


 
 

ISSN: 2581-3455 
 NO.3-2018 

 
 

 

 اجليل اجلديد

 

 (دللة علنية  دولية ذلهنة ىصف شيوية)

 

 
 رنس الدراشات العربية واإلفريكيةم

  اللػة واألدب والجكافةدراشات  مدرشة 

 اهليد دهلي، جامعة جواٍر الل ىَرو، ىيو

 8102 ديصنرب -وليواجمللد األول، ي -لح العدد الجا

 

 

 

 

 
 



 



 

 اجليل اجلديد
 

 )دللة علنية  دولية ذلهنة ىصف شيوية(
 

 
 مصاعد التخرير      رئيض التخرير       

 ذلند ذلبوب عامل     د. رضواٌ الرمحً أ.
 
 

 
 :اهليئة اإلدارية

 .د. ذلند أشله اإلصالحي أ 

 أ. د. بشري أمحد اجلنالي 

 ًأ. د. دليب الرمح 

 ًد. ذلند قطب الدي 

  .عبيد الرمحً طيبد 

 د. خورشيد إماو 

 د. ذلند أنرو ىواز 

 د. ذلند أمجل الكامسي 

 
 

 
 
 

 يصدرٍا
 د. رضواٌ الرمحً أ.

 مرنس الدراشات العربية واإلفريكية

 دراشات اللػة واألدب والجكافة مدرشة

 660011-جامعة جواٍر الل ىَرو، ىيو دهلي، اهليد

 مراشالت التخرير
Prof. Rizwanur Rahman 
Editor in Chief, 

Centre of Arabic & African Studies 

SLL& CS, JNU, New Delhi- 110067 
Tel: 011-26704644 

aljeelaljadeed2017jnu@gmail.comEmail:  

www.aljeelaljadeed.inWebsite:  

 

mailto:aljeelaljadeed2017jnu@gmail.com
http://www.aljeelaljadeed.in/


 

 

 

 االشتشاريةو العلنية اهليئة

 

 

 

 شوريا)    صبح خلدوٌ. د. أ( 

 العرام(    د. أمحد علي إبراٍيه( 

 قطر)     الفياض حياٌ. د( 

  الصعودية(  د. عارف بً شجعاٌ العصيني( 

 إلماراتا(   ىورة علي خليل .د( 

 ماليسيا(    بهر أبو ناشيُ. د ( 

 ايإىدوىيص)      مّحاو. د(   

 اهليد(    خاٌ ىعناٌ. د. أ( 

 اهليد(   اليدوي اهلل ثياء. د. أ( 

 اهليد(   خاٌ اهلل حبيب. د .أ( 

 اهليد(     أ. د. أشفام أمحد( 

 اهليد(   أ. د. مشري حصني الصديكي( 

  .اهليد(    الفالحي عامل مصعود. دأ( 

 اهليد)    األثري احلصً ىعيه. د( 

 ًاهليد(     د. شعيد الرمح( 

 اهليد(    د. قنر شعباٌ اليدوي( 

 اهليد)     عامل أخرت. د ( 

 
 
 
 
 

  

األفهار امليشورة يف اجمللة تعّبر عً آراء ناتبيَا، وال تعّبر 

يتخنل  .بأي شهل مً األشهال بالطرورة عً آراء اجمللة

 .الفهرية املرتتبة للػريية هلالهاتب مجيع احلكوم امل



 

 شروط اليشر يف اجمللة:
  أٌ يتخرى الباحح يف عنلُ اجلدة والعنل والكصد، وااللتساو بالشروط العلنية

 .وامليَجية املتبعة أنادمييا

  نلنة، وأٌ يرتجه امللخص إىل  061أٌ ُيرفل مع البخح ملخص ال يسيد على

 .اللػة اإلجنليسية، ترمجة معتندة

  ٌنلنات ترتب ٍجائيًا 6ُيرفل امللخص بهلنات مفتاحية ال تسيد على أ. 

  أٌ يهوٌ املكال مطبوعا بربىامج(Word)وىوع اخلط  ، (AL-Mohanad   

يف  60بني شطور املنت، وحجه  0.1يف نتابة املنت، مبصافة  14وحجه اخلط 

للخواشي. ويف اللػة األجيبية، ىوع  10العياويً الرئيصية والفرعية للننت، و

يف املنت، ويف اهلوامش  12وحجه اخلط  (Times New Roman) اخلط

 .01ىفض اخلط مع حجه 

 مبا فيَا ملخص البخح بالعربية 0111 أٌ ال يتجاوز عدد الهلنات ،

 .9واإلجنليسية، واملصادر واملراجع، وأٌ ال تتجاوز األخطاء اإلمالئية 

 أرقاو ٍوامشَا اخلاصة بَا يف األشفل أٌ ُتوضع لهل صفخة. 

  ترفل قائنة مفصلة باملصادر واملراجع وفل طريكةMLA ىَاية البخح مرتبة ،

 ٍجائيا.

 ُيرجى يف تدويً اهلوامش يف البخح مراعاة اخلطوات التالية: 

 عيد ذنر املرجع للنرة األوىل: 

 اليشر: :  لكب املؤلف، اشه املؤلف، عيواٌ الهتاب خبط غليظ )مهاالهتب ٌ

الياشر، عدد الطبعة إٌ وجد، تاريخ اليشر(، ج، ص: . مجال : اليدوي، واضح رشيد 

و(، 9119، ) لهياؤ: دار الرشيد، أعالو األدب العربي يف العصر احلديحاحلصين، 

 .92ص:

   :اشه املؤلف، عيواٌ املكال "بني فاصلتني مسدوجتني"، اشه اجمللة خبط املكاالت

 .الصفخة غليظ، الصية، العدد،

  ،ُعيد تهرار املرجع يف اهلامش التالي مباشرة تتبع الطريكة اآلتية: املرجع ىفص

 .ج، ص: 

  عيد تهرار املرجع يف موضع آخر مً البخح، اشه الشَرة للنؤلف، عيواٌ الهتاب

 خبط غليظ أو املكال، ج، ص: .

 ُتخرج اآليات يف منت احلديح، وليض يف اهلوامش، ويهوٌ التخريج ناآلتي :

 ( .0)التوبة: 
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 احملت٘ٙات

 

 الصفحة الكاتب البحث رقم

 8 اهرمحّ رض٘اْ د. أ. تررٙراه كوٌٞ 

 ٗاهفلرٙٞ اهدراشات اإلشالًٚٞ

 اهؽرافٞ يف ٗجٔ٘دٖ اهِدٜٗ األعظٌٛ شعٚد 1

 اهعربٚٞ

 11 د. حمٌد فرًاْ اهِدٜٗ

2 
ًتػريٝ ًعاؼرٝ يف أدب األطفاي اجتآات 

 اهعربٛ

 28 غالَ ُيب

3 
 43 حمٌد ظرٙف تأثري االغرتاب يف أظعار ٗفاء عبد اهرزاق

 دبٚٞ ٗاهجاافٚٞاهدراشات اهوػ٘ٙٞ ٗاأل

4 
 55 عفاْ حمٌد د. اهبارشٛ يف اهرذالت اهعربٚٞ

 79 أخرت عوٛ حمٌد رائدات اهِص٘ٙٞ يف اهرٗاٙٞ األردٗٙٞ 5
يف ظعر اهعباط بّ  اهبدٙعات فّ مجاهٚ 6

 األذِف ٗدٙم اجلّ احلٌؽٛ

 93 اهااشٍ ردِٙٞ

رٗاٙات حمٌد  ؼ٘رٝ املرأٝ يف اهرٗاٙٞ اهٌِٚٚٞ 7

 عبد اه٘هٛ من٘ذجا

 111 عتٚق قاشٍ حمٌد أمحد د.

 128 حمٌد ُٙ٘ض زكرٙا راءٗاهعععبَار  8
 138 اهّوٕ ًِت حمٌد جتربٞ إبداعٚٞ يف رٗاٙات اهاؽٚيب 9
 "شاق رٗاٙٞ ض٘ء يف اهل٘ٙت يف اهبدْٗ قضٚٞ 11

 اهصِع٘شٛ هصع٘د اهباًب٘"

 151 ذق جتٌى

رٗاٙات أذالَ ًصتػامنٛ: ًااربٞ جِدرٙٞ  11

 ًابعد االشتعٌارٙٞ

 164 ًٚلائٚى حمٌد
 اإلبداعات األدبٚٞ

ّٚى عوٟ ُؾ  يف حملٌٞ اخلو٘د 12 )ُؾ ًتخ

 أًاَ اهعرػ هِحٚب حمف٘ظ(

 179 شِاء اهععالْ د.

 183 حمٌدعوٛ اه٘ايف كرٗاتى األًً٘ٞ ًعِٟ 13
 186 ٓاجر عبد اهباقٛ ذدادن ال أهبصٕ ٓ٘ ًّ ٙوبصين 14
 187 األُدهصٛ حمٌد األًني احملطٞ 15
16 

 189 عبد اهلل حمٌد اهصوٌٛ غٌض جفُ٘م
 اهاؽؾ املرتمجٞ

 191 عبد اه٘اشع شً٘٘ اهعرٙر 17



 اجلٚى اجلدٙد احملت٘ٙات

 

Al Jeel Al Jadeed    /8112 دٙصٌرب  -ٙ٘هٚ٘                  1د/ – 3ع                                                               

18 ْٝ ٌّد اهَبطُّ ِفٛ اهطَّائر  198 إِٙاط شٛ حم
 211 ٗهٛ اهلل اهصِابوٛ ًٔر اهسٗاد 19
 214 ٓاُٛ اهصعٚد َكبري حَماشيب اهَلر 20

 اشتعراض اهلتب
21 

 218 حمٌد حمب٘ب عامل ًّ عّوٌين؟
22 

 213 د. حمٌد رحياْ اهِدٜٗ اجل٘آر اهفرٙدٝ ًّ ًِآى األدب اهعربٛ
23 

 216 آؼف إقباي ُعأٝ املعاجٍ ٗاملؽطورات اهعربٚٞ اهطبٚٞ
24 

 دهٚى املؤشصات املعِٚٞ باهوػٞ اهعربٚٞ يف اهلِد

 دهٚى امللتبات املعِٚٞ باهوػٞ اهعربٚٞ يف اهلِد

غٚاث اإلشالَ اهؽدٙاٛ 

 اهِدٜٗ

219 
 ًاابالت

25 
 221 حمٌد حمب٘ب عامل ذ٘ار ًع األشتاذ ٗاضح رظٚد اهِدٜٗ

26 
 231 خ٘هٞ مخرٜ هععالْذ٘ار ًع األدٙبٞ د. شِاء ا

 ٗأدبٚٞ ٗثاافٚٞأخبار عوٌٚٞ 
27 

"املوتاٟ اهتِصٚاٛ هرؤشاء أقصاَ اهوػٞ 

 اهعربٚٞ"

 235 د. ًصع٘د عامل اهفالذٛ أ.
28 

ٗضع اهتعوٍٚ اهعاهٛ باهعراق حماضرٝ ذ٘ي "

 "يف ًرذوٞ ًا بعد داعغ

 241 حمٌد فٍٔٚ
غٚاث اإلشالَ اهؽدٙاٛ  ُدٗٝ ٗطِٚٞ ذ٘ي "أدب األطفاي" 29

 اهِدٜٗ

241 
30 

"أدب املااهٞ يف اخلوٚخ ٘ي ُدٗٝ دٗهٚٞ ذ

 اهعربٛ"

 243 ت٘ؼٚف اهرمحّ
31 

االجتآات اهعاًٞ يف " ُدٗٝ دٗهٚٞ ذ٘ي

 "اهتفصري اهبالغٛ ٗاهبٚاُٛ

 244 شعٚدٖ ٗاجى ًري
32 

 245 رشائى اهاراء
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 التحرير كلمة

 

 ضٗد عمٜ ٔالطالً ٔالصالٚالرٙ خمل اإلٌطاُ ٔعّمىْ وا مل ٖعمي  هلل احلىد

 !ٔبعد. الدَٖ ًٖٕ إىل بإحطاُ تبعّي ٔوَ أمجعني ٔأصحابْ آلْ ٔعمٜ ذلىد املسضمني

ٖتحدخ بّا املالٖني حٕه تصاوًٍا وع االحتفاه بالًٕٗ العامل٘ لمغٛ العسبٗٛ اليت 

الباحجات ٔالباحجني ، ٌتػسف بتكدٖي العدد اجلدٖد جملمتكي ٔدلمتٍا ٔدلمٛ العامل

ٔلكن وَ ّٖتي بالدزاضات العسبٗٛ دلمٛ "اجلٗن اجلدٖد"، مبٕضٕعات وٍٕعٛ عمٜ ٌفظ 

، ِٔ٘ اجملمٛ اليت حتسص داٟىا عمٜ الٍّٕض الطسٖل اليت ضمكّا وٍر اٌطالقّا

عَ طسٖل تكدٖي وٕاضٗعّا املتٍٕعٛ  مبطتٕٝ البحح العمى٘، ٌٔػس الفكس ٔالجكافٛ

خاصٛ الرَٖ ٖٕاصمُٕ الدزاضات العمٗا يف -ٔاملفٗدٚ، ٔتػذٗع الباحجات ٔالباحجني 

بتكسٚ، ٔوٍح عمٜ ٌػس إٌتاداتّي العمىٗٛ ٔالبحٕخ امل -داوعات رلتمفٛ يف أزداٞ العامل

فسصٛ لألكادميٗات ٔاألكادميٗني لتباده اآلزاٞ العمىٗٛ، ٔوعاجلٛ املٕضٕعات اجلدٖدٚ 

 صمٛ بالدزاضات العسبٗٛ.ال ذات

بعد صدٔز العدد األٔه وَ اجملمٛ، لكد أصبح عٍدٌا أصدقاٞ كجرئُ وَ مجٗع   

الكصص،  كٗىٛ وَ البحٕخ،أحناٞ العامل ٖػازكُٕ يف إثساٞ اجملمٛ مبػازكاتّي ال

اخلٕاطس ٔغريِا وَ الفٍُٕ األدبٗٛ األخسٝ. فبالطبع، جتىعٍا صفحات ِرٓ ، الكصاٟد

 وَ وٕاد عمىٗٛ ٔفكسٖٛ ٔثكافٗٛ.  اجملمٛ مبا حتْٕٖ

ضبٗن ضعّٗا لتحكٗل  يفخاله فرتٚ ٔدٗصٚ غٕطا كبريا اجملمٛ قطعت لكد 

ح، العمٗا ظاوعٛ البع ح العمى٘ ٔالدزاضاتحأُ دلمظ البىَ بٕاعح الطسٔز ّا. فأِداف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                اعتىد ِرٓ اجملمٛ كىذمٛ عمىٗٛ ذلكىٛ.                                                                                          ضٕزٖا، 

حيتٕٙ ِرا العدد عمٜ مجمٛ عٕخ قٗىٛ تٍألت بعطّا املٕضٕعات اإلضالوٗٛ 

عاجلت أخسٝ املٕضٕعات المغٕٖٛ ٔاألدبٗٛ ٔالجكافٗٛ. ِرا ٖٔطي العدد بٍٗىا لفكسٖٛ ٔا

إىل العسبٗٛ الكصص الكصريٚ باإلضافٛ إىل الكصص املرتمجٛ وَ لغات العامل املختمفٛ 

يف  ٌظسا إىل وا تكًٕ بْ الرتمجٛ وَ دٔز بالغ األِىِٗٛٔرا باب ددٖد قسزٌا إضافتْ 

العامل ٔتعسٖف الٍاع يف ِرا  عازف ٔالجكافات بني غعٕبٌٔكن امل إغٍاٞ المغٛ ٔتطٕٖسِا

ٖطي  أفكازِي ٔضمٕكّي يف ذلك البمد.البمد بعادات الٍاع ٔأعسافّي ٔتكالٗدِي ٔ
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العدد أٖطا حٕاَزَٖ وفعىني مبعمٕوات ددٖدٚ عَ غخصٗتني بازشتني ٍِدٖٛ ٔعسبٗٛ. 

ٔزضاٟن الكساٞ اليت  الرباور،ٔالتكازٖس ٔاضتعساضات الكتب الصادزٚ حدٖجا كىا ٖطي 

 وَ عٕخ ٔوٕاد أخسٝ.  وا حتْٕٖ إشاٞ اجملمٛ قساٞحتىن اٌطباعات 

ًٞ كاٌت أدبٗٛ أٔ  يف األعداد الكادوٛ، حنَ باٌتظاز وػازكاتكي املتىٗصٚ ضٕا

كن  اٞكي ٔاقرتاحاتكي ٔاٌطباعاتكي إشاٞلغٕٖٛ أٔ ثكافٗٛ أٔ فكسٖٛ. ٔأزضمٕا لٍا أز

ٔالكصاٟد  ٔالكصص الكصريٚ ٔالكصص املرتمجٛ ٔاخلٕاطس وا حتْٕٖ اجملمٛ وَ البحٕخ

وَ خاله السضاٟن تطَِّمع اجملمٛ ٔ ، ألُ آزاٞكي تعٍٍٗا كجريا،ٔاحلٕازات ٔوا إىل ذلك

عمٜ إعذاب الكساٞ بّا ٔزغبتّي ٔغٕقّي يف قساٞتّا. لرا تعد زضاٟن الكساٞ يف دلمٛ 

ال تٍطٕا أُ ِرٓ ٔ ،صٖد وَ التكدًٖدفعّا إىل إحساش والٕقَٕد الرٙ حيّسك تمك اجملمٛ ٔ

 اجملمٛ وٍكي ٔإلٗكي.

فإُ العدد الرٙ بني أٖدٖكي ظّس بفطن دّٕد وتٕاصمٛ برهلا أعطاٞ أضسٚ 

اجملمٛ وَ ٠ِٗٛ التحسٖس ٔالمذٍٛ العمىٗٛ ٔجلٍٛ التحكٗي. فال ٖطعٍا إال أُ ٌتٕدْ ظصٖن 

ظ اجملمٛ عمٜ الػكس ٔاالوتٍاُ إىل مجٗع وَ حكي ٔصٕب ٔقًٕ ٔضاِي حتٜ حتاف

 اضتىسازٖتّا ٌٔصاِتّا، ٔتتكدً حنٕ حتكٗل أِدافّا.

آومني أُ ٖكُٕ العدد يف وطتٕٝ تطمعات الباحجني ٔالكساٞ، ٔوتىٍني أُ ٖأت٘ 

العاً املٗالدٙ اجلدٖد باألوَ ٔالطالً يف كن أحناٞ العامل، ٔأُ ٖكُٕ عاً خري ٔبسكٛ 

 ٔزفاِٗٛ ٔاشدِاز لمذىٗع.

 

    السمحَ زضٕاُ. د .أ

 التحسٖس زٟٗظ

 وسكص الدزاضات العسبٗٛ ٔاإلفسٖكٗٛ

داوعٛ دٕاِس اله ٌّسٔ، ٌٕٗ دهل٘
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  ايعسب١ٝ ايصشاؾ١ يف ٚدٗٛدٙ ايٓدٟٚ األععُٞ ضعٝد

 د ؾسَإ ايٓدٟٚ قُ. د
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   :ايبشح ًَدص

مل ؽٌ اهلٓد بعد َا أغسقت مشظ اإلضالّ ع٢ً أزضٗا َٔ املٛيعني بايًػ١ 

بإضٗاَات أبٓا٥ٗا يف  بازش٠ّ ايعسب١ٝ ٚاملػتػًني باألدب ايعسبٞ، ٚقد استًت َها١ّْ

س٣، ست٢ اجملاالت ايهجري٠ ٚخاص١ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاألدب ايعسبٞ، بني ايبًدإ األخ

ٓد٠ٚ يز ايعًّٛ اَٚٔ املعًّٛ إٔ دُعدت يف زأع قا١ُ٥ بًداْٗا اييت اعتٓت بايًػ١ ايعسب١ٝ. 

ايعًُا٤ قد ألبت ايعدٜد َٔ ايعًُا٤ ٚايهتاب ٚاألدبا٤ ٚايصشؿٝني ايرٜٔ ْايٛا غٗس٠ 

بؿطٌ َا بريٛا َٔ دٗٛد دباز٠ يف فاالتِٗ املع١ٝٓ بِٗ. ٜٚعد ضعٝد األععُٞ  ٚاضع١ّ

أعالّ ايعسب١ٝ يف اهلٓد، ؾإْ٘ عًِ َٔ  ممٔ هلِ دٚز زٜادٟ يف فاٍ ايصشاؾ١ ايٓدٟٚ

 ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ املعاصس٠ يف اهلٓد.

َع ضأتٓاٍٚ كتًـ دٛاْب سٝا٠ األععُٞ ايٓدٟٚ  ،يف ٖرٙ ايٛزق١ ايع١ًُٝ

ز ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ ؾطال يف فاٍ تطٛ ايرتنٝص اـاص ع٢ً َا بري٘ َٔ دٗٛد قص٣ٛ

   عسب١ٝ ٚآدابٗا يف اهلٓد.عٔ ايًػ١ اي

ايسا٥د،  ،األععُٞ، ايبعح اإلضالَٞ، ايدزاضات اإلضال١َٝ َؿتاس١ٝ:نًُات 

  ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ، ايٓدٟٚ.

Abstract: 
India has occupied a prominent place since the spread of Islam 

here, with the contributions of its scholars in many areas, especially in 

the Arabic language and literature, among other countries. Even, India 

has been considered at the top of the non-Arab countries that have made 

special focus on the Arabic language and literature. It is well known that 

Nadwatul Ulama has produced many scholars, writers, and journalists 

who have gained excellent reputation thanks to their tremendous efforts in 

their concerned fields. Saeedur Rahman Azmi Nadwi is one of those 

                                                        
 َطاعد ايتشسٜس جمل١ً "ايبعح ، ٚأضتاذ األدب ايعسبٞ بداز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤، أتسا بسادٜؼ، اهلٓد

 اهلٓد.يهٓاؤ، اإلضالَٞ" ايصادز٠ عٔ َؤضط١ ايصشاؾ١ ٚايٓػس، ْد٠ٚ ايعًُا٤، 
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outstanding scholars who have played a leading role in the field of Arabic 

journalism in India. Mr. Azmi Nadwi is considered one of the towering 

scholars in the field of contemporary Arabic journalism in India. 

In this paper, I will discuss various aspects of Mr. Azmi’s life with 

special focus on his efforts towards Arabic journalism as well as Arabic 

language and literature in India. 

 :َكد١َ

يعبت ايػدصٝات اإلضال١َٝ دٚزّا ٖاَّا يف تٛضع١ ْطام ْػس ايًػ١ ايعسب١ٝ يف 

 ٛ عطا٤ ايطٓدٟٚايػاعس أب أزدا٤ اهلٓد، ٚنإ َٓٗا أبٛ َعػس لٝح بٔ عبد ايسمحٔ

ٚايكاضٞ عبد املكتدز ٚايػٝذ أمحد ايتٗاْٝطسٟ ٚاإلَاّ عًٞ بٔ  زضٞ ايدٜٔٚاإلَاّ 

سطاّ ايدٜٔ املتكٞ ٚايػٝذ شٜٔ املددّٚ ٚغالّ عًٞ آشاد ايبًهساَٞ ٚاإلَاّ ٚيٞ اهلل 

صدٜل َستط٢ اؿطٝين ايبًهساَٞ ٚ ايدًٖٟٛ ٚايػٝذ قُد أع٢ً ايتٗاْٟٛ ٚايعال١َ

 ٞ ٚؾٝض اؿطٔ ايطٗازْؿٛزٟ.سطٔ خإ ايكٓٛد

يف عصس االستالٍ اإللًٝصٟ قاّ ايعال١َ غبًٞ ايٓعُاْٞ ٚاإلَاّ عبد اؿٞ 

ايؿسْهٞ قًٞ ٚايعال١َ محٝد ايدٜٔ ايؿساٖٞ ٚايعال١َ ايطٝد عبد اؿٞ اؿطين 

 .ظٗٛد َػهٛز٠ ٚايػٝذ قُد أْٛز غاٙ ايهػُريٟ ٚايعال١َ ايطٝد ضًُٝإ ايٓدٟٚ

َٔ بساثٔ اإللًٝص قاّ مبذٗٛدات نجري٠ يف ايًػ١ ٚاألدب  ٚبعد ؼسٜس اهلٓد

ايعال١َ عبد ايعصٜص املُٝين ٚايعال١َ ايطٝد أبٛ اؿطٔ عًٞ اؿطين ايٓدٟٚ ٚايػٝذ 

َطعٛد عامل ايٓدٟٚ ٚايػٝذ ايطٝد قُد ايسابع اؿطين ايٓدٟٚ ٚاألضتاذ قُد 

اضح زغٝد اؿطين اؿطين ٚاحملكل أبٛ قؿٛظ ايهسِٜ املعصَٛٞ ٚايطٝد قُد ٚ

 ايٓدٟٚ، ٚايػٝذ ضعٝد األععُٞ.

 :زا٥د ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ يف اهلٓد

َٔ ٖؤال٤ األعالّ ايدنتٛز ضعٝد األععُٞ ايٓدٟٚ، ؾإٕ سٝات٘ ساؾ١ً ٚ

بإْتادات أدب١ٝ، ٚثسٚات ع١ًُٝ، ٚقد دعٌ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاألدب ايعسبٞ َٛضٛعّا ي٘ َٓر 

ػاعس ايػٝذ سبٝب ايسمحٔ األععُٞ ٚأدٜب ّ، ٚاضتؿاد َٔ احملدخ، األدٜب، اي2591

ايعسب١ٝ ايهبري ايعال١َ تكٞ ايدٜٔ اهلاليٞ املسانػٞ ٚايعال١َ أبٞ اؿطٔ عًٞ اؿطين 

ب جمل١ً ايبعح اإلضالَٞ ايصادز٠ ايٓدٟٚ، ٚال ٜصاٍ ٜٛاصٌ ضريٙ يف ٖرا اجملاٍ، ؾهت

 ٚؾهسٟ دبَٞكاٍ أ 066عاَّا،  06ؼسٜسٖا، يف ٔ ْد٠ٚ ايعًُا٤، اييت ٖٛ ز٥ٝظ ع
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، ع٢ً )ن١ًُ ايسا٥د( ن١ًُّ 2196بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚيصشٝؿ١ ايسا٥د ايٓصـ ايػٗس١ٜ 

أقٌ تكدٜس، َاعدا املكاالت ٚايبشٛخ اييت نتبٗا يًٓدٚات األدب١ٝ، ٚاملكاالت اييت دبر 

ٜساع٘ سٍٛ ٚؾا٠ ايعًُا٤ ٚايؿطال٤ ٚاملؿهسٜٔ املطًُني، أضـ إىل ذيو تدزٜط٘ ايًػ١ 

ٚعُاد٠ ن١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا بداز ايعًّٛ  ،ب ايعسبٞ ٚايٓكد األدبٞايعسب١ٝ ٚاألد

يٓد٠ٚ ايعًُا٤ إىل َد٠، ٚخطابت٘ بايًػ١ ايعسب١ٝ يف داَع ْد٠ٚ ايعًُا٤ َٓر أنجس َٔ 

مخطني عاَّا، ٚخطابت٘ يف سؿالت ايٓادٟ ايعسبٞ باملدازع اإلضال١َٝ، ٚخاص١ يف داز 

 .ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤

ضًٝع ٚصشايف بازع، ٚيػٟٛ َاٖس، ٚأضتاذ دًٌٝ، دّزع "غرا ايعسف  ٖٚٛ أدٜب

" يًػٝذ أمحد اؿُالٟٚ ٚ"قطس ايٓد٣ ٚبٌ ايصد٣"، ٚ"غسح غرٚز ايرٖب"  يف ؾٔ ايصسف

البٔ ٖػاّ، ٚال ٜصاٍ ٜدزع املعًكات ايطبع ٚدال٥ٌ اإلعذاش يًػٝذ عبد ايكاٖس اؾسداْٞ 

ٜٚٔ ايػعس ايعسبٞ َٚاذا خطس ايعامل بامطاط ٚ"املؿصٌ يف عًِ ايعسب١ٝ" يًصكػسٟ، ٚدٚا

، َٔ نجري٠ّؾتكدٜسّا ؾٗٛدٙ األدب١ٝ ْاٍ دٛا٥ص أدب١ّٝ  املطًُني، ٚايصشاؾ١ ايعسب١ٝ ٚغريٖا.

 ّ.2551ص٠ ز٥ٝظ مجٗٛز١ٜ اهلٓد عاّ بٝٓٗا دا٥

 تعسٜـ ٚدٝص بايػٝذ ضعٝد األععُٞ:

 "إي٘ داد ؾٛزٙ" ّ يف2511َاٜٛ عاّ  21ُٚيد ايػٝذ ضعٝد األععُٞ ايٓدٟٚ يف 

ٚناْت أضست٘ أضس٠ّ ع١ًُّٝ، ٚنإ أبٛٙ احملدخ قُد  .ٜؼ، اهلٓدبسد ساببًد٠ ٦َٛ، أت

عاَّا، ٚنإ  19ؾاَع١ َؿتاح ايعًّٛ مب٦ٛ إىل ظٌ َدٜسّا ٚأٜٛب األععُٞ عاملّا نبريّا، 

نُا نإ أضتاذ اؿدٜح يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ  ذ اؿدٜح ؾٝٗا إىل َد٠ عػس ضٓٛات.غٝ

ٚنإ أخٛٙ األنرب  يدٜٔ بدابٌٝ، غذسات.عًُا٤، ٚغٝذ اؿدٜح يف داَع١ تعًِٝ ااي

ايػٝذ عصٜس ايسمحٔ األععُٞ عاملّا نبريّا، ٚأخٛٙ األصػس ايدنتٛز َطٝح ايسمحٔ 

ٚنإ ددٙ ايػٝذ قُد صابس أٜطّا َٔ  ّٝا بايجكاؾتني ايد١ٜٝٓ ٚايعصس١ٜ.األععُٞ َتشً

 أؾاضٌ األتكٝا٤ ٚاألصؿٝا٤.

ايػٝذ عٓد ٚايدٙ ايػٝذ قُد أٜٛب ٚأخٝ٘ ايػٝذ عصٜص ايسمحٔ تعًِ 

ّ، ثِ ؽصص يف 2515عاّ  ظاَع١ َؿتاح ايعًّٛ، ٚؽسز ؾٝٗا األععُٞ، ثِ ايتشل

ّ، ٚنإ َٔ أضاترت٘ ايهباز يف ٦َٛ 2591األدب ايعسبٞ بداز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ عاّ 

ٚٚايدٙ ايػٝذ قُد  عُاْٞ،ايػٝذ سبٝب ايسمحٔ األععُٞ، ٚايػٝذ عبد ايًطٝـ ايٓ
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َٔ أضاترت٘ يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤، ايػٝذ املؿيت قُد نإ ٚ أٜٛب األععُٞ.

ضعٝد ٚايػٝذ عبد اهلل عباع ايٓدٟٚ، ٚايػٝذ عبد اؿؿٝغ ايبًٝاٟٚ، ٚايػٝذ أبٛ 

ايعسؾإ ايٓدٟٚ، ٚايػٝذ سًِٝ عطا٤، ٚايػٝذ قُد إضشام ايطٓدًٜٟٛ، ٚايػٝذ ايطٝد 

نُا  عًٞ ايٓدٟٚ. َٔ أبٞ اؿطٔايسابع اؿطين ايٓدٟٚ، ٚاضتؿاد بٛد٘ خاص قُد 

ٚاضتؿاد َٔ أدٜب ايعسب١ٝ ايهبري ايػٝذ قُد تكٞ ايدٜٔ اهلاليٞ  ذٖب إىل ايعسام

 ّ، ٚقط٢ عٓدٙ أسد عػس عاَّا.2591 املسانػٞ عاّ

إٕ سٝا٠ ايػٝذ األععُٞ ايٓدٟٚ ساؾ١ً بايٓػاطات ٚايٛظا٥ـ، ؾكد ضاِٖ يف 

ّ، نُا ضاعد يف إصداز صشٝؿ١ "ايسا٥د" 2599صداز ف١ً "ايبعح اإلضالَٞ" عاّ إ

ّ، ٚظٌ إَاَّا ٚخطٝبّا 2501عاّ  ًػ١ األزد١ٜباي "سٝات ّ، ٚيف صشٝؿ١ "تعُرٔي2595عاّ 

يف داَع ْد٠ٚ ايعًُا٤ َٓر َد٠ ال بأع بٗا، ٚظٌ ْػٝطّا يف تٛضع١ ْطام زابط١ األدب 

دازٟ يداز عطٛ فًظ األَٓا٤ هلا، ٚنإ املػسف اإلاإلضالَٞ ايعامل١ٝ، ست٢ نإ 

ٚبعد ٚؾا٠ أبٞ اؿطٔ  عُٝد ن١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا.نُا نإ  ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤.

، ٚال بًهٓاؤْتدب َدٜسّا يداز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤، ٚأضظ داَع١ اْتػسٍ عًٞ ايٓدٟٚ ُا

ِٝ ايدٜين، ٚاْتدب عطّٛا يداز املصٓؿني ٜصاٍ باقّٝا ع٢ً َٓصب ْا٥ب ايس٥ٝظ هل١٦ٝ ايتعً

 ١٦ٖٝٚ األسٛاٍ ايػدص١ٝ يًُطًُني يعُّٛ اهلٓد.

قاّ ايػٝذ بسسالت نجري٠ يف اهلٓد ٚخازدٗا، َٚٔ أِٖ ايدٍٚ اييت ضاؾس 

 ،إيٝٗا، ٚقاّ ؾٝٗا بايدع٠ٛ اإلضال١َٝ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚمجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ

ٜؼ، ديعسب١ٝ املتشد٠، ٚبانطتإ، ٚبٓػالَازات اٚقطس، ٚعُإ، ٚاإل ،ٚايهٜٛت

 ٚتسنٝا ٚغريٖا. ،ضرتايٝا، ٚبسٜطاْٝاٚأ ،ْٚٝباٍ، ٚضٓػاؾٛز٠، ٚؾٝذٞ

 :ف١ً ايبعح اإلضالَٞ ٚعالقت٘ بٗا

، ؼت إغساف ٚتٛدٝ٘ 1ّ ف١ً "ايطٝا٤"2511ٔ ْد٠ٚ ايعًُا٤ عاّ صدزت ع

تٛز تكٞ ايدٜٔ اهلاليٞ املسانػٞ. ايعال١َ ايطٝد ضًُٝإ ايٓدٟٚ، ٚايعال١َ األدٜب ايدن

ذ َطعٛد عامل ايٓدٟٚ ٚناْت ١٦ٖٝ ز٥اض١ اجمل١ً تتهٕٛ َٔ األضتاذٜٔ اؾًًٝني ايػٝ

ٚمل  استذبت.ٛات، ثِ ايٓدٟٚ، ٚاضتُس صدٚزٖا إىل أزبع ضٓ ٚايػٝذ أبٞ اؿطٔ عًٞ

                                                        
ٚايٓػس، ، )ْٝٛ دهلٞ: داز عُس يًطباعايٓجس ايعسبٞ املعاصس يف اهلٓدأمحد، أغؿام، -1  .111ّ(، ص: ١1621 
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ٜهٔ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ يطإ ساٍ بايًػ١ ايعسب١ٝ، ؾعًت اؿاد١ باق١ّٝ إىل ف١ً تهٕٛ خري 

ٚاضط١ بني اهلٓد ٚايعامل ايعسبٞ، ٚتهٕٛ َٓربّا أدبّٝا، تطتطٝع إٔ تبًؼ ب٘ ْد٠ٚ ايعًُا٤ 

 ْدا٤ٖا إىل ايٓاع ناؾ١.

ػسٜٔ املٓتد٣ ٚع٢ً نٌ، ؾكد نإ يف بدا١ٜ اـُطٝٓٝات َٔ ايكسٕ ايع

ٚنإ ٖرا املٓتد٣  األدبٞ، ايرٟ أْػأٙ األضتاذ قُد اؿطين زمح٘ اهلل تعاىل،

ٜعكد سؿالت أضبٛع١ٝ، ْٚػط أعطاؤٙ، ٚنإ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ َٔ أعطا٥٘ 

 ٝكدّ يف اؿؿالت األضبٛع١ٝ.ي٘، ٚنإ ٜهتب نٌ أضبٛع َكااّل، ؾاملتشُطني 

٤ املٓتد٣ إٔ ٜٗتُٛا بطباعتٗا، ٚجيعًٖٛا ٚملا نجست املكاالت داز يف خًد أعطا

هإ ٖرا االقرتاح قد أخر بكًب األضتاذ قُد اؿطين زمح٘ اهلل ؾذنسٜات س٠ًٛ، 

تعاىل نٌ َأخر، يهٔ تػاٚز ايػٝذ قُد اؿطين ٚاألضتاذ ضعٝد األععُٞ يف 

طا٤ ّ ٖرا االقرتاح أَاّ أعدِّإصداز ف١ً عسب١ٝ يٓػس أَجاٍ ٖرٙ املكاالت، ٚسُٝٓا ُق

املٓتد٣ مل ٜٛاؾكٛا عًٝ٘ متاَّا، ٚاعتربٚٙ قااّل، يهٔ زأٟ األضتاذ قُد اؿطين مل 

ٜٓجًِ، ٚاضتػاز يف ٖرا ايػإٔ ٚايدٙ ايطبٝب ايطٝد عبد ايعًٞ اؿطين ؾػذع٘ ع٢ً ٖرا 

أخرب األضتاذ قُد اؿطين  ،ٚيف داْب آخس ٚٚعد بتٛؾري نٌ ْٛع َٔ املعْٛات. ايعٌُ،

ععُٞ بٗرا األَس ايػٝذ أبا اؿطٔ عًٞ ايٓدٟٚ، ؾهإ تػذٝع٘ ٚاألضتاذ ضعٝد األ

 ."ايبعح اإلضالَٞـ"ب جريّا، ٖٚٛ ايرٟ مّس٢ ٖرٙ اجمل١ًٚعٓاٜت٘ باملٛضٛع ن

 صدٚز ايعدد األٍٚ يًُذ١ً:

، املصادف صؿس 2599ّ2يف غٗس أنتٛبس عاّ  َٔ اجمل١ً صدز ايعدد األٍٚ

ٖـ، ٚنإ ز٥ٝظ ايتشسٜس ٚاملدٜس املط٦ٍٛ هلرٙ اجمل١ً األضتاذ قُد اؿطين، 2139

ٚنإ األضتاذ ضعٝد األععُٞ ٚاألضتاذ قُد ادتبا٤ اؿطٝين َدٜسٟ ايتشسٜس هلرٙ 

ّ اضتكٌ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ بإداز٠ ايتشسٜس، ألٕ 2595اّ اجمل١ً، َٚٓر ؾرباٜس ع

تصدز  ٚظًت اجمل١ً ىل ضٛزٜا ملٛاص١ً ايتعًِٝ ايعايٞ.األضتاذ قُد ادتبا٤ ايٓدٟٚ غادز إ

 يف َد٠ قسٜب١ ثك١ اـاص١ ٚايعا١َ. باْتعاّ ٚاضتُساز، ست٢ تًكت

عبد اي١ً ذ كد أبد٣ نجري َٔ ايعًُا٤ اْطباعاتِٗ ْجسّا ٚغعسّا، ٚقاٍ ايػٝي

                                                        
، )يهٓاؤ: اجملُع اإلضالَٞ د: تازخيٗا ٚتطٛزٖاايصشاؾ١ اإلضال١َٝ يف اهلٓايٓدٟٚ، د.ضًِٝ ايسمحٔ خإ، -2

 .153ّ(، ص: 1626، 2ايعًُٞ، ط
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 ايػين خٝاط )عطٛ ١٦ٖٝ نتاز ايعًُا٤ ٚاـطٝب يف املطذد اؿساّ(:عبد

ٜهٕٛ أٜطّا باؿذ١ ٚايربٖإ،  "اؾٗاد نُا ٜهٕٛ بايطٝـ ٚايطٓإ،....

 ٚاؿذ١ ٚايربٖإ ؽتًـ ؾُٝٗا ايٛضا٥ٌ ٚايدزٚب.

ٕ أْعت ٖرٙ اجمل١ً باجملاٖد٠، ألْٗا ط١ًٝ أٜاّ، بٌ أعٛاّ صدٚزٖا.... ست٢ اآل

ضا٥س٠ يف دٗادٖا، َاض١ٝ ع٢ً املدطط اإلضالَٞ املسضّٛ هلا، مل تعكٗا ايعٛاصـ 

اهلٛز إذ تٗب عًٝٗا، ٚال األغساض ايطٝاض١ٝ اييت نجريّا َا تعسقٌ ايطري بطريتٗا، ٚال 

 املصاحل ايٓؿع١ٝ اييت ٖٞ اهلدف املٓػٛد َٔ ٚزا٤ اإلصدازات يًُذالت أٚ ايصشـ.

ْتُا٤ إيٝٗا، ٚاالْدَاز يف ضًو نتابٗا نِ متٓٝت إٔ ٜهٕٛ يٞ غسف اال

ألٚدٟ ٚادبّا إضالَّٝا، يهين نجريّا َا تصسف ايعسٚف، بٌ ايٛادبات اإلضال١َٝ 

 األخس٣.

إْٞ أبازى خطٛاتٗا املطدد٠ املٛؾك١ ايعع١ُٝ اهلاد١ٜ يف خد١َ اإلضالّ ٚايدع٠ٛ 

 .3"إىل اهلل ع٢ً ٖد٣ ٚبصري٠

أصدزت ف١ً ايبعح اإلضالَٞ أعدادّا ممتاش٠ خاص١ مبٛضٛعات ١َُٗ، 

خالٍ زسًتٗا ايع١ًُٝ، ٖٚرٙ األعداد تطًط ض٤ّٛا ناغؿّا ع٢ً خباٜا شٚاٜاٖا، ٚتبني 

ٖرٙ األعداد اـاص١ ؼت زعا١ٜ ايػٝذ ايدنتٛز ضعٝد األععُٞ صدزت . ٚسكا٥كٗا

 ايعدد األٍٚ املُتاش عٔ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ، ؾكد نإ خالٍ إعدادٙ يف زسًت٘ ايٓدٟٚ إال

إىل ايعسام، ٚالغو إٔ إصداز ٖرٙ األعداد ؾٗاد طٌٜٛ يف فاٍ ايصشاؾ١ خيًد ب٘ 

 ايصَإ ع٢ً َس ايعصٛز.

 :دزاض١ الؾتتاسٝات٘ َٚكاالت٘ املٓػٛز٠ يف ايبعح اإلضالَٞ

ّا يف أضس٠ اجمل١ً َٓر أٍٚ َٜٛٗا، نإ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ ايٓدٟٚ عطٛ

: ػس يف ايعدد األٍٚ يًُذ١ً ٖٛؾهإ َدٜس ايتشسٜس يف املسس١ً األٚىل، ٚنإ أٍٚ َكاٍ ُْ

أٍٚ اؾتتاس١ٝ نتب ايػٝذ جمل١ً ايبعح اإلضالَٞ ٚ .4ايػاعس قُد إقباٍ ٜٓادٞ ايعسب

  .5عاّ إىل عاّ""َٔ ٖٞ يف اجملًد ايجايح سٍٛ 

                                                        
 ّ.2511ٖـ / أنتٛبس ْٚٛؾُرب 2161ساّ / قسّ اؿ1، 11ف١ً ايبعح اإلضالَٞ، ز-3
 .11ّ، ص: 2599املسدع ْؿط٘، أنتٛبس -4
 .1-2ّ، ص: 2593املسدع ْؿط٘، أنتٛبس -5
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االؾتتاسٝات ٚاملكاالت ع٢ً أْٗا نتبت يف ؾرتات كت١ً، ْعس٠ ع٢ً تدٍ ٚ

ًٝٗا ايػٝذ األععُٞ زدّا ٚنًُا ْػبت ؾت١ٓ أٚ ثازت ثا٥س٠ أٚ اغتبهت طا٥ؿ١ٝ زد ع

ّا يألٚضاع ٚدؾٓٗا يف عكس دازٖا، َٚعًّٛ إٔ االؾتتاسٝات تهٕٛ تسمجاْغٓٝعّا، 

اؿاضس٠ ٚتعبريّا عٔ ايعسٚف اؾاز١ٜ، ٖٚرٙ األٚضاع تتذدد ٚتتٓٛع، ٚتتأشّ ٚتتعكد، 

 ؾالبد َٔ َعاؾتٗا ٚسٌ َعطالتٗا يف ض٤ٛ اإلضالّ ٚغسٜعت٘ ايػسا٤.

 اإلضالّ ٖٛ املًذأ ايٛسٝد يإلْطا١ْٝ مجعا٤:

صساع : صدز يف اآل١ْٚ األخري٠ نتاب بكًِ ص٥ٌٛٝ ٖٓذتٕٛ، ٚامس٘

زات، ؾكد أبد٣ ؾٝ٘ صاسب٘ ٖرٙ ايؿهس٠: إٕ املػه١ً األضاض١ٝ يًػسب يٝطت اؿطا

 ٖٞ األصٛي١ٝ اإلضال١َٝ، بٌ ٖٞ اإلضالّ ْؿط٘.

ؾُا إٕ صدز ٖرا ايهتاب ست٢ ْؿػت زٜػ١ قًِ ز٥ٝظ ؼسٜس ف١ً ايبعح 

اإلضالَٞ ايػٝذ األععُٞ، ٚأثبتت إٔ اإلضالّ ٖٛ املًذأ ايٛسٝد يإلْطا١ْٝ مجعا٤، 

ع ٚال خالف، ٖٚٛ َعكٌ اإلْطا١ْٝ، ٥ًَٛٚٗا ايرٟ ٜأٟٚ إيٝ٘ نٌ َٔ نإ بدٕٚ ْصا

 خا٥ؿّا َرعٛزّا، ٖٚٓا عد٠ اؾتتاسٝات سٍٛ ٖرا املٛضٛع:

 ايعدد ايتاضع اجملًد ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ دٜٔ االتصإ ٚايػٍُٛ 2

 ايعدد ايجاْٞ اجملًد ايجايح ٚايعػسٕٚ ايسؤ١ٜ اإلضال١َٝ يف اؿطاز٠ اإلْطا١ْٝ 1

 ايعدد ايجاْٞ اجملًد ايجأَ ٚايعػسٕٚ سٜع١ اهلل ال تتطٛز َع املؿاِٖٝ املتطٛز٠غ 1

 ايعدد األٍٚ اجملًد ايتاضع ٚايعػسٕٚ إىل اإلضالّ َٔ ددٜد، ملاذا؟ 1

 ايعدد ايعاغس اجملًد ايجالثٕٛ اإلضالّ ٚايعامل املعاصس 9

األ١َ اإلضال١َٝ ٚغسٜع١ اهلل ٚاملطًُٕٛ  0

 ايتكدَٕٝٛ

 ايعدد األٍٚ اؿادٟ ٚايجالثٕٛاجملًد 

 ايعدد ايجاْٞ اجملًد ايجايح ٚايجالثٕٛ دسِّبٛا اإلضالّ َٔ ددٜد  .2

 ايعدد ايطادع اجملًد ايطادع ٚايجالثٕٛ ال ؼطسٚا َد اإلضالّ اؿطازٟ  .1

 ايعدد ايجايح اجملًد ايتاضع ٚايجالثٕٛ اإلضالّ يف َٛاد١ٗ اؿكد ايعاملٞ  .1

 ايعدد ايسابع اجملًد اؿادٟ ٚاألزبعٕٛ صساع اؿطازٟاإلضالّ ٚاي  .1

 قطاٜا ايعامل اإلضالَٞ َٚٛقـ املطًُني مٖٛا:

ؾٗٓاى قطاٜا دٚي١ٝ،  ايعامل اإلضالَٞ قدم باألخطاز ٚايتشدٜات املتٓٛع١،

املطًُٕٛ سٝا٠ ايرٍ ٚاالضطٗاد، ؾُا َٔ قطس يف ايعامل ٜٚعٝؼ ، ٚقطاٜا إق١ًُٝٝ
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أًٖ٘ يًػدا٥د ٚاحملٔ، يهٔ غٝدٓا َتؿا٥ٌ يف َجٌ ٖرٙ األٚضاع،  اإلضالَٞ إال ٜٚتعسض

بػسط إٔ ٜهٕٛ اإلميإ ٚايعٌُ ايصاحل، ؾهتب اؾتتاسٝات جمل١ً ايبعح اإلضالَٞ، 

 ٖٚٞ تطًط ض٤ّٛ ناغؿّا ع٢ً ٖرا اؾاْب املِٗ:

 ايعدد ايجايح اجملًد ايجاْٞ عػس قص١ اإلميإ َع أًٖ٘ 2

 ايعدد ايعاغس طابعاجملًد اي ال داعٞ يًتػاؤّ 1

 ايعدد ايطابع اجملًد ايطابع عػس دب١ٗ ٚاسد٠ ٜا دعا٠ اإلضالّ! 1

 ايعدد ايجايح اجملًد اـاَظ عػس أٍٚ مثس٠ يًُػسٚع األَسٜهٞ 1

 ايعدد ايطادع اجملًد اـاَظ عػس َكٝاضٓا يالْتصاز 9

 ايعدد ايجأَ اجملًد ايجأَ عػس َػهالتٓا مثس٠ يػتاتٓا 0

ع املازنط١ٝ يف بانطتإ ٚأؾػاْطتإ املطاَ 3

 ٚإٜسإ ٚدٍٚ اـًٝر

 ايعدد ايجأَ اجملًد ايجايح ٚايعػسٕٚ

هجؿ١ يتصؿ١ٝ ايعٓاصس اإلضال١َٝ 1 س٠َ  ظ ٚايعػسٕٚ َؤَا َا  ايعدد األٍٚ اجملًد ـا

ٛٙ؟ 5 ٓا م ُا عدت ٖٛ االضتػسام ؾ  ايعدد ايتاضع اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ ٖرا 

ظ اجملًد ايجاْٞ ٚاـُطٕٛ ١ٝ ٚشعُا٤ اؿطازات املاد١ٜايؿاغ١ٝ اإلضالَ 26 ـَا  ايعدد ا

ظ ٚايعػسٕٚ ٚاقدضاٙ! َٚٔ يًُطذد األقص٢ 22 َا  ايعدد ايجايح اجملًد ـا

ٝصٕا ايٛاقع ٚايتازٜذ 21 سإ يفَ   ايعدد ايسابع اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ ثٛز٠ ٜإ

قاٚالت َطًش١ ٚكططات َدبس٠  21

 يًكطا٤ ع٢ً اإلضالّ

 ايعدد األٍٚ اجملًد ايطادع ٚايجالثٕٛ

 ايعدد ايتاضع اجملًد ايطابع ٚايجالثٕٛ َأضا٠ ايبٛض١ٓ ٚاهلسضو اؾدٜد٠ 21

 ايعدد ايجأَ اجملًد ايجأَ ٚايجالثٕٛ املطذد ايبابسٟ، ي٘ اهلل ٚسدٙ 29

ظ ٚاألزبعٕٛ ق١ٓ ايػٝػإ ٚضٝاض١ تهُِٝ األؾٛاٙ 20 َا  ايعدد ايجاْٞ اجملًد ـا

 ايعدد ايتاضع اجملًد ايتاضع ٚاألزبعٕٛ صًبٝات ددٜد٠ يف عصس ايعًّٛ ٚاالْؿتاح 23

 ايعدد ايعاغس اجملًد ايتاضع ٚاألزبعٕٛ تػه١ًٝ ددٜد٠ يًُٓاٖر ايدزاض١ٝ اإلضال١َٝ 21

 ايعدد ايطادع اجملًد ايجايح ٚاـُطٕٛ بساَر ع١ًٝٓ هلدّ اإلضالّ 25

 ايعدد األٍٚ ايجايح ٚاـُطٕٛ اجملًد أسالّ َصعذ١ ٜعٝػٗا ايػسب 16

 األدب اإلضالَٞ: سادت٘ َٚعٜٓٛت٘:

ّٝ ص اهلل تعاىل بٗا اإلْطإ ٚؾطً٘ بٗا ع٢ً ايًػ١ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ايبٝإ، َ

املدًٛقات األخس٣، ٖٚٞ صؿ١ ممٝص٠ بني اؿطٔ ٚايكبٝح، ٜٚعرب بٗا اإلْطإ عُا يف 

َّر َّالضُريٙ َٔ املػاعس ٚاألساضٝظ، قاٍ اهلل تعاىل: "
َ
َن خ

َ
ُقْرآ

ْ
َم ال

 
َمُه لَق إلِانْحَمُن َعل

 
َساَن َعل
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َبَياَنَّ
ْ
، ؾٗٓاى أزبع صؿات بازش٠: ايسمح١، ٖٚٞ أٚضع صؿ١ َٔ صؿات (4-1)الرحمن:" ال

ايسمحٔ، ؾاهلل ٖٛ ايسمحٔ ايسسِٝ، ثِ ايكسإٓ، ٖٚٛ َُٗٝٔ ع٢ً ايهتاب ايطابك١، 

ايبٝإ ٖٚٞ أع٢ً صؿ١ متٝص بٗا ٚاإلْطإ ٖٚٛ أغسف املدًٛقات األزض١ٝ ٚايطُا١ٜٚ، ٚ

 عٔ غريٙ َٔ املدًٛقات.

ؾايًػ١ ٖٞ طسٜك١ أدا٤ َا يف قًب اإلْطإ بأضًٛب بطٝط، أَا األدب ؾٗٛ 

ايطسٜك١ املؤثس٠ اييت تبًؼ نالّ املتهًِ إىل ْؿٛع املداطبني، ؾايًػٟٛ حيتاز إىل 

ب ؾٗٛ ٜطتعٌُ تسنٝب األيؿاظ ٚايهًُات ٚسؿغ املؿسدات يف ض٤ٛ ايكٛاعد، أَا األدٜ

طسقّا َؤثس٠ َٔ ايبالغ١: ايبٝإ ٚاملعاْٞ ٚايبدٜع، ؾإٕ اضتعُاٍ ٖرٙ األدٚات جيعٌ نالّ 

 مجٝاّل، بريو ٜصٌ ايهالّ إىل ايكًب.

ٖرا يف داْب، ٚيف داْب آخس، قد اضتعٌُ األدب آي١ يتط١ًٝ ايٓؿظ ٚايًر٠ 

دَٛا ْعس١ٜ األدب ايؿ١ٝٓ ٚاملتع١ ايرٚق١ٝ، ٚقد استهسٙ املػسضٕٛ َٔ األدبا٤، ؾك

يألدب، ال يًهٕٛ ٚاؿٝا٠ ٚاإلْطإ، ؾػاع ض٤ٛ ايتؿاِٖ ٚض٤ٛ االضتعُاٍ هلرا 

 املصطًح، ٚأٚزخ ؾطادّا غاَاّل ٚدَازّا نبريّا.

إٕ ايػٝذ األععُٞ أدٜب ايعسب١ٝ، ٜعسف خطٛز٠ ٖرا املٛضٛع، ٜٚعسف نٝـ 

يف ف١ً ايبعح ٜطتعٌُ ٖرا املصطًح يألغساض اـطٝط١ ٚاألٖداف ايتاؾ١ٗ، ؾهتب 

 اإلضالَٞ عد٠ اؾتتاسٝات، ٖٚٞ نُا ٜأتٞ:

 ايعدد ايجأَ اجملًد اـُطٕٛ أدب اؿٛاز يف خد١َ ايدع٠ٛ 2

ظ ٚاألزبعٕٛ ايؿهس اإلضالَٞ ٚصًت٘ باألدب ٚايبٝإ 1 َا  ايعدد ايعاغس اجملًد ـا

 ايعدد ايسابع اجملًد ايتاضع ٚايجالثٕٛ بني أدب األصاي١ ٚأدب اؿداث١ 1

األدب اإلضالَٞ ايسا٥د ٚٚظٝؿت٘ يف بٓا٤  1

 اإلْطإ

 ايعدد ايجأَ اجملًد ايجأَ ٚايجالثٕٛ

 ايعدد ايعاغس اجملًد ايطابع ٚايجالثٕٛ ايدع٠ٛ ٚاألدب صٓٛإ َتعاضدإ 9

 ايعدد ايجأَ اجملًد ايطادع ٚايجالثٕٛ األدب ٚاإلميإ ْع١ُ َٔ اهلل ع٢ً اإلْطإ 0

سضٍٛ ص٢ً اهلل أدب ايدعا٤ ٚايرنس ٚاي 3

 عًٝ٘ ٚضًِ

 ايعدد ايتاضع اجملًد ايجايح ٚايجالثٕٛ

 ايعدد ايطادع اجملًد ايجاْٞ ٚايجالثٕٛ األدب ٚايدٜٔ ٚاؿٝا٠ 1

 ايعدد ايتاضع اجملًد ايجالثٕٛ زابط١ األدب اإلضالَٞ ٚتطًعات املطتكبٌ 5

 ايعدد ايٛاسد ٚايجاْٞ اجملًد ايطادع ٚايعػسٕٚ األدب اإلضالَٞ ٚسادت٘ ٚدٚزٙ يف اؿٝا٠ 26
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 ايػدصٝات ايد١ٜٝٓ ٚدٚزٖا يف بٓا٤ ايطري٠:

ٜعتكد ايػٝذ ضعٝد األععُٞ إٔ ايػدصٝات املجاي١ٝ تهٕٛ منٛذدّا عايّٝا يف 

بٓا٤ ايطري٠، ألٕ ايدٜٔ اإلضالَٞ قد اْتػس ظٗٛدِٖ، ؾكد ٚاصًٛا ايًٌٝ بايٓٗاز، ٚايٓٗاز 

ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ألْ٘ نإ أض٠ٛ بايًٌٝ، ٚضٗسٚا ايًٝايٞ، ٚقد اضتٓازٚا َٔ 

ِِ ِؾٞسط١ٓ، قاٍ اهلل تعاىل: " َٕ َيُه ٠َْٛ َسَطٓ َيَكِد َنا ِ٘ ُأِض ٍٔ ايًَّ ، (12" )األسصاب:١َْزُضٛ

ٚقد صشب ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايتصَٛا بصشبت٘، 

األ١ُ٥ اجملتٗدٕٚ نريو ِٗ، ٖٚٚهرا ْاٍ ايتابعٕٛ ايرتب١ٝ َٔ ايصشاب١ زضٞ اهلل عٓ

ٚايعًُا٤ ايؿطاسٌ، ست٢ ٚصٌ ايدٜٔ إىل ايعصس اؿاضس، ؾايػدصٝات اإلضال١َٝ ٖٞ 

ٖرٙ ايػدصٝات سسَت مناذز ٚأَج١ً،  تسب١ٝ األدٝاٍ، ٚإذا ؾكدت ايدْٝااألضاع يف 

ٚبكٝت ايٓعسٜات ٚاألؾهاز ٚاألٜديٛدٝات ؾكط، ؾاؿاد١ َاض١ إىل إٔ ٜتهسز ذنس 

ات أَاّ األدٝاٍ ايٓاغ١٦، ٚقد ٚقـ ايػٝذ األععُٞ َٛاٖب ٚصالسٝات ٖرٙ ايػدصٝ

يبٝإ ضري٠ ٖرٙ ايػدصٝات، ؾهًُا اْتكًت غدص١ٝ إىل زمح١ اهلل تعاىل نتب 

قاضٓٗا ٚتسادِ سٝاتٗا، ْٚبر٠ َٔ ضريتٗا ايعطس٠، ست٢ ٜطتؿٝد ايكسا٤ َٔ ٖرٙ 

د األٍٚ ٖٛ "ايػاعس ايػدصٝات، ؾأٍٚ َكاٍ ْػس يف ف١ً ايبعح اإلضالَٞ يف ايعد

قُد إقباٍ ٜٓادٞ ايعسب"، ثِ نتب سٍٛ إقباٍ ايػاعس مبٓاضب١ ذنس٣ ٚؾات٘ يف 

 ّ، ٚإىل ايكسا٤ بعض ٖرٙ املكاالت:2531ؾرباٜس عاّ 

ُٛد 2 ِ ق  ايعدد ايسابع اجملًد ايجايح ٚايعػسٕٚ ٚداعّا غٝذ األشٖس د. عبد اؿًٝ

 ايعدد األٍٚ سابع ٚايعػسٕٚاجملًد اي إىل ايسؾٝل األع٢ً قُد اؿطين 1

٘ زادعٕٛ )أٛب األع٢ً املٛدٚدٟ( 1 ْا إٝي ٚإ ْا هلل   ايعدد ايسابع اجملًد ايسابع ٚايعػسٕٚ إ

ٝا٤ اؿل 1 ُٕٛ ع٢ً ض بهٞ املطً  ايعدد ايطابع اجملًد ايجايح ٚايجالثٕٛ ملاذاٜ 

٠ٛ إىل  9 عبد ايعصٜص ٔب باش ؾكٝد ايعًِ ٚايدٜٔ ٚايدع

 اهلل

 اجملًد ايطابع ٚاألزبعٕٛاجملًد ايسابع 

9  ١ٝ ٠ٚ اإلميْا ؾكٝد األ١َ اإلضال١َٝ ٚخطاز٠ ايكد

 )ايػٝذ أٛب اؿطٔ عًٞ ايٓدٟٚ(

ظ ٚاألزبعٕٛ َا  اجملًد ايطابع اجملًد ـا

ٚيف طًٝع١ ٖرٙ ايػدصٝات ضري٠ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ؾهتب عد٠ 

اب١ ايهساّ، َٓٗا: ْيب اؾتتاسٝات سٍٛ ايسضٍٛ األنسّ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايصش

 ايػسٜع١، يف اجملًد ايطادع ٚاألزبعني، ايعدد ايطابع.ٚ ايسمح١ ٚاشدٚاد١ٝ ايعكٝد٠
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يف ف١ً ايبعح اإلضالَٞ، باضِ: إىل زمح١ اهلل تعاىل،  بابّا ٚقد خّصص ايػٝذ

رنس ؾٝ٘ نٌ َٔ ازؼٌ إىل زمح١ اهلل تعاىل، َٔ ايعًُا٤ ايسباْٝني، ٚاملػاٜذ ايععاّ ٝؾ

ض١ٓ ؾُٓر  ٠ ايهباز ٚأعالّ ايعامل اإلضالَٞ.دبا٤ ٚايػعسا٤ ٚاملؤزخني، ٚاألضاترٚاأل

بكًُ٘ ايطٝاٍ باضتُساز، ال ٜداْٝ٘ ؾٝ٘ أسد، ٚإٕ  ّ ٜهتب ٖرا ايباب2535دٜطُرب 

 ذنس أعالّ ٖرا ايعُٛد ٜطتػسم صؿشات نجري٠ ٚنجري٠.

١ٝ، : دزاضات قسآَْجٌ ٖٚٓاى َٛضٛعات عدٜد٠ يف ف١ً ايبعح اإلضالَٞ

سدٜح ٚضري٠، عكٝد٠ ٚعباد٠، دع٠ٛ ٚتٛدٝ٘، ايػباب املطًِ، اإلضالّ ٚاؿطاز٠ 

اإلضال١َٝ، ؾك٘ ٚتػسٜع، اقتصاد، تعًِٝ ٚتسب١ٝ، دزاضات ٚأعاخ، تازٜذ ٚسطاز٠، 

زداٍ َٔ ايتازٜذ، يكا٤ات َٚػاٖدات، طب ٚعًّٛ، دٜاْات َٚراٖب، ايؿٔ ٚايًػ١ 

ب١ٝ، اؿطاز٠ ايػسب١ٝ ٚايػصٚ ايجكايف، ايعامل ٚاألدب، األدب اإلضالَٞ، ايك١َٝٛ ايػس

اإلضالَٞ ٚايعسبٞ، أٚزٚبا ٚأَسٜها، االضتػسام ٚاالضتعُاز، االغرتان١ٝ ٚايػٝٛع١ٝ، 

املسأ٠، قط١ٝ ؾًططني، غاعس اإلضالّ قُد إقباٍ، ْاؾر٠ ع٢ً تازٜذ اهلٓد، زداٍ َٔ 

ت ايبعح اإلضالَٞ، اهلٓد، دٗٛد ايػٝذ ايٓدٟٚ، ٚاس١ ْد٠ٚ ايعًُا٤ اـطسا٤، خدَا

 َٛضٛعات عا١َ.

 ؾهس٠ إْػا٤ صشٝؿ١ "ايسا٥د":

إٕ داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ َؤضط١ تع١ًُٝٝ، ٚسسن١ تٛد١ٝٗٝ، تع٢ٓ برتب١ٝ 

ايطالب ٚتجكٝؿِٗ عًُّٝا عًُّٝا ٚخًكّٝا ٚدّٜٓٝا، ؾكد تٓٛعت ْػاطاتٗا بعكد سؿالت عسب١ٝ 

ْد٠ٚ ايعًُا٤، ٚناْت اؿاد١ أضبٛع١ٝ، ع٢ً َطت٣ٛ ايصؿٛف، ٚغٗس١ٜ ع٢ً َطت٣ٛ 

 َاض١ إىل َٓص١ عسب١ٝ ٜتُسٕ ايطالب َٔ خالهلا ع٢ً تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ نتاب١ّ

ٔ ْد٠ٚ ايعًُا٤ ؼكٝكّا هلرا ايػسض ايطاَٞ، عاّ ٚصشاؾ١ّ، ؾصدزت صشٝؿ١ "ايسا٥د" ع

2595.ّ 

دا٤ت ٖرٙ ايؿهس٠ يف ذٖٔ ايطٝد قُد ايسابع اؿطين ايٓدٟٚ، ٚنإ قد 

ايصشٝؿ١ "ايسا٥د"، ٚاضتػاز يف ٖرا األَس َٔ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ ايٓدٟٚ، مس٢ ٖرٙ 

ؾكاّ بتأٜٝدٙ، ٚسصٌ املط٦ٛيٕٛ عٔ ايصشٝؿ١ ع٢ً ايرتخٝص َٔ اؿه١َٛ، ٚمتت 

عت ايصشٝؿ١ مجٝع إدسا٤ات ايصشٝؿ١ خؿ١ّٝ، ٚنإ ناتبٗا ايػٝذ عًِٝ ايدٜٔ، ٚطب

ا ايٓاع اعتربٖٚا َؿادأ٠ّ، ٚنإ ٚملا طبعت ايصشٝؿ١ ٚزآٖ .ؤًهٓابيف َطبع١ تٜٓٛس، 
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 صدٚزٖا َؿادأ٠ يًػٝذ أبٞ اؿطٔ عًٞ اؿطين ايٓدٟٚ.

نإ صدٚز ٖرٙ ايصشٝؿ١ ؼت إغساف ايٓادٟ ايعسبٞ، بداز ايعًّٛ ْد٠ٚ 

ٚناْت َطا١ُٖ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ َٓر  ًُا٤، َٚا شايت تصدز بهٌ اضتُساز.ايع

نتابتٗا، ٚقسا٠٤ املالشّ، ٚتصشٝشٗا بداٜتٗا ًَُٛض١ بازش٠، َٔ تستٝب املكاالت ٚ

ٚاغرتا٤ األٚزام ٚإزضاهلا إىل ايطباع١ ثِ نتاب١ عٓاٜٚٔ املػرتنني ٚإٜصاهلا إىل صٓدٚم 

 ػٝذ دٗدّا يف إلاش ٖرٙ األعُاٍ.مل ٜأٍ ايٚايربٜد، 

 قد ذنس ايػٝذ ضعٝد األععُٞ عٔ صشٝؿ١ "ايسا٥د":

ساب ْد٠ٚ ايعًُا٤، ٚداز ٖٞ دسٜد٠ ْصـ غٗس١ٜ، ْٚطتأْـ اآلٕ ايطري إىل ز"

ايعًّٛ ايتابع١ هلا يف عاّ تطع١ ٚمخطني ٚتطع َا١٥ ٚأيـ، ٚيف ْؿظ ٖرا ايعاّ يف غٗس 

ٜٛيٝٛ صدزت دسٜد٠ ايسا٥د ْصـ غٗس١ٜ، ْعسّا إىل ساد١ طالب داز ايعًّٛ ايرٟ ناْٛا 

 يف َساسٌ ايُٓٛ، ٚناْٛا َكبًني ع٢ً تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚإتكاْٗا نتاب١ّ ٚخطاب١ّ،

ؾهاْٛا البد هلِ َٔ صشٝؿ١. تهٕٛ هلِ مبٓصي١ َعًِ، أٚ َدزض١ تػسف ع٢ً عًُِٗ 

 األدبٞ، ٚع٢ً َد٣ تعًُِٗ ٖرٙ ايًػ١ ايػسٜؿ١ ٚأدا٤ دٚزٖا يف اؿٝا٠ ٚاجملتُع.

أَا األٖداف اييت ضذًت ٚزا٤ إصداز ٖرٙ ايصشٝؿ١ ٚاألضباب اييت ناْت 

ؼسٜس اؾسٜد٠ يف أٍٚ عدد صدز تدعٛ إىل ذيو ؾًٓطتٛسٝٗا َٔ خالٍ َا نتب٘ ز٥ٝظ 

يف غٗس ٜٛيٝٛ يعاّ تطع١ ٚمخطني ٚتطع َا١٥ ٚأيـ ضعاد٠ األدٜب ايهبري ز٥ٝظ قطِ 

ايًػ١ ايعسب١ٝ ّٜٛ ذاى، ضعاد٠ ايػٝذ ايطٝد قُد ايسابع اؿطين ايٓدٟٚ ز٥ٝظ ْد٠ٚ 

 .6"ايعًُا٤ ايّٝٛ

 ٜٚكٍٛ األضتاذ ايدنتٛز ضعٝد األععُٞ:

"ٖرا ّٜٛ ناْت ٖرٙ ايصشٝؿ١ ًَهّا غدصّٝا ٚيهٓٗا ضسعإ َا ؼٛيت إىل 

ْد٠ٚ ايعًُا٤ اييت اؽرتٗا ٚض١ًٝ يعسض ايٓػاط اإلضالَٞ ٚايعسبٞ ع٢ً ايبالد ايعسب١ٝ 

٤ إىل ايعسب ايرٜٔ ناْٛا ال ٜعسؾٕٛ عٓٗا غ٦ّٝا، َٚٔ ثِ نإ دٚز ٖرٙ ٚايتعسٜـ بٓد٠ٚ ايعًُا

ايصشٝؿ١ يف فاٍ ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ يف اهلٓد دٚزّا َػسؾّا َٚٛضٛعّٝا ٚكًصّا، ٚنإ ضببّا 

 يطٍٛ عُسٖا ٚاضتُسازٜتٗا يتشكٝل األٖداف اييت ذنسْاٖا.

                                                        
، )يهٓاؤ: َؤضط١ ايصشاؾ١ ٚايٓػس، ٖاايصشاؾ١ ايعسب١ٝ: ْػأتٗا ٚتطٛزايٓدٟٚ، ضعٝد ايسمحٔ األععُٞ،  -6

 .05-01: ّ(، ص1626



سعًد األعظمٌ الندوٍ وجهىده يف الصحافة العربًة                         اجلًل اجلديد 22 

 

Al Jeel Al Jadeed    /راسات اإلسالمًة والفكريةالد                                  8112 ديسمرب  -يىلًى                       1ج/ – 3ع 

باْتعاّ  ّ، ٚال تصاٍ تصدز َستني يف ايػٗس2595صدزت ايسا٥د يف عاّ 

ٚاضتُساز١ٜ، ٜسأع ؼسٜسٖا اآلٕ ؾط١ًٝ األضتاذ ايطٝد قُد ٚاضح زغٝد اؿطين 

ايٓدٟٚ، َٔ نباز أضاتر٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا، ٚعُٝدٖا إىل َد٠ ال بأع بٗا، ٚقد 

حيٌ اآلٕ َٓصب ز٥ٝظ ايػؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ يٓد٠ٚ ايعًُا٤، ٚي٘ بساع١ نبري٠ يف فاٍ 

ؾسٜد٠ ؾٝٗا َٓر َد٠ ط١ًٜٛ، ال ٜداْٝ٘ يف ذيو أسد يف اهلٓد  ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ ٚػسب١

 .7ايّٝٛ"

 :ن١ًُ ايسا٥د َٚٛضٛعاتٗا املتٓٛع١

تصاٍ تطتُس  بهٌ اضتُساز١ٜ، ٚال "ن١ًُ ايسا٥د"نتب ايػٝذ األععُٞ عُٛد 

دد، ؾٗٓاى ٖرٙ ايطًط١ً، ؾٗٛ ٜهتب َكايتني يف غٗس، تتٓٛع ايهتابات يف ٖرا ايع

ّٕ قا١ُ٥ يهًُات ايسا٥د ْطسدٖا ضسدّا إمجايّٝا ست٢  ضٝاض١ٝ، ٚد١ٜٝٓ ٚق١َٝٛ ٚٚط١ٝٓ، إ

تتذ٢ً َطا١ُٖ ايػٝذ األععُٞ يف تطٜٛس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاألدب ايعسبٞ ٚايصشاؾ١ ايعسب١ٝ 

 يف ايعامل اإلضالَٞ.

 ٔ ْد٠ٚ ايعًُا٤، ٚسعٝت بايكبٍٛ،ت صشٝؿ١ "ايسا٥د" ايٓصـ ايػٗس١ٜ عصدز

سمجاّْا ذيو ألْٗا ناْت تٚٚيكٝت تسسابّا نبريّا َٔ مجٝع األٚضاط ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ، 

ٚقد ناْت ٖٓا فالت، يهٓٗا تػتٌُ ع٢ً دزاضات  يعٛاطـ ايكسا٤، ٚضُا٥سِٖ.

ٚعٛخ، ٚمل تهٔ ٖٓا صشٝؿ١ تع٢ٓ باألدٝاٍ ايٓاغ١٦، ٚتكدّ هلا غرا٤ّا دمسّا، َٚاد٠ 

ا ٚذٚقٗا، ؾهإ صدٚزٖا َؿادأ٠ ضاّز٠ّ هلا، ؾذا٤ غصٜس٠ يًػ١ ٚاألدب، سطب َطتٛاٖ

 يف أٚاْٗا ٚيف َهاْٗا.

ٚمما ٜبعح ع٢ً ايؿسح ٚايطسٚز إٔ املػسف ع٢ً "زنٔ األطؿاٍ" نإ غٝدٓا 

ضعٝد األععُٞ، ؾهاْت َٓ٘ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ باملٛضٛع، ٚنإ يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ 

ٖرا اجملًظ إْػا٤ ًَه١ ايًػ١ ايعسب١ٝ فًظ عسبٞ باضِ "ايٓادٟ ايعسبٞ"، َٚٔ ْػاطات 

نتاب١ّ ٚخطاب١ّ ْٚطكّا ٚسٛازّا، ٚقد غكت ْد٠ٚ ايعًُا٤ طسٜكّا ددٜدّا إلْػا٤ ٖرٙ املٛاٖب 

يف ايطالب، ؾأسسشت ايٓذاح َأ٠ّ يف املا١٥، ٚملا صدزت ٖرٙ ايصشٝؿ١ نإ َٔ ٚزا٥ٗا إٔ 

فااّل أٚضع ّا ٚسٛازّا، ؾٛددٚا ٜتدزب ايطالب ع٢ً تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ نتاب١ّ ٚخطاب١ّ ْٚطك

                                                        
 املسدع ْؿط٘، ْؿظ ايصؿش١.-7
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ٚنإ َٓػ٧ ايصشٝؿ١ ٚز٥ٝظ ؼسٜسٖا ايػٝذ قُد ايسابع  َٔ خالٍ ٖرٙ ايصشٝؿ١.

اؿطين ايٓدٟٚ، ٚنإ َطاعدٙ اـاص يف إصداز ٖرٙ ايصشٝؿ١ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ 

 ايٓدٟٚ.

ال ٜصاٍ ٜهتب َٔ ايعدد األٍٚ يف ٖرٙ ايصشٝؿ١ َٔ ايدنتٛز األععُٞ ؾإٕ 

أٚاّل نإ َػسؾّا ع٢ً "زنٔ األطؿاٍ"، ٜٚهتب ؾٝ٘ َا ٜدٚز يف خاطسٙ َٔ  .طاعدٕٚ اْك

األساضٝظ ٚاالْطباعات املٛاؾك١ ألذٖإ ايطالب، ثِ تعني ي٘ عُٛد خاص، ٖٚٛ "ن١ًُ 

 ايسا٥د" ؼت ٖرا ايعُٛد ال ٜصاٍ ٜهتب َٓر َد٠ غري قصري٠.

 ْرنس ٖٓا بعض َٛضٛعات ن١ًُ ايسا٥د:

 ايػدصٝات اإلضال١َٝ:

ايػٝذ نٌ املعسؾ١ إٔ ايػباب ٜتأثسٕٚ نجريّا بايسداٍ ايبازشٜٔ، ٜعسف 

ؾٝكًدٕٚ سٝاتِٗ، ؾأسب إٔ ٜكّدّ أَاّ ايطالب ؼت ٖرا ايعُٛد عددّا َٔ تسادِ ٖؤال٤ 

ايسداٍ ايبازشٜٔ، ؾهتب سٍٛ ٖرٙ ايػدصٝات، ٚذيو يف أضًٛب ٜٛاؾل متاَّا ْؿط١ٝ 

 ايػباب اؾدد.

 يدنتٛز ايطٝد عبد ايعًٞ اؿطين( يعًُا٤ )ٚؾا٠ اؾادع١ عع١ُٝ تٓصٍ بٓد٠ٚ ا

 .ٖـ2116/ذٚ ايكعد٠ 15

 ( ٍ2501ّأٍٚ أنتٛبس دقا٥ل َع إقبا) 

 ( ٖٞـ2111زدب 26عرب٠ ع٢ً ايطباع) 

 (ٖـ2150صؿس 29ألضتاذ عبد ايبازٟ يف ذ١َ اهلل )ا 

 ٟٚ(هـ1911شوال  8)ٖال ْتعغ برنس٣ ايػٝذ عبد ايطالّ ايكدٚا٥ٞ ايٓد 

 (ٖـ2155ذٚ ايكعد٠  26َعني ايدٜٔ ايطذصٟ ) ايػٝذ 

 ٟ(ٖـ2155ذٚ اؿذ١  10) ضاع١ َع ايػٝذ أمحد ايطسٖٓد 

 ٟٚ(ٖـ2112/صؿس 13) ؾط١ًٝ األضتاذ أدٜب ايعسب١ٝ ايػٝذ قُد ْاظِ ايٓد 

 (ٖـ2111/مجاد٣ األٚىل ١ًٝ1 األضتاذ غؿٝل ايسمحٔ ايٓدٟٚ )ؾط 

 (ٖـ2111ذٚ اؿذ١  5) طٝيب املسغد ايطادع يإلخٛإَإَٔٛ اهل 

 (ٖـ2110مجاد٣ ايجا١ْٝ  19) يف ذ١َ اهلل املًو ؾٗد 

 (ٖـ2110/ذٚ اؿذ١ 29)  أَري ايهٜٛت ايػٝذ دابس 
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 (ٖـ2120ذٚ اؿذ١  29)  سانِ دبٞ ايػٝذ َهتّٛ بٔ زاغد 

 املٓاضبات اإلضال١َٝ:

ضًِ إٕ املٓاضبات اإلضال١َٝ َجٌ اهلذس٠، ٚٚالد٠ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ

هلا ق١ُٝ  إ ٚعٝد ايؿطس ٚعٝد األضش٢ ٚاؿر َٚا إىل ذيوٚاإلضسا٤ ٚاملعساز، ٚزَط

نبري٠ يف تٓػٝط اؿٝا٠ اإلْطا١ْٝ، ٚقد أدت ٖرٙ األعُاٍ يف نطب اؿطٓات 

ٚادخاز األدس ٚايجٛاب يف َٝصإ ايعٌُ دٚزّا ًَُٛضّا، ٚالغو إٔ اهلل قد ٚضع ٖرٙ 

١ ٚايطاعات املبازن١ يف ْعاّ ايًٌٝ ٚايٓٗاز، ؾإٕ األٚقات املطتذاب١ ٚاألٜاّ اؿاْٝ

زداّل نإ ض٦ٌٝ األعُاٍ اؿط١ٓ، يهٓ٘ اغتِٓ زَطإ ٚضاعات٘ امل١ُْٛٝ ؾعٌُ 

ضتعٌُ ايكسإٓ ايهسِٜ الْتٗاش ٖرٙ  األعُاٍ ايصاؿ١ ٚلح لاسّا باٖسّا، ٚقد ا

َّ ايرِِّنايؿسص ن١ًُ ايترنري، ؾكاٍ: " ِٓنَياِيُع َس٣ تَٓؿََٚذنِِّس َؾٔإ َِ  .(99ايرازٜات:")ُُِؤ

اختاز ايعًُا٤ يف نٌ شَإ َٚهإ َٛضٛع ايترنري، ؾهًُا دا٤ت ٖرٙ 

ًِ ؾاملٓاضبات قاَٛا بترنري اـاص١ ٚايعا١َ مٛ ٖرٙ املٓاضبات بايهتاب١ ٚاـطاب١، 

ٜهٔ ايػٝذ ضعٝد األععُٞ َكصسّا يف ٖرا اؾاْب، ؾكد اْتٗر َٓٗر اـطاب١ 

ا اـطاب١ ؾكد تٛاؾس ي٘ َٓرب داَع ْد٠ٚ ايعًُا٤، ٚقد خطب أٜاّ ٚايهتاب١ نًتُٝٗا، أَ

خطب اؾُع١ يف ٘ يف صٛز٠ نتاب: باضِ "ُعت خطُباؾُع َٔ ع٢ً ٖرا املٓرب، ؾُذ

 ٖٚٞ اآلٕ ؼت ايطبع. "ض٤ٛ ايهتاب ٚايط١ٓ

أَا ايهتاب١ ؾكد اختاز هلا صشٝؿ١ "ايسا٥د"، ٚنتب َكاالت نجري٠ سٍٛ ٖرا 

ايعاّ اهلذسٟ ٚاهلذس٠ ايٓب١ٜٛ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ، ٚزَطإ غٗس ايصٝاّ املٛضٛع، ٖٚٞ سٍٛ 

صٛز َٔ ٚاقع ٖرٙ املكاالت يف صٛز٠ نتاب باضِ " ُعتٚايكسإٓ ٚاؿر ٚايتطش١ٝ، ُٚد

 ، ْرنس أِٖ َٛضٛعاتٗا:"ايدٜٔ

 ( ٖـ2119ّ، صؿس 2509أٍٚ ٜٛيٝٛ ؼ١ٝ ايعاّ اؾدٜد) 

 (ٖـ2111 ذٚ اؿذ١دٜد )َسسبّا بايعاّ اهلذسٟ اؾ 

 ًِ(ٖـ2119ّ، ٚزبٝع األٍٚ 2509ٜٛيٝٛ ) ذنس٣ قُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚض 

 (2500ّأٍٚ ٜٛيٝٛ )املكٝاع اؾدٜد 

  َٔ( ٖـ2111زبٝع األٍٚ سطٝض اؾا١ًٖٝ إىل ق١ُ املع١ٜٛٓ) 

 ( ٖـ2151زَطإ زبٝع ايكًٛب ) 
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 ( ٕٖـ2151زَطإ صًتٓا بسَطا) 

 ( ٕٖـ2115اٍ غٛضالح ايصٝاّ يف ٚد٘ ايطػٝا) 

 ( ٖـ2122ذٚ اؿذ١ إىل بٝت اهلل ايعتٝل) 

 ( ٖـ2121ذٚ اؿذ١ ال ضعاد٠ بدٕٚ ايتطش١ٝ) 

 ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ:

ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ ساد١ ايطاع١، ْٚدا٤ ايٛقت، ٚئ ٜؿًح قّٛ ْبرٚا ايدع٠ٛ 

 اإلضال١َٝ ٚزا٤ِٖ ظٗسّٜا، ال ضعاد٠ ٚال نسا١َ يف ايدْٝا بدٕٚ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ،

ناْت األَِ ٚاؾُاعات يف ايعامل نجري٠ ٚنجري٠، ٚمل تهٔ ايٛظا٥ـ ٚاملٓاصب 

ٚضام، ٚنإ هلا غاغس٠ّ، ٚناْت ايتذاز٠ ٚايصزاع١ ٚايصٓاع١ ٚايؿالس١ ع٢ً قدّ 

ايرٟ ؾكدٙ اجملتُع اإلْطاْٞ ٚقت بعج١ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘  ذٜٛع ٚغٝٛع، ايػ٤ٞ

، ؾبعح اهلل تعاىل هلرٙ ايػا١ٜ أ١َ ٚضًِ ٖٛ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس

َٕ بأضسٖا، قاٍ اهلل تعاىل: " ِٛ َٗ َٚتٓ َُِعُسِٚف  َٕ ِباِي َُُسٚ ١ٍَّ ُأخٔسَدِت ِيًٓأع تِأ َِٝس ُأ ِِ خ ُنُٓت

َِٓ َٚتِؤ َُُٓهٔس  ٔٔ اِي ََٚع  ِ٘ َٕ ِبايَّ َِٛٓ  ِِ ُٗ ِّٝسا َي َٕ خ ٌُ اِيِهتاِب َيَها ِٖ َٔ َأ ََ ِٛ َآ ََُِٓٗي ُُِؤ َٕ ُِ اِي ٛ

َََٕٚأِنَج ُِ اِيَؿاِضُكٛ ُٖ  .(226)آٍ عُسإ:" ُس

ُعت ٖرٙ ُدٞ َكاالت نجري٠ّ سٍٛ ٖرا املٛضٛع، ٚنتب ايػٝذ األععُ

بع َٔ َهتب١ ُطٚ صؿش١، 166املكاالت ايدع١ٜٛ يف صٛز٠ نتاب، ٚايهتاب يف 

ايطبع١ ّٚ، 1663 يف عاّ ٚصدزت ي٘ طبعتإ، ايطبع١ األٚىل ايؿسدٚع، يهٓاؤ، اهلٓد.

 ّ.1661 يف عاّايجا١ْٝ 

 َٛضٛعات ٖا١َ:

نتب ايػٝذ األععُٞ سٍٛ قطاٜا ايعامل اإلضالَٞ، َٚط٦ٛي١ٝ ايػباب نُا 

مٛ األٚضاع ايسا١ٖٓ، ٚقدض١ٝ اؿسَني ايػسٜؿني، ٚايدؾاع عٔ دصٜس٠ ايعسب، ٚسطاز٠ 

األَساض املٓتػس٠ يف  أٜطا تٓاٍٚٚ ّ ٚسطاز٠ ايػسب، ٚصداّ اؿطازات.اإلضال

ّ سًٛاّل ٛع ايٓاع ؾسٜط١ّ هلا، ؾاضتٓهس ٖرٙ األَساض، ٚقّداجملتُعات املط١ًُ، ٚٚق

إٔ ايعدٚ األنرب ٖٛ ايػسب املتشطس ايرٟ بٜعتكد ايػٝذ األععُٞ  ْادع١ يالبتعاد عٓٗا.

ٖذِ غًٝ٘ ٚزدً٘ ع٢ً اجملتُعات اإلضال١َٝ، ؾشسَٗا َٔ ايطٗاز٠ ٚاألخالم، ٚايتك٣ٛ، 

ًٝات املتؿػ١ٝ َجٌ اؿطد ٚاؿكد ٚايصرب ٚاإلخالص، ٚأٚقع ايٓاع يف نجري َٔ ايب
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ٚايطػ١ٓٝ ٚاـٝا١ْ ٚايػٌ، ؾالبد َٔ ايتٓبٝ٘ ـريات٘ َٚآضٝ٘، ست٢ ٜأخر اإلْطإ َا 

نإ صاؾّٝا ْصّٜٗا، ٜٚبتعد عٔ نٌ َا نإ ْتّٓا ٚقرزّا، ْعسّا إىل ٖرٙ ايكاعد٠: خر َا 

 صؿا، ٚدع َا ندز.

َٔ االعتٓا٤ بإصالح  يهٔ بايسغِ َٔ نٕٛ ايػسب َعازضّا يإلضالّ البد يٓا

ْؿٛضٓا، ٚإصالح فتُعاتٓا، ألٕ ايعدٚ ٜعٝؼ يف داخٌ ْؿٛضٓا، ٚقد أٚص٢ ضٝدْا عُس 

ؾإٕ ايرْٛب أخٛف عٓدٟ ع٢ً ايٓاع َٔ َهٝد٠ "بٔ عبد ايعصٜص زمح٘ اهلل أسد عُاي٘: 

 .8"صس عًِٝٗ مبعصٝتِِٗٓعدْٚا، ُْٚ ْعادٟ ٚإمنا عدِٖٚ.

 :خامت١ ايبشح

ٖرا غٝض َٔ ؾٝض ذيو ايبشس ايرٟ تتالطِ أَٛاد٘ يف األدب ايعسبٞ، ٚيٛ 

ّا، ٚفًدّا أسصٝٓا مجٝع َا نتب ٚأيـ ايػٝذ األععُٞ الضتػسم ذيو ضؿسّا نبري

ضدُّا، غري أْٓا ْكدّ يف خامت١ ايبشح ايٓتا٥ر اييت اضتدسدٓاٖا َٔ سٝات٘ ٚدٗٛدٙ  

 ايصشاؾ١ٝ األدب١ٝ:

 ،َػتػٌ بأعُاي٘ ال ٜهٌ ٚال ميٌ ٚال ٜططسب  إٕ ايػٝذ األععُٞ زدٌ دؤٚب

 ٚال ٦ٜٔ، بٌ ٜؤدٟ َط٦ٛيٝت٘ بهٌ أَا١ْ ٚدق١.

 ،ٚال تصاٍ ػسٟ ايػاز٠ ضد األدب،  ٖرا ايعصس ايرٟ ػُعت ؾٝ٘ ٚضا٥ٌ ايػس

ٜٚطتددّ األدب يػسض خطٝظ، ٚملطًب سكري، ؾاؿاد١ إىل إٔ جيعٌ األدب 

َٛضٛعّا َطتكاّل ٚتدزع مجٝع ْٛاسٝ٘، ست٢ ٜتُهٔ املػتػٌ ب٘ َٔ ايدؾاع 

 عٔ سٛش٠ اإلضالّ بٗرا ايطسٜل أٜطّا.

  ،ٜٔؾايػٝذ بدأ سٝات٘ ايصشاؾ١ اهلادؾ١ ٖٞ خري ٚض١ًٝ إلبالؽ ايسضاي١ إىل اآلخس

ص مجٝع عٓاٜت٘ ع٢ً ايصشاؾ١ نٛض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ بايصشاؾ١، ٖٚٛ ٜسٓن

 إلٜصاٍ نالَ٘ إىل اآلخسٜٔ.

  إٕ ايجك١ بايٓؿظ ٖٞ ايعُد٠ يف اضتُساز األعُاٍ، ذيو ألٕ اإلْطإ إذا ؾكدٖا

 سسّ خريّا نجريّا، تتذ٢ً ٖرٙ املٝص٠ يف سٝا٠ ايػٝذ األععُٞ.

 أغسف املٓاصب يف نٌ عصس، غػٌ ايػٝذ ٖرا  ظٌ َٓصب األضتاذ١ٜ

                                                        
)تعًٝل: أبٛ ايؿطٌ عبد اؿؿٝغ اؾص٤ ايجاْٞ  ،ازات َٔ أدب ايعسبتكايٓدٟٚ، أبٛ اؿطٔ عًٞ اؿطين، -8

 .91ص:ّ(، 1622)يهٓاؤ: َؤضط١ ايصشاؾ١ ٚايٓػس،  ،ايبًٝاٟٚ(
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 املٓصب، ٖٚٛ ٜؿتدس بإٔ ٜهٕٛ أضتاذّا، َٚدزضّا يًطالب.

  َا شايت ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاألدب ايعسبٞ َٛضٛع٘ اـاص طٍٛ سٝات٘، ؾًِ ٜهتـ

بتدزٜظ ايهتب يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ؾكط، بٌ أيك٢ قاضسات ٚخطب اؾُع 

ٚقد  يف عا١َ األسٛاٍ بايًػ١ ايعسب١ٝ. َ٘بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚآثس إٔ ٜهٕٛ نال

نتب َكاالت نجري٠ تبًؼ إىل أنجس َٔ أيـ، ٚآالف َٔ ايصؿشات. ٖٚرا 

ٖرا َا ظٗس يٞ، ٚأدعٛ اهلل  ايعسب١ٝ ٚاألدب ايعسبٞ.نً٘ يف ضبٌٝ تسٜٚر ايًػ١ 

إٔ ٜهجس أَجاي٘ ؾٝٓا، ٜٚٛؾكٓا يًطري ع٢ً طسٜك٘ املعبد بؿطً٘ َٚٓ٘، َٚا 

 ، عًٝ٘ تٛنًت ٚإيٝ٘ أْٝب.تٛؾٝكٞ إال باهلل

 املصادز ٚاملسادع:

 ِٜايكسإٓ ايهس 

  ،3119أمحد، أغؿام، ايٓجس ايعسبٞ املعاصس يف اهلٓد، ْٝٛ دهلٞ، داز عُس يًطباع١ ٚايٓػس.ّ 

  ايؿازٚقٞ، مجاٍ ايدٜٔ ٚاآلخسإ، أعالّ املؤيؿني بايعسب١ٝ يف ايبالد اهلٓد١ٜ، دبٞ، َسنص مجع١

 ّ.3119يرتاخ، املادد يًجكاؾ١ ٚا

  ٌايٓدٟٚ، أبٛ اؿطٔ عًٞ اؿطين، كتازات َٔ أدب ايعسب، اؾص٤ ايجاْٞ )تعًٝل: أبٛ ايؿط

 ّ.3122عبد اؿؿٝغ ايبًٝاٟٚ(، يهٓاؤ، َؤضط١ ايصشاؾ١ ٚايٓػس، 

  ايٓدٟٚ، د.ضًِٝ ايسمحٔ خإ، ايصشاؾ١ اإلضال١َٝ يف اهلٓد: تازخيٗا ٚتطٛزٖا،يهٓاؤ، اجملُع

 ّ.3111، 1ًُٞ، طاإلضالَٞ ايع

ضاٍ غؿكتٕٛ ن٢ ضاٜ٘ َني، يهٓاؤ، َهتب١ ايؿسدٚع  48ايٓدٟٚ، ضعٝد ايسمحٔ األععُٞ، 

 ّ.3113اإلضال١َٝ، 

 ،ٟٚضعٝد ايسمحٔ األععُٞ، ايصشاؾ١ ايعسب١ٝ: ْػأتٗا ٚتطٛزٖا، يهٓاؤ، َؤضط١  ايٓد

 ّ.3111ايصشاؾ١ ٚايٓػس، 

 اععُٞ ْدٟٚ نٞ عًُٞ ٚادبٞ خدَات ايٓدٟٚ، قُد ؾسَإ، َٛالْا دانرت ضعٝد ايسمح ٔ

.ٔ  اٜو ْعس َني، يهٓاؤ، يو َسٚٙ اجيٛنٝػٌٓ ؾاْٚدٜػ

 ايصشـ ٚاجملالت:

 .صشٝؿ١ "ايسا٥د" )ْصـ غٗس١ٜ( يهٓاؤ، َؤضط١ ايصشاؾ١ ٚايٓػس، داز ايعًّٛ ْد٠ٚ ايعًُا٤ 

 ًّْٛد٠ٚ  ف١ً "ايبعح اإلضالَٞ"،)ف١ً غٗس١ٜ( يهٓاؤ، َؤضط١ ايصشاؾ١ ٚايٓػس، داز ايع

 ايعًُا٤.

  ف١ً "ايتٜٓٛس" )ف١ً ع١ًُٝ ٚأدب١ٝ ض١ٜٛٓ(، سٝدز آباد، قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا باؾاَع١

 ّ.3112ايعجُا١ْٝ، 
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 ايعطبٞ األطفاٍ أزب يف َعاقط٠ َتػري٠ اػاٖات

ْيب غالّ


  

ghulamnabiid@gmail.comEmail:  

 :ايبشح ًَدل

 ٚايتطٛض املفّٗٛ سٝح َٔ ايعطبٞ األطفاٍ أزب َٛنٛع ايبشح تٓاٍٚ 

 بسا١ٜ َٓص. ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ األطفاٍ أزب أؾهاٍ يف املعاقط٠ املتػري٠ ٚاالػاٖات

 َٔ ايجُاْٝٓات فرت٠ إىل عؿط ايتاغع ايكطٕ َٔ يػبعٝٓاتا يف مبكط ايعطبٞ األطفاٍ أزب

 ايطباع١ ْاس١ٝ َٔ ٚبا٥ػ١ فكري٠ ساي١ يف األطفاٍ أزب نإ تكطٜبا ايعؿطٜٔ ايكطٕ

 نتب يٓؿط ايالظ١َ ٚايؿطٚط اهلا١َ املٝعات َٔ ٚغريٖا ٚاأليٛإ ٚايطغّٛ ٚايكٛض

 أزب فاٍ يف تابايه َٔ اؾسٜس اؾٌٝ ظٗٛض َع. ايعاي١ٝ اؾٛز٠ شات األطفاٍ

 املتدكك١ ايٓؿط زٚضٚ ٚايرتب١ٝ، ايطفٌ ْفؼ عًِ يف اؿسٜج١ ٚايسضاغات ،األطفاٍ

 اهلا٥ٌ ٚاالظزٖاض ايعطب١ٝ، ايبًسإ َٔ ٚغريٖا ٚاإلَاضات َٚكط يبٓإ يف األطفاٍ يهتب

 خالٍ احملًٞ املػت٣ٛ ع٢ً األطفاٍ بأزب اتاؿهَٛ ٚعٓا١ٜ ٚايطباع١، ايٓؿط قطاع يف

 ايك١ًًٝ ايػٓٛات يفٚ. األطفاٍ أزب َعٝاض يف ًَشٛظا تطٛضا ْؿٗس املان١ٝ ايك١ًًٝ ايػٓٛات

 ،املٛنٛعات إىل ايتططم يف ْٛع١ٝ قفعات ايعطبٞ ايعامل يف األطفاٍ أزب قفع املان١ٝ

 يًهتاب بابا ٜٚفتح ،األطفاٍ أزب يف ٚقطَات تكًٝسات ٜهػط املتػري ػاٙاال ٖٚصا

  .ايؿا١ًَ يتُٓٝتِٗ األطفاٍ حيتادٗا اييت املهاَني أْٛاع مجٝع ملعاؾ١

 .املهُٕٛ ايؿهٌ، األطفاٍ، أزب َتػري٠، اػاٖات :َفتاس١ٝ نًُات

Abstract7 

In an attempt to take an overview of Arabic Children’s Literature 

in terms of its internal and external qualities, this research paper has tried 

to look into the current changing trends regarding the production of 

Children’s literature in the Arab world. Before the eighties of 20
th 

century, 

Arabic Children’s Literature was, to a large extent, impregnated with 

morality, ideology and didacticism in terms of its contents and ideas 

whose circle was very narrow.  

                                                        
 اهلٓس. ْٝٛ زهلٞ،، دٛاٖطالٍ ْٗطٚداَع١  ،ك١َٝطنع ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاإلفطٜ ،ايسنتٛضاٙ باسح 
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In the last two-three decades, Children’s literature in the Arab 

world has seen many changes in its internal and external forms. Socio-

political climate of the Arab world, special attention of the governments 

towards children, emergence of a new generation of specialised Arab 

writers and child rights NGOs, tremendous boom in publishing sector and 

new concept of children’s care have played an important role in 

improving the quality of Children’s Literature in Arabic language. In 

addition to this, the canvas of topic and theme dealt in Arabic literature 

for children is getting bigger day by day. In order to shape all round 

development of children, more realistic social issues like death, disability, 

divorce, child abuse, war, gender equality and many more are being 

raised in children’s books by contemporary writers. 

 : عطبٞاي ايعامل يف ٚتطٛضٙ األطفاٍ أزب

 َٔ نجري٠ غٓٛات بعس ايعطبٞ ايعامل يف اؾسٜس مبفَٗٛ٘ األطفاٍ أزب ظٗط

 ايسٚضٜات يف َط٠ ألٍٚ" األطفاٍ أزب" 1َكطًح اغتدسّ ٚقس. األٚضٚب١ٝ ايبًسإ يف ظٗٛضٙ

 ع٢ً األطفاٍ أزب ٚدٛز إْهاض ميهٔ ال ٚيهٓ٘ ّ،91?0 عاّ يف ايعطب١ٝ ٚاملكاالت

 يف ايعطب إٔ إلثبات بٗا ٚاملٛثٛم املهتٛب١ األزي١ َٔ ايهجري ٖٓاى. ايعطب١ٝ بايًػ١ اإلطالم

 ٚاـطاب١ ايؿعط َٔ املدتًف١ األزب١ٝ ايفٕٓٛ ع٢ً أبٓا٥ِٗ ٜسضبٕٛ ناْٛا اؾاًٖٞ ايعكط

 ال ثِ ايطٜف١ٝ املٓاطل إىل املطنعات األَٗات َع أطفاهلِ ٜٚطغًٕٛ ٚايكتاٍ، اؿطب ٕٛٚفٓ

 يٝتُهٔ عُطِٖ َٔ ايعاؾط٠ أٚ ايجا١َٓ ٜبًػٛا ست٢ اؿهط١ٜ ٝا٠اؿ إىل بِٗ ٜعٛزٕٚ

 نٌ ٚفٛم .2اؿط١ٜ ضٚح َٔ ًٜٚٓٗٛا ْٚطكٗا، اـايك١ ايعطب١ٝ ايًػ١ تعًِ َٔ أطفاهلِ

 ع٢ً عؿط ايتاغع ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايٓكف يف ايكسمي١ َكط آثاض عٔ املٓكبٕٛ عجط ٖصا،

 ٜٚطدع منٖٛا، َٚطاسٌ ايطفٛي١ ٚسٝا٠ األطفاٍ ألزب ايبؿط١ٜ تاضٜذ يف تػذٌٝ أٍٚ

 دسضإ ع٢ً َٚكٛضا ايربزٟ أٚضام ع٢ً َهتٛبا املٝالز قبٌ غ١ٓ آالف ث١ثال إىل تاضخي٘

                                                        
زاض ايٓؿط يًذاَعات املكط١ٜ،  )ايكاٖط٠: ،أزب األطفاٍ بني أمحس ؾٛقٞ ٚعجُإ دالٍظيط، ايسنتٛض أمحس، -1

 .41 :م ،ّ(4661
ّ، ايعسز: 1142، ف١ً ايكػِ ايعطبٞايعني، "أزب األطفاٍ ايعطبٞ ٚتطٛضٙ"، محٝس، َسثط، طاٖط٠، زنتٛض٠ قط٠ -2

 .424 ، م:11
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 يف األطفاٍ أزب إٔ إال" :امساعٌٝ سػٔ قُٛز ايسنتٛض ٜكٍٛ. 3ٚايكبٛض ٚايككٛض املعابس

 ٚتٓؿ٦تِٗ األطفاٍ تطب١ٝ َكسَتٗا يف ايتػ١ًٝ، غري أخط٣ أٖساف ي٘ ناْت ايكسمي١ َكط

 .4"خاق١ ز١ٜٝٓ ٚطكٛؽ ٚسهاض٠ ثكاف١ إطاض يف

 أنس. ٚتطبٝتِٗ ايطفٌ ؿكٛم ٚؾاٌَ دسٜس َفّٗٛ ظٗط اإلغالّ، دا٤ عٓسَا

 ايكطإٓ يف جري٠ن آٜات ٚضزت. ٚتعًُِٝٗ ٚسكٛقِٗ األطفاٍ ضعا١ٜ ع٢ً بؿس٠ اإلغالّ

 ٜا: " ٚدٌ عع اهلل ٜكٍٛ. ٚسكٛقِٗ ٚتعًُِٝٗ األطفاٍ برتب١ٝ االٖتُاّ ع٢ً ؼح ايهطِٜ

 غٛض٠ ٚيف ،(>: اآل١ٜ ايتشطِٜ، غٛض٠")ْاضا ٚأًٖٝهِ أْفػهِ قٛا آَٓٛا ايصٜٔ أٜٗا

 إٕ باهلل تؿطى ال بين ٜا ٜعع٘ ٖٚٛ البٓ٘ يكُإ قاٍ ٚإش: "تعاىل غبشاْ٘ قاٍ يكُإ،

 األسازٜح يف لس ايكطآ١ْٝ، اآلٜات إىل ٚباإلناف١(. 09: اآل١ٜ")ععِٝ يعًِ ايؿطى

 ٚتعًُِٝٗ، ٚتطبٝتِٗ، باألطفاٍ، ٚايعٓا١ٜ بايطفٛي١، تتعًل نجري٠ ْكٛقا ايؿطٜف١

 اهلل ق٢ً ايٓيب نإ. اـري ٚأفعاٍ ٚايكّٛ، ايك٠ًٛ ع٢ً ٚتسضٜبِٗ عًِٝٗ، ٚايعطف

 ايٓيب نإ: "قاٍ عٓ٘ اهلل ضنٞ أْؼ عٔ ٟضٚ نُا باألطفاٍ ايٓاؽ أضسِ ٚغًِ عًٝ٘

 األَٛض ٚأٚيٝا٤ اآلبا٤ ايهطِٜ ايطغٍٛ أَط 5(اؿسٜح")ٚايعٝاٍ بايكبٝإ ايٓاؽ أضسِ

 ٚنًهِ ضاع نًهِ" اؿسٜح يف ٚضز نُا ،ٚأغطتِٗ أٚالزِٖ ػاٙ املػ٦ٛي١ٝ ٌُبتش

 .6(اؿسٜح...")ضعٝت٘ عٔ َػ٦ٍٛ

 ّ،<?=0 عاّ ْابًٕٝٛ غعٚ بعس َكط يف اؿسٜج١ األزب١ٝ ايٓٗه١ بسأت عٓسَا

 يف ٚايتع١ًُٝٝ األخالق١ٝ ايكِٝ غطؽ ٜػتٗسف ايصٟ األزب َٔ دسٜسا ْٛعا َكط ؾٗست

 قاّ. ٚآزابِٗ باألٚضٚبٝني ايعطب اتكاالت أعكاب يف ٚايتعطٜب ايرتمج١ خالٍ َٔ األطفاٍ

 ايهالغٝه١ٝ ايككل تطمج١ يف ٖاّ بسٚض( 9ّ=<0-10ّ<0)ايطٗطاٟٚ ضافع ضفاع١

                                                        
 :م،ّ(4،1111زاض ايفهط ايعطبٞ، ط ، )ايكاٖط٠:املطدع يف أزب األطفاٍامساعٌٝ، ايسنتٛض قُٛز سػٔ، -3

52. 
 .53املطدع ْفػ٘، م: -4
َؤغػ١ ايطغاي١،  :، )بريٚتعاٍيف غٓٔ األقٛاٍ ٚاألفنٓع ايعُاٍ ايربٖاْفٛضٟ، ايعال١َ عال٤ ايسٜٔ عًٞ املتكٞ، -5

  .422ّ(، م: 4665اجملًس ايػابع، 
م: ّ(، 1111، 4ط بٔ نجري،زاض ا ، )بريٚت:قشٝح ايبداضٟايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ امساعٌٝ، -6

345.  
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 عٔ ٚانش١ حمل١ ٖٓاى. َكط يف األطفاٍ يكطا٠٤ ايسضاغ١ٝ ٓاٖرامل يف ٚإزخاهلا األٚضٚب١ٝ

 قُس دا٤ ثِ". ٚايبٓني ايبٓات تطب١ٝ يف األَني املطؾس"  بــ املػ٢ُ نتاب٘ يف األطفاٍ أزب

 األَجاٍ يف ايٝٛاقغ ايعٕٝٛ" زٜٛاْ٘ ٜعترب. املؿٗس إىل( ّ?<<0-ّ<8<0) دالٍ عجُإ

. ايطفٛي١ أزب زعا٥ِ إضغا٤ إىل يًهتاب ٜلايطط َٗست عطب١ٝ قاٚي١ أٍٚ" ٚاملٛاعغ

 ايطٗطاٟٚ بعس .7ايعطب١ٝ ايًػ١ إىل ايفطْػ١ٝ بايًػ١ اـطاف١ٝ الفْٛتني سهاٜات فٝ٘ تطدِ

 ؾٛقٞ أمحس دا٤ ست٢ األطفاٍ ألزب دسٜا فهطا أسس ٜعط مل دالٍ، ٚعجُإ

 األطفاٍ أزب ع٢ً ايؿعطا٤ أَري تعطف فطْػا، يف زضاغت٘ ثٓا٤أ(. 98ّ?0-ّ<><0)

 يألطفاٍ ٚاؿهاٜات ايككل بعض فٓعِ الفْٛتني، ايفطْػٞ باألزٜب خاق١ ٚأعذب

 ع٢ً"  ايبٝت ٚفأض ايػٝط فأض"ٚ"  ٚايعكفٛض٠ ايكٝاز"  َجٌ الفْٛتني سهاٜات غطاض ع٢ً

 يألطفاٍ، ايهتاب١ إىل عطا٤ايؿ زعا ايؿٛقٝات، َكس١َ يف. ٚايطٝٛض اؿٝٛاْات أيػ١ٓ

 . نبريا تطسٝبا تًل مل زعٛت٘ ٚيهٔ

 ايٛعغ ع٢ً املب١ٝٓ اهلطاٟٚ ٚقُس فهطٟ عًٞ أعُاٍ بعض عٔ ايٓعط ٚبكطف

 ٜػتشل ؾ٤ٞ ٖٓاى ٜهٔ مل ايفرت٠، تًو يف يألطفاٍ ٚايؿعط ايٓجط يف ٚايتعًِٝ ٚايٓكٝش١

 َٔ اؾسٜس ايٓٛع هلصا عكًٝا َػتعسٜٔ ايعطب ايهتاب ٜهٔ مل ايٛاقع، يف. ايصنط

 يألطفاٍ ايهتاب١ ألٕ يألطفاٍ، ايهتاب١ بعس ٚادٖٗٛا اييت االْتكازات بػبب األزب

 األطفاٍ أزب نتاب نإ ٚيصيو األٜاّ، تًو يف يًهتاب فٓٝا نعفا تعترب ناْت

 ناٌَ ايؿٗري ايهاتب ٜهؿف مل. ظَال٥ِٗ َٔ ٖٜٚٛاتِٗ أمسا٥ِٗ إخفا٤ حياٚيٕٛ

 .8ط١ًٜٛ يفرت٠ قفٛظ لٝب يكسٜك٘ يألطفاٍ كلايك نتاب١ غط نٝالْٞ

 غتٝٓات َٓص ايعطبٞ ايعامل يف ٜٓتؿط ب٘ َعرتف أزبٞ نٓٛع األطفاٍ أزب بسأ

 اؾاَعات بعض يف َٓفكٌ نُٛنٛع األطفاٍ أزب ٚأزخٌ. فكاعسا ايعؿطٜٔ ايكطٕ

 َٔ ايهجري ٚدا٤. 9ايعطبٞ ايعامل أما٤ يف يألطفاٍ َهتبات عس٠ ٚافتتشت. ٚايهًٝات

 ناٌَ َجٌ ؾٛقٞ بعس ايهتاب َٔ دسٜس دٌٝ ظٗط. ايٛدٛز سٝع إىل األطفاٍ فالت

                                                        
 .46 :، مأزب األطفاٍ بني أمحس ؾٛقٞ ٚعجُإ دالٍظيط، -7
 .56، م أزب األطفاٍ يف ايٛطٔ ايعطبٞؾبًٍٛ، أمحس فهٌ، -8
 :اجملًس، 4ّ، ايعسز: 1141، ف١ً ايسضاغات، "أزب األطفاٍ ايعطبٞ: ٚاقع ٚؼسٜات"َكسازٟ، َٛفل ضٜاض، -9

 .416م:  ،14
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 إغشام، ٜٚعكٛب ايؿطقاٟٚ، ٚعًٞ لٝب، ٚأمحس ؾٞ،اإلبطا ٚعط١ٝ نٝالْٞ،

 ايعطب١ٝ، ايبًسإ كتًف يف ٚغريِٖ ايؿاضْٚٞ ٜٚعكٛب ايعٝػ٢، ٚغًُٝإ تاَط، ٚظنطٜا

 مت. يألطفاٍ ٚاألْاؾٝس ٚاألغاْٞ ٚايسضاَا، ايككل، َٔ املتٓٛع١ إبساعاتِٗ ٚعطنٛا

" ٚز١َٓ ن١ًًٝ"ٚ" ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيف" َجٌ ايعطب١ٝ ايهالغٝه١ٝ األعُاٍ َٔ ايعسٜس تبػٝط

 فاٍ يف ايبشح بأعُاٍ ٜكَٕٛٛ ايعًُا٤ بسأ. قكري٠ قكل ؾهٌ يف يألطفاٍ ٚقسَت

ّٗ ٖصا، ٚنٌ. األطفاٍ أزب  ايعامل يف ٚتطٛضٙ األطفاٍ أزب زعا٥ِ إضغا٤ إىل ايططٜل سَ

 . ايعطبٞ

 :ٚاملعٗط ايؿهٌ يف َعاقط َتػري اػاٙ

 َٔ نبريا عسزا ايعطبٞ ايعامل يف طفاٍاأل أزب ؾٗس ،األخري٠ ايجالث١ ايعكٛز يف

 املٓار َٔ نٌ أز٣ قس. ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ أؾهاي٘ يف اؾسٜس٠ ٚاالػاٖات ايتػريات

 أزب ػاٙ خام بؿهٌ اؿهَٛات ٚاٖتُاّ ايعطبٞ، ايعامل يف ايػٝاغٞ االدتُاعٞ

 َٚفّٗٛ ايٓؿط، قطاع يف اهلا٥ٌ ٚاالظزٖاض اؿه١َٝٛ، غري املٓعُات ٚظٗٛض األطفاٍ،

 يف .10األطفاٍ أزب يف ايتػريات ٖصٙ إىل كتًف١، أخط٣ ٚعٛاٌَ األطفاٍ يطعا١ٜ دسٜس

 ايهتاب َٔ دسٜس دٌٝ ظٗط ٚايعؿطٜٔ ايٛاسس ايكطٕ َٚطًع ايعؿطٜٔ ايكطٕ أٚاخط

 بعض ٚأْتذٛا نُٗٓتِٗ، ٚاختاضٚٙ األطفاٍ أزب فاٍ يف ؽككٛا ايصٜٔ طبايع

 املكسّ األطفاٍ أزب َعاٜري َع نبري سس إىل تتُاؾ٢ اييت ايعاي١ٝ ايٓٛع١ٝ شات األزبٝات

 تُٓٝتِٗ برتٜٚر ٚتكّٛ يألطفاٍ ايٓفػ١ٝ اؾٛاْب تطاعٞ نُا املتكس١َ ايسٍٚ يف يًٓاؾ٦ني

 ايعُط١ٜ املطاسٌ سػب ٚتكٓٝفٗا ايهتب ٚتأيٝف اؾصاب١، املكٛض٠ ايهتب إٕ. ايؿا١ًَ

 بعض ٖٞ اؾٝس٠، ايتٛنٝش١ٝ ٚايطغّٛ ،اؾصاب١ األيٛإ ٚاغتدساّ يألطفاٍ، املدتًف١

 ايكطٕ َٔ ايتػعٝٓات بعس ايعطبٞ األطفاٍ أزب يف اـاضد١ٝ ايتػريات َٔ ايًُشات

 االػاٙ ٖٚصا. ايعطبٞ ايعامل يف األطفاٍ ألزب االْطالم َطس١ً بسا١ٜ تعس اييت ايعؿطٜٔ

 نتب بني ٜكاضٕ َٔ يهٌ بػٗٛي١ غٝعٗط ايعطبٞ األطفاٍ أزب يف املعاقط املتػري

 .ٚبعسٖا ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ جُاْٝٓاتاي قبٌ املطبٛع١ األطفاٍ

                                                        
 :م ّ(1145َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ،  )بريٚت: ،أزب األطفاٍ ايعطبايسنتٛض٠ لال٤ ْكري، بؿٛض، -10

15. 
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 ايك١ًًٝ ايػٓٛات خالٍ اـاضد١ٝ األطفاٍ أزب أؾهاٍ يف املتػري االػاٙ ٚبؿإٔ

 يف ٖاّ تطٛض ٖٓاى ايؿهٌ سٝح َٔ: "بؿٛض ْكري ٤لال ايسنتٛض٠ تكٍٛ املان١ٝ

 ايرتاخ َٔ ٜػتكٞ َٓٗا ايبعض ٚخٝاال، داشب١ٝ األنجط ايطغّٛ ْط٣ سٝح ايطفٌ نتاب

 اآلخط ٚايبعض ايػطب١ٝ، ايجكاف١ ع٢ً ٜعتُس ٚايبعض ي٘، نُكسض ٚاإلغالَٞ ايعطبٞ

 بؿهٌ ايٓل َع الٚتساخ داشب١ٝ أنجط فباتت األيٛإ أَا. َعا اإلثٓني َٔ َعجيا ٜعتُس

 ايكك١ ؼهٞ ايطغّٛ َٔ ايعسٜس إٕ بٌ َتها١ًَ، يٛس١ فٝٗا ايكفش١ َٔ جيعٌ

 ٜهػط َتٓٛعا، أقبح ايهتاب ؾهٌ ست٢. ٚتهًُٗا املهتٛب١ تًو َع َتٛاظ بؿهٌ

 اعتُست نُا. ٚايكػري ٚايهبري عطنا، ٚاملػتطٌٝ املطبع فٗٓاى ايتكًٝسٟ، ايكايب

 .11"ممٝعا فٓٝا ٚضقا اعتُس بعهٗا إٔ ٢ست قبٌ، شٟ َٔ دٛز٠ أنجط أْٛاع

 :ٚاحملت٣ٛ املٛنٛع يف َعاقط َتػري اػاٙ

 مبٛنٛعات املتعًك١ اؾسٜس٠ االػاٖات بعض ظٗطت األخري٠، اآل١ْٚ يف

 تهتب ناْت يألطفاٍ ايعطب١ٝ ايهتب إٕ. ايعطبٞ ايعامل يف األطفاٍ أزب ٚقتٜٛات

 َٛنٛعات ٚتعاجل ٚتعًُٝٞ، ٚععٞ بأغًٛب ٚاألزٜب تبايها ْعط ٚد١ٗ َٔ عا١َ

 َٓاغب١ ايهاتب اٜعتربٖ نإ ٚتع١ًُٝٝ ٚأخالق١ٝ ز١ٜٝٓ َٛانٝع َٔ قسٚز٠ تكًٝس١ٜ

 قس. ٚقهاٜاِٖ ٚضغباتِٗ ٚساداتِٗ األطفاٍ اٖتُاَات ضعا١ٜ زٕٚ يألطفاٍ ٚناف١ٝ

 نتاب قبٌ َٔ رينب سس إىل إُٖاال ايٛاقع١ٝ ٚاملٛنٛعات االدتُاع١ٝ ايكهاٜا ٚادٗت

: ايؿاضْٚٞ ٜعكٛب ايعطبٞ األطفاٍ أزب عُٝس ٜكٍٛ. ايعطبٞ ايعامل يف األطفاٍ ألزب نباض

 قػري ضدٌ ايطفٌ إٔ ٜطٕٚ اْٛان 1ّ=?0 عاّ ست٢ بعسٙ َٚا نٝالْٞ ناٌَ دٌٝ إٕ"

 ايتايٞ اؾٌٝ أَا خطأ، ٜعس ايهباض غًٛى عٔ خاضز ٜفعًْٛ٘ َا ٚنٌ قػري٠، َطأ٠ا أٚ

 اإلبساع ت١ُٝٓ َجٌ املعاقط اإلْػإ ٚقهاٜا احمل١ًٝ ايب١٦ٝ عٔ ٜعرب بإٔ ٖتِفا يًهٝالْٞ

 باالْتُا٤ ايؿعٛض ٚت١ُٝٓ ٚايفتا٠، ايفت٢ بني ايتُٝٝع ٚعسّ اآلخط ٚقبٍٛ ايعًُٞ ٚايتفهري

                                                        
 .51 :، ماملطدع ْفػ٘-11
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 ايعاٌَ ٚايطفٌ اـاق١ االستٝادات شٟٚ ٚقهاٜا ايب١٦ٝ ع٢ً ٚاحملافع١ ايٛطٔ إىل

 .12"باملػتكبٌ االٖتُاّ َع ايؿٛاضع ٚأطفاٍ

 أزب نتاب ْعط ٚدٗات تتػري بسأت ،ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايتػعٝٓات بعس

 ايكهاٜا يألطفاٍ املٛد١ٗ نتاباتِٗ يف ٜتٓاٚيٕٛ ٚبسأٚا ايٓاؾ٦ني،ٚ األطفاٍ ػاٙ األطفاٍ

 َٚػتٜٛاتِٗ ايٓفػ١ٝ ٚساداتِٗ األطفاٍ ْعط ٚدٗات َع تتُاؾ٢ اييت ٚاملٛنٛعات

 ْكري لال٤ ايسنتٛض٠ تعرب. اؿٝا٠ يف ٚأسعاِْٗ ٚأفطاسِٗ آالَِٗ عٔ ٚتعرب ايعك١ًٝ،

 أزب ٚقتٜٛات َٛنٛعات يف املعاقط ريٚايتػ اؾسٜس االػاٙ ٖصا سٍٛ آضا٥ٗا عٔ بؿٛض

 قبٌ َٔ يًطفٌ دسٜس٠ ْعط٠ ٖٓاى إٔ املدتاض٠ املٛانٝع َٔ ٜبسٚ: "ايهًُات بٗصٙ األطفاٍ

 ايٓعط٠ تطٛض عٔ نتعبري ٚشيو ايتشسٜات، َٛاد١ٗ ٜٚػتطٝع شنٞ طفٌ بأْ٘ ايهتاب،

 ايؿدك١ٝ ٖٛ أقبح فايطفٌ َع٘، ايتعاٌَ يف املتبع١ ايرتب١ٜٛ ٚاألغايٝب ايطفٌ إىل

 ٚباإلناف١ .13"ٚمتطزٙ ٚقًك٘ ٚتطًعات٘ ٚاٖتُاَات٘، َؿاعطٙ، عٔ ٜعرب ايكك١، يف ايفاع١ً

