسب وكماًامدىس املجلذ : 
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 سكم الففدت                                                                                                                                                                                                   

 031                          ِبذ الجلُل ث. –                         "ِابذ إلى حُفا"  لغعان هىفاوي و"إهعىدط" للُىن ؤوسَغ .23

اجه ٌقى٧ا ؾبخاحي وؤل٠ لُلت ولي .24 ُّ ُاث الّخىاّم وظمال
ّ
 032                      ص/ٖبض الجلُل م.   –          ة: ٢غاءة في ججل

ذ  .25  035                                    ظبِىت ن. –                                                        سواًت  "حذًلت خلفُت"  ألؼشف ؤبى الحًز

 022                             .ن. ػ  ظمحر  –                                                                           دوس اللفق في التربُت البُئُت .26

 

 

 

 023                              ص/ خىان بىمالي –                             الخ٣ىُاث الؿِىماثُت في ٢هُضة "ال جهالر" ألمل صه٣ل. .27

٣ي في ؤٖما٫  .28  013                  ي٠ُ هللا الؿُٗض ص/ –                                       دمحم الُٟخىعيالهىث الهامصخي ؤلاٍٞغ

ض  .29  014     ص/ ؤخمض بً بل٣اؾم ظٟٗغي  –                                                                   الهىعة الٟىُت في صًىان ابً صٍع

 022                مهُٟى ؤخمض الىجاع –                                   بحن الخب وؤلاًمانعزاء الكاٖغ قهاب ٚاهم لؼوظخه  .30

 023                                        دمحم ًحيى –                                                                      ألادب ؤلاظالمي: ماهُخه وهُفُخه .31

 

 

 030                   د/ لُف هللا العُّذ –            ِبذ الشحمً الخاج الجضابشي  في جِعحر البحث اللغىي إظهاماث  .32

ت الدجاط في اللٛت في الضعاؾاث الٗغبُت اإلاٗانغة .33  033                                    ٖمغ بى٢مغة –                              هٍٓغ

زحرة  .34
ّ
م ؤمشل للظ  ج٣ٍى

 
ت همىطظا ُّ ت: الٗغب ُّ ٛت ألاظىب

ّ
ت في الل ٛىٍّ

ّ
ى٣اعي  –                الل  042         ص/ نالر مذجىب الّخِ

 051         د/ مشوعي إبشاهُم املخابلي  –                                                               بيُت الخماد ِـىذ ِـبذهللا بً إدَسغ .35

تاإلاىاهج لخّلُم ا .36 حٍردمحم ؤؼشف،  –     ها      في لّشبُت لغحر الىاولحن بها ودوس اليلُت البخاٍس  051                         ٚو

ا ومحافٍتها ِلى ألالفاً الففُحت .37 ى هُجحًر
ُ
ىا الّشبُت" في َبْشه

ُّ
غ ؤحمذ ًىوغ –لهجت "الؽ  056                د/ إدَس

لت ِلم اللغت ب الّشبُتجحلُل الخىاب اللشآهـي الىحىي بحن ؤظلى  .38  062                              ًحيى مشجض ى    – ووٍش

 

  

م .39 ُمىرج البذةّي في بّن ؤلفاً اللشآن الىٍش ت الىَّ بىاس خىاب –                                 هٍشٍّ ف & ٍس     313    هُان ؼٍش

ُت اظخّمالها في الىق اللشآوي .40 م –                            اإلافشدة اللشآهُت وخفـى  315                        حمى ِبذ الىٍش

 302                              ؤفالوىن وىزش –                      الاججاه البُاوي في جفعحر "ؤلىاء البُان" للؽُخ الؽىلُىي  .41

ت .42 ُّ ت جحلُل ُّ م: دساظت بالغ  306                 د/ ِبذ الخىُم ؼئذ –               ؤظلىب اللعم بـ"الّخاء" في اللشآن الىٍش

حري  .43 ى  –                                                     البّذ الفىفي في كفُذة البردة للبـى  331            د/ ِبذ الشءوف ؤبُإَو

 

 

 بدىر ِامت

 أدبُت

ت  لغٍى

 دًيُت
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الهى ي والّشب .44  335                                     ل خىُٟتدمحم ظلُ –                               الامتزاج الثلافى بحن الؽّب العٍش

 322                         ب. ب. ِبذ اللىُف   د/ –                      الّالكاث ألادبُت والثلافُت بحن ملُباس والبالد الّشبُت .45

 325                              اإلافُذ دمحم حّعان ؤبى  –                                 ؤظلىب الىخابت الصخفُت وكىالبها: هٍشة ِابشة .46

ش: وظهت هٓغ الٗغب .47 ً الخاٍع       312                              بكاعث ؤخمض قاَحن  –                                               بضاًت جضٍو

 

 

 

   316  ص/ ًىؾ٠ زان & ؾىمُذ ؾحرثُامان –                                      الهىع ألاصبُت ٖىض مهُٟى ناص١ الغاٞعي .48

ذ فشج ومعشحُاجه .49     321                                      ؼىحر  هلُىىىماٌ –                                                                          ؤلفٍش

  324                                             د/ دمحم ظلُم  –                  حفَ الشحمان العُىهاسوي وحهىده في اظخلالٌ الهىذ .50

 

 زلافُت

 شخصيات
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 مً خاسج الهىذ اإلاؽترهىن في هزا املجلذ
 

 َىلىضا، ظامٗت ابً عقض هاثب عثِـ –            دمحم ٖبض الغخمً ًىوـ  /ص .0

٣ُت ؤخمض صعاًت ؤصعاع ، آلاصاب ٖمُض ٧لُت  –           ؤخمض بً بل٣اؾم ظٟٗغي  ص/ .3  الجؼاثغ ،الجامٗت ؤلاٍٞغ

ٛاث ؤؾخاطة –                                       جهاص مؿعي .2
ّ
ت آلاصاب و الل ُّ ـــغ، 0622ؤوث 31ظامٗت ، ٧ل  ؾ٨ُ٨ضة، الجؼاثــ

سخيؤؾخاط مدايغ "ؤ"، اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض الى  –                           ص/ ٞاًض مدّمض .1   الجؼاثغ، جِؿمؿُلذ، وكَغ

 الجؼاثغ، ظامٗت ٢ؿىُُىت، مؿاو٫ قٗبت ألاصب اإلا٣اعن و ؤؾخاط  –                           لُلى ظباعي  ص/ .2

 ، الجؼاثغاإلاغ٦ؼ الجامعي إلاُلت –                           خىان بىمالي ص/ .3

 ، الجؼاثغ13ث الكغ٢ُت، ظامٗت الجؼاثغ ؤؾخاط، ٧لُت آلاصاب واللٛا –            ي٠ُ هللا الؿُٗض  ص/ .4

٣ُت ؤخمض صعاًت ؤصعاع، الجؼاثغٖمُض ٧لُت آلاصاب –      ص/ ؤخمض بً بل٣اؾم  ظٟٗغي  .5  ، الجامٗت  ؤلاٍٞغ

 ، الجؼاثغ13-ظامٗت الجؼاثغ  –           ص/ ي٠ُ هللا الؿُٗض .6

 ٖلي الكل٠، الجؼاثغخؿِبت بً بى ، (ؤ) ؤؾخاط مدايغ –                          ٖمغ بى٢مغة .01

م  .00 جي للبدض في ، باخض  –            خمى ٖبض ال٨ٍغ غان، الجؼاثغ ألاهثروبىلىظُا،اإلاغ٦ؼ الَى  َو

 اإلاٛغب، الغباٍ، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، باخض –           ٖبض الغخُم الخؿىاوي  .03

 اإلاٛغب، الغقُضًت، ال٩لُت اإلاخٗضصة الخسههاث، اُٖلظامٗت مىالي اؾم –                                    عقُض وصًجى .02

 اإلاٛغب ،ها٢ض ومترظم –        ؤولخُانببغاَُم  .01

 اؾىعٍ ،ها٢ض –           مهُٟى ؤخمض الىجاع .02

 الٗغا١، ظامٗت بٛضاص، ٧لُت التربُت للبىاث، ٢ؿم الٗغبُتت، مكاع٦ ةؤؾخاط –                          َىض ٖباؽ ٖليّ  ص/ .03

بىاع  .04  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ٧لُت اللٛاث، ظامٗت الؿلُماهُت، الٗغا١ –                       ٖبضهللا زُابٍع

 ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ٧لُت اللٛاث، ظامٗت الؿلُماهُت، الٗغا١ –                           قٍغ٠ٖشمان هُان  .05

ى٣اعي  .06 ا، ؾمامُت الٗاإلاُتالجامٗت ؤلا ، ؤؾخاط مكاع٥ –            ص/ نالر مذجىب الّخِ  مالحًز

ما٫ والخ٨ىىلىظُا، ظضة، الؿٗىصًت –             ص/ مغوعي ببغاَُم املخاثلي  .31  ؤؾخاط مؿاٖض، ظامٗت ألٖا

ُمي ؤ٦ُىوال .30 ا –           ص/ آصمـ ؤولٞى  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾمامُت، ظامٗت بباصن، هُجحًر

يكى  .33 ا، مدايغ ٦بحر وعثِـ ٢ؿم الٗغبُت –                     ص/ بسخا١ ٞىلَى  ٧لُت ؤلاباصن للتربُت، بباصن، هُجحًر

ا، عثِـ ٢ؿم الٗغبُت  –                     ص / ؤصًيُجي صاوص عػا٥ .32  ٧لُت التربُت الُٟضعالُت، ؤبُإو٧ىجا، هُجحًر
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امدايغ ب٣غ  –    ص/ بصَعـ ؤخمض ًىوـ .31  ٍت اللٛت الٗغبُت، بوٛاال، هُجحًر

ا٢ؿم آلاصاب –    ص/ ٖبض الخ٨ُم قئذ .32 ا، هُجحًر ى ػاٍع
ّ
ت، ظامٗت ؤخمض بل ُّ رب

ّ
ت الت ُّ  ، ٧ل

ً مغجطخى .33 ا –   ص/ ًدحى جٍى  مدايغ، ظامٗت والًت ٧ىاعا، والًت ٧ىاعا، هُجحًر

ى .34 ىؽ، هُج –   ص/ ٖبض الغءٝو  ؤبُإَو اوخضة اللٛت الٗغبُت، ظامٗت والًت اٚل  حًر

ماه٩ا   –              دمحم ظلُل خىُٟت .35  ؤؾخاط، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت الكغ١، ؾٍغ

 ، الجامٗت ؤلاؾمامُت الٗاإلاُت، قِخاٚىوٜ، بىٛماصٌلمدايغ –                  ؤٞماَىن ٧ىزغ .36

 اإلاؽترهىن في هزا املجلذ

 مً الهىذ
 

 مً خاسج الهىذ
 

 ؤجغبغاصٌل، ؤؾخاط مكاع٥، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ  –              ص/ دمحم ًىؾ٠ زان .0

اوي عخُم   .3  ، الجامٗت ؤلاؾمامُت للٗلىم والخ٨ىىلىظُا، ظمى و٦كمحرالٗغبُتؤؾخاطة مؿاٖضة، ٢ؿم   –                ص/ ٖٞغ

 ، جامل هاصوؤؾخـاط مؿاٖض، ال٣ؿـم الٗغبي، ال٩لُت الجضًـضة، حكىـاجي –     ص/ .٥.م.ٕ. ؤخمـض ػبُـغ    .2

 ، عاظىعاي، ظامى و٦كمحرغبُت، ظامٗت بابا ٚمام قا٢ٍؿم الٗ، ؿاٖضؤؾخاط م –             دمحم ٖٟان /ص .1

ان .2  ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ٧لُت ؾُيذ ظىػٝ (خ٨م طاحي)، خُضعآباص –                    ص/  دمحم ٖٞغ

 امل هاصوج، بى. ٌـ.  ٖبض الغخمً مٗهض َما٧٫لُت الضعاؾاث ؤلاؾمامُت، ، ؤؾخاط مؿاٖض –     ص/ ٖبض الهمض الىضوي  .3

 جامل هاصو ظامٗت بى. ٌـ.  ٖبض الغخمً، وهضلىع، حكىات، –  ٖبض الخي الخؿجي الىضوي  .4

 جامل هاصو ظامٗت بى. ٌـ.  ٖبض الغخمً، وهضلىع، حكىات، – ص/ بي. ٌـ. مؿٗىص الجمالي .5

ماال،، اؤؾخاط مؿاٖض –         ص/ دمحم قمُم الىٓامي .6  ٦حرالا للٛت الٗغبُت، املجم٘ البدغي الهىضي، بًٍؼ
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شـفدت   هُئت الخدٍش

م ؤلاوؿان ما لم ٌٗلم، والهماة ٖلى عؾى٫ هللا، ؤما بٗض، 
ّ
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب، الخمض هلل الظي ٖل

 

ٞا١ جُـىع ألاصب ال٣هـصخي الٗغبي جىحي بخُىعاث واٖـضة، ٞالترا٦ـم الطخـم مً ؤلاهخاط ال٣هصخي والغواجي بن آ

ُا في ال٣ـغن الجضًـض. وال وؿخُُـ٘ ؤن هدلـل بهىعة  الظي ؤنبذ ظؼءا مً ألاصب الٗالمي البض ؤن ًٟغػ جُـىعا هٖى

ل٣ى٫ بإن ًٞ ال٣هـت والغواًـت َـى ٞـً اإلاؿخ٣بل مٟهلت ممامذ َظا الخُىع، ل٨ً اإلاُُٗاث الغاَىت حؿمذ لىا با

ظا ال ٌٗجي به٩اع ٢ُمت ألاظىاؽ ألازغي مشل الكٗغ واإلاؿـغح، بــل ٌٗجي ؤهه ًم٨ً ؤن ًخهضع  في ألاصب الٗغبي، َو

َظا الًٟ ٧اٞت الٟىىن ألاصبُت ألازغي. ٖلى ؤن َظا مجغص اٞتراى، خُض ال هـضعي ماطا ًسبئه اإلاؿخ٣بل مً 

و٦ُٟـمـا ٦ـان ألامـغ، ٞةن الٟـً الغواثـي في  .٣ض ًإحي بٓىاَغ لم هخى٢ٗها ؤو لم هًٗها في الخؿبانمٟاظأث، ٞ

ًـ ال٣ؿم ٞ  .آلاصاب الٗاإلاُـت، ومىـهـا ألاصب الٗـغبـي، ما ًـؼا٫ لـه صوعٍ ألاؾاسخي في مجخمٗاث ال٣غن الىاخض والٗكٍغ

وؤما . الٗغبي ألاصب ال٣هصخياًا والخجاعب الٗاإلاُت في ألاو٫ مً َظا املجلض ملجلت الٗانمت ًضوع خى٫ َظٍ ال٣ً

ت ؤزغي.  ال٣ؿم الشاوي ُٞخًمً صعاؾاث مخىٖى

ا صون اه٣ُإ بلى ؾىتها  الخاؾَ٘ظا َى املجلض  . و٢ض الخاؾٗتلــ"مجلت الٗانمت"، وهي حؿخمغ في نضوعَا ؾىٍى

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

، وجم للباخشحن مً ٖكغ صو٫ ٖاإلاُت ٖمما مً الضعاؾاث واإلا٣االث 21املجلض الظي بحن ؤًض٨ًم ًدخىي ٖلى 

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

هؼجي الك٨غ والخ٣ضًغ و جلض واملجلضاث الؿاب٣ت مىظىصة في مى٢٘ ٢ؿم الٗغبُت. واليسخت ؤلال٨تروهُت لهظا امل

 لجمُ٘ الباخشحن ألاٞايل مً زاعط الهىض وصازلها الظًً ؤؾهمىا في بٖضاص َظا املجلض.

 

غ           ، مجلت الٗانمتَُئت الخدٍغ

   ، الهىضجغوهيخبرام ، 05/03/3104

 
 املالحظة القانونية:

 
 ة يف اجمللة ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر اجمللة، بل عن رأي كاتبيهاالبحوث ادلنشور 
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ظُمفىهُت  الخىحن والؽىق وألاهثى  وألاخضان في اللفت الّشاكُت 

 جّفش هماٌل كففُت كشاءة هلذًت  في مجمىِت: اإلاّاـشة

 دمحم ِبذ الشخمً ًىوغ /د

 َىلىضا ، هاثب عثِـ ظامٗت ابً عقض

 ملخق البدث 

ّٗض  
ُ
ال٣هت ال٣هحرة الٗغا٢ُت اإلاٗانغة، مً ؤَم جُاعاث ال٣هت الٗغبُت، عئٍت ح

٨غة ومًمىها، وحك٨ُما ظمالُا، ٖلى مؿخىي الؿغص والخىاع، والخىّىٕ في  ٞو

اؾخسضام ألاػمىت وألام٨ىت، ابخضاء مً الٗغا١ بلى ؤوعوبا ختى ظمُ٘ صو٫ اإلاهجغ 

عوا بلضاجهم، هدُجت الخغوب، ألازغي، التي ٌِٗل ٞحها ؤصباء الٗغا١، بٗض ؤن ٚاص

مذ في بيُت الٗغا١ مىظ زمازحن 
ّ
وألاػماث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت، والُاثُٟت التي جد٨

ٞهىا٥ حٗضصًت واضخت و٦بحرة في اؾخسضام ألام٨ىت  ؾىت ؾاب٣ت، وختى و٢خىا الغاًَ.

ت وألاػمىت، وج٣ىُاث الؿغص اإلاٗانغة اإلاؿخُٟضة مً ج٣ىُاث الؿغص في ال٣هت ألاظىبُ

ىا٥ ؤًًا حٗضصًت في  . َو ٨ٍغ لى بَمٕا صاثم ٖلى ز٣اٞت ألازغ ٞو اإلاٗانغة،  ٧ىن ؤصباء الٗغا١ في جغخا٫ صاثم، ٖو

اها، 
ّ
مذ في بِىت املجخم٘ الٗغاقي، ؾ٩

ّ
ت التي جد٨ اث الخُاب ؤلاًضًىلىجي، وؤَغوخاجه ال٨ٍٟغ اؾخسضام مؿخٍى

ٟها ٢انى وز٣اٞت، وؾُاؾُت. ومً ؤَّم مًامحن الخُاب ال٣هصخي في ال
ّ
٣هت الٗغا٢ُت اإلاٗانغة، والتي ْو

الٗغا١، ؾىاء ؤ٧اهىا صازل الٗغا١ ؤم زاعظه: الترخا٫ والٛغبت  والخىحن، وألاخؼان، وؤلاخؿاؽ بالٟاظ٘ الخاص، 

تهم و٦غامتهم في  جهم الٗغا١ الظي مّؼ٢خه الخغوب واإلاظاَب الُاثُٟت مً ظهت، وألّجهم ٣ٞضوا خٍغ وبإّجهم ٣ٞضوا َو

وباإلياٞت بلى طل٪ جإزظ اإلاغؤة ألاهثى، ًٞاء واؾٗا في َظا  ٓمت الؿُاؾُت التي خ٨مهم، مً ظهت ؤزغي.ّْل ألاه

ً الٗغا١، وفي  ُا لخاالث الاؾخماب التي ٌِٗكها ؤصباء الٗغا١ صازل الَى ل مٗاصال مىيٖى
ّ
الخُاب، ٧ىجها حك٩

ت التي ًغجدلىن بلحها، والتي هي باليؿبت لهم، لِؿذ  ُّ تراب والخمُحز الضو٫ ألاظىب بال مىافي ٌٗاهىن ٞحها الٚا

إحي  الٗىهغي يضَم. ّٗض مً ؤَم  ٣ا٫اإلاَظا ٍو
ُ
ت ٢ههُت ح لُضعؽ ؤَم َظٍ اإلاًامحن آهٟت الظ٦غ، في مجمٖى

ت اإلاىؾىمت بــ  ِخبذ في اإلاىٟى، وجدضًضا في مضًىت لىضن، وهي املجمٖى
ُ
اث ال٣ههُت اإلاٗانغة التي ٦ املجمٖى

 اٖغ وال٣ام والغواجي والىا٢ض الٗغاقي ظٟٗغ ٦ما٫، اإلا٣ُم في لىضن مىظ ٞترة بُٗضة. (الخبز خبر ال٨مام) للك

ت جخضاعى في  ت قٗغٍّ ، ألاخؼان واإلاىاظ٘، والهمىم )0(بٗىىان "الٗهاٞحر وؤٚهان الخٍغ٠"جٟٗغ ٦ما٫ لمجمٖى

ت ُّ ت وؤلاوؿاه ُّ ى ت والَى ُّ خه ال٣ههُت ألاولى "الخبز خبر ال٨مام" .ال٣ىم ى في مجمٖى ٌُٗض الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع  )،3(َو

ىت ت ٢غاءة ؤولى،  جىُل٤ مً  .خٍؼ ىا  هداو٫ ؤن ه٣غؤ َظٍ املجمٖى ت بخضي ٖكغة ٢هت ٢هحرة، َو جًّم املجمٖى

 الىّو ال٣هصخي هٟؿه، وما ًم٨ً ؤن ٣ًىله َظا الىو، ؤو ًُغخه، ؤو ٌكحر بلُه بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ.

                                                           
 م.ٜٜٗٔمن إصدارات دار النافذة للطباعة والنشر، أثينا/ اليوانن، الطبعة األوىل،      ٔ
 .ٜٜٙٔ ،) رلموعة قصصّية(، دار الكنوز األدبّية، بَتوت، الطبعة األوىل جعفر كمال، اخلبز حرب الكالم      ٕ
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ا٫"، ٌ ا٫"، في ال٣هت ألاولى: "الُٗض قبا٥ ٍٞغ ؿخدًغ الخُاب ال٣هصخي، الُٗض وؤٞغاخه مً زما٫ قبا٥ "ٍٞغ

ؿخدًغ مً زما٫ ألاهثى  ٌُ ت، وب٩ّل خاالجه، ومىانٟاجه الاظخماُٖت،  ت وؤلاقاعٍّ ٞالُٗض ب٩ل ؤبٗاصٍ البيٍُى

باث اإلا٨بىجت وألاخمام  ا٫" التي ٣ًّضمها الخُاب ال٣هصخي، ٖلى ؤجها خلم ظمُل، َظا الخلم اإلاخٟجغ بالٚغ "ٍٞغ

ت. ا ُّ ه اإلاغؤة اإلالُئت بالجما٫ وهًاعة الكباب، وال٣اصعة ٖلى بج٣ان ٞىىن الٗك٤، واهضٞاٖاجه الخؿ
ّ
لبُٗضة، به

٣ًى٫ الغاوي: "وحعجبذ في هٟسخي ٠ُ٦ حؿخُُ٘ َظٍ ألاهثى طاث الٗىص الُغي مً ؤن جىنل لي ٧ل َظٍ اإلاٗاوي 

ظا ما بضا  ً ٞىىن الجمُلت، مً زما٫ ؤلاقاعة والابدؿامت والخإّوٍ، َو مً ؤّن ناخبتي الؿمغاء مً الماحي ًدتٞر

ت". ُّ وبطا ٧ان الخُاب ال٣هصخي ٌكحر بك٩ل زٟي بلى ؤن َظٍ الؿمغاء، لِؿذ  الٛؼ٫ وجّٟجغاجه الىٟؿُت والخؿ

ً ٞىىن الٛؼ٫ وجّٟجغاجه الىٟؿُت والجؿضًت"،  طاث ؾلى٥ ه٠ُٓ ٖلى مؿخىي الجؿض، ألجها: "مً الماحي ًدتٞر

اث  ٞةنَّ طل٪ ال ٌُٗبها خه الىٟؿُت للخب والجما٫ والهبىة، بل بّجها ج٣ىصٍ بلى اؾترظإ ط٦ٍغ في خلم البُل، وعٍئ

ٍغ بىظه قابه ؤلُٟت، ملُئت بالُهاعة، بط ًهٟها الغاوي بالؼهب٣ت البًُاء، التي جًٟي ٖلى 
ّ
ظمُلت ٖظبت، بجها جظ٦

هُا ٖلى الخدضًضخُاة البُل وػماهه وم٩اهه، خًىعا َاُٚا، ؤلُٟا مدببا، ملُئا بالجما٫  .، ٖو

، َاَغة ٧الؼهاب٤ البًُاء، مالئت اإلا٩ان والؼمان بٗب٣ها، لخب ألاولى في خُاة الغاوي ؤلُٟتوبطا ٧اهذ خاصزت ا

٤ م٩لما بالٟغح، مؿاٞغا به زاعط خضوص الًٟاء ا
ّ
تها، َظا ال٠ُُ الظي ًجٗل البُل ًدل ٠ُ قاٖغٍّ إلا٩اوّي َو

ى٠ُٓ، الظي ًمؤل الظا٦غة والىظضان، نبابت ٖم٣ُت، وجى٢ا ًخجاوػ جى١ ، والٗك٤ الوالؼماوّي، ملُئا بالش٣ت

ُىن واهسُاٞاتهم، بطا ٧اهذ نىع الخب ألاولى جمّغ مدّملت ب٩ّل طل٪، ٞةّن َظٍ الهىعة حؿخدًغ زاهُت  الهٞى

اجه الجمُلت، وامخ ا٫ في الخايغ، هي اإلااضخي ب٩ّل ط٦ٍغ ا٫" لخهبذ ٍٞغ ت "ٍٞغ ت الٍُغ ُّ ضاصَا نىب ؤمام اإلاغؤة الكه

ع 
ّ
ً ٞىىن الٛؼ٫"، بل هجضَا جخجظ الخايغ، وال ٌُٗبها في مؿخىي الغئٍت ال٣ههُت ؤن ج٩ىن مً "الماحي ًدتٞر

ت في الظا٦غة والغوح، ٠َُ عبُ٘ مدّمما بإوؿام مىٗكت، حٗه٠  ، لخمؤلَا ٖك٣ا هبُما: " والُىم ما بالظاث٢ٍى

ٗه٠..، ًجّضص ؤلاخؿا بت جضوع في إلاغؤي َظٍ املخلى٢ت ٌٗه٠ بي، َو ؽ بُغاوة  الكباب ألاو٫؟ قٗغث بٚغ

ُصخي، ألخًً ٞحها الًُاء، وألالٟت،  ؤٖماقي، ألن ؤخخًً َظٍ املخلى٢ت ..، ؤزٟحها بحن نغادي ووخضحي ٖو

ا٫ اإلالُئت قهىة وقبابا  . )0(والُٗض" والؿاا٫ الظي ًم٨ً ؤن هُغخه: إلااطا َظا الخًىع الُاغي لهظٍ اإلاغؤة ٍٞغ

بتها للجؿض الخلم اإلابخػى ؟.ًٚا، و٢ىة ٢اصعة   ٖلى ؤن حٗه٠ بالظاث ؤلاوؿاهُت وجدخىحها، وجّٟجغ ٞحها ٚع

لي عمؼا ُّ ا٫" وفي اإلاؿخىي ؤلاقاعي والخس للخلم والكٟاُٞت، ول٩ّل ما َى  وجهبذ اإلاغؤة في ٢هت "الُٗض قبا٥ ٍٞغ

ت والجما٫ؤهىزت، ٌٗجي خًىع ظمُل هبُل، ٞدًىعَا الجمالي بجؿضَا الىًغ اإلاليء ظاطبُت و  ىضما الخٍغ ، ٖو

ؿخدًغ الُٗض  ُكه، ولُٗاًً الًُاء وألالٟت، َو ا٫ ٞةّن البُل ٌكخٗل ٞغخا، لُبضص بها وخضجه ٖو جدًغ ٍٞغ

ٓلُّ الخُاب ال٣هصخي مٟخىخا،  ت، مً ٞغح وظما٫ وؤقُاء ؤزغي، ٍو ُّ بما حٗىُه لٟٓت الُٗض في بيُتها الؿُمُاث

ص. ٞهل اؾخُإ البُل ؤن ًد٤٣ خالت وظض، وجدضًضا خالت جىانل خامما لٗضص ال مىخِه مً الضالالث وألابٗا

ت وعوصَا الخمغاء، التي 
ّ
تها وقٟاُٞتها بال ع٢

ّ
ا٫ خلما قُٟٟا َامؿا، ال ٌٗاص٫ ع٢ ا٫؟ ؤم جب٣ى ٍٞغ ظؿضي م٘ ٍٞغ

"ْهغ لي جهضاَا هه٠  جمُغ بها ٢لب البُل، ٞخدغ٥ ُٞه ؤٖم٤ مىاظ٘ الٗك٤ والهبىة والىظض؟..٣ًى٫ الغاوي:

حن، ؤط٦غ ؤهجي ٢مذ مً ٖلى ال٨غسخي، وجىّظهذ في مكُتي نىبها.. اعحٗكذ زُىاحي ... ملخذ في ُٖىحها ؾاالا  ٖاٍع

جي ٖلى اإلاطخي بلحها.. َظي عاثدت الىعوص والخكاجل اإلاىبٗشت مً الجى املخُِ"
ّ
 .و٢ل٣ا ... ج٩اج٠ ٧ّل ما خىلي ًدش
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لخؼن ٖم٣ُا لحهبِ ٖلى بُل ال٣هت الظي ا٢خلٗخه ْغوٝ وفي ال٣هت الشاهُت اإلاىؾىمت بـ "ٖلبت هبُظ" ًخّجؿض ا

اثه و٦غامخه، ولُُل٤  ؾىصاء، وه٣لخه بلى ًٞاء م٩اوي، ًدّضصٍ الغاوي بمضًىت لىضن، ل٣ُٟض َىا٥ بخؿاؾه ب٨بًر

ٖلُه اؾم الجئ، وفي َظا الًٟاء ال٩ابىسخّي ٌٗاوي البُل ٚغبت و٢هغا، بط ٣ًىصٍ عظل ؤمً للخد٤ُ٣ مٗه باٖخباٍع 

با مام ألاوعوبُت واخت  ومىي٘ قبهت. ٍٚغ وفي َظٍ ال٣هت ال ًبضو الٛغب الخًاعي الظي جهىعٍ وؾاثل ؤلٖا

 ٘ ت والخى١ الجمُل، والخًاعة التي جٞغ ب ال٣اصم بلُه ُٞئا وؤماها، ٞهى لِـ ًٞاء للخٍغ زًغاء، حُٗي الٍٛغ

الٗغبي ٖما٢ت جًاص وجىاٞغ و٦غاَُت  لىاء ؤلاوؿان وجخّٛجى به، مً َىا جبضو الٗما٢ت بحن الٛغب الخًاعي والكغ١ 

ت، بدُض بّن م٣ىالث الغقي والخ٣ّضم اإلاٗغفي والخًاعي واخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان و٦غامخه، َظٍ  ضاوة ٖىهٍغ ٖو

ما٢اجه ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، جبضو باَخه  غي في بىاٍ الضازلُت ٖو ٘ في َظا الٛغب ٦مبضؤ ظَى ٞغ
ُ
اإلا٣ىالث التي ج

اء.. بط جخج ت، ظٞى
ّ
ّؿض ٖضاوة الٛغب للكغ١، مً زما٫ مٗاملت البىلِـ في لىضن لبُل ال٣هت، الباخض ًٖ َك

غاقي زاهُا. ه ٖغبي ؤوال ٖو
ّ
 الّٓل وألامان، بط ٣ًىصٍ َظا البىلِـ الظي ًهّب ٖلُه ٖضاوجه الخ٣لُضًت، أله

ُّل اإلااضخي ألاؾىصـ ماضخي ىا حٗىص الظا٦غة بالبُل بلى الٗغا١ وجدضًضا بلى السجىن، ٍو السجىهـ  مً ٖلى  َو

اث بُٗضة. َا ت الخايغ في لىضن، والبُل ٚاع٢ا في ط٦ٍغ هي سجىن الٗغا١ جخ٣ّضم مازلت ؤمام سجاوي لىضن،  قٞغ

ت نٛحرة جبضو ٦ٛٝغ الٗؼ٫، ػطَّ بي  كىن البُل ألهه مضان ومكدبه به: "اهٟخذ الباب ألاوجىماج٩ُي في ٚٞغ
ّ
م ًٟد َو

ت الٍٗغ٠ في السجً الاهٟغاصي، ٖكغون ٖام ٞغ ت ألامـ ٚو ا، ٧إجها لم جمّغ، عّبما َى وظه الكبه بحن ٚٞغ

مّؼ١ ٚغبخه  .)0(الُىم" ، وج٤ًُ ؤؾىاع السجىن ٢ٟها ٖلى الغوح والظا٦غة والجؿض، ٍو
 
مّغ الؼمان عجِبا ٍو

ىن، الٗغا١" ت لِٛ ؤنىاث بصاهت مخضازلت: "البىلِـ.. الخلٍٟؼ ُّ . بطا ال٣ًُت لِؿذ ٢ًِخه )3(ال٩ابىؾ

ه ؤّمت وخًاعة، وألّن الٛغب ألاوعوبي الظي الصخهُت، و 
ّ
ت الخد٤ُ٣ ألهه شخو بُٗىه، بل أله ال ٣ًاص بلى ٚٞغ

د٣ض  وؿمُه ٖىضها في الكغ١.. الٛغب الخًاعي واإلاخ٣ّضم واإلاخمّحز، ٌٗاصي البُل و٢ىمه، وخًاعجه ال٣ضًمت، ٍو

غ اإلاخإنل لهظا الكغ١، ال ٌؿخُُ٘  َظا الٛغب بن ٌٗامل الٟغص الٗغبي، ٖلحهم. ومً َظا الكٗىع الٗضاجي اإلاٍغ

ت، التي جد٨م بماصٍ، بل َى مضان ٧ىهه  ه شخو مؿالم ال ٖما٢ت له بالؿُاؾت، وال باألهٓمت الؿلٍُى
ّ
ٖلى ؤه

ى في ويُٗت ٧ىهه مضاها، ال ٠٣ً مؿخلبا ؤمام خًاعة الٛغب، بل ًغي هٟؿه هضا لها  .ٖغا٢ُا وهماخٔ ؤن البُل َو

٣ت مؤل نُتها الضهُا: "ؤها ابً ؤولى الخًاعاث". َظٍ الخًاعة التي ومخٟى٢ا ٖلحها ؤًًا، ألهه  ًيخمي بلى خًاعة ٍٖغ

اب و..." ُّ   ).2(ؤهجبذ " ؤبىاء هؼاع، وعبُٗت واإلاخىبي، وظلجامل والؿ
 
٣ت التي اخخًيذ املجض ؤبا بجها الخًاعة الٍٗغ

ت، بّجها خًاعة "هؼاع وعبُ ُّ س ت والخاٍع بر نحروعتها الخًاعٍّ اب"، ؤي ؤّجها ًٖ ظض، ٖو ُّ ٗت واإلاخىبي وظلجامل والؿ

ت والكٗغ وألاصب، واإلاماخم والبُىالث، ولِـ ؤمام الٛغب الخًاعي بال ؤن ٨ًٍغ َظٍ  خًاعة ألانالت واإلاٗٞغ

 ٖلى ٦ٍغ الٗغب، 
 
ع في هٟىؽ بما ٌؿمى خًاعة الٛغب التي ٢امذ ٧لُا

ّ
الخًاعة، ٣ًى٫ الغاوي: "بان الًٟٗ اإلاخجظ

ش الاؾخد٣اقي للىظىص ؤلاوؿاوي" والٗغا١ بك٩ل زام ل الخاٍع
ّ
 .)1(الظي ًمش

لها اإلاىهىلىظاث والخضاُٖاث، ًضٞ٘ ال٣ام ظٟٗغ ٦ما٫ ٢اعثه بلى بّىاباث الٛغب، 
ّ
ىت قُٟٟت جخسل بر لٛت خٍؼ ٖو

لها ًٖ خًاعة َظا الٛغب، ولُُٗض نُاٚت ٖما٢خه م٘ َظا الٛغب، 
ّ
لُُٗض الىٓغ في مٟاَُمه اإلاؿب٣ت التي ق٩

ش  ئ َظا ال٣اعت حٗاَٟا ٖم٣ُا، وخبالُمخلومً زم  مت وال بؾاءة لخاٍع لبُله البريء، الظي لم ٣ًتٝر ظٍغ
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ٟا، ولى في  ، ٌؿعى ألن ٌِٗل قٍغ
 
ش َظا الٛغب، بل ًبضو َظا البُل بوؿاها م٩اٞدا وهبُما ؤلاوؿاهُت، وال لخاٍع

تراب: "به٪ جخى٢٘ في الخُاة ؤ ن جدهل ٖلى ؤصوى ْغوٝ الِٗل، ؤبؿِ ْغوٝ الِٗل، اإلاّٛمؿت بالخٗب والٚا

"
 
ٗا جإة ًهبذ الخٝى مً ٣ٞضاجها مَغ  .)0(ٞو

وفي ٢هت: "الخبز خبر ال٨مام" ،ال جبضو خا٫ البُل بإًٞل مً خاله في ٢هت "ٖلبت هبُظ"، بل ًخٍى في ًٞاء 

٤ الاججا  ؤّجها ٍَغ
 
٣ا ْاها ت الاججاَاث الؿلُمت، بط ٌؿل٪ ٍَغ ٍ الصخُذ، لىضن، لُجض هٟؿه ٚحر ٢اصع ٖلى مٗٞغ

ان ما ٨ًدك٠ ؤهه ٌٗىص بلى الى٣ُت  هٟؿها التي اهُل٤ مجها، ٞاإلا٩ان الكاؾ٘ اإلاخضازل بؿاخاجه،  زم ؾٖغ

ب الظي ال ٌٗٝغ ؤًً ًخجه.. ؤهي الٛغبت ب٩ل ججّؿضاتها   للٍٛغ
 
 و٢ل٣ا

 
ا ه، واججاَاجه، ًهبذ مىٟى وزٞى وقىاٖع

ا، وؤخمامها املخبُت الهاعبت ؤبضا؟.٣ًى٫ الغاو  ي: " َبُا ؾمالم الى٤ٟ الظي ًاصي بهما بلى الغن٠ُ ومٓاََغ

٤ الخغوط)) ...  آلازغ، وظض هٟؿه في ؤخًان مضًىت زاهُت، ػاٚذ ُٖىاٍ .. ملر ٖضة مىاٞظ م٨خىبا ٖلى واظهتها((ٍَغ

ه وظض هٟؿه زاثٟا مماما، وعوخه مىضاة بٗلل و٧ىاعر ٨ٞم ظّغب خٓه في مىاٞظ 
ّ
 ؤه
ّ
اإلا٩ان واؾ٘ وؾ٘ الخُه.. بال

ت، وحهحن الظاث...))خُ ت مخىّىٖت، ولم ًٟٓغ بٛحر الخُبت والاعجماء بإخًان مىٟى ًمّؼ١ ونا٫ اإلاٗٞغ ُّ  ).3(اج

ًبضو ؤّجها ٚغبت الغوح والجؿض، ٞالٛغبت ًٖ اإلا٩ان ألانل ـ الٗغا١ ـ  والغخُل بلى "ًٞاء لىضن" ؾدىسغ هي ألازغي 

غبت م٘ طا بت ًٖ في ؤٖما١ الظاث، لُهبذ ؤلاوؿان ٖلى ٢ُُٗت ٚو جه، ومً زما٫ َظٍ ال٣ُُٗت جبضو الغوح ٍٚغ

. وؤمام الًٟاء اإلاخىاجي في الىخضة والًُإ والخغمان، ًىٟغ البُل  ب بحن الكىإع الجؿض، ٦ما الجؿض ٍٚغ

ت، ٚحر  ب مً َظا الًٟاء ب٩ل ٖما٢اجه و٢ُمه، بل َى ًىٟغ مً ؤظمل شخيء ُٞه، وجدضًضا مً اإلاغؤة الاه٩لحًز الٍٛغ

ه ؾ٩ُىن جىّ 
ّ
ا٢ا لىنا٫ اإلاغؤة الٗغبُت في َظا الًٟاء ٦ما ٌكحر الخُاب ال٣هصخي في ٚحر مىي٘ . ٞةطا ٧اهذ ؤه

ً وألام وألازذ والخبِبت،  ل الخى١ والخمُمُت والَى
ّ
ما٫ ال٣ههُت والغواثُت الٗغبُت جمش اإلاغؤة في ٦شحر مً ألٖا

الًاّط بالكهىة، ٞةّن اإلاغؤة ٚحر والهض٣ًت التي ًدخمي البُل بجهضحها الُاٞدحن، وظؿضَا ألال٠ُ املخبب 

ا  ا وظمالُتها، بل باٖخباَع اج٨ت، ال بسخَغ ب جهبذ باعة للىباء، بط جهبذ ٖاَغة ٞو ت في َظا الًٟاء الٍٛغ ُّ الٗغب

خاملت لٟاًغوؽ "ؤلاًضػ" ال٣اجل، ٦ما ج٣ى٫ ال٣هت: "هي اإلاغؤة ال٣برنُت البضًىت، وابىتها الٗاَغة املجاهُت التي ال 

ًّ ؤّن مغى ؤلاًضػ ججّؿض في وظه ٧ّل ٞخاة في َظٍ البماص  ًٟاع١ الٗل٪ قض٢حها، ابدؿمذ له ؤقاح بىظهه ٖجها ْ

خىتها، لظا جغاٍ ًجٟل مً اليؿاء" تراب،  .)2(اإلاسخىعة بجىىن اإلاغؤة ٞو ت اإلالّىزت  في ًٞاء الٚا ُّ وم٣ابل اإلاغؤة ألاظىب

، اث التي ًلىط بها  جلىح اإلاغؤة الخبِبت، الٗاب٣ت ببلر الكغ١ وجىابله وسخٍغ وجدًغ خبِبت ؤلُٟت مدّملت بالظ٦ٍغ

ب الظي: " ٌِٗل ٖلى ط٦غي ؤخمام مدبىبخه في الكغ١"  ).1(الٍٛغ

 في 
 
ا  ٢ٍى

 
ت، ُٞدًغ اإلااضخي الظي ًبضو ؤل٣ا ُّ تراب، جدًغ ألام بإلٟتها وه٣ائها، نىعة خلم ومً زما٫ ًٞاء الٚا

َى في آن ًدباًً ًٖ الخايغ، الظي ٌٗجي الٛغبت والُإؽ، الظا٦غة، ألّن َظا اإلااضخي ٌٗجي ألاَل وألاخّبت، و 

وؤلاخباٍ في بماص الٗالم. ٣ًى٫ بُل ال٣ّهت: "ؤهذ ًا ؤمي ؤو٫ اوسجام، وآزغ ا٢خدام للىّص، ٦ىذ ؤماػخ٪ 

٧الٗك٤ُ.. والطخ٪ ًجّمل صواثغ الهىاء.. ٠ُ٦ ؤهذ آلان؟ ؤ٦ُض ؤّن الظ٦غي جدغ١ ٦بض٥ الجغيء .. وا ؤؾٟاٍ، 

 .ُا وخايغا"ؤب٨ُخ٪ ماي
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وفي ال٣هت "جىىع خؿً" ًى٣ل بلُىا ال٣ام لىخت ؾاخغة لًٟاء الٍغ٠، ملُئت بالى٣اء والكٟاُٞت والغوماوؿُت، 

ماتها الجمالُت ألاولى، وال ًيسخى 
ّ
بضو الٍغ٠ مً زمالها نبىة للخلم، ومغحٗا زهبا للُٟىلت بى٣ائها، وحك٨ ٍو

ا ججؿُضا ظمالُا  ل٨شحر مً ال٣ُم ؤلاوؿاهُت الىبُلت، ٞهي وظه الهٟاء والخىان الغاوي ؤن ٣ًّضم ألام باٖخباَع

ل ألام في الخُاب ال٣هصخي اإلاٗانغ جُمت وبيُت عثِؿت، وهي 
ّ
مىما حك٩ والُهاعة، اإلاخٟاهُت في مدبت ؤبىائها. ٖو

ص حٗخبر مً ؤَم الخُماث ألاؾاؾُت في َظا الخُاب، ولظا هجضَا ؤ٦ثر الصخىم اليؿاثُت امخضاصا في خغ٦ت الؿغ 

ما٫ ال٣ههُت ال٣هحرة التي  ت، ٞـ "شخهُت ألام هي ألا٦ثر خًىعا في مجمل ألٖا والىن٠، والغئٍت ال٨ٍٟغ

، ٩ٞاهذ في ال٣هت ٦ما هي في الىا٢٘ مشاال للُٗاء والخطخُت والىًا٫"
 
ا  ؤو زاهٍى

 
 .)0(َغخذ اإلاغؤة ٖىهغا عثِؿُا

مه بمُُٗاث اإلاضعؾت ٖىضما ًه٠ ال٣ام الٍغ٠ ونٟا عوماوؿُا ملُئا باألخمام واإلاج ّٗ ى الجمُلت، ٞةهه ًُ

الىا٢ُٗت في ألاصب، بط ًُٟض بٞاصة واضخت مً مُُٗاث َظٍ اإلاضعؾت، وجإزحراتها في آلاصاب والٟىىن، ٣ُّٞضم لىا 

ًاءاجه، و٦ُُٟت حٗامل ؾ٩اهه م٘ َظٍ الًٟاءاث، و٢بل ؤن ٣ًّضمه ٞةهه ًيهئ  ت، ٞو الٍغ٠ بُبُٗخه السخٍغ

 ُّ ٠، اإلاليء جإل٣ا وبقٗاٖا جدذ يىء ال٣مغ، هٟؿه وؤصواجه اإلاٗٞغ ت في ال٨خابت، ل٩ي ج٩ىن مخٗاَٟت م٘ َظا الٍغ

ض ال٣ام َظا الىيىح ٞةهه 
ّ
ما٢اجه، ويىخا مُل٣ا، ول٩ي ًا٦ اإلاّٛمـ بسًاب الىاع الُاَغة، الىاضر في بىاٍ ٖو

اء، ٣ًى٫ الغاوي: "ومشلما ٌؿخسضم لٟٓت "الٗغي" التي حكحر في بخضي صالالتها الؿُمُاثُت بلى الىيىح والى٣

 .)3(ظائوا بلى الضهُا ٖغاة ٌٛاصعوجها ٖغاة، ومابحن الٗغي والٗغي ؾتر مهُى٘.. ختى الخىىع ٖاع"

ا ٣ًترب الامخدان" جبضو اإلاغؤة هي البيُت قبه ال٩لُت، التي جخد٨م في مٟانل الخضر والؿغص  وفي ٢هت "ٖاٍع

بضو خًىعَا َاُٚا،  مدىع خىلها الغئٍت الٗامت للخُاب ٗها في باعة الؿغصألّن ال٣اّم ًًوالخىاع، ٍو ، ٍو

ٞبُلت ال٣هت امغؤة جيخمي م٩اهُا بلى ًٞاء الٍغ٠ ال٣برصخي، وجدضًضا بلى بخضي ال٣غي، ال ًدضص  ال٣هصخي.

ت. ا، جمخلئ قهىة وظؿضا َاٞدا، جٟغى خًىعَا  ال٩اجب اؾما لهظٍ ال٣ٍغ ً مً ٖمَغ امغؤة قابه في الٗكٍغ

ٟي اإلاخسل٠ "باعة ق٪" بطا  املخ٠ُ ٖلى ًٞاء مجزلها هٓغا لكهىاتها الٟاثغة اإلاخإججت، وألن البيذ في اإلاٟهىم الٍغ

ما ب٣ُذ في البِذ ٖلى خض حٗبحر الغاوي، ٞةّن ؤّمها وؤزاَا ًد٩ُان ماامغة لتزوٍجها مً عظل ال جدبه "ابً ٖمتها". 

بُلت ال٣هت هٟؿها ٢اثلت: "٦ىذ في  ٖىضَا جدمل جى١ ظؿضَا، وج٣غع الهغوب بلى لىضن ٖبر البدغ. جه٠

ت الكباب. وفي طاث لُلت  ُّ ٤ ٞحها زمغ ألاهىزت، وؤنبدذ جشحر قه
ّ
ً مً ٖمغي، هطجذ ؤ٩ٞاعي، جضٞ الٗكٍغ

ؾمٗذ ؤدي ًدكاوع م٘ ؤمي في الخمام مجي وجؼوٍجي ال بً ّٖمتي، ((البيذ في البِذ باعة قّ٪))، خًيذ 

غي، ُُٚذ عؤسخي وهدب غبذ بلى ؾٍغ ت ؾبُل، قه٣تي، َو ه ًىم ججز٫ الىىاػ٫ خُض لِـ للخٍغ
ّ
ذ في ؾغّي، به

 ).2(ٞغاثدت اإلاؿاومت ج٣ترب بٗضواهُتها لخ٣ظٝ بإوعاصي بلى بدحرة آؾىت. ما ؤظمل الهغوب!"

لت ألاولى جد٨م ٖلحها الغئٍت ال٣ههُت بإن ج٩ىن ٖاَغة، بط ج٣ّضم ظؿضَا ل٣بُان البازغة، م٣ابل ؤن  ومىظ الَى

بلى لىضن، وهي التي ج٣ترح ٖلى ال٣بُان َظا الٗغى، ٞحرضخى الغظل بى٣لها، مسالٟا ٢ىاهحن ًى٣لها في بازغجه 

ًذ ابً ٖمتها الظي  م مً ؤّن اإلاغؤة ٞع لى الٚغ ٌّ ب٩اعتها، ٖو ىا٥ في  "٧ابُيخه" الخانت ًٟخ الؿٟغ والترخا٫، َو

٠ ال جدّبه، ٞةجها عيِذ بملء بعاصتها ؤن جمىذ هٟؿها ل٣بُان ال جدّبه ؤًًا، ٢
ّ
بُان مسمىع ٢اؽ، مخسل

غي،  ب واملخضعاث، واٚخهاب اليؿاء. ج٣ى٫ ال٣هت: "حٗالي بلى ٖىضي.. َىا ٖلى ؾٍغ مخىخل، ؤٞجى ٖمٍغ في التهٍغ

                                                           
1

 ٕٗم ، ص ٜٜ٘ٔ ،، األردن، الطبعة األوىلَتة يف األردن، دار الكندي للنشرد. مرمي جرب فرحيات، شخصية ادلرأة يف القصة القص     

2
 ٖٙاخلبز حرب الكالم، ص      

3
 ٘ٔٔنفسو، ص     
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ظا ظؿض البدغ الخكً، ٢ىي وبُيء، وخؿى٪ ؤهىزت ت، َو ُّ . وؾى٨ك٠ ُٞما بٗض، ؤن جإ٦ُض )0("ؤهذ ٞخاة ط٦

غ) الغئٍت ال٣ههُت ٖلى حٗهحر اإلاغؤة، ما َى بال اثُٟت ؤو وؾاثُُت ج٣ىص اإلاغؤة الى مضًىت (صٞو ، Dover بيُت ْو

تراب. ٧اهذ اإلاغؤة حٗخ٣ض ؤّن  غ) ًبرػ البُل عئٍخه اإلاؿب٣ت لهظا الًٟاء اإلاليء بالٗهغ والٚا ومً زّم في ًٞاء (صٞو

ت وألامان والخّب، والًٟاء الظ ، خُض الخٍغ ّ٘ ُاهُا هي الخلم اإلاخّىط ب٩ل ما َى  ظمُل ومك ي ال ٌٗخبر اإلاغؤة بٍغ

"باعة قّ٪" ٦ما في مٟهىم ؤبىاء َُىتها، ٣ٞغعث الهغوب، وبٗضَا ؾُّٓل ال٣بُان ٌٛخهبها ٖلى مؿاخت الؼمً 

غ)، جبضو لها الخُاة والبماص ظمُلت، مكغ٢ت  ( صٞو لى مكاٝع ُاهُا. ٖو الظي حؿخٛغ٢ه بازغجه مً ٢برم بلى بٍغ

ًّ ال٣بُان ا لظي ٌٗٝغ َبُٗت ًٞاءاث البلضان التي ًهلها بسبرجه التي ال ومترامُت، و٧إجها لىخت عاجٗت، ل٨

ُٟت َىا ؾ٨ُخمل مىج٪، ويُاٖ٪، وجب٣حن ٖاَغة بلى ؤبض آلابضًً". ٣ًى٫  ض لها: "ؤًتها اإلاغؤة الٍغ
ّ
جسُئ ًا٦

ت بلى ألابض ٦دلؼوهت اإلااء ألاػع١، ٌكتهُ٪ ٧ل ٖاع، ٞاآلن اإلام٨ً ؤن جغ٦عي  للغصي ال٣بُان لها: "آلان ؾدب٣حن ٖاٍع

ت بإًض ؤزغي" ضا ٖاٍع ت بُضي، ٚو  .)3(والخٗب، ٌؿ٣ِ ظؿم٪ ٧الٗكب اإلاىدجي لهضًغ الكما٫، َا ؤهذ ٖاٍع

ؿدى٣ُها الغاوي  ابت وال وظلت، وجُل٤ الٗىان لكهىاتها اإلاخإججت ؤبضا، َو ُّ غ)، وجتهخ٪ ٚحر َ وتهبِ اإلاغؤة بلى (صٞو

لى مؿام٘ الغظل الكغقي، بُل ال٣هت "نبري  " ؤو٫ مٛامغة ظيؿُت مشحرة لها في مترو لىضن. لتروي لىا، ٖو

ت، لُهبذ الخُاب  وؾُماخٔ ال٣اعت ، ٠ُ٦ ؤن ال٣ّهت ملُئت بالجغؤة، وجسغ١ الخضوص الخ٣لُضًت اإلاإلٞى

ال٣هصخي زُابا بًغوج٨ُُا، بلٛت قب٣ت خاصة، جّىا٢ت مخىهجت، لخد٤ُ٣ الٟٗل الجيسخي، وجبلٜ الجغؤة بهظا 

ٓت اإلا٩ُاه٨ُُت للجؿض في الخها٢ه بجؿض آزغ، وؾُضَل  ال٣اعت ٖىضما الخُاب ال٣هصخي، ألن ًه٠ اللخ

ت جخد٤٣ في ًٞاء اإلاترو الظي ٣ًُ٘ قىإع لىضن، بط جلخه٤ اإلاغؤة بغظل  ُّ ت الجيؿ ُّ ٨ًدك٠ ؤّن اللخٓت اإلا٩ُاه٨ُ

ب لم حكاَضٍ ٢بل طل٪ ؤبضا، ومً زما٫ الاػصخام ًماعؾان الٟٗل الجيسخي، ومً  صون زٝى ؤو ايُغا ب. ٍٚغ

ج٣ى٫ بُلت ال٣هت وانٟت ججغبتها اإلاشحرة: " بٗض ٚضاة ًىم واخض لىنىلي لىضن،٦ىذ في اإلاترو، ؤهخ٣ل مً مغ٦ؼ 

اإلاضًىت بلى قمالها، ٧ان زّمت عظل ٠٣ً زلٟي، ًلخه٤ بي، و٧ان اإلاترو مؼصخما جماما، ؤخؿؿذ بدغ٦ت زُٟٟت 

لخىي بؿغٍّ   ٖلى مازغحي، شخيء ما ًخدّغ١ ٍو
 
 زُٟٟا

 
، في جضّب صبِبا

 
ت، وقِئا ٞكِئا ؤزظ َظا الصخيء ًبضو نلبا

ي وبٗض ٞترة 
ّ
 ؤو
ّ
، ٞاإلاترو ٧ان مؼصخما والىاؽ ًلخه٣ىن بًٗهم في البٌٗ، بال

 
البضء لم ؤٖغ طل٪ ألامغ اَخماما

ـّ بخل٪ الهّؼاث جخ٣ّىي، والىبًاث حؿخٗغ جىعما ختى نغث ؤخّؿها بىيىح.. مّما ؤزظ َظا  نمّذ، نغث ؤخ

ي ًخىانل ٢ىة(...) ُٞىثر اليؿماث اإلاشحرة ٖلى ؤهىزتي، وظضث هٟسخي ؾا٦خت با٢ُت في خًىه، الى٣غ ٖلى مازغح

ظا ما شجٗه ؤ٦ثر وؤ٦ثر ٖلى مىانلت الاَتزاػ والاخخ٩ا٥"  .)2(َو

ت، التي  ُّ غ واإلاتهخ٪ بٗما٢اجه الجيؿ ًّ ئت ؤن ًضًً الٛغب اإلاخد ض ال٣ام في َظٍ ال٣هت الجٍغ ىا هدؿاء٫ َل ًٍغ َو

ُا ججغي ٖلىا،   ومٗاصال مىيٖى
 
وصون وظل؟ ؤم ًضًً همىطظا مُٗىا مً وؿاء عؤًً في التهخ٪ والضٖاعة خما

تراب ألاخم٤ في مضن الًباب ٣ًٟض الصخو ؾىاء  ض ؤن ٣ًى٫: بن الٚا ًّ الٗاَُٟت والا٢خهاصًت؟ ؤم ًٍغ إلاكا٧له

٣ماهِخه، ُٞىضٞ٘ مؿٗىعا بلها اثه ٖو ه الجيسخي اإلاؼمً ٧ان امغؤة ؤم عظما، الب٣ُت البا٢ُت مً ٦بًر ر ظؿضٍ، وظٖى

لىا ؤمام الىاؽ؟. ٣ت متهخ٨ت وبهُمُت، ٖو ض ؤن ٣ًى٫: بّن جٟسخ ال٣ُم،  ألن ًُٟئ َظا الؿٗاع، وبٍُغ ؤم ًٍغ

والٗما٢اث بحن الىاؽ في املجخمٗاث ألاوعوبُت اإلاٗانغة، ًضٞ٘ بهظٍ املجخمٗاث، ألن ال جغي في الجيـ اإلاًٟىح 

ت التي جخد٨م في اليكاٍ ؤلاوؿاوي وجىّظه ؾلى٦ه؟ واإلا٨كٝى ؤي ُٖب ؤو زلل، َاإلاا  َى ؤخض الٛغاثؼ ال٣ٍى
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دمل ٖضصا ال مىتهُا مً الضالالث وألابٗاص، ٞةهىا ًم٨ىىا ؤن  بهىا وبطا اٖخبرها الىو ال٣هصخي هها مٟخىخا، ٍو

ضا مً الا  ُت، ومٍؼ ضا مً الخمىالث اإلاٗٞغ ا ٣ًترب الامخدان" مٍؼ خخماالث هدّمل َظٍ ال٣هت الجمُلت "ٖاٍع

ذ ٖلى ؤوجاع اللٛت الجيؿُت وبجغؤة، عبما جسضف  ماث اإلاخباًىت، وال ٌُٗب َظٍ ال٣هت في ؤجها ٖٞؼ ال٣اثمت، والخإٍو

بٌٗ ؤطوا١ ال٣غاء الخ٣لُضًحن الظًً اٖخاصوا همُا مُٗىا مً ال٣ّو الظي ًبخٗض ًٖ اإلاؿاؽ باملخغماث 

ـّ الاظخماعي ـّ الظي ٌٗخبر  واإلا٣ّضؾاث، م٣ّضؾاث اللٛت، وزُاباث الخ والؿلُىي وم٣ىالتهما، َظا الخ

ىا ًم٨ً ال٣ى٫: بّن ال٣هت ال٣هحرة في بيُتها الٗم٣ُت  الخضًض ًٖ الجؿض والجيـ يغبا مً اإلاغو١ والٟؿاص. َو

"مضزل للخمغص ٖلى سجً زُاباث الؿلُت وبماٚاتها" مٗبر بلى بٖاصة حكُِض ًٞاء عخب ٌؿخُٗض املخُلت 

دخٟل بى٨هت  ت ال٩اقٟتاإلاىئصة، ٍو غاوة اإلاٗٞغ  .اللٛت الُاػظت َو

٠ في 
ّ
، ُٞبضو خًىعَا اإلا٨ش

 
ا ؤل٣ا ُّ دخٟي الخُاب ال٣هصخي باإلاغؤة في ٢هو ظٟٗغ ٦ما٫ اخخٟاء به َظا ٍو

ت ؤن ٌؿٗىا  ُّ اتهم الاظخماٖ لى ألابُا٫ بازخماٝ ز٣اٞاتهم ومؿخٍى مٗٓم ال٣هو، وجهبذ خلما ظمُما، ٖو

، ٞدًىعَا  للىنى٫ بلُه، وجد٤ُ٣ الخىانل مٗه،
 
، ؤم نضا٢ت، ؤم ظيؿا خمُما

 
 بوؿاهُا

 
ؾىاء ؤ٧ان جىانما

ان  ًًٟي ٖلى الًٟاء ال٣هصخي مخٗت وبهجت، ٟٞي ٢هت (( ههٟا ًض)) ٌكاَض بُل ال٣هت امغؤة ظمُلت، وؾٖغ

ه ٌؿدكٗغ 
ّ
ضَا نض٣ًت ؤو ٖك٣ُت، ٣ًى٫ الغاوي: " ًجب ؤن ؤجدّضر مٗها، وبهضوء وظض ؤه ٍغ ا، ٍو ما ًىجظب هدَى

٤ مخٗ
ّ
ت زاّنت، خّغ٥ بضهه، زّم ّٖض٫ مً خًً املجماث التي ٧ان ًخإّبُها.. ٖحن ٖلحها، وؤطن بلى املخايغ، جإل

ه عاٚب ألن ٣ًترب مجها، 
ّ
يخه جل٪ ( الجمُلت) .. وظض ؤه ، في َظٍ اإلاؿاء الظي ػٍّ

 
 ظمُما

 
وكىة، امتزظذ بالغوح ٞٗما

ت ؤو ما َّب وصّب، ؤزظ ًخململ في ظلؿخه مصّجٗا شخهه بالخ٣ُ٣ت.. هي لِؿ ُّ ٣ ت، ؤو بٍٞغ ُّ ٣ ت، ؤو بٍٚغ ذ به٩لحزًّ

ضَا نض٣ًت مش٣ّٟت، َاإلاا هي تهخم بالش٣اٞت، وجىاْب ٖلى  .)0(هي مّىا" ه ًٍغ
ّ
م هٟؿه في بضاًت حّٗغٞه بها ؤه ل٣ض ؤَو

٣ا ووؾُلت للىن ه في خ٣ُ٣ت اإلاى٠٢ ًجٗل مً الش٣اٞت ٍَغ
ّ
ت، ٚحر ؤه ُّ ت والش٣اٞ ى٫ بلى خًىع املخايغاث ال٨ٟغٍّ

ى  ا ؤًًا، َو ُّ ا ظيؿ ب مُدىن اٚترابا و٢هغا ومٗاهاة، ووخكت، وظٖى ى ٍٚغ ظؿض َظٍ اإلاغؤة ( الٛاًت والخلم). َو

 مً خاالث ال٣هغ الٗاّمت في خُاجه.
 
 بداظت بلى َظٍ اإلاغؤة ألّجها جد٤٣ له بضًما ظمالُا

م٨ً ال٣ى٫ بّن الخُاب ال٣هصخي الٗغبي اإلاٗانغ بكتى مضاعؾه ًدٟل بال كحر ٍو دخٟي بها، َو ت، ٍو ُّ لٛت الجيؿ

، ابخضاء مً هجُب مدّٟى وبخؿان ٖبض  بلى م٩امً ظما٫ اإلاغؤة وؤهىزتها وبزاعتها مً صون مىاعبت ؤو زٝى

ؿخىي في طل٪ ال٣ام وال٣اّنت.  ً، َو ـ بلى مٗٓم ال٣انحن والغواثُحن الٗغب اإلاٗانٍغ ىؾ٠ بصَع ال٣ضوؽ ٍو

ت والجما ُّ ل م٩امً ؤلازاعة الجيؿ
ّ
 لضي ؤبُا٫ ال٣هو الخّىا٢حن ال٦دكاٝ َظٍ وحك٩

 
ت ٖىض اإلاغؤة َاظؿا مهما ُّ ل

اإلا٩امً والا٢تراب مجها، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الخلمّي والخسُلي، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الىا٢عي الظي ًد٤٣ لهم بعواء 

ا٫)): " ْهغ لي جهضاَا هه بت اإلاخإججت. ٣ًى٫ الغاوي في ٢ّهت (( الُٗض قبا٥ ٍٞغ حن، لهاظـ َظٍ الٚغ ٠ ٖاٍع

ؤط٦غ ؤهجي ٢مذ مً ٖلى ال٨غسخي وجىّظهذ في مكُتي نىبها.. ملخذ في ُٖىحها ؾاالا و٢ل٣ا.. جما٢ذ هٓغاجىا لؼمً، 

ت" اث مؿمٖى
ّ
ل بلّي ؤّن يغباث ٢لبي ج٩اص جسغط مً نضعي، وؤهٟاسخي ؤزظث جُل٤ خمدماث وؤه ُّ مىما  .)3(ز ٖو

لضَكت والايُغاب والخُاء، وز٣ٟان ال٣لب والخىٝ ًتزامً َظا الخى١ لهظٍ ألاما٦ً اإلاشحرة م٘ خا٫ مً ا

ا٫)): " ؤجلّمؿها وؤه٤ُ ب٩لماث مخ٨ؿغة مخٗثرة.. و الؿبب َى  والخلٗشم. ٣ًى٫ بُل ٢ّهت(( الُٗض قبا٥ ٍٞغ

٤ بلحها بُٗضا"  ).2(٢لبي.. وظضجه ٢بل ٢لُل بُما مٛىاعا، وآلان ناع ٦ٗهٟىع م٨ّؿغ الجىاخحن.. ما ػا٫ الٍُغ

                                                           
1

 ٓٚـ ٜٙاخلبز حرب الكالم، ص     

2
 ٖٓنفسو ، ص      

3
 ٖٔنفسو، ص      
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٣ى٫ في ال٣هت غة الخىاء)): " وإلاا جما٢ذ هٓغاجىا َابجي طل٪ الخُاء الظي اٞترف وظهها، ولم  ٍو اإلاىؾىمت بـ ((َػ

ىع في ُٖىحها"  .)0(ؤه٤ُ بصخيء ؾىي ز٣ٟت ؾغث في زٟاًا الٟااص وعاخذ ججهل مً ؤلىان الَؼ

ت هٓغا لُبُٗت الٟهل الخاّصة  ُّ ظٍ خاالث عا٣ٞذ الغظل الٗغبي في ٖما٢خه م٘ اإلاغؤة الٗغب بحن الغظل واإلاغؤة في َو

ت اإلاٗانغة  ُّ املجخمٗاث الٗغبُت املخاٞٓت واإلاتزّمخت، في خحن ؤّن الٟهل بحن الجيؿحن ٌُٛب ًٖ املجخمٗاث ألاوعب

التي ال جً٘ خضا ٞانما في ؤّي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗما٢ت بحن الغظل واإلاغؤة، والتي ال جغي ُٖبا في ٦شحر مً 

ت،  ُّ ت ٚحر الكٖغ ُّ والتي ٢ض جدضر في الكإع ؤو الخض٣ًت الٗاّمت ؤو في صوع الؿِىما، ؤو في اإلاترو، الٗما٢اث الجيؿ

غ ٦ما في ٢هت ت) ؤّن عا٦بي اإلاترو في مضًىت (صٞو ُّ ا ٣ًترب الامخدان))، بط حٗخ٣ض بُلت ال٣هت (ال٣برن ) ((ٖاٍع

ظل الظي ًماعؽ الخب مٗها ؾِؿل٣ىجها بىٓغاتهم الخاّصة واإلاىّبست، واإلاؿخهجىت لؿلى٦ها اإلاكحن، وهي جباع٥ الغ 

ا زلٟافي ٖغبت اإلاترو، ٚحر ؤّجها ا٦دكٟذ ٨ٖـ طل٪، ٞما ؤخض ًإبه بها  ).3(، وال بالغظل الظي ًباقَغ

خه ال٣ههُت: "الخبز خبر ال٨مام" ال ٌؿخسضم حٗبحراث ظاَؼة ل٩ي ًله٣ها بالًٟاء  بن ظٟٗغ ٦ما٫ في مجمٖى

ب غ اإلاؿتهل٨ت، ٍو خٗض ًٖ الهغار ألاًضًىلىجي باهٟٗالُخه الهازبت، و٢ض ال٣هصخي، ٞهى ًبخٗض ًٖ الخ٣اٍع

ؾاٖضجه َظٍ اإلاحزة بضوعَا ألن ال ج٩ىن في ٢ههه خب٨ت باإلاٗجى ال٨ماؾ٩ُي اإلاخٗاٝع ٖلُه إلاٟهىم الخب٨ت، ٞهى 

غ  ّٗ لِـ مٗىُا بإن ًاّػم ال٣اعت في ٖما٢خه م٘ الؿغص والخىاع وألاخضار واللٛت، َظٍ اللٛت التي جبخٗض ًٖ الخ٣

ه لم ٨ًً مهخما بدىمُت الخب٨ت، وح٣ُٗض ألاخضار، ومً زّم لُٗىص في ال
ّ
لٛىّي، ؤو الاٞخٗا٫ البماغي، ومً َىا ٞةه

ّٟ٪ َظٍ الخب٨ت بّما زحرا، وبّما قغا، ؤو لُد٤٣ خالت التراضخي والاوسجام بحن الخُاب  جهاًت ال٣هت ٍو

بُجها ٖلى اإلاؿخىي الؿ٩ُىلىجي  ال٣هصخي، وبحن اإلاخل٣ي لهظا الخُاب مً ظهت، وبحن الصخهُاث ُٞما

ه في ٢ههه ًٟخذ ؤمام ال٣اعت 
ّ
ىُاتها. به والاظخماعي مً ظهت ؤزغي، ٦ما ٖىصجىا ال٣هت ال٨ماؾ٨ُُت في ج٣ىُاتها ٞو

ضٞ٘ بهظا ال٣اعت ألن ًضزل  هىاٞظ قتى مً الًُاء والٓمام، والىظ٘ والخؼن، وألاخمام اإلالٛاة، وألاماوي الٗظبت، ٍو

ت، ومً زما٫ َظٍ الىىاٞظ.ٖبر ًٞاءاجه ال٣ه ُّ  ه

 اإلاشاحْ

 م. 0653"صعاؾاث في ال٣هت الٗغبُت"، ماؾؿت ألابدار الٗغبُت، بحروث، الُبٗت ألاولى، بغاصٍ، ص. دمحم:  .0

الخًغاوي، ص. دمحم ؤخمض :(( مٟهىم الىو: اللٛت وال٩ىن والضاللت))، مجلت  ٦خاباث مٗانغة، بحروث، الٗضص  .3

  .م.0663ؤًاع، ، املجلض الؿاب٘، هِؿان/ 34

٣ه، ص. ٞااص:  الكٗغ واإلاىث، صاع الجهاع لليكغ، بحروث، الُبٗت ألاولى،  .2  م.     0642ٞع

ت) .1 ت قٍٗغ  م. 0663، خلب، الُبٗت ألاولى ، صاع مىا٠٢الٗغاقي، ٞاثؼ:  مضاعاث لحزا( مجمٖى

م ظبر :  شخهُت اإلاغؤة في ال٣هت ال٣هحرة في ألاعصن، صاع ال٨ىضي، ألا  .2 داث، ص. مٍغ  م . 0662 ،0ٍعصن، ٍٞغ

ت)، صاع الىاٞظة للُباٖت واليكغ، ؤزِىا/ الُىهان، ٦ما٫، ظٟٗغ: الٗهاٞحر وؤٚهان الخٍغ٠،( .3 ت قٍٗغ مجمٖى

 م. 0661الُبٗت ألاولى، 

ت، بحروث،  ٦ما٫،  ظٟٗغ: الخبز خبر ال٨مام .4 ُّ ت)، صاع ال٨ىىػ ألاصب ُّ ت ٢هه  . 0663 ،0ٍ(مجمٖى
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خُت في سواًت   للخبِب العاًذ  "ً املخبتجل"ألابّاد الخاٍس

 أخمذ بً بللاظم حّفشي  د/

اث ٣ُت ؤخمض صعاًت ؤصعاع ، ٖمُض ٧لُت آلاصاب واللٛاث ومضًغ مسبر املخَُى  الجؼاثغ ،الجامٗت ؤلاٍٞغ

 

ؾىت  ،لخبِب الؿاثذ عواجي ظؼاثغي  ولض بمى٣ُت اللت خؿىاء بىالًت مٗؿ٨غ 

ٕغ ٢بل ا ،0621 ن ًخضعط في ؤ٢ؿام اإلاضعؾت وبمضًىت ؾُٗضة املجاوعة وكإ وجٖغ

غان التي جسغط مجها  ت لُدِ عخاله ؤزحرا في عخاب مضعظاث ظامٗت َو الجؼاثٍغ

بكهاصة اللِؿاوـ في جسهو آلاصاب، لُلج بٗضَا ؤَىاع ما بٗض الخضعط في 

وبٗض ٞترة الضعاؾت اقخٛل لخبِب الؿاًذ   قهاصة اإلااظؿخحر مً هٟـ الجامٗت.

ـ في ت، وهي الٟترة اإلاهاخبت  ٞترة مً الؼمً بالّخضَع عخاب اإلاضعؾت الجؼاثٍغ

لبٌٗ ٦خاباجه وبؾهاماجه الصخُٟت ٖبر بىابت بٌٗ الجغاثض والُىمُاث 

ت وبٗض ٖضًض اإلاًا٣ًاث التي حٗغى لها  الغواجي لخبِب  0661في ؾىت . الجؼاثٍغ

٢بل ؤن ًىلي وظهه  خُض ؤ٢ام بها هه٠ ؾىت،جىوـ مّخجها هدى الجؼاثغ ٚاصع 

لُخسظ مً والًت ؤصعاع ظىىب الجؼاثغ مماطا آمىا إلا٣امه  ،الجؼاثغغب ألا٢صخى، زم الٗىصة بٗضَا هدى ٢بل اإلاٛ

 .لُخٟٙغ بٗض طل٪ لل٨خابت وؤلابضإألازحر في جل٪ الٟترة و 

ت بٗضًض الىهىم ال٣ههُت والغواثُت، جهضعتها  حٗض ججغبت الغواجي لخبِب الؿاًذ ؤلابضاُٖت ٚىُت ومخىٖى

خه ال٣ههُت ، ووؾمها ب"ال٣غاع" لُُٗض َبٗها في الجؼاثغ 0646ألاولى التي نضعث له في ؾىعٍا ؾىت  مجمٖى

خه ال٣ههُت الشاهُت "الهٗىص هدى ألاؾٟل" والتي 0650وفي ؾىت  .0652ؾىت  م نضعث له بالجؼاثغ مجمٖى

ت ال٣ههُت "الهٗىص هدى ألاؾٟل" نضع لل٩ .0653ؤُٖض َبٗها ٦ظل٪ ؾىت  اجب وظىبا بلى ظىب م٘ مجمٖى

خه ال٣ههُت الشاهُت "اإلاىث بالخ٣ؿُِ". لخدب٘ في ٖام 0652ؾىت  ت ٢ههُت ؤزغي 3111م مجمٖى م بمجمٖى

ً لجماصَا" ونضعث ًٖ صاع وكغ ؾىعٍت. ؤما في مجا٫ الغواًت  ٣ٞض بضؤَا ال٩اجب بغواًت:  ٖىىجها "البهُت جتزًّ

و٢ض جغظمذ بلى  ،0664التي نضعة له ٖام ". زم عواًت  "طا٥ الخىحن0652"ػمً الىمغوص"  التي نضعث له ٖام 

. و٢ض اٖخبر ال٩اجب هٟؿه، مضًىا ظضا لىو "طا٥ الخىحن"؛ ٞهى الظي ؾِخإؾـ له 3113الٟغوؿُت في الٗام 

ى الىو هٟؿه الظي ؾُجٗل ججغبخه، جإزظ  لبىاء مكغوٖه ٧له. و٧اهذ عواًت "جل٪ املخبت" ؤبغػ ججؿُضاجه. َو

ماخ٣ت بهمخه الخهىنُت؛ ال باليؿبت بلى ٚحٍر مً ب٣ُت ههىم اإلاتن مؿاعاث ؾخُٗي ٧ل هو مً ههىنه ال

اث واإلا٣اعباث  الجؼاثغي والٗغبي، ول٨ً باليؿبت بلى هٓحٍر مً ههىنه الؿاب٣ت هٟؿها؛ مً خُض اإلاىيٖى

ت زانت ى في مضًىت ؤصعاع عواًت  "جماسخذ.. صم اليؿُان"  وهي الغواًت ، 3113وفي ؾىت . اللٍٛى نضعث له َو

انا لٗمله التي  سُت اإلاك٩لت إلاضن ؤصعاع الخضًشت، و٧اهذ في طل٪ بَع وؾمها باؾم ٢هغ مً ؤَم ال٣هىع الخاٍع

م ٖغبىن مدبخه لخل٪ اإلاضًىت، ووؾما لخل٪  3112الغواجي الابضاعي اإلاىالي الظي ؤَضاٍ بال٩امل إلاضًىت ؤصعاع ٖام 
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و٧اهذ عواًت  وظاء ٖىىان الىو اؾما ٖلى مؿمى، ب٩ل م٩ىهاتها املخخلٟت، .)0املخبت التي ظمٗخه بإَل اإلاضًىت(

مظهبىن، "م  جدضًضا ٦خب الغواجي لخبِب الؿاًذ  عواًتي  3116وبٗض عواًت جل٪ املخبت  وفي ٖام  "جل٪ املخبت".

غان". لخدب٘ بىهىم ببضاُٖت ؤزغي مؿخ٣بما بدى٫ هللا، ٞمٗحن  لىن صمهم في ٦ٟي" و٦ظا عواًت "اإلاىث في َو

ُاٍئ لم ًخى٠٢. ال٩اجب لم ًىًب،  ٖو

 لخبِب العاًذ:لسواًت "جلً املخبت" 

اء لخل٪ املخبت " وهي الٗباعة التي ازتز٫ ٞحها  نّضع الغواجي لخبِب الؿاًذ ههه الغواجي "جل٪ املخبت " بٗباعة "ٞو

 التي جٟجن في ونٟها واهخهى بازتزا٫ مضلى٫  ال٩اجب مجمل ؤقىا٢ه التي وؾمذ مدبخه لخل٪ اإلاضًىت  "اصعاع "

 ً سُت الشمازت (جىاث ٢ىعاعة وجض٧لذ) ؤزحرا  في ٧لماث بؿُُت ومٗبرة مىه "ٝ(جىاث) هي مَى م٩ىهاتها الخاٍع

ٍِ وال٣ُحن. ٞإهذ الغظل الخبِب زل٣ذ  ى
الهمذ والاهخٓاع، و(٢ىعاعة) ٦خاب ؾغ بما زِ، و(جُض٧لذ) بىابت الخَّ

لهضع  لغظل ُٞٗغي لها مً ٧ل عمل: وظها ضخى٧الخٗك٣٪ اليؿاء ٞاٖلم ؤن في اإلاغؤة مشل الىسلت زمازا ًسلبن ا

ٞإصعاع بمائها وؤمجها وؾغابها  زامغ في ٢ىام ممكى١، ولؿاها ًدحي في ال٣لب مىاجا، وظماٖا ًغوي الغوح الخظاطا.

ب ،وؾّغَا خحرة اللبِب "( م بال٣ٍغ ا َو ب، وجهاَع ًّ لُلها وخكت للٍٛغ و٢بل البضاًت  ).٧3إجها لهظٍ الشمار ،ل٨

، و٢بل الٟهل والىنل بحن ظؼثُاث ؾغصًاجه ًٖ اإلاضًىت ٧اهذ الضٖىة مىه ولجمُ٘ ٢غاءٍ ٖلى لؿان ؤبي  والجهاًت

ت ٖلى السخ٠ ألهىا لى ؤيغبىا ٖجها ظملت  خُان الخىخُضي مدظعا بًاَم مً ؤن ٌٗاٞىا ؾمإ َظٍ ألاقُاء الجاٍع

ّٟخ٤ ال٣ٗل شخيء ٦خهٟذ ؤمىع الضهُا و  ًُ ا(لى٣و ٞهمىا وجبلض َبٗىا وال  ماهُتها وؾَغ ا ٖو ا وقَغ ت زحَر  .)2مٗٞغ

وؤَضاٍ إلاضًىت ؤصعاع ألجها اإلاضًىت التي آوجه واخخًيخه بٗض  ٦خب الغواجي لخبِب الؿاًذ ههه "جل٪ املخبت"

ؾىىاث املخىت والًُإ، ٩ٞان ؤن ؤخّبها وؤخبخه، ووَبها ووَبخه، وؾ٨جها وؾ٨ىخه، بل وبلى الضعظت هغي ٞحها 

ى ٌؿإ٫ ًٖ  ٢ ما٢ت غاءجه للمضن التي اخخًيخه،الغظل َو ت َو "مضًىت  .وؤحها ؤ٢غب بلى وظضاهه، ًجُب ب٩ل ٍٖٟى

ىُت. ؤّمىخجي مً زىفي، ومىدخجي ت مإؾاجىا الَى ٞباصلتها ٖك٣ا ٧ان ٖلى  ،ؤن ؤخبها ؤصعاع ٧اهذ ملجئي زما٫ ٖكٍغ

تي هللا ٞحها ظمُما بما ًٚب!"( ًاث ال٣لُلت التي ٢ضمذ الصخغاء اُٖخبرث عواًت جل٪ املخبت مً الغوا ).1صعظت مٗٞغ

ا زانا باإلاى٣ُت، قغح  ّغٞذ بها ؤ٦ثر مً الظًً ٌِٗكىن ٞحها، ٣ٞض ؤخصخى ال٩اجب ٢امىؾا لٍٛى بك٩ل ٖم٤ُ، ٖو

ش ألاضخم جخجؿض بك٩ل  ُٞه الٗضًض مً مؿمُاث ألاقُاء... ولّٗل اإلا٣ىلت التي ج٣ّغ بإن الغواًت هي ٦خاب الخاٍع

ي في عواًت جل٪ املخبت"(
ّ
غة. ٚىُت ظاءث اللٛت في عواًت جل٪ املخبت. )2ظل ٍؼ بالهىع املخخلٟت،  مُٗاءة ٚو

٦خب الغواجي لخبِب الؿاًذ ههه  .)3والىسُل( والدكبحهاث الجمُلت. ٦ما ْهغث هىؾخاظُا الصخغاء والغما٫

                                                           

 للن  السردي بعد صدور الرواايت الثالثة للكاتب )دتاسخت، ذاك احلنُت، وأخَتا تلك احملبة( كرمت أدرار الروائي وأىدتو أعمال ادللتقى الوطٍت الثاين / ٕ
  .ٕٕٔٓدقسمرب  ٕٔؤٔامعة  افإفرققية دأدرار وبُت دار الثقافة ابلوالقة  وذلك قومي الذي عقد ابلتشارك بُت كلية اآلداب واللغات ابجل

 .  ٖٙٓص  ٕٙٔٓحلبيب الساقح رواقة تلك احملبة .فضاءات للنشر والتوزقع األردن. الطبعة األوىل     ٕ
 حلبيب الساقح  .مقدمة رواقة تلك احملبة     ٖ

 ر منشور يف مدونة الناقد مل أليف حاوره الناقد : اخلَت شوار .احلوا    ٖ

http://chouar.blogspot.com/2013/02/blog-post_10.html  ٜٓبتارقخ/ٓٚ/ٕٓٔٚ 
رواقة )) تلك احملبة(( للحبيب الساقح . أعمال مؤدتر الرواقة العربية يف األلفية الثالثة ومشكل  اصورة ادلرأة يف الرواقة اجلزائرقة ادلعاصرة -حفيظة طعام .د  ٗ

 .ٔٙ، ص  ٕٙٔٓ|ٛٓ|ٕٕ-ٕٔالقراءة يف الوطن العريب: اجلزائر العاصمة 
كانون الثاين )قناقر(   ٗٔللروائي حلبيب الساقح. موقع دقوان العرب/ كتب بتارقخ  األربعاء « تلك احملبةرواقة " عيسى حدقيب . قراءة سرقعة يف    ٙ

ٕٓٔ٘.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article40876 
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ى م ا ق٩ل له عاٞضا الغواجي ًٖ ؤصعاع  بٗض ؤن حكب٘ بإزباع َا، وجلظط بمُاٍ ٣ٞاعتها، وجٓلل ببر٦ت  ؤولُائها، َو

ت.  خ٣ُ٣ُا ومعجما خُا م٨ىه ؤزحرا مً وسج زٍُى  جل٪ الخجغبت ؤلابضاُٖت في ؤبٗاصَا املخخلٟت واإلاخىٖى

خُت والاحخماُِت في الشواًت:  ألابّاد الخاٍس

سُت، خُض ال ج٩اص  ل٣ض ظاءث عواًت جل٪ املخبت في مًمىجها اإلاٗغفي ُخبلى بالٗضًض مً ال٣ًاًا وألابٗاص الخاٍع

ذي َب٘ الخُاة الُىمُت لؿ٩ان ؤصعاع في ج٣ ٟؼ م٘ شخىم الغواًت مً زبر بلى زبر بال ٖلى ْهغ خضر جاٍع

سُت والجٛغاُٞت ال٣ضًمت مً جض٧لذ ظىىبا بلى ٢ىعاعة قماال مغوعا بإعى جىاث بحن الًٟاءًً.  امخضاصاتها الخاٍع

لُجاعي مُاٍ ٣ٞاعاث جىاث، ؤو ٌؿغي ل٣ض اٖتٝر ال٩اجب مً البضاًت بإن ٢ضٍع َى الظي ؾا٢ه لهظا ؤلا٢لُم 

ذ جُض٩ًلذ نمذ ش.  ،ؾغ ٢ىعاعة، ؤو ٖىاء ٍع سُت اإلاك٩لت لجٛغاُٞت ؤلا٢لُم ٖلى مغ الخاٍع وهي الشمازُت الخاٍع

ِٗغٝ "بإجها زما  ٌَ ، ومً ٣ٖغ ها٢ت جضزغ ر ٧لها بحن زهب امغؤة جلض الُل٘ولظل٪ ٣ٞض عؤي هٟؿه م٨ٟىال بإن 

ذ حٛؿل  ش ٧ل ب٢لُم مً ألا٢الُم الشمازت.ب). وهي 0الجضب بالغمل"(اإلالر، ومً َُجان ٍع سُت في جاٍع  قاعاث جاٍع

سها ال٣ضًم، ش ٖماعة اإلاضًىت ؤصعاع في جاٍع ٞةهه ال ًجض في عواًاث  وخحن ًداو٫ الغواجي ٖبشا ؤن ٠٣ً ٖىض جاٍع

ت واإلاٗمغة لئل٢لُم، ٞالؼهاحي ، وال ٦خاباث ألاخٟاص ما ًم٨ً ؤن ٠٣ً ٖلُه ٢ُُٗا في ؤولُاث ال٣باثل الىاػخألاظضاص

ً ٢غها، وخاػي  ٣غُّ بإن ظّضٍ ٢ض صزل اإلاضًىت ٞغاعا مً َُٛان الىاػلحن مً البدغ مىظ ٖكٍغ ًُ في ٢هٍغ الّخدخاوي 

ا اإلاؿخىع الظي لى ٦ك٠ ٖىه في 3جمىُُِ( ه مً ؤمَغ ) ما ٧ان لِؿإله الغاوي ًٖ ؤمغ طل٪ زكُت ما ٧ان ًضٍع

ش اإلاضًىت َى ما ٧ان ًهل ؾمٗه، ؤو بهٍغ لُى٨ٗـ مىه ًٚىهه ٦ما ٢ا٫ لهل٪. ل٨ً ما  حهم الغاوي َىا مً جاٍع

 .)2ٖلى ظضاع الُىب  ٣ُٞغؤٍ وانٟا: "ؤصعاع ؤعبٗت ؤبىاب بزىحن بزىحن قغ٢ا هدى ٚغب، وظىىبا هدى قما٫"(

سُت والا٢خهاصًت م٘ مدُ ُها الٗغبي وهي ؤبىاب ؤعبٗت ال ػالذ جغؾم ممامذ اإلاضًىت ؤصعاع في ٖما٢اتها الخاٍع

٤ مؿمُاتها وج٣اَٗاتها  اإلاٗغوٞت بلى آلان  ها لهاخبىا ٖلى الغمل ٞو
ّ
ى ما ظٗل خاػي جمىُُِ ًسُ ٣ي، َو وؤلاٍٞغ

ىض ٧ل باب مً َظٍ ألابىاب ٧ان الغاوي ٠٣ً لُبحن  باب (ع٢ان)، باب (ببرهىؽ)، باب (جُمُمىن)، باب (بكاع). ٖو

: "... و٧ان الخاػي زُها لي ٖلى الغمل مغبٗت مً ي خُض ٣ًى٫ إلاى٣ُت ومدُُها الخاعجلىا وظه الٗما٢ت بحن ا

، وباب ببرهىؽ بٗضما ٢بل ؤناب٘ عظلي، وهي ٦ظل٪ لُىمها َظاـ ٦ما ٢الـ بباب ع٢ان مٗبر ٖىهغ الُحن والخضًض

وفي  ).1، وباب جُمُمىن الظي اهٟخذ لٗىهغ الظَب والًٟت، وباب بكاع للُخم والجزوح"(مضزل ٖىهغ الىداؽ

ب ظضا ازخُاع  سُت َامت طل٪ ؤن اإلاضًىت ٧اهذ وبلى و٢ذ ٢ٍغ ٍ إلاضًىت (جمىُُِ) مؿ٣ُا لغؤؽ الغاوي بقاعة جاٍع

ّخاب والغواة  ب٨شحر مً ألازباع، وؤلٟىا خىلها ال٨خب 
ُ
ت والٗلمُت لئل٢لُم، و٢ض زّهها ال٨ الٗانمت الخجاٍع

ش اإلاضًىتالٗضًضة ٦ما الكإن م٘ اإلااعر  الكُش دمحم الُُب بً ٖبض الغخُم الظ ا في جاٍع  .ي ؤل٠ مسَُى

م مً ألاظىاؽ،  بٗذ ٖما٢ت ؾا٦ىت ؤلا٢لُم بٛحَر سُت التي ٖغظذ ٖلحها الغواًت َو ولٗل مً ؤَم ال٣ًاًا الخاٍع

وما ناخبها مً نغإ َُلت جىاظضَم باإل٢لُم  ختى ٚضث هاػلت الحهىص باإل٢لُم مً  هي ٢ًُت الحهىص باإلاى٣ُت،

ُت التي قٛلذ الغؤي الٗام مدلُا وب٢لُمُا، واقخٛل ٖلحها هسبت مً الٗلماء ؤَم ال٣ًاًا والىىاػ٫ ال٣ٟه

م اإلاُٛلي الظي خل بإعى جىاث ٖلى  ً َُلت ٢غون مً الؼمً  ًخ٣ضمهم في طل٪ ؤلامام دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ واإلا٨ٍٟغ

                                                           

  ٗٔرواقة تلك احملبة .ص ، حلبيب الساقح    ٔ
  مًتات تقرقبا.دتنطيط مدقنة اترخيية قددية قرجع اترخيها إىل ما قبل افإسالم بقرون بعيدة . وىي حاليا اتبعة لوالقة أدرار اليت تبعد عنها بعشر كلو     ٕ
 ٕٓرواقة تلك احملبة.ص  ،حلبيب الساقح     ٖ
 ادلصدر نفسو     ٗ
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اة الخىاجُحن )، ووظض الحهىص ًىمها ٢ض يغبىا بإطهابهم في ٧ل قاعصة وواعصة مً ؤمىع خ0َُـ(553ألاعجر ؾىت

ى ما عؤي ُٞه ؤلامام بؾ٣اَا لهٟت الظمي ٖجهم، ووظىبا  ُت، َو باإلياٞت بلى جمغصَم ٖلى ٦شحر مً ألاخ٩ام الكٖغ

لهضم ما اؾخدضزٍى مً ٦ىاجـ في ؤعى اإلاؿلمحن. ومً َىا بضؤ خىاٍع م٘ بٌٗ ٖلماء ٖهٍغ ٖلى عؤؾهم ٢اضخي 

 ).3جىاث آهظا٥ الكُش ؤبى ٖبض هللا الٗهمىوي(

َظٍ ال٣ًُت ومً خىلها ؤزحرث ٢ًاًا ٣ٞهُت ٖضة اؾخم٘ ٞحها اإلاُٛلي وخاوع ٖضص ٦بحر مً ٖلماء  وخى٫ 

) ىه ؤزحرا مً اجساط مى٢ــٟه ألازُـغ وال٣اضخي بمداعبت الحهىص وبظمائهم مً ؤلا٢لُم.2ٖهٍغ
ّ
وفي  )، الصخيء الظي م٨

ا: "ؤن  دمحم الخلمؿاوي ٧ان في آزغ زُبت له طل٪ ٧له ًى٣ل لىا اإلاال٠ جخمت خضًض باخُضة للبخى٫ خحن ؤزبَر

َبَرَا بُضًه صٖا 
َ
ظمٗذ ألاقغاٝ وألاخغاع، والخغزاهُحن والٗبُض بٗض ؤن ظا٫ البماص وعؤي بُٗىه الخ٣ُ٣ت وز

م وهاْغوٍ مؿإلت الظمُحن، الىظهاء، ٣حهها بط  وال٣ٟهاء ٞىاَْغ خضا٫ مجهم ٖلى لؿان ٢اضخي البماص ٞو ٩ٞان الٖا

ً ُٞىا، ٢ا٫: "الظمُىن ًإجىن ما ََ واٖلم ًا قُش  ولخ٨مت مً اإلاىلى ختى هخظ٦غ وهخىب. ًإجىهه بالٟٗل والضلُل ِلَى

ت .ٖلُىا لهم خ٤  كغة ومهالر، ٞهم ؤَل نىاٖت وِخٞغ ِٖ مت 
ّ
ؤنلر هللا قإه٪ وؾّضص عؤً٪ ؤّن لىا م٘ ؤَل الظ

هم َُ هم وم٣ابُغَم وؤظضاُصَم و٢هىُعَم ومُا ُٗ ُّ لحهم م٣اؾمت الغػ١  ؤلاظاعة . ولهم في َظٍ البماص ِب .٦خب ٖلُىا ٖو

بي ،ٞإمغ ُٞه هٓغ وال ًجىػ  ٩ل والؿَّ ها لىٗمل ٞحهم ال٣خل والىَّ ّىِ
َ
ٓهغ هللا ؤمغا آزغ. ٞإما ؤن ه٣ىَم مً ج ًُ ٞحها ختى 

مهلهم خُىا ًغظٗىن ُٞه  ؤلاظمإ،
ُ
س٠ٟ مً الًغع، زم ه ًُ وبهما ًدهل بظمإ ؤَل ِملخىا ٖلى ؤن وٛحر البماَء بما 

 بلى ْل 
َ
ذ ٖلحهم اللٗىت  "ؤخ٩امىا ، ٞةن ؤَبىا وؤ ىا َخ٣َّ

ُّ
سمَض في نضٍع جل٪ الىاع َيل ُُ ٨ً ل ًَ ل٨ً دمحم الخلمؿاوي لم 

مت خُٟضا ًٖ ظض ًٖ ؤب "(
ّ
 .)1اإلاخإججت ٦ماُم ٣ُٞه ٖاقغ ؤَل الظ

سُت التي ظاء ال٩اجب ٖلحها في مًمىن عواًخه ما ٧ان ًُب٘ خُاة ؾا٦ىت ؤص عاع في ومً يمً الؿُا٢اث الخاٍع

، ووَغان، وبجاًت وؾُٗضة ، ومٗؿ٨غ، ٖما٢اتهم الا٢خهاصًت م٘ مدُُهم ؤلا٢لُمي قماال خُض مضن البٌُ،

اؽ، وال٣حروان وسجلماؾت، ،والجؼاثغ الٗانمت، وجلمؿان ونىال بلى ٚضامـ ا. ٞو حَر ومً  وم٨ىاؽ ٚو

ا  الجىىب هجض خىايغ ؤ٢اصػ بالىُجغ، وجمب٨خىا وؤعوان بمالي، وقى٣ُِ ووالجت بمىعٍخاهُا، و٧اهىا و٧اقىا بيُجحًر

سُا بخجاعة  ٣ُا. وهي الٗما٢اث الا٢خهاصًت التي انُلر ٖلحها جاٍع ونىال بلى ٚاها وب٣ُت مضن ٚغب ووؾِ بٍٞغ

حن. وهي ؤلاقاعة التي هّبه بلحها الغواجي في مٗغى  اإلا٣اًًت ،خُض ٧اهذ ج٣اًٌ ٞحها الؿلٗت بإزتها بحن الُٞغ

ت التي ٧اهذ ج٣ُ٘ ُٞافي الصخغاء مخسمت بكتى ؤهىإ الؿل٘ والبًاج٘ اإلاخباصلت  خضًشه ًٖ جل٪ ال٣ىاٞل الخجاٍع

ظا حؿلُمي بحن ًضً٪ ؤ٢بل الغمل الظي جُئحن. ؤ٢ُ٘ ب٪ بماص الهمذ والؼمً اإلايسخي، وؤزىى  خُض ٣ًى٫: "...َو

ثدت بحن جىاث وبحن بماص ب٪ الىصًان، لم جؼ٫ حٗىي بحن ٞجاظها نُداث الخائهحن مً جل٪ ال٣ىاٞل الٛاصًت الغا

ذ في ؤؾىا٢ها والغػ  الؿُاصًً ججلب الٗبُض وعَل الىٗام والظَب مسخى٢ا وؾباث٪، والٗاط، ، و٢ض ؤٞٚغ

ها مً الجىر وال٣ًُ والباعوص،
َ
ت الغومُت، والؿ٨غ، خماثل  ).2والىع١، والغنام"( وألاؾلخت الىاٍع

                                                           

 .خزانة كوسام. أدرار.ٜٔبن عبد الكرمي . سلطوط درة األقالم يف أخبار ادلغرب بعد افإسالم .صدمحم   . ٔ

 ىـ.ٚٚٛىـ. وتوىل هبا القضاء سنة  ٕٙٛنزل العصموين دأرض توات قادما من تلمسان سنة  . ٕ

وما بعدىا. دار الكتب العلمية بَتوت لبنان  ٔ٘ٔف ادليم. ص قنظر: أزتد بن اباب التنبكيت .نيل االبتهاج بتطرقز الدقباج للشيخ  . اجلزء الثاين، حر   .ٖ
 م. ٜٔٛٔىـ.ٔٓٗٔوما بعدىا، دار الغرب افإسالمي. بَتوت ٕٗٔ. صٕوأزتد بن حيي الونشرقسي . ادلعيار ادلعرب ج

 . ٖٛحلبيب الساقح   رواقة تلك احملبة .ص    .ٗ
 وما بعدىا . ٕٔادلصدر نفسو ص    .٘
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ٗا للمىيٕى : "٧ان ؤظضاصي ؤَ ىانل ال٣ى٫ جٟهُما وجَٟغ وؾضهت ؾى١ جىاث التي لم  وؾاصة ٢ىاٞل، ل ججاعة،ٍو

م ًٖ ؤبُه ًظ٦غ له  ٨ًً بٗضَا ؾى١ قماال وال ظىىبا. ؤبضٖىا لها جغاجِب عجُبت في البُ٘ واإلا٣اًًت. خضزجي آزَغ

ذ، ذ، ٖهض الٍغ غة، والىٓام. ٞمً ججاع الٍؼ ، والؿ٨غ والكاي، والهابىن، والؿمً، والٞى  بلى ججاع الهٝى

اَحن بلى الخُاَحن، اإلامابـ،وججاع  ،وال٣ًُ ّٟ ٤ ٌٗٝغ بها. وال٣ ٞمً ؾاخت الخًغ والٟىا٦ه بلى  ٧ل في ٍَغ

اؾت"(
ّ
 .)0ؾاخت الخمىع وؾاخت اإلالر بلى ؾاخت الّؼعابي وؾاخت ألاوٗام بلى ؾاخت الٗبُض والىس

ان، ،وؤَلُل وؤٚىؾغو، ٞدضًض ال٩اجب ًٖ مهُلخاث الؼمام، ؼة، والخ٩ىبت، وا ،والؿم٤ وقبكا١، وؤخَغ لخٍى

ه بال مً ؾبر ؤٚىاع َظا الخحز الجٛغافي ا َى خضًض زام ومخسهو ال ٌٗٞغ حَر ولٗل في اٖخماص ال٩اجب . ٚو

.. وفي اؾخٗما٫ ج٣ىُت .ومىخٗكا،  الىو َى ما ظٗله خُا ج٣ىُت الؿغص، ٧ل جل٪ املخُاث مً الغواًت ٖلى ٖبر

سُت الضًيُت، وؤقاع بلى  ال٩اجب بها ؾاخغة ومشحرة، ٖغط بلٛت الاؾترظإ ؤو الاؾخظ٧اع ٖلى الخغوب الخاٍع

مغن  الٟماف با٥" في عبِ مغاخل مهمت مً خُاة الغواًت، بك٩لٖجها. ٦ما اؾخٗمل " الاهخ٣امُت التي جىلضث

غ  .وظمُل، وبٗباعاث ص٣ُ٢ت ومضعوؾت ت مً ألَا ججٗل ال٣اعت ًىا٦ب مغاخل الؿغص املخخلٟت صازل مجمٖى

ش مضًىت ؤصعاع ٖامت  وؾا٦ىتها زانت. الؼما٦ىُت  اإلاٟخىخت ٖلى خُاة  ، وجاٍع

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘ :

ت :  املخَُى

 البؿُِ في ؤزباع جمىُُِ. . زؼاهت جمىُُِ ؤصعاع  الجؼاثغ بابا خُضة . مسٍُى ال٣ى٫  .0

م .مسٍُى صعة ألا٢مام في ؤزباع اإلاٛغب بٗض ؤلاؾمام . زؼاهت ٧ىؾام . ؤصعاع .  .3  دمحم بً ٖبض ال٨ٍغ

ت. زؼاهت جمىُُِ ؤصعاع  الجؼاثغ ادمحم بلٗالم. .2  مسٍُى الضعة البهُت في الصجغة الب٨ٍغ

 مجهى٫ اإلاال٠ . مسٍُى خى٫ صزى٫ الٗلماء بلى مى٣ُت جىاث. زؼاهت بً الىلُض  باٖبض هللا ؤصعاع. .1

ت :  اإلاُبٖى

ؼ الضًباط. صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث لبىان . .0  ؤخمض  بابا الخيب٨تي هُل الابتهاط بخٍُغ

سخي . اإلاُٗاع ؤخمض بً  .3  م..0650َـ.0110اإلاٗغب ، صاع الٛغب ؤلاؾمامي. بحروثًخي الىوكَغ

اث الجامُٗت  06و 05ٞغط مدمىص ٞغط ب٢لُم جىاث زما٫ ال٣غهحن  .2  م0644م صًىان اإلاُبٖى

 3103لخبِب الؿاًذ   عواًت جل٪ املخبت .ًٞاءاث لليكغ والخىػَ٘   ألاعصن . الُبٗت ألاولى  .1

٤  غ.اإلااحي ٖبض الغخمً ٖم .2 مؿاَمت ٢ىاٞل الصخغاء والخًاعة ؤلاؾمامُت في الؿىصان ألاوؾِ.. مجلت ٍَغ

ش  لم ؤلاوؿان والخاٍع ش ٖو جي للبدىر في ٖهىع ما ٢بل الخاٍع  . 3110ال٣ىاٞل . اإلاغ٦ؼ الَى

                                                           

 ادلصدر نفسو       ٔ
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ىّىُ
ّ
عىي الجضائشي: أفم مفخىح ِلى الخ

ّ
 الّعشد الي

 نهاد مععي

ٛاث ؤؾخاطة
ّ
ت آلاصاب و الل ُّ ـــغؾ٨ُ٨ضة، 0622وث ؤ31ظامٗت ، ٧ل  ، الجؼاثــ

 جمهُذ:

ت  في مىار الخٍغ
ّ
ا في ؤلابضإ، ال ج٣ضع ؤن جؼصَغ بال ا ظضًض  ت ٖهض  ؿٍى

ّ
ل ال٨خابت الي

ّ
ت ال )0(جمش ، ول٨ً َظٍ الخٍغ

سُت  اجُت والّخاٍع
ّ
٪/جُٟٗل َُىلى الّىو وؾِ ظىاح الّخجغبت الظ ج٣ىم ٖلى ٞغاٙ، بل هي مداولت لخدٍغ

ت، ٩ٞان َبُ ى الّىو مً ظظوة والخًاٍع
ّ
ا ؤن جىٟٗل وجخٟاٖل خؿب ما ٣ًخًُه الّىامىؽ الُبُعي خُض ًخضل  ُ ٗ

اث وآلازغ والٗالم. 
ّ
 ال٨ك٠ ومّض الجؿىع بحن الظ

ذ بمىإي ًٖ ؾاخت 
ّ
ل ؿاء في مسخل٠ البلضان الٗغبُت ْو

ّ
غ ْهىع اإلاغؤة ال٩اجبت في الجؼاثغ ٦ما لضي الي

ّ
ل٣ض جإز

لٍت  ٍٍ طي َاب٘ ؾُاسخي ؤو ؤلابضإ وؤلاهخاط لٟترٍة ٍَى ٣اُٞت ؤو في ؤّي وكا
ّ
غ لخًىعَا ؾىاء في الخغ٦ت الش

َ
، ٞما ؤز

ت التي هسغث ٖٓم 
ّ
غاٝ والجهل وزانت الاؾخٗماع؛ الٗل ُه الّخ٣الُض وألٖا

ْ
ه٣ابي، ختى ويٗها الاظخماعي، خانَغج

٣اٞت وألاصب الٗغبُحن، ؾُما
ّ
ت، هدُجت الخهاع الظي ٞغيه ٖلى الش ٣اٞت الجؼاثٍغ

ّ
بٗض اهتهاظه بؾتراجُجُت  الش

٘ لٛخه  ٣اٞت ال٣ىمُت في وي٘ قّل ٞاٖلُتها وخغ٦تها في م٣ابل طل٪ شجَّ
ّ
ٛت الٗغبُت خُض وي٘ الش

ّ
مىاًَت لل

ٛت الٟغوؿُت وؾُلت لل٨خابت 
ّ
ًّ ًّخسظّن مً الل

ُ
حي ٦

ّ
ت الما ؿٍى

ّ
ال٣ىمُت، ألامغ الظي ؾمذ ل٨شحر مً ألاؾماء الي

هىع في الّؿاخت ألاصبُت زا
ّ
هىع  ). 3(عط الجؼاثغبالٓ ت الّخدغعٍت ْو ؿٍى

ّ
وم٘ اهدكاع الّخٗلُم وجهاٖض الّضٖىاث الي

ت جُب٘ وظىصَا  ٣افي والاظخماعي بَضث الخاظت بلى ٦خابت وؿٍى
ّ
اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت في ؾُا١ الّخدى٫ الش

 
ّ
ر ًٖ ٢ًاًاَا، بٗض ؤن ٧اهذ جخدّغ٥ في ٖؼلت بُٗضة ًٖ ؤّي اج ّٗبِ

ُ
باتها وح ها٫ بمشُماتها في وخًىعَا، جُغح ٚع

ؿاثُت في اإلاكغ١ 
ّ
غ "ولّٗل بغوػ َظٍ الخغ٦ت الي

ّ
ذ خغ٦ت وؿاثُت في و٢ذ مب٨ ٣ُ٣ت التي ٖٞغ

ّ
ألا٢ُاع الٗغبُت الك

ؿاجي في مهغ الخضًشت، ٧ان له الهضي 
ّ
ٍل ؤولى مٗالم ألاصب الي مٍل ٍَى الٗغبي والتي ؤزمغث بٗض ظهٍض ٦بحٍر ٖو

 .)2(املجخم٘ الّضوهُت للمغؤة في الجؼاثغ"ؤلاًجابي في الّخ٣لُل مً خّضة هٓغة 

ت : - ت الجضائٍش عٍى
ّ
 الىخابت الي

ت بلى زىى ٚماع ال٨خابت وبَما١ الٗىان ل٣ضعاتها ؤلابضاُٖت، لخد٤ُ٣ طاتها  غوٝ صٞٗذ اإلاغؤة الجؼاثٍغ
ّ
َظٍ الٓ

ؿىي الجؼاث
ّ
غاٝ البالُت، واإلاىخى آلاحي ٨ًك٠ ًٖ صًىامُت الابضإ الي ت باؾم ألٖا  غي:اإلا٣مٖى

 اإلالاٌ الّصخفي: -0

ىُت مً زما٫ مؿاَماث 0621جبضؤ َظٍ اإلاغخلت مً ؾىت  ت الَى ٍغ ىعة الّخدٍغ
ّ
ا باهضإل الش  ُ م ؤي ؤّجها م٣ترهت ػمى

اث ؤزغي لها ٖما٢ت  لذ في م٣االث اظخماُٖت جمدىعث خى٫ اإلاغؤة في املجخم٘ الجؼاثغي ومىيٖى
ّ
ت جمش هثًر

                                                           
 .ٜٚٔ، ص ٕ٘ٓٓ بَتوت، قنظر: أدونيس: زمن الشعر، دار الساقي،    -ٔ
 .ٓٔ، ص ٕٕٓٓ، منشورات احتاد الكتاب اجلزائرقُت، اجلزائر، ٔقنظر: ابدقس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر، ط   - ٕ
 .ٜٓابدقس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر، ص    - ٖ
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ربُت وؤلانماح الاظخم
ّ
، جُغح في َظا اإلا٣ا٫ )0(اعي هظ٦غ مجها:"٢ُمت اإلاغؤة في املجخم٘" لباًت زلُٟتبالّخيكئت والت

. ٍغ  صوع اإلاغؤة في جش٠ُ٣ املجخم٘ ويغوعة اٖخماصَا ٖلى ٢ضعاتها الظاجُت لخٍُى

 وؤقّضَا 
 
بت ا وؤٖٓمها مَى  ُ ا وؤٖم٣ها ٖو ا وؤطٌٗها نِخ  ىع وهِسخي مً ؤ٦ثر ألاؾماء الّىا٣َت بالٗغبُت ؤل٣  ولّٗل َػ

اب ا واؾخمغاع  ا واظتهاص  ا وكغجه )3(نغاع 
َ
ً مً الٗمغ  –، إلا مً م٣االٍث و٢هٍو واهخ٣اصاٍث في  –وهي صون الٗكٍغ

باب 
ّ
باب في م٣ا٫ ٖىىهخه بـ"بلى الك

ّ
بلى يغوعة الاَخمام بتربُت  )2(م"0621بهاثغ الخمؿُيُاث، جضٖى الك

٣اُٞت في ظاهبها  ُت.وحٗلُم اإلاغؤة وبٖضاصَا للمكاع٦ت ؤلاًجابُت في خغ٦ت الّخىم
ّ
في ّْل طل٪ وكُذ الخغ٦ت الش

لضي اإلاغؤة، مّما ؾاٖض مً وكاٍ في مخابٗتها إلاا ًيكغ في الّصخ٠ بّما مً باب  –الصخاٞت اإلا٨خىبت  –الّصخٟي 

ؼة ٢ما٫" في م٣ا٫ "خى٫ اإلاغؤة  إن م٘ "لٍى
ّ
اث ٦ما َى الك ٨غ ؤو مً باب اإلاكاع٦ت في بزغاء اإلاىيٖى

ّ
ه والك الّخىٍى

ت"ال ت ) 1(جؼاثٍغ ا الّغؤي ُٞما وعص لها في م٣ا٫ بٗىىان "خى٫ اإلاغؤة الجؼاثٍغ ىع وهِسخي" وحكاََغ جغّص ٖلى "َػ

غة )2(والّخمّضن"
ّ
ت وهي ظضُّ مخإز ت الجؼاثٍغ ؿٍى

ّ
ل بضاًاث ال٨خابت الي

ّ
ُما ًبضو ؤّن َظٍ اإلا٣االث وؤزغي حك٩ . ٞو

ا بلى بضاًت وكاٍ الخغ٦ت الّصخُٟت في الجؼاثغ.  ٢ُاؾ 

 الّفىسة اللففُت: -7

ىع وهِسخي  ت في الجؼاثغ، ٞلى٣غؤ م٘ َػ ؿٍى
ّ
ا بضاًت لل٣هت الي لها جل٪ املخاوالث ال٣ههُت التي ًم٨ً اٖخباَع

ّ
جمش

جسلي ػوٍط ًٖ مؿاولُاجه ججاٍ ؤبىاثه وػوظخه وػواظه بإزغي في الّهىعة ال٣ههُت اإلاٗىىهت بـ"ظىاًت ؤٍب"، ٦ما 

ا وؾمخه بـ"ألامى  آزغ 
 
ت ال٣ٟغ والخغمان ؤّما نىعتها ال٣ههُت "مً اإلالىم" وكغث ٖمما ُت" ٖالجذ ُٞه مىيٖى

ل بىا٦حر الِىخاط )3(٣ّٞضمذ ٞحها آزاع الّخسلي ًٖ ال٣ُم وألازما١ بؿبب ال٣ُم الّضزُلت
ّ
.  بػاَء َظٍ الّهىع التي حك٩

كائم ِخُا٫ وا
ّ
احي واإلاىيىعي في لخٓت الّخٟائ٫ والد

ّ
ؿىي، ًخ٣اَ٘ الظ

ّ
ٍ٘ ؤؾغجه ْغوٝ اإلاغخلت ال٨خابي الي ٢

ًّ وه٣ل  جي اؾخًُٗ ٞغى وظىصَ
ّ
٨ؿخه الىخاظاث ؤلابضاُٖت لبٌٗ ال٩اجباث الما سُت في ّْل الاخخما٫ ٖو الّخاٍع

ًّ في صّوامت ال٣ل٤ ظّغاء  ىعة مىخى ال٨خابت لضحهً وػّط به
ّ
، ؤًً اؾخ٣ُب مكهض الش ًّ ًّ والّخٗبحر ًٖ آعائه قىاٚله

ت  طل٪، ُّ ؿ٘ لخسُى نىَب ال٣ّهت ؤو الّغواًت م٘ ؤنىاث ؤصبُت ؤزغي.حؿخُُل الّهىع ال٣هه
ّ
 وجد

 اللّفت اللفحرة: -3

ت  ؿٍى
ّ
ل ٞترة الّؿخِىُاث الاهُما٢ت املخّضصة إلاؿاع الّخجغبت ال٣ههُت الي

ّ
م  -اإلا٨خىبت بالٗغبُت–جمش في الجؼاثغ، ٚع

ىع وهِسخي" و"ػلُست الؿٗىصي"، و  لّٗل الّؿماث التي جمّحز الخِ وظىص ججاعب ؾب٣ذ َظٍ اإلاغخلت لؤلصبِخحن "َػ

ىعة ؤو ٢ًُت الّخ٣الُض ؤو مداولت ؤلاوٗخا١ مً ألانٟاص، 
ّ
ت الش البُاوي للمىجؼ ال٣هصخي لظل٪ ال٣ٗض َى مىيٖى

 لها"
 
ماعؽ اإلاغؤة ٦ُىىهتها ٖلى هدٍى صا٫ٍ ٧ىجها ظؼء  مً الخُاة ولِؿذ اؾخ٨ماال

ُ
 .)4(خُض ج

                                                           
 .ٕٕٕ،صٜٗ٘ٔ،دار الغرب االسالمي ، ٜٕٛائر ،لسان حال رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائرقُت ،السنة السابعة ، السلسلة الثانية ،ع البص   - ٔ
 نطينة،قوسف وغليسي: خطاب التأنيث، دراسة يف الّشعر اجلزائري ومعجم ألعالمو، منشورات زلافظة ادلهرجان الثّقايف الوطٍت للّشعر الّنسوي، قس  - ٕ

 . .ٜ٘،ص ٕٛٓٓاجلزائر، 
 .ٕٙٔ،ٕ٘ٔ،ص صٜٗ٘ٔ،ٜٕٚالبصائر ،ع  - ٖ
 .ٕٛٗ،ص ٜ٘٘ٔ،ٖٔٓالبصائر ،ع  - ٗ
 .ٖٔ-ٕٔص -ابدقس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر، ص  - ٘
 .٘ٔ-ٗٔادلرجع نفسو، ص ص   - ٙ
 .ٕٓ، ص ٕ٘ٓٓاحتاد الكتاب العرب، دمشق،  قنظر: نضال الصاحل: القصة القصَتة يف سوراي، ق  التسعينيات، منشورات  - ٚ
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ٗضُّ "الّغن٠ُ الّىاثم 
ُ
ىع وهِسخ 0634وح اث آلاجُت:لَؼ ت جلتها املجمٖى ت ٢ههُت ظؼاثٍغ اَئ  ي ؤّو٫ مجمٖى

ّ
ٖلى الك

ما٫ اإلامخضة، عوؾ٩ُاصا.
ّ
٣ٞض ججّغؤث َظٍ الّىهىم ٖلى اعجُاص الٛابغ والخايغ،  آلازغ، عجاثؼ ال٣مغ، الٓ

ا، ج٣ى٫ ال٩اجبت: "ؤؾخُُ٘  وبنماخ 
 
جي  لخخل٣ّٟها ًض الّىو، بػاء طل٪ حكاع٥ اإلاغؤة في مٗتر٥ الخُاة زىعة

ّ
م ؤه ؤن ؤٖػ

ا.."  ً غ ٖلى ؤٖهابي... زمالها وبٗضَا ؤً لى هدٍى آزغ، جؼزغ ٢هو ػلُسا الّؿٗىصي ). 0(ٖكُذ خغب الّخدٍغ ٖو

ا  ة "جمخل٪ ٢لم 
ّ
بت ٞظ :مً وعاء اإلاىخى"، "مً البُل"، "ٖاٝػ الّىاي" و"ابدؿامت الٗمغ"، بما َى صا٫ٌّ ٖلى مَى

ا ٦ما جّخه ا مخمّحز  ا سخغٍ  ا وؤؾلىب  ) زماوي 05بط بلٜ ٖضص ٢ههها ( )3(٠ ججغبتها بٛؼاعة ؤلاهخاط وجىّىٖه"صا٣ٞ 

ا   ومىٓىع 
 
ا ونُٛت  ٖ  جىّىٖذ مىيى

 
نّىعث ٞحها ال٩اجبت مإؾاة  -في ٞترة لم جخجاوػ الٗكغ ؾىىاث–ٖكغة ٢هت

 ًٖ طاتها.
 
ت التي جاَذ في مجخمٗها وهي جلهض باخشت  اإلاغؤة الجؼاثٍغ

بِ ؤٖم بِ ؤخمض قٍغ الها يمً ٦خاب ٖىىهه بـ"آلازاع ألاصبُت ال٩املت لؤلصًبت ػلُست الؿٗىصي و٢ض ظم٘ قٍغ

ا في ًٞاء املجهى٫، ؤ٢ضع 0612-0643
 
، ٨َظا هٟهم ٠ُ٦ ٚضث ال٣هت ٖىض "ظمُلت ػهحر"، بىنٟها اه٣ظاٞ

 إلاٗاًىت ألا 
 
ت  ؤهشٍى

 
ا عئٍت رصص والّخٛحر م٣ترخ 

ّ
ب خغ٦ت الت ؿخٖى ـٍ ٖلى اؾخجماء ما ًًُغم بضازلها َو قُاء ظي

ت ؤ٦بر في الّخىٟـ والّخٗبحر" ، ٧اهذ ؤّو٫ ٞخاة مً ظُجل جخجّغؤ ٖلى )2(والّخٟاٖل مٗها، جغي ؤّن "ال٣هت جمىدها خٍغ

ٖلى ٦ؿغ ؤٖغاٝ ال٣بُلت وجيكغ اؾمها ٖبر ؤلاطاٖت في ؤوازغ الؿخِىُاث وبضاًت الؿبُٗيُاث، ٦ما وكغث هخاظها 

مامُت اإلاىظىصة آهظا٥ ضة الّىهغ، بٗض ؤن ّٖغبذ بضاًت الؿبُٗيُاث ومجلت  ألاّو٫ في مٗٓم اإلاىابغ ؤلٖا ؤما٫، ظٍغ

ىُت... ت وؤلاطاٖت الَى  والٗىان٠ صاثغة الخلم ، نضع لها زما٫ َظٍ اإلاغخلت ؤلابضاُٖت:)1(الجؼاثٍغ

ت البدغ( )،0652(الجؼاثغ ُّ ت ؤزغي مً . )3111املخــاى ( )،3110ؤؾىاع اإلاضًىت( )،0665ظى زم جىالذ مجمٖى

ال٣هحرة قإن: هؼحهت الّؿٗىصي، ظمُلت زماع، هؼحهت ػاوي، ؤم ؾهام، صون ؤن هيسخى جل٪ اإلا٨خىبت  ٧اجباث ال٣هت

ت: (وؿاء الجؼاثغ في ق٣٣هً  ُّ ت ال٣هه  Femmes d’Alger dans leurبالٟغوؿُت جمشل لها باملجمٖى

Appartement.آلؾُا ظباع ( 

 الّشواًــت: -4

ساط ٖضٍص مً ال٩اجباث  لّٗل ال٣هغ الىظىصي والاؾخماب الٟدىلي الظي
ّ
ُمىعؽ ٖلى اإلاغؤة ٧ان الّؿبب في اج

غ الىظىص الّغاًَ الظي ما ِٞتَئ  ت اإلاخمّحزة وجبًر  "إلزباث ال٨ُان املخخل٠ والهٍى
 
اث ظيـ الّغواًت ؾبُما الجؼاثٍغ

ا لهامكُتها" ٧ىعي ٨ًّغؽ حُِٛبه وبلٛاءٍ جإ٦ُض 
ّ
ؿ)، 2(املجخم٘ الظ

ّ
ىضما ًمطخي مؿاع الّغواًت الي ت ٖو ت الجؼاثٍغ ٍى

٣ه ٨ًك٠ ًٖ ق٣ُِّه:  في ٍَغ

 أ/ اإلاىخىبت بالفشوعُت:

رظمت، ٟٞي جهاًت 
ّ
ا بٟٗل الت ت اإلا٨خىبت بالٟغوؿُت بؿبب اهدكاَع حّٗىصث الّؿاخت ألاصبُت ٢غاءة الّغواًت الجؼاثٍغ

يصخُئ مجلت مخسّهه 0614ألاعبُٗيُاث (
ُ
ت ج ا) ؤنضعث "ظمُلت صباف" "وهي ؤّو٫ امغؤة ظؼاثٍغ ت بكاون جدضًض 

                                                           
 .ٛٔ، ص ٜٜٚٔزىور ونيسي: من قوميات مدرسة حّرة، اجلزائر،    - ٔ
 .ٕٗ، ص ٕٛٓٓ، وزارة الثقافة، اجلزائر، دقسمرب ٕشرقبط أزتد شرقبط: نون النسوة يف األدب اجلزائري، ضمن رللة آمال، ع   - ٕ
 .ٜٖٔ، صٕٛٓٓ، ادلركز اجلامعي، خنشلة، ٔاجلزائر، قراءة يف أدب السعودي، ضمن رللة ادلعٌت، ععبد احلميد ختالة: السرد النسوي يف    - ٖ
 .ٕٗقنظر: شرقبط أزتد شرقبط: نون النسوة يف األدب اجلزائري، ص    - ٗ
 .ٜ٘، ص ٕٗٓٓلثامن للرواقة، اجلزائر، بوشوشة بن رتعة: الرواقة النسائية اجلزائرقة، أسئلة الكتابة، االختالف والتلقي، ضمن ادللتقى الدويل ا   - ٘
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) وفي الّؿىت هٟؿها وكغث ألاصًبت Leila Jeune Fille d’Algérieعواًت: (لُلى ٞخاة الجؼاثغ /  )0(اإلاغؤة"

ـ " "، بٗض ؤن اٖخى٣ذ اإلاؿُدُت Marie Louise"ٖمحروف الُاوؽ" التي اقتهغث ُٞما بٗض باؾم: ماعي لَى

ؼة /  حرة طاجُت زم جخابٗذ الّغواًاث ل٩لحهما:) وهي بمشابت ؾGasmin Noireعواًتها:   (الُا٢ىجت الّؿىصاء /  (ٍٖؼ

0622 Aziza٤ الُبا٫ / ، و) لجمُلت صباف  .)3() لٗمحروف الُاوؽRue des Tambourins 0631(ٍَغ

ٗغ واإلاؿغح والّغواًت والّؿِىما، مً ؤظل 
ّ
غاء بًماالًً)؛ هغاَا ججم٘ بحن الك وهدً ه٣غؤ "آؾُا ظباع" (ٞاَمت الَؼ

جي اإلامّؼ١ بٟٗل جغّؾباث الىظىص ال٩ىلىهُالي،َغح ٢ًاًا الىعي ا ٦ما خاولذ الّؿهغ ٖلى ٢ًاًا اإلاغؤة  لَى

ت  اٍع بت مً جُاع البٞى ٣ت التي ماعؾها الّىٓام ٞخجض ٦خاباتها ٢ٍغ ُّ ًّ اجُت ال ُيُت الهٍى اإلاُمىعة جدذ حٗالُم الكٞى

ٍت بخٗبحر خبِب مىوسخي، بمٗجى التي ج٠٣ ٖىض الجؼثُاث الّض٣ُ٢ت مً اإلاكهض الّؿغصي، ٞلم ج٨ً صٖىتها وؿى 

 
 
ما ٧اهذ صٖىة بنماخُت وظضث في ٢لم آؾُا ظباع مجاال

ّ
غ والّخىّهل مً الجظع الجؼاثغي والٗٝغ وبه

ّ
الّخى٨

ت، ظؼاثغي الّغوح... ٞغوسخي )2(لماهدكاع ً ؤصب بق٩الي الهٍى ا مً ٖىاٍو . جّٓل بظل٪، ٖمامت جإؾِؿُت و"ٖىىاه 

ؿان، ؤصب مىٟي في لٛت آلازغ
ّ
جىء الّؿُاسخي)، ؤصب الل

ّ
ٛىي (ٖلى ٚغاع الل

ّ
جىء الل

ّ
، َى ؤصب اإلاىٟى ؤو ؤصب الل

ٛىي وبّجها 
ّ
ًّ بلى لٛخه ألام، عّواصٍ آمىىا بإّن الٟغوؿُت هي مىٟاَم الل ّل ًد َاظغ بلى لٛت اإلاؿخٗمغ واٚترب ٞحها ْو

لِسخي. )1("ٚىُمت خغب" و"وؾُلت حٗبحر" "ال ٚحر" ر٦حز ٖلى ظغوح  ٨َظا ٣ًّضمها الّىا٢ض ًىؾ٠ ٚو
ّ
والخا٫ ؤّن الت

ا  ً و خالت الّخمّؼ١ ؤمام وا٢٘ الّخىا٢ٌ والّخ٣ُٗض وال٣ؿىة َى اإلاىيٕى الظي جلرُّ ٖلُه صوم  اث وظغوح الَى
ّ
الظ

. ال م٩ان لي في بِذ ؤبي، واؾ٘ َى الّسجً، ؤَٟا٫ الٗالم الجضًض، ال٣ل٣ىن ، الُٗل، مشل  مٗٓم ؤٖمالها

ٛت الٗغبُت.ٞاهدكاع َظا الّىٕى مً الّغو 
ّ
ا لٓهىعَا بالل ت ٧ان ممّهض  ت الجؼاثٍغ ؿٍى

ّ
 اًت الي

 ب/ اإلاىخىبت بالّشبُت:

ت مً اإلاغظُٗاث، حكتر٥ في ؤٚلبها م٘ الّغواًت  ت  ٖلى مجمٖى ت الجؼاثٍغ ؿٍى
ّ
الّغظالُت والتي جإّؾؿذ الّغواًت الي

ا في اإلاغظُٗاث: اإلاكغ٢ُت، الٛغبُت واإلاباقغة ؤي الىا٢٘ الظي ٧ ا في حك٨ُل ًم٨ً خهَغ ا وبغوػ  ان ؤ٦ثر خًىع 

 الّغواًت.

ّٗض يمً ج٣الُض ال٨خابت التي صؤبذ ٖلحها مماعؾتها، ٞإّو٫ ْهىع لهظا  ٌُ ت  الىا٢٘ ؤّن ؤلابضإ الّغواجي للمغؤة الجؼاثٍغ

ؿان الٗغبي ٧ان ؾىت 
ّ
ىع وهِسخي)، وفي 0646ؤلابضإ بالل ش نضوع عواًت (مً ًىمُاث مضعؾت خّغة لَؼ م جاٍع

ما
ّ
 ؤهّىا لم هجض وال الش

ّ
٧ىعٍت بال

ّ
ٍّ في الّخجغبت الّغواثُت الظ ٍٕ ملخى م ما قهضجه اإلاغخلت مً ججضًٍض وجىّى هُيُاث، ٚع

غ مً هاخُت ال٨ّم  ا مؿخًُٟت في ؾبُل الّخٍُى ا "ٞبِىما هجض ؤّن ال٣هت ال٣هحرة بظلذ ظهىص  ا وؿىٍ   واخض 
 
ٖمما

٧ان َىا٥ مً مبّرع ًم٨ً الّخظّعٕ به زما٫ ٞترة الاخخما٫ ٞةّن  ؤ٦ثر مً ال٠ُ٨ هغي ؤّن الّغواًت ب٣ُذ عا٦ضة ٞةطا

ت )2(الدجت جىٗضم بٗض الاؾخ٣ما٫" ؿُٗيُاث، جّىظذ الّؿاخت ألاصبُت بإٖما٫ عواثُت وؿٍى
ّ
. وابخضاء  مً الد

ىاٚل التي جدُِ بها مسخلٟت.
ّ
ت ًٖ الهىاظـ التي جاع١ اإلاغؤة والك ؿٍى

ّ
؛ بط ج٨ك٠ اإلاخىن الخ٩اثُت للّغواًت الي

                                                           
 .ٕٔشرقبط أزتد شرقبط: نون النسوة، ص    - ٔ
 .ٕٔ-ٕٓقنظر: شرقبط أزتد شرقبط: نون الّنسوة، ص ص    - ٕ
ّدىا وقّدمها: أمُت الزاوي، ندوة أع قنظر:: ثالثون كاتًبا ومًترتًا وانقًدا جزائراًي قتحّدثون عن الّتجربة افإبداعية آلسيا جبار، ضمن رللة نزوى،عّمان،   - ٖ

             www.nizwa.com ٘ٗ:ٖٔالّساعة:  ٕٙٔٓ-ٜٓ-ٖٕ/  ٕٗٔٓنوفمرب 
 ادلرجع نفسو.   - ٗ
 .ٔٙ(، دقوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص ٜٚٙٔ-ٕٜ٘ٔعاقدة أدقب ابمية: تطور األدب القصصي اجلزائري )   - ٘

http://www.nizwa.com/
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ل بصعا٦ها 
ّ
ا ًدضر في املجخم٘ مً مخّٛحراث (ؾُاؾُت، اظخماُٖت، ا٢خهاصًت، ز٣اُٞت) ما ٌٗل لم ج٨ً بمىإي ٖمَّ

اب). -بالّخالي–إلااَُت ال٨خابت واعجباَها  ىعة، ؤلاَع
ّ
ىُت ال٨بري (الاؾخٗماع، الش  بال٣ًاًا الَى

ض اب بخٗبحر هانغ خامض ؤبى ٍػ ت الّؿىصاء،  ؛)0(وفي الّؿُا١ اإلاخسم بالٗى٠ وؤلاَع ؿُٗيُاث ؤو الٗكٍغ
ّ
ٞترة الد

ٌِ ٖلى  ا، التي لم ًم  ُ ا وزاعظ  ُ ّٗض٫ بىنلت ٖما٢اتها صازل
ُ
ب ؤٚغايها وجدّضص مى٢ٗها وح

ّ
٧اهذ الجؼاثغ ال جؼا٫ جغج

) و(لىهجت والٛى٫ 0662اؾخ٣مالها ؾىي عب٘ ٢غٍن مً الّؼمً ظاءث عواًخا (طا٦غة الجؿض ألخمام مؿخٛاهمي 

ىع وهِسخي ذ وج٨خب عاَىه 0663 لَؼ ً الجٍغ ؿُٗيُاث لخدخًً الَى
ّ
) في ّٖؼ ألاػمت التي َبٗذ ظؼاثغ الد

غ ألخمام مؿخٛاهمي،  ى ما ظّؿضجه ؤٚلب عواًاث املخىت: طا٦غة الجؿض، ٞىضخى الخىاؽ، ٖابغ ؾٍغ اإلاُٗىب، َو

ا مً الّىهىم التي اؾدشمغث  حَر غة صً٪ وجاء الخجل لًُٟلت الٟاعو١ ٚو ً لَؼ اإلاىار الٟجاجعي في بحن ٩ٞي َو

خت 
ّ
ًَّ بلى مضاَا في ه٣ضًتها الّؿُاؾُت للّؿلُت والجماٖاث ؤلاؾمامُت اإلاؿل حك٨ُل مخجها الخ٩اجي ما "صٞ٘ ب٨خاباته

اب) 3(ٖلى خّض ؾىاء" ٦ما ج٨ك٠ اإلاضّوهت الّغواثُت  .ختى ٚضث الّغواًت مإزىطة بإويإ الٟخىت وبمىازاث الاَع

ت طاث الّخٗ ت الجؼاثٍغ ؿٍى
ّ
ب،الي ا ًٖ اإلاٛاًغ بحر الٗغبي ٖلى اهسغاٍ ٖضص مهّم مً ههىنها في مظَب الّخجٍغ

ّ
 بدش

مّما ظٗلها ج٩ىن ججغبت اإلاٛامغة الباخشت ًٖ املخخل٠ مً ألاوؿا١ الجمالُت  ،في ؤق٩ا٫ ال٨خابت وؤصواث الّؿغص

سها الخضًض واإلاٗانغ  .ال٣اصعة ٖلى نُاٚت اق٩الُاث الجؼاثغ في جاٍع

ٟت ألازغ  ًّ ت في ؤبٗاصٍ املخخلٟت في ال ت الجؼاثٍغ ؿٍى
ّ
ل مىيٕى اإلاغؤة باعة اإلاتن الخ٩اجي في الّغواًت الي

ّ
ي، ق٩

بُٗت اإلاى٠٢ خُض "جخإّؾـ ٖلى ؤق٩ا٫ مً اإلا٩اقٟت  ت جدباًً َو ُّ ٣اُٞت بُغ١ٍ ٞى
ّ
الّىٟؿُت، الاظخماُٖت والش

ل الخ٣ُ٣ي وال ُّ تراٞاث الّهامخت التي ًخضازل ٞحها الىا٢عي واإلاخس ، صون ؤن جيسخى ٖما٢اتها بالىا٢٘ )2(خلمي"والٖا

اب ؤو املجخم٘،  ت (اٚخهاب، ضخُت ؤلاَع لب نىعة مإؾاٍو احي والخًاعي، وبن ٧اهذ في ألٚا
ّ
الّؿُاسخي والظ

ا في الّخٗاَي  الاهخداع...).  ٟ ا مسخل ا وؤؾلىب  ا ظضًض  تراٞاث، ا٦دؿبذ اإلاغؤة معجم  ومً البىح بلى الؿحرطاحي بلى الٖا

ا ٌٛجي اإلاكهض الابضاعي م٘ اإلاىايُ٘   ً ا ؾغص التي زغ٢ذ اإلاؿ٩ىث ٖىه ؤو في زُماتها وختى في مغظُٗاتها لخبضٕ ههًّ

غ ؤؾئلت الّى٣ض. ؿاَم في جٍُى  َو
 
ًّ  الجؼاثغي زهىبت ٠ُ ال٩اجباث للبٗض الؿ٩ُىلىجي في ؾغصَ ٦ظل٪ ٞةّن جْى

، ًّ ّن في عنض اهٟٗاالث ألابُا٫ والىنى٫ بل مّحز ؤٖماله
ّ
ًّ جٟج اث والّخٗامل مٗها،ألّجه

ّ
٩ٞان  ى ؤٖم٤ ه٣ُت مً الظ

 ًّ ٤ حك٨ُل ؤخا٫ الخهىنُت لخجاعبه م ٞو
ّ
جىء بلى يمحر اإلاخ٩ل

ّ
ا الل  .لؼوم 

ا  اث ّْل الا٢تراب مجها مدّغم  ا ٖلى مىيٖى اث ٖىالم ألاهىزت بجغؤة ٢ّل هٓحَر ٦ما ظّؿضث الّغواثُاث الجؼاثٍغ

ما١، الّخٗضص
ّ
ظوط...، ظاٖماث مً الجؿض ألاهشىي ٦دضًثهً ًٖ: الخّب، الّؼواط، الُ

ّ
ت، الك ، الجيـ، الٗظٍع

ت مخّٗضصة، مٗخمضة ٖلى  ى مخسم بًٟاءاث عمٍؼ سخهغ ٖبٍر اإلاؿاٞاث والخغوب والظا٦غة "َو
ُ
 لل٨خابت، ج

 
مجاال

" ًّ ًّ ومٓاَغ اؾخٗباصَ ؿاء وبخباَاته
ّ
ٗاث الي

ّ
و جُل

ّ
ٛت ٢بل ؤن جىصٖها ظؿضَا، بّن الجؿض ًلخ

ّ
 )1(ؤل٤ الل

غة مباع٥ و"ؤخؼان امغؤة مً بغط اإلاحزان" لُاؾمُىت نالر وعواًتي مشلما  هجضٍ في عواًت "لً هبُ٘ الٗمغ" لَؼ

هىة" لًُٟلت الٟاعو١
ّ
 ."قه٣ت الٟغؽ" و"لٗاب املخبرة" لؿاعة خُضع وعواًت "ا٦دكاٝ الك

                                                           
 .ٜٖانصر حامد أبو زقد : دوائر اخلوف ،ص   - ٔ
 .ٓٙبوشوشة بن رتعة: الرواقة النسائية اجلزائرقة، ص   - ٕ
 .٘ٚ، ص ٕ٘ٓٓ، ادلغاربية للطباعة والنشر، تونس، ٔبوشوشة بن رتعة: سردقة التجرقب وحداثة السردقة يف الرواقة العربية اجلزائرقة، ط  - ٖ
 .ٕٗ، ص ٕ٘ٔٓ، منشورات دفاتر االختالف، ادلغرب، ٔالثقافية للجسد األنثوي، الرواقة النسائية أمنوذًجا، طعبد النور إدرقس: التمثالت   - ٗ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  78

___________________________ 

28 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

غواصي لها في هٍو ؤهشىي مٛاًغ للّىو ال
ّ
٧ىعي، وفي َظٍ الّىهىم وؤزغي، خاولذ ٦ؿغ خاظؼ الخهاع الُ

ّ
ظ

٣ّضم
ُ
ه مىاظهتها للّغظل / آلازغ، ج٣ّضمه بهىعة اإلاظهب م٣ابل اإلاغؤة الّطخُت التي ٖاهذ الخُباث في خّبه، ؤو ج

ؿاء
ّ
ا ًٖ بقبإ ٚغاثؼ الي ع  ،ٖاظؼ  هىَّ ٨خه ٍو ا ٧ّل ما حهّمه بَٟاء هاٍع صون الّخ٨ٟحر في قٍغ ُّ اث ؤهاه وجهّىعٍ ؤزٍغ

 ًّ ظوط، وخ٨م ؤٚلبه
ّ
ا هدى الك  ُ ، مّما ًضٞ٘  ؾاٖ ًّ بالٟكل ؤو الاهٟها٫ ٖلى ٖما٢ت مٗٓم ألاػواط في عواًاته

ِ
ّ
ا ًٖ الّؼوط اإلادؿل ؿىي  .)0(الّؼوظاث للبدض ًٖ خّل آزغ بُٗض 

ّ
لظل٪ ًجض اإلاخإّمل للمؿاع الّؿغصي الي

ت جدّىله ؤقبه بالّؿاخت الؿُاؾُت التي حكهض الّخدىالث  الجؼاثغي ؤّن ظؿض اإلاغؤة بخّٛحراجه البُىلىظُت وبؿٖغ

ُٟٓت اإلاكّبٗت بترا٦ماث 
ّ
ا بدمىلخه الل ا مصخىه   ٟ

ّ
ا م٨ش اح بزَغ اؾخ٣غاع وؤقبه بلٛت الّؿغص التي ًىبري الاهٍؼ

ّ
والما

ا٦غة وجضاُٖاتها.
ّ
ماث اإلااصة الّؿغصًت لضحها جىجظب بلى ٖاإلاها الّضازلي الظي جهىٗه الظ

ّ
 الخهىنُت ،لظل٪ ٞدك٨

 هخائج البدث: 

  ؽإة وخلفُاث ؤخزث الّىفىؿ الّعش
ّ
م منها بالي

ّ
ت مالمحها الخاـت ظىاء ما حّل ت الجضابٍش عٍى

ّ
دًت الي

م بإظئلت الابذاُ وساهً الّخللي في مجخمْ ًىٍش للمشؤة وإبذاِاتها بىُى مً الاظخفغاس.
ّ
ل ؤو ما حّل

ّ
ؽي

ّ
 الد

  وىسي اإلاخحّفَ و
ّ
ت ججاوص كُم املجخمْ الز ت الجضابٍش عٍى

ّ
اختراق اظخىاِذ الّىفىؿ الّعشدًت الي

 املخٍىس إصاء مىلْ الخب /الجيغ لخىشح ِالكت اإلاشؤة بالجعذ بىُى مً الخزس وهثحر مً الخشج.

 املصادر واملزاجؼ:

 .0665،صاع آلاصاب ،بحروث،2ؤخمام مؿخٛاهمي: ٞىضخى الخىاؽ ، ٍ .0

الي: الخجغبت ال٣ههُت اليؿاثُت في الجؼاثغ، ٍ .3 حن، الجؼاثغ،0باصٌـ ٞٚى  .3113 ، اجداص ال٨خاب الجؼاثٍغ

ت، ؤؾئلت ال٨خابت، الازخماٝ والخل٣ي، وػاعة الش٣اٞت، الجؼاثغ،  .2  .3111بىقىقت بً ظمٗت: الغواًت اليؿاثُت الجؼاثٍغ

ىع وهِسخي: مً ًىمُاث مضعؾت خّغة، الجؼاثغ،  .1  .0646َػ

ظض٫ الجؿض وال٨خابت في عواًت ؤشجاع ال٣ُامت للغواجي بكحر مٟتي، يمً مجلت الخُاب  خؿً اإلاىصن: .2

 .3116ميكىعاث مسبر جدلُل الخُاب، ظامٗت جؼي وػو،الجؼاثغ،،1،ٕ

لافي  .3
ّ
المه، ميؽىساث محافٍت اإلاهشحان الث ّش الجضابشي ومعجم أِل

ّ
ًىظف وغلِس ي: خىاب الّخإهِث، دساظت في الؽ

عىي، كعىىُىت، الجضابش، 
ّ
ّش الي

ّ
 .2008الىوني للؽ

، ٢غاءة في زُاب اإلاغؤة .4 ض : صواثغ الخٝى ٣افي الٗغبي، بحروث ،2، ٍهانغ خامض ؤبى ٍػ
ّ
 .3111، اإلاغ٦ؼ الش

 .3115،  زيكلت،  0ٖبض الخمُض زخالت: الؿغص اليؿىي في الجؼاثغ، ٢غاءة في ؤصب الؿٗىصي، يمً مجلت اإلاٗجى، ٕ .5

ا، صٞاجغ الازخماٝ، اإلاٛغب،  .6 ـ: الخمشماث الش٣اُٞت للجؿض ألاهشىي، الغواًت اليؿاثُت ؤهمىطظ   .3102ٖبض الىىع بصَع

بِ .01 بِ: هىن اليؿىة في ألاصب الجؼاثغي، يمً مجلت آما٫، ٕ قٍغ  .3115، وػاعة الش٣اٞت، الجؼاثغ، 3ؤخمض قٍغ
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 :ججشبت سواًت العحرة الزاجُت في ألادب الجضائشي 

 لّبذ اإلالً مشجاك "الخفش في ججاُِذ الزاهشة"كشاءة في هق 
 

 د/ فاًذ مدّمذ

سخيؤؾخاط مدايغ "ؤ"، اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض بً ًخي ا   الجؼاثغ، جِؿمؿُلذ، لىوكَغ

  ملخق البدث:

ىا وؿخٗحر مً  
ّ
لُه ٞةه َخُه ألاؾاؽ مً اَخمامه بالّغواًت، ٖو

َ
ِبي
َ
ىدذ َظا البدض ل ًَ

ؿدبِض٫ لٟٓت ال٨خابت  Ecriture du  moi مهُلر (٦خابت ألاها 
َ
) قٍُغ الشاوي (ألاها) وو

ت ٦شحرة بلٟٓت ؤو مهُلر  ر ًٖ ؤلىان حٗبحًر تي حّٗبِ
ّ
اإلاهُلر  عواًت، لَىدهل ٖلى ال

تي  Roman du moi آلاحي (
ّ
) (عواًت ألاها)، وه٣هض به ألاهماٍ ال٨خابُت الؿغصًت ال

ؿخٗحر ج٣ىُاث ال٨خابت الغواثُت 
َ
غ مُٗى ؾحرطاحي ألؾباب ُمسخلٟت، لّٗل  ح لخهٍى

ؤبدىا  ؤبغػَا مداولت ٢ُ٘ الخُِ الغابِ بحن ال٨خابت واإلاغظعي/الخ٣ُ٣ي، و٢ض 

حن َما : عواًت ألهٟؿ ىا اؾدىاصا بلى ما اٖخ٣ضهاٍ صلُما ههُا ج٣ؿُم عواًت ألاها بلى هٖى

. وفي َظا البدض ؾى٣خهغ ٖلى  Auto-fiction والخسُل الظاحي     Roman Auto- biographique الؿحرة الظاجُت 

في ججاُٖض الظا٦غة للغواجي واجسظها لٗملىا همىطظا جُب٣ُُا َى هو (الخٟغ  هٕى واخض َى عواًت الؿحرة الظاجُت، 

  الجؼاثغي ٖبض اإلال٪ مغجاى.

  سواًت العحرة الزاجُت :  .0 

ه ٢هت  
ّ
لم جّخسظ ال٨خابت الؿحرطاجُت ق٨ما عواثُا مىظ البضاًت، ٞالك٩ل البضاجي اإلاخٗاٝع ٖلُه واإلاّخ٤ٟ ٖلى ؤه

م "خُاة  ّضِ
َ
٣
ُ
حُرٍ" ج

َ
خبها ٚ

َ
ذي ٦ ٝغ لضي ؤمم ٦شحرة ، Biographie ، َى الؿحرة )0(شخو جاٍع ُٖ ظا الك٩ل َى ما  َو

بُل 
َ
(ألازباع، واإلاىا٢ب، والترظمت الصخهُت...)، ول٨ّىىا ال هغوم َىا الخضًض ًٖ َظا   جدذ مؿّمُاث مً ٢

٣ِهض (ال٨خابت  الك٩ل، بّن ُمبخٛاها ألاؾاؽ َى ؤلاقاعة بلى 
َ
ؤ٢غب همِ ٦خابي مً عواًت الؿحرة الظاجُت، ه

ظي َى "
ّ
ًّ الظا٦غة ألاّو٫"الؿحرطاجُت) ال جِم٘ صعاؾاث ه٣ضًت ٦شحرة ؤّن ؤبغػ  ، ٖلى خّض حٗبحر ظابغ )3(ٞ

ُ
ٖهٟىع وج

مه الباخض املخخوُّ في ؤصب  ضَّ
َ
ظي ٢

ّ
الؿحرة الظاجُت ُٞلُب لىظىن  حٍٗغ٠ لهظا اللىن مً ال٨خابت َى طا٥ ال

 Philippe Leujeune  وا٢عي ًٖ وظىصٍ  به شخو  خُض ٣ًى٫ بّن الؿحرة الظاجُت "خ٩ي اؾخٗاصي هثري ٣ًىم

سه الصخصخي بهٟت زانت" لى جاٍع ُؼ ٖلى خُاجه الٟغصًت ٖو ِ
ّ
َغ٦ ًَ واقتٍر لىظىن وظىص   ).2(الخام، وطل٪ ٖىضما 

هها في  ِ
ّ
لخ
ُ
غ جهيُٟه يمً ههىم الؿحرة الظاجُت وه ىت في هو ما لخبًر ُّ ؤن ج٩ىن ٢هت   :)1(آلاحي مدّضصاث ُمٗ

                                                           
1

 .ٕٚ٘قاضي، صرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم ال   
2

 .ٚٙٔ، صٜٜٜٔ، ٔسوراي، ط-، دار ادلدى للثقافة والنشرالّرواقةجابر عصفور، زمن   
3

 .ٕٕ، صٜٜٗٔ، ٔفيليب لوجون، السَتة الذاتية... ادليثاق والتارقخ األديب، تررتة وتقدمي : عمر حلي، ادلركز الثقايف العريب، ط  
4

 .ٕٓٙفُت، معجم السردايت، ص، وقراجع: رلموعة من ادلؤلٖٕ، ٕٕقنظر نفسو، ص  
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ت اؾخٗاصًت ٣ّضم الخُا، و هثًر
ُ
سه الصخصخيؤن ج ٠ ، و ة الٟغصًت لهاخبها وجاٍع ِ

ّ
غ ٖلى جُاب٤ جاّم بحن اإلاال

ّ
ؤن جخٞى

غ ٖلى جُاب٤ جاّم بحن الغواي والصخهُت الغثِؿت.، و والغواي
ّ
  ؤن جخٞى

َل٤ ٖلُه اإلاُشا١ الؿحر طاحي 
َ
ؿخسلو لىظىن مً زما٫ ٧ّل طل٪ ما ؤ ظي  Pacte Autobiographique َو

ّ
، ال

ؼ الىو الؿحرطاحي ؤؾاؾا ٖلى ٨ٞغة ال ٣ًىم  ِ
ّ
غ٦ ًُ خُاب٤ بحن اإلاال٠ والغواي والصخهُت الغثِؿت م٘ اقتراٍ ؤن 

٤ مُشا١ ؾحرطاحي،  ٖلى  َد٣ُّ
َ
ٟه الؿحرة الظاجُت واقتراَه ج ش الصخصخي للُمبِضٕ، بّن نغامت لىظىن في حٍٗغ الخاٍع

َخذ 
َ
هذ بلى مىهجه، ٞهظا ظىعط ماي  ٞ زوٕ   Georges May الباب واؾٗا ؤمام اهخ٣اصاث ٦شحرة ُوّظِ

ُ
يخ٣ُِض الج ًَ مشما 

٣ترِح ظىعط البدض في الىهىم الؿحرطاجُت  الك٨لي  ٍُ لىظىن في حٍٗغ٠ الؿحرة الظاجُت، وٍَ بضا
َ
ظي ؤ

ّ
الهاعم ال

اث ٦خابُت صون الّخسلي ًٖ ما ؤؾماٍ لىظىن اإلاُشا١ الؿحرطاحي، و٢ض اؾخسلو  واؾخيخاط  َٖ َؼ
َ
ُزَا مً ه َمّحِ

ًُ ظملت ما 

تي ًخّٟغص بها الىو الؿحرطاحي هي : ؤّن  ظىعط ماي 
ّ
اث ال َٖ َز

َ
بغػ الج

َ
خ٣اَ٘ َىا م٘    ؤ هؼوٕ ؤصخابها بلى ٦خابتها هثرا (ٍو

هم ، و مهما لٟترة واؾٗت مً خُاة ناخبهاج٣ضً، و لىظىن) م بٗض بلٚى اب الؿحرة الظاجُت بلى ٦خابت ؾحَر خَّ
ُ
هؼوٕ ٦

اِبها الهض١، و ؾً الىطج ؤو ٖخبت الكُسىزت خَّ
ُ
م (الخُاب٤ م٘ اإلاغظعي/اإلاِٗل) بٖما٫ ٦   . )0( في ج٣ضًم ؾحَر

ى الىصخي وناخبه بلى  وبطا ٧ان لىظىن وماي ٣ًخهغان في خضًثهما
َ
ُٗ

ُ
ًٖ الىو الؿحرطاحي ٖلى الٗما٢ت بحن اإلا

دا بىظىص ٖما٢ت بحن   Elisabeth Bruss ما، ٞةّن الباخشت بلحزابِض بغوؽ  خّض  ٠ًُ بلى طل٪ اٞترايا نٍغ
ُ
ج

ى 
َ
سً٘ الىو الؿحرطاحي لها : اإلاُٗ ًَ حن، وهي بلى طل٪ ج٣ى٫ بىظىص ٢ىاٖض ًيبػي ؤن    الؿحرطاحي وظمهىع اإلاخل٣ِّ

ل اإلابِضٕ مؿاولُت اإلابَضٕ وجىُٓمه  اللاِذة ألاولى :  خدمَّ اٞتراى وظىص جُاب٤ بحن اإلابِضٕ والٟغص املخا٫ ؛ و ًَ

ِم اإلابِضٕ والٟغص املخا٫  ٢بى٫ ؛ و ٖلُه ٖبر الىو، وظلّي َىا ج٣اَٗها م٘ ُٞلُب لىظىن  ِ
ّ
ىت بحن ُمَىٓ ُّ اؾخ٣مالُت مٗ

ًه لىظىن ظملت وجٟهُما. ظا ما ًٞغ   ٖلُه َو

اٞتراى مىذ ؾلُت ما ؛ و اٖخباع صخت مدمىالث اإلابَضٕ  ؤو اٞتراى وظىص جل٪ الصخت  اللاِذة الشاهُت :

٣ّضمه اإلابَضٕ. ًُ   لجمهىع اإلاخل٣حن لبدض نض٢ُت ما 

  . )3(وعة ؤن ٩ًىن ٧اجب الؿحرة الظاجُت مامىا بهيُٗهيغ   اللاِذة الشالشت :

ش ٦خابت الؿحرة الظاجُت في ألاصب الٗغبي الخضًض ٢ما٢ل ّٖضة ناخبذ ْهىع بٌٗ الىهىم  ٣غؤ في جاٍع
َ
ول٪ ؤن ج

ـ ٖىى باإلياٞت بلى الاخخجاظاث   غاث لَى
ّ
الؿحرطاجُت، مشل خىاعاث هجُب مدّٟى م٘ عظاء الى٣اف، ومظ٦

تي 
ّ
ىىاجها (الخبز الخافي) ألّجها زايها  ال َلبت بٌٗ الجامٗاث لى٠٢ جضَعـ ؾحرة ال٩اجب اإلاٛغبي دمحم ق٨غي ٖو

اب الؿحرة الظاجُت بلى جىقُذ ٦خاباتهم بالُاب٘ الخسُُلي )2(ما ًسضف الخُاء جخًمً  خَّ
ُ
َجه ٦ ، وألظل مشل طل٪ اجَّ

ذ  تي وٗتزم باوٗضام الٗما٢ت بحن ما ٦خبٍى واإلاِٗل جاعة ؤ جاعة، والخهٍغ
ّ
كحر لخٓت الخضًض ًٖ الىماطط ال

ُ
زغي، وو

ابها مىظ البضاًت ؤّن ما ٢ض ٌؿخيخجه ال٣اعت مً ٖما٢ت بحن  الاقخٛا٫ ٖلحها بلى  خَّ
ُ
ههىم عواثُت ؤزغي نغََّح ٦

  ؾىي نضٞت . ههىنهم والىا٢٘ لِـ 

خىوي بحن ؾحرة طاجُت ج٣لُضًت ّغ١َِ ل٠ُُ ٍػ
َ
ٟ ًُ ٦ِغ ؤن 

ُ
ظي ط

ّ
با بٗض ال ش الصخصخي  لِـ ٍٚغ ش (الخاٍع ٚاع٢ت في الّخاٍع

إزظ   ًَ اث، ناعث جغجُبها  اجُت اوؿُابا للظ٦ٍغ
ّ
ٗض الؿحرة الظ

َ
ل٩اجبها)، وؾحرة طاجُت خضًشت ٚاع٢ت في ألاصب خُض "لم ح

                                                           
1

 .ٕٔٙقنظر: رلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم القاضي، ص  
2

 .ٖٕ، ٕٕص ،ٖٕٓٓ، ٔطالدار البيضاء،-قنظر: إليزابيث بروس، الذات والدواة... السَتة الذاتية يف األدب والسينما، مطبعة القروقُت  
3

 .ٛٚٔص  الّرواقة، وقنظر حول معوقات كتابة السَتة الذاتية عربيا: جابر عصفور، زمن ٚٓلذاتية، صقنظر: عصام العسل، فن كتابة السَتة ا  
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ت"  ٘ الىخاثج لؤلؾباب...ناعث الؿحرة خ٩اًت مهىٖى ًِ س
ؿخِٗمل ٞحها ال٩اجب ج٣ىُاث ال٨خابت    )0( باإلاى٤ُ، وٍُ ٌَ

ه و٢ُ٘ الخُِ الغابِ بحن الىو و اإلاِٗل.الغواث  داو٫ الخمٍى تي ًهاصٞها ٧اجب الؿحرة   ُت، ٍو
ّ
بّن الهٗىباث ال

ع" ؤّن اعجٟإ صعظت  الظاجُت في ُمجخم٘ ًهى٘ اإلاؿ٩ىث ٖىه في ٧ّل مُاصًً الخُاة ؤّصي  َهىُّ
َ
ببٌٗ الباخشحن بلى ج

الظاجُت... هي مٓهغ مً مٓاَغ احؿإ ع٢ٗت  ت الؿحرة ٦خابت عواًت الؿحرة الظاجُت ٦ّما و٦ُٟا بال٣ُاؽ بلى ٦خاب

اث  ٘ ال٩اجب بلى اؾخٛما٫ مغاٚو
َ
ْضٞ ًَ ال٣و الخسُُلُت في عواًت الؿحرة الظاجُت  اإلاؿ٩ىث ٖىه... وطل٪ َوْي٘ 

دا  ،  )3(للخُُٛت ٖلى الٗما٢ت اإلاباقغة بحن ؤخضار الّغواًت وؤخضار خُاتهم" ٗخَبر زغ٢ا واضخا ونٍغ ٌُ ظا ما  َو

ظي ؤ٢ّغٍ لىظىن واٖخبٍر ُٞهما في الخ٨م ٖلى اهخماء ؤي للم
ّ
  هو بلى ؤصب الؿحرة الظاجُت. ُشا١ الؿحرطاحي ال

ذي، وهي بط جٟٗل طل٪ جسغ١ نغاخت اإلاُشا١ الؿحرطاحي  ع مً اإلاغظعي الخاٍع ىدى عواًت الؿحرة الظاجُت بلى الّخدغُّ
َ
ج

ُخُج ًٖ طل٪ ؤنَّ ه 
ْ
ي ظي ٢ا٫ به ُٞلُب لىظىن، وٍَ

ّ
ؿدشمغ "اإلاؿاٞت الٟانلت بحن الّغواي ال ٌَ و الّغواًت الؿحرطاجُت 

٠ لخل٤ ٖالم عواجي واؾ٘ آلاٞا١ مدكاب٪ ألابٗاص"  ِ
ّ
َضٞه ألاؾاؽ جد٤ُ٣ اؾخ٣مالُت ًٖ     )2(والصخهُت واإلاال

تي ٢ض ًجض ُمخل٣حها ؤؾبابا   اإلاِٗل. 
ّ
 عواًت الؿحر طاجُت بإّجها "ظمُ٘ الىهىم الخسُلُت ال

ُ
ٝ غَّ َٗ

ُ
جضٞٗه اهُما٢ا مً ح

٠ هٟي   ِ
ّ
ل اإلاال ًَّ

َ
٠، في خحن ٞ ِ

ّ
ها، بلى الاعجُاب في وظىص جُاب٤ بحن الصخهُت واإلاال

َ
ٗخ٣ض ا٦دكاٞ ٌَ ٖىانغ حكابه 

غب٪ جل٣ي ال٣اعت للىو خُض )1(َظا الخُاب٤، ؤو امخى٘ ٖلى ألا٢ل ًٖ جإ٦ُضٍ"  ًُ ، وامخىاٖه َظا ؤو هُٟه طا٥ 

ِ  ًمىٗه 
ّ
٠ والغاوي والصخهُت مً ال٣ى٫ بّن الٗمل ؾحرة طاجُت، ٦ما ًضٞٗه الخضازل اوٗضام الخُاب٤ بحن اإلاال

ًّ بٌٗ الىهىم ألازغي ج٣٘ في مى٣ُت   الخسُلي واإلاغظعي الخُاحي بلى اٖخباع الىو عواًت ؾحرطاجُت. بحن  ول٨

جٗل ٖملُت الخهي٠ُ ؤ٦ثر نٗىبت خُض حؿخإوـ 
َ
َهُب ال٨خابت البحن بحن، ج َٖ ظي َى 

ّ
الغواثُت مً  بالخسُُل ال

٠ والصخهُت الغثِؿت  ِ
ّ
ي بىظىص بٌٗ الخُاب٤ بحن اإلاال صخِ

َ
ِلر ٖلحها  ظهت وح

ُ
مً ظهت ؤزغي، َظٍ الىهىم انُ

ز َظٍ Auto-Fiction الخسُُل الظاحي  مّحِ
ُ
تي ج

ّ
 الىهىم؟ ، ٞما الخهىنُت ال

  الشواًت العحرراجُت في ألادب الجضائشي :  .7 

كغ في الهٟداث الؿاب٣ت بلى
ُ
بال٨شحر  ههىم الّغواًت الؿحرطاجُت وههىم الخسُُل الظاحي في ألاصب الٗغبي  لم و

تي عؾمىاَا لهظا البدض باإلياٞت بلى ٦ثرة اإلاغاظ٘ اإلاهخّمت 
ّ
ت ال

ّ
بت مىا في الالتزام بالخُ بالؿحرة  مً الخٟهُل ٚع

غ ؤّن الظاجُت في ألاصب الٗغبي، و٢بل الخضًض ًٖ خًىع الؿحرطاحي في الخُاب الغواجي ال
ُ
ظ٦

َ
الىا٢ض  جؼاثغي، ه

الخىوسخي بىقىقت بً ظمٗت ناخب ٦خاب (اججاَاث الّغواًت في اإلاٛغب الٗغبي) اهخهى بلى ٢ىاٖت ٖضم وظىص 

ت في اإلاغخلت ما بحن (  تي 0661و 0641ههىم عواثُت ؾحرطاجُت في الّغواًت الجؼاثٍغ
ّ
) باؾخصىاء بٌٗ الىهىم ال

اُبها ٖلى اؾخض   خَّ
ُ
ؼ ٞحها ٦

َّ
ُل لظل٪ ببٌٗ   )2( ٖاء بٌٗ اإلا٩ّىهاث الؿحرطاجُت وجًمُجها ٦خاباتهم الغواثُت""َع٦ ِ

ّ
َمش وٍُ

غط.  اع وواؾُجي ألٖا   ههىم الُاَغ َو

دُذ  لىا ال٣ى٫ 
ُ
تي اقخٛل ٖلى ههىنها الىا٢ض الخىوسخي، ج

ّ
بىظىص  بّن الىهىم الغواثُت الهاصعة بٗض الٟترة ال

خاب ٢ُ٘ الهلت بحن بٌٗ عواًاتهم و٧ّل ما عواًت الؿحرة الظاجُت في ألاصب الجؼاث
ُّ
ض بٌٗ ال٨ ٗمُّ

َ
م ح َى  غي، ٚع

                                                           
1

 . وقراجع : دمحم معتصم، خطابٛٚ/ٚٚ، صٕٕٔٓ، ٔبَتوت، ط-العربية...البنية وحتوالت السرد، مكتبة لبنان انشرون الّرواقةلطيف زقتوين،      
 .ٚٔ،صٕٚٓٓ، ٔالرابط، ط-ألمان للطباعة والنشر والتوزقعالذات يف األدب العريب، منشورات دار ا

2
 .ٛٚٔ، صالّرواقةجابر عصفور، زمن    
3

 .ٜٕٔرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، ص   
4

 .ٕٛٔرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم القاضي، ص   
5

 .ٙٗٔيف ادلغرب العريب، ص الّرواقةبوشوشة بن رتعة، اجتاىات    
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اع  ض طل٪ في  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫-مغظعي، صون جإ٦ُض اهخٟاء جل٪ الهلت بهىعة ٢ُُٗت، ٞهظا الُاَغ َو
ّ
ًا٦

 ٣ُٞى٫ : "اؾخٗىُذ ببٌٗ زهاثو وممحزاث شخهُت ألنض٢اجي ومٗاعفي في 0662عواًخه (الكمٗت والضَالحز)  

ًّ َظا ال ٌٗجي ؤبضا ؤهجي ٦خبُذ ؾحرة ؤخضَم"    .)0(وي٘ شخىم الّغواًت ول٨

جٗل ٧ّل مداولت لخهيُٟها ٚحر ص٣ُ٢ت عّبما ألجّها ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى زلخلت 
َ
ما٫ الغواثُت ج ما ٢ا٫  زّم بّن بٌٗ ألٖا

مً  الغظل ال٣اصم به لىظىن في يبُه للمُشا١ الؿحرطاحي وهخدّضر َىا ًٖ همىطط عواجي واخض َى هو (بىح 

ٟه ٖبض الٗالي بكحر ِيمً عواًت الؿحرة 3113الٓمام) الهاصع ؾىت ( هّىِ
ًُ ظي 

ّ
الظاجُت  ) لل٩اجب ببغاَُم ؾٗضي ال

ً زُابه  ًمُّ
َ
خه ألاصبُت مً زما٫ ج ض مىظ بضاًخه ٍَى ِ

ّ
ا٦ ًُ ألّن هو (بىح الغظل ال٣اصم مً الٓمام) "

تراٞاث"  ُع ما طَب بلُه ناخب َظا الخهي٠ُ، بط ال وظىص ألّي ، ول٨ّىىا وبٗض ٢غاءة الّغو )3( الٖا بّرِ
ًُ اًت لم هجض ما 

ها ُٚاب   ىا واؾدىاصا بلى مُُٗاث ههُت ؤَمُّ
ّ
لُه ٞةه غ ًىحي بىظىص ٖما٢ت ما بحن َظا الىو وؾحرة ناخبه ٖو

ّ
ماق

ًُ مً عئٍت الخُ  ِ
ّ
َم٨

ُ
ِ الغابِ بحن ؤخضار اإلاُشا١ الؿحرطاحي جماما ًٖ الىو باإلياٞت اوٗضام صالثل خ٣ُ٣ُت ج

ُمئنُّ بلى جهي٠ُ َظا الىو يمً الّغواًت الصخهُت  
َ
، و"هي Roman Personnel الّغواًت ومِٗل الغواجي، ه

َىا مً   ُٗ ْمَى ًَ ا  ض  ْٗ ٠ ُب ِ
ّ
ًّ َظٍ الصخهُت الغثِؿت بُٗضة ًٖ شخهُت اإلاال ا شخهُت عثِؿُت ل٨ تي مضاَع

ّ
الّغواًت ال

ا نىعة مىه" ؤن  ظا م)2(وٗخبَر   ا ٌؿخُُ٘ ٢اعت هو (بىح الغظل ال٣اصم مً الٓمام) اؾخيخاظه.، َو

  الخفش في ججاُِذ الزاهشة .. ظحرة الزاث في مشآة الّشواًت :  . أ

ٗخبر هو (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) ( الظاجُت في  ) لٗبض اإلال٪ مغجاى ٖمما جإؾِؿُا لجيـ عواًت الؿحرة 3112ٌُ

م ؤّن ناخبه ٢ّضم َل به الٗىىان ألاصب الجؼاثغي ٚع ِ
ًّ ه زلىا مً ؤّي جإَحر ؤظىاسخي باؾخصىاء ٖىىان ٞغعي طُ

خب ؤؾٟل الٗىىان الغثِـ (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) ما ًلي (لىخاث مً ؾحرة الظاث ػمً  ألاؾاؽ، 
ُ
خُض ٦

جُٗل الىو  
َ
ظٍ ؤلاقاعة ألاظىاؾُت ج لت ألاولى-الهبا)، َو ّن ٢غاثً ؤ٢غب بلى ظيـ الؿحرة الظاجُت، ٚحر ؤ -للَى

ُع ما طَبىا بلُه مً جهي٠ُ للٗمل يمً عواًت الؿحرة الظاجُت. ؤزغي  َبّرِ
ُ
ِغَا في الهٟداث اإلا٣بلت ج

ْ
  ؾىإحي ٖلى ِط٦

ن بضوعَا مً ؤظؼاء،  ٣ً311٘ الىو في ما ًغبى ًٖ  ىَّ
َ
خ٩
َ
َمه ناخبه بلى ؾّخت ؤ٢ؿام ج ؿَّ

َ
ُل  نٟدت، و٢ض ٢ ِ

ّ
٩
َ
ك
ُ
وهي ح

اث الُٟىلت ٞىن٠ ال٩اجب هٟؿه  ٦ما ُمخضاِزَل ألاخضار ػمىُا، و ال٣ؿم ألاّو٫ لؿغص ط٦ٍغ ّهِ
ُ
م  ز وؤَله وَصاَع

ىاع الضعاؾت  اوي أَل
ّ
و ال٣ؿم الش اهُما٢ا مً  ألاولى في يىاحي امؿحرصة بىالًت جلمؿان بالٛغب الجؼاثغي، وزهَّ

اب، مغوعا بمٗهض ابً باصٌـ ب٣ؿىُُىت وظام٘ ال٣غوٍحن بٟاؽ، ونىال بلى ظامٗت ا خَّ
ُ
ـ، ؤّما  لؿىعبىن ال٨ بباَع

ل ال٣ى٫ مً زماله في ؾُٗه للخهى٫ ٖلى ل٣مت  هَّ
َ
ىىاهه الٗمل وال٨ضح و٢ض ٞ ُٗ ظي  ال٣ؿم الشالض ٞ

ّ
الِٗل ال

و  ّهِ
ُ
ال٣ؿم الغاب٘  ًمخضُّ مً الخ٣اٍ الخلؼون والاخخُاب بلى ٚاًت ؾٍٟغ بلى ٞغوؿا وال٨ضح َىا٥، في خحن ز

تي ٧ا
ّ
ُت ال ٣ام في مؿ٣ِ عؤؾه وفي ال٣غي اإلاٛغبُت اإلاخازمت للخضًض ًٖ ألاؾىا١ ألاؾبٖى

ُ
للخضوص، و٢ض زخم  هذ ج

ر ُٞه ًٖ الىالثم وخل٣اث الِظ٦غ والؼواًا.   الٗمل ب٣ؿم زامـ جدضَّ

                                                           
1

 .ٚٓ، صٕٚٓٓم للنشر، اجلزائر، دط، فوالدىاليز، مو  الطاىر وطار، الشمعة     
2

)عبد احلميد بن ىدوقة(، دار  الّرواقةرواقة السَتة الذاتية، ضمن أعمال ادللتقى الدويل الثامن -عبد العايل بشَت، بوح الرجل القادم من الظالم     
 .ٖٛٔص، ٕٗٓٓتيزي وزو، دط، -األمل للطباعة والنشر

3
 .ٕٕٔرلموعة من ادلؤلفُت، معجم السردايت، إشراف دمحم القاضي، ص    
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ش طاجه  غؾم جاٍع ساَب هٟؿه، ٍو ًُ ما 
ب (بٟخذ الُاء) ٩ٞان ٧إهَّ

َ
م ٖبض اإلال٪ مغجاى ههه بًمحر املخاَ ٢ضَّ

ب َ  َِ دؿاء٫ بن ٧ان خ٣ّا ًسا ل طا ؤهذ؟"  ظٍ الظاث :ٍو ا ؤهَذ ... َو بٗض ٧ل جل٪ الؿىىاث "َا ؤهذ ... ومً    )0( "َو

٪ لؿذ ؤهذ، ؤنما ... ؟!" ؤهذ؟ و٠ُ٦ ؤهذ؟ بل ما ؤهذ؟ ؤم 
ّ
  . )3(ؤلؿذ ؤهذ؟ بال ؤهذ، ؤم لٗل

ه :  . ب   خىاب الّخباث اظتراجُجُت الخمٍى

ً الىه ً ؤّصي اَخمام الضعاؾاث الى٣ضًت الخضازُت بٗىاٍو بل بلى  ىم ألاصبُت بلى اَخمام ٦بحر بُبُٗت َظٍ الٗىاٍو

تي مً قإجها الخإزحر في ٖملُت جل٣ي الىهىم في بَاع ما ٌؿمى بالٗخباث 
ّ
الاَخمام ب٩ّل اإلاهاخباث الىهُت ال

ظي حٗىص ؤخ٣ُت الخهٝغ ُٞه للمال٠ والىاقغ صون  
ّ
الىهُت، وبٗباعة ؤٖم بما ؤَل٤ ٖلُه اإلاىام الخاعجي ال

٤ُ جٟاٖله م٘ الىو.بٟٚ  َد٣ِّ
ًُ ٤ ما  وبهُاٚت ؤزغي "ًم٨ً ال٣ى٫   ا٫ صوع ال٣اعت في الخٗاَي م٘ نيُ٘ ٧ّل مجهما ٞو

٣غع هُابت ًٖ اإلاال٠ ؤو الىاقغ ما ًجب ويٗه  ًُ بمداطاة اإلاتن ٚحر ؤّن ال٣غاءة بضوعَا  ؤن ال ؤخض ًم٨ىه ؤن 

٣ٗل الاؾخ٩اهت   )2( ج٣خطخي ظملت مً الاخخُاَاث" ٌُ ِؿُم به ال٩اجب  بط ال  ٌَ ٦خابه ألّن في طل٪ حُُٗل واضر  بلى ما 

ىض َظا الخّض هدؿاء٫ ًٖ ناخب خ٤ ججىِـ الىو َل َى  ُٟت ال٣اعت ٖو "ال٣اعت ؤم ال٩اجب ؤم الىو   لْى

تي حؿمذ بةصعاظه صازل ظيـ ؤصبي مٗحن؟"
ّ
ت ال ىاجه البيٍُى ل مً     )1(اهُما٢ا مً ج٩ٍى َصوع للىاقغ في طل٪ مً  َو

 ما ٢ض ًًُٟه بلى البىاء الخاعجي لل٨خاب؟ زما٫

ىا وٗخ٣ض بٗضم ظىاػ الا٦خٟاء بما ًىي٘ بمداطاة الىهىم لخٓت ِوؿبتها بلى َظا الجيـ ألاصبي ؤو طا٥ 
ّ
ٚحر  به

ٗحن ٖلى اؾخ٨ىاٍ صوازل اإلا٨خىب"
ُ
ل طل٪ "بياءاث ح ِ

ّ
ك٩ ٌُ ٌ ؤن  ىا ال هٞغ

ّ
، ٟٞي هو "الخٟغ في ججاُٖض )2( ؤه

ه ًماعؾها ناخب الىو وعبما هاقُغٍ الظا٦غة" لٗبض ا  إلال٪ مغجاى، ًجض ال٣اعت هٟؿه ؤمام اؾتراجُجُت جمٍى

ى هٕى مً ال٣ٗض الًمجّي  ؤًًا  غِب٪ ما ًُل٤ ٖلُه مُشا١ ال٣غاءة، َو ًُ ظي 
ّ
مً زما٫ زُاب الٗخباث، ألامغ ال

ٟترى  ظي ًخىاَإ بمىظبه ال٣اعت  ًُ
ّ
تي  اهبرامه بحن ؤي هو ؤصبي و٢اعثه الاٞتراضخي وال

ّ
واإلاال٠ ٖلى الًىابِ ال

ُم ال بهخاط 
ُ
ْىٓ

َ
٣ُه" ج

َ
ل
َ
ت مً الٗخباث في     )3(َظا الىو ٞدؿب بل وؤًًا، وزانت ج زانت وهدً بػاء مجمٖى

  ججاُٖض الظا٦غة) و(الىالصة الشاهُت). الىهحن (الخٟغ في 

لٟي ال٣اعت هٟؿه ؤمام ما ال ٣ًل ًٖ حؿ٘ ٖ ًُ الغثِؿت  خباث في الهٟدت ٟٞي هو (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) 

اث  ِخّضة  مً الٛماٝ بطا ؤلُٛىا بم٩اهُت ؤن ٩ًىن جغجُبها في خّض طاجه ٖخبت، وؤّولها اللىن البجي اإلاؿخسضم بمؿخٍى

 
َ
ُل وع٢ت ِ

ّ
َمش
ُ
مسخلٟت ولّٗل ما ًبرع اؾخسضام اللىن البجي ؤّن الٗخبت ؤو ؤلاقاعة الشاهُت هي ٖباعة ًٖ زلُٟت ج

  ٌُ اث ال٣ضًمت مً لىن ؤنٟغ صا٦ً ٩ًاص ٩ًىن بيُا، وجدمل َظٍ الخلُٟت مسٍُى ٢ضًم م٘ ما  ٗٝغ ًٖ املخَُى

ى هو بسِ ُم٣ّىؽ ال ًٓهغ مٗىاٍ، ووٗخ٣ض ؤّن   خب ٖلى وع٢ت املخٍُى جل٪، َو
ُ
زلُٟت ؤزغي هي ٖباعة ًٖ ما ٦

تي ؾخسلو بل 
ّ
ظي اَخم ُٞه بالىدُجت الجهاثُت ال

ّ
حها الٗحن املجغصة ٖىضما وايٗه لم حهخم بٓهىع مٗىاٍ بال٣ضع ال

ٗلى زلُٟت عابٗت هي   ٌَ ظي 
ّ
بهغ اؾم اإلاال٠ (ٖبض اإلال٪ مغجاى) في وؾِ ؤٖلى نٟدت الٛماٝ، َظا الاؾم ال

ُ
ج

  نىعة ٖبض اإلال٪ مغجاى. 
                                                           

1
 .٘ٓ، صٖٕٓٓ، ٔاجلزائر، ط-عبد ادللك مراتض، احلفر يف جتاعيد الذاكرة، منشورات احتاد الكتاب اجلزائرقُت، دار ىومة   
2

 .ٛٓص ،نفسوادلصدر    
3

 .ٕٙص اجلزائرقة، الّرواقةسللوف عامر، توظيف الًتاث يف    
4

 .ٛٓادلغربية وقضااي النوع السردي(، ص الّرواقةزىور كرام، مقدمة الكتاب اجلماعي )   
5

 .ٕٙ، صادلرجع السابقسللوف عامر،    
6

 .ٗٗادلغربية وقضااي النوع السردي، ص الّرواقةرشيد بنحدو، التأطَت األجناسي وميثاق القراءة، ضمن    
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٤ ٦ما ال ًدخاط ُٞىت ػاثضة، بّن جغ٦حزا بؿُُا ؾُجٗل مً الخلُٟاث مجخمٗت 
ُ
ل
ْ
َدظ

َ
ك٩ل  وال ًدخاط ألامغ بلى ج

ُ
ح

ا َىا ؾ٩ُىن مً نىعة ا ما هي ججاُٖض َو
ّ
ؾاث ال٨خابت ٖلى وظهه ٧إه ٣ىُّ

َ
ٓهغ ج

َ
إلاال٠ قُسا باَذ اللىن ج

ِخبذ بالبىِ  
ُ
٠ وهي ٧لمت (الخٟغ) و٢ض ٦ ِ

ّ
خب ؤؾٟل نىعة اإلاال

ُ
الًغوعي ؤلاقاعة بلى الٗخبت الؿاصؾت وهي ما ٦

لُه ٞةّن ما وعص ِط٦غ   ِخب ؤؾٟلها (في ججاُٖض الظا٦غة)، ٖو
ُ
برع ؤلاقاعة الٍٗغٌ و٦ ًُ ٍ بلى آلان ًٖ نٟدت الٛماٝ 

ظي ًجب  
ّ
ل بلُه ؤهه خّضص الجيـ ألاصبي ال ِ

ُّ ٠ مً زماله ؤو زُ
ّ
ألازحرة وهي ٖباعة ًٖ جإَحر ؤظىاسخي خّضص اإلاال

 ُ٘ زبذ وؾِ ؤؾٟل الهٟدت ٖباعة (لىخاث مً ؾحرة الظاث ػمً الهبا) وبن ٦ىا  وي
َ
، خُض ؤ ههه في بَاٍع

ِصرُّ الاؾخ٩اهت بلى طل٪ وخضٍ  وعص في هماخٔ ؤّن ما  ًَ نٟدت الٛماٝ ٣ِٞ َى خ٣ا لىخاث مً ؾحرة طاث، ول٨ً ؤَ

ظي ؾب٤ ال٣ى٫: بن ال٣غاءة عاٞض ال اؾخٛىاء ٖىه في ٧ّل  صون ٢غاءة 
ّ
اإلاتن؟ ًبضو طل٪ ٖمما ها٢ها، ٞمابض بٗض ال

  جهيُُٟت تهخّم ألمغ اهدؿاب الىهىم لهظا الجيـ ألاصبي ؤو طا٥. مداولت 

مغجاى ال  اعت الىا٢ض ناخب الىعي الِؿحر ببٌٗ يىابِ ألاظىاؽ ألاصبُت ؾُماخٔ مشما ؤن ٖبض اإلال٪ ال٣

٣ضم ٣ِٞ لىخاث مً ؾحرة طاجه (ػمً الهبا) بل ًخدّضر ًٖ مغاخل ُمخ٣ضمت مً ٖمٍغ زانت لخٓت  خضًشه  ًُ

م ًٖ مىا٢كت عؾالت الض٦خىعاٍ بجامٗت الجؼاثغ زم عؾالت ص٦خىعاٍ الضولت بجامٗت  ما  الؿىعبىن، خُض وبٚغ

 ؤّن ههه الؿحرطاحي 
ّ
ش بال كضُّ الىو بلى اإلاِٗل مً بخاالث مغظُٗت ٧األؾماء والخىاٍع ًماعؽ  -ٖلى خّض ونٟه-ٌَ

ُمُغو٢ا واضخا ٖلى الؿحرة الظاجُت، ٞهى ؤّوال ال ًلتزم باإلاُشا١ الؿحرطاحي وؾىٗىص بلى َظا في آلاحي مً الهٟداث،  

ه َى زاهُا ٖمض بل زّم 
ّ
ظ٦غ مجها مشما ؤه

َ
ٗض ع٦حزة الٗمل الغواجي، والكىاَض ٖلى طل٪ ٦شحرة ه ٌُ ظي 

ّ
ى الخسُُل ال

ت ألظل طل٪ ٌٗمض بلى  ًخدّضر ًٖ 
ّ
غ جٟانُله بض٢

ُّ
ظ٦

َ
ى ؤمغ ٚحر مخاح إلوؿان ج ِؾِجّيِ الُٟىلت ألاولى بُما٢ت َو

اجه وطا٦غجه ببٌٗ الخسُُل.. بط٧اء عماص    ط٦ٍغ

   )0(ض٦غ مما ؤهذ هاؽ؟...""ماطا ٧ان ًم٨ً ؤن ج- 

ل مً ؤًام٪ ألاولى، مً الخض٤ُ٢"ٞما طا جظص٦غ ٖلى وظه -  ل، بل مً ؾجي خُاج٪ ألاولى؟ َو
ّ
ِ   الِؿحر جمش قٍغ

تجل٪  ل والايُغابصون ؤن ًهِبه  الخُاة البُٗضة الخائهت في ُٚاباث الظا٦غة الخٖغ والبتر ، الدكَى

  .  )3(؟..."والاه٣ُإ 

  . )2( مً ٖمغ٥  ٖلى ؤ٢صخى ج٣ضًغ" الشالشت ؤو الغابٗت، عبما ٦ىذ في ض بال ًاٞٗا نٛحراولم ج٨ً بٗ"...- 

ل  ُّ ه ٧ان ملؼما بخس
ّ
لُه ٞةه ل الؿاعص للمغاخل ألاولى مً َٟىلخه ٖو

ُّ
َمش
َ
ىاث اعجبا٥ ج ُّ ٓهغ الٗ

ُ
ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن  ج

ظا ما ًجٗل ؾعي اإلاال٠ ٢ض خضر، والٓاَغ ؤّن َظا ألامغ بهما ٌؿخيخج بٗض ال٣غاءة   ال ٢بلها  اع  َو بلى جدضًض ؤلَا

غاُٞت سُت والبِبلٚى الخ٤ ؤهىا ال هظَب بلى مشل  .ألاظىاسخي لىهه مغب٩ا لٗملُت الخل٣ي بل ومكىقا للجهىص الخإٍع

غ ال٣اعت في ٖما٢خه  باإلاتن مً ٧ّل جدضًضاث زاعظُت صون به٩اع ٞاثضة جل٪  َظا ب٣ضع ما هضٖى بلى جدٍغ

تي ًٟترى اجساطَا  ال٣ى٫   الخدضًضاث.
ّ
اث٠ ال٣غاءة الى٣ضًت ال بةلؼامُت جل٪ الخدضًضاث ًاّصي بلى حُُٗل ٦لي لْى

ِهه ٖلُه ؤنما، ؤؾاؾا   ىُّ
َ
٩
َ
لى ما اؾدىض في ج ال٣غاءة اإلاخإهُت للمتن وُظملت الجؿىع اإلااصًت بلُه واملخُلت ٖلُه ٖو

٫ جل٪ الٗملُت بلى مجغص ٖمل   َدّىِ
ًُ َامصخي ال َاثل   مً وعاثه، ما صام اإلاال٠ ٢ض لخدضًض ؤظىاؾُت الىو، ما 

ؤنضع خ٨ما جهاثُا ال ؾلُت ألي ٢اعت جبُذ له ه٣ًه بل مجّغص الخٗل٤ُ ٖلُه. والىنى٫ بلى مشل َظٍ ال٣ىاٖت  

                                                           
1

 .ٚٓيد الذاكرة، صعبد ادللك مراتض، احلفر يف جتاع    
2

 .ٛٓ، صادلصدر نفسو    
3

 .ٕٓن، ص    
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٘ ختى ًٖ الىا٢ض جل٪ ألاخ٣ُت، ألّن  
َ
بسهىم ناخب ألاخ٣ُت اإلاُل٣ت في وؾم الىو بخدضًض ؤظىاسخي ما، ًسل

٠ ؤو ال٣اعت ٦ُٟما ٧اهذ نٟت َظا ؤو طا٥.اإلاتن َى الىخُض ا 
ّ
ظي باؾخُاٖخه ج٣ضًم مبرع إلاا طَب بلُه اإلاال

ّ
  ل

  هق العحرة وخشق اإلاُشاق العحرراحي :

ظي خضص لىظىن جٟانُله َى ألامغ 
ّ
الىخُض  ط٦غها ؾاب٣ا ؤن التزام الؿحرة الظاجُت بًىابِ اإلاُشا١ الؿحرطاحي ال

ظي ًًمً للمتن الؿحر طاحي ٖضم 
ّ
ه ُمٗغَّى ِلَهْخِ٪ نٟاء ؤظىاؾِخه ال

ّ
لُه ٞةه ما لم  ازترا١ خضوصٍ ألاظىاؾُت، ٖو

حّٗغيها  ؤّن اؾخمغاع ؾمالت ؤّيِ ظيـ ؤصبي َمِضًىت باألؾاؽ بلى  -في اٖخ٣اصها-ًلتزم بًىابِ طل٪ اإلاُشا١، والخ٤ 

ت ؤلا ألاصبي  وؿاهُت، ألّن الجيـ الزترا١ ما مً ٢ِبل ؤظىاؽ ؤصبُت ؤزغي ؤو ختى مً ٢ِبل ؤلىان ؤزغي مً اإلاٗٞغ

تي ْلذ ٢اعة 
ّ
ص والخٟاٖل، ولِـ ٞخدا ٖلمُا ال٣ى٫ بن ألاظىاؽ ألاصبُت ال غ٦ض ٢ابلُخه للخجضُّ

َ
ُؾّغِخذ بلى  حّي ما لم ج

ش ألاظىاؽ ألاصبُت. وهدً في َظٍ املخُت مً َظا الٟهل وكخٛل ٖلى هو ًسغ١ اإلاُشا١ الؿحرطاحي   م٨خبت جاٍع

ب وال ًيؿب ألاخضار بلى هٟؿه، وبّن  ٟغ ٞالؿاعص في هو (الخ
َ
في ججاُٖض الظا٦غة) ٌؿخسضم يمحر املخاَ

بل ال ًظ٦غ اؾم الصخهُت الغثِؿت بال مغة واخضة في ههه وبٗض نٟداث ٦شحرة،  مغجاى ال ًٟٗل طل٪ وال ًبرع، 

 .الصخهُت الغثِؿت هي هٟؿها اإلاال٠ ٖبض اإلال٪ مغجاى خُض ٌٗٝغ ال٣اعت ؤن َظٍ 

  مذ اإلاِّؾ في الشواًت العحرراجُت :مل   . ث

ى بط ًىػٕ طل٪ اإلاِٗل ٖلى ع٦ذ اإلاخسُل،  ًمُل  ًدٟل هو (الخٟغ في ججاُٖض الظ٦غة) باإلاِٗل الؿحر طاحي، َو

ت واملجخمُٗت،  ش الظاث في ٖما٢اتها ألاؾٍغ ول٨ً ما  بلى يبِ جل٪ الًٟاءاث ٦ُما ال جبخٗض ًٖ ما ًسضم ؾغص جاٍع

ظي جيخمي ًُػى ٖلى َظا الىو َ
ّ
ش املجخم٘ ال تي جسو جاٍع

ّ
بلُه  ى ٖضم بًماء ٦بحر اَخمامه لئلخالت اإلاغظُٗت ال

ظي ًُٟض في عؾم مغاخل خُاة َظٍ الظاث.
ّ
ًخىػٕ الىو ٖلى ًٞاءاث ٦شحرة، ؤَمها   الظاث ال٩اجبت بال بالجزع ال

ٟي ألن الظاث ال٩اجبت ٢ضمذ ونٟا مٟهما ل٩ّل ظىاهب  حي امؿحرصة بالٛغب الجؼاثغي مِٗكها بًىا الًٟاء الٍغ

ت، م٘ جغ٦حز ٖلى مٗاهاة ألاؾغ  ٍغ ت آهظا٥ مً ال٣ٟغ اإلاض٢٘ و٧ل مٓاَغ  ٢بُل وؤزىاء وبٗض الشىعة الخدٍغ الجؼاثٍغ

زم ًىانل الؿاعص   . )0( "وجظص٦غ ؤه٪ ٦ىذ جمصخي خاُٞا، وجظص٦غ ؤه٪ لم جغجضي بال زىبا واخضا بالُا"  الخغمان.

قٗغ عؤؾ٪ خحن  اة في ونٟه لجلؿاث ٞلي ال٣مل: "...و٧اهذ ظهىص الىالضة في ٞلي الخضًض ًٖ مٓاَغ اإلاٗاه

الكٗىع وال٣مل في  ًخ٩از٠ ُٞٗكل ُٞه ال٣مل ال ج٩اص جهى٘ ُٞه قِئا... ٩ٞان ال٣مل في اإلامابـ وال٣مل في 

تي 
ّ
ب، وال٣مل في الىؾاثض، وال٣مل في الٟغاف وال٣مل في ٧ّل شخيء مً بُئخ٨م الخ٣حرة ال ٧اهذ بِئت م٣ملت  الٚؼ

ٟىت مٛبرة ..." شت، ٖو والخ٤ ؤن الىو ًهلر ٧له ألن ٩ًىن ُٖىت جا٦ض ما ٧ان املجخم٘ الجؼاثغي في ؾىاصٍ   . )3(مبٚر

ٓم  تي اخخًىتها ًٞاءاث  ألٖا
ّ
ٌِٗكه ببان جل٪ اإلاغخلت، ٚحر ؤن ناخب الىو ٢ضم باإلياٞت بلى ألاخضار ال

ُٟت،  ت ؤزغي مً ألاخضار ٧اهذ ا ٍع الخٟذ الىو في مدُاث ٢لُلت بلى الجىاهب . إلاضًىت مؿغخا لهامجمٖى

ت. ٍغ سُت، ومً بحن جل٪ ؤلاقاعاث خضًشه ًٖ الشىعة الخدٍغ   الخاٍع

مبر مً ٖام ؤعبٗت وزمؿحن وحؿٗماثت وؤل٠ ٢ض اهضلٗذ..."-    . )2("...و٧اهذ زىعة هٞى

تي جسضم ج٣ضًم ؾحرة الظاث ال٩اجبت ٨ٞشحر 
ّ
  ة، هظ٦غ بًٗها في الُٗىاث آلاجُت :ؤما ؤلاخالت اإلاغظُٗت ال

                                                           
1

 .ٜٓعبد ادللك مراتض، احلفر يف جتاعيد الذاكرة، ص    
2

 .ٕٔنفسو، ص    
3

 .ٜٙ، صنفسو    
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ى ٣ًى٫:-    "...ولم حكٗغ بال وألاصًب ؤخمض عيا خىخى ًساَب٪ مً بحن ٧ل اإلاهُٟحن  َو

  حٗا٫، ؤهذ ...  - 

  . )0( وسجل٪ ؤخمض عيا خىخى في اإلاٗهض عؾمُا..."

