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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   .  



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  83

___________________________ 

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

    ________________ 

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،   .  



 

 

      __________________________________________7107    – الخاظْ الّاـمت : املجلذ مجلت  82

___________________________ 

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

    ________________ 

ٛ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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