 َٔ األَط بسا١ٜ يف تعترب ناْت اييت ٚاملهاَني املٛنٛعات تًو ٚدست قس ،ٖصا إىل

 . األطفاٍ أزب إىل ططٜكٗا ٚاألطفاٍ يًٓاؾ٦ني ٚاؿػاغ١ احملط١َ ايكهاٜا

 ٜعكٛب األطفاٍ أزب فاٍ يف ايؿٗري املكطٟ ٚايهاتب ايهبري ايٓاقس ٜكٍٛٚ

 َٔ ايباٍ ع٢ً خيطط َا نٌ تٓاٍٚ ع٢ً قازضا األطفاٍ أزب أقبح يكس: "ايؿاضْٚٞ

 َع ٜتٓاغب مبا ايتٓاٍٚ، ٖصا ٚأغًٛب ططٜك١ يف ايهاتب َٖٛب١ ٚتهُٔ َٛنٛعات،

 أزب َٚهاَني قتٜٛات ع٢ً ْعط٠ يكٞأ عٓسَا .14"ٚاالغتٝعاب ايفِٗ ع٢ً ايطفٌ قسض٠

 ،ٚاألخالق١ٝ ايس١ٜٝٓ، املٛنٛعات ٍسٛ عا١َ تسٚض ٖالس ايعطبٞ ايعامل يف األطفاٍ

 جيب اييت ايٛاقع١ٝ املٛنٛعات لس ٚقًُا ،املتهطض٠ ايتكًٝس١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ،ٚايٛط١ٝٓ

 َؿانٌ أٟ ملٛاد١ٗ ٚإعسازِٖ تٛعٝتِٗ أدٌ َٔ ٖصا عكطْا يف يًٓاؾ٦ني تكسميٗا

 . ايكاز١َ سٝاتِٗ يف ايٛقٛع ممه١ٓ

                                                        
 ،دطٜس٠ ايتشطٜط اإلخباضٟ املكط١ٜ، "ايهتاب١ يًطفٌ: نتب ايطٚاز ال تٓاغب أطفاٍ ايهٝبٛضز"فتشٞ، َطٚض٠، -12

 .1145َاضؽ  54 ، تاضٜذ ايعٜاض1145ّ:٠ٜٓاٜط، 51تاضٜذ ايٓؿط: 
 .12-11 م:، أزب األطفاٍ ايعطب بؿٛض،-13
 .3، م: أزب األطفاٍ: فٔ ٚعًِايؿاضْٚٞ، -14
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 اؾٓػٞ ايتشطف قهاٜا َعاؾ١ أٚ األطفاٍ َع اؾٓػ١ٝ ايرتب١ٝ عٔ ايتشسخ َاأ

 عاّ يف. األطفاٍ أزب يف ٚسػاغ١ قط١َ قه١ٝ تعترب فهاْت األطفاٍ ع٢ً االعتسا٤ٚ

 أٍٚ ٖصا". محطأ خط"  باغِ نتابا بطاز قفٛظ مسط بٓا١ْٝايً ايهاتب١ ْؿطت ّ:810

 ٜػاعس. ٚشنٞ ططٜف بؿهٌ اؾٓػٞ ايتشطف ٛعَٛن ٜتٓاٍٚ يألطفاٍ عطبٞ نتاب

 ع٢ً اؾطأ٠ ٜعطٝ٘ نُا اؾٓػٞ، ايتشطف ٛنٛعمب ايطفٌ تٛع١ٝ يف ايهتاب ٖصا

 ايهتاب ٖصا يكٞ. ٚخٛف خذٌ بال عٓ٘ ٚايتشسخ َع٘ سكٌ يٛ فُٝا املٛقف ٖصا َٛاد١ٗ

 يتٓاٍٚ ايفطٜس ايهتاب أغًٛب ٚ تك١ٝٓ بػب ايعطب١ٝ ايبًسإ يف نبريا اغتشػاْا

 .املٛنٛع

   ...   ٖهصا َاظٕ ٚابٓٗا األّ بني اؿٛاض جيطٟ

 .َاظٕ غأٍ" اؿُطا٤؟ اإلؾاض٠ َجٌ ٜعين يًػٝاضات؟ األمحط اـّط"

 َاَا، ضّزت أِٖ،... أخط٣ محط خطٛط ٖٓاى"

 ...أمحط خّط ايٛطٔ"

 .15اخل...أمحط خطٌّ أٜهًا دػُو... أمحط خّط ٚايعا١ً٥ يبٝتا

 َجٌ اؾٓػٞ ايتشطف َٛنٛع تعاجل أخط٣ قكل ٖٓاى شيو، ع٢ً ٚعال٠ٚ

 زٜٚطٟ إلهلاّ" نؿهـ دػِ" ٚقك١ س١ٝ، أبٛ بكٝل يعٛاطف" َأظم يف ضميا" قك١

 .16أغسٟ ملٝػٕٛ" غطٙ ٜبٛح ضْٛبأ"  ٚقك١

 بسأ سٝاتِٗ، يف األطفاٍ بٗا ميط اييت ايٓفػ١ٝ ايتٛتطات َع ايتعاٌَ أدٌ َٚٔ

 َٚٛنٛع ٚاملطض، األؾكا٤، ٚتٓافؼ ٚايطالم، ٛت،امل َجٌ َٛنٛعات ٜعاؾٕٛ ايهتاب

 ٚايتعاٌَ املٛت فهط٠ سٍٛ ايٓفػ١ٝ األطفاٍ تٛتطات ملعاؾ١ املٛانٝع َٔ ٚغريٖا ايٛالز٠

 ٚقسضاتِٗ ايعاطفٞ شنا٥ِٗ يت١ُٝٓ اي١َٝٛٝ أغ٦ًتِٗ ع٢ً ٚاإلداب١ األغط١ٜ ايهػٛط َع

 تعسز قه١ٝ ٜتٓاٍٚ ايطاؾسٟ غٌٗٝ ملطِٜ 17"اؾسٜس٠ أَٞ" فهتاب. ٚاملعطف١ٝ ايعك١ًٝ

                                                        
 .1-2 م: ّ(،1141ايػاقٞ،  زاض )بريٚت: ،، خط أمحطبطاز، مسط قفٛظ-15
ٛاض املتُسٕ اإليهرت١ْٝٚعٝػاٟٚ، غٌٗٝ، "ايتشطف اؾٓػٞ يف أزب األطفاٍ احملًٞ"، -16 ّ، 1145، ف١ً اؿ

 .1145َّاٜٛ  41تاضٜذ ايعٜاض٠: )
 ّ(.1145زاض ايعامل ايعطبٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  ، )زبٞ:أَٞ اؾسٜس٠طِٜ، ايطاؾسٟ، َ-17
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 اعط٠يًؿ 18"بٝتإ ايبٝت بسٍ يٞ" نتاب ٜعاجلٚ ،اؾسٜس٠ أَٗا َع ايبٓت ٚعالق١ ايعٚاز

 يفاط١ُ 19"َاَا بطٔ يف مسػِ" نتاب ٜٚتٓاٍٚ م،ايطال َٛنٛع غبٝيت يٛضنا ايًبٓا١ْٝ

 تػاؤالت عٔ َٚطح زقٝل بؿهٌ ٚجيٝب ايٛالز٠ َٛنٛع غبٝيت ٚيٛضنا ايسٜٔ ؾطف

 أبٞ" ٚقك١ ايسٜٔ ؾطف يفاط١ُ 20"ٚايكُط دستٞ" قك١ ٖٚهصا. املٛنٛع ٍسٛ ألطفاٍا

 تعاجل تاَط أبٛ يٓازض 22"املال٥ه١ أدٓش١" ٚقك١ أغسٟ َٝػٕٛ يًهاتب١ 21"ميت مل

 إٔ اعتكازٟ يف: "عٝػاٟٚ غٌٗٝ األطفاٍ ألزب ٝينايفًػط ايهاتب ٜكٍٛ. املٛت َٛنٛع

 إٔ ٜعطف ايطفٌ ألٕ ظػاض٠، املٛنٛع ٜططح إٔ ايطبٝعٞ َٚٔ اؿٝا٠، َٔ دع٤ املٛت

 اؿطٚب ظٌ يف نصيو آخط، اْػإ أٟ أٚ بًسٙ ابٔ أٚ قسٜك٘ أٚ اضٙد أٚ َات قس قطٜب٘

 يٓا تطقس ايفها١ٝ٥ ٚايكٓٛات األٚغط، ايؿطم يف املٓتؿط٠ ٚايطا٥ف١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ األ١ًٖٝ

 ايؿطغ١، اؿطب بٓريإ األطفاٍ َٚٛت ٚقكف ٚبطٚز٠، ٚبال١ٖ ببػاط١ املٛت فكٍٛ

 ٚزاع، أٚ دٓاظ٠ أٚ قرب بال بشاض،اي عُل يف ٚغطقا دٛعا، ٚاملٛت األْكاض، ٚؼت

 يف حيسخ َا بهٌ تاّ اطالع ع٢ً ٚاألطفاٍ قػري٠، ٚاسس٠ قط١ٜ أقبح ايعامل إٔ ٚخاق١

  .23"االفرتانٞ ٚايعامل ايٛاقعٞ ايعامل

 ٚتػأٍ أَٗا، َع َػا٤ نٌ ايكػري٠ ايبٓت تتُؿ٢" ٚايكُط دستٞ" قك١ يف

 ع٢ً ايطفٌ تػاعس غًػ١ بططٜك١ َهتٛب١ ضقٝك١ قك١ ٖصٙ. ضسًت اييت ادستٗ عٔ ايكُط

 َٔ دع٤ ٖٛ املٛت إٔ ايهتاب ٖصا خالٍ َٔ ايطفٌ ٜفِٗ. ٚايفطام املٛت فهط٠ قبٍٛ

 ٚقش١ بتػص١ٜ املتعًك١ ايكهاٜا تٓاٍٚب اآلٕ ايهتاب ٜٗتِ ٖصا، إىل ٚباإلناف١. اؿٝا٠ زٚض٠

 األطفاٍ قفٛظ لا غشط ايًبٓا١ْٝ يًهاتب١ 24"دستٞ ًَفٛف١" قك١ عذؿتف ،األطفاٍ

 قك١ تتٓاٍٚ نُا ،ِٗتطٚق ال قس اييت نٛالتاملأ َٔ كتًف١ أْٛاع ٚتكبٌ أنٌ ٢عً

                                                        
 ّ(.1144زاض ايػاقٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  :، )بريٚتيٞ بسٍ ايبٝت بٝتإغبٝيت، يٛضنا، -18
  ّ(.1142زاض ايػاقٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  :، )بريٚتمسػِ يف بطٔ َاَاؾطف ايسٜٔ، فاط١ُ، غبٝيت، يٛضنا، -19
 ّ(.1115زاض نًُات يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  ، )ايؿاضق١:دستٞ ٚايكُطؾطف ايسٜٔ، فاط١ُ، -20
: ّ، )تاضٜذ ايعٜاض1144٠، ف١ً زٜٛإ ايعطب اإليهرت١ْٝٚعٝػاٟٚ، غٌٗٝ ابطاِٖٝ، "املٛت يف قكل األطفاٍ"، -21

 ّ(.1145 ٜٓاٜط 2
 املطدع ْفػ٘.-22
 .ملٛت يف قكل األطفاٍا عٝػاٟٚ،-23
  ّ(.1145زاض نًُات يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  ، )ايؿاضق١:ًَفٛف١ دستٞقفٛظ، غشط لا، -24
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 إزضٜؼ يػُاح 26"أبٞ قطض سني" ٚقك١ بطاز قفٛظ مسط يًهاتب١ 25"ٚايتسخني...أَٞ"

 ع٢ً غًِٝ األغتاش األغط٠ تػاعس" أبٞ قطض سني" قك١ يفٚ. ٚاملدسضات اإلزَإ َٛنٛع

 .ٚشنا٤ مبطح ايتسخني تطى

 ايفطز١ٜ االختالفات عٔ تتشسخ اييت املعاقط٠ لايكك َٔ نبري عسز ٖٚٓاى

 ٚنٝف اؿٝا٠، يف ْٚهاهلِ اـاق١ االستٝادات ٚشٟٚ املعٛقني، ٚاألطفاٍ األطفاٍ، بني

 قُس يبؿط٣ 27"ْٛض َٔ ١ضغاي" قك١ فإٕ. بسِْٚٗ ؾاَال فتُعا لعٌ إٔ ميهٓٓا ال

 تسٚض نًٗا غٓسٚض، ي١ًٗٓ 29"ٖٔ ُٖا، ٖٞ،"ٚ قُس يعنطٜا 28"املطط َػين"ٚ ايبَٝٛٞ،

 إعاقتِٗ ٚضغِ ايكك١، يف ايط٥ٝػٞ ايبطٌ زٚض ٜؤزٕٚ ايصٜٔ املعاقني األطفاٍ سٍٛ

 عٓاٜتِٗ ايككل ٖصٙ نتاب ضنع. املٖٛٛب١ ايفا٥ك١ بكسضاتِٗ نبري٠ إلاظات حيككٕٛ

 أنرب ٚفِٗ اآلخطٜٔ تكبٌ فهط٠ ٚتطٜٚر ايط٥ٝػٞ، ايتٝاض يف مشٛهلِ ع٢ً ايبايػ١

 قػِ يف عٝػاٟٚ ايهطِٜ عبس قباح املػاعس األغتاش ْؿط. اق١ٚاإلع ايفطز١ٜ يالختالفات

 ٚشنط ،"ٚاإلعاق١ األطفاٍ أزب: األقًٝات أقٛات" بعٓٛإ عجا زَاّ ظاَع١ األطفاٍ أزب

 املدتًف١ اإلعاق١ َٛنٛعات سٍٛ نًٗا تسٚض ايعطب١ٝ، بايًػ١ قك١ عؿطٜٔ َٔ أنجط فٝ٘

 ايهتاب ٜهتب شيو، ع٢ً ٚعال٠ٚ .ٚغريٖا ٚايػُع ايبكط ٚنعف ايؿًٌ، َٔ

 ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً احملافع١ بكه١ٝ ايك١ً شات اؾسٜس٠ ايعطب١ٝ ايككل بعض املعاقطٕٚ

 نتاب لس ايباب، ٖصا ٚيف. ٚايٓاؾ٦ني األطفاٍ يف ٚكًٛقاتٗا أضنٓا محا١ٜ ضٚح يػطؽ

 ايعَباب١ٜٛ يًهاتب١ خًٌٝ سػني دالٍ ٜس ع٢ً ايعطب١ٝ ايًػ١ إىل املرتدِ 30"األخري ايُٓط"

. يالْكطاض املعطن١ اؿٝٛاْات محا١ٜ َٛنٛع تعاجل َجري٠ قك١ ٖصٙ. دٕٛ غٝٓت يٛضٜٔ

 نُا ايب١٦ٝ ع٢ً احملافع١ قه١ٝ تتٓاٍٚ ايؿاضْٚٞ يٝعكٛب 31"ايكشطا٤ يف َعذع٠" ٚقك١

                                                        
 ّ(.1144ؿط ٚايتٛظٜع، أقاي١ يًٓ ، )بريٚت:أَٞ ٚايتسخنيبطاز، مسط قفٛظ، -25
 ّ(.1116زاض اآلزاب،  ، )بريٚت:سني قطض أبٞزضٜؼ، مساح، إ-26
 ّ(.1144ؿط ٚايتٛظٜع، زاض ْٗه١ َكط يًطباع١ ٚايٓ ، )ايكاٖط٠:ضغاي١ َٔ ْٛضايبَٝٛٞ، بؿط٣ قُس، -27
 ّ(.1144غػ١ تاَط يًتعًِٝ اجملتُعٞ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، َؤ ضاّ اهلل:قُس، ظنطٜا، َػين املطط، )-28
 ّ(.1141زاض اـٝاط ايكػري يًٓؿط،  ، )بريٚت:ٖٞ ُٖا ٖٔغٓسٚض، ١ًْٗ، -29
 ّ(.1145 ض نًُات يًٓؿط ٚايتٛظٜع،زا: )ايؿاضق١ تطمج١: دالٍ سػني خًٌٝ، ،ايُٓط األخريدٕٛ، يٛضٜٔ غاْت، -30
 ّ(.1145َكط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، زاض ْٗه١  ، )ايكاٖط٠:َعذع٠ يف ايكشطا٤ايؿاضْٚٞ، ٜعكٛب، -31
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 أ١ُٖٝ ع٢ً ايه٤ٛ ٜٚػًط املا٤، أظ١َ َٛنٛع غِٓٝ هلسٌٜ 32"اؿٝا٠ غط" نتاب ٜعاجل

 األطفاٍ ٚحيطض املػتسا١َ، ايت١ُٝٓ زضؽ ًٜٚكٞ اإلْػإ، سٝا٠ يف ٖا١َ نٛغ١ًٝ املا٤

 اإلغطاف َٔ ٚميٓعِٗ ايكاز١َ ألدٝاٍي عًٝ٘ ٚاؿفاظ  ساداتِٗ ٚفل املا٤ اغتدساّ ع٢ً

 .  فٝ٘

 األطفاٍ أزب ؾٗس ،ٚايعؿطٜٔ ايٛاسس ايكطٕ َٔ ايجاْٞ ايعكس بسا١ٜ َٓصٚ

 تهِ ايعطب١ٝ تباتامله تهٔ مل. ايعطب يًٓاؾ٦ني املٛد١ٗ تٜاايطٚا يف نرب٣ اْعطاف١

 ظٜاز٠ ايعطبٞ ايعامل يف ؾٗس األخري ايعكس يهٔ. ايٝافعني بأزب خاقا قػُا دٓباتٗا بني

 ٚيهٔ ببط٤ ايعٜاز٠ ٖصٙ ٚدا٤ت. ايعطب ايٓاؾ٦ني خياطب ايصٟ ايعطبٞ اإلْتاز يف نبري٠

 ْؿطتٗا هلا َكاي١ يف نًٜٛٞ يٝٓهؼ َاضغٝا ايؿٗري٠ ايٓاقس٠ تط٣ نُا ،ثابت١ غط٢

 يًٓاؾ٧ املٛد١ٗ ايطٚاٜات يف نرب٣ اْعطاف١" بعٓٛإ اإليهرتْٚٞ قٓطط٠ َٛقع ع٢ً

 ايهتب َتادط ٚادٗات إىل ٗاططٜك أزبٝا ايكٓع اؾٝس٠ األعُاٍ ٚدست فكس .33"ايعطبٞ

 بسأت. اإليعا١َٝ املسضغ١ٝ املٓاٖر َٔ دع٤ بعهٗا ٚأنش٢ بٌ ايعطب١ٝ، باتاملهت ٚضفٛف

 عاَا، طعؿ ثالث١ قبٌ ٚاملطاٖكني يًٝافعني املٛد١ٗ األزب١ٝ األعُاٍ َٔ ٜس٠ساؾ املٛد١

 اؿني، شيو صَٚٓ. إزضٜؼ مساح ايؿٗري ايًبٓاْٞ يألزٜب" املًذأ" بطٚا١ٜ ّ;811 عاّ ضمبا

 قفٛظ ٚمسط ايسٜٔ، ؾطف فاط١ُ ايعطبٝات ايهاتبات فِٝٗ مبٔ ايعطب ايهتاب بسأ

 تػتٗسف اييت ايككل نتاب١ ٚغرئٖ بؿاضت ٚأسالّ ايٓذاض، عاضف ٚتػطٜس بطاز،

 أزب دسٜس َٔ عاز ّ،8109 عاّ يف ٖصا، إىل ٚباإلناف١. ايٝافعني َٔ األطفاٍ ؾطحي١

 دا٥ع٠" يف" يًٝافعني نتاب أفهٌ دا٥ع٠" بإطالم ٚشيو ،دسٜس٠ زفع١ يٝؿٗس ايٝافعني

 .34األطفاٍ يهتاب اتكاالت

 فرت٠ املطاٖك١ أٚ األخري٠ ايطفٛي١ َطس١ً تعترب ٚايرتبٜٛني، ايٓفؼ يعًُا٤ طبكاٚ

 ٚعاطف١ٝ ْٚفػ١ٝ دػس١ٜ يتػٝريات ايٝافعٕٛ خيهع ايفرت٠، ٖصٙ خالٍ. شاّٚاالقت ايهػط

 ٚايعاطف١ٝ ايٓفػ١ٝ ٚاألظَات املدتًف١ ايتشسٜات ٜٚٛادٕٗٛ نبري، بؿهٌ ٚؾدك١ٝ

                                                        
 ّ(.1115َهتب١ األغط٠،  ، )ايكاٖط٠:غط اؿٝا٠غِٓٝ، ٖسٌٜ، -32
، َٛقع قٓطط٠ اإليهرتْٚٞ، "اْعطاف١ نرب٣ يف ايطٚاٜات املٛد١ٗ يًٓاؾ٧ ايعطبٞ"نًٜٛٞ، َاضغػٝا يٝٓهؼ، -33

 .ّ(1145َاضؽ  41: ، )تاضٜذ ايعٜاض1144ّ٠
 ّ.1143ٜٓاٜط  4: تاضٜذ ايعٜاض٠ َٛقع دا٥ع٠ اتكاالت ايطمسٞ،قا١ُ٥ اؾٛا٥ع يف ايف٦ات املدتًف١، -34
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 املتكس١َ ايسٍٚ يف األطفاٍ ألزب ايهتاب بسأ. ٚاـاضدٞ ايساخًٞ ايكطاع ببػب

 ٚتكّٛ ايٝافعني ٚؼسٜات َؿانٌ ؽاطب اييت ٚايكهاٜا املٛنٛعات سٍٛ ٜهتبٕٛ

 يف األطفاٍ َهتبات فٌؼ. ٚخًك١ٝ ٚعاطف١ٝ ْفػ١ٝ ْاس١ٝ َٔ األغاغ١ٝ ساداتِٗ بتًب١ٝ

 يًهاتب١" ٛتطب ٖاضٟ" غًػ١ً ٚأؾٗطٖا ايٓٛع، ٖصا َٔ ايهتب بآالف املتكس١َ ايسٍٚ

 ايطٚا١ٜ َٔ ايٓٛع فٗصا ايعطبٞ، األطفاٍ أزب يف أَاٚ. ضٚيٝٓؼ. نٝ٘. دٝ٘ ايربٜطا١ْٝ

 االػاٙ ٖصا ٜتابعٕٛ ايعطب ايهتاب بسأ شيو، َٚع. ايٓؿأ٠ سسٜح ٚايؿابات يًؿباب

 يًهاتب١" فاتٔ" فطٚاٜات. ايٝافعني َٔ ايؿطحي١ هلصٙ تٓاغب ضٚاٜات ٜٚهتبٕٛ اؾسٜس،

 فاط١ُ يبٓإ َٔ املؿاضنتني يًهاتبتني" ضٚإ ٚ غسٟ"ٚ ايسٜٔ، ؾطف فاط١ُ ايًبٓا١ْٝ

 أسالّ ايفًػط١ٝٓٝ يًهاتب١" فطاؾ١ اؿطنٞ امسٞ"ٚ  بطاز، قفٛظ ٚمسط ايسٜٔ ؾطف

 ايطٚاٜات َٔ ايبعض ٖٞ ايٓذاض عاضف تػطٜس األضز١ْٝ يًهاتب١" ايهٌ غت"ٚ بؿاضات،

 ٖٞ ايسٜٔ ؾطف يفاط١ُ" فاتٔ" ضٚا١ٜ ٚإٕ. ٚايؿابات ايؿباب مجٗٛض ؽاطب اييت ايؿٗري٠

 بريٚت إىل ٚاالْتكاٍ ضغ١املس تطى ع٢ً ػرب ،ٚطُٛس١ شن١ٝ قط١ٜٚ فتا٠ ٖٚٞ فاتٔ قك١

 ػس ايصٟ املأظم ٖصا َٔ يًدطٚز كططا فاتٔ تطغِ ايك١ٜٛ بإضازتٗا. نداز١َ يًعٌُ

 بٓفػٗا ٚايٓٗٛض يًتشطض قطاضٖا ع٢ً َٚجابطتٗا األقسقا٤ بعض ٚمبػاعس٠. فٝ٘ ْفػٗا

 أسس يف ممطن١ ٚتكبح طُٛساتٗا ؼكٝل يف أخريا فاتٔ تٓذح أفهٌ، َػتكبٌ إىل

 .املػتؿف٢

 اٙمبعٓ ايعًُٞ اـٝاٍ َفّٗٛ قسَت إَاضات١ٝ ١ناتب أٍٚ ايَٓٛإ أمحس ْٛض٠ تعس

 ع٢ً املبسع١ األزٜب١ نتبتٗا اييت" أدٛإ" ضٚاٜتٗا ٚفاظت ايعطبٞ، األطفاٍ أزب يف ايؿاٌَ

 املطَٛق١ اتكاالت ظا٥ع٠ املتكس١َ، ايسٍٚ يف يألطفاٍ املهتٛب ايعًُٞ اـٝاٍ غطاض

 فتا٠ ٖٚٞ" أدٛإ" ايطٚا١ٜ بط١ً تتابع. 8109ّ يعاّ ايعًُٞ ـٝاٍا ف١٦ يف األطفاٍ ألزب

 ايطنٝع ابٓٗا إلْكاش ايهٛانب بني ايفها٤ يف ؾٓٝع١ َٓع١ُ عاَا، ?0 ايعُط َٔ تبًؼ

. يًعاز٠ خاضم دٓسٟ إىل ؼًٜٛ٘ يف تطغب ٚناْت ابٓٗا اختطفت اييت املٓع١ُ غٝطط٠ َٔ

 ٜطغب سٝح ايعطب١ٝ، ايبًسإ يف قط٠املعا ١ٝايػٝاغ املداٚف ايطٚا١ٜ سبه١ تعهؼ

 ايؿعٛب أٚ األقًٝات ؼٌٜٛ يف ايػًط١ ع٢ً يًشكٍٛ خف١ٝ أدٓس٠ يسِٜٗ ايصٜٔ ايطداٍ

"  يــ ته١ًُ ْؿط مت. تَِٗٚعاْا آالَِٗ اغتػالٍ ططٜل عٔ بِٗ خاق١ دٝٛف إىل املُٗؿ١
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 مل ْٗاأل ايطٚا١ٜ نتبت إْٗا ايَٓٛإ تكٍٛٚ. ّ:810 عاّ يف" َاْسإ" باغِ" أدٛإ

 إىل َؿري٠ يًكطا٠٤، البٓتٗا ايعطب١ٝ ايًػ١ يف ايعًُٞ اـٝاٍ ضٚا١ٜ ع٢ً ايعجٛض َٔ تتُهٔ

 ايًػ١ يف تكطٜبا َٛدٛز٠ غري ناْت املطاٖك١ يػٔ ايعًُٞ اـٝاٍ َٔ املٓاغب١ املٛاز إٔ

 .35ايعطب١ٝ

 :ايبشح خامت١

 ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايتػعٝٓات بعس ايعطب١ٝ بايًػ١ األطفاٍ أزب إٕ ايكٍٛ ميهٔ

 ايعاي١ٝ اؾٛز٠ شات األزب١ٝ املٛاز ْتازإل ايالظ١َ األَٛض مجٝع يف ْٛع١ٝ قفعات قفع

 ايهتاب١ ٚتك١ٝٓ غًٛبٚاأل ٚايًػ١ ٚاملهاَني ٚاأليٛإ ٚايطغّٛ ايطباع١ َجٌ يألطفاٍ

 فريْٚ٘ ايطفٌ ػاٙ ابايهت ْعط ٚدٗات تػريت بسأت .املدتًف١ أعُاضِٖ يف يألطفاٍ

 َجٌ ٚايتشسٜات املؿانٌ ٜٚٛاد٘ ٚحيعٕ ٜفطح ،خام بعامل ٜتُتع َػتكٌ نفطز

 ٚسٝات٘ اـاق١ ايطفٌ ب١٦ٝ َٔ األزب١ٝ أعُاهلِ أفهاض ٜػتًُٕٗٛ ايهتاب فبسأ ،ايطداٍ

 اييت اـالب١ امل١ًْٛ ٚايكٛض بايطغّٛ َعٜٔ دسٜس طبل يف ٜٚكسَْٛٗا االدتُاع١ٝ،

 َجٌ ايؿا٥ه١ املٛنٛعات تٓاٍٚ يف ٜرتززٕٚ ٚال ،ٚايٓاؾ٦ني األطفاٍ قًٛب تػتٟٗٛ

 ٚايٛععٞ ايتعًُٝٞ ايًٕٛ تسضجيٝا ٜتها٤ٍ. ٚغريٖا ٚاؿطب ٚايطالم، اؾٓػٞ، ايتشطف

 ملداطب١ احمله١ُ ٚايكٛاعس ايرتفٝٗٞ ايًٕٛ قً٘ ٚحيٌ األطفاٍ أزب قفشات َٔ

" غطٜٔ يٝٓس اغرتٜس" ظا٥ع٠ ايفٛظ إٕ. ايعكًٞ َٚػتٛاِٖ ْفػٝاتِٗ ضعا١ٜ َع األطفاٍ

 اجملتُعٞ يًتعًِٝ يفًػط١ٝٓٝا تاَط َؤغػ١ قبٌ َٔ ايعامل يف األطفاٍ ألزب دا٥ع٠ أنرب

 تبؿط عامل١ٝ يػات عس٠ إىل ايعطب١ٝ األطفاٍ نتب َٔ ايعسٜس ٚتطمج١ ّ،?811 عاّ يف

 ايعاي١ٝ اؾٛز٠ شات األزب١ٝ املٛاز إْتاز يف بعٝس٠ َػاف١ غٝكطع ايعطبٞ األطفاٍ أزب بإٔ

 َٔ ختٝاضباال ٜتعًل فُٝا خاق١ األخط٣ اهلٛاَـ بتشػني قاَت إشا ايكاز١َ ايػٓٛات يف

  .ٚتٓٛعا دطأ٠ األنجط املٛانٝع

 

 

                                                        
 ،/https://www.albayan.ae بٝإدطٜس٠ ايمجع١، َطِٜ، "ْٛض٠ ايَٓٛإ: ضٚا١ٜ اـٝاٍ ايعُٞ اإلَاضات١ٝ قاز١َ"، -35

 .1145َّاٜٛ  5ّ، تاضٜذ ايعٜاض٠: 1145 فرباٜط 15تاضٜذ ايٓؿط: 

https://www.albayan.ae/
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 :ٚاملطادع املكازض

 ،811 اآلزاب، زاض يبٓإ، بريٚت، أبٞ، قطض سني مساح، إزضٜؼ?.ّ 

  ،ٞ1طإمساعٌٝ، ايسنتٛض قُٛز سػٔ، املطدع يف أزب األطفاٍ، ايكاٖط٠، زاض ايفهط ايعطب ،

2004.ّ 
 1ايبداضٟ، بريٚت ، زاض ابٔ نجري،ط ايبداضٟ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ امساعٌٝ، قشٝح ،

2002.ّ 

 ،8100ّٚايتٛظٜع، يًٓؿط أقاي١ بريٚت، ٚايتسخني، أَٞ قفٛظ، مسط بطاز. 

 ،810 ايػاقٞ، زاض بريٚت، أمحط، خط قفٛظ، مسط بطاز:.ّ 

  ،ايربٖاْفٛضٟ، ايعال١َ عال٤ ايسٜٔ عًٞ املتكٞ، نٓع ايعُاٍ يف غٓٔ األقٛاٍ ٚاألفعاٍ، بريٚت

 ّ.1993ػ١ ايطغاي١، اجملًس ايػابع، َؤغ
  ،َؤغػ١ ايطغاي١ يًطباع١ ٚايٓؿط بطٜػـ، قُس سػٔ، أزب األطفاٍ أٖساف٘ ٚمسات٘، بريٚت

 ّ.291996ٚايتٛظٜع، ط

  ،بؿٛض، ايسنتٛض٠ لال٤ ْكري، أزب األطفاٍ ايعطب، بريٚت، َطنع زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ

2013.ّ 

 ،َٞٛٝٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًطباع١ َكط ْٗه١ زاض ايكاٖط٠، ْٛض، َٔ ضغاي١ قُس، بؿط٣ ايب 

8100ّ. 

  دٕٛ، يٛضٜٔ غاْت، ايُٓط األخري، تطمج١ دالٍ سػني خًٌٝ، ايؿاضق١، زاض نًُات يًٓؿط

 ّ.2013ٚايتٛظٜع، 

 ،ٟ8109ّ ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايعطبٞ ايعامل زاض زبٞ، دسٜس٠، أَٞ َطِٜ، ايطاؾس. 

 ،ايٓؿط زاض ايكاٖط٠، دالٍ، ٚعجُإ ؾٛقٞ أمحس بني األطفاٍ أزب أمحس، ايسنتٛض ظيط 

 ّ.:??0 املكط١ٜ، يًذاَعات

 ،810 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايػاقٞ زاض بريٚت، بٝتإ، ايبٝت بسٍ يٞ يٛضنا، غبٝيت=ّ. 

 ،ْٞٚ8119ّ  َصنٛض، غري ايٓاؾط اغِ ايؿاضق١، ٚعًِ، فٔ: األطفاٍ أزب ٜعكٛب، ايؿاض. 

 َ ،عذع٠ يف ايكشطا٤، ايكاٖط٠، زاض ْٗه١ َكط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايؿاضْٚٞ، ٜعكٛب

2013.ّ 

 ٞقهاٜا ٚآضا٤، اإلغهٓسض١ٜ، َكط، زاض ؾبًٍٛ، أمحس فهٌ، أزب األطفاٍ يف ايٛطٔ ايعطب :

 ّ.2000، 1ايٛفا٤ يسْٝا ايطباع١ ٚايٓؿط، ط

 811 ظٜع،ٚايتٛ يًٓؿط نًُات زاض ايؿاضق١، ٚايكُط، دستٞ فاط١ُ، ايسٜٔ، ؾطف>ّ. 

 يًٓؿط ايػاقٞ زاض بريٚت، َاَا، بطٔ يف مسػِ غبٝيت، يٛضنا، فاط١ُ، ايسٜٔ، ؾطف 

 ّ.;810 ٚايتٛظٜع،
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 ايكاٖط٠، ،(ؼ١ًًٝٝ ْكس١ٜ ضؤ١ٜ)املعاقط ايعامل يف األطفاٍ أزب إمساعٌٝ، ايسنتٛض ايفتاح، عبس 

 .8111ّ ،0ط يًهتاب، ايعطب١ٝ ايساض َهتب١

 ،ٟٚاإللًٝع١ٜ، ايًػ١ قػِ ٚاإلعاق١، األطفاٍ أزب: األقًٝات أقٛات هطِٜ،اي عبس قباح عٝػا 

 .ايطباع١ ٚغ١ٓ ايٓاؾط اغِ ٜصنط مل ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١ ايسَاّ، داَع١

  ،2010غٓسٚض، ١ًْٗ، ٖٞ ُٖا ٖٔ، بريٚت، زاض اـٝاط ايكػري يًٓؿط.ّ 

  ،2002غِٓٝ، ٖسٌٜ، غط اؿٝا٠، ايكاٖط٠، َهتب١ األغط٠.ّ 

  ،2013قفٛظ، غشط لا، ًَفٛف١ دستٞ، ايؿاضق١، زاض نًُات يًٓؿط ٚايتٛظٜع .ّ 

 2011، 2قُس، ظنطٜا، َػين املطط، ضاّ اهلل، فًػطني، َؤغػ١ تاَط يًتعًِٝ اؾتُعٞ، ط.ّ 

 ،8109 ٚايٓؿط، يًطباع١ ايػ٣ًٛ زاض األضزٕ، عُإ، ايهٌ، غت تػطٜس، ايٓذاض.ّ 

 ،0ّ??0 ايعطبٞ، ايفهط زاض ايكاٖط٠، ٚفٔ، عًِ: طفاٍاأل أزب أمحس، لٝب. 

 ،ٕ8108ّ َكط، ْٗه١ زاض ايكاٖط٠، ، أدٛإ أمحس، ْٛض٠ ايَٓٛا. 

 Hallowell, Lillian, A book of Children’s Literature, New York, Third Edition, 0?<<. 

 :ٚاإليهرت١ْٝٚ املطبٛع١ اجملالت

 ٚا١ٜ اـٝاٍ ايعًُٞ اإلَاضات١ٝ قاز١َ"، دطٜس٠ ايبٝإمجع١، َطِٜ، "ْٛض٠ ايَٓٛإ: ض 

https://www.albayan.ae/ . 

  ،ٞمحٝس، َسثط، طاٖط٠، زنتٛض٠ قط٠ ايعني، "أزب األطفاٍ ايعطبٞ ٚتطٛضٙ" ف١ً ايكػِ ايعطب

2015 ،ّ 
 ،ٟٚاملتُسٕ اؿٛاض ف١ً" احملًٞ األطفاٍ أزب يف اؾٓػٞ ايتشطف" ابطاِٖٝ، غٌٗٝ عٝػا 

 .ّ:810 اإليهرت١ْٝٚ،

 ،ٟٚ7102ّ اإليهرت١ْٝٚ، ايعطب زٜٛإ ف١ً ،"األطفاٍ قكل يف املٛت" ابطاِٖٝ، غٌٗٝ عٝػا. 

  فتشٞ، َطٚض٠، "ايهتاب١ يًطفٌ: نتب ايطٚاز ال تٓاغب أطفاٍ ايهٝبٛضز" دطٜس٠ ايتشطٜط

 . /https://www.tahrirnews.comاإلخباضٟ املكط١ٜ، 

 ،ًٜٞٛقٓطط٠ َٛقع" ايعطبٞ يًٓاؾ٧ املٛد١ٗ ايطٚاٜات يف نرب٣ اْعطاف١" يٝٓهؼ، َاضغٝا ن 

 ./https://ar.qantara.de اإليهرتْٚٞ،

 2014يسضاغات، َكسازٟ، َٛفل ضٜاض، "أزب األطفاٍ ايعطبٞ: ٚاقع ٚؼسٜات"، ف١ً ا ،ّ

 .41، اجملًس 1ايعسز: 

   ،123ّ، ايعسز 1922اهلٝيت، ايسنتٛض ٖازٟ ْعُإ، "ثكاف١ األطفاٍ"، ف١ً عامل املعطف١. 
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 ٚؾا٤ عبذ ايشصام تأثري ا٫غرتاب يف أػعاس

  حمُذ ػشٜـ
msvelloor@gmail.com Email: 

 

 :ًَخف ايبحث

ٟٓ بزأيٝؿييييا  ٚظدميييياصا  قُٝيييي١ يف َععييييِ ؾْٓٛيييي٘        ا٭دب ايعشبييييٞ ايعشاقييييٞ ثييييش

٘ ٔ قييذِٜف ؾؿييٞ ايعـييش ايييذٜث أٜلييا  ظ     اإلبذاعٝيي١ َٓييز صَيي    ٌٓ َها  ْٓيي ْيي٘ امشَييٛم   حيزيي

عني َيييئ ااٝييييٌ ااذٜييييذف َٚيييئ بييييني ٖيييي٪٤٫ امبييييذعني       بؿلييييٌ  ٗييييٛد نرٓزيييياب بيييياس   

امزُٝيييضٜٔ  ايهاتبييي١ ايعشاقٝييي١ ايؼيييٗري٠ ٚؾيييا٤ عبيييذ اييييشصام  ايييي  تٓزُيييٞ ظ  ايبـيييش٠      

ايعشاقٝييي١ ٚتكيييِٝ َػرتبيييي١  ذٜٓييي١ يٓيييذٕ َٓييييز َشاٖكزٗييياف ؾٗيييزٙ ايهاتبيييي١ ايييي  أثبزيييي         

ٌٓ َييي    ٝٓييي١   يييياٍٚ يف    َكيييذستٗا ايؿا٥كييي١ يف نيييي ـٓييي١ ٚايؼييييعش ايعشب ٔ ؾٓييييٕٛ ايشٚاٜييي١ ٚايك

َ٪ٍيؿاتٗيييا ااُيييل بيييني ايكيييِٝ ايييي  اطيييزٛلِزٗا َييئ يشبزٗيييا باي كاؾييي١ ايعشبٝييي١ ٚاي كاؾييي١       

 ايػشب١ٝف 

  ٍ عًييي٢ ػخـييييٝزٗا ايبييياسص٠ ٚظطييييٗاَاتٗا ا٭دبٝيييي١    ايزعييييشف ؾٗيييزٙ امكاييييي١  ييياٚ

ٗا ًيييأٓثشٖيييا يف عُزٟ ٚأطيييًٛبٗا ا٭ْٝيييل امزيييأيل َيييل تشنٝيييض "ييياق عًييي٢  ا٫غيييرتاب  ايييي   

طييييززٓاٍٚ َٛقؿٗييييا ييييياٙ ايعييييشام ٚلٓٝٓٗييييا ظيٝيييي٘      ا٭دبييييٞ "اؿيييي١ يف أػييييعاسٖاف نُييييا  

عٝييييث تعزكييييذ بييييإٔ ايهزابيييي١ ٚطيييي١ًٝ ٚلٝييييذ٠ يزخؿييييٝ  ام طييييٞ ٚ ٫ّ ا٫غييييرتاب يف        

 يٓذٕف

   فأػعاس  اغرتاب  لٓني  عشام  يٓذٕ  ٚؾا٤ عبذ ايشصامنًُا  َؿزال١ٝ: 

Abstract: 
  Arabic literature in Iraq is rich in works and achievements in most 

of its creative arts since ancient times. In the modern era too, it occupies 

its prestigious place due to the efforts by brilliant writers of the new 

generation. Wafa Abdul Razzaq, who belongs to Basra is among 

outstanding writers and has been living in London as an alien since 

teenage. This writer, who has proved her great ability in both Arabic 

                                                        
   اهلٓذفَذسغ ايًػ١ ايعشب١ٝ  امذسط١ ا٫بزذا١ٝ٥ ايه١َٝٛ  ١ٜ٫ٚ نريا٫ 
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fiction and poetry, tries to combine the values which are drawn from her 

experience with Arab culture and Western culture. 

This article attempts to find her outstanding personality, literary 

contributions and elegant style, with a special focus on the "alienation" 

which has influenced her literary work, especially her poems. It will also 

address her attitude toward Iraq and her nostalgia for it, believing that 

writing is the only way to reduce the tragedies and afflictions of 

alienation in London. 

 :َكذ١َ

يًعشام للٛس دا٥ِ يف َٝذإ ظثشا٤ ايؿٕٓٛ ا٭دب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ظٗٛد  باس٠ ٭دبا٥ٗا 

َٔ َشالًٗاف َٚٔ بني ٖ٪٤٫ امبذعني ااذد يف ا٭دب ايعشبٞ  امزُٝضٜٔ يف نٌ َشل١ً

ايعشاقٞ ايهاتب١ ايعشاق١ٝ ايؼٗري٠ ٚؾا٤ عبذ ايشصام  اي  تٓزُٞ ظ  ايبـش٠ ايعشاق١ٝ 

ت ُٝٓا إلطٗاَاتٗا ايػاي١ٝ يف َٝذاْٞ ا٭دب ٚجيذس ا٫يزؿا  ظيٝٗا ٚتكِٝ  ذ١ٜٓ يٓذٕف 

ع٢ً ٖزٙ ايؼخـ١ٝ ايباسع١ يف  ٛاكع١ ي٬ط٬عامكاي١ ٖٞ حماٚي١ َزؾٗزٙ ف ٚاي كاؾ١

ا٭دب ايعشبٞ امعاؿش ٚظطٗاَاتٗا ا٭دب١ٝ ٚأطًٛبٗا ا٭ْٝل ٚتأثريا  يشباتٗا امػرتب١ يف 

 نزاباتٗاف

 :ْعش٠ عابش٠ عٔ ػخـ١ٝ ٚؾا٤ عبذ ايشصام

 ُٚ ّ يف َذ١ٜٓ 2:63يذ  ط١ٓ ٚؾا٤ عبذ ايشصام َٛطٛع١ أدب١ٝ ع٢ً قٝذ ايٝا٠  

ٚتعٝؽ لايٝا يف يٓذٕف ٚاػزٗش امسٗا نؼاعش٠ ٚقاؿ١   ٛس١ٜ ايعشامايبـش٠  مجٗ

٭دب ايعشبٞ امعاؿشف ٖٚٞ س٥ٝظ١ ظطٗاَا  كخ١ُ يف ا تساهمال تزال حيث ٚسٚا١ٝ٥ 

َ٪طظ١ سابط١ اإلبذاع َٔ أ ٌ ايظ٬ّ بًٓذٕ لٝث تعٌُ نظؿري٠ ايظ٬ّ يهٞ ت٪نذ 

اٯ"ش ٚغريٖا َٔ ايشطا٫   ايزعاٜؽ ايظًُٞ ٚاحملب١ ايشاق١ٝ ٚاخللٛع ايهاٌَ ٭ ٌ

اإلْظا١ْٝ ٚامؿاِٖٝ ايعاي١ٝف نإ صٚ ٗا َؼجعا ع٢ً تكذَٗا يف جماٍ ا٭دب ايعشبٞ 

عٓذ اؾززاح ًَـ تهشميٗا  ظٜاٙٚايهاتب١ تززنش  فدا٥ُا لٝث طعذ بكبٛيٝزٗا يف ايعامل

ـ  أٍٚ َٔ ؾشح بٗزا اخلرب صٚ ٞ سؾٝل ايعُش ع٢ً ايظشا٤ ٚايلشا٤ ٚأؿبح َذَٓا يًُ ك

ف دسط  ايهاتب١ ايعًّٛ ا٫بزذا١ٝ٥ َٔ 1َٚزابعا ما ٜهزب٘ اإل"٠ٛ َٔ ظٖذا٤ ْٚكذ ٚدساط١ 

                                                        

َ٪طظ١ ام كـ ايعشبٞ   :أطرتايٝا)  ٚؾا٤ عبذ ايشصام: أؾل بني ايزه ٝـ ٚايزجشٜب ايػشباٟٚ  َا ذ -1 
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  عًَُع١ ايبـش٠ف  اَذسط١ ايش١ٜ اي ا١ْٜٛ ٚأنًُ  ايزخـف يف دب١ًَٛ حماطب١ َٔ 

ايؼعيب ١ يف تًؿضٜٕٛ ايبـش٠ يبلل طٓٛا  لٝث نإ هلا بشْاَج عٔ ايؼعش نُزٜع

طِ ٗا حيٌُ ٖزا ا٫ظعذادا ٚتكذميا    عٓٛإ  زاب  َضاَري اآٛب  لز٢ ؿاس دٜٛاْ

ٞ لظني دبا٤ امعاؿشٜٔ لز٢ ٚؿؿٗا دف عً َضاَٝض اآٛب ف ٚهلا َها١ْ َشَٛق١ بني ا٭

ف قاي  َش٠ عٔ أنادميٞ باسع بي امًه١ ٚخن١ً ايعشام ايٛاسؾ١ يضبٝذٟ  عبذ اجملٝذ ا

يف رٖٓٗا  ظْٗا ُعشؾ  عشبٝا قبٌ إٔ  امل ايعشبٞ امعاؿش لٝث عرب  عُاؿريٚستٗا يف ايع

 ف 2تعشف يف بًذٖا ايعشام 

  :ٗا ايؼعش١ٜاسبي

ٖٝا ْـطؿٞ ٚؾا٤ عبذ ايشصام خن١ً ػاخم١ عشاق١ٝ يهٞ ْظزؿٝذ َٔ يشبزٗا 

عطشٖا ا٭دبٞ ايشاقٞ ا٭ؿًٞ لٝث ْؿٓلًٗا َٔ بني بايهزاب١ٝ ْٚظري َعٗا ١ًٖٚ يٓزُزل 

ا ايذبا٤ يزؼهٌ امزُٝض٠ إٔ تـٛؽ لشٚؾٗ عاتٗامجٝل ام كؿني ٚامبذعنيف َٚٔ ظبذا

ايكـا٥ذ أمجًٗا ٚأبٗاٖا لز٢ تكّٛ بزعطري ا٭ساكٞ ايزاسخي١ٝ ٚرنشٜاتٗا ايطؿٛي١ٝ اي  

 بايزحذٜذبذأ  نزاب١ ايؼعش َٓز ْع١َٛ أظؿاسٖا  ظْٗا"ًٍؿزٗا يف ايعشام َٓز صَٔ طٌٜٛف 

سٚاٜزٗا  بؼكٝ٘ ايؿـٝح ٚايؼعيبف ناْ  أطشتٗا ت٬صّ قشض ايؼعشف يف طٓٗا ايزاطل

ش١ٜ  تؿاؿٌٝ ٫ تظعـ ايزانش٠  ٚقــٗا ايؼعش١ٜ  ٚ ٛٙ  أػباٙ  أ"١ًٝ  ايؼع

نًزاُٖا دي٬ٕٝ ع٢ً إٔ ايًُظا  ايؼعش١ٜ مل تؿاسقٗا ٚقاَ  بزأيٝـ ايكـ١ ايؼعش١ٜ 

٫صَين ايؼعش َٓز تًو ايًحعا  ٫ٚ أظٓ٘   ٚايشٚا١ٜ ايؼعش١ٜ لٝث تكٍٛ عٔ ػاعشٜزٗا

ٌ لا٫تٞ ايهزاب١ٝ لز٢ ايكــ١ٝ طٝؿاسقين لز٢ أَٛ   ٚقذ ي٢ً ايؼعش يف ن

 ف3ٚايشٚا١ٝ٥ يذْٞ ػاعش٠ 

ايؼعش بها٤ لبٝع يف   ميهٓٓا إٔ ْؿِٗ َا١ٖٝ ايؼعش يف قاَٛطٗا لٝث تكٍٛ

  ام  ْاس تظشٟ َٔ ايكًب ظ  ايكًب  طؿٌ  ْبز١  ذاسأكًل ٚؾا٤  قظ٠ٛ لضٕ ٚؾش

                                                        
  2كـ ايعشبٞ  طَ٪طظ١ ام  :يٝا)أطرتا  ؾٓزاصٜا ايٓف يف نزابا  ٚؾا٤ عبذ ايشصامايضبٝذٟ  دف ٚيٝذ  اطِ  - 2

 ف:ق:   ّ(3126
 ّ 3122ْٛؾُرب  32 تاسٜخ ايٓؼش: ثري  ٚؾا٤ عبذ ايشصام ػاخم١ نايٓخٌٝ َٚبذع١ عشٚؾٗا ايعشب١ٝ يطا٥ٞ  دف أا- 3

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0   :ف2017ّْٛؾُرب  36تاسٜخ ايضٜاس٠ 
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ف ٖٚٞ تكٍٛ عٔ أطًٛبٗا يف 4نٌ َا مي  يًحٝا٠ بـ١ً ٖٛ ايؼعش    ػجش٠ففطؿٌ  َا٤

٫ أ٣ٖٛ َٔ ميًٞ عًٞ  نُانزاب١ ايؼعش  بطبٝع  ألب ايزحشس ٫ٚ أ٣ٖٛ ايكٝٛد 

طزُع  ظيٝ٘ بـُ   يف ايٓزٝج١ ٫ ألكل ظ٫ َا أساٙ َٓاطبا لظبُا أساٙ ػشٚط٘ ٚظٕ ا

ٚهلا سأٟ "اق بايؼعش يف تعٝني قطع١ ػعش١ٜ ػعشا  ايؼعش يٝع بعذد ايلشبا   ف5أْاففف 

 ف6أٚ ايزؿع٬ٝ   بٌ ايزخٌٝ ايزٟ ٫ ٜكـ عٓذ لذٚد َع١ٓٝ 

٭ْٗا  شى أق٬َٗا  طشٜكزٗا ٚتٛ ٗٗا ظ  جماٍ ا٭دب ساق١ٝ بهٌ َعٓاٖا

ٚؾكذٚا  َٔ ٚطِٓٗ ا٭ّ دٚاُٚػٓشا٭يعاب ٚلشَٛا ا٭ثٝاب  ٌ ا٭طؿاٍ ايزٜٔ ْظٛا امٓري٠ ٭

ٚغريُٖا لٝث  اإلٜذصَٚشض طؿٛيزِٗ اا١ًُٝ ٚأؿٝبٛا بأَشاض خمٝؿ١ َ ٌ ايظشطإ 

 ٚٚا ظ  ظ٬ٍ ااظٛس أٚ يف نٛ"ِٗ ايبايٞ يف لاساتِٗ اي  تٓبعث َٓٗا ايشا٥ح١ 

٭طؿاٍ ايزٜٔ ٜٓزُٕٛ ظ  ا٭طؿاٍ عٓذٖا يٝظٛا حمذٚدٜٔ باحمل١ًٍٝ بٌ ْش٣ اايهش١ٜٗف 

اخلريا   ايذٍٚ امزٓٛع١ حماٜٚش نزاباتٗا ا٭دب١ٝ ٭ٕ قًبٗا ٜظع٢ دا٥ُا إلؾؼا٤

ُٓؼني يف اجملزُل َٔ ايٓظا٤ ٚايـبٝإٚإلتٝإ  ٚايظٓا  ف َٔ تعبريٖا عُا يف ػ٪ٕٚ امٗ

  رٖٓٗا  أَٓٝ  إٔ أس٣ ايبظ١ُ ع٢ً ػؿاٙ ا٭طؿاٍ امـابني  شض ايظشطإ يف ايعشام

إٔ تكذّ َ ا٫ منٛر ٝا يًُشأ٠ يززحشس َٔ  يفف قذ دمح  ايهاتب١ 7ٚيف ايعامل نً٘ 

اطزبذاد اجملزُل باطِ اآع َٔ "٬ٍ ظبذاعاتٗا ايؼعش١ٜ ٚايكــ١ٝ ٚايشٚا١ٝ٥ نُا 

ايعشب١ٝ يف أس ا٤ ايعاملف ٚمل  َٚظزكب٬ يًُشأ٠ ايعشاق١ٝ ٚيًُشأ٠ اكشاأْٗا قذ أنذ  ل

 اٍٚ إٔ يعٌ امشأ٠ َظٝطش٠ بايك٣ٛ  ١ يف َكا١َٚ ايزكايٝذ ايباي١ٝ لٝثتزحري ٚيٛ ًٖٚ

عل٬  ايذ١ٜٝٓ ايظٝاط١ٝ ٚ ادي  إٔ  ؿعٗا َٔ ايعبٛد١ٜ ا٫ زُاع١ٝ ي٬٦ تٛا ٘ ام

ٓا  أ"ش٣ بأنٌُ ايك٠ٛ ٚاهل١ُف ٖهزا ػاعشتٓا ٚامؼانٌ ا٫ زُاع١ٝ ٚيززٛيذ نا٥

ايؼاعشا  يف حما٫ٚتٗا ايؿشٜذ٠ َز١ُٝٓ َظزكب٬ صاٖشا هلٔ يف طالا   باقٞتزُٝض عٔ 

 ا٭دب ٚاي كاؾ١ بذٕٚ متٝٝض باطِ اآعف

 

                                                        
4

 ف492 ق:  ٚؾا٤ عبذ ايشصام: أؾل بني ايزه ٝـ ٚايزجشٜب   َا ذ ايػشباٟٚ-
5

 ف 496 ق:امش ل ْؿظ٘  -
6

 ف 496امش ل ْؿظ٘  ق:-
   امش ل ايظابلفعبذ ايشصام ػاخم١ نايٓخٌٝ َٚبذع١ عشٚؾٗا ايعشب١ٝٚؾا٤ ظثري   ايطا٥ٞ  دف-7
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 :ا٫غرتاب يف جماهلا ا٭دبٞ

٢ ٚؾا٤ عبذ ايشصام ناتب١ َػرتب١ ٚاي  ٜٓب  قًبٗا بايٛط١ٝٓ ٚا٭ط٢ ٚايب عً

َٔ مسشتٗا ايبـشا١ٜٚ بايشغِ َٔ أْٗا يف قٝذ  ايٛاسث١ا٭دب١ٝ  قُٝزٗا لٝث  رتصايذٚاّ 

ٚؾا٤ عبذ ايشصام َػرتب١ بني َٝٓا٤ٜٔ خمزًؿٞ ايطبٝع١  تعٝؽ ا٫غرتاب١ َٓز ٚق  طٌٜٛف 

ا٭ٍٚ ٖٛ َٝٓا٤ ايبـش٠ َذ١ٜٓ عشٜك١ َزظ١ُ ب كاؾ١ عاي١ٝ ٚللاس٠ طٝب١ ٚاي اْٞ ٖٛ َٝٓا٤ 

ا٭دٜب١ بهزابزٗا تزظِ  عـش١ٜ َزـؿ١ بايزحشس ايهاٌَ ٚاي كاؾ١ ايػشب١ٝف يٓذٕ َذ١ٜٓ

٭ ٌ ظلٝا٤ ؾهشتٗا َٔ  ذٜذ لٝث تزحذ٣ ا٫غرتاب قا١ً٥  أْا اَشأ٠ ٫ ٜػٝب عٓٗا ٚ ٘ 

ٚطٓٗا ٚػعبٗا  تػٝب نٌ ايٛ ٛٙ ٜٚبكٞ ايٛطٔ لاكشاف َٔ "٬ٍ ٖزا ايلٛس أنزب 

 ف8نٞ ألٝا َٔ  ذٜذ ٚأ ذ٣ ا٫غرتاب 

 اي٬ ٦ني ظ  ايبًذإ اخلاس ١ٝ ع٢ً كؿ١ ا٭ٌَ نيأن ش ايعشاق٫ٝ ٜضاٍ ٜكـ 

ا  ذٜذا يف ايعشام بايشغِ َٔ أِْٗ يـكٛا ظٛ ايبًذإ لٝا٠ مج١ًٝ ٚؿبال ٕٚلٝث ٜٓزعش

ايػشب١ٝف ٫ٚ ْظزطٝل إٔ ْزجاٌٖ عٔ سغبزِٗ اااحم١ يًعٛد٠ ظ  ٚطِٓٗ لز٢ ٜشٜذٕٚ إٔ 

ٜش عٛا ببطاقاتِٗ ااذٜذ٠ ظ  أًٖٗا ٚإٔ ًٜـكٛا مجٝعا ظ  ٚطِٓٗ ا٭ّف َٚٔ ااذٜش 

بؿهش٠ ٚلٝذ٠ تذٚس لٍٛ  بايزنش ٖٓا  إٔ ا٫غرتاب قذ مجعِٗ ع٢ً َٓـ١ ٚالذ٠

ودرسوا من هذا االغتراب  .ٚػعب٘ ٚلٓشكِٗ ع٢ً ايزأٌَ بايٛطٔ  اهلُّٛ ٚا٭َٓٝا 

 ظٗش لتين ضد القومية والطائفية ال ويقومون كقامة عظيمة قيمة التسامح واإلنسانية

ف ٚيف قٍٛ حمُذ طعٝذ لٝث يف ايضَٔ اماكٞ أْٝابُٗا يف جمزُعٓا ٖزا أػٓذ مٍما نإ

ظ  بػذاد بٌ سغب إٔ ٜعٝؽ بعٝذا عٔ  9ْ٘ ٚ ذ اٯٕ عذّ س ٛع يظٓذباد ايبحشٟٜكٍٛ ظ

١ ٚايظ٬ّ َٓٔ لٝات٘ يف بًذ  "ش ٜظُح٘ ايذف٤ ٚايطُأْٝ ٕ ٜكلٞ َا تبك٢ٚطٓ٘ أ

ٖهزا اٯٕ بع  َٔ امؿهشٜٔ ايعشاقٝني اي٬ ٦ني ظ  ايبًذإ ايػشب١ٝ ٫ ٜشٜذٕٚ 

يهٔ ٌٖ ٜهؿٞ ٖزا يٓطًب َٔ اٯ"شٜٔ   ِبااٛس ٚايعًايش ٛع ظ  ٚطِٓٗ امُز٧ً 

                                                        
ّ  3127ٜٛيٝٛ  34 تاسٜخ ايٓؼش:  ايؼاعش٠ ٚايشٚا١ٝ٥ ايعشاق١ٝ ٚؾا٤ عبذ ايشصاميطا٥ٞ  ْٛس نشِٜ  ا- 8

http://www.azzaman.com/?p=171139   :ّف3128ٜٓاٜش  19تاسٜخ ايضٜاس٠ 
9

تعزرب لها١ٜ ايظٓذباد ايبحشٟ ٚالذ٠ َٔ أػٗش  عاسا َٔ َذ١ٜٓ ايبـش٠ ايعشاق١ٝف ٚنإٖٛ ػخـ١ٝ "ٝاي١ٝ -

لهاٜا  أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ اي  تذٚس ألذاثٗا يف ايؼشم ا٭ٚطط لٝث صاس عذ٠ ا٭َانٔ ايظحش١ٜ ٚايزك٢ بايه ري 

 ؾشٜكٝا ايؼشق١ٝ ٚ ٓٛب  طٝاف  طٛالٌ ظٔ ايٛلٛؾ أثٓا٤ أعاسٙ يفَ



فاء عبد الرزاقو رتأثري االغرتاب يف أشعا                                                  اجليل اجلديد 48

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اإلسالمية والفكرية                                 8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

ايعٛد٠  ممٔ مل ٜكزٓعٛا عه١ُ طٓذباد ٚؾلًٛا ايبكا٤ بعٝذا عٔ عز١ُ ايٛطٔ ٚلشا٥ك٘  

َٚا "ًؿز٘ ايشٚب ع٢ً ٚ ٗ٘ َٔ ْذٚب ٚألضإ  ٌٖ َٔ لل ألذ إٔ ٜشغِ ٖ٪٤٫ ع٢ً 

 ف 10ايعٛد٠ 

عٛدتِٗ  اياي١ ايبا٥ظ١ ايظا٥ذ٠ يف ايعشام ؾ٬ تضاٍ متٓل أدبا٥٘ امػرتبني َٔأَا 

 ٚاأٚا لٝث ٫ ْظزطٝل إٔ دمربِٖ عًٝٗا ٭ِْٗ ٖشبٛا َٔ لشا٥ل ايٛطٔ ظ  ٚطِٓٗ ا٭ّ

 ظ   بٌ َٔ ايبعذ ٜعـُِٗ َٔ طٛؾإ ايهشا١ٖٝ اي  تعــ بايعشامف ٚايعٛد٠ ظ 

ايعشاقٝني اي٬ ٦ني لًِ َٔ ا٭َٓٝا  امزبٛل١ لٝث  يٛطٔ َٔ بشٚد٠ امٓؿ٢ بايٓظب١ ظ ا

ِٖ ايزنشٜا  اي٠ًٛ ٚايطؿٛي١ اا١ًُٝ لز٢ ٜزُٕٓٛ َٜٛا ٜظزطٝعٕٛ ٜلُٕٛ ظ  ؿذٚس

نُا قاٍ عًٞ حمُذ طعٝذ  ٚيعٌ ا٭ٜاّ ايكاد١َ طزؼٗذ عٛد٠   ؾٝ٘ ايكذّٚ ظيٝ٘

ف ٚكع  ايهاتب١ يف غشبزٗا 11ايظٓذباد ايعشاقٞ َٔ ػز٢ بكاع اهلل ظ  لبٝبز٘ بػذاد 

 :بًٓذٕ

 ايٝا٠َ ايشٜاُح  ا٭سبل ٫ تٓؼُش

 أتشْى سدا٤ََى

 أٚػهُ  إٔ أغٝب

 أطًُُ  أٜٓاَٞ يٛ ٗو

 يٞ ث٬ُث َكاؿري

ٌْ ٌْ ٚسلٝ  سلٝ

ٌْ حيشث٘ ايشلٌٝ  ٚسلٝ

 ظ  أٜٔ راٖب أْ  ٜا نًهاَؽ؟

 َٔ غشب١ عايك١ بايٓؿع

 ظ  غشب١ تٓػًُل عًٝو

ٌُ  12ػاخم١ٌ ؾٝو ايٓخٝ

                                                        
10

 أنزٛبش 42تاسٜخ ايٓؼش:   ٚايعٛد٠ ظ  ايٛطٔ كا٤ يف امٓؿ٢ْظإ ايعشاقٞ بني ايبحم١ٓ اإلعًٞ حمُذ  طعٝذ  -

3119ّ  http://www.alnoor.se/article.asp?id=34946    :ّف3129ٜٓاٜش  22تاسٜخ ايضٜاس٠ 
11

 امش ل ْؿظ٘ف-
12

 ف475-474: ق  ّ(3127عاسف  داس اي )يبٓإ:  اجملُٛع١ ايؼعش١ٜ ايها١ًَعبذ ايشصام  ٚؾا٤  -

http://www.alnoor.se/article.asp?id=34946
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َٓا يف أػعاسٖا ا٫غرتاب١ٝ ٚيعٌ  تزخز ايؼاعش٠ ايعشاق١ٝ ؿٛس لٝاتٗا حمٛسا ٖا

ٚطٓٗا ا٭ّ ع١َ٬ س٥ٝظ١ٝ ؾٝٗا نُا أْٗا ناْ  تؼػـ يف قشض ا٭ػعاس َٓز ؿػشٖا 

ٚتعزكذ بإٔ أدٚاتٗا َٔ ايرب ٚايٛسم ٚطا٥ط ٚلٝذ٠ يزخؿٝ  ام طٞ ٚ ٫ّ ايػشب١ يف يٓذٕ 

  لرب ٚٚسم :يز٢ نزب  قـٝذ٠ َظُا٠ بل

ٌُ  ايزا  سَٜخأغاؾ

 أػاغً٘ عرب عٓٓابٞ

 أعطٝ٘ َؿزالا

 ٚأطكط يف ايًحع١ كٝؿا

 ٜرتؿَُّذ ايػا٥َب

 ُٜعُٝذ ايؼوَّفف

ـُ  ٚأنزؼ

َُ َك١ً بايربف  أْٓٞ 

 أطاؾُش بني ايعشم َٚظاّ ااًذ

 أ شَُّس َٔ ْكٝ  ايؼهٌ

 بني ايشعذ٠ ٚايػ١ُٝ

 أتأسَ ُح

 ايٓظِٝ طاسق١ً ػؿ١َ

 بني ايزٛب١ ٚاهلل

 أؾٓجُش ايرٓجش٠

ـُ أْٓٞ َ ك١ً بايربف  ٚأنزؼ

ٔٓ  أؾزُح ُػٓبانا  بني اهلا ع ٚايع

 أهلٛ بش١٥ أسض ٔبهش

 أسَٞ ػشاعٞ يف جلِّ ايزهٜٛٔ

 ٚأنزؼـ

 أْٓٞ َ ك١ً بايربف

 أٟ ٖزا ايرب
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 ا"رتم قشاَسى

 أئبظين ؿٛسَتو ايكرذس٠

 أصح "شَٚ َو ٚأطؿش

َّ  ا٭ؿابل  ِّخ لرَبٖا يع  ُتذ

ٞٓ  طَٛسى  ظكشب عً

 ٫ أسك٢ بػري ايٓاس طٛسا

 أدَُؼ بٗا ٚسقٞ

 أ شٟ  ايشَاٍ ايربا 

 أؿُِّش

َّ س١ًَ طحاب١ً  ن

 أصٍؾٗا    ٚطٔ دم١ُ

َّ َظا٤ يًبحش  ن

 13ٚأتشن٘ ٜهزؼـ

 ايٓني ظ  ايٛطٔ:

  اإلَاسا  ايعشب١ٝ امزحذ٠ يف تشن  ٚؾا٤ عبذ ايشصام ٚطٓٗا ا٭ّ ٚاْزكً  ظ

طز١ عؼش َٔ عُشٖا  ٚبذأ  تهزب ا٭ػعاس ايعشب١ٝ أٟ ايؼعش ايؼعيب يف هلج١ ايعشام 

احمل١ًٝ َٓز تظل طٓٛا  َٔ ْع١َٛ أظؿاسٖاف ٖٚٞ تكش بإٔ قذَٚٗا ظ  اإلَاسا  نإ 

ٛع بذا١ٜ مشل١ً ايٓلج ٚايُٓٛ بايؼهٌ ايعاّ لٝث ناْ  تعٗش ػػؿٗا ايؼذٜذ يف ايش 

ظ  ايٛطٔ ايزٟ ناْ  تعٝؽ ؾٝ٘ لز٢ تٛد ايؼاعش٠ ٚطٓٗا ٚتعرب عُا يف "اطشٖا يف 

 :ايشٚف ٚايهًُا 

 ٖٞ سٚلٞ ٫ تعشُف ظٍياى

 ٜا ٚطّٓا اعُث عٓ٘ اقرتب

 ؾأْا اَشأُتو ام٪ ١ًَّ

 تلحور

                                                        
13

 ف::3-3:9امش ل ْؿظ٘  ق: - 
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ُِ ايطؿٛي١ر  14لني تكظ

نُا إٔ َٔ استؼـ نأطا َٔ  ايهاتب١  زلٔ ايٛطٔ ٚتؼزام ظ  س١ٜ٩ أًٖ٘

ايػشب١ ٫ ٜضاٍ ٜطاسدٙ ايكًب ايٓني لٝث ْش٣ امبذع١ اياك١ٓ يف قـٝذتٗا  لٛاس بني 

 ػربٜٔ ف

 ايعامل جمٓشد ػرب

 تذٍي٢ َٔ لبً٘

 ٚقَّذ ٜذٟ

 اي  مل تٌٓ غري ختٓ ش ايؿـٍٛف

 امٓظ١َّر امًزـك١ر ع٢ً لا٥ط

ََ٘  ٜشؾ  أٜٓا

 أْا

 ٚأْا ايٛطٔ ايزٟ

 ٘ ٚتعش٣َّ  يً ًجْضع ٚطَٓ

ٓٞ  ٫ طًطإ يٞ عً

 ٜٗذَين ؿذاٟ

ٞٓف  ٚأْا يظُ  ظي

َُني  َٔ أيؿني أعــ بني "ـ

 بني ْيٓب ع٢ً ؿٛتٞ

 ٚسبٍّ مل ٜشض بٞ كٝؿ١

 15ٚيٛ ع٢ً قؼ١َّ ػرب

إٔ هلا سغب١ ػذٜذ٠  ٗا ياٙ ايعشام َٔ لٝث ايٛطٔ ٚ ذْاَٛقؿع٢ً ظرا اطًعٓا 

ٚسدٚدٖا اي٠ًٛ يف ٖزا  نًُاتٗا ايطٝب١ َْٔؿِٗ ٚهلا لٓني "ايف ي٘ف  يف ايًـٛم ب٘

لُٝٓا ُط٦ً   ٌٖ يذٜو سغب١ يف ظقا١َ َٗش إ ػعشٟ يف بًذْا ايعشام؟ ؾأ اب   ايـذد 

ُٛٓدٟ ريو ظرا  ا٤تين دع٠ٛ ع٢ً ظميًٝٞ أٚ ٖاتؿٝا َٔ  ١ٗ ثكاؾ١ٝ يف ايعشام  طبعا طأقِٝ ٚب

                                                        
 ف 755: امش ل ْؿظ٘  ق- 14
15

 ف:54-549امش ل ْؿظ٘  ق: - 
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ف ٚقٛهلا ؾُٝا ٜزعًل 16ٝذ ايكاس٨ يعً٘ ٜهزؼـ طشٖا ٚيهٔ؟؟؟؟طأتشى ٖزٙ ايي  يهٔ  ب

بزنشٜاتٗا ايطٝب١ َل أطشتٗا َٚا تظزؿٝذ َٔ َذ١ٜٓ ايبـش٠ أٜلا  ٫ أقذّ غري ايطٝب 

 ف17تٞ َٚذٜٓ  ايبـش٠ ؾٗٛ ٚعا٥ٞ ايزٟ ْؼأ  عًٝ٘ ٚطكزين َٔ َا٥٘ أطش

ٚؾا٤ عبذ ايشصام قذ لاٚي  إٔ تشؾل ؿٛتٗا ٭ ٌ ٚطٓٗا  بإٔاإلػاس٠ ٖٓا يذس 

ف دمذ يف قـا٥ذٖا أمجٌ امهإ ٚأبٗاٙ بؿلٌ اي٫ٛد٠لٝث تعذٙ  ا٭ّ ايزٟ عاػ  ؾٝ٘

 ١ ُّٖٛ ػعب ٚغُّٛ ٚطٔ لٝث تظٝطش ع٢ً أًٖٗا بـٛس٠ٝٚتأيٝؿاتٗا ايشٚا١ٝ٥ ٚايكــ

ايشب ايؼاطل ٚايكذ ايظٝاطٞ ٚظًِ ٫ َ ٌٝ ي٘ ٚااٛس ايعشكٞ ٚغريٖاف تهزب 

ُٚيذ  يزحٌُ ٖزٙ امؼانٌ ٚتؼري  ايهاتب١ ٖزٙ ااٛاْب ايظٝاط١ٝ ٚا٫ زُاع١ٝ نأْٗا 

َـا٥ب ػعب ايعشام ٚأل٬َِٗ غري احملكك١ ٖٚٞ  شى ا٭ق٬ّ ٭ ًِٗ ٚعٔ َعاْاتِٗ 

ـ ًٜعبٕٛ بِٗ ٭ ٌ َعٝؼزِٗ بذٕٚ ا٫ط٬ع ع٢ً ايؿعٝع١ ٚ"ٝاْا  ايظٝاطٝني لٝث نٝ

 لكذِٖ ٚ ٛسِٖف

ٚتز٢ُٓ ايهاتب١ اي  غادس  ايعشام يف ايظادط١ عؼش٠ َٔ عُشٖا  َظزكب٬ 

ايظه١ٓٝ ٚايش١ٜ ايها١ًَ يهٌ  لٝث تزٛ ٘ ظيٝ٘ لُٝٓا تزح٢ً ع٢ً صاٖشا يٛطٓٗا

ٚا٫طزكشاس ٚايعٌُ ؾٝ٘  َٛاطٓٝٗاف ْظزؿٝذ َٔ سدٚدٖا ياٙ ايظ٪اٍ عٔ عٛدتٗا ظ  ايعشام

أْٗا قذ ٚا ٗ  َعاْا  ن ري٠ يف طؿٛيزٗا َٚشاٖكزٗا لٝث أ اب   ظرا س ل ايعشام ايزٟ 

تشنز٘ ٚق  طؿٛي  أس ل َ٪نذا  ٭ْٞ ٫ أسٜذ إٔ تزؼٛٙ تًو ايـٛس٠ اي  مل  تٓظٗا 

 ف 18عٕٝٛ َشاٖك١ يف ايظادط١ عؼش٠ لني غادست٘ 

عشتٓا ٚناتبزٓا ٚؾا٤ عبذ ايشصام ؾٗٞ لض١ٜٓ  ذا عٔ ٚطٓٗا أَا بايٓظب١ ظ  ػا

٠ لٝث تعؼك٘ ا٭ّ أُٜٓا لً  ْٚؼأ  ٭ٕ ايٛطٔ يف قًبٗا ْبل١ َٔ ْبلا  ايٝا

ايشب١ٝ ٚغريٖا َٔ ايؿنت ايظٝاط١ٝ ٚتبزٗج ي٘ يف  ٌ ا٭ٚقا   ١ْٚتزحظش عًٝ٘ يف اٯٚ

طٔ لز٢ تٓعهع ؿٛس ؾجٝع١ ايظشٚس١ٜ ي٘ف َٚٔ َٝضاتٗا ام١ُٗ أْٗا تعاجل قلاٜا ايٛ

تزٛا ذ يف ٚاقعٓا امعاؿش ٚ اٍٚ إٔ تٓذَج يف ظبذاعاتٗا امزُٝض٠ بـشف ايٓعش عٔ 

                                                        
 امش ل ايظابلف  ٚؾا٤ عبذ ايشصام ػاخم١ نايٓخٌٝ َٚبذع١ عشٚؾٗا ايعشب١ٝثري  أايطا٥ٞ  دف -16
 ش ل ْؿظ٘فام-17
  امش ل ْؿظ٘ف-18
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 ُٖٞ ايهبري  ايؿٕٓٛ ا٭دب١ٝ عٓذٖا ػعشا نإ ْ شاف ؾٝحظٔ يٞ إٔ  تٞ بكٛهلا يف َا َش

 ف19َٔ ٚطين ظ  ايٛطٔ ايهْٛٞ ٚاإلْظإ أُٜٓا نإ  ايٛطٔ  بذ٤ّ

٭دب١ٝ ٚتٗزِ بٗا لز٢ اااَعا  ايعشاق١ٝ بإبذاعا  ٚؾا٤ عبذ ايشصام اتعزين اٯٕ 

ٖا يهٞ ٜبح ٛا عٓٗا ٚحيًًٖٛا نُٛاكٝل ٭طاسحيِٗ اااَع١ٝ يف دٚس٠ ٜـطؿٞ أبٓا٩

عا  ايعشاق١ٝ اي  تٗزِ بؼأْٗا ا٭دبٞ اما ظزري أٚ َشل١ً ايذنزٛساٙف َٚٔ بني اااَ

َٚٓجضاتٗا ايعشب١ٝ  اَع١ ٚاطط ٚايٛاؿٌ ٚتهشٜ  ٚبػذادف َٚٔ ااذٜش بايزنش ٖٓا إٔ 

ايذنزٛس عًٞ عبذ اجملٝذ َٔ  اَع١ بػذاد قذ قاّ برتمج١ قــٗا ظ  ايًػ١ ا٭ما١ْٝ 

دمًٝض١ٜ ٚايؿشْظ١ٝف مت  ظ  ايًػا  امزعذد٠ َ ٌ اإل بايشغِ َٔ إٔ ايرتمجا  ٭عُاهلا قذ

ايزٟ ٚيذ  ؾٝ٘ لٝث يعٌ  ايٛطٔٚٚهلا  سا٤ عذٜذ٠ ٚأؾهاس عُٝك١ عٔ ا٫غرتاب ٚامٓؿ٢ 

امٓؿ٢ نؿشؿ١ عع١ُٝ يزطًل ع٢ً اي كاؾا  ايعذٜذ٠ ٚايلاسا  امزٓٛع١ ٚيزهزب 

َضٜذا عٓٗا ٚتًكٞ يف َٝضاْٗا ايعكًٞ ٚايؿهشٟ ٚيزكاسْٗا ب كاؾا  ايعشب َٚا ظ  ريوف 

كٍٛ عٔ ايػشب١  ايػشب١ ٫ تٓــ بٌ  ؿض ع٢ً ايهزاب١ ٚت شٟ نزاباتٓا "اؿ١ َٔ ٖٚٞ ت

 ف20ْال١ٝ ايزعشف ع٢ً للاسا  ٚثكاؾا  أ"ش٣ تلٝـ يزجشبزٓا 

قًب ٚؾا٤ امػرتب١ دا٥ُا َعًٍل بعطٛس اماكٞ ٚايزاسٜخ ٚايلاس٠ ايعشاق١ٝ ايعشٜك١ 

ظ  لشٚؾٗا ْٚـُ  ظ  نًُاتٗا  ًٝٓا إٔ ْـػٞ  ؾعلٝث ٫ تضاٍ تبذع عٔ ٚطٓٗا احملب

بأرٕ ايكًب ْٚكشأ ْـٛؿٗا اإلبذاع١ٝ بعني ايشٚح يٓجذ َا عٓذٖا َٔ ايؿهش٠ ٭ْٗا ٫ 

ا تكّٛ بظشد نُا أْٗ  تضاٍ تعاجل قلاٜا ا٭سٚاح ايعشاق١ٝ امزُشد٠ َٚؼانًٗا ايعٜٛـ١

 اإلْظا١ْٝ دا"ٌ ايعشام ٚ"اس ٘ف اٯ٫ّ ايعٓٝؿ١ ٚام طٞ

ميهٔ يًهاتب١ إٔ تبزعذ عٔ ٚطٓٗا ايزٟ ٚيذ  ٚتشعشع  ؾٝ٘ نًٍُا  شى ٫ 

قًُٗا بايًػ١ ايعشب١ٝ ايؿـح٢ أٚ ايعشب١ٝ ايذاس ١ يف قايب ْ شٟ أٚ ػعشٟ عرب ٚالذ َٔ 

أْٛاع ايؿٕٓٛ ا٭دب١ٝ َ ٌ سٚا١ٜ ٚػعشف ٫ٚ ٜضاٍ قًبٗا ٜشتبط  ا يف ايعشام َٔ ايزنشٜا  

امظاؾا  بٝٓ٘ ٚيٓذٕ ٚظٕ مل تكِ ؾٝ٘ ظظذٖاف ظرا تٛغًٓا اا١ًُٝ يف ايطؿٛي١ ٚظٕ بعذ  

يف نزابا  ٚؾا٤ عبذ ايشصام ؾٓـٌ ظ  أْٗا تزحٓذث دا٥ُا عٔ ايعشام ٚتعاجل اإلْظإ 

                                                        
 امش ل ايظابلف  ٚا١ٝ٥ ايعشاق١ٝ ٚؾا٤ عبذ ايشصامايؼاعش٠ ٚايش  ايطا٥ٞ  ْٛس نشِٜ- 19
 امش ل ْؿظ٘ف- 20
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نُحٛس أطاطٞ َٚا ٜكل يف ٚاقع٘ امٛؿٛف بايعزاب ٚا٭مل نُا أْٗا تكّٛ ببٝإ 

 ؾٝ٘ف  ايشٚب ْٚزا٥جٗا ايؼٓٝع١ ٚنٝـ تأتٞ ع٢ً ا٭"لش ٚايٝابع

 :ايبحث "امت١

ٚؾا٤ عبذ ايشصام اَشأ٠ ٫ ٜػٝب عٓٗا ٚ ٘ ٚطٓٗا ٚػعبٗا أُٜٓا ؾإٕ يف اا١ًُ  

لً  ٚاطزٛطٓ   ْٚبلا  قًبٗا ٫ تضاٍ تعطؽ يـ٬ل١ٝ ٚطٓٗا ٚاطزكاَزٗا ٚيزحكٝل 

 أَٓٝا  ػعب ايعشام ٚسغباتِٗف ظبذاع ايهاتب١ ٫ ْظزطٝل إٔ دمض٥٘ عٔ ايٛاقل ايزٟ ؾٝ٘

١ٜٖٛ ؾاسغ١ امؼاعش بشغِ ْعشٖا ا٭ػٝا٤ ٚا٭لذاث زِ بٜٗٛزٗا ي٬٦ تـري ايعشام ٚتٗ

ُٓش ا٭دٜب١ إٔ يعٌ ايعشام َ ا٫ منٛر ٝا  بني ٚٚصْٗا يف َٝضإ ا٫ زُاع ٚايعذاي١ف تؼ

ُُٗا ايظ٬ّ  بًذإ ايعامل يزأنٝذ ٚايزظاَح ٚايزعاٜؽ ايظًُٞ ٚتز٢ُٓ إٔ ٜزحٍكل قشٜبا لً

ػز٢ يهٞ  ٕ ؾٝ٘ دٜاْا  َزٓٛع١ ٚثكاؾا  خمزًؿ١ ْٚعشٜا يف ٖزا ايـذد بايشغِ َٔ أ

  ٜـري َٓبعا ٬َٗٓٚ يٮدب ايهْٛٞ ايُٓٛر ٞف

 

 ٚامشا ل:امـادس 

 ٞف4102ّ اااَع١ٝ  امعشؾ١ داس  امعاؿش٠ ايعشب١ٝ ايشٚا١ٜ اياٖا   ايظعٝذف د  ايٛسق 

 ٟطظ١  أطرتايٝا  ايشصام عبذ ٚؾا٤ نزابا  يف ايٓف ؾٓزاصٜا   اطِ ٚيٝذف د  ايضبٝذ٪َ 

   ف4102ّ ايعشبٞ  ام كـ

 ٟٚام كـ َ٪طظ١  أطرتايٝا  ٚايزجشٜب ايزه ٝـ بني أؾل: ايشصام عبذ ٚؾا٤   َا ذ  ايػشبا 

 ف4100ّ ايعشبٞ 

 ف4102ّ ايعاسف  داس  يبٓإ  ايها١ًَ ايؼعش١ٜ اجملُٛع١  ٚؾا٤  ايشصام عبذ 

 http://www.alnoor.se  

 http://www.ankawa.com  

 https://www.azzaman.com  
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 ايعطب١ٝ ايطس٬ت يف ايباضغٞ

عفإ قُس. ز
   

affanbgsbu@gmail.comEmail:  

 ًَدل ايبشح:

طا٥ف١ ايباضغٝني اييت ٫ تعسٚ إٔ تهٕٛ سف١ٓ بؿط١ٜ يف اهلٓس املعطٚف١ يفتت 

يهجافتٗا ايػها١ْٝ أْعاض غايب١ٝ ايطسايني ايعطب. فهٌ َٔ فتح اهلل أْطانٞ ٚأ١َٓٝ 

ُس املدعلٞ ْٚاقط ايعبٛزٟ ٜكفٕٛ يس٣ ٖصٙ اؾُاع١  ايػعٝس ْٚٛاٍ ايػعساٟٚ ٚق

ٚشيو يػببني ض٥ٝػٝني؛ لاسٗا ايباٖط يف فاٍ ا٫قتكاز  ٚططٜكتٗا يف "تسفني" املٝت. 

إٕ هلصٙ ايطا٥ف١ زٚضا َُٗا يف تكٓٝع اهلٓس  ٚؼٌٜٛ َس١ٜٓ ممب٦ٞ إىل عاق١ُ اقتكاز١ٜ  

ط٬ع ع٢ً َا ضغب١ ا٫ٚادتُاع١ٝ أخط٣. أباإلناف١ إىل أٚيٜٛات يف فا٫ت ع١ًُٝ ٚثكاف١ٝ 

طكٛؽ تسفني املٝت أٚ ايتدًل َِٓٗ عرب "ايسٚمخات" أٚ أبطاز ايكُت فتجري فهٍٛ 

أغًب١ٝ ايػا٥شني. ٚيهٔ يٝؼ ٖصإ ايػببإ ٚسسُٖا ٜػتٛقفاِْٗ  بٌ إىل داْب شيو 

ِٖ ٜتعطنٕٛ ؾُٝع َا ميػِٗ َٔ َعتكسات ٚغًٛى ٚأعطاف ٚطكٛؽ. فكس تٓاٚيٛا 

صنط ايعضازؾت١ٝ  ْٚبٝٗا  ٚتٛدٝٗاتٗا ايس١ٜٝٓ  َٚباز٥ٗا ا٭خ٬ق١ٝ  ٖٚذط٠ أتباعٗا باي

ٕ اختًفٛا ٚإ  ث١ٝٓإىل اهلٓس  ثِ انطاطِٗ يف اجملتُع اهلٓسٟ َع استفاظ غكا٥كِٗ اإل

 تفكًٝ٘. ٛهلِ ٚػاضبِٗ يف إهاظ ايبٝإ ٚفُٝا بِٝٓٗ سػب ْععاتِٗ َٚٝ

 .ظضازؾت  اهلٓس قتكاز  ايباضغٞ  ايطس٬ت ت  ا٫أبطاز ايكُ: نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

The Parsis who are no more than a handful in India known for its 

population density, has attracted the attention of the majority of Arab 

writers who came to India and recorded their observations and 

impressions. Whether it is Fathallah Antaki or Amina Al-Saeed or Nawal 

Al-Saadawi or Mohammed Al-Makhzanji or Nasser Al-Aboudi almost all 

of them deal with this community, and that is basically for two main 

reasons: their outstanding success in the field of economy and their way 

of "burying" the dead. This community played very important role in 

enriching modern India. They transformed the city of Mumbai into 

                                                        
  داَع١ غ٬ّ ؾاٙ بازؾاٙ  ضادٛضٟ  داَٛ ٚنؿُري  اهلٓس.ٗا ب١ ٚآزااعس  قػِ ايًػ١ ايعطبَٝػأغتاش 
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financial capital. Besides they have several firsts in different scientific, 

cultural and social fields. As for the intense desire to see the rituals of 

burying the dead or disposing of them through "dokhma" or the towers of 

silence, it raises the curiosity of the majority of travellers. But these are 

not the only aspects that attract them; they also deal with their beliefs, 

moral values, customs and rituals. They mention Zoroastrianism, its 

prophet, its belief system, its moral principles, the migration of its 

followers to India, and their assimilation in Indian society while retaining 

their ethnic characteristics, though they differ in depiction according to 

their tendencies and experiences. 

 :َكس١َ

يف أق١ًٝ ق١ًًٝ  دا٤ت ٖٞ طا٥ف١ ز١ٜٝٓ عطق١ٝ ممتاظ٠  اهلٓس   يف ب٬زْآٖا 

ػاض١ٜ ٚز١ٜٝٓ  ٚشابت يف اجملتُع  غطاضاهلٓس قبٌ أيف غ١ٓ ٚأنجط  ٭ َٗادط٠ إىل

َػا١ُٖ يف ؼ١ًٝ اؿٝا٠ اهلٓس١ٜ ٚػًُٝٗا  َع   يف اؿًٝب اهلٓسٟ شٚبإ ايػهط

باَتٝاظٖا ايعطقٞ  َٚٛضٚثٗا ايعكسٟ ٚايجكايف  يف خهِ ايسٜاْات ٚايجكافات  استفاظ

٫ ٚايفًػفات  ست٢ إٓ أٚإ قاض بعض عطا٤اتٗا أثاخ نٌ بٝت  ٚظ١ٜٓ نٌ ؾاضع. أ

طض بني ايعا١َ إٔ ٜػ٢ُ نٌ ز٫ٚب نًٓا ايعًُني "غٛزضٜر" ٚ"تاتا"؟ ب٢ً! ٚإْ٘ قس تك ٜعًِ

 سسٜس َُٗا ناْت قٓاعت٘ ٚإْتاد٘ ْٚٛع٘ َٚاضنت٘ "غٛزضها"...

ٖٞ طا٥ف١ "ايباضغٝني" نُا ٜػُٕٛ ْػب١ إىل َٛطِٓٗ ا٭قًٞ "فاضؽ"  أتباع 

ايسٜا١ْ اٯفػت١ٝ  أٚ املعز١ٜ" أٚ "ايعضازؾت١ٝ" نُا اقطًح عًٝٗا ا٭ٚضبٕٝٛ َٚعِٗ ايعامل 

جملٛغ١ٝ" اييت ضادت بني املػًُني ضٚادا أنجط َٔ غريٖا َٔ ا٭مسا٤  أٚ فُٝا بعس  أٚ "ا

"َعزا ٜػٓا" ايتػ١ُٝ اييت ٜكط ع٢ً اغتدساَٗا ا٭غتاش٠ قرب. ز. ٖافٝٛا٫ ٭ٕ َكطًح 

أٚ  1ايعضازؾت١ٝ يف ضأٜٗا "ٜفؿٌ يف بٝإ َباز٨ ٖصٙ ايسٜا١ْ ايعع١ُٝ ٚأٖسافٗا ٚفًػفتٗا"

 سِٖ ٚتكسٜػِٗ إٜاٖا. عبس٠ ايٓاض ْعطا يكساغتٗا عٓ

% َٔ فٌُ غهإ اهلٓس ٚيهٔ إغٗاَاتِٗ 9..0.ٜؿهٌ ايباضغٕٝٛ أقٌ َٔ 

أنجط بهجري َكابٌ عسزِٖ. نإ زٚض ٖصٙ ايطا٥ف١ ايكػري٠ يف إثطا٤ اهلٓس املعاقط٠ 

ٚمشًت إغٗاَاتِٗ فا٫ت ايتذاض٠ ٚايكٓاع١ ٚايكإْٛ ٚا٭زب ٚايسفاع  ًَُٛغا 

                                                        
1

ايعضازؾتٕٝٛ )زٜا١ْ ٜعتٓكٗا ايباضغٕٝٛ اهلٓٛز  [Mazda Yasna]َعزا ٜػٓا ربٚفٝػٛض قرب ز. ٖافٝٛا٫ "اي-
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ٚايعًّٛ اي١ٜٚٛٓ؛ ؽككت "تاتاظ" ٚ"غٛزضهٝع" ٚ"ٚازٜاظ" يف  ٚايٓهاٍ ايٛطين ٚاملٛغٝك٢

ٚاؾتٗط  بٓا٤ ايكٓاع١ اؿسٜج١  ْٚاٍ ايسنتٛض َٖٛٞ بٗابٗا يكب أب ايربْاَر ايٟٓٛٚ 

يف فاٍ ايسفاع  ْٚاْٞ  املؿري غاّ ٖٛضَٛغٛدٞ فطافٞ مجؿٝس دٞ َاْٝهؿا٩

ظٚبني َٗتا ٚباْاظ   ٚاَا٠بايهٞ ٚا٫ ٚفريٚظ ؾاٙ َٗتا ٚغٛيٞ غٛضاظٞ يف فاٍ احمل

َازاّ ناَا ٚؾابٛضدٞ ؾان٬تٛا٫   َٚاغاْٞ يف فاٍ املٛغٝك٢ ٚايػعٍ ٚايططب

تإ برئٜ ْٛضٚدٞ ٚإِٜ. ب. غٛزضٜر ٚدٗاْػري باتٌٝ ٚغريِٖ يف َٝسإ ايهفاح ٚناب

 يتشطٜط ايب٬ز  ٚفطٚر زْٖٛسٟ ٚبابػٞ غٝسٖٛا يف ا٭زب.

  ايسٜا١ْ ايعضازؾت١ٝ:

أتباع "ايعضازؾت١ٝ"  زٜا١ْ قسمي١ ٜطدع تاضٜذ ظٗٛضٖا إىل َا قبٌ  ايباضغٕٝٛ ِٖ

امل٬ٝز بكطٕٚ ٚأيفٝات  ٚيتكازّ ايعَٔ وٝطٗا ٚوٝط ْبٝٗا ظضازؾت )ظضاؾٛغرتا( غُٛض 

إٔ ٜٓهطٚا ٚدٛز ظضازؾت أق٬؛ ٜكٍٛ أمحس أَني: "ٚقس نإ إىل زعا بعض ايباسجني 

نع دسٍ طٌٜٛ بني ايٓافني ٚاملجبتني  ٚدٛز ظضازؾت ْفػ٘ َٛنع ؾو عٓس نجرئٜ  َٚٛ

م. ّ. ٚقس  ..8قبٌ امل٬ٝز ٚ ...8ٚاختًف املجبتٕٛ يف تاضٜذ ٚدٛزٙ ع٢ً أقٛاٍ ترتزز بني غ١ٓ 

" نتابا قُٝا يف سٝات٘ نإ ي٘ أثط نبري يف تطدٝح نف١ Jacksonأيف ا٭غتاش "دانػٔ 

خطايف  ٚأْ٘ نإ َٔ املجبتني يٛدٛزٙ  ٚقس ٚقٌ عج٘ إىل إٔ ظضزؾت ؾدل تاضىٞ ٫ 

قب١ًٝ َٝسٜا )يف اؾع٤ ايػطبٞ ايؿُايٞ َٔ فاضؽ(  ٚأْ٘ ظٗط أَطٙ مٛ َٓتكف ايكطٕ 

غ١ٓ  ٚإٔ َٛطٓ٘ نإ  99م. ّ بعس إٔ عُط  7:5ايػابع قبٌ امل٬ٝز  َٚات مٛ غ١ٓ 

 خٍٛ املًو "بؿتاغب" يف زٜٓ٘  ٚإٔآشضبٝذإ  يهٔ أٍٚ لاح ْاي٘ نإ يف بًذ  ٚع٢ً أثط ز

ٚيهٔ إشا ناْت ايتشكٝكات ايكسمي١ تهع سٝا٠  .2٘ اْتؿط يف بًذ إىل فاضؽ نًٗا"زٜٓ

قبٌ امل٬ٝز  تط٣ ايتكسٜطات اؿسٜج١ إٔ ا٭ضدح ٚا٭قٛب ٚدٛزٙ  ..8ٚ ...8ظضازؾت َا بني 

 .3م. ّ. ...0ٚ ..07يف ايفرت٠ َا بني 

أثطت  ٜعترب ظضازؾت َٔ أِٖ ايؿدكّٝات ايس١ٜٝٓ ٚاإلق٬س١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ اييت

ع٢ً فط٣ اؿٝا٠ ايطٚس١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ ٚاؿهاض١ٜ يف ايعامل. ٚظًت ايعضازؾت١ٝ َعزٖط٠ 

 .55-.77)١ٝ عع١ُٝ؛ ا٭مخ١ٝٓٝ نسٜين ضمسٞ يًفطؽ عرب ث٬خ إَرباطٛضٜات فاضغ

                                                        
2
 .0.5م:  ّ( 6..4  0ط  زاض ايهتب ايع١ًُٝ : )بريٚت  فذط اإلغ٬ّأمحس  أَني  - 

3
-A Study of World’s Major Religions, Farida Khanam, Chaus Publishing Company, Aurangabad, 2014, P: 256   
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إىل إٔ نإ ايفتح اإلغ٬َٞ  م(،870-م446)ٚايػاغا١ْٝ  م(446-ق0م0 469)ٚايباضث١ٝ  ق0م0(

. اعتٓل أنجط .4عتكس إٔ ايسٜا١ْ اختفت بعسٙ تكطٜبا َٔ أضض َٛيسٖا"ّ ايصٟ 859ٜيف عاّ 

ايسٜٔ ايكسِٜ إ٫ ايكًٌٝ  َِٚٓٗ َٔ ٖادط إىل بًسإ   ٜبل َِٓٗ ع٢ًأتباعٗا اإلغ٬ّ  ٚمل

 َٚٓاطل أخط٣ يتكري اهلٓس بٝٓٗا َٛطٔ أنرب ػُع هلصٙ اؾاي١ٝ يف ايعامل.

يتٛسٝس  اإلميإ ٗا فٗٞ ابتسأت باأَا َا ٜتعًل بأغاغٝات ٖصٙ ايسٜا١ْ َٚباز٥ 

  َٚكسض نٌ خري ٚمجاٍ يف بـ"أٖٛضاَعزا" )إي٘ ايٓٛض ٚاؿه١ُ( خايل نٌ ؾ٤ٞ

ايعامل  ثِ تطٛضت إىل ايجٓا١ٝ٥  ظٗط فٝٗا "أٖطميإ" نإي٘ ايؿط  َٚكسض نٌ ظًِ 

ٚظ٬ّ؛ ٖٛ َٔ قُِٝ شات أٖٛضاَعزا ٚيٝؼ َٓ٘  ٚبني اإلهلني قطاع َػتُط ٜٓتٗٞ آخط 

باْتكاض أٖٛضاَعزا ع٢ً أٖطميإ. ٚع٢ً امل٪َٔ إٔ ٜعإٚ أٖٛضاَعزا با٭عُاٍ  ا٭َط

أَا ايصٟ ٜعإٚ أٖطميإ َٔ  ايكاؿ١ يٝشع٢ بطناٙ  ٚبايعٝؿ١ ايطان١ٝ بعس املٛت..

 خ٬ٍ أعُاي٘ ايػ١٦ٝ فتٓتعطٙ عٛاقب ٚخ١ُٝ.

  املط٤ كري غري َػري ايعضازؾت١ٝ ت٪نس ع٢ً اـٝاضات ا٭خ٬ق١ٝ  ٚٚفكا هلا

اإلضاز٠ إٕ ؾا٤ أطاع إي٘ اـري  ٚقاّ بايعٌُ ايكاحل  أٚ خهع ٭ٖطميإ  ٚاغتػًِ  سط

ُاي٘. اـري يًصٜٔ ٍ عٔ أعٚيٓٛاظع ايؿط  ٚاْػُؼ يف ا٭عُاٍ ايػ١٦ٝ  َٚٔ ثِ ٖٛ املػ٪

أَا ايكا٥ُٕٛ بػ٤ٛ ا٭عُاٍ فػا٤ غبًِٝٗ ٚغا٤ َكريِٖ. ٖٚصٙ ٜعًُٕٛ اـري  

ُعٗا ث٬خ نًُات أفػت١ٝ )ُٖاتا ٖٚٛنٗاتا ٖٚفاضؾتا(؛ ا٭خ٬قٝات ايعضازؾت١ٝ ػ

 ايٓٛاٜا ايكاؿ١  ٚايهًُات ايطٝب١ ٚا٭عُاٍ ايطٝب١.

ايعكاب ٚ"ايكطاط" ٚاؾ١ٓ ٚايٓاض. نصيو تٛدس يف ٖصا ايسٜٔ تكٛضات ايبعح ٚ

بعس إٔ ميٛت اإلْػإ تبك٢ ضٚس٘ يف محا١ٜ "املًو غطٚف ٜعز" يج٬ث١ أٜاّ  ٚايّٝٛ ايطابع 

ط "بايكطاط" أٚ "ؾٝٓاٚات"سٝح ٜتِ قاغبتٗا ٚقانُتٗا. ا٭ضٚاح اـري٠ تسخٌ ٖٞ مت

اؾ١ٓ  بُٝٓا ا٭ضٚاح ايؿطٜط٠ تسخٌ َهاْا ككٛقا يًعكاب. ٚغٝكّٛ ايبعح ايصٟ ٜأتٞ 

ٚيف ايتعبري ايكطآْٞ "٫ يػٛ فٝٗا ٫ٚ  -ايٛدٛز عامل دسٜس خاٍ َٔ ايؿطٚضبعسٙ يف 

يكاحل باؿٝا٠ ايػعٝس٠ اـايس٠ يف ظ٬ٍ ضمح١ ضبٗا تٓعِ فٝ٘ ضٚح امل٪َٔ ا-تأثِٝ"

 ايهطِٜ.

                                                        

 Ibid: P: 256-
4
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نُا يًعضازؾتني عبازات ٚؾعا٥ط َٚطاغِ  َٓٗا َا ىل اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ  

َٚٓٗا َا ٜتعًل باحملطات اؿٝات١ٝ امل١ُٗ. َعبس ايٓاض ٖٛ أقسؽ ا٭َه١ٓ يسِٜٗ سٝح 

ُا ٜكَٕٛٛ بايك٠٬ عس٠   ناْٗاضٚ ٜكّٛ ايػس١ْ برتتٌٝ ٚت٠ٚ٬ ايكًٛات ٚا٭زع١ٝ ي٬ٝ

َطات يف ايّٝٛ. نُا يًطٗاض٠ أ١ُٖٝ بايػ١ يف ٖصٙ ايسٜا١ْ  بٌ ٖٞ عباز٠  ٖٚٞ تؿٌُ 

اإلْػإ َٚا سٛي٘ َٔ نا٥ٓات. ٜٚعترب طكؼ "باضٜؿِٓ" َٔ أععِ ٚأِٖ َطاغِٝ ايطٗاض٠ 

ٚايتطٗري. نُا ؼٌُ ايعٓاقط ا٭ضبع١ َٔ َا٤ ٖٚٛا٤ ْٚاض ٚأضض ايكساغ١  ف٬ هٛظ 

ػٗا بكٛض٠ َا  ٚإٕ فاقت ايٓاض زٕٚ ايعٓاقط ا٭خط٣ يف قساغتٗا ٭ْٗا ضَع ايطٗاض٠ تٓذٝ

ْافذٛت" أٚ ايتعُٝس َٔ أِٖ "نصيو ٜعترب ٚايٓكا٤ اـايل ٚايكفا٤ اجملطز. املطًك١ 

طكٛؽ ٖصٙ ايطا٥ف١  فبعس أزا٤ٙ ٚسسٙ ٜهٕٛ ايفطز املٛيٛز فٝٗا عهٛا سكٝكٝا َٓٗا. 

ٜبًؼ ايطفٌ سًُ٘  ًٜبؼ فٝ٘ ايطفٌ "ايػسض٠" )ايكسٜط١ٜ(  ٜٚتِ ايكٝاّ مبطامس٘ قبٌ إٔ

خٝطا َٔ ايكٛف اؾٝس  94اييت تهٕٛ ٫قك١ بأع٢ً دػُ٘ ٚ"نٛؾيت" )املكٓٛع َٔ 

بابا َٔ ايهتاب املكسؽ أفٝػتا( ايصٟ ًٜف٘ سٍٛ خكطٙ  ٜٚكّٛ ايعضازؾيت  94ٜطَع إىل 

اَط ايس١ٜٝٓ. َٚٔ بفه٘ ٚيف٘ َطات عسٜس٠ نٌ ّٜٛ يتصنري ْفػ٘ بايؿعا٥ط ٚا٭ٚ

َٓ٘. ٜعترب دجُإ املٝت لػا  َطاغُٝٗا امل١ُٗ أٜها َا ٜتعًل باملٝت ٚتسفٝٓ٘ أٚ ايتدًل

َٓذػا هب ايتدًل َٓ٘ بكٛض٠ ٫ ت٪ثط يف ايعٓاقط ا٭خط٣  فٝٛنع ع٢ً "ايسٚمخا" أٚ 

"بطز ايكُت" يًٝتُٗ٘ دٛاضح ايطٝٛض  َٚا ٜبك٢ َٔ ععاّ تعٌُ فٝٗا ايؿُؼ ٚاملطط 

ات ايفكٍٛ فٝشًٝٗا إىل نًؼ ٚضفات فٝتشًٌ ٜٚٓعٍ َٔ َٓافص ؾبه١ٝ إىل آباض ٚتكًب

 شات سكاٜا ٚضَاٍ ٖٞ تػتبكٞ ايبكاٜا ٚتسع غٛاٖا ؽطر َٔ َػاضب إىل ايبشاض ٚا٭ْٗاض. 

 َٔ إٜطإ إىل اهلٓس:

ضمبا ٚدس ايعضازؾتٕٝٛ يف أضدا٤ ؾب٘ ايكاض٠ اهلٓس١ٜ قبٌ ٖذطتِٗ ايتاضى١ٝ إيٝٗا 

اإلغ٬َٞ  ٚيهٔ ايتاضٜذ اؿكٝكٞ يتٛادس ٖصٙ ايطا٥ف١ يف اهلٓس ٜبسأ َٔ بعس ايفتح 

ايكطٕ ايجأَ امل٬ٝزٟ. ٚيعًٗا ػُعت ٖٓا خ٬ٍ ٖذطات عسٜس٠ ططٜكٗا ايبشط ٚٚغًٝتٗا 

ّٕ  ٚاؿكٝك١ أْ٘ ٜكعب ايّٝٛ تطَِٝ نٌ ايػٝام ايتاضىٞ ايػفٔ ايكػري٠.  خاق١ أ

ؼ نتاب تاضٜذ  بٌ نتاب ؾعط  قكٝس٠ ط١ًٜٛ ضٜذ ٖصٙ اهلذط٠ يٝاملػتٓس ايط٥ٝػٞ يتا
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يًؿاعط ايباضغٞ بُٗإ ناٟ نٛباز ْٗا١ٜ ايكطٕ ايػازؽ عؿط  ٚنعت بايفاضغ١ٝ  

 .ْٚكًت إىل ايًػات اهلٓس١ٜ ا٭خط٣

ٜعطف نتاب ايؿعط ٖصا بـ"قك١ غٓذإ"  قك١ اهلذط٠ َٔ إٜطإ إىل غٓذإ 

ٗا زٜا١ْ ظضزؾت عرب ايتاضٜذ: غعٚ يف اهلٓس. ٜتشّسخ ايؿاعط عٔ ث٬ث١ قٔ نرب٣ َٓٝت ب

 اإلغهٓسض املكسْٚٞ  ٚفت١ٓ َاْٞ  ٚايعكط اإلغ٬َٞ. 

" إٕ أٍٚ قسّٚ نإ َٔ َٓطك١ "خطاغإ  Qissa-i Sanjanسػب قك١ غالإ "

ايهرب٣"  َٚٓح املٗادطٕٚ َِٓٗ اإلشٕ باإلقا١َ يف غٛدطات َٔ قبٌ اؿانِ احملًٞ 

)ايػٛدطات١ٝ(  ٚبؿطط تبين ْػا٥ِٗ يًباؽ احملًٞ دازٟ ضاْا ؾطط تبِٓٝٗ يًػ١ احمل١ًٝ 

إٔ يكك١ غالإ زٚضا  إىل ٚػسض اإلؾاض٠ .5ٚبؿطط ؽًِٝٗ عٔ محٌ ايػ٬ح)ايػاضٟ(  

 َُٗا يف تؿهٌٝ ١ٜٖٛ ايباضغٝني يف اهلٓس نطبك١ عطق١ٝ َػتك١ً. 

أَا عٔ أغباب اهلذط٠ فتدتًف فٝٗا اٯضا٤. ايطأ٣ ايعاّ ٖٛ أِْٗ ٖادطٚا خٛفا 

ا٫نطٗاز ايسٜين سفعا يعكا٥سِٖ ٚقْٛا يهطاَتِٗ  ٚيهٔ ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ َٔ 

ا٫نطٗاز ايسٜين قس ٜهٕٛ غببا َٔ ا٭غباب ٫ نٌ ا٭غباب  ٫ٚ ميهٔ اغتبعاز 

ٔ اؿفطٜات تسٍ ع٢ً إٔ املٗادطٜٔ أق٬... ْتا٥ر ايتشكٝكات ايٓاػ١ عايسٚافع ايتذاض١ٜ 

ض٠  ٚاملهإ ايصٟ اختاضٚٙ يإلقا١َ نإ ناْٛا َٔ ايتذاض  ٚع٢ً عًِ بططم ايتذا

ع٢ً أ١ٜ ساٍ بعسَا أقاَٛا باهلٓس دعًٖٛا زاضِٖ ٚٚطِٓٗ  ٚعطفٛا  .6َطنعا ػاضٜا سٜٝٛا

َػاُٖني  اهلٓسٟغ١ٓ نذع٤ ٫ ٜتذعأ َٔ اجملتُع  ..05بايباضغٝني  ٜٚعٝؿٕٛ ٖٓا َٓص 

 ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ.يف تكسَ٘ 

 ايباضغٞ يف اهلٓس ٚايعامل:

عسز ايباضغٝني بػتني أٚ غبعني أيف ْػ١ُ يف اهلٓس أٚ َا ٜكاضبُٗا  بُٝٓا  ٜكسض

فِٗ ٜكُٕٝٛ اٯٕ بؿهٌ ض٥ٝػٞ يف ْػ١ُ.  ....;0ٜكاٍ إٕ عسزِٖ عرب ايعامل سٛايٞ 

بانػتإ ٚأفػاْػتإ ٚآشضبا٥ذإ  َِٓٗ ق١ًًٝ يف  اإٜطإ ٚاهلٓس  يف سني إٔ ٖٓاى أعساز
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ٚاملٓطك١ ا٭قٝاْٛغ١ٝ ٚغٓػافٛض٠. ٚٚفًكا  ه١ املتشس٠ٚيف أدعا٤ َٔ مشاٍ أَطٜها ٚاملًُ

)ٖٚٛ اؼاز يًذُعٝات ايعضازؾت١ٝ ٭َطٜها  Fezana Journal  Surveyيتكسٜطات َػح 

. ٚعسز 7....;0  تها٤ٍ عسز ايعضزؾتني عرب ايعامل إىل سٛايٞ 6..4ايؿُاي١ٝ( يعاّ 

ا يتكطٜط ْٜٛػهٛ ايباضغٝني يف تٓاقل َػتُط بكٛض٠ َكًك١ ٭غباب عسٜس٠  فٛفك

 .8يف إسكا٤ نٌ عؿط غٓٛات ٪ .0ٜتٓاقل عسز ايباضغٝني يف اهلٓس بٓػب١ 

 ايباضغٞ ٚايتشسٜح ٚايتكٓٝع:

عاف ايباضغٕٝٛ يف غٛدطات ٚنٛاسٝٗا "ْافػاضٟ" ٚ"بطٚف" ٚ"ناَيب"  

ٚ"اٚضٚازا" ٚ"غٛضات" ؿكب ط١ًٜٛ. ٚخ٬ٍ ايكطٕ ايػازؽ عؿط ٚايػابع عؿط ناْت 

ضٜا َُٗا يًربتػايٝني ٚاإللًٝع ٚاملػٍٛ  ٖٚهصا ٚفطت ٖصٙ املٓطك١ غٛضات َطنعا ػا

فطقا يًباضغٝني يٝتُطنعٚا فٝٗا ٚيف َا داٚضٖا ْافػاضٟ ٜٚكَٛٛا بايتذاض٠... ٚخ٬ٍ 

ْفؼ ايفرت٠  غٓشت يًباضغٝني ٚخاق١ املٓتُني َِٓٗ إىل َس١ٜٓ غٛضات سٝح نإ 

عٌُ نٛغطا٤ بني ب٬ط َػٌ يؿطن١ اهلٓس ايؿطق١ٝ سهٛض ًَُٛؽ فطق١ ْازض٠ يً

بني؛ إلًٝع ٚبطتػايٝني  ٚأَهٔ يًباضغٝني َٔ ٖصٙ ايٛغاط١ َعطفتِٗ يػ١ ٚٚايتذاض ا٭ٚض

املػٍٛ أٟ ايفاضغ١ٝ فه٬ عٔ بعسِٖ عٔ ايعٛا٥ل ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ املتُج١ً يف أفهاض 

املعٍُٛ ٚتكٛضات ايٓذاغ١ ٚايتسْؼ َٔ دطا٤ ا٫قرتاب َٔ ا٭داْب نُا نإ املتكٛض ٚ

إللًٝع دا٤ بايباضغٝني إىل ٖصا ا٫ستهاى ٚايتعاٌَ َع ايربتػايٝني ٚا .يف اهلٓسٚؽ

 يف أٚا٥ٌ ايكطٕ ايػابع عؿط .  َباٟاَ

َس١ٜٓ ايعساّ ٚا٭س٬ّ ٚا٭ف٬ّ قبٌ إٔ متػٗا عكا اإللًٝع ايػشط١ٜ  َٛباَٟ

لِ  ٟ ٖٞ قك١ طًٛعَباَاا ٖٞ اٯٕ ناْت دعضا  ٚقك١ قعٛز ٚؼٛهلا إىل َ

ايباضغٝني. ٚع٢ً يػإ قُس املدعلٞ: "َٚع قعٛز املس١ٜٓ ايباضم َٔ ٖٚاز اؾعض إىل 

 .9ق١ُ ا٫قتكاز اهلٓسٟ  قعس اجملٛؽ بػطع١ قاضٚخ١ٝ قبٌ إٔ تهتؿف ايكٛاضٜذ"
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اغتػٌ ايباضغٕٝٛ ع٢ً أسػٔ ٚد٘ اإلَهاْٝات ٚايفطم اييت ٚفط هلِ ٖصا 

بٛا َٓٗا  نُا اغتفازٚا َٔ ايفطم ايتذاض١ٜ  ا٫ستهاى؛ ًْٗٛا َٔ ايجكاف١ ايػطب١ٝ ٚع

بٌ ٚؼٛيٛا َٓص ايكطٕ ايتاغع عؿط ا٭نجط طا٥ف١ ٖٓس١ٜ ع٢ً ايُٓط ايػطبٞ  

. ٚنٛظَٛبٛيٝت١ٝ يف اْتُا٥ٗا إىل فها٤ َسٜيّن ٖٛ بَٛباْٟهًٝعٟ يف َعاؾٗا ايَٝٛٞ  اإل

ع١ َٔ اؾُاعات ا٭نجط ثطا٤  ٚترتنع فِٝٗ فُٛ إسس٣ ٜؿهٌ ايباضغٕٖٝٛٚهصا 

أنرب ايعا٬٥ت ايكٓاع١ٝ. ٫ٚ ميهٔ اؿسٜح عِٓٗ زٕٚ إغفاٍ تكسضِٖ يًجٛض٠ 

ايتكٓٝع١ٝ يف ايب٬ز  فإيِٝٗ ٜطدع فهٌ ؼٌٜٛ ََٛباٟ إىل عاق١ُ اقتكاز١ٜ ؾٓٛب 

 .10آغٝا

اييت غاُٖت يف ت١ُٝٓ  ٝات ٚاإللاظاتعسٜس َٔ ا٭ٚيػذٌ يًباضغٝني يف اهلٓس ٜ

َٔ أِٖ ا٭ٚيٝات اييت اضتبط بٗا امسِٗ  إْؿا٤ بٛضق١ اهلٓس اقتكازٜا ٚادتُاعٝا  ٚ

  َٚكٓع تاتا يًشسٜس ٚايكًب )أٍٚ َكٓع )أٍٚ بٛضق١ يف آغٝا( 0:97يف عاّ بَٛباٟ 

ايكًب يف اهلٓس(  ٚايبٓو املطنعٟ اهلٓسٟ )أٍٚ بٓو ٖٓسٟ(  ٚأٍٚ ؾطن١ طريإ 

عاّ  نصيو  )طريإ اهلٓس(  ٚفٓسم تاز قٌ )أٍٚ فٓسم مخؼ لّٛ  ٚأٍٚ َػتؿف٢

 أٍٚ َػتؿف٢ اؿٝٛإ.

َٚعتكساتٗا ػري٠؛ ملٛطٓٗا ْٚؿأتٗا يف إٜطإ  ٖصٙ ٖٞ ايكك١ ايٛدٝع٠ هلصٙ ايطا٥ف١ ايك

ٜػذٌ ٚ ٚإلاظاتٗا.   ٖٚذطتٗا إىل اهلٓس ٚاغتٝطاْٗا  ٚمتٝعٖا  َٚهاغبٗاٚطكٛغٗا

 صٙ اؾٛاْب ٚامل٬َح يف ضس٬تِٗ.مجٝع ٖ ايطسايٕٛ ايعطب

 ت ايعطب١ٝ:ايباضغٞ يف ايطس٬

اغرتعت ٖصٙ ايطا٥ف١ اْتباٙ َععِ ايطسايني ايعطب إىل اهلٓس  ٚزفعتِٗ إىل إٔ 

ٜتشسثٛا عٓٗا ٚيٛ اقتهابا  يف مج١ً أٚ مجًتني. بُٝٓا سكًت ٖصٙ ايطس٬ت يف فرتات 

 أْطانٞ  كتًف١ متتس إىل قطٕ ْٚكف تكطٜبا بسا١ٜ َٔ "اهلٓس نُا ضأٜتٗا" يفتح اهلل

" ٭١َٓٝ ايػعٝس يف ا٭ضبعٝٓٝات قبٌ اْكػاّ اهلٓس  َطٚضا بـ"سٍٛ "َؿاٖسات يف اهلٓسٚ

ّٜٛ" ٭ْٝؼ َٓكٛض يف ايػتٝٓٝات  ٚ"ضس٬تٞ يف ايعامل" يٓٛاٍ ايػعساٟٚ  ..4ايعامل يف 

يف ايػبعٝٓٝات  ٚق٫ٛ إىل "دٓٛبا ٚؾطقا: ضس٬ت ٚض٣٩" حملُس املدعلٞ ٚ"يف غطب 
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" يٓاقط ايعبٛزٟ يف ايجُاْٝٓٝات. أَا اهلٓس: َؿاٖسات ٚأسازٜح يف ؾ٪ٕٚ املػًُني

ا٫ستهاى بٗصٙ ايطا٥ف١ ٚايتعاٌَ َعٗا َٚؿاٖستٗا عٔ نجب  فطمبا مل ٜػٓح شيو 

ملٓكٛض فذا٤ ن٬َ٘ ع٢ً ٖاَـ سسٜج٘ عٔ املداطط املععّٛ أنجطٖا يف اهلٓس...أَا 

ظ٩٬َٙ ايطسايٕٛ اٯخطٕٚ فعطفٖٛا َعطف١ زضاغ١ َٚؿاٖس٠  ٚغذًٖٛا سػب أشٚاقِٗ 

اٖتُاَاتِٗ اـاق١  فبُٝٓا ٜٓكب اٖتُاّ أ١َٓٝ ايػعٝس ع٢ً ٚنع املطأ٠ ايباضغ١ٝ  ٚ

ٜجري "بطز ايكُت" فهٍٛ ْاقط ايعبٛزٟ ٚقُس املدعلٞ نًُٝٗا  ٚع٢ً سني ٜفؿٌ 

ايعبٛزٟ يف إضٚا٤ فهٛي٘  ٜٚطتس خا٥با ؾانٝا َٔ ا٭بٛاب اؿسٜس١ٜ ايهد١ُ  ٜٓذح 

َكريٙ آخط اٯَط إىل َا آٍ إيٝ٘ َكري ْاقط  املدعلٞ يف اخرتام ا٭غٛاض ٚإٕ آٍ

ايعبٛزٟ؛ ٚدس يف ٚدٗ٘ آخط ا٭بٛاب اؿسٜس١ٜ...إش ٫ هٛظ يػري ايباضغٞ ايٓعط إىل ايٓاض 

أْطانٞ ٚقُس املدعلٞ يف اؿسٜح اْب آخط ٜتكابٌ نٌ َٔ فتح اهلل .يف د املكسغ١.

تكايٝسٖا  باخت٬ف ٜػري عٔ ٖصٙ ايطا٥ف١ بؿ٤ٞ َٔ ايتفكٌٝ: عٔ َعتكساتٗا ٚطكٛغٗا ٚ

سٝح ػصب طفٛي١ ايباضغٞ ٚايطكٛؽ اـاق١ بٗا عٓا١ٜ ا٭ْطانٞ  ٜٚػتٛقف املٛت 

 َٚا ٜكاسب٘ َٔ َطاغِ ْعط قُس املدعلٞ...

اي٬فت يًٓعط ايصٟ دصب اٖتُاّ ايطسايني ايعطب بٗصٙ ايطا٥ف١ زٕٚ  أَا ايؿ٤ٞ

ايهبري٠  فشسٜح قُس ايطٛا٥ف ٚاؾُاعات اهلٓس١ٜ ايهجري٠  ايكػري٠ َٓٗا ٚ

ايهًُات املفتاس١ٝ ملعطف١ ٖصٙ ايطا٥ف١. ٜكٍٛ: ..."ايصٟ اغتٛقفين املدعلٞ قس ٜكسّ يٓا 

ٚأثاض فهٛيٞ يف ايعضازؾتٝني "اجملٛؽ" ؾ٦ٝإ: أٚهلُا ٖصا ايٓذاح اي٬فت ي٬ْتباٙ يف 

ثاُْٝٗا ايتذاض٠ ٚايكٓاع١ َٚٔ ثِ َطان١ُ ايجطٚات ٚايتُٝع ا٫دتُاعٞ اـاضم يًعاز٠  ٚ

 ..11يف بطٕٛ دٛاضح ايطري! َا ٜتعًل بايطكٛؽ  خاق١ َعابس ايٓاض  ٚططٜك١ زفٔ َٛتاِٖ..

ٚيف ضأٜٓا ٜٓػشب ْفؼ ايػببني املصنٛضٜٔ ع٢ً ايطسايني اٯخطٜٔ. فٝكٍٛ فتح 

ٚايفطؽ ٜٚبًؼ عسزِٖ ١٦َ أيف  ا٭ْطانٞ يف َٛنع َٔ نتاب٘ "اهلٓس نُا ضأٜتٗا": ...