الخل٣ت الشاهُت، "وحسجلذ ؤزىاء طل٪ بجامٗت الجؼاثغ جدذ بقغاٝ الض٦خىع بخؿان الىو، في ص٦خىعاٍ - 

تي ٦خبتها خى٫ (ًٞ اإلا٣اماث في ألاصب الٗغبي) في ؾاب٘ ماعؽ مً ٖام ؾبٗحن  وصاٞٗذ 
ّ
ًٖ ؤَغوخخ٪ ال

ت الظ٦خىع الُاَغ م٩ي ... و٧اهذ ؤو٫ ص٦خىعاٍ جمىدها  وحؿٗماثت وؤل٠  ًٍى بغثاؾت الض٦خىع ق٨غي ُٞهل ٖو

  . )3( ٖهض الاؾخ٣ما٫" ظامٗت الجؼاثغ في 

لت  ًماخٔ ٢اعت هو ىن ٖلى مغ ٞتراث ٍَى مً  (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة) ؤهه ٌكحر بلى محزة ٖٝغ بها الجؼاثٍغ

ظي ًخم ؤخُاها بلى اإلاكغ١ الٗغبي وؤخُاها ؤزغي بلى اإلاٛغب 
ّ
سهم وهي الؿٟغ لُلب الٗلم، َظا الؿٟغ ال جاٍع

ى ما ٢امذ به الصخهُت الغثِؿت في هو (الخٟغ في ججاُٖض الظا٦غة)  بّن اقخٛالىا ٖلى هو ٣ِٞ في   .ألا٢صخى َو

ؤن جهى٠ يمىه، وهظ٦غ ٖلى ؾبُل  اججاٍ عواًت الؿحرة الظاجُت ال ٌٗجي البخت ٖضم وظىص ههىم ؤزغي ًم٨ً 

ى  غط، وهو (هسلت الىظ٘) َو البا٧ىعة الغواثُت لل٩اجب الكاب  اإلاشا٫ ال الخهغ، بٌٗ ههىم واؾُجي ألٖا

لهاخبه ٖمغ البرهاوي،   3114ىالصة الشاهُت) الهاصع ؾىت، وهو (ال3116زحري بلخحر، و٢ض نضع ؾىت 

  باإلياٞت بلى ججاعب ؤزغي هتر٥ لضعاؾاث مؿخ٣بلُت َمهمت الاقخٛا٫ ٖلحها.

  اإلافادس واإلاشاحْ:  

  .3112الضاع البًُاء، -ال٣غوٍحن بلحزابِض بغوؽ، الظاث والضواة الؿحرة الظاجُت في ألاصب والؿِىما، ٖمغ خلي،  .0

  .0666  ، 0جىوـ، ٍ-ظمٗت، اججاَاث الّغواًت في اإلاٛغب الٗغبي، اإلاٛاعبُت  بىقىقت بً  .3

  .0666، 0ؾىعٍا، ٍ-ظابغ ٖهٟىع، ػمً الّغواًت، صاع اإلاضي للش٣اٞت واليكغ  .2

خىوي، الّغواًت الٗغبُت البيُت وجدىالث الؿغص، م٨خبت لبىان هاقغون  .1   .3103، 0بحروث، ٍ-ل٠ُُ ٍػ

ت مً اإلاالٟحن، معج  .2   .3101، 0جىوـ، ٍ-م الؿغصًاث، بقغاٝ دمحم ال٣اضخي، صاع دمحم ٖليمجمٖى

ت مً اإلاالٟحن، الغواًت اإلاٛغبُت و٢ًاًا الىٕى الؿغصي،  .3  مجمٖى

  .3115، 0، ميكىعاث الىاصي ألاصبي الباخت الؿٗىصًت، 3115ٍملخ٣ى الباخت الش٣افي الشاوي   .4

ت، مي  .5 ٠ُ الترار في الّغواًت الجؼاثٍغ غان، ٍمسلٝى ٖامغ، جْى   .  3112، 0كىعاث صاع ألاصًب، َو

  .3101، 0بحروث لبىان، ٍ-ٖهام الٗؿل، ًٞ ٦خابت الؿحرة الظاجُت م٣اعباث في اإلاىهج، صاع ال٨خب الٗلمُت   .6

ش، جغظمت وج٣ضًم : ٖمغ خلي، مغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ  .01   .0661، 0ُٞلُب لىظىن، الؿحرة الظاجُت اإلاُشا١ والخاٍع

 

                                                           
1

 .ٜٓ، صنفسو  
2

 .ٔٔٔ، صنفسو  
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 ججعُذها في العشدًاث الّشبُت بحن الخماساث وإؼيالُت زلافت الخىاـل

 لُلى حباسي  د/

 الجؼاثغ، ظامٗت ٢ؿىُُىت، ٢ؿم الٗغبُت، مؿاو٫ قٗبت ألاصب اإلا٣اعن ، ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي

 

 جىوئـــــــت 

ًغوم اإلا٣ا٫ الا٢تراب مً مىيٕى ز٣اٞت الخىانل بحن الخًاعاث وبق٩الُت ججؿُضَا في الخُاب الغواجي 

ت اإلاٗانغة.  ٣ٞض ؤٞغػث اإلاشا٢ٟت  التي  -الٗغبي، وهي بخضي اإلاُاعخاث التي جدخل الهضاعة في الى٣اقاث ال٨ٍٟغ

٢ًاًا بدشُت مٗانغة  –بضؤث جضزل خحز الاؾخٗما٫ ألاصبُاث ألاهثروبىلىظُت م٘ ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ 

ن الخًاعاث. وإلاا ٧اهذ الغواًت مدؿٗت آلاٞا١ جمشلذ في ٢ًاًا الاؾدكغا١، الاؾخٛغاب  وبهماء زُاب الخما٢ذ بح

وواؾٗت اإلاضاع٥، اعجإًىا الا٢تراب مً َظا اإلاىجؼ الؿغصي الؾخجماء نىعة اإلاخسُل الٗغبي ومشلىا لهظا الٛغى 

ؼي"  غط، " بجها لىضن ًا ٍٖؼ ً الٗغبي " ٦خاب ألامحر، مؿال٪ ؤبىاب الخضًض " لىؾُجي ألٖا هماطط عواثُت مً الَى

ش  و "٠ُ٦ جغي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗ٪ " لٗماعة لخىم. وهي زُاباث ؾغصًت ال جسلى مً لخىان الكُ

ت و وخضاث صالت، حٗالج جُمت الظاث في ٖما٢اتها م٘ آلازغ، وحؿعى إلاض ظؿىع الخىانل بحن خًاعاث  بخاالث عمٍؼ

خًاعي مً مىٓىع جسُُلي الكٗىب. تهضٝ الضعاؾت بلى ببغاػ ؤَمُت البيُت الغواثُت في اخخىاء ؾبل الخىاع ال

 واؾدُٗاب م٣اعباث طاث ؤبٗاص بوؿاهُت ٧الخهضي للتهمِل وؤلا٢هاء وال٣بى٫ بالخىٕى الش٣افي.

 في إؼيالُاث زلافت الخىاـل

٣ا للخٟاٖل اإلاشمغ بحن املجخمٗاث اإلاخماًؼة ولِـ اهُما٢ا مً ٞلؿٟت التهمِل  جخدضص الٗما٢اث ؤلاوؿاهُت ٞو

Marginalisation ٞالخىاع وؤلا٢هاء ،Dialogue  ت، بما ًدُذ ًجهٌ ٖلى اإلاباصالث الش٣اُٞت اإلاخٗضصة واإلاخىٖى

م الخباًىاث ال٣ٗضًت، ألاًضًىلىظُت  Acculturationمض ظؿىع الخىانل والخشا٠٢  ت ٚع بحن ال٨ُاهاث البكٍغ

ت. والخإزحر والخإزغ ؤمغ خخمي جىظبه الٗما٢اث ؤلاوؿاهُت وحكهض له الٗهىع اإلاخٗا٢ بت؛ مما ٌؿخضعي ال٣ى٫ واللٍٛى

٨ؿبه ؤق٩اال  بن الخًاعاث ٖلى مغ ألاػمان جضٖى بلى الخباص٫ والخٟاٖل بما ًثري عنُضَا اإلاٗغفي وال٨ٟغي ٍو

غاٝ التي جخم بُجها مباصالث ز٣اُٞت، ٞما  ومًامحن ظضًضة. وألاَم في طل٪ ؤن ًخد٤٣ ٖامل الازخماٝ بحن ألَا

اع باالزخماٝ. والخىاع بهظا اإلاٟهىم ال ٠٣ً ٖىض الجض٫ والخىاْغ، ًم٨ً الخضًض ًٖ ز٣اٞت الخىاع صون ؤلا٢غ 

خه اإلاٛاًغة ممشلت في اإلاٗخ٣ض وألاًضًىلىظُا واللٛت، لظل٪ ؤنبذ مً  بهما ٌٗجي ا٦دكاٝ آلازغ واخترام ٍَى

 الًغوعي ؤلاقاصة بترؾُش ز٣اٞت الخىانل  و٢بى٫ آلازغ.

جىؾُ٘ صاثغة الهىة بحن الش٣اٞاث، ٖلى الىدى الظي ٣ًٍغ  بِىما ؤلانغاع ٖلى ج٨َغـ ؾُاؾت ؤلا٢هاء مً قإهه

ىمى ؤلازهاب  Strauss-Claude Levi(٧لىص لُٟي ؾخىؽ)  ًٌ خُض ًخد٤٣ الاػصَاع الخًاعي والش٣افي خُىما  

(بحن الش٣اٞاث
0

غجبِ بدُمت  ،) والخىانل الخًاعي بهظا اإلاٗجى ًىحي بمضلىالث الخضازل والخإزحر والخإزغ ٍو

                                                           

31 ٔ- Claude Levi-Strauss, Race et histoire, édition Denoë, collection Folio, Paris 1977, P 
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سُت الدؿامذ الت ي ا٢ترهذ بمٗان صًيُت في باصت ألامغ، لخ٨دؿب صالالث ز٣اُٞت وؾُاؾُت هدُجت للخُىعاث الخاٍع

تها ؤوعوبا الٛغبُت. ٦ما وؿدك٠ مً الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾمامُت مٗان جىحي بالخٗاٌل اإلاكتر٥، ؤلا٢غاع  التي ٖٞغ

ت في اإلاٗخ٣ض. ٣ٞض " جىامذ الضٖىة بلى الدؿامذ في ش الخضًض ٖلى بزغ ما قهضجه ؤوعوبا في  باالزخماٝ والخٍغ الخاٍع

ال٣غهحن الؿاصؽ ٖكغ والؿاب٘ ٖكغ مً ال حؿامذ صًجي وخغوب صًيُت... وجاعر ٦خاباث مٗانغة لٓهىع الضٖىة 

ش الخضًض ... و٧اهذ الضٖىة بلى الدؿامذ جإزظ بٗضَا الٗالمي الغؾمي مىظ  بلى الدؿامذ في الٗالم الٗغبي في الخاٍع

    ).0(ىاز٤ُ الضولُت حكحر بلحها في ههىنها... "ؤن بضؤث اإلا

 حؽيل زلافت الخىاـل الخماسي في اإلاىجض الشوائي الّشبي 

ج٨مً ؤَمُت َظا اإلابدض في اؾخجماء الغئي والخهىعاث الخسُُلُت التي ق٩لتها اإلاىجؼاث الغواثُت مهضع 

مؼصوط الخجغبت ًدض١ بٗمل الضعاؾت، خُض ًهبذ آلازغ يغوعة مً يغوعاث الخُا٫، "ٞما ًؼا٫ زُغ 

ً مٗغيت ألن ج٩ىن ؾُدُت...  زم بجها ج٣ٟض ال٨شحر مً بغاءتها ٖىضما جٟغى اؾخسضام  الاهُباعي، ٞهىعة آلازٍغ

ش حك٩له الهىع الخسُُلُت اإلاخباصلت بحن الكٗىب والتي جخجلى في ٚالب   )3(آلازغ ٧ىؾُلت... " ٞمؿاع الخاٍع

إلاىجؼ الؿغصي ٢ض ٌؿهم في بعؾاء اإلاٟاَُم ؤلاوؿاهُت ٖلى الىدى الظي ألاخُان في ق٩ل نىع جىمُُُت. ل٨ً ا

٤ مىُى١ َظا الىو: "ٖىضما ؤعي الؿُيُىع   ججؿضٍ بخضي شخهُاث الغواجي الجؼاثغي " ٖماعة لخىم" ٞو

 (ؤمُضو) م٘ نض٣ًه ؤلاًغاوي في باع صهضًجي ؤو ؤلخ٣ي بهما نضٞت في ُٞخىعٍى، ٞإقٗغ بالٛبُت والاعجُاح. ؤ٢ى٫ في

ً؛ ال ٞغ١  بحن ِٖسخى ودمحم، ال ٞغ١ بحن اإلاؿُدُت وؤلاؾمام، وال  هٟسخي ما ؤظمل ؤن جغي اإلاؿُخي واإلاؿلم ٧إزٍى

  ).2(ٞغ١ بحن ؤلاهجُل وال٣غآن. ب٢امتي في عوما حؿمذ لي الخمُحز بؿهىلت بحن ؤلاًُالي الٗىهغي وؤلاًُالي اإلادؿامذ"

غا١ في ال جٓهغ اللٛت الىنُٟت حٗمض ال٩اجب ىن٠، بل الض٢ت في ازخُاع الخٗابحر واإلاٟغصاث التي جىحي ؤلٚا

بد٣ُ٣ت الهىعة التي ؤعاص حك٨ُلها، مشلما جىمئ بلى الخ٣اعب بحن ألاصًان وبن جباًيذ ألاظىاؽ واللٛاث؛ وهي عئٍت 

مامـ ججضع ؤلاقاعة في َظا اإلا٣ام ؤن ٖماعة لخىم ً ٦ُٟلت بةهماء الخىانل ال٨ٟغي وبزغاء الخىاع بحن الش٣اٞاث.

جُمت الخضازل ال٣ٗضي ٦ما ٌٗاه٤ ؤؾئلت جغوم ؤلاٌٛا٫ في الغاًَ وجدضًاجه مً زما٫ َغخه إلق٩الُت الظاث 

اث الخىاع  وآلازغ بإبٗاصَا الٟغصًت والجماُٖت. يمً َظا الؿُا١، وسجل ؤن الخـ ؤلاوؿاوي مً ؤَم مؿٚى

اث اإلاخٗضصة ٖل ازخماٝ زهىنُاتها الش٣اُٞت. واإلاماخٔ ؤ ن الٗما٢ت م٘ آلازغ "ال جدك٩ل في بٗض بحن الهٍى

ت  ، ٞةما ؤن ٩ًىن آلازغ مدؿاو ؤو Altéritéواخض، بهما حؿدىض بلى زمازت ٖىانغ ججهٌ ٖلى ؤؾاؾها بق٩الُت الٛحًر

غ ٖىهغ الخ٣اعب ؤو الخباٖض بما ًىحي بالخُاب٤ والخماهي  م٘ آلازغ ؤو الىٟىع مىه"   ).1(ؤ٢ل مً ألاها، ؤو بخٞى

غط ومً مىٓىع الا  ٖتراٝ باالزخماٝ ومكغوُٖخه، حؿخى٢ٟىا بخضي شخهُاث الغواجي الجؼاثغي واؾُجي ألٖا

؛ بط " مىظ ؤن حٗٝغ ٖلى ألامحر 0625) و٢ض ٖحن ٢ؿا بالجؼاثغ ٖام Monsieur Dupuch(مىوؿُيُىع صًبىف " 

٣ُمىن آط غيا لُُٗي ألامحر وخاقِخه م٩اها ًهلىن ُٞه  ٍو اجهم في ٢هغ حٛحر ٦شحرا، ٞهى مً ع٦ٌ َىال ٖو

ىصجه بلى الجؼاثغ لِؿذ بال ظؼءا مً طل٪. ٖىضما صزل ٖلى ألامحر ٧ان ًدلم بخمؿُده ( بقاعة بلى  ؤمبىاػ. ٖو

اإلاؿُدُت) بل بهه ونل بلى الخ٨ٟحر في يغوعة انُدابه لغوما وج٣ضًمه للبابا لخٗمُضٍ، ل٨ىه ٖىضما زغط مً 

                                                           
   www.atida.org/makalعبد ادلالك منصور حسن ادلصعيب، يف مفهوم التسامح، متاح على الشبكة افإلكًتونية  ـ    ٔ
2

 ٖٜٜٔ، بَتوت  ٔدمحم نور الدقن أفاقة، ادلتخيل والتواصل، دار ادلنتخب العريب للدراسات والنشر ، ط     

3
   ٓ٘، ص  ٕٙٓٓ، اجزائر  ٕمارة خلوص، كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، منشورات االختاف، ط ع    

  ٗ - Tzvetan Todorov,la conquete de l’Amérique, la question de l’autre, ed du seuil, Paris 1982, P 191 

http://www.atida.org/makal
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٣خه وعبما بىٟـ الخماؽ  ٖىضٍ في اإلاغة الخالُت اػصاص ٣ًُىا ؤن ألامحر ظُض وؤن ٧لحهما ًسضم الىاؽ وهللا بٍُغ

مت.."  )0(والٍٗؼ

ت باإلاىجؼ الغواجي، بط ٖبر وؿُج ؾغصي مخماؾ٪  ال٣غاءة الٟاخهت لهظا اإلاكهض جىحي بخٗال٤ ال٨خابت الؿحًر

س ُت ٨ًك٠ ال٩اجب ًٖ َبُٗت حك٩ل نىعة ألاها وآلازغ لضي ٧ل مً "ألامحر ٖبض ال٣اصع" الصخهُت الخاٍع

و"صًبىف" ال٣ـ الٟغوسخي. ٞىدً همامـ الخ٣اعب بحن الصخهِخحن وبحن ال٨ٟغ ؤلاؾمامي وال٨ٟغ اإلاؿُخي؛ 

بدُض ال ٌك٩ل الخماًؼ والازخماٝ بُجهما جىا٢ًا في الغئي والخهىعاث ب٣ضع ما ًاو٫ بلى ا٦دكاٝ الخـ 

ت التي جخُلبها املجخمٗاث ؤلاوؿاوي اإلاكتر٥.  مً َظا اإلاىُل٤، جهبذ ز٣اٞت الخىانل مً الًغوعاث ال خًاٍع

ٓل الٟاع١ ٢اثما بحن الٛغب الؿُاسخي  ت الٛغبُت، ٍو ت في ْل ؾُاؾت ب٢هاء الش٣اٞاث التي جماعؾها اإلاغ٦ٍؼ البكٍغ

والٛغب الش٣افي. مشل َظا الخىظه في الغئي ًدك٩ل لضي الغواثُت اللبىاهُت خىان الكُش التي جخىؾل بخضي 

 الؽ) ليكغ ز٣اٞت الخىاع بحن ألاصًان. وللخضلُل ٖلى طل٪ ه٣خُ٘ الخىاع الخالي: شخهُاتها الغواثُت (والض ه٩ُى 

 "ـ  ٠ُ٦ َى ؾ٠ُ، َل ؤُُٖخه ؤلاهجُل؟

 ـ الخ٣ُ٣ت بوي لم آزظ ؤلاهجُل، ال ؤٖخ٣ض ؤن ألامىع ؾخ٩ىن بهظٍ الؿهىلت.

ضما ٧ان ًسضم في الؿىصان ـ ه٩ُىالؽ، ل٣ض جظ٦غث قِئا، ال ؤٖخ٣ض ؤهجي ؤزبرج٪ مً ٢بل بما ظغي (لهاعولض) ، ٖى

ت ؤن ًغجاح مً ٖىاء  .. ؾإ٫ مغة ٦ٗاصجه الؿاث٤ الؿىصاوي الظي صؤب ٖلى ؤلاجُان بماولت ال٨ىِؿت الكهٍغ

الغخلت، و٢ضم بلُه الكاي ٞماخٔ الؿاث٤ ؤن الؿ٨غ ب٣ي مخجمٗا في ؤؾٟل ال٩ىب وإلاا لم ًجض (َاعولض) مل٣ٗت 

خه وخغ٥ الكاي، وما بن َم الؿاث٤ باالههغاٝ، ختى ٢ا٫ له في مخىاو٫ ًضٍ، مض بهلُبه ال٨بحر خى٫ ع٢ب

 (َاعولض) : آلان ؤنبذ في بُى٪ صًغ. 

 ـ َظٍ ٢هت عاجٗت، عاجٗت ...

ض ٢ىله ؤن َىا٥ اؾخٗضاصا للخىاع مهما ٧ان الضًً، مهما ٧اهذ الجيؿُت"  )3(ـ ما ؤٍع

بت آلازغ / ؤلاهجلحزي / في الخبك اإلاؿُدُت، ٞةهه في الى٢ذ طاجه ًًمغ بحر وبن بضا لىا َظا الخُاب مىخُا بٚغ

م الخماًؼ الٗغقي واللٛىي. والخُاب ًلمذ بلى الخباصالث الش٣اُٞت بحن  وؿ٣ا ز٣اُٞا ًىحي بالخ٣اعب بحن ألاصًان ٚع

الكٗىب وبط٧اء الخىاع بحن الخًاعاث، ٦ما ًى٣و مً خضة بٌٗ ألانىاث ـ ٚغبُت ؤم ٖغبُت ـ التي ال جؼا٫ جدبجى 

في الؿُا١ ). Sophie Bessis)2ألاها لآلزغ وب٢هاثه مشلما ج٨كٟه ٢غاءاث الباخشت (نىفي بؿِـ) ٨ٞغة تهمِل 

بر مؿاع ؾغصي ًجهٌ ٖلى ج٣ىُت الاؾترظإ، وخُض ًهبذ الخشا٠٢ بحن اللٛاث ؤصاة ج٣اعب وجٟاَم بحن  طاجه، ٖو

ا: الكٗىب، ٌؿخضعي الغواجي ٖماعة لخىم شخهُت (ؤمُضو) التي جسً٘ للخما٢ذ الش٣ا ٍغ في وجُغح ؾاالا ظَى

٣ٞض ٧ان . "٠ُ٦ ؤعي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗجي، آلان ٖلى ألا٢ل ًجب ؤن ؤج٣ً الٗىاء ٦ظثب ؤنُل ... "

(ؤمُضو) " بالٟٗل ٧الغيُ٘ الظي ًخٛظي مً خلُب ؤمه ٖضة مغاث في الُىم، ٧ان ٣ًغؤ بهىث مغجٟ٘ لُدؿً 

                                                           
1

   ٓ٘، ص  ٕٙٓٓشورات االختالف، اجلزائر ، ، من ٔوسيٍت األعرج، رواقة كتاب األمَت ـ مسالك أبواب احدقد، ط    

2
    ٘ٔٔـ  ٖٔٔـ ص ص  ٕٔٓٓ، بَتوت  ٔحنان الشيخ ، إهنا لندن اي عزقزقي، ط    

  ٖ - Sophie Bessis, l’occident et les autres,histoire d’une suprématie, ed la découverte, Paris, 2003, P P 225    
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ُاء في الى٤ُ، ٦ما ال ًمل مً مغاظٗت ال٣امىؽ لٟهم ٢غاءجه، وال ًخًا٤ً ٖىضما ٦ىذ ؤهبهه بلى بٌٗ ألاز

    )0"(ال٩لماث الهٗبت، ٧ان بالٟٗل ًغي٘ مً ؤلاًُالُت ٧ل ًىم ... َل اللٛت ؤلاًُالُت هي مؿ٨جي الجضًض؟

/ الغواجي/ بلى بًُالُا، وبن ٧ان الٛغى مجها ـ في باصت  Amidouمما ًىحى به الخُاب الؿغصي ؤن هجغة  (ؤمُضو) 

ـ الخهى٫ ٖلى وز٣ُت ؤلا٢امت، ٞةن مؿاع َظٍ الغخلت ٢ض اجسظ مىخى مٛاًغا جمشل في حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت ألامغ 

ت  وبج٣اجها، مما اؾخضعى جدٍغ٠ اؾمه ؤخمض بلى (ؤمُضو) َغح ؤؾئلت الظاث وآلازغ وجدضًضا ؾاا٫ الهٍى

ت  الش٣اُٞت. وال ًسلى اإلاكهض الغواجي مً مدمىالث صاللُت جىحي بمٗاوي الٛ وبالخٟاٖل ؤلاًجابي بحن Altérité حًر

 ألاها وآلازغ، وبن ٧اهذ الهىعة اإلاىخجت لِؿذ بمٗؼ٫ ًٖ الؿُا١ الش٣افي الٗام للبلض الظي ًيخمي بلُه الغواجي. 

ش ال ٌٗجي بالًغوعة الخُاب٤ بُجهما، ٞالىو ؤلابضاعي ٌك٩ل ٖاإلاا مٟاع٢ا  بن الخضازل بحن الخُاب ألاصبي والخاٍع

ا مً الخسُُماث لى٢اج٘ ال ٠ُ ٖىهغ ؤلاياٞت الظي ٣ًضم ٖاإلاا اؾخٗاٍع ش لخٓت ال٨خابت، وخُض ًخم جْى خاٍع

٤ ٞجي؛ ٞاإلابضٕ في  ش بلى حكٍى ت الخاٍع مؿخىحى مً الخايغ. وبهظا ًخدى٫ اإلاىجؼ الؿغصي الظي ًجهٌ ٖلى قٍٗغ

ش بل ٌٗمض بلى الاؾخ٣غاء الخسُلي الؿ اصة حك٨ُل ألاخضار مً ٦شحر مً ألاخُان ال ًترظم خ٣اث٤ الخاٍع غصي إٖل

ذ وب٩ل  مىٓىع مٛاًغ ٦ما َى مجؿض في اإلاغظ٘ الظاحي الىا٢عي. وبط ال ًخم اؾترظإ ماضخي الصخهُت بك٩ل نٍغ

 خُصُاجه، ٌك٩ل الترمحز الٟجي اإلاغ٦ؼ ألاؾاؽ في بىاء الىو الجضًض وبٖاصة نُاٚت مغامُه الضاللُت. 

 اظخيخـاج ِــام 

غط وخىان الكُش) ٖلى جماٍ ؾحري ُٞه ال٨شحر مً بىِذ ججغبت الغواثُحن ا لٗغب (ٖماعة لخىم، وؾُجي ألٖا

٠ُ ج٣ىُاث ؾغصًت بُٗضا ًٖ اإلاغظُٗاث  ذي، في آلان طاجه الظي جم جْى اإلاظ٦غاث الصخهُت والدسجُل الخاٍع

ا اٖخماص الخدلُل الىصخي والا  َخمام التي ًٟترى ؤن حك٩ل اإلاهضع ألاؾاؽ للخُاب الغواجي؛ لظل٪ ٧ان يغوٍع

سُت. ٖلى ؤن الخجغبت الغواثُت لضي َاالء الغواثُحن ْلذ  باألزغ ألاصبي صون التر٦حز ٖلى اإلاغظُٗاث الظاجُت والخاٍع

مغجبُت ببٌٗ الخُماث ألاؾاؾُت التي ؤؾهمذ في الٟٗل الغواجي وق٩لذ مدىع اإلاىجؼ الؿغصي ٧الخىانل م٘ 

هُاث ٖغبُت وؤظىبُت ؤؾهمذ في جغوٍج لٛت الخىاع وجد٤ُ٣ آلازغ وج٣بل ز٣اٞخه. ججلى طل٪ في اإلاؼاوظت بحن شخ

 مؿخىي الث٤ مً الخىانل الخًاعي بحن الش٣اٞاث. 
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1

 ٕٕٔـ  ٕٓٔن الذئبة دون أن تعضك، ص ص عمارة خلوص، كيف ترضع م    
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ذيّ  اث الخىاب :والعشد الشوائّي  العشد الخاٍس  بدث في معخٍى

 ِبذ الشخُم الخعىاوي 

 اإلاٛغب، الغباٍ، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، باخض

 

ش  ؤنبذ جمشُل اإلااضخي ٢ًُت بق٩الُت ومشحرة للجض٫ والى٣اف في ؾُا١ ما بٗض الخضازت وجدضًضا في خ٣ل الخاٍع

 مً اعجُاب ما بٗض الخضازت في ألا٩ٞاع
 
ت ألاصبُت. واهُما٢ا والخهىعاث ال٨بري واإلاٛل٣ت، ٞةجها جىٓغ بلى  والىٍٓغ

ش  ٍش بٗحن مدك٨٨ت، وهي جمحز بحنالخاع  ى جهىع اٞتراضخي  –الخاٍع ش،  –َو ش ؤو ٦خابت الخاٍع ت الخاٍع وبحن مٗٞغ

ش َىا  مً زُاب، ؤي ٢بل ؤن جسً٘ والخاٍع
 
 َى ظملت الى٢اج٘ والخىاصر ٢بل ؤن جضزل في هو وج٩ىن ظؼءا

ٗٝغ بال مً زما ٌُ ش بهظا اإلاٗجى ال  ، وهي ههىم ال  ٫ ههىنهلٗملُت جىهُو ؤو مماعؾت زُابُت. الخاٍع وآزاٍع

ظا الخمشُل ل اإلااضخي بهىعة قٟاٞت ؤو جامت وم٨خملت. َو
ّ
ش َى  جمش اإلاى٣ىم واإلالخبـ الظي ٌؿم ٦خابت الخاٍع

ش ال ٨ًك٠ ًٖ الظي ًجٗل َظٍ ال٨خابت ؤ٢غب بلى هٟؿه بال في ق٩ل  ال٨خابت ألاصبُت والؿغص الخسُُلي؛ ألن الخاٍع

٩ىع  اإلاٗجى مً زما٫ الخىُٓم الؿغصي. وهيؾغصي، وفي ٢هو نّممذ لخيخج  ال٨ٟغة التي ع٦ؼ ٖلحها بى٫ ٍع

)Paul Ricœur( اًضن سُىن Hayden Whiteواًذ ( َو الجضص و٦خاب ما بٗض الخضازت.  )، واخخٟى بها الخاٍع

ى بوكاء طو َبُٗت ؾغصًت ش بوكاء هصخي للماضخي، َو  .وجسُُلُت ٞالخاٍع

ش والغواًت ٖلى ش يغب مً املخ٨ُاث طاث الجزوٕ بلى الخ٣ُ٣ت، ُٞما  ًمحز البٌٗ بحن الخاٍع ؤؾاؽ ؤن الخاٍع

ش وال وا٢ُٗت الخسُُل الغواجي. وفي  ترجب ٖلى َظا الخمُحز جمُحز آزغ بحن وا٢ُٗت الخاٍع الؿغص مد٩ي جسُُلي. ٍو

دخ٨مان بلى ٢ضعاث ٖ ان مسخلٟان بهىعة ٧لُت، ٍو ش هٖى ت الخ٣لُضًت لؤلصب ٞةن الغواًت والخاٍع ٣لُت الىٍٓغ

ش ت ؤعؾُى الظي محز بحن الكٗغ والخاٍع ى جمُحز ٢ضًم ٌٗىص بلى قٍٗغ . ٚحر ؤن الخمُحز )0(مسخلٟت ال ججخم٘ مٗا. َو

ُٟت. ٞهما ٌكتر٧ان في  ش ؾىاء ٖلى مؿخىي الك٩ل ؤو الْى َىا ال ًىٟي اإلاكتر٧اث التي ججم٘ بحن الغواًت والخاٍع

ش والغواًت ٌؿُٗان بلى ، وفي الٗم٤ الؼمجي للخجغبت ا)3(ق٩ل الؿغص ؤوال ت زاهُا، وطل٪ مً خُض ؤن الخاٍع لبكٍغ

ت مً زما٫ ويٗهما في نُٛت ؾغصًت بدُض جٓهغ ألاخضار يمً مؿاع ػمجي مترابِ  جىيُذ الخجغبت البكٍغ

اًضن واًذ  ٩ىع  َو ى ما ٌؿمُه بى٫ ٍع ت ؤعؾُى-وطي صاللت. َو بالخدبُ٪ ؤونُاٚت الخب٨ت  -اؾخدًاعا لكٍٗغ

)Mise en intrigue()2( ٘ؤي مجمٕى ألاوؿا١ والترجِباث التي جخدى٫ مً زمالها ألاخضار اإلاخىازغة والى٢اج ،

 اإلاخىاٞغة بلى خ٩اًت ميسجمت وطاث مٗجى.

                                                           
 .ٖٜٚٔأرسطو: فن الشعر، حتقيق عبد الرزتن بدوي، دار الثقافة، بَتوت،  -(ٔ)
 .ٛٔ، ص: ٕٓٔٓعبد السالم أقلمون: الرواقة والتارقخ سلطان احلكاقة وحكاقة السلطان، بَتوت، دار الكتاب اجلدقد ادلتحدة،  -(ٕ)
، وىو ققصد هبذا ادلصطلح عملية ترتيب احلوادث. فاحلوادث Muthosإىل أرسطو، حُت استخدم مصطلح ادليتوس قعود أصل احلدقث عن احلبكة  -(ٖ)

احلبكة،  اليت تقع يف الواقع، واألفعال اليت ققوم هبا البشر ال تنقل كما ىي يف احلكاقة، بل البد ذلذه األحداث من أن تدمج ضمن صيغة سردقة ىي
ن احلكاقة كاملة واتمة، وذلك دأن قكون ذلا بداقة ووسط وهناقة. واحلبكة هبذا ادلعٌت ىي الوسيط بُت احلدث واحلكاقة، وىذه الصيغة ىي اليت جتعل م

فهي ما قتيح استخراج حكاقة من األحداث. وىذا قفًتض أن احلدث ليس رلرد حادثة أو شيء ققع، بل ىو مكون سردي، فاحلدث ال قكون حداث 
 كاقة وتقدمها، وذلك دأن قكون جزءا يف عملية حتبيك خيتار ذلا صاحب التحبيك الصيغة أو النمط الذي قرتضيو.إال إذا ساىم يف توايل احل
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٩ىع ٞغيُت  ش) والؿغص الخسُُلي (الغواًت واإلالخمت...)، ٣ًضم بى٫ ٍع وفي م٣ابل الخمُحز بحن الؿغص الخ٣ُ٣ي (الخاٍع

ُُٟت بحن  ت مً الؿغص، والٟغيُت ألاؾاؽ التي ٣ًترخها في َظا املجا٫ ج٣ى٫ بىظىص وخضة ْو َظٍ ألاق٩ا٫ اإلاخىٖى

ج٣ى٫"بن الُاب٘ اإلاكتر٥ للخجغبت ؤلاوؿاهُت اإلامحز واإلاىضر مً لضن ٞٗل الخ٩ي في ظمُ٘ ؤق٩اله، بهما َى 

ؿخٛغ١ ػمىا، و٦ظل٪ ٞةن ما ًدضر ف)0(الُاب٘ الؼمجي" ي الؼمً ًم٨ً ، بمٗجى ؤن ٧ل ما هد٨ُه ًدضر في ػمً َو

٣ت ؤو بإزغي.   ؤن ًد٩ى، بل بن ما ًىن٠ بالؼمىُت ال ٩ًىن ٦ظل٪ بال ب٣ضع ما ٩ًىن ٢ابما للخ٩ي بٍُغ

ذي بىنٟه هخاظا ؤصبُا ٣اعب َاًضن واًذ الىو الخاٍع سُت حٗخمض ٧الغواًت )3(ٍو جاص٫ في ؤن ٧ل ال٨خاباث الخاٍع ، ٍو

ى ق٩ل الؿ ش ًضع٥ ؤو ًدك٩ل بىنٟه خ٩اًت جخإل٠ مً ٖلى ؤمغ ٚحر ٢ابل لئله٩اع ؤو الخجاَل َو غص طاجه، ٞالخاٍع

ظٍ الخ٩اًت، ؤو َظا الترجِب والاهخ٣اء اإلا٣هىصًً للى٢اج٘ لِـ مىظىصا في  ؤخضار وشخهُاث ومىا٠٢. َو

٣ت  سه بهُاٚخه بٍُغ ألاخضار الىا٢ُٗت، بل ٖلى اإلااعر ؤن ًهٙى خب٨ت َظٍ الى٢اج٘، ٦ما ٖلُه ؤن ٌؿغص جاٍع

ُٛب ؤزغي. بمٗجى  مُٗىت وبترجِب مدضص بإن ًً٘ خضزا ما بىنٟه ؾببا وآزغ بىنٟه ؤزغا، وبإن ًيخ٣ي و٢اج٘، َو

آزغ ٖلُه ؤن ًً٘ ٧ىمت ألاخضار اإلاخىازغة والٟا٢ضة للترابِ في مؿاع خ٩اجي مٗحن بدُض ج٩ىن طاث خب٨ت 

با هجضٍ ٖىض عوالن باعر ()2(جىُىي ٖلى الترابِ واإلاٗجى مٗا ) الظي ًغي Roland Barthes. وهٟـ الخهىع ج٣ٍغ

، بل بهه ٌٗخبر الؿغص )1(بإهه ؤن ال ٞغ١ بحن ؾغص اإلااعر ألخضار اإلااضخي والؿغص ال٣هصخي للغواًت ؤو اإلالخمت

ذي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ألاصب  .)2(الخاٍع

ش" حٗغى بى٫ ٞاًً ( ٩ىع Paul Veyneوفي ٦خابه "٠ُ٦ ه٨خب الخاٍع ) ل٣غاءة ه٣ضًت ظض مٗم٣ت مً َٝغ  بى٫ ٍع

ش بلى الى٣ُت الخغظت باٖخباٍع بىاء خب٩اث الظي  ٢ا٫ ٖىه:"بن ٢ىة ٦خاب ٞاًً ج٨مً في ؤهه ونل ب٨ٟغة الخاٍع

همها" ش اإلاٟهىمي ()3(ٞو ش  )L'histoire conceptualisante()4. وفي مؿاَمت له ًٖ الخاٍع ًا٦ض بى٫ ٞاًً بإن الخاٍع

ش ٦ما ًجغي، و٦ما ٨ًخب، َى هاجج ًٖ مخٛحراث بؾتراجُجُت، ألهه  ش لظل٪ ٞهى مً الخاٍع ال ًىظض مدغ٥ للخاٍع

ش اإلاٟهىمي الظي ًٓهغ )5(قإن الخؼم ولِـ مً قإن الٗلم ش ٣ُٞترح له حؿمُت الخاٍع ، ؤما الجاهب الٗلمي في الخاٍع

كُضاهه، بال ؤن اإلااعر ٣ض والخٟؿحرًٓهغ مجهىص الى ىا ًسخل٠ اإلااعر ًٖ الغواجي ألن ٧لحهما ًيكئان وا٢ٗا َو ، َو

ً وزاث٣ها الخانت، ٞةطا ٧ان ٌُٗي م٣ابله اإلاٟهىمي سُت ٖو ش ًٖ الغواًت الخاٍع . بن اإلاٟاَُم هي التي جمحز الخاٍع

الغواجي ًيصخئ الىا٢٘ ؤو ٌُٗض بىاءٍ، ٞةن اإلااعر ٌُٗي م٣ابله اإلاٟهىمي ولظا ٞهى لِـ ظام٘ وزاث٤. بن ما ًمحز 

سُت ًٖ الؿغص الخُالي َى ٧ىجها جخدغي ٖملُت الخ٣ُ٣ت في ٖ ملُت الؿغص؛ ٞبمُٗاع الخ٣ُ٣ت ٣ًترب ال٨خابت الخاٍع

ت. ش مً اإلاٗٞغ ش وبن ْل ال مدا٫ خ٩اًت وؾغصا بال ؤن َظا الؿغص ال ًم٨ً ؤن ٌؿخٛجي ًٖ ؤ٤ٞ  الخاٍع "بن الخاٍع

ش َى ون٠ الٟغص مً زما٫  دضصٍ، وبن ٧ان ؤ٣ٞا يمىُا ٚحر وإ بظاجه ؤخُاها ٦شحرة. ٞالخاٍع جهىعي ًاؾؿه ٍو

                                                           
 .ٛ، ص: ٕٔٓٓ، ن بورقية، القاىرة، عُت للدراساتبول رقكور: من الن  إىل الفعل: أْتاث يف التأوقل، تررتة دمحم برادة، وحسا -(ٔ)
 .ٛٚ، ص: ٜٜٙٔىل ن  اديب عند ىاقدن واقت وإشكالية التحقيب"، إشكالية التحقيب، كلية اآلداب ابلرابط، الطيب بلغازي: "حتوقل التارقخ إ -(ٕ)
 .ٔ٘ٔ، ص: ٕٕٔٓانشرون،  -بَتوت، دار ابن الندمي -وىران والتارقخ ْتث يف فلسفة التارقخ عند بول رقكور، ميلود بلعالية دومو: التواصل -(ٖ)

(4)   -Roland Barthes, « Le discours de l’histoire », Information sur les sciences sociales, vol IV, 1967, pp.65-75. 
 .ٕٛٔ، ص: ٕٕٓٓدقفيد كوزنز ىوى:"النظرقة اذلرمنيوطيقية والتارقخ"، تررتة خالدة حامد، رللة فصول، القاىرة، اذليئة ادلصرقة للكتاب،   -(٘)

(6)   -Paul Ricœur, Temps et récit, tome 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, 1983, p. 310. 
(7)   -Paul Veyne, «L'histoire conceptualisante»,  in Jacques Le Goff, Paris, Gallimard, 1974. 
(8)   -Ibid., p. 99-100. 
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ظٍ ال٩لُاث هي ت مً اإلاٟاَُم ؤلاظغاثُت طاث الُاب٘ ؤلاق٩الي طل٪ ؤجها حؿمذ بٟهم الى٢اج٘  ال٩لُاث، َو مجمٖى

ه مً مٗجى ًخجاوػ ٧ل جدضًض مم٨ً، بال ؤجها لىٟـ اإلاٗجى حٛغي صوما بؿىء الٟهم" ت بما جدخٍى  .)0(ألجها زٍغ

ذي ٦ىخاط ؤصبي وزُالي، وؤهه ال ٨ًك٠ ًٖ هٟؿه بال في ق٩ل ؾغ  صي ٧الغواًت، ؾٝى بن ال٣ى٫ بإن الىو الخاٍع

ش وألاصب؛ ٞهىا٥  ًؼعج بٌٗ اإلااعزحن الظًً ما ٞخئىا ًظ٦غون بالخٗاعى ؤو الخضوص ال٣اثمت بحن الخاٍع

ازخماٞاث ؤؾاؾُت واضخت بحن مٗالجت اإلااعر لىز٣ُت مُٗىت وم٣اعبت الىا٢ض ألاصبي لىو ؤصبي. ٞاإلااعر ٌؿخسضم 

بمداًشت الىو ألاصبي، وال حهخم اإلااعر بةقاعة الىو ٖلى الىو ال٦دكاٝ شخيء ما. ؤما الىا٢ض ألاصبي ُٞٗتٝر 

ش  ت الخ٣ُ٣ت التي ال جمشل بالًغوعة ما ًىحي الىو بإهه خ٣ُ٣ي. واضر بطن بإن الخاٍع ال٣هض، بل ًيكض مٗٞغ

ًخٗامل م٘ الخ٣اث٤ والى٢اج٘ ؤو ما ٧ان وما َى ٧اثً في خحن ًخٗامل ألاصب م٘ الخُاالث ؤو ما َى مم٨ً ومدخمل 

ش وج٠٣ في مى٢٘ مًاص له،  بدؿب م ؤًًا ؤن الغواًت ؤو الؿغص ج٠٣ ٖلى َامل الخاٍع ٖباعة ؤعؾُى. وفي هَٓغ

ش َى زُاب مىظىص ومٗحن وبن ٧ان ٖلى هدى ؾغصي مل الغواجي بحن؛  .وؤن الخاٍع بن الٟاع١ بحن ٖمل اإلااعر ٖو

ضم اههُإ الشاوي لهظٍ ا بت ألاو٫ في الخُاب٤ م٘ الىزاث٤، ٖو بت. ٞاإلااعر ًال٠ خب٩اث حؿمذ له ٨ًمً في ٚع لٚغ

ت الغواجي في  بها الىزاث٤ اإلاخىاٞغة ؤو جمىٗها، بال ؤن َظٍ الىزاث٤ ال حكخمل ٖلى َظٍ الخب٩اث. ُٞما ج٩ىن خٍغ

ا ما مً ب٦غاَاث الخُاب٤ م٘ الىزاث٤ وألاعقُٟاث. وبٗباعة ؤزغي ٞةن الغواجي خغ  الخدبُ٪ ؤ٦بر؛ ألهه مخدغع هٖى

ش باإلياٞت والخظٝ؛ ألن مهمخه هي بٖاصة نٙى الخُاة في ججلُاتها املخخلٟت، ال ٦خابت في ؤن ٌُٗض حك٨ُ ل الخاٍع

حن ش اإلاىيىعي الهٗب اإلاىا٫ ختى ٖلى اإلااعزحن املختٞر  .)3(الخاٍع

اثُت لؤلخضار  ش ٖىض اإلااعزحن، ٞهاالء ٌُٗىن نىعة مىظهت ٚو ش في ألاصب ًٖ الخاٍع جسخل٠ الغواًت ؤو الخاٍع

ش، بل ٣ًُم التي ٌٗغي ضزلىن الى٢اج٘ واإلاؿاعاث التي ًهٟىجها في مى٤ُ جٟؿحري، ألاصب ال ٣ًى٫ الخاٍع ىجها، ٍو

يصخئ مً الىا٢٘ ٖاإلاا، التهم ال٨غوهىلىظُا ُٞه ب٣ضع ما تهم الجظوع والكغاثذ الضازلُت  مٗالم له، ًٓهغ ٍو

ت وصالت، جهاٙ مً والؿماث الضالت. بهظا اإلاٗجى ال ًم٨ً ازتزا٫ اإلاال٠ ألاصبي في وز٣ُت  سُت، ٞهى بيُت عمٍؼ جاٍع

ش. ٣ًى٫ ( ذي،نىعا وعئي، جدُل بضوعَا بلى الخاٍع ش، ٧ىا٢٘ ماى، وخايغ جاٍع "في  ):Pierre Barbérisالخاٍع

لخٓاث ؤو ٞتراث مُٗىت، ويمً قغوٍ مدضصة، ٌؿخُُ٘ الىو ألاصبي بُٖاء نىعة مماثمت للىا٢٘، ألهه ؤ٢ل 

ذي، وألهه وؾُلت ججاوػ وزغ١ لئلًضًىلىظُا الؿاثضة"اعجباَا باإلًضًىلىظُاث مً ا ال ًبدض الىو  .)2(لىو الخاٍع

ىضما ًدىاو٫ ألاصًب خضزا ؤو  ش ب٣ضع ما ًداو٫ ؤلامؿا٥ بإنىله وؾحروعاجه. ٖو الىو ألاصبي ًٖ ٚاثُت ما للخاٍع

ت ال٩املت في الاهُما١ وعاء زٟاًا الخضر وصواٞٗه، ؤو وعاء سُت ًجض ؤمامه الخٍغ الخجغبت  شخهُت جاٍع

الخهىنُت للصخهُت، بِىما ٠٣ً اإلااعر ظامضا بػاء َظا، طل٪ ؤهه ملتزم بغواًت الخضر ٦ما َى. وختى في 

٣ت  ت، وبهما ًلتزم باإلاى٤ُ الٗلمي، ؤو بٍُغ مداولخه بٖما٫ ٨ٍٞغ ٞهى ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًلجإ بلى الخهىعاث ال٨ٍٟغ

ش ٣ًضم هٟؿه ٖلى ؤهه او٩ٗاؽ ؤزغي ٞةن مجا٫ املخُا٫ مٟخىح ؤمام الغاوجي، بِىما َى م ٛل٤ ؤمام اإلااعر. ٞالخاٍع

ش َى عواًت ما  ونُاٚت لُٟٓت ألخضار وا٢ُٗت، ؤما الغواًت ٞخ٣ضم ٖلى ؤجها ببضإ وبوكاء لٗالم مدخمل. بن الخاٍع

ش ما ٧ان ًم٨ً ؤن ٩ًىن.   ٧ان، والغواًت هي جاٍع

سُت) جىُل٤ مً الخُاب الخ ذي، ول٨جها ال حؿخيسخه بل ججغي ٖلُه ٞلِـ مً ق٪ في ؤن الغواًت (الخاٍع اٍع

ا ًٖ الغؾالت التي  ل ختى جسغط مىه زُابا ظضًضا له مىانٟاث زانت وعؾالت جسخل٠ ظظٍع يغوبا مً الخدٍى
                                                           

(1)   -Ibid., p. 63-92. 
 .ٔٛ، ص: ٕٛٓٓوسع وآفاق التجدقد، الرابط، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، حسن الطالب: مفهوم التارقخ األديب رلاالت الت -(ٕ)
 .ٗٚ، ص: ٜٜٓٔقونيو،  -، مايٚٚ-ٙٚنقال عن عمار بلحسن: "نقد ادلشروعية، الرواقة والتارقخ يف اجلزائر"، رللة الفكر العريب ادلعاصر، العدد  -(ٖ)
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ش مًُلٗا بها ش ماصة له، ول٨جها ال  . )0(ظاء الخاٍع واضر بطن بإن الغواًت هي ٖمل ؤصبي جسُُلي ًخسظ مً الخاٍع

ُخه.  ش بدٞغ سُت) ال جخإؾـ ٖلى ما ٣ًىله ههها وخؿب، وبهما ج٣ىم ؤًًا ٖلى جى٣ل الخاٍع بن صاللت الغواًت (الخاٍع

ذي الشاوي في ؤُٖاٞها  .)3(ما ًدُل بلُه الىو الخاٍع

ش  الغواًت الخاٍع

سُت وا٢ُٗت؛  ٣ًضم خ٣اث٤ ومٗلىماث جاٍع

ٌؿخسضم الخٗبحراث الخ٣ُ٣ُت؛ 

ذي مىهج مىيىعي؛  اإلاىهج الخاٍع

ش ألاؾباب . ٖلى عنض ألاؾباب والىخاثج ًغ٦ؼ الخاٍع

ش؛  والىخاثج ٖىانغ ؤؾاؾُت في الخاٍع

 ٘ش في حٗامله م ٣ت التي ٌٗخمض ٖلحها الخاٍع الٍُغ

 ألاخضار؛ والٓىاَغ والصخهُاث جدلُلُت وه٣ضًت.

 ج٣ضم او٩ٗاؾا لىا٢٘ مخسُل وؤخُاها ج٣ضم لٗىالم

 اٞترايُت؛

ت؛  ٦شحرا ما حؿخسضم الخٗبحراث املجاٍػ

ىهج الغواجي مىهج طاحي؛اإلا 

غ اإلاؿبباث؛  جغ٦ؼ الغواًت ٖلى جهٍى

 ٘٣ت التي حٗخمض ٖلحها الغواًت في حٗاملها م الٍُغ

ت وجسُُلُت. ٍغ  ألاخضار والٓىاَغ والصخهُاث جهٍى

ش، ٞةن َىا٥ ال٨شحر مً الٗىانغ التي حكضَما مٗا  وبٌٛ الىٓغ ًٖ الخضوص التي جٓل ٢اثمت بحن الغواًت والخاٍع

ؤنل حٗبحري واخض ًجض خضٍ ألامشل في الؿغص. وال ًدخاط اإلاغء بلى ؤن ًظَب بُٗضا للخضلُل ٖلى ٖما٢ت  بلى

ش وزانت في جغازىا الٗغبي وؤلاؾمامي جدٟل الخضازل بحن ش، خُض ٦خب الخاٍع بمٟغصاث هي ظؼء  الغواًت والخاٍع

ش بطن م٘ الغواًت في ٧ىن ٧ل مجهما مً َبُٗت الغواًت مشل (عوي ، خ٩ي، ؤزبروي، ط٦غ، ٢ا٫...). ٌكتر٥ ال خاٍع

ٗلً  ظا الخُاب في الخالخحن مٗا مغجبِ باإلااضخي ٌٗلً ُٞه اإلااعر ؤهه مجغص ها٢ل مىيىعي إلاا و٢٘، َو زُابا. َو

 الغواجي ؤهه عاو ألخضار ظغث وبن ؤَملها اإلااعزىن. 

ش الغواًت في ٦شحر مً ألاخُان، هجض بإن الغواًت هي  ش إلًجاص م٣غوثُت ومشلما ٌؿخضعي الخاٍع التي اؾخضٖذ الخاٍع

سُت الماػمت ؤزىاء )2(ألخضاثها غ اإلاهاصع الخاٍع ش، ؤي خُىما ال جخٞى خجلى طل٪ ُٞما ًهُلر ٖلُه بٟغاٚاث الخاٍع . ٍو

غط في ٦خابه "ألامحر: مؿال٪ ؤبىاب  لى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ جهىع واؾُجي ألٖا م٨ً ؤن هضعط َىا ٖو البدض. ٍو

غط:"بن ٦خاب ألامحر مؿال٪ ؤبىاب الخضًض َى ؤو٫ عواًت ًٖ ألامحر ٖبض ال٣اصع. ال الخضًض". ٣ًى٫  واؾُجي ألٖا

ا، ٞلِـ طل٪ مً مهامها الغثِؿُت. حؿدىض  ش ألهه لِـ َاظؿها، وال ج٣صخي ألاخضار والى٢اج٘ الزخباَع ج٣ى٫ الخاٍع

ش ٢ى  سُت. وجضٞ٘ بها بلى ٢ى٫ ما ال ٌؿخُُ٘ الخاٍع . بن عواًت "٦خاب ألامحر" لِؿذ ٣ِٞ )1(له"٣ِٞ ٖلى اإلااصة الخاٍع

سُت التي خىتها جل٪  سُا بالىٓغ بلى ٚؼاعة اإلااصة الخاٍع سُت وبهما هي ٞى١ طل٪ هو ٩ًاص ٩ًىن جاٍع عواًت جاٍع

ش. ول٨جها ج٣ىله ٖلى  الغواًت. ذي اإلاغظعي مجاال لها مً ؤن ج٣ى٫ الخاٍع ال مىام للغواًت بطا ازخاعث الًٟاء الخاٍع

                                                           
 .ٚٛ، ص: ٕٛٓٓادلرجعي، تونس،دار ادلعرفة للنشر، دمحم القاضي: الرواقة والتارقخ دراسة يف ختييل  -(ٔ)

(2 )
 -Georges Lukacs, Le Roman historique [1965], Payot & Rivages, 2000. p.89. 

أن الرواقة هبذا  بدأت الرواقة مسارىا ابالعتماد على التارقخ، و بدأ الروائيون قوظفون حرقة افإبداع لتوسيع بنيات التارقخ وإشباعها اجتماعيا. وطبيعي -(ٖ)
إن الرواقة عندما تستوعب التارقخ تعود . نشغاذلا بتسجيل األحداث والوقائعادلعٌت استطاعت أن دتثل نوعا من التارقخ الشمويل؛ إذ ابفإضافة إىل ا

ا تلتقط منو العربة لتعيد إنتاجها فإنتاجو، أو إخراجو ابدلفهوم السينمائي حىت تكون األحداث مرئية للقراءة. والرواقة عندما ترجع إىل التارقخ فإهن
 بشكل آخر.

 .ٙٗٔدمحم القاضي: الرواقة والتارقخ دراسة يف ختييل ادلرجعي، مرجع سابق، ص:  -(ٗ)
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٣تها، غط خحن ًظ٦غ بإن َظٍ الغواًت حؿدىض بلى  ٍَغ ؤي ؤجها ال ج٨غعٍ وبهما جدُىه. ولٗل َظا ما ٌٗىُه واؾُجي ألٖا

ش ٢ىله. بن َظٍ الخهىنُت هي التي ؾمدذ لىاؾُجي  سُت وجضٞ٘ بها بلى ٢ى٫ ما ال ٌؿخُُ٘ الخاٍع اإلااصة الخاٍع

ش، وؤن ًشبذ و٢اجٗه اإلاايُت في  غط بإن ًمؤل ٞغاٚاث الخاٍع ت ال٣ًاًا الغاَىت. "ٞالؿغص الغواجي ٖىضما ألٖا زاَع

ش، ول٨ىه ٨ًك٠ مهمماجه وميؿُاجه، وؤخُاها ًبضص بٌٗ  ٣ت هاظٗت، ال ًستز٫ الخاٍع سُت بٍُغ ًهٙى خ٩اًت جاٍع

. ٨َظا ٩ًىن بطن ٦خاب ألامحر مداولت ببضاُٖت هاضجت ج٨غؽ ٖما٢ت مسهىنت م٘ الىز٣ُت )0(ق٩ى٦ه"

سُت: ٞهي جىُل٤ مجها و  غط الغواجي الخاٍع حؿعى بلى بٖاصة بىائها ٖبر الخهىع ختى ؤهىا ليكٗغ ؤخُاها ؤن واؾُجي ألٖا

ذي ومىهجه. ول٨جها مً ظهت ؤزغي ال حٗخبر هٟؿها جابٗت للىز٣ُت ؤو  ًىُىي ٖلى ماعر ًمخل٪ آلُاث البدض الخاٍع

ش جىُل٤ مىه وال ج٠٣ ٖىض خضوصٍ.  نضي لها. بجها ٢غاءة ببضاُٖت للخاٍع

ش، وهي ؤًًا ؤصاة مً بحن  ًم٨ً ال٣ى٫  بإن اإلاهاصع ألاصبُت والؾُما الغواثُت جمشل ٢ُمت ؤؾاؾُت باليؿبت للخاٍع

سه،  ها مجخم٘ ما في ٞتراث مً جاٍع سُت ًٖ َبُٗت ألاويإ التي ٧ان ٌٗٞغ غ مٗلىماث جاٍع ؤصواث اإلااعر، ٧ىجها جٞى

ش البي ش اإلاخسُل، وجاٍع ش الظَىُاث، وجاٍع ش وحؿمذ له بم٣اعبت جاٍع ش اإلاهمكحن، ...بلخ. وبما ؤن الخاٍع ُاث، وجاٍع

ذي ٖملُت ؾغص، ٞهى ؾغص ما، وجإحي الغواًت لخمشل الؿغص ش ٖلى آلازغ، ؾغص ًخمم الؿغص الخاٍع ، ٞالغواًت مً الخاٍع

ش آلازغ، وبالخالي ٞهي اله ش، ٞالغواًت هي الخاٍع ت ٦ما جستر١ الخاٍع ت ُٞه، ٞالغواًت جستر١ الهٍى ت الهىعة املجاٍػ ٍى

ش اؾخسغاظه.  ت الغؾمُت وهي الش٣اٞت، ٞاألصب ٌؿخُُ٘ ال٨ك٠ ٖما ال ٌؿخُُ٘ صاثما الخاٍع  اإلاًاصة للهٍى

ذي ، ولِـ اإلاهم ؤن ٩ًىن ألاصب صازل )3(زمت َىال٪ ؤَمُت ج٨دؿحها اإلاهاصع ألاصبُت باليؿبت للبدض الخاٍع

ش، ٞهظا شخيء بضًهي، وبهما اإلاهم َى اؾدشماع البٗض ألاصبي واللٛىي في ٖما٢ت اإلااعر م٘ مىايُٗه ووزاث٣ه.  الخاٍع

٣ت حٗامل اإلااعر م٘ اإلاهاصع. وبالخالي ٞةن اإلااعر ٣ًغؤ َظٍ اإلاهاصع ٢غاءة  ٌ َىا ٖبض ألاخض الؿبتي ٍَغ ًٞغ

الظي ٌٗخبر في ٚالب ألاخُان مً ٢بُل الك٩ل ال ٚحر. وال ٠٣ً ألامغ ٖىض َظا  )2(اظتزاثُت ٌُٛب ٞحها البٗض الىصخي

والظي ال ًيخمي مبضثُا ملجا٫  )1(ل هجضٍ ٨ًك٠ ًٖ ٞاثضة اؾدشماع الهٟت الىزاث٣ُت للىو ألاصبيالخض ب

سُا ا جاٍع ا مىيٖى ذي. ٦ما هجضٍ ؤًًا ٣ًاعب الٓاَغة ألاصبُت باٖخباَع . ومً َىا ًم٨ً ؤن هٟهم )2(الخإل٠ُ الخاٍع

ش وألاصب وهي ٖما٢ت ًم٨ً ونٟها  ت مؿخمغة. وحؿخُٟض َبُٗت الٗما٢ت التي ججم٘ بحن الخاٍع بإجها ٖما٢ت خىاٍع

خىلض ًٖ  ش باؾخمغاع. ٍو ت مً اإلاٟاَُم اإلاخجضصة التي ٨ًدؿبها مٟهىم ألاصب ومٟهىم الخاٍع َظٍ الٗما٢ت الخىاٍع

ش ألاصب ش وألاصب.)3(َظا الخىاع والخماػم جُىع مٟهىم جاٍع  . وبهظا ًهٗب وي٘ خضوص بحن الخاٍع

                                                           
 .ٙٔ. ص: ٕٓٔٓأزتد بوحسن: الروائي والتارخيي يف رواقة كتاب األمَت: مسالك أبواب احلدقد، منشورات كلية اآلداب والعلوم افإنسانية ابلرابط،  -(ٔ)
 . ٖٕٔٓقناقر  ٗعبد األحد السبيت:"ادلؤرخ واألدب"، مقال منشور يف ادللحق الثقايف جلرقدة االحتاد االشًتاكي،  -(ٕ)
(، والكتاب اجلماعي"التارقخ  واللسانيات. الن  ومستوايت ٕٚٓٓحتضر ىذه التجربة على اخلصوص يف كتابو"النفوذ وصراعاتو يف رلتمع فاس" )  -(ٖ)

 ( وال سيما مسامهة ادلؤلف اليت تتناول موضوع اخلراب يف األدب اجلغرايف الوسيط.ٕٜٜٔالتأوقل" )
 .ٜٜٜٔط، حتضر ىذه التجربة يف كتاب: من الشاي إىل األاتي، ابالشًتاك مع عبد الرزتان اخلصاصي، منشورات كلية اآلداب والعلوم افإنسانية ابلراب -(ٗ)
، وأدب االعتقال الذي برز يف ادلغرب وبشكل الفت لالنتباه منذ االنفراج السياسي الذي عرفو ادلغرب يف قربز ادلؤلف ىنا جتربة األدب الشفهي -(٘)

 تسعينيات القرن ادلاضي.
بُت التارقخ األديب واترقخ األدب، فلئن كان التارقخ األديب يف نظره، قعٌت ابألعمال األدبية فحسب، أي   Laurent Mailhotدييز لوران ميلو -(ٙ)

ارقخ وصها وتناصها وابلكتاب. إذ قرفض اترقخ األدب أن قفكر من خالل التحقيب، الشيء الذي قؤدي بو يف الواقع إىل أال قكون اترخيا. أما التبنص
   .األديب فهو قشتغل على النسيج ادلتصل لإلنتاجات والتقطيعات االعتباطية اليت تفسح اجملال لعدد من ادلتواليات التارخيية
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 :ّشبُتفي الشواًت الـىس الزاث وآلاخش 

 سواًت "هُف جشلْ مً الزئبت دون أن حّمً" لّماسة لخىؿ أهمىرحا
 سؼُذ ودًجى

 اإلاٛغب، الغقُضًت، ال٩لُت اإلاخٗضصة الخسههاث، ظامٗت مىالي اؾماُٖل

 

 ؤؾئلت بزاعة في مخمحز عواجي حًٗ٪" هو ؤن صون  الظثبت مً جغي٘ "٠ُ٦ 

 ب٦غاَاث ومجاوػة زغ،وآلا  الظاث لىعي مىه البض الظي الخًاعاث بحن الخىاع

غة ش اإلاٍغ اع جدٟل الغواًت بهىع الظاث وآلازغ، ٠ُ٨ٞ نىعث  .الخاٍع ٟٞي َظا ؤلَا

ه مً  لىا َظٍ الٗما٢ت؟ َل هي ٖما٢ت خىاع؟ ؤم هي ٖما٢ت نغإ؟ َظا ما ؾىٗٞغ

 زما٫ البدض في نىع َظٍ الٗما٢ت في الغواًت.

 هٍشة الزاث لآلخش: -0

خىم ٠ُ٦ ؤن الظاث ال ًىٓغ لآلزغ ٖضوا ؤو هماخٔ في الغواًت ومً زما٫ الص

ضٍ اإلاهاظغ ال٣اصم مً  زهما، وال ًدمل له ؤي خ٣ض ؤو يُٛىت، وظل ما ًٍغ

مت جل٤ُ  اصاجه وج٣الُضٍ، ومٗاملخه مٗاملت ٦ٍغ خه ٖو الجىىب، َى الاؾخ٣غاع والِٗل في ؤمً وؤمان، واخترام ٍَى

 زا وال ٣ًُُها، ٞهل ٌٗجي طل٪ ؤهه ٨ًٍغ ؤلاًُالُحن؟ ًجُب ب٣ىله:بةوؿاهِخه. ٞهظا "باعوٍؼ" ؤلاًغاوي، ٨ًٍغ ؤ٧لت البُت

ا ال هٓحر له، ل٨ً َظا ال ٌٗجي ؤهجي ؤ٦ٍغ ٧ل مً ًإ٧لها! َظٍ اإلاماخٓت في ٚاًت ألاَمُت، ٞلخ٨ً »  ؤها ؤ٦ٍغ البُتزا ٦َغ

ض الِٗل في ؾمام، ).0(«ألامىع واضخت مً البضاًت: ؤها ال ؤ٦ً ؤي ٖضاء لئلًُالُحن ٠ ال٩اجب  بهه ًٍغ ولظل٪ ْو

٣ٞض اعجبِ »عمؼ الخمام الظي ًغمؼ للؿمام، وال ًم٨ً بٟٚا٫ الترمحز الظي لجإ بلُه ال٩اجب، بضءا مً الٗىىان، 

مبجى الغواًت بالخمشُل الش٣افي والغمؼ مً ٖخبت الٗىىان الؿغصًت التي حكحر بلى جغمحز بًُالُا بالظثبت مىظ مغاخلها 

سُت ألاولى اإلاضوهت بل ت بحن الظاث وآلازغالخاٍع   ).3(«ى جغمحز الٗما٢اث الخًاٍع

ض مً آلازغ بال ؤن ًضٖه ٌِٗل في ؾمام، والخهى٫ ٖلى ٖمل ًىاؾبه، ٞهى لم ًٓلم ؤخضا، ولم  بن "باعوٍؼ" ال ًٍغ

٢مت اإلاؿاإلات . ٌكخم ؤخضا، بل بال٨ٗـ ٞهى ٖىضما ًخّٗغى للؿباب والكخاثم مً البىابت في ٧ل مغة، ال ًغص ٖلحها

ظٍ ألازما١ التي ًخدلى بها هجض ؿب وال ًغص، ٌٗجي ؤهه ال ٨ًٍغ َظا آلازغ وال ٌٗاصًه، َو َا ٖىض باعوٍؼ، ؤن ٌكخم َو

م جدامل البىابت  ٟت ؤو مهُىٗت، بل ٢ض جغبى ٖلحها مىظ الهٛغ، ولظل٪ عؤًىاٍ ٨ًٓم ُٚٓه، ٚع لم ج٨ً مٍؼ

ب، ٢لذ لها ٞلىخ٩لم ًٖ البىابت بىضجا التي ال ج٠٨ ًٖ حؿلُ»  ٖلُه، ٣ًى٫: ِ لؿاجها ال٣بُذ وبؾماعي ما ال ؤٚع

ى!" ل٨جها اؾخمغث في  ًّ طاث مغة بٗض ؤن يا١ نضعي وهٟض نبري: ُٖب ٖلُ٪ وؤهذ في َظا الؿً ؤن ج٣ىلي "وا

ى!" ؤي ٧احؿى! بَاهاث َظٍ اإلالٗىهت لِـ لها ؤو٫ وال آزغ، طاث مغة ؾإلخجي بى٢اخت: "َل  ًّ مىاصاحي صون خُاء "وا

                                                           
 .ٓٔ، ص ٕٙٓٓ، ٕخلوص، كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك، االختالف، اجلزائر، والدار العربية للعلوم، بَتوت، طعمارة  - ٔ
 .ٕ٘ٔ، ص ٕٛٓٓ، ٗو ٖ، العدد ٕٗعبد هللا أبو ىيف، صورة اآلخر واحلوار بُت احلضارات يف الرواقة العربية، رللة جامعة دمشق، اجمللد  - ٕ
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حن ٖمغ الخُام؟ َل جإ٧لىن لخم ال ٨ماب وال٣ُِ في ؤلباهُا؟". جد٨مذ في ؤٖهابي بمك٣ت و٢لذ لها: "َل حٗٞغ

حن خاٞٔ؟ لؿىا مخىخكحن ختى هإ٧ل ال٣ُِ وال٨ماب! زم ما ٖما٢تي بإلباهُا؟. حٗىصث  حن ؾٗضي؟ َل حٗٞغ حٗٞغ

ٞالؿلم والؿمام و٦ٓم  ).0(«مىظ نٛغي ٖلى اخترام اإلاؿىحن، لظل٪ ٚاصعث اإلا٩ان ٢اثما: "مغسخي ًا ؾيُىعة"

الُٛٔ ز٣اٞت جغبى ٖلحها َظا الكغقي مىظ الهٛغ، ووكإ ٖلحها، وبالخالي ٞهى م٘ الخىاع والؿمام بِىه وبحن آلازغ. 

ولىيخ٣ل بلى شخهُت عواثُت ؤزغي، جمشل الجىىب، بهه البىٛالي "ب٢با٫ ؤمحر هللا" الظي ٌٗك٤ الؿمام والخىاع، 

جض مىخهى ؾٗاصجه ٖىضما ًغي اإلا ً، وطل٪ ٖىضما عؤي ؤمضًى الظي ٧ان ًٓىه مؿُدُا، ٍو ؿُخي واإلاؿلم ٧إزٍى

ى ًه٠ قٗىعٍ ججاٍ َظٍ الٗما٢ت خُض ٣ًى٫: ٖىضما »  وباعوٍؼ ؤلاًغاوي، ال ٩ًاصان ًٟتر٢ان، ٞليؿخم٘ بلُه َو

بالٛبُت ؤعي الؿيُىع ؤمضًى م٘ نض٣ًه ؤلاًغاوي في باع صهضًجي ؤو ؤلخ٣ي بهما نضٞت في ؾاخت ُٞخىعٍى، ٞإقٗغ 

ً؛ ال ٞغ١ بحن ِٖسخى ودمحم، وال ٞغ١ بحن  والاعجُاح. ؤ٢ى٫ في هٟسخي ما ؤظمل ؤن جغي اإلاؿُخي واإلاؿلم ٧إزٍى

بهه ًجؿض لىا مهُلر خىاع ألاصًان وخىاع الخًاعاث،  ).3(«اإلاؿُدُت وؤلاؾمام؛ وال ٞغ١ بحن ؤلاهجُل وال٣غآن!

ؿٗض  لخد٣٣هما في ؤعى الىا٢٘. اللظًً ؤؾاال ال٨شحر مً الخبر، ٞهى ًامً بهما َو

ؿخِىا" حعجب مً اإلاٗاملت الؿِئت التي حٗاملها بها البىابت "بىضجا"، وجدؿاء٫ ًٖ ؾبب  ا ٦َغ ؤما الخاصمت "ماٍع

م ؤن صًىا واخضا ًجمٗهما ، ٞهي وبن ٧اهذ ال ج٨ً خبا لآلزغ، ول٨جها ال حٗاصًه وال جبػي الهغإ  جداملها ٖلحها، ٚع

مئى ض الَا ض مً آلازغ بال مٗه، بجها جٍغ ٣ت ػوط ًٓلل ٖلحها وؤوالص ًمؤلون ٖلحها خُاتها، وال جٍغ ان والِٗل بؿمام ٞع

مئىان ل٨ً اإلاهِبت ؤهجي بما وزاث٤، » ؤن ًتر٦ها حِٗل في ؤمان، ٞها هي جساَب هٟؿها ٢اثلت: ض ؤن ؤقٗغ بااَل ؤٍع

لى ٦ىذ ؤمل٪ وز٣ُت ؤلا٢امت ما بهجي ٧ال٣اعب الهٛحر الظي جدُم قغاٖه وناع جدذ عخمت الصخىع وألامىاط. 

جغ٦ذ البىابت الىابىلُخاهُت حسخغ مجي وحٗحروي ٦ما ًدلى لها، بجها جىاصًجي صاثما: "الٟلبُيُت!". ٢لذ لها ٖضة مغاث 

بوي لؿذ مً الٟلبحن بهما مً بحرو، ؤها مً مضًىت لُما، ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ٌؿخُُ٘ اإلاغء الخلِ بحن الٟلبحن وبحرو! ال 

َى هٟـ الخىظه الظي عؤًىاٍ ٖىض "باعوٍؼ" ؤلاًغاحي و"ب٢با٫" البىٛالي، ). 2(«ٗمض بَاهتي بهظا الك٩ل.ؤٖٝغ إلااطا جخ

وال مً ؤظل ْلم بجها بعاصة الخىاع، وخب الؿلم والؿمام، ٞهظا ال٣اصم مً الجىىب لم ًإث مً ؤظل مداعبت ؤخض 

ض الضزى٫ ،بهما ظاء الظئا في الٛالب، ًدمل مٗه َمىمه ومخاٖبه، و٢ضٍع ؤؤخض ن ٩ًىن مىُٟا، وبالخالي ٞهى ال ًٍغ

ً ألام. ض الِٗل في ؤمً واَمئىان، ختى ًإطن هللا بالغخُل والٗىصة بلى الَى  في مٗاع٥ م٘ آلازغ، بل ًٍغ

 للزاث: آلاخش   هٍشة -7

ً ال٣اصمحن مً الجىىب، وظٗلهم في ؾلت و  اخضة، وهخُغ١ َىا بلى جل٪ الىٓغة الٗضاثُت ٖىض آلازغ ججاٍ اإلاهاظٍغ

اتهم باليؿبت للمجخم٘ ؤلاًُالي ماصامىا  اجهم. ٞما تهم ٍَى م ازخماٝ ؤظىاؾهم وؤَو ومٗاملتهم ٨٦خلت واخضة، ٚع

ظٍ الهىعة  ًهم مً الٛالبُت الٗٓمى مً ؤلاًُالُحن، َو ٨ٟي ؤجهم ٚغباء ًٖ َظا املجخم٘ لُخم ٞع ً، ٍو مهاظٍغ

ش والىا٢٘ي مهضا٢ا لها في الخالتي عؾمها اإلاال٠ في الغواًت، هغ  ، ٩ٞلىا ًغي جل٪ الىٓغة الضوهُت التي جىٓغ بها اٍع

اب.  صو٫ الكما٫ لضو٫ الجىىب، وما ًماعؾه الٛغب يض الكغ١، مً خغوب واتهام له بالخسل٠ وؤلاَع

ً ؾبب  ومً زما٫ الغواًت جدبضي لىا جل٪ الهىعة التي ًدملها آلازغ ًٖ الظاث الجىىبي، ٞهى ًغي في اإلاهاظٍغ

ب ؤن ؤبُا٫ الغواًت، والظًً ًمشلىن آلازغ ٩ًاصون ؤن ًجمٗىا ألاػمت ؤلاًُا ىضخى، والٍٛغ ٣غ ٞو لُت مً بُالت ٞو

                                                           
 .ٕ٘الرواقة، ص  - ٔ
 .ٓ٘ص  واقة، الر  - ٕ
 .ٙٚالرواقة،  ص  - ٖ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  38

___________________________ 

48 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

م، ول٨ً ججمٗهم الىٓغة  م وحكاظَغ ا وز٣اُٞا ووُُْٟا، وعٚم جىاخَغ م ازخماٞهم ٨ٍٞغ ٖلى َظٍ الهىعة، ٚع

ً ً، و  .ال٣انغة ججاٍ اإلاهاظٍغ ب مً وظىص اإلاهاظٍغ جسصخى مً الُىم الظي ؾُُغص البىابت "بىضجا" ًخمل٨ها الٖغ

ُٞه َاالء اإلاهاظغون الؿ٩ان ؤلاًُالُحن مً بلضَم، وليؿخم٘ بلحها وهي جبضي خ٣ضَا وخى٣ها ٖلى َاالء الظًً 

ضي َى واخض مً  ؤها مخإ٦ضة مً ؤن ٢اجل الكاب لىعاهؼو »ظمٗتهم الٛغبت في بًُالُا. ج٣ى٫ "بىضجا":  ماهٍٟغ

ً. ًجب ٖلى الخ٩ىمت ؤن جخهغ  ب ؾُُغصوهىا مً بلضها. ٨ًٟي ؤن جخجى٫ بٗض الٓهحرة اإلاهاظٍغ ت. ٖما ٢ٍغ ٝ بؿٖغ

ٟا٫ ؤظاهب مً اإلاٛغب وعوماهُا والهحن والهىض  لبُت الؿاخ٣ت مً ألَا في خض٣ًت ؾاخت ُٞخىعٍى لتري ؤن ألٚا

اصاث مسخلٟت ّٖىا. في بلضاجه م وبىلىهُا والؿىٛا٫ وؤلباهُا. بن الِٗل مٗهم مؿخدُل، لهم صًً وج٣الُض ٖو

ٗاملىن اليؿاء ٧الٗبُض. ؤها  غ٦بىن ٖلى الخمحر والجما٫، َو إ٧لىن بإًضحهم، ٍو ٌؿ٨ىىن في الٗغاء ؤو في الخُام، ٍو

ت، ل٨ً َظٍ هي الخ٣ُ٣ت ٠ُ٦  ..! زم إلااطا ًإجىن بلى بًُالُا؟ ال ؤٞهم، البُالت مىدكغة ب٨ثرة ٖىضها. لؿذ ٖىهٍغ

ضاص اإلابحرة مً اإلاهاظغ ٣وؿخُُ٘ اؾخ ىهُت ًىمُا مً مكاَض ؾًٟ با٫ َظٍ ألٖا ًٍ؟ ال جسلى وكغاث ألازباع الخلٍٟؼ

ا! ُحن الظًً ًدملىن ألامغاى اإلاٗضًت ٧الُاٖىن واإلاماٍع ً ٚحر الكٖغ  ).0(«اإلاهاظٍغ

ت، بن لم ج٨ً ؤمضًى مهاظغ! »ؤقض مجها، ٞليؿمٗها وهي ج٣ى٫:  ؤما "بلؼابخا ٞابُاوي" ٞما ج٣ل ًٖ "بىضجا" ٖىهٍغ

ًَظا ؤمغ عجُب خ٣ا! حك . ؤها ؤ٢ى٫ بهه مً ..هض ؾاخت ُٞخىعٍى مً خحن آلزغ مؿحراث للمُالبت بد٣ى١ اإلاهاظٍغ

الىاظب ؤن هبضؤ بإَل البلض ألانلُحن الظًً ولضوا في بًُالُا وال٨ماب َم مً ؤبىاء َظا البلض. ؤها ال ؤز٤ في 

ً. ٢غؤث مازغا في بخضي الصخ٠ ؤن بؿخاهُا مهاظغا اٚخهب ؾُضة مؿىت ؤُٖخ ه ٧ل شخيء: وز٣ُت اإلاهاظٍغ

ؤلا٢امت، والٗمل، والؿ٨ً، بلخ، َل َظا ظؼاء ؤلاخؿان؟ َل ؾمٗخم في خُاج٨م ًٖ ٧لب اٚخهب ؾُضجه؟ ... 

.ً ً بؿهىلت، ٨ًٟي ؤن هضعب ٦مابىا  ..الخ٣ُ٣ت ؤهىا لؿىا بداظت بلى اإلاهاظٍغ وؿخُُ٘ الاؾخٛىاء ًٖ اإلاهاظٍغ

با ظُضا ً، بل ألاصهى وألامغ "بلؼابخا ٞابُاوي" مىال٣ض ٞا٢ذ . )3(«جضٍع ت وخ٣ضا ٖلى اإلاهاظٍغ َىتها "بىضجا" ٖىهٍغ

ت ألبىاء البلض، وبُبُٗت الخا٫  ؤجها جًٟل ال٨ماب ٖلحهم، وال جغي لهم ؤي خ٤ مً الخ٣ى١، ألجهم ؤٚغاب، وألاولٍى

ممتها ٖلى ٧ل  ٞال٨ماب مً ؤبىاء البلض. وظاءث بداصزت اٚخهاب جىعٍ ٞحها مهاظغ م٘ ؾُضجه في الٗمل، ٖو

ً، وؤَل٣ذ ٖلحهم ٧ل ألاوناٝ الغطًلت مً اٚخهاب واججاع في املخضعاث، وظٗلتهم في ؾلت واخضة  اإلاهاظٍغ

 و٧إجهم نىعة واخضة، ولظل٪ هي ؤًًا َالبذ بُغصَم. 

جي"، الظي ًٟترى ؤن ٩ًىن مُلٗا ٖلى مٗاوي خىاع الخًاعاث، وخىاع  وهإحي بلى ألاؾخاط الجامعي"ؤهُىهُى ماٍع

امذ بحن الكٗىب، ٚحر ؤن َظٍ اإلاهُلخاث ال حٗجي له قِئا، ألن مً ًإه٠ مً الىخضة ؤلاًُالُت ألاصًان، والدؿ

م مً بجي ظلضجه، ال ًم٨ىه بإًت خا٫ ؤن ٣ًبل الخٗاٌل م٘  هب ظام ًٚبه ٖلى ؤَل الجىىب ؤلاًُالي، َو ٍو

ً ً، ولظل٪ إلاا ؤزبر بإن "ؤمضًى" مً اإلاهاظٍغ ؤمضًى مهاظغ! باليؿبت لي »  ، ٢ا٫:آلازغ البُٗض، واإلاخمشل في اإلاهاظٍغ

ً وؤَل الجىىب. ال ؤٞهم ٖما٢ت ؤمضًى بالجىىب، ؤها مماخٔ مخمغؽ، بةم٩اوي الخمُحز بحن  ال ٞغ١ بحن اإلاهاظٍغ

ال٨ؿى٫ واملجتهض. مشما البىابت الىابىلُخاهُت وؾاهضعو صهضًجي وبلؼابخا ٞابُاوي َم عمىػ الجىىب اإلاخمشلت في ال٨ؿل 

اوالثرزغة والخس ت. ؤها لؿذ ٖىهٍغ ٞهظٍ الُٗىاث التي عؤًىاَا، ٧لها  ).2(«ل٠ والىمُمت وؤلاًمان بالكٗىطة والبربٍغ

ت ٖاع في ظبحن ؤلاوؿاهُت، ول٨جهم في هٟـ الى٢ذ ًماعؾىجها في ؤبك٘  ت، ألجها حٗٝغ ؤن الٗىهٍغ جخبرؤ مً الٗىهٍغ

الخعجب، إلاا عؤٍو في َظا اإلاهاظغ مً صمازت  نىعَا، وختى ٖىضما ٌٗلم الىاخض مجهم ؤن "ؤمضًى" مهاظغ، ًخمل٨هم

                                                           
 .ٓٗالرواقة،  ص  - ٔ
 .٘ٙ-ٗٙالرواقة، ص  -ٕ
 .ٙٛ-٘ٛص ص  الرواقة،  - ٖ
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ألازما١، وخؿً اإلاٗاقغة، وخبه لجمُ٘ الىاؽ، وخب الىاؽ له، وجٟاهُه في زضمت املجخم٘، و٧إن َظٍ الهٟاث 

ت بطن مغى  ال ًم٨ً ؤن ًخدلى بها ؤولئ٪ ال٣اصمىن مً صو٫ الجىىب، بل هي خ٨غ ٖلى ؤَل الكما٫، ٞالٗىهٍغ

 .الجمُ٘ هٟسخي ًغي ناخبه ؤهه ٞى١ 

ت ججاَه،  ول٨ً َظا ال ًمى٘ وظىص بٌٗ ؤلاًُالُحن الظًً ٌٗاملىن آلازغ بىص وحؿامذ، ولِؿذ لضحهم ٖىهٍغ

مشل "ؾدُٟاهُا مّؿاعو" الٗاملت في و٧الت ؾُاخُت، والتي جؼوظذ مً "ؤمضًى". ٣ٞض َامذ بالصخغاء الٗغبُت، 

٣ت ؤد»  وحٗل٣ذ بالخىاع١ ج٣ى٫: ي عوبغجى وؤمي وؤبي. ال جؼا٫ عخلخىا بلى الصخغاء مً في َٟىلتي ؾاٞغث ٦شحرا بٞغ

ؤؾٗض ألاؾٟاع، ؤصَكخجي الُىاع١ ٦شحرا وحٗل٣ذ بهم ٦خٗل٤ الغيُ٘ بشضي ؤمه، ٖىضما خان و٢ذ الغخُل، ب٨ُذ 

بذ في الب٣اء َىا٥ بلى ألابض بجها مشا٫ للدؿامذ ومبضؤ الخىاع، ٞهي حٗامل  ).0(«وعًٞذ الٗىصة بلى عوما، ل٣ض ٚع

ا، بل بهىا اإلاها جها، وهي ال جغي في وظىصَم زُغا ًتهضص املجخم٘ ؤلاًُالي، ٦ما ًغي ٚحَر ً ٦ما حٗامل بجي َو ظٍغ

هغاَا جخُٕى وحُٗي مً و٢تها وظهضَا لخٗلُم َاالء ال٣اصمحن مً الجىىب، اللٛت ؤلاًُالُت، ختى ٌؿخُُٗىا 

الدؿامذ ؤًًا في َظٍ الغواًت، هجض ناخب الباع ومً بحن الظًً ًمشلىن  .الاهضماط في اليؿُج الاظخماعي ؤلاًُالي

ً، وألاظاهب، ٞٗىضما ٢ُل له ؤن "ؤمضًى" مهاظغ لم ًهض١،  "ؾاهضعو صهضًجي"، والظي ؤٚلب ػباثىه مً اإلاهاظٍغ

ال ج٣ىلىا بن ؤمضًى مهاظغ، َظٍ اإلاؿإلت » ؤن ٩ًىن مهاظغا، ول٨ً طل٪ ال ٌٗجي ؤهه ٨ًٍغ ألاظاهب، ٣ًى٫ في طل٪: 

ب هاصي عوما ال٨بحر ٞال٩او ؤظىبُا!؟ ؤلم ٨ًً ججلب الهض إ بلى عؤسخي. ؤها ال ؤخ٣ض ٖلى ألاظاهب: ؤلم ٨ًً اٖل

اؾلغ ؤظاهب!؟ َاالء ألاظاهب نىٗىا مجض هاصي عوما ... هدً وٗامل  ٨ؿىن َو ىلغ ولُىضَىلم وبًٍغ ؼو ٞو ؾحًر

ً بمدبت وحؿامذ  ). 3(«اإلاهاظٍغ

ت ودوسها في ِلكت الزاث باآلخش: -3  الهٍى

اصاتهم  اتهم ٖو ً بهٍى ت في الٗما٢اث التي ججم٘ الظاث باآلزغ، وجمؿ٪ بٌٗ اإلاهاظٍغ ىا ؾىدىاو٫ صوع الهٍى َو

ضم ٢بىلهم، ووظض ختى مً  ظا ؾبب لهم مكا٧ل ٖضة ٦هٗىبت اهضماظهم في املجخم٘ الجضًض، ٖو وج٣الُضَم، َو

خه، ؤو خاو٫ بزٟاءَا ٧إمُضًى الجؼاثغي بُل الغواًت، والظ ي ٚحر اؾمه، وؤزٟى ظيؿِخه، واؾخُإ جى٨غ لهٍى

 .ً ىمل ٦ب٣ُت اإلاهاظٍغ بالٟٗل الاهضماط في املجخم٘ ؤلاًُالي، ول٨ً ما بن ا٦دك٠ ؤمٍغ ختى اتهم بال٣خل ٖو

ىى في َظا املجخم٘، ألهه بهغاخت،  اصاجه، ؤو جى٨غ لها وؤزٟاَا ٞهى مٞغ خه ٖو ٞاإلاهاظغ، بطن، ؾىاء اخخٟٔ بهٍى

ت في حك٨ُل نىعة الٗما٢ت بحن الظاث وآلازغ؟ اؾمه مهاظغ. ٠ُ٨ٞ ؾاَمذ   الهٍى

ت، ول٨ً  ت: ل٣ض جىؾ٘ الباخشىن والضاعؾىن، في جدضًض مٟهىم الهٍى َظٍ الخىؾٗاث الخانلت في » في مٟهىم الهٍى

ٟاث، ٣ٞض ٖٝغ مدمىص  ).2(«بيُت َظا اإلاهُلر ظٗل مىه، "مٟهىما بق٩الُا" ول٨ىىا ؾى٣خهغ ٖلى بٌٗ الخٍٗغ

ت ؤمحن الٗالم ا ا الظاجُت الشابخت اإلاىٛل٣ت ٖلى هٟؿها، واإلا٨خُٟت بظاتها»لهٍى ها ؤخمض بً  )،1(«باٖخباَع ٗٞغ َو

ت الهٟاث ؤو الؿماث الش٣اُٞت الٗاملت التي جمشل الخض ألاصوى اإلاكتر٥ بحن ظمُ٘ الظًً »  وٗمان ب٣ىله: مجمٖى

خمحزون بهٟاتهم جل٪ ٖمً ؾىا ىن، ٍو ٗٞغ ٌُ ٞمً ). 2(«َم مً ؤٞغاص ألامم ألازغي ًيخمىن بلحها، والتي ججٗلهم 

                                                           
 .ٚٔٔص  الرواقة،  - ٔ
 .ٓٔٔ-ٜٓٔالرواقة،  ص  - ٕ
 .٘ٓٗدط، دت،  ص أزتد ايسُت السليماين، التجليات الفنية لعالقة األان ابآلخر يف الشعر العريب ادلعاصر، دار الزمان، دمشق، سوراي، - ٖ
 .ٖ٘ٚزلمود أمُت العامل، العودلة واذلوقة الثقافية، رلموعة من الباحثُت، إشراف جابر عصفور، اجمللس االعلى للثقافة، ص  - ٗ
 .ٖٕ، ص ٜٜٙٔمة، اجلزائر، دط، أزتد بن نعمان، اذلوقة الوطنية، دار األ - ٘
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ت مً ال٣ُم واإلاكاٖغ  ت هي مجمٖى ا ًم٨ً ؤن هجملها في َظا الخٍٗغ٠، ٞالهٍى حَر ٠ ٚو زما٫ َظٍ الخٗاٍع

ش والٗاصاث والخ٣الُض،  ت اللٛت والضًً والخاٍع والاججاَاث جمحز ظماٖت ما، ؤو قٗبا ما ؤو ؤمت ما، وجًم َظٍ الهٍى

حها الشابذ واإلاخدى٫.التي وكإ ٖلحها املجخم٘،  ت وخًىعَا ب٣ىة  ووعثها ًٖ ؤؾماٞه، ٞو و٢ض ع٦ؼث الغواًت ٖلى الهٍى

م٨ً ؤن هضعؾها مً زما٫ الٗىانغ الخالُت:  ٖىض الصخىم الغواثُت، ٍو

ً في املجخم٘ الجضًض، ولظل٪ ٞإو٫ شخيء ٞٗله الشلاِت مً اللغت -ؤ : ل٣ض ق٩لذ اللٛت ٖاث٣ا ٦بحرا الهضماط اإلاهاظٍغ

ض ؤن ًغي٘ الظثبت صون ؤن بُل الغ  واًت "ؤمضًى" َى حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، ٣ٞض ؤ٢بل ٖلى حٗلمها بجهم، ؤال ًٍغ

ٞل٣ض عي٘ مً اللٛت بطن ختى جم٨ً مً ؤن ًغي٘  .حًٗه؟ ولظل٪ ٞما ؾبُل له بال ؤن ًغي٘ مً اللٛت ؤلاًُالُت

٣ىلهم، وؤنبذ ٣ً ؿغ، و٦ظل٪ مً الظثبت، ؤو عوما، ولظل٪ ٦ؿب ٢لىب ؤلاًُالُحن ٖو طخي مهالخه بؿهىلت َو

ً، وختى مهالر بٌٗ ؤلاًُالُحن. ً مً ٖضم ٢ضعجه  مهالر اإلاهاظٍغ وزماٞا لظل٪ وظضها "باعوٍؼ" ٖاوى ألامٍغ

ى ٣ًى٫: ٦شحرا ما ٣ًا٫ لي: "ؤهذ ال حٗٝغ ؤلاًُالُت" ؤو "ٖلُ٪ ؤن » ٖلى الخدضر باإلًُالُت، ٞليؿخم٘ بلُه َو

ا٥ اللٛىي مىسٌٟ ظضا"، ... بلخ. ٖاصة ما ؤؾم٘ َظٍ ال٩لماث اإلاهُىت ٖىضما جدّؿً لٛخ٪ ؤوال" ؤو "آؾ٠ مؿخى 

ؼي  ؤبدض ًٖ ٖمل في اإلاُاٖم ٢بل ؤن ؤعمى في اإلاُبش لٛؿل الصخىن! "ًبضو ؤن اللٛت الىخُضة التي جخ٣جها ًا ٍٖؼ

ت مجي. ال ق٪ ؤوي زُبذ ؤملباعوٍؼ هي ٚؿل الصخىن". ٨َظا ًدلى لؿدُٟاجُا اؾخٟؼاػي وال ولظل٪  ).0(«هاسخٍغ

م٨ىىا اإلا٣اعهت بحن َظًً الىمىطظحن، ٞإمضًى ًمشل  وظض باعوٍؼ ال٨شحر مً الٗىاث٤ ؤمامه، ل٣ًاء مهالخه. ٍو

الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞت آلازغ، والضلُل َى ب٢باله ٖلى حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، وخبه أل٧ل البُتزا، ؤما باعوٍؼ ٞهى 

، ٞل٣ض عؤًىا ٠ُ٦ ًجض نٗى  ٌ ز٣اٞت ٚحٍر ت ًٞغ ٨ٍغ البُتزا، التي جغمؼ بلى ٍَى بت في حٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، ٍو

خه، ٖىضما  ض الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞت آلازغ، ٞهى ًسصخى ٖلى ٍَى ا، ولِـ َظا ٣ِٞ، بل َى ال ًٍغ بًُالُا وعمَؼ

٣ت الُبش ؤلاًُالي ٌ ؤن ًخٗلم ٍَغ ت، والخٝى مً الاهٟخاح ٖلى آلازغ َى الظي ظٗل. ًٞغ  بهه الخٝى ٖلى الهٍى

 "باعوٍؼ" ؤلاًغاوي ال ًخٗلم اللٛت ؤلاًُالُت، وبالخالي ٣ٞض واظه اإلاخاٖب واإلاكا٧ل. 

ت، وظؿضث الغواًت الخمؿ٪ به في شخهُت "ٖبض هللا بً الخمعً الذًً -ب : ل٣ض ق٩ل الضًً ؤخض ٖىانغ الهٍى

ٗمل ٖلى ال٣ُام بىاظباجه، ولظل٪ وظضهاٍ ًٟٕؼ إلاا عؤي  ابً بلضٍ، ٌٛحر اؾمه مً ٢ضوع"، ٞهى ًساٝ ٖلى صًىه، َو

ال ؤػا٫ ؤط٦غ املخاٝو التي اؾدبضث بي ٖىضما ؾمٗذ الىاؽ ًىاصوهه »"ؤخمض" بلى "ؤمضًى"، ٣ًى٫ "ٖبض هللا": 

"ؤمضًى"، زكِذ ؤن ٩ًىن ٢ض اعجض ًٖ ؤلاؾمام، لم ؤ٤َ الهبر والاهخٓاع، ٞؿإلخه ب٣ل٤ وجىظـ: "َل اٖخى٣ذ 

ت "٦ما". ٖىضثظ جىٟؿذ الهٗضاء و٢لذ بهىث مغجٟ٘: "الخمض هلل! اإلاؿُدُت ًا ؤخمض؟"، ٞإظابجي بىبرة ناص٢

ٞهى الخىٝ  ).3(«الخمض هلل!". ٧اهذ مساوفي في مدلها ألن مً ٖاصة مً ٌٗخى٤ صًىا ظضًضا ؤن ٌٛحر اؾمه ال٣ضًم

ً طَب بلى الضو٫ ألاوعبُت بؿبب الٟا٢ت والخاظت،  ٖلى الضًً في صًاع الٛغبت، زانت ؤن ال٨شحر مً اإلاهاظٍغ

 ً اث اإلااصة ُٞخسلى ًٖ صًىه. ولظل٪ ًا٦ض ٖبض هللا ؤهه لً ًخسلى ًٖ صًىه، ٖو وبالخالي ٣ٞض ًخٗغى بًٗهم إلاٍٛغ

خه . لٛخه، مهما ٧لٟه طل٪ لٛخه، ختى باؾمه، ٞهى ال ًسٟي قِئا مً طل٪، بل وبضًىه وببن ٖبض هللا مخمؿ٪ بهٍى

ٟسغ ٧ىهه مؿلما ٖغبُا، في خحن ؤن ؤمضًى وعٚم ؤهه ماػا٫ ًدخٟٔ بضًىه، ول٨ىه ال ًٓهغ طل٪، ختى بهه  ٌٗتز ٍو

ضٍ بال ٖلى نىعتها، ختى  ض ؤن ًغي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗه، ولظل٪ ٞهى ًضع٥ ؤجها ال جٍغ ّٚحر اؾمه، ألهه ًٍغ

ً، ٞهى ٢ض اخخًيخه الظثبت وؤعيٗخه، في  جم٨ىه مً الغيإ مجها. ولظل٪ ًٟغ١ "ؤمضًى" بِىه وبحن ب٣ُت اإلاهاظٍغ

ً، ألهه ٖٝغ ٠ُ٦ ًضزل ٖلحها، وبالخالي ٖىاٍئ ًسخل٠ ًٖ ٖىائهمخحن ؤجه ذ آلازٍغ ًّ   .ا ٖ

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔالرواقة، ص  - ٔ
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔالرواقة، ص  - ٕ
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 الّاداث والخلالُذ  -ج 

ً، ٖىضما ًظَبىن بلى بلضان ؤوعبُت، ًدملىن مٗهم ٖاصاتهم وج٣الُضَم، ٞما ٌؿخُُٗىن  ٦شحر مً اإلاهاظٍغ

جخعجب "ؾدُٟاهُا مّؿاعو"، ٞخ٣ى٫ ًٖ الخسلي ٖجها، ٧اللباؽ واإلاإ٧ل، وختى ألاٞمام التي ٌكاَضوجها، ولظل٪ 

لبؿىن اللباؽ البىٛالي » البىٛالُحن: الغظا٫ مىٛل٣ىن بك٩ل ُٞٓ٘، ٧اجهم ٌِٗكىن في ص٧ا، ًإ٧لىن ألاعػ ٍو

ت الُٟضًى، ٚالبا ما ؤحؿاء٫: َل ٌِٗكىن خ٣ا في عوما؟ كاَضون ألاٞمام البىٛالُت ٖلى ؤقَغ وٗم ٞال٨شحر  ).0(«َو

ٚم ؤهه في مجخم٘ مخٟخذ ومخدغع، ٚحر ؤجهم ال ٌؿمدىن ليؿائهم بالخغوط ؤو الخٗلم، مً َاالء البىٛالُحن، ع 

و٧إجهم في بىٛماصاف، ٦ما خهل م٘ "ب٢با٫" البىٛالي الظي ٧ان ًمى٘ ػوظخه مً الخىظه للضعاؾت ٖىض 

٫ "ؤمضًى" "ؾدُٟاهُا"، بذجت ؤن ؤلاؾمام ًدغم الازخماٍ، وبالخالي ٞما ًم٨ىه بعؾا٫ ػوظخه بلى اإلاضاعؽ، ٣ًى 

٢لذ له: َل جخدضر ػوظخ٪ ؤلاًُالُت؟ ٢ا٫ "ال! البىٛالُىن ال ًغؾلىن ػوظاتهم بلى »  مدضزا ًٖ "ب٢با٫":

  ).3(«اإلاضاعؽ ألن ؤلاؾمام ًدغم ٖلُىا الازخماٍ"

ت مٗلما باعػا مً مٗالم الغواًت، بحن مخمؿ٪ بها، ومضاٞ٘ ٖجها، وبحن مخى٨غ لها، وبحن  بطن، ٞل٣ض ق٩لذ الهٍى

اث الظثبت، ولم حؿمذ له مخ ًّ ىؾِ في طل٪، و٢ض عؤًىا ؤن مً جمؿ٪ بها، ولم ًغى الخسلي ٖجها، ٢ض حٗغى لٗ

، ختى  بالغيإ مجها. ؤّما مً جى٨غ لها، ؤو ؤزٟاَا، ٞةهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًغي٘ مً الظثبت، ول٨ً ما بن ًٟخطر ؤمٍغ

تها ؤ٦ثر بًماما و٢ؿىة،  ًّ وبالخالي ٞما ًىٟ٘ في طل٪ بال الخىؾِ في ألامغ، جى٣لب ٖلُه َظٍ الظثبت، وخُجها ج٩ىن ٖ

تر٥ ٞسخت للخٗامل م٘ َظٍ الظثبت، يمً اإلاخدىالث.  ت، الشابذ واإلاخدى٫، ٞلُخمؿ٪ بالشىابذ، ٍو ألن في الهٍى

ل٣ض هجخذ الغواًت، بط، ههجذ ههجها صخُدا وطل٪ في بُٖاء ٢ّغاءَا نىعة ٖملُت ناص٢ت ًٖ ٖما٢اث الىاؽ 

ت ال٣اثم ٖلى جىا٢ًاث ؤؾاؾُت، وما ًخىلض ًٖ طل٪ مً بًٗهم ببٌٗ، واخخض ام الهغإ بحن ألاظىاؽ البكٍغ

  . ْلم في مسخل٠ نىعٍ ؤلاوؿاهُت، وجهإع الخًاعاث في ٢ُمها ومباصئها

 اإلافادس واإلاشاحْ:

 .3113ماعة لخىم، ٠ُ٦ جغي٘ مً الظثبت صون ؤن حًٗ٪، الازخماٝ، الجؼاثغ، والضاع الٗغبُت ، بحروث،  .0

ىُت، صاع ألامت، الجؼاثغ، صٍ، ؤخم .3 ت الَى  .0663ض بً وٗمان، الهٍى

 ؤخمض الؿلُماوي، الخجلُاث الٟىُت لٗما٢ت ألاها باآلزغ في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، صاع الؼمان، صمك٤، صٍ، صث. .2

، الٗضص 31ٖبض هللا ؤبى ٠َُ، نىعة آلازغ والخىاع بحن الخًاعاث في الغواًت الٗغبُت، مجلت ظامٗت صمك٤، املجلض  .1

 .3115، 1و 2

لى للش٣اٞت. .2 ت مً الباخشحن، املجلـ ألٖا ت الش٣اُٞت، مجمٖى  مدمىص ؤمحن الٗالم، الٗىإلات والهٍى

 

                                                           
 .ٕٗٔ-ٖٕٔرواقة، ص ال - ٔ
 .ٓٙالرواقة،  ص  - ٕ
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 اللاظميّ  ِىذ ِليّ  م اللفص يّ الّال

 إبشاهُم أولخُان     

 اإلاٛغب ،ها٢ض ومترظم

  

م ؤن خه ألاولى  اإلابضٕ الٗغاقي اإلاٛترب ٖلي  ٚع بال ؾىت ال٣اؾمي لم ًيكغ مجمٖى

، بال ؤهه،  ٨ًخب ال٣هت مىظ ػمان، بحن الخحن وآلازغ، بلى ؤن ججمٗذ لضًه ٖضة 3112

، والشالشت: "صواثغ )3(، والشاهُت: "نمذ البدغ")0("مُ٘، ألاولى: " عؾالت بلى خبِبتيمجا

ت ازخُاع )2(ألاخؼان" ، والغابٗت: "ؤوان الغخُل". و٢ض مىده َظا ال٨م مً ال٣هو خٍغ

ت  الىهىم التي ا، لظل٪ ٩ٞل مجمٖى ت التي ًغوم بنضاَع جبضو له مىاؾبت للمجمٖى

" حؿخضعي الُٟىلت ب٩ل ز٣لها، ٦ما عؾالت بلى خبِبتيجضوع خى٫ مىيٕى مٗحن، ٞـ"

ا، ُٞما بٗض، ٖبر ال٨خابت الخسُُلُت؛  جغسخذ في طًَ الُٟل، وجم اؾخدًاَع

ت "نمذ البدغ" جىاولذ مؿإلت الخب، مً مىٓىع آزغ، ٨ًك ٠ ًٖ ظىاهب زُٟت في ؤلاوؿان؛ ومجمٖى

ت "صواثغ ألاخؼان" بلى ؤؾباب ؤلاخباٍ لضي ؤلاوؿان الٗغبي؛ ؤما "ؤوان الغخُل" ٞٗالجذ مك٩لت  وجُغ٢ذ مجمٖى

ت "خُاة ؾاب٣ت"، وهي الخامؿت لخٗم٤ َظٍ  اإلاىث وجضاُٖاجه ٖىض بجي البكغ، وبٗض طل٪ ظاءث مجمٖى

 مً ظىاهبه، ٨َظا ٩ٞل مجم ؤلاق٩الُاث، وجخُغ١ بلى ؤزغي.
 
ضَا مىيٕى مٗحن، و٧ّل هّو ٌّٗم٤ ظاهبا ت ًىّخِ ٖى

ٍٕ ما َظا الاوسجام في   ٖىض ه٣ُت واخضة، وهي مؿإلت ال٣ٟضان. ومً الىاصع ؤن هجض ٖىض مبض
 
ل٨جها جلخ٣ي صاثما

ههىنه ال٣ههُت، بدُض ج٩ىن باعة الاقخٛا٫ واخضة؛ بمٗجى ؤن ؤلاخؿاؽ الظي ٣ًىص ال٨خابت ٖىض اإلابضٕ َى 

ؿه؛ ٞاإلابضٕ الخ٣ُ٣ي َى الظي ٨ًخب ًٖ ألاقُاء وألاخاؾِـ بىٟـ الخهىع والغئٍت، ألن عئٍخه للٗالم هي هٟ

م٨ً جلخُو زهاثو ال٨خابت ال٣ههُت ٖىض ٖلي ال٣اؾمي ُٞما ًلي:  التي ج٣ىص ٦خابخه، وجطخيء مؿاعبها.   ٍو

٢ت، وزالُت مً الخ٣ُٗض. .0  التر٦حز ٖلى خ٩اًت بؿُُت، مكّىِ

 بضاُٖت ال ٚمىى ٞحها، حؿاٖض ٖلى ؾُىلت الؿغص.اؾخٗما٫ لٛت ب .3

 الاقخٛا٫ ٖلى ًٞاءاث مٟخىخت، جهلر ؤن ج٩ىن ألي م٩ان. .2

٣ضة وجهاًت. .1  اٖخماص البىاء ال٨ماؾ٩ُي في ال٣هت، خُض َىا٥ بضاًت ٖو

 اٖخماص الىن٠ والؿغص، وحُِٛب للخىاع (ولهظا صالالجه في ال٣هو). .2

٠ُ الخجضًض مً صازل ال٣هت، والابخٗا .3 ب.جْى  ص ًٖ الخجٍغ

 اعجباٍ ال٣هو باملخ٩ي الظاحي، ألجها جمخذ مً ججغبت ال٩اجب في الخُاة. .4

                                                           
ٔ
 ٖٕٓٓ، ٔرسالة إىل حبيبيت، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط      
ٕ
 ٖٕٓٓ، ٔصمت البحر، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط     
ٖ
 ٜٕٓٓ، ٔدوائر األحزان، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط     
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 بُٖاء ؤَمُت لل٣اعت لجظبه والخإزحر ُٞه، وظٗله ًخٟاٖل م٘ ال٣هت. .5

٠ُ للهجاث في الىهىم. .6  ُٚاب ؤي جْى

بجي  ٖىالم ؾغصًت، وبظل٪ ٞال٣ام ٖلي ال٣اؾمي، ٨ًخب ال٣هت ال٣هحرة، يمً مكغوٖه الخام واإلاخّٟغِص، ٍو

َه في الاهسغاٍ  ت التي حكّض ال٣اعت وجىّعِ ؤّو٫ ما ًشحرها ٞحها الاخخٟاء بالخ٩اًت وجٟانُلها؛ الخ٩اًت بىٛمتها السخٍغ

الُت جداٞٔ ٖلحها ههىنه  ّٗ  جًٗه ؤمام امخدان الازخُاع، ٣٦ّىة و٦ٟ
 
ت مً الٗما٢اث واإلاهاثغ، وؤًًا في مجمٖى

ا ألاه٣ُت؛ ل٨جها، مشل ظبل الجلُض الٗاثم في البدغ، ما جسُٟه ؤٖم٤ وؤ٢ىي ال٣ههُت الخاصٖت ببؿاَتها، وبلٛته

، في ٖىىان بخضي 
 
ى ما ظاء، ؤًًا بت مً ٦ىه َظٍ ال٣هو، َو . واؾخٗاعة البدغ هي الضاللت ال٣ٍغ مما جٓهٍغ

م٨ً ؤن ه٣اعب الٗالم الٗالم ال٣هصخي ٖىض ٖلي ال٣اؾمي مً زما٫ مجامُٗه الؿاب٣ت، " نمذ البدغ". زمار  ٍو

ت ال٣ٟضان، اإلامخضة في وؿُج ٧ل ٢هو املجامُ٘  ها خى٫ مىيٖى لخٓاث ؤؾاؾُت، حك٩ل ؤ٣ٞه، وجيسج زَُى

الخمـ، اإلاخمٓهغة بهظا الك٩ل ؤو بأزغ، وهي طاث خًىع الٞذ، ؾىاء في ما ًغوم الىو ؤن ٣ًىله، ؤو في 

الهىعة التي جغمي بٓمالها ٖلى ال٣اعت. ٖما٢اث الصخهُاث ُٞما بُجها، ؤو في ٖما٢تها بالٗالم اإلامشل، ؤوفي جل٪ 

ٗاث الضازلُت التي ظٗلخه ه٣ُت مًِئت حؿخمض هىعَا  ت مً الخىَى وبظل٪ ٣ٞض جمشل ال٣ٟضان مً زما٫ مجمٖى

ظٍ اللخٓاث هي ٧الخالي:  مجها، وهي ما ؾمُىاٍ ب: الُٟىلت، الخب، اإلاىث، َو

 لخٍت الخىحن والخزهش: -1

ا ٞو ًاءاتها، بؼمً الُٟىلت، وهي م٨خىبت بىٕى مً الخىحن بلى الؼمً اإلااضخي، ٦شحر مً ال٣هو اعجبُذ ؤظىاَئ

الؼمً البُٗض الظي ال ًم٨ً اؾخٗاصجه بال بالخظ٦غ، وال ًم٨ً ال٣بٌ ٖلُه بال بد٨ُه، و٢ض اعحؿمذ ٦شحر مً 

ت، خُض الهضوء والهٟاء والبؿاَت والٗما٢اث الخمُمُت، و٢ض اؾخُاٖذ َظ ٍ مٗالم َظٍ الُٟىلت في ال٣ٍغ

ى ٨ًدك٠ الخُاة في جٟانُلها الٗاصًت، ٧لما ج٣ضم به الؿً. ٞمً  ال٣هو ؤن جى٣ل لىا صَكت طل٪ الُٟل َو

لخٓت خبٍى بلى اللخٓت الخاؾمت التي جبهم ٧ل بوؿان مغ مً الخٗلُم، وهي اإلاغة ألاولى التي ًضزل ٞحها بلى 

لي في الُىم ألاو٫ مً الضعاؾت، بط ما ػلذ اإلاضعؾت، ٣ًى٫ الؿاعص في ٢هت "الضعؽ ألاو٫": "ؾإخضز٪ ًٖ ما و٢٘ 

ؤخخٟٔ بخل٪ الىا٢ٗت خُت في زاَغي، ألن ألاًام ألاولى في خُاة ؤي بوؿان هي بمشابت الجظوع في صهُا 

٨َظا ٩ًىن البدض في الُٟىلت َى بدض ًٖ البضاًاث، ًٖ طل٪ الؼمً اإلاكغ١ الظي ًدلم ٧ل  ).32الىباث"(م

خُض ألاؾغة وألانض٢اء واللٗب. جمتزط ٖىض الُٟل في الٗالم ال٣هصخي لل٣اؾمي، واخض بالغظٕى بلُه، وبلى صٞئه 

ى ًد٩ي ًٖ الؼمً اإلاؿخٗاص، ؤما الُٟل ٞهى زاعط ٖىا٠َ  ى ماٌؿبٛه ٖلحها الؿاعص َو الؿٗاصة بال٣ؿىة، َو

مجمٕى  ال٨باع، ٌؿخ٣بل ٧ل طل٪ ٧إقُاء الخُاة الٗاصًت، صون ؤن ًضع٥ ؤبٗاصَا وزُىعتها، وبظل٪ وؿخيخج مً

اء"، "الخظاء ؤلاهجلحزي"، "ؤناب٘ ظضي"، "البىض٢ُت"، ؤجها  ال٣هو اإلاؿ٩ىهت بالُٟىلت وهي ٧الخالي "البئر"، "ٞو

ت مً ألاخضار: ازخٟاء الُٟل في البئر، عخُل البُت، يُإ الخظاء الُٗٓم، مىث  جد٩ي ال٣ٟضان ٖبر مجمٖى

ظا ال٣ٟضان اؾخُاٖذ ال٨خابت ال٣ههُ ت مً الغمىػ الخ٩اثُت.الجض، مىث ألاب. َو  ت ؤن حٗبر ٖىه ٖبر مجمٖى

 لخٍت الخب والخُبت: -7

ل٣ض قٛل الخب خحزا مهما في ٢هو ٖلي ال٣اؾمي، وججلى في خاالث مسخلٟت، ل٨ً جغ٦حزها ؾ٩ُىن ٖلى ٖما٢ت 

الغظل باإلاغؤة التي هجض جٟانُلها في ٦شحر مً الىهىم ال٣ههُت، و٢ض اؾخُإ ال٣ام ؤن ًلمـ ٦شحر مً 

غاخاث والٗظاباث التي جىبش٤ مً جٟاٖل الغظل واإلاغؤة، ٖبر ؤخاؾِـ زبِئت جدغ٥ ٧ل واخض مجهما، وؾلِ الج

الًىء ٖلى هٓغة ٧ل واخض لآلزغ، بُٛت ال٨ك٠ ًٖ جل٪ الٗىا٠َ الؿامُت التي ججٗل ؤلاوؿان ٢اصعا ٖلى 
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ٗا ما ل٨ً ٖلى هٟـ الىٛمت: البدض ًٖ الؿٗاصة ف ي الاعجباٍ باآلزغ والِٗل في الخُاة، وفي ٧ل ٢هت هجض جىَى

 َىاء ب٣غبه، ل٨ً َل ًخد٤٣ طل٪؟

اث الخمـ، التي جُغ٢ذ بلى الٗما٢ت الٗاَُٟت التي ججم٘ الغظل باإلاغؤة، اهتهذ بالٟكل،  بن ٧ل ٢هو املجمٖى

٤ اإلاؿضوص. ٟٞي  وبٗضم جد٤٣ الخلم الظي جهإع الصخهُاث مً ؤظله، ل٨ً ال ٞاثضة، ألجها جهل بلى الٍُغ

م ٧ل املخاوالث مً ؤظل ٢هت "ن مذ البدغ" ال حؿخُُ٘ اإلاغؤة ألاعملت ؤن جخسلو مً ط٦غي ػوظها الُبِب ٚع

س٠ٟ مً ٖظاب الظ٦غي. وما ًؼا٫ ألامل  طل٪، ج٣ى٫:"٦ىذ آمل ؤن ل٣اجي به ؾِؿاٖضوي ٖلى اليؿُان، ٍو

اث في مىخهى الخ٣ُٗض، جُغػ ٖما٢ال٣هو التي جيخهي بالٟكل ). بن 00ًغاوصوي، وفي ٧ل ًىم ؤ٣ٞض ألامل..."(م

ٖلى مؿخىي ما ج٨ك٠ ٖىه مً ؤخاؾِـ، وؤخمام، وعٚباث ججٗل ال٣اعت ًضع٥ ٦شحر مً الخباًا الىٟؿُت التي 

ظٍ ألاقُاء اؾخُإ الؿغص ال٣هصخي في ههىم ال٣اؾمي ؤن ًجلى بٌٗ جٟانُلها  جخهإع صازل ؤلاوؿان، َو

ام، وبخمش ماث وججاعب ظٗلتها ٖما٢اث مؿخدُلت، وفي طل٪ جإ٦ُض في جل٪ الدكاب٩اث اإلايؿىظت باألخمام وألاَو

آزغ ٖلى ال٣ٟضان الظي حِٗكه َظٍ الصخهُاث ٖلى اإلاؿخىي الضازلي الىٟسخي، ؤو ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي ُٞما 

 ًمـ الٗما٢اث الاظخماُٖت، وبالخالي ٞهي شخهُاث مُٗىبت، ألجها حِٗل ٣ٞضان آلازغ الًغوعي في الخُاة.

 هىعاس:لخٍت اإلاىاحهت والا  -3

ً، ألجها شخهُاث ٖىض بن الصخهُاث الغثِؿُت  ٖلي ال٣اؾمي، حِٗل نغاٖا خاصا م٘ طاتها، وم٘ آلازٍغ

تها للٗالم ٞحها ٦شحر مً  مُٗىبت، جدمل بضازلها ظغاخاث ٖم٣ُت، مما ظٗلها ج٣اوم اه٨ؿاعاث جماػمها. وعٍئ

ت في ؤقُاء الخُاة م بؿٗاصة الىظىص، ال٣خامت، ٞهي ٚالبا ما جخإمل الٗالم وهي مىسَغ ، ومً صازل جٟانُلها لخَى

ُت، جخطر مٗاإلاها قِئا ٞكِئا، للمسٟي واإلادؿتر مً ؤلاخؿاؾاث ال٩امىت في زىاًا البىاء  وهي ٖبر طل٪ جيسج زٍغ

ت   الخ٩اجي للىو ال٣هصخي. ظا ؤلاخؿاؽ ًخٗم٤ في الىهىم الخضاصًت التي اقخٛل ٞحها ال٣ام ٖلى مىيٖى َو

ت "ؤوان الغخُل"، التي جد٩ي اإلاىث في قتى نُٛه. شخهُاث حِٗل وج٣اوم مً  اإلاىث، وهي مىظىصة في مجمٖى

ؤظل الب٣اء، وهي حٗاوي اه٨ؿاع الىظىص، في مىاظهتها لٗضو ٢ىي وظباع "في مٗغ٦ت ؤزحرة زاؾغة لم ًغبدها ؤخض"، 

ا ما مً الاخخٟاء بالخُاة، ٖبر الدكبذ بإقُائها الجمُلت، ال تي حؿخد٤ ؤن ٣ًاوم ل٨ً في َظٍ اإلاىاظهت هٖى

٠ اإلاىث في ٦شحر مً الىهىم الهخ٣اص الىا٢٘، وؾلى٧اث الىاؽ.  ؤلاوؿان مً ؤظلها. و٢ض ْو

مً زما٫ َظٍ اللخٓاث الشمار، التي و٢ٟىا ٖلى امخضاصاتها في الٗالم ال٣هصخي لٗلي ال٣اؾمي، هغي ؤجها مىبش٣ت 

اإلاخسُل في َظٍ ال٣هو وهي: الُٟىلت،  ًٖ زمازت مىايُ٘ ؤؾاؾُت ق٩لذ ه٣ِ مدىعٍت، َُمىذ ٖلى الٗالم

ت في ؤٖما٫ َظا اإلابضٕ، ولم ٌؿخُ٘ ؤن ًىٟلذ مجها ووٗجي بظل٪  ت اإلاغ٦ٍؼ الخب، اإلاىث، و٧لها جمخذ مً اإلاىيٖى

ت ال٣ٟضان. ووؿخيخج بإن ال٨خابت اعجبُذ ٖىض ال٣اؾمي بهظا "الجغح الؿغي"، الىاب٘ مً اٚترابه، وبٗضٍ  مىيٖى

اؾه باإلاؿاٞت الٗم٣ُت التي جٟهله ًٖ ظظوعٍ، لظل٪ ظاء ال٣ٟضان ل٣ُى٫ َظا الىا٢٘ ًٖ ؤَله ووَىه، وبخؿ

ت، التي جىضؽ بلى ؤٖما١ اإلاكاٖغ  غ، ٖبر ٦خابت ببضاُٖت اٖخمضث الاؾخٗاعاث واملجاػ والغمؼ والهىع الكاٍٖغ اإلاٍغ

ٖم٤ُ في الىظىص ؤلاوؿاهُت، مٗخمضة في ٦شحر مً لخٓاث الؿغص املخ٩ي الىٟسخي لخٗبر ًٖ ٣ٞضان ٚاثغ و 

ت ٌؿخٓل بها اإلابضٕ مً وا٢٘ خاع ومدغ١، مداوال الخغوط  ؤلاوؿاوي لهظا اإلابضٕ. ٨َظا جهبذ ال٨خابت شجغة واٞع

مً اؾترصاص " خُاة ؾاب٣ت"، ل٨ً اإلاؿاٞت/اإلاؿاٞاث ممخضة   -ولى ٖبر ؤلابضإ –مً "صواثغ ألاخؼان"، لُخم٨ً 

 ت والخؿغة".        والجهاثُت، ظٗلخه ٌٗىص "صوما مًغظا بالخُب
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ت اللففُت   حؽىُل اإلافشدة بىائُا في املجمِى

اث ومىاحْ ِلى لفاف ِذن"  ملخمذ ِبذ الشخمً ًىوغ  "رهٍش

  هىذ ِباط ِليّ  د/

 الٗغا١، ظامٗت بٛضاص، ٧لُت التربُت للبىاث، ٢ؿم الٗغبُتت، مكاع٦ ةؤؾخاط    

 

ؿمى له ألاقُاء
ُ
غ اإلاٗجى ٖلى ول٨جها ، اإلاٟغصة لِؿذ مجغص لٟٔ ح بـ ظَى

َ
عمؼ ل

 .)0(اٖخباع ؤن اإلاٗجى مؿخ٣ل ًٖ اإلاٟغصة؛ ألن اللٛت شخيء زاعجي إلاًمىن ال٨ٟغ

 ،بهما َى ٖالم ًجّغ وعاءٍ جضاُٖاث طَىُت، واإلاٟغصة لِؿذ مجغص نىث لٛىي 

ت ال٣ضًمت في ٢هو ؤل٠  ضَا جماما ٦خل٪ ألابىاب السخٍغ سخبىا بلى هخاثج هٍغ َو

ُٞجغ اإلاغء بٗضَا بلى ٖالم مً اإلاضَكاث  ،ذ ٣ٖب ٧لمت الؿغالتي جٟخ ،لُلت ولُلت

الظي ٌؿخٗمل اإلاٟغصة في وؿ٤ زام  ،.  وال٣هت هي ال٣الب اللٛىي )3(والٛغاثب

 مً الىو الظي جغص 
 
بُٗض ًٖ بىاء اللٛت مخجاوػة الخضوص اإلاعجمُت؛ لُٛضو ظؼءا

ال٣الب البىاجي م٘ مماخٓت ؤن  ،)2(لخٓهغ صالالث جخجاوػ خضوصَا البىاثُت ،ُٞه

ؤي  –للمٟغصة واإلاٗجى ؤمغان مؿخ٣مان بًٗهما ًٖ بٌٗ؛ ألن ال٣الب البىاجي 

, بال ؤن ال٣الب البىاجي واإلاٗجى مترابُان في ؤصاء ،واإلاٗجى نىعة طَىُت ٚحر زابخت ،مغجبت جغجِبا زانا –الهُٛت 

ت ُٟت اللٍٛى  لُت.التي جٓهغ ظلُا في الىو وب٣ًاٖاجه وجضاُٖاجه الضال) 1(الْى

واإلاكهىع في ألاوؾاٍ ألاصبُت "بالؿىضباص ًىوـ" مً ألاصباء الظًً  ،وال٣ام دمحم ٖبض الغخمً ًىوـ مً ؾىعٍا

ت ٧اٞت ،بإ٢صخى صعظاث الىعي والتر٦حز ،جٟىىىا في اؾخٗما٫ اإلاٟغصة اث اللٍٛى ٞبىاء  ،وؤج٣ىىا جُب٤ُ اإلاؿخٍى

لُا ٖبر اإلاًمىن الضاللي الظي جًمىخه اإلاٟغصة ًٓهغ في ؾُا٢اث ٢ههُت واضخت وبؿُُت جخضاعى صال

خه ال٣ههُت ( اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضنمجمٖى ت حك٨ُماث بىاثُت للمٟغصاث  ،)ط٦ٍغ بط اخخىث املجمٖى

.  )2(واؾخمخاٖه بما ٌؿمى (بلظة الىو)، ؤصزلذ ال٣اعت في ٖالم الىو ،بُيذ جضاُٖاث صاللُت في الؿُا١ الىو

 ،ىاثُت ٖىض ال٣ام  ًىوـ ؾخ٩ىن الٗىىاهاث التي اؾخٗملها مٟاجُذ  ل٣هههوبط ؤعصها الخىى في الدك٨ُماث الب

ى اإلاضاع ألاو٫ في َظا الدك٨ُل.  ،الظي ٖىىن بها مًمىن ال٣هت  َو

 

 

                                                           
 .  ٕٕ٘: ص  ٕٕٔٓ, ٔالتشكيالت اللغوقة يف شعر اندر ىدى,عامل الكتب احلدقث ,افإردن, طقنظر هنر , د. ىادي , ادلضامُت افإنسانية و      ٔ
 . ٕٔ: ص   ٜٚٛٔ, ٔقنظرإقراىيم ,عبد احلميد, الوسطية األدبية )مذاىب وتطبيق( ,دار ادلعارف ,مصر,ط     ٕ
 . ٕٕٙقنظر  هنر , ادلضامُت افإنسانية والتشكيالت اللغوقة : ص      ٖ
 ٖٕٛ:  ص  ٜٙٙٔأقوب , عبد الرزتن , زلاضرات يف علم اللغة , مطبعة ادلعارف , بغداد , قنظر     ٗ
 . ٕٕٚقنظر نفسو: ص      ٘
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 الدؽىُل البىائي للمفشدة في الّىىهت 

ه الخإزحر ًخ٣هض ُٞ ،مىخى ٢هضي ( اهخ٣اجي ) َىًىدى ال٣ام ًىوـ في ٖىىاهاجه ال٣ههُت ؤخض اإلاىدُحن: ألاو٫ 

بط ًخًمً ٧ل ألا٩ٞاع  ،مىخى عئٍىي (اًضًىلىجي) َىالشاوي و  ٖلى ال٣اعت؛ لُجظبه بلى ٖالم ال٣هت ومدخىاَا.

ت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي جىُىي ٖلحها ٨ٞغة ال٣هت ض بًهاله للمخل٣ي، والغئي ال٨ٍٟغ ؿٟغ ًٖ ، وما ًٍغ َو

اث التي ًامً بها ىا في َظا اإلاىخى ٌٗبّ  ،الىٍٓغ ؤما الدك٨ُماث التي وظضهاَا  ر ًٖ زهىنُت ال٣ام بدض طاجه.َو

ت ال٣ههُت اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضن) في املجمٖى ٞهي حك٨ُماث بىاثُت للمٟغصة في خغ٧اتها وصاللتها  (ط٦ٍغ

ت ٞمجها ما ظاء ٖلى مٟغصة واخضة ؤَل٣ها ٖلى  ولم ج٨ً ٖلى وجحرة واخضة.، و٢ض ٧اهذ َظٍ الدك٨ُماث مخىٖى

تٖىىاهاث ا  ألاقاوؽ/ ألام/الىملت/ظاهِذ/٧ىابِـ. : )0(هدى، ل٣هو الضازلُت للمجمٖى

ً حك٨ُماث بىاثُت ؤ٦ثر جإزحرا ُت لخ٩ٍى ٠ ، وبًًاخا للمٗجى اإلاغاص، ٞاؾخٗان ال٣ام ب٣غاثً نٞغ ٞالخٍٗغ

حٗحن في ٢غاثً لها ؤَمُتها في بُان اإلاٗاوي التي ، وؤلاٞغاص والخشيُت والجم٘، والخإهِض والخظ٦حر ،والخى٨حر

ا في اإلاٗجى، بط بن الخُٛحر الظي ًُغؤ ٖلى اإلاٟغصة، )3(بًًاخها ٞاإلآهغ الك٨لي ، والىخاثج التي ًيخهي ٖىضَا لها ؤزَغ

ت التي ٢امذ بها اإلاٟغصة ُٟت اللٍٛى ُت ًدضص الْى ىت الخٍٗغ٠ (ألال٠  .)2(للبيُت الهٞغ ٞاؾخٗان ال٣ام ًىوـ ب٣ٍغ

ىت الاؾم هدى (ظاهِذ)، الىملت)و(، والمام) في ٖىىان ال٣هت: (ألام) خماص ٖلى ٢ٍغ والاؾخٗاهت بالى٨غة ، ؤو الٖا

٧ل طل٪  والجم٘ بحن (ألال٠ والمام) و(ظم٘ الخ٨ؿحر) في ٖىىان (ألاقاوؽ).، والجم٘ مٗا في ٖىىان (ال٩ىابِـ)

ض اللٟٓت ويىخا صاللُا غاثه بالضزى٫ بلى ٖالم ال٣هت، ولجظب ال٣اعت ، ظاء لحًز لٗىىان اإلاٗحن وبن ٢هغ ا، وإٚل

٤ ًفي مجُئه ٖلى لٟٓت واخضة ًىحي بإن ال٣ام ؤعاص بًها٫ ال٨ٟغة اإلاُٗىت بلى اإلاخل٣ي بإ٢ل لٟٓ ، وؤ٢هغ ٍَغ

ت ال٣ههُت ما ٧ان ٖلى ٧لمخحن)1(وؤص١ حٗبحر اإلاى٣اع والبابا/  :) 2(هدى، . ومً الٗىىاهاث التي ظاءث في املجمٖى

 ماثض مضًىدىا/ؤخمام ظامدت.بدغ اإلاضًىت/بىاباث اإلاضًىت/ؾٟغ ومىاظ٘/٢

ُت والتر٦ُبُت ججٗل ال٣ام ٣ًىم بالخ٨ٟحر ملُا  ت الهٞغ بن الٗىىاهاث ال٣ههُت ال٩امىت في البيُت اللٍٛى

ت للٗىىان، بدك٨ُل اإلاٟغصاث ما٢خه بمًمىن ال٣هت ٧لها، ؤو البيُت اللٍٛى  ، م٘ مغاٖاة اؾدشاعة وعي اإلاخل٣ي، ٖو

التي ًىحي بها الٗىىان ، واإلاٟاَُم، والغئي، ٞةن خ٣ىال مً ألا٩ٞاع، ٖىىان ماٞٗىضما ج٣٘ ُٖىاٍ ٖلى  ،وؤخاؾِؿه

ا في طَىه ؤو٫ ألامغ ؿدشحَر .  بن الٗىىان الظي ٣ًضمه اإلابضٕ َى الٞخت صالت ٖلى املخخىي الظي جدمله ٧ل )3(َو

ت ال٣ههُت ؤخض بط لم ٌٗض الٗىىان حؿمُت مجغصة مٗؼولت ًٖ اإلاًمىن بل َى  ،٢هت صازل املجمٖى

ُا وجغ٦ُبُا مً بًداءاث وصالالث  اإلاىُل٣اث الاجهالُت ما بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي إلاا ًدمله حك٨ُل اإلاٟغصاث نٞغ

خه احؿم بهُمىت و  ًم٨ً ؤن ًخل٣اَا اإلاخل٣ي. ا ملجمٖى بن الٗىىان اإلاغ٦ؼي الظي ؤجسظٍ ال٣ام ًىوـ ٖىىاها مغ٦ٍؼ

اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضن ،الضاللت الجؼثُت للٗىىان الضازلي ألخضي ال٣هو ٖلُه ) بط اهخسب ٖىىان (ط٦ٍغ

ا للٗمل خه ،ل٩ُىن ٖىىاها مغ٦ٍؼ مىده ٍَى  ،وطاث ؤ٦ثر مً ظملت، ًٞما ًٖ ٧ىن الٗىىان ظملت جامت اإلاٗجى، ٍو

ُت ٧الجم٘ (وؤ٦ثر مً  ىت نٞغ اثمٟغصة ٞحها ٢ٍغ ضن) والاؾخٗاهت ، مىاظ٘)، ط٦ٍغ ىت الاؾم في (يٟاٝ ٖو و٢ٍغ

                                                           
 .ٕٜ, ٜٖ,ٕٗ, ٛ, ٚ:  ص  ٕٙٔٓ, ٔادلغرب , فاس , ط ،قنظر قونس , دمحم عبد الرزتن , ذكرايت ومواجع , منشورات مقارابت     ٔ
 . ٙٙٔ:  ص  ٜٜٓٔعٌت يف الدراسات النحوقة ,)إطروحة دكتوراه(, جامعة بغداد ,قنظر  انصح ,حسُت انصح ,أثر ادل     ٕ
 . ٕٛٔ:  ص ٜٜٔٔقنظر  أزتد , نوزاد حسن ,ادلنهج الوصفي يف كتاب سيبوقو , )إطروحة دكتوراه (, جامعة بغداد , كلية اآلداب ,     ٖ
 . ٜٕٕقنظر  هنر ,ادلضامُت افإنسانية والتشكالت اللغوقة : ص      ٗ
 . ٕٓٔ,  ٙٔٔ, ٓٙ,  ٕٙ,  ٕ٘, ٔٔقنظر قونس ,ذكرايت ومواجع : ص      ٘
 . ٖٖٕقنظر هنر ,ادلضامُت افإنسانية والتشكيالت اللغوقة : ص       ٙ
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ىت ال٠ُٗ وؤلا  ت مهُمىت ٖلى  ،وجلٗب ال٣هت ٖلى اإلاؿخىي الضاللي والغمؼي  صوعا مدىعٍا ،ياٞتب٣ٍغ و٢ُمت ٨ٍٞغ

جٗل مىه ٖمامت صالت ٖلى الٗمل ،مؿخىي ججغبت ال٣ام  ،بط خاو٫ اهخساب ٖىىان صا٫ ًلٟذ اهدباٍ اإلاخل٣ي ٍو

  اٖخماصا ٖلى الؿُا٢اث الىهُت التي جٓهغ الخٗال٤ ال٣اثم بِىه وبحن الٗمل ال٣هصخي. 

 الدؽىُل في خذازت اإلافشدة  بىائُا 

ُت للمٟغصة ب٩ل نُٛها إلبضإ ؾُا٢اث ههُت مدضزت  ًغاص بهظا الدك٨ُل بم٩اهُت ال٣ام في بزًإ البجى الهٞغ

ض  ،٣ٞض ع٦ؼ ال٣ام ب٩ل ظضًت في الهُٜ التي ٌٗغى ٞحها ؤ٩ٞاٍع ،ًهٙى مجها ؤخضار ٢ههه والهىعة التي ًٍغ

ألابيُت الٟٗلُت ب٣هت واخضة ٦مشا٫ ٖلى الدك٨ُل البىاجي للمٟغصة ٞإن ؤبيُت بط ؤلُٟىا . عؾمها صازل الىو

ت، ألاٞٗا٫ في ٢هت (ألام) حها اإلاًاٖع ت وج٩اص جسلى  مً  ،٢ض اخخىث ٖلى ؾُاصة ؤبيُت ألاٞٗا٫ بىٖى واإلاايٍى

غ مكاَض ٦شحرة ومخٗضصة ت ال٣ام ٖلى جهٍى ت. َظا و٢ض ؾاٖضث ألابيُت اإلاًاٖع ٩اهذ هي ألا٦ثر ٞ ،ألابيُت ألامٍغ

ت ت ممان٣ت لخٝغ (الخاء)، ٢ُاؾا ل٨م ألاٞٗا٫ اإلاايٍى ت  ،ٞجاءث نُٛت اإلاًاٖع بط اؾخٗان بدٝغ الخاء اإلاًاٖع

ضة ٖلى  ،وهي مً ظيـ ؤلاهار ،في ؤٚلب الؿُا٢اث الىهُت لل٣هت؛ ل٩ىن ال٣هت جضوع ًٖ ألام ٞضزلذ الخاء مٍؼ

إلاا ، ٞالخاء ظاءث عمؼا للخإهِض، جتهم)، ج٣ى٫  ،جتر٥ ،: (جضٖىىٖلى الىد ،ألاٞٗا٫؛ ألظل بُان صاللت اإلااهض َىا

ظا ما ًا٦ض الهلت الُبُُٗت بحن  ؤنىاث اللٛت الٗغبُت وصاللتها.  ، ًماثم الغ٢ت وألاهىزت  َو

وهي بلخا١ الخاء في  ،ول٨ً بهُٛت مٛاًغة ،زم ٌؿخٗحن ال٣ام ًىوـ بهُٜ ؤزغي ٩ًىن لخٝغ الخاء وظىص ٞحها

ت؛ ل٩ىن وؤ٦ ،آزغ الٟٗل ت واإلاًاٖع ا مً لىاخ٤ الخغوٝ التي جلخ٤ بإبيُت ألاٞٗا٫ اإلاايٍى ثر مجها ٢ُاؾا بٛحَر

لذ ،مىيٕى ال٣هت َى مً ٞغى وظىص الخاء ؤ٦ثر ٖضصا مً مشُماتها مً الخغوٝ: (٢ّضمذ
ّ
 ،بظلذ، حك٩

ما٢ت الهىث باإلاٗجى . ٞما ٖمله ال٣ام َى الجم٘ بحن الخاء ونُٛت ألابيُت في حك٨ُل واخض؛ لُٓهغ ؤن ٖ)جظ٦غث

ٞهى بن لم  ،حك٩ل مازغا ؾمُٗا واهُباُٖا له و٢ٗه ٖلى الىظضان؛ ألن الهىث في اللٛت الٗغبُت له بًداء زام

ا ًدغيها ٖلى ٢بىله ،ًض٫ صاللت مدضصة ًماثم  )0(ٞالخاء نىث مهمىؽ ،ؤو الىٟىع مىه ،ٞإهه ًشحر في الىٟـ هاٖػ

اع الىٟسخي الظي ؤعاص ال٣ام بها وي٘ ضة ووفي ال٣هال٣اعت ُٞه.  ؤلَا  ،هجض ال٣ام ًىعص ؤبيُت ألاٞٗا٫ اإلاٍؼ

ضة بدٝغ واخض ،بإخىالها اإلاخٗضصة حن ،اإلاٍؼ ضة بدٞغ ؛ لخ٩ىن بىهىم ال٣هت ؤخض  ،واإلاٍؼ ضة بشمازت ؤخٝغ واإلاٍؼ

ضة بهمؼة ُٞإل٠ ال٣اعت ٦شحرا لؤلبيُت اإلاٍؼ ،الغ٧اثؼ ألاؾاؽ في حك٨ُل مىبهاث الىو التي جلؼم باالؾخجابت بلحها

ٞمً  ،ال٣ُ٘؛ ألجها ألا٦ثر اؾخٗماال، بط ٖمض ال٣ام بظل٪؛ لُجلب طًَ ال٣اعت للمٗاوي التي ًُٟضَا َظا البىاء

ض بهمؼة ال٣ُ٘ (ؤٞٗل) له ؤ٦ثر مً زماهُت مٗاٍن  ، والهحروعة ،, والؿلب،ًُٟض الخٗضًت ،اإلاٗغوٝ ؤن البىاء اإلاٍؼ

ا، ووظىص الصخيء ٖلى نٟت ،والخُىىهت حَر (وجظ٦غث ؛ (ٞإعؾلُذ لها ٢ماقا ؤبٌُ مً ؤمؿترصام) :)2(٣٦ىله ،)3(ٚو

 
 
 و٦حروؾِىا

َ
٩ي؛ )ؤجها ؤعيٗخجي ماػوجا ِ ٞضًى لٟلم ؤمٍغ ىضما ويٗىا قٍغ وؤ٢امها ولم  ،مؤل نِخه الضهُا ،(ٖو

والٟٗل (ؤ٢امها) ظاء بهُٛت الخٗضًت لىظىص  ،ؤعؾلذ) ؤٞاص مٗجى ؤلاجُان ٖلى نٟتٞالٟٗل( . ٣ًٗضَا بٗض)

 بط ناعث مغيٗت.  ،ؤما الٟٗل (ؤعيٗخجي) ٞإٞاص مٗجى الهحروعة، ؼةالهم

التي حّٗض (مً ألاؾماء ألا٢غب في ، وبط اهخ٣لىا بلى حك٨ُل آزغ مً حك٨ُماث اإلاٟغصاث البىاثُت وهي اإلاكخ٣اث

واللحن ج٩ىهان وآٞا١ جإزحر َظٍ ألاؾماء الضاللي جىدهغ في ال٣ىة ، صاللتها ٖلى اإلآاَغ الخُاجُت املخضصة واإلاُٗىت

                                                           
 . ٕٚٔ: ص ٕٛٓٓ, ٖقنظر قدور , أزتد دمحم , مبادئ اللسانيات , دار الفكر , دمشق ,ط    ٔ
 . ٓٛيف علم التصرقف ,بيت احلمة , جامعة بغداد : ص قنظر شالش , ىاشم طو وآخرون ,ادلهذب     ٕ
 .ٓٔ, ٜ, ٛقنظر  قونس , ذكرايت ومواجع : ص     ٖ
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 ،وطل٪ اللحن ،ِٞؿخٗمل اإلاكخ٣اث في ههه ممؼوظت مٗا : لخُٗي جل٪ ال٣ىة ،)0(في ؤخىا٫ الٟاٖلحن ؤهٟؿهم)

ا( ٢لب اإلاضًىت ؤؾىص ًخسبِ  ٣ًى٫: . ًإحي ماعؽ مدخًىا يبابه وؾماءٍ الؿىصاء بضماثه اإلاؿمىمت ملضٚو

َضٙ , و(اإلاُ . 3)()اإلاُحرة
َ
ا )اؾم مٟٗى٫ مً ل   حرة ) نٟت مكبهت صلذ ٖلى زبىث ًىم مُحر ٢ض خضر.ٝ ( ملضٚو

٣ى٫ :  ٝ (قامسا ) اؾم  . )2(ؤل٠ ظىاص)ممخُُا . بهامخهقامسا (هي طي جلمؿان الخهً التي ًمغ بها الؼمان ٍو

ظاءث الهٟاث اإلاكبهت صالت ٖلى  و(ممخُُا) اؾم مٟٗى٫ مً نُٛت الخماسخي امخُى. ،ٞاٖل مً الٟٗل قمش

(جترّب٘ ٣ًى٫ :  ،٩ٞاهذ مُٗىا لل٣ام في لؼوم ٧ل نٟت لضي ناخبها، ل٨شحر مً ؤصخابهاالشبىث والضوام في ا

٠ (الكاب و،  )1()بغا٢ت ٍٖغًتالهٟداث ألامامُت بسٍُى   .)2(الظي خؿضتها ٖلُه ظمُ٘ نض٣ًاتها)الٍٓغ

ُفُا   حؽىُل في خذازت اللفٍت ٌو

ض بهظا الدك٨ُل بْهاع ٢ضعة ال٣ام دمحم ٖبض الغخمً ًىو  ـ ٖلى اؾخٗما٫ اللٛت بك٩ل ممحز ٌؿٟغ ًٖ وهٍغ

بط  ،و٢ضعة ٖلى جغجُبها  بيؿ٤  جغ٦ُبي ببضاعي  ٌكٗغ ال٣اعت ؤجها الؿهل اإلامخى٘، م٣ضعة ٞاث٣ت في ازخُاع اإلاٟغصاث

ت بال إلاخظوقي اللٛت الٗغبُت ّض َظٍ الخهُهُت  ،ومخ٣ىحها ،ًىعص مٟغاصث ٞهُدت ٢ض ج٩ىن ٚحر مإلٞى َٖ م٨ً  ٍو

هاثو  ألاؾلىبُت التي ًخمخ٘ بها ال٣ام ًىوـ بط بهه ًجُض ازخُاع ألالٟاّ التي ج٩ىن ٖالُت يمً ؤظمل  الخ

(واهُل٤ خهان ؤخمامه الجامذ  :) 3(بط ٣ًى٫  ،وال ٌٗخمض ٖلى الٟهُذ الضاعط ٞدؿب، ص٣ُ٢ت اإلاٗجى ،الٟهاخت

ذ بُٗضاَسْج٠ ٖلى  ان ٢ىي لظًظ مىٗل ،الٍغ ت)ابخجى و  ،ٞإزظٍ َٞى  وظاٍع
 
ُٛت الاؾم (َسْج٠) في ٞه .٢هغا

ا اللٛىي جُٟض مٗجى الؿ٠٣ بط ؤزظ ظؼثُت الاؾخىاء مً  ،ٚحر ؤن ال٣ام اؾخٗملها بمٗجى البؿاٍ )4(ظظَع

ت للٟٗل (بجى) بهما  ،الؿ٠٣ وؤوعصٍ في ههه بخل٪ الضاللت. وفي نُٛت الٟٗل (ابخجى) لم ٌؿخٗمل اللٟٓت اإلاإلٞى

ضة للٟٗل للضاللت ٖلى ظ  ؼثُاث مخٗضصة في طل٪ ال٣هغ .اؾخٗمل الهُٛت اإلاٍؼ

ت ًإل٠ لضًه وعوص ؤلٟاّ ٞحها محزة صاللُت ظضًضة بل مشحرة ٞلل٣ام ًىوـ م٣ضعة  ،وال٣اعت لىهىم املجمٖى

وعبما ًم٨ىىا ؤن وٗؼو ؾبب طل٪ بلى ، مد٨مت ٖلى بًغاص ال٨شحر مً ال٩لماث بيؿ٤ ظضًض ًمىدها خضازت صاللُت

غ  ًخمىؾ٤(و٢٘ زُىاث اإلاُغ : )5(٣ًى٫  ؿبب ؤؾٟاٍع ال٨شحرة.حٗضص اللهجاث اإلاخٛاًغة التي ؾمٗها ب م٘ نٍغ

: ًخمىؾ٤ الظي لم هإل٠ له عجماث ال٣ُاع). بط  ،ؤن ًاصي صاللت بًداثُت التزامً ،ٞما ؤعاصٍ مً الٟٗل اإلاًإع

ؿخٗحن ال٣ام بمٟغصاث هي مً  جدضر اإلاىؾ٣ُى خحن جتزامً ؤنىاث خباث اإلاُغ م٘ عجماث ال٣ُاع. َو

ضَاالضاعظت ٞىجض  ،حؿٟغ ٖما ؾمٗه مً اللهجاث الضاعظت في البلضان الٗغبُت ،؛ لًُٟي ٖلى الىو ه٨هت ًٍغ

ت وؤزغي جىوؿُت وزالشت مٛغبُت ًٞما ًٖ بلضٍ ألانلي وػاع الٗضًض مً  البلضان ألاوعبُت  ،مغة لهجت ظؼاثٍغ

ا مغاث ٖضًضة  بٌٗ اإلاٟغص ،والؾُما ٞغوؿا التي ػاَع
ّ
(٢لىا  ٣ًى٫: ،اإلاخىن ال٣ههُتاث الٟغوؿُت صازل وو٠ْ

                                                           
 . ٕٓ٘هنر, ادلضامُت افإنسانية والتشكيالت اللغوقة : ص      ٔ
 . ٕٔذكرايت ومواجع :ص  قونس ,     ٕ
 . ٖٔ-ٕٔنفسو : ص      ٖ
 ٖٔنفسو : ص      ٗ
 .ٕٕنفسو : ص      ٘
 ٘٘دلصدر نفسو : ا     ٙ
 . ٙٙٛ/ٔقنظر لسان العرب , ابن منظور : مادة سجف , و ادلعجم الوسيط :      ٚ
 . ٛٔقنظر  قونس , ذكرايت ومواجع :  ص      ٛ
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ًٗىن الضٞٝى و والُىقت مً الضاعظت الؿىعٍت البلض ألانلي لل٣ام. .)0(؟)الُىقتاهخٓغي ... ماَظٍ  (ٍو

ت وحٗجي الٟاؾضة .)3()الخامجتواإلاٟغ٢ٗاث اإلالىهت . جّبا للبىلُد٩ُا  ٣ى٫  . )2(والخامجت مً الضاعظت الجؼاثٍغ ٍو

تمؿخٗحرا بٌٗ اإلاٟغصاث الٟغوؿُت  بُاء بالبىلخ٩ُا  :)1(يمً الضاعظت الجؼاثٍغ (قاجماث ؤػواظهً ألٚا

مىظىصة في الضاعظت ، Politique حٗجي الؿُاؾت ،ٞالبىلخ٩ُا مٟغصة ٞغوؿُت ألانل ،)ًضًىلىظُا الخم٣اءوؤلا 

ت ٣ى٫ ؤًًا بط اياٞىا ٖلحها الُاء وألال٠. ،الجؼاثٍغ جخم٘ (ٞخدذ مجلت (باعي ماحل) .. ؤزباع ؾُضاث امل : )2(ٍو

٧اهذ مكهىعة ظضا في املجخم٘ ، Paris Match ٞال٩لمخان "باعي ماحل" َما اؾم مجلت باللٛت الٟغوؿُت، املخملي)

 الجؼاثغي وفي املجخمٗاث الٗالم ألازغي الٛىُت.

وؤزحرا بن حك٨ُل اإلاٟغصة ٖىض ال٣ام ًىوـ لم ٨ًً مخ٩ىها مً َُئت مٟغصاث وخؿب بل ٧اهذ ٧لماجه مىٓىمت 

ُت م ،هدى م٣هىص ًجٗل الظًَ متر٢با لٌُٟ اإلاٟغصاث التي ًىعصَا مغجبت ٖلى ؿخُٗىا ب٩ل الدك٨ُماث الهٞغ

٢ت.
ّ
 اإلاٗهىصة في اللٛت الٗغبُت؛ لُٓهغ في الجهاًت هها مخإل٣ا مً اإلاٟغصاث طاث اإلاٗاوي الخما

 اإلافادس : 

 .0645, مهغ , ببغاَُم , ص.ٖبض الخمُض ,الىؾُُت ألاصبُت ( مظَب وجُب٤ُ ) , صاع اإلاٗاٝع  -0

 . 0622َـ) ,  لؿان الٗغب , صاع ناصع , بحروث , 400ابً مىٓىع, ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً دمحم بً م٨غم ( ث   -3

ه ,(ؤخمض , هىػاص خؿً ,  -2  . 0660بَغوخت) , ٧لُت آلاصاب , ظامٗت بٛضاص , اإلاىهج الىنٟي في ٦خاب ؾِبٍى

 .0633اإلاٗاٝع , بٛضاص .  ؤًىب , ٖبض الغخمً ,مداْغاث في ٖلم اللٛت , مُبٗت  -1

 . 0652,  2َـ )  البُان والخبحن , م٨خبت الخاهجي , ال٣اَغة , 322ٍالجاخٔ , ٖمغو بً بدغ(ث   -2

 .0651,  0الؿامغاجي , ص. ٞايل نالر ,مٗاوي ألابيُت في الٗغبُت , ظامٗت بٛضاص , ٍ   -3

 ص , بِذ الخ٨مت , ص.ث . قماف , ص. َاقم َه , وآزغون ,اإلاهظب في ٖلم الخهٍغ٠ , ظامٗت بٛضا  -4

 . 3115,  ٢2ضوع , ؤخمض دمحم , مباصت اللؿاهُاث , صاع ال٨ٟغ , صمك٤ , ٍ  -5

 . 3101مهُٟى , ببغاَُم , وآزغون ,اإلاعجم الىؾُِ , مجم٘ اللٛت الٗغبُت ال٣اَغة , صاع الضٖىة , ال٣اَغة ,    -6

ت ختى جهاً  -01 م خؿحن ,ؤزغ اإلاٗجى في الضعاؾاث الىدٍى ت ال٣غن الغاب٘ الهجغي , ( بَغوخت ص٦خىعاٍ ) , هاصر ,ص. ٦ٍغ

 .  0661ظامٗت بٛضاص , ٧لُت آلاصاب , 

ت في قٗغ هاصع َضي , ٖالم ال٨خب, ألاعصن ,   -00  . 3102جهغ, ص.َاصي , اإلاًامحن ؤلاوؿاهُت والدك٨ُماث اللٍٛى

اث ومىاظ٘ ٖلى يٟاٝ ٖضن , ٢هو ٢هحرة , ميكىعاث  -03 م٣اعباث لليكغ  ًىوـ , ص. دمحم ٖبض الغخمً ,ط٦ٍغ

 3103, 0والهىاٖاث الش٣اُٞت, اإلاٛغب ,ٞاؽ ,ٍ

                                                           
 . ٖٖقنظر قونس , ذكرايت ومواجع : ص     ٔ
 .  ٘ٔقنظر  نفسو : ص     ٕ
 .  ٖٕقنظر  نفسو : ص     ٖ
 ٛٗقنظر نفسو : ص     ٗ
 . ٖٔنفسو : ص قنظر     ٘
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  هااججاهاتدساظت في  :العّىدًتالّشبُت الشواًت 

 د/ آدمغ أولىفُمي أهُىوال

ا  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾمامُت، ظامٗت بباصن، هُجحًر

 ملذمت

خدمل ؤٖمالهم الغواثُت ممامذ بٌٗ جل٪ ٞ ،االججاَاث ألاصبُت الٛغبُتب٢ض جإزغ ال٨ّخاب الؿٗىصًىن ؤًًا 

 ؤهه ال ًىاؾب جهي٠ُ الغواًت الؿٗىصًت خؿب اإلاظاَب ألاصبُت الؿاثضة فى الٛغب
ّ
م  ،اإلاظاَب الٛغبُت. بال ٚع

ا بالغواًت الٛغبُت مً خُض البىاء الٟجي والك٩ل الجمالي واإلا٩ىهاث الؿغصًت ألازغي. ٞالغواًت الؿٗىصًت لها  جإزَغ

سُت بغواًت بِئتها وؤوياٖ ما٫ الغواثُت الؿٗىصًت مىظ بضاًتها الخاٍع ها املخخلٟت ًٖ الٛغب. ومٗٓم ألٖا

0621ً"الخىؤمان" لٗبض ال٣ضوؽ ألاههاعي فى  جبضو ؤ٦ثر الخها٢ا باملجخم٘ وؤ٦ثر  ،م ختى جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

ولٗل طل٪  ،ُٖت املخلُت وجدىالتهاوجُغح ال٨شحر مً ال٣ًاًا اإلاغجبُت بالبِئت الاظخما ،جغ٦حزا ٖلى الىا٢٘ اإلاٗاف

ٚحر جد٤٣ بٌٗ ؾماث ٣ٖض الغواًت الىلِؿُت  ،ؾبب زلى ؤظىائها مً عواًت الخُا٫ الٗلمي والغواًت البىلِؿُت

ا. ٦ما ًغي مىهىع الخاػمى ،فى ؤٖما٫ نُٟت ٖىبر وؤمل قُا حَر ت ٚو ت بهخاط الغواًت الغمٍؼ
ّ
ؤخض ؤبغػ  ،و٢ل

ؤهه مً الخُإ ٖىض مٗالجخىا للغواًت الؿٗىصًت ؤن هخدضر  ،لغواًت فى الؿٗىصًتالضاعؾحن ألاواثل لًٟ ال٣هت وا

ا  –بط بن مشل َظٍ اإلاضاعؽ ًٖ مضاعؽ مدضصة. حَر الُت ٚو بهما جيب٘ مً مغخلت  –٧الىا٢ُٗت والغوميؿُت والؿٍغ

سُت ًمغ بها املجخم٘ اث  ،جاٍع ا صوعمهم فى بلىعة الجٖز حَر الخُاعاث املخخلٟت وللٓغوٝ الؿُاؾُت والاظخماُٖت ٚو

ت ؤزغا ٞٗاال فى زل٤ ال٣الب ألاصبي هٟؿه وجإنُله فى ؤصب ؤمت مً ألامم  ).0(فى الًٟ. بل بن للمغاخل الخًاٍع

م ٧ىجها ؤمغا بالٜ الخؿاؾُت والهٗىب –بن الخهي٠ُ اإلاىيىعي لؤلٖما٫ الغواثُت  ٖملُت مهمت حؿاٖض  ،ٚع

م ،اإلاخل٣ي فى ٢غاءتها بك٩ل ظُض  ،ى َىزىعن: "عبما ًبضو جهي٠ُ الغواًاث ٖملُت مطجغة٦ما ٣ًى٫ ظحًر

ول٨ً لؿىء الخٔ بن الخ٣ُ٣ت حكحر بلى ؤهىا بطا ؤزُإها هٕى الغواًت التى ه٣غؤَا ٞةهىا ًم٨ً ؤن ه٣غؤَا  ،وم٩ُاهُت

. و٢ض طَب صاعؾى )3(واإلاخٗت التى وكٗغ بها" ،وبالخالى هٟكل فى اؾخسمام ؤَمُتها ؤزىاء ال٣غاءة ،بك٩ل ؾحىء

وطل٪ ألن ٖملُت الخهي٠ُ وؿبُت جسخل٠  ،لغواًت الؿٗىصًت مظاَب مسخلٟت فى جهيُٟها وجدضًض اججاَاتهاا

 ٖلى  ،مً صاعؽ بلى آزغ بدؿب عئٍت ٧ل واخض مجهم للغواًت طاتها
 
ٞبًٗهم ٣ًىم بخهي٠ُ الغواًت اٖخماصا

، بم٩ان الخُإ فى الخهي٠ُؿدبٗض ٌٞما  ،والخ٣ُ٣ت ؤن ٧ل عواًت جدمل ؤ٦ثر مً مًمىن  ،اإلاًمىن الغواجي

ت وألاصبُت  ألؾالُبها وجُاعاتها ال٨ٍٟغ
 
ظَب البٌٗ بلى جهي٠ُ الغواًت هٓغا والبٌٗ آلازغ ٣ًىم بخهيُٟها  ،ٍو

اًت املخخىي واإلاًمىن  ٦ما ٌٗخمض بٌٗ الضاعؾحن فى  ،ٖلى ؤؾاؽ البىاء الٟجي والدك٨ُل الجمالى صون ٖع

ىا٥ مؿال٪ ٖضًضة ؤزغي ؾل٨ها الضاعؾىن فى جهيُٟه ٖلى بخضي الؿماث الٛالبت ٖلى الٗ مل الغواجى. َو

ما٫ الغواثُت ال مجا٫ للبدض َىا.  جهي٠ُ ألٖا

 

                                                           
 مٜٜٜٔ, طبعة دار ابن سينا لنشر, عام ٖٖفن القصة ىف األدب السعودي احلدقث, ص     ٔ
 م(.ٕٓٓٓ, الرايض ٖٙم, بغداد, )نقال عن خالد الرفاعى, الرواقة النسائية السعودقة, صٜٜٙٔ, ٕٓمدخل لدراسة الرواقة, تررتة غازى عطية, ص     ٕ
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 اججاهاث سواًاث اإلاشاخل ألاولى:

٢ّضم مىهىع ببغاَُم الخاػمى فى ٦خابه "ًٞ ال٣هت في ألاصب الؿٗىصي الخضًض" صعاؾت ه٣ضًت ؤولى جغنض 

الخجغبت ألاولى فى َظا اإلاُضان  –الخإؾِـ والخُىع ابخضاء  مً "الخىؤمان" الغواًت الؿٗىصًت فى مغخلت البضاًاث و 

بلى عواًت "ٖظعاء اإلاىٟى" التى نضعث فى مىخه٠ الؿبُٗيُاث. و٢ّؿم خهُلت ًٞ الغواًت  –م 0621فى ٖام 

اًت الؿٗضًت َب٣ا للٗىانغ الؿاثضة ٞحها واقترا٦ها فى بٌٗ الخهاثو الٗامت, بلى ؤعبٗت ؤهىإ: وهي الغو 

سُت, وعواًت اإلاٛامغاث, والغواًت الٟىُت. ٞإصعط املخاوالث البضاثُت اإلاخىايٗت  الخٗلُمُت ؤلانماخُت, والغواًت الخاٍع

ا فى الغواًت الؿٗىصًت مشل "الخىؤمان" لؤلههاعي و"٨ٞغة" ألخمض الؿباعي و"البٗض" ملخمض ٖلي مٛغبي فى  ًُّ ٞى

ٌّ الىٓغ ًٖ مىانٟاث زاهت هماطط الغواًاث الخٗلُمُت بط بجها ته ضٝ فى الضعظت ألاولى للخٗلُم وؤلانماح بٛ

وؤصعط عواًت "ؤمحر الخب" ملخمىص ػإع ٣ُٖل يمً الغواًت  ال٣هت الٟىُت وقغوَها اإلاٗغوٞت لضي الى٣اص.

سُت في اإلامل٨ت زما٫ الٟترة التى عنضتها صعاؾت الخاػمي.  سُت, وهي الخجغبت الُدُمت فى الغواًت الخاٍع وؤصعط الخاٍع

مٗٓم الغواًاث الهاصعة فى جل٪ الٟترة يمً عواًت اإلاٛامغاث ؤو عواًت الخاصزت, ومجها "ألاع٢اء" ملخمض ٖالم 

٤ُ, و"لُلت فى الٓمام" ملخمض ػإع ٣ُٖل, و"ٚغبذ الكمـ" ملخمض  ألاٞٛاوي, و"الؼوظت والهض٤ً" ملخمض ٖمغ جٞى

ت" لٗبض الّؿمام  ا, وطل٪ ألن ٧ل ٖبض هللا ملُباعي, و"ؾمغاء الدجاٍػ حَر غة ٚو َاقم, وعواًاث ؾمحرة بيذ الجٍؼ

َظٍ الغواًاث تهضٝ بلى الدؿلُت وبزاعة الًٟى٫ والاهٟٗا٫, وحكتر٥ فى الخهاثو الٗامت لغواًت الخاصزت, مجها: 

ضم الٗىاًت بسل٤ بىاء مى٣ُحى  غ البِئت الؼماهُت واإلا٩اهُت, ٖو ٖضم الاَخمام بالصخهُت وجدلُلها, وبَما٫ جهٍى

ؤ٢غب بلى مهُلر الغواًت الضعامُت التى حٗخبر  -ٖلى خض ٢ى٫ الض٦خىع الخاػمي –للخاصزت. ؤما الغواًت الٟىُت ٞهي 

ا بحن اإلابالٛت فى التر٦حز ٖلى الخاصزت واإلابالٛت فى التر٦حز ٖلى الصخهُت
 
 وؾُ

ًّ
(خما

0
(.  

ىاًت بالبِئت ومٗاٌكت الىا٢٘ ومً ؤَم ؾماتها جماؾ٪ البىاء وجىاٞغ الهغإ والاَخمام بالصخهُت والٗ

ا مً م٣ىماث الغواًت الٟىُت. ؤما الغواًاث التى جىضعط جدذ َظا الاججاٍ  حَر والالخها١ به, وججؿُض ال٨ٟغة ٚو

ٞهي "زمً الخطخُت" و"مغث ألاًام" لخامض صمجهىعي و"ز٣ب في عصاء اللُل" و"ؾُٟىت اإلاىحى" و"ٖظعاء اإلاىٟى" 

٣ؿُم الخاػمى للغواًاث الؿٗىصًت ٢ض ال ٩ًىن م٣بىال فى ًىمىا َظا, وطل٪ ألن وج إلبغاَُم الىانغ الخمُضان.

الٟترة التى عنضتها صعاؾخه لم جخجاوػ مغاخل البضاًاث والخإؾِـ وبضاًت الخُىع الغواجى في الؿٗىصًت, ولم ج٨م 

م) ججاوػث خهُلت 3111خهُلت ؤلاهخاط الغواجى ٢ض ػاصث ٖلى زمازحن عواًت ٖلى ؤ٦ثر ج٣ضًغ, وم٘ اهتهاء (ٖام 

 ٖلى اإلاغ اخل ألاولى 
ّ
ذ اإلاًامحن والاججاَاث, ٞما ًىُب٤ ج٣ؿُمه بال الغواًت الؿٗىصًت مئتي عواًت وبالخالى جىٖى

وال ًسٟى ٖلى صعاسخي الًٟ الغواجى ؤن الغواًت الىاخضة جدمل في َُاتها ؤ٦ثر  مً الخجغبت الغواثُت فى الؿٗىصًت.

ت ؤو ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت ؤو مً مًمىن, و٢ض ال ج٩ىن الغواً اث ٚهماخُت ؤو جغبٍى ت الٟىُت زالُت مً مىيٖى

ا ٖلى مى٠٢ الخاػمى في ج٣ؿُمه للغواًت الؿٗىصًت: "وبطا 
 
ا, ٣ُٞى٫ الض٦خىع الؿُض دمحم صًب آزظ حَر سُت ٚو جاٍع

٘ الغواًت التى جخسظ ٧اهذ عواًت اإلاٛامغاث حٗخجى بالخاصزت, والغواًت الٟىُت حٗخجى بالخاصزت والصخهُت ٞإًً مى٢

ا لها ... وؤن ؤ٦ثر الغواًاث ًم٨ً الىٓغ بلحها مً ٖضة ظىاهب, ٞغواًت "البٗض" للمٛغبى  مً الصخهُت ؤؾاؾ 

عواًت حٗلمُت, وعواًت اظخماُٖت, والٗبرة في َُمىت ؤخض الٗىانغ ٖلى بٌٗ, م٘ ؤن طل٪ ال ًىٟي الخماػط ؤو 

(الخضازل بحن ألاهىإ
3

(. 

                                                           

      
 م.ٜٜٜٔ, طبعة دار ابن سينا للنشر, عام ٕٗالسعودي احلدقث, ص انظر: فن القصة ىف األدبٔ

      
 م.ٜٜ٘ٔ, الطبعة الثانية, ٖٓٔانطر: فن الرواقة ىف  ادلملكة العربية السعودقة بُت النشأة والتطور, صٕ
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 العّىدًت مً خُث البىاء والدؽىُل:اججاهاث الشواًت 

و٢ضم خؿً الخاػمى صعاؾت مٟهلت جغنض الٓىاَغ الٟىُت والجمالُت في الغواًت الؿٗىصًت الهاصعة زما٫ ٞترة 

ٌ, و٢ام بخهي٠ُ خهُلت الغواًت في 0105ٌ بلى 0111الشماهُيُاث والدؿُٗيُاث اإلاُماصًت, وبالخدضًض مً ٖام 

م الخٟاوث في ٞىُت جل٪ الغواًاث وصعظت ٖىاًتها  –لٟجى والدك٨ُل الجمالي جل٪ الٟترة ٖلى ؤؾاؽ البىاء ا ٚع

بي –باإلا٩ىهاث الؿغصًت  (بلى زمازت اججاَاث: الخ٣لُضي والخجضًضي والخجٍغ
0

. ٞىي٘ الغواًاث التى خاٞٓذ ٖلى )

خماص ٖلى الؿغص الخخابعي لؤلخضار وعٖاًت الدؿلؿل الؼمجي الُ بُعي لها, والاَخمام البىاء الخ٣لُضي مً خُض الٖا

ا  ا ص٣ُ٢   ٟ غ ألابٗاص الىٟؿُت والجؿمُت والاظخماُٖت في بىائها للصخهُت, والٗىاًت باإلا٩ان وونٟه ون بالخهٍى

خماص ٖلى عاو واخض فى ؾغص ألاخضار واإلاىا٠٢, واؾخسضام اللٛت  ا لغؾم ممامده وجدضًض مٗاإلاه, والٖا  ُ ٧اٞ

. ومً بحن الغواثُحن الظًً ًمازلىن َظا الاججاٍ ٖهام زى٢حر في اإلاٟهىمت الىاضخت, جدذ الاججاٍ الخ٣لُضي

الب خمؼة  "الضوامت" "الؿيُىعة", "وؾٝى ًإحي الخب", ودمحم ٖبضٍ ًماوي في "ٞخاة مً خاثل", و"ظغاح البدغ", ٚو

ال ب٣اًا", ؤبى الٟغط في "وظٍى بما م٨ُاط" و"٢لىب ملذ الترخا٫", و"ؾىىاث مٗه", و"وصاٖا ؤحها الخؼن", و"امغؤة 

ااص ٖبضالخمُض ٖى٣اوي في "ال ْل هدب  ا", ٞو ااص نىض١ اإلاٟتي في "الخٓت ي٠ٗ", و"ال .. لم ٌٗض خلم  ٞو

اَغ ٖىى ؾمام في  ذ ال٩اصي", و"نالخت", َو ؼ مكغي في "الىؾمُت", و"ٍع بضالٍٗؼ الجبل", و"جغاب وصماء", ٖو

ٖىا٠َ مدتر٢ت", وخمؼة بى٢غي في "ؾ٣ُٟت "الهىضو١ اإلاضٞىن, و"٢بى ألاٞاعي", و"ٞلدكغ١ مً ظضًض", و"

ا"  ٖ ت بغ٧ان",  ،الهٟا", وؾ٠ُ الضًً ٖاقىع في "ال ج٣ل وصا وبهُت بىؾبِذ في "صعة مً ألاخـء", و"امغؤة ٖلى َٞى

و"خ٩اًت ٖٟاٝ والض٦خىع نالر", وؾلُان ؾٗض ال٣دُاوي في "َاثغ بما ظىاح", و"ػاثغ اإلاؿاء", وؤخمض ٖلي 

م ٦شحرون.الكضوي في "نغإ .. ال حَر كت الٓل" ٚو  لُل والجهاع", وببغاَُم الىانغ في "ٖع

لت  ِ
ّ
ؤما الغوثُِىن الظًً ٖمضوا بلى الخجضًض في همُُت البىاء الخ٣لُضي وجغاجُبُخه, وخاٞٓىا ٖلى الٗىانغ اإلاك٩

٣ت حٗاملهم مٗ رث ٍَغ ا, وبهما حٛحَّ حَر ها, ٦ما ؾٗىا للغواًت مً ألاخضار  والصخهُاث والؼمان واإلا٩ان واللٛت ٚو

خماص ٖلى الخىاوب الؼماوي, وحٗضص الغواة, وجضازل ألاػمىت, وجضازل  بلى حُٛحر هٓام الؿغص, وػواًا الغئٍت, والٖا

لىن الاججاة الخجضًضي, ومً ؤبغػ ال٨ّخاب في َظا الاججاٍ 
ّ
الخ٩اًاث املخخلٟت ُٞما بُجها, وج٨ك٠ُ اللٛت, ٞإجهم ًمش

بضٍ ببغاَُم الىانغ في "ُٚىم الخٍغ٠ ا ؤهِسخى", وجغ٧ي الخمض في "الٗضامت, والكمِسخي", ٖو ", وؤمل قُا في "ٚض 

اػي ال٣هُبي في  ؼ اله٣ٗبي في "زا٫ في "اإلاىث ًمغ مً َىا", و"مضن جإ٧ل الٗكب", ٚو بضالٍٗؼ الٗهٟىعٍت", ٖو

ا مً الغواًاث. حَر لي الضمُجي في الُٛمت الغنانُت", ٚو  "عاثدت الٟدم", ٖو

ىضعط جدذ الاججاٍ ب مطخُت في ؾبُل  ٍو , واعجاصث آٞا١ الخجٍغ بي الغواًاث التى ازتر٢ذ الٗاصي واإلاإلٝى الخجٍغ

ب في ؤؾاؾه مٛامغة  ا مً ؤن الخجٍغ
 
طل٪ بالبيُت الخ٣لُضًت للغواًت, و٢اٞؼة ٞى١ زُىاث الخجضًض الخظعة, اهخما٢

٨ظا حٛضو الغواًت ججغ )3(ابضاُٖت حؿعى بلى الخغوٝ ٖلى ال٣ىاٖض اإلا٣غعة ا ًٖ ؤق٩ا٫ , َو ٍبا مخهما, وبدشا صاثب 

ٖلى الك٩ل الغواجي اإلاإلٝى وبهما زىعة مؿخمغة, وجدُُم صاثم ختى ألق٩الها التى  –٣ِٞ  –ظضًضة ولِؿذ زىعة 

م٨ً بصعاط )2(جهُىٗها بي في مٗٓم عواًاتها, ٍو ل عظاء ٖالم الاججاٍ الخجٍغ
ّ
. ومً بحن ال٨ّخاب الؿٗىصًحن جمش

بُت مً  ؤٖمالها الؿغصًت "ؤعبٗت ما٫ الخجٍغ غ, ومؿغي ًاع٢ُب, وؾُضي وخضاهت" في بَاع ألٖا ٤ الخٍغ ٍغ نٟغ, َو

خُض جمغصَا ٖلى البىاء الؿغصي الخ٣لُضي اإلاإلٝى وجٟخِذ ؤع٧اهه, وفي لٛتها اإلا٨شٟت الٛامًت, اإلاخضازلت 
                                                           

 م.ٕٙٓٓ, الطبعة األوىل ٖٔ – ٕٗة صدراسة نقدقة نقدقة تطبيقي –دلزقد من التفصيل قرجى النظر: "البناء الفٌت ىف الرواقة السعودقة      ٔ
 .ٜٕإشكالية التجرقب, د. دمحم صاحل الشنطي, نقال عن حسن احلازمي, السابق, ص     ٕ
 .ٜٕادلرجع السابق, ص     ٖ
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لى ؾبُل اإلاشا٫, ٢ض ظمٗذ ال٩اجبت  ش. ٖو غ" الًماثغ, وظمٗها بحن ألاؾُىعة والىا٢٘ والخاٍع غ الخٍغ في عواًت "ٍَغ

بت, ملُئت باإلقاعاث والغمىػ وألا٢ام, مددكضة بمٟغصاث  بحن ألاؾُىعة والىا٢٘ والخاًش, في بىاء عجُب, ولٛت ٍٚغ

وا٢ُٗت وؤؾُىعٍت وجغازُت وخضازُت في جضازل عجُب ٤ٌُٗ ٖملُت الٟهم والخىانل. وهي مؤلي بالصخهُاث 

سُت وألاؾُىعٍت, ًسخلِ ٞحها ؤلاو ب, وخؿاب الجمل والخغاٞاثالخاٍع . )0(ـ بالجً, السخغ وال٨مام الٍٛغ

ا بلى عواًاث َظا الاججاٍ.  ً  و٦ظل٪ ًم٨ً ؤن ه٠ًُ عواًت" ألخمض الضوحي ؤً

 واًت العّىدًت مً خُث املخخىي واإلاممىن:ش اججاهاث ال

الٗىانغ التى  وطَب بٌٗ الضاعؾحن بلى جهي٠ُ الغواًت ٖلى ؤؾاؽ املخخىي واإلاًمىن, ٞاإلاًمىن ًمشل ؤَم

ا ٖلى الٗىهغ الٛالب في  ما٫ الغواثُت وج٣ؿُمها بلى ؤهىإ ؤو جدضًض اججاَاتها, اٖخماص  ًازظ بها ٖىض جهي٠ُ ألٖا

ت مً اإلاًامحن. و٢ض جىاو٫ الؿُض دمحم صًب في صعاؾخه الخُب٣ُُت  ٧ل عواًت, بط بن ٧ّل عواًت ٢ض جدىي مجمٖى

ت مً الغواًاث الؿٗىصًت مىظ بضاًته سُت في ٖام مجمٖى وجدضر ٞحها ًٖ الاججاَاث الخٗلُمُت  ،0621ا الخاٍع

سُت والٗاَُٟت والؿُاؾُت في خهُلت الغواًت الؿٗىصًت في جل٪ الٟترة املخضصة  ا في  –والاظخماُٖت والخاٍع
 
آزظ

اصة ؤٖضاص الغوا ت بٍؼ اب٘ اليؿبُت و٦ثرة الغواًاث وجىٕى الاججاَاث اإلاكٟٖى خباع بمبضؤ الترظُذ َو ة وما بلى الٖا

بضوجهيُٟه للغواًت ؤوؾ٘ وؤقمل مً ٚحٍر باٖخباع ؤهه عنض في صعاؾخه مغاخل البضاًاث والخإؾِـ )3(طل٪ . ٍو

ُت الٛالبت في ٧ل عواًت..  والخُىع والىطج للغواًت الؿٗىصًت, ٦ما اٖخمض في جهيُٟه ٖلى الؿمت اإلاىيٖى

 أوال: الاججاه الخّلُمي

ٓي الخىظُهي بن ًٞ الغواًت وال٣هت صزل بلى ألا  صب الٗغبي ٖامت وألاصب الؿٗىصي زانت مً الباب الٖى

غوٝ املجخم٘ في بوالخٗلُمي ؤلانماحي, ولِـ مً الباب الٟجي.  ن َظا الاججاٍ ًإحي مىا٦با لخُلٗاث ال٣غاء ْو

ؤًًا, ؤخض عواص الخٗلُم  )1(. و٧ان طل٪ مُمذ هٓغ ألاؾخاط ٖبضال٣ضوؽ ألاههاعي )2(بضاًت ٧ل جهًت ظضًضة

وؤلانماح والجههت في الؿٗىصًت, الظي وي٘ اللبىت ألاولى في نغح الغواًت في الؿٗىصي الخضًض. و٧ان ًغي ؤن 

ؤوعوبا اٖخمضث ٖلى الضٖاًت ال٣لمُت جىؾُ٘ واهدكاع اإلاضًىت الٛغبُت بلى الٗالم الٗغبي ؤلاؾمامي وال٣ًاء ٖلى 

جدبحر جل٪  –٨جها وؤصزلها بلى ٢غاعاث الىٟىؽ ٦ُاهت ألازماقي والتربىي, و"٧ان مً ؤَم َظٍ الضٖاًاث وؤم

م آلاصاب" غاء الكاثً بالٟٓاج٘ والاوؿمار مً ٢ٍى , ٞإخؿً بكضة )2(الغواًاث التى ؤلبؿذ ؤ٦ؿُت ظظابت مً ؤلٚا

٣ت هٟؿها. يغوعة جىُٓم خملت صٞاُٖت ج٣اوم جُا  ع الٟؿاص الٛغبي بالٍُغ
 
ا قامما ًُّ ا ٞى وعؤي في ًٞ الغواًت حٗبحر 

م بغؾالت 0621ه في الخُاة واملجخم٘ وجيكئت َبإ اإلاخٗلمحن, ٞجاءث ب٣لمه عواًت "الخىؤمان" في ٖام مً آعاث

ت وحٗلُمُت, بالٛت ألاَمُت في جل٪ الخ٣بت الؼمىُت التى ٧اهذ ٞحها ٢ىي ؤلاؾخٗماع ٢ابًت ٖلى  ٍغ جش٣ُُٟت وجىٍى

قئت اإلاخٗلمت وبلى ٧ل ٢اعيء ُٚىع: جبهغة زغواث مٗٓم البلضان الٗغبُت ؤلاؾمامُت. ؤَضاَا اإلاال٠ بلى "الىا

                                                           
 , اندي جازان.ٕ٘ٓٓآدار \, مارسٚانظر:حسن احلازمي, اجتاىات الرواقة السعودقة, دورقة مراىفء, عدد    ٔ
 م.ٜٜ٘ٔ, الطبعة الثانية ٖٓٔيف ادلملكة العربية السعودقة بُت النشأة والتطور, صانظر: فن الرواقة     ٕ
 .٘ٓٔد. السيد دمحم دقب, فن الرواقة يف ادلملكة السعودقة بُت النشأةوالتطور, ص    ٖ
يف ادلدقنة ادلنورة ومكة ادلكرمة, ومن أىم ه, وخترج يف مدرسة العلوم الشرعية, مث عمل ابلتدرقس وعدة وظائف أخرى ٕٖٗٔولد ابدلدقنة ادلنورة عام     ٗ

( يف ٖٖه ابدلدقنة ادلنورة, وال زال تصدر إىل اآلن, ولو مؤلفات قيمة تتجاوز )ٖ٘٘ٔرللة "ادلنهل" يف عام  –أعمالو إصدار أول رللة أدبية يف السعودقة 
 األدب والشعر والدراسة والنقد والتحليل والتأرقخ والسَتة والًتاث افإسالمي.  

 مٜٜٗٔانظر مقدمة األنصاري لرواقة التوأمان, الطبعة الثالثة عام     ٘
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.)0(وط٦غي" ع ٞحها مً ؤيغاع مٗاَض الخٗلُم ألاظىبُت ٖلى ز٣اٞت و٢ُم ومٗالم الٗغبي ؤلاؾمامي بإؾٍغ
ّ
ج٣ضم  , وخظ

َظٍ الغواًت نىعة واضخت ًٖ ٨ٞغة ال٩اجب الؿلُمت وخغنه الكضًض ٖلى ؾمامت ؤبىاء ألامت اإلاؿلمت مً 

ب والٛؼو  ال٨ٟغي في اإلاضاعؽ والجامٗاث طاث اإلاىاهج الٛغبُت. وعواًت "البٗض" ملخمض ٖلي ؤزُاع الخٍٛغ

ت الخٗلُمُت. ج٣ضم0615الهاصعة في  )3(مٛغبي  م, هي ألازغي مً بحن الغواًاث الؿٗىصًت, التى ؾُُغث ٖلحها الجٖز

جها, خُض لالغواًت نىعة وا٢ُٗت للبِئت الاظخماُٖت واإلاِٗكُت  ٧ان الجهل والخسل٠ في لؿٗىصًت في بضاًت ج٩ٍى

ا ٖلى ٧اٞت ؤعظاء البماص. وجاصي الغواًت عؾالتها الخٗلُمُت  املجاالث الٗلمُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت مسُم 

 .ؾىء خا٫ بماصَا وجسلٟها الش٣افي وؤلانماخُت مً زما٫ الصخهُت الغثِؿت الُمىخت, التى جخظمغ مً

ذي ا: الاججاه الخاٍس ًُ  زاه

ضان عاثض سُت بإؾلىب عاج٘  بٗض ظغجي ٍػ سُت في ألاصب الٗغبي, ٣ٞض ٖغى ألاخضار وال٣اج٘ الخاٍع الغواًت الخاٍع

ش  ش وزانت الخاٍع م مً طل٪, ٧اهذ هٓغجه بلى الخاٍع لى ٚع ومكى١ م٘ الخغم ٖلى بزباث اإلاهاصع واإلاغاظ٘, ٖو

إزظ بها لِكىٍ ؤلاؾماي ٚحر مدُضة, "ٞلم ج٨ً عواًاجه حسجُلُت مداًضة, بل ٧ان ٌٗمض بلى الغواًاث  الًُٟٗت ٍو

٣ضمه مً وظهت هٓغ مٗاصًت" ش ٍو ذ اججاَاتها ومىاهجها ٖلى )2(الخاٍع ا وجىٖى سُت ٦شحر  . جُىعث الغواًت الخاٍع

, وهجُب ال٨ُماوى, وؾٗض م٩اوي,  ،ؤًضي ؤخمض با٦شحر, ودمحم خؿحن ٧امل ض ؤبى خضًض, وهجُب مدّٟى ودمحم ٍٞغ

بضالخمُض ظىص بضالغخمً الكغ٢اوي, ٖو حن. و٢ض زلهىا الغواًت ٖو اب اإلاهٍغ م مً ال٨خَّ ة السخاع ٚحَر

سُت مً ٖىامل اإلاهاصٞت وألالٛاػ والخىاصر اإلاٟخٗلت, واَخمىا ببىاء الصخهُاث وجدلُلها وعؾم ؤبٗاصَا  الخاٍع

غ ؤٖمالها, ختى ؤنبدذ جىاٞـ ألالىان الغواثُت ألازغي مً خُض الىطج وال٣ُمت الٟىُت. ؤّما خهُلت  وجبًر

سُت الهاصعة ختى الغو  ا وال ًخجاوػ ٖضص الغواًت الخاٍع سُت في ألاصب الؿٗىصي الخضًض ٞهي ٢لُلت ظضًّ اًت الخاٍع

ً ٖضص ؤناب٘ الُض الىاخضة. ٩ٞاهذ البضاًت بغواًت "ؤمحر الخب" ملخمض ػإع ٣ُٖل , التى )1(جهاًت ال٣غن الٗكٍغ

حؿحر ؤخضار الغواًت . , زم وكغث في ق٩ل ٦خابم0632وكغث خل٣اتها مجؼؤة في بٌٗ ؤٖضاص مجلت "اإلاجهل" ٖام 

حن  ذي ًل٣ي الًىء ؾلؿلت مً الى٢اج٘ اإلاٗغوٞت في  –في ق٣حن مخىاٍػ ذي وق٤ ٖاَٟي زُالي. الك٤ الخاٍع ق٤ جاٍع

ش ؤلاؾمام بحن آ٫ الؼبحر وصٞاٖه ٖىه.  جاٍع

 زالشا: الاججاه العُاس ي

ها الؿغصي مً الؿُاؾت و٢ً اًاَا. وال ج٣خهغ الغواًت الؿُاؾُت ٖلى زضمت جإزظ الغواًت الؿُاؾُت مىيٖى

غ الخماٝ بحن ألاهٓمت الؿُاؾُت وعٖاًاَا  الؿُاؾُت ؤو ه٣ضَا, وعنض الخدىالث الؿُاؾُت في املجخم٘, وجهٍى

غ عخلت الىًا٫  ىُت التى جمغ بها ألامت ؤو الضولت, وجهٍى في الضازل ؤو الخاعط, بل وجدؿ٘ إلاٗالجت ال٣ًاًا الَى

ً مً ؾُُغة الاؾخٗماع ألاظىبي الضزُل, والخٗبحر ًٖ مك٨ماث وال٨ٟاح مً ؤ ظل جد٤ُ٣ الاج٣ما٫ ألعى الَى

ت والخُاة آلامىت وخ٣ى١  ت ال٨ٍٟغ ؤلاوؿان ونغاٖاجه املخخلٟت طاث جإزحر ُٖٓم في الخُاة, والضٖىة بلى الخٍغ

٤ُ الخ٨ُم, اإلاىاًَ في الٗلم والٗمل وال٨خابت. ومً ؤبغػ الغواثُحن الٗغب الظًً ٖالجىا َ ظٍ ال٣ًاًا جٞى
                                                           

 .ٖاننظر: إىداء الرواقة, ص    ٔ
ة حترقر ولد يف جدة وتلقي علومو االبتدائية يف الكتاب, مث التحق مبدرسة الفالح, وعمل لسنوات موظًفا لدى شركة القناعة للسيارات, وتوىل رائس    ٕ

 والتأرقخ افإسالمي والسَتة وادلوضوعات االجتماعية.  ه, ولو العدقد من الكتاابت يف األدب والشعرٖٓٙٔعام جرقدة "صوت احلجاز" 
 , الطبعة األوىل. ٜٕ٘د. دمحم صاحل الشنطي, فن الرواقة يف األدب العريب السعودي ادلعاصر, ص    ٖ
ة وظائف حكومية, ولو ثالث رواايت "ليلة يف الظالم, وأمَت احلب, وبُت جيلُت" ىـ وتلقى تعليمو هبا, مث عمل يف عدٜٖٔٔولد يف مدقنة جازان عام    ٗ

 ورلموعة قصصية "الوفاء", ومؤلفات عدقدة أخرى يف التارقخ وادلوضوعات االجتماعية,.  
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اع, 
ّ
ؿان ٦ىٟاوي, والُاَغ َو بضالغخمً الغبُعي, ٚو ـ, ٖو ىؾ٠ بصَع , ٍو ىؾ٠ ال٣ُٗض, وهجُب مدّٟى ٍو

م. حَر بضالغخمً مى٠ُ, ٚو  ونماح خاٞٔ, ٖو

والغواًت الؿُاؾُت في ألاصب الؿٗىصي لم ج٨ً واٞغة املخهى٫, ولم جهل بلى مغخلت الاػصَاع, وال ػالذ جمصخي 

ٌ ألاصب ٖلى اؾ ت والى٣ض, وجٞغ ل الخٍٗغ ًّ خدُاء. ولٗل مغص طل٪ بلى َبُٗت البِئت الاظخماُٖت التى ال جٟ

. و٢ض ؤقاع بٌٗ الضعاؾحن بلى ؤؾباب ٖضًضة ؤزغي, مجها جإزغ ْهىع الغواًت الٟىُت في اإلامل٨ت  )0(اإلا٨كٝى

غ ال٨خب  الغواثُت0626والظي ًغظ٘ بلى ٖام  ضم جٞى والى٣ضًت في َظا الاججاٍ, واوكٛا٫  م, وجإزغ بضء الخٗلُم ٖو

مٕا ٖلى آلاصاب ألاظىبُت وي٠ٗ الاؾخٟاصة مً ججاعب ألامم  ٦شحر مً ألاصباء بالٗغ وال٣هت ال٣هحرة, و٢لت الَا

ا, ٞإٚلبُت ال٨ّخاب ًًُغون لُباٖت  ألازغي, و٢لت الدصجُ٘ والٗىاًت التى ًماخٓها ال٩اجب بُباٖت ٦خبه ووكَغ

ا زاعط اإلا ا "ألاشجاع واٚخُا٫ مغػ١" و"قغ١ اإلاخىؾِ"  مل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.٦خبهم ووكَغ وحٗض عواًخ 

ا, وج٣ضمان نىعة  )3(لٗبضالغخمً مى٠ُ اواهدكاع   ٖ ا طًى ا, وؤ٦ثَر
ا ومًمىه  ا وؤؾلىب  مً ؤظىص الغواًاث الٗغبُت ٞىًّ

ً الٗغبي, مً زما٫ ببغاػ وا٢٘ ا ت والىظىص ؤلاوؿاوي صازل الَى ل٣م٘ والايُهاص وال٣هغ واضخت ألػمت الخٍغ

ٗخضي ٖلى خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهُت  ت  ؤلاوؿان َو الؿُاسخي اإلاؿُُغ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت الٗغبُت والظي ًدض مً خٍغ

الٗامت والخانت, و٢ض ظاءث الغواًاجان بهُٛت الخٗمُم صون حؿمُت م٩ان بظاجه, ؤو جدضًض ؤًت صولت. ٦ما ٣ًى٫ 

ا في ؤوظه َظٍ ٖجهما الىا٢ض ؤخمض دمحم ُُٖت: "جهىع ع  ا ٞى 
 
ىىا الٗغبي, وج٣ضمان بدش ت في َو واًخاٍ ؤػمت الخٍغ

ىظه الغواجي مً زما٫ َاجحن الغواًخحن  ت اإلاٟخ٣ضة في ٖاإلاىا الٗغبي اإلاٗانغ. ٍو اث ٖلى لخً الخٍغ ألاػمت, ؤوجىٖى

ً الٗغبي" ت ؤلاوؿان في الَى ت, نغزت اخخجاط يض مهاصعة خٍغ ا للخٍغ  .)2(هضاء  خاعًّ

 الاججاه الّاوفيسابّا: 

اعي, هي  جباًيذ آع٫ء الباخشحن في حٍٗغ٠ الغواًت الٗاَُٟت وجدضًض ممامدها. ٞالغواًت الٗاَُٟتو ٖىض زالض الٞغ

ا لها, بدُض ًخد٨م في لٛتها, وخغ٦ت ؤخضاثها, وشخهُاتها, وؾُُغ ٖلى   ٖ ٧ل عواًت اجسظث الٗاَٟت مىيى

ً,  .)1(ال٣اعت ؾُُغة جامت مً ٞاجدتها ختى زاجمتها ٠, واٖخماصا ٖلى ؤ٢ىا٫ الى٣اص آلازٍغ اهخما٢ا مً َظا الخٍٗغ

ًم٨ً لىا جدضًض ممامذ الغواًت الٗاَُٟت, اإلاخمشلت في التر٦حز ٖلى الٗاَٟت والاَخمام بها, والهُام بالُبُٗت 

غ الخؼن والُإؽ واإلال وال٤ًُ بالخُاة, والتر٦حز ٖلى الخُا٫ وا للجىء الضاثم والخٛجى بها وبض الخُاة ٞحها, وجهٍى

بت في اإلاىث التى جضٞ٘ ؤخُاها بلي مداولت الاهخداع. وفي مٗٓم الغواًاث طاث  ً, والٚغ ا مً الىا٢٘ الخٍؼ بلُه َغب 

ت بؿبب ماصمت الٗاَٟت للىا٢٘ والخ٣الُض الاظخماُٖت.  الاججاٍ الٗاَٟي جخمسو الجهاًت ًٖ ؤخضار مإؾاٍو

ىضما هخٟدو خُلت الغواًت الؿٗىصًت في ال٣غ  ا ٚحر ٢لُل مجها ٌٗبر ًٖ الاججاٍ الٗاَٟي. ٖو ً, هجض ٖضص  ن الٗكٍغ

غة في ٖام  م 0626بل وه٣ى٫ بن بضاًت الغواًت اليؿاثُت في اإلامل٨ت بغواًت "وصٖذ آمالي" ب٣لم ؾمحرة بيذ الجٍؼ

ا ؾ٩ُىن ا لخمِـ" ٧اهذ في َظا الاججاٍ, زم جلتها ب٣ُت ؤٖمالها الغواثُت في اللىن هٟؿه. زم ظاءث عواًت "ٚض 

ا ٖضًضة ؤزغي في  حَر ا ًا آصم" لهُٟت ٖىبر وعواًت "ال ٖاف ٢لبي" ألمل دمحم قُا, ٚو لهضي الغقُض, وعواًت "ٖٟى 
                                                           

 م.ٕٚٓٓآذار \لثقافية األسبوعية, مارس, ومقال فرايل احلوار حول "الرواقة السياسية يف األدب السعودي", اجمللة اٖٚٚ-ٖٙٚ"الرواقة السياسية", ص    ٔ
م, ودرس يف عمان وبغداد والقاىرة وحاز على درجة الدكتوراه من جاعة بلغراد, وقد سحبت جنسيتو ٖٖٜٔولد يف أسرة سعودقة من جند عام      ٕ

نعت معظم رواايت عبدالرزتن منيف م. وقد مٕٗٓٓم, فعاش خارج ادلملكة منتقال بُت بَتوت ودمشق وفرنسا حىت تويف عام ٖٜٙٔالسعودقة يف 
 من التداول داخل ادلملكة العربية السعودقة الحتوائها مواد متنازعا فيها. 