كاز ٚايٓؿاط يف مجع املاٍ... ٜٚكٍٛ يف َٛنع آخط: "ٜعس عبس٠ ْػ١ُ ٚقس عطفٛا با٫قت

ايؿُؼ ٚايٓاض أٚ اجملٛؽ َٔ أْؿط ٚأشن٢ ايتذاض يف اهلٓس  ٚنجري َِٓٗ ساظٚا 

َرباطٛض١ٜ ٚفِٝٗ عسز نبري َٔ ايٓٛابؼ ايصٜٔ ايػا١َٝ ٚاملطانع ايعاي١ٝ يف اإل املٓاقب
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ا باتت ٚايػط دٝذٝبٟٛ ٚايػط تاتا ساظٚا أضفع ا٭ٚمس١ ٚايطتب اإللًٝع١ٜ نايػطزٜٓؿٛ

 احملػٔ ايهبري ايصٟ أْؿا أععِ َعٗس ٖٓسٟ يٮعاخ ايع١ًُٝ.

ٚايعضزؾتٕٝٛ قّٛ َتُسْٕٛ اقتبػٛا نجريا َٔ املس١ْٝ ايػطب١ٝ ٚأ٫ٚزِٖ َجكفٕٛ 

تجكٝفا تاَا ٜٚػافط غٜٓٛا يطًب ايعًِ يف أضق٢ اؾاَعات اإللًٝع١ٜ يف يٓسٕ عسز نبري 

 .12ٝا٤ ٚاملتٛغطٞ اؿاٍ َِٓٗ"َٔ أبٓا٤ ا٭غٓ

ٚتكٍٛ أ١َٓٝ ايػعٝس: "ٖٚٓاى طا٥ف١ أخط٣ ق١ًًٝ ايعسز عع١ُٝ ايك٠ٛ ٚايٓفٛش يف 

تذاض٠   ٜٚػٝططٕٚ ع٢ً ايٟاهلٓس ِٖٚ ايباضغٞ أٚ عبس٠ ايٓاض ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ يف مببا

 تكٓٛا ٖصٙ ايٓٛاسٞ  ٚبطعٛا فٝٗا  فأقابٛا َٔ املاٍ َا ٫ٚايكٓاع١ ٚزٚض املاٍ. ٚقس أ

وك٢ ٫ٚ ٜعس  ٚاَتًهٛا أععِ َكاْع ايب٬ز  ٚأنرب ؾطنات ايطريإ ٚايتكسٜط 

ٚايفٓازم فٝٗا... إٕ "ايباضغٞ" أٚ عبس٠ ايٓاض يف اهلٓس ف١٦ قػري٠ إشا قٝػت باملػًُني 

ٚاهلٓسٚؽ  َع شيو فٗٞ طا٥ف١ ٖا١َ ٫ ٜكح إغفاٍ ؾأْٗا  ملٗاض٠ أفطازٖا  ٚتفٛقِٗ يف 

١؛ فساْت هلِ نٓٛظ ايب٬ز ٚاقتٓٛا ثطٚات ٫ ؼك٢ أَٛاهلا ٫ٚ َٝازٜٔ ايتذاض٠ ٚايكٓاع

 .13تعس"

ٓا٥ٞ ٝأَا ْٛاٍ ايػعساٟٚ فبُٝٓا ٖٞ غا٥ط٠ يف ؾاضع َٔ ؾٛضاع َسضاؽ )تؿ

٫سعت إٔ َععِ ٖصٙ ايًٛضٜات ؼٌُ اٯٕ( هصب ْعطٖا َاضن١ خاق١ ع٢ً ايًٛضٜات: "

ري ٖٓسٟ ميًو ايًٛضٜات ٚايفٓازم اغِ "تاتا"  ٚغأيت: َٔ ٖٛ "تاتا"؟ فعطفت٘ أْ٘ ًَْٝٛ

 ٚعسزا َٔ ايؿطنات ٚاملؿطٚعات ايتذاض١ٜ ٚايكٓاع١ٝ يف اهلٓس. يف نٌ َهإ يف اهلٓس

  .14"٫ بس إٔ تط٣ اغِ تاتا فٛم أٟ ؾ٤ٞ

ٖصا عٔ املها١ْ ا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ هلصٙ ايطا٥ف١. أَا عٔ اؾاْب اٯخط  

"َٚٔ ا٭دػاّ اؿ١ٝ  كٛض يف إؾاض٠ خاطف١:..أٟ َا ٜتعًل بطكٛؽ املٛت: فٝكٍٛ أْٝؼ َٓ

ٚا٭دػاّ املٝت١ اييت ؼطّ بعض ايسٜاْات اهلٓس١ٜ زفٓٗا  ٚإمنا ترتنٗا يًككٛض ٚايٓػٛض 

 .15متعقٗا ٚتأنًٗا ٚتطري بٗا.. أٚ تطري ببكاٜاٖا..."

                                                        
12

 .64م:  َطبع١ ٚزٜع أبٛ فٝكٌ ز.ت(   :)َكط اهلٓس نُا ضأٜتٗاأْطانٞ  فتح اهلل  -
13

 .;5م:  ّ( 68;0زاض املعاضف يًطباع١ ٚايٓؿط   : )ايكاٖط٠  اهلٓس َؿاٖسات يفايػعٝس  أ١َٓٝ  -
14

 .064م:  ّ( 4.09َ٪غػ١ ٖٓساٟٚ غٞ آٟ غٞ   : )املًُه١ املتشس٠ ضس٬تٞ يف ايعاملايػعساٟٚ  ْٛاٍ  -
15

  .59م: ّ(  4..4 زاض ايؿطٚم   :ايكاٖط٠)  ّٜٛ 022سٍٛ ايعامل يف  أْٝؼ َٓكٛض  -



 ل اجلديداجلي 65                                 البارسي يف الرحالت العربية                 

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                        8112 ديسمرب -يوليو                       1ج/ – 3ع 

ٜٚكٍٛ ْاقط ايعبٛزٟ:.."ٚعازتِٗ إشا َات املٝت َِٓٗ أ٫ ٜسفٓٛٙ نُا ٜفعٌ 

وطقْٛ٘ نُا ٜفعٌ اهلٓسٚنٕٝٛ  ٚإمنا ًٜكٕٛ ب٘ يف ب٦ط يف ٖصا املهإ املػًُٕٛ  ٫ٚ 

فتأتٞ إيٝ٘ طٝٛض داضس١ قس اعتازت ع٢ً شيو فتكهٞ ع٢ً دجت٘ متعقٗا ٚتٓٗؿٗا ست٢ 

 .16تسعٗا ععاَا َا عًٝٗا ؿِ أٚ عكب"

ٚأَا ْٛاٍ ايػعساٟٚ فتكف َا ضأت ٚمسعت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: "ٖٚٓاى فُٛع١ 

عبسٕٚ ايٓاض  ٜٚعًكٕٛ دجح َٛتاِٖ يف ؾذط٠ يتأنًٗا طٝٛض ِٖ ايصٜٔ ٜ"ايفاضغٝني" ٚ

َع١ٓٝ  امسٗا "قايتؿطظ". يف بَٛباٟ أخسْا أسس ٖ٪٤٫ ايفاضغٝني يٓط٣ نٝف تأنٌ 

ايطٝٛض اؾجح. مل ْط إ٫ ايطٝٛض اؾا٥ع١ املفعع١ تٗبط فٛم "بطز ايكُت". إْ٘ بطز عاٍ 

٘ دجح املٛت٢ ٚترتى ايطٝٛض يتأنًٗا. بين خكٝكا يف ٚغط املس١ٜٓ يتٛنع فٛم قُت

زاخٌ ايربز ب٦ط عُٝل تػكط فٝ٘ ايععاّ بعس إٔ ترتنٗا ايطٝٛض  ٚتصٚب ٖصٙ ايععاّ يف 

 اٜٚبسٚ َٔ زضاغ١ ايطس٬ت املصنٛض٠ أع٬ٖ .17ساَض َعني زاخٌ ايب٦ط يتت٬ؾ٢ متاَا"

ٚازٟ" أٚ إٔ ن٬ َٔ ْاقط ايعبٛزٟ ْٚٛاٍ ايػعساٟٚ ٚقُس املدعلٞ ظاضٚا "زٚلري

ٚمٔ ْ٪خط اؿسٜح عٔ املدعلٞ ٭ٕ َػاَطات٘  املهإ ايصٟ ٜكع فٝ٘ أبطاز ايكُت.

 ٭دٌ اغتٓطام أبطاز ايكُت ٜكتهٞ ؾ٦ٝا َٔ ايرتٜح ٚايتفكٌٝ.

 املطأ٠ ايباضغ١ٝ:

باإلناف١ إىل َا أغًفٓا لس دٛاْب أخط٣ ؿٝا٠ ايباضغٝني تػتًفت ايطسايني   

طأ٠ ايباضغ١ٝ تػتٛقف ن٬ َٔ فتح اهلل أْطانٞ ٚأ١َٓٝ ٚع٢ً ضأغٗا ٚنع املطأ٠. فامل

ايػعٝس٠ مب٬قٗا ٚثكافتٗا َٚهاْتٗا ٚغًٛنٝاتٗا. َٚا هُع بني ايهاتبني إٔ 

نًُٝٗا ٜؿريإ بٓرب٠ ؾان١ٝ إىل َعاٖط ايتػطب يف ْػا٤ ٖصٙ ايطا٥ف١  بٌ إٕ 

 ؿكا٥ل.اْطباعات أ١َٓٝ ايػعٝس عٓٗا تكٌ سس ايتشاٌَ ٚاؿهِ ايصٟ ٫ ت٪ٜسٙ ا

: "ٚقس ٜكٍٛ فتح اهلل أْطانٞ َتشسثا عٔ اؾُاٍ ايصٟ ٜتُٝع بٗا ايباضغٕٝٛ ضدا٫ ْٚػا٤

ِْٗ استفعٛا اق١ ايكٛاّ ٚايعٕٝٛ ايػاخ١ٓ نُا إاؾتٗط اجملٛؽ ظُاٍ اـًل ٚضؾ

                                                        
16

-.:0ايعسز  -زع٠ٛ اؿل   )يف غطب اهلٓس َؿاٖسات ٚأسازٜح يف ؾ٪ٕٚ املػًُني ايعبٛزٟ  قُس ٜٔ ْاقط -

 .50م:  ضابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ(
17

 .0:6  م: ضس٬تٞ يف ايعاملايػعساٟٚ  -
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باؾُاٍ اإلٜطاْٞ ايكسِٜ ايصٟ نإ َهطب املجٌ يف ايعٗٛز ايػابك١  ِٖٚ مل ىتًطٛا 

 .18ز زَا٩ِٖ بسَا٤ غريِٖ َٔ باقٞ املًٌ ٚايٓشٌ..."با٭داْب  مل متتع

ٚيٓػا٤ اجملٛؽ قػط ٚافط َٔ اؿط١ٜ  ٖٚٔ "أَا املطأ٠ ايباضغ١ٝ فٝهتب عٓٗا: 

عاضٜات ايكسٚض نايػطبٝني متاَا نُا  ٜٙعٗطٕ يف ا٭ْس١ٜ ٚاجملتُعات غافطات ايٛدٛ

 .19ععا٤"أْٗٔ ٜطقكٔ يف اجملتُعات َع ضداهلٔ ٚأقاضبٗٔ ٚأقسقا٤ ايعا١ً٥ ا٭

أَا أ١َٓٝ ايػعٝس فرت٣ إٔ: "يًُطأ٠ ايباضغ١ٝ َٔ اـكا٥ل َا ميٝعٖا َٔ 

غريٖا  فٗٞ بٝها٤ ايًٕٛ  ٚيًسَا٤ ايفاضغ١ٝ اييت ػطٟ يف عطٚقٗا أثط يف ٖصا. ٚبفهٌ 

اتػاع شٖٔ ايباضغٞ ٚتػاقِٗ سػٔ َطنع ْػا٥ِٗ؛ ٚبفهٌ املاٍ ايٛفري تفتشت 

يب َٓ٘  ٚؽطدٔ يف اؾاَعات اإللًٝع١ٜ بٓذاح  أَاَٗٔ أبٛاب ايعًِ  فاخرتٕ ا٭دٓ

ٚيهٓٗٔ َع ا٭غف اتبعٔ خطٛات أٌٖ طا٥فتٗٔ َٔ سٝح ايتؿب٘ بايػهػٕٛ يف اؿٝا٠ 

 اؿسٜح ٚايتٛا٤ ايًػإ".ٚايتكطفات ٚأغًٛب 

ثِ تعًل ع٢ً أغباب ٖصا ايتػطب قا١ً٥: ٚقس ٜهٕٛ ايػبب يف تعًل املطأ٠ 

٘ ؾعٛض ا٭قًٝات َٔ تكطفات ؾاش٠ يف بعض ا٭سٝإ؛ ايباضغٞ بأٖساب ا٭دٓيب  َا ميًٝ

ٚقس ٜهٕٛ ايػبب أٜها ٚفط٠ املاٍ  فاَتٮت بايػطٚض  ٚأسػت أْٗا تطتفع فٛم َػت٣ٛ 

َٛاطٓٝٗا؛ ٚيهٔ ايٓتٝذ١ ع٢ً نٌ ساٍ إٔ فكست َٝعاتٗا نٗٓس١ٜ سط٠  ٚأقبشت 

ايعازات  َٚا ٖٛ كًٛقا عذٝبا  َا ٖٛ با٭ٚضبٞ  ٫خت٬ف ايًٕٛ ٚايتكاطٝع ٚايعباز٠ ٚ

أٜها باهلٓسٟ  يؿصٚشٙ عٔ اؿٝا٠ املأيٛف١ عٓس اهلٓٛز  ٫ٚ ؾو إٔ تؿب٘ ايباضغٞ ضدا٫ 

ْٚػا٤ با٭ٚضبٝني ٚتعًكِٗ بأٖساب املس١ْٝ ايػهػ١ْٝٛ  قس أبعس قًٛبِٗ عٔ اهلٓس  

 .20ٚؾػًِٗ عٔ قهاٜاٖا ايٛط١ٝٓ"

 فتح اهلل أْطانٞ:

اييت مٔ بكسزٖا  لس ايطس٬ت  يف داْب آخط سُٝٓا ًْك٢ ْعط٠ عابط٠ ع٢ً

أْطانٞ ٚقُس املدعلٞ أنجط ظ٥٬َِٗ ايطسايني اٖتُاَا بٗصٙ ايطا٥ف١  فتح اهلل 

                                                        
18

 .64  م: اهلٓس نُا ضأٜتٗاأْطانٞ  -
19

 .65  م: ْفػ٘ املكسض-
20

 ..:  م: َؿاٖسات يف اهلٓسايػعٝس  -
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فايتفاقٌٝ عٔ َعتكساتٗا ٚطكٛغٗا املدتًف١ اييت لسٖا عٓسُٖا ٫ لس يس٣ اٯخطٜٔ. 

ٚأٍٚ َا ٬ْسع٘ عٓس فتح أْطانٞ عٓٛاْ٘ ايصٟ ٜكُٝ٘ ٚاْطباع٘ ايصٟ ٜػتٌٗ ب٘ 

شسٜح عٔ ايباضغٝني  فٗٛ ٜػُِٝٗ عبس٠ ايؿُؼ ٚايٓاض  "إٕ زٜٔ ظضزؾت ٖٛ زٜٔ يً

عبس٠ ايؿُؼ ٚايٓاض" نُا ٖٛ أٜها ٜطًل عًِٝٗ اجملٛؽ  ٖٚصا دطٜا َع ا٫غِ ايعاّ  

بُٝٓا اؿكٝك١ ٖٞ أِْٗ ٫ ٜعبسٕٚ ايؿُؼ ٫ٚ ايٓاض  ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتػ١ُٝ ٜجري غدط 

ؼٌُ  :بٝني ايباط١ً  فٗٞ تكٍٛٚربٙ َٔ اخت٬قات ا٭ٚضا٭غتاش٠ قرب ز. ٖافٝٛا٫  ٚتعت

ايعٓاقط ا٭ضبع١ ايطبٝع١ٝ غري ايفا١ْٝ ٚا٭ظي١ٝ  أ٣ ايٓاض  ٚاملا٤  ٚا٭ضض  ٚاهلٛا٤  

اإلي٘ ايععِٝ. ٜتِ تهطِٜ ٖصٙ ايعٓاقط ٚشنطٖا  ز٠ خايكٗا غري ايفاْٞ ٚا٭ظيٞ  أٟؾٗا

 تعبس نلهل١ ثا١ْٜٛ نُا ٖٛ اؿاٍ يف يف ايكًٛات ٜٚج٢ٓ عًٝٗا ٚيهٓٗا بطبٝع١ اؿاٍ ٫

بٕٝٛ بتهًٌٝ ايعامل سٝح مسٛا أتباع زٜا١ْ ٚبعض ايسٜاْات ا٭خط٣. ٖٚٓا أٜها قاّ ا٭ٚض

 َعزا ٜػٓا بـ "عبس٠ ايٓاض" ٚؾتإ بني ايعباز٠ ٚإبسا٤ ا٫سرتاّ. ٚورتّ أتباع ٖصٙ ايسٜا١ْ

٤  ٚيهِٓٗ ٫ ٜػُٕٛ بعبس٠ ٚاهلٛا  املا٤  ٚا٭ضض ايعٓاقط ايج٬ث١ ا٭خط٣ أٜها  أٟ

 .21املا٤ ٚعبس٠ ا٭ضض ٚعبس٠ اهلٛا٤

أْطانٞ عٔ "ايٓيب" ظضازؾت  ٚتاضٜذ ظٗٛضٙ  ٚنتاب٘ املكسؽ  ٜتشسخ  نُا

ٜٚصنط يف ٖصا ايػٝام "ايعْسأفػتا"  ٚايكشٝح إٔ "أفٝػتا" ٖٛ ايهتاب املكسؽ بُٝٓا 

ني. ثِ ٜٓتكٌ إىل "إي٘ ايعْس ٖٛ تفػريٙ  َٚٔ ايٓكٛم اييت هلا قساغتٗا عٓس ايباضغٝ

ا٭ضض" ٚأٖٛضاَعزا" ٜٚصنط َٔ قفات٘ خايكا ٚضبا  فٗٛ "خايل اـًل ضب ايػُٛات 

ايصٟ أٚدس ٖصا ايهٕٛ يف غت١ أٜاّ  نُا ٜتٓاٍٚ أَط ايكطاع بني أٖٛضاَعزا ٚإي٘ ايؿط 

ايصٟ ٜٓتكط فٝ٘ اهلل ًٜٚك٢ بإي٘ ايؿط يف اؾشِٝ  ٚا٭َٛض ا٭خ٬ق١ٝ اييت ًٜعّ ع٢ً 

ضازؾيت إٔ ًٜتعَٛا بٗا فٝهتب: "ٜٚكٍٛ ظضزؾت يف نتاب٘ املكسؽ إٕ اهلل عًت ايع

نًُت٘ ٚدًت قسضت٘ أَطِٖ بإٔ ٜػريٚا يف سٝاتِٗ يف ططٜل ايٓعا١ٖ ٚا٫غتكا١َ 

ٜٓعُٛا يف  ا َٓكطف١ إىل ا٭عُاٍ ايكاؿ١ يهٞٚايؿطف  ٚإٔ تهٕٛ أفهاضِٖ زا٥ُ

سأ َٔ َباز٨ ايٓيب ظضزؾت عٌُ ايرب ٚأٍٚ َب٬ٜٚسغ أٜها: " .22اٯخط٠ ظٓات اـًس"

                                                        
 .095: م ٖافٝٛا٫  بطٚفٝػٛض قرب ز ١َكايف١ً ثكاف١ اهلٓس  - 21
22

 .60م:   اهلٓس نُا ضأٜتٗااملدعلٞ  -
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 ٚاإلسػإ  َٚػاعس٠ ايفكطا٤ ٚاحملتادني  ٚيصيو وبٕٛ بعهِٗ بعها سبا مجا 

ػاعس غِٓٝٗ فكريِٖ نٌ ع٢ً قسض طاقت٘  ٫ٚ ٜٛدس ؾشاش َِٓٗ إش ٚدٛز غا٥ٌ ٜطدٛ ٜٚ

ًِٜٚ أٜها بتاضٜذ ايعضازؾت١ٝ . 23اإلسػإ ٜعس يف ْعطِٖ فهٝش١ ٚإٖا١ْ هلِ مجٝعا"

ٞ  كٗا ٚاختفا٤ٖا بعس ايفتح اإلغ٬َتٗا ٚغٝازتٗا نسٜين ضمسٞ يًفطؽ  ٚتكًٚقف

ٚا٭غباب امل٪ز١ٜ إىل شيو  ٖٚذط٠ أتباعٗا إىل اهلٓس  ٚعسزِٖ يف ايٛقت اؿايٞ. َٚٔ 

ٔ قبٌ املػًُني إش ٜكٍٛ: ٚقس اْتؿط أغباب اهلذط٠ ايٛانش١ يسٜ٘ ا٫نطٗاز ايسٜين َ

زٜٔ ظضازؾت يف دُٝع ب٬ز فاضؽ  ٚنإ ايسٜٔ ايطمسٞ ؾُٝع ايفطؽ إىل إٔ فتح 

املػًُٕٛ ب٬ز ايعذِ  ٚسطُٛا ٖٝانًِٗ  ٚغًطٛا ايػٝف يف عٓل نٌ نافط ٫ ٜتبع 

 . 24"٬َٞ ٚفط ايباقٕٛ إىل ب٬ز اهلٓساإلغ٬ّ  فانططت ا٭غًب١ٝ اعتٓام ايسٜٔ اإلغ

ٖٚصا ضأٟ فٝ٘ قسض نبري َٔ ايتعػف. ٚقس أؾطْا َٔ قبٌ إٔ ا٫نطٗاز قس 

ٜهٕٛ غببا َٔ ا٭غباب  ٫ ايػبب ايٛسٝس  سٝح إٔ َعا١ًَ اؿهاّ املػًُني َع 

 ا٫قتكاز١ٜٖٚٓاى زضاغات تط٣ إٔ ا٭غباب  .25ايعضزؾتٝٓٔ ناْت َعا١ًَ أٌٖ ايهتاب

خط٣. تكٍٛ َاْٝو غٛظإ  املٓاطل ا٭ُا انططت ايعضازؾتٝني يًٗذط٠ َٔ إٜطإ إىلبَُّض

تكٛض أغاطري ايباضغٝني بؿإٔ ٖذط٠ أغ٬فِٗ إىل اهلٓس نإٔ فُٛع١ غتا٥ًٝع: 

قاقط٠ َٔ اي٬د٦ني ايسٜٓٝني ٜٗطٚبٕٛ َٔ اؿهِ ايػاؾِ يًػعا٠ املػًُني املتعكبني 

 ٭دٌ اؿفاظ ع٢ً عكٝستِٗ ايكسمي١. ٖصٙ ايتٛاضٜذ تتشسخ عٔ ٖطٚب ايعضازؾتٝني يف

  ٚأخريا ايتٛطٔ يف غٛداضات  ١ٜ إىل املٓاطل اؾب١ًٝ يف إٜطإ  ثِ اهلذط٠ إىل ٖطَعايبسا

ٚيف سني إٔ َػتٛطٓات ايباضغٝني ْؿأت بايتأنٝس ع٢ً طٍٛ غٛاسٌ اهلٓس  اهلٓس. 
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 .64  م: ْفػ٘ املكسض-
24

 .60م:   اهلٓس نُا ضأٜتٗاأْطانٞ  -
25

م أمحس أَني ايصٟ ٜكٍٛ: "ايسٜا١ْ ايعضزؾت١ٝ ناْت ٖٞ ايسٜا١ْ ايػا٥س٠ يف ٕٛ ْصنط ٖٓا بٗصا اـك٫ٚ بأؽ أ-

م. ّ. نإ شيو نطب١ هلصٙ 550غ١ٓ  ضغهٓسفًُا اْتكط اإل Achaemenianٝاْٝني  فاضؽ َٚا سٛهلا  يف عٗس ايه

ّ ٚظًت ٖٞ زٜا١ْ ايفطؽ 448ا٭غط٠ ٚيسٜاْتٗا  ثِ اْتعؿت يف عٗس ا٭غط٠ ايػاغا١ْٝ اييت بسأت سهُٗا غ١ٓ 

ثِ إىل اهلٓس  ٫ٚ ر ايفاضغٞ ط أ٫ٚ بعهِٗ إىل دعا٥ط يف اـًٝإىل ايفتح اإلغ٬َٞ فاعتٓل نجري َِٓٗ اإلغ٬ّ  ٚف

يف فاضؽ ٜتُػهٕٛ بٗصا ايسٜٔ إىل ايّٝٛ؛ ٚبكٝت طا٥ف١  Parseec َبا٣ ٜػُٕٛ بايفطغٝني ٛتعاٍ َِٓٗ طا٥ف١ يف ب

ٚاغتُطت َعابس ايٓاض قا١ُ٥ يف نٌ ١ٜ٫ٚ َٔ ٫ٜٚات فاضؽ تكطٜبا يف ايكطٕٚ ايج٬ث١   تػتُػو بسٜٓٗا بعس ايفتح

 .0.9: فذط اإلغ٬ّ  م  ا٭ٚىل بعس ايفتح".
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ايػطب١ٝ يف غٛداضات عكب ايفتح ايعطبٞ إلٜطإ  ٫ ميهٓٓا إٔ ْهٕٛ ع٢ً ٜكني َٔ إٔ 

يف  لح ايػعا٠ ايعطبذ١ ي٬نطٗاز ايسٜين نس ايعضازؾتٝني. ٖصٙ اهلذطات ٚقعت نٓتٝ

  غري أْ٘ اغتػطم قطْٚا ضازؾت١ٝ يف أقٌ َٔ مخػ١ عؿط عاَاا٫غت٤٬ٝ ع٢ً ا٭ضانٞ ايع

 قبٌ إٔ تكبح تًو املٓاطل شات أغًب١ٝ َػ١ًُ.

ايطبٝع١ ايتسضه١ٝ هلصا ا٫ْتكاٍ إىل إٔ ا٫نطٗاز ايسٜين ٚاإلنطاٙ ع٢ً تؿري 

إىل ايسضد١ اييت تؿري إيٝٗا  ميهٔ إٔ ٜهْٛا قاغٝني أٚ ؾا٥عني ٔ دسٜس ٫قبٍٛ زٜ

 .26ضٚاٜات ايباضغٝني

أْطانٞ أ١ُٖٝ ايٓاض ٚايؿُؼ َٚهاْتُٗا يس٣ أتباع ٖصٙ نصيو ٜبني 

تعترب ايٓاض ضَعا يٮي١ٖٝٛ عٓس عبس٠ ايؿُؼ ٚايٓاض ٚيصيو ٫ ٜكُٕٝٛ "ايسٜا١ْ  فٝكٍٛ: 

هٕٛ يف قسض اهلٝهٌ َصبح تػتعٌُ فٝ٘ ايٓاض ي٬ٝ ْٚٗاضا ايك٠٬ إ٫ يف ٖٝانٌ ايٓاض ٜٚ

. ٚنُا َط إٔ ٫ٚ27 ؽُس أبسا. نُا أِْٗ ٜكُٕٝٛ ايك٠٬ زا٥ُا يًؿُؼ نصيو"

"ايك٠٬ ت٪ز٣ َتٛدٗا إىل ايؿُؼ ايعضازؾتٝني ٫ ٜعبسٕٚ ايؿُؼ ٫ٚ ايٓاض  بٌ ايٛاقع 

  .28اإلهلٝني ٭ٖٛضا َاظزا"ٚايٓاض أٚ غريُٖا َٔ َكازض ايه٤ٛ اييت متجٌ ايه٤ٛ ٚايطاق١ 

ٚأَا ْٛاٍ ايػعساٟٚ فشسٜجٗا َع َهٝفتٗا ع٢ً َا٥س٠ ايطعاّ ًُٜح إىل زخإ 

ايكطاع املتكاعس بني ايتذسٜس ٚايتكًٝس: "زعاْا ٖصا ايفاضغٞ ٚظٚدت٘ إىل ايعؿا٤ ٚدًػٓا 

ْأنٌ ايعسؽ بايًشِ )طبل خام يف اهلٓس ٜكسّ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ فكط؛ ٭ٕ ا٭ضظ ممٓٛع يف 

يو ايّٝٛ(. ٚقاٍ ايعٚز َساعبا ظٚدت٘ )ايفاضغ١ٝ أٜها(: "غٛف تأنًو ايفايتؿطظ أن٬ ش

ٜا سبٝبيت." ٚنشهت ايعٚد١ ٖٚٞ تكٍٛ: ٖصٙ ايطٝٛض تأنٌ ايعٝٓني أ٫ٚ ثِ تأنٌ بك١ٝ 

  ٚناز ا٭نٌ ٜكف يف سًكٞ  ٚتٛقفت . إْٗا ؼب ايعٝٓني أنجط َٔ أٟ ؾ٤ٞاؾػِ

ٚقايت ايعٚد١: بعس املٛت ٫ مؼ ؾ٦ٝا.  عاز٠ بؿع١. ق٬ًٝ ٚغأيت ٖصٙ ايعٚد١: إٕ ٖصٙ

ُا ْفعٌ مٔ ايفاضغٝني  بٌ اهلٓسٚنٕٝٛ وطقٕٛ دججِٗ  ٚاؿطم ٫ ىتًف نجريا ع
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- The Death of Ahriman: Culture, Identity and Theological change among the Parsis of India, Maneck Susan 

Stiles, University of Arizona, P: 39,  https://books.google.com/books/about/The_Death_of_Ahriman.html?id. 
27

 .64م:  اهلٓس نُا ضأٜتٗا أْطانٞ -
28

- http://www.bbc.co.uk/religion/religions/zoroastrian/worship/worship.shtml 
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جح بػري فا٥س٠. ٙ ايطٝٛض اؾا٥ع١ بس٫ َٔ سطم اؾْٓا أنجط إْػا١ْٝ؛ ٭ْٓا ْطعِ ٖصإ

 ٖٚصٙ ٖٞ اؿه١ُ َٔ ٖصٙ ايعباز٠.

عاز٠ بؿع١  ٚبعض ايٓاؽ اٯٕ ٜجٛضٕٚ عًٝٗا ٜٚطايبٕٛ ٚقاٍ ايعٚز: يهٓٗا فع٬ 

بتػٝريٖا. ٚقايت ايعٚد١: بعهِٗ ٜطًبٕٛ يف ٚقٝتِٗ أ٫ تأنٌ ايطٝٛض  ٚوطقٕٛ أٚ 

ٜسفٕٓٛ  يهٔ ٖ٪٤٫ ٜتعطنٕٛ يػهب اٯهل١ ٚغهب ضداٍ ايسٜٔ ايفاضغٞ ايصٜٔ 

 ٜطفهٕٛ ايك٠٬ ع٢ً أدػازِٖ  ٚتسفٔ بػري بطن١ ضداٍ ايسٜٔ.

ز قا٬٥: ضداٍ ايسٜٔ وافعٕٛ زا٥ُا ع٢ً أ١ٜ عازات ز١ٜٝٓ َٔ أدٌ ٚنشو ايعٚ

إٔ ٜعٝؿٛا ٚتهٕٛ هلِ ٚظٝف١ ٚأدط  أْا ؾدكٝا أفهٌ إٔ تسفٔ دجيت زٕٚ بطن١ ٖ٪٤٫ 

 .29ايطداٍ

أْطانٞ ٜٛيٞ طفٛي١ اجملٛغٞ اٖتُاَا خاقا  ٚاملعًَٛات اييت اهلل  ْٚط٣ فتح

غِٗ: "إٔ ايطفٌ اجملٛغٞ ٜٛيس يف ٜٛفطٖا ٫ لسٖا يس٣ ظ٥٬َِٗ  فٝصنط َٔ طكٛ

بأسس ايعطافني  املٛيٛز ايّٝٛ ايػابع َٔ عُطٙ د٤ٞ ايطبك١ ا٭ضن١ٝ َٔ املٓعٍ... َٚت٢ بًؼ

يٝكطض طايع ايطفٌ ٚىتاض ي٘ امسا  فٝططح ع٢ً ٚايسٜ٘ عس٠ أمسا٤ يٝدتاضٚا َٓٗا امسا 

َات َب١ُٗ يٛيسُٖا  ثِ ٜأتٞ بًٛح عطٜض َٔ اـؿب ٜٚطغِ عًٝ٘ ْكٛؾا ضَع١ٜ ٚع٬

بايطباؾري  ٚعػب لِ ايطفٌ ٚطايع٘ ٚايهٛنب ايصٟ ٚيس ؼت تأثريٙ ٜهتب بٝاْا 

مبا ٜأتٞ يًطفٌ بايػعس ٚايٓشؼ َٚا هب عًٝ٘ ت٬فٝ٘ أٚ اتباع٘ ٚوفغ ٚايسا ايطفٌ 

ٖصا ايًٛح يٝهٕٛ زي٬ٝ َٚطؾسا يٛيسُٖا طٍٛ سٝات٘  ٜتبع َا دا٤ فٝ٘ يٝٓذٛ َٔ ايؿط 

٢ بًؼ ايطفٌ ايػ١ٓ ايػابع١ َٔ عُطٙ استفٌ بتطٗريٙ فٝأتٞ ايهأٖ َٚت ٜٚفٛظ باـري.

ٜٚػػً٘ بايٓرياْر )بٍٛ ايبكط( ٜٚهع سٍٛ ٚغط٘ ايهٛغيت ٖٚٛ سبٌ تفتً٘ ْػا٤ ايه١ٓٗ 

َٔ اثٓني ٚغبعني خٝطا متجٌ اٯٜات ا٫ثٓني ٚايػبعني يف غٛض٠ "ايٝاغٓا" إسس٣ غٛض 

 ايهتاب املكسؽ "ايعْسافػتا".

يهأٖ ٖصا اؿبٌ سٍٛ خكط ايكيب ٜتًٛ آٜات َٔ ايهتاب ٚعٓس َا ٜؿس ا

 املكسؽ ٜٚٓؿط فٛم ضأغ٘ قطعا َٔ ايفان١ٗ ٚايبصٚض ٚايعطٛض.
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 .0:7م:   ضس٬تٞ يف ايعاملايػعساٟٚ  -
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٫ َٚٚت٢ مت ٖصا ايعٌُ اعترب ايكيب فٛغٝا ٜسٜٔ بسٜٔ ظضزؾت ٚأقبح َػ٪

ْ٘ ٜسخٌ اؾ١ٓ زٕٚ اهلل واغب عًٝٗا  ٚأَا إشا َات ايطفٌ قبٌ شيو فإ عٔ أعُاي٘ أَاّ

 .30٭ْ٘ مل ٜكٌ إىل ايػٔ اييت هاظ٣ فٝٗا عٔ أعُاي٘"سػاب 

أْطانٞ عٔ ايباضغٝني َهتفٝا ببٝإ املطاغِ اهلل ٖٚٓا ٜٓتٗٞ سسٜح فتح 

اـاق١ بايطفٛي١  ٫ٚ ٜؿري ست٢ إؾاض٠ خاطف١ إىل ايطكٛؽ املتك١ً باملٛت  ايطكٛؽ 

عاضِٖ. ٚنإ اييت بست غا١ٜ يف ايػطاب١ يس٣ اٯخطٜٔ َٔ ظ٥٬َ٘ ايطسايني فًفتت أْ

 هلصٙ ايطكٛؽ ٚأنجطِٖ تفك٬ٝ هلا.قُس املدعلٞ أنجطِٖ اْسٖاؾا ٚاغتػطابا 

 قُس املدعلٞ:

ؼسخ قُس املدعلٞ عٔ َؿاٖسات٘ اهلٓس١ٜ يف َٛنعني َٔ نتاب٘ "دٓٛبا 

ٚؾطقا: ضس٬ت ٚض٣٩"  فسٕٚ يف َهإ َؿاٖسات٘ ٚاْطباعت٘ عٔ املسٕ اهلٓس١ٜ ايج٬خ؛ 

فٛض بعٓٛإ "املجًح ايصٖيب"  بُٝٓا غذٌ يف َٛنع آخط عُا ؾاٖسٙ يف زهلٞ ٚآدطا ٚدا٥ٝ

ممب٦ٞ ؼت عٓٛإ "اهلٓس )ََٛباٟ( َٔ أبطاز اجملٛؽ إىل َعابس ايفًٛؽ"  نُا ٜػذٌ 

 َا ضآٙ يف "زٖٛبٞ غات" ٚ"نطو١ سادٞ عًٞ" ايٛاقعتني بني ٖصٙ ا٭بطاز ٚتًو املعابس. 

املدعلٞ  قُس ٔ اغتًفتا ْعطصًٜيا ايط٥ٝػني إىل ايػببنيقس أؾطْا َٔ قبٌ  

ض املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ املُتاظ٠ ٚططٜك١ تسفني املٛت٢. ٜٚهاز سسٜج٘ ٜسٚ ني  أٟايباضغٝ إىل

َكرب٠  َا٫باض املع١ًً يـ"ايسٚمخات" )أٟٚت٬ٍ  سٛهلُا  ففٓسم تاز قٌ ا٭غطٛضٟ

ٟ  اَبٛملس١ٜٓ َ ايباضغٝني( ٜؿسإ اٖتُاَ٘ ٜٚؿػ٬ٕ خٛاططٙ يريغِ يٛس١ ف١ٝٓ بسٜع١

ُهٔ إٔ ٜطاٖا َٝٔ قفشات ايهتاب بهٌ َا ؼ٣ٛ. ف تبسٚ نإٔ املس١ٜٓ غتكفع

 ايكاض٨ َاث١ً س١ٝ ْابه١ قاخب١ َٔ عني ضٜؿ١ املدعلٞ. 

دٞ تاتا ٜكٍٛ:  فبعس بٝإ أغطٛض٠ فٓسم تاز قٌ اييت ؼككت ع٢ً ٜس مجؿٝس

خط َتأ٬َ ت٬ٍ َا٫باض ٚعٓسَا أٚيٝت ظٗطٟ يفٓسم تاز قٌ ٚأْا أقف يف اؾاْب اٯ

ايػا١ُ٥ يف ايهباب املعًل فٛم املا٤  ناْت أعذٛب١ اجملٛغٞ تاتا َاث١ً يف شٖين املتؿٛم 
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 .65م:   اهلٓس نُا ضأٜتٗاْطانٞ  أ-
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بأضنإ فُهجت أٜاَا أطٛف  "َا٫باض"ي٬ط٬ع ع٢ً أغطٛض٠ فٛغ١ٝ أخط٣ فٛم ت٬ٍ 

 .31""َا٫باض"ع٢ً ق١ُ  ٚعٝين َباٟ"ا"َ

ازؾتٝني يف ايعامل اْهؿافا  نإ إط٬ع قُس املدعلٞ ع٢ً تٛادس ايعض 

فأثاض شيو َا ٜجري اجملٍٗٛ َٔ فهٍٛ ٚسب اغتط٬ع. "ٚمل أنٔ أتكٛض أبسا ست٢ غٓتني 

َٚٔ ٖٓا تبسأ َػاَطات٘  .32خًتا إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى فٛؽ باقٕٛ يف ٖصا ايعامل"

٫غتهؿاف اجملٍٗٛ. خ٬ٍ ظٜاضت٘ يهطاتؿٞ ساٍٚ إٔ ٜطًع ع٢ً غط بطز ايكُت  

اٚضٙ  ٚنطب قفك١ يصيو  ٚيهٔ سُٝٓا ٚقٌ املهإ املطًٛب ي٬ٝ ٚساٚض اؿاضؽ ٚز

تٛدؼ خٝف١ ع٢ً ْفػ٘ ْعطا ؿٛازخ ايكتٌ ٚايفتو ٚا٫غتٝاٍ يف نطاتؿٞ  فد٢ً 

ايفهط٠... ست٢ إشا دا٤ إىل "َاَباٟ" عازت ؾ١ٝٗ فهٛي٘ تتفتح مٛ ٬ََػ١ َعٜس َٔ 

تعس َٔ أنجط َسٕ ايعامل  اؿكا٥ل عٔ اجملٛؽ.."... فهٛيٞ عاز أق٣ٛ يف َاَباٟ اييت

أَاْا ضغِ تعاسِ غهاْٗا ايصٜٔ ٜكرتب عسزِٖ َٔ اـُػ١ عؿط ًَْٝٛا  فاملػامل١ ٖٞ 

 .33ايطابع ايػايب يًٗٓٛز... "

ع٢ً أ١ٜ ساٍ ؼسخ قُس املدعلٞ يف ضسًت٘ ٖصٙ عٔ املٛنٛعات ايعا١َ  

غاغ١ٝ هلصٙ املتعًك١ بايباضغٝني  فتشسخ عٔ ظضازؾت  ٚتاضٜذ ظٗٛضٙ  ٚاملباز٨ ا٭

ايسٜا١ْ  ٚنتابٗا  ٚطا٥ف١ ايباضغٝني ٚطكٛغِٗ ٚتكايٝسِٖ  ٚلاسِٗ ايباٖط يف 

ط٬ع عًٝٗا ػؿِ املعاْا٠  تكاز  ٚأخريا ططم تسفني املٛت٢ اييت ي٬ايكٓاع١ ٚا٫ق

ٚاستاٍ مبا ٜصنطْا بأْٝؼ َٓكٛض يف َػاَطات٘ يًكا٤ قساغ١ ز٥٫ٞ ٫َا ايصٟ نإ ؾأ 

 .34ٚب٘ َٔ تٝبتيف زٜطازٕٚ بعس ٖط

ٜتشسخ املدعلٞ بإهاظ بايؼ عٔ   ٚمتٗٝسا يًسخٍٛ يف قُِٝ املٛنٛع

َعتكسات ايعضازؾت١ٝ ٚتعايُٝٗا ا٭خ٬ق١ٝ  فٝكٍٛ إٕ اجملٛغ١ٝ أٚ ايعضازؾت١ٝ ٖٞ تعايِٝ 

ْكًت عٔ املبؿط بٗا يف غبع عؿط٠ تط١ُْٝ تػ٢ُ "داثا" َٚعٓاٖا ا٭ْاؾٝس ٜهُٗا نتاب 

املنت  ٚفٝٗا ٜٓل ع٢ً إٔ اهلل ٖٛ ايػٝس  ػ٢ُ "ا٭بػتام" أٟتٝني املكسؽ املايعضزؾ
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اؿهِٝ "أٖٛضاَعزا" خايل ايػُٛات ٚا٭ضض  ٖٚٛ ا٭ٍٚ ٚاٯخط. ٚتعاضن٘ ايطٚح 

 ايؿطٜط٠  ايؿٝطإ "أٖطَإ" املتػ١ُ بايٓٛاٜا ايؿطغ١ ٚايتهرب ٚايهصب.

٭فهاض ٕ غًهٛا ططٜل ايؿٝطإ متت٧ً سٝاتِٗ باٚع٢ً ايبؿط إٔ ىتاضٚا  فإ

ايؿطٜط٠  ٚايهًُات ايؿطٜط٠  ٚإٕ غًهٛا ططٜل اؿل فػٛف ٜهْٕٛٛ َع ايعكٌ 

 اـري  ٜٚبًػٕٛ ايهُاٍ ٚاـًٛز  ٚايٛضع ًَٚهٛت ايػُاٚات.

٬ٜٚسغ املدعلٞ: إٔ "ٖصا ايكطع بني ايػبًٝني ٫ ٜكٛز إىل ايعٖس عٓس 

ح ٫ ٜٓك ايعضزؾتٝني. فايعٖس عٓسِٖ نا٫ْػُاؽ يف ايؿٗٛات  خط١٦ٝ نرب٣...

"فاؿٝا٠ َطس١ ٚيو إٔ تفعٌ َا تؿا٤ يف ايعضازؾتٕٝٛ أتباعِٗ با٫نت٦اب 

قسغ١ٝ"....ايعٌُ "ًَح اؿٝا٠" ٚع٢ً ايٓاؽ "إٔ ٜكٗطٚا بعكٛهلِ ايؿهٛى ٚايطغبات 

ايػ١٦ٝ  ٚإٔ ٜكٗطٚا اؾؿع بايطنا  ٚايػهب بايكفا٤ ٚايػه١ٓٝ  ٚاؿػس باإلسػإ  

 .35ّ  ٚايهصب بايكسم"ٚاؿاد١ بايٝكع١؟ ٚايٓعاع بايػ٬

ض عٜتعطض يًطفٌ ايباضغٞ ٚيب ْطانٞباإلناف١ إىل َا شنطْا إْ٘ َجٌ ا٭

" أٚ ايكسٜطٟ ٚ"نٛؾيت" املتأيف َٔ اثٓني   فٝصنط "ايػسض٠اـاق١ ب٘ طكٛؽاي

ٛات. أضبع غٓشا بًؼ ايػابع١ أٚ بعسٖا بج٬خ ٚٚغبعني خٝطا ايًتني ٜٓبػٞ يًطفٌ يبػُٗا إ

 36ايتعُٝس ايصٟ هب ع٢ً نٌ ظضازؾيت إٔ ىهع ي٘... افذٛت" أٟٜٚؿري إىل َطاغِ "ْ

نُا ٜصنط ايهأٖ اجملٛغٞ ايصٟ ٜػ٢ُ زغتٛضا ٬َٚبػ٘ َٔ ثٝاب بٝها٤ ٚعُا١َ 

ٚايٓاض "بٝها٤ ٚقٓاع ع٢ً ايفِ ست٢ ٫ تتسْؼ ايٓاض املكسغ١  فٝػتططز املدعلٞ قا٬٥: 

ٖٚٞ ٫ بس إٔ ؼفغ زاخٌ املعبس  فِٗ ٫ ٜعبسْٚٗا بٌ ٜتٛغًٕٛ بٗا  "َاظزا"أٖٛضاضَع 

بعٝسا عٔ ايتًٛخ  ف٬ ٜٓبػٞ إٔ تطاٖا ايؿُؼ أٚ عٕٝٛ غري ايعضازؾتٝني  ٚقس ساٚيت 
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36
ٚادبات٘ ايس١ٜٝٓ  ٚعاز٠ ٜتِ إدطا٩ٖا بُٝٓا ٜهٕٛ عُط ٚ ٜٚتِ إدطا٤ تكايٝس ْافذٛت ن٢ ٜعٞ طفٌ مبؿاعطٙ -

ٜتًٖٛا أَاّ اٯخطٜٔ  ٛات ا٭غاغ١ٝ اييتغ١ٓ. هب ع٢ً ايطفٌ إٔ ٜهٕٛ َتكٓا يف بعض ايكً 00إىل  9ايطفٌ َٔ 

تِ اضتسا٤ قُٝل ضقٝل َع دٝب قػري َجٌ َطبع. ٜ٪نس يًطفٌ إٔ اؾٝب املدٝط قطب ايكًب ٖٛ ٜبكٛت عاٍ. 

ني عٔ ا٭عُاٍ قبٌ إدطا٤ تكايٝس ْافذٛت  َيٚؾُع أعُاي٘ اؿػ١ٓ ٚايػ١٦ٝ. نُا ٜبًؼ إٔ ا٭بٜٛٔ ٜهْٛإ َػ٪

٫ عٔ أعُاي٘. ففٞ ٪َٚٔ ايؿط يف ايعامل ٚغٛف ٜهٕٛ َػف ن٢ ميٝع اـري ٚيهٔ اٯٕ فكس نرب بؿهٌ نا

ف١ً ثكاف١ اهلٓس   اؿكٝك١ ٜسٍ ايتعُٝس ْافذٛت ع٢ً ْٛع َٔ ايٓهر ٚايطؾس أٜها يس٣ ا٭طفاٍ شنٛضا ٚإْاثا".

 ..:0م: 
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ايتٛق١ٝ َٔ بعض املُٗني يف اخرتام شيو باؿ١ًٝ  ٚبايٓكاف ايطٌٜٛ  ٚباتكا٫ت 

  زٕٚ دس٣ٚ  بٌ أثاضت َعاٚزتٞ يًُشاٚي١ غهب سطاؽ َعبس ايٓاض ست٢ أِْٗ َاَباٟ

ًكٛا أَاَٞ ايبٛاب١ ايط٥ٝػ١ٝ يًُعبس بعس إٔ نٓت زخًت ٚقعست إىل ايبٗٛ ٚٚقفت أغ

 .37"ع٢ً باب ايكاع١ ايط٥ٝػ١ٝ

ُط٠ تنصيو ٜػذٌ امل٪يف يف َؿاٖسات٘ عسز ايباضغٝني املتٓاقل بكٛض٠ َػ

إَا بػبب املٛت ايطبٝعٞ أٚ ظٚاز اؾٌٝ ايؿاب خاضز ْطام ايطا٥ف١  سٝح ٫ ٜكبٌ َجٌ 

 إشا قاّ بصيو أسس ططز َٔ اؾُاع١.ٖصا ايعٚاز  ٚ

علٞ إىل "ت٬ٍ َا٫باض" اييت ػطٙ غهطتٗا ايٝاْع١ املٓبػط١ ٚيُٓـ َع املد

ٚمجاهلا ايطبٝعٞ  ٖٚس٥ٚٗا ايػادٞ  ٚاخت٬فٗا ايؿسٜس عٔ اؿٝا٠ يف ا٭سٝا٤ ايؿعب١ٝ 

ا٭خط٣ سٝح ايفكط ٚايهذٝر ٚايهٛنا٤ ٜؿهٌ املًُح ا٭غاغٞ  إىل ا٫غتططازات 

ايٛقفات يبٝإ ايتبأٜ ايكاضر يف َػت٣ٛ اؿٝا٠ بني طبك١ ٚأخط٣. "نإ قعٛزْا يف ٚ

َعاضز ت٬ٍ َا٫باض نأْ٘ اْتكاٍ َٔ عامل إىل عامل  َٔ ؾٛاضع ايهذٝر ٚايعساّ إىل 

ػُع فٝٗا غري أقٛات ايطري بُٝٓا ايبشط ٜٗبط َعٜسا ؼتٓا ٚترتادع ا٭ؾذاض أمجات ٫ ُٜ

احملٝط١ بايت٬ٍ  ٚاييت تعترب  يػه١ٝٓ يف أضق٢ أسٝا٤ َاَباٟطاز اناؾف١ عٔ قُِ ا٭ب

ٚأٜها "...يكس نٓا ْبشح عٔ "أبطاز ايكُت" اييت   "َٔ أنجط أَانٔ ايعامل غ٤ً٬

ٜػذٞ عًٝٗا ايعضازؾتٕٝٛ َٛتاِٖ يتٓٗؿِٗ ايعكبإ ست٢ ايععاّ. ٚنإ ايعامل ايصٟ 

طب ع١ًُٝ زفٔ يًُٛت٢  تكعس فٝ٘ ٜتٓاقض َع َا ْبشح عٓ٘  فكس نٓا ْبشح عٔ أغ

 .38يف زضٚب سسا٥ل غٓا٤"

"يف قباح ؾتٟٛ َؿُؼ اػ٘" قُس املدعلٞ إىل ت٬ٍ َا٫باض يٝشكل سًُا 

ز ايكُت فٛم طاملا ضاٚزٙ: "يعًين أنٕٛ أٍٚ ناتب عطبٞ اغتطاع ا٫قرتاب َٔ أبطا

إىل  اؿس نُا أخربْٞ املػ٦ٛيٕٛ عٔ ٖصٙ ا٭بطاز  سس ايٛقٍٛ ت٬ٍ َا٫باض إىل ٖصا

ايباب ا٭خري ايصٟ ٫ ٜعربٙ يف أضٚاب بٝها٤ غري ساًَٞ املتٛف٢ َٔ خاق١ خاقت٘ َٚٔ 

خاق١ ايكا٥ُني ع٢ً غط أغطاض ايسفٔ اجملٛغٞ"... ٜٚطبت نتف٘ ع٢ً لاس٘ ٚزٖؿت٘ ٫ 
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مبكسض٠ اغتجٓا١ٝ٥  بٌ ٖٛ اؿغ  شيو تهاز تفاضق٘ قا٬٥: "٫ٚ أظعِ أْٞ ٚقًت إىل

يفهٍٛ ٚبعض اإلط٬ع ايصٟ َهٓين َٔ قاٚض٠ َكٓع١  ايكشفٞ اؿػٔ  ٚإؿاح ا

  ا مسعت٘ َٚا عطفت٘ٚايٛعس ايصٟ قطعت٘ ع٢ً ْفػٞ َكابٌ املعطف١: إٔ أْكٌ َا ضأٜت٘ َٚ

 .39"زٕٚ إناف١....

ٍ يف زٚلريٚازٟ نسيٌٝ  ٖٚٓا ع٢ً ت٬ٍ َا٫باض قشب٘ "زاضازٟ إ٫فٝا" املػ٪

قاعات ػٗٝع اؾجح  ٚايتٛابٝت فٝؿاٖس َع٘ عطب١ اإلغعاف  ٚقاعات ايك٠٬  ٚ

ايف٫ٛش١ٜ  ٚمنٛشدا ٭بطاز ايكُت  إىل إٔ ٜكٌ َٛنعا: "مل ٜهٔ ممهٓا بأ٣ ؾهٌ 

 .40إٔ نطٛ خط٠ٛ بعسٙ سٝح ٚقفت يف ٚدٗٓا بٛاب١ قُا٤ بٝها٤"

أَا "زٚلريٚازٟ" أٚ املكرب٠ فٗٞ سػب املدعلٞ: " ... أبعس َا ميهٔ عٔ 

فد١ُ شات غكٛف مجاي١ْٝٛ َٔ ايكطَٝس  ٚزضٚب ؾهٌ املكرب٠؛ فج١ُ أب١ٝٓ بٝها٤ 

َؿذط٠ ْٚعٝف١ بني ٖصٙ ا٭ب١ٝٓ  ٚزضز سذطٟ ٜكعس ست٢ ٜتٛقف أَاّ بٛاب١ سسٜس١ٜ 

َعخطف١ َٚط١ًٝ بايًٕٛ ا٭بٝض  ًٜٝٗا زضز آخط ٜكعس مٛ بٛاب١ أخط٣ مماث١ً  ٚيف 

از ايكُت  ايٓٗا١ٜ بٛاب١ بٝها٤ قُا٤ يف غٛض زا٥طٟ عاٍ. ٚزاخٌ ٖصا ايػٛض تٛدس أبط

عسزٖا مخػ١  ٚنٌ َٓٗا تػ٢ُ "زٚمخا" إناف١ إىل ٚاسس٠ قػري٠ تػ٢ُ "ؾٛتطا" 

َا بني  ملػتأق١ً  ٚأقسّ ٖصٙ ايسٚمخات بينككك١ يٮططاف املبتٛض٠ ٚا٭عها٤ ا

؟ "َٛزٟ اغِ ايعا١ً٥ ايجط١ٜ اييت ؾٝستٗا ٬َٝز١ٜ ٚامسٗا وٌُ 0895ٚ 0894 عاَٞ

 .41ٖريدٞ"

ًَٛات عٔ ع١ًُٝ ايتؿٝٝع ٚايسفٔ ا ٜكسَ٘ املدعلٞ َٔ َعٖٓا تٓتٗٞ املؿاٖس٠ َٚ

 َػتفاز٠ َٔ نتاب َٔ نتب ايعضزؾتٝني  ٖٚٞ نُا ًٜٞ: ٖٞ

بعس اغتٝفا٤ ؾٗاز٠ ايٛفا٠ َٔ طبٝب فٛغٞ ع٢ً  –ذًب دػس املتٛف٢ اجملٛغٞ ُٜ"

٠٤٬َ َها٤ يف قسٜطٟ ٚغطٚاٍ أبٝض  ٜٚعًٔ عٔ ايٛفا٠ ٚايتؿٝٝع ٚايتأبني  ٚتكطع 

ايبٝها٤   ط ٚا٭ضز١ُٜا هٗع ايبدٛض ٚخؿب ايكٓسٍ ٚايعطيف زٚلري ٚازٟ  فٝ ا٭دطاؽ

ذفف ٚتًبؼ ايجٝاب اييت سسثت فٝٗا ػػٌ اؾج١ َٔ قبٌ أْاؽ َٔ دٓؼ املتٛف٢ ُٚتُت
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ايٛفا٠ بعس غػًٗا ثِ تػذ٢ اؾج١ ع٢ً طاٚي١ ضخا١َٝ بُٝٓا ٜٓجط ايعطط ٚايبدٛض ٚتكاّ 

 فذط ايّٝٛ ايطابع ٜكسّ ٭قطب ْاض "َكسغ١" َسز َٔ قًٛات َع١ٓٝ تػتُط أضبع١ أٜاّ  ٚيف

ٚقٛز َعني قسق١ عٔ ضٚح املتٛف٢. ٚيف ايٓٗاض ؼٌُ اؾج١ يف تابٛت ف٫ٛشٟ ٜطفع٘ 

محايٕٛ ظضازؾتٕٝٛ َعٕٝٓٛ هلصٙ امل١ُٗ  ٜتبعِٗ ايه١ٓٗ ثِ أقاضب املٛت٢ فأقسقا٩ٙ  

ٚبني نٌ اثٓني َٓسٌٜ مجٝعِٗ يف أضٚاب بٝها٤ ٜٚػريٕٚ خًف ايتابٛت اثٓني اثٓني  

أبٝض ٜػ٢ُ "باٜفاْس" )َٚعٓاٖا ايطباط( ميػه٘ نٌ َٔ ططف ٚغاٜت٘ ايطَع١ٜ ٖٞ 

ُٜ ٢ اؾجُإ بعس ؾل ػذَّايتٛاقٌ يًتلظض يف ؼٌُ أسعإ ايفطام.. ٚيف زاخٌ ايػٛض ا٭خري 

٬َبػ٘ ع٢ً ؾبه١ ف٫ٛش١ٜ فٛم أسس أبطاز ايكُت ٜٚٓكطف اؾُٝع ست٢ تكبٌ ايعكبإ 

ًُٗا. ٖٚٛ عٌُ زقٝل!... تٓطًل غ١ُٝ ايعكبإ َٓكه١ ع٢ً اؾج١ مبٓاقريٖا يت٪زٟ ع

اؾاضس١ ايك١ٜٛ  ٚيف مٛ عؿطٜٔ زقٝك١ فكط ٫ ٜبك٢ غري اهلٝهٌ ايععُٞ عاضٜا متاَا 

إ٫ َٔ بٝان٘. ٚمتط ا٭ٜاّ زٕٚ إٔ ٜٓكطع إسٝا٤ َٓاغبات عسٜس٠ يطٚح ايفكٝس َٚٓٗا ّٜٛ 

ٍ مشؼ ا٭عايٞ اؿاض٠ ٚاملطط املٛمسٞ املسضاض ٬هلا ؼ٬َِّٝزٙ  ٜٚػتُط شيو ملس٠ غ١ٓ خ

اهلٝهٌ ايععُٞ إىل فتات ثِ طشني َٔ ايهًؼ ٜٗبط عرب َكفا٠ بطز ايكُت إىل ايب٦ط 

املطنع١ٜ َٚٓٗا إىل قٓا٠ ٜعرتنٗا َطؾح َٔ ايطٌَ ٚاؿك٢ ايسقٝل وتذع ضَاز 

٢ متط املٝاٙ يف ايٓٗا١ٜ ايهًؼ ٚتٓتٗٞ املٝاٙ إىل خعإ ؼت أضنٞ َبطٔ مبطؾح آخط ست

 .42"إىل ايبشط "ْك١ٝ"

ٚأخريا تٓتٗٞ َؿاٖسات قُس املدعلٞ ع٢ً َكاض١ْ ٭غًٛب ايتسفني بني 

طٖبإ ايعضازؾت١ٝ ٚاإلغ٬ّ. ٚيهٌ َٔ املدعلٞ ٚزغتٛض خٛضؾٝس زابٛ )أسس نباض اي

بط بكٛاعس ايطاٖب "إٕ ع١ًُٝ ايتدًل َٔ ا٭دػاز املٝت١ تطت ايعضزؾتٝني( ز٥٫ً٘. يف ضأٟ

ٚشيو   أغاغ١ٝ مخؼ يف ايعضازؾت١ٝ ٖٞ ايك٬ح ٚا٫ؼاز ٚاملٓطك١ٝ ٚاإلسػإ  ٚايٓكا٤.

نً٘ عرب : "أ"اإلسػإ بتكسِٜ اؾػس املٝت يًعكبإ اؾا٥ع١ فٗٞ كًٛق١ يصيو ٖٚصا َٔ 

زقٝك١   .4طعاَٗا ايطبٝعٞ  "ب" ايػطع١ يف ايتدًل َٔ املٝت١ سٝح ٫ ٜػتػطم شيو إ٫ 

تكاز ف٬ ساد١ ملكرب٠ أٚ خؿب يًشطم ..."ز" املػاٚا٠: فاملٝت ايػين ٚاملٝت ايفكري "ز" ا٫ق

ٜتػاٜٚإ يف املعا١ًَ ٚبكاٜا ايععاّ تًتكٞ نًٗا يف ايٛعا٤ املطنعٟ زٕٚ تفطق١ "ٙ" َطاعا٠ 
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ا٭ضض ٚايٓاض ٚاملا٤ ٚاهلٛا٤ -ايكش١ ايعا١َ  سٝح ٫ تًٛخ يًعٓاقط ا٭ضبع١ يًطبٝع١

ْبص ايعاطف١ ايهاشب١  ف٬ تُٓٝل يًُٛت  ٫ٚ أنطس١  ٫ٚ ْكب ٫ٚ فتعٌ ْك١ٝ  "ٚ" 

 .43تٛابٝت"

أَا املدعلٞ فري٣ ملٓؿأ ٖصٙ ايططٜك١ يس٣ ايعضازؾتٝني أغبابا أخط٣ ٫ ع٬ق١ 

هلا بايسٜٔ  ٚوُس اهلل ع٢ً ْع١ُ اإلغ٬ّ يف ططٜك١ تسفني املٛت٢ قا٬٥: "فايعٛز٠ إىل 

ؿٕٓٛ ايصٟ َٓشٓا إٜاٙ ضب ايعاملني  فا٭ضض ؾطٜط باطٔ ا٭ضض ٖٞ عٛز٠ إىل ايطسِ ا

ضمح١ سكٝكٞ  َٓٗا ْؿأْا ٚإيٝٗا ْعٛز  يتػتُط زٚض٠ ا٭خص ٚايعطا٤  ٖصا َٔ ْاس١ٝ  

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ أض٣ إٔ ايٛطٔ يٝؼ ٖٛ املهإ ايصٟ ْؿأْا فٝ٘ ْٚؿأ أسبابٓا  فكط  

ْتصنطِٖ فٓدفف ٕٛ  بٌ ٖٛ بؿهٌ أعُل ٚأٚثل املهإ ايصٟ يٓا يف ثطاٙ أسباب ضاسً

  .44  زضؽ ضٚسٞ مجٌٝ يف َعاْٞ ايرتسِ ٚايطمح١"ايٛط٤ ٚتطم ايكًٛب

 :١ ايبشحامتخ

يفتت طا٥ف١ ايباضغٝني يف اهلٓس ضغِ نلي١ عسزٖا أْعاض َععِ ايطسايني ايعطب. 

ٚططٜك١ تسفني املٝت. فًٗصٙ   ض٥ٝػني؛ لاسِٗ ايباٖط يف فاٍ ا٫قتكازٚشيو يػببني

ط سٟٝٛ يف تكٓٝع اهلٓس ٚأٚيٜٛات يف فا٫ت ؾت٢ ػعًٗا اؿا٥ع٠ ع٢ً ايطا٥ف١ زٚض َ٪ث

ط٬ع ع٢ً تسفني عات اهلٓس١ٜ ا٭خط٣. أَا ضغب١ ا٫قكب ايػبل زٕٚ ايطٛا٥ف ٚاؾُا

املٛت٢ أٚ ايتدًل َِٓٗ عرب "ايسٚمخات" أٚ أبطاز ايكُت سٝح ايٓػٛض ٚايعكبإ ٚا٭ْٛا٤ 

ايػا٥شني. ٚيهٔ يٝؼ ٖصإ ا٭َطإ ٚسسُٖا  ٚايفكٍٛ تعٌُ عًُٗا فتجري فهٍٛ أغًب١ٝ

ٜػتٛقفاِْٗ  بٌ إىل داْب شيو إِْٗ ٜتشسثٕٛ عٔ مجٝع َا ميػِٗ َٔ َعتكسات ٚغًٛى 

ٚتكايٝس ٚطكٛؽ. فكس تٓاٚيٛا ايعضازؾت١ٝ ْٚبٝٗا ٚتعايُٝٗا َٚباز٥ٗا ا٭خ٬ق١ٝ ٖٚذط٠ 

ؾو إٔ ايطسايني أتباعٗا إىل اهلٓس  َٚا هلِ َٔ طكٛؽ َٔ اي٫ٛز٠ ست٢ املٛت. ٫ٚ 

تفكًٝ٘. َط أْٝؼ ٛهلِ ٚػاضبِٗ يف إهاظ ايبٝإ ٚىتًفٕٛ فُٝا بِٝٓٗ سػب ْععاتِٗ َٚٝ

سٍٛ ططٜك١ ايتسفني. أَا أ١َٓٝ ايػعٝس فٝؿػًٗا كٛض ظ١ًُ  ْٚاقط ايعبٛزٟ بأغطط َٓ

 ُّٖٛ املطأ٠ اهلٓس١ٜ ع٢ً اخت٬ف طبكاتٗا ٚاْتُا٤اتٗا  َٚٔ بٝٓٗا املطأ٠ ايباضغ١ٝ. ٚبني
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مجٝع ٖ٪٫ لس فتح اهلل أْطانٞ ٚقُس املدعلٞ أنجط تفك٬ٝ عٔ ْٛاسٞ اؿٝا٠ 

غريٙ بأغًٛب٘ ايػطزٟ  املدتًف١ ؿٝا٠ ايباضغٝني يف اهلٓس  ثِ ٜهاز املدعلٞ ميتاظ  َٔ

ضس١ً  بُٝٓا تتػِغًب ع٢ً َععِ ايطس٬ت ا٭غًٛب ايعًُٞ ايتكطٜطٟ   اؾٌُٝ.

ٟ اَب٥ٛٞ ايكككٞ َٚا اغتٌٗ ب٘ ضسًت٘ إىل َس١ٜٓ َا٭غًٛب ا٭زبٞ اؿهاباملدعلٞ 

٫ٚ ؾو إٔ  قسّ هلا َٔ ٚقف دػطايف ٫ ٜتأت٢ شيو إ٫ ٭زٜب قام ٚضٚا٥ٞ... َٚا

 املدعلٞ ٜعطف أغطاض ٖصا اجملاٍ. 

 

 املكازض ٚاملطادع:

 6..4  0طزاض ايهتب ايع١ًُٝ    فذط اإلغ٬ّ  بريٚت  أمحس  أَني.ّ 

 نُا ضأٜتٗا  َطبع١ ٚزٜع أبٛ فٝكٌ  ؾاضع إبطاِٖٝ باؾا مبكط   اهلٓس  أْطانٞ  فتح اهلل

 تاضٜذ ايطبع غري َصنٛض.

 ٍغػ١ ٖٓساٟٚ غٞ آٟ غٞ  ْٚسغٛض    ضس٬تٞ يف ايعامل  املًُه١ املتشس٠  ايػعساٟٚ  ْٛا٪َ

4.09. 

 68;0زاض املعاضف    َكطَؿاٖسات يف اهلٓس    أ١َٓٝ  ايػعٝس.ّ 

 اهلٓس: َؿاٖسات ٚأسازٜح يف ؾ٪ٕٚ املػًُني  نتاب  يف غطب  ايعبٛزٟ  قُس بٔ ْاقط

ايػ١ٓ اـاَػ١  .:0ايعسز -ٖـ 0609ؾٗطٟ ٜكسض عٔ ضابط١ ايعامل اإلغ٬َٞ  شٚ اؿذ١ 

 عؿط٠.

  :4.09ْٜٛٝٛ -بطٌٜأ  4  ايعسز::8ف١ً ثكاف١ اهلٓس  اجملًس.ّ 

 ٞ4.00ّدٓٛبا ٚؾطقا: ضس٬ت ٚض٣٩  ايكاٖط٠  زاض ايؿطٚم    قُس  املدعل. 

 4..4ّٜٛ  ايكاٖط٠  زاض ايؿطٚم   ..4سٍٛ ايعامل يف   أْٝؼ  َٓكٛض.ّ 
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 ا٭ضز١ٜٚ ١ضا٥سات ايٓػ١ٜٛ يف ايطٚاٜ

عًٞ أخرت ستُس
 

mdaliakhtar@gmail.com Email: 

      :ايبشح ًَدل

ْؿأت ايٓػ١ٜٛ يف ايػطب نشطن١ ادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ يًسؾاع عٔ سكٛم املطأ٠، 

ايٓعط١ٜ ٚايؿًػؿ١، ٚاَتست ظ٬هلا إىل نٌ سكٌ َٔ سكٍٛ  ٚبايتسضٜر اختصت طابع

ايجكاؾ١، مبا ٜؿٌُ ا٭زب ايصٟ أقبح َٔ اجملا٫ت ا٭نجط تأثًطا باذتطن١ ايٓػ١ٜٛ. مل 

تعٗط اذتطن١ ايٓػ١ٜٛ يف غٝام ا٭زب ا٭ضزٟٚ بكٛض٠ ظٗطت ْٚايت إقبا٫ً يف ايػٝام 

ايؿهطٟ ٚايٓعطٟ اذتسٜح بأَج١ً ايػطبٞ، إ٫ إٔ ا٭زب ا٭ضزٟٚ اَتٮ تاضٜذ َػاضٙ 

ايرتنٝع ع٢ً قهاٜا املطأ٠ ٚايسؾاع عٔ سطٜتٗا ٚسكٛقٗا ٚايتأنٝس ع٢ً تجكٝؿٗا 

ٚتٛعٝتٗا. ٚبسأت َعطن١ ايسؾاع عٔ سكٛم املطأ٠ يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ َٔ ايهتاب ايطداٍ 

 ايصٜٔ اختصٚا َٔ املطأ٠ َٛنٛعًا يٮٖساف اٱق٬س١ٝ ٚاْهُت إيِٝٗ ايهاتبات اي٬تٞ

ساٚئ نٌ َٓٗٔ قسض َطاتبٗٔ ايؿعٛض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ يًسؾاع عٔ سكٛم املطأ٠ ٚنػط 

 ايتابٖٛات ٚقٝٛز ايعازات ٚايكٛاْني ادتا٥ط٠ اييت عطقًت سط١ٜ املطأ٠ ٚمنٖٛا ايؿططٟ.

 ،ضا٥سات ايٓػ١ٜٛا٭زب ايعطبٞ، ا٭زب ا٭ضزٟٚ، ا٭زب ايٓػٟٛ،  َؿتاس١ٝ:نًُات 

 ١.ايطٚا١ٜ ايٓػٜٛ

Abstract: 
Feminism in West emerged as a social and political movement to 

defend women’s rights, and with the debates it triggered, soon became an 

ideology influencing all aspects of life, culture and intellectual sphere; 

literature being the most preferred area of its influence. Though it’s not 

possible to talk of a feminist movement in the context of Urdu literature,as 

we find in West and elsewhere, Urdu literature and especially the Urdu 

novels spearheaded by men writers took great interest since inception in 

women’s issues, highlighting their plight in Indian society and advocating 

for their rights. Soon, there emerged acclaimed women writers who took 

to denounce the stereotypes about women and break the social, religious, 

and cultural shackles which had hindered women’s way to freedom, 

                                                        
 َطنع ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاٱؾطٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖط ٫ٍ ْٗطٚ، ْٝٛ زهلٞ، اهلٓس.ايسنتٛضاٙ باسح ، 
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respect, and the position they deserve, heralding a Feminist trend in Urdu 

novels. 

ايٓػ١ٜٛ سػب تعطٜـ زا٥ط٠ َعاضف عًِ ا٫دتُاع ٖٞ "سطن١ تػع٢ ٱْؿا٤ 

عٛداز يف ع٬قات َػاٚا٠ ادتُاع١ٝ ٚاقتكاز١ٜ ٚغٝاغ١ٝ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠ ٚإق٬ح ا٫

ٚايٓػ١ٜٛ سطن١ ٚأٜسٚيٛدٝا َعا ٚمبا أْٗا تعطنت يًتشًٌٝ ايؿًػؿٞ .  1باملطأ٠"ايطدٌ 

املٛغع ؾٗٞ تطتكٞ إىل زضد١ ْعط١ٜ نصيو، ضنٝعتٗا إسػاؽ املطأ٠ بايعًِ ٚٚعٝٗا 

. 2با٫نطٗاز ٚؾعٛضٖا بإٔ املطأ٠ تعاْٞ َٔ ايعػـ ا٫دتُاعٞ املٓٗذٞ بػبب دٓػٗا

عتكاز قـ َٔ املطأ٠: "ايٓػ١ٜٛ ا٫تػٝري املٛا نشطن١ غعت إىل 3 "غاضا غاَبٌتعطؾٗا "

بإٔ املطأ٠ ٫ تعاٌَ ع٢ً قسّ املػاٚا٠، ٫ ٭ٟ غبب غ٣ٛ نْٛٗا إَطا٠ يف اجملتُع ايصٟ 

ٜٓعِ ؾ٪ْٚ٘ ٚحيسز أٚيٜٛات٘ سػب ض١ٜ٩ ايطدٌ ٚاٖتُاَات٘. ٚيف غٝام ٖصا ايُٓٛشز 

جً٘، سٝح ٜعترب ايطدٌ ايبططٜطنٞ، متجٌ املطأ٠ نٌ َا ٫ ميجً٘ ايطدٌ ٫ٚ حيب إٔ مي

ِّ دطا.  قًٜٛا َٚٓطكًٝا ٚاملطأ٠ نعٝؿ١ً ٚعاطؿ١ًٝ ٚايطدٌ قا٥ًُا بصات٘ ٚاملطأ٠ قا١ُ٥ يػريٖا ًٖٚ

ٚحتت ٖصا املٓطل ايصٟ جيُع زا٥ًُا بني املطأ٠ ٚايػًب١ٝ، ُتشطّ ٖٞ َٔ ايؿطم املتػا١ٜٚ 

ىل تػٝري جياظ تػع٢ إيًسخٍٛ يف عامل اذتٝا٠ ايعا١َ ٚايتؿٜٛهات ايجكاؾ١ٝ. ٚايٓػ١ٜٛ باٱ

املطأ٠ بػبب  ١ ٱْٗا٤ ا٫نطٗاز ايصٟ تتعطض ي٘ؾايٓػ١ٜٛ ٖٞ ستاٚي .4ٖصٙ املٛاقـ َٓٗا"

 ادتٓؼ عرب اجملتُعات ٚايجكاؾات ٚايسٜاْات.

إٕ ا٭زب نإ َٔ اجملا٫ت ا٭نجط تأثًطا باذتطن١ ايٓػ١ٜٛ ظاْب عًِ ايًػ١ 

ايجكاؾات ٚا٭زٜإ ٚا٫قتكاز ٚغريٖا. ؾعًُت ٚايؿًػؿ١ ٚايتاضٜذ ٚعًِ ا٫دتُاع ٚزضاغات 

اذتطن١ ايٓػ١ٜٛ ع٢ً تػٝري َػاض ا٭زب ٚايٓكس ٚططم زضاغ١ ْكٛم أزب١ٝ َٚٓاٖر 

( املطأ٠ اييت ٫ تعطف Deconstructزضاغ١ٝ. ٚيف غٝام ا٭زب، تٗسف ايٓػ١ٜٛ إىل تؿهٝو )

ّٛهلا إىل ٚاقع غري َعًّٛ. تطتبط املطأ٠  شاتٗا ٫ٚ تعٞ املٓعٛض ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ايصٟ س

                                                        
1

کے اثزات ،ؾبِٓآضا٤،   - أططٚس١ ايسنتٛضاٙ املكس١َ إىل داَع١ دٛاٖط يعٌ ْٗطٚ، ْٝٛزهلٞ، ، )اردو هاول پز تاهیثیت 

 .06-00، م: (6002  ،اهلٓس
 .0020، ايعسز 6002اذتٛاض املتُسٕ، أبطٌٜ  تٛبإ، يٜٛع،" تٝاضات ايؿهط ايٓػٟٛ"،  -2
3

 إحدي املىظزات اليطىيات الشهيرات.هي    -
4- Gamble, Sara, The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, 

Routledge, 2006 - Introduction 
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بتاضٜذ َؿعِ بأسساخ ا٫نطٗاز ٚايعًِ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ، ٜعخط ؾٝ٘ عاض اٯٖات 

ٚايكطخات ٚا٭ْات املهبٛت١ املهػٛط١. ٚقس نؿـ ا٭زبا٤ ٚا٭زٜبات عٔ تًو املٛاقـ 

 ايتاضخي١ٝ املطُٛض٠ يف أزبِٗ ٚأزبٗٔ ع٢ً َػت٣ٛ َٓكات ايؿهط ٚايٓعطٜات املدتًؿ١. 

مل تعٗط اذتطن١ ايٓػ١ٜٛ يف ايػٝام ا٭ضزٟٚ ٚيف غٝام ا٭زب ا٭ضزٟٚ بكٛض٠ 

ظٗطت ْٚايت إقبا٫ً يف ايػٝام ايػطبٞ، إ٫ إٔ ا٭زب ا٭ضزٟٚ اَتٮ تاضٜذ َػاضٙ ايؿهطٟ 

ٚايٓعطٟ اذتسٜح بأَج١ً ايرتنٝع ع٢ً قهاٜا املطأ٠ ٚايسؾاع عٔ سطٜتٗا ٚسكٛقٗا 

نأٍٚ َػتٛزع ملجٌ تًو  ٚقس بسأ ايٓجط ا٭ضزٟٚ  ٚايتأنٝس ع٢ً تجكٝؿٗا ٚتٛعٝتٗا.

ا٭ؾهاض ايٓٗه١ٜٛ، َٚٓ٘ ٚقٌ ٖصا ايؿعٛض إىل ايؿعط. َٚٔ اي٬ؾت يًٓعط إٔ َعطن١ 

ايسؾاع عٔ سكٛم املطأ٠ يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ اْطًكت َٔ ايهتاب ٚا٭زبا٤ ايطداٍ ايصٜٔ 

س اجملتُع ايػا٥س٠، اختصٚا َٔ املطأ٠ َٛنٛعًا يٮٖساف اٱق٬س١ٝ ٚيًٓع٢ ع٢ً َؿاغ

ٚاْهُت إيِٝٗ ايهاتبات ٚا٭زٜبات اي٬تٞ ساٚئ نٌ َٓٗٔ قسض َطاتبٗٔ ايؿعٛض١ٜ 

ٚايجكاؾ١ٝ يًسؾاع عٔ سكٛم املطأ٠ ٚنػط ايتابٖٛات ٚقٝٛز ايعازات ٚايكٛاْني ادتا٥ط٠ اييت 

 " ث٬ث١ اجتاٖات ؾُٝا ٜتعًل"ْاَٞ أْكاضٟعطقًت سط١ٜ املطأ٠ ٚمنٖٛا ايؿططٟ. ٚقس سسز 

تهتب٘ املطأ٠ ٚحيٌُ أبعاز ايٛعٞ  صٟا٭زب ا٭ضزٟٚ. ا٭ٍٚ: ا٭زب ايبايؿعٛض ايٓػٟٛ يف 

ايٓػٟٛ املدتًؿ١، ٚايجاْٞ: ا٭زب ايصٟ تبسع٘ املطأ٠ ٚيهٔ ٫ ميهٔ طبع٘ با٭زب 

ٌ متجؾٝ٘ عٔ سٝا٠ املطأ٠ ٚقهاٜاٖا. ٚ ايٓػٟٛ. ٚايجايح: ا٭زب ايصٟ ٜبسع٘ ايطدٌ ٜٚعرب

ٍَ "عك "ٖادط٠ َػطٚض" ُت ؾػتا٥ٞ" ٚ"آ١َٓ أبٛ اذتػٔ" ٚ"خسجي١ َػتٛض" ٚايَٓٛع ا٭ٚ

ٚغرئٖ يف ايٓجط، ٚ"نؿٛض ْاٖٝس" ٚ"ؾُٗٝس٠ ضٜاض" ٚ"بطٜٚٔ ؾانط" يف ايؿعط. ٚا٫جتاٙ 

ايجاْٞ ٜتُجٌ يس٣ "قط٠ ايعني سٝسض"، ٚ"قاذت١ عابس سػني" ٚ"ضن١ٝ غذاز ظٗري" 

ٔ ًٛض عٓس نجري َٔ ا٭زبا٤ ايطداٍ َٚ"قػطا َٗسٟ" ٚغرئٖ. ٚأَا ا٫جتاٙ ايجايح، ؾٝتب

"إقباٍ "غعازت سػني َٓتٛ"، ٚزٟ ضغٛا" ٚ"َريظا ستُس ٖا"ْصٜط أمحس" ٚ"ضاؾس ارتريٟ" ٚ

"بٝػاّ آؾاقٞ". ٜعطض نٌ َِٓٗ قهاٜا املطأ٠ ٚايؿعٛض زتٝس" ٚ"غٝس ستُس أؾطف" ٚ

ا٤ ايٓػٟٛ بسضدات َتؿاٚت١، ع٢ً إٔ ٖسؾِٗ مل ٜهٔ تععٜعا يًشطن١ ايٓػ١ٜٛ، بٌ د

 . 5يٝب تعبريِٖ عٔ اجملتُع اٱْػاْٞشيو نُٔ أغا

                                                        
5

 .58(، ص: 6000،)دهلي: عزشیہ پبلی کیشنز، تاهیثیت اور ادبپاشا، اهىر،   -
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ؾهًت املطأ٠ َٛنٛع ا٭زب ا٭ضزٟٚ َٓص ٫ٚزت٘. ٫ٚ غطٚ إٔ زضاغ١ حت١ًًٝٝ 

٭قٓاف ا٭زب ا٭ضزٟٚ املتٓٛع١ تهؿـ يٓا إٔ املطأ٠ ظًت َٛنٛعًا ستٛضًٜا يف ايهتاب١ 

 َٓٗا، ٚايطٚا٥ٞ  ٜعاْٞ ا٭زب١ٝ، ؾايؿاعط بكسض َا ٜتػعٍ ؾٝٗا، ٜؿهٛ َٔ ايعصابات اييت

ٜهطؽ ايكٛض٠ ايُٓط١ٝ املٛدٛز٠ عٓٗا ٚاقعًٝا، ؾإشا  -٭ْ٘ ٜٓطًل مما ٜكسَ٘ ي٘ اجملتُع-

ٱَتاع  كتتتذاٚظ نْٛٗا َتع١ً ٚمجا٫ً، خً ٖٞ قٛض غًب١ٝ يف ايػايب. ؾكٛضتٗا مل

ايصنٛض ؾشػب. ٖٚصٙ ٖٞ ايكٛض٠ ايُٓط١ٝ اييت أؾاضت إيٝ٘ "د٬ْٝٞ باْٛ" قا١ً٥: "تػ٢ُ 

غري  ٜعسٖا ايطدٌ يف عساز "ايؿ٤ٞ" ٫ٚ …املطأ٠ نا٥ًٓا مج٬ًٝ ٚيهٔ ٫ تعترب إْػاًْا

ٚظًت يًُطأ٠ قٛضتإ ؾشػب يف ايصانط٠ يًكطٕٚ: ا٭ّ  ٜٚعتربٖا أزا٠ املتع١ ؾشػب.

ٌ نٌ َُٓٗا ساد١ ايطدٌ. ٫ٚ بس يًُطأ٠ َٔ ا٫تكاف بادتُاٍ ٭ٕ ٚايعؿٝك١. ٜٚؿه

 0581ّإْ٘ نإ بعس ثٛض٠  .6ت زتطز املطأ٠ ٜؿهٌ َٛنٛع ا٭زب"املطأ٠ ادت١ًُٝ ٚيٝػ

نس اذته١َٛ اٱصتًٝع١ٜ، إٔ ا٭زب ا٭ضزٟٚ اختص طابع ايٛاقع١ٝ ٚاْطًكت َػري٠ 

ؿط ٚسًت ايكك١ ٚايطٚا١ٜ ستٌ ايطٚا١ٜ ا٭ضز١ٜٚ بسا١ٜ َٓص ْٗا١ٜ ايكطٕ ايتاغع ع

 .7ايٛاقع١ٝ ستٌ ا٭َريات ٚاذتٛضٜاتاذتهاٜات ارتطاؾ١ٝ، ٚسًت املطأ٠ 

زب ايصٟ ٜتشسخ عٔ َا ًٜؿت ا٫ْتباٙ يف تطٛض ا٭زب ايٓػٟٛ ا٭ضزٟٚ مبع٢ٓ ا٭ٚ

ٜٗسف إىل حتػني ٚنعٗا، َٚا ٜػتشل ا٫عرتاف ب٘، إٔ ا٭زبا٤ ايطداٍ ِٖ قهاٜا املطأ٠ ٚ

نٌ َا يف  ِٖ بصيٛاؾايصٜٔ قسضت عِٓٗ بٛازض ايرتنٝع ٚايعٓا١ٜ ارتاق١ بكهاٜا املطأ٠، 

اجملتُع  ططم حتػني َٛقعٗٔ يفبساعٞ يف إبطاظ َعاْا٠ املطأ٠ ٚٚغعِٗ َٔ ادتٗس اٱ

ِ املطأ٠ ع٢ً ضأؽ ايكهاٜا ايٓػا١ٝ٥ اييت تٓاٚيت٘ ٚنإ تعًٝ. 8ٚخاق١ عٔ ططٜل ايطٚاٜات

ْصٜط أمحس َٚٔ ت٬ٙ َٔ ايهتاب َٔ أَجاٍ غطغٝس أمحس خإ، ٚعبس اذتًِٝ ؾطض، ٚضاؾس 

بطِٜ تؿٓس، اذتايٞ، َٚطظا ستُس ٖازٟ ضغٛا، ٚارتريٟ، ٚبٓست ضتٔ ْات غطؾاض، ٚ

 0102َّٔ  يف ايؿرت٠ٚنطؾٔ تؿٓس، ٚضادٓسض غٝٓؼ بٝسٟ، خ٬ٍ ضس٬تِٗ ا٭زب١ٝ املُتس٠ 

عٔ ضنب ا٭زبا٤ يف نتاب١ ايكك١  نجريًاٚمل ٜتأخط ضنب ايهاتبات  01009إىل 
                                                        

6
 .001 (، ص:6008، )ملحان: بهاء الدًً سكزيا یىهیىرضیٹی، اردو هاول میں تاهیثیتجاويد، عليلة،  -

7
 .5(، ص: 6006، )هئی دہلی: سجاد پبلشىگ ہأوص، اردو هاولىں میں عىرت کی سماجی حیثیتصغزا، ، مہدی -

8
، )هئی دہلی: مکحبہ جامعہ ملیٹڈ، هئی دہلی، هذیز احمد سے پزیم چند تک -اردو هاول میں عىرت کا تصىر کبير، فہمیدہ،  -

 .28(، ص: 6006
9

 .601(، ص: 6002، )دہلی: ایجىکیشىل پبلیشىگ ہأوص، ادب میں تاهیثیتاردو واوی، مشحاق احمد،   -
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 68بعس  0510ّؾإٕ ضؾٝس٠ ايٓػا٤ دا٤ت بأٍٚ ضٚا١ٜ ْػا١ٝ٥ عاّ  ٚايطٚا١ٜ بٛد٘ خام. 

عاًَا ؾكط َٔ ظٗٛض أٍٚ ضٚا١ٜ أضز١ٜٚ "َطآ٠ ايعطٚؽ" يٓصٜط أمحس. ٚقس دا٤ت ٖصٙ ايطٚا١ٜ 

 ايهتاب١.دطأتٗا ع٢ً ؾه٬ً عٔ  ،َٔ َػببات ايعاض ؾٝ٘ يف ظَٔ نإ تعًِٝ املطأ٠ ٜعس

سٝح غًب عًٝٗا ايٓعع١  ٚنإ تأثطٖا بطٚا١ٜ ْصٜط أمحس ٚانشًا يف ضٚاٜتٗا،

 .10 ْعع١ غايب١ ع٢ً نٌ ضٚاٜات ظٗطت ست٢ أٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔاييت ظًت  اٱق٬س١ٝ

" يكػط٣ ُٖاٜٕٛ َطظا، ٚاييت ططست ظطأ٠ مىہنیٗطت يف ٖصٙ ايؿرت٠ ضٚا١ٜ "ٚظ

ْازض٠ املؿانٌ ايٓاجت١ عٔ ايط٬م ٚقهاٜا تعٜٚر ا٭ضاٌَ ٚسط١ٜ املطأ٠ يف اْتداب ظٚدٗا 

( سٍٛ تعًِٝ 0101يف ايٛسٌ( )" )دٖٛط٠ گدڑی کا اللٚغريٖا. ٚنتبت أنربٟ بٝػِ "

ايٓػ٠ٛ ٚضنعت ع٢ً تعًِٝ بٓات ايطبك١ ايعًٝا بكؿ١ خاق١، ٚدا٤ت ستُسٟ بٝػِ بج٬خ 

َ" ٚقس زاضت نًٗا آج کل" ٚ "صفیہ بیگم" ٚ "ضگھڑ بیٹی(، ٚ "0102" )شزیف بیٹیضٚاٜات: "

٠، صٙ ايؿرتنُا ٜبسٚ َٔ ايعٓاٜٚٔ ْؿػٗا سٍٛ قهاٜا املطأ٠.  َٚٔ ا٭زٜبات ايباضعات يف ٖ

ناْت نًٗا  ،11ضٚاٜات، ظاْب ٦َيت قكل قكري٠ ناْت ْصض غذاز اييت أتت بعؿط

تكٜٛطا عٔ سٝا٠ ايطبك١ املتٛغط١ ايعًٝا اهلٓس١ٜ قبٌ ا٫غتك٬ٍ ٚيهٔ ٜٓبض ؾٝٗا قًب 

ب املطأ٠ ايعاز١ٜ اييت مت٢ٓ باٯ٫ّ ٚتطظح حتت ثكٌ ظًِ اجملتُع. ٚشاع قٝت "سذا

غِ "سذاب اَتٝاظ عًٞ"، ٚاؾتٗطت بهتاب١ قكل اا بعس بإمساعٌٝ" اييت عطؾت ؾُٝ

تتُٝع باٱبساع ٚايطَٚاْػ١ٝ، نُا شاع قٝت "َػع عبس ايكازض" اييت أعطت ايكك١ 

ا٭ضز١ٜٚ َها١ْ َطَٛق١، ٚسسزت هلا اجتاٖات ٚانش١، ٚقس بطعت يف اغتد٬م ْتا٥ر 

 ا٭ضز١ٜٚ.  َٝتاؾٝعٜك١ٝ ضَٚاْػ١ٝ َٔ ا٭سساخ ايٛاقع١ٝ، ٚأبسعت ٖصا ايؿٔ يف

ايعكس ايطابع َٔ  بسأت اجتاٖات ايٓػ١ٜٛ ايباضظ٠ تعٗط يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ َٔ

" )مجط( اييت ْؿطتٗا ضابط١ ا٭زبا٤ اهگارے. ٜٚعترب ظٗٛض زتُٛع١ "ايكطٕ ايعؿطٜٔ

قكتني يطؾٝس  ايتكسَٝني ْكط١ اْط٬م يًٓػ١ٜٛ يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ، ٚقس نُت اجملُٛع١ 

کے پیچےہع١ٖ يف زهلٞ( ٚ )( )ْدلی کی ضيردٗإ: ) ُا ( )ٚضا٤ اذتذاب(، اْتكست ؾٝٗپزدے 

سٝح تٓاٚيت ؾُٝٗا املعاٜري ٚايكِٝ املتبا١ٜٓ يًطدٌ  َؿاغس اجملتُع ا٭بٟٛ اْتكازا ٫شعا،

                                                        
10

 .11(، ص: 6000،)دہلی: ضاہحیہ اکادمی، اردو کی خىاتین فکشن هگارصدف، مشحاق،   -
11

 .50املزجع هفطه، ص:   -
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" تطٜٚر ايط١ٜ٩ ايٓػ١ٜٛ اهگارےمل ٜهٔ ٖسف ْؿط زتُٛع١ " . 12ٚاملطأ٠ بايٓكاف ايكاضر

عٔ ٚيهٔ ايجٛض٠ اييت طبعتٗا ٚا٭غًٛب املتُطز ٚادتطأ٠ يف ايتعبري بؿهٌ ٚاقعٞ قطٜح 

َّٗعاٜب اجملتُع  ست ايططٜل إىل ظٗٛض ايؿهط ايٓػٟٛ يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ. ، ٖٞ اييت َ

 :ضؾٝس دٗإ

٬ََح ناْت ضؾٝس دٗإ ٖٞ ا٭زٜب١ ايٓػ١ٜٛ اييت تعٗط ٭ٍٚ َط٠ يف نتاباتٗا 

ايٓػ١ٜٛ ايٛانش١ ٚبؿهٌ ْعطٟ عُٝل. بسأت ايهتاب١ َٓص إٔ ناْت يف املطس١ً 

" أٍٚ زيٌٝ اهگارےْؿط قكتٗا يف زتُٛع١ " ايتعًِٝ سٍٛ قهاٜا املطأ٠، ٚنإ ايجا١ْٜٛ َٔ

ع٢ً دطأتٗا ٚطبٝعتٗا ايجا٥ط٠. ٚقس عًُت ٖٞ َٔ خ٬ٍ أزبٗا ع٢ً نػط قٝٛز ايػٝطط٠ 

ٚزعت إىل  ،ايعك١ًٝ ايبططٜطن١ٝحتست ٢ً َػت٣ٛ أزبٞ، َط٠ عا٭ب١ٜٛ ايػامش١، ٚ٭ٍٚ 

ؾٔ سطب أزب١ٝ نس اغتػ٬ٍ املطأ٠ ايسٜين ٚا٫دتُاعٞ ٚا٫قتكازٟ. ٜكٍٛ ا٭زٜب 

ٚايٓاقس ا٭ضزٟٚ ايباضظ ايربٚؾٝػٛض قُط ض٥ٝؼ: "ايؿ٤ٞ ايصٟ مل ٜهٔ ُٜتشسخ عٓ٘ يف 

ايساضد١ املػتدس١َ يف ايكك١ ا٭ضز١ٜٚ ست٢ اٯٕ، حتسثت ضؾٝس دٗإ عٓ٘ بايًػ١ 

ايبٝٛت، َٚٔ بطاع١ ؾٓٗا إٔ ايكاض٨ ٫ ٜهاز ٜؿعط بأْ٘ خ٬ٍ ايكك١ ٜتؿطز ع٢ً غع١ 

عامل دسٜس ناْت ايكك١ ا٭ضز١ٜٚ خاي١ٝ عٓٗا َٔ قبٌ. ٚقس اضتكت بٗصا ا٫جتاٙ يف ا٭ٜاّ 

"ٖادط٠ َػطٚض" "عكُت ؾػتا٥ٞ" ٚ"خسجي١ َػتٛض" ٚايتاي١ٝ ا٭زٜبات ا٭خطٜات َجٌ 

 .13"ضن١ٝ غذاز ظٗري" ٚغرئٖ إ٫ إٔ ضؾٝس دٗإ ناْت يف طًٝعتٗٔ"سٜك١ بٝػِ" ٚ"قٚ

 :عكُت ؾػتا٥ٞ

ؾػتا٥ٞ اييت  ظٗطت ايٓػ١ٜٛ بعس ضؾٝس دٗإ، بأق٣ٛ قٛضٖا عٓس عكُت

ؾاقت ضؾٝس دٗإ يف تػذٌٝ ايٛاقع، ٚؾتشت ؾك٬ً دسٜسًا َٔ ايٛاقع١ٝ، ٚأثبتت أْٗا 

ناْت ْػ١ٜٛ بهٌ َع٢ٓ ايه١ًُ سٝح إٔ أغًٛبٗا ٚأزبٗا َٚٓٗذٗا ايؿهطٟ ٚا٭زبٞ 

ٚض٩اٖا ا٭زب١ٝ نًٗا ناْت َكبٛغ١ بًٕٛ ايٓػ١ٜٛ. ٚقس ْبعت ٜٓابٝع ؾهطٖا ايعايٞ 

ٗا ايٓازض٠ َٚٔ متػهٗا بايٛاقع١ٝ ايػاؾط٠ ايت٢ َهٓت املطأ٠ إٔ ٚأزبٗا ايػاَٞ َٔ دطأت

تتذػس يف نتاباتٗا يف قٛضتٗا ا٭ق١ًٝ َع عٛاطؿٗا َٚؿاعطٖا ا٭ق١ًٝ َٚهْٓٛاتٗا 
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َٚٓػًكاتٗا اذتكٝك١ٝ بؿهٌ طاض بأيباب ايطداٍ، بٌ أزٖـ ست٢ املطأ٠ ْؿػٗا، اييت 

 .14ٚايٓؿػٞ ايصٟ ٫ عٗس هلا ب٘ َٔ قبٌأزضنت أْٗا ٭ٍٚ َط٠ تػرب أغٛاض عاملٗا ايساخًٞ 

ايٛاقع١ٝ ايكاضخ١ ٖٞ املٝع٠ ا٭غاغ١ٝ ٭زب عكُت. ؾٗٞ تهؿـ بسٕٚ ٖٛاز٠ ٚضمح١ 

عٔ دٛاْب سٝا٠ ايؿتٝات اييت ٫ جتط٩ أٟ ناتب١ ست٢ ع٢ً ا٫قرتاب َٓٗا. ٚقس ططست 

ضا٤. َٚٔ عكُت ايٛاقع١ٝ ادتٓػ١ٝ يف ضٚاٜاتٗا بهٌ دطأ٠ ٚبسٕٚ َبا٠٫ با٫ْتكازات ٚاٯ

" )ايعٓٝس( بػبب سطَاْٗا َٔ نسٟخ٬ٍ تعًٝكٗا ع٢ً َٛقـ "ؾاْتا" ايجٛضٟ يف ضٚاٜتٗا "

عٓا١ٜ ظٚدٗا ادتٓػ١ٝ، تؿهح ايهاتب١ ْؿػٝات املطأ٠ ادتٓػ١ٝ بؿهٌ ٜعهؼ ْعط٠ 

اجملتُع إىل املطأ٠. ؾتكٍٛ: "نٌ َا حتتاد٘ املطأ٠ اهلٓس١ٜ ٖٛ ايعٚز ٚايعٚز نإ َتٛؾطًا. 

بتػٝٗا! مل ٜهٔ ْص٫ً، ٚمل ٜهٔ ٜػٝب طٍٛ ايًٌٝ، مل ٜهطبٗا ٚمل ٜبع ؾأٟ عٓا١ٜ ت

سًٝتٗا يؿطب ارتُط، ٫ٚ ٜػاظٍ ايؿتٝات ا٭خطٜات، ؾبأٟ أمل ضٚسٞ نإ ٜ٪ملٗا ست٢ 

بست نأْٗا جتػٝس ي٬نطٗاز. َا أنجط املطأ٠ َهطًا ٚخسع١! ٚبٛد٘ خام املطأ٠ اييت 

ظٚدٗا أٚ تكسَت غٓ٘ ست٢ بسأت  تسعٞ بهٌ سل أْٗا ؾطٜؿ١ ستك١ٓ، َٚا إٕ َطض

تعاٌَ َع٘ َعا١ًَ ادتعاض َع ايبكط٠ بعس َا ٜؿح نطعٗا باذتًٝب. ٚبأسكط س١ًٝ متتٗٔ 

ايبػٞ ٚثِ تعترب ْؿػٗا َػتشك١ ملٛاغا٠ ايٓاؽ. َا أسػٔ تًو ايعاز٠ سٝح ناْت حتطم 

ػابل ْكسًا إٕ يف املكتبؼ اي.  15يف احملطق١ نايكٌُ ٚإ٫ ناْت ايسْٝا ١َْٰ باملَٛػات!"

٫شعًا يًُذتُع ايصٟ ٜعترب املطأ٠ َتع١ يًطداٍ، ٚيهٔ ٫ ٜعترب املطأ٠ إْػاًْا ي٘ عٛاطـ 

َٚؿاعط ٚي٘ ضغبات دٓػ١ٝ نصيو. بٌ ٜهطؽ ٖصا اجملتُع يف شانط٠ املطأ٠ أْٗا نا٥ٔ 

 نعٝـ ٚعادع َؿطٛض ع٢ً ايصعط ٚارتٛف ٚادتدي.

)ارتط املٓعطز(،  "ی لکيرٹيسھَٚٔ خ٬ٍ ؾدك١ٝ ايبط١ً "مشٔ" يف ضٚاٜتٗا "

عطنت ايهاتب١ يًتعكٝسات ايٓؿػ١ٝ ٚا٫ختٓام ادتٓػٞ اييت تعاْٞ َٓٗا املطأ٠ َٓص 

اي٫ٛز٠، نُا تٓاٚيت بايعطض ٚايتشًٌٝ ايعٛاٌَ ايس١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭غط١ٜ املدتًؿ١ 

اييت تتهاؾط يكٝاغ١ ؾدك١ٝ "مشٔ" املٓشطؾ١ ٚتؿهٌٝ طبٝعتٗا ايجٛض١ٜ َٚٛاقؿٗا 

عكٝساتٗا ايٓؿػ١ٝ. قٛضت ايهاتب١ يف ايطٚا١ٜ زتتُعًا ٫ ٜٗتِ بكه١ٝ املطأ٠ ٭ْ٘ ايص١ٖٝٓ ٚت

إْػاًْا، بٌ ٜعسٖا يف عساز ايبها٥ع ٚٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ اٱَتاع. ٚإىل ٖصٙ  ا٫ ٜعتربٖ
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ايصٟ ٜكٍٛ: "املطأ٠ َُٗا  بطٚؾٝػٛضُذتُع أؾاضت عكُت ع٢ً يػإ ايٓعط٠ ايس١ْٝٚ يً

ُٗٗا. ؾإْٗا مل ختًل ٭ٕ تسضؽ ُٚتؿِٗ، بٌ ختًل ناْت، َٔ اذتُاق١ ستاٚي١ ؾ

أْت مشٔ نايططٜل اييت ميؿٞ عًٝٗا آ٫ف ايٓاؽ ي٬ًٝ ْٚٗاضًا  …ي٬غتدساّ ؾشػب

٫ٚ ٜ٪نس ايربٚؾٝػٛض بكٛي٘ إ٫ َا تطغذ يف شت١ًٝ . 16َٚع شيو ؾإْٗا ٚسٝس٠ ٚبسٕٚ ضٚح"

ات إيٝٗا: "زع٘ ٜعرب عٔ ْعط٠ نٌ زتتُع نٌ زتتُع َٔ تكٛض خاط٧ عٔ املطأ٠ ٚ َا

عٓو! ٫ ًٜٝل باملطأ٠ ارتٛض يف ايػٝاغ١... إشا بسأت ايسداد١ ٜكٝح نايسٜو جيب 

 .17شعٗا"

تؿهح "عكُت" عرب ؾدك١ٝ بطًتٗا "َعك١َٛ" اييت  ،"َعك١َٛٚيف ضٚاٜتٗا "

تهطط إىل قبٍٛ سٝا٠ ايصٍ ٚايعاض، ٚجتربٖا ا٭ٚناع إىل بٝع نطاَتٗا ٚععٖا، عك١ًٝ 

ايطبك١ ايطأمساي١ٝ اييت بؿهٌ ثطٚتٗا ْٚؿٛشٖا تٗتو نطا١َ ايطبك١ ايؿكري٠ ٚنطا١َ 

ٝـ ٜعترب بٛنٛح ن يٓا ايهاتب١ ٚتكٛض دػسٖا.املطأ٠ املكٗٛض٠ ٚتطغُٗا ع٢ً بٝع 

ٚاغتػ٬هلا املازٟ ٚايتذاضٟ ٚادتٓػٞ ٱصتاظ  ع٢ً تؿ٦ٝٝٗاعٌُ ٜاجملتُع املطأ٠ بهاع١ ٚ

أغبابًا ٫ْتؿاض  أاييت تَٗٝطاست٘ ايتذاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ. ٖٚصٙ ٖٞ عازات اجملتُع ٚقٛاْٝٓ٘ 

م َجٌ ٖصٙ ايعٗط ٚجترب املطأ٠ ع٢ً ايٛقٛع يف ٖصٙ اهلا١ٜٚ ايػبد١. ٖٚصا اجملتُع ْؿػ٘ حيط

املطأ٠ ٜٚعتربٖا ؾادط٠ ؾاغك١ ٚإٕ ناْت أسػٔ ٚأعع َٔ ؾطؾا٥٘. إٕ "َعك١َٛ" اييت 

تتشٍٛ إىل "ًْٝٛؾط" يتتهؿٌ مبعٝؿ١ أغطتٗا ضغِ نٌ ستا٫ٚتٗا اٱْػا١ْٝ ٚطُٛساتٗا 

ايؿطٜؿ١، تبك٢ ََٛػًا يف ْعط اجملتُع ٚتػتشل َٓ٘ ايًّٛ ٚايعتاب. "إْٗا ؾادط٠ ٚٚق١ُ 

جملتُع. ٚيهٔ اجملتُع ايصٟ قاؽ َٔ "َعك١َٛ" "ًْٝٛؾط" يٝؼ ََٛػًا عاض ع٢ً دبني ا

ٚيٝؼ ؾادطًا. ٚسسٖا ًْٝٛؾط ٖٞ ؾادط٠! ًْٝٛؾط اييت تتهؿٌ مبعٝؿ١ أغطتٗا ٚاييت ٖٞ 

 .18ا٭ّ غري ايؿطع١ٝ ٭٫ٚزٖا ايصٜٔ تطعُِٗ، ٖٞ ايؿادط٠"

 :قط٠ ايعني سٝسض

جتًت ايٓعع١ ادتسٜس٠ َٔ ا٫جتاٙ ايٓػٟٛ، املدتًؿ١ َٔ اجتاٖات أٟ أزٜب١ 

أضز١ٜٚ يف ضٚاٜات قط٠ ايعني سٝسض ٚقككٗا ايككري٠، سٝح ْعجط ؾٝٗا ع٢ً تاضٜذ ناٌَ 
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ا٭زب ا٭ضزٟٚ. ٚقس متٝعت َٛنٛعاتٗا  " إىل تٝاض ايٛعٞيًُطأ٠. ٖٚٞ أٍٚ َٔ عّطؾت "

دت يف ضٚاٜتٗا َٛدات ٖا١ً٥ َٔ ايؿًػؿ١ ٚايتاضٜذ، بايعُل ايؿين ٚايؿهط ايعُٝل، ٚ متٛ

ٚتعاْكت ؾٝٗا عًّٛ ا٫دتُاع ٚايػٝاغ١ ٚاذتهاض٠ ٚعًِ ايٓؿؼ. زضاغتٗا ناْت عُٝك١ 

يهتابات "دُٝؼ دٜٛؼ" ٚ"ؾطدٝٝٓا ٚٚيـ" ٚ"نَٛبتٕٛ بطْٝت" ٚ "زٚضٚثٞ ضٜتؿاضزغٕٛ" 

ٚتٓٛعت َٓابع ٚغرئٖ َٔ أٜكْٛات اذتطنات ايٓػ١ٜٛ ايػطب١ٝ، ؾتٛغعت ثكاؾتٗا 

ؾهطٖا. ٚقس ؾاقت ٖٞ أقطاْٗا يف تكٜٛط َها١ْ املطأ٠ ٚانطٗازٖا يف شتتًـ 

ارتًؿٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ظ١َٓ ايتاضخي١ٝ بأغًٛب ٫ َجٌٝ ي٘ يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ. تعرب املطأ٠ 

يف ضٚاٜاتٗا عٔ ضٚح تػاؾط َٔ ْكط١ ا٭ظٍ إىل د١ٗ ا٭بس عجًا عٔ اذتب ايصٟ ٫ ٜكٝسٙ 

 َهإ. ٚأَا ايطدٌ ؾٗٛ جتػٝس يٮْا١ْٝ، ٚايػسض ٚارتٝا١ْ َٔ قؿات٘ اي٬ظ١َ. ظَإ ٫ٚ

يف نٌ -طأ٠ ٚٚؾا٥ٗا ٚغسض ايطدٌ ٚخٝاْتَ٘ؿٗس خًٛم امل-ٜتهطض ٖصا املؿٗس 

ضٚاٜاتٗا تكطٜبًا. نُا ٜتذ٢ً َٔ ضٚاٜاتٗا إٔ املطأ٠ َُٗا تعًُت ٚتجكؿت ؾ٬ َٓام هلا َٔ 

اجملتُع. َٚٔ خ٬ٍ عطض ٖصٙ ايكٛض٠ أضازت  إٔ تتعطض ٫نطٗاز ايطدٌ ٚاغتػ٬ٍ

ايهاتب١ ايتأنٝس ع٢ً إٔ انطٗاز املطأ٠ يف اجملتُع يٝؼ بػبب دًٗٗا ْٚكل يف 

ثكاؾتٗا، بٌ غبب٘ عك١ًٝ ايطدٌ اييت تطؾض ؾهط٠ َػاٚا٠ املطأ٠ بايطدٌ ٫ٚ ٜطٚق٘ ست٢ 

 إٔ ٜؿهط يف إعطا٥ٗا سكٛقٗا اييت تػتشل.

" تعبريًا عٔ اٱسػاؽ ين بًٓتا يف اذتٝا٠ ايجا٫١ْٝ ختًكٜٚهؿٞ عٓٛإ ضٚاٜتٗا "

امل٪مل مبا ٜع٢ٓ نٕٛ املطأ٠ يف اجملتُع ايبططٜطنٞ. ٚتًدل قط٠ ايعني سٝسض سٝا٠ املطأ٠ 

": "أتط٣ ؾذاع١ يٝؿتعٌ َكباح َٔ ايصنطٜاتيف ايؿكط٠ ايتاي١ٝ َٔ ضٚاٜتٗا ايككري٠ "

ا تكبح عطٚغ١ تٛقـ بأْٗا املطأ٠! تتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ إصتاب اجملتُع ٚتطبٝت٘. ٚعٓسَ

تتشٌُ املكاعب  …ٚنعت يب١ٓ أغاؽ ٯ٫ف ايػٓني اٯت١ٝ. تًس سٝا٠ ٚتهاز ٖٞ متٛت

 ٚضغِ نٌ ٖصا ا١ْ ايعٚز ٚنٝس ايهط٠،ٚجتاب٘ ايؿكط ٚنآي١ ايعٝـ، ٚتتعطض رتٝ

ٚتعًل قط٠ ايعني سٝسض ع٢ً تعاغ١ املطأ٠ يف اجملتُع ضغِ  ،19ٚشاى، ٫ تٝأؽ َٔ اذتٝا٠"

نٌ ايتعاغ١ يف  خًٛقٗا قا١ً٥: "َٔ ا٭ظٍ، املطأ٠ ٖٞ املدًٛق١ اييت نتبت هلا ٚؾا٥ٗا ٚ

ايٓٗا١ٜ.  ْكٝبٗا، ٖٞ املطأ٠ اييت حتب ايطداٍ بأْٛاعِٗ َٚع شيو تتعطض يًططز يف
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بٔ َط٠ أخط٣، ٜٚططزٖا سبٝبٗا َط٠ ثايج١.. ٚضغِ نٌ شيو، ٜططزٖا ايعٚز َط٠، ٚا٫

ايطداٍ. ٖصٙ ٖٞ املطأ٠ اييت تًٛش باملػادس ٚاملعابس حتب املطأ٠ نٌ ٖصٙ ايكٛض َٔ 

 .20ٚايهٓا٥ؼ ٚتػتعني باملكابط ٚاملعاضات، تبهٞ ع٢ً تعاغتٗا ٚتؿهٛ َٔ عذعٖا"

 :د٬ْٝٞ باْٛ

َٔ د١ٗ أخط٣، تتُٝع د٬ْٝٞ باْٛ بأغًٛب َٓؿطز بني ايٓػٜٛات ٚتؿهٌ 

نجط٠ ناثط٠ َٔ قٛض أع١ًَٛ ٖا١َ يف ا٭زب ا٭ضزٟٚ ايٓػٟٛ. تتٓاثط يف ضٚاٜاتٗا 

ٚسهاٜات ايكطاع ايطبكٞ. ٜٚتُٝع أغًٛب٘  ١اي٬َػاٚا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكازٜ

ّ( 0121)" أًىان غشل بايػصاد١ ٚايػٗٛي١ يهٞ ٜعٌُ عٌُ ايػٝـ ايكاطع. ْايت ضٚاٜتاٖا "

ؾٗط٠ ٚاغع١. ضنعت د٬ْٝٞ باْٛ ؾُٝٗا ع٢ً  ّ(0150) " )َطط ا٭سذاض(بارِش ضىگٚ "

ظًِ اجملتُع ا٭بٟٛ ٚانطٗازٙ ع٢ً املطأ٠ بٛد٘ خام. ضمست ايهاتب١ يف ضٚاٜتٗا "أٜٛإ 

غعٍ" قٛضًا َتٓٛع١ َٔ املطأ٠ اييت تعٝـ يف زتتُع ٜػٝطط عًٝ٘ ايٓعاّ اٱقطاعٞ 

ًَا مًتط ع٢ً "أٜٛإ غعٍ" يف ؾ 20املتذرب. ٚشيو َٔ خ٬ٍ تػط١ٝ  رت٠ غبكت اغتك٬ٍ عا

اهلٓس ٚتًتٗا، ٚؾٗست َتػريات نجري٠ ع٢ً املػت٣ٛ ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف ٚايػٝاغٞ. 

تطغِ أسساخ ضٚاٜتٗا "أٜٛإ غعٍ" أْ٘ َُٗا تػريت َعاٜري اذتٝا٠ ٚتطقت أغايٝب ايعٝـ 

ٚتطٛضت ايجكاؾ١ إ٫ إٔ املطأ٠ ٫ ٜتػري ٚنعٗا َٚهاْتٗا ٫ٚ ٜتشػٔ ْكٝبٗا بٌ تبك٢ 

٬غتػ٬ٍ ٚا٫نطٗاز ٚايتُٝٝع ٚاذتٝـ يف نٌ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ. تسٚض ٖصٙ تتعطض ي

ايطٚا١ٜ سٍٛ ايٓعاّ اٱقطاعٞ ايصٟ غاز يف زتتُع سٝسضآباز، ٚحتاٍٚ إبطاظ ايعًِ 

ؾاملطأ٠  ٚا٫نطٗاز ٚا٫غتػ٬ٍ ايصٟ تعطض ي٘ اجملتُع مبا ؾٝ٘ املطأ٠ حتت ٖصا ايٓعاّ. 

ثا١ْٜٛ َٚها١ْ َٓشط١. تعترب ٫ٚز٠ ايبٓت ؾٝ٘  يف ٖصا اجملتُع اٱقطاعٞ حتتٌ زضد١

ؾ٪َا ٚتعاغ١، ٚتعس ٫ٚز٠ ايٛيس غعاز٠ ٚتؿا٫ً٩ ٚأ٬ًَ يف دًب ايجط٠ٚ ٚايطخا٤. ٚقس قٛضت 

 .21ايطٚا١ٜ ٖصا ايتُٝٝع بني ادتٓػني يف َؿاٖس شتتًؿ١ ٚقٛض ؾت٢

ٍ )َطط ا٭سذاض( قه١ٝ اغتػ٬ بارِش ضىگ"تعاجل ضٚا١ٜ د٬ْٝٞ باْٛ ايجا١ْٝ "

ايطبك١ ايهازس١ املاز١ٜ ٚايطٚس١ٝ ع٢ً أٜسٟ ا٭ثطٜا٤ ٚأقشاب ايعكاضات ٚا٭ضانٞ يف 

اهلٓس قبٌ اغتك٬ٍ ايب٬ز بكًٌٝ ٚبعسٖا، ٚتتٓاٍٚ َؿه١ً ايعٌُ بسٕٚ ا٭دط٠ يػساز 
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ايسٜٕٛ. ٚيف خًؿ١ٝ ٖصا ايػٝام، تعطض ايطٚا١ٜ قٛضًا عسٜس٠ ٫نطٗاز املطأ٠ َٚؿانًٗا 

ا١ٜ ٚنع املطأ٠ امل٪مل ٚسٝاتٗا ايتعػ١ يف خًؿ١ٝ اغتػ٬ٍ ايطبك١ يف اجملتُع. ٚتػطز سه

ايهازس١ ع٢ً ٜس اٱقطاعٝني. تتٓاٍٚ ايطٚا١ٜ خاق١ أٚناع ْػا٤ ايطبك١ ايهازس١ َٚا 

تكٛض ٢ أٜسٟ أَطا٤ ايٓعاّ اٱقطاعٞ، ٜٚعاْني َٔ ظًِ ٚاغتبساز ٚاْتٗاى ذتطَتٗٔ عً

ا٤ ٚايتذاض ٚسكٍٛ اٱقطاعٝني ٚتعطنٗٔ قٛض إدباض ايٓػا٤ ع٢ً ايعٌُ يف َٓاظٍ ا٭َط

هلذّٛ ضغباتٗٔ ادتٓػ١ٝ ايعاض١َ سٝح ٫ ٜػعٗٔ إٜأٖ ٫ٚ ضداهلٔ إٔ حيتذٛا نسِٖ، 

ٚبصيو ؾإٕ ايطٚا١ٜ تططح قٛض ايهبت ٚايهػط اييت ٜؿطض عًٝٗا اجملتُع ٭غباب 

 .22شتتًؿ١ ٚبأغايٝب َتٓٛع١

 :ضنٝ٘ ؾكٝح أمحس

 (َكطٚس١ ايكسَني)  "آبلہ پا" بطٚاٜتٝٗابسٚضٖا غعت ضن١ٝ ؾكٝح أمحس 

( إىل إبطاظ َها١ْ املطأ٠ 0128ّ) (يف اْتعاض ؾكٌ ايطبٝع) "اهحظار فصل گل( ٚ"0120ّ)

ا٫دتُاع١ٝ ٚقهاٜاٖا يف اجملتُع. ٚأيكت ايه٤ٛ ع٢ً ايػٝطط٠ ايصنٛض١ٜ ْٚؿام اجملتُع 

هلا ايػطز ايطٚا٥ٞ. إٕ ايصنٛضٟ. ٚيف نًتا ايطٚاٜتني، تؿهٌ املطأ٠ ايب٪ض٠ اييت ٜسٚض سٛ

ضن١ٝ ؾكٝح أمحس تعٞ مبؿانٌ املطأ٠ ٚتطمسٗا يف ضٚاٜاتٗا ٚيهٓٗا يٝػت نس ايطدٌ 

بٌ تعرتف مبؿانٌ ايطداٍ أٜهًا ٚيهٔ تعتكس إٔ َؿانٌ املطأ٠ أنجط َٔ َؿانٌ 

املطأ بهعؿني. ٫ تعٗط املطأ٠ يف ضٚاٜاتٗا يف قٛض٠ اَطأ٠ ثا٥ط٠ َتُطز٠ تهػط قٝٛز 

ٍٚ َػايبتٗا بؿذاع١ يف ز ع٢ً قٛاْٝٓ٘ بٌ ٖٞ بكرب تتشٌُ املؿانٌ ٚحتااجملتُع ٚختط

َّ .ّٜٛ غتتُهٔ املطأ٠ َٔ ا٫ْعتام َٓٗا ٤ٞأٌَ إٔ جي قٛض٠ املطأ٠ ٚقهاٜاٖا  ع٢ً ٫ٚ أز

يف ضٚاٜاتٗا ٚقككٗا مما قايت٘ بٓؿػٗا يف املكتبؼ ايتايٞ: "املطأ٠ يف ضٚاٜاتٞ ٚقككٞ 

تتذؿِ اٯ٫ّ، ٚتتشطِ بساخًٗا ٚتتؿاِٖ َع ا٭ٚناع قسض ٚغعٗا ٚتعٝـ ٚمتٛت يف أٌَ 

جتعٌ  إٔ ٜتػ٢ٓ هلا ًَٜٛا سل ايكطاض ٚا٫ختٝاض. ٚبعض عًُٝات ايتؿاِٖ اييت تتِ ب٬ ٚعٞ،

.. حتاٍٚ بعض ايٓػ٠ٛ اذتكٍٛ ع٢ً تعاطـ …املطأ٠َ تتذ٢ً يف قٛض َتٓهط٠ غطٜب١

اٯخطٜٔ بتشٌٜٛ قًكٗٔ ايصٖين يف أَطاض دػس١ٜ، ٚاملطأ٠ اييت مل تػتطع شيو، تبك٢ 

حترتم بٓاض ٚعٝٗا، نُا اسرتقت نٌ َٔ "قبا" يف ضٚا١ٜ "َكطٚس١ ايكسَني"، ٚ"تاض٠" يف 
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بٝع" ٚ"غٌ" يف ضٚا١ٜ "َتاع ا٭مل" ٚ "قباست" َٔ ضٚا١ٜ "إ٬ّٜ ضٚا١ٜ "يف اْتعاض ؾكٌ ايط

.23ايػطاّ"
 

 :خسجي٘ َػتٛض

يف ٚقت ناْت ايؿدكٝات ايٓػا١ٝ٥ يف ايطٚاٜات إَا اتكؿت مبعاٜري ا٭خ٬م 

ايػا١َٝ أٚ ُعطنت يف قٛض َؿ١ٖٛ نط١ٜٗ، غًهت خسجي١ َػتٛض ططٜكًا ٚغطًا 

َساؾع١ عٔ سكٛم املطأ٠ ع٢ً غطاض ا٭زبا٤ عطنت قهاٜا املطأ٠ بأغًٛب ٖاز٨ َتني، ٚ

ايطداٍ ٚيهٔ بؿهٌ أنجط عُكًا ٚأؾس اضتباطًا بعٛامل املطأ٠ ايساخ١ًٝ ْٚؿػٝاتٗا 

ايككل  إقساضات تؿٌُ ضٚاٜات ٚزتُٛعات ايعُٝك١. دا٤ت خسجي١ َػتٛض بػت١

ايككري٠، إ٫ إٔ ايهتاب ايصٟ دًب هلا قٝتًا ٚمسع١ ٚضغذ امسٗا نأزٜب١ باضع١ بني 

(. َٚا ميٝع 0151ّ" )ا٭ضض( )ظَنيضٚا١ٜ "ٚ ،" )ايؿٓا٤(آهگًا٭زبا٤ ايباضظٜٔ ٖٛ ضٚاٜتٗا "

ؾٔ خسجي١ َػتٛض أْٗا ٫ تتبع أٟ منٛشز ٚمل تتشسز نتابتٗا يف قايب، بٌ ْبعت َٔ 

 هتابات اٯخطٜٔ.جتاضبٗا ايصات١ٝ ؾهتبت يف ن٤ٛ جتاضبٗا ايؿدك١ٝ غري َتأثط٠ ب

( قطاعات املطأ٠ ايص١ٖٝٓ يف ٚد٘ 0126ّ" )ايؿٓا٤( )گًآهتعطض ضٚاٜتٗا ا٭ٚىل "

إغُاض ايطداٍ عٔ سكٛقٗا ا٭غاغ١ٝ، مما ٜعطنٗا ٭قػ٢ أْٛاع ايعصاب ٫ٚ ٜسع هلا 

زتا٫ً إ٫ ايكرب ٚجتطع َطاض٠ اذتٝا٠. تٓشسض بط١ً ايطٚا١ٜ "عاي١ٝ" َٔ أغط٠ حتٌُ دصٚض 

ادتٓػ١ٝ. املطأ٠ ؾٝ٘ ايٓعاّ اٱقطاعٞ ايصٟ ٫ ٜعترب املطأ٠ إ٫ َتع١ يًٓعط ٚٱؾباع ايطغبات 

زا٥ًُا  عًٝ٘ ٓٗاٍٚتيٝػت نا٥ًٓا قا٥ًُا بايصات بٌ ٖٞ زتطز ؾ٤ٞ ٫ ميتًو ق٠ٛ ٫ٚ ْؿعًا، 

ٚأَا  ،24ٚ تٗطب أٚ ُتػتكب" إ٫ إٔ حتب، ِٜٗ ايؿتا٠ يف اذتا١ٜزضٚؽ عباز٠ ايعٚز، "٫ 

ع٢ً  ضداٍ ٖصا ايٓعاّ، ؾٝتدصٕٚ ٫ أقٌ َٔ أضبع ستعٝات ًٜسٕ أ٫ٚز سطاّ ِٖٚ أثكاٍ

عاتل ا٭غط٠. ٫ٚ تػتطٝع ايعٚد١ إٔ متٓع ظٚدٗا َٔ ظٚاز آخط بٌ ست٢ إٔ تعاضن٘. 

ْٚػذت خسجي١ َػتٛض سبه١ ضٚاٜتٗا ايجا١ْٝ َٔ خٝٛط اجملتُع ايبانػتاْٞ املػًِ بعس 

اييت تأغػت عًٝٗا اْكػاَٗا َٔ اهلٓس، ٚقٛضت ْؿام اجملتُع ٚنصب٘ ٚاْٗٝاض املباز٨ 

ام شيو عطنت قهاٜا املطأ٠ اييت ٫ تتػري هلا ايسْٝا ٫ٚ ْعط٠ ٚيف غٝ .ايسٚي١ ادتسٜس٠

اجملتُع أبسًا، َُٗا تػريت ا٭ٚناع ٚايب٬ز. ؾاملطأ٠ يٝػت إ٫ بهاع١ ٜػًبٗا املػتكبٕٛ 
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ٚتعرب ايطا١ٜٚ  ٚاملؿاغبٕٛ نُٔ ايبها٥ع ا٭خط٣ ٚغ١ُٝٓ ٜؿٛظ بٗا ايؿا٥عٕٚ يف اذتطب. 

أسس ؾدكٝات  ،قٍٛ "ْاظِ" عربٛضٟ ضتٛ املطأ٠ ١ٓ يًُذتُع ايصنعٔ ٖصٙ ايط١ٜ٩ املؿٝ

ايطٚا١ٜ، ايصٟ ٜكٍٛ َػتٗع٥ا بايؿٝذ سني ٜػُع٘ ٜٓشب ع٢ً بٓت٘ اييت اغتكبٗا 

املؿاغبٕٛ: "ٜا بابا! أٟ بٓت أْت تٓازٜٗا؟ مل تهٔ ٖٞ بًٓتا! بٌ ناْت أمثٔ ايػٓا٥ِ، ٚئ 

 .25تعٝسٖا قطخاتو"

 خامت١ ايبشح:

مج١ًٝ ٖامشٞ ٚضنٝ٘ ٚ ٚقط٠ ايعني سٝسضت عكُت تؿػتا٥ٞ كس دػست نتاباي

ػطا َٗسٟ ٚغرئٖ استذادًا ؾكٝح أمحس ٚخسجي١ َػتٛض ٚد٬ْٝٞ باْٛ ٚباْٛ قسغ١ٝ ٚق

ًُا ْعط إىل املطأ٠ نٌ ا٫ستذاز ع٢ً قِٝ اجملتُع املعاقط ا٭بٟٛ ايصٟ زا٥ ْتبٌ نا

 ستهّٛ. ؾتبًٛضت ؾٝٗا بهٌ ٚنٛح قٛض انطٗاز املطأ٠ ا٫دتُاعٞنها٥ٔ نعٝـ ٚ

ٚايجكايف ٚا٫قتكازٟ ٚمتٛدت ؾٝٗا تٝاضات ايجٛض٠ ٚايٓك١ُ. محًت ٖ٪٤٫ ايهاتبات ٚعًٝا 

عُٝكًا باجملتُع ٚناْت ع٢ً زضا١ٜ عكٛقٗٔ، ؾًِ ٜهتؿني بايسؾاع عٔ سكٛقٗٔ 

ؾشػب، بٌ عطنٔ املطأ٠ يف ؾدكٝات اتكؿت بايٛعٞ اذتاز عٌٝ اجملتُع ارتساع١ 

دباضٖٔ ع٢ً بٝع سػٓٗٔ. إٕ ايؿدكٝات املتُج١ً يف اييت ٜٛظؿٗا ايطدٌ ٫غتعبازٖٔ أٚ إ

ايطٚاٜات ايٓػ١ٜٛ عطنت قٛضًا يًُطأ٠ شتتًؿ١ عٔ قٛض تبًٛضت يف ْتاز أزبا٤ اجملتُع 

ذتكٍٛ ع٢ً اذتكٛم َٔ أدٌ اؾهاْت ؾدكٝات سط٠ َػتك١ً ٜٓانًٔ ايصنٛضٟ. 

ٚاقتكاز١ٜ ُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ املتػا١ٜٚ ٫ يف زاخٌ ايؿها٤ ارتام بٌ يف زتا٫ت ادت

غتاش ايٓاقس عتٝل اهلل "ؾٗس ا٭زب نُا ٜط٣ ا٭ نصيو. ٚباٱمجاٍ،

ايهاتبات ايهجريات َٔ ضؾٝس دٗإ إىل عكُت تؿػتا٥ٞ ٚبعسٖا إىل ايػٝس٠  ا٭ضزٟٚ 

سٓا، ايًٛاتٞ أْطكٔ َٔ خ٬ٍ إبساعاتٗٔ ؾدك١ٝ املطأ٠ ٚؾعٛضٖا ٚتعكٝساتٗا ايٓؿػ١ٝ 

ٚع٢ً زضا١ٜ نا١ًَ مبهط ايطدٌ ٚسًٝ٘ ٖٚٞ  ٚقُتٗا، ؾأقبشت املطأ٠ اٯٕ سترتؾ١

 .26ٚاع١ٝ َٚػتك١ً بطأٜٗا ٚض٩اٖا"

 

 

                                                        
25
 .2، إي بك: )کحاب پىائيٹ بالگ پىضٹ، بدون ضىة الطبع(، ص: سمینمطحىر، خدیجہ،  -  
26

کے آراء، شبىم،   -  021، ص: اثزاتاردو هاول پز تاهیثیت 
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ٝٓات ؾٔ ايبدٜع  مجاي

ٓٞ  يف غعس ايعٓباع بٔ األسٓـ ٚدٜو ادتٔ اذتُض

 زد١ٜٓ ايكاضِ
Email: rudaina983@gmail.com 

 

 :ًَدط ايبشح

ٝٓات ؾٕٓٛ ايبدٜع يف غعس ايعٓباع بٔ األسٓـ   ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل دزاض١ مجاي

ٞٓ، ؾػعسُٖا بًٝؼ، ٜتُٝٓص مبشٓطٓات يؿع١ٓٝ َٚع١ٜٓٛٓ تألألت نجريّا  ٚدٜو ادتٔ اذتُض

 ١ ٚأقُاز باشغ١ أعا٤ت يف مسا٤ ايبالغ١.ست٢ غدت أغب٘ بػُٛع َػسق

ٌٓ ايبشح بتعسٜـ ايبدٜع ٚأْٛاع٘ ٚحتًٌٝ ؾْٓٛ٘ ايبالغ١ٓٝ املتٓٛع١ ٚدالالتٗا  اضُتٗ

يف غعس ايعباع بٔ األسٓـ ٚدٜو ادتٔ، ٚأثسٖا يف حتطني ايهالّ يؿعّا َٚع٢ّٓ، يف 

ٞٓ ٚاضع. ٞٓ مجاي  عامل بدٜع

 ادتٔ، ايعٓباع.مجايٝات، دٜو بدٜع، بالغ١، نًُات َؿتاس١ٝ:

Abstract:  
This research article will deal with aesthetics of ingenuity arts in 

the poetry of Al Abbas bin Al Ahnaf and Deek Al Jin Al Homsi who were 

great poets during the Abbasid Caliphate. 

The article starts with definition of ingenuity and its types, and 

makes an analysis of its various rhetorical arts, and their denotes in the 

poetry of Al Abbas and Deek Al Jin. 

 َكد١َ:

ُٜعٗد عًِ ايبدٜع أسد عًّٛ ايبالغ١ ايعسب١ٝ: )املعاْٞ، ايبٝإ، ايبدٜع(، ٖٚٛ عامل 

 ح ايٓعِ ايعذٝب املتُٝٓص بٓعٛت ادتُاٍ ايسا٥ع.ٚاضع َٔ اإلبداع تعٗس ؾٝ٘ َالَ

ٚٓاد املدزض١ ايػا١َٓٝ اييت ي كد نإ غاعس ايػاّ دٜو ادتٔ اذتُضٞ َٔ ز

ُعسؾت بايتجكٝـ ٚايتٗرٜب يف عامل ايعطا٤ ايػعسٟ؛ سٝح تؿاعٌ َع اذتٝا٠ ادتدٜد٠ يف 

ري عٔ ايعضس ايعباضٞ، ؾهإ ُٜسعٞ سٓط٘ ايبدٜعٞ ْٚصعت٘ ايعك١ًٝ ٚاجتاٖ٘ يًتعب

                                                        
 سج١ ايدنتٛزاٙ، داَع١ ايبعح، محط، ضٛزٜا.با 
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ايرات، ؾهاْت ايضٓع١ ايتضٜٛس١ٜٓ ختدّ اْطالقت٘. نُا اغُتٗس غاعس ايعسام ايعباع 

ؾهاْت  بٔ األسٓـ بؿٔ ايبدٜع، ٚأصبشت املعاْٞ يف غعسٙ تعاْل ايضٓع١ ايبدٜع١ٝ،

ايضٓاع١ ايؿ١ٝٓ يف غعسُٖا متٓجٌ األغهاٍ املدتًؿ١ اييت ًٜبطٗا املٛعٛع، ٚتربش َٔ 

 زا٥ك١ َعذب١، ٚأيٛإ دٓراب١، تتعًل بٗا ايٓؿٛع ُٚتٓاط بٗا ايعكٍٛ.خالهلا املعاْٞ يف صٛز 

 تعسٜـ عًِ ايبدٜع:

 .1ٖٛ عًِ ُٜعسف ب٘ ٚدٛٙ حتطني ايهالّ بعد زعا١ٜ املطابك١ ٚٚعٛح ايدالي١ 

ٞٓ. ؾاألٍٚ زادع إىل حتطني املع٢ٓ أٚاّل  ٟٓ ٚيؿع ٚٚدٛٙ حتطني ايهالّ عسبإ: َعٓٛ

ٚبايرات ٚإٕ نإ بعغٗا قد ٜؿٝد حتطني ايًؿغ أٜغّا، ٚايجاْٞ زادع إىل حتطني ايًؿغ 

ٕٓ ايبدٜع يٝظ عًُّا ُٜكضد  .2أٚاّل ٚبايرات ٚإٕ نإ بعغٗا ٜؿٝد حتطني املع٢ٓ أٜغّا إ

يرات٘ ٖٚٛ ال ٜكضد إال بعد إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َع٢ٓ ْسٜد ايتعبري عٓ٘، ْٚهؿٌ ٚعٛس٘ 

 .3ٚسطٔ بٝاْ٘
 ؾٕٓٛ ايبدٜع يف غعس ايعباع ٚدٜو ادتٔ اذتُضٞ:

  :ؾٕٓٛ ايبدٜع ايًؿعٞ، ٚايتطسٜص ٖٛ إٔ ترنس زتُٛع١ َٔ ايرٚات ايتطسٜص َٔ

 .4َؿٓض١ً، ثِ خيرب عٓٗا حبطب ايعدد ايرٟ ُأتٞ ب٘

ٕٓ دبٝٓو ٚعٓكو ٚأضٓاْو عباز٠  ٖٚرا دٜو ادتٔ اذتُضٞ خياطب ستبٛبت٘ قا٥اّل هلا: إ

 عٔ زتُٛع١ صباسات بٝغا٤ َػسق١:

  5صباْح يف صباٍح يف صباِح   دبُٝٓو ٚاملكَُّد ٚايٖجٓاٜا 

                                                        
 :َضس)غسح عبدايسمحٔ ايربقٛقٞ،  ايتًدٝط يف عًّٛ ايبالغ١،ايكصٜٚين، دالٍ ايدٜٔ ستُد بٔ عبدايسمحٔ،-1

 .953: ، ظ(2992ّ، 2تذاز١ٜٓ ايهرب٣، طاملهتب١ اي
َطبع١ َؤضط١ ايٓػس اإلضالَٞ، )، ايبًٝؼ يف املعاْٞ ٚايبٝإ ٚايبدٜعاألضتاذ: ايػٝذ أمحد أَني، ايػرياشٟ، -2

 .247: ، ظ(2ط
 .42-42: ، ظّ(2997، 2داز ايؿهس ايعسبٞ، ط :دبٞ، )عَٔ زٚا٥ع ايبدَٜإَٔٛ ستُٛد،  ٜاضني، د.-3
، ّ(2995-ٖـ2425، 2)َؤضط١ ايسضاي١، ط )عٔ األ١ُ٥(، ب١َٝعذِ عًّٛ ايًػ١ ايعس األغكس، د.ستُد ضًُٝإ،-4

 .296: ظ
ٞٓ  دتٔادٜٛإ دٜو زغبإ، عبدايطالّ، -5 احتاد ايهتاب ايعسب،  :دَػل)َعٗس اذتذٞ،  :كٝل، حتاذتُض

 .236: ، ظ(2334ّ
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يكد اغتٌُ صدز ايهالّ ع٢ً ثالث١ أمسا٤ شتتًؿ١ املعاْٞ، ٚدا٤ ايعذص شتربّا 

عٔ ٖرٙ ايرٚات بضؿ١ َهسز٠ بًؿغ ٚاسد، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً غٓد٠ مجاهلا ٚغٓد٠ تعًّك٘ 

س يف ايٓؿظ تأثريّا سطّٓا ٜجري ذٖٔ ايطاَع، ٚذيو بٗا، ٚبريو اضتطاع ٖرا ايؿٔ إٔ ٜؤث

 مبذ٤ٞ ٖرٙ ايهًُات املتتاي١ٝ ايسا٥ع١ نسٚع١ ايطساش.

ٚتصداد ؾاع١ًٝ ايتطسٜص نًُا ناْت ؾهست٘ ٚاقع١ٝ صادق١، ملا ٜتشكل ؾٝٗا َٔ 

جتازب املتًكٞ َعٗا، ٚإسطاض٘ بٛددإ ايػاعس َٔ خالهلا، ٚبريو ٜتِ إبساش ايعٌُ 

 ٥ع١.ايؿين بضٛز٠ زا

  :يف ايٓجس إٔ ُٜذعٌ أسد ايًؿعني ؾٔ بدٜعٞ يؿعٞ، ٖٚزٓد ايعذص ع٢ً ايضدز ٛ

املهسزٜٔ، أٚ امُلتذاْطني، يف أٍٚ ايؿكس٠، ٚاآلخس يف آخسٖا، ٚيف ايػعس إٔ ٜهٕٛ 

أسدُٖا يف آخس ايبٝت ٚاآلخس يف صدز املضساع األٍٚ أٚ سػٛٙ أٚ آخسٙ، أٚ صدز 

 .6ايجاْٞ
 ٖٚرا َا ْساٙ يف قٍٛ دٜو ادتٔ:

ِٕ: ُضهُس ٣ّٖٛ، ُٚضهُس ِٕ َُدا١َٕ ُضِهسا ٘ٔ ضهسا  7أ٢ْٓ ٜؿُٝل ؾت٢ّ ب

ٍٓ ع٢ً ايٓٗاٜات، ٚايٓٗاٜات ت دٍ ٖٓا تعٗس عالق١ ايبدا١ٜ بايٓٗا١ٜ، ؾايبداٜات تد

ٕٓ زٓد ايعذص ع٢ً ايضدز عالق١ يػ١ٜٛ َتُاضه١ بني األٍٚ ٚاآلخس يف  ع٢ً ايبداٜات أل

 ايبٝت.

َُعٓبس٠، غسعٗا   ١ٓٝ ٕٓ زٓد ايعذص ع٢ً ايضدز عٓد دٜو ادتٔ إغاز٠ ؾٓ ٖٚهرا ؾإ

تأنٝد املع٢ٓ ٚدرب اْتباٙ ايطاَع،إْٓ٘ ُٜعاْٞ َٔ تأثري ايُطهس بٓٛعٝ٘: ُضهس َٔ اذتب 

َٚٔ املطتشٌٝ إٔ ٜؿٝل َٔ ُضهست٘ إذا ضٝطس عًٝ٘ ُضهس اذتب  ُٚضهس َٔ ايػساب،

 ٚارتُس َعّا.

ٚتسدع أ١ُٖٓٝ زٓد ايعذص ع٢ً ايضدز يف ٖرا ايبٝت إىل َا ُٜشدث٘ َٔ "تًٜٛٔ 

ااّل ٜغاعـ َٔ َتع١ اإلسطاع َٛضٝكٞ مجٌٝ ٚتسدٝع ْػُٞ، ُٜغؿٞ ع٢ً ايضٛز٠ زت

 .بٗا"

                                                        
 .227: ، ظَعذِ عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ األغكس، د.ستُد ضًُٝإ،-6
ٞٓزغبإ، عبدايطالّ، -7  .276: ، ظدٜٛإ دٜو ادتٔ اذتُض
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١ُٓٝ، ؾغاّل عٔ تك١ٜٛ األْػاّ، ؾاضتددّ ٖرا ايؿٔ بٗدف ايتٛنٝد ٚبٝإ األٖ

 ٚتػاب٘ اإلٜكاع بتهساز ايٓػ١ُ املٓبعج١ َٔ أيؿاظ ايبٝت إلسداخ دسع َٛضٝكٞ زا٥ع.

َٔ ايبدٜع املعٟٓٛ، ٜٚهٕٛ بإٔ ُٜطتج٢ٓ َٔ صؿ١ ذّ تأنٝد املدح مبا ٜػب٘ ايرّ: -

 .8َٓؿ١ٓٝ عٔ ايػ٤ٞ صؿ١ َدح بتكدٜس دخٛهلا ؾٝٗا

ؾايعٓباع بٔ األسٓـ ٜتٛٓد٘ بهالَ٘ إىل ستبٛبت٘ ؾٛش ؾٝكٍٛ هلا: يٝظ ؾٝٔو عٝب 

ٜٓتكدٙ ايٓاع إال طسؾو ايطاسس، ٚنُا ْعًِ إٔ ايطسف ايطاسس يٝظ بعٝب ٚيهٓ٘ أزاد 

ٝب إٔ ٜؤند املدح مبا ٜػب٘ ايرّ بأضًٛب بًٝؼ، ألْٓ٘ سني قاٍ )إال( اْضسف ايرٖٔ إىل ع

 ؾإذا ٖٛ َٔ أطٝب املدح:

ٕٓ طسَؾٔو ضاسس ؾٝٔو غ٤ٞ َُٜعٗدُٙ ؾأْٔت اييت َا   9ئو ايٓاُع إال أ

٘ ٜصٜد املع٢ٓ ٚعٛسّا ايػاعس اضتددّ أضًٛب تأنٝد املدح مبا ٜػب٘ ايرّ ألْٓ

بعد غو، ٚدال٤ بعد ظٔ، ؾايبٝت ايطابل ٜؤند ٚدٛد صؿ١ َا َٔ خالٍ أضًٛب ِٜٖٛ 

ٕٓ َا دا٤ بعد أدا٠ االضتجٓا٤ صؿ١ َدح،  ٕٓ َا بعد )إال( ضٝأتٞ صؿ١ ذّ يهٓٓا ْتؿادأ بأ أ

ٟٓ ْاغئ َٔ أثس أدا٠  ٕٓ سطٓ٘ املعٓٛ ٖٚهرا ٜؤند االضتجٓا٤ يف ٖرا ايؿٔ ايبدٜعٞ أ

 ضتجٓا٤ اييت ُٜب٢ٓ عًٝٗا.اال

ٖٛ إٔ ٜأتٞ ايػاعس أٚ ايٓاثس بؿضٌ َٔ ايهالّ أٚ بٝت َٔ ايػعس ٜطٛؽ إٔ ايتدٝري:  –

ُٜكّؿ٢ بكٛايف غٓت٢، ؾٝتدٝٓس َٓٗا قاؾ١ٝ َسٓدش١ ع٢ً ضا٥سٖا بايديٌٝ، ٜدٍ اختٝازٙ هلا 

 .10ع٢ً سرق٘

 ٚصتد ذيو يف غعس دٜو ادتٔ اذتُضٞ:

ِّ   ينــقٛيٞ يطٝٔؿٔو ٜٓج  عٔ َغٔذعٞ عٓد املٓا

ُّ ٚتٓطؿــٞ  ِّــــــــْاْز تأٖدُر يف ايعع  ؾعط٢ أْا  ا

ـٗ  ُ٘ األن ِّـــــع٢ً ؾساٍش َٔ َضك  دطد تكًُّب  ا

َٓا أْا ؾهُا عًُٔت ِّؾٌٗ يٛصًٔٔو َٔ    أ   11 دٚا

                                                        
 .223: ، ظًّٛ ايًػ١ ايعسب١َٝعذِ عاألغكس، د.ستُد ضًُٝإ، -8

َطبع١ ايهتب املضس١ٜ،  :ايكاٖس٠ )عاته١ ارتصزدٞ، ت: دٜٛإ ايعٓباع بٔ األسٓـ،األسٓـ، ايعباع، -9

 .244: ، ظ(2954ّ-ٖـ2979
١ٓٝ،طبا١ْ، بدٟٚ، -10  .223: ، ظ(2988ّ-ٖـ2438، 9ٚايتٛشٜع، طداز املٓاز٠ يًٓػس  :دد٠) َعذِ ايبالغ١ ايعسب
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ؾٗرٙ ايكٛايف املجبت١ بعد نٌ بٝت ال٥ل نٌ َٓٗا ب٘ ٚاأُلٚىل َأٚىل ٚأزدح؛ ؾإْٓ٘ 

ٔٓ األزدح ًٜٝل  ًٜٝل إٔ تهٕٛ قاؾٝت٘: )زقاد، ٖذٛع، ٖذٛد، ٚضٔ( َهإ "َٓاّ" ٚيه

 بٗا.

، عًٛع، نبٛد، بدٕ( َهإ ادنُا ًٜٝل إٔ تهٕٛ قاؾ١ٝ ايبٝت ايجاْٞ: )ؾؤ

 ًٜٚٝل إٔ تهٕٛ قاؾ١ٝ ايبٝت ايجايح: )قتاد، دَٛع، ٚقٛد، سصٕ( َهإ "ضكاّ" ."ععاّ" 

ٜٚضًح إٔ تهٕٛ قاؾ١ٝ ايبٝت ايسابع: )َعاد، زدٛع، ٚدٛد، مثٔ( َهإ "دٚاّ" ٚيهٔ 

 "دٚاّ" ٖٞ األٚىل ٚاألزدح.

َٖٛبت٘ ايػعس١ٜ أَاّ  ٚتهُٔ أ١ُٖٝ تػٝري ايكاؾ١ٝ عٓد دٜو ادتٔ يًتأنٝد ع٢ً

سبٝبت٘ ٚزد، يف أٍٚ يكا٤ هلُا، ؾٝكٍٛ هلا: آَعٞ خٝايو َٔ شٜازتٞ يٝاّل يعًّٞ أضتطٝع إٔ 

َُعٓربّا  أْاّ َستاسّا، إذ ختُد ْاز سٓبو امُلتأدذ١ يف قًيب ٚععاَٞ، ؾكد أصبح دطُٞ 

 دا٥ُّا ع٢ً ؾساش املسض.

  :إٔ ُٜعاد يؿغ ايكاؾ١ٝ يف أٍٚ َٔ ؾٕٓٛ ايبدٜع ايًؿع١ٓٝ، ايتطبٝؼ ٖٛ ايتطبٝؼ

 .12ايبٝت ايجاْٞ، ٚمٓساٙ قّٛ تػاب٘ األطساف

 ٚقد تسى ايتطبٝؼ عٓد ايعٓباع بٔ األسٓـ عالق١ يػ١ٜٛ َت١ٓٝ بني ايبٝتني اآلتٝني:

 ُتـــنتبٚمل أنتِب إيٝٔو َا  -اّلـــــصَُُٓٓٝت ٚ-نتبُت ؾًٝتين

  13ؾال نإ ايػساُب ٚال غسبُت َح صسؾّا نتبُت ٚقد غسبُت ايسا

 بت٘ ٜٚت٢ُٓ يٛ أْٓ٘ مل ٜؿعٌ ذيو،ؾايعباع ٜؤند ْدَ٘ ع٢ً نتاب١ ايسضاي١ حملبٛ

 ٖٚٛ نتابت٘ ع٢ً ؾعً٘ ايرٟ قاّ ب٘ٚقد أعاد يؿغ ايكاؾ١ٝ يف أٍٚ ايبٝت ايجاْٞ يٝؤند 

املهتٛب إىل ستبٛبت٘، ؾايتطبٝؼ ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد عالق١ ق١ٜٛ َتُاضه١ بني ايبٝتني 

 ايًرٜٔ أّندا ع٢ً َا سدخ يًػاعس.
  :إٔ ٜطًل يؿغ ي٘ َعٓٝإ قسٜب ٚبعٝد ُٜٚساد ايبعٝد اعتُادّا ع٢ً قس١ٜٓ ايتٛز١ٜ ٖٛ

 .14خؿ١ٓٝ

                                                                                                                                         
 .234: ، ظدٜٛإ دٜو ادتٔ اذتُضٞزغبإ، عبدايطالّ، -11
 .224: ، ظَعذِ عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝاألغكس، د.ستُد ضًُٝإ، -12
 .95: ، ظدٜٛإ ايعباع بٔ األسٓـاألسٓـ، ايعباع، -13
 .256: ، ظإ ٚايبدٜعايبًٝؼ يف املعاْٞ ٚايبٝ، ايػرياشٟ، ايػٝذ أمحد أَني-14
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ٚذنسٖا ايطهانٞ بًؿغ اإلٜٗاّ ؾكاٍ: "ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ يًؿغ اضتعُاالٕ 

ٕٓ املساد ب٘ ايبعٝد" ٖٚرا  .15قسٜب ٚبعٝد، ؾٝرنس إلٜٗاّ ايكسٜب يف اذتاٍ إىل إٔ ٜعٗس أ

َا صتدٙ عٓد دٜو ادتٔ اذتُضٞ، عٓدَا ذنس ن١ًُ"مشطّا"، ؾأزاد باملع٢ٓ ايكسٜب 

 ايػُظ ايطبٝع١ٓٝ أَا املع٢ٓ ايبعٝد ؾكضد بٗا ارتُس:

ٌٗ عٔ ايضؿات مشطّاغسبٓا يف غسٚٔب ايٓػُِظ  ـْ جي   16هلا ٚص

ٗا تٛز١ٜ عٔ ارتُس، ؾه١ًُ مشظ ؾٝٗا ايتٛز١ٜ َٛدٛد٠ يف ن١ًُ"مشطّا" ألْٓ

اضتدداّ غري َأيٛف ٜٛسٞ بايػساب١ ٚايدٖػ١ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد قس١ٜٓ يف ايهالّ 

 َجٌ"غسبٓا"، ٚايػسب ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يًػُظ ايطبٝع١ٝ، ٚإمنا يًدُس.

  :أصشاب ايبدٜع ايتٓاضب ٚاال٥تالف ٚايتٛؾٝل ٚاملؤاخا٠ َساعا٠ ايٓعري ُ٘ٝٓ ُٜٚط

 أٜغّا.

 إٔ جيُع ايٓاظِ أٚ ايٓاثس أَسّا َا ٜٓاضب٘ ال بايتغاد يتدسز املطابك١، يف االصطالح:ٖٛ ٚ

ضٛا٤ ناْت املٓاضب١ يؿعّا ملع٢ٓ أٚ يؿعّا يًؿغ أٚ َع٢ٓ ملع٢ٓ، إذ املكضٛد مجع غ٤ٞ إىل 

 .17َا ٜٓاضب٘ َٔ ْٛع٘ أٚ َا ٜال٥ُ٘ َٔ أٟ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ

 ٚايعباع نإ ممٔ أتكٔ ٖرا ايؿٔ، يف قٛي٘:
َٕ يضبٍّ يف شٜازت ِِ غٗٛاُت ايطُِع ٚايبضِس ُهِ أتأذْٛ  18ؾعٓدُن

يكد مجع ايػاعس بني ايطُع َٚا ٜٓاضب٘ ال ع٢ً ٚد٘ ايتغاد، ؾٓاضب بني 

 ُع ٚايبضس ألٕ ادتُع بني نٌ أَس َٚا ٜٓاضب٘ أٚعح َٔ إٔ ٜدٍ عًٝ٘.ايط

  :ادتٓاع ٖٛ تػاب٘ ايًؿعني يف ايٓطل ٚاختالؾُٗا يف املع٢ٓ، ٖٚرإ ادتٓاع

ُٓٝإ "زنين ادتٓاع" ٚال ٜػرتط  ايًؿعإ امُلتػابٗإ ْطكّا امُلدتًؿإ َع٢ٓ ُٜط

َا ْعسف ب٘  يف ادتٓاع تػاب٘ مجٝع اذتسٚف، بٌ ٜهؿٞ يف ايتػاب٘

 .19اجملاْط١

                                                        
 .232: ، ظ(املهتب١ ايع١ًُٝ ادتدٜد٠ :بريٚت)، َؿتاح ايعًّٛايطهانٞ، أبٛ ٜعكٛب ستُد بٔ عًٞ، -15
 .98: ظ دٜٛإ دٜو ادتٔ،زغبإ، عبدايطالّ، -16
 .279: ، ظ(داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ :يبٓإ-بريٚت) عًِ ايبدٜع،عتٝل، عبدايعصٜص، -17
 .247: ، ظدٜٛإ ايعباع بٔ األسٓـاألسٓـ، ايعباع، -18
 .296، ظعًِ ايبدٜععتٝل، عبدايعصٜص، -19
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ٕٓ ادتٓاع ٜتُتع بكدزات صٛت١ٝ خاص١، ٜٚسضِ يف األذٕ  ٚٚد٘ ادتُاٍ يف ٖرا أ

ٖاي١ َٛضٝك١ٝ َٔ خالٍ سسٚف األيؿاظ يف سسنات املػاب١ٗ، ٚإحيا٤اتٗا املتٛاتس٠ مما 

 .20اذّاُٜػّهٌ طاق١ تعبري١ٜ تػين املع٢ٓ، ٚجتعٌ األدا٤ أٓخ

ؾشني ٜضـ دٜو ادتٔ غالَّا ٚقد ْصٍ إىل املا٤ ثِ خسز َٓ٘ ٚنأْٓ٘ َستٕد غالي١ بًٕٛ 

 ارتُس، ٚذيو المحساز بػست٘، ٜكٍٛ:

ِٖ زاَح ٚقِد أِص ََُٙٚزَد املا٤َ ث  21غالي١ٔ زاِح املا٤ُ يف    َدَز

يكد دا٤ ايػاعس بادتٓاع ايتاّ بني "زاح" ٚ "زاح" ؾاألٚىل مبع٢ٓ ذٖب ٚايجا١ْٝ 

ٖٚرا أعؿ٢ ع٢ً املػٗد ناٌَ األبعاد ٚاأليٛإ ٚاألصباؽ، سٝح تتداخٌ  مبع٢ٓ ارتُس،

 ١ٜٓ بتهاًَٗا ٚمشٛهلا.نٌ ٖرٙ ارتطٛط يرتضِ بادتٓاع ايتاّ يٛس١ غعس

 َٚٔ ايضٓع١ ايبدٜع١ٝ عٓد دٜو ادتٔ قٛي٘:

َُطرتُٜح   أْا َٔ قٛيٞ ًَٝحْ    22أٚ قبْٝح 

ؾبني "ًَٝح" ٚ "قبٝح" طبام، ٚبُٝٓٗا أٜغّا دٓاع ْاقط، ٖٚرا َٔ أبدع أيٛإ 

١ ايؿ١ٝٓ املتؿسد٠، ٚاييت تأتٞ بٝطس ٚضٗٛي١، ٚإبداع ايبدٜع، َٚٔ أغٓدٖا ايتضاقّا بايضٓع

ٚاقتداز، دٕٚ إٔ ٜعّكد ايػاعس املع٢ٓ، أٚ ٜٛقع٘ يف ظالّ اإلبٗاّ أٚ ايػُٛض أٚ االيتٛا٤، 

ُٓل قدز٠ ايػاعس ع٢ً َٓح غعسٙ ٔغ٢ّٓ  ٕٓ صٛت٘ بكٞ َستؿعّا، ٚضس٣ اإلبداع ٜع ٚذيو أ

.١ٓٝ  بهٌ املعطٝات ايؿٓ

 :ايبشح خامت١

ٕٓ ايدالالت ايبالغ١ٝ يف غعس ايعباع ٚدٜو ادتٔ خنًط َٔ   ٖرا ايبشح أ

نجري٠ ددّا َٚتٓٛع١ ٚال ميهٔ ؾِٗ ٖرٙ ايدالالت إال بإتكإ ؾٕٓٛ ايبالغ١ ايعسب١ٝ، َٚٔ 

ٕٓ ٖرٙ ايدالالت ايبدٜع١ٝ اييت تهُٔ ٚزا٤ املعاْٞ ايجا١ْٝ أعطت  ذيو ؾٔ ايبدٜع. نُا أ

س٠ بطبب قُٝتٗا يف تػهٌٝ زؤ١ٜ ايػاعس ايؿٓإ يع١ًُٝ اإلبداع ايؿين َػاٖد مجاي١ٝ َؤث

 جتاٙ اذتٝا٠ ٚايهٕٛ.

                                                        
 .42، ظ)2983َّطبع١ شٜد بٔ ثابت،  :دَػل(، ايبالغ١ ايعسب١ٝ يف ؾْٓٛٗاضًطاْٞ، ستُد عًٞ، -20
 .237، ظدٜٛإ دٜو ادتٔ اذتُضٞزغبإ، عبدايطالّ، -21
 .235، ظدٜٛإ دٜو ادتٔ اذتُضٞزغبإ، عبدايطالّ، -22
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 املضادز ٚاملسادع:

 2األغكس، د.ستُد ضًُٝإ عبداهلل، َعذِ عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ )عٔ األ١ُ٥(، َؤضط١ ايسضاي١: ط ،

 ّ، سكٛم ايطبع ستؿٛظ١.2425ٙ-2995

 اته١ ارتصزدٞ، دنتٛزاٙ ايدٚي١ األسٓـ، ايعباع، دٜٛإ ايعباع بٔ األسٓـ، غسح ٚحتكٝل ع

 ّ.2954-2979ٙيف اآلداب )ايطٛزبٕٛ(، ايكاٖس٠: َطبع١ ايهتب املضس١ٜ، 

  ،ٞمجع ٚحتكٝل ٚدزاض١: َعٗس 296-262زغبإ، عبد ايطالّ، دٜٛإ دٜو ادتٔ اذتُض ،ٙ

 ّ.2334اذتذٞ، دَػل، احتاد ايهتاب ايعسب، 

 ًبريٚت، املهتب١ ايعسب١ٝ ادتدٜد٠.ايطهانٞ، أبٛ ٜعكٛب ستُد بٔ عًٞ، َؿتاح ايع ،ّٛ 

  ،2983ضًطاْٞ، ستُد عًٞ، ايبالغ١ ايعسب١ٝ يف ؾْٓٛٗا، دَػل، َطبع١ شٜد بٔ ثابت.ّ 

  ايػرياشٟ، األضتاذ ايػٝذ أمحد أَني، ايبًٝؼ يف املعاْٞ ٚايبٝإ ٚايبدٜع، َطبع١ َؤضط١ ايٓػس

 .2اإلضالَٞ، ط

 2988، 9دد٠، داز املٓاز٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع، طبدٟٚ، َعذِ ايبالغ١ ايعسب١ٝ،  ،طبا١ْ.ّ 

 يبٓإ، داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ.-عتٝل، عبدايعصٜص، عًِ ايبدٜع، بريٚت 

  ٔايكصٜٚين، دالٍ ايدٜٔ ستُد بٔ عبدايسمحٔ، ايتًدٝط يف عًّٛ ايبالغ١، غسح عبدايسمح

 ّ.2992، 2ايربقٛقٞ، َضس: املهتب١ ايتذاز١ٜ ايهرب٣، ط

 َٕٛ2997، 2ستُٛد، َٔ زٚا٥ع ايبدٜع، دبٞ، داز ايؿهس ايعسبٞ، ط ٜاضني، د.َأ.ّ 
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 ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ

 زٚاٜات قُد عبد ايٛيٞ منٛذدا

د. أمحد قُد قاضِ عتٝل
 
Email: ahmedateeq444@gmail.com 

 :ًَدـ ايبشح

ساٚيٓا يف ٖرا ايبشح باضتدداّ َٓٗر ؼًٌٝ املكُٕٛ ايهٝؿٞ ِتبٝإ ْعس٠ 

فتُع ايسٚا١ٜ، َٚد٣ اْتكاٍ ق٠ٛ تأثرل سٝاتٓا ا٫دتُاع١ٝ إىل فتُع ايسٚا١ٜ ٚخاؾ١ً 

تتذ٢ً َػه١ً ايبشح اييت ُْع٢ٓ بٛضاطتٗا تبٝني ٚ ع٬ق١ طسيف اجملتُع املسأ٠ ٚ ايسدٌ.

اييت تػػًٗا املسأ٠، ْٚعس٠ ا٭دٜب إيٝٗا ٚتأثرل ذيو ع٢ً امُلتًكٞ )اجملتُع( يف  ْٛع املها١ْ

َُتُذلع خًـ ايُعسف ٚايعادات ٚايتكايٝد ا٫دتُاع١ٝ  تطٜٛس ْعست٘ مٖٛا، أّ أْ٘ ٜبك٢ 

 اييت ٫ تطُح يًُسأ٠ بتذاٚش دٚزٖا امُلتُشٛز سٍٛ خد١َ ايسدٌ؟.

ع٢ً ٚعٞ ايهاتب يف تٓا٫ٚت٘ تهُٔ أ١ُٖٝ ٖرا ايبشح يف قاٚي١ ايتعسف ٚ

يككاٜا املسأ٠ عدل زٚاٜات٘، ٚعطب عًُٞ إٔ ٖرا ايبشح ُٜعد ا٭ٍٚ َٔ ْٛع٘ يف ايُٝٔ يف 

 إطاز ضٛضٝٛيٛدٝا ا٭دب، يريو ضٝهٕٛ إقاؾ١ ْٛع١ٝ يًدزاضات ايع١ًُٝ.

  .قُد عبد ايٛيٞ، ،اجملتُعؾٛز٠ املسأ٠ ،ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝنًُات َؿتاس١ٝ: 

Abstract: 

 In this research article, we tried to use qualitative content 

analysis methodology to show the community's vision of the novel, And 

the extent of the transmission of the influence of our social life to the 

society of the novel, especially the relationship between the two sides of 

society, women and men. 
The importance of this research lies in the attempt to identify the writer's 

awareness in his discussions of women's issues through his novels, As far 

as I know this research is the first of its kind in Yemen within the 

framework of sociology of literature, so it will be a qualitative addition to 

scientific studies. 

 

                                                        
 ايُٝٔ، َطاعد، قطِ عًِ ا٫دتُاع، ن١ًٝ اٯداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، داَع١ ؾٓعا٤ أضتاذ. 

mailto:ahmedateeq444@gmail.com


صورة املرأة يف الرواية اليمنية                             اجليل اجلديد 102                         

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                       8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

 َكد١َ: 

سُٝٓا ْتشدخ عٔ ْعس٠ اجملتُع إىل املسأ٠ ٫بد إٔ ْدزى ايهٝؿ١ٝ اييت ٜتعاٌَ 

أ٠ عدل ايؿسض بٗا اجملتُع بتهٜٛٓات٘ َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤ ٌٖٚ ٖٛ حيط َٔ َها١ْ املس

َٔ ايسدٌ، أّ با٫ضتط٬ّ يريو املسأ٠؟. َٚٔ ثِ ُتَشدد َها١ْ املسأ٠ يف أضستٗا 

ٚفتُعٗا ع٢ً أْٗا تابع ٜ٪دٟ ٚظا٥ـ ؾسقٗا ايُعسف ا٫دتُاعٞ، يهٞ ُتًيب َؿاحل 

اجملتُع َٚؿاحل ايسدٌ، ٖٚٓا ماٍٚ ايتعسف ع٢ً ْعس٠ ا٭دٜب ايسٚا٥ٞ إىل املسأ٠ يف 

٭دٚاز اييت ميٓشٗا هلا، ٚأثس تًو ا٭دٚاز يف َهاْتٗا ا٫دتُاع١ٝ قُٔ أعُاي٘، ْٚٛع١ٝ ا

ايٛضط ا٫دتُاعٞ يًسٚا١ٜ، َٚا إذا ناْت ايؿٛز٠ تهسٜظ غرل ٚاعٞ يتؿاؾٌٝ اؿٝا٠ 

ا٫دتُاع١ٝ يف تعاًَٗا َع املسأ٠ بٛؾؿٗا املسأ٠، ٚايصٚد١، ٚا٭خت اييت تتشٌُ ايهجرل 

ضٓٓاقؼ  ٫ ؼؿٌ إ٫ ع٢ً ايٝطرل َٔ اؿكٛم.َٔ ايٛادبات مٛ أضستٗا ٚفتُعٗا ٚ

 تؿاؾٌٝ ٖرا ايبشح عدل عٓٛاْني ز٥ٝطٝني:

 ا٭ٍٚ: ْعس٠ ا٭دٜب إىل املسأ٠.

 ايجاْٞ: املسأ٠ َٚهاْتٗا يف ا٭ضس٠.

 ؾُٝا ًٜٞ ُْٓاقؼ بدا١ًٜ ْعس٠ ا٭دٜب إىل املسأ٠ يف احملٛز ا٭ٍٚ َٔ ٖرا ايبشح.

  ْعس٠ ا٭دٜب إىل املسأ٠:

ُع ا٭دٜب عٝٓ٘ ايؿاسؿ١ ملا ُٜكدَ٘ َٔ أعُاٍ ُتطِٗ يف تطٜٛس ايٛعٞ ُٜعد اجملت

ايعاّ، ٚتٛدٝٗ٘ ايٛد١ٗ ايؿشٝش١ بٓكدٙ يٮسٛاٍ ايكا١ُ٥ اييت ٜعٝػٗا أعكا٩ٙ زدا٫ً 

ػه١ً تهُٔ يف عدّ اتطاع ُأؾل ٖرا ا٭دٜب أٚ ذاى، سٝٓٗا ٫ هٔ املْٚطا٤ّ، ٚي

جملتُع، ٚإمنا تهّسع َا ٖٛ ضا٥د، تعهظ ز٣٩ ايسٚا٥ٞ أٚ غرلٙ َٔ ايُهتاب طُٛح ا

ٖٚٓا ْػرل إىل إٔ ا٭دب عا١ًَ ٚايسٚا١ٜ خاؾ١ تعاجل قكاٜا املسأ٠ بٓشٛ ٫ ٜكدّ أٟ أثس 

إجيابٞ ٜعهظ ٚعٞ ا٭دٜب ايعُٝل بتًو ايككاٜا، ٫ٚ ٜستكٞ بايٛعٞ ايعاّ يًُذتُع يف 

 اػاٙ ؼكٝل ايعداي١ ٚاملطاٚا٠. 

يًشب ٚاؾٓظ ٚايػصٍ، ٫ َٛقٛعًا يًعًِ ٚإمنا ظًت املسأ٠ دا٥ًُا َٛقٛعًا 

ٚايعكٌ، ٚؾٛزتٗا املتٓاثس٠ يف ثٓاٜا نتب ايػعس ٚا٭دب تٛسٞ بأْٗا ُخًكت قاؾس٠ 

عادص٠، ٚإٔ قؿٛزٖا نأَ يف طبٝعتٗا، ؾ٬ ٜؿح ٚدٛدٖا إ٫ بايسدٌ، إْٗا ًَشل ب٘ 
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تازٜذ، بٌ َٚٔ َتاع٘ مبكتك٢ ٖرا املؿّٗٛ، قًُا لد املسأ٠ احملازب١ ٚايؿاع١ً يف اي

أَا ايسثا٤ ؾٗٛ َٔ ؾٓاع١  ايٓادب١ ٚايكاؾس٠، ؾُج٬ً ايػصٍ ٚايػعس ٖٓا َٔ ْؿٝب ايسداٍ

ّ يف ايُٓط املجايٞ يًُسأ٠ ايؿاؿ١ ٜكتؿس ع٢ً ؾٓاع١ ايسثا٤ ٚايه٬ املسأ٠، ٚدٚزٖا

إٕ  رٟ ٜتُجٌ يف ايػصٍ ٚايػعس ٚا٭دب.املجايٞ اٯخس اي ٚا٭عُاٍ املٓصي١ٝ غ٬ف ايُٓط

١ًٝ ٚي١ًٝ تًو ايتشؿ١ ايؿ١ٝٓ اييت تعد َٔ زٚا٥ع ا٭دب اإلْطاْٞ، ٚإٕ بدت أقسب إىل أيـ ي

اـٝاٍ َٓٗا إىل ايٛاقع ؾإْٗا ٚاقع١ٝ يف ْعسْا يطببني، أٚهلُا أْٗا تعدل عٔ ايٛعٞ 

ايباطين يًُذتُع بتؿٛزٙ يًُسأ٠ املجاي١ٝ مج١ًٝ ٚخٝاي١ٝ، ٚثاُْٝٗا أْٗا تعدل عٔ سكب١ 

 ؾٝٗا عكٍٛ اؾٛازٟ ٚاؿسِٜ. تازخي١ٝ َع١ٓٝ طػت

ؾايسدٌ ايهاتب ٖٚٛ ٜبين غدؿ١ٝ ايبط١ً ا٭ْج٢ يف زٚاٜت٘، ٚيهٞ ٜسؾعٗا إىل َستب١ "

املطاٚا٠ ٜعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ عٓاؾس ايرنٛز٠، بُٝٓا تعٌُ ايهاتب١ املسأ٠ ع٢ً ت١ُٝٓ عٓاؾس 

يرا تكّٛ ايهاتب١ ايٓط١ٜٛ يتعٝد تأضٝظ ايع٬قات ،"1"ا٭ْٛث١ يف غدؿ١ٝ ايبطٌ ايرنس

بعٝدًا عٔ َٓع١َٛ ايتؿهرل ا٭بٟٛ   َع اؾطد دطد ايعامل ٚدطد املسأ٠ايعك١ٜٛ 

١ ايتُٗٝؼ ٚايكُع ٚثٓا٥ٝاتٗا، ٫ٚسكًا ضتًؿت دٛيٝا نسٜطتٝٓا ْعسْا إىل طبٝع١ عًُٝ

ٚايتدسٜب اييت تؿٝب املسأ٠ بطبب ايؿساع قد ايسدٌ ايرٟ ّٜٓعِ اـطاب ايطا٥د عٔ 

 ؾك٘، ؾا٭ْٛث١ عطب زأٟ نسٜطتٝٓااهل١ٜٛ، ؾٗٞ تػهو يف َؿّٗٛ اهل١ٜٛ ْؿط٘ ٚتس

َؿّٗٛ خًؿت٘ ب١ٝٓ ايتؿهرل ا٭بٟٛ ُٖٚٝٓتٗا يف فتُع تطٛدٙ َسنص١ٜ ايه١ًُ بتعبرل 

 .2"داى دٜسٜدا

٬ُٜٚسغ إٔ ايساٟٚ ايُٝين بتعبرلات٘ ُٜعٗس املسأ٠ نأْٗا ٫ ؼطٔ إ٫ اضتدعا٤ 

عدل ت٪ند أْٛثتٗا اييت ٜسغبٗا ايسدٌ. ٚيف زٚا١ٜ "ايس١ٖٓٝ" َا ٜ  بٗاا٭ضايٝب املدتًؿ١ اييت

عٔ ز١ٜ٩ ايهاتب دَاز بٛضاط١ َا ٜطسدٙ يف ثٓاٜا زٚاٜت٘ عٔ ْطا٤ ايكؿس َٚا ُٜكُٔ ب٘ 

اؾٓطٞ ايرٟ ؾدز َٔ ْطا٤ اإلَاّ ػاٙ ايس١ٖٓٝ، ٚعادث١ تطًٌ شٖس٠ أخت َٔ ايتشسؽ 

ٜٚؿـ ايساٟٚ ايس١ٖٓٝ  ،َٓتؿـ ايًٌٝ ايٞ يفايٓا٥ب ايعاْظ إىل غسؾ١ ايدٜٚداز اؿ

                                                        
ّ، 9111اؼاد ايهتاب  ايعسب،  دَػل، ،ف١ً املٛقـ ا٭دبٞ، "خساملسأ٠ يف َساٜا ايرات ٚاٯ"لِ، َؿٝد، -1

 . 66 :ف، 333ع،
 ايؿهس، سامت، َؿاِٖٝ َٚكذلبات ْعس١ٜ سٍٛ ايٓكد ٚايهتاب١ ايٓط١ٜٛ، ف١ً اؿه١ُ ايُٝا١ْٝ، َطابع َ٪ضط١- 2

 .85 :ّ، ف9112أًٍٜٛ  -، متٛش602-606ايجٛز٠ يًؿشاؾ١ ٚايٓػس، عـ 



صورة املرأة يف الرواية اليمنية                             اجليل اجلديد 104                         

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                       8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

مجٝع ْطا٤ قؿس ايٓا٥ب بايؿطاد ا٭خ٬قٞ ٚاؾٓطٞ يٝطٍٛ ايػسٜؿ١ سؿؿ١ ْؿطٗا؛ تًو 

املسأ٠ اؾ١ًُٝ اييت أسبٗا ايس١ٖٓٝ، ٚذيو عٓدَا ٜػرل إىل إٔ دٓاح ايػسٜؿ١ سؿؿ١ قد 

 .3ؼٍٛ بطبب نجس٠ اـُٛز ؾٝ٘ ٚتٓٛعٗا إىل مخاز٠ بأنًُٗا

ـ ٖٚرا ٜدعٛ إىل ايتؿهرل ؾُٝا حيًُ٘ ايُهّتاب، ٫ٚضُٝا ايسٚا٥ٝني َِٓٗ ٚنٝ 

َُهّبًني بأٖٚاّ أؾبشت ٫ تت٤٬ّ َع اؿٝا٠ اييت ْعٝػٗا ْٚبشح ؾٝٗا عٔ  أِْٗ َا شايٛا 

إىل ايعداي١ يًذُٝع. ٖٚرٙ ا٭ٖٚاّ تتُجٌ يف آزا٤ ايطسا٥ل اييت تٛؾٌ ايهٌ ا٫دتُاعٞ 

إٕ ايسدٌ ٖٛ ايرٟ ٜبدأ ٜٚسغب اؾٓظ  ٢ ضبٌٝ املجاٍ َا  قاي٘ تَٛاع : "ايؿ٬ضؿ١، ٚعً

١ ايسدٌ إٔ خيتصٕ إٔ تطتذٝب ي٘، ٚقد اعتكد تَٛاع أْ٘ َٔ املكس يؿش ٚع٢ً املسأ٠

ايبػا٤ َكبٍٛ نػس ٫بد  ، ٚإٔا ٚددت املسأ٠ َٔ أدٌ ؾش١ ايسدٌٚهلر ايطا٥ٌ املٟٓٛ،

٫ خيتصٕ ايطا٥ٌ املٟٓٛ  ، ٭ٕ طبٝع١ ايسدٌ ؼتاز إىل ٖرا ايبػا٤ ؾُاّ أَإ، ٚست٢َٓ٘

 .4"داخٌ ايسدٌ

املسأ٠ اييت ٜعدٖا إذًا ؾٗرٙ ايِؿَهس تعهظ أْ٘ ٫بد َٔ اسذلاّ زغب١ ايسدٌ َٔ 

َُذسد ٚعا٤ يًتؿسٜؼ، ٚسادت٘ تكتؿس ع٢ً امل٤ٌ َٚا ٜرٖب إيٝ٘  ٖرا ايؿهس يٝطت إ٫ 

إىل ؼكٝل اإلزٜاْٞ يف زٚا١ٜ "ُزناّ ٚشٖس" ٜعهظ ٖرٙ ا٫ْتٗاش١ٜ َٔ ايسدٌ يًٛؾٍٛ 

١ًُٝ، ٚتدبست أَسٖا، ٚسبهت ؾهست سعدل عٔ ذيو. "أٖداؾ٘، ٚايٓـ اٯتٞ ٜ

قد اضتٛىل ع٢ً دطدٖا، ٚيهٓٗا مل تهٔ قد اضتٛيت ع٢ً  ، ٚنإ املٓٛبٞخطتٗا

َػاعسٙ مٖٛا نْٛٗا أْج٢ ٚاعد٠ يًسدٌ. ٖٚٛ ٜهػـ هلا ٖدؾ٘، ايرٟ خيدّ دطدٖا 

، ثِ ٜصٜٔ هلا ا٭ٜاّ اييت ضتأتٞ بعد زسٌٝ دً٘، ٜٚطًب َطاعدتٗا يًٛؾٍٛ إيَٝ٘ٔ أ

 . 5"ايصَٓتاٍ، ٚنٝـ ضتػدٚ يطٝؿ١ ز١ٖٓٝ هلُا

إٕ َا ُٜعٗسٙ ايٓـ إٔ املسأ٠ )س١ًُٝ( بُأَٝتٗا ٚدًٗٗا ٚغرلتٗا َٔ ايطٝد٠ يطٝؿ١ 

أختٗا قد دعًٗا أدا٠ طّٝع١ بٝد ايسدٌ )املٓٛبٞ(، ؾٝٛسٞ يٓا ايساٟٚ بٗرا ايٓـ ْعس٠ 

                                                        
 .69-96 :، ف(9153ّ، 9ط ،داز اٯداب :برلٚت)، ايس١ٖٓٝشٜد َطٝع،  ،دَازٜٓعس: -3
 . 83:، ف(3،9119ّ طداز َطابع املطتكبٌ،  :ايكاٖس٠)، ايسدٌ ٚاؾٓظْٛاٍ،  ،ايطعداٟٚ- 4
 .12 :، ف(9155ّ، 9داز ايتٜٓٛس، ط  برلٚت:)، زٚا١ٜ زناّ ٚشٖسٞ، اإلزٜاْٞ، حي٢ٝ عً-5
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املٓصي١ اييت ميٓشْٛٗا يًُسأ٠ أ٫ًٚ، ؾٗٞ ٚأخرلًا ا٭دٜب أٚ ايهاتب إىل ْٛع املها١ْ، أٚ 

 َُذسد ٚعا٤ إلغباع زغب١ ايسدٌ.    

ٖرا ا٭َس ايرٟ ٜعهظ أْا١ْٝ ٚاقش١ َٔ ايسدٌ مٛ املسأ٠ بعدّ اعذلاؾ٘ 

بإضٗاَات املسأ٠ ْٚؿٞ ُقدزتٗا ع٢ً ت١ُٝٓ اجملتُع ٚاؿؿاظ ع٢ً ا٭ضس٠ ع٢ً أْٗا نٝإ 

ؾإٕ ايسٚا١ٜ اؿدٜج١ نُا ٜس٣ "أْدزٜ٘ َازيٛ" يٝطت . ٚهلرا "جملتُع باؿٝا٠ املتذدد٠ميد ا

اييت تهُٔ يف  6"تؿٜٛسًا ؿاٍ ايؿسد، ٚإمنا ٚض١ًٝ َتُٝص٠ يًتعبرل عٔ َأضا٠ اإلْطإ

يعب ايسدٌ ايعاّ أّ نإ يف فتُع ايسٚا١ٜ، "ضٛا٤ أنإ ذيو يف اجملتُع ايٓطا٤ 

ؾًٝصٜٔ ايسدٌ يعبت٘ َا اضتطاع ؾإٕ ذيو أدع٢ يػٗٛت٘ ٚأَٮ يعٝٓ٘ ٚأظٗس حملاضٔ املسأ٠. 

ٚاإلبداع بٗرٙ ايؿٛز٠ ئ ٜطتهٌُ غسٚط٘ إ٫ إذا ؼككت قٛابط  .7"ٚأدّٚ يٮيؿ١ ٚاملٛد٠

٭ٕ املجكـ بٗرٙ ايسٚا١ٝ٥  َٛقٛع١ٝ َستبط١ باؿسٜات ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ

ميهٓ٘ إٔ جيطد ايٛاقع أٚ ٜعدل عٓ٘ ع٢ً مٛ ٚأؾكٌ مما ْطًع عًٝ٘ ٜٚعٗس عًٝٓا ًَٜٛٝا 

 .8فطدًا ز١ٜ٩ املتبٛع يًتابع

سنص ع٢ً إٜكاسٗا زٚا٥ْٝٛا، ؾُاذا ٜعين إٔ ٜتدٌٝ ٗرٙ ٖٞ ايؿٛز٠ اييت ٜإذًا ؾ

املسأ٠ بط١ً ايسٚا١ٜ، ٖٚٞ يف ناٌَ ؾٛز٠ اإلغسا٤، يٝٓكٌ إيٝٓا ؾٛز٠ً َٔ ؾٛز أيـ ي١ًٝ 

ٜذ. ٚا٭دبا٤ ٫ٚضُٝا ايسٚا٥ٝني بؿعًِٗ ٖرا ُٜسٜدٕٚ إٔ ٜػدْٚا ٚي١ًٝ، ٚقد ع٬ٖا ُغباز ايتاز

طتكبٌ ُتدخً٘ يف اؿٝا٠، ٚتطًعات اجملتُع إىل املإىل اـًـ، ٖٚرا ايؿعٌ ُٜعطٌ سسن١ 

ٖٚٓا ْرٖب إىل  ،إَها١ْٝ ايتآيـ ٚاملٛد٠ ايًتني ٜٓتر عُٓٗا ايطًِ ٚايعدٍ ا٫دتُاعٝإ

طتكبٌ ٫ ٜب٢ٓ ع٢ً خًؿ١ٝ ايٝٛتٛبٝا عٔ املٓا إىل ؾٛز٠ َٔ تأنٝد عدّ الساز ٚعٝ

َُكَٛات ايٛاقع ا٫دتُاعٞ، أٚ الرابٓا إىل ؾٛز٠ ُتعٝدْا إىل تبّٓٞ قِٝ ُْشاٍٚ إٔ  أضاضٗا 

                                                        
اهل١٦ٝ ايعا١َ املؿس١ٜ  :ايكاٖس٠)، ت: د٬ٍ ايعػسٟ، أيبرل ناَٞ ٚأدب ايتُسددٕٛ،  ،نسٚى غاْو-6

 .608: ، ف(9156ّ،يًهتاب
، ، دزاض١ يف نتاب اؾاسؾٛز٠ املسأ٠ يف ايطسد ايعسبٞ ايكدِٜايهعيب، قٝا٤ عبد اهلل مخٝظ، -7 غ، ٚا٭غاْٞ

ٚايطرل ايػعب١ٝ ايعسب١ٝ، زضاي١ َادطترل يف ؽؿـ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا َٔ ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا يف اؾاَع١ 

 .  13: ّ، ف9111ا٭زد١ْٝ،
َا يف ايطبعٝٓٝات باؾصا٥س منٛذز، ف١ً بٞ ٚايؿهس٠ ايطٝاض١ٝ ٚاقؿًا ٚأَآٜعس: قدٜد، دٜاب، اإلبداع ا٭د-8

 .  66: ّ، ف6003،تػسٜٔ ايجاْٞ 66-69ايعاّ يٮدبا٤ ٚايهتاب ايعسب، دَػل عدد ايهاتب ايعسبٞ ٚا٫ؼاد
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٥٬ًَُُا ٭ذٖاِْٗ،  ْٓطاٖا يف سني إٔ أدبا٤ْا ٚزٚا٥ٝٝٓا َا شايٛا جيدٕٚ يف َا ٜتٓاٚيْٛ٘ 

دٜد٠، ٚاملٓتعس َٔ ايسٚا٥ٝني خاؾ١ ٚنًتا ايؿٛزتني تبتعد بٓا عٔ ؾِٗ قِٝ ايعؿس اؾ

ٚا٭دبا٤ عا١َ أ٫ جيعًْٛا َاد٠ ُتصٜٔ ؾؿشات أعُاهلِ، ٚإمنا جيب إٔ ُٜشاٚيٛا ا٫قذلاب 

 َٔ امُلشٝط ا٫دتُاعٞ ٚايطبٝعٞ ٚيٛ نإ ا٫قذلاب بط٦ًٝا إىل سدٍّ َا.          

ؿٛزتٗا كدَٕٛ املسأ٠ يف أعُاهلِ بلد إٔ ايسٚا٥ٝني ايُٝٓٝني نعبد ايٛيٞ ٜ

ايٓاؾع١ امُلكش١ٝ َٔ أدٌ أضستٗا ٚٚطٓٗا، إ٫ أْ٘ ُٜػًـ ٖرٙ ايؿٛز٠ باؾٓظ ُٜٚػسم يف 

 ذيو ؾتددؽ تكشٝات املسأ٠ ُٜٚطا٤ إيٝٗا.  

إٔ غدؿ١ٝ "املسأ٠" تدلش بك٠ٛ يف أعُاٍ قُد عبد سغ ايكاز٨ بٛقٛح "٬ٜ

 ايسٜـ"  ٚيعٌ أقسب ايٛيٞ ايكؿؿ١ٝ اييت تتدر اهلذس٠ َٛقٛعًا هلا، ٫ٚضُٝا " املسأ٠ يف

؛ ؾكد أبسشت ػسب١ اهلذس٠ اي١ُٝٓٝ غدؿ١ٝ املسأ٠ ي١ يريو ٖٞ أؾدم ايد٫٫ت أٜكًاد٫

، بٌ ؾسقت عًٝٗا، إٔ تٓؿسد بتشٌُ أعبا٤ ٗاسني أٚنًت إيٝ-٫ٚضُٝا يف ايسٜـ

اؿٝا٠ ٚتهايٝؿٗا، ست٢ ٜؿح إٔ ْصعِ يف غرل إضساف إٔ اؿٝا٠ يف زٜـ ايُٝٔ تدٜٔ 

ؾ٬ غساب١ إذًا إٔ تؿسض سكٛزٖا ايهجٝـ ع٢ً ا٭عُاٍ ايؿ١ٝٓ اييت ٠ أ٫ًٚ، بايؿكٌ يًُسأ

ٝت َٔ ايطٌٗ إٔ ْتّؿٛز ٚؾؿًا خايؿًا ٜٚكٍٛ دساز دٝٓ" .9"تتشدخ عٔ اهلذس٠ ٚاملٗادسٜٔ

 .10"ٜتًبظ بايٛؾـ بدٕٚ عٓاؾس ْجس١ٜ، ٚيهٔ َٔ ايؿعب إٔ ْتؿٛز ايعهظ، ٭ٕ ايطسد

ٚيف ٖرا ا٫ػاٙ ٜطرل ايسٚا٥ٕٝٛ ايُٕٝٓٝٛ باملسأ٠ َسنصٜٔ اٖتُاَِٗ ع٢ً ؾشٛي١ ايسدٌ 

 تط٬ّ املسأ٠  يسغبات ايسدٌ ٚتًبٝتٗا . َكابٌ اض

" تػهٌ ٚؾس٠ نبرل٠! عٓد "قُد عبد ايٛيٞ ؾ٬ عذب إٔ ْس٣ قك١ٝ اؾٓظ"

املأضا١ٜٚ "عبدٙ ضعٝد" عٔ غسبت٘  ٛتٕٛ غسبا٤" ٜعٛض ايهاتب غدؿٝت٘مي" ؾؿٞ زٚاٜت٘

غاع أْ٘ ذاٖب بٓؿط٘ إىل َٚسازتٗا مبا أثاز سٛي٘ َٔ َبايػ١ يف ٚؾـ ؾشٛيت٘، ؾكد 

ايؿ٬ٝت ذات اؿدا٥ل غرل املتٓا١ٖٝ اـكس٠ ٜٚكاٍ إْ٘ قادع اَسأ٠ يف  عض ْطا٤ب

اـُطني، ٚايهاتب ٜستهص ع٢ً اؾٓظ يف َععِ قؿؿ٘ )ؾٓعُإ( يف )ؾٓعا٤ َد١ٜٓ 

                                                        
، َ٪ضط١ ضبأ 6ز١َٝٚ، ٖٚب، َػه١ً اهلذس٠ يف أعُاٍ قُد عبد ايٛيٞ ايكؿؿ١ٝ، ف١ً ايُٝٔ اؾدٜد، عـ -9

 .25 :ّ، ف9152يًؿشاؾ١ ٚا٭ْبا٤، ؾٓعا٤، سصٜسإ 
 .21 :طابل، فايؿدز امل، ، املهإ يف ايًـ ٚايه٬بمحٝد، زقا-10



صورة املرأة يف الرواية اليمنية                             اجليل اجلديد 107                         

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                       8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

َؿتٛس١( ْطد١ أخس٣ َٔ عبدٙ ضعٝد، إٕ قُد عبد ايٛيٞ جيعٌ اؾٓظ تعٜٛكًا 

 .11"تكاًَا َٔ ايعرابات اييت ت٬سكِٗ٭بطاي٘ املعربني سٝح ٜػهٌ يف ْٗا١ٜ ا٭َس اْ

ٚنإ قُد عبد ايٛيٞ يف زٚاٜت٘ "ميٛتٕٛ غسبا٤" قد دعٌ اؾٓظ قٛزًا ٜكدّ 

ت٘ ٜٚعاجل َػه٬تٗا ا٫دتُاع١ٝ ٚغرلٖا َٔ املػه٬ت اييت ب٘ غدؿٝات زٚاٜ

عُسٖا يف  إذ ناْت ٖٓاى ؾتا٠" ، َٚٔ ذيو غدؿ١ٝ طا٥تٛ،٠ اي١َٝٛٝتٛادِٗٗ يف اؿٝا

ايطادض١ عٓدَا سكس عبدٙ ضعٝد إىل اؿٞ ٚؾتح دناْ٘ ٚناْت تطتُع إىل َا ٜكاٍ 

ٝد ٖرا ايرٟ ؾٛزت٘ عٓ٘..، ٚناْت تهدل ٜٚهدل َعٗا سًِ يف إٔ ميتًهٗا عبدٙ ضع

أس٬َٗا ؾازع ايؿسضإ متاًَا...، نريو ايع٬ُم ايرٟ زنب سؿاًْا ٚبٝدٙ زَح ميصم 

ب٘ دطد سٝٛإ خسايف كٝـ ناملعًل ؾٛم اؾداز عٓد ضسٜس أَٗا...، ٚقد ناْت تس٣ 

أَٗا ٖٚٞ تٓشين نجرلًا أَاّ ٖرٙ ايؿٛز٠، ٚؾٛز٠ أخس٣ ٫َسأ٠ زلسا٤ مج١ًٝ ٚدٗٗا 

 بٝدٖا طؿٌ أزلس مجٌٝ ٜبتطِ. ٜٓبعح ْٛزًا ٚ

ناْت ايطؿ١ً تعٔ إٔ أَٗا تسنع أَاّ عبدٙ ضعٝد ٭ْٗا زلعتٗا تتشدخ عٓ٘ 

نجرلًا عب ٚإعذاب ٚترنس َسات نجرل٠ ذٖبت ؾٝٗا إىل دناْ٘ ٚناْت تًح ع٢ً 

، ناْت تكـ ضاعات أَاّ ْؿطٗا ٚناْت أَٗا تٛاؾلأَٗا إٔ تسضًٗا بد٫ً َٔ إٔ تتعب 

طدٙ ايع٬ُم ٚٚدٗ٘ ايطؿٛيٞ ايػهٌ ٚعٝٓٝ٘ ايعُٝكتني نايؿازع عبدٙ ضعٝد تكٝظ د

ؾٗٞ تس٣ اؾُٝع -١ عػس٠... ٚناْت أس٬َٗا تعربٗااملعًل يف غسؾتٗا، ٚبًػت اـاَط

ٜتشدثٕٛ عٓ٘، بٌ ٜكٛيٕٛ أسٝاًْا بؿساس١ إِْٗ عسؾٛٙ، ٚذٖبت إيٝ٘ إْٗا ترنس دٝدًا 

ٚاي١ًًٝ َكُس٠ بعد َطس نٌ غ٤ٞ، نإ ايٛقت َطا٤ ٚايطاع١ َٓتؿـ ايتاضع١، 

، ٚناْت  املطا٤ ش٥رل ا٭ضٛد يف اؿدٜك١خؿٝـ، ٚزٜح تٗص أغذاز ايػازع، ٚمل ٜطُع يف

تسػـ، ٚمل تهٔ َستٗب١ ؾًكد اْتعست ٖرٙ ايًشع١ ضٓٛات ط١ًٜٛ يهٓٗا ناْت تسٜد 

 إٔ تعسف َا ايرٟ ضٝشدخ 

 ْعس إيٝٗا نايعاد٠ ٚقاٍ: 

 َسسبًا طا٥تٛ َا ايرٟ تسٜدٜٓ٘؟. 

                                                        
ايذلنٞ  :طٓطا)، ا٫ػاٙ ايٛاقعٞ يف قؿـ ا٭دٜب ايُٝين قُد أمحد عبد ايٛيٞغسٜـ، قُد ساَد، -11

 .  36: ّ، ف9119 ،9ط، يًهُبٝٛتس ٚطباع١ ا٭ٚؾطت
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 ، أبدًا  يكد د٦ت َٔ ... أدٌ... أٚٙ.٫ غ٤ٞ أٚٙ

 ْٚعس إيٝٗا ٖٚٛ ٜبتطِ ٚاضتُست ٖٞ يف سدٜح َكطسب.

أٚٙ... يكد ْطٝت يع١ٓ اهلل ع٢ً ايػٝطإ...، أٜٗا ايكدٜظ دسدظ ضاعدْٞ، يهٓ٘ ٚقـ 

 خًـ دنت٘ ٜٓعس إيٝٗا نايعاد٠. 

ايبًٗا٤؟ يكد نسٖت  ٚنادت تٓؿذس ؾٝ٘ بػكب...، ملاذا ٫ ٜتشسى؟ ملاذا ٜكـ بابتطاَت٘

 أٍٚ َس٠ ابتطاَت٘ ٚناْت تٓعس ِبُش٢ُ إىل دطدٙ ايع٬ُم... ٚناْت عٝٓاٖا تا٥ٗتني.

تهادإ متصقإ ؾُت ايجٛب -يف سسنات٘ ايجا٥س٠... ٚزَاْتني ٚبدأ ٜدزى، زأ٣ ؾدزٖا

 ايكدِٜ، ٚغؿتاٖا قد اْؿذستا عٔ أضٓإ بٝض َؿسق١... عسف نٌ غ٤ٞ... ٚمل ٜبتطِ.

اْب ايباب ايهجرل َٔ ا٭نٝاع ايؿازغ١ ظاْب أنٝاع أخس٣، ٫ تصاٍ نإ ٖٓاى ظ

١٦ًَٝ بايدقٝل ٚايطهس ٚايسش ٚأغٝا٤ أخس٣، زأت ايباب ٜػًل بٗد٤ٚ ٚزأت ْؿطٗا تستؿع، 

ٚناْت ْا١ُ٥ ع٢ً ا٭نٝاع ايؿازغ١، ٚأٍٚ َس٠ يف سٝاتٗا ْاَت يف ايدنإ... ٚأٍٚ َس٠ 

ب اـًؿٞ  َٚٔ ثِ ايطٛز... ؾتا٠ زلسا٤ تكؿص إىل أٜكًا ْاَت اَسأ٠ يف ايدنإ ٚغٗد ايبا

 .12"ايػازع، ٚع٢ً غؿتٝٗا ازتٛا٤ أعٛاّ عػس٠

يٓٓعس نٝـ دعٌ قُد عبد ايٛيٞ يف زٚاٜت٘ "ميٛتٕٛ غسبا٤" عبدٙ ضعٝد 

ُشٛز سٛهلا أس٬ّ ايٓطا٤ ٚزغباتٗٔ إلغباعٗٔ دٓطًٝا مبا يف ذيو أضطٛز٠ يف اؾٓظ تت

ؾػاز ايطٔ َٓٗٔ، إٕ ٜهدلٕ ٜرٖدي إيٝ٘ يتشكل سًُٗٔ ؾٝ٘، ٖٚرا ٜدعْٛا إىل ا٫ْتباٙ 

أْا١ْٝ  ٠ يف أعُاي٘ ًَدؿ١ طُٛسٗا إلزقا٤يٓٛع املها١ْ اييت ميٓشٗا ا٭دٜب يًُسأ

ٚايكؿؿ١ٝ اييت ؼتٌ املسأ٠ ؾٝٗا املها١ْ ايسدٌ. ٚنريو ٖٛ يف أعُاي٘ ا٭خس٣ ايسٚا١ٝ٥ 

ذيو قد دٓبت ايسدٌ َٔ دٕٚ اعذلاض ٚتهٕٛ يف ايدْٝا ؾك٬ً ع٢ً أْٗا ايٛض١ًٝ إلَتاع 

 .ٚسعٝت بايسقا ْؿطٗا ايػكب ٚايعكاب،

ايكؿؿٞ ٚقد ضًبت ٬َقٗا ايؿسد١ٜ ٚقست يف   عاملٚمٔ ْس٣ املسأ٠ يف اي

ٗا اجملتُع ٜٚٓتعسٖا َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ ايٓطا٤ ايكايب ْؿط٘ يًؿٛز٠ املجاي١ٝ اييت ٜسزل

قايب َكَٛات٘ ا٫ْؿٝاع ٚاـكٛع ٚايطًب١ٝ ٚاْعداّ ايعدٚا١ْٝ ٚايتكش١ٝ بايرات ٚؼٌُ 

ايعطا٤ إىل داْب ايسق١ املػام ٚايؿدل ع٢ً املهازٙ ٚايسقا بايٛاقع ٚايسمح١ ٚايػؿك١ ٚ

                                                        
 .66-60 :، ف(3،9159ّ، ط داز ايعٛد٠  :برلٚت) ،زٚا١ٜ ميٛتٕٛ غسبا٤عبد ايٛيٞ، قُد أمحد، -12
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ز٠ ايٛسٝد٠ اييت ًْكاٖا يف أٜكًا. غرل إٔ ؾٛز٠ املسأ٠ املجاي١ٝ يٝطت بايؿٛٚايعرٚب١ 

إذ تتعدد ؾٛز ا٫شدٚاد١ٝ  بايٛد٘ ايٛسٝد َٔ أٚدٗٛ ايَتػ٧ٝايكؿـ ايعسبٞ ٚيٝطت 

 .13ٚا٫ْكطاّ ٚايَتػ٧ٝ يف ؾٛز ايػدؿٝات ايٓطا١ٝ٥ اييت تطٌ عًٝٓا َٔ ايعامل ايكؿؿٞ

ٖٚرا َا ٬ْسع٘ يف أعُاٍ قُد عبد ايٛيٞ ايسٚا١ٝ٥ ٚايكؿؿ١ٝ، ؾٓعُإ يف 

"ؾٓعا٤ َد١ٜٓ" َؿتٛس١ ٫ ِٖ ي٘ إ٫ ا٫ضتُتاع َع اَسأ٠ أخس٣، ٜٚٗذس شٚدت٘ يًهد 

مبتع٘ ٚع٬قات٘  ٚايعٌُ ٚايػكا٤ يف ايبٝت ٚاؿكٌ، ٚنأْ٘ غرل َعين با٭َس عدا اٖتُاَ٘

 ع٢ً شٚدت٘ ي٬ٖتُاّ مبعٝػت٘ ٚأضست٘. اؾٓط١ٝ ٚاتهاي٘

أقٍٛ يو اؿل إْين غعست ْعُإ يف َساض٬ت٘ َع ؾدٜك٘ إذ " بٝٓ٘ٚذيو َا 

باملتع١ اؿكٝك١ٝ َع ٖرٙ ايؿتا٠ أنجس مما عسؾتٗا َع غرلٖا ست٢ شٚديت، ناْت ٜا 

املٓصٍ، شٚديت ؾدٜكٞ اَسأ٠ قس١َٚ َٔ شٚدٗا َٓر ضٓٛات، ٚأْا ٫ أدد َا أزٜدٙ يف 

يف عًُٗا َٓر ايؿباح ست٢ املطا٤...ٚأْا ٫ عٌُ يٞ َٓر ايؿباح ست٢ املطا٤، ٖٚهرا 

ٚددْا أْٓا ْطتطٝع إٔ ْٗب بعكٓا ايطعاد٠، يكد ناْت بدا١ٜ ع٬قتٓا... ع٬ق١ بس١٦ٜ، 

ٚيهٔ ملاذا ٫ ْطتػٌ ايؿسؾ١... ْٚتُتع، ٌٖ ٖٓاى َاْع... يف داخٌ أْؿطٓا، يهٔ نٓا 

 ايبدا١ٜ ...ٚيهٔ خٛؾٓا ت٬غ٢ عٓدَا أدزنٓا... إٔ ضعادتٓا ٖٞ ؾٛم نٌ خا٥ؿني يف

 .14"خٛف

أ٫ ٜدعْٛا ٖرا إىل ايتؿهرل يف سكٝك١ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ قُٔ 

إذ تهٕٛ يف ساٍ ميٓشٗا ايهاتب يف أعُاي٘ يًُسأ٠، ها١ْ اييت فتُع ايسٚا١ٜ بامل

تطُح يًسدٌ باضتػ٬ٍ دطدٖا ٚدٗدٖا ٚٚقتٗا َطدسًا نٌ ذيو َٔ أدٌ زاست٘. ٚيٛ 

أد٣ ذيو ا٭َس إىل إٜٗاَٗا بكدزتٗا ع٢ً ؾسض ضٝطستٗا املصٜؿ١ يف ايبٝت باضتدداّ 

 .  ظ َٔ قبًٗا يتشؿٝص ايسدٌ أٚ نبت٘ٚض١ًٝ اؾٓ

ذنس ٜٓطبل ع٢ً ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ، إذ جيسٟ ايذلنٝص ع٢ً َا ٜدٚز يف  إٕ َا

ايططح ا٫دتُاعٞ، ٚإغؿاٍ َا ٚزا٤ٙ ٜٚتطبب يف إذنا٤ ايؿساع ا٫دتُاعٞ بني طسيف 

                                                        
، ّ(،د.ط9151اؾدٜد٠، ١ داز ايجكاؾ )ايكاٖس٠: َٔ ؾٛز املسأ٠ يف ايكؿـ ٚايسٚاٜات ايعسب١ٝايصٜات، يطٝؿ١، -13

 .:30: ف
 . 63 :، ف(9156ّ، 9داز ايعٛد٠، ط  برلٚت:)، ، زٚا١ٜ ؾٓعا٤ َد١ٜٓ َؿتٛس١عبد ايٛيٞ، قُد أمحد-14
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ضامل باؾدٜل يف زٚاٜت٘ "عرزا٤ اؾبٌ" ٜطرل ايهاتب سطني  :اجملتُع. ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ

ًباتٗا ٢ عك١ًٝ املسأ٠ عٔ طسٜل تًب١ٝ بعض طيف ٖرا ا٫ػاٙ املسضذ ؾهس٠ ا٫يتٛا٤ عً

. ٚدٗامل ػد ْؿٝط١ ايؿسؾ١ ؾطػت عًٝٗا ق٠ٛ ٚؾسا١َ شٜٚتبني ذيو بايٓـ اٯتٞ: "

تريًت ي٘ نجرلًا يتكؿِ ظٗسٙ ؾٝٓطام ٚزا٤ غٗٛات٘ ٚحيكل يصٚدت٘ ايؿػرل٠ اؾدٜد٠ 

دهلل ب٘، نٌ زغباتٗا، ا٭َٛز ناْت تطرل عهظ زغباتٗا، نإ شٚدٗا ٫ ٜعذب٘ مبا ت

 .15"ؾٗٛ ٫ ُٜٗ٘ َٔ املسأ٠ غرل َكادعتٗا

ٚايؿ٬ت، إٔ ميٝص ْٛعني َٔ  يباسح يف ٖرا اؾاْب َٔ ايع٬قاتٜٚطتطٝع ا

ف املٓاقًني ؾج١ُ ع٬قات عاطؿ١ٝ ؾادق١، ٜٚتذ٢ً أنجسٖا يف ؾؿٛ ،ايع٬قات

ٚاملجكؿني ايجٛزٜني، ممٔ ٜٓتُٕٛ إىل ايطبك١ ايهادس١، ٚمث١ ع٬قات شا٥ؿ١، تهاد 

تهٕٛ قؿٛز٠ يف بعض ا٭ٚضاط ايدلدٛاش١ٜ املجكؿ١، ٚيف ؾؿٛف بعض ايجٛزٜني 

 .16املصٜؿني

ْس٣ يف ذيو إٔ َٔ املطتشٌٝ عّد املسأ٠ ق٠ٛ َٛيد ؾكط، إْٗا عٓد ايسدٌ 

دٌ عٔ غسٜه١ َٚٛيد َٚتاع يًػ٠ٛٗ ٚإْٗا ايطسف اؾٓطٞ اٯخس َٚٔ خ٬هلا ٜبشح ايس

اييت تٓدزز ت دٛزز بٛيٝ٘ ٚدإ بٝرل زٜتػازد "، ٖٚٓاى َٔ ْاس١ٝ أخس٣ دزاضا17ذات٘

ٜٓطٟٛ ؼت َا ٜطًل عًٝ٘ ايكؿد١ٜ ا٭دب١ٝ ٖٚٞ تٗتِ اٖتُاًَا خاؾًا بًػ١ ايهاتب َٚا 

سٍٛ َها١ْ  اييت لد أْٗا تتُشٛز 18"عًٝ٘ َٔ إميا٤ات، ميهٔ ايهػـ عٔ د٫٫تٗا

٫ٚضُٝا ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ إذ ٜتِ ايذلنٝص ع٢ً َا جيب إٔ تكدَ٘  املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ

املسأ٠ ٭ضستٗا ٫ٚضُٝا ايسدٌ ايرٟ ٜس٣ أْ٘ ايطٝد ؾ٬ ٜعؿ٢ ي٘ أَس ٫ٚ ت٪خس ي٘ ساد١، 

َاد٠ يًر٠ ايسدٌ ٚيإلغباع ًػت زقا ايسدٌ، إذ تؿبح املسأ٠ "ٚيف ذيو  تهٕٛ املسأ٠ قد ب

                                                        
 .66 :، ف(9155ّ ،ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّ  )عدٕ:، زٚا١ٜ عرزا٤ اؾبٌباؾدٜل سطني ضامل،  -15
، (9115ّاؼاد ايهتاب ايعسب )، 1621ّ -1691، املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ايؿًطط١ٝٓٝ ٜٓعس: ايػاَٞ، سطإ زغاد-16

، 9داز ايٓاغس ايعسبٞ ط ٖس٠:ايكا)، ايس١ٜٚ يف ايٛطٔ ايعسبٜٞٚٓعس أٜكًا: ايساعٞ عًٞ،  .65 -81: ف

 .     660: ، ف(9119ّ
 .   30 :، د. ط، فداز أضا١َ :دَػل)، ْكًت٘ إىل ايعسب١ٝ ؾ١ٓ َٔ أضاتر٠ اؾاَع١، خساؾٓظ اٯدٟ بٛؾٛاز، -17

ايدزاضات ايطٝاض١ٝ ٚا٫ضذلاتٝذ١ٝ، ا٭ٖساّ َسنص )ايكاٖس٠:   ،ايتشًٌٝ ا٫دتُاعٞ يٮدبٜاضني، ايطٝد، -18

 .33 :، فّ(9116 ،داز ايتٜٓٛس يًطباع١ ٚايٓػس ،برلٚت ،6ط
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ي١ًٝ يف "إىل ٖرا ٜػرل عٝط٢ ايٓاعٛزٟ يف ٚ" .19"ايكسٚزٟ ي٘ يًػعٛز بٜٗٛت٘ ٚزدٛيت٘ 

ايسدٌ ايػسقٞ ٫ ٜبشح إ٫ عٔ اؾٓظ يف أٟ بًد غسبٞ  ، سٝح ذنس إٔايكطاز

 .20"ٜصٚزٙ

َٚع إٔ ايػدؿٝات املعدل٠ عٔ ٖرٙ ايؿٛز٠ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ َٛد١ٗ َٔ املسأ٠ 

يسدٌ يٝظ شٚدًا ٚإمنا دٓطًٝا أٜكًا بعّدٙ َطتًب سسٜتٗا، ٫ٚ ٜتعاٌَ َعٗا نذٓظ إىل ا

ع٢ً أْٗا نا٥ٔ بػسٟ ي٘ إزاد٠ جيب إٔ ؼذلّ ٚعٛاطـ ٜٓبػٞ إٔ تكدز، ؾكد تطٛز َع٢ٓ 

اؿب يٝطُٛ بايع٬قات بني ايسدٌ ٚاملسأ٠، ٚست٢ ٫ ٜؿبح عبٛد١ٜ ٫ خرل ؾٝٗا يًذٓظ 

 .21ٖٛب بٌ إٔ تعطٞ ٚتأخراإلْطاْٞ ٚاؿب يٝظ إٔ تٗب ٫ٚ ت

٬ُٜسغ إٔ عبدٙ ضعٝد ُُٜازع ا٫ْتٗاش١ٜ بأبػع ؾٛزٖا عٔ طسٜل إدزان٘ 

ؿاد١ املسأ٠ اؾٓط١ٝ ؾٝطتػٌ ذيو َٔ أدٌ ؼكٝل أغساض خاؾ١، َجٌ ايتٗسب َٔ 

ٛقح ٖرا ا٭َس عبد ايٛيٞ يف زٚا١ٜ "ميٛتٕٛ غسبا٤"، نُا ٜبٝٓ٘ ايٓـ ايكسا٥ب، نُا ٜ

 اٯتٞ :   

إىل ايطسٜس ٚناْت ٬َبط٘ تٓاّ يف أما٤ َتؿسق١ َٔ ايػسؾ١، ناْت ٚعاد َٔ ددٜد 

 .اؿساز٠ َستؿع١ يف ايػسؾ١ يريو متدد دٚمنا غطا٤

ًٝٓا، ٚيهٔ ٫ َت٢ ضتأتٞ غدًا.. إْين أْتعسى أْت تعسف إٔ نٌ َا ْعًُ٘ قسّ ع-

 أسد ٜطتطٝع إٔ ميٓعٓا َا دَٓا ْسٜد ذيو، أيٝظ نريو؟.

أْت أٜكا تعسف ذيو.. إٕ ذيو يٝظ سساًَا َا دَٓا ْسغب ؾٝ٘ َاداّ ذيو يف َؿًشتٓا، 

نٌ َا ٖٛ يف َؿًشتٓا ؾٗٛ س٬ٍ، س٬ٍ... أْت تٛاؾكين، إْو ؾاَت قٌ ن١ًُ ٜا 

 سبٝيب بٌ ٜا زُدًٞ ايكٟٛ.

تعسؾني إْين مل أدؾع ايكسا٥ب َٓر َد٠ ط١ًٜٛ، ٚقد ضاعِدِتين أِْت  أٚٙ.. ٫ أعسف أِْت-

يف ذيو نجرلًا، زلعت إٔ ٖرا املًعٕٛ ا٭زَين ٜسٜد إٔ ٜهػـ ا٭َس... أِْت تعسؾني 

                                                        
ز١ٜ٩ امجايٝ٘ يٮْٛث١ يف شا١ٜٚ ايتشًٌٝ ايٓؿطٞ، تسمج١: ط٬ٍ - سأ٠ ا٭ْج٢ بعٝدًا عٔ ؾؿاتٗااملْصٜٛ، ْٞ آٜٓعس: آ-19

 . 95: ، ف(9116ّ -ٖـ9396 ،امل٪ضط١ اؾاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع)برلٚت: ، 9سسب، ط
 ،ٚشاز٠ ايجكاؾ١ )ا٭زدٕ:، 1621-1692ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ا٭زد١ْٝ عبٝدات أز٣ٚ عبد اهلل ؾازع، -20

 .   26: ، ف(9118ّ
 .23 :، ف(9113ّداز املعازف،  )ايكاٖس٠:، ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ املعاؾس٠ ،ط٘ ،ٚادٟ-21
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أْين ؾكرل أتعب َٔ أدٌ إٔ أزبح ضٓتًا ٚاسدًا، ٌٖ ضتشدثني شٚدو ست٢ ٜطاعدْٞ، إْ٘ 

 َٛظـ نبرل ميهٓ٘ إٔ ٜت٬عب يف ايكك١ٝ.

اْا ممتدٜٔ ؾٛم ايطسٜس... نٌ ٜٓعس إىل اٯخس ؿعات، ثِ ٜػٝب يف أؾهازٙ ن

 . 22اـاؾ١

عٔ اضتدداّ  ، َٚٔ ايطٌٗ إقؿا٩ٖاإذًا ؾايساٟٚ بٗرا ايٓـ جيعٌ املسأ٠ ضاذد١

ََٔ ٜٛد٘ تؿسؾاتٗا. ٖٚرا جيعًٓا ْتطا٤ٍ  ايعكٌ يٝهٕٛ إغباع زغب١ اؾٓظ عٓدٖا ٖٛ 

عٔ املػه١ً اييت تٛد٘ ٚعٞ ايكاف أٚ ايسٚا٥ٞ ٚغرلُٖا، مما ٜدؾعُٗا إىل ايذلنٝص 

ع٢ً اؾٓظ قك١ٝ ز٥ٝط١ يطسح قكاٜا اجملتُع َٚػه٬ت٘، ٌٖٚ تهُٔ يف  تػسب 

هظ ثكاؾ١ اجملتُع بطسٜك١ خاط١٦ أٚ ٖٞ طبٝع١ ق٠ٛ عادات اجملتُع ٚتكايٝدٙ اييت تع

ٚ٭ٕ ايجكاؾ١ ٖٞ أَس َٓٛط باجملتُع اإلْطاْٞ َا ٜدٍ  ؟٢ً ٚعٞ ايهاتب ٚا٭دٜبعْؿطٗا 

إمنا ٖٞ َٔ عٌُ ع٢ً إٔ ٖرٙ ايػسٜص٠ َٚا ٜتعًل بٗا يٝطت َٔ ثكاؾ١ اجملتُع اإلْطاْٞ، ٚ

ايبػسٟ املػذلى َع ايها٥ٓات اؿ١ٝ نًٗا، ٚيٛ إٔ ايجكاؾ١ ت٪ثس ؾٝٗا يف اجملتُع 

ت٪ثس يف ايجكاؾ١ بٌ  ؾتؿبح غسٜص٠ اؾٓظ عهظ اؿاي١ايٛاقع، ٚيهٔ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜٓ

ؾايجكاؾ١ ٖٞ  ،تؿبح أسد َكَٛاتٗا، نُا ٖٛ ضا٥د اٯٕ يف اجملتُعات اإلْطا١ْٝ

ٚؾٔ ٚأدب ٚتازٜذ  ٚأخ٬م اإلْطاْٞ َٔ ِؾَهس َٚػاعسايسؾٝد ايرٟ حيًُ٘ اجملتُع 

 ٚتساخ،...إخل. 

ثكاؾتٗا ْٚكٛدٗا ٭ٕ يرا متتاش اجملتُعات اإلْطا١ْٝ عٔ بعكٗا باخت٬ف 

ايجكاؾ١ ٖٞ مبٓصي١ ١ٜٖٛ اجملتُع، ثِ ٖٞ َٔ ا٭َٛز اـاؾ١ يهٌ فتُع إْطاْٞ، 

ٚايؿسد تتهٕٛ ثكاؾت٘ ٚغدؿٝت٘ ع٢ً ايؿعٝد ايٓؿطٞ ٚايعكًٞ بٓا٤ ع٢ً ثكاؾ١ اجملتُع 

 .23ايرٟ ٜؿٓع ٜٚؿٛؽ غدؿ١ٝ أؾسادٙ

ٚيريو ٫بد إٔ ٜتشس٣ ا٭دٜب َا ٜدٚز يف اجملتُع ٚحيدخ ؾٝ٘ ست٢ ٜطتطٝع  

ؾاملسأ٠ يف َععِ ٖرٙ ايكؿـ ايػعب١ٝ نجرلًا َا تعٗس   ،ايتعبرل عٔ َُٖٛ٘ بؿٛز٠ٍ أدم

                                                        
 .35 :طابل، فايؿدز امل، زٚا١ٜ ميٛتٕٛ غسبا٤، عبد ايٛيٞ، قُد-22

ايطباع١، ٭ٚا٥ٌ  يًٓػس ٚايتٛشٜع ٚاـدَات ا :ػلدَ)، املسأ٠ َؿاِٖٝ ٜٓبػٞ إٔ تؿشحَس، ، ضآٜعس: إض٬َبٛيٞ-23

 .  85 -82:ّ، ف9111، 9ط
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يف أ٫عٝبٗا، ٚايدا١ٖٝ يف َهسٖا ٚنٝدٖا،  ب١٦ٝٗ اؾاز١ٜ ايؿات١ٓ ايًعٛب ٚايػٝطا١ْ

ٚاإلجياب١ٝ يف َٛقٛع اؿب ٚاؾٓظ َجٌ ايػٝاطني ٚايعاغك١ ايؿات١ٓ يف عػكٗا، 

 .ٚاؾإ

ؾاجملتُع بهْٛ٘ زضاي١ إْطا١ْٝ تٗدف إىل ا٫زتكا٤ بايٛعٞ ايعاّ يًُذتُع 

مج١ًٝ ٚنػـ ا٭خطا٤ ي٘ يٝتط٢ٓ بعد ذيو اْتكادٖا ٚإؾ٬سٗا ثِ ايتطًع إىل سٝا٠ 

سطني َس٠ٚ بإٔ "َٔ طسيف اجملتُع، ٚع٢ً ٖرا املٓٛاٍ ٜ٪ند  ا٫ْتكاف ٭ٟؽًٛ َٔ 

ايػعس ٚنٌ ؾٔ غرلٙ ٖٛ ؼٍٛ خ٬ف َٔ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ إىل ايٛاقع ايؿين، ٖٚٛ يف 

ايٛقت ْؿط٘، ٚظدي١ٝ َٛقٛع١ٝ، غش١ٓ طاق١ غؿٛؾٝات َتٓٛع١، يتشٌٜٛ ايٛاقع 

 طاق١ تػٝرل ٚؼٌٜٛ يف ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚايطبكٞ ذات٘ ايؿين إىل ق٠ٛ َاد١ٜ ؾاع١ً، إىل

 .24"إىل زاؾد ؾين يف فس٣ ايٓٗس ايهبرل ْٗس اؿٝا٠ ٚاإلْطإ

ؾ١ يتشكٝل إذًا ؾٓعس٠ ا٭دٜب إىل املسأ٠ ٚاجملتُع ُٜٓتعس َٓٗا إٔ تهٕٛ ٖاد

ايعداي١ يًهٌ ا٫دتُاعٞ ٚتطٜٛس ايٛعٞ ست٢ ٜطتٛعب ن٬ً َٔ ايسدٌ ٚاملسأ٠ ع٢ً سٍد 

٥ًٛاّ ا٫دتُاعٞ بد٫ً َٔ ايؿساع ايرٟ ٜكًل ا٭ضس٠ ٚاجملتُع، بعد إٔ ي يف سٌضٛا٤؛ 

َُصٜؿًا، ٚإَا ا٭دٜب ٚنٝـ إٔ  ع٢ً ْعس٠ تعسؾٓا يف ٖرا املٛقع آزا٤ٙ ؽًل ٚعًٝا إَا 

َُطتذدات ايعؿس َا شايت ؼتِهِ إىل َُطتٓرلًا  ٚؾكًا ملا حيًُ٘ َٔ ِؾَهس إؾاد٠ َٔ 

املاق١ٜٛ ٚآثازٖا ايطًب١ٝ يف َٓعٓا َٔ ايعٝؼ طبكًا يتطًعاتٓا امُلطتكب١ًٝ اييت ؽًٛ َٔ 

 ايصٜـ ٚايتصٜٝـ، يٓٓتكٌ يف ايعٓٛإ ايجاْٞ إىل اؿدٜح عٔ املسأ٠ َٚهاْتٗا يف ا٭ضس٠.   

 ا٭ضس٠: املسأ٠ َٚهاْتٗا يف 

يكد تعّسؾٓا يف اؾص٤ ايطابل َٔ ٖرا ايبشح إىل ْعس٠ ا٭دٜب ْٚٛع ايِؿَهس اييت 

ُٜهسضٗا يف أعُاي٘ عٔ اجملتُع ٚاملسأ٠، ٚيتتكح ايؿٛز٠ ؾإٕ ٖرا اؾص٤ ٜتعُل يف 

ايتشًٌٝ عٔ َها١ْ املسأ٠ يف ا٭ضس٠ ست٢ ُْعٗس َا ُتكدَ٘ ايٓؿٛف ايسٚا١ٝ٥ اي١ُٝٓٝ 

ب٘ ع٢ً َا حيدخ يف فتُع ايسٚا١ٜ. ٚعٓدَا ْكسأ ا٭عُاٍ  بأضًٛب َٓٗذٞ ْتعّسف

ايسٚا١ٝ٥ عٔ َها١ْ املسأ٠ يف ا٭ضس٠ ٚأ١ُٖٝ دٚزٖا ايرٟ ْعٝ٘ مجٝعًا ْتٛقع َٔ اي١ًٖٛ 

ا٭ٚىل إٔ ٖٓاى ْعس٠ ٚاع١ٝ ُٜكدَٗا ا٭دٜب، ٚيهٔ َا حيدخ ٖٛ إٔ ا٭عُاٍ ايسٚا١ٝ٥ 

                                                        
 .66ّ، ف: 9116، 9، طيًٓػس ٚايتٛشٜع داز اؿٛاز :١)اي٬ذقٝ، ضرل٠ ايكاز٨ضًُٝإ، ْبٌٝ، -24
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ُّ عٔ ٌَٝ قدد َٔ ِق ٖٚرا َا ُٜ٪ثس يف  ،بٌ ايسدٌ مٛ املسأ٠ُتسّنص ع٢ً ِؾهس َعني ٜٓ

ايع٬قات اإلْطا١ْٝ، ٖرٙ ايِهتابات ُتهّسع ايِؿَهس ذاتٗا يف اجملتُع، ٚبريو ٫ ٜتًك٢ 

ايكاز٨ أٟ َعًَٛات ُتطاعدٙ ع٢ً ؾِٗ سكٝك١ اؿٝا٠ بني طسيف اجملتُع، ٖٚرٙ امُلُازضات 

ٖرٙ ايؿٛز٠ عٔ َها١ْ املسأ٠ تبدأ يف ا٭ضس٠ ثِ تُعِ اجملتُع ايعاّ. ٚضٓبدأ باضتذ٤٬ 

عٓد قُد عبد ايٛيٞ ايرٟ ُٜعد أِٖ ناتب زٚا٥ٞ ميين ؾكدت٘ ايطاس١ ا٭دب١ٝ يف أٚز 

ْػاط٘ يف ضبعٝٓٝات ايكسٕ ايطابل، ٚنإ ُدٌ اٖتُاَ٘ تطٜٛس ايؿٔ ايسٚا٥ٞ يف ايُٝٔ 

 ٚايٛطٔ ايعسبٞ ملعاؾات٘ قكاٜا اجملتُع بٛاقع١ٝ ٚٚقٛح. 

تبدأ َٔ قُد عبد ايٛيٞ ٭ْ٘ أغصز ايُهتاب ايسٚا٥ٝني  إٕ قط بداٜتٓا دا٥ًُا

ايُٝٓٝني، ٚأنجسِٖ ٬ََط١ً يًٛاقع املعٝؼ ست٢ ٚإٕ اضتك٢ َٛاقٝع نتابات٘ َٔ خازز 

َُتؿ١ً بايُٝٓٝني عٔ طسٜل امُلٗادسٜٔ َٚا أنجس  ايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ إ٫ إٔ تًو املٛاقٝع تعٌ 

 زًا أضاضًٝا يف نٌ أعُاي٘.ايُٝين َٚٔ أٚي٦و املسأ٠ اييت ُتهٕٛ قٖٛذس٠ 

عبد ايٛيٞ ُٜكدَٗا ٖٚٞ  ؾُج٬ً ٖا ٖٞ املسأ٠ يف قؿ١ "ا٭زض ٜا ض٢ًُ" حملُد

تعاْٞ  ابتعاد شٚدٗا عٓٗا يف بًد ايُػسب١، ٚؼٌُ ُٖ٘، ٚؽاف عًٝ٘ َٔ َػك١ ا٫غذلاب،  

يف  يسدٌ ببعدٙ عٔ أضست٘ ٜٓط٢ نٌ غ٤ٞؾتدايؿٗا ؾدٜكتٗا ايسأٟ إذ تٓبٗٗا إىل إٔ ا

ًدٙ، ٜٚٓػػٌ مبا ٜهطب٘ َٔ املاٍ، ْٚطا٤ املٗذس، َٚا عدا ذيو ٫ ٜرنسٙ إ٫ عٓد ب

 عٛدت٘ إىل ايبًد، ٖٚٛ َا اتبع٘ عبد ايٛيٞ يف زٚا١ٜ "ميٛتٕٛ غسبا٤" ٚبك١ٝ أعُاي٘.      

َٚا أدزاى ٜا ض٢ًُ أْ٘ ٚسٝد ؟ ٫ ػعًٞ ٚدٗو ٜؿؿس ٫ٚ تسػؿٞ، ؾهٌ غ٤ٞ يٝظ "

ٚسٝدًا ٚقد ٫ ٜهٕٛ، ؾايسداٍ ٫ أسد ٜجل بِٗ.. خاؾ١ ض٣ٛ اؾذلاض. ؾٗٛ قد ٜهٕٛ 

سني ٜهْٕٛٛ بعٝدًا، ٫ تساِٖ عْٝٛٓا، ؾًِ ٫ ٜهٕٛ شٚدو أسدِٖ ؟  أْت تعسؾني قؿ١ 

عُو، شٜد ايرٟ تسى شٚدت٘ َٓر عػسٜٔ عاَا ٚمل ٜعد، إْ٘ سٞ ٚي٘ شٚد١ ٚأ٫ٚد 

. إذًا ؾاملسأ٠ اي١ُٝٓٝ يف أعُاٍ عبد 25"ٜٚكٛيٕٛ: إْ٘ ئ ٜعٛد ٚشٚدت٘ ٫ تصاٍ تٓتعس ٖٓا

ايٛيٞ َا عًٝٗا إ٫ إٔ تٓتعس، ٚتعٌُ، ست٢ ٜأتٝٗا املٛت َٔ ايػكا٤، ٚايتعب، أٚ ٜعٛد 

                                                        
 :ّ، ف6008تػسٜٔ ا٭ٍٚ  3، ا٭زبعا٤ 56، نتاب يف دسٜد٠ تػسٜٔ، ايعدد ض٢ًُ ا٭زض ٜاقُد،  ،عبدايٛيٞ-25

68 . 
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ٚيف ايػايب تهٕٛ عٛدت٘  ،ًاأسد أقسبا٥ٗا َٔ ُغسبت٘ ضٛا٤ أنإ أخًا، أّ نإ شٚد

 ْادز٠ إذ تؿِٓٝٗ ايػسب١ قبٌ ايعٛد٠.     

إذًا ؾشغ املسأ٠ اي١ُٝٓٝ عٓد عبد ايٛيٞ نُا ُٜبٝٓ٘ يف زٚا١ٜ "ميٛتٕٛ غسبا٤" 

ٚغرلٖا َٔ أعُاي٘ ٖٛ إٔ تهدح، ٚتػك٢ َٔ أدٌ أضستٗا يف ايبٝت ٚاؿكٌ ؾك٬ً ع٢ً 

َُػتع١ًً ٚس١ٝ يهٞ ٫ ميٛت دًبٗا يًشطب ؾٗٞ إذًا ظٗدٖا ُتبكٞ ْاز اؿٝ ا٠ يف ايبٝت 

ا٭ٌَ عٓد أضستٗا بػٝاب ايسدٌ، نُا ؾعٌ ذيو عبدٙ ضعٝد ايرٟ تأثس عدٜح ايٓط٠ٛ 

 عٔ مجاٍ َا ميتًه٘ املٗادسٕٚ َٔ َٓاشٍ، ٚنجس٠ أَٛاهلِ ؾهإ ذيو ضببًا يف ٖذست٘.         

ضٛز َٔ اؿذاز٠...  عٓدَا ملح بعض ايٓط٠ٛ ٜكؿٔ يف ايطسٜل ٚقد ٚقعٔ أسطابٗٔ ع٢ً"

 ٖٚٔ ٜطذلسٔ َٔ زس١ً ايتشطٝب زلع ٖٚٛ ميس ظاْبٗٔ إسدأٖ تكٍٛ:

 اْعسٟ إىل ذيو املٓصٍ... أ٫  ٜػب٘ بٝٛت اؾ١ٓ ؟.-

 ْعِ إْ٘ أبٝض ٚمجٌٝ.-

 ٚقايت إسدأٖ... ٚناْت مج١ًٝ ٚغاب١:

 ٜا تس٣... َٔ ؾاسب ٖرا املٓصٍ ايطعٝد ؟.

 ٚقشهت أخس٣ ٚقايت: 

 .26"َٚٔ ٖٞ ؾاسبت٘-

ٚيف قؿ١ "ا٭زض ٜا ض٢ًُ" ٬ْسغ املسأ٠ ٖٚٞ تعٌُ طٛاٍ ايّٝٛ َٔ دٕٚ تٛقـ 

٭خر قًٌٝ َٔ ايساس١، ٖٚٞ اييت ظٓت إٔ ا٫ْتكاٍ إىل بٝت ايصٚد١ٝ ضُٝسحيٗا َٔ عٓا٤ 

ؾدٜد يف سٝاتٗا إ٫ املصٜد َٔ اُؾٗد ايعٌُ املتٛاؾٌ َٚػكت٘، ؾٗا ٖٞ تطأٍ َا ا

امُلكين ٚنإٔ املسأ٠ ُتؿاب غٝب١ ا٭ٌَ ٫ٚ ؾهاى هلا مما ُؾسض عًٝٗا يف بٝت أبٝٗا، 

 أٚ بٝت شٚدٗا.    

ا َٔ َٚع ٖرا ت٬قٞ املسأ٠ ايهجرل َٔ املكاٜكات، إىل داْب ض٤ٛ ايعٔ بٗ

ٚيٛ ناْت تعٌُ َٔ أدٌ َعٝػ١ ِٝٝ اٯخسٜٔ ٫ٚضُٝا املسأ٠. ايسدٌ ايرٟ ٫ ِٖ ي٘ إ٫ تك

أضستٗا، ٖٚا ٖٛ ايسدٌ يف قؿ١ "ٚناْت مج١ًٝ" يف فُٛع١ "غ٤ٞ ازل٘ اؿٓني" يعبد 

ايٛيٞ ٜػسح ْعس٠ ايسداٍ إىل املسأ٠ اييت تعٌُ َٔ أدٌ ايعٝؼ بهسا١َ ٖٞ ٚأضستٗا، 

                                                        
 . 65-62 :طابل، فايؿدز امل، زٚا١ٜ ميٛتٕٛ غسبا٤عبد ايٛيٞ، قُد، -26
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َٚٔ أدٌ ذيو ٖٞ تعٌُ َٔ تطع عػس٠ ضاع١ إىل عػسٜٔ ضاع١ نُا ٖٛ ٚاقح يف ساٍ 

يف قؿ١ "ا٭زض ٜا ض٢ًُ" ٖٚرا ٜبني إٔ ايسدٌ ٜككٞ ٚقت٘ بني ايعٌُ يف ٚقت املسأ٠ 

ايؿباح ٚبك١ٝ ٚقت٘ ُٜٗدزٙ َع غرلٙ َٔ ايسداٍ يف تٓاٍٚ ايكات ٚايتط١ًٝ يرلَٛا اؿٌُ 

نً٘ ع٢ً املسأ٠، ٚنريو ا٭َس يف قؿ١ "ٚناْت مج١ًٝ"، إذ ٫ ِٖ يًسداٍ إ٫ اؿدٜح 

ٚأؾبشٓا مّبٗا مجٝعا، عٕٛ ايٛؾٍٛ إىل متًّهٗا: "ـ ٜطتطٝعٔ املسأ٠ اييت تعٌُ ٚنٝ

ٚنٌ سب خيتًـ عٔ اٯخس، ٖٓاى َٔ ٜسٜدٖا شٚد١ ٚآخس ٜسٜدٖا عػٝك١ ٚثايح 

 .27"ٜسٜدٖا َٔ أدٌ َاهلا

ٌّ ي٘ ٖدؾ٘ َٓٗا ٖٚٞ ٫ تعبأ بِٗ ؾٗا ِٖ خيتًؿٕٛ يف نٝ ؿ١ٝ ايع٬ق١ َعٗا ٚن

َٓؿسؾ١ً ظٗدٖا ٚٚقتٗا يف عًُٗا، ٚايكؿ١ تسَص ملع٢ٓ أعُل َٚػص٣ أبعد، بٌ إٕ 

ٍٕ أخس٣ خازز ٚدٛدِٖ  ا٭غداف أدا٠ تهٜٛٔ اؿها١ٜ ٜؿبشٕٛ أٜكًا زَصًا ملعا

و يف زٚا١ٜ ؾٓعا٤ ايؿسدٟ، َٚٔ ٖٓا ناْت ؾٛز٠ املسأ٠ يف زٚا١ٜ "ميٛتٕٛ غسبا٤" ٚنري

َد١ٜٓ َؿتٛس١ تعدل عٔ أش١َ ايؿسد يف ع٬قات٘ مبذتُع٘ ٫ٚضُٝا ْعست٘ إىل املسأ٠ اييت ٫ 

تتذاٚش نْٛٗا قط ا٫شدزا٤؛ ؾٗٞ ايعا١ًَ، ٚايؿ٬س١، ٚاملسّب١ٝ، ٚؾٛم ٖرا ٫ ُٜٓعس إيٝٗا 

ضتكساز بطبب إ٫ نْٛٗا أدا٠ يًُتع١ ٚايعٌُ، ٚيرا تبك٢ املسأ٠ ؾٝٗا ؼت ايكًل ٚعدّ ا٫

أنإ أبًا، أّ نإ أخًا، أٚ نإ شٚدًا؛ ٚذيو  ُُٜازع عًٝٗا ايسدٌ َٔ قػٛط ضٛا٤َا 

ٖٚرٙ ايؿٛز٠ ُتبني قتا١َ اؿاي١  يف بٝت أضستٗا، أٚ يف بٝت شٚدٗا.عٔ طسٜل ايكُع 

ا٫دتُاع١ٝ يًسدٌ ٚاملسأ٠ ٚؾعٛب١ ػاٚشٙ َاداّ ايٛعٞ مل ٜأخر طسٜك٘ إىل ايتطٛز بٌ 

ع يد٣ املسأ٠ بايد١ْٝٚ ٚعدّ ايجك١ باٯخس، ٫ٚضُٝا إٔ ا٭عُاٍ ايسٚا١ٝ٥ ٜعٌ اإلسطا

َُُازضات ِٚؾَهس تكًٝد١ٜ ت٪ند يف بعض  تهّسع َا اعتادٙ ايٛضط ا٫دتُاعٞ َٔ 

ايطٝاقات د١ْٝٚ املسأ٠ َكاز١ْ بايسدٌ ٚلد أْ٘ يف ضٝاقات أخس٣ ت٪ند ذنا٤ٖا 

 .28ٚؾطٓتٗا ٚدٖا٤ٖا

                                                        
 (، 9125ّ، 6ط ،داز ايعٛد٠ )برلٚت:، غ٤ٞ ازل٘ اؿٓنيقُد، ٚناْت مج١ًٝ، يف فُٛع١  ،عبد ايٛيٞ-27

 .92: ف
دزاض١ يف نتاب اؾاسغ، ٚا٭غاْٞ، ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايطسد ايعسبٞ ايكدِٜ،  ايهعيب قٝا٤ عبد اهلل مخٝظ،-28

 .  23: ّ.، ف9116ٚايطرل ايػعب١ٝ ايعسب١ٝ، زضاي١ َادطترل يف ؽؿـ ايًػ١ ايعسب١ٝ  برلٚت، 
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ٚإٕ ناْت املسأ٠ تٛؾـ بٗرٙ ايؿؿات ؾٗٞ ُتطدسٖا يف ضبٌٝ اؿؿاظ ع٢ً 

نٝإ ا٭ضس٠ ٚايدؾاع عٔ سٝا٠ أ٫ٚدٖا، ٚايسدٌ ٜطتػٌ داْب اؿٓإ ؾٝتػًب بريو ع٢ً 

داْب دٖا٥ٗا، ؾتطًب َٓٗا إزادتٗا، ٚتؿادز َٓٗا َهاْتٗا؛ يتعٌ قه١ًَٛ بأعساف، 

اؾٓط١ٝ إىل املسأ٠ َٔ ايسدٌ ُتًػٞ أٜكًا ا٫عذلاف َٓ٘  ٕ ايٓعس٠ع، ثِ إٚتكايٝد اجملتُ

ٖٚرا َا ٜتذ٢ً ٚاقشًا يف زٚا١ٜ عبد ايٛيٞ "ؾٓعا٤  .29بُكدزاتٗا، َٚهاْتٗا املطتشك١

تشدخ عٔ شٚدت٘ ٖٓد ؾُٝػدـ َهاْتٗا ٚؾل َد١ٜٓ َؿتٛس١" ٚع٢ً يطإ ْعُإ ٖٚٛ ٜ

 ايٓـ اٯتٞ: 

إٕ ايصٚاز ٚاؿب يف ب٬دْا... يٝطا ض٣ٛ فسد يعب١ ايسدٌ باملسأ٠ اييت يٝطت ض٣ٛ "

خاد١َ...يٮزض... ٚايبٝت... ٚايصٚز، إْٗا فسد شٖس٠ تتؿتح ق٬ًًٝ ثِ متٛت... سني ٜٓٗهٗا 

٠... ؾأؾبشت اٯٕ عٛدًا ٜابطًا، ايعٌُ، ٚنريو ٖٞ ٚشٚديت... ناْت ْاقس٠... نصٖس

ٚأؾبشت... َع أْٗا مل تتذاٚش اـاَط١ ٚايعػسٜٔ... عذٛشًا نأْٗا ع٢ً أبٛاب قدلٖا، 

 .30إْٗا َٓٗه١ َسٜك١

ٖٚٞ بعد مل تتذاٚش ضٔ اـاَط١  َٔ ايٓـ ٜتبني إٔ ٖٓدًا قد أؾبشت عذٛشًا

ٚايعػسٜٔ ٚذيو ٭ٕ ايسدٌ ٜطتٓؿد نٌ طاقات املسأ٠ ملا تتشًُ٘ َٔ أعبا٤ ؾٛم ُقدزتٗا، 

َٚع ٖرا ْس٣ إٔ ايساٟٚ ُٜشدد َها١ْ املسأ٠ يف أضستٗا َٔ ايٓـ ايطابل ٚاؾؿًا إٜاٖا 

ُبٗا ايسدٌ َٔ باـاد١َ يف ا٭زض ٚايبٝت ٚيصٚدٗا أٟ إْٗا ٫ تطتطٝع ايكؿص ع٢ً َا ٜٗ

َستب١، ٖٚهرا ٖٛ ٚقع ايٓطا٤ ضٛا٤ أنإ ذيو يف ايٛاقع ا٫دتُاعٞ، أّ نإ يف 

فتُع ايسٚا١ٜ. نإ ايسٚا٠ أٚ غرلِٖ َٔ ايُهتاب ٫ ٜطتطٝعٕٛ تكدِٜ تٛدٝ٘ ايٛعٞ 

ا٫دتُاعٞ ايٛد١ٗ ايؿشٝش١، أٚ تطدس أعُاهلِ ا٭دب١ٝ يٓكد َا ٜعٝػ٘ ايٓاع َٔ ٚعٞ 

 ّ مٛ ايعداي١ يهٌ أعكا٤ اجملتُع ضٝهٕٛ عطرلًا.             َُتدًـ؛ ؾإٕ ايتكد

إذ نإ ٚقع املسأ٠ يف اجملتُع نً٘ َستبطًا ازتباطًا َباغسًا بكدزتٗا ع٢ً 

إلاب ٚزث١ َٔ ايرنٛز ؾك٬ً ع٢ً إٔ إلاب ايبٓات نإ ٜعد أَسًا َر٫ً، ٚنإ عدّ 

                                                                                                                                         

 ٚشاز٠ ايجكاؾ١  :،  دَػل69: ؾٝاح اؾِٗٝ، دزاضات عامل١ٝ ٜٚٓعس: دٟ ضٛغٝ٘، داى، بستٛيت بسٜػت، ت 

 .31-35 :ّ، ف9113

 . 86: ، ف(6009ّ، 6 ط ،ازداز اؿٛ )ضٛزٜا:، ايداؾع اؾٓطٞتسمج١ ثا٥س دٜب،  -ثٝٛدٚز ،ٜوزا-29 
 . 95 :، ف(9156ّ، 9داز ايعٛد٠، ط  )برلٚت:، زٚا١ٜ ؾٓعا٤ َد١ٜٓ َؿتٛس١عبد ايٛيٞ، قُد أمحد، -30
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ؾًٝا يًط٬م ٚيٛ نإ ذيو بعد إلاب ا٭٫ٚد ايرنٛز يف ايهجرل َٔ ا٭سٝإ ضببًا نا

َسٚز ٚقت قؿرل ع٢ً ايصٚاز، إٕ ايكٛابط ايؿاز١َ اييت ناْت متازع ع٢ً املسأ٠ 

دعًت َبادزاتٗا املطتك١ً قدٚد٠ يًػا١ٜ، َؾَبعَد ضٔ ايبًٛؽ أٚ قبً٘ نإ حيعس عًٝٗا 

 إقا١َ أٟ ؾ٬ت ادتُاع١ٝ بايسداٍ َٔ خازز دا٥س٠ احملسَني عًٝٗا، َٚٔ ا٭َٛز اييت

ناْت تٓاٍ تكدٜسًا عايًٝا عرز١ٜ ايؿتا٠ قبٌ ايصٚاز ٚإخ٬ؾٗا اؾٓطٞ بعدٙ، ٚتساٚست 

ايعكٛبات ع٢ً خسم ٖرٙ ايكٛاعد، زد ايعٔ غسقٗا بني اـًد ٚاملٛت ع٢ً أٜدٟ ا٭شٚاز 

ٚا٭قازب َٔ ايرنٛز اْتكاًَا يؿكدإ ايعسض ايرٟ ٜعتكد بأْ٘ حيدخ ْتٝذ١ ٖرٙ 

ْت اؿس١ٜ اؾٓط١ٝ يًسدٌ أقٌ تكٝٝدًا ؾهإ ٜطُح ي٘ ا٭ؾعاٍ، يف ايٛقت ْؿط٘ نا

 .31بتعدد ايصٚدات ٚباحملعٝات

ؿاظ عًٝ٘ بعصي٘ عٔ فتُع ايسدٌ، ؾايٓعس٠ إىل املسأ٠ ع٢ً أْٗا دٓطٞ جيب اؿ

ٚيف يعسبٞ، ٖٚرٙ اؿاي١ ٫ ٜكتؿس ؾٝٗا ع٢ً ايُٝٔ، ٚإَّا لد ذيو يف عُّٛ اجملتُع ا
ٗا سني ؾأّ ض٢ًُ تكٍٛ ٫بٓتد٠ َٔ ايػُاٍ" يؿ٪اد ايكطٛع َا ٜعدل عٔ ذيو: "زٚا١ٜ "ايعٛ

ض٢ًُ إٜاى ٚايًعب َع ا٭طؿاٍ  ٫ٚ تتشدثٞ َع أسد ست٢  ؾدزٖا أؾبشت نبرل٠ ٜا بسش

 .32"درلآْا إ٫ عهِ َا تؿسق٘ اؾرل٠ عًٝٓا

ٚهلرا ْهتػـ إٔ ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ تعدل عٔ ايع٬قات بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ يف اختٝاز 

املهإ  ؾٝهٕٛ يف ايػايب خازز ايُٝٔ، ٭ٕ ايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ بتشؿعٗا ٫ ُتتٝح فا٫ً ٚاضعًا 

سأ٠؛ ؾتهٕٛ بًد ٚزسبًا يرٖٔ ا٭دٜب نٞ ٜتٓاٍٚ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ايسدٌ ٚامل

املٗذس بد٬ًٜ َجايًٝا يًسٚا٥ٝني ايُٝٓٝني ٫ٚضُٝا إٔ أنجسِٖ عاغٛا ؾٝٗا ٚناْت هلِ 

 ػازب أخؿبت يف أعُاهلِ ا٭دب١ٝ.