 م.ٜٚٛٔ, اذليئة ادلصرقة العامة للكتاب, طبعة ٔٙٔأصوات جدقدة يف الرواقة العربية, ص     ٖ
 نادي األديب ابلرايض.م, الٜٕٓٓ, الطبعة األوىل ٚٙانظر: "الرواقة النسائية السعودقة, ص     ٗ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  66

___________________________ 

66 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ت  َظا الاججاٍ. ومً بحن ال٨ّخاب ًمشل ٖبضهللا الجٟغي َظا الاججاٍ في الٗضًض مً عواًاجه, ٦ما جدمل الجٖز

و"ما بٗض الغماص"  ،و"ٖىا٠َ مدتر٢ت" لُاَغ ٖىى ؾمامالٗاَُٟت عواًت "ومغث ألاًام" بٗض لخامض صمجهىعي 

ا مً الغواًاث لٗضص مً ال٨ّخاب. ، ولخالض باَغفي حَر  "٢هت خب مجىؾُت" لٗبضالغخمً مى٠ُ ٚو

عاثضة الاججاٍ الٗاَٟي في الغواًت الؿٗىصًت, و٢ض جمحزث ٧اٞت عواًاتها بُاب٘  )0(حّٗض ؾمحرة دمحم زاق٣جي

٤ ُٖيُ٪" الٗاَٟت والخب واإلاٛامغة  اث صامٗت" و"بٍغ مل اإلاغؤة, ابخضاء  مً "وصٖذ آمالي" و"ط٦ٍغ والؼواط ٖو

" الهاصعة بحن ٖامي  ا0642 –م 0626و"وعاء الًباب" و"واصي الضمٕى  م. وؤزظث ال٨خابت البِئت ألاظىبُت م٩اه 

, والازخماٍ بحن ا لب عواًاتها, خُض ًدؿجى لصخىنها الغواثُت الل٣اء بما زٝى ا أٚل ًًّ لغظا٫ واليؿاء وال ؾغص

" التى جضعو  جدخاط ل٨شحر مً ألا٢ىٗت للدؿتر ًٖ الغ٢ابت الظخماُٖت ؤو الضًيُت, ٚحر عواًت "٢ُغاث مً الضمٕى

ت ٩ٞاهذ الجهاًت ٚحر ؾُٗضة. و"ًبضو  ت اإلاإؾاٍو ؤخضاثها في البِئت املخلُت. ٦ما ؾُُغث ٖلى مٗٓم عواًاتها الجٖز

٠ُ جل٪ ؤن َا٢تها ؤلابضاُٖت ال حؿ٘ لٛحر م ىظت الخؼن واإلاإؾاة اللخحن ٢امذ ٖلحها عواًاتها, وؤن اججاَها في جْى

. وع٦ؼث ال٩اجبت ظل اَخمامها ٖلى بزاعة اهٟٗا٫ ال٣اعت وقّض ٖىاَٟه, صون )3(الُا٢ت لم ٨ًً ٖم٣ُا في ؤي مجها"

غ الصخهُت ؤو بةًجاص الخٟاٖل الٗم٤ُ بحن البِئت والخاصر والصخهُت, وبهم ا ٖغيذ للبِئت الٗىاًت بخٍُى

ا. ا ْاَغًٍّ  الؼماهُت واإلا٩اهُت ٖغي 

 

                                                           
 .ىـٙٓٗٔتوفيت إثر نوبة قلبية عام ىـ, ورأست حترقرىا, ٜٖٗٔىـ, وأصدرت رللة الشرقية" عام ٜٖ٘ٔولدت مبكة ادلكرمة عام      ٔ
 م, النادي األديب ابلرايض.ٜٕٓٓ, الطبعة األوىل ٙٚخالد رفاعي, الرواقة النسائية السعودقة, ص     ٕ
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ْي"  اس  ْىُدم 
 
ْول
 
ى أ

ُ
ِدج

 
  Adiitu Olodumareألاظالُب البلغُت في سواًت "أ

ت َُّ ت فى ُّ ا: دساظــت أظلىب ى 
ْ
ــى
ُ
اغ

 
اِهـُاٌ ف  ِلذ 

 / إسحاق غبد الحميد فىلىهنشى د

امحالش هبحر وسبِغ كعم الّشبُت الىاظىت بيلُت ؤلابادن   للتربُت، إبادن، هُجحًر

 / أدًنيجي داود رسان د 

ا  محالش  هبحر وسبِغ كعم اللغت الّشبُت بيلُت التربُت الفُذسالُت، ؤبُإووىجا، هُجحًر

مـت:  اإلاـ٣ّضِ

ظا ْاَغ ظلّي فى   ل٣ض َٛذ الدكبحهاث بإهىاٖها فى ؤؾلىب صاهُا٫ ٞاٚىىا، َو

ا ؤو ؾُغ ختى حٗاه٣ه الٗضًض مً عواًاجه الخمـ ٞما ٩ًاص ال٣اعت ًمّغ ب٣ٟغة مجه

ا  غ 
ّ
ت التى ٖاف ٞحها ووكإ جإز الدكبهاث هدُجت لخإزٍغ (ٞاٚىىا) ببِئخه الُىعباوٍَّ

ا، ولهظٍ الٓاَغة ؤزٌغ بالٜ فى ظىصة عواًاجه و٢ُمخه. َظا، ولم ٣ًهغ ٖلماء  ملمىؾ 

٘ قإن ال٨مام، وزل٘ ؤق البماٚت في بُان ٗت مجزلت الدكبُه، وما له مً ؤزغ في ٞع

خذ  البهاء ٖلُه، وبلباؾه ض له في زىاًا الىٟىؽ، ٞو ٤ مٗبَّ عوٕ ؤلاعخاب، وجمهُض ٍَغ

الهضوع، ٞةهه ؤقبه شخيء بىؾاثل ؤلاًًاح وهماطط  باب ال٣ى٫ ؤمامه في ؤَىاء

ل ما ٖسخى ؤن ٩ًىن مً ٖؿغ  الضعوؽ التي حؿ٤ُ الكغح ؤو ٣ٌٗب بها
ّ
ٖلُه، ٞخظل

  زمابت البُان التي جيبٗض مىه اهبٗار ؤقٗت السخغ والٟخىن مً الُٗىن. في الٟهم، وجشبذ مٗاهحها في الظًَ بلى

: اإلابدث ذي ًِ اإلاؤلف ألاٌو  ظىـىس جاٍس

ْى 
َ
ْوَعْوَوْول

َ
ما مً ؤنل  (Orowole)َى صاهُا٫ ؤولىعُٞمى و٢ُل: صاهُا٫ ؤ ٞاٚىىا، اٖخى٤ ؤبىاٍ الّضًاهت اإلاؿُدُت، َو

ى ِبَبْى 
َ
ْو٧
َ
َضْو (Oke Igbo)٢بُلت ًىعبا مً بلضة ؤ

ْ
ه
َ
ت ج٣٘ فى والًت ؤ ا. (Ondo)، وهى ٢ٍغ  خالُا فى ظىىب ٚغب هُجحًر

ه َى ؾبب جغ٦ه لل٣به: 
ّ
ا ُٞه خُض ٢ُل به ا ملمىؾ  ه الّضًاهت اإلاؿُدُت جإزغ  غ اٖخىا١ ؤبٍى

ّ
ؤي:  (Orowole)ول٣ض ؤز

ا و َى: ؤولىعهُٟمى  ا آزغ  ذ البِذ) و ؤُٖى هٟؿه ل٣ب   جى هللا)، ٦بضًل.ـــ(ؤخبّ  بمٗجى (Olorunfemi)(صزل الٍٟٗغ

ى ِبَبى)
َ
ْو٧
َ
م  ٖلى ؤعجر ألا٢ىا٫، الخد٤ بمضعؾت ؾيذ 0612ٖام   (Oke – Igbo)ولض صاهُا٫ ٞاٚىىا فى بلضة (ؤ

ى١ الُىمُت ما بحن ٖام (
ُ
ا فى ٖام 0631و  – 0603ل اة 0632) وناع بٗض حٗلُمه ألاؾاسخي َالبا مضّعؾ  م. وبٗض ٞو

٣َِل م0626ًوالضٍ ٖام (
ُ
ْى " م) ه ٍَ ْو

َ
ْوَوْو Oyoؤ

َ
ـ (Owo)" بلى ؤ ٞاػ ٞاٚىىا لخّٟى٢ه بمىدت  .إلاىانلت ٖملُت الّخضَع

اهُا ٖام  اهُت ٞؿاٞغ بلى بَغ ا مباقغة ٖىصجه مً لىضن ٖام 0613بَغ ّحن مضّعؾ  م بمـــغ٦ـــــؼ خـــــ٩ىمــــــي 0615م ٖو

ـــــــــــــــــب اإلاـــــــــــــــــــــــ محنلــــــــــخضٍع ِ
ّ
لَّ بها بلى ٖام Ibadanبمضًىت بباصن " ــــٗل م عظ٘ بلى البربُاهُا 0621م، وفى ٖام 0621" ْو

 بىػاعة الّخــغبُت ما بحن 
 
ّحن مؿاال ا ٖو إلاىانلت صعاؾخه الجامُٗت، ل٨ّىه لم ٨ًمل الّضعاؾت خّتى عظ٘ بلى هُجحًر

ضًضة فى لٛت ألاّم وزما٫ َظٍ اإلاّضة ْهغ ٖلُه ؤماعة الّىبٙى ال ).0626 – 0622(
ّ
ٗلمّي وألاصببّي وعٚبخه الك

كغ) فى ٦خابت عواًخه ألاّولى "الّهُاص الجغت فى ٚابت 
ّ
ت)، وم٨ّىت َظا اإلاىهب (٢ؿم الّخإل٠ُ و الي (الُىعباوٍَّ

ذ" ٖام  .0624 الٟٗاٍع
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ه م٩اهت ٢بُلت ًىعبا مً خُض ال٨ٟغ و الا  –بما ؤصوى ق٪  –بّن ٞاٚىىا 
ّ
بخ٩اع الٟجي ألاصبّي ؤزبذ وؤْهغ للٗالم ٧ل

ه لى ٖاف بلى َظا الٗهغ ل٨ّىا ٢ض اخخٟلىا بجاثؼة وؾام آزغ بٗض و ولى قِى٩ا "
ّ
 ".Wole Soyinkaخّتى ٢ُل ؤه

ا ؤال وهى لٛت ٢بُلخه، ًىعبا،  ًّ بلٛت ازخاَع  Ogboju Ode ninu'' :وهيول٣ض ٦خب زمـ عواًاث فى ألاصب والٟ

Igbo Irunmole'' اص الجغت فى ٚا ُّ ذ):(الّه  Ireke،  م0616(ٚـابت هللا)  Igbo Olodumare ،م0625 بت الٟٗاٍع

Onibudo  (٢هب املخُم)م0621 ،Adiitu Olodumare )م0630) ألالٛاػ ؤلالهُت، Irinkerindo Ninu Igbo 

Elegbeje  ،(الجىالث فى ؤ٨ًت ؤل٠ وعبٗماثت)ه ٧ان ٌٗمل ٖلى ٖمله الّؿاصؽ خحن واٞخه اإلاىُت  م.0631
ّ
و٢ُل به

ه ٦خب عواًت ؤزغي ٖام 
ّ
 Ironse Eni Olorun)بٗىىان  0626ٞٓلذ الّغواًت بلى الُىم مً ؤٖماله املجهىلت، وؤه

Tilehin)  ظي ؾاهضٍ هللا) وهى ؤًًا ٚحر ميكىعة بل يمً ؤظؼاء مجها فى
ّ
 (Igbo Olodumare)بمٗجى (الّغؾى٫ ال

ظي ٌّٗض الُب٣ت ألاولى مً  (Ogboju Ode Ninu Igbo Irunmole). ل٣ض اقتهغ ٞاٚىىا بٗمله: )0((ٚابت هللا)
ّ
وال

ى  صخى نِخه بحن ألاٞاع٢ه واإلاٛاعبت وبحن ألابٌُ وألاؾىص َو خؿب ٢ى٫  –ٖمله، وبهظا اقتهغ خى٫ الٗالم ٞو

ت" :مكهىص ظمبا غاث  .)3("الغاثض ألاّو٫ ل٨خابت ال٣هو الخُالُت باللٛت الُىعبٍى ه ألاصبّي والّخهٍى ول٣ض ْهغ بٟـــّىِ

كبهاث، وؤلاؾخٗاعاث بإهىاٖها، والدصخُو الٟجّي ألاصبّي، البما 
ّ
ت الٟاطة فى ؤٖماله، مً بحن َظٍ هى: الد َُّ ٚــــ

ا بلى ؤٖماله، وم٩اهخه البضٌُٗت وؤؾالُبه الغاجٗت فى اللٛت  م  ُّ ا ٢ والخُالي البضٌعى بلى ٚحر طل٪ مما ؤياٝ صًباظ 

ا هى التى ؤياٝ ب حَر ــــت، ٧ّل َظٍ ٚو لى قهغة ؤٖماله. وههج مىهجه ٦شحر مً ألاصباء بٗضٍ خُض وسجىا الُىعباوٍَّ

ى  ىُبَما Bamgboseٖلى مىىا٫ ؤؾالُبه الٗالُت مً بحن َاالء: ألاصًب َباْمَبْىسخَ
ُ
ْول
َ
ى (Olubumo)،  وؤ

َ
ل  بَعٍْ

َ
ِبَهْىال

َ
، وؤ

(Abiola – Irele) .م ٦شحر ذ عو٘  و ٚحَر  م ل٨ثرة ٦خاباجه0622ٖام  (Margret wrong)مىذ ٞاٚىىا الجاثؼة مٍٛغ

ا ببلضجه فى ؤو٧ى ؤبى 0623ووٞغة عواًاجه، و فى ٖام  ًًّ ا،  (Oke – Igbo)م مىذ ل٣با ه٣لُض م 0626وفى ٖام هُجحًر

ت ؤلامبراَىعٍت البراَاهُت) ٣ا في جهغ هُجغ، 0632في  ٞاٚىىاجىفي  .مىذ وؾام (ًٍٖى ي فى ٍٚغ
ّ
ه جىف

ّ
و٢ض ٢ُل به

  .خاصزت انُضام الّؿُاعة

ٌ مً الشواًت:  الشاوي: ثداإلاب  : "ألالغاص ؤلالهُت" Adiitu Olodumare جشحمت الباب ألاوَّ

ْي" اس  ْىُدم 
 
ْول
 
ى أ

ُ
لاء مْ "أِدج ِ

ّ
 الل

 ًْ ا، وَم  ً ا وبُ ؼاحى، ؤَل ألاعى ؾىص  ٍؼ ٛاع، وزانت َماب اإلاضعؾت، وؤنض٢اجى ال٨باع، ؤّٖؼاجى ٖو "ؤنض٢اجى الّهِ

غة!، خُض ٧اهذ جهّىث ٖلُىا ٧ان بحن ألاؾىص وألابٌُ، خضزذ َظٍ ا لخاصزت و٢ذ ألامُاع، ُٞا لها مً ؤمُاع ٍٚؼ

ُضْن"
ْ
ْى" لُبلت "ُصه

َ
ل ُْ ا ٞحها ٦ًغب "ؤَوَم ُاعة التى ٦ىَّ ،  قظعاُتها فى الؿَّ

 
ا وقماال ض ًمُى  ا جٖغ حَرَا وؤخُاه  ا وؿم٘ َػ و٦ىَّ

حَرَا جبر١ فى ألامام وفى الخل٠، واُٚمْذ الؿماء م ا وؿم٘  ٞػ هُا بغمتها ٧إهما ؤهؼ٫  شل "ؤَعو"٦ما ٦ىَّ ِذ الضُّ ًَّ ٦ما ابُ

خه  ل اإلاُاٍ مً الؿُاعة ل٨ثرة الكٛل، وونل الىابل ٢مَّ ذ اإلامسخت التى جٍؼ
ّ
ماء، ومل ت مً الؿَّ َُّ ًّ هللا ص٢اث٤ ٞ

 ٤ ىا٥، وابخّل  اإلااقىن (الغَّاظلىن) فى الٍُغ ٤ ٞخ٣٘ ؾُاعجىا فى جل٪ الش٣ب َىا َو وؤٞٗمذ الخٟغ فى الٍُغ

ت، ٞٛانذ ب َُّ خذ ألاوعا١ الى٣ ث مُاٍ ألابداع الهاُٞت مً ال٨ضع، وجىسَّ إزُابهم اإلاله٣ت بإظؿاصَم، واخمغَّ

ا فى ٖكه، وؤزغظذ  ألاؾما٥ فى ٢ٗغ البداع، و٢ض ؤناب الخُىاهاث ٢اسخى البرص وو٠٢ ٧ّل مً الُُىع بغصاه 

 ألانلت الٗانغة ٖلى ؾُداث ا
ّ
ِغَا، وجل٠

َ
ُى٫ ألاٞاعى مً ُخٟ إلاُاٍ ٞلِـ ألّي ٧اثً حّي خُاة َاصثت و٢خئظا٥ الؿُّ

ًضان.  الّضِ
ّ
ٟذ، وؤزغط مٟخاح  بال

َّ
ا ٞخى٢ ُاعة ؤزحر  ٣َٞض ؾاث٤ الؿُاعة عئٍت ؤمامه ل٨ثرة اإلاُغ، ٞإو٢ٟذ الؿَّ

                                                           
1   G, Ajadi,  "The Forest of God" ; Annotated – Translation of D.O. Fagunwa ; Igbo Olodumare. ABGO  

AREO  Publishers Ibadan, Nigeria. (1984)  p. 4 

2
  Ernth Lind Fords,; Form, Theme and Style in the Narrative of D.O. Fagunwa; University   of Nairobi.  P,17. 
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ُاعة، ٞإزظ بًٗىا ًىٓغ بلى البٌٗ. ىا ؤخ٨مىا ٚل٤ ؤبىاب الؿَّ َض ؤهَّ ُْ ، ّب ا م٘ ٚحٍر م ؤخٌض مىَّ
َّ
وم٘  الؿُاعة ولم ًخ٩ل

ًْ فى الخاعط، ٞةطا بغظٍل  طل٪ ٧ان َىا٥ عظٌل ًُغ١ ٖلُىا (مً الخاعط)، َغ١ مّغة وزاهُت وزالشت، ٟٞخدىا لجري َم

ا ٖىضما ٞخدىا باب الؿُاعة، و٢بل ؤْن هبضؤ  َوِؾٍُم لم ؤ٥ ؤعي مشل َظا الجما٫ مىظ والصحى، ا مَّ  ٖ ٠ اإلاُغ هى
َّ
جى٢

اث٤ مدّغ٥ الؿَّ  ا ختى الخضًض م٘ الغظل قٛل الؿَّ حر، ولم وؿغ ؤ٦ثر مً ازجى ٖكغ مخـغ  ُاعة ٞإزظ ًىانل الؿَّ

ــُاعة   يؿخم٘ بلى طل٪ الغَّظل. لؤمغُث الؿاث٤  ؤْن ًى٠٢ الؿَّ

ا خًغهؤحى الغظل بٗض ؤْن ؤقغها بلُه بال٣ضوم، 
َّ
اإلا
 
م ياخ٩  - و٢ا٫:"اٞخذ لى باب ؾُاعج٪ ًابً " َبْحيِ  ،ٓغ بلّي وجبؿَّ

ى"
ُ
ْو٧
َ
ى مغَؾ   ؤ ِ

ّ
ٌه بلىٞةو ا  –ٟٞخدُذ له الباب ألهه   َصاع٥". ٌل بلُ٪ ومخىّظِ ا للٛاًت،  –٦ما ٢لُذ ؾاب٣   وؾُم 

 
٧ان عظما

ا   مخىؾِ الؿمىت، ٧امل الخل٣ت، لم ٨ًً عؤؾه ضخم 
 
ما  ؤخمغ ٍَى

 
ص عئٍخه، ٩ٞان عظما ٤ به ٞااصي مجغَّ

َّ
حٗل

ا ٦ٓهغ الُٛلم، ولم ٨ًً ٖى٣ه مٍٟغ ا غ  ِ
ّ
ا، ؤو ْهٍغ مخٚى  َ ا فى ال٣هغ ٦ٗى٤ مكىَّ

 
لُى٫ ٦ٗى٤ الىٗامت، ؤو مَٟغ

اء ٧ىظه خؿىاء، ٞلىال  ا ٦جلض ال٣اَىعي ووظهه ويَّ الهّغ، ٩ّٞل ؤًٖاء ظؿمه مخــىاؾبت، ولم ٨ًً ظلضٍ زكى 

ً ؤْاٞغ ؤًضًه وؤعظله،  ِ
ل ظٟىُه، ولم ًؼٍّ ؤهه لم ًًٟغ قٗغ عؤؾه، ولم ًغجض لباؽ اليؿاء اإلاٗغوٞت، ولم ًخ٨دَّ

ا بًُاء مشل ؤؾىاهه، وال ولم ًدمل خ٣ُ ه امغؤة، ولم ؤَع ؤؾىاه  ًَّ ؤهَّ
ُ
ٓ
َ
ت اإلاخإهئت اإلاخبسترة ل َُ  فى ًضٍ، ولم ًمِل مك

 
بت

ا مشل ُٖيُه، وفى ٢ى٫ٍ ظمٍُل ومصخي  ا ه٣اء   َٗاٌم، وال ُٖى 
ّ
ا مشل لؿاهه و٧إهه لم ًمّغ ٖلُه ٢ِ ا ؤقضَّ اخمغاع 

لؿاه 

ً فى اللبـ مشله، ؤو ب آلازٍغ ًٍ ولبـ ًٚغ ٌز بكّضة، ٞلم ًجمٗجى الل٣اء م٘ مشل َظا  ٞاج مىسٍغ ه٣ّيٍ ٞهى عظل مخمّحِ

 مخىؾِ 
 
ما  ٍَى

 
الغظل ٢ِ، وما ْىيُذ ؤّن ؤّمى عؤجه ٢ِ ؤو ل٣ُه ؤبى ٢بل ؤن ًغجدل بلى صاع آلازغة، و٧ان عظما

لب ؤن ٌؿحر مٗىا.  ْحَرْي"، ومشل َظا الغظل َى الظي ؤجاوى َو
َ
ٚ
َ
 ال٣ضم ٞلم ٨ًً مشل ٢ضم "ؤ

هىا هدى صاعي، ولم ؤنض  هى٣له لىال ؤهجي عاظ٘ بلى البِذ، ونّغح ؤهه ظاء ٣ًهضوي، ٞخىظَّ
َّ
ها ؤال ٢اجي، ٧ان بىّصِ

ُاعة ر بًٗىا م٘ البٌٗ بٗض الظي ٢ض جباصلىاٍ ٢بل صزىله فى الؿَّ ى ونلىا البِذ. -ًخدضَّ و٦ىُذ ؤقٗغ ٢بل  ختَّ

، بٗضما ونلُذ صاعي ونىلىا البِذ ؤهه ٢ض ٩ًىن ؤمشا٫ الظًً ٧اهىا ًإجىهجي ٞ
 
ٗما ىن ٢هو خُاتهم، ٞو ٣ُهُّ

ا ُٞه هاصاوي وؾإلجي ُٞما لى ٧ان معي فى البِذ ؤصواث  وخُِذ ألاؾغة وظلؿُذ فى ٞىاء البِذ الظي ٧ان ظالؿ 

:
 
ــي ٦خابتها لبجى البكغ، وبٗض ٢ىله َظا، ؾإلخه ٢اثما ىّص مّىِ اَا ٍو ًَّ ض ؤن ٌؿمٗجي ب لت ًٍغ  ال٨خابت، ٞلضًت ٧لماث ٍَى

:
 
ا"، وعصصُث ٢اثما ا مَّ  ٖ  هى

 
ما ا  "ما خّض َىله؟ ابدؿم و٢ا٫: "ٍَى "ما مضي َىله؟ زم ؤظاب و٢ا٫: "ٌؿاوي َىله ٦خاب 

ا". ض 
َّ
ا مجل   ضخم 

 ٣ٞلُذ: ؤلاوؿان حهغب مً الٟخىت ٞخُاعصٍ الٟخىت، وحهغب مً الخضًض ُٞبدض 
 
وؤوظؿذ آلان فى الىٟـ زُٟت

ٟـــّغ مً ال٨خابت ٞ زالي  ٨َظا جدضزُذ  خٟغى ال٨خابت هَٟؿها ٖلُه! وؤّٞىِى ؤمغي بلُ٪ ًاعّب.ٖىه الخضًض، ٍو

ُٗذ عؤسخي وعؤًذ الغظل  ؿمٗجي ٧ل الىاؽ، ٞلما ٞع البالي، و٦ىذ ؤًْ ؤهجي ؤَمـ ٚحر مضع٥ ؤوي ؤظهغ بال٣ى٫ َو

ــي ؤخِ مً ٢ضع يُٟي ؤو ؤْهغ ال٨بًر
ّ
 بُضوا ؤه

ّ
اء، ٣ٞلذ:" اؾخدُُِذ، ٞبضؤُث ؤؾتر ما ٢ض ٢لذ بال٨ٟهاث ألال

." ٍٕ ٤ لضعظت ؤهجي ٚحر وا  وانْل خضًش٪ ًا نض٣ًي ٞل٣ض ؤخؼهتي ؤمغ اإلاُغ الظي هؼ٫ ٖلُىا في الٍُغ

:
 
"َل جظ٦غ الغئٍا التي عؤًذ في اللُلت الؿاصؾت ٖكغ بلى الؿابٗت ٖكغ في الكهغ الؿاب٘ ٖام  وؤظاب الغظل ٢اثما

بت للٛاًت، الّض ؤل٠ وحؿٗماثت وزماهُت وؾّخىن اإلاُماصي؟ وآلان ؤزظججي  َكت، ٞد٣ُ٣ت عؤًذ عئٍا ُٖٓمت مٖغ

لذ جل٪ الغئٍا في وع٢ت  جي سجَّ ى نض٣ًي وال ؤٖخ٣ض ؤهه ه٣لها بلى ؤّي بكغ آزغ ل٨ىَّ و٢ّههتها إلوؿان واخض َو

ه  نٛحرة. ا، و٧إهَّ ى والظي ٢ض وّصٕ الخُاة، زغط مً صاع ٦بحرة، و٢ض حٛحر ظؿمه جمام 
َّ
"عؤًذ في مىامي ؤبي اإلاخىف

ا، بضؤث  ظؿم ا ضخم   آزغ 
 
الّهبي، عآوي ٞىاصاوي ٦ما ٧ان ًىاصًجى في الضهُا وؤمغوي بإن ؤجبٗه، زم صزلىا مجزال

اة ؤبي، وعؤًُذ  ُذ ٢بل ٞو
ّ
ؤقاَض مٗٓم ؤؾغجىا الظًً ٢ض ماجىا إلاا ونلذ َىال٪. عؤًذ ؤزتي ال٨بحرة التي جٞى
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اجه، ٦ما عؤًذ ؤدي ال٨بحر ؤزىحي وؤزىاحي الظًً ماجىا ٦ظل٪ ٢بل ؤبى وعؤًذ ّٖمي وزالى  ا ٢بل ٞو الظي ٧ان نُاص 

ًَ اإلاؿُدُحن، عؤًتهم ؤظمٗحن، وبٗض َظا، ؾإلجي ؤبي و٢ا٫: "بىاٍ!،  ا وعؤًذ ٦ظل٪ ػمغة م ًُّ  ؾُاؾ
 
الظي ٧ان عظما

ظ َظا ألامغ في خُىه، ال جيسخى ؤهجي ّٟ ٢ض  بىاٍ!! بىاٍ!!!   لم ًتر٦٪ عوحي مىظ ؤْن ٞاع٢خ٪ في الضهُا، وؤعظىا ؤْن جى

هُذ مً ٧أبت الّض 
ّ
ماهُت.جسل ا ٖو ماث ؾغًّ  هُا، وهجىُث مً ٞخىت ؤلاوؿان وزغظذ مً الٍى

ؤِٖل آلان بحن ألاعواح خُض ال وك٣ى لؤل٧ل، ٞما ًىظض ؤن ؤشجاع اإلاىػ وال ٧ا٧ى ٚحر مشمغة وما بلى طل٪، وال 

ز٪ فى الغئٍا، اهٓغ بلى الغظل  ههبذ ٞيك٣ى، ل٨ى٪ في الضهُا وؾُمّض ل٪ ألاظل ٢بل ؤن جلخ٤ بى، ٞإها ؤخّضِ

ا بوؿاٌن   ً ا هىّص ؤن جٟٗله، ٞهى ؤً ا ٦ىَّ ا ُٞسبر٥ ٖمَّ ا، ٞةهه ؾُإجُ٪ ًىم  ض  ِ
ُّ ًِ الىٓغ ُٞه ظ ِٗ الىا٠٢ بجىب٪، ؤْم

ٜ جدُاحي ألزىج٪. ٞلم ًغجض بالغوح بُٗض، بلى الل٣اء بىاٍ!، بىاٍ!!، َا ِ
ّ
ا  بىاٍ!!! بل ٨َظا ٧ان خضًض ؤبي في الغئٍا ٞلمَّ

غُث ؤهه ٧ان َى طل٪ الغظل الظي ؤقاع بلُه ؤبي في اإلاىام.جظ٦غ 
َّ
ة ؤزغي جظ٦ ٨ظا  تها وهٓغُث بلى َظا الغظل مغَّ َو

ا م٘ آلازغ و٢ض ٧ان ألامغ ٦ظل٪ بُجي وبحن  ا واخض  ب، ٞما ٧ان مً ؤخٍض ٢ّو ٖلّي ؤهه اخخلم خلم  ٧ان ألامغ الٍٛغ

ىِمئ عؤ ًُ ما 
َّ
ما ؤ٢ّهها ٧ل

ّ
ـــي ٧ل ا، و٢ض عآوي ؤًًا ٦ما عؤًخه، ٞلما ؾ٨ُذ بضؤ َظا الغظل ألهّىِ غ جمام  ِ

ّ
 ؤهه مخظ٦

 
ؾه ٢اثما

ْىُصَماَعْي"
َ
ْول
َ
ى ؤ

ُ
ِصج
َ
ا ؤّمي ٞهي:  خضًشه و٢ا٫: ؤها "ؤ ــــْى"، ؤمَّ ًَ

َ
ْوِبــحِري ؤ

َ
ت "بال٧ىسخى"، وؤبي ٧ان ًضعى "ؤ ا٦ً في ٢ٍغ الؿَّ

ا في الى٤ُ ٞلم ً٪ ًيخهي مً ٧لمت ختى "ِبَبْىُجىِصًَغْن"، وبلى َظا الخّض ٦ىذ ؤؾخُُ٘ ال٨خابت في ل  ٖ ٛخه و٧ان مؿغ

له بٗباعحي  ٨ظا... ٞتر٦ُذ ؤصواث ال٨خابت وؾإلخه ؤن ٣ًوَّ ؾحرة خُاجه ٞإؾخم٘ بلُه وبٗضٍ ؤسّجِ ٌكٕغ في ؤزغي َو

٨ظا ؾاعْث ؾحرجه  "....الخانت، َو

 :الىق اإلاترحم تدساظاإلابدث الشالث: 

ْىَىا ًجضع الى٢ٝى" الُألالٛاػ ؤلالهُتلضعاؾت عواًت "  
ُ
ا٫ ٞاٚ َُ ت لَضاِه   –ىعباوٍَّ

 
ال ؤٖماله وؤلاقاعة  ٖلى مهاصع –ؤوَّ

بّن مً ٣ًغؤ   .بلى ؤًً ؤؾخمض َظٍ اإلال٨ت الٟظة وال٣ضعة اإلاخىاَُت قى ٢ّىة ؤلابضإ، فى ألاؾلىب وألا٩ٞاع والخُا٫

ا ٌؿخ مًٗ الّىٓغ وال٨ٟغ فى ؤٖماله ومهاصَع سلو ؤّجها مؿخمضة مً مهاصع زمازت عواًاث ٞاٚىىا ٢غاءة ص٣ُ٢ت ٍو

ت الّخ٣لُضًت ٗبُت الُىعباٍو
ّ
ت واإلاترظمت بلى ، و و هى: ألاؾاَحر الك ما٫ اإلا٨خىبت باإلهجلحًز ت مً الٗغبُتؤلا ألٖا ، هجلحًز

 ألاصب اإلاؿُخى.و 

ت َُّ ت وألا  الّفىس ألادب َُّ ا:لذي ظلىب ى 
ْ
ى
ُ
اغ

 
ل ٖىانغ ألاؾلىب ألاصبّي  ٖىض ال٩اجب ُٞما ً ف

َّ
 لي:جخمش

: وهى الاهٟٗـــا٫، ؤو الخجـــغبت الكٗىعٍت، ؤو اإلاٗاهــاة الىٟؿُت، والتى ججٗل ألاصًب ًىٟٗل بد٣ُ٣ت مً الّاوفـــــــــــــت -0

اث، ُٞخإزغ به جإزغا ٢ىًٍّ  ضٞٗه الخ٣اث٤، ؤو مكهض مً اإلاكاَض، ؤو ٨ٞغة مً ألا٩ٞاع، ؤو مىيٕى مً اإلاىيٖى ا ٍو

غاب ٖىه، والٗاَٟت هي ٢ غة فى بلى ؤلٖا ىام ألاؾلىب ألاصبي، ومدكٗل الخُا٫، ٞالخهاثو ألاؾلىبُت مخٞى

ظا واضر فى ججغبخه ومٗاهاجه فى الغواًت وطل٪ ٖىض ٢ىله  ض١ الٟجى، َو الغواًت وهى فى الى٢ذ طاجه جخمّخ٘ بالهَّ

اث:  ا ًٖ خؼهه وؤؾٟه ٖلى ما ؤلّم به مً  اإلالمَّ  مٗغب 

“Ki oluwa re ma sa fun ijangbon, ki ijangbon ma le oluware kiri, ki oluware wipe on ko le 

soro, ki oro,  siso ma ma le ni ka, ki enia wipe on ko kowe mo, ki iwe ni afi dadan bi o ko 

on! Oro mi ma di owo re o, Olorun oba…."(
0
)  

                                                           
1
  D.O Fagunwa, Aditu Olodumare,: Nelson Publishers Limited 2005, P. 3. 
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ٟغ مً  "...ؤلاوؿان حهغب مً الٟخىت ٞخُاعصٍ الٟخىت، وحهغب مً الخضًض جغظمخه: ُٞبدض ٖىه الخضًض، ٍو

 ال٨خابت ٞخٟغى ال٨خابت هَٟؿها ٖلُه! وؤّٞىِى ؤمغي بلُ٪ ًاعّب ..."

ظوبت  اجض٫ّ ٧ل َظ ت وؾمامت ٖباعاجه، ٖو ىخه مً الؿُُغة ٖلى اإلال٨ت اللٍٛى
ّ
حٍر ٖلى ز٣اٞخه الىاؾٗت والتى م٨ ٚو

ت، َُّ ت مً الدصخ ٣ٞغاجه ألاؾلىب َُّ ىخه َظٍ اإلال٨ت ألاؾلىب
ّ
ا فى ؤزُلخه، ٦ما م٨ ُو الخّي ألاخضار والظي ْهغ واضخ 

ٍغ بما ٣ًغؤ  –وزانت ججغبخه الظاجُت ختى ًى٣اص ال٣اعت مٗه بٗىاَٟه واهٟٗاالجه وزُاله، ُٟٞغح مٗه 
ّ
 -لكّضة جإز

دؼن ؤو ًب٩ى فى مىا٠٢ الخؼن والب٩اء.  فى مىا٠٢ الٟغح ٍو

ت وزغاٞ  :الخُاٌ  -3 ولظا ججضٍ ٌؿغص ٢هت الٛى٫  -٦ما ؾب٤  –اتها ٞسُاله مدل٤ بإظىاء ألاؾُىع الُىعباٍو

ُب ذ    Anjanu Iberu -الَغ ذ Ebora -والٟٗاٍع ُّ ؤقبهها لكضة بًمان ًىعبا ؤّن لهظٍ ألاقُاء  ، وماOku–، و اإلا

 جإزحراث فى خُاتهم، ٞالكاٖغ الٟظ ؤو ألاصًب البإع َى الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًىٟظ مً زما٫ ججغبخه الظاجُت وزُاله

٘ صاثغة قٗىعٍ ختى حكمل مكاٖغ الىاؽ ظمُٗا ،٣ًى٫  الخانت بلى ا  الٗاإلاُت، ُٞىّؾِ
ّ
ُٞخهّىع جهّىع آلازغة، إلا

ل ؤهه عؤي ؤباٍ, وؤعؾله بلى بجى البكغ فى الضهُا:"  ُّ  جس

"mori baba mi ti o ti ku, ti o ti rekoja odo, ti o ti ki aiye pe odogba ose, ti o jade ninun ile nla 

kan. Ara re ti yi pada o dabi ara omode. O ri mi o pe mi bi iti ipe mi ni ode aiye … omo mi 

omo mi omo mi okan mi ko fi o sile lati ojo ti mo ti fi o sile lode aiye lo, mo si fe ki o mu 

oro yi ti mo ma so se, nigbati o ba to akoko, mase gbagbe pee mi ti kuro ninu ibanuje ode 

aiye, moti bo lowo rogbodiyan awon omo enia, moti kuro ninu ijamba ile ati ajmba ode.(
1
) 

ه  جغظمخه:   ا، و٧إهَّ ى والظي ٢ض وّصٕ الخُاة، زغط مً صاع ٦بحرة، و٢ض حٛحر ظؿمه جمام 
َّ
"..عؤًذ في مىامي ؤبي اإلاخىف

ظؿم الّهبي، عآوي ٞىاصاوي ٦ما ٧ان ًىاصًجى في الضهُا...  " بىاي!، بىاي!! بىاي!!! لم ًتر٦٪ عوحي مىظ ؤن ٞاع٢خ٪ في 

ظ َظا ألامغ ف ّٟ هذ مً ٧أبت الضهُا، وهجىث مً ٞخىت ؤلاوؿان الضهُا، وؤعظىا ؤن جى
ّ
ي خُىه، ال جيسخى ؤهجي ٢ض جسل

ماهُت...." ا ٖو ماث ؾغًّ  وزغظذ مً الٍى

م ًسال٠ ٖاإلاىا َظا ٟٗٞى َظٍ ال٣ُ
َ
٣ذ َىا ؤ٩ٞاٍع وؤزُلخه بٗال

ّ
ت صلُل واضر ٖلى جهىعاجه وزُاله ٞل٣ض حٗل

 َُّ ّٗبر ٖجها ٧الىا٢ٗ ٣ّو ٖلُىا الخىاصر َىال٪ َو  غة بالٗالم الضهُىّي.زت، ٣ٞض عبِ ٖالم آلا لِؿغص ٍو

ٞاأللٟاّ والٗباعاث هي مٓهغ الخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع والٗاَٟت، وهي جسً٘ للٗاَٟت في  ألالفــاً والّباساث:.  3

ىاب  ا ومىؾ٣ُاَا، ٦ما جسً٘ لها في وؿ٣ها مً: ج٣ضًم وجإزحر، وط٦غ وخظٝ وزبر وبوكاء، وفي ؤلَا ازخُاَع

ًداء واإلاماءمت، وؤصًبىا َظا مخإزغ ببِئخه خُض ناعث ٖباعاجه وؤلٟاْه مغآة ح٨ٗـ البِئت وؤلاًجاػ ُٞخم ؤلا 

ا بٌٗ ألالٟاّ التى لها ٖما٢ت بالخا٫ واإلا٣ام ت مؿخسضم   : ، مشماالُىعباوٍَّ

 )3("bi omelet ilu dundunSe  ni ojo yi nlu ilu le wa lori, ti o ndun winniwinni  " 

ا ٞحها "خُض ٧اهذ اإلاٗجى:  ُاعة التى ٦ىَّ ىْ جهّىث ٖلُىا قظعاُتها فى الؿَّ
َ
ل ُْ ُضْن   "٦ًغب "ؤَوَم

ْ
 ".لُبلت "ُصه

                                                           
1
  Ibd. "Aditu Olodumare" P. 1. 

2
  Ibd. "Aditu Olodumare" P. 1 
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ٗغ،  -فى ٖلم البضٌ٘  -هى يغب مً يغوب الهىٗت ٞ بشاِت الاظتهلٌ: . 4
ّ
التى ٣ًضمها ؤمغاء البُان، وه٣اص الك

ض ج٨مُله، وبن و٢٘  فى ؤزىاء ال٨مام، وجخمشل َظٍ الٓاَغة فى ٢ى٫ وظهابظة ألالٟاّ ، بإْن ًبضؤ اإلاخ٩لم بمٗجى ما ًٍغ

 ٞاٚىىا ٖىضما ٢ا٫:

"Eyin ore mi lomode, ati papa  eyin omo ile iwe, eyin ore mi agbalagba, eyin eniyan wa 

lokunrin, eyin eniyan wa lobinrin, eyin ara aiye ni dudu, eyin ara aiye ni funfun, eyin ara 

aiye, eb sai dudu, ki e sai funfun,  akoko ojo ni oro yi sele o…"(
1
) 

ا  جغظمخه: ؼاحى ، ؤَل ألاعى ؾىص  ٍؼ ٛاع، وزانت َماب اإلاضعؾت، وؤنض٢اجى ال٨باع، ؤّٖؼاجى ٖو "ؤنض٢اجى الّهِ

ا، ومً ٧ان بحن ألاؾىص وألابٌُ، خضزذ الخاصزت و٢ذ ألامُاع...."،  ً  وبُ

ل بم٣ضّم  ابت، ٨ُٞك٠ ٧ّل ٢اعت لهظا اإلاُل٘ ؤنَّ بٗضٍ ؤمىع وخىاعاث ٣ٞض مّهض بهظا اإلاُل٘ لخضًض ٍَى
ّ
ت ظظ

ضة اؾخجابت لٗاَٟخه  ُّ ٤ فى جيؿ٤ُ الٗباعاث الغق٣ُت املخ٨مت، والترا٦ُب الغنِىت الج
َّ
لت، ٞهى مٞى ٍَى

 الهاص٢ت والُٟغة الؿلُمت فى الخٗبحر.

كت فى الىـف:. 5 عي ألاصًب ؤو الكاٖغ لى  اإلابالغت والّذِ ى ؤن ًضَّ  َو
 
ا مؿخدُما ه في الكضة ؤو ال٠ًٗ خضًّ ن٠ بلٚى

غا١ والٛلى فى الىن٠ ألن  ًّ ؤهه ٚحر مخىاٍ في الكضة ؤو ال٠ًٗ وجىدهغ في الخبلُٜ وؤلٚا ًٓ 
َّ
ا لئما ؤو مؿدبٗض 

ا في الٗاصة ؤًًا ؤو  ا ؤن ٩ًىن مم٨ى  اإلاّضعي للىن٠ مً الكضة ؤو ال٠ًٗ بما ؤن ٩ًىن مم٨ىا في هٟؿه ؤو ال، وبمَّ

 ً طل٪ :ال، ٞم

"…Gbogbo iwaju funfun rurur afi bi igbati Olodumare se iyefun fadaka ti o nda sile lati oju 

orun…."(
2
) 

ماء ..." جغظمخه:  ت مً الؿَّ َُّ ًّ هُا بغمتها ٧إهما ؤهؼ٫ هللا ص٢اث٤ ٞ ِذ الضُّ ًَّ  " ... ٦ما ابُ

ت ججز٫ ٞهى ٌّٗبر ًٖ قضة بُاى لىن الؿماء لكضة اإلاُغ و٦ثرجه و٢خ ُّ ظاص ٞكّبه بُاى الؿماء ببُاى ص٢اث٤ ًٞ

   مً الؿماء.

عّجب:  .3
َّ
ٞهى حٗبحر ٦مامّي ًض٫ ٖلى الضَكت والاؾخٛغاب ًٖ الكٗىع الضازلي لئلوؿان ٖىض اهٟٗاله خحن الخ

ا، ؤو نٟت في شخيء ما ٢ض زٟي ؾببها، هدى : ما ؤٖٓم الخطخُت ، وؤٖٓم بالًُٟلت . ا هاصع  وما   ٌؿخٗٓم ؤمغ 

ا ًٖ قّضة اإلاُغ: ؤظمل  الؿماء ، وؤظمل بالؿماء. ومً الخعّجب ٖىضٍ ٢ىله مّٗبر 

"A ! ojo na po gidi"(
3
)
  

غة! ".  " ُٞا لها مً ؤمُاع ٍٚؼ

باق:   .4 ِ
ّ
حن "الجم٘ بحن الصخئ ويّضٍ فى ٦مام ؤو فى بِذ قٗغ".  مً طل٪ ٢ىله: الى ِ

ُّ ى فى ٖٝغ البماٚ  َو

" eyin eniyan wa lokunrin, eyin eniyan wa lobinrin,(
4
ؼاحى..." ، ( ٍؼ  "  "ؤّٖؼاجى ٖو

 

                                                           
1
    Ibd. "Aditu Olodumare" P. 1. 

2
    Ibd. "Aditu Olodumare" P. 1-2 

3
    Ibd. "Aditu Olodumare" P. 3 

4
    Ibd. "Aditu Olodumare" P. 1. 
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 الخاجمت:

ه ًجض لها  بالخـ مٟٗمت عواًاث ٞاٚىىا ظاءث
ّ
جي والىٓغ الض٤ُ٢ بلى ال٣ًاًا والٓىاَغ في مجخمٗه ٖل الَى

 ٖبر َظٍ اإلا٨خىبت.
ًّ
بال٣ًاًا  التزامها ظاهب بلى ٩ٞاهذ ال٩اجب، ٖىض الغواثُت اإلاًامحن حٗضصثَظا، و  خما

ى غفي الى٢ذ طاجه  جؼزغ والٗاإلاُت، ال٣ىمُتو ُت والَى ى  والؿُاسخي والضًجي الاظخماعي اليؿُج بخهٍى
ّ
وطل٪ بخسل

عّباهُت
ّ
ى بال٣ُم الخل٣ُت اإلاشالُت الؿامُت. وؤلاوؿاهُت ًٖ ألازما١ الظمُمت الما

ّ
 ٣ٞض اللٛت مؿخىي  ٖلى ؤما والخدل

ت ألاهماٍ حّٗضصث الغواًت، والخىاع  بضاًاث في ٦ما عاٍو، ٖلى لؿان ءظا ٞالؿغص الغواثُت، ؤٖماله في اللٍٛى

٠ ل٣ض واإلاىاظاة في خىاقحها.
ّ
ضة في  عواًخه في ال٩اجب ْو ُّ لترار بزباث ما ل ألالٟاّ الغ٣ُ٢ت، والترا٦ُب الج

هغ ،مً ال٣ُمت الٗالُت والخلل الٛالُت ؤمام الٗالم وبب٣اثه لؤلظُا٫ اإلاخٗا٢بت  الُىعبىي  ًُّ  و٢ض ْو ضًىه ب جإزٍغ اظل

ت األمشا٫، والخ٨مبو  اإلاؿُخي حَر الُىعبٍى ش مً اجسظ مما ،اٚو الُىعبىي باؾخسضامه  الىا٢٘ ح٨ٗـ مغآة الخاٍع

غ، واإلابالٛت ٗىانغ الض٢تال بلى ظاهب ظؼالت لٛخه في جغا٦ُب ال٩لماث  ، وألالٟت، وؤلاًداء، والُغاٞت،في الخهٍى

 .ألالٟاّ واإلاٗجى وؤلاٞاصة بما في طل٪ ال٣ىة والخمائم بحن ولُاٞخه،

ت َُّ  اإلاشاحْ الّشب

ـــت إلاؿـــاثل البُـــانالـــض٦خىع ببؿـــُىوّي ٖبـــض الٟخـــاح ُٞـــىص،  .0 َُّ  -َــــ 0105الشاهُـــت،  ، الُبٗـــتٖلـــم البُـــان: صعاؾـــت جدلُل

ؿت املخخاع لليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة 0655  مهغ.  –م، ماؾَّ

ــــتالــــض٦خىع ببؿــــُىوّي ٖبــــض الٟخخــــاح ُٞــــىص،   .3 َُّ س ــــت ألنــــى٫ الماٚــــت ومؿــــاثل البــــضٌ٘ ٖلــــم البــــضٌ٘: صعاؾــــت جاٍع َُّ ى ، ٞو

ءة املخخاع لليكغ والخىػَ٘،0655 -َـ 0105الُبٗتة الشاهُت،   مهغ. –ال٣اَغة   م، ماؽَّ

للّغواجــي صي،  "ٚابــت هللا" جغظمــت مدكــاة و صعاؾــت بُاهُــت للٟهــى٫ ألاّو٫ مــً ػواًــت مكــهىص مدمىصمدّمــض ظمبــا:  .2

 م.۲110، صٌؿمبر 02ٖضص ،   .Journal of Arabic & Religious Studies Ilorin, Nigeriaؤوػ ٞاٚىىا فى 

اص الجغت فى ٚابت الٟٗاٍعذمكهىص مدمىص مدّممض ظىبا :  .1 ُّ ا.3113، (الّه  )، بلىعن،مُبٗت ؤلبى، بلىعن، هُجحًر
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ؾ ألابّاد الفلعفُت في سواًاث ِليّ   أبى الَش

 دمحم ؼمُم الىٍامي /د       

ماال، املجم٘ البدغي الهىضي، ، ألاؾخاط اإلاؿاٖض للٛت الٗغبُت      هىضال، ٦حرالابًٍؼ

 

ما٫ الغواثُت ومداولت  الٗغبُت اإلاخدضة ل٣ض قهضث صولت ؤلاماعاث خًىع با٧ىعة ألٖا

ً، وبجها مغث باإلاغاخل الٗضًضة في  ججغبتها في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

ب مً ال٣هت ال٣هحرة التي  اقذ ٖلى َامل ٢ٍغ الخٛحراث في مؿاع وكإتها، ٖو

ا ما ٣ًغب مً ؾب٣ذ ْهىع الغواًت في ؤلاماعاث، ٞالغ  واًت ؤلاماعاجُت لم ًخجاوػ ٖمَغ

ؾخت وؤعبٗحن ٖاما خُض ْهغث ؤو٫ املخاولت الغواثُت التي ٦خبها ال٩اجب الؿُاسخي 

م التي الجؼا٫ جشحر الجض٫ بحن 0640مٗالي الىػٍغ عاقض ٖبض هللا الىُٗمي في ٖام 

املجخم٘ ؤلاماعاحي  الى٣اص في ا٦خمالها للبىاء الٟجي وج٣ىُت الؿغص والخىاع وببغاػ وا٢٘

والخُاة ال٣ٗلُت والضًيُت والش٣اُٞت بضولت ؤلاماعاث، بال ؤجهم اج٣ٟىا ٖلى الؿب٤ الؼمجي ألًت ججغبت عواثُت ؤزغي 

ٖلى نُٗض ؤلاماعاث، ٞالغواًت و٦ظل٪ اإلاؿغح صزلذ في ؤلاماعاث بٗض الؿبُٗىاث، و٢ض بلٜ ٖضص ال٨خاب 

ً ٧اجبا، وبلٜ ٖضص  -ال ٖلى الخهغ  –ثُت في خحز الىظىص ؤلاماعاجُحن الظًً ْهغث بهخاظاتهم الغوا كٍغ زمؿت ٖو

اء ما ٣ًغب مً ؾخحن عواًت ما٫ الغواثُت في ؤلاماعاث َػ ول٨ً هماخٔ شخا مً ٢بل الغواثُحن ؤلاماعاجُحن ). 0(ألٖا

٦ما ًهٟهم الظًً ٌٛلب ٖلحهم بنضاع عواًت واخضة زم الهمذ اإلاُب٤ ماقغة بلى بِء همى الغواًت ؤلاماعاجُت، 

ل الظي ؤهخج بخضي ٖكغة عواًت الخٓىا ؤن  ؤخض الى٣اص خُض ٣ًى٫: "وهدً بن اؾخصىِىا الغواجي ٖلي ؤبى الَغ

 زم ًهمذ ًٖ 
 
 واخضا

 
 عواثُا

 
ال٨ثرة ال٩ازغة مً الغواثُحن ؤلاماعاجُحن مً ؤصخاب الىاخضًت، ؤي ؤخضَم ًيخج هها

ظا ًهض١ ٖلى عاقض ٖبضهللا ه ٟؿه ناخب ؤو٫ عواًت بماعاجُت ٣ٞض ؤنضع عواًت "قاَىضة" ؤلاهخاط الغواجي. َو

 ).3("م، ولم ًدبٗها بإي هو عواجي آزغ، بدُض ٌؿخُُ٘ الىا٢ض مماخٓت الخُىع في ؤصواجه الٟىُت0640ٖام 

 ِلي أبى الَشؾ ـاخب اإلاؽشوُ ألادبي والفىشي 

بخه ل في الخ٣ل ألاصبي وال٨ٟغي مَى ؤلابضاُٖت وخى٨خه الازتراُٖت في  ل٣ض ؤزبدذ شخهُت ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغ

يُت في ؾغص ألاخضار وخ٩اًت اإلاخسُماث. ل٣ض جخاب٘ نضوع عواًاجه  ججغبت الغواًت وال٣هو ونُاٚت ٨ٍٞغ الخ٩ٍى

تراٝ" في ٖام  ا 0653واخضة جلى ؤزغي مىظ ؤن ؤنضع عواًخه ألاولى "الٖا يمً ؤًٞل ماثت م التي و٢٘ ازخُاَع

ل وال٣هحر التي سجلها في عواًت ٖغبُت في ال٣غن الٗكٍغً ، و٢ض بلٜ ٖضص عواًاجه زماوي ٖكغة عواًت ما بحن الٍُى

عاح ال٩اجب ٠٨ٌٗ ٖلى ال٨خابت وبهجاػ الٗمل اإلاخسُل ؤلابضاعي في ق٩ل الغواًاث ؤ٦ثر مً زمؿت ؤالٝ نٟدت. 

لٟىُت الغواثُت وال٣هو بضون اه٣ُإ، واؾخمغ ٖلى بنضاع خهاصٍ الٗلمي وببضاٖه ألاصبي، والخسلي لل٨خابت ا

ت البُىلت وحؿلؿل ألاخضار. َل ُٚاب ال٩اجب  مىخ٣ُا ٞحها ق٩ل الغواًت ؤلاخضازُت اإلاخجاوػة إلاغ٦ٍؼ ل٣ض ُسّجِ
                                                           

، ٔاجملمع الثقايف، ط  م، )أبو ظيب،ٕٓٓٓحىت  ٕٜٚٔأزتد، فاطمة، نشأة الرواقة وتطورىا يف دولة افإمارات العربية ادلتحدة يف الفًتة من  خليفة  ٔ
  ٖٗ - ٕٙم( ص ٖٕٓٓ

 .ٕ٘م( ص ٕٕٔٓ، مارس ٕٚالفيصل، مسر روحي، الرواقة افإماراتية: تعرقف ونقد، رللة الرافد، الشارقة، )العدد   ٕ
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ا بلى ال٣ُمت ألاصبُت  ؤلاماعاحي ٖلي ؤبى الَغل ًٖ مكهض البدض والضعاؾت ٖامت وجإمماجه الٟلؿُٟت زانت؛ ٞىٓغ 

لُت ؤن ؤؾلِ الًىء الخا٠َ ٖلى ألابٗاص الٟلؿُٟت اإلاخمشلت في جُاع إلبضاٖاجه الؿغصًت خاولذ في الضعاؾت الخا

بض ألا٢ضاع، وظضلُت الظاث، وجإػم الجبر  الىعي والخإمل في الغمل واإلا٩ان بلى ٞلؿٟت الىظىص ؤلاوؿاوي، ٖو

ت ب٩ل ؤهماَها الٟغصًت اء والخٍغ  والازخُاع، وحكاب٪ الدكائم والخٟائ٫، و٢ُِم الؿٗاصة وؤلازمام، والٞى

والجماُٖت التي ًماخٓها ال٣اعت والىا٢ض مً زما٫ صعاؾت ٞاخهت و٢غاءة واُٖت لغواًاجه التي نضعث مازغا في 

م زما٫ ببغاػ ؤَم الؿماث الباعػة لٟلؿٟخه وجإمماجه ٣ٖ3102ض الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااضخي ختى الٗام 

ت التي جىم ًٖ ظىاهب الخمحز والخٟى١ في مداوالجه للخجغبت ال غواثُت وح٨ٗـ ًٖ مضي بزغاثه في الترار ال٨ٍٟغ

 الٗغبي ؤلاماعاحي والتي جبكغ بمؿخ٣بل ػاَغ لهظا الًٟ في اإلاى٣ُت.

 املخضون اللغىي والاظخلهام مً الىحذان

ل ًمخل٪ لٛت  ٢بل الخىى في بُان ؤبٗاص الٟلؿٟت وممامدها في عواًاجه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغ

ت ومسؼوها ل ت والخٗبحراث ألاه٣ُت الؿلؿت. ٣ًى٫ قاٍٖغ ا ٨ٌٗـ ًٖ مضي بإلاامه باإلاٟغصاث اإلاعجمُت اإلاخىٖى ٍٛى

ألاؾخاط ًىؾ٠ ؤبىلىػ ًٖ ظمالُت ههىنه الؿغصًت: "ؤظمل ما في الىو الؿغصي والىنٟي والخإملي ٖىض ٖلي 

َل وظضان الُٟىلت ٌؿخدًغ ال٩اجب ؤبى الغ ). 0(ؤبى الَغل َى طل٪ الكٗإ الكٗغي الىبُل في ٧ل ما ٨ًخب"

داو٫ بلى اؾخسضامه إلاهاصمت وا٢٘  ؿخضعي مسؼون الُٟىلت الىاُٖت ٍو الى٣ُت وطا٦غة الهبا الؼازغة، َو

ما٫ والخىاي٘ والغ٢ت والخكىهت  ىٓغ بلى الىاؽ وألٖا مُٗٝى ٖلى الىطج الاظخماعي والٗم٤ ال٨ٟغي ؤخُاها، ٍو

ُت مدض٢ت التي ًغبُها  في عواًاجه، ٦ما له وعي متزاًض باملجخم٘ والاعجباٍ به في ال٣ى٫ والؿلى٥ بىٓغة مىيٖى

وم٣ضعة ٖلى الخدلُل اإلاى٣ُي، ًجم٘ بحن ج٣ىُاث الخ٩اًت الخ٣لُضًت والؿغص الخضًض ٞإوكإ الخىاع ب٩ل ؤق٩اله، 

ؿخلهم إلاىايُٗه مً نمُم الخُاة والىا٢٘ اإلاٗاف.  ًداٞٔ ٖلى الترجِب اإلاى٣ُي لؼمً ألاخضار، َو

 الخجشبت الشوائُت فيعفت الخاحت إلى الفل

ًا٦ض ٖلي ؤبى الَغل ٖلى يغوعة الٟلؿٟت في الغواًت خُض ٣ًى٫: "هدً بداظت بلى الٟلؿٟت في الغواًت ألجها 

جمىدىا الخضاعي الُل٤ُ وجمىدىا الجملت الغواثُت اإلاخهلت بهاظـ ؤلاوؿان وبق٩الُت وظىصٍ، وما ٣ًا٫ ًٖ عواًت 

غاُٞت ال ٚحر. في خ٣ُ٣ت وا٢ُٗت َى مدٌ َغوب مً الىا٢٘ وصز ى٫ في ؾُذ َظا الىا٢٘ ألظل ؤزظ نىعة ٞىجٚى

ألامغ هدً بداظت بلى عواًت مؼلؼلت جسغط مً طاث ال٩اجب لخٗاه٤ طاث آلازغ، صون مجاملت الغواًت التي ال ج٣ضم 

 ال ؤَمُت له"
 
 في اللٛت واإلاىيٕى والٟىُاث جب٣ى مجغص ؾغصا

 
غي ال٩اجب ؤن الٗما٢ت ب). 3(ظضًضا حن الغواًت ٍو

والٟلؿٟت ٖما٢ت اهخماء ؤلاوؿان بلى ال٩ىن وألزُه ؤلاوؿان، ٞهى ال ٨ًخب عواًت مً صون ٖبحر الٟلؿٟت، وال 

 .)2(ًم٨ً لىا ؤن ه٨خب عواًت صون ؤن وؿخيك٤ في ٞهىلها َىاء الٟلؿٟت

 اإلاىىن ألادبي فياإلاىهج الفلعفي 

اءاجه الٟلؿُٟت الض٣ُ٢ت الضاٞٗت بلى ؤلابضإ وؤلاهجاػ لظل٪ هجض في ٦خاباجه ؤهه ٦شحر اللجىء بلى اؾخسضام ٢غ 

ى ًغي ؤن الغواًت زغظذ مً ٖباءة الٟلؿٟت، ٣ٞض جمشلذ ٢غاءاجه في الخإمل والىظ٘  للٗمل ألاصبي وال٨ٟغي، َو

غواجي ٣ٞض ههج ال٩اجب في م٩ىهه ألاصبي والٗمل ال. والٗالم اإلااوعاجي، واهتهذ بال٣غاءة والخإزغ بالٟماؾٟت ألاوعوبُحن
                                                           

 م.ٕٙٔٓلوز، قوسف، علي أبو الرقش حيلق يف ثقافة "الغربية"، صحيفة اخلليج، )كتب وكتاب( العدد الثالث لشهر دقسمرب أبو   ٔ
 ٖٖ:ٙٔ/  ٖٕٔٓماقو  ٕٔافإلكًتوين، اترقخ النشر: األحد  ٕٗندمي، ىاين، احلوار مع الكاتب علي أبو الرقش على موقع   ٕ
 ندمي، ىاين، )مرجع سابق(  ٖ
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مىهج ٞلؿٟت الكغ١ التي ويٗذ ؤمام ؤلاوؿان ؤعب٘ خ٣اث٤، خ٣ُ٣ت ألالم وخ٣ُ٣ت ؤنل ألالم وخ٣ُ٣ت الىنى٫ 

غي ال٩اجب ؤن ؤلاوؿاهُت حٗاوي بك٩ل مخهل مً مك٩لت زمازُت  ٤ لخل مًٗلت ألالم. ٍو بلى ألالم وخ٣ُ٣ت الٍُغ

ت، ؤو٫ ؤيمٕا اإلاشلض الخب خُض ً  بن ألايل٘: الخب والخٗل٤ والخٍغ
 
٣ىلىن بهه اهخماء لؤلزغ ول٨ً ًهبذ اؾخمابا

ت بجها اهُما١ الظاث مً قغه٣ت  ًٗها في ؤجىن الٗضمُت، ٦ما ٣ًىلىن في الخٍغ  للظاث ٍو
 
 وتهمِكا

 
ناع حٗل٣ا

ٌ آلازغ خُىما ًا٦ض ٖلي ؤبى الَغل ٖلى ؤن ٧ل ٖمل ؤصبي ًدخاط بلى ). 0(الخ٣ى٢٘ بلى ؤ٤ٞ ظضًض ال ًى٨غ ؤو ًٞغ

ت ؤصواجه الٟىُ ما٫ الؿغصًت وال٨ٍٟغ ت الخانت، والٟلؿٟت بخضي جل٪ ألاصواث الغاٞضة لؤلصب، ٌٛضو ًيخج ألٖا

مىضمجت بالٟلؿٟت، وله وعي ٧امل ًٖ مكاٖغ الىاؽ وؤخاؾِؿهم التي ٌٗثر ٖلحها مً زما٫ الالخ٣اء اإلاباقغ 

ىه ألانلي مٗحًرٌ ؤو م٩ان الخٗلم والضعاؾت ال٣اَغة  ضة الاجداص؛ والخىاع البىاء بما في مَى ؤو م٩ان ٖمله ظٍغ

 وفي ٧ل م٩ان ٖلى ؤعى 
 
، بال ؤن المـ مكاٖغ الىاؽ ظمُٗا

 
ولظل٪ ًهغح بإن ألاصب ال ًإزظ خ٣ه ٖمىما

ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغل ٌٛضو ًضمج الٟلؿٟت والخإمل الظاحي في الٗمل اإلاخسُل ؤلابضاعي مً مالٟاجه ). 3(البؿُُت

ت والٟلؿُٟت والىٟؿُت، ول٨ىه هاعح بإن حٗاص نُاٚتها مً ظضًض،  ال٨ٍٟغ ًغبِ طل٪ بالش٣اٞت الٗغبُت، ٍو

سُت  خم طل٪ ٖبر بٖاصة الىٓغ في ٢ًاًا جاٍع ٗتٝر باإلاٍؼ٠ مجها، ختى جهبذ ٞاٖلت في الخ٣ل الٗالمي للش٣اٞت، ٍو َو

جي، وفي اٖخبرث مً البضحهُاث والشىابذ والخا٫ ؤجها لِؿذ ٦ظل٪، وؤًًا ًُالب بةٖاصة الىٓغ في الخُاب الضً

اث الٟلؿُٟت ال٨بري   ).2(اإلاىاهج الخٗلُمُت، ومً َىا ال بض ؤن ه٩ىن قغ٧اء في الخإزغ باأل٩ٞاع والىٍٓغ

 الىمارج الخىبُلُت لؤلبّاد الفلعفُت

 مً الخللُذ إلى الىاكُّت وإلى خذازت الفً

م الازخماٝ الىا٢٘ في ججغبخه الغواثُت ًُمذ صاثما ب غ الخُاة اإلاخىا٢ًت الغواجي ٖلي ؤبى الَغل ٖلى ٚع لى جهٍى

لى َظا  سُت مُٗىت في املجخم٘. ٖو ىه في مغخلت جاٍع لئلوؿان في مجخمٗت والٛغبت التي ٧ان ٌٗاوي مجها اإلاىاًَ في َو

ل٣ض مغث عواًاجه بمغخلخحن وؿخُُ٘ ؤن ههىٟها بمهُلر "الغواًت الخ٣لُضًت" و"الغواًت الخضًشت". وؤجها ٢ُٗذ 

ت في بيُت الؿغص ولٛت الخىاع ووسج الخب٨ت والىنى٫ بلى خل الخإػم اإلا٣ٗض في ٧ىامً ؤقىاَا مً الخٛحراث الٟىُ

حن. غ الخُاة اإلاخىا٢ًت لئلوؿان في مجخمٗت وما  َظًً الىٖى  ما ًدخٟي بخهٍى
 
ٟٞي اإلاغخلت ألاولي مً ججغبخه ٦شحرا

ؿاص بُئي، ٧ان مىيٕى الغواًت صاثما ًخٗل٤ باملجخم٘  ت ٌٗاهُه مً اٚتراب هٟسخي ٞو وما ًمحز مىايُٗه بجها مخىٖى

البا مما ٧ان صاع ؤو ًضوع خى٫ الىا٢٘ اإلاٗاف مً الى٢اج٘ وألاخضار، ٦ما هماخٔ  ت املجخم٘، ٚو ومىخ٣اة مً خٍُى

غة" و"عماص الضم"، ٞال٨خابت ٖىضٍ مغث بمغخلت ٧ان املجخم٘ ه٣ُت اعج٩اٍػ  تراٝ" و"الؿ٠ُ والَؼ في عواًت "الٖا

ت مً نمُم الخُاة ومؿخمضة مً وا٢ٗه الؿاثض ٞٛضا ًجؿض ٞحها مؿ٣ِ ًخى٧إ ٖلحها، ومىايُٗه مخ ىٖى

جُغ٢ذ عواًاجه لخالت الخدى٫ مً خُاة الصخغاء والبدغ بلى خُاة اإلاضًىت وم٣اعبت ؤصواث الخدضًض بٗض  ).1(عؤؾه

  ا٦دكاٝ الىِٟ، التي ه٣لذ املجخم٘ الخلُجي مً بؿاَت الِٗل و٢ؿىجه، بلى ح٣ُٗض اإلاضًىت وعخابتها.

                                                           
 فسوادلصدر ن  ٔ
 ٖٖ:ٙٔ/  ٖٕٔٓماقو  ٕٔافإلكًتوين، اترقخ النشر: األحد  ٕٗندمي، ىاين، احلوار مع الكاتب علي أبو الرقش على موقع   ٕ
 .ٛٔ( ص ٕ٘ٔٓ ،ٔأتمالت يف فلسفة الرمل وادلكان، )أبوظيب، دار مهاليل ، ط –أبو الرقش، علي ادلنصوري، الغربية طائر بثمانية أجنحة   ٖ
 .ٕٖٔ - ٖٔٔاطمة، نشأة الرواقة وتطورىا يف دولة افإمارات العربية ادلتحدة، مرجع سابق، خليفة أزتد، ف  ٗ
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ؾ فيجُاس الىعي   سواًاث ِلي أبى الَش

تراٝ" التي هي با٧ىعة  ًدبلىع البٗض الٟلؿٟي حهُمً ٖلى الًٟاء الغواجي إلاٗٓم عواًاجه ما ٖضا عواًت "الٖا

٠ُ ٢ىة  ههىنه الؿغصًت ٞهى ًمخل٪ الخبرة الىاؾٗت في ٦خابت الىو ؤلابضاعي الخسُلي الظي ٣ًىم ٖلى جْى

، خُض ٌكهض بإ
 
. الىعي عواثُا

 
 وال م٩اها

 
هه جسلو في عواًاجه مً الؼمً الىا٢عي واإلا٩ان الىا٢عي وؤنبدا ال ػمىا

٣ًى٫ ألاؾخاط زالض ٖمغ بً  الؼمً الخ٣ُ٣ي َى ػمً الماقٗىع، ػمً الضازل اإلامخضة ظظوعٍ مىظ بضء الخل٣ُت.

ا ٣٢ت في م٣ا٫ وكٍغ في صخُٟت الٗغب: "الىا٢٘ ؤن ٖلي ؤبى الَغل ال ٨ًخٟي بةْهاع اإلا٨
 
بىث في ههىنه، اهُما٢

ولظل٪ هجض في عواًاجه ؤلىان  ).0(مً ؤن الماقٗىع ٖىضٍ َى ألاؾاؽ ٣ِٞ، اٖخماصا ٖلى جسههه وصعاؾخه"

ُل٤ ٖلحها عواًت جُاع الىعي ًُ وج٣ىم الغواًت ٖلى الؼمً الىٟسخي ال الؼمً اإلا٩ُاه٩ُي الظي ْهغ في  .الغواًاث التي 

٩ىن الغواًاث الخ٣لُضًت. واإلاىهىلىط ال ضازلي َى الخ٨ىُ٪ ألاَم الظي ٣ًىم ٖلُه جُاع الىعي في عواًت ال٩اجب، ٍو

ىت  بحن الىا٢عي واإلاخضاعي، خُض ؤن البُل ال ٠٨ً ًٖ الخضًض م٘ الىٟـ باإلا٩ان والٛغبت وألاقُاء. عواًت "ٍػ

الٛغبُت مً خُض اإلال٨ت" جىضعط يمً الغواًت الٗغبُت الظَىُت والىظىصًت اإلاٗانغة، واإلاخٟاٖلت م٘ الغواًت 

ُٟها ألؾلىب جُاع الىعي والاؾترظإ والغمؼ، ومكحرة بلى ؤن جإزغ َظٍ الغواًت باألؾالُب الغواثُت الخضًشت ال  جْى

ت املخلُت والٗغبُت. خُض ًدىاو٫ ال٩اجب في َظٍ الغواًت ٖضصا مً ال٣ًاًا  ًىٟي ٖجها ؾٗت الخإنُل في الهٍى

و٢ض اٖخمضث َظٍ الغواًت ٖلى . عٍت وؤؾاؾُت وهي ٢ًُت ''اإلاىث''الاظخماُٖت، ول٨ىه ًُغح ٞحها ٢ًُت مدى 

٣ت َغح ألا٩ٞاع ٞحها ما  ى ملمذ مهم مً ممامذ الغواًت الجضًضة، و٢ض جغاوخذ ٍَغ الخضاعي الخغ بضعظت ٦بحرة، َو

 بحن الخلم، والخظ٦غ ؤو اؾخضٖاء اإلااضخي، واإلاىهىلىط الضازلي.

 الخدٌى إلى الشواًت الجذًذة

التي لِؿذ لها ؾماث ج٣ىُت مدضصة زانت، ٞهي هٟىع  )3(ْهىع مهُلر خضًض لـ "الغواًت الجضًضة" وؤزحرا بٗض

ٟٞي ْل َظا الًٟاء  )2(مً ٧ل ما َى ج٣لُضي بال ؤجها جغ٦ؼ ٖلى الجاهب اإلاًمىوي ؤ٦ثر مً الجاهب الك٨لي

خه في الخٗبحر ًٖ طل٪ امل خؼون الؿا٦ً في طا٦غجه الظي ٧ان ٨ًؿغ اإلاإلٝى وظض ال٩اجب ٖلي ؤبى الَغل خٍغ

والظي لم ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ٖىه في ْل ال٣ُىص بدب٨ت ألاخضار اإلاخخابٗت ٖلى وؿ٤ مدضص. ٞىماخٓه في عواًت "جل 

ا مً الغواًاث التي نضعث بٗض الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي ًىدى  حَر ىت اإلال٨ت" و"٢مُو ؾاعة" ٚو الهىم" و"ٍػ

بُت ًداو٫ ُٞه ججضًض ؤؾل ت، مٗخبرا للؿغص ٢ضعة ٖلى هدى مغخلت ججٍغ ىبه، ُٞداو٫ الخسلو مً ال٣ُىص اإلاإلٞى

ىفي بالٛغى وظٗل ؤؾلىبه مُٗما ًجم٘ بحن البىاء الخ٣لُضي والبىاء الخضًض. ظاءث عواًاجه التي  آزغ، ٍو

لؿُٟت مخٗم٣ت م ت ٞو ٘ نضعث بٗض اإلاغخلت الشاهُت بضاًت مً عواًت "جل الهىم" ػازغة بمُُٗاث ببضاُٖت مخىٖى

غ ٖلُه مً صالالث الخمغص وال٣ضعة ٖلى ٦ؿغ  الاهضماط بالخدلُل الىٟسخي ؾىاء في ؤؾماء الصخهُاث وما جخٞى

 .الؿاثض والخمام مً ٢ُىص اإلاىعور التي ج٨بل الغوح والجؿض ومغوعا بخ٣ىُاث الؿغص اإلاٟٗمت بالخُىة الىامُت

                                                           
 .ٛعمر بن ققة، خالد، علي أبو الرقش إمارايت قبحر بعيدا يف فضاء الكتابة، صحيفة العرب، مرجع سابق، ص   ٔ
عادلياً على مدى ما قزقد  الروائية ارتبط ّتملة من التحوالت اليت حدثت الرواقة اجلدقدة: ىو مصطلح إبداعي ونقدي عادلي، عرّب عن اجتاه يف الكتابة  ٕ

قوغل كثَتًا يف تدوقن احلدث من خالل السرد  نصف قرن، أن رواد الرواقة اجلدقدة دعوا إىل نبذ النموذج الروائي الذي كان سائداً، والذي كان
  للن  الروائي.التقليدي أو الواقعي، ودييل إىل الفلسفة على حساب اجلسد الفٍت

 .ٜٖ٘( صٜٚٛٔ، ٕالسعافُت، إبراىيم، تطور الرواقة العربية احلدقثة يف بالد الشام، )بَتوت، دار ادلناىل، ط  ٖ
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ت  ىت اإلال٨ت" و"الٛٞغ ى ملمذ مهم مً ممامذ " ٖلى الخضاعي ا224و٢ض اٖخمضث عواًت "ٍػ لخغ بضعظت ٦بحرة، َو

٣ت َغح ألا٩ٞاع ٞحهما ما بحن الخلم، والخظ٦غ ؤو اؾخضٖاء اإلااضخي، واإلاىهىلىط  الغواًت الجضًضة، و٢ض جغاوخذ ٍَغ

 
 
 متهغثا

 
. الضازلي. وجبضو بق٩الُت الىعي في الغواًخحن، في ٦ثرة اإلاًامحن التي اج٩إ ٖلحها ال٩اجب، ل٣ُضم وا٢ٗا م٩٨ٟا

٩اص ًخماشخى ؤلاوؿان ؤو ًخدى٫ و  اث مدضصة، وجسخٟي ٞحها البُىلت وألابُا٫، ٍو الغواًت الجضًضة ال حٗالج مىيٖى

بلى مجغص اؾم ؤو ع٢م ؤو شخيء ؤو نىث ؤو يمحر، ل٨جها جغؾم مً زما٫ طل٪ بقاعاث الاؾخٟهام الىاصخت 

ظٍ ؾمت مخد٣٣ت في ع  ىت اإلال٨ت" خُض ال ًىظض لها باالخخجاط ٖلى ؤويإ ؤلاوؿان الٗغبي اإلاترصًت. َو واًت "ٍػ

 ٖضة في و٢ذ واخض، وبضعظاث مخٟاوجت مً الٗم٤.
 
 مىيٕى مدضص؛ ٞهي جُغح ؤ٩ٞاعا

 فلعفت الشمل واإلايان فيجأملث 

ا بها بلى عؤؽ الخُمت، مجها ٖلى  خه مٗحًرٌ مغوع  ومٗٓم عواًاجه ٌؿخضعي خًىعا لبُئخه املخلُت وزانت ٢ٍغ

ىت اإلال٨ت"، "٥ؾبُل اإلاشا٫ "زىاثُت مج م زمازُت الخب  -بل بً قهىان"، "زىاثُت الغوح والدجغ والخمشا٫"، "ٍػ

واإلااء والتراب"، وجضوع ؤخضازه خى٫ مضًيخه عؤؽ الخُمت؛ ألجها في هٍٓغ لِؿذ مضًىت جُل ٖلى الكاَئ البدغي 

ت. خٟلؿ٠ في وخؿب بهما هي مدُت الٗٓماء واإلاكاَحر ؤمشا٫ ؤخمض بً ماظض وابً بَُى الغمل واإلا٩ان وال  ٍو

ًخسلى ٖىه في ظل عواًاجه ألهه ٧ان ًغي ؤن لؤلم٨ىت مىاػ٫ في ال٣لب ومىاَل في الٗحن لها نىعة واؾٗت الخض٢اث 

ش وإلاٗت الجٛغاُٞا وقه٣ت الىاؽ الُُبحن، ًخدضر ًٖ عاثدت ألام٨ىت   .٧إجها الؿماء بىجىم مً عاثدت الخاٍع

 خاجمت

غي ؤن الٗما٢ت ٖلى يغوعة بصزؤبى الَغل ل٣ض ؤ٦ض  ا٫ الٟلؿٟت في الغواًت وؤجها زغظذ مً ٖباءة الٟلؿٟت، ٍو

بحن الغواًت والٟلؿٟت مشل ٖما٢ت ؤلاوؿان م٘ ال٩ىن وم٘ ؤزُه ؤلاوؿان، ٞالٟلؿٟت ٖىضٍ ظؼء ٚحر مىٟ٪ مً 

في بهجاػ جُغ١  الغواًت وؤجها حؿخمض مً الٟلؿٟت ٞهي جلمـ مكاٖغ الىاؽ وجد٨حها وجإحي بدلى٫ لها في ؤَُاٞها.

الىو الغواجي بلى الاججاَاث الغوماوؿُت والىا٢ُٗت مؿخسضما لٛت الغمؼ وؤلاًداء ختى اهضعظذ عواًاجه يمً 

، وجُاع الىعي الظي ًىبل الظا٦غة ٌٛضو خغا َل٣ُا في اإلاىهىلىط الضازلي والخضاعي الخغ ةمهُلر الغواًت الجضًض

تي هي ؤبُا٫ الغواًاث ول٨جها ٠ُ٦ ًم٨ً لها ٧ل َظٍ مما ؤؾٟغ ًٖ خ٩اًت لٛت ٞلؿُٟت بلؿان الصخهُاث ال

٨ظا جسل٤ َظٍ ألاقُاء  غ مٗها الش٣اٞت الغا٢ُت وال اللٛت املخ٨مت َو الٟلؿٟت ألجها جغبذ في بِئت ؾظاظت ال جخٞى

ت مىخُت. ٨ظا جىّىٖذ اَخماماث ال٩اجب ٞحها  بق٩الُت ٦بري في عواًاجه، ٖماوة ٖلى ؤهه ٌؿخسضم لٛت قاٍٖغ َو

٨غة مدضصة ألاع٧ان، م٣هىعة البُان، ومٟغصاث ب٣ضع م ا ًخُلبه َظا الًٟ مً طو١ وجظو١، وبًجاػ وا٢خًاب، ٞو

ُت مىخ٣اة بٗىاًت وابخ٩اع، وز٣اٞت مخىّىٖت اإلاكاعب، مىّػٖت بحن الخإمل واإلاٗاٌكت، وبحن   .الظاجُت واإلاىيٖى

 اإلافادس واإلاشاحْ 

بي، صاع َمالُل لليكغ، ٍالٛغبُت َاثغ بشماهُ، ؤبى الَغل، ٖلي اإلاىهىعي .0  ).3102، 0ت ؤظىدت ، (ؤبْى

 م).3101، 0عواًت "٢مُو ؾاعة"، (ؤلاماعاث، صبي، صاع ال٨خاب لليكغ والخىػَ٘، ٍ، ؤبى الَغل، ٖلي اإلاىهىعي .3

بي، وػاعة الش٣اٞتم زمازُت الخب واإلااء  -٥، ؤبى الَغل، ٖلي اإلاىهىعي .2  ) 3114، 0، ٍوالتراب، (ؤبْى

ت اإلااجمغ الضوليء الٟجي في عواًت ال٩اجب ؤلاماعاحي ٖلي ؤبى الَغل (٢مؤخمض بضًغ، البىا .1  م.3103، ُو ؾاعة)، مجمٖى

 م).3112، 0املجم٘ الش٣افي، ٍ  وكإة الغواًت وجُىعَا في صولت ؤلاماعاث ، (ؤبى ْبي،، زلُٟت ؤخمض، ٞاَمت .2

 صخُٟت الٗغب. ٖلي ؤبى الَغل بماعاحي ًبدغ بُٗضا في ًٞاء ال٨خابت،، ٖمغ بً ٣٢ت، زالض .3
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خُت "أسك العىاد" لّبذ الشخمً مىُف  دساظت جدلُلُت :الشواًت الخاٍس

 .ن.م.ُ. أخمـذ صبُـش  د/                         

  ىض، جامل هاصو، الهال٩لُت الجضًـضة، حكىـاجي، ال٣ؿـم الٗغبي، ؤؾخـاط مؿاٖض                                                           

 

ً وألاصباء الٗغب ى ؤخض ؤَم الغواثُحن  ،ٖبض الغخمً مى٠ُ ؤخض ؤبغػ اإلا٨ٍٟغ َو

.ً ط٦غ في عوٍاجه ًٖ الخىاصر الىا٢ٗت الاظخماُٖت  الٗغب في ال٣غن الٗكٍغ

غة الٗغب حٗخبر مى٠ُ مً ؤقض  الخضًشت والؿُاؾُت الٗغبُت جخٗل٤ بإخىا٫ ظٍؼ

.ً ض وؤم ٖغا٢ُت. ٢طخى اإلاغاخل م ألب مً هج0622ولض مى٠ُ في ؾىت  اإلا٨ٍٟغ

مان وبٌٗ اإلاضن الؿٗىصًت ؤههى صعاؾخه  ت بحن صمك٤ ٖو
ّ
ألاولى م٘ الٗاثلت اإلاخى٣ل

ت في الٗانمت ألاعصهُت م٘ بضء وكإَه الؿُاسخي واهخماثه لهٟٝى خؼب  الشاهٍى

وبٗض  م.0623الخد٤ ب٩لُت الخ٣ى١ في بٛضاص ٖام  البٗض الظي ٧ان ًدك٩ل خضًشا.

م َغص مى٠ُ م٘ ٖضص ٦بحر مً الُماب الٗغب بلى 0622ص في ٖام جى٢ُ٘ خل٠ بٛظا

ظمهىعٍت مهغ. جاب٘ صعاؾخه في ظامٗت ال٣اَغة لُدهل ٖلى اللؿُاوـ في 

م ؤ٦مل صعاؾخه الٗلُا في ظامٗت بلٛغاص ًى ٚؿماُٞا خُض خاػ ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ في 0625الخ٣ى١. وفي ٖام 

ٖاص بلى بحروث خُض اهخسب ًٖىا في ال٣ُاصة  م.0630ِٟ ٖام الٗلىم الا٢خهاصًت وبسانت ا٢خهاصًاث الى

م اهتهذ ٖما٢خه الؿُاؾُت الخىُٓمُت م٘ خؼب البٗض بٗض ماجمغ خمو. 0633ال٣ىمُت لٟترة ٢هحرة وفي ٖام 

ا باهخماءاجه 0632وفي ٖام م جّم سخب ظىاػ ؾٍٟغ الؿٗىصي مً ٢بل الؿٟاعة الؿٗىصًت في صمك٤ جظٖع

اجه في الؿُاؾُت لم ًغص له خ  م.3111تى ٞو

٢ّهـت خّب مجىؾُـت   ، )0642ألاشجاع و اٚخُـا٫ مغػو١. (  :٦خب الض٦خىع ٖبض الغخمً مى٠ُ عواًاث ٦شحرة ومجها

لت (، )0643خحن جغ٦ىا الجؿغ (، )0642قغ١  اإلاخىّؾـِ (، )0641( ٖالم بما ، )0646ؾبا١ اإلاؿاٞاث الٍُى

، )0651( –الخُـت   -الجؼء ألاو٫  ، )0656 -0651مضن اإلالر ( ، )0653زغاثِ. باالقترا٥ م٘ ظبرا ابغاَُم  ظبرا (

اإلاىبذ   –الجؼء الغاب٘ ، )0656ج٣اؾُم اللُل والجهاع ( –الجؼء الشالض ، )0652( –ألازضوص   -الجؼء الشاوي  

الؿىاص في  ؤعى، )0660آلان . . . َىا ؤو قغ١  اإلاخىؾـِ مغة ازغي (، باصًت الٓلماث –الجؼء الخامـ ، )0656(

ت ٖبض الغخمً مى٠ُ جمخض ٖلى مؿاخت عواثُت قاؾٗت وجدضَا ٖلى الغواًت  .ؤم الىظوع ، زمازـت ؤظؼاء ججٍغ

"السجىن" في ظؼثحن والغواًت "مضن اإلالر" في زمؿت ؤظؼاء والغواًت "ؤعى الؿىاص" في زمازت ؤظؼاء. وٗٝغ ؤن 

ما في الى٣ض غاى التي ؾاصث ٍَى ٌٗض ٖبض الغخمً اإلاى٠ُ ؤخض  الٗغبي ال٨ماؾ٩ُي. ألاصب جدغع مً ٞغيُت ألٚا

ً؛ خُض اؾخُإ في عواًاجه ؤن ٨ٌٗـ الىا٢٘ الاظخماعي والؿُاسخي  ؤَم الغواثُحن الٗغب في ال٣غن الٗكٍغ

الٗغبي، والى٣ماث الش٣اُٞت الٗىُٟت التي قهضتها املجخمٗاث الٗغبُت زانت في صو٫ الخلُج الٗغبي ؤو ما ًضعى 

ٖمل في الٗضًض مً قغ٧اث الىِٟ مما ظٗله مضع٧ا  عبما ؾاٖضٍ في َظا ؤهه ؤؾاؾا زبحر بترو٫ ،بالضو٫ الىُُٟت

ال٢خهاصًاث الىِٟ، ل٨ً الجاهب ألاَم ٧ان مٗاٌكخه وبخؿاؾه بذجم الخٛحراث التي ؤخضزتها الشىعة الىُُٟت 

ً اإلاىاوثحن ألهٓمؤٌٗخبر مى٠ُ مً  في نمُم وبيُت املجخمٗاث الخلُجُت.  ت ٦شحر مً الضو٫ الٗغبُت.قض اإلا٨ٍٟغ
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خُت "أسك العىاد"  دساظت جدلُلُت ِلى الشواًت الخاٍس

سُت ٖام  ، وج٣٘ في زمازت مجلضاث. ٞهظٍ الغواًت خل٣ت واخضة و٢هت واخضة. 0666نضعث َظٍ الغواًت الخاٍع

خهضع ا0530- 0513والؼمً الغواجي للغواًت في الٟترة بحن  ملجلض ألاو٫ ، في ٞترة خ٨م صاوص باقا الٗغا١. ٍو

خ٩ىن مً زمؿت وزمؿحن ٞهما. املجلض ألاو٫ ٌكخمل ٖلى  بم٣ضمت ٖىىاجها "خضًض بٌٗ ما ظغي"، ٍو

خ٩ىن املجلض الشاوي مً زمؿت وزمؿحن ٞهما ؤًًا، بط ًبضؤ مً الٟهل الؿاصؽ  زمؿمئت وؤعبٗحن نٟدت. ٍو

كغة. املجلض الشاوي ٌكخمل ٖلى زمؿمئت وز يخهي بالٟهل مئت ٖو مؿحن نٟدت ؤما املجلض الشالض والخمؿحن ٍو

يخهي بالٟهل ع٢م مئت وؾخت وزمازحن  ً ٞهما، ًبضؤ مً الٟهل ع٢م مئت وؤخض ٖكغ ٍو كٍغ  .ُٞخ٩ىن مً ؾخت ٖو

املجلض الشالض ٌكخمل ٖلى الزمئت وؾب٘ نٟداث. وبهظا ج٩ىن الغواًت ٧املت م٩ّىهت مً مئت وؾخت وزمازحن ٞهما، 

با.وج٣٘ في خضوص ؤل٠ وؤعبٗمئت نٟدت ج  ٣ٍغ

سُت في الغواًاث الؿٗىصًت. جغوي َظٍ الغواًت ؾحرة  ى ناخب الخجغبت ألاولى في ٦خابت الغواًت الخاٍع مى٠ُ َو

دل). وصاوص  ُاوي في الٗغا١ (٦ماوصًىؽ ظُمـ ٍع ؾٗىص صاوص باقا بلى الؿلُت وجهضًه للمىضوب الؿامي البًر

جدضًصُت قبحهت بخل٪ التي باصع بلحها دمحم ٖلي في مهغ،  باقا ٧ان آزغ ال٣اصة اإلاملى٦ُحن في الٗغا١، وؤَل٤ بغامج

بها، و  والصخهُت الباعػة في َظٍ  ًجاص مُبٗت.بمً خُض ب٢امه اإلاهاو٘، وبىاء اإلاضاعؽ، وبٖضاص الجُىف وجضٍع

، جخلمظ ٖلى ًض قُسه الٗمامت ال٨ُماوي. ولم ٨ًً صاوص باقا  مٕا الغواًت صاوص باقا، عظل مش٠٣ باخض واؾ٘ الَا

دل) الظي ٧ان َمه بزًإ الٗغا١   عظل ٖلم ٣ِٞ، بل ٧ان ؾُاؾُا ط٦ُا، ُٞباقغ بلى جىخُض البماص. ؤما (ٍع

ٗلً ٧ل مجهما  يكـإ نغإ بحن الازىحن، َو ُاهُت، ٩ٞان بسماٝ صاوص باقا املخب للٗغا١ وألعيه. ٍو للؿُُغة البًر

دل)،  ًٖ مسُُاجه املخخلٟت ًٖ آلازغ. و"ؾُض ٖلُىي" َى الصخهُت الشالشت في الغواًت بٗض صاوص باقا و(ٍع

ضام. دخم مدا٦مخه بتهمت الخُاهت، ُٞد٨م ٖلُه باإٖل خم اٖخ٣اله ٍو دل) يض صاوص باقا، ٍو خأمغ م٘ (ٍع َظٍ هي  ٍو

ت لها ؤَمُتها في بىاء الغواًت، ٞهىا٥ زامغ املجى٫ الظي  ىا٥ شخهُاث زاهٍى الصخهُاث الغثِؿت في الغواًت، َو

ٌ الخأمغ ٣ُٞخل في ْغوٝ ًهبذ مُغبا لؿُض ٖلُ ىي، واإلاضام الحهىصًت عظُىت،  وبضعي الغظل البؿُِ الظي ًٞغ

 ٚامًت، وهجمت بخضي بىاث عظُىت، وػ٦ُت ػوظت ؾُض ٖلُىي.

خدضر الغاوي ًٖ ل٠ُ هللا ٞغط ًفي املجلض ألاو٫ مً الغواًت، جٓهغ بٌٗ ؤلاقاعاث إلاضلى٫ الٗىىان،  ٞٗىضما 

ما٢خه بغوظُىا "الهضع الٗ وهاثلت  ٍغٌ ال٣ىي الظي حُُٛه ٚابت مً الكٗغ ألاؾىص ال٨ش٠ُ في ؤ٦ثر اإلاىايٖ٘و

زاجىن جظَب بلى الٗخباث اإلا٣ضؾت و"َلبذ مىه بغظاء ؤ٢غب بلى الخىؾل، ؤن ًبٗض ٖجها ؤصخاب ال٣لىب 

مؿتر وفي ط٦غ للٟٓت ألاعى، ٣ًى٫ مُىاؽ: "خحن ؤعؾلخجي، ًا  .الؿىصاء، ٞهل للٗىىان ٖما٢ت باللىن ألاؾىص؟

ا  دل، لكغاء ألاعى الكغ٢ُت. ؾإلذ ؤ٦ثر مً واخض ٧ي ًضلجي ٖلُه، و"ألاعى قغ١ البالُىػ، والتي جم قغاَئ ٍع

٢بل ؾىت وبًٗت قهىع، و٧اهذ ٖباعة ًٖ بؿخان مؼعٕو بالىسُل وؤشجاع الخمًُاث والٟىا٦ه، و"الؿماء 

ىة الكخاء واؾخُالذ بإوعا٢ها الهاُٞت، والضٝء الظي ٌؿغي في ظؿض ألاعى، والؼعٕو التي جهًذ مً ٟٚ

الجضًضة ووؿٛها الٟىاع، والخُاة التي جٟخدذ الؾخ٣با٫ ؤًام الخهب. و"ؾُٟى" الظي ًبضو مشل َاثغ ملىن، 

ىض الخضًض ًٖ ظؿمه، ٞــــ "ألاظؼاء التي جخٗغى للكمـ جبضو ٢اجمت ؤ٢غب بلى الؿىاص" وحٗىص لٟٓت ألاعى  ٖو

طر مً َظا املجلض ؤن مىُٟا ال ٣ًهض ؤعيا مجغصة مً الىظىص، بل ٣ًهض جخ٨غع مً ظضًض في الغواًت. وعبما ًخ

ذي للٗغا١ َى  في ٖىىاهه الٗغا١، ال ؾُما ؤن ؤخضار الغواًت ٧لها ججغي في الٗغا١، ٖضا طل٪ ٞةن الاؾم الخاٍع

 ؤعى الّؿىاص.
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اللىاحي ًهبدً "ؤ٦ثر وفي املجلض الشاوي جٓهغ بقاعاث ظضًضة لضا٫ الٗىىان، ٞٗىض خضًض الغاوي ًٖ الٟخُاث 

٨ًٟٟ ًٖ الىٓغ بلى ألاعى"، وألاعى في الٗغا١ زهبت، خُض ؤ٦ض  هًاعة وؤزُغ، ألجهً ٌٛاصعن الخجل ٍو

الىاؽ " ؤن ألاعى َىا مً الخهىبت بلى صعظت ال ًخهىعَا ؤلاوؿان، ٧ل ما جدخاظه اإلاُغ!" و "في ٢غنباص، وفي 

، وبظل٪ الؿىاص الظي ًخؤلأل في يىء قمـ ألاًام التي مىاظهت الشىع املجىذ الظي ًدغؽ بىابت ٢هغ ؾغظىن 

ضوا في الضهُا، خُض جدى٫  دل اإلاٟاظئت ؤ٦ثر خضة". وفي خضًض ًٖ عظا٫ َػ ؤ٣ٖبذ ُٖض الٟصر، ٧اهذ نغزت ٍع

ب ًاوؿىن ٚغبخه، وللجاج٘  بًٗهم بلى "وّؿا٥ ًملاون ببر٧اتهم ؤن٣إ ألاعى، ًٓهغون للخاثه ُٞضلىهه، وللٍٛغ

اٞاٍ! وألن الطجغ اؾدبض ؤ٦ثر  ٣ًضمىن له ما ًُٟىن: لم ًظَب بلى الكُش مدمىص مٍغٌ بال ٖو لضحهم مً ػاص. ٍو

ا٫ اهخٓاع اإلاُغ، ٣ٞض اؾخمغوا ٌكٛلىن ؤًامهم  مً ٢بل بإَل ٦غ٧ى٥، بٗض ؤن خغزىا ألاعى وبظعوا الخب، َو

اع والشحران التي ٧اهذ جٟلر ألاعى ولُالحهم وبالثرزغة والخلهو، وبالٜ بًٗهم في طل٪ ؤقض اإلابالٛت"، و "بن ألاب٣

م لكغاء بضًل ٖجها، وبال ٞاتهم بال٩امل ٞماخت ألاعى  بُٗذ ؤو طبدذ زما٫ الؿىحن الؿاب٣ت، مما ًًَُغ

ؿلذ ألاشجاع، ظٗلذ ٧ل شخيء ًبضو هانٗا مخإل٣ا، و٢اصع الظي  ها!، وبٗض هؼو٫ ألامُاع "اعجىث ألاعى ٚو وػٖع

ُٗي، حُٗي ٦شحرا، صون ؤن جخ٩لم .... جدخٗل ألاوعا١، ج٨بر، جسًغ، وجدكبض ٧ان ٌؿ٣ي ألاشجاع ًغي ٞحها "ؤجها ح

ؼة ألاهثى وألام، ؤن جدى٫  ض، بٍٛغ ًىن الُٟام. ؤما مهُبت ؤم ٢ضعي ٩ٞاهذ "جٍغ ٟا٫ الظًً ًٞغ هان ٧اأَل باأٚل

 .)0(" الضهُا ٧لها بلى ٦خلت مً الؿىاص

ٖلى الٗىىان، ل٨جها ال حُٗي اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي اإلا٨ىىن وعاء وفي املجلض الشالض مً الغواًت جخ٨غع ؤلاقاعاث الضالت 

ى٢ها الؿىاص والبسىع  ٓهغ طل٪ في ٢ى٫ وُٗم و"الدجُت ما ٖىضَا قٛل بال جب٩ي وجىىح، ٞو الٗىىان. ٍو

وال٣غاًاث"، و"ؤم ٢ضوعي خىلذ الخؼن بلى ٣َـ ًىمي، بالّؿىاص الظي ٞغصجه"، و"٧اهذ ممابـ َاالء جسخل٠ 

ؿا٥ ما ًٖ الظًً مغعث ب ىت"، و"ًا ؾىاص وظه٪ ًا ًدحى، ٖو هم، ٞهي ؤ٢غب بلى الّؿىاص، م٘ ٢بٗاث ٖالُت مٍؼ

جدُا، وال حكٝى ًىم ؤبٌُ....". ؤما ألاعى ٣ٞض "صبذ الخُاة في ظؿض ألاعى ... و٧إن الخُاة في صوعتها ألاػلُت 

ى باًَ ألاعى مً لم ٌٗض لهم بم٣ضاع ما حُٗي جإزظ، وبم٣ضاع ما جٟسر مجاال لل٣اصمحن، ال بض ؤن حؿخُٗض بل

 ).3(م٩ان ٞى٢ها.... "

ا٫ ط.  ؤعى الؿىاص َى "الاؾم ال٣ضًم للٗغا١ و٢ض اٖخمضٍ الٗغب الظًً ٞخدىا الٗغا١ مىظ ػمً ٢ضًم وجغي ٍٞغ

ذي مً هاخُت ؤزغي. ٞالٗغا١ ٧ان ٌٗٝغ باؾم "ؤعى الؿىاص"  ٚؼو٫ ؤن ٖىىان الغواًت "قاٖغّي مً هاخُت وجاٍع

ؾُى. وفي خحن ؤن ألاعى هي ألاعى ٞةن الؿىاص ٌصخي باللىن ألاؾىص ول٨ىه ًىحي ؤًًا باللىن في الٗهىع الى 

ألازًغ. ظغي بَما١ اؾم ألاعى الؿىصاء ٖلى الٗغا١ ألن ال٣اصمحن مً البىاصي ال٣اخلت وظضوا اإلاؿاخاث 

ىاص ؤو الكاؾٗت مً ألاعى الخهبت وبؿاجحن الىسُل زًغاء ؾىضؾُت مما ؾّىٙ اٖخماص وٗذ ؤعى الؿ

الخًغة. طل٪ َى ما ظٗل اإلاترظمحن ًخإعجخىن في جغظمت الٗىىان بحن "ؤعى الّؿىاص" و"ألاعى الخهبت". 

والٗىىان هٟؿه ًىُىي ٖلى بم٩اهُت اإلاٗىُحن ٧لحهما في ج٣اَ٘ مدضص لى٣ًُحن، ألن الؿىاص ٌصخي بالخضاص واإلاىث 

"الؿىاص" في اللٛت الٗغبُت حٗجي ٖامت الىاؽ  في خحن جبكغ الخًغة بالخهب والخُاة. ًًاٝ بلى طل٪ ؤن ٧لمت

ً ٚجى الٗىىان مً الكغوٕ في الهُمىت ٖلى مكاٖغ 
ّ
م٣ابل الىسبت، حٗجي الجماَحر واملخغومحن جدضًضا، بما ًم٨

ال٣اعت الخؿاؽ. بمٗجى مً اإلاٗاوى لِـ الٗغا١ "ألاعى الؿىصاء" ببؿاَت بلى ٢لبا ؾازغا الؾم البلض ال٣ضًم. 

٨ظا ٞةن ؤعى الؿىاص هي ٣ًا٫ بن ٧لمت  ت التي حٗجي ؾاَ٘ ومطخيء. َو "ٖغا١" مإزىطة مً ٧لمت "ؤوع" الؿىمٍغ

                                                           
  ٖٖٖو ٕٖٖو ٖٖٓوٕ٘ٚوٕٛ٘وٜٕٗو ٖٕٙو ٛٛو ٜٙو ٙٙىذه القطعات مأخوذة من أرض الّسواد لعبد الرزتن منيف من صفحة       ٔ
ٕ
 .٘ٔٔوٗٔٔوٗٛوٜٗوٓٗن "أرض السواد" لعبد الرزتن منيف من صفحة ىذه القطعات مأخوذة م      
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ؤعى مٓلمت مً ظهت وؤعى مًِئت مً ظهت زاهُت. وبطا ما جى٢ٟذ ٖىض الٗىىان ٞةن الؿبب ٌٗىص بلى ؤهه ٌكحر 

٤ ؤلاًداء بمٗان مسخ لٟت جخضعط بحن ما َى وا٢عي بلى ٢ضع مٗحن مً الخ٣ُٗض واللبـ اللظًً ًلّىهان ألازغ ًٖ ٍَغ

ذي مً هاخُت وما َى زُالي ومٛغ١ في الهؼ٫ مً هاخُت زاهُت. ؤما اإلاٟاع٢ت اللُٟٓت الؿازغة والته٨م البماغي  وجاٍع

سُحن للٗغا١"  .)0(ال٩امىحن في الٗىىان ٞمؿدىضان بلى الاؾمحن الخاٍع

ُاث زانت ... وخحن ا٢ترن الؿىاص باألعى وجغي ماظضة خمىص ؤن الٗىىان "ًدمل صالالث ٖضة تهب الغواًت ظمال

م ٖلى خُاة  ُّ سُت، ٦ما ٌكحر ا٢تران نٟت (الؿىاص) باألعى بلى محرار ألاخؼان الظي ز ؤنبذ اؾما طا صاللت جاٍع

ض َظا ؤلاوؿان ؤو٫  ُّ م طل٪ ق ؤلاوؿان الٗغاقي، بؿبب الؿلُت الخا٦مت وؤَمإ ألاظىبي والُبُٗت ال٣اؾُت، ٚع

ت). ٞةطا ٧اهذ َظٍ الضاللت حكحر بلى خًاعة ٖلى ؾُذ ألاع  ى مىظ ؤ٦ثر مً ؤعبٗت آالٝ ؾىت ( الخًاعة الؿىمٍغ

اؾم م٩ان مدضص ًسو الٗغا١ ٞةجها ًم٨ً ؤن حكحر ؤًًا بلى صاللت ٖامت حكمل ؤم٨ىت ٖغبُت ؤزغي بجها ؤعى 

ٓم مً ألا٢ُاع الٗغبُت التي عؤًىا بٌٗ ممامدها في "قغ١ اإلاخىؾِ" وزماؾُت "مضن اإلالر" مما  الؿىاص ألٖا

 .)3(ًا٦ض لىا ؤن اإلاٗاهاة واخضة، وبن ازخل٠ اؾم اإلا٩ان!"

ما١ َظا الاؾم ٖلى الٗغا١. ٞةن ٖىىان الغواًت ال ٣ًخهغ ٖلى  ؤما اإلا٣هىص بإعى الؿىاص ٞهىا٥ ٖضة ؤؾباب إَل

ً ل٨شاٞت الؿىاص وخضٍ، بل ٌكحر بلى الخًغة ؤًًا، ولىن ألاعى الخًغاء ٣ًترب مً اللىن ألاؾىص الضا٦

اث. وبىاء ٖلى طل٪ ٞةن ؤعى الؿىاص حٗجي ؤعى الخًغة وألاشجاع والخُاة والىماء.  ألاشجاع والبؿاجحن واإلاؼعٖو

وجغبت الٗغا١ زهبت جسغط ٞحها ؤهىإ ٦شحرة مً الىباث واملخانُل وألاشجاع.والؿىاص ه٣ٌُ البُاى الظي ٌكحر 

ماث التي بلى الخؼن وألالم والٟجاج٘، ومً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن ؤ َل٤ َظا الاؾم ٖلى الٗغا١، ل٨ثرة اإلاهاثب والٍى

ذ بها.
ّ
بت مً الّؿىاص، ٞهم لِؿىا ػهىظا، ل٨ً  خل ومً اإلام٨ً ؤن الّؿىاص ؤَل٤ ٖلى الٗغا١، ألن بكغة ؤَلها ٢ٍغ

٣ا٫ بن ؤو٫ هاؽ ؾ٨ىىا الٗغا١ َم الؼهىط بت مً لىن ألاعى الؿمغاء التي امتزط بها لىن ؤَله. ٍو ، ممامدهم ٢ٍغ

ظا اإلاٗجى ًىاؾب الغواًت ٦شحرا،  لظا ؤَل٤ ٖلحها ؤعى الّؿىاص. والؿىاص في اللٛت الٗغبُت حٗجي ٖامت الىاؽ، َو

م،  اث، مٗٓم الىاؽ ويٗهم اإلااصّي ؾىاء، ٚىحهم ٣ٟ٦حَر ٞإَل الٗغا١ خالتهم اإلااصًت لِؿذ في ؤٖلى اإلاؿخٍى

ٞإعى الٗغا١ هي ؤعى الؿىاص إلاا قهضجه مً  مت.وقُىزهم ٦كبابهم. ٞبظل٪ ج٩ىن الٗغا١  ؤعى الجماَحر والٗا

ا ٖلى الؿلُت، وؤعاص مى٠ُ ؤن ٨ًخب  ترة ؾُُغة صاوص باقا لم ج٨ً مسخلٟت، ٣ٞض قهضث نغاٖا صمٍى مجاػع. ٞو

ت ٞبجي ظِكا وزاى خغوبا، و٧ان الهغإ  الخايغ مً زما٫ اإلااضخي. ؤعاص صاوص باقا ؤن ٩ًىن الٗغا١ صولت ٢ٍى

ظٍ هي عواًت ؤعى الؿىاص ؤم ؤعى الٗغا١.ٖلى الؿلُت في ػمىه ص ش الٗغا١ َو ا، َظا َى جاٍع بن ؤعى الّؿىاص  مٍى

 ٠ جشحر حؿاثما ٦بحرا ٖىض ال٣اعت مىظ الىٓغ ٖلى الٗىىان، ٞماطا ٣ًهض مى٠ُ مً ٖىىاهه؟ لجري ؤن مىُٟا ْو

ذي ضخم، بضاًخه وجهاًخه الٗغا١. ش في عواًخه َظٍ، لُسغط لىا بٗمل عواجي جاٍع  الخاٍع

 الـمفادس والـمشاحْ

 م، 3111  ،1ٍ ،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغمى٠ُ، ٖبضالغخمً، ؤعى الؿىاص،  .0

ضي،  الىو اإلاىاػي في ؤٖما٫ ٖبضالغخمً، مى٠ُ ألاصبُت: .3 صعاؾت ه٣ضًت جدلُلُت، دمحم عقضي ٖبض الجباع صٍع

ىُت، هابلـ، ٞلؿُحن،   م.3101ظامٗت الىجاء الَى

 
                                                           

 ٘ٙٔ-ٗٙٔغزول، فرايل ج، أرض السواد: صياغة جدقدة لتارقخ الشعب يف العراق، ص:      ٔ
 ٕٓٙ-ٜٕ٘زتود، ماجدة، رتاليات ادلكان يف رواقة أرض السواد، ص:      ٕ
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تزاص الشواًت الّشبُت مً  بالىفغ  الؽّىس بمشهب الىلق إلى الِا

 

 دمحم ِفان /د              

 ، الهىضعاظىعاي، والًت ظامى و٦كمحر ، ظامٗت بابا ٚمام قاٍ باصقاٍ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط مؿاٖض

 

ا لضي ال٨خاب واإلابضٖح ن. َى مهىي ال هسُئ الهىاب بطا ٢لىا بن ًٞ الغواًت الٗغبُت آلان مً ؤَم الٟىىن وآزَغ

لت، وخل  م. زل٠ ًٞ الكٗغ الظي ؾاص ل٣غون ٍَى ؤٞئضتهم ومؿغح ٖىاَٟهم ومٛجى ؤزُلتهم وظجى ؤ٩ٞاَع

ظٍ الكٗبُت لم جإجُا لها ٖٟىا. مغ َظا الًٟ الظي ًغي بلُه مٗٓم اإلااعزحن والى٣اص  مدله.  ول٨ً َظٍ اإلا٩اهت َو

ب واٞض ش ألاصب الخضًض ٦ٍٛغ ب ظ -وال٨خاب في جاٍع  -ضًض ًشحر حؿائالث واعجبا٧اث ًخ٣ُب لها الجباٍو٧ل ٍٚغ

ذ عزاء في خ٣ه، الٗالم خىله مً  هت ق٪ ٞحها في هٟٗه وظضواٍ. ول٨ً ٧ان له ان ًيخهغ. ٧اهذ الٍغ بمغاخل ٍٖى

. ٞما ٧ان مً اإلام٨ً  ن ٣ًىم في وظهه الٟىىن ألازغي إلاضة ؤؤ٢هاٍ بلى ؤ٢هاٍ في صوامت َظا الًٟ وفي سخٍغ وؤؾٍغ

ٗى  لت َو ... مغث الغواًت الٗغبُت ٍَى حٍر ١ ؾحٍر ألانىاث الكاطة مشل نىث ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص الٗمما١ ٚو

يب" ٖام  وؾاعث في زُى وثُضة،  0601بُىع الترظمت واملخا٧اة واملخاوالث البضاثُت اإلابخىعة، زم ْهغث عواًت "ٍػ

لى عؤؾه هجُب مدّٟى الظي ؤمدٌ لهظا  الًٟ. ؤ٦ثر ألاخُان مخٗثرة، ختى ْهغ ظُل ٖو

سه بلى الٗهىع الٗغبُت البُٗضة مغث بإَىاع  والغواًت الٗغبُت التي هي ظؼء مً ألاصب ال٣هصخي الظي ًمخض جاٍع

ا ختى ناعث ناخبت ال٩لمت ألاولى، وجهضعث اإلا٩ان،  مسخلٟت، مكذ في ؤًامها ألاولى باؾخدُاء زم مل٨ذ ؤمَغ

ألاصباء وال٨خاب للخٗبحر ًٖ الخاظاث الجمالُت وؤ٢هذ ألاظىاؽ ألاصبُت ألازغي، وناعث الًٟ اإلاًٟل لضي 

الىظضاهُت الغوخُت والخاظاث الاظخماُٖت الٗاصًت اإلااصًت. ول٨ً الغواًت الٗغبُت التي هي آلان في ٖؼ ؤًامها و٢مت 

قهغتها، َل ونلذ بلى ما ونلذ بلُه مً ٢ىة قإن وهٟىط جإزحر وقٗبُت بالهضٞت، ب٩امل الهضوء والاعجُاح، في 

ً الُٟغاث، بضون ؤن جىاظه مً اإلاٗاهاة وؤلاجخاٝ والؼعاًت قِئا؟ في الىا٢٘ ٢هت الغواًت الٗغبُت َٟغة م

 ممخٗت وجدخاط بلى ؤن ه٠٣ لضحها.

في الىا٢٘ بِىما هغي في ظاهب ؤن "خب ال٣هت والخ٩اًت، عواًت وؾمٗا، مً َبُٗت ؤلاوؿان، ًدب ؤن ًد٩ي لضي 

ً ؤو ٦ما ٣ًى٫ بي. بًم ٞىؾتر بن بزىاهه مً بجي البكغ ؤخىاله وؤزباٍع ٦ ما ًدب ؤن ٌؿم٘ ؤخىا٫ وؤزباع آلازٍغ

ى ال ًيخهي بلى الٗهىع الىؾُى، بل عبما اهه ًمخض بلى ألاػمىت البُٗضة ظضا،  سها ٢ضًم مٛغ١ في ال٣ضم، َو جاٍع

ت ؤن ؤلاوؿان عبما ٧ان ٌؿم٘ ال٣هو ؤو الخ٩اًت في الؼمً البضاجي  بضو مً َُئت الجمجمت البكٍغ ٍو

با، وم٘ جىاٞغ ألاصب )0(ال٣ضًم.." ا ج٣ٍغ ٍؼ تراٝ لهظٍ الخ٣ُ٣ت، ب٩ىن خب ال٣هت ٍٚغ ، هجض في ظاهب آزغ، م٘ الٖا

م به اخخٟاء ْاَغا، وم٘ جىاظض  غ في ظمُ٘ الكٗىب في ؤعظاء الٗالم، وم٘ اخخٟاء ال٣غآن ال٨ٍغ ال٣هصخي الٍٛؼ

سىا الٗغبي مغث ب ت، ال٣هت في جاٍع الخمُحز ٖلى ؤؾاؽ هٟعي وؤزماقي. اه٣ؿمذ ال٣هو في ألاخاصًض الىبٍى

ال٣هت ٢ؿمحن ٢ؿم ًىا٫ بغ٦ت ال٨باع واملخاٞٓحن، و٢ؿم حهىاٍ الجماَحر ول٨ً الٟئت اإلاش٣ٟت جىٓغ بلُه بىٓغ 

قؼع. ٣ًى٫ ألاؾخاط ٖبض املخؿً َه بضع مكحرا بلى َظا الٗضاء والهغإ بحن الٟئخحن: " مً ٖهض زلٟاء الغؾى٫ 

                                                           
ٔ
 ٚ، ص: ٕٙٔٓ عفان، روز ورد بوكس، نيو دذلي، الرواقة العربية ادلصرقة: نشأهتا وتطورىا، د. دمحم   .  
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ل٣ٟهاء وال٣هام ق٩ل اإلاىاٞؿت الٗضاثُت التي ال َىاصة ٞحها، والتي ٧اهذ ٦شحرا ما جدؿم اجسظث الٗما٢ت بحن ا

ً.  –وما جؼا٫  –لهالر مً ٣ًضمىن ال٣هت التي ٧اهذ  ٔ وؤلاعقاص اإلاباقٍغ ؤ٦ثر اؾتهىاء لٗامت الكٗب مً الٖى

ي ٢ؿمت واضخت بلى ٢ؿمحن و٢ض هخج ًٖ َظٍ الٗما٢ت الٗضاثُت البُٗضة الجظوع اه٣ؿام جغازىا ال٣هصخي والغواج

ل َظا الاه٣ؿام واضخا ختى الٗهغ الخضًض.  مىٟهلحن ج٣ىم بُجهما َىة ال ًم٨ً ٖبىعَا. ْو

 ٔ ؤما ال٣ؿم ألاو٫ مً َظا اليكاٍ ٞدٓي باَخمام ٦باع اإلاش٣ٟحن وبغ٦تهم، وطل٪ ألهه ٧ان ٣ًىم ٖلى الٖى

غا١ ُٞ ً وال ٌٗخمض ٖلى الخُا٫ ؤو ٖلى ؤلٚا ؤما ال٣ؿم الشاوي الظي خلذ ٖلُه لٗىت ٦باع  ه.والخٗلُم اإلاباقٍغ

اإلاش٣ٟحن ٞهى الظي ًخهل اجهاال مباقغا باليكاٍ ال٣هصخي والغواجي واإلاخمشل في الترار الكٗبي "٧إل٠ لُلت 

سُت والضًيُت، و٢ض خلذ اللٗىت ٖلى َظا الترار ألهه ٌؿتهىي الجماَحر بلى وكاٍ  ولُلت" واإلاماخم الكٗبُت الخاٍع

ل الاهٟها٫ الخاص بحن ٞغعى الترار ٢اثما ومؿخمغا لُٓهغ مً ظضًض في ؾلبي ال ظض وي مىه للضهُا ؤو آلازغة..ْو

زم ٣ًى٫: "في ٖهض وكإة الغواًت الٗغبُت الخضًشت ٖاصث ال٣ؿمت ال٣ضًمت بلى الٓهىع مً  ألاصب الٗغبي الخضًض."

ً ال ًلخ٣ُان، واٖتٝر ٦باع اإلاش٣ٟحن مً اليكاٍ الغواجي، بما ٧ان حٗلُما ووٖٓا  ظضًض في نىعة ٢ُبحن مخىاٍٞغ

اظمىٍ..." اع َو ُٞبضو واضخا مما ط٦غها ؤن الهغإ بحن ؤصخاب  ). 0(مباقغا، وؤه٨غوا ما زغط ٖلى َظا ؤلَا

ألاطوا١ املخخلٟت ٧ان ؾاٞغا وخاصا، ختى اؾخضعى ألامغ ؤن ٣ًىم ٦خاب مغمى٢ىن ال ٌك٤ لهم ٚباع، وال ٌك٪ في 

ت ألامغ، لـ"ٖبىع الهىة التي جٟهل بحن ٢ؿمى اليكاٍ الغواجي، وب٢امت بغاٖتهم ومداٞٓتهم وقٗ بُتهم لدؿٍى

الجؿىع بُجهما، و٦ؿب ٦باع اإلاش٣ٟحن وظمهىع اإلاخٗلمحن مٗا بلى نٟهما، وعٞ٘ اللٗىت ًٖ عواًت الدؿلُت... و٧ان 

ي وؤخمض قىقي" ضان ومهُٟى لُٟي اإلاىٟلَى  .)3(ؤَم مً خاو٫ َظٍ املخاولت ظغجي ٍػ

٣ها هدى ألامام مىظ ْهىع الغواًت الٗغبُت الٟىُت  ظاهب مً الهىعة. َظا وفي ظاهب آزغ هغي الغواًت حك٤ ٍَغ

يب" ٖام  ؿاَم ظُل الغواص بغواًت ؤو ٖضص مً الغواًاث في املجا٫ الغواجي، ول٨ً اإلاؿاع 0601ألاولي "ٍػ . َو

بت، والىُاث لم جسلو بٗض ل هظا الًٟ الجضًض. ومً َظا الجُل ًىض مخٗغط، والخُى مخٗثرة، والىٓغاث مؿتًر

ظا الهىث آث مً  ب، َو نىث، ٌُٗض ٖلى اإلاؿام٘ مغة ؤزغي، ؤن الىٟىؽ ٚحر متهُئت الؾخ٣با٫ واٞض ٍٚغ

ىبت الجاهب، ولِـ َى بال ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص.   شخهُت مَغ

اجه وؤ٩ٞاٍع  ًبحن ُٞه في ؤؾلىب الخىاع "،في بُتي"بٗىىان  0612ْهغ لل٣ٗاص ٦خِب ظمُل خىالى ٖام  هٍٓغ

"زم عاح  بسهىم الخُاة وألاصب والًٟ، ومً بُجها مى٢ٟه مً الًٟ ال٣هصخي، و٢ا٫ ُٞما ٢ا٫ مداوعا مجاصال:

! ٝى ى ٣ًى٫: ما ؤنٛغ ههِب ال٣هو مً َظٍ الٞغ ٢لذ وٗم، وبهه . ًجى٫ ببهٍغ ظىلت الُاثغ ُٞما ٌٗبٍر َو

ال ؤ٢غؤ ٢هت خُض ٌؿٗجي ؤن ؤ٢غؤ ٦خابا ؤو  -لخ٤ وال ؤ٦خم٪ ا -لى ه٣و بٗض َظا إلاا ؤخؿؿذ ه٣هه؛ ألهجي 

ىن هابهىن  صًىان قٗغ، ولؿذ ؤخؿبها مً زحرة زماع ال٣ٗى٫. ٢ا٫: ٠ُ٦ ؤلِـ في الغواة وال٣هانحن ٖب٣ٍغ

حن الىابهحن في الكٗغ وؾاثغ ٞىىن آلاصاب؟  . ٧الٗب٣ٍغ

ت َب٣اث ٖلى ٧ل خا٫، و٢ض ٩ًىن الغواًت ؤز دت، وؤهٟظ بضحهت مً ٢لذ: بلى، ول٨ً الشماع الٗب٣ٍغ هب ٢ٍغ

الكاٖغ ؤو الىازغ البلُٜ، ول٨ً الغواًت جٓل بٗض َظا في مغجبت صون مغجبت الكٗغ، وصون مغجبت الى٣ض ؤو البُان 

اإلاىشىع، واإلاشل َىا ؤ٢غب بلى ؤلاًًاح مً ؾى١ ال٣ًُت بٛحر جمشُل: بن الخض٣ًت التي جىبذ الخٟاح ال ًلؼم ؤن 

                                                           
ٔ
 ٚ، ٙتطور الرواقة العربية احلدقثة يف مصر، الدكتور عبد احملسن طو بدر، دار ادلعارف، الطبعة اخلامسة، القاىرة،  ص:   .  
ٕ
 ٛ، ٚادلصدر نفسو، ص:    .  
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ا ؤوفى مً الخض٣ًت التي جىبذ الجمحز ؤو ال٨غار، ول٨ً الجمحز وال٨غار ال ًًٟمان ج٩ىن في زهبها ووٞغة زمغاته

 الخٟاح، وان هبخا في ؤعى ؤزهب مً ألاعى التي جىبخه وجؼ٦ُه.

ه وبغوؾذ  ىظٍغ وهدً ه٣غؤ ال٣هو التي ججىص بها ٢غاثذ الٗبا٢غة مً ؤمشا٫ ص٨ًجز وجىلؿخىي وصؾدُٟؿ٩ي ٍو

ا ث التي ال ججاعي في َظا اإلاًماع، ول٨ً بًماهىا بها ال ًلؼمىا ؤن هً٘ ال٣هت في وبغاهضلى، ٞىامً بخل٪ الٗب٣ٍغ

ا في الخ٣ضًغ والخمُحز. ٢ا٫: وما اإلا٣ُاؽ الظي  الظعوة الٗلُا مً ؤبىاب آلاصاب، وال ًمىٗىا ؤن ه٣ضم ٖلحها ٚحَر

خلٟىن ٞحها ٧ازخماٞهم في ٢لذ: لٗله م٣اًِـ قتى ال م٣ُاؽ واخض، ولٗل الىاؽ ًس. هغجب به َظٍ الغجب ًا جغي؟

٧ل شخيء ًغظ٘ بلى اإلاكغب والخٗبحر، ٚحر ؤهجي ؤٖخمض في جغجِب آلاصاب ٖلى م٣ُاؾحن ٌٛىُاوي ًٖ م٣اًِـ ؤزغي، 

ما ألاصاة بال٣ُاؽ بلى املخهى٫، زم الُب٣ت التي ٌكُ٘ بُجها ٧ل ًٞ مً الٟىىن. ٩ٞلما ٢لذ آلاصاة ووػاص  َو

وما ؤ٦ثر ألاصاة  و٧لما ػاث ألاصاة و٢ل املخهى٫ ما٫ بلى الجزو٫ وؤلاؾٟاٝ.املخهى٫ اعجٟٗذ َب٣ت الًٟ وألاصب، 

 )0(وؤ٢ل املخهى٫ في ال٣هو والغواًاث؟ ...."

ت، واهبري  ت َظٍ لل٣ٗاص صون ؤن جشحر ظضال. ألا٩ٞاع ؾببذ عصوص ٞٗل مخىٖى ولم ٨ًً مم٨ىا ؤن جظَب هٍٓغ

اإلاباٚذ، وممً جهضي لهظا الهجىم هجُب  ؤصخاب الٛحرة ٖلى الًٟ ال٣هصخي بالضٞإ ًٖ َظا الهجىم

ً الٗغبي.  ، الصخو الظي ٢ام ٖلى ًضًه ؾغح الغواًت الٗغبُت، وظاء الخإنُل الخ٣ُ٣ي لها في الَى مدّٟى

الًٟ : "٢ا٫. ٦خب م٣اال ٢ُما ٢إع ُٞه الدجت بالدجت م٘ ال٣ٗاص، ووؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ بن مدّٟى ٦ؿب اإلاٗغ٦ت

ا  حٗبحر ًٖ الخُاة ؤلاوؿاهُت، ٞهضٞه واخض –جه ؤًا ٧ان لىهه وؤًا ٧اهذ ؤصا –  ٗ وان ازخلٟذ ٦ُُٟت الخٗبحر جب

غ ؾُض ال ٌٗلى ٖلُه، وفى صهُا  الزخماٝ ألاصاة، و٧ل ًٞ فى مُضاهه الؿُض الظي ال ًباعي، ٟٞى ٖالم اللىن الخهٍى

ا جخ٤ٟ فى الٛاًت وجدؿاوي فى  ألانىاث  ٗ ٨ظا، ٞالٟىىن ظمُ ٧ل بدؿب  الؿُاصةاإلاىؾ٣ُى ؾُض ال ًضاوى َو

ت ها ج٩ىن صهُا ألاٞغاح واإلاؿغاث والخٍغ ا١ ومدبت وحٗاون، ال ، مداله، وهى فى مجمٖى ا ٖلى ٞو خُض ٌِٗل ؤبىاَئ

م م٨ضع بال ؤن  ًخهضي عظل ٦بحر ٧ال٣ٗاص لضهُاَم اإلاُمئىت، ٞحرمى بدحرتها الؿاظُت بذجغ ز٣ُل ٨ًضع نَٟى

بٗض الشىعة فى ؤَغاٞها، ٣ُٞى٫  ؼ وطا٥  : ان َظا اللىن مً الًٟ عا١ًُحن عاث٣ها، ٍو وطا٥ مىدِ، َظا ٍٖؼ

ى ؤٖلم الىاؽ بالٟىىن، وؤخبهم لها، وؤخ٣هم بإن ٌٗٝغ ل٩ل ٢ضٍع ومجزلخه. ولً ًُٟض الًٟ  مبخظ٫، ٣ًى٫ َظا َو

ا مً جد٣حٍر لبٌٗ ىلٗىن بالجما٫ ٦ما قِئ  اء ًدبىن الخ٤ ٦ما ًدبه ٍو ا ؤبٍغ ًىل٘  ؤهىاٖه، بال ؤن ًٌٛب ٢ىم 

 ).3"(ٖىه ٧ل ما فى َا٢تهم مً ٢ضعة وخبٍبظلىن فى ؾبُل الخٗبحر به، و 

ظٍ "اإلاىاْغة" التي ه٣لىا هخٟا ٖجها و٢ٗذ في ٖام  ىضما هل٣ي هٓغة ٖلى ٢اثمت الغواًاث التي ْهغث مىظ 0612َو ، ٖو

ش  هجض ان ٖضصَا خىالى  يب" ختي َظا الخاٍع الظًً  عواًت في مهغ وخضَا، بِىما ٖضص الغواثُحن 10عواًت "ٍػ

ه خؿحن عواثُا 05في جإلُٟها َى ًخجاوػ  ؾاَمىا ٤ُ الخ٨ُم َو ، ومً ألاؾماء الباعػة في َظا املجا٫ هي: جٞى

لى  لى الجاعم ٖو ض ؤبى خضًض وببغاَُم اإلااػوي ٖو باؽ مدمىص ال٣ٗاص ودمحم ٍٞغ ومدمىص جُمىع وببغاَُم عمؼي ٖو

حر  اص٫ ٧امل ٚو دحى خ٣ي وهجُب مدّٟى ٖو َم. ومً الغواًاث الغاجٗت التي ْهغث والتي ال جؼا٫ ؤخمض با٦شحر، ٍو

ذ" و"ٖىص ٖلى بضء"  ىُت ٦بحرجحن "شجغة الباؽ" و"ٖىصة الغوح" و"ؾلىي في مهب الٍغ جدمل ٢ُمت ؤصبُت ٞو

٣ى٫ الض٦خىع َه  ا. ٍو حَر ُبت" ٚو اٝ" و"٢ىضًل ؤم َاقم" و"٦ٟاح َو و"خىاء بماص آصم" و"ًىمُاث هاثب في ألاٍع

ت، ؤي مً بضاًتها ختى واصي في ٦خابه " ت" م٣ٗبا ٖلى َظٍ اإلاغخلت للغواًت اإلاهٍغ ش الغواًت اإلاهٍغ مضزل بلى جاٍع

                                                           
ٔ
 ٕٓ، ص: ٕٕٔٓلقاىرة، يف بييت، عباس زلمود العقاد، مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، ا  .  
ٕ
 وبعدىا. ٜٗٔ، ص: ٕٙٓٓراجع للتفصيل: يف حب جنيب زلفوظ، رجاء النقاش، دار الشروق، القاىرة، الطبعة الثانية،   .  
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سُا إلاؿاع الغواًت وؤق٩الها الٟىُت املخخلٟت في مغخلت الخُىع، ومىه  -ُٞما ؾب٤ -: "٢ضمىا 0612ٖام  زُا جاٍع

ب ج٣ىُت الًٟ الغواجي، وؤن ًخطر ؤن الغواًت الٗغبُت في مهغ ٢ض اؾخُاٖذ في ٞترة ػمىُت ٌؿحرة ؤن  حؿخٖى

ٟذ الىا٢٘ بإبٗاصٍ املخخلٟت ٞهظا الىٕى مً الهاظـ  ).0(مًمىها لها... -خؿب عئٍت ألاصًب -جبضٕ ُٞه بٗض ؤن ْو

مىٗها مً الاهُما١ في آلاٞا١ الغخبت، واعجُاص املجاالث الب٨غ، لم ج٨ً  ٧ان ٌؿدبض ببٌٗ ال٣ٗى٫ ال٨بحرة، ٍو

، ول٨ً ٧اهذ مغجبخه صون مغجبت الٟىىن ألازغي، ال ًلمىن بها، وبطا ؤإلاىا بها ٞإإلاىا بها ٞاثضة ال٣هت ٞاثخت جماما

ا زالو وصَم. ٞما ٚغو بطا عؤًىا ناخب الغواًت ألاولى ألؾباب  مىدَى ضون ؤن ٣ًٟىا لها ظهضَم، ٍو َىاًت، ال ًٍغ

ٟه، ٧إهه اظترح ظغ 
َّ
ؿخخي ؤن ًً٘ اؾمه ٖلى مال ٍغة، ؤو ؤحى بًُٟدت ؤو ٣ًضم ما ًداو٫ الخسٟي والدؿتر، َو

يب بل  يب" لم جٓهغ باؾم ٍػ ت "ٍػ ىاَٟهم. ٞغاٍو ه، وؾُهضم ٣ٖلُتهم ٖو ؤمام الجمهىع قِئا ًسال٠ مإلٞى

ُٟت"، ٦ما ؤن اإلاال٠ ازخاع لىٟؿه ل٣ب "مهغي ٞماح". ٣ًى٫ ٖبض املخؿً َه  ْهغث باؾم "مىاْغ وؤزما١ ٍع

ظا ًل ٣ي الًىء ٖلى مى٠٢ اإلاش٣ٟحن مً الًٟ ال٣هصخي: "ٞإعاص ٩َُل بضع ًٖ الضواعي وألاؾباب لهظا الدؿتر َو

ؤن ًجىب ؾحرجه الخانت ًٞى٫ الىاؽ وؤن ال ًسغط املخامي ًٖ الىاشخئ الظي ٌِٗل في الٍغ٠ ًٖ الٗٝغ 

ًه  اإلاإلٝى بالجهغ بما ًيبػي ٦خماهه، ٨ًُٟه ؤهه مىداع لخؼب ال جغضخى ٖىه ألامت ٧ل الغضخى". ٦ما ؤن ٞع

. لدؿمُتها بالغواً ت ٨ًك٠ ًٖ بخؿاؾه بإن ٧ان ٣ًضم ٖمما ؤ٦ثر ظضًت مً عواًاث الدؿلُت الؿاثضة في ٖهٍغ

، وهي هٟـ الؿىت التي ٢ضم ٞحها َه خؿحن ٦خاب 0636ولم ًجغئ ٩َُل ٖلى وي٘ اؾمه ٖلى عواًخه بال في 

تراٝ  ).3(به" ألاًام، وبٗض ؤن ؤنبدذ البِئت ؤ٦ثر اؾخٗضاصا وؿبُا لخ٣بل مشل َظا الٗمل الجاص والٖا

وآلان لى هٓغها بلى اإلاكهض الغواجي لىظضها ان الىي٘ ٢ض اه٣لب والخا٫ حٛحر. اه٣ك٘ يباب الك٪، وؤنبذ الًٟ 

ظا الخُىع هدُجت َبُُٗت لٗملُت الاخخ٩ا٥ ٞالٗىإلات. ناعث الغواًت ؾُضة  ال٣هصخي َى ألازحر  واإلاًٟل. َو

غة مىٟهلت مىٗؼلت ٞما جخإزغ بما الٟىىن في ظمُ٘ الكٗىب وألامم في ٧اٞت ؤعظاء الٗالم،  ولِـ الٗالم الٗغبي ظٍؼ

ت": ؤنبدذ الغواًت في  ش الغواًت اإلاهٍغ هُسب خىلها. ٣ًى٫ َه واصي في "مضزل بلى جاٍع هُٕغ ٍو ًجغي ٍو

اء الخٗبحر ألاصبي اهدكاعا. وبِىما ٧اهذ في اإلااضخي وؾُلت للدؿلُت وبقباٖا  ً ؤ٦ثر ؤٍػ مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

للٗاَٟت، ؤنبدذ حٗبر الُىم ًٖ ال٣لب والؿغاثغ واإلاؿالُاث الٟىُت، التي ٧اهذ ُٞما مطخى للمسُلت ؤو 

ش والبدض ألازماقي والخهىٝ والكٗغ في ظاهب مىه. ٦ما ؤن الغواًت هٓغا لؿٗت  ش والخاٍع مىيٕى اإلالخمت والخاٍع

 .)2(جىػَٗها جمشل مً الىاخُت الاظخماُٖت ؤصاة الاجها٫ ألاصبي بحن الجماَحر"

، وؤن ال ًضٖى خي ؤخض مً ؤن ًً٘ اؾمه ٖلى مالٟهوآلان بٗض ؤن ها٫ هجُب مدّٟى ظاثؼة هىبُل َل ٌؿخ

ش  اإلاؿمى باؾمه؟. ؤو لم ًىل مدّٟى ما هاله مً اإلا٩اهت التي هي في عؤي بٌٗ الى٣اص جًاهي م٩اهت اإلاخىبي في جاٍع

با ٨ًٟي ألاصب الٗغبي بال بهظا الًٟ؟. بن ٖالم مدّٟى ال٣هصخي والغواجي ا لظي ًدخىي ٖلى زمؿحن ٖمما ج٣ٍغ

وخضٍ للخضلُل ٖلى الكٍى البُٗض الظي ٢ُٗه َظا الًٟ. ٣ًى٫ ظابغ ٖهٟىع ًٖ الٗالم الٛجي الظي ًمشله 

قٛل ٣ٖلىا ألاصبي مشلما قٛله  –في ٖهغها الخايغ  –هجُب مدّٟى ومى٠٢ ألاصباء مىه: "ال ؤًْ ؤصًبا ٖغبُا 

، بن ٖاإلاه ال٣هصخي  ت  –هجُب مدّٟى ما٢اجه اإلا٣ٗضة، وعمىػٍ اإلاغاٚو اجه اإلاخٗضصة، ٖو ًشحر ظضال ال  –بمؿخٍى

                                                           
ٔ
 ٕٛ، ص: ٜٜٚٔمدخل إىل اترقخ الرواقة ادلصرقة، د. طو وادي، دار النشر للجامعات، القاىرة، الطبعة الثانية،    .  
ٕ
 ٙٗ، ٘ٗ، ص: ٕٛٓٓوراجع أقضا فجر القصة ادلصرقة، حيِت حقي،  ٕٕٖالعربية احلدقثة  يف مصر، عبد احملسن طو بدر، ص:  تطور الرواقة   .  
ٖ
 ٜص: ، ٖٜٜٔدراسات يف نقد الرواقة، الدكتور طو وادي، دار ادلعارف، القاىرة، الطبعة الثانية،   .  
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ٛظي ظهضا ه٣ضًا ال ًخى٠٢ في ال٨ك٠ ًٖ ٖىانغ َظا الٗالم" ُغح مك٨ماث ال جدض، َو وؤما في  .)0(ًٌٟ، ٍو

ىُت مؿخ٣غة" ـ ٖىى: "ٞىجُب مدّٟى ٢ض ٚضا في بماصها ماؾؿت ؤصبُت ٞو  ). 3(مهُلر لَى

واًت الٗغبُت حؿاًغ آلان الغواًت في آلاصاب واللٛاث الٗاإلاُت الخُت ألازغي، ٢ض جُىعث جُىعا ٖلى ٧ل خا٫ الغ 

بذ الخُاعث ألاصبُت الٗاإلاُت وظاعتها، وؤ٦ثر مً طل٪ بجها ٢امذ  بذ ظمُ٘ اإلاًامحن ٦ما اؾخٖى مظَما، واؾخٖى

ب الظي ؤزغظها ٧لُا مً تهمت ٧ىن َظا الًٟ مؿخىعصا مً الٛغب. ٞان  اجبٗذ في البضاًت الخ٨ىُ٪ الٛغبي بالخجٍغ

للخٗبحر ًٖ الىعي الخًاعي والش٣افي الٗغبُحن، ل٨جها ُٞما بٗض اؾخٟاصث مً مىعوثها الش٣افي و٢امذ بخجغبت ٞىُت 

ؤنُلت وظاءث بغخ٤ُ ٖىانٍغ ٚغبُت وقغ٢ُت. َظٍ هي ٢هت جُىع الغواًت الٗغبُت باإلًجاػ، وال ق٪ ؤن الغواًت 

بمغاخل مسخلٟت، مغخلت الك٪ في ظضواَا و٢ُمتها، والخجاَل مً ؤصخاب ال٨ٟغ  لخدخل َظٍ اإلا٩اهت مغث

ل  ظا ًٟؿغ لىا الهمذ ال٣اجل وؤلاَما٫ الى٣ضي اإلاؼعي الٍُى والخُا٫ وؤلابضإ، والخدامل مً زحرة ال٣ٗى٫، َو

ًماهه ال٣ىي الظي واظهه هجُب مدّٟى في خُاجه ألاصبُت، ٞلىال مىاٖخه الظاجُت ونبٍر ومشابغجه وجٟائله وب

ىاٍ اليؿُان ٦ما َىي بٌٗ ػمماثه. ٞلم ٨ًً الًٟ ال٣هصخي والغواجي في  يخج لهل٪ َو بضٕ ٍو ب٣ُمت ما ًسل٤ ٍو

غاًَ لها اإلاؿخ٣بل، ٩ٞان ازخُاع هجُب  الي ألاو٢اث ٍو سهما مً الٟىىن التي ًى٠٢ لها الخُاة ٚو بضاًت جاٍع

َىا٫. وؤزحرا ؾدب٣ى الغواًت الٗغبُت مخجضصة مُٗاءة مدّٟى َظا املجا٫ مٛامغة ٞحها ٦شحر مً املخاَغ وألا 

إٞل  مؿاًغة لغ٦ب الؼمان بلى ؤن حٗمل ُٞه ؾىت هللا التي ال جبضًل لها، ؾىت مضاولت ألاًام، ٞخٛغب قمؿها ٍو

ىلض ًٞ ظضًض وظيـ ظضًض ل٩ُىن ؤ٦ثر مماءمت للخٗبحر ًٖ خاظاث ؤلاوؿان اإلااصًت والغوخُت.   هجمها ٍو

 ْ: اإلافادس واإلاشاح

0.  ،  ، ال٣اَغة2 ٍجُىع الغواًت الٗغبُت الخضًشت في مهغ، الض٦خىع ٖبض املخؿً َه بضع، صاع اإلاٗاٝع

، ال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت،  .3  0662صعاؾاث في ه٣ض الغواًت، الض٦خىع َه واصي، صاع اإلاٗاٝع

ت: وكإتها وجُىعَا، ص. دمحم ٖٟان، عوػ وعص بى٦ـ، هُى صلهي،  .2  3103الغواًت الٗغبُت اإلاهٍغ

الغواًت الجضًضة في مهغ: صعاؾت في الدك٨ُل وؤلاًضًىلىظُا، ص. دمحم بضوي، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث  .1

 0662واليكغ والخىػَ٘، بحروث، الُبٗت ألاولي، 

ت، ًدحى خ٣ي، جهًت مهغ، ال٣اَغة،  .2  3115ٞجغ ال٣هت اإلاهٍغ

 3103ال٣اَغة،  في بُتي، ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص، ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت، .3

، عظاء الى٣اف، صاع الكغو١، ال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت،  .4  3113في خب هجُب مدّٟى

ت، ص. َه واصي، صاع اليكغ للجامٗاث، ال٣اَغة، الُبٗت الشاهُت،  .5 ش الغواًت اإلاهٍغ  0664مضزل بلى جاٍع
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ماٌ اللففُت لؽُخت  مباسن الىادي        اللماًا الاحخماُِت في ألِا

 

ف                                  دمحم ؼٍش

ىُت ألاعصًت، خُضعآباص، باخض الض٦خىعاٍ، ٢ؿم ألاصب الٗغبي،  الهىض ظامٗت مىالها آػاص الَى

 الخمهُذ: 

ْهغث ال٣هت ال٣هحرة في ؤلاماعاث في ؤواثل الؿبُٗىاث مً خُض ظاء ٖضص ٢لُل مً  

اثض، ومً َلُٗتها مجلت ال٨خاب بإٖمالهم ال٣ههُت، ٞيكغوَا في املجماث والجغ 

ضة "الاجداص". ولظا  غة الخلُج" ومجلت "ؤزباع صبي" وظٍغ "ألاػمىت الٗغبُت" ومجلت "َػ

حٗض الصخاٞت مً ؤَم الٗىامل التي لٗبذ صوعا باعػا في اػصَاع ال٣هت ال٣هحرة في 

ؤلاماعاث. وفي جهاًت الشماهِىاث قهضث ؤلاماعاث لٗضة ؤٖما٫ ٢ههُت ممخاػة. ومً 

بالظ٦غ ؤن قُست مباع٥ الىادي ٧اهذ حٗض عاثضة ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت إلاا  الجضًغ

 م.0641ؤؾهمذ في مجا٫ ال٣هت ؤلاماعاجُت مً خُض ٦خبذ ؤو٫ ٢هت ٢هحرة في ؤلاماعاث بٗىىان "الغخُل" ٖام 

 : سائذة اللفت اللفحرة ؤلاماساجُت ؼُخت مباسن الىادي

ذ بغاثضة ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت إلؾهاماتها الغاجٗت في ًٞ ال٣هت بن قُست مباع٥ الىادي ٧اجبت قهحرة ل٣ب

م. و٧ان ٢لبها ًمُل بلى ال٣غاءة مىظ نٛغ ؾجها. و٧اهذ صعاؾاتها 0623ال٣هحرة في ؤلاماعاث. ولضث "الكاع٢ت" ؾىت 

م، وخاػث ٖلى قهاصة 0625الجامُٗت مً ظامٗت ؤلاماعاث مً خُض خهلذ ٖلى لِؿاوـ في آلاصاب ؾىت 

ت 0654الضبلىم الٗام في التربُت ؾىت  م. وقٛلذ ٖضة مىانب ومً ؤَمها مىهب مضًغة مضعؾت الُٛبُت الشاهٍى

 20جغ٦ذ ل٣غائها  بمى٣ُت الكاع٢ت الخٗلُمُت، ومىهب عثِؿت عابُت ؤصًباث ؤلاماعاث بإهضًت الٟخُاث بـالكاع٢ت.

اث ت ألاولى ٞإنضعث بٗىى ٢هت ٢هحرة في زمار مجمٖى م، وجخًمً َظٍ 0663ان "الغخُل" ؾىت ، ؤما املجمٖى

ت ٖلى  اح الكما٫" ؾىت  .٢هو 6املجمٖى ظٍ جخًمً ٖلى 0666وؤما الشاهُت ٞهي ؤنضعث بٗىىان "ٍع  01م، َو

ظٍ جخًمً ٖلى 3114. وؤما الشالشت ٞهي ؤنضعث بٗىىان "الٗٝؼ ٖلى ؤوجاع الٟغح" ؾىت ٢هو ٢هت.  03م، َو

 م.3103ل٩املت بٗىىان "زلجاث هٟىؽ خاثغة" ؾىت وؤٖاصث قُست الىادي ؤٖمالها ال٣ههُت ا

٣ى٫ الض٦خىع الغقُض ؤبى 0641التي ٦خبذ ؾىت  )0(بن ٢هتها "الغخُل" م، حٗض ؤو٫ ٢هت ٢هحرة بماعاجُت، ٍو

قٗحر في َظا الهضص "وهي ال٩اجبت قُست مباع٥ الىادي التي ًم٨ً ؤن حٗض ٢هتها "الغخُل" ؤو٫ ٢هت بماعاجُت، 

ت ج ىا٥ ٢غاثً ٢ٍى ٦ما وعص في املخخاعاث ال٣ههُت  0641ا٦ض َظٍ الخ٣ُ٣ت، مجها ؤن َظٍ ال٣هت ٦خبذ ؾىت َو

التي نضعث ًٖ اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث جدذ ٖىىان "٧لىا ٧لىا .. ٧لىا هدب البدغ"، ومجها ؤًًا ؤن ال٩اجبت 

اػث بالجاثؼة ألاولى، 0643 قاع٦ذ بهظٍ ال٣هت في اإلاؿاب٣ت ألاصبُت التي هٓمتها وػاعة الكباب باإلماعاث ؾىت ، ٞو

ظا ٌٗجي ؤن َاظـ ال٨خابت لم ٨ًً َاعثا ٖىض ال٩اجبت" . ول٨ً بٌٗ الى٣اص ًماخٓىن بإن ٖبض هللا ن٣غ ٢ض )3(َو

ؾب٤ قُست الىادي في ٦خابت ال٣هت مً خُض ٦خبذ ٢هخه ألاولى بٗىىان "الخكبت" في ؤوازغ الؿخِىاث ٦ما 
                                                           

ٔ
 .ٖٔ - ٜم، ص ٕٙٔٓ، ٔشيخة الناخي، خلجات نفوس حائرة: اجملموعة القصصية الكاملة، احتاد كتاب وأدابء افإمارات، الشارقة، ط      
ٕ
 ٕٔم، ص ٜٜٛٔات، الشارقة، الطبعة األوىل، الدكتور الرشيد أبو شعَت، مدخل إىل القصة القصَتة افإماراتية، احتاد كتاب وأدابء افإمار       
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"بن ٖبض هللا ن٣غ ٦خب ٖضصا مً ال٣هو ال٣هحرة، ٣٦هت "٢لىب ال اصعى به ٖبض الخمُض ؤخمض خُض ٣ًى٫ 

اضخي في ؤوازغ الؿخِىُاث" ضٞ٘ الض٦خىع الغقُض ؤبى قٗحر عؤي )0(جغخم" اإلايكىعة في وكغة هاصي الىهغ الٍغ . ٍو

ب  ؤن  ٖبض الخمُض ؤخمض، ُٞبحن في ٦خابه "مضزل بلى ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت" مً خُض ٨ًخب "ول٨ً الٍٛغ

خه ال٣ههُت "الخكبت" التي نضعث َبٗتها ٖ بض هللا ن٣غ لم ًيكغ َظٍ ال٣هت "٢لىب ال جغخم" يمً مجمٖى

، ٦ما ط٦غ، ٞهل ٌٗجي طل٪ ؤن َظٍ ال٣هت لم ج٨ً جغقى بلى مؿخىي اليكغ في 0641ولِـ ؾىت  0642ألاولى ؾىت 

٢ههُت ٖلى ألاعجر، ولِؿذ  ٦خاب؟، وبطا ٧ان ألامغ ٦ظل٪ ٞةجها ال حٗضو ؤن ج٩ىن م٣الت ٢ههُت ؤو نىعة

. وفي ْما٫ َظٍ الضعاؾاث ههل بلى الىدُجت بإن قُست الىادي )3(٢هت ؤصبُت ٞىُت ًاعر بها لل٣هت ؤلاماعاجُت"

اصة في ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت.  ًغظ٘ بلحها ًٞل الؿب٤ والٍغ

 ؼُخت الىادي اللماًا الاحخماُِت في كفق

ُت في ٢ههها ال٣هحرة بإخؿً ألاؾلىب، و٧اهذ ٢ههها في اإلاؿخىي ٖالجذ قُست الىادي ال٣ًاًا الاظخماٖ

ُ٘، ولظا خهلذ ٢بىلُت خؿىت مً ظاهب ال٣غاء ؤلاماعاجُحن مىظ بنضاع ٢هتها ألاولى "الغخُل"، و٢ض ٞاػث في  الٞغ

دـ ال٣اعت  غ املجخم٘ ؤلاماعاحي في ؤٖمالها ألاصبُت مً خُض جظَب ب٣غائها بلى ألاؾغة ؤلاماعاجُت ٍو بإهه  جهٍى

 ٌكهاَض الصخهُاث بحن ًضًه. ومً ؤَم ال٣ًاًا التي جىاولتها ال٣انت الىادي:

ىُاء التي ٞكذ في املجخم٘ ؤلاماعاحي  الضواج مً ألاغىُاء: )0 وفي ٢هتها ألاولى "الغخُل" جىاولذ ْاَغة الؼواط مً ألٚا

تى مؿمى "ؾٗ ا، ونىعث َظٍ ال٣ًُت في يىء خُاة ٞخاة اؾمها "ٖلُاء" ٞو ُض"، و٧اهذ ٖلُاء ابىت في ٖهَغ

ٚجي و٧ان ؾُٗض ٣ٞحرا، ول٨جهما و٢ٗذ في ٖم٤ الٗك٤ والٛغام ألن اإلاا٫ لِـ له قإن ُٖٓم في مُمان ال٣لىب 

الؾُما ٖىضما جهل ألامىع في الخب الخالو. ول٨ً ٢ام بحن خبهما وؤخمامهما ظضاع الٛجى ٦ما ًٓل في ؤٚلب 

 .ألاو٢اث في املجخم٘ املخاٞٔ

هماخٔ ٢ًُت الخٛحراث الاظخماُٖت في ٢هتها "َىاظـ"، جبحن ٞحها الىادي "ًٖ ي٤ُ خماُِت: الخغحراث الاح )3

ت الجضًضة التي ؤصث بلى اػصخام الكىإ بالىاٞضًً مً طوي الىظٍى اإلاخٗضصة الظًً  ؤلاماعاحي باإلاُُٗاث الخًاٍع

داولىن ؤن م ًخ٩لمىن لٛت ٖغبُت م٨ؿغة، ٍو ا، َو اصاتهم  لىزىا ه٣اء البلض ماصًا ومىٍى ًيكغوا لٛتهم، ٖو

وج٣الُضَم اإلاٛاًغة لٗاصاث ؤلاماعاث، ختى باث الهٛاع ًُلبىن ألاٞمام اإلا٨ؿ٨ُُت، ووظباث الُٗام 

٨ُت" بط جبحن الىادي مكهض الكىإع ٖىضما ًغ٦ب زلٟان ٖبُض بُل ال٣هت الؿُاعة مً خُض ج٣ى٫  )2(ألامٍغ

ٚحر الاؾدؿمام، ؤل٣ى بىٟؿه في ؾُاعة ألاظغة وبضؤث  ال٣هت: "ؤبىا١ الؿُاعاث جى٣ظٍ مً قغوصٍ، لم ًمخل٪

خه وؤزظ ًىٓغ قؼعا بلى الؿُاعة اإلاتهال٨ت ٦تهال٪ ال٩لماث  ا بٛلٓخه وعجٞغ مؿاومت آلاؾُىي له، يا١ طٖع

ى  ت، و٢ض اؾخٛغ٢ه ج٨ٟحر ٖم٤ُ َو اإلاىُل٣ت مً لؿان ناخبها، وخانغجه ٚغبت اللٛت وهي جىُل٤ به في ؾٖغ

بلحهم.... ٢اٖت الضعؽ، و٢ض ؤزظث ألالىان وألاق٩ا٫ حُٛم وجخماػط ؤمامه وبهىع ال٩لماث  ًمخُي طا٦غجه لخدمله

اح خلم مهٌُ"  .)1(والغؾىم جخُاًغ وجخضازل، حؿ٣ِ مهكمت، جظعوَا ٍع

                                                           
ٔ
صصية انظر دلزقد من التفصيل، عبد احلميد أزتد، توصيفات عامة حول القصة والرواقة يف دولة افإمارات، ْتث مقدم للملتقى األول للكتاابت الق   

 .٘ٔم، ص ٜٜٛٔ، ٔافإمارات، ط م، منشورات احتاد كتاب وأدابءٜ٘ٛٔمارس  ٔ -فرباقر  ٕٚوالروائية يف دولة افإمارات، يف 
ٕ
 ٕٔم، ص ٜٜٛٔالدكتور الرشيد أبو شعَت، مدخل إىل القصة القصَتة افإماراتية، احتاد كتاب وأدابء افإمارات، الشارقة، الطبعة األوىل،     
ٖ
 ٜالدكتور زقنب بَته جكلي، القصة القصَتة عند شيخة الناخي رائدة القصة افإماراتية، ص     
ٗ
 ٜٙقصصي، الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس حائرة، ص الن  ال    
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ا مً  ( الضواج مً اإلاعىحن:3 ُذ ؤمها، ٞتزوط ؤبَى وفي ٢هت "عخلت الًُإ" ٖالجذ الخ٨ٟ٪ ألاؾغي وآالم ٞخاة جٞى

ذ ػوظتها الجضًضة لِؿذ خىىن مشلما ٧اهذ ػوظتها ألاولى، ٞى٢ٗذ الٟخاة في ٢ٗغ الخؼن والًغع ألن ؤزغي، و٧اه

اظمت ٖلحها، و٧اهذ الٟخاة حك٩ي بلى ؤبحها ًٖ ؤمها، ول٨ً نمذ ؤطن ؤبحها ٖجها  اإلاغؤة الجضًضة ٧اهذ ٢اؾُت َو

َ ٌ ا ٖلى الؼواط مً عظل مؿً مٍغٌ، و٧اهذ جٞغ ا ؤبَى غى ٖجها، وؤظبَر ىا ٖو ظا الؼواط، وج٨ٍغ ٖغوؾها، َو

ؤًًا لم ججض م٩اها للك٩اًت، ٞاػصاص خؼجها وؤإلاها، ولم ججض خماوة الخُاة الؼوظُت ألن ػوظها ال جضعي ٠ُ٦ جماٖبها 

وجمخٗها ألهه ؤناب مً اإلاغى والكُسىزت. ؤزحرا بٗض ؾىىاث ألايغاع والكضاثض َل٣ها ػوظها. وحكحر ال٣هت 

م بُلت َظٍ ال٣هت، وج٣ى٫ الىادي:"عخلت الًُإ" بلى آالم  "ل٨ً الؼواط لم ٌٛحر مً وا٢٘ خُاتها قِئا، بل  مٍغ

ظابها.. وحٗاؾتها.. "  . )0(ػاص مً ق٣ائها.. ٖو

"ؤما ٢ًُت الؼواط مً ألاظىبُاث ٣ٞض ؤملخذ بلحها ال٩اجبت بإلااخا مً زما٫ ه٣ضَا ( الضواج مً اليعاء ألاحىبُاث: 4

ا لٗاصة حؿمُت الؼواط مىظ الهٛ م"، بط جدضزذ ًٖ ٞخاة ٧اهذ مىظ وٗىمت ؤْٟاَع غ في ٢هتها "زٍُى مً الَى

ا، ووسجذ خىله ؤخمامها، ول٨ً ابً ٖمها َظا لم ًٟاجذ ؤَلها  حؿم٘ ؤجها ؾخ٩ىن ػوظا لٗلي، وقٛل َظا ج٨ٟحَر

، بل لم ًل٤ هٓغة وصإ ؤو جدُت ٖلحها ٞإصع٦ذ الٟخاة ؤجها  ٧اهذ حِٗل بال٣ًُت ٖىضما ظاء لُىصٖهم ٢بُل ؾٍٟغ

ا ٞحها ؤهه ؤ٦مل هه٠ صًىه بؼواظه مً  ان ما ج٨كٟذ لها الخ٣ُ٣ت في عؾالت ؤزبَر مي، وؾٖغ في خلم َو

 . )3(ؤظىبُت"

م:2 جىاولذ ال٣انت الىادي ْاَغة اهدغاٝ الكباب ؤلاماعاحي في ٢هتها "خهاع"، وهغي  ) بَما٫ قباب ؤلاماعاث ألؾَغ

ت للٟخاة املخلهت الهابغة والٟتى اإلاضمً الخمغ، َىا في َظٍ ال٣انت في ٢هت "خهاع" جد٩ي الخُاة الؼوظُ

ت،  ىت وخُضة، ألن ػوظها ال حهخم باألؾغة ولِـ له قإن مهم في الكاون ألاؾٍغ ال٣هت ج٣طخي الؼوظت ؤًامها خٍؼ

ٟلخه، ول٨ً الٟخاة ٧اهذ جدبه وجيخٓغ ٢ضومه ؾاَغة بلى مىخه٠ اللُل. وجد٩ي  و٧ان ًخجاَل وظىص ػوظخه َو

٢اعبذ الشاهُت والىه٠ بٗض مىخه٠ اللُل.. امخضث ًضَا هدى املجلت  "الؿاٖتت الىادي في َظا الهضص: ال٣ان

٧اهذ صاثما ؾاَمت، واظمت، جخ٩ل٠ الابدؿام وجخًى٘ الغضخى.. ٢لُلت الخضًض   جخهٟدها ج٣اوم بها ٢ؿىة الى٢ذ.

ا ؤي اهدباٍ.قِئا ٞكِئا، ٣ٞض ٦ثر زغوط ػوظها لُما واوكٛ  بضؤث خُاتها جس٠ بهجتها  ل ٖجها ولم ٌٗض ٌٗحَر

جإة اهٟخذ الباب لُضزل مىه ػوظها مترهدا، زمما، جٟىح مىه عاثدت زمغ ٦غحهت ًجغ ٢ضمُه ظغا، واعجمى ٖلى  ٞو

٣ا، زاثغ ال٣ىي، ال ٣ًىي ٖلى ال٨مام، ل٣ض ؤخؿذ باأللم ٌٗخهغ ٢لبها وهي حكاَضٍ بهظٍ  ع٦بدُه حٗبا، مَغ

 . )2(عي وال ٣ٖل"الهىعة املخؼهت ال٨ئِبت بما و 

 :الخاجمت

ومً زما٫ ٢ههها ال٣هحرة التي ؤومإ بلحها الباخض ًخطر ؤن ال٣ًاًا الاظخماُٖت اإلاٗالجت حكحر بلى الٗهغ 

الظي ٖاف ُٞه ال٣انت الىادي، وحٗض ٢ههها ٧لها ٧اإلاغآة التي جى٨ٗـ ٞحها نىعة ؤلاماعاث، وجخجلى ٞحها الش٣اٞت 

ٌؿلِ الًىء ٖلى ؤَم ال٣ًاًا الاظخماُٖت اإلاٗالجت في ٢ههها، ومجها: الؼواط  ؤلاماعاجُت. َىا خاو٫ الباخض ؤن

ىُاء، والخٛحراث الاظخماُٖت، والؼواط مً اإلاؿىحن، والؼواط مً اليؿاء ألاظىبُاث، وبَما٫ قباب  مً ألٚا

م.  و٢ض ٞاػث ال٣انت الىادي في مٗالجت ال٣ًاًا الاظخماُٖت ؤلاماعاجُت بلى خض  ٦بحر، ألن ال٣غاء ؤلاماعاث ألؾَغ

                                                           
ٔ
 ٖ٘الن  القصصي، الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس حائرة، ص     
ٕ
 ٚالدكتور زقنب بَته جكلي، القصة القصَتة عند شيخة الناخي رائدة القصة افإماراتية، ص     
ٖ
 ٕٛالن  القصصي، الناخي، شيخة مبارك، خلجات نفوس حائرة، ص     
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خمخٗىن بمكاَضة الىا٢٘ الاظخماعي في ؤلاماعاث. وحٗض َظٍ ال٣انت  ًدؿىن بإجهم ونلىا بلى بُىث ؤلاماعاث ٍو

اصة في َظا الًٟ، ولظا حٗخبر  غظ٘ ًٞل الؿب٤ والٍغ ىبت مً ألاؾماء الباعػة في الًٟ ال٣هصخي ؤلاماعاحي، ٍو اإلاَى

 عاثضة ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت.

 دس واإلاشاحْ:اإلافا

، 0الض٦خىع الغقُض ؤبى قٗحر، مضزل بلى ال٣هت ال٣هحرة ؤلاماعاجُت، اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، الكاع٢ت، ٍ .0

 م0665

ت ال٣ههُت ال٩املت، اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث،  .3 الىادي، قُست مباع٥، زلجاث هٟىؽ خاثغة: املجمٖى

 م.3103، 0الكاع٢ت، ٍ

يب بحٍر ظ٨لي،  .2  ال٣هت ال٣هحرة ٖىض قُست الىادي عاثضة ال٣هت ؤلاماعاجُت، الض٦خىع ٍػ

بضع ٖبض اإلال٪، ال٣هت ال٣هحرة والهىث اليؿاجي في صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، اجداص ٦خاب وؤصباء  .1

 م.0662ؤلاماعاث، الكاع٢ت، 

ال٣ههُت والغواثُت في  زلُل الؿىاخغي، نىعة اإلاغؤة في ال٣هت ال٣هحرة في ؤلاماعاث، اإلاخ٣ى الشاوي لل٨خاباث .2

 م.0663، 0صولت ؤلاماعاث، الجؼء الشالض، اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، ٍ

ٖبض الخمُض ؤخمض، جىنُٟاث ٖامت خى٫ ال٣هت والغواًت في صولت ؤلاماعاث، مً ؤبدار اإلالخ٣ى ألاو٫ لل٨خاباث  .3

اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، ٍ  م، ميكىعاث0652ماعؽ،  0 –ٞبراًغ  34ال٣ههُت والغواثُت في ؤلاماعاث في 

 م.0656، 0

ٖبض الٟخاح نبري، جدىالث اإلا٩ان في ال٣هت اليؿاثُت ؤلاماعاجُت اإلا٩ان والجؿض : ججلُاث الظاث، صاع  .4

 م.3102، 0الُاؾمحن لليكغ والخىػَ٘، ٍ 

، 0ث، الكاع٢ت، ٍٖبض الٟخاح نبري، نىعة اإلاغؤة في ال٣هت اليؿاثُت ؤلاماعاجُت، اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعا .5

 م.3112

9. Barbara Michalak – Pikulsa, Modern Literature of  the United Arab Emirates, Jagiellonian 

University Press, June 2012. 
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ت اللففُت في الشخلث الّشبُت الخذًشت  الجِز

 

 ِبذالىهاب ن.

ى باخض الض٦خىعاٍ، ٢ؿم ألاصب الٗغبي،  الهىض ُت ألاعصًت، خُضعآباص،ظامٗت مىالها آػاص الَى

 

هي هٕى مً الىثر ألاصبي التي ًهىع ٞحها ال٩اجب ما ظغي له مً ؤخضار وما ناصٞه مً ؤمىع  Travelogue الغخلت

ًٖ  جىاو٫ ٦خب الغخماث اهُباٖاث اإلاال٠ ومكاَضاجه ومكاٍٖغ وؤ٩ٞاٍع في ؤزىاء عخلت ٢ام بها بلى ؤخض البلضان،

ه٠ ٞحها ال٩اجب  عخماجه، سُت واإلاىاْغ الُبُُٗتٍو ومً ٖاصاث  الخمابت، ما عآٍ في بماص مسخلٟت مً اإلاٗالم الخاٍع

غ ألهه ًه٠  الىاؽ وج٣الُضَم، ٌٗخبر ؤصب الغخلت ٞىا مخمحزا خُض ًخُلب ٢ضعة ٖلى الخٗبحر وص٢ت في الخهٍى

ز الغخماث الٗغبُت ومً ؤبغػ ما ًمح ).0(اإلاىا٢٘ واإلاىا٠٢ وما ًمغ له مما ٌؿخد٤ للدسجُل بىيىح الٗباعة

، ول٨ً ؤبغػٍ ؤؾلىب ال٨خابت  حٍر الخضًشت َى جىٕى في ألاؾلىب مً الؿغص ال٣هصخي بلى الخىاع بلى الىن٠ ٚو

 ال٣هصخي، اإلاٗخمض ٖلى الؿغص اإلاكى١ بما ٣ًضمه مً مخٗت طَىُت ٦بري.

 اإلالمذ ألادبُت للشخلث 

ي ٧ىن ٦شحر مما ؤوعصٍ َاالء الغخالىن في مظ٦غاتهم، ٞةن ألاَمُت ألاصبُت جخجلى ف للغخلت ؤَمُت ٖلمُت وؤصبُت،

وبطا ؾغخىا الىٓغ بلى ما ٦خب في ؤصب الغخلت مً وكإجه بلى ًىمىا َظا، ٞىجض ُٞه ؤن ٦شحرا مً ال٨خب اإلاالٟت في 

َظا املجا٫ طاث َاب٘ ؤصبي، وهي حٗجي بغنض الىا٢٘ وه٣ل "الهىع واإلاكاَض ٖلى هدى ًد٤٣ الخإزحر الىظضاوي، ؤو 

ظا البٗض َى الظي ً ى٣ل ألاخاؾِـ والٗىا٠َ التي ًجضَا في هٟؿه مً ًجخلي جل٪ اإلاكاَض وآلازاع والهىع، َو

ً وظمىص" جٗل للغخلت ؾمت ؤصبُت بضال مً ؤن ج٠٣ ٖىض خض الدسجُل والخضٍو ). 3(ًمؤل الىٟـ مخٗت وجإزحرا، ٍو

اهىا مً ألاصباء، ٞؿاص الُاب٘ ألاصبي وؤوضر خؿحن دمحم ٞهُم ًٖ لٛت الغخلت ؤهه "الق٪ ؤن بٌٗ الغخالت ٧

  .)2(٦خاباتهم، وػزغث ماصة عخماتهم بالٗىانغ ألاصبُت ولهظا صعط الٗغب ٖلى اؾخسضام ٖباعة

ت اللففُت في الشخلث الّشبُت الخذًشت  الجِز

ت ال٣ههُت في ؤصب الغخلت ؤمغ َبُعي للغخلت، وما ًخسللها مً خىاصر ومىا٠٢ حؿخدض الغخ لت بن وظىص الجٖز

٤ في ٦شحر مً ألاخُان، والغخلت في  ٖلى الدسجُل، ونُاٚت َظٍ الخىاصر في ؤؾلىب ٢هصخي ٌٗخمض بزاعة الكٍى

خض طاتها ٢هت بن لم جخىاٞغ ٞحها زهاثو ال٣هت، ٞهي حكاع٦ها في بٌٗ زىانها. ٞةن ؤصب الغخلت ًٞ ٣ًترب 

ا  ؤو ؾمٗىا بها، و٧ان ؾغصَم لهظٍ مً ًٞ ال٣هت، بن بٌٗ الغخالحن ظىدىا بلى ؾغص "ال٣هو التي ٖاقَى

ت، ٢غبذ الغخلت مً ٖالم ال٣هت ت وخٍُى وهغي ؤن  ٦شحرا مً ؤصخاب ؤصب الغخماث  اَخمىا  ).1(ال٣هو بٍٟٗى

بالخضًض ًٖ ٖاصاث ألامم والكٗىب، و٢هىا ماٖىضَم مً ؤؾاَحر وزغاٞاث، واٖخمضوا ٖلى اإلاكاَضة 
                                                           

 ، دار ابن تيمية، القاىرة.٘رحلة احلج إىل بيت هللا احلرام للعالمة دمحم األمُت الشيقيطي اجلكٍت، ص       ٔ
 ، مكتبة غرقب للطباعة.القاىرةٚسيد حامد النساج، مشوار كتب الرحلة قدديا وحدقثا، ص       ٕ
 مٜٜٛٔا اجمللس للثقافة والفنون واآلداب، الكوقت ، قونيو أدب الرحالت للكتور حسُت دمحم فهيم ، سلسلة كتب شهرقة قصدرى      ٖ
 مٕٛٓٓ، ٔ، ط ، دار ادلامونٖٙٓتاسع اذلجري، ص الشوابكة، نوال عبد الرزتن، أدب الرحلة األندلسية وادلغربية حىت هناقة القرن ال      ٗ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  13

___________________________ 

93 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ٞمشما ٣ًى٫ الغخالت ٖلي  ٞىجض في ٢غاثتها لظة ومخٗت. اجي.والخ٩اًت ٞٛلب في عخماتهم الُاب٘ ال٣هصخي والغو 

وبضث جباقحر  الُىُاوي في عخلخه مً ٖمان بلى بٛضاص " ٞاع٢ىا ٖمان (ؤها وألاؾخاط الهىاٝ) ٖىضما ٞاع٢ها اللُل،

م مً بزىان الهىاٝ، )،٧0621اهىن الشاوي  33( ًىم الجمٗت ل وصزلىا الصخغاء، في ؾُاعة نٛحرة ألر ٦ٍغ ىا وؤٚو

ت الٓاَغة، وامخضث مً خىلىا بجمالها ونمتها وعَبتها. ٞحها، لِـ ٞحها مشل ؾ٣ٝى اإلاضن التي  الصخغاء اإلا٨كٞى

لظل٪ ٧ان ؤَل الصخغاء نغخاء  جٓهغ ٚحر ما جبًُ: جسٟي جدتها اإلاٗهُت وألازم وجٓهغ الىٓاٞت والُهغ،

ٞما ًبلٜ  البضوي ٖلى ظمله ألاًام الُىا٫،الصخغاء التي ٧ان ًغخل ٞحها  لِـ ٞحهم مغاء وال مىا٤ٞ. ظغءاء،

 ).0(ؤَل الصخغاء ؤَل نبر وصؤب وزباث لظل٪ ٧ان ٚاًخه،

وبلى ظاهب الؿغص هجض خًىع الىن٠ الض٤ُ٢ والبإع في مٗٓم الغخماث،٦ما هجض في عخلت ٖلي الُىُاوي 

مت، ًدُِ بها ؾىع ضخم، وبلى ظىب صَلي الجضًضة (هُى صلهي) صَلي ال٣ضً" خُض ًه٠ اإلاضًىت ال٣ضًمت بضَلي

له ؤبىاب، ال جؼا٫ با٢ُت ؤبىابه، ٖلحها ؤؾماء مً قاصَا مً ملى٥ اإلاؿلمحن. وبحن اإلاضًيخحن ًٞاء واؾ٘ ؤقبه 

خ٩ىم ٖلى ؤعيه الغظا٫ واليؿاء وألاؾغ ٧ل مؿاء. ٞةطا ظاوػث  باإلاغط ألازًغ في صمك٤، بل َى ؤوؾ٘ وؤ٦بر، ٍو

، عؤًذ ؤمام٪ الؿىع ال٣ضًم وؤبىابه البا٢ُت، ول٨ً اإلاضًىت زغظذ مىه ٦ما  َظا الًٟاء الظي حك٣ه الكىإع

زغظذ اإلاضن مً ٧ل ؾىع ٧ان ًُى٢ها، وامخضث ختى ناع الؿىع وؾِ الكىإع والٗماعاث، ٦ما هي الخا٫ في 

ه٠ اإلاسجض الجام٘ بضَلي "وؤما اإلاسجض ٞهى مً ؤٖٓم مؿاظض الهىض، بل َى مً ؤٖٓم مؿاظض  .)3(صمك٤ ٍو

ض ٖلى ؤعبٗحن صعظت. وله ؾىع ألاعى، ل ى ٢اثم ٖلى ٢اٖضة ًهٗض بلحها ٖلى صعط ٍٖغٌ ظضا، ًٍؼ م ؤع ؤعوٕ مىه، َو

ٖا٫ ُٞه زمازت ؤبىاب، ٖلى ٧ل باب بغط ٧إهه ٖماعة، ٞةطا نٗضث الضعط وصزلذ وظضث صخىا عخُبا، ؤوؾ٘ مً 

ى ٖلى  .)2(الُغاػ اإلاٛىلي" صخً الجام٘ ألامىي في الكام، ل٨ىه مغب٘، وفي نضٍع م٩ان الهماة، َو

ىا ًمخاػ ؤؾلىب عخلت الكُش ٖلي الُىُاوي بض٢ت الىن٠، و٦ثرة الخمشُل، وؤلاؾهاب، و٦ثرة الاؾخُغاص، ٦ما  َو

امخاػ بإؾلىبه ألاصبي الغق٤ُ، َظا الظي ٢غب ؤصب الغخلت بلى ؤؾلىب ال٣ام. ج٣ى٫ الباخشت هىاب: "الغخلت ٖاصة 

عثِؿُت، وبىاء، وخب٨ت، وبِئت ػماهُت وم٩اهُت، وشخهُاث، وبُل  جدٟل باإلا٣ىماث ألاؾـ لل٣هت مً ٨ٞغة

اث الغخلت هي بىاءَا وخب٨تها، والبِئت الؼماهُت  لل٣هت، ٖماوة ٖلى اللٛت وألاؾلىب. ٞال٨ٟغة مىظىصة، ومجٍغ

ن وم٩اهُت مدضصة، والصخهُاث ؤصث صوعَا وا٢ُٗا، وبُلها الغخالت هٟؿه، وهإحي بلُه اللٛت وألاؾلىب الظي ٧ا

اث التي ًُل٤ ٞحها  ًهل في بٌٗ ألاخُان بلى صعظت ؤلابضإ  اإلاؿدىض بلى الىا٢٘، و٦شحر مً الخُا٫ في اإلاىيٖى

ُٞم٨ىىا ؤن ه٣ى٫: بن ؤصب الغخلت َى نىعة ٢ضًمت لل٣هت بدُض جىظض ُٞه ٖىانغ  ).1(الغخالت الٗىان لخُاله"

ى ًجم٘ بحن ا ا َو حَر  إلاخٗت والٟاثضة.ؤؾاؾُت مشل الؿغص، والخىاع، والىن٠ ٚو

 

 

                                                           
 دار ادلناقرة-طٛٔ-ص صور من الشرق يف أندونسسيا، علي، الطنطاوي،    ٔ
 ٘-جٕٙٔ-ص ذكرايت، علي، نطاوي،الط    ٕ
 ادلصدر السابق    ٖ
 ٕٔنواب، د. عواطف بنت دمحم قوسف، كتب الرحالت، ص     ٗ
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 أهِغ مىفىس اللاؿ اإلافشي 

 ِشفاوي سخُم                                                                        / د

  ، الهىض، ظمى و٦كمحر، الجامٗت ؤلاؾمامُت للٗلىم والخ٨ىىلىظُاؾخاطة مؿاٖضة، ٢ؿم اللٛت الٗغبُتؤ

 

ت إلؾهام ؤهِـ مىهىع في ألاصب الٗغبي الظي له ااإلا٣الت  حُٗي نىعة ه٣ُ ٍبن َظ 

ً. ٞهظا ألاصًب ًخدٟىا بم٨خبت ػازغة في  وػهه وهٟىطٍ بحن ألاصباء الٗغب اإلاٗانٍغ

ا  ت التي ؾخ٨ٟي لؤلظُا٫ الىاقئت. ِٞؿخد٤ ؤن ٩ًىن مىيٖى اث مخىٖى مىيٖى

للبدض باٖخباٍع الصخٟي والغواجى و٧اجب ال٣هت طي زبرة واؾٗت في مجا٫ ألاصب 

ت بال٣غاءة واَخمامه بال٨خب والًٟ. بخه اإلاَٟغ لم ًل٤ ؤصبه الٗىاًت الماث٣ت مً  ٦ٚغ

ً في مهغ وألا٢ُاع الٗغبُت  الضعاؾاث والبدىر ٦ما خٓى به ألاصب لؤلصباء آلازٍغ

ض ؤن اؾلِ بٌٗ الًىء ٖلى بؾهامه في ألاصب  ألازغي. ٟٞي َظٍ اإلا٣الت ؤها ؤٍع

بهه ٦خب في املجاالث املخخلٟت ٧الغخلت الٗغبى ٖامت وال٣هت ال٣هحرة زانت. 

ظًً الوالؿحرة واإلا٣الت وال٣هت. 
ّ
ا في  ٠٣ً ؤهِـ مىهىع في م٣ضمت ؤٖمام ال٨ٟغ والًٟ وألاصب ال ججض لهم ط٦غ 

ظًً قٛلىا الخُاة الش٣اُٞت.  
ّ
 ٦شحر مً الضعاؾاث الٗلمُت وألاصبُت الجاصة وبن ٧ان ؤخض ال

 أهِغ مىفىس 

ت0631ولض ٖام   ا الظي ؤعجب بدُاة الغجغ. ٧ان  م في ٢ٍغ ت بمداٞٓت الض٢هلُت. جإزغ بالٍغ٠ اإلاهغي ظضًّ مهٍغ

م ٣ٞض خٟٓه ٧امما في  ا مىظ نٍٛغ في ٧ل ما حٗلم. وؤو٫ ٦خاب امخضث ًضاٍ الهٛحرة ٞهى ال٣غآن ال٨ٍغ
 
مخٟى٢

مداوعة م٘ ؤؾاجظجه ٧ان مً ؤ٦ثر الُماب  ٦خاب "الكُش الؿُض". ل٣ض جمحز ًٖ ػمماثه في الجامٗت وفي اإلاضعؾت.

م. حَر ىؾ٠ مغاص والكُش مهُٟى ٖبض الغػا١ ٚو ـ ٖىى وقىقي ي٠ُ ٍو الخ٣ى  مشل ٖبض الغخمان بضوي ولَى

ىه وحك٨ُل ٣ٖله ووظضاهه. ٧ان مً الىا٢ُٗحن الظًً  في خُاجه بصخهُاث مازغة ٧ان لها ؤبلٜ ألازغ في ج٩ٍى

هغ وال٣ىمُت الٗغبُت واللٛت الٗغبُت ٚحر ؤن َظا ًىاظهىن الخُاة مىاظهت ٖملُت ومً ؤنض١ الىاؽ بًماها بم

لت في الخُاة. ذ  ،حٗضصث مىاَب ؤهِـ مىهىع  الخهاص الطخم في الٗمل ألاصبي هي هدُجت لخجاعبه الٍُى وجىٖى

الظاجُت  ؤنضع ؤ٦ثر مً ماثتى ٦خاب في الٟلؿٟت واإلاؿغح والترظمت والؿحر ٢ضعاجه ؤلابضاُٖت وجباًيذ مل٩اجه.

ىهُت والٗضًض مً والُىمُاث والى ٣ض وال٣هت ال٣هحرة والغخماث والبدض الٗلمي باإلياٞت بلى اإلاؿلؿماث الخلٍٟؼ

خحن في الصخُٟخحن ال٨بحرجحن "ألاَغام" و"الكغ١ ألاوؾِ. ٦خب الؿُاؾت وال٨ٟغ واإلا٣االث. ٢ام  ٧ان ًدخل ػاٍو

ل عخلت ٧اهذ له جدلُماجه م اؾخٛغ٢ذ ماثتى ًىم. ول0626٩بإقهغ عخلت صخُٟت في الٗالم الٗغبي في ٖام 

اصاث البلض التي ًؼوعبلحها. ٟت التي ٧ان مً زمالها ٌٗبر ًٖ ؾلى٦ُاث ٖو ٖانغ ٞترة  ومبرعاجه الٟلؿُٟت الٍُغ

 ظما٫ ٖبض الىانغ و٧ان نض٣ًا م٣غبا ألهىع الؿاصاث.

 أهِغ مىفىس أدًبا:

ال٩اجب هٟؿه زم ؤزغظها ٞهي بما ججاعب شخهُت مغ بها . ؾخ٣ى ؤهِـ مىهىع ؤ٢انُهه مً ٖضة مىاب٘ا

دىلها بلى  لل٣اعيء في ق٩ل ؤ٢هىنت، وبما خىاصر مسخلٟت مما جظزغبه الصخ٠ واملجماث ُٞىٟٗل بها ٍو
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وبما خ٩اًاث وخىاصر جغوي له في خُاجه الاظخماُٖت ومسالُخه للىاؽ ُٞيخ٣ى مجها ما ًهلر ؤن ٩ًىن  ؤ٢انُو.

ل ألاصب الٗغبي في نىعة ظضًضة حؿخجُب إلاخُلباث ٞمداوالجه ال٣ههُت تهضٝ بلى حك٨ُ. ماصة لؤل٢انُو

لخ٣ِ مىه ماصجه الٗهغ. ٞجٗل مىيٕى  وبكغ بإصب مهغي ٢ىمي، مدلي الهبٛت والُاب٘، حهخم بما خىله ٍو

٢ههه الٟماخحن واهدغاٞاتهم واإلاغؤة ومكا٧لها في لٛت ؾلُمت زالُت مً الغ٧ا٦ت ومً الهىاٖت اللُٟٓت ٖلى 

ه وؤهماٍ ٢ههه باألصب الٟغوسخي بٗامت والغوسخي ٖلى هدى زام ٣ٞام بخمهغ بٌٗ في وا٢ُٗخ وجإزغ الؿىاء.

٢ض ج٩ىن ال٣هت ٖىضٍ ممشلت ل٨ٍٟغ مً ألا٩ٞاع ومىبٗشت ًٖ خضر بل زل٤ لها ألاشخام زل٣ا  ٢ههه ؤًًا.

خمشل طل٪ في مٗالجخه ل٣ًاًا التي جىاظهها املجخم٘ اإلاهغي.  ٧امما ٍو

. ب٣ُذ مهغ حِٗل في صازلها وججلذ ب٣ىة ٞـإهِـ مىهىع الظي ٖاف في اإلاىه ىعة ْل مكضوصا بلحها َىا٫ ٖمٍغ

ؾم بٌٗ ؤخُاء مهغ التي ٖاف ُٞه مشل ٢هخه "في قإع ابل بن بٌٗ ٢ههه ؤزظث  في ٖاإلاه ال٣هصخي.

ؼي ٞمان و٢هو ؤزغي". ت ٢ههه "ٍٖؼ ُٞم٨ً ؤن ه٣ى٫ بإن ال٣هت ال٣هحرة  الؿمام" ٢هت ؤولى في مجمٖى

ٞهي  اٖخماصا ٖلى البِئت الٗغبُت وؤ٦ثر جٟاٖما مٗها وؤ٦ثر مىاؾبت لُبُٗت املجخم٘ اإلاهغي. رٖىض ٢ض ؤنبدذ ؤ٦ث

غوٞها اإلا٩اهُت والؼماهُت جيخمي بلى ؤ٢ُاع ٖغبُت مسخلٟت وحٗغط ٖلى ٢ًاًا مخٗضصة.  ٢هو لها ممابؿاتها ْو

ٗخبر  ت وامخما٥ ٞبخإزٍغ الىظىصًت حهخم بالخُاة الٟغصًت وبالٗالم الباَجي لئلوؿان. َو ؤن وظىص ؤلاوؿان َى خٍغ

هغ ٖلى ؤن ؤلاوؿان  الازخُاع. ٌ ال٣ىاٖض وال٣ُم ألازما٢ُت الخاعظُت التي ؤوظضَا املجخم٘ ٍو ٞالىظىصًت جٞغ

ض".  وخضٍ ًسخاع ٢ُمخه وؤزما٢ه صازل بَاع خه ٖلى خض حٗبحر ؾاعجغ. "لئلوؿان لِـ قِئا آزغ ٚحر ما ًٍغ خٍغ

ت هي مدىع َام في  امىىن ٣ًُٞت الخٍغ حن ٍو ٢ههه خُىما ًداو٫ ؤبُالها الهغوب مً ْلم الٓاإلاحن واإلاخُٞغ

ت.  بن بضاًت ال٩اجب ألاصبُت  قهضث ٞترة مً الترصص في الازخُاع بحن ألاصب والٟلؿٟت. باالؾخمخإ بالخُاة الخٍغ

ت ٌؿخٗغى ٞحها ٢ضعاجه ٦ما اججه بٗضٍ هدى ألاصب ٝغ  ٞإزىاء صعاؾخه الٟلؿُٟت بضؤ ٨ًخب ٢هها عمٍؼ الٛغبي ٖو

الِـ ووكغ ٦شحر مً ال٣هو واإلا٣االث وفي ؤزىاء ؤقخٛاله  ٦شحر مً ألاصباء ألاإلاان مشل ظُخه وقُلغ وجٞى

 .بالصخاٞت اججه بلى ألاصب ؤلاًُالى وجغظم ؤ٦ثر مً ٢هو ؤلبرجى مىعاُٞا

نىعة مً خُاجه و٧اهذ  بهه واخض مً َاالء الٟىاهحن الظًً اعجبُذ خُاتهم بٟجهم اعجباَا وز٣ُا ٩ٞان ٞىه صاثما

ومشل َظٍ الخ٣ُ٣ت جىُب٤ ٖلى ؤهِـ مىهىع جماما ٞهى لِـ ٧اجب ٢هت ٣ِٞ بل  .خُاجه ؤًًا نىعة مً ٞىه

٨ك٠ ٖما٢ت ؤلاوؿان بما ٞحها مً  َى بُل ٢هخه ؤًًا. ا ٍو ٟؿَغ ٞإصبه ًيب٘ مً َظٍ الخُاة ٞهى ًهىعَا ٍو

غ ؤلاوؿا ن مً َظٍ الٓغوٝ التي حؿبب باؽ املجخم٘ اإلااصي ؤقُاء ٞاؾضة زاَئت زم ٌؿخمغ صٖىجه بلى جدٍغ

ب٣ا لُباج٘ الصخهُاث. ٞهي حٗخمض ٖلى  والىٟسخي. ؤما ٨ٞغة اإلاىيٕى ٞخبرػ زما٫ وؾاثل ال٣هت الٟىُت َو

تر٥ الخ٨م لل٣اعت في مٗٓم ٢ههه الخُاة ومٟاع٢تها مغ٦بت مٟغخت ومدؼهت. ًهىع الُٗىب ؤلاظخماُٖت . ٍو

ضم الاَخمام في مجا٫ الغقي والخٗلُم في بَاع مً الخىاصر الكاجٗت وال ؾُما الخسل٠ و  االُم٘ وبغوصَم ٖو

ت. ا" ٌٗبر ال٣ام ًٖ ٢ل٣ه ٖلى جسل٠ ٟٞي ٢هت " والصخهُاث اإلاهٍغ حَر ت "هي ٚو لُلت مً ؤل٠" مً مجمٖى

٤ والغومان في الكٗغ والؿُاؾت وا ٍغ لٗلم ألامت الٗغبُت في مجا٫ الغقي والٗلم ويلٕى الٛغب ٖلى ججاعب ؤلٚا

 .والُب والٟل٪

بت ال٩اجب في بخضار  غ بٌٗ ال٣ًاًا ال٣ىمُت وبٌٗ ال٣ًاًا ؤلاوؿاهُت التي جهىع ٚع ٖالجذ ٢ههه بخهٍى

"٢هت ما" هي زحر همىطط الظي ًهىع ؤن ال٣ام ًداو٫ صاثما ؤن ًخُىع الىاؽ ٣ٖما.  ٢ضعمً الخُىع الاظخماعى.

البالُت ألؾغتها ومجخمٗها التي حكٗغ بالٟٕؼ والخٝى في  ٞال٣هت ح٨ٗـ ًٖ وي٘ اإلاغؤة الخاقٗت ؤمام الخ٣الُض

ىا ًداو٫ عنض مٗاهاتها الىٟؿُت ونغاٖها للخسلو مً صوع ألاهثى  خُاتها. تها. َو ٞهى ًىٓغ لخ٣ى١ اإلاغؤة وخٍغ
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اًاَم. ٟٞي ٢هت  التي ٞغى ٖلحها. ش الٓلم بإًضي ملى٥ مهغ ٖلى ٖع سُت جض٫ ٖلى جاٍع بن بٌٗ ٢ههه الخاٍع

خه "قإع الخجهضاث" ٌؿلِ الًىء ٖلى َظا الجىع مً ٢بل اإلالى٥ "ألاَغاما ث جدل مك٩لت الٟغاٙ " في مجمٖى

اًاَم. ٞهظٍ ألاَغام ؤْهغ وؤ٢سخى صلُل ٖلى الٓلم  ٣ُٞى٫ بن بىاء ألاَغام ؤ٦بر صلُل ٖلى اؾخٗباص اإلالى٥ لٖغ

ىهُت. ُه مً هٓغة صوهُت للمغؤة وبٚغا١ في ٦ما ٌٗبر ًٖ الىا٢٘ املخلى وال٣غوي ب٩ل ما ٞ الظي ٧ان في مهغ الٟٖغ

ظٍ ٧لها حكٛله ؤ٦ثر مً ؤي شخئ ولظل٪ اؾخسضم في ٦شحر مجها بٌٗ مٟغصاث اللهجت  اإلاكا٧ل الاظخماُٖت َو

الٗامُت التي ٢ض ال جٟهم بؿهىلت مً ٢اعت ٚحر مهغي. ٞما ٧اهذ ٢ههه بال نىعة ؤو او٩ٗاؾا إلائاث الهىع مً 

ٟه.الكباب في مشل ججاعبه وجُلٗه وزى  واهضَل ظضا ٠ُ٦ ؤن ٖضصا مً ال٣ًاًا الٗاَُٟت والجيؿُت  ٞه وجسٍى

 والاظخماُٖت ٧اهذ حكٛله ؤ٦ثر مً ؤي شخئ. 

  أهِغ مىفىس  كفقظماث 

  ًالٗىاًت بالىا٢٘ املخلي: بهه ٦مٗٓم ال٨خاب ل٨خابت ال٣هت آزغ بًجاص ؤصب مهغي ٖهغي ومً َىا اجسظ م

اإلاضن زلُٟت م٩اهُت ل٨شحر مً ٢ههه ألن الىا٢٘ املخلي ؤ٦ثر  ٢غي الكما٫ والهُٗض وألاخُاء الكٗبُت في

غ  ٖىاإلاه. بهه ٢ض صٖا بلى يغوعة وظىص ؤصب مهغي . صاللت ٖلى َبُٗت الكٗب الظي ًدخٟي بخهٍى

  ال٣ٟحرة  –ج٣ضًم شخهُاث مً الكغاثذ قبه ال٣ٟحرة التي هي في الخ٣ُ٣ت ؤ٢غب بلى هماطط الُب٣ت الىؾُى

ىا٢كىن  –اُٞا اظخماُٖا اإلاخٗلمت ز٣ ُا إلاٗاهاتهم الخانت ٍو وازخاع ل٣ههه ؤبُاال ٌك٩لىن مٗاصال مىيٖى

ت التي ٧ان ال٩اجب هٟؿه ًخٗظب مً ؤظلها واججاَه الىا٢عى في  ال٣ًاًا الؿُاؾُت والاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

غ ٢ًاًا املجخم٘ الؿازىت.  ال٣هت جلؼم له جهٍى

 ي بٌٗ ٢ههه اللهجت الٗامُت التي جٟهم زاعط بَاع اؾخسضام الٗامُت في الخىاع ال٣هصخي: ٢ض اؾخٗمل ف

 الىا٢٘ املخلى ٖلى ؤخؿً ج٣ضًغ بهه اؾخٗمل الخىاع الٗامي ل٩ى ًغضخى ؤههاع الخجضًض.

 ِٗل ٞىه له. ٞمً مٓاَغ الخإه٤ في ؤؾلىبه بإهه ٧ان ًمطخي الؿاٖاث  ٞخإزٍغ بٟلىبحر ظٗله ؤن ٌِٗل لٟىه َو

ىاخضة. ٞهظا ًض٫ ٖلى اَخمامه البالٜ في ازخُاع ألالٟاّ والترا٦ُب في ازخُاع الجملت ؤو ازخُاع اللٟٓت ال

 ).0(ٖىض ٦خابت ال٣هت ال٣هحرة

  ؼي ٞمان و٢هو اجه ال٣ههُت هي "ٍٖؼ ت ٢ههُت ٖضًضة ول٨ً ؤ٦بر مجمٖى ٦خب ؤهِـ مىهىع مجمٖى

ىا٠َ ؤزغي "الظي ٌكخمل ٖلى حؿ٘ وؤعبٗحن ٢هت حٗبر ًٖ الىا٢٘ اإلاهغي ٦ما جغ٦ؼ ٖلى الضواٞ٘ والٗ

ؼي ٞمان و٢هو ؤزغ  والىا٢٘ الىٟسخي لئلوؿان. خه ٢ههُت "ٍٖؼ " بٌٗ الخجاعب التي ي ًدىاو٫ مجمٖى

ت ٦ما  ٣ضمها ٖلى ق٩ل ٢هو ٖغبُت وهي جًم ٢هها حٗالج بٌٗ مك٨ماث الخُاة الٗهٍغ ٖاقها ٍو

 ح٨ٗـ َاثٟت مً نىعَا الاظخماُٖت والؿُاؾُت في طل٪ الخحن.