قس١ٜ ايبتٍٛ" ميٛتٕٛ غسبا٤" حملُد عبد ايٛيٞ ٚ"ٚع٢ً ٖرا املٓٛاٍ ُنتبت زٚا١ٜ "

َسغ يف تٓاٚهلِ يًُسأ٠ ٚع٬قاتٗا. إذ ٬ُٜ ،"زبٝع اؾباٍ" حملُد َج٢ٓ ٚغرلِٖٚحملُد سٓٝدل 

ِْٗ ُٜطٗبٕٛ يف اؿدٜح عٔ ايع٬قات اؾٓط١ٝ يًُسأ٠ َع ايسدٌ، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ إ

سُٝٓا تهٕٛ ع٬ق١ ايسدٌ باَسأ٠ غرل مي١ٝٓ ؾٝعٗسْٚٗا إٔ ٫ عٌُ هلا تٛؾس ب٘ سٝاتٗا 

                                                        
ايُٝٔ اؾٓٛبٞ ؾٛز٠ املسأ٠ يف  :ضات ا٫غذلان١ٝ املتعًك١ باملسأ٠َٛيٝٓٛ َا نطني، ايكإْٛ ٚايدٚي١ ٚايطٝا-  31

 .  663: ّ، ف9112 ، املعٗد ا٭َسٜهٞ يًدزاضات اي3،١ُٝٓٝ ايدزاضات ايػسب١ٝ ضًط١ً ايدزاضات املذلمج١
، ْك٬ً عٔ: أز٣ٚ عبد اهلل ؾازع عبٝدات، 685: ، فّ(9122،عُإ )، ايعٛد٠ َٔ ايػُاٍؾ٪اد،  ،ايكطٛع-32

 .92:ّ، ف9118، ٚشاز٠ ايجكاؾ١ :ا٭زدٕ)، 9158-9135ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ا٭زد١ْٝ 
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ٌ يف ايبٝت غرل اؾٓظ ٚممازضت٘، أَا املسأ٠ اي١ُٝٓٝ نُا ٜسٕٚ ؾدٚزٖا ٫ ٜتعد٣ ايعُ

 ٚاؿكٌ ؾٗٞ أدا٠ ُٜشسنٗا ايسدٌ نٝـ ٜػا٤.

ٚيريو ٫ لد يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ ع٬قات سب بني ايسدٌ ٚاملسأ٠ اي١ُٝٓٝ، ضٛا٤  

اْت٢ٗ بعكٗا إىل ايصٚاز أّ مل ٜٓت٘، ٚايع٬ق١ بني ايؿت٢ ٚايؿتا٠ تهاد تٓعدّ، ؾتٓعدّ 

اييت ْساٖا غا٥ع١ يف ايسٚاٜات َعٗا ع٬قات ايػصٍ ٚامل٬سك١ َٔ بعٝد أٚ قسٜب، تًو 

، إذًا نإ 33ايعسب١ٝ، َؿٛز٠ اْط٬قات ايػباب ٚاْدؾاعاتِٗ َٚٝٛهلِ ْٚصٚاتِٗ ٚمتسدِٖ

تٝازات ايسٚا٠ ٫ٚضُٝا ايُٝٓٝني ملٛاقٝع أعُاهلِ يف املهإ ي٘ ايتأثرل ايٛاقح يف اخ

ايتعبرل عُا ُٜسٜدٕٚ قٛي٘، ضٛا٤ أنإ ذيو عٔ املسأ٠ أّ نإ غرل ذيو مما ٜتؿٌ عٝا٠ 

 اجملتُع.

ٚيف ق٤ٛ ٖرا ا٫ػاٙ زنصت مجٝع ايدزاضات ايع١ًُٝ ع٢ً ؼًٌٝ اؾطد 

ع ظطدٙ، ٖٚٛ أقسب ٚد٫يت٘، ذيو ٭ٕ إسطاع اإلْطإ باملهإ ٜٓطًل َٔ اإلسطا

ا٭َانٔ  إيٝ٘ َهًُٓا يًسغبات َٚسنصًا يًك٣ٛ ايعك١ًٝ  ٚايٛددا١ْٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ، إقاؾ١ 

ٜبدأ ايٛعٞ بايعامل، يريو  ٔ ايٛعٞ باؾطدإىل ذيو ؾإٕ اؾطد أدا٠ إلدزاى ايعامل ؾُ

 .34ذٖب َٛزٜظ َازيٛ بْٛيت إىل إٔ اؾطد ٖٛ املٓع١َٛ ايسَص١ٜ ايعا١َ يًعامل

ٖٚهرا يٛسغ إٔ عبد ايٛيٞ قد عهظ يف أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ ٚايسٚا١ٝ٥ َا 

ُتعاْٝ٘ املسأ٠ َٔ تعب َٚػك١، ملا تبري٘ َٔ دٗٛد تتذاٚش يف َععِ ا٭سٝإ طاقتٗا 

ايبػس١ٜ ٚسني ٬َُْظ ايٛاقع لد إٔ املسأ٠ اي١ُٝٓٝ نأْٗا قد شٚدت ظٗد إقايف ع٢ً 

دٖا ا٭ؾًٞ ؾك٬ً ع٢ً َا تتؿـ ب٘ َٔ ق٠ٛ ايؿدل ٚاؾًَد، ٖٚرا ا٭َس ٜتطابل ؾٝ٘ دٗ

فتُع ايسٚا١ٜ َع َا ٜعٝػ٘ اجملتُع، ٖٚرٙ ٖٞ ايؿٛز٠ عٔ َها١ْ املسأ٠ يف ا٭ضس٠ 

 نُا قدَٗا عبد ايٛيٞ، ْٚس٣ ايؿٛز٠ ذاتٗا تتهسز عٓد حي٢ٝ اإلزٜاْٞ.

                                                        
 يًدزاضاتَسنص عبادٟ  :)ؾٓعا٤، 1661ّ-1698 ٛؾ١ٝ املٛقٛع يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ،خؿخؿباى، عا٥د، -33

 .  902:، ف(9،9116ّط ٚايٓػس،
 .61 :، فاملهإ يف ايًـ ٚايه٬بقا، محٝد، ز-34
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١ املسأ٠ يف أضستٗا  ُٜبني نُا ضٝأتٞ إٕ َا ُٜكدَ٘ اإلزٜاْٞ يف أعُاي٘ عٔ  َهاْ

ََٔ ٜٓتعس َا ٜكطع ب٘ ايسدٌ َٔ  يف ايٓؿٛف، ؾٗٞ اـاقع١، ٚق١ًًٝ اؿ١ًٝ، ٖٚٞ 

 زأٟ، بٌ إٕ َؿرلٖا بني ٜدٜ٘ ٖٚرا َا أٚقشت٘ ْؿٛف أعُاي٘ .    

إذ ُٜعٗس اإلزٜاْٞ غدؿ١ٝ ايصَٓتاٍ يف زٚا١ٜ "زناّ ٚشٖس" ٚنأْ٘ ايسدٌ 

ٟ اضتطاع ايطٝطس٠ ع٢ً قًٛب ايٓطا٤ ٚاَت٬نٗا، يف سني ناْت ايٛسٝد يف ايسٚا١ٜ اير

ايٓط٠ٛ يف ايسٚا١ٜ ٫ ِٖ هلٔ إ٫ زقا ايصَٓتاٍ عٓٗٔ، ٚنًٗٔ ٜسدٕ ايتصٚز َٓ٘ ٖٚرا َا 

 سدخ يف ْٗا١ٜ ايسٚا١ٜ. 

ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: ُأّ اـرل اييت ؾأ إيٝٗا يف قس١ٜ زلٓشاز، ٚايطٝد٠ يطٝؿ١ اييت عٌُ 

ٝٗٛدٟ مئ اييت اضتكاؾتٗا ُأّ اـرل ي٘ َٔ أدٌ إلاب ايرز١ٜ، عدا ذيو عٓدٖا، ٚاب١ٓ اي

عٌُ ايهاِتب ع٢ً إظٗاز املسأ٠ عادص٠ عٔ ؾعٌ أٟ غ٤ٞ َٔ دٕٚ ايسدٌ ،ايصَٓتاٍ، ثِ 

إْ٘ مل ُٜبني دٚز املسأ٠ يف ا٭ضس٠ ٚأُٖٝت٘، بٌ َا سسف عًٝ٘ ايساٟٚ ٖٛ تأنٝد تبع١ٝ 

عامل املاٍ ٚا٭ضٛام، ا ايكدز٠ ع٢ً ايدخٍٛ يف املسأ٠ يًسدٌ، ٚيٛ ناْت غ١ٝٓ ٚعٓدٖ

بدأت ايعاؾ١ٝ تدب بعٝٓٝٗا ٚ"بٝٓ٘ يف تعاٌَ ايصَٓتاٍ َع شٚدات٘ بايٓـ اٯتٞ:  ٖٚرا َا ضٓ

، ٚقاَت َٔ ضسٜسٖا تٓؿع ْؿطٗا، ٚتتُطو بأّ اـرل إىل داْبٗا ْاؾس٠ َٔ ؾٛدٗٗا

َا تؿٓع٘ ا٭ّ يٛيٝدٖا،  املُسق١ اييت نإ املطتػؿ٢ ٜسضًٗا، ٚقد ؾٓعت هلا أّ اـرل

ٖٚٞ املُسض ٚامل٪ِْظ ٚا٭ْٝظ تطكٝٗا إٕ عطػت، ٚتطعُٗا إٕ داعت، ٚاطُإٔ خاطس 

ايصَٓتاٍ، ؾاضتأذٕ املُسض ٚاملسٜض يًعٛد٠ إىل زلٓشاز، ملعا١ْٚ املعًِ َٚ٪اْط١ اؿاٌَ 

 .  35"املٓتعس٠

إذًا ؾايساٟٚ اإلزٜاْٞ ُٜبني ايصَٓتاٍ ع٢ً أْ٘ قٛز أضاضٞ، ٫ ميهٔ ا٭ضس٠ إٔ 

ؽسز عٔ طٛع٘ ٚإزادت٘، ؾٗٛ َٔ خيًل ايت٩٬ّ بني ْطا٥٘ ايج٬خ، ؾُأّ اـرل شٚدت٘ 

ا٭ٚىل تعتين بصٚدت٘ ايجا١ْٝ يف ساي١ َسقٗا، ؾٝط٦ُٔ يريو ؾٝعٛد إىل قسٜت٘ يٝ٪ْظ 

 يج١، ٭ْٗا ساٌَ َٚٔ ضُتٓذب ي٘ ايٛيد إذًا ؾٗٞ َٔ ٜطتشل ايعٓا١ٜ يٝظ غرلٖا.  شٚدت٘ ايجا

                                                        
 .363:، ف(9155ّ، 9داز ايتٜٓٛس، ط  برلٚت:)، زٚا١ٜ زناّ ٚشٖسزٜاْٞ، حي٢ٝ عًٞ، اإل-35
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ٖٚرا ٜهػـ عٔ َد٣ تسنٝص ايساٟٚ ع٢ً ايسدٌ. ٚدعً٘ ٜتشهِ يف نٌ 

ُأَٛز ا٭ضس ُٜٚٓعِ ع٬قت٘ ظُٝع ْطا٥٘، ٚتبك٢ املسأ٠ َٓتعس٠ ملا ُٜؿهس ؾٝ٘ ايصَٓتاٍ  

ٚاسد٠ أؾًطت ٚأخس٣ تًد ٚثايج١ تٓتعس  بني ْطا٥٘ يف ايعاؾ١ُ، ٚيف قس٣ ايسٜـ بني

 ٚأخس٣ تطتعد يًصٚاز َٓ٘.    

ٚظٌ ايصَٓتاٍ ؾاَتًا ٜذلدد ؾُٔ زلٓشاز إىل ايسحيا١ْ، ٜتؿكد دازٙ ٜٚ٪ضظ " 

عاد٠ً ايرٖاب ٚاإلٜاب، ٚقد خًل ٖرا ايتأضٝظ زٚا١ٜ اهلُظ ايجا١ْٝ، ؾكد تسدد اهلُظ إٔ 

حيإ ُٜؿهس يف بٝع دازٙ، ٚاغتد كاض شٚدت٘ يف ايعاؾ١ُ قد أؾًطت ٚإٔ ابٔ أبٞ ايس

ٚايساٟٚ بٗرٙ ايؿٛز٠ ُٜ٪ند َا اعتادٙ اجملتُع، . 36"َع أبٝٗا يف زلٓشاز اؾاقعدٖ شٚدت٘

ُتًُو نُا متًو ا٭زض، ٚتٓتر نُا تٓتر طت إ٫ يًشسخ، ٚايٓطٌ، بٌ إْٗا "ؾاملسأ٠ يٝ

ٚممازضات٘ املدتًؿ١، ٖٚرا متاًَا َا ٜدٍ  ٚؼسخ، ؾٗٞ خاقع١ يؿعٌ ايسدٌ ٚاختٝازات٘،

اييت نإ َٔ امُلتٛقع إٔ ُٜشاٍٚ ايسٚا٠ تؿشٝشٗا، أٚ ْكدٖا، ٚيٝظ  ،37"ع٢ً دْٚٝتٗا 

دًّؿ١، مبا ؼًُ٘ َٔ ِؾَهس عدا١ٝ٥ يسٚح ايعؿس َٚكَٛات٘ ا٫ضتط٬ّ هلا ٚيكٛاْٝٓٗا امُلت

َُتػرلات اجملتُع اؿدٜح ايرٟ مل ٜعد ٜكبٌ بايتُٝٝص  اييت ٫ ُُٜهٔ هلا إٔ تتعاٜؼ َع 

بني طسف يف اجملتُع، ٚآخس. ٚميهٔ إٔ ْسؾد قك١ٝ ايتُٝٝص بني اؾٓطني ٚاقش١ يف 

تُاعٞ، اؿس١ٜ ٚإثبات ايرات اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ، يف ممازض١ اؿل ا٫د

ٚإبساش ايكدزات ٚاملٗازات ايعك١ًٝ ٚايبد١ْٝ، َع ا٫خت٬ؾات ايطبٝع١ٝ، ٖٚرٙ ايكك١ٝ 

قا١ُ٥ ع٢ً َا ٖٛ طبٝعٞ َٚا ٖٛ ثكايف، ؾا٫خت٬ؾات ايطبٝع١ٝ بني اؾٓطني ٫ تعتُد 

١، أَا قاعد٠ ؾًب١ ؿسَإ املسأ٠ َٔ ايكٝاّ بأدٚازٖا ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهس١ٜ ٚايطٝاضٝ

ا٫خت٬ؾات ايجكاؾ١ٝ ؾٗٞ املعسق١ً سكٝك١ هلا ع٢ً أْٗا طاق١ ؾاع١ً ٚع٢ً أْٗا عكٛ سٟٝٛ 

َٚٓتر، ٖٚرٙ ا٫خت٬ؾات ايجكاؾ١ٝ ٫ تتأضظ إ٫ ع٢ً فُٛع١ َٔ اٯزا٤ ٚايِؿَهس اييت 

عٔ ايعطا٤، ٭ْ٘  ٚعدتٗا يف اجملُٛع نا٥ًٓا عادصا مجعتٗا اجملتُعات املدتًؿ١ عٔ املسأ٠

                                                        
 .365 :، فاملؿدز ْؿط٘-36
: ، ف(9116ّ ،9، طداز ايطًٝع١ :)برلٚت ،ؾٛز٠ املسأ٠ بني املٓعٛز ايدٜين ٚايػعيب ٚايعًُاْٞأؾس ؾاز،  ،عًٞ-37

33  . 
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بٌ عدت٘ َٓؿع٬ً َٚطتذٝبا، ٖٚٞ ٫ متًو  اع٬ً يف ع١ًُٝ ايتهاثس ٚاإللابؾيٝظ 

 .38ّ٭َسٖا شَاَا

َُهْٛٞ اجملتُع مل تعد بُٝٓٗا تًو ايؿٛازم املا  ْع١ ِيطسف عٔ غرلٙ يف إذ إٕ 

ايتؿدٟ ٭عبا٤ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚغػٌ أٟ دٚز أؾبح َكٝاض٘ ايهؿا٠٤ ٚايُكدز٠ 

يًسدٌ، أٚ املسأ٠، يهٔ ا٭عُاٍ ايسٚا١ٝ٥ َاشايت تعٝؼ يف عؿس َا قبٌ اؿداث١ 

ٚاؿكاز٠ اييت تأخر مبعٝاز ا٫سذلاّ ِيهٝإ اإلْطإ نْٛ٘ نريو ضٛا٤ أنإ 

 .        ذنسًا، أّ نإ ُأْج٢

ٚاإلزٜاْٞ ٫ خيسز عٔ ٖرا املٓطل ٚايٓـ اٯتٞ يف زٚا١ٜ َػاٖد ط١ًٜٛ َٔ 

اؿها١ٜ ُٜبني تعاٌَ ا٫بٔ َع ُأَ٘ سني غعس أْٗا قد أؾبشت عب٦ًا عًٝ٘ ُٜسبو سسنت٘ 

ٚطُٛسات٘، ؾأزاد إٔ ٜتدًـ َٓٗا عٔ طسٜل تصٚجيٗا ٚسني متٓعت اضتعإ ظازت٘ 

 إلقٓاعٗا. 

ظازتِٗ ايعذٛش ايطٝب١ اييت ؾُٗت، ٚأٜكٓت أْ٘ مل ٜكٌ غ٦ًٝا ٜعد عٓد بٌ ٖٛ قد اضتعإ "

اهلل عكٛقًا، ٚيكد نإ ٚقٛف دازتِٗ ايطٝب١ إىل داْب٘ عا٬ًَ أضاضًٝا إلدزاى املسأ٠ اُ٭ّ 

إٔ ابٓٗا ٫ ُٜػهٌ أٟ عكب١ ػاٙ أٟ ؾش٠ٛ نا١ًَ يعٛاطؿٗا َٚػاعسٖا ا٭ْج١ٜٛ 

ٓٗا ٫ خيذٌ إط٬قًا يف ساٍ ػطٝد ايسغب١ عٓدٖا اـاؾ١، ٚأدزنت املسأ٠ اُ٭ّ إٔ اب

يتذدٜد سٝاتٗا، ٚناْت دازتِٗ ايعذٛش ايطٝب١ قد تابعت ايهجرل َٔ خ٬ؾاتُٗا 

َُػاسٓتُٗا ٚاييت ناْت ا٭ّ ٫ تهـ عٔ اخت٬قٗا، ٚقد تسى نٌ ذيو يف ْؿط١ٝ  ٚ

ٚتسى نريو  ايعذٛش ايطٝب١ َػاعس ايتعاطـ َع ا٫بٔ ايعادص عٔ تًب١ٝ أس٬ّ ا٭ز١ًَ،

سرزًا يد٣ اؾاز٠ ايطٝب١ ػاٙ اُ٭ّ. َٚٔ د١ٗ أخس٣ أدزى إٔ دازتِٗ ايطٝب١ تتعاطـ َع٘ 

 َٔ دٕٚ إٔ تهٕٛ قد عسؾت٘ املعسؾ١ ايها١ًَ ؾكد زلعٗا تكٍٛ ُ٭َ٘:

  .َٚاذا يف ذيو، إٕ ايٓطا٤ ٜتصٚدٔ َس٠ً أخس٣ 

  .َ٘ٓ قايت اُ٭ّ: أعذلف بأْٞ ٫ أستٌُ زلاع ذيو 

                                                        
 :ايداز ايبٝكا٤)، (ايٓصع١ اإلْطا١ْٝ يف أعُاٍ ضشس خًٝؿ١)اـطاب ايسٚا٥ٞ ٚايككاٜا ايهدل٣ َعتؿِ، قُد، -38

 . 95: ، ف(9119ّ
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  دازتِٗ ايطٝب١: َٚٔ غرلٙ ٜطتطٝع طسح ا٭َس عًٝو، إٕ دَا٤ ايػباب قايت

 ددٜد٠ ؾ٬ تٓصعذٞ. 

  ثِ ُٖطت يف أذْٗا: يٛ نُٓت يف َجٌ ضٓو ملا ضددت أذْٞ نُٓت ضأزلع ع٢ً

 .             39"ا٭قٌ..!!

ُُذسد أ ٕ ُأَ٘ قد ٖٚرا ايٓـ ٜهػـ عٔ عدّ اإلخ٬ف َٔ ايسدٌ يًُسأ٠ ؾب

َُعٛقًا ؿٝات٘ َٚا ٜسغب ؾعً٘، ٚيٛ ندلت ٚيٝظ هلا ْؿع ي٘،  بٌ إْٗا قد أؾبشت يف ْعسٙ 

اضتعاقتٗا  نإ غ٦ًٝا غرل خًكٞ إذًا ؾُها١ْ ُأَ٘ َٚا ناْت تعًُ٘ يف ايبٝت ُُٜهٔ

باَسأ٠ غرلٖا، ٖٚا قد ٫سعٓا نٝـ إٔ اإلزٜاْٞ مل ٜتذاٚش إؾساشات ثكاؾ١ اجملتُع، بٌ 

إْ٘ يف ثٓاٜا ْؿٛؾ٘ ايسٚا١ٝ٥ أندٖا ٚعٛازات غدٛف ٚزٚاٜات٘ ُٜٚبني إٔ املسأ٠ يٝطت 

إ٫ عب٦ًا ُٜعٝل ُطُٛس٘ يف اؿٝا٠ ٖرا َٔ ْاس١ٝ، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾٗٞ عادص٠ ٚعاي١ ع٢ً 

َُٓتعس٠ يٛقٛف ايسدٌ إىل ايسد ٌ، َُٚٗا اَتًهت َٔ قدزات، أٚ أَٛاٍ ؾإْٗا تعٌ 

داْب٘، أٚ َٔ دْٚ٘ ٫ ميهٓٗا ؾعٌ أٟ غ٤ٞ، ٚنإٔ ايساٟٚ مل ٜطتطع خًع ثٛب قِٝ 

 اجملتُع ايتكًٝد١ٜ اؾاَد٠، ؾاْعهظ ذيو ع٢ً ِنتابات٘.

  :خ٬ؾ١ ايبشح

ذلنٝص ع٢ً زٚاٜات قُد َٔ اضتعساقٓا يؿٛز٠ املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ باي

عبد ايٛيٞ ٚعدل ايكسا٠٤ ايطٛضٝٛيٛد١ٝ ًْشغ إٔ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚعدل ض٬ح ايعادات 

١َُُٓٝٗ ع٢ً ممازضات اجملتُع ٚٚعٝ٘ مبٔ يف ذيو ايُهتاب ايرٟ  ٚايتكايٝد ٚايُعسف تعٌ 

ؾطاح ُٜؿذلض أِْٗ ٜأخرٚا ع٢ً عاتكِٗ ع١ًُٝ قٝاد٠ ايتػٝرل اإلجيابٞ يٛعٞ اجملتُع، ٚإ

اجملاٍ مٛ ع٬ق١ إجياب١ٝ بني طسيف اجملتُع، ٚؾ٦ات٘، ٚطبكات٘ املدتًؿ١ ع٢ً قاعد٠ 

 املطاٚا٠، ٚايعداي١، ٚا٫سذلاّ، ٚؾًٓا إىل ا٫ضتٓتادات اييت ُْذًُٗا ؾُٝا ٜأتٞ:

  ٜبدٚ تعاٌَ فتُع ايسٚا١ٜ َع املسأ٠ ٖٛ اْعهاع سكٝكٞ يًُُازضات اي١َٝٛٝ يف

تُع )املسأ٠ ٚايسدٌ( ٚاييت ظٗست طاغ١ٝ يف تأثرلٖا ع٢ً ايع٬قات بني طسيف اجمل

 نتاب١ ايساٟٚ.

                                                        
تٛشٜع، اَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايامل٪ضط١ اؾ برلٚت:)، زٚا١ٜ َػاٖد ط١ًٜٛ َٔ اؿها١ٜحي٢ٝ عًٞ،  ،زٜاْٞا٭-39

 .63-66(، ف: 9116ّ ،6 ط
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  ٜعٗس إٔ ايساٟٚ ٫ ٜطتطٝع ايتدًـ َٔ تأثرل ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ؾٝعٗس ذيو يف

ْٛع١ٝ املها١ْ اييت ميٓشٗا يًُسأ٠ يف نتابات٘ إذ ؼتٌ يف فتُع ايسٚا١ٜ 

يُعسف ا٫دتُاعٞ املػًٛط ٚخاؾ١ً يف ا٭ضس٠ املها١ْ ايُدْٝا، ٖٚرا ْاتر عٔ ا

 ايرٟ َا ٜصاٍ تأثرلٙ سازلًا يف ثكاؾ١ ا٭دٜب.

  ِٗس ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ املسأ٠ بٛؾؿٗا ايعا١ًَ، ايؿ٬س١، ٚزب١ ا٭ضس٠ تهدح ُتع

ٚتعٌُ يف ا٫ػاٖات مجٝعٗا خد١ًَ ٚعطا٤، ُتداؾع عٔ ا٭ضس٠، ُٚتًيب نٌ 

 ايٛادبات، ٫ٚ ؼؿٌ إ٫ ع٢ً ايٝطرل َٔ اؿكٛم.

  تبدٚ املسأ٠ اي١ُٝٓٝ ٖٚٞ ت٪دٟ ا٭عُاٍ داخٌ املٓصٍ ٚخازد٘ أْٗا تكّٛ ظٗد

إقايف ع٢ً املعتاد َٔ أدٌ ايٛؾا٤ نُا تعتكد بهٌ ايتصاَاتٗا املتُشٛز٠ يف 

 خد١َ ا٭ضس٠ ٚايسدٌ.

 

 :املؿادزٚاملسادع

  اإلزٜاْٞ حي٢ٝ عًٞ، زٚا١ٜ َػاٖد ط١ًٜٛ َٔ اؿها١ٜ، امل٪ضط١ اؾاَع١ٝ يًدزاضات

 .6ط ،ٚايٓػس ٚايتٛشٜع

 9155، 9داز ايتٜٓٛس، طبرلٚت، زٜاْٞ، حي٢ٝ عًٞ، زٚا١ٜ زناّ ٚشٖس، اإل.ّ 

 ٞيًٓػس ٚايتٛشٜع  ا٭ٚا٥ٌدَػل، ، َس، املسأ٠ َؿاِٖٝ ٜٓبػٞ إٔ تؿشح، ضاإض٬َبٛي

 ّ. 9111، 9ط ،١ٝٚاـدَات  ايطباع

 يٮْٛث١ يف شا١ٜٚ ايتشًمجايٝاز١ٜ٩ -سأ٠ ا٭ْج٢ بعٝدًا عٔ ؾؿاتٗا ْصٜٛ، املْٞ آآ ٘ ٌٝ

امل٪ضط١ اؾاَع١ٝ يًدزاضات ٚايٓػس ٚايتٛشٜع  برلٚت،ايٓؿطٞ، تسمج١: ط٬ٍ سسب، 

 ّ. 9116-ٖـ9396، 9ط

 9155، ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاإلع٬ّعدٕ، سطني ضامل، زٚا١ٜ عرزا٤ اؾبٌ،  ،باؾدٜل.ّ 

 َايٝصٜا ٚا٭زدٕ، اؿاز عجُإ، زمح١ بٓت أمحد، ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايكؿ١ ايكؿرل٠ يف 

دزاض١ قدَت ملتطًبات  دزد١ املادطترل يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚأدبٗا ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا 

 ّ.  9112اؾاَع١ٝ ا٭زد١ْٝ، 

 ١ ٚايطٝاس١ يف محٝد، زقا، املهإ يف ايًـ ٚايه٬ب، ف١ً ايجكاؾ١، ٚشاز٠ ايجكاؾ

 . 9118ّ، 92ايُٝٔ، ع
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 ؾٓعا٤، ّ، 9110-9166 ايسٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ خؿباى، عا٥د، خؿٛؾ١ٝ املٛقٛع يف

 ّ.  9116، 9َسنص عبادٟ يًدزاضات ٚايٓػس،ط

  ٍخًٝؿ١ َعتؿِ، قُد، اـطاب ايسٚا٥ٞ ٚايككاٜا ايهدل٣ ايٓصع١ اإلْطا١ْٝ يف أعُا

 ّ. 9119 ،ضشس ، ايداز ايبٝكا٤

  ،9153ّ، 9ط ،داز اٯداببرلٚت، دَاز شٜد َطٝع، ايس١ٖٓٝ 

 َّاز، شٜد َطٝع داز اٯداب، ٚشاز٠ اإلع٬ّ، اؾُٗٛز١ٜ برلٚت، ، زٚا١ٜ ايس١ٖٓٝ، د

 ّ،9153، 9اي١ُٝٓٝ، ط 

 ُٕٛٝخس، ْكًت٘ إىل ايعسب١ٝ ؾ١ٓ َٔ أضاتر٠ اؾاَع١، داز ، اؾٓظ اٯدٟ بٛؾٛاز، ض

 أضا١َ، دَػل، د. ط.  

  دَػل، ، 69دٟ ضٛغٝ٘، داى، بستٛيت بسٜػت، ت : ؾٝاح اؾِٗٝ، دزاضات عامل١ٝ

 ّ.9113 از٠ ايجكاؾ١،ٚش

  ،ٞ9119، 9ط ،داز ايٓاغس ايعسبٞايكاٖس٠، ايساعٞ عًٞ، ايس١ٜٚ يف ايٛطٔ ايعسب .ّ 

 يًٓػس ٚايتٛشٜع، زاداز اؿٛضٛزٜا، تسمج١ ثا٥س دٜب، ايداؾع اؾٓطٞ، -ثٝٛدٚز ،ٜوزا 

 ّ. 6،6009 ط

 يُٝٔ ز١َٝٚ، ٖٚب، َػه١ً اهلذس٠ يف أعُاٍ قُد عبد ايٛيٞ ايكؿؿ١ٝ، ف١ً ا

 ّ.9152 ،، َ٪ضط١ ضبأ يًؿشاؾ١ ٚا٭ْبا٤، ؾٓعا٤، سصٜسا6ٕاؾدٜد،عـ

  ،داز ايجكاؾ١ ايكاٖس٠، ايصٜات، يطٝؿ١، َٔ ؾٛز املسأ٠ يف ايكؿـ ٚايسٚاٜات ايعسب١ٝ

 ّ.9151 د.ط،اؾدٜد٠، 

 ٟٚ9119، 9داز َطابع املطتكبٌ، طايكاٖس٠، ْٛاٍ، ايسدٌ ٚاؾٓظ ،  ،ايطعدا.ّ 

 ٍ3،9119طداز َطابع املطتكبٌ،  ،ايكاٖس٠، ايسدٌ ٚاؾٓظ، ايطعداٟٚ ْٛا.ّ 

 َٟٚطابع املطتكبٌ، ايكاٖس٠، داز  ْٛاٍ، ايٛد٘ ايعازٟ يًُسأ٠ ايعسب١ٝ، ،ايطعدا

 ّ.3،9113ط

  ،9116، 9، طيًٓػس ٚايتٛشٜع داز اؿٛازاي٬ذق١ٝ، ضًُٝإ، ْبٌٝ، ضرل٠ ايكاز٨.ّ 

 اؼاد ايهتاب 9158-9168ايؿًطط١ٝٓٝ  ايػاَٞ، سطإ زغاد، املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ،ّ

 ّ.9115 ،ايعسب

  غسٜـ، قُد ساَد، ا٫ػاٙ ايٛاقعٞ يف قؿـ ا٭دٜب ايُٝين قُد أمحد عبد

 ّ.  9119، 9ط ،ايذلنٞ يًهُبٝٛتس ٚطباع١ ا٭ٚؾطتطٓطا، ايٛيٞ، 
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  ايسٚا١ٜ ا٭ملا١ْٝ، ػًٝات املهإ يف  –ايػٝذ سؿٝع١، َٔ أٚزام ًَتك٢ ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ

  اي١ُٝٓٝ، ايس١ٖٓٝ منٛذدًا.

  ايؿهس، سامت، َؿاِٖٝ َٚكذلبات ْعس١ٜ سٍٛ ايٓكد ٚايهتاب١ ايٓط١ٜٛ، ف١ً

 -، متٛش602-606ايجٛز٠ يًؿشاؾ١ ٚايٓػس، عـ  اؿه١ُ ايُٝا١ْٝ، َطابع َ٪ضط١

 ّ.9112 ،أًٍٜٛ

  ،ز دابرلٚت، عبد ايٛيٞ قُد، ٚناْت مج١ًٝ، يف فُٛع١ غ٤ٞ ازل٘ اؿٓني

 ّ.9125، 6 ط ،ايعٛد٠

  ،9داز ايعٛد٠، طبرلٚت، عبد ايٛيٞ، قُد أمحد، زٚا١ٜ ؾٓعا٤ َد١ٜٓ َؿتٛس١ ،

9156 .ّ 

 9159ّ، 3عبد ايٛيٞ، قُد أمحد، زٚا١ٜ ميٛتٕٛ غسبا٤، داز ايعٛد٠، برلٚت، ط 

  3، ا٭زبعا٤ 56دسٜد٠ تػسٜٔ، ايعدد عبدايٛيٞ قُد، ا٭زض ٜاض٢ًُ، نتاب يف 

 ّ. 6008 ،٭ٍٚتػسٜٔ ا

  9158-9135عبٝدات أز٣ٚ عبد اهلل ؾازع، ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ا٭زد١ْٝ ،

 ّ.   9118 ،ٚشاز٠ ايجكاؾ١ا٭زدٕ، 

  ٌعسابٞ، عبد ايكادز، املسأ٠ ايعسب١ٝ بني ايتكًٝد ٚايتذدٜد، يف املسأ٠ ايعسب١ٝ بني ثك

ط١ً نتب املطتكبٌ ايٛاقع ٚتطًعات ايتشسز، َسنص دزاضات ايٛسد٠ ايعسب١ٝ، ضً

 ّ.9111، 9طبرلٚت،  ايعسبٞ،

 يطًٝع١،ا دازبرلٚت،  ملٓعٛز ايدٜين ٚايػعيب ٚايعًُاْٞ،عًٞ أؾس ؾاز، ؾٛز٠ املسأ٠ بني ا 

 ّ.  9،9116ط

  َؿطؿ٢ إبساِٖٝ َؿطؿ٢ ، داز املعازف  –غسٜب٘ اٯٕ زٚب، مٛ زٚا١ٜ ددٜد٠، تسمج١

 مبؿس، د.ت.

 ٞٚايؿهس٠ ايطٝاض١ٝ ٚاقؿًا ٚأَا َا يف ايطبعٝٓٝات باؾصا٥س  قدٜد، دٜاب، اإلبداع ا٭دب

منٛذز، ف١ً ايهاتب ايعسبٞ ٚا٫ؼاد ايعاّ يٮدبا٤ ٚايهتاب ايعسب، دَػل 

 ّ.  6003 ،تػسٜٔ ايجاْٞ ،66-69عدد

 اهل١٦ٝ ايكاٖس٠،دٕٛ، أيبرل ناَٞ ٚأدب ايتُسد، ت: د٬ٍ ايعػسٟ،  ،نسٚى غاْو

 ّ.9156 ايعا١َ املؿس١ٜ يًهتاب،
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  ايهعيب، قٝا٤ عبد اهلل مخٝظ، ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايطسد ايعسبٞ ايكدِٜ، دزاض١ يف

نتاب اؾاسغ، ٚا٭غاْٞ، ٚايطرل ايػعب١ٝ ايعسب١ٝ، زضاي١ َادطترل يف ؽؿـ ايًػ١ 

 ّ.9116ايعسب١ٝ  برلٚت، 

 َٛيٝٓٛ َا نطني، ايكإْٛ ٚايدٚي١ ٚايطٝاضات ا٫غذلان١ٝ املتعًك١ باملسأ٠ :اي ُٔٝ

، املعٗد 3اؾٓٛبٞ ؾٛز٠ املسأ٠ يف ايدزاضات ايػسب١ٝ ضًط١ً ايدزاضات املذلمج١

 ّ.  9112ا٭َسٜهٞ يًدزاضات اي١ُٝٓٝ، 

 غباط ،333خس، ف١ً املٛقـ ا٭دبٞ، ع لِ، َؿٝد، املسأ٠ يف َساٜا ايرات ٚاٯ 

 ّ. 9111اؼاد ايهتاب  ايعسب، دَػل، ّ، 9111

  ،٘9113داز املعازف، ايكاٖس٠، ، ايسٚا١ٜ املعاؾس٠ؾٛز٠ املسأ٠ يف ٚادٟ ط.ّ 

  ،ٜاضني، ايطٝد، ايتشًٌٝ ا٫دتُاعٞ يٮدب َسنص ايدزاضات ايطٝاض١ٝ ٚا٫ضذلاتٝذ١ٝ

 ّ.9116، 6ط ،داز ايتٜٓٛس يًطباع١ ٚايٓػس برلٚت،ايكاٖس٠، 
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 َٚايٗػَعسا٤َعبَكُس 

شنسٜا ْٜٛظ ستُد 
 

z.elfakary@gmail.com Email: 

 ًَدـ ايبشح:

ُِ ايػعسا٤ بايػعس، ٚإٔ تًو بنإ ايعسب ٜعتكدٕٚ  إٔ ٖٓايو أزٚاّسا خف١ّٝ ُتًٔٗ

ٔٔ ُٜٛٔسٞ إيٝ٘األزٚاَح ارتف١ٝ ٖٞ ادتٔ، فذعًٛا يهٌ غاع بايػعس،  ٕس غٝطاّْا َٔ ادت

َٕ إٔ هلرٙ ا ُٚدٜاّْا تٓتػُس فٝٗا، ٚنإ َٔ أغٗس ٚناْٛا ٜسٚ يػٝاطني أَانٔ َٚٛاطٔ ٚ

ُٛدٜإ؛ ٚادٟ عبكس، ٖٚٛ َا ضٓتطسم ملالََض عٓ٘ يف َكايتٓا ٖرٙ.  تًو اي

      ٚادٟ عبكس، ايػعسا٤، ايعسب.ادتٔ،  نًُات َفتاس١ٝ:
Abstract: 

The Arab heritage had the idea that the poets are inspired by 

invisible spirit. Arab believed that these souls were the jinn and they exist 

in certain valleys. These places were famous in the desert, and they had 

the sounds of whistling and squeaking. The most famous place among 

them is Wadi Abqar, which we are going to discuss in this research 

article. 

 َكد١َِّ:

ِٗٔ فهس٠ تتشٓدخ عٔ ٚدٛد أزٚاح –قدمّيا– ايعسبٞ غاَع يف ايرتاخ    خف١ٓٝ تً

ٛدٛد أَانٔ َع١ٓٝ، بٜعتكدٕٚ  ٛاَح إىل ادتٔ، ٚناْايػعَس يًػعسا٤، ْٚطبٛا ٖرٙ األزٚا

ست٢ اغتٗسِت تًو فٝطتًُٕٗٛ َٓٗا ايػعس، تطهٓٗا ادتٔ عتٗر إيٝٗا ايػعسا٤  ٚأٚد١ٜ

ادتٔ( ٖٚٞ َٛاطٔ غٗري٠ يف ايؿشازٟ تؿدز أؾٛاّتا ْٚٛاسا  املٓاطل باضِ )َعاشف

ٌٖ أغَٗس تًوٚؾفرّيا ٜٓطبٗا ايعسُب إىل ادتٔ املٛاطٔ اييت ناْت تطهٓٗا ادتٔ ٖٛ  ، ٚيع

 "عبكس"، ايرٟ طازت برنٔسٙٔ أيط١ُٓ ايػعسا٤ يف قؿا٥دِٖ.

ٓٗا ٚقبط٘ بفتض أٚي٘، ٚضهٕٛ ثاْٝ٘، ٚفتض ايكاف، ٖٚٞ أزض نإ ٜطه َعِبَكْس:

. قاٍ ادتٖٛسٟ: ايَعِبكُس َٛقْع تصعِ ايعسُب أْ٘ 1ادتٔ، ٜكاٍ يف املجٌ: نأِْٗ دٔ عبكس

  .2َٔ أزض ادتٔ

                                                        
 .باسح ٚأنادميٞ، يٝبٝا 
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: قٍٛ ادتٖٛسٟ )ايعبكس( َٛقْع؛ فؿٛاب٘ إٔ ٜكاٍ عبكس بػري أيٕف ٚالّ ألْ٘ 3ٟقاٍ ابٔ َبس

ُِ عًِ ملٛقٕع نُا قاٍ اَسؤ ايكٝظ:  اض

ٌَ املسٚ سنَي تطريٙ    ٕٖ َؾًٝ َٕ بَعِبَكساَؾ  نأ ٌُ شٜٕٛف ٜٓتكد ًٝٔ4 

 ٚقاٍ يبٝد:

   ُِ ٔٗ ٝٔٓ ِٗٔ َٚب ِٔ ٔإخٛأْ َٔ ِٔ فاَد  ََ ٍُٗٛ ُٚغٖبإ نذ١ٖٔٓ َعِبَكٔس  ٚ  5ُن

ِّس َعٖص٠:  ٚقاٍ ُنج

ِٔ َؾدٜٔكَو ْعس٠ّ     ٓسبــــــــــٚأدَْاَى زبِّـٞ يف ايٖسفٝٔل املك   دصتَو ادَتٛاشٟ َع

َٔ اي   َٔ َـّا  ٖـِسٔ نََت٢ تـأٔتِٗ َٜٛ ٌٕ َع٢ً ايٖٓأع تستب  ًِّ٘ ـــٖد ُِٖ إىل َفك  جٔتد

َٚسـِٔؼ دٍٔـّٔ َؾسٜ    ِٔ َٔ ٖٝـبعبكـَس مٓلـا ٖٚدـِٗت يـِ   ١َُٕ ــــــنأِْٖٗ   6بـــــــــــــــتـػـ

  ؟أٜٔ ٜكع عبكس

ٔ اييت ٜطًُكٕٛ يتعدٔد األَان ٚذيو ٜسدع، اختًف ايباسجٕٛ يف حتدٜد َٛقع٘  

 ، إال أِْٗ اتفكٛا ع٢ً أْ٘ يف ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ.فط٘عًٝٗا االضِ ْ

قاٍ ٜاقٛت  ،–ٖٚٛ املػٗٛز – ٘ ٜكُع يف أزض ايُٝٔبعكِٗ أْ فكد ذنس  

ٌٓ ٖرا  ٔٔ... َٛقْع َطهٕٛ ٚبًد َػٗٛز ب٘ ؾٝازف... ٚيع اذتُٟٛ: "عبكُس َٔ أزض ايُٝ

مل  فًُا-ٖٚٛ ْٛع َٔ ايجٝاب-ايبًد نإ قدميا ٚخسب، ٚنإ ٜٓطب إيٝ٘ ايٛغٞ 

                                                                                                                                         
1

أبٛ ايفكٌ، مجاٍ ايدٜٔ ابٔ َٓعٛز األْؿازٟ األفسٜكٞ،  ستُد بٔ َهسّ بٔ ع٢ً،يطإ ايعسب )َاد٠: عبكس(، -

 ٖـ. 7171، 3از ؾادز، طد :بريٚت ٖـ(777)ت: 

2
ٖـ(، احملكل: ٜٛضف 666ستُد بٔ أبٞ بهس بٔ عبد ايكادز اذتٓفٞ ايساشٟ )ت: شتتاز ايؿشاح )َاد٠: عبكس(، -

 ّ.7999، 5ايػٝذ ستُد، املهتب١ ايعؿس١ٜ، ايداز ايُٓٛذد١ٝ، بريٚت، ؾٝدا، ط 
3

ٖـ(، اْعس: ضري أعالّ ايٓبال٤ 285أبٛ ستُد عبد اهلل بٔ بسٟ بٔ عبد ادتباز بٔ بسٟ، ايٓشٟٛ، ايػافعٞ )ت -

 طبع١ ايسضاي١، ب.ت.ايكاٖس٠، ( 601/ف03يًرٖيب )ط
4

، 4داز املعازف، ط  :ستُد أبٞ ايفكٌ، )ايكاٖس٠ حتكٝل: ،دٜٛإ اَسئ ايكٝظايهٓدٟ، اَسؤ ايكٝظ بٔ سذس، -

 .12، ف:(6884ّ
5

 يطإ ايعسب )َاد٠: عبكس(.-
6

ٝٓس عص٠ارتصاعٞ، ُنجري بٔ عبد ايسمحٔ بٔ األضٛد، - ايجكاف١،  داز :)بريٚت، حتكٝل: إسطإ عباع، دٜٛإ ُنج

 .514:ف ّ،6896
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"ٓٔ بٓٛاسٞ  اذتُٟٛ إىل إٔ ٖٓايو َٛقعا آخس ثِ أغاَز ٜاقٛت ،7ٜعسفٛٙ ْطبٛٙ إىل ادت

 .8)عبكس( فكاٍ: "ٚعبكس أٜكا َٛقع بٓٛاسٞ ايُٝا١َ..." –أٜكا–ايُٝا١َ ُٜطًُل عًٝ٘ 

ٚايُٝا١َ ايّٝٛ تكع يف قٛاسٞ ايسٜاض يف ايبالد ايٓذد١ٜ، ٚقد عجُت يف عد٠  قًُت:

 " َٓٗا:ْـذـد" َعادِ تٗتِ ظػسافٝا

 .9ؾف١ دصٜس٠ ايعسب البٔ اذتا٥و اهلُداْٞ-

 .10املعذِ ادتػسايف يًبالد ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ-

 .11أبٛ عًٞ اهلذسٟ ٚأعاث٘ يف حتدٜد املٛاقع-

ٚغريٖا َٔ املسادع اييت  ،12َٓطك١ ايسٜاض: دزاض١ تازغت١ٝ ٚدػساف١ٝ ٚادتُاع١ٝ-

َِٝت ظػسافٝا َٓطك١ ايُٝا١َ قدميا "صتــ ٚفٛم نٌ ذٟ  –د"؛ فًِ أدِد  سطَب اطالعٞ ُعٓ

ِٕ عًِٝ ّٗا ٚقَع يف هإ "عبكس ايُٝا١َ " حتدّٜدا، ٚأسّدا َِٓٗ أغاَز مل –عً ٌٖ تػاب يع

َُساَد َٔ قاٍ  ْٔ آخس نإإٕ عبكَس َٛدْٛد يف ميا١َ صتد األمسا٤ٔ ٚإٔ   فُٜعس ٖٛ َٛط

ػاب٘ يف ايرتنٝب بني سسٚفٗا ، ٚايت13)َعَبأقُس( ٖٚٞ َٓطك١ َا١ٝ٥ يكب١ًٝ بين فصاز٠ ضِبا

ايتػاب٘ عبكس" َٛدٛد يف ْاس١ٝ ايُٝا١َ، َٚع ن١ًُ )عبكس( ٖٛ َا دفع َٔ ذٖب إىل إٔ "

١، ٚهلرا ضِ ال ًٜصّ َٓ٘ ايتػاب٘ يف ايؿف١ املها١ْٝ ٚخاؾٝتٗا ايػعسٜٓٚايتكازُب يف اال

ري ادتٔ، ٚإيٝ٘ ذنسٚا إٔ عبكَس َٛٔقْع يف ايُٝٔ نجٜل أغاَز ابٔ بًٝـٗد سٝح قاٍ: "ايتفس

 :            14تٓطُب ايعبكس١ٜ، ٚأَا )َعَبأقُس( فٗٛ َا٤ْ يف صتد يبين فصاز٠؛ قاٍ ابٔ َع١َُٓ

                                                        
7

 .(6882ّ، 5 داز ؾادز، ط :بريٚت) ،َعذِ ايبًدإ ،ٜاقٛت بٔ عبد اهلل ايسَٚٞ اذتُٟٛ-
8

 املسدع ايطابل.-
9

 .(6884ّ، َطبع١ بسٌٜ :)يٝدٕ ،ؾف١ دصٜس٠ ايعسب، اذتطٔ بٔ أمحد بٔ ٜعكٛب، اهلُداْٞ-
10

داز ايُٝا١َ يًٓػس  :)ايسٜاض... عاي١ٝ صتد،  املعذِ ادتػسايف يًبالد ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜدٓٝدٍ، ضعد بٔ عبد اهلل، -

 .(، ب.تٚايتٛشٜع
11

 .6818ّ، 6َٓػٛزات داز ايُٝا١َ، ط  :ض)ايسٜا، أبٛ عًٞ اهلذسٟ ٚأعاث٘ يف حتدٜد املٛاقعادتاضس، محد، -
12

، َٔ تؿٓٝف أضاتر٠ ن١ًٝ ايعًّٛ االدتُاع١ٝ ظاَع١ اإلَّا َٓطك١ ايسٜاض: دزاض١ تازغت١ٝ ٚدػساف١ٝ ٚادتُاع١ٝ-

 ّ. 6888، 6ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ، ايسٜاض، ط
13

 َعذِ ايبًدإ )عباقس(.-
14

شابٞ أضًِ ٚغٗد سّ َٔ غعسا٤ املفكًٝات، ٖٚٛ ؾغاعس شتك -زقٞ اهلل عٓ٘ –عبد اهلل بٔ ع١ُٓ ايكيب -

ص، أمحد بٔ عًٞ 4889بسقِ ط( 271-271/ف4ضهٓدز١ٜ، اْعس )اإلؾاب١ يف متٝٝص ايؿشاب١( )ايكادض١ٝ ٚفتض اإل

 ٖـ. 6462، 6طبريٚت، ايهتب ايع١ًُٝ، َعٛض،  حتكٝل: عادٍ أمحد، عًٞ ،بٔ سذس ايعطكالْٞ
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ِٔ ِٔ غٛز١ٖٜ ايَعًَ َٔ ًِٖٔٞ بٓذٕد، َٚزِسًٔٞ يف بٝٛٔتُهِ.... ع٢ً عباقَس   أ

ُ٘ بٗرا االضِ ايّٝٛ"  .15ٚأْا ال أعًُ

  االختالف يف ضبب تطُٝت٘ بـ"عبكس":

ٌُ قاٍ بع يف ضبب تطُٝت٘ بٗرا االضِ ع٢ً أٚد٘: اخُتًَٔف   ٌٕ عتُ كِٗ ْطب١ّ دتب

ٚٓز أمناُز بٔ أزاؽ بٔ عُسٚ بٔ ايػٛخ بٔ ْبت بٔ َايو ٖرا االضِ ؛ فكد قاٍ ايٖٓطابٕٛ: تص

ٜػذب بٔ ٜعسب بٔ قشطإ باَسأ٠ امسٗا د١ًٝ بٓت ؾعب بٔ  نٗالٕ بٔ ضبأبٔ شٜد بٔ 

ضعدا، ُٚيٖكَب بـ"عبكس" ألْ٘ ٚيد ع٢ً دبٌ ٜكاٍ ي٘  بٔ ضعد ايعػري٠؛ فٛيدت ي٘ طفال مسٛٙ

 .16"عبكس"

َٕ إٔ تطُٝت٘ بٗرا االض   ِ ٜسدع ألٕ يتًو ايبًد٠ اييت ناْت َٛطّٓا ٚذنَس آخسٚ

ٚنريو ايُبُطٔط، ٚنٌ َا ٖٛ  –ْٛع َٔ ايجٝاب –ع بادتصٜس٠ نإ ٜؿٓع ب٘ ايٛغٞملٛق

 َٔ دٓظ ايكُاؽ ٚاذتٝان١، قاٍ ذٚ ايٗس١َ:

َٕ زَٜاَض ايَكفٔٓ أيبَطٗاسٖت٢    ٌْ ٚتٓٔذْٝد  نأ َٚغٞ َعِبكَس جِتًٔٝ  ِٔ َٔ17 

ُ٘ تعاىل: "ٚ   َُٖتٔه٦ٔنَي َع٢ًَ قد دا٤َ يف ايكسإٓ ايهسِٜ يف ٚؾف ثٝاب أٌٖ ادت١ٓٓ قُٛي

ََٚعِبَكسٍّٟٔ  ٕٕ"َزِفَسٕف ُخِكٕس  ، قاٍ ايػٛناْٞ: "ايعبكسٟ: ٖٞ ايصزابٞ (91ايسمحٔ:) ٔسَطا

ٕٞ َٔ ايُبُطٔط عبكسٟ ٖٚٛ َٓطْٛب إىل أزٕض ٚايطٓافظ املٛغ١ٝ،  قاٍ أبٛ عبٝد٠: نٌ ٚغ

ٌُ فٝٗا ايٛغٞ... قاٍ ايفٓسا٤ ٌَ ايُبطٔط، ٚقٌٝ  :ٜعُ ٖٞ ايطٓافظ ايجدإ، ٚقٌٝ ايصزابٞ، ٚقٝ

، ٚقاٍ ابٔ األْبازٟ سٍٛ اآل١ٜ ْكال عٔ أبٞ ُعبٝد٠: "ايعبكسٟ عٓد ايعسب: ايُبُطط، 18ايدٜباز"

فاطًبٖٛا ال أب يهِ.  ٟ، ٚقاٍ اذتطٔ: ايعبكسٟ بطط ادت١ٓ،ٚقاٍ: ايبطط نًٗا عبكس

 .19ٚقاٍ أبٛ عبٝد: ْطب١ يكس١ٜ عبكس، ٜؿٓع فٝٗا قسٚب ايربٚد ٚايٛغٞ"

                                                        
15

ايعصٜص ٍآ  عبدداز  :)ايسٜاض،ؾشٝض األخباز عُا يف بالد ايعسب َٔ آثاز، ارتايدٟ، ستُد بٔ عبد اهلل بٔ بًٝٗد-

 .15:ف، 6(، ز، ب.ت0، طسطني يًٓػس ٚايتٛشٜع
16

  َعذِ ايبًدإ )عبكس(. -
17

 ،َؤضط١ اإلميإ يًطباع١ :)بريٚتاحملكل: عبد ايكدٚع أبٛ ؾاحل،  ،دٜٛإ ذٟ ايس١َايعدٟٚ، غٝالٕ بٔ عكب١، -

 .6011(، ف: 6885ّ،
18

داز  :دَػل) ادتاَع بني فين ايسٚا١ٜ ٚايدزا١ٜ َٔ عًِ ايتفطريفتض ايكدٜس يػٛناْٞ، ستُد بٔ عًٞ بٔ ستُد، ا-

 .693، ف: (ٖـ6464، 6، طابٔ نجري
19

سامت ؾاحل  :حتكٝل ،ايصاٖس يف َعاْٞ نًُات ايٓاعاألْبازٟ، ستُد بٔ ايكاضِ بٔ ستُد بٔ بػاز، أبٛ بهس، -

 .082: فّ(، 6885، 6طي١ يًٓػس، َؤضط١ ايسضا :بريٚت) ايكأَ،
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ٍٕ ثايٕح ملا ضبَل بايسدٛع يًرتنٝب املصدٞ يف ن١ًُ    ُُٜهٔ إقاف١ تفطرٕي ٚقٛ

ُع عٔ ايعسٔب قٖس( اييت تعين ايربد، ٚقد ُض -)عبكس( املته١ْٛ َٔ يفعني ُٖا: )عِب

ْٕ أبسُد  أبٖٛالٍ يف مجٗس٠  غد٠ بسٚدٔت٘. قاٍ َٔ عبكس"، نٓا١ٜ عٔقٛهلِ يف األَجاٍ: "فال

ُٖا ايربد، ٚقٌٝ: إمنا ٖٛ عب قس، ٚايعب: ايربد، ٚايكس:  :األَجاٍ: "أبسد َٔ عبكس؛ قٌٝ

ٌُ يف ٖرٙ اآلزا٤  قًُت: 20ايربد، نُا قٌٝ: عب مشظ، ٚعب ٖٓا: ق٤ٛ ايؿبض" ِّ ال ٚاملتأ

َٕ َٓطبك١ ع٢ً تًو ايبكع١ َٔ  ٜس٣ تعازّقا بٝٓٗا، فذُُٝع ٖرٙ اآلزا٤ ميهٔ إٔ تهٛ

١ٓٝ َع١ٓٝ َٔ َساسًٗا، قبٌ إٔ تهٕٛ ُٔ  األزض يف َسس١ً شَٓ أزّقا خسب١ّ تطهُٓٗا ادت

... ٚمٖلا مل ٜعسفٛٙ ٚخسَب  قدمياٜاقُٛت اذتُٟٛ: "ٖرا ايبًد نإ  نُا قاٍ فُٝا بعد

"ٓٔ  .21ْطبٛٙ إىل ادت

ٚقد ناْت َٔ اعتكادات ايعسب قبٌ اإلضالّ إٔ املٛاقع اييت تؿٝبٗا   

ايهٛازخ تهٕٛ بعد ٖالى أؾشابٗا َٛطّٓا يًذٔ، ٚصتد َجٌ ٖرٙ األضاطري عٓد 

ٌَ ايتط١ُٝ ْابْع َٔ عالقت٘ 22ايعرباْٝني ٚعٓد غريِٖ َٔ ايػعٛب  . ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ أؾ

َٗا؛ إال إٔ ايع بتًو ايبًد٠ ُُ سَب بعد ذيَو أؾبشت تطًُٔل ع٢ً نٌ َا تعذبٛا اييت غاَب زِض

ْٟ، قاٍ ارتًٌٝ: " ايعبكسٟ عٓد ايعسب  نٌ دًٌٝ فاقٌ، فاخس َٔ ايسداٍ َٓ٘ بأْ٘ عبكس

ثِ ْطبٛا إيٝ٘ . قاٍ ادتٖٛسٟ: ايعبكسٟ َٛقع تصعِ ايعسب أْ٘ َٔ أزض ادتٔ، ٚايٓطا٤"

ٌٗ غ٤ٞ تعذبٛا َٔ ٔسِرق٘ ٚدٛد٠ ؾٓعت٘ ٚقٛت٘ ٟ ٖٚٛ ٚاسد ، فكايٛا: عبكسن

ٟٓ" أقشِت ؾف١ّ يهٌ 24"ٜٚكاٍ: يألْج٢: عبكس23١ٜٚمجع ، ٚارتالؾ١: إٔ ن١ًُ "ايعبكس

                                                        
20

 .542ب.ت(، ف:داز ايفهس،  :بريٚت) ،مجٗس٠ األَجاٍايعطهسٟ، أبٛ ٖالٍ اذتطٔ بٔ عبد اهلل بٔ ضٌٗ، -
21

 َعذِ ايبًدإ )عبكس(.-

22
 .582ف: (، 1007ّ، 1داز ايطاقٞ، ط)، املفؿٌ يف تازٜذ ايعسب قبٌ اإلضالّعًٞ، دٛاد، -

23
هتب١ امل :)َبريٚتبد اهلل بٔ إبساِٖٝ، حتكٝل: ع، ايبٝإ يف َكاؾد ايكسإٓفتض ايكٓٛدٞ، ؾدٜل سطٔ خإ، -

 .023: ف (،6885ّ س،ايٓػاع١ ٚؿس١ٜ يًطبايع
24

 يطإ ايعسب )َاد٠: عبكس(-
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ٌٕ فاخٕس َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤ ٚغريِٖ فٗٛ  25َا َُٜٛيُع يف ٚؾٔف٘ ٌٕ ْفٕٝظ فاق ٌٗ دًٝ فه

 .26عبكسٟ

ُٔ أخس٣ يًذٔ يف ُعِسٔف ايعسب:  َٛاط

دْاُٙ مببشٕح َطتكٌ ٚيرا أفس–ايُػٗس٠ يف أغعاز ايعسب  ي٦ٔ ناْت يعبكس  

إال إٔ ايعسَب قد ذنسِت غرَيُٙ َٔ ايؿشازٟ -٘ٔ املباغس٠ مبطأي١ ادتٔ ٚايػعسيعالقت

، ٚذنستٗا ايعسب يف يت تس٣ أْٗا َأٖٛي١ْ بكبا٥ٌ ادتٔاي ٚايٛدٜإ ٚايػاباتٚادتباٍ 

َٖا ٚتػِٖٓت بٗا ٚنإ بعض غعسا٤ ادتا١ًٖٝ إٕ اضتعؿ٢ عًِٝٗ -زغّبا ٚزّٖبا-أغعأز

 ، ْٚكُف َع بعض27شازٚا بعض تًو ايبكاع ست٢ تعِٝٓٗ غٝاطٝٓٗا ع٢ً قسٔض ايػعس ايػعُس

ُ٘ قسعت١ُ أٌٖ ادت  ايعسب١ٝ يف ذيو ايصَٔ سٛهلا: ا١ًَٖٝٓٗا، َٚا ْطذت

ْٕ ٚأٖاشُٜر ؾٛت١ٝ، ٚنإ  :َعاشف ادتٔ أَه١ٓ يف ايؿشازٟ ناْت تطُع َٓٗا أذتا

يف قؿٝدت٘ )ْبال٤  28بٔ ايعبدايعسب ٜٓطبٕٛ تًو األؾٛات يًذٔ، نُا قاٍ َطَسف١ 

 ايطعٞ( يف َدح بين املٓرز:

ٔٗ ب٘   ٌٔ، َٔ َعٕٗد أَبِد  َٚزنٕٛب َتعٔصُف ادٔت ٌَ ٖرا ادتٝ  29قب

ُ٘ "ايسنٛب": ايطسٜل  تعصُف ادتٔ ب٘" ٜعين ايرٟ اعتاد ايٓاع زنٛب٘، ٚقٛي٘ "قٛي

 . 30ايعصٜف: ؾٛت ادتٔ

ٍُ امُلتٓدٌٔٓ ُٔس بٔ ٜٚكٛ ِٜ  املٓتكٝات(:اهُلريٞ نُا يف ) ُعٛ

ََُٕٚخِسٕم  ِٛٔف، َأِغَبَس ذٟ اطتسأط  فٝ٘ َتعٔصُف ادٔتٓٓا  31َبعٝٔد ادَت

 ٜٚكٍٛ شٖري بٔ أبٞ ُض٢ًُِ:

                                                        
25

 َعذِ ايبًدإ )عبكس(.-
26

َؤضط١  :)بريٚتغسح ٚتعًٝل: ٜٛضف املسعػًٞ، ، ايعُد٠ يف غسٜب ايكسإٓايكٝطٞ، أبٞ ستُد َهٞ بٔ طايب، -

 .584: ف ،(6886ّ، 6سضاي١، طاي

27
 .504ف: (، 1005ّ، )ْابًظ، فًططني احملت١ً، داَع١ ايٓذاح، ادتٔ يف ايػعس ادتاًٖٞزغٝد، س١ًُٝ خايد،  -

28
 ّ( َٔ أؾشاب املعًكات.١214 بٔ ايعبد بٔ ضفٝإ بٔ ضعد ايبهسٟ ايٛا٥ًٞ أبٛ عُسٚ ايػاعس ادتاًٖٞ )ت:فَطَس -

داز ايهتب ايع١ًُٝ،  :بريٚتَٗدٟ ْاؾس ايدٜٔ، )، شرح وتعليق: يوان طرفة بن العبددالوائلي، طرفة بن العبد، -  29

 .03 ّ( ف:5335، 0ط
30

 .03، ف: (5335ّ ،0 ، طداز ايهتب ايع١ًُٝ)، َٗدٟ ستُد ْاؾس ايدٜٔ ، حتكٝل:دٜٛإ طسف١ بٔ ايعبد- 
31

: عًٞ ستُد كٝلحت ،د ايكسغٞأبٛ شٜد ستُ(، 489/ف6) مجٗس٠ أغعاز ايعسب يف ادتا١ًٖٝ ٚاإلضالّاْعس:  -

 ّ.6886ْٗك١ َؿس يًطباع١، ، ايبذادٟ
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ُّ َخا٥ٔ  ٗاــــَشٚزا٤َ َػٓبس٠ َدـٛاْب   ف١ــــــــــٚبـًد٠ْ؛ ال تـُسا

ٔٓ َعأشفنَيتطُُع  ِٖب١ ثَعايبٗا  بٗا  يًذ ِٔ َز  32تؿُٝض َ

أْٗا أؾٛاُت ازتطاّ ايسٜاح بسَاٍ ايؿشسا٤ ٚايؿدٛز فُٝا ٜفطُِّسٙ بعُكِٗ ب  

.َعاشُف ادتٔ َٔ ٖرٙ .ادتب١ًٝ، ٚقد أغاَز ابٔ اذتا٥و اهلُداْٞ ألمسا٤ زتُٛع١ٕ َٓٗا: ".

زٌَ سٛق٢، ٚزٌَ املػطٌ ٚايٗطُري١ٖٜ، ٜٚكاٍ بايهًبني  -ٜعين دصٜس٠ ايعسب –األزض 

املعسٚف١، ٚدٔ ايبدٟ، ٚايبكاز املػسفني ع٢ً ارتسز، ٚقًع ارتسظت١ َٔ َعاشف ادتٔ 

ٔٓ ذٟ مساز املجٌ، ٚبػٍٛ ايٖسبكات  ٚعبكس، ٚأنجس أزض ٚباز، ٚذٟ مساز ٜكسب ظ

 ، ٚقد أغاَز غعسا٤ ايعسب هلرٙ املعاشف بأمسا٥ٗا يف ْؿٛؾِٗ:33"ٚبعداز ًَض ٚذتر

 ذنسُٙ يبٝد بٔ زبٝع١ "دٔ ايبدٟ" يف َعًكت٘ يف ادتا١ًٖٝ: :دٔ ايبدٟ

ٍٔ ُغًِْب َتَػَرُز ٟٔٓ  َنأَْٓٗا بايرُُٓسٛ ُٔٓ اِيَبٔد َُ ٔد َٚأضّٝا أِقَدا  34ٗاَز

ٔٓ ٖرا املٛقع  ََ٘ ظ قاٍ ايصٚشْٞ يف غسس٘: "ايبدٟ: َٛقع... غب٘ ايػاعُس خؿٛ

 .35يف ثباتِٗ يف ارتؿاّ ٚادتداٍ" -ٜعين ايبدٟ-

 ذنسٙ ايٓابػ١ ايربٝاْٞ:   :دٔ ايبكاز

َٗهنَي ٛٗٔز نأِْٗ حتَت اي َٔٔ َؾدأ اذتدٜٔد  36َض  37دـ١ٓٔ ايبـكازطٓ

 38"د١ٓ ايبكاز" اضِ زٌَ نجري ادتإ، ٖٚٛ َٔ أد٢ْ بالد طٞ إىل بين فصاز٠ٚ

                                                        

 
32

 (.491/ف1اذتٝٛإ )-
33

 (.624/ف6ؾف١ دصٜس٠ ايعسب )-
34

ُٓاعدٜٛإ يبٝد بٔ زبٝع١ايعاَسٟ، َئبٝد بٔ زبٝع١ بٔ َايو، أبٛ عكٌٝ، - ، 6، طاملعسف١ داز :)بريٚت، ، ت: محدٚ ط

 .662ف:  (،5334ّ
35

َِٚشْٞ، سطني بٔ أ- (، 5335ّ ،6ط ،ايعسبٞ داز إسٝا٤ ايرتاخ :بريٚت)، غسح املعًكات ايطبعمحد بٔ سطني، ايٖص

 .689: ف
36

َٗٔو( يف « أقبٌ احملازبٕٛ ضٗهني َٔ ؾدإ اذتدٜد»ٖٛ خبح ايسا٥ش١ َٔ عسم أٚ ضتٛٙ ُٜكاٍ: - اْعس: َاد٠ )َض

 املعذِ ايٛضٝط.
37

، حتكٝل: عباع عبد دٜٛإ ايٓابػ١ ايربٝاْٞٓس٠، ايربٝاْٞ، شٜاد بٔ َعا١ٜٚ بٔ قباب بٔ دابس بٔ ٜسبٛع بٔ َ-

 .89:ف ّ(،6881، 0داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط :)بريٚتايطاتس، 
38

، 5، طداز املعازف :ايكاٖس٠): ستُد أبٛ ايفكٌ إبساِٖٝ، حتكٝل، دٜٛإ ايٓابػ١ ايربٝاْٞ ايربٝاْٞ، ايٓابػ١،-

 .21:ف (،ب.ت
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ِٛز ع٢ً اختالف يف ايسٚا١ٜ بني ايسٚا٠ يف ْكٌ  :عِٝٗ –دِٝٗ  َُٝد بٔ َث ذنسُٙ ايػاعس ُس

 غعسٙ:

ٕٔ ُشِزٕ دّٓا  ٕ ٖصَٜص ايسٜٔض بنَي فسٚٔد٘ نأ  ظُٝٗا عٛاشُف د

ِٕ دّٓا  بني فسٚٔد٘  إٔ ٖصَٜص ايسٜٔضن ٕٔ ُشز  39بعُٝٗاعٛاشُف د

ُِّت؛ ٚؾُٛت ادتٔ ٖٛ ايعصٜف أٚ  ُٔ اييت تؿ ٕٔ" ادت قاٍ يف ايػسح: "عٛاشف د

َِٗ" َٛقْٛع بايػٛٔز َٔ ٔتٗا١َ نجرُي ادتٔ ِٝ ُ٘ "د  .40ايعِصف، ٚقٛي

 :خامت١ ايبشح

ُ٘ ميهٓٓا إٔ طتسَز بٗرٙ ايٓكاط:   مما ضبَل بٝاُْ

 ايػعس ٚعكرب؛ ْعّسا  ى تٛاتس أدبٞ بني ايػعسا٤ قدميا ع٢ً االعتكاد بعالق١ قسعت١ٖٓا

 .الزتباط األخري بادتٔ اييت نإ ايعسب ٜسٕٚ أْٗا تًِٗ ايػعَس يًػعسا٤

  تعدد األَانٔ اييت أطًَٔل عًٝٗا ٖرا يف حتدٜد َهإ ٚدٛد عبكس؛ ٜسدع ياالختالف

 االضِ.

  اختالفٗا اْتػازٖا املهاْٞ إال أْٗا نًٗٗا داخٌ االتفام ع٢ً إٔ ٖرٙ األَانٔ ع٢ً

 دصٜس٠ ايعسب.

  ِعد٠ أضباب ختتًف سطب نٌ َهإ َٔ األَه١ٓ إىل تسدع ايتط١ُٝ بٗرا االض

ايطابك١ فُِٓٗ َٔ ْطبٗا دتبٌ ُٜدع٢ عبكس، َِٚٓٗ َٔ ْطب ايتط١ُٝ إىل ْٛع َٔ 

١ٓٝ  .األخس٣ األضباب ٖا َٔٚغري ،ايجٝاب ايُٝٓ

 ٔأخس٣ تعتكد ايعسب قدميا بأْٗا تؤثس يف دٛد٠ ايػعس إال إٔ عبكس  ٚدٛد عد٠ أَان

 نإ أغُٗسٖا.

 

 :املسادعاملؿادز ٚ

 ٛازد بريٚت، ،ايعسب يطإ ،ايدٜٔ مجاٍ املؿسٟ االفسٜكٞ َٓعٛز بٔ َهسّ بٔ ستُد ،ايفكٌ أب 

 .ٖـ 4141 ،3ط ؾادز،

                                                        
39

ٟٓ، محٝد بٔ ثٛز اهلاليٞ،  - َُايعاَس داز ايك١َٝٛ  :) ايكاٖس٠حتكٝل: عبد ايعصٜص املُٝين،  ،ٝد بٔ ثٛزدٜٛإ ُس

 .62: ف (،6812ّ يًٓػس،
40

ٟٓ، محٝد بٔ ثٛز اهلاليٞ، - َُٝد بٔ ثٛز ايعاَس ١٦ٖٝ أبٛ  :)اإلَازات، سكك٘ ٚمجع٘: ستُد غفٝل ايبٝطاز، دٜٛإ ُس

 .028(، ف: 5363ّ، 6، طظيب يًجكاف١
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 ٟايٓاع، نًُات َعاْٞ يف ايصاٖس ،بهس أبٛ بػاز بٔ ستُد بٔ ايكاضِ بٔ ستُد ،األْباز 

 .4991ّ ،4ط يًٓػس، ايسضاي١ َؤضط١ بريٚت، ايكأَ، ؾاحل سامت :حتكٝل

 ايسٜاض، ايُٝا١َ، داز َٓػٛزات املٛاقع، حتدٜد يف ٚأعاث٘ اهلذسٟ عًٞ أبٛ ،محد ،ادتاضس 

 ّ.4991 ،4ط

 ُٟٛ4991ّ ،1 ط ؾادز، داز بريٚت، ايبًدإ، َعذِ ،ايسَٚٞ اهلل عبد بٔ ٜاقٛت ،اذت. 

 ايسٜاض، ،آثاز َٔ ايعسب بالد يف عُا األخباز ؾشٝض ،بًٝٗد بٔ اهلل عبد بٔ ستُد ،ايدٟارت 

 .ت.ب ،3ط ٚايتٛشٜع، يًٓػس سطني آٍ ايعصٜصعبد داز

 ٞٝٓس دٜٛإ األضٛد، بٔ ايسمحٔ عبد بٔ ُنجري ،ارتصاع  بريٚت، عباع، إسطإ: حتكٝل عص٠، ُنج

 ّ.4994 ايجكاف١، داز

 ٕايربٝاْٞ َٓس٠، بٔ ٜسبٛع بٔ دابس بٔ قباب بٔ َعا١ٜٚ بٔ شٜاد غسس٘، َع ايربٝاْٞ ايٓابػ١ دٜٛا، 

 ّ.4999 ،3ط ايع١ًُٝ، ايهتب داز بريٚت، ايطاتس، عبد عباع: حتكٝل

 ٕت.ب ،1ط املعازف، داز ايكاٖس٠، ايربٝاْٞ، ايٓابػ١ دٜٛا. 

 َُٕٝد دٜٛا  ظيب أبٛ ١٦ٖٝ ات،اإلَاز ايبٝطاز، غفٝل ستُد: حتكٝل ايبٝطاز، تعًٝكات َع ثٛز بٔ ُس

 1242ّ ،4ط يًجكاف١،

 ٕ1221 ،3ط ايع١ًُٝ، ايهتب داز ايدٜٔ، ْاؾس ستُد َٗدٟ :حتكٝل ايعبد، بٔ طسف١ دٜٛا .ّ 

 ٕايؿشاب١ َٔ َعدٚد ايعاَسٟ، عكٌٝ أبٛ َايو، بٔ زبٝع١ بٔ َئبٝد زبٝع١، بٔ يبٝد دٜٛا 

ُٓاع، محدٚ: ت ،(ٖـ14:ت)  ّ. 1221 ،4ط املعسف١، داز ط

 ٟايػٝذ ٜٛضف: احملكل ،ايؿشاح شتتاز اذتٓفٞ، ايكادز عبد بٔ بهس أبٞ بٔ ستُد ،ايساش 

 .4999ّ ،1 ط ؾٝدا، بريٚت، ايُٓٛذد١ٝ، ايداز ايعؿس١ٜ، املهتب١ ستُد،

 احملت١ً، فًططني ْابًظ، ايٓذاح، داَع١ ادتاًٖٞ، ايػعس يف ادتٔ ،خايد س١ًُٝ ،زغٝد 

1221ّ. 

 َِْٞٚش  ّ.1221 ،4ط ايرتاخ، إسٝا٤ داز ايطبع، املعًكات غسح ،سطني بٔ أمحد بٔ سطني ،ايٖص

 داز ايسٜاض، صتد، عاي١ٝ :ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ يًبالد ادتػسايف املعذِ ،دٓٝدٍ بٔ اهلل عبد بٔ ضعد 

 .ت.ب ٚايتٛشٜع، يًٓػس ايُٝا١َ

 ،ْٞعًِ َٔ ٚايدزا١ٜ ايسٚا١ٜ فين بني ادتاَع ايكدٜس فتض ستُد، بٔ عًٞ بٔ ستُد ايػٛنا 

 .ٖـ4141 ،4ط نجري، ابٔ داز دَػل، ،ايتفطري

 ٟٓ َُٝد دٜٛإ ،اهلاليٞ ثٛز بٔ محٝد ،ايعاَس  داز ايكاٖس٠، املُٝين، ايعصٜص عبد: حتكٝل ثٛز، بٔ ُس

 .4991ّ يًٓػس، ايك١َٝٛ

 ٟٚاإلميإ َؤضط١ بريٚت، ؾاحل، أبٛ ايكدٚع عبد: ت ايس١َ، ذٟ دٜٛإ عكب١، بٔ غٝالٕ ،ايعد 

 .4911ّ يًطباع١،

 ْٞعً أمحد، عادٍ: حتكٝل ،ايؿشاب١ متٝٝص يف اإلؾاب١ ،سذس بٔ عًٞ بٔ أمحد ،ٞايعطكال 

 .ٖـ 4141 ،4ط ايع١ًُٝ، ايهتب بريٚت، َعٛض،
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 ٟت.ب ايفهس، داز بريٚت، ،األَجاٍ مجٗس٠ ،ضٌٗ بٔ اهلل عبد بٔ اذتطٔ ٖالٍ أبٛ ،ايعطهس. 

 ًٞ1224ّ ،1ط ايطاقٞ، داز اإلضالّ، قبٌ ايعسب تازٜذ يف املفؿٌ ،دٛاد ،ع. 

 ٞستُد عًٞ: حتكٝل ٚاإلضالّ، ادتا١ًٖٝ يف ايعسب أغعاز مجٗس٠ ،ستُد شٜد أبٛ ،ايكسغ 

 .4914ّ يًطباع١، َؿس ْٗك١ ايبذادٟ،

 ايكسإٓ، َكاؾد يف ايبٝإ فتض عًٞ، بٔ سطٔ بٔ خإ ؾدٜل ُدست ايطٝب أبٛ ،ٖٓٛدٞايك 

 .4991ّ ٚايِٓٓػس، َباع١يًط ايعؿس١ٖٜ امَلهتب١ َبريٚت، إبساِٖٝ، بٔ اهلل َعبد: حتكٝل

 ٞ4ط ايسضاي١، َؤضط١ ،بريٚت ايكسإٓ، غسٜب يف ايعُد٠ ،طايب بٔ َهٞ ستُد أبٛ ،ايكٝط، 

4914ّ. 

 ٟداز ايكاٖس٠، ايفكٌ، أبٞ ستُد :حتكٝل ايكٝظ، اَسئ دٜٛإ ،سذس بٔ ايكٝظ اَسؤ ،ايهٓد 

 ّ. 4911 ،1 ط ،املعازف

 ايعًّٛ ن١ًٝ أضاتر٠ تؿٓٝف َٔ ١ٝ،ٚادتُاع ٚدػساف١ٝ تازغت١ٝ دزاض١: ايسٜاض َٓطك١ 

 . 4999ّ ،4ط ايسٜاض، اإلضال١َٝ، ضعٛد بٔ ستُد اإلَاّ ظاَع١ االدتُاع١ٝ

 ْٞبسٌٜ، َطبع١ ،يٝدٕ ،ايعسب دصٜس٠ ؾف١ ٜٛضف، بٔ ٜعكٛب بٔ أمحد بٔ اذتطٔ ،اهلُدا 

4111ّ. 
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 ايككٝيب ضٚاٜات يف إبساع١ٝ جتطب١

 ايًّ٘ َٓت ستُس
   

minnatullahshams@gmail.comEmail:  

 :ايبخح ًَدل

 ملعت ايصٜٔ ا٭زبا٤ َٔ( م0101 -م0491) ايككٝيب ايطمحٔ عبس غاظٟ ٜعس

 يف قٝتِٗ شاع ايصٜٔ ايطٚا٥ٝني طًٝع١ يف ٖٚٛ ايػعٛزٟ، ايعطبٞ ا٭زب مسا٤ يف ٩ِٖأمسا

 ٚاغع ايجكاف١، غعٜط أزٜبًا ايككٝيب نإ. ايػٛا٤ ع٢ً ايعطبٞ ريٚغ ايعطبٞ ايعامل

 نبري٠ ن١ُٝ يٓا خًف .قسٜطًا ضٚا٥ًٝاٚ ،باضعًا ٚناتبًا ،َٖٛٛبًا ؾاعطًا ٚنإ ا٫ط٬ع،

 اذتط١ٜ ؾك١: طًٝعتٗا َٔ ا٭زب١ٝ ٭ٚغاطا بني نذ١ أثاضت ايطٚا٥ٞ اإلْتاج َٔ

. ايػعٛزٟ ا٭زب يف نتب َا أحػٔ َٔ تعس فطٚاٜات٘(. م0441) ٚايعكفٛض١ٜ ،(م0449)

 ٚايتذسٜس اإلبساع زتاٍ ٚفتخٛا تكًٝس١ٜ أغايٝب خايفٛا ايصٜٔ املبسعني أحس ٜعترب نُا

 يف ايهاتب َػا١ُٖ ايبخح ٖصا غٝتٓاٍٚ. ايهتاب١ يف ايػعٛزٜني ا٭زبا٤ َٔ غريِٖ أَاّ

 نأغًٛب ضٚاٜات٘ اثٓاٜ يف ايفين اإلبساع مماضغت٘ ع٢ً بايرتنٝع ايعطب١ٝ، ايطٚا١ٜ زتاٍ

 .  املعاقط ا٭زب يف دسٜس

 ،ايككٝيب غاظٟ اذتط١ٜ، ؾك١ ايػعٛز١ٜ، ايطٚا١ٜ ،ٚايتذسٜس اإلبساع :َفتاح١ٝ نًُات

 .ايعكفٛض١ٜ

Abstract: 
Ghazi Abd Al-Rahman Gosaibi (1940-2010) is one of the 

prominent writers of Arabic literature in Saudi Arabia. He is at forefront 

of the novelists who have become equally popular in the Arab and non-

Arab world. Gosaibi was a prolific writer, a gifted poet and potent 

novelist. He left for us a large number of fictions, like "Shuqqa al 

Hurriya" (1994) and "al Usfooria" (1996) are two of the best novels by 

the author. His novels are among the best writings in Saudi literature. He 

is also considered one of the pioneers who introduced creativity in 

writings, refusing the traditional style and setting examples of innovation 

for other Saudi writers. 

                                                        
 داَع١ عًٞ نطٙ اإلغ١َٝ٬، أتطابطازٜـ، اهلٓس. ،، قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗاايسنتٛضاٙ باحح 
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 This research paper will discuss the writer's contributions to 

Arabic novel, focusing on the artistic creativity in his novels as epitome of 

a new style in the contemporary literature. 

 :َكس١َ

 قٗطٚا ايصٜٔ املتُٝعٜٔ ايباضظٜٔ با٭زبا٤ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ أضض متٮ

. ايكًب١ ععميتِٗٚ ايك١ٜٛ، إضازتِٗب ٚبسزٚٙ ادتٌٗ ظ٬ّ ٚحتسزٚا َٚهاًْا، ظَاًْا ايٝأؽ

 ٚا٭زب١ٝ ايع١ًُٝ ادتسٜس ايعطبٞ ادتٌٝ حٝا٠ ٚعٞ يف ٠ايبٓا٤ دٗٛزِٖ ٌبفه فٓذخٛا

 ايعباقط٠ ٖ٪٤٫ َٔ ٚاحس ايككٝيب ايطمحٔ عبس غاظٟ ٚايسنتٛض. اذتسٜج١ ٚايجكاف١ٝ

 ٜهٝف مما ايهجري هلا ٚقسَٛا املًُه١ ب٬ز يف ٚايجكاف١ٝ ايعطب١ٝ املهتبات أثطٚا ايصٜٔ

 .ٚايفهطٟ ا٭زبٞ تطاثٗا إىل

 عاّ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف اإلحػا٤ يف اهلفٛف َٓطك١ يف ايككٝيب يسُٚ

 َٔ ايكإْٛ يف ايبهايٛضٜٛؽ ؾٗاز٠ ع٢ً ٚحكٌ. فٝٗا ا٭ٚىل حٝات٘ َٚه٢ ،م0491

 َٔ ايسٚي١ٝ ايع٬قات يف املادػتري ؾٗاز٠ ع٢ً حكٌ ثِ ّ،0410 عاّ ايكاٖط٠ داَع١

 داَع١ َٔ ايسٚي١ٝ ايع٬قات يف ايسنتٛضاٙ ٚع٢ً ّ،0419 عاّ نايٝفٛضْٝا دٓٛب داَع١

 يًًُُه١ ٚغفريًا داَعًٝا، أغتاشًا ايهاتب نإ ،شيو إىل ٚإناف١. 0491ّ عاّ يٓسٕ

 بسأ. َط٠ َٔ أنجط اذته١َٝٛ املٓاقب َٔ عسٜسًا تٛىل ٚٚظٜطًا بطٜطاْٝا،ٚ ايبخطٜٔ يس٣

 زٚاٜٚٓ٘ عرب تطمجٗا داز٠ أزب١ٝ ٍَٝٛ ي٘ ٚنإ ايؿعط، بكطض ا٭زب١ٝ حٝات٘ ايهاتب

 :ضٚاٜات٘ َٚٔ 1ايطٚا١ٜ، فٔ ضتٛ حتٍٛ ثِ ايؿعط١ٜ،

 ،(0441ّ) ُٖٚا ،(0449ّ) ٚغبع١ ،(0441ّ) ٚايعكفٛض١ٜ ،(0449ّ) اذتط١ٜ ؾك١

 ٚحها١ٜ ٚغ٢ًُ، ،(0111ّ) ٚزْػهٛ ،(0444ّ) نايٝفٛضْٝا إىل غا٥خًا ٚايعٛز٠

 ايػفري ٚغعاز٠ ،(0110ّ) ٖبٚش دا٤ ٚضدٌ ،(0110ّ) ايربَا٥ٞ ؾًّار ٚأبٛ حب،

 ؾت٢ يف عسٜس٠ َ٪يفات أٜهًا ٚي٘(. 0101ّ) ٚايعٖاميط ،(0111ّ) ٚادت١ٝٓ ،(0112ّ)

 .ٚا٭زب١ٝ ايع١ًُٝ اجملا٫ت

 :ضٚاٜات٘ يف ٚايتذسٜس اإلبساع عٓاقط

                                                        
 ايعطب١ٝ ايًػ١ يف رياملادػت ضغاي١( ،ايككٝيب غاظٟ ضٚاٜات يف املطأ٠ ؾدك١ٝ َطط، أقطٝـ محٝسإ ايؿطفات،-1

 .01: م ،)3102ّ ايبٝت، آٍ داَع١ ٚآزابٗا،
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 يف ايباضظٜٔ ٚايهّتاب املبسعني ايطٚا٥ٝني َٔ ٚاحسًا ُٜعس ايككٝيب نإ

 ٚغع١ ٚايجكاف١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اذتٝا٠ يف رترب٠ا هلِ مسخت ايصٜٔٚ ايػعٛز١ٜ

 .ايعطب١ٝ ٚنصيو ايعامل١ٝ ا٭حساخ َٔ نجري َٚعاقط٠ املعًَٛات َٔ نجري ع٢ً ا٫ط٬ع

 يف حتٍٛ إحساخ يف ٚاملفهطٜٔ، ا٭زبا٤ َٔ نػريٙ ايككٝيب ا٭زٜب غاِٖ

 املتعاضف ايتكًٝس١ٜ ١ايػطزٜ ايهتاب١ خاضج َٔ امسًا ميجٌ ٖٚٛ ،أٜهًا ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٜ

 َعامل ضٚاٜات٘ يف محٌ فكس ايطٚا١ٜ، نتاب١ يف نبري بؿهٌ ٚأغِٗ ايب٬ز، يف عًٝٗا

 .ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ايتخ٫ٛت متجٌ ٚانخ١

 يف ٜهُٔ ٚحتٛي٘ ادتسٜس، ايتخٍٛ ٖصا يف باضظًا زٚضًا يعب قس ايككٝيب نإ

 ايصٟ ٚايتػٝري ايتذسٜس ٬ََح ٚبست طٚا١ٜ،اي نتاب١ إىل ايؿعط َػري٠ َٔ اجت٘ أْ٘

 ايطٚا٥ٞ، اذتسخ نب١ٝٓ ضٚاٜات٘، بعض يف دا٤ َا خ٬ٍ َٔ ٚانخ١ ايككٝيب أحسث٘

 فٓط٣ .ايعاملٞ املػت٣ٛ ع٢ً دسٜس٠ غطز١ٜ تكٓٝات ٚتٛظٝف٘ ايطٚا١ٝ٥، ايؿدك١ٝ ٚضغِ

 ايبٓا٤" اب٘نت يف اذتاظَٞ ٚنح نُا دسٜسًا، ضا٥عًا أمنٛشدًا متجٌ ايعكفٛض١ٜ، ضٚاٜت٘

 باملعًَٛات ١٦ًَٝٚ َباؾط٠، ايؿدك١ٝ ٚعٞ" ٜكٍٛ حٝح ،"ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٜ يف ايفين

 ايككٝيب أضازٙ ايصٟ ايطَع َفّٗٛ حتٌُ ٖٚٞ ايبطٌ، يػإ ع٢ً املرتابط١ غري اذتاؾس٠

 .2"ايتك١ٝٓ أزٚات٘ خ٬ٍ َٔ

 ٚضفكا٤ٙ ايككٝيب غاظٟ يٛا٤ٖا محٌ اييت اجملسز٠ ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٜ تهٕٛ ٚبٗصا

 إيٝ٘ أؾاض نُا ا٭زبٞ، ٚمجاهلا هازیتم إطاض يف ا٫دتُاعٞ ايتطٛض ذتطن١ َٛانب١

 ايف١ٝٓ بأزٚاتٗا دٖٛطٙ إىل تٓفص َا بكسض تفاقًٝ٘ ٚتػذٌ ايٛاقع تطقس ٫ فٗٞ: "ايؿٓطٞ

 .3"ارتاق١ ٚض٩ٜتٗا

 بس ٫ٚ ايطٚا٥ٞ، ايعٌُ يف ادتسٜس َسضنني ٚآخطٕٚ ايككٝيب غاظٟ نإ يكس

 أمناطًا َع٘ حا٬ًَ عًٝٗا، املتعاضف ايطٚا١ٜ ظُايٝات ا٫ٖتُاّ يف غبك٘ عُا فخيتً إٔ

                                                        

 ايطبع١ ايٛط١ٝٓ، فٗس املًو َهتب١ :داظإ) ،ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٜ يف ايفين ايبٓا٤ حذاب، بٔ حػٔ اذتاظَٞ،-2 

 .32: م ،(3112ّ ا٭ٚىل،

 ا٭ْسيؼ، زاض :ايػعٛز١ٜ) ،َٓ٘ ٚمناشج ٚاجتاٖات٘ ٚفْٓٛ٘ ايػعٛزٟ ايعطبٞ ا٭زب يف قاحل، ستُس ايؿٓطٞ،-3

 .005-302: م ،(0990ّ ا٭ٚىل، ايطبع١
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 َٔ نجري يف املػتٛض ٚنؿف ٚا٭بعاز، ٚايط٣٩ اذتسٜج١، ايتكٓٝات تعتُس دسٜس٠

 .ا٫دتُاعٞ ايٛاقع متؼ اييت ايكهاٜا

 قٝاغ١ حٝح َٔ ضا٥س٠ ف١ٝٓ جتطب١ متجٌ ايككٝيب ضٚاٜات إٔ شنطٙ ٜٓاغب ٚمما

 ايطٚا١ٜ تاضٜذ يف دسٜس٠ ْك١ٝ ْٚعط٠ ايطٚا٥ٞ، ايعٌُ زاخٌ ٚاملتٓٛع١ املتؿابه١ اتايع٬ق

 إبساع١ٝ جتطب١ ع٢ً ٜسٍ ا٭َط ٖٚصا َتعسز٠، أبعاز شات ايطٚاٜات ناْت فكس ايػعٛز١ٜ،

 .ضٚاٜت٘ يف دًًٝا شيو ٜعٗط ايصٟ ايطاٟٚ ٚتعسز ايطٚا١ٜ يف ايكٛت تعسز ع٢ً تكّٛ نبري٠

 ايبٓا٤ ٖٚصا ايٛاحس٠، ايطٚا١ٜ زاخٌ ٚقطاعٗا هاضا٭ف تعسز ٬ْحغ نُا

 ايب١ٝٓ اعتُست اييت ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف اذتهٛض غابل ٜهٔ مل ادتسٜس

" اذتط١ٜ ؾك١" ضٚا١ٜ يف ايٛنٛح نٌ ٚانخًا ا٭َط ٖصا ٜٚبسٚ ْؿأتٗا، َٓص ايتكًٝس١ٜ

 غريٙ َع ُريايه ٖصا ٜتفاعٌ حٝح دسٜس٠، تك١ٝٓ ٖٚٞ ايػا٥ب نُري ع٢ً اتهأ حٝح

 ايطٚا٥ٞ قسض٠ ميجٌ إبساع َٔ ا٭َط ٖصا ٜٚبسٚ َٚتٓاغل، َتهاٌَ عٌُ يف ايهُا٥ط َٔ

 ا٭َط ٖٚصا ادتُاعٞ، ٚاقعٞ أقٌ إىل اإلؾاض٠ عٔ ايهؿف يًكاض٨ ٜتاح إٔ أدٌ َٔ

 .يًككٝيب حكٝكًٝا ٚإبساعًا فهط١ٜ قسض٠ ميجٌ اذتاٍ بطبٝع١

 املتٓاٍٚ، ايعٌُ يف اذتها١ٜ َع ا١ٜايطٚ تساخٌ أٜهًا ايككٝيب إبساعات َٔ ٜعس

 ايهاتب ٚظف حٝح اذتها١ٜ، اغِ اختصت اييت ،"ادت١ٝٓ" ضٚاٜت٘ يف دًًٝا شيو ٜٚعٗط

 َٔ ايهجري يف عٓ٘ ْٝاب١ ٚاذتسٜح ايطٚا١ٜ، بطٌ ؾدك١ٝ َتكُكًا املتهًِ، نُري

 ثِ َٚٔ ٚعًُ٘، ا٭حػا٤، َٓطك١ يف ْٚؿأت٘ ؾدكٝت٘ ٚعٔ ايبطٌ، عٔ فتهًِ املٛانع،

 خ٬ٍ َٔ باملعًَٛات ايطٚا١ٜ ٖصٙ ايهاتب ٌشّٜ ٚقس فٝٗا، يًسضاغ١ أَطٜها إىل ابتعاث٘

 ايطٚا١ٜ، أحساخ خس١َ يف نبريًا زٚضًا ادتٔ يعب نُا ا٭دٓب١ٝ، ٚاملطادع ايع١ًُٝ، ايهتب

: قك١ َجٌ هلا حكٝك١ ٫ خطاف١ٝ تهٕٛ قس قسمي١ قككًا ايطٚا١ٜ ٖصٙ يف ايككٝيب أٚضز ٚقس

 ايصات١ٝ بايػري٠ ايطٚا١ٜ تساخٌ خ٬ٍ َٔ ايككٝيب أبسع .ٚغريٖا يػع٠ًٛٚا ايػعف، أّ

 َٔ ايجا١ْٝ املطح١ً ٚنأْٗا تأتٞ" اييت "ايعكفٛض١ٜ" ايؿٗري٠ ضٚاٜت٘ يف ٚانح ٖٛ نُا
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 َعاْٝٗا َٔ نجريًا طٚعاَق ٚأزضنٗا، اذتٝا٠، فِٗ ضدٌ، تكٛض فٗٞ ايككٝيب، حٝا٠

 .4"ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ

 َع َٓػذِ بٓا٤ ٖٚٛ ايفين، ضٚاٜات٘ بٓا٤ ٖٛ يًككٝيب نجريًا ٜصنط ايصٟ َٚا

 ْكافٚ َهجف حٛاض فٗٓاى ايطٚاٜات، صٖٙ يف تٓاٚهلا اييت ٚا٭حساخ ا٭فهاض طبٝع١

 ٖصٙ يف ادتسٜس ايتكػِٝ ٚنصيو ايطٚا١ٜ، زاخٌ ايطٚا١ٝ٥ ايؿدكٝات بني دط٤ٟٚ طٌٜٛ

 ٖٚصا ،ايعطب١ٝ املٓطك١ يف ايٛاقع أضض ع٢ً دطت اييت ايتاضخي١ٝ ا٭حساخ حػب ايطٚا١ٜ

 يتًو تبعًا ١َُكّػ فكٍٛ إىل ضٚاٜت٘ ايككٝيب قػِ حٝح ،"اذتط١ٜ ؾك١" ضٚاٜت٘ يف ٚانح

 .با٭١َ عكفت اييت ايٛاقع١ٝ ا٭عٛاّ

 اغتدسَت عسٜس٠ ؾعط١ٜ ٭بٝات إٜطاز يًطٚا١ٜ ايككٝيب إبساعات يف ٜصنط ٚمما

 ايطٚا٥ٞ فٝخاٍٚ ايؿدكٝات، إحس٣ يػإ ع٢ً ا٭بٝات ٖصٙ تطز حٝح ايطٚا١ٜ ثٓاٜا يف

 َٔ ايهجري ضٚاٜات٘ يف ٜػٛم فايككٝيب ستسز٠، ٚغاٜات أٖساف إىل يًٛقٍٛ تٛظٝفٗا

  يف -َج٬ً -  أٚضز فكس ايؿدك١ٝ، حاي١ عٔ يًتعبري تأتٞ ٖٚٞ ايؿعط١ٜ، ا٭بٝات

 اذتب َهُْٛٗا ٚف٪از، ي٢ًٝ اذتبٝبني بني َتبازي١ ضغا٥ٌ متجٌ أبٝاتًا "اذتط١ٜ ؾك١"

 :ٜكٍٛ حٝح ٚاحس، إٓ يف ٚا٭مل ٚاذتعٕ

 ! ايكًٛع حؾَب يا"

 ا٭عُاِم يف ايػٛام أٜٗا ٜا

 بايسَا٤ ايبخط غػًَت َٔ ٜا

 املٛدِٛع باملعصَّ أٜٗا ٜا

 ايرباِم اي٪ي٪ بإٔ قايٛا

  سّتاضٙ يف ٜٓبت

 .املطط زَع١ َٔ

 أْ٘ أعطف يهٓين

 5".ايبؿط زَع١ َٔ

                                                        
 اذتسٜح، ا٭زب يف سنتٛضاٙاي ضغاي١) ايػعٛز١ٜ، ايطٚا١ٜ يف ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ ْاقط، بٔ ستُس ٓتب ْٛض٠ املطٟ،-4

 .03: م ،(3112ّ ايكط٣، أّ داَع١ ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١
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 ايهاتب زخ١ًٝ عٔ تعرب ححٝ ايجكاف١ٝ ارتًف١ٝ تهؿف ايؿعط١ٜ ا٭بٝات فٗصٙ

 ٚميجٌ ٚدسٜس٠، ٚانخ١ أزب١ٝ ٚبطاع١ َتُٝع٠، ف١ٝٓ أزٚات متًه٘ ع٢ً اإلبساع١ٝ ٚقسضت٘

 ع٢ً ايؿسٜس ٚحطق٘ املتٓٛع١، ايعاي١ٝ ايجكاف١ َٔ ْٛعًا غًه٘ ايصٟ ايهاتب أغًٛب

 ١ايجكافٝ: َٓٗا نجري٠ زتا٫ت يف امل٪مل، ايعطب١ٝ اجملتُعات ٚاقع تٓاٍٚ اييت ايػدط١ٜ

 .ٚغريٖا ٚايفهط١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ،

 اذتسٜج١، ايطٚا١ٜ ايتطٛضات َٛانب١ دا٤ت ايككٝيب ضٚاٜات بإٔ ٖٓا ٜتهح

 ع٢ً ُٖٝٓت اييت ايتكًٝس١ٜ بايططم ًَتع١َ تعس ٚمل ايػطز١ٜ، ببٓٝتٗا تت٬عب حٝح

 ٌزاخ ا٭قٛات تعسزتٚ املٛنٛع، ٖصا يف زتسز٠ ضٚاٜات٘ دا٤ت حٝح غابكًا، ايطٚا١ٜ

 املعطٚف١، ايف١ٝٓ غري ايتعبري ٚططم ٚايس٫٫ت، ايًػات، ٚنصيو ايٛاحس٠، ايطٚا١ٜ

 إٕ متٝٝعٖا، عٔ ايٓكاز ا٭حٝإ َٔ نجري يف أعذعت حت٢ ٚارتطافات، نا٭غاطري

 ع٢ً ٜسٍ ٖٚصا. قك١ أٚ َصنطات، أٚ أغطٛض٠، أٚ غري٠، أٚ ؾعط١ٜ، أعُا٫ً ناْت

 ناْت نُا ايطٚا١ٜ تعس مل حٝح ايككٝيب، ٘أبسع ايصٟ ادتسٜس ايفين ايبٓا٤ تطٛض

 ناْت اييت( غبع١) ضٚاٜت٘ ع٢ً متاًَا ٜٓطبل ٚا٭َط ثابت، بٓا٥ٞ ؾهٌ شات قسميًا

 .ٚايطٚا١ٜ املػطح١ٝ ؾهٌ تأخص اييت ايككري٠ ايكك١ بني تتُاٜع

 ٚايتذسٜس اإلبساع زتاٍ ٚفتخٛا غاُٖٛا ايصٜٔ املبسعني أحس ايككٝيب ٜعترب

 ايٛاقع متؼ ٚادتُاع١ٝ غٝاغ١ٝ قهاٜا بططح ارتٛض يف ايػعٛز١ٜ زبا٤أ َٔ غريِٖ أَاّ

 َع ايطٚا١ٜ تعايل" يف تكٍٛ عجُإ، بٔ حي٢ٝ بٓت عا٥ؿ١ ايسنتٛض٠ فٓذس ايب٬ز، يف

 َٛنٛعات ططم َٔ ٚارتٛف اذتصض طابع ع٢ً ايػعٛزٜٕٛ املبسعٕٛ متطز": "ايػري٠

 ب٦ٝاتِٗ بعطٚف فهطبٛا جملتُعِٗ، احرتاًَا فٝٗا ارتٛض َٔ ٜتخطدٕٛ ناْٛا

 ايعطب املبسعني أقطاِْٗ َٓافػ١ يف ٚزخًٛا اذتا٥ط، عطض ايفهط١ٜ ٚإَهاْاتٗا

 ٚع٢ً ايػٝاغٞ، ارتطاب َػت٣ٛ ٢ًع املػتٜٛات مجٝع ع٢ً املػتٛض عٔ فهؿفٛا

 فتح نُا ٚا٭غطٛضٟ، ايجكايف املدعٕٚ َػت٣ٛ ٚع٢ً ا٫دتُاعٞ، ارتطاب َػت٣ٛ

                                                                                                                                         
 .229: م ،(0999ّ ،0ط ايطٜؼ، ضٜاض زاض :بريٚت) ،اذتط١ٜ ؾك١ ايطمحٔ، عبس غاظٟ ايككٝيب،-5
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 قس٣ ٜرتقب نٌ ستًَُٛا ايػٝام فأقبح طاعٝ٘،َك ع٢ً ايكازَني أَاّ ايباب

 .6"ايػابل

 ٚاذتٝا٠، عايٛاق انتؿاف ستاٚي١ ٖٛ ٚايكسمي١ اذتسٜج١ ايطٚا١ٜ ميٝع َا إٕ

 قسض٠ تعٗط ٖٚٓا ٚاذتٝات١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ ٚقهاٜاٙ َُٖٚٛ٘ اإلْػإ جتاضب يف ٚايبخح

 حٛاض إىل غطز َٔ َتٓٛع١ خاق١ يػ١ اغتدساَ٘ خ٬ٍ َٔ ايككٝيب ايهاتب ٚإَها١ْٝ

 عاز٠ ايطٚا١ٝ٥ ايًػ١ إٔ حٝح ايطٚا١ٜ، زاخٌ ايطٚا٠ قٛت ٚتعسز ؾدكٝات ٚتطٛض

 . ايطٚا١ٝ٥ ايؿدكٝات تطٛض ٚنصيو ادتسٜس٠، ٚا٭فهاض ا٭حساخ عٔ يًتعبري تػتدسّ

 مجٌٝ بأغًٛب ٚظفت اييت ايطَٛظ ع٢ً اعتُس ايككٝيب غاظٟ إٔ إيٝ٘ ٜؿاض ٚمما

( غبع١) ضٚاٜت٘ يف دًًٝا ظٗط قس ا٭غًٛب ٖٚصا ايطٚا٥ٞ، أضازٙ ايصٟ اهلسف إىل يًٛقٍٛ

 ٚايؿدكٝات مسا٤ا٭ إىل ايعٓٛإ َٔ( غبع١) ٚايطقِ بايطَٛظ، ١٦ًَٝ دا٤ت اييت

 ايطٚا١ٜ، يف  ايطَع يف ايها١َٓ ايكسض٠ وتً ضٚاٜت٘، يف ايككٝيب شنط ٚقس ٚا٭حساخ،

 :ٜكٍٛ حٝح

 9ٚ ا٭غبٛع، يف أٜاّ 9ٚ نٛانب 9 ٖٓاى ٚبايػخط، با٭غطاض ٤ًَٞ 9 ايطقِ" 

 ...9ٚ أضانني 9ٚ مساٚات، 9ٚ ايٓٛت١، يف ْػاّأ

 .7"أٜاّ 9 َٔ قكري٠ إداظ٠ إىل عاد١ أْٞ أعتكس! حػًٓأ! حػًٓا

 ايطٚا٥ٞ، ايٓل قطا٤ ٖع ايػعٛزٜني ا٭زبا٤ َٔ ٚغريٙ ايككٝيب ضٚاٜات ظٗٛض إٕ

 ع٢ً ٚمتطزت عٓٗا، املػهٛت ايكهاٜا َٔ ايهجري بهؿف ادتُٝع فادأت حٝح

 بايتكسٟ ي٘ َٚؿٗٛز َعطٚف، ضٚا٥ٞ أَاّ ٔٚضت غُٝا ٫ ايطقٝب، غًط١ َٔ ايتًُل

 ع٢ً اذتٛاض فتح ٚستاٚي١ ايٛاقع، ْٚكس اذتكٝك١ بكٍٛ اذتهاّ، ٚد٘ يف ٚادتطأ٠

 ايعاملٞ، ايتطٛض َٚٛانب١ تطبل، اييت ايكاض١َ ايكٛاْني بعض َٔ ٚايتُطز َكطاعٝ٘،

 .١ٝٚا٫دتُاع ايػٝاغ١ٝ اذتٝا٠ يف ٚاملؿاضن١ ايتعًِٝ يف ٚحكٗا يًُطأ٠ َٚٓاقط٠

                                                        
 ايكاٖط٠،) ،أمنٛشدًا ايػعٛزٟ ايػطزٟ اإلبساع – ايػري٠ َع ايطٚا١ٜ تعايل عجُإ، بٔ حي٢ٝ بٓت عا٥ؿ١ اذتهُٞ،- 6

 .095 :م ،(3112ّ ،0ط يًٓؿط، ايجكاف١ٝ ايساض

 .202: م ،(0992ّ ،0ط ايػاقٞ، زاض :يبٓإ -بريٚت) ،غبع١ ايككٝيب،- 7
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 اإلٜهاح خ٬ٍ َٔ ايكاض٨ حاد١ تًُؼ ايطٚا١ٝ٥ نتابات٘ َٔ ايككٝيب أضاز

 شتعٕٚ ايب٬ز ٖصٙ يف ٜٛدس حٝح ايػعٛز١ٜ، ايب١٦ٝ يف امل٪مل ايٛاقع عٔ ٚايهؿف

 خ٬ٍ َٔ ايطٚا٥ٞ ٜتٓاٚي٘ نبريًا، َعطفًٝا بعسًا ٜؿهٌ ٖٚٛ نبري، ٚثكايف ادتُاعٞ

 ٚتهٕٛ ٚدساًْٝا، نٓعًا متجٌ ايصات١ٝ ايػري٠ إٕ ححٝ ايصات١ٝ، بايػري٠ تطتبط اييت ضٚاٜت٘

 .أٜهًا َجري٠ ٚثكاف١ٝ ف١ٝٓ، أحساخ إىل ايصات١ٝ غريت٘ حتٌٜٛ يف ايهاتب َٗاض٠ يف ايعرب٠

 ضٚاٜت٘ يف ٖٛ نُا ايككٝيب عٓس حها٥ًٝا أغًٛبًا صتس ،شيو إىل إناف١

 متجٌ ايٛاقع يف َعٝؿ١ٝ أَٛضًا فٝٗا تٓاٍٚ فكس .اذتها١ٜ َفّٗٛ عًٝٗا أطًل اييت ،"ادت١ٝٓ"

. ايطٚا١ٜ ؾدك١ٝ َٔ اُٚغريٖ ايػعف ٚأّ ايػٍٛ: َجٌ شتتًف١ َٚفاِٖٝ غابك١ حهاٜات

 :َهاًْا فٝٗا ايبطٌ فكاٍ

 خيًٛ ٫ ايعاؾك١ املػطب١ٝ املطأ٠ عٔ قٓسٜـ قسٜكٞ َٔ مسعت٘ ايصٟ ايه٬ّ إٔ أعتكس"

 !َبايػ١ َٔ

 عٕٝٛ يف إ٫ قبٌ َٔ أضٙ مل بًاغطٜ ؾعاعًا َٚؿاعٌ َؿعٌ عٝين يف ،أحٝاْا أ٫حغ،

 بسٕٚ َٚؿاعٌ َؿعٌ َع ايتخسخ تػتطٝع غع٫ٕ إٔ ،أحٝاًْا ،ٚأؾعط .ايع٬ّ يف ايكطط

 ب١َٝػط برت١ُْٝ ٢ٜٓتػ َكسضٙ أعطف ٫ مج٬ًٝ، قٛتًا أحٝاًْا، ٚأمسع .نًُات اغتدساّ

 .ايطعاّ ٜطٜس طفٌ عٔ مج١ًٝ

َٛ ٜعهط إٔ ايعاقٌ يًطدٌ جيٛظ ٫ !ايهطاّ ايكطا٤ أٜٗا حػٔ  ايػعٝس٠ ايعٚد١ٝ حٝات٘ قف

 .8!"نصيو؟ أيٝؼ ٖصٙ، َجٌ تاف١ٗ بأَٛض

 ٚايٓاؽ املانٞ، تاضٜذ َٔ دع٤ًا متجٌ ٖٞ َعطٚف، ٖٛ نُا اذتها١ٜ، فإٕ

 ايفٕٓٛ أقسض َٔ اذتها١ٝ٥ يطٚا١ٜا تهٕٛ ٚبٗصا ايٓٛع، ٖصا حيبٕٛ ناْٛا بطبٝعتِٗ

 ايفٕٓٛ بك١ٝ عٔ َعًّٛ ٖٛ نُا ٚايطٚا١ٜ. ٚاذتكٝك١ يًٛاقع ٬ََػ١ ٚأنجطٖا اإلبساع١ٝ

 ادتُاعًٝا ممٓٛع ٖٛ َا ٜهتب إٔ يًهاتب أٚغع زتا٫ً تعطٞ ٭ْٗا ا٭خطٟ ا٭زب١ٝ

 اهلادطٟ ٍٜكٛ نُا عٓ٘، يًتعبري ٚغ١ًٝ ٚخري ايٛحٝس املتٓفؼ ٖٞ يطٚا١ٜا ٭ٕ ٚثكافًٝا،

                                                        
 .339: م ،(3112ّ ،0ط ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايفاضؽ زاض :ا٭ضزٕ) ،ادت١ٝٓ ايككٝيب،- 8
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 نإ اجملتُع فإٕ ايٛظٝف١، ختًل اذتاد١ ناْت ٚإشا...": "ٚايتؿهٌٝ املنت دسي١ٝ" يف

 ادتاْب إىل امل٪د١ً حادت٘ َٔ أنجط ضمبا ايهاتب، َٔ ايفهط١ٜ ادتطأ٠ إىل ستتادًا

 ايؿعط١ٜ ايًػ١ بني ٜػإٚٚ حني ادتاْب ٖصا ع٢ً ٜ٪نسٕٚ ايٓكاز إٕ بٌ ادتُايٞ،

 ".9ايٛانخ١ هط١ٜايف ٚادتطأ٠ املطٖك١

 ضٚا١ٜ يف ايعطٜإ عكٛبٜ بطً٘ يػإ ع٢ً اإلبساع١ٝ ايككٝيب قسض٠ تعٗط نُا

 :ٜكٍٛ حٝح  ( ٚشٖب.. دا٤ ضدٌ)

 إٔ َٔ ضٚا٥ٞ نٌ متهٔ يٛ. حٝاتٓا يف ْكٓع٘ إٔ ْػتطٝع ٫ َا ضٚاٜاتٓا يف ْكٓع ضتٔ"

 إٔ ٜعتكسٕٚ ايصٜٔ ٧خيط .بايطٚاٜات املهتبات انتعت ملا ٜطٜس َا حٝات٘ يف ٜفعٌ

 .تهٕٛ إٔ ْت٢ُٓ نُا حٝاتٓا فٗٞ ايطٚا١ٜ أَا حٝاتٓا، ٖٛ ايؿعط ؾدك١ٝ، غري٠ ايطٚا١ٜ

 .10"... تػطع مل أْو تعين

 يٛا٤ محٌ ٚقس ادتسٜس، ايػعٛزٟ ايطٚا٥ٞ يًُؿٗس ممج٬ً ايككٝيب نإ

 نبري٠ ٚدطأ٠ ثٛض٠ ميجٌ عًُ٘ ٚنإ املعاقط٠، ايػعٛز١ٜ يًطٚا١ٜ ايفين ايبٓا٤ يف ايتذسٜس

 ٜعتس مل ايصٟ احملافغ اجملتُع متجٌ اييت ايب٬ز ٖصٙ يف ايطٚا٥ٞ اجملاٍ يف َعٗٛز٠ ٚغري

 ْكط١ عًُ٘ نإ يصيو ا٫دتُاع١ٝ، ايكهاٜا َٔ يًهجري املباؾط ٚايهؿف ا٫ْفتاح

 ٚنؿف ايٛاقع ٚططح ادتطأ٠ يف املبسعني ايػعٛزٜني ايطٚا٥ٝني َٔ يهجري اْط٬م

 ايًػ١ ساّٚاغتد حسٜج١، ٚتكٓٝات دسٜس٠، ف١ٝٓ أزٚات ع٢ً َعتُسٜٔ ضٚاٜاتِٗ، يف املػتٛض

 .11ايككٝيب ضٚاٜات يف َٛفٛضًا صتسٙ نُا املهجف١، ايؿعط١ٜ

 عٔ يٝهؿف ٦ًٜاٚدط ٚانخًا ايطٚا٥ٞ ٚإبساع٘ ايككٝيب زٚض ٜأتٞ شيو ٚبعس

 حٝح اذتسٜج١، ايتذسٜس١ٜ ٚايتذطب١ ايه١ًُ، َٔ تعٓٝ٘ َا بهٌ ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٜ ْهٛج

 ٚمتجٌ ايػعٛز١ٜ، ايب٬ز خاضج يف ٚاملؿاضن١ ٚعاملًٝا، عطبًٝا ايتٛغع ضٚاٜات٘ اغتطاعت

                                                        
 : ايػعٛز١ٜ حا٥ٌ،) ،ايػعٛز١ٜ يف ايطٚا١ٝ٥ ايطفط٠ – ٚايتؿهٌٝ املنت دسي١ٝ َادس، بٔ غخُٞ اهلادطٟ،- 9

 .22: م ،(3119ّ ،0ط ا٭زبٞ، ايٓازٟ َٓؿٛضات

 .59-52: م ،(3113ّ ،0ط ايػاقٞ، زاض :بريٚت) ،ٚشٖب...  دا٤ ضدٌ ٝيب،ايكك- 10
 ايعطب١ٝ ايًػ١ يف املادػتري ضغاي١) ،ايككٝيب غاظٟ ضٚاٜات يف املطأ٠ ؾدك١ٝ َطط، أقطٝـ محٝسإ ايؿطفات،-11

 .21: م ،(3102ّ ايبٝت، آٍ داَع١ ٚآزابٗا،
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 يف ايك١ٜٛ ادتطأ٠ شات ايػعٛز١ٜ ايطٚا١ٜ يتطٛض ايتذطٜب١ٝ ايبسا١ٜ ،(اذتط١ٜ ؾك١) ضٚا١ٜ

 .املُٓٛع ٓاٍٚت

 ايكطاع ع٢ً تعتُس جتطبت٘ ٚناْت ضٚاٜات٘، يف ايك١ٜٛ باملباؾط٠ ايككٝيب متٝع

 َٔ قطٜبًا ٜهٕٛ إٔ ايككٝيب حاٍٚ ٚقس ايطٚا١ٝ٥، ايهتاب١ ١َٓٗٚ ايطمس١ٝ ايٛظٝف١ بني

 تٓكٌ ٭ْٗا ايٓاؽ، بني ٚاغع١ ؾٗط٠ شات أعُاي٘ ناْت ٚيصيو ٚقطا٥٘، ايٓاؽ قًٛب

 ايهؿف يف ايػدط١ٜ ع٢ً َعتُسًا ايػعٛزٟ، اجملتُع ُّٖٚٛ تفكٌٝ،اي َٔ بؿ٤ٞ ايٛاقع

 إىل ٚايتٓبٝ٘ ايكاض٨، أَاّ ططحٗا إىل يًٛقٍٛ اجملتُع١ٝ، ايػًبٝات َٔ ايهجري عٔ

 . 12َٚكاَٚت٘ خططٖا، بٝإ أٚ َكاَٚتٗا

 خ٬ٍ َٔ يًعٝإ ٚانخ١ َػطح١ٝ يػ١ ع٢ً تطتهع أْٗا ايطٚا١ٜ ٖصٙ َٝعات َٚٔ

 دا٤ ضدٌ) أخط٣ ضٚا١ٜ َع تتساخٌ ايطٚا١ٜ إٔ نُا ٚحٛاضاتٗا، َٚهْٛاتٗا أحساثٗا

 ايعطٜإ ٜعكٛب ُٖا ٚانختني ض٥ٝػٝتني ؾدكٝتني ع٢ً ايطٚا١ٜ تعتُس حٝح ،(ٚشٖب

 ٚاملاٍ ايجط٠ٚ قاحب ايبسٟٚ ارتًٝذٞ ايعطٜإ ٜعكٛب ُٝجٌف ايٓػا١ٝ٥، ايؿدك١ٝ ٚضٚن١

 .املتعاٜس٠ ٚحاداتٗا ادتػس١ٜ بطغباتٗا ٛث١ا٭ْ ضٚن١ متجٌ ٚ ٚايػط٠ٛ،

 املططٚح١، ايطٚا١ٝ٥ ٚاملؿاٖس ٚاملٛنٛعات ايعٓاٜٚٔ تٓٛع فٝٗا صتس ٚنصيو

 بني جيُع غابكًا َعطٚف غري دسٜس أزبٞ ؾهٌ إْتاج إىل اذتاٍ بطبٝع١ ٜ٪زٟ ٖٚصا

 يطٌٜٛا ٚاذتٛاض ايطٚا٥ٞ ايػطز َٓطل ع٢ً تعتُس اييت َؿاٖسٖا تعسز يف ٚايكك١ ايطٚا١ٜ

 .ايساي١ ايطَٛظ نجط٠ إىل إناف١ ٚايفهط٠،

 ٚتكٓني ٚاع١ٝ ع١ًُٝ ع٢ً ٜكّٛ نإ ايطٚا٥ٞ إبساع٘ إٔ ايككٝيب بني كسيٚ

 ا٭زبٞ، َػاضٖا يف نبريًا قسضًا ايهاتب ميًو إضاز١ٜ ظاٖط٠ ايع١ًُٝ ٖصٙ ٭ٕ ستهِ،

 حٝح ،ؾدكٝت٘ َٔ ايعاٖطٟ ادتاْب ٜعهؼ ايككٝيب عٓس ايٓجط إٔ ايبعض ٜط٣ حت٢

 :اغتذٛابات٘ يف ايككٝيب ٜكٍٛ

 أ٩ املدتفٞ فُٝجٌ ايؿعط أَا ،"ايٛعٞ" ؾدكٝيت َٔ ايعاٖط ادتاْب ٜعهؼ ايٓجط إٕ"

 .13" اي٬ٚعٞ"

                                                        
 .10، م: ْفػ٘ املطدع- 12

 .22: م ،(3100 ،3 ط ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املساز زاض :ايطٜاض) ،ايككٝيب غاظٟ اتاغتذٛاب ايككٝيب،-13
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 ٚايبعس ايطٚا١ٜ، زتاٍ يف ايهبري زٚضٙ يًككٝيب ايٓكاز َٔ ايهجري ٜٚؿٗس

 يف ٜٛنح اهلادطٟ صتس نُا نجريًا، اجملتُع١ٝ ا٭َٛض َٔ ٚايػدط١ٜ ايٓكس يف ا٭نرب

 َا ٚا٭ؾهاٍ ا٭غايٝب، ع٢ً َٓفتخ١ ايككٝيب ضٚاٜات ٕبأ" ٚايتؿهٌٝ املنت دسي١ٝ"

 يتأنٝس َج٬ً املكاَات أغايٝب ٫غتدساّ ٚتصٖب املرتابط١، غري اذتها١ٝ٥ قبٌ

 .14"ايػدط١ٜ

 ايفٔ يف نبري٠ َٛغٛع١ٝ ْعع١ ميجٌ ايككٝيب غاظٟ ايػعٛزٟ ايهاتب إٕ

 اييت اذتسٜج١ ايطٚا١ٜ َعاٜا" ايعكفٛض١ٜ" ايؿٗري٠ ضٚاٜت٘ َجًت ٚقس عٛزٟ،ايػ ايطٚا٥ٞ

 إٔ ايطٚا١ٜ زضاغ١ خ٬ٍ َٔ ٜتبني. َٚؿّتتًا قعبًا ٚنعًا بٛقف٘ ا٭ْػاْٞ ايٛنع تطقس

 ا٭غ١ً٦، إثاض٠ ع٢ً ٜعتُس ايصٟ ايطٚا٥ٞ اذتهٞ داْب إىل تٓخاظ فٝٗا ايٓكٛم

 ٚايتعذب با٫غتفٗاّ ١٦ًَٝ َفٝس٠، قكري٠ مجٌ خ٬ٍ َٔ ٖصا َع ٜكف ٚايهاتب

 :ٜكٍٛ حٝح ايطٚا١ٜ، يف َج٬ً صتسٖا نُا ٚغريٖا،

 ِٖ؟ َٔ -"

 إشٕ؟ حسخ َاشا -

 اغتفعى؟ نٝف -

 !ٜهفٞ! ٜهفٞ -

 !قسقت -

 15..."عفًٛا -

 ايعطبٞ، يإلبساع ا٭ٌَ ٜعطٞ ايصٟ املبسع، يًهاتب أخط٣ ضٚا١ٜ دا٤ت يوٚنص

 ايٛاقع متجٌ ٚاييت ٚاي٬َعكٍٛ، ارتٝاٍ ؾهٌ اختصت اييت" ايربَا٥ٞ ؾ٬ر أبٛ" باغِ

 تٓتكٌ حٝح يًعطب، ايػطب اغتػ٬ٍ ٚإَها١ْٝ ٚادتٌٗ، ا٭١َٝ ٚتفؿٞ ايطأٖ ايعطبٞ

 ثِ َٚٔ فٝٗا، ْؿأ اييت ٚب٦ٝت٘" ايربَا٥ٞ ؾ٬ر أبٛ" ب١٦ٝ َع ايبسا١ٜ َٓص ايطٚا١ٜ ٖصٙ

 أَٛض إىل تٓب٘ ايطٚا١ٜ ٖصٙ إٔ ٜٛنح اذتاٍ بطبٝع١ ا٭َط ٖٚصا ايػطٜب، َع اذتٛاض ستاٚي١

                                                        
 .220: م ػابل،اي طدعامل ،ٚايتؿهٌٝ املنت دسي١ٝ اهلادطٟ،-14

 .55-50: م ،(0099ّ ،2ط ايػايف، زاض :بريٚت) ،ايعكفٛض١ٜ ايككٝيب،-15
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 ْكاط ببعض تت٬قح فايطٚا١ٜ حٛاضٖا، ٚططٜك١ ْكٛقٗا خ٬ٍ َٔ َته١ُٓ نجري٠،

 .16ايٛاقع

 اجملتُع، ْكس يف ٚاي٬شع ايٓاقس ا٭غًٛب باغتدساّ ايطٚا١ٜ ٖصٙ متٝعت ٚقس

 حس إىل تؿب٘ اييت ايطٚا١ٜ ٖصٙ خ٬ٍ َٔ املباؾط ضاذتٛا ع٢ً ايهاتب قسض٠ تهحت حٝح

  .املػطحٞ ايعٌُ نبري

 فؿهٌ ،املتٓٛع١ ٚايكهاٜا املٛنٛعات َٔ انجري ضٚاٜات٘ يف ايهاتب تٓاٍٚ

 ٚزتتُع٘، شات٘ ٜكٛض شيو فهإ ايساخ١ًٝ، ٚأفهاضٙ ملؿاعطٙ حكٝكًٝا اْعهاغًا شيو

" اإلزاض٠ يف حٝا٠" َج٬ً ضٚاٜات٘، خ٬ٍ َٔ ايصات١ٝ ايػري٠ نتاب١ إىل ايهاتب ٜتٛد٘ ٖٚٓا

 يف دسٜس إبساعٞ عٌُ ٖٚٛ اجملاٍ، هلصا َطَٛقني َجايني صتسُٖا ،"املطافل ايٛظٜط"ٚ

 َٔ يًهجري عا١َ ض١ٜ٩ تؿهٌٝ قبٌٝ َٔ ٖٞ ٖصٙ ٚغريت٘ اذتسٜج١، ايطٚا١ٜ ف١ٝٓ تؿهٌٝ

 . ا٫دتُاع١ٝ اذتٝا٠ يف آضا٥٘

 :ايبخح خامت١

 ايطٚاٜات، يف ٖاًَا زٚضًا ايؿعطٟ اإلبساع ٭ثط إٔ اغ١ايسض ٖصٙ خ٬ٍ َٔ ٓا٫حع

 يس٣ ٚاملهتػب١ ايفطط١ٜ ايعٓاقط عٔ عباض٠ اذتكٝك١ يف –ايؿعطٟ اإلبساع– ٖٛ إش

 ب٘ ٜٚصٖب ايكاض٨ بٝس ٜأخص فٗصا. ٚاملط١ْٚ ٚا٫غتٓتاج ٚايصنا٤ ايطبع َٔ ايهاتب

 ا٭قاي١ مس١ فٝ٘ دسٜس ؾ٤ٞ إىل ايتكًٝس١ٜ ا٭مناط عٔ ضداٚخا املأيٛف َتذاٚظا

 أٟ أتكط تهاز ف٬ .ب٘ ميط فُٝا ايٓعط يف َرتٜٚا ٜسع٘ ثِ أحٝاْا، ٚايؿصٚش بٌ ٚايتفطز،

 ثٓاٜا بني تٓػاب اييت ايؿعط١ٜ، با٭بٝات ١٦ًَٝ ٚجتسٖا إ٫ ايهاتب ضٚاٜات َٔ ضٚا١ٜ

 ايكاض٨ ٜهاز فُا" ٜكٍٛ زاٚز، حبٝب غٝجا٤ ايباحح ٚنح نُا .ٖٚٓاى ٖٓا ايطٚا١ٜ

 إىل حتٛيت ايطٚا١ٜ ٚنإٔ ٚايتأٌَ، یايؿعٛض ا٫ْتعاف إىل بسع٠ٛ إ٫ فكٌ، َٔ ٜٓتٗٞ

 . 17. ..."ؾعط١ٜ َكاطع إىل فكٛهلا ٚحتٛيت قكٝس٠،

                                                        
 ٚايٓؿط، ٚايطباع١ يًكخاف١ ادتعٜط٠ َ٪غػ١ :دس٠) ،ٚزضاغات ؾٗازات ا٫غتجٓا٤، أَري، ايػط، تاج-16

 .020-035: م ،(0،3119ّط
 تؿطٜٔ، داَع١ َادػتري، ضغاي١) ،املعاقط٠ ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف ايعطب١ٝ ايًػ١ مجايٝات حبٝب، غٝجا٤ زاٚز،-17

 .93: م ،(3115ّ
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 :ٚاملطادع املكازض

 ٚايطباع١ يًكخاف١ ادتعٜط٠ َ٪غػ١ دس٠، ٚزضاغات، ؾٗازات ا٫غتجٓا٤، أَري، ايػط، جتا 

 .3119ّ ،0ط ٚايٓؿط،

 ،َٞفٗس املًو َهتب١ داظإ، ايػعٛز١ٜ، ايطٚا١ٜ يف ايفين ايبٓا٤ حذاب، بٔ حػٔ اذتاظ 

 .3112ّ ،0ط ايٛط١ٝٓ،

 ،ُٞايػعٛزٟ ايػطزٟ اإلبساع – ايػري٠ َع ايطٚا١ٜ تعايل عجُإ، بٔ حي٢ٝ بٓت عا٥ؿ١ اذته 

 .3112ّ ،0ط يًٓؿط، ايجكاف١ٝ ايساض ايكاٖط٠، أمنٛشدًا،

 ،داَع١ َادػتري، ضغاي١ املعاقط٠، ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف ايعطب١ٝ ايًػ١ مجايٝات حبٝب، غٝجا٤ زاٚز 

 ّ.3115 تؿطٜٔ،

 ،يف ملادػتريا ضغاي١ ايككٝيب، غاظٟ ضٚاٜات يف املطأ٠ ؾدك١ٝ َطط، أقطٝـ محٝسإ ايؿطفات 

 ّ.3102 ايبٝت، آٍ داَع١ ٚآزابٗا، ايعطب١ٝ ايًػ١

 ،ٞحا٥ٌ، َٓ٘، ٚمناشج ٚاجتاٖات٘ ٚفْٓٛ٘ ايػعٛزٟ ايعطبٞ ا٭زب يف قاحل، ستُس ايؿٓط 

 .0990ّ ،0ط ا٭ْسيؼ، زاض ايػعٛز١ٜ،

 ،ٞ0ط ايُٝا١َ، َ٪غػ١ ايطٜاض، ايهتاب١، ْٚل ايًػ١ حها١ٜ غطحإ، بٔ عًٞ ايكطؾ، 

3112ّ. 