  قإن له بالؼمان واإلا٩ان. ٦ما َى ٌكٛل صاثما بالضواٞ٘ والٗىا٠َ بن مٗٓم ٢ههه ٖلى ٚغاع خضًض ال

ولظا هجض بإن مٗٓم ٢ههه زلذ مً ألاؾماء ال بؾم  ،ؤلاوؿاهُت ٦ما ؤهه مكٛى٫ بالىا٢٘ الىٟسخي للىاؽ

ل ،وم٘ طل٪ ال ًدضص الؼمً ،للبُل وال ؤؾم للم٩ان م ؤهه خاو٫ صاثما ؤن ًجٗل لؤلٖو  ،شخام ؤؾماءى ٚع

ها في ؤي و٢ذ وفي ؤي م٩ان. و٦ظل٪ ؤخضاثها  ًم٨ً و٢ٖى

                                                           
ٔ
 ٕٔٔٓأكتوبر  ٕٕأزتد السهيمي, العربية , أنيس منصور الفيلسوف الذي آنس العامل العريب مبوقفو لعقود طوقلة, دبئ,        
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 " الكما٫ وألاخُاء الكٗبُت في اإلاضن زلُٟت م٩اهُت  ي جدظ مً ٢غ اؤصب مهغي ٖهغي" ومً َىا آزغ بًجاص

غ  ٖىاإلاه.  ل٨شحر مً ٢ههه ُٞٗخبر ؤن الىا٢٘ املخلى ؤ٦ثر صاللت ٖلى َبُٗت الكٗب الظي ًدخٟي بخهٍى

 ظلىب العشد الزاحي إر إهه ِلُم ومؽاسن في ألاحذار.ألاظلىب الزي اخخاسه في بّن كففه هى ؤ 

  ت الياملت مً الؽيلُاث والشظمُاث واللُىد التي ؤوحذها املجخمْ ِاما وؤهل الىبلت الّلُاء ًىلب الخٍش

فشلها ِلى فشد ِادي هما يهاحم ِلى ول الخلالُذ الفاسمت  . خاـت ٍو

 ْت الياملت ليل فشد في املجخم  .ًشي الخٍش

  ىفشفىن الجلىط إلى صمُالتهم مً الفخُاث.و ًشي ًٍهش جإظفه ًِ الؽباب الزًً ًتروىن الّلم والبحث ٍو

 .الؽباب سحاٌ الغذ وهم معخلبل ألامت. فلزا ٌصجّهم ؤن ًتزودا ؤهفعهم بلُم ـالخت ومّاسف واظْ

  م حُاة املجخمْ اإلافشي والّلم خمنى ول الشقى والاصدهاس في ول وٍش والفىىن ًحغ دابما ؤوحاُ الىاط ٍو

ت في هزا  واإلاىظُلى والىب وألادب والؽّش هما وان ًللم ِلى ِذم اهخمامه وجخلف ألامت الّشبُت واإلافٍش

ً كلله ًِ ؼباب مفش.   املجاٌ هما ًحشؿ دابما ؤن ًترقى ؼباب مفش في ول مجاٌ الخُاة فُّبِر

الظًً ؤؾهمىا في ٦خابت ال٣هت  ٞةهىا وؿخُُ٘ ؤن هسلو مً ٧ل ما ج٣ضم ؤن ؤهِـ مىهىع ٧ان مً  خل٣ت ال٨خاب

٤ُ الخ٨ُم، ًخي خ٣ي بض  ،وهجُب مدّٟى ،ال٣هحرة وصٞٗىا عجلت الىا٢ُٗت في مهغ بلى ألامام مً ؤمشا٫ جٞى ٖو

اث بوؿاهُت واظخماُٖت ٧الخب والجيـ والغقى ٦ما ٌسخغ الُٗىب  الغخمً الكغ٢اوي. بهه ًسىى في مىيٖى

دغم الؾخسمام اإلاخٟكُت في املجخم٘ اإلاهغي  ٧الخسل٠ في  مجا٫ الٗلم وألاصب وحهخم بمك٨ماث الاظخمإ ٍو

إحى في ٦شحر مً ألاخُان بدلى٫ ٖملي   .ؤلاوؿان مً َظٍ اإلاكا٧ل ٍو

 اإلاهاصع 

ش. .0  ؤهِـ مىهىع. ب٣اًا ٧ل شخئ. ال٣اَغة . مهغ: صاع الكغو١، بما جاٍع

ش.—  . ٖاقىا فى خُاحى . ال٣اَغة: صاع الجهًت للُباٖت، بما جاٍع

ؼ — ش.. ٍٖؼ  ي ٞمان و ٢هو ؤزغي. بما جاٍع

 .0660. فى جل٪ الؿىت َاالء الٗمٓماء ولضوا مٗا. ال٣اَغة: صاع الكغو١، —

 .2ٍ  3113. في نالىن ال٣ٗاص ٧اهذ لىا ؤًام. ال٣اَغة . مهغ: صاع الكغو١، —

 .0664. ٢لىب نٛحرة. ال٣اَغة . مهغ: صاع الكغو١، —

ا. ال٣اَغة . مهغ: صاع الكغ —  .0652و١، . هي و ٚحَر

 .0663ص . دمحم ًىؾ٠ هجم. ًٞ ال٣هت. بحروث: صاع ناصع للُباٖت و اليكغ،  .3

ش. .2  مدمىص ٞىػي. ؤهِـ مىهىع طل٪ املجهى٫. ال٣اَغة: ماؾؿت صاع الخٗاون للُب٘ و اليكغ، بما جاٍع

ش 311ص. مجضي الُٟٟٗي. آزغ  .1  ًىم م٘ ؤهِـ مىهىع ( مظ٦غاث , مغاظٗاث, اٖتراٞاث). بما جاٍع
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ىُىن؛ لعذ إسهابُا"واًت س   ": أيها ألامٍش
ش خادزت    الفشاُ ومىاحهت   مً ظبخمبر 00جفٍى

 

 ظفُان ِبذ العخاس

ت واللٛاث ألاظىبُت، خُضعآباص، الهىض  باخض، ٢ؿم ألاصب الٗغبي، ظامٗت ؤلاهجلحًز

 

 اإلالذمت 

٨ُىن  ؤحها‘  ابُا لؿذ ألامٍغ  ،ؾٗىصي ٧اجب اإلاٗلم، هللا لٗبض عواًت هي )0(’بَع

ش في م٩اهت ولها  ْاَغة بسهىم ح٨ٗؿه ُٞما الؿٗىصًت الغواًت جُّىع  جاٍع

 الغواًت َظٍ وجبضت الغواًت. في اإلاىيٕى لّب  حك٩ل والتي ؾبخمبر مً 00 خاصزت

اث  الغواًت، بُل خمض، و٧ان البلضًت. ؾُاعة ٢ُاصة مً بضاًت الُٟىلت بظ٦ٍغ

 ٧اهىا التي بالؿُاعاث ةاإلاتهّىع  الخُغة الاؾخٗغايُت الخغ٧اث ٌكهض ؤن ًدب

 الؿٗىصًت، قباب بحن قاج٘ اؾخٗما٫ هي )3(والهجىلت ’.الهجىلت’ ٖلحها ًُل٣ىن 

 َضٝ بضون  الضوعان آزغ بمٗجى ؤو له مسُِ ٚحر قحئ خى٫  الضوعان َا؛امٗى

 ٖىض ؤو الكىإع في الضوعان ٖىض حؿخٗمل هجىلت ٧لمت ؤن ال٣ى٫  ومً مٗحن.

 .)2(ٖام بك٩ل ٢تالخما ؤخُاها بها وججخم٘ اللٗب

ً ال٣غن  َى الغواًت، َظٍ ُٞه ًدضر الظي الؼمان  مُماصي، والىاخض ؤلٟحن ؾىت وبالخّضة والىاخض، الٗكٍغ

ً ؤزىاء ججغي  ؤظؼائها وبٌٗ يُاث الدؿُٗيُاث ججّمل خمض. البُل َٟىلت وهي ٢بلها، ؾىىاث ٖكٍغ  والٗكٍغ

ُت ه٣لت الخ٣بت َظٍ وجٓهغ الٗاإلاُت. الؿُاؾت نبٛت لها حُٗي التي وهي الؼمان، هاخُت مً الغواًت َظٍ  هٖى

ً؛ خضزحن قهضث ألجها الٗاإلاُت، الؿُاؾت في خضزذ ُتي ؤلاجداص ؾ٣ٍى ٦بحًر ابُت وهجماث الؿٞى  يبغج هدى بَع

 واإلاؿُدُحن اإلاؿلمحن بحن الهضا٢ت زبرة بةجُان زام بك٩ل خضزحن َظًً الغواًت َظٍ وجغبِ .تالٗاإلاُ الخجاعة

ُتي ؤلاجداص ضي الخغب ؤزىاء  ؾاٖض ؤهه متهما هٟؿه، الخغب َظا قاع٥ الظي البُل وبٖخ٣ا٫ )1(الؿٞى

ابُحن  ال٣اٖضة ٞغ٢ت ْهىع  َى الؼماوي ال٣ٗض َظا ْىاَغ وؤَم .)2(ؾبخمبر مً 00 خاصزت في الٗغب ؤلاَع

 ؾ٣ٍى بٗض الجضًض الك٩ل الغوؾُا، يض ؤلامبحرلُت ال٣ّىة ؤهجؼتها )3(َالبان خغ٦ت هي لل٣اٖضة ألاولى والهيُٗت

ُتي. ؤلاجداص ٣ّضم الؿٞى ىع٥ الٍغاى مضًىت الغواجي ٍو  ٩ًىن  ألن آلازغ ٖلى ؤخضَما مخىا٢ًحن م٩اهحن وهٍُى

                                                           
 ٖٓٙ، عدد الصفحات: ٕٗٔٓة لعبد هللا ادلعلم، نشرىا دار مدارك للنشر، بَتوت لبنان، رواق’ أقها األمرقكيون لست إرىابيا‘     ٔ
  ٕ٘ٔٓأكتوبر  ٘ٔ، واترقخ االسًتداد  http://al-lal.yoo7.com/t70-topic :ادلوقع ىذا زايرة قرجى ادلزقدة عن اذلجولة؛ للقرائة      ٕ
 نتائج حول ألعاب الكًتونية سلتلفة ادلستعملة يف أندروقد ووقندوس البحث عن اذلجولة يف جوجل تويت لنا كثَت من ال      ٖ
 ، ادلعلم، عبد هللا.ٕٔٔص:       ٗ
 ، ادلرجع السابقٜٗٔص:       ٘
 كابل. األفغانية العاصمة على وسيطرت أفغانستان من كبَتة أجزاء وحكمت مٜٜٗٔ عام نشأت وقد مسلحة سياسية حركة طالبان      ٙ
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لخ٤ الش٣افي الهغإ ٖلى قاَضة وعؾالتها الغواًت اب ؤؾباب بلحها ٍو  في ق٪ وال ؾبخمبر. مً 00 وهجماث ؤلاَع

ب٘ الغواًت ؤن
ّ
تها. في الهغإ ػي  وجلبـ هاظمالُت في اإلاخىا٢ًت ألاما٦ً جد  ٦مجلـ الٗغبي اإلا٣هى ٞحها ًهّىع  هٍٓغ

ً ز٣افي ٨ُت الش٣اٞت ٦م٣ّغ  لُلي وملهى ،)0(الٗغب للمهاظٍغ  ٖلى الغواًت وحكهض .)3(الٟغصًت الخّغٍت جغمؼ التي ألامٍغ

اى مضًىت لى ألانىلُت ٦مضًىت الٍغ ىع٥ ٖو  .)2(اإلاماهي ٦مضًىت هٍُى

 ظبخمبر مً 00 خادزت

 الغواًت؛ ؤشخام هٟىؽ جإزغ التي اإلادؿلؿلت ألاخضار بصال٫ بٗض ؾبخمبر 00 خاصزت خى٫  بُاها الغواجي ٣ًّضم

٨ُىن  ؤحها’ ابُا لؿذ ألامٍغ ضزل ‘.بَع  والهغإ نالر الكُش صٖىة ًٖ الخضًض بٗض الخاصزت بُان بلى الغواجي ٍو

ُتي ؤلاجداص وؾ٣ٍى الخًاعاث بحن الىٟسخي خسظ .الؿٞى  ٚحر ؤخىا٫ بّحن ؤهه ٦ما لبُاجها خ٩اجي ؤؾلىب الغواجي ٍو

ا، ق٣خه بلى خمض ؤحى وظىوي، نالر الكُش م٘ املخاصزت بٗض الخاصزت. ًىم في الٗاصًت  في الجمُ٘ و٧ان مؿٖغ

.  ؤخض، بلُه ًلخٟذ لم بل ؤخض، ٖلُه ًغصّ  ٞلم ب٨م؟. ما ٣ٞا٫ ٦ىذ؟!!. ؤًً مضَكحن؛ ؾئلىا صزل وخُىما اهخٓاٍع

 اؾترعى الظي ما لحري  الخلٟاػ ظهاػ بلى ٞالخٟذ بظَى٫، الخلٟاػ ظهاػ بلى ًىٓغون َمو  مؿخمّغًٍ ٧اهىا ٣ٞض

٣ت، بخل٪ بلُه ًىٓغون وظٗلهم اهدباَهم  مغ٦ؼ ٖلى هجماث ًٖ ؤلاطاٖت وهي عآٍ. إلاا ؤًًا َى وطَل الٍُغ

 "٣ٞض ب٣ىله؛ الخضر َظا ٖلى الغواجي ًهّىع  .6/00 جغمؼ التي وهي 3110 ؾبخمبر 00 و٧اهذ الٗالمي الخجاعة

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث حّٗغى زبر جظٌ٘ اإلاظٌٗت ٧اهذ ابُت لهجماث ألامٍغ  التي الجهت حٗٝغ ال مضهُت بُاثغاث بَع

ىع٥ في الٗاإلاُت الخجاعة ببرجي جهُضم وهي الُاثغاث مىٓغ مٗهم ٌكاَض وؤزظ بها، ٢امذ  الُىم ٧ان ٣ٞض هٍُى

٨ت ظلـ مز وواخض، ؤلٟحن ٖام ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصي َى غ طل٪ ًخاب٘ وؤزظ ألاٍع  مٗهم ؤلازباعي  الخ٣ٍغ

م التي الهٟٗت جل٪ باله ٖلى وزُغث
ّ
ُما نالر، والكُش ظىوي ٖجها ج٩ل غ طل٪ مٗهم ًخاب٘ َى ٞو  حؿاء٫؛ الخ٣ٍغ

 .)1(وؿاٞغ!؟" لً ؤهىا َظا مٗجى َل

 جمشُل اهىباُ الخادزت

٨ُت، الخُاة هىاحي ظمُ٘ ٖلى الهجماث جإزغث ٢ض ا بلى الغواجي عمؼ ضو٢ ألامٍغ  الكُش لضي اإلاىيٕى بخ٣لب جإزحَر

٩ا ٖلى ًخدّمل ٧ان وؤهه الخُابت، في نالر  الخدامل مً ٧لُا زما ؤهه الخاصزت َظٍ وبُٗض اللُباعلُت، و٢ُمها ؤمٍغ

٩ا. ٖلى بضي ؤمٍغ ا آلازغ الغمؼ ٍو بت لخإزحَر ٨ُحن بٚغ اب. م٩اٞدت ظهاػ م٘ اهًمام ٖلى ألامٍغ  جىم و٧ان ؤلاَع

 غ،بالخم بال بالىىم ٌؿخُُ٘ ؤال ناع و٢ض الخاصزت، ضخاًا اخضي ابيخه ألن مٗهم ًلخد٤ ؤن َلبا ٢ّضم غماًاظ

ابُحن مً ًيخ٣م ؤن و٢ّغع  ت مً و٧ان ،ؤلاَع ٌ ول٨ً لماهًمام، الُلب ٢ّضم ولظا الكَغ  بإهه الُلب َظا اإلاضًغ ٞع

ت هاخُت مً الُلب مً آالٝ ٣ًبل اب م٩اٞدت ظهاػ ٖلى الهًمام واإلاضهُحن الكَغ اب م٩اٞهت .)2(ؤلاَع  ؤلاَع

 ألاوؾِ. الكغ١  هدى الؿُاؾاث زُِ ٖلى حك٩ل ألجها الٗاإلاُت الؿُاؾت في الىاعي  اإلاىيٕى اخضي

اء نُض الخاصزت؛ َظٍ آزاع ومً اب. م٩اٞدت باؾم ألابٍغ ا ؤلاَع
ّ
 وإلاى٘ الخاصزت لخد٤ُ٣ زانت ٞغ٢ت وكئذؤ وإلا

ما٫ ابُت ألٖا ابي اإلاكدبه ٧ل ٖلى ٣ًبٌ ؤن بضثىا ؾبخمبر، 00 خاصزت ٣ٖب ؤلاَع  واؾخجىاب، جد٤ُ٣ بٛحر باإلَع

                                                           
 ادلرجع السابق، ٜٕص:       ٔ
 ، ادلرجع السابقٗٓٔص:       ٕ
 ، ادلرجع السابقٖٔٔص:       ٖ
 ، ادلعلم، عبد هللإٚٔص:       ٗ
 ، ادلرجع السابقٖٓٔص:       ٘
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خ٣ا٫ ؤزظوا  الكُش مشل اللخُت ؤصخاب ىاٌٗخ٣ل ؤن وؤزظوا .)0(واإلاؿلمحن الٗغب ٞحها حؿ٨ً التي اإلاى٣ُت مً ؤلٖا

ابُحن بٗمامت اللخُت حٗخبر بط )3(نالر ُهل نالر الكُش واٖخ٣لىا زُئا، ؤلاَع ما٫ ؤههاع همؤج ٖلى متهما ٞو  ألٖا

ابُت. ل و٢ض ؤلاَع
ّ
 بٌٗ ؤقاع ٣ٞض .)2(الؿِىاماجي الخٗبحر لها واٖخمض مسخلٟت بغمىػ  الهُض َظا الغواجي مش

 ،)1(ؤلاؾمامي والٗالم الٛغب بحن الهغإ وبضاًت الباعصة للخغب خ٣ُ٣ُت جهاًت ٧اهذ ؤًلى٫  ؤخضار ؤن بلى اإلاٗل٣حن

٩ا ؾُاؾاث ٖلى مسخلٟا وق٨ما ظضًضا جىظها ؤبضؤث ألجها  ومىظ مٗغوٝ. ٚحر بإؾلىب ألاوؾِ الكغ١  هدى ؤمٍغ

 زُُها جد٤ُ٣ حٗظع ٧لما الضولُت الؿُاؾت في مدضصة ٢ىاٖض اإلاخدضة الىالًاث َب٣ذ الباعصة، الخغب جهاًت

ا وا٢خهاصًت اؾتراجُجُت حَر  ألامم ٧اؾخسضام مخٗضصة وؾاثل ٖبر الٗمل زما٫ مً وطل٪ الخُِ، مً ٚو

ظا الضولي الخدال٠ برٖ ؤو اإلاخدضة ٩ا عثِـ الابً، بىف بصاعة مىهج َى َو  الخاصزت. ؤزىاء ؤمٍغ

ابُحن ًٖ قاجٗت ٖماماث بلى الاهدباٍ الخاصزت َظٍ لٟخذ  م٘ الغ٢و ومً اإلاىؾ٣ُى مً ؤزماقي بهدغاٝ وهي؛ ؤلاَع

٨سخي ومً الٟخُاث ىت مً الٗؼلت باإلاىظؼ والخمغ. الٍى  ٦ٗمامت حٗخبر الضًيُت مىع ألا  ٖلى والخ٣ىي  والىعٕ الضهُا ٍػ

اب. ظا ؤلاَع ت َو مامُت الىؾاثل ٖىض صٖاًت ؤزُغ التي هي الىٍٓغ  الىاخُت، َظٍ ومً الؿُاؾت. وناوٗىا ؤلٖا

ابي ٖماماث جبحن التي )2(اإلا٣االث بٌٗ جسُئ  بٗض ؤزغي  مٓاَغ وججلذ باَلت. اؾخيخاط بلى الٗاّمت وجاّصي ؤلاَع

اب ال٩امىت اإلاىا٤َ خى٫  املخبر وكغ وهي الخاصزت، َظٍ  زىلُى م٘ خمض ل٣ي واإلاؿلمحن. الٗغب مىا٤َ مشل باإلَع

لب اإلاماهى، مً  ألاؾغاع مسبر بإهه ٌؿاٖضٍ ؤن عجؼ ول٨ىه ،الٟاؾض ؤلاتهام مً ًىجٍى نأل  مىه اإلاؿاٖضة َو

٨ُت للخ٩ىمت ّٗغٝ ألامٍغ ًُ ٧املخبر، هٟؿه َو  الٗغب ؤزىاء به وبٗشه زخُاٍعال  الخ٩ىمت لضي ألاؾباب الغواجي ٠ٍو

ى؛ ظٍ .)3(’’بالُب٘ مشلي بم٨ؿ٩ي ؾِش٣ىن  ول٨جهم البٌٗ ببًٗهم ًش٣ىن  ال الٗغب "ألن ٣ًى٫: َو  اإلاماخٓت َو

ٗا٫ ناص٢ت خباع حهخم اإلاىاَىحن ٖلى الخجّؿـ الغواًت. حٗبحر في ٞو  ٖلى والخّغٍت الٟغصًت الخّغٍت هاخُت مً بااٖل

م ألاؾغاع بزٟاء ٖلى والخّغٍت اإلاُل٣ت الخُاة  الكٗىع  وؤظلبذ ألاؾاؾُت. الخ٣ى١  ؤنل وهي الخ٩ىمت، مً بالٚغ

٨ُحن ؤحها ٣ًىلى نؤ الٗغب ؤو اإلاؿلمحن اإلاىاَىحن ؤلاؾخٛغابُت ابُحن، لؿىا ألامٍغ  ؤزغي؛ ب٩لمت اإلاٗجى َظا وج٨ّغع  بَع

 الهىىص ًم َم اإلاى٣ُت جل٪ في الؿ٩ان ؤٚلبُت و٧اهذ" الغواًت؛ مً وؾُا٢ه .)4(’’َىىص هدً ٖغبا، لؿىا‘‘

حن، هم ٧ان مً بٌٗ م٘ ج٩لم جىم ٞةن وبالُب٘ آلاؾٍُى ً مً َىا٥ ٌٗٞغ غى الجىاثُت الؿىاب٤ وؤعباب املخبًر  ٖو

حن للهىىص اإلآاَغة جل٪ ٖلى ومّغا مهّمت، بمٗلىماث ًإحي إلاً مالُت م٩اٞإة ٖلحهم  الظًً الهىضوؽ مً آلاؾٍُى

ٗىا و٢ض الٗماثم ًغجضون  ما وانما زم ،’َىىص هدً ..ٖغبا لؿىا‘ جل٪ الٞخاَم ٞع  .)5(اإلاى٣ُت" ًجىبان ؾحَر

 ؤلاسهاب أظباب

اب ؤؾباب ًٖ الغواًت حٗبحر حكّضص اب، خى٫  الىمُُت الهىعة ؤلاَع  ؤؾبابه ًٖ جدلُل ؤ٢صخى بلى جضزل وال ؤلاَع

لم الىٟـ، ٖلم مشل املخخلٟت الٗلىم بحن ظمٗا لم الاظخمإ، ٖو لم الؿُاؾت، ٖو غاُٞت ٖو لم ؤلاجىٚى  لخغوبا ٖو

                                                           
 ، ادلرجع السابقٕٗٔص:      ٔ
 ، ادلرجع السابقٖٗٔص:      ٕ
 ، ادلرجع السابقٜٛٔ ،ٓٙٔ ،ٛٗٔن الرواقة ومنها، ص؛ راجع إىل تعبَت الروائي عن إعتقال األبرايء يف أجزاء ادلختلفة م     ٖ
 ٕٔٓٓ، ٚٙعدد  دولية معلومات رللة الثانية، العادلية احلرب بعد األمرقكية العربية جندل، العالقات ، عبدهللإٕص:       ٗ
 ٕ٘ٔٓ دقسمرب ٘ٔ االسًتداد واترقخ ،ٕ٘ٔٓ قونيو ٘ٓ: النشر اترقخ األخبار، التفجَت، جرقدة قبل افإرىايب تفضح عالمات ٓٔ     ٘
 ، ادلرجع السابقٛ٘ٔص:      ٙ
 ، ادلعلم، عبد هللآٚٔص:      ٚ
 ادلرجع السابق     ٛ
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ا. حَر ضم والدكّضص الخُّغٝ ؤؾباب ًٖ لخمض الخد٤ُ٣ ؤصخاب ٌؿإ٫ ٚو  مماخٓا الٗغب بحن الؿلمي الخٗاٌل ٖو

ٗخبر اإلاا٫ بثروة ًخمخٗىن  ؤجهم بط والا٢خهاصًت، والؿُاؾُت الاظخماُٖت ؤخىا٫ بلى  في للىِٟ بهخاظا بلض ٧إ٦ثر َو

ضي، ًا صخُذ خمض؛ ُٞجُب الٗالم. ُّ ٤ج ؤمىع  َىا٥ ول٨ً ؾ
ّ
ىا٥ الضًيُت، باإلاٟاَُم خٗل ٤ ؤمىع  َو

ّ
 جخٗل

ىا٥ الؿُاؾُت، بالخّغٍاث ٤ ؤمىع  َو
ّ
٤ وؤمىع  الصخهُت، بالخّغٍاث جخٗل

ّ
٤ وؤمىع  اإلاىعوزت، بالش٣اٞت جخٗل

ّ
 جخٗل

ضم الضًمىا٢غاَُت ٖضم الغواًت وحّٗض  .)0(٦شحرة ب٣ًاًا ُاب الؿُاعاث ٢ُاصة في للمغؤة الخّغٍت ٖو  الؿِىما ٚو

ىتها ما اإلاىنٝى ؤن الخ٣ُ٣ت وفي ُّغٝ،للخ ؤؾبابا ِّ   قِئا لِـ الغواًت ب
ّ
 في وحّٗضَا وألانىلُت، املخاٞٓاث بال

اب م٩ان ت. ألاماهت ٖلى ظىع  ؤلاَع اب ًٖ صخُٟت م٣الت  - الغواًت ؤبُا٫ اخضي - جىم ٣ًغؤ ال٨ٍٟغ غوي ؤلاَع  ٍو

اب الخ٣ُ٣ي الؿبب بن‘ مجها،  الٛغب بها ًخمخ٘ التي ال٣ُم مً و٦شحر ماُٖتالاظخ والٗضالت الخّغٍت ُٚاب َى لئلَع

م التي ألاهٓمت في اإلاؿدكغي  للٟؿاص ضخاًا َم الكٗىب جل٪ مً ٦شحرا وؤن الكغ١، بها ًىٗم وال
ّ
 وؤن بها، جخد٨

ً املجا٫ جٟسر ؤن ٖلحها ُٞيبػى ؤلانماح في ظاّصة ٧اهذ بطا ألاهٓمت جل٪ ٍغ
ّ
 ولِـ الخ٣ضمُحن واإلاش٣ٟحن للم٨ٟ

ابي ال٨ٟغ ألصخاب  .)3(’ؤلاَع

 خىاب الشواًت

ُٟت م٘ ؾغصَا في املخخلٟت بالغؾاثل الغواًت َظٍ سخوج ت، الْى  مً ٖكغ خاصي خاصزت او٩ٗاؽ وهي اإلاغ٦ٍؼ

 مسخلٟا الجضًضة الخبرة ٖالم ؤمامىا وجٟخذ املخخلٟت، الخىاصر جدلُل ؤزىاء ألازغي  اإلاهماث جاصي وؤجها ؾبخمبر.

٣تمخ ول٨جها الخاصزت، اهُباٖاث مً
ّ
ت. والجمالُت الٟىُت هاخُت مً مٗها ٗل  ؤن الجمالُت، هاخُت مً ؤما وال٨ٍٟغ

ا جمضًضا هي الخىاصر ؤ٦ثر غاى هثًر ض الجاَلي. الكٗغ أٚل ت نالر الكُش صعوؽ ًٍا ت مىاٖػ  َظٍ وؤن الخُهحًر

ت ض الجٖز   الجاَلُحن. الكٗغاء ٖىض ًىظض الظي ما هٟؿه َى خضًض، ق٩ل في ال٣بلي الكٗىع  جٍا

اَغة قاجٗت ٧اهذ التي وهي اإلاؿلمحن، وبحن ال٨خاب ؤَل بحن الهضا٢ت الغواًت ظ٦غوج  مً اإلاضهُت خُاة زما٫ ْو

ش ُتي ٖلى الخغب ؤزىاء ومؿُخي مؿلم بحن الهضا٢ت وؤن (م). الغؾى٫  جاٍع  ،)2(الؼهض٢ُت الخ٩ىمت يض الؿٞى

٨ظا والىهاعي. الحهىص م٘ الغؾى٫  إلاٗاَضة جمضًض وهي  وؤلاؾمامي الجاَلي لٗهغي  جمضًض واًتالغ  َظٍ جهحر َو

ُتي الاجداص ؾ٣ٍى اٖخباع هي؛ ؤزغي  مهمت الغواًت وحٗلً الش٣اُٞت. هاخُت مً ٩ا لجٗل وؾبب زُإ الؿٞى  ؤمٍغ

٩ا ظٗل بلى ؤّصث التي الؿُاؾُت ؤلاظغاءاث َظٍ وؤؾٟغث .)1(ألاوخض وال٣ُب الٗٓمى ال٣ّىة  ألاوخض ال٣ُب ألامٍغ

هىع  الٗى٠ ًٖ ألاوخض ا، ال٣اٖضة مشل الخُّغُٞت الٟغ٢اث ْو حَر ٩ا  صوع  ألن ٚو  هدى بخباٍ الٗالم في ألامٍغ

 اإلاىاَىحن.

ت ًٖ ٞلؿٟخحن الغواًت جخدّضر  )2(آبائهم ٨ٞغ ٦ما ج٨ٟغ بطا ٢ىم جخُّىع  لً َما اليكاٍ؛ وخض الخُاة مٗىٍى

٘ ٞغ م ال٣غآن ٍو غ للخُٛحر ؤؾاؾا هٟؿها الٟلؿٟت َظٍ ال٨ٍغ كهض والخٍُى  ب٣ىم ما ٌّٛحر ال هللا نبِ  ٢ىله؛ ٖلُه َو

ظا ال٣ٗل، م٘ ًخ٤ٟ ؤن ًيبػي الضًً في قحئ ٧ل لِـ ؤن والشاوي، .)3(بإهٟؿهم ما ٌّٛحروا خّتى  ٖلى ٌكمل الىظه َو

                                                           
 ، ادلرجع السابقٓٛٔص:      ٔ
 ، ادلرجع السابقٖٛٔص:    : ٕ
 ، ادلعلم، عبد هللإٓٔص:    : ٖ
 ، ادلرجع السابقٕ٘ٔص:    : ٗ
 ، ادلرجع السابقٙٙص:    : ٘
 ، سورة الرعدٔٔاآلقة  رقم   : ٙ
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م. ال٣غآن صعوؽ ٨ٖـ ول٨جها .)0(نالر الكُش صعوؽ ٖلى  البُان م٘ جىا٤ٞ ؤولخهما ٞلؿٟخحن، ٣ًّضم ؤهه ال٨ٍغ

م مٗه. حٗاعى زاهحهما ال٣غآوي
ّ
 ٞىي٘ ال٣ٗل، بجبإ ٖضم َى البكغ؛ بيما٫ في الكُُان هجاح ؤن ال٣غآن ٌٗل

 ).3(قُُاوي جإزحر ًٖ الضٞإ مى٢٘ ال٣ٗل اؾخسضام

 الخاجمت

ابي‘ ٨ُىن لؿذ بَع ٩ا. ’ ؤحها ألامٍغ ً في ؤمٍغ عواًت جخدّضر ًٖ جإزحر الخاصزت في الخُاة الُىمُت لضي الٗغب اإلاهاظٍغ

٨ُحن هدُجت مً ؤلايُغاب الؿُاسخي وال٣ل٤ الىٟسخي التي جىاظه الٗالم بٗض وهي بٖمان جام ؤمام ظمُ٘ ألامٍغ

اب  غ وجضّبغ ًٖ ؤؾباب ؤلاَع
ّ
ابُت بٛحر حّٗم٤ وج٨ٟ الخاصزت، وهي لىاء مً الٗغب الظًً متهمحن زُئا باإلَع

اببحن ول٨جها  اب وؤلاَع ض الهىع الىمُُت الكاجٗت خى٫ ؤلاَع . وم٘ طل٪، ؤن َظٍ الغواًت جٍا ىاٍَغ جضاٞ٘ ْو

اث الٗاظؼة والدجج ال٩اطبت ًٖ ظمُ٘ هىاحي الخُاة  بإظمل نىعة ٖلى ؤلاتهام الباَل والضٖاًت الٟاؾ٤ والجٖز

 الٗغبُت والٛغبُت. وهي عواًت جمخاػ بدصخُو اإلاغا٣َت الاظخماُٖت ومىاظهت الهغإ.

 كائمت اإلافادس واإلاشاحْ

0. 2009 Press, University Duke Maira, Sunaina 9/11, After Empire and Citizenship Youth, Missing: 

٨ت، الٗىإلات بحن ؾبخمبر اهٟجاء .3  م3112 ال٣اَغة، ألاَغام، ماؾؿت هاٞ٘، ببغاَُم وألامٍغ

٨ُىن  ؤحها .2 ابُا لؿذ ألامٍغ  م3101 لبىان، بحروث لليكغ، مضاع٥ صاع اإلاٗلم، هللا ٖبض عواًت، -بَع

ضة .1 ش ألازباع، ظٍغ   م،3102 ًىهُى 12 اليكغ: جاٍع

اب صوع  .2 ٨ُت الخاعظُت الؿُاؾت في ؤلاَع  الكغو١ ظامٗت ؾبخمبر، 00 ؤخضار بٗض ألاوؾِ الكغ١  بلضان هدى ألامٍغ

 م.3100 ألاعصن، ألاوؾِ،

ىا، َحرحـ الضًمى٢غاَُت، ومىث الٗاإلاُت الغؤؾمالُت الهامخت الؿُُغة .3 ت، ٖالم ؾلؿلت هٍى  املجلـ )223( اإلاٗٞغ

جي ذ، وآلاصاب، والٟىىن  للش٣اٞت الَى  م.3114 ال٩ٍى

ت بل٨تروهُت ٖغبُت صخُٟت ،30 ٖغبي .4  م٩ان. ٧ل في الٗغبي للمخهٟذ والغؤي والخدلُل الخبر لخ٣ضًم حؿعى بزباٍع

٨ُت الٗغبُت الٗما٢اث .5  م3110 ،34 ٖضص صولُت، مٗلىماث مجلت ظىض٫، ٖبضهللا الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب بٗض ألامٍغ

                                                           
 ، ادلعلم، عبد هللآٔٔص:    : ٔ
 .ٕٙتعقلون، سورة قس، رقم اآلقة  تكونوا أفلم كثَتا؛ جبال منكم أضل آقة القرآن؛ ولقد     ٕ
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ش الل خهمعاهمو هجُب الىُلوي   فت اللفحرةفي جىٍى

 دمحم ِشفان مخي الذًً  د/ 

 الهىض ،خُضعآباص (خ٨م طاحي)، ٧لُت ؾُيذ ظىػٝ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط مؿاٖض

 

وهي مبيُت ٖلى ال٣هت  ،ال٣هت ال٣هحرة ٕٞغ مً ٞغوٕ ألاصب ال٣هصخي الىثري  

وهي مً الٟىىن  الىاخضة التى لها جازحر واخض وجٟهُلت ٢هحرة مً خُاة ؤلاوؿان.

ولم ٌٗٝغ الٗغب َظا الىٕى مً ال٣هت  ،إلاؿخدضزت التي ْهغث في الٗهغ الخضًضا

وفي الخ٣ُ٣ت ؤزظَا  ،في الٗهىع اإلاايُت. ولِـ لها ظظوع في الترار ال٣هصخي

ًل٣ي الض٦خىع ؤخمض  الٗغب مً ألاصب الٛغبي بٗض اخخ٩ا٦هم واجهالهم بالٛغب.

ا ٖلى زهاثو  اإلاباقغ باألصب ال٣هصخي  ال٣هت ال٣هحرة: "وهي الخإزغ٩َُل يىء 

ضم الالخٟاث بلى ألانى٫ الٗغبُت، بال ُٞما ٢ض ٩ًىن مً بٌٗ عواؾب  الٛغبي، ٖو

اث والك٩ل  ٢غاءة َظا ال٨خاب ؤو طا٥، في ؤل٠ لُلت ولُلت، ؤو ٧لُلت وصمىت، وهدى طل٪. ؤما مً خُض اإلاىيٖى

٣ت الخىاو٫، ٞال٩ل ٧ان ًىلي وظهه قُغ الىخاط الٛغبي في َظا ال ٍغ ًٟ، مً َىا ًخم٨ً الجؼم بإن ال٣هت َو

في ألاصب الخضًض ٢ض ؤزظث ًٖ ؤصب الٛغب، ولم جىدضع مً الترار ؤو جخُىع ًٖ  –ال٣هحرة بهىعتها الٟىُت 

  ).0(ًٞ ٖغبي مكابه"

 هجُب الىُلوي

لى عؤمخل٪ جشخهُت ٧ان هجُب ال٨ُماوي  ؾها مخٗضصة الجهاث، ٧ان َبِبا خاط٢ا و٧اجبا ماَغا وقاٖغا مٟل٣ا ٖو

غان  0ولض هجُب بً ٖبض الل٠ُُ ببغاَُم ال٨ُماوي ًىم  عواثُا ٦بحرا. ت "قغقابت"،  0620ًىهُى/خٍؼ في ٢ٍغ

تي بمداٞٓت الٛغبُت (في الضلخا قما٫ ال٣اَغة). َىُا، وخهل ٖلى الكهاصة اهخ٣ل بلى مضًىت  الخابٗت إلاغ٦ؼ ٞػ

ت حن)  .0620، ٞالخد٤ ب٩لُت َب ٢هغ الُٗجي بال٣اَغة ٖام الشاهٍى وبٗض جسغظه ٖمل بمؿدكٟى (ؤم اإلاهٍغ

ذبالجحزة، زم اهخ٣ل بلى وػاعة الى٣ل واإلاىانماث، ومجها ؾاٞغ بل ، زم ؤلاماعاث، و٢طخى ٞحها هدى 0635ٖام  ٩ٍى

اهًم ال٨ُماوي لجماٖت ؤلازىان اإلاؿلمحن في و٢ذ مب٨غ مً خُاجه، خُض ؤزغث في ؤ٩ٞاٍع ومٗخ٣ضاجه،  ٖاما.03

ً ٨ٍٞغ الؿُاسخي وألاصبي. و٧ان لها ؤزغ بالٜ في في  ظما٫ ٖبض الىانغ اٖخ٣له هٓام الغثِـ اإلاهغي الؿاب٤ ج٩ٍى

ل ؤؾغي ؤلازىان اإلاٗخ٣لحن"، وخ٨م ٖلُه بالسجً إلاضة ٖكغ 0622ؤٚؿُـ/آب  ، ُٞما ٖٝغ ب٣ًُت "جمٍى

ُٖض اٖخ٣اله في ؾبخمبر/ؤًلى٫ 
ُ
  .0632ؾىىاث، ل٨ىه زغط بٟٗى نخي بٗض ؤعبٗحن قهغا، زم ؤ

ت في ؤوازغ صعاؾخه الابخضاثُت، و٧اهذ ؤولى ٢هاثضٍ ًْٖهغث  بت ال٨ُماوي الكٍٗغ ٖام  ٞلؿُحن بىاصع مَى

ى في السجً، وخهلذ الغواًت 0615 ل) َو ٤ الٍُى ، وؤنضع صًىاهه ألاو٫ "ؤٚاوي الٛغباء"، وعواًخه ألاولى (الٍُغ

جضوع  ما غاث الغواًاث وال٣هو، مجها٦خب هجُب ٖك .0624ٖلى الجاثؼة ألاولى مً وػاعة التربُت والخٗلُم ٖام 

٢ًاًا بؾمامُت مشل: "لُالي جغ٦ؿخان"، و"ٖمال٣ت الكما٫"، و"ٖظعاء ظا٦غجا"، و"الٓل ألاؾىص"، و"ٖمغ خى٫ 

                                                           
1

 القاىرة . –، دار ادلعارف  ٖٛٛٔ، الطبعة الرابعة ، عام  ٖٗ - ٖٖأزتد ىيكل : األدب القصصي وادلسرحي يف مصر ، ص      
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غ"، و"الىضاء الخالض"، و"عخلت  ًٓهغ في ال٣ضؽ"، و"ؤعى ألاهبُاء"، و"هىع هللا"، و"٢اجل خمؼة"، و"هابلُىن في ألاَػ

ىص"، و"خاعة الحهىص"، و"صم لُٟحر نهُىن"، و"خبِبتي ؾغاًُٟى". بلى هللا"، و"مىا٦ب ٦ما  ألاخغاع"، و"الُىم اإلاٖى

ت "اٖتراٞاث ٖبض اإلاخجلي"، و"٢ًُت ؤبى الٟخىح الكغ٢اوي"، و"مل٨ت الٗىب"، و"ممل٨ت  ٦خب ًٖ البِئت اإلاهٍغ

سُت "ٖ ي"، و"ؤَل الخمُضًت"، و"الغظل الظي آمً". ومً عواًاجه الخاٍع وله مً الكٗغ  لى ؤؾىاع صمك٤".البلَٗى

ً مجها "ؤٚاوي الٛغباء"، و"ٖهغ الكهضاء"، و"٠ُ٦ ؤل٣ا٥"، و"هدى الٗما". وفي الى٣ض وألاصب ؤلاؾمامي  ٖضة صواٍو

ت ألاصب  ٦خب "ؤلاؾمامُت واإلاظاَب ألاصبُت"، و"آٞا١ ألاصب ؤلاؾمامي"، و"مضزل في ألاصب ؤلاؾمامي"، و"هٍٓغ

٤ بلى اجداص بؾمامي"، و"ؤلاؾمام  وفي الش٣اٞت ؤلاؾمامُت ؤنضع ؿغح ؤلاؾمامي".ؤلاؾمامي وجهىعاجه"، و"اإلا "الٍُغ

"في عخاب  وفي الُب خغع  وال٣ىي اإلاًاصة"، و"هدً وؤلاؾمام"، و"جدذ عاًت ؤلاؾمام"، و"خى٫ الضًً والضولت".

اث وله ه الُب الىبىي"، و"الضواء ؾماح طو خضًً"، و"الهىم والصخت"، و"الٛظاء والصخت". دى ٖكغ مجمٖى

"، و"الٗالم ال٤ًُ"، و"ٖىض الغخُل"، و"صمٕى ألامحر"، و"ٞاعؽ َىاػن"، و"خ٩اًاث 
 
ضها ٚضا ٢ههُت مجها "مٖى

خهل ال٨ُماوي  َبِب". وفي التراظم ٦خب "ب٢با٫ الكاٖغ الشاثغ"، و٦خب ؾحرجه الظاجُت في "ملخاث مً خُاحي".

لى للٟىىن وآلاصاب، وظاثؼة ٖلى ظىاثؼ ٖضة مجها ؤعب٘ ظىاثؼ مً وػاعة الترب ُت والخٗلُم، وظاثؼة مً املجلـ ألٖا

 3جىفي هجُب ال٨ُماوي ًىم  .با٦ؿخان مً مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة، ومُضالُت الكاٖغ دمحم ب٢با٫ الظَبُت مً

 ).0(، وصًٞ بال٣اَغة0662ماعؽ/آطاع ٖام 

اث اللففُت لىجُب الىُلوي  املجمِى

اث ٢ههُت جخمخ٘ ؾماث ال٣هت ال٣هحرة ؤلاؾمامُت خُض حكخمل َظٍ  ٦خب هجُب ال٨ُماوي ؾب٘ مجمٖى

اث ٖلى ؤ٦ثر مً ماثت ٢هت ٢هحرة تراوح حجم الىاخضة بحن ٖكغ نٟداث وزمـ ٖكغة نٟدت ،املجمٖى  ،ٍو

ش ؤلاؾمامي وعظاله ألابُا٫ الظًً ضخىا في ؾبُل الضًً والبٗض الاظخماعي بُابٗه  وجضوع ٧لها خى٫ الخاٍع

، و٦ٟاخه الكمغح مً ؤظل خُاة ؤًٞل والهغإ بحن ٢ىي الخحر والكغ والٗاصاث والخ٣الُض ؤلاوؿاوي

٦ما ٣ًى٫ الض٦خىع هجُب ال٨ُماوي ًٖ ٢ههه ال٣هحرة في ٦خابه "ججغبتي الظاجُت في ال٣هت  الاظخماُٖت.

عئٍتها لئلوؿان  "ال٣هت ال٣هحرة ٦ما ًبضو مً اؾمها عؾالت ٢هحرة مغ٦ؼة جدخ٨م في مًمىجها وفي: ؤلاؾمامُت"

٨غا ومجهاظا. وهي وز٣ُت الهلت بىا٢٘ الىٟـ ؤلاوؿاهُت، وخُاة ؤلاوؿان  وال٩ىن والخُاة بلي ؤلاؾمام ٣ُٖضة ٞو

  وؤخضار املجخم٘ وجٟاٖماجه وهماطظه الٗضًضة.

ت ال٣ههُت ٖلى : دمُى ألامحر ش ؤلاؾمامي ٢ضًما وخضًشا.احكخمل َظٍ املجمٖى  زىتي ٖكغة ٢هت مً الخاٍع

سُت مهمتوحٗ ت ؤخضازا وشخهُاث جاٍع بً جُمُت اومً طل٪ مىا٠٢ بٌٗ الٗلماء ٧إبي خىُٟت و  ،غى املجمٖى

ُت في ؤوازغ الخماٞت الٗشماهُت. وجغجبِ مىا٠٢  مً الخ٩ام، ٦ما ٖغى ظىاهب مً الٓلم الظي خا١ بالٖغ

ت وؤبُالها ب٣ًاًا املجخم٘ ومكا٧له و٢ًاًا الًمحر ؤلاوؿاوي  ٦ما ٢ا٫ ). 3(ٖامتشخهُاث ٢هو املجمٖى

"٣ٞض خاولذ ظاَضا ؤن ؤخاٞٔ ٖلى مٟهىم ال٣هت ال٣هحرة  الض٦خىع هجُب ال٨ُماوي في م٣ضمت صمٕى ألامحر:

ذي ال ٣ًل عوٖت ؤو  سُت مهمت و٢ض ؾب٤ ؤن ٢غعث ؤن "الىا٢عي الخاٍع الخضًشت بلي ظاهب جًمُجها ؤخضار جاٍع

ت ؤَمُت ًٖ "الىا٢٘ الخايغ" ٨ٞماَما ماصة لل٣هام ٌؿخُ ُ٘ ؤن ًًمجها ما ًغاٍ، و٢ض جىاولذ َظٍ املجمٖى

                                                           
ٔ     http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/4/19/ 
 م.ٕٗٔٓ، ٘ٔ، اجمللد: ٕٚٙرللة العلوم افإنسانية : الناشر عمادة البحث العلمي ، جامعة سودان للعلوم التكنولوجيا،ص:    ٕ
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سُت مهمت، وشخهُاث بؾمامُت لها م٩اهتها و ٞاُٖلتها، عؤًىا ؤن هدىاو٫ مً َظٍ ألاخضار ؤو  ؤخضازا جاٍع

ت زانت خؿب ما ج٣خًُه ؤنى٫ ًٞ ال٣هت"   ).0(الصخهُاث ملخت مٗبرة، ؤو ػاٍو

ذها غذا ا اظخماُٖت، ؤلٟذ مٗٓمها ؤزىاء ٞترة اٖخ٣ا٫ هجُب حكخمل ٖلى زمار ٖكغة ٢هت، جضعؽ ٢ًاً: مِى

ضها ٚضا " جىظض ٢هت ٢هحرة اإلاؿماة "شجإ" التي هالذ الجاثؼة ألاولي في  ألاولي. ت ال٣ههُت "مٖى ومً املجمٖى

ل٣ي الًىء الض٦خىع هجُب ال٨ُماوي في ٦خابه "ججغبتي الظاجُت في ؤم. ٦ما 0626مؿاب٣ت هاصي ال٣هت في ٖام 

"مً ال٣هو ال٣هحرة التي ؤٖتز بها ٢هت " شجإ" و هي حٗالج ؤهمىطظا ٖاصًا مً هماطط  :مُت"ال٣هت ؤلاؾما 

٣ت الخ٣لُضًت،. البُىلت في الخغب ٖلى ؤعى ٞلؿُحن ل٨ً ًبضو ؤن اإلاهم ؤن  ٦خبذ َظٍ ال٣هت ال٣هحرة بالٍُغ

مً ألامىع اإلاخٗل٣ت  حُٗي ال٣هت ٩٦ل اهُباٖا ٖاما ٣ًى٫ بجها ٢هت ٞىُت ممخاػة، صون هٓغ بلي ٚحر طل٪

بإًٞلُت ق٩ل َىضسخي ٖلى آزغ، بط ًبضو ؤن َىضؾت ال٣هت هاب٘ مً مًمىجها و مًمىجها ظؼء ال ًخجؼؤ مً 

 ).3(ق٩لها"

ت "ٖىض الغخُل": ِىذ الشخُل اث  ال٣هو ال٣هحرة  مجمٖى ً  مً املجمٖى كٍغ التي حكخمل ٖلى زمان ٖو

الٟخُاث  ي ومك٨ماجه ٧اهدكاع املخضعاث، وجؼوٍج٢هت، ٖغى مً زمالها ٖضصا مً َمىم املجخم٘ اإلاهغ 

 ، وازخما٫ الخىاػن الُب٣ي في املجخم٘ و آلازاع الؿالبت ظغاء طل٪.الهٛحراث َمٗا في اإلاا٫

ت "الٗالم ال٤ًُ" التي حكخمل ٖلى زمار ٖكغة  :الّالم المُم ومً املجمىٖاث  ال٣هو ال٣هحرة  مجمٖى

مل الخاصماث في ٢هىع ٢هت، ًضوع مٗٓمها في بَاع اظخماعي، وح ٗغى ٢ًُت الشإع في املجخم٘ اإلاهغي، ٖو

ىُاء وما ًترجب ٖلى طل٪ مً مك٨ماث اظخماُٖت.  ألٚا

ت "ٞاعؽ َىاػن ": فاسط هىاصن  التي جخًمً بخضي ٖكغة ٢هت، وحٗغى ٖضصا  ٦خب هجُب ال٨ُماوي مجمٖى

سُت ٦مٗغ٦ت بضع، و٢خا٫ اإلاؿلمحن ل٣بُلت َىاػن، ٦ اث الخاٍع اث مً اإلاىيٖى ما حٗغى ٖضصا مً اإلاىيٖى

 ).2(الؿُاؾُت، ٣٦ًُت حٗظًب اإلاٗخ٣لحن الؿُاؾُحن

ً ٢هت، جد٩ي خاالث وا٢ُٗت وججاعب خ٣ُ٣ُت ٖاقها ال٨ُماوي : خياًاث وبِب كٍغ ت ؾبٗا ٖو جخًمً املجمٖى

ت مً ال٣هو الٟىُت ال٣هحرة ٖما ناصٞخه مً مأسخي زما٫  زما٫ مماعؾخه مهىت الُب، ٣ًى٫ "هي مجمٖى

 ل باإلاهىت في ألاما٦ً املخخلٟت.الٗم

ا بمحزة مهمت، ؤال وهي ؤجها مظ٦غاث ل٨جها ٦خبذ ؤؾلىب ال٣هت الٟىُت  ت مً ال٣هو جخمحز ًٖ ٚحَر َظٍ املجمٖى

ت، والخىاع الخي  ت الثًر اع الٟجي ال٨ماؾ٩ُى بهىعة هاجخت، وخُض الصخهُاث اإلاخىٖى ال٣هحرة خُض ًخجلي ؤلَا

محزة، والؿغص الؿلـ ألازاط، هي بطن ججم٘ بحن ال٣هت واإلاظ٦غاث... في ْل اإلاخض٤ٞ، وال٨ٟغة ألانلُت اإلا

الخٟاَُم ؤلاوؿاهُت الغا٢ُت التي بٗض هللا بها ؤهبُاثه وعؾله.... ًٞما ًٖ َظٍ ال٣هو ًغبُها مىيٕى واخض 

باء واإلاغضخي وال وٗخ٣ض ؤن ٦خابا في اإلا٨خ بت الٗغبُت ، و٢ض جهى٫ وججى٫ في ظىباجه الٓاَغة والخُٟت ؤال و هي ألَا

(ْهغ آلان ًدمل َظٍ اإلاىانٟاث ٧لها"
1

(. 

                                                           
 م.ٖٕٔٓ، الطبعة األويل مبطبع الصحوة ، ٙجنيب الكيالين :دموع األمَت ،ص:      ٔ
 م.ٕ٘ٔٓ، الطبعة األويل بدار الصحوة القاىرة ٕٛٔيب الكيالين:جتربيت الذاتية يف القصة افإسالمية ،ص:جن      ٕ
 م.ٕٗٔٓ، ٘ٔ، اجمللد: ٕٛٙرللة العلوم افإنسانية : الناشر عمادة البحث العلمي ، جامعة سودان للعلوم التكنولوجيا،ص:      ٖ
  م.ٕ٘ٔٓ، الطبعة األويل مبطبع الصحوة ،  ٗ الدكتور جنيب الكيالين:حكاايت طبيب،ص :      ٗ
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ا ؤو ٧لها خىاصر عآَا ال٩اجب الض٦خىع هجُب ا ، وبلٛذ ل٨ُماوي ل٩ىهه َبِبا ؤو ؾم٘ ٖجهاخ٩اًاث َبِب ؤ٦ثَر

با جدمل في َُاتها ؤبٗاصا بوؿاهُت واظخماُٖت وؤزما٢ُت. َظٍ الخ٩اًاث بًٗٗا  ً خ٩اًت و٧لها ج٣ٍغ كٍغ ؾبٗا ٖو

غ١ بلي مهىت الُبِب طاجه، والهٗاب التي حٗتريه، والؾُما في مىاظهت بٌٗ الخاالث الخُغة، ؤو التي ج٠٣ ًخُ

وؤ٦ثر  ، مشل خ٩اًت "الطخُت" و"ال٣اهىن".ؤو الخهٝغ بػاءَا ؤماَا ٖاصاث وج٣الُض ٌعجؼ الُبِب ٖذ خلها،

ت حٗخمض ٖلى ججاعب هجُب ال٨ُماوي الصخهُت ٦ُبِب وحكحر بلي ؤمغ مهم ًسو مهىت  Kخ٩اًاث َظٍ املجمٖى

باء ؤمام مؿاولُاث ٦بحرة، ٞهى لِـ ناخب مهىت ٣ِٞ ٌٗالج ؤمغاى الىاؽ  حها ًً٘ ألَا الُبِب، ٞو

الجؿضًت، ؤو ًداو٫ الخس٠ُٟ مً آالمهم البضهُت، بل بهه باإلياٞت لظل٪ مؿاو٫ مهمت، ؤمام عبه ٖؼ و ظل _ 

غي ٦شحرا  (مً ألامىع التي جسٟى ٖلى ؤ٢غب الىاؽ للمٍغٌؤوال. ألهه ًُل٘ ٖلى ؤؾغاع الىاؽ، ٍو
0

(. 

ت (ال٩ابىؽ)، وهي جًم لومً ال٨خب التي نضعث خضًشا : اليابىط و٦شحر  ٢هت، 03ىجُب ال٨ُماوي في مجمٖى

مجها ًمشل بٌٗ ججاعب ال٩اجب في ؾىىاجه ألازحرة ، وهي في مجملها جدمل جهىع ال٩اجب في ٢ًاًا مهمت، بًٗها 

ت باؾمها ًخدضر  ي، وبًٗها اظخماعي.ؾُاسخي ، وبًٗها ٨ٞغ  ٟٞي ال٣هت ألاولي " ال٩ابىؽ" التي ؾمي املجمٖى

ًٖ ٖبض الىانغ و٢ض ٖاوى مً ٧ابىؽ ؤزىاء هىمه ٞغؤي هٟؿه و٧إهه ٠٣ً في مكهض الخكغ ًىم ال٣ُامت لُل٣ى 

ذ ؤزىاء خ٨مه، به ُم خؿابه، ومً زما٫ َظٍ الى٢ٟت ٌؿخٗغى ٖضصا مً ال٣ًاًا وألاخضار التي ٖٞغ ه الٖؼ

ل٣ض ٧اهذ َظٍ ال٣هت مدا٦مت  الظي ًٟخذ ُٖيُه بٗض بٚماى لُجض هٟؿه وؾِ خكض ٦بحر صون ؤي اخترام. 

٦ما اؾخسضم ما عوي  لٗهض ٖبض الىانغ، اؾخسضم ٞحها ال٩اجب ما لضًه مً وزاث٤، وما وكغ مً خ٣اث٤ بٗض مىجه.

غى ٦شحرا مً الجغاثم التي  اة ٖبض الىانغًٖ آلازغة، والخكغ ًىم الخؿاب، ٖو  ). 3(٦ك٠ ٖجها بٗض ٞو

مً ؤبغػ َظٍ ألاؾماء التي  اوبغػث في ألاصب اإلاٗانغ ؤؾماء ٦شحرة في ًٞ ال٣هت و٧ان هجُب ال٨ُماوي واخض

اجه وبؿاَت ؤؾلىبه وظاطبُت ؾىعٍ. ل٣ض اَخم هجُب ال٨ُماوي مىظ  ؤنبدذ مٗغوٞت لٛؼاعة بهخاظه و٦ثرة مىيٖى

غى  مً بضاًت قبابه باألصب ٖامت وال٣ غ ال٣هت ال٣هحرة ٖو هت بىظه زام وؾاَم مؿاَمت ُٖٓمت في جٍُى

اث ال٣ههُت ال٣ًاًا الاظخماُٖت وؤلاؾمامُت والؿُاؾُت والخجاعب الظاجُت بإؾلىب ممحز.  املجمٖى

 اإلاشاحْ و اإلافادس

 م.3102ججغبتي الظاجُت في ال٣هت ؤلاؾمامُت، الُبٗت ألاولي بضاع الصخىة ال٣اَغة  هجُب ال٨ُماوي: .0

 م.3101، 02، املجلض:، ظامٗت ؾىصانمجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت: الىاقغ ٖماصة البدض الٗلمي .3

 م.3102هجُب ال٨ُماوي: صمٕى ألامحر ،الُبٗت ألاولي بمُب٘ الصخىة ،  .2

 م.3102هجُب ال٨ُماوي :خ٩اًاث َبِب ،الُبٗت ألاولي بمُب٘ الصخىة ،  .1

ٛل:صعاؾاث في ال٣هت ؤلاؾمامُت اإلا .2 ٗانغة م٘ ٖغى و صعاؾت لٗضص مً ال٣هو الض٦خىع دمحم خؿً بَغ

 م.0661هجُب ال٨ُماوي،الُبٗت ألاولي ، ماؾؿت الغؾالت،

بلى ٢ُام الخغب ال٨بري الشامىت  ،  0606ؤخمض ٩َُل : ألاصب ال٣هصخي واإلاؿغحي في مهغ مً ؤ٣ٖاب نىعة  .3

 ال٣اَغة . –، صاع اإلاٗاٝع  0652الُبٗت الغابٗت ، ٖام 

                                                           
 م.ٜٜٗٔ، مؤسسة الرسالة،ٓٓٔ-ٜٛص: دمحم حسن برقغش:دراسات يف القصة افإسالمية ادلعاصرة ،     ٔ
 م.ٜٜٗٔ،الطبعة األويل ، مؤسسة الرسالة،ٓٔٔص: ،سات يف القصة افإسالمية ادلعاصرةدمحم حسن برقغش:درا     ٕ
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 أظلىب اللفق اللشآوي الجماٌ الفني في

 ِبذ الفمذ الىذوي  د/

 الهىض جامل هاصو، ،ٌـ. ٖبض الغخمً للٗلىم والخ٨ىىلىظُا مٗهض َما٫ بي.، ٧لُت الضعاؾاث ؤلاؾمامُت، ؤؾخاط مؿاٖض

 

 اإلالذمت

ت،  ت مخىٖى ب ُٞه ؤن الترار الٗغبي ألاصبي خاٞل بإلىان حٗبحًر ت واللىن ال٣هصخي مً ألالىان الخٗبحًرمما ال ٍع

ٗا٫، ٞالترار ألاصبي مليء بالىهىم ال٣ههُت اإلابضٖت التي جشبذ ؤن الٗغب  ال٣اصعة ٖلى الخٗبحر بك٩ل مازغ ٞو

بت ال٣و والخ٩اًت. حر مخٗضص املجاالث.  ًمخل٩ىن مَى م خٔ ٞو  ال٣هو ومىيٕىوخٔ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ

م، ال٣غآن عب٘ ٌؿ٘ الجىاهب مخىٕى بٍر  مً ٞحها إلاا ال٨ٍغ  بلى تهضي بماُٚت وؤؾغاع محزاث باعػة ولها ،ٖٓاٍث ٖو

ُت م٣انض م هؼ٫ باللٛت الٗغبُت التي هي وؾُلت ال٣ىم بلى الخىانل والٟهم وؤصاتهم البلُٛت في  .قٖغ ٞال٣غآن ال٨ٍغ

 بلى ًٞ عا١ ممخاػ.
 
م ٞغؾان الكٗغ وؤعبابه، ٣ٞض  الخٗبحر ونىال و٦ما ؤن ال٣غآن جدضي الٗغب في ال٣ى٫ َو

 
 
في ال٣هت. طل٪ ؤن جغاثهم الىثري ٢بل ؤلاؾمام ًمخلئ بال٣هو والخ٩اًاث، وألاؾاَحر وألازباع  جدضاَم ؤًًا

م بإلىان مخٗضصة مً ال٣هت ٦ىمىطط ناص١ إلاا ًجب ؤن   ؤن ًدٟل ال٣غآن ال٨ٍغ
 
وألاًام.. ومً زم لم ٨ًً عجُبا

ألن ال٣هت ٢الب جغبىي وبٖمامي وصعاؾت ال٣هت في ال٣غآن ٖلى ظاهب ٦بحر مً ألاَمُت، طل٪  ج٩ىن ٖلُه ال٣هت.

. ٞال٣هت ج٣ضم لل٣اعت ٖىالم ػازغة 
 
ا، وبلى الىٟىؽ ٞخىًٟها هًٟا جىٟظ مً زماله الضٖىة بلى ال٣لىب ٞتهَؼ

لم، ٞخشحر في  ض٫ ْو ت، وبهغإ ًضوع بحن زحر وقغ، ٖو بدُىاث مخٛاًغة، وبإظىاء مسخلٟت، وبإشخام مخىٖى

مً زما٫ َظا  –جيهئ ال٣ٗى٫ بلى الؿمإ والتر٢ب والٟٗل. وؾجري الىٟـ الٗىا٠َ، وججظب ال٣لىب بلحها، و 

ت البُان.   -اإلا٣ا٫ الىظحز  غ وعٖو  مً اللُاث٠ البُاهُت طاث ألازغ الٟٗا٫ في ظما٫ الخٗبحر وص٢ت الخهٍى
 
 ٦شحرا

ا فدعُب  ًُ  فى
ً
 لِعذ اللفت اللشآهُت ِمل

غ  ا ًٖ ألٚا ا مجغص  ا مُل٣   ُ  ٞى
 
اى الخىظحهُت، بهما هي وؾُلت مً وؾاثل ال٣غآن لِؿذ ال٣هت ال٣غآهُت ٖمما

ال٨شحرة بلى جد٤ُ٣ ؤٚغايه الضًيُت الغباهُت، ٞهي بخضي الىؾاثل إلبمٙا الضٖىة ؤلاؾمامُت وجشبُتها. ٦ما ٢ا٫ 

  لِؿذ ال٣غآهُت ال٣ّهت "بن الض٦خىع بهجذ ؤخمض:
 
  ٖمما

 
ا ُّ ه في مؿخ٣ما ٞى ٣ت مىيٖى ٍغ  وؾحر ٖغيه، َو

 الخحي حؿخسضم ال٨شحرة الىؾاثل مً وؾُلت ال٣غآهُت وال٣هت الٟجي، ال٣هو في ٫هي الخا ٦ما خىاصزه

ى غاى هبُلت َو ٘ أٚل (جم٘لمجوا الٟغص وبنماح الدكَغ
0

م ال٣غآن ألن وطل٪ .)  صٖىة ٦خاب -شخيء  ٧ل ٢بل - ال٨ٍغ

ذ ؤو ٖلىم ٦خاب َى وال ٞجي، ٢هو ٦خاب مىه ؤو ٦شحر ٢لُل في ٨ًً ولم ؤلاؾمام  بهه بل ٞلؿٟت ؤو حكٍغ

٣ُضة، ٦خاب ٘ ٖو ى الىىع، بلى الٓلماث مً الىاؽ به لُسغط هللا ؤهؼله ٦خاب حكَغ  ؤلاوؿاهُت للخُاة صؾخىع  َو

 وؤلاًمان لئلعقاص وؾُلت ال٣غآهُت ٞال٣هت والجماُٖت، الٟغصًت والجؿضًت ٖما٢اتها الغوخُت في مسخل٠

ُت ألاوامغ والىىاهى وقغح والٗٓت والخٗبحر  ).3 (ٚاًخه بلى ال٣غآن وؾاثل بخضي ال٣هت ال٣غآهُت و٧اهذ الكٖغ

                                                           
 مٜٓٛٔبَتوت :  –، ط : دار الشروق ٕٔهبجت، ص : ألزتد  أنبياء هللا      ٔ
 مٜٙٚٔ، ط بَتوت ، دار الشروق ، ٕٛٔص :  التعبَت الفٍت يف القرآن الكرمي للدكتور بكري أمُت،     ٕ
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ل الجما٫ الٟجي ؤصاة  َٗ ج ًَ ال٣غآوي م٘ طل٪ ًال٠ بحن الٛغى الضًجي والٛغى الٟجي، ٦ما ؤن ال٣هو ال٣غآوي 

م٣هىصة للخإزحر الىظضاوي، وبزاعة الاهٟٗاالث وجغبُت الٗىا٠َ الغباهُت، وبهظا امخاػث ال٣هت ال٣غآهُت باإلاحزجحن 

ىُت.٧لخحهما: ج ت ٞو ت وؤٚغاى ٦شحرة ؤَضاٝ لها ال٣غآهُت وال٣َِهو غبٍى ىاثض مشمغة وم٣انض مخىٖى  ظّمت. ٞو

م ٖلى وظه البهحرة.  ٞؿىٗغى َىا بٌٗ ؤٚغاى ال٣هت ال٣غآهُت وؤٚغايها الىبُلت ل٩ي هٟهم ال٣غآن ال٨ٍغ

 أغشاك اللفت اللشآهُت

م حهضٝ بٗغى ال٣هو بلى بزباث وخضة ؤلاله، ووخضة الضًً ووخضة  مً اإلاٗغوٝ لضي ال٣ٗماء ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

الغؾل، ووخضة َغاث٤ الضٖىة، ووخضة اإلاهحر، ٦ما ؤجها وؾُلت مً وؾاثل ال٣غآن ال٨شحرة بلى ؤٚغايه الضًيُت 

٧ةزباث الىحي والغؾالت، وبُان ؤن الضًً ٧له مً ٖىض هللا وخضٍ، وبُان ؤن هللا حٗالى ًىهغ صًىه وؤهبُاثه في 

 (ٕ)، وجىبُه ؤبىاء آصم (ٕ)وٗمت هللا ٖلى ؤنُٟاثه وؤهبُاثه ٣٦هو ؾلُمً وصاوص وؤًىب وببغاَُم  الجهاًت، وبُان

بلى ٚىاًت الكُُان، وببغاػ الٗضاوة الخالضة بِىه وبُجهم، و٦ظل٪ بُان ٢ضعة هللا حٗالى ٖلى الخىاع١، وبُان ٖا٢بت 

ُٓت التي ٧اه غاى الٖى ذ ؾ٣ُذ ال٣هو ال٣غآهُت ألظلها، ٞلى٣غؤ بن الهالخحن والُالخحن، وما بلى طل٪ مً ألٚا

م: "بها ؤهؼلىاٍ ٢غآها ٖغبُا لٗل٨م ح٣ٗلىن، هدً ه٣و ٖلُ٪ ؤخؿً  قئىا ما ًض٫ ٖلى طل٪ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

و٦ما ه٣و ٖلُ٪ مً ؤهباء الغؾل ما ). "0(ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ َظا ال٣غآن، وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً الٛاٞلحن"

ٓت وط٦غي للمامىحن" هشبذ به ٞااص٥، وظاء٥  ).3(في َظٍ الخ٤ ومٖى

 الجماٌ الفني في أظلىب اللفق اللشآوي

ىِخه ال٣غآوي الجما٫ ٖلم هي ال٣غآهُت الجمالُت  ٖبر وؤؾالُبه ؤلىاهه وؤؾغاٍع ًٖ بال٨ك٠ حٗجي التي ٞو

اث  مً ؾخٗملخها ما بؿبب ال٣غآهُت الٓىاَغ الجمالُت ؤبغػ  ؤص١ ٞةن وبخٗبحر اإلاخٗضصة، ال٣غآهُت اإلاىيٖى

٦ما  –الضاثم  ؤلالهي ؤلاعجاػ مً آٞا١ في ول٨ً ألاصبُت والهىعة اإلاٟغصة، والتر٦ُب، هدى ألاولى الٗغبُت اإلاىاص

ظا الجما٫ الٟجي البضٌ٘). 2(ٞغخان خمُض ٢الذ الض٦خىعة بان لم جىل الاَخمام ال٨بحر  -م٘ ألاؾ٠ الكضًض -َو

ً للىو ال٣غآوي، اللهم بال ما وعص في بَاع صعاؾت ؤلاعجاػ والٗىاًت البالٛت مً ٢بل ؤ٦ثر الضاعؾحن واإلا ٟؿٍغ

اع وظضها ؤن الجهىص ما ػالذ مخىايٗت في اؾدُٗاب  م بىظٍه ٖاٍم. ل٨ً بطا عؤًىا زاعط َظا ؤلَا البُاوي لل٣غآن ال٨ٍغ

ظا ما ؾىداو٫ ؤلاإلاام بجاهب مىه في َظٍ الضعاؾت اإلاغ٦ؼ  مىا٢٘  ة.خ٣ُ٣ت الجما٫ الٟجي لل٣هت ال٣غآهُت، َو

م ٦شحرة الحٗض والجدصخى والًم٨ً اؾدُٗابها مهما بظلىا مً ج٨ٟحر و٢غاءة  الخؿً والجما٫ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت باٖخباع اقخماله  مخإملت، ولٗل الجاهب ال٣هصخي في ٦خاب هللا الُٗٓم َى ؤ٦ثر الجىاهب ٦ماال وظماال وعٖو

لى ؾاث   . غ ؤؾباب الخإزحر الخٗبحري الٟجيٖلى ؾاثغ م٣ىماث ال٣ىة الٟىُت في ؤعقى صعظاتها ٖو

م التي ها٫ ٖلحها ظاثؼة الكُش  ت الجما٫ في ال٣غآن ال٨ٍغ و٢ض نض١ الض٦خىع ٖبض الجىاص املخو ناخب مىؾٖى

م ؤن ال٣هو ال٣غآوي ًساَب خاؾت الىظضان الضًيُت  3112مً مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة ؾىت  الكٗغاوي 

ش ونٟها مجّزلها ظل قإهه بإجها مًبلٛت الجما٫ الٟىُت ألاصبُت ٖاعي  ؤمامىا ؤخضازا مً الخاٍع
 
ؤهباء الُٛب التي  ا

سُت ٖلى مغ الٗهىع والضَىع باإلياٞت  ما٧ان ٌٗلمها الىبي وال ؤخض مً زل٣ه ٢بل هؼولها ٞهي ؤوز٤ الىزاث٤ الخاٍع

                                                           
   ٖ-ٕسورة قوسف:      ٔ
 ٕٓٔسورة اذلود:      ٕ
  ٖٖ٘ص :  ٔٓٔ/رللة كلية اآلداب      ٖ
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ٗت ا ٖلى  –ملخمضًت بلى ؤن ؤؾلىب ال٣هو ال٣غآوي ًخًمً جىظحهاث صًيُت جضٖم ؾاثغ ماظاءث به الكَغ

وهغي ال٣هت الٟىُت لِـ لها ؤؾـ مدضصة ؤو مٗاًحر ). 0(هلمذ طل٪ وهدؿه -ناخبها ؤل٠ ؤل٠ جدُت وؾمام 

زابخت ٞهي جسً٘ لماظتهاصاث الٟغصًت في ألاؾالُب والُغ١ ال٨خابُت، بِىما ال٣هت ال٣غآهُت لها ؤؾـ مدضصة 

م الضًيُت. ومٗاًحر زابخت في بًغاص ألا٩ٞاع وج٣ضًم البراَحن ؤلاً  ماهُت التي ًدىاؾ٤ مىهجها م٘ ٚاًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ال٣غآهُت ٢هت  ٞةن ال٣هت ال٣غآهُت جدغم ٖلى ببغاػ اإلاٛؼي في خحن الًجىػ طل٪ في ال٣هت الٟىُت، ٞال٣هت

ضٞها جغبُت ال٣ُٗضة في الىظضان ؤلاوؿاوي، ٞمشما هإزظ ؾىعة ًىؾ٠ وه٣غؤ بٛاًت مً الض٢ت ؾىجضَا بًمان ، َو

 ًٖ وؾامت وظما٫ ًىؾ٠ مً ؤ
 
ا لم ج٣ل قِئا ول٨ىىا هغي الىؾامت ألازاطة في ؤٖحن اليؿىة (ٕ) ولها بلى آزَغ

الماحي ٢ًُٗ ؤًضحهً ٖىضما عؤًىه لٍٟغ الظَى٫ مً وؾامخه، ٞد٣ُ٣ت ظما٫ ًىؾ٠ ٢ضمذ مجؿمت ج٩اص جى٤ُ 

م".في ٢ىله حٗالى: " ٞلما عؤًىه ؤ٦برهه و٢ًُٗ ؤًضحهً و٢لً خاقا هلل ماَظا بك  بن َظا بال مل٪ ٦ٍغ
 
 غا

غت ألادبُت في ِشك اللفت
ّ
 اظخخذام اللشآن لل

 ٖلى الضًً 
 
م اللٛت ألاصبُت في ال٣هو ال٣غآوي بٛغى الخإزحر الىظضاوي مٗخمضا ل٣ض اؾخسضم ال٣غآن ال٨ٍغ

 ما ٖغى في ؤؾلىب ٢هصخي ظظاب ٞدُىما ًإزظ نىع 
 
 وجإزحرا

 
لى ؤن ؤقض اإلاىأٖ الضًيُت هٟاطا ة مً وألاصب ٖو

خإزغ بما ٞحها مً ٖبر  هػي بلحها بكى١ ولهٟت، ٍو غجاح اإلاغء لؿماٖها، ٍو وا٢٘ الخُاة في ؤخضاثها جخطر ؤَضاٞها، ٍو

م  هىعٍ ٢هو ال٣غآن ال٨ٍغ ٓاث، وال٣هو الهاص١ ًمشل َظا الضوع في ألاؾلىب الٗغبي ؤ٢ىي جمشُل، ٍو ٖو

ؾىعة الُٟل وؾىعة ًىؾ٠ وألاؾلىب اإلاىظؼ  ٞاؾخسضم في ال٣هو البضاًاث اإلاكى٢ت ٦ما في في ؤبلٜ نىعٍ.

 ًٖ ٢هت  ؤصخاب الُٟل ٞازخهغ جل٪ الىا٢ٗت الُٗٓمت في زمـ آًاث ٦ما 
 
البضٌ٘ البلُٜ خُىما جخدضر مشما

ؤهىا هجض الخىٕى العجُب واإلاضَل في اإلا٣ضماث ٦ما في ؾىعة ال٨ه٠ بط ابخضؤث بظ٦غ ملخو ٧امل لى٢اجٗها 

 ط٦غث جهاً
 
ت ال٣هت في بضاًتها، ٦ما امخاػ ؤؾلىب ال٣هو ال٣غآوي بالض٢ت في ازخُاع ال٩لماث وؾىعة الُٟل ؤًًا

 التي جدمل صالالث ٖم٣ُت وحٗبر ًٖ ؤخضار ٦شحرة بإ٢ل ٖضص مً ال٩لماث. 

م ًمُل بلى ازخُاع ألالٟاّ ال٣لُلت طاث اإلاٗاوي والضالالث ال٨شحرة بهىا هجض ٢هت  ومما ًشبذ ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

٦ظبذ ٖاص ٠ُ٨ٞ ٧ان ٖظابي وهظع بها اعؾلىا " :(ٖاص) في آلاًاث مً ؾىعة ال٣مغ غ٦ؼة ٖلى ٢ىم٢هحرة بلُٛت م

 في ًىم هدـ مؿخمغ ججٕز الىاؽ ٧اجهم ؤعجاػ هسل مى٣ٗغ"
 
 نغنغا

 
دا ٞهظٍ آلاًاث ال٣هحرة جدضزىا  .ٖلحهم ٍع

بحن لىا امخُاػ ال٣هو ًٖ ج٨ظًب ٢ىم ٖاص، والٗظاب الظي خل بهم هدُجت لخ٨ظًبهم بإلٟاّ ٢لُلت بلُٛت ج

ال٣غآوي بدىٕى الهُٜ التي ٧ان ٣ًضم مً زمالها ؤلاهظاع لؤل٢ىام التي حؿخد٤ الٗظاب بٗض اؾدىٟاص وؾاثل 

"٧لما ج٨غع َظا الاؾخٗغاى، ٧ان َىا٥  ٣ًى٫ ؾُض ٢ُب َىا بٗض ه٣ل َظٍ آلاًاث اإلاظ٧ىعة:  ؤلانماح ٧لها.

ِ الظي ٠٣ً مغة ٖىض ٧ل ه بي، زم ًمطخي في ٖغيه مُغصا ختى ٠٣ً دمحم ؤمام ٦ٟاع مجا٫ لخملي َظا الكٍغ

ِ ٖلى َظا الىدى  ٢َغل، ٞةطا َى ٣ًى٫ جل٪ ال٣ىلت الىاخضة، وبطا َم ًغصون طل٪ الغص اإلا٨غوع. وفي جإمل الكٍغ

 ).3(ظما٫ ٞجي ؤ٦ُض"

م البلُٜ ٌكمل اللٟٔ واإلاٗجى ٧لحهم ا، وجخجلى ومً زما٫ صعاؾت َظٍ ال٣غآهُت هغي ؤصب ال٣هو ال٣غآن ال٨ٍغ

ت مً البُان واإلاٗاوي والبضٌ٘ بإٖلى صعظت مً خُض حعجؼ ال٣هت الٟىُت، ٦ما ؤجها جمخاػ  ؤنىاٝ البماٚت اإلاخىٖى

                                                           
ال يف القرآن الكرمي يف روعة اجلمع بُت الدقن واألدب والتارقخ ىف القص  القرآين نقال عن موسوعة اجلم فصول سلتارة من       ٔ
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ظا ال ًىظض في  ضاًت الىاؽ بلى ما ُٞه زحر الضهُا وآلازغة، َو ى بنماح البكغ َو باؾتهضاٞها بلى ٚغى هبُل، َو

ظا محزة باعػة عجؼث ٖجها ال٣هت الٟىُت ال٣هت الٟىُت بال هؼعا ٢لُما، ومً َىا وٗٝغ ب م، َو عجاػ ال٣غآن ال٨ٍغ

 ألازغي، وبالخالي وٗتٝر ووكهض ؤن ٦مام البكغ لِـ ٨٦مام هللا حٗالى. 

 أخعً اللفق

وا الظًً الباخشحن، ؤهٓاع ال٣غآهُت ال٣هت لٟخذ
َ
ا ٞحها عؤ  الجما٫ الٟجي والجما٫ ألاصبي، مً ًىًب ال مُٗى 

 حٗغى ٧املت ؾىعة بها اؾخ٣لذ م٩اهت مغمى٢ت مً خُض ؤجها ًىؾ٠ وجدخل ٢هت .زحرالخإ و٢ىة الٗغى وخؿً

حن ؤبُا٫ م٘ خُاة بُلها لىا  ٖما ٨ًك٠ ل٣هت واخضة بإ٦ملها ؾىعة جسهُو ولٗل مٗه، ًخدغ٧ىن  زاهٍى

 واٞ٘الض بإَم جخهل ؤلازاعة ٚاًت مىا٠٢ في مً جًمه إلاا لها الاهدباٍ ًيبػي مً بقاعاث وصالالث ٖلُه جدخىي 

ى ؤلاوؿاهُت  ق٩ل في ًٓهغ طل٪ و٧ل والخٟى١، الؿُُغة وصاٞ٘ الخؿض والٛحرة، الجيسخي، وصاٞ٘ الضاٞ٘ :َو

ت، ألاؾالُب طاث بالجمالُت جؼزغ وؾىعة ًىؾ٠. الٟىُت بإهىإ ؤلازاعة ظظاب خاٞل  ٢هصخي  طل٪ و٧ل اإلاخىٖى

 اقخملذ بط  ألاصبي الٟجي، ؤلابضإ ىع ن مً نىعة ؤخؿً في جغ٦ُبهما وخؿً و اإلاٗجى، اللٟٔ ٖلى ظما٫ ٢اثم

ت واإلاكاَض ألاصبُت ال٣هت ٖىانغ ٧ل ٖلى ٍغ  ؤمام مازل و٧إهه خضر ما ًخهىع  ججٗل ال٣اعت  بدُض الخهٍى

ه، ض وبإؾلىب  هاٍْغ ا في ٍٞغ   .اإلامخ٘ ال٣هصخي وؤصائها ؤلٟاْها وحٗبحَر

 الخاجمت

 ٍٝ َهو ال٣غآن وؤؾلىبه ٧ا
َ
٣ّىم  وال٣ضع الظي ظئىا به مً هماطط ٢ في جىظُه الىٟىؽ بلى ما ًهلر قإجها وٍُ

ال ؾُما ؤؾلىب ال٣هو  –ٖىظها بإؾلىب م٣ى٘ ومازغ، قإهه في طل٪ قإن ال٣غآن ٧له، ٞالىٓم ال٣غآوي 

ٍغ عاج٘ في بُاهه، ٩ٞل خؿً بلى خؿىه باَذ، و٧ل ظما٫ بلى ظماله  -ال٣غآوي  ، ص٤ُ٢ في جهٍى معجؼ في حٗبحٍر

ْل ػاثل. ومهما اؾخيبِ الضاعؾىن مً آًاث الجما٫ في ال٣هو ال٣غآوي ٞلً ًىتهىا ماخل، و٧ل ظما٫ بلى ظماله 

 بال بلى ال٣لُل الظي ال ٌؿاوي ٢ُغة في بدغ. 

 اإلاشاحْ

م                        .0  ال٣غآن ال٨ٍغ

 م0651بحروث :  –ؤهبُاء هللا ألخمض بهجذ، ٍ : صاع الكغو١  .3

م للض٦خىع  .2  م0643ب٨غي ؤمحن، ٍ : بحروث ، صاع الكغو١ ، الخٗبحر الٟجي في ال٣غآن ال٨ٍغ

 م.0663 -0102ٌبًداٍئ وهٟساجه. ًٞل خؿً ٖباؽ، صاع الٟغ٢ان،ألاعصن،:  -ال٣هو ال٣غآوي .1

 ٧لُت التربُت للبىاث في ٢ؿم ٖلىم ال٣غآن. -ظامٗت بٛضاص -بان خمُض ٞغخان 010مجلت ٧لُت آلاصاب/ الٗضص  .2

م لؿُض ٢ .3 غ الٟجي في ال٣غآن ال٨ٍغ  .م 2002 -ٌ 1423ُب، صاع الكغو١، الُبٗت الؿاصؾت ٖكغ،الخهٍى

م والٗلىم ؤلاؾمامُت الهاصعة ؾىت  .4  هجغي، 0121، الٗضص الشامً ٖكغ:  3116مجلت ظامٗت ال٣غآن ال٨ٍغ
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 الفً اللفص ي في اللشآن ومياهخه في اللفق الّشبُت 

 دمحم ؼفُم

 ٦حرال، الهىض، و٧ال٩ُا، ٢ؿم اللٛت والخًاعة ، خغم الىافي الجامعي ،باخض

 

 ن  آمفهىم اللفت في اللش 

في نىعة الٟٗل اإلااضخي ؤعب٘ مغاث،  :)0(و٢ض وعصث ماصة لٟٔ ٢هو في ال٣غآن ٖلى ازخماٝ اقخ٣ا٢ها زمازحن مغة

ؾذ مغاث، وفي ’ ال٣هو‘وفي نىعة الٟٗل اإلاًإع ؤعب٘ ٖكغ مغة، وفي نىعة ٞٗل ألامغ مغجان، وفي نُٛت 

. ًُل٤ مٗجى ال٣و ؤًًا ٖلى الخ٩اًت ٦ما ًُل٤ ٖلى الخضًض والخبر والبُان  ؤعب٘ مغاث’ ال٣هام‘نُٛت 

ؤحى في ال٣غآن ؤزباع ألامم الؿاب٣ت  في مىاي٘  ول٨ً ٧لمت الخ٩اًت ال جُل٤ ٖلى ال٣هو ال٣غآهُت حُٗٓما له.

مم اإلاايُت ؤما ٢هو ال٣غآن جغاص بها "بزباٍع ًٖ ؤخىا٫ ألا  .لخ٩ىن ٢هههم ٖبرة إلاً ًجيء بٗضَمٖضة مىاؾبت 

ه مً خىاصر ٚابغة مشل ٢هو ألاشخام اللظًً لم جشبذ هبىتهم مشل ؤَل ال٨ه٠ وابجي آصم، وبزباٍع  بما جدٍى

م م٘ ؤ٢ىامهم، وبزباٍع  ًٖ الىبىاث الؿاب٣ت ؤي ما ازخو باألزباع ؤو ألاهبُاء الىاعصة ًٖ الغؾل وألاهبُاء وزبَر

ا. ٞال٣هت في ال٣غآن ملسو هيلع هللا ىلص ًٖ الخىاصر الىا٢ٗت في ػمً الغؾى٫   مشل الٛؼواث وخىاصر الهجغة وؤلاؾغاء وهدَى

ضًً والضٖىة بلحها وجغؾُش اإلاٟاَُم ؤلاؾمامُت في ٢لىب ؤلاوؿان وجغبُتهم ٖلى الوؾُلت ٞىُت لٗغى مباصت 

ت ؤزباع ألا  سُا ًغظ٘ بلُه إلاٗٞغ ش بؿغصَا والٌٗخبر ال٣غآن ٦خابا جاٍع مم اإلاايُت بال ؤن ؤؾاؾها وال حهضٝ بلى الخاٍع

ش الغؾاالث  ش، ال جاٍع اإلااعزحن ٌؿخض٫ به في ٦خبهم بما ؤزبر هللا به في ال٣غآن  "ٞما تهضٝ ال٣هت ال٣غآهُت بلى الخاٍع

ذي ما ب٣ي بخد٤ُ٣ َضٞها ألانُل، ٦ما ال تهضٝ  ش ألامم وألاشخام، بهما جإزظ مً الىا٢٘ الخاٍع والغؾل وال جاٍع

ت الش٣اُٞت وال  بلى مخٗت والدؿلُت، ٞمً ؤعص طل٪ ُٞلخمؿه في ٚحر ٢هو ال٣غآن، ٞهضٝ ال٣هت بلى اإلاٗٞغ

م ٖماظا ٞىُا" اث ال٣غآن ال٨ٍغ ماط مىيٖى  .)3(ال٣غآهُت ألانُل َى الضٖىة والتربُت، ٖو

ا الٟىُت ٖلى ٢هو ال٣غآن وال حٗخبر َظٍ ال٣هو  ،وال ًُب٤ حٍٗغ٠ ال٣هت الخضًشت وال ٢ىاهُجها وال ٖىانَغ

ؤلىان الغواًت ؤو ال٣هو ؤو الخ٩اًت التي وي٘ عظا٫ َظٍ الٟىىن بَاعا جضوع ؤٖمالهم خىله وجىدهغ لىها مً 

 .)2(مىخىظاتهم ُٞه وال جدمل الٗىانغ الٟىُت لهظٍ ألالىان التي ويٗها الى٣اص اإلاٗانغون ٖلى ٢هو ال٣غآن

ماع املخخلٟت والحُٗي و٢ض ؤوعص هللا َظٍ ال٣هو في ال٣غآن بإؾالُب طاث بماٚت مازغة حعجب ٧ل ال ٣غاء مً ألٖا

برة ٢ُمت إلاكغ٧ي م٨ت وخضَم ؤو اإلاامىحن في م٨ت واإلاضًىت بل  ٧ل ٢هت مً َظٍ ال٣هو عؾالت ُٖٓمت ٖو

"ؤؾلىب ال٣هت ؤمغ مدبب للىاؽ نٛاعا و٦باعا، ٩ٞاهذ ال٣هت ال٣غآهُت طاث  .جساَب الىاؽ في الٗالم ٧له

سُت ٖبر مٗؼي ٖم٤ُ مازغ في مكاٖغ ؤلاوؿان، و٧ان  ٓتؾغص ؤخضار ال٣هت الخاٍع  .)1("ة ٖو

                                                           
ٔ
 ٕٕالدكتور صالح احلالدي،القص  القرآين عرض وقائع وحتليل أحداث، ص      
ٕ
  شدقد، منهج القصة يف القرآندمحم     
ٖ
 ٓٔٔسيد قطب، التصرقر الفٍت يف القرآن الكرمي، ص      
ٗ
 ٖٖالزحيلي، الدكتور وىبة، القصة القرآنية ، ص      
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 أهذاف اللفت اللشآهُت

بن الهضٝ ألانُل بؿغص ال٣هو وؤزباع ألامم اإلاايُت لِـ مجغص ؤلازباع ًٖ خىاصر وو٢اج٘ ٢ض و٢ٗذ في 

جها لؤلظُا٫ ال٣اصمت ش وجضٍو بر جغقض ٢غائها بلى ،الخاٍع  بل الهضٝ ألانُل َى ما جدمل جل٪ ألازباع مً مىأٖ ٖو

م والتربُت في بَاع الضًً وحؿاٖضَم ٖلى التربُت  وجغؾُ ش اإلاٟاَُم الهضاًت والضٖىة بلى الضًً ال٣ُم والىهج ال٣ٍى

 هظ٦غ بًٗا مً َظٍ ألاَضاٝ م٘ يغب ألامشلت: .ؤلاؾمامُت في ٢لىبهم 

 وحؿلُت له و٢لىب : ؤوعص هللا بٌٗ ال٣هو جشبُخا ل٣لب خبِبه وعؾىله دمحم ملسو هيلع هللا ىلصجشبُذ الللىب وألافئذة

ٓت  اإلاامىحن ظمُٗا "و٦ما ه٣و ٖلُ٪ مً ؤهباء الغؾل ما هشبذ به ٞااص٥ وظاء٥ في َظٍ الخ٤ ومٖى

. حهضٝ هللا بهظٍ آلاًت ؤن ًشبذ ٢لب الىبي ملسو هيلع هللا ىلص في ؾبُل الضٖىة بلى هللا وؤن ٌصخظ َممه في مىاظهت )0(للمخ٣حن"

ضاء وال٨ٟاع بؿغص َظٍ ال ٤ الضٖىة و٢ض ؾب٣ه ألاهبُاء ألٖا ٣هو ُٞخطر له بإهه لِـ وخضٍ ٖلى ٍَغ

 و٢ض واظهىا ما واظه الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مً اإلاك٣اث. ،والهالخحن

: و٢ض نغح هللا َظا الهضٝ الُٗٓم بٗض ؤن ؾغص ٢هت ًىؾ٠ ب٣ىله "ل٣ض ٧ان في ٢هههم الّبرة ألولي ألالباب

ضي وعخمت ل٣ىم ٖبرة ألولي ألالباب ما ٧ان خضًشا  ًٟتري ول٨ً جهض٤ً اللظي بحن ًضًه وجٟهُل ٧ل شخيء َو

ُه وبهما لماؾخٟاصة مجها وللٗبرة بما )3(ًامىىن" .ؤ٦ض هللا حٗالى للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤن َظٍ ال٣هت ما وعصث للدؿلُت والتٞر

الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ب٣ىله "هدً  و٢ض اٞخخذ هللا ؾبداهه ٢هت ًىؾ٠ بٗض ؤن لٟذ اهدباٍ .و٢٘ مً البماء واإلاك٣اث

 .)2(ه٣و ٖلُ٪ ؤخؿً ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ َظا ال٣غآن وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً الٛاٞلحن"

غصصٍ الخفىش والخذبش : ٨ًغع ال٣غآن الؿاا٫ ًٖ الخ٨ٟغ والخضبغ في ؾجن هللا في ألامم الؿاب٣ت وآًاجه في ال٩ىن  ٍو

ت ؤَل٨ىاَا وهي ْاإلات ، ٨ٟغ اَخمام بالٛال٣غآن حهخم بالخمغاث ٖضًضة ألن ا ٦ما ؤقاع بلُه ال٣غآن "٩ٞإًً مً ٢ٍغ

ت ٖلى ٖغوقها وبئر مُٗلت و٢هغ قضًض ؤٞلم ٌؿحروا في ألاعى ٞخ٩ىن لهم ٢لىب ٣ٌٗلىن بها ؤو  ،ٞهي زاٍو

 . )1(ءاطان ٌؿمٗىن بها ٞةجها ال حٗمى ألابهاع ول٨ً حٗمى ال٣لىب التى في الهضوع"

و ال٣غآهُت بلى ؤَضاٝ ٚحر َظٍ ألاَضاٝ اإلاظ٧ىعة مجها: حٗم٤ُ ال٣ُٗضة في الىٟىؽ، زل٤ و٢ض جغمي ال٣ه

ت في املجخمٗاث، جباص٫ الخ٣اث٤ الٗلمُت اإلاخٗل٣ت بال٩ىن والخُىان والُبُٗت، الدؿامي باإلوؿان  حُٛحراث ظظٍع

مىاعا حهضي الىاؽ بلى  ألن ٩ًىن مخمحزا وجيكئت ؤلاوؿاهُت في هٟىؾهم....٨َظا ٩ًىن ال٣غآن بهظٍ ال٣هو

سغظهم مً الٓلماث بلى الىىع.  الؿٗاصة الخالضة ٍو

 أهىاُ اللفق اللشآهُت

 :ًم٨ً لىا ؤن ه٣ؿم ال٣هو الىاعصة في ال٣غآن بلى زمازت ؤهىإ خؿب ازخماٝ ألاشخام ؤو الخىاصر

مجها وؤٖمالهم الىٕى ألاو٫: ٢هو ألاهبُاء، و٢ض جًمىذ َظٍ ال٣هو صٖىتهم في ٢ىمهم ومى٠٢ اإلاٗاهضًً 

ِسخى ودمحم  ا٢بت اإلاامىحن واإلا٨ظبحن ٣٦هت آصم وهىح وببغاَُم ٖو الٟاؾضة والٟاظغة وعصوص ؤٞٗالهم للضٖىة ٖو

م.مً ألاهبُاءملسو هيلع هللا ىلص   ، و٢ض جًمً َظا الىٕى ؤًًا ٢هو ؤشخام جخٗل٤ باألهبُاء ٣٦هت مٍغ

                                                           
ٔ
 ٕٓٔسورة ىود      
ٕ
 ٔٔٔسورة قوسف      
ٖ
 ٖسورة قوسف      
ٗ
 ٙٗ،٘ٗسورة احلج      
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ظا الىٕى ٌكمل ٢هو الىٕى الشاوي: بن َظٍ ال٣هو جخٗل٤ بدىاصر ٚابغة ؤو ب إشخام لم جشبذ هبىتهم، َو

م. حَر الىث، وؤصخاب الؿبذ ٚو  ؤصخاب ال٨ه٠، وطي ال٣غهحن، وابجي آصم، و٢هت ظالىث َو

الىٕى الشالض: بن َظٍ ال٣هو جخٗل٤ بدىاصر و٢ٗذ في ػمً الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص ٣٦هت ٚؼوة بضع وؤخض في ؾىعة آ٫ 

ؼوة خىحن وجبى٥ في ؾىع  ؼوة ألاخؼاب في ؾىعة ألاخؼاب و٦ظا ٌكمل ؤًًا ٢هت الهجغة ٖمغان ٚو ة الخىبت ٚو

ا مً و٢اج٘ خضزذ في ػمً الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص.  حَر  وؤلاؾغاء واإلاٗغاط ٚو

ىاب  و٢ض ج٨غعث ال٣هو في ال٣غآن في ٚحر مىي٘ واخض بإؾالُب مسخلٟت وجاعة ج٩ىن باإلًجاػ وجاعة ج٩ىن باإَل

ن الٗلماء في ٦خبهم ؤؾباب و٢ض بحّ  .وخُىا ج٩ىن بالخإزحر ول٨ً في ٧ل مغة ج٨غعث َظٍ لٟاثضة وخُىا ج٩ىن بالخ٣ضًم

ىاثضَا ٞال٣هت اإلاخ٨غعة جخمحز ًٖ ؤزغاَا  .ألاولى جىيُذ بماٚت ال٣غآن :وهظ٦غ َىا بًٗا مجها .َظٍ الخ٨غاع ٞو

هل في ٧ل مغة ٖلى ٞىاثض ظضًضة. ٞما ًمل ال٣اعت بخ٨غاع َظٍ ال٣هو ألهه ًد ،بإؾلىبها ولٛتها و٢الب ٢هتها

ىن ج٨غعث في مىاي٘ (ٕ)ٞال٣هت مشل ٢هت مىسخى  ،ومجها جم٨حن ٖبر َظٍ ال٣هو في ال٣لىب ٞخ٨غاع ، م٘ ٖٞغ

ال٣هت ًا٦ض ؤن الخ٤ ؾُيخهغ ٖلى الباَل بضون ؤصوى ق٪. و٢ض ج٨غعث ال٣هت في ال٣غآن بؿبب ازخماٝ 

ا ًإحي بٟى   اثض ظضًضة ومٗاوي مسخلٟت.ؤٚغايها التي وعصث مً ؤظلها ٞخ٨غاَع

 الدؽابه والخخالف بحن اللفق اللشآهُت واللفق الخذًشت 

٤ ؤصاثه ولِـ الٛغى  ٍغ ه وؤؾلىبه َو ال٣هت في ال٣غآن لِؿذ الٛاًت مجها ج٣ضًم ٖمل ٞجي مؿخ٣ل في مىيٖى

بإزما٢هم وؤٞٗالهم.  بل بهما ظاءث لدؿاَم في ٖملُت الخُٛحر ؤلاوؿاوي والدؿامي ،مجها  ط٦غ ؤخىا٫ ألامم الؿاب٣ت

ها تهضٝ بلى ٞال٣هت في ال٣غآن جسخل٠ ًٖ ٚحٍر مً ال٣هو ؤوال و٢بل ٧ل شخيء مً هاخُت َضٞه ألاؾاسخي ٞةج

ش ألامم الٛابغة ؤو ٢هتها بخمامها ٦ما ًٟٗل اإلااعزىن حُٛحر ظظعي في الىاؽ ، بطن ال ٌسجل ال٣غآن جاٍع

 خد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ألانُلت.وال٣هانىن ُٞٗغى ال٣غآن مً َظٍ ال٣هت ما ًدخاظه ل

 مىاوً الدؽابه بُنهما

غيها بإؾلىب البُان  ٟها ٖو هجض حكابها بحن ال٣هو في ال٣غآن وال٣هو الخضًشت في بىاء الصخهُاث وحٍٗغ

ا مً ألاؾالُب ٚحر اإلاباقغة،  حَر ٣ت الخىاع والخ٩اًت ٚو اإلاباقغ والخٗبحر ًٖ ؾماث َظٍ الصخهُاث بٍُغ

ُت ٦ما هغي ال٣هو ال٣غآهُت  وجضوع  مشل ال٣هو الخضًشت خى٫ شخهُاث عثِؿُت وجضٖمها شخهُاث ٖٞغ

وهغي ؤًًا حكابها بُجهما في اؾخسضام  .(ٕ)َظٍ بىيىح في ٢هت ًىؾ٠ ٞالصخهُت الغثِؿُت ٞحها ًىؾ٠ 

ٖىهغ ال٣ٗضة ألجها حؿاٖض ٖلى مًاٖٟت ظاطبُت ال٣هت وه٣لها بإؾلىب عق٤ُ م٘ ؤن ال٣ٗضة لِـ مً الىاظب 

ضم في ال٣هو. وهغي خاالث ال٣ٗضة في ٢هو ال٣غآن ٦شحرة ظضا ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ هغي في ٢هت ؤن حؿخس

اث ػلُسا؟. (ٕ)ًىؾ٠  ل ًجُب ًىؾ٠ لجٖز جض ال٣غاء ؤًًا  َظٍ الخاالث مشل َل ًىجى ًىؾ٠ مً البئر؟ َو ٍو

ا مً ال٣هو في ٖىهغ الخب والٗاَٟت، و٢ض ؤنبذ ٖىه غ الخب الدكابه في ال٣هو ال٣غآهُت م٘ ٚحَر

هىع ال٣غآن ؤًًا في َُاجه  الخب ل٣هو الخضًشت والغواًاث اإلاٗانغةوالٗاَٟت ظؼءا الًخجؼء مىه في ا ، ٍو

وهغي   الخالو وال٠ُٟٗ  ٦ما نىع خب ٣ٌٗىب لُىؾ٠، وخب ػلُسا لُىؾ٠، وخب والضة مىسخى إلاىسخى.

ماخٔ في ال٣هو ال٣غآوي ًًا ًلٗب صوعا مهما في ال٣هو ال٣غآهُت وال٣هو الخضًشت "ٍوؤٖىهغ الخىاع 

الضوع الظي ًم٨ً ؤن ًلٗبه الخىاع وجىٕى ؤؾالُبه وجىاٚمه م٘ اإلاخداوعًٍ مًاٞا بلى بًجاٍػ وؾاثغ الجىاهب 
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ؿخسضم ال٣غآن الخىاع في ٢ههه بإؾالُب عق٣ُت ومىخهى )0(اإلام٨ىت الاؾخسضام في َظا الٗىهغ ال٣هصخي" . َو

 هللا حٗالى م٘ مماث٨خه في ؾىعة الب٣غة.ؤلاج٣ان واإلاخاهت ٦ما وعص في ال٣غآن خىاع 

 مىاوً الخخالف بُنهما 

ا في مىاي٘ ٖضة، هىعص َىا بًٗا  ٖماوة ٖلى الازخماٝ في َضٝ ال٣هت، بن ال٣هو في ال٣غآن جسخل٠ ًٖ ٚحَر

مجها، ؤوال جسخل٠ ٢هو ال٣غآن في بيُتها ألجها جهغح بم٣ضمت الغواًت وهدُجتها ٦ما هغاَا بىيىح في ؾىعة 

، ؤوال ؤحى هللا بم٣ضمت ل٣هت ًىؾ٠ ب٣ىله حٗالى "هدً ه٣و ٖلُ٪ ؤخؿً ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ ًىؾ٠

دت جلٟذ اهدباٍ )3(َظا ال٣غآن وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً الٛاٞلحن" . ؤما في ال٣هو الخضًشت ال هغي م٣ضماث نٍغ

ً ًل ل٣ىن بلى ٢غاءَا بلحها ٦ما ال هجضَا ج٣ضم عؾاالتها واضخت بال ؤن ألاصباء اإلااٍَغ مدىن بلحها في ٦خابتهم ٍو

م الٟىُت في ؤؾلىب عق٤ُ. ا مً ال٣هو الخضًشت  ٢غاءَا بخٗابحَر وجمخاػ ال٣هو ال٣غآهُت ًٖ ٚحَر

بصخهُاتها الىا٢ُٗت، ٞةن ال٣غآن ال ًسل٤ شخهُت مً الخُا٫ وال ًيؿب الى٢اج٘ والخىاصر بال بلى ؤصخابها، 

... (ٕ)وهىح َى الىبي هىح  (ٕ)وببغاَُم َى زلُل هللا ببغاَُم  )(ُٕٞىؾ٠ مً ٢هت ًىؾ٠ في ال٣غآن َى ًىؾ٠ 

٩ٞل شخهُاث في ال٣غآن وا٢ُٗت ٢ًىا خُاتهم في َظٍ الضهُا، ؤما الصخهُاث في ال٣هو الخضًشت والغواًاث 

خسظ بٌٗ ألاصباء ماصجه لل٣هو والغواًاث مً ججغباجه  اإلاٗانغة ٞما ؤنل لهم في َظٍ الخُاة الىا٢ُٗت، ٍو

ما٢ت لهم بها.ومجخ سل٤ شخهُاث اٖل ٛحر خ٣ُ٣تها ٍو   مٗاجه ول٨ً ال ًهىعَا بخمامها بل ًسل٣ها ٞىُا َو

ُٗت وؤؾالُبه الغق٣ُت ٞةجها  ا مً ال٣هو الخضًشت بإَضاٞه الٞغ بالجملت، جمخاػ ال٣هو ال٣غآهُت ًٖ ٚحَر

ُه وبه ما هي ٢ى٫ هللا ؾبداهه الظي لِؿذ ٢هت ًغوحها بوؿان إلوؿان آزغ و٢هت تهضٝ بلى مجغص الدؿلُت والتٞر

ونٟها بال٣هو الخ٤ وتهضٝ بلى حُٛحر ظظعي في ؤٖما٫ ؤلاوؿان وؤزما٢هم وما ؾغصَا ملجغص ه٣ل ؤزباع ألامم 

 الؿالٟت بلى ألاظُا٫ ال٣اصمت.

 اإلافادس واإلاشاحْ

م  .1  اللشآن الىٍش

م،داس الفىش ؤلاظالمي ال .2 فهاوي، معجم مفشداث ؤلفاً اللشآن الىٍش  خذًث،اللاهشة، مفش.ؤلامام ألـا

م، داس الّذوي  .3  الّذوي،دمحم خحر محمىد، مّالم اللفت في اللشآن الىٍش

ت،مفش .4 م، مىخبت النهمت اإلافٍش  دمحم ؤحمذ خلف هللا، الفً اللفص ي في اللشآن الىٍش

م، داس الؽشوق،اللاهشة،  .5 ش الفني في اللشآن الىٍش  ظُذ كىب، الخفٍى

 ت ، داس الخحر،دمؽم،ظىسٍتالضحُلي، الذهخىس وهبت، اللفت اللشآهُ .6

 ؤمحن، بىشي الؽُخ، الخّبحر الفني في اللشآن، بحروث  .7

 مالذهخىس مجخبي سحمً دوظذ، ؤدب اللفت اللشآوي، الاهترهذ .8

، ؤظلىب العشد اللفص ي في اللشآن، ؤوشوحت حامُّت .9  دمحم وٌى

                                                           
ٔ
 ٜٙٔادلرتكزات الفنية للقص  القرآين       
ٕ
 ٖسورة قوسف       
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يب"جدىالث ـىس اإلاشأة في الشواًت الّشبُت: كشاءة ملاسهت في  ىت"و "ٍص  "ٍص

ً الذًً ب. ث. / د   ٍص

 ، ٦حرال، الهىضجغوع ،٧لُت ث. م. ط. ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط مؿاٖض،

 

سها  صزلذ الغواًت الٟىُت في الٗغبُت في ال٣غن الشاوي مً جاٍع

يب"بطا اٖخبرث عواًت  3101م٘ ؾىت  ملخمض خؿحن ٩َُل  "ٍػ

ها، وجم٨ً ًٞ الغواًت زما٫ َظا ال٣غن الىاخض  ؤولى مً هٖى

خٗض نضاعة الٟىىن ألاصبُت في َظٍ اللٛت التي ٧اهذ ؤن ٣ً

، بضؤث الغواًت  اإلا٩اهت ألاصبُت ألاولى ٞحها للكٗغ بما مىإػ

الٗغبُت مؿحرتها َظٍ مخإهُت الخُى ومخىاهُت الخُىع في 

ال٣ٗض ألاولى مىظ وكإتها. وبٗض ٢غن مً الؼمان ؤنبدذ 

ًخحن َظٍ اإلا٣اعهت بحن عوا الغواًت صًىان الٗغب الخضًض.

ٖغبِخحن في بٌٗ ممامدهما حٗجي بالخٛحراث التي َغؤث ٖلى َظا الًٟ زما٫ ٢غن مً نضوع ؤو٫ ُٖىت مىه، 

ت في ألاويإ  وصخُذ ؤن َىا٥ جُىع ملمىؽ في املجاالث الاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت وحٛحراث ظظٍع

ٍت اإلاالٟحن ؤًًا جسخل٠ وجدباًً بِىما جىظض والخ٣الُض في الٗالم الٗغبي بحن مضة وكغ َاجحن الغواًخحن، ٦ما ؤن عئ 

ومً ؤوظه الدكابه بُجهما ؤجهما ههبا مدىع ٢هتهما ًضوع خى٫ اإلاغؤة بط  حكابه وجماؾ٪ في بٌٗ آلاعاء واإلاؿاثل.

ان بإٖمام ال٨ٟغة الخ٣ضمُت وبنماح املجخم٘ الٗغبي في  ىت"، و٦ظل٪ ؤجهما ٌٗٞغ يب" و"ٍػ ظٗما اؾم عواًتهما "ٍػ

بُٗت الىٓغة.  الٗهغ الظي  ٖاف ٧ل واخض مجها م٘ وظىص الخٟاوث في الضعظت َو

ت وظاَض في  دمحم خؿحن ٩َُل صخافي ومدامي وعظل مً ؤٖمام الؿُاؾت وم٨ٟغ ؾاَم في جىظُه ال٣ًُت اإلاهٍغ

اؾخ٣ما٫ البماص و٧اجب اظخماعي ٖمل ٖلى بنماح املجخم٘ اإلاهغي م٘ مُىله بلى الش٣اٞاث الٛغبُت والٗاإلاُت 

ت مٗغوٞت بمضاٞٗتها ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان اللب ىت" َبِبت و٧اجبت مهٍغ رالُت . وهىا٫ الؿٗضاوي ناخبت عواًت "ٍػ

وخ٣ى١ اإلاغؤة بك٩ل زام، اقتهغث بخمغصَا ٖلى الضًً والؿُاؾت وحؿلِ املجخم٘ الظ٧ىعي والجؼا٫ شخهُت 

ت مؿغخا ل٣هتها وخىاصثها، ظضلُت في الٗالم الٗغبي. ومً اإلالخّى ؤن ٧لخا الغواًخحن اجسظجا مً الخُا ة اإلاهٍغ

ُٟت ججغي الخُاة ٞحها  يب" بِئت ٍع وفي هٟـ الى٢ذ ًىظض جباًً واضر في البِئت، خُض بن البِئت في عواًت "ٍػ

ىت"  ت جل٣اثُت ؾاطظت ال حكىبها قاثبت الخُاة اإلاضهُت التي جخه٠ بُبُٗتها اإلا٣ٗضة اإلالخبؿت. وؤما عواًت "ٍػ ٍٖٟى

ٞحها اإلآاَغ اإلاخضازلت اإلا٣ٗضة التي ججٗل ؤلاوؿان في صوامت مً ال٨ٟغ ختى جلجإ به بلى عخمت  ٞبِئتها مضهُت ج٨ثر

 الُبِب الىٟسخي الظي ٌؿعى وعاء الى٣ىص، جهىع ٞحها ال٩اجبت خُاة ؤلاوؿان اإلاش٠٣. 

ٗب ومً ؤوظه الدكابه بحن َاجحن الغواًخحى ؤن ٧ل واخض مجها ظٗل الغواًت جضوع خى٫ بُلت مً بىاث الك

يب في عواًت ٩َُل بيذ ٖاثلت  ، وهي شخهُت مدببت ٖىض ؤَل ٣ٞحرة ٖاملت في مؼإع ألا٢ُاُٖحناإلاؿخ٠ًٗ، ٍٞؼ

يب في جل٪ الؿً  البلض ٦ما ٧اهذ ٖلى هٟـ الخالت ٖىض ناخب الٗمل، ًهىعَا ال٩اجب في الغواًت: "َا هي طي ٍػ

ها خُاء ٘ ظٟىجها ٢لُما لتري مبلٜ صلها ٖلى طل٪ جغهى بلحها الُبُٗت وما ٖلحها بٗحن الٗاق٤، ٞخٌٛ َٞغ ، وجٞغ
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الهاثم، زم جسًٟها مً ظضًض، و٢ض ؤزظث مما خىلها ما مؤل ٢لبها ؾغوعا، وؤياٝ بلى ظمالها ظماال وع٢ت، ٞؼاص 

(الىظىص ٚغاما بها وػاصَا به حٗل٣ا ووظضا"
0

ىت" .) ىاث، التي جلجإ بلى عن٠ُ  ،وفي عواًت "ٍػ ىت بيذ ٍػ شخهُت ٍػ

ٗض ؤن جغ٦تها ألام بزغ الىالصة مساٞت مً الٗاع ٖلى بٛائها م٘ َالب زاثغ ٢خل في السجً،  جلٗب صوعا الكىإع ب

َاما بلى ظاهب الصخهُاث ال٨بري مً اليؿىة التي جمشل الُب٣ت اإلاش٣ٟت مً الكٗب، ججٗل الؿٗضاوي مً 

ت  َظٍ البيذ ه٣ُت بعجاب ٖىض بىاث الٗاثماث: "٧إجها لِـ لها ٖمغ، لِـ لها ؤب وال ؤم، لِـ لها بِذ وال ٚٞغ

ت جساٝ ٖلى يُاٖها، لِـ لها شخيء جمل٨ه ؤو ج٣ٟضٍ في الضهُا ؤو في آلازغة"  .)3(هىم، لِـ لها قٝغ ؤو ٖظٍع

يب بُلت ٩َُل بن ٧اهذ مً الُب٣ت ال٩اصخت حٗمل في اإلاؼإع  ومً َىا جسخل٠ نىع اإلاغؤة ٖىض ٩َُل وهىا٫، ٍٞؼ

ٖاصاث املجخم٘ وج٣الُضٍ ٢ضع ظهضَا ووؾٗتها، وهي م٨بلت ب٣ُىص ألاويإ ٞما  َى٫ الجهاع بال ؤجها جداٞٔ ٖلى

ا وال حؿخُُ٘ ؤن جسغط مً بُتها  .حؿخُُ٘ الجهىى ٖلى ٢ضمحها بةعاصتها وخضَا يب خبِؿت في صاَع اإلاغؤة في عواًت ٍػ

صت ال٣غاءة وال٨خابت، إلاضاولت ؤٖمالها ختى وهي مدغومت مً الخٗلُم، وبطا ٧اهذ ٢ض صعؾذ قِئا ٞما جخجاوػ مبا

ت جضاولها اإلاغؤة في َظٍ الغواًت بال  ولظل٪ ال ًجض ال٣اعت ؤي ؤزغ المغؤة ٖاملت ؤو مضعؾت ؤوصخاُٞت ؤو ؤي خٞغ

ؤما  الٗامماث في الخ٣ل، وؤما بىاث الٗاثماث مً طاث الكإن ٞهً ما ػلً مسخبئاث في زضوعًَ في ٢إ البِذ.

ى ت في عواًت ٍػ ت ؤلاعاصة والٗمل ٞخىظض ٞحها الصخاُٞت، مٗٓم الصخهُاث اليؿٍى ت ٞهً مش٣ٟاث  ًخمخًٗ بدٍغ

ت، ولظل٪  ت مٍٛغ ا، ختى بىاث الكىإع ؤًًا حِٗل في خٍغ حَر والىا٢ضة وألاؾخاطة وال٩اجبت ومضعؾت اإلاىؾ٣ُى ٚو

لت ال ىت التي "جمصخي في الكىإع ب٣امتها الٍُى ا الخغجُتي ال٩اجب بٍؼ هلبت، ؤعجبذ مجُضة الخغجُتي بيذ ػ٦ٍغ

ت، ال جساٝ ؤن جخإزغ ًٖ الٗىصة بلى البِذ، لِـ  جدغ٥ وؾا٢حها بؿهىلت، جغ٢و وحٛجي م٘ ؤَٟا٫ الكىإع بدٍغ

ا ؤو ؤب ًهٟٗها ٖلى وظهها بن جإزغث"  . )2(لها بِذ حٗىص بلُه، لِـ لها ؤم ججهَغ

يب جٓهغ نىعة بىاث الٗاثماث ال٨بري ٖىضما بضؤث ؤؾغة خؿً في البدض ًٖ امغؤة جهلر ؤن ج٩ىن  وفي عواًت ٍػ

٣ضعون ٖلحها ٞما حٗمل ٖلحهم ٧ل  ٖغوؾا له، ًُٟٞل ألاب زلُل "ابىت خما٫ حٗٝغ ٠ُ٦ ج٣ىم بإمغ ابىه وبِخه ٍو

يب ٖغوؾا له )1(ًىم ٚاعة وج٣ُم لهم مإجما وحًٛب ٧ل قهغ وجظَب بلى ؤَلها" م ٖلى ٍػ . ولظل٪ جم ازخُاَع

ٗاث  و٢ض جم ازخُاع ألاب ٖلى  ).2(الًٛب والغ٧ىن بلى الاخخماء بإَلهً"جاع٦حن بىاث الٗاثماث ال٨بري ألجهً "ؾَغ

يب ٖغوؾا البىه خؿً ؤال ٩ًىن في البِذ شجاع بحن ػوظخه وػوظت ابىه ًهىع الغواجي نىعة  .ؤن ج٩ىن ٍػ

ٟي في اٖخ٣اصاجه وج٣الُضٍ في ؤمىع ًخٗل٤ بالخُاة الؼوظُت، ٞةجهم ًىلىن اَخماما  ناص٢ت للمجخم٘ اإلاهغي الٍغ

بحرا في قإن الٗغوؽ ًُٟٞلىن ٖغوؾا ج٣ىم بسضمت البِذ نابغة ال ًبضع مجها ٧لمت اٖترايُت يض ألاويإ ٦

ت ٦بحرة  ُٟت التي ال جخمخ٘ اإلاغؤة بدٍغ اإلاىعوزت في ؤؾغة الؼوط، وبظل٪ ًغؾم ال٩اجب نىعة جل٤ُ بخل٪ الخُاة الٍغ

 مشلما ؤنبدذ الُىم مً ألامىع.

ة الٗاثلُت مؿغخا ٦بحرا لؤلٖما٫ الىٟا٢ُت التي ًلٗب ٞحها الغظا٫ ؤ٦بر صوع، وهي وهىا٫ الؿٗضاوي ٢ض ظٗلذ الخُا

ض ؤن ج٩ىن ٧ى٦ب الكغ١، جغ٢و وحٛجي وج٨خب  ؼي جٍغ جىٟغ َظٍ الخُاة التي جهٟىجها بدُاة ؾُٗضة: "٧اهذ هاها ٍػ

ا ٞؿخاه ا، ؤلبؿَى اٝ ألابٌُ، الكٗغ، ل٨ً ؤباَا ؤزغظها مً اإلاضعؾت، ٧اهذ في الغابٗت ٖكغة مً ٖمَغ ا الٞؼ
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ب ٚلُٔ اإلامامذ، ٢هحر ال٣امت،  ت هىم مٛل٣ت، م٘ عظل ٍٚغ ؾمٗذ الُبل واإلاؼامحر، زم عؤث هٟؿها صازل ٚٞغ

وهي جهىع امغؤة جًٟل ؤن حِٗل م٘ مً ؤخبه ٢لبها،  ).0(ْهٍغ مدجي، ٞى١ قٟخه الٗلُا قاعب ؤؾىص ٦بحر"

اثغ الظي قاع٦ذ مٗه الٟغاف ٢بل ػواظها مً ٞصخهُت بضوع في َظٍ الغواًت ٧اهذ جدب وؿُم الُالب الش

ا الخغجُتي، ٞماحؿخُُ٘ ؤن جدب ػوظها خبا ناص٢ا. وفي الضازل حٗاوي بضوع جمؼ٢ا قضًضا وهي  ال٩اجب ال٨بحر ػ٦ٍغ

ضة ٖلى خؿاب  حٗٝغ ؤن الخغجُتي لم ًتزوط مجها بال ألن ًهبذ له م٩اها مغمى٢ا في املجخم٘ ومىهبا ٖالُا في الجٍغ

ُٟت وفي قهغتها  ؤبحها، ولم اة ؤبحها، وهي ؤًًا ٚحر عايُت ٖلى م٩اهتها في الْى ٨ًً ًهٟ٘ ٖلى وظهها بال بٗض ٞو

ىا جٓهغ الاػصواظُت في شخهُتها التي ججٗل مجها  ً. َو خماص ٖلى آلازٍغ ٦ىا٢ضة  عواًئت ج٣ىم ٖلى ٢ضمحها صون الٖا

ت ٦بُلت في عوٍاتها التي بضؤث ٦خابتها  ؾغا مىظ ؾىى  لت، وفي َظٍ الصخهُت جىٟش بضوع شخهُت بضٍع اث ٍَى

جمغصَا وقٗىعَا اإلا٨بىجحن، جىحي َظٍ الصخهُت ٖهُاجها ٖلى ألاويإ الاظخماُٖت الؿاثضة ٞخىهب ػوظها في 

جٗلم مً اإلاغؤة  جٗله عمؼا للمجخم٘ الظ٧ىعي الظي الجؼا٫ الهُمىت ُٞه في ؤًضي الغظل ٍو اإلا٣ابل وجبضؤ جمغصَا ٍو

٪ مكغوٖاجه وال ًؼن للمغؤة وػها، ٞاإلاغؤة في َظٍ الصخُت عمؼ للٗهُان والخمغص ٖلى  زاصمت إلاهالخه وؤصاة لخدٍغ

ً والضًً وؤلاله  .الَى

ىاث  ىاث وؤمها ٍػ ىت بيذ ٍػ وفي ظاهب آزغ جهىع ال٩اجبت نىع ؤزغي للمغؤة التي ج٣ىم بإمىع ِٖكها مشل ٍػ

م ونض٣ًت بضوع نٟاء الًبي، ومجُضة ا الخغجُتي  ومضعؾت اإلاىؾ٣ُى ؤبلت مٍغ و٧ل َظٍ الصخهُاث . ػ٦ٍغ

ىت جدمل ٢ىة اإلاغؤة اإلاغؤة الخضًشت وهٟؿُتها الخغة، ومً بُجها مً جخمحز بىٟؿُت ال٩اجبت التي  ت في عواًت ٍػ اليؿٍى

جخمغص ٖلى ألاويإ والخ٣الُض، ٞصخُت نٟاء الًبي امغؤة خغة جؼوظذ مً عظل قُىعي ٌكاع٦ها في آعاءَا 

وجؼوط بامغؤة ؤزغي ؾغا، وإلاا ٖلمذ نٟاء َظٍ الٗما٢ت ٖاعيه ول٨ىه ؤبى ٖلحها ٞتر٦ذ  الخ٣ضمُت ول٨ىه زاجها

َظا الغظل، زم جؼوظذ مً عظل مخضًً ٖامل مٗها مٗاملت خؿىت ٞإخبخه ختى ؤهه ؤًًا جؼوط مً امغؤة آزغ 

الغظا٫ في  ٞإْهغث نٟاء ٖلى َظٍ الخُاهت ٞتر٦خه ؤًًا، وبٗض َخحن الخجغبخحن ؤجها ما جؼوظذ ٢ِ، وههبذ

 . مىهب الٗضو وآزغث خُاة خغة

وشخهُت بضوع مخمغصة ٖلى الؼوط، ل٨جها ال حؿخُُ٘ ؤن ج٣ىم في وظهه مٗاعيت، بجها ج٨خم ُٚٓها ٖلى الؼوط 

ا في الخُاة، وهي ج٨ٍغ ظؿضَا ووُْٟتها ٧الىا٢ضة، وهي نىعة ناص٢ت للمغؤة الخايٗت  وحٗضٍ ؤ٦بر ٖضَو

تها وؤٖمالها وزضماتها، ٦ما ؤجها لؤلويإ الاظخماُٖت ٖلى مًٌ، و  ىاث في خٍغ لظل٪ ؤجها جدب ؤن حكابه بٍؼ

حِٗل بكٗىع مً ؤلازم في صازل هٟؿها بؿبب ؤجها جغ٦ذ ابىتها ألاولى التي خملذ بها مً وؿُم ؤًام صعاؾتها في 

ا، و٧اهذ ججى٫ في الكىإع لُما بٗض الؼواط لٗلها ججض يالتها في ؤخض الؼ  ٢ا١، وؤزحرا الخاؾٗت ٖكغ مً ٖمَغ

ىاث مشلها الٗلُا ومجُضة . جبرمذ مً خُاتها الٗاثلُت اإلاخىاعزت ٞتر٦ذ البِذ والخجإث بلى الكإع واجسظث مً ٍػ

ا والىا٢ضة ال٨بحرة بضوع ؤًًا ٚحر عايُت في ؤخىالها الٗاثلُت، و٧اهذ جدب  الخغجُتي ابيذ ال٩اجب ال٨بحر ػ٦ٍغ

خابت، ول٨ً ؤؾغتها ؤؾغة ال٨خاب ٞخىاعزذ مهىت ٦خابت  الٗمىص في الغ٢و والٛىاء ٦ما جًٟل اإلاىؾ٣ُى ٖلى ال٨

بت ٞحها، ٞإنبدذ جإظغ ؤخض ال٨خاب مً الُب٣ت الضهُا م٣ابل ؤظغ عزُو  الجغاثض ًٖ ؤبحها وؤمها بضون ؤصوى ٚع

ضة لغاجب باٌَ، ٧إجها ٢ض وعزذ الىٟا١ والخُاهت ٧ابغا ًٖ ٧ابغ. ا في الجٍغ ا وجيكَغ  قهٍغ

ىت  ىاث ؤ٦ثر ٚمىيا في َظٍ الغواًت خُض لم جغؾم ال٩اجبت نىعة واضخت لها، وم٘ طل٪ لٗل شخهُت ٍػ بيذ ٍػ

ت في َظٍ الغواًت، وهي ابىت ػها جغ٦تها ألام مساٞت  ظٗلذ مجها ال٩اجبت ٢ضوة مًٟلت لجمُ٘ الصخهُاث اليؿٍى
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م ٖلى الٗٝؼ والغ٢و والٛ ىاث وصعبتها ؤبلت مٍغ ، وجبىتها  ٍػ ىاء وؤزغظتها هاْغة اإلاضعؾت الٗاع في عن٠ُ الكىإع

ا، واجسظث مً الغ٢و والٛىاء والٗٝؼ مهىت لها، ؤنبذ ظمُ٘ الىاؽ  مً اإلاٗهض وؤخبتها بىاث الكىإع وؤبىاَئ

تها الٟظة، وخاو٫ بىاث الٗاثماث مشل مجُضة  ىجها ٖلىا، وؤنبدذ مدؿضة اليؿاء في ٖب٣ٍغ ٨َغ ًدبىجها ؾغا ٍو

ُت  َُبت الىٟـ حٗمل ما جدلى لها جٟؿها، وال جىٓغ بلى الخ٣الُض وال جىلحها ؤًت الخغجُتي ؤث حكبه بها، وهي امغؤة ؤب

ا ؤًًا، ال جىظض في الغواًاث  اَخمام، امغؤة بمسها وصمائها وبىٟؿها ومُىلها و٢ضعتها ومىاَبها وب٣ىتها وعجَؼ

وهٟؿُتها، ٧اهذ  الٗغبُت ٢ضًمها وخضًثها مشُما لهظٍ الصخهُت ٧إجها نىعة َب٣ا لؤلنل لصخهُت ال٩اجبت

تها ولُاٞتها ٖىض اليؿىة  الٟا٢ضاث لهظٍ الكماثل ٦ما ٧اهذ مىب٘  مهضع بٚغاء ومدل بعجاب في قمىزها وخٍغ

ا الخغجُتي  قهىة ظيؿُت ٖىض بٌٗ الغظا٫ اإلاكهىعًٍ في مجاالث الضًً والش٣اٞت مشل ؤخمض الضامهحري وػ٦ٍغ

باتهما الجيؿُت ل٨جها زغظ ب ٦شحرا في الظان خاوال بزًاٖها لٚغ ذ مً اإلاأػ١ ب٣ىة هٟؿها. وهي امغؤة ٖاصًت ال جٚغ

ىت بيذ  الخُاة، وال جداو٫ ؤن حؿُُغ ٖلى ؤخض، حِٗل ِٖكت بؿُُت ؾاطظت بضون بِذ وال زغاء،"لم جدهل ٍػ

ىاث ٖلى قهاصة ٖالُت، ال جيخٗل خظاء له ٦ٗب ٖا٫، ال جغجضي ٞى١ وظهها حجاب الٟٗت، وال مؿاخ٤ُ الخبرط  ٍػ

ت، وال ؤؾاوع في ًضحها ؤو زمازُل في ٢ضمحها، وال جضًَ قٟخحها وظٟىجها باألخمغ ؤو ألازًغ ؤوألاػع١، لم والخماٖ

بتها، ٧ان ٧ل َظا قِئا َبُُٗا لضحها" ىاث حكٗغ بجمالها، ال حكٗغ بٗٓمتها ؤو مَى ىت بيذ ٍػ   ).0(ج٨ً ٍػ

يب ال ًىظض خًىع ٦بحر للمغؤة مشلما ًىظض في عواًت ٍػ يب وفي عواًت ٍػ ىت، وفي َظٍ الغواًت جخمحز شخهُت ٍػ

ؼة ًٖ الصخهُاث ألازغي، بط ظٗل ال٩اجب مٗٓم الصخهُاث مً الغظا٫، وم٘ طل٪ ؤهه لم  وشخهُت ٍٖؼ

اث ول٨جها لم جمل٪  يب جدب ببغاَُم ول٨ً ؤباَا جؼوظها مً خؿً، ولم ج٤ُ َظٍ الخهٞغ حهمل ظاهب اإلاغؤة، ٍػ

ا  وجدؼن ٖلى يُإ خبها " وػهب ٧اص ًدُه عقضَا، ج٨ٟغ في ببغاَُم الظي الخمغص في وظه ؤبحها، وهي ج٨خم ؾَغ

ا ٞحها، َل في َاجه اللُلت ٣ًطخى ٖلى  ٧اهذ مٗه مً ؾاٖت مً الؼمان، وفي ألاًام اإلا٣بلت ما ٖؿاٍ ٩ًىن ؤمَغ

غظ٘ بلحها الك٣اء الضاثم الظي ٧اهذ جخى٢٘ مً ٢بل؟" لى الٗاصاث وفي َظٍ الغواًت ًىظه ال٩اجب ب ).3(ؾٗاصتها، ٍو

البالُت في مهغ، ٣ُٞى٫: "الِٗل ٖىضها ق٣اء ومغاعة، ول٨ً طل٪ لٟؿاص جغبُدىا، َل جدؿب الكاب الظي ٌكٛل 

ً؟ ٞةطا ما ظاثخه ػوظت َٟلت ال حٗٝغ  ى في الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ بال عجىػا في الٗكٍغ هٟؿه ب٨بحر ألامغ َو

ا لم ٨ًً بُجهما الهلت ما  ول٨ً َظٍ  ).2(٣ًطخي به الخضًض "جىا٦دىا جىاؾلىا"مً الىظىص بال خُُان صاَع

ت بل ٧ان ال٩اجب هٟؿه ًخلٟٔ بها، ومٗجى َظا  ال٩لماث مً الخمغص لم ججغ في الغواًت ٖلى لؿان شخهُت وؿٍى

ت في جل٪ الخ٣بت مً الؼمً لم جغج٤ بلى َظا اإلاؿخىي.  ؤن الصخهُاث اليؿٍى

ُٟت مخضًىت، وفي الخمانت ؤن دمحم خؿحن ٩َُل ٢ض نىع في عواًخ يب نىعة اإلاغؤة الٗاصًت التي حِٗل في بِئت ٍع ه ٍػ

وهي جدب ؤقُاء ٦شحرة ول٨جها ال جمل٪ مجها بال ؤ٢لها، و٧اهذ تهىي مً الغظا٫ مً ٩ًىن ؤ٢غب بلى سجُتها ول٨جها 

ا ، جٟكل في الجهاًت، وال حؿخُُ٘ ؤن جهغح بمُىالث ٢لبها ؤمام املجخم٘ ٞخمىث ٦مضا ٖلى يُإ ؤخمام ٖمَغ

واإلاغؤة في َظٍ الغواًت م٣ُضة بٗاصاث جدكضص في جمؿ٨ها ٖلى الخ٣الُض اإلاىعوزت، ٞهي لم جخم٨ً مً الضعاؾت 

ت ٧الخغوط  ما٫ في الخ٣ى٫، وفي قإن اليؿاء ال٣ٟحراث الٗامماث ًَ ًخمخًٗ بصخيء مً الخٍغ ُٟت بال ألٖا والْى

يب مً الخٗٝغ بلى ببغاَُم الظي ؤخبها، وؤما مً البِذ والٗمل م٘ الغظا٫ والازخماٍ بهم، ولظل٪ اؾخُاٖذ ٍػ

ت، وال جسغط مً البِذ بال م٘ الغظا٫ الظًً ًخىلىن  اإلاغؤة في بُىث الٗاثماث ال٨بري ٞهي ال ججض ؾبُما بلى الخٍغ
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ؼة التي  ت مً ألازخماٍ م٘ الغظا٫ ٦م ًٓهغ في قإن ٍٖؼ ا ؤزىاء الؿٟغ، وفي صازل البِذ ؤًًا وهي ممىٖى ؤمَغ

خبها ؤًًا ول٨ً الخب لم ًخم لٗضم ؤؾباب الاجها٫ بُجهما بؿبب اإلاغا٢بت اإلاكضصة والخ٣الُض ؤخبذ خؿً وؤ

وفي عواًت  الٗاعمت. واإلاغؤة في َظٍ الغواًت مخضًىت ٚحر مًُغبت البا٫ جغجاح بلى ؤلاًمان بال٣ضعبطا ؤإلاذ بها مهِبت.

ىت ؾذ في ال٩لُاث والجامٗاث وؤنبدذ جلٗب جهىع هىا٫ الؿٗضاوي نىعة اإلاغؤة اإلاش٣ٟت اإلاٗانغة التي صع  ،ٍػ

ٟت. حكتر٥ اإلاغؤة م٘ الغظا٫ وجسالٟهم  صوعا َاما في املجاالث املخخلٟت في الخُاة. جىظض في َظٍ الغواًت اإلاغؤة اإلاْى

في آلاعاء وجتر٥ الؼوط بن لم ًغو٢ها ؾلى٦ه لها، وهي خغة في آعاءَا وؤٖمالها ومُىالتها وصًاهتها في مٗٓم ألاخُان، 

وجإحي ال٩اجبت ’ ما ؤجها مخمغصة ٖلى املجخم٘ الظ٧ىعي الظي ًداو٫ الؿُُغة ٖلى اإلاغؤة صازل البِذ وزاعظه٦

اث وجىهبهً في وظه بىاث الٗاثماث وججٗل مً َاالء اليؿىة مشما  ت مً بىاث الكاٖع ببٌٗ الصخهُاث اليؿٍى

االء اليؿىة ججتهضن ؤن جسل٤ ٖاإلا ا زالُا مً الخغمان وال٣ٟغ، وجداو٫ هىا٫ ٖالُا للمغؤة في الٗهغ الغاًَ، َو

 الؿٗضاوي ؤن ج٨ؿب لهظٍ الُب٣ت اإلاىبىطة م٩اهت في املجخم٘. 

 اإلافادس واإلاشاحْ: 

ىت، داس العاقي، بحروث، ه.  .1  3103،  1هىاٌ العّذاوي: ٍص

يب،  داس الخشف الّشبي، بحروث، ه.  .2  3113، 0دمحم حعحن هُيل: ملذمت ٍص

يب، دا .3  3113، 1س الخشف الّشبي، بحروث، ه. دمحم حعحن هُيل: ٍص

ىُت، اللاهشة،  .4  0662د/ حمذ العيىث: الشواًت الّشبُت ببلُىغشافُت ومذخل هلذي، الجامّت ألامٍش

فخشي الفاح: كبل هجُب محفًى وبّذه، دساظاث في الشواًت الّشبُت، مىابْ الذاس الّشبُت للّلىم، بحروث،  .5

 3101، 0ه.

 3112، 3الخذًث، نهمت مفش، هد/ غىُمي هالٌ: الىلذ ألادبي  .6

 3100، 0، بحروث ، ههخاب مّاـشون، داس الىخاب الّشبيد/ ظّذي ِمشان:  .7

 ، اللاهشة1د/ وه بذس ِبذ املخعً: جىىس الشواًت الّشبُت الخذًثت، داس اإلاّاسف، ه .8
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 للُىن أوسَغ "إهعىدط"و لغعان هىفاوي  "ِائذ إلى خُفا"

 دساظت ملاسهت :

 ِبذ الجلُل ث.

 ، ٦حرال، الهىضبغهخلمىا ب. ث. م. الخ٩ىمُت،٧لُت  ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ط مؿاٖض،ؤؾخا

 ملذمت

بمىٓىع ؤن ألاصب وؾُلت في حك٨ُل الغؤي الٗام وجىظُه 

املجخم٘ هدى الؿُاؾت التي ًخمشلها ألاصًب، ألاصب 

الٟلؿُُجي وألاصب الههُىوي انُبٛا بهبٛت ؾُاؾُت 

اتها  ٖلى الضو٫ الٗاإلاُت وللٟىػ واؾخسضما وؾُلت لتروٍج هٍٓغ

بالكٗىبُت الٗاإلاُت والخٗا٠َ مً ؤَل الؿاؾت و٢اصتها ومً 

عئؾاء الضولت وؤمغائها هدى ال٣ًُت الٟلؿُُيُت وال٣ًُت 

ُض  الحهىصًت. ٞاألصب الههُىوي ٧ان ٢ض بضؤ للٗمل في جَى

اث الههُىهُت الؿُاؾُت ٢بل والصتها في ٖام  . ؤما 0564هٍٓغ

، بال ب الههُىوي وال بؿُاؾت الههُىهُتو ألاصب اإلا٣اوم الٟلؿُُجي لم ًسُغ بسُىعة ألاصألاصب الٟلؿُُجي ؤ

في بضاًت ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. ٞهظٍ الضعاؾت جداو٫ لدؿلُِ الًىء ٖلى الغواًخحن اإلاكهىعجحن، 

لؤلصًب ’ ٖاثض بلى خُٟا‘ ُىوي لُىن ؤوعؽ، والشاهُت هي عواًتهلؤلصًب اله’ ؤ٦ؿىصؽ‘واخضة مجها هي عواًت 

 ٚؿان ٦ىٟاوي. الٟلؿُُجي

 غعان هىفاوي

، اإلاىايل بمل٩اجه الٟىُت يض ال٣ىاث الههُىهُت، ) َى ألاصًب الٟلؿُُجي0643 – 0623ٚؿان ٦ىٟاوي (

والصخافي الشاثغ، والغؾام اإلااَغ، وال٩اجب الؿُاسخي، والىاعي ٢ىمه ًٖ ال٣ىمُت واإلا٣اومت، وناخب مالٟاث 

م مً خُاجه  ٖضًضة في ت، وصعاؾاث ٖم٣ُت ًٖ اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت وألاصب الههُىوي، ٖلى الٚغ ٞىىن مخىٖى

ع  ى ألاصًب الظي ٖاوى الخُاة ال٣ل٣ت في اإلاىٟى، ونىَّ . َو ال٣هحرة، خُض لم جخجاوػ ٖلى الؿخت وزمازحن مً ٖمٍغ

غا عاجٗا في عواًاجه الكهحرة: عظا٫ في الكمـ ( )، وؤم ؾٗض 0633وما جب٣ى ل٨م ()، 0633َظٍ الخُاة جهٍى

اثض بلى خُٟا (0641( ُتهم ًٖ ماامغاث 0641) ٖو ُت قٗبه ًٖ ؤَمُت الىًا٫ وجٖى ). وخمل مؿاولُت جٖى

الٗضو الههُىوي جدذ عثاؾت خغ٦ت ال٣ىمُحن الٗغب، وطل٪ بةنضاع ٢هو ٢هحرة جىاو٫ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت 

اث مً ال٣هو ال٣هحرة: وخُاة الٟلؿُُيُحن في ألاعاضخي الٟلؿُُيُت واإلاى غ ع٢م ٟى. ٞهضع مجمٖى مىث ؾٍغ

03 )0630) ً ). وله صعاؾاث 0641)، ٖالم لِـ لىا (0635)، ًٖ الغظا٫ والبىاص١ (0632)، ؤعى البرج٣ا٫ الخٍؼ

ً اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت وألاصب اإلا٣اوم 0634ه٣ضًت ٢ُمت ًٖ ألاصب الههُىوي (في ألاصب الههُىوي ( ))، ٖو

ولم ًلبض ؤًٖاء  )) 0641)، اإلا٣اومت ومًٗماتها (0635اإلا٣اوم جدذ الاخخما٫ ( صب الٟلؿُُجيالٟلؿُُجي (ألا 
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ى في ؾُاعجه م٘  مىؾاص ؤن ًدؿىا بخإزحر مالٟاث ٚؿان ٦ىٟاوي في الىعي الٟلؿُُجي ٞاٚخالٍى باهٟجاع ٢ىبلت َو

 .  0643جمىػ  6ابىت ؤزخه، ٞكهض ألاصًب في ٖمٍغ الؿاصؽ ٖكغ في 

 إلى خُفاسواًت ِائذ 

م، 0636عواًــت مــً ؤبــغػ الغواًــاث فــي ألاصب الٟلؿــُُجي  اإلاٗانــغ.  نــضعث َبٗتهــا ألاولــى فــي ٖــام ’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘

وجغظمـذ بلــى الٗضًــض مـً اللٛــاث. وهــي فــي ههـها الٟجــي ٖمــل ؤصبــي عواجـي، ؤمــا فــي ههــها ؤلاوؿـاوي ٞةجهــا ججغبــت ٖاقــها 

اقها ٧ل ٞلؿُُجي، ججغبت ،  ٧اجبها ٚؿان ٦ىٟاوي ٖو
 
 وحكـغصا

 
 وخغماهـا

 
لمـا  ْو

 
ـظاب بوؿـان ٖـاوى ٢هـغا ـً، ٖو ظغح َو

ً الؿـــا٦ً فــــي الىظـــضان. وهـــي عواًــــت نـــٛحرة ال ًجخـــاػ ٖــــضص   ًدمــــل ؤمـــل الٗـــىصة بلــــى طا٥ الـــَى
 
 وؤبـــضا

 
بال ؤهـــه صاثمـــا

ي نـٟداتها ٖلـى ؾـبٗحن، ٢ـض ؤٖــضَا الغواجـي فـي زمــ لىخــاث مخخالُـت، جبـضؤ خب٨ـت الغواًــت فـي اللىخـت ألاولـى وجيخهــ

فــي الخامؿــت، ًــىػٕ ال٩اجــب ٖىانــغ الغواًــت فــي َــظٍ اللىخــاث الخمؿــت، ٞخبــضؤ الغواًــت بالهــغإ الــظَجي فــي هٟـــ 

تهم التـي ٧اهـا ٢ـض  الصخهِخحن الغثِؿِخحن (ؾُٗض.ؽ، ونُٟت) خحن ًهمان بلى مكاٝع خُٟا ؤزىاء ٖىصتهم بلى ٢ٍغ

٣ِـــضا َٟلهــــم فـــي َـــظا0615ايـــُغا للٟـــغاع مجهــــا بزـــغ الى٨بـــت ٖــــام  دؿـــ٘ بلــــى ؤن  م ٞو ـــظا الهـــغإ ًخُــــىع ٍو الٟــــغاع. َو

ــا ؤهــه نــاع ظىــضًا  ٞغ ونــلذ ؤخــضار الغواًــت بلــى ه٣ُــت الخدــى٫ وطلــ٪ خــحن ًلخ٣ــي الىالــضان مــ٘ ولــضَم اإلا٣ٟــىص، ٖو

بالٟـضاثُحن ’ زالـض‘حهىصًا، وؤهه لً ًغظ٘ مٗهما، ٞخيخهي الغواًت بدل لهظا الهغإ َى الخدا١ الىلض آلازغ لــؿُٗض 

ىُت. وخمل الؿماح ل  خل ال٣ًُت الَى

 في سأي الىلاد’ ِائذ إلى خُفا‘سواًت 

ُت. ٞٗبـروا آعاءَـم ٖلـى َـظٍ الغواًـت  هالذ َظٍ الغواًت اَخمام الى٣اص الٗغب والٛغب في صعاؾـتهم الٟىُـت واإلاىيـٖى

ــم حٗغيــها لهـظا الىا٢ــ٘ ب٣ــىاٍ املخخلٟــت جٓـل عواًــت مدــضوصة ٞى. الٟلؿـُُيُت ُــا ج٣ــى٫ عيــىي ٖاقـىع: "ٞالغواًــت ٚع

م٨خىبــت ٖلــى عجــل، ُٞمــا ًبــضو، ٞخجــىذ لى٣ــل الىا٢ــ٘ بكــ٩ل طَجــي ال ًهــل فــي الٛالــب بلــى الخىــاو٫ الىظــضاوي الــظي 

والىا٢ض الض٦خىع ُٞهل صعاط ٨ًخب ٖـً الغواًـت:  ). 0(ًسل٤ الًٟ الجضًض، وج٣ضم لىا الصخهُاث ٧إصواث للخضر

ــ٠ ٖلــى يــىء الــ’ ماضــخي‘هــي ٢ــغاءة للـــ ’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘"ٞــةن عواًــت  ىعي الجضًــض. ٞــالىعي الجضًــض ٌؿــمذ بةٖــاصة حٍٗغ

ً والٗضالـــت والهـــغإ، و ً ؤ٦ثـــر مـــً طا٦ـــغة‘الـــَى والخٟـــاّ ٖلُـــه ًٟـــغى بمـــا ٖـــضم الخـــغوط مىـــه ؤو الٗـــىصة ’ الـــَى

ً ’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘ٞغواًــت  ).3(اإلاىخهــغة بلُــه ىــه مىــظ ٖكــٍغ بــت للٗــىصة بلــى مَى جهــىع يــمحر ٞلؿــُُجي ًًــمغ الٚغ

وبٗـــض ؤن ؾـــمدذ ٢ـــىاث الاخـــخما٫  0634و٫ ؤي مداولـــت لهـــا ختـــى ٣ًـــغع للٗـــىصة بٗـــض ه٨ؿـــت ٖامـــا، ومـــ٘ ؤهـــه لـــم ًدـــا

ى ؤًًا في قـى١ ولهٟـت ؤ٦بـر مـ٘  ؤلاؾغاثُلي في الًٟت بالخجى٫ بد٨م ؤن اإلاىا٤َ ٧لها هي جابٗت لضولت بؾغاثُل، َو

ت اإلاهحر الٛامٌ الظي خل بابجهم الغيُ٘ الظي ياٖه في ٞىضخى الى٨بت   م.0614ػوظخه بلى مٗٞغ

 ألادًب اليهىدي لُىن ماسهىط أوسَغ: 

سُـــت. و٧ـــان لــــه ٦خـــب ألا٦ثــــر 3112 - 0631لُـــىن مـــاع٧ىؽ ؤوعَـــــ ( ٩ــــي، مٗـــغوٝ بغواًاجــــه الخاٍع )  َـــى مالـــ٠ ؤمٍغ

يُتــي (الشــالىر)(0625مبُٗــت ومجهــا: هــي ب٦ؿــىصؽ (الخــغوط)(  ــى ابــً الىالــضًً الحهــىصًحن، الــظًً 0643)، وجٍغ )، َو

٩ــا بٗــض ا ٨ُــت فــي هُىػٍلىــضا، وإلاــا ؤنــاب بمــغى الخجــأ بلــى ؤمٍغ ت ألامٍغ لخــغب الٗاإلاُــت ألاولــى. ٖمــل لُــىن فــي الٗؿــ٨ٍغ

مــــل صــــخاُٞا.  وؤزىــــاء ٖملـــــه فــــي الصــــخاٞت اههــــٝغ بلــــى ٦خابـــــت  ت، ٖو ــــا ج٣اٖــــض مـــــً الٗؿــــ٨ٍغ خمــــى الًــــى٪ واإلاماٍع

٨ُحن فــيBattle Cryالغواًــاث، ٞيكــغ عواًــاث ؤ٦ثــر مبُٗــا:  املخــُِ الهـــاصت.  ، التــي جهــىع شــجاٖت الجىــىص ألامــٍغ
                                                           

 ٗٗٔ، ص:ٜٔٛٔرضوى عاشور. الطرقق إىل اخليمة األخرى، دراسة يف أعمال غسان كنفاين.بَتوت: دار اآلداب،      ٔ
 (ٕٚ، ص: ٖٜٜٔ، : ادلؤسسة العربية. بَتوتٖٕٚ-ٕٚٙ، لفلسطينيةفيصل دراج. الوعي الفلسطيٍت يف الرواقة ا  .  ٕ
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، الغواًـــت التـــي ٦خبهـــا ؤزىـــاء الخـــغب فـــي الُىهـــان. ؤمـــا عواًخـــه ألا٦ثـــر قـــهغة هـــي عواًـــت The Angry Hillsوعواًـــت 

 ).0(0625 ب٦ؿىصؽ التي وكغث في ٖام 

 ’  إهعىدٌغ‘وسواًت ’ ِائذ إلى خُفا‘دساظت ملاسهت بحن سواًت 

لل٩اجـــب الحهـــىصي ’ ب٦ؿـــىصؽ‘حكـــابه ٦شحـــر لغواًـــت ’ ى خُٟـــاٖاثـــض بلـــ‘٢ـــض الخـــٔ الى٣ـــاص الٗـــغب والٛغبُـــىن ؤن للغواًـــت 

لُــــىن ؤوعَـــــ. ومــــً الى٣ــــاص الٗــــغب ٖــــاص٫ مهــــُٟى ؤخمــــض ألاؾــــُت الــــظي  صعؽ َــــظٍ الغواًــــت مــــً َــــظٍ الىاخُــــت 

ى ًـغي الخـإزحر اإلاباقـغ لغواًـت  ماخـٔ ؤن َـظٍ الغواًـت (ٖاثـض بلـى ’ٖاثـض بلـى خُٟـا‘فـي عواًـت ’ ب٦ؿـىصؽ‘اإلا٣اعهت، َو ، ٍو

 مً الضالثل والهىع الؿلبُت. ’ ب٦ؿىصؽ‘وه٣ًا إلاا ٢ضمخه ’ ب٦ؿىصؽ‘ه ٦ىٟاوي عصا لغواًت خُٟا) ؤلٟ

 وألادب الفهُىوي: ’ إهعىدط‘سواًت 

٩ي الحهىصي الكهحر  لُىن ؤوعؽ ( )، التي جدىاو٫ Leon Urisعواًت "ؤ٦ؿىصؽ" مً جإلُٟاث الكهحرة للغواجي ألامٍغ

ا في ٖام )" التي Exodusؤ٦ؿىصؽ (‘، ؤزظ اؾمها مً اؾم الؿُٟىت 0625 جإؾِـ الضولت ؤلاؾغاثُلُت. ؤنضَع

 –م. ٧ان لُىن ؤوعؽ ٢ض ٖمل ٦مخدض ومغاؾل للخغب الٗغبي 0114اؾخسضمذ في الهجغة الحهىصًت ٖام 

". ولم ًلبض ؤن اقتهغث َظٍ الغواًت في الٗالم Doubleday، وبٗض ٖامحن ؤنضع الىاقغ "0623ؤلاؾغاثُلي ٖام 

٩ختى ؤن حٗخبر مً  جهىع الغواًت  . )Gone With Wind) ’0623‘بٗض عواًت  اؤ٦ثر وؤًٞل ال٨خب اإلابُٗت في ؤمٍغ

) اإلااامغة لى٣ل الماظئحن الحهىصًحن مً مٗؿ٨غ اٖخ٣ا٫ في Ari Ben Canaanم٘ بُلها الغثِسخي آعي بً ٦ىٗان (

اًت مىؾاص لي آلُابِذ ( ). وال٨خاب ٢Mossad Le’aliyah Betبرؽ بلى ٞلؿُحن. جم جىُٟظ َظٍ الٗملُت جدذ ٖع

ش لؤلبُا٫ الغثِؿُت ومداوالتهم في جإؾِـ صولت حهىصًت (بؾغاثُل) في ٞلؿُحن. و٢ض ؾاٖضث َظٍ  جخاب٘ الخاٍع

والحهىصي في  ).3(الغواًت الهدكاع الخٗا٠َ الجضًض مً ٢ِبل الضو٫ الٗاإلاُت هدى الضولت الحهىصًت الجضًضة

 ’. ؤعى ٢ضًمت ظضًضة‘في ٦خابه ) 2(’زُىصوع َحرجؼ٫ ‘ظي نىعٍ ٢ض جُىع ٦شحرا مً الحهىصي ال’ ؤ٦ؿىصؽ‘

 ’: إهعىدط‘خش الّشبي في سواًت ـىسة الزاث الفهُىهُت وآلا 

 -مدـــاوالث ٦شحـــرة لخمجُـــض الصخهـــُاث الحهىصًـــت ولخد٣حـــر الصخهـــُاث الٗغبُـــت، ٞـــالحهىصي ’ ب٦ؿـــىصؽ‘فـــي عواًـــت 

ـــظا ٢ــــى٫ يـــا –خؿـــب الغواًــــت  حــــر الحهـــىصي ؾــــلبي. َو بِ (مــــال٩ىلم) فـــي ب٦ؿــــىصؽ: "بهجـــي ؤخــــب الجىــــىص بًجـــابي ٚو

الحهىص، املخاعب الحهىصي َى ألاًٞل، ٞهى م٣اجما ومشالي في آن واخض، ... بن عظا٫ الهاٚاهاة ٌكـ٩لىن بـما جـغصص ؤٖلـى 

٣ماوي ومشالي لغظل جدذ الؿماح في الٗالم ؤظم٘" ـاعوَن )1(مؿخىي ز٣افي ٖو م ظبىاء ٞو . ؤما ٞلؿُُيُىن الٗغب َو

ــج ــظٍ ٢ُٗــت مــً الغواًــت مــً َو لــى ٧ــان ٖــغب ٞلؿــُحن ٢ــض ؤخبــىا ؤعيــهم إلاــا ٧ــان بىؾــ٘ ؤي ٧ــان ’: ب٦ؿــىصؽ‘هم، َو

َغصَم مجها، بضب الهغب مجها صون ؾبب خ٣ُ٣ي. ل٣ض ٧ان لضي الٗغب ٢لُل مً ألاقُاء لُِٗكىا مً ؤظلها، وؤ٢ل 

زبـراء فـي البىــاء ’ ب٦ؿـىصؽ‘ٗـغب فـي وال ).2(مـً طلـ٪ ل٣ُـاجلىا فـي ؾـبُله. ... وطلـ٪ لـِـ عصة ٞٗـل عظــل ٌٗكـ٤ ؤعيـه"

ٞـــى١ خًـــاعاث ألامـــم ألازـــغي، وخُـــاة ؤَٟالهمـــا باجؿـــت ٖضًمـــت الىٟـــ٘، ٨ٖــــ خُـــاة ؤَٟـــا٫ الحهـــىص. والـــؼواط لـــضي 

                                                           
 من وقكي بيداي احلرة مع التصرقف      ٔ
 وقكي بيداي ادلوسوعة احلرة      ٕ
م ابسم الدولة  ٜٙٛٔالسياسية ادلعاصرة. نشر كتااب يف عام  الصهيونية ( صحفي قهودي منساوي رلري، ىو مؤسسTheodor Herzlتيودور ىرتزل،)     ٖ

 الكتاب حجرا أساسيا للصهيونية السياسية.  اليهودقة. وقد وضع ىذا
 ٜٚ٘، ص: ٕٜٚٔالدراسات. عكا، جلنة ختليد غسان كنفاين،  -غسان كنفاين. اآلاثر الكاملة      ٗ
 ٓٔٙنفس ادلرجع، ص:       ٘
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الٗب ججاعة، بهه بُ٘ وقغاء. والٗغبي مؿـخٗض ألن ًبُـ٘ خُاجـه م٣ابـل صوالع. والُٟـل الٗغبـي ًـضوع فـي الكـإع ٌٗـغى 

ىن الىٓاٞتٖلى الحهىصي ؤزخه، والٗغب ٢ظ  .  )0(عون وال ٌٗٞغ

 ـىسة الزاث الّشبُت وآلاخش اليهىدي في سواًت هىفاوي: 

 –٦مـــــا جماخـــــٔ الىا٢ـــــضة عيـــــىي ٖاقـــــىع  –’ ٖاثـــــض بلـــــى خُٟـــــا‘ؤمـــــا الصخهـــــُاث الٟلؿـــــُُيُت الخايـــــغة فـــــي عواًـــــت 

ٟــاوي بلــى شخهــُاث ؾــلبُت، ولــِـ ٞحهــا بال بقــاعاث زاَٟــت بلــى الصخهــُاث الٟلؿــُُيُت ؤلاًجابُــت ٦مــا ٌكــحر ٦ى

، والـظي ٌٗخبـٍر ؾـُٗض قـٝغ الكـٗب الٟلؿـُُجي. وعؤي الى٣ـاص ’ؾـُٗض ؽ‘الابً آلازغ لصخهُت ’ زالض‘شخهُت 

. م٣ابـــل َـــظٍ الصخهـــُاث الٟلؿـــُُيُت، ٨ًخـــب ٚؿـــان )3(الٗـــغب مشـــل ٞـــاعو١ واصي وؤبـــى مُـــغ َـــظا الـــغؤي هٟؿـــه

اصًــــ ا، وؤهــــه خــــاو٫ مداولــــتظاصة ٦ىٟــــاوي ٖــــً شخهــــُاث حهىصًــــت، وجــــغي عيــــىي ٖاقــــىع: "ؤن ظهــــض ٚؿــــان ٧ــــان ٍع

، ول٨ــً َــظا الخــإزغ لــِـ ’ب٦ؿــىصؽ‘٦ىٟــاوي مــً عواًــت جــإزغ  .)2(لخ٣ــضًم بوؿــان حهــىصي بؾــغاثُلي ٦صخهــُت عواًــت"

ُا إلاىيــــــٕى عواًـــــت  لُــــــىن ؤوعؽ. بط ؤهـــــه (لُــــــىن ؤوعَـــــــ)  جـــــإزغا مــــــً الجهـــــت الٟىُــــــت، ول٨ـــــً جــــــإزغا مٗا٦ؿــــــا مىيـــــٖى

ــــل الكــــٗىع الٗــــام الٗــــالمي بًجابُــــا اؾــــخسضمها وؾــــُلت لبىــــاء ؤعيــــُت نــــلبت الخــــخما٫ ا لحهــــىص فــــي ٞلؿــــُحن، ولخدٍى

ت.  ٞإجها جمجض الصخهُاث الحهىصًت لخبـرع ؤن وظـىص الحهـىصي فـي ٞلؿـُحن  ومىا٣ٞا لؿُاؾت الههُىهُت الاؾخٗماٍع

ــم  غ ٞلؿــُحن، َو ا وز٣اُٞــا، وؤن الٗــغب الٟلؿــُُيُىن لــً ًم٨ىــىن بــظ٫ ظهــضَم فــي جُــٍى واظبــت لخُىعَــا خًــاٍع

٣ جهم بل ًبُٗىجها بشمً بسِـ وال ًخمخٗىن بش٣اٞت ٖالُت. ظبىاء ٞو   غاء وظهماء ال ًدبىن َو

’ ؾـــُٗض ؽ‘ؤمــا ٚؿـــان ٦ىٟـــاوي ٞهـــّىع الـــظاث (الٟلؿـــُُجي) فـــي نـــىعجحن مخٗاعيـــحن، فـــي خـــحن ًهـــىع فـــي شخهـــُت 

ه بٗــضم ٞٗال’ صٝو‘و’ ٞــاعؽ اللبــضة‘و’ نــُٟت‘و ُــاتهم عمــىػا إلااضــخي الٟلؿــُُجي الــظي ٣ٞــض ٞلؿــُحن ٦غامخــه وقــٞغ

ؤعاص بهـظٍ الؿـلبُت جدـظًغ الكـٗب  –فـي هٓـغ الباخـض  –وبًجابُاتهم، ٞهـم ؾـلبُىن فـي هٓـغ ٚؿـان، وؤهـه (ال٩اجـب) 

ه نــىعة الٟلؿــُُجي ؤمــام الٗــالم. و٢ــضم  الٟلؿــُُجي مــً مايــحهم وؤزُــائهم وجيبــحههم هدــى واظبــاتهم، ولــِـ حكــٍى

ـــى ٚؿـــان فـــي َـــظٍ الغواًـــت شخهـــُت بًجابُـــت مشالُـــت للـــظاث الٟلؿـــُُج ي الـــظي َـــى عمـــؼ اإلاؿـــخ٣بل الٟلؿـــُُجي، َو

ـــغ ٞلؿـــُحن وبزـــغاط الحهـــىص مـــً ؤعيـــه. ’ زالـــض‘شخهـــُت  بـــظ٫ ظهـــضٍ فـــي جدٍغ َـــى ٞٗـــا٫ وشـــجإ ًدمـــل الؿـــماح ٍو

و٢ـــضم ٦ىٟـــاوي الصخهــــِخحن ’. ب٦ؿـــىصؽ‘و٢ضمـــه ٦ىٟـــاوي بـــضال جمامـــا للصخهـــُت الٟلؿـــُُيُت الؿــــلبُت فـــي عواًـــت 

والٟلؿــــُُجي، ول٨ــــً ؾــــلبُت مــــً اإلاىٓــــىع الهــــهُىوي. ألن ٦ىٟــــاوي ؤُٖــــى الحهــــىصًخحن بًجابُــــت مــــً اإلاىٓــــىع الٗغبــــي 

ام‘لصخهُت  جها ’ مٍغ ومـا ًماخـٔ َىـا ؤن جدـذ يـِٛ الهـهُىهُت. ’ بىلىهُت‘نٟاث بوؿاهُت، ايُغث إلاٛاصعة مَى

مــــا٫ الخٗهــــبُت مــــً ظهــــت الهــــهُىهُت هدــــى الكــــٗب  ٦ىٟــــاوي اؾــــخسضم َــــظًً الصخهــــحن فــــي الغواًــــت إلصاهــــت ألٖا

وإلٞهـــــــــاح ؤن الحهـــــــــىص طا ؤلاوؿـــــــــاهُت ال ًدـــــــــب الاخـــــــــخما٫ وال ًدـــــــــب الخُـــــــــاة فـــــــــي ٞلؿـــــــــُحن مُـــــــــاعصا الٟلؿـــــــــُُجي، 

 الٟلؿُُيُحن مً ؤعيهم.  

 جـأزش الشواًت مً الشواًاث ألاخشي:  

صاثـــغة الُباقـــحر ‘ؤجهــا جـــإزغث مــً مؿـــغخُت بغجىلـــض بغزُــذ ’ ٖاثــض بلـــى خُٟـــا‘ًــغي الضاعؾـــىن الٛــغب والٗـــغب لغواًـــت 

ــت ؿــغي الــظي ه٣ــل ؤ٦ثــر ؤٖمــا٫ ٦ىٟــاوي بلــى ألاإلااهُــت. ومــً ؤبــ’. ال٣ى٢اٍػ غػ َــاالء الضاعؾــحن َــاعجمىث ُٞىــضعف الؿَى

                                                           
 ٘ٔٙنفس ادلرجع، ص:      ٔ
’ ثالث عالمات يف الرواقة الفلسطينية‘( وفاروق وادي يف كتابو ٕٚٔص:’ )الرواقة يف األدب الفلسطيٍت‘ذىب إىل ىذا الرأي أزتد أبو مطر يف كتابو      ٕ

 (. ٕٗٔ)ص: ’ الطرقق إىل اخليمة األخرى؛ دراسة يف أعمال غسان كنفاين‘( ورضوى عاشور يف كتاهبا ٚٙ)ص:
 ٘ٗٔرضوى عاشور، ص:     ٖ
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ــت فــي الٗغبُــت‘و٢ــض ٦خــب ُٞىــضعف م٣الــت بٗىــىان  ــىعر (’ صاثــغة الُباقــحر ال٣ى٢اٍػ ــضة ٍػ ) وبــحن 01/10/0652فــي ظٍغ

ت الغواًــت بمؿــغخُت بغزُــذ بمؿــغخُت بغزُــذ. ومــً البــاخشحن الٗــغب الــظًً ؤ٦ــضوا نــل’ ٖاثــض بلــى خُٟــا‘ٞحهــا نــلت 

، ’ؤلاوؿـان ٢ًـُت‘دمحم نض٤ً الظي ٣ًُم في الىالًاث اإلاخدضة، والظي ؤنضع ٦خابا ًٖ ٚؿان ٦ىٟاوي جدذ ٖىىان 

ُدـــاء ٖبـــض الهـــاصي. وطَـــب صاعؽ ؤإلاـــاوي  الـــظي صعؽ ٖـــً ٦ىٟـــاوي بلـــى: "بن الدكـــابه البىـــاجي بـــحن ’ اؾـــدُٟان ٞلُـــض‘ٞو

لــى ؤًــت galut قــخاث ٞلؿــُحن وقــخاث الحهــىص، الٛغبــت و ، ٢ــض بىلــٜ ُٞــه مــً الخــغ٦خحن الٟلؿــُُيُت والهــهُىهُت. ٖو

٣ـت التـي ونـ٠  خا٫ ٞلِـ َىا٥ ق٪ في ؤهه زمت حكابها ظؼثُـا بُجهمـا. ٞشمـت حكـابه ٢ـىي، بلـى خـض مـا، مـا بـحن الٍُغ

 ٞحهـــــا ٦ىٟـــــاوي ؤعى ٞلؿـــــُحن فـــــي ٢ههـــــه، وجدضًـــــضا فـــــي اإلاهمـــــت اإلاُل٣ـــــت للٗـــــىصة مهمـــــا ٧اهـــــذ الخ٩ـــــال٠ُ والىخـــــاثج

 .  )0(والٗىا٢ب، وبحن ال٨خاب الههُىهُحن ألاواثل

 الخاجمت:

للُـــــىن ؤوعؽ الحهـــــىصي ’ ب٦ؿـــــىصؽ‘جيخهـــــي َـــــظٍ اإلا٣الـــــت بلـــــى ؤن ألاصًـــــب الٟلؿـــــُُجي اإلاىايـــــل ٢ـــــض جـــــإزغ مـــــً عواًـــــت 

. ٞـــإحى  ، بـــل جـــإزغا مٗا٦ؿـــا فـــي اإلاىيـــٕى ـــا فـــي ٦ىٟـــاوي لـــِـ جـــإزغا ج٣لُـــضًا فـــي ألاؾـــلىب واإلاىيـــٕى ٩ـــي، وؤن جإزَغ ألامٍغ

ع الصخهــُاث الٟلؿــُُيُت فــي ظــاهبحن ٦ى مــه ومــا نــىعٍ لُــىن ؤوعَـــ فــي عواًخــه، ٞهــىَّ ٟــاوي بغواًخــه لــى٣ٌ مــا ٖػ

جهم مشل  ، وفـي ’ؾُٗض ؽ‘مخىا٢ًحن، في ظاهب، َىا شخهُاث ؾلبُت الظًً لم جداولىا للضٞإ ٖجهم وال ًٖ مَى

جهم ولل ــت بماصَــم، مشــل ظاهــب آزــغ، َىــا شخهــُاث بًجابُــت، الــظًً جدــاولىن للٗــىصة بلــى مــَى جهــاص فــي ؾــبُل خٍغ

ؤمـــــا الصخهـــــُاث الحهىصًـــــت فـــــي عواًـــــت ٦ىٟـــــاوي مســـــال٠ جمامـــــا ’. ؾـــــُٗض ؽ‘الابـــــً الشـــــاوي لــــــ’ زالـــــض‘و’ ٞـــــاعؽ اللبـــــضة‘

ـــام، هـــي شخهـــُت حهىصًـــت، ونـــلذ فـــي ٞلؿـــُحن مـــً ’. ب٦ؿـــىصؽ‘للصخهـــُاث الحهىصًـــت فـــي عواًـــت  ٞصخهـــُاث مٍغ

ــب صاثمــا للغظــٕى بلــى  جهــا بىلُيُــا، وهــي جٚغ اث الحهىصًــت وؾاؾــاتها باؾــم ْلمــه للكــٗب مَى جهــا، وجــظم الٗؿــ٨ٍغ مَى

ٟا٫ واليؿىة.   الٟلؿُُجي، زهىنا هدى ألَا

 :اإلاشاحْ

ىُت، هابلـ -0  ص. ٖاص٫ ألاؾُت، ماجمغ الخىاع م٘ الظاث، ظامٗت ُٞماصلُُٟا، مً مى٢٘ ظامٗت الىجاح الَى

٤ بلى الخُمت ألازغي، صعاؾت في ؤٖما٫ ٚؿان  -3  ٦0650ىٟاوي.بحروث: صاع آلاصاب، عيىي ٖاقىع. الٍُغ

 0661هبهاوي، في ألاصب الٟلؿُُجي: البٗض ؤلاوؿاوي في عواًت الى٨بت، نبخي  -2

 م. 0651الضاع البًُاء، اإلاٛغب،  –ٚؿان ٦ىٟاوي عظا٫ في الكمـ (م٣ضمت)، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي  -1

 264، م: 0643ي، الضعاؾاث. ٩ٖا، لجىت جسلُض ٚؿان ٦ىٟاو -ٚؿان ٦ىٟاوي. آلازاع ال٩املت -2

-334ُٞهل صعاط. الىعي الٟلؿُُجي في الغواًت الٟلؿُُيُت، في ألاصب والـخإل٠ُ والترظمت في الغواًت الٗغبُت،  -3

 )34، م: 0662. بحروث: اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، 342

ت الٟلؿُُيُت ) ه -4 ت التربٍى . 6م:  0661ابلـ، ُٞلض،ؾدُٟان، ٚؿان ٦ىٟاوي: خُاة ٞلؿُُجي، ( ؾلؿلت اإلاىؾٖى

ت ٖام   ) 0642(و٢ض نضع ال٨خاب باإلهجلحًز

                                                           
 ( ٜ٘ٚٔالكتاب ابفإجنليزقة عام  . )وقد صدرٜص:  ٜٜٗٔانبلس،  فان، غسان كنفاين: حياة فلسطيٍت،ستي فيلد،     ٔ
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اجه "تلألف لُلت ولُ"و "ؼىوا ظبخاحي" ُّ ىاّؿ وحمال
ّ
ُاث الخ

ّ
 : كشاءة في ججل

  .م د/ِبذ الجلُل

 ، ٦حرال، الهىض٧لُت ٞاعو١، ٧ال٩ُىث، ؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُتؤ

 

 الهىذًت ‘تلألف لُلت ولُ‘ؼىوا ظبخاحي هـــ 

ت مً ال٣هو  (Suka Saptati)بخاحي قى٧ا ؾ مجمٖى

التي ظمٗذ عؾمُا في ال٣غن الشاوي ٖكغ في 

دُت، وألانل الكٟىي ٧ان مىظىصا مىظ  الؿاوؿ٨ٍغ

مغ٦ب مً ’ قى٧ا ؾبخاحي‘الٗىىان  ٢غون ٢بلها،

٧لمخحن، َما: قى٧ا وؾبخاحي، وقى٧ا جدمل مٗجى 

ٞاإلا٩ان  (الببٛاء) وؾبخاحي جدمل مٗجى (الؿبٗىن)،

في زلُٟت ال٣هت َى ظىضعا بىعام الظي 

(Chantrapuram) ت مكابهت ل٠ أل، ولهظٍ املجمٖى

ا الغثِسخي والٟغعي، ولهظا  لُلت ولُلت الٗغبُت في بَاَع

ت ؾّمُذ  ؾم ال٩امل للترظمت الٗغبُت لهظا ال٨خاب َى الهىضًت، والا ’ ؤل٠ لُلت ولُلت‘بـالؿبب ؤن َظٍ املجمٖى

ظٍ الضعاؾت تهضٝ ’ ؤل٠ لُلت ولُلت‘لؿبٗىن اإلاؿّمى بـ"قى٧ا ؾبخاحي: خ٩اًاث الببٛاء ا ل٣اء بلى بالهىضًت"، َو

قى٧ا  ل٠ لُلت ولُلت بهظا الهضص.ؤالًىء خى٫ جغظمت قى٧ا ؾبخاحي في الٗغبُت، والى٣اف خى٫ الخىام في 

ت ٢ههُت خ٨تها ببٛاء بلى بخماٞاحي مخ٘ ب٣هض مى٘ بخماٞاحي مً الخ (Patmavathi)ؾبخاحي ٖباعة ًٖ مجمٖى

بٗما٢ت ظيؿُت ٚحر مكغوٖت، وجمى٘ الببٛاء جل٪ اإلاغؤة ٧ل لُلت مً اعج٩اب الٗما٢اث الجيؿُت ٚحر اإلاكغوٖت، 

ظٍ  ت ؤَلها وطوحها، َو وطل٪ بإن ٌكٛلها بؿغص ٢هت حٗالج ٦ُٟت جىاو٫ ٖما٢اث ظيؿُت ٚحر مكغوٖت بضون مٗٞغ

دُت، وؤجها ظمٗذ في ال٣ غن الشاوي اإلاُماصي، ول٨جها ٧اهذ قاجٗت ال٣هو مؿخمضة مً جغار ٧ازا الؿاوؿ٨ٍغ

ت مىظ ٢غون، وبٗض مٛاصعة ػوظها مضها ان ما و٢ٗذ بخماوصي في صخبت زلُلتها (Madana)بهىعة قٍٟى ، ؾٖغ

غة، وحٛغحها زلُلتها العج٩اب الٗما٢ت الجيؿُت زاعط ػوظها اإلاكغوٕ، ونض٣ًتها ج٣ى٫ لـ بخماوصي: "ؤن  الكٍغ

 .)0(اللظة الجيؿُت واجمام قهىاهُدىا"ال٣هض مً الخُاة َى الخمخ٘ ب

ى مسلو لهاخبه (ماصاها) الظي ؾاٞغ  وجغ٥ ػوظت قابت  خ٩اًاث قى٧ا ؾبخاحي مغوٍت مً ٢بل ببٛاء ط٧ّي، َو

ض ؤن جمؤل ٞغاٙ ٖاَٟتها بدب عظل آزغ، ُٞداو٫ الببٛاء بدب الخ٨ُم ؤن ًدى٫ بحن الؼوظت  (باصماٞاحي) وهي جٍغ

ٛلها بؿغص وخ٩اًاث مكى٢ت، ال جيخهي بال و٢ض ؤَل الهباح، ٞخٗىص  الؼوظت وبحن جد٤ُ٣ مإعبها، بإن ٌك

٨ظا خاو٫ الببٛاء ختى ٖىصة الؼوط، و٧لما جداو٫  إلاطجٗها، وجاظل طَابها لٗك٣ُها بلى اللُلت الخالُت، َو

                                                           
 سوراي، د/منذر احلاقك، دار صفحات –اذلندقة، تررتة ومراجعة وتقدمي ’ الف ليلة وليلة‘حكاايت الببغاء السبعون ادلسمى بـ  –شوكا سابتايت    . ٔ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  076

___________________________ 

126 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

٠ُ٦ ٧ان  بخماٞاصي بالخغوط ٣ًى٫ الببٛاء: ال جٟٗلي طل٪، وبال ؤناب٪ ما ؤناب ٞماها وصاثما حؿإ٫ بخماٞاصي:

ذ مً خ٩اًت واخضة.  طل٪، ُٞجُب اإلاال٠ ٖلى لؿان الببٛاء بد٩اًت ؤزغي، ٖلما بإن ٧ل َظٍ الخ٩اًاث جٟٖغ

ُت ٦ُُٟت جباص٫ الٗما٢اث الٛحر اإلاكغوٖت، و٦ُٟت الخغوط مً جل٪ ألاػماث  دىاو٫ ظمُ٘ ال٣هو الٟٖغ ٍو

ال٣هو َى مى٘ عبتها مً مٛاصعة البِذ باؾخسضام الظ٧اء والُٟىت، والٛغى الٟٗلي للببٛاء وعاء ؾغص َظٍ 

لل٣اء ٖك٣ُها، وطل٪ بؿغص ٢هت في ٧ل لُلت ومماَلت زخمها بلى الٛض ؤو بًها٫ ٢هتها بلى ٢هت ؤزغي، وبالٟٗل 

ذ ؤمامه ًٖ ٢هضَا  اؾخُاٖذ الببٛاء ٦ؿب ٚغيها وبٗض مطخي ؾبٗحن ًىم، خًغ ػوظها الكغعي، واٖتٞر

غ، و  بضو  ؿضًت.زبرث ؤجها ال جؼا٫ ٖظعاء ظؤالكٍغ حها ؤٍو ن ٢هو قى٧ا ؾابخاحي ٦خبذ في ؤػمىت مسخلٟت، ٞو

 (Brahmin)  والغاَب البراَمجي   (Shvethambara)قِخابمبرا (Jaina Monk) ٢هو ٦خبها الىاؾ٪ الجُجي 

ب َ (Chinthamani Bhattan)ظىخاماوي باجان ظخماُٖت لخل٪ ىا٥ ؤن َظٍ ال٣هو مغآة للخُاة الا ، وال ٍع

هذ الضٖاعة قبه مكغوٖت في جل٪ الٟترة، وال حكخمل ظمُ٘ ٢ههها ٖلى الضٖاعة وال٣هو الجيؿُت الٟترة، و٧ا

 Pandit)لباهضًذ وقىى قغما   (Panchathanthra)بل حكخمل ٖلى ٢هو الخ٨مت ٖلى همِ بىجاجاهترا

Vishnu Sharma)  .الظي ؤل٠ في ال٣غن الشالض ٢بل اإلاُماص 

حها ؤوناٝ الضًىر/الٗاَغاث ومضاٖباث اإلاغؤة ٚحومٗٓم ال٣هو جخجاوػ الخض وحٗبر ٖ ر ً ؤلاباخُت، ٞو

لؿلٟت المامباالة ظا ًخطاإلاتزوظاث، ٞو ؤن ال٣هت الؿابٗت والخمؿحن جه٠ ؤوناٝ الٗاق٣حن وؤهىإ  ر، َو

ٝغ الٗما٢اث الجيؿُت مإزىطة مً ٧اماؾىجغا لٟاحؿُاًىا ، والبٌٗ ًغون ؤجها همىطط (Vatsyana)اإلاًاظ٘ ٚو

ا صاع   ( Picaresque Narrative)لـ تي، ولكى٧ا ؾاجخاحي جغظمخان في ملُالم، وألاولى ؤنضَع في ألاصب الؿاه٨ٍغ

باص، ال٩اجبت جدمل الا  (Sumangala)اليكغ لُبي، والشاهُت جغظمت ؾىمىٛما  Leela( ؾم ألانلي لُما همبىجٍغ

Nambuthirippad)(0( لخ٨ى٩ُاث الخٗضًل ٖىضال٣ُام ، ول٨ً الشاهُت لِؿذ بترظمت ٖاصًت، بل بجها حٗغيذ

ل جل٪ الىثرلت ولُلت إلاا ؤجها جخًمً ألابُاثوجخسظ ال٣هو ؤؾلىب الؿغص ألل٠ لُ بترظمتها.
ّ
  ، َىا٥ ؤقٗاع جخسل

دُت  ا الؿاه٨ٍغ ىا٥ صالثل (Gnomic Stanzas from Kavya Literature)مً الخ٨م والكٗغ مً ؤصب ٧اٍو ، َو

الظي   (Jataka)الشاوي إلاا ؤن بٌٗ ٢ههها مىظىصة في ٢هو ظاجا٧ا ٖلى ؤن ال٣هو ٢ضًمت ظضا مىظ ال٣غن 

دؿا٦غا ؤ ، وفي ال٣غن الغاب٘ ٖكغ جمذ جغظمتها بلى (Katasaritsagara)لٟذ في ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُماص و٧اجاؾاٍع

ي هامه  (Nakhshabi)الٟاعؾُت ب٣لم هسكابي  جها ، و٢ض جغظمذ اليسخت بلى التر٦ُت وم(Tutinama)باؾم ََى

تي بلى ًٞاءاث ز٣اُٞت  ت والٗغبُت، ؤي ؤن الىو ألانلي ؾاع مً الًٟاء الؿاه٨ٍغ بلى ألاإلااهُت ومجها بلى ؤلاهجلحًز

ت مؿخ٣لت طاث ؤنالت ظمالُاث في ًٞاءاتها الش٣اُٞت. ظٍ الترظماث ؤلابضاُٖت هالذ ٍَى  مخّٗضصة، َو

ىا٥ مكابهت ال٣هت الغثِؿُت  هت الغثِؿُت لكى٧ا ؾابخاحي و٦ظل٪ َىا٥ ألل٠ لُلت بال٣ (Frame Story)َو

٠٣ مٗٓم الباخشحن ٖلى ؤن  ُت لكى٧ا ؾابخاحي، ٍو ُت ألل٠ لُلت ولُلت بال٣هت الٟٖغ مكابهاث ال٣هت الٟٖغ

م مً ؤن لــ(َؼاع ؤٞؿاهه) صوع باعػ في  لى الٚغ ىضًت، ٖو اعؾُت َو ٢هو ؤل٠ لُلت ولُلت لها ظظوع بابلُت ٞو

َى ٢هو جغظمذ ’ اههَؼاع ؤٞؿ‘ألل٠ لُلت، ؤن َظٍ  (Persian Prototype)حك٨ُل اله٩ُل الٟاعسخي الؿاب٤ 

ىا٥ بَاعاث زلُٗت وماظىت في ؤل٠ لُلت ولُلت مً لٛاث ٖضًضة اع مل٪ ؾاؾاوي ًد٨م الهىض والهحن، َو ، وقهٍغ

 Like a veil: Erotic Tales of Arabianؤًًا، و٢ض ؤلٟذ ٦خب ازخهذ ب٨خاباث ظيؿُت في ؤل٠ لُلت ٨٦خاب 

Nights  ل٩اجبهCelia Tan.تي الهىضي  ، وال٣الب ألانلي َؼاع ؤٞؿان اٖخمض ظؼثُا ٖلى ألاصب الؿاوؿ٨ٍغ

                                                           
ٔ
 .(Kendra Sahitya Academy) ادلركزي ، وقد حصلت على جائزة األكادديي األديب(Sumangala)كاتبة يف مليامل، تكتب ابسم سومنغال     .  
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اع، وال٣هت جبضؤ ٖىضما  ت الغثِؿُت لخ٩اًاث ؤل٠ لُلت هي ؤهه ٧ان َىا٥ مل٪ ًضعى قهٍغ اٍع وال٣هت ؤلَا

اع ؤن ػوظت ؤزُه ٧اهذ زاثىت، وما ػاص طل٪ ا٦دكاٝ زُاهت ػوظخه،  ٖضامها وعؤي ؤن بلظل٪ ٢غع ا٦دك٠ قهٍغ

اع مً الٗظاعي ًىمُا، خُض ج٣خل  ،ظمُ٘ اليؿاء مسُئاث، وؤنبذ ٨ًٍغ اليؿاء ولظل٪ جؼوط اإلال٪ قهٍغ

غا مجها ٢بل ؤن جإزظ الٟغنت لخسىهه، ومطخى ٖلى طل٪ ػمان،  ، وطل٪الٗغوؽ لُلت الٗغؽ بٗض ؤن ٢طخى َو

اع، ٖىض حر ٖغوؽ للمل٪ قهٍغ اع اإلال٪، وؤزحرا لم ًجض الىػٍغ بخٞى ما ٖغيذ ابيخه قهغػاص لخ٩ىن ٖغوؾا لكهٍغ

لذ جل٪  ٞىا٣ٞذ ؤباَا، وفي ٧ل ًىم جد٩ي قهغػاص له خ٩اًت ال ججهحها في جل٪ اللُلت، وجُُلها بلى ًىم آزغ، ْو

ُىتها، وحكخمل ؤل٠ لُلت ولُلت ال٣هو  اع ابىت الىػٍغ قهغػاص لظ٧ائها ٞو الٗاصة بلى ؤل٠ لُلت، وازحرا جؼوط قهٍغ

ت والخُالُت وألاؾُىعٍت وال٣هو الجيؿُت و٢هو الخ سُت والٛغامُت والتراظُضًت وال٩ىمضًت والكٍٗغ اٍع

سُت في  (Vampire)الجً والُٛمان ىا٥ شخهُاث جاٍع اعون ’ ؤل٠ لُلت ولُلت‘، َو ؤمشا٫ الخلُٟت الٗباؽ َو

ا ًيخج وؿُجا الغقُض وظٟٗغ البرم٩ي وؤبى هىاؽ، وبٌٗ ال٣هو جدخىي بضازلها ٖلى ٢هو ؤزغي، مم

  .مترابُا مً الؿغص الغواجي

ظا ٌٗجي ؤن َىا٥ جىام بُدض ًخٟاٖل اله٩ُل الىصخي وألاهٓمت ألاؾلىبُت في ؤل٠ لُلت ولُلت م٘ قى٧ا ؾبخاحي  َو

وؤن خ٩اًاث الببٛاء ٢ض جلىهذ ب٩ل ؤلىان البلضان التي جغظمذ بلى لٛاتها، ول٨ً البٌٗ خاٞٓذ ٖلى ؛ الهىضًت

لترظمت التر٦ُت اخخٟٓذ في جغظمتها ٖلى الخلُٟت ؤلاؾمامُت ولظل٪ بالٛذ في الخٗضًل، وبن عوخها الهىضًت، وا

اصة وال ق٪ ٞحها بإجها جمذ لًغوعاث، وزانت في اليسخت التر٦ُت، إلاا ٧اهذ جخًمىه  الخهٝغ والخظٝ والٍؼ

ما٢اث ظيؿُتالخ٩اًاث في ههها  ؤصبُت ٦ما هغي في إ ، وبٌٗ الخبضًماث جمذ لضو )0(ألاؾاسخي مً بباخُت ٖو

، وفي بىجخىضعا  َاجان الصخهِخان مىظىصجان بةؾم ٦غج٩ا وصمى٩ا، ولظل٪ الترظمت التر٦ُت في ٧لُلت وصمىت

دُت بأًاث  جبضًماث بالخ٨م التر٦ُت ألابُاث التر٦ُت، وفي الترظمت الٗغبُت جمذ الخبضًماث باأل٢ىا٫ الؿاوؿ٨ٍغ

غبي ؤصزل شخهُاث ؤمشا٫ الخلُٟت اإلاإمىن وببغاَُم بً ؤصَم ٢غآهُت وؤخاصًض وؤمشا٫ ٖغبُت، واإلاترظم الٗ

ؼ مً ؤظل ج٠ُُ٨ ال٣هو في زلُٟت ٖغبُت، وجخمدىع ال٣هت الغثِؿُت في ال٨خاب خى٫  مغ بً ٖبض الٍٗؼ ٖو

 (بضال مً مضها) وػوظخه ٢مغ الؿ٨غ (بضال مً باجماٞاصي) في الترظمت التر٦ُت والٗغبُت.’ ؾاٖض‘قاب بؾمه 

 خاجمت

لخو ا له٩ُلها الٗام وفي ’ َؼاع ؤٞؿاهه‘لباخض زخاما ؤن قى٧ا ؾبخاحي ٢ض لٗبذ صوعَا في الخىام في حك٨ُل ٍو

وجٟاٖماث ألاهٓمت ألاؾلىبُت التي في صازلها، وؤما جغظمت قى٧ا ؾبخاحي في الٗغبُت ٢ض حٗغيذ ل٨شحر مً ج٨ى٩ُاث 

غظى الباخض ان ج٩ىن َظٍ الضعاؾتالخٗضًل ٖىض ال٣ُام بترظمتها  م٣ضمت لضعاؾاث ؤوؾ٘ في اإلاؿخ٣بل. ، ٍو

 اإلاشاحْ

ص/مىظع  –الهىضًت، جغظمت ومغاظٗت وج٣ضًم ’ ال٠ لُلت ولُلت‘خ٩اًاث الببٛاء الؿبٗىن اإلاؿمى بـ  –قى٧ا ؾابخاحي  .0

 ؾىعٍا -الخاً٪، صاع نٟداث 

2. Thatha paranja ezhupath kathakal, translated by chinthamani battan, lipi publication, Calicut 

3. Like a veil: Erotic Tales of Arabian Nights, Celia Tan Kindle Publication, 2010 

 

                                                           
ٔ
 سوراي -د/منذر احلاقك، دار صفحات  –اذلندقة، تررتة وتقدمي ’ الف ليلة وليلة‘حكاايت الببغاء السبعون ادلسمى بـ  –مقدمة شوكا سابتايت   .  
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ذ   "خذًلت خلفُت"سواًت    ألؼشف أبى الحًز

 ، ٦حرال، الهىض٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُىث ،باخشت ،ن. ظبِىت

 مكٝغ البدض، .أ. ب مخي الذًً هىحي  /د

 جىوئت

ض عواًت طاث خلت عق٣ُت عواًت "خض٣ًت زل  ُٟت" لل٩اجب والصخٟي ؤقٝغ ؤبى الحًز

ت ق٨ما ًٖ ال٨خب ٖامت، والغواًاث زانت.  الغواًت في مجملها ج٣ضم .ٚحر مإلٞى

خه، ول٨جها جداو٫ مٗالجخه بك٩ل  ا ٢ضًما ًٖ ٖما٢ت الغظل الثري بإَل ٢ٍغ مىيٖى

ً الهىض ظضًض وبياٞت البٗض الش٣افي وألاؾُىعي لها مً زما٫ م٣خُٟاث ٖ

ى  .وون٠ لخاط مدل ومٗابضَا جىُل٤ ألاخضار مً ؾغاي الؿُض ٧امل َو

ٟغ، وهيخ٣ل مٗهم ما بحن 
َ
خٟٕغ مىه ال٩اجب بلى باقي ؤَل ال٨ الصخهُت املخىعٍت، ٍو

ت، وال٣اَغة، وظضة دت مً املجخم٘ . والهىض ،ؤلاؾ٨ىضٍع ٧ل شخهُت مشلذ قٍغ

سُا ؤًًا، ل٩ُىن وظىصَا ه ا٢خهاصًا وز٣اُٞا وجاٍع ثًر  .)0(بياٞت للخب٨ت الغواثُت ٍو

وفي َظٍ الغواًت جى٨ٗـ ؤٖما١ الش٣اٞت وزهىنا الش٣اٞت الهىضًت التي ججؿضَا 

"في الهىض عؤًذ الجىت والىاع  البُلت الغثِؿُت لؤلخضار، وج٣ى٫ في ؤخض ٞهىلها:

ُضون آهاء اللُل ا. اإلاخىا٢ًاث جدذ ؾماء واخضة. اإلاؿاظض واإلاٗابض، قُىر ًخِٗبّ  ٗ ، م

، وؤزغي جسخٟي. بىاباث مهجىعة،  ا٥ ػاَضون ًٖ ضجُج الجهاع، مىاعاٌث تهتزُّ ووؿَّ

وصعوب مؼصخمت. بُىث لِـ لها مً ؾمذ البُىث شخيء، و٢هىع حؿخُٗض ؤبهت ٖهىع الؿماَحن. مخاخ٠ هاصعة 

٤، وم٣خيُاث آؾغة جدذ خغاؾت مكضصة، ؤيغخت حٗاه٤ ٢بابها اإلاؼع٦كت الؿماء، و٢بىع  جٟترف في ٖغى الٍُغ

ىاء  ت ألاعى، ٚاباث مً نُٟذ، وؤشجاع مً ؤؾمىذ، وؤؾىاع مً زِل، وقىاَض مً حجغ، َو جىابُتها الدجٍغ

 .)3(مً عماص. َاالء ال٣ٟغاء في الهىعة مشلهم مماًحن في مضن الهىض ال٣ٟحرة. ٦ىُذ ؤ٢ى٫ُ الخمض هلل ٧لما مغعث بهم"

ُت جُىع ؤخضار الغواًت ٦ما جىاولها الغواجي ؤقٝغ ؤبى جداو٫ الباخشت في َظٍ الضعاؾت الخدلُلُت  ج٣ضًم ٦ُٟو 

ض مىظ بضاًت ال٣هت ختى جهاًتها.  الحًز

 الشخفُت الشئِعُت : 

 :الصخهُت املخىعٍت للغواًت ناخب ٦ٟغ الؿغاي الظي ًلم٘ زما٫ الغواًت ٧لها، ٌِٗل خُاة  الؿُض ٦ما٫

هل الغخم ول٨ً ٣ًخل بُض    .ؤخض ؤ٢اعب لهَُبت و مشالُت  ًبضو طو بهِؿاهُت ٍو

 و٧ان ًدب ٧امُلُا بيذ ؤزذ  ،٢غبه ؾُض ٦ما٫ و ؤخبه ،ي: قاب ٌٗمل في مكخل الؿُض ٦ما٫مجضي ال٨ُماو

هبذ ضخُا  الؿُض ٦ما٫، تلؤزحرا ًؼوظه ول٨ً ًتهمه الؿُض ؾامي مؿاولُت م٣خل الؿُض ٦ما٫ ٍو   .لكَغ

                                                           
ٔ
 .الرابط:ٕٚٔٓسبتمرب  ٓٔ،  ،ٖٔٔرللة عود الند، العدد: إديان قونس، عرض لرواقة حدققة خلفية ألشرف أبو اليزقد،   (  

http://www.oudnad.net/spip.php?article1546 
ٕ
 .ٕٜ،ص:ٕٔٔٓأشرف أبو اليزقد، حدققة خلفية، مكتبة ادلشارق، القاىرة   (  
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 ،جدب مجضي ال٨ُماوي وجهبذ ػوظت له ٧امُلُا: بيذ ؤزذ الؿُض ٦ما٫  

ت :  الشخفُاث الشاهٍى

 : ؤزحرا حكحر الغواًت ؤناب٘ ؤلاتهام هدٍى ٌِٗل م٘ الؿُض ٦ما٫،ً ابً ٖم الؿُض ٦مال الؿُض ؾامي 

 :ام في مسجض ٦ٟغ الخاط الؿمىىصي  ٧ان ٌِٗل ٢غب الؿغاي للؿُض ٦ما٫ ٍو

  ُٟٔت باعصٌـو٧له ؤبى ظالض لكغاء ٦ٟغ لخد٤ُ٣ صًم ٌِٗل في ظضة. ابً الخاط الؿمىىصي، :ٖبض الخ 

  :٧ان ظاع الؿُض ٦ما٫ ؤبى َاقم 

  و٧ان خل٤ُ الغؤؽ وي٠ُٗ ال٣ٗل ،َاقم ْاْا: الظي ٌٗمل مغؾاال في بِذ ؤبى 

 ب في قغاء ٦ٟغ زالض: ؤبى  الؿغاي  للؿُض ٦ما٫ ول٨ً ًٟكل  ٦ُٟل ٖبض الخُٟٔ ًٚغ

 : اٝ ٖانم وؾىجغ ؿغ٢ان الؿغاي في لُلت الٞؼ  َما ٌِٗكان ٢غب الؿغاي َو

ظىت بما هاؽ" ٌٗض م٣ضمت للغواًت ؼاء. خُض الٟهل ألاو٫ جدذ مؿمى "نٛحرة جخًمً زمؿت ؤظَظٍ عواًت 

ًل٣ي الًىء ٖلى الصخهُت املخىعٍت في الغواًت الؿُض ٦ما٫ وبِخه ٦ٟغ الؿغاي الظي ججغي مً جدتها ألاجهاع. 

لخه في َظٍ الىسبت . وكإجه وحٗلُمه وز٣اٞخه ظ0623ًٗىلُى  23و٧ان الؿُض ٦ما٫ ؤخض هسبت عظا٫ الشىعة 

ـ ٌؿغ له ؤن ًخىلى بصاعة بٌٗ قاوهه الٗلُا في  وػاعة الخٗلُم. ولم ًغػ١ الؿُض  الٗغبُت، واَخمامه بالخضَع

ى ٖلى ٖخبت الخمؿحن مً ٖمٍغ ولظل٪ اجسظ مً ؤزخُه وؤهجالهما ألؾغة ابً  ُذ ػوظخه َو ٦ما٫ بإوالص زم جٞى

م. واهخ٣لذ ٖمه ٖاثلخه ال٨بري. واهخ٣لذ ؤزتها ال٨بري هج ت م٘ ػوظها مٓهغ ٦ٍغ ماء بٗض ػواظها بلى ؤلاؾ٨ىضٍع

ت بغػ٢ت ػوظها ؤخمض الُىحي مهىضؽ الغي و٧ان لها ابىتها الىخُضة ٧امُلُا  ؤزخه الهٛغي ٖلُاء بلى ٢ىُحر الخحًر

ُض ج٣٘ الؿغاي الؿُض ٦ما٫ ٢غب ٕٞغ عق التي ٦برث في ٦ى٠ زا٫ مدب لها و٧ان خاعنا ٖلى ؤن ال ًى٣ُ٘ ٖجهما.

٤ الؼعاُٖت ومكخل للىعص ومؼعٖت للمىػ  وبٗض اإلا٣ضمت ٢ؿم الغواجي عواًخه بلى ؤعبٗت ٞهى٫: . و٧ان بُجها الٍُغ

 ون٠ُ الٗىصة. –عبُ٘ الؿٟغ  –قخاء الٗك٤  –زٍغ٠ الُٛاب 

طا٥ الُىم هٓغاث الخاعظحن مً اإلاسجض جخإعجر بحن الٟغخت وال٣ل٤، ٞغخت مً ٢ضوم الُٗض و٢ل٤ مً ُٚاب 

٦ما٫ وابً ٖمه الؿُض ؾامي. لم ٨ًً الؿُضان بحن الى٢ٝى في اله٠ ألاو٫. ٖاصة في ٧ل ُٖض ٠٣ً الؿُض 

الؿُض ٦ما٫ في اله٠ ألاو٫ بحن اإلاهلحن ومٗه بٌٗ ؤ٢اعب له. ول٨ً في َظا الُىم ولم ٩ًىها يمً الىا٢ٟحن 

إلاسجض ٦ٟغ في وػاعة  و٧ان خاط الؿمىىصي زُُبا. للتهىئت، ولم ًجض ؤخض طبُدت واخضة ٖىض باب اإلاًُٟت

م ؤهه ٦شحرا ما ًام في الهماث  ألاو٢اٝ، ول٨ً زُت الىػاعة في جدضًض صماء الخُباء ظٗلخه ًخُل٘ ٖلى اإلاٗاف ٚع

، وبٗض نماة اإلاٛغب بظخم٘ الخاط ىضؽ ٖبض الخُٟٔ و٧ان ٌؿ٨ً في ظضةوفي ٚحر ألاًام الجمٗت. وله ابً اإلاه

ما٫ في بِذ الخاط ظمٗت إلاىا٢كت في ؤمغ الؿُض ٦ما٫. وفي الؿمىىصي وؤبى َاقم وؤبى قىقي والخاط ظ

ت لِؿإ٫ ٖىه ق٣ُ٣خه وآلازغ  ٣ت صخُدت لهم، وهي ؤن ًظَب ؤخضَم بلى ؤلاؾ٨ىضٍع مىا٢كتهم ازخاعوا ٍَغ

ت ٖىض ؤزخه الشاهُت وشخو آزغ ًظَب بلى ال٣اَغة لِؿإ٫ ًٖ الؿامي، ٨َظا اهُل٤  ًظَب بلى ال٣ىاَغ الخحًر

ىا ؤبى َاقم وؤبى قى قي والخاط ظما٫ بلى ظهاث البدض ًٖ الؿُض ٦ما٫. وبٗض اهُما٢هم بلى ظهاث البدض ٖٞغ

 ؤن الؿُض ٦ما٫ لم ًهل في َظٍ الجهاث مىظ قهغ. 

مجضي دمحم ال٨ُماوي مً ألاشخام املخىعٍت للغواًت. َى مً  "قخاء الٗك٤" ًدىاو٫ زل٤ وؤما الٟهل الشاوي

ت "ميكإة صملى" ب٣لب صلخا جهغ الى  ُل، اهخ٣ل للٗمل في اإلاكخل الخام بالؿُض ٦ما٫ ٞكٗغ ؤهه صزل الجىت.٢ٍغ
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التي ٧اهذ  بىت ؤزذ الؿُض ٦ما٫،او٧ان مجضي ًدب ٧امُلُا  ٢غب الؿُض ٦ما٫ الكاب بلُه ٦شحرا وجبؿِ مٗه. 

اعة زالها في بظاػاث ٞخخدضر م٘ مهىضؽ اإلاكخل،  عاٖتها،حؿخٟؿغ مىه ًٖ ؤهىإ الىعص و٦ُُٟت ػ  ٦شحرا ما جإحي لٍؼ

اعاث اإلاخ٨غعة ٖلمها مجضي الٗىاًت بالىعص وؤلهمخه ٧امُلُا ٦خابت الكٗغ. هؼ٫ زبر ُٚاب الؿُض ٦ما٫ ٖلى  وفي الٍؼ

ؤزاٍع ٢ل٤ ٦بحر ٞةطا ٚاب الؿُض ٦ما٫ ٞةن طل٪ ٌٗجي ُٚاب ٧امُلُا  اإلاهىضؽ الؼعاعي مجضي ال٨ُماوي ٧الها٣ٖت.

اًت ؤخىاى الؼعاٖت و٢غع ؤن ًظَب  بلى صاع ؤبى َاقم زم ٌؿ ؤًًا. خإطهه ؤن ًظَب بلى خض٣ًت الؿُض ٦ما٫ لٖغ

اقم "ٚاب الؿُض ٦ما٫ الظي ٧ان ٌؿخمخ٘ بالىعص ٞما ٞاثضة الخٟاّ ٖلى َظٍ ألاخىاى  ول٨ً ٢ا٫ له ؤبَى

ٖلذ ٖماماث الُإؽ في وظه اإلاهىضؽ الكاب، ؤخـ ؤهه ؤزُإ في الخضًض بلى واخض مً ؤَل  .)0(وال٣ل٤ بكإجها"

اًت الىعوص وألاخىاى، ٞلما زغط بلى اإلاكخل عن َاجٟه  ٢غع و ال٨ٟغ.  ٦ُماوي ؤن ًظَب بلى اإلاكخل بٛحر اؾخإطان لٖغ

ضوءا مً اإلاٗخاص زغط ال٨ُماوي مً الخض٣ًت ويِٛ . و٧ان الؿُض ٦ما٫ ٖلى الُٝغ ألازغ. و٧ان ؤ٦ثر خؼها َو

ىصي ٦ما ؤوناٍ الؿُض ٦ما٫ ؤن َظا اإلاهىضؽ بُضٍ ٖلى اإلاٛل٠ الظي جغ٦ه الؿُض ٦ما٫ لِؿلمه بلى الخاط الؿمى

ى مغؾل مً الؿُض ٦ما٫ وؤوناٍ ؤال ًٟخده. اإلآغوٝ ؾلمه شخو الظي ػاٍع الُىم في اإلاكخل. صَل الخاط  َو

ى ًدىاو٫ اإلآغوٝ مً يُٟه اإلاهىضؽ.  و٧ان في اإلآغوٝ عػمت ؤوعا١ مالُت وعؾالت. الؿمىىصي َو

ث ؤبى زالض لكغاء الؿغاي، ٧ان ؤبى زالض ٦ُٟل ٖبض الخُٟٔ وؤما الٟهل الشالض "عبُ٘ الؿٟغ" ًدىاو٫ مداوال 

ابً الؿمىىصي و٧ان ٌكغح ل٨ُٟله ًٖ الؿغاي و٧ان معجبا باإلابجى ألازغي. ًىما بٗض ًىم ٧ان اعجاب ؤبى زالض 

ا. ى الظي لم ًَغ دا  بالؿغاي ًؼصاص َو ًمخل٪ ؤبى زالض ؾلؿلت مً الكغ٧اث. و٧ان الٗمل لضي ؤبى زالض مٍغ

ى ٌؿ٨ً الُىم في  للمهىضؽ للٗبض الخُٟٔ و٢ض ؤُٖاٍ الغظل نماخُاث واؾٗت وامخُاػاث لم ٨ًً ًدلم بها، َو

اصي الٗمغ باهخٓام ٧ل زمِـ ؤو ظمٗت ٦ما  دى٣ل بؿُاعة مغؾضؽ، ٍو بت مً البدغ في ظضة ٍو ُٞما ٞسمت ٢ٍغ

ه ٖلى ؤمه ووال ضٍ ؤبى ٞهض. ؤؾغ ٖلُه ؤبى زالض ٢غبه ؤبى زالض مىه ومً ؤؾغجه، ومً ٖاثلخه ال٨بحرة، ختى ؤهه ٖٞغ

ض ؤن ًؼوط له ؤزخه اإلاُل٣ت  وال٣ُٗم، ٖلى قغاء ال٨ٟغ و٧ان ٨ًغعَا مغة بٗض مغة. ولم ٨ًً ٖبض الخُٟٔ  و٧ان ًٍغ

ه. ض بًٚاب الغظل ول٨ىه ًىص ؤن ٌٛل٤ اإلاىيٕى في لخٓت ال٠ًٗ التي حٗتًر ؤخـ اإلاهىضؽ الكاب ؤهه في  ًٍغ

ُب ولى ؤًٚبه ٞلً ًخدمل الٗىا٢ب التي ؤ٢لها. ٨َظا  مهُضة. ٞإبى الخالض ًخاب٘ مٗه ُب والتٚر ؾُاؾت التَر

وج٩لمىا م٘ الخاط ظمٗت ًٖ  ونل في الؿغاي ٞئت مً اإلاهىضؾحن اللظًً في قغ٦ت صًمت ال٣ٗاعاث ألبى الخالض.

الخاط خاظاتهم إللخ٣اء م٘ بٌٗ ؤصخاب البُىث في ال٨ٟغ اللظًً عاٚبحن في بُ٘ ٣ٖاعاتهم وؤعايحهم .صَل 

بت باتهم الٍٛغ  .ظمٗت ٖىضما ؾم٘ ٚع

م زمازت ؤيٗاٝ الؿٗغ اإلاخاح، والكغوٍ ب ن ًب٣ى إالخ٣ىا ب٩ل ؤصخاب البُىث في ال٨ٟغ ووٖضٍو ان ٌَُٗى

ى١ طل٪ ٧له ًىا٫ ناخب ٧ل ؤؾغة  ؤصخاب ألاعى ًؼعٖىجها، ٖلى ؤن ججضص ٣ٖىص ؤلاًجاع ألاعى ٧ل ؾيخحن، ٞو

وزما٫  ٨َظا اج٣ٟىا ٖلحها ٧ل ؤصخاب البِذ، ىت في مضًىت الؿاصاث.٣ٖض جملُ٪ بش٣ت مً الىخضاث الؿ٨ُ

ً جى٢ُٗا. كٍغ ُت ؤن ج٨خمل. بٗض  الُىمحن خهل اإلاهىضؽ وعظاله ٖلى زمازت ٖو و٧اصث اإلاؿاخت اإلالىهت في الخٍغ

ؤًام ٢ماثل ؤنبدذ الؿ٨ذ الخاعظت مً ال٨ٟغ الؿغاي مكهضا مهُبا ٞى١ مؿغح ٖبثي. ظاءث ٖغباث ه٣ل ٦بحرة 

٣ذ ٖىض باب ال٨ٟغ،و  اث ٖاثلتهم ًى٣لىن بلى  جٞى في خحن ؤزظ ؤصخاب الضوع الظًً باٖى م٩اجهم وههُبهم وط٦ٍغ

ٟ اللىعٍاث مخاٖهم. و٧ان الخاط ظمٗت والخاط  .ا٫ ًب٨حن وحٛغوع١ ُٖىجهً بالضمٕىو٧اهذ اليؿاء وألَا

يُغ ٖلى ؤن ًتزوط  ؤزذ ؤبى وفي ؤمغ ٖبض الخُٟٔ ؤهه ب .دشىجهم ٖلى الغظٕى ًٖ ن٣ٟت البُ٘الؿمىىصي ً

                                                           
 ٖٗ-ٖٖنفس ادلصدر, ص:      ( ٔ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  030

___________________________ 

131 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ذ مً ظاعتها ؤمغ الؼواط. زالض عظاء ٞلم حٗٝغ ػوظخه خىان ٖجها. وبٗض الؼواط ٧لٟه ؤبى زالض  ول٨ً  ٖٞغ

 باإلقغاٝ ٖلى َضم البُىث التي بقتراَا في ال٨ٟغ لُبضؤ الٗمل في مكغوٕ صًمت الباعصاٌـ.

جهل الؿُض ٦ما٫ بالهاج٠ وؤْهغ اخُض  ى ال٨ٟغ.ًدىاو٫ ٖىصة الؿُض ٦ما٫ بل والٟهل الغاب٘ "ن٠ُ الٗىصة"

ؿإله ًٖ بُ٘ بٌٗ الىاؽ بُىتهم في ال٨ٟغ. بخه  ملجضي ؤن ًغاٍ  َو ت. ٚع و٧ان َظا  ؾاٞغ مجضي بلى ال٣ىاَغ الخحًر

ضَم. وصاع الخضًض بحن الؿُض ٦ما٫ واإلاهىضؽ الكاب، ومً َىا  وبٗض  طل٪ بهًمذ بلُه ٧امُلُا. اإلا٩ان مٖى

اعة اإلا اعة الؿُض ٦ما٫،جخ٨غع ٍػ ت لٍؼ ًضٍٖى الغظل لحرؾل مٗه مٛل٠  هىضؽ مجضي ال٨ُماوي بلى ال٣ىاَغ الخحًر

ت ألَالي ال٨ٟغ. ٦ما٫ مشل  مٗٓم ظحران ال٨ٟغ باٖىا بُىتهم وؤنبدذ الؿغاي للؿُض اإلاؿاٖضاث اإلاالُت الكهٍغ

غة عب٘ مىٗؼلت ًٖ باقي ال٨ٟغ. سبٍر ؤهه ال  ظاء بلى الؿُضالض٦خىع ٌؿغي هبُل  وؤلاؾدكاعي مً الكغ٦ت ظٍؼ ٍو

ًه للبُ٘ الؿغايٞاثضة مً الا  ول٨ً الؿغاي باليؿبت  وؤُٖاٍ ؾٗغا جهاثُا ٖكغة مماًحن صوالعا. .ؾخمغاع في ٞع

٣ى٫ له للؿُض ٦ما٫ ؤٚلى مً ٧ل اإلاماًحن، ض ؤن ؤعي ال٨ٟغ مجغص ٞىض١ وؾىبغ ماع٦ذ ومُٗم": ٍو  ). 0("ال ؤٍع

اعاث اإلا ت همذ شجغة الٗما٢ت وؤزمغث وفي ألاًام التي قهضث ٍػ هىضؽ الكاب مجضي ال٨ُماوي بلى ال٣ىاَغ الخحًر

لب ملجضي ٖلى َلب ًضَا مً ؤبحها. بِىه وبحن ٧امُلُا. و٧ان الؿُض ٦ما٫ ٌٗٝغ ًٖ ٖما٢تهما. ا  َو ووا٠٢ ؤبَى

اٝ في الؿغي. ٖلى ػواظهما. بلى الؿغاي ٧اهذ ألاهباء بٗىصة الؿُض ٦ما٫  وصٖا الؿُض ٦ما٫ إل٢امت خٟل الٞؼ

 ل٨ً ٞغختهم لم جضم ؾىي ًىمحن ٣ٞض ونلذ الجغاٞاث  بلى ال٨ٟغ وبضؤ َل ال٨ٟغ.ؤبمشابت ٖىصة الغوح بلى 

برو ًٖ ؾاعث الا  ٖملها. ت بك٩ل مشحر، ول٨ً ٢ض خؿض البٌٗ في الؿغاي في َظا الؼواط ٖو ؾخٗضاصاث في ال٣ٍغ

 . ٟغ٨َظا ونل الؿُض ٦ما٫ و٧امُلُا و والضحها  في ال٨. خؿغتهم

ـ الغؾمي في جل٪ اللُلت ل٨ً  ًىلُى ٢ُٗت مً الىىع. 32الؿغاي لُلت  و٧اهذ ٧ان مجضي ال٨ُماوي َى الَٗغ

ـ الٟٗلي. الظي  ،و٠٢ ببً ٖمه الؿُض ؾامي بجىاٍع و٢ض ؤخاَذ به ظمٕى اإلاهىئحن. الؿُض ٦ما٫ بضا الَٗغ

قاب مجهى٫ ل٣ُترن  ضمىا بةزخُاع ٧ان ؤ٦ثر مً ن خاو٫ ؤن ًغؾم ببدؿامه الغيا ٖلى وظهه،صون ؤن ًٟلر،

٧اهذ خحن ٖلم بُغ٢ت الخُٟت وبىاؾُت مدامي الٗاثلت ؤن الؿُض ٦ما٫  ؤما الهضمت ألا٦بر ،بةبىت بيذ ٖمه

ـ الٟٛلت وػوظخه الكابت. زم ٖٝغ ٣ًُىا ؤن ق٣ت  ٦خب في ونِخه اإلاٗضلت ؤزحرا ؤن جاو٫ الؿغاي لَٗغ

ظا ٌٗج ت ٦خبها لك٣ُ٣خه ألازغي َو ي ؤن مكغوٕ "صًمت الباعاصٌـ "مد٩ىم ٖلُه بالٟكل بطا بؾخمغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 وبٗض الخٟلت ٖىض مىخه٠ اللُلت ونل ٖبض الخُٟٔ ابً الؿمىىصي بلى ُُٞما التي ٌؿ٨ً عظاء. طل٪ الخا٫.

لم وفي مداوالث ٢بًه ؾ٣ِ ٖبض الخُٟٔ مً ٞى١ الؿ وا٦دكٟها بصخبت قاب  ٞلما عآٍ جهٌ مداوال الٟغاع.

  .ممابؿها ال٩املت وطَب به بلى اإلاؿدكٟى اإلاٗاصي بالؿُاعة واعجضث عظاء .همهغزا في صماث

اٝ ٧اهذ ؾٗضًت ونباح ٢ض ظاءجا ل٩ي جبضؤ في ج سخخم الغواًت جغاظضًت خُض في الهباح البا٦غ بٗض لُلت الٞؼ

لى نىث  وظؿضٍ ملُش بالضماء، جى٠ُٓ الؿغاي ووظضجا ظشت الؿُض ٦ما٫ بجاهب ؤخض ؤخىاى الىعص، ٖو

واؾد٣ُٔ اللظًً باجىا اللُل في الؿغاي مً مًاظٗهم الؿُض ؾامي وابيخا ٖمه وػوظاَما ومجضي  ،لب٩اءا

ت بإن الكاب اإلاهىضؽ مجضي ال٨ُماوي ٢خل الؿُض ٦ما٫ لُمل٪ الؿغاي، و٧امُلُا،  وؤزبر الؿُض ؾامي الكَغ

ل وؤنبذ مجضي ال٨ُماوي م٣ُضا. بخه املجحئ بلى اإلاؿدكٟى ومً زمالها اجهلذ عظاء بك٣ُ٣ها ؤبى زالض َو

 وظضجه في مُاع ال٣اَغة ٌؿخٗض للؿٟغ جاع٧ا اإلاىيٕى بغمخه في ًضي الض٦خىع ٌؿغي هبُل. ،ا في مدىتهالِؿاٖضَ

ا لخاط الؿمىىصي. و٧ان خاط  لم جهاعخه عظاء بالخ٣ُ٣ت ال٩املت بل ٍؤٖاصٍ ٢هت لو ُٞمإجها وؤزبَر

                                                           

 ٙٛنفس ادلصدر:ص  (  ٔ  



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  037

___________________________ 

132 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ا خىان ٞصخبذ مٗه وؤزُه  الؿمىىصي ٖاثضا بٗض ؤن وصٕ ظشمان الؿُض ٦ما٫. لم ًهض١ الغظل ؤطهان ٞإزبَر

. ُه. خامض بلى اإلاؿدكٟى جاع٦ت ًٚبها الكضًض هدٍى وفي جل٪ اللُلت ظاءث  وبٗضَا ؤزظ ٖبض الخُٟٔ ٌؿخُٗض ٖو

ىتها ٩ٞان ْهىعَا بمشابت الكغاعة التي ؤقٗلذ الىاع في ٢لُه ونغر ٞحها.."ؤزغجي ؤهذ َال٤ َال٤  عظاء في ٧امل ٍػ

 ). 0("َال٤

اٞها. ضَا الؿُض ٦ما٫ َظٍ الُا٢م َضًت في ٞػ ول٨ً ما عؤي الؿُض  و٧اهذ ٧امُلُا جخ٨ٟغ ًٖ َا٢م طَبي الظي ٖو

م بلخاح ؤمها وؤبحها،ؤولم ًدؿ٘ ٧امُلُا  ٦ما٫ َظٍ الُا٢م ٖىضما ٖاص بلى الؿغاي. ل٣ض ولض  ن جتر٥ الؿغاي ٚع

ت بالخٟخِل ًٖ  زغي.ٞةما ؤن ًمىث لؤلبض ؤو ؤن حؿخُٗضٍ مغة ؤ خبها َىا. ٖثر  زغ للؿاع١،ؤبٗض ؤن بضؤث الكَغ

٧ان طل٪ ؤصعى لله٤  ؤخض الٗؿا٦غ ٖلى بٌٗ ٢ُ٘ مً م٣خيُاث الؿغاي في ٦ك٪ الجىاًجي بالخض٣ًت الخلُٟت.

غاى وؤصواث البؿدىت. التهمت باإلاهىضؽ الكاب ض مً الًغب مً ؤظل  الظي ٌؿخسضم اإلا٩ان أٚل وؾببا إلاٍؼ

اعة ٧امُلُا له لم ٌٗض مجضي ًضعي بلى ؤي مضي ؾُدخمل، ٨به.ٖتراٝ بجغم لم ًغجا  .ولم ًجض جٟؿحرا  لٗضم ٍػ

بهه وظض ٖانم وؾىجغ ٌؿغ١ الؿغاي. عؤث ٧امُلُا  ظاء بلى ٧امُلُا ْاْا و٢و ٖلحها ٖما عؤي ٢بل خٟل الؼواط،

غاى اإلاؿغو٢ت  بٌٗ ؤوعا١ الصخ٠ حُٛي  ت التي ًخسظَا ٖانم وؾىجغ لخبإ ألٚا ٖضة ؤ٦ُاؽ مٛل٣ت في الٛٞغ

ت وبظلت زالها. خغو٫  ٞدًغ َىا٥ ٖانم وؾىجغ ٞهجم ْاْا ٖلى الكابحن. وقاَضث َىا اإلا٣خيُاث الخظ٧اٍع

٘ الٗؿا٦غ خغاؽ الؿغاي بىاص٢هم في وظه مُاعصحها ٖانم وؾىجغ. ،الكابت بلى والضَا ناعزت ٧اهذ  ٞٞغ

ت إله٣اط مجضي مً و٧ان ًجلـ ألاب البا٧ي ٖلى  مسالب الخد٤ُ٣. ٧امُلُا جضٖى ؤباَا للظَهاب بلى ٢ؿم الكَغ

ت ًيخٓغ ؤي قحئ. اث التي جدؿغب او٧ان  حجغ زاعط الكَغ ِ مً الظ٦ٍغ بىه الىخُض في الضازل ٣ًاوم ألالم بكٍغ

ى ًيخٓغ عنانت اإلاىث ٧ل ًىم، بحن الضماء جيخهي الغواًت جهاًت مٟخىخت جاع٦ت ؤناب٘ الاتهام مكحرة بلى . َو

 .ض ٦ما٫، في جضبحر م٣خله وبخ٩ام جل٣ُٟها ملجضيؾامي، ابً ٖم الؿُ
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 ت ُالبُئدوس اللفق في التربُت 

 .ػ ن.  ظمحر 

 الهىض ٦حرال، ، ٧اًم٩ىلم،.م ؽ. ؤؾخاط مؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ٧لُت م.

 

زغا بما ًدُِ به مً ٧اثىاث خُت إ، مازغا ؤو مخؤلاوؿانحٗٝغ البِئت بك٩ل ٖام بإجها اإلاؿ٨ً الظي ٌِٗل ُٞه 

حر خُت. غفي الجهاًت. بن الخ لجإٍؤو اٚترب بُٗضا ٖىه. ٞهى م َغبوؾِبىء بلُه بطا  رظ٘وؾح ٚو ٗجي جلبُت ٌ ٍُى

ىضما جا ٖلى البِئت، وبجه ة، ٞةهه ًإزغ٩ازغ اإلاخ للخىاثجؤلاوؿان  جُبؤلاوؿان. وإلاا ً خىاثج ؼاًض حهاظم ٖلحها. ٖو

الخُحرة جخمشل في  اًا٣ًنماخها، ٞةهه ؾ٩ُىن ؾببا للبؾدُٗابُت للبِئت مً الا  ٣ضعةٖلى ال ؾخٛما٫والا  هاظمتاإلا

ى ًجاَض ؤن ٌؿخٛل ؤلاوؿان هل مىظ ؤن ً .٩ىن ال جضمحر إلقبإ  إي ق٩لبِئت الُبُٗت ب ٖىانغٖلى ألاعى، َو

ا، جم جضَىع اإلا٩ىهاث لخٟجغ الؿ٩اوي الظي ٌٛحر إلاا ْهغ ا .جه ألاؾاؾُتيغوعا ىانَغ مٗٓم مىاػهت البِئت ٖو

حر الخُت. ظا ٧له ًاصي  مً ٨ثرٞالخٟجغ الؿ٩اوي ً الخُت ٚو في ُٚاب  زُحر جبظًغبلى خاظاتهم ؤ٦ثر ٞإ٦ثر. َو

حرواو ٢ُٗىا ألاشجاع والٛاباث اإلاىاٞٗت وصمغ   والىاؽاإلا٩ىهاث الُبُُٗت.  اإلاؼإع  ا الجبا٫ وألاما٦ً اإلاغجٟٗت. ٚو

ا. وإلاا ٦ثرث الٛاػاث اإلاؿمىمت ؤصث بلى ج حَر ب َب٣ت واإلاىاعص اإلاُاٍ ألازغي بلى مهاو٘ ومباوي وقىإع ٚو سٍغ

ؤلاوؿان آلان في َظٍ البِئت  ٌِٗل "ؤوػون". وللخغوب واإلا٣اجلت بحن الضو٫ والىالًاث صوع زُحر في َظا املجا٫.

 لخُىان٧ا
ّ
في الىا٢٘ ًداو٫  غ ًٖ  مؿخ٣بله،  ٌؿخٛل وحهاظم بُئخه ومؿ٨ىه بما زٝى والخض.، ال ٣ٌٗل وال ٨ًٟ

 .ُسغبً ظمُ٘ ال٩اثىاث م٘ ؤلاوؿان بلى ألابضٖلُه، لى زغب ل ٚهً الظي ًجلـ ؤلاوؿان ؤن ٣ًُ٘

 التربُت البُئُتحّمُم 

ُٟت للبِئاث الُبُُٗت  تالتربُت البُئُت ؤو الخٗلُم البُئي حكحر بلى الجهىص اإلاىٓم إلصزا٫ الخٗلم خى٫ ٦ُُٟت الْى

٣ت مؿخضامت. شحرا ما و٦ وبك٩ل زام ٠ُ٦ ًم٨ً للبكغ بصاعة ؾلى٦هم والىٓام البُئي في ؾبُل الِٗل بٍُغ

ت.  ٌؿخسضم َظا اإلاهُلر لُٗجي الخٗلُم في يمً الىٓام اإلاضعسخي مً اإلاغخلت ؤلابخضاثُت بلى مغخلت ما بٗض الشاهٍى

وم٘ طل٪ ًخم اؾخسضامه في بٌٗ ألاخُان ٖلى هُا١ ؤوؾ٘ لدكمل ظمُ٘ الجهىص لخش٠ُ٣ الجماَحر الٗامت 

ا حَر ت، واإلاىا٢٘، والخمما ٚو مامُت، الخ وحكمل الخسههاث طاث الخٗلُم في ، بما في طل٪ اإلاىاص اإلاُبٖى ث ؤلٖا

بي. ت الىاؽ ووٖحهم خى٫  الهىاء الُل٤ والخٗلُم الخجٍغ اصة مٗٞغ التربُت البُئُت هي ٖملُت حٗلم وتهضٝ بلى ٍػ

غ اإلاهاعاث والخبراث الماػمت إلاىاظهت الخدضًاث وحٗؼػ اإلاىا٠٢  البِئت والخدضًاث اإلاغجبُت بها وحؿهم في جٍُى

 )0(ٞ٘ وؤلالتزاماث ٖلى اجساط ٢غاعاث مؿدىحرة واجساط بظغاءاث مؿاولتوالضوا

 حخماُِتاللماًا الا ألادب و 

بن ألاصب ٌؿاَم بك٩ل  بال بٗض جىؾُ٘ البهاثغ ًٖ املجخم٘ في اإلاؿخ٣بل. هؤٖمالؤي ؤن ًبضؤ  ألاصًبال ٌؿخُُ٘ 

ما ث بلى زىعاث وجدىالث ؤصألاصبُت  ٦٫بحر في الخٛحراث الؿُاؾُت التي جدضر في الٗالم، ٞالٗضًض مً ألٖا

تاظخماثُت و  ُّ م ، وبلهابالكٗبمً زما٫ بزاعة  ؾُاؾ الكاٖغ دمحم مدمىص  م٨ًؤ و٦ظل٪ خماِؾهم.و  مكاَٖغ

                                                           
 .ٜٛٚٔاليونسكو، إعالن تبليسي    ٔ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  033

___________________________ 

134 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ا في 0632-0601الؼبحري ( ُّ ت، التي خغ٦ذ الجماَحر الُمىُت يض الُمً ب) ؤن ًدضر حٛحرا ؾُاؾ ٨خاباجه الكٍٗغ

ا بإهجي  : " م، و٢ض ٢ا٫ ٢ىله اإلاكهىعة0633ٖام  خ٨م ألاثمت، و٢ُام الشىعة الُمىُت ٍّ ٦ىذ ؤخـ بخؿاؾا ؤؾُىع

مً الٟؿاص والٓلم والُُٛان". لى اؾخُإ ألاصب ؤن ًدضر حٛحراث  وخضٍ ٖلى ؤن ؤ٢ّىى ؤل٠ ٖام  ٢اصع باألصب

 ؾُاؾُت، َى هٟؿه ٢اصع ٖلى ؤخضار حٛحراث بُئُت بًجابُت وعٞ٘ الىعي البُئي في هٟىؽ الىاؽ ظُضا.

 ألادب واإلاؽاول البُئُت

له خالُا. الٗالم مجخم٘ التي ًىاظهها  ل٣ًاًاؤهىاٖه ٌٗخبر مً ؤزُغ ا مٗٓمالخلّىر البُئي ب
ّ
ٞالتهضًض الظي ٌك٩

 للخ٣لُل زٍُغ ٖضًض مً الىؾاثلهم٨ً ؤن وؿخسضم ، ظمُٗاال ٣ًخهغ ٖلى ؤلاوؿان، وبهما تهضًض لل٩ى٦ب 

٘ الىعي البُئي في ال٣غاعاث ول ولى٣ل ؤ٩ٞاع مً ؤظل خل اإلاكا٧ل والخساط ، والىعي البُئي ًم٨ً ؤن ٞااص املجخم٘ٞغ

ضة بًخد٤٣  مام والخٗلُم وألاصب. لؤلصب صوع  وؾاثلٗبٖر ٘ الىعي البُئي في  َام ٧اإٖل بن َظا  .٢لىب املجخم٘في ٞع

ٗحن   ،ٖت مً ألاٞغاصماظالبِئت لِـ مؿاولُت ٞغص ؤو  خماًت .مؿخ٣بل ألاظُا٫ ال٣اصمتالىعي والٗمل به ًدضص َو

الغثِؿُت في ججؿحر َظٍ الٟجىة مً زما٫ ون٠  وؾُلت مً الىؾاثلاألصب ؤخُض الىاؽ. ٞ بل مؿاولُت ظمُ٘

غا ص٣ُ٢ا لُعي امل ت جهٍى ُّ غ املخاَغ البُئ  البِئت. جخم٘ ملخاٞٓتوجهٍى

غ وحك٨ُل الخُاة  َٗ ؤلاوؿاهُتبن ألاصب والبِئت ًخٟاٖمان م٘ بًٗهما البٌٗ في جهٍى وز٣ُت. ما٢ت بُجهما ، ٞال

الخلىر البُئي  خل مكا٧لَظٍ الٗما٢ت في  سضمؤن وؿخ يؿخُُ٘ت بحن ألاصب والبِئت، ٞوز٣ُ وبما ؤن َىا٥ ٖما٢ت

، بهه ٧اإلاغآة التي ح٨ٗـ ٧ّل املجخم٘ ههىم ؤصبُت طاث جىظه بُئي، وبما ؤن ألاصب ٨ٌٗـ خُاة ٦خابتمً زما٫ 

، وؾُ غؾمٞاألصب ًم٨ً ؤن ٨ٌٗـ ٍو ،ما ٣ً٘ ؤمامها ضع٥ الىاؽ مساٍَغ ُُ ن ٟهمى زُغ الخلىر البُئي، لظل٪ ؾ

ِٝ الٗالم  ٖلى الخض مجها. ـ ؤو صعاؾت ألاصب صون الغظىِٕ بلى ْغو : "بن جضَع في َظا الؿُا١ ٣ًى٫ ظلً ؤي لٝى

ت التي حك٩ل ألاؾاؽ للخُاة  ٍغ حَر  -الُبُُٗت، وألاؾـ البُئُت الجَى  ًبضو ٖلى هدى متزاًٍض ٢هحَر الىٓغ، ٚو

هل بلى الجمهىع بك٩ل ؤؾٕغ مً ؤي ق٩ل ؤصبي آزغ، لظل٪ ي جٞه ،ؤصبُا ممحزا ال٣هت همُاٗض ح .)0"(مخُاب٤ٍ 

 ٖضًضة حٛحراث ذلخضمت البِئت، لخضز ٣هت، ٞلى جم جىظُه الالىاؽ  بخؿاؽفي الخإزحر ٖلى مهما لٗب صوعا ج

 .٣ًاًا ظمُٗاص بًهالها، وألصع٥ الىاؽ الالبِئت، لىنلذ الغؾالت اإلاغا ججاٍلى جم جىظحهها و بُئُت بًجابُت، 

 كفق مّاـشة خٌى البِئت

ُت املجخم٘ ل ألاصباء لضي لم ٨ًً مكا٧ل  ًىاظهىا لم في الٗهغ ال٣ضًم، ألجهم البِئتخماًت خاظت ماؾت بلى جٖى

 وبن لم ٨ًً لضحهم يغوعتها، . الخضًض الٗهغ٧البِئت 
ّ
في  تُئ٩ٞاع البُاأل ا مخًمىت بهه٢ ألاصباء٠ ٖضًض مً ؤل

ًٖ الخجىب ما ًغي في َظا ال٩ىن مً الٗىانغ  ألن ؤي ؤصًب ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًٟغ مً ٢ضًم الؼمان. ألاصب الٗغبي

ً ثْهغ  إلاا البُئُت في ٦خابخه ألاصبُت. اث مً ال٣غن الٗكٍغ ُّ ٖخباع بضؤ الا  مضعؾت الى٣ض البُئّي في بضاًت الدؿُٗي

٪، ألاصب بك٩ل واؾ٘، وعوّ  الاَخمام بالبِئت فيو  مااصَا حكحر ظلىجٟلتي وؾ٩ىث ؾلٞى ؤؾؿا عابُت صعاؾت  َو

ى "٢اعت الى٣ض البُئي"،  اَاعولض ٞغوم ٦خاب بمؿاٖضة حكحر ظلىجٟلتي ؤل٠ة ٢هحرة مضألاصب والبِئت، وبٗضَا ب َو

ت مً اإلا٣االث ًخًمً ٦شحر ا ب البِئتالٗما٢ت ًٖ  اإلاخىٖى  األصب.وؤزَغ

ٟا٫ و٦خب اإلا٣غعة بن هىٓغ بلى ما خىلىا في الٗالم ألاص ٟا٫ ٢ض وعصث في مجماث ألَا بي هغي ٖضًض مً ٢هو ألَا

 الُٟلمىظ مغخلت الُٟىلت ًجب ؤن ج٩ىن مداولت لى٣ل ألا٩ٞاع البُئُت البؿُُت الى ٢لب  في اإلاضاعؽ ؤًًا.

                                                           
1

     Love, Glen A. Practical Eco criticism: Literature, Biology and the Environment. Charlottesville: University 

of Virginia Press,2003. Print. 



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  035

___________________________ 

135 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

حر الخُت في ٞااص الُٟل  تهضٍٝ. خؿب مؿخىا  فيبهظٍ ال٣هو ؤن ًؼعٕ خبىب خب البِئت و٧اثىاتها الخُت ٚو

ت مب٨غة ، وجٟخذ له ؤبىاب ٖالم الظي ٌِٗل ُٞه لى املخُِبالُٟل  زُا٫جىؾُ٘ ؤ٤ٞ . وهي حؿاٖض مغخلت ٖمٍغ

 .الىٓاٞتوؤوكُت مخهلت ب ال٣غاثت اإلاخٗل٣ت بالبِئت وجدّغيه ٖلى ٢ُام بإٖما٫ البؿُُت البُئُت

ٟا٫ مغيُت، بن ؤخىا٫ ألاصب ال٣هصخي الٗغبي الخضًض بيؿبت بلى مٗالجت ال٣ًاًا  لى ؤن ْغوٝ ٢هو ألَا

٤ البُئُت ٚحر مغضخي ٢ِ، زهىنا ألاما٦ً في صو٫ ٚغب آؾُا جىاظه مكا٧ل ٖ ضًضة ٧الخغوب واإلا٣اجلت بٍُغ

اإلاكا٧ل البُئُت. جهضع مجها مٗٓم ال٣ًاًا البُئُت. و٢ض  ؾخٛما٫. ألن الخغوب واإلا٣اجلت مغ٦ؼالاؾخٗماع والا 

حٗالج َظٍ ال٣ًاًا. ول٨ً ظهض ألاصباء في  اع قهحرة ظظابتوعصث في الٗالم الكٗغ الٗغبي الخضًض ٖضة ؤقٗ

ٍُٟت وألاعى ٖم٣ُا. ٞاَمت" ملخمض هٟإ. ًهىع ٞحها الٗما٢ت بحن اإلاغؤة الغ ٢لُما مشل عواًت "مُضان ال٣هو 

َىا  ظىت الٗكب" لهٟاء ٖبض اإلاىٗم، جداو٫  ال٩اجبت ؤن حؿحر بال٣اعت بلى الٗالم البُئي ٢لُما.و٢هت ٢هحرة "

ت ٖم٣ُت مخهلت بالٗلىم جًجب ؤن  جا٫في َظا امل صًبؤن ألا  تماخًٓغ باإلاظض ٩ىن لضًه صعاًت ٧املت ومٗٞغ

لُه ؤن ٌٗالجها  ًيبػي ٖلُه ؤن ًضزل اإلاكا٧ل البُئُت البُئُت. بلى ؾمٍى خُاة ٖام الىاؽ ٚحر مباقغة. ٖو

 مٗالجت ظظابت وزمابت ٖلى ؾُذ ظضاعن ألاصب.

 اإلافادس واإلاشاحْ:

جيعقُض ال .0 جي، البِئت ومك٨ماتها، املجلـ الَى ذ،  خمض ودمحم ؾُٗض نباٍع  .0645للش٣اٞت ، ال٩ٍى

ؼ ،  .3 ُت الٗلمُت واليكغ، مضًىت اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ  .3111ص. دمحم نابغ، ؤلاوؿان وجلىر البِئت، ؤلاصاعة الٗامت للخٖى

ٗت ؤلاؾمام، ٍ  .2 اًت البِئت في قَغ  .3101م٨خبت الهضي، ،٧ال٩ُىث، 0ص. ًىؾ٠ ال٣غياوي، ٞهى٫ ًٖ ٖع

 .    0602، ٧ال٩ُىث، م٨خبت جغوعوٛاصي، 0ص. ظما٫ الضًً ٞاعوقي، صعاؾت في ٖلىم البِئت، ٍ  .1

 .٧،3102ال٩ُىث، صاع ال٨خاب الٗغبي، 0ٖبض املجُض. حي وص.مجُب. بي، خّباث البرج٣ا٫ ،ٍ  .2
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 الخلىُاث العِىمائُت في كفُذة "ال جفالر" ألمل دهلل

 خىان بىمالي د/

 الجؼاثغ، غ٦ؼ الجامعي إلاُلتاإلا

 اإلالخق:

ت  ت اإلاكٗت في الخجغبت الكٍٗغ ًمشل الكاٖغ ؤمل صه٣ل ؤخض الباع الكٍٗغ

الٗغبُت اإلاٗانغة، طل٪ ؤن قٍٗغ ًمشل ه٣ُت مًِئت ومخمحزة في جُىع قٗغ 

الخُٟٗلت، لِـ باٖخباٍع مجغص امخضاص ق٨لي لخجغبت الغواص الؿُاب وهاػ٥ 

ت الٗغبُت في مجا٫ جُىعَا والبُاحي، وبهما بياٞت  ُت ملجمل الخجغبت الكٍٗغ هٖى

ُت في ججغبت  البىاجي والضاللي، وحٗض ٢هُضجه "ال جهالر" بخضي َظٍ البجى الىٖى

ً الؿِىما في َظٍ  الكاٖغ، ولٗل َظٍ الضعاؾت ؤن ج٨ك٠ ًٖ حٗاه٤ الكٗغ ٞو

 ال٣هُضة، وما ٢ضمه َظا الخٗاه٤ مً ٦شاٞت وجىٕى مًمىوي وق٨لي.

 ملذمت:

ظا ألاصب، وبسانت الكٗغ ًلخ٣ي في  بن ألاصب ًٞ ٢ىلي بإهىاٖه اإلاخٗضصة مً قٗغ و٢هت وعواًت ومؿغخُت، َو

لخ٣ي م٘  غي ؤًًا، ٍو ى ًٞ جهٍى لخ٣ي م٘ ًٞ الؿِىما َو غي، ٍو ى ًٞ جهٍى صاثغة الدك٨ُل الٟجي م٘ ًٞ الغؾم َو

ى ًٞ حك٨ُلي ججؿ لخ٣ي م٘ ًٞ الىدذ َو ى ًٞ نىحي، ٍو م مً َظا الخٗاه٤  ُمي.ًٞ اإلاىؾ٣ُى َو لى الٚغ ٖو

جُىعٍ الٟغصي، وهي ؤي الٟىىن جسخل٠ بخى٢ُتها، وبالٗىانغ »والخضازل، هغي ؤن ل٩ل ًٞ مً الٟىىن املخخلٟت 

ب في ؤن َظٍ الٟىىن ٖلى نلت صاثمت بًٗها بالبٌٗ آلازغ، ٚحر ؤن َظٍ  املخخلٟت الضازلت في جغ٦ُبها، وال ٍع

ه٣ُت مُٗىت زم جدضص جُىع ب٣ُت الٟىىن، ُٞجب ؤن هخهىعَا بضال مً طل٪ الهماث لِؿذ جإزحراث جبضؤ مً 

حها مً ًٞ بلى آزغ وال٨ٗـ بال٨ٗـ ولم ج٠٣  .)0(«ٖلى ؤجها مسُِ م٣ٗض مً نماث صًال٨خ٨ُُت حٗمل مً َٞغ

ُلت اؾخٗاعة الكٗغ مً الٟىىن ألازغي ٖىض الٟىىن ألاصبُت، وبهما ججاوػث الٟىىن ألاصبُت بلى ٧ل الٟىىن الجم

ألازغي، ٞال٣هُضة اإلاٗانغة ٖلى وظه الخهىم حؿخٗحر ٧ل ج٣ىُاث الٟىىن الجمُلت وؤصواتها الٟىُت في الخٗبحر 

ت اإلاٗانغة، ولٗل في ٢هُضة "ال جهالر" ألمل صه٣ل ٦شحر مً ج٣ىُاث ًٞ الؿِىما ووؾاثلها في  ًٖ الغئٍت الكٍٗغ

ى، وؾىاَما مً ؤؾالُب نىا  ٖت الُٟلم الؿِىماجي.الخٗبحر ٧اإلاىهخاط والؿِىاٍع

 اإلاىهخاج العِىمائي: -أوال

ت الخسُُلُت وفي م٣ضمتها الكٗغ،  غ اإلاٗاٝع الخضًشت ؤل٣ذ بٓمالها ٖلى اإلاٗٞغ بن الخُىعاث الخانلت في ظَى

الظي عاح ًُىع بم٩اهاجه الدك٨ُلُت ٖلى الىدى الظي ٩ًىن بىؾٗه مجاعاة ما ًدهل خىله، ٞاهٟخذ في ؾبُل 

اٍ، وما ٌٗؼػ َا٢اجه ؤؾاؽ مً ؾبل جٍُى ت ٖلى الٟىىن املجاوعة لُجهل مً ج٣اهاتها ما ًخ٤ٟ وعٍئ غ ؤصواجه الخٗبحًر

ت. ٗض اإلاىهخاط الؿِىماجي بخضي ألاصواث الٟىُت التي اؾخمضَا الكاٖغ اإلاٗانغ لُجؿض  الدك٨ُلُت الكٍٗغ َو

                                                           
 .ٜٖٔم. صٕٜٚٔ. ٕأوسنت وارقن، ورقنيو وقليك: نظرقة األدب. تر: زلي الدقن صبحي. ط      ٔ
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ت، واإلاىهخاط الؿِىماجي ٌٗجي  ت مً الل٣ُاث الؿِى»عئٍخه الكٍٗغ ماثُت ٖلى هدى مٗحن بدُض جغجِب مجمٖى

٣ت مسخلٟت، ؤو ٢ضمذ مىٟغصة ، )0(«حُٗي َظٍ الل٣ُاث مٗجى زانا لم ج٨ً لخُُٗه ُٞما لى عجبذ بٍُغ

ال٣ضعة الخما٢ت في الخ٣ُ٣ُت الؿِىماثُت، وؤن الُبُٗت جمضها »واإلاىهخاط بهظا اإلاٗجى ٌٗض في هٓغ البٌٗ جل٪ 

٤ الدؿلؿل الُبُعي للخضر،  .)3(«باإلااصة الخام التي ٌٗخمض ٖلحها التر٦ُب ملُت اإلاىهخاط في الؿِىما ال جخم ٞو ٖو

ض املخغط ؤن ًدضزه في اإلاخل٣ي (اإلاخٟغط)، ٞبضال مً  ٣ا لؤلزغ الظي ًٍغ عبِ الل٣ُاث وعاء بًٗها في »وبهما ٞو

ت مً الهضماث، وؤن ٧ل ٢ُ٘ ًجب ؤن ًشحر زماٞا بحن الل٣ُخحن  ؾماؾت ًجب ؤن ًغ٦ب الُٟلم مً مجمٖى

 ).2(«ض في طًَ اإلاخٟغطخحن ًهل بُجهما، ختى ٩ًىن له و٢٘ ظضًالل

٣ا للخإزحر اإلاؿتهضٝ  ل٣ض اؾخٗاع ؤمل صه٣ل َظٍ الخ٣ىُت بإهماَها وؤؾالُبها املخخلٟت في ٢هُضجه "ال جهالر"، ٞو

اط بن اإلاخل٣ي ل٣هُضة "ال جهالر" ٌسجل ٖلحها ٖضم مماعؾت الكاٖغ لجمُ٘ ؤهىإ اإلاىهخ. بخضازه في اإلاخل٣ي

ما اإلاىهخاط ٖلى ؤؾاؽ الخىاػي، واإلاىهخاط ٖلى  حن ازىحن ٣ِٞ، َو الؿِىماجي الؿاب٣ت، وبهما ا٢خهغ ٖلى هٖى

 ؤؾاؽ الترابِ:

 اإلاىهخاج ِلى أظاط الخىاصي: -0

ان في ال٣هُضة  ٠ الكاٖغ َظا ألاؾلىب مً اإلاىهخاط واؾخسضمه ببراٖت في ٢هُضجه والٗىهغان اإلاخىاٍػ ل٣ض ْو

خهُت ال٣ىإ الظي ًسصخى بإن ؤزاٍ ؾ٣ُخى٘ بالهلر ًىما ما، والٗىهغ الشاوي َى البٗض َما "٧لُب" الص

ى ٣ًضم ل٣ُاث مخخابٗت مً الخضزحن ٖلى الخىاػي، ٞخبضؤ ال٣هُضة  اإلاإؾاوي اإلاٗانغ في ألامت الٗغبُت، َو

 ب٩لُب، خحن ٣ًى٫:

 ال جهالر

 ... ولى مىدى٥ الظَب

 ؤجغي خحن ؤ٣ٞإ ُٖى٪،

غجحن   م٩اجهما...زم ؤزبذ ظَى

 َل جغي...؟

 هي ؤقُاء ال حكتري...

اث الُٟىلت بحن ؤزُ٪ وبِى٪  )1(ط٦ٍغ

بجها لٛت مىهخاط ًهى٘ ٞحها الكاٖغ ل٣ُاث حك٩ل ُٞما بُجها نىعة خؿُت ٌٗلمها الجمُ٘، وهي بيُت اقتهغث ًٖ 

ضث  ٌ ال٣اَ٘ إلاٗجى ؤن جهال»٧لُب: اإلاهالخت،  ٖو ر ٖلى خ٤ َى بيُت "ال جهالر" صاللت ؤ٦ُضة ٖلى الٞغ

غجحن ٚالُخحن  )2(«ل٪ ولى ٢ضم ل٪ م٣ابل َظٍ اإلاهالخت الظَب ؤٚلى ألازمان، بل ولى ويٗىا م٩ان الُٗىحن ظَى

 زمىا، ٧ل طل٪ ألن الخ٣ى١ ؤقُاء ال حكتري وال ج٣ضع بشمً.

                                                           
 .ٕ٘ٔم . ص ٕٕٓٓ.  ٗ احلدقثة. مكتبة ابن سينا: القاىرة. ط علي عشري زاقد: عن بناء القصيدة العريب      ٔ
 .٘ٔم. صٜ٘ٙٔكارقل راقس: فن ادلونتاج السينمائي. تر: أزتد احلضري. ادلؤسسة ادلصرقة العامة للتأليف والًترتة والطباعة والنشر: القاىرة.       ٕ
 .ٗ٘-ٖ٘كارقل راقس: فن ادلونتاج السينمائي. ص      ٖ
 .ٖٜٖم. صٜٜ٘ٔنقل: األعمال الشعرقة. مكتبة مدبويل: مصر. أمل د      ٗ
 .ٜٚٔم. صٜٜٛٔبسام قطوس: اسًتاتيجيات القراءة "التأصيل وافإجراء النقدي". دار الكندي للنشر والتوزقع: إربد.       ٘
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تر٥ الكاٖغ "٧لُب" في بنغاٍع ٖلى ٖضم اإلاها مً  ، لُٗغى لىا ملمدالخت وبٖماهه الخغب وب٣ًاّ الكٗىع ٍو

ى نىعة ألامت الٗغبُت التي ظؿضَا في الُمامت ابىت ٧لُب و٢ض خغمذ والضَا ٣ُٞى٫:  ممامذ الٗىهغ آلازغ، َو

 ال جهالر...

 ولى خغمخ٪ الغ٢اص

 نغزاث الىضامت

 وجظ٦غ....

 ؤن بيذ ؤزُ٪ "الُمامت"

غة جدؿغبل في ؾىىاث الهبا.  َػ

 )0(بصُاب الخضاص

ر ًٖ ٧لُب، ٞهى َىا ًىانل ٧لماجه "ال جهالر" ألن الىي٘ اإلاإؾاوي ٦ما بضؤ الكاٖغ " بما جهالر" خحن جدض

الظي آلذ بلُه "الُمامت" نىٗخه ًض الٛضع، والُمامت هي اإلاٗاص٫ اإلاىيىعي لؤلمت الٗغبُت في الىي٘ الغاًَ الظي 

في نىعة زم ًيخ٣ل بىا الكاٖغ مغة ؤزغي بلى "٧لُب"  هي ٖلُه ظغاء ج٩الب ال٣ىي الضازلُت والخاعظُت يضَا.

بض ؤ٩ٞاٍع باجداصَما مٗا، وهي َغ١ ٞىُت ٚحر مباقغة ًخٗامل ٞحها ؤمل صه٣ل م٘ اإلاىهخاط  ًخدض ٞحها مٗه، ٍو

ت، ٣ُٞى٫: جٗل الخىاػي ج٣ىُت لى٣ل ججغبخه الكٍٗغ  الؿِىماجي بحن ًضًه، ٍو

 ال جهالر...

 ولى ٢ا٫ مً ما٫ ٖىض الهضام

 .. ما بىا َا٢ت ال مكخا١ الخؿام...

  الخ٤ ٢لب٪:ٖىضما ًمؤل

 جىضل٘ الىاع بن جىٟـ

 ولؿان الخُاهت ًسغؽ

 )3(ال جهالر

ًخاب٘ الكاٖغ ٖلى لؿان شخهِخه "٧لُب" التي ًخدضر مً زمالها زُابه الظي ؾُدى٫ به ي٠ٗ ؤزُه بلى 

ىا جدهل الضاللت اإلاٗانغة التي ًغاٖحها الكاٖغ خُىما ٌٗىص بلى  َا٢ت ٣ًخى٘ مٗها بإهه ًجب ؤن ال ًهالر، َو

بت ؤلاوؿاهُت ال  ، ٣ًى٫:في ٖضم الهلر بال بإزظ الخ٤ٗىهغ اإلاىاػي ٣ُٞضم لىا في ل٣ُت ؤزغي مخمشما في الٚغ

 ال جهالر...

 ولى هاقضج٪ ال٣بُلت

 ؾ٣ُىلىن:

 َا ؤهذ جُلب زإعا ًُى٫ 

 ما حؿخُُ٘: –ٞسظ آلان 

 ٢لُما مً الخ٤...

                                                           
 .ٜ٘ٔأمل دنقل: األعمال الشعرقة.      ٔ
 .ٜٖٛادلصدر نفسو. ص    ٕ
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 بهه لِـ زإع٥ وخض٥،

 )0(ل٨ىه زإع ظُل ٞجُل

ان في الامتزاط والاهضماط قإن اإلاىهخاط الؿِىماجي ال٣اثم ٖلى الخىاػي، خُض ًمتزط  وبهظا ًبضؤ الخضزان اإلاخىاٍػ

 ، مٗلىا به٩اٍع ل٩ل الٓلم والٛضع.واإلاإؾاة ؤلاوؿاهُت٧لُب ومٗه الكاٖغ بىا٢٘ الخُاة الٗغبُت 

 اإلاىهخاج ِلى أظاط الترابي: -7

ت مً الهىع و  ها بَاعا ٖاما لجإ ؤمل صه٣ل في ٢هُضجه بلى ج٣ضًم مجمٖى الٗىانغ املخخلٟت التي جال٠ في مجمٖى

ت، ؤو جدضر جإزحرا مخ٩امما لم ج٨ً َظٍ الهىع ؤو الل٣ُاث لخدضزه لى ٢ضمذ مىٟهلت، ؤو مغجبت  لغئٍخه الكٍٗغ

ٖلى هدى آزغ، ٟٞي اإلا٣ُ٘ الخاؾ٘ مً ال٣هُضة ًلجإ الكاٖغ بلى ما ًم٨ً ؤن وؿمُه "اإلاىهخاط ٖلى ؤؾاؽ 

 خضار جإزحر مٗحن في ال٣اعت، وطل٪ خحن ٣ًى٫:الترابِ"، في ب

 ال جهالر،

 ولى و٢ٟذ يض ؾُٟ٪ ٧ل الكُىر،

 والغظا٫ التي مؤلتها الكغور،

ض،  َاالء الظًً ًدبىن َٗم الثًر

 وامخُاء الٗبُض،

 َاالء الظًً جضلذ ٖماثمهم ٞى١ ؤُٖجهم،

هم الٗغبُت ٢ض وؿِذ ؾىىاث الكمىر،  وؾُٞى

 ال جهالر

ض  ٞلِـ ؾىي ؤن جٍغ

 هذ ٞاعؽ َظا الؼمان الىخُض.ؤ

 )3(وؾىا٥ اإلاؿىر

بن جغجِب الل٣ُاث ٖلى َظا الىدى ٢ض ؤخضر جإزحٍر اإلاُلىب في اإلاخل٣ي وجغ٥ بخؿاؾا باألمل ويغوعة حُٛحر 

الىا٢٘ اإلاإؾاوي، وهي اإلاٗاوي التي ؤعاص الكاٖغ بزاعتها في طًَ ال٣اعت، زم بن الكاٖغ باإلياٞت بلى اؾخٟاصجه مً 

ض بشههت ٧لُب)، اٖخمض ٖلى جغجِب الل٣ُاث في عؾم االترار (٢ ٤ ؤؾلىب لجى الىٟسخي الظي ًٍغ ، وطل٪ ٞو

بن ٧ل ل٣ُت مً َظٍ الل٣ُاث اإلاخىازغة ج٣ضم بٗضا مً ؤبٗاص  اإلاىهخاط اإلابجي، ٖلى ؤؾاؽ الترابِ بحن الل٣ُاث.

ى  ذ الٗغ »الخُاب الخ٣ُ٣ي للكاٖغ، َو مت التي جٍؼ سهمزُاب بصاهت ل٩ل خاالث الهٍؼ  ).2(«ب ًٖ خ٣ُ٣تهم وجاٍع

ى: -زاهُا  العِىاٍس

لها بلى مىاْغ ول٣ُاث، وججضًض  ى الؿِىماجي َى ٖملُت بٖضاص ال٣هت لخهبذ ُٞلما وجدٍى بطا ٧ان الؿِىاٍع

ى الؿِىماجي في ٢هُضجه  الخٟانُل ب٩ل ل٣ُت مً ص٩ًىعاث وجى٢ُذ، ٞةن ؤمل صه٣ل ٢ض لجإ بلى ؤؾلىب الؿِىاٍع

                                                           
 .ٓٓٗ-ٜٜٖقة. صأمل دنقل: األعمال الشعر      ٔ
 .ٛٓٗ-ٚٓٗأمل دنقل: األعمال الشعرقة. ص      ٕ
 .ٖٕٓم. صٖٕٔٓعماد علي اخلطيب: األسطورة معيارا نقداي "دراسة يف النقد العريب احلدقث والشعر العريب احلدقث". دار جهينة: عمان.       ٖ
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ت "ال جهالر". ت مً اإلاكاَض والل٣ُاث ل٣ض خىلها الكٍٗغ ى بلى مجمٖى لها بلى ؾِىاٍع ، بدُض ًم٨ً جدٍى

 ؾِىماجي، بل بن زمت م٣اَ٘ مً ال٣هُضة خاولذ ؤن حؿخٗحر ختى الك٩ل الؿِىماجي طاجه، ٦ما في ٢ىله: 

 ال جهالر،

 بلى ؤن ٌٗىص الىظىص لضوعجه الضاثغة:

 الىجىم... إلا٣ُاتها

 والُُىع... ألنىاتها

 ... لظعاتهاوالغما٫

 )0(وال٣خُل لُٟلخه الىاْغة

ىت ٧ل بيُت حك٩ل صواثغ الخُاة، خُض  ى ؾِىماجي ٢هحر، ٣ًضم بلٛت خٍؼ ت ؤقبه ما ج٩ىن بؿِىاٍع بن َظٍ اإلا٣ُٖى

زغظذ الىجىم ًٖ م٣ُاتها بمىث ٧لُب، وبدذ ؤنىاث الُُىع، وجىازغث طعاث الغمل، ٦ما ٚابذ هٓغة َٟلت 

ى ؾِىماجي ًهىع لخٓت بوؿاهُت ٧لُب بلى والضَا، و٢ض ماث ٞما  جىٓغ بلُه، بن َظٍ اإلاكاَض ٧لها حك٩ل ؾِىاٍع

ى "ؤمل صه٣ل" في ل٣ُت مىالُت  ٖامت جدُِ بالجمُ٘ ختى ال٩اثىاث وال٩ىا٦ب لخٓت مىث ٧لُب. ؿخمغ ؾِىاٍع َو

 ٣ى٫:ج٣ضم لىا مهٕغ ٧ل ما ٌِٗل م٘ ٧لُب وفي صاثغجه، ٞىظىصَم مً وظىصٍ، وجهاًتهم مً جهاًخه، خحن ً

 ٧ل شخيء جدُم في لخٓت ٖابغة:

 الخٗٝغ -نىث الخهان -بهجت ألاَل -الهبا

 َمهمت -بال٠ًُ

ما في الخض٣ًت ًظوي   ال٣لب خحن ًغي بٖغ

 )3(٧ل شخيء جدُم في هؼوة ٞاظغة

ى ٧ل اللخٓاث ؤلاوؿاهُت الت ها الجمًُ٘خ٨ك٠ لىا في َظا الؿِىاٍع ، و٠ُ٦ جدُمذ في لخٓت ٖابغة، ٦ما ي ٌٗٞغ

: ًخ٨ك٠ لىا  ال٣اجل الظي ًهغ الكاٖغ ٖلى مداؾبخه وصٞ٘ زمً َظٍ الجزوة ألهه في هٍٓغ

 والظي اٚخالجي:.. لِـ عبا...

 ل٣ُخلجي بمكُئخه

 لِـ ؤهبل مجي... ل٣ُخلجي بؿ٨ُيخه،

 )2(لِـ ؤمهغ مجي.. ل٣ُخلجي باؾخضاعجه اإلاا٦غة

ت مً الل٣ُاث ٧ ى الؿِىماجي وكاَض مجمٖى ٤ ج٣ىُت الؿِىاٍع ً ٍَغ ل ل٣ُت جخ٩ىن مً نىع ظؼثُت ٨َظا ٖو

غ في  ص٣ُ٢ت، ٞالكاٖغ ال ٣ًضم نىعة ؾِىماثُت مباقغة، بهما نىعا م٣ُٗت و٧ل واخضة جىحي بجمالُت ال جخٞى

٤، ٞما ًبحن املجغم وال ًهىع مكهض ال٣خل، »ألاؾلىب اإلاباقغ، ٞهى  ض ؤلازاعة والدكٍى ٧املخغط الؿِىماجي الظي ًٍغ

خلٟت "اٚخالجي، ٣ًخلجي، ال٣خُل..." وبهظا ٩ًىن التر٦حز والخ٨ش٠ُ، وج٨دؿب وبهما ًىحي به مً زما٫ صوا٫ مس

 1«الهىع الخؿُت الازتزالُت، وهي في همى وج٩امل وجماؾ٪ لخُٗي اإلاىث في نىع مخخابٗت.

                                                           
 .ٕٓٔأمل دنقل: األعمال الشعرقة. ص     ٔ
 .ٙٓٗادلصدر نفسو. ص     ٕ
 .ٚٓٗادلصدر نفسو. ص     ٖ
 .٘ٙٔم. صٕٛٓٓحنان بومايل: االغًتاب يف شعر بلند احليدري. مذكرة ماجستَت يف األدب العريب. جامعة األمَت عبد القادر. قسنطينة.      ٗ
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 خاجمت:

ل ٨َظا ًلجإ الكاٖغ ؤمل صه٣ل بلى ألاؾالُب والخ٣ىُاث الؿِىماثُت التي ًدـ ؤجها ٢اصعة ٖلى مؿاٖضجه في جىنُ

ت ب٩ل ؤبٗاصَا بلى اإلاخل٣ي، ٦ما ؤزبذ ٠ُ٦ جخٗاه٤ في بَاع ال٣هُضة اإلاٗانغة ٧ل الخ٣ىُاث  عئٍخه الكٍٗغ

ى لخدضر جإزحرا في طًَ ال٣اعت مً ظهت، وج٤ًُ اإلاؿاٞت بحن  الؿِىماثُت مً مىهخاط ؾِىماجي بإهىاٖه، وؾِىاٍع

ٗاٍع مً ج٣ىُاث ؾِىماثُت لُبُٗت البىاء و٢ض َٕى الكاٖغ ما اؾخ الكٗغ وبحن َظٍ الخ٣ىُاث مً ظهت ؤزغي.

الٟجي ل٣هُضجه "ال جهالر"، بدُض ًدـ اإلاخل٣ي ؤن َظٍ الخ٣ىُاث جيخمي بلى ال٣هُضة بال٣ضع هٟؿه الظي جيخمي 

ت اإلاىعوزت، وؤًًا بال٣ضع هٟؿه الظي جيخمي به َظٍ الخ٣ىُاث بلى ًٞ الؿِىما، ول٣ض  به بلحها الخ٣الُض الكٍٗغ

ها في صازله.اؾخُاٖذ ؤن جهىع  ت وجٟاٖلها وجهاٖع اث الىٟؿُت والكٗىعٍت لغئٍخه الكٍٗغ  حٗضص اإلاؿخٍى

 بِبلىغشافُا الذساظت

ت. م٨خبت مضبىلي: مهغ.  -0 ما٫ الكٍٗغ  م. 0662ؤمل صه٣ل: ألٖا

ت ألاصب. جغ: مخي الضًً نبخي. ٍ -3 لُ٪: هٍٓغ ً، وعٍيُه ٍو  م.0643. 3ؤوؾتن واٍع

 م. 0665إنُل وؤلاظغاء الى٣ضي". صاع ال٨ىضي لليكغ والخىػَ٘: بعبض. بؿام ٢ُىؽ: اؾتراجُجُاث ال٣غاءة "الخ -2

تراب في قٗغ بلىض الخُضعي. مظ٦غة ماظؿخحر في ألاصب الٗغبي الخضًض واإلاٗانغ. ٧لُت آلاصاب  -1 خىان بىمالي: الٚا

 .032م. م3115والٗلىم ؤلاوؿاهُت: ظامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم ؤلاؾمامُت. ٢ؿىُُىت. 

ت الٗامت: ال٣اَغة. عوصل٠ آ -2 ؼ ٞهمي. نماح التهامي. اإلااؾؿت اإلاهٍغ  عهحهم: ًٞ الؿِىما. جغ: ٖبض الٍٗؼ

 م. 3101نابغ ٖبض الضاًم: الخجغبت ؤلابضاُٖت في يىء الى٣ض الخضًض "صعاؾاث و٢ًاًا". صاع ال٨خب: ال٣اَغة.  -3

 م .  3113.  1غة. ٍ ٖلي ٖكغي ػاًض: ًٖ بىاء ال٣هُضة الٗغبي الخضًشت. م٨خبت ابً ؾِىا: ال٣اَ -4

ٖماص ٖلي الخُُب: ألاؾُىعة مُٗاعا ه٣ضًا "صعاؾت في الى٣ض الٗغبي الخضًض والكٗغ الٗغبي الخضًض". صاع  -5

 م. 3102ظهُىت: ٖمان. 

ل عاٌـ: ًٞ اإلاىهخاط الؿِىماجي. جغ: ؤخمض  -6 ت الٗامت٧اٍع  م. 0632: ال٣اَغة. الخًغي. اإلااؾؿت اإلاهٍغ

٣هُضة الجضًضة "م٣اعباث بظغاثُت في الغئٍا والك٩ل وألاؾلىب". ٖالم ال٨خب دمحم نابغ ٖبُض: جمٓهغاث ال -01

 م. 3102. 0الخضًض: ألاعصن. ٍ
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لي في أِماٌ   الفُخىسيدمحم الفىث الهامش ي ؤلافٍش

 لُف هللا العُّذ د/                                                                                 

 ، الجؼاثغ13، ظامٗت الجؼاثغ ت آلاصاب واللٛاث الكغ٢ُت٧لُ، ؤؾخاط

 

ً وألامت مداولت لئلؾهام  ج٩ىن ال٨خابت ًٖ الكٗغاء ومىا٢ٟهم ججاٍ ٢ًاًا الَى

في عؾم نىعة الاهخماء بك٩لها الصخُذ، وعؾم الهىعة التي  خاو٫ آلازغ َمـ 

ٗغاء الظًً ٢هاء، ومً  الكبلى جبُان ٖىالم الهامل و٢ًاًا ؤلامٗاإلاها جدخاط 

خاولىا جىيُذ الغئي، وجىؾٗىا في صاثغة الاهخماء، دمحم الُٟخىعي، الظي جىاو٫ 

ُت، والاؾخٗماع ٣ُا،  ،٢ًاًا ٦شحرة مجها اإلاغؤة، الهٞى والٗبىصًت. ؤما ٢ًُت بٍٞغ

ىه. غ في ٢هاثضٍ، وطل٪ بؿبب ٚغبخه وبٗضٍ ًٖ َو        ٩ٞان لها الخٔ ألاٞو

ًل٣ب ، ٚغب الؿىصان، في مضًىت الجىِىت 0621صاوي مً مىالُض ٖام قاٖغ ؾى  ودمحم مٟخاح الُٟخىعي

وهي ٖاثلت لُبُت مً ؤٖمام الخهىٝ  ،"٧لمت الُٟخىعي جيؿب الى ٖاثلت الٟىاجحر بالُٟخىعي، ٣ًى٫ ٖىى خؿً:

ت الكاطلُت" ٣ت ألاؾمٍغ ٣ُا والٗغب.بول٣ب خضًشا بكاٖغ  ).0(في لُبُا ٖلى الٍُغ وكإة الُٟخىعي وعخلخه  ٍٞغ

ً جهاجي، ٦ما ٣ًى٫ ال٩اجب ا لت م٘ ألاصب والؿُاؾت والصخاٞت ظٗلخه "قاٖغ الخسىم" ال ًيخمي بلى َو لٍُى

لى جسىم الٗغوبت والؼهىظت ؤًًا،  ٣ُت، ٖو ُت الٗغبُت وألاٍٞغ اللبىاوي ٖبضٍ واػن، ٞهى ٣ًُم ٖلى جسىم الخٍغ

ت  .زتو٦ظل٪ ٖلى جسىم الٛىاء والالتزام وال٨ماؾ٨ُُت والغومى٣ُُُت والخضا ا٦دؿب الُٟخىعي طزحرة مً اإلاٗٞغ

والؿُاؾُت في الٗالم الٗغبي  والخجاعب التي ؤٖاهخه في هٓم قٍٗغ في قتى املجاالث الش٣اُٞت والاظخماُٖت

هغ الجاهب الهىفي الظي ووكإ ٖلُه في ؤ٦ثر مً ٢هُضة لظل٪ وؤلا  ىه وللمغؤة، ْو ٣ي ولم ٌٟٛل ٖك٣ه لَى ٍٞغ

 ٤ٞ وبالش٣اٞت الٗالُت.ًخمخ٘ باحؿإ ألا ٌٗخبر الُٟخىعي قاٖغا وؤصًبا 

ما ٖىض بًٗها بتر٦حز ٦بحر لٗله ٧ان ًغي مً زمالها  ً الٗغبي، وو٠٢ ٍَى حٛجى الُٟخىعي في قٍٗغ بإ٢ُاع الَى

ظٍ ألا ٣ُا)، والؿىصان  في او٩ٗاؾا للخالت الٗغبُت، َو ٢ُاع هي: لُبُا في(زىعة ٖمغ املخخاع)، مهغ  في (ؤٚاوي اٍٞغ

لؿُحن في (عؾالت الى ا ىم) و(ؤٚىُت الى الؿىصان)، و(خهاع الكٗب)، والجؼاثغ في (عؾالت الى ظمُلت)، ٞو لخَغ

اق٤ ألا (م٣اَ٘ ٞلؿُ محرة الجبلُت)، الٗغا١ في (م٣ام في م٣ام الٗغا١)، ولبىان في ُيُت)، وؾىعٍت في (صمك٤ ٖو

٣ُا الخل٣ت  (َغباي)، واإلاٛغب في (قغ١ الكمـ ٚغب ال٣مغ). ألاولى في اهبٗازاث الكاٖغ ول٨ً ٧اهذ بٍٞغ

ً الٗغبي الاهبٗازت الشاهُت، خُض ٖبر ًٖ الخايغ الٗغبي، مؿخضُٖا اإلاكغ١ في خًغة  الشىعٍت، و٧ان الَى

 ًخدضر ال٩اجب  خؿً نالر الخىم  ًٖ ؾبب ازخُاع الُٟخىعي لل٣اعة الؿمغاء ٢اثما: الخايغ اإلاهؼوم واملخىى١.

٣ُت هي مب"ازخاع الُٟخىعي مىايُ٘  غ وزضمت دىع قٍٗغ والتي اعجبُذ ب٨ٟاح الكٗىب مً ٍٞغ ؤظل الخدٍغ

٠ًُ في طاث )3(وؿان والٗضالت الاظخماُٖت وطل٪ في الٟترة التي ؤ٣ٖبذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت"٢ًاًا ؤلا . ٍو

                                                           

 ٗ٘، صٕٕٔٓ، رسالة دكتوراه، جامعة السودان عوض حسن علي دمحم: الشعر السياسي يف الوطن العريب، ) الفيتوري منوذجا(      ٔ
 ٖ٘ٗ، ص ٕٕٓٓ، ٔحسن صاحل التوم: االجتاه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر، مطبعة سولو، اخلرطوم، ط      ٕ
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ت ؤلا ٣ُابزاء صازل هت الخمُحز الٗىهغي والخًامً وؤلا صابوؿان و٦غامخه ّٞٛجى للمؿاواة و اإلاٗجى وهي خٍغ  ٍٞغ

ش" ٣ُا في قٗغ الُٟخىعي  في نىعة   .)0(وزاعظها، لظل٪ ظاءث ؤ٩ٞاٍع شخىت بد٣اث٤ الٗلم والخاٍع جخجلى  بٍٞغ

 الهىث واللىن والغاثدت والجما٫، هي ألامل 
 
ً واإلاٗخ٣ض، وهي ؤًًا الخبِبت وألام وألاعى والىاؽ، وهي الَى

. وألالم، واإلابخضؤ واإلاىخهى، وهي بالخالي اإلاىيٕى الُاغي ٖلى
 
  قٗغ َظا الكاٖغ. ًخطر ظلُا

٣ُا بـ (ألام)،  مشل ٦ظل٪  للٗغوبت بـ (الامخضاص)، وؤلا ل الكاٖغ اٍٞغ
ّ
وؿاهُت بـ ( الُٛاء والؿتر)، وهي  عمىػ ٨ٞما  مش

دا، و٢ض ظم٘ بحن ٖىانم (الكٗغ، الىبىة، اإلاىث، اإلاُماص)، مشلما َى ٖامل مخىإػ  غ الكاٖغ، ٧ي ًبضو ظٍغ جَا

٣ُا، مؿدىٟظا َظا اإلاضي، بزمازت ؤ٢ُاب، (الؿىصاوي، اللُبي، اإلاهغي)، يمً صاثغة ؤ٦بر هي ٖلُه، ججخظبه  ٍٞغ

ًٟازغ الُٟخىعي بؼهجُخه وال ًجض ؤي خغط في لىن  لحرؾم عئٍخه للىا٢٘ ؤلاوؿاوي بدضوص ٞلؿٟخه الخانت.

 ::٣ُٞى٫ بكغجه، 

لها ال ججُبن...ال ججُبن
ُ
٢ 

ت لها في وظه البكٍغ
ُ
٢ 

 ؤها ػهجي

 ػهجي وؤبي

 وؤمي ػهجُت

 ؤها ؤؾىص

ت  ؤؾىص ل٨جي خّغ ؤمخل٪ الخٍغ

٣ُت  ؤعضخي اٍٞغ

٣ُت"بٖاقذ   )3(ٍٞغ

خه التي ظ لىهه ألا ن لىن الُٟخىعي ؤزغ في حك٨ُل شخهِخه الغوخُت، وؾلى٦ه، وز٣اٞخه، ٞاجسب ؾىص وػهجُخه ٍَى

 ومظ٦غا  به الٗالم. ٣ُٞى٫:ًدملها ؤًىما طَب وخُشما خّل، والظي لم ًؼ٫ ًخٛجى به في ٧ل ؤقٗاٍع مٟخسغا به 

 ؤها ؤؾىص

 ؤؾىص ل٨جي

ت  )2(خّغ ؤمخل٪ الخٍغ

ً والٛغبت،  ق٩ل الشىاثُاث الًضًت في ٢هاثض دمحم الُٟخىعي، ٦شىاثُت ألاؾىص وألابٌُ، وال٣ٟغ والٛجى، والَى

ت والٗبىصًت، والٟغح والخؼن، و َظٍ الشىاثُاث اإلاخٗاعيت جيخج مٗاوي مخ٣ابلت ومخباًىت، ول ٗل زىاثُت والخٍغ

ؼ الُٟخىعي ٖلى 
ّ
٣ُا ، و٢ض ع٦ ألابٌُ والؼهجي جخهضع َظٍ ألايضاص ألجها جستز٫ جٟانُل الخمُحز الٗىهغي في بٍٞغ

َظٍ الٓاَغة، وصاعث ؤقٗاٍع خى٫ ٢ًُت الٗبىصًت بؿبب اللىن والٗغ١، وؤؾهم في حٗم٤ُ ؤلاخؿاؽ بهظا 

 :الخمُحز ٖاممان

 للؿُض ألابٌُؤولهما: مُماص الُٟخىعي ببكغة ػهجُت ؾ
 
 ؤن ٩ًىن ٖبضا

 
 .ىصاء ٧ان ٧اُٞا

                                                           
 ٖٙٗحسن صاحل التوم: االجتاه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر،ص       ٔ
 ٖٓٔ، صٕٜٚٔ، ٔدمحم الفيتوري:  دقون اغاين افرققيا، دار العودة، بَتوت، لبنان،ط      ٕ
 ٜ٘دمحم الفيتوري: الدقوان ، ص      ٖ
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٠ َظا الكٗىع في هٟؿِخه وخّغيه ٖلى الخمغص والشىعة ٖلى ٧ل ما 
ّ
والٗامل الشاوي: الاؾخٗماع الٛاقم الظي ٦ش

ت وؤلاوٗخا١ مً هحر الٗبىصًت  للخٍغ
 
ٌُ َلبا  َى ٢ام٘ ومهُمً وؾاثض. ٞةطا َى ًيخٟ

٠ُ الكاٖغ للىن ألا  ظٗله مدِ سخِ بٌٗ الى٣اص، ٞهاظمه بًٗهم وحٗا٠َ مٗه ؾىص في قٍٗغ بن جْى

ُٟه اللىن ألا  ٣ي في الكٗغ الاججاٍ ؤلا ؾىص ظاءث آعاء الى٣اص. ًغي ناخب ٦خاب (البٌٗ آلازغ، وفي جْى ٍٞغ

ؤن الُٟخىعي اجسظ َظا اللىن ؾماخا في زىعجه يض الجهل والٓلم... )، خؿً نالر الخىم الؿىصاوي اإلاٗانغ

٘ مؿخىي الىعي وال٨ٟغ ؤلان ألا ونبٜ قٍٗغ باللى  ٣ُابوؿاوي ٞاوٛمـ في ٖظاباث ؾىص لٞغ ؾىص بوؿاجها ألا و  ٍٞغ

في اإلا٣ابل مً طل٪ ًغي  .)0(ؾىص مخإزغا بكٗغاء الؼهىظت ٞجمهىعٍ الؼهىط وقٗبه الؼهىطٞمّجض الُٟخىعي اللىن ألا 

ؾىص في مىي٘ ال ًًٗىن اللىن ألا ؤوال زم بجهم  "قٗغاء الؼهىظت لضحهم قٗىع ٖم٤ُ باللىن  دمحم ٖبض الخي ؤن:

"الخسهو  . ؤما دمحم مهُٟى َضاعة  ٞله عؤي  آزغ في صاللت اللىن ٖىض الُٟخىعي. ٣ُٞى٫:)3(مهاهت ؤبضا"

ؾىص، ٧ان مً اإلام٨ً ؤن جىٟخذ ٖلى ؤقٗاٍع ٖلى بخؿاؽ خاص باللىن ألا اإلاىيىعي في قٗغ الُٟخىعي هخج ًٖ 

ا٢عي الاقترا٧ي، ل٨ً الكاٖغ زلِ ب٨ُاهه وؤخاؾِؿه عوح الخٗهب آٞا١ عخُبت واؾٗت جخماءم م٘ ال٨ٟغ الى 

ٞىن٠ ؤي شخيء خ٣حر لى ؤظىاؾهم وؤلىاجهم،... بلى الدؿامذ م٘ البكغ بٌٛ الىٓغ باإلا٣ُذ، خُض ؤ٣ٞضٍ اإلاُل 

 باأل 
ّ
غ باللىن ه٣متض ؤلا ؾىص، و٢ض ول ا ٖلى الغظل ألا  خؿاؽ اإلاٍغ  .)2(بٌُ"َاثلت وخ٣ضا صمٍى

لث ؼ
ّ
 ّش الفُخىسيسوافذ وحؽى

.ً ٣ُا،والتي ّٖبر ٖجها في ؤعبٗت صواٍو وحٗض ال٣اعة  لكٗغ الُٟخىعي عواٞض  مسخلٟت، وجخهضع جل٪ الغواٞض ؤٍٞغ

٣ي ونغاٖه يض الٗبىصًت وؿان ؤلا الؿمغاء ًٞاء ومكهضا ؤؾاؾُا في هو الُٟخىعي الكٗغي، ومدىت ؤلا ٍٞغ

ا ؤؾاؾُا في ٢هاثضٍبوالاؾخٗماع وجى٢ه  ، واؾخُإ الُٟخىعي ؤن ًشبذ وظىصٍ مً زما٫ لى الخدغع مىيٖى

٣ت ٢ههُت مبضٖت، ٞمً زما٫ البدض ًٖ ب ُٟه للغمىػ بٍُغ ًماهه ب٣اعجه الؿىصاء ومباصت ؾاع ٖلحها وجْى

انغ ال٨شحر  ٨غ قاٖغ ٖاف ٖو ٢هاثضٍ التي ؤخُاَا ج٩ىن ؤ٢غب للىثر مً الكٗغ، ل٨ً في َُاتها جدمل عئٍت ٞو

ً لل٣اعة الؿمغاء مجها خضار والى٢اج٘ التي ججمً ألا  ٗله ٦ُٟما ؤن ٩ًىن قاٖغا ًُب٤ ما ًامً به، و٢ض ٦خب صواٍو

٣ُاب(ؤٚاوي  ٣ُا) ؾمت ب، و(ٖاق٤ مً 0622) ٍٞغ جي ًا 0631ٍٞغ ٣ُاب، و(اط٦ٍغ ٣ُاب، و(ؤخؼان 0632) ٍٞغ ) ٍٞغ

٣ُا ب، ختى ؤنبذ نىث 0633 اٍٞغ ٓه. وقاَٖغ ُت، ٍو غ طل٪ في صًىاهه ؤما الغاٞض الشاوي في قٍٗغ ٞهى عاٞض الهٞى

(مٗؼوٞت لضعوَل مخجى٫) و٢ض هٓم ٢ؿما ٦بحرا مً َظا الضًىان في لبىان، ٞهى ًهىع لىا لخٓاث الىظض 

ت، والغاٞض الشالض في اقٗاع الٟ الهىفي في مغاخل الخإمل في الىا٢٘ الٗغبي وؤلاوؿاوي. ُخىعي الاَخمام بالخٍغ

ت ؤلا ت ؤلاوؿان مً ع١ الٗبىصًت، خٍغ ً والضٞإ ًٖ اإلآلىمحن. ٞهى ٠٣ً وؿان مً ؤًخٍغ لى باصي اإلاؿخٗمٍغ

والغاٞض الغاب٘ في قٍٗغ ٞهى عاٞض الٗغوبت، ٞهى ال . ظاهب الكٗىبب اإلا٣هىعة واإلاؿخٛلت ٌؿخدثها للشىعة والخدغع 

خى٣ل وال، ٞىجضٍ ًخإزغ لىا٢٘ ؤمخه الٗغبُت والضٞإ ًٖ ٢ًاًاَا، ٞؤًدى٨غ لىا٢ٗه و٢ىمخه الٗغبُت، ٞهى ٖغبي 

غابلـ، وجىهجذ ال ىم وبحروث وبىٛاػي وصمك٤ َو ت والخَغ ُٟخىعي بحن بلضان ومضن ٖغبُت ٖضة، بحن ؤلاؾ٨ىضٍع

خه زما٫ خ٣بت الؿبُٗيُاث، خحن ٦خب الٗضًض مً ال٣هاثض اإلاهمت التي ٦غؾخه واخضا مً قٗغاء الٗغب  قٍٗغ

ًال٨باع، مً زما٫ جىاوله ال٣ًاًا الٗغبُت، وزانت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، وال  . خها٢ه بهمىم اإلاىاًَ والَى

                                                           
 ٖٙٙقنظر: حسن صاحل التوم: االجتاه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر،ص       ٔ
 ٖ٘دمحم الفيتوري: الدقوان ، ص      ٕ
 ٕٖٛدمحم مصطفى ىدارة: تيارات الشعر العريب ادلعاصر يف السودان، ص       ٖ
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ٗبر ال٩اجب خؿً نالر الخىم ًٖ زىعة الُٟخىعي بإجها:  ، بن"زىعة ٧اسخت ٢اهىجها الخ٣ض يض الاؾخٗماع َو

عى مً الاؾخٗماع. والشىعة ٖمل ظماعي لِؿذ لٟئت اؾب الىٟؿُت مشلما هي جُهحر لؤل الشىعة جُهحر مً الغو 

هما هي بظٍ الشىعاث ال عثِـ ٞحها وال شخهُاث ٢ُاصًت باعػة مدضوصة ألن الكٗب َم ؤصخاب اإلاهلخت، َو

ل٣ض ٧ان  .)0(زىعاث قٗبُت مؿخلهمت مً الجماَحر ومً ؤظل ال٨ٟاح اؾدشاع الٗىا٠َ واإلاكاٖغ الاوؿاهُت"

٣ي ت ٧الىًا٫ والضم والسجً  مىيٕى الشىعة وز٤ُ الهلت باإلاىيٕى ؤلاٍٞغ
ّ
الغثِسخي، ججّؿضٍ ال٩لماث الضال

ص، والٛؼاة والباغي والخغب والك
ّ
، والجما هُض والٟغؾان والؿُٝى واإلاضاٞ٘ م٣ابل الُٛاة والاؾخٗماع، والؿٍى

ىا ًضٖى  الُٟخىعي  .والبُل وال٣ُض ٣ي ؾىضا للشىعة اإلاؿلخت لظل٪ اجسظ ؤبُا٫ بلى الخًامً م٘ ؤلا َو ٍٞغ

 . ٣ًى٫ الُٟخىعي:)3(الىًا٫ عمىػا لخد٤ُ٣ الهضٝ مشل لىمىمبا في ال٩ىوٛى

 ٠ُ بماصي الظَبي اإلاضٞىن ًا ؾ

 اإلاهلذ ٞى١ ع٢اب الجماصًً...

ت ٞى١ بماصي  )2(اوكغ ؤٖمام الخٍغ

 آساء في ججشبت الؽاِش الشائش:

هي ٣ُٞى٫: ت مً ال٨خاب ًٖ ججغبت الُٟخىعي مجهم دمحم الىٍى ٟت، خُت  جدضر مجمٖى "هٟـ الُٟخىعي مَغ

وعبي يض خّؼ ٞحها ؤن جخإمل في ظغاثم الاؾخٗماع ألا الًمحر، مؿد٣ُٓت الىعي، مصخىطة الكٗىع بال٨غامت، آإلاها و 

٣ي وؤخؼجها وؤًٚبها ؤال ججض في الكٗغ الؿىصاوي حسجُما لهظٍ الجغاثم وزىعة ٖلحها. م٘ ؤن الؿىصاهُحن ؤلا  ٍٞغ

جهم  ٣ُت ٞدمل ٖلى ٖاج٣ه الىاظب الظي ؤَملت  ؤَله ومىاَىٍى وػمماٍئ في لى الؿمالت ؤلا بًيخمىن بىه٠ ج٩ٍى ٍٞغ

حسجُل ظغاثم البٌُ يض الؿىص  ٞدبـ صًىاهه ٖلى ،لكٗغي، ٩ٞان الىا٤َ باؾم َاالء اإلاٛمىعًٍالًٟ ا

. ؤما  )1(والصَم في الخغب وبىاتهم للمخٗت"ؤبٌُ اؾخٗبضَم وؾامهم ؾىء الٗظاب وجهب زحراتهم و٦ىىػَم و ٞاأل 

٣ُا، ْهغ بٗض ة"َىا٥ جُىع آزغ في ٖما٢ت الكاٖغ ب دمحم مهُٟى َضاعة ٣ُٞى٫: ٖهبُخه  ؤن جسلو مًٍٞغ

خه  ٣ُا، بمٗجى ؤهه ًخدضر ًٖ ٢ًاًا ةلى خض بُٗض. طل٪ الخُىع َى وظىص ججؿُض ٨ٞغي لٗما٢ت ببوصمٍى ٍٞغ

٣ٞض  و٫.وعبي ٞدؿب ٦ما في صًىاهه ألا ومك٨ماث جمىط بال٣اعة وال ٨ًخٟي بهب اللٗىاث ٖلى الاؾخٗماع ألا 

ُم ه٨غوما وزىاع الجؼاثغ، جدضر ًٖ الاؾخٗماع في ال٩ىوٛى ٨ٞخب ًٖ لىممبا ؤ٦ثر م ً ٢هُضة و٦خب ًٖ الٖؼ

غ ال٣اعة ؤلا و٦خب ًٖ ٖبض الىانغ الظي صوي  ا لخدٍغ ٣ُت"نىجه ٢ٍى  . )2(ٍٞغ

ٞاع٢ت الٗغب الظًً ٌك٩لىن زلثي الؿ٩ان في ن ٩ًىن مدامُا ل٣اعجه الؿىصاء، وها٣َا باؾم ألا ؤؤعاص الُٟخىعي 

ً الٗغبي، "خُض ٖبر  بٗغامت ٞاث٣ت ًٖ َا٢ ٣ي، في احؿا١ عجُب م٘ الخُاب ال٣ىمي الَى ت الخدغع ؤلاٍٞغ

ى ًمشل اًضؤوكض ؤٚاوي ؤلا  .اإلاٗانغ لها مضَا الجؿىع. ل٨ً  خضي الظعي الكابت فيًىلىظُا الهاٖضة خُيئظ َو

لى ؾُذ اإلاىظاث ٞتر٥ ظؿضٍ ًترظغط بج٣لباث الؿُاؾت واهضًاح ؤػماجها اإلاخٗا٦ؿت وسخذ قٍٗغ الؿاب٤، 

الٗغبُت اإلاخماَمت، ق٩لذ ٧ل مجها نىعة زانت له، ٞإنبذ ٢اعثه مُالبا بإن ًلم ما جبٗثر مىه ٖىضما ٣ًضع له 

ا ٖىه في بحروث  ؤن ٨ًدك٠ اؾخمغاٍع في الىظىص الكٗغي، ُٟٞاظإ خُيئظ بإن "ُٞخىعي" ال٣اَغة ًسخل٠ ظظٍع
                                                           

 ٕٓ٘اه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر،ص حسن صاحل التوم: االجت     ٔ
  الكونغو ، أصبح أول رئيس وزراء منتخب يف اترقخاشًتاكية اپترقس لومومبا مناضل كونغويل ذو ميول     ٕ
 ٖ٘دمحم الفيتوري: الدقوان ،  ص     ٖ
 ٜٗٔ، ٜٚ٘ٔية، دمحم النوقهي: االجتاىات الشعرقة يف السودان، معهد الدراسات العربية العادل     ٗ
 ٜٖٚدمحم مصطفى ىدارة: تيارات الشعر العريب ادلعاصر يف السودان،  ص      ٘
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ىم ال ج٣ضم خبما ممخض غابلـ والغباٍ، ختى الخَغ   .)0(ا همؿ٨ه مً ؤَغاٞه"َو
 
وبطا ٧ان الُٟخىعي عؾاما

 با٦خٟاثه بلىهحن صون ؾاثغ ألالىان، َما ألاؾىص وألابٌُ ٧إجهما 
 
بال٩لماث، ٞةهه ًسخل٠ ًٖ الكٗغاء ظمُٗا

ا٢ه في املخىت واإلاهحر  .وع٢ت َظا الكاٖغ و٢لمه ض م٘ ٞع ُّ ، ٌك
 
ا ُّ  بوؿاه

 
م مً مإؾاجه، ٞةهه ًب٣ى قاٖغا لى الٚغ ٖو

 مً  نغَح 
 
 ًغي مً زماله ؤػمخه الخاصة وجضاُٖاتها، وهاسجا

 
ا  مً ال٣اعة الؿمغاء مىيٖى

 
املخبت والؿمام، ظاٖما

 .٧لماجه لٛت جٌُٟ باإلخؿاؽ الك٠ُٟ والىظضان الهافي

 اإلافادس واإلاشاحْ:

ً الٗغبي، (الُٟخىعي همىطظا) .0 عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت  ٖىى خؿً ٖلي دمحم: الكٗغ الؿُاسخي في الَى

 3103لؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا، ؾبخمبر ا

ىم، ٍ .3 ٣ي في الكٗغ الؿىصاوي اإلاٗانغ، مُبٗت ؾىلى، الخَغ  3113، 0خؿً نالر الخىم: الاججاٍ الاٍٞغ

٣ي في الكٗغ الؿىصاوي اإلاٗانغ، .2  خؿً نالر الخىم: الاججاٍ الاٍٞغ

 .0463، 0دمحم الُٟخىعي: الضًىان ، ميكىعاث الُٟخىعي، بحروث، ٍ .1

٣ُا، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان،ٍدمحم ا .2  .0643، 0لُٟخىعي:  صًىن اٚاوي اٍٞغ

 .0643دمحم مهُٟى َضاعة: جُاعاث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ في الؿىصان، صاع الش٣اٞت، بحروث، لبىان،  .3

٣ي في الكٗغ الؿىصاوي اإلاٗانغ. .4  ًىٓغ: خؿً نالر الخىم: الاججاٍ الاٍٞغ

ىم ٖبض الهاصي الهض٤ً: اججاَاث الكٗغ ا .5 لؿىصاوي اإلاٗانغ، بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، صاع الخَغ

 ، 0662، 0للُباٖت، الؿىصان، ٍ

ت في الؿىصان، مٗهض الضعاؾاث الٗغبُت الٗاإلاُت،  .6 هي: الاججاَاث الكٍٗغ  .0624دمحم الىٍى

 .0665ًٞل، نماح: هبراث الخُاب الكٗغي، صاع ٢باء للُباٖت واليكغ،  .01

 

                                                           
 .ٙ٘، صٜٜٛٔفضل، صالح: نربات اخلطاب الشعري، دار قباء للطباعة والنشر،      ٔ
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ذ  الفىسة الفىُت في دًىان  ابً دٍس

 أخمذ بً بللاظم  حّفشي  د/

٣ُت ؤخمض صعاًت ؤصعاع، ٖمُض ٧لُت آلاصاب واللٛاث  الجؼاثغ، الجامٗت  ؤلاٍٞغ

 

م) مً ؤبـغػ قـٗغاء الٗغبُـت  زـما٫ ال٣ـغهحن الشالـض 622م 525َـ/ 230َـ 332ٌٗخبر الكُش دمحم بً الخؿً ألاػصي (

ت مخٗــضص اث، والتــي ظمٗــذ فــي صًــىان قــٗغي بلــى الغابــ٘ الهجــغي بمــا زلٟــه مــً ٢هــاثض قــٍٗغ ــغاى واإلاىيــٖى ة ألٚا

غاثــــب الٟهــــاخت، ت التــــي ظمٗــــذ عجاثــــب البماٚــــت، ٚو ً الكــــٍٗغ ــــض بلــــى و٢خىــــا الخايــــغ مــــً ؤظــــّل وؤَــــم الــــضواٍو ُٖ 

 وظىاَغ الٗغبُت. وبظل٪ ٧له ل٣ب  ناخبها ألاػصي بل٣ب ؤٖلم الكٗغاء وؤقٗغ الٗلماء.

ف بالؽاِش  ذ ألاصدي  الخٍّش  ابً دٍس

ـــض ألاػصي َـــى ؤبـــى  فـــي اللٛـــت وألاصبم. 524َــــ/  332 ولـــض بالبهـــغة ٖـــام  ،)0(ب٨ـــغ دمحم بـــً الخؿـــً بـــً صٍع
 
ـــا  ،٧ـــان باٖع

م وؤوؿـــابهم، وهبـــٜ فـــي الكـــٗغ ختـــى ٢ُـــل ٖىـــه  بإزبـــاع الٗـــغب وؤقـــٗاَع
 
٢ؿـــم  .ؤٖلـــم الكـــٗغاء وؤقـــٗغ الٗلمـــاء: ٖاإلاـــا

ض  بلى ٞتراث اهُما٢ا مً  ـظا اهُما٢ـا و٦ـظا مـضة ؤلا ،ت التي ؤ٢ـام بهـاالىىاحي املخخلٟ اإلااعزىن خُاة ابً صٍع ٢امـت، َو

مـً مؿـ٣ِ عؤؾـه ؤعى البهــغة التـي جل٣ـى بهـا مبــاصت ٖلىمـه ألاولـى  ؤوال، زــم ٖـاص لهـا مضعؾـا بٗــض زغوظـه مجهـا ٖلــى 

ؿـه بجـام٘ الب حهما ٧ان جضَع ت. وفـي اإلاغخلـت الشاهُـت ٧اهـذ الهجـغة بلـى هـغةٞترجحن، ٞو مـه للمضعؾـت البهـٍغ ، و٦ـظا جٖؼ

و٢ــض وٗتهــا اإلااعزــىن بمغخلــت  َـــ ،341ت َـــ بلــى ؾــى323مــً ؾــىت  ٖمــان ؤعى ؤظــضاصٍ وبجــي ٖمىمخــه مــً ألاػص،ؤعى 

 230 – 215الخم٨ـحن وؤلازـغاء بـالىٓغ بلـى اخخ٩ا٦ـه بإَـل الجىـىب .ؤمـا اإلاغخلـت ألازحـرة ٞهـي مغخلـت بٛـضاص مـً ؾـىت 

ل في بٛضاص  حها ػاص وكاَه و٦ثر بهخاظه ْو اجه اإلاىُتَـ ،ٞو ـض  ٦شحـر  .م622َـ/230ؾىت  ختى ٞو صعؽ ٖلـى ًـض ابـً صٍع

ـاوي"، وؤبـى الخؿـً  ؤبـى الٟـغط ألانـٟهاويوألاصبـاء هـظ٦غ مــجهم جمشـُما:  الٗلمـاءمـً   اإلاؿــٗىصينــاخب ٦خـاب "ألٚا

م ٦شحــر .٦مــا "اإلاىاػهــت"مالــ٠ ٦خــاب "ألامــالي"، وآلامــضي نــاخب  وؤبــى ٖلــي ال٣ــالي "،مالــ٠ "مــغوط الــظَب حــَر  ، ٚو

 في اللٛـت 
 
ض مً زمؿحن ٦خابا ض ؤٍػ مـً ؤَمهـا ٦خـب: ألامـالي، الجمهـغة فـي ٖلـم اللٛـت، ٦خـاب   وألاصبزل٠ لىا ابً صٍع

م اللؿـــان ومـــا بلـــى  ـــض ٧ـــان  .طلـــ٪الخُـــل ال٨بحـــر والهـــٛحر، اإلا٣هـــىع واإلامـــضوص، طزـــاثغ الخ٨مـــت ، ج٣ـــٍى مدبـــا ابـــً صٍع

ـض، مـا عؤًخـه  ً الٗغب ختى ٢ا٫ ٖىه ؤخمض بً ًىؾ٠ ألاػع١: ما عؤًذ ؤخٟـٔ مـً ابـً صٍع للكٗغ خاٞٓا أل٦ثر صواٍو

ى ٌؿاب٤ في ٢غاءجه"  َو
ّ
صًىان قٗغ بلـٜ ُٞـه مـا بلـٜ فـي ؾـلم الٟهـاخت و٢ـغى  هو٢ض ؤزغ ٖى). 3(٢غت ٖلُه صًىان بال

                                                           

 قنظر تررتتو يف :    ٔ
 .ٜٔٔم. ص  ٜ٘ٛٔ – الزرقاء ادلنار، مكتبة السامرائي. : إبراىيم األدابء. حتقيق طبقات يف األلباء األنباري. نزىة الدقن */ األنباري: كمال     
 .ٜٗ٘م . اجلزء الثاين .ص  ٕٕٓٓ ،ٔطبَتوت  – افإسالمي الغرب دار: معروف الناشر عواد بشار بغداد. الدكتور اترقخالبغدادي،  */ اخلطيب     
 .ٖٕٖم .اجلزء الرابع ص  ٜٔٚٔبَتوت . الطبعة األوىل  – صادر دار: الناشر عباس الزمان. إحسان أبناء وأنباء األعيان وفيات */ ابن خلكان،     
 ٜٕٛٗم. اجلزء السابع .ص  ٖٜٜٔ - ٔطبَتوت  افإسالمي، الغرب عباس. دار األدابء. حتقيق : إحسان معجم ،*/ ايقوت احلموي     
 .ٙٓٔص ذىب. اجلزء الرابع . من أخبار يف الذىب احلنبلي : . شذرات    ٕ
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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ٞالكـاٖغ ). 0(ً زل٩ان بإهه: "بمام ٖهٍغ في اللٛت وآلاصاب والكـٗغ الٟـاث٤"الكٗغ بحن ؤصباء ٖهٍغ ختى ونٟه اب

وفــي مضوهــت  .٢ـض زــاى فــي بدــغ الكــٗغ اإلاــخماَم، ٞــإظلى ٚــامٌ م٨ىىهــه، وؤزــغط مىــه صععا  لــم ًٟٓــغ بهــا ؤخــض ٢بلــه

دخه في َظا الباب.  الكاٖغ آزغها الى٢ٝى في َظا البدض ٖىض ظؼثُت الهىعة الٟىُت وما ظاصث به ٢ٍغ

ف الفىسة : - 0  حٍّش

وهي في ؤ٦ثر خاالتها مٓهغ زاعجي مدضوص ومدؿىؽ جيء به فـي  ،للخُا٫ الكٗغي اإلامخاػ  "ابىت هيالهىعة الٟىُت 

َدضُّ وال ًدـ ًُ وهي واؾُت الكٗغ التي جد٤٣ له لٛخه اإلاخمحـزة ، الكٗغ لُٗبر ًٖ ٖالم مً الضواٞ٘ والاهٟٗاالث ال 

هــــا الــــض٦خىع مىحــــر ؾــــلُان بإجهـــــا  ).3"(ٟت واإلاىُــــ٤ ولٛــــت الىثــــر ؤًًـــــاٞلٛــــت الكــــٗغ مسخلٟــــت ٖــــً لٛـــــت الٟلؿــــ ٗٞغ َو

 .)2:"الل٣ُت التي حسجل ويٗا مُٗىا لصخيء ؾىاء ؤ٧ان ٧اثىا خُا ؤم ْىاَغ َبُُٗت"(

 مىلىِاث الفىسة الفىُت: – 7

هـــا العجمـــي والٗغبـــيمُغوخـــت  اإلاٗـــاويبن  "٣ًـــى٫ الجـــاخٔ  ـــ٤ ٌٗٞغ ىػن وجسحـــر وبهمـــا الكـــإن فـــي ب٢امـــت الـــ ،فـــي الٍُغ

ومـــً َىـــا هـــضع٥ َبُٗـــت اإلاـــىاص وؤَمُتهـــا ألن هٓـــغة الىـــاؽ بلـــى اإلاـــاصة ؤو اللٟٓـــت الىاخـــضة ًسخلـــ٠ مـــً  )1..."(اللٟـــٔ

ا لـه  "بوؿان بلى آزغ  ل٨جها ٖىض الكاٖغ والٟىان بك٩ل ٖام طاث صاللت جخٗضي بقاعتها اإلاعجمُت بلـى ٧ىجهـا مىيـٖى

ُٟــت بوؿــاهُت ٌكــتر٥ ٞحهــا البكــغ فــي ؤلاخؿــاؽ  ألن الكــاٖغ ًىٓــغ بلــى ال٩ــىن هٓــغة ٖامــت  .والٟٗــل بهــٟت ٚالبــت ْو

 مُٗىت.في لخٓت  ًيخاب اإلابضٕ إلخؿاؽومً َىا ٧اهذ اإلااصة حٗبحرا ). 2"(ٞحها الىخضة والاقترا٥ 

ًجـض بإجهـا ظـاءث خاملـت  بـحن َُاتهـا ل٨شحـر مـً الهـىع، وهـي بـظل٪ اؾـخُاٖذ ؤن  لٗل اإلاخإمل بضاًـت لهـظٍ اإلاضوهـت و 

غاثـــب الٟهـــاختبـــح  ججمـــ٘ بدـــ٤ ـــت ألهـــه  ب، وزىا٢ـــوظـــىاَغ الٗغبُـــت ،ن عجاثـــب البماٚـــت، ٚو ال٩لـــم الضًيُـــت والضهٍُى

ـــت فـــي ؿـــخى٢ٟح  -٦مـــا ٢ـــا٫ ظامٗـــه الكـــٍغ٠ الغضـــخي  -وبىٓـــغة ؤولُـــت ٖامـــت لهـــظا ال٨خـــاب  ٪ ؤوال جلـــ٪ الهـــىع اإلاخىٖى

 وؿـان مـً خُـىان وظمـاص وهبـاث،ٞهي حٗغط مـً خُـض اللٟـٔ بـحن قـتى مىـاحي الخُـاة الُىمُـت لئل مىاصَا وؤهىاٖها،

ت  بحن ظمُ٘ ألاهـىإ البماُٚـت اإلاٗغوٞـت مـً حكـبُه واؾـخٗاعة و٦ىاًـت. آزغهـا ؤن  ٦ما ججم٘ مً خُض ألاق٩ا٫ الخٗبحًر

 :الكاٖغ 3مضوهت ه٠٣ في َظا اإلاىيٕى جدضًضا ٖىض بٌٗ الُٗىاث املخخاعة مً 

ؤؾاؾـُا فـي الدكـ٨ُل الٟجـي لهـىع الكـاٖغ خُـض هــغاٍ / الخُـىان: قـ٩ل الخُـىان بمسخلـ٠ ؤهىاٖـه وؤقـ٩اله ٖىهـغا 10

ًدى٣ــل فــي عؾــم مكــاَضٍ بــحن ٖىهــغ الُحــر ؤخُاهــا، وبــحن ٖىهــغ الخُــل وألاٞعــى خُىــا آزــغ جبٗــا للمٗجــى الــظي ٧ــان 

 ًُلبه هظ٦غ مً طل٪ جمشُما في نىعة الُحر ٢ىله :

ا
َ
َضْحِهْم ُنُىٞى

َ
 ل
ُ
ْى٠ َٕ الّهِ َض ًَ  ؾىجاعي الىجَغ بالؿِٟذ ختى ** 

ُ٘ ٖلى ٧ّل ٖحٍن ** عؤِث ٨ٖ  الضم
َ
ـا الُحَر ٠  )4(ٖلحهْم ٩ٖٞى

                                                           

 .ٖٕٖالزمان. اجلزء الرابع ص  أبناء وأنباء األعيان وفيات ابن خلكان :    ٔ
 ٘ٔ،  ٗٔص  ىـ. ٓٓٗٔ ٔم طٜٓٛٔعبد القادر رابعي: الصورة الفنية يف شعر أيب دتام جامعة الَتموك الدراسات االدبية واللغوقة أربد. األردن     ٕ
 ٛٗٔص  .ٔط مٕٕٓٓ ة ادلعارف ابألسكندرقة ادلتنيب .منشأ الصورة الفنية يف شعر منَت سلطان .    ٖ
 ٕٖٔ,  ٖٔٔ.ص  ٖج  ٜٜٙٔ. ٕاجلاحظ " كتاب احليوان .حتقيق عبد السالم دمحم ىارون .دار الكتاب العريب بَتوت ط     ٗ
 ٜٕالرابعي عبد القادر: الصورة الفنية يف شعر أيب دتام ص     ٘
 ىـ .ٖ٘ٙٔسيد دمحم بدر الدقن العلوي  .مطبعة جلنة التأليف والًترتة والنشر األزذي .أبوبكر بن درقد . الدقوان .حتقيق : ال    ٙ
 ٗٛجناري من اجملاراة  اجرى القصاص أوقعو .الوتر : الثأر .السفح :اراقة الدم الدقوان   ص      ٚ
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ٞهــى َىــا ٌؿــخٗحر خًــىع الُحــر و اٖخ٩اٞهــا وججمٗهــا ٖلــى ه٣ــاٍ ومىــاب٘ اإلاُــاٍ للضاللــت ٖلــى مــا خــل بسهــىمه مــً 

ىـــض الخـــضًض ٖـــً الؿـــمامت والـــبماء ٞةهـــه ٌؿـــخٗحر نـــىعة ألا  خـــؼن وب٩ـــاء ظـــغاء مـــا ال٢ـــٍى مـــً ٢هـــام وزـــإع. ٞعـــى ٖو

 ٣ًى٫ في َظٍ الهىعة  للم٣اعهت ٦ما

ِلُُم َؾِلَُم  ـَ الؿَّ ِْ َعىلَ
ْ
ٞ
َ
جــماِء  ؤ ًْ ؾلَُم اإلا٣لِت الىَّ ٍة **  ل٨  َخغَّ

ٟاِء  ٌِ بؿىعِة ؤلٚا  ُٖجها ** هَٓغ اإلاٍغ
ُ
ًٌ ًسالِ  )0(هٓغْث وال وؾ

عى واطا اهخ٣لىــا مــ٘ الكــاٖغ لٗــغى ؤَــم ٖىانــٍغ مــً الُبُٗــت  وظــضهاَا هــي ألازــغي جتــراوح بــحن نــىع الؿــماء وألا 

ذ ومـــا بلـــى طلـــ٪ خُـــض ٌؿـــخٗحر ٧ـــل لٟـــٔ إلاـــا ًىاؾـــب م٣ـــام نـــىعجه وحٗـــابحٍر  والكـــمـ والىجـــىم واإلاـــاء والهـــىاء والـــٍغ

ٗتالٟىُت، ٞةطا و٢ٟىا ٖىض لٟٔ الؿماء مشما و   :ظضهاَا ٖىضٍ عمؼا للبٗض والٞغ

ُم 
َ
ٓ ْٖ

َ
ْاَصُص ألا ْض َيِجَي الؿُّ

َ
٣
َ
َجى ** ل ًَّ ا٫َ ِظْؿَمَ٪ َجْهُ٪ ال

َ
ِئْن ه

َ
 ل

َدا
َ
ُم ٞ

َ
ْؿ٣

َ
ا ح
َ
َباَصه

ْ
٦
َ
ًَّ ؤ ٨ِ

َ
اِعٍى ** َول َٖ ٍم 

َ
ًْ َؾ٣ ا٥َ ِم

َ
 ق

ُم  الؿماءُ ٞإهَذ 
َ
ل ُْ َبُه الهَّ

َ
٣ ْٖ

َ
ا َػا٫َ ؤ

َ
 )3(التي ْلها ** ِبط

ىهغ  وفي الُٝغ الشاوي مً الهىعة هجض لٟٓت ألاعى خايغة في ٦شحر مً نىع الكاٖغ للخٗبحر ًٖ ألانل ٖو

ظٟٗغ الُبري الظي ق٩ل مىجه وصٞىه في باًَ ألاعى ؤعجىبت للكاٖغ ٠ُ٦ الجهاًت والٟىاء. ٦ما ٢ا٫ في عزاء ؤبي 

ى الظي ٧ان ًمؤل مجها في خُاجه الؿهل والجبل ٦ما ٢ا٫ :  ال َو

 وجغخُبا ألاعُى لْى حٗلُم 
 
ا لَ٪ بظماال  )2(ما واعْث ل٣ْض زكْٗذ ** ؤ٢ُاَع

ها وؤٞىلها وفي خًىع لٟٔ الكمـ في صًىان الكاٖغ هجض الخضًض ًٖ ٖلى اإلا٩اهت ؤخ ُاها ٦ما ٢ض هجض في َلٖى

اص خُض ٣ًى٫:  ت ًٖ ٢ىم بعم ٖو  البضاًت والجهاًت ل٩ل اوؿان ؤو ٧اثً حي ٦ما في َظٍ الهىعة الخٗبحًر

ى
َ
ْغ ِبل

ُ
ٓ
ْ
ـِ  واه ْم

َّ
اِص  الك ِتي ** َلْٗذ ٖلى بعٍم ٖو

َّ
 ال

ًْ َخاِيٍغ ِمْجُهْم وَباِص   ** ِم
 
ًَّ ب٣ُت  )1(َْل جاوؿ

ت وهي ٖىانغ َبُُٗت ظاءث ؤلٟاْا هي هماطط لبٌٗ ألالٟ اّ اإلاؿخٗملت في نىع الكاٖغ في ؤق٩الها الخٗبحًر

 ٖظبت مدملت ب٨شحر مً اإلاٗاوي التي ٧ان ًُلبها الكاٖغ في ٧ل مىاؾبت .  

 زاهُا : ألاهىاُ البلغُت للفىسة الفىُت في دًىان الؽاِش 

اتها  ،ا٢خهغها ٖلى بًٗها٣ام وهدً في َظا اإلا ،ا٫ البماُٚت للهىعة الٟىُت ٖضًضةبن ألاق٩ والخٗٝغ ٖلى مىيٖى

 ٞهم َبُٗت جل٪ الهىع، ومً زم جظو٢ها والى٢ٝى ٖىض ظمالُاتها.ملخاولت 

  الدؽبُه : / 10

)ٖلى ؤهه "الضاللت ٖلى مكاع٦ت ؤمغ آلزغ في مٗجى" الدكبُهٌٗٝغ 
0
ب  .( ى ؤصاة مهمت في بًها٫ اإلاٗجى وج٣ٍغ َو

٠ ظمُ٘ ؤهماٍ الدكبُه و  الهىعة بلى ألاطَان ؤخُاها. لظل٪ ٞةن اإلاخإمل في َظٍ اإلاضوهت ًجض الكاٖغ  ٢ض ْو

با،  ومً ؤمشلت نىع الدكبُه ٖىضٍ هظ٦غ ٢ىله: وبدؿب ما ٣ًخًُه ٧ل م٣ا٫. اإلاٗغوٞت ج٣ٍغ
                                                           

 ٕٛالدقوان   ص      ٔ
 ٙٓٔالدقوان   ص      ٕ
 ٓٗالدقوان   ص      ٖ
  ٙٙالدقوان   ص      ٗ
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ًِ ِخحَن َظاءْث  ُه
ُ
زُّ ٧الٛ

َ
  تهْخت

ُ
ٍى
ُ
ْخُ

َ
ّلِ َمْخُجَها امل ِ

ّ
ا ** ِزِل ِفي الٓ

َ
 اإلا

 ظل ٧األ٢دىاِن زمَّ ؤبضْث 
ُ
ُِ٣ِ ْىُه الؿَّ َٖ  ٌَّ

َ
اْعٞ

َ
ٞ ًٍ  َصْظ

ـُ ْم
َ
 )3(خُه ** ق

ا الٓاَغ ؤمام ُٖيُه باَتزاػ  ٞهىا ٌكبه الكاٖغ لخٓت الكضة التي خلذ به مكبها جماًلها بحن ظىباجه وبغوَػ

و٢ض هجض الكاٖغ ًبجي نىعجه الٗمىمُت  ٚهً ألاشجاع وويىح ْهغ ألا٢دىان في ٖؼ يىء الكمـ الباَغ.

ت مً  ت له ٦ما في َظٍ الهىعة اإلاغ٦بت التي ون٠ ٞحها خاله م٘ ٖلى مجمٖى با للمٗجى وج٣ٍى الدكبحهاث ج٣ٍغ

 الكِب واهدكاٍع في عؤؾه الاؾىص  اهدكاع الهبذ في الٓمام ختى ناع ٧اإلاغى الظي ال ًالم.

 ** ًضبُّ صبَِب الهبِذ في ٚؿ٤ِ الٓلْم 
 
 ظاوػُث زمؿحَن صاثبا

ْ
 ؤعي الكَِب مظ

 بما ؤلْم  ََى الؿ٣ُم بال ؤههُ 
 
 )2(ٚحُر مالٍم ** ولْم ؤَع مشَل الكِِب ؾ٣ما

"ممــا اجٟــ٤ ال٣ٗــماء ٖلــى قــٝغ ٢ــضٍع فــي ٞــً البماٚــت وؤن ح٣ُٗــب اإلاٗــاوي بــه ال ؾــُما  وبطا ٧ــان ٖىهــغ الدكــبُه َــى 

ـــ٪ الىٟـــىؽ بلـــى اإلا٣هـــىص بهـــا" )٢ؿـــم الخمشُـــل مىـــه ًًـــا٠ٖ ٢ىاَـــا فـــي جدٍغ
1
ٞـــةن اإلاخإمـــل لهـــظٍ الىمـــاطط ًجـــض ؤن  (

الدكــبُه فــي ٖمــىم ٦ــمام الكــاٖغ لــم ٨ًــً م٣هــىصا لظاجــه، ل٨ىــه ظــاء مىــه فــي مىاَىــه اإلاُلىبــت وبدؿــب مــا ٖىهــغ 

ب ال٨ٟغة وبًهالها مً ؤ٢غب الُغ١            .٣ًخًُه  ٧ل م٣ام مً م٣اماث الٟهاخت والبماٚت في ج٣ٍغ

 / الاظخّاسة17

لـــه لٗما٢ــت اإلاكـــابهت بـــحن اإلاٗجــى اإلاى٣ـــى٫ ٖىـــه  "اؾـــخٗما٫ اللٟــٔ فـــي ٚحـــر مــا ويـــ٘ ٖــّغٝ البماُٚـــىن الاؾــخٗاعة بإجهـــا:

ت ٖــً بعاصة اإلاٗجــى ألانـــلي" ىــت نـــاٞع ول٣ــض قــ٩لذ الاؾـــخٗاعة ٖىهــغا ؤؾاؾـــُا ال . واإلاٗجــى اإلاؿــخٗمل ُٞـــه، مــ٘ ٢ٍغ

ـغ الُبـري   .ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه في ٦مام الكاٖغ ٨ٟي َىا ؤن وؿخدًغ باثِخه التي عسى بهـا ؤبـا ظٟٗـغ دمحم بـً ظٍغ ٍو

 ا في مٗٓم ؤبُاتها ٖلى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاؾخٗاعة والتي بىاَ

َ٘ ألمِغ هللِا ح٣ُٗبا **  ًْ حؿخُُ ْبَر ل ْىِجِض الهَّ
َ
اْؾد

َ
ِغ الُخىَبا ٞ ِٗ

ْ
ك
َ
اْؾد

َ
و ٞ

َ
 ؤ

ْؿِلُِم 
َّ
َى٠ِ الد

َ
ى ٦

َ
ْٕ ِبل َؼ

ْ
 وَمْدُبىَبا واٞ

 
ُغوَا

ْ
ًُ َم٨ ِم ُْ َه

ُ
ى اإلا طخَ

َ
 َواْعَى ِبَما ** ٢

ا 
َ
َؼاَء ِبط َٗ هُ ِبنَّ ال

ْ
ج ؼَّ َٖ  

ٌ
ُخهُ **  َظاِثَدت

َ
ِغ٨ٍ َٖ ْذ 

َّ
ل
َ
اَص َمْجُىىَبا ط

َ
٣
ْ
اه
َ
ٞ 

ٍُ ٞةْن ٢غهْذ بلُِه  ض ًَّ ى  الٗؼَم ؤ  )2(ٌٗىَص لضًِه الخؼُن مٛلىبا** ختَّ

الكــاٖغ مــً َــظا الكــ٩ل مــً ؤقــ٩ا٫ نــىعٍ اإلاٗغويــت وؾــُلت ؤؾاؾــُت فــي جبلُــٜ عؾــاثله وؤلاباهــت ٖجهــا بإ٢ــل اجســظ 

ــت وألاؾــلىبُت اإلام٨ىــ ًــل ؤلاباهــت ٖىــه،  ألن الٛــغى مــً الاؾــخٗاعة: ت،الخ٩ــال٠ُ اللٍٛى "بمــا ؤن ٩ًــىن قــغح اإلاٗجــى ٞو

). ؤو جإ٦ُضٍ واإلابالٛت ُٞه وؤلاعقاص بلُه بال٣لُل مً اللٟٔ ؤو جدؿحن اإلاٗغى الظي جبرػ ُٞه"
3
)   

 الىىاًت :/ 13

ىـــت  ال جمىـــ٘ مـــً بعاصة اإلاٗجـــى ألانـــل" ال٨ىاًـــت هـــي: ـــض بـــه الػم مٗىـــاٍ مـــ٘ ٢ٍغ 0"يلٟـــٔ ؤَلـــ٤ وؤٍع
ـــظا الكـــ٩ل مـــً ). ( َو

دخـه والؿـغ فـي بماٚتهـا ؤجهـا فـي  ـ٠ َبٗـه ونـٟذ ٢ٍغ
ُ
ؤق٩ا٫ الهىعة في هٓـغ الـبٌٗ: "ٚاًـت ال ًهـل بلحهـا بال مـً لُ

                                                                                                                                                                                   

 .ٜٛٔ.  ص ٜٜٔٔ/ٕ.جالل الدقن .افإقضاح يف علوم البالغة .تقدمي د علي بوملحم .منشورات دار ومكتبة اذلالل .بَتوت ط  القزوقٍت    ٔ 
 ٕٚالدقوان   ص       ٕ
 ٛٓٔالدقوان   ص       ٖ

 .ٜٛٔجالل الدقن .افإقضاح يف علوم البالغة . ص  القزوقٍت    ٗ 
 ٖٛالدقوان   ص       ٘

 . ٖٕٗ.ص ٕٜ٘ٔالل العسكري .كتاب الصناعتُت .حتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم وعلي البجاوي .القاىرة .عيسى احلليب أبو ى    ٙ 
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اجهـا" ). نـىع ٦شحـرة حُٗـي الخ٣ُ٣ـت مصـخىبت بـضلُلها، وال٣ًـُت وفـي َحهـا بَغ
3
وبـالغظٕى بلـى مضوهـت الكـاٖغ هجـض (

دا.  ىُــــتؤن الــــضًىان ٌعــــج ب٨شحــــر مــــً اإلاٗــــاوي اإلا٨ ومــــً ؤمشلــــت نــــىع ال٨ىاًــــت ٖىــــض التــــي ظــــاءث مىــــه جلمُدــــا ال جهــــٍغ

 الكاٖغ ٢ىله ماصخا:

ًِ ٧ّلِ مماِء  ٍِ وػٍ  ** ّٚغِ الىظى
 ب٣ىٍم نالخحَن طوي ج٣ى 

 
 )2(ؤَما

   ٞٗباعة ٚغ الىظٍى َىا ٦ىاًت ًٖ الخ٣ىي والهماح والُلٗت الباَُت ملخُا ال٣ىم.

بل َىا٥ ٖىانغ ؤزغي جضزل في  ،لبماغي ٖلى ٖىهغ البُان ٞدؿبولِؿذ الهىعة الٟىُت خ٨غا في ق٩لها ا

ى ما ٌٗٝغ ٖىض البماُٚحن بٗلم  توبن ٧اهذ مخٟاوجت في ؤَمُتها م٣اعه ،حك٨ُلها وجغ٦ُبها م٘ الجاهب البُاوي َو

لم البضٌ٘. ى ٖلم اإلاٗاوي ٞ اإلاٗاوي ٖو ا في ٞةن ؤَم ما ًماخٔ ٖلى ؤؾلىب الكاٖغ ؤهه ظاء زب ٟي الىٕى ألاو٫ َو ًر

ظا بالىٓغ بلى َبُٗت الضًىان الظي ٧ان في  ، ؤو ون٠ لى٢اج٘ مٗٓمه ؾغصا ألخضار  وججاعب مُٗىتمٗٓمه َو

 بُٗجها، ومً ؤمشلت ما ظاء مىه مً ؤؾالُب اوكاثُت ٖلى ٢لتها ٢ىله آمغا مً باب الىصر في مغزِخه:

ْٕ بِ  َؼ
ْ
هَ واٞ

ُ
ى اإلا طخَ

َ
ْؿِلُِم َواْعَى ِبَما ** ٢

َّ
َى٠ِ الد

َ
ى ٦

َ
 وَمْدُبىَبال

 
ُغوَا

ْ
ًُ َم٨ ِم ُْ 

اْعِم 
َ
ضِع مكبىبا ٞ  زما٫َ يلىِٕ الهَّ

 
َها ** ظمغا َٗ ي َمَىا٢ِ ِٟ

ْ
ُ ًُ ى  سخَ

ُ
ى ِباأل سخَ

َ
 )1(ألا

ت  وما ٣ًا٫ ًٖ لىوي البُان واإلاٗاوي في نىع الكاٖغ  ٣ًا٫ ؤًًا ًٖ ٖىهغ البضٌ٘ الظي ٧ان مىه اإلاٗجى، لخ٣ٍى

٪ ب٩ل ؤلىان البضٌ٘ اإلاٗغوٞت مً َبا١ و م٣ابلت وظىاؽ وسج٘ وما و٢ض اؾخٗان في طل وبًًاح ال٨ٟغة ؤؾاؾا،

بلى طل٪، واإلا٣ام ٢ض ًُى٫ بخمشُل ٧ل لىن مً جل٪ ألاهىإ، ولظل٪ ؾى٨خٟي بٗغى َظا الىمىطط الظي ظاء ٖىه 

ر مً مبيُا مً بضاًخه بلى جهاًخه ٖلى ٖىهغ الُبا١ للى٢ٝى ٖلى اإلاٗجى ويضٍ وهي الشىاثُت التي جبجى ٖلحها ٦شح

 ألاقُاء  خُض ٣ًى٫ :

ُغ  هَّ
َ
ُ
ُ
ِبيُّ اإلا ا٥َ الىَّ

َ
ُه ط ْى ؤهَّ

َ
 ** َول

 
اِؽ َؾاإلِاا ًِ الّىِ ُؿ

ْ
ل
َ
ًْ ؤ َخٌض ِم

َ
 َوَما ؤ

  ٞةْن ٧اَن 
 
اَن ؤَىُط ٣ًىلىَن م٣ضاما

َ
  ** َوِبْن ٧

 
اال ًَ ْٟ ىَن  ِم

ُ
٣ُىل  ُمْبِظُع ًَ

  وبْن ٧اَن 
 
اَن  ؤب٨ُم  ٣ًىلىَن  ؾ٨ُخا

َ
 ** َوِبْن ٧

 
٣ُا ُِ ٣ُ  ِمْى ىَن ًَ

ُ
ُع ىل

َ
 ِمْهظ

  وبْن ٧اَن 
 
 وباللُِل ٢اثما

 
ىَن  نىاما

ُ
٣ُىل ًَ َغاِجي**  ًُ  

ٌ
اٝ ُغ  َػعَّ

ُ
ْم٨ ٍَ  َو

اِؽ ِفي  ْل ِبالىَّ ِٟ ْدَخ
َ
 ج
َ
ما
َ
َىاٞ

َّ
ّمِ َوالش

َ
َبُر  الظ

ْ
٦
َ
ُ ؤ
َّ
اَّلل

َ
ٞ ِ

َّ
ْحَر اَّلل

َ
َل ٚ

ْ
س
َ
 ج
َ
 )2(** َوال

ض والتي ٧اه ، ولم ج٨ً في مٗٓمها جبٗا للمٗجى اإلاُلىبذ َظٍ ُٖىاث مً جغ٦ُباث الهىعة الٟىُت ٖىض ابً صٍع

نىعا مً ؤظل الهىٗت والخ٩ل٠، وبلى َظا ٧له ٣ٞض ظاءث في مٗٓم ؤلىاجها وؤق٩الها لخ٨ٗـ لىا ز٣اٞت الغظل، 

حن ب٩املها ٩ٞان في طل٪ مً  ى الٗالم اللٛىي املخى٪ الظي اهتهذ الُه لٛت البهٍغ وجم٨ىه مً لٛخه، ٠ُ٦ ال َو

م ٖلى الكٗغوؤ٢ؤوؾ٘ الىاؽ ٖلما   .ؤقٗغ الٗلماء وؤٖلم الكٗغاءوخاػ في طل٪  ل٣ب  .ضَع

 

                                                                                                                                                                                   

 .ٕٚٛالسيد أزتد اذلامشي .جواىر البالغة .ص     ٔ 
 .ٜٗٔ.ص ٕٜٜٔ/ ٔخالد دمحم الزواوي .الصورة الفنية عند النابغة الذبياين .مكتبة لبنان .ط     ٕ 
 ٕٛوان   ص الدق      ٖ
 ٜٖالدقوان   ص       ٗ
 ٛٙالدقوان   ص       ٘
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 سزاء الؽاِش ؼهاب غاهم لضوحخه بحن الخب وؤلاًمان

 مفىفى أخمذ الىجاس

 ها٢ض ؾىعي

 ؼّش الشزاء

بن مً ؤنض١ الكٗغ ٖاَٟت َى قٗغ الغزاء، زانت عزاء طوي ال٣غبى مً  

هٟـ ملخاٖت جدؿامى ٖلى ألاعخام وطوي ال٣غب مً ال٣لب، ٞهى ًهضع ًٖ 

٧ل مهلخت، ٞهى قٗغ الٟغا١ ألابضي، وال ٣ًخهغ الخ٣ُُم َظا ٖلى الكٗغ 

الٗغبي ٢ضًمه وخضًشه ٞدؿب بل ًخجلى بيؿب مخٟاوجت بحن قاٖغ وقاٖغ 

بن املخبحن مً الكٗغاء لؼوظاتهم خحن اإلاىث، ججىص  مً قٗىب الٗالم ٧اٞت.

ً ؤضخىا ٚؼعٍ، و ؤالكٗغ و  ٢١غاثدهم في الٟغا١ بإنض لٗل الكٗغاء اإلاٗانٍغ

ال٣ضامى لخُىع الؿلى٥ والىظضاوي ولخإزحر الٛغبت  ًؤ٦ثر ظغؤة في عزائهم م

ٟت لهاالء الكٗغاء، بلى خض وظض الكاٖغ ُٞه ال ٠٨ً ًٖ الب٩اء ٢هُضة جلى ٢هُضة،  تراب في ألاهٟـ اإلاَغ والٚا

ل الكاٖغ دمحم غ ؤباْت ْو ٨ت ٖمٍغ ٩ٞان ختى ا٦خمل صًىان (ؤهاث خاثغة) للكاٖغ ٍٖؼ  عظب بُىمي ًغسي قٍغ

 صًىان (خهاص الضم٘) ومً ٢بله ؤنضع ٖبض الغخمً نضقي في عزاء ػوظخه (مً وحي اإلاغؤة).

 ؼهاب غاهم ًشسي صوحخه

ى في ؤوط قُسىزخه اإلاخىظت بىجاخاجه، وفي طعوة ُٖاثه الكٗغي وقهغجه، ًلخ٠ خىله  لبذ هضاء عبها ٞٛاصعجه َو

ى في مإمىه لِـ ى في مىٟاٍ في  بىٍى َو ، ل٣ض ٚاصعجه (ؾغهضًب)٦ما خل بالكاٖغ الباعوصي الظي ٣ٞض ػوظخه َو

 ًخامى ًدبا٧ىن، ٞىدً بطا ؤمام همِ مً الغزاء ًسخل٠ ًٖ ؾىاٍ.
 
 ولم جسل٠ وعاءَا نٛاعا

 اللفُذة

، بلٛت ؾلُمت واضخت مب
 
 واخضا

 
ا  وعٍو

 
 واخضا

 
ِىت ال ٚمىى مً الىمِ املخبب بلى هٟـ الكاٖغ، التزم ٞحها بدغا

ٞحها وال عمىػ، مالٟت مً زمازت م٣اَ٘: اإلا٣ُ٘ ألاو٫ والشالض ًيخٓمهما ًٞاء ؤلاًمان في مىاظهت اإلاىث، وبُجهما 

م٣ُ٘ عزاء الؼوظت ُٞه الٗاَٟت والظاجُت، ُٞما ٧اهذ الخ٨مت والغناهت في اإلا٣ُٗحن الؿاب٣حن، ومً ٣ًغؤ 

 
 
، مهىضؾا

 
 مخم٨ىا

 
ا، ججخم٘ ٞحها زهاثو الُب٘ والهىاٖت، مخماػظخحن ال٣هُضة ًجض وعاءَا قاٖغا أل٩ٞاَع

٣ت الض٦خىع َه خؿحن في ٢غاءة لؼومُاث ؤبي الٗماء اإلاٗغي، ُٞسخلِ الهىث  ببراٖت وؾماؾت. ولٗلي ؤجب٘ ٍَغ

ا اإلاىث ؤن حٗلمه الهبرـ والهبر ٖىض  ب٣ى اإلاتن َى ألاؾاؽ. ًُلب الكاٖغ قهاب ممً ازخاَع بالهىث، ٍو

)، ٞهى في خالت طَى٫، ومٟغصة طَى٫ حصخي بما َى ُٞه مً  -الهضمت ألاولى
 
ُٞٗىىن ٢هِخه ب(ٖلمُجي نبرا

 اخخباؽ الضم٘، واخترا١ ال٨بض:

 ظمُما ٞةوي
 
لمُجي اخدؿابا   ٖلمُجي نبرا  في طَى٫ٍ ٖو

 ٖمغي 
َ
٨ت  خحن ًإحي ًّٟغ١ُ ألاخبابا   بهه اإلاىُث ًا قٍغ

 ل٣ًاء هللا ٌٗلً:
 
 ومؿدؿلما
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 بُض هللا، ٠ُ٦ قاء ؤنابا   اة ٢ًاءؤؾهم اإلاىث والخُ

    ٞله الخمض بن ؤجاها وٌُٗم 
 
ىا مهابا  وله الخمض بن ظٖغ

ل٣ىا
ُ
خابا   هدً زل٤ٌ ما٢خىن ز  ألٖا

َ
 الزخباع .. لىبلٜ

وزمت خىاع مٗهىص بحن ٧ل ػوظحن في ؾاٖاث الغزاء، ٌؿإ٫ ؤخضَما آلازغ: مً َى ألاو٫ بمٛاصعة الخُاة؟ و٧ان 

 ىػ بل٣ب املجلي في الؿبا١ ول٨ً ..قاٖغها ًخى٢٘ ؤن ًٟ

، بُض طل٪ الًٓ زابا  ٦ىذ صوما ؤًْ ؤوي ؾإمطخي 
 
 ؤوال

ى ًىصٕ  م اإلاهاب ألالُم ٧ان ب٩امل لُا٢خه ؤلاًماهُت، ٞلم ًضٕ الك٪ ًدؿغب بلى زٟاًا هٟؿه، َو ٞالكاٖغ ٚع

ِ مً آلاًاث ًمغ ؤمام هاْ ه ووظضاهه ؤٚلى الىاؽ، ٞهى مخماؾ٪ بصخهِخه وبصخهُت ٢هُضجه، وقٍغ ٍغ

 مً ؾىء اإلاهحر:
 
ا ٣له، ٣ُٗٞل مً ؤبُاث ال٣هُضة وال ًضٖها جٟلذ مً ٢بًت الىعي ؤلاًماوي زٞى  ٖو

ل!   ؤبٗض هللا ًٖ ٧لُىا الٗظابا  بن ٞكلىا في الامخدان ٍٞى

..  .. ولِؿذ ؾغابا  بن َظي الخُاة لِؿذ َباء 
 
ما  وهي لِؿذ َو

ى ًساَب ػوظخه بٗض ؤن ج٣ًُ مً ٖبىع الخُا ة، ومً خخمُت اليكىع بٗض اإلاىث، ًدظع الخائهحن الخُاعي ٢بل َو

م وجهىعاتهم ؤمام ؾُٕى الهىاب: بضؤ الخؿاب ؤلالهي، مً زُإ ؤ٩ٞاَع  ؤن ًٟىث ألاوان ٍو

ضا ؾٝى ٌكهضون الهىابا   طا٥ ٢ى٫ للخائهحن الخُاعي   ٚو

 وهماقي ًىم الخىاصي الخؿابا   بهما بٗض ؤن ًٟىث ؤوان

 والغصي مً صٖاٍ مىا ؤظابا   ابخماءبن َظي الخُاة صاع 

ه ظُضا: ى ًساَب مً حٗٞغ ٟاجئ ال٣اعت ولِـ بمؿخٛغب َو  ٍو

ُـّ اعجُابا   ؤها ؤصعي ب٩ل طا٥ و٢لبي ى ال ًد  مى٢ً،  َو

ت، ماقغ بًجابي  تراٝ اإلاؿخٗحن باهلل ؤن ٌُٗىه ٖلى جسُي الهضمت وؤن ًس٠ٟ ٖىه خغ٢ت اللٖى وؤٖخبر َظا الٖا

ً ٚغ٢ىا في مإؾاة مىث ػوظاتهم ٞاجهالذ في م٣ام ؤلاًمان وؾل ىا ًٟتر١ الكاٖغ ًٖ آزٍغ بي في م٣ام الخب، َو

ٖلحهم ألاخؼان ٧ىابِـ، وجىاؾلذ بمغوع الكهىع والؿىىاث ٞٗضوا مً الكٗغاء الغوماوؿُحن. ٞكاٖغها قهاب 

ىص بل٣اء ػوظخه ًىم ال٣ُامت.. ,َظا ما ججلى في الؿُىع ألازحرة:  قٗغ مخىاػن ووا٢عي مٖى

٣ُت صعبي  مً جغاب .. لظا وٗىص  جغابا  هدً في ألانل ًا ٞع

 وهماقي ألاَلحن وألاصخابا   ٞٗسخى هلخ٣ي بضاع ٢غاع

 ؤسخى وا٦خئابا  في وُٗم مً صون مىث وخؼن 
 
 ال وٗاوي ًىما

 وهماقي ٖىض اإلالُ٪ الشىابا  بل هماقي الٟٛغان ًٖ ٧ل طهب

ىا ؤجظ٦غ، والصخيء بالصخيء ًظ٦غ، ألاصًب الؿىعي   الخمصخي ٖبض اإلاٗحن ملّىحي في الؿخِىاث مً ال٣غن اإلااضخيَو

  ٠ُ٦ مّغ بخجغبت
 
، وبٗض َا ب٣هُضة جىازغ ٖلى ؾُىعَا ٦بضٍػوظخه الكابت "بهحرة" ٞغزا ب٣ٟض ٢اؾُت ظضا

ؾىىاث وؾىىاث، ٞىظئذ وؤها ؤ٢غؤ طاث ًىم "املجلت الٗغبُت" الؿٗىصًت هثرا جخىؾُه ال٨ٗبت الٛغاء مٟٗما 

 والخىظه بلُه بلٛت مُغػة باالبتها٫ وؤلاًمان والهىع الجمُلت الغاجٗت ٞخظ٦غث قاٖغ لبىان بكاعة بالخىبت بلى هللا

 الخىعي ألازُل الهٛحر وم٣ىلخه الماٞخت: ومً الخب ما ٢خل! 

 



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  055

___________________________ 

155 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

٨ت ملهمت ٣ُت وقٍغ  ٞع

ى م٣ُ٘ بغػث ُٞه ممامذ طاجُت وؤؾغوٍت في  ؾُىعٍ ًى٠ُٗ الكاٖغ قهاب في اإلا٣ُ٘ الشاوي مً ٢هُضجه َو

 الشماهُت:

 ووظض
 
ك٣ا  ٖو

 
 ٧ان قٗغي خبا

 
 واقدُا٢  ا

 
 .. و٧ان قٗغي ٖخابا ا

 في "مٗاوي الهىي" جًم الُعجابا  هدى زمؿحن مً ٢هاثض قٗغي 

 خبهم ٧ان بال٣ُاؽ يبابا  ؤًً مجي ؤمشا٫ "٢ِـ" و"عومُى"

 
 
ىا الغباٍ وؤلاهجابا  هدً ط٢ىا الهىي الخ٣ُ٣ي ًىما ٞغ  ٖو

٨ت ٖمٍغ وع٣ُٞت صعبه، وؤم ؤوالصٍ، الغاخلت بلى عبها  ججلى الاوُٗاٝ بلى مى٠٢ ؤ٦ثر ٖاَُٟت وزهىنُت بكٍغ

ا:  اإلاٟاع٢ت ػوظها بٗض ٖكغة ٖمغ صامذ هه٠ ٢غن في خلى الخُاة ومَغ

 ٦م قغبىا 
 
 ُٞه  قهضا وبٌٗ خحن نابا  هه٠ ٢غن ٖكىا مٗا

 َا َى ًىاصحها ملهمت:

 لؿىحن ُٞ٪ اوؿابا٧ل جل٪ ا  ٦ىذ مىب٘ قٗغي..  ًا ابىت الكٗغ

وهي امغؤة مً ؾماؾت الكٗغ ٦ما هي مىب٘ قٗغ له، ملهمخه وهي التي حكغبذ الكٗغ ٞاوؿاب  في عوخها، بمٗجى، 

 خٟٓذ قٗغ ػوظها وما ًا٦ض َظا اإلاٗجى ما ٢اله:

ظابا  ٦ىذ ؤعظى جب٣حن بٗض عخُلي ِٗ  جيكضًً ألابُاث ُٞ٪ ال

 للخب الظي ٧ان بحن ٢ِـ ولُماٍ، وبحن عومُى وظىلُِذ؟بهه الؼواط اإلاشمغ ٞإًً مىه الجهاًت ألالُمت 

:
 
 ٦ما جبرػ (ؤها الخب) َىا، بغػث (ؤهاٍ اإلابضٖت) ُٞما ٢اله مخمىُا

ظابا  ٦ىذ ؤعظى جب٣حن بٗض عخُلي ِٗ  جيكضًً ألابُاث ُٞ٪ ال

..
 
 ع٣ُ٢ا

 
 ..    وج٣ىلحن ٧ان نبا

 
 ماظضا

 
 و٧ان قهاباوؤبا

) م٘ اؾم الكاٖغ.ومً ظمُل الجىاؽ جُاب٤ زبر ٧ان (قه
 
 ابا

 زلافت الؽاِش

 في بقاعجحن 
 
 وعصجا في: -ؤ٢هض الش٣اٞت ألاصبُت–ولٗل ز٣اٞت الكاٖغ ؤ٦ثر ما ججلذ ويىخا

 خبهم ٧ان بال٣ُاؽ يبابا  ؤًً مجي ؤمشا٫ "٢ِـ" و"عومُى"

حن اإلاىله حن بجماع الخب، جدُلىا ؤلاقاعة ألاولى (٢ِـ) بلى ٢بُلت بجي ٖظعة في الٗهغ ألامىي وقٗغائها الٗظٍع

اع الٟٗت، ؤما ؤلاقاعة الشاهُت (عومُى وظىلُِذ) عاجٗت ق٨ؿبحر وماله ٖما٢ت بتر  الكاٖغ مً اللٛت  ظماثوؤَػ

، ٞالكاٖغ مً ؤبغػ الكٗغاء ال٨ماؾ٨ُُحن 
 
 وجُب٣ُا

 
ت وبلحها، ٞالكاٖغ قهاب زىاجي الش٣اٞت جىٓحرا ؤلاه٩لحًز

ً، والكاٖغ مترظم طاج٘ اله وزمت بقاعة وعصث في  ِذ خهض ال٨شحر مً الجىاثؼ الٗاإلاُت.املجضصًً اإلاٗانٍغ

البِذ طاجه (ال٣ُاؽ) جدُلىا م٘ ؾىاَا مً اإلاٟغصاث الىاعصة في ال٣هُضة وهي ال جسٟى ٖلى ٢اعئها بياٞت بلى 

، والتي محزث ال٣هُضة مً ؾىاَا.
 
 ؤو صاللُا

 
 ظؼثُا

 
 ًٞاء ال٣هُضة اإلاكب٘ بغوح الش٣اٞت الضًيُت جىانا
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 ماهُخه وهُفُخه :ب ؤلاظلميألاد

 دمحم ًحيى

 ، آؾام، الهىضحامّت آظام، ظُلدؽاس، الّشبُتكعم ، باحث                                                                                  

 

٤ الخهىع ؤلاؾمامي ًٖ ال٩ىن والخُاة و  ؤلاوؿان. بن ألاصب ألاصب ؤلاؾمامي َى الخٗبحر الٟجي الجمُل الهاصٝ ٞو

ؤلاؾمامي َى ألاصب الظي وي٘ ٖلى ال٣غآن والؿىت وال٨ٟغ ؤلاؾمامي ومىاهجه وز٣اٞخه. ٧ان ؤو٫ َمً ٦َخب في َظا 

لمي الٗغبي في صمك٤؛ خُض  ِٗ ا في املجم٘ ال اإلاىيٕى وهّبه بلُه، ؤبى الخؿً ٖلي الىضوي، وطل٪ خحن ازخحر ًٖى 

ا صٖا ُٞه بلى ب٢امت ألاصب
 
م بدش ؤلاؾمامي والٗىاًت به زم جماٍ ألاصًب الىا٢ض ؾُض ٢ُب؛ بط باصع بلى ٨ٞغة  ٢ضَّ

ضة التي ؾماٍ باإلزىان اإلاؿلمحن همىا 0623جدذ ٖىىان مىهج لؤلصب في الؿىت  ألاصب ؤلاؾمامي في الجٍغ
َ
م، ٞو

ش: ٨ٞغة ومجهاط.  ًٖ ألاصب ؤلاؾمامي ب٨خابه في جاٍع

: "زاَب ال٣ٗى٫ والؿغاثغ والخـ واإلاكاٖغ، وظاء بالدجت ٞٗبض هللا ُٖٟٟي ًه٠ ألاصب ؤلاؾمامي بإهه

وألاصب الخ٤ ٖىضٍ "وٛمت مً عوح هللا جبٗض الغخمت والؿ٨ُىت واإلاىصة،  ).0(الٟانلت والخ٨مت الٟايلت..."

ضٍ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي الُىم. وألاصب ٖىض  ).3(والهٟاء بحن الىاؽ" ى بهظا ال ٩ًاص ًخهل بؿبب ٢ىي بلى ما ًٍغ َو

َى ): 1(ٌٗٝغ دمحم ٢ُب ألاصب ؤلاؾمامي ٣ُٞى٫  ).2(ض ٢ُب "حٗبحر مىح ًٖ ٢ُم خُت ًىٟٗل بها يمحر الٟىان"ؾُ

ٛل في طل٪ اإلاٟهىم ٞاألصب . الخٗبحر الىاشخئ ًٖ امخماء الىٟـ باإلاكاٖغ ؤلاؾمامُت" كاع٦ه دمحم خؿً بَغ َو

كاٖغة ألانلُت ًدؿم باألنالت والجما٫ نىث ؤلاوؿان ؤًىما ٧ان، ألهه نىث الُٟغة ال): 2(ؤلاؾمامي في عؤًه

وهجُب ال٨ُماوي ال  والخ٣ُ٣ت. بن ألاصب ؤلاؾمامي َى ألاصب ألانُل خحن ًيب٘ مً الخهىع ؤلاؾمامي الصخُذ.

ًخدضر ًٖ مٟهىم مدضص لؤلصب ؤلاؾمامي بل ٣ًضمه ٦مظَب ؤصبي مؿخ٣ل مُل٣ا ٖلُه اؾم ؤلاؾمامُت ًغي 

ب الخُاة ٧لها ٌٗبر بهض١ وؤماهت ًٖ آما٫ ): 3(٫ مًمىهه ال٨ٟغي بؾمامُا زالها ٣ُٞى  (ألاصب ؤلاؾمامي) ٌؿخٖى

آما٫ ؤلاوؿان، ال ٌٗٝغ الٗبض ٚحر مٗؼو٫ ًٖ الخُاة والىا٢٘ َى ؤصب الًمحر الخي ؤصب الىيىح الهاصع ًٖ 

٠ًُ ال٨ُماوي نٟت مهمت ظضا إلاٟهىم ألاصب ؤلاؾمامي في ٦خابه مضزل بلى ألاصب  طاث وٗمذ بال٣ُحن. ٍو

ٌ خحن ًغي ؤن ألاصب ؤلاؾمامي بًًاح ألًضًىلىظُت ألاصب الٗغبي والٟاعسخي 0114مي، الظي نضع ٖام ؤلاؾما 

ولهظا ٞةن بخُاء مهُلر ألاصب ؤلاؾمامي بهما في الىا٢٘ بًًاح ألًضًىلىظُت ما وؿمُه باألصب الٗغبي ؤو 

ما. ٞاألصب الٗغبي بؾمامي بالًغوعة، ألهه جغظمان الخًاعة،  اء للخباصالث الٟىُت الٟاعسخي ؤو ٚحَر وألهه ٖو

 في مٟهىم ألاصب ؤلاؾمامي الظي جم جدضًضٍ . والٟلؿُٟت الٗلمُت
 
ظٍ الخٗاٍع٠ اإلاظ٧ىعة ال ج٩اص ج٠ًُ ظضًضا َو

                                                           
ٔ
 .ٛٗٔه، ص ٖ٘٘ٔرللة الشبان ادلسلمُت، رمضان       
ٕ
                ادلرجع السابق، ادلوضع نفسو.                                                                                                        
ٖ
 .   ٖٓٔسيد قطب، النقد األديب، ص       
ٗ
 . ٘ٔفكرة ومنهاج، دار الشروق، بَتوت، ص  :سيد قطب، يف التارقخ      
٘
 .                                                  ٘ٓٔ، ص ٖ٘ٛٔدمحم حسن برقغش، حنو أدب إسالمي، رللة حضارة افإسالم، رجب       
ٙ
 .ٖ٘، ص ٖٜٙٔ، ٔمية وادلذاىب األديب، مكتبة النور، ليبيا، ط جنيب الكيالين، افإسال      
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في ٦خاباث الغواص الظًً ؤقغث بلحهم آهٟا. ومً الىهىم الؿاب٣ت واإلادكابهت ًم٨ً ؤن وؿخسلو ؤَم زهاثو 

 ألاصب ؤلاؾمامي ٖىض صٖاجه:

 
ً
 الغائُت –أوال

ٞاألصب ؤلاؾمامي ؤصب ٚاجي مىظه، ٞاألصب ؤلاؾمامي ال ًجٗل ٞىُت ألاصب ٚاًت بل ًخسظ ألاصب وؾُلت بلى ٚاًت 

هي جغؾُش ؤلاًمان باهلل في الهضوع وجإنُل ال٣ُم الٟايلت في الىٟىؽ وجٟجحر ما ًم٨ً في الظاث ؤلاوؿاهُت مً 

 َا٢اث الخحر والهماح، وألاصب ؤلاؾمامي لِـ ٖبصُ
 
ٞاألصب ٖىض صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بما ). 0(ا

 
 
 لًٟ، ألن ؤلاؾمام الظي ظٗل للخُاة ٧لها َضٞا

 
ٚاًت وال ؤن ٩ًىن َضٞا لظاجه، ٦ما ال ٣ًبلىن ؤن ٌٛضو ألاصب ٞىا

لؿاا٫: إلااطا لٛاًت ؤٖٓم مجها ال ٌؿدشجي ألاصب. ولظا ًغون بن ألاصًب اإلاؿلم ال ٨ًخب بال بٗض ؤن ًجُب ًٖ َظا ا

دضص نالر بُلى ٚاًت ألاصًب اإلاؿلم ا وجغ٢ُتها بلى اإلاؿخىي ألانلر وألاظمل ًٖ  :ؤ٦خب؟ ٍو َغ "حُٛحر الخُاة وجٍُى

غؽ مباصت الخحر والجما٫ في الىٟىؽ والخباٖض ًٖ الغطًلت  ٤ بظع ال٣ُٗضة وجغؾُسها في الهضوع، ٚو ٍَغ

 ).3(وال٣بذ"

 
ً
 الالتزام  –زاهُا

ؤصب ملتزم بالخهىع ؤلاؾمامي، ٚحر ؤن َظا الالتزام َىعي ٖٟىي هاب٘ مً بًمان ألاصًب ب٣ُٗضجه وألاصب ؤلاؾمامي 

 
 
 ؾلبُا

 
 ًٟغى ٖلى ألاصًب مً الخاعط ٦ما في الىا٢ُٗت الاقترا٦ُت ٦ما ؤهه لِـ التزاما

 
ا  ٢ؿٍغ

 
ٞهى لِـ بلؼاما

ظا الالتزام ال ٤ًًُ مجا٫ الخجغب  ٦ما في الالتزام الىظىصي، َو
 
ِؿم َضاما ٌَ ت ألاصبُت ٦ما ٌٗخ٣ض، وبهما ًجب ؤن 

 ؤمام ألاصًب اإلاؿلم، ٞهى 
 
ب٣ى مجا٫ الازخُاع مٟخىخا ٧ل مىيٕى جىاوله ألاصًب بمِؿم الخهىع ؤلاؾمامي، ٍو

خحن ٌٗالج مك٩لت اظخماُٖت ال ًسغط ًٖ صاثغة الالتزام بمٗخ٣ضاجه ؤلاؾمامُت التي آمً بها وال ؾُما ؤن ألاصًب ال 

اًىٟ٪ ملتزم ب حَر وال ٣ًاؽ الالتزام في ألاصب ؤلاؾمامي باإلا٣اًِـ التي . إًضًىلىظُت ًهضع مً زمالها، بؾمامُت ٚو

ٌ ؤن ٌؿل٪  ويٗتها اإلاظاَب اإلااصًت ألازغي بل َى هاب٘ مً ال٣ُٗضة التي آمً بها، ٞدتى اإلاظاَب اإلااصًت جل٪ جٞغ

 ًدىا٢ٌ م٘ ما ًامىىن به.
 
ا ؾلى٧ا غي ؤن مً ًدهغ الا  ؤصباَئ لتزام في ألاصب ؤلاؾمامي في الخٗبحر ًٖ ٢ًاًا ٍو

اإلاؿلمحن يمً اإلاٟاَُم ؤلاؾمامُت، ؤو اوسجام الٗمل ألاصبي م٘ الخهىع ؤلاؾمامي مسُئ وواَم؛ ألن في طل٪ 

ٛا لئلؾمام مً قمىلُخه ومً َُمىت الخهىع ؤلاؾمامي ٖلى ٧ل وكاٍ  ، وبٗباعة ؤزغي ٞةن الالتزام اإلاؿلمجَٟغ

 لٗىهغ الازخُاع اإلاخٗمض، بهه ظؼء مً وؿُج الخجغبت  –بالًغوعة  –لهام الٟجي ولِـ ظؼء مً ٖملُت ؤلا
 
زايٗا

 باألصباء  ألاصبُت.
 
ًغبىن مشما ٦ما ًا٦ض مىٓغو ألاصب ؤلاؾمامي ؤجهم لِؿىا بضٖا في عبِ ألاصب بالضًً، ٍو

ا ال٣ىي في مظاَبهم ألاصبُت، ٧الكاٖغ  John  Milton )1674ىن ملخىن ظ الىهاعي الظًً ٧ان لىهغاهُتهم جإزحَر

لى في ألازما١، في 1608- ت التي ج٣ىم ٖلى جغؾم اإلاشل ألٖا ت الٗضالت الكٍٗغ ) في الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص وؾُاصة هٍٓغ

 .ال٣غن الشامً ٖكغ اإلاُماصي

 الؽمىلُت –زالشا 

ضون ًىٓغ بلى الىٟـ ؤلاوؿاهُت هٓغة قا ملت مخ٩املت باٖخباع ًيبه صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي بلى ؤن ألاصب الظي ًٍغ

 ب٩ل ما ُٞه، ومً ٧ل ظىاهبه وػواًاٍ، وال ًىٓغ بلى الجاهب 
 
 قامما

 
دىاوله جىاوال  مٗا. ٍو

 
 وعوخا

 
ؤلاوؿان ظؿضا

ه  غ الىٟـ ؤلاوؿاهُت بهظٍ الهىعة بهما َى بسـ لخ٣ُ٣تها وحكٍى اإلااصي وخضٍ بمٗؼ٫ ًٖ الغوح؛ ألن جهٍى
                                                           

ٔ
 .٘ٔٔسورة ادلؤمنون، آقة       
ٕ
 .                                                                                               ٖٚصاحل بيلو، من قضااي األدب افإسالمي، ص       
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ضون مً ألاصب ؤلاؾمام ت لهىعتها ولظل٪ ًٍغ ي ؤن ٌٗغى نىعة ؤلاوؿان مً ظمُ٘ ظىاهبها اإلااصًت واإلاٗىٍى

ت والغوخُت ممتزظت مخضازلت، مٗخمضا ٖلى الجاهب الغوحي  ًهىعَا ب٩ل ٢ُمها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت وال٨ٍٟغ

ا  دىاو٫ قتى ٢ًاًاَا ومٓاََغ ب الخُاة ٧لها ٍو كُض به. ٞاألصب ؤلاؾمامي لضحهم ٌؿخٖى لحرجٟ٘ باإلوؿان َو

٤ الخهىع ؤلاؾماميومكا  ).0(٧لها ٞو

 الىاكُّت -سابّا

ضٖى مىٓغو ألاصب ؤلاؾمامي بلى الىا٢ُٗت ول٨جها لِؿذ وا٢ُٗت اإلاظاَب الٟىُت اإلاٗانغة التي جدهغ وا٢٘  ٍو

ؤلاوؿان في خحز ي٤ُ مدضوص وجيسخي الىا٢٘ ؤلاوؿاوي ال٨بحر الظي ًخًمً خُاة ؤلاوؿان ٧لها صازلُا وزاعظُا 

،
 
 وم٩اها

 
 وماصة؛ ألن ألاصب ؤلاؾمامي ًىٓغ بلى الىا٢٘ هٓغة ؤٖم وؤقمل، بن ألاصب ؤلاؾمامي لضحهم  ػماها

 
وعوخا

ت مغاُٖا م٩اهت الٟغص  ٨ٍغ الجماٖت، و ًهىع ٧ل ما ًدضر في خُاة البكغ مً جُىعاث اظخماُٖت وا٢خهاصًت ٞو

 
 
ى في طل٪ ٧له ال ٣ًضم نىعة مؼوعة للبكغ ؾلبا ، َو

 
ؤو بًجابا، بل َى ًدثها بلى  وظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ مٗا

. بن الىا٢ُٗت ؤلاؾمامُت ٢ض جل٣ى م٘ مً الكغ زحرا ومً الغطًلت ًُٞلت ؤلاًجابُت وال ًضلـ ٖلى ٢اعثُه ُٞجٗل

ت ول٨جها جسخل٠ ٖجها في الجظوع، اجهما جىٟهمان ٖىض ألاؾاؽ ألا٦ثر  الىا٢ُٗت الاقترا٦ُت في ظىاهب ْاٍَغ

، ألاؾاؽ الغوحي وبِىما ًه
 
ام ما وعاء الىا٢٘، خؿما غ الىا٢ُٗىن الاقترا٦ُىن ٖلى جسلُو الىا٢ُٗت مً ؤَو

٣ل وما وعاء ال٣ٗل،   ٣ِٞ ؤو ماصة ٣ِٞ، بهه عوح وماصة، ٖو
 
جهغ الىا٢ُٗت ؤلاؾمامُت ٖلى ؤن ؤلاوؿان لِـ ٣ٖما

ت ًخٗايضان ل٣ُام الىا٢ُٗت ؤلاؾمامُت في ألاصب.  بن الىا٢٘ ألاعضخي والخ٣ُ٣ت الؿماٍو

 لىلىح ا -خامعا

وال ٚغو في اخخٟاء صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي بالىيىح، بط ٧اهذ الخغ٧اث ؤلاؾمامُت التي جىبذ ألاصب ؤلاؾمامي وهٓغ 

ت التي ٌؿٗىن بلى جبلُٛها للمخل٣حن، وهي ٚاًت جخُٗل بمداٞٓت  له عظالها وؾُلت ليكغ اإلاًامحن الضٍٖى

بن ألاصب ؤلاؾمامي ؤصب الىيىح ): 3(ُٟى ٖلُانالىيىح، وألظل َظا صؤب صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ٖلى ٢ى٫ مه

ت مدحرة ٢اجلتٞالىيىح َى ألامان الظي ًإوي بلُه الخاثغون والخائهىن في  ٞما ًجىذ بلى ببهام مًلل ؤو ؾىصاٍو

 بمىٓغي ألاصب ؤلاؾمامي ؤن ٌؿدبضلىا بالىيىح مهُلر البُان  بُضاء الخُاة املخغ٢ت املخُٟت.
 
و٧ان ظضًغا

غ للخجغبت الكٗىعٍت التي جبٗض في مخل٣حها الهؼة الخٗبحر اإلاكغ١  ت الهُاٚت وص٢ت الخهٍى وظىصة الؿب٪ وعٖو

 .والاهٟٗا٫

 
ً
 ؤلاًجابُت –ظادظا

غي صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ؤن ؤصبهم ؤصب بًجابي خُىي مخُىع، وجل٪ نٟاث اؾخ٣اَا مً الخهىع ؤلاؾمامي  ٍو

ا٦ضون ٖل .بٗامت، ٞهى ال ٌٗٝغ الؿلبُت والاؾدؿمام دشه ٖلى ٍو ى ؤن ألاصب ؤلاؾمامي ًىمي اؾخٗماء ؤلاوؿان ٍو

ظا ال ٌٗجي لضحهم  . َو
 
 ٞاٖما

 
 بًجابُا

 
ك٩ل مىه مسلى٢ا الجهىى والؿمى، ٌٛظي ٢ىجه ٖلى الخُٛحر والخبضًل، َو

غ ؤلاوؿان في قإهه ؤلاًجابي بل بن ألاصب ؤلاؾمامي ًدىاو٫ ال٠ًٗ  بالُب٘ ؤن ٣ًخهغ ألاصب ؤلاؾمامي ٖلى جهٍى

ٗالجه ول٨ً طل٪ ٖىض ؤولئ٪ الضٖاة ال ٌٛضو واله بٍى الظي ٌٗتري الٟغص ؤو املجخم٘ ؤو ألامت ٧لها، ًهىعٍ َو

كضصون ٖلى ؤن ألاصب ؤلاؾمامي ال ًىٓغ   في خض طاجه، ٞالٗبرة في ألاصب ؤلاؾمامي بهما هي بساجمت اإلاُاٝ، َو
 
َضٞا

ما بُىلت حؿخد٤ ؤلاعجاب والا٢خض اء، وال ختى باٖخباع املجغم ضخُت ٦ما ًٟٗل بلى الهبٍى وال٠ًٗ باٖخباَع
                                                           

ٔ
 .                                                                                                   ٕٛٔلفن افإسالمي، ص دمحم قطب، منهج ا     
ٕ
 .                                           ٖٕٔه، ص٘ٓٗٔ، ٔمصطفى عليان، مقدمة يف دراسة األدب افإسالمي، دار ادلنارة، جدة، ط     
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اث مً ْغوٝ بُئُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت ايُغجه  مت م٣ضمت له اإلاؿٚى اإلاظاَب ألازغي، لدؿٙى للمجغم ظٍغ

مت! وألاصب ؤلاؾمامي لِـ ؤصب الضمٕى وآلاالم، وال َى ٌكُ٘ ؤخاؾِـ ال٣ل٤ والخؼن والخغمان ). 0(ال٢تراٝ ظٍغ

ً مً قإ ن ال٨ٟاح والُٗاء، وؤما ؤلاًجابُت ٞإجها ال حٗجي ٦ما ٣ًى٫ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ججاَل والُإؽ والتهٍى

ا الخٟائ٫ الخام والاهخهاع ٖلى ٧ل ال٣ىي التي حٗترى ؤلاوؿان،  ٟت للٗالم، ملَا ت وال عؾم نىعة مٍؼ آالم البكٍغ

ي ألازظ بُض اإلاخإإلاحن والُاجؿحن ولظا ًغون ؤن مً بًجابُت ألاصب ؤلاؾمام  ٟٞي ٧لخا الخالحن مجاٞاة للخ٣ُ٣ت،

 واملخُئحن واإلاغضخى هدى ٖالم الاهُما١ والبؿمت والؿٗاصة.

 
ً
ُت –ظابّا  اإلاىلِى

اث التي  اث ًىٟي صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ما ًهم به مسالٍٟى ب٤ًُ املجا٫ و٢لت اإلاىيٖى وفي الكإن اإلاىيٖى

 ٖلى ؤن
 
ا٦ضون صوما مجاالث ألاصب ؤلاؾمامي ٞؿُدت ظضا  حكمل ٧ل  ٌؿمذ لؤلصًب ؤلاؾمامي بالخٗبحر ٖجها، ٍو

خ٣اث٤ الىظىص ٞاألصب ؤلاؾمامي لِـ ألاصب الظي ًخدضر ًٖ خ٣اث٤ ال٣ُٗضة ولِـ ؤصب اإلاىأٖ وؤلاعقاصاث، 

سه وبن ظاػ ؤن ًدىاولها بالُب٘.   ًٖ ؤلاؾمام وؤخ٩امه وشخهُاجه وجاٍع
 
 ؤن ٩ًىن مًمىهه حٗبحرا

 
ا ولِـ يغوٍع

صخو الٓىاَغ بن ألاصب ؤلاؾمامي  لضي صٖاجه ٌٗبر ًٖ ال٩ىن والىظىص والخُاة، ًخإمل في الىٟـ ؤلاوؿاهُت َو

ت بؾمامُت، وألاصب  حٍر ًيب٘ مً هٓغة بًماهُت وعٍئ البُئُت والُبُُٗت، ٣ًُم الخُاة ومُُٗاتها، ٧ل طل٪ ٚو

خ ذي ٍو جؿض الغمؼ الخاٍع ٠ اإلاىا٠٢ ؤلاؾمامُت بهٟتها مىا٠٢ بوؿاهُت، ٍو ي الصخهُاث، ٦ما ؤلاؾمامي ًْى

ىُت  ٗغيها بك٩ل ؤصبي حي. ؤي ؤن عؾالت ألاصًب ؤلاؾمامي ؤزما٢ُت ٞو اث الٗلمُت َو ًُٕى ألاصب ؤلاؾمامي الىٍٓغ

 ٖلى ما ٌؿمى بإصب الضٖىة ؤلاؾمامُت، ٦ما ًسُئ مً 
 
سُئ مً ًًٓ ؤهه لِـ لؤلصب ؤلاؾمامي ٢انغا . ٍو

 
مٗا

ت والٟىىن ألاصبُت  ًًٓ ؤهه لِـ لؤلصًب اإلاؿلم ؤن ٌٗبر ًٖ ججاعبه غاى الكٍٗغ الظاجُت وؤن ًبضٕ في ؾاثغ ألٚا

 ). 3(املخخلٟت

اإلاامىت، وبمجمل مً ال٣ى٫ ٞةن مجاالث الًٟ ؤلاؾمامي هي ٧ل مجاالث الىظىص مغؾىمت مً زما٫ الىٟـ 

دـ بالخٗا٠َ واإلاىصة، ًخدضر ًٖ ؤلاوؿان ًخدضر ًٖ الُبُٗت الخُت ، ُٞخدضر ًٖ الخماث٤ الخُت ٍو

 ل٣ىي الا٢خهاص واإلااصة ومسخل٠ باٖخب
 
اٍع زلُٟت هللا في ألاعى ال ؤهه بله ؤو قبه بله، ٦ما ؤهه لِـ زايٗا

 في َظا الىظىص ُٞه الخحر والكغ، ال٣ىة 
 
 بًجابُا

 
ىٓغ ألاصًب اإلاؿلم بلى ؤلاوؿان ٖىهغا اث ألاعيُت، ٍو الجبًر

 وال٠ًٗ، وفي مُضان الهغإ بحن ؤلاوؿان والكُُان ًجض ألاصًب ا
 
 واؾٗت وظىاهب عاجٗت وخ٣ىال

 
إلاؿلم آٞا٢ا

ؼة الجيـ ول٨ىه  زهبت لئلبضإ. وال ًىٟ٪ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي ًا٦ضون ؤن ؤصبهم ال ًداعب الخب وال ٣ًخل ٍٚغ

غ ٖما٢ت الغظل   مً ؾىعة ًىؾ٠ الىمىطط ألاصبي ألاو٫ في جهٍى
 
غة الخىُٓم والتهظًب، مخسظا ض لهظٍ الٍٛؼ ًٍغ

غ اإلاعجب بها. ٞاألصب ؤلاؾمامي باإلاغؤة لظل٪ ٞاألص مى٧ل ب ؤلاؾمامي ال ٠٣ً ٖىض لخٓت الجيـ ًهىعَا جهٍى

، ولخٓت الجيـ لِؿذ في ؾبُل جى٦ُض خ٣ُ٣ت ؤلاوؿان بل جا٦ض الجاهب الخُىاوي بدسجُل زهاثو ؤلاوؿان

ي ولِـ الخب مىه. ٦ما ؤن ألاصب ؤلاؾمامي لضي صٖاجه ٌٗبر ًٖ الخب الظي ٌكمل الخب ؤلالهي، والخب ؤلاوؿاو

ٔ مظَبي ٧الظي ًماعؾه ؤصباء  .الجيسخي ٣ِٞ كتٍر مىٓغو ألاصب ؤلاؾمامي ؤال ًى٣لب َظا الخٗبحر بلى ٖو َو

ش.  الهغإ الُب٣ي، والخٟؿحر اإلااصي للخاٍع

                                                           
ٔ
 .                                                                                     ٚٛدوة )األدب افإسالمي... ما ىو؟(، رللة الفيصل، ص ن      
ٕ
                      .                                                                       ٕٔٔنظر: دمحم قطب، منهج الفن افإسالمي، ص ا      
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٤ الخىٓحر الؿال٠ ج٩اص ال جدهغ، ولؤلصًب ؤلاؾمامي ؤن ًسخاع مجها  اجه ٞو بن مجاالث ألاصب ؤلاؾمامي ومىيٖى

ى ؤن ًىبش٤ مً الخهىع ؤلاؾمامي للىظىص ؤو ٖلى ما ٌكاء ول ٨ىه م٣ُض ب٣ُض واخض ٖىض صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي َو

٤ مىُل٤ ؤًضًىلىجي ؤؾاؾه ؤن الخهىع  ألا٢ل ؤال ًهُضم باإلاٟاَُم ؤلاؾمامُت ًٖ ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان، ٞو

. ؤو ٌٗاعيه ٞهى جهىع زاَئؤلاؾمامي َى الخهىع اإلايسجم م٘ ُٞغة ال٩ىن وؤلاوؿان و٧ل جهىع ًهُضم به 

وبهظٍ الخهىعاث ؤلاؾمامُت ًىؾ٘ صٖاة ألاصب ؤلاؾمامي آٞا١ الخٗبحر ؤمام ألاصًب ؤلاؾمامي وهي في الى٢ذ هٟؿه 

 مً مك٨ماث الٗالم ٧له، ولهظا حهمه ؤن حؿىص 
 
ىه ظؼءا جىؾ٘ مً مجاالث وكاَه واَخماماجه، ٞحري مك٨ماث َو

ت، و  ٠٣ بلى ظىاع الٗالم ٣ُٖضة صخُدت ٚحر مىدٞغ َى ؤصًب ًدبجى ٧ل ٢ًاًا الٗض٫ والٗضالت في الٗالم ٍو

. ٞلؤلصب ؤلاؾمامي "الخُاة ٧لها 
 
 م٣ضؾا

 
ٗخبر الىًا٫ في صخٍغ ظهاصا اإلآلىمحن والباجؿحن، ال ٣ًغ الٗضوان، َو

 ).0(والُٟغة ؤلاوؿاهُت، والُبُٗت الىاؾٗت ٖالم عخب، وخاٞؼ ٢ىي"

 اإلاشاحْ

ا.2005إبشاهُم، هفش الذًً. ) .1  م(. ألادب ؤلاظالمي: ؤلاواس واإلاىهج. وىالا إلابىس: الجامّت ؤلاظالمُت بمالحًز

 م(. في اللفت ؤلاظالمُت اإلاّاـش: دساظت وجىبُم. ِمان: داس البؽش.1993بَشغؾ، دمحم حعً. ) .2

اث ألادب ؤلاظالمي. دمؽم2007خلُل، ِماد الذًً. ) .3  بحروث: داس إبً هثحر-م(. مذخل إلى هٍٍش

 م(. في ألادب الخذًث. بحروث: داس الىخاب الّشبي.1957، ِمش. )الذظىقي .4

ض. ) .10  م(. الخىىس الىلذ ألادبي الخذًث في مفش. اللاهشة.1977دظىقي، ِبذ الٍّض

ً. اللاهشة.1924سلا، محي الذًً. ) .5  م(. بالغت الّشب في اللشن الّؽٍش

اث الىلذ ألادب .6  ي الخذًث. بحروث.صهذي، ؤهىس. الخفابق ألادب الّشبي في مىحهاث هٍٍش

ا.1979ِبذ الخمُذ، بى صوٍىت. ) .7 ت و الخىبُم. الجحًر  م(. ٌهحراث الخىىس ألادبي بحن الىٍٍش

 م(. آفاق ألادب ؤلاظالمي. بحروث: مؤظعت الشظالت.1985الىُالوي، هجُب. ) .8

 م(. مذخل إلى ألادب ؤلاظالمي. كىش: هخاب ألامت. 1987الىُالوي، هجُب. ) .9

 م(. سحلتي مْ ألادب ؤلاظالمي. بحروث: مؤظعت الشظالت.1985الىُالوي، هجُب. ) .10

 م(. ججشبتي الزاجُت في اللفت ؤلاظالمُت. بحروث: داس ابً حضم.1991الىُالوي، هجُب. ) .11

 م(. مىهج الفً ؤلاظالمي. اللاهشة: داس الؽشوق.1960دمحم، كىب. ) .12

 وة الّلماء: لىىؤ )الهىذ(م(. ؤِالم ألادب الّشبي الخذًث. هذ2012الىذوي، دمحم واضح سؼُذ. ) .13

 م(. دوس ألادب اإلالاسن في جىحُه دساظاث ألادب الّشبي اإلاّاـش. اللاهشة.1974هالٌ محمىد غىُمي. ) .14

خه. بحروث: مؤظعت الشظالت.2000الهاؼمي، ِابذ جىفُم. ) .15  م(. الىححز في ألادب ؤلاظالمي اإلاّاـش وجاٍس

  

 
                                                           

ٔ
 . ٘ٓٔ، ص ٖ٘ٛٔرللة حضارة افإسالم، رجب       
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 في جِعحر البدث اللغىي   إظهاماث ِبذ الشخمً الخاج ـالر الجضائشي 

 لُف هللا العُّذ د/

 الجؼاثغ، 13-ظامٗت الجؼاثغ 

 ملذمت

ت امخضاصا إلاا مطخى مً  ً ٖلماء ؤظماء حّٗض ظهىصَم اللٍٛى ْهغ  في ال٣غن الٗكٍغ

ت ٦شحرة اعجبُذ بٗلم اللٛت  ظهىص ال٣ضامى، ًٞما ٖما ْهغ مً صعاؾاث لٍٛى

ٗلىم الٗغبُت والخ٣ضم في َظٍ الخضًض، لظل٪ ٧ان َظا الٗهغ ٖهغ جهًت ال

الضعاؾاث. ومً ؤٖمام َظٍ الضعاؾاث الض٦خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر، الظي 

 ً ت في الجؼاثغ وفي الَى ً، له م٩اهخه اللٍٛى ٌٗض ٖلما مً ؤٖمام اللٛت اإلاٗانٍغ

نماح، والخجضًض، مً زما٫ مالٟاجه ألهه ٢ّضم للٛت الٗغبُت عواٞض ؤلا الٗغبي، 

 ال٣ُمت. 

 :  خُاة ِبذ الشخمً الخاج ـالر:أوال

غان ؾىت ص/ ى ابً زمـ ٖكغة ؾىت  ،)0م(0634 ٖبض الغخمً الخاط نالر مً مىالُض مضًىت َو والخد٤ َو

، ؾاٞغ بلى مهغ 0621وبٗض ؤن ؤجّم حٗلُمه اإلاضعسخّي، بضؤ في صاعؾت الُب وفي ؾىت  بدؼب الكٗب الجؼاثغي.

هاب، وإلا غ و٧ان ًدًغ بلى بٌٗ صعوؽ ل٨ُمل صعاؾت الخسهو في ظغاخت ألٖا ا ٧ان ًترصص ٖلى ظام٘ ألاَػ

اللٛت الٗغبُت، حٗٝغ مً زماله ٖلى جغار اللٛت الٗغبُت بىعي ظضًض؛ ٞدّى٫ اَخمامه مً خ٣ل الُب بلى 

ىا٥ ا٦دك٠ ؤَمُت الترار الٗلمي اللٛىي الٗغبي. ولم ٌؿخُ٘ ؤن ٨ًمل صعاؾخه  ت اإلاٗانغة،  َو الضعاؾاث اللٍٛى

مبر إلاضة ؾىىاث، زم هؼ٫  ٤BORDEAUX بجامٗت بىعصو في مهغ ٞالخد بٟغوؿا بٗض ؤن ؾاَم في زىعة ؤو٫ هٞى

ايُاث في  اتها، واٚخىم الٟغنت إلاىانلت صعاؾت الٍغ مل بها ؤؾخاط للٛت الٗغبُت بةخضي زاهٍى باإلامل٨ت اإلاٛغبُت ٖو

َبه ؤ٦ثر مً  غ في خُاجه الش٣اُٞت، و٢غَّ
َّ
ا خاصر ؤز  ً ظا ؤً اللٛىي الٗب٣غي الخلُل بً ؤخمض. وبٗض ٧لُت الٗلىم. َو

ـ اللؿاهُاث في ٧لُت آلاصاب  ؼ  في اللٛت الٗغبُت ج٨ّغم ٖلُه ؤلازىة في اإلاٛغب ٞإو٧لىا بلُه جضَع خهىله ٖلى الخبًر

ً، وؾاَم ٦ٛحٍر في بٖاصة بىائها،  م.0631بالغباٍ باللٛت الٗغبُت في  بٗض اؾخ٣ما٫ الجؼاثغ ٖاص الى ؤعى الَى

غ، وؤؾىضث بلُه ٖماصة ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُتٞالخد٤ بالج ت مؿاَما في الخإَحر، والخٍُى . امٗت الجؼاثٍغ

ت الٗغبُت ًٖ  ؤهجؼ ؤَغوخت الض٦خىعاٍ خى٫ ؤنالت الىدى الٗغبي، واَخضي آهظا٥ بلى مكغوٕ الظزحرة اللٍٛى

٤ البرمجت الخاؾىبُت، و٧ان ؤو٫ ٖالم ٖغبي ًضٖى بلى طل٪ اإلاكغوٕ، ٦م الضاٖحن بلى جبجي اإلاىهج ا ٧ان ؤو٫ ٍَغ

 ؾىت. 61، ًٖ ٖمغ 3104واٞخه اإلاىُت في ؾىت  م.0655وبوكاء ظىظل ٖغبي وفي ؾىت البيُىي، 

ا وصعاؾت وكغث في مسخل٠ املجماث الٗلمُت اإلاخسههت (بالٗغبُت 
 
للض٦خىع الخاط نالر واخض وؾبٗىن بدش

ت) ختى ٖام  جم ٖلىم اللؿان، (باإلاكاع٦ت)، م٨خب جيؿ٤ُ الخٍٗغب مع م. ؤَمها:3113والٟغوؿُت وؤلاهجلحًز

لم اللؿان الٗام؛ م0663الخاب٘ لؤلل٨ُؿى،  خهل. بدىر وصعاؾاث في ٖلىم اللؿان؛ ٖلم اللؿان الٗغبي ٖو

                                                           
 (www.almoltaqa.com) ٜٕٓٓفؤاد بو علي: عبد الرزتن احلاج صاحل ، شخصيات أدبية وعربية، منتدى ملتقى األدابء وادلبدعُت العرب، .      ٔ
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 لجهىصٍم 3101ٖلى ظاثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلاُت ٖام الخاط نالر 
 
ت  ج٣ضًغا الٗلمُت اإلاخمحزة في جدلُله الىٍٓغ

ما٢تها بالضعاؾاث اللؿاهُتالخلُلُت الىدى  اإلاٗانغة، وصٞاٖه ًٖ ؤنالت الىدى الٗغبي، وبظغاثه م٣اعهاث  ٍت ٖو

، ًٞما ًٖ مكاع٧اجه في الضعاؾاث اللؿاهُت ٖلمُت بحن الترار اث في َظا اإلاىيٕى   ومسخل٠ الىٍٓغ
 
ما  وج٣ٍى

 
بدشا

ب ، وظهىصٍ الباعػة في خغ٦ت الخٍٗغ
 
 .وحٗلُما

ت والّ  لمُت:زاهُا: حهىده اللغٍى

 مً بُجها: 
 
ت والٗلمُت للض٦خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر، ٞكملذ مجاالٍث مسخلٟت ِذ الاَخماماُث اللٍٛى جىٖى

ا حَر ت، واللؿاهُت، وفي مجا٫ الخٗلُمُت، والترظمت، ٚو  .ألابدار اللٍٛى

ت منها : :اسهاماجه ومىاكفه اللغىيت . ؤ  ؤزشي ِبذ الشحمً الخاج ـالح العاحت اللغٍى

للذ بزٌ حهذا مً ؤحل الخفاً ِلى اللغت الّشبُت، وإزشائها، وحّلها )؛ 1(جزاث اللغت الػزبيت غامتفي أصالت و  -1

كادسة ِلى الذوام ِلى ؤداء سظالتها ؤدق ؤداء، فيان ًفش ِلى اإلاّشفت بالىمارج اللذًمت التي جىعب اإلاتن اللغىي 

ال ًلضم امخالن مّشفت معخفُمت بالخففُالث الصخُح، ال الّشبُت التي ٌغلب ِليها السجْ، واهخلاء ألالفاً، ف

شاب، والخفيهم اإلاّلذة للىحى الّشبي، ألهه ال ًىٍش إلى  ت  .)2(الىحى ِلى ؤهه ؤلِا الت اللغٍى ض ألاظخار ِلى ألـا
ّ
ًشه

ذ، ومهما وان صماهه، ومياهه
ّ
ن وكذ حاٌو ألاظخار ؤن ًبح .)3(ال هملابل للخذازت، بل هملابل للخللُذ مهما وان اإلالل

ُلت، واإلاىاهج الىافّت، والخحلُالث  ُل مما ؤبذِه ألاولىن زشي باألفياس ألـا ؤن الترار الّلمي اللغىي ألـا

هما  (.4)الّمُلت، وهي ال جلل كُمت ِما حاءث به الذساظاث الخذًثت، ورلً مثل اإلافاهُم الّشبُت في الفىجُاث

اث املخ ًحاٌو ألاظخار ولْ هلاه ِلى . خلفت في هزه اإلاعإلتؤهذ ؤـالت الىحى الّشبي، محاوال الشبي بحن الجِز

علي المىء ِلى  ُل بإحذر ما ًيخجه الّلم الخذًث، ومما هى مجمْ ِلى ـالحُخه، َو سبي الترار الّشبي ألـا

 .(5)وجإزحرها في جىلذ اإلاّاوي اللغت في وؽىء اإلافاهُم

ىً، له اظهاماث في اللعاهُاث وفله : إن الخاج ـالح باحث لعاوي وهحىي مخمإضافاجه في البحث اللساني -2

. فهى مً الباحثحن املجذدًً )6(اللغت، فهى مً دِاة اللشاءة الىاُِت للترار، والذساظت الّمُلت له بمفاهُم آهُت

اث العابذة الُىم في مجاٌ  في مجاٌ اللعاهُاث الخذًثت، وما ًمىً ؤن حعخفُذه الّشبُت الففحى مً الىٍٍش

ىه الجؼاثغ، وطإ نِخه في الىًَ الٗغبي )7(شد به اللعان الّشبيالبحث اللعاوي، وما ًىف  .ٞٗٝغ في َو

ت باالؼتران مْ دٌو مغاسبُت هخىوغ واإلاغشب ومىسٍخاهُا؛ ًدىاٌو  :أغماله  املغاربيت املشترهت -3 ؤهجض دساظاث جشبٍى

ّمل ِلى جح ، َو ماٌ ؤهم ما ٌعخّمله الىفل اإلاغاسبي في ظىىاث الىىس ألاٌو ذًذ اللذس اإلاؽترن مً في هزه ألِا

ألالفاً بحن ؤوفاٌ بالد اإلاغشب الّشبي بهذف جىحُذ لغتهم وجفادي الخؽى الزي ًثلل راهشة الىفل بما ًحخاج 

 ).8(إلُه مً ألالفاً

                                                           
 .ٛٗٔم، ص ٕٗٓٓقنظر: صاحل بلعيد: مقارابت منهاجية، ، دار ىومة، دط،       ٔ
 ٕٚ، ص ٗم، عٕ٘ٓٓ، اجلزائر، ت العصر، رللة اجملمع اجلزائريقنظر:  عبد الرزتن احلاج صاحل : اللغة العربية والبحث العلمي ادلعاصر أمام حتداي     ٕ
 ٔٔ، صٔ، جٕٕٔٓعبد الرزتن احلاج صاحل: ْتوث ودراسات يف اللسانيات العربية، ،  موفم للنشر،  اجلزائر،  دط،      ٖ
 ٛٗٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية، ص       ٗ
 ٜٗٔ-ٛٗٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية ، ص      ٘
 ٜٗٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية ، ص      ٙ
 .ٕٓٗ، ص  ٕٛٓٓ، ٔالنحو العريب بُت األصالة والتجدقد، عبد اجمليد عيساين، دار ابن حزم، ط      ٚ
 .ٕٓٔ، ٜٔٔ،ص  ٕحل ْتوث ودراسات يف علوم اللسان ،جقنظر: عبد الرزتن احلاج صا      ٛ
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ت مً اإلافشداث والتراهُب أغماله الػزبيت املشترهت -1 : وهى  ِباسة ًِ مؽشوُ حماعي ٌّمل ِلى لبي مجمِى

ت ِلى كُاط هالم الّشب التي ًحخاج إليها الخلمُز في مشحلت الخّلُم ألاظاس ي الّشبُت الففُحت ؤو الجا ٍس

 .)1(والثاهىي 

ُت جشقى بالذسط ألن ًيىن محبىبا، ومفهىما، بّذ ؤن جصىراجه في املجال التػليمي -2 : كذم الباحث بذابال هِى

ت لبىاء  . اهخلذ مىهجُت جللحن الذسوط مىاهج اللغت الّشبُت في الخّلُم ما فجراه ًىخب في ألاظغ الّلمُت، واللغٍى

غ اللغاث والبحث الّلمي و في  غ اللغت الّشبُت. وفي ِلم جذَس ش جذَس كبل الجامعي، وفي ألاظغ الّلمُت لخىٍى

ب في الىٍام الخّلُمي في الجضابش ؤظغ فشق بحث في مجاٌ  .)2(مىهجُت الذسط اللغىي.وفي حشهت الخٍّش

ت الخلُلُت ، معخخذما فDitactiqueالذًذاهخًُ   يها وشابم جبلُغ الىحى الّشبي اللذًم، بخىبُم مبادا الىٍٍش

له دوس بّحن في بىاء النهمت الخّلُمُت للفغاس،  .)3(الخذًثت وخىىاتها ؤلاحشابُت في الذسط اللغىي الخذًث

فحن، وكذ ولْ لهم وشابم جىاظب ظنهم وؤِمالهم، والتي ؤهلخه ألن ًيىن ِلى سؤط ا للجىت والىباس، وللمٌى

ت ِلى وحه الخفىؿ.  ت، وهزا هدُجت الخبرة، والذساًت التي محزث ؤِماله التربٍى الح اإلاىٍىمت التربٍى الىوىُت إـل

ش والخفمُم  وللذ وان ألاظخار واُِا بإهم الخىىاث الخّلُمُت التي حّمل ِلى جىمُت خبراث الابخياس والخىٍى

ت في الاجفا  .الث اإلاشبُتألهٍمت حذًذة معخخذما الىظابل التربٍى

ت ؤلاظالمُت حٌى مفىلحفي الكتابت في املىسىغاث واملجالث -3 الىبّت ، (lugha) : للذ هخب ألاظخار في اإلاىظِى

، وهزلً هخابخه ًِ مفىلح )مّاسف( في هفغ اإلاىظىِت، والتي جخحذر ًِ م0651 الجذًذة لىذن ظىت

ت التي ؤـذستها اإلاىٍم ت الّشبُت للتربُت، والثلافت، والّلىم واإلاعماة الخّلُم في الجضابش. هما هخب في اإلاىظِى

ت ؤِالم الّشب واإلاعلمحن(. هما هخب هثحرا مً اإلالاالث في مجالث املجامْ  .)مىظِى

م٨ً التر٦حز ٖلى الى٣اٍ الخالُت : حهىده الّلمُت  -ب   :وهي ٦شحرة ومٗانغة، ٍو

ُلت مً خالٌ الترار الشحمً الخاج ـالح وكفت  كُمت ِ لٗبض: واهذ في البناء املصطلحي -1 لى اإلافىلخاث ألـا

وفي هزا املجاٌ  ًىص ي  اللغىي، فشاح ًؤهذ ؤن اظدثماس هزه اإلافىلخاث في ِفشها هى مُذان واظْ حذا.