 ،3100 ،2 ط ايػاقٞ، زاض بريٚت، ،(غبع١) ايككٝيب.ّ 

 ،0992ّ ،0ط ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املساز زاض ايطٜاض، ايككٝيب، غاظٟ اغتذٛاب ايككٝيب. 

 ،3115 ،2ط ٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايفاضؽ زاض ا٭ضزٕ، ادت١ٝٓ، ايككٝيب.ّ 

 ،0999 ، 2ط ايػاقٞ، زاض بريٚت، ايعكفٛض١ٜ، ايككٝيب.ّ 

 ،3110 ،0ط اذتُطا٤، ايػاقٞ، زاض بريٚت، حب، حها١ٜ ايككٝيب.ّ 

 ،3113ّ ،0ط ايػاقٞ، زاض بريٚت، ٚشٖب،...  دا٤ ضدٌ ايككٝيب . 

 ،0999 ،0ط ايطٜؼ، ضٜاض زاض بريٚت، اذتط١ٜ، ؾك١ ايطمحٔ، عبس غاظٟ ايككٝيب.ّ 

 ،ٟا٭زب يف سنتٛضاٙاي ١ضغاي ايػعٛز١ٜ، ايطٚا١ٜ يف ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ ْاقط، بٔ ستُس بٓت ْٛض٠ املط 

 .3112ّ املهط١َ، َه١ ايكط٣، أّ داَع١ ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١ اذتسٜح،

 ،ٟحا٥ٌ، ايػعٛز١ٜ، يف ايطٚا١ٝ٥ ايطفط٠ – ٚايتؿهٌٝ املنت دسي١ٝ َادس، بٔ غخُٞ اهلادط 

 .3119ّ ،0ط ا٭زبٞ، ايٓازٟ َٓؿٛضات ايػعٛز١ٜ،
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 قك١ٝ ايبدٕٚ يف ايهٜٛت

 يف ق٤ٛ زٚا١ٜ "ضام ايباَبٛ" يطعٛد ايطٓعٛضٞ

جتٌُ سل
 

tajammulkaifi@gmail.com Email: 

 ًَدـ ايبشح:

 .2102ّيف عاّ  ايطٓعٛضٞضعٛد  اَبٛ زٚا١ٜ نتبٗا ايسٚا٥ٞ ايهٜٛيتضام ايب

ٚسعٝت بكبٍٛ سطٔ َٔ ّ، 2013ٌٜ ايبٛنس ايعسب١ٝ يف أبس دا٥ص٠ساشت ايسٚا١ٜ ع٢ً 

 قد عادتت ايسٚا١ُٜ .اإلصتًٝص١ٜ ٚايرتن١ٝ ٚايسَٚا١ْٝ سمجت إىلُٚت يٓكاد،ايكسا٤ ٚا

 ،ٚقك١ٝ ايعُاي١ األدٓب١ٝ ،قكاٜا عدٜد٠، َٚٔ أبسشٖا، قك١ٝ اهل١ٜٛ ٚاالغرتاب

 ٚقك١ٝ ايبدٕٚ.  ،ٚايككاٜا االدتُاع١ٝ ايهٜٛت١ٝ ٚارتًٝذ١ٝ

، ضأحتدخ عٔ قك١ٝ ايبدٕٚ ٚخًفٝتٗا ايتازغت١ٝ يف ٖرٙ املكاي١ ايبشج١ٝ

، ٚأْاقؼ  أٜكا ٌٖ صتح ايهاتب يف ْعداّ ادتٓط١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞٚظاٖس٠ ا

تؿٜٛس قك١ٝ ايبدٕٚ ٚايٛفا٤ عكٗا ٚزضِ ايػدؿ١ٝ املعرب٠ عٔ ٖرٙ ايكك١ٝ؟ َٚا 

عُاٍ ايك١ُٝ ايف١ٝٓ هلرا ايعٌُ األدبٞ؟ نُا ضٝتطسم ٖرا ايبشح إىل اضتعساض األ

 ايبازش٠ يف ْفظ ايكك١ٝ، ٚبٝإ قُٝتٗا األدب١ٝ يف ق٤ٛ أقٛاٍ ايٓكاد ايعسب.يسٚا١ٝ٥ ا

 ،ادتٓط١ٝ اعدميٛ ، ضام ايباَبٛ، ضعٛد ايطٓعٛضٞ،ايسٚا١ٜ :َفتاس١ٝنًُات 

 .اجملتُع ايهٜٛيت ايبدٕٚ، قك١ٝ

Abstract: 
Saqul Bamboo (The Bamboo Stalk) is a novel written by Kuwaiti 

novelist Saud Alsanousi. He published it in 2012. The novel won the 

Arabic Booker Prize in April 2013, it is well received by readers and 

critics and got global wide spread. It is translated into English, Turkish 

and Romanian languages. It dealt with various issues and the most 

prominent issues are the issue of identity and alienation, foreign labors 

issue, social issue of Kuwait and gulf regionand the issue of Bedoon, 

(Stateless persons). This research article will focus on the issue of 

                                                        

اهلٓد تا،اهٖٛغًٞ ايتابع١ دتاَع١ نٛي ن١ًٝ َٗٝتٛؽ ْٓد٣،ايًػ١ ايعسب١ٝ، قطِ ،أضتاذ َطاعد. 
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Bedoon, its historical background and the phenomenon of statelessness at 

the international level. It will also discuss the artistic value of this literary 

work. In addition to that, this research will review the prominent literary 

works in same issue and explain their literary value in the light of Arab 

critic’s sayings.  

 ايهٜٛت ٚيف دٍٚ ارتًٝر عترب قك١ٝ "ايبدٕٚ" َٔ ايككاٜا ايػا٥ه١ املعكد٠ يفُت

اجملتُع ايهٜٛيت ع٢ً ايؿعد  ٞ َٔ أنرب ايتشدٜات اييت ٜٛادٗٗاٖٚ ايعسبٞ،

دٕٚ إٔ  ِٖ ف١٦ ضها١ْٝ تعٝؼ يف ايهٜٛت األ١َٝٓ ٚاالقتؿاد١ٜ، ٚايبدٕٚاالدتُاع١ٝ ٚ

ٚقك١ٝ ايبدٕٚ نُا ٖٞ . 1االضِ املدتؿس يتٛؾٝف "بدٕٚ دٓط١ٝ" متتًو ادتٓط١ٝ، ٖٚٛ

َعسٚف١ يف ايدٍٚ ارتًٝذ١ٝ أٚ عدميٛ ادتٓط١ٝ يف ايطاس١ ايعامل١ٝ َػه١ً ْػأت ٚظٗست 

إىل سٝص ايٛدٛد بعد تطٛز َفاِٖٝ ايدٚي١ ٚاملٛاط١ٓ ٚاهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، َٚفّٗٛ ايدٚي١ قدِٜ 

س بعد اضتطاز إٔ َفّٗٛ ايدٚي١ ايًٝرباي١ٝ اذتدٜج١ ظٗسٜك١، إال قدّ اذتكازات ايع

َٔ  ا ٖا١ًً٥ٚقد تسنت ٖاتإ اذتسبإ ايعاملٝتإ أعداًد ،2االضتعُاز ٚاذتسبني ايعاملٝتني

 League ofٚعؿب١ األَِ ) ٖرٙ املػه١ً،إىل اجملتُع ايعاملٞ  فايتفت دتٓط١ٝ،ا عدميٞ

Nations ّت أؾدز ،3ّ بعد اذتسب ايعامل١ٝ األٚىل0221( ايت٢ تأضطت يف فسْطا عا

تفاق١ٝ ٖرٙ االتفاق١ٝ ٖٞ اال .0221ّ4 اتكاف١ٝ دٚي١ٝ إلْٗا٤ ساالت اْعداّ ادتٓط١ٝ عاّ

يت عؿب١ األَِ ١ُ األَِ املتشد٠ ايت٢ اضتبدايعامل١ٝ األٚىل َٔ ْٛعٗا. ٚبعد تأضٝظ َٓع

ٖرٙ املػه١ً َٔ ددٜد، ٚأؾدزت اتفاقٝتني ّ، قد تٛيت دزاض١ 0211املرنٛز٠ عاّ 

ادتٓط١ٝ  عدميٞدٚيٝتني َعسٚفتني باتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ املتعًك١ مبسنص األغداف 

ّ، ٚاتفاق١ٝ األَِ املتشد٠ يًتكًٌٝ َٔ ساالت اْعداّ ادتٓط١ٝ ايؿادز٠ 0211ايؿادز٠ عاّ 

تسؾد  ١ٖٞٚ هلا، ٚقد أْػأت َٓع١ُ األَِ املتشد٠ َٓعُات َٚهاتب تابع. 0290ّعاّ 

                                                        
ٝ٘ ٚيف ايدزاضات األ  ٚيهٔ ٜتِ تدٚاي٘ إعالَٝا  ال قاْْٛٞ ايبدٕٚ َؿطًح عاّ -1 نادمي١ٝ ٚاألدب١ٝ، ٚيرا عٛيت عً

 اآلخسٜٔ.يف ٖرٙ ايدازاض١ َكتدٜا بايباسجني 
 .2018ّأنتٛبس 4 :ايصٜاز٠ ، تازٜذhttps://en.wikipedia.org/wiki/State_formationٜٚهٝبٝدٜا، -2

 4تازٜذ ايصٜاز٠:  ،shttps://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nationٜٚهٝبٝدٜا، -3

 .2018ّأنتٛبس

4- .statelessness-of-history-year-100-https://www.peacepalacelibrary.nl/2016/08/a، 

 .2018ّأنتٛبس 1تازٜذ ايصٜاز٠: 

https://en.wikipedia.org/wiki/State_formation
https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Nations
https://www.peacepalacelibrary.nl/2016/08/a-100-year-history-of-statelessness/
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 ٚاتكح َٔ ذيو .ايدٚيٞادتٓط١ٝ ٚسكٛم اإلْطإ ع٢ً املطت٣ٛ  املػانٌ املتعًك١ بعدميٞ

ادتٓط١ٝ قك١ٝ عامل١ٝ، ٜٚرتاٚح عددِٖ يف ايعامل نً٘  عدميٞإٔ قك١ٝ ايبدٕٚ أٚ قك١ٝ 

 .5ًَٕٝٛ غدـ سطب االسؿا٥ٝات املدتًف١ 01 – 01َابني 

ٚأَا قك١ٝ ايبدٕٚ يف ايهٜٛت فكد بسشت يف ْٗا١ٜ ارتُطٝٓات ٚبدا١ٜ ايطتٝٓات 

ٚاملطاز  ّ.0212ت١ٝ عاّ د بعد ؾدٚز قإْٛ ادتٓط١ٝ ايهٜٛٚبايتشدٜ ،َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ

ايتازغتٞ يكك١ٝ ايبدٕٚ َس مبطُٝات نجري٠ بدا١ٜ بأبٓا٤ ايباد١ٜ ٚضهإ ايؿشسا٤، 

َٚٔ ثِ بدٕٚ، ٚبعد ذيو غري ستدد ادتٓط١ٝ ٚزتٍٗٛ اهل١ٜٛ، ثِ غري نٜٛيت، ٚأخريا 

ًكت عًِٝٗ يف املساسٌ ايص١َٝٓ املدتًف١ ٖٚرٙ املطُٝات أط. 6َكِٝ بؿٛز٠ غري قا١ْْٝٛ

ٖٚٞ أٜكا اذت١ًٝ ايكا١ْْٝٛ ايت٢ دتأت  . ابتدا٤ َٔ ايطتٝٓات ٚاْتٗا٤ إىل ايعؿس اذتاقس

إيٝٗا اذته١َٛ ايهٜٛت١ٝ يتشسّ ايبدٕٚ َٔ اذتكٛم ٚايٛادبات املكسز٠ عل ايبدٕٚ 

عاّ ط١ٝ ايؿادز٠ غداف عدميٞ ادتٓاألَِ املتشد٠ املتعًك١ مبسنص األمبٛدب اتفاق١ٝ 

االؾطالح ايؿشٝح ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜٓطبل عًِٝٗ ٖٛ عدِٜ ادتٓط١ٝ، ٚعدِٜ ّ. 0211ٚ

  .7اادتٓط١ٝ ٖٛ أٟ غدـ ال تعتربٙ أ١ٜ دٚي١ َٛاطٓا فٝٗا مبكتك٢ تػسٜعٗ

يتازغت١ٝ يًبدٕٚ، فُععُِٗ ٜٓشدزٕٚ َٔ قبا٥ٌ عسب١ٝ بد١ٜٚ ٚأَا ارتًف١ٝ ا

ايرٜٔ ناْٛا ٜطهٕٓٛ يف ايؿشسا٤ ٚاملٓاطل ايٛاقع١ بني مشاٍ ادتصٜس٠  ٚأفساد ايعػا٥س

عد إىل ايعسب١ٝ ٚدٓٛب ايعسام، ٚظتٛبٕٛ عرب اذتدٚد ايبشس١ٜ ايت٢ اْكطُت فُٝا ب

َهإ  سض١َٛ، فٝٓتكًٕٛ َٔضابكا مل تهٔ  ٖٓاى سدٚد َايهٜٛت ٚضٛزٜا ٚايعسام، ٚ

ِٖ قإْٛ  إقا١َ سا يطبٝع١ سٝاتِٗ ايبد١ٜٚ، اضتج٢ٓ إٜاْٚع إىل َهإ عس١ٜ ٚبدٕٚ قٝٛد.

ّ َٔ نٌ ْؿٛف إقا١َ األداْب نُا ٖٞ اذتاٍ 0212يط١ٓ  01زقِ  هٜٛيتاألداْب اي

 تػٝيّ، ُٚأ0291إقا١َ األداْب عاّ  دسٟ ايتعدٌٜ يف  قإْٛ اآلٕ بني اهلٓد ْٚٝباٍ، ُٚأ

                                                        
ٚتكازٜس  ( (www.unhcr.orgيألَِ املتشد٠ يػؤٕٚ ايالد٦ني )املٛقع:  ١َٝاملفٛق١ٝ ايطا َطتفاد َٔ تكازٜس-5

 ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚبعض ايدزاضات املتعًك١ بعدميٞ ادتٓط١ٝ.
ْػست يف  عج١ٝيهٜٛت: قسا٠٤ يف األبعاد ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ، دزاض١ ٕ يف اايػايف، عؿاّ، قك١ٝ ايبدٚ عبد-6

 6 ، تازٜذ ايصٜاز٠:http://kenanaonline.com/users/ForeignPolicy/posts/429191املٛقع 

 .2018ّأنتٛبس
 .2 :ّ، ف١1954 ايؿادز٠ عاّ ٝغداف عدميٞ ادتٓطاألَِ املتشد٠ املتعًك١ مبسنص األاتفاق١ٝ -7

http://www.unhcr.org)/
http://kenanaonline.com/users/ForeignPolicy/posts/429191
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 ثبٛت١ٝ،ايت٢ ناْت متٓح ايبدٕٚ سس١ٜ ايتٓكٌ ٚاإلقا١َ بدٕٚ أٚزام  21ايفكس٠ )د( ملاد٠ 

اضتػٌ بعض األغداف َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠ يدٚي١ ايهٜٛت ٖرا االضتجٓا٤، ٖٚادسٚا ف

إيٝٗا بطسٜك١ غري َػسٚع١، ٚضذًٛا أْفطِٗ نبدٕٚ يالضتُتاع َٔ َصاٜا اقتؿاد١ٜ 

ني ٝٗا اذته١َٛ ايهٜٛت١ٝ يًبدٕٚ بايتطاٟٚ َع ايهٜٛتٚادتُاع١ٝ ايت٢ ناْت متٓش

، غددت عًِٝٗ اذته١َٛ ٚدعًتِٗ ُاْٝٓات يًكسٕ ايعػسٜٔ، ٚبعد ذيوست٢ َٓتؿف ايج

ب فكد اشداد ٚاطتفض سط، ستسَٚني َٔ نٌ اذتكٛم، ٚأَا  عدد ايبدٕٚ يف ايهٜٛت

اطتفض ايعدد فسدا يف ايطتٝٓات، ٚ 10199، فهاْٛا األسداخ ٚايعسٚف ايت٢ َسٚا بٗا

فسدا سطب اختالف ايكٍٛ، ْٚتٝذ١  12190فسدًا أٚ  22190إىل  0211ّيف إسؿا٤ عاّ 

عدّ ٚدٛد زؤ١ٜ َطتكب١ًٝ ملداطس املٛقٛع، قد تصاٜدت أعداد ف١٦ ايبدٕٚ ٚفل إسؿا٤ 

 . أيف فسد 219ّ  قبٌ ايػصٚ ايعساقٞ ع٢ً ايهٜٛت يٝؿٌ إىل َا ٜكسب َٔ 0221عاّ 

أيف فسد، ٚأَا  111-202دِٖ ٚايعدد ٜرتٚاح َا بني تكازبت األقٛاٍ يف عد

أيف فسد بطبب ايػصٚ ٚايكتٌ  021ّ فكد ؾاز عددِٖ 0222بعد ايػصٚ ٚيف إسؿا٤ عاّ 

أَا ٚ ٝعٛا ايعٛد٠ ٚمل تتكبًِٗ اذته١َٛ.، مل ٜطتطذس٠، َٚٔ ٖادسٚا أثٓا٤ االستالٍٚاهل

ٖٚٓاى  .8ف األقٛاٍأيف فسد سطب اختال 011-21ايعدد اذتايٞ فٗٛ ٜرتاٚح َا بني 

أغاز إيٝ٘ األضتاذ ضاَٞ ْؿس خًٝف١ قا٥ال َا َفادٙ إٕ سٝح ضبب يف اختالف األقٛاٍ، 

ايدٚي١  دز، ٚأعداد ايبدٕٚ ناْت ٚال تصاٍ تعتربٖا أدٗص٠األزقاّ ختتًف باختالف املؿا

 .9َطأي١ ضٝاض١ٝ تتطًب ايطس١ٜ

 :قك١ٝ ايبدٕٚ يف ايسٚاٜات ايعسب١ٝ ايهٜٛت١ٝ

ا يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ، ا نبرًيايسٚا١ٜ َٔ أبسش ايفٕٓٛ ايٓجس١ٜ ايت٢ القت زٚاًد

، ٚنُا ٚالَطت نٌ قك١ٝ تِٗ ايبػس١ٜ َٚٛقٛعات َتٓٛع١ً ْٚاقػت ثُٝات عدٜد٠ً

ادتٓط١ٝ َٔ ايككاٜا املكًك١ ٚعٜٛؿ١ اذتٌ  عدميٞإٔ قك١ٝ ايبدٕٚ ٚ ضبكت اإلغاز٠ إىل

                                                        
املكِٝ يف بسٜطاْٝا، ٖٚٛ ز٥ٝظ  ٚايٞ ايعٓصٟ َكاب١ً ايباسح َع ايٓاغط اذتكٛقٞ   َٔ  ٖرٙ االسؿا٥ٝات َأخٛذ٠-8

 سايٝا.سسن١ ايبدٕٚ ايهٜٛتٝني 
ني ٝٚايتذٓٝظ، دزاض١ أؾدزتٗا سسن١ ايهٜٛت املد١ْٝ اذتكٛم ايهٜٛت بني يف  خًٝف١، ضا٢َ ْؿس،  ايبدٕٚ-9

 ،2007ّٟ ايهٜٛت١ٝ عاّ ايسأ دسٜد٠ ا، ْٚػستٗا أٜكwww.kuwbedmov.orgايبدٕٚ ْٚػست يف َٛقعٗا 

 .6 :ف

http://www.kuwbedmov.org/
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عدميٛ  ٕٚ يف ايهٜٛت تعكٝدات إقاف١ٝ، فايبدٕٚيف ايعامل نً٘، ٚيكك١ٝ ايبد

ادتٓط١ٝ َٔ ْاس١ٝ، ٚهلِ َٓصي١ ٚضط٢ بني املٛاطٔ ٚايٛافد األدٓب٢ َٔ ْاس١ٝ أخس٣، 

جملتُع، تٓاٚيتٗا ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ ْٚعسا إىل خطٛز٠ ٖرٙ ايكك١ٝ ٚتأثريٖا ايبايؼ ع٢ً ا

ايسٚاٜات ايت٢ حتدثت سٍٛ ٖرٙ ايكك١ٝ ٖٞ َا  ا َٔ َٓعٛز إْطاْٞ، ٚأبسشٚعادتتٗا أدبًٝ

:٢ًٜ 

 يف سكس٠ ايعٓكا٤ ٚارتٌ ايٛيف .2. ايبؿٝـ ( يعبد اهلل2101ّ)،ذنسٜات قاي١. 1

 .امساعٌٝد إامساعٌٝ فٗإل (2101ّ) ،طٝٛز ايتادٞ. 3. امساعٌٝامساعٌٝ فٗد إإل ّ(2101)

،يصٜٓب بُٗٔ. (2101ّ) غعف. 5. امساعٌٝامساعٌٝ فٗد إإل (9210ّ)،ؾٓدٚم أضٛد آخس. 4

. 8. اذتطٝين يعًٞ (2101ّ)، ايعػا٤ األخري .7. ايتُُٝٞ يعًٞ (2101ّ)،ضسسإ  .6

 .11 ايطامل. غٜٛؼ فٛش١ٜي  (2210ّ)،ضالمل ايٓٗاز .9ملٛقٞ زساٍ.  (2101ّ)، املػٝطٌ

 .12 ايػُسٟ. ٓادٟهل ّ(2210)،ايؿفٝح .11يطعٛد ايطٓعٛضٞ.  (2210ّ)، ضام ايباَبٛ

 يٓاؾس ّ(2101)، ايؿٗد .13 ّ( يٝٛضف ٖدا٣ َٝظ ايػُسٟ.2210)،أؾفاد َٔ ٚزم

 ّ(9210)ا،، نايٝطه .15. ايعفريٟيٓاؾس  ّ(1210)، امسا٤ َكًٛب١ .14. ايعفريٟ

 مل ٜطُع ي٘ دٟٚ اّازتط .17. ايعفريٟيٓاؾس  ّ(1210)، املططس .16. ايعفريٟيٓاؾس 

 .ايعٝط٢يبج١ٓٝ  ّ(2101)

 قك١ٝ ايبدٕٚ. اييت عادتت ٖرٙ َٔ أِٖ ايسٚاٜات ايعسب١ٝ ايهٜٛت١ٝ ٚأبسشٖا 

ٖٚٞ طبعا يف دزدات َتفاٚت١ َٔ سٝح تٓاٍٚ ايكك١ٝ ٚأدا٤ سكٗا ٚانتُاٍ ايعٓاؾس 

  ازغتٞ ْفؿٌ ايهالّ فٝٗا خػ١ٝ اإلطاي١. ٚإذا تتبعٓا املطاز ايتايف١ٝٓ ْٚكؿٗا، ٚال

يكك١ٝ ايبدٕٚ يف ايسٚا١ٜ، فٝعٗس يٓا إٔ ايسٚا٥ٞ ايػٗري ٚايهاتب ايبازش ْاؾس ايعفريٟ 

ّ، ٚقد تٓاٚيت ايسٚا١ٜ 0221ْػسٖا عاّ   ١ٝ يف زٚاٜت٘ "امسا٤ َكًٛب١" اييتتٓاٍٚ ٖرٙ ايكك

َكاضا٠ َساٖل َٔ ايبدٕٚ يف َٓاسٞ سٝات٘ املدتًف١، فٝٛاد٘ ايتُٝٝص ٜٚؿطدّ 

ك١ٝ املتذرزتني يف اجملتُع ايهٜٛيت ع٢ً أضاع ايبدٚ ٚاذتكس، ثِ بايعٓؿس١ٜ ٚايطب

بٗرٙ  ّ عٓدَا تعُل يدٜ٘ ايٛعٞ 2101أخس٣ يف عاّ  أؾدز ايسٚا٥ٞ ْاؾس ايعفريٟ زٚا١ًٜ

قدّ ايعفريٟ فٝ٘ سٝا٠ غَٛإ ايبدٟٚ ايرٟ أؾبح بدْٚا   ايكك١ٝ ٚ ٖٞ زٚا١ٜ "ايؿٗد".

ايكبا٥ٌ ايبد١ٜٚ َٔ ٕ ضفريا إىل يف دٚي١ ايهٜٛت زغِ أْ٘ خدّ يف ادتٝؼ ٚنا
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ت  ناْبايبدٚ َٔ ايؿشسا٤ إىل املد١ٜٓ ٜٚػازنِٗ يف ْٗك١ ايدٚي١ اييت اذته١َٛ يٝأتٞ

ع٢ً املساسٌ فٝٗا أٜكا تػٗد طفس٠ اقتؿاد١ٜ بعد انتػاف ايٓفط، ٚأيك٢ ايك٤ٛ 

أؾدز  يف ٖرٙ ايكك١ٝ. ثِ ١ًَُٗ ٖرٙ زٚا١ًُٜتعد ١ٝ ايت٢ َست بٗا قك١ٝ ايبدٕٚ، ٚايتازغت

ايسٚا٥ٞ ايكدٜس ْاؾس ايعفري٣ زٚاٜتني َعسٚفتني بـ"نايٝطها" ٚ" املططس" يف ْفظ 

 . ٖٚرٙ ايجالث١ األخري٠ َعسٚف١ بجالث١ٝ ادتٗسا٤.يتٛايٞع٢ً اّ 2101ّ ٚ 2109ايكك١ٝ عاّ 

ملعادت١ ٖٚٓاى زٚا١ٜ أخس٣ ١َُٗ، ٚال ميهٔ ايتػاق٢ عٓٗا إذا حتدثٓا سٍٛ ا

يف" يًسٚا٥ٞ إامساعٌٝ فٗد ٖٞ زٚا١ٜ "يف سكس٠ ايعٓكا٤ ٚارتٌ ايٛاألدب١ٝ يكك١ٝ ايبدٕٚ، ٚ

: "إٕ زٚا١ٜ "يف سكس٠ ايعٓكا٤ ٚارتٌ إامساعٌٝ. قايت ايٓاقد٠ ضعاد ايعٓصٟ عٔ ٖرٙ ايسٚا١ٜ

 ايٛيف" يًسٚا٥ٞ املتُٝص ٚايكدٜس إامساعٌٝ فٗد إامساعٌٝ ٖٞ ايٛسٝد٠ اييت قدَت زؤ١ًٜ

ا ٜذ ٖرٙ ايف١٦ ٚحتٛالت ايكك١ٝ َٓر ْػأتٗا َسًٚزعٔ ف١٦ "ايبدٕٚ"، ٚسفست يف تاز عُٝك١ً

 ايٓاقد ايدنتٛز عًٞ ايعٓصٟ عٓٗا. ٚقاٍ 10"بايػصٚ ايعساقٞ، ست٢ َا بعد ايػصٚ ايعساقٞ

ٖرٙ ايكك١ٝ، سٝح ٜطسد إامساعٌٝ زتاٖد٠ أب َٔ ٖٞ زٚا١ٜ َؤمل١ إىل سد ايٛدع جتاٙ "

"ايبدٕٚ"، ٜدع٢ املٓطٞ بٔ أبٝ٘، بطٌ ايسٚا١ٜ ايساقد ع٢ً ٖاَؼ أسداثٗا، ٖٚٛ ٜطسد 

َأضات٘ البٓت٘ شٜٓب، نػٗاد٠ ع٢ً شَٔ غازى فٝ٘ حتت َط٢ُ "بدٕٚ"، َعسفا َا١ٖٝ 

اامس٘ سز ي٘ ٚقع٘ اإلْطاْٞ، نُُٗؼ ُٜذس دا٥ُا َٔ ٜاقت٘ إىل َا ال ٜػتٗٞ، سٝح ُق

 .11"ٚست٢ تؿٓٝف٘ قطسا نـ "بدٕٚ َٚطهٓ٘ ٚشظتت٘ ٚطالق٘ ٚاضِ ابٓت٘

ٚيرا أنتفٞ بريو، ٚأفؿٌ  ،ٓا ايهالّ يٛ حتدثٓا عٔ نٌ زٚا١ٜٜٚطٍٛ ب

 ايهالّ يف زٚا١ٜ ضام ايباَبٛ يطعٛد ايطٓعٛض٢.

 :قك١ٝ ايبدٕٚ يف زٚا١ٜ ضام ايباَبٛ

ؾفش١ عٔ ايداز ايعسب١ٝ يًعًّٛ  ٢396 ؾدزت ٖرٙ ايسٚا١ٜ املػت١ًُ عً

٥ٞ ايسٚاّ. ٚقد نتبٗا ايهاتب ايهبري 2012ٚبريٚت، يبٓإ، يف أٚاخس عاّ ْاغسٕٚ، ب

ٖٚٞ ضذني املساٜا،  ،ٚقد ْػس أزبع زٚاٜات ست٢ اآلٕ .ايبازش ضعٛد ايطٓعٛضٞ هٜٛيتاي

بٗا ٖٞ ضام ايت٢ اغتٗس  ٚمحاّ ايداز، ٚيهٔ ايسٚا١ٜ ،ٚف٦سإ أَٞ سؿ١ ،ٚضام ايباَبٛ

                                                        
  ّ.2014أبسٌٜ  1: ، تازٜذ ايٓػسعيف ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ، دسٜد٠ ايكد# ايبدٕٚ$، يٝالع،  غدؿ١ٝ ضٜٛدإ-10
 .ْفط٘ املسدع-11
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تعاظُت ايعٓا١ٜ بٗا َٔ  َٔ األدبا٤ ٚايٓكاد ٚايكسا٤، ٚسعٝت باٖتُاّ نبري اييتايباَبٛ، 

اييت ّ، ٠2013ٚ ايبٛنس ايعسب١ٝ يف أبسٌٜ ايٓكاد عكب فٛشٖا ظا٥صاألدبا٤ ٚ قبٌ نباز

ٜتِ َٓشٗا ضٜٓٛا َٔ قبٌ ١٦ٖٝ أبٛظيب يًطٝاس١ ٚايجكاف١ يف اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ 

ٚقد مت اختٝاز . ايربٜطا١ْٝ يًهتاب١ ايعسب١ٝ اإلبداع١ٝ غرتاى َع َؤضط١ دا٥ص٠ بٛنسباال

زٚا١ٜ عسب١ٝ تكدَت يًتٓافظ ع٢ً  133زٚا١ٜ "ضام ايباَبٛ" باعتبازٖا األفكٌ َٔ بني 

أيف دٚالز. ٚقايت دت١ٓ ايتشهِٝ َٛقش١  60ٖرٙ ادتا٥ص٠ ايك١ُٝ اييت تبًؼ قُٝتٗا 

عٌُ دس٤ٟ  قد ْؿت دت١ٓ ايتشهِٝ عٔ ٖرٙ ايسٚا١ٜ" إْٗا: أضباب فٛشٖا بٗرٙ ادتا٥ص٠

ٜتٓاٍٚ ع٢ً ضتٛ َٛقٛعٞ ظاٖس٠ ايعُاي١ األدٓب١ٝ يف ارتًٝر ايعسبٞ، ٖٚٞ زٚا١ٜ 

 .12"سته١ُ ايبٓا٤، تتُٝص بايعُل ٚتطسح ضؤاٍ اهل١ٜٛ يف زتتُعات ارتًٝر

َٚٔ أبسشٖا قك١ٝ ايعُاي١ ايٛافد٠، ٚاهل١ٜٛ،  قد تٓاٚيت ايسٚا١ٜ قكاٜا عدٜد٠،

ٚيف ٖرٙ ايعذاي١ ايبشج١ٝ،  ٚارتًٝذ٢ ٚقك١ٝ ايبدٕٚ. هٜٛيتَٚػانٌ اجملتُع اي

١ يف زٚاٜت٘ َٔ خالٍ ضأحتدخ عٔ قك١ٝ ايبدٕٚ، ٚقد اقتشِ ايهاتب يف ٖرٙ ايككٝ

غدـ َجكف ٚغاعس ٚفٓإ ٚعاشف  - نُا ؾٛزٙ ايهاتب - غدؿ١ٝ غطإ، ٚغطإ

، ٜٚٓت٢ُ إىل ضالي١ ايعطهسٜني، عتب ايهٜٛت نجريا هٜٛيتعٛد، خدّ يف ادتٝؼ اي

ٚعتصٕ يٛفا٠ أَريٖا، ٜٚٓػد األغاْٞ ايٛط١ٝٓ املٓاٖك١ يالستالٍ ايعساقٞ، ٜٚٓكِ إىل 

ع انتطاب االستالٍ ٜٚدافع عٔ ٚطٓ٘، ٚزغِ ذيو، مل ٜطتط دٝؼ املكا١َٚ يف فرت٠

إىل ف١٦ ايبدٕٚ احملس١َٚ َٔ نٌ اذتكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ  ادتٓط١ٝ ايهٜٛت١ٝ ٜٚٓتُٞ

 ٚاالدتُاع١ٝ، ٜٚعٝؼ يف ايطًِ األخري يًرتاتب١ٝ االدتُاع١ٝ.

 ٚخًفٝت٘ ايبد١ْٝٚ تعٗس يففٗٞ غدؿ١ٝ ثا١ْٜٛ،  أَا غدؿ١ٝ غطإ يف ايسٚا١ٜ

ف ايػدؿ١ٝ ايس٥ٝط١ٝ يف ايسٚا١ٜ عٓدَا ٜتشدخ عٔ ْفط٘ َع عٝط٢ زاغد ايطازٚ

ايرٟ ٚيد َٔ أب نٜٛيت زاغد ٚأّ فًب١ٝٓٝ دٛشافني ايت٢ ناْت خاد١َ يف  ، ٖٚٛايسٚا١ٜ

يف أضس٠ أبٝ٘ ٚال يف عا١ً٥ أَ٘، فٗٛ  أضس٠ زاغد، ٖٚرا ايٛيد اهلذني الظتد ايكبٍٛ  ال

ابٔ ايعاٖس٠ يف ايفًبني، ٚغدؿٝت٘ تعرب يف ٚ  Arabo ـٚؾ١ُ عاز يف ايهٜٛت، ٜٚدع٢ ب

                                                        
 ،2013ّٜٛيٝٛ  زت١ً ايعسبٞ،ضعٛد ايٓعٛضٞ" يعامل١ٝ يًسٚا١ٜ ايعسب١ٝ )بٛنس( ا ايفا٥ص بادتا٥ص٠، "فسغ٢ً، إبساِٖٝ-12

 .26، ف: 656ايعدد 
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ايسٚا١ٜ عٔ قك١ٝ اهل١ٜٛ ٚاالغرتاب َٚػانٌ االْتُا٤ ٚايٛال٤ ألنجس َٔ اضِ ٚٚطٔ 

، ٚزغِ َعاْات٘ 13"إْ٘ قدزٟ، إٔ أقكٞ عُسٟ باسجا عٔ إضِ ٚدٜٔ ٚٚطٔ"ٚدٜا١ْ، فٝكٍٛ 

ٜٓدٖؼ مبا ٜطُع عٔ ْطا١ْٝ أخس٣، ١ٜٛٚ، ٜفاد٧ بأش١َ إَٔ أش١َ ايرات ٚأش١َ اهل

تعسفت، َٔ خالٍ غطإ، ع٢ً شتًٛقات عذٝب١ تط٢ُ ايبدٕٚ يف ايهٜٛت، فٝكٍٛ " 

ٔ قبا٥ٌ ْٛع ددٜد ٚفسٜد َٔ ايبػس. فؿ١ًٝ ددٜد٠ ْٚادز٠. انتػفت أْاضا أغسب َ

فسٜك١ٝ اييت ٜتِ انتػافٗا بني سني ٚآخس. أْاع ٜٓتُٕٛ إىل ٕٚ، أٚ ايكبا٥ٌ اإلاألَاش

َهإ ال ٜٓتُٕٛ إيٝ٘.. أٚ .. أْاع ال ٜٓتُٕٛ إىل َهإ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘.. اضتعؿت ايفهس٠ 

ع٢ً فُٗٞ. أزٖكت غطإ يف طًب ايتٛقٝح. ٚبعد ستاٚالت عد٠ يتبطٝط ايفهس٠، 

 متهٔ عكًٞ َٔ ٖكُٗا بؿعٛب١!

 افست ع٢ً تًو ايطا٥س٠ اييت مت اختطافٗا ذات ّٜٛ!ٚيهٓو ض

 قًت ي٘، أداب بابتطا١َ ال أدد هلا َربزا:

 ، ْٛعا َا، أقٌ تعكٝدا مما ٖٞ عًٝ٘ اآلٕ..ناْت األَٛز

 استػدت نٌ املعًَٛات اييت امسعتٗا َٔ أَٞ عٔ غطإ.

 ٚيهٓو عطهسٟ!

 أداب:  قًت ي٘ ساثا إٜاٙ ع٢ً ايتٛقٝح.

 نٓت يف ّٜٛ َا..

شت باألض١ً٦. ساؾست٘ إىل إٔ عسفت عٓ٘ نٌ غ٤ٞ، َٚعسفيت بهٌ غ٤ٞ ال تعين، أذت 

ٚدٗ٘ بطبب ؾف١ يؿٝك١ ب٘ مل ع٢ً  اذتصٕ ايرٟبايكسٚز٠، فُٗٞ يهٌ غ٤ٞ. ذيو 

 ، أنسٙ ٖرٙ ايتط١ُٝ اييت ال أفُٗٗا زغِ تسمج١ غطإبدٕٜٚطتطع إٔ ٜتدًـ َٓٗا. ٖٛ 

١ ضسدٜٔ َٓػأٖا احملٝط األطًطٞ هلا، ٖٛ بال دٓط١ٝ، ُخًل ٖهرا. يٛ نإ امسه

 ألؾبح امسه١ أطًط١ٝ. يٛ نإ طا٥سا يف إسد٣ غابات األَاشٕٚ ألؾبح طا٥سا أَاشْٚٝا.

ُٚيدا، ال ٜعسف أزقا ضٛاٖا، ٜعٌُ  أَا إٔ ٜٛيد أبٛاٙ يف ايهٜٛت، ٜٚٛيد ٖٛ اآلخس سٝح 

 يف ضًهٗا ايعطهسٟ، ٜٚدافع عٓٗا شَٔ االستالٍ..

 فٗٛ.. بدٕٚ!

                                                        
 .99-91: ف، ّ(0،2102ط، ايداز ايعسب١ٝ يًعًّٛ ْاغسٕٚ ٚت:، )بريضام ايباَبٛايطٓعٛضٞ، ضعٛد، -13
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 ، ٚضكط ٖٛ يف ثػس٠ ايكإْٛ.فًتٛا ِٖ ط١ إخ٠ٛ نٜٛتٝني.مخ بدٕٚ.. ي٘

 َٔ أدٌ ايسب.. َا ٖرا ايتعكٝد غطإ؟

 ضأيت٘. قشو ٚنإٔ َا ٜعٝػ٘ ال ٜطتشل ايبها٤. ٚاؾًت:

ُٚيدت ٚأبٛاى ٖٓا.. أخٛتو، نًِٗ، نٜٛتٕٝٛ.. غػًت ٚظٝف١ يف ادتٝؼ.. غازنَت 

٢ً ايتطفٌ، نٓت أزاقبو أبٞ، ايهٜٛيت، بايدفاع عٔ ايهٜٛت.. ٚباألَظ، عرزا ع

 .14تبهٞ ٚفا٠ أَريٖا.. ٚزغِ نٌ ٖرا

ٖرا ٚقد طسح ايطٓعٛضٞ َػه١ً "غطإ" بطسٜك١ فه١ٗ ٚطسٜف١ ددًا، فايػدؿ١ٝ 

 ايس٥ٝط١ٝ عٝط٢ عٓدَا ٜطأٍ غطإ ايبدٕٚ عٔ ايطبب ايرٟ ميٓع٘ عٔ ايطفس فٝكٍٛ:

 .15. فأْا يطت نٜٛتٝايطت أضتطٝع ايطفس

 َٔ ايفها١ٖ ٚايطدس١ٜ َٔ ايٛاقع: ثِ ظتس٣ اذتٛاز بُٝٓٗا، ٚفٝ٘ غ٤ٞ

 َٔ أٜٔ أْت إذٕ؟

 أداب ع٢ً ايفٛز:

 بدٕٚ..

 قًت ي٘ ٚاذتري٠ يف زأضٞ:

 سكا؟! سطبتو نٜٛتٝا!

 مل ٜتفاعٌ َع سريتٞ. قًت:

 بدٕٚ مل أامسع بٗرٙ ايدٚي١ َٔ قبٌ!

 ٢ً ؾُت٘. ضأيت٘ بػبا٥ٞ املعتاد:بكٞ غطإ ع

 ؟G.C.Cٌٖ ايبدٕٚ قُٔ دٍٚ ايـ 

  .16قشو قشه١ تػب٘ ايبها٤

ٚقد اتكح َٔ ٖرٙ االقتباضات املرنٛز٠ إٔ ايبدٕٚ ال ميتًهٕٛ سل ادتٓط١ٝ   

ٚايًػ١ يف ايهٜٛت زغِ أِْٗ ٜٓتُٕٛ إيٝٗا عسقٝا ٜٚػابٕٗٛ ايهٜٛتٝني يف ايعسٚب١ ٚايدٜٔ 

                                                        
 .193-192: ، فايباَبٛضام ايطٓعٛضٞ، ضعٛد، -14
 .191املؿدز ْفط٘، ف:-15
 .192-191املؿدز ْفط٘، ف: -16
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ٚايجكاف١، ٚقد عسفٓا أٜكا أِْٗ ستسَٕٚٛ َٔ اذتكٛم املد١ْٝ ٚاإلْطا١ْٝ َٚٓٗا سل ايتٓكٌ 

ٚايطفس، ٚايٛاقع إٔ اذته١َٛ التؿدز هلِ دٛاشات إال عٓد اذتاد١ ايكؿ٣ٛ ٚبعد 

، ٖٓاى َػه١ً أخس٣ ٖٚٞ إٔ ٚإقاف١ إىل ذيو س٠ ٚاسد٠ فكط.يطفإدسا٤ات قاض١ٝ ٚ

ٌ ايعُّٛ ال ٜتكبٌ ايبدٕٚ ٚالٜسغب يف إقا١َ ايعالقات  َعِٗ، ع٢ً ضبٝ هٜٛيتاجملتُع اي

 ٜٚٓعسِٖ بٓعس٠ ٜػٛبٗا االضتشكاز ٚاالشدزا٤، ٜٚعٗس ذيو  َٔ قؿ١ اذتب ايت٢ ْػأت

 ٖا فكايت أضستٗا:ب ٜدٚعٓدَا تكدّ يٝطًبني ٖٓد ايهٜٛت١ٝ ٚغطإ ايبدٕٚ، 

أضأٍ اهلل إٔ ٜسشقو  "أْت ٚيدْا ْٚهٔ يو نٌ ايتكدٜس ٚيهٔ .. يف َطأي١ ايصٚاز..

بفتا٠ أفكٌ َٓٗا، نإ ٖرا زد َاَا غ١ُٝٓ. خٛي١ تتفِٗ زفض ددتٞ يػطإ، فٗٞ ال 

  .17تسٜد ألسفادٖا إٔ ٜهْٛٛا " بدٕٚ " َجٌ أبِٝٗ، ٜسفكِٗ ايٓاع ٚايكإْٛ"

، زفض إٔ ٜكرتٕ بأ١ٜ اَسأ٠ٚبعد إٔ فػٌ غطإ يف سب٘ بطبب يكب٘ " ايبدٕٚ"،  

ٚآثس ايعصٚب١ٝ ع٢ً ايصٚاز ٚظٌ َجٌ ْبت١ ال تطتطٝع ايتذّرز يف ٖرٙ األزض ايطازد٠ 

ٜكٝف قا٥ال: ٚ .18"."ال أزٜد إٔ أصتب أبٓا٤ ًٜعْٓٛين بعد َٛتٞ ٜا عٝط٢..فٝكٍٛ  .ملٛاطٓٝٗا

 ٚقاٍ أٜكا:. 19"َاايرٟ ميهٓين تٛزٜج٘ ألبٓا٥ٞ ض٣ٛ ؾف١ ظًت يؿٝك١ بٞ ط١ًٝ سٝاتٞ..

أٚ ال تؿٌ إىل األبٓا٤، د١ٓٝ َػ١ٖٛ. تتعطٌ بعض ادتٝٓات ٚايبدٕٚ، ٜا عٝط٢، "

تتذاٚشِٖ يتعٗس يف األدٝاٍ ايالسك١ َٔ ذزٜتِٗ، إال ٖرٙ ادت١ٓٝ ارتبٝج١، فإْٗا ال 

 .20"ختط٧ أبدا. تٓتكٌ َٔ دٌٝ إىل آخس ستط١ُ آَاٍ ساًَٝٗا

ٜتكح َٔ االقتباضات املرنٛز٠ إٔ ايبدٕٚ ٜعإْٛ َٔ ساالت قًك١ تفٛم ايٛؾف   

ٚايبٝإ، ٚقد أيك٢ ايسٚا٥ٞ ضعٛد ايطٓعٛض٢ ايك٤ٛ ع٢ً بعض ايٓٛاسٞ ذتٝا٠ ايبدٕٚ 

 عٔ قك١ٝ ايبدٕٚ غدؿ١ٝ ثا١ْٜٛ، فال ٚأٌُٖ ايبك١ٝ، ألٕ ايػدؿ١ٝ ايت٢ عرب بٗا

ٜٚؤند ذيو َا قاي٘ ايسٚا٥ٞ ايبازش ْاؾس  ،اميهٔ ي٘ اضتٝعاب ايكك١ٝ ٚايٛفا٤ عكٗ

ايعفريٟ يف ْكدٙ ع٢ً زٚا١ٜ " ضام ايباَبٛ" إٕ ضسد ايسٚا١ٜ مل ٜهٔ َكٓعا يسفض بطٌ 

ايسٚا١ٜ "عٝط٢" يؿدٜل ٚايدٙ "غطإ" ٚزأ٣ إٔ "األْا" ايكُين أٚ ايساٟٚ ايكُين تعاٌَ 

                                                        
 .281املؿدز ْفط٘، ف: -17
 .227 :املؿدز ْفط٘، ف-18
 .228 :ؿدز ْفط٘، فامل-19
 .228 :املؿدز ْفط٘، ف-20
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 عاد٠ "عٝط٢".َع غطإ نسدٌ ٜطتػٌ فسؾ١ مل تتشكل فُازع االْتكاّ َٔ خالٍ إ

دَت ٚقاٍ يف ايٓٗا١ٜ: مل ختسز ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ بعٝدا عٔ تًو ايؿٛز٠ ايُٓط١ٝ اييت ق

ّ، قد تتعاطف َع ٖرا "اآلخس" يهٓٗا تكدّ ايؿٛز٠ 0221ايبدٕٚ "اآلخس" بعد عاّ 

 .21ايُٓط١ٝ يًبدٕٚ

َٚا قاي٘ ايعفريٟ ؾشٝح، فٗٓاى زتاٍ زسب يألدبا٤ ٚايهتاب إٔ ٜهتبٛا عٔ 

ٖرٙ ايف١٦ احملس١َٚ َٔ سكٗا األضاضٞ، ٖٚٛ سل املٛاط١ٓ، ٚقد أند عًٝ٘ اإلعالٕ 

 ١ عػس يإلعالٕ:ايعاملٞ ذتكٛم اإلْطإ يألَِ املتشد٠ فتٓـ املاد٠ ارتاَط

 يهٌ فسد سل ايتُتع ظٓط١ٝ َا. )أ( 

 .22ال ظتٛش سسَإ غدـ َٔ دٓطٝت٘ تعطفًا أٚ إْهاز سك٘ يف تػٝريٖا )ب(

سكِٗ األضاضٞ، فأٖٝب باجملتُع ايعاملٞ يبرٍ احملاٚي١ ادتاد٠ إلعطا٤ ايبدٕٚ 

األخس٣ أٜكا، َٚٔ  ألٕ املس٤ يٛ مل ٜتُتع عل املٛاط١ٓ فٝشسّ َٔ اذتكٛم اإلْطا١ْٝ

يكد اقطسزت يالْتعاز أنجس َٔ " ؾشفٞفكد قاٍ أسد َٔ ايبدٕٚ أَاّ  أُٖٗا ايتعًِٝ.

. نٝف ميهٔ إٔ أغعس عٓدَا يٞ ايطًطات بايتطذٌٝ يف ادتاَع١ ض١ٓ نٞ تطُح 09

ٛدٛدٟ؟ أْا غري َٛدٛد سطب ايدفاتس ايسامس١ٝ ألْين ال أتٛفس ع٢ً ال تعرتف ايطًطات ب

 .23"ادتٓط١ٝ ايهٜٛت١ٝ

 ٕ ايبدٕٚ ٜعٝػٕٛ اذتسَإ مبع٢ٓ ايه١ًُ، فِٗ ستسَٕٚٛايٛاقع ٜػٗد ع٢ً أف

ايعٌُ يف ايكطاعني اذتهَٛٞ ٚايؿش١، َٚجٌ ايتعًِٝ،  َٔ اذتكٛم اإلْطا١ْٝ األضاض١ٝ

زخؿ١ ٚكٛد ايصٚاز، عٚغٗادات املٝالد ٚايٛفا٠، ٚٚثا٥ل ايطفس، ٚايطهٔ، ٚٚارتاف، 

ٕ بعض اذتكٛم بعد يبدٚٚيف ايطٓٛات األخري٠، ٚدد ا سل ايتًُو.ٚقٝاد٠ املسنبات، 

ع٢ً ضتٛ َسقٞ ٚبطسٜك١ غفاف١  يًذُٝع ، ٚيهٔ ال ٜتِ َٓشٗاايكػٛط ايدٚي١ٝ

ٚعادي١، ٜٚعٝػٕٛ ست٢ ايّٝٛ ع٢ً ٖاَؼ ايٛطٔ يف أسٝا٤ فكري٠ خاي١ٝ َٔ ايتطٗٝالت 

.  فكك١ٝ ايبدٕٚ أش١َ املد١ْٝ ٚيف َباْٞ باي١ٝ تٛدد يف أطساف ادتٗسا٤ ٚايؿًٝب١ٝ ٚتُٝا٤

                                                        
ط١ٝ يًبدٕٚ، دسٜد٠ ادتسٜد٠، أمحد، عبد احملطٔ، املكاٍ: ايعفريٟ: ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ سافعت ع٢ً ايؿٛز٠ ايُٓ-21

 . 2014ّفرباٜس  13ْػس املكاٍ يف 
 www.un.org/arاإلعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم اإلْطإ" املٛقع املٛقع ايسامسٞ يألَِ املتشد٠ "-22
 ّ.2014ٜٛيٝٛ  10 تازٜذ ايصٜاز٠: http://www.almustagbal.com/newstab.php?Vid=551َٛقع املطتكبٌ، -23

http://www.almustagbal.com/newstab.php?Vid=551
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ٚنازث١ عع١ُٝ ٚٚؾ١ُ عاز ع٢ً ايبػس١ٜ مجعا٤، ف٢ٗ تطتذدٟ اذتٌ َٛدع١ إْطا١ْٝ  

 ايػاٌَ ٚاٖتُاّ اجملتُع ايدٚىل بؿٛز٠ عاد١ً.

 ايبشح: خامت١

الستٗا تتفسد بطُاتٗا َٚ ،١ٝ ايبدٕٚ قك١ٝ خطري٠مما َك٢ إٔ قك يكد اتكح  

يتكدِٜ  ١ٝبعض ايسٚا٥ٝني يف أعُاهلِ ايسٚا٥ قد عادتٗاادتٓط١ٝ، ٚ عدميَٞٔ قك١ٝ 

َِٓٗ ايهاتب ايبدٕٚ يف أضايٝب أدب١ٝ بازع١، ٚادتاْب اإلْطاْٞ يًكك١ٝ ٚتؿٜٛس َعاْا٠ 

ْ٘ عاجل ح اّ ؾٛز٠ منط١ٝ يًبدٕٚ، سٝقّد ٘إْعٛضٞ يف زٚاٜت٘ "ضام ايباَبٛ". ضعٛد ايطٓ

زنص أنجس ع٢ً َعاْا٠ ايبدٕٚ تٓاٚال ٖاَػٝا. ٚ تٓاٍٚ، ٚعرب غدؿ١ٝ ثا١ْٜٖٛرٙ ايكك١ٝ 

قد ١ٚ ايرات ٚأش١َ اهل١ٜٛ َٚػانٌ ايعُاي١ األدٓب١ٝ يف ايبًدإ ارتًٝذ١ٝ. تؿٜٛس أشَ

تِٗ اجملتُع  ايػا٥ه١ اييت خ قذ١ إعال١َٝ نبري٠ َٔ خالٍ طسح ايككاٜاأسد

 .هٜٛيتارتًٝذٞ ٚاي

 

 املؿادز ٚاملسادع:

  ،ٕٚأمحد، عبد احملطٔ، ايعفريٟ، ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ سافعت ع٢ً ايؿٛز٠ ايُٓط١ٝ يًبد

 .http://www.aljarida.comٜد٠ ادتسٜد٠، دس

  ،ٕٚإامساعٌٝ، فٗد إامساعٌٝ، يف سكس٠ ايعٓكا٤ ٚارتٌ ايٛيف، ايداز ايعسب١ٝ يًعًّٛ ْاغس

 ّ.2101، 0بريٚت، ط

  :املٛقع( تكازٜس املفٛق١ٝ ايطا١َٝ يألَِ املتشد٠ يػؤٕٚ ايالد٦نيwww.unhcr.org) )

ٚتكازٜس ادتصٜس٠ ايعسب١ٝ ٚبعض ايدزاضات املتعًك١ بعدميٞ ادتٓط١ٝ. َٚٓٗا "َػه١ً غري 

َٔ  0229ستدد٣ ادتٓط١ٝ، طبٝع١ ايتعاٌَ ايسامس٢ ٚارتازدٞ" دزاض١ ؾدزت يف ْٛفُرب 

 زتًظ األ١َ ايهٜٛيت.

  خًٝف١، ضا٢َ ْؿس، ايبدٕٚ يف ايهٜٛت بني اذتكٛم املد١ْٝ ٚايتذٓٝظ، دزاض١ أؾدزتٗا

، ْٚػستٗا أٜكا www.kuwbedmov.orgن١ ايهٜٛتني ايبدٕٚ ْٚػست يف َٛقعٗا سس

 ّ.2111دسٜد٠ ايسأٟ ايهٜٛت١ٝ عاّ 

 /http://kenanaonline.comدزاض١ َطتفٝك١ ْػست يف املٛقع:  

 ام ايباَبٛ، بريٚت، ايداز ايعسب١ٝ يًعًّٛ ْاغسٕٚ ؽ.ّ.ٍ، ايطٓعٛضٞ، ضعٛد، ض

 ّ.0،2102ط

http://www.unhcr.org)/
http://www.kuwbedmov.org/
http://kenanaonline.com/
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  يف ايسٚا١ٜ ايهٜٛت١ٝ، دسٜد٠ ايكدع، تازٜذ ايٓػس # ايبدٕٚ$ضٜٛدإ، يٝالع،  غدؿ١ٝ

 .pdf ٝػ١بؿاٍ ال ٜعٌُ، املكاٍ َٛدٛد ، زابط املك01/04/2014

 ٜ0،2101طع، ايعفريٟ، ْاؾس، ايؿٗد، ايبشسٜٔ، داز َطع٢ يًٓػس ٚايتٛش.ّ 

 2101، 1ايعفريٟ، ْاؾس، امسا٤ َكًٛب١، ايبشسٜٔ، داز َطع٢ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط.ّ 

 ،عبد ايػايف، عؿاّ، قك١ٝ ايبدٕٚ يف ايهٜٛت: قسا٠٤ يف األبعاد ايداخ١ًٝ ٚارتازد١ٝ 

  فسغ٢ً، إبساِٖٝ،" ايفا٥ص بادتا٥ص٠ ايعامل١ٝ يًسٚا١ٜ ايعسب١ٝ )بٛنس(  ضعٛد ايٓعٛضٞ" زت١ً

 ، تؿدز اجمل١ً َٔ ٚشاز٠ اإلعالّ بدٚي١ ايهٜٛت.919ّ،ايعدد 2101ٜٛيٝٛ  ،يعسبٞا

  ،ٌَٛقع املطتكبhttp://www.almustagbal.com 

 https://www.peacepalacelibrary.nl/ 

http://www.almustagbal.com/
https://www.peacepalacelibrary.nl/
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 ًَدـ ايبشح:

قك١ًٝ اييت محًت ٚطٓٗا يف ؾؿشات أدبٗا  إٕ أس٬ّ َطتػامنٞ اب١ٓ اؾصا٥س،

اٱْتاز ايسٚا٥ٞ ايرٟ ٜٓاقؼ َٛاقٝع  ٚزضاي١، بًػت َستب١ً ٫ بأع ؾٝٗا َٔ سٝح دٛد٠

إٕ نإ أّ ا٫دتُاعٞ أّ ايجكايف، ٚ كتًؿ١ ضٛا٤ّ ع٢ً ايؿعٝد ايطٝاضٞ أّ ايدٜين

بشح أسد املٛاقٝع ايعدٜد٠ يف زٚاٜات ضٝتٓاٍٚ ٖرا اي. ٠ ايعسب١ٝبايتشدٜد ٜعاجل ٚاقع املسأ

ٕ أس٬ّ َطتػامنٞ س٬ّ َطتػامنٞ ٖٚٛ َكازب١ دٓدز١ٜ َابعد ا٫ضتعُاز١ٜ. نُا ْس٣ أأ

ظٗست نهاتب١ قرتؾ١ تتكٔ زضِ ايتؿاؾٌٝ بدق١ ٚمجاٍ، َعرب٠ عٔ ٚاقع ا٭ْج٢ 

بهجري َٔ ايػؿاؾ١ٝ ٚايٛدع، زاؾك١ إٔ تهٕٛ ايٓطا٤ فسد دٛاز ع٢ً َا٥د٠ ايػ٠ٛٗ 

ايرنٛز١ٜ، إْٗا ْاقًت يف نٌ زٚاٜاتٗا َع بين قَٛٗا يٌٓٝ اؿس١ٜ، ٚزؾكت ايعًِ 

امل٪مل١،  إٔ تعطٞ املسأ٠ اؿل يف إٔ تعٝؼ خازز إطاز ايرنس٣ بهٌ أغهاي٘. إْٗا تسٜد

ٚبعٝدا عٔ سها١ٜ مل ٜهٔ هلا قؿ١ً إ٫ اـٝبات ٚا٭ٚقاع املتتاي١ٝ، ٖٚٞ تٓاقٌ 

قد ضًط١ ايسدٌ ايرنٛز١ٜ. لد اؿسب قد ضًط١ ايسدٌ ايرنٛز١ٜ يف نٌ أعُاهلا 

ل بو، ست٢ ْكدٖا بعض َٔ ؾٛق٢ اؿٛاع ٚعابس ضبٌٝ ْٚٝطإ دات نّٛ ٚا٭ضٛد ًٜٝ

 اهلذّٛ ع٢ً ايٓاع.ٗا بايػت يف تؿٜٛس آ٫ّ املسأ٠ ٚايٓكاد بأْ

َكازب١  ،ايطًط١ ايرنٛز١ٜ، اؿب ،آ٫ّ املسأ٠ ،أس٬ّ َطتػامنٞ :َؿتاس١ٝنًُات 

 .دٓدز١ٜ

Abstract:  

Ahlam Mostaganemi, the daughter of Algeria, who took up her 

country as an issue and a message in her literary works, has reached a 

considerable level in the field of novels in terms of quality, which discuss 

political, religious, social and cultural aspects of the society. They 

specifically address the reality of Arab women and different issues related 
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to them. This article will examine one of the themes in the novels of Ahlam 

Mustaganemi, i.e. a post-colonial gender approach. We find that Ahlam 

Mostaghanemi has emerged as a professional writer who has the ability 

to render details beautifully and accurately, expressing the reality of 

women with transparency and pain, refusing to be a mere object at the 

table of masculine lust. She fought in all her novels for freedom and 

rejected injustice in all its forms. She wants to give women the right to 

live outside the painful memory, away from a tale that has only the 

consequences of successive disappointments, and struggles against the 

male authority. We find the war against the male authority in her all 

works such as Fauza Al Hawas, Abir Sarir, Nisyan dot com and Al aswad 

yaliqo bik. So she has been criticized by some critics that she has 

exaggerated the portrayal of women's pain and attack on people. 

 َكد١َ: 

 يف ايتازٜذ، ٖاَؼ ع٢ً ط١ًٜٛ َد٠ ؾ١خا ايعسب١ٝ ٚاملسأ٠ عا١َ املسأ٠ عاغت

 ايرنٛزٟ اجملتُع نإ سٝاتٗا، يف اختٝاز ٫ٚ ضًط١ ٫ٚ قدز٠ هلا َاناْت اجملتُع،

 ٚتطٜٛس باملسأ٠ ايٓٗٛض قك١ٝ أٟ ايكك١ٝ ٚباتت فا٫تٗا، مجٝع يف عًٝٗا حيهِ

 ايككاٜا أِٖ َٔ ٚاسد٠ تطتشكٗا اييت املها١ْ َطت٣ٛ إىل ٚظسٚؾٗا ٚقعٗا ٚؼطني

 احمل١ًٝ ٚاٱدازات ٚامل٪ضطات ٚاهل٦ٝات اؿهَٛات تػػٌ َاشايت اييت املعاؾس٠

 َٓر ايدٚي١ٝ امل٪متسات َٔ ايعدٜد أعُاٍ ددٍٚ ع٢ً ايكك١ٝ ٖرٙ ؾهاْت ٚايدٚي١ٝ،

 ؿُا١ٜ ٚايدٚي١ٝ احمل١ًٝ ٚاملعاٜري ا٭ضظ َٔ ٚاضع١ فُٛع١ تبين ٚمت ،ايتطعٝٓات َطًع

 ايدٍٚ ايتصَت ٚقد. ٚاملد١ْٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ا٫دتُاع١ٝ املسأ٠ سكٛم

 َٚٓشٗا املسأ٠ قد ايتُٝٝص أغهاٍ ناؾ١ ع٢ً يًككا٤ سامس١ ٚخطٛات إدسا٤ات اؽاذب

 ٚايككا٤ ٚخازدٗا، ا٭ضس٠ داخٌ ٚاـاؾ١ ٚايعا١َ اؿٝا٠ يف ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ يف اؿكٛم

 .1يًذٓظ ط١ٝٚايُٓ ا٭دٚاز ع٢ً

 ٖرٙ يف ٚاٱض١َٝ٬ ايعسب١ٝ ايدٍٚ َٚػازن١ ايهجري٠ احملا٫ٚت ٖرٙ ٚبعد

 ٚاؿهَٛات ايدٍٚ بعض ٚأعطتٗا ْطبٝا املسأ٠ أٚقاع ؼطٓت ٚايٓدٚات، امل٪متسات

 ٚيهٔ .ٚاضتك٬هلا سسٜتٗا أَاّ ٚايعكبات ايكٝٛد ٚأبعدت ٚايعٌُ ٚايرتب١ٝ ايتعًِٝ ؾسف

                                                        
 ن١ًٝ ،ريطتاملاد زضاي١)، يف ايسٚا١ٜ ايٓط١ٜٛ ايعسب١ٝ  ٚايه٬ّ  ُتقكاٜا املسأ٠ بني ايؿايطٝٛف، ْب١ًٝ ؾاٜص، -1

 .909: ، ف(2002ّ  ايعًٝا، اؾاَع١ ا٭زد١ْٝ ايدزاضات
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 إْٗا ٚسكٛقٗا املسأ٠ دٚز سٍٛ ملؿاِٖٝٚا املتدٌٝ يف ٚايتػري ايٛقع يف ايتشطٔ ٖرا زغِ

 املؿاِٖٝ ضٝاد٠ إىل إقاؾ١ تًؿ١ك فا٫ت يف اؿكٛم اضت٬ب َٔ تعاْٞ ٫تصاٍ

 َٛاقع عٔ بعٝد٠ ٚػعًٗا اؿٝا٠ أعبا٤ َٔ ايهجري ؼًُٗا اييت ا٫دتُاع١ٝ ايرنٛز١ٜ

 .2ايكساز

 ايعسب١ٝ املسأ٠ غٗدت٘ ايرٟ ايتكدّ ايسغِ ؾع٢ً" بًٍٛ ؾابس ايدنتٛز ٜكٍٛ نُا

 املٝدإ فاٍ يف مماث١ً بإلاشات املهاضب ٖرٙ تكرتٕ مل ٚايتعًِٝ ايؿش١ فاٍ يف

 ٖٞ ايعسب١ٝ، املٓطك١ يف ٚايطٝاض١ٝ ايعا١َ اؿٝا٠ يف املػازن١ يف املسأ٠ ٚسؿ١ ايطٝاضٞ

 بني ددا نبري٠ ؾذ٠ٛ تٛدد ايٛاقع أزض ع٢ً ايعامل، َٓاطل يف اؿؿـ أد٢ْ بني َٔ

 .3"ضٝاضٝا ايعسب١ٝ املسأ٠ متهني ٚاقع ٚبني ايدٚي١ٝ ٚايكسازات ايتٛدٗات

 إٔ ايعسب١ٝ ٚا٭دٜبات يًهاتبات ناْت َا املع١ًُ ايط١٦ٝ ايعسٚف ٖرٙ يف

 مبٛاؾ١ً ٚقُٔ املسأ٠ سكٛم عٔ يًدؾاع ٔناؾش ؾكد إشا٤ٖا، ا٭ٜدٟ اتَهتٛؾ ٜهْٛٞ

 ايدٍٚ غٗدت ٚقد .بٗا ٚايٓٗٛض املسأ٠ ٚدعِ يتعصٜص ٚيطاْٗٔ بكًُٗٔ ٚاملطاعٞ اؾٗٛد

 ايٓطا١ٝ٥، ايهتاب١ يف نبريا ؼ٫ٛ ا٭دٓيب ا٫ضتعُاز َٔ ا٫ضتك٬ٍ بعد ايعسب١ٝ

 ٚاملكاي١ ٚا٭قؿٛؾ١ ايكؿ١ يف ايهاتبات بعػسات ٚايعسب١ٝ ا٭دب١ٝ ايطاس١ ٚانتعت

 ايعًِ قد ايؿٛت ُٚزؾع دتُاعٞ،ا٫ ايٛاقعٞ ا٫ػاٙ إىل ايسٚا١ٜ َايت ٚنريو .ٚايػعس

 َؿاِٖٝ طسسٔ زٚا٥ٝات بسشت ٚقد .يًُسأ٠ ٚا٫قتؿادٟ ُاعٞٚا٫دت ايطٝاضٞ ٚايكٗس

 يف ٚذنسٕ ايتابٖٛات َععِ ٚاخرتقٔ ا٭ب١ٜٛ ايطًط١ قٝٛد ٚزؾكٔ عُاهلٔأ يف دس١٦ٜ

 ايطًط١ ع٢ً ًككا٤ي داٖدٕ نُا. ٚقكاٜاٖا ٫َٗاٚآ ٚآَاهلا أ٠املس ُّٖٛ نتاباتٗٔ

 َٔ ٖٞ َطتػامنٞ أس٬ّ إٕٚ .اٱبداعٞ ٚايتعبري ٚايجكاؾ١ يًػ١ٚا ا٭دب ع٢ً ايرنٛز١ٜ

 قد دٗادٖا ٚاؾًت اييت ايعػسٜٔ ايكسٕ يف ايطٛدا٤ ايعػس١ٜ ٚأدٜبات ناتبات بني

 ٱشاي١ ايٛعٞ ببح املسأ٠ سكٛم ؿُا١ٜ ٚعًُت ٚايجكاؾ١ ا٭دب ع٢ً ايرنٛز١ٜ ايطًط١

 .اجملا٫ت ناؾ١ يف بُٝٓٗا ٚاملطاٚا٠ املكازب١ إىل ٚدعت ،اؾٓدزٟ ايتُٝٝص

                                                        
 .90 :املؿدز ْؿط٘، ف-. 2
، ف١ً داَع١ ايتُهني ايطٝاضٞ يًُسأ٠ ايعسب١ٝ بني ايكسازات ٚايتٛدٗات ايدٚي١ٝ ٚايٛاقعايدنتٛز ؾابس، بًٍٛ، - 3

 .645: ّ، ف5009، 55اجملًد ايعدد ايجاْٞ، دَػل، 
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 ٚايًػ١ ٚا٭دب اؿكٛم يف اؾٓدز١ٜ باملكازب١ املتعًك١ ايككاٜا ٖرٙ ْدزع ؾٓشٔ

 إقا٤ يف ٚايعسب١ٝ ٚا٭دٜب١ ٚايهاتب١ املسأ٠ ٚدٗٛد ا٫ضتعُاز، بعد ٚايهتاب١ ٚايجكاؾ١

 ع٢ً ْسنص ،ايؿدد ٖرٙ ٚيف .ايسٚا١ٝ٥ بهتاباتٗا اجملا٫ت ٖرٙ يف ايرنٛز١ٜ ايطًط١

 .ايككاٜا َٔ زٚاٜاتٗا ُٔتتك َا ٚع٢ً ٚث٬ثٝتٗا امنٞػَطت أس٬ّ دٗٛد

  :َطتػامنٞ أس٬ّ زٚاٜات يف دٓدز١ٜ َكازب١

 عكد يف دا٤ت ايت٢ َطتػامنٞ أس٬ّ زٚاٜات ْٚطتعسض ْدزع عٓدَا

 محا١ٜ ضبٌٝ يف بريت ايت٢ ٚاملطاعٞ اؾٗٛد تًو َٔ ضًط١ً لدٖا ٖابعد أٚ ايعػسٜٓات

 تطتشكٗا ايت٢ املسَٛق١ املها١ْ تًو ٚإعطا٥ٗا ٚنساَتٗا غسؾٗا عٔ ٚايدؾاع املسأ٠ سكٛم

 ٚاجملا٫ت ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ أٚ ٛادباتٚاي اؿكٛم يف املطاٚا٠ َعا١ًَ َعٗا ٚايتعاٌَ

 يٌٓٝ قَٛٗا بين َع ْكاهلا َٓٗا امل١ٝٓٗ يٛظا٥ـٚا ٚايجؿاؾ١ٝ اض١ٝٚايطٝ ا٫قتؿاد١ٜ

 َٔ ْٛع ٚنٌ ايرنٛز١ٜ ايطًط١ َٔ اؿس١ٜ ضتعُاز،ا٫ بساثٔ َٔ اؿس١ٜ اؿس١ٜ،

 ٚغهٌ ٚيْٛ٘ ظٓط٘ إْطإ ع٢ً ٱْطإ ؾكٌ ٫ أْ٘ أبطاهلا بٛاضط١ أثبتت إْٗا .ايتبع١ٝ

  .ٰخسٜٔٚي يٓؿط٘ ٜكدَ٘ َٚا ٚعًُ٘ بعًُ٘ ٜتأت٢ اٱْطإ ؾكٌ ٚإمنا دطدٙ

  عاملٗا ؽًلٚ ٚضًطت٘ ٚضطٛت٘ ايسدٌ ٖاي١ َٔ ؽسز إٔ املسأ٠ َٔ ايهاتب١ تسٜد

 اؿب يف" تكٍٛ نُا ٚاؿٓإ ٚايعػل اؿب يف ٚايٛضط١ٝ عتداٍا٫ َطًو ٚتطًو اـاف

 يف أقؿاٖا،  إىل ساي١ نٌ يف اذٖيب ،غ٤ٞ نٌ يف َؿسط١ نْٛٞ بٌ غ٤ٞ، يف تؿسطٞ ٫

 ْطٝاْٗا ميهٔ عاد١ٜ، اَسأ٠ أؾبشت اعتديت إٔ أثسى، خيًدٚ قٛتو تهُٔ ايتطسف

  تهْٛٞ ٫ ؾٝ٘، تؿػ٢.. قًب٘ يف ٫تكُٝٞ ،عكًو اؾكدٟ...اعػكٞ...٫ؼيب ٚاضتبداهلا

 ٚنٌ إيٝٗا حيتاز إٔ ميهٔ أْج٢ ٚنٌ ب٘ قساب١ هلا اَسأ٠ نٌ تكُؿ٢  خًؿ٘، بٌ... أَاَ٘

 َٚٓاغؿ٘ اضتشُاَ٘ ٚؾابٕٛ َٚطبشت٘ ٚقطت٘ ٚغػًت٘ ابٓت٘ نْٛٞ ًُٜط٘ إٔ ميهٔ غ٤ٞ

 نْٛٞ ؾ٬ت٘، ضذاد... بٝت٘ عبا٠٤ ن٢ْٛ....  بٓاٜت٘ َٚؿعد أَاْ٘ ٚسصاّ ضٝات٘ َٚكٛد

 اَسأ٠ قبًٗا ٜس٣ ٫ ايت٢ سأ٠امل  نْٛٞ بٝت٘ نْٛٞ..ٚغاغ١ زاست٘ َٚطٓد دًٛض٘ أزٜه١

 .4"إْاخ فسد بٌ... بعدٖا تأت٢ ٚئ

 يهاتب١ا ع٢ً ناْت( ايدٜٔ اؾٓظ، ،ايطٝاض١) محسا٤ خطٛط ١ث٬ث ٖٓاى

  ظسأ٠ اضتطاعت َطتػامنٞ ّأس٬ ايسٚا١ٝ٥ ٚيهٔ َٓٗا تكرتب ٫ٚ تتذاٚشٖا ٫ إٔ ايعسب١ٝ

                                                        
 .87-85 :املؿدز ْؿط٘، ف- 4



روايات أحالم مستغامني: مقاربة جندرية مابعد االستعمارية          اجليل اجلديد 168 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                       8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

 ٚتعػل ايسدٌ حيب نُا ؼب زٚاٜاتٗا بط١ً لد نُا س١َ،احمل املٓاطل تدخٌ إٔ ْادز٠

 يف ٚقسَا ممٓٛعا نإ َا نٌ ٚتؿعٌ ايعصي١ يف ؽتًط ست٢ ايسدٌ ٜعػل انُ

 نإ زدٛيت٢، ٜٛقغ سكٛزى نإ َتٛاط٧ بؿُت بعكٓا ِْٗؿ نٓا ايعسبٞ، اجملتُع

 َا عٓد ست٢ ض٬سٞ َٔ أ٢ْٓ ػسد ٚعٝٓاى اؾٕٓٛ، إىل ٜٚطتدزد٢ٓ ٜطتؿص٢ْ، عطسى

  .5سصْا متطسإ

 يو أقٍٛ إٔ أزٜد نٓت" ْٚكا٤ غؿاؾ١ٝ أنجس خسآ َٛقع يف اؾٓظ دا٤ ٚقد

 ،ضبكتاْٞ قد غؿتاٟ ناْت ن١ًُ، أ١ٜ أقٍٛ إٔ قبٌ أقٍٛ ٚيهٔ ذنسٙ، أعد مل غ٦ٝا

 بو ؼٝط ايٛسٝد٠ ذزاعٞ تٚناْ َؿاد١٦، ق١َُٛ قب١ً يف غؿتٝو إتًتُٗ ٚزاستا

 ٜدٟ بني ق٬ًٝ اْتؿكت َين، قطع١ إىلٚاسد٠، قد١ُ يف ٚؼٛيو نشصاّ،

 ،اؿايو ايطٌٜٛ غعست إٔ ،إيٞ اضتطًُت ثِ ايبشس َٔ يتٖٛا تخسد نطُه١،

 َٓ٘، ٱَطانو قرع١، زغب١ ٜٚٛقغ ،أضٛد غذسٜا َجا٫ نتؿٝو ع٢ً ؾذأ٠ ٜٓؿسط

 ع٢ً تٛقٝعٞ بٗا ترتنإ طسٜك١ عٔ تبشجإ غؿتاٟ زاست بُٝٓا املُٓٛع ايعػل ١بػساض

 .6"يًشب َطبكا  املسضَٛتني غؿتٝو

 ٜتذاٚش َا تكٍٛٚ اؾٕٓٛ ٖرا ٚايعػل اؿب بٝإ يف َطتػامنٞ أس٬ّ تبًؼ ٚقد

.......... أٙ يف نٓت يٛ"  تكٍٛ ٖٞ نُا ،احملسَات باب إىل تؿٌ ست٢ ا٭خ٬قٝات سد

 ايبٝت ذيو يف دْٚو، ايبازد ايؿازؽ ايهبري ايطسٜس يف..  ايؿباح ذيو يف يٛنٓت

 يٛ عذٌ، ع٢ً َس ايرٟ املهبٛت، ايػباب غ٠ٛٗ بجٛز٠،امل  ي١ايطؿٛ برنسٜات ايػاضع،

  ؿع١ يف ايٛسٝد٠ بٝدٟ ٫عتؿستو ٖٓا، سأ٠اَ أَتًو مل نُا ٫َتًهتو يٞ نٓت

 يؿٓع تؿًح عذ١ٓٝ، إىل اَسأ٠ بكاٜا ع٢ً.....  أٚي١ٝ َٛاد إىل قطع، إىل ؿٛيتو دٕٓٛ،

 ٚدربٚتا ظًُا أقٌ ٜا٤،ٚنرب غسٚزات أقٌ ،غ٤ٞ أٟ أْت، غريى غ٤ٞ أٟ إىل. َسأ٠ا

 سد ايّٝٛ ذيو قسبتو نٓت زمبا اَسأ٠، ٚد٘ يف ايٛسٝد٠ ٜدٟ أزؾع مل ايرٟ أْا. َٓو

 غ٤ٞ نٌ أقبٌ... ي٘ اعترز دطدى دٛاز إىل دًطت ثِ ا٭ّ، سد أسببتو ثِ ا٭مل،

 .7"ايكبٌ بػساض١ ٭ٚمشو باؿٓا٤، املدكب١، أطساؾو محس٠ بػؿيت أقٛ ؾٝو،

                                                        
 .950 :، ف(9999ّ، داز اؾٌٝ )بريٚت:، ذانس٠ اؾطدَطتػامنٞ، أس٬ّ، -5
 .975 :ط٘، فاملؿدز ْؿ-6
 533 -535: املؿدز ْؿط٘، ف-7
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  ٚايتكايٝد ايٛا١ٖٝ ايعادات َٔ ايعسب١ٝ أ٠املس بإخساز َطتػامنٞ أس٬ّ تٓادٟ

 نُا ،اٯخسٜٔ َع  ايع٬ق١ ٚبٓا٤  ٚايًباع  ايصٚاز يف ختٝازا٫ َٓشٗا ٚؼب ،ايطٝاض١ٝ

 مٛ أَكٞ إ٢ْٓ" ايطدس١ٜ بأضًٛب اؿٛاع ٢ؾٛق يف  بط١ً  بًطإ ايؿتٛز٠ ٖرٙ ٖٞ ترّ

  تازن١ إيٝ٘  يتأٚاضتهاْ ضهٝٓيت ضعٝد٠..  ْتباٙا دٕٚ...  ا٭زدح َٚٔ يتمبػٝ عبٛدٜيت

 تتُاد٣،ٚ ٚتدؾع، ٚؼُٞ، ٚتطايب، كسز،ٚت تأَس، ايت٢ ايسدٛي١ دٚز ،ا٭مجٌ ايدٚز ي٘

 .8ا٭ب٠ٛ َٔ غ٦ٝا تؿسؾ٘ يف أدد نٓت

 ؾٗٞ ايطسٜس يف ست٢ املسأ٠ ع٢ً سدٌاي ضٝطس٠ َد٣ َطتػامنٞ أس٬ّ تربش

  ايكابط شٚدٗا ٚبني بٝٓٗا املعاغس٠ عٔ اؿب سٝا٠" تكّٛ عٓدَا ذيو ٚ اٱزاد٠ َطًٛب١

 اهلصا٥ِ ؼب أْج٢ ،ضسٜس يف ست٢ ٜع١ايطس ا٫ْتؿازات حيب قابطا نإ دَٚا،

 .9"اؾ١ًُٝ

 ايعسبٞ اجملتُع يف ايٓطا٤ َٓٗا عاْت يطاملا َطأي١ ع٢ً ايك٤ٛ ايهاتب١ طًٍطت

 ْط١ٜٛ بًػ١ بطسدٖا ايهاتب١ تكّٛ سٝح املطًك١، املسأ٠ َطأي١ ٖٚٞ أ٫ عاّ، بػهٌ

 عٔ عػٝكٗا" سٝا٠" تطأٍ ؾعٓدَا املطأي١، ٖرٙ سٍٛ تجاز اييت ايكذ١ َع َتٛاؾك١ً

 ،10"تتصٚدين؟ ٌٖ... عٓ٘ اْؿؿًت يٛ" :يكابطا شٚدٗا َٔ ط٬ق٘ ساٍ يف بٗا ا٫زتباط

 اؿٝات١ٝ، استٝاداتٗا تًب١ٝ ع٢ً َكدزت٘ ٚعدّ يػ٤ٞ، اَت٬ن٘ بعدّ ايعػٝل ؾٝترزع

 إٔ يف لحأ قد" بٗا عػٝكٗا ازتباط ٚعدّ ط٬قٗا ٚقٛع اؾرتاض َٔ ايهاتب١ ؾتطتؿٝد

 ض٬ًٗ، أَسًا ٖرا ٜهٕٛ إٔ ٛقعأت ٫ أْين زغِ ،-شٚدٗا-ايسدٌ ٖرا َٔ أؼسز

 عبٛد١ٜ ٖٞ نٗرا بًٍد يف َطًك١ اَسأ٠ ؾشٝا٠ بعدٙ، سّسّٜيت ضتهٕٛ ا٭ؾعب ٚيهٔ

 .11"عًٝٗا أٚؾٝا٤ ايٓاع نٌ ٜؿبح نٞ زدٌ َٔ تتشسز إْٗا أنرب،

 ايكطا٠ٚ َٔ ؾٝٗا ْعس٠ ؾٗٞ املطًك١، يًُسأ٠ اجملتُع ْعس٠ تطسح ؾايهاتب١

 ايبػس١ٜ يًر٥اب عسق١ أنجس جيعًٗا مما اسرتاَٗا، ٚق١ً املعا١ًَ ٚقط٠ٛ ٚايًّٛ، بٚايعتا

 .َطًك١ به١ًُ ٚتطرتٖا عرزٜتٗا ؾكد عهِ

                                                        
 .38: ّ(، ف5009، َٓػٛزات أس٬ّ َطتػامنٞ ، ) بريٚت:ؾٛق٢ اؿٛاعَطتػامنٞ، أس٬ّ، -8
 .97املؿدز ْؿط٘، ف: -9

 .350 :املؿدز ْؿط٘، ف-10
 .350 :املؿدز ْؿط٘، ف-11
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 ايهرب٣ ؾاملػه١ً َٓؿسد٠ً، ايػازع يف متػٞ عٓدَا املسأ٠ َعاْا٠ َد٣ تبني إْٗا

 َسَدٍب نٌ َٔ عًٝٗا تٓٗاٍ اييت ايسداٍ ْعسات ٖٞ نٗرٙ ساي١ٍ يف املسأ٠ تٛاد٘ اييت

ٍِٛب  اـاؾ١ بًػتٗا ايهاتب١ ؾتؿٛزٖا ي٘، تتعسض قد ايرٟ ايتشسؽ أٚ نايطٗاّ، َٚؾ

 ع٢ً بأْج٢، ايتشسؽ ض٣ٛ هلِ غػٌ ٫ ايرٜٔ ايسداٍ َٔ دٝػًا اْتعازٖا يف يتذد" :قا١ًً٥

 .12"اؾٕٓٛ أٚ اؿس١ٜ َٔ ناٍف قدٍز

 ايهاتب١ إيٝٗا تًذأ اييت احملاٚز َٔ ايهجري ٬سغْ" اؿٛاع ؾٛق٢" زٚا١ٜ ٚيف

 ايسٚا١ٜ بدا١ٜ يف ٚلد .باملسأ٠ كتؿًا ضسدٖا ٜهٕٛ َا غايبًا تؿاؾٌٝ يف ايدخٍٛ بػ١ٝ

 َٔ ْابع ٖٛ املسأ٠ أض١ً٦ نجس٠ إٔ ؾ٬ٓسغ ا٭ض١ً٦، نجس٠ ٖٚٞ املسأ٠ مسات َٔ مس١

 ؾٝ٘، طسف هلا َعني ٛقٛعمب تتعًل اييت ايتؿاؾٌٝ ناؾ١ ع٢ً ايتعسف يف ٚسبٗا ؾكٛهلا

 ناؾ١ َٚعسؾ١ هلا ًَهًا ايسدٌ ع٢ً اٱبكا٤ ضبٌٝ يف تتًُهٗا اييت ا٭ْا١ْٝ ٖٞ أٚ

 ع٢ً ايسدٌ ٜسّد عٓدَا ا٭ض١ً٦ َٔ املسأ٠ إنجاز ٜتكح آخس سٛاز ٚيف .ٚتؿٛزات٘ أؾهازٙ

 .13"أض٦ًتو ع٢ً ٭زّد.. ضٝدتٞ ٜا ايؿُت َٔ ًٜصَين نِ" قا٬ً٥" سٝا٠"

 َٚد٣ ٚايصٚز، ايصٚز غري اؿبٝب بني َٚكازْتٗا املسأ٠ خؿاٜا يف ايهاتب١ تًر ثِ

 ايٓطا٤ بعض َٓ٘ تعاْٞ ايرٟ ايكٝاع َٚد٣ ايػدؿني، ن٬ َع املؿادأ٠ عٓؿس تٛاؾس

 سٍٛ أؾهاز َٔ املسأ٠ غاطس جيٍٛ َا إىل ا٫ْتباٙ تًؿت إٔ تسٜدٚ ،ايصٚاز َطري٠ خ٬ٍ

 تعٝػٗا اييت ايستاب١ َد٣ بني املكاز١ْ بعكد ؾتكّٛ ايصٚد١ٝ، ٚايع٬ق١ ١ايػساَٝ ايع٬ق١

 ايصٚز خد١َ عٔ عباز٠ اؿٝا٠ تًو ٚأؾبشت ايصٚد١ٝ، سٝاتٗا اَتدت إذا َا ساٍ يف املسأ٠

 إْػا٤ ساٍ يف املسأ٠ تهتػؿ٘ َا ٚبني يًبٝت، ايداخ١ًٝ ايػ٪ٕٚ ع٢ً ٚايكٝاّ ٚا٭بٓا٤

 سٝاتٗا منط َٔ تػري اييت املؿادآت َٔ ايهجري اهل ؼٌُ َتذدد٠ غسا١َٝ ع٬قات

 .بايسداٍ َعسؾ١ً أنجس ٚػعًٗا

 ايعسب١ٝ املسأ٠ تعًل َد٣ ايهاتب١ تبدٟ ايعسب١ٝ يًُسأ٠ ايصٚد١ٝ ايع٬ق١ ضٝام ٚيف

١ّٝ املسأ٠ إٔ تربش إٔ تسٜد ؾٗٞ هلا، سٝدايٛ ٚايكا٥د ٭َسٖا ٚيًٝا ٚتٓؿٝب٘ بصٚدٗا  ايعسب

ٌّ نريو اٚيهٓٗ ايتكايٝد، أضري٠  إىل إقاؾ١ً تسٜد، ضاع١ ملؿًشتٗا ايتكايٝد ٖرٙ تطتػ

١ّٝ املسأ٠ إظٗاز  ٚتطتعرب أملٗا تطتًّر اييت ايكش١ّٝ ٚيهّٓٗا يًسداٍ، نكش١ّٝ ايعسب

                                                        
 .45 :، فؾٛق٢ اؿٛاع َطتػامنٞ،-12
 .89 :٘، فاملؿدز ْؿط-13
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َّا يتٓؿسف ٖرٙ ؾٛزتٗا َٔ ٚتطتؿٝد َعاْاتٗا ١ّٝ ايهطٌ إىل إ  اضتدزاز إىل أٚ ٚا٫تهاي

 ايكابط ابصٚدٗ" سٝا٠" ع٬ق١ داٜاتب إىل تػري ؾايهاتب١ ايتأٜٝد، ٚنطب ايعطـ

 ضعٝد٠ٌ.. اْتباٙ دٕٚ.. ا٭زدح َٚٔ مبػ٦ٝيت، عبٛدٜيت مٛ َكٞأ إْين: "قا١ًً٥ ايعطهسٟ

 تأَس، اييت ايسدٛي١ دٚز ا٭مجٌ، ايدٚز ي٘ تازن١ً إيٝ٘، اضتهاْيت أٚ بطهٝٓيت

 ...."٠ا٭بٛ َٔ غ٦ًٝا تؿسؾ٘ يف أدد نٓت .ٚتتُاد٣ ٚتدؾع، ٚؼُٞ، ٚتطايب، ٚتكسز،

 ٚغسٚز اؾصا٥سٟ، اجملتُع يف ا٫دتُاعٞ ايٓؿام بعٓـ َطتػامنٞ أس٬ّ تٓتكد

 َٚػاَسات٘ بسدٛيت٘ ٜتبا٢ٖ ايٛقت، ْؿظ يف ٚيهٓ٘ بايػسف، بتُطه٘ ايسدٌ،

 ٖٚرٙ يًرات، خداع ٖٛ ٖٚرا إذٕ؟؟؟ ٜصْٞ ٖٛ َٔ ؾُع أؾدقا٥٘، ٚبني بٝٓ٘ اؾٓط١ٝ،

 اجملتُع يف ؾكط ٚيٝظ اـًٝر، ىلإ احملٝط َٔ عسبٝا، املتؿػ١ٝ نٛز١ٜاير ايعك١ًٝ ٖٞ

 .ؾشطب اؾصا٥سٟ

 تتُسد إٔ غاؾ١ اؾصا٥س١ٜ ٚاملسأ٠ بعا١َ ايعسب١ٝ املسأ٠ َٔ َطتػامنٞ أس٬ّ تسٜد

 زٚا١ٜ لد نُا .ايرنٛز٣ اجملتُع َٔ عًٝٗا ُؾسقت ايت٢ ٚايتكايٝد ا٭عساف ع٢ً

 إىل يًرٖاب تؿكإٜ ذنسٜاتُٗا، ٜطتعٝدإ سبٝبني بني سٛاز ع٢ً ّتكد اؿٛاع ؾٛق٢

 ِٖٚ خيتًط ٖٓا ايطُٝٓا٤، إىل بايرٖاب قسازا ايسٚا١ٜ ٚتتدر ٓط١ٓٝقط يف ايطُٝٓا٤

 قؿ١ بُٝٓٗا ٚتبدأ ايٛزم ٜػادز ٚػعً٘ قؿتٗا ببطٌ ايسٚا١ٜ تؿٓٔ باؿٝا٠، ايهتاب١

 ،يٝدٚايتكا ا٭عساف ع٢ً ايبط١ً تتُسد شٚدٗا، خٝا١ْ سد إىل ايبط١ً ؾٝٗا تؿٌ غسا١َٝ

 عد٠ ٚتطاؾس يعػٝكٗا ايطذا٥س عًب ٚتػرتٟ ايطُٝٓا٤ ٚقاعات املكاٖٞ زتٝادبا تػاَسٚ

 َٔ ضٝهٕٛ" شٚدٗا، َع ؼكٝك٘ عتطتط َامل َع٘ يتشكل أخس٣ َد١ٜٓ يف مل٬قات٘ َسات

َّا ْاؾس أتسى إٔ املعكٍٛ َٔ ؾًٝظ ايٓٗاز، يف بو أيتكٞ إٔ ايؿعب  يهٓين ،ٚسدٖا ٚأ

 .14"َعو ايػد ي١ًٝ أقكٞ إٔ َٔ  متهٓين س١ًٝ ع٢ً عجست

 ايرنس بني ايجكايف ا٫دتُاعٞ ايتُٝص إيػا٤ َطتػامنٞ أس٬ّ ساٚيت هراٖ

 إٔ ايػدا٢َ اهلل عبد ٜس٣ .إْطاْٞ أضاع ع٢ً بٝٓٗا املطاٚا٠ َٔ ْٛع خًلٚ ٚا٭ْج٢

 يف أْج٢ٚ اؾطد ذانس٠ يف ذنسا ايساٟٚ ًتدع عٓدَا َطتػامنٞ ّأس٬ ايهاتب١

 يهٌ اؿل إعطا٤ َطت٣ٛ ع٢ً املسأ٠ٚ ايسدٌ بني املطاٚا٠ أزادت إمنا اؿٛاع ؾٛق٢

                                                        
 .999َٓػٛزات أس٬ّ َطتػامنٞ(، ف:  :، )بريٚتعابس ضسٜس َطتػامنٞ، أس٬ّ،-14
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 عٔ ن٬ُٖا ٚيٝشدثٓا بُٝٓٗا، ٚؾسقت مجعت ايت٢ اؿب قؿ١ عٔ بػٗادت٘ يٝديٞ آَُٗ

 أٜكا عربت بٌ ؾشطب يٮضساز اعَطتٛد املسأ٠ تعٗس ؾ٬ .اـاؾ١ ايصا١ٜٚ َٔ اؾصا٥س

 .15ايسدٌ َجٌ ذيو يف َجًٗا  ْؿطٗا يف  خيتًر عُا ايه٬ّ ببًٝؼٚ

  أْٗا ٖٞ َطتػامنٞ أس٬ّ بٗا قاَت ايت٢ اتٚاٱلاش املُٗات أنرب إٕ

 اعتاد قد نإ. اٱبداع  ٚفاٍ  ايهتاب١ ع٢ً ٚغًبت٘  ضًطت٘ٚ  ايسدٌ تابٖٛات نطست

 نإ اٱبداع يف  ؾُهاْٗا .املسأ٠ دٕٚ ايسدٌ ع٢ً َكتؿس بداعاٱ إٔ ع٢ً ايعسبٞ ايكاز٨

  ايرنٛز١ٜ ايٓعس١ٜ ٖرٙ ٕٚإ .ايبٝت غ٪ٕٚ تدبريٚ ٚايهٓظ ايطبذٚ اٱلاب يف ٜٓشؿس

 قض املسأ٠ إبداع يف املبدع ايسدٌ ٜس٣ سٝح اـٓطا٤ شَٔ قبٌ َطتُس٠ ا٫ضتع١ٝ٥٬

 ٬شَٗاٜ نإ ْؿطٗا املبدع١ ايهاتب١ املسأ٠ ٕإ ست٢ ايهايف باؾد ت٪خر ٫ طًٝاتت

 ػازب أَاّ ايؿُٛد ع٢ً قدَٚتٗا عدّ َٚٔ ػسبتٗا َٔ ٚاـٛف بايٖٛٔ ايػعٛز

 .ا٭دب١ٝ ايطاس١ َٔ ٚتٓطشب ذاتٗا ع٢ً ؾتٓهؿ٧ ،ايسداٍ

 سؿسٚا ٤ايكدَا ايعسب ايٓكاد" ايػاط٧ بٓت ايسمحٔ عبد عا٥ػ١ ٘إيٝ ٚأغازت

 ا٭ْج٢ ٚأد ايرٟ فتُعِٗ بأٚقاع ذيو يف َتأثسٜٔ ؾكط، سثا٤اي يف املسأ٠ غاعس١ٜ

 .16زاثٝات غري بايٓطا٤ ٜعرتف ٚمل ٚادتُاعٝا عاطؿٝا

  اؿب دا٥س٠ يف املسأ٠ أساطٛا قد اؿدٜح ايعؿس يف ٚايٓكاد ا٭دبا٤ لد ٖهرا

 املسأ٠  ػاٙ املتدٌٝ ٖرا تبدٍ إٔ ايطُإ غاد٠  ساٚيت ٚقد اؾٓط١ٝ، ٚايسغب١ عاطؿ١يٚا

 ت٫ايد٫ نطابٗاٚإ ايًػ١ مبؿسدات ايت٬عب ع٢ً بكدزتٗا ٚتتدطاٙ ٚتتشداٙ املبدع١

 ١غعسٜ َٓٛيٛد١ٝ َؿكٛي١ يػتٗا ؾذا٤ت ٚايٓجس، ايػعس بني يػتٗا يف ٚمجعت ايعدٜد٠

 بسٚاٜاتٗا َطتػامنٞ س٬ّأ دا٤ت ثِ ضسٙ،ٚتأ بايكاز٨ تأخر َجري٠ ٖاَط١ٝ ا٭ضس٠

 .ْٗا٥ٝا ٚايًػ١ ا٭دب ع٢ً ايرنٛز١ٜ ايطًط١ ٚنطس ٚايتازخي١ٝ ا٭خاذ٠

 املسأ٠ دعتٚ املعٗٛد غري ايتشسٜس بعض زٚاٜاتٗا يف َطتػامنٞ أس٬ّ َازضت قد

 إٜؿاٍ ٚإىل أَاَٗا، ايعٛا٥لٚ اؿٛادص نأضس٠ ٚاٱبداع ايهتاب١ عامل دخٍٛ إىل ايعسب١ٝ

 ٚضط يف ْؿطٗا  ٚددت إٔ بعد  ا٭دب١ٝ  بتذسبتٗا تكسٚ ُهٓٗابت اؾُٝع يتعرتف ؾٛتٗا

                                                        
 .983،  ف: املسأ٠  ٚايًػ١ ايػدا٢َ، عبد اهلل، -15
 .59 :ّ، ف9963، داز املعازف، اـٓطا٤ ،عبد ايسمحٔ ، عا٥ػ١بٓت ايػاط٧-16
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 ٫إ املتٓٛع١ سسٜات٘ ميازع إٔ ي٘ ل٫حي ا٭١ًٖٝ، ؾاقد ؾسد أْٗا ع٢ً ٚحياضبٗا ٜكٝدٖا

 .17ٚاجملتُع ايعسف حيددٙ اير٣ اٱطاز قُٔ

 ٫ ايٛطٔ سس١ٜ بإٔ ت٪َٔ ٚيهٓٗا ايٛطٔ سس١ٜ أدٌ َٔ َطتػامنٞ أس٬ّ تٓاقٌ

  فًذ١ً ثا٥س٠ َٓطًك١ سس٠ ايهًُات ٚإٔ املٛاطٔ، عس١ٜ إ٫ عًٝٗا اؿؿٍٛ ميهٔ

 ا٭نجس إذٕ ايكًِ ذا ٖٛ ٖا" خايد بطًٗا يطإ ع٢ً دا٤ .ازتٗاسَ َٔ ايسغِ ع٢ً باؿكٝك١

 ع٢ً ايع٬ٍ تٛقع نٝـ ٫ٜعسف املساٚغ١، ٜتكٔ ٫ ايرٟ ذا ٖٛ ٖا دسسا، ا٭نجس بٛسا

 آخس َٛقع يف ٖٞ ثِ. 18يًؿسد١  املعسٚض اؾسح ع٢ً ا٭يٛإ تسؽ نٝـ ٫ٚ ا٭غٝا٤،

 ؾٛسدٖا غري، ٫ ْهتب٘ َا ٖٛ ْهتب٘ َا نٌ يف املِٗ إٕ" بٚا٭د ايهتاب١ بني تصاٚز

 يًؿدَات تابع١ َسس١ً بعد ؾُٝا َٓٗا يتذعٌ ،19"ضتبك٢ اييت ٖٚٞ ا٭دب ٖٞ ب١ايهتا

 .20إذٕ ؾذٝعتٓا ع٢ً يٮدب ٦ٖٝٓا"  تكٍٛ نُا ا٭دب ٜعٗس اؿب غٝاب ؾبُذسد ٚاٯ٫ّ،

 َُٗا ايكاز٨ ُاي٫١غت ع١ًُٝ بٌ أٜك١ْٛ إىل ايسٚا١ٜ يف َطتػامنٞ ايه٬ّ سٛيت

 ايتابٖٛات نٌ خسم إىل عُدت بٌ اؾطد نتاب١ نتبت َا إْٗا ٚؾؿت٘،أ ْٛع٘ نإ

 عٔ نتبت َا إْٗا يٮدب، ددٜد أؾل ٚخًل ايعامل، ٚبني بٝٓٗا ددٜد٠ ع٬ق١ يت٪ضظ

 ٭دٌ اؾٓظ أنتب ٫ أْا اؿكٝك١، ٝ٘عً ناْت َا يبٝإ بٌ يًسغب١ بٌ يًُتع١ اؾٓظ

 املتع١ ناتب١ ٚيطت ايسغب١، ناتب١ ٚأْا. ......... ظٚأس تهًِأ نُا أنتب بٌ اٱثاز٠

 زمبا يٮدب، قتٌ  املتع١ ٭ٕ ٜعٓٝين ٫ آخس غ٤ٞ ملتع١ ايسغب١ ع٢ً قا١ُ٥ نتاباتٞ ٚنٌ

 .21يًسغب١ ٚإطؿا٤ قتٌ تع١املٚ اؿٝا٠ ٱزاد٠ ؾٓع ايسغب١ ٭ٕ

 َػانٌ عد٠ ا٭خس٣ ايعسب١ٝ اجملتُعات نبك١ٝ اؾصا٥سٟ اجملتُع ٜعاْٞ

 َٚٔ ٚاؿٝـ، ايعًِ َٚعاٖس ؽًـ عٛازض َٔ مج١ً تكدَ٘ ضبٌٝ ٚتعرتض ادتُاع١ٝ

 ا٫ضتعُاز ؾرت٠ يف اؾٓطٞ صٝايتُٝ ٖرا اضتُس .املسأ٠ قك١ٝ املطسٚس١ املػانٌ ١ًمج

                                                        
، قطِ ا٭دب 3 ايعدد ، ف١ً املدرب١ املتدٌٝ ٚ ض٪اٍ اهل١ٜٛ"، ضًطيٓطٟٛ بني "اـطاب ا٭دبٞ ا ،َٓؿٛز ،َاٍآ-17

 .911 ايعسبٞ ف:
 .90 ذانس٠ اؾطد، ف:-18
 .95 ف: املؿدز ْؿط٘،-19
 .7املؿدز ْؿط٘، ف: - 20
، 3"، ف١ً ا٫خت٬ف، ايعدد٫ أغؿس يًرٜٔ ْٗبٛا اؾصا٥س َكاي١ أس٬ّ َطتػامنٞاٟٚ، آضٝا بػري َؿت٢، "َٛض-21

 .30: ّ، اؾصا٥س، ف5003
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 يف ددازتٗا املسأ٠ أثبتت إذ ٚاؿسب ايجٛز٠ أثٓا٤ يف ْطبٝا تػري اٚٚاقعٗ ظسٚؾٗا ٚيهٔ

 ْؿطٗا عٔ ٚعربت ايط٬ح، ٚعٌُ ايسدٌ مبطاعدتٗا ا٭دٓب١ٝ ايطٝطس٠ قد ايهؿاح

 اؾصا٥س١ٜ ايجٛز٠ ؾهاْت ْؿط٘ ايٛقت يف ٚيًسدٌ طتعُسمل قٛتٗا تجبت كاعؿ١َ بؿٛز٠

 ايباسج١ تكٍٛ نُا .22اجملتُع يف املسأ٠ َها١ْ َس٠ أٍٚ زتؿعتٚا ايسدٌ عكٍٛ يف ثٛز٠

 يف أْ٘ إذ اؾصا٥س١ٜ، املسأ٠ تازٜذ يف ايرٖب١ٝ ايؿرت٠ ناْت أْٗا سكا اؿسب بسٖٓت يكد"

 .23املسأ٠ ٚقع١ٝ يف املد٣ بعٝد٠ٚ غا١ًَ َؿاد١٦ تػٝريات ظٗست ٛز٠ايج اْد٫ع أعكاب

 يف قبٛهلا ثا١ْٝ ملس٠ ايسدٌ زؾض ذإ ضتعُازا٫ بعد أًَٗا خاب املسأ٠ ٚيهٔ

 خ٬ٍ َٔ َطايبٗا بعض سككت قد اؾصا٥س١ٜ املسأ٠ إٔ َٔ ايسغِ ٚع٢ً ،ايعا١َ ا٭َه١ٓ

 إ٫ بايسدٌ املسأ٠ َطاٚا٠ ع٢ً ٜٓـ َا "اؾصا٥س َٝجام"ٚ" ًظطساب بسْاَر" َجٌ ايكٛاْني

 نٌ قبٌ يًدد١َ أٚ يًُتع١ ١ٚضًٝ املسأ٠ بكٝت قد نا١ًَ، تتشكل مل املطاٚا٠ ٖرٙ إٔ

 .غ٤ٞ

 َطتػامنٞ س٬ّأ ناْت ا٭ٍٚ ؾؿٗا ٚيف ،تٗاسا٥ث ٚثازت ؾٛتٗا املسأ٠ ؾسؾعت

 غسؾٗا عٔ ٚايدؾاع املسأ٠ محا١ٜ إىل ٚزٚاٜاتٗا ٚنتاباتٗا غعسٖا خ٬ٍ َٔ ْادت اييت

 سكٛزا تػٗد( اؾطد ذانس٠) ايسٚا١ٜ إٔ ْكاٍ بٛأ ْصٜ٘ ٜكٍٛ ٚسكٛقٗا، تٗاٚنساَا

 غب٘ٚ ايس٥ٝطٞ ايبطٛي١ دٚز إٕ امل٪ْح، ظاؾٓ غٝاب َكابٌ يف ايسداٍ ؾٓظ انجٝؿ

 ػٝا،ٖاَ دٚزٖا ؾعٌ املسأ٠ أَا يًذصا٥س، ا٫دتُاعٞ ايتازٜذ ٜكٍٛ ٖهرا سدٌ،يً املطًل

 ا٫دتُاعٞ ايصَٔ يف املسأ٠ يدٚز ٞايٛاقع ايُٓٛذز دٚز ْطبٝا تًعب سٝا٠ بط١ً" ؾإٕ ٚبٗرا

 .24"يًسٚا١ٜ

 ٚايهتاب١ يًػعس يتٓعريا سدٚد يف ايسٚا١ٝ٥ آؾاقٗا َطتػامنٞ أس٬ّ ؼدد مل

  بداع١ٝٚإ ْكد١ٜ قكاٜا يف ايٓعس بإعاد٠ بتطاي أٜكا زاست إمنا عا١َ بؿؿ١ ايسٚا١ٝ٥

 ٚايٓكد ايٓطا٥ٞ ا٭دب ك١ٝق إىل بإؿاح ٚأغازت ْٗا٥ٝا ؾٝٗا ايٓكد ؿكٌٜ مل نجري٠

 جيعٌ ايرٟ املعٝازٚ املبدأ يف ايٓعس بإعاد٠  بدعاتامل ايٓطا٤ َٔ ايعدٜد ٚطايبت  ايٓطا٥ٞ
                                                        

 .459 ّ( ف:9989داز ايعًّٛ ي٬ًُٜني  )بريٚت: ،ايتشسٜسا٭دب اؾصا٥سٟ يف زساب ايسؾض  ٚ ،ْٛزضًُإ، -22
 ف: ،(9985ّ، 5املطبٛعات اؾاَع١ٝ، ط  )اؾصا٥س:، تطٛز ا٭دب ايكؿؿٞ اؾصا٥س٣ باَٝ٘، عابد٠ أدٜب، -23

507. 
(، ٚشاز٠ ايجكاؾب١ ٬ّايهعٔ قكاٜا املسأ٠ بني ايؿُت ٚ )ْك٬ متسد ا٭ْج٢ يف زٚا١ٜ املسأ٠ ايعسب١ٝ ١ٜ،ْص بٛ ْكاٍ،أ-24

 .991 :ف َهتب١ ا٭ضس٠ ا٭زد١ْٝ،، ا٭زد١ْٝ
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 ؾرت٠ َٔ زتتبًٛ نُا ؾٝ٘، تػازى إٔ يًُسأ٠ حيل ٫ ايسداٍ ع٢ً سهسا اٱبداع َٔ

 ٚايٓاقدات ايباسجات ايٓطا٤ َٔ ايعدٜد املاقٞ ايكسٕ َٔ ايتطعٝٓات إىل ايطبعٝٓات

 عؿٛز يف بدأت ت٢اي ايرنٛز١ٜ ايٓعسٜات سدٚد اسرتام إىل ضعت ْكد١ٜ َٓاٖر ضًهت

 ايت٢ اتا٫ْتكادٚ ايتعًٝكات تًو نٌ ؼدٟ َطتػامنٞ أس٬ّ ساٚيت .ٚاؿداث١ ايٓٗك١

 أَٛز يف هلا غإٔ ٫ غٗسشاد َجٌ َجًٗا ضًب١ٝ نا٥ٓات ػعًٗاٚ ٗاٚنتابات املسأ٠ تُٗؼ

 عٓدَا اؾطد ذانس٠" ا٭ٚىل زٚاٜتٗا َٔ ايتشدٟ ٖرا بدا١ٜ ناْت ٚقد ايهتاب١،

  س٣با٭س أٚ ْٗاٜٚكس٩ ايسداٍ يتذعٌ َسأ٠،نا ذاتٗا عٔ يتعرب ذنٛزٜا ُرياق تاضتعاز

 تهٕٛ قد آخس داْب َٚٔ ،داْب َٔ َؿرتض ٖٚرا ايرنٛزٟ، ُِٖريق ٜكس٩ٕٚ

 ع٢ً ٠قادز غري ٚأْٗا بايكؿٛز املسأ٠ ٜؿـ اير٣ ايٓكد ع٢ً ب٘ يرتد ايكُري ذيو اضتعازت

 يًهتاب١ املٛد٘ ايٓكد بعداي١ تطايب تصاٍ ٫ ؾٗٞ املسأ٠، عٔ سطاضاتاٱ عٔ ايتعبري

 ؾٝٗا بسشت ٚاييت باملطاٚا٠ املطايب١ ايٓطا٤ ناتعس َس١ْٖٛ تصاٍ َا اييت ا١ٝ٥ايٓط

 خاؾ١ ْكد١ٜ أدٚات ٚطٛزٕ املٓعَٛات ٖرٙ ؾُٗٔ ايًٛاتٞ ايهاتبات ايٓطا٤ َٔ ايعدٜد"

 ٚاييت هلا، امل٪ضط١ٝ ايك٠ٛ ٚع٬قات َسانص ٚؾكح ٚدسكٗا يتؿهٝهٗا بٗٔ،

 .25"املسأ٠ تطتجٔ مل إٕ ٚتُٗؼ  يًسدٌ ٚاقشا ؼٝصا تهػـ

  ايٓطا١ٝ٥ ايهتاب١ بػإٔ املعاؾس ايعسبٞ ايٓكد ع٢ً ايػدٜد أضؿٗا تعٗس ؾٗٞ

 خسٜاتأ ناتبات زٚاٜات ٚيف دسمي١ 47 نجسأ( نسٜطيت أغاتا) زٚاٜات إٔ عذٝب"

 تًو نٌ ع٢ً نُٗٔيٝشا ؾٛت٘ قاز٨  َس٠ أٟ ٜسؾع ٚمل ايكت٢ً َٔ ايعدد ٖرا َٔ أنجس

 نٌ يتتذ٘ ٚاسد٠ بس قؿ١ تهتب إٔ ناتب١ ٜهؿٞ بطذٓٗٔ، ٜطايب أٚ ٥ِاؾسا

 قؿتٗا، أْٗا ع٢ً ديٌٝ َٔ أنجس دٓا٥ٞ قكل َٔ أنجس ٚيٝذد مٖٛا ا٫تٗاّ أؾابع

 خٝا٫ يًُسأ٠ إٔ ٜعرتؾٛا ؾإَا ْٗا٥ٝا، ايكك١ٝ ٖرٙ َٜٛا حيطُٛا ٕأ يًٓكاد بد ٫ أْ٘ اعتكد

 .26مجٝعا حيانُْٛا إٔ ٚإَا ايسداٍ خٝاٍ ٜؿٛم

 دعت عٝح ايٓطٟٛ ا٭دب ؾهس٠ ايطابل ايتعًٝل خ٬ٍ َٔ ايهاتب١ زؾكت

 خٝاٍ ٜؿٛم اير٣ املسأ٠ غٝاٍ ٜٚكسٚا ٜٚعرتؾٛاأ ْٗا٥ٝا، ايكك١ٝ ٖرٙ يف ٜؿؿًٛا بإٔ ايٓكاَد

                                                        
 ،9، ط َٓػٛزات  ٚا٫خت٬ف صا٥س:)اؾ، ايٓط١ٜٛ َا بعديف ْعس١ٜ ايٓكد ايٓطٟٛ َٚدخٌ  ٟ،ٓاٚؿبع٢ً، س-25

 .995 :ف، (5009ّ
 .956، ف: ذانس٠ اؾطد أس٬ّ، َطتػامنٞ،-26
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 سٛاز يف ؾسست دؾك"  أْٝحايت تا٤" َٓطًل َٔ ؼانِ إٔ زؾكت أْٗا نُا ايسدٌ،

 ايتأْٝح تا٤ بدٕٚ نهاتب١ أسانِ إٔ أزٜد أْا" قا١ً٥" اـًٝر شٖس٠" ف١ً َعٗا أدست٘

 ٖٞ آخس َٛقع ٚيف غ٤ٞ، أٟ َساعا٠ ٚدٕٚ أْٛثيت عٔ َٓؿؿ٬ ْؿٞ حيانِ ٚإٔ

 املسأ٠، تبدع٘ ايرٟ ا٭دب غإٔ ٜطتدـ ا٭دبٞ كطِٝايت ٖرا ٭ٕ ايٓطا٥ٞ ا٭دب تسؾض

 ا٭ٚىل بايدزد١ ْؿطٞ أضاٍ ٫ نتابا أقسأ ٚعٓدَا ايٓطا٥ٞ با٭دب أَٚٔ ٫ أْا" تكٍٛ ؾٗٞ

 .27"اَسأ٠ أٚ زدٌ نتب٘ اير٣ ٌٖ

 قدز٠ عٔ ؾٝٗا ايطازد ٜتشدخ" ضسٜس عابس" ث٬ثٝتٗا َٔ ا٭خري٠ زٚاٜتٗا إٔ نُا

 ايٓطٌ سؿغ ٖٞ ٚاسد٠ بٛظٝؿ١ ٜكسْٗا سٝح املسأ٠ بكؿٛز ايصاعِ ٜٚبطٌ ٚتؿٛقٗا املسأ٠

 ٚايتؿٛم ا٭دب ازض١مم فاٍ ذيو نٌ يف هلا ٜهٕٛ إٔ دٕٚ ايصٚز يسغبات ٚا٫ضتذاب١

 ٚقطاع ايطػا٠ شٍتٓا عٓدَا غذاعتٗا أسب نٓت ايٛاقع يف ايطازد قاٍ نُا ،ؾٝ٘

 اؿٝا٠، يف ٗآبد أؾِٗ ٫ٚ نتاب، يف ايبازٚد َٔ ايهِ ذيو بتٗسٜب ٚفاشؾتٗا ايتازٜذ

 ٚغبا٥ٗا زٚا١ٜ يف رنا٥ٗاي اتؿطري أدد ٫ نُا متاَا، شٚز مبٛاد١ٗ ا٭َس ٜتعًل عٓدَا

 ايتُٝٝص ع٢ً ايبػس١ٜ ايٓؿظ يف خبري٠ تبدٚ اييت ٖٚٞ قدزتٗا عدّ سد إىل ا٭دب، اززخ

 إْ٘ قتًٗا، أدٌ َٔ سٝات٘ ٜبرٍ إٔ عدَطت ٖٛ َٚٔ أدًٗا َٔ يًُٛت َطتعد ٖٛ َٔ نيب

 .28ا٭بد١ٜ طؿٛيتِٗ ضراد١ يف املبدعني عُا٤

  :ايبشح خامت١

 ايهجري٠ احملا٫ٚت بعد املسأ٠ ٌٖ أذٖآْا يف اٍض٪ خيتًر ايدزاض١، ٖرٙ بعد

 تػري ٌٖ ؟بداعٚاٱ ايهتاب١ فاٍ يف سكٛزٖا تطذٌٝ اضتطاعت اؾ١ًُٝ املطاعٞٚ

 اخطاب ؽًل إٔ ا٭ْج٢  اضتطاعت ٌٖ ؟ ا٭ْجٟٛ أٚ ايٓطٟٛ اٱبداع ػاٙ ايرنٛزٟ املدٌٝ

  أؾهاز؟ فسد ٖٞ أّ ايرنٛزٟ ا٭دب عٔ ٚمتٝصٖا أدٚاتٗا متتًو كتًؿ١ نتاب١ أٚ

 ايكٍٛ ميهٓٓا ايؿدد اٖر يف. ٚاؿٝـ باـٛف ايداخًٞ غعٛزٖا َٔ املسأ٠ خسدت ٌٖٚ

 ٚايجكاؾ١ٝ ايد١ٜٝٓ َعتكدات٘ بهٌ خاؾ١ ايعسبٞ ٚاجملتُع عا١َ اْٞاٱْط اجملتُع ٕإ

 َٓبعٚ اؿ١ْٛٓ ٚا٭ّ املػؿك١  ٚا٭خت  ايٛؾ١ٝ يصٚد١ا إ٫ اٯٕ ست٢ املسأ٠َ جيعٌ ٫ ٚايًػ١ٜٛ

                                                        
، غسن١ ايٓػس ٚايتٛشٜع، املدازع، ايداز : َكازب١ يف املؿّٗٛ ٚاـطابايعسبٞ ايٓطا٥ٞايطسد نساّ،  ،شٖٛز-27

 .94ف:  ،5006ّ. 9ايبٝكا٤، ط

97 ، ف:عابس ضسٜسَطتػامنٞ، - 28  
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  ٚإبداعٗا ٚا٭دب، ٚايسأ٣ ايؿهس ٚأؾشاب ٚا٭دبا٤ يًػعسا٤ بداعٚاٱ هلاّٚاٱ اؾُاٍ

 فاٍ املسأ٠ ٚاختازت يًشٝا٠، ايكٝك١ ٚايدا٥س٠ ٚاٱلاب ٚايهٓظ ايطبذ ع٢ً ٜكتؿس

 ذانستٗا َٔ يتتدًـ أٚ ايسدٛي١ٝ ٚايػًب١ ايطط٠ٛ ع٢ً ايسد تعٗس يهٞ ايهتاب١

 َطؿأ٠ ايٛزم ٌٖ" َطتػامنٞ أس٬ّ قايت نُا يٛزما َطاس١ ع٢ً بإؾساغٗا ايطٛدا٤

 .29"يًرانس٠؟

 

 ٚاملسادع: املؿادز

 ،ٍ9114ّ ايجكاؾ١، ٚشاز٠ عُإ، ،ايعسب١ٝ املسأ٠ زٚا١ٜ يف ا٭ْج٢ متسد ْصٜ٘، أبْٛكا. 

 ،ٍف١ً ،"اهل١ٜٛ ض٪اٍ ٚ املتدٌٝ ضًط١ً بني ايٓطٟٛ ا٭دبٞ اـطاب: " َٓؿٛز آَا 

 .ايعسبٞ ا٭دب قطِ ،3 ايعدد  املدرب،

 ،تسمج١( 7793ّ-7745) اؾصا٥سٟ، ايكؿؿ٢ ا٭دب تطٛز أدٜب، عاٜد٠ با١َٝ  :

 .7769ّ ،9 ط اؾاَع١ٝ، املطبٛعات داٜٕٛ اؾصا٥س، خٓؿس،

 ،َٓػٛزات اؾصا٥س، ايٓط١ٜٛ، بعد َٚا ايٓطٟٛ ايٓكد ْعس١ٜ يف َدخٌ سؿٓاٟٚ، بع٢ً 

 . 9007ّ ،7 ط ٚا٫خت٬ف،

 7741ّ املعازف، داز ايكاٖس٠، اـٓطا٤،  عا٥ػ١، ايػاط٧، بٓت. 

 ٚايتٛدٗات ايكسازات بني ايعسب١ٝ يًُسأ٠ ايطٝاضٞ ايتُهني" بًٍٛ، ؾابس ٛزايدنت 

 .5771ّ ايجاْٞ، ايعدد ،52 اجملًد دَػل، داَع١ ف١ً ،"ٚايٛاقع ايدٚي١ٝ

 ،ٕي٬ًُٜني، ايعًّٛ داز بريٚت، ٚايتشسٜس، ايسؾض زساب يف اؾصا٥سٟ ا٭دب ْٛز، ضًُا 

7767ّ. 

 ايعسب١ٝ، ايٓط١ٜٛ ايسٚا١ٜ يف ٚايه٬ّ ايؿُت بني املسأ٠ قكاٜا ،ؾاٜص ْب١ًٝ ،ايطٝٛف 

 .2002ّ ا٭زد١ْٝ، اؾاَع١ ايعًٝا، ايدزاضات ن١ًٝ املادطرت، زضاي١

 ،َٞايداز ايعسبٞ، ايجكايف املسنص ايعسبٞ، ايجكايف املسنص ٚايًػ١، املسأ٠ اهلل، عبد ايػدا 

 .5773ّ ،3ط ايبٝكا٤،

 ،ّايٓػس غسن١ ٚاـطاب، املؿّٗٛ يف َكازب١: ايعسبٞ ٞايٓطا٥ ايطسد شٖٛز، نسا 

 .9004ّ ،7ط ايبٝكا٤، ايداز املدازع، ٚايتٛشٜع،

 ،ٞٚايتٛشٜع، يًٓػس ايٛط١ٝٓ امل٪ضط١ بريٚت، مسه١، أناذٜب أس٬ّ، َطتػامن 

7771ّ. 

                                                        
 .9، ف:س٠ اؾطدذانَطتػامنٞ، -29



روايات أحالم مستغامني: مقاربة جندرية مابعد االستعمارية          اجليل اجلديد 178 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                       8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

 ،ٞ9079ّ أْطٛإ، ٖاغٝت ايٓاغس دَػ١ بريٚت، بو، ًٜٝل ا٭ضٛد أس٬ّ، َطتػامن. 

 ٞ7754ّاٯداب، داز  بريٚت، عسٟ، ؿع١ يف ايهتاب١ أس٬ّ، ،َطتػامن. 

 ،ٞ7777ّ اؾٌٝ، داز بريٚت، اؾطد، ذانس٠ أس٬ّ، َطتػامن. 

 ،ٞ9001ّ َطتػامنٞ، أس٬ّ َٓػٛزات بريٚت، ضسٜس، عابس أس٬ّ، َطتػامن. 

 ،ٞ9071ّ ايعسب، أدٜبات بريٚت، ا٭ٜاّ، َسؾأ ع٢ً أس٬ّ، َطتػامن. 

 ،ٞ9007ّ َطتػامنٞ، أس٬ّ َٓػٛزات بريٚت، اؿٛاع، ؾٛق٢ أس٬ّ، َطتػامن. 

 ،ٞغري ايطباع١ ض١ٓ بريٚات، اٯداب، داز عًٝٓا، ٚقٓابًِٗ َعٓا قًٛبِٗ أس٬ّ، َطتػامن 

 .َرنٛز٠

 ،ٞ9ط أْطٛإ، ٖاغٝت ايٓاغس دَػ١ ْٛؾٌ، نّٛ، دات ْطٝإ أس٬ّ، َطتػامن، 

9072ّ. 

 ،ٟٚف١ً ،"اؾصا٥س ْٗبٛا يًرٜٔ أغؿس ٫ َطتػامنٞ أس٬ّ اي١َك" َؿت٢، بػري آضٝا َٛضا 

 .اؾصا٥س ّ،5773 ،3ايعدد ا٫خت٬ف،
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 يف حملٌٞ اخلو٘ز
 )ُل ًتدٚٓى عوٟ ُل أًاَ اهعطف هِحٚب حمف٘ظ(
 غِا١ اهؿعالْ ز.

  
selenapollo@hotmail.com Email: 

 اخلو٘ز...مبا١ اهقسض ٗاملػٓطات ٗاألحعاْ ُكتب يف غفط 

ى ٣ٚٓتٔةةةةةةا املقٓسغةةةةةةٞ يف  اعةةةةةةٞ   يف حملٌةةةةةةٞ املةةةةةة٘حملٟ اُعقةةةةةةسِت ا لٌةةةةةةٞ  لاًةةةةةة   "

،  ،)أٗظٙطٙؼ( ٙغ٘م يف عطؾٕ اهصٓب يف قسض اهقاعٞ،عوٟ ميِٕٚ ظٗجتٕ )إٙةعٙؼ( اهعسي

ٗ ةس أحاتةب  ةٕ     ٗ ة  أٙةسٍٙٔ ٗ ةا كاحملةب ا)حتةٞ ) ة٘ت(،       ٗعوٟ ٙػاضٖ ا ِٕ )حة٘ضؽ(، 

ٗتةاه    ) ٘ت( خطة٘حمل  ًةّ عةطف )أٗظٙةطٙؼ(،     حملقٓسَ كطاغٛ شٓبٚٞ ؾغؤا اخلاهسْٗ،

 ٗقطر  ك٘ت جٔ٘ضٜ: اهطٗا٢ٛ اهعط ٛ دمٚب حمف٘ظ. ،خلاهسٔغْفطٖ ا

فةةسخى ًةةةّ اهبةةاى يف أ كةةةٟ اهقاعةةٞ ضجةةةْى ًتوفةةْ   لفِةةةٕ،عاضٜ اهطأؽ،حةةةايف      

فأًٗةأ )أٗظٙةطٙؼ( إ     ُٗعةطات اا تةٞ.   ٗأخص ٙقرتى ًّ اهعطف  قػٌات ٓاز٢ٞ، اهقسً ،

 ٞ، فقطأ ًّ ٔغْفطٖ:) ٘ت( كاحملب  ا)حت

هٕ اهلثري ًةّ   أععٍ ضٗا٢ٛ اهقطْ اهعؿطّٙ،ًكطٜ قاحب ضؤٙٞ  ً٘ٚٞ إُػاُٚٞ، 

 جمٌ٘عةٞ  ككةٚٞ، ٗ كةت  هاتفةاي،     51ٗ ضٗاٙةٞ،  43اإلدماظات اإل ساعٚٞ،فقس أّهةا  

ٗكتةةب  ًػةةطحٚات، 7كٌةةا أّهةةا  ٗ ةةٓسَ اهلةةثري ًةةّ املقةةا ت، ٗحملةةطجٍ كتا ةةاح ٗاحةةساح،

ٗحمُلةةطجٍ عةةسْز كةةبرْي ًةةّ أعٌاهةةٕ إ  هغةةات ًتعةةٓسزٝ، ٗ  غةةٌٚا إ    فٚوٌةةاح. 51اهػةةِٚاضٙ٘ هةةة

، ٗكاْ  س حكةى  5811اهفطُػٚٞ ٗاإلدموٚعٙٞ  عس حك٘هٕ عوٟ جا٢عٝ ُ٘ ى هآلزاى عاَ 

ٗٓي حٚاحملةةةٕ  .5818ًَػةةةبقاح عوةةةٟ جةةةا٢عٝ اهسٗهةةةٞ اهتؿةةةحٚعٚٓٞ يف اهطٗاٙةةةٞ عةةةاَ   اؾةةةتغى يف أ

اةٍ ضكةّ يف ُٔاٙةٞ ًػةريحملٕ      ٞ ا جتٌاعٚةٞ،  لتا ٞ اهطٗاٙةٞ اهتاضيٚةٞ اةٍ اذمةاظ إ  اهطٗاٙة     

 اإل ساعٚٞ إ  اهطٗاٙٞ اهفوػفٚٞ.

 ٓات ًاعِسن.  اي )أٗظٙطٙؼ( خماتباح دمٚب حمف٘ظ:

                                                        
 ٞٚاألضزْ.أزٙبٞ ٗأغتاشٝ جاًع ، 

  قصص قصرية
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ٙا انٛ حملٌةٞ اخلوة٘ز هقةس خّلةل       اي حمف٘ظ ُٗعطٝ عٌٚقٞ حملػلّ عِٕٚٚ:

 فٌا أغٔى اهلالَ ٗأؾْق اهعٌى! كاحملب ا)حتٞ حٚاحملٛ يف كوٌات،

-.ِّ  ق٘ي؟ًاشا حملطٙس أْ حمل ا 

ْٓ ًػةةةريحملٛ  ةةةس ُافةةةب عوةةةٟ اخلٌػةةة  غةةةِٞ،اُقطعب فٚٔةةةا  إأضٙةةس أْ أ ةةة٘ي   -

ًٗةا حملعٗجةُب إ   عةس ًِتكةا اهعقةس       ٗاحةسٝ،  فٌا غةافطُت خةاضم ًكةط إّ  ًةطٝ     إل ساعٛ،

ٗ ػةةطُت حٚةةاحملٛ عوةةٟ أغةةطحملٛ ٗعوةةٟ عٌوةةٛ ٗعوةةٟ كتةةا  ، حتةةٟ    اخلةةاًؼ ًةةّ عٌةةطٜ،

 جازِت  طحي  مبا جازِت  ٕ.

اُٚٞ ًؿفقٞ: ٗهلِم أغدطب اهلثري عوٚم  ػبب  عة   حملق٘ي )إٙعٙؼ(  ِربٝ ح

 .5883ًَا كتبب، ٗكسَت حملوقٟ حتفم  ػبب شهم يف حماٗهٞ فاؾةوٞ  تتٚاهةم يف عةاَ    

 أٗ ز حاضحملِا( إ  األُبٚا١.) يف ضٗاٙتمظّ أُٓم  س أغأت أ

 ٗهلةّ  هةٚؼ ألُةس أغةأت،     ُعٍ أتهب  ع  ًاكتبب اهلةثري ًةّ اهِةاؽ.   -

ٗأ  أُةةا أ أعةةس كتا ةةٞ اهتةةاضٙذ اهةةسٙس،    ٗحملعحوةة٘ا املةةٍ،  ،ٍٔةة ةةى ألُٓٔةةٍ  أغةةا١ٗا اهف 

ٗهلِٓس ّٗظفب جتط ٞ  اهِب٘ٝ هطغٍ ًػاض حملةاضٙذ اهكةطاب  ة  امةق       أ ٓسث عّ األُبٚا١،

ْ ًٗةةةا أضزت  ةةصهم إ ح أْ   ٗاهعوةةٍ يف األض ،  ٓلةةصا جآةةةس ٗ احملةةةى   :أ ةةة٘ي هلةةٓى إُػةةةا

 ؤٍ؟!  فوٌاشا   ُلْ٘ ًث اخلاهسْٗ زْٗ ًباز٢ٍٔ ٗآضا٢ٍٔ.

 ةةاي )حةة٘ضؽ(  كةة٘ت عٌٚةةق ٗٓةة٘ ٙتفةةٓطؽ ًالًةةن دمٚةةب حمفةة٘ظ: إشْ أُةةب أ     

 حملقكس اإلغا١ٝ إ  األُبٚا١؟

فأُةةا  ةةس حملطعطعةةُب يف أغةةطٝ ًتسِٙٓةةٞ،أ حملعةةط  إّ  اهتةةسّٙ ٗا غةةتقاًٞ      .أ ةةساح-

 ًِٔحاح يف حٚاحملٔا.

 ْٓ اهعوٍ ٓ٘ تطٙق اخلالم.أٗهلِٓم شكطت ًطاضاح -

ٗأُازٜ  ٕ كٛ حملةِٔ    أحٓب اهعوٍ، طٙق اهِحاح، أُات ٗٓ٘ اهعوٍ ًٍٔ هوغاٙٞ، -

ٚةةق ضغةةاهتٕ يف ق ةةى غةةٚلْ٘ اهعةةْ٘ هةةٕ هت  ٗهلِٓةةٕ هةةّ ٙلةةْ٘  ةةسٙالح عةةّ اهةةسّٙ،  أًتِةةا،

 إ  اهعوٍ ٗاهتعّوٍ. ٗزِِٙا امِٚا ٙسع٘ ٗإ اًٞ اهعسي، إحقاق امق،

 اي )أٗظٙطٙؼ(: ٗهلِٓم ٙادمٚب أ ختول هفِٓم، ٗأ حملعلا ُفػم عوٚةٕ، ى  

 َب ت٘اي عٌطن  اه٘ظٚفٞ املً٘ٚٞ.اُؿغو
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كةةاْ عوةةٛ أٙٓٔةةا اهقانةةٛ اهعةةازي أْ أعٌةةى  ػةةبب حةةاج  املازٙةةٞ، ٗهلةةِٓس    -

ْٓ اه٘ظٚفةةٞ اهطلٚٓةةٞ ٗغةةٚوٞ ملؿةةآسٝ اهٌِةةاش  م اهبؿةةطٙٞ، ٗهوتعاًةةى غةةطعاْ ًةةا اكتؿةةفُب أ

 .ًعٔا عّ  طى

ُةب  أ ٗ تأاط ٗانن   ِربٝ حمف٘ظ اهكةاز ٞ ٗاهساف٣ةٞ:    اهب )إٙعٙؼ(  عطا  اهغ،

ٗأ   ةةٓس  ةةس غةةحَِب ُفػةةم زاخةةى ًكةةط ٗيف أضٗ ةةٞ حملاضئةةا اهفطعةةُ٘ٛ ٗيف حاضاحملٔةةا،   ٙةةا

ٍْ  اإل وٌٚٚةٞ.        حملتِفؼ أج٘ا١ ٗتِم اهعط ٛ اهلبري، ٗأ حملةتلّوٍ عِةٕ يف ضٗاٙاحملةم. أُةب ًةتٔ

 فٌا  ٘هم؟

ٗيف حةٛ اجلٌاهٚةٞ    كاْ ً٘هسٜ يف حٛ اجلٌاهٚٞ، ٗٓ٘ أحس أحٚةا١ امػة ،  -

ٝ اهقسميٞ ٙعٚـ أ ِا١ اهؿعب جٚالّح  عس جٚى. ٗ س عطفُب  يف ٓصا اهصٜ ٙق  يف  وب اهقآط

ٛٓ امٚةةاٝ اهؿةةعبٚٞ ٗعةةازات غةةلأُا، ٗ ةةس تةةسِت  امةةاضٝ عِةةسٜ شات   عةةس ضًةةعٜ        امةة

ٜٓ ضًعاح هو ٚاٝ ٗاهبؿط.  هوٌحتٌ  ٗاهعاأ، أ

ٗ س جٓػسِت يف أعٌةاهٛ حٚةاٝ اهطبقةٞ املت٘غةطٞ يف أحٚةا١ اهقةآطٝ، فعٓبةطت عةّ         

٘ٓضُت         ًٌٓ٘ٔا ٗأحال ًٔا، ٗعلػةُب  وقٔةا ٗحمل٘ٓجػةاحملٔا حٚةاي اهقهةاٙا املكةطٙٞ، كٌةا قة

حٚاٝ األغطٝ املكطٙٞ يف عال احملٔا اهساخوٚٞ، ٗاًتةساز ٓةصٖ اهعال ةات يف اعتٌة ، ًتِةاٗ ح      

٘ٓضاحملٕ املدتوفةٞ ًة  كةٓى جسٙةس يف      كٓى املعاُٛ اإلُػاُٚٞ عتٌ  ًكط  لٓى قطاعاحملٕ ٗحملط

 امهاضٝ امسٙثٞ.

ْٓ ًةا أكتةةب   ٢ةٛ حيػةةب ٗإْ كةاْ اهطا  ٘ أ  حلةةط عوةٟ ًكةةط ٗعوةٟ حاضاحملٔةةا،   ٓة

فأُا عِةسًا كتبةُب عةّ اإلُػةاْ املكةطٜ يف ضحوةٞ قةطاعٕ          ف لٌٕ ًتعٓحى ٗتري ز ٚق،

ٛ ً  اهعوٍ ًّ أجى امق ٗاهعسي ٗاإلخا١ إٌُٓا عِٚب اهكطاب  ًةّ أجةى حق٘ ةٕ يف     اإلُػةاُ

ًٓا اهتفاحملٛ إ  امقبٞ اهفطعُ٘ٚٞ يف ًكط فقس كىٓ ًلاْ. كاْ حملأزٙةٞ مةق   ةالزٜ يف     أ

ٗأْ أجعةةى  عةةّ  عةة  قةةف احملٕ املؿةةط ٞ،    أْ أخّوةةس حملاضئةةا اهععةةٍٚ،ٗأْ أُفةة  اهغبةةاض    

  احث عّ اهؿٌؼ ٗاهِ٘ض. أجمازٖ ُرباغاح هلى

 عّ كتا احملم اجلط٢ٚٞ يف  ع  امل٘انٚ   غٌٚا عّ املطأٝ ٗاجلِؼ؟ ًٗاشا-

  إقةةبعٕ عوةةٟ  اهلاحملةةب  اهكةةازق ٗاملبةةسب امةةق   ميِعةةٕ خحةةى  ًةةّ أْ ٙهةة   -

ٗ ةس كّوفةب ُفػةٛ ٗظض  ة٘ي امةق       ٗه٘ كةاْ اهةسا١ يف أخبةث األًةاكّ،     ًلاْ اهسا١،

ٗ ةس ل ةُب هِفػةٛ  ةأْ أّٗظةا       ،أكتب  لٓى جةطأٝ ٗفهن املداظٜ، فال عحب إشْ أْ 
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ٗهةةٚؼ األًةةط يف  ً٘نةة   ًةةا زاَ هةةصهم ٓةةس  فةس ٗإُػةةاُٛ ٗضا ةةٛ،  اجلةِؼ يف ضٗاٙةةاحملٛ، 

فوقس كِبُ زا٢ٌاح حطٙكةاح عوةٟ ًلةاضَ األخةالق حتةٟ       طأٝ،اهتحاضٝ أٗ احتب٘ط أٗحملػوٚ  امل

أُٓس  ٌةب ٗأُةا تاهةب يف املسضغةٞ  تأغةٚؼ حملعٚةٞ  اض ةٞ األهفةاظ اهِا ٚةٞ املِتؿةطٝ عوةٟ            

 أهػِٞ اهطالى.

ٗٙق٘ي  ك٘ت حاظَ: ٗهلِٓةم أ حمللةّ  ةّ ٗاجةٕ اهػةوطٞ،       ٙتِ ِن )أٗظٙطٙؼ(

 اعّ؟  ى كِب ًٔازُاح هِٚاح. أٗ أزاض حتا ظٔط

ُ٘ٓةٞ،       ٗهلةِٓس نةُِِب     اي دمٚب   ثقٞ: أُةا أ أكةّ جباُةاح أٗقة ب ً٘ا ةا ًتو

 عوٟ  ً٘ٓب  عوٟ أْ حملتعّفّ يف تٚآب املعتقالت،هصهم فقس  وُب كٓى ًا أضٙس أْ أ ٘ي،

ٗ ةسكِب حتةٟ اهو عةٞ     ٗكةاْ هكة٘حملٛ اهغوبةٞ ٗاهتةأاري املِؿة٘زاْ.      ٗهلةّ عةرب ضٗاٙةاحملٛ،   

أحةالَ فةرتٝ اهِقآةٞ( ٗٓةٛ آخةط      أضٙةس، ُٗعةطٝ  عوةٟ )    األخريٝ ًّ حٚاحملٛ ًوتعًةاح  قة٘ي ًةا   

عوٟ ًا أ ٘ي، ٗٓٛ أحالَ حملقَ٘ عوٟ عوٟ ا تِةام املفاض ةٞ، ٗاهتقةاط ًةا      إدماظاحملٛ  حملؿٔس

ٗ س ُقغُب فٚٔةا أفلةاضٜ عةّ     مبا ٙتعوق مب٘ فٛ ًّ اهػوطٞ. اهقاض١٠ ٙثري ضٗح اهت ّفع يف

 اهعساهٞ ا جتٌاعٚٞ، ٗعّ اِا٢ٚٞ اهؿعب ٗاهػوطٞ.

  أُِٓةةا ًةةا أُعهِةةان  عةةس ٙادمٚةةب حمفةة٘ظ حةةق ًِعهتةةم. ٙقةة٘ي )أٗظٙةةطٙؼ(    بةةسٗٙ-

 ًبتػٌاح ٗٓ٘ ٙطاه  ٗجٕ ظٗجتٕ )إٙعٙؼ(.

 ةةى   ػةةب،فدمٚةةب أ ٙلةةّ عبقطٙةةا ّ  حاُٚةةٞ: ا ِِةةا اهبةةاض   تػةةاًٞحملقةة٘ي ) إٙةةعٙؼ(  ا

هوه م هوِلتٞ ٗهوٌ٘غٚقٟ ٗهوططى، ًتعّوقاح  كة٘ت قةاع عبةس امةٛ،      ا حمباكاْ إُػاُ

ٌس عبس اه٘ٓاى، ٗ ك٘ت أَ كوثَ٘، اه  ٓلٟ إحس٠ ا ِتٕٚ عوٟ الٔا، كٌةا  ٗ ك٘ت حم

ٜٓ، ٗ ػةةطعٞ ا تساعةةٕ هوفلةةطٝ. ٗكةةاْ قةةسٙقاح هوِةةاؽ، ياتةةب         أُٓةةٕ ّٚٓةةع  كةة٘حملٕ اجلٌٔةة٘ض

اهعاًٞ، ٗٙعٗض املقآٛ، ٗٙوتقٛ األق اى، ٗٓ٘ فهالح عّ كةٓى شهةم ًت٘انة  ِٙكةب هوِةاؽ      

ٍٔٓ. آتٌاَ، ِٗٙا ؿٍٔ  كرب ٗ ٔس١ٗ ٗ ت  كاْ ُٔعٍ اهفِاْ اإلُػاْ اهطٚب اخلٚٓط. هقس ف

اهةسّٙ. ا ةرتى ٗاجوةؼ    هقس آْ هم ٙا دمٚب حمف٘ظ أْ حملتدص ًلاُم  ة  اخل -

حفةطٗا ألةا١ٍٓ  اهةصٓب يف     ِّٓا،حٚث ِٙبغٛ ألًثاهم ًةّ اهعبةا طٝ اهةصٙ    عوٟ ميٚس ٓا

 ٔغْفط اهبؿطٙٞ.

ُةٕ  ة  اخلاهةسّٙ    ٗٙتدةص ًلا  ٙتّقسَ دمٚب حمف٘ظ  لٓى حمل٘ان  ًّ )أٗظٙطٙؼ(

  عس ضحوٞ ًهِٚٞ ٗت٘ٙوٞ...".
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 َع٢ٓ األ١ََٛ
 حمُدعًٞ ايٛايف نسٚاتٌ

  
muhammadaliwafy@gmail.com Email: 

 افمجسع ألٕ األباء٤ يف قطِ ايٛداة٠ قد حصٕ ندريا بسغِ أْ٘ ٜثٛقع ٖرا ارترب

َء ميًو إلْكءذ شٚزث٘ ايٛف١ٝ اييت مل ٜكض  أخربٚٙ بأْ٘ ضٛف ٜجٛح أحدُٖء. ٚأْجل نٌ

َعٗء إدا خالر ضٓٛاح. ٚيهٔ َػ١٦ٝ اهلل اخثءزتٗء ٖٞ، ةٕٚ ايٛيد ادتٌُٝ ايرٟ أبكءٙ 

يصٚزث٘ األٚىل ٚإغجءقء  زٗد األباء٤ ٚةعء٤ األقسبء٤. ٚأقطِ بأْ٘ ئ ٜثصٚج َس٠ أخس٣ ٚفء٤

 ع٢ً ٖرا ايٛيد ايٝثِٝ. ٚنجًج ايٝثِٝ خءيث٘ داْػػءي٘ بءألَٛز ايسمس١ٝ يف اذته١َٛ.

قاٌ إٔ متضٞ ض١ٓ َٔ فسام شٚزث٘، فهس فُٝٔ تثخٌُ عب٤ حٝءت٘ يثػءزى 

عٝد٠ عٓدَء ٜكءمسٗء اداخٓءٕ... إٔ اذتٝء٠ ضٛف تهٕٛ ضبأحصاْ٘ ٚأفساح٘، ٚاعثكد 

كطِ ٚايٛفء٤ ب٘. ٚأجنب َٔ شٚزث٘ ادتدٜد٠ ٚيدٜٔ. ٚبعد َسٚز نأْ٘ قد ْطٞ ذيو اي

خالر ضٓٛاح تٛفٝج خءي١ ايطجٌ، فأخر ايسزٌ بجً٘ يٝعٝؼ َع٘ بءقٞ اذتٝء٠. ٚفٛز 

بٓء٥ٗء، بٌ ةخٛي٘ إىل بٝج ٚايدٙ أحظ ايطجٌ بإٔ أَ٘ ادتدٜد٠ دا تٗثِ ب٘ نُء تٗثِ بأ

 ، ٚتعءقا٘ بال زمح١ َٚٛة٠. ٖٞ تعءًَٗء بػد٠ ٚقط٠ٛ

نءْج ندريا َء تضع ي٘ ايطعءّ يٝأنٌ مبجسةٙ يف بال، تكءمس٘ أحٝءْء قطط 

ىل َء٥د٠ أًٖٗء ٚأقسبء٤ٖء... ْٚظس ايٝثِٝ إافمٓصٍ، ٚيف ّٜٛ َٔ أٜءّ ايعٝد اضثضءفج افمسأ٠ 

ايطعءّ َٚء عًٝٗء َٔ أْٛاع ايٛزاءح ٚاذتًٜٛءح اييت تػسٟ األبجءٍ، فُد ٜدٜ٘ ايصػريتني 

ر٠ ٜأنًٗء، فسأت٘ أَ٘ ايدء١ْٝ ٚضسبث٘ شازس٠ يك١ً أةب٘ َع يٝأخر قطع١ حًٜٛءح يرٜ

ايضٝٛف، خِ قءَج بإعطء٥٘ باكء َٔ األزش ٚأةخًث٘ بءيه١ْٛ اياٝج ٚقءيج ي٘: ازًظ ٖٓء 

مل ٜثسءٚش ٜٓصسف ايضٝٛف ٚدا ختسج َٔ َهءْو ةٕٚ إذْٞ... زًظ ايطجٌ ٚحث٢ 

طعِ إٔ ٜ يرٟ دا ميهٔاألزش ااألزبع١ َٔ ايعُس ف٢ اياءيه١ْٛ مبجسةٙ، ٜأنٌ ٖرا 

ةٕٚ ايسابع١، ٚمل جيد  إدا بءألضءبري ٚايٓٛاةز، فهٝف ٜأنٌ ايطجٌ ٖٚٛ ٘أقساْ٘ َدً

أَ٘ حتهٞ عًٝ٘ قصص اذتٝٛاْءح ٚايطٝٛز... ٚنءٕ ايّٝٛ غدٜد ايربٚة٠،! ٚغعس بربٚة٠ 

                                                        
  اهلٓد، َطءعد، حسّ ايٛايف ادتءَعٞ، زءَع١ تٓطٝل ايهًٝءح اإلضال١َٝ، نرياداأضثءذ. 

  قصرية صقص
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ادتٛ.... ٚادتٛ ٜعاذ جبطدٙ ايًني، ٚاهلٛا٤ ايكءزع مل ًٜطف بصػسٙ ٚمل ٜعطف ع٢ً 

ٚنِ مت٢ٓ ايٝثِٝ إٔ ٜٓسٛ بٓجط٘ َٔ ٖرٙ ايربٚة٠ ايكءزض١، ٚايظالّ اذتءيو أخر   ٜثُ٘...

إٔ حيٝط ب٘ ٚدا ٜدزٟ أحد أٖٛ ٜكػعس َٔ بسٚة٠ ادتٛ أّ ٖٛ ٜستعد َٔ ايظالّ اذتءيو، 

أّ ٜسجتف َٔ ْاءح ايهًب افمستجع َٔ بعٝد... ٚيهٔ خٛف٘ َٔ شٚز١ أبٝ٘ َٓع٘ َٔ إٔ 

. ٚعال صٛح بهء٥٘ افمثكطع، ٚيهٔ ضسءح اذتج١ً متٓع خيسج عًٝٗء فثصجع٘ بال زفل..

ٚبصفساح ايًطءٕ اييت َء شايج تػص  َٔ إٔ ٜصٌ إىل آذإ ايطهءز٣.... صٛت٘ ايٓخٌٝ

 نًُءت٘ ْءة٣ زة ايطُءٚاح إٔ ٜسة عًٝ٘ أَ٘ اييت اخثءزٖء ايكدز إٔ تهٕٛ يف عءمل دا

 ٜصٌ إيٝ٘ بهءؤٙ َُٗء ندس.

جًٝٗء َٔ أغ٢ٗ ايٛزاءح عُج افمسأ٠ بٚأباْصسف ايضٝٛف بعد اذتج١ً....

ٚفسح ايّٝٛ ٚضسٚزٙ أْط٢ افمسأ٠ عٔ ايٝثِٝ ٚحءي٘ يف ارتءزج َع ايربٚة٠ افمًٗه١، ٚأيرٖء...

ٖٚٞ دا تثرنس ٚحػث٘ يف بءيه١ْٛ اياٝج. ٚةخًج َع بجًٝٗء إىل غسف١ ايّٓٛ، ألٕ 

 ايربٚة٠ أخرح تٓطءة إىل ةاخٌ اياٝج تدزجيٝء. 

بٝث٘، ضأيث٘ شٚزث٘ ٌٖ تسٜد ايعػء٤...؟ فأزءة بأْ٘ تٓءٍٚ ززع ايصٚج َؤخسا إىل 

ايعػء٤ َٔ ارتءزج، فطأٍ عٔ ابٓ٘ ٜثِٝ األّ، فأزءبج، بأْ٘ ْء٥ِ ف٢ ضسٜسٙ، ٜٚدٍ 

١ اذتج١ً زًٛض٘ يف زٛابٗء ع٢ً إٔ عءة٠ افمسأ٠ أدا تعثين بٗرا ايصيب ايٝثِٝ، ٚأْطثٗء فسح

يف ّْٛ عُٝل بعدَء أتعاث٘ غٛاغٌ ايّٝٛ زاٚة ايّٓٛ عٝين ايسزٌ حث٢ ضكط اياءيه١ْٛ... 

َٚطؤٚيٝءت٘ يف افمهثب، ٚبُٝٓء ٜطٝح يف ةْٝء أحالَ٘، زأ٣ شٚزث٘ افمثٛف١ٝ تكٍٛ ي٘، أٜٔ 

فكءّ ايسزٌ َرعٛزا ٚضأٍ ايصٚز١ عٔ ٚيدٙ ايٝثِٝ .. تكصس يف أَسٙ ٚدا تعثين ب٘،! ٚةٜعيت.

ٌ، ٚزء٤ت٘ شٚزث٘ افمثٛف١ٝ ... فأزءبج افمسأ٠ غءضا١ قًج يو إْ٘ ف٢ ضسٜسٙ، فٓءّ ايسز

يًُس٠ ايدء١ْٝ تكٍٛ ي٘، ٚيدٟ ٜثٗٝأ يٝصٚزْٞ...! فٛخب ايسزٌ َٔ ضسٜسٙ ٜطأٍ عٔ ايٛيد، 

نأْ٘ جيد يألحالّ تعاريا. ٚيف ٖرٙ افمس٠ ٖدأت٘ شٚزث٘ قء١ً٥: " آآٙ دا تصعسين، أتعاثين 

 غٛاغٌ ايضٝٛف، ايٛيد زأٜث٘ ٜٓءّ ٚأغًكج ايػسف١ عًٝ٘"

١، مل ًٜاذ ايسزٌ إٔ جيءٚش حدٚة ايٝكظ١ حث٢ أتث٘ شٚزث٘ يف ٚيف افمس٠ ايدءيد

افمٓءّ بٛز٘ بًل َطسٚز، ٖٚٛ ٜطُع ٖثءفٗء قء١ً٥: "اذتُد هلل ايرٟ أٚصٌ فًر٠ نادٟ 

إيٞ أخريا... نٞ ٜاٝج َعٞ يًعني قسٜسا..."  ٚخب ايسزٌ َٔ ضسٜسٙ َرعٛزا، ٖٚٛ ٜطُع 
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اخذ عٓ٘ يف ضسٜسٙ ٚيف شٚاٜء صد٣ صٛتٗء يف غسف١ َْٛ٘، فجس إىل حسس٠ ايٝثِٝ ٜ

 َٓصي٘، ٚأٜكظ أًٖ٘ ٚأحل عًِٝٗ عٔ أَس ايٝثِٝ. 

بعد إٔ أذٖاج ايّٓٛ عٔ عٝٓٝٗء افمػُضثني تثرنس ايٓٗءز.......... آآآآٙ، أخريا 

إىل اياءيه١ْٛ، ٚيهٔ ًَو  ترنسح، ٖٚٛ أضري فٛم اياٝج َٓر ضءعءح، فأضسعٛا

ٌ افمٛح ع٢ً إٔ ٜأتٛا بسٚح٘ قاٌ إٔ ٜطكط افمٛح ضاكِٗ بسٚح ايٝثِٝ، ألٕ أَ٘ أذتج زض

ايٝثِٝ يف قاضثِٗ َس٠ أخس٣، صسخ ايسزٌ بصٛح عءٍ نأْ٘ ش٥ري أضد زسٜح، زةةح 

زدزإ اياءيه١ْٛ صسخث٘، نأْٗء تٗثص َٔ زؤ١ٜ ٖرا افمٓظس األيِٝ. ٚصجعج شٚزثٗء 

 صجع١ نءةح إٔ ترٖب حبٝءتٗء.... 

طعءّ أنٌ َٓ٘ ايكًٌٝ ٚتسى ، ٚبني ٜدٜ٘ صخٔ ايس ايسزٌ إىل ٚز٘ ايطجٌْظ

َٓ٘ ايهدري، ألْ٘ ضءزع إىل خدٟ أَ٘، ٚفّضٌ َٗدٖء ايداف٧، نٞ ٜسمتٞ إىل حضٓٗء 

ٖٚٞ تداعا٘ بهٌ َهٓٛشاح األ١ََٛ، نِ نءْج األّ تٓثظس ٚحٝدٖء يثطُعُ٘ 

 اذتًٜٛءح اييت َءشايج جتُعٗء َٓر ةخٛهلء إىل ادت١ٓ.
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 ادن ال أهبطٕ ٓو ًّ يوبطينحد
 ٓاجس عبد اهباقي

  
abdelbakihadjer16@gmail.com Email: 

ًِر  أجوظ إىل طاوهة احلصْ أتأًى ًأدبة فساقِا ًوتحفة ثوبا هوحداد مل أخوعٕ

شًّ طويى، ًا أصعب أْ تبحث عّ أهواْ وال جتد ضوى األضود يووْ هوحاتم كٌا يووْ 

حياتم، تأتي األغاُي ًطاًعي وٓي توبظ احلداد وتأتيين اهقٔوة يف فِجاْ أبيض توبظ 

احلداد ويطى اهويى ًّ ُافرتي يوبظ احلداد، حدادن ال أهبطٕ ٓو ًّ يوبطين وهيظ عوي 

 ْ خيوعين كٌا أُت ًّ حياتم خوعتين.أْ أخوعٕ ٓو ًّ عويٕ أ

ختوُين اهراكسة ملسة واحدة كٌا خيوُين دائٌا اهِطياْ، وأْ  متِيت أْ

خيرهين اهشوق واحلِاْ كٌا خترهين أُت باهبعد واهلجساْ، عشقم يِاَ داخى أعٌاقي 

يوقظٕ احلِني إهيم يف كّى آْ، أحاوي دائٌا أْ أملوٍ حطاًي وأْ أداوي جسوحي يف طّي 

 لتٌاْ هلّ ًّ شّدة غوصي يف حبوز حبم ُطيت اهطباحة يف حبوز اهِّطياْ.اه

أتفقد املاضي كى يوَ وأضرتجعٕ وأقّوب يف صفحاتٕ اهيت أصبحت حمض 

ذكسيات هعّى جِوْ اهركسى جيٌى حياة توبطم يف ضائس األوقات، يعود بي اهصًّ إىل 

يا حبييب اختصس توم  تعاي وإىل عٌس فات،وزاء وتتألأل أمجى اهوحظات وأحّ إىل اهصبا 

هتطٌع ُبض  يف اُتظازن يف كى احملطات، تعاي املطافات قطاز اهعٌس ميضي وأُا

 .اهفؤاد دقات دقات إجاشة يف احلب طاي حضوزٓا ًا أحببتٔا زغٍ عشقي هإلجاشات

 

                                                        
 زوائية يافعة وطبيبة أضِاْ، والية اهشوف، اجلصائس. 

 قصص قصرية
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 احملط١
األْديشٞ حمُد األَني
  

elandaloussiamine3131@gmail.com Email: 

ٚقفت ْاٖد تتأٌَ ايصيب ايرٟ ًٜعب أَاَٗا ٖٚٛ ٜسَٞ حببات ايرز٣ ذمٛ 

هسسٞ ارتشيب ٖٚٞ تكٍٛ يكد َّس ايزَٔ ايشه١ ًٜٚٗٛ مبسح، اته٦ت ع٢ً داْب اي

س١ٓ مل أشعس بٗا أٟ قطاز ٖرا ايرٟ ميشٞ بهٌ ٖات٘ ايشسع١، مل أشعس  73بشسع١ 

بٗات٘ ايشسع١  عٔ نٌ ش٤ٞ ١، مل أتٛقع أْٞ سأخت٢ًب٘، ٜبدٚ أْ٘ عاد بٞ يٓكط١ ايبداٜ

اتٞ يٞ َٔ حٝ أٜاّ ٖٛ نٌ َا تبك٢ ث١ثال، نِ ٖٞ سدٝف١ ٖات٘ اذتٝا٠، ٚبٗرا ايشهٌ

نٝف ميهٔ يألطبا٤ إٔ زمزَٛا بريو أِٖ آهل١ أّ هلِ إطالع بايػٝب ٚأٟ ٚزّ  ادت١ًُٝ،

ايكطاز ميضٞ ٚايشه١ ال تتخسى  ،سٓٛات ٚمل أشعس ب٘ 5مس٘ بٞ ط١ًٝ ٖرا ايرٟ بح 

ٖٛ يف األع٢ً ٖٚٞ يف األسفٌ يهٓٗا ع٢ً َاٜبدٚ ٖٞ أنجس متشها باألزض َٓ٘ 

ميس َٓٗا ٚبٗا ٜٓزٍ هلا، ملا حتٛيت أْا  نٌ َايٝص هلا تٛقف ٚ ٚأنجس صالب١ أٜضا،

 فذ٦ت يكطاز خازج ايشه١.

يٛحت بٝدٖا يًصيب ٖٚٞ تكٍٛ أزدٛى ال تهرب ٜا صػريٟ ألْو ستُٛت عٓد 

ْت ال ٙ ٜا دسٜس حت٢ أفٛقو ايكاطسات ٖرا َا سٝخدخ َعٞ، آ آخس حمط١ يو ٚستتٗا٣ٚ

 َتطا٤ قطازٟ،ٞ الْ، نِ نٓت مجٝال ٚأْت تشاعدْزٚيٞ تعًِ بكسب بزٚغ حمط١

ٝٗا، ملا زنبت قطازا آخس َٚاذا ٜعين إٔ تٗدٜو اذتٝا٠ صدٜكا ال ٜهٕٛ شسٜها يو ف

ّ اْو ٖٓايو تٓتظسْٞ يرتنبين يف قطاز ٌٖ نٓت تدزى إٔ َشازٟ قصري أ ،ٜا دسٜس

 آخس.

 أبٞ ايػايٞ نِ نإ قطازى بط٤ٞ يهٓ٘ استُس بو ضعف َدتٞ، ٌٖ رمط٧

َستفع١ ٌٖ زمب إٔ ْكاّٚ غسا٥زْا ٚطُٛحاتٓا ٚمحاستٓا  عٓدَا رمترب اذتٝا٠ بشسعات

أّ نإ عًٝٓا  ال تتعازف فُٝا بٝٓٗا ٚتشسقٓا، ٚدمًص نٌ َٓٗا مبكطٛز٠ خمتًف١ حت٢

                                                        
 ادتزا٥سصخفٞ ٚناتب ،. 

  قصرية قصص
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إٔ ْٓزهلا يهٞ ْشتأثس بايكطاز حملطات إضاف١ٝ ٌٖٚ سٓهٕٛ حٝٓٗا سعدا٤ أّ أْٓا 

 س١ٓ. 73ْضٝف تعاس١ َجًُا حدخ َعو ط١ًٝ 

حمطاتو ٚجتٍٛ بٗا ٚاْتكٞ َٓٗا نٌ َا ٜٓاسبو ٚال ٜا صػريٟ اغتِٓ نٌ 

نٔ ٚحٝدا إىل حٝح ترٖب ٚنٔ بسفك١  تشتعذٌ املػادز٠ فكط تهٕٛ حمطتو األخري٠

 ىل حٝح تشع٢ عش٢ خيربِٖ مبهإ حكٝبتو .أحدِٖ إ

حٝح  يٝص دخٛال إىل أْفشٓا إىل ٚٓا ن١ًُ خسٚج أٜهتبٕٛ باألبٛاب ٖ ملا

إال أْٗا ناْت حتاٍٚ تٛزٜطٓا  تُٖٛٓا أْٗا َالذْا،ْهٕٛ ضعفا٤ أَاّ اذتٝا٠ اييت 

إىل أٜٔ  ،ٚذمٔ منضٞ َٔ باب نتب عًٝ٘ خسٚج فهٝف ْػادز يٓٗسب إىل ْكط١ ايٓٗا١ٜ،

 رمسج إىل داخٌ ايكطاز املؤدٟ يًُذٍٗٛ.

ٚملا مل تػادزٟ تًو احملط١ حت٢  ،نٓت تصٓعني تًو األٚشخ١ ايكط١ٝٓ أَٞ ملا

 متاّ ٚشاح٘ يٝٓاّ ب٘ ثِ ٜشخبو إيٝ٘،ٜٓتظس إب َٓو ٚدًص بايكسٚصٌ قطازى بٓفش٘ 

نٓت تشعسٜٔ يٓبك٢ أطٍٛ َد٠ ممه١ٓ نٝف  َا زمب عًٝٓا دا٥ُا إٔ ذمٝو ش٦ٝا ٌٖ

تزدْا األٚشخ١ عُسا يكطازاتٓا،  عٓاقٓا مبا داد٠ ب٘ أْاًَو،ملا ملأ ٜا أَٞ ٚأْت تسصعني

ٞ سسم َين ذات ي١ًٝ أَاٙ اعرزٜين فٛشاح ،نإ زمب إٔ ًْبش٘ ع٢ً طٍٛ ايطسٜلأّ 

 ثًذ١ٝ.
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 غىض جفُنك
عبد اهلل حمىد السمىْ
  

profmabdulla@gmail.com Email: 

  غىض جفُنك كْ تسى

  لتصُف وهًا طّفًا

 َالطّف خفاش ال ِسى

  اليّا َجٌ الهًاز َال

 

  َالمّن ذا عتىاتٌ

  أحمى َلُ دَى الكسى

  لُ كاى يرا طائفا

 ،صبحْ كسري كالسسى

 

  َالكمب حيدَ ياشجا

  كن اجلىاه َال أزى

  ورتمنا بن عابسا

 ،ا، وتهاَواوتبسى

 

 

  أِدَز طّفْ حُهلا

 أم طّفًا حُلْ بُحد

  َ وا الرٓأفىو الرٓ 

 ،أزجُ َتسجُ حبرا

 

                                                        
  شائس يف جاوعة اهلهد اإلسالوّة، َالِة كرياال، اهلهدأستاذ. 

  قصيدة
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  فتح عُّنك حنُيا

  نُافر قمبًافتح 

  َجتُس فًّا عىكًا

 ،وهع نفُسك، ِا هلا

 

 ين وس جسدك صسعة

  أم وس شّطاى وسِد

 َأجو قمبك َالصعُز

 ،َجهة تغصى؟ غسِس

 

  ضُ  الهًاز الالوع

 صابعّف ِسرتٍ األك

  م ِغطٌّ املهادهأ

 ،م َميحٍُ الضدَد ؟أ

 

  كال إذا انًدوت جباه

  َ تفطست السىا أ

 َجف حبس صاز ِبسا

 ! اه َصمك ظايسا،،ال ش
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 ؿطٙطغً٘٘ اه

 ** تؿاُسضاًين بطآٌازت إُتاز:

 *** عبس اه٘اغع :ٗتودٚص تطمجٞ
nadwiwasiabdul@gmail.com Email: 

 فقس أظعر أفطاز األغطٝ .ٗاهػصادٞ ػّ اهػو٘نحب ال عالقٞ هٕ. ِؾطٙطاكاْ 

ُٕ تطبٟ عوٟ أٙسٜ عٌتٕ ًِص اهطف٘هٞ زْٗ أْ تطبٕٚ إ .ٗاشبسعٞ اهلصبًّ  بػ١٘ خوقٕ

 فأفػسٖ املعٙس ًّ اسبب، زبسٝ قس أًطت ظٗدٞ ابِٔا األكرب برتبٚتٕ.كاُت ا ظٗدٞ أبٕٚ.

٘اؾٛ، ٗاغتٔسا  اهطداي فاإلغا١ٝ إىل امل ٗتوًٕ٘.ٕ بسأت اهقطٙٞ بأكٌؤا ت٘بِّد ستٟ

 مبجابٞ ؾٚطاْ أٓى اهقطٙٞ بى أصبح ٗمل ٙعس ضبببا هس٠كاْ ًّ ؾٌٚتٕ.  ألش٠ٗاهِػا١ با

 ٙتع٘شْٗ ًِٕ.

فاٝ األَ األضًوٞ، آي األًط إىل االُفصاي بني األخّ٘ٙ ًٙ٘ا ًّ ٗ عس مخػٞ عؿطب 

غًِ٘اخ كاْ ٗهلّ غ٘فاضزٓاْ ٗؾاُلاض. قاَ ض٢ٚؼ اهقطٙٞ باهقػٌٞ بٌِٚٔا باهعسي، 

ُٔا ال ٙعذبٔا تعاًى غًِ٘اخ فرتفضٕ غري عوٟ غفطٝ عٌتٕ ضغٍ االُفصاي، إال أ ٙأكى

 إُٔ ال ٙباهٛ ضفضٔا.

  ٞٗبسأ باهصطار.اغتعس غًِ٘اخ هوصٓاب إىل املسضغ   

 .ٕأُا يف ٗقت ًتأخط، أعطٚين ؾ٣ٚا آكو 

  ،ٞكاْ قس شٓب عٌٕ إىل زكإُ، ٗكاُت ضاًلاهٛ )عٌتٕ( ًطٙض 

 :اطوب اهَٚ٘ ًّ أًم. أُا ًطٙضٞ. فقاهت 

 .كاُت ضازٙلا  هلِٕ اهعِٚس ٓسَ امل٘قس اهطِٟٚ يف غضب ٗشٓب بعٚسا

  ز ًّ اهبٚت.ٓا ٗخطًِعٔا هلِٕ سِٟ ٙس ٓصا ٗذباٗيتطاقب كى 

                                                        
   ٝ1111،ط1"، ًطبعٞ بػاُيت، ُٚ٘ زهلٛ، لٹتا کارواںصبٌ٘عتٕ اهقصصٚٞ "ًّ ٓصٖ اهقصٞ ًأخ٘ش.َ 

بطازٙـ. سصى عوٟ ؾٔازات َ مبسٙطٙٞ خ٘ضدا يف ٗالٙٞ أتطا1791ٗهس يف اهعاؾط ًّ ٙ٘هٚ٘ عاَ ** 

أغؼ صبوؼ اهفالسني . اهبلاه٘ضٙ٘ؽ ٗاملادػتري ٗاهسكت٘ضاٖ. ُٗاي أكجط ًّ عؿط د٘ا٢ع ملؤهفاتٕ

 .ساهٚا كضابط يف قػٍ اهؿططٞ بسهلٛاهسٗهٛ، ٗٓ٘ ض٢ٚؼ ًٔطداْ إُسضا بطاغتا هألزب، ٙؿتػى 

    ، اهلِس.عطبٚٞ ٗاإلفطٙقٚٞ، داًعٞ د٘آط الي ُٔطٗ، ُٚ٘ زهلٛباسح اهسكت٘ضاٖ، ًطكع اهسضاغات اه*** 

 هنديةقصة 
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، فػضب اه٘ص٘ي إىل املسضغٞ يف ٗقت ًتأخط، أقإً األغتاش يف اهؿٌؼ هس٠

ٗقعت أضبع  املسضغٞ. ف٘ضٟ يفاه فاُتؿطتباهلطغٛ ٗٓطب، غًِ٘اخ ٗضطبٕ يف ضأغٕ 

ضس  تقسٍٙ اهؿل٠٘املعوٍ ضفض ٗدا١ت اهؿططٞ ٗهلّ  غطظ يف ضأؽ األغتاش،

 غًِ٘اخ.

شا سسخ يف املسضغٞ ٙصكطْٗ ًا ، ٗكؤٍيف اهبٚت مل ٍِٙ أسسٗ، طع اهبابُق

عوٟ اهباب، قا٢ٍ ػًِ٘اخ ب ا ٓ٘إشفبِت األغتاش اهباب فتشت شهم اهعِٚس.  عوٟ ٙس

 .فاُسٓؿت، أّٙ ٓصا اهؿطؽ يف اهبٚت... غري إُٔ تضطع ٗضًٟ بِفػٕ عوٟ قسًٛ األغتاش

   .عف٘ا أغتاشٜ، أعصضُٛ... ال حيبين أسس هصا اعرتاُٛ اهػضب 

 كى حيبم....ٗال تتفٖ٘ مبجى ٓصا اهلالَ لتٙا بين اغ . 

  ٛٓ ْال....ال حيبين أسس، قبى االُفصاي كاُت اهعٌٞ تػٌطُٛ باسبب، ٗاآل

ػى أبٛ ٗعٌٛ يف اسبق٘ي تػتٔرتُٛ، ٗتأًطُٛ أْ أطوب اه٘دبٞ ًّ أًٛ. ِٙؿ

 ُٗػا١ اهبٚت ٙتؿادطْ فٌٚا بِّٚٔ. ٗاملتادط،

 كؤٍ ٙٔس٢ُٕ٘.

 ....كاْ غ٘فاضزاْ أٙضا ٙ٘بذ ظٗدتٕٗ. مجٚع أعبا١ اهقطٙٞيف  ؾاُلاض ٙبشح عِٕكاْ 

 ....كٚف ال تتشٌوني تصطفاتٕ، تتعاًوني ًعٕ كإُٔ زخٚى عوٚم 

زْٗ . ًّ عازتٕ إُٔ ٙػٚب عّ اهبٚت ًّ غ١٘ تصطفٕ كاْ مجٚع أفطاز املِعي ًِععذني

 أْ خيرب أسسا، ٗال ٙطاعٛ اه٘قت. 

ٙصٓب بعٚسا هتشصٚى اهتعوٍٚ أْ  ظبح غًِ٘اخ يف اًتشاْ اهجاُ٘ٙٞ ٗآْ أٗاْ

عٗدٞ األر ه اقرتستهلّ ظٗدٞ األب تطٙس ًِعٕ ًّ اهتعوٍٚ غري أُٔا مل تتذطأ ف اهعاهٛ.

 ٌع إهٚٔا ٗٙقبى آضا١ٓا.تاألكرب أْ تطوب ًّ ظٗدتٔا ًِع غًِ٘اخ ًّ اهتعوٍٚ سٚح ٙػ

 !ؾاُلاض، ٗادٕ ظٗدٞ األر األكرب تِازٕٙ اهبٚتإىل ًا ٗصى عِس

 ضٙس أْ أق٘ي هم ؾ٣ٚا...أخٜ٘....أ 

 ُعٍ، ق٘هٛ...ٓى ِٓان أًط ًٍٔ سسخ يف اهبٚت؟؟ 

  ال ال...سسٙجٛ عّ ابِم...عوٚم أْ متِعٕ عّ اهتعوٍٚ، ٗأؾػوٕ يف ًتذط

 ؾقٚقم األكرب... ٗبِاتم ًقبالت هوعٗاز. 
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ّ ظٗدٞ ؾقٚقٕ. اهِػا١ قس تؿاٗضْ يف ٓصا يف سريٝ مما مسع ًكاْ ؾاُلاض 

ب ال ميلِّٔ اهت٘افق فٌٚا بِّٚٔ، ٗهلّ يف امللط ٗاسبٚوٞ ضس األًط... ٙا هوعذ

 غريّٓ، ٙت٘افقّ.... هعى ٓصا ٓ٘ مما ٙعوٍ اهسٓط.

خطز غً٘٘ عوٟ قٚس اسبٚاٝ هلاْ األًط علؼ شهم. يف املػا١ ه٘ كاُت أَ 

 . إىل املعضعٞ هوتِعٖٗؾاُلاض  غً٘٘

  ٙا بيّن...ًاشا ذبب أْ تلْ٘ بعس اهتدطز؟ 

 دِسًٙا. أصسضت اإلزاضٝ إعالْ اهؿ٘اغط، غأتقسَ باهطوب...أضٙس أْ أك ْ٘ 

، ٗأُا أغتطٚع أْ اهجاًُٜ٘طسوٞ اهتعوٍٚ  أكٌوُتاهتعٚني ٗأُا قس ٗغٚتٍ 

 أٓعَ ازبٌٚع يف اهعسٗ ٗاهقفع.....

أعذبت ؾاُلط فلطٝ ابِٕ، ٗازبٚـ ال ٙقاتى زًٗا بى أسٚاُا ٙضطط إىل 

 اهقتاي.

عوٟ شٓابٕ، ألُٕ كاْ ٗسٚسًا، فوٍ تِذب كاُت اهعٌٞ ذبب غًِ٘اخ فتدؿٟ 

اهعٗدٞ اهجاُٚٞ غ٠٘ بِتني. أصابٔا اشب٘  سٌِٚا مسعت عّ اؾتػاهٕ دِسٙا، ًاشا ه٘ 

ّ اهتعوٍٚ ٗإؾػاهٕ يف عٌى. قوبٔا ال ٙط٣ٌّ طض، فٔٛ اهيت أقِعت ٗاهسٖ مبِعٕ ًأصابٕ ض

 بٔصٖ اهفلطٝ غري أُٔا ال ت٘ز أٙضا أْ ٙت٘قف ٗٙػلّ يف اهبٚت..... 

، سٚح ال ٙ٘ز اقرتب امل٘عس هالُؿػاي، ٗكاْ ؾاُلاض ٙتٔٚأ هوػفط إىل املسِٙٞ

ٓٚأ ؾاُلاض اهعاز ًّ اهطغٚف  هتاهٛ،يف اهَٚ٘ ا ،أْ ٙػافط ابِٕ اهؿطٙط ٗسٚسا

ٗاشبضطاٗات، ٗغازض ًبلطا ًع غً٘٘ إىل املسِٙٞ. ٗادبٔا إىل إزاضٝ اهؿططٞ. ٗبعس كس 

. كاُت ظٗدٞ أبٕٚ تؿعط اهطاسٞ يف شٓابٕ دِسٙا ٌٔا أْ غً٘٘ قس ُعِّّط٘اي اهَٚ٘ بوػ

 بعٚسا عّ اهبٚت ٗهلّ عٌتٕ قوقٞ.    

تسضٙب. ًٗضٟ ؾٔطاْ. كاْ قس أضغى اهلجري ًّ اهِق٘ز شٓب غً٘٘ هتوقٛ اه

 ضغا٢ى، فأضغى األؾٚا١ املطو٘بٞ إهّٚٔ. إهٕٚ ٗاهػوع إىل عٌتٕ. ٗكتبت األخ٘ات

اٖ أعؤٌٍ أْ اهعٗاز هّ ٙتٍ إال بعس أْ ْ أبيف اهقطٙٞ، بسأ األقاضب خيطبْ٘ غري أ

عاز غً٘٘ إىل ًِعهٕ يف عطوٞ ملسٝ ؾٔطّٙ. يف ُفؼ  غِٞ،بعس  اهتسضٙب.عٌوٚٞ  اُتٟٔ ًّ

املسٝ كاْ اهعٗاز أْ ٙتٍ. ٗاُتٟٔ اهبشح عّ اهعطٗؽ خبط٘بٞ بِت "غتٚا" ًّ أٓى عٌتٕ. 

ز إىل ضدى تعٗز غً٘٘، ٗكاْ كى ؾ١ٛ عوٟ ًا ٙطاَ. ٗقس ذب٘ي غً٘٘ ًّ ٗهس ؾاض
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تٕ تعٚـ ًع اهعٌٞ، ٗاآلْ ظٗدٞ أبٕٚ تتأغف عوٟ فقسأُا ابِٔا ازباز، دداّز، كاُت ظٗ

فتشاٗي زا٢ٌا إثاضٝ ظٗدتٕ كٛ تعزاز قطبا ًِٔا غري أُٔا عاقوٞ فال تعتين بٔا.. بى كاُت 

 تقَ٘ مبطاعاٝ مجٚع أفطاز األغطٝ ٗربسَ خاهتٚٔا.

يف ظًّ  اسرتاًا ٗسبا مل حيظ بٌٔا ٕ ٗحيبٕاظزاز هٕ االسرتاَ يف اهعا٢وٞ. كى حيرتً

غٚػازض بٚتٕ ٗأٓوٕ... ٙػازض ظٗدتٕ اهطٚبٞ... كاُت ٗاهعطوٞ... . اهَٚ٘ غِٚتٔٛ ً٘عساهسضاغٞ

 اهعٌٞ ٗظٗدٞ األب ت٣ٚٔاْ هٕ أُ٘اعا ًّ األطعٌٞ اهؿٔٚٞ... ٗٓ٘ ًع ظٗدتٕ يف اهػطفٞ...

 إىل ًتٟ تػٚب عِا ًتٟ غتع٘ز؟؟ 

 اسبسٗز. ال أعط  إىل ًتٟ أكْ٘ ًؿتػال ب أعط . مملّ أْ ال

 ؟االؾتػاي...

 كاُت صاًتٞ...مل تتفٖ٘ بلوٌٞ

 .أضٙس أْ أق٘ي هم ؾ٣ًٚا. كاْ ِٙظط يف ٗدٔٔا 

 .....قى أُا أمسع 

 ..فعوٚم أْ تعٚؿٛ عٚؿٞ تطضٛ أفطاز  إْ اهعٌٞ ٓٛ اهيت ضبتين...ٗاًتِت

ظٗدٞ ابّ اهبٚت فأُت  األغطٝ مجٚعا ًع أْ تطاعٛ خباهتم ٗأخ٘اتٛ...

 األكرب... 

 ين.ض املػتطاع أْ ال ٙبوػم أٜ ؾل٠٘ عغأساٗي بقس 

 كاُا ٙتعاُقاْ....يف ضباصطٝ األشضع كأْ اهفطاق حيى بٌِٚٔا هقطْٗ. 

باكػتاْ بسأت اسبطب عوٟ أْ بالز  مل ميض إال عؿطٝ أٙاَشٓب غً٘٘، 

ؿطٗا كاْ ًّ اهصّٙ ُُفاعرت٠ عٌتٕ اشب٘ ، بى كؤٍ خا٢فْ٘....سٚح غً٘٘  اسبسٗز...

 ٍّٔ يف املعطكٞ... مجٚعٍٔ ٙصػْ٘ إىل املصٙاع ط٘اي اهَٚ٘. ٗكاُت ظٗدتٕ تبسٗ دط٣ٙٞ...فتف

 اهعٌٞ...

  اهقتاي ألدى اه٘طّ ًّ ب٘اعح االفتداض...امل٘ت ال ظباٝ ًِٕ...أًا إشا كاْ يف

 اسبٌاٙٞ عّ اه٘طّ فؿٔازٝ...ٗتقِعٔا بإُٔ غٚع٘ز فاذبا.

بعس ضسٚى غً٘٘، عطفت أُٔا ساًى هلِٔا  .طاز األغطٝكاُت تؿذع مجٚع أف

مل ربرب أسسًا بصهم. تقضٛ هٚاهٚٔا غآطٝ، ٗأٙأًا يف أؾػاي اهبٚت، أصبشت ٓعٙوٞ 

 ازبػٍ......
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كاْ ًِذعات كجريٝ بِؿاطٕ ٗسٚوتٕ، سٚح  قتاي كاْ غً٘٘ حيطظيف صباي اه

َ٘ اهعسٗ، ٙٔذٍ عوٟ يف ًأًّ ًّ ٓذ طف٘هٞ. كاْ مجٚع دِ٘زٖ يف فطٙقٕشكٚا ًِص اه

، ٗإهقا١ اهقِابى اهٚسٗٙٞ ًّ ٗٙقَ٘ بإطالق اهِاض بؿلى عؿ٘ا٢ٛ اهعسٗ بسْٗ أًط قا٢سٖ.

 اهَٚ٘، مت تسًري ثالثٞ طباب٤ هوعسٗ أكٚاؽ اآلخطّٙ، مجٚعٍٔ كاُ٘ا غعسا١ ببط٘التٕ.

 عوٟ ٙسٕٙ. كاْ اهعسٗ يف ٓعميٞ ٗربوف بػببٕ.

طالق إلستٟ صسضت أٗاًط ٗقف كاُت احملازثات بني اسبلً٘تني ًػتٌطٝ، 

 ،بعس ٗقف إطالق اهِاضٗ. هرتقٚٞ إىل زضدٞ اهقا٢س يف ازبٚـُاي غً٘٘ اهتقسٙط ٗاٗ اهِاض.

 .زبٌٚع ٙػتعسْٗ هوع٘زٝ إىل زٙاضٍٓكاُت اإلداظٝ هوذِسٙني شبٌػٞ عؿط ًٙ٘ا. فلاْ ا

 فصٓب إىل اهقطٙٞ بػٚاضٝ عػلطٙٞ،غً٘٘ ٙضطط إىل أْ ٙصٓب هتسضٙبات ٗهلّ كاْ 

 عػلطٙٞ ٗضدع بعس ظٙاضٝ أٓوٕ.

قوبٕ ٙطري بػعازٝ كُٕ٘ أبا، كٍ ٙت٘ق إىل أْ ميلح ًع أٓوٕ، غري إُٔ أقِع 

 قوبٕ باهع٘زٝ سٚح كاْ ال بس ًّ اهتسضٙب، ٗأزا١ املػ٣٘هٚٞ ٙقتضٛ اهضشاٙا....

كاْ اه٘قت ميضٛ، اُتقوت اهعٌٞ إىل غاتٚا يف اهساض املدصصٞ ًّ اسبلً٘ٞ. 

 يف ًػتؿفٟ عػلطٜ. ٗأظببت غاتٚا ٗهسّٙ

ٟ ادبٔت كتػبٕ غً٘٘، ستاألغطٝ االقتصازٙٞ باملاي اهصٜ اقس تقوبت أٗضاع 

 وتعوٍٚ اهعاهٛ.األخ٘ات إىل اهبوسٝ ه

إىل ؾاب ُاهت اهقطٙٞ مسعٞ  غً٘٘ اهعِٚس اهصٜ كاْ ٙععر اهِاؽ،ذب٘ي 

فلاض ٕ. اه٘هس اهصٜ سطَ ًّ األًً٘ٞ، ٗٗادٕ اهصهٞ، ذب٘ي إىل ضدى شكٛ...... األبفضو

تالسق اهعٌٞ.....تؿعط اهِساًٞ يف اهساخى....تالسقٔا شكط٠ األٙاَ اهيت كاُت تضٚق فٚٔا 

 بإطعإً فت٘خبٕ.....   

 كازت اهسً٘ع تػٚى ًّ عِٚٔا، ٗكاُت غاتٚا تِظطٓا... فقاهت..

 عٌيت...ٓى بم ٗعلٞ؟؟؟ أطوب اهطبٚب؟؟؟؟ 

 ٘فٚت ٗاهستٕ ٗٓ٘ يف ً٘... ت٘ال....ٓصٖ اهسً٘ع أدطتٔا شكطٙات طف٘هٞ غ

 ٗتعٗز أبٖ٘ يف ُفؼ اهػِٞ باًطأٝ ذبطًٕ ًّ األًً٘ٞ..... ًّ عٌطٖ...اهجاُٛ 

فقٌت برتبٚتٕ بعس أْ كاُت ذبت ضعاٙٞ دستٕ هػِتني، غري أُين بعس 

االُفصاي ؾعطت اهضٚق بإُٔ هٚؼ ممّ أظببتٕ، ٗهلّ ٙا سبصا إُٕ مل ٙباي 
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ي ًلاُا ًطً٘قا ضبػ٘زا ُفؼ اه٘هس تطقٟ ُٗا ت٘بٚدٛ قط ٗمل ٙرتكين.

 كاُت غاتٚا تصػٟ إىل ؾقاٗٝ ظٗدٔا. عوٕٚ....

 ..أخربتٔا اهعٌٞ.غسا غتأتٛ أَ ظٗدم ًع ؾاُلاض هعٙاضٝ األٗالز 

 .ال بأؽ، متلح عِسُا ألٙاَ، ٓٛ تػلّ ٗسٚسٝ يف اهقطٙٞ...أدابت غاتٚا 

أْ ظٗدتٕ تعين جبٌٚع بػٌع كالًٔا ٗٓ٘ يف اهػطفٞ، ففطح كاْ مسُ٘اخ ٙ

فتصكط إُٔ مل ٙلطًٔا سق  أفطاز األغطٝ. ٗتقوبت فلطتٕ هعٗدٞ أبٕٚ....

 إكطأًا...ٗععَ عوٟ إُٔ غٚصٓب بٔا ٗعٌتٔا هعٙاضٝ اهبوس...سٚح كاْ ًعِٚا يف داً٘.

كى ِٙتظط ؾاُلاض اهَٚ٘، ستٟ غً٘٘ مل ٙقصس امللتب، إش صطخت ؾرتا...ٓا 

ؼ ضدوٛ أبٕٚ...ٗخضع هوٌؼ ضدوٛ ٌٓا اهعٍ ٗاهعٌٞ...فاُسفع غً٘٘ ٗخطز إهٌٚٔا....ٗمل

 ظٗدٞ األب غري أُٔا ًِعتٕ قا٢وٞ..

 ...ٕال..ال...أُت يف قويب بين، ٗعاُقت 

 كى كاْ ٙؿٔس ٓصا اهت٘ق ٗامل٘زٝ.

ٗكاُت تِتظط اهَٚ٘  فطست غاتٚا بٔصا املؿٔس، فلاُت ال ذبب اهبعس بٌِٚٔا 

 لوٌٞ.ٌٓا....فٔصا املؿٔس أتٟ هٕ بػعازٝ مبعِٟ اهاهصٜ ٙتٍ هقاؤ

ٓصٖ األغطٝ تؤزٜ ٗادبٔا بلى طٌأُِٚٞ ٗشهم بػبب ذبػّ غً٘٘....كاْ 

مت ظٗاز األخ٘ات.....ٗغافط ٗهسا غً٘٘ إىل أًطٙلا هوتعوٍٚ ٗاه٘قت ميضٛ...

 اهعاهٛ....ت٘فٚت ظٗدٞ أبٕٚ، ٗت٘يف عٌٕ ٗعٌتٕ....كاْ سعِٙا...

ٚاٝ ٗأغلّ تقطب إهٕٚ أبٖ٘ ؾاُلاض...ٗقاي ...ال ذبعْ بين، أُا عوٟ قٚس اسب

 عِسن...ال أغتطٚع أْ أضان سعِٙا..

  قضٚت سٚاتم بػعازٝ....ٗهلّ ًا ٓ٘ اهؿأْ إشا أبٜ٘...كِت أفلط أُم

فأٗالزٜ كؤٍ خاضز اه٘طّ...ستٟ غأُتظطٍٓ ملأمتٛ....ال ال...غآًطٍٓ  أً٘ت...

ٗأضضٕ ال بسٙى هلٌا...ت٘يف ازبٌٚع  باهطد٘ع إىل اه٘طّ بعس اهتدطز...فاه٘طّ

 ..غ٘اُا.

 .ال بأؽ...ال تضق بٔصٖ اهفلطٝ....غٌٚلح ٗهسان عِسن 

 ....أبٜ٘ أضٙس أْ أتلوٍ ًعٍٔ ....أُا أتصى بٍٔ....غاتٚا..إ٢يت باهلاتف 

 فأتت بٕ...ٗاتصى ....غالَ عوٚم أبٛ...قطع أشُٕ ص٘ت ابِٕ.
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 كٚف اسباي؟؟؟نأطاي اهلل بقا١.... 

 ..باشبري 

 بعس إكٌاي اهسضاغٞ ِٓان ًّ أًطٙلا اٗطِلٌإىل  أْ تع٘زا أضٙس ًِلٌا.. 

  ٗكاُت  ....عاُق أباٖٗٓ٘ ٙ قس قبال ضأٙٛ.... أبٜ٘...ت٘دٕ غً٘٘ إىل أبٕٚ ٗقاي

 زً٘ع اهفطح ٗاالط٣ٌِاْ. ..اهسً٘ع تػٚى ًّ عِٕٚٚ

أْ ابِٕ حيٌى امل٘زٝ ٗاحملبٞ هألقاضب بلى غصادتٕ ًع بفد٘ضا  كاْ ؾاُلاض

 كُٕ٘ ضابطا سلً٘ٚا. 
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 ايَبطُّ ِفٞ ايطَّائس٠
ُّد  تسمج١: إٜٓاع ضٞ حم

  َساجع١: د. أَني َصسّْٞ
inessimo13@gmail.com Email: 

 يف ّٜٛ َا ....

ٌّ ٖبٛط ٜٓٝتطال ٜط نإ ٜطهٔ بٍط داخٌ طائس٠، تعس حت٢ ع ايٓصٍٚ َٓٗا ألّْ٘ عٓد ن

ُّ املطافسٜٔ، ٚ  بعدٖا خيسج َٔ خمبئ٘.....ٜٓصسف ن

 .ريوأظٓ٘ ننٝف ٚصٌ إىل ٖرا املهإ؟ يطٓا ْدزٟ .... ٚ

 ٖٛ بداخًٗا.يهٓٗا ُتكًِع ٚ نٌ ّٜٛ نإ حياٍٚ ايٓصٍٚ،

 نإ ٜكضٞ أَّاَ٘ يف ايطُاء,....  حٝا٠ بط عجٝب١....

َُكسِّّزا: "يو  احت٢ جاء ذ ال أبايٞ إذا زآْٞ املطافسٕٚ .... أزٜد ارتسٚج يّٝٛ اٍيرٟ قاٍ فٝ٘ 

 َٔ ٖٓا..."

 .َٔ املخبأ رٟ ُٜدع٢"أٚضهاز"خسج ايبٍط ايصغري اٍييف ٚقت أقٌ َٔ قٛي٘ ٖرا، ٚ

 اْدٖؼ بعض املطافسٜٔ ..."اْعس إّْ٘ بطّ "....

تهٔ يف باي٘ إال مل األزض، ٚبعد ٚصٛي٘ إىل  تابع طسٜك٘ بٗدٚء،يهٔ "أٚضهاز" 

 بسن١ يًبٍط...." "إجياد بسن١....فهس٠ٌ ٚاحد٠ ٖٞ 

ن١ َٔ املاء... اقرتب ٚصٌ أَاّ بس ضاز طٜٛال... دٕٚ إٔ ٜعسف أْ٘ يف االجتاٙ ايصخٝح ....

" "نِ ٖٛ مجٌٝ! حًِ نثرّيا بٗرٙ ايًخع١... املٓعس نإ زائعا خط٠ًٛ خط٠ٛ ... ببطء

 .قاٍ

نًُّٗا ع٢ً َدِّ  نبري٠ ٚصغري٠، أشٖاز مج١ًٝ حٍٛ ايربن١،ناْت ٖٓاى أغجاز، 

 ايبصس...

 بدأ بتبًٌٝ زجًٝ٘ ..."ٜا يسٚعتٗا...ال بازد٠ ٚ ال ضاخ١ٓ..."

 ٚ يف ْفظ ايٛقت ٜطتُع إىل خسٜس املٝاٙ "بًل...بًل...بًل..."

                                                        
 ادتصائس ،طايب١. 

 قصة فرنسية
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نِ ٖٛ  ميػٞ َتباطئا يٝجد ْفط٘ ٜطبح فٛم املاء... فاقرتب يالضتُتاع بهٌ ذتع١ ...

 ٜػعس باهلٛاء ايرٟ جيرب٘ ببطء ...يتًكائٞ حماطا باألَٛاج ايصغري٠، مجٌٝ االدمراب ا

 حيسى زجًٝ٘ ميّٝٓا ٚ مشااًل بٗدٚء.

 داخًٝا ٚ خازجٝا... نٌ جطدٙ ٜسختٞ...س بٓع١َٛ املاء، ٜٚػع نِ ٖٛ َسٜح ايطفٛ...

 ٝط١ بايربن١...ٜتأٌَ مجاٍ ايطبٝع١ ثِ ٜهتػف بطسٍٚز األعػاَب ادت١ًَُٝ ايطًٜٛـ١ احمل

١ املٝاٙ ْاع١ُ نًُط ٖٚٞ اييت حتُٝٗا يف ايٛقت ْفط٘ ... ٜطتُع إىل شقصق١ ايعصافري...

نإ بإَهاْ٘ َػاٖد٠  ٛ فٛم املاء،ٜطف عٓدَا نإ "أٚضهاز"اهلادئ١ املطت١ٜٛ ... ٚ

ِٕ الحغ طائس٠ تطري عايٝا، اْعهاع ايطُاء األشزم نإ ٜرتى ْفط٘  فابتطِ... فهإ أ

خس ٜتجٍٛ بٗدٚء ٖٓا نإ ٜػعس بأَإ تاّ... ٜٚػاٖد بعٝدا بطا آ إزادِّا ... ٜطفٛ ال

 َثً٘..... فأدزى أخريا ٚأحظَّ أْ٘ يف َٛطٓ٘...  
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 ًٔر اهسٗاج

 ** ربِدر ُاخ طاغ٘ر إُتاج:

 *** ٗهٛ اهلل اهصِابوٛ :ٗتودٚص ترمجٞ
waliullah.sagar@gmail.com Email: 

ًٞٗ. بعد مخصٞ أبِا١ ه٘اهدٙٔا ُريٗباًاباَ""هدت ُٗ راَ "  بددأ ٗاهددٓا   ملا أصبخت ظاب

 " ٙبخدددح عدددّ عدددرٙض. بعدددد اهبخدددح اهم٘ٙدددى ٗددددد عرٙصدددا ًِاشدددبا ًدددّ أشدددرٝ       شدددُ٘در

 أثرٙا١ املِمقٞ.   اه٘حٚد هراٙبآادٗر أحدكاْ االبّ ، ٗأرشتقراطٚٞ

الضددا ٞ إع عدددد ٓا٢ددى ًددّ ا ددداٙا    عا٢وددٞ اهعددرٙض ععددرٝ بالة رٗبٚددٞ ب    طوبددت

 كٌٔر اهسٗاج.  ٘ا ق عوٕٚ راَ شُ٘در.

٘  مجع األً٘اييف  ٞب٘صعهشُ٘در راَ تعرض َٙ٘ اهسٗاج، ًع اقرتاب  ٓدا.  اهد  طوب

ٗ  رّٓ ٗ متلدّ ًدّ    ،ٗعودٟ اهدرغٍ ًدّ  هدم     .بدلي أقصدٟ دٔد٘دٖ   باع ًعظٍ ممتولاتدٕ، 

 . قط مجع ح٘اع شتٞ أٗ شبعٞ بالة رٗبٚٞ

ٕ ، بد قراض املداي  قد كاْ ٗعدٖ رددى  أخريًا، دا١ َٙ٘ ز اة ُريٗباًاباًا. ٗ  هلِد

ٗ  ٔددادٗر راٙب اهعددرٙض ٞ.  ددر و ٗاهدددباملِاشددب مل حيضدر   بِددٕ ًددا مل ٙددتٍ ًددِ  املبوددؼ ج اأْ ٙدس

اها٘ضدٟ.  حاهدٞ  كداد أْ ٙوػدٟ اهدسٗاج.  تخ٘هدت حاودٞ اهس داة إع       ٗ، سٗاجاهكٌٔر كوٕ 

ٗط  تِتظددر كاُددت اهعددرأصددر عوددٟ قصدد٘تٕ، ٗ ٗهلِددٕتضددرع راَ شددُ٘در إع راٙبآددادٗر 

 .    قوقًٞوب٘شٞ  صتاْ اهس اة ٗاذتوٟ حسِٙٞ ٗك٣ٚبٞ ٗ

                                                        
 تعترب"دِٙا باُٗا "(Dena paona)  ًٔر اهسٗاج ًّ أرٗع قصصٕ اهقصريٝ. حتلٛ اهقصٞ عّ شو٘ن اجملتٌع

 اهععرّٙ.  ا ِدٜ جتاٖ املرأٝ يف اهقرْ 

ٗكاْ ظاعرا ٗكاتبا ٗأدٙبا ًٗصرحٚا را٢د اهِٔضٞ اهجقا ٚٞ ٗاذتضارٙٞ يف ا ِد.  ربِدر ُاخ طاغ٘ر كاْ** 

ِٓدٜ ُاي دا٢سٝ ُ٘بى يف  يٓ٘ أٗٗيف اهوػٞ اهبِػاهٚٞ.  ًٓٛعظٍ أعٌاهٕ ًٗالرا. ٗرٗا٢ٚا ٗرشاًا ٗ وصاٚا ٗ

هَٚ٘ ًّ أد٘د ادتاًعات درشٞ  وصاٚٞ ًعرٗ ٞ باشٍ "بٚص٘ا بٔاراتٛ" اه  تعد اٗأُعأ ً ،9191َاآلداب عاَ 

 دٙٞ. ٚريا كبريا يف اهجقا ٞ ا ِحدخ طاغ٘ر تػأ ا ِدٙٞ.

    ، بِػاي اهػربٚٞ، ا ِد.، كوٚٞ مشصٛ اهتابعٞ دتاًعٞ غ٘ر بِػاأشتا  ًصاعد، قصٍ اهوػٞ اهعربٚٞ*** 

 دبنغتلي قص  

mailto:waliullah.sagar@gmail.com
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"أُا ال أ ٍٔ ًا ا جيدرٜ ًدّ اهتدداٗي     خاهف ٗاهدٖ قا٢ال:بٌِٚا قاَ اهعرٙض  ذأٝ ٗ

ًٞاعتربٖ راٙبآادٗر " ت ِٓا ألتسٗج ٗشأكٌوٕ يف أٙٞ حايٗاملصاًٗٞ؟ هقد د٣    .ًاعق٘قٗ إٓاُ

ع راًصُ٘در ابِتٔا ٗتصٚى اهدً٘ع ًّ عِٕٚٚ  صأهتٕ ابِتٔدا  ٓللا مت اهِلاح ٗٗد 

 أْ بتٛ إهٚم ٙا أبٛ؟"  ب: "ٓى هّ ٙصٌخ٘ا هٛ أبدًا ٓٛ تلتٍ دً٘عٔاٗ

 أكددٓا راًصدُ٘در.  ب إع بٚت زٗدم ٗأطودب اذ ْ ًدٍِٔ"   ٙا بِ  اهعسٙسٝ؟ شأ ٓ "ملا ا ال

ٗ إع دد رتراًصددُ٘در ٙدد  بدددأ يف غضددْ٘ أٙدداَ قوٚوددٞ أدرن أْ أ ددراد عا٢وددٞ    بٚددت زٗج بِتٔددا، 

ٗ  دٔدا حيتقرُٗدٕ ٗ ٙصددٌخْ٘ هدٕ بوقا٢ٔددا   زٗ هددٕ بعدو األحٚدداْ مل ٙصدٌخ٘ا   يف هددقا٢ق  قددط 

 عوٟ اذطالق.باالدتٌاع 

كددى  هددم اذ الي حيدددخ ألْ راًصددُ٘در مل ٙددتٌلّ ًددّ شددداد ًٔددر زٗج ابِتٔددا  

ٔدر يف أقدرب ٗقدت مملدّ بأٙدٞ حداي، ٗٓد٘ ال ٙددرٜ          عسَ أْ ٙد ع هٕ املبوؼ املتبقٛ ًّ امل

 كاْ غارقا يف اهدْٙ٘. ٗ كٚف ميلّ  هم؟ 

عرض ُريٗباًا يف بٚت زٗدٔا إع ادتخٍٚ. كاُت تت ، حت٘هت حٚاٝيف ٓلٖ األثِا١

   ٗ ٗ اكى ٙدَ٘ هسشدا١ٝ ٗاهظودٍ  إال أُٔدا حتدبض    اهعِدف املِسهدٛ ٗمل تقددر عودٟ  ظد١ٛ     هقصد٘ٝ 

 ُاصٔا  ٟ غر تٔا تصٚى  ٚٔا اهدً٘ع. 

ًا كاُت يف حٚاتٔا اهًٚ٘ٚٞ يف املِدسي إال ارتدسٜ ٗاذٌٓداي ٗاهعدار، هقدد حرًدت       

ٗ   لاًّ كى أشباب اهعٚغ ًّ اهػ عِددًا   اهرعاٙدٞ ٗاالٓتٌداَ.  ١ املِاشدب ٗاملالبدض املال٢ٌدٞ 

دٙددٝ املٌٔودٞ تقد٘ي ااتٔدا: "إ ا     حياٗي بعو ادترياْ املدوصني اهتعاطف ًع اهعدرٗط ادت 

   ."ٓتٌاَااللى اذتب ٗاهرعاٙٞ ٗب كاْ ٙد ع أب٘ٓا زتٌ٘ع املٔر   ُٔا شتخظٟ

قدد أهٔدر مجٚددع   . ٗاًدا أُٔدا خادًدٞ يف ًِددسي زٗدٔدا    ًدع ًدرٗر األٙداَ ظددعرت ُريٗب   

أ راد اهعا٢وٞ ًّ شدو٘كٍٔ أُٔدا خددعتٍٔ بعددَ د دع املٔدر اهلاًدى  ودٚض  دا أٜ حدق يف           

 املِسي.

 عوٍ راًصُ٘در مبدا تعداُٛ ابِتدٕ ًدّ اذ الي ٗاذٌٓداي ٗاهقصد٘ٝ يف ًِدسي زٗدٔدا،        

هلددٍِٔ  ا هلددٛ ال ٙعودٍ أبِددا ٖ، ًرر بٚددع ًِسهدٕ ًوذددأٖ األخددري دتٌدع بعددو األًد٘اي ش دد    قدر  

اضدمر إع  ٗ ،،  رتادع عّ قرار بٚع ًِسهٕال ٙاعى  هم بٕ ٗ تضرع٘ا ألبٕٚ عوٟ أْعوٌ٘ا 

 أٙاَ أصب  ًّ اهصعب حتٌى ُاقات أشرتٕ.ٗبعد اهدْٙ٘ بأعوٟ ًعدي اهربا. 



مهر الزواج                                                                                                  اجليل اجلديد 202 

 

Al Jeel Al Jadeed    /دبداات  ادأددبي اإل                                              8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

وٌددت ظددقا٢ٕ ٗب شددٕ  ًددع ٗاهدددٓا  ع ٌخت ُريٗباًددا باالدتٌدداعبعددد  ددرتٝ ط٘ٙوددٞ ُشدد 

ٗظددعرٖ اهرًدادٜ ٗدصددٌٕ اهِخٚددف  ظٔددر ًددّ بثارٓدا عوددٟ ٗدٔدٕ اذتددا٢ر    قدرٖ ٗأملددٕ ممدا ت  ٗ

 أًٗدأ  ملرٝ ٗاحدٝ، ًّ  ضوم! ٙا با بدا"    اهتٌصت ًِٕ: "خلُٛ ًعم إع ًِسهماهضعٚف. ٗ

      ٗ ٗ    راًصدُ٘در رأشدٕ ٗأدداب: "طٚدب، ٙدا بدِ "  هدّ تصدٌ  بدٕ عا٢ودٞ     ٓد٘ ٙعودٍ ٓدلا ًصدتخٚى 

 هدٚض هراًصدُ٘در حدق عودٟ بِتدٕ كأُدٕ قدد        تسر ًِسي ٗاهدٓا بعد اهس اة. زٗدٔا   ُٔا مل

أددرب حدِني   رّٓ حقٕ اهمبٚعٛ عوٟ ابِتٕ بداًل ًّ أًد٘اي املٔدر اهد  مل ٙدد عٔا باهلاًدى.      

. متلّ ًّ مجع ثالثدٞ  أبآا عوٟ اختا  أٜ ٗشٚوٞ هٚتخقق حؤٌا زٙارٝ املِسي ُريٗباًا إع

   بالة رٗبٚٞ بعد دٔ٘د ًتعبٞ.

ا٘ ددٞ يف وثالثددٞ بالة رٗبٚددٞ ً دددا١ راًصددُ٘در هوقددا١ ًددع أبددٛ زٗج ُريٗباًددا ٗحيٌددى 

    ٟ ٗصددى إع اهِقمددٞ   األحددداخامل٘ضدد٘عات ٗ ًِدددٙى. بعددد متٔٚددد ط٘ٙددى ٗارتدد٘ض يف ظددت

متلّ ًدّ شددادٓا، أتدلكرٓا كدى ًدرٝ قبدى       اهر٢ٚصٚٞ قا٢ال: "عوٛ دْٙ٘ ًّ قبوم مل أ

بعدد   ضعات  اكرتٛ، تدر٠!"  هم أُصٟ. ال عذب، هقد كرب شين ٗزٙارتم، ٗهلّ بعد 

ٔدادٗر املبودؼ أقدى ًدّ     راٙب عِدًا ٗدد، ٗثٞ بالة رٗبٚٞثال ٔادٗرراٙبعتلار قدَ إع ٓلا اال

ٗ    قاي: "حا ظ عاملٔر اهػري املد ٘ع ضخم شاخرا ٗ ال وٟ ٓلا املداي هِاصدم، ال أحتداج إهٚدٕ 

  .عوٛ اهوَ٘ بٔلا املاي اهقوٚى" ٟأرٙد أْ ٙوق

،  صدلت برٓددٞ ثدٍ قدداي بصد٘ت خا ددت:    ٓدلٖ اذٓاُدٞ املااد٣ددٞ ٓدست راًصددُ٘در   

ادٗر ر ضددا "ٓددلا غددري  ٔدد ًِسهددٛ هددبعو األٙدداَ"  أددداب راٙب  ًعددٛ إعرٙددد أْ بخددل ابددِ  "أ

 غادر اهػر ٞ دْٗ أْ ٙلكر شببا هر ضٕ.مملّ اآلْ" ٗ

ٕ   قاَ راًصُ٘در ٗ بأٙددٜ ًرتععدٞ غدري     هف األٗراق اهجالخ ًدّ اهرٗبٚدات يف ًِدٙود

 ي زٗجٕ هدّ ٙدسٗر ًِدس   عسَ  هدم اهٚدَ٘ أُد   املرغ٘ب  ٕٚ ٗغادر دْٗ هقا١ ابِتٕ احملب٘بٞ. عقد اه

ُريٗباًا حتٟ ٙتٌلّ ًّ شدداد املبودؼ اهلاًدى ًدّ املٔدر اهدلٜ طوبدٖ٘.  ٚعٚدد بدٕ حق٘قدٕ           

 عوٟ ابِتٕ.

در  أقصدٍ راًصدُ٘   ا ِدٗشٚٞ يف اهبِػاي( أكرب األعٚاد)"دٗرغا ب٘دا"  حاْ ٗقت

 . أْ حيضر ُريٗباًا إع بٚتٕ. ٗهف بعو اهِق٘د يف ًِدٙوٕ ٗاجتٕ إع بٚت صٔرٖ

ر ٗال تدساي صددرخات اذٓاُددٞ ٗاهمعدّ بدداهاقر تددرْ يف أ ُٚددٕ.   آددادٗدخدى ًِددسي رٙب 

 هلّ اهَٚ٘ ال ٙباع توم اذٓاُات ألُٕ دا١ ٓلٖ املرٝ باملبوؼ اهلاًى ًّ املٔر.ٗ
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اهٚدَ٘ عودٟ هقدا١ ُريٗباًدا عودٟ اهاد٘ر دْٗ إ ْ ٗاهدد زٗدٔدا. قداي           درراًصُ٘ ادرتأ

ُريٗباًددا األكددرب   ظددقٚق ِٓددان ، ٗصددىاهوخظددٞخددلن ًعددٛ" يف توددم   قددد د٣ددت آل "ه  ددا:

 ، بابا؟"."كٚف ميلِم أْ تاعى ٓلا بِا شأي ٗاهدّٖٙ ًٗع ٗهدٕٙ اهصػري ٓاراً٘ٓاْ

مجع ُق٘د املٔدر. ٗأخادٟ ٓدلا األًدر عودٟ      قد باع ًِسهٕ ًّ أدى كاْ راًصُ٘در 

 ٙدد ع أٜ ًبودؼ إع أبدٛ    أْ الأبٚٔدا  ٓدلا األًدر اهتٌصدت ًدّ      ُريٗباًدا  عِدًا عوٌدت أٗالدٖ. 

ى أُدا  قدط حقٚبدٞ ًو٣ٚدٞ     إ ا أعمٚت هٕ املاي،  صٚلْ٘  هم إٓاُٞ هٛ.  ٔد " قاهتزٗدٔا. ٗ

   .؟"ٓى ٙتٍ تقٍٚٚ ٗد٘دٜ  قط  بت٘ا ر املايباملاي؟ ٗ

 ص٘تٕ اختِق يف اهعذس.اب ًعٛ، عسٙستٛ" أداب راًصُ٘در ٗ"إ ْ هّ ٙصٌخ٘ا هم باهلٓ

أُٔددا ًِعددت أبآددا ًددّ    ٟا٢بددا ٗخاشددرا. اطوددع أٓددى زٗدٔددا عودد   ردددع راًصددُ٘در خ 

قص٘ٝ. اضدمر  ٗباًا يف ًلاْ زٗدٔا أكجر ب شا ٗعما٢ٍٔ ًاي املٔر.  أصبخت حٚاٝ ُريإ

ٟ زٗدٔا اهدلٜ   ٌودٕ بعدد بضدعٞ    ، إع تركٔدا هودلٓاب إع ع  اهقداض إع ًِصدب ُا٢دب    ارتقد

 ًُِعت ًّ هقا١ أٜ ظدص ًّ عا٢وتٔا.أٙاَ ًّ ز ا ٌٔا. ٗ

ٞ تدددٓ٘رت صددخ . أصددٚبت ُريٗباًددا مبددرض خمددري   ، مل ميددو ٗقددت ط٘ٙددى بعددد  

ٗ ٓتٌاَ باألكى ُريٗباًا هعدَ اال أُٔدا  قودٞ اهرعاٙدٞ. يف اهبداٙدٞ اعتدرب أٓدى زٗدٔدا       ٗاهعدرب 

 ٗ املدد٘ت  ا أصددب  ًددرض ُريٗباًددا أكجددر حدددٝ  ٗكاُددت عوددٟ ٗظددم      عِدددًزتددرد عددلر، 

ٗ    تضرعت إع ااتٔا هر ٙٞ ٗ بعدد   .أد طوب هلدٍِٔ ر ضد٘ا  اهددٓا ٗإخ٘أُدا هوٌدرٝ األخدريٝ. 

  .   بدْٗ عالج أٙاَ ًاتت ُريٗباًا

ٗباًدا ًدع اهاداًدٞ ٗاهعظٌدٞ اهد  مل ٙرٓدا أحدد قبدى،         شٍ دِازٝ ُرياًر مت إدرا١

  .اد اهِاط بلرَ ععريٝ راٙبٔادٗرأظاملِمقٞ ٗ  اع صٚتٔا يف حٚح

"هقدد اختدلت مجٚدع    ٗج ُريٗباًدا ُا٢دب اذتداكٍ رشداهٞ:     ، كتدب ز بعد بضعٞ أٙاَ

 ِٓا دْٗ أٜ تأخري".االشتعدادات اهالزًٞ هسٗد  هتصلّ ًعٛ ِٓان،  أرشو٘ٓا 

  أدابٕ ٗاهدٖ: 

 إع اهبٚت عوٟ اها٘ر" قررُا زٗادم ًع  تاٝ أخر٠.  اردع "ابين اهعسٙس! قد

ٗ  "ٓلٖ املرٝ، شٚل٘ د عودٟ  ً٘دّ املقدرر أْ ٙدتٍ د دع اهِقد     ْ ًبوؼ املٔر ععرّٙ أهدف رٗبٚدٞ، 

 .اها٘ر"
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ََُشأضيب اهَلَسّ  نبري 

ٝٔٓس َطعٛدإْتاز:  ْ** 

 ***ٖاْٞ ايطعٝد تسمج١:
hany_alsaeed@yahoo.com Email: 

َٕ ٚمتذٝداُت٘   ُِ فسعٛ ـُ َٓ٘ ْتٝذ١ْ  إ اهلسّ األنرب،َٓكٛغإ ع٢ً ُددزاض ممَّا ُٜطتدً

ٕٖ مٖث١ ْتٝذ١ّ َبَد١ّٖٖٝ أخس٣  َٕ ٖٛ ايرٟ ب٢ٓ ٖرا ايَؿِسح. غري أ ٕٖ فسعٛ َبَد١ْٖٖٝ َفاُدٖا أ

َٕ ٚمتذٝدأت٘، نإ بٓا٤ُ اهلسّ  ُٔ اِضتٓباُطٗا نريو، ٖٚٞ أْ٘ قبٌ ْكؼ اضِ فسعٛ ميه

ِِ َٔ ايٛقت قبٌ ذ يو؟ بكع١ٔ أغٗس؟ أّ بكِع ضٓني؟ أّ بكع١ٔ َُهتًُّا بايفعٌ. يهٔ به

ٕٖ اهلسّ نإ َٛدّٛدا قبٌ فسعٕٛ ع٢ أسْد أبكع١ٔ آالٕف َٔ ايطٓني؟ إذا آد قسٕٚ؟ أّ

ٟٗ ديٌٝ َِ فسعٕٛ ٖرا يدِسِض بعػسٜٔ أيف ض١ٓ، فًٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أ ٕٖ اض  االدِّعا٤، ض٣ٛ أ

ّْا ع٢ً أْ ُٕ ٖرا األَُس ْفُط٘ ُبسٖا ٘ أثٓا٤َ ْكِؼ االضِ نإ ٖرا َٓكْٛؽ عًٝ٘، بٌ ضٝهٛ

ّٝا َٚٛدّٛدا قبً٘. يهٔ َٓر َت٢ نإ َٛدّٛدا؟ ٜعذُص املؤزِّخٕٛ عٔ اإلداب١  ايٖؿِسح َبٓ

َٖا املؤزِّخٕٛ فألِْٗ ال ميًهٕٛ ٚثا٥َل بٓا٤  ع٢ً ٖرا ايٗطؤاٍ، ٚنريو امٔلعُازٜٕٗٛ: أ

َٖا امٔلعُازٜٕٗٛ فألِْٗ ال ميًهٕٛ أ ِّز٠ ال دٗص٠ّ ذبدِّد اهلسّ، ٚأ عُسٙ. فأدٗصتِٗ املتط

                                                        
 یہ پبلینا"، عرشیم یمن املجموعت القصصيت ألارديت "طاؤس چمن ک َأخٛذ٠ر محاِسب" ی"اہرام کا م قؿ١ 

م عن 0442ت . وقد صدرث ألول مرة في سن13 – 10ء، ص 7102شن، یڈیا ی ، ہندوستان، دوسر یشنز، دہلیک

 .13 -11، پاکستان، ص یں، کراچیکتاب یآج ک

ٚيد ٚعاؽ  .ّ( ناتب ٚباسح ٚقاف َٚرتدِ أزدٟ نبري7102ٜٛيٝٛ  73 –ّ 0411ْٛفُرب  01ِّْس َطعٛد )** 

يفازض١ٝ يف ايه١ًٝ ٚتٛف٢َّ يف يهٓاؤ باهلٓد. عٌُ يف بدا١ٜ سٝات٘ األنادمي١ٝ َدزّضا يًػتني األزد١ٜ ٚا

اإلضال١َٝ بربًٜٞ، ثِ ُعِّٔ َدزّضا يًػ١ ايفازض١ٝ يف داَع١ يهٓاؤ اييت تدزز فٝٗا أنادميّٝا ست٢ سؿٌ ع٢ً 

األضتاذ١ٜ. نتب ايعدٜد َٔ ايهتب ايبشج١ٝ ٚايٓكد١ٜ، ٚنتابني يألطفاٍ، ٚتسدِ عد٠ نتب، أغٗسٖا 

ؿ٘ ايكؿري٠، ٚدلُٛعات٘ ٖٞ: "ضُٝٝا" "قؿـ نافها"، غري إٔ غٗست٘ األدب١ٝ قد تأضطت ع٢ً قؿ

ّ(. سؿٌ ْري َطعٛد 7112" )گنجفہّ(، ٚ"0442" )نایم یطاؤس چمن کّ(، ٚ"0441ّ(، ٚ"عطس نافٛز" )0433)

ٖٔتٝ٘" )0424ع٢ً ٚضاّ بدّ غسٟ يف ايتعًِٝ ٚاألدب ض١ٓ  ّ(، 7110ّ. نُا سؿٌ ع٢ً دا٥صتٞ "أنادمي١ٝ ضا

 ".نایم یطاؤس چمن کؿؿ١ٝ " ّ( عٔ دلُٛعت٘ ايك7112ٚ"ضسضٛتٞ مسإ" )

آدابٗا َٔ ن١ًٝ ايًػات باسح َٚرتدِ َؿسٟ، ساؾٌ ع٢ً دزد١ املادطتري يف ايًػ١ األزد١ٜ ٚ*** 

 ايكاٖس٠، َؿس.، داَع١ األشٖس-ٚايرتمج١

 أرديةصة ق
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ٕٖ ٖرٙ  ميهٓٗا إٔ تبني نِ َك٢ َٔ عُس اهلسّ، ٚال نِ بك٢َ ي٘ َٓ٘. ايًِٗ إال أ

 األدٗص٠ تػرُي إىل زس١ً اهلسّ ايط١ًٜٛ دّدا يف نال االدباٖني املاقٞ ٚاملطتكبٌ.

ؿ٢ عدٕد ع أقبايٓظس إىل َطاس١ اهلسّ ْفٔط٘ ٚاألزاقٞ احملٝط١ ب٘، قٖدز امٔلعُازٜٕٗٛ بايطب

 ٕ ميهٔ إٜٔعًُٛا َّعا يف بٓا٤ اهلسّ، ٚأد٢ْ َد٠ٕ نا َٔ ايسداٍ نإ ميهِٓٗ إٔ

 ٜطتػسقٗا أقؿ٢ عدٕد َٔ ايسداٍ يف إمتاّ بٓا٥٘، ٖٚرٙ املٖد٠ األد٢ْ تبًؼ ٦َات ايطِّٓني.

ِٔ يف عٗد اخلًٝف١ ُعٔجس ع٢ً ايعباز٠ ايتاي١ٝ َٓكٛغ١ّ ع٢ً أسد أيٛاح اهلسّ احلذس١ٖٜ:  يه

َٓاُٙ يف ضت ِٝ َُ٘ يف ضت١ أغٗس" يكد بٓ ََٓس َٔ ذا ٜٗٔد ًِ  ١ أغٗس".، َف

ٍُ تٓكٗض ع٢ً  نإ ال بد إٔ ُٜػٔعٌ ٖرا غكَب اخلًٝف١. فُأسكس ايعُاٍ، ٚبدأت املعاٚ

ٕٖ أض١ٖٓ املعاٍٚ تهٖطست،  ٚاسٕد َٔ اهلسّ. يهٔ مل حيدخ أٟدإْب  غ٤ٞ ض٣ٛ أ

اخلًٝف١. فأَس بتطدنِي سذاز٠ اهلسّ َٔ األَاّ،  ٚتتطاٜس ايٖػسُز َٔ احلذاز٠. فصاد غكب

ٌٗ ايبازد. فطِكطكت احلذاز٠، ٚتػكَّكِت تػكُّكإت  ٖٗذٗا ُؾٖب عًٝٗا اخل ٚعٓدَا اغتٖد تٛ

ٍُ ددٜد٠، ٚنٖطسِت َٓٗا قطّعا ؾػري٠. فطابت ْفُظ  قٝك١، فاْٗايِت عًٝٗا َعاٚ

ِّ ٚقت َٔ ايًٌٝ ٕ بأاخلًٝف١، ٚعاد إىل عاؾُت٘ تازّنا ٚزا٤َُٙ أَّسا  ٌُ يف أ ال ٜتٛقَّف ايعُ

 ***    ٠ ضت١ أغٗس.أٚ ايٓٗاز ملد

ّدا يف ت٘، ٚقف اخلًٝف١ُ َع أَسا٥٘ دلدٚبُٝٓا نإ ايػٗس ايطادع ُٜٛغو ع٢ً ْٗاٜ

 ِّ ٌٗ َا أَهٔ تهطرُيٙ َٔ اهلسّ خالٍ ن َٛاد١ٗ اهلسّ. فػعس خبٝب١ أٌَ ملا زآٙ، فه

ْٛ ؾػري خًف ٖرٙ احلذاز٠ ٖرا ايٛقت دلٖسد سذاز٠ٕ حبذِ دد اٍز ؾػري. ٚقد الح قب

ْٕ َٓشْٛت َٔ سذس. ُقدِّّ ايرِبطُإ يًدًٝف١، ٚعٓدَا ُأفسغِت  َٛقْٛع فٝ٘ بِسطُا

 ٖٕ ٖٝٔ أْٗا أسذاْز نسمي١ْ، ٚدلٖٛساْت ذٖب١ْٝ َٔ طساٍش عتٝل. ثِ ُيٛسظ أ ذلتٜٛات٘، تب

ٟٖ أّٜكا عًٝ٘ عباز٠ْ َٓكٛغ١، ُقِس٥َِت  بأَس اخلًٝف١، ْٗؿٗا: ايرِبطُإ احلذس

 ."اْؿسِف"إّذا ٖا أْت مل تطتطِع ٖدَ٘. خِر أدس٠َ عًَُو ٚ

ٞٗ ممت٘دا ٚزا٤ُٙ إىل َد٣ّ بعٕٝد  ٌٖ اهلسّ املدسٚط نإ اخلًٝف١ُ س٦ٓٝر ٜكُف أَاّ ايكبٛ، ٚظ

يف ايؿشسا٤. فاضتداَز ٚضاز ببط٤ٕ ست٢ ٚؾٌ سُٝجُا ٜٓتٗٞ ايظٌ. ثِ تكٖدّ إىل األَاّ قًًّٝا 

ِّ فكط يف ق٤ٛ مشظ ٚت ٛقَّف. اآلٕ بدأ ظًُّ٘ ٖٛ أّٜكا ٜرتا٣٤َ ع٢ً األزض. ٚبسِؤ١َٜ ايظ

 .١ُٖ ِٔ مٖث١َ أسْد ع٢ً ايك ٕٖ اخلًٝف١ ٜكف ع٢ً ق١ُ اهلسّ. يهٔ مل ٜه ايؿشسا٤، بدا نأ

ّدا، ٚاآلٕ أؾدز أَّسا بإعداد نػٔف سطإب ناٌَ د اخلًٝف١ ٚٚقَف أَاّ ايكبٛ دلدعا
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ُٖامُلبٓفكأت  ، ٚتكدمِي٘ إيٝ٘. نُا أؾدز أَّسا آخس بكسٚز٠ املطتُس٠ َٓر ضت١ أغٗس١ ٗ

 إبدا٤ٔ ذبدٜٕد دقٍٝل يك١ُٝ ايهٓص امُلطتدسز َٔ ايرِبطُإ.

َّا يًُبًؼ ايرٟ ُأْفل ع٢ً  ٕٖ ق١َُٝ ايهٓص اييت ُسدَِّدِت ناْت َطا١ّٜٚ متا َٚٔ املػِٗٛز أ

١ُٖ فتح قبٛ اهلسّ، ٚال عذب يف ذيو  ِٗ . نُا ال ٜٓبػٞ –ُغٗس٠ َجٌ ٖرا األَس  أٟ يف –َُ

َٖا َا ٜجري ايعذب سّكا فٗٛ أْ٘  ايعذُب أّٜكا َٔ اْتػازٙ ست٢ قبٌ االْتٗا٤ َٔ احلطابات. أ

َّا نبرُي احملأضبني ايرٟ نإ َطُؤّٚيا عٔ ٖرٜٔ  َٖتٗا قد ُْٔطٞ متا خالٍ ٖرٙ املطأي١ بُس

 ***    احلطابني.

٘ٔ إسؿا٤ْ ٕٖ يدٜ ِّ غ٤ٞ يف ممًه١ اخلًٝف١، ست٢ ذٖزات ايسَاٍ. َٚا  نإ َػّٗٛزا بأ به

ُّ ُنػٛف احلطابات ست٢ ُٜكدِّز دلاََٝعٗا بٓظس٠ٕ ٚاسد٠. نُا قٌٝ  إٔ ُتٛقَع أَاَ٘ ُسَص

ٕٖ أخطا٤ اجلُع ٚايطسح تكفُص ع٢ً ايٛزق١ َٔ تًكا٤ٔ ْفطٗا يتظٗس أَاّ عٝٓٝ٘. يرا  أّٜكا: إ

ٕٖ َعظِ ايٓاع ناْٛا خي افٕٛ َٔ نبري امُلشأضبني أنجس َٔ اخلًٝف١ ال عذَب َٔ أ

ِٕ ٜكٛيٛ تاز٠ّ إلثاز٠ ايٗطدس١ٜ، ٚتاز٠ّ إلثاز٠ -ا يبعكِٗ ْفٔط٘. ٚاعتاد ضهإ ايعاؾ١ُ أ

ٕٖ َطاس١ املػاعِس يف قًب :-اخلٛف يف عكً٘  نبري احملأضبني َٚطاس١َ األفهازإ

َُذاّْبا  –ٝ٘ ٖرا األَس أٚ باألِسس٣ َا ُٜػري إي –ممت٦ًََٔتإ باألزقاّ. ٖٚرا األَس مل ٜهٔ 

ِّ ست٢ ي١ًٝ ذيو احلطاب.  يًٖؿٛاب نجرّيا، ع٢ً األق

 ٖٕ يف تًو اي١ًًٝ ناْت ُنػُٛف نال احلطابني َفسٚد٠ّ أَاَ٘، ٚقٖدز بٓظس٠ٕ ٚاسد٠ٕ أ

ِٕ ٜفشـ ُُٜٚشِّـ  ٍٚ ع٢ً ٚد٘ ايتكسٜب. َٚع ذيو زأ٣ َٔ ايٛادب أ نال احلطابني َتطا

ٌٖ غ٤ٕٞ بعٓا١ٕٜ نٌ بٕٓد يف نال احل طابني. ٚنإ َسُؤُٚضٛٙ األِنَفا٤ قد ضٖذًٛا ن

ِّ بٕٓد ع٢ً اإلطالم. ٚحلطاب  ٍٕ يف ق١ُٝ أ ٟٗ شٜاد٠ٕ أٚ ْكؿا فا٥ك١. فًِ تهٔ ٖٓاى أ

ِٔ عٓدَا بدأ  اجملُٛع أَطو أّٚيا نػف سطأب ايهٓص امُلطتدسز َٔ ايرِبطُإ. يه

ا َٔ ٔسِطبت٘. فذُع زتهب خطّأ يف َٛقٍع َٜهتب ْاتر اجلُع تعٖجس قًُ٘، ٚأسٖظ أْ٘ ا

َُذد ّدا ًّفا بعض ايػ٤ٞ، يهٓ٘ أسٖظ دلدّدا، ٚٚدد ْاتر اجلُع اآلٕ رلتاحلطاب 

بازتهأب خطأ َا، فأعاد مجع احلطاب َٔ ددٜد، ٚٚدد ايٓاتر رلتًّفا نريو. ٚيف 

١ُٖٔ فتح ايكبٛ، ي َُٗ هٓ٘ نإ ايٓٗا١ٜ ٚقَع ذيو ايهػَف داّْبا، ٚأَطو نػَف ْفكات 

ِٔ ٜسٜد فكط تأنٝد غب١ٕٗ يدٜ٘، ٚيف ايٛاقع تهٖسز ْفُظ األَس َع ٖرا ايهػف  نُ

َٛٓؽ،  َُػ  ٌٍ ِٝٔ ٚضت١ّ أٚ ضبع١ّ أٚ َا ٜصٜد َٔ ْٛاتر اجلُع. ٚبعك أّٜكا. فهاْا أَاَ٘ نػف
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ٍْ َا ٜسٜد ايٛؾٍٛ  ٍْ َا ٜصعذ٘، ٚضؤا أٌُٖ ايهػفني ٖهرا ٚخسز. نإ ٖٓاى ضؤا

 سّٜكا ي٘ ٚضط شساّ األزقاّ. إيٝ٘، يهٔ ال جيُد ط

ِّالٕ، ٚنفَّاٙ حِيَتٔكٓإ، عٓد٥ٕر  ٌٖ ٜكف يف ق٤ٛ ايكُس باخلازز ست٢ بدأت قدَاٙ ُتَٓ ظ

ٕٖ سػد األزقاّ ٜتباعُد عٓ٘ باضتُساز غ٦ّٝا  ػ٦ّٝا. ٚبدِت ي٘ ٖرٙ األزقاّ ففكط أسٖظ بأ

ِٞ األٜدٟ، ثٓني ٜطرياملتباعد٠ُ عٓ٘ نذُاعإت َٔ ايٓاع. فسأ٣ االثٓني ٚاال إ َتػابه

ُُٖا ْاتُر مجعُٗا، ايرٟ مل ٜطتطِع إٔ ُُِّٜص َا إذا نإ أزبع١ّ أّ غ٦ّٝا آخس. بعد ٚ ٚزا٤

ٚقع ايهػفني فَٛم بعكُٗا، ٚزاح ٜفهِّس حلِػٔد األخري عاد إىل ايداخٌ. َٚسٚز ٖرا ا

َُٖٛسَدٜٔ أّ رلتًفني؟ ثِ طٔفل ٜفهِّس ِٞ مجٔعُٗا ضُٝهْٛإ  َا إذا  َا إذا نإ ْادب

َُٖٛسدٜٔ أّ رلتًفني؟ ثِ َاذا ٜسٜد اخلًٝف١؟  ِٕ ٜهٕٛ ايٓادبإ  نإ ٖٛ ْفُط٘ ٜسُٜد أ

ُ٘ ٚضط شساّ  ٕٖ ٖرا ٖٛ ايٗطؤاٍ ايرٟ نإ ٜبشح عٔ طسٍٜل ي عٓد٥ر أدزى فذأ٠ أ

 األزقاّ، َاذا ٜسٜد اخلًٝف١؟

 أَك٢ بك١ٖٝ ايًٌٝ ٖٚٛ ٜفهِّس، َاذا ٜسٜد اخلًٝف١؟

ِٞ عٓد سًٍٛ ايؿباح غ َٕ ٜطريإ َتػابه ُ٘ ايّٓٛ. فسأ٣ يف َٓاَ٘ اخلًٝف١َ ٚفسعٛ ًب

١ُٖ. ٚأدزَى يف  ِٔ مٖث١َ أسْد ع٢ً ايك ِّ اهلسّ، يهٔ مل ٜه األٜدٟ، َٖٚتذٗني إىل ْٗا١ٜ ظ

َِٓفٔتشإ. ٘ٔ ت  َٓاَ٘ أْ٘ حيًُِ، فرتَى عٝٓٝ

ََاد، َٚض ٖسز بػٌ أسد نإ ايٓٗاُز ٜتالغ٢ عٓدَا أسسَم نال احلطابني ٚأساهلُا إىل َز

ٖٛيٕٛ يف األضٛام  َُبايٕٛ ٜتذ عبٝدٙ، ٚازتد٣ ثٝاب ايعبٔد، ثِ اْطًل إىل اخلازز. نإ ايَّال 

ِٔ ٖٓاى ض٣ٛ َٛقٍٛع ٚاسٕد  ِّْني دلُٛعإت ؾػري٠. مل ٜه َُتػابٔهٞ األٜدٟ، َٚه

ُٜعَجس ٜكٍٛ بعكِٗ يبعضفكط ٖٛ َداز احلدٜح يف املد١ٜٓ َٜٛراى، إذ نإ  : إْ٘ مل 

ٕٖ ٖرا ع٢ً ذ ز٠ فسٍم بني ق١ُٝ املبًؼ ايرٟ ُأْفل ع٢ً فتح ايكبٛ، ٚبني نٓص ايرِبَطُإ، ٚأ

ِّ غ٤ٞ يف ممًه١  احلطاَب ؾَدَز َٔ دأْب نبري امُلشأضبني، ايرٟ يدٜ٘ إسؿا٤ْ به

 اخلًٝف١، ست٢ ذٖزات ايسَاٍ.

*** 

ِّ ١ْٕٝ يًعٛد٠. بٌ خَنَظ ايبػٌ، ٚتسى ٚزا٤ ام، ٚقٖٝع ُٙ األضٛإْ٘ مل خيسز َٔ ايبٝٔت بأ

ُّ ع٢ً ْفط٘ يف َتاٖأت ايؿ شسا٤ اييت تتطاُٜس فٝٗا ذزاُت ايسَِّاٍ نايٖػسز، ًُِٜٚكٞ اهلس

.ٓٞ ُ٘ املدسٚٔط  ***   أزقٗا ظًَّ
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 ؟ُينَٔ عَّ
  ستُد ستبٛب عامل                                                            

mahboobjnu@gmail.comEmail:                          

ستُد  كًِ ايدنتٛزب ؤ، اهلٓد، نتابًاايسغٝد، يهٓا حدٜجا داُز تصدزأ

٠ ايدنتٛز أضاترنباز خنب١ ممتاش٠ َٔ أنسّ ايٓدٟٚ. ٜػتٌُ ٖرا ايهتاب ع٢ً تسادِ 

يف تعًُٝ٘ ٚتجكٝف٘  ايرٜٔ قاَٛا بدٚز نبريٓد٠ٚ ايعًُا٤ ي ّداز ايعًٛ يفأنسّ ايٓدٟٚ 

 أدٜب َبدعٚ، ٚهلِ فطٌ عظِٝ عًٝ٘ يف إعدادٙ نعامل بازع إضال١ًَٝ ٚتسبٝت٘ تسب١ًٝ

. نُا ٚباحح داد يف ايعًّٛ ٚايدزاضات اإلضال١َٝ

ٓد٠ٚ ي يداز ايعًّٛ ا صادقًاّ ايهتاب تصًٜٛسٜكٍد

يف زحابٗا أح٢ً أٜاّ املؤيُف اييت قط٢ ايعًُا٤ 

ٚاييت ناْت  ،األيٝف يف حطٓٗاحٝات٘ ٚتسب٢ 

ََ ًٕٛ تفتدس بٛدٛد أضاتر٠ بازعني يف فِْٓٛٗ ٜعا

خطٕٓٛ إيِٝٗ ا٥ِٗ، ُٜٚايطًب١ َعا١ًَ اآلبا٤ ألبٓ

ِْٗٛٗ إىل َا فٝ٘ خري ٚضعاد٠ ٚصتاح يف ايدْٝا ٚاآلخس٠، بهٌ زفل ٚحٓإ، ٜٚٛدِّ

ٜٚٓصخِْٛٗ باالبتعاد عٔ نٌ غ٤ٞ ٖٚٛ غس هلِ، ٜٚطاعدِْٚٗ ع٢ً حٌ املػانٌ 

ػري األضتاذ دعفس َطعٛد ُٜ .خالٍ حٝاتِٗ ايدزاض١ٝ ٜتعسضٕٛ هلاٚتريٌٝ ايصعٛبات اييت 

ْد٠ٚ  أضاتر٠ُ إىل َا نإ ٜتُٝص ب٘ يٓفظ ايهتاب، يف "ن١ًُ ايٓاغس" اذتطين ايٓدٟٚ

اْتِٗ يف اجملتُع ناْٛا ايعًُا٤ ٚقتراى بايكٍٛ "إٕ ٖؤال٤ األضاتر٠ زغِ عًٛ غأِْٗ َٚه

٘ ايج١ُٓٝ إلفاد٠ نٌ َٔ ٜسٕٚ فٝ ِتٗغٕٛ َٔ أٚقاات ايطالب... ٜٚفسِّفٕٛ َع احتٝادهٜٝت

َٚٔ خصا٥ص ٖؤال٤ األضاتر٠ أِْٗ مل ٜهْٛٛا َدزضني ايسغب١ يف اذتصٍٛ ع٢ً ايعًِ... 

ٚإمنا  ،اٚاْتٗت اذتصص ايدزاض١ٝ َٚطًٜٛٚكٕٛ ايدزٚع...ط، حيطسٕٚ ايصفٛف، فك

ني ٜكَٕٛٛ برتب١ٝ ني، ْعِ! ناْٛا َسبِّناْٛا جباْب ٖرٙ ايٛظٝف١ امل١ُٗ األضاض١ٝ َسبِّ

                                                        
 ٙاهلٓد.، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞباحح ايدنتٛزا ، 

 َٔ عًُّين؟ : اضِ ايهتاب 

 اضِ املؤيف:  د. ستُد أنسّ ايٓدٟٚ

 اهلٓد -ايٓاغس:  داز ايسغٝد، يهٓاؤ

 ّ   8102ايطبع١  األٚىل:  

  058عدد ايصفخات:   

 زٚب١ٝ ٖٓد١ٜ 085مثٔ ايٓطد١:   

 

 قسا٠٤ يف نتاب
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زع ايّٝٛ بطبب املاد١ٜ اييت ايطالب تسب١ٝ د١ٜٝٓ خًك١ٝ ادتُاع١ٝ... ٖٚرا َا تفكدٙ املدا

 .1غصتٗا بفريٚضاتٗا"
 ٚتكدٜسٙ ادتِ املؤيف بايطبع عٔ غٛق٘ ٚحٓٝٓ٘ إىل ْد٠ٚ ايعًُا٤، ٚعٔ حب٘ سٜعٍب

يج١ً َٔ أضاترت٘ يف شتتًف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ، َٔ ايتفطري ٚاذتدٜح ٚايفك٘ ٚاألدب  ايبايؼ

ٝطتفٝد ٜٚطتُتع عٓد قسا٤ت٘ ضٕ ايكازئ ألخس٣، فإالّ ٚغريٖا َٔ ايفٕٓٛ اٚايًػ١ ٚاإلع

، َٔ حٝح ال ٜدخٌ َٔ أٍٚ صفخ١ إىل آخس صفخ١ يف ايهتاببأضًٛب زا٥ع ٚفسٜد 

 – املؤيف إىل تسمج١ أضاترتِٗ ٚٚصف خصاهلِ اذتُٝد٠ ٚخصا٥صِٗ ايبازش٠ َباغس٠ً

بأضًٛب  ٚاًلأ عاجل ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ مبدتًف دٛاْبٗاُٜ بٌ إْ٘ –نُا صتد يف ايهتب عا١ًَ

، َطتٛعًبا دٛاْب حٝا٠ أضاترت٘ املدتًف١ دزاض١ ٚتدزٜطا ٚتأيٝفا َٚا إىل أخاذ ضسدٟ

 ذيو. 