ت وخاـت ِلم اللغت  ل إلُه  ِلم اللعان الخذًث، مً جىىس   في الذساظاث اللغٍى بمشوسة الاواُل ِلى ما جـى

 .(4)والىظابل التي حعاِذ ِلى حّلم اللغت وحّلُمهاالخّلُمي، الزي يهخم بالىشابم  

 ت الخلُلُت الخضًشت  :مفهىم النظزيت الخليليت الحدًثت ا الضولي املخخهغ (Ne khalilien theory) الىٍٓغ وعمَؼ

٣ا للمٟهىم (NKT)َى  ، هي ٕٞغ مً اللؿاهُاث الٗغبُت التي جسخو في صعاؾت اللؿان الٗغبي صعاؾت ٖلمُت ٞو

خمشل  ٞحها ٦خب في ال٣غون ألاعبٗت ألا اؾت الٗلمُت. وهي ٢غاءة ظضًضة للترار ألانُلالخضًض للضع  ولى بٗض ، ٍو

الهجغة، وما ٦خب بٗض َظٍ الٟترة مً بدىر ٢ُمت مً َٝغ الٗلماء ٖبا٢غة ٦ٗبض ال٣اَغ الجغظاوي والغضخي 

م حَر ت الخلُلُت الخضًشت تهضٝ الى حٍٗغ٠ الباخض الٗغبي  .)2(ٚو لُه ٞالىٍٓغ في ٖلىم اللؿان باألَمُت التي ٖو

ت  ت  زاهُت، ألجها في الى٢ذ هٟؿه جىٓحر وبدض في ألاؾـ الىٍٓغ ت الىداة الٗغب، وهي في الىا٢٘ هٍٓغ ج٨دؿبها هٍٓغ

مام الٗغب الخلُلُت ألاولى. ظٍ الدؿمُت اعجبُذ بإخض ألٖا ى الخلُل بً ؤخمض الٟغاَُضي. ،َو مىً ؤلاؼاسة  َو ٍو

                                                           
 ٕ٘، صعبد الرزتن احلاج صاحل: البحث اللغوي وأصالة الفكر العريب، و ٔ٘ٔصاحل بلعيد: مقارابت منهاجية ، ص      ٔ
 .ٕٓٗ-ٕٕٛقنظر: عبد الرزتن احلاج صاحل ْتوث ودراسات يف علوم اللسان ، ص      ٕ
  199-204.اج صاحل: ْتوث ودراسات يف اللسانيات العربية،  صقنظر: عبد الرزتن احل      ٖ
 ٗٗعبد الرزتن احلاج صاحل ْتوث ودراسات يف علوم اللسان، ص      ٗ
 ٘ٓ، صٕٚٓٓ، ٗعبد الرزتن احلاج صاحل: النظرقة اخلليلية احلدقثة، مفاىيمها األساسية، مركز البحث العلمي والتقٍت لتطوقر اللغة العربية، ع     ٘
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المُاث )ِشبي ضها في هزا املجاٌ، وهيإلى اإلاعاهماث التي ؤهج فشوس ي( ظىت -إِذاده إلاعجم مفىلخاث ؤلِا

اإلاعجم اإلاىحذ ؛ و فشوس ي( -مىبُى بالشوهُى )ِشبي  ،معجم مفىلخاث ِلم اللعان؛ و م مىبُى 1972

 م.1990 فادس ًِ ألالِعيى ظىتال إلافىلخاث اللعاهُاث

شاها ؤنها فشك ِحن؛ ألنها مً الىظابل ألاظاظُت واإلاُّىت :  ؤكبل ألاظخار ِلى الترحمت التي ًفي مجال الترجمت -3

ل  ِلى الشقي اللغىي. وألنها باب مً ؤبىاب الخفّخح ِلى آلاخش، ؤلف إلى رلً ؤن إجلان لغت صابذة ًِ اللغت ألـا

ت( لألظ كام ألاظخار بترحمت هخاب      هي الصمت ليل باحث ؤوادًمي. جاسن، خار كادة بى )ألامثاٌ الؽّبُت الجضابٍش

ل  0101الزي ًحىي ِلى  مثال مً الىاكْ الجضابشي، مْ رهش اإلالفىد الزي ًمشب مً ؤحله ول مثل، ؤو ألـا

اث الجامُّت ظىت  .0654 الخلُلي الزي ـُغ ِلُه اإلاثل. والىخاب مىبُى في دًىان اإلاىبِى

 لى ؼيل اكتراح اللعاوي ، 0653ِ : حاءث فىشة اإلاؽشوُ ألٌو مشة في مؤجمش ِمان ظىتمشزوع الذخيرة اللغىيت

لىم جفىس مؽشوُ  ِلى إدساج مالًحن الىخب « الزخحرة الّشبُت»الجضابشي، ِبذ الشحمً الخاج ـالح، ٍو

والىفىؿ واإلاّلىماث اإلاهمت في ؼتى اإلاّاسف والّلىم باللغت الّشبُت، في بىً آلي محْىظب ًمىً ألي مىاوً 

مىً جل. ِشبي ؤن ًنهل مىه في ؤي ِلم ؤو مُذان ب مفهىمه ِلى ؤهه  ِباسة ًِ كامىط حامْ لأللفاً الّشبُت ٍو ٍش

اإلاعخّملت بالفّل، في هق مً الىفىؿ مً ؤمهاث الىخب اللذًمت، والخذًثت، وآلازاس ألادبُت والّلمُت 

الخالش، إلافت إلى اإلالاالث راث اللُمت الّلمُت اإلايؽىسة في  الٗهغوالخلىُت مىز الّفش الجاهلي حتى 

بُت والّلمُت والبحىر اللُمت اإلاّشولت في الىذواث واإلاؤجمشاث واإلاىابذ اإلاعخذًشة وغحرها. مْ املجالث ألاد

ؤلاؼاسة إلى اهخماء اليلمت ؤو الّباسة إلى الففُح اإلاعمُى ًِ الفصخاء العابلحن ؤو اإلاىلذ الزي حاء ِلى كُاط 

يل حزارة ِادًت مً حهت، ومفغشة ؼ؛ وؼيل حسجُل في راهشة الخاظىب  وجخخز  زالزت ؤؼياٌ: هالم الّشب.

الزخحرة الّشبُت جمثل . ؼيل هخاب ِادي؛ وـفحت مً حهت ؤخشي  31)مُىشوفِؽاث جحخىي ول واحذة ِلى 

شظم اظتراججُاجه اإلاعخلبلُت ا، ٌعهم في جلذم الّلم ٍو  .اكتراحا حماٍس

م: لخق ألاظخار فىابذ اإلاؽشوُ في سفْ معخىي اإلاىاوً الّشبي والنهىك باللغت الّ خم رلً ًِ وٍش شبُت، ٍو

الىلبت ما ًجّذ مً حذًذ في مخخلف و اظخفادة ِلماء الّشب وباحثيهم؛ البحث في الترار ومسخه بالخاظىب

لى الاظخّماٌ الخلُلي للغت الّشبُت  للغت الّشبُت ؛ الّلىم الاواُل ِلى حُاة الىاولحن بالّشبُت وؤحىالهم ِو

 بففت خاـت.

ت: هزه ا -3 ت، وفيها هجذ ألاظخار يهخم باالظخخذام الفّاٌ في الخىظبت اللغٍى إلاعإلت مخّللت بحىظبت الزخحرة اللغٍى

الُت للغاث  ت الخحاوس مْ اللغاث، بىلْ آلُاث ٍس لخلىُاث الخىاظِب؛ إر ًحاٌو في مجاٌ الخىظبت اللغٍى

ترحمت آلالُت وحّلُم الىبُُّت؛ وهزا ؤزىاء الخىبُلاث التي ًجشيها والبه بئؼشافه في مُذان الخىزُم آلالي وال

ُف الزواء  اللغاث بالخاظىب والترهُب آلالي للىالم والخّشف آلالي لخىإ اللفٍت ؤو الترهُب، وهزا بخٌى

ىىاعي. ومً هىا هشاه ًؤهذ ِلى ؤمىس منها:  الـا

   ت حّىغ جحلُل لغت ما بيل ت لغٍى ٌى إلى ـُاغت هٍٍش حن للـى لشوسة الخحاوس بحن اإلاهىذظحن، واللغٍى

اتها بغُت الخّشف ِلى آلُاث اللغت بؽيل بعُي، حُث جيىن آلالت وظُلت معاِذة للخّشف آلالي ِلى معخلضم

 الىالم اإلاىىىق.

   لشوسة البحث في ولْ كىامِغ آلُت هاولت جيىن اإلاتن الزي حّخمذه آلالت في جحلُلها للغاث، وهى الزي ٌعهل

   ليلم.ِملُت البحث، والخفيُف وإًجاد اإلاثل، وخاـت في ؤوصان ا
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  ،الُا إرا لم ًبخّذ ًِ الخىىساث الّلمُت التي ٌؽهذها ِالم الُىم ًلّش بإن البحث اللغىي ًمىً ؤن ًيىن ٍس

ت إلى جحذًث اإلاّلىماث واملخافٍت ِلى مىاهبت الفُحاث الخىىىلىحُت، ومعاًشة اإلافاهُم،  فالخاحت لشوٍس

  .واإلاّاسف الجذًذة

جمْ الجضابشي للغت الّشبُت، هما ؤهه ٌّشف ِىه ؤهه ِمى املجامْ الّشبُت : جشؤط ألاظخار املوؽاوه ألاوادًمي -5

، واإلافىلخاث. و ألاسبّت، وخاـت في مجمْ اللغت الّشبُت باللاهشة الزي ًيخمي فُه  ٌى مً ؤوحه إلى لجىتي ألـا

جهش  بها في ول إؼياٌ ًىشح، هما ًثر  ي مجالتها بملاالجه وؽاوه في هزه املجامْ ؤهه باحث ًذلي بأسابه الّلمُت، ٍو

ً اإلاعمُى بخىُُف الخشف الّشبي لُلبي اإلاخذاٌو في  ومً ؤهم دِىاجه  في املجامْ إِادة الىٍش في. الّلمُت جذٍو

ش الّشبُت، واملخُي ُف آلُاجه، والاظخفادة منها في جىٍى  .معاًشة الّفش بخٌى

مالت ٖلى ظهىص الض٦خىع ٖبض الغخمً الخاط نالر  ت، اجطر ؤن ما ٢ام به ًىّم ًٖ وزخاما بٗض َظٍ ؤلَا اللٍٛى

ت خاو٫ ٞحها مً زما٫ آعاثه مً م٩اهت الضعؽ  ُت، وخب الٗمل، ٞإبدازه اللٍٛى عوح ٖلمُت احؿمذ باإلاىيٖى

ب مهُلخاجه بلى الباخشحن اإلاهخمحن بهظا املجا٫. ٣ت مىهجُت، وج٣ٍغ  اللٛىي الٗغبي وبخُاثه بٍُغ

 اإلافادس واإلاشاحْ:

 .3115، 0الت والخجضًض، ٖبض املجُض ِٖؿاوي، صاع ابً خؼم، ٍالىدى الٗغبي بحن ألان .0

ؼ: ؤنالت الخُاب في اللؿاهُاث الخلُلُت الخضًشت، ظامٗت دمحم زًُغ، الجؼاثغ،  .3  .3101بكحر ابٍغ

ؼ، ٖلم اإلاهُلر ومماعؾت البدض في اللٛت الٗغبُت، مجلت املخبر، ظامٗت باجي مسخاع، الجؼاثغ. .2  بكحر ابٍغ

 . 3114، الجؼاثغ، صٍ، الجؼاثغي ، املجم٘ الر بدىر وصعاؾاث في ٖلىم اللؿانن ٖبض الغخمً الخاط .1

 .0642، 33 ٕٖبض الغخمً الخاط نالر: البدض اللٛىي وؤنالت ال٨ٟغ الٗغبي، مجلت الش٣اٞت، الجؼاثغ،  .2

ت الخلُلُت الخضًشت،  .3  .3114، 1، ٕمغ٦ؼ البدض الٗلميٖبض الغخمً الخاط نالر: الىٍٓغ

م لليكغ،  الجؼاثغ،  ٖبض الغخمً الخ .4  3103اط نالر: بدىر وصعاؾاث في اللؿاهُاث الٗغبُت،  مٞى
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ت الدجاج في اللغت في الذساظاث الّشبُت اإلاّاـشة  : هٍٍش

 الاظدُّاب واإلاماسظت 

 ِمش بىكمشة

لي الكل٠، الجؼاثغ، (ؤ) ؤؾخاط مدايغ  خؿِبت بً بٖى

 

تملخق الدجاط في اللٛت في الضعؽ الٗغبي الخضًض مً خُض  : تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ البدض ٖلى هٍٓغ

ت  غ الضعؽ اللٛىي الٗغبي الخضًض، وهي في ألانل هٍٓغ ما ؤلاًجابي في جىمُت وجٍُى الاؾدُٗاب واإلاماعؾت، وؤزَغ

ت الٗغبُت الخضًشت ُبدشذ مً زمازت ظىاهب، وهي: الجاهب  ٚغبُت خضًشت اإلايكإ، اهخ٣لذ بلى خ٣ل الضعاؾاث اللٍٛى

ي م٘ بحرإلاان، والجاهب اإلاى٣ُي م٘ جىإلاحن، والجاهب اللؿاوي م٘ ؤوػوالض ص٨ًغو، والظي حهمىا َى الجاهب البماغ

ت الدجاط في اللٛت" لؤللؿجي  لُه ٞبدشىا ًدىاو٫ "هٍٓغ اللؿاوي لِجَضِجه وحٗل٣ه باللٛت ٖمىما والبماٚت زهىنا؛ ٖو

غي ُٞه ؤن  البٗض الدجاجي ؾاب٤ ًٖ البٗض ؤلازباعي الٟغوسخي ص٨ًغو؛ الهاصعة ًٖ مبضب جضاولي ٖام صٖا بلُه،  ً

مامي، ٞالؿمت  ت َى حجاجي بال٣ىة، ٢بل ؤن ٣ًىم بضوعٍ ؤلازباعي ؤلٖا في ال٨مام؛ ٩ٞل ٦مام خؿب َظٍ الىٍٓغ

ت  ُٟت ؤلازباٍع ت-الدجاظُت مىٛغؾت في اللٛت ؤنالت؛ ومً َىا لم حٗض الْى ُٟت ؤؾاؾُت  -خؿب َظٍ الىٍٓغ ْو

ُٟت الدجاظُت. للٛت؛ بل جضخغظذ ت مٟسخت الهضاعة للْى  بلى مغجبت زاهٍى

ت الدجاج في اللغت -0 ت لؿاهُت خضًشت  لؤللؿجي الٟغوسخي ؤوػوالض ص٨ًغو (هٍٍش ت الدجاط اللٛىي هي هٍٓغ  .O: هٍٓغ

Ducrot وؤصٖى ال٣اعت َىا للتر٦حز معي ٖلى الهٟت "اللٛىي" ٞهي َىا ٢ُض ماو٘ مً الازخماٍ بب٣ُت اإلا٣اعباث ،(

ت الدج ت، ٧الدجاط البماغي، والدجاط اإلاى٣ُي، وما ٌٗىِىا في َظا اإلا٣ام اإلا٣اعبت اللٍٛى اظُت، التي لِؿذ لٍٛى

ُٟت الدجاظُت للٗباعة اللؿاهُتجىاولذ الدجاط مً وظهت هٓغ ٢ىلُت(اللؿاهُت)؛ التي  (، بط بدشذ ًٖ الْى
0

( .

ت  ت ألاٞٗا٫ اللٍٛى ت الدجاط في للٛت مً صازل هٍٓغ ت ج٣ضم اهبش٣ذ هٍٓغ ل٩ل مً ؤوؾخحن، وؾحر٫، وهي هٍٓغ

جهىعا للمٗجي مً خُض َبُٗخه ومجاله، وهي جىضعط يمً جُاع خضًض في اللؿاهُاث، ْهغث ٖلى ًض ألالؿجي 

حن َما: الا٢خًاء، والدجاط -، )O. Ducrot(الٟغوسخي "ؤوػوالض ص٨ًغو " ، في ٦خابه -بٗض بياٞخه ٞٗلحن لٍٛى

بمكاع٦ت ػمُله ظىن ٧لىص  م، الظي ؤلٟه0652ٖام  (langue) L'argumentation Dans La"الدجاط في اللٛت" 

مَّ ٞهي ال جغي ، (Jean Cloud Anscombre) ؤوؿ٩ىمبر
َ
ا بٗضا حجاظُا، ومً ز َغ مٟاصَا ؤن اللٛت جدمل في ظَى

اثٟها ُٟت الدجاظُت هي ؤَم ْو ُٟت ألاؾاؽ والىخُضة للٛت، بل بن الْى ُٟت ؤلابماُٚت هي الْى ومً  ).3(بإن الْى

ت الدجاط في اللٛت؛ وبىاء ٖلُه "ٞما الٟٗل الدجاجي بال هٕى مً ألاٞٗا٫  ألازحر (ٞٗل الدجاط) اهبش٣ذ هٍٓغ

ت التي ًد٣٣ها الٟٗل الخلٟٓي في بٗضٍ الٛغضخي"   ).2(ؤلاهجاٍػ

ا آزغ مً الجمل، وهي ؤلاوكاثُت (ألاصاثُت) بلى ظاهب الىنُٟت؛ لُتراظ٘ الخ٣ا ٞ ما٦ضا ؤهه ٣ض ؤزبذ ؤوؾتن هٖى

ا واخضا مً بحن ما٫  بطا ؤوٗمىا الىٓغ ؤلُٟىا ٧ل ٖباعة جامت جخًمً ٖلى ألا٢ل ٞٗما لٍٛى زمازت ؤيغب مً ألٖا

                                                           
 .ٜٗم، صٕ٘ٓٓ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ٔقنظر : دمحم طروس: النظرقة احلجاجية من خالل الدراسات البالغية وادلنطقية واللسانية، ط      ٔ
 .٘ٔم، صٕٙٓٓ، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، ٔأبو بكر العزّاوي: اللغة واحلجاج، ط      ٕ
 .ٕٚ م،ٖٕٔٓ ، ٙ، ادلغرب ،اجمللد ٕٔلنظرقة التداولية: رتيبة دمحمة بولدواين، رللة مقارابت، العدد آليات احلجاج والتواصل يف ضوء ا      ٖ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  062

___________________________ 

167 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

خد٤٣  خد٤٣ بمجغص الخلٟٔ بصخيء ما، وزاهحها: الٗمل اإلاخًمً في ال٣ى٫، ٍو ت، ؤولها: الٗمل ال٣ىلي، ٍو اللٍٛى

خد٤٣ هدُجت ٢ىلىا قِئا ما؛ ومىه اهدبه ص٨ًغو بلى ٞٗل  ب٣ىلىا قِئا ما، وزالثها: َى ٖمل الخإزحر بال٣ى٫، ٍو

ت مٟهىما ظضًضا للدجاط ًسخل٠ ًٖ مٟهىم بحرإلاان وجُد٩ُا، ٣ًىم ؤؾاؾا ٖلى  الدجاط. ؤؾؿذ َظٍ الىٍٓغ

ه مى٣ُُت، ؤو ق٩لُت، ؤو اللٛت بسماٝ مٟهىم بحرإلاان ال٣اثم ٖلى ج٣ىُاث وؤؾالُب في الخُاب، ج٩ىن قب

ايُت توبٗباعة ؤ. ٍع ٍغ ُٟت حجاظُت، ماقغ لها Intrinscèque( ٦ثر ويىخا؛ اللٛت جدمل وبهٟت طاجُت ظَى ) ْو

ت، والضاللُت،  ُت، والىدٍى ت ظمما وؤ٢ىالا، ٞهي مىظىصة في الٓىاَغ الهىجُت، والهٞغ في البيُت اللٍٛى

اعي في ال٨مام، ٩ٞل مبضؤ جضاولُا  ٞدىاٍ: ؤن البٗض الدجاجي ؾاب٤ ًٖ البٗض ؤلازب ٞإعسخى بظل٪ )؛0(والخضاولُت

مامي، ٞالؿمت الدجاظُت  ت َى حجاجي بال٣ىة، ٢بل ؤن ٣ًىم بضوعٍ ؤلازباعي ؤلٖا ٦مام خؿب َظٍ الىٍٓغ

ت وبم٩اهاتها الُبُُٗت الدجاظُت، بُٗضا ًٖ  ت لؿاهُت تهخم بالىؾاثل اللٍٛى مىٛغؾت في اللٛت ؤنالت؛ ٞهي هٍٓغ

لُه ٞسمانت "ؤن ال  ٖما٢ت اللٛت بالدجاط مً َظا اإلاىٓىع الخضاسي  هي: اإلاى٤ُ ألاعؾُي وؤخاٞحٍر الك٩لُت؛ ٖو

جىانل مً ٚحر حجاط، وال حجاط مً ٚحر جىانل"؛ وطل٪ ججؿُض لخل٪ ال٨ٟغة الكاجٗت التي مٟاصَا "ؤهىا هخ٩لم 

  ).3(ٖامت ب٣هض الخإزحر"، ٦ما ًغي ؤبى ب٨غ الٗؼاوي 

ُفي للغت مً ؤلاخباس إلى الدج -3 ت الدجاج والخدٌى الٌى ىن في بدض الٟغو١ بحن َظًً اجهٍٍش : اظتهض اللٍٛى

ما بجملت مً البدىر والضعاؾاث؛ و٢ض زلهىا بلى ؤن َىا٥ ؤهىاٖا مسخلٟت مً  الىمُحن مً اإلاٗجى، وزّهَى

ا،  حَر مامي، ٚو اإلاٗجى الٓاَغ، هظ٦غ مجها اإلاٗجى الخغفي، واإلاٗجى البيُىي، واإلاٗجى اإلاعجمي، واإلاٗجى ؤلازباعي ؤلٖا

ا، و٢ض طَب وؤهىاٖا مً  حَر اإلاٗجى الًمجي، هظ٦غ مجها  الا٢خًاء، والاؾخلؼام الضاللي، واإلاٗجى الدجاجي، ٚو

ُٟت اللٛت هي ون٠ ال٩ىن وؤلازباع ٖىه، ٢ىاٖت مجهم ؤن  حن ٢ضًما وخضًشا بلى ؤن ْو الٗضًض مً الٟماؾٟت واللٍٛى

٠ ؤؾاؾا في ه٣ل اإلاٗلىمت الى  انٟت للٗالم، مغظئحن اإلاٗاوي اللٛت لِؿذ ؾىي مجغص هٓام مً الغمىػ جْى

ت، وفي اإلا٣ابل ٧اهذ َىا٥ مداوالث مىظ ال٣ضًم حؿخمُذ في الخ٣لُل مً ؤَمُت  ألازغي بلى مغاجب َامكُت زاهٍى

ُٟت ونُٟت جمشُلُت للٗالم، وفي َظا ؤلاَاع  َظا الخىظه، ومداولت ببغاػ مدضوصًت الجمل وألا٢ىا٫ التي لها ْو

ت الدجاط، بَاع ًم تجىضعط هٍٓغ مامُت ؤو ٚحر ؤلازباٍع  La sèmantique(٨ً ؤن وؿمُت بالضاللُاث ٚحر ؤلٖا

informationnelle امكُا باليؿبت للمٗاوي ألازغي ا َو   ).2()، التي حٗض اإلاٗجى ؤلازباعي زاهٍى

ىا ًجب ؤن هىّىٍ ؤن البماُٚحن الٗغب ال٣ضماء بخ٣ؿُمهم اللٟٔ اإلاُٟض بلى زبر وبوكاء، ٧اهىا ٌؿبدىن في ٞل ٪ َو

ُت  ت اإلاٗٞغ َظا الخُاع، بل ٧اهىا ّعواصا له، ٣ٞض" جىنلىا بلى وي٘ مٗاًحر ٖلمُت مخٟاوجت الض٢ت، مسخلٟت في الهٍى

للخمُحز بحن الخبر وؤلاوكاء، وؤن آزغ ما اؾخ٣غث ٖلُه البماٚت الٗغبُت في مغاخل هطجها، َى الخهىع الظي ًمحز 

ً زهىنا بحن ألاؾلىبحن بمُٗاع" ال٣هض" ومُٗاع "بًجاص ال يؿبت الخاعظُت"؛ و٢ض جمسٌ ًٖ َظًً اإلاُٗاٍع

   ).1(حٍٗغ٠ ص٤ُ٢ ل٩ل مً الخبر وؤلاوكاء، وؤن ألاو٫ مً َظًً مُٗاع جضاولي، والشاوي مجهما مُٗاع مى٣ُي"

ت ألوؾخحن وؾحر٫، ومً ٢بلهم البماُٚىن الٗغب ما٫ اللٍٛى ت ألٖا ت الدجاط لض٨ًغو ومً و٢بلها هٍٓغ (في  ٞىٍٓغ

٣هم ب حن الخبر وؤلاوكاء) حك٩ل جُاعا جضاولُا ٌٗاعى جُاع الضاللت اإلاى٣ُُت ال٣اثم ٖلى جهىع زُي جخابعي جٍٟغ

جغاجبي للٗما٢ت بحن التر٦ُب والضاللت والخضاو٫ " ٞضعاؾت اللٛت ؾىاء ؤ٧اهذ َبُُٗت ؤم انُىاُٖت، جغج٨ؼ خؿب 
                                                           

 .ٜٓم، صٕٚٓٓ، األزتدقة للنشر،ٔأبو بكر العزاوي: اخلطاب واحلوار، ط      ٔ
 .ٗٔقنظر: أبو بكر العزّاوي: اللغة واحلجاج، ص      ٕ
 .ٔٚ-ٓٚم، ص ٕٙٓٓ، ادلغرب، نجاح، مطبعة الٔعٌت احلجاجي، التحاجج طبيعتو ورلالو ووظائفو، طقنظر: أبو بكر العزاوي: احلجاج وادل      ٖ
 .ٙٛم، صٕ٘ٓٓمسعود صحراوي: التداولية عند العرب، دراسة تداولية لظاىرة " األفعال الكالمية" يف الًتاث اللساين العريب، دار الطليعة لبنان،       ٗ
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تها"، َظا الخهىع ٖلى مغاخل زمار: ٌٗجى التر٦ُب في ؤولها ب٣ىاٖض الخىلُ ت لخدضًض "هدٍى ٠ بحن اإلا٩ىهاث اللٍٛى

وحٗجى الضاللت بالٗما٢ت بحن الٗماماث ومغاظٗها، والخ٨م ٖلى الجملت بالهض١ ؤو ال٨ظب، اهُما٢ا مً يبِ 

ٗجى الخضاو٫ ؤزحرا باؾخٗما٫ الجمل في الخساَب للبدض في مضي مىاؾبتها  مضي اؾدُٟائها لكغوٍ الهض١، َو

؟ وما الخإزحر الظي للم٣ام، ؤو زغوظها ًٖ اإلا ، وجدضًض الٗمل ال٣ىلي َل ججحز ْغوٝ الخساَب بهجاٍػ ىيٕى

بطن َىا٥ نىٟان مً الخُاب اللٛىي حهضٝ ؤخضَما بلى ه٣ل  )؛0(ٌؿعى بلُه اإلاخ٩لم مً زما٫ طل٪ ال٣ى٫"

ضزل ُٞه ألا  اصة ؤو ه٣هان بضءا باألخضار الخ٣حرة بلى ألاخضار الجلُلت، ٍو زباع الُىمُت اإلاٗلىمت ٦ما هي صون ٍػ

ُت،  كتٍر ُٞه الهض١ واإلاىيٖى اث الٗلمُت، خُض ًلٗب ٞحها اإلاغؾل صوع الصخٟي ؤو الغاوي، َو والىٍٓغ

 م٨خُٟا في طل٪ بى٣ل اإلاٗلىمت الخبر بلى اإلاخل٣ي لخٟهم وحٗلم ٣ِٞ. 

زم نض٢ها الظي  ؤما زاهحهما ُٞخجاوػ به ناخبه الٟهم بلى ٚاًت ؤبٗض ؤال وهي ب٢ىإ اإلاخل٣ي بمدخىي زُابه، ومً

ًان اإلابضؤ ال٣اثل: بن  ٚالبا ما ًترظم بلى ؾلى٧اث ٖملُت بالٟٗل، ؤو ال٠٨، والتر٥. بجهما (ص٨ًغو وؤوؿ٩ىمبر) ًٞغ

ىا ؤن" اللٛت حجاظُت في  ِّ اللؿان ٌؿخسضم للخىانل باإلاٗجى ال٤ًُ للٗباعة، ؤي لى٣ل اإلاٗلىمت ؤو الخبر. ل٣ض ب

وحٗبحرا، ول٨جها جدخىي في هٟؿها، وبهٝغ الىٓغ ًٖ اؾخٗمالها في الؿُا١  طاتها ؤي ؤجها ال جدمل ٣ِٞ مٗلىماث

اث بطن جخًمً ٢ًُت حجاظُت لِؿذ مًاٞت ؤو صزُلت، ول٨جها  ).3(ٖلى ٖىانغ حجاظُت بدخت " ٞاإلالْٟى

ا مً بحن ؤوكُت ؤزغي،  لُه ٞالدجاط لم ٌٗض وكاَا لؿاهُا زاهٍى ٧امىت في اللٛت بىنٟها ٖماصا ل٩ل صاللت، ٖو

ل الخُاب وم٘ الٗىامل الخضاولُت الخاعظُت حكخض الٓاَغة وجخ٣ىي. "  )؛2(ول٨ىه ؤؾاؽ اإلاٗجى ُٖىه، وؤؾاؽ جإٍو

هه وؾحروعجه" ٞاللٛت  ).1(ٞالدجج ال جيبجي في ٞغاٙ وال جهاٙ في مجا٫ مٗؼو٫، ؤو ؾُا١ مىٟهل ًٖ قغوٍ ج٩ىُّ

اتها، ٞهي ٖىض ؤوػوالض ص٨ًغ  ت، جدمل بٗضا حجاظُا في ظمُ٘ مؿخٍى و وؾُلت للسجا٫ بحن الظواث البكٍغ

ا بهٝغ الىٓغ ًٖ اؾخٗماالتها املخخلٟت َغ  ).2(والدجاط ظَى

ت الدجاج في اللغت -2 ت ص٨ًغو وػمُله الدجاظُت  :الخىحُه حىهش هٍٍش ججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤَم مٟهىم في هٍٓغ

ى الخىظُه ( ه٣ى٫ لصخو ما: بن َظا ؛ بط خهغا ُٞه ٚاًت الدجاط ووُْٟخه، ٞدُىما )L'orientationَو

اعجه، ٞىدً  ض بزباٍع بظل٪ ب٣ضع ما هضٍٖى بلى ٍػ غ ُٞه ظمُ٘ وؾاثل الغاخت، ٞىدً ال هٍغ ذ، وجخٞى الٟىض١ مٍغ

ظهضها ؤهٟؿىا في جىظحهه بلى اؾخيخاط ؤن ب٢امخه  بهظا الٟىض١ ؾ٩ُىن لها ألازغ ؤلاًجابي ٖلُه، ومً زم ٞهي صٖىة 

ت ُٟت الدجاظُت لئل٢امت بهظا الٟىض١، ٞاإلزباٍع ت باليؿبت للْى   ).3(بطن زاهٍى

هي التي حؿمذ باجبإ ملّٟى مٗحن إلالّٟى آزغ،  )Orientations argumentativesالخىظحهاث الدجاظُت (

ا مً الىخاثج، التي  ٢ض ج٩ىن مهغخا بها،  اث ؤزغي، ؤي ؤجها جغظ٘ هدُجت مُٗىت صون ٚحَر وجمى٘ مخابٗخه بملْٟى

و ٢ل بجها التي جخد٨م في بيُت مى٤ُ اللٛت بىاء وؾحروعة، وهدُجت؛ ؤي مً زمالها جخدضص ؤو مخًمىت في ال٣ى٫، ؤ

ٚاًاث الخُاب الدجاجي التي ٌؿعى لٟغيها ٖلى املخاَب؛ ومً َظا اإلاىُل٤ جخٗاْم ؾلُت الخُاب الدجاجي 

                                                           
 .ٖٖ٘جاج يف اللغة، أىم نظرايت احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،  كلية اآلداب منوبة تونس، صشكري ادلبخوت: نظرقة احل     ٔ
رقق البحث كورنيليافون راد صكوحي: احلجاج يف ادلقام ادلدرسي مالحظات حول تعليم احلجاج يف ادلرحلة الثانية يف التعليم األساسي،  حتت إشراف: ف    ٕ

 .ٕٖم، ص ٕٔٓٓأفرقل،  ٘ٔحلجاج برائسة زتادى صمود، كلية اآلداب، منوبة، تونس، يف البالغة وا
 .ٜٚٔقنظر: صابر احلباشة: تلوقن اخلطاب فصول سلتارة من اللسانيات والعلوم الداللية وادلعرفية والتداولية واحلجاج، ص     ٖ
 .ٜٜم.صٜٕٓٓ، الدار العربية للعلوم انشرون، بَتوت، لبنان، عام ٔ،طعمارة انصر: الفلسفة والبالغة، مقاربة حجاجية  للخطاب الفلسفي     ٗ
 .ٖٛص  ،ٔم،جٕٔٓٓعبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أىم خصائصو األسلوبية، جامعة منوبة، تونس، كلية منوبة، عام      ٘
 .ٖٕٔم، ص ٖٕٓٓمنشورات االختالف، اجلزائر، ،  ٔعمر بلخَت: حتليل اخلطاب ادلسرحي يف ضوء النظرقة التداولية،ط    ٙ
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و ظملت ). 0(بؿضٍ ٧ل الُغ١ ؤمام ؤي حجاط مًاص؛ مً قإهه ؤن ًبُل طل٪ الخىظُه الدجاجي ؤو ؤن ًًٟٗه

تهما ج٣ىم ٖلى زمازت ؤؾـ وهي: ُٟت ألاؾاؾُت للٛت هي الدجاط ال٣ى٫ ؤن هٍٓغ اإلا٩ىن الدجاجي في اإلاٗجى ؛ الْى

 ).3(ٖضم الٟهل بحن الضاللُاث والخضاولُاث؛ ؤؾاسخي، واإلا٩ىن ؤلازباعي زاهىي 

٢ٝى ٖلى هماطط م٣خًبت مغاٖاة لدجم البدض آزغث الى   :همارج جىبُلُت مّاـشة مً الىثر واللشآن و الؽّش .1

 ٖلى الىدى الخالي:

ُٟتي الدجاط والخىظُه) ًدضزان بٟٗل جخاب٘ وجغابِ ألا٢ىا٫ في  1-0  الىثر: بِىا آهٟا ؤن ٞٗلي الدجاط والخىظُه(ْو

لى  ظٍ الىخاثج بًٗها ْاَغ وبًٗها مؿختر، ٖو ؾلؿلت ٦مامُت، ٩ًىن بًٗها حججا، وبًٗها آلازغ هخاثج، َو

اَب اؾخيخاظه
َ
ت ٞدؿباملخ ت، بل اٖخماصا ٖلى بيُتها اللٍٛى ، و٢ض )2(ا ال مً مًامحن َظٍ ألا٢ىا٫ ؤلازباٍع

 يغب الباخشان ظملت مً ألامشلت مجها ٢ىلىا:

ت بما ؤن ال٣ُـ ظمُل". -  "لىسغط بلى الجَز

ت". -  ؤو "ال٣ُـ ظمُل ٞلىسغط للجَز

ى الدجت. ٩ً0ىن ١ -  َى ال٣ُـ ظمُل، َو

٩ىن ١ - ى الى 3ٍو ت، َو  دُجت. ٞلىسغط للجَز

ان ؾهىلت الىنى٫ بلحها، ومشا٫ طل٪ الخىاع الخالي:  و٢ض ج٩ىن الىدُجت، يمىُت ل٨جهما ٌكتَر

ِ الؿِىماجي؟ - ب في مغا٣ٞتي ليكاَض َظا الكٍغ  َل جٚغ

 ل٣ض قاَضجه. -

ض اإلاغا٣ٞت إلاكاَضة الكٍغِ  ).1(٣ٞىلىا: ل٣ض قاَضجه حجت مىنلت بلى هدُجت مٟاصٍ ؤهه ال ًٍغ

م٨ً ؤن هإزظ ؤمشلت   ؤزغي مشل:ٍو

 الؿماء ناُٞت. -

 البرص ٢اعؽ. -

 الجى ظمُل. -

ض ؤن ًسبر الؿام٘ بصخيء ًجهله، الق٪ ؤن  ٞٗىضما ًخلٟٔ مخ٩لم بالجملت ألاولى مشما (الؿماء ناُٞت)، ٞهل ًٍغ

وفي مشل َظٍ الخا٫ ٣ًٟض ال٣ى٫ َبُٗخه  -بال بطا ٧ان ؤٖمى-الؿام٘ ًغي مشل اإلاخ٩لم ؤن الؿماء ناُٞت 

ت، وبٗبا ت، وبن ْل مدخٟٓا بمدخىاٍ ال٣ًىي ؤلازباعي، ل٨ىه ًتزخل٤ بلى صعظت ؤلازباٍع ُٟخه ؤلازباٍع عة ؤص١ ْو

ى الظي ًىظهىا الؾخيخاط اإلاخىالُاث الخالُت: ت َامكُت، ُمِٟسخا املجا٫ للم٩ىن الضاللي الدجاجي، َو  زاهٍى

ت. -  الؿماء ناُٞت لىسغط بلى الجَز

 الؿماء ناُٞت لىخجى٫ ٢لُما. -

 َئ، و ٨َظا.  لىظَب بلى الكا -

                                                           
 .ٕٗم. صٕٛٓٓسامية الدرقدي: احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاىلية إىل القرن الثاين وبنيتو األسلوبية، جدار للكتاب العادلي، إربد، :قنظر    ٔ
 .ٖ٘م، صٕٙٓٓط، -ء، ادلغرب، داحلجاج يف درس الفلسفة: مليكة غبار وآخرون، أفرققيا الشرق، الدار البيضا    ٕ
 .ٖٕ، صٔ، جسامية الدرقدي: احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاىلية إىل القرن الثاين وبنيتو األسلوبية :قنظر    ٖ
 .ٖٚ-ٖٙ، صٔعبد هللا صولة: احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أىم خصائصو األسلوبية، ج قنظر:    ٗ
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ت زل٠ اإلا٩ىن الضاللي الدجاجي؛ وما ٧ان لها ؤن جٓهغ لىالٍ، ٞهى الظي ًخد٨م في  ٨ظا ج٨كٟذ الىدُجت اإلاخىاٍع َو

ً   ).0(٢ىاهحن اقخٛا٫ ألا٢ىا٫ صازل الخُاب، وما ٢ُل ًٖ َظا اإلاشا٫ ٣ًا٫ ًٖ اإلاشالحن آلازٍغ

لى، وهي ٢ىله حٗالى:: لجرج٤ بلى مشا٫ ٢غآوي، ولخ٨ً آًاث مُل٘ ؾاللشآن  1-3 الَِّذي ؛ َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى﴿ىعة ألٖا
َر فـََهَدى؛ َخَلَق َفَسوَّى ض هللا ٖؼ وظل ؤن ٣ًى٘ بها   ).3(﴾َفَجَعَلُو ُغثَاًء َأْحَوى؛ َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعى؛ َوالَِّذي َقدَّ ًٍغ

٣خطخي َظا الا  ضٞهم للٗمل بها، ٍو اَبحن(ٖباصٍ) ٍو
َ
ؾخضال٫ ختى ٩ًىن م٣ىٗا وللٗمل صاٞٗا، بًغاص الدجج املخ

ِإالَّ َما َشاء اَّللَُّ ِإنَُّو قـَْعَلُم اجْلَْهَر َوَما ؛ َسنـُْقرُِؤَك َفال تَنَسى﴿ال٣ىلُت اإلاًُٟت بلحها؛ ٩ٞاهذ آلاًاث ألاعب٘ اإلاىالُت: 
ُرَك لِْلُيْسَرى؛ خَيَْفى ٞهظٍ الدجج وحجج ؤزغي مبشىزت في الؿىعة، ًم٨ً . ﴾َفَذكِّْر ِإن نَـَّفَعِت الذِّْكَرى؛ َونـَُيسِّ

اؾخيباَها ٖىض الخض٤ُ٢؛ ٧لها جسضم هدُجت واخضة، وهي حؿبُده ؾبداهه وحٗالى، ولِـ الدؿبُذ ؾىي ججزحهه 

٪، وبٞغاصٍ بالٗباصة، ٞمً زما٫ اإلا٣ُ٘ ألاو٫ مً الؿىعة ه٨دك٠ جل٪ الكب٨ت الدجاظُت ال٣اثمت  ًٖ الكٍغ

م٨ً نُاٚت ٖما٢اث َظٍ بحن الىدُجت وزمار ح ٣ىحها، ٍو جج جلتها، ٧لها حؿحر في اججاٍ واخض ًسضم الىدُجت ٍو

ؾبذ اؾم عب٪  الكب٨ت بإؾالُب ؤزغي، جخبرط مً زمالها الغوابِ الدجاظُت، وبهىع مسخلٟت ٖلى الىدى الخالي:

لى ألهه َى الظي زل٤ ٞؿىي، و٢ضع ٞهضي... ؛ ٞهضي...بطن ٞؿبدهل٤ ٞؿّىي، و٢ضع بما ؤن عب٪ َى الظي ز؛ ألٖا

 . )2(بن عب٪ زل٤ ٞؿىي، و ٢ضع ٞهضي، ٞؿبده

ت، : الؽّش 1-2 ُٟت الكٗغ الدجاظُت اٖخماصا ٖلى حجج جخجاوػ مٟهىم الدجاط و٢ًاًاٍ الىٍٓغ ًم٨ً الخضلُل لْى

ش ألاصب، ؾٝى حرة في ٦خب الكٗغ، وجاٍع هىعص  بجها الدجج الىا٢ُٗت، بجها آزاٍع وؤٞٗاله في اإلاخل٣ي، وهي ٦شحرة ٞو

٢ا٫ الجاخٔ: "ومً ٢ضع الكٗغ ومى٢ٗه في الىٟ٘ والًغ ؤن لُلى بيذ الىًغ بً خاعر بً ٧ِلضة إلاا  بًٗا مجها:

ا بٗض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖغيذ للىبي  ى ًُٝى بالبِذ، واؾخى٢ٟخه وظظبذ عصاءٍ ختى اه٨ك٠ ِمى٨به، وؤوكضجه قَٗغ َو

ا َظا ما ٢خلخه".- ملسو هيلع هللا ىلص -م٣خل ؤبحها، ٢ا٫ عؾى٫ هللا   والكٗغ َى: : "لى ٦ىذ ؾمٗذ قَٗغ

ِجُبــٍت              
َ
ُء ه ًْ َذ ِي

ْ
ه
َ
ا ؤ ََ ُمَدَمٌض 

َ
ِغ١ُ    ؤ ْٗ ْدٌل ُم

َ
ـْدُل ٞ

َ
ْىِمَها والٟ

َ
 ِفي ٢

َذ وعّبما             
ْ
٥َ لى َمَىي اَن َيغَّ

َ
ْخِىــــ٤ُ   َما ٧

ُ
ُٔ امل ِٛ

َ
ى اإلا ًَّ الٟتى َو  َم

     ٞالىَّ         
 
َغاَبت

َ
َذ ٢

ْ
َغ٦
َ
َغُب َما ج

ْ
٢
َ
ُغ ؤ َخـــ٤ُ  ًْ ْٗ ٌُ ْخ٤ٌ  ِٖ ُهم بن ٧ان 

َخ٣ُّ
َ
 )1(وؤ

ا وهجغ  ت؛ ٞهجَغ م٘ ؤن جلض له ٚماما، ٞىلضث له ظاٍع ُه، َو ت مً َع غاب ظاٍع و٢ا٫ ؤًًا: "جؼوط قُش مً ألٖا

٢ِو بُ  غَّ
ُ
َتَها مىه، وهي ج٣ى٫:مجزلها، وناع ًإوي بلى ٚحر بُتها، ٞمغ بِسبائها بٗض َخْى٫ٍ، وبطا هي ج َُّ

َ
 ي

ـــا    
َ
 ال ًإجِىــــ

َ
ُل في البِِذ الظي ًلَُىا  ما ألبي خمؼة

َّ
ٓ ًَ 

 جاهلِل ما طا٥َ بإًضًَىا  ًٚباَن ؤن ال هلَض البىَِىا    

َُىا ُِ
ْٖ  ما ؤُ

ُ
 وبهما هإزظ

                                                           
 .ٗٚحلجاج وادلعٌت احلجاجي، صأبو بكر العزاوي: ا     ٔ
 .٘-ٔسورة األعلى، اآلايت      ٕ
 .ٜٔ-ٛٔم، صٕٚٓٓ، األزتدقة للنشر، الدار البيضاء،ٔقنظر: أبو بكر العزاوي : اخلطاب واحلجاج، ط    ٖ
 .ٗٗ - ٖٗ، ص ٗم،جٜٜٛٔ، حتقيق وشرح: دمحم ىارون، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ٚاجلاحظ : البيان والتبيُت،ط    ٗ
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 َُّ
َ
ل ُبي ما خًغا ختى ولج ٖلحهما الِخباء، و٢بَّ ، و٢ا٫: ْلمخ٨ما وعب ٞلّما ؾم٘ ألابُاث؛ مغَّ الكُش هدَى

َ
َتها

ٞمٟاص الخبر ألاو٫ ؤن الىًغ بً خاعر و٢٘ في ؤؾغ اإلاؿلمحن ٖام ٞخذ م٨ت،  و٧ان مً ؤقّض الىاؽ  .)0(ال٨ٗبت"

ت مً الكٗغاء واإلاٛىُاث، و٧ان  ٢ض ؤوصخى الٟاجدحن ب٣خلهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٖضاوة هلل ولغؾىله وللمامىحن، َى ومجمٖى

 
َّ
ل َٗ م ُم ى ًُٝى  –ملسو هيلع هللا ىلص  -٣ِحن بإؾخاع ال٨ٗبت، ٞلما جيء به ؤمغ وبن وظضَو ب٣خله؛ ٞجاءث ابيخه لُلى ٞاٖتريخه َو

 لخالها، وجإزغ لضعظت ؤهه لى ؾم٘ َظا الكٗغ ٢بل جىُٟظ الخ٨م لٟٗا ٖىه.
َغ١َّ
َ
 بال٨ٗبت، وؤوكضجه جل٪ ألابُاث، ٞ

ُٟت الدجاظُت وب٣ّىة، وبُله ؤما الخبر الشاوي ٣ٞض ؤوعصٍ الجاخٔ ب٩ل ممابؿاجه ا لخضاولُت ختى جبرػ ُٞه الْى

ت مً ٢ىمه عاظُا ؤن ًغػ١ مجها بىلض ط٦غ ٩ًىن ٣ٖبا له مً بٗضٍ، ٞلم جخد٤٣ ألامىُت،  قُش ؤٖغابي جؼوط ظاٍع

ت،  خل٣ى ٢ضعا جل٪ ألابُاث الكٍٗغ وعػ١ بيُت ًٞٛب وهجغ بِذ الؼوظُت، وبٗض ؾىت ٧املت ًمغ بجىاع زبائها ٍو

خظاع لهما.ٞإزغث  ت مً ألاٞٗا٫، وهي صزى٫ الِخباء، وج٣بُل البيذ، والٖا  ُٞه وصٞٗخه بلى اعج٩اب مجمٖى

لى َظا اإلاىىا٫ جخىاجغ ألازباع في اإلاهاصع الٗغبُت ٧اقٟت ؾلُت الكٗغ  ووُْٟخه الدجاظُت، التي ٧اهذ خ٨غا  ٖو

لماء ال٨مام "ومبرػة ٢ضعجه العجُب ت ٖلى حُٛحر الىا٢٘ وجىظُه اإلاخل٣ي هدى ٖلى الخُابت، وم٣االث الٟماؾٟت، ٖو

 . )3(ٚاًت عؾمها الكاٖغ بالهىعة واللٛت وؤلا٣ًإ"

ت غشبُت حذًثت؛ ٌهشث ِلى ًذ ألالعني الفشوس ي "ؤوصوالذ دًىشو" في الشبْ خاجمت البحث -5 : الدجاج في اللغت هٍٍش

ت الّشبُت ً، وكذ وفذث ِلى حلل الذساظاث اللغٍى الخذًثت ِبر الخخلمز والترحمت،  ألاخحر مً اللشن الّؽٍش

ؤبه لها، ولىً مْ مىلْ اللشن الخادي  ًُ وواهذ البذاًاث محدؽمت ممثلت في ملاالث مخفشكت هىا وهىان ال 

ح  ت وحاّدة؛ منها اإلالاالث الّلمُت، وألاواٍس هشث دساظاث مخىِى ً حِمَي البحث في هزا املجاٌ، ٌو والّؽٍش

ت  وجىٍش لها في الذسط الّشبي. ألاوادًمُت، والىخب؛ جبؽش بالىٍٍش

 :مىخبت البدث -3

م بغواًت خٟو ًٖ هاٞ٘. .0  ال٣غآن ال٨ٍغ

بى٫: ال٣امىؽ اإلاىؾىعي للخضاولُت، جغظمت: ٖؼ الضًً املجضوب وآزغون، مغاظٗت: زالض  -ظا٥ مىقماع .3 آن ٍع

جي للترظمت، جىوـ، 3مُماص، ٍ  .0م، ط3101، صاع ؾِىاجغا، اإلاغ٦ؼ الَى

ت  .2  م.3112، صاع الش٣اٞت، اإلاٛغب، 0، ٍجاظُت مً زما٫ الضعاؾاث البماُٚتالددمحم َغوؽ: الىٍٓغ

 م.3113، الٗمضة في الُب٘، الضاع البًُاء، 0ؤبى ب٨غ الّٗؼاوي: اللٛت والدجاط، ٍ .1

ت الخضاولُت: عجِبت دمحمة بىلضواوي، مجلت م٣اعباث، صوعٍت مد٨مت تهخم  .2 آلُاث الدجاط والخىانل في يىء الىٍٓغ

 م.3102مي، الٗضص الشاوي ٖكغ، ٞاؽ، اإلاٛغب ،املجلض الؿاصؽ بالبدض الٗل

ؤبى ب٨غ الٗؼاوي: الدجاط واإلاٗجى الدجاجي، م٣ا٫ يمً ٦خاب: الخداجج َبُٗخه ومجاله ووْاثٟه، جيؿ٤ُ:  .3

 م.3113، مُبٗت الىجاح الخضًضة، الضاع البًُاء ، اإلاٛغب، 0خمى الى٣اعي، ٍ

عاؾت جضاولُت لٓاَغة " ألاٞٗا٫ ال٨مامُت" في الترار اللؿاوي الٗغبي، مؿٗىص صخغاوي: الخضاولُت ٖىض الٗغب، ص .4

 م.3112، صاع الُلُٗت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، بحروث، لبىان، 0ٍ

                                                           
 .ٕٚ، ص  ٗأبو عثمان عمر بن ْتر اجلاحظ: البيان والتبيُت ،ج     ٔ
 .ٗٚسامية الدرقدي: احلجاج يف الشعر العريب القدمي من اجلاىلية إىل القرن الثاين للهجرة، بنيتو وأساليبو ،     ٕ
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اث الدجاط في الخ٣الُض الٛغبُت مً  .5 ت الدجاط في اللٛت، م٣ا٫ يمً ٦خاب: ؤَم هٍٓغ ق٨غي اإلابسىث: هٍٓغ

 ، ٧لُت آلاصاب مىىبت جىوـ.ؤعؾُى بلى الُىم،  بقغاٝ: خماصي نمىص

ُت والخضاولُت والدجاط،  .6 ً الخُاب ٞهى٫ مسخاعة مً اللؿاهُاث والٗلىم الضاللُت واإلاٗٞغ نابغ الخباقت: جلٍى

 م.3114، الضاع اإلاخىؾُُت لليكغ جىوـ، 0ٍ

في ٧ىعهُلُاٞىن عاص ن٩ىحي: الدجاط في اإلا٣ام اإلاضعسخي مماخٓاث خى٫ حٗلُم الدجاط في اإلاغخلت الشاهُت  .01

٤ البدض بغثاؾت خماصي نمىص، ٧لُت آلاصاب،  جىوـ،   م.3110الخٗلُم ألاؾاسخي،  جدذ بقغاٝ: ٍٞغ

، ميكىعاث الازخماٝ، الجؼاثغ 0ٖماعة هانغ: الٟلؿٟت والبماٚت، م٣اعبت حجاظُت  للخُاب الٟلؿٟي،ٍ .00

 م.3116الٗانمت، الجؼاثغ، الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون، بحروث، لبىان، ٖام 

م مً زما٫ ؤَم زهاثهه ألاؾلىبُت، جىوـ، ٖبض هللا .03  .0م،ط3110 نىلت: الدجاط في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت الخضاولُت،ٍ .02  م.3112، الجؼاثغ، 0ٖمغ بلخحر: جدلُل الخُاب اإلاؿغحي في يىء الىٍٓغ

ضي: الدجاط في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم مً الجاَلُت بلى ال٣غن الشاوي وبىِخه ألاؾلىبُت، ٖالم  .01 ؾامُت الضٍع

 .0م.ط٨3115خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ظضاع لل٨خاب الٗالمي، بعبض، ألاعصن، الُبٗت ألاولى، ٖام ال

٣ُا الكغ١، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، ص .02  م.3113ٍ، -الدجاط في صعؽ الٟلؿٟت: مل٨ُت ٚباع وآزغون، ؤٍٞغ

ضي: الدجاط في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم مً الجاَلُت  .03 ضي: ؾامُت الضٍع بلى ال٣غن الشاوي وبىِخه ؾامُت الضٍع

 .0م.ط3115، ٖام 0ٍألاؾلىبُت، ٖالم ال٨خاب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ظضاع لل٨خاب الٗالمي،  ألاعصن، 

، جد٤ُ٣ وقغح: دمحم َاعون، م٨خبت الخاهجي للُباٖت 4ؤبى ٖشمان ٖمغو بً بدغ الجاخٔ : البُان والخبُحن،ٍ .04

 1م،ط0665واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، 

 م.3114، ألاخمضًت لليكغ، الضاع البًُاء،0غ الٗؼاوي : الخُاب والدجاط، ٍؤبى ب٨ .05

ْوَػِوي (ث  .06 ٌ)، ج٣ضًم: ٖبض الغخمً اإلاهُاوي، 153قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘: ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض الؼَّ

ت ، بحروث لبىان، 3ٍ     . م3111، صاع اإلاٗٞغ
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ّ
م أمشل للز  جلٍى

ّ
 غىٍّ خحرة الل

ّ
ُّ غت الشات في الل ُّ  :تهُت أو ألاحىب  حت همىرالّشب

ً
 ا

ىلاسي  د/ ِ
ّ
 ـالر مذجىب مدّمذ الخ

ا، الجامٗت ؤلاؾمامُت الٗاإلاُت، ؤؾخاط مكاع٥  مالحًز

ذمت
 
 ُمل

ضُّ  َٗ
ُ
ت ؤو   ح ٛت. بط الٌؿخُُ٘ الُالب ؤن ًسُى زُىة  الظزحرة اللٍٛى

ُّ
ت في الل ُّ اإلاٟغصاث لبىت مً اللبىاث ألاؾاؾ

 
ُّ
م الل

ّ
م مً َظٍ ألاَمُت، ٞةّن اإلاخإمل في وا٢٘ حٗلُم بلى ألامام في حٗل لى الٚغ  مجها. ٖو

 
 مٗخبرا

 
ٛت ما لم ًمخل٪ عنُضا

 .
 
ما  وج٣ٍى

 
ؿا مها ًخطر له ِم٣ضاع ما جل٣اٍ  اإلاٟغصاث مً بَما٫، ؤو بٗباعة ؤص١ّ مً تهمِل جضَع

ّ
ت وحٗل َُّ ٛت الٗغب

ُّ
الل

 
ُّ
 ٞاإلاٟغصاث هي التي جؼوص  اإلاهاعاث ألاعب٘ والٗىانغ الل

 
ت ألازغي مشل الىدى  باإلااصة ألاؾاؽ، ٦ما ؤّجها جاصي صوعا ٛىٍَّ

ا ما  ت للىا٣َحن بٛحَر َُّ ـ الٗغب ت ألاعب٘. و٢ض إلاـ الباخض مً زما٫ ججغبخه في جضَع ٛىٍَّ
ُّ
غ اإلاهاعاث الل  في جٍُى

 
اال َّٗ ٞ

اث الؾُما ال ت، ؤو اإلاٟغصاث مً ٖضم بههاٝ ٖلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى ٍٛى
ُّ
م، ومً َىا ظاءث جل٣اٍ الظزحرة الل خ٣ٍى

 ما
 
ت.   ٨ٞغة َظا البدض لئلظابت ًٖ ؤؾئلت ٦شحرا ُّ  جغصصَا ؤلؿىت مضعسخي اللٛت الشاهُت ؤو ألاظىب

م؟ )0(: أظئلت البدث ؛ ما الدجم اإلاىاؾب الزخباع اإلاٟغصاث؟) 3؛ (ما هٕى اإلاٟغصاث التي بجب بزًاٖها للخ٣ٍى

ُغ١ الكاجٗت في ازخباع اإلاٟغصاث؟) 2(
ُّ
ؾُٗخمض البدض ٖلى اإلاىهج الىنّٟي لئلظابت ًٖ ألاؾئلت اإلاُغوخت . ما الُ

خماص ٖلى الترار الطخم الظي  ًٖ الٖا
 
ا،ًٞما  ٟ ت في مجا٫ حٗلُمها بىنٟها  آه ٢ّضمخه، وال جؼا٫ ج٣ّضمه ؤلاهجلحزًّ

م؛ ، وال ؾُما في مجا٫ الخ٣ٍى
 
 ؤظىبُت

 
ت لٛت ٛىٍّ

ُّ
م الظزحرة الل للٛت الٗغبُت  للخغوط بخهىع واضر ًٖ ٦ُُٟت ج٣ٍى

ت. والهضٝ مً طل٪ مؿاٖضة مٗلمي الٗغبُت في جهمُم ازخباعاث ج٩ىن مىا٦بت إلاا  ُّ بىنٟها لٛت زاهُت، ؤو ؤظىب

م. م والخ٣ُُم مهُلخان متراصٞان ٖلى  َى ؾاثض في مجا٫ الخ٣ٍى جضع بىا ؤن وكحر في البضء  بلى ؤنَّ الخ٣ٍى ٍو

م  م مً الٟغو١ الض٣ُ٢ت بُجهما، بط الخ٣ٍى م الٚغ ُّ ا وزمجها. و٢ ىظاط ًٖ الصخيء، و٢ّىم الؿلٗت ٢ّضَع ٌٗجي بػالت ؤلٖا

م)؛ ألّجها جٟي بٛغى َظا البدض الظي ٌؿعى   ؤي ٢ّضع ٢ُمخه. وؾِؿخسضم البدض ٧لمت (ج٣ٍى
 
الصخيء ج٣ُُما

 
ُّ
ت لُمابهم؛ للى٢ٝى ٖلى ٦ٟاًتهم الل ٛىٍَّ

ُّ
م الظزحرة الل ت في إلاؿاٖضة مٗلمي الٗغبُت ٦ما ؾب٤ ال٣ى٫ في ج٣ٍى ٛىٍّ

ا، ومىاًَ ال٠ًٗ؛ لٗماظها.                                        َؼ                                                                                       َظا الٗىهغ مً ٖىانغ اللٛت، وطل٪ لل٨ك٠ ًٖ مىاًَ ال٣ىة؛ لخٍٗؼ

ت مجها: مٗٓم الضعاؾاث التي: الذساظاث العابلت ُخٍب باإلهجلحزًّ
ُ
 ,Nation 2003 جىاولذ اإلاٟغصاث هي ٖباعة  ًٖ ٦

John Read 2006) ؛Hughes 1997, Penny 1997،  ؤّما في الٗغبُت ،
 
ا ول٣ض اؾخٟاص الباخض مجها ٦شحرا حَر ٚو

بض الخال٤ 0651، والخىلي م)0653( ٣ٞض ؤزغي َُٗمت   م.0656م،  ٖو

 اإلافشداث    

، ؤو ؤ٦ثر. بىاء  ٖلى ما ًلخ٤  اإلاٟغصة ؤو ال٩لمت
 
 واخضا

 
ت خّغة، وال٩لمت ٢ض ج٩ىن مىعُٞما ٛىٍَّ

ُ
هي  ؤنٛغ وخضة ل

م ال0653الجظع مً ؾىاب٤، ؤو لىاخ٤، ؤو خكى ( الخىلي، ت للُالب الىا٤َ بٛحر ظم). ٟٞي ج٣ٍى ٛىٍَّ
ُّ
زحرة الل

ت ٖلى مؿخىي ظظع ال٩لمت، وما َُّ خه اإلاٟغصاج ت ًجب ؤن ه٣ِـ مٗٞغ َُّ ًخٟٕغ ٖىه مً ٧لماث، وطل٪ للضوع  الٗغب

ىض  ٛاث ألازغي. ٖو
ُّ
 في الل

 
 ًٖ ؤجها َمْحزة ٢ّل ؤن ججض لها هٓحرا

 
ت، ًٞما ُّ الظي ًاصًه الاقخ٣ا١ في بىاء معجم الٗغب

ت  حٗامل مٗاملت ال٩لمت الىاخضة مشل: ابً  ُّ خباع ؤّن َىال٪ ٧لماث زىاث مىا للمٟغصاث ًجب ؤن هً٘ في الٖا ج٣ٍى
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اث... بلخ. الخا٫، وابً ؤّما ظىاهب اإلاٗجي اإلاخٗل٣ت بال٩لمت مً خُض الضاللت، والاعجباٍ، الٗم، ونىضو١ الخبٖر

كحر بلى مٗىاَا في  زخهذ به في ال٣امىؽ، َو
ُ
والخىاؾب، ٞىجضَا ٖلى مؿخىي الضاللت جدمل اإلاٗجى الظي ؤ

 (م Penny  0664، ويغب لها Real worldالٗالم الخ٣ُ٣ي  
 
ى خُىان ؤل٠ُ، ول٨ً َظا ) بال٩لب، 30مشاال َو

 
 
ت بط ًىن٠ ال٩لب  بالىالء  Connotation اإلاٗجى ٢ض ٌؿخضعي جغابُا َُّ  ٦ما َى الخا٫ في الش٣اٞت الٛغب

 
بًجاًبا

ت ٧الظي وكاَضٍ  َُّ ت،  وبٌٗ الضو٫ ؤلاؾمام َُّ وؤلازمام، بِىما  ال٩لمت هٟؿها لها بًداءاث ؾالبت في الش٣اٞت الٗغب

الُاثٟت اإلاؿلمت الؾُما اإلاماًى، ٞهى ٖىضَم صلُل ٖلى ال٣ظاعة والىياٖت، ؤّما جىاؾب في ظىىب قغ١ آؾُا ٖىض 

ت ال٩لماث  اإلاىاؾبت Appropriatenessال٩لمت  خه  مً ألاَمُت بم٩ان، ٞاإلاخٗلم  البضَّ ؤن ًلمَّ  بمٗٞغ لهظا  ٞمٗٞغ

ت ما َىقاج٘ مجها، ؤو هاصع، وما ًدٓ غ ٖلُه اؾخسضامه في بٌٗ اإلاىا٠٢، الؿُا١، وجل٪ ٚحر اإلاىاؾبت له، ومٗٞغ

ٛت الغؾمُت، 
ُّ
، وماًدغم ٖلُه في الخىاعاِث واإلاكاٞهِت، وما ًيبػي اؾخسضامه في الل

 
وما ًجىػ له اؾخسضامه ٦خابت

ت الُالب؛  م ط٦ٍغ ًجب ؤن ج٣اؽ ؤو جسخبر ُٞه مٗٞغ اعظت. و٧ّل ما ج٣ضَّ باح له اؾخسضامه في اللٛت الضَّ ًُ وما 

خه ًٖ ا ها الُالب، لخخطر مٗٞغ كحر مهُلر الاحؿإ لٗضص ال٩لماث التي ٌٗٞغ ا. وَُ م٣  ا ٖو  ٖ إلاٟغصاث احؿا

ظا الىٕى ؤبان ) بم٩اهُت ٢ُاؾه Nation 3112( ٞاحؿإ ال٩لمت ٌٗجي جظ٦غ الُالب لها مىٟهلت ًٖ مٗىاَا، َو

ه الُالب ًٖ َظٍ ال٩لمت مً  ٤ ازخباع الترظمت، ؤما ٖم٤ ال٩لمت ٣ُٞهض به ما ٌٗٞغ ػواًا مسخلٟت، ًٖ ٍَغ

 في َظٍ الىع٢ت.
 
م٨ً ٢ُاؾه ببىىص الازخباعاث املخخلٟه التي ؾىدىاولها الخ٣ا  ٍو

ُما ًخٗل٤ بإهىإ اإلاٟغصاث ٣ٞض حكٗب الخضًض ٖجها ُُٞٗمت ( ط م) ًغي ؤّجها بىاء  ٖلى اإلاهاعاث 0653،3ٞو

 جى٣ؿم بلى:          

0- .
 
، و٢غاءة

 
 مٟغصاث للٟهم: اؾخماٖا

ت Informalي مىا٠٢ ٖاصًت مٟغصاث لل٨مام: ف -3 َُّ  .Formal، ؤو مىا٠٢ عؾم

ت.  -2 َُّ ت، ؤو عؾم ًَّ  مٟغصاث لل٨خابت: في مىا٠٢ ٖاص

ت ًم٨ً potentialمٟغصاث ٧امىت   -1 َُّ ت ؤي ًم٨ً بصعا٥ مٗىاَا مً الؿُا١، وجدلُل َُّ ان ؾُا٢ : ولها هٖى

ت. َُّ  ٖلى زهاثهها الهٞغ
 
 الخىنل بلى مٗىاَا اٖخماصا

مها ؤي َُٗمت  خؿب اإلاٗجى بلى: و٢ؿَّ

ت ؤؾماء، وؤٞٗا٫.  -0 َُّ ٣هض بها ال٩لماث ألاؾاؾ  ٧لماث املخخىي: ٍو

ت : ٣ًهض بها ؤصواث الغبِ بك٩ل ٖام.  -3 َُّ ُٟ  ٧لماث ْو

ت   -2 ًَّ ب في، وعٚب ًٖ.٧Cluster wordsلماث ٖى٣ىص  بدؿب ما ٣ًترن بها هدى: ٚع
 
ى مسخلٟا  : ٧لماث جدمل مٗج 

مها الخىلي (  خسضام بلى:م) بدؿب الاؾ0653و٢ؿَّ

 مً ٢َِبل الُالب. -0
 
، و٦خابت

 
 ٧لماث وكُُت ٨ًثر اؾخسضامها ٦ماما

 ٧لماث زاملت ؤي ٢لُلت الاؾخٗما٫. -3

حن خضوص مغهت، ومخدغ٦ت.  ٞاليكُُت لماؾخسضام، ؤما الخاملت ٞلماؾدُٗاب. وط٦غ ؤنَّ الخضوص بحن َظًً الىٖى

غي الباخض ؤن َظا الخ٣ؿُم ٚحر ص٤ُ٢، والخضوص الٟانلت بُ جهما ٚامًت، وهماخٔ في مهاعحي الاؾخمإ ٍو

ت، و  َُّ ت ال٣اثلحن بخ٣ؿُم اإلاهاعاث بلى بهخاظ  في بٌٗ اإلاىا٠٢، مما  حهضم هٍٓغ
 
وال٣غاءة ؤّن الُالب ٢ض ٩ًىن ُمىخجا

ت. َُّ ، وهي ما ٌؿخسضمها Serviceم) بلى ٧لماث زاصمت 0653ؤما مً خُض الخسهو ٣ّٞؿمها َُٗمت ( اؾخ٣بال

صة.  Special contentا٠٢ الٗاصًت، و٧لماث جسههُت الُالب في اإلاى  وؤياٝ  ؤي ًخّم اؾخسضامها في مُاصًً مدضَّ

 3101ًٖؤبى ٖمكت (
 
 ٖلى اإلاٗجى، والك٩ل، والاؾخٗما٫ Free man م) ه٣ما

 
 ٢اثما

 
 .ج٣ؿُما
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 اإلاٗجي 

 َل ال٩لمت ؤنلُت ؤو م٣تريت؟  اإلاٗجي الٗاّم والخاّم  

 لمت في اللٛت ألاو٫ جدمل اإلاٗجى هٟؿه؟َل ال٩ ؤلاًداجي والؿُاقي 

 َل جيخمي للٟئت هٟؿها في اللٛت ألام؟  والىٟسخي  

 َل ٌؿخُُ٘ الُالب بٖاصتها بٗض ؾماٖها؟ قٟهُت   الك٩ل

 َل ٌؿخُُ٘ الضاعؽ ٦خابتها  بٗض ؾماٖها؟ ٦خابُت  

ُت ُت؟ نٞغ ت ػواثضَا الهٞغ  َل ٌؿخُُ٘ الضاعؽ مٗٞغ

 

 الاؾخٗما٫ 

اثٟها  ت ْو ت زانت؟  الىدٍى  َل جيخمي ال٩لمت بلى ٞئت هدٍى

 َل جماػماث ال٩لمت هي هٟؿها  في اللٛت ألام؟   مخماػماتها  

ا   حَر َل جدمل ال٩لمت ال٣ُىص هٟؿها في اؾخسضاماتها ٦ما في   ؾماتها الخانت ٧الظ٧ىعٍت ٚو

 اللٛت ألام؟

اث:فلذ كعمها إلى زالر مجم) Nation)  ،p.13-21, 2003ؤما   ِى

ت مً اإلاّلم والىالب؛ لىثرة جشددها في  .0 ّـَ ه ـغحرة مً اليلماث الؽاةّت التي جحخاج إلى ِىاًت خا مجمِى

 
ً
مها، ووعبت

ّ
غت الثاهُت وحّل

ُّ
 هي اليلماث التي هشهض ِليها دابًما ِىذ حّلُم الل

ً
مُذاوي الىالم والىخابت، وغالبا

 ِليها.لفغش حجمها، وهثرة جشددها ًمىً للىالب ؤن ٌعُىش 

دة،  مثل اإلافشداث  .3 ت  اإلاخّّذِ َُّ ت  وهي التي جشد في مجاٌ مً املجاالث  ألاوادًم َُّ ت اليلماث الخخفف مجمِى

فق 
َ
خف، ؤو للشاءة ك ت؛ للشاءة الصُّ َُّ التي جشد  في مهاسة الىالم ؤو اللشاءة، و في الىفىؿ ألاوادًم

ذُّ مً اإلا َّ ت التي حُ َُّ ت راث ؤهىاُ مخخلفت، ألاوفاٌ. وهزلً اإلافشداث الخلى َُّ ت. واإلافشداث الخلى ّـَ فشداث الخا

ت.  َُّ غت ألغشاك ؤوادًم
ُّ
ت للىالب الزي ًذسط الل ها مهمَّ  والؼً ؤنَّ

 في ؤي هّق مً الىفىؿ  .2
ً
 لُّفت

ً
ت ضخمت مً اليلماث راث الؽُُى اإلاىخفن التي حغىي وعبت مجمِى

ت  للعُىشة ِليها.  ـّ  فهي في حاحت  إلى اظتراجُجُاث  خا

بٗض الى٢ٝى ٖلى ؤهىإ اإلاٟغصاث بًغوبها املخخلٟت ٣ًٟؼ بلى الظًَ ؾاا٫ ما الىٕى الظي ًجب ؤن هغ٦ؼ ٖلُه 

م ؤصاء الُماب؟   ٖىض ج٣ٍى
 
ـ اإلاٟغصاث، ول٨ً ٖمىما الق٪ ؤنَّ ال٣غاع اإلاىاؾب ٌٗخمض ٖلى َضٝ اإلاىهج مً جضَع

م جخجاطبه ٖضة ؤ ا لىيٗها مىي٘ الخ٣ٍى  Ranges  الخىػٕ ؤو اإلاضي َغاٝ، هظ٦غ مجها:ًم٨ً  ال٣ى٫ بن ازخُاَع

ت، والٗغوبت ( َُٗمت  Availabilityواإلاخاخُت َُّ لٟت، والكمى٫، وألاَم
ُ
غي الباخض ؤنَّ َظٍ 0653، وألا م). ٍو

ؤنَّ   (Nation 2003)الٗىانغ مجخمٗت ًجب ؤن ًًٗها مهمم الازخباع في طَىه، ول٨ً بيؿٍب مخٟاوجٍت. و٢ض ٢غع 

ت. وهغي يغوعة التر٦حز ال٩لماث الكاجٗ َُّ ا زاّنت للُماب الظًً  ًضعؾىن صعاؾاث ؤ٧اصًم  مً ٚحَر
 
ت ؤ٦ثر  ٞاثضة

ب بلحها  ت،ؤو ٞهُدت حؿغَّ َُّ ت ٦شحرة قاجٗت، ول٨جها ٖام َُّ ، والٗغوبت؛ألّن َىال٪ ٧لماث ٖغب بيؿبٍت ٖالٍُت ٖلى الكُٕى

 ًخسٝى مهمُم 
َّ
جب ؤال الازخباع مً وعوص بٌٗ ال٩لماث ٚحر  شخيء مً الخدٍغ٠ في ه٣ُها، ؤو مٗىاَا. ٍو

ت؛ ألّن الازخباع بطا ما ُنمم بىي٘ ال٩لمت في ؾُا١ ؾِخم٨ً الُالب مً الىنى٫ بلى  الكاجٗت،ؤو ٚحر اإلاإلٞى

 ٖلى اؾخسمام اإلاٗجى  مً الؿُا١، واؾخُإ اإلاضّعِؽ ؤن ٌٛغؽ في طَىه 
 
 ظُضا

 
با اإلاٗجى، الؾُما بطا ما ُصّعب جضٍع

خت المٗجى لها. ووظىص  ٦ّمٍ َاثل مً الُبٗض ًٖ خٟٔ ال
ُّ ٩لماث مىٗؼلت، ؤو في ٢ىاثم؛ ألّن ال٩لمت زاعط الؿُا١ م
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 ًٖ مغاٖاة مبضؤ 
 
اإلاٟغصاث ؤمام  مهمم الازخباع ًدُذ  له ٞغنت مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بحن الُماب، ًٞما

 الهٗىبت، والؿهىلت في الازخباع.

 حجم اإلاادة 

ضم مهمم الازخباع ال٨م الهاثل مً اإلاٟغصاث الكاجٗت، ؤو جل٪  التي صعؾها ًم٨ً ؤن ٣ً بُبُٗت الخا٫ ال

الُماب، ؤو حٗغيىا لها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫. ُٞيبػي ؤن ج٩ىن لضي مهمم الازخباع آلُت واضخت وؾهلت ًدبٗها 

٣ترح َظا البدض التر٦حز ٖلى ٧لماث املخخىي (ؤؾماء/ ؤٞٗا٫)، وال٩لماث ت،  ٖىض جهمُمه لمازخباع. ٍو َُّ ُٟ الْى

 ًيسخى خ٣ل الُماب، ؤو مجا٫ جسهههم ُٞيخ٣ي مً اإلاٟغصاث ما ًىاؾب 
َّ
لى اإلاهمم ؤال وال٩لماث اليكُُت. ٖو

 ؤن ًدضص ما ًىّص ازخباٍع َل هي مٟغصاث للخضًض، ؤم لل٨خابت، ؤم هي لٟهم 
 
لُه ؤًًا ت، ٖو خ٣ل ٧ّل مجمٖى

ل ٖلى اإلاهم ؿّهِ
ٌُ ؟ ٞخدضًض ما ؾب٤  َب  م).0656م ازخُاع اإلااصة اإلاىاؾبت( ٖبض الخال٤ اإلا٣غوء ؤو اإلاؿمٕى وال ٍع

ؤنَّ ٦ثرة بىىص الازخباع ج٣ىص ؤو جاصي بلى زباجه، وجغي ؤصبُاث ازخباع اإلاٟغصاث ؤّن الخضَّ ألاصوى لبىىص ازخباع 

 ( 21اإلاٟغصاث 
 
 . coombe) بىضا

ًخه٠ بؿماث الازخباع الجُض، وهي ٦شحرة  ه٣غع في البضء  ؤّن ازخباع اإلاٟغصاث البّض ؤن :بىىد اخخباس اإلافشداث

ا مً ) 0( ه٨خٟي بشمار مجها: ى ٢ُاؽ اإلاٟغصاث، وال ًخٗضاَا بلى ٚحَر الهض١: ؤي ؤْن ٣ًِـ الازخباع ما ُوِي٘ له، َو

٣هض به ) 3؛ ( Hughes 1997)الٗىانغ مشل ال٣ىاٖض، ؤو ألانىاث ( ُٗي الىخاثج هٟؿها  الشباث: ٍو ٌُ ؤنَّ الازخباع 

ٍٝ مدكابهت (بطا ما  ِب٤ بٗض مضٍة ٢هحرة، وفي ْغو
ُ
ت ) 2؛ (م، الخى٣اعي)3113َ ُّ : وحٗجي ألازغ Wash backالاو٩ٗاؾ

م الضاعؾحن، وؤؾالُب حٗلُمهم، و٦ظل٪ 
ّ
غ١ حٗل

ُ
) الىاجج مً الازخباعاث ٖلى جىظُه َ

 
 ؤو بًجابا

 
الاو٩ٗاسخّي ( ؾلبا

ت ( الضامٜ  ُّ  م).3101ٖلى جدضًض اإلاىاص الخٗلُم

م اإلافشداث اججاهان  لخلٍى

ٛت   Distractive- Pointiest اخخباساث الىلاه اإلاىففلت -0
ُّ
ى ازخباع ًغ٦ؼ ٖلى ٖىهغ واخض مً ٖىانغ الل ،  َو

ت. و٢ض ط٦غ  َُّ ت، ؤو م٣ال َُّ ٣ضم للُالب في ق٩ل ازخباعاث مىيٖى
ُ
ما وّظه ،  Readمشل اإلاٟغصاث، والتي ج

 بطا ؤخغػ ) 0( لمازخباعاث اإلاىٟهلت مً ه٣ض، و مً طل٪ ما ًلي:
 
َل  21مً  31ًهٗب جدضًض ؤصاء الُالب، ٞمشما

؟
 
٣اؽ بال٨ّم الظي ) 3؛ (في َظا صلُل ٖلى ٦ٟاءة الُالب مٟغصاجُا

ُ
ا في اللٛت الشاهُت ال ج ٛىٍ 

ُ
بنَّ ٦ٟاءة الُالب ل

٣اؽ بمضي
ُ
ت، بل ج ٟغصاحّي، ؤو ٢ضعجه ٖلى اؾخسضام املخؼون اإلا ًدٟٓه مً ٢ىاثم اإلاٟغصاث، ؤو ال٣ىاٖض الىدىٍَّ

 َُّ ت في مىا٠٢ اجهال َُّ ًدخاط الُالب بلى اؾخسضام ال٩لماث ٖلى هدى  مماثم في مىا٠٢ ) 2؛ (تال٣ىاٖضّي بٟٗال

ه ًٟهم مٗجى ال٩لمت، بٗباعة ؤزغي الازخباعاث اإلاىٟهلت هي 
ّ
ت،ؤ٦ثر مً ؤن ًخٓاَغ،ؤو ًضِعي بإه َُّ ت، ؤو ٦خاب َُّ قٟاَ

ت، ولِؿذ ا َُّ ت، وال ق٪َّ ازخباعاث ٢ضعاث اؾخ٣بال َُّ ؤنَّ ألازحرة هي ما جهضٝ بلُه. ٩ّٞل  زخباعاث ٢ضعاث بهخاظ

 في الىا٢٘،   -بْن صرَّ الخٗبحر -ألاَضاٝ جخجه بلى بهخاط َالب
 
 صخُدا

 
ٛت اؾخسضاما

ُّ
لضًه ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام الل

 مترابُت ٖىض اؾخسضامىا اللٛت الهخ٩لم ب٩لماث مىٟه) Real World. )1ؤو الٗالم الخ٣ُ٣ي 
 
لت، بل هخ٩لم ُظمما

 مً ٦خاب، ؤو مجلت، ؤو صخُٟت... بلخ ٖلى 
 
ت ، ؤو مؿمٖى

 
 م٣غوءة

 
، ؤو ماصة

 
 قٟهُا

 
صازل هّو، ؤو زُاب ما خىاعا

ٌ ) 2( الٗمىم ًخمُّ الخإزغ بالؿُا١ الظي وعصْث ُٞه ال٩لمت. ت مً اإلاإلٝى اللجىء بلى الخٍٗى َُّ هال
ّ
في اإلاىا٠٢ الاج

ت ٧  للخىانل،بطا ما امخل٪ الُالب اؾتراجُجُاث بؿبب ٖضم مٗٞغ
 
لمت بُٗجها، ٣ٞلُل مً اإلاٟغصاث ٢ض ٩ًىن ٧اُٞا

ُمٌ مجها ٖلُه، 
َ
ت ٧لَّ اإلاٟغصاث، ٞما ٚ ُٟها. ٞال٣اعت ؤو الؿام٘ ٚحر مُالب بمٗٞغ الت، وؤخؿً جْى َّٗ ت ٞ َُّ م

ّ
حٗل

ظا ٌكحر بلى  ُا١، َو م اإلاٟغصاث مٗؼولت ًجىػ له ججاَله، ؤو جسمحن اإلاٗجى بىاء  ٖلى الّؿِ ٣ت التي ج٣ّضِ ٣م الٍُغ
ُٖ

 ًٖ ؾُا٢ها.
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فاليّ  -3 ِ
ّ
 لماجها٫. اإلاذخل الاج

 
ٛت بىنٟها وؾُلت

ُّ
خباع الل ت الازخباع آزظًً في الٖا َُّ : هاصي ؤصخابه بًغوة قمىل

ىصخي ( ٖبض الخال٤  ت0656وٍُ َُّ هال ِ
ّ
ت، و الاج ٛىٍَّ

ُّ
. ٟٞي ازخباع م) مهمَم الازخباِع بًغوعة  الاَخمام بال٣ضعة الل

ت؛ َُّ ٣ت مىيٖى  ًٖ الى٢ٝى ٖلى مضي جم٨ىه،  اإلاٟغصاث هسخبر الُالب بٍُغ
 
ض مً اؾدُٗابه إلاا صعؾه، ًٞما

ّ
للخإ٦

ها٫، ِ
ّ
ت الاج َُّ ٠ُ اإلاٟغصاث في ٖمل  وم٣ضعجه ٖلى الاؾخٟاصة،ؤو جْى

م اإلافشداث ُشق جلٍى
ُ
 : و

 بإمشلت؛ ؤقاع مخسههى الازخباعاث بلى ٦ّم َاثل مً بىىص ازخباع اإلاٟغص
 
كحر ُٞما ًلي بلى بًٗها مصخىبت

ُ
اث، و

 لخخطر الهىعة:

ٟاث حكخمل ٖلى اإلاكدخاث، ؤو املخىالث -0 ة حٍٗغ  للُالب، بٗضَا ٖضَّ
ّ
خّم بخ٣ضًم ٧لمت ؛ Distractorsالّخٍٗغ٠: ٍو

ها جدى٫   الظًً َم في قّ٪ ًٖ ؤلاظابت الصخُدت. ألجَّ

: - ؤ
ّ
 . َى م٩ان.........مسجضا بجىاع بُدى    ازتر الخٍٗغ٠ الصخُذ إلاا جدخه زِ

 )هاصي ُٞه الهلىاث /  هخل٣ى ُٞه الٗماط /  هدىاو٫ ُٞه الُٗام /  هلجإ بلُه للىىم(  

٠ في الؿا١:  - ب م٨ً وي٘  الخٍٗغ ى.............  ٍو ؿمَّ ٌُ  اإلا٩ان الظي هاصي ُٞه الهلىاث. 

 ) مسجض –مؿخىن٠   -مُٗم     -ٞىض١  (   

 ي ؾُا١، زم هدبٗها بإعبٗت زُاعاث مخًمىت الخُاع الصخُذ.اإلاغاصٝ: ه٣ضم للُالب ال٩لمت ف -3

ذ، مً ٢ىل٪  ُذ مغاصٝ ٧لمت قاٞع  ؤن ؤبلٜ الشمازحن مً ٖمغي. قاٞع

 ) ظاوػُث  - بٗضُث   -ظلؿُذ    -ا٢تربُذ  (   

ُلب مً الُالب ٦خابتها -2 ُه جدظٝ بٌٗ ال٩لماث مً ُظمل مُٗىت، ٍو غاعى ٞحها ماًلي:، الخ٨ملت: ٞو خظٝ  وٍُ

ت ماث اإلاهمتال٩ل ت ال٩لمت املخظٞو  جخًمً الجملت بقاعاث ج٣ىص إلاٗٞغ
َّ
ٍجب ٖضم اؾخسضام ٖباعة ؛ و و ًجب ؤال

ت ؛ الُبٗض ًٖ الى٣ل الخغفّي مً ال٨خاب اإلا٣غع ؛ و واخضة بها مؿاٞاث ٦شحرة زالُت َُّ ؤن جخًمً ؤلاظابت الىمىطظ

  م).3113لخى٣اعي، ظمُ٘ ؤلاظاباث الصخُدت، ؤو اإلا٣بىلت؛ لدؿهل ٖملُت الخصخُذ.( ا

ت، ٞالجامٗت في َظٍ الخا٫......  مشا٫:  ؤ٦مل بىي٘ ال٩لمت اإلاىاؾبت:  َُّ ت في ألانل صعاؾت جسهه َُّ الضعاؾت الجامٗ

ا بٖضاص ٢اصة  الُالب إلاماعؾت ٕٞغ مً ٞغوٕ.......... واإلاٟغوى ؤْن ًلخد٤ الُالب بالجامٗت بٗض صعاؾت ٖاّمت.  ؤمَّ

 مً اإلاغاخل......... الؿاب٣ت للجامٗت.و......... ُٞجب ؤن ٩ًىن 

 ( ٖبض  -1
 
، ولِـ ٧لُا ه ؤمٌغ وؿبيٌّ ا، م٘ مماخٓت ؤهَّ جب ُٞه وي٘ ال٩لمت في ؾُا١ ٦ما ؤقغها بلى طل٪ ؾاب٣  اإلاًاّص: ٍو

  م).0656الخال٤ 

 مما ًلي:
ّ
 لل٩لمت التي جدتها زِ

 
با ٤ ٞةهه بطا ازترث َظا ال مشا٫: ازتر ال٩لمت التي حُٗي ٨ٖـ اإلاٗجى ج٣ٍغ ٍُغ

 )الكغ -الٗهُان       -الٟؿ٤     -الغؾىب    (  .الخحرًاصي بلى 

ت، وج٣ىم ٨ٞغجه ٖلى ج٣ضًم   Multiple- Choice  الازخُاع مً مخٗضص -2 َُّ ضُّ مً ؤًٞل ؤهىإ الازخباعاث اإلاىيٖى َٗ ٌُ

خىظب ٖلى الُالب ؾّض الٟغاٙ بازخُاع ال٩لمت الصخُدت مً ؤعب٘ ٧لماظملت  ؿّمى البضاثل، ؤو بها ٞغاٙ. ٍو
ُ
ث ح

ٕ ألاؾئلت وحّٗضصَا: م)3113املخىالث ، ؤو اإلاكدخاث. ومً ٢ىاٖضٍ ( الخى٣اعي  ججاوـ الٗباعاث مً خُض ؛ جىىُّ

غاعى في املخّىِالث: الُى٫ وال٣هغ.
ت م٘ ؤلاظابت الصخُدت مً خُض الُى٫ وال٣هغ وٍُ ؤن ؛ و ؤن ج٩ىن مدؿاٍو

اؤن جخ٤ٟ م٘ ؤلا ؛ و ج٩ىن مىظؼة ب٣ضع ؤلام٩ان  ؛ و ظابت الصخُدت هدىٍ 
 
ا ُّ وؤياٝ ؛ وي٘ ؤلاظابت الصخُدت ٖكىاث

penny Ur  (1997 ،P.71  وحىب ؤْن ًخّم الترهحز فُه ِلى اإلاّنى فلي، وال ًخّذاه إلى العؤاٌ ًِ جشابي اليلمت )

ت، ؤو هُفُت اظخخذام اليلمت في العُاق. و  لت ؤلامالء  والىىم، ؤو الىاحُت الىحىٍّ ها بغحرها، ؤو وٍش  ؤنَّ
ً
رهش ؤًما
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ذادها،هما ؤّن وعبت الخخمحن فيها كذ جفل إلى  ل إِل حِعً %25خادِت، وجحخاج إلى وكذ وٍى
ُ
، ومْ رلً إرا ؤ

 مشا٫ : اإلاا٫ في هٓغ ؤلاؾمام ٢ىام املجخم٘ مٗجى ( ٢ىام):  إِذادها فهي ظهلت الخصخُح.

اًخه/   ٖماصٍ وهٓامه/  َىله وخؿىه(     )ظماله وعؤؾه/  وؾُلخه ٚو

ت ال٩لماث طاث الٗما٢ت ( ٖبض الخال٤  -3    . م)0656مجمٖى
ٌ
ىظض ٧لمت

ُ
ت مً ال٩لماث الخالُت ج مشا٫ : في ٧ّلِ مجمٖى

ا :   جدذ ال٩لمت التي جسخاَع
 
 واخضة لها ٖما٢ت بال٩لمت التي صازل اإلاغب٘ ي٘ زُا

 )ُاعاثؾ-مؿاعح    -بدىر   ) / (َاج٠ -مدايغة   –مُٗم ) / (٧لُت  -خغاؾت    –مبجى (

غاعى ُٞه: الهىاب والخُإ : ًدخىي َظا الىٕى مً الازخباعاث ٖلى ٖضص مً الُجمل الصخُدت والخُإ.  -4 ًُ ؤن  ومما 

، والىه٠ 
 
ج٩ىن الٗباعة صخُدت، ؤو زاَئت بإ٦ملها بٗباعة ؤزغي ؤال ٩ًىن هه٠ الجملت، ؤو الٗباعة صخُدا

 ؛ الُبٗض ًٖ الى٣ل الخغفي مً ال٨خاب اإلا٣غع ؛ الالث ص٣ُ٢تؤن ج٩ىن الٗباعة ٢هحرة، و٧لماتها جدمل ص؛ آلازغ زُإ

 ما ًً٘ ٧لمت 
 
ًجب وي٘ الٗباعاث الهاثبت بم٣ضاع ؤ٦ثر مً الخاَئت؛ ألنَّ الُالب ؤمام ما ًدخاع ُٞه ٞٛالبا

بت الكبه بالٗباعاث الهاثبت.؛ نىاب ت في نُاٚت الٗباعة الخاَئت،  وطل٪ بإن ج٩ىن ٢ٍغ
َّ
 مغاٖاة الض٢

 ا٦خب ٧لمت نىاب ؤمام الٗباعة الصخُدت، و ٧لمت زُإ ؤمام الٗباعة الخاَئت ُٞما ًلي:مشا٫ :  

مِ الخالي ي٘ ٖمامت مامت  ؤمام الجملت الصخُدت، و ٖمامت  زُإ  ؤو ٢ض ًإزظ الىَّ ؤمام الجملت الخُإ،  ٖو

 اؾخٟهام ؟ ؤمام الجملت التي  ال حٗٝغ مٗىاَا.

ى التي في : ظتاإلاؼاو   -5 ؿمَّ
ُ
ت مً الٗباعاث، ؤو ال٩لماث. وح حن ًدخىي ٧لٌّ مجهما ٖلى مجمٖى وجخ٩ىن مً ٖمىصًً مخىاٍػ

ُلب مً الُالب ؤن ًهل بحن الٗمىص (ؤ) م٘ ما  ماث، والتي في الٗمىص الشاوي باالؾخجاباث. ٍو الٗمىص ألاو٫ باإلا٣ّضِ

 ًىاؾبه في الٗمىص (ب).

ًجب ؤن جخدلى الاؾخجاباث بال٣هغ، ؤي ) 3؛ (ن (ؤ) و(ب) ٖلى نٟدت واخضةًجب وي٘ ال٣اثمخح) 0( ٢ىاٖضٍ:

 
 
 ج٣لَّ ًٖ زمـ،وال جخجاوػ زمـ ٖكغة اؾخجابت

ّ
ماث، ) 2؛ (ؤال ًجب ؤن ٩ًىن َىال٪ ججاوـ بحن اإلا٣ّضِ

مجى، والاؾخجاباث ٖلى الجهت الِؿغي ) 1؛ (والاؾخجاباث ُُ ماث ٖلى الجهت ال  ) 2؛ (ًجب وي٘ اإلا٣ّضِ
َّ
ج٩ىن  ًجب ؤال

ت في الٗمىصًً (ؤ) و(ب)؛ ألّن الُالب بطا ٖٝغ زمازت مً ؤعبٗت زُاعاث ًهحر الخُاع الغاب٘  الٗىانغ مدؿاٍو

 
 
ا جل٣اثُا  ٖجها. ( ) 3؛ (مؿدبٗض 

 
 بُٗضة

 
 بال٣غب مجها، وجاعة

 
متها، ومّغة  ؤمام م٣ّضِ

 
، مّغة

 
ًجب وي٘ الاؾخجابت ٖكىاثُا

ها ظهلت     1997،(p72،  (pennyوؤقاع  -ػ) 4؛ (م)3113الخى٣اعي،  إلى وحىب الترهحز فيها ِلى اإلاّنى،  وبّحن ؤنَّ

 باخخباس الاخخُاس مً مخّذد.
ً
ذاد ملاسهت  ؤلِا

ت  -6 ِخمَّ ٌُ ال٩لماث باهخٓام مشل خظٝ ال٩لمت :  Cloze Test ازخباع  الخَّ ى ٖباعة ًٖ هّو ؤو م٣ا٫ ُخظٞذ مىه بٗ َو

، ول٨
 
 هدظٝ ؤي ٧لماث مً الؿُغ ألاو٫ وألازحر مً الىّو.زمَّ الؿابٗت، ؤو الخاصًت ٖكغة مشما

َّ
ً بكٍغ ؤال

كبه بلى خض ٦ّبحر ما  ى ؤمغ ؤ٢غب بلى الىا٢٘ ؤو الخ٣ُ٣ت، َو ت. َو ًُلب مً الُالب بًجاص جل٪ ال٩لماث املخظٞو

 ال ٌؿم٘ ؤخضَم بٌٗ ٧لماث الخىاع، ًدضر للمخداوعًٍ في ألاما٦ً اإلاؼصخمت طاث الًىياء الٗالُت ٣ٞض

ى  ٖلى ما ونل بلى ؾمٗه مً ٧لماث ؾاب٣ت. َو
 
) 0( ًى٣ؿم بلى  ٢ؿمحن: ول٨ىه ٌؿخُُ٘ ؤن ًسمجها اٖخماصا

 م٘ الؿُا١
 
ؿ٣ا

َّ
ُه ًمؤل الُالب  الٟغاٙ بما ًغاٍ مد ت الخّغ. ٞو ِخمَّ بجى ) 3؛ (ازخباع الخَّ ًُ ى  ت اإلا٣ُض. َو ِخمَّ ازخباع الخَّ

   .م)3113ص.  ( الخى٣اعي ،ٖلى اؾخجاباث م٣ُضة في ق٩ل ازخُاع مً مخٗض

ـ : ازخباع  الترظمت  -01 ت  جغي ؤنَّ الترظمت  ال جهلر لخضَع َُّ ٛاث الشاهُت وألاظىب
ُّ
َىال٪ ٢ىلت مكهىعة  بحن مٗلمي الل

جاٍ زاَئ  بىاء  ٖلى عؤي  ِ
ّ
ظا اج مها  َو فالترحمت ِىذه إحذي الىظابل اإلاهّمت     .Nation, 2003اإلاٟغصاث، ؤو  ج٣ٍى

ىس، واإلاترادفاث. لخمل اإلا   ًِ غحرها مً اخخباساث اإلافشداث  مثل الخٍّشف، والفُّ
ً
ت َُّ   وفّال

ً
ّنى، فهي ال جللُّ كذسة

 ظامٗت 
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غت الىالب 
ُ
ت  جخّلم بهم مثل ِذم مّشفت بّمهم بل َُّ فهى ًشي ؤّن الترحمت  لم ٌصجّها اإلاذّسِظىن ألظباب شخف

شؿ
ُ
ل  مً ف ِ

ّ
لل

ُ
ِاء بإّن الترحمت ج غت الهذف داخل الففل. ألاولى، ؤو  ؤلاّدِ

ُّ
وؤٍِم كُمت للترحمت في  اظخخذام الل

غت 
ُّ
دة؛ ألنَّ إًجاد حٍّشف لليلمت في الل ها حعمح للىالب باإلحابت ًِ مّنى اإلافشداث املجشَّ اخخباس اإلافشداث ؤنَّ

 ًِ ؤنَّ الترحمت
ً
ٌى إليها، فمال ّذ لشًبا مً اإلاغالىت، ؤو مهاسة ساكُت  ال ًمىً الـى َّ ٌُ ّذ الىظُلت  الهذف  َّ حُ

 إلى ؤنَّ الاخخُاس مً مخّذد، واخخباس اإلاالءمت ظُيىهان اهثر ظهىلت  
ً
ألاظهل في هلل مّاوي اليلماث، ورهب ؤًما

شي الباحث ؤن ما رهب إلُه  ِلى الشغم مً  اإلابرساث التي ولّها   Nationلى اظخخذمذ فيهما  اللغت ألاولى. ٍو

ّّذ م
ُ
 ًِ اظخخذام الترحمت  ح

ً
ت  فؽل دفاِا َُّ  في الىاكْ، فلذ ؤزبدذ الخجشبت الّمل

ً
  ال جفمذ هثحرا

ً
ت

َّ
برساث هؽ

لت الىحى والترحمت ؤهبر دلُل ِلى ِذم فّالُتها، ورلً  ُت  لىٍش ، ولىا في ججاوص  ؤهل التربَّ
ً
ما  وجلٍى

ً
عا الترحمت جذَس

ُشٍق ؤخشي ؤزبدذ
ُ
  .حذواها بهجشها  إلى و

ّ
 إلى لغخً ألاولى.   مثاٌ :  جشحم اليلماث التي جحتها خي

 الؽمغ فامخألث الؽىاُس بالّماٌ. الحَ لشوسة ولْ اليلمت في ظُاق حتى جيىن ؤكشب إلى الىاكْ. ؤؼشكذ 

 هللىاه ًِ   Read1995وكذ ؤوسد له : اخخباس ِمم اإلافشداث -11
ً
اإلاثاٌ :اختر  ؤسبْ   : 344ؿ  Nation 2003مثاال

.ولماث  جخماش ى مًّنى مْ اليلمت مىلْ الا 
.
 ِلى ألاكّل  مً ول ّـىذوق.  خخباس التي جحتها خي

ً
 واحذة

ً
 اختر ولمت

   فجإة:ٌهش  

 

 

 

 مً بىىص  ازخباع اإلاٟ
 
ها، وهغصص  َىا ما ٣ًىله ٖلماء الازخباعاث وما ؤزبدىاٍ ؾاب٣ا غصاث ًىضر مضي ٦ثرتها  وجىٖى

.  مً الهٗب ال٣ى٫ بنَّ َظا الىمِ ؤو البىض ؤًٞل مً ٚحٍر

 الخاجمت 

ها، والدجم  ىا هٖى َِّ مها، ٞب
ّ
ٛاث وحٗل

ّ
جىاولىا في َظا البدض  حٍٗغ٠ اإلاٟغصاث، وصوعَا  ألاؾاؽ في حٗلُم الل

م، وا ض،  و وضخىا الاججاَحِن  اإلاىاؾب مجها للخ٣ٍى َُّ مها، ومىانٟاث ازخباع اإلاٟغصاث الج ُغ١ الكاجٗت في ج٣ٍى
ُ
لُ

ت،  هىا بلى ؤنَّ  بىىص الازخباعاث ٦شحرة ومخىٖى
ُ
ت)، و زل َُّ م اإلاٟغصاث (اإلاىٟهلت والاجهال  في ج٣ٍى

 
ًِ  ٖمىما الؿاثضً

ا لل  ٣ ت  ٞو َُّ ص ألاًٞل دضَّ
ُ
 هضٝ مً الازخباع، واإلاغاص مىه.ولِـ َىال٪ بىض ؤًٞل مً آلازغ،  بل  ج

 كائمت اإلاشاحْ:

ت والترا٦ُب اإلاٟغصاث خؿحن، زالض ٖمكت، ؤبى .0 اث ٖبر اللٍٛى ت اإلاؿخٍى اع يىء في الٗغبُت لضاعسخي اللٍٛى  ؤلَا

 3101 ألاعصهُت، الجامٗت الٗغبُت، لخٗلُم ألاو٫  الضو٫  اإلااجمغ ؤٖما٫ للٛاث، ألاوعبي اإلاغظعي

ت، مجلت الٗغبُت الٗضصالخى٣اعي، نالر مذجىب مدمَّ  .2 ٛىٍَّ
ُّ
٨غي ٖابضًً، الازخباعاث الل  .3113 ،32ض، ٞو

 م.0653الخىلي، دمحم ٖلي، ؤؾالُب جضَعـ اللٛت الٗغبُت، الؿٗىصًت،  .2

٣ُا .1 ت الازخباعاث واجهالُتها، ظامٗت بٍٞغ َُّ ؼ، او٩ٗاؾ  م.3101الؿىصان، ، -الضامٜ، زالض ٖبض الٍٗؼ

 م.0656، ظامٗت ؤم ال٣غي، 3ط،ُم اللٛت الٗغبُت َُٗمت، عقضي ؤخمض، اإلاغظ٘ في حٗل .2

1. Hughes, Arthur, Testing for Language Teachers, Cambridge university press, 1997 

2. Nation, I.S.P. Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge University, press, 2003.                                                                                                                  

3. Penny Ur, A course in Language Teaching, Cambridge University press 1979.           

4. Read, J. Assessing Vocabulary, Cambridge university press, 2000.                                  

         

٘  ظمُل                       ؾَغ

 مضَل                      ُٖكان

 حُٛحر                       َبِب 

 مؼعج                       مضعؾت
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 بيُت الخماد ِـىذ ِـبذهللا بً إدَسغ

 د/ مشوعي إبشاهُم مىس ى املخائلي 

ما٫ والخ٨ىىلىظُا، ظضة، الؿٗىصًت  ؤؾخاط مؿاٖض، ظامٗت ألٖا

 

٣ًىم َظا البدض ٖلى صعاؾت البيُت اإلا٩ىهت ألؾلىب الخًاص ٖىض الكاٖغ 

زمـ ؤق٩ا٫ للخًاص . و٢ض جىنل البدض بلى )0(الؿٗىصي ٖبضهللا بً بصَعـ

اؾخسضمها الكاٖغ، وهي: الخًاص اإلا٩اوي، والخًاص الؼماوي، والخًاص الخغ٧ي، 

 زىاثُت الغوح والجؿض. 
 
 وزىاثُت الخحر والكغ، وؤزحرا

 جمهُذ:

ا لُٛلبه، والؿىاص يض البُاى" . )3(الخًاص في اللٛت: َى "٧ل شخيء ياص قِئ 

الخًاص ًدمل مٗجى املخالٟت في . ٞ)2(و٢ُل "يض الصخيء زماٞه، والجم٘ ؤيضاص"

والخًاص في الانُماح: ل٣ض ازخل٠ الى٣اص والبماُٚىن ال٣ضماء في الانُماح ٖلى مٗجى مىخض  ٦شحر مً ألاخُان.

. و٢ض ؤَل٤ ٖلى َظا اللىن البماغي ؤ٦ثر مً اؾم وهي: اإلاُاب٣ت والخُاب٤ والخُب٤ُ والخ٩اٞا )1(للخًاص

ت الجىاهب الىٟؿُت بن للخًاص ؤَمُت ٦بحر  .)2(والخًاص لضي ة ج٣ىصها بلى ٞهم ؤٖم٤ للىو، وبُاٍن ؤ٦بر بلى مٗٞغ

ت... وبظل٪ اإلابضٕ. بن " اػصًاص صعظت الخًاص زم البلٙى بلى الخًاص اإلاُل٤ ٢اصع ٖلى جىلُض َا٢ت ؤ٦بر مً الكٍٗغ

ت في الهىعة وفي اللٛت َى الخًاص" غاء ٢ُمت ٞاٖلت بن الخًاص "٨ًدؿب في ؤقٗاع الكٗ .)3(ٞةن مىلض الكٍٗغ

                                                           
1

 دفعة أول مع ابلرايض الشرقعة كلية من اجلامعية الشهادة على حصل وقد م،ٕٜٙٔ عام السعودقة، من بنجد َحْرَمة بلدة يف إدرقس بن عبدهللا ولد       
 حترقرىا رأس وقد ىـٖ٘ٛٔ عام افإسالمية الدعوة صحيفة إبصدار كلف وقد. ادلعارف وزارة يف والًتبوي الفٍت التفتيش رلال يف عمل. فيها خترجت
 افإسالمية، سعود بن دمحم افإمام جامعة يف للعمل انتقل. واآلداب نونوالف للعلوم األعلى للمجلس عاماً  أميناً  عُت ىـٕٜٖٔ عام يف سنوات، ذتان مدة
 علمية وىيئات مؤسسات عدة يف عضو وىو.  ىـٖٕٗٔ حىت ىـٔٓٗٔ من ادلدة يف ابلرايض األديب للنادي رئيساً  عمل وقد. للجامعة عاماً  أميناً 
 اجلنادرقة مهرجان يف ،(ادلكرمة السعودقة الشخصية) بوصفو اختَت وقد. شعرقة ومهرجاانت دولية مؤدترات عدة يف السعودقة مثل وقد. وصحافية وثقافية
 شعر، دقوان( زورقي يف. )مٜٗٚٔ عام( اذلجري عشر الرابع القرن من الثاين النصف خالل العربية اجلزقرة يف الشعر: )للشاعر صدر. ىـٖٔٗٔ لعام
 شعر، دقوان( : ماء بال إْتار. )مٕٜٜٔ عام نقدقة، دراسات( : أقالم عزف) .مٜٜٔٔ عام شعرقة، دراسات( كالم أحلى يف كالم. )مٜٗٛٔ عام
 .ىـٕٔٗٔ ،(ابفإشًتاك) األدبية األندقة قبل الرايض منطقة ثقافة عن مالمح. ىـٕٓٗٔ العرب، الشعراء صوره كما عبدالعزقز ادللك. مٜٜٛٔ عام

 .ٜ٘٘ – ٛ٘٘م، ص ٖٕٔٓ، ٖالسعودقة، الرايض، طعبدهللا بن إدرقس، األعمال الشعرقة الكاملة، مكتبة العبيكان، 
 م،  مادة )ض د د(.ٔٛٛٔبن منظور، لسان العرب، حتقيق: عبدهللا الكبَت ودمحم أزتد حسب هللا وىشام الشاذيل، القاىرة، ادلطبعة ادلَتي، مصر ، ا    (  ٕ)

 م، مادة ) د ض ض(.ٕ٘ٓٓدمحم بن احلسن بن درقد، رتهرة اللغة، بَتوت، دار الكتب العلمية،      ( ٖ)
ىــ( بُت التضاد والتأثَت النفسي يف حدقثو عن ٖٙٛىــ( إىل التضاد عند حدقثو عن التكافؤ، فالتضاد عنده تكافؤ. وقربط الرماين )ٖٖٚقشَت قدامة )    (  ٗ)

ىــ( ٗٛٙ. وللتضاد عند حازم القرطاجٍت)ىــ( فالتضاد ىو اجلمع بُت الضدقنٙ٘ٗىــ( وابن رشيق )ٜٖ٘التضاد على مستوى اللون. أما العسكري )
 ارتباط وادلتلقي ابعتباره، التضاد أحد صيغ األسلوب التعبَتقة.

 .ٖٖٓم، ص ٖٕٓٓالسيد أزتد اذلامشي، جواىر البالغة، حتقيق: الدكتور قوسف الصميلي، بَتوت، ادلكتبة العصرقة،      ( ٘)
 . ٚٗم، ص ٜٚٛٔ، بَتوت، العربية الشعرقة، مؤسسة األْتاث كمال أبو دقب، يف    (  ٙ)
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ا  ا ؾاٖض في ال٨ك٠ ًٖ اهٟٗاالث الظاث وؤخاؾِؿها، ؤمام ٢ًُت ٦بري ؤ٣ًٓذ مكاَٖغ  ُ ا ؤؾلىب
 
ل٩ىهه ج٨ى٩ُ

وؤؾهمذ في ايُغابها، وجل٪ ال٣ًُت مدهىعة في عئٍت الظاث للضَغ واإلاىث ٞجاء ؤؾلىب الخًاص يمً بيُت 

صالالث مدكٗبت ومخىهجت جسغط ًٖ مخى٢٘  مدكاب٨ت لخمل َظا الايُغاب الىٟسخي وبشه لخ٩ىن اللٛت طاث

،  .)0(الخضر بلى ال مخى٢ٗت" ا ًضٞ٘ بىا بلى ؾبر ؤٚىاع قٍٗغ  ُ ا ؤؾلىب ـ ٌك٩ل مشحر  بن الخًاص ٖىض ٖبضهللا بً بصَع

ت  . "ٞما الخًاص بال زهُهت جىهج ال٩لمت لخًٟي ٖلى الىو قٍٗغ ٨ٍغ مىمه ٞو ومً زم الى٢ٝى ٖلى عئٍخه َو

ـ هي ٧اآلحي: ؤما مٓاَغ .)3(زالهت"  الخًاص في قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

: الخماد اإلاياوي:  اإلابدث ألاٌو

ـ وطل٪ في ٢هُضجه  بن ؤؾلىب الخًاص اإلا٩اوي مً ألاؾالُب البماُٚت التي جٓهغ ٞاٖلُت في قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

 "مدىت اإلاٛغب الٗغبي" التي ٣ًى٫ ٞحها:

ٗلىا مىاع الخ٤ في الكغ١ والٛغب؟  ـتؤلم ًيكغوا ؤلاؾمام في ٦ــــل ب٣ـــٗــــــــــ  )2(وَُ

ظا ألاؾلىب ًدمل صاللت  ]الٛغب Xالكغ١ [اؾخسضم الكاٖغ َىا ؤؾلىب الخًاص اإلا٩اوي مً زما٫ لٟٓتي  َو

مَّ ظمُ٘ ألاعى مً الكغ١ بلى الٛغب.  الٗمىم، ؤي ؤن ؤلاؾمام اهدكغ ٖو

 اإلابدث الشاوي: الخماد الضماوي:

ٓهغ الخًاص الؼماوي في ق ٓهغ َظا بك٩ل ظلي في اٗغ ٍو ـ بك٩ل واضر ًخه٠ بالكمى٫ والٗمىم. ٍو بً بصَع

 ٢هُضجه "ؤم الٗغوبت":

 صاهذ لــــــــــــه ألاظؿـــــــــــــــــــــــاص وألاعواح  مىدذ ألَل ألاعى ؤًٞل مغؾل

ـــــــــــــم م٘ اإلاــضي  ــــــــــــــــــــــــاحللٗاإلاحن، ًُٟٞـــــــــــه سخـــــــــ  ؤَضث يُاء ال ًٍغ

ٗـــــــــــــت ى بها ؤلامؿـــــــــاء وؤلانبــــــــــــــــــاح  (بمدمض) الهاصي لخُــــــــــــغ قَغ  )1(ًَؼ

ٗت ؤلاؾمامُت التي ظاء بها دمحم_ ] ؤلامؿاء Xؤلانباح  [اؾخسضم الكاٖغ ؤؾلىب الخًاص الؼماوي مً زما٫ ٞالكَغ

غة الٗغبُت (ؤم الٗغوبت) في ٧ل و٢ذ ؾىاء  و٢ذ اإلاؿاء ؤو و٢ذ الهباح، وفي طل٪ صاللت ٖلى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ى في الجٍؼ _ جَؼ

 ٖمىمُت الاػصَاع وقمىله ٧ل الى٢ذ.

 اإلابدث الشالث: الخماد الخشوي:

ت، وطل٪ في ٢هُضجه "ٖلى ااؾخسضم  ـ ؤؾلىب الخًاص الخغ٧ي بك٩ل ًدمل صالالث اليكاٍ والخٍُى بً بصَع

 باب الشماهحن.." التي ٣ًى٫ ٞحها:

ٌ٘ وؾبٗ اث ؤخُغٞهــــــــــــــــــــحؿ
ّ
 )2(اعِ ــــــا٫ٍ وبصبــــــــــــــــــــــــــــــؤمًُُتها بحن ب٢ب  اــىَن ًا لظ

                                                           

 .ٖٔٔم، ص ٕٗٓٓدمحم خليل اخلالقلة، بنائية اللغة الشعرقة عند اذلذليُت، عامل الكتب احلدقثة، إربد،   ( ٔ)
 .ٖٔٔادلرجع نفسو، ص  (  ٕ)
 .ٖٛعبدهللا بن إدرقس، األعمال الشعرقة الكاملة، ص   ( ٖ)
 .ٜٖٗادلصدر السابق، ص  (  ٗ)
 .ٚٔ٘سابق، ص ادلصدر ال (  ٘)
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ٞهى باؾخسضام َظا ألاؾلىب ] بصباع Xب٢با٫ [بن الكاٖغ اؾخسضم ؤؾلىب الخًاص الخغ٧ي مً زما٫ لٟٓتي 

ب في ججؿُ ا و٠ُ٦ ٢ًاَا في خغ٦ت ووكاٍ بحن ب٢با٫ وبصباع. ًٚغ  ض نىعة الٗمغ اإلامخض حؿ٘ وؾبٗىن ٖام 

 اإلابدث الشابْ: زىائُت الخحر والؽش:

ا  ـ، وهي زىاثُت ج٨ك٠ م٣ضاع  بن زىاثُت الخحر والكغ مً ؤبغػ الشىاثُاث اإلاؿخسضمت في قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

ا مً ال٣ل٤ والخىجغ الىٟسخي ٖىضٍ، ومً   طل٪ ما ٢اله في ٢هُضجه " ٞجغ الغبُ٘" التي ٣ًى٫ ٞحها:٦بحر 

ىم ق٣اء  ًىمان بالضهُا: ُٞىم ؾٗــــــــــــــــــاصة ان ما ًمطخي، ٍو  ؾٖغ

 )0(ٞهى ال٣هحر بكـــضة وعزــــــــــــــــاء  ٞاٚىم ػماه٪ باؾه وعزـــــــــــــــاءٍ

قضة [ولٟٓتي  ]عزاء Xباؽ [ولٟٓتي ] ق٣اء Xاصة ؾٗ[اؾخسضم الكاٖغ زىاثُت الخحر والكغ مً زما٫ لٟٓتي 

X ى ما ]عزاء . ٞمهُلر ؾٗاصة وعزاء ًدممان مٗجى الخحر، ومهُلر ق٣اء وباؽ وقضة جدمل مٗجى الكغ. َو

 ٨ٌٗـ خالت الخجغبت التي ٖاقها الكاٖغ والتي ظؿضَا في ٢ل٤ مً ج٣لب ألاًام وجبضلها مً خا٫ بلى خا٫. 

 وح والجعذ:اإلابدث الخامغ: زىائُت الش 

ـ لى٣ل ٨ٞغة الٗمىم_ ؤي ٖمىم الغوح  بن زىاثُت الغوح والجؿض مً الشىاثُاث التي اؾخٗان بها ٖبضهللا بً بصَع

ا.. ٧الىجىم ه٣كتها":  والجؿض_ بالخحر. ومشل طل٪ ما ٢اله في ٢هُضجه " ٖكغون ٖام 

ا.. ٧الغبُ٘ هًاعة  )3(ؾٗضث بها ألاعواح وألاظؿـــــــاص  ٖكغون ٖام 

وهي زىاثُت جُٟض اإلاُٗت ؤي ؤن ألاعواح ] ألاظؿاص Xألاعواح [ سضم الكاٖغ زىاثُت ظمُلت مً زما٫ لٟٓتياؾخ

ؼ آ٫ ؾٗىص الؿٗىصًت.  ا التي خ٨م ٞحها اإلال٪ ٞهض بً ٖبض الٍٗؼ ً ٖام  ا ٢ض ؾٗضث ٖلى مضاع الٗكٍغ  ٗ وألاظؿاص م

ا، ٞاإلوؿان لِـ بال عوح وظؿض ٞةن ؾٗاص  ً ى ما ًُٟض الٗمىم ؤً تها جض٫ ٖلى الؿٗاصة الٗامت للكٗب َو

ـ في ٢هُضجه " زُاب بلى بٛضاص": ٣ى٫ ٖبضهللا بً بصَع  الؿٗىصي. ٍو

ـــ٠ وال بلخــــــــــــــــــــاصُ   َظا الٗغا١ُ بمجض صًً مدمـــــــٍض  ًُ ال ٍػ  والضً

ا ُْٟذ بها ألاعواح وألاظؿـــــاصُ   ؤخُا البىاؾُل مً بيُه مماخم 
ُ
 )2(ق

ب مً زما٫ طل٪ في ] ألاظؿاص Xألاعواح [ َىا ٌؿخسضم ؤؾلىب الشىاثُاث مً زما٫ لٟٓتيبن الكاٖغ  ٞهى ًٚغ

ُٟذ ألاعواح 
ُ
بًًاح الىدُجت التي ْهغث ٖلى الىاؽ ٦ىدُجت ٖلى بُىالث ؤَل الٗغا١ والظي هخج ٖجها ؤن ق

ا.  ً ى ما ًُٟض اإلاُٗت والٗمىم ؤً  وألاظؿاص، َو

 الخاجمت:

ـ ٞهى ًٓهغ في قٍٗغ بإق٩ا٫ مسخلٟت، والتي ؤؾهم البدض في صعاؾت ؤؾل ىب الخًاص ٖىض ٖبضهللا بً بصَع

جغاوخذ ما بحن الخًاص اإلا٩اوي، والخًاص الؼماوي، والخًاص الخغ٧ي، وزىاثُت الغوح والجؿض. ٦ما لم ٌٟٛل ٖبضهللا 

 ٢ض ٧ىهذ البيُت الىهُت 
 
ظٍ ألاق٩ا٫ ألاؾلىبُت مجخمٗت ـ زىاثُت الخحر والكغ، َو ن َظا الخىٕى وب ٖىضٍ.بً بصَع

ت التي جدمل ال٨شحر مً الضالالث  ـ ٨ًك٠ ًٖ بىِخه اللٍٛى في اؾخسضام ؤؾلىب الخًاص ٖىض ٖبضهللا بً بصَع

ا مؿخمضة مً زلُٟخه الش٣اُٞت التي ججؿض عئٍخه للٗالم مً خىله.  ُ ت اهٟٗال ومً زما٫ الٗغى اإلاخ٣ضم  اإلاخىٖى
                                                           

 .٘ٙادلصدر السابق، ص   ( ٔ)
 .ٙٛٗادلصدر السابق، ص   ( ٕ)
 .ٖٓٛادلصدر السابق، ص   ( ٖ)
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ت التي ُبىِذ ٖلى ؤؾلىب ال ـ بازخماٝ ؤق٩اله ٌؿهم _ لؤلبُاث الكٍٗغ خًاص هماخٔ ؤن قٗغ ٖبضهللا بً بصَع

ؤؾلىب الخًاص_ في ببغاػ ٖالم الكاٖغ الضازلي الباَجي الىٟسخي. ٦ما ٌؿهم ؤؾلىب الخًاص لضي اإلاخل٣ي في زل٤ 

 خالت مً الخىجغ اإلاصخىب باإلاخٗت.

 كائمت اإلافادس واإلاشاحْ:

 .م0550 الٗغبُت، مهغ بىال١ اإلاحري، اإلاُبٗت ال٣اَغة، ر،ال٨بح ٖبضهللا: جد٤ُ٣ الٗغب، لؿان مىٓىع، بًا .0

ت، اإلا٨خبت بحروث، البماٚت، ظىاَغ الهاقمي، ؤخمض الؿُض .3  .م3112 الٗهٍغ

ما٫ بصَعـ، بً ٖبضهللا .2 ت ألٖا اى، الٗب٩ُان، م٨خبت ال٩املت، الكٍٗغ  .م3102/ َـ0121 ،2ٍ الٍغ

ت، في صًب، ؤبى ٦ما٫ .1  .م0654 بحروث، ،.)م. م. ف( الٗغبُت ألابدار ماؾؿت الكٍٗغ

ت صعاؾاث: والخجلي الخٟاء ظضلُت صًب، ؤبى ٦ما٫ .2  .م0646 بحروث، للمماًحن، الٗلم صاع الكٗغ، في بيٍُى

ض، بً الخؿً بً دمحم .3  .م3112 الٗلمُت، ال٨خب صاع بحروث، اللٛت، ظمهغة صٍع

  م0623 الخلبي، ابيالب مهُٟى قغ٦ت ال٣اَغة، املخُِ، ال٣امىؽ ؤباصي، الٟحروػي  ٣ٌٗىب بً دمحم .4

ت اللٛت بىاثُت الخماًلت، زلُل دمحم .5  .م3111 بعبض، الخضًشت، ال٨خب ٖالم الهظلُحن، ٖىض الكٍٗغ
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اإلاىاهج الخذًشت لخّلُم اللغت الّشبُت لغحر الىاولحن بها ودوس اليلُت 

ت شها الّشبُت البخاٍس  في جىٍى

 

  حكىاجي ،بي. ٌـ. ٖبض الغخمً للٗلىم والخ٨ىىلىظُامٗهض َما٫ ، باخض، ٧لُت الضعاؾاث الٗغبُت، دمحم ؤقٝغ

 بي. ٌـ. ؾُض مؿٗىص الجمالي ص/و ،ٖبض الخي الخؿجي الىضوي 

  

 جاملىاصو هي والًت مً والًاث ظىىب الهىض ٢غب ٦حرالا بن

ًبلٜ ٖضص الؿ٩ان اإلاؿلمحن بها   آهضعابغاصٌل. و٦غهاج٩او

ش اإلاضاعؽ ا 7,4 . ومً اإلاٗلىم ؤن جاٍع
 
با لٗغبُت في % ج٣ٍغ

ش ونى٫ ؤلاؾمام بلحها.  َظٍ الىالًت ٢ضًم ٣٦ضم جاٍع

ىا٥ نلت وز٣ُت بحن مجُـئ اإلاؿلمحن بلى َظٍ الب٣ٗت  َو

واإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت ٞحها، ألهه ٧اهذ مً ٖاصة الٟاجدحن 

اؾؿىا مضاعؽ خُشما  اإلاؿلمحن ؤن ًبىىا مؿاظض، ٍو

وعصوا وونلىا. و٧اهذ اإلاؿاظض آهظا٥ مضاعؽ وظامٗاث 

ماوة مً طل٪ وم٩ ىص والجُىف، ٖو اجب بؾمامُت في ؤو٫ ألامغ خُض جهضع مجها ألاوامغ ؤلاؾمامُت، وجغؾل مجها الٞى

وبٗض اؾخ٣ما٫ الهىض  ٣ٞض جّم جإؾِـ اإلاضاعؽ والخ٩اًا والؿغاًا والخاه٣اَاث ؤًًا في الٗىانم واإلاضن ال٨بري.

غيها ووالًت جاملىاصو  ؤؾؿذ لم جخسل٠ ًٖ الىالًاث ألازغي في َظا اإلاًماع مضاعؽ و٦خاجِب في َى٫ الهىض ٖو

وهي مً بخضي الىالًاث التي ج٨ثر ٞحها اإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت. ومً عؤؾها مضعؾت البا٢ُاث الهالخاث التي ؤؾؿها 

اب ؾىت  َـ. ٞهظٍ ال٩لُت حٗٝغ بإم اإلاضاعؽ في والًت جاملىاصو بل في ظىىب الهىض ٧لها. زم 1301الكُش ٖبض الَى

 اعؽ الٗغبُت واخضة بٗض ؤزغي مشل ال٩لُت الٗغبُت الجمالُت بمضعاؽ وظامٗت مىب٘ ألاهىاعبمالُٟذ،جخابٗذ اإلاض

ومضعؾت ٧اق٠ الهضي بمضعاؽ، ومضعؾت مهباح الهضي بمُل وقاعم، ومضعؾت مٓاَغ الٗلىم بؿُلم، 

ا. واإلاضعؾت الُىؾُٟت حَر  بضهض٩ًل، وظامٗت ؤهىاع الٗلىم بترجي ٚو

 ٍت هىمىرج في حّلُم اللغت الّشبُت الخذًشتاليلُت الّشبُت البخاس 

ومً بحن اإلاضاعؽ الضًيُت الٗضًضة التي جدب٘ اإلاىهج الىٓامي الجاٝ ٣ٞض ؤّؾـ في ال٣ٗىص ألازحرة بٌٗ اإلاضاعؽ 

 تهخم 
 
ت. وؤًًا الجضًضة التي ججم٘ بحن ال٣ضًم الهالر مً الٗلىم ؤلاؾمامُت والجضًض الىاٞ٘ مً الٗلىم الٗهٍغ

م بًاَا ٧لٛت خُت. ومً ؤؾب٤ جل٪ اإلاضاعؽ واإلاٗاَض باللٛت الٗغ 
ّ
ٗل
ُ
ّؾؿذ ال٩لُت ا -بُت وح

ُ
ت التي ؤ لٗغبُت البساٍع

ت الىاٞٗت. 3111 ٖام ُت الهالخت والٗلىم الٗهٍغ ضٞها ألاؾاسخي ظم٘ الٗلىم الكٖغ  م َو

 بي.ٌغ. ِبذ الشخمً 

عة والهىاٖت الضولُت في الٗالم وماؾـ َظٍ ال٩لُت َى بي.ٌـ. ٖبض الغخمً ؤخض ٦باع عظا٫ ؤٖما٫ الخجا

ومً ؤ٦بر وٗم هللا ٖلى اإلااؾـ بي.ٌـ. ٖبض  .٦ُل٨غي بلضة في 0634 ؤلاؾمامي مً ظىىب الهىض. وولض ؾىت
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ؤؾـ اإلاضاعؽ والجامٗاث واإلاٗاَض واإلاؿدكُٟاث  الغخمً ٢لبه الخٍغو ٖلى زضمت زل٤ هللا ٖؼ وظل.

٤ الخٗلم للغظا٫ واليؿ اء وألاوالص والبىاث. و٢ض ؤؾـ ٖضصا ٦بحرا مً اإلااؾؿاث ومؿا٦ً الُخامى، ومهض ٍَغ

ت بلى الجامٗت اإلاٗخمضة مً الخ٩ىمت الهىضًت ت  الخٗلُمُت مً اإلاضاعؽ الشاهٍى ا مً اإلااؾؿاث الخجاٍع حَر ٚو

ت. م بٗض 3102 و٢ض جىفي الخاط بي.ٌـ. ٖبض الغخمً في قهغ ًىاًغ في ؾىت واإلاٗاَض وال٩لُاث الخٗلُمُت والتربٍى

 مً اإلاٗاَض واإلاضاعؽ واإلااؾؿاث الٗلمُت للبىحن والبىاثؤن ؤ
 
ؤن الخاط بي.ٌـ. ٖبض الغخمً عؤي  .وكإ ٖضصا

٦شحرا مً ٖلماء الضًً ال ًجضون ؾبُما لل٨ؿب ال٩افي ولم ٨ًً ؤمامهم بال مجاالن بما ؤلامامت في اإلاؿاظض وبما 

ـ في اإلاضاعؽ. ولِـ مً اإلام٨ً ؤن ًجض ٧ل مً الٗلماء ال جحن مً اإلاضاعؽ ٞغنت الخضَعـ وؤلامامت.الخضَع  خٍغ

ت.  ٞٗؼم ٖلى جإؾِـ ظامٗت ًخٗلم ٞحها الُلبت الٗلىم الضًيُت والضهٍُى

ت   اليلُت الّشبُت البخاٍس

ت ٖام م في خغم ٧لُت الهما٫ للهىضؾت بـىهضلىع، حكىاجي بىالًت جاملىاصو 3111 ؤؾؿذ ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

خحن: بجىاع خض٣ًت الخُىاهاث اإلاك ت. و٢ض ؤ٢ام الكُش ظمُٗخحن زحًر هىعة بها وبضؤث وكاَاتها الخٗلُمُت والتربٍى

اًت َاجحن الجمُٗخحن ؤؾـ ٖضص  اِصي" وألازغي "اإلااؾؿت ؤلاؾمامُت الهىضًت"، وجدذ ٖع
َ
بخضاَما "ؤماهت ِؾَُض ٧

ض، ٦ما ؤؾؿذ َظٍ ال٩لُت جدذ ٦بحر مً اإلاضاعؽ واإلاٗاَض وال٩لُاث للبىاث والبىحن في ؤعظاء والًت جاملىاصو بالهى

اًت "اإلااؾؿت ؤلاؾمامُت الهىضًت". ضاص اإلاىهج الجضًض ٢امذ لجىت مخسههت بالضعاؾاث ؤلاؾمامُت  ٖع  إٖل
 
وجمهُضا

و٦حرالا والىالًاث الكمالُت.  بالبدض ًٖ اإلاىهج الضعاسخي اإلاخب٘ في اإلاضاعؽ الضًيُت وزانت في والًاث جاملىاصو

اللجىت بٌٗ الجامٗاث ؤلاؾمامُت بالضو٫ الٗغبُت مشل ظامٗت ؤم ال٣غي بم٨ت اإلا٨غمت وباإلياٞت بلى طل٪ ػاعث 

ىم. واؾخٟاصث مً جىظحهاتها مً  ٣ُت بالخَغ غ الكٍغ٠ بال٣اَغة والجامٗت ؤلاؾمامُت الضولُت ؤلاٍٞغ وظامٗت ألاَػ

اإلاؿىصة مً اإلاىهج الضعاسخي زما٫ جباص٫ آلاعاء بحن الخبراء في مجا٫ الخٗلُم. اهُما٢ا مً جىظحهاتها جم بٖضاص 

ت ٖلى ؾبُل الازخباع. ٣ٞامذ اللجىت بخُٛحر اإلاىهج ال٣ضًم الغاثج في ؾاثغ  وجىُٟظٍ في ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

 للؼمً الغاًَاإلاضاعؽ الٗغبُت في والًت جاملىاصو وبنماخه بنما 
 
 مىاؾبا

 
، و٢ض ؤياٝ بلى اإلا٣غعاث الضعاؾُت خا

 ختى ًخسّغط ٧ل َالب مً  الضًيُت اإلا٣ّغَع الضعاسخي
 
ت مٗا الٗهغي ل٩ي ًخٗلم الُلبت ٞحها الٗلىم الضًيُت والٗهٍغ

 مٗه قهاصة الٗاإلاُت في الٗلىم الضًيُت وقهاصة ب٩الىعٍىؽ في 
 
َظٍ الجامٗت بٗض ج٨مُل زمـ ؾىىاث خامما

٩ىن له مؿخ٣بل واؾ٘ الم٘ في خُاجه ت ٧لخحهما ٍو  مً ؤ٢ؿام وؤنبدذ َظٍ ال٩ل). 0(ؤلاصاعة الخجاٍع
 
ُت ٢ؿما

م بٗض ٖكغ ؾىىاث 3100 ٖبض الغخمً في ٖام ٌـ. الجامٗت باؾم ٧لُت الضعاؾاث ؤلاؾمامُت بجامٗت َما٫ بي.

بُت في حٗلُم الٗلىم الضًيُت والٗغبُت مىظ جإؾِؿها وناعث عاثضة في مجا٫ وكغ الٗلىم الضًيُت.  ججٍغ

  .Abdur Rahman Crescent University  B.S -حامّت هلٌ بي. ٌغ. ِبذ الشخمً 

ذ مً ٧لُت الهىضؾت في ٖام
ّ
ت جغ٢ م. 3116 وهي ظامٗت ج٨ىىلىظُت جدذ لجىت الجامٗاث لخ٩ىمت الهىض اإلاغ٦ٍؼ

وبٗض ؤن ؤنبدذ ظامٗت ٢امذ بةظغاءاث ٦شحرة الػمت لخٗلُم اللٛت الٗغبُت في ٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾمامُت 

في بغهامج الب٩الىعٍىؽ في َظا ال٣ؿم إلاضة زمار ؾىىاث،  والٗغبُت ٞإلؼمخه ٖلى ظمُ٘ َمابها الظًً ًضعؾىن 

وجمىذ اإلاخسغظحن مىه قهاصة الب٩الىعٍىؽ في اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث ؤلاؾمامُت ٦ما ج٣ضم الجامٗت بغامج 

غ اللٛت الٗغبُت وآصابها  في اإلااظؿخحر، و واخضة ؾىت مضة في زاهُت ٧لٛت الٗغبُت اللٛت في الضبلىم، وهي: ؤزغي لخٍُى

                                                           
1    Prospectus of Kilakarai Bukhari Aalim Arabic College 
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جخمحز ظمُ٘ مغا٤ٞ ال٩لُت ).0(الض٦خىعة في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت والٗغبُت، و ؾيخحن إلاضة ؤلاؾمامُت الضعاؾاث

ُ٘. ًدخىي مبجى ال٩لُت الغثِسخي بك٩له اإلاٗماعي ؤلاؾمامي ٖلى  غة للُلبت بالجىصة واإلاؿخىي الٞغ وحؿهُماتها اإلاخٞى

ٝغ َُئت الخضَعـ وؤلاصاعة و٢اٖت ا مً  ٢اٖاث املخايغاث ٚو حَر الاظخماٖاث ومٗمل الخاؾىب آلالي واإلا٨خبت ٚو

ت. وجدخىي م٨خبت ال٩لُت ٖلى ؤ٦ثر مً زماهُت آالٝ مً ال٨خب ال٣ُمت وؤمهاث اإلاغاظ٘ باللٛت  اإلاغا٤ٞ الًغوٍع

غ ال٩لُ توالخاملُت. ٦ما ؤن مٗمل الخاؾىب آلالي بها مؼوص بدؿهُماث ؤلاهترهذ، وجٞى ت وألاعصٍو ت الٗغبُت وؤلاهجلحًز

ايت البضهُت صازل الخغم.  لُلبتها ظمُ٘ الىؾاثل للٍغ

 البرهامج الذساس ي:

 بجىب زما٫ مضة 
 
ًخ٩ىن البرهامج الضعاسخي اإلاخ٩امل مً زمار صعاؾاث مسخلٟت خُض ًخٗلم الُالب ٦ما مجها ظىبا

ماث مخٗضصة خُ خسغط ٧ل َالب هاجر ٖىض بجمام الضعاؾت اإلاخ٩املت خامل مَا ض ًىا٫ زمـ ؾىىاث صعاؾُت. ٍو

 ؤعب٘ صعظاث ؤو قهاصاث وهي:

ت1 ُت" مً ال٩لُت الٗغبُت البساٍع  . صعظت الب٩الىعٍىؽ "الٗالم في الٗلىم الكٖغ

 ) مً ظامٗت َما٫ بي.ٌـ. ٖبض الغخمB.Aً. صعظت الب٩الىعٍىؽ في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت (2

ت (3  ت) مً ظامٗت مضعاؽ الخ٩ىمB.B.Aُ. صعظت الب٩الىعٍىؽ في الٗلىم ؤلاصاٍع

 ملخٍاث ِلى اإلاىاهج الذساظُت

ت في اإلاىهج الذساس ي للّلىم الذًيُت: -أوال   اإلامحزاث اإلالخٌى

ت.  ب لجمُ٘ اإلاىاص والٟىىن ؤلاؾمامُت ومخجاوب للمخُلباث الٗهٍغ مً ممحزاث َظا اإلاىهج الضعاسخي ؤهه مؿخٖى

بلى الك٩ل الجهاجي مً اإلاىهج بٗض والجضًغ بالظ٦غ ؤن اللجىت اإلا٩لٟت بىي٘ اإلاىهج ٢ض ؤجمذ مهمتها بالىنى٫ 

لت وبدض ٖلمي ٖم٤ُ وػٍاعة ٖضص مً الجامٗاث الٗغبُت ؤلاؾمامُت واإلاٗاَض الضًيُت صازل الهىض  صعاؾت ٍَى

ؤما باليؿبت بلى اللٛت الٗغبُت ٞةن اللجىت ٢ض ويٗذ م٣غعاث مٗخمضة ٖلى بغهامج الٗغبُت لٛحر  وزاعظها.

٣ُت الٗاإلاُت.الىا٣َحن بها التي وكغتها ظامٗت ؤ ًما ًٖ طل٪ َىا٥ صعاؾاث بؾمامُت  م ال٣غي والجامٗت ؤلاٍٞغ ٞو

كمل اإلاىهج الضعاسخي  لىُل صعظت ب٩الىعٍىؽ في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت مً ظامٗت َما٫ بي.ٌـ. ٖبض الغخمً َو

ش ؤلا  م وؤنىله، والخضًض الىبىي وؤنىله، وال٣ٟه ؤلاؾمامي وؤنىله، والخاٍع ؾمامي، ٖلى جٟؿحر ال٣غآن ال٨ٍغ

٘ وم٣اعهت ألاصًان. لؿٟت الدكَغ ش آلاصاب الٗغبُت، ٞو  وألاصب الٗغبي مً الىثر والىٓم والىدى والبماٚت وجاٍع

ت ) –زاهُا   مً حامّت مذساط الخىىمُت)B.B.Aدسحت البيالىسٍىط في الّلىم ؤلاداٍس

ت الخضًشت الخابٗت لجامٗت مضعاؽ الخ٩ىمُت، ومضة ص ىا٫ هي صعاؾت في الٗلىم ؤلاصاٍع عاؾتها زمار ؾىىاث، ٍو

ت ( ُ٘ B.B.Aالُالب الىاجر صعظت الب٩الىعٍىؽ في الٗلىم ؤلاصاٍع ). حؿعى ال٩لُت في املخاٞٓت ٖلى اإلاؿخىي الٞغ

باؾخسضام ألاؾاجظة اإلاخسههحن. و٦ما حؿخ٣ضم ال٩لُت ألاؾاجظة اإلابٗىزحن مً ٧لُت الهما٫ للخجاعة بجامٗت َما٫ 

ـ.بي.ٌـ. ٖبض الغخمً جد٣ُ٣ا لل  جىصة في الخضَع

 

 
                                                           

1    Regulations (2009) Curriculum and Syllabus Of School Of Islamic Studies ,B S Abdur Rahman University 
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ت في حّلُم اللغت الّشبُت:  محزة اليلُت الّشبُت البخاٍس

ـ اللٛت الٗغبُت ٧لٛت خُت باألؾالُب   ٞخ٣ىم بخضَع
 
 بالٛا

 
ت تهخم باللٛت الٗغبُت اَخماما بن ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

ج ختى ٌؿخُُ٘ الُال ب ؤن ًى٤ُ باللٛت الٗغبُت الخضًشت اإلا٣ترخت لٛحر الىا٣َحن بها. وصعوؾها مغجبت بالخضٍع

٨خب بالٗغبُت الٟهخى زما٫ مضة ؾىت صعاؾُت. زم جضعؽ آصاب اللٛت الٗغبُت ال٣ضًمت والخضًشت  بالُما٢ت ٍو

ت والبماٚت باؾخسضام ألاؾالُب اإلاخُىعة الخضًشتخُض ٨ًدؿب الُالب   ٦ما جضعؽ ال٣ىاٖض الىدٍى
 
 وهثرا

 
هٓما

ـ ٞهي اللٛت الٗغبُت وطل٪ اإلال٨ت اللؿاهُت باللٛت الٗغبُت بما ٌٗ ج الجامعي. ؤما لٛت الخضَع اص٫ مؿخىي الخٍغ

لذ ال٩لُت لجىت زانت لضعاؾت َغ١ حٗلُم اللٛت الٗغبُت ٢بل جدضًض مىهجها  اٖخباعا مً اله٠ الشاوي.
ّ
و٢ض ق٩

في بغهامج  الضعاسخي. بٗض صعاؾت ص٣ُ٢ت في مىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت اإلاظ٧ىعة ا٢ترخذ اللجىت ٖلى وي٘ ٧ل مجها

ت.   حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

تمحزاث   اإلاىهج الذساس ي لخّلُم اللغت الّشبُت باليلُت الّشبُت البخاٍس

    :ضّعؽ في هٟـ الٟهل زمازت مىاهج وهي صعوؽ اللٛت الٗغبُت  ؤوال
ُ
جم جغجِب اإلا٣غعاث بهىعة مبضٖت خُض ج

اط ٝ. ٖبض الغخُم، والٗغبُت بحن ًضً٪، وال٣غاءة الٗغبُت للمبخضثحن. وبهظٍ لٛحر الىا٣َحن بها للض٦خىع ألاؾخ

مها، وجمخؤل ؤطَان الُماب بإؾالُب الخىاع باللٛت 
ّ
٣ت هجض ج٨ش٠ُ الجهىص في حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗل الٍُغ

ؿخمّغ َظا ألاؾلىب في ٧ل ٞهل مً  ٣ت جغ٦ُب الجمل جغ٦ُبا مى٣ُُا. َو ٍغ الٟهى٫ الٗغبُت ومٟغصاتها َو

 الضعاؾُت مً ٧ل ؾىت. ُٞٗخبر َظا مً ؤَم ممحزاث َظا اإلاىهج.

    :ع مً الجؼء ألاو٫ بلى ألاظؼاء  زاهُا ت خُض ٢غُّ مً م٣غعاث َظا اإلاىهج ٦خاب الىدى الىاضر في ال٣ىاٖض الىدٍى

جي اٖخباعا مً الٟهل الشاوي الضعاسخي مً الؿىت ألاولى.  ألازغي بك٩ل جضٍع

     :ب الُلبت في ال٨خابت والخُابت باللٛت الٗغبُت مً اله٠ الشالض خُض بن بن َظا ا زالشا إلاىهج ٌكمل ٖلى جضٍع

بها 
ّ
غج ُت بازخُاع مىيٕى زام وظم٘ اإلاُُٗاث جدذ اإلاىيٕى املخخاع ٍو ٧ل َالب ٌؿخّٗض للخُابت ألاؾبٖى

ً في الؿاٖاث املخههت للخُابت. ل٣حها ٖلى الُماب آلازٍغ ًُ  زم 
 
 مىاؾبا

 
 جغجِبا

    كمل َظا اإلاىهج ٖلى آصاب اللٛت الٗغبُت مً الىٓم والىثر. ابٗا:ع  َو

   :ت وبال٨ٗـ زامؿا ب في ًٞ الترظمت مً الٗغبُت بلى ؤلاهجلحًز  بن الٟهل الجهاجي مً الضعاؾت ٌكمل ٖلى الخضٍع

ش اللغت الّشبُت: اليلُت معاهمت  في جىٍى

ؾهاماث ظباعة، ومجهىصاث مك٩ىعة في ؾبُل الخٟاّ مما ال ًسٟى ٖلى ال٨ّخاب والباخشحن ما لهظٍ ال٩لُت مً ب

بإؽ به مً 
 

سها الٛابغ والخايغ ٖضصالا ٖلى اللٛت الٗغبُت وآصابها ونُاهت الترار ؤلاؾمامُدُض ؤهجبذ في جاٍع

ا زما٫ زُبهم ومدايغاتهم، وج٣ضًم  َغ  في بزغاء اللٛت الٗغبُت وجٍُى
ًّ
 َاما

 
ً الظًً لٗبىا صوعا الخّغٍجحن اإلااٍَغ

ىُت وال ًؼالىن م٣اال ٗان الكباب  –تهمال٣ُمت في اإلااجمغاث الضولُت والَى م في َع مىن اللٛت  –َو
ّ
ٗل ًخٗلمىن َو

.
 
 وظىىبا

 
، قماال

 
غبا  ٚو

 
يكغون آصابها بلى آٞا١ الٗالم قغ٢ا ت عا٢ُت هامُت، ٍو وفي ٢ؿم  الٗغبُت ٧لٛت خٍُى

بُت ػازغة بال٨خب الٗغبُت ال٣ُمت الىاصعة، و٢ؿم الضعاؾاث ؤلاؾمامُت والٗغبُت مغ٦ؼ للٛت الٗغبُت، وم٨خبت ٖغ 

للىؾاثل الخٗلُمُت، و٢اٖاث الاظخماٖاث للضعاؾت واملخايغاث، ومىهاث للخُابت الٗغبُت للضاعؾحن 

ب مٗلمي اللٛت الٗغبُت بالخٗاون م٘ الجهاث اإلاٗىُت واملخخهت صازل البماص  ٣ىم اإلاغ٦ؼ بخضٍع والُالبحن. ٍو

دًغ ٞحها ألا  ل٣ىن ؤمام اإلاضعؾحن وزاعظها، ٍو ؾاجظة الٗغب والٗلماء الباعػون مً مسخل٠ ؤهداء البماص، ٍو



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  088

___________________________ 

188 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ً مسخلٟت لخيكُِ اإلاىاَب الٟاجغة ججاٍ اللٛت الٗغبُت. و٦ظل٪  والُلبت مدايغاث ٢ُمت باللٛت الٗغبُت في ٖىاٍو

ىُت وصولُت للجهىى بمؿخىي حٗلُم اللٛت الٗ غبُت في بماص الهىض ال ٣ٌٗض َظا ال٣ؿم هضواث ز٣اُٞت وماجمغاث َو

ت باللٛت الٗغبُت ٧ل قهغ.  هضع الصخُٟت الجضاٍع
ُ
 ؾُما بجىىب الهىض، ٦ما ج

ـ   في جضَع
 
 باعػا

 
ت ٦مضعؾت صًيُت و٣٦ؿم مً ؤ٢ؿام الجامٗت ٢ض لٗبذ صوعا وبالجملت ٞةن ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

ا باألؾالُب الخضًشت املخخاعة لٛحر الىا٣َح َغ ى ملمىؽ مً زما٫ مىاهج صعوؾها اللٛت الٗغبُت وجٍُى ن بها. َو

٨خب بالٗغبُت الٟهخى زما٫  ج ختى ٌؿخُُ٘ الُالب بها ؤن ًى٤ُ بالٗغبُت بالُما٢ت، ٍو بت بالخضٍع
ّ
التي هي مغج

ضّعبىا ٖلى املخاوعة باللٛت الٗغبُت، زم جضعؽ ٞحها آصاب اللٛت الٗغبُت  مضة ٢هحرة. ٦ما ٢غعث ال٩لُت ؤن ًضاومىا ٍو

ت والبماُٚت باؾخسضام ألاؾالُب ال٣ضًمت وا ً ٦ما جضعؽ ال٣ىاٖض الىدٍى  مً ألاؾاجظة اإلااٍَغ
 
 وهٓما

 
لخضًشت هثرا

ج الجامعي  ).0(اإلاخُىعة الغا٢ُت خُض ٨ًدؿب الُالب اإلال٨ت اللؿاهُت باللٛت الٗغبُت بما ٌٗاص٫ مؿخىي الخٍغ

 الخلـت

 مً اإلاضاعؽ واإلاٗاَض الٗغبُت و 
 
 ٦بحرا

 
 مىظ ؤ٦ثر مً ٢غن وهه٠ بن في الهىض ٖضصا

 
ا  ملخْى

 
الضًيُت التي جلٗب صوعا

غ اللٛت  ت وعٚم طل٪ ؤجها لم تهخم بخٍُى ا في ال٣ىاٖض الىدٍى في وكغ الٗلىم الضًيُت وآصاب اللٛت الٗغبُت م٘ جغ٦حَز

٣ت  ُت مً ال٣غآن والؿىت وال٣ٟه وألانى٫ بٍُغ ـ بها خُض بجها جضّعؽ الٗلىم الكٖغ الٗغبُت ومىاهج الخضَع

ت في ؤوؾاٍ الُلبت الٗغبُت بجىىب  الترظمت بلى اللٛاث املخلُت. وطل٪ َى الؿبب اإلاهّم لى٣و اإلاهاعاث اللٍٛى

ّب٣ْذ بغامج  الهىض. ت الٗغبُت َو غ مهاعاث الُماب اللٍٛى ؼ ظهىصَا في جٍُى
ّ
ت بضؤث جغ٦ ؤما ال٩لُت الٗغبُت البساٍع

ٟت لخٗلُم الخىاع الٗغبي وال٨خابت والخُابت الٗ
ّ
ـ الٗلىم ؤلاؾمامُت باللٛت الٗغبُت. وبهظا م٨ش غبُت و٦ظل٪ جضَع

غ اللٛت الٗغبُت ووكغ آصابها في الهىض بمؿخىي ظامعي.     ؤنبدذ َظٍ ال٩لُت ماؾؿت حٗلُمُت همىطظُت لخٍُى
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ىا" لهجت
ُّ
ى في" الّشبُت الؽ

ُ
ْشه ا ب   ألالفاً ِلى مدافٍتها ومذي هُجحًر

 الففُدت الّشبُت

غ/ د  ًىوغ أخمذ إدَس

ت مدايغ ا، بوٛاال الٗغبُت، اللٛت ب٣ٍغ  هُجحًر

 :اإلالذمت

  هؼخذ ٖغبُت ٢بُلت وهي الىُجحري، املجخم٘ مً ٞهُلت الكىا الٗغب
 
غة مً ؤنما  بغهى، ؤعى بلى الٗغبُت الجٍؼ

ؿ٨ً ت بغهى لىالًت كغ٢ُتال الكمالُت اإلاىا٤َ في ؤٞغاصَا ؤٚلبُت َو  ؤن وبما .واؾٗت مؿاخت مجها ٌُٛىن  الىُجحًر

ا في الٗغب َاالء حؿمُت ىا" باؾم هُجحًر
ُ
تهم ًدخٟٓىن  ػالىا ال ٞةجهم الىُجحري، اإلاخجم٘ بحن طإ ٢ض" ق  بهٍى

ضٖىن   " ؤهٟؿهم ٍو
 
 بالل٣ م٘ جمكُا" الكىا الٗغب"بـ بدؿمُتهم البدض َظا في ملتزمحن ه٩ىن  ؤهىا بال" ٖغبا

ّٗض  لهجت الكىا ٞالٗغب .اإلاكهىع 
ُ
 مً ؤ٦ثر اإلاى٣ُت في بها ًخدضر الٗالم، في اإلاىدكغة الٗغبُت اللهجاث مً ح

م بها، الخٟاَم ظمُٗا ًم٨جهم وؿمت ملُىن   مً شخيء م٘ بها، ًابه ال التي البؿُُت الٟغو١ بٌٗ وظىص مً بالٚغ

 ٧األلٟاّ الٟهُدت، الٗغبُت ألالٟاّ مً حر٦ب بٗضص اللهجت َظٍ اخخٟٓذ و٢ض. اللٛىي  والا٢تراى الضزُل

م، ال٣غآن في الىاعصة ت وألاخاصًض ال٨ٍغ ٟت الىبٍى  .الٗغبُت واإلاٗاظم الكٍغ

 :واللغت اللهجت مفهىم

َهَج : مجها مٗان بٗضة للؼبُضي الٗغوؽ جاط معجم في ،"اللهجت" ٧لمت وعصث ل٣ض
َ
َهَجا ألامغ به ل

َ
ْهَىَط  ل

َ
َهَج  ول

ْ
ل
َ
 ؤي: وؤ

ِغَي 
ْ
ٚ
ُ
َ٘  هب ؤ ْوِل

ُ
 ال٨مامُت الٗاصاث" حٗجي ٞهي: الخضًض الٗلمي الانُماح في اللهجت ؤما. واٖخاصٍ ٖلُه ٞشابغ وؤ

ت ت مً ٢لُلت ملجمٖى ها .)0("واخضة لٛت جخ٩لم الىاؽ مً ؤ٦بر مجمٖى ٗٞغ  :بإجها ؤهِـ ببغاَُم الض٦خىع  َو

ت ت الهٟاث مً مجمٖى كتر٥ زانت بِئت بلى جيخمي التي اللٍٛى  البِئت، َظٍ ؤٞغاص ظمُ٘ الهٟاث َظٍ في َو

 في ظمُٗا حكتر٥ ول٨جها زهاثهها، مجها ل٩ل لهجاث، ٖضة جًم وؤقمل ؤوؾ٘ بِئت مً ظؼء هي اللهجت وبِئت

ت ت الٓىاَغ مً مجمٖى هم ببٌٗ، بًٗهم البِئاث َظٍ ؤٞغاص اجها٫ جِؿغ التي اللٍٛى  مً بُجهم ًضوع  ٢ض ما ٞو

  اللٛت ٖلماء ؤن ٞىجض .)3(اللهجاث َظٍ بحن جغبِ يالت الغابُت ٢ضع ٖلى ًخى٠٢ ٞهما خضًض
 
 ٌٗبرون ٧اهىا ٢ضًما

 الخلُل ٖىض وعص لٛت، ب٩لمت اللهجت ًٖ ٞالخٗبحر. آزغ خُىا وباللخً خُىا اللٛت ب٩لمت باللهجت آلان وؿمُه ٖما

 في ظلُا اواضخ لٛت ب٩لمت اللهجت ًٖ الخٗبحر هغي  و٦ما .الٗحن معجم في مىاص بٌٗ في الٟغاَُضي ؤخمض بً

ت اإلاٗاظم  في طل٪ هجض ٞةهىا اللخً، ب٩لمت اللهجت ًٖ الخٗبحر ؤما. الىدى ٦خب في ؤًًا هجضٍ ال٣ضًمت، اللٍٛى

 والؿىت الٟغاثٌ حٗلمىا: ٖىه هللا عضخي ٖمغ ٣٦ى٫  اللٛت،: اللخً: "مىُىع  ابً ٢ى٫  مجها الغواًاث بٌٗ

 بُجهما الٟغ١  ؤن البٌٗ ًغي . )2("بةٖغابها الٗغب لٛت حٗلمىا واإلاٗجى اللٛت، ؤي ال٣غآن جخٗلمىن  ٦ما واللخً،

 ٖلم ًٟغ١  ال بط ظلُا، واضخا لِـ بُجهما الٟاع١  ؤن هجض الخضًض اللٛت لٗلم صعاؾدىا يىء ٖلى ول٨ً واضر،

                                                           

 .ٖٜ م، ص:ٜٙٙٔ بريوت،–مقدمة لدراسة فقه اللغة –الدكتور دمحم أمحد أبو الفرج  .1

 .ٙٔ م، ص:ٜٜٓٔ ، القاهرة،مكتبة األجنلو املصرية–يف اللهجات العربية –إبراهيم أنيس  .2
3

 مادة )حلن(.–لسان العرب –أنظر: ابن منظور        
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 وبتر٦ُبها والىدىي  والهغفي، الهىحي، بىٓامها بظاتها، ٢اثمت لٛت هي لهجت ٩ٞل ولٛت، لهجت بحن مبضثُا اللٛت

 ألا٢ُاع، بخٟاوث مخٟاوجت لهجاث للٗغبي ؤيخى. مجها وجخٟٕغ اللٛت مً جخىلض واللهجت. الخٗبحر ٖلى وم٣ضعتها

٨ظا....وللؿىصاوي لهجت وللٗغاقي لهجت، ٞللؿىعي  بلى خاظت في حٗض ولم واػصَغث همذ اللهجاث وجل٪. َو

ى ألانُل بإنلها الاجها٫  . لٛت اؾم ٖلحها ًُل٤ بإن ظضًغة ؤنبدذ ولظل٪. الٗغبُت َو

 :الّشبُت اللهجاث دساظت أهمُت

ى اإلايكىص، الهضٝ بلى بىا جهل التي اإلاهمت الضعاؾاث مً الٗغبُت اللهجاث صعاؾت ت َو  الصخُذ الى٤ُ مٗٞغ

هم للٟهخى م، ال٣غآن لٛت الٗغبُت ألن مٗاهحها؛ ٞو  ٖلم ٞضعاؾت الٗغبُت، ألامت ولٛت والخًاعة، الترار ولٛت ال٨ٍغ

م٨ً الٟهخى زضمت في ًضةٖض ظىاهب له اللهجاث  -:)0(ًلي ُٞما ؾب٤ ما جىيُذ ٍو

ىا اللهجاث ٖلم صعاؾت ؤن / 0 جها اللهجاث ؤنل في الجضًضة آلاعاء ٖلى ٌٗٞغ ا وج٩ٍى  ألاصبُت اللٛت خُاة في وجإزحَر

 .الٟهخى اللٛاث في مبهمت مؿاثل ٞهم ٖلى ٌؿاٖض ؤهه ٦ما الٟهخى،

سها في مغخلت ٧ل ومٗالم اللٛىي، الخُىع  مغاخل ٖلى اللهجاث ٖلم صعاؾت زما٫ مً هخٗٝغ /3 ل جاٍع  الٍُى

  ولِؿذ واؾٗت، بٞاصة الٟهخى اللٛت جُٟض اللهجاث صعاؾت / 2
 
 ؤو للهجاث جإنُل ؤجها في الٟهخى اللٛت ٖلى زُغا

ت في الٟهخى جُٟض ٞهي ال٨ٗـ بل الٟهخى، مدل الٗامُت بخما٫ بلى صٖىة سها، مٗٞغ  ،و٢ىاهُجها جُىعَا وفي جاٍع

ىامل  .ٞحها والاه٣ؿام الخىخض ٖو

ذي، اإلاعجم ٖلحها ٣ًىم التي الضٖاثم ؤَم مً الصخُذ الٗلمي باإلاىهج اللهجاث صعاؾت /1  الٗغبُت واللٛت الخاٍع

ذي معجم بلى مٟخ٣غة  .جاٍع

باعاث ٧لماث ٞهم ٖلى حؿاٖضها اللهجاث صعاؾت /2 ا ًض٤٢ ؤن ٚحر مً اإلاٗاظم في ؤزبدذ ٖو  ا،مٗىاَ خض في وايَٗى

ىن  وؤَمل مهملت ٞٓلذ  .بلُه جغظ٘ الظي ألانل ًٖ ًى٣بىا لم ألجهم قغخها، اللٍٛى

ت في مهم ؤمغ الٗغبُت اللهجاث صعاؾت /3  صعاؾت في ألانُل اإلاهضع هي ال٣غاءاث ألن ال٣غآهُت؛ ال٣غاءاث مٗٞغ

 .اللهجاث

٤، وز٣افي ؤصبي هخاط مً ًدغمىا الٟهخى ٚحر اللهجاث بَما٫ /4  ٞهظٍ ومىشىعة، مىٓىمت مسخلٟت ٞىىن  ومً ٍٖغ

 .ظاصة ؤنلُت ججاعب مً جسلى ال اللهجاث

ىا لهجت
ُّ
 :الّشبُت الؽ

 التي ال٣باثل مٗها خملتها اإلاخباًىت، ال٣ضًمت الٗغبُت اللهجاث مً مخإنلت ٖغبُت لهجت الٗغبُت الكىا لهجت حٗض

ا قما٫ ؤ٢صخى بلى هؼخذ  الٗغب ٌٗخ٣ض التي البماص الدجاػ ؤَل لهجت مً ج٣غب وهي. ؾاب٣ا بغهى ممل٨ت ؤي هُجحًر

ىا
ُّ
 الٗامُت الٗغبُت اللهجاث مً ٦شحر في قاج٘ اؾخٗمالها اللهجت َظٍ حٗابحر مً ال٨شحر بن .)3(مجها ٢ضمىا ؤجهم الك

ذ ول٨ً. الٗغبُت ألا٢ُاع مٗٓم في اإلاٗانغة ا وؤلابضا٫ وال٣لب الىدذ مازغاث جىاٖػ حَر  اللهجُت اإلآاَغ مً ٚو

ًٓ ختى ا،مٟغصاته بٌٗ لت ألو٫  – ًُ  والخمدُو الضعاؾت بٗض ًم٨ً بط مدلُت، بُئُت زهىنُاث طاث ؤجها -َو

                                                           

 .ٗٔ القاهرة، ص: –، مكتبة األدب مٜٓٔٔ ،ٕ ط -ميزان الذهب يف معرفة هلجات العرب–عبد التواب مرسي حسن األكرت (   ٔ

 .ٕٛ٘ دائرة املعارف اإلسالمية، اجلزء الثالث، ص:(   ٕ
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ت الخهاثو مً ٦شحر بعظإ  الٗغب ٖىض قاجٗت ٧اهذ ٖغبُت لهجاث بلى الكىا لهجت في هلخٓها التي اللٍٛى

ا في الكىا الٗغب ٢باثل حؿ٨جها التي الغ٢ٗت لؿٗت هٓغا .ال٣ضامى  ال ألزغي، مى٣ُت مً ِئتالب والزخماٝ هُجحًر

خمشل زانت، لهجتهم صازل بؿُِ لهجي ازخماٝ وظىص ٌؿدبٗض  والالصتها واإلاٟغصاث ألانىاث بٌٗ في طل٪ ٍو

حر ظا. طل٪ ٚو ظٍ .الجاَلي الٗهغ في اللهجاث ٦ثرة طل٪ ٖلى مشا٫ وؤنض١ ال٩ىن، ؾجن مً َو  التي الٟىاع١  َو

، لُُٟت الكىا الٗغب لهجاث في هغاَا
 
 في الكىا الٗغب ٣ًى٫  ٞمشما. اللهجت َظٍ ؤَل بال بلحها ًًُٟ ال ظضا

ت( بغهى والًت مً الٛغبُت الكمالُت اإلاىا٤َ ٣ى٫  ،)جأ٫( حٗا٫ ٧لمت في) الىُجحًر  الكغ٢ُت الكمالُت اإلاىا٤َ ؤَل ٍو

  .(Chaal)) حكا٫: (ٞحها الكغ٢ُت الجىىبُت اإلاىا٤َ ؤَل ٣ًى٫  بِىما – الهمؼة مض بضون  –) جا٫: (ٞحها مجهم

 ٌ ا" ولمت مذلى ى 
ُ
 ":ؼ

 " ٧لمت ؤن بلى اإلاهاصع ؤ٦ثر حكحر
َ
ىا
ُ
ىِعي" ٢بُلت ؤَل٣خه ل٣ب" ق

ُ
اه
َ
 ال ول٨ً" بغهى" بماص في اإلا٣ُمحن الٗغب ٖلى" ال٩

 الل٣ب َظا قإ طل٪ م٘ ول٨ً ٖلحهم؟ ؤَل٣ه مً ؤو٫  َى مً وال الٗغب َاالء ٖلى ؤَل٤ متى بالخدضًض ٌٗٝغ

اعث قهغجه ٞاػصاصث ٖلحهم بَما٢ه في ال٩اهىعٍحن ألازغي  ال٣باثل ٢لضث ىخت الٗغب لهاالء ٖلما وناع  ؤ٢مام َو

ً وسجماث واإلااعزحن ال٨خاب ا، في الخ٩ىمُت الضواٍو ت لهظٍ ٦ٗلم هُجحًر  َظا بلٜ مهما ول٨ً .ألازيُت املجمٖى

 ًضٖىن  بل به مؤهٟؿه ًضٖىن  وال ؤهٟؿهم، الٗغب ٖىض م٣بىال لِـ ٞهى ألازغي  ال٣باثل لضي قهغة مً الل٣ب

ىهه ال ألجهم البضو، لضي زانت ٢اثله قخم بلى ًاصي الٗغبي ٖلى بَما٢ه وعبما" ٖغبا" ؤهٟؿهم ٗخبروهه ٌٗٞغ  َو

 قاجٗت ْاَغة َى وبهما. ٞدؿب بغهى في بضٖا لِـ هٟؿها به حؿمي ما ٚحر باؾم ال٣باثل حؿمُت وؤن َظا، .قخما

 مى٣ُت في ٖاقذ التي الٗغبُت ال٣باثل ٖلى ؤَل٤ ما طل٪ ٞمً. مسخلٟت ؤظىاؽ ٞحها حِٗل التي البِئاث ظمُ٘ في

ىع  الؿلُت املجاعة ؾُما صاع ْج " اؾم ؤو" ؤعا٩َا" اؾم صاٞع
ْ
ىه
ُ
ظٍ. )0(الغخل الٗغب ؤو البضو ٖغب ؤي" ُؾىل  َو

ا في قاجٗت ْاَغة اه في الكغ٢ُت والجىىبُت الٛغبُت اإلاىا٤َ في حِٗل التي ٞال٣باثل واؾ٘، هُا١ ٖلى هُجحًر  ُجحًر

ْىؾا" اؾم الكمالُت اإلاىا٤َ في التي ال٣باثل ٖلى جُل٤ م" ََ  ٖلى الكمالُت ال٣باثل جُل٤ بِىما حٗضصَا، مً بالٚغ

ُبى" ٢باثل
ْ
اِمِغي " اؾم ال٣باثل مً ظاوعَا ومً" ؤلاٌٛ َُ  ال٩اهىعي ٢باثل الهىؾا ٢باثل وحؿمى ،”Nyamiri“" ِه

ؿمحهم" َبِغي  َبِغي "بـ ى "بـ ال٩اهىعٍىن  َو
ُ
ش جدضًض بن ".هىؤٞ  ؤلاؾخدالت مً ٣ًغب ٩ًاص بالكىا الٗغب حؿمُت جاٍع

 عؾاثله زلى ٖلى اؾدىاصا ال٩اهمي ألامحن دمحم الكُش ٖهض بٗض بؼمً بًٗهم و٢ُضٍ. طل٪ في اإلااعزحن آعاء الزخماٝ

بت ىا" ٧لمت مً الٗهض ال٣ٍغ
ُ
  خملذ بل ،"ق

 
غاب"و" الٗغب" ٧لمتي مجها بضال  مخضاولت" قىا" ٧لمت ٧اهذ لى بط"  ألٖا

ً الاؾم بهظا الٗغب حؿمُت بلى الضاعي ًٖ ال٨ك٠ ؤما .بها لؿماَم ٖهضٍ في  مؿخٗهُا لٛؼا ًؼا٫ ٞما ؤنلها ٖو

م الخل ٖلى ا اإلااعزىن  اؾخىخاَا التي الٟاثًت الاٞتراياث ٚع  .خلىال وظٗلَى

 :الؽىا الّشب لهجت خفائق

ت بغهى والًت في الٗغبُت اللهجت امخاػث َىا ٖغب هجتل( الىُجحًر
ُ
 ٖلى ؤنىاتها ػاصث ٣ٞض ألانىاث، ب٨ثرة) ق

ل دمحم آصم الض٦خىع  ألاؾخاط ؤقاع و٢ض. ألازغي  اللهجاث ض ؤجها ٖلى )3(ظبًر  ببٌٗ الٟهخى الٗغبُت ؤنىاث ٖلى جٍؼ

 وؿبذ ختى ه٣ُا وؤنٗبها ألانىاث ؤزو ٌٗخبر الظي" الًاص نىث ٖلى خاٞٓذ ؤجها:"٢اثما وؤياٝ ألانىاث،

ت، هىن  ٖلى اقخملذ ؤجها اللهجت َظٍ زهاثو ومً". الًاص لٛت: "ل٣ُٞ بلُه، َبَري : ٣ٞالىا اإلاُاٖو
ْ
َجَغْح  – ِبه

ْ
 – ِبه

ْر 
َ
َؿت

ْ
٤ْ  – ِبو

َ
ل
َ
ٟ
ْ
َضَعْؽ  – ِبه

ْ
  – ِبه

ْ
َغؤ
َ
٣
ْ
 مغ٤٢ مغ٦ب ٚاعي  نىث(ch)) حل( الهىث بىظىص جمخاػ و٦ظل٪....ِبه

                                                           
1
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ٓهغ. )21(مهمىؽ ْذ : ال٩لماث في الهىث َظا ٍو
َ
ا٫ْ  و٧له، ظمُٗه بمٗجى: حك

َ
٣ِي، ظىىبي لٛت في حٗا٫،: وحك

ْ
 الَبل

هْ  َُ احِك
َ
ت الجُم بهىث ٌٗٝغ بما ؤًًا وجمخاػ. ألالٗاب مً هٕى: وحك ٓهغ (g) اإلاُٗكت ؤو ال٣اٍَغ : ال٩لماث في ٍو

،
ْ
ِمُْو . اخخ٣اع ِخ٣ِْغة

َ
 " ٧اٞا" ًى٣ُىجها ٦ما. ٢ِبله: ٢ِْبِلهْ : ٢مُو: ٢

 
َخل: هدى في هاعصا

َ
  ًى٣ُىجها وال ،)٢خل( ٦

 
 بال ٢اٞا

  مخ٣ٟحن ٧لمخحن بحن ؤلالخباؽ و٢ٕى مً الٟغاع خحن
 
ا ، خٞغ

 
م: بحن الٟغ١  مشل في وطل٪ وجغجِبا

َ
ل
َ
٢ (galam) بمٗجى 

 بلى بياٞت ؾاصؽ م٣ُ٘ ٖلى: بغهى في قىا ٖغب لهجت واقخملذ. اإلاٗغوٞت ال٨خابت آلت(qalam) ٢لم وبحن ٢ُ٘

ل اإلا٣ُ٘: اخشحنالب بٌٗ ٖلُه ؤَل٤ و٢ض الٟهخى، م٣ُ٘  في له ومشل) ؽ ح ح ؽ( بلُه وعمؼ اإلا٣ٟى٫  الٍُى

صْ (بـ اللهجت
ْ
ا
َ
 الٗغبُت اللٛت في ٦ماَما جىظض ال ٠ُٖ وؤصاة ههي ؤصاة ٖلى اقخملذ و٦ظل٪. الىاصي في ؾاعي) ٧

ما الٟهخى ْى " جضزل ال ؤي" جضزل ًا: "مشالها للىهي" ًا: "َو ََ ْى  دمحم ومشالها لل٠ُٗ" َو  .وخامض دمحم ؤي خامض، ََ

ت الٓىاَغ ومً َىا ٖغب لهجت في قاٖذ التي اللٍٛى
ُ
 في ٦ما ياصا الٓاء بهىث ه٤ُ ٣ٞض ؤلابضا٫ ْاَغة: ق

٠: ٢ىلهم
ْ
٠، ؤي ِيل

ْ
ل ْغ : ٢ىلهم في ٦ما ؤًًا، ياصا الظا٫ بهىث ه٣ُىا ,. يغبان ؤي ْغبان ِْ

َ
غ ؤي َي٨

َ
٦
َ
 ط

َب 
َ
ٌب، ؤي َوَيي

َ
ه
َ
ًْ  :٢ىلهم في ٦ما" صالا" به وه٣ُىا ط ا٥َ  ٢ىلهم في ٦ما" َاء" به ه٣ُىا وؤخُاها ِط٢ً، ؤي َوِص٢ِ

َ
 ؤي َ

٨ظا .ق٣٣ذ في ق٣ُذ: في ٦ما" ًا" اإلا٠ًٗ الخٝغ ٢لب اللهجت في ٞصخي و٦ظل٪ .ؤلاقاعة في طا٥  جدب٘ بطا َو

: ٢ىلهم في الخظٝ طل٪ ٞمً ألاؾماء، بٌٗ في ألانىاث، بٌٗ خظٝ ْاَغة ٞكىة ٞحها ؤصع٥ اللهجت، الضاعؽ

ْو : و٢ىلهم الىىن، مجها خظٝ بيذ في ِبْذ 
ُ
 ألاصواث مً ٦شحر ؤًًا ٞحها جىظض و٦ظل٪ .الٟاء مجها خظٝ هه٠ في ه

ْل : ٣٦ىلهم...ومً وفي والمام ٧الباء الجغ، خغوٝ: ألاصواث َظٍ ٞمً الٟهخى، الٗغبُت في اإلاىظىصة والخغوٝ
َ
 َصز

ِبِْذ، ِفي
ْ
غاب مً ٚالبا اللهجت لخلى حٗمل ال ؤجها بال....بالؿ٨حن و٢ُ٘ الؿى١، ِمً وَظاء ال  جىظض وؤًًا .)0(ؤلٖا

ِذ  ٧ِةهَذ  هٟؿها الٟهخى الٗغبُت في اإلاؿخٗملت الًماثغ ٞحها
ْ
َذ ( ؤي َوِبه

ْ
ه
َ
ِذ  ؤ

ْ
ه
َ
ْن ) وؤ

َ
ت
ْ
نَّ ( َوِبه

ُ
ت
ْ
ه
َ
َى ) ؤ َُ ) وهي َى( َوِهيْ  و

مَّ  َُ ، و ًَّ َِ ، َم( َو ًَّ   في الىىن  ٦دؿ٨حن الخدٍغ٠ بٌٗ ٌٗترحها ؤجها بال َو
ْ
ْن ِبه
َ
حر ِهيْ  في والُاء ت  .طل٪ ٚو

 بلى ؤلجإتها وؾُاؾُت بظخماُٖت ْغوٝ الٗغبُت الكىا لهجت ٖلى َغؤث ٣ٞض اللٛىي  اإلاؿخىي  خُض مً وؤما

  ؤعجمُت بلٛاث الخإزغ
 
 بٌٗ اللٛاث جل٪ مً ٞا٢خبؿذ. اإلاىا٫ بُٗض مىه الخسلو ًجٗل الىُا١ واؾ٘ جإزغا

 ؤو وانُماخاتهم، مىايٗاتهم في له ؤنل ال مما طل٪ وهدى الخُاة ا٤ٞومغ  ألاصواث ٧إؾماء)26(والخٗابحر ال٩لماث

لتهم ول٨ً ؤنل له ٧ان ُّ  ؤو الضزُل ؤمشلت ومً .املجخم٘ ؤلؿىت ٖلى وصوعاهه اؾخٗماله ل٨ثرة اإلاضهُت بلُه م

ىِعي لٛت مً الٗغبُت الكىا لهجت بلى اإلاؿخٗاع
ُ
اه
َ
هْ : ( لها املجاوعة ال٩ ًَ َغا ْٟ

َ
 مهغإ ؤو لبىابتا بمٗجى(Tawra)) ج

ى( و. الباب
ُ
٩ِي( ٧لمت الهىؾا لٛت مً اؾخٗاعجه ما ومً. الضَلحز بمٗجى(Bulo)) ُبل . الؿ٨غ ٢هب ؤي(Reke)) َعٍْ

َل ( و ال٣اثض، ؤي(Jawro)) َظْىُعو( الٟماوي لٛت مً واؾخٗاعث ٍْ ت ومً. الكما٫ بمٗجى(Waila)) َو : ؤلاهجلحًز

َخهْ (و. اإلاا٦ُىت ؤو ت،الىاٍع الضعاظت ؤي(Machine)) َماِقحْن (
ْ
حر الُبِب(Doctor)) ُصو٦ م .طل٪ ٚو  مً وبالٚغ

 التي الُٟصخت الٗغبُت ال٩لماث مً ال٨شحر ٖلى جداٞٔ ػالذ ال الٗغبُت الكىا لهجت ٞةن اإلاؿخٗاع، ؤو الضزُل

 ألالٟاّ ٖلى الكىا الٗغب لهجت مداٞٓت مضي وبن ألازغي، البماص في الٗامُت الٗغبُت اللهجاث حؿخٗملها ٢لما

 .اإلا٣الت َظٍ مً ألازحر املخىع  في ظلُا لل٣اعت  ًخطر الٟهُدت، الٗغبُت

 :الففُدت الّشبُت ألالفاً ِلى ومدافٍتها" الّشبُت الؽىا" لهجت

 ملُىن  مً ؤ٦ثر اإلاى٣ُت في بها ًخدضر والتي الٗالم، في اإلاىدكغة الٗغبُت اللهجاث مً حٗض الكىا الٗغب لهجت

م بها، الخٟاَم ظمُٗا ًم٨جهم وؿمت،  مً شخيء م٘ بها ًابه ال التي البؿُُت الٟغو١ بٌٗ وظىص مً بالٚغ

                                                           
1
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 الٟهُدت، الٗغبُت ألالٟاّ مً ٦شحر بٗضص اللهجت َظٍ اخخٟٓذ و٢ض َظا، .اللٛىي  والا٢تراى الضزُل

م، ال٣غآن في الىاعصة ٧األلٟاّ ٟت، وألاخاصًض ال٨ٍغ  )0(٦خابه في نَغزا الض٦خىع  ط٦غ و٢ض. الٗغبُت واإلاٗاظم الكٍغ

ت اللهجت ٖلحها وحٛلب...ؾىصاهُت بإلٟاّ جدخٟٔ ؤجها" اصة". الدجاٍػ  هىعص ؤن بىا ٌؿخدؿً والبُان، ؤلاًًاح ٞلٍؼ

م ال٣غآن ؤلٟاّ بٌٗ ت وألاخاصًض ال٨ٍغ ٟت الىبٍى  واإلاٗجى باإلابجى الكىا الٗغب ٌؿخٗملها التي واإلاٗاظم الكٍغ

ْمـ" ٧لمت: ٞمجها. والٗض الخهغ ُلؾب ٖلى ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى وطل٪ هٟؿهما،
َ
ى" ؤ  ؤو ًىم٪، ٢بل الظي الُىم َو

م ال٣غآن في ال٩لمت َظٍ وعصث. مطخى الظي الؼمً مُل٤ ا" حٗالى ٢ىله في ال٨ٍغ ََ َىا
ْ
ل َٗ َج

َ
ا ٞ ْن  َخِهُض 

َ
إ
َ
ْم  ٧

َ
ًَ  ل

ْ
ٛ
َ
 ح

ـِ  ْم
َ ْ
ىجها ؤجهم بال واإلاٗجى باإلابجى الكىا ٖغب لهجت في حؿخٗمل ٞهى، "ِباأل ٪بخد ًدٞغ  الؿحن وحؿ٨حن اإلاُم ٍغ

ـْ " ٣ُٞىلىن  ِم
َ
 " ؤ

 
ـِ " مً بضال ْم

َ
 .ال٣غآن في الىاعصة" ؤ

، ٦ُٗام لىاػم مً اإلاؿاٞغ ًخسظٍ ما حٗجي التي" الؼاص" و٧لمت حٍر  حٗالى ٢ىله في ال٣غآن في ال٩لمت َظٍ ٞىعصث ٚو

ُصوا" َؼوَّ
َ
ِةنَّ  َوج

َ
ْحَر  ٞ

َ
اِص  ز ٣َْىي  الؼَّ ٣ُىِن  الخَّ ا َواجَّ وِلي ًَ

ُ
  ؤ

َ ْ
َباِب ألا
ْ
 هٟؿهما واإلاٗجى باإلابجى قىا ٖغب لهجت في واعصة ٞهي "ل

، ل٪ اجسظ ؤي" َػاص ِلْ٪  ِقُْل :"٣ٞالىا
 
ْىَض٥َ "و ػاصا ًَ  ِقُىى ِٖ اصْ  ِم  ٧لمت ومجها .الؼاص مً ٖىض٥ الظي ما ؤي" الؼَّ

 ٢ىله في ال٣غآن في ثوظاء بهاثم، ٖلى وججم٘ الؿبإ، ٖضا ما الضواب مً ٢ىاثم ؤعب٘ طاث ٧ل حٗجي وهي" البهُمت"

ْذ " حٗالى
َّ
ِخل
ُ
ْم  ؤ

ُ
٨
َ
  ل

ُ
اِم  َبِهَُمت َٗ

ْ
و
َ ْ
 ،"البهاثم ؾى١ " و" بهاثم ٖىضي" ٣ٞالىا ومٗىاَا، بمبىاَا قىا ٖغب واؾخٗملها، "ألا

م ال٣غآن في ال٩لمت َظٍ ووعصث نىث، بضون  ضخ٪ ؤي" جبّؿم" ال٩لماث َظٍ ومً َم " حٗالى ٢ىله في ال٨ٍغ َخَبؿَّ
َ
ٞ 

ا
 
ًْ  َياِخ٩ ْىِلَها ِم

َ
ْم  ٞمان: ٣ٞالىا اإلاٗجى، بىٟـ قىا ٖغب واؾخٗملها، "٢ َبؿَّ

ْ
ل
َ
َم  ؤي ؤ َبؿَّ

َ
 ظاء ما ال٩لماث َظٍ ومً. ج

ىَن " حٗالى ٢ىله في
ُ
ل
ُ
٧
ْ
إ ٍَ َما َو

َ
ُل  ٦

ُ
٧
ْ
إ
َ
امُ  ج َٗ

ْ
و
َ ْ
 ....."ألا

ى الشاوي اإلاىيٕى بلى البدض ًيخ٣ل وآلان ت ألاخاصًض في الىاعصة ألالٟاّ َو  قىا ٖغب لهجت يف ومؿخٗملت الىبٍى

 اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى الىماطط ببٌٗ مىه ًاحي ٞلظا، الٗغبُت اللٛت مهاصع ؤَم مً الخضًض ألن. واإلاٗجى باللٟٔ

 ٢ام...." الُُب ًٖ ههي ما باب" في ظاء ما :وهي البساعي، صخُذ مً مسخاعة والىماطط ، ال٣غآن مً بها جيء ٦ما

 ال٣مُو جلبؿىا ال:] (م) الىبي ٣ٞا٫ ؤلاخغام، في الشُاب مً ـهلب ؤن جإمغها ماطا هللا عؾى٫  ًا ٣ٞا٫ عظل

ماث ماث ٞال٣مُو...[. "والؿغاٍو  ٣ًىلىن  ؤجهم بال واإلاٗجى، باللٟٔ قىا ٖغب لهجت في مؿخٗملخان" والؿغاٍو

ل والجم٘ ؾغوا٫ للمٟغص غ ٦م باب" في وظاء .ؾغاٍو  ٞال٩لمخان[ ؤؾىاٍ ٖكغ ٞى١  ججلضوا ال] )3(..."وألاصب الخٍٗؼ

 ال٣غآهُت الىماطط في بىا مغ ٦ما ٨َظا. هٟؿهما واإلاٗجى باللٟٔ قىا ٖغب لهجت في مؿخٗملخان" والؿٍى الجلض،"

ت ألاخاصًض مً هماطط َىا وظضها الؿاب٣ت،  بل قىا، ٖغب لهجت في مؿخٗملت بإلٟاّ مصخىهت ؤًًا الىبٍى

 ؾاب ط٦غ ما زما٫ مً لىا اجطر ٦ما الُىمُت، اؾخٗماالتهم في وؾاثغة
 
 ال٣امىؽ بلى البدض ؾُٟىت بىا وجيخ٣ل. ٣ا

اصة الىماطط َظٍ مشل ظىاٍَغ مً لىلخ٣ِ املخُِ،  :ال٣امىؾُت الىماطط مً ازخ٠ُ ما ٞمً. ؤلاًًاح لٍؼ

ْغوة ٧لمت" )2(الٟاء في وعص ما
َ
 مؿخٗملت ال٩لمت ٞهظٍ...نٝى ؤو قٗغ ٖلُه ظلض...الغؤؽ وظلضة لبـ،: وحٗجي" الٟ

ْغَوة ٣ٞالىا واإلاٗجى، ٔباللٟ قىا ٖغب لهجت في
َ
لُه مًبٙى ظلض مً للهماة جخسظ ما وهي: الهماة ٞ . قٍٗغ ٖو

 ٖغب لهجت في مىظىصة ال٩لمت ٞهظٍ ألاخم٤، والٛلُٔ الٟهم، و٢لت ال٨مام، ًٖ العي: حٗجي التي" الٟضم" و٧لمت

َضْم، ٞمان: ٣ٞالىا هٟؿها، باالؾخٗماالث الُىمي ٦مامهم في ومؿخٗملت قىا،
ْ
ٞ
َ
ما  ؤ ْضَمت هتٞو

َ
َغ٥َ " ٧لمت ومجها. ٞ

َ
 ؤي" ٞ

 ٪َ
َ
َعي  ٞغ٦ذ: قىا ٖغب وج٣ى٫  ًٟغ٥، ؤن خان ؤي" الخب ؤٞغ٥: "ومجها َصل

ُّ
 لجمُ٘ لهجتهم في مؿخٗملت وهي. الظ

                                                           
 .ٕٖ م، ص:ٜ٘ٚٔ اهليئة املصرية العلمية للكّتاب، القاهرة، عام–إمرباطورية الربنو اإلسالمية –هيم، علي طرخان إبرا     1
2

 .ٖٔ، ص:ٛم،  جٕ٘ٓٓدار الفكر بَتوت عام –صحيح البخاري –البخاري، افإمام أيب عبدهللا دمحم بن إمساعيل       
3

 .ٖٖٚ، ص:ٗالفَتوز أابدي، ادلرجع السابق، ج       
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اف" ٧لمت ؤًًا ومجها .والىباجاث والٛما٫ الخبىب ؤهىإ
َ
 ال٩لمت ٞهظٍ الكى٥، به ًسغط ما ٖلى جض٫ التي )0("اإلِاْى٣

ت ظُما ال٣اٝ الهىث ٢لب ٞحها، خهل ؤجها بال هٟؿه اإلاٗجى في ومؿخٗملت قىا ٖغب لهجت في مىظىصة  ٢اٍَغ

(g)(Mingash)ظا".باإلاى٣اف الكى٦ت ؾلَّ " ٣ٞالىا  . اللهجت َظٍ في ٦شحر ال٣لب َو

 مً واخضة هي اللهجت َظٍ ؤن لل٣اعت  جشبخب لٗلها ط٦غث التي الخىيُدُت الىماطط ٞهظٍ ال٣ى٫، وزمانت

تها جدخٟٔ ػالذ ما ؤنلها ًٖ الجٛغافي اوٗؼالها وم٘ الٗالم، في اإلاىدكغة ٗغبُتال اللهجاث  وب٣غبها الٗغبُت، بهٍى

 ؤو صزُما ٧ان ما بال مٟغصاتها، مً ٦شحر في الٗغبي الٗالم في الٗغبُت اللهجاث ؤو الٟهخى الٗغبُت اللٛت مً

 .م٣تريا

 الخاجمت

ا بغهى في الكىا لهجت ًٖ ٞحها ضزىاجد التي ال٣هحرة الجىلت جل٪ بٗض خضًصىا وهسخم  ٖلى مداٞٓتها ومضي هُجحًر

  هؼخذ ٖغبُت ٢بُلت وهي الىُجحري، املجخم٘ مً ٞهُلت الكىا الٗغب ؤن: بال٣ى٫  الٟهُدت الٗغبُت ألالٟاّ
 
 ؤنما

غة مً ؿ٨ً وصًيُت، وبُئُت وا٢خهاصًت ؾُاؾُت بضواٞ٘ بغهى ؤعى بلى الٗغبُت الجٍؼ  ىا٤َاإلا في ؤٞغاصَا ؤٚلبُت َو

ت بغهى لىالًت الكغ٢ُت الكمالُت ّض  لهجتهم وبن. الىُجحًر َٗ
ُ
 في بها ًخدضر الٗالم، في اإلاىدكغة الٗغبُت اللهجاث مً ح

م بها، الخٟاَم ظمُٗا ًم٨جهم وؿمت ملُىن  مً ؤ٦ثر اإلاظ٧ىعة اإلاى٣ُت  البؿُُت الٟغو١ بٌٗ وظىص مً بالٚغ

 ألالٟاّ مً ٦شحر بٗضص اللهجت َظٍ اخخٟٓذ و٢ض. اللٛىي  والا٢تراى الضزُل مً شخيء م٘ بها، ًابه ال التي

م ال٣غآن في الىاعصة ٧األلٟاّ الٟهُدت، الٗغبُت ت وألاخاصًض ال٨ٍغ ٟت الىبٍى ت واإلاٗاظم الكٍغ  . اللٍٛى

 

 

 

                                                           
 .ٜٕٔ ، ص:ٕ املرجع السابق، ج     1
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 جدلُل الخىاب اللشآهـي الىدىي بحن أظلىب اللغت الّشبُت

لت ِلم اللغت الىص ي اإلاّاـش   الففخى ووٍش
                                                                         

ً مشجض ى د/  ًديى جٍى

ا  مدايغ، ظامٗت والًت ٧ىاعا، والًت ٧ىاعا، هُجحًر

 : اإلالذمت

غقضَا بلى الىنى٫ في هٓم الجمل اإلاُٟضة اإلاخخالُت ٖىض  ت جغجِب ال٩لماث ٍو الىدى َى ألاؾلىب الظي ًغاعي صخَّ

والاجهاالث الىاجخت بحن اإلاخ٩لم واإلاؿخُٟض ؤو ٖىضما جدضر اإلا٩اإلااث الجُضة بحن ألاٞغاص نىاٖت الخٗبحراث 

ىٍت. و٦ظل٪، ًضعؽ الىدى ٢ىاٖض طل٪ الخــغجِب اللٛىي مً خُض جدلُل الترا٦ُب وونٟها  َُّ اإلاخٟاَمحن بلٛت مٗ

ا ٖلى ازخُاع اإلاٟغ  ض وبٖغاِبَها. لظل٪ ًم٨ً الاؾخيخاط ؤنَّ الىدى ٌٗخمض ؤؾاؾ  َّٗ صاث اإلاىاؾبت والترجِب الصخُذ اإلا٣

ًاٝ بلى طل٪ ؤنَّ اللٛت الٗغبُت  مت. وٍُ
َّ
َها مً ؤظل بهخاط اإلاٗاوي الؿلُمت مً زما٫ الترا٦ُب والىهىم اإلاىٓ

َ
ل

ا ًٖ مٗٓم 
 
ز في عبِ بٌٗ ال٩لماث م٘ ألازغي. وزماٞ ا اإلاخمّحِ  مً اللٛاث الؿامُت حٗخجي بىدَى

 
بىنٟها لٛت

ُت، ٞةنَّ جغجِب ٖىانغ الجمل اإلالتَزم به ٚحر الػم في الىٓم الٗغبي الىدىي بل حهخم الىدى الٗغبي اللٛاث ألاوعوب

غابُت ؤ٦ثَر مً طل٪.  وبطا ٧ان لىدى الجملت صوع وآزاع َُبت في قغح ٖىانغ الجمل الٗغبُت  ٖلى صوع الخغ٧اث ؤلٖا

ا، ٌٗحن ٖلى مؿخىي م٩ّىهاث الجمل، ٞةن الىٓغ الض٤ُ٢ بلى الغبِ والتراب  ً ِ والخماؾ٪ بحن َظٍ الجمل، ؤً

٤ ما ٌؿمى آلان بىدى الىو. وجىُل٤ مك٩لت َظٍ الضعاؾت مً وظىص خاظت  َل اللٛىي للىهىم ًٖ ٍَغ الخإٍو

ٍت بلى اٖخباع الخىاػن والخماػم في الخضًض ًٖ ٨ٞغة الٗما٢ت والهلت الجاثؼة بحن ٖلىم اللٛت الٗغبُت الترازُت  ماؾَّ

لم اللٛت الخضً  ض اإلاٗانغ في الخدلُل الىدىي اإلاخ٣ّضم. ٖو

 في الىدى الّشبي الخىاب جدلُل

ا لىدى الٗغبيل بّن  ًُّ ا ؤؾاؾ في جغ٦ُب ال٩لماث إلهخاط ال٨مام اإلاُٟض ومً زم الخدلُل الض٤ُ٢ في اإلاغ٦باث  صوع 

عاؾت خ٣ُ٣ت الخدلُل ص لظا، ًم٨ً ؤلاقاعة بلى الجملُت والخُاب اإلاىٓىم ؤو الىهىم اإلاى٣ىلت في اللٛت الٗغبُت.