  ؟ايفهس اإلضالَٞ ُوحتت باب "َٔ عَّ ملا دا٤أذنس ٖٓا َجاال 

: َا ايفهس اإلضالَٞ؟ قًت: ٖٛ َا أٚزث٘ املطًُٕٛ َٔ أعُاٍ عك١ًٝ ْٚظس١ٜ يف قايٛا"

ت ٚاآلداب إبداعا ٚإْتادا ٚادتٗادا، َٓر بد٤ اإلضالّ إىل َٜٛٓا ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ٚايفًطفا

 ٖرا.

قايٛا: َا ايفهس اإلضالَٞ املعاصس؟ قًت: ٖٛايفهس ايٓصٜ٘ ايصايف ايرٟ طٛزٙ 

املفهسٕٚ املطًُٕٛ إْهازا يًفهس ايعًُاْٞ، َٚكا١َٚ يًٗذُات ايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ 

 دز غري إضال١َٝ.....ايػسب١ٝ، ٚتصخًٝخا يًفهس ايتذددٟ املتأثس مبصا

قايٛا: َا َصدزٙ؟ قًت: َصدزٙ ٖٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚعٝا هلُا 

 ٚفُٗا، ٚاضتٓباطا َُٓٗا ٚاضتدسادا، فٗٛ إًذا فهس زباْٞ......

قايٛا: َا خصا٥ص٘؟ قًت: ٜتُٝص ايفهس اإلضالَٞ مبا ذنسْا َٔ مسٛ َصدزٙ 

  .....ات اذتٝا٠ ْٚٛاحٝٗاٚثبات٘، ٖٚٛ فهس غاٌَ، أٟ ٜػٌُ مجٝع َكتطٝ

قايٛا: َٔ عَُّو ايفهس اإلضالَٞ؟ قًت: غٝدٓا ايطٝد ستُد ٚاضح زغٝد 

ايٓدٟٚ، قايٛا: أفدْا برتمجت٘. قًت: ضأيتُْٛٞ تسمج١ غٝذ ستبب يدٟ أثري، أْطت ب٘ 

أًْطا نبريا، ٚأيفت٘ أميا أيف١، أغعًتِ برنسٙ عاطف١ يف صدزٟ، ٚأٜكظتِ ْا٥ِ 

                                                        
 .4ْفظ ايهتاب، ص: -1
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.... ٖٛ ايعامل ايصاحل، ايتكٞ ايٓكٞ، األدٜب ايًٛذعٞ، ايًػٟٛ األملعٞ، األغذإ يف قًيب..

 املفهس املتٛقد ايرنٞ، األضتاذ ايػسٜف أبٛ دعفس ستُد ٚاضح زغٝد ايٓدٟٚ بٔ ......

ٚيد ض١ٓ ..... ٚختسج يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤ ..... عٌُ يفرت٠ يف إذاع١ عُّٛ اهلٓد 

يفهس اإلضالَٞ: ايػصٚ ايفهسٟ"، ٚ"أدب ايصخ٠ٛ بدهلٞ..... أيف "َٔ قطاٜا ا

اإلضال١َٝ".... ٚأْػأ ٦َات َٔ املكاالت ايرتب١ٜٛ ٚايفهس١ٜ ٚايتٛد١ٝٗٝ بايًػتني ايعسب١ٝ 

 ٚاألزد١ٜ.

ميتاش بايعًِ ٚايعٌُ، داَعا بني ايعكٌ ٚاذته١ُ ٚارتًل اذتطٔ، َٚطسٚبا ب٘ 

 املجٌ يف ايتٛاضع.....

دب ايعسبٞ بني عس  ْٚكد" ٚ"ايفهس قسأت عًٝ٘ أغٝا٤ َٔ نتاب "األ

اإلضالَٞ" يألضتاذ ستُد َبازى، ٚأخرت َٓ٘ دزًٚضا يف األدب ايعسبٞ ٚاإلْػا٤ 

 ٚايهتاب١، ٚدزًٚضا يف ايػصٚ ايفهسٟ.....

قايٛا: َايرٟ اَتاش ب٘ غٝدو يف غسح ايفهس اإلضالَٞ قًت: َا زأٜٓا َٔ 

 ف١.....ٜداْٝ٘ يف غسح ايفهس اإلضالَٞ عرب أدٚازٙ املدتً

قايٛا شدْا َٔ فطا٥ٌ غٝدو َٚٓاقب٘ فكد ْساى ب٘ َتُٝا ٚبرنسٙ ضعٝدا، 

 قًت: ٖٛ َعِِّ أغسُّ، يٓد٠ٚ ايعًُا فدس......

 قايٛا: َايو َفٝطا يف اإلغاد٠ بفطً٘ َٚٓاقب٘ ٖرٙ اإلفاض١؟

قًت: اعفْٛٞ، فكًيب ٤ًَٞ حبب٘، ٚيٞ بح َٓ٘ طٝب يرٜر أعاْٝ٘، ٚنإٔ دافعا ٜدفعين 

ضتهجاز َٔ ذنسٙ، ع٢ً إٔ ايهجري َٓ٘ عٓدٟ قًٌٝ، فإْٞ  أدد ثٓا٤ٙ يف ايٓاع إىل اال

 .1"أغسف َٔ ثٓا٤ املًٛى ايهساّ،... ٚإذا أفطت يف ذنسٙ حطبت أْٞ غري َفٝض

بٞ اذتطٔ عًٞ تٓاٍٚ اذتدٜح عٔ ايعال١َ ايطٝد أٜؤيف عٓدَا ٕ املإال أ

 ،دزاضت٘ يف ْدٚٙ ايعًُا٤ ٘ َٓر فرت٠يٝؤيُف َٔ املكسبني إامل اذتطين ايٓدٟٚ ايرٟ نإ

ًكٞ ُٜ، ٜتدر أضًٛبا عادٜا ٚايتخكٝلإْ٘ اقتف٢ أثسٙ يف ايطري٠ ٚايطًٛى ٚايبخح ٚحٝح 

َٔ ايدع١ٜٛ ٚاإلصالح١ٝ  زمح٘ اهلل ناغفا ع٢ً غت٢ دٛاْب حٝا٠ ايعال١َ ض٤ًٛ

 . ٚغريٖا ٚايفهس١ٜ ٚايتأيٝف١ٝ

                                                        
 .47-44ايهتاب ْفط٘، ص: -1
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يهتاب ع٢ً َكا١َ أٜطا بعٓٛإ "املكا١َ ايًه١ٜٛٓ" حيتٟٛ ا ،ذيو ٚإىل داْب

ُتػري إىل بدا١ٜ زح١ً املؤيف إىل َد١ٜٓ يهٓاؤ يتخصٌٝ ايعًِ ٚاملعسف١، ٚحٓٝٓ٘ إىل ٖرٙ 

املد١ٜٓ اييت قط٢ فٝٗا فرت٠ ط١ًٜٛ. ُٜٚفسد املؤيف بايرنس َٔ بني أصدقا٥٘ ٚزفكا٥٘  

 ُٝد٠ اييت ٜتطِ بٗا. عبَداذتٞ َع اإلغاز٠ إىل صفات٘ ايٓب١ًٝ ٚخصاي٘ اذت

نُا ٜتصٜٔ ايهتاب مبكد١َ زا٥ع١ َفص١ً بكًِ ستُد حػُت ايٓدٟٚ املكِٝ 

 حايٝا يف دٚي١ قطس، ٚايرٟ نإ شَٝاًل يًدنتٛز أنسّ ايٓدٟٚ يف ايدزاض١ بداز ايعًّٛ

ٓد٠ٚ ايعًُا٤، حتدخ فٝٗا حػُت ايٓدٟٚ عٔ َطري٠ صاحب ايهتاب ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ي

ٝات٘ املدتًف١ َٔ ايبدا١ٜ إىل ايٓٗا١ٜ بػهٌ َٛدص، ٚأبسش فٝٗا َطتٛعبًا دٛاْب ح

 ارتصا٥ص ايع١ًُٝ ٚايعادات ايػسٜف١ اييت ٜتخ٢ً بٗا أنسّ ايٓدٟٚ.

نُا حاٍٚ ستُد حػُت ايٓدٟٚ يف َكد١َ ايهتاب تصَٜٛس ْد٠ٚ ايعًُا٤ 

يعًُا٤ ايطا٥د يف زحاب ْد٠ٚ ا تصًٜٛسا دقٝكًا ٜعهظ ادتَّ ايتعًُٝٞ ٚاألدبٞ ٚايجكايف

 فرت٠ ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكسٕ املاضٞ.خالٍ 

 ٜكٍٛ ستُد حػُت ايٓدٟٚ يف َكد١َ ايهتاب، عٔ األضًٛب ايرٟ ٜتُٝص ب٘

، َٚآثسِٖ ايع١ًُٝ َهازَِِٗ، ٚفطًٗ"ٜتخدخ شًَٝٞ ايفاضٌ عٔ ضريتِٗ، ٚ املؤيف

دّ ٜك، ٚايتدزٜظٚايفهس١ٜ ٚإصتاشاتِٗ ايك١ُٝ يف زتاالت ايبخح ٚايتخكٝل ٚايتأيٝف ٚ

خسٜٔ َٔ ، ٚع٢ً اآلفطًِٗ عًٝ٘، نباق١ حب ٚإخالص ٚعسفإ جبًُِٝٗ ٚنٌ ذيو

 صس١ٜ ٚبأضًٛب عًُٞ ٚأدبٞ زامايع َٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٝب١، يف ح١ً قػطالب ايعًِ

، ٚصٝاغ١ زص١ٓٝ، ٚعبازات زا٥ع١ ايبٝإ ، ٚفصاح١ايتعبري ، ٚميتاش أضًٛب٘ ببالغ١ٚمجٌٝ

 .1"تٓعؼ ايكًٛب، ٚإنٞ ايٛددَعرب٠، تعطس املطاَع، ٚتر

يف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ اييت  إٔ املؤيف ْفط٘ بازٌع ٚأ١ًُٖٝ ٜٚصٜد ٖرا ايهتاب ق١ًُٝ

برٚم أدبٞ، ٜٚتُٝص بجكاف١ ٚاضع١ َٚطايع١  املؤيف حٝح ٜتُتع يهتاب،يف ٖرا ا ْاقػٗا

يف  ايهسأّ أخرٙ عٔ أضاترت٘ فعًِ ٚ يهٌ  ٚافًٝا غسحًاٚ ًانافٝ ًاتعسٜفّ كٍدفٝ دقٝك١،

 .ايعًُا٤ ْد٠ٚ
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 َٔ َٛايٝدٖٛ ايرٟ بني أٜدٜٓا ايدنتٛز ستُد أنسّ ايٓدٟٚ صاحب ايهتاب 

ايتخل ٚ ضافس إىل َد١ٜٓ يهٓاؤ ّ. بعد تًكٞ ايعًّٛ االبتدا١ٝ٥ ٚايجا١ْٜٛ يف دْٛفٛز،3631

ٗاد٠ ايفط١ًٝ ّ، ٚغ3693، فخصٌ ع٢ً غٗاد٠ ايعامل١ٝ عاّ ٓد٠ٚ ايعًُا٤يايعًّٛ بداز 

ّ. ٚأنٌُ غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع 3691(، عاّ )اختصاص يف اذتدٜح ايٓبٟٛ ايػسٜف

. داَع١ يهٓاؤَٔ  3661ّّ، ٚغٗاد٠ املادطتري يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا عاّ 3696عاّ 

ٚقٍدّ زضاي١ ايدنتٛزاٙ يف قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ْفظ ادتاَع١ بعٓٛإ "بطتإ احملدثني 

 ّ. 1003ٜص ايدًٖٟٛ: دزاض١ ْكد١ٜ" عاّ يًػاٙ عبد ايعص

ّ يف داز ايعًّٛ يٓد٠ٚ ايعًُا٤، ثِ 3660ّ إىل 3691نُا قاّ بايتدزٜظ َٓر 

عكد عصَ٘ ع٢ً ايسح١ً إىل يٓدٕ باقرتاح ايطٝد أبٞ اذتطٔ عًٞ اذتطين ايٓدٟٚ، 

ّ يٝعٌُ باحجًا يف َسنص أٚنطفٛزد يًدزاضات اإلضال١َٝ 3663ٚضافس إيٝٗا ض١ٓ 

دتاَع١ أنطفٛزد، ٚقط٢ فٝ٘ أنجس َٔ عػسٜٔ ض١ٓ نباحح، ٚاغتػٌ ٖٓاى  ايتابع١

َدزًضا يف َؤضطات َٚعاٖد شتتًف١. ٚحايٝا ٜتٛىل َٓصب عُٝد ن١ًٝ ناَربج 

اإلضال١َٝ باملًُه١ املتخد٠ إىل داْب نْٛ٘ َػتػال بتدزٜظ ايعًّٛ اإلضال١َٝ املتكد١َ 

 نُخاضس نبري يف َؤضط١ "ايطالّ" بًٓدٕ.

هتب١ اإلضال١َٝ ٚايعسب١ٝ بكطط ٚافس َٔ َؤيفات ايدنتٛز أنسّ حظٝت امل

ايٓدٟٚ، فً٘ أنجس َٔ مخط١ ٚعػسٜٔ نتابا حٍٛ َٛضٛعات غت٢. َٚٔ أِٖ إْتادات٘ 

زتًدا، مجع فٝ٘ تسادِ مثا١ْٝ آالف اَسأ٠ ستدث١ عٔ  21نتاب يف طبكات احملدثات يف 

 ايعٌُ املتٛاصٌ. اذتدٜح ايٓبٟٛ، ٚأنٌُ ٖرا ايعٌُ يف مثا١ْٝ أعٛاّ َٔ 
ٝطتخل املؤيف نٌ ايجٓا٤ ٚايتكدٜس ع٢ً إحتاف ٖرا ايهتاب ايكِٝ املفعِ ف

اذتاذقني يف فِْٓٛٗ املدتًف١، أضاترتٗا ٚٚب٦ٝتٗا ايتع١ًُٝٝ ايعًُا٤  عٔ ْد٠ٚ مبعًَٛات ناف١ٝ

ٚاملدًصني يطالبِٗ ٚاملػسفني ع٢ً ْػاطاتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايدع١ٜٛ يف داخٌ 

إضٗاَات ٚايباحجني يف  ًدازضنيي ضاضًٝاأ َسدعًا ٚخازدٗا. ٚضٝهٕٛ ايهتاب ايصفٛف

  تفتدس بِٗ  ٚقتا َا.ناْت ايرٜٔ  ايعًُا٤ نباز األضاتر٠ يٓد٠ٚ
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 ِن األدب العسب٘اجلٕاِس الفسٖدٚ وَ وٍا
  ذلىد زحياُ الٍدٔٙد.                                                             

raihan.amu@gmail.comEmail:                          

عمٜ املدتازات الفسٖدٚ ٔاألخباز الٍادزٚ ٔاحلكاٖات  ٕعٛ وشتىمِٛرٓ دلى

الدكتٕز ذلىد  ل عمّٗابّا ٔعّموّات الكتب األدبٗٛ العسبٗٛ. قد مجعّا ٔزّتاملىتعٛ وَ أ

ِٕ كىا  .أضتاذ وطاعد يف جاوعٛ إٌدٖسا غاٌدٙ الٕطٍٗٛ املفتٕحٛ بٍٕٗ دهل٘ ِٕٔ ضمٗي.

زٟٗظ الربٌاوج العسب٘ يف ٌفظ اجلاوعٛ. 

إٌْ ضافس إىل دهل٘ بعد إكىاه التعمٗي 

طن ٔاضتكٜ وصٖدا وَ العمي ٔالفالجإٌٙ 

 ٍٕٗ دهل٘،ب، وَ جاوعٛ جٕاِس اله ٌّسٔ

حٗح ٌاه شّادٚ الدكتٕزآ يف األدب 

 العسب٘.

الطالب ٔالباحجُٕ يف  ال ٖطتفٗد ِرا الكتاب شبدٚ الكتب األدبٗٛ املسجعٗٛ.

ِا يف املكتبات أٔ بكمٛ سجعٗٛ األدبٗٛ إوا بطبب عدً تٕافسكتب املالعصسٌا ِرا وَ 

  ْ ِٕ املٍّن الصايف املعني الرٙ ٖتٕلد وٍْ األدب احلدٖح.وع أٌ، زغبتّي يف األدب الكدٖي

األلفاظ ٔالتعبريات ٔاألضالٗب األجٍبٗٛ  مػٛ العسبٗٛ قد تطٕزت ٔدخمت فّٗا"ٖكاه إُ ال

ِٔ٘ اآلُ تطاٖس الصواُ، فمىاذا ٌسكص عمٜ الكتب العسبٗٛ اليت ألفت قبن ألف عاً أٔ 

بطَ الكدٖي. ِن أتٜ عمٜ اإلٌطاُ حني  أكجس، ٔاجلٕاب ِٕ أُ اجلدٖد مل خيسج إال وَ

وَ الصواُ أصبح فْٗ وٍكطعا عَ جتازب املاض٘. ألٗظ كن وَ ٖدعٜ العمي ٔالفطن قد 

ٌّن وَ تمك املٍاِن العربٛ الصافٗٛ الٍىريٚ حتٜ ازتٕٝ ٔبدأت يف ٌفطْ متٕج املعاٌ٘ 

الٕع٘  فّرا ضع٘ حجٗح ٔبره وشكٕز يف إٖكاظ .(6ص:) ٔاألضالٗب اجلدٖدٚ بفطمّا"

 أُ ٌطتفٗد وَ جدٖد وَ أدبٍا الكدٖي. بٔالشعٕز 

                                                        
 ٍِدٙ باحح. 

 سٖدٚ وَ وٍاِن األدب العسب٘اجلٕاِس الف : اضي الكتاب

 اضي املؤلف:  الدكتٕز ذلىد ضمٗي 

 الٍاشس:  زٔش ٔزد بٕكظ ٌٕٗ دهل٘، اهلٍد

 ً   8108الطبعٛ  األٔىل:  

  071عدد الصفخات:   

 زٔبٗٛ ٍِدٖٛ 811 مثَ الٍطدٛ:  

 

 قساٞٚ يف كتاب



العربي اجلواهر الفريدة من مناهل األدب                                             اجليل اجلديد 214

 

Al Jeel Al Jadeed    /استعراض الكتب                                                          8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/– 3ع 

حٍٗىا تطالع ِرا الكتاب تبك٘ ٔتفسح، ٔحتصُ ٔمتسح، ٔتتخري ٔتكمل مبا فْٗ 

وَ حكاٖات ٌادزٚ ٌٔكت فسٖدٚ ٔقصص عجٗبٛ، ٔتعمي مما ال تعسف يف باب الطٗادٚ 

، ٔتعسف وعٍٜ ٔاالقتصاد ٔالعمي ٔالفَ ٔاألدب، ٔتطتفٗد وَ آزاٞ احلكىاٞ ٔالعمىاٞ

الفصاحٛ ٔالبالغٛ، ٔالشعس ٔاألدب. تشازك دلالظ الشعساٞ ٔاألدباٞ ٔتسافل ذلافن 

كىا تدزٙ كٗف كاُ العسب  .الصِاد ٔالٍطاك، ٔتصاحب عٗش األعساب٘ ٔالبدٔ

تعسف حكٗكٛ العمي ٔاملاه ٔاجلآ عاومُٕ فٗىا بٍّٗي. ٔتٖتخاكىُٕ ٖٔتشأزُٔ ٖٔتخابُٕ ٖٔ

اليت ىٕعٛ حتتٕٙ عمٜ ِرٓ اجلٕاِس الفسٖدٚ ٔاللآل٘ األٌٗكٛ لدٝ العسب، فّرٓ اجمل

 تعطٗك صٕزٚ حكٗكٗٛ لمعسب األقخاح. 

"حألت أُ أقدً إىل إخٕاٌٍا اهلٍٕد رلتازات وَ أزٔع وا قسأت يف  ٖكٕه املؤلف

أوّات الكتب األدبٗٛ العسبٗٛ لٗكٌٕٕا ٔاقفني عمٜ فٍُٕ الكٕه ٔألٕاُ البٗاُ ٔوٍابع 

ٍألت بشسح الػاوض وَ األلفاظ ٔاجلىن ٔالتعمٗل عمٜ بعض الٍصٕص، احلكىٛ. ٔقد ت

ٔأزجٕ أُ تفتح ِرٓ الكطعات األدبٗٛ بابا ٔاضعا لمدخٕه يف بطاتني األدب ٔالفكس 

 العسب٘".  

الكمىات التعمٗكات ٔاملعمٕوات ٔحن  اجملىٕعٛ وَ ٍىاذج وَ ِرِٓا ِ٘ بعض ال

فإُ  بالكٍٗٛ أٔ المكب الشاعس أٔ األدٖب بٗٛلٕ ذكس األدٖب يف ِرٓ الكتب األد الصعبٛ.

وع ذكس اشتػالْ ٔضٍٛ ٔفاتْ "عبد اهلل بَ جعفس:  املؤلف ٖركس االضي املعسٔف احلكٗك٘

فف٘ بعض  .(71:")ص ِـ81خس اجلٕد لكسوْ، تٕيف ضٍٛ صخاب٘ وعسٔف، ٔلكب بب

ٖٔرتك  ،االضي احلكٗك٘ ٔلكبْ ٔأضستْ ٔكٍٗتْ ٔوٍّتْ ٔحكاٖتْ األحٗاُ ٖركس املؤلف

ذكس ضٍٛ ٔفاتْ أحٗاٌا وع ذكس املسجع األصم٘ لمىساجعٛ ٔاالضتفادٚ، ٔإٌْ ال ٖركس 

"أبٕ حاشً بَ دٍٖاز: ِٕ  ٖٔكتف٘ بركس ضٍٛ ٔفاتْ فكط ،ضٍٛ ٔالدٚ الشاعس أٔ األدٖب

ضمىٛ بَ دٍٖاز املدصٔو٘ بالٕالٞ، أبٕ حاشً، عامل املدٍٖٛ ٔقاضّٗا ٔشٗدّا، فازض٘ 

ابدا، بعح إلْٗ ضمٗىاُ بَ عبد املمك لٗأتْٗ فكاه: إذا كاٌت لْ األصن، كاُ شاِدا ع

أٌظس بّجٛ اجملالظ ٔأٌظ اجملالظ، اجلصٞ  ٗأت، فأوا أٌا فىا ل٘ إلْٗ حاجٛ.حاجٛ فم

 كىا ٖركس املؤلف وعٍٜ الكمىات الصعبٛ يف حاشٗٛ الٍص وجال: الصٍٗعٛ:. الجاٌ٘"

وٍكٕص البٗاُ: عاجص عَ  ،(030:كن وا عىن وَ خري أٔ إحطاُ مجع صٍاٟع، )ص

 : أزضمْ ٔأزخآ ٖكاه أضبن الجٕب ٔأضبن، أضبن الش٘ٞ(90البٗاُ غري قادز عمْٗ، )
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دٚ: صاز ِشا أٙ ضسٖع الكطس ِش ّٖش ِشاشٛ ِٔشٕشا العٕ ،(88:الطرت، )ص

( ٔغري ذلك وَ الكمىات اليت ٖكتب املؤلف 88: الُ ٔاضرتخٜ فّٕ ِش،)ٔالش٘ٞ

 وعٍاِا يف احلٕاش٘.

وا ٖتعمل بركس الٍىاذج وَ الكتاب فف٘ ِرا الصدد خيتاز املؤلف قطعٛ أوا ٔ

ٔيف وعظي  .أدبٗٛ وَ أوّات الكتب فٗعٍُٕ عٍٕاٌا شٗكا ٔخيتاز أحٗاٌا قطعات كبريٚ

حتت )ص( ٖركس قٕه زضٕه اهلل  أٔ ثالثٛ أضطس. األحٗاُ خيتاز قطعٛ ٔجٗصٚ يف ضطسَٖ

زض٘ "عَ بَ عىس باب اآلداب البَ وٍكر عٍٕاُ "وَ آداب الطعاً" وطتفٗدا وَ كتاب ل

اهلل عٍْ أُ زضٕه اهلل صمٜ اهلل عمْٗ ٔضمي قاه: إذا ٔضعت املاٟدٚ فمٗأكن السجن مما 

 .(99 :)ص" ٖمْٗ، ٔال ٖسفع ٖدْٖ ٔإُ شبع، ٔلٗعرز فإُ ذلك خيجن جمٗطْ

 "ٌعىٛ الدٌٗا" عٍٕاُ جراب ٖطالع املؤلف ِرٓ الكطعٛ األدبٗٛ وَ الكتاب 

فٗطع لٍا ِرا المؤلؤ الكٗي فٗكٕه: "ٔقٗن حلصٖي وا الٍعىٛ؟ فكاه:  لمىربد" الكاون"

األوَ، فإٌْ لٗظ لمداٟف عٗش، ٔالػٍٜ، فإٌْ لٗظ لمفكري عٗش، ٔالصخٛ، فإٌْ لٗظ 

 .(61 :)ص ن ثي واذا؟ قاه: ال وصٖد بعد ِرا"لطكٗي عٗش، قٗ

ِرٓ الٍصٗخٛ  ٖطتفٗد املؤلف وَ كتاب عُٕٗ األخباز البَ قتٗبٛ ٖٔسٔٙ لٍا 

ُ "منٕذج وَ الفكس اهلٍدٙ" فٗركس" ٔجاٞ يف كتاب وَ كتب اهلٍد: الػالٗٛ حتت عٍٕا

، ٔشس اذه، ٔشس الطمطاُ وَ خافْ الربٙٞشس املاه وا ال ٍٖفل وٍْ ٔشس اإلخٕاُ اخل"

 .(18:)ص "البالد وا لٗظ فْٗ خصب ٔال أوَ

لكصٛ ٔاحلكاٖٛ أٔ لٕ قطي املؤلف ِرا الكتاب إىل أبٕاب ٔفصٕه وجال باب ا

وصٖدا س فّطٔكرلك لٕ ٔالفكاِٛ، ٔاحلكىٛ ٔوا إلّٗا،  باب العمي ٔالفطن، ٔالشعس،

أجٕد ِدٖٛ لمىبتدٟني ٔاملتٕضطني لكاُ الكتاب أكجس قٗىٛ، ٔ وَ الكمىات الصعبٛ

ًٞزلد وَ الطالب اجلاوعٗٛ ٔاملدزضٗٛ. كىا  ًٛ فْٗ أخطا ًٛ إوالٟٗ إشالتّا  ٔأزجٕ ،ٔوطبعٗ

 . الكادوٛ يف الطبعٛ

، باحجٌُٕافع ٔرلتاز ٌادز ضٗطتفٗد وٍْ طالب ٔ ٔيف األخري فّرا كتاب

ز ٔاملجن الطاٟسٚ، فّرا املؤلف تىتعُٕ مبعاُ اجلٗاد ٔاأللفاظ احلطاُ ٔالٍكت الٍٕادطٖٔ

ٌطك يف الٕحشٛ ٔجيالطك يف اخلمٕٚ ٖٔسشدك يف الطاللٛ ّٖٔدٖك وَ عطس إىل ٖطس ٖؤ

 ىل تركري ٔوَ جد إىل ِصه ٔعكطّا. ٔوَ هلٕ إىل عظٛ ٔوَ ضخك إ



نشأة املعاجم واملصطلحات العربية الطبية                                             اجلديداجليل  216

 

Al Jeel Al Jadeed    /استعراض الكتب                                                          8112 ديسمرب  -يوليو                       1ج/ – 3ع 

 
 

 املعاده ّاملصطلحات العسبٔ٘ الطبٔ٘ ىػأٗ
 آصف إقبال                                                             

Iqubalasif2010@gmail.comEmail:                          

حتتل املعاده الطبٔ٘ العسبٔ٘ ملاى٘ مسمْق٘ يف تعسٓب العلْو الطبٔ٘ ّىقل 

مبادَٜا إىل اللػ٘ العسبٔ٘؛ إذ الطب مً أقدو العلْو ّأضبقَا اليت غػلت بال اإلىطاٌ 

ّحعٔت عيآتَه مير عٔػَه يف األزض، كاىت املدّىات ّالْصفات الطبٔ٘ مً الرتاخ 

دلَْدات قصْٚ لتحطني مطتْٚ العٔؼ اإلىطاىٕ العلنٕ الراخس مبا برل األطباٛ مً 

ّتطْٓس السعآ٘ الصحٔ٘ البػسٓ٘، 

فأصبح الطب ّدزاضتُ مً أٍه العلْو 

ّأكجسٍا تلبٔ٘ للحادات اإلىطاىٔ٘ 

 احلْٔٓ٘.  

تتفسع دزاض٘ الطب البػسٖ إىل 

 يف طلٔعتَاعْخ علنٔ٘ ّّثاٜق عجٔ٘، ّ

معاده طبٔ٘ ٓتصدٚ لْضعَا األطباٛ 

. ّكاٌ رلتلف٘ ٔٝات ّإدساٛات طبٔ٘حتدٓدا هلازشٌّ مير اىفذاز العلْو الطبٔ٘ الب

حات الطب ّمجع املصطل إلحٔاٛ دّز بازشطباٛ املطلنني العس  يف العَْد القدةم٘ ألل

املقْل٘ املػَْزٗ بأٌ  هالطبٔ٘ ّتدًّٓ معامجَا ّّثاٜقَا بْدُ ميػْد، حتٙ ضازت فَٔ

الساشٖ،  ّمٔتا فأحٔاِ دالٔيْع، ّمتفسقا فذنعُ الطب كاٌ معدّما فأّددِ بقساط،

يف العصس العباضٕ، فبادزّا  بالتحدٓد ّتتلاثس دَْدٍه .ّىاقصا فأكنلُ ابً ضٔيا

األلفاظ الطبٔ٘ ّغسحَا ّتْضٔح معاىَٔا يف كتب خاص٘ ةملً أٌ ىعدٍا عً  نعجل

باكْزٗ فً معاده طبٔ٘ متدصص٘، ّٓقال إٌ أّل معذه طيب عسبٕ خاص 

الحات الطبٔ٘ ٍْ "كتا  التيْٓس يف االصطالحات الطبٔ٘" لصاحبَا ميصْز باالصط

  .(541 :،)صٗالعاغس األلفٔ٘يف أّاخس  احلطً بً ىْح القنسٖ

                                                        
 اهليد.، ، قطه اللػ٘ العسبٔ٘، دامع٘ دهلٕالدكتْزاِ باحح 

املعاده ّاملصطلحات العسبٔ٘  ىػأٗ:  اضه اللتا 

 ميعْز تازخيٕ    الطبٔ٘:

  الدكتْز ذلند أكسو  اضه املؤلف:

 اصالحي هيلتھ کیئر فأونڈیشن، نيو دلهی :الياغس

    و2018: األّىل  الطبع٘ 

  304:  عدد الصفحات 

 زّبٔ٘ ٍيدٓ٘ 225 مثً اليطد٘:    

 

 قساٛٗ يف كتا 
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ّٓعاجل اللتا  "ىػأٗ املعاده ّاملصطلحات العسبٔ٘ الطبٔ٘: ميعْز تازخيٕ" 

 العسبٕلصاحبُ الدكتْز ذلند أكسو مْضْعات مَن٘ ّمبادئ أضاضٔ٘ للنعذه الطيب 

بػلل مْضْعٕ، ّالدكتْز ذلند أكسو الرٖ ٓعنل كأضتاذ مطاعد لقطه  املعاصس

اللػ٘ العسبٔ٘ جلامع٘ دهلٕ، لُ غساو باملْضْع ّأبعادِ ّّلْع بدزاضتُ ضنً إبساش مطاٍن٘ 

 .ُ علٙ العازفني بلػ٘ الطادذلتْٓاتٍرا الفً يف إثساٛ اللػ٘ العسبٔ٘ ّتطَٔل 

أٌ املْضْع حيتل صدازٗ يف دلاالت  ملٔادًٓ الطبٔ٘كل مً لُ إملاو با ٓػمّال 

أٌ طال  الطب ّاألطباٛ العس  ال جيدٌّ بالطبٔ٘ العسبٔ٘، ّبصغت أٍنٔ٘ ٍرِ احملاّل٘ 

لػسض  صعْب٘ يف اللتاب٘ باللػات املدتلف٘، ّللً تعَس الصعْب٘ إذا حاّلْا اللتاب٘

 ْٓما فْٔما. ّذلم لتػري مصطلحاتُ ّاتطاع معازفُ، باللػ٘ العسبٔ٘ طيب

ً٘ٓتياّل اللتا  ذلتْٓات قٔن٘ يف عػسٗ أبْا    طْٓل٘ مقدم٘ ّقاٜن٘إىل  إضاف

 .إجياشنٔح إىل ما يف ٍرِ األبْا  بلنصادز ّاملسادع، ّحيسٚ لٕ التلل

عله املعاده ّتعسٓفُ ّتتطْزِ ّتازٓذ تدّٓيُ  يف البا  األّل ٓركس الدكتْز

ّطسٓق٘ ّضعُ ّمياٍر تستٔبُ ّما إىل ذلم مً قطآا ٍام٘ لفً املعاده العسبٔ٘ بقطط 

ًٛ ألحصّإ ىػأٗ املعاده الطبٔ٘ مً ميعْز تازخيٕ عً عجاّ مً التفصٔل. ٍه املعاده ا

يف البا  الجالح إىل إبساش تطسق الباحح ٓالبا  الجاىٕ يف الطبٔ٘ العسبٔ٘ ّفرتٗ ظَْزٍا 

ًّٔ ثل٘ مً ف، حات الطبٔ٘اليت برهلا العس  يف ّضع املصطل اجلَْد اجلبازٗ األطباٛ ب

أحسشّا الطبق يف اجملال ّقدمْا إضَاماتَه القٔن٘ إىل دلاالت الرًٓ العس  القدامٙ 

تياّل البحح مدازع طبٔب٘ ّدلامع عسبٔ٘ لػْٓ٘ ّإضَاماتَا يف كنا ٓالطب كلَا، 

 ٔاغ٘ املصطلحات الطبٔ٘ ّتْحٔدٍا ّىػسٍا علٙ مطتْٚ العامل.ص

للبحْخ الطبٔ٘،  البا  السابع ّاخلامظ مً أمشل األبْا  ّأكجسٍا اضتٔعاباّ

أصْل ّضع املصطلحات العسبٔ٘  برتكٔص خاص ّمما َٓنُ القازئ يف البا  أىُ ذكس

يف ّضع املصطلحات بٔ٘ ّالقْاعد العسبٔ٘ األضاضٔ٘ اليت زاعتَا اجملامع اللػْٓ٘ العس

البحح يف األبْا  األزبع األخريٗ بإجياش عً اطساد املصطلحات  ٓتهّ .الطبٔ٘ العسبٔ٘

حتدد  مصطلحات ّٓطتْعب فَٔا دّلالطبٔ٘ العسبٔ٘ قدةما ّحدٓجا ّحتدٓد معاىَٔا، 

. ّيف اليَآ٘ قاٜن٘ طْٓل٘ ا دطدٓ٘ ّعلل ىفطٔ٘ باللػ٘ العسبٔ٘ ّاإلىللٔصٓ٘ معاأمساض

  .للنصادز ّاملسادع زاعٙ فَٔا تستٔبا أظدٓا
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دُٓ مً ّمما ٓػعس القازئ إباٌ قساٛٗ اللتا  بأٌ املؤلف قد برل بلل ما ل 

بأضلْ  زصني  الطاح٘ العلنٔ٘لٙ عاللتا  املَه  ٍرا عسضاملطاعٕ املػلْزٗ يف 

بري اللػْٓ٘ التعافُٔ تستٔبا ميطقٔا ال تعقٔد فُٔ ّال التْاٛ معتندا علٙ اضتدداو  ٕٓساع

 بَا تحلّٙبالسغه مً زغاق٘ األلفاظ ّمتاى٘ األضلْ  ّضَْل٘ املعيٙ اليت ٓ .األكجس غْٔعًا

قد أمَل املؤلف عً إعنال القْاعد اإلمالٜٔ٘ بػلل ْٓزخ القلق ّزمبا ٓستبم  اللتا ،

ٓصعب  املعيٙ بني ٓدٖ القازئ، ّكرلم تبح فُٔ أخطاٛ طباعٔ٘ ّتعقٔدات لػْٓ٘

اضه الػدص بـ "أحسٌ  89فنجال ٓركس يف صفح٘  .اإلغازٗ إىل مجٔعَا يف ٍرا املدتصس

القظ" باحلاٛ ّيف الصفح٘ التالٔ٘ ٓلتب امسُ بـ "أٍسٌ القظ" باهلاٛ، ّكرا يف 

"ّمً  224، ّيف الصفح٘ علٙ األطباٛ ّالرتامج٘ أعناهله" عبازٗ "لتطَل 505الصحف٘ 

 ٍْ أ  ت كاىت ما شالت".... ّكتب يف مْضع "ٓعترباملعلْو أٌ صٔاغ٘ املصطلحا

ففٕ مجل ٍرِ العبازات تلتبظ املعاىٕ ّتػنض املطالب اليت . للنعاده الطبٔ٘ العسبٔ٘"

 .أزادٍا املؤلف جتطٔدٍا مً خالل اللتاب٘

  يفباحجنيللّمع ذلم كلُ قّدو املؤلف كتابا ٍاما أماو طال  اللػ٘ العسبٔ٘ ّ

ٓطاعد الدازضني علٙ  يف املْضْعٍْ دلًٔلا  عتربٓ اللتا  الرٖ، فلطب ّما ٓتعلق بُا

ألٌ الباحح زمبا ال جيد كلن٘ عسبٔ٘ طبٔ٘ يف املعاده ؛ اللػْٓ٘ الطبٔ٘ ترلٔل الصعْبات

ّاللتا  ةمتاش عنا كتب يف اجملال مً بطع٘ كتب أخسٚ يف  .ّالقْامٔظ املعاصسٗ

خئ٘ ّمطالب لػْٓ٘ بطسٓق تياّلُ دْاىب تازدل مجع األغتات ّاملبعجسات مً املْضْع، أل

ٓعاجل طسفا مً ف مً عدٗ كتب حْل املْضْع، كاٌ إٌ كل ما ألف مْضْعٕ،

، إما ٓطسد دلسد املصطلحات الطبٔ٘ العسبٔ٘، أّ ٓبحح عً ىػأٗ املعذه الطيب املْضْع 

أزلص املؤلف  فقد، باللػ٘ العسبٔ٘تازخئا فحطب. فتنظ احلاد٘ إىل تألٔف كتا  غامل 

ّضّد احلاد٘ ّمَد طسٓق املطريٗ  ٍرِ املَن٘ العلنٔ٘ اليت تعد صعب٘ امليال بأضلْ  غٔق،

 إىل األماو للباحجني ّاملَتنني باملْضْع. 
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 دلٔل املؤضطات املعئ٘....

 ....دلٔل املهتبات املعئ٘

غٔاخ اإلضالو الصدٓكٕ اليدّٖ                                                             
 

ghayasul17@gmail.comEmail:                          

، أحد أضاترٗ قطه اللػ٘ الدنتْز صَٔب عاملكله ب صدز نتاباٌ حدٓجا

دلٔل املؤضطات املعئ٘ باللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا بادتامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘ بئْدهلٕ، ٍّنا "

مسنص "، ىػسٍنا عسبٔ٘ يف اهليددلٔل املهتبات املعئ٘ باللػ٘ ال"، ّ"العسبٔ٘ يف اهليد

،  امللو عبد اهلل بً عبد العصٓص الدّلٕ رتدم٘ اللػ٘ العسبٔ٘ باملنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘

 ّقد ىػس ٍرا املسنص أٍّه الهتب العسبٔ٘ ضنً بسىازتُ  .8102عاو  السٓاض،

لإلصدازات. ّحتت ٍرا الربىامر مّت اختٔاز الدنتْز صَٔب عامل إلعداد دلٔل 

 ضطات اليت تعتين باللػ٘ العسبٔ٘ يف مجَْزٓ٘ اهليد.للنؤ

علْمات مفعه مب" دلٔل املؤضطات املعئ٘ باللػ٘ العسبٔ٘ يف اهليدفالهتاب األّل " 

عً املؤّضطات ّاملعاٍد التعلٔنٔ٘ اهليدٓ٘ اليت ٍٕ مبجاب٘ عنْد فكسٖ لرتّٓر اللػ٘ العسبٔ٘ 

ٍرِ  ضاترٗ بتدزٓظً العلناٛ ّاألّىػسٍا يف أزداٛ اهليد، ّٓػتػل فَٔا عدد ضخه م

صفح٘، ّٓػتنل علٙ مكدم٘ املؤلف،  453. ٓكع الهتاب يف حدّد ّعلْمَا اللػ٘ ّآدابَا

ّمتَٔدِ، ّبالتالٕ قاٜن٘ ادتامعات ّالهلٔات ّاملدازع مع إٓساد أٍه املعلْمات عً نل 

طات ّاملعاٍد مً ميَا ظاىب عّدٗ صْز أىٔك٘ ألبئتَا املتيْع٘. اختاز املؤلف أٍّه املؤّض

ننا قاو برتتٔب أمساَٜا حطب  .نل ّالٓ٘ مً ىاحٔ٘ األٍنٔ٘ ارتاص٘ يف تازٓخ اهليد

: آضاو، أّتسابسادٓؼ، بيػال الػسبٔ٘، ٔ٘ ألمساٛ الْالٓات اهليدٓ٘ مجالاذتسّف اهلذاٜ

ٓتحدخ متَٔد الهتاب عً املدازع الدٓئ٘ األٍلٔ٘ ّادتامعات  .ٍّلّه دّسا ،ّبَٔاز

األضاترٗ اهليْد يف  ات٘ املسنصٓ٘ ّاإلقلٔنٔ٘ ّمياٍر تعلٔنَا املتيْع٘ ّإضَاماذتهْمٔ

أٍداف املكسزات الدزاضٔ٘ سض ع. ننا ٓطتزتال الرتمج٘ ّتازٓخ األدب العسبٕ

للذامعات اهليدٓ٘، ّاهلٔٝات املختص٘ باعتناد مؤّضطات التعلٔه العالٕ يف اهليد ّآفام 

                                                        
 باحح الدنتْزاِ، قطه اللػ٘ العسبٔ٘، دامع٘ دهلٕ، اهليد. 

 قساٛٗ يف نتاب
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ا يف اهليد. ٓعّسفيا ٍرا الهتاب بجالخ ّثالثني دامع٘ اىتػاز اللػ٘ العسبٔ٘ ّّضاٜل دعنَ

ّأزبعني نلٔ٘، ّضبع ّضبعني مدزض٘ دٓئ٘ تكع يف مياطل اهليد  إحدٚحهْمٔ٘، ّ

 املخلتلف٘.

" فَْ َٓتّه دلٔل املهتبات املعئ٘ باللػ٘ العسبٔ٘ يف اهليدأما الهتاب الجاىٕ "ّ 

ٍاٜاًل مً الهتب العلنٔ٘ ّالبحْخ  بإبساش أٍّه املؤّضطات البحجٔ٘ اليت ختتصٌ عددًا

الكٔن٘ ّاملخطْطات اليادزٗ ظاىب نْىَا مسانص علنٔ٘ ٓسحل إلَٔا العلناٛ ّاملجكفٌْ 

 ّٓػتنل صفح٘، 083يف حدّد ّالباحجٌْ إلزّاٛ غلٔلَه يف العله ّاملعسف٘. ٓكع الهتاب 

اد أضاترٗ ّعلناٛ علٙ مكدم٘ ّمتَٔد بكله املؤلف، ثّه قاٜن٘ املهتبات ّاألزغٔفات ّاحت

: االضه أٍه املعلْمات عً نل مهتب٘، مجل اللػ٘ العسبٔ٘ لعنْو اهليد، مع إٓساد

ًٛالسمسٕ، ّالعيْاٌ، ّزقه التْاصل ّغري ذلو. ّٓلكٕ  علٙ عػس  املؤلف يف التنَٔد ضْ

مً أٍّه املهتبات ّاألزغٔفات اليت حتتضً املخطْطات ّالْثاٜل ّاملطتيدات املعئ٘ 

ّآدابَا ّفيْىَا ّتازٓخ بالدٍا يف ادتصٓسٗ العسبٔ٘. ّبالتالٕ حئط الهتاب  بَرِ اللػ٘

إحاط٘ علنٔ٘ خبنظ ّأزبعني مً املهتبات ّاملسانص العلنٔ٘ امليتػسٗ يف خمتلف أزداٛ 

اهليد. ّمّما ٓصٓد مً قٔن٘ الهتاب ّأصالتُ ّمْثْقٔتُ أّىُ ٓتصًٓ بصْز زاٜع٘ للنباىٕ 

 طات. املتعلك٘ باملهتبات ّاملؤض

عكب اضتعساض ٍرًٓ الهتابني، جيد الباحح أّىَنا إضاف٘ ملنْض٘ إىل ثسّٗ  

املهتب٘ العسبٔ٘، ّأداٗ قٔن٘ لالضتفادٗ ّاإلفادٗ، ّإطالل علٙ ىْاحٕ ضسّزٓ٘ مَن٘ فٔنا 

ٓتعلل بدّز اهليد يف زتال خدم٘ اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا، ّمسآٗ صافٔ٘ تيعهظ ميَا دَْد 

٘ العسبٔ٘، ّحبَه العنٔل معَا. قد أجنص املؤلف ٍرًٓ الهتابني اهليْد يف ضبٔل اللػ

بأضلْب علنٕ ّلػ٘ ضَل٘، ّاضتكصاٛ املْضْع إىل حّد نبري. فنً خالل دزاضتَنا ٓطلع 

   الدازع علٙ ّاقع ٍرِ اللػ٘ ّدرّزٍا املرتامٔ٘ يف زبْع الدٓاز اهليدٓ٘.
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 ٚاضح ضؾٝس ايٓسٟٚسٛاض َع األغتاش 
 ستُس ستبٛب عامل: ساٚضٙ

  
Email: mahboobjnu@gmail.com 

 يف اختصاص هلا باضظ٠ ؾدص١ًٝ" دتسٜسا ادتٌٝ" زت١ً يكّطا٤ أّعطف إٔ ٜػعسْٞ

 ايفهط بكطاٜا بايؼ ٚاٖتُاّ ايػطب١ٝ، ٚاذتطاض٠ ٚايتاضٜذ ايعطبٞ ٚايٓكس ايعطبٞ األزب

 ضؾٝس ٚاضح ستُس األغتاش فط١ًٝ ٖٞ ايؿدص١ٝ ٖٚصٙ. ايفهطٟ ٚايػعٚ اإلغالَٞ

 .ايٓسٟٚ اذتػين

 شاع ايصٜٔ ٓٛزاهل املعاصطٜٔ ايباضظٜٔ األعالّ َٔ ٟٚسايٓ ضؾٝس ٚاضح سَُّعُٜ

 يف ٚبطاع١ َٗاض٠ َٔ ميًهٕٛ َا بفطٌ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاألزب١ٝ ايع١ًُٝ األٚغاط يف صٝتِٗ

 ،َٚؤٖالت َٛاٖب عس٠ ايٓسٟٚ ٚاضح ؾدص١ٝ يف اهلل مجع يكس. ٚايفٕٓٛ ايعًّٛ شتتًف

َُ ايعطب١ٝ ايًػ١ َٚتكٔ قسٜط َٚرتدِ باضظ غٝاغٞ ٌٚستِّ نبري صشفٞ فإْ٘  ع٢ً تاّ عًِطَّٚ

 . اإلصتًٝع١ٜ ايًػ١ َٔ َٚتطًع ٚسسٜجًا قسميًا األزب١ٝ ٕٓٛايف

 إصتاظات٘ تتُتع سٝح اهلٓس، يف ايعطب١ٝ ايصشاف١ زتاٍ يف ايباضظ زٚضٙ ٜتُجٌ

. ٚخاضدٗا ايبالز زاخٌ يف ٚاألزب١ٝ ايع١ًُٝ األٚغاط يف ٚاالغتشػإ إلعذاببا ايصشف١ٝ

 املؿاضى ايتشطٜط ٚض٥ٝؼ ١ٜايؿٗط ْصف" ايطا٥س" دتطٜس٠ ايتشطٜط ض٥ٝؼ َٓصب ٜتٛىل

 ايعًّٛ بساض ٚايٓؿط ايصشاف١ َؤغػ١ عٔ ايصازضتني ايؿٗط١ٜ" اإلغالَٞ ايبعح" جمل١ً

 ايباطٌ َٚٛاد١ٗ ايفهطٟ ايػعٚ َكا١َٚ يف قٟٛ غالح يسٜ٘ ايصشاف١ ٚإٕ. ايعًُا٤ ٓس٠ٚي

. ٚايباطٌ اذتل ٖٛ َٚا ٚايهصب ايصسم ٖٛ َا إىل ٚإضؾازٟ ٚتطبٟٛ زعٟٛ َٓار ٚخًل

 املٛاضٝع تكسِٜ سٝح َٔ ايعطب ايصشفٝني نباض ايصشف١ٝ َكاالت٘ يف ٜطاٖٞٚ

 .َٛضٛعًٝا حتًٝاًل ٚحتًًٝٗا ايػاخ١ٓ

 ٚبعس ،زهلٞ ْٝٛ ،اهلٓس عُّٛ إشاع١ يف َٚصٜع نُرتدِ ايع١ًُٝ سٝات٘ بسأ

 ايعًّٛ زاض يف ايتسضٜؼ غًو يف ٚاطتطط َٓصب٘ َٔ طٛع١ٝ اغتكاي١ً ّقّس غ١ًٓ عؿطٜٔ

 سٝا٠ً ٜٚعٝـ ٚآزابٗا، ايعطب١ٝ يًػ١ أغتاّشا فٝٗا ايتسضٜؼ ٜتٛىل ٜعاٍ ٚال ا٤،ايعًُ يٓس٠ٚ

                                                        
 باسح ايسنتٛضاٙ، َطنع ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاإلفطٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖط الٍ ْٗطٚ، ْٝٛ زهلٞ، اهلٓس. 

 حوارات
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 عس٠ ٌٜؿػ شيو، داْب ٚإىل. ٚاالدتُاع١ٝ ٚايصشاف١ٝ ٚاألزب١ٝ ايع١ًُٝ بارتسَات ساف١ًً

 زاخٌ يف املٓاغبات شتتًف يف نجري٠ ع١ًُٝ َؿاضنات ٚي٘ .ٚع١ًُٝ إزاض١ٜ َٓاصب

 َٚٔ ٚايفهط١ٜ، ٚايع١ًُٝ األزب١ٝ بأعُاي٘ اإلغال١َٝ املهتب١ ٚحتع٢. ٚخاضدٗا ايبالز

 سطن١ س،اهلٓ يف َٚٓاٖذٗا اإلغال١َٝ يسع٠ٛا اإلغال١َٝ، ايصش٠ٛ أزب: أعُاي٘ أِٖ

 إىل ،(ادتاًٖٞ ايعصط) ايعطبٞ األزب تاضٜذ ،املٓٗر ٚتطٛض اهلٓس يف اإلغالَٞ ايتعًِٝ

 أبٛ ايؿٝذ يعطبٞ،ا األزب َصازض ايؿٗٝس، عطفإ بٔ أمحس اإلَاّ دسٜس، عاملٞ ْعاّ

 ايػعٚ -اإلغالَٞ ايفهط قطاٜا َٔ ،اإلغال١َٝ ايجكاف١ تاضٜذ ُا،سهٝ قا٥سا اذتػٔ

 .األخط٣ ايك١ُٝ ايهتب َٔ ٚغريٖا اذتسٜح، ايعصط يف ايعطبٞ األزب أعالّ ايفهطٟ،

 دتٗٛزٙ تكسٜطا ٚشيو ،اهلٓسٟ ايط٥ٝؼ دا٥ع٠ ع٢ً ايٓسٟٚ ٚاضح األغتاش ساظ

  .ٚآزابٗا ايعطب١ٝ ايًػ١ خس١َ ٍزتا يف ادتباض٠

 ايتع١ًُٝٝ ايٓسٟٚ ٚاضح سٝا٠ َطاسٌ شتتًف الغتٝعاب اذتٛاض ٖصا ٜػع٢

 ؾدصٝت٘ عٔ دسٜس٠ َعًَٛات بإضاف١ اذتٛاض ٖصا ٜكّٛ إٔ ٚأمت٢ٓ. ٚايتسضٜػ١ٝ ٚايع١ًُٝ

 .يًكطا٤

***** 

 ايتعًِٝ االبتسا٥ٞ؟ َػري٠أٚاًل أٚز إٔ أعطف نٝف بسأَت  ؽ:

ّٞ تكص فهاْت اذتٕٓٛ، أَٞ َٔ االبتسا٥ٞ عًِٝايت تًكُٝت: ز  األْبٝا٤ قصَص عً

 اإلغال١َٝ، ؾدصٝيت ٚبٓا٤ ايسٜين، تهٜٛين يف نبري زٚض ايكصص ٚهلصٙ ٚايصًشا٤،

 فالح َسضغ١ يف زّضؽ نإ ايصٟ اذتػين بهط أبٞ األغتاش َٔ ايكطإٓ قطا٠٤ ٚتعًُُت

 يٛظاض٠ ايتابع١( زهلٞ) اهلٓس عُّٛ ع١إشا يف عٌُ ثِ أٚاًل بطًٜٞ ٟضا يف بتٝٓسٚا املػًُني

 ؾكٝكٞ أغتاش ٖٚٛ ايطمحٔ ععٜع ايؿٝذ ٚايسٙ ع٢ً تتًُصت ثِ ،يًٗٓس ٚاإلشاع١ اإلعالّ

 يًػ١ االبتسا١ٝ٥ ايهتَب عًٝ٘ قطأت نُا .أٜطًا ايٓسٟٚ اذتػين ايطابع ستُس األنرب

 مجٌٝ، األغتاش ٢عً ايبسا١ٝ٥ ايهتب قطأُت املطس١ً ٖصٙ إنُاٍ ٚبعس .ٚايفاضغ١ٝ األضز١ٜ

 فٝٗا ايسضاغ١ ظَال٤ َٔ ٚنإ بطًٜٞ، ٟضا َس١ٜٓ يف ايٛاقع١ اإلهل١ٝ باملسضغ١ ايتشكت ثِ

 ثِ .ٚايجا١ْٜٛ االبتسا١ٝ٥ املطس١ً ٗافٝ ٚأنًُت َطتط٢، ٚاألر اذتػين ايسٜٔ َصباح األر

 فأنًُت ايعاي١ٝ َٔ األٚىل ايػ١ٓ يف زخًت سٝح ايعًُا٤ يٓس٠ٚ ايعًّٛ بساض ايتشكت
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 غ١ٓ فٝٗا قطٝت ثِ ٚآزابٗا، ايعطب١ٝ ايًػ١ يف االختصاص َٚطس١ً ايعامل١ٝ َطس١ً

 .ايعطبٞ األزب يف َتدصص١ زضاغ١ ظٓب َػاعس ؽنُسضِّ

 ٖصٙ أصتبت يكسٚ. ٚايصالح ٚايفطٌ ٚايسٜٔ ايعًِ يف عطٜك١ أغط٠ ٖٞ أغطتو إٕ :ؽ

 فإىل ٚإصالح، ٚزع٠ٛ فهط ٚضداٍ ٚأزبا٤ َٚؤيفني ْبال٤ َٚؿاٜذ نباضًا أعالًَا األغط٠ُ

 ب٘؟ تأثطَت ٚنٝف أغطتو يف ايػا٥س ايعًُٞ بادتٛ تأثطَت َس٣

 ايعًُا٤ نباض قصَص عًٝٓا تكص سه١ُٝ، َطب١ٝ األّ د١ٗ َٔ دستٞ ناْت: ز

 ع٢ً ٚتٓبٗٓا ؾسٜس٠، َطاقب١ ْٚؿاطاتٓا عازاتٓا ع٢ً ٚتطاقب ٚغريٖا األغط٠ يف ٚايصًشا٤

 ٚناْت .ٚقت نٌ َطاقبتٗا حتت نٓا ٚيصيو يبٝيت َالصكًا بٝتٗا ٚنإ أخطا٥ٓا،

 ايصال٠ ع٢ً احملافع١ ع٢ً ستؤّن ٚناْت .ؾاعط٠ ٚأزٜب١ ظاٖس٠، عابس٠ صاذت١ َطأ٠ا

 تؤاخص بٌ ايصسز، ٖصا يف عصض أٚ َٚسا١ٖٓ تهاغٌ أٟ تكبٌ ٚال َٛاعٝسٖا، يف ٚأزا٥ٗا

 بصٛض٠ اإؾطافٗ حتت باملٓادا٠ ٜؿتػًٔ ايبٝت ْػا٤ ٚناْت .املؤاخص٠ أؾس شيو ع٢ً

 ٜٚٓؿ٦ُِّٓا ايسٜين ايصٚم تهٜٛٔ يف سػًٓا زٚضًا ًٜعب ايسٜين ادتٛ ٖصا فهإ مجاع١ٝ،

 ٖٚٛ" اإلغالّ صُصاّ" نتاب ٜكطأ نإ نُا. ٚايعفاف ٚايصسم ايصالح سٝا٠ ع٢ً

 اإلغالَٞ ايتاضٜذ ع٢ً ٚمساع٘ بكطا٤ت٘ فٓطًع ٚٚقا٥ع٘، اإلغالّ تاضٜذ ع٢ً ٜؿتٌُ

 ٚاإلصالسٞ ايسعٟٛ ايصٚم فٝٓا ٜتهٕٛ ٚب٘ اإلغالَٞ، ايتاضٜذ عع١ُ فٝٓا ٚترتغذ

 .ٚاذتطنٞ

 ايسنتٛض خايٞ ٚتعًُٝٓا تطبٝتٓا ع٢ً ؿطفُٜ نإ يهٓاؤ إىل اْتكًٓا َا ٚبعس

 ٜٗتِ ٚنإ .ايعصط١ٜ ٚايعًّٛ ايس١ٜٝٓ ايعًّٛ بني داَعًا نإ ايصٟ اذتػين ايعًٞ عبس

 ايصباح يف ايعًُا٤ يٓس٠ٚ ايعًّٛ ضزا إىل ْصٖب ٚنٓا .االٖتُاّ غا١ٜ ٚزضاغتٓا برتبٝتٓا

 اْتٗا٤ بعس فٝٗا منهح بإٔ ٓاي ٜػُح ٚال بٝتٓا إىل ْطدع ثِ ايسضاغ١ ٚقت فٝٗا ْٚكطٞ

 يف ظًَٝٓا اذتػين ستُس ٚيسٙ ٚنإ ،إؾطاف٘ حتت ْٚطايع ْٚكطأ ايسضاغ١ٝ، اذتصص

 .بٛيسٙ اعتٓا٤ٙ بٞ ٜعتين بٌ بٝٓٓا عميّٝ فال ٚصسٜكٓا ايسضاغ١

 ِٖ َٚٔ. ايعطب١ٝ ايًػ١ تعًُت ٚنٝف ايعًُا٤، ٓس٠ٚي ايعًّٛ بساض َتايتشك َت٢: ؽ

 َِٓٗ؟ تعًَُت ايصٜٔ ايباضظٕٚ األغاتص٠

ّ قبٌ ثالخ غٓٛات َٔ اغتكالٍ اهلٓس. 4411. ايتشكُت بساض ايعًّٛ يٓس٠ٚ ايعًُا٤ يف عاّ ز

ايؿٝذ ٚيف شيو ايٛقت نإ يف ايصف ايصٟ بسأُت ايسضاغ١َ فٝ٘ أغتاشإ ْسٜٚإ أظٖطٜإ 
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ستبٛب ايطمحٔ ايٓسٟٚ األظٖطٟ ٚايؿٝذ ستُس عُطإ خإ ايٓسٟٚ األظٖطٟ، فهاْا 

ٜتهًُّإ بايًػ١ ايعطب١ٝ بًٗذ١ عطب١ٝ خايص١، ٚتأثطُت بًٗذتُٗا، ٚزخٌ يف قًيب سُب 

ايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚناْا ُٜصّطإ ع٢ً إٔ ٜتهًِ نٌ طايب بايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚناْت ايسضاغ١ 

فهاْت ٖٓاى فٛان٘ اب، بٌ ناْت ايسضاغ١ َباؾط٠ً، يف شيو ايٛقت بسٕٚ نت

نإ ايؿٝذ ستبٛب ايطمحٔ األظٖطٟ َِٜدُطُز بايطًب١ إىل اذتسٜك١ صٓاع١ٝ يف ايصف. 

ٜٚعّطف األؾٝا٤ ٚايفٛان٘ َٚا َُٜٛدس يف تًو ايب١٦ٝ َٔ األؾٝا٤ بايًػ١ ايعطب١ٝ، فهٓا 

"غَٛيت"، ًُا٤ ْٗط ُٜعَطف بٓٗط نصيو نإ ظٛاض ْس٠ٚ ايعْٚتعًِ ايًػ١ ايعطب١ٝ َباؾط٠ً. 

ٜعطِّفٓا باملا٤ ٚايػُو ٚايطٌَ ٚاذتذاض٠ ٚفهإ غتطز بايطًب١ إىل ؾاط٧ ايٓٗط، 

فٗصا ططٜل َباؾط  ٚاألؾذاض بايًػ١ ايعطب١ٝ. نٓا ْتعًِ ٖصٙ األيفاَظ َباؾط٠ً بسٕٚ نتاب.

 ١ االبتسا٠.١ٝ٥ ايعًُا٤ يف املطسًيتعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ نإ يف شيو ايٛقت غا٥طا يف ْسٚ

ٚنإ ٖصا املٓٗر ْفػ٘ رتايٞ ايؿٝذ أبٞ اذتػٔ عًٞ اذتػين ايٓسٟٚ أٜطًا، فسخٌ يف 

  قًيب ُسبُّ ايًػ١ ايعطب١ٝ بٗصٙ ايططٜك١ يًتعًِٝ. 

 ا؟ضاع االدتُاع١ٝ اييت ْؿأَت فٝٗؽ: َا ٖٞ األٚ

ًشصٍٛ ع٢ً االغتكالٍ َٔ اذتهِ عٗس ايصطاع ايػٝاغٞ ي نإ عٗس ايطفٛي١ز. 

ايػطض، ٚيف َكسَتٗا ٖصا  ًٝعٟ، ٚناْت اذتطنات ايػٝاغ١ٝ ْاؾط١ يتشكٝلاإلصت

املؤمتط ايٛطين ٚايعصب١ اإلغال١َٝ، ٚنإ ايعًُا٤ ٚيف َكسَتِٗ املٓتػبٕٛ إىل زاض ايعًّٛ 

تطايب اييت ناْت  ٕ َٔ ادتاَعات ايعصط١ٜٛاملتدطد، ٚسٕٚ املؤمتط ايٛطينٜٜؤ زٜٛبٓس،

ٚيصيو نإ  ،اييت ٜكٛزٖا ستُس عًٞ دٓاح اذتطن١، ٜؤٜسٕٚ بإْؿا٤ زٚي١ إغال١َٝ

احملافعني ٚخطظتٞ ادتاَعات ايعصط١ٜ. ٚنٓت الْتُا٥ٞ إىل مجاع١ ايصطاع بني ايعًُا٤ 

 قبٌ مجع١ٝ َٔ ُتعكسؾرتى يف االدتُاعات اييت ناْت ايعًُا٤ ٚاملساضؽ اإلغال١َٝ أ

االدتُاعات ٚ ،سْٞغالّ ايؿٝذ سػني أمحس املاهلٓس اييت نإ ٜطأغٗا ؾٝذ اإلعًُا٤ 

َٔ  نرب ايسنتٛض عبس ايعًٞ اذتػين. ٚقس نإ خايٞ األيًُؤمتط ايٛطين نصيو

بٛ اذتػٔ عًٞ اذتػين ايٓسٟٚ َػرت ؾسٟ ايؿٝذ سػني أمحس املسْٞ، ٚخايٞ ايؿٝذ أ

ايهطا١ٖٝ ٚايعسا٤ َٔ   بع  املٓاغبات مح١ًيف ٘ َٚؤٜسٜ٘، ٚيصيو نٓت أٚادَ٘ٔ ستبٝ

عصب١ اإلغال١َٝ. ٚقس ؾهًُت أْا ٚبع  أصسقا٥ٞ مجع١ٝ يًطًب١ قبٌ املٓتػبني إىل اي

 ايكط١ٝعكس اذتفالت يًسفاع عٔ أنٓت غال١َٝ، َٚكابٌ مجع١ٝ ايطًب١ يًعصب١ اإل
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 .ايسفاع عٔ ايعًُا٤، ْٚؿا٤ بانػتا١ٕ فهط٠ إضضاَعٚ

يًتشطض َٔ تجٛض خط٣ ايعٗس ناْت َععِ ايبًسإ اإلغال١َٝ األيف ْفؼ ٚ

دطا٤ات ايكُع ٚايهبت ٚاالغتبساز َٔ ْعِ اذتهِ إ ، ٚتٛاد٘االغتعُاض ايػطبٞ

ىل سس اعس إتصاالَتعاض ٚاالغتٓهاض َٔ االغتعُاض ايػطبٞ ٚيف ْفػٞ  احملت١ً، فٓؿأ

االغتعُاض  ت ْريحت ايهطا١ٖٝ يًػطب، ثِ اغتكًت َععِ ايبًسإ اييت ناْت تطظح

، ٚاختصت فطْػا ايفطْػٞحتت االغتعُاض  ، إال ادتعا٥ط اييت بكٝتايػطبٞ ايربٜطاْٞ

صٛت اذتط١ٜ باختٝاض ٚغا٥ٌ ايٛسؿ١ٝ ٚايرببط١ٜ اييت أزت  دطا٤ات إلغهاتأقػ٢ اإل

غالَٞ ، ٚنإ يف َكسَتِٗ ايعًُا٤ ٚأصشاب ايفهط اإلىل اغتؿٗاز ًَٕٝٛ ؾدصإ

 ايػًِٝ.

ضض ايعطب كالٍ بع  ايبًسإ سسثت قط١ٝ اغتٝطإ ايٝٗٛز يف أاغت ٚبعس

 ايفٛض بإْؿا٤ زٚي١ثِ متٗٝس ايططٜل يتشكٝل ٚعس ب ،اب ايربٜطاْٞفًػطني َٔ قبٌ االْتس

ايٝٗٛز يف فًػطني يف أضض ايعطب، ٚسسٚخ سطب بني ايٝٗٛز ٚايسٍٚ ايعطب١ٝ اجملاٚض٠ 

صهلا اجملاٖسٕٚ تطشٝات اييت باي إظا٤ اذتهاّ ايعطب يف شيو ايٛقت يفًػطني ٚخٝا١ْ

 .خٛإ املػًُنياملػًُٕٛ املٓتػبٕٛ إىل اإل

نٓت أغرتؾس يف شيو بطأٟ ، ٚينهلصٙ األٚضاع أثط بايؼ يف تؿهٌٝ شٖ نإ

 .خطٜٔاآلاتص٠ غخايٞ ايعال١َ ايؿٝذ أبٞ اذتػٔ عًٞ اذتػين ايٓسٟٚ ٚاأل

 ؟ٚنٝف اغتفست َٓٗا ٖٞ ايؿدصٝات اييت تأثطت بٗا َٔ ؽ:

َِٓٗ ؾٝذ اإلغالّ ايؿٝذ سػني أمحس  طت يّف ٚاغتفسُتز: َٔ ايؿدصٝات اييت أّث

فٛضٟ   ايطباْٞ ايؿٝذ عبس ايكازض ايطاٟٞ ايصٟ نإ غتٛض املعطن١، ٚايعاملاملسْ

ٚايعال١َ  يهٓاؤ بايكسّٚ إيٝٗا ٚنٓت أغتفٝس َٔ زتايػُٗا، فإ َس١َٜٓٚناْا ٜؿطِّ

أبٛايهالّ آظاز ايصٟ نإ ٜعٚض ْس٠ٚ ايعًُا٤ ٚخاص١ خالٍ ٚدٛز ايػٝس غًُٝإ ايٓسٟٚ 

 ض َٓ٘.يف ْس٠ٚ ايعًُا٤ ٚنٓت أقتبؼ األفها

ض٠ ْعا١َٝ ٚبع  ايعًُا٤ بصٛغري صٛض٠ ٚقس اغتفست َٔ عسز َٔ ايعًُا٤ ب

فُٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ اغتفست َِٓٗ بصٛض٠ غري ْعا١َٝ  ْعا١َٝ خالٍ ايسضاغ١ املٓتع١ُ.

ايعال١َ ايػٝس غًُٝإ ايٓسٟٚ ايصٟ نإ َػتؿاضًا تعًًُٝٝا يٓس٠ٚ ايعًُا٤ يف عٗس 

َٚٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ اغتفست  يعال١َ ؾبًٞ ايٓعُاْٞ.خص تالَص٠ ازضاغيت بٗا، ٖٚٛ َٔ أ
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يٓس٠ٚ ايعًُا٤، بصٛض٠ ْعا١َٝ ايؿٝذ سًِٝ عطا٤ ايػًْٛٞ ؾٝذ اذتسٜح بساض ايعًّٛ َِٓٗ 

 ايبًٝاٟٚعبس اذتفٝغ  َٔ تالَٝص ايؿٝذ عني ايكطا٠، ٚايؿٝذ ٚايؿٝذ ستُس أغباط

بٛب ايطمحٔ ايؿٝذ عبس اهلل عباؽ ايٓسٟٚ، ٚايؿٝذ ستصاسب َصباح ايًػات، ٚ

ع٢ً األغتاش  ٚزضغت اإلْهًٝع١ٜ ذ ستُس عُطإ خإ ايٓسٟٚ األظٖطٟ.األظٖطٟ، ٚايؿٝ

، ٚايؿٝذ ستُس ْٛض اذتػٔ، ٚايؿٝذ أمحس األععُٞ ، ٚايؿٝذعبس ايػُٝع ايصسٜكٞ

 إغشام ايػٓسًٜٟٛ.

 ؟فٝٗا َا ٖٞ املٓاصب اييت ؾػًَتٗاايٛظٝف١ يف إشاع١ عُّٛ اهلٓس، ٚ َت٢ بسأَتؽ: 

ٓت أغاغًٝا يكطا٠٤ املٛاز اإلشاع١ٝ اييت ناْت ٜعسٖا املرتمجٕٛ ِّّٝ ُع4491 عاّ ز: يف

ايعطب يف إشاع١ عُّٛ اهلٓس، ٚنإ ٜصعب ع٢ً بعطِٗ اذتطٛض ؾدصًٝا يكطا٤تٗا يف 

يني عٓٗا، يف إزاض٠ ايرباَر َٚػاعس٠ املػؤٚ ٓتِّٝثِ ُع غاع١ َتأخط٠ يف اإلشاع١ املػا١ٝ٥.

َّ َػؤٚ ضتِّٛثِ ُف ي١ٝ اغتُاع ايرباَر ايعطب١ٝ َٔ اإلشاعات األدٓب١ٝ ٚتكسِٜ ًَدص إي

َػاعس ض٥ٝؼ  ُٓتِّٝٚيف املطس١ً ايجايج١ ُع يني.اَر بايًػ١ اإلصتًٝع١ٜ إىل املػؤٖٚصٙ ايرب

ٚنإ ايكػِ  اْتكًت إىل َٓصب َصٜع َٚرتدِ. ،بع١ٚيف املطس١ً ايطا ايكػِ ايعطبٞ.

ٜعٕٛ املرتمجٕٛ ايعطب ايصٜٔ ناْٛا َٓتُني إىل ايعطبٞ يف شيو ايعٗس اغتٛىل عًٝ٘ املص

َٚصط ٚفًػطني، ٚنإ فِٝٗ أزبا٤،  ١ عطٜك١ َجٌ ايعطام ٚغٛضٜابًسإ شتتًف١ عطبٝ

 خربتِٗ. اغتفست َٔ، ٚنإ َِٓٗ صشافٕٝٛ فٚقصصٕٝٛ

ْصض اذتفٝغ ايٓسٟٚ عاَا يف ايكػِ ايعطبٞ إلشاع١ عُّٛ اهلٓس، ٚنتب  81قطّٝت  ؽ: 

 " إٔ ايتصٚم األزبٞ ارتاص بو قس تطٛض خالٍ" إىل ْعاّ عاملٞ دسٜس١َ ايهتاب يف َكس

َٓو إٔ تصنط بكسض َٔ ايتفصٌٝ نٝف أّزت فرت٠ُ  عًُو يف إشاع١ عُّٛ اهلٓس، فأطًب

ٚتفذري ًَهتو يف ايصشاف١ ايعطب١ٝ،  ،عًُو يف اإلشاع١ زٚضا ًَُٛغا يف تٛغٝع ثكافتو

 ٚت١ُٝٓ شٚقو األزبٞ ٚايتاضغتٞ؟

يًُطايع١ ٚايهتاب١، ٚنٓت أتطزز  ت إىل َٓصب املصٜع ٚاملرتدِ ٚدست فطص١ًكًز: ملا ُْ

إىل َهتب١ َٛالْا أبٞ ايهالّ آظاز يف "ضاز بٕٗٛ" ٚنإ َسٜط ٖصٙ املهتب١ أسس 

 ي١ٝ اإلشاع١ٝهٓت أْتٗع ايفطص١ بعس أزا٤ املػؤٚنإ ٜػاعسْٞ يف املهتب١، فٚ َعاضيف،

تاح يٞ فطص١ َطايع١ ادتطا٥س املس٠ ناْت ُتففٞ ٖصٙ  ٚأقطٞ ٚقتًا يف ٖصٙ املهتب١.

تؿتٌُ ع٢ً نتب  ٚاجملالت ايعطب١ٝ ٚايهتب ايفهط١ٜ يف َهتب١ اإلشاع١ اييت ناْت
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١ًٝ اإلغال١َٝ، َٚهتب١ َٔ َهتب١ ادتاَع١ امل ٚنصيو اغتفسُت قسمي١ ٚنتب دسٜس٠.

ناْت تابع١  ايهالّ آظاز، َٚهتب١ املسضغ١ اجملاٚض٠ يًذاَع ايفتشبٛضٟ اييت َٛالْا أبٞ

تاح يٞ ايفطص١ يًكا٤ ؾدصٝات عامل١ٝ ناْت ُت ،ٚعال٠ٚ ع٢ً شيويًُسضغ١ اإلصتًٝع١ٜ. 

ناْت تعٚض اإلشاع١ إليكا٤ أسازٜح، ٚنصيو ناْت تتاح ايفطص١ إلدطا٤ َكابالت 

اغتفست َٔ نُا  صٝات غٝاغ١ٝ عامل١ٝ َٔ زٍٚ ايعطب.إشاع١ٝ َعٗا، َٚٓٗا ناْت ؾد

ٗطٚ، ٚنإ فٝٗا بع  ظَال٥ٞ نايسنتٛض َٓٛض ْٝٓاض َهتب١ داَع١ دٛاٖط يعٌ ْ

ٚايسنتٛض َػعٛز ايطمحٔ ٚايسنتٛض ستُٛز اذتػٔ، ٚأتٝشت ايفطص١ يالغتفاز٠ َٔ 

ٚقس اغتفست  .َهتبتٗا ٚتبازٍ ٚدٗات ايٓعط َع ايؿدصٝات ايع١ًُٝ ٚايفهط١ٜ ايعامل١ٝ

املطايعات ٚايكطا٤ات  َٔ املصٜعني ايعطب ملا أنتبٗا ع٢ً آي١ ايهتاب١ َٔ أسازٜجِٗ، فٗصٙ

ٚايًكا٤ات ناْت تػاعسْٞ يف تهٜٛٔ ايفهط٠ ٚاملعطف١ اذتسٜج١ ٚايصٚم األزبٞ 

ٚايتاضغتٞ، نُا تٛغعت يف ٖصٙ ايفرت٠ ثكافيت اإلصتًٝع١ٜ َٚعطفيت عٔ غٝاغ١ ايػطب 

 ٚسٝاتِٗ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ.

باغِ " ستُس أبٛ اع١، دتطٜس٠ " ايطا٥س " أثٓا٤ عًُو يف اإلش تاملكاال نَٓت تهتب ؽ: 

"، ٚيهٔ عٓسَا تطنَت ايٛظٝف١ يف إشاع١ عُّٛ اهلٓس، بسأَت نتاب١ َػعٛز ايٓسٟٚ

ٌٗ ايػبب ٚضا٤ شيو ايكُٝٛز املفطٚض١ ع٢ً املٛظفني ف املكاالت بامسو األصًٞ.

 اذتهَٛٝني َٔ قبٌ اذته١َٛ أٚ ٖٓاى غبب آخط؟

َػعٛز ايٓسٟٚ" فهإ غبُبٗا  ٛأَا نتاب١ املكاالت يف ٖصٙ املس٠ باغِ "ستُس أبز. 

 ٘ يف غؤايو .  ايػبب األٍٚ ايصٟ شنطَت

 ًَت ع١ًُٝ ايتسضٜؼ يف زاض ايعًّٛإْو تطنَت ايٛظٝف١ يف إشاع١ عُّٛ اهلٓس، ٚفّط ؽ:

ايط٥ٝؼ  ، َا ٖٛ ايػببنجرياع٢ً ايٛظٝف١ اذته١َٝٛ َع إٔ ٖصٙ ايٛظٝف١ تسض َاال 

 ؟ٚضا٤ تكسِٜ اغتكاي١

َتعاضٞ َٔ ادتٛ املازٟ ادتاَح يف اإلشاع١، ٚايتأثط ايؿدصٞ ا ز: ايػبب ايط٥ٝػٞ ٖٛ

بايؿٝٛر ايهباض أَجاٍ ايؿٝذ عبس ايكازض ايطا٥ٝبٛضٟ ٚايؿٝذ ستُس ظنطٜا 

 سًٖٟٛ.ايهاْسًٖٟٛ ٚايؿٝذ ستُس ٜٛغف ايهاْسًٖٟٛ ٚايؿٝذ إْعاّ اذتػٔ ايهاْ

يكطا٤ ٚقت يف بٛض ٝفكس نٓت أظٚض يف شيو ايٛقت َطنع ْعاّ ايسٜٔ ٚغٗاضْبٛض ٚضا٥

ٓٗا َٔ َفاغس ادتٛ صشب١ ٖؤال٤ املؿاٜذ ٚايعًُا٤ ايطباْٝني يتعن١ٝ ايٓفؼ ٚحتصٝ
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نُا أتطزز إىل َطنع ادتُاع١ اإلغال١َٝ اييت نإ ض٥ٝػٗا يف شيو  املازٟ ٚؾطٚضٙ.

ايعًُا٤ ٚناْت ي٘  ايٛقت ايؿٝذ أبٛ ايًٝح اإلصالسٞ ايصٟ زضؽ يف زاض ايعًّٛ يٓس٠ٚ

صيو نإ خايٞ ايؿٝذ أبٛ اذتػٔ ايٓسٟٚ أسٝاًْا ٜعٚض زهلٞ ٚن ص١ً مبػ٦ٛيٝٗا.

فأعازت صًيت بايعًُا٤ عاطف١ ز١ٜٝٓ نا١َٓ يف  ٜٚٛصٝين باالغتفاز٠ َٔ ٖؤال٤ ايعًُا٤،

ع٢ً ادتٛاْب املاز١ٜ ٚقبًت ٖصٙ ايب١٦ٝ ايس١ٜٝٓ عٓسَا أتٝشت  ٖصٙ ايعاطف١ُ ْفػٞ ٚغًبِت

ايؿٝذ ستُس ايعًُا٤ يف غٝاب أخٞ األنرب يٞ ايفطص١ يكطا٤ فرت٠ يف زاض ايعًّٛ يٓس٠ٚ 

َّ تسضٜؼ املٛاز اييت نإ ٜسضِّألزا٤ اذتر، ُٚأ ايطابع اذتػين ايٓسٟٚ ٚيف ٖصٙ  غٗا.غٓس إي

يف ْس٠ٚ ايعًُا٤ ٚاغتؿطت ايؿٝذ ستُس ظنطٜا ايهاْسًٖٟٛ  صاذت١ً ب١ً٦ٝ ٚدسُت ،املس٠

األَط بسٕٚ اغتؿاض٠ أسس، ٖصا  فأَطْٞ برتى اإلشاع١ ٚاالْتكاٍ إىل دٛ زٜين، ٚقبًُت

مل تكبٌ إال بعس أؾٗط، ألٕ يف اإلشاع١، ٚ قط١ًٝ االغتكاي١، فأثاضت االغتكاي١ُ َُتٚقسَّ

يني ناْٛا اغتػطبٛا هلصا األَط، فكاَٛا بتشكٝل ملعطف١ خًفٝات االغتكاي١ ٚمل املػؤٚ

ش١ٝ ال دطا٤ إٜجاضًا ٚتطهلِ ؾدصًٝا أْٞ قس اختصت ٖصا اإل ٜكبًٛا إال بعس إٔ صطست

 ملٓفع١ َاز١ٜ.

 ٗا يف زاض ايعًّٛ يٓس٠ٚ ايعًُا٤؟َا ٖٞ املٓاصب اييت ؾػًَت ؽ:

َسٜط املعٗس ايعايٞ يًسع٠ٛ َٓصب ؾػًت تسضٜؼ املٛاز األزب١ٝ، ثِ  ُأغٓس إيٞ ز: أٚاًل

اذتػٔ عًٞ اذتػين ايٓسٟٚ، ثِ  ٞالَٞ ايصٟ أْؿأٙ مساس١ ايؿٝذ أبٚايفهط اإلغ

 آزابٗا، ٚأخريًا ض٥ٝؼ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ يٓس٠ٚ ايعًُا٤.عُٝس ن١ًٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚ

ٌُ َٓصَب ض٥اغ١ ايؿؤٕٚ ايتع١ًُٝٝ يٓس٠ٚ ايعًُا٤، ؽ: فٌٗ أْت تؿعط بإٔ ٖٓاى ساد١  تؿػ

ايكا١ُ٥ َٓص تأغٝؼ ْس٠ٚ  إصالسات ٚتعسٜالت يف املكطضات ايسضاغ١ٝإزخاٍ إىل  ًَش١

 ؟ايعًُا٤

بٗصٙ ايساض عس٠ َٛاز زضاغ١ٝ مل تهٔ َٔ ز: الؾو يف شيو، ٚقس أزخًت بعس ايتشاقٞ 

املكطضات ايسضاغ١ٝ ايتع١ًُٝٝ ايتكًٝس١ٜ، يهٓٗا َٔ املكطضات ايسضاغ١ٝ يف ادتاَعات 

ايعصط١ٜ، ناألزب ايعطبٞ اذتسٜح، ٚايفهط اإلغالَٞ، ٚايػعٚ ايفهطٟ، ٚايٓكس 

أبٞ  األزبٞ، ٚعًِ االدتُاع، ٚعًِ ايٓفؼ يف املطاسٌ األخري٠ بتأٜٝس مساس١ ايؿٝذ

اذتػٔ عًٞ اذتػين ايٓسٟٚ ٚؾكٝكٞ األنرب ايؿٝذ ستُس ايطابع اذتػين ايٓسٟٚ، 

ٚأَا املٛاز ايس١ٜٝٓ فال تكٌ  ُا٤ بايٓػب١ إىل املساضؽ ايس١ٜٝٓ.ٖٚصا َٔ اختصاص ْس٠ٚ ايعً
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يٕٛ عٔ اإلزاض٠ بططٚض٠ إزخاٍ املٛاز عٔ املساضؽ ايس١ٜٝٓ، ٜٚؿعط املػؤٚيف سذُٗا 

ز ايعصط١ٜ ايؿا٥ع١ يف املساضؽ ايعًُا١ْٝ فٗٞ َػ١ً٦ حتت ايبشح ٚأَا املٛا .ادتسٜس٠

َؤمتطات يسضاغ١ ٖصا املٛضٛع َٚٓٗر تطبٝل ادتُع بني  كست عس٠ُٚايسضاغ١، ُٚع

 تح قػِ دسٜس يسضاغ١ ايًػ١ اإلصتًٝع١ٜ.املٛضٛعني، ٚأخريًا قس ُف

ػف حتع٢ َكاالتو حتت" صٛض ٚأٚضاع " بؿعب١ٝ أنرب، ٜٚكطأٖا نٌ َٔ ي٘ ؾ ؽ:

باألٚضاع ايطا١ٖٓ، ملا فٝٗا َٔ حتًٌٝ األٚضاع ايطا١ٖٓ غٝاغٝا ٚادتُاعٝا ٚاقتصازٜا، 

ٛض اييت متّٝع ٚتعاجل فٝٗا األفهاض ايػطب١ٝ، ٚفًػفتٗا املاز١ٜ زضاغ١ ٚحتًٝال. فُا ٖٞ األَ

ٔ أغايٝب اآلخطٜٔ ٚنتاباتِٗ، ٌٖ ايػبب ٚضا٤ شيو ٖٛ قسضتو أغًَٛبو ٚنتاباتو ع

ًػ١ اإلصتًٝع١ٜ سٝح تكطأ ادتطا٥س ٚايصشف ٚاجملالت ٚتطايع ايهتب ايفا٥ك١ ع٢ً اي

 اإلصتًٝع١ٜ ٚتػتفٝس َٓٗا َباؾط٠؟

ز: أْا أساٍٚ زا٥ًُا إٔ أقسّ فهط٠ ايؿٝذ أبٞ اذتػٔ عًٞ اذتػين ايٓسٟٚ ٚايفهط 

اإلغالَٞ اذتسٜح، ثِ أغتفٝس َٔ َطايع١ ايصشف ٚادتطا٥س ٚاجملالت ايعطب١ٝ 

ٚقس  ١ ٚأٚضاع املػًُني يف ايعامل نً٘.ات يًكطاٜا اإلغالَٝٚاإلصتًٝع١ٜ ٚاملعادت

اغتفست َٔ ايهتب اإلصتًٝع١ٜ يًُفهطٜٔ نايػٝس٠ َطِٜ مج١ًٝ ٚايسنتٛض ستُس 

ٚأساٍٚ إٔ   اإلصتًٝع١ٜ فاغتفست َٓٗا َباؾط٠. أغس ٚغريُٖا بػبب َعطفيت يًػ١

فٝل اهلل ٚفطً٘ أغتدسّ يػ١ صشف١ٝ، ٚأتابع األغًٛب ايتشًًٝٞ اذتسٜح ٚشيو َٔ تٛ

 ع٢ً ٖصا ايعبس ايفكري، ٚأَا ضأٟ ايكطا٤ فٗٛ ٜكّٛ ع٢ً سػٔ ايعٔ ٚأْا ال أغتشل شيو.

، يهٔ يف يعًُا٤ أصتبت ايعسٜس َٔ ايصشفٝنيٖصٙ سكٝك١ إٔ زاض ايعًّٛ يٓس٠ٚ ا ؽ:

 فؿٌ يف إصتابزاض ايعًّٛ قس ادتٛ ايتعًُٝٞ يف   ٚايعؿطٜٔ، ٜبسٚ إٔ ايكطٕ اذتازٟ

؟ بُٝٓا تتكسّ املساضؽ األخط٣ تطب١ٝ ادتٌٝ ادتسٜس يف زتاٍ ايصشاف١صشفٝني، ٚيف 

 األَاّ يف ٖصا اجملاٍ؟. ضتٛ

ز: الؾو يف شيو، فكس تػري ادتٛ يف املساضؽ اإلغال١َٝ، ٚقس بسأت املؤغػات ايس١ٜٝٓ 

اإلغال١َٝ ادتسٜس٠ تصسض زتالت عطب١ٝ، ٚشيو بفطٌ االغتفاز٠ َٔ املساضؽ ايعطب١ٝ يف 

ا٤ ٚاملسضغني َٔ ايبًسإ عطب١ٝ نُصط ٚايػعٛز١ٜ، ٚاالغتفاز٠ َٔ ظٜاض٠ ايعًُايبًسإ اي

أَا ْس٠ٚ ايعًُا٤ ففٝٗا قػِ خاص يًصشاف١ ٖٚٞ تٛاصٌ دٗسٖا يف ٖصا ٚ ايعطب١ٝ.

اجملاٍ، ٚقس أصبشت زت١ً "ايبعح اإلغالَٞ" اييت ٜطأغٗا ايسنتٛض غعٝس األععُٞ 
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َسضغ١ بٓفػٗا، ٚأعتكس إٔ ٖصٙ اجمل١ً هلا  ايٓسٟٚ ٚاييت أْؿأٖا املطسّٛ ستُس اذتػين،

َػت٣ٛ ضفٝع ٚتؿتٌُ ع٢ً عٛخ ٚحتكٝكات ٜهتبٗا زاضغٛ ادتاَعات ايعصط١ٜ ٚاملساضؽ 

ٜٚػتفٝس َٓٗا  ،ٚهلا زٚض يف خس١َ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسع٠ٛ اإلغال١َٝ يف اهلٓس ،ايعطب١ٝ

ٚص١ً بني ايصشاف١  أَا صشٝف١ "ايطا٥س" فٗٞٚ ؽ يف املساضؽ اإلغال١َٝ ٚايعطب١ٝ.ايٓا

َٕٛ اهلٓس١ٜ ٚايصشاف١ ايعطب١ٝ، ٚقس ختطز َٔ َسضغ١ ايطا٥س عسز َٔ ايصشفٝني ٜكسِّ

 خسَاتِٗ يف ٖصا اجملاٍ.

نٝف تٓعط إىل فٔ ايصشاف١؟ َٚا ٖٞ ايفطٚم ايٛاضش١ اييت تالسعٗا بني  ؽ:

 ايصشاف١ يف املاضٞ ٚايصشاف١ يف اذتاضط؟.

ايتٛاصٌ االدتُاعٞ قس قًٌ َٔ أ١ُٖٝ ايصشف ألٕ ز: إٕ ٚدٛز ٚغا٥ٌ اإلعالّ اذتسٜح ٚ

ٚغا٥ٌ اإلعالّ ٚايتٛاصٌ االدتُاعٞ حتٌُ َفادأ٠، ٚايصشف تػتػطم أضبع غاع١، 

فايٓاؽ ٜػتفٝسٕٚ َٔ ٚغا٥ٌ اإلعالّ اذتسٜح، ٚيهٔ ايصشاف١ مل تفكس أُٖٝتٗا، 

 تكبٌ.ألْٗا تبك٢ ستفٛظ١ ٚتصبح َطدعًا يًُٛاز ايتاضغت١ٝ ٚتبك٢ إفازٜتٗا يف املػ

 ؽ: َا ضأٜو يف ضفع َها١ْ ايصشاف١ ايعطب١ٝ؟

ز: البس َٔ ضفع َها١ْ ايصشاف١ ايعطب١ٝ َٔ ايتشطض َٔ اغتٝال٤ اإلعالّ ايػطبٞ ٚإظتاز 

َصازض سط٠ الْتكا٤ األخباض ٚبجٗا، ٚإظتاز ايؿعٛض اإلغالَٞ يف ايصشاف١ ايعطب١ٝ ٚتٛفري 

 ط اإلغال١َٝ.ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ اييت تفتكط إيٝٗا، ٚمتجٌٝ املؿاع

ٞ املساضؽ ايس١ٜٝٓ ايصٜٔ ًٜتشكٕٛ إٔ تتكسّ بهًُات رتطظت أخريًا أيتُؼ َٓو ؽ:

ّٗس ايططٜلبادتاَعات ايعصط١ٜ بٗسف َٛاص١ً ا ِٗ إىل َػتكبً يسضاغات ايعًٝا، مت

 خط٠، ٚشيو يف ض٤ٛ جتاضبو َٔ اذتٝا٠؟.املؿطم ٚصتاسِٗ يف ايسْٝا ٚاآل

فغ خطظتٛ املساضؽ ايس١ٜٝٓ ايساضغٕٛ يف ادتاَعات ز: ايٓصٝش١ األٚىل املدًص١ إٔ عتت

ايعصط١ٜ بؿدصٝتِٗ ايس١ٜٝٓ َٚٝعتِٗ اإلغال١َٝ، ٚال ٜتططم إيِٝٗ َطنب ايٓكص 

ٜػتفٝسٕٚ َٔ ايعًّٛ ادتسٜس٠ رتس١َ  ٜصبشٛا زعا٠ًإٔ بايٓػب١ إىل عٗسِٖ املاضٞ، ٚ

 ٚطِٓٗ ٚأَتِٗ.

َٓح ٖصٙ ايفطص١  ٢ايؿهط ٚاالَتٓإ إيٝو عً أتكسّ بهًُاتيف ايٓٗا١ٜ، 

ايك١ُٝ عٔ دٛاْب شتتًف١ َٔ سٝاتو، دطا٤ ٖصا اذتٛاض املفعِ باملعًَٛات ايػعٝس٠ إل

 ٚاآلضا٤ املفٝس٠.
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ّٞ(ٜب١ د. ضٓا٤ ايحٛاز َع األد  ػعالٕ )مشظ األدب ايعسب

 خٛي١ مخسٟ :حاٚزتٗا

  
Email: khaoula.khamri@hotmail.com 

ذتٛاز ايهاتب١ املتُٝص٠ "مشظ األدب ايعسبٞ" ٚ" أٜك١ْٛ األدب َعٓا يف ٖرا ا

ّٞ" األ دا٥ص٠ يف زتاٍ األدب  36ايفًطط١ٝٓٝ األصٌ اذتا٥ص٠ ع٢ً حنٛ  دٜب١ األزد١ْٝايعسب

،ّٞ ّٕ هلا حنٛ ٚايّٓكد ٚايبخح ايعًُ ّٞ  54 فطاًل عٔ أ ّٞ ٚقصص َؤّيفًا بني َؤيف زٚا٥

ّٟ ٚأدب أطفاٍ، إىل داْب َ ّٞ ْٚكد ٦ات األعاخ ٚايّدزاضات ٚاملكاالت املٓػٛز٠ َٚطسح

١ّٝ ٚست١ًٝيف زتالت ستّه١ُ عامل الت األدب١ٝ ٚايّٓكد١ّٜ ٚعػسات ايّصخف ٚاجمل ١ّٝ ٚعسب

 ١.املتدصص

***** 

١ َا عاٜػت٘ خاّص١ أْو خالص؟ َٚني ْفطَو يًُتابعني ألدبِوتكّد ع:  بدا١ٜ، نٝف 

١ّٝ  ؟فًططٝٓ

ّٞ أْا أْصع دا٥ًُا إىل تكدميٞ ْج:  ّٞ ٚايّٓكدٟ ٚاإلعالَ فطٞ عرب َٓذصٟ اإلبداع

،ّٞ ّٞ ٚاإلْطاْ ١ّٝ اييت  ٚاألنادمي ٚال أز٣ ْفطٞ ٚقًُٞ ٚتازخيٞ خازج قطٝيت ايفًططٝٓ

ٚيريو ال ميهٔ إٔ أقّدّ ْفطٞ إاّل بهْٛٞ ناتب١ َٔ نّتاب ادتٌٝ  تػػٌ َٓذصٟ.

،١ّٝ ّٚاد ايج ادتدٜد َٔ نّتاب املكا١َٚ ايفًططٝٓ  د ٚاملفطدٜٔ.ٛز٠ ع٢ً ايفطاٚز
ّٕ املعاْا٠ ختًل ايعظُا٤ ٜٚع:   ؟نٝف تس٣ ضٓا٤ ايػعالٕ ذيو، تصٓعِٗكاٍ إ
ٚال أذٖب إىل َا ترٖب إيٝ٘؛ فٗرٙ َكٛي١ صٓعٗا يٓا ايّظاملٕٛ ٚاألٚغاد  ال أز٣ ذيو،ج: 

ْٚطتهني  ٚايفاضدٕٚ يٝذعًْٛٓا ْكتٓع بايفٛا٥د املصع١َٛ يًُعاْا٠ ٚاذتسَإ ٚايّظًِ،

ّٕ املعاْا٠  عٝط١،ذتٝٛاتٓا ايّت يف حني ٜتُّتعٕٛ ِٖ باذتٝا٠ ٚايّطعاد٠ ٚاملًّرات؛ اذتكٝك١ أ

نُا تطسم اإلْطإ َٔ إْطاْٝت٘؛ فهِ َبدع ٖذس إبداع٘  تطسم املبدع َٔ إبداع٘،

                                                           


 .، ٚباحج١ يف قطاٜا ايتعدد١ٜ ايجكاف١ٝ ٚايتعاٜؼ بني األدٜإإعال١َٝ دصا٥س١ٜ 

 حوارات
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قرتف أغٓع ٚا ٚتّٛحؼ، بطبب َعاْات٘ ٚقط٠ٛ حٝات٘! ٚنِ َٔ إْطإ غادز إْطاْٝت٘،

 عّسض ي٘.ادتسا٥ِ ٚأبػعٗا بطبب ايّظًِ ايرٟ ت

، َا أبسش ايّتخدٜات اييت ٜاتايهجري َٔ ايّتخّد-يف ايػايب – تٛاد٘ املسأ٠ املبدع١ع: 

 نَي ع٢ً جتاٚشٖا يتخكٝل ايّتٛاشٕ يف حٝاتِو؟ًُنٝف تعٚ ؟تٛادِٗو
ّٕ ايّتخّدٜات اييت أٚادٗٗا أٚ ٚادُٗتج:  ٚيهّٓين  ٗا ناْت بطبب أّْين اَسأ٠،ال أعتكد أ

ٚمبا أْا َتكٓع١  زٟ َٚباد٥ٞ ٚايتصاَٞ مبا ميًٝ٘ ضُريٟ عًٝ٘،أّْٗا بطبب أفهابأعتكد 

ٖٚٞ قِٝ ال ٜؤثس يف  ب٘ َٔ أعُام ٚدداْٞ َٔ قِٝ األخالم ٚاملطاٚا٠ ٚايعداي١ ٚاذتّس١ٜ،

 أصايت٘ ٚدٛدٖا يف أعُام َبدع حكٝك١ أّْ٘ ذنس أٚ أْج٢،املِٗ ٚدٛدٖا يف ذات٘. 

ٌّع:  ؟ ٚنٝف  ٞ قط١ٝ ضٓا٤ ايػعالٕتس٣ َا ٖ . ناتب قط١ٝ حيًُٗا بداخً٘ يه

 ؟تعٌُ ع٢ً جتطٝدٖا
ٚأنتب  ٚأعٝؼ هلا، ايعداي١ ٚاذتس١ّٜ ٚارتري ٚادتُاٍ ٖٞ ايكطاٜا اييت أؤَٔ بٗا،ج: 

١ّٝ ايعادي١ ٖٞ جتطٝد هلرٙ ايكِٝ مجٝعٗا، هلا، اٍ أّْٗا قط١ّٝ ٚأخ ٚقطٝيت ايفًططٝٓ

ّٞ يف ايعصس ؛اإلْطا١ّْٝ نا١ًَ ُّري اإلْطاْ  اذتدٜح. فٗٞ أٜك١ْٛ ايط

١ّٝ َٔ ع:  نٝف تكسأ ضٓا٤ ايػعالٕ ايّتخٍٛ ايّسٖٝب ع٢ً َطت٣ٛ ايكط١ٝ ايفًططٝٓ

١ّٝ ؟ ّٞ يبعض اذتهَٛات ايعسب  ْاح١ٝ ايّتداٍٚ ايّطٝاض
١َّ،ج:   ٚأٚي٦و مل ٜػّٝسٚا َٔ عداي١ ايكطاٜا، يطاملا نإ ٖٓاى خ١ْٛ يألٌٖ ٚايكّٛ ٚاأل

ِّ ْٛزٙ. ّٕ خٝا١ْ َٔ خإ،ٚخالص١ اي ٚال َٓعٛا ايًّ٘ َٔ إٔ ٜت  ٚختاذٍ َٔ ختاذٍ، كٍٛ إ

١ّٝ، ئ تػّٝس ،َٚضِعُف َٔ ضعف ٚئ تٛقف عذ١ً  مجٝعٗا َٔ عداي١ ايكط١ّٝ ايفًططٝٓ

 ايّجٛز٠ ٚاملكا١َٚ حت٢ ايّٓصس.

١ّٝ تػٗد تٗافتًا نبريًا ع٢ً َا تكدَٝٓ٘ َٔ إبداعات أدبّٝ ع: ، ١ايّطاح١ ايّجكاف١ٝ ايعسب

َٔ ذيَو الضُٝا يف  ٌّ األٚضاع ايّسا١ٖٓ اييت متّس األ١َ بٗا؟نٝف تفطسٜ  ظ

ٚيريو َٔ  ٚايّطٛم ٖٛ اذتهِ، قايت ايعسب: ايبطاع١ ادتّٝد٠ تعًٔ عٔ ْفطٗا،ج: 

ّٞ إٔ ٜعٝؼ األدب املبدع، ٚإٔ خيًد يف ايّٓٗا١ٜ، يف إشا٤  ٚإٔ ٜٓتػس، ٚإٔ ٜطتُّس، ايّطبٝع

ب٘ ادتُٗٛز أٚ ايّتازٜذ أٚ  حت١ُّٝ إٔ ميٛت اهلسا٤ ٚايعٌُ ايكبٝح يف ايّظٌ دٕٚ إٔ ٜأب٘

 ارتًٛد.
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نُا تتُّٝص بايّتُّسد  املػاعس ادتٝاغ١،١ ايّطافخ١ ٚنتاباتِو تتُٝص بايّسَٚاْطّٝع: 

، َا َد٣ ٚدٛد ٖرا يف غدص١ٝ ٚايّطدس١ّٜ ٚايتخّدٟ ٚاإلصساز ٚحّب ايعداي١ ٚاذتّس١ّٜ

 ؟ضٓا٤

َٔ حٝح األحداخ ٚتازٜذ ال  أْا َٛدٛد٠ متاًَا يف إبداعٞ َٔ حٝح ايكِٝ ٚاألفهاز،ج: 

حّب ايعداي١ ٚٚعٓدَا حيّطس اذتّب ٚايّتُّسد ٚايّطدس١ّٜ ٚايّتخّدٟ ٚاإلصساز  ايّػدٛص.

ّٕ ٚاذتّس١ٜ أحطس أْا. ّٞ ٜتكّطس َٔ ٚددإ املبدع ٚفهسٙ ٚزؤٜت٘  أعتكد أ اإلبداع اذتكٝك

 يرات٘ ٚيآلخس ٚيًهٕٛ ٚذتكا٥ك٘.

ت ٖرٙ ايّصٜازات يف قًُو ٚجتسبتو فُاذا تسن يكد شزِت اهلٓد أنجس َٔ َّس٠.ع: 

١ّٝ؟  ايع١ًُّٝ ٚاإلْطاْ
١ّٝ ٚعُالق١ ج:  ١ّٝ فكد اْفتخُت ع٢ً حطاز٠ غٓ ١ّٝ ٚارتربات َٔ ايّٓاح١ّٝ ايع١ًُّٝ ٚاإلْطاْ

ّٞ. ٚدرٚزٖا   ٚقد ُأتٝح يٞ إٔ أقابٌ قاَات ع١ًُّٝ ضاَك١،ضازب١ يف عُل ايّتازٜذ اإلْطاْ

َّا َٔ ايّٓاح١ٝ اإلبداع١ّٝ،زٖا. ٚتفٝد َٔ عًُٗا ٚجتازبٗا ٚأفهاٚإٔ أض فكد تأّثسُت  أ

ّٕ اهلٓد حطست يف زٚاٜيت  بايهجري َٔ تفاصٌٝ اهلٓد، ٖٚرا ايّتأّثس ٚصٌ إىل حّد أ

 ادتدٜد٠ اييت ضتصدز يف ايكسٜب.

قدميًا، الضُٝا بعد ْهط١ حصٜسإ ، نإ يًهاتب دٚز نبري يف تفعٌٝ اذتساى ع: 

ّٞ، مباذا تفطسٜٔ ايّتساد ّٞايّطٝاض ايعسبٞ  ع ايّسٖٝب يدٚز املجكف يف اذتساى ايطٝاض

 ؟ايّٝٛ

ٌّ مجٌٝ ج:  يف شَإ ارتساب ٚايّطعف ٚايّتسادع ٚايّتدًّف ٚاهلصمي١ ٚارتٝا١ْ ٜرتادع ن

،ّٞ ُّ غ٤ٞ زد٤ٟ َٚصّٜف، ٚحكٝك ّٞ إٔ ُٜكّسب  ٜٚتصّدز املٛقف ن ٚيريو َٔ ايّطبٝع

ُّت ايعًُا٤ ٚاملصًخٕٛ ٚأٌٖ  يف حنيٕ ٚايّسٜٚبط١ ٚأٌٖ اهل٣ٛ ٚايفطاد. ايفاضدٚ ُٜص

ٖٚرا  بِٗ غّس فتو، ُٜٚفتو ٜٚػّسدٕٚ يف األزض، بٌ ُٜٚطازدٕٚ، ايّسأٟ ٚاملػٛز٠ بادترب،

١ّٝ، َٔ ْساٙ يف ايٛقت اذتاضس، ٚثسثس٠ اذتُك٢  ٜٚفّطس ضبب صُت ايّٓدب ايعسب

 ٚاملػفًني ٚارت١ْٛ ٚاألدعٝا٤.

ّبٌ ، َا َد٣ تأثري ذيو يف تكا غا٤ اهللَ ،ضٓا٤، تتُٝصّٜٔ ظُاٍ أّخاذ ٚبطخس نبريع: 

 ؟ادتُٗٛز ألدبِو ٚتٗافت٘ عًٝ٘
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ّٛج:  ّٕ ادتُاٍ ٖٛ ب ٙ ٖٚٛ ْع١ُ َٔ ايًّ٘ تعاىل أغهس اب١ ايكبٍٛ ٚايّسضا ٚايّٛد،ال غّو أ

١ّٝ ٜػدٚ عًٝٗا نُا أغهسٙ ع٢ً ضا٥س ْعُ٘.  ٍُ باإلبداع ٚاإلْطاْ ٚعٓدَا ٜكرتٕ ادتُا

ٚيهٔ ال  ٣ تأثري مجايٞ يف قّسا٥ٞ ال ضُٝا ايّسداٍ َِٓٗ،ٚال أعسف َد َؤثسًا ٚداستًا،

 ٚيعًّ٘ ٜجين ع٢ً جتسبيت اإلبداع١ّٝ، بّد أّْ٘ ٜكّدَين هلِ بعني ايّسضا ٚايكبٍٛ ٚاالٖتُاّ،

ّٞ يًُبدع. ّٞ ٚارتازد  ٜٚصٜدٖا مجااًل َٔ َٓطًل ادتُاٍ ايّداخً

، فٌٗ تعػل ضٓا٤ ايػعالٕ؟ هل١ِ اذتٝا٠ ارتاّص١ ملٔ ٜكسؤٕٚ ايكّسا٤ حيّبٕٛ دًَٚا َعسفع: 

ٌٖٚ ٖٞ  َا ٖٞ َٛاصفات فازع أحالّ ضٓا٤؟ َٚا ٖٞ تفاصٌٝ حٝاتٗا ارتاّص١،ٚ

ّٚد١ أّ ال؟ ٌٖٚ عٓدٖا أطفاٍ؟ ٚنِ عددِٖ؟  َتص
إاّل أّْين أقٍٛ إّْين أعٝؼ  ،ٞ ع٢ً اذتدٜح عٔ حٝاتٞ ارتاّص١ع٢ً ايّسغِ َٔ حتّفظج: 

،ّٞ ٚأعٝؼ ايعػل بتفاصًٝ٘ ايعُالق١ اييت ٖٞ أنرب  حٝا٠ اعتٝاد١ّٜ ع٢ً املطت٣ٛ ايّػدص

ّٚج يف حٝاتٞ، َٔ زتّسد زدٌ ٚاَسأ٠، ٚزدٌ أحالَٞ  ٚبريو يٝظ عٓدٟ أطفاٍ. ٚمل أتص

ٌّ َا يف ذيو َٔ حٓإ ٚعطا٤ ٚتعاظِ ع٢ً ايّصػا٥س ٚٚددإ حٞ  ّٞ به ٖٛ زدٌ حكٝك

 ٚضُري دا٥ِ االضتٝكاظ ٚنسّ ايّسٚح ٚايٝدٜٔ ٚايفهس.

 حسف١ ايكًِ ٚاإلبداع؟ َاذا عًُّتَوع: 

ّٕ ايكًِ ايرٟ ال ٜهتب باذتّل ٚيًخّل ٜطتخّل إٔ ُٜهطس،ج:  ّٕ اهلل ذنس  عًُّتين أ ٚأ

 ٚجيب إٔ ٜهٕٛ نريو. ايكًِ يف ستهِ تٓصًٜ٘ ألّْ٘ صٛت اذتكٝك١ ٚايعداي١،

 فُاذا تكّدّ األنادمي١ّٝ يًُبدع؟ أِْت أنادمي١ّٝ.ع: 

ّٞ مبا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ج:  ٖٛ ٜكّدّ يًُبدع ادتّد١ٜ  َٔ عح عٔ اذتكٝك١،ايفهس األنادمي

ٚيهٔ األدٛا٤ األنادمي١ّٝ يف عٛاملٓا املتدًّف١  ٚايّصسا١َ ٚاذتصّ ٚايٛضٛح ٚايعداي١،

ٍّٛ املبدع إىل صٛز٠ َٔ صٛزٖا  ٚتكّصَ٘، حتازب اإلبداع، ٚتطع٢ داٖد٠ نٞ حت

 املتدًّف١ ايّسدع١ّٝ.

 اجملتُع؟تاب١ زاح١ ٚأَٔ ٚضالّ َع ايرات ٌٖٚ ايِهع: 

ٖٞ ع٢ً ْكٝض ذيو متاًَا؛ ٖٞ قًل ٚصداّ َع ايّرات ٚاجملتُع ٚاآلخس عٓدَا تهٕٛ ج: 

 شتًص١ يًخكٝك١ ٚايّصدم.

دةسا٤ ٖةرا اذتةٛاز َةع     إلفسصة١  اي رتتاّ، أغهسى ضٝدتٞ ع٢ً َٓح ٖرٙٚيف ا

 حطستو زغِ اْػػاالتو ايػدٜد٠.
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 "يسؤضا٤ أقطاّ ايًػ١ ايعسب١ٝاملًتك٢ ايتٓطٝكٞ "

  َطعٛد عامل ايؿالسٞ د. أ.إعداد:                                                             
masoodfalahi@gmail.comEmail:  

عكد  َسنص املًو عبد اهلل بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ خلد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝقسز 

 زؤضا٤ أقطاَٗا يف ايطعٛد١ٜ ٚاهلٓد"يعُدا٤ نًٝات ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاملًتك٢ ايتٓطٝكٞ "

َسنص املًو عبد ٘ ّ. ٚٓد3122أنتٛبس   21-23ٚذيو ملد٠ مخط١ أٜاّ خالٍ ايؿرت٠ َا بني 

، ايدع٠ٛ إىل عُدا٤ نًٝات ايًػ١ ايعسب١ٝ اهلل بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ خلد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ

حلكٛزِٖ املًتك٢ ايدٚيٞ، ؾتًكٝٓا ايدع٠ٛ َطتبػسٜٔ  زؤضا٤ أقطاَٗا يف اهلٓدٚ

ط ٖٛ ذلط أْظاز املطًُني َٚٗبايرٟ بًد ايْٓا ُدعٝٓا إىل اسٝح ػا١ٜ يًَٚبتٗذني 

ٝظ ؾٛقٗا ضعاد٠ ألٕ أزض احلذاش ايٛسٞ، ٜٚعترب نٌ َطًِ شٜاز٠ ٖرا ايبًد ضعاد٠ ي

َٚٓبع ايعًِ ٚايٓٛز. ؾكاٍ غاعس ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  ذلُد اإلضالّْيب ٞ َطكط زأع ٖ

 :٠ أزض احلذاشؿـ غد٠ سٓني املطًُني إىل شٜازٖٚٛ ٜ

٣ّٛ دؾنْي   ٜؤزقين إذا ٖدت ايعٕٝٛ  بأنٓاف احلذاش ٖ

ُّ إىل احلذاش ٚضانٓٝ٘  سٓني اإليـ ؾازق٘ ايكسٜٔ أٔس

ؾٗٛ ضاّ ددا ألْ٘ ٜتعًل غد١َ ايًػ١  ٚأَا ايػسض هلرٙ ايسس١ً األنادمي١ٝ

ايعسب١ٝ، ٖٚٞ يػ١ تتُٝص غؿا٥ـ َٚٝصات ال ٜٛدد هلا ْظري َٚٔ أُٖٗا إٔ اهلل ضبشاْ٘ 

 .ٚتعاىل اختازٖا نًػ١ ايهتاب ايطُاٟٚ األخري ايرٟ ؾٝ٘ ٖدا١ٜ يًٓاع أمجعني

 ٔ ايعػُاٟٚ عٓدَا قاٍ:املعاؾس عبد ايسمح يطعٛدٟٚؾدم ايػاعس ا

ٌِ َبٝ نًُاُتٗــــــــــــايػ١ ايٛؾا٤ٔ غسٜؿ١ٌ  ُٕــؾٝٗا عٔ احلبِّ األؾٝ  ا

ُٕ ٜطُٛ بٗا ؾدُم ايػعٛز إىل ايرُّزا   ُٜٚصفُٓ ٔعِطَس سسٚؾٗا ايٛددا

ُٕــــــــــــــٚتأيَّكِت ظالهلا اأَلذٖ مجاُيٗـــــايػ١ٌ َتَسِقَسَم يف ايٓؿٛع   ا

                                                        
 اجلػيت األزد١ٜ ٚايعسب١ٝ ٚايؿازض١ٝ، يهٓاؤداَع١ خٛاد١ َعني ايدٜٔ ، ز٥ٝظ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا، 

 اهلٓدـ  أتسا بسادٜؼ، 

 تكسٜس عٔ ايٓد٠ٚ

mailto:masoodfalahi@gmail.com
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مبع١ٝ  تِٜنإ َٔ املكسز إٔ إٔ ٖرا ايطؿس املبازى  ٚبٗذ١ ٚقد شادْٞ ضسٚزا

أضاترتٞ ٚخالْٞ ٚزؾاقٞ.  األدب ايعسبٞ يف اهلٓد، مبٔ ؾِٝٗنٛنب١ ع١ًُٝ ٚزَٛش 

ايّٝٛ ايتايٞ ؾباح  تٛدٗٓا طٝب١ ًَّٝٝٓٝٛ"."ؿٓدم ْصيٓا با إىل أزض احلذاش، ٚؾًٓعٓدَا 

ٚددْا زداٍ ايتٓظِٝ يف َسنص املًو عبد اهلل ايدٚيٞ ٚأضاتر٠ إىل ؾاي١ املًتك٢، سٝح 

ُِ ، ايتٛمٚ ٜٓتظسْٚٓا بؿازؽ ايؿرب األدب ايعسبٞ يف ايطعٛد١ٜ َِٖٗ عال٥ ٚقد عًت ٚدٛ

نُا  ، ٚتًًٗت ٚدِٖٛٗ بػسا، ٚناْٛا ٜصِٜٓٗ ايٛقاز ٚايعًِ ٚاخلًل، ايؿسح ٚايطسٚز

 قاٍ ابٔ دزٜد: 

٢َٗ "َي َٗاَب١ُ ٚاجَلاَلي١ُ ٚايُّٓ ِٔ اإِلِسَؿا٤ٔ"  ُِٗ امَل ٌُ َدَِّت َع  َٚؾَكا٥ٔ

بٛا بٓا تسسٝبا سذاشٜا َعسٚؾا، ًَؤٙ ايؿؿا٤ ٚزٓس أسطٔ اضتكباٍؾاضتكبًْٛا 

نٌ عطٔ اإلداز٠ ٚايتٓظِٝ، ٚايٛؾا٤ ٚاملٛد٠ ٚاخلًٛف ٚاألزحي١ٝ، ٚقد أعذبٓا ددا 

زى ْؿٝب٘ ٢ ٚذلاٚزٙ َطبٛع١، ؾعًِ نٌ َػاغ٤ٞ يف َٛقع٘، ٚناْت ؾكسات املًتك

ؾٗٞ أَس ال  املتاس١ أَا اإلقا١َ ٚايطعاّ ٚأْٛاع ايتطٗٝالتٚ َٔ ايعٌُ ٚايٛقت املتاح.

 األَس نُا قاٍ ابٔ ايسَٚٞ ايػاعس ايعباضٞ: ُٜٛؾـ، بٌ 

ٌٓ ْصٌٜ قد أعدَّ عتادٙ ُّ"  "يه ٣ّٛ َهس ََِج  ؾًًكٝـ تسسٝب ٚ

 دًطات املًتك٢: 

إىل  أنتٛبس 24 َٔ ؾباح ايطبت ، بد٤ّتايٝنيتاملَٝٛني يًدس٣ املًتك٢ ايعًُٞ 

 .3122ّأنتٛبس  25 َطا٤ اإلثٓني

يف  اجلًط١ األٚىلؾعايٝات ت بدأٚدًطتإ،  ، ُعكدتايطبت ايّٝٛ األٍٚ، يف

 "اهلٓد يف خد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ: ايتازٜذ ٚاالَتداد"ايطاع١ ايجا١َٓ ٚايٓؿـ ؾباسا بعٓٛإ 

 ثٓا٤ اهلل ايٓدٟٚ د. نٌ َٔ أ. ؾٝٗا حتدخ  اض١ ايدنتٛز ْاٜـ بٔ ضعد ايربام،بس٥ ٚذيو

ذلُٛد ساؾظ عبد  َطعٛد عامل ايؿالسٞ  زاقِ ايططٛز، ٚد. د. غؿام أمحد ٚأ.أ د. ٚأ.

عا٥ػ١ ز٥ٝظ نُاٍ . د ٚأ. َٓظٛز أمحد خإ د. ٚأ. ذلُد إغازت َال د. ٚأ. ايسب

 .املٛقٛعات ذات ايؿ١ً مبشٛز اجلًط١رلتًـ  اجلُٝع تٓاٍٚ، ٚٚد.مجػٝد أمحد

اجلًط١ ايجا١ْٝ ٖٚٞ سًك١ ْكاؽ بعٓٛإ "إزلاشات املسنص َٚطتكبٌ  ٗاتًتٚ

غازى مشٞ، ٚأعُاي٘ يف اهلٓد"، ٚتسأع ٖرٙ اجلًط١ ايدنتٛز عبد اهلل بٔ ؾاحل ايٛ
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 د املبازنٞ، ٚاضتُست ٖرٙ اجلًط١ ست٢ذلُ د. ذلُد ْعُإ خإ ٚد. ؾٝٗا نٌ َٔ أ.

 ايجا١ْٝ عػس٠. ايطاع١ 

بسْاَر ايصٜاز٠  ،يًكٝٛف َطبكا َٚٔ سطٔ ايتٓظِٝ إٔ إداز٠ املًتك٢ قد قسزت

املتها١ًَ ملا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ َعامل إضال١َٝ زا٥ع١، ؾدسدٓا َع بعض زداٍ اإلداز٠ 

ٚبعد ؾال٠  ني ايػسٜؿني َٚعسض ايكسإٓ ايهسِٜ.بعد ؾال٠ ايعؿس يصٜاز٠ َعسض احلسَ

أَا شٜاز٠ ايسٚق١ ايػسٜؿ١ ٚايؿال٠ ؾٝٗا ٚ قطِ املدطٛطات باملطذد ايٓبٟٛ.زْا ُشاملػسب 

د ؾكد اييت نٓا ْتًٗـ إيٝٗا بػٛم نبري، ٚنإ داعٞ ايػٛم ميسح يف قًٛبٓا َٔ اهلٓ

ؾكُٓا أَاَٗا بػا١ٜ َٔ األدب ٚاالسرتاّ ٚقدَٓا ٖد١ٜ ايؿال٠  بعد ؾال٠ ايعػا٤، حتككت

ٚخِٝ عًٝٓا اهلد٤ٚ ٚايٛقاز يعظ١ُ ؾاسب ايسٚق١  ،ٚايطالّ ع٢ً زضٛيٓا إَاّ األْبٝا٤

 .ايرٟ بعح زمح١ يًعاملني

  ، اْعكدت دًطتإ: ؾاجلًط١ األٚىل ُعكدت بعٓٛإ األسد ٚ يف ايّٝٛ ايجاْٞ، 

. عبد ايسمحٔ بٔ ذلُد ايطًُٞد.  امل ايعسبٞ: االقرتاض ٚاملجاقؿ١" ٚتسأضٗا"اهلٓد ٚايع

ْعِٝ احلطٔ األثسٟ،  د. ٚيٞ أخرت ٚد. َٔ أ. نإ َٔ املتشدثني يف ٖرٙ اجلًط١ نٌٚ

 زقٛإ ايسمحٔ د. أ.ٚ ذلٞ ايدٜٔ نٛتٞ ٚأ.د. ذلُد أٜٛب د. ٚأ. سبٝب اهلل خإ ٚأ.د.

 دلٝب ايسمحٔ. د. ٚأ. طٝد عًِٝ أغسفاي ٚد. ذلُد إقباٍ سطني د. ٚأ.

َٛقٛع "اجلاَعات ايطعٛد١ٜ ٚاهلٓد١ٜ: إَهاْات ايعٌُ سٍٛ  ٚتًتٗا سًك١ ْكاؽ

ضعد بٔ ذلُد ايكشطاْٞ، ٚحتدخ ؾٝٗا نٌ  د. حتت ز٥اض١ػرتى ٚايتبادٍ املعسيف"، امل

 ذلُد ثٓا٤ اهلل ايٓدٟٚ د. ٚأ. سطٔ بٔ عبد احلُٝد غازٟ ٚد. أَني ايػٓكٝطٞ َٔ د.

 ٚأ.د.ذلُد أٜٛب.

كُٓا بصٜاز٠ ايٓادٟ األدبٞ ؾ ٚنإ َٔ املكسز إٔ ْكّٛ يف املطا٤ ظٛي١ بايباف،  

 بعد ؾال٠ املػسب. 

دلُع املًو ؾٗد يطباع١ املؿشـ  ٚيف ايّٝٛ ايجايح، اإلثٓني، نإ يٓا إٔ ْصٚز

ايظٗس إىل ؾال٠ بعد  ٚتٛدٗٓا .١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗاَعٗد تعًِٝ ايًػٚ ،ايػسٜـ

 شٜاز٠ مسٛ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠.

 إىل ايٛطٔ احلٓنيغعسْا بؿسح ٚسبٛز، ألٕ ّٜٛ ايجالثا٤، ٖٚٛ ّٜٛ املػادز٠،  ٚيف 

أَس طبٝعٞ، ٚقد تػ٢ٓ ب٘ ايػعسا٤ قدميا ٚسدٜجا، ٚيهٔ ؾسام املد١ٜٓ أغد ع٢ً َؤَٔ 