ال٣غآهُت وما ٌؿخيبِ مً جل٪ الٗملُت الٗلمُت. ولظل٪  الٗغبُت في الىدى الٗغبي مً زما٫ الجمل والىهىم

م  ْحِن بلى  َظا املخىع ٢ّؿِ ْحِن مهمَّ
َ
مً ألاؾاؾُت ل٨ٟغة الخدلُل الىدىي  في اإلاؿاثلمً ؤظل جض٤ُ٢ الىٓغ  مْبَدش

 ىهج ٖلم اللٛت الخضًض. خُض زهاثو ألاؾلىب التراسي ال٣ضًم وم

 اللشآوي: الّشبي في جدلُل الخىابالتراسي هدى الجملت  خفائق

غابيهي  ؤبغػ ما حهخّم به الىدى الٗغبي ت. ٢ا٫  ْاَغة الخّٛحر ؤلٖا لهلتها اإلاباقغة بالٟهاخت والؿمامت اللٍٛى

ا مً اَخم
ًّ
غ ال٣غاثً خٓ  ٧اهذ ؤٞو

َ
غابُت  الض٦خىع جمام خؿان بنَّ الٗمامت ؤلٖا

 
ت غاب هٍٓغ ام الىداة ٞجٗلىا ؤلٖا

غابي ع واملخل ؤلٖا غاب اإلا٣ضَّ غاب الٓاَغ وؤلٖا ت الٗامل وج٩لمىا في ؤلٖا ا هٍٓغ  ؾمَى
 
ل َظٍ  َظا، .)0(٧املت

َّ
وجخمش

                                                           
 . ٕ٘ٓم( ص ٕٔٓٓ-هٕٔٗٔمؤسسة للنشر والتوزقع،  -دتام حسان، اللغة العربية: معناىا ومبناىا )الدار البيضاء: دار الثقافة د/     ٔ
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ِلَ٪ الٓاَغة في ٢ىله حٗالى: 
َ
ظ
َ
ًَ  }َو٦ خْ  َػٍَّ

َ
ِغ٦ِحَن ٢

ْ
ك
ُ ْ
ًَ اإلا ِشحٍر ّمِ

َ
  َل ِل٨

َ
ْوال
َ
أِص ؤ

َ
َغ٧
ُ
ْم ق َِ 

ُ
ْم......{ئ . ؤقاع الىداؽ بلى َظٍ )0(َُ

ت وؤَل البهغة بال ؤبا ٖبض الغخمً والخؿً. وفي  آلاًت ؤن ال٣غاءة الؿاب٣ت لها هي ٢غاءة ؤَل الخغمحن وؤَل ال٩ٞى

) ٖلى حؿمُت  ًَ )، و٢ا٫ ال٨ٗبري: "٣ًغؤ بٟخذ الؼاي والُاء (َػٍَّ ًَ ) ٖلى اإلابجي للمٗلىم (ػٍَّ ًَ َظٍ ال٣غاءة، ٣ًغؤ (ػٍَّ

٣غؤ ً ال٣خَل.  الٟاٖل. ٍو م، ؤو َى مىهىب ٖلى اإلاٟٗىلُت، ؤي ػٍَّ ا ٖلى ؤهه مٟٗى٫ به م٣ضَّ اإلاهضع(٢خَل) مىهىب 

٘ ٖلى بيماع  َم) ٣ٞغاءجه بالٞغ
ُ
م) بالجّغِ ٖلى ؤهه مًاٝ بلُه، ؤو ٖلى ؤلاياٞت. وؤما ٢ىله: (قغ٧أئ َِ ٣غؤ (ؤوالِص ٍو

ه ٧إهه  ٘ (قغ٧أء) بٟٗل ًىٍى م، ؤو ًٞغ َىه قغ٧أَئ م.ٞٗل، ؤي ػٍَّ َىه لهم قغ٧أَئ ىا٥ ٢غاءة زاهُت لآلًت  ٢ا٫: ػٍَّ َو

ًَ هٟؿها وهي ٢غاءة ابً ٖامغ }و٦ظلَ٪  ِ
خْ  ُػٍّ

َ
ِغ٦ِحَن ٢

ْ
ك
ُ
ًَ اإلا ِشحٍر م

َ
  ُل ِل٨

َ
ْوال
َ
 صَ ؤ

َ
َغ٧
ُ
م ق ً) ٞحها باإلابجي ائِ َُ  (ػٍّ

ُ
٣َْغؤ ًُ ِهم.......{، 

)، ؤو ٖلى ما لم ٌؿّم ٞاٖله وهي صخُدت مخىاجغة. و٢ض  ًَ ِ
اؾدكهض ابً َكام ب٣ىله (٢خُل ؤوالَصَم للمجهى٫ (ُػٍّ

ا واإلاًاٝ بلُه ٞاٖله، والٟانل  قغ٧اِئهم) في ظىاػ الٟهل بحن اإلاخًاًٟحن، خُض ٢ا٫: "ؤن ٩ًىن اإلاًاٝ مهضع 

ه ٣٦غاءة ابً ٖامغ (٢خُل ؤوالَصَم قغ٧اِئهم) . والٟهل بحن اإلاهضع اإلاًاٝ بلى الٟاٖل )3(بما مٟٗىله وبما ْٞغ

حن ًمىٗىجها وال ًجحزون طل٪ بال في يغوعة الكٗغ. باإلاٟٗى٫، وهي مؿإ ا. ٞجمهىع البهٍغ لت مسخل٠ في ظىاَػ

غابي للجملت ومً خُض بم٩اهُت ماصاٍ بلى  ٞمً زما٫ حٗضص الخدلُل الىدىي آلًت واخضة مً خُض الخّٛحر ؤلٖا

ا في قغح الىو ال٣غآوي ال ا مهمًّ ل آلاًت، هغي ؤن لىدى الجملت صوع   .ٗلمالازخماٝ في جإٍو

دىاو٫ الىدى ْاَغة جغ٦ُبُت ؤزغي هي  ؤي مى٢٘ ال٩لماث في التر٦ُب، بط ل٩ل ٧لمت جغجِب ؤؾاسخي ٚحر ؤن  الغجبتٍو

غابي حُٗي ال٩لماث ٢ابلُت الاهخ٣ا٫ مً مىا٢ٗها، خؿب ما ٣ًخطخي اإلاٗجى لضاللت الٗماماث  ْاَغة الخّٛحر ؤلٖا

غابُت ٖلى الغجبت ألاؾاؾُت. وج٩ىن بحن الغجبت ا  خٟٔ ؤلٖا
َ
؛ ألنَّ الغجبت

ٌ
ت ت وبحن الٓىاَغ اإلاى٢ُٗت نلت ٢ىٍَّ لىدٍى

م مً ٢ىاٖض الىٓام. بحن ٖلم الىدى ألاخىا٫ التي  اإلاى٢٘ والٓاَغة اإلاى٢ُٗت هي جد٤ُ٣ مُالب اإلاى٢٘ ٖلى الٚغ ٍو

اهخ٣ا٫ ال٩لمت  ًجب ٞحها التزام الغجبت، وألاخىا٫ التي ًجب ٞحها مسالٟت اإلاى٢٘ ألاؾاسخي، وألاخىا٫ التي ًجىػ ٞحها

مً مى٢ٗها. ُٞجب التزام الغجبت بخ٣ضًم الٟاٖل ٖلى اإلاٟٗى٫ به ٖىض زٝى الالخباؽ بُجهما، وطل٪ بطا زُٟذ 

ُن ؤخضَما مً آلازغ ت جبّحِ ىت لُٟٓت ؤزغي ؤو مٗىٍى غابُت ولم ج٨ً َىا٥ ٢ٍغ  . )2(الٗمامت ؤلٖا

غابُت، والصخو . ًخمحز هدى اللٛت الٗغبُت اإلاُاب٣تومً الٓىاَغ التر٦ُبُت  بٓاَغة اإلاُاب٣ت في الٗماماث ؤلٖا

(الخ٩لم والخُاب والُٛبت)، والٗضص (ؤلاٞغاص والخشيُت والجم٘)، والىٕى (الخظ٦حر والخإهِض)، والخُٗحن (الخٍٗغ٠ 

دَى الٗغبي ًضعؽ ؤخىا٫ اإلاُاب٣ت بحن اإلابخضب والخبر، مً خُض الجيـ والٗضص مشل: ًدحى  والخى٨حر). طل٪ ؤنَّ الىَّ

يٌب بط اجهلذ جاء الخإهِض  غ مٟغص ٧اإلابخضب، و٦ظا ؤخىا٫ مُاب٣ت الٟٗل والٟاٖل مشل: ٢امذ ٍػ
َّ
٢اثٌم ٞالخبر مظ٦

م٨ً ؤلاقاعة بلى ْاَغة اإلاُاب٣ت في ٢ىله حٗالى: بالٟٗل صاللت ٖلى ؤن الٟاٖل ماهض، والخا٫ وناخبها.  ى ٍو سخَ َٖ {

 
َ
٣
َّ
ل
َ
ُه ِبن َ ًَّ َعبُّ

ُ
ُه  ٨

َ
ْبِضل ًُ ن 

َ
ْػَواؤ

َ
 ؤ

 
ى ظا  ّمِ

 
ْحرا
َ
ًَّ ز

ُ
ْامِ  اٍث ُمْؿِلَم  ٨ اِهخَ  َىاٍث مُّ

َ
اِثبَ  اٍث ٢

َ
اِبَض  اٍث ج بَ  اٍث َؾاِثَد  اٍث َٖ ِ

ِّ { اٍث زَ
 
اعا
َ
ْب٩
َ
. )1(َوؤ

ا" ظم٘ ػوظت،  " ٖاثض بلى ػوظاث الغؾى٫ وؤن لٟٔ "ؤػواظ  ًَّ
ُ
ال ظضا٫َ في الخدلُل ؤن يمحر املخاَباث اإلاخهل "٦

٣٘ مى٢٘ ألاػواط التي ٢ض ًبض٫ هللاُ  ا" ٦ما في  ٍو . و٧اهذ اإلاُاب٣ت الٓاَغة بحن َظا اللٟٔ "ؤػواظ  ًَّ الغؾى٫َ بًاَ

غاب ٖلى الاهخهاب، ومً خُض الجيـ لىظىص ٖمامت الخإهِض،  آلاًت وبحن جل٪ الهٟاث التي جلُه مً خُض ؤلٖا

ا  ومً خُض بنَّ ٧لَّ واخضة مً ٧لماث َظٍ الهٟاث ظم٘، ومً خُض الى٨غة.  ً ضعؽ الىدى ؤً َغة ؤلاياٞت ْاٍو

                                                           
 ٖٚٔ، اآلقة: األنعامسورة       ٔ
 ٜٖٙ، ص ٔ، جٔم( طٜٜٚٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، بن ىشام، أوضح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك، ت:إميل بدقع قعفوبا      ٕ
 . ٖٛٔم(، الطبعة األوىل، ص ٕٓٓٓ-هٕٓٗٔالداليل )القاىرة: دار الشروق،  -عبد اللطيف، النحو والداللة: مدخل لدراسة ادلعٌت النحوي د/      ٖ
 .٘، اآلقة: التحرميسورة       ٗ
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ُب  والخظٝ ا حؿّبِ
بحن ؤخىا٫ الىظىب والجىاػ في طل٪. وؤخُاه  بةياٞت بٌٗ ٖىانغ التر٦ُب ؤو خظٞها، ٍو

ا  ت، وبمَّ ا بالخىّؾ٘ في ب٣ًإ الٗما٢اث الىدىٍَّ  اللجىَء بلى الازخهاع والخظٝ لبٌٗ ٖىانغ الجملت، بمَّ
ُ
الخاظت

   بدظٝ بٌٗ ٖىانغ الجملت ا٦خٟاء  ببًٗها آلازغ. 

٦٤ظل٪ ًضعؽ الىدى 
ّ
، ُٞبحن حٗل٤ الٟٗل بالٟاٖل وحٗل٤ الخبر باإلابخضب والغوابِ الضالت ٖلى َظا ْاَغة الخٗل

ض ؤبٍى ٢اصم، وعبِ ظملت الهلت باالؾم  الخٗل٤. مشا٫ طل٪ عبِ ظملت الخبر باإلابخضب بًمحر ٖاثض بلُه، هدى ٍػ

يبػي ؤن اإلاىنى٫ بًمحر ٖاثض بلُه هدى: ظاء الغظا٫ الظًً ؤ٦غمىه ضعؽ حٗل٤ املجغوعاث بما ٢بلها. ٍو ا ؤمـ، ٍو

، وبحن الخا٫ وناخبه، وبحن اإلاىٗىث ووٗخه، وبحن الكٍغ  ًخمَّ الغبِ بحن اإلاىنى٫ ونلخه، وبحن اإلابخضؤ وزبٍر

٩ىن همىطط َظٍ الٓاَغة في ال٣غآن خُض ٢ا٫ هللا ؾبداهه وحٗالى: وظىابه.  ى  ٍو
َ
َُم }َوِبِط اْبَخل َِ   هُ َعبُّ  ِبْبَغا

َ
 ِلَماٍث ِب٩

مَّ 
َ
ج
َ
إ
َ
ٞ ًَّ حَن{ ُه اإلِاِ

َّ
ْهِضي الٓ َٖ َىا٫ُ  ًَ  

َ
ا٫َ ال

َ
ِتي ٢ ٍَّ ّعِ

ُ
ا٫َ َوِمً ط

َ
٢ 
 
اِؽ ِبَماما َ٪ ِللىَّ

ُ
ل ِٖ ي َظا ِ

ّ
ا٫َ ِبو

َ
.  جٓهغ في َظٍ آلاًت الٗما٢ت )0(٢

ى طل٪ الًمحر اإلاخهل اإلاًاٝ بلُه ى اإلاٟٗى٫ به، وبحن اإلاًمغ َو ". و٦ظل٪  بحن الاؾم الٓاَغ "ببغاَُم" َو ٌُ "

". ومً الٓىاَغ  ًَّ َُ ى " ى اؾم مجغوع في الىو وبحن الًمحر اإلاخهل الٗاثض بلُه َو الٗما٢ت بحن لٟٔ "٧لماث" َو

ا لٛحٍر ٧اإلاُٗٝى والبض٫ والىٗذ، بط َى  ْاَغة ؤلاجبإالتر٦ُبُت   ٗ ُٞضعؽ الىدى الٗغبي ما ٩ًىن في التر٦ُب جاب

كاع٦ه في بٖغابه، ه َو ض مٗغب  ال ًىٟ٪ ًٖ مخبٖى ٌب، ٩ٞلمت ابىه بض٫ مً ٍػ ٌض ابُىُه وعظٌل ٍٚغ مشل: ظاء ٍػ

٘. َظا،  ى الٞغ ب وٗذ لـ عظل مٗغٌب بةٖغابه َو ٍغ ٘، وعظل مُٗٝى ٖلُه مٗغب بةٖغابه، ٚو ى الٞغ بةٖغابه، َو

 بالخبُٗت؛ 
َ
حن َظٍ الٓاَغة ى بٌٗ الىدٍى غابٞو٢ض ؾمَّ ي الظي الىدى الٗغبي َى الظي ؤعقض ال٣ّغاء ؤن الخ٨م ؤلٖا

 َِ  ِبْبَغا
ىَن ِبنَّ

ُ
٣ُىل

َ
ْم ج

َ
ُ َُم ًلؼم اإلاخبٕى ًلؼم الخىاب٘ ٦ما في آلاًت الخالُت: }ؤ ِٖ ٣ُى  ا١َ َوِبْسَخ  َل َوِبْؾَما ْٗ ََ  َوألاْؾَباَب َو

َ
ٍ 

 ٍُ ىَض ِٖ  
 
َهاَصة

َ
َخَم ق

َ
٦ ً ُم ِممَّ

َ
ل
ْ
ْ
َ
ًْ ؤ ُ َوَم

ّ
ِم اَّلل

َ
ُم ؤ

َ
ل ْٖ
َ
هُخْم ؤ

َ
ؤ
َ
ْل ؤ

ُ
َهاَعي ٢

َ
ْو ه

َ
 ؤ
 
ىصا َُ  

ْ
ىا
ُ
اه
َ
ا  ٧ مَّ َٖ ٍل  ِٞ ا

َ
ُ ِبٛ

ّ
ِ َوَما اَّلل

ّ
ًَ اَّلل ِم

ىَن{
ُ
َمل ْٗ

َ
، ُٞىِهَب جىابٗه ٖلى )3(ح ى مىهىب بـ بنَّ . ٞلٟٔ ببغاَُم الظي َى اإلاُٗٝى ٖلُه َى اإلاخبٕى في آلاًت َو

  ال٠ُٗ ٖلُه.

ت به ل صوع الىدى الٗغبي في جدلُل الخُاب ؤو الىهىم اللٍٛى ِ
ّ
ٟت ٖامت، وباإلقاعة بلى جل٪ الٓىاَغ التي حك٩

ل  ىا َظٍ الٓىاَغ ٖىض جدلُماتهم اإلاخٗضصة في جإٍو
ّ
ً آلًاث ال٣غآن اؾخٛل ٍغ لحن واإلاّٟؿِ ِ

ّ
ًم٨ً ال٣ى٫ بن الىداة املخل

ُت مً زما٫ طل٪. ٦ظل٪ ال ًسٟى صوع الىدى الٗغبي مً خُض  الىهىم ال٣غآهُت واؾخيباٍ ألاخ٩ام الكٖغ

ل الجمل في الخدلُل الض٤ُ٢ لجمُ٘ ٖىانغ الترا٦ُب ا ل٣غآهُت مً هاخُت ؤو ؤزغي ل٩ي ًخدؿً الخإٍو

لحن في طل٪ اإلاُضان.
ّ
خماص ال٩افي ٖلى الترار مً ظاهب جل٪  والاؾخيباَاث املخ٨مت باظتهاص املخل وبضون الٖا

٤ الٛغى الؿلُم الظي ٨ًمً في م٣هىص الخُاب الٗغبي.   الخهاثو، ال ًخد٣َّ

 :لشآويفي جدلُل الخىاب ال يالىص  أظلىب ِلم اللغت

ها ال )2(ؤلاخالت -0، مجها: لخماؾ٪ الىصخي ؤصواٍث لبنَّ  ظا اإلاهُلر َى ؤن الٗىانغ املخُلت ٦ُٟما ٧ان هٖى : َو

غ ٧ل لٛت َبُُٗت ٖلى  لها. وجخٞى ل، بط ال بضَّ مً الٗىصة بلى ما حكحر بلُه مً ؤظل جإٍو ج٨خٟي بظاتها مً خُض الخإٍو

ْحِن عثَِؿْحِن:  ٖىانغ جمل٪ زانُت ؤلاخالت، وهي الًماثغ وؤؾماء َٖ ؤلاقاعة وؤصواث اإلا٣اعهت. وجى٣ؿم ؤلاخالت بلى هى

                                                           
 .ٕٗٔ، اآلقة: البقرةسورة        ٔ
 .ٓٗٔ، اآلقة: البقرةرة سو        ٕ
وأدواهتا، كالضمائر وأمساء افإشارة وغَتمها، وقد عرف )دي بوجراند( افإحالة دأهنا: "العالقة بُت العبارات من جهة وبُت  Referenceافإحالة       ٖ

 األشياء وادلواقف يف العامل اخلارجي الذي تشَت إليو العبارات". 
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الاؾدبضا٫: الاؾدبضا٫  -3 ؤلاخالت اإلا٣امُت وؤلاخالت الىهُت. وجخٟٕغ الشاهُت بلى: بخالت ٢بلُت، وبخالت بٗضًت.

ٗض الاؾدبضا٫، قإهه في طل٪ قإ ٌ ٖىهغ في الىو بٗىهغ آزغ. َو ن ؤلاخالت، ٖملُت جخّم صازل الىو، بهه حٍٗى

اإلاعجمي بحن ٧لماث ؤو ٖباعاث، بِىما  -ٖما٢ت احؿا١، بال ؤهه ًسخل٠ ٖجها في ٧ىهه ٖما٢ت جخم في اإلاؿخىي الىدىي 

خمشل الاؾدبضا٫ في ٦شحر مً ههىم ال٣غآن، وزانت في آلاًاث  ت ج٣٘ في اإلاؿخىي الضاللي.  ٍو ؤلاخالت ٖما٢ت مٗىٍى

ِذ التي جًمً ٧لمت "٦ظل٪". ٞٗلى ؾبُل اإلاشا
َ
ال
َ
ْيٍء َو٢

َ
َى شخ

َ
ل َٖ َهاَعي  َؿِذ الىَّ ِْ َحُهىُص لَ

ْ
ِذ ال

َ
ال
َ
٫، ٢ىله حٗالى: }َو٢

٨َِخاَب 
ْ
ىَن ال

ُ
ْخل ًَ ْم  َُ ْيٍء َو

َ
ى شخ

َ
ل َٖ َحُهىُص 

ْ
َؿِذ ال ِْ َهاَعي لَ ِلَ٪ الىَّ

َ
ظ
َ
َجُهْم  ٦ ُْ ُم َب

ُ
ْد٨ ًَ  ُ

ّ
اَّلل

َ
ْىِلِهْم ٞ

َ
َل ٢

ْ
ُمىَن ِمش

َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ًَ ال ِظً

َّ
ا٫َ ال

َ
٢

 َُ ٣ِ
ْ
ْىَم ال ىَن{ًَ ُٟ َخِل

ْ
س ًَ ُِه  ِٞ  

ْ
ىا
ُ
اه
َ
َُما ٧ ِٞ ، خُض ٌؿدبض٫ ما ٢الذ الحهىص والىهاعي ًٖ ؤهٟؿهم ب٩لمت "٦ظل٪" )0(اَمِت 

الخظٝ: والخظٝ ٖما٢ت صازل  -2التي جىحي ؤن الظًً ال ٌٗلمىن َم الظًً ٧اهىا ٣ًىلىن مشل طل٪ ال٣ى٫. 

 ٖما٢ت ٢بلُت. الىو، وفي مٗٓم ألامشلت ًىظض الٗىهغ اإلاٟترى في الىو الؿاب
 
ظا ٌٗجي ؤن الخظٝ ٖاصة ٤. َو

 بالهٟغ"، ؤي ؤن ٖما٢ت الاؾدبضا٫ 
 
والخظٝ ٦ٗما٢ت احؿا١ ال ًسخل٠ ًٖ الاؾدبضا٫ بال ب٩ىن ألاو٫ "اؾدبضالا

ا، ولهظا ٞةن اإلاؿدبض٫  ٠ ؤزغ 
ّ
ا َى وظىص ؤخض ٖىانغ الاؾدبضا٫، بِىما ٖما٢ت الخظٝ ال جسل ا، وؤزَغ جتر٥ ؤزغ 

ا ٌؿت رقض به ال٣اعت للبدض ًٖ الٗىهغ اإلاٟترى، مما ًم٨ىه مً ملء الٟغاٙ الظي ًسل٣ه ًب٣ى ماقغ 

. ومشاله في ٢ىله حٗالى: )3(الاؾدبضا٫، بِىما ألامغ ٖلى زماٝ َظا في الخظٝ، بط ال ًدل مدل املخظٝو ؤي شخيٍء 

ْم 
ُ
٨ هَؼ٫َ َعبُّ

َ
ا ؤ
َ
ْىا َماط

َ
٣ ًَ اجَّ ِظً

َّ
 }َو٢َُِل ِلل

 
ْحرا
َ
 ز
ْ
ىا
ُ
ال
َ
ِظ  ٢

َّ
ل ِ
ّ
َم َصاُع ل ْٗ ِى

َ
ْحٌر َول

َ
َضاُع آلاِزَغِة ز

َ
 َول
ٌ
ا َخَؿَىت َُ

ْ
ه ٍِ الضُّ ِظ

ََ ْخَؿُىىا ِفي 
َ
ًَ ؤ ً

٣ِحَن{ خَّ
ُ ْ
٣ت التي ًترابِ بها الماخ٤ م٘ الؿاب٤ بك٩ل مىٓم. مٗجى َظا ؤن الىو  -1. )2(اإلا الىنل: بهه جدضًض للٍُغ

ا، ول٩ي جضع٥ بىنٟها و   ُ خضة مخماؾ٨ت جدخاط بلى ٖىانغ عابُت ٖباعة ًٖ ظمل ؤو مخخالُاث مخٗا٢بت زُ

ت جهل بحن ؤظؼاء الىو.  حن: -2مخىٖى غ -ؤ الاحؿا١ اإلاعجمي: ًى٣ؿم الاحؿا١ اإلاعجمي بلى هٖى الخ٨ٍغ

(Reiteration) . الخًام  -ب(Collocation) غ ؤو الخ٨غاع َى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الاحؿا١ اإلاعجمي ًخُلب . والخ٨ٍغ

ا.بٖاصة ٖىهغ معجمي، ؤو وعوص مغاصٝ ل ا ٖام  ا ؤو اؾم  ا مُل٣   ه ؤو قبه مغاصٝ ؤو ٖىهغ 

 مّاًحر الىق بحن اللذًم والخذًث

ت الٗغبُت ال٣ضًمت، ول٨ً ًم٨ً ال٣ى٫ وؤلاقاعة بلى وظىص  ال ًٓهغ مهُلر "ٖلم لٛت الىو" في الضعاؾاث اللٍٛى

مها املخضزىن بهظا ا مت ؾاب٣ت والخ٣اءاث بالٛت م٘ ألا٩ٞاع التي ٣ًّضِ ِ
ُّ لكإن، ومً ؤبغػ ألامشلت ٖلى طل٪ بؾهاماث ٢

ا.   ما ًإحي خى٫ خ٣ُ٣ت بٌٗ جل٪ مٗاًحر الىو خؿب ما ٧اهذ صعاؾتها في َظا اإلابدض مؿب٣ 

ى بظل٪  فىشة الخماّم )العبً(:  -0 ٧اهذ ؤلاقاعة بلى الخًاّم الظي َى بمشابت اإلاُٗاع ألاو٫ مً مٗاًحر الىو َو

حر الترابِ بحن ٖىانغ ْاَغ الىو، ٦بىاء الٗباعاث والجمل اإلاٟهىم، ٌكخمل ٖلى ؤلاظغاءاث اإلاؿخٗملت ف ي جٞى

ا مً ألاق٩ا٫ البضًلت، وألاصواث وؤلاخالت اإلاكتر٦ت، والخظٝ والغوابِ. حَر وطل٪ بهضٝ  واؾخٗما٫ الًماثغ ٚو

حن ؤو)1(جد٤٣ الترابِ الغنٟي ً لٍٛى ى ما ٌٗجي به الىدى)، بط َى في انُماح هداة الٗغب اؾخلؼام ٖىهٍغ  ( َو

٣ت ال٩لمت ؤو ظحرتها ل٩لماث ؤزغي في  ا، ؤو الترابِ ألا٣ٞي الُبُعي ما بحن ال٩لماث ؤو ٞع ا يغوعًٍّ ؤ٦ثر اؾخلؼام 

"، و٢ض جُّىع َظا اإلاٟهىم ٞإنبذ ٌٗجي صزى٫ ال٩لمت في ؾُا١ م٣بى٫ م٘ 
 
 وؾهما

 
الؿُا١ الُبُعي هدى "ؤَما

. َ ،ال٩لماث ألازغي  . ول٩ل مجها مٗجى ؾُاقيٌّ ًسال٠ ٚحٍر ، وهدىيٌّ  ظا، وللخًاّم يغبان: معجميٌّ
                                                           

 . ٖٔٔسورة البقرة، اآلقة:      ٔ
 . ٕٔدمحم خطايب، لسانيات الن : مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص      ٕ
 .ٖٓسورة النحل، اآلقة:      ٖ
  Sequential connectivity. وقعرف الًتابط الرصفي بـ ٖٓٔدي بوجراند، الن  واخلطاب وافإجراء، ص      ٗ
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ا بالترابِ ؤو الالخدام  :(0)الخلاسن )الالخدام( -3  ً َغٝ ؤً ْٗ ٌُ ٞهى اإلاُٗاع الشاوي مً ببن مٗاًحر الىو، والظي 

ما٢اث، مجها: الٗما٢اث اإلاى٣ُُت  ت مً مٟاَُم ٖو كخمل ٖلى ؤلاظغاءاث اإلاؿخٗملت في بزاعة ٖىانغ اإلاٗٞغ َو

ت وال َُّ حر ٧الؿبب ما٫ واإلاىا٠٢، ومداولت جٞى ت ٦ُُٟت جىُٓم الخىاصر وألٖا ٗمىم والخهىم، ومجها مٗٞغ

ت الخبرة والخجغبت ؤلاوؿاهُت، وطل٪ بهضٝ بًجاص الترابِ اإلاٟهىمي واؾترظاٖه ٕ الضعاؾاث )3(اؾخمغاعٍَّ
. وجخىػَّ

ت اإلاخهلت به لضي ال٣ضماء مً ٖلماء اللٛت الٗغبُت في مجالحن ؤولهما: ٖ  لم الىدى، وزاهحهما ٖلم البماٚتاللٍٛى

ا باإلا٣امُت حكمل الٗىامل التي ججٗل الىّو طا نلت بمى٠٢ مٗحن ؤو مى٠٢  :اإلاىكفُت -2  ً  ؤً
ُ
َغٝ ْٗ

ُ
اإلاى٢ُٟت التي ح

زابذ لماؾترظإ. ًخدلى الاَخمام بها لضي ٖلماء البماٚت الٗغب في الكٗاعاث التي ال ٩ًاص ًسلى مجها ؤّي ٦خاب 

 .  )2(ٓهغ ما للمى٠٢ مً ؤَمُت. مً بُجها: "ل٩ّلِ م٣ام م٣ا٫" و "مغاٖاة م٣خطخى الخا٫"بماغّي، والتي ج

ت -1 لمُت أو ؤلاخباٍس  ُٞما  :ؤلِا
 
ا لٗضم الخى٢٘، جىظض مىػٖت ا م٣ُاؾ  مامُت باٖخباَع جىظض بقاعاث بلى ؤَمُت ؤلٖا

، ٨ٞغة "الٛغابت" ٖىض خاػم ال٣َغ
 
ظا، وؤزبذ و٦اظجي في مجهاط البلٛاء.  ٦خب ٖلماء الى٣ض والبماٚت، ومجها مشما

مامُت. ٞمهما ٨ًً ههِب  مامُت "ؤن ل٩ل هو خٓه مً ؤلٖا اإلاٟهىم الخضًض في ٖلم اللٛت الىصخي ل٨ٟغة ؤلٖا

ا.  الك٩ل واملخخىي مً الى٢اج٘، ٞةهه ال مىضوخت ًٖ وظىص بٌٗ الى٢اج٘ اإلاخٛحرة التي ًخٗظع الخيبا بها بدظاٞحَر

ٌ الىو في بٌٗ ألاخُان"ومً املخخمل ؤن ًاصي يٗ مامُت بىظه زام بلى الاعجبا٥، بل بلى ٞع  . )1(٠ ؤلٖا

َظا اإلاُٗاع الظي ٌٗٝغ ب٨ٟغة الخىام، جخًمً الٗما٢اث بحن هو ما وههىم ؤزغي طاث نلت، زم : الخىاؿ -2

٢ض اؾخدىط  -وبن ٧ان مً اإلاٗاًحر التي ًسخو بها هدى الىو صون ٚحٍر -الخٗٝغ بلحها في زبرة ؾاب٣ت. الخىام

ٖلى ٢ُإ واؾ٘ مً الاَخمام في الضعاؾاث الى٣ضًت والبماُٚت الٗغبُت، ومً ؤَم َظٍ الضعاؾاث: الؿغ٢اث 

ت مً آلُاث  ت، والا٢خباؽ والخًمحن، وخل اإلاىٓىم. َظا، ٞةطا ٧ان الخىام في خ٣ُ٣خه َى مجمٖى الكٍٗغ

 واُٖت بخٟاٖل
 
، )2(ه م٘ ههىم ؾاب٣ت ٖلُه ؤو متزامىت مٗهؤلاهخاط ال٨خابي لىو ما، جدهل بهىعة واُٖت ؤوال

ؤزظ لٟٔ ؤو مٗجى وجيؿ٣ُه صازل الىو الجضًض لٛاًاث مخّٗضصٍة ٧االؾدكهاص ؤو  ؛ٞهى ٧اال٢خباؽ والخًمحن

الضمجُت بحن  ل٨ٟغة، جإحي الضعاؾت الىمىطظُت لخُب٤ُ االخالي املخىع في والدكبُه ؤو الخمشُل، ؤو ؾىي طل٪. 

 . ال٣غآن ههىمٖلى بٌٗ راسي وؤؾلىب ٖلم اللٛت الىصخي في الخدلُل الىدىي اإلاٗانغ ىدى الٗغبي التالمىهج 

 الىمىرج الخدلُلي

ْحِن فــي ٢ىلــه حٗــالى:  
َ
ج ًَّ فــي جدلُــل ٧لمــت "البــّر" التــي وعصث مــغَّ ـــ٨ِ

َ
ــِغِب َول

ْ
ٛ
َ ْ
ــِغ١ِ َواإلا

ْ
ك
َ ْ
ْم ٢َِبــَل اإلا

ُ
٨ ََ  ُوُظــى

ْ
ــىا
ُّ
َىل
ُ
ن ج

َ
ِبــرَّ ؤ

ْ
ـَ ال ِْ ــ

َّ
}ل

ًْ آ ِبــرَّ َمــ
ْ
٣ُْغَبــىال

ْ
ِوي ال

َ
ــِه ط ــى ُخّبِ

َ
ل َٖ ــا٫َ 

َ ْ
ــى اإلا

َ
ــحَن َوآح ِ

ُّ ِب ٨َِخــاِب َوالىَّ
ْ
ــِت َوال

َ
آلِث٨

َ ْ
ــْىِم آلاِزــِغ َواإلا َُ

ْ
ِ َوال

ّ
ًَ ِبــاَّلل َؿــا٦ِحَن  َمــ

َ ْ
َخــاَمى َواإلا َُ

ْ
َوال

 
ُ
ٞى
ُ ْ
 َواإلا

َ
اة
َ
٧ ى الؼَّ

َ
 َوآح

َ
ماة اَم الهَّ

َ
٢
َ
اِب َوؤ

َ
أِثِلحَن َوِفي الّغ٢ِ

ِبُِل َوالؿَّ ًَ الؿَّ َؾـاء َواْب
ْ
َبإ
ْ
ًَ ِفـي ال اِبِغٍ  َوالهَّ

ْ
ُضوا ََ ا َٖ ا 

َ
ْم ِبط َِ ْهِض

َٗ ىَن ِب

٣ُـــىَن{ خَّ
ُ ْ
ـــُم اإلا َُ ــــِئَ٪ 

َ
ول
ُ
ىا َوؤ

ُ
ًَ َنـــَض٢ ـــِظً

َّ
ــــِئَ٪ ال

َ
ول
ُ
ِؽ ؤ

ْ
َبـــإ
ْ
اء َوِخـــحَن ال ـــغَّ ًَّ غابـــي )3(وال . ٧ـــان الـــضاٞ٘ بلـــى الخـــماٝ الىدـــىي ؤلٖا

ـ٘ الىا٢٘ ٖلى ٧لمـت "البـّر" ٖىـض وعوصَـا ألاو٫ فـي جلـ٪ آلاًـت،  َـى وظـىص الازـخماٝ فـي ٢غاءاتهـا مـً خُـض الىهـب والٞغ

                                                           
 .  Coherenceوقعرف التقارن أو االلتحام بـ الًتابط أقًضا وىو      ٔ
 . Conceptual connectivity. والًتابط ادلفهومي ٖٓٔدي بوجراند، الن  واخلطاب وافإجراء، ص      ٕ
 . ٜٔ-ٛٔادلرجع السابق: ص     ٖ
 . ٖٖالدكتور إذلام أبو غزالة وعلي خليل زتد، مدخل إىل علم لغة الن ، ص     ٗ
 .٘ٔم، الشارقة، دائرة الثقافة وافإعالم، ص ٕٓٓٓ، مارس ٖٔعبد اجلبار األسدي، ماىية التناص، رللة الرافد، ع    ٘
 . ٚٚٔسورة البقرة، اآلقة:    ٙ
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ـــىا{ بالىهـــب، ٞهـــى زبـــٌر 
ّ
وصزـــى٫ البـــاء. وفـــي طلـــ٪ ؤعبٗـــت ؤوظـــٍه فـــي ال٣ـــغاءة والخدلُـــل. الىظـــه ألاو٫:}لـــِـ البـــرَّ ؤن جىل

غ، ؤي: لــِـ البــرَّ جــىلُُخ٨م. و  ــه اؾــم مــازَّ ــ٘ ٖلــى ؤهَّ ــه الٞغ
ّ
ــىا" مدل

ُّ
٫ مــً "ؤن جىل م، واإلاهــضع اإلاــاوَّ ازخــاع الجغمــي م٣ــضَّ

ــى )0(َــظٍ ال٣ــغاءة، وهــي الىهــب
ّ
 مــً املَخل

ُ
٫َ ؤٖــَغٝ  بــإنَّ اإلاهــضع اإلاــاوَّ

ُ
َخــْذ َــظٍ ال٣ــغاءة . ٢ــا٫ الؿــمحن الخلبــي: "وُعّجِ

حـُر  ـَل الاؾـَم، ٚو َٗ ْج ًُ  ًيبػـي ؤن 
ُ
ـَغٝ  بـه، وألٖا

ُ
 وال ًىَنـ٠

ُ
كبُه الًمحَر مً خُـض بهـه ال ًىَنـ٠ ٌُ باألل٠ والمام، ألهه 

ِٝ الخبَر  َغ ـىا"  ).3"(ألٖا
ّ
ـه اؾـم لـِـ، واإلاهـضع اإلاـاّو٫ مـً "ؤن جىل ٘ ٖلـى ؤهَّ ـىا{ بـالٞغ

ّ
والىظـه الشـاوي: }لـِـ البـرُّ ؤن جىل

ــُه ٢بــَل  َٖ ى َخـْذ مــً خُـض بهــه ولــي الٟٗـُل مٞغ  جـىلَُخ٨م. َــظٍ هـي ٢ــغاءة الجمهــىع وُعّجِ
َـى الخبــر، والخ٣ـضًغ: لــِـ البــرُّ

ىا{ 
ّ
ىا". والىظـه الغابـ٘: }لـِـ البـرَّ بـإن مىهىبِه. والىظه الشالض: }لِـ البرُّ بإن جىل

ّ
٘ البّر وػٍاصة الباء م٘ "ؤن جىل بٞغ

ا ؤو  ا مُـــغص  حن ؤمـــغ  ـــىا{ بىهـــب البـــّر، وبـــظل٪ ج٩ـــىن البـــاء ٢ـــض صزلـــذ ٖلـــى اؾـــم "لـــِـ"، ولـــِـ َـــظا ٖىـــض الىدـــٍى
ُّ
جىل

ا، بل َى ٖىضَم هاصع ٢لُل
 
 .مإلٞى

ـــت  ُٟـــت ؤلاخالـــت الخ٨غاٍع ن مـــً طلـــ٪ الـــىّو ال٣غآوـــي ْو دبـــحَّ ـــخّم ٍو ْحِن فـــي آلاًـــت. ٍو
َ
ج ـــل فـــي وعوص لٟـــٔ (البـــّر) مـــغَّ

َّ
التـــي جخمش

ــى بُــان  ع ًدُــل بلــى اإلاٟهــىم ألاؾاســخي صازــَل الــىو؛ َو ــت باليؿــبت بلــى ؤنَّ اللٟــٔ اإلا٨ــغَّ ٨غاعٍَّ الاحؿــا١ ٖبــر ؤلاخالــت الخَّ

ـــ٤ الٗما٢ـــت ؤلاؾـــىاصًت بـــحن بٞـــاصة الخُـــاب واملخـــا٫ بلُـــه. والٗبـــاعة (ول٨ـــ د٣ِّ ، ٍو ن مـــً واو خ٣ُ٣ـــت البـــّرِ ) التـــي جخ٩ـــىَّ ًّ

"، ج٣ـىم بـضوعَا فـي بٞـاصة الٗما٢ـت الاجهـالُت بـحن  ًَّ ـى "ل٨ـ ى ؤصاة الترابِ، وخٝغ اؾخضعا٥ وههب، َو ال٠ُٗ، َو

ــا، وطلــ٪ ؤّن الجملــت ال٣غآهُــت اإلاُٟــضة:   ٗ ــالجملخــحن الغثِؿــخحن فــي آلاًــت م
َ
ــِغ١ِ }ل

ْ
ك
َ ْ
ْم ٢َِبــَل اإلا

ُ
٨ ََ  ُوُظــى

ْ
ــىا
ُّ
َىل
ُ
ن ج

َ
ِبــرَّ ؤ

ْ
ـَ ال ِْ

ِغِب وَ 
ْ
ٛ
َ ْ
 فـي الجـؼء الشـاوي لآلًـت، وهـي: )2(....{اإلا

 
ت
ّ
ًْ }...... مخهلت بالجملـت الشاهُـت ألازـغي التـي جمشـل ظملـت مؿـخ٣ل ِبـرَّ َمـ

ْ
ال

 
ّ
ًَ ِبـاَّلل ـ٤ اؾـخسضام واو الُٗــ٠ مـ٘ خـٝغ } )1(...{آَمـ ًَّ ٖــً ٍَغ ـــ٨ِ

َ
{ الىا٢ـ٘ لماؾـخضعا٥، ٞهــاعث الجملـت الشاهُـت فــي ل

غاب.  آلاًت، بىظىص واو ال٠ُٗ ٢بل َها مً ؤلٖا
َ
 ٖلى ظملت: لِـ البّر، ال مدلَّ ل

 
ت "، مُٗٞى ًَّ  "ل٨

 :الخاجمت

ؤقاعث الضعاؾت بلى ظىاػ الجم٘ بحن هدى الترار الٗغبي (ؤي هدى الجملت) وهدى الىو في ٖلم اللٛت الخضًض 

ا ؤن لِـ َىا٥ ابخ٩اع ؤو ببضإ بال ؤ م 
ْ
ل ِٖ هه ٖملُت حؿخمض مً واؾخدبابه ٖىض جدلُل الخُاب الٗغبي ال٣غآوي 

ٌ اإلااضخي ومداولت الىنل بحن الترار  ضم ٞع ظظوع ومً ؤنل ؤنُل. وال جىدهغ الضٖىة بلى الخمؿ٪ بالترار ٖو

ا بخل٪ ال٨ٟغة. وفي  ا وهثر  والخضازت في الىدى الٗغبي ٞدؿب، بل جخىانل بلى َلب التزام ألاصب الٗغبي قٗغ 

الالتزام والخماػم ب٣ىاٖض الىدى التراسي التي جيبٗض مً زما٫ زمانت ال٣ى٫ في َظٍ اإلاىاؾبت، ًجب الاخخٟاّ و 

ؿَخَدبُّ الاؾخضالالث الغاقضة بها ٖىض 
ُ
م، وح ِؼ٫َ ال٣غآن ال٨ٍغ

ْ
ه
ُ
الٗلىم اإلاؿخيبُت مً الٗغبُت الٟهخى التي بها ؤ

ا ؤنَّ الىدى الٗغبي ًخ ز بالاؾخٗاهت ب٨ٟغة الىدى الىصخي ٖىض الخُىع الخدلُلي للىهىم الٗغبُت، ٖلم  ٓاَغة محَّ

اَغة ؤلاجبإ، وؤنَّ  ٤، ْو
ّ
اَغة الخٗل اَغة جىؾُ٘ التر٦ُب وج٣ًُِه، ْو غابي، والغجبت، واإلاُاب٣ت، ْو  الخّٛحر ؤلٖا

٢ِذ  مَّ جُغَّ
ُ
ا في ؤٖما٫ ٖلماء اللٛت الٗغبُت ال٣ضًمت. ز إلاٗٓم ألا٩ٞاع الؿاثضة في ٖلم الىدى الىصخي اإلاٗانغ ظظوع 

 بلى 
ُ
ُه هدى الجملت وهدى الىو باإلقاعة بلى الضعاؾاث اإلاخهلت بٗلم لٛت الىو ٖىض بُان ما ٌكتر٥ ٞالضعاؾت

ا خى٫ مُٗاع الخًام،  َغ ت الىٓم التي جضوع في ظَى ال٣ضماء مشل ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ٖىض ٦مامه ًٖ هٍٓغ

ى "ال٣َِغاُن" وفي صٖىجه بلى ا مً مهُلر مُٗاع "الخ٣اعن" َو ب  ا ٢ٍغ مغاٖاة  والجاخٔ في اؾخٗماله مهُلخ 
                                                           

 . ٜٖٕم(، ادلطبعة األوىل، اجلزء األول، ص ٕٕٓٓ -ىـٕٕٗٔ، م القراءات )دمشق: دار سعد الدقنعبد اللطيف اخلطيب، معج د/    ٔ
 . ٙٗٗ/ٔالسمُت احلليب، الدّر ادلصون يف علوم الكتاب ادلكنون،     ٕ
 .ٚٚٔسورة البقرة، اآلقة:    ٖ
 ادلرجع نفسو.    ٗ
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اظجي في ٨ٞغة "الٛغابت"  ا ٨ٞغة اإلاى٢ُٟت التي هي مُٗاع مً مٗاًحر ههُت، وخاػم ال٣َغ م٣خطخى الخا٫ التي جٟؿَغ

ِبُه ٨ٞغة الا٢خباؽ والخًمحن في ٖلم البماٚت 
ْ
ك
ُ
ه، ح ِ

ّ
ل
ُ
مامُت. وبياٞت بلى طل٪ ٧ مً خُض ؤلاقاعة بلى ؤَمُت ؤلٖا

ً الٗما٢اث بحن هو م ٝ بلحها في زبرة ؾاب٣ت. مُٗاع الخىام في جًمُّ   ا وههىم ؤزغي طاث نلت، زم الخٗغُّ

ا، مً زما٫  ًِ بالىمىطط الخدلُلي، وطل٪ بة٢غاَع
ٍْ وازخخمِذ الضعاؾت م٘ مداولتها في الخىاػن والخٗاص٫ بحن الىدَى

ل في وعوص لٟٔ (البّر 
َّ
ت التي جخمش ُٟت ؤلاخالت الخ٨غاٍع ْحِن في ؤؾلىب الخدلُل في هدى ٖلم اللٛت الىصخي، لْى

َ
ج ) مغَّ

 آلاًت 
َ
ِغِب }ل

ْ
ٛ
َ ْ
ِغ١ِ َواإلا

ْ
ك
َ ْ
ْم ٢َِبَل اإلا

ُ
٨ ََ  ُوُظى

ْ
ىا
ُّ
َىل
ُ
ن ج

َ
ِبرَّ ؤ

ْ
ـَ ال ت باليؿبت بلى  ....{ِْ ٨غاعٍَّ ، خُض ًخّم الاحؿا١ ٖبر ؤلاخالت الخَّ

٤ الٗما٢ د٣ِّ ، ٍو ى بُان خ٣ُ٣ت البّرِ ع ًدُل بلى اإلاٟهىم ألاؾاسخي صازَل الىو؛ َو ت ؤلاؾىاصًت بحن ؤنَّ اللٟٔ اإلا٨غَّ

٤َ في صاثغة اإلاؿاَمحن الظًً ٌؿٗىن  ِ
ّ
بٞاصة الخُاب واملخا٫ بلُه. وفي الجهاًت، ًغظى الباخض ؤن ٩ًىن ٢ض ُوٞ

إلزباث الترار الٗغبي مً زما٫ الىدى والخدلُل به باإلؾهام اإلاىجؼ الٗلمي ٞخ٩ىن اإلاماثمت والجىصة في ألاصاء 

ل الؿلُم لىهىم اإلاهاص . اللٛىي والخإٍو
 
ا ؤّوال ا عثِؿ  م بىنٟه مهضع  ت بما ٞحها ال٣غآن ال٨ٍغ َُّ  ع ؤلاؾمام
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َّ
ت الى مُمىرج البذئّي في بّن ألفاً اللهٍشٍّ  شآن الىٍش

بىاس ِبذهللا خىاب  هُان ِشمان ؼٍشف، و ٍس

 الٗغا١، ظامٗت الؿلُماهُت ،٧لُت اللٛاث، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت

 

ُمىطط البضجّي بلىمهُلر جمخّض ظظوع    الىَّ
ُّ
ُّ الل ما: ٧لمت  خُض ًخ٩ىن اإلاهُلر مًت. ت ال٣ضًّم ٛت الُىهاه ٧لمخحن َو

)archein (و٧لمت  ،ؤو ٢ضًم ؤنليّ بضجّي ؤو ٗجي ح التي(typos) ؤو ٗجي همىطط التي ح . ٨ظا ٩ًىن همِ ؤو هٕى َو

ُمىطط اإلاهُلر بمٗجى مهُلر ألاها مضعؾت ٖلم الىٟـ الخدلُلّي، واؾخسضم  )3(٢ض ؤؾـ ًىوٜ .)0(البضجّي  الىَّ

)Ego ( خه ًخإل٠ الماوعي مً ٢ؿمحن، الماوعي الصخصخّي ت، وبىاء ٖلى هٍٓغ ُّ ت الىٟؿ ُّ ٢هض به َا٢ت الضواٞ٘ ال٩ل

)Personal Unconscious( خًمً الخبراث التي مّغ بها الٟغص في خُاجه ، اإلا٩ىن في اإلاى٣ُت املجاوعة لؤلها، ٍو

، بط ًدخىي ٖلى َا٢اث ٧امىت )Collective Unconscious()2(اعّي والتي ٢ام ب٨بتها ؤو جىاؾحها، والماوعي الجم

ت طاث  ُّ ا وال هسخل٠ في َغ١ الخٗبحر ٖجها، ووٗبر ٖىه في ألاخمام وألاؾاَحر واإلاٗلىماث الش٣اٞ  ٗ وكتر٥ ٞحها ظمُ

اتها مٗجى ٖالمّي. ٣ٞض ؤَل٣ذ الخاُٞت الٗامت ؤو الخاُٞت الجامٗت ٖلى الماوعي الجماعّي، وؤَل٣ذ ٖلى مد خٍى

ت ُّ ماطط البضث ت في الماوعي الجماعّي مً ال٣ىإ  .)1(الىَّ ُّ ماطط البضاث ت للىٟـ مً الىَّ ُّ وجمشل الُا٢ت ال٩امىت وال٩ل

ه الهىعة الٗامت التي هدب ؤن هٓهغ بها ؤمام الىاؽ،  وألاهُما وألاهُمىؽ والٓل. ٞإما ال٣ىإ ٣ُٞى٫ ٖىه ًىوٜ بهَّ

ت  .بىا ؤصاٍئؤو الضوع الاظخماعّي الظي ًىاٍ  ت ؤو ألا٩ٞاع اإلاؿخهجىت والضواٞ٘ الكهىٍّ ُّ والٓل ًمشل الٛغاثؼ الخُىاه

ت الٟغص؛ ُّ ى في ألانل مىعور مً  اإلاىظىصة في شخه ا والظي ٌؿخد٤ الخإهِب َو  ُ خُض ًمشل الؿلى٥ الؿحئ زل٣

ها
ّ
ل
ُ
ت ألاها ٧ ُّ ٞهي اإلاغ٦ؼ الظي ًجم٘  ؤما الظاث .الماوعي الجماعّي ٖىض ؤلاوؿان ومك٩لخه زل٣ُت جخدضي شخه

ت جدغ٥ الؿلى٥  ُّ ماطط البضث ها، وهي ٚاًت ؤلاوؿان مً خُاجه وؾُٗه ٞحها، ٞالظاث ٦ما الىَّ
ّ
ل
ُ
ؤهٓمت الىٟـ ٧

ت والكمى٫  ُّ ت، وهي ؤٖلى مغاجب الىظىص الىٟسخّي، وال ًبلٛها الٟغص   .وجضٞٗه هدى ال٩ل ُّ خه
َّ
والظاث هي ٦ما٫ الص

ّل هىاحي ه
ُ
 بٗض ؤن جىمى ٧

َّ
ت مً ألاها بلى الظاث. وال بال ُّ خه

َّ
ىضثظ ًيخ٣ل مغ٦ؼ الص ا جخ٩امل به الظاث، ٖو ٟؿه همى 

اث ٦بحرة ٧األهبُاء وؤصخاب  ُّ  م٘ شخه
َّ
ت بال ُّ ٟؿ جٓهغ الظاث ٦ٗىهغ مؿُُغ ٖلى الؿلى٥ والخُاة الىَّ

بري، ؤما ألاهُما ًمشل الجاهب ألاهشىّي في الغظل، وألاهُمىؽ ًمشل الجاهب ا
ُ
لًٗلّي في اإلاغؤة. ٌٗخ٣ض الضٖىاث ال٨

ت الخٗبحر ًٖ جل٪ الخهاثو التي هدملها مً الجيـ آلازغ، ؤو الخىخض مٗها في بٌٗ اإلاٟاَُم  ُّ ًىوٜ بإَم

ت ٖىض ًىوٜ. ُّ خه
َّ
 اإلاخٗل٣ت بالص

                                                           

(ٔ)    (The 12 Common Archetypes C. Golden:)ص ،ٔ. 
فيهـا   عـن ْتوثـو الـيت أشـارأصـدر كتـاابً  (ٜٙٓٔ)، ويف عـام سوقسريّ  طبيب نفسيّ Gusta Jung (Carl  : ( 1961 -1875)) قونغ فكارل غوستا   (ٕ)

ما تعلق ابليوانن ومصر وعصور مـا قبـل التـارقخ مـع  خاصة واآلاثرة ادلختلفة واحلضارات افإنسانية ابلعقائد الدقنيّ  ناقةالعإىل التداعي احلر، وكان شدقد 
 .ميل واضح للتأمل والتفكَت

وجتاربـو.  العِـرق ، ادلسـتقاة مـن خـرباتاالوعـي لـدى الفـرد أو يف العقـل البـاطن لك العناصـر يفـــللداللة على ت التحليل النفسي قستخدمو علماء مصطلح  ( ٖ)
  .ىذا ادلصطلح وأدرلو يف صلب مذىبو التحليليّ  قونغ تخدمــتمدة من جتارب اجلماعة ومرصودة يف العقل الباطن للفرد. اســـــا عناصر مسأي أهنَّ 

 .ٖٕٔ، صقونغ: علم النفس التحليليّ  ارل غوستافك ( ٗ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA
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ت بل ؾب٣ه ٦شحرون ٢بله في َظا املجا٫. ؤما ؤو٫ مّغة اؾخسضم ٞحها  ٓغٍّ لم ٨ًً ًىوٜ اإلااؾـ الخ٣ُ٣ّي لهظٍ الىَّ

ت ٩ٞان في بدض قاع٥ ُٞه في ماجمغ في لىضن ٖام (ًى  ُّ ماطط البضث )، خُض ٧ان ٢بل طل٪ 0606وٜ مهُلر الىَّ

ا مهُلر الهىعة ألاولُت ( ) S. Freud()، وختى ٞغوٍض Primordial Imageٌكحر بلى َظا اإلاٟهىم مؿخسضم 

ا ؤَل٤ ٖلُه مهُلر الب٣اًا ال٣ضًمت ( ا قبحه   ؤنَّ مما الق٪ ُٞه Archaic Remnantsهٟؿه اٞترى مٟهىم 
َّ
)، بال

ٟـ  ّل مجهما في ٖلم الىَّ
ُ
ت التي اخخلها ٧ ُّ ت ألاَم ُّ ماطط البضث ؤنَّ ًىوٜ َى الظي ؤُٖى إلاٟهىَمّي الماوعي الجماعّي والىَّ

ت)0("الخ٣لُضّي  ُّ ماطط البضث  اَحرألاؾ جستر١  التي اإلاىعوزت )symbolicت (مؼٍّ الغَّ  الهىع  ٖباعة ًٖ ًىوٜ ٖىض .  والىَّ

 الخغ٧اث اجها٫ ًٖ هاججت َاضُٞٗ(G. Durand) ؤما صوعان  للٟغص، الماوعي الجماعيّ  وحك٩ل والخغاٞاث

ُّ  خُُاثباملالؿلى٥  ؤي املجؿضة ٨ظا ، (Mental Schematics)تالظَى ت ماططالىَّ  جلٗب َو ُّ  هٓغ في البضث

ُ   اصوع   صوعان   .وال٣ٗل اإلاخسُل الغبِ بحن في اؤؾاؾ

تات هٓغٍّ  كحروح ُّ ماطط البضث ُّ  لىَّ ماططلكغح الهىع  بلى بىاء م٣ترح تألاول ت الىَّ ُّ ّل الهىع البضث
ُ
، بمٗجى آزغ، ٧

 ُّ ا بضواٞ٘ ٖاإلا ام التي ج٣ترن ؾىٍ  وألاؾاَحر  نألاصًا ت زانت جيخمي بلىاإلاغجبُت باألخمام والماوعي وألاَو

ماططَظٍ والخغاٞاث.    الىَّ
ُ
 ٖباعة ًٖ جل٪ الهىع ال٣ضًمت اإلاؿخ٣لت والتي بضوعَا ج٩ىن اإلا
َ
لماوعي  ن ألاؾاسخيّ ىّ ٩

ازغ الظي ًضزل في جغ٦ُبخه ال٨ٟغٍّ  املجخم٘ ًدكغب اإلاىعور الاظخماعيّ  ٞمً وظهت هٓغ ًىوٜ ٞةنَّ . الجماعيّ   فيت، ٍو

 
َّ
ّل خهُّ الص

ُ
ُمىطط ت ٩٦ ًبدض ًٖ . اا بكغٍ  الظي ًىظض في ؤصمٛت البكغ بىنٟهم ظيؿ  البضجّي ، ٦ما جدضر ًٖ الىَّ

خدب٘ ظظوعٍ  ش لُا٦ض ؤنَّ  مًألانل ٍو لَظا ألانل  بضاًاث ما ٢بل الخاٍع
ّ
ُّ ال٣ُىؽ ألاؾُىعٍّ  يف اإلاخمش ت ت البضاث

  ُ ت لئلوؿان ل٨ُك٠ ًٖ مضي الدكا يا فبا١ وؾُٓل با٢ ُّ ُّ  يبه الٗم٤ُ فالظا٦غة الجماٖ  ّي اث ال٣ٗل البكغ ٖمل

ظا الدكابه ًض٫ ٖلى وظىص  ، َو خحن ًً٘ ٞلؿٟخه ألاولى ًٖ الخُاة وخحن ًهل بلى ؤ٢صخى صعظاث جدًٍغ

َُّ  الوعي يحك٨ُل ٢بل ُّ  تًمشل البي ُّ  يالت ،تال٣ٗل ًخًمً الٗاصاث والخ٣الُض  يالظ يت اإلاىعور الش٣افجا٦ض ؤَم

 ُّ ُّ ً .)3(توالىٓم وال٣ُىؽ الضًي خصخيّ  لماوعيت ٣ابل ًىوٜ، بحن َب٣ت ؾُد
َّ
ا، ُٞغٍّ  الص ب٣ت ؤ٦ثر ٖم٣  ت َو

 ُّ ّل ألا  -م٘ شخيء مً الخدٟٔ -مًامحن وؾلى٧اث هي هٟؿهالها (ت وظماٖ
ُ
ّل م٩ان وباليؿبت بلى ٧

ُ
ٞغاص). في ٧

 ومًامحن 
ّ
ت، وهي بضوعَاماطط الىَّ  والتي جخمشل فيالجماعّي  وعيالما ُّ ت مىظىصة مىظ هماطط ٢ضًمت ونىع  البضث ُّ ٧ىه

ماث
ّ
ماث ؤ٢ضم الٗهىع، جمش

ّ
ل َظٍ الغمىػ في جمش

ّ
ت). وجخمش ُّ ت لغئي ٖالم البضاث ت، ؤي (نىع عمؼٍّ ُّ ت  ظماٖ ٢مغٍّ

ت للٟهم في الخلم وفي الغئي مما  ُّ ا ول٨ً ؤ٢ّل ٢ابل ماث مخّهلت بالغنض الجىّي، ؤ٦ثر ويىخ 
ّ
ت، وجمش ُّ ت وقمؿ ُّ وهباج

ظٍ  لها بهٟت ٧املت ال بىنٟها ٖماماث هي ٖلُه في ألاؾُىعة. َو وال بىنٟها  )semia(ألامىع ال ًم٨ً جإٍو

ها مخّٗضصة اإلاٗاوي، مملىءة بإخاؾِـ ال جىًب ت ألجَّ ُّ  .)2(مغمىػاث. ٞهي عمىػ خ٣ُ٣

ت  ُّ ُّ  الخجغبت ٢ُىص مً مدغعة هال٨جَّ  الظا٦غة ؤق٩ا٫ مً ألاؾاؽ فيالىماطط البضث  ٖلى ال٣ضعةا له نَّ ٞة ت،الٟٗل

ُّ  الهىع  ًٍسؼ ج ٣ضع ما بهضٝ امد٩ىم   ٩ًىن  ٖىضما الظا٦غة في اإلا٨ضؾت تالخؿ  زل٤ في بُجهاًىظض جغابِ  ؤن ٍو

ى ،ظضًض ُّ  الهىعة ًٖ اازخماٞه ٨ًمِ ًُ ا َو ُّ  اإلاازغاث مً اإلاؿخمضة تالظَى   بلى كحرح يٞه والخسُل، تالخؿ
َ
 ن ٩ىُّ ج

ُّ  زبرةؤي  وظىص صون  الظًَ في الهىعة   .للٟغص ؾاب٣ت تٖمل

مــاططَــظٍ و  ــت الىَّ ُّ ــ البضث ًّ ــا مٛغوؾــت فــي ؤلاوؿــان ٢بــل والصجــه ول٨جَّ ت وال هــي ؤ٩ٞــاع  لِؿــذ ؤقــُاء ماص ُّ ت هــا ؤقــ٩ا٫ همُ

ــــ  ُ ٗــــغى هٟؿــــها َبُٗ
َ
ا ٧إ٩ٞــــاع ونــــىع، ٧ــــإي شــــخيء آزــــغ ًهــــبذ ؤخــــض مــــً الؿــــلى٥ التــــي مــــا ؤن جهــــبذ واُٖــــت ختــــى ح

                                                           

 ، بتصرف.ٖ/ صٔرتال انصر حسُت: ظواىر التزامن كمثال على قصور علم النفس اليونغي، ج    (ٔ)
(ٕ )   (Jungian archytypes Wikipedia:)ص ،ٔ. 
 .ٖٓ٘أمربتو أقكو: السيميائّية وفلسفة اللُّغة، ص    (ٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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ـــاث الـــىعي مـــاططًهـــ٠ آزـــاع  مدخٍى ـــت الىَّ ُّ مـــ ٣ُٞـــى٫ بنَّ  البضث ـــتالىَّ ُّ ٖلـــى ٢ـــضع مـــا وؿـــخُُ٘ ؤن هماخٓهـــا  اطط البضث

 
َّ
ِٓهغ هٟؿها بال

ُ
ـ ووِٗكها لخض آلان، ال ج ـظٍ هـي صاثم  ـمً زما٫ ٢ضعتها ٖلـى جىٓـُم نـىع وؤ٩ٞـاع، َو ُّ واُٖـت  ت الا ٖمل

 
َّ
  .بٗض خضوثها ال ًم٨ً جدؿؿها بال

 
تا بط ُّ ماطط البضث ىصَـا وال ًم٨ىىـا ؤن هـخلمـ وظ ٚحر ٢ابلـت ألن ًـخم جمشُلهـا ٞالىَّ

ـ ها ج٣٘ فـي ؤ٢صـخى جهاًـت الُُـ٠ الىٟسـخي وألنَّ بك٩ل مباقغ ألجَّ  ُّ ِٓهـغ مـً زمالهـا جإزحراِتهـا هـي ٖملُـاث الٗمل
ُ
اث التـي ج

ـتىا ًم٨ىىـا ؤن ه٨كـ٠ ٖـً وظـىص الواُٖت، ؤي ؤهَّ  ُّ مـاطط البضث بكـ٩ل ٚحـر مباقـغ ٣ٞـِ وطلـ٪ مـً زـما٫ جإزحراتهـا  الىَّ

ــ مجهــاالتــي ًيــخج  ُّ ــالٟــً لــِـ حٗبحــر   ؤنَّ  ًٜىوــًــغي  ت.ؤ٩ٞــاع ونــىع ٣ٖل  ً ، وبالخدضًــض َــى عيّ اا، بــل َــى حٗبحــر ظمــا ٞغص

ــت، خُـــض ًــغي ؤنَّ  الماوعــيحٗبحــر ٖــً املخـــؼون  ُّ الٟىـــان فــي ببضاٖـــه ال ٌٗبــر ٖـــً طاجــه بـــل ٖــً الماوعـــي  للـــظاث الجماٖ

بــاث الجماٖــت وال  الجمــاعّي، ؤي ؤن صاللــت الىخــاط الٟجــيّ  حهــا،ًيبػــي ؤن جلــخمـ فــي ٚع ــال فــي ٚع ٖو ًّ ت. بــاث الــظاث الٟغص

 ٠ًُ م ٌكبه الخلـم،  الٗمل الٟجيّ  نَّ ؤٍو ـه ٧ـالخلم مـا ٢ـض ًبـضو فـي َـظا الٗمـل مـً ويـىح وبؿـاَت ٞـٚغ  ؤهَّ
ّ
ـبال ا جمام 

ـــلٛخـــه بقـــاعٍّ ألنَّ ختـــى ٖىـــضما ٩ًـــىن واضـــخا  ـــّل مداولـــت لخبؿـــُِ الٗمـــل الٟجـــيّ ت عمؼٍّ
ُ
 ت، ولـــظا ًجـــب الاختـــراؽ مـــً ٧

لضعاؾـــت ألاؾـــاَحر فـــي الكـــٗغ  )0(روبىلـــىجيّ ثض ٖـــضة مالٟـــاث جدؿـــلر بـــاإلاىهج ألاه٦مـــا ًىظـــ ه.لـــ وبهجـــاػ ٞهـــم حٗلُلـــيّ 

 .)3(ت الماوعي الجماعّي لضي ًىوٜٖلى يىء هٓغٍّ  الجاَليّ 

ُمىطط البضجّي  خضصة. ول٨ً َظٍ املت ٗجي بٌٗ الهىع ؤو ألاق٩ا٫ ألاؾُىعٍّ ٌه ٚالبا ما ٌؿاء ٞهمه ٖلى ؤهَّ  والىَّ

خباًىت اإلا) representations( َظٍ الخمشُماث ؾ٩ُىن مً الٗبض ؤن هٟترى ؤنَّ  .الىاعيلِؿذ ؤ٦ثر مً الخمشُل 

ت جى٨ٗـ في الخ٩اًاث وألاؾاَحر بٗض ؤن ج٩ىن ٢ض زًٗذ لبٌٗ  .)2(ًم٨ً ؤن ج٩ىن مىعوزت ُّ ماطط البضث والىَّ

ِٗل في هٟى  ا ًد٩ى َو  ُ ا قٗب
 
ها اعجٟٗذ بلى مؿخىي الىعي (الكٗىع)، وؤنبدذ جغاز ؾىا. ؤما في ألاخمام الخُٛحر ألجَّ

ت صون حُٛحر بلى خض ٦بحر.  ها جٓهغ ٖاٍع ُمىطظُت  (Archaic Vestigesالغؾىم ال٣ضًمت (ٞةجَّ ؤو ألاق٩ا٫ الىَّ

)Archetypal Forms ًا. ال ًم٨ ت جشحر الخٝى ؤخُاه  ُّ )، ماّؾؿت ٖلى الٛغاثؼ وحّٗبر ٖجها، جخمخ٘ بهٟت عوخ

م٤ ها جمشل ألاؾاؾاث ألٖا في بيُت الىٟـ، وهي مٗاصلت ال ٚجى ٖجها ل٨ٟغة الخاُٞت الجامٗت بلى  اؾدئهالها ألجَّ

ّل ػمان وم٩ان
ُ
ت ال٣ضًمت )1(ؤق٩ا٫ مدّضصة مً الىٟـ جبضو مازلت في ٧ ُّ ت وال٣ُاؾ ُّ ٣ت الخ٨ٟحر البضاث .  بنَّ ٍَغ

ه بجى والتي ال جؼا٫ خُت في ؤخمامىا هي التي جبٗض لىا َظٍ الهىع ال٣ضًمت. لِـ ألامغ ؤبضا جمشُما  ث مىعوزت ول٨ىَّ

ىا ملجبرون، بىظىص و٢اج٘ ٦هظٍ ؤن هٟترى وه٣بل بإنَّ  ت حؿخ٣ُب اإلاؿاع الظَجّي في بٌٗ الاججاَاث. وبهَّ ًّ والص

ت ٖلى ق٩ل  ُّ ا، هي ٖىامل ظماٖ  ً ت ؤً ُّ ما بٗىامل ال شخه ت ٣ِٞ، وبهَّ ُّ الماوعي ال ًدخٟٔ بمىاص شخه

ت ُّ اث مىعوزت، وهماطط بضث  .)2(مجمٖى

٩ىع (بطن ال  .Pدكابه بحن اؾخٗما٫ ؤلاوؿان ل٨شحر مً ال٩لماث في الٗالم ًغظ٘ بلى الٗما٢ت التي ؤقاع بلُه بى٫ ٍع

Ricœur ٌُمىطط البضجّي وجهّىعٍ بحن ٖالم ال٣ٗل املخ ُمىطط واليسخت وبحن الىَّ ) ب٣ىله: "بنَّ الٗما٢ت بحن الىَّ

ت لؤلمغ ال٣اَ٘ اإلاُل٤. ٦ما لى ٧ان والٗالم الخسخّي جبرع الاؾخٗما٫ الدكابهّي للُبُٗت في ا لهُٛت ألاولى الشاهٍى

                                                           

ة والقوانُت وادلبادئ اليت ة والثقافيّ من الناحيتُت البيولوجيّ  رلرى التطور افإنساينّ   علم افإنسان وىو العلم الذي قسعى لدراسة ىو ادلنهج االنثروبولوجيّ    (ٔ)
 .نة دون غَتىااليت دتيز رلتمعات معيَّ  واألمناطة ادلختلفة لإلنسان وبُت عادات الشعوب ىذا التطور واالرتباطات اليت بُت اجلوانب الطبيعيّ  حتكم

 .ٖ/ صٔ، جعلــى قصــور علــم النفــس اليونغــي ظواىــر التزامــن كمثــالرتال انصر حسُت:   ( ٕ)
(ٖ)  C. G. Jung: Man and his Symbols))ص ،ٙٚ. 
 .  ٓ٘، وكارل غوستاف قونغ: التنقيب يف أغوار النفس، ص ٚٚكارل غوستاف قونغ: البنّية النفسّية عند افإنسان، ص  ( ٗ)
 .ٕٛ، صجدلّية األان والالوعيقونغ:  ارل غوستافك  ( ٘)

http://arabpsynet.com/archives/op/OP.JamelNassarYoungPsy..htm
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ا ٖلى بعاصجىا بهجابه"  ُ ا َبُٗ ت اإلاُل٣ت (  .)0(ؤنَّ هٓام   Absoluteٌؿخسضم ًىوٜ ٖاصة مهُلر اإلاٗٞغ

Knowledgeت ت ؤو ال٣ضعة ٖلى اإلاٗٞغ ؿب٣ت اإلاىظىصة في الماوعي وطل٪ ألنَّ جل٪ اإلاٗٞغ
ُ
ت اإلا  ) لئلقاعة بلى َظٍ اإلاٗٞغ

ت ًىلض بها  ت اإلاُل٣ت هي مٗٞغ ت واإلاٗالجاث الضماُٚت لها. بنَّ اإلاٗٞغ ُّ لِؿذ بمٗخمضة ٖلى ؤلاصعا٧اث الخىاؾ

ظٍ  ّل ما خضر وؾُدضر في الخل٤، َو
ُ
ّل الخل٤، ؤي نىع ٧

ُ
ؤلاوؿان ألنَّ الماوعي الجماعّي ًدخىي ٖلى نىع ٧

ت اإلاُل٣ت   .)3(الهىع هي اإلاٗٞغ

ُمىطط البضجّي ًم٨ً جُب٣ُه بك٩ل ٌّٗض ًىوٜ ؤو٫ مً َب٤ الىَّ  ُمىطط البضجّي ٖلى ألاصب، ٦ما ًظَب ًىوٜ بلى ؤنَّ الىَّ

اث وألا٩ٞاع وؤهىإ الخب٨ت ٖلى ألاصب وألاؾاَحر والترار الكٗبّي  اث واإلاىيٖى ُّ خه
َّ
الهىع والغمىػ وؤهىإ الص

ا ؤو )2(وألاصًان ت عمىػ  ُّ ماطط البضث ٨ظا ج٩ىن الىَّ ت. َو ٩ىن وٗ مسُُاث عمؼٍّ ًُ بر بها ًٖ الماوعي الجماعّي والظي 

ه ٖباعة ًٖ جل٪ الهىع 
ججاعبىا ؤلاوؿاوّي اإلاكتر٦ت. مما ؾب٤ ًم٨ً حٍٗغ٠ مهُلر الىمىطط البضجّي ٖلى ؤهَّ

ت املخؼوهت في الظًَ البكغّي مً زما٫ الماوعي الجماعّي والتي حكتر٥ ٞحها ألاٞغاص ٖلى مؿخىي الٗالم  الغمؼٍّ

 
 
ا واؾخٗماال ت ٖلى خض ؾىاء.مٟهىم  ُّ م  ، والتي جخجؿض في ألاؾاَحر والخ٩اًاث والىهىم الضًي وال٣ُغآن ال٨ٍغ

ظا ما ظٗل بٌٗ ؤلٟاّ ال٣ُغآن  ت، َو ّل ال٨خب الؿماوٍّ
ُ
ت، ولِـ ال٣ُغآن ٞدؿب بل ٧ ُّ ماطط البضث مليء بالىَّ

ت في الماوعي الجماعّي لضي ألاٞغاص، ومً َظٍ ألالٟاّ: ُّ م ج٩ىن هماطط بضث  ال٨ٍغ

0.  ٌ ةٍْ ِِفُْكِّْ بََعثْنَا َومََقدْْ: الشظى َْ اْعُبُدوا َأنِْ َرُسوًلْ ُأمَّ اغُوَتْ َواْجتَِنُبوا اّللَّ  .(1)امطَّ

ومـً َىـا ًبٗثهـا هللا مـً ظضًـض، ٞمؿـإلت الغؾـاالث  (ٕ)٣ًى٫ الكٗغاوي فـي جٟؿـحر َـظٍ آلاًـت: " َـظا مـىهج هللا آلصم 

الغؾـى٫ ٣ًهـض بـه مخدمـل ال٣ــى٫  .)2(ىظـىصة مىـظ ؤو٫ الخلـ٤"ال جـإحي ٨َـظا ٞجـإة لجماٖـت مـً الجماٖـاث بـل هـي م

م، والىــاؽ )3(ؤو الغؾــالت ، ٞالغؾــى٫ نــىعة للصــخو الــظي ًبلــٜ الغؾــاالث مــً الؿــماء بلــى ألاعى فــي ال٣ُــغآن ال٨ــٍغ

ـــّل مـــً ًدمـــل عؾـــالت لجهـــت مـــا، 
ُ
ـــىن َـــظا اللٟـــٔ. والـــظي ًـــض٫ ٖلـــى ٧ مىـــظ بضاًـــت الخلـــ٤ وبمسخلـــ٠ مٗخ٣ـــضاتهم ٌٗٞغ

ّل ألامم بهظا اإلاٟهىم وبهظٍ الّضاللت.بخٗبحر آزغ 
ُ
ت لضي ٧ ُّ ت ٖاإلا ُّ  ناع لٟٔ الغؾى٫ نىعة ظماٖ

ِْ امَْحْمدُْاإلالئىت:  .7 َماَواِتْ فَاِطرِْ ّلِلَّ  .)4(َوُرََبعَْ َوثََُلَثْ َمثَْنْى َأْجِنَحةٍْ ُأوِلْ ُرُسًَلْ امَْمََلئَِكةِْ َجاِعلِْ َواْْلَْرِضْ امسَّ

ــه ظاٖـل اإلاماث٨ـت عؾــ
ً مـً ٢ــا٫ ؤنَّ ًهـ٠ الخـ٤ بإهَّ ــض فـي الخلـ٤ مــا ٌكـاء ٞمـً اإلاٟؿــٍغ  ولهـم ؤظىدـت. ؤمــا ٢ىلـه ًٍؼ

 
ما

ــّل ونــ٠ مدمــىص
ُ
واإلاماث٨ــت مــإزىط  .)5(اإلاــغاص بــه الىظــه الخؿــً، ومــجهم مــً ٢ــا٫ الهــىث الخؿــً، وآزــغون ٢ــالىا ٧

٪
َ
ل
َ
ـا )6(مً اإلا ا ؤو وظه 

 
م مسلى٢اث ًمخل٩ىن الهٟاث الخمُضة والجمُلت، ؾـىاء ٧اهـذ ؾـلى٧ ا ؤو ٧لحهمـا ،  َو ؤو نـىج 

ا، والظي ٣ًىم بٟٗل ألاقُاء الخحرة ٣ِٞ، لظل٪ ٌؿخٗمل َظا اللٟٔ لىن٠ شخو مدمىص الهٟاث   ٗ ٧لحهما م

                                                           

 .ٗٔٗ-ٖٔٗبول رقكور: الذات عينها كآخر، ص    (ٔ)
 .٘/ صٔ، جظواىــر التزامــن كمثــال علــى قصــور علــم النفــس اليونغــيرتال انصر حسُت:    (ٕ)
(ٖ)  (L. C. Achieng: A Search for Identity and Justice in Mukoma Wa) ص ،ٕٖ. 
 .ٖٙالنحل:    (ٗ)

 ، بتصرف.ٜٗٔٚ/ صٖٔالشعراوي: تفسَت الُقرآن الكرمي للشعراوي، ج   (٘)

 .ٜٕ٘الراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ الُقرآن، ص   ( ٙ)
 .ٔفاطر:    (ٚ)

 . ٖ/ صٕٙالرازي: تفسَت الفخر الرازي، ج   (ٛ)

 .ٜٛ٘مفردات ألفاظ الُقرآن، ص الراغب األصفهاين:   ( ٜ)

http://arabpsynet.com/archives/op/OP.JamelNassarYoungPsy..htm
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ٛـاث ٖلـى ؤًـت 
ُّ
ـّل الل

ُ
لـى مـّغ الؼمـان. لـظا ًُلـ٤ َـظا اللٟـٔ فـي ٧ ـّل املجخمٗـاث ٖو

ُ
خدلى بجمـا٫ الٓـاَغ والبـاًَ فـي ٧ ٍو

ت جدمل مٗجى الخحر والجما٫. ُّ ت ٖاإلا ُّ  نىعة طَى

ينَْ  الؽُىان: .3 ِ َاْاَّلَّ َِّبُعوا َلْ أَٓمنُوا ََيَْأُّيه ْيَطانِْ ُخُطَواِتْ تَت َِّبعْْ َوَمنْْ امش َّ ْيَطانِْ ُخُطَواِتْ يَت َّهُْ امش َّ ه
ّ
 َِبمَْفْحَشاء يَبُِمرُْ فَا

    .)0( َوامُْمْنَكر

ــّل زلــ٤ والكــُُان مسلــى١ مــً الىــاع، و٧ىهــه مــً طلــ٪ ازــخو بٟــٍغ ال٣ــىة الًٛــبُت والخمُــت الظمُمــت، وؾــ
ُ
مي ٧

 ًّ ـــّل ٖـــاٍث مخمـــغٍص مـــً ؤلاوــــ والجـــ
ُ
ا. ٦مـــا ؤنَّ الكـــُُان َـــى ٧ . ٞإنـــبذ الكـــُُان نـــىعة )3(طمـــُم لئلوؿـــان قـــُُاه 

ـّل شـخو 
ُ
ُل٣ىهـه ٖلـى ٧ ـضة فـي طَـً ظمُـ٘ البكـغ ٍو للمسلى١ الظي ال ًٟٗل بال الكّغ، ٦مـا ٖـّض بـظل٪ نـىعة مىخَّ

غة.  ؿم بهٟاث قٍغ
ّ
 اح

َّْ امَْجنَّةِْ َمثَلُْ: الجىت .1 ِري امُْمتَُّقونَْ ُوِعدَْ ِتْام ِِتَا ِمنْْ ََتْ ههَا َداِئٌْ أُُُكُهَا اْْلَْْنَارُْ ََتْ  .)2(َوِظل

ّل 
ُ
. ٞهي نىعة إلا٩ان مشالّي مـً خُـض الجمـا٫ والغوٖـت )1(ُبؿخان طي شجغ ٌؿتُر بإشجاٍع ألاعى جُل٤ الجىت ٖلى ٧

ــــ ُّ بـــــاث ؤلاوؿــــان ، وبهــــظٍ الهـــــٟاث ؤنــــبدذ نــــىعة طَى ــــّل ٚع
ُ
ــــ٤ ٧ د٣ُّ

َ
ـــــت مكــــتر٦ت فــــي الماوعـــــي والغوٖــــت وج ُّ ت ظماٖ

ّل ألاما٦ً الجمُلت في الضهُا.
ُ
 الجماعّي، لظا ًهٟىن بها ٧

ينَْالجهىم:  .5 ِ ّنََّْ ََنرُْ مَهُمْْ َلَفُروا َواَّلَّ مْْ يُْقَضْى َلْ ََجَ ِلَْْعََذاِِبَا َعْْنُْمِْمنْْ ُُيَفَُّفْ َوَلْ فَيَُموتُوا عَلَْْيِ ِزي َلَذَٰ َْلُفور ََنْ  .)2(ُكَّ

ً ًخمىىن اإلاىث ول٨ً بضون ظضوي.وفي َظا  ظابه مما ًجٗل ال٩اٍٞغ وظهىم اؾم  الخٗبحر ون٠ ص٤ُ٢ لجهىم ٖو

ضة، و٢ُل َى الىاع التي ٌٗظب بها في آلازغة
َ
، ظهىم نىعة إلا٩ان ٢بُذ والظي ًجض ؤلاوؿان هٟؿه )3(لىاع هللا اإلاى٢

ظا ما ؤصي بلى ا ُٞه بكتى ؤهىإ الٗظاب اإلااصّي واإلاٗىىّي، َو ا بجهىم.  مٗظب   ُ حر مماِثم هٟؿ ّل م٩ان ٢بُذ ٚو
ُ
ون٠ ٧

ضة في طًَ ؤلاوؿان مىظ الخل٣ُت.  وبهظٍ الّضاللت ٧ان لجهىم نىعة مىخَّ

 الخاجمت:

ت املخؼوهـت فـي ؤطَـان البكـغ مـً زـما٫ الماوعـي الجمـاعّي والتـي حكـتر٥  .0 الىمىطط البضجّي ٖباعة ًٖ الهىع الغمؼٍّ

ت.ٞحها ألاٞغاص ٖلى مؿخىي الٗالم مٟهى  ُّ ، والتي جخجؿض في ألاؾاَحر والىهىم الضًي
 
ا واؾخٗماال  م 

مـاطط لهـا نـىعة  .3 ـّل همـىطط مـً الىَّ
ُ
ـاث ٖلـم الّضاللـت اإلاٗغفـّي، خُـض ٧ ت مـً هٓغٍّ ُمىطط البضجّي هٓغٍّ ت الىَّ حٗض هٓغٍّ

ها جسخل٠ ظؼثُا مً مجخم٘ آلزغ ومً شخو بل ت لضي ظمُ٘ ألاٞغاص في الماوعي الجماعّي، ول٨جَّ ُّ  ى آزغ.طَى

ٛــىّي اإلاٗغفـيّ  .2
ُّ
ٟـ اإلاٗغفــّي) لئلوؿــان، خُــض -٢ـض عاعــى ال٣ُــغآن الجاهــب الل لـم الــىَّ الىٟســخّي (ٖلــم الّضاللــت اإلاٗغفــّي ٖو

عبِ ال٣ُغآن بحن الماوعي الجماعّي في الظًَ البكغّي وألالٟاّ مىظىصة ُٞه، واجسظٍ اإلا٩ىن ألاؾاسخي لماهُـما١ 

ٛـــىّي اإلاٗغفـــيّ ألؾاؾـــُاث ال٣ُـــغآن ، ٩ٞـــان البـــض مـــً وظـــىص شـــخ
ُّ
ٟســـخّي، لـــُٗلم -يء ًـــغبِ بـــحن ال٣ُـــغآن والجاهـــب الل الىَّ

ه زال٣ها. ت ألهَّ ت خ٤ اإلاٗٞغ ٟـ البكغٍّ  ؤلاوؿان ؤنَّ ال٣ُغآن مً بله واخض ٌٗٝغ الىَّ

                                                           

 .ٕٔالنور:     (ٔ)
 .ٜٖٓحسن عز الدقن اجلمل: معجم وتفسَت لغوي لكلمات الُقرآن، اجمللد الثاين، ص   (ٕ)

 .ٖ٘الرعد:    (ٖ)
 .ٓٗٔالراغب األصفهاين: مفردات ألفاظ الُقرآن، ص   ( ٗ)

 .ٖٙفاطر:    (٘)
 .ٖٚٗلكلمات الُقرآن، اجمللد األول، صحسن عز الدقن اجلمل: معجم وتفسَت لغوي (ٙ)   
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ُت اظخّمالها في الىق اللشآوي:  اإلافشدة اللشآهُت وخفـى

 دساظت ظُاكُت لىمارج مً جفعحر دمحم مخىلي الؽّشاوي  
 

م   خمى ِبذ الىٍش

جي للبدض في ، باخض غان، الجؼاثغ ،ظخماُٖت والش٣اُٞتالا  ألاهثروبىلىظُااإلاغ٦ؼ الَى  َو

 

غ ؤو٢اٝ مهغي 0665-0600دمحم مخىلي الكٗغاوي ( ؾاب٤. ٌٗض  ) ٖالم صًً ووٍػ

م  مً ؤقهغ مٟؿغي مٗاوي في الٗهغ الخضًض؛ خُض ٖمل ٖلى  ال٣غآن ال٨ٍغ

دت ؤ٦بر  جٟؿحر ال٣غآن امُت مما ظٗله ٌؿخُُ٘ الىنى٫ لكٍغ بُغ١ مبؿُت ٖو

للكُش  .داء الٗالم الٗغبي، ل٣به البٌٗ بةمام الضٖاةفي ظمُ٘ ؤه مً اإلاؿلمحن

الكٗغاوي ٖضص مً اإلاالٟاث، ٢ام ٖضص مً مدبُه بجمٗها وبٖضاصَا لليكغ، 

م. بضؤ الكُش دمحم  وؤقهغ َظٍ اإلاالٟاث وؤٖٓمها جٟؿحر الكٗغاوي لل٣غآن ال٨ٍغ

بم٣ضمت خى٫  م 0651مخىلي الكٗغاوي جٟؿحٍر ٖلى قاقاث الخلٟاػ ٢بل ؾىت 

وؤواثل ؾىعة  واهخهى ٖىض ؤوازغ ؾىعة اإلامخدىت خٟؿحر زم قٕغ في الخٟؿحرال

اجه صون ؤن ًٟؿغ ال٣غآن  اله٠ اَخم الكٗغاوي باإلاٟغصة ال٣غآهُت وا٢خٟى ؤزغ ٖلماء الخٟؿحر . ٧امماوخالذ ٞو

لىم ال٣غآن ؤو٫ ما ًدخاط ؤْن ٌكخٛل به مً ٖ»الظًً اٖخىىا بضعاؾت اإلاٟغصاث وال٨ك٠ ًٖ صالالتها، خُض ؤنَّ 

م الٗلىم اللُٟٓت، ومً الٗلىم اللُٟٓت جَد٤ُ٣ ألالٟاّ اإلاٟغصة . وبّن جىاؾب الخغوٝ وألالٟاّ والجمل )0(«ال٨ٍغ

ُا١ ال٣غآوي ًضزل يمً  بعجاػاث ال٣غآن؛ وبعجاٍػ ؤًًا في جىاؾب اإلا٣اَ٘ الهىجُت التي جخإل٠ مجها م٘ الّؿِ

 
َّ
م٘ ُٞه ال جىظض بال  م٘ وظىص الخىاؾب في َظٍ اإلا٣اَ٘، و٧إوي بهظا الترجِب اإلاخىاؾب ٧لماجه، وؤنَّ خماوة الؿَّ

 .للم٣اَ٘ الهىجُت في ال٩لماث ال٣غآهُت َى ما ظٗل ظهابظة ألانىاث ًخدحرون في وْسجه وهٓمه

 دكت الخّبحر بالخشف مْ العُاق اللشآوي: -0

ْحَها" في اؾخضالله ٖلى زغا
َ
ل َٖ َها" و"

َ
ء الخٝغ في ألاؾلىب الخٟؿحري في ٢ىله ٌكغح الكٗغاوي ٢ُمت الخغوٝ "ل

َها:﴿حٗالى َٗ  ُوْؾ
َّ
ا ِبال ؿ  ْٟ ُ هَ

َّ
 اَّلل

ُ
٠
ّ
ِل
َ
٩ ًُ  

َ
َهاال

َ
َؿَبْذ  ل

َ
د
ْ
ْحَها َما ا٦

َ
ل َٖ َؿَبْذ َو

َ
  َما ٦

 
َها{ جُٟض اإلال٨ُت والازخهام، )3(﴾ۗ

َ
. ٞـ}ل

ُل 
ُ
ْحَها{ جُٟض الىػع، وهماخٔ ؤنَّ ٧

َ
ل َٖ ـَ زىابا، و} ِؿُب الىٟ

ْ
٨
ُ
ُٟض وج

ُ
ُل وهي ما ج

ُ
َؿَبْذ{، و٧

َ
َها{ظاءث م٘ }٦

َ
}ل

َؿَبْذ{ بال في آًت واخضة ٣ًى٫ 
َ
د
ْ
ْحَها{ظاءث م٘ }ا٦

َ
ل َٖ ِئَ٪ :﴿) 2(}

َ
ول
ُ
إ
َ
ُخُه ٞ

َ
ُئ ُِ

َ
ْذ ِبِه ز

َ
َخاَ

َ
 َوؤ

 
ت
َ
ئ ِِّ َؿَب َؾ

َ
٦ ًْ ى َم

َ
َبل

اِلُضوَن 
َ
حَها ز ِٞ ْم 

َُ اِع  ْصَخاُب الىَّ
َ
َها .)1(﴾ؤ

َ
ْحَها". ٣ٞض جٟغص الكُش بهظا الخٗلُل بةبغاػ مضلى٫ "ل

َ
ل َٖ ٠ ال٣غآن  و"

ّ
٣ٞض ْو

                                                           
 .ٛٗ، صٔج دار النشر و دار القلم، دمشق، )د،ت(،الراغب األصفهاين، ادلفردات،  - (ٔ)
 .ٕٙٛسورة البقرة، اآلقة:  -(ٕ)
 .ٕٗٗٔ، صٕجتفسَت الشعراوي، دمحم متويل الشعراوي، قنظر:  -(ٖ)
 .ٔٛسورة البقرة، اآلقة: -(ٗ)
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َؿَب) زماسي صخُذ،
َ
م في َظٍ آلاًت ٞٗلحن َما (٦ َل)، و٦ماَما مً ماصة  ال٨ٍغ َٗ َخ

ْ
َؿَب) زماسخي ٖلى وػن (اٞ

َ
د
ْ
و(ا٦

ْؿُب: ما ًخدغاٍ ؤلاوؿان مما ُٞه اظخماب هٟ٘ وجدهُل خٔ، 
َ
َؿَب). ٞلَم َظا الخٛحر الىُْٟي للٟٗلحن؟ ٞال٨

َ
٦)

ْؿب ٣ًا٫ ُٞما ؤزظٍ ٨٦ؿب اإلاا٫، و٢ض 
َ
ٌؿخٗمل ُٞما ًًٓ ؤلاوؿان ؤهه ًجلب مىٟٗت زم اظخلب به مًغة، وال٨

 ٦ظا
 
َؿْبُذ ٞماها

َ
، ولهظا ٢ض ًخٗضي بلى مٟٗىلحن ٣ُٞا٫: ٦  ُٞما اؾخٟضجه . لىٟؿه ولٛحٍر

ّ
دَؿاب ال ٣ًا٫ بال

ْ
والا٦

 
 
ْؿٍب ا٦دؿابا

َ
ل ٦

ُ
ْؿُب، ولِـ ٧

َ
ِدؿاب ٦

ْ
، وللىٟـ وآلازغ .بطن ٞال٨ؿب ل)0(لىٟؿ٪، ٩ٞل ا٦

 
غ مٗا

َّ
لخحر والك

، بسماٝ الا٦دؿاب ٞهى للىٟؿ٣ِٟ وال ًخٗضي بلى آلازغ.
 
 ؤًًا

َخٔ الكٗغاوي 
ْ
" ًل ًْ ْم ال٣غآوي في ٢ىله:﴿ ألاصاءوفي جىيُذ ص٢ت الخٗبحر بالخٝغ "ِم

ُ
٨
َ
٣
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
َى ال َُ  ًْ ـٍ  ِم

ْٟ  هَ

َل ِمْجَها َػْوَظَها َٗ ًَ  َواِخَضٍة َوَظ
ُ
ْؿ٨ َِ ْحهَ  ِل

َ
َل ِمْجَها َػْوَظَها{، زم ظاء بالخظ٦حر في )3(﴾اِبل َٗ ،ٞالًمحر ٖاثض بلى ماهض في:}َوَظ

{، ٩ٞإن ال٨مام في الىٟـ مٗجىٌّ به ظيـ  ًَ
ُ
ْؿ٨ َِ ْحَها{؛ بطن ٞهل الظ٧ىعة ًٖ ألاهىزت ظاء ٖىض }ِل

َ
ًَ ِبل

ُ
ْؿ٨ َِ ٢ىله:}ِل

ى الظي وؿمُه "ؤلاوؿان"، ومىه ط٧ىعة ومىه ؤهىزت، ولظل٪ ؾبداهه خُىما ًخ٩لم ًٖ الظ٧ىعة  بجي آصم َو

َل ِمْجَها{، ٞةن ٧اهذ مسلى٢ت مً   َٗ ٦ظ٧ىعة، وألاهىزت ٧إهىزت ًإحي بًمحر اإلاظ٦غ ؤو بًمحر اإلااهض. والخ٤ ٣ًى٫:}َوَظ

" بُاهُت؛ ؤي مً ظيؿها ًْ " جبًُُٗت، وبن ٧اهذ مسلى٢ت مشل آصم ج٩ىن "ِم ًْ ى الىظه الظي )2(الًل٘، ٞـ "ِم . َو

ي مً ؤنَّ خىاء زل٣ها مً ظؿض آصم مً يل٘ مً ؤيماٖه ؤو مً ظيؿها، ألنَّ الجيـ بلى الجيـ ازخاٍع الؼمسكغ 

دبه مدبت  ٩ىن واملخبت ؤبلٜ، ٦ما ٌؿ٨ً ؤلاوؿان بلى ولضٍ، ٍو  مىه، ٧ان الؿُّ
 
مُل وبه آوـ، وبطا ٧اهذ بًٗا

َ
ؤ

ِهض ٢ىله: واخضة
ُ
غ بٗض ما ؤ

َ
٦
َّ
ً" ٞظ

ُ
ْؿ٨ َِ ٟـ،  هٟؿه ل٩ىهه بًٗت مىه، و٢ا٫: "ِل  بلى مٗجى الىَّ

 
مجها ػوظها، طَابا

خٛكاَا، ٩ٞان الخظ٦حر ؤخؿً َبا٢ا  ؿ٨ً بلى ألاهثى ٍو ٌَ ٦غ َى الظي 
َّ
غاص بها آصم، وألنَّ الظ

ُ
لُبحن ؤنَّ اإلا

ى )1(للمٗجى  في آلاًت، و٢ض ٖلمىا ؤجها ظاءث للجيـ َو
 
 جىظحهُا

 
 وؾغا

 
 بُاهُا

 
" له مُٗا ًْ .ٞض٢ت الخٗبحر بدٝغ "ِم

 ي ٢اله الكٗغاوي.  الغؤي الظ

ْل وفي مىي٘ آزغ هلمـ في ٢ىله حٗالى:﴿
ُ
ْل ِمً  ٢ مََ

ُ
اِث٨

َ
َغ٧
ُ
ً  ق ى َحْهِضيمَّ

َ
َخ٤ِّ  ِبل

ْ
َخ٤ِّ  ال

ْ
ُ َحْهِضي ِلل

َّ
ِل اَّلل

ُ
َمً ٢

َ
ٞ
َ
 َحْهِضي ؤ

َخ٤ِّ 
ْ
ى ال

َ
ْد  ِبل

َ
 ج
َ
٠ ُْ ْم ٦َ

ُ
٨
َ
َما ل

َ
ن ُحْهَضٰي ۖٞ

َ
 ؤ
َّ
ي ِبال  َحِهِضّ

َّ
ً ال مَّ

َ
َ٘ ؤ َب

َّ
د ًُ ن 

َ
َخ٤ُّ ؤ

َ
ُمىَن ؤ

ُ
،ٞةؾىاص ٞٗل الهضاًت ألاو٫ بلى )2(﴾٨

ى"، في خحن ؤنَّ َظا الٟٗل في حٗضي بدٝغ الجغ (المام) و(بلى)، ٞما ؾّغ طل٪؟
َ
غ٧اء وحٗضًخه بدٝغ الجغ "ِبل

ُّ
. الك

{ »٣ًى٫ الكٗغاوي: َخ٤ِّ
ْ
ى ال

َ
{َى الىٓغة بلى الٛاًت، وؾبب وظىص:}ِبل َخ٤ِّ

ْ
َى وؾبب وظىص المام في ٢ىله:}َحْهِضي ِلل

 
 
ً مٗا ، ٞإعاص الخ٤ في آًت واخضة ؤْن ًجم٘ الخٗبحًر

 
٣ا وفي  .)3(«لٟذ الاهدباٍ بلى ؤنَّ الىنى٫ بلى الٛاًت ٣ًخطخي ٍَغ

ً ًٖ َضاًت  الجملت اؾخٟهام ٚغيه الخعجب مً ؤجهم اجسظوا  َاالء الكغ٧اء ؤولُاء بطا ٧اهىا َم ٖاظٍؼ

م ًٖ َظا الىٕى مً نٟاث ؤلاله  َن عجَؼ ى الهضاًت للخ٤، وبلى مجهاط الهىابؤهٟؿهم، ٞبحَّ ، ٞىٟهم مً )4(َو

َضي) بطا حٗضي بدٝغ الجغ (بلى) ًخًمً مٗجى الاهتهاء، وبطا حٗضي بدٝغ الجغ المام ص٫ّ ٖلى  ََ طل٪ ؤنَّ الٟٗل (

 ؤنَّ اإلاىخهى ٚاًت الهضاًت.

                                                           
 .ٙٙ، صٕاين، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، )د،ت(، جقنظر: الراغب األصفه -(ٔ)
 .ٜٛٔاألعراف، اآلقة: سورة -(ٕ)
 .ٖٔ٘ٗ، ص ٛ، جٜٜٔٔالقاىرة،مصر،مراجعة: أزتدعمرىاشم،مطابعأخباراليوم،  قنظر: دمحم متويل الشعراوي، تفسَتالشعراوي، -(ٖ)
 .  ٓٗ٘، ص ٕقنظر: الزسلشري، الكشاف، ج -(ٗ)
 .ٖ٘ونس، اآلقة: سورة ق -(٘)
 .ٜٕٜ٘، ص ٓٔدمحم متويل الشعراوي،  تفسَتالشعراوي، ج -(ٙ)
 . ٔٚٔ، ص ٕ،جٜٜ٘ٔ، ٔقنظر: أبو حيان األندلسي، النهر ادلاد من البحر احمليط، دار اجليل للطبع والتوزقع، بَتوت، لبنان، ط -(ٚ)
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 مالئمت اللفظ للسياق: -2

ُم ًظًل الخ٤ آلاًت ب٣ىله حٗالى:﴿
َ
ل ْٖ َ َوا

َّ
٣ُىا اَّلل ُغوَن َواجَّ

َ
ْدك

ُ
ِه ج ُْ

َ
ْم ِبل

ُ
٨ هَّ
َ
ُغون" بض٫ )0(﴾ىا ؤ

َ
ْدك

ُ
،ٞلماطا َظا الخظًُل بـ "ج

َهَحُرون". ٣ٞض ظاء ؾبداهه
ُ
ُىن" ؤو "ج َٗ م َظا  ب٩لمت "جُجْم ه ٦ما خكَغ ُغوَن{ لخدىاؾب ػخمت الدج؛ ألهَّ

َ
ْدك

ُ
}ج

م ولِـ لهم ازخُاع. ومً َىا ٣ٞض دكَغ ًَ م لهم ازخُاع، ٞهى ال٣اصع ؤْن  ُغوَن"  الخكغ َو
َ
ْدك

ُ
هاؾب اللٟٔ "ج

ؾُا١ آلاًت خالت الدجاط بٗض ؤصاء مىاؾ٨هم مخٟغ٢ت، وؾٝى ًإحي الُىم الظي ٩ًىهىن ُٞه م٘ ٖىاثلهم وؤخبابهم 

 جهحر الؿىع مخىاٚمت ومترانت 
ْ
ظا الخىاؾب في جظًُل آلاًاث صازل يمً بعجاػ ال٣غآن الهىحي، بط . َو

 
ظمٗا

ِبحٌر َبِهحٌر وفي مٗغى آزغ هجض ٢ىله:﴿ غ آلاًاث.بؿبب َظا الخىُٛم ؤلا٣ًاعي في ؤواز
َ
خ
َ
ٍِ ل َباِص ِٗ  ِب

َ ، ٣ًضم )3(﴾ِبنَّ اَّللَّ

ِبْحر" ٖلى "الَبِهْحر" ٣ًى٫ الكٗغاوي: 
َ
م زباًا ٧ل ألاقُاء ٖلى خ٣ُ٣تها، »لٟٓت "الخ

َ
ل ْٗ ٌَ ِبحُر: َى الظي 

َ
ٞالخ

يء ل٨ً ال جغاٍ، والخ٤والَبِهحُر: َى الظي ٌُٛب ٖىه شخيء، وال ٌٗؼب ٖىه مش٣ا٫ طعة، ٣ٞض 
َّ
لم الصخ ْٗ ؾبداهه  ح

٠ ُْ ُِ
َّ
ِهْحر" ٦ما في َظٍ آلاًت، ؤو بحن "الل ِبْحر البَّ

َ
 بحن "الخ

 
ِبحر" ألنَّ الخبرة جدخاط بلى بهغ  ًجم٘ في ال٣غآن ٦شحرا

َ
الخ

َل في ألاقُاء وال ًمىٗه ماو٘
َ
ٛ
ْ
ل
َ
ٛ
ّ
٠، والل٠ُُ َى الظي ح

ْ
ُ
ُ
كى٧اوي اإلاغاص ب٩ىهه . و٢ض بحن ؤلامام ال)2(«وجدخاط بلى ل

" في آلاًت ٣ٞا٫: 
 
 َبِهحرا

 
ِبحرا

َ
ه»"ز  ال جسٟى ٖلُه مىه شخيء -ؾبداهه-ألهَّ

 
 وباَىا

 
. )1(«مدُِ بد٣اث٤ ألاقُاء ْاَغا

م، وج٣ُضُم الخبحر ٖلى البهحر ؤقمل، إلاا  و٢ض ج٨غع بعصاٝ "الخبحر والَبهحر" في مىاي٘ ٦شحرة مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ْبحر) صا٫ ٖلى الٗلم بمهالر »٣ٞا٫: ط٦ٍغ الُاَغ ابً ٖاقىع 
َ
والجم٘ بحن ونٟي (زبحر) و(َبِهْحر) ألنَّ ون٠ (ز

خٗل٤ 
ُ
ا وج٣ضًغ ؤؾبابها؛ ؤي الٗلم بما ؾ٩ُىن، وون٠ (َبِهْحر) صا٫ ٖلى الٗلم اإلا الٗباص وؤخىالهم ٢بل ج٣ضًَغ

غ١ بحن الخٗل٣ُحن للٗلم ؤلالهي  حٗل٤ ال٩لماث م٘ بًٗها ٞمً ص٤ُ٢ ٦مام هللا .)2(«بإخىالهم التي خهلذ ٞو

 مىهجه 
ْ
ـُ الكٗغاوي ظٗله ًضع٥ الٟغ١ بحن الخبحر والبهحر، بط ت ُٞه، وِخ البٌٗ، وم٘ الؿُا١ اإلاىًٍى

 مماخٓت احؿا١ ال٩لماث ال٣غآهُت والبىاء الدك٨ُلي الظي صلذ ٖلُه، وعؾم خضوص ؤلاعجاػ في التر٦ُب ال٣غآوي. 

ٍُ وَ وفي ؾُا١ آزغ الخٔ الكٗغاوي في آلاًت:﴿ و
ُ
ظ
ُ
ز
ْ
إ َُ ٍت ِبَغُؾىِلِهْم ِل مَّ

ُ
لُّ ؤ

ُ
ْذ ٧ مَّ ،ُخؿً الازخُاع اللٟٓي في ٧لمت )3(﴾ََ

ل٤ بـــ: " ٖو ٍى
ُ
٣ُْخل ًَ َىَظُهىا" ؤو" َعُؾىلِها" ؤو "

َ
 مً  لٟٓت "ج

 
"، وبحن ٖلت خًىعَا بضال ٍو

ُ
ظ
ُ
ز
ْ
إ ًَ ْذ" و"َعُؾىِلِهْم" و" مَّ ََ " 

 
 
مُّ  -ؤوال ََ ْذ" ال٨مام َىا ؤجهم  مَّ ََ ، ولم ٣ًضعوا ٖلُهٟٞي ٢ىله: "  ىا بظل٪ ل٨ً لم ًٟٗلٍى

 
 
لت في ٢ىله:﴿ -زاهُا ظٍ اإلاؿإلت ظاءث مٟهَّ ، َو " لم ًٟٗلىا ولم ًإزظٍو ؤي: ل٣ُخلٍى ٍو

ُ
ظ
ُ
ز
ْ
إ َُ  وفي ٢ىله: "ِل

ْ
ُغ  َوبط

ُ
ْم٨ ًَ 

ًَ  ِبَ٪  ِظً
َّ
  ال

ْ
ُغوا

َ
ٟ
َ
ِبُخى٥َ  ٦

ْ
ش ُُ ْو  ِل

َ
ى٥َ ؤ

ُ
٣ُْخل ُغ  ًَ

ُ
ْم٨ ٍَ ُغوَن َو

ُ
ْم٨ ٍَ ِغُظى٥َ َو

ْ
س ًُ ْو 

َ
ًَ ؤ ا٦ِِغٍ

َ ْ
ْحُر اإلا

َ
ُ ز

ّ
ُ َواَّلل

ّ
 .)4(﴾اَّلل

 
 
ا ٢ا٫ }َعُؾىِلِهْم{ٞإياٝ  -زالشا  ٖلى ؤنَّ ألامت مٟغص ماهض، بهمَّ

 
 ٢ُاؾا

َ
وفي ٢ىله: "ِبَغُؾىِلِهْم" ولم ٣ًُْل بغؾىلِها

خالُت: وبالخالي ٞال٩لماث ال ،الغَّؾى٫ بلى ظم٘ اإلاظ٦غ، طل٪ ألنَّ اإلاىاظهت بحن ؤلاؾمام وال٨ٟغ ٧اهذ بالغظا٫

" و"َعُؾىِلِهْم" ؤصث صوعَا ؤلاعجاػي والهىحي في آلاًت.ََ " ٍو
ُ
ظ
ُ
ز
ْ
ْذ"و"ًإ  مَّ

                                                           
 .ٖٕٓسورة البقرة، اآلقة:    -(ٔ)
 .ٖٔفاطر، اآلقة:سورة   -(ٕ)
 .ٜٕٓ٘ٔ، صٕٓجتفسَت الشعراوي، دمحم متويل الشعراوي،    -(ٖ)
 .ٓٙٗ، ص ٗ، جٜٜٗٔالشوكاين، فتح القدقر اجلامع بُت فٍت الرواقة والدراقة من علم التفسَت، حتقيق: عبد الرزتان عمَتة، دار الوفاء، القاىرة،     -(ٗ)
 .ٜٗ، صٕ٘الطاىر ابن عاشور، التحرقر والتنوقر، ج    -(٘)
 .٘ة غافر، اآلقة: سور    -(ٙ)
 .ٖٓاألنفال، اآلقة: سورة   -(ٚ)
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َجَغْث ِمْىُه ومً طل٪ ؤًًا ٢ىله حٗالى:﴿ َٟ اهْ
َ
اٞ ى  ُْ َٖ  

َ
َغة
ْ
ك َٖ َخا 

َ
ي
ْ
َىا،و٢ىله:﴿0﴾از ُْ ْوَخ

َ
ٰى  َوؤ

َ
ى ِبل ٍُ  ِبطِ  ُمىسخَ ا

َ
ْؿ٣

َ
ْىُمهُ  اْؾد

َ
ِن  ٢

َ
 ؤ

َدَجَغ  اْيِغب
ْ
َها٥َ ال َٗ اهِبّ

َ
ٞ 
ۖ
اۗ ى  ُْ َٖ  

َ
َغة
ْ
ك َٖ َخا 

َ
ي
ْ
َجَغْث" )3(﴾َبَجَؿْذ ِمْىُه از

َ
ىا٥ حٗبحر "اهٟ َبَجَؿْذ" َو

ْ
ىا حٗبحر "اه ،َو

، ٞاالهبجاؽ ؤْن ًإحي  وٗلم ؤنَّ »٣ًى٫ الكٗغاوي: . ٞما الٟغ١ بُجهما؟
 
 زم ًدبٗه الاهٟجاع زاهُا

 
الاهبجاؽ ًدضر ؤوال

م ًإحي الاهٟجاع وجخض٤ٞ اإلاُاٍ 
ُّ
ؤو٫ ما ًًغب الًغبت جإحي وججيء  (ٕ)ال٨شحرة، ٩ٞان مىسخى اإلااء ٢ُغة ٢ُغة، ز

اإلاُاٍ ٢لُلت زم جىٟجغ بٗض طل٪؛ بطن ٣ٞض ج٩لم الخ٤ ًٖ اإلاغاخل التي ؤ٣ٖبذ الًغبت في ل٣ُاث مخٗضصة إلآهغ 

ت بجاؽ اإلااء مغخلت ؾاب٣ت ٖلى  .) 2(«واخض؛ له ؤولُت وله آزٍغ
ْ
لمذ الكٗغاوي بدّؿه اللٛىي والبُاوي ؤنَّ اه ٍو

، وبه ٢ا٫ نماح مً الل٠ُُ ال٣ى٫ ؤنَّ اإلاغخلخحن اإلاخخابٗخحن مغجبخان في »الضًً الخالضي ٖلى آلاًت  اهٟجاٍع

، ؤزبرث ٖجها آًت ؾىعة 
 
ال٣غآن خؿب جغجِب هؼو٫ ال٣غآن، ٞاإلاغخلت ألاولى التي اهبجؿذ ٞحها ازيخا ٖكغة ُٖىا

غاٝ اإلا٨ُت، واإلاغخلت الشاهُت التي اهٟجغث ٞحها الُٗ  ، بط بنَّ )1(«ىن ؤزبرث ٖجها آًت ؾىعة الب٣غة اإلاضهُتألٖا

خىالى ختى ًدؿ٘  ٟجاع إلاا ًسغط مً شخيء واؾ٘، ٞاالهبجاؽ ًخىالى ٍو
ْ
بجاؽ إلاا ًسغط مً شخيء ي٤ُ، والاه

ْ
الاه

 مسغط اإلااء ُٞىٟجغ.

 جىاظب العىس وآلاًاث: -3

م ٖلى هٓام مدؿ٤، قاع٥ ُٞه الخٝغ واإلاٟغصة وا لجملت، ولٗل الخىاؾب بحن الؿىع وآلاًاث ل٣ض ُبجي ال٣غآن ال٨ٍغ

م{؟ (ٕ)َى ؤؾاؽ الىٓم الظي ًخىزاٍ ال٣غآن. ٞاألنل ٦ما ٌٗخ٣ض ال٨شحرون ؤْن ٣ًى٫  ُْ ِخ ىع الغَّ ُٟ
َ
هَذ الٛ

َ
َ٪ ؤ ِةهَّ

َ
ٞ{:

َباُص٥َ في ٢ىله حٗالى:﴿ ِٖ ُهْم 
ِةجَّ
َ
ْبُهْم ٞ

ّ
ِظ َٗ

ُ
  ِبن ح

ۖ
ِؼٍُؼ ۗ َٗ

ْ
هَذ ال

َ
َ٪ ؤ ِةهَّ

َ
ُهْم ٞ

َ
ْغ ل ِٟ

ْ
ٛ
َ
َخ٨ُُِم  َوِبن ح

ْ
.ل٨ً الكٗغاوي ها٢ل )2(﴾ال

َظٍ اإلاؿإلت وعؤي ؤنَّ الخظًُل في َظٍ آلاًت ظاء بما ًسضم َما٢ت اإلاكِئت في حٗظًبهم ؤو في الٟٛغان لهم، ٞةْن 

ه  ؼ، وبْن ٟٚغ لهم ٞما جىظض ٢ىة  -ؾبداهه-ٖظبهم ٞلِـ َىا٥ ٢ىة زاهُت حؿخُُ٘ ؤن جدمحهم مً ٖظابه؛ ألهَّ ٍٖؼ

ؼ خ٨ُمؤٖلى حؿإله: ٠ُ٦ ٚ ً؟بطن ٞؿبداهه ال ٌؿإ٫ ٖما ًٟٗل ألهه ٍٖؼ  . ٞاألوؿب)3(ٟغث لهم و٢ض ٧اهىا ٧اٍٞغ

ْبُهْم{، ٞ ِ
ّ
ظ َٗ

ُ
ُهْم{، ول٨جها ال جىاؾب }ِبن ح

َ
ْغ ل ِٟ

ْ
ٛ
َ
م" هي جىاؾب ٢ىله:}َوِبن ح ُْ ِخ ىع الغَّ ُٟ

َ
هَذ الٛ

َ
َ٪ ؤ ِةهَّ

َ
م: "ٞ ٩ان ال في هَٓغ

 ِ
ّ
ظ َٗ

ُ
ُهْم{.بض ؤن ًإحي جظًُل آلاًت بما ًىاؾب}ِبن ح

َ
ْغ ل ِٟ

ْ
ٛ
َ
 ْبُهْم{وبما ًىاؾب ٢ىله:}َوِبن ح

ىاوفي مٗغى آزغ هجض في ٢ىله:﴿
ُ
ٓ ِٞ ى َخا

َ
ل َىاِث  َٖ

َ
ل ٰى  الهَّ

َ
ُىْؾُ

ْ
ِة ال

َ
ما ىُمىا َوالهَّ

ُ
ِ  َو٢

َّ
اِهِخحَن  َّلِل
َ
،ٞالخضًض ٢بلها )4(﴾٢

ًغي . ٟهل بهظٍ آلاًت؟٧ان ًٖ الُما١ وبٗضَا ًٖ ألاؾغة واإلاخىفى ٖجها ػوظها، ٞما الَؿغ مً ٢ُ٘ الَؿُا١ وال

َىاِث{
َ
ل ى الهَّ

َ
ل َٖ  

ْ
ىا
ُ
ٓ ِٞ َهَل بأًت:}َخا

َ
بحن ٢ًُت واخضة هي ٢ًُت الٟغا١ بحن الؼوظحن،  الكٗغاوي ؤنَّ الخ٤ ٞ

 ألنَّ الخ٤ 
 
و٢ؿمها ٢ؿمحن وؤصزل بُجهما الخضًض ًٖ الهماة، وطل٪ لُىبهىا بلى وخضة الخ٩ال٠ُ ؤلاًماهُت، وهٓغا

ضزل ًخ٩لم َىا ًٖ ؤقُاء ٧ل مٓا ًُ اة، ٞإعاص هللا ؤْن  ا بما ق٣ا١ ازخُاعي بالُما١، وبما اٞترا١ ٢ضعي بالٞى ََغ

اة، وبْن ٧اهذ ؤمىع الؼواط  ؤلاوؿان في الٗملُت الخٗبضًت التي جهله باهلل الظي قٕغ الُما١ والهماة و٢ضع الٞى

اة، ولً ًغبِ ٖلى والُما١ خؼبتهم وؤَمتهم في ق٣ا١ الازخُاع في الُما٢اث التي و٢ٗذ ؤو ٖىاء الاٞت را١ بالٞى

                                                           
 .ٓٙسورة البقرة، اآلقة:  -(ٔ)
 .ٓٙٔسورة األعراف، اآلقة:  -(ٕ)
 .ٜٖٙٗ، صٚالشعراوي، جتفسَت  -(ٖ)
 .ٕٕٗ، صٕٓٓٓ،دار عمار، عمان، ٔصالح اخلالدي، إعجاز القرآن البياين، ط -(ٗ)
 .ٛٔٔادلائدة، اآلقة: سورة -(٘)
 .ٖٓٛٗ، صٙج، تفسَت الشعراوي متويل الشعراوي، دمحمقنظر:  -(ٙ)
 .ٖٕٛسورة البقرة: اآلقة:  -(ٚ)
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 لهماح ؤخىا٫ الخل٤ م٘ )0(٢لىبهم بال ؤن ٣ًىمىا لغبهم لُاصوا الهماة
 
،٩ٞاهذ املخاٞٓت ٖلى الهماة مما٧ا

 للؿُا١ الظي ظاءث به آلاًت، واإلاماخٔ  .)3(ؤػواظهم في ظمُ٘ ؤخىالهم
 
٦غ مىاؾبا

ُ
٧ان الخىاؾب اللٟٓي الظي ط

 
َ
َهج ه

َ
٦غ ؤنَّ الكٗغاوي ه

ُ
 ُٞما هظع، وؤُٖى للمٟغصة مما ط

َّ
ً، ولم ًسغط ٖلحهم بال حن واإلاٟؿٍغ ْهج ؤؾماٞه مً اللٍٛى

هِب ال٩لمت مً 
ُ
، ولم ٠٣ً ًخإمل ؤنىاث ال٩لمت ٣ِٞ، وبهما ما ج

 
 عا٢ُا

 
 وجدلُما

 
م٣ا  ٖو

 
والهىث ال٣غآوي احؿاٖا

ُٟت الهىجُت التي ًاّصِ   حها الهىث في ؤصاء اإلاٗجى.جإزحراث نىجُت وجبّضالث مىعٞىلىظُت، وقاٚما  باله بالْى

 بيُت الفىاـل خعب هٍم آلاًاث: -3

م  لل٣غآن  وآًاجه، ؾىعٍ وفي وجغا٦ُبه، وظمله مٟغصاجه في ؤع٧اهه، قتى في مىٟغصة زهىنُت -ط٦غها ٦ما–ال٨ٍغ

عة ومً الشابذ ؤنَّ ل٩ل ؾى  به. ًخٗل٤ ما ٧ل في ٞىانله، آي وفي آًاجه ج٣ؿُم في وعؾمه، وه٣اَه هٓمه ٖماث٤ وفي

ظا  ، وؤنَّ ؤٚلب آلاًاث والؿىع جلخ٣ي م٘ بًٗها البٌٗ في الٟىانل ال٣غآهُت، َو
 
 ومدضصا

 
 زابخا

 
في ال٣غآن م٣هضا

ؿ٤ 
َّ
هض بىخضة الي

َ
ها الخام، بل بنَّ جل٪ اإلاٗاوي اإلاكتر٦ت بُجهما هي التي حك ال ًدىافى واهٟغاص ٧ل ؾىعة بمىيٖى

كتر٥ في ٧ل ؾى 
ُ
 ًٖ ألالٟاّ والترا٦ُب ال٣غآوي، ُٞٗبر ًٖ اإلاٗجى اإلا

 
 ؤو ٦شحرا

 
عة بإلٟاّ وجغا٦ُب جسخل٠ ٢لُما

بدض في وؾاثله  التي ط٦غث في الؿىع ألازغي، َظا الخٟغص والخٟى١ البض لضاعؽ ؤلاعجاػ الهىحي ؤْن ٌكٛله، ٍو

ضة. ٣ًى٫ الؼمسكغي في ٦كاٞه ال٣ضًم:  ُٞه، ومضاعاث ؤلاعجاػ وؾبله، للى٢ٝى ٖلى هُا٢اث زهىنِخه الٍٟغ

هج الظي ٣ًخًُه ُخؿً »  م٘ ب٣اء اإلاٗاوي ٖلى ؾضاصَا ٖلى الىَّ
َّ
ًُ املخاٞٓت ٖلى الٟىانل ملجغصَا، بال ال جدؿ

 م٘ مجُئها ُمى٣اصة 
َّ
م٘ الؿلؿت ٖلى اللؿان، بال ٓم والخئامه، ٦ما ال ًدؿً جسحر ألالٟاّ اإلاىه٣ت في الؿَّ الىَّ

ْض خان في آلاًخحن اإلاخخابٗخحن في ٢ىله حٗالى:﴿. ٞلماطا ازخلٟذ الٟانل)2(«للمٗاوي الصخُدت اإلاىخٓمت
َ
َىا ٢

ْ
ل هَّ

َ
ٞ 

اِث  ًَ
ْ
ُمىَن  آلا

َ
ل ْٗ ٌَ ْىٍم 

َ
ْض ،وفي ٢ىله حٗالى:﴿) 1(﴾ِل٣

َ
َىا ٢

ْ
ل هَّ

َ
اِث  ٞ ْىٍم  آلاًَ

َ
ُهىن  ِل٣

َ
٣ ْٟ ِلَ٪  ِبنَّ  وفي ٢ىله حٗالى:﴿2﴾ًَ

َٰ
اٍث  ِفي ط ًَ

َ
آل

ْاِمُىىَن  ًُ ْىٍم 
َ
٣
ّ
اٍث ِل ًَ

َ
  .)3(﴾آل

خحن اإلاخخابٗخحن مسخل٠؛ ٞـ"ال٣ٟه" َى ؤْن جٟهم؛ ؤي ؤْن ٩ًىن ٖىض٥ مل٨ت ٞهم جٟهم ًغي الكٗغاوي ؤنَّ جظًُل آلاً

، ٞالٟهم ؤو٫ مغخلت والٗلم مغخلت جالُت، وؤعاص الخ٤ بالخٟهُل ألاو٫ في ٢ىله:
 
ما
ْ
ْىٍم  بها ما ٣ًا٫ ل٪ ٖل

َ
}ِل٣

ُمىَن{
َ
ل ْٗ ىا ؤي في ٢ىله: ٌَ ُهىَن{} الضٖىة للىٓغ في آًاث زاعظت ًٖ طاث ؤلاوؿان، َو

َ
٣ ْٟ ًَ ْىٍم 

َ
ضبغ  ِل٣ لٟذ للىٓغ والخَّ

مت ب٣ىله: ظًل الخ٤ آلاًت ال٨ٍغ ْاِمُىىَن{؛ ؤي ًامىىن بإنَّ ؤلاله الظي  في آًاث صازلت في طاث ؤلاوؿان. ٍو ًُ ْىٍم 
َ
}ِل٣

ْاَمً به، وبطا ؤخٟٓىا ٖلحهم اؾخدمضها؛ ؤي اؾخىظب ٖلُىا  ًُ ؿخد٤ بهٟاث الجما٫ والجما٫ ُٞه ؤن  ٌَ آمىىا به 

 ؤهه َضاها بلى ؤلاًمانخ
ْ
ُهىن" م٘ ط٦غ بوكاء بجي آصم؟  .)4(مض بط

َ
٣ ْٟ ًَ جىم، و" مىن" م٘ ط٦غ الىُّ

َ
ل ْٗ ٌَ ٞما ؾبب مجي "

 
 
ٟهم بحن ؤخىا٫ مسخلٟت ؤل٠ُ وؤص١ نىٗت ـ مً هٟـ واخضة، وجهٍغ

ْ
و٢ض ط٦غ الؼمسكغي ؤهه ٧ان بوكاء ؤلاو

٣ه الظي َى اؾخٗما٫ ُٞىت وجض٢ُ ِٟ ، ٩ٞان ط٦غ ال
 
 لهوجضبحرا

 
هاصٝ ٧ل  .)5(٤ هٓغ مُاب٣ا ًُ وبالخالي جظًُل آلاًاث 

                                                           
 .ٕٕٓٔ، ص ٕج ،تفسَت الشعراويدمحم متويل الشعراوي، قنظر:  -(ٔ)
 .ٖٙ، ص ٖدار الكتاب افإسالمي، القاىرة، )د،ت(، جنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،  برىان الدقن البقاعي،قنظر:  -(ٕ)
 .٘ٙٔ، ص ٔكشاف القدمي، الزسلشري، نقالً من: الربىان يف علوم القرآن، الزركشي، جال -(ٖ)
 .ٜٚاألنعام، اآلقة:  -(ٗ)
 .ٜٛاألنعام، اآلقة: -(٘)
 .ٜٜاألنعام، اآلقة:  -(ٙ)
 .ٜٖٔٛ، ص ٙج،تفسَت الشعراويدمحم متويل الشعراوي، -(ٚ)
 . ٛٛٔ، صٖندلسي، البحر احمليط، جأبو حيان األ. و ٖٛٚ، ص ٖقنظر: الكشاف، الزسلشري، ج -(ٛ)
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غوٝ الاؾخ٣با٫ للمٗاوي مسخلٟت،لظل٪ لم ًتر٥  ت؛ ألنَّ ألاٞهام مسخلٟت، ْو ٟـ البكٍغ ٧ل خالت مً خاالث الىَّ

 ًخٗلم.
َّ
 في ؤال

 
 ٣ًٟه، ولم ًتر٥ ألخض مجاال

َّ
 في ؤال

 
 ٖلى بْهاع ؤؾغاع  الخ٤ ألخض مجاال

 
ها ٞالكٗغاوي ٧ان خٍغ

ىانله  ى مضع٥ ؤنَّ ال٣غآن ظاءث آًاجه ٞو ازخماٝ الٟىانل ال٣غآهُت وؤبغػ مجُئها ٖلى الىدى اإلا٣ضمت ُٞه، َو

٤ هٓام ال ازخما٫ ُٞه  ظا ؾغ بعجاػ ال٣غانٞو ا ٧املت، وبهما ازترها وال ج٩ل٠ُ، َو ، واإلا٣ام ال ٌؿٗىا بلى ط٦َغ

.
 
غيىا عئٍت الكٗغاوي ٞحها بظماال  بًٗها ٖو

 لضاللت مىُى١ ألاو٫ ؤو ًُلحملت الخز -2
 
احي بٗض جمام ال٨مام ب٨مام مؿخ٣ل في مٗجى ألاو٫ جد٣ُ٣ا ًُ : الخظًُل َى ؤْن 

٨مل ٖىض مً ٞهمه ْغ ٟٞي ٢ىله حٗالى:﴿ .)0(مٟهىمه، ل٩ُىن مٗه ٧الضلُل، لُٓهغ اإلاٗجى ٖىض مً ال ًٟهم ٍو
ُ
ٓ
ْ
اه
َ
ٞ 

 
َ
٠ ُْ اَن ٦َ

َ
ا٢َِبت ٧ َٖ  ًَ ِعٍ

َ
ْىظ
ُ ْ
ً{.،ولؿاثل ؤْن ٌؿإ)3(﴾اإلا ِغٍْ ِٞ ا

َ
 ال٩

ُ
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بحن  ٫: إلااطا لم ٣ًل الخ٤:}ٞ

ب ٢بل ؤن » الكٗغاوي مىاؾبت َظٍ الٟانلت واوسجامها وزضمتها للمٗجى ٣ٞا٫: ِ
ّ
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ّ
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، ولم ًإزظ ال٣ىم ٖلى ظهلهم، ٣ٞا٫:"ٞاهٓغ"، وظاء َظا الخب
 
ْىِظع، ٞهى ٢ض ؤهظع ؤوال ر لدؿلُت الغؾى٫ ٖلُه ًُ

الؿمام، ٞةْن ناصٝ ِمً ٢ىم٪ ًا دمحم ما ناصٝ ٢ىم هىح ٖلُه الَؿمام، ٞاٖلْم ؤنَّ ٖا٢بتهم ؾخ٩ىن ٦ٗا٢بت ٢ىم 

٠ للمىاوثحن لغؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤجهم َم الظًً ؤهظعتهم الغؾل، »وظاء في هٓم الضعع: .)2(«هىح، وفي َظا جدظًغ وجسٍى

ى اإلاىهج الظي ٢امذ ٖلُه )1(« للبكاعة ألجهم لم ًامىىاالغؾل، ٞلم ٩ًىهىا ؤَما ، َو
 
 زم ألازظ زاهُا

 
، ٞالىظع ؤوال

 الضٖىة ؤلاؾمامُت مً هىح ٖلُه الؿمام بلى الىبي دمحم ٖلُه الؿمام.
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 مفادس البدث ومشاحّه:

م بغواًت خٟو ًٖ ٖانم.  ال٣غآن ال٨ٍغ

ماع،ٖمان،ٍ نماح الخالضي، بعجاػال٣غآن .0  .3111، 0البُاوي،صاٖع

مان،ٖمان،ٍ ههىم في بُاهُت ٞايل الؿامغاجي، إلاؿاث .3 ل،صاٖع  .3110، 3الخجًز

 .0661، 0م، ميكىعاث وجىػَ٘ مسخاعاث، بحروث، ، ٍمىعَـ ؤبى هايغ، بقاعة اللٛت وصاللت ال٨ما  .2

م، الضاع الش٣اُٞت ، ال٣اَغة، ٍ .1  .3111، 0ٖبض الخمُض َىضاوي، ؤلاعجاػ الهىحي في ال٣غآن ال٨ٍغ

،ال٣اَغة. ؤبي ب٨غ دمحم بً الُُب البا٢ماوي، بعجاػال٣غآن، .2  جد٤ُ٣: الؿُضؤخمضن٣غ،صاعاإلاٗاٝع

                                                           
 .ٙٚ، صٖ، جٜٚ٘ٔ، ٔ، طلكتب العربية عيسى الباىب احلليبدار إحياء ا  قنظر: بدر الدقن الزركشي، الربىان يف علوم القرآن، -(ٔ)
 .ٖٚقونس، اآلقة: سورة -(ٕ)
 .ٗٔٔٙ، ص ٓٔتفسَت الشعراوي، جدمحم متويل الشعراوي، -(ٖ)
 .ٙٙٔ، صٜنظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، ج برىان الدقن البقاعي، -(ٗ)
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اقم،مُابٗإزباعالُىم، دمحم مخىلي الكٗغاوي، جٟؿحرالكٗغاوي، .3  .0660ال٣اَغة،مهغ،مغاظٗت: ؤخمضٖمَغ

غ الُبري، ظامٗالبُاهُٟخٟؿحرال٣غآن،جد٤ُ٣،ٖبضاللهبىٗبضاملخؿىالتر٧ي،صاعهجغ،ظحزة،ٍ .4  .0ابً ظٍغ

ت،ال٣اَغة،ٍ ألالٟاّ،م٨خبت ببغاَُم ؤهِـ، صاللت .5  .0653، 2الاهجلىمهٍغ

 .0662ٞت الجامُٗت، ال٣اَغة، مدمىص ؾلُمان ًا٢ىث، ٖلم الجما٫ اللٛىي، صاع اإلاٗغ  .6

ـــــــل، جد٣ُـــــــ٤:  .01 ـــــــل فـــــــي وظـــــــٍى الخإٍو ُـــــــىن ألا٢اٍو ـــــــل ٖو ظـــــــاع هللا الؼمسكـــــــغي، ال٨كـــــــاٝ ٖـــــــً خ٣ـــــــاث٤ ٚـــــــىامٌ الخجًز

اى، الؿٗىصًت، ٍ لي دمحم مٗىى، م٨خبت الٗب٩ُان، الٍغ  .0665، 0ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىظىص ٖو

 .0ي، ٍدمحم خؿحن الهٛحر، مٓاَغ الضاللت الهىجُت، صاع اإلااّعر الٗغب .00

ـــــُٟت  اإلاُٛلــــــي -0 ـــــغاٝ ؤ.ص. نــ ـــــغآن، بقــ ـــــب ال٣ـ ــ ــــي ٍٚغ ـــــغصاث فــ ـــما٫ اإلاٟــ ــ ـــــً زـ ـــــٟهاوي مــ ـــب ألانــ ــ ٚـ ـــــً الغا ـــت ٖــ ــ ــــضًغ، الضاللـ زـــ

غان الؿاهُا،  ).3101-3116مُهغي، ظامٗت َو  ، عؾالت ص٦خىعاٍ (مسٍُى

ِبـــــــــذ هللا غـــــــــضالن، اإلاـــــــــىهج  اللغـــــــــىي ِىـــــــــذ ؤبـــــــــي حُـــــــــان ألاهذلســـــــــ ي مـــــــــً خـــــــــالٌ جفعـــــــــحره "البحـــــــــش املخـــــــــُي"،  ولُـــــــــت  .12

 ، سظالت دهخىساه )مخىىه(.1998والّلىم ؤلاوعاهُت، الشباه،  آلاداب
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 لؽُخ الؽىلُىي في جفعحر "ألىاء البُان" لالاججاه البُاوي 

 أفلوىن هىزش

 ، بىٛماصٌلقِخاٚىوٜ ،مدايغ في الضعاؾاث ؤلاؾمامُت، الجامٗت ؤلاؾمامُت الٗاإلاُت

 اإلالذمت

م لل٣غآن،  ؤخـض ؤولئـ٪دمحم ألامحن الكى٣ُُي ٧ان الـكُش  ً في جٟؿحَر اإلاخمحًز

خُض ؤٞصر ًٖ ال٨شحر مما ُٞه مً م٨ىىن آلاًاث، وؤبان مـً ؤؾغاع مـا ٞحهـا مًـ 

ً والهىع البُاهُت الهضاًاث ضا مخمحزا ًٖ مً ؾب٣ه مً اإلاٟؿٍغ ، ٩ٞان مشاال ٍٞغ

ٖلى مضي ألاػمان، وم٘ ٖٓمت َظا الكُش وما ؤوـكإ لىا مً ُٖٓم البيُان، ٣ٞض 

، والخٗٝغ ٖـلى مىعؤًذ ؤن   البُاهُت هجـهاؤُٞض مىه مً زما٫ صعاؾتي لخٟؿحٍر

 الـظي ؾـاع ٖلُـه. 

 اإلابدث ألاٌو : خُاة ؤلامام الؽىلُىي

َـ اإلاىا٤ٞ  بٗام 0232ولض ٖام   .)0(املخخاع الكى٣ُُي َى دمحم ألامحن بً دمحم

ت "٦ُٟا" مً مىعٍخاهُت 0612 ن ٖلى ًض زاله، وحٗلم عؾم اإلاصخ٠ خٟٔ ال٣غآ .)3(في "جيبه" مً ؤٖما٫ مضًٍغ

ض. ى ٌكخٛل ظل ؤو٢اجه في  ٖلى ًض ابً زاله، و٢غؤ ٖلُه ٦ظل٪ الخجٍى و٧ان طا َمت ٖالُت في َلب الٗلم، َو

ىضٍ بٌٗ اللبـ في الٟهم ًإوي  اثضة,، ٖو ال٣غاءة واإلاُالٗت، ٞلم ٨ًً ًٟىث مؿإلت مما صعؽ صون اؾدُٗاب ٞو

ظا مً ؤْهغ ؾُمت الكى٣ُُي خُض ؤهه  .)2(٣ًغؤ ختى ًجض ما ًغوي له ْمإٍبلى اإلا٨خبت لُإزظ بٌٗ ال٨خب زم  َو

ىػٖه ٖلى يٗاٝ َمابه  ًخ٣لل في ؤمىع صهُاٍ، و٧ان الكى٣ُُي ًإزظ عاجبه مً الجامٗت ؤلاؾمامُت مًُغا ٍو

ض ٞاثما : واإلاؿا٦حن. خض ٌؿخد٤ ؤن "لى ٧ان في َظ ا الؼمً ؤ و٧ان ٖاإلاا مخبدغا ختى ؤزجى ٖلُه جلمُظٍ ب٨غ ؤبى ٍػ

ى ؤًًا مً ؤصخاب الخإل٠ُ؛ بط ال)1(ٌؿمى قُش ؤلاؾمام ل٩ان َى" ى ًتر٥ ألَله جغازا  . َو ًسغط مً بماصٍ بال َو

اجه و٧اهذ ٌ، 0262 03/04 الخمِـ ًىم ألامحن دمحم الكُش جىفيلُا وهِٟؿا. اٚ   .اإلا٨غمت بم٨ت ٞو

 اإلابدث الشاوي : الاججاه البُاوي في ألىاء البُان

 حر البُاوي:الخفع

الخٟؿحر البُاوي َى "الخٟؿحر الـظي ًبـحن ؤؾـغاع التر٦ُـب فـي الخٗبحـر ال٣غآوـي، ٞهـى ظـؼء مـً الخٟؿـحر الٗـام جىهـب 

ُٞه الٗىاًت ٖلى بُان ؤؾغاع الخٗبحر مً الىاخُت الٟىُت ٧الخ٣ضًم، والخإزحر، والظ٦غ والخظٝ وازخُاع لٟٓـت ٖلـى 

ـــت فـــي الخٟؿـــحرؤزـــغي، ومـــا بلـــى طلـــ٪ ممـــا ًخٗلـــ٤ بإؾـــغاع الخ ـــى ًـــضزل يـــمً اإلاضعؾـــت اللٍٛى الخٟؿـــحر  .)2(ٗبحـــر"، َو

                                                           
 (ٔٚٔم ص.  ٕٜٜٔاجلكٍت نسبة إىل القبيلة اليت تنحدر من جده األعلى الذي قرجع أصلو إىل زتَت )دمحم اجملذوب، علماء ومفكرون عرفتهم ،   - ٔ
 ٔٚٔدمحم اجملذوب، علماء ومفكرون عرفتهم ، ص.  - ٕ
  .ٖٗٔ، ص. ٔه ، ج  ٕٕٗٔ،  -التفسَت، رسالة ماجيستَت، نشرتو جامعة القاىرة الشيمي ، الشينقيطي ومنهجو يف - ٖ
 ٜٚ، ص. ٔالسدقس ، عبد الرزتن بن عبد العزقز ، منهج الشيخ الشنقيطي يف تفسَت أايت األحكام،  ، ج  - ٗ
 .ٚ، ص  ٔالسامرائي ، الدكتور فاضل صاحل ، على طرقق التفسَت البياين ، ج :  - ٘
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فــي الخٟؿـــحر البُـــاوي ٌٗخمـــض ٖلــى قـــِئحن بـــاعػًٍ َمـــا:  كـــى٣ُُيبن اإلاــىهج الـــظي اجبٗـــه الالبُــاوي فـــي ؤيـــىاء البُـــان، 

مجهمـا فـي طلـ٪، اإلاٟغصة ال٣غآهُت وما جُٟضٍ في َظا املجا٫، وألاؾلىب ال٣غآوي، ؤو الٓاَغة ألاؾلىبُت، وما ًُٟضٍ ٧ـل 

ً. ٞمً مباخـض الخٟؿـحر البُـاوي ٖىـضٍ  ولهظا ؾ٣ُهغ ال٨مام ٖلى الخٟؿحر البُاوي ٖىض ال٣اؾمي ٖلى َظًً ألامٍغ

ُبـــى٫ٍ 
َ
ـــا ِب٣ َه َهـــا َعبُّ

َ
ل بَّ
َ
َخ٣
َ
ؤهـــه ًٓهـــغ ؤزـــغ اإلاٟـــغصة ال٣غآهُـــت فـــي صاللـــت الـــىو ال٣غآوـــي، مـــً طلـــ٪ مـــا ط٦ـــٍغ فـــي ٢ىلـــه حٗـــالى ﴿ٞ

﴾ ًٍ ا البُاوي، وؾـبب اؾـخٗما٫ ال٣ـغآن َـظٍ الهـُٛت بـضال ؛ ٣ٞض بحن الضال )0(َخَؿ لت البُاهُت ل٩لمت (٢بى٫)، وؾَغ

ـــى  مــً نــُٛت (ج٣بـــل)، ؤي الٗــضو٫ مـــً اإلاهــضع بلــى اؾـــمه، وؤعظــ٘ طلـــ٪ بلــى ؤن ال٣بــى٫ ًجمـــ٘ بــحن صاللـــت الخ٣بــل َو

لخحن. ومـً طلـ٪ مـا ط٦ـٍغ ، ٞال٣بى٫ ٖىضٍ ًجم٘ بـحن الـضال)3(الترقي في ال٣بى٫ وال٣بى٫ الظي ٣ًخطخي الغيا وؤلازابت

ــُىِع﴾ ــى الىُّ
َ
َمــاِث ِبل

ُ
ل
ُّ
ًَ الٓ ــ ــِغُظُهم ّمِ

ْ
س ًُ  

ْ
ًَ آَمُىــىا ــِظً

َّ
ُ َوِلــيُّ ال

ّ
، ٣ٞــض بــحن الضاللــت البُاهُــت إلاجــيء ٧لمــت )2( فــي ٢ىلــه حٗــالى ﴿اَّلل

(الٓلمـاث) ٖلــى نـُٛت الجمــ٘، و(الىــىع) ٖلـى نــُٛت ؤلاٞــغاص، بـإن ظمــ٘ (الٓلمـاث) ًــض٫ ٖلــى حٗـضص ٞىــىن الًــما٫ 

ــَغُب ِمـــً )1(وال٨ٟــغ، وبٞــغاص (الىــىع) ًــض٫ ٖلـــى وخــضة الخــ٤
ْ
٢
َ
ٍُ ؤ ــً َيــغُّ

َ َ
ى إلا ُٖ ـــْض ًَ . ومــً طلــ٪ مـــا ط٦ــٍغ فــي ٢ىلــه حٗــالى ﴿

ــِه﴾ ِٗ
ْٟ ، ٣ٞــض بــحن الضاللــت البُاهُــت فــي مجــيء نــُٛت الخًٟــُل (ؤ٢ــغب) فــي آلاًــت مــ٘ زلــى اإلاــضٖى ٖــً الىٟــ٘ بــاإلاغة )2( هَّ

 .)3(مهللمبالٛت في ج٣بُذ خاله، وؤلامٗان في ط

ًبحن ألازغ البُاوي، والؿغ الضاللي لؤلؾالُب  كى٣ُُيؤما مً خُض ألاؾلىب ال٣غآوي ؤو الٓاَغة ال٣غآهُت ٞال

اٍة﴾ َُ ى َخ
َ
ل َٖ اِؽ  ْخَغَم الىَّ

َ
ُهْم ؤ َخِجَضجَّ

َ
٣ٞض بحن الضاللت  )4(والٓىاَغ ال٣غآهُت. مً طل٪ ما ط٦ٍغ في ٢ىله حٗالى ﴿َول

ت (خُاة) بط ٢ا٫: "الخى٨حر ًض٫ ٖلى ؤن اإلاغاص خُاة مسهىنت، وهي الخُاة البُاهُت ألؾلىب الخى٨حر في ٧لم

﴾)5(اإلاخُاولت"
 
ِشحرا

َ
 َوَحْهِضي ِبِه ٦

 
ِشحرا

َ
لُّ ِبِه ٦ ًِ

ًُ ًم ؤلايما٫ ٖلى ، ٣ٞض بحن الؿغ البُاوي في ج٣ض)6( . ومً طل٪ ﴿

خضًً ٖلى خا٫ الًالحن ٢بله ـ ل٩ُىن ؤو٫ ؛ بط ٢ا٫: "و٢ضم ؤلايما٫ ٖلى الهضاًت ـ م٘ ج٣ضم خا٫ اإلاهالهضاًت في آلاًت

ى الؿغ في جسهُو َظٍ الٟاثضة بالظ٦غ"  .)01(ما ٣ًٕغ ؤؾماٖهم مً الجىاب ؤمغا ُٞٓٗا ٌؿىئَم ، َو

 الفىس البلغُت 

 بٗباعة صخُدت ٞهُدت لها في البلغت
 
: وهي وي٘ ال٨مام في مىيٗه مً َى٫ وبًجاػ وجإصًت اإلاٗجى ؤصاء واضخا

 
َّ
ت الٗغبُت ٖلى ٖلىم زمازت وهي: ب م٘ مماءمت ٧ل ٦مام للم٣ام الظي ٣ًا٫ ُٞه الىٟـ ؤزٌغ زما وللمساَبحن به والبمٚا

لم البضٌ٘). لم البُان ٖو   (ٖلم اإلاٗاوي ٖو

: ٌكخمل ٖلى ال٨مام بحن الخبر وؤلاوكاء و٦ظل٪ ٖلى الجملت وؤظؼائها وجٟهُماث مباخثها ِلم اإلاّاوي -ؤ 

ى ٖلى زمازت ؤ٢ؿ ا. َو ىانَغ  ام وهي:ٖو

                                                           
 .ٖٚعمران:  سورة آل - ٔ
 .ٕٖٙ، ص  ٖالشنقيطي ، أضواء البيان ،  ج   - ٕ
 .ٕٚ٘سورة البقرة:  - ٖ
 .ٕٙٔ، ص  ٘الشنقيطي ، أضواء البيان ، ج   - ٗ
 .ٖٔاحلج:  - ٘
 .ٕٖٙ، ص  ٖالشنقيطي ، أضواء البيان ، ج   - ٙ
 .ٜٙالبقرة:  - ٚ
 ،  ٕٕٖ، ص  ٗ، ج ٚٔ، ص  ٖ،  ج ٖٛ، ص  ٕ، وقنظر أقضا: ج ٜٙٔ، ص  ٕالشنقيطي ، أضواء البيان ،  ج  - ٛ
 .ٕٙالبقرة:  - ٜ
 ، وغَتىا.ٕٗٙص  - ٓٔ
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ى جسهُو شخيء بصخيء ؤو جسهُو ؤمغ بأزغ بٍُغ٤ مسهىم وله َغ١ ٖض ة مكهىعة ٞهى ًضألاو٫: ال٣هغ: َو

ا. (مشا٫) ٢ا٫ حٗالى:  حَر ُبُض ﴿ًخد٤٣ بالىٟي والاؾخصىاء ٚو ْٗ
َ
ا٥َ و ًَّ . ٢ا٫: (و٢ض ج٣غع في اإلاٗاوي في مبدض ال٣هغ ؤن )0(﴾ِب

 ج٣ضًم اإلاٗمى٫ مً نُٜ الخهغ.

٣هض باالؾخٗماء: ؤن ًىٓغ ألامغ لىٟؿه ٖلى ؤهه الشاوي: ألامغ:  ى َلب الٟٗل ٖلى وظه الاؾخٗماء وؤلالؼام ٍو َو

 ؤٖلى مجزلت ممً ًساَبه ؤو ًىظه ألامغ بلُه ؾىاء ٧ان ؤٖلى مجزلت مىه في الىا٢٘ ؤم ال. وألامغ له ؤعب٘ نُٜ وهي:

مشا٫) ٢ا٫ حٗالى: ( الىاثب ًٖ ٞٗل ألامغ. اإلاهضع، و اؾم ٞٗل ألامغ، و اإلاًإع اإلا٣غون بمام ألامغ، و ٞٗل ألامغ

ُمىَن ﴿
َ
ل ْٗ
َ
 ح
َ
َؿْىٝ

َ
ىا ٞ ُٗ َخَمخَّ

َ
في ٢ىله (ٞخمخٗىا) للتهضًض و٢ض ج٣غع في ًٞ اإلاٗاوي في  . ٢ا٫ عخمه هللا: (نُٛت ألامغ)3(﴾ٞ

 ٫ لتهضًض). امبدض ؤلاوكاء ؤن مً اإلاٗاوي التي جإحي لها اٞٗ

اصة اللٟٔ ٖلى اإلا ى ٍػ ىاب: َو ٗجى لٟاثضة ومىه. (ط٦غ زام بٗض الٗام للخىبُه ٖلى ًٞل الخام). الشالض: ؤلَا

َؼ٫َ 
ْ
ه
َ
ِظي ؤ

َّ
ىاب في جٟؿحٍر اإلاباع٥. (مشا٫) ٢ا٫ حٗالى: ﴿الَخْمُض هلِل ال ظا هٕى ط٦ٍغ الكُش الكى٣ُُي مً ؤهىإ ؤلَا َو

 
ْ
ْىِظَع َبإ ُُ ا ِل م  ِ

ُّ ا * ٢َ َىظ  ِٖ ُه 
َ
ْل ل َٗ ْج ًَ ْم 

َ
ٍِ ال٨َِخاَب َول ْبِض

َٖ ى 
َ
ل ىَن َٖ

ُ
َمل ْٗ ٌَ  ًَ ِظً

َّ
ْاِمِىحَن ال

ُ
َغ اإلا ِ

ّ
َبك ٍُ ُه َو

ْ
ُضه
َ
ًْ ل ا ِم ِضًض 

َ
ا ق ؾ 

ا﴾ ض 
َ
 هللُا َول

َ
ظ
َ
س ىا اجَّ

ُ
ال
َ
٢ ًَ ِظً

َّ
ْىِظَع ال ٍُ ا * َو َبض 

َ
ُِه ؤ ِٞ ا * َما٦ِِشحَن 

ا َخَؿى  ْظغ 
َ
ُهْم ؤ

َ
نَّ ل

َ
اِلَخاِث ؤ في َظٍ آلاًاث ٠ُٖ )2(الهَّ

ظا مً ٠ُٖ الخام ٖل هُ ]ى الٗام ألن ٢ىله: ٢ا٫ عخمه هللا: (َو
ْ
ُضه
َ
ًْ ل  ِم

 
ضا ًْ ِض

َ
 ق
 
َؾا

ْ
ْىِظَع َبإ ُُ ًَ ]قامل للظًً  [ِل ًْ ِظ

َّ
ال

م مً ؾاثغ ال٨ٟاع َضا﴾ ولٛحَر
َ
 هللا َول

َ
ظ
َ
س ْىا اجَّ

ُ
ال
َ
٢)1(. 

 ِلم البُان:  -ب

ى ٖلى ؤ٢ؿام ومجها: اصة في ويىح الضاللت ٖلُه. َو ى بًغاص اإلاٗجى الىاخض بُغ١ مسخلٟت بالٍؼ  َو

ا في نٟت ؤو ؤ ألاو٫: االدكبُه: َى بُان قحئ ؤو ؤقُاء قاع٦ذ ٚحَر (مشا٫) . ٦ثر بإصاة هي خٝغ ال٩اٝ ؤو هدَى

َماِء﴾ ًَ الؿَّ ٍُ ِم َىا
ْ
َؼل
ْ
ه
َ
َماٍء ؤ

َ
ا ٦ َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ ُل الَخ

َ
َما َمش . ٢ا٫ عخمه هللا: (الدكبُه في آلاًاث ؤن ٧ل مً )2(٢ا٫ حٗالى: ﴿ِبهَّ

ؼو٫اإلاكبه واإلاكبه به ًم٨ض ما ق ى في ب٢با٫ و٦ما٫ وبٗض ٢لُل ًًمدل ٍو  .)3(اء َو

له مً م٩ان بلى آزغ. ٘ الصخيء وجدٍى  جض٫  الشاوي: الاؾخٗاعة: لٛت: ٞع
 
َى ؤن ٩ًىن اللٟٔ في ألانل اللٛىي مٗغوٞا

٩ىن   ٍو
 
ى٣له ه٣ما الكىاَض ٖلى ؤهه ًسخو به خحن وي٘ زم ٌؿخٗمله الكاٖغ ؤو ٚحر الكاٖغ بٗض طل٪ ٍو

ت.  اٍن َمِغٍٍض ﴿ا٫) ٢ا٫ حٗالى: (مش٧الٗاٍع
َ
ُ ُْ

َ
لَّ ق

ُ
٧ ُ٘ ِب

َّ
د ٍم َوٍَ

ْ
ل ِٖ ْحِر 

َ
َجاِص٫ُ ِفي هللا ِبٛ ًُ  ًْ اِؽ َم ًَ الىَّ ٢ا٫: (وبَما١  .)4(﴾َوِم

ىض البماٚحن بإن ُٞه اؾخٗاعة ٖىاصًت وج٣ؿُم  الهضي في الًما٫ ٦ما ط٦غها مً ؤؾلىب الٗغب اإلاٗغوٝ ٖو

 .)5(الٗىاصًت بلى ته٨مُت وجلمُدُت

                                                           
   .٘الفاحتة: - ٔ
 ٘٘النحل : - ٕ
 ٗ-ٔالكهف:  - ٖ
 ٘٘النحل: - ٗ
 ٕٗقونس: - ٘
 ٙ٘ٔ، ص  ٖالشنقيطي ، أضواء البيان ، ج  - ٙ
 .ٖاحلج: - ٚ
 ٕٗٔ، ص  ٗالشنقيطي ، أضواء البيان ، ج  - ٛ
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٫ للخٗبض وؤلاعجاػالشا ) ًبحن ٞحها مىهجه وعؤًه في طل٪ لض املجاػ: ؤل٠ الكُش عؾالت ؾماَا (مى٘ ظىاػ املجاػ في اإلاجزَّ

 
 
 املجاػ في ال٣غآن مُل٣ا

 
لؼم ٢بىله ٧ل مىه٠ ومد٤٣ ؤهه ال ًجىػ بَما٢ا . وؤبُل )0(و٢ا٫: (والظي هضًً هللا به ٍو

م ألهه بلؿان ٖغبي مبحن). وطل٪ ب٣ىله عخمه عخمه هللا م٣ىلت: (٧ل ما ظاػ في اللٛت الٗغب ُت ظاػ في ال٣غآن ال٨ٍغ

حر ظاثؼة في ال٣غآن).   ت الى٢ٕى ٚو هللا: (َىا٥ مؿاثل ٖضًضة ج٣٘ في اللٛت الٗغبُت ججىػ ٞحها بِىما هي ممىٖى

ا﴿(مشا٫) ٢ا٫ حٗالى: 
 
َماِء ِعْػ٢ ًَ الؿَّ ْم ِم

ُ
٨
َ
٫ُ ل ّزِ

َ
ج مت   ؾبداهه. ٢ا٫ عخمه هللا: (ؤَل٤ هللا)3(﴾َوٍُ وحٗالى في َظٍ آلاًت ال٨ٍغ

ظا ؤؾلىب ٖغبي الغػ١ وؤعاص به اإلاُغ ألن اإلاُغ ؾبب الغػ١ وبَما١ اإلاؿبب  وبعاصة ؾببه لكضة اإلامابؿت بُجهما َو

 . )2(مٗغوٝ

 ِلم البذٌْ:  -ج

ؿمى الٗمل الجام٘ لهظٍ الٗلىم الؿاب٣ت. (م ت َو ىاث مٗىٍى ىاث لُٟٓت ومدّؿِ ى ٌكخمل ٖلى مدّؿِ شا٫) ٢ا٫ َو

ْدَؿ  ًَ ْم  َُ ا َو َُ
ْ
ه اِة الضُّ َُ ُحُهْم ِفي الَخ ْٗ ًَ َيلَّ َؾ ِظً

َّ
 * ال

 
َماال ْٖ

َ
ًَ ؤ َؿِغٍ

ْ
ز
َ
ْم ِباأل

ُ
ُئ٨ َىّبِ

ُ
ْل ه ََ ْل 

ُ
ْدِؿُىىَن حٗالى: ﴿٢ ًُ ُهْم  جَّ

َ
ُبىَن ؤ

ا﴾. ٢ا٫   ٗ ْدِؿُىىن) الِجىاؽ اإلاؿمى ٖىض ؤَل البضٌ٘  –وبحن ٢ىله: (ًْدَؿُبىن "عخمه هللا: ُنْى  ججىِـ الخصخ٠ُوٍُ

 بحن ال٩لمخحن
 
ى ؤن ٩ًىن الى٣اٍ ٞغ٢ا َغي﴾. ٢ا٫: "َو ْٗ

َ
 ح
َ
حَها َوال ِٞ  

َٕ ُجى
َ
 ج
َّ
ال
َ
َ٪ ؤ

َ
في آلاًت ". (مشا٫) ٢ا٫ حٗالى: ﴿ِبنَّ ل

مت هٟي الجٕى اإلاخًمً لىٟي الخغاعة الباَىُت وألالم الباًَ الىظضاوي وبحن هٟي الٗغي اإلاخًمً لىٟي  ال٨ٍغ

 .)1("الخغ والبرص وهي مىاؾبت ال جًاص ألالم الٓاَغي مً ؤطي

ت -4  اإلافشداث اللغٍى
 
 مٗاوي ال٩لماث وم٣غبا

 
: الكُش الكى٣ُُي ٨ًثر مً َظا ألاؾلىب في جٟؿحٍر اإلاباع٥ مىضخا

َؼ٫َ 
ْ
ه
َ
ا ؤ
َ
ُهْم َماط

َ
ا ٢َُِل ل

َ
 ٖلى خؿب اإلاهلخت. (مشا٫) ٢ا٫ حٗالى: ﴿َوِبط

 
سخهغ ؤخُاها  ٍو

 
لٟهمها و٧ان ًخىؾ٘ ؤخُاها

ِلحَن﴾. و٢ا٫ عخمه هللا: (ألاؾاَحر: ظم٘ ؤؾُىعة ؤو ؤؾُاعة وهي الصخيء اإلاؿُىع في ٦خب عَ  وَّ
َ
حُر ألا َِ َؾا

َ
ىا ؤ

ُ
ال
َ
ْم ٢

ُ
٨ بُّ

ىٍع﴾
ُ
 .)2(ألا٢ضمحن مً ألا٧اطًب وألاباَُل وؤنلها مً ؾُغ بطا ٦خب ومىه ٢ىله حٗالى: ﴿َو٦َِخاٍب َمْؿُ

 هخائج البدث:

ً في الامـً ؤبـغػ ي ؤلامام دمحم ألامحن الكى٣ٌُُٗخبر  ، جٟؿحرا ٗهغ الخضًض الظًً اٖخىىا بال٣غآنلٗلـماء واإلاٟؿٍغ

جٟؿحر الكى٣ُُي مضعؾت ظضًضة مـً مـضاعؽ و إلاٗاهُه. و ٦كٟا لٛمىيه. واؾخسغاظا ل٨ىىػٍ التي ال جىٟض. 

ـي مضعؾـت الجمـ٘ بـحن مـا ؾـب٣ه مـً مـضاعؽ الخٟؿحر، مىُل٣ا مً الخٟؿحر باإلاإ زىع م٘ ؤزظٍ بالخٟؿحر الخٟـؿحر َو

حر طل٪ مً مضاعؽ الخٟؿحر بن اإلاىهج الظي اجبٗه الكى٣ُُي في الخٟؿحر البُاوي ٌٗخمض ٖلى  .بالغؤي الجاثؼ ٚو

ن ٢ض بحّ . قِئحن باعػًٍ َما: اإلاٟغصة ال٣غآهُت وما جُٟضٍ في َظا املجا٫، وألاؾلىب ال٣غآوي، ؤو الٓاَغة ألاؾلىبُت

 غ الضاللي لؤلؾالُب والٓىاَغ ال٣غآهُت في ؤمشلت ٦شحرة مً آلاًاث ال٣غآهُت.الكى٣ُُي ألازغ البُاوي والؿ

                                                           
 ٖٗن ص  ٕواء البيان ، ج الشنقيطي ، أض - ٔ
 .ٖٔغافر: - ٕ
 ٛٚٔن ص  ٗالشنقيطي ، أضواء البيان ، ج  - ٖ
 .ٕٗٔ، ص  ٕالشنقيطي ، أضواء البيان ، ج  - ٗ
 .ٕالطُّور: - ٘
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م: اء" في اللشآن الىٍش
ّ
ت أظلىب اللعم بـ"الخ ُّ ت جدلُل ُّ  دساظت بلغ

 ِبذ الخىُم ؼئذ د/

ت ربىٍّ
ّ
ت الت ُّ ت،، ٢ؿم آلاصاب  والٗلىم الاظخماٖ ُّ رب

ّ
ت الت ُّ ا ٧ل ا، هُجحًر ى ػاٍع

ّ
 ظامٗت ؤخمض بل

 اإلالذمت:

تي 
ّ
٧ان ال٣ؿم ؤنما مً املخلى٢اث بما باهلل الخال٤ ؤو بإؾماثه ؤو بهٟاجه، و٧اهذ الّخاء مً ؤخٝغ ال٣ؿم ال

لى َظا، ٞةّن َظٍ اإلا٣الت ؾخـدىاولها بالّضعاؾت في  ا، ٖو م باؾم الجمالت ٣ِٞ صون ٚحَر وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ

٦غ الخ٨ُم. ٞاه٣ؿمذ اإلا٣الت بلى ٢ؿمحن : ًدىاو٫ ال٣ؿ
ّ
ت. خحن الظ ُّ ٛت الٗغب

ّ
م ألاو٫ الجاهب الّىٓغي لل٣ؿم في الل

م. ل ال٣ؿم آلازغ في الجاهب الخُب٣ُي لل٣ؿم بالّخاء في ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
 ًخمش

ت: ُّ غت الّشب
ّ
ٍشي لللعم في الل

ّ
 الجاهب الى

 مفهىم اللعم معجمُا وداللُا: 

انُماح الٗلماء، َى ٖباعة ًٖ  وفي .ال٣ؿم في اللٛت مهضع للٟٗل "٢ؿم" ٣ًا٫: ٢ؿم الكحئ ٣ًؿمه ٢ؿما

غب مً لؿان الٗغب: "ال٣ؿم  ًّ ظملت اؾمُت ؤو ٞٗلُت، ًا٦ض بها ظملت ؤزغي مىظبت ؤو مىُٟت. وفي اعحكاٝ ال

ٟٓي، ٌكتر٥ ُٞه الاؾم  ).0(ظملت ًا٦ض بها ظملت ؤزغي ٚحر حعجبُت"
ّ
ى نى٠ مً ؤنىاٝ اإلاكتر٥ الل َو

ًّ ؤو ال ؤٞٗل ٦ظاوالٟٗل، ٞاالؾم هدى: لٗمغ هللا ، وآلُذ باهلل الٛغى ألاؾاسخي مً ال٣ؿم َى ). 3( ، ألٞٗل

ّ٪ ًٖ زاَغ املخاَب. 
ّ
ه  الخى٦ُض، ُٞاحى به لخى٦ُض الخبر اإلا٣ؿم ٖلُه، وإلػالت الك طَب الّىداة ومجهم ؾِبٍى

ا الىاو، زم ال باء بلى ؤن ؤصواث ال٣ؿم زمازت ؤخٝغ خُض ٣ًى٫: "ولل٣ؿم واإلا٣ؿم ؤصواث في خغوٝ الجغ، وؤ٦ثَر

ى اإلاظَب الّؿاثض بحن الّىداة )،2(... زم الّخاء" َظا،  طَب الٗلماء بلى ؤّن "الباء" هي ؤّم َظٍ ألاخٝغ للّؿببحن ). 1(َو

لى اإلاًمغ، ٞمً صزىلها . الّخالُحن: ؤّجها ًٓهغ مٗها ٞٗل ال٣ؿم ؤو ًدظٝ اَغ ٖو
ّ
جضزل "الباء" ٖلى الاؾم الٓ

اَغ: (باهلل). ومً صزىلها  ٖل
ّ
اَغ صون اإلاًمغ. ٖلى الٓ

ّ
ا ٖلى الاؾم الٓ ، َظاى اإلاًمغ : ؤ٢ؿم به، وجضزل ٚحَر

ُُثَّْ بن الىاو ؤ٦ثر ؤخٝغ ال٣ؿم اؾخٗماال في خُاة، وجسخو بالٓاَغ، ٦ما وعصث في آي الظ٦غ الخ٨ُم هدى:
َْأنْْ ِفْتنَُِتُمْْ تَُكنْْ مَمْْ لَّ

ّ
ِْ قَامُوا ا ِّنَا َواّللَّ  . )2( ُمْْشِِليَْ ُلنَّا َما َرب

ّ
حن ؤن الّخاء ال جضزل ِبال وفي الّخاء : ٣ًّغع ظمهىع الّىدٍى

). و٢ا٫ حٗالى ًّ ى ٢ىل٪: (جاهلل ألٞٗل ِْ: ٖلى واخض، َو َْأنْْ َأْصنَاَمُكْْ َْلَِليَدنَّْ ََتّللَّ هوا بَْعَد . ٞهي ال جضزل (3)ُمْدِبرِينَْ تَُوم

وط٦غ الّىداة ؤصواث ؤزغي  .)4(جغّبي ، وجدُاج٪بال ٖلى اؾم "هللا" حٗالى وخضٍ. وؾم٘ "جالغخمً"، جغّب ال٨ٗبت، و 

                                                           
ٔ
 ٖٙٚٔ، ص: ٗدمحم بن قوسف أبو حّيان ، ارتشاف الَضرب من لسان العرب، مكتبة اخلاجني ، القاىرة ، د. ت، ج/     
ٕ
  ٜٓ، ص: ٜقن قعيش بن قعيش ، شرح ادلفصل، عامل الكتب ، د. ت ، ج/موفق الد     
ٖ
 ٜٙٗ، ص: ٖأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبوقو ، الكتاب ، حتقيق عبد السالم ىارون ، دار اجليل ، بَتوت ، د. ت ، ج/     
ٗ
 ٕ٘٘م، ص:  ٜ٘ٛٔأبو الفتح عثمان بن جٍت ، اللمع يف العربية ، عامل الكتب ، بَتوت ،      
٘
 ٖٕاألنعام:      
ٙ
 ٚ٘األنبياء:      
ٚ
 ٕٙ٘أجاز األخفش ىذا ، ورد عليو ابن جٍّت يف اللمع ، انظر ىامش ص:       
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ه : (وبٌٗ الٗغب ج٣ى٫: "هلل")، ٞجيء بالمام، وال ججيء بال ؤن ٩ًىن ٞحها مٗجى الخعجب  )0(لل٣ؿم، ٢ا٫ ؾِبٍى

ىا٥ ؤخٝغ ؤزغي بال ؤّن الٗلماء ٧اهىا مسخلٟحن ٞحها.  َو

 جلعُماث اللعم:

خباعاث مسخ  لٟت : ًم٨ً ج٣ؿُم ال٣ؿم بلى ّٖضة ؤ٢ؿام اٖل

ذمها إلى كعمحن:  - ؤ  جلعُمه مً حُث الفشاحت ِو

  هزا، ولّمش هللا ال ًّ ه كعم، هحى: حلفذ باهلل ألفّل
ّ
ىم به ؤه ح، وهى ما ٌّلم بمجّشد الىُّ ؤحذهما: كعم ـٍش

د الّىىم بهما.  ؤفّل هزا، فال ًخفى ِلى ؤحذ داللت هاجحن الجملخحن ِلى اللعم بمجشَّ

 ح، وهى ما ال اوي: غحر ـٍش
ّ
ت كٌى مً كاٌ: ِلم  الث ُّ ىت، هزهش الجىاب، فال ًذسن كعم ٌّلم وىهه كعما إال بلٍش

ه ال ٌّلم وىهه كعما بمجّشد الّىىم بها، لىً بزهش الجىاب
ّ
  ).2(هللا، ؤو ِلّي ِهذ هللا، ؤو في رّمتي هزا، فئه

ذمها إلى هثحر الاظخّماٌ وكلُله: - ب ِادة الّشب في هالمهم وألاّوٌ هى الغالب، ومً  جلعُمه مً حُث الىثرة ِو

حن في رلً لشوبا مً 
ّ
فَ إرا هثر اظخّماله، وحعب هثرة الاظخّماٌ ًخفاوث الّخخفُف، مخىخ

ّ
جخفُف الل

خفشف، منها: 
ّ
ًّ ".و حزف فّل اللعم، في هحى: باهلل ألحمشّن الىذوة، ال  حزف الخبر في هحى: "لّمشن ألفّل

 أسوان اللعم:

 ً ؤسبّت ؤسوان: اللعم مىلُى لغىي حّعاط ، ًخيّىن م

ذ بها حملت ؤخشي، وجإحي ِلى ؤحىاٌ مخخلفت حعب مىكّها  في الترهُب،  -1
ّ
حملت اللعم، وهي الجملت اإلاؤهذة، جؤه

لضم حزفها في حالت ما إرا وان  . ٍو ًّ ، هما ًجىص حزفها هحى: باهلل ألفّل ًّ فخثبذ مّها الباء هحى: ؤحلف باهلل ألفّل

ًّ ولذي)3(اللعم غحر الباء مً ؤدواث اللعم لم ، وجاهلل ال ؤظاِذّن املخخاج، فهي ول معخغً ، هحى: وهللا أِل

م ًا فتى.  م ًا فتى في ميان: خّل الىٍش ٍش
ّ
هش، جلٌى مثال: الى

ّ
 ِىه  في حىاص الخزف والز

الزت اإلازوىسة آهفا، وهي : الباء، والىاو، والّخاء، وما ؤلخم بها.  -2
ّ
 ؤدواث اللعم : هي جلً ألادواث الث

ٍّم، وهى ول اظم مً ؤظماء هللا اإلالعم  -3 به: وهى املخلىف به، وهى الاظم الزي ًلخفم باللعم  ًفخم به َو

فاجه، وهحى اِش: رلً مما ؼإهه ؤن ٌٍّم ِىذ الّشب ـو
ّ
 ، فياهىا ًحلفىن بالىّبت، كاٌ الؽ

م ظي َاٝ خىله * عظا٫ بىٍى مً ٢َغل وظَغ
ّ
 )1(ٞإ٢ؿمذ بالبِذ ال

ظٍ الجملت لها ؤخىا٫ ونىعة جغ٦ُبُت مجها: وظىب اإلا٣ؿم ٖلُه (ظىاب ال٣ؿم)4 - : َى الجملت اإلاا٦ضة بال٣ؿم، َو

 الخظٝ، ٞخدظٝ بطا ج٣ضم ٖلى ال٣ؿم ما ٌٛجي ًٖ الجىاب.

م:   اء في اللشآن الىٍش
ّ
ىبُلي لللعم بالخ

َّ
 الجاهب الخ

٦غ الخ٨ُم، ٞاجطر له ؤّن ال٣ؿم بالّخاء وعص في حؿ٘ آً
ّ
م وهي:٢ام ال٩اجب باؾخ٣غاء آي الظ   -اث مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗغاء (32)، و(23). ؾىعة الّىدل آًخان: (62)، و(60)، و(52)، و(42ؾىعة ًىؾ٠ آًاث (
ّ
). ؾىعة 64). ؾىعة الك

 ). 23). ؾىعة الّهاٞاث آًت (24ألاهبُاء آًت (

                                                           
ٔ
 ٜٚٗ، ص:  ٖأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبوقو ، الكتاب، ج/      
ٕ
 ٕٖٓ، ص:  ٕبن مالك ، حتقيق دمحم كامل بركات ، دار ادلدين ، ج/هباء الدقن بن عقيل، ادلساعد على تسهيل الفوائد على كتاب التسهيل ال      
ٖ
 ٗٚٔ، ص:  ٕم ، ج/ ٜٜٔٔ -ىـ ٔٔٗٔبن ىشام ، مغٍت اللبيب عن كتب األعارقب ، ادلكتبة العصرقة ، بَتوت ، ا      
ٗ
 ٙٗٔ، ص:  ٔىـ ، ط/٘ٔٗٔالكتب ،  ادلعلقات العشر ، شرح وتعليق الدكتور ايسُت األقويب والدكتور صالح الدقن اذلوري ، علم       
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لى َظا، ٞةّن َظا ال٣ؿم وعص لخى٦ُض الخبر وجد٣ُ٣ه. ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة ًىؾ٠  :ٖو

ِْ واقَامُْ اَض .)0( َساِرِقيَْ ُلنَّا َوَما اْْلَْرِضْ ِِفْ ِمُنْفِسدَْ ِجْئنَا َما عَِلْمُتْْ مََقدْْ ََتّللَّ
ّ
مً آلاًت ال٩لمت (جاهلل)، وهي ٢ؿم  ٞالك

ُٞه مٗجى الّخعجب مما ؤي٠ُ بلحهم، ؤ٢ؿم بزىة ًىؾ٠ مىضَكحن الّتهامهم بإّجهم لم ٌؿغ٢ىا، وؤّن ال٩ّل ٢ض 

ه لم ٌؿب٤ ؤن اّتهمهم ؤخض بمشل َظا الاّتهامٖلم ٖجهم ؤّجهم لم 
ّ
   ).3(ًإجىا لٛغى ؤلاٞؿاص بؿغ٢ت ؤو ٚحر طل٪، وؤه

ِْ قَامُوا :ومجها ٢ىله حٗالى ْى يُوُسَفْ تَْذُلرُْ تَْفتَبُْ ََتّللَّ ْامْهَاِمِكيَْ تَُكونَْ َأوْْ َحَرًضا تَُكونَْ َحّتَّ اَض مً آلاًت  .)2(ِمَن
ّ
ٞالك

مت َى ال٩لمت (جاهلل)، ه ناثغ بل (ٕ)واإلا٣هىص مً َظا الُمحن ؤلاقٟا١ ٖلى ٣ٌٗىب  ال٨ٍغ
ّ
ى الهما٥ بؿبب بإه

ه ال ًى٣ُ٘ ؤن جظ٦غ ًىؾ٠، وظىاب ال٣ؿم َىا ُٞه جىاؾُه مهِبت ًىؾ٠
ّ
، ولِـ اإلا٣هىص َىا جد٤ُ٣ ؤه

ظي ًىبئ ًٖ مٗجى
ّ
ىت ٖضم ٢غهه بىىن الّخى٦ُض. وولي ال٣ؿم َىا الٟٗل اإلاًإع ال اإلاطخي  خٝغ الىٟي م٣ضع ب٣ٍغ

اث ٣ٌٗىب  ظي ًض٫ّ ٖلى الّخجضص والخضور، لُٗلم ؤن ط٦ٍغ
ّ
اث مخجّضصة صاثما (ٕ)ال     ).1(لُىؾ٠ ط٦ٍغ

ِْ قَامُوا ومجها ٢ىله حٗالى: ُْ أٓثََركَْ مََقدْْ ََتّللَّ نْْ اّللَّ
ّ
َْوا مت ال٩لمت (جاهلل)، )2(مََخاِطِئيَْ ُلنَّا عَلَْينَا اَض  مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
. ٞالك

ىن في ؤمٍغ مً وهي ٢ؿم ًُٟض ا
ّ
لّخد٤٣ّ وال٣ُحن لخهى٫ الخبر، ٩ُٞىن الخبر بظل٪ زبرا ٣ًُيُا، بط ٧اهىا ٌك٩

ظا ال٣ؿم ًض٫ّ في آلاًت ٖلى ؤّن الغئٍت  ٢بل إلاطخي ؾىحن ٖلُه، م٘ ؤّجهم طَبىا بلى ؤبحهم بضم ٦ظب في ؤو٫ ألامغ. َو

ًاٝ بلى طل٪ اٖتراٞهم بالخُُئت٢ض جمذ خ٣ُ٣ت إلاا خضر ٞٗما.  م بالظهب، وب٢ٍو   ).3(غاَع

ِْ قَامُوا ومجها ٢ىله حٗالى: ْمَِفي ََتّللَّ ََّك ه
ّ
مت ال٩لمت (جاهلل)، ٞهي ٢ؿم  .)4(امَْقِديِْ َضََلِلَْ ا اَض مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
ٞالك

للمخعّجب، و٧ان َظا الّخعّجب هاقئا مً َى٫ اهخٓاع ًىؾ٠ وإلاا ٌٗض، و٧اهذ مضة ُٚبت ًىؾ٠ ًٖ ؤبُه ازىحن 

ً ؾىت. لظل٪ كٍغ ٤ اإلاىنلت. واإلاٗجى ؤهه مؿخمغ في  ٖو ما٫ ال٣ضًم، ؤي: البٗض ًٖ الٍُغ ًّ م٘ بال
ّ
ونٟىا َظا الُ

٣ه ب شخيء مً ٚحر ٍَغ
ّ
 ).5(الّخلّبـ بخُل

َْلْ ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة الىدل: ِْمَما َعلُوَن ا هَِصيًبا يَْعلَُمونَْ َوََيْ ِْ ،َرَزْقنَاُهْْ ِممَّ ونَْ ُتُْْلنْْ ََعَّا مَتُْسبَمُنَّْ ََتّللَّ  .)6(تَْفََتُ

مت ال٩لمت (جاهلل)، للخد٤٣ّ وجى٦ُض الخبر الظي ًلُه، وؤلاجُان بٟٗل ال٩ىن واإلاًإع  اَض مً آلاًت ال٨ٍغ
ّ
ٞالك

صا ومؿخمّغا مجهم، ٞهى ؤبلٜ مً ؤن ٣ًا٫: "ّٖما جٟترون"، و"ٖما  للضاللت ٖلى ؤن الاٞتراء مً قإجهم، و٧ان مخجّضِ

خم". ؤي٠ بلى طل٪ ؤن ال  خٗبحر ب:"٦ىخم جٟترون"، ٦ىاًت ًٖ اؾخد٣ا٢هم ال٣ٗاب.   اٞتًر

ْمََقدْْ ومجها ٢ىله حٗالى: ِ َلْى َأْرَسلْنَا ََتّللَّ
ّ
مت ال٩لمت (جاهلل)، ٞحها مٗجى  .)01(قَْبِلَْ ِمنْْ ُأَممٍْ ا اَض مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
ٞالك

جإ٦ُض ألامغ ٖىض الخ٨م في ال٣ًاء ال٣ؿم والّخى٦ُض. الخ٤ ؾبداهه وحٗالى ٣ًؿم بظاجه لُا٦ض لهم ألامغ جإ٦ُضا، و 

مشما: بما باإل٢غاع وبما بالُمحن... ٞةطا ما ؤ٢ؿمذ له، وخلٟذ ٣ٞض ؾضصث مىاٞظ الخ٨ظًب. ظاء هللا َىا بال٣ؿم 

                                                           
ٔ
 ٖٚقوسف:       
ٕ
 ٕ٘ٓٚ، ص: ٔٔدمحم متويل الشعراوي ، تفسَت الشعراوي ، دار قطاع الثقافة ، د. ت، ج/      
 ٘ٛقوسف :       ٖ
ٗ
  ٕٛٔٓ، ص: ٗ،  ج/ٖ٘م، ط/  ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕ٘ٗٔسيد قطب ، يف ظالل القرآن ، دار الشروق،       
٘
 ٜٔقوسف:       
ٙ
 ٖٙٓٚ، ص: ٔٔج/ دمحم متويل الشعراوي ، تفسَت الشعراوي ،      
ٚ
 ٜ٘قوسف    - 
ٛ
 ٕ٘، ص: ٖٔدمحم طاىر ابن عاشور، تفسَت التحرقر والتنوقر، دار سحنون للنشر والتوزقع، تونس ، د. ت،  ج/   - 
ٜ
  ٙ٘النحل:    - 

ٔٓ
 ٖٙالنحل:   - 
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ه ًدُم 
ّ
ضًض بط ما ٢ام به َاالء ٖبضة ألانىام، َى اٞتراء ُٖٓم ًدُم ال٣ُٗضة مً ؤؾاؾها أله

ّ
والخّى٦ُض الك

  .َىا مىّظه بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ل٣هض ببماٚه بلى ؤؾمإ الىاؽ ٨ٞغة الخىخُض. والخُاب

نْْ: ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة الكٗغاء
ّ
ْا ِ مت ال٩لمت "جاهلل"،  .(0)ُمِبيٍْ َضََللٍْ مَِفي ُلنَّا ََتّللَّ اَض مً آلاًت ال٨ٍغ

ّ
ٞالك

ماالث ٌعجبىن جيء في ال٣ؿم بالّخاء صون الىاو، ألن الّخاء جسخو بال٣ؿم في شخيء  ًّ مخعجب مىه، ٞهاالء ؤَل ال

ما٫ اإلابحن ًّ ضوا طل٪ بىنٟهم ال
ّ
  .مً يمالهم بط هاَىا آمالهم اإلاٗىهت، والىهغ بذجاعة ال حٛجي ٖجهم قِئا. وؤ٦

ِْ ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة ألاهبُاء: َْأنْْ َأْصنَاَمُكْْ َْلَِليَدنَّْ َوََتّللَّ هوا بَْعَد اَضٞ .)3(ُمْدِبرِينَْ تَُوم
ّ
مت  الك مً آلاًت ال٨ٍغ

ظي ًض٫ّ  (ٕ)ال٩لمت (جاهلل)، ؤ٢ؿم بها ببغاَُم 
ّ
ض مغماٍ بإؾلىب الّخى٦ُض ال

ّ
إلاا عؤي مً لجج وظضا٫ بالباَل ٞإ٦

م ؤوال بال٣ى٫ اإلاىّبه ٖلى صاللت ال٣ٗل ٞلم ًيخٟٗىا بال٣ى٫، ٞاهخ٣ل بلى ال٣ى٫ الّضا٫ ٖلى الٟٗل  ه باصَع
ّ
ٖلى ؤه

ِ ٖلُه بال٨ؿغ والّخ٣ُُ٘. ٞإ٢ؿم بالّخاء بضال الظي مأله بلى الضالل
ّ
ت الخامت ٖلى ٖضم الٟاثضة في ٖباعة ما ًدؿل

اصة مٗجى، وهي الخعجب، ٧إهه حعجب مً حؿهل ال٨ُض ٖلى ًضٍ وجإجُه  ).2(مً الىاو، بط ٞحها ٍػ

مت ال٩لمت (جاهلل)، ٞلما . (1)قَاَل اَتَّللَِّ ِإن ِكدتَّ لَتـُْرِدقنِ  ومجها ٢ىله حٗالى في ؾىعة الهاٞاث: اَض مً آلاًت ال٨ٍغ
ّ
ٞالك

ه، ؤ٢ؿم بـ(الّخاء) للّضاللت ٖلى حعّجبه مً ؾمامخه مىه . ٞلما عؤي بإّن خاله جباصلذ، ٞلىال ما ّٖغٞه هللا به لم ٌٗٞغ

م بالّخاء ًًٟي ٖلى الّىّو مٗاوي ظلُلت ٚحر جى٦ُض الخبر ٣ِٞ، وجل٪ اإلاٗاوي ومهما ٨ًً ألامغ، ٞةّن ال٣ؿ

٦غ الخ٨ُم التي ؾب٤ ٖغيها وجدلُلها جدلُما بماُٚا. 
ّ
 مؿخٟاصة مً آي الظ

 :الخاجمت

حّٗغيذ اإلا٣الت إلاٟهىم ال٣ؿم معجمُا وصاللُا، وؤصواجه، وؤع٧اهه ألاعبٗت ٖىض البماُٚحن، وبن ٧ان َىا٥ ؤصواث 

مازت اإلاّخ٤ٟ ٖلحها، وهي: الباء، والىاو،  ؤزغي 
ّ
م اؾخسضم َظٍ ألاخٝغ الش  ؤّن ال٣غآن ال٨ٍغ

ّ
ؿم بؿمت ال٣ؿم، بال

ّ
جد

م، ألن ٦شحرا ما ٣ً٘ ال٣ؿم به في ؤمغ ٧ان مً  ؼث َظٍ اإلا٣الت ٖلى خٝغ الّخاء صون ٚحٍر في ال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
والّخاء. وجغ٦

ب. ٦ما ٧ان يء اإلاخعجب مىه ال ٨ًثر  قإهه ؤن ٣ً٘ في ما ظىاب ٢ؿمه ٍٚغ
ّ
، ألّن الصخ اإلا٣ؿم ٖلُه هاصع الى٢ٕى

ه، ومً زمَّ ٢ل اؾخٗما٫ الّخاء بال م٘ اؾم الجمالت، ألن ال٣ؿم باؾم الجمالت ؤ٢ىي ال٣ؿم. زم جىنلذ  و٢ٖى

 ٖلى جى٦
 
اصة م إلٞاصة الّخعّجب والّخد٤٣ّ ٍػ  ُض الخبر.اإلا٣الت بلى ؤّن ال٣ؿم بالّخاء وعص حؿ٘ مغاث في ال٣غآن ال٨ٍغ

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

م -  ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ، جد٤ُ٣ خامض اإلاامً ، ٖالم ال٨خب ، بحروث. 0652ابً ظجي ، ؤبى الٟخذ ٖشمان ( - ُّ  م)، اللم٘ في الٗغب

 .م)، جٟؿحر البدغ املخُِ، صاع ال٨ٟغ0663 -َـ 0103ؤبى خُان، دمحم بً ًىؾ٠ ( -

 م٨خبت الخاهجي ، ال٣اَغة._________  (ص. ث)، اعحكاٝ الًغب مً لؿان الٗغب،  -

 ابً ٣ُٖل، بهاء الضًً (ص. ث)، اإلاؿاٖض ٖلى حؿهُل الٟىاثض ٖلى ٦خاب الدؿهُل البً مال٪ ، صاع اإلاضوي. -

                                                           
ٔ
  ٜٚالشعراء:      
ٕ
 ٚ٘األنبياء:      
ٖ
 ٖٖٗ، ص:  ٕسم جار هللا زلمود بن عمر الزسلشري ، الكشاف عن حقائق التنزقل وعيون األقاوقل يف وجوه التأوقل ،ج/أبو القا     
ٗ
 ٙ٘الصافات:      

http://www.hebron.edu/quran/mobile/tafseer.php?sora=37&type=1&aya=56
http://www.hebron.edu/quran/mobile/tafseer.php?sora=37&type=1&aya=56
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غ، صاع سخىىن لليكغ والخىػَ٘، جىوـ. - غ والخىٍى  ابً ٖاقىع، دمحم َاَغ، (ص. ث)، جٟؿحر الخدٍغ

 )، لؿان الٗغب ، صاع ناصع ، بحروث.ابً مىٓىع ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً دمحم بً م٨غم (ص. ث -

ت الٗامت لل٨خاب. - ب  بٖغاب ال٣غآن، جد٤ُ٣ الض٦خىع َه ٖبض الخمُض َه ، الهُئت اإلاهٍغ  ابً ألاهباعي ، البُان في ٍٚغ

ت ، بحروث .  - ب ، اإلا٨خبت الٗهٍغ اٍع  ابً َكام ، مٛجي اللبِب ًٖ ٦خب ألٖا

٤ الضًً ٌِٗل (ص. ث)، قغح اإلاٟهل، -  ٖالم ال٨خب.  ابً ٌِٗل ، مٞى

 م).3113 -َـ  0132الؼمسكغي ، ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدممىص بً ٖمغ (  -

ت ، بحروث.  ل ، حٗل٤ُ زلُل مإمىن قُدا ، صاع اإلاٗٞغ ل في وظٍى الخإٍو ُىن ألا٢اٍو ل ٖو  ال٨كاٝ ًٖ خ٣اث٤ الخجًز

ت ، بح -  روث. _________ ( ص. ث)، ؤؾاؽ البماٚت، جد٤ُ٣ ٖبض الغخُم مدمىص ، صاع اإلاٗٞغ

 َـ)، اإلاٗل٣اث الٗكغ ، قغح وحٗل٤ُ الض٦خىع ًاؾحن ألاًىبي والض٦خىع نماح الضًً الهىعي ، ٖلم ال٨خب.  0102الؼوػاوي ( -

ه ، ؤبى بكغ ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر ( ص. ث)، ال٨خاب ، جد٤ُ٣ ٖبض الؿمام َاعون ، صاع الجُل ، بحروث.  -  ؾِبٍى

 ال٣غآن ، صاع الكغو١.م )، في ْما٫  3112 -َـ  0132ؾُض ٢ُب ( -

  الكٗغاوي ، دمحم مخىلي (ص. ث)، جٟؿحر الكٗغاوي ، صاع ٢ُإ الش٣اٞت. -
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حري   البّذ الفىفي في كفُذة البردة للبـى

ى/ د   ِبذ الشءوف  هُيُذي أبُأَو

ىؽ، وخضة اللٛت الٗغبُت ا، ظامٗت والًت اٚل  هُجحًر

 ذمتلم

 ,٢هُضة البرصةومجها  جبحن لىا ؤن ٢هُضة اإلاضًذ الىبىي ٖىضٍ,بٗض ٢غاءة واؾٗت لجمُ٘ ٢هاثض صًىان البىنحري, 

 ىال جىٟهل ًٖ باقي ٢هاثض الضًىان بط الؿمت الٛالبت واإلامحزة لخل٪ ال٣هاثض هي ٚغى اإلاضح ٖمىما و٧ل ٚغ 

مخض بلُه بهلت. وجيخٓم خىلها ظمُ٘ ؤقٗاٍع مضًدا   ُٞما بٗض, ٞحرجبِ ضوع في ٞل٨ه ٍو بهظا الٛغى الغثِـ, ٍو

, والخُغ الظي حهضص ٦ُان ٧ا ظٍ الباعة هي بخؿاؽ الكاٖغ بإػمت ٖهٍغ ت ؤم ق٩ىي, َو هذ ؤم هجاء ؤم سخٍغ

سُت. ٞٗبر ٖجها في ؤقٗاٍع باؾخمغاع.  ألامت ؤلاؾمامُت. ُا ق٣ُا بخل٪ ألاػمت الخاٍع  و٢ض زل٤ لضًه َظا ؤلاخؿاؽ ٖو

 فً اإلاذًذ الىبىي 

ا ومؿاعا ٞىُا زانحنب , ٞهى جمجُض شخو الغؾى٫ دمحم هه ًٞ اجسظ لىٟؿه مىيٖى  ملسو هيلع هللا ىلص.: ٞباليؿبت للمىيٕى

ً اليؿِب. واإلاضًذ الىبىي ُوؤما باليؿبت للمؿاع الٟجي ٞ خ٣اَ٘ م٘ ٦شحر مً الٟىىن مجها ًٞ اإلاضًذ الٗام ٞو

اح الهابت, والبرو١ المامُت, والخماثم الهاجٟت, وال خُاالث الُاثٟت ًخًمً "الدكى١ والخظ٦غ إلاٗاَض ألاخبت بالٍغ

اة الغؾى٫, ومً زم )0(َما٫ الضاثغة"ألا وآزاع الضًاع الٗاُٞت, وؤشخام  . ٦ما ؤن ًٞ اإلاضًذ الىبىي  ٢ُل بٗض ٞو

 ولٗل طل٪ ًغظ٘ بلى الخ٣اعب ال٨بحر ما بحن  الٟىحن. ٧ان اإلام٨ً ؤن ًىٗذ بالغزاء, بال ؤن وٗذ اإلاضًذ خل مدله.

اة الغؾ بلى بقاعةوهجض في البرصة   ).3(ى٫ ٖىض ٢ى٫ البىنحري ٞو

 َىبى إلاىدك٤  مىه وملخشم ال َُب ٌٗض٫ جغبا يم ؤٖٓمه  

 مىه ومسخخمب ًا َُب مبخض  ؤبان مىلضٍ ًٖ َُب ٖىهٍغ   

ً اإلاضًذ الىبىي ًغنض مؿاع خُاة   ت. ٞو وم٘ طل٪ ال جىن٠ ٢هُضة البرصة ؤجها عزاء, بل مضًذ ٦باقي اإلاضاثذ الىبٍى

  غي. وبظل٪ ٞهى ًخ٣اَ٘ م٘ ًٞ الترظمت والؿحرة.هبِىا  بإؾلىب قٗغي وقاٖ

 خُاة  الؽاِش 

ه   362وماث ه,  313بض هللا بً َما٫ الهجهاجي ٍاإلاٛغبي. ولض ٖام ٖٞهى دمحم  بً ؾُٗض بً خماص بً مدؿً بً 

ذ البىنحري مكهىع   تإلباباإلاغؾخان  اإلاىهىعي بال٣اَغة. ويٍغ وفي  ن ق٣ُا في بِخه,اٞالبىنحري ٧ .ؾ٨ىضاٍع

 طل٪ ؤن اإلاىصة, ٌ الؼوظت.ٛق٣اء مىبٗه ال٣ٟغ والٟا٢ت  و٦ثرة الُٗا٫ والكُسىزت واإلاغى وب ٖما٢خه الؼوظُت,

ت  بحن الؼوظت,  وج٨ك٠  ًٖ ٦شحر  جهما مً وص,بُجالحها جل٪ الٗىامل ختى جٟؿض ما ٧ان  بجدؿغ  بنمهما ٧اهذ  ٢ٍى

ت جخُما ال ًُا١. ولؿم اظخمٗذ ٖلُه جل٪ الٗىامل  ،ىء خٔ البىنحري ً الخىا٢ًاث. ٞدؿخدُل الخلت ألاؾٍغ

                                                           
1

 ٛٔزكي مبارك, ادلدائح النبوقة يف األدب العريب, ص       

 ٜٗٔص ، مٜ٘٘ٔ ،ه ٖٗٚٔ ،ط ا، مكتبة مصطفى احلليب مبصر، دقوان البوصَتي, حتقق دمحم سيد كيالين    ٕ
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ؿخضع هىاله  .٧لها وظٗله ٌٗغى ٖلى ٦براء ال٣ىم وؾاصاتهم لؿىء خاله ومإؾاجه ٖسخى ؤن ًجلب ُٖٟهم َو

٩اَت. ؤما  .)0(وال عجب ؤن ًمُل الى ال٩ٟاَت  في خا٫ الكضة  اإلاإؾاة بإؾلىب قٗغي  ال ًسلى مً ط٧اء وه٨خت ٞو

ىه ٞلم حكغ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ التي جغظمذ للبىنحري بما  باليؿبت لش٣اٞت البىنحري  ُٞه  ال٨ٟاًت  بلى ج٩ٍى

دمحم ؾُض ٦ُماوي ًٟخذ باب الاظتهاص بالخضؽ والاٞتراى جاعة  ولٗل َظا ما ظٗل مد٤٣ صًىاهه, .يالش٣اف

, .ووبال٣ُاؽ والاؾخيخاط جاعة ؤزغي  ؿخيخج طل٪ ٌ لكاطلي.اوبسانت مباصت  ٢ض حكب٘ البىنحري بمباصت الخهٝى

٣ت ؤبي الخؿً الكاطلي وجلمُظٍ ؤبي الٗباؽ اإلاغسخي.امً ؤقٗاٍع و  ٣ٞض ْل الكاٖغ  َخمامه الخام بكُش الٍُغ

٣ت ٌٗىص ح. بن اعجباٍ البىن)3(ٖلى خبهما واللهج بمباصئهما في خُاتهما وبٗض مىتهما ماصخا وػاثغا ري بهظٍ الٍُغ

ى٫ وخب الكاٖغ له مً خبه للغؾى٫ وآله, ؤما الؿبب الشاوي لؿببحن: ؤولهما ؤن الكاطلي ًيخهي وؿبه الى الغؾ

٣ت مٗخضلت وصٖىة بنماخُت جامً بالجهاص ومداعبت الٟؿاص.  بطٞحرظ٘ لُبُٗت الكاطلُت ومباصئها:   هي ٍَغ

 ألابّاد الفىفُت في اللفُذة

ُت, زمانتها ؤن البهحري ؤنِب بمغى الٟالج ال ظي ؤبُل ههٟه, بن ٢هُضة  البرصة  ٢ض عا٣ٞتها ٦غامت نٞى

مت ٖلى ظؿضٍ, ٞإوكإ  َظٍ  ال٣هُضة. ٞهب ٢اثما  و٢ض قٟى, ٞسغط  مً  ٞجاءٍ الغؾى٫ في اإلاىام ٞمغ بُضٍ ال٨ٍغ

٧ان ما ؤزبر  بطؤمً جظ٦غ ظحران  بي ؾلم, ٞخعجب مىه,  بِخه ٚضوة ٞةطا بٌٗ ال٣ٟغاء ٌؿخيكضٍ ٢هُضة ؤولها:

ُت اإلاىظىصة في ال٣هُضة ُٞما ًلي: هتر٦ؼ ٖلى بٌٗ .ٟٞكا الخبر بحن الىاؽ به ؤخضا.  ألاهماٍ الهٞى

 بحن ًذي ملام الخىبت     .0

والخصخُذ ال  الخىبت مٟهىم صًجي ووُْٟخه هي جصخُذ ؾلى٥ الٗبض واٖخ٣ضٍ في يىء ألاوامغ والىىاهي ؤلالهُت.

لىامت" التي جىبهذ مً وبهظا هغي البىنحري ًخلٟٔ "بجها الىٟـ ال ًخم بال بطا ٧ان َىا٥ وعي بالظهب والىضم ٖلُه.

وبهظا  هللا. والظي ٧ان وعاء طل٪ ٧له َى خب الغؾى٫. بلىوؤزظث جساَب "الىٟـ اإلااعة ؾىء" ختى حٗىص  ؾباتها,

قٝغ ٖلى الهما٥ ٞدكٗل هحران الخب في ٢لبه وجيبٗض جل٪ ؤالخبحن ٦ك٠ الدجاب ًٖ البىنحري ٩ٞان و٢ض 

 ):2(لبىنحري ًٖ بقغا٢ه طل٪ الىىع الظي ؤ٣ًٓه مً ٟٚلخه ٣ٞا٫و٢ض ٖبر ا الىحران بةعاصجه لماهتهاى للخضاع٥.

 مؼظذ صمٗا ظغي مً م٣لت بضم ؤمً ج٨غ ظحران بظي ؾلم        

ذ مً جل٣اء ٧اْمت     وؤومٌ البر١ في الٓلماءمً ايم ؤم َبذ الٍغ

بضو ؤن البىنحري والخظ٦غ ٌٗجي ؤن َىا٥ لخٓت ؾاب٣ت هي خا٫ اليؿُان والٟٛلت: بط ال جظ٦غ بال بٗض وؿُان ٍو

سغظه مً ْلمت الٟٛلت واليؿُان.  ٢ض وسخي مدبىبه ختى الح له مً بُٗض: ل٩ي ًظ٦ٍغ بٗهض املخبت والىنا٫, ٍو

ولئن ٧ان البىنحري ٢ض ٖبر في البِخحن الؿاب٣حن   وبهظا ٠٣ً البىنحري ٖلى ؤو٫ ٖخبت الخىبت ؤي الٗلم بالظهب.

ُت, ٞةهىا هجض ت نٞى دتًٖ َظا اإلاٗجى بلٛت قٍٗغ  ٣ُٞى٫:  .ٍ في ال٣هُضة ٌٗبر ٖىه بلٛت واضخت ونٍغ

 ؤن اقخ٨ذ ٢ضماٍ  الًغ مً وعٍم  ْلمذ ؾىت مً خُا الٓمام بلى  

 

                                                           
1

      ٗٙص  , بردة البوصَتي,دمحم فتح هللا    

  ٚٚ- ٜٙدقوان البوصَتي, حتقق دمحم سيد كيالين, مبصر, ص    ٕ
3

   .ٜٔدقوان البوصَتي, حتقق دمحم سيد كيالين, ص    
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تراف بالزهب 7  . الخذًث ًِ الىفغ والِا

باٖتها والخدظًغ مجها مً بحن اإلاباصت ألا  مغ٦ؼ الكهىة ؾاؽ في اإلاظَب الكاطلي و ٞهي "بن الخضًض ًٖ الىٟـ َو

ث ومغ٦ؼ الكهىة في الُاٖاث ومغ٦ؼ الكهىة في اإلاُل بلى الغاخاث وؤزحرا مغ٦ؼ العجؼ ًٖ ؤصاء في الخالٟا

       ):3(و٢ض خاو٫ البىنحري ؤن ٌٗبر ًٖ َظا اإلابضؤ مً ججغبخه الظاجُت ٣ٞا٫ .)0(اإلاٟغوياث"

 خب الغيإ  وان جُٟمه ًىُٟم والىٟـ ٧الُٟل بن تهمله حكب ٖلى   

 بن الهىي ما جىلى ًهم ؤو ًهم  جىلُه       ٞانٝغ َىاَا وخاطع ؤن 

 وان هي اؾخدلذ  اإلاغعى ٞما حؿم  وعاٖها وهي في الٗما٫ ؾاثمت      

 مً خُض لم ًضع بن الؿم في الضؾم .  ٦م خؿيذ لظة للمغء ٢اجلت             

ت ,بإؾلىب جسُُلي قٗغي, ؤؾاؾه الدك بُاث,في ألا  والبىنحري, بُه  والاؾخٗاعة. ًدضص زهاثو الىٟـ البكٍغ

ت حؿعى  ٞالىٟـ ٧الُٟل مً باب الخاظت بلى التربُت. والظي ٌؿخٟاص مً الهىعجحن  مٗا َى ؤن الىٟـ البكٍغ

اَا   صاثما وعاء اإلالظاث وخب الكهىاث صون ؤن جغجض مً جل٣اء طاتها. ومً زم ٞهي في خاظت مؿخمغة لغإ ًٖغ

اب َظا الغاعي ؤو اإلاغبي  وجغ٦ذ ٖلى سجُتها, ٞمألها الهما٥  والؿ٣ٍى  في املخالٟاث. ,ومغب بٗل مً ؾلى٦ها. ٚو

 ظخغفاس مً الزهىب إلا .3

لم ؤن له عبا ٌٟٛغ  اؾخٟٛاع في اللٛت َلب للٟٛغان واإلاٟٛغة. وما إلا لبىنحري بال بوؿان ػلذ به ٢ضمه ٞإطهب ٖو

 :)2(الظهىب ظمُٗا ٞىظه بلُه ٣ٞا٫

 ه وؿما لظي ٢مل٣ض وؿِذ ب  ؤؾخٟٛغ هللا مً ٢ى٫ بما ٖمل   

 وما اؾخ٣مذ ٞما ٢ىلي ل٪ اؾخ٣م  ؤمغج٪ زحر ل٨ً ما اثخمغث به     

 ولم ؤنل ؾىي ٞغضخي ولم ؤنم   وال جؼوص بل اإلاىث هاٞلت  

ًٗىا البىنحري ؤمام َبُٗت طهىب وآزامه. ولٗل ؤولها "ال٣ى٫  بما  وفي َظٍ ألابُاث, وفي ؾُا١ الاؾخٟٛاع ٍو

ت ججٗلىا هدـ ؤن الظي ًضٖى ٞٗل الخحر وال  ٖمل". ولخٗم٤ُ نىعة َظا الظهب ٢ضم البىنحري نىعة قٍٗغ

ج باقي طهىب البىنحري في َظٍ ألابُاث وهي َاٖت غي خًإجُه ٦مً ًضعي  الىلض  لغظل ٣ُٖم  لِـ مىه. ووؿخي

ً الضولت اإلاملى٦ُت.   قباب في ٢ى٫ الكاٖغ, والخضمت في صواٍو

 للُامت. في سحاء ؼفاِت الشظٌى أمام هللا ًىم ا4

ل٣ض مغ بىا في م٣ام الخىبت ؤن البىنحري ٣ٖض الٗؼم ٖلى ؤلا٢مٕا ًٖ الظهب هاصما, ماصخا لغؾى٫ هللا ٖسخى َظا 

 ):1(اإلاضح ؤن ٩ًىن ال ٌؿخ٣بل به طهىبه ٦ما في ٢ىله

 طهىب ٖمغ مطخى في الكٗغ  والخضم  زضمت  بمضًذ ؤؾخ٣بل  به    

                                                           
1

 ٖٗٔ, د.خ ,ص عبد احلليم زلمود, ادلدرسة الشاذلية وإمامو أبو احلسن, دار الكتب احلدقثة, القاىرة     

  ٜٔٔدقوان البوصَتي ,ص     ٕ
3

    .ٕٜٔدقوان البوصَتي, ص      

4
    .ٕٜٔدقوان البوصَتي, ص     
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جماؽ قٟاٖت الغؾى٫ ؤمام عب الٗاإلاحن. ٞخىظه بلُه  بالضٖاء, ٞاإلاضًذ الىبىي بطن ؾُٛضو َى ػص البىنحري الا

 ، ٣ُٞى٫:والاخخماء به ٖلى ٖاصة اإلاخىنٟت

 ؾىا٥ ٖىض خضور الخاصر الٗمم    ًا ؤ٦غم الغؾى٫ ما لي مً ؤلىط به 

م  جدلى باؾم مىخ٣م  ولً ٤ًًُ عؾى٫ هللا ظاَ٪ بي      بطا ال٨ٍغ

ٛلب الغظاء ٖلى الخٝى ٖىض البىنحري  ٖىض ما ًخظ٦غ ؤن له بغا ٟٚىعا, عخُما بٗباصٍ, لُُٟا. خُيئظ ًخىظه بلى  َو

    ):0(هللا مباقغة  ٦ما في ٢ى٫ البىنحري 

غة الضهُا ؤي ا٢خُٟذ                                  حر بما ؤزجى ٖلى َغم. ولم ؤعص َػ  ًضا َػ

ض في الضهُا   ُت.في َظا البِذ جخمشل في جىظه البىنحري  هدى الَؼ لب  ال٣ٟغ بض٫ الٛجى, ٖلى ٖاصة الهٞى   َو

 الخاجمت

ال ٩ًاص الباخض في ٢هُضة اإلاضًذ الىبىي ًىٟخذ ٖلى الٗالم الكٗغي ٖىض البىنحري ختى ًجض هٟؿه ؤمام ؤمحر 

ً ؤؾهمىا في حكُِض نغح   بُان َظا "الجيـ  لكٗغي" دمحم بً ؾُٗض البىنحري بط ؤن َىا٥ قٗغاء ٦شحًر

ت   ش  ٢بل ؤن جهل بلى جهاًت هطجها  وا٦خما٫ ٖىصَا م٘ البىنحري. بن البدض في البٗض ال٣هُضة الىبٍى ٖبر الخاٍع

ى  ؤًًا بدض  ًالهىفي في ٢هُضة البرصة ٖباعة ٖ تي الغئٍت والىعي اللخحن ؤَل مجهما البىنحري ٖلى ٖاإلاه َو ػاٍو

 الضاللُت.في اإلاغاظُٗت  الٟلؿُٟت التي ؤؾهمذ  في حك٨ُل ًٞاءاث ال٣هُضة وؤبٗضَا 

 

          

 

 

 

 

 

                                                           
1

    .ٕٜٔدقوان البوصَتي, ص     
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لهى ي والّشب  الامتزاج الشلافى بحن الؽّب العٍش

 دمحم حلُل دمحم خىُفت 

ماه٩ا ، ظامٗت الكغ١ ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط  ؾٍغ

 

لهيا كبل ؤلاظلم:                                                                    -ا            ِلكاث الّشب ببلذة ظٍش

ضًضة جخٗل٤ بهلت الٗغب  ماه٩ا ٢بل اإلاُماص بل٣ض وظضها آعاء مسخلٟت ٖو ماه٩ا. بضؤث ٖما٢اث الٗغب بؿٍغ ؿٍغ

ت, وبجهم ًإجىن  ٤ البر والبدغ للكاون الخجاٍع م ٧اهىا ًغجدلىن بلى البلضان ًٖ ٍَغ اإلاؿُخي ب٣غون, َو

اصلىجها ُٞما بحن الظًً ٣ًابلىجهم فى البماص التي هخاظاتهم الهىاُٖت للدؿى١ خُض ًدبببمدهىالتهم الؼعاُٖت و 

غاى الىِٟؿت التي ٧اهذ مىظىصة فى جل٪ البماص. وطل٪ لِـ  ًهلىن بلحها, و٧ان َضٞهم الغثِسخي َى قغاء ألٚا

ظٍ الابشمً الى٣ىص بل ٧ان بدباص٫ ألامخٗت مخاٖا بم ت باليؿبت للٗغب اههبذ ٖلى بلضة خإ. َو جهاالث الخجاٍع

ماه٩ا ٦م ماه٩ا, ؾٍغ ظٍ هي ٧اهذ ؾببا عثِؿُا لىنى٫ الٗغب بلى ؾٍغ ا اههبذ ٖلى ؾاثغ البلضان الؿىاخلُت. َو

ما٢اتهم الىز٣ُت بؿ٩اجها وحٍٗغ٠ لٛتهم الٗغبُت م٘ ؤَلها ٢بل ؤلاؾمام. وزمت بغاَحن مخىاجغة حكحر بلى َظٍ  ٖو

ش ألاصب الخاملي, هجض ؤصب  الٗهغ الؿى٨مي الظي َى ٢بل اإلاُماص اإلاهمت التي اَلٗذ ٖلحها الباخشىن. وفى جاٍع

ثر اإلااعزىن فى َظا الٗهغ ٖلى ؾخت وزمازحن ٞىا ؤصبُا مً  بضإ الكٗغ الخاملي الظي ط٦غث باإلاؿُخي ب٣غن ٖو

قاعاث بلى ٖما٢اث الٗغب بالكغ١, و٧ان الٗغب مىظ طا٥ الخحن ٌؿُُغون ٖلى الكغ١ والٛغب فى الخجاعة, بُٞه 

ماء ٞحها وزبراء ف ى٧ي" اللخان حٗضان مً ألاصب ٧إجهم ٖػ اصو" و"ًضَو ى مٗاملتها ومٗالجتها, خُض وعصث فى "ٞخُٞى

 ).0(الؿى٨مي, ٧لمت "ًاوهغ" اإلال٣بت للٗغب

ماه٩ا, ش ٢ضًم لؿٍغ هجض ُٞه ؤن ٞىضو٦باًا الظي ٧ان مل٩ا فى ممل٨ت  وفى "مهاووؿا" الظي ًخدضر ًٖ جاٍع

ماه٩ي ظا اإلال٪ ٢ض مىذ لــــــ"ًاوهغ" ٌٗجي الٗغب ؤعيا ٞؿُدا فى ؤهىعاصٞىعم, وهى ج٣٘ فى قما٫ الٛغب الؿٍغ . َو

٠ فى وال٩اجب ألاصًب فى ألاصب الخاملي والٗالم اإلاٗغوٝ باؾمه ٧ا.مى. قٍغ). 3(ممل٨خه ؤهىعاصٞىعم للؿ٨ً ٞحها

ل وال٣ليؿىة التي ٌُٛي بههخاظه ألاصبي " ا ؾحراٞىعاهم" ٣ًى٫ ُٞه بن ٧لمت "ًاوهغ" حؿخٗمل لل٣مُو الٍُى

ولظا هىصًذ   )،2(الٗغب عئوؾهم خٟٓا لخغاعة الكمـ. والٗغب فى ٖاصتهم الُبُٗت ًلبؿىن مشل َظا اإلالبـ

ظا ؤلاؾم مسهىم للٗغب ٣ِٞ, ومخىاو٫ بحن الىاؽ آلان لئلقاعة بلى اإلاؿلمحن. بل٣ب "ًاوهغ" و٦ظل٪ ٧لمت  َو

اصو" جض٫ ٖلى ؤن الٗغب  "بىضع" ماه٩االتي وعصث فى ألاصب الؿى٨مي "ٞخُٞى وؤ٢امىا   )،1(م٨شىا فى بماص الهىض و ؾٍغ

خُض اؾخٗملىا َظٍ ال٩لمت الٗغبُت فى مٗجى مغسخى الؿًٟ, واإلاضًىت الؿاخلُت, واإلاضًىت ال٨بحرة  ٞحها مؿ٨جهم,

وبن َظٍ ال٩لمت ما ػالذ حؿخٗمل للمُىاء التى جإحي بلحها الؿًٟ   ).2(ًدبٗها بٌٗ ال٣غي , وم٣غ الخجاع فى اإلاضًىت

                                                           

وانظر : اسالم وظرت اتمل , مي. مي. عوق .  -
1 

( . انظر : ٙٔ\ٔاترقخ سيالن للمدارس , قس. جي. فراقرا )     www.muslimmission.com-
2
 

ٔادلرجع السابق : تيكا شعيب عامل , ص   -
3 
ٕادلرجع السابق : ص   -

4 
الرائد, معجم لغوى عصري , جربان مسعود.  -5 
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جىظض فى الهىض, ولظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن الٗغب ٧اهىا م٣ُمحن وؾا٦ىحن فى َظٍ الخُت الكغ٢ُت الؿاخلُت مىظ وهي 

ل ٢بل اإلاُماص اإلاؿُخي.                                                                                              ػمً ٍَى

ماه ت بحن الٗغب وؾٍغ ش,وبن الٗما٢اث الخجاٍع خُض ًإزظ الٗغب الىباجاث اإلاُٗغة  ٩ا ٧اهذ مىظ ػمً ٢بل الخاٍع

اعة ظبل آصم  الخاعة التي حؿخٗمل آلان ٖىض َبش الُٗام, بىن فى ٍػ ٚغ و٦ظل٪ فى قغاء الخلُاث الظَبُت  (ٕ)ٍو

ا مً اإلاٗاصن الُبُُٗت حَر مت ٚو غة الُا٢ىث  )،0(والضععٍت وألاحجاع ال٨ٍغ ماه٩ا بجٍؼ , ألن ختى ؤجهم ل٣بىا ؾٍغ

غة مً خُض ألاهىإ وألالىان. مت الىِٟؿت مخٞى وألازو بالظ٦غ ؤن اإلاؿلمحن فى  َىا٥ جىظض ألاحجاع ال٨ٍغ

مت.  مىا٤َ "باعوولى" التي ج٣٘ بُٗضا ًٖ ٧ىلىمبى بمؿاٞت ماثت ٦ُلى متر, َم اإلاكهىعون فى ججاعة ألاحجاع ال٨ٍغ

ظا ًض٫ ٖلى ؤن الٗغب ٧اهىا البشحن وم٣ُمحن فى َظٍ اإلا ماه٩ا.                                                                                         َو                           ىا٤َ مىظ بضاًت ونىلهم بلى ؾٍغ

ت التي ٧اهذ مىظىصة بحن الكغ١ والٛغب ٞجاءث جدذ ؾُُغة الٗغب بٗض  وؤما اإلاُىاء الهامت واإلاغا٦ؼ الخجاٍع

ماه٩ا وؾمترا زما٫ ٞترة ال٣غن ألاو٫ ؾ٣ٍى ال خجاعة الغومُت, ختى اجسظوا لهم بُىجا للؿ٨ً واإلا٨ض فى ؾٍغ

با مً اإلاُىاء الهامت التي ج٣٘ فى الهىض وقغ٢ها ًٞما ًٖ  .)3(اإلاُماصي وفي ال٣غن الشامً ق٩ل الٗغب "٧ىلىِـ" ٢ٍغ

ماه٩ا. و٢ض جد٣٣ذ ؤن الٗغب ٧اهىا ؾ٨ىىا وؤ٢امىا ؤو ؾُُغوا ٖ ماه٨ُت, بدُض ؤن الباخشحن ؾٍغ لى اإلاُىاء الؿٍغ

اإلااعزحن ٢ض ٖثروا ٖلى آلازاع الشمازت التي جخٗل٤ بالٗغب ال٣ضامى الظًً ٖاقىا فى ٧ىلىمبى وعه٩امالى 

ىلُىضًىو  ماه٩ا وؤ٢امىا ٞحها وؾ٨ىىا ٢بل بضاًت . ٞو واإلااعر اإلاٗغوٝ بُٟلُجي ٣ًى٫ بن الٗغب ٢ض ونلىا بلى ؾٍغ

ت بحن الٗغب والٟغؽ الؿىت اإلاُماصًت ا إلاؿُدُت. واإلااعر آلازغ اإلاٗغوٝ ببماػ ٌكحر بلى ؤن ؤلاجهاالث الخجاٍع

ماه٩ا ٢بل ال٣غن الؿاصؽ اإلاُماصي ب٣لُل.                                        ماه٨ُحن ٧اهذ مىدكغة فى بلضة ؾٍغ  والؿٍغ

٤ البد ماه٩ا ٩ٞاهذ ًٖ ٍَغ ت بؿٍغ غ ألاخمغ, بِىما ٧اهذ اجهاالث ؤلاًغاهُحن الٟغؽ وؤما اجهاالث الٗغب الخجاٍع

ت وؾُلت لئلعجباٍ بحن الكغ١  ٤ بدغ الخلُج الٟغسخي, وبٗض مطخي ألاػمىت ٩ٞاهذ َظٍ ؤلاجهاالث الخجاٍع ًٖ ٍَغ

ماه٩ا الُبُعي ومىازها اإلاٗخض٫ وبِئتها الجمُلت ومُىاءَا الُبُٗت ٧اهذ حؿهل الٗما٢اث  والٛغب. وبن مى٢٘ ؾٍغ

ت فى مُىاءَا. وؤما بلضة ىىب الكغ٢ُتببلضان الج ماه٩ا مغ٦ؼا َاما ألن ج٠٣ الؿًٟ الخجاٍع , خُض انبدذ ؾٍغ

غة الٗغبُتخًغمىث التي ج٣٘  ظٍ ظٗلذ ؤَل فى ظىىب قغ١ قبه الجٍؼ با مً البدغ الٗغبي َو , ٞهى ٧اهذ ٢ٍغ

٤ ال ٤ البدغ لماخًغمىث ؤن ًلٗبىا صوعا فى الخجاعة ًٖ ٍَغ ت ببلضان بدغ ولظا اؾخٗملىا ٍَغ جهاالث الخجاٍع

٣ُت الكغ٢ُت وؾىاخل الهىض الٛغبُت وؾمترا. وؤما ْغوٞهم فى َظٍ الخالت  الكغ١ البُٗضة وبالبلضان ؤلاٍٞغ

ىىا ؾىاخل  االء الٗغب الظًً ظاءوا مً خًغمىث اؾخَى ً فى َظٍ اإلاىا٤َ.  َو ٞجٗلتهم ؤن ًم٨شىا مؿخمٍغ

ا مً الهىض وجؼوظىا مً وؿائها. الهىض الٛغبُت وما ظاوعَا مً مىا٤َ بىمباي و  حَر ىوي ٚو ؾىعث وؤخمضآباص ٞو

ماه٩ا واقخٛلىا الخجاعة ٦ما ٞٗلىا فى الهىض, وجؼوظىا الٗغب فى الهىضوإلاا اػصاص ٖضص  , ازظوا ًيخ٣لىن بلى ؾٍغ

ماه٩ا بإؾماء مُٗىت ومجها: ؾُمان وؾغهض ًب بيؿائها الخاملُاث والؿجهالُاث. وفى الخ٣ُ٣ت ؤن الٗغب ؾمىا ؾٍغ

برباوي. وؤما اؾم ؾُمان ٞبضله ؤلاؾخٗماع ؤلاهجلحزي اؾمه بإن ًى٤ُ ِؾلىن. ومً َىا ًدبحن ؤن ٖما٢اث الٗغب  َو

ماه٩ا.          َظٍ ٧اهذ ؾببا عثِسخي لىنى٫ اللٛت الٗغبُت بلى ؾٍغ

 

 

                                                           

ٖسيد قاضى وظظل, دمحم حسُت نينار , ص   -
1 

2
-  Historical Survey, Srilanka,K.M. De Silvas, Page50. 
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لهيا بّذ البّشت املخمذًت: -ب  م[0212م  بلى ؾىت 301]مً ؾىت   ِلكاث الّشب بعٍش

 ىبي ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء الشاؼذًً:                                                               ِفش ال -ا 

ماه٩ا, بُٛت الخجاعة ٞؿٗض لهم الخٔ لُلٗبىا صوعا َاما فى الخجاعة املخلُت  ؤما الٗغب الظًً ونلىا بلى ؾٍغ

اق ا ٖو ىَى ا ٞحها. وفى َظٍ الٟترة ٧اهذ للٗغب الٟغؽ ٖما٢ت ألاَلُت, خُض ازبخىا ؤ٢ضامهم ٖلى ؤعيها وجَى َى

م ٣ٞض ونل بلى آطان الٗغب الظًً ٧اهىا م٣ُمحن فى  ماه٩ا. وؤما زبر عؾالت عبه ٖؼ وظل وعؾىله ال٨ٍغ ت بؿٍغ ججاٍع

. واإلااعر ابً  ت خ٣ُ٣ت َظا الخبر ل٩ي ًد٣٣ٍى ماه٩ا, ولظا ازخاعوا مجهم واخضا مخِىا ومخ٣ىا واعؾلٍى إلاٗٞغ ؾٍغ

٣ى٫: بهه ٖىضما ؾم٘ ؤَل ؾُمان واإلاىا٤َ 211ٍاع (قهغ  م) ٌكحر بلى َظا اإلاٛؼي فى ٦خابه "عجاثب الهىض" ٍو

ىضما ونل ؤاملجاوعة لها بيبإ ؤلاؾمام,  عؾلىا عؾىال لُى٣ل بلحهم مٗلىماث مىزى٢ت ًٖ َظا الضًً الجضًض, ٖو

الغؾى٫ وؤزظ ٖىه حٗلُم ؤلاؾمام ول٨ً  , ٣ٞابله(ع) ٧ان الخلُٟت ًىمئظ ٖمغ بً الخُاب الغؾى٫ بلى اإلاضًىت,

ماه٩ا, ٣ٞام زاصمه بدبلُٜ الغؾالت بلى ؤَل ؾُمان ٤ الٗىصة بلى ؾٍغ اة طل٪ الغؾى٫ فى ٍَغ  ).0(اصع٦ذ الٞى

م ًجز٫ ٖلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فى م٨ت,  ماه٩ا, فى هٟـ الى٢ذ الظي ٧ان ال٣غآن ال٨ٍغ وبن هىع ؤلاؾمام ٢ض ياء قٗاله فى ؾٍغ

ماه٩ا, إلاا ٧ان الٗغب ٌِٗكىجها وم٣ُمحن ٞحها, ولظا ًم٨ً ال٣ى٫ بن زبر  و٧ان َظا ؾهما لُهل ؤلاؾمام بلى ؾٍغ

ماه٩اعؾالت ؤلاؾمام ٢ض  , خحن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٧ان خُا. ول٨ً ٢ض جإزغ ونىله بٗضم الدؿهُماث اإلاخىانماث ونل بلى ؾٍغ

ً والىؾاثل ؤلاجهاالث فى طا٥ الى٢ذ. وؤما ؤلاؾ كٍغ ماه٩ا بٗض زمـ ٖو مام ٣ٞض ونل بك٩له ال٩امل بلى ؾٍغ

و٢ض عوي ؤن ظماٖت مً الىاؽ الٗغب ٚاصعوا بماص ). 3(م[312– 322ؾىت, فى ٖهغ زماٞت ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ]

ماه٩ا. اًت زمازت ؾماَحن وواخضة مجها ٢ض ونلذ بلى م٩ان باعوولى فى ؾٍغ  الُمً وؾاٞغوا فى ؤعب٘ ؾًٟ جدذ ٖع

ُما لهظٍ الؿُٟىت وطل٪ خضر فى زماٞت ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ؾىت  َـ اإلاىا٤ٞ 33وؾلُان نضعالضًً َى ٧ان ٖػ

ماه٩ا بلى اإلامل٨ت الٗغبُت لى٣ل ). 2(م313لؿىت  ىان الظًً طَبىا م٘ الغؾى٫ الظي اعؾله الٗغب مً ؾٍغ وؤما ألٖا

ؾت ال٣غآهُت ؤو لٗلهم قاع٧ىا ٞحها ,ألجهم بلٛىا اإلامل٨ت اإلاٗلىماث ًٖ صًً ظضًض, ٞإم٨ً لهم اصعا٥ َظٍ الضعا

و٧ان َىا٥ اخخما٫ ل٩ىن َاالء مبلٛحن ما اصع٧ىا بلى مً ٖاقىا فى  .(ع) الٗغبُت فى ٖهض زماٞت ٖمغ بً الخُاب

ت ٢ض جُىعث بلى الٗما٢اث الض ماه٩ا, بٗض ٖىصتهم مً اإلامل٨ت الٗغبُت. ومً َىا ًدبحن ؤن الٗما٢اث الخجاٍع ًيُت ؾٍغ

ماه٩ا مىظ ونى٫  والٗلمُت,  مً خُض ويٗذ اللبىت ألاولى لخإؾِـ اللٛت الٗغبُت, ول٨جها ٧اهذ جخ٩لم فى ؾٍغ

, ولظا ا٦خٟىا بال٨مام ؤو اإلاضعؾت لم ج٨ً ملؼومت ٖىضَم الٗغب بلحها, ألن الخاظت بلى جإؾِؿها مً خُض اإلاٗهض

لى ؾ ل وعاخت ٣ِٞ, مً خُض اؾخسضمىا ٧لماث ٖغبُت ٖىض الخجاعة ٖو بُل اإلاشا٫, ٧لماث: م٩ُا٫ ومحزان ٞو

لم ظغا.                                                        ؿاص وقغبت وزىب قِذ  وق٩ل وباقى وؾا٫ َو                                                         و٢اٞلت وػهجبُل وهاعظُل ٞو

ت] -ب                                                                                   م[749 -م660ِفش الذولت ألامٍى

اإلاىجهم  ىن الهاقمُحن ٞإزظوا ًاطوجهم ٍو حن والهاقمُحن خُض خؿض ألامٍى اؾخمغث الٗضاوة والبًٛاء بحن ألامٍى

ت بلى بلض ان بُٗضة ؤو ؤم٨ىت آمىت مُمئىت مً ٧ل الجىاهب, وبهظا ايُغ الهاقمُىن ؤن ٌٛاصعوا بِئت الضولت ألامٍى

ماه٩ا بلضة َامت جاوحهم  خٟٓا ألهٟؿهم, ٞبضؤوا اإلاٛاصعة واإلاؿاٞغة بلى بلضان بُٗضة مسخلٟت , ومجها ٧اهذ ؾٍغ

ول٣ض  عوي ؤن الهاقمُحن هٟاَم الخلُٟت ٖبض اإلال٪ بً مغوان بلى بُٗضة ًٖ البماص الٗغبُت فى ؤواثل  .وحؿاٖضَم

                                                           

اذلند, ابن شهرايرعجائب    -
1 
ٕٚادلشكالت الثالثة وحلها]التاملية[ مي.ي. عبد الرزاق , ص   -

2 
٘ٔتيكا شعيب عامل, ص   -

3 
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ماه٩ا ومما٧اومجهم ؤ ال٣غن الشامً, ً. وؤما  ،َل البِذ الهاقمي ونلىا بلى ؾٍغ ولبشىا َىا٥ مخضاثمحن ومؿخمٍغ

الٟاهم ومىىاع ومىضوصصم  ماه٩ا ٞهم جٟغ٢ىا ُٞما بُجهم بلى زماهُت وؾ٨ىىا فى عه٩ىمالى ٍو الظًً ونلىا بلى ؾٍغ

ىجُلم و٧ىلىمبى  وباعوولى و٧الى مالى ٞو ماه٩ا وؾحر ٖل٨ؿاهتر ظىوكً الظي ٧). 0(و٧ىجٍغ ان ٢ايُا عثِؿُا فى ؾٍغ

ت بلى بلضان  ى ًا٦ض بإن ظماٖت مً الهاقمُحن ٚاصعوا بِئت الضولت ألامٍى حن َو ً ؤلاهجلحًز مً ٢بل اإلاؿخٗمٍغ

ماه٩ا ببُٗضة, ازغما خضر َىا٥  االء ونلىا بلى ؾٍغ نماح الؿُاؾت الضازلُت فى ٖهغ ٖبض اإلال٪ بً مغوان. َو

ماه٩ا ٧ان ). 3(٦ما ونلىا بلى بلضان مسخلٟت ىضما ونل الهاقمُىن بلى ؾٍغ م٨ً للمؿلمحن الظًً ما ػالىا مً ًٖو

ا مً مخُلباث الخُاة.  حَر م ٖلى حؿهُل الؿ٨ً ٚو ؿاٖضَو م َو ٗاوهَى م َو  ٢بل البشحن ٞحها, ؤن ًاوَو

                 م[                                                            0758 - 749ِفش الذولت الّباظُت ] -ج

غة ]الٗباؾُت وفى الٟترة  ا اؾمه زالض ابً ابي ، ؤم[516 – 453اإلاَؼ عؾل الخلُٟت الهاعون الغقُض ٖاإلاا ٖب٣ٍغ

ماه٩ا ٤ ما َلبه مؿلمى ؾٍغ ـ الخٗالُم ؤلاؾمامُت والٗغبُت, ٞو ماه٩ا ل٣ُىم بخضَع ٣ب ). 2(الب٣اًت بلى بلضة ؾٍغ ٖو

ماه٩امً الخلُٟت ما ؤزظ زالض بً ابي الب٣اًت ؤلاظاػة ان ما , ٚاصع بٛضاص بلى ؾٍغ , خُض ونل بلى ٧ىلىمبى, وؾٖغ

ؿه خُض اؾخسضمه مسجضا ال٢امت  با مً مُىاء ٧ىلىمبى. وبضؤ ُٞه جضَع ونل بلحها ٣ٞام بخإؾِـ بىاء ٢ٍغ

ُت ٣اًت ومً اإلا٣ٗى٫ ؤن زالض بً ؤبي الب). 1(الهلىاث واجسظٍ مغ٦ؼا ٖاما لخٗلُم صًً ؤلاؾمام وؤخ٩امه الكٖغ

٣ى٫ ؾحر ٖل٨ؿاهتر ظىوكً, بن اإلاؿلمحن  ماه٩ا. ٍو لٗله ؤخًغ مٗه ال٨خب ؤلاؾمامُت الٗغبُت خُىما ظاء بلى ؾٍغ

٤ بدغ الخلُج الٟاعسخي والبهغة وؾاثغ البلضان الٗغبُت  الٗغب ٧اهذ لهم ٖما٢اث وز٣ُت ببٛضاص ًٖ ٍَغ

ت بالخ٩ىماث ؤلاؾمامُت التي ٧اهذ فى البدغ الىؾُِ والضولت ألاهضلؿُت  املجاوعة. و٦ظل٪ ٧اهذ لهم نماث ٢ٍى

٤ املخُِ الٗغبي ومهغ وبؿبب َظٍ الٗما٢اث الىز٣ُت, وظضوا َىال٪ ٦خبا  ).2(ؤلاؾمامُت, وطل٪ ًٖ ٍَغ

ظٍ اإلا٣ىلت  ماه٩ا, َو ا فى ؾٍغ َى ٞغ ٗخه ال٣ُمت, ٖو ت وههىنا بؾمامُت جخدضر ًٖ ؤخ٩ام ؤلاؾمام وقَغ مهضٍع

ماه٩ا.                                                      جا٦ض بإن زالض بً ؤبي الب٣اًت                                                               ٧ان له مً اإلام٨ً ؤن ًإحي بمشل َظٍ ال٨خب ؤلاؾمامُت الٗغبُت بلى ؾٍغ

حن حج ماه٩ا و٧اهذ فى مضًىت ٧ىلىمبى م٣برة ا٦دك٠ ٞحها ؤمحر مً ألامغاء ؤلاهجلحًز غا مؿخُُما ؾماٍ مؿلمى ؾٍغ

اجه -"محزان ٦ّضي" ه٣ل ٖلُه اؾم َظا الٗالم الٗب٣غي  ش ٞو م وطل٪ 515ؾىت  -زالض بً ابي الب٣اًت م٘ ط٦غ جاٍع

ماه٩ا ). 3(٢ض ؤههبه اإلاؿلمىن لظ٦غي طل٪ الٗب٣غي  ظا ًض٫ ٖلى ؤن زالض بً ابي الب٣اًت ٧ان ًلبض فى ؾٍغ َو

لخٗالُم ؤلاؾمامُت واإلاىأُٖ ألازما٢ُت, ولم ٨ًً له ٞغنت لُيخ٣ل بلى م٩ان مؿخمغا خُض ٧ان ٣ًىم بخٗلُم ا

ً اإلاؿلمحن مىظ البضاًت  آزغ, بل ػا٫ وما ػا٫ فى ٧ىلىمبى ختى اهخ٣ل بلى عبه حٗالى ٖؼ وظل,ألن مضًىتها ٧اهذ مَى

٧ان ؾببا ؤن جيكإ اللٛت  ومً َىا ًدبحن ؤن زالض بً ابي الب٣اًت الظي ظاء مً بٛضاص َى الظي). 4(بلى ًىمىا َظا

                                                           

. انظر:  ٕٜٔال ىف سيالن ] افإجنليزقة[ دكرى أابي سينكا, ص غدولة الربت  -
1
 

ٖٖٛمسلمو سرقالنكا ]افإجنليزقة[  مي. ى. مي . شكرى , ص   -
2 
(ٖٕٓ\ٕرابلتاملية[ قسم نشر العلم, وزارة التعليم, سرقالنكا, )افإسالم, ]الكتاب ادلقر   -

3
 

مٖٜٙٔ\ٕٔ\ٚ, ٙٙاآداب واألخالق, ]كلييم فنفم ابلتاملية[, فرى انفن, ص  -
4
 

(ٕٗٓ\ٕادلرجع السابق : قسم نشر العلم, )  -
5 
ٜ٘ادلرجع السابق, فراىنفن, ص  -

6 
(ٖٕٓ\ٕسرقالنكا)-التعليم ادلرجع السابق :الكتاب ادلقرر, قسم نشر العلم , وزارة  -
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ً اإلاٗهض فى  ا مً وكإتها مً خُض ج٩ٍى َغ م٨ً ال٣ى٫ بن اللٛت الٗغبُت ٢ض بضؤث جٍُى ماه٩ا, ٍو الٗغبُت فى ؾٍغ

 ال٣غن الخاؾ٘ اإلاُماصي.                       

 اإلافادس واإلاشاحْ:

م -0    ال٣غآن ال٨ٍغ

ؼ ( -3 ماه٩ا  ]ال٨خاب 0635ي.ًم. ٖبض الٍٗؼ            ٧ىلىمبى. باللٛت الخاملُت[,) ؤلاؾمام فى ؾٍغ

 الٗغبُت والاعوي والٟاعؾُت فى ؾغهضًب وجامل هاصوا مضعاؽ.  0662 , 0ج٩ُا قُٗب ٖالم, , ٍ/ -2

اع, عجاثب الهىض -1  .ابً قهٍغ

ٓل, دمحم خؿحن هِىاع, ٍ/ -2  م, الىاقغ: ؾلُاهت ٖبض هللا, مضعاؽ.0622, 0ؾُض ٢اضخى ْو

 ك٨ماث الشمازت وخلها]الخاملُت[, مُبٗت ؤ٢غؤ , ٧ىلىمبى.م ,اإلا0661, 0ًم.ي. ٖبض الغػا١, ٍ/ -3

 ٧لُم ٞىٟم , ٞغي اهًٟ,  آلاصاب وألازما١] الخاملُت[  -4

ت[ -5  ص٦غي ؤباي ؾِى٩ا, صولت البرحٛا٫ فى ؾُمان ] ؤلاهجلحًز

٤ الٗلم, ] ٦خاب باللٛت الخاملُت[,  -6 , م, صاع اإلاٗا0663ًم. بي. ًٞل الغخمً, مجخم٘ الُماب اإلاؿلمحن فى ٍَغ ٝع

ماه٩ا.  ؾٍغ

ىع.0652, 0ٍش ؤلاؾمام ,]الخاملُت[ ٍ/جاع  ي. ًم . ؤبى ب٨غ, -01  م, مُبٗت مىحرة , ؾاًىضماَع

ماه٩ا. -00  ؤلاؾمام, ]ال٨خاب اإلا٣غعبالخاملُت للُماب اإلاخىؾُت[ ٢ؿم وكغ الٗلم, وػاعة الخٗلُم, ؾٍغ

03- Shukri, M.A.M , Muslim of Sri Lanka, 2001, Colombo    

                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

 



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  733

___________________________ 

233 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 

 والبلد الّشبُت باس ُملُت والشلافُت بحن الّلكاث ألادب

 ِبذ اللىُف   /د

 ، ٦حرال، الهىض، ٧لُت جظ٧اع جىهجان الخ٩ىمُت، جغوعمؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت ؤؾخاط

 

اؾم ؤَل٣ه الٗغب ٖلى الب٣ٗت الىا٢ٗت بحن الهًاب الٛغبُت والبدغ الٗغبي بجىىب الهىض، واإلاى٢٘  باعُمل

ى زلُِ  مً ٧لمخحن، ٧لمت ملُاإلاُت "ماال" حُٛي ؾذ م٣اَ لُباعإلاالجٛغافي  ٗاث ٣ِٞ مً والًت ٦حرالا الُىم. َو

(الجبل) و٧لمت ٖغبُت " بّغ" (ألاعى)، وبالخالي ٩ًىن اإلاغاص بها ؤعى الجبا٫ ل٨ثرة الجبا٫ في اإلاى٣ُت الٛغبُت لهظٍ 

م٨ً ؤن ٩ًىن مكخ٣ا بسلُِ مً الٟاعؾُت واإلالُاإلاُت ٌٗجى مً ال٩لمت " ماال" (الجبل) و"باع" (َاثلت) الب٣ٗت. ٍو

ظا الانُماح عبما ٧ان ؤو٫ مً اؾخسضمه الغخالت الٗغبي اإلاٗغوٝ البحرووي ( -642ٌٗجى ؤعى ظبا٫ َاثلت. َو

م) للضاللت ٖلى َظٍ اإلاى٣ُت، في ٖمله الكهحر " جد٤ُ٣ ما للهىض" في ال٣غن الخاصي ٖكغ. وم٘ طل٪، ٞةن  0115

  باع ومىهِباع ٢ض اؾخسضمها ٖكىاثُا مً ٢بل ال٨ّخاب الٗغب لىن٠ اإلاى٣ُت.باع، ماهِباع، مىلُاإلاهُلخاث مما 

ت بحن صًاع ملُباع والبماص الٗغبُت بلى ؤلٟي ؾىت ٢بل اإلاُماص ٖلى ؤعجر  ش الٗما٢اث الش٣اُٞت والخجاٍع ٌٗىص جاٍع

ت بحن الهىض والٗغب ْلذ ممخ .)،0(ألا٢ىا٫ سُت، ؤن الٗما٢ت الخجاٍع ، (ٕ)ضة مىظ ٖهض ؾلُمان وجا٦ض الىزاث٤ الخاٍع

٣ًى٫  بلى مىاوئ ٦حرالا ألزظ اإلاىخجاث املخلُت مشل الٗاط والظَب وال٣غص والُائوؽ. تبط ونلذ الؿًٟ الٗغبُ

حرالهىضي اإلااعر  )، و٦ظال٪ ٧ان Beypore( اإلاكهىع جاعاحكاهض: "٣ٞض ٧ان اإلال٪ ؾلُمان ٌؿخىعص الظَب مً ؤٞو

ـ. و٦ظا ٧ان الُىهاهُىن ٌؿخىعصون ألاعػ والؼهجبُل مً ؾاخل ٌؿخىعص الًٟت والٗاط وال٣غوص والُىا َو

ٖىضما ؤَبِ  (ٕ)والباخض الكهحر الؿُض ؾلُمان الىضوي ٌُٗض الٗما٢ت بحن الهىض والٗغب بلى ٖهض آصم  .)3(ملُباع

حَر  . )2(مبلى ألاعى  هؼ٫ في "صخىا" مً الهىض ٦ما َى مظ٧ىع في ؤخاصًض عواَا الُبري وابً ألازحر والخا٦م ٚو

غة في َظٍ الضًاع مً البسىع والُٗىع والخىابل مشل الهُل والٟلٟل ألاؾىص وال٣غهٟل  و٧اهذ اإلاىخجاث اإلاخٞى

ا ٧اهذ جهضع مً ؾىاخل ٦حرالا بلى البماص الٗغبُت ٖبر ججاع الٗغب الظًً ٧اهىا ًٟضون بلحها، وزانت مً  حَر ٚو

ىاوي ا.. و٧اهذ الؿًٟ الٗغبُت  مىاوئ ٦حرالا اإلاكهىعة بط طا٥، مشل ٦ضووٛلىع ٞو حَر و٧ال٩ُىث وقالُم و٧ىقً ٚو

جىُل٤ بما مً ؾاخل البدغ ألاخمغ، وبما مً الؿاخل الجىىبي، و٧ان َضٞها الغؾى بما ٖىض مهب جهغ الؿىضو 

اح اإلاىؾمُت حؿاٖضَا في الاؾخمغاع ملُباعفي مى٣ُت زلُج ٧امباًذ، وبما ٖلى ؾىاخل  . وفي َظٍ الخالت ٧اهذ الٍغ

في خىالي جهاًت  ملُباع. بن الٗغب َم ؤو٫ مً اؾخ٣غو ٖلى ؾاخل )1(لتها بلى ٧ىالم واإلاىاوئ ألازغي مباقغةفي عخ

ا٦ضٍ ؤؾخىع٥ في ط٦ٍغ إلاىبما (٢باثل في ٦حرالا)، ٣ُٞى٫ : مً اإلاٗغوٝ ؤهه في الٟترة التي اإلاُماصي ال٣غن الؿاب٘ ، ٍو

بإٖضاص ٦بحرة في مسخل٠ اإلاىاوئ ٖلى الؿاخل الٛغبي للهىض اؾخ٣غ الخجاع الٟغؽ والٗغب  ،بضؤث في ال٣غن الؿاب٘

ىاتهم ٦بحرة وطاث ؤَمُت زانت في  خُض ٧اهذ ؾُاؾت اإلاُماصي وجؼوظهى مً اليؿاء املخلُاث، و٧اهذ مؿخَى

                                                           

   )مليامل( ٓٛ,ٜٚص ,شرقدىارا مينون. أس : اترقخ كَتاال    ( ٔ
  ٜ٘أثر افإسالم يف الثقافة اذلندقة، اتراتشاند، تررتة د. دمحم أقوب الندوي، ص     ( ٕ
 .ٖٓ-ٜٕالندوي، ص مليامل ، عبد هللا  العالقات العربية اذلندقة ، سيد سليمان الندوي، تررتة    ( ٖ
 ٜٙادلصدر نفسو ، ص    (  ٗ
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ظ٦غ ؤن الٗغب ٖىضما هؼلىا قىاَئ الهىض في )0(حصجُ٘ الخجاع في اإلاىاوئ ؾُاؾت م٣بىلت مىظ و٢ذ مب٨غ ظضا .  ٍو

ا "زحر هللا" لُهحر الاؾم ُٞما بٗض " ٦حرالا" بٗض ياإلاُماص ا وما جخمخ٘ به مً الخحراث ٞؿّمَى ، ؤعجبهم مىَٓغ

 حُٛحراث مدلُت.

و٧اهذ الُمً ؾى٢ا ٦بحرة للبًاج٘ الهىضًت مىظ ٖهىع بالٛت ال٣ضم، و٦شحرا ما ٧ان ًترصص بلحها الخجاع الهىىص. 

ت الهىضًت، ولظا ٧ان الٗغب ًُل٣ىن ٖلى َظا و٧اهذ البهغة في الٗغا١ ؤًًا مُىاء ٦ُبرا جهل  بلُه الؿًٟ الخجاٍع

ت م٘ البماص  .)3(اإلاُىاء ؤخُاها " ؤعى الهىض" وؤزغي " ٞغط الهىض" و٧اهذ الهىض ؤ٦ثر البماص مماثمت للخجاعة البدٍغ

غبُت جخجه بلى الٗغبُت الىا٢ٗت ٖلى الكاَئ الٛغبي لبدغ الٗغب اإلاىاظه لكبه ال٣اعة الهىضًت. و٧اهذ الؿًٟ الٗ

مان والُمً ومؿ٣ِ  ً وخًغمىث ٖو مىاوئ الهىض الٛغبُت لخى٣ل بًاجٗها بلى اإلاىاوئ الٗغبُت وباألزو في البدٍغ

 ٤ ت في الدجاػ، وبلى الكام ومهغ ًٖ ٍَغ ا، زم جى٣ل البًاج٘ ٖلى ْهىع الجما٫ بّغا بلى ألاؾىا١ الخجاٍع حَر ٚو

٤ البدغ اإلاخىؾِ بلى ؤوعباؾاخل البدغ ألاخمغ، ومً َىا٥ جهل جل٪ البًا  .)2(ج٘ الهىضًت ًٖ ٍَغ

 الخبادٌ اللغىي والشلافي:

ت بحن الٗغب وؤَالي ٦حرالا جمهضث للخباص٫ الش٣افي بحن البلضًً ظٍ الٗما٢ت الخجاٍع هغث آزاٍع واضخت في  ،َو ْو

حن اإلاكغب واإلاإ٧ل واإلالبـ واإلاؿ٨ً والخساَب وفي ؾاثغ مجا٫ الخُاة. وال ق٪ ؤن اإلاٗامماث  ت بحن الُٞغ الخجاٍع

ازغ  اللظًً ًخمل٪ ٧ل واخض مجهما لٛت مؿخ٣لت جسخل٠ مً ألازغي ازخماٞا ٧امما، جدخاط بلى ظؿغ لٛىي ًخإزغ ٍو

ت ولى بلى خض ؤصوى في ٦حرالا مىظ  الىاخض مجهما باآلزغ وبال٨ٗـ. ٞما ٌك٪ ؤخض ؤهه ٧اهذ اللٛت الٗغبُت مخٗاٞع

ت والٗلمُت بحن ٦حرالا والبماص ؤوازغ الؿىىاث ال٣بل اإلاُماصًت، وؤ جها اػصَغث َب٣ا الػصَاع الٗما٢اث الخجاٍع

ت الهىضًت. و٧ان الىاؽ في ؾىاخل الهىض  بضو مجها ؤن الٗغبُت ٧اهذ مؿخٗملت في ألاؾىا١ الخجاٍع الٗغبُت. ٍو

بلى ؤولئ٪ الٗغبُت للخ٣غب بلى الخجاع الٗغب الظًً ٣ًىمىن بالخجاعة في َظٍ الؿىاخل و بالجىىبُت حهخمىن 

ىحن الٗغب و٧اهذ اللٛت املخلُت باليؿبت بلى الٗغب نٗبت ظـضا ٩ٞان مً اإلا٣ضوع ؤن ًضعؽ ؤَل البماص  ،اإلاؿخَى

م ٧ان َىا٥ )0553-0531عى به ؾىامي صًاهىض ( "ومً بىاٖض الخحرة ؤهه خؿب ما اص الؿاخلُت لٛت الٗغب.

ىن اللٛت الٗغبُت ختى في ٖهغ " مهاب  .)1(هاعث" ؤي ٢بل مئاث الؿىحن مً مُماص اإلاؿُذ"عظا٫ في الهىض ٌٗٞغ

و٢ض حؿببذ مسالُت الٗغب م٘ ؤَل ٦حرالا في اؾخٗاعة ٦شحر مً ال٩لماث الٗغبُت بلى لٛت ملُالم التي جض٫ ٖلى ٢ىة 

ظا الخإزحر ال٣ىي لم ًىدهغ في ملُالم ٣ِٞ بل ٧ل مً اللٛاث  ا في ؾاثغ اللٛاث. َو اللٛت الٗغبُت في ب٣ًإ جإزحَر

ا ما حَر ت ٚو و٧ان   .ً اللٛاث التي حٗاملذ مٗها الٗغبلتر٦ُت وال٣بُُت وؤلاهضوهِؿُت والهىضًت والبىجابُت والبهلٍى

ت بال ألاؾماء الٗغبُت ٞلظا وظضث هٟـ ألالٟاّ في اللٛاث ألازغي  ،الٗغب ال ٌؿخٗملىن لبٌٗ البًاج٘ اإلالُباٍع

جل٪ اللٛاث. مشما : ٞةن الهىض٫ والخمغ   الا بلى مىا٤َؤًًا بىاؾُت الٗغب الظًً نضعوا جل٪ البًاج٘ مً ٦حر 

ت َىا٥ ٦شحر مً ال٩لماث الٗغبُت التي اؾخٗاعتها لٛت ملُالم وحك٩لذ و  .)2(الهىضي ٧لمخان حؿخٗممان في ؤلاهجلحًز

                                                           
 ٗٙادلصدر نفسو ، ص    (  ٔ
   ٜٖم، ص، ٜٙٛٔ،  ٔدار القلم دمشق، ط د/ زليي الدقن اآللوائي، الدعوة افإسالمية وتطورىا يف شبو القارة اذلندقة،    ( ٕ
  ٖ٘ادلصدر السابق ، ص     ( ٖ
 ، نقال عن كتاب العالقات العربية اذلندقة لسيد سليمان الندوي.ٚٚٔأزتد الفاروقي، ص  زبَت اللغة العربية يف اذلند، مقالة د.  (  ٗ
 . ٜٛٗٔو ٖٖٗٔمليادلي، سي . مادىوان بيال: ص  –أنظر: معجم إجنليزي     ( ٘



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  735

___________________________ 

235 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

٧إجها مجها خ٣ُ٣ت. و٢ض ٢ام بٌٗ الباخشحن باؾخسغاط َظا الخإزحر وا٦دكٟىا آالٝ مً ال٩لماث الٗغبُت التي 

 .)0(ملُالم هدُجت للخٗاٌل والازخماٍ بحن الٗغب وؤَل ٦حرالا مىظ آالٝ الؿىحنلٛت لذ في صز

 أزش الاغتراب في مضج الشلافخحن:

ا، و٧ان  وبن ٧اهذ اللٛت الٗغبُت مٗغوٞت في ٦حرالا ٢بل ؤلاؾمام بمئاث الؿىحن، ل٨ً ؤلاؾمام ٢ض ؤؾٕغ اهدكاَع

ىىا ٦حرالا و٧اهىا ًسالُ ذ الٗغبُت بىاؾُتهم ؤًًا. و٧اهذ الجالُاث بٌٗ الٗغب ٢ض اؾخَى ٖغ ىن اإلاىاَىحن وجٖغ

اث٠ والخجاعة والهىاٖت في الضو٫ الٗغبُت ختى في َظٍ ألاًام، بل ٢ض اػصاصث َظٍ  الهىضًت ج٣ىم باألقٛا٫ والْى

ٞـي اهدكاع  اليكاَاث والضبلىماؾُت والظَاب وؤلاًاب وألازظ والُٗاء في َظٍ ألاًام. ولهظٍ ألامىع ٧لها جإزحر ٢ىي 

اللٛت الٗغبُت. واإلاضاعؽ وال٩لُاث، والجامٗاث الغؾمُت في ٦حرالا ٧لها جًم ٢ؿما زانا للٛت الٗغبُت وآصابها 

ظا زحر صلُل  ا مً الضعاؾاث باللٛت الٗغبُت. َو حَر ب ٚو بِىما ح٣ٗض صوعاث وهضواث مسهىنت للترظمت والخٍٗغ

ت والضبلىماؾُت ال ج٩ىن  مم٨ىت بال بالخٛلب ٖلى اللٛت، ٞٗلى هٟـ اإلاُٗاع ٢ض جد٤٣ ٖلى ؤن الٗما٢ت الخجاٍع

ا في ٦حرالا وفي ؾىاخل الهىض الٛغبُت والجىىبُت. وال زماٝ َىا بحن ؤخض مً الباخشحن  ؤن  اػصَاع الٗغبُت واهدكاَع

ىحن في َظٍ الضًاع مىظ ال٣غن الخاؾ٘، وناعوا ظؼءا في مجخم٘ ٦حرالا خُض اوسجمىا  اإلاؿلمحن ٧اهىا مؿخَى

دُت ؾاثضة في جل٪ ألاًام ٖىض  للخُاة الش٣اُٞت م٘ خٟاْهم ٖلى شخهُتهم الضًيُت. و٧اهذ اللٛت الؿاوؿ٨ٍغ

الُب٣ت الٗالُت مً الهىاص٦ت، ومٗٓم الىاؽ ٧اهىا ًخ٩لمىن بلهجاتهم الٗامُت ولم ٨ًً إلاٗٓمها ؤق٩ا٫ زُُت. 

ٛت "ٖغبي ملُالم" بىي٘ الخٍُى الٗغبُت وللخٛلب ٖلى َظٍ اإلاك٩لت، ٢ام اإلاؿلمىن بابخ٩اع لٛت زاهُت هي ل

ظا ؤلا٢ضام ظٗل  ألنىاث اللٛت اإلالُاإلاُت وبةًجاص خغوٝ مكابهت لبٌٗ الخغوٝ الظي ال مشُل له في الٗغبُت. َو

ٗا في مجا٫ وكغ الٗلىم والابضاٖاث وبًهالها بلى الجمُ٘، في ٖهغ لم ٨ًً للٛت  مؿلمي ٦حرالا (مابما) ًخ٣ضم ؾَغ

الضًً ماال، وال٣هاثض الجهاصًت، والٛغامُت  يزِ واضر. ووكغث في جل٪ اللٛت ٢هُضة مدحملُالم املخلُت 

ُض الٗما٢ت بحن ؾ٩ان ملُباع والبماص الٗغبُت. ظٍ ٧لها ؾاٖضث لخَى  وبٌٗ ال٣هو اإلامخٗت هٓما وهثرا. َو

 دوس الذِاة في الخبادٌ الشلافي:

ىا٥ ٖىهغ آزغ ظضًغ بالظ٦غ والظي جإزغ ٖم٣ُ مل ب٩ّل ظّضًت في ججؿُض ُل جغار ملُباع الش٣افيا في حك٨َو ، ٖو

ى مجمٕى  ُت والٗلماء الٗاملحن الظًً لهم صوع الؿاصاث و الٗما٢اث بحن َظٍ الضًاع وبحن البماص الٗغبُت، َو الهٞى

م خؿب ما ٣ًخًُه الٓغوٝ في مجخم٘ ٌِٗل ُٞه ؤصخاب  ٢ُاصي وعٍاصّي في جىظُه ألامت اإلاؿلمت وحؿُحَر

ً مجهم في ملُباع هدىا مً ألاصًان والخ ت. ؤما الؿاصاث مً ؤَل بِذ عؾى٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ض اؾخَى ٣الُض اإلاخىٖى

حن، والباقي ٧لهم ٢ضمىا  زمازحن ٢بُلت، ٢ضم بًٗهم مً بلضة بساعي مً آؾُا الىؾُى ٌٗٝغ بالؿاصاث البساٍع

ىن بالخًغمُحن، وطل٪ في ال٣غن ا لخامـ ٖكغ وما بٗضٍ. ومً َاالء ال٣باثل مً خًغمىث مً الُمً ٌٗٞغ

الخضاص، وباخؿً، ومكهىع، والؿ٣اٝ، وقهاب الضًً، والُٗضعوؽ، وبا٣ُٞه، وظمل اللُل، وألاَض٫، 

م.  حَر و٢ضوم َاالء الؿاصاث جإزغ ٦شحرا في مجا٫ ماالباع الش٣افي والضًجي، واؾخ٣بلهم   والُٗضًض، والكاَغي ٚو

ىن ب٩ّل ج٣ضً ٤ اهدكغ اإلالى٥ الؿامىجٍغ ت، ومً َظا الٍُغ غ وب٦غام بخجهحز ما ًدخاط لهم مً الدؿهُماث الًغوٍع

ت بحن ؾاثغ اإلالى٥ في البماص  ؿ٨ٍغ ت ٖو حن زاعط ملُباع وؾاٖض إلًجاص ٖما٢اث وصًت وججاٍع نِذ الؿامىجٍغ

صًان املخخلٟت، الٗغبُت، ٦ما ؾاٖض م٩اهت الؿاصاث مً ؤَل البِذ إلًجاص ظّى الىثام والخٗاٌل بحن الُب٣اث وألا 

 و٢امىا ؤًًا بجاهب اإلالى٥ يّض الُُٛان واخخما٫ ألاظاهب.

                                                           

 ) مليامل( ٙٔ - ٚٔص  ,الًتاث األديب دلسلمي مابيال ، أزتد مولوي سي. أن :    (ٔ
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ا٫ في جش٠ُ٣ ؤَالى ملُباع عوخُا ّٗ ُت ٞلهم ؤًًا صوع ٞ م ؤًًا مّمً  ٢ضمىا مً البماص الٗغبُت ،ؤما الهٞى  ،َو

ىىا في  َى ؤو٫  -اع ن مال٪ بً صًىباؽ وجش٣ُٟهم عوخُا وماصًا. ٣ًا٫ ٢هضا لخهُٟت ٢لىب الى اإلاى٣ُتواؾخَى

ُا مً جمامظة الخؿً البهغي. و٢ض اهدكغ في ملُباع ظمُ٘  -تؤلاؾمامُ للضٖىةمً ظاء بلى َظٍ الب٣ٗت  ٧ان نٞى

ت والكاطلُت والجكدُت والى٣كبىضًت والؿهغوعصًت، واؾخ٣بلها الىاؽ مً مكاثسها  ُت مً ال٣اصٍع الُغاث٤ الهٞى

ض الض ُت. وؤو٫ مً ظاء بلى ملُباع الكُش ٍٞغ تالهٞى ٣ت ال٣اصٍع وطل٪ في  ،ًً ٖبض ال٣اصع الخغاؾاوي قُش الٍُغ

ال٣غن الشالض ٖكغ اإلاُماصي. وظاء بٗضٍ الكُش ٖبض ال٣اصع الشاوي، والكُش ٖلّي ال٩ىفي، والكُش ٖلّي الب٨غي، 

م مً الظًً ًغ٢ضون في م٣ابغ اإلاؿلمحن في ٦حرالا. حَر ض الضًً الخلىحي والؿُض ٖلىي اإلاىٟغمي ٚو ؤما و  والكُش ٍٞغ

ضوا مً البماص الٗغبُت ومّمً وكإوا في َظٍ الضًاع، ٢امىا ؤًًا بسضماث ظلُلت في  الٗلماء ألاظماء، مً الظًً ٞو

ُض ؤوانغ الخًامً وألازىة، وجيكُُهم لل٣ُام يّض الاؾخٗماع  ألاَليجشبُذ الٗما٢اث الىصًت بحن الكٗب  وجَى

ٖلماء  اٞاث الؿاثضة في املجخم٘. والخضماث التي ٢ام بهاوالاخخما٫، ٦ما ٢امىا بضوعَم ال٣ُاصي في بػالت الخغ 

ض بلحهم َماب مً مسخل٠  ا ؤخض خُض ٞو ؤؾغة املخضوم بٟىهاوي ومً عؤؾهم املخضومان ال٨بحر والهٛحر، ال ًى٨َغ

ىا الٗلىم مً بمشل م٨ت واإلاضًىت وظاوا ومماًا و ؤهداء الٗالم  ا مً البماص الىاثُت لُٛتٞر حَر هضوهِؿُا ومهغ ٚو

ت. ومً َاالء الٗلماء ؤؾغة ال٣ًاة م االء الٗلماء ٧اهىا مخإَلحن بالٗلىم الضًيُت والٗهٍغ ت. َو ىاَلهم الىاٞع

حن  .)0(ب٩ال٩ُىث وؤؾغة املخضوم بٟىهاوي وؤؾغة الؿاصاث الخًغمحن والبساٍع

 الّلكاث ألادبُت:

م بحن َظًً الكٗبحن املخخلٟحن وؤما ًٖ الٗما٢اث ألاصبُت ٞةن اللٛت الٗغبُت ؤ٢امذ ظؿغ الخىانل والخٟاَ

ا  ذ بمابما ملُالم، و٦خبَى ز٣اٞت ولٛت، ووكإ بظل٪ لٛت مسخلُت بحن الش٣اٞخحن ج٩لم بها مؿلمى ٦حرالا والتى ٖٞغ

بسِ ٖغبي ملُالم، خُض ٦ثرث ٞحها ؤلٟاّ ٖغبُت ٢امذ بض٫ اللهجاث الٗامُت والتي ًخ٩لم بها مسخل٠ الُب٣اث 

ة في الٗغبُت مً ٖلماء ٦حرالا ٞهي ؤ٦ثر مً ؤن جدصخى بإن الؿاصاث وال٣ًاة والٗلماء وال٨خب اإلايكىع  .)3(ب٨حرالا

ت وؤلانماخُت ؤلٟىا ؤًًا ٦شحرا مً ال٨خب ال٣ُمت في مؿاثل الضًً واللٛت وما بلحها،  الظًً ٢امىا بإٖمالهم الضٍٖى

٣ه الكاٞعي للمسضوم الهٛحر في الٟ "ٞخذ اإلاٗحن"مما ٧ان لها عواط ٦بحر ختى في البماص الٗغبُت مشل ٦خاب 

ش  "جدٟت املجاَضًً في ؤزباع البرحٛالُحن"في الخهٝى للمسضوم ال٨بحر، و "َضاًت ألاط٦ُاء"و٢هُضة  في الخاٍع

للمسضوم الهٛحر ؤًًا، ٧لها جغظمذ بلى لٛاث ٦شحرة وقغخها ٦شحر مً الباخشحن مما ظٗل اؾم ملُباع قهحرة في 

٤ ل  لخباص٫ الش٣افي وألاصبي بحن ألامم املخخلٟت.ظمُ٘ ؤهداء الٗالم وق٤ّ الٍُغ

ٞال٨خب الضًيُت اإلاترظمت مً الٗغبُت بلى اإلالُاإلاُت ٦شحرة، بما ؤن خاظت اإلاؿلمحن في ٞهم ؤخ٩امهم الضًيُت ٧اهذ 

ت، ٣ٞام الٗلماء بترظمت ؤمهاث ال٨خب الضًيُت في الخٟؿحر والخضًض وال٣ٟه وال٣ُٗضة والخهٝى بلى  يغوٍع

ت ب ُه. و٢ض ْهغث في َظا الٗهغ الخايغ اإلالُباٍع ما ٞحها بٌٗ ال٨خب ال٣ههُت وبٌٗ ٦خب الدؿلُت والتٞر

ت ظضًضة في ًٞ الترظمت خُض ٢ام ٦شحر مً ال٨خاب بترظمت ال٨خب الٗغبُت هثرا وهٓما بجمُ٘ ؤهىاٖها بلى  هٖؼ

، اإلالُاإلاُت، مجها الغواًاث وال٣هو لجبران زلُل ظبران، وهجُب ال٨ُماوي، وبٌٗ ألا  ٖما٫ لىجُب مدّٟى

٤ُ الخ٨ُم، و٦ظا بٌٗ ال٣هاثض ملخمىص صعوَل وؤصوهِـ.  ي وبٌٗ اإلاؿغخُاث لخٞى ومهُٟى لُٟى إلاىٟلَى

ا لِؿذ جغظمت مباقغة مً  وؤما بال٨ٗـ ٌٗجى مً اإلالُاإلاُت بلى الٗغبُت ال جىظض بال هاصعا، ؤما ما ًىظض ٞإ٦ثَر

                                                           
 ٛٙٔ-ٓٙٔم. من مقالة د/ زبَت اذلدوي، بتصرف، ص ٕٗٔٓمليامل( رلموعة من الكّتاب، دار ماترهبومي للكتب، ( ملبار: اجملد والًتاث،   ( ٔ
 ٚٗٔ-٘ٗٔم، ص ٕ٘ٔٓأنظر، عبد هللا أجنيلت، اترقخ االسالم يف ملبار القدمي واحلدقث ) مليامل ( اجلمعية التعاونية لألدابء كوتيام،    ( ٕ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  732

___________________________ 

237 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ت. ٍواإلالُاإلاُت، بل ه٣لذ مً الترظمت ؤلا  بضو ؤن الض٦خىع مدحي الضًً آلالىاجي َى ؤّو٫ مً ٢ام بترظمت عواًت هجلحًز

ملُاإلاُت "حكمحن" بلى الٗغبُت مباقغة، لل٩اجب الكهحر ج٩اػي قُٟا قاه٨غا بُماي. وظاء بٗضٍ جغظمت لغواًت 

ضَاعان جدذ ٖىىان "مشل جغهُمت" بُض اإلاترظم اإلاهغي  مت لبٌٗ ُٖض ببغاَُم، وجغظ دمحمالغواجي بغوهباصاوام قٍغ

٢هو ال٩اجب اإلالُباعي الكهحر وا٨ًم دمحم بكحر. ومً ال٣هت اإلاترظمت بلى الٗغبُت في َظٍ آلاوهت ٢هت "ؤًام 

. و٦ظا جّمذ جغظمت قٗغ ٦ماعهاقان مً ٢بل اإلاترظم ؾهُل ٖبض الخ٨ُم الىافي اإلااٖؼ" لل٩اجب الكهحر بيُامحن

غة الؿا٢ُت" بُ  الكهحر بلى الٗغبُت ب٨غ هاهماهضا، وجغظمت ٖغبُت ألقٗاع الكاٖغ  ؾخاط ؤبىألا  ضجدذ ٖىىان "الَؼ

ا، باؾم  اإلالُباعي ؾدكِخاهىضان ت ٢هاثض الكاٖغة ٦مما زٍغ جدذ ٖىىان "٠ُ٦ اهخَدَغ ماًى ووؾ٩ي". ومجمٖى

ا" ىبحن مً ٦حرالا، ، ٦ما ٢امقهاب ٚاهم ؤلاماعحيمً ٢بل  "عهحن زٍغ  بترظمت بٌٗ ال٣هاثض اإلالُاإلاُت للكٗغاء اإلاَى

مام في الكاع٢ت ؾىت   م. 3112وظمٗها بٗىىان " ٢هاثض ٦حرالا" ووكغتها صاثغة الش٣اٞت وؤلٖا

ما٫ ألاصبُت والش٣اُٞت ٖملذ ٦همؼة ونل للخٗاٝع والخٟاَم بحن َظًً الكٗبحن  ظٍ ألٖا لى الازخهاع، َو ٖو

ذ بظل٪ جُىع ملخّى في وؾاٖضث ٦شحرا لخباص٫ آلاعاء وألا٩ٞاع بحن ألامخحن املخخلٟحن لٛت وز٣اٞت ٦ما هخج

 الش٣اٞخحن. َاجحن مغ الظي هغي او٩ٗاؾاتها في الخ٨م وألامشا٫ الىاعصة في الٗما٢اث الاظخماُٖت والش٣اُٞت، ألا 

 اإلافادس واإلاشاحْ:

 ٍ م.  3103، 0ؤزغ ؤلاؾمام في الش٣اٞت الهىضًت، جاعاحكاهض، جغظمت ؤًىب الىضوي، ماؾؿت ال٨ٟغ الٗغبي، بحروث 

 ت مً ال٨ّخاب، صاع ماجغبهىمي لل٨خب، (والترار،  ملباع: املجض  م.3101ملُالم) مجمٖى

 ش الاؾمام في ملباع ال٣ضًم والخضًض، ٖبض هللا ؤهجُلذ  م،3102(ملُالم) الجمُٗت الخٗاوهُت لؤلصباء ٧ىجُام، ، جاٍع

 (ملُالم ) الاصب التراسي إلاؿلمي مابُما ، ؤخمض مىلىي سخي. ؤن 

  ،م.3102ؾلُمان الىضوي، جغظمت ٖبض هللا الىضوي ( ملُالم) ُٞجاعم بى٦ـ، جغقىع ،الٗما٢اث الٗغبُت الهىضًت 

  ،م.0653الضٖىة ؤلاؾمامُت في قبه ال٣اعة الهىضًت، ص. مدحي الضًً آلىاجي، صاع ال٣لم صمك٤، الُبٗت ألاولى 

 ؼ الضولياللٛت الٗغبُت في الهىض، هسبت مً ال٨خاب، مغ٦ؼ اإلال  م,3101الُبٗت ألاولى، ، ٪ ٖبض هللا بً ٖبض الٍٗؼ

  ٍ ،خحر، صاع الٗالم الٗغبي ال٣اَغة ب ٖاص٫ ٖػ  م.3116،  0خًاعة الهىض، ص. ٚىؾخاٝ لىبىن، حٍٗغ

 ت الٗامتالىظىص الٗغبي في الهىض في الٗهىع الىؾُى، ص. دمحم ٖب  م.3102، ال٣اَغة ، ض الغخمً، الهُئت اإلاهٍغ
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 ةبش هٍشة ِا: الصخفُت وكىالبها تخابالىأظلىب 

 

 أبى اإلافُذ دمحم خّعان

 ، ٦حرال، الهىضظامٗت آؾام، ؾُلدكاع ، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، ؤؾخاط ي٠ُ

 

مٕا والى٢ٝى ٖلى ألاويإ وألاخضار التي جدضر في ٌالصخاٞت ًٞ  ؤنبدذ . جخم٘املؿاٖض ؤلاوؿان ٖلى الَا

ىا ًٖ ٍَغ ٣ها ما ًجغي في الٗالم. و٦ظل٪ الصخاٞت في الٗهغ الظي وِٗل ُٞه خاظت ٧ل بوؿان، ل٩ي ٌٗٞغ

اخخلذ م٩اها مدىعٍا جضوع خىله الخُاة وجخى٠٢ ٖلحها ٦شحر مً قاون الخُاة، وج٣ىم بضوع الخىظُه ال٨ٟغي، 

ش اإلاٗانغ،  ٤ للخ٣ضم ألاصبي والٗلمي وج٣غب ألاصب بلى جو٢ُاصة املجخم٘ بلى الهىاب، وحسجل الخاٍع يكغ الٍُغ

ت وو٢ُٗ ضٍ خٍُى ت في مجخمٗىا اإلاٗانغ بدُض ال ًم٨ً وا٢٘ الخُاة وجٍؼ ٍغ ت. وهالذ الصخاٞت م٩اهت ظَى

بن و  الاؾخٛىاء ٖجها في ؤي خا٫ مً ألاخىا٫ ألجها ج٨ك٠ لىا بىيىح ونغاخت ٧ل ما ْهغ مً خىاصر وؤهباء.

الخضًض الصخٟي، و الخبر الصخٟي،  الصخاٞت خؿب ؤَضاٞها وؤؾلىب ٦خابتها جى٣ؿم بلى ؤهىإ. ؤَمها:

غ الصخٟي، واإلا٣ا٫ الصخٟي. ول٩ل والخد٤ُ٣ ا   .امجها ؤؾلىب زام و٢الب ممخاػ ل٨خابتههٕى لصخٟي، والخ٣ٍغ

 :الخبر الصخفي

ش الصخفي ألاو٫ خه. هىان زالزت كىالب فىُت لىخاب. و الخبر الصخفي وهى ًحخل ميان الفذاسة بحن فىىن الخحٍش

حعم الخبر. جحخىي و ى حضبحن، هما اإلالذمت وفي هزا اللالب ًىلعم بىاء الخبر إل. كالب الهشم اإلاللىبَى 

كالب الهشم اإلاللىب والشاوي َى  اإلالذمت ِلى ؤهم حلُلت ؤو ؤبشص واكّت، ؤما حعم الخبر فُمم الخفاـُل.

لىم هزا اللالب ِلى الخذسج في ظشد مّلىماث الخبر، بحُث ًخممً ملذمت  اإلاخذسج. حعما للخبر. فاإلالذمت و ٍو

ح في الخبر مم حعم الخبر فلشاث مخّذدة ٌؽشح ول منها حاهبا مً حىاهب الخبر. ،جمّم ؤهم جفٍش وهزا  ٍو

حاث. كالب الهشم وال٣الب الشالض َى  اللالب هى ؤـلح اللىالب الفىُت في هخابت ألاخباس اللابمت ِلى ظشد الخفٍش

لخالت ال جمم وفي هزا اللالب ًفبح ولْ الهشم وبُُّا، حُث جيىن كاِذجه في ألاظفل، وفي هزه ا اإلاّخذٌ.

اإلالذمت ؤهم ما في الخبر، وإهما جيىن مجشد جمهُذ زم ًإحي حعم الخبر لُمم مّلىماث ؤهثر ؤهمُت وفي الخاجمت 

 ؤو في ؤظفل اللاِذة جإحي اإلاّلىماث ألاهم. 

 :الحدًث الصحفي

الخذًث الصخفي فً ًلىم ِلى الخىاس بحن الصخفي وشخفُت مً الصخفُاث. وهى حىاس كذ ٌعتهذف 

بت في حُاة هزه ال ش حىاهب غٍش خفٌى ِلى ؤخباس ومّلىماث حذًذة ؤو ؼشح وحهت هٍش مُّىت ؤو جفٍى

 .ؤسبّت كىالب فىُت ىخابخهالصخفُت. ول

 ٌ ُه . كالب الهشم اإلاللىب: اللالب ألاو الجضء ألاٌو ٌؽمل ملذمت  ،فلي ًىلعم الخذًث الصخفي إلى حضبحنٞو

 ى ًحخل حعم الهشم اإلاللىب.الخذًث والجضء الثاوي ٌؽمل هق الخذًث وه

حضبحن هما هى الؽإن إلى وفي هزا اللالب ًىلعم الخذًث الصخفي . كالب الهشم اإلاللىب اإلاخذسج: اللالب الثاوي

وجحخىي اإلالذمت ِلى ؤهم ألاخباس ؤو ألاساء  في كالب الهشم اإلاللىب. الجضء ألاٌو اإلالذمت، والجضء الثاوي الجعم.
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خفي والجعم فُىخب ِلى ؼيل فلشاث مخّذدة ًلىم املخشس في ول فلشة منها ًخلخق التي ًخممنها الخذًث الص

حاهبا مً حىاهب الخذًث. وبحن ول فلشة وؤخشي ًىسد املخشس هق هالم اإلاخحذر اإلاخّلم بمىلُى الفلشة 

 في رهً اللاسا ؤو إللافت مّنى حذًذ.ى اإلالخفت ورلً لؽشح مّىاها ؤو لخإهُذ هزا اإلاّن

ؤحضاء: ملذمت الخذًث، زالزت  إلىوفي هزا اللالب ًىلعم الخذًث الصخفي  ،لث: كالب الهشم اإلاّخذٌاللالب الثا

فملذمت الخذًث جحخل كمت الهشم اإلاّخذٌ وحؽحر إلى مىلُى الخىاس ؤو  ، وخاجمت الخذًث.حعم الخذًث

حخىي  جفف الصخفُت التي ًجشي مّها الخىاس. حخل حعم الخذًث حعم الهشم اإلاّخذٌ ٍو   .ِلى هق الخىاس ٍو

ذة الهشم اإلاّخذٌ وجحخىي غالبا ِلى جخلُق ألهم ألاساء التي ؤدلى بها اإلاخحذر. وكذ ِوجحخل خاجمت الخذًث كا

حاث اإلاخحذر  اهىباِاث املخشس ًِ شخفُت اإلاخحذر.و ،جحخىي الخاجمت ِلى جلُُم املخشس ألكىاٌ وجفٍش

خي. اللالب الشابْ: كالب الهشم اإلاّخذٌ اإلاخذسج ىن الخذًث الصخفي في هزا اللالب مً زالزت ؤحضاء : ملذمت، ٍو

الّام ولىً الاخخالف بُنهما ًإحي في  لوحعم، وخاجمت. فهى ًدؽابه مْ كالب الهشم اإلاّخذٌ غحر اإلاخذسج في الؽي

في حعم الهشم الزي ًإخز ؼيل اإلاعخىُالث اإلاخذسحت في كالب الهشم اإلاّخذٌ اإلاخذسج بِىما ًإخز الؽيل ألاملغ 

 كالب الهشم اإلاّخذٌ غحر اإلاخذسج.

 :التحليم الصحفي

 وهى شخاؿ الزًً اؼتروىا في هزه ألاحذار.ألاالخحلُم الصخفي فً ًلىم ِلى الخفعحر الاحخماعي لألحذار و 

بحث في ألاظباب والّىامل التي جىمً وساء الخبر ؤو اإلاؽيلت التي ًذوس حىلها الخحلُم. هىان زالزت و  ٌؽشح ٍو

 ت لىخابت الخحلُم الصخفي، جلىم حمُّها ِلى ؤظاط البىاء الفني للهشم اإلاّخذٌ.كىالب فىُ

في هزا اللالب ٌّشك املخشس بؽيل مىلىعي اللمُت أوال : كالب الهزم املػتدل املبنى غلى الػزض املىضىعي: 

 . لذمت كذ جإخز ِذة اإلاوالتي ًدىاولها الخحلُم مً خالٌ ملذمت ًحشؿ فيها ِلى ؤزاسة اهخمام اللشاء باإلاىلُى

ت ألاظاظُت إلاىلُى الخحلُم في ححن ٌّشك في حعم الخحلُم بلُت  ؤؼياٌ منها كُام املخشس بالترهحز ِلى الضاٍو

 .الخمانت، وجخىلى الخاجمت جلذًم الؼواًا

وفي هزا اللالب ًفف املخشس في ملذمت الخحلُم  ثانيا : كالب الهزم املػتدل املبنى غلى الىصف التفصيلي:

ف الخففُلي ـىس  الخحلُم الصخفي. ؤما  لجؿمة ِامت للخذر. ؤو ًفف حضءا باسصا مىه. بِىما ًترن الـى

 الخاجمت فهي جشبي بحن الخفاـُل اإلاخإزشة لفىسة الخذًث بحُث جلذم لىا في النهاًت الفىسة اإلاخياملت له.

املخشس إلى هخابت الخحلُم  وفي هزا اللالب ًلجإ ثالثا: كالب الهزم املػتدل املبني غلى السزد اللصص ي:

 الصخفي في ؼيل كفت ٌعشدها هما حعشد اللفق ألادبُت. 

 :التلزيز الصحفي

ت مً اإلاّاسف واإلاّلىماث حٌى  ش الصخفي فً ًلْ ما بحن الخبر والخحلُم الصخفي. وهى ًلذم مجمِى الخلٍش

لت ًىو الىكاةْ.  لت الهشم اإلاّخذٌ. وفي هزه الىٍش ش الصخفي بىٍش لعم بىاء الخبر إلى زالزت ؤحضاء: ٍىخب الخلٍش

ش الصخفي مذخاللذمتاإلا ش بإن ًدىاٌو  اؤو مىلّ ، والجعم، والخاجمت. جمم ملذمت الخلٍش ًمهذ إلاىلُى الخلٍش

. و ش الخفاـل والفىس الخُت للمىلُى مم حعم الخلٍش . ٍو  .الىخاثجفيها  الخاجمت ج٨ك٠مً صواًا اإلاىلُى

 اإلالالت الصخفُت:

ا جإزغ ال٩اجب به. وج٩ىن مىشىعا في ؤؾلىب  اإلا٣الت هي ٖباعة ًٖ ٢ُٗت مالٟت مخىؾُت الُى٫ حٗالج مىيٖى

ًمخاػ بالؿهىلت والىيىح وؾهىلت الترا٦ب وص٢ت ال٩لماث. وجى٣ؿم اإلا٣الت بلى زمازت ؤهىإ: اإلا٣الت ألاصبُت، 

ججاٍ مى٠٢. ؤّما اإلا٣الت  ٩اجبلاواإلا٣الت الٗلمُت، واإلا٣الت الصخُٟت. ٞاإلا٣الت ألاصبُت هي التي حٗبر ًٖ ٖىا٠َ 
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الٗلمُت ٞهي ؤصاة الٗالم لىيىح الخ٣اث٤ الٗلمُت مً زما٫ مىهج ٖلمي ٣ًىم ٖلى اإلاىيىٖت اإلاُل٣ت. ؤّما اإلا٣الت 

ُت الٗالم.  ُه قحئ مً مىيٖى اإلا٣الت ٞالصخُٟت ٞهي بحن ؤلازىحن، ُٟٞه قحئ مً طاجُت ال٩اجب ألاصبُت ٞو

ً آعاء بٌٗ ٦خابها في  الصخاُٞت هي ألاصاة الصخاُٞت التي حٗبر بك٩ل مباقغ ًٖ ؾُاؾت الصخُٟت، ٖو

ت، وفي ال٣ًاًا التي حكٛل الغؤي الٗام املخلي ؤو الضولي. و٦ظل٪ ًم٨ً في بٌٗ ألاويإ  ألاخضار الُىمُت الجاٍع

ال٣ّغاء ل٩اجب اإلا٣الت الصخاُٞت ؤن ًُغح ٨ٞغة ظضًضة ؤو جهىعا مبخ٨غا ؤو عوٍت زانت بطا ٧اهذ جمـ مهالر 

 ؤو جشبر اَخمامهم ألي ؾبب مً ألاؾباب.

 أهىاُ اإلالالت الصخفُت:

ُٟت جى٣ؿم بلىل َب٣ااإلا٣الت الصخُٟت و  ؤهىإ. وهي اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي، والٗمىص الصخٟي،  ؤعبٗت لمىيٕى والْى

ا ح٧ّل مجها  ثَظٍ ألاهىإ ختي ناع  ثواإلا٣ا٫ الى٣ضي، واإلا٣ا٫ الخدلُلي. وجُىع  ُّ  مؿخ٣ما بظاجه.ك٩ل ّٞىا صخٟ

  اإلالاٌ الافخخاحي:

اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي ٣ًىم ٖلى قغح وجٟؿحر ألاخضار الُىمُت والخٗل٤ُ ٖلحها بما ٨ًك٠ ًٖ ؾُاؾت الصخُٟت ججاٍ 

ى ًغبِ ال٣ّغاء بالصخُٟت مً هاخُت وباألخضار الُىمُت مً هاخُت زاهُت. و٦ظل٪ ًسل٤  ألاخضار وال٣ًاًا. َو

ضٞ٘ ال٣اعت بلى اإلاكاع٦ت في اإلاىاظهت التي تهّم املجخم٘. واإلا٣ا٫  مكاع٦ت وظضاهُت بحن الصخُٟت وال٣ّغاء ٍو

٣ت الهغم اإلاٗخض٫ ؤي  غ ؤو ٦باع ال٨خاب في الصخُٟت. ٨ًخب اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي بٍُغ الاٞخخاحي ٨ًخبه عثِـ الخدٍغ

مضزل ًشحر الاهدباٍ بلى مً زمازت ؤظؼاء: اإلا٣ضمت، والجؿم، والخاجمت. ٞاإلا٣ضمت للم٣ا٫ الاٞخخاحي جدخىي ٖلى 

ت في اإلا٣ا٫. والجؿم ٢ض  ٍغ ؤَمُت ال٣ًُت. وظؿم اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي َى الجؼء الظي ًدخىي ٖلى اإلااصة الجَى

ض وظهت هٓغ ٧اجب ؛ البُاهاث والخ٣اث٤ ال٩اُٞت ًٖ اإلاىيٕى ًدخىي ٖلى الى٣اٍ الخالُت: ألاصلت والدجج التي جٍا

سُت للمىيٕى؛ اإلا٣ا٫ زاجمت و  ؤبٗاص اإلاىيٕى وصالالجه الؿُاؾُت ؤو الا٢خهاصًت ؤو الاظخماُٖت. ؛الخلُٟت الخاٍع

لحها ًخى٠٢ مضي ا٢خىإ ال٣اعت ؤو ٖضم ا٢خىاٖه بؿُاؾت الصخُٟت  اإلا٣ا٫ الاٞخخاحي هي ؤَم ؤظؼاء اإلا٣ا٫، ٖو

عت للمكاع٦ت في صٖىة ال٣ا؛ زمانت آلاعاء التي جهل بلحها الصخُٟت في مىيٕى اإلا٣ا٫ وهي جدخىي الى٣اٍ الخالُت:

مٗحن ججاٍ  ٠صٞ٘ ال٣اعت بلى اجساط مى٢؛ بًجاص الخلى٫ لل٣ًُت بن ٧ان ألامغ ًٟترى مكاع٦ت ال٣اعت ؤو حٗبُت

 مىيٕى مٗحن.

 الػمىد الصحفي:

ذ ًِ ِمىد جمّه الصخُفت جحذ  ؤحذ هباس  إؼشافالّمىد الصخفي هى معاحت محذودة مً الصخُفت ال جٍض

حذي ـفحاث اوغالبا ما ًحخل الّمىد الصخفي مياها زابخا ال ًخغحر ِلى  ُه.الىخاب وباألظلىب الزي ًشجم

ذة . وباليعبت إلى الجٍش ذ زابذ كذ ًيىن وّل ًىم ؤو ول ؤظبُى ٍهش في مِى يؽش جحذ ِىىان زابذ ٍو ، ٍو

اث التي ًىشكها واجب الّمىد  اث الّمىد الصخفي، لِعذ هىان حذود ؤو كُىد ِلى املجاالث واإلاىلِى مىلِى

 صخفي. ًىخب الّمىد الصخفي هما ًىخب اإلالاٌ الافخخاحي ؤي مً زالزت ؤحضاء: ملذمت، وحعم، وخاجمت.ال

ت ًمىً ؤن ٌؽمل الىلاه الخالُت:ٞاإلا٣ضمت   حؽمل مذخال ًمهذ بها الياجب مىلُى الّمىد. وهزا اإلاذخل ؤو الضاٍو

ت بؽشه ؤن ًشهض الياجب ِلى صا -1 ت مُّىت.خبر ؤو حذر مً ألاحذار الهامت الجاٍس  ٍو

 فىشة ؤو اهىباُ ًشي الياجب ؤهه ًحخاج إلى حّلُم ؤو إلى اظخخالؿ الّبرة مىه. -2

ح هام لصخق مً الصخفُاث التي  -3 حىمت مإزىسة ؤو مثل ؼّبي مّشوف. وؤحُاها ًبذؤ الّمىد بخفٍش

 جلّب دوسا في ألاخباس الُىمُت. فِعدىذإلُه واجب  الّمىد الصخفي في إبشاص الفىشة كىلها.
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ألادلت ؤو  الّمىد الصخفي ًمم حىهش اإلاادة التي ًحخىيها الّمىد الصخفي وكذ ٌؽمل الىلاه الخالُت: وحعم

ىذما ًيىن الّمىد الصخفي ِباسة  جفاـُل الخذر ؤو اللمُت التي ًىشحها الياجب ِلى اللّشاء.، والؽىاهذ ِو

 حابت الياجب ِلى ظؤاٌ اللاسا.ًِ ظؤاٌ مً اللاسا وإحابت مً الياجب فئّن حعم الّمىد الصخفي ًخمّمً إ

ذ ؤن ًلٌى لللّشاء  وخاجمت الّمىد الصخفي ؤهّم حضء فُه حُث ًخممً سؤي الياجب وخالـت ما ًٍش

 امللال النلدي:

ُت اللاسا  اإلالاٌ الىلذي هى الزي ًلىم ِلى ِشك وجحلُل ؤلاهخاج ألادبي والفني والّلمي. ورلً مً ؤحل جِى

الث اهخمام اإلالاٌ الىلذي لدؽمل غالبُت اليؽاه ؤلاوعاوي ألادبي والفني والّلمي. بإهمُت هزا ؤلاهخاج. جدعْ مجا

مىً ؤن وؽحر إلى ؤبشص هزه املجاالث في الىلاه الخالُت: ؛ ؤلاهخاج العِىماةي؛ وؤلاهخاج اإلاعشحي؛ وؤلاهخاج ألادبي ٍو

ىويو لت الهشم اإلاّخذٌ جماما واإلالاٌ ًىخب اإلالاٌ الىلذي ِل الفىىن الدؽىُلُت.؛ وؤلاهخاج ؤلاراعي والخلفٍض ي وٍش

الافخخاحي والّمىد الصخفي  بحُث ًخممً زالزت ؤحضاء: اإلالذمت، والجعم، والخاجمت. فملذمت اإلالاٌ حؽمل 

الخجذًذ ؤو الّىفش الجذًذ الزي ًىشحه مممىن هزا ؛ واللمُت ؤو اإلاؽيلت ؤو الفىشة الهامت الىلاه الخالُت:

ِشك مىلُى الّمل  وحعم اإلالاٌ الىلذي ًمم: ِلى الّمل ؤو مذي إدباسه ِىه. مذي إكباٌ الجمهىس ؛ والّمل

اإلالاسهت بحن هزا الّمل وغحره مً ؛ وللّملجلذًم اإلاّلىماث الخلفُت ؛ وجحلُل ألابّاد املخخلفت للّملو ؛ الفني

ماٌ اإلاؽابهت. اليعبت لغحره مً الخلذًم النهاةي للّمل وجحذًذ معخىاه ب وخاجمت اإلالاٌ الىلذي حؽمل: ألِا

ماٌ اإلاؽابهت  دِىة اللاسا إلى الّمل ؤو دِىجه إلى ِذم الاهخمام به.؛ وألِا

 امللال التحليلي:

لىم ِلى الخحلُل الّمُم لألحذار واللماًا التي  اإلالاٌ الخحلُلي هى ؤبشص فىىن اإلالاٌ الصخفي وؤهثرها جإزحرا، ٍو

شبي بُنها وبحن غحرها مً الىكاةْحؽغل الشؤي الّام. واإلالاٌ الخحلُلي ًدىاٌو الىك فهى غالبا ما  .اةْ بالخففُل ٍو

ُا ولى وان ًيؽش في صخُفت ًىمُت. ولِغ هىان حجم مّحن للملاٌ الخحلُلي ولىىه كذ ًحخل  ًيىن ؤظبِى

خ الصخافت الّشبُت، بل  ذة ؤو ؤهثر. وكذ لّب اإلالاٌ الخحلُلي دوسا ممحزا في جاٍس معاحت ـفحت واملت مً الجٍش

خ الصخافت الّشبُت هى في  إّن  خ هخاب اإلالاٌ الخحلُلي.الجاٍس ًدعْ املجاٌ ؤمام هخاب اإلالاٌ الخحلُلي  ىاكْ جاٍس

ؼإنهم ؼإن هخاب الّمىد الصخفي للخىك في مخخلف مجاالث اليؽاه ؤلاوعاوي مً ظُاظت واكخفاد 

. ًىخب مً ملاالث جحلُلُت واحخماُ وزلافت وفىش ولىً ًىفشد اليؽاه العُاس ي باالظخحىار ِلى غالبُت ما

ًىخب اإلالاٌ الخحلُلي في كالب الهشم اإلاّخذٌ ؤي ًحخىي ِلى ملذمت وحعم وخاجمت. ولىً اإلالاٌ الخحلُلي ًخمحز 

ًِ ول مً اإلالاٌ الافخخاحي والّمىد الصخفي بىبر حجم معاحت في الصخُفت. وهى ألامش الزي ٌعمح لياجبه 

.ً الخفاـُل والدجج اإلاىىلُت وألادلت والؽىاهذ التي حؽشح بإن ًحؽذ في حجم اإلالاٌ ؤهبر همُت م  اإلاىيٕى

ت ًمىً ؤن جحخىي ِلى: ٞاإلا٣ضمت وشح كمُت حؽغل الشؤا الّام وجمغ ؛ وإبشاص حذر مً ألاحذار الهامت الجاٍس

ت اإلاّلىماث الخلفُ ؤّما حعم اإلالاٌ الخحلُلي: جلذًم اكتراح حذًذ ًثحر اهخمام اللشاء.؛ ومفالح الجمهىس 

؛ هؽف ؤبّاد اإلاىلُى ودالالجه املخخلفت؛ وحمْ ألادلت والدجج التي جؤهذ وحهت هٍش الياجب؛ وللمىلُى

ذة ؤو اإلاّاسلت لىحهت هٍش واجب اإلالاٌ والشد ِليها.و ؤّما خاجمت اإلالاٌ الخحلُلي فهي جحخىي ِلى  ِشك آلاساء اإلاٍؤ

فخح ؛ وً اللاسا ودفّه لالهخمام باللمُتظدثاسة رها؛ وخالـت وحهت هٍش الياجب في اإلاىلُى الّىاـش الخالُت:

 حٌى مىلُى اإلالاٌ. ؤخشي حىاس بحن الياجب واللشاء مً هاحُت وبِىه وبحن غحره مً الىخاب مً هاحُت 
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 :اإلاشاحْ

ض، ص٦خىع ٞاعو١ .0  الُبٗت الغابٗت) –م. 0661(، ًٞ ال٨خابت الصخُٟت. ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، ؤبى ٍػ

، الهىض: صاع الهجغة -الصخاٞت الٗغبُت في الهىض وكإتها وجُىعَا. ظامى و٦كمحر، لضًًالىضوي، ؤًىب جاط ا .3

 الُبٗت ألاولى). –م 0665(

غ خؿحن .2 الهىض: ماؾؿت  بخُاء  -م. ل٨ىائ3115م  بلى ٦0622كاٝ مجلت البٗض ؤلاؾمامي مً ٖام ،  الىضوي، ؤَػ

 الُبٗت ألاولى).  -م3116(  الٗلم والضٖىة.

مام الٛغبي وجإزحٍر ٖلى املجخم٘. ؤبى ْبي ، لغخمً مجُبالىضوي، خبِب ا .1 ، : م٨خبت الهٟاءاثؤلاماع  –ؤلٖا

 الُبٗت ألاولى).  -م3116(

ٓمي .2  ). 3116(، الصخاٞت الٗغبُت وكإتها وجُىعَا. ل٨ىائ: ماؾؿت الصخاٞت واليكغ، الىضوي، ؾُٗض ألٖا

ً. هُى صلهي: مُبٗت م٩ٝىمؿاَمت الهىض في الىثر الٗغبي زما٫ ال٣غن الٗك، ؤخمض، ؤقٟا١ .3  ).3112(، ٍغ
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خ: وحهت هٍش الّشب  ً الخاٍس  بذاًت جذٍو

 بؽاسث أخمذ ؼاهحن

ت واللٛاث ألاظىبُت  ٧لُت الضعاؾاث الٗغبُت، ٢ؿم الٗغبُت،، باخض   ، الهىضخُضع آباص ،ظامٗت اللٛت ؤلاهجلحًز

 

ش َى ش َىألاخضار والى٢اج٘ مىظ البضاًت ختى ال ٖلم حسجُل ؤزباع الخاٍع ٖلم يغوعي لؤلٞغاص  جهاًت. الخاٍع

ى مغ بمغاخل مخٟغ٢ت مىظ البضاًت  ش َى مغآة ناص٢ت لئلوؿان واملجخم٘. َو والكٗىب ٖلى خض ؾىاء. بن الخاٍع

ً. بن اإلااعزحن مً الٗالم الٗغبي لهم مُل قضًض بلى جظ٦حر وخٟٔ ٖلى ؤٖما٫ ظضَم  ختى ظاءث ٖملُت الخضٍو

سُت ٧ي ٌٗغ وؤؾماٞهم مكٟهت، ٦ما ظمٗىا ا ما٫ الخاٍع ض مً ألٖا . ؤما َظٍ ٞىاًٖ الاهجاػاث املجُضة لكُىزهمإلاٍؼ

ش، ٞهي جداو٫ ؤن جى٨ك٠ ًٖ ؤَم الٗىامل التي بضؤ بها ٦خابت  ً الخاٍع اإلاضازلت ٞهي جضوع خى٫ بضاًت جضٍو

ش ش زبر ًٖ الاظخمإ ؤلاوؿان الظي َى ٖمغان الٗالم، وما :٢ا٫ ابً زلضون   .الخاٍع ٌٗغى لُبُٗت  "بن الخاٍع

لخىخل والخأوـ، والٗهبُاث وؤنىاٝ الخٛلباث للبكغ بًٗهم ٖلى بٌٗ وما اطل٪ الٗمغان مً ألاخىا٫ مشما 

بيكاء ًٖ طل٪ مً اإلال٪ والضو٫ ومغا٢بها وما ًيخدله البكغ بإٖمالهم ومؿاٖحهم مً ال٨ؿب واإلاٗاف والٗلىم 

 .)0("خىا٫والهىاج٘ وؾاثغ ما ًدضر في طل٪ الٗمغان بُبُٗت مً ألا 

خ ِىذ الّشب:  خماسة الخاٍس

ش ٞهى عوي ًٖ ٖضة عواة مً ظُل الى ظُل آزغ ومً ٢بُلت  ش الٗغبي مّغ بمغاخل اإلاخٟغ٢ت في ؤواثل ػمً الخاٍع الخاٍع

سُت وؤزباع الغظا٫،  سُت والخىاصر والى٢اج٘ الخاٍع ٣ت خٟٔ مإزغتهم الخاٍع ، وبهظٍ الٍُغ
 
بلى ٢بُلت ؤزغي قٟهُا

م عوي عواًت قٟهُت. وفي البضاًت ما ش ٢بل ؤلاؾمام ٧ان  ٧اهذ ال٨خابت عاثجت بحن الٗغب َو خُىما هخ٩لم ًٖ الخاٍع

٣تها ومىهجها ُٞه، بٌٗ مجهم ه٣لىاٍ مى٣ىقا وبٌٗ مجهم  ش، ول٩ل ظماٖت ٍَغ الٗغب لم ٨ًىىا بُٗضًً ًٖ الخاٍع

سُت جغازت واؾٗت ظٍ اإلااصة الخاٍع سُت قٟهي، َو وهجض جغاثهم  و٧ان لٗغب الدجاػ والبضو، )3(ه٣لىا اإلااصة الخاٍع

م خٟٓىا ألاوؿاب وما ًخٗل٤ بها، ؤما  ت، َو ذي ًخمشلىن ٞحها ألاًام اإلاٗٞغ ىضَم ٢هو جاٍع الش٣افي الكٟهي ٖو

ظٍ ال٣هو جدمل الخ٣اث٤  ان: ألاو٫ ٢هو صًجي وزجي َو سُت ٖىض الٗغب الجاَلُت ٞىٖى اإلااصة الخاٍع

سُت، الشاوي الغواًاث الجماٖ ش البضوي لل٣باثل وخغوبها الضامُتالخاٍع  .)2(ُت جدمل اؾم ألاًام وجدخىي الخاٍع

ش والصخُذ اإلاكهىع ؤّن ٖمغ بً زُاب عضخي هللا حٗالى ٖىه ؤمغ  إلاا ٢ضم عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلاضًىت ؤمغ بٗلم الخاٍع

ش، وؾبب طل٪ ؤن ؤبا مىسخى ألاقٗغي ٦خب بلى ٖمغ  ش، ٞجم٘ ؤهه ًإجِىا  (ع)بىي٘ الخاٍع مى٪ ٦خب لِـ لها جاٍع

ٖمغ للىاؽ ٖلى اإلا٩ان الىاخض للمكىعة، ٣ٞا٫ بًٗهم : ؤعر بمبٗض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، و٢ا٫ بًٗهم بمهاظغة عؾى٫ هللا 

بن  لخ٤ و الباَل.ملسو هيلع هللا ىلص، ٣ٞا٫ ٖمغ عضخي هللا حٗالى ٖىه بل هاعر بمهاظغة عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٞةن مهاظغة ٞغ١ بحن ا

ش والخضًض الىبى  ملسو هيلع هللا ىلص، والٗلىم ألازغي بهما ٧اهذ جغوي في البضاوة الغواًت الكٟهُت وهي لم ج٨خب وجضون  ي الخاٍع

                                                           
 .ٚ٘-مقدمة إبن خلدون، حقق نصوصو، وخرّج احادقثو وعلوم عليو، الطبعة األوىل ؛ ص الدروقش عبد هللا دمحم:   . ٔ
 .ٕ٘-شاكر مصطفى :اترقخ العرب و ادلؤرخون، دراسة يف تطور علم التارقخ و معرفة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول؛ ص   . ٕ
 .ٗ٘ -نفس ادلرجع، ص   . ٖ
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ختى ؤواؾِ ال٣غن الشاوي الهجغي، والؿبب طل٪ ٧اهذ ال٨خابت لِؿذ عاثجت ٖىض الٗغب. بن الٗلماء ألاواثل ٧اهىا 

ا ٌسجلىن مٗلىماتهم وا سُت، خُىما ه٣لىا َظٍ اإلاٗلىماث بلى الخمامُظ ه٣لَى سُت، وألاخضار الخاٍع لغواًاث الخاٍع

ا باالؾخمإ بكهىص ٧امل  . )0( بالغواًت الكٟهُت، والخمامُظ صوهَى

ً في ؼيل الىخابت:  ِملُت الخذٍو

ً بك٩ل ال٨خابت، واإلااعزىن ؤ٦ّبىا ٖلى ٦خابت الخا ش وؤعزىا ألازباع وألاخضار بٗض َظٍ اإلاغخلت بضؤ ٖملُت الخضٍو ٍع

ا" لٗبُض بً  ش الُمً وخمحر، ألاو٫ مجهما "ؤزباع الُمً وؤقٗاَع وفي َظٍ الهضص هظ٦غ ٦خابان مهمان ًدىاوالن جاٍع

مي ت الجَغ ب بً مىبه)3(قٍغ ذي ؤصبي ًمخلئ )2(، والشاوي "٦خاب اإلالى٥ و الخُجان" لَى ى ٦خاب ٢هصخي جاٍع ، َو

ب بً مىبه بالكٗغ باألؾاَحر الُماهُت  ى مٓهغ الخىخُض والكٗغ والٟخىح وألاصب الهىٗت. ٢ا٫ َو الكٗبُت، َو

ش خمحر  .)1(ؤن ٖلُا بً ؤبي َالب خشه ٖلى حٗلُم جاٍع

هغث  ، ْو
 
 بالٛا

 
ش اَخماما اهخ٣لذ اإلاغخلت الكٟهُت بلى ال٨خابت ختى مُال٘ ال٣غن الشاوي. اَخم الٗغب ب٨خابت الخاٍع

ىن بجم٘ ؤزباع ألاخضار املخخلٟت والى٢اج٘ ال٣ضًمت َظٍ الٗملُت بهىعة زانت وبهظ ا ال٣غن اَخم ألازباٍع

سُت، وم٘ طل٪ ه٣ل ؤلاًغاهُىن  واإلاىايُ٘ اإلاخٟغ٢ت مً ألاٞىاٍ والغواة، ٞحها ؤزباع ًٖ الؿُاؾُت وألاصبُت والخاٍع

ىض الٗغب ألازباعي ؤبى مسى٠ سهم بالترظمت ٧ي ًدٟٓىا محراثهم الش٣اُٞت ال٣ضًمت، ٖو  024اإلاخىفي ؾىت  جاٍع

ا، 23للهجغي ٦خب ازجي وزمازحن (  حَر ً الغصة، والٟخىح، والكىعي، ونٟحن، والخىاعط، ٚو  جدمل ٖىاٍو
 
) ٦خابا

ش ًخًمً الغصة، والٟخىح،  والخلٟاء الغاقضًً، )، 2(و٦خب ٖىاهت بً الخ٨م  في الخاٍع
 
ت وبجي ؤمُت و٦خابا ؾحرة مٗاٍو

ً (للهج 314وؤعر الىا٢ضي اإلاخىفي ؾىت  كٍغ جها ؤزباع م٨ت، وؤػواط الىبي نلى 35غة  زماهُت ٖو ، مً ٖىاٍو
 
) ٦خابا

حر طل٪ ىم الهٟحن ٚو ىم الجمل، ٍو اَخم اإلاؿلمىن  .)3(هللا ٖلُه وؾلم، والؿ٣ُٟت، وؾحرة ؤبي ب٨غ، والغصة، ٍو

 بالؿحرة والخٟؿحر وال٣هو ال٣غآهُت، و٦خب الؿحرة مىظ الىه٠ الشاوي مً ال٣غن ألاو٫. 
 
و٦خب بٌٗ ألامىع ؤوال

غة الٗغبُت ٢بل ؤلاؾمام  ت الؿاب٣ت لئلؾمام ٧اهذ مٗغوٞت في الجٍؼ الجاَلُت وؤزباع ألاهبُاء وألاصًان الؿماٍو

 . )4(وؤزباع الٟخىح، وفي مُل٘ ال٣غن الشالض اَخم اإلاؿلمىن  ؤزباع ألامم ألازغي مشل الغمان والغوم و ٚحر طل٪

ىه الظي ؤلٟىا وظىصٍ واؾخمغاٍع بٟخذ بماص الٟاعؽ ول٨ً الٗغب في الٗهض الغاقض لم حهخم ش وجضٍو ىا ب٨خابت الخاٍع

ش الٟاعسخي، وؤمغ ب٨خابت و ه٣ل ُٞه ما ٦خب الٟغؽ   بخاٍع
 
 واضخا

 
ختى ظاء َكام بً ٖبض اإلال٪ الظي اَخم اَخماما

ش اإلالى٥ وؤخىالهم وبٗضٍ جغظمذ ٖضًض مً ال٨خب الٟاعؾُت بلى الٗغبُت التي جدمل ش الٟاعسخي مً  مً الخاٍع الخاٍع

ى ٦خاب في ؾحر اإلالى٥ ؤلاًغاهُحن اٖخمض ٞغصوسخي قاٖغ ٞاعسخي في هٓم  ؤَمها (زضاي هامٜ) ب٣لم ابً اإلا٣ٟ٘ َو

ش الٟاعسخي،  ه٣ل ٦خاب "الخاط في ؾحرة ؤهى قحروان"  "قاَىامه" و٦ك٠ ال٨شحر مً الغؾاثل في مىايُ٘ الخاٍع

ش الٗغب ووظ ألبان الماخ٣ي. ش ٖضة ظىاهب مجها اإلاٛاػي، والؿحر، هٓغها بلى جاٍع ، وللخاٍع
 
 ٖاظلت

 
م هٓغة هاث هَٓغ

حر طل٪ ش الٗام، وألاوؿاب، والُب٣اث، وألاًام ٚو   .والٟخىح، وألاخضار، والى٢اج٘، والخاٍع
                                                           

 .٘ٚ_ٙٚ-ن دراسة يف تطور علم التارقخ و معرفة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول؛ صشاكر مصطفى : اترقخ العرب و ادلؤرخو     . ٔ
 ، عاش وتويف يف خالفة عبد ادللك بن مروان هم و وقائعهم التارخيية وأنساهبم، وكان قق  أخبار ادلاضُت و أحداثىو سلضرم    . ٕ
 للهجرة، ولو  أقضا كتب افإسالمية  عن ادلغازي والسَت.ٗٔٔ، و تويف سنة لهجرةل ٖٗ فارسي األصل ولد سنة ىو وىب بن منبو الذماري اليمٍت    . ٖ
 .ٔٛ -ادلرجع السابق، ص     .ٗ
 كتب كتبا عدقدة على السَتة.  ،للهجري ٚٗٔىو عوانة بن احلكم الكليب تويف سنة     . ٘
 . ٜٗ_ٜٚ -ة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول،  صشاكر مصطفى : اترقخ العرب وادلؤرخون دراسة يف تطور علم التارقخ و معرف    . ٙ
 . ٕٓٔ -ادلرجع السابق، ص    . ٚ
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 اإلاغاصي والعحر :

ش، ؤي خُاة الىبي ملسو هيلع هللا ىلصالخغوب التي و٢ٗذ ف و٫ مً ٖٝغ بهظا املجا٫ َى ، ٢ام بهظا املجا٫ ٖضًض مً عظا٫ الخاٍع

 )3(، و٧ان ًظ٦غ جٟهُل ٧ل الخاصزت والىا٢ٗت ٢بل بُاجها، وبٗضٍ هظ٦غ ٖغوة بً الؼبحر بً الٗىام)0(ؤبان بً ٖشمان

ى ؤو٫ مً ؤل٠ في اإلاٛاػي  ٌٗجي ٦خب خى٫ خُاة الغؾى٫ هللا  ،مشل ؤبان بً ٖشمان ،مٗانغ ؤبان بً الٗشمان، َو

٧ان ابً اسخ٤ عظل بإع الظي اَخم  .الغؾاثل خى٫ ؤخضار ؤلاؾمام، و٢ض ؤزظ ٖىه ابً بسخا١ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما ٦خب 

ها آلان بؿحرة ابً  ، وؾحرة بً اسخ٤ مً ؤ٢ضم وؤ٦مل ؾحرة وٗٞغ
 
 جهاثُا

 
 وق٩ل الؿحرة ق٨ما

 
 واضخا

 
اَخماما

غ الُبري، ً مشل: ٖمغ الىا٢ضي، ودمحم بً ظٍغ عجب الٗغوة الى٢اج٘ ٖلى  َكام، وماعزى اإلاٛاػي والؿحرة آلازٍغ

ذي  بٕغ في ًٞ اإلاٛاػي، له ٦خاب خى٫ اإلاٛاػي َى ٦خاب  .)2(اوسجام جاٍع
 
بض هللا بً ٖمغ الىا٢ضي َى ؤًًا ٖو

ش و اإلاٛاػي" ش ؤلاؾمام، ؾماٍ ابً هضًم "الخاٍع سُت خى٫ جاٍع  . )1(ضخم ًًم اإلاىاص الخاٍع

 الفخىح وألاخذار :

 خى٫ الٟخىح وألاخضار مً )2(جا٫ الٟخىح َى الىا٢ضيمً ؤَم اإلااعزحن الظًً ؤلٟىا في م
 
 مؿخ٣ما

 
، ٦خب ٦خابا

ا. خىح العجم و ٚحَر خىح الكام، ٞو جىظض ٦خب مخىاٞغة هظ٦غ  ،وفي ألاخضار والٟخىح ؤَم ٦خبه ٞخىح مهغ، ٞو

لخىاعط بٌٗ مجها في ألاخضار الغثِؿُت في ؤلاؾمام مشل ٦خاب الغصة، و٦خاب الجمل، و٦خاب الجهغوان، و٦خاب ا

خىح الٗغا١ بلى ؤزغ  ا، ؤما في الٟخىح ٦خب اإلااعزىن في ٞخىح الكام مىظ ؤًام ؤبي ب٨غ ختى ؤًام ٖشمان، ٞو حَر ٚو

خىح زغاؾان وؤزباع ؤمغائها و٦خاب سٛغ الهىض و٦خاب ؤٖما٫ الهىض . وفي َظا الهضص ٞخىح البلضان )3(ؤًام ٖمغ، ٞو

ش ، ٌٗخبر ؤقهغ ٦خب ٌٗض مً ألانى٫ ا)4(البلضان للبماطعي  لىاصعة واإلاهاصع ال٣ُمت في الٟخىخاث ؤلاؾمامُت، والخاٍع

 بلى ٞخىح 
 
 بلضا

 
ا بلضا ش ؤلاؾمامي، ط٦غ ُٞه ؤزباع الٟخىح ؤلاؾمامُت مً ؤًام عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلى ؤزَغ والخاٍع

غي، ودمحم بً بسخا١، ومٗمغ بً عاقض، ومجاَض بً ؾٗ .)5(الؿىض اثٟت مهمت لهظا الًٟ ابً قهاب الَؼ ُض َو

كام بً الٗغوة  ىاهت بً الخ٨م، وؤبى املخى٠ له ٦خاب باؾم (٦خاب الغصة))6(َو ٣ًى٫ ٖىه ابً هضًم " ؤج٣ً  .، ٖو

ش الهىض و الٟاعؽ . ظم٘ ؾ٠ُ بً )01(ؤبى املخى٠ ٖلى ألازباع والٟخىح وؤخىا٫ الٗغا١، وؤًًا بهه ٧ان ٖالم لخاٍع

ً ؤٞغاص ٢بُلخه في َظٍ اإلاٗغ٦ت، وؤل٠ (٦خاب الٟخىح ٖمغ و٢اج٘ خغب ظمل مً ؤٞغاص ٢بُلخه خُض قاع٥ ٦شحر م

ال٨بحر و الغصة) َظا ال٨خاب ٌكخمل ٖلى ؤخضار و٢ٗذ في بضاًت ؤلاؾمام، وو٢اج٘ الاعجضاص و ؤويإ الصخابت في 

لي)  . )00(الخغوب املخلُت، و٦خاب الشاوي (٦خاب ظمل وؾحر ٖاجكت ٖو

                                                           
 .للهجري، برع يف احلدقث والفقو، ققول شاكر مصطفى يف كتابو ىو زلدث ال مؤرخ ٘ٓٔ_ٜ٘ىو ابن عثمان غٍت تويف سنة بُت    . ٔ
 . للهجرة ٜٗللهجرة وتويف سنة  ٖٕىو أحد فقهاء ادلدقنة السبعة ولد سنة    . ٕ
 .  ٗٗ -اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ميں ں زلمود احلسن : عربو    . ٖ
 . ٚٛ -اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگميں اترقخ ں زلمود احلسن : عربو    . ٗ
 .ٜٛ-ادلرجع السابق، ص   . ٘
 .  ٚٛٔ -الو يف افإسالم، اجلزء األول؛  صشاكر مصطفى : اترقخ العرب و ادلؤرخون، دراسة يف تطور علم التارقخ و معرفة رج   . ٙ
 .ٜٕٚىو األدقب و ادلؤرخ البالذري، ولد يف بغداد ونشأ فيها، كان مؤرخا جغرافيا يف القرن الثالث، تويف سنة    . ٚ
 . ٚٙٔ -اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ں ميں زلمود احلسن : عربو    . ٛ
  ةللهجر  ٚٗٔخبارقُت ىو أخو عروة بن الزبَت تويف ىشام سنة ىو زلدث ادلدقنة ومن النسابُت األ   . ٜ
 . ٕٙٔ-اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگميں اترقخ ں زلمود احلسن : عربو   . ٓٔ
 . ٖٓٔ -ص؛ ادلرجع السابق   .ٔٔ
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 ألاوعاب :

ؾمام ٖهبُت قضًضة قاجٗت بحن ٢باثل الٗغب، خُىما ظاء ؤلاؾمام اٞخسغ الٗغب ٖلى خؿبهم ووؿبهم و٢بل ؤلا 

اة هبي ألا٦غم ملسو هيلع هللا ىلص، زم اقخضص بحن ال٣باثل الٗهبُت  ٤ ختى ٞو م ٧اهىا ٢اثمحن ٖلى َظا الٍُغ ؾّض َظٍ الٗهبُت، َو

في اإلاىاحي الؿُاؾُت مغة ؤزغي، ووكإ َظا الىٕى بحن ٢باثل الٗغب في الٗهغ ألامىي ووكإث بُجهم الكٗىبُت 

، وظم٘ الٗغب ؤوؿابهم في ٣لىن ؤوؿابهم مً ظُل بلى ظُل ؤزغوالاظخماُٖت والا٢خهاصًت. ٧ان الٗغب ًى

٤ اعجٟ٘ َظا الًٟ وونل بلُىا بظل٪  ٣ت اإلاى٣ىلت ألن لِؿذ ٦خابت عاثجت ٖىض الٗغب، بهظا الٍُغ م بالٍُغ ؤقٗاَع

ش ٖىض الٗغب ى طل٪ اَخم الٗغب بإًامهم واقتهغ في َظا املجا٫ ؤنمعي وؤل٠ ؤبى .  باإلياٞت بل)0(اعجٟ٘ ًٞ الخاٍع

ٖبُضة مٗمغ بً اإلاشجى (٦خاب ألاًام)، و(٦خاب ؤًام ال٨بحر)، و(٦خاب ؤًام ألاناٚغ). مكاَحر ٖلماء ًٞ ألاوؿاب 

٣ُل بً ؤبي َالب ل، ٖو ضي ظبحر بً مُٗم، ومسؼومت بً هٞى ، وؤبى ٣ًٓان له ٦خاب وؿب زىظٝ )3(ؤبٖى

ُشم بً ٖضي اإلاخىفي ؾىت وؤزب ا، ودمحم بً ؾاثب ال٩لبي، ومهٗب بً ػبحر، َو للهجغة، الظي ؤل٠  315اَع

حر  ش ألاقغاٝ ال٨بحر ٚو ت، وجاٍع  خى٫ ؤوؿاب ال٣باثل، والخىاعط ، ووالة ألامهاع، وزُِ ال٩ٞى
 
زمؿحن ٦خابا

مهٗب بً ػبحر َظا ال٨خاب   ٦خاب (اليؿب ال٨بحر)، وؤل٠مهٗب بً ػبحر ٦خب  .طل٪، ودمحم بً ؾاثب ال٩لبي

غي   ، وله بج٣ان ٖلى ٖلم اليؿب. )2(بمؿاٖضة ٦خاب (وؿب ٢َغل) لَؼ

 الىبلاث :

ٞحها ؤخىا٫ الصخابت، والخابٗحن، والخلٟاء، وؤَم مً ماعؽ ٖلى َظا  ،ٖجي الٗغب بظ٦غ َب٣اتهم ٖىاًت ص٣ُ٢ت

ظا ال)1(الًٟ َى ابً ؾٗض ٨خاب نىعة ؤ٦مل وؤوؾ٘ ألهه ًمشل ، ؤل٠ الُب٣اث مكهىع (بُب٣اث ابً ؾٗض) َو

ُما ٢بله، ٌكخمل َظا ال٨خاب ٖلى زماهُت ؤظؼاء حن واليؿابحن في ٖهٍغ ٞو ٠ )2وكاٍ املخضزحن وألازباٍع
ّ
، وؤل

 ًٖ َب٣اث ٣ٞهاء اإلاضًىت اإلاؿمى "َب٣اث ال٣ٟهاء واملخضزحن
 
 . )3(َُشم ٦خابا

خ اإلاىلٌى مً اللغاث ألاخشي :  الخاٍس

ىا ازخلِ الٗغب بإ٢ىام  ا بلى الٗغبُت ٧ي ًخٗٞغ سُت وه٣لَى ألازغي وؤج٣ً ٖلى لٛاتهم وخهل مجهم اإلاىاص الخاٍع

ش وألاصب ومً ؤَم اإلاترظمحن ابً اإلا٣ٟ٘ جغظم  سُت وظهىصَم في مجا٫ الخاٍع بإويإ العجم و٢اجٗهم الخاٍع

و٦خاب (مؼص٥)، و٦خاب  ٖضًضة مً ال٨خب مً اللٛاث ألاظىبُت بلى الٗغبُت ٦ما جغظم ٦خاب (آلاثحن في ألانغ)،

ت، ه٣لها ابً اإلا٣ٟ٘ بلى الٗغبُت، واؾخٟاص بها  (الخاط في ؾحرة ؤهىقحروان)، وهي ال٨خب ٧اهذ في اللٛت الٟهلٍى

ظا  ، وه٣ل ابً اإلا٣ٟ٘ (زضاي هامٜ) َو حٍر ت  ٚو اإلااعزىن آلازغون مشل اإلاؿٗىصي، وابً ألازحر ، وابً مؿ٩ٍى

ش الٟاعسخي،  ٧ان  ت، وجغظمٗه ابً اإلا٣ٟ٘ باؾم (٦خاب ؾحر العجم)، و(٦خاب ال٨خاب ًغنض الخاٍع باللٛت البهلٍى

ش ألاصب الٗغبي للمؿدكغ٢حن بلى الٗغبُت ٦ما ٞٗل الض٦خىع  .)4(ؾحر اإلالى٥ الٟغؽ) ه٣ل ماعزى الٗغب ٦خب جاٍع

                                                           
 . ٖٛٔ_ٜٖٔ-ادلرجع السابق؛ ص    .ٔ
 .    ٜٚ-و معرفة رجالو يف افإسالم، اجلزء األول؛  ص شاكر مصطفى : اترقخ العرب و ادلؤرخون، دراسة يف تطور علم التارقخ   . ٕ
 كان عادلاً ابألنساب.  ،للهجرة ٕٗٔىو دمحم بن مسلم بن شهاب الزىري،  وعاش يف عهد عبد ادللك بن مروان حىت تويف سنة    . ٖ
 الء اشتهر بكتابو الطبقات.للهجرة ، ىو من فض ٖٕٓللهجرة،  وتويف سنة  ٛٙٔىو دمحم بن سعد بن منبع البصري، ولد سنة    . ٗ
 .ٕٔٔ -دمحم الفاروقي و دمحم إمساعيل اجملددي : العربية و آداهبا؛ ص   . ٘
 . ٕ٘ٔ_ٖ٘ٔ-اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ں ميں زلمود احلسن : عربو    . ٙ
 .  ٜ٘-ص ادلرجع السابق   . ٚ
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ش ألاصب الٗغ  ش ل٩اع٫ بغو٧لمان بلى الٗغبُت باؾم جاٍع بي، ولهظا ال٨خاب ٖبض الخلُم الىّجاع الظي جغظم ٦خاب الخاٍع

ش ش للمؿدكغ١ ص)0(قهغة ٦بحرة بحن ٦خب الخاٍع ع  -. واإلااعر الجلُل الض٦خىع ببغاَُم  ال٨ُماوي جغظم ٦خاب الخاٍع

ش ألاصب الٗغبي اؾخٟاص   ” Histoire de la Literature Arabe “بما قحر الٗىىان ألانلي لهظا ال٨خاب  باؾم جاٍع

ُٞه مٗلىماث ٦شحرة ًٖ الٗغب و ًٖ مجهىصاتهم في الٟىىن املخخلٟت بما هي بهظا ال٨خاب اإلااعزىن املخضزىن، و 

ش ألاصب الٗغبي)  ٖبض الجلُل باؾم (مسخهغ جاٍع
َ
 .)3(في الكٗغ ؤم في الىثر،  وجغظمه ؤًًا

خ الاحخماعي :  الخاٍس

 في اإلاٛاػي والؿحر، وال
 
ش، ألجهم ٦خبىا ؤوال ً الخاٍع ٟخىح، وألاخضار، زغط اإلااعزىن مً صاثغة ي٣ُت في جضٍو

 ً ش ٖلى الٗىاٍو ، ؤما اإلااعزىن ال٣اصمىن واملخضزىن ؤعزىا الخاٍع
 
 مىٟغصا

 
وألاوؿاب، وألاًام، والُب٣اث مىٟغصا

ً الىثر والكٗغ والخُابت وؤهىاٖها. اَخم بٌٗ اإلااعزحن الترجِب  ش وما ُٞه مً ٖىاٍو اإلاخٟغ٢ت، وؤخهىا الخاٍع

غ الُبري الؿىىي والترجِب الؼمجي، ؤو٫ اؾم هظ٦ سا خؿب )2(غ في َظا الهضص َى ابً ظٍغ ، الظي ؤل٠ جاٍع

ش الغؾل وألاهبُاء واإلالى٥)، َظا ال٨خاب  ظا ال٨خاب مكهىع (بخاٍع الترجِب الؿىىي باؾم (٦خاب ألامم واإلالى٥) َو

كهحر ؤخمض . وؤما الظًً اَخمىا الترجِب الؼمجي مً بُجهم اإلااعر ال)1(للهجغة 213و ٠٣ً ٖىض ؾىت  (ٕ)ًبضؤ بأصم 

 ًظ٦غ 
 
ش ال٨بحر)، ًدخىي َظا ال٨خاب الى٢اج٘ اإلاهمت، ؤوال ش اإلاؿمى (الخاٍع بً ٣ٌٗىب البماػعي، وله ٦خاب في الخاٍع

، وبٗضَا ًدىاو٫ جمامُظٍ، زم ًظ٦غ ؤخىا٫ ملى٥ الكام وبابل والهىض والُىهان والغوم وؤلاًغان (ٕ)وا٢ٗت ِٖسخى 

ش ؤمم التر٥ ومهغ وال ش الٗغب ٢بل زم ًخدضر ًٖ جاٍع بربغ والخبكت، وفي جهاًت َظا الجؼء ًخدضر ًٖ جاٍع

ؤلاؾمام، وفي الجؼء الشاوي لهظا ال٨خاب ًخدضر ٣ٌٗىب البماػعي ًٖ والصة الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، زم ًظ٦غ ًٖ الى٢اج٘ 

سُت في ٖهغ ؤلاؾمام بلى ؾىت  . مً )2(م الؿالٟت)للهجغة، وله ٦خاب ؤزغ اإلاؿمى (٦خاب في ؤزباع ألام 326الخاٍع

ت ال٨بحرة امٗانٍغ اإلااعر الجلُل  ظا ال٨خاب اإلاىؾٖى )، َو بً ٢خِبه الضًىىعي، مً ؤَم ٦خبه (٦خاب اإلاٗاٝع

ش ألاصب الٗغبي، ؤعر  .)3( لٗلىم اإلاخٗضصة اث مال٠ جاٍع خُىما هخ٩لم ًٖ اإلااعزحن املخضزحن مشل ؤخمض خؿً الٍؼ

ش الٗغب ومجهىصاتهم باالزخهاع وهٓغ  ش هٓغة ص٣ُ٢ت، ومشله الض٦خىع ٖمغ ّٞغور ناخب ٦خاب جاٍع في الخاٍع

ش الٗغب في ؾبٗت مجلضاث مً الٗهغ الجاَلي ختى ٖهغ الخضًض، واإلااعر خىا  ش ألاصب الٗغبي ؤعر جاٍع جاٍع

ش الٗغب بخاَت  ش ألاصب الٗغبي)، واإلااعر ألازغ َى قىفي ي٠ُ ؤخاٍ جاٍع الٟازىعي ناخب (الجام٘ في جاٍع

ش الٗغب م٘ ط٦غ ؤصبهم ؾىا َى الكٗغ ؤم الىثرؤو ؤهىإ ألاصب ألازغي. جامت . ؤع   ر َاالء اإلااعزىن جاٍع

 اإلاشاحْ واإلافادس:

0.  ، ش ألاصب الٗغبي، جغظمت ٖبض الخلُم الىجاع، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع   م.0652بغو٧امان (٧اع٫): جاٍع

 م.3111صمك٤؛  -ٌٗغبالضعوَل ٖبض هللا دمحم: م٣ضمت ببً زلضون، الُبٗت ألاولى، صاع  .3

ش ألاصب الٗغبي .2 اث ؤخمض خؿً: جاٍع  م3113، الضَلي الجضًض، اإلا٨خبت الغقُضًت ،الٍؼ

ش ألاصب الٗغبى الٗهغ الجاَلي، ،ي٠ُ .1  م.0626 ، ال٣اَغة، ، صاع اإلاٗاٝع01ٍ  قىقي: جاٍع

                                                           
 . ٖ-العريب؛ ص : اترقخ األدبوالدكتور عبد احلليم النّجار، مقدمة كتاب  . ٔ
 . ٜ-الدكتور إبراىيم الكيالين: مقدمة كتابو، اترقخ األدب العريب؛ ص  . ٕ
 .، كان أماما يف التفسَت واحلدقث والفقو والتارقخ وغَت ذلكللهجرة ٖٓٔتويف سنة ىو أبو جعفر دمحم بن جرقر الطربي   . ٖ
 .  ٕٛٓ-ء؛ صاري كا أغاز اور ارتقانگاترقخ ں ميں زلمود احلسن : عربو   . ٗ
 .  ٓٚٔ-اري كا أغاز اور ارتقاء؛ صنگاترقخ ں ميں زلمود احلسن : عربو   . ٘
 . ٘ٚٔ-ٙٚٔادلرجع  السابق ، ص   .ٙ
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ش ؤلاؾمامي؛ ال٣اَغة،  .2  م.0645ٖبض الخمُض َمِؿه  ص. بضع: جلخُو الخاٍع

 م.0661واملجضصي دمحم اؾماُٖل: الٗغبُت وآصابها؛ صاع الٗلم للمماًحن، ؾىت الٟاعوقي دمحم  .3

ت عظاله في ؤلاؾمام،  .4 ش و مٗٞغ ش الٗغبي واإلااعزىن، صعاؾت في جُىع ٖلم الخاٍع الجؼء ألاو٫، مهُٟى قا٦غ: جاٍع

 م.0645، 0، ٍ ، بحروثصاع الٗلم للمماًحن

ش ں محں الخؿً مدمىص : ٖغبى  .5 ڈ، ظامٗہ هگغ هئى  وع اعج٣اء،عي ٧ا ؤٚاػ اهگاجاٍع
ٰ
َاب٘ مکخبہ ظامٗہ هئى صہلی إلایِٹ

 م.0642، ؾً اقاٖذ صؾمبر 001132صہلی 
9. Ahmad Farooqi Nisar: Early Muslim Historiography, A Study of Early Transmitter of Arab History from the 

Rise of Islam up to the end of Umayyad Period (612-750 A.D), Idarah-I Adabiyat-I Delhi, 2009. 
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 مفىفى ـادق الشافعي الفىس ألادبُت ِىذ

 ، الهىض٢ؿم الٗغبُت ، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾمامُت، ٖلي ٦ٍغ ، الباخض، ظىمُذ ظحرئُامان

 ، الهىض، ظامٗت ٖلي ٦ٍغ ؤلاؾمامُت، ٖلي ٦ٍغالٗغبُت٢ؿم ، ؤؾخاط مكاع٥، دمحم ًىؾ٠ زان ص/

 

 ملذمت

الغاٞعي خامل لىاء ألانالت في ألاصب وعاٞ٘ عاًت البماٚت ُٞه, ى ناص١ مهٌُٟٗض 

ىض ما ٖاف الغاٞعي في  زم و٠٢ ٦خابخه وبُاهه في ؾبُل الضٞإ ًٖ ال٣غآن واللٛت. ٖو

غاٝ مخباًىت ألاؾالُب  ٞترة ػمىُت ٧ان ٞحها الاؾخٗماع ٣ًىص ماامغة مخٗضصة ألَا

ؾمامُت. وفي ْل َظٍ البِئت الؼاثٟت, اإلاباصت ؤلا و حؿتهضٝ بٖمان الخغب ٖلى اللٛت 

ُإ هٟؿه ل٩ُىن اإلاضاٞ٘ الهلب ًٖ خمى ؤلاؾمام  ٖاف الغاٞعي خُاجه ألاصبُت َو

واللٛت. والغاٞعي في ٖٟخه وقبابه والتزامه ب٣ُم صًىه الخى٠ُ وهىإػ وظضاهه 

ه وصواعي الهبىة ٖىضٍ, ٧اص ًس٤ٟ في ؤلاججاٍ, ومً طل٪ مداولخه ألاصبُت في ؤو٫ ؤًام

 مىٓىمت ظاعي ٞحها ٦ما في ٢ى٫ الكاٖغ مدمىص ؾامي الباعوصي : 

 )0(إلاهُٟى ناص١ في الكٗغ مجزلت     ؤمسخى ٌٗاصًه ٞحها مً ًهاُٞه

 كُمت الفىس ألادبُت ِىذ الشافعي

مً اإلاٗغوٝ ؤن ٖىانغ الكٗغ ج٣ىم ٖلحها ال٨ٟغة والهىعة والخُا٫ والكٗىع وألالٟاّ والترا٦ُب واإلاىؾ٣ُا 

ت.وال٣اٞ ا، وؤن بٌٗ َظٍ الٗىانغ ًل٣ي الٗىاًت والاَخمام مً بخضي اإلاضاعؽ الكٍٗغ حَر ؤما ٖىض  ُت والىػن ٚو

الغاٞعي ٞمً الؿهل ؤن ٠٣ً ٖىض الٗىانغ التي اَخمها، وؤن في زما٫ ؤصبه ٌٗغى بٌٗ عؤًه ٞحها. ومً بُجها 

 ٖىض الغاٞعي بما ًلي : ألا٩ٞاع والخُا٫ والٗاَٟت التي جدخىي في مٗٓم ؤصبه. ٞمً نىع ألاصبُت

 ألافياس ألاٌو : 

ألا٩ٞاع مً الٗىانغ اإلاهمت في ألاؾلىب ألاصبي، وهي ٖىهغ مخاهت ؤؾاؾُت في الٗلم وألاصب، ٞال٨ٟغة حؿخىلي ٖلى 

وتهؼ الخىاَغ في هٟـ الكاٖغ. وهي في ألاؾلىب ألاصبي ممتزظت بالٗاَٟت التي جًٟي ٖلحها  هااإلاكاٖغ, بل جى٢ٓ

ؤن الكٗغ ٚالبا ًُىي  ا زُابا ظمُلت، وجبٗضَا ًٖ ظٟاٞها، وجدُلها ماصة نالخت لماؾخمخإ الٟجي.خُاة، وجلبؿه

٤ ٖغيها في الكٗغ ًسخلٟان ٖما َى الخا٫  ٍغ ٖلى ألا٩ٞاع، وبال ؤ٢ل مجها ال جىظض في ألاصب، ل٨ً هٕى ألا٩ٞاع َو

ا الخبيء في زٟاًاَا، في الٗلم ؤو الٟلؿٟت؛ ًدىاو٫ الكاٖغ ظما٫ ال٨ٟغة الهاظ٘ في ؤٖما٢ه ٨ك٠ ًٖ ؾَغ ا، ٍو

بحن ظىاهبها اللُُٟت. وفي َظا ألامغ زهو الغاٞعي خضوصَا في مىبٗها "ولِؿذ ال٨ٟغة قٗغا بطا ظاءث ٦ما  ٍو

غ زهاثو الجما٫ ال٩امىت في َظٍ  لؿٟت، وبهما الكٗغ في جهٍى هي في الٗلم والٟلؿٟت، ٞهي في طل٪ ٖلم ٞو

                                                           
 .ٕٔعلى السفود، مصطفى صادق الرافعي، )شرحو حسن السماحي سوقدان(، ص    . ٔ
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دىاولها مً هاخُت ال٨ٟغة ٖلى ص٢ت ولُاٞت، ٦ما ج خدى٫ في طًَ الكاٖغ الظي ًلىجها بٗمل هٟؿه ٞحها، ٍو

ا   ). 0"(ؤؾغاَع

ؤصع٥ الغاٞعي ٢ُمت ألا٩ٞاع واإلاٗاوي وؤَمُتها في الٟلؿٟت، ٞجاءث ؤ٩ٞاٍع جيكض الؿمى والاعج٣اء بالىٟـ والخُاة 

ُغ١  ؤبىاب املجخم٘ ؤلاوؿاوي،  مٗا، وؤزظ ًبدض بك٩ل صئوب ًٖ ؤؾغاع الجما٫ والخحر ًخىؾل ب٩ل الُغ١، ٍو

ُٞسغظها ؤصبا ؾامُا ًدؿلر بالهىعة  ًى٣ل ؤ٩ٞاٍع مً َىا ومً َىا٥، ُٞجٗلها حِٗل في زُاله مضة مً الؼمً،

ت والخٗبحر الكاٖغي، زم جهبذ ؤ٩ٞاٍع نالخت، ل٩ل ػمان وم٩ان. و٧لما ٧اهذ ألا٩ٞاع صخُدت خ٣ُ٣ت  املجاٍػ

خإزغ بها  مُاب٣ت للخا٫، ظاء ألاؾلىب ألاصبي ظُضا وعاجٗا، ٧ىهه ًدمل جل٪ اإلا٣اٌـ التي ججٗل اإلاخل٣ي ًىٟٗل ٍو

ُت اإلاُغوخت في الىو ألاصبي. بؾخٗما٫ نىعة ألا٩ٞاع في ؤصب  الى خض ٦بحر، ٌكٗغ مً زمالها بال٣ُم اإلاىيٖى

عجب به الباخشـىن والٗلماء، ٢ض جىاو٫ ال٨شالغاٞعي ال٨شحرة في ٚالب ٦خبه, أل 
ُ
ــحر مً ألا٩ٞاع ن الغاٞعي َى الظي ؤ

ه الُىم ٢غاء الٗغبُت الغاٞعي ال٩اجب ٖلى خحن ؤزظ الغاٞعي  ىا بضؤ ٌٗٞغ في ؤصبه ظٗلخه ٧اجبا مً الُغاػ ألاو٫، َو

سخٟي قِئا ٞكِئا، و٧اهذ َضٞه الظي ؾعى بلُه ؤن ٩ًىن لهظا الضًً خاعؾه, ٦ما َى خا٫  الكاٖغ ًخهاٚغ ٍو

ج٣ضًم ألا٩ٞاع في قٍٗغ مً ؤظل في ٢ض خظع الغاٞعي مً الكاٖغ  ها.صٞاٖه ًٖ اللٛت الٗغبُت لحرصَا بلى م٩اهت

الكاٖغ الُٗٓم ال ًغؾل ألا٩ٞاع إلًجاص الٗلم في هٟـ ٢اعئها الٟاثضة ؤو مً ظاهب الخٗلُم خُض ٣ًى٫ : "

خهٝغ بها طل٪ الخهٝغ لُىظض بها الٗلم  دظو ال٨مام ٞحها بًٗه ٖلى بٌٗ، ٍو وخؿب، وبهما َى ًهىٗها ٍو

غا ٖلمُا بدخا"والظو١  غ ألا٩ٞاع ج٣ٍغ ت ألاصب ال ج٩ىن في ج٣ٍغ ب٣ٍغ  . )3(مٗا، ٖو

جُغ١ الغاٞعي في ؤصبه الى ال٨شحر مً ألا٩ٞاع الىا٢ُٗت التي لها نلت ٦بحرة بالضًً واملجخم٘، مما ظٗل ؤ٩ٞاٍع جل٣ى 

اإلاغؤة في ؤبٗاصَا ٢بىال واؾٗا في املجخم٘، ٧ىجها ٖالجذ ال٨شحر مً الخلل، ومً ؤَم جل٪ اإلاىايُ٘، ٢ًُت 

ت مً ألا٩ٞاع وال٣ًاًا التي ٖالجها  املخخلٟت، ٩ٞاهذ جل٪ ال٨ٟغة ألاؾاؾُت، واهضعظذ جدذ جل٪ ال٨ٟغة مجمٖى

ا مً  حَر الغاٞعي في ؤصبه مجها (حٗلُم اإلاغؤة وجش٣ُٟها) و(مماعؾتها للٗمل في املجخم٘) و(حجاب اإلاغؤة وؾٟىعَا) ٚو

ٗالج الغاٞعي جل ٣ضم لىا ٞهىال م٣االجه. و٦ظل٪ َو ٪ ألا٩ٞاع في ؤصبه مً زما٫ مى٢ٟه مً ال٣ًُت بٗامت، ٍو

غ  حهما ًغص ٖلى الظًً هاصوا بخدٍغ وم٣االث في ٦خبه، مجها مؿلؿل  (الُاجكت) و(الجما٫ الباجـ) في وحي ال٣لم، ٞو

ٗٝغ الضواء، ٩ٞاهذ ؤ٩ٞاٍع انماخُت   .)2(ووا٢ُٗتاإلاغؤة، و٧ان ًمخل٪ بخؿاؾا إلاهلر الظي ًغي م٨مً الضاء َو

ومً ألا٩ٞاع ألازغي التي ْهغث في ؤصبه ٢ًُت ال٣ٟغ ومك٨ماجه، في م٣االث (وحي ال٣لم) خُض ًخسظ مً الىبي 

ًاثل مشل الخ٣ك٠ والدؿامي والهبر والجهاص وؤلاًمان والازمام والاًشاع  (م) عمؼا، إلاا ًدمله مً نٟاث ٞو

  .  )1(غةوالصجاٖت، ًٞما ًٖ بوؿاهِخه الٗلُا ومجزلخه في آلاز

ىٟض  ٣بل ٖلى ًغاٖه، ًبثها ؤخؼاهه ٍو اءٍ، ٍو ؿخىحي ٦بًر و٧ان الغاٞعي في (عؾاثل ألاخؼان)، ٌؿخدًغ ؤ٩ٞاٍع َو

اصة)  اء الغاٞعي ؤ٦بر مً ٖىاَٟه خ٣ا، ٧ىهه ؤخب (مي ٍػ امه هثرا وقٗغا، ل٣ض ٧ان ٦بًر بلحها بسبٍر وشجىهه وؤَو

ى١ ال ٛاًاث الضهُا، ألهه لِـ له مضي وال ٚاًت، ل٣ض ٧ان خبا لِـ مً خب الىاؽ، خبا ٞى١ الكهىاث ٞو

ٌؿخىحي مً َظا الخب ًيبٕى الكٗغ ونٟاء الغوح، ٞجاء خبه لها ؾامُا، لِؿخلهم مىه مٗاوي ألالم في خبه 

                                                           
 .ٖٕٕ, ادلكتبة العصرقة، ص وحي القلم ) نقد الشعر وفلسفتو(, مصطفى صادق الرافعي, اجلزء الثالث   . ٔ
 . ٖٕٕوحي القلم ) نقد الشعر وفلسفتو(, مصطفى صادق الرافعي, اجلزء الثالث, ادلكتبة العصرقة، ص    . ٕ
 .ٖٖ,ٕٚم, شركة مكتبات عكاظ, السعودقة، ص ٕٜٛٔ ،ٕطمصطفى صادق الرافعي واالجتاىات افإسالمية يف أدبو, عبد احلليم زلمود,    . ٖ
 . ٚٚاالجتماعي يف أدب ادلفكر افإسالمي مصطفى صادق الرافعي, عبد الستار السطوحي, دارافإعتصام, القاىرة, ص  اجلانب   . ٗ
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امه اثه وؤَو ٢ضم الغاٞعي اإلاٗاوي وألا٩ٞاع في ألاؾلىب ألاصبي، ٞاػصاصث ؤ٩ٞاٍع جإل٣ا وجىهجا، ٧ىجها ؤ٩ٞاعا  .)0(و٦بًر

 ٢ُٗت طاث نلت ٦بحرة باإلوؿان واملجخم٘.وا

 الشاوي : الّاوفت 

الٗاَٟت ٖىض الغاٞعي جمحزث بالهض١ الٟجي, ٖلى ؤهه ناص٢ا في ؤخاؾِؿه وزىاٍَغ في ٧ل ًٞ مً الٟىىن ألاصبي, 

ل في ؤٖما١ الىٟـ, ًٞجاءث ٖاَٟخه زابخت عاسخت في ههه. ٞبىاء نىعة الٗاَٟت ٖىض الغاٞعي  دىاو٫ الخٚى

اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت والاهٟٗاالث والٗىا٠َ, ختى جإحي الٗاَٟت م٘ الخُا٫ لِك٩ل الهىعة الٟىُت. لُه٠ 

ا ؾُُغث ٖلى ٖاَٟت الٟغح والؿغوع لُض٫ ٖلى  حَر ومٗٓم الهىعة التي نىعَا الغاٞعي في ٞلؿٟت الخب ٚو

ٖلى ٢ىة الٗما٢ت  الؿٗاصة, وفي َظا الخٗبحر جىيُذ وبًداء الخب والٟغح واليكاٍ والؿغوع, و٦ظل٪ ًض٫

ٟلحها. و٦شحرا مً نىعة الٗاَٟت ٖىضٍ, جٓهغ بإق٩ا٫ مسخلٟت ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ في مٗٓم  والخىان بحن ألام َو

ا), ومً ؤمشا٫ ٖاَٟت  حَر ٦خبه (ؤوعا١ الىعص, والسخاب ألاخمغ, وعؾاثل ألاخؼان, واإلاؿا٦حن, وخضًض ال٣مغ, ٚو

حَر ا مً اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت جٓهغ الخاعط, بطا ؤزاع اإلاكاٖغ في ؤٖما١ الُإؽ والخؼن والٟغح والخب وآلاالم ٚو

  ال٣لب, ٞإبغػث الٗاَٟت جبٗا لظل٪.

 الشالث : الخُاٌ أوالخفىس 

في بدغ الخُا٫ والخهىع, بل ٧ان َى ؤخؿً زُا٫ في مُضان ألاصبي, بسانت  ىاؾ٣ُ ٧ًان الغاٞعي واخض مً الظً

كٗغ ٖلى في الخب والخؼن ٖىه, ٞلِـ ؤخض ٌكاَض ٖل ى هٟؿه بال َى هٟؿه, و٦ظل٪ لم ٨ًً َىا٥ مً ٌكاَض َو

اصة الىاخضة مً وؿاءٍ,  خب الغاٞعي بال َى هٟؿه, ٟٞي ال٨شحر ٧ان ٣ً٘ في الخُا٫ في خبه م٘ ؤلامغؤة بسانت مي ٍػ

ؿه في ل٣ض ٧ان الغاٞعي ًخٗب هٟ و٧ان مً آزاع طل٪ الخُا٫ ما ؤزغظه ٞحها مً عواج٘ ججلذ ٞحها شخهُت الغاٞعي.

ى ًٟصر ًٖ هٟؿه في بخضي عؾاثله الخانت, ٣ُٞى٫ :"ؤن مضاع الٗباعاث ٧لها  ُت, َو جهُض َظٍ اللُٗب الؼزٞغ

ت لهم بٟىىن  غ الخ٣اث٤ بإلىان زُالُت لخ٩ىن ؤو٢٘ في الىٟـ, ومً َىا ٧ان الظي ال مٗٞغ ٖلى الخسُل, وجهٍى

 ًٟهمىجها خ٤ الٟهم, م٘ ؤن املجاػ َى خُلت ٧ل لٛت ؤو ال مُل لهم بلى الكٗغ ال  ًمُلىن بلى ٦خابتي, وال ػاملجا

ظا الظي ظٗلجي ؤ٦ثر مىه م٘ ؤهه مخٗب ظضا ومً مشل  .)3"(وزانت الٗغبُت, وال ؤٖض ال٩اجب ٧اجبا ختى ًبٕر ُٞه, َو

نىعة الخُا٫ الظي ًهىع الغاٞعي, ما ٢ا٫ في ٦خابه (وحي ال٣لم) بٗىىان (ؤحها البدغ), خُض ٣ًى٫ :"بطا اخخضم 

ٞهىعة الخُا٫ ٖىض الغاٞعي َى  .)2("اإلااجي)ه٠ُ, ظٗلذ ؤهذ ؤحها البدغ للؼمً ٞهما ظضًضا ٌؿمى (الغبُ٘ ال

ٟه للخُا٫, ٣ٞض ٢ا٫ :"الخُا٫ َى الصخئ  ظا ما ججلى في حٍٗغ خ٣ُ٣ت مخٛحرة, بل َى ٦ظب ٖلى الخ٣ُ٣ُت الشابخت, َو

ظا ؤهه ال ٩ًىن ؤبضا خ٣ُ٣ت زابخت, ٞما ٩ًىن بال الخ٣ُ٣ي ٖىض الىٟـ في ؾاٖت الاهٟٗا٫ والخإزغ به ٣ِٞ, ومٗجى َ

واإلا٣هىص بهظا ؤن عئٍت ؤلاوؿان لؤلقُاء ج٩ىن بخإزحر الخُا٫ عئٍت ٧اطبت, ٞهظا الخُا٫  ,)1(٦ظبا ٖلى الخ٣ُ٣ت"

م خ٣ُ٣ت الصخئ في مسُلت في لخٓت الاهٟٗا٫.  خؿب الغاٞعي ٌٗخبر ٦ظبا ٖلى الخ٣ُ٣ت ألهه ًَى

 

 

                                                           
 .٘ٛ-ٜٚالرافعي ومي، عبدالسالم ىاشم حافظ، ادلؤسسة ادلصرقة العامة للتأليف والًترتة والطباعة والنشر, ص      . ٔ
 .ٜٛم، ص ٜٛٙٔمصر  –ادلصرقة العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العريبمصطفى صادق الرافعي, كمال نشأت, ادلؤسسة    . ٕ
 . ٖٛ -ٖٚبَتوت, ص  -م, ادلكتب العصرقةٕٕٓٓوحي القلم, مصطفى صادق الرافعي, اجلزء األول, اترقخ الطبعة    . ٖ
 .ٕٗ, بَتوت, ص م, ادلكتب العصرقةٕٕٓٓاترقخ الطبعة فى صادق الرافعي, اجلزء الثالث, وحي القلم, مصط   . ٗ
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 الشابْ: الجماٌ 

همه ومٟهىم ا امٌ، ل٩ىهه بضؤ قاٖغا واهخهى ٧اجبا واٖخمض في ججؿُض ز٣اٞخه ٞو لجما٫ ٖىض الغاٞعي واؾ٘ ٚو

ً ؤؾاؾُحن َما: الترار الٗغبي والضًً ؤلاؾمامي. ومٟهىمه للجما٫ الخسخي للمغؤة ٨ًمً بإن  للجما٫ ٖلى مهضٍع

خإزحر مشا٫ عآٍ في (ٖهٟىعة) ٞخاة ًجٗل الغاٞعي ظما٫ اإلاغؤة ٦ما اؾخ٣غ في ٞهمه مى٨ٗؿا مً الٗالم الخاعجي ب

اصة)، زم مىُل٣ا لٟهم الجما٫ بلى الٗالم الخاعجي. وبضؤ مٟهىمه للجما٫ الظي  ٖك٣ه ألاو٫ في خُاجه، و (مي ٍػ

ؼصاص بخإزحر طل٪ اإلاشا٫ الظي عآٍ، و٧ان َظا اإلاشا٫ مدٟؼا مً مدٟؼاث  ٌؿمى الجما٫ الخسخي ٖىض زاٍَغ ًىمى ٍو

هاع مى  خب بال الابضإ ٖىضٍ، اْل
ُ
اًَ الجما٫ اإلااصي في اإلاغؤة، ٞهى ًٟهم الجما٫ الخسخي مً زما٫ ٢ىله: "ال ؤ

، وؤخـ، وؤجسُل" ٝغ الجما٫ ًخٗل٤ ؤؾاؾا بالضعاؾاث والٟماؾٟت والى٣ضًت, ٞجمالُت ألاصب مً  .)0(لشمار: أٖل

وال  لجما٫ وخ٣ُ٣خه.ٚاًاث الى٣ض الخضًض, والغاٞعي ٦ىا٢ض له عؤًه في مُضان الجما٫, ًداو٫ ؤن ًىضر مٗجى ا

ق٪ ؤن هٓغة الغاٞعي للجما٫ حٗضث مجا٫ ألاصب, بط لم ًدضص ما ًغمي بلُه ؤَى ظما٫ اإلاىيٕى ؤو ظما٫ 

ٞجما٫ ألاصب ٖىض الخٗبحر؟, وفي ٧لخا الخالحن ٞهى ًغي ؤن الجما٫ شخيء واخض ال ٌٗخبر, وال ًسخل٠ في هٟؿه, 

ظا الجما٫ الظي مىبٗه ألاؾالُب ألاصبُت جض٫ ألاخاؾِـ الغاٞعي ظؼء مً ظما٫ ألاؾلىب وبماٚت اإلاٗاوي, َو

واإلاكٗاع والخىاَغ والىظضان التي ٌكبهها ألاصًب. ٞمٗٓم الجما٫ ٖىضٍ صوعا ٦بحرا في ظىاهب اإلاغؤة (الخسخي) ؤو 

ا (الغوحي والُبُعي). ومً مشا٫ الجما٫ الخسخي زىى الغاٞعي ؤو٫ مغة خُىما بلخ٣ى بـ (ٖهٟىعة) وهي ؤو٫  ٚحَر

 ؤُٖى مٗاوي الجما٫ والخب له, ٣ُٞى٫ :مً 

 ٞمً لي ٖهٟىعة ؾ٣ُذ ٢لبي ٖهاٞحر ًدؿبن ال٣لىب مً الخب       

اعث ٞلما زايذ الٗحن ٞى٢ها        ب َو   )3(ؤػالذ لها خبا مً اللالا الَغ

 الخامغ: اللزة  

٤ وجإزحر واضر في ؤؾلىبه ولٛخه, ٌؿخسضم الغاٞع ي لٛت الٗغبي ال٣ضًم و٧ان واللظة في ألاصب ٖىض الغاٞعي ٍَغ

باعاجه ٖباعاث ألاولحن ٦ما ظاء في  ا و٧لمت مد٨مت, ٖو ٖىاًخه ٖلى اللٛت الٟهُدت, ٞإحى لٛت مخِىت ولٟٓا ٢ٍى

ب ؤن الغاٞعي ٢ض اؾخىفى خٓا واؾٗا مً ماصة اللٛت  ٦خابه (وحي ال٣لم) قاَضا مً قىاَض ٦شحرة ًٖ لٛخه. وال ٍع

ماله التي ْهغث وحٗبر ٞحها ما ظٗله وا٣ٞا ٖلى ؤ ا ممحزا بحن ؤلٟاْها وؤ٦ثر ما جماخٔ َظا ًٖ الخىاو٫ أٖل ؾغاَع

 ٢ضعة ٞاث٣ت ٖلى الخد٨م في اؾخٗما٫ اللٛت ونُاٚتها التي ججلى ُٞم مٗٓم ٦خبه ألاصبُت.  

٤ م٘ بن الغاٞعي لم ًُل٘ ٖلى مبضؤ اإلاٗاعيت في الى٣ض ألاصبي, وبهما ط٦ٍغ بهىعة ٖامت, وؤن َظا اإلابضؤ ٢ض ًخُاب

َظا اإلابضؤ ٖغيا ٖلى زهىمه يمً م٣االث في الى٣ض.  يبٌٗ مماعؾاث الغاٞعي الى٣ضًت, و٢ض جدضر الغاٞع

ؿخسضم اإلاىهج املخاٞٔ واإلاىهج  ٧ان الغاٞعي  ٢ض لٗب صوعا ٦بحرا في جهًت الى٣ض ألاصبي وجُىعٍ في الخضًض, َو

٣ض ٖىضٍ ممخاػ باالؾخٗما٫, وه٣ضٍ ج٣لُضي بلى خض, ؤلاؾمامي والٟجي البُاوي في جهًت ه٣ضٍ وبخُاءٍ. و٢ض ٧ان الى

 خُض ؤزظ َظا اإلاىهج ؾضا ٢اَغا ؤ٢ام الخُاعاث الٛغبُت التي قهضجه مهغ.

 

 

                                                           
 .  ٛ٘م، ص ٕٛٓٓالقاىرة  -رسائل األحزان، مصطفى صادق الرافعي، الطبعة األوىل، دار الصحوة للنشر   . ٔ
 . ٕٗٔ, ص ٕٗٓٓدقوان الرافعي : )الباب الرابع يف الغزل والنسيب(, حققو وشرحو وقدمو الدكتور ايسُت األقويب, ادلكتبة العصرقة, بَتوت,   . ٕ



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  753

___________________________ 

253 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 اإلافادس واإلاشاحْ

م، حبحر ـالح اللشغىلي، الىاؼش وصاسو الخّلُم الّالي .0 ش الفني في اللشآن الىٍش  م.2010، بغذاد، الخفٍى

خهام, ال٣اَغة. الجاهب الاظخماعي في ؤصب مهُٟى .3  ناص١ الغاٞعي, ٖبض الؿخاع الؿُىحي, صاعؤلٖا

 الجماٌ في ؤدب الشافعي, سظالت اإلااحعخحر, الجامّت الّشاكُت, بغذاد, محمىد ؼاهش خُىن. .2

ان,  .1  م, الهُئت الّامت للفىس الثلافت.2004 ،3ٍحُاة الشافعي, دمحم ظُّذ الٍّش

ت, بحروث, دًىان الشافعي : )الباب الشابْ في الغٌض واليع .2  .2004ِب(, حلله ًاظحن ألاًىبي, اإلاىخبت الّفٍش

 م, داس الجُل, بحروث.1991 ،0ٍالشافعي الياجب بحن املخافٍت والخجذًذ, مفىفى وّمان البذسي,  .3

 م.2008اللاهشة  -سظابل ألاحضان، مفىفى ـادق الشافعي، الىبّت ألاولى، داس الصخىة  .4

 م.1983ذ الفخاح ـالح هافْ, داس الفىش, ِمان الفىسة الفىُت في ؼّش بؽاس بً بشد, ِب .5

ذان( .6  ِلى العفىد، مفىفى ـادق الشافعي، )ؼشحه حعً العماحي ظٍى

ت الّشبُتمفىفى ـا .01  م.1985، داس ألاهذلغ،  بحروث 0ٍ، مفىفى الجىصو, دق الشافعي سابذ الشمٍض

م, ؼشهت مىخباث 1982 ،3ٍمفىفى ـادق الشافعي والاججاهاث ؤلاظالمُت في ؤدبه, ِبذ الخلُم محمىد,  .00

 ِياً, العّىدًت

ت الّامتمفىفى ـادق الشافعي, هم .03  م.1968، مفش اٌ وؽإث, اإلاؤظعت اإلافٍش

ٌ وحي الللم, م .02 ت2002, فىفى ـادق الشافعي, الجضء ألاو  بحروث. -م, اإلاىخب الّفٍش
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ذ فشجأ  ومعشخُاجه لفٍش

 ؼىحر  هلُىىىماٌ

 ، الهىضم، ٦حرال٧لُت الجامٗت، جغوهيخبر ٢ؿم الٗغبُت، باخض، 

 

ض   ىا اإلاؿغح مغ٢ـؤلٍٟغ  ٞغط واخض مً ؤَم ٦خاب اإلاؿغخُاث ألانلُحن الظًً قٞغ

٢ام ببظ٫ ٢هاعي ظهضٍ ألن جهبذ . الٗغبي في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغً

الٗغبُت ممشلت وم٣غوئة ومضعوؾت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، ٦جؼء مً  اإلاؿغخُاث

٤ حصجُ٘ وبزاعة اإلاؿغخُاث الٗاإلاُت. ووانل مداو  لخه لخد٤ُ٣ َظا الخلم ًٖ ٍَغ

الجُل الخضًض مً مىانغي اإلاؿغح. وفي الؿخِىاث، ٢ام ٞغط باإلاؿاَمت في اهبشا١ 

جها للمؿغح. وفي  خغ٦ت مؿغخُت معجبت في مهغ بال٣ُٗاث اإلامخاػة التي جم جضٍو

ت اإلاؿغح وبقما٫ الخهت ال٨بري   زما٫ َظا الى٢ذ، ٧ان مً ؤَضاٞه الهامت صم٣َغ

 اإلام٨ىت مً اإلاىاَىحن في بهخاظاجه ووكاَاجه. 

ذ فشج   ألفٍش

ض ٞغط ت ؤلٍٟغ في ٖاثلت مً الُب٣ت  ٦ٟغ الهُاصًً ٧اجب مهغي، ومً عواص ٦خاب اإلاؿغخُاث. ولض ٞغط في ٢ٍغ

ت ٖاممً في ٧لُت آلاصاب  ٞغط جسغط .م0636 ، ٖام)0(اإلاخىؾُت في مضًىت الؼ٢اػ١   .0616 ٢ؿم اللٛت ؤلاهجلحًز

ت ٞل٣ض ٧اهذ مٟخاخه  ٖما٢ت ض باإلاؿغح بضؤث ؤزىاء صعاؾخه اإلاضعؾُت مً زما٫ الخمشُل، وألهه صعؽ ؤلاهجلحًز ؤلٍٟغ

لخٗاَى ألاصب واإلاؿغح ؤلاهجلحزي أل٢ُابه مً ال٨خاب بضءا بك٨ؿبحر وبغهاعصقى وؤوؾ٩اع واًلض، زم ا٢ترب مً 

٤ُ الخ٨ُم.  ٖالم ت بٗض جسغظه خىاجٞى مل مضعؾا للٛت ؤلاهجلحًز ٧ان العجباَه بةخضي  .لي ؾذ ؾىىاثٖو

ت ؾببا في اٖخ٣اله أل٦ثر مً  )، وبٗض زغوظه خهل ٖلى مىدت جٟٙغ 0631 -0626ؾىىاث ( 2الخغ٧اث الِؿاٍع

 بالصخ٠ الٗغبُت ٞحها لىضن مً وػاعة الش٣اٞت، وجٟٙغ ل٨خابت اإلاؿغح، وؾاٞغ بلى
 
 ز٣اُٞا

 
ىا٥ ٖمل مدغعا ج٣لض . َو

اث٠ التي مً ؤَمها: ت، ومً زم مؿدكاع ؤصبي  بٌٗ الْى مؿدكاع بغامج الٟغ١ اإلاؿغخُت بالش٣اٞت الجماَحًر

ـ" ؾىت  ٖمل. 0663 للهُئت الٗامت للمؿغح واإلاىؾ٣ُى، زم مضًغ للمؿغح ال٩ىمُضي. ها٫ ظاثؼة "ؾلُان الَٗى

غان مؿدكاعا إلصاعة الش٣اٞت بمضًىت 0646وختى  0642بالجؼاثغ مً ٖام  لتربُت وإلصاعة الش٣اٞت بىػاعة ا َو

 3112والخٗلُم الٗالي. جىفى ٖام 
 
  .م ًٖ ؾخت وؾبٗحن ٖاما

جي ًٖ الًُٗ الضاثم "،نىث مهغ"خمشُل ؤو٫ مؿغخُخه ل 0623قهض الٗام  هًا٫ الىاؽ خى٫  وهي جإل٠ُ َو

ؾ٣ٍى ’  مؿغخُخهج٣ضًم ، جم م0624 ؾىتوفي  ).3(0623ٖام  ٖلى مهغ الٗضوان الشماسيفي بىعؾُٗض زما٫ 

ىن  جيباإلاؿ ‘ٖٞغ ىجئ ؤلٟغص بٗضم ال٣بى٫ لها لضي الى٣اص والجمهىع وعظا٫ الغ٢ابت ،غح الَى وفي طل٪ الخحن  .ٞو

ىن مهغ وجم اإلا٣اعهت بحن ؤزىاَىن أللٟغص والغثِـ  ٧اهذ بؾغاثُل صاثما حكحر بلى ظما٫ ٖبض الىانغ بٟٖغ

ت ؤن ج٩ىن ه٣ضا لغثاؾت ٖبض ول٨ً ؤلٟغص ؤزظ َظٍ اإلا٣اعهت بٗحن البؿاَت وؤزظَا عظا٫ الغ٢اب .اإلاٗانغ إلاهغ

                                                           
ٔ
 ، عاصمة زلافظة الشرقية،  مصر.غَتة يف شرق نيل دلتاوىي مدقنة ص     
ٕ
 ٚٔ-ٖٔم، لبنان، ص ٜٜٙٔقاقد دايب قاقد، فن ادلسرح عند الفرقد فرج، دار سعاد الصباح للنشر والتوزقع،      



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  755

___________________________ 

255 Majalla al-Aasima, Vol. 9, 2017, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

 مؿغخُاث ٖضةبخ٣ضًم  ٢ام ٞغطزم  .الىانغ ومباصثه م٘ ؤن الى٣اص لم ٣ًبلىا جغ٦ُبها ووظضوا مىايُٗها زُٟت

 0632( و"ؾلُمان الخلبي")، 0632: :خما١ بٛضاص" (مشل
 
) التي ٧اهذ بمشابت نُدت ًٚب يض املخّخل وجىاُوال

ت والٗض٫  ل٨ٟغة الخٍغ
 
 مباقغا

 
ؼي وجابٗه ٢ٟت"و ،و"ٖؿ٨غ وخغامُت" ،والاؾخ٣ما٫ ٞلؿُٟا  "ٖلى ظىاح الخبًر

غ ؾالم"و ،)0636( خىن "و، )0634( "الٍؼ ) التي سجلذ مدىت الكٗب الٟلؿُُجي والٛبن 0641(" الىاع والٍؼ

ض بلٟىع وختى الُىم  .الظي و٢٘ ٖلُه مىظ ٖو

 لى معشخُاجههٍشة وححزة إ

ض ٞغط ٦م ؿغحي ًغظ٘ الى ٢ضعجه ٖلى جإل٠ُ مؿغخُاث طاث جإمل ٞلؿٟي ٖم٤ُ بن مٗٓم اإلاحزاث الخانت أللٍٟغ

ضاص في الى٢ذ هٟؿه غ بإٖما٫ مؿغخُت ظُضة ؤلٖا هجضَا ؤصاءاث مؿغخُت ظظابت. هجض مؿغخُاجه ، والتي جخٞى

ج  م٨شٟت ٖلى الضوام ٖلى وظه جم جسُُِ ظمُ٘ ألاٞٗا٫ اإلاغؾىمت ٖلى اإلاؿغح بٗىاًت. هغي ٞغط ٣ًىم بخمٍؼ

الخُا٫ والىثر م٘ الكٗغ وألاًام الخايغة م٘ ألاًام اإلاايُت. وصخُذ ؤهه ٣ًىم بخ٨ش٠ُ الىا٢ٗت  الىا٢٘ م٘

اإلاؿغخُت بل ٣ًىم بخىؾُ٘ الخُا٫ اإلاؿغحي ٦ظل٪. ٣ًىم بسل٤ ؤٖما٫ مؿغخُت زاعظت ًٖ ؾبُل بوكاء 

اث صازلُت م٣ٗضة. ٞهى مماعؽ مؿغحي ٦ما ؤهه ٧اجب مؿغحي. ٞغط ٢ًاًا ٖالج  ذى قٗبى ٍوفى بَاع جاع  مهاٖع

٦ما نىىع بُىلت اإلا٣اومت  "،ؾلُمان الخلبى"و "ٖؿ٨غ وخغامُت"و "خما١ بٛضاص"ظخماُٖت في الٗضالت الا 

خىن "الٟلؿُُيُت فى   ". الىاع والٍؼ

دتم، َى 0623ٟغط ٦خبها ٖام لؤو٫ مؿغخُت  هي )0("نىث مهغ": ـىث مفش ىُ مؿٍغ مؿخىخاة مً  تَو

ت يض ٢ىاث الاخخما٫ اإلاؿغخُتهىع ج. م6230ٖام  ٖلى مهغ الٗضوان الشماسي الاهجلى  هًا٫ اإلا٣اومت اإلاهٍغ

 ٞغوؿُت. 

ىن  ىوياب )3(٦خب ٞغط َظٍ اإلاؿغخُت: ظلىه فِش ش مهغ الٟٖغ  . ؾخلهام جاٍع

صازل اإلاٗخ٣ل خُض ظغي ٖغيها َىا٥ ٢بل ؤن حٗغى ٖلى  )2(عاجٗخه "خما١ بٛضاص"ٞغط ٦خب : خلق بغذاد

ىوي بلي ؤل٠ لُلت ولُلت يوف ).1(م0631اإلاؿغح ال٣ىمي ٖام  ض ٞغط مً الترار الٟٖغ مً  "خما١ بٛضاص" جدى٫ ؤلٍٟغ

ألاو٫: بٗىىان )، 2(الخُا٫ الظي ًخ٩ىن مً َاب٣حن مىٟهلحن ٖلى ؤؾاؽ الترار ألاصبي في الٗهىع الىؾُى

اؾمُىا" َى صعامي مً ىت اليؿاء" مً ٦خاب ا، و خ٩اًت اللُالي الٗغبُت "ًىؾ٠ ٍو ملخاؾً وألايضاص الشاوى: "ٍػ

 للجاخٔ. 

مً ٢بل اإلاؿغح  0632 ٖامالتي جم جمشُلها في ال٣اَغة  )3(’ؾلُمان الخلبي‘ج٣ضم اإلاؿغخُت  :ظلُمان الخلبى

ذي ا بلى اإلاإؾاة واإلاىيٕى الخاٍع جي عظٖى غي مً الخلب الظي ٢ام باٚخُا٫  .الَى ؾلُمان َى اؾم الُالب ألاَػ

وج٣ضم اإلاؿغخُت . ٣0466ُاصة بىهىباعث خُىما عظ٘ َى بلى ٞغوؿا في ٖام ، ال٣اثض الظي والٍ الالٟغوسخي ٧لُبر

                                                           
ٔ
 ٗٛٔ-ٖٛٔ،ص ٜٜٓٔاذليئة ادلصرقة العامة للكتاب،  ( ،ٔٔ) مؤلفات الفرقد فرج، الفرقد ،فرج      
ٕ
 لسابقادلصدر ا     
ٖ
 مٜٛٛٔ،  اذليئة ادلصرقة العامة للكتاب ( ،ٔ) مؤلفات الفرقد فرج، الفرقد ،فرج     

4
    Dina A Amin, Alred Farag and Egyptian Theater, Syracuse university press, syracuse, new york, 2008, P 9 

 ٜٜٔ-ٜٚٔبع والنشر، ص دمحم مندور، يف ادلسرح ادلصري ادلعاصر، دار هنضة مصر للط      2

 
 ، مصر دار اذلالل  نشر ىف   ٙ
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خُا٫، وجهىع ؾلُمان ٧البُل اإلاإؾاوي  وج٣ىم بخدلُل الهغإ الضازلي  ،بٖاصة البىاء للى٢اج٘ التي ؤصث بلى الٚا

  .الظي ٌٗاهُه ٢بل

خىن: ٣ًضم . ُضاهُت لؤلٖما٫ الٟضاثُتًٖ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، بٗض مٗاٌكت م) 0ت(ؿغخَُظٍ اإلا٦خب  الىاس والٍض

غ ؤعيه مً ال٨ُان اإلاٛخهببٞغط نىعة اإلا٣اوم الٟلؿُُجي الشاثغ الظي ٌؿعى  والغمؼ فى اإلاؿغخُت . لى جدٍغ

خىن عمؼ ألاعى الُُبت اإلاباع٦ت ؤن ٌٗخمض ٖلى اإلاؿغحي ل٣ض ؤعاص . واضر ظلى ٞالىاع عمؼ اإلا٣اومت وال٨ٟاح، والٍؼ

وفى الجهاًت هغي ؤن ٞغط ٌكٗل هحران الشىعة . ؤخضار مؿغخُخه مً البضاًت بلى الجهاًتببغاػ وجىيُذ زِ عثِسخى فى 

ٞهى ًىاصي بًغوعة اإلا٣اومت الٟضاثُت . ٖلى الههُىهُت اإلاٗخضًت وبض عوح الخماؽ فى اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت

  .للكٗب الٟلؿُُجى والشىعة ٖلى بؾغاثُل

ججغي ؤخضاثها بال٣اَغة فى ال٣غن الشامً ٖكغ, بحن ؤمحرة ونٗلى٥ التى  )3(فى َظٍ اإلاؿغخُت: ألامحرة والفّلىن

 ،ج٣ضم املجخم٘و  ،الخُاة مخىا٢ًاثو  ،و٦خبى وشخاط, ٌٗبر ال٩اجب ًٖ عئٍخه للٗما٢ت بحن املخبحن, وخحرة ؤلاوؿان

ت والخإل٠ُ والغ٢ابتؤوجد٤ُ٣  ت, ٦ما ًُغح عؤًه فى اإلاٗٞغ  .خمامه فى الٗض٫ والخٍغ

 دس ومشاحْامف

ض ٞغط، صعاؾاث ؤصبُت، ال٣اَغة: الهُئت الٗامت لل٨خاب عاٚب .0  م0663، هبُل، لٛت اإلاؿغح ٖىض الٍٟغ

ض ٞغط ناو٘ ألا٢ىٗت اإلاؿغخُت: ؾبٗىن ٖاما مً الُٗاء، ال٣اَغة:  ُُٖت، خؿً، .3 لىالٍٟغ  م3113، املجلـ ألٖا
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ض  .1 ت الٗامت لل٨خاب الهُئت،  ألامحرة والهٗلى٥،ٞغط الٍٟغ  م3116، اإلاهٍغ
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ض  .4 ض ٞغط، ٞغط الٍٟغ ت الٗامت لل٨خاب ) ،3( مالٟاث الٍٟغ  م0656،  الهُئت اإلاهٍغ

ض  .5 ض ٞغط ،ٞغط الٍٟغ ت الٗامت لل٨خاب،  ) ،00( مالٟاث الٍٟغ  م0661الهُئت اإلاهٍغ

ض ٞغط، صاع .6  م، َب٘ فى لبىان0663ؾٗاص الهباح لليكغ والخىػَ٘،  ٢اًض صًاب ٢اًض، ًٞ اإلاؿغح ٖىض الٍٟغ
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00. Dina A Amin, Alred Farag and Egyptian Theater, Syracuse university press, new york 2008 

03. Rasheed el- enany, The Quest for justice in the theater of Alfred Farag: Different Moulds, one theme, 
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 م ٜٜٛٔ،  اذليئة ادلصرقة العامة للكتاب ( ،ٙ) مؤلفات مؤلفات الفرقد فرج، فرج الفرقد   ٔ
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 ظخللٌ الهىذاوحهىده في   عُىهاسويخفَ الشخمان ال

 دمحم ظلُم  د/

 یماال، ٦ىىع، ٦حرالا، الهىضؼ بی، ؤؾخاط مؿاٖض، ألا٧اصیمیت البدغیت الهىضیت

 

اعوي اإلاىايل ؤلاؾمامي خٟٔ الغخمان ىُت الخضًشت الؿَُى ب في َظا الًٟ  ،َى ؤخض عواص الخُابت الَى و٢ض َو

بت زانت وخغاعة ؤلاًمان وظغؤة الجىان ظمٗا ًازغ في هٟىؽ الؿامٗحن، ٩ٞان ًجم٘ بحن َما٢ت اللؿان  ،مَى

ا ٖاإلاا ظلُما ومهلخا و٧ان نٝغ َمه بلى ب٣ًاّ ألامت اظخماُٖا  ٢ضباھغة،  ٖٓیم ونماخیاث ٖلم طا باٖع

ا، بهه ٧ان ًسُب زُبا في زمغة ؤلاجداص وهدُجت ال ت اإلاٗخضلتوؾُاؾُا وجغبٍى و٧ان  ،خدال٠ والخٗاون والخٍغ

ُما ؾُ ظمُٗت ٖلماء و٢اثضا مً ٢ىاص ومٟؿغا ُٖٓما باعػا (ؤهخسب للبرإلاان الهىضي مغجحن) وماعزا اؾُا ٖػ

ً، و٧ان ؤخض ال٣اصة الؿُاؾُحن واإلاهلخحالهىض غ الَى ٢ام بمداوالث ٦شحرة في مجا٫ ، ن وألابُا٫ في مٗغ٦ت جدٍغ

 ٦بح
 
هم، ٧ان مهلخا ا ًضٖى بلى التربُتالضٖىة وبنماح املجخم٘ وب٣ًاّ اإلاؿلمحن وجىخُض نٟٞى شخهُت  ٧اهذ. ر 

اعوي ت الىىاحي ال ًىظض لها هٓحر في ٖهٍغ الؿَُى  .مخىٖى

 العُىهاسويخفَ الشخمان 

اعويُولض الكُش خٟٔ الغخمان   اٍع0610ًىاًغ ٖام 01في  الؿَُى سُت، مً  م في ؤؾغة ٖلمُت ببلضة ؾَُى الخاٍع

ت بجىىع بىالًت ؤجغابغاصٌل الٛغبُت، ووالضٍ الك ى مىهب اإلاهىضؽ اإلاؿاٖض في مضًٍغ
ّٰ
ُش قمـ الضًً ٧ان ًخىل

ا٫ زم في بماعة ب٩ُاهحر( لمُت، و٢غؤ مباصت الٗلم ٖلى ؤٞغاصَا ).0ٖهض بماعة بهٞى ٕغ في ؤؾغة صًيُت ٖو وفي . وكإ وجٖغ

اٍع ٖام و الخد٤ بالجامٗت ال٣اؾمُت قاهي مغاص آباص، ، َـ0222ٖام  َـ، 0211جسغط في مضعؾت ٌُٞ ٖام ؾَُى

، وجسغط ٞحها ٖام َـ0210بضًىبىض، والخد٤ بها ٖام  ا٢ه الهُام بالٗلم بلى ؤ٦بر ظامٗت بؾمامُت هي صاعالٗلىمزم ؾ

ـ والخٗلُم في مضًىت  َـ، و٧ان مً ؤؾاجظجه: بمام الٗهغ الٗمامت ؤهىع قاٍ ال٨كمحري.0213 اقخٛل بالخضَع

بي "خٟٔ الغخمً إلاظَب الىٗمان" و"ما الباع بغهامبذ بىالًت مضعاؽ، وبضؤ ؾلؿلت الخإل٠ُ وال٨خابت، ٞإل٠ ٦خا

 بحن ألاوؾاٍ الٗلمُت (ؤلاؾمام في ماالباع)محن اؾمام" 
 
ا و٢بىال ًً ل٣ُا بعجاب 

َ
ا في الجامٗت . اللظ اهخسب مضعؾ 

ا0211ؤلاؾمامُت صاعالٗلىم بضًىبىض ٖام  م، 0622وفي ٖام . َـ، وم٨ض مضة هدى زمار ؾىىاث ٌٗمل ٞحها مضعؾ 

مل ؤبىال٨مام آػاصالتي ٧ان ًغؤؾها خُىظا٥  ًىت ٧ىل٩اجا ٖلى صٖىة مً ٢بل ظمُٗت جبلُٜ ؤلاؾماماعجدل بلى مض ، ٖو

  ٗ م مً مىبر الجمُٗت ٖلى مضي ؾيخحن وهه٠، و٧ان ؤؾلىبه بضٌ ا لل٣غآن ال٨ٍغ  في جٟؿحر مٟؿغ 
 
ا ؾهما ا ممخاػ 

ـ وجىلى مىهب عثاؾت ٧ل مً الجامٗخحن ؤلاؾمامُخ .ال٨خاب وصاعالٗلىم  حن: اإلاسجض الجام٘اقخٛل بالخضَع

م، جم بوكاء ماؾؿت هضوة اإلاهىٟحن بمضًىت صَلي الٗانمت؛ ٞخىظه عخمه 0625في ٖام  الخؿُيُت بخي ظله.

ذي؛  هللا بلحها واهدؿب بلى الىضوة، وبغػ  ا ٚالُت خى٫ َىا٥ طو٢ه الخهيُٟي والخاٍع
 
ا ٢ُمت و٦خب ؤبداز ٞإل٠ ٦خب 

) و"ٞلؿٟت ألازما١" و"٢هو مىايُ٘ مسخلٟت مجها: "اؾمام ٧ا  ا٢خهاصي هٓام" (هٓام ؤلاؾمام الا٢خهاصيُّ

                                                           
 .ٗٛٔ/ٕاترقخ دارالعلوم دقوبند:   ٔ
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ال٣غآن" وما بلى طل٪، بِىما ؾب٤ ؤن ٦خب "هىع البكغ في ؾحرة زحر البكغ" و"البمٙا اإلابحن في م٩اجِب ؾُض 

 ).0م في سجً "صؾتر٦ذ" بضَلي(0623اإلاغؾلحن" ٖام 

 حمُّت ِلماء الهىذ وخذماجه لؤلمت اإلاعلمت:

ظمُٗت ٖلماء هخهى صعاؾخه، واهًم بٗض طل٪ بلى ظمُٗت "اخلخه الؿُاؾُت والجهاص الؿُاسخي بٗض ؤن بضؤث مغ 

غ. ٞخذ ُٖيُه وعؤي الهىض مملىءة الواظتهض اظتهاصا مخىانما في ؾبُل  ،" وعظا٫ الضًً والؿُاؾتالهىض خدٍغ

اء والطجت الؿُاؾُت،  ظخماُٖت، و٢ام ت الا لؿُاؾت وجىظه بلى مجا٫ الخضمٞمً َىا زاى ٚماع ابالٛٚى

خ٣ا٫  بسضماث الٌؿتهان بها للخٟاّ ٖلى الضًً والكٗب اإلاؿلم الهىضي ولهالر البماص، وطا١ مغاثغ الخبـ والٖا

ش اإلاؿلمحن  ا للبُىلت والخماؾت، وؤياٝ نٟدت ظضًضة عاجٗت بلى جاٍع  ٗ  عاج
 
في سجىن صَلي ومحروث و٢ضم مشاال

سُت م، إلاا زاعث ضجت 0630وفي ٖام  في الهىض. ٣ضث خٟلت جاٍع ُٖ "خغ٦ت الخماٞت" في مكاع١ البماص ومٛاعبها، 

، عجبها الكُش دمحم ببغاَُم وعؤؾها قُش ؤلاؾمام اإلاىايل ال٨بحر خؿحن ؤخمض  اٍع ىه ؾَُى للخغ٦ت في ؤعى َو

اعوي، 0624-0546اإلاضوي ( م) بِىما ٢ام بدىُٓمها وبصاعتها الكاب اإلاخدمـ الخلمُظ خٟٔ الغخمً الؿَُى

ا. 31مً ٖمٍغ آهظا٥  البالٜ  ً ا ٞدؿب، وُػّط به مً ؤظل الخغ٦ت في السجً ؤً  ٖام 

اعوي لٗب ،م، إلاا وكإث خغ٦ت "مؿحرة صاهضي"0636وفي ٖام  ا، ُٞضٞ٘ وعاء السجً  الؿَُى  ً ا ٢ُاص ٞحها صوع 

ٖخ٣ل الكُش اإلاىالها ؤبى
ُ
اعوي بـمحروث و٢ض ؾب٤ ؤن ا في مجا٫  ال٨مام آػاص َىا٥، ٞمً َىا وكِ الكُش الؿَُى

تالخضماث  اعوي٧ان . ، واه٣ُ٘ بلى زضمت ؤمخه ووَىهالؿُاؾُت والخحًر ض ؤن ًغبي اإلاؿلمحن ٖلى  الؿَُى ًٍغ

ض ؤن ًغبي َظٍ الجماٖت مً اإلاش٣ٟحن  ىخضَم في ن٠ واخض. و٧ان ًٍغ ٛغؽ ٞحهم صًجهم وز٣اٞتهم ٍو جغبُت زانت َو

اعويجهًت وال٣ُٓت. ٞمؤل ، ألهه عؤي ؤن التربُت هي الىؾُلت الىخُضة للعوح الضًً ً  الؿَُى ٢لىبهم بدب الَى

جهم خ٨ما ظاثغا وعٞ٘ نىجه يض الاؾخٗماع وصٖاَم بلى الىعي   ،وخب الجهاص يض ؤلاهجلحز الظًً ًد٨مىن َو

ت في هٟىؽ الىاؽ واهخمى بلى ظمُٗت ٖلماء الهىض  ال٣ىمي وم٩اٞدت الٓلم والُُٛان. وبضؤ ًىٟش عوح الخب للخٍغ

غ البماص مً هحر الاؾخٗماع التي هي ؤ٦بر م  في ؾبُل جدٍغ
 
ىٓمت بؾمامُت جخمخ٘ بكٗبُت بؾمامُت، ٩ٞاهذ ٢اثضة

اث ٧اٞت بٗض ظماء ا َم الظًً زضمى الكٗب اإلاؿلم الهىضي ٖلى اإلاؿخٍى لماَئ الاؾخٗماع بالٟٗل  ؤلاهجلحزي، ٖو

ا لخضماجه ووكاَاجه، ٟٞي ٖام 0621ٖام  ا ومغ٦ؼ  ه0623م، واجسظَا مُضاه 
ُ
ا ملجلؿها الخىُٟظي، م، ا خسب ًٖى 

ا لجمُٗت ٖلماء الهىض، واؾخمغ ٖلى َظا 0613وفي ٖام  ا ٖام  ٣ب بـ"مجاَض اإلالت ؤلاؾمامُت" وازخحر ؤمُى 
ُ
م، ل

صر ؤن ٣ًا٫ بن الخضماث التي ٢ام بها ظمُٗت ٖلماء الهىض في الٟترة ما بحن  اإلاىهب ماصام ٖلى ٢ُض الخُاة. ٍو

اعوي ًٖ زضماث الكُش اإلاىالها خٟٔ الغخمانم، بهما هي ٖباعة 0613-0633  .)3(الؿَُى

غ الهىض مً بغازً ؤلاهجلحز ٖام  يذ اإلا0614ٞلما جم جدٍغ
ُ
جغث الايُغاباث، وق

ُ
ٗاع٥ الضامُت في ٢غي ومضن م ٞ

ا وامخّض لهُبها، البماص ذ ؤ٢ضامهم؛ ٞجهٌ َظا اإلاىايل وإلاا اقخٗلذ هاَع
ّ
ذ اإلاؿلمحن الهىىص، وػل ، طَبذ ٍع

مي واملجاَض ال٨بحر، وزام ٚماع الايُغاباث إلاىاؾاة اإلاى٩ىبحن وبه٣اط خُاتهم مً مسالب اإلاكاٚبحن، ؤلاؾما 

 خٟٔ الغخمان .ٖت ٚحر ٖاصًتوو٠٢ في وظه اإلاى٠٢ الٗهِب ب٩ل ظغؤة زاع٢ت، وشجا
َ
 والخ٣ُ٣ت ؤن مىا٠٢

                                                           
 ٜٗٔ/ٕاترقخ دارالعلوم:     ٔ
 .ٛٗ٘شاىي:  اترقخ   ٕ
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اعوي لذ في نٟداث الخ الؿَُى ش بدغوٝ طَبُت، وقهض في ؾبُل زضمت اإلاى٩ىبحن لضي الايُغاباث ٢ض ُسّجِ اٍع

ه وؤ٧ابغ
ُ
 .)0(ٖهٍغ له بظل٪ ؤ٢غاه

 إؼشافه ِلى اإلاذاسط ؤلاظلمُت:

٤ بحن الضًً واإلاهظب، وبلى ظاهب  اعوي ٖلى زضمت ؤبىاء املجخم٘ صون جٍٟغ بلى ظاهب خغم الكُش الؿَُى

ا
 
ا إلائاث مً اإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت ومكٞغ ما٫ اإلالُت الاظخماُٖت؛ ْل ًٖى  ٖلى وكاَاتها الخٗلُمُت  اقخٛاله باأٖل

ا مً  ا في املجلـ الاؾدكاعي للجامٗت ؤلاؾمامُت صاعالٗلىم بضًىبىض بضء  ت، ٩ٞان ًٖى  م بلى خحن 0613وؤلاصاٍع

اجه ا، ٦ما ٧ان 0633ٖام  ٞو م وؤًٖاُء املجلـ ْلىا ٌؿخدؿىىن عؤًه، ٣ٞض عاعٰى مهالَر الجامٗت ومىاٞٗها صاثم 

ا في مجلـ قىعي الجامٗت ال٣ َـ بلى آزغ ٖهضٍ بالخُاة، 0233اؾمُت قاهي مغاص آباص ابخضاء  مً ًٖى 

ى ٢ؿمها الابخضاجي بـمٗهض الكُش خٟٔ الغخمان ى مىهب عثِـ الجامٗت  واإلاؿاولىن ًٖ الجامٗت ٢ض ؾمُّ
ّٰ
وجىل

ا ٖلى قاوجها
 
ا في مجلـ قىعاَا ومكٞغ  ؤلاؾمامُت الٗغبُت بجام٘ ؤمغوَت هدى مضة زمار ؾىىاث، زم ناع ًٖى 

ا إلائاث مً اإلاضاعؽ ؤلاؾمامُت الهىضًت ألازغي( ٨ظا ٧ان ًٖى  اجه، َو ت والخٗلُمُت ختى ٞو  ).3ؤلاصاٍع

)، ما الباع محن اؾمام" (ؤلاؾمام في ماالباع) :ُٖاٍئ الٗلمي ، اؾمام ٧ا ا٢خهاصي هٓام" (هٓام ؤلاؾمام الا٢خهاصيُّ

البمٙا اإلابحن في م٩اجِب ؾُض ، ة زحر البكغهىع البكغ في ؾحر ، نٟدت) 0451( ٢هو ال٣غآن، ٞلؿٟت ألازما١

 خٟٔ الغخمً إلاظَب الىٗمان، اإلاغؾلحن

 خلـت الىلم

اعويوإلاىالها  ؾهم ٦بحر وصوع ٢ُاصي في الىًا٫ يض ؤلاؾخٗماع ؤلاهجلحزي واؾخ٣ما٫ الهىض  خٟٔ الغخمان الؿَُى

ت، وال٨خاب والؿىت، وؤلاؾمام م، وله ؾىاب٤ في مجا٫ زضمت الضًً والضٖىة، والٗلم والش٣ا0614ٖٞىه ٖام 

اها والخُاة الاظخماُٖت الهىضًت ب٣ًاْا ووكاَا، وهٟش الغوح الشاثغة في ٢ض . واإلاؿلمحن ٞغ مؤل ٢لىب الهىىص بًماها ٖو

٢لىبهم الباعصة، وؤ٣ًٔ الىاثمحن الٛاٞلحن، ونىع بُجهم نىعة اليكاٍ وؤلانماح والجهاص لبماصَم يض الاخخما٫ 

ا للمؿلمحن في مجالي الٗلم والؿُاؾت، و٧اهذ  إلاىالهاا ولم ٨ًً ؤلاهجلحزي، ا ٣ِٞ للهىض، وبهما ٧ان ٢اثض 
ا باعػ  ُم  ٖػ

بت  ٤ بحن الضًً واإلاظَب ٖلى مؿخىي البماص ٧لها بًٟله طا مَى َخَبُر شخهُت قاملت بضون جٍٟغ ْٗ
ُ
مت ح ه ال٨ٍغ

ُ
طاج

 ٞاث٣ت ومدبىبُت مُل٣ت.

. 
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 ّاـمتكىاِذ اليؽش في مجلت ال

 

ت ما ًلي: لت الٗانمت بيخاط بؾهاماثججغخب م  ألاؾاجظة والباخشحن ٚحر اإلايكىعة مكتَر

 

  ا ؤو ؤعؾلذ لليكغ في مجماث 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 البدىرالالتزام بإنى٫ البدض الٗلمي وألا 

  ٕما ًخٗل٤ باإلاغاظ٘، م٘ بصعاط الهىامل الؿٟلُت في ٧ل  يألانى٫ اإلاىهجُت الٗلمُت، وبسانت فاجبا
 نٟدت وبلخا١ ٦ك٠ اإلاهاصع ٖىض جهاًت الضعاؾت

 جسً٘ ظمُ٘ البدىر للخد٨ُم الؿغي مً ٢بل الهُئت الٗلمُت للمجلت 

  نٟداث 01ال جخجاوػ البدىر  

  ض ؤلال٨ترووي ل٣ؿم ت للضعاؾاث بلى ٖىىان البًر  :الٗغبُت اللٛت ؤن جغؾل اليسخت اإلاُبٖى

arabicuniversity@gmail.com 

 بدىثهم صون ببضاء ألاؾباب، وصون الالتزام بةٖاصة البدض. ٌٗخظع للباخشحن الظًً لم ًىا٤ٞ ٖلى وكغ 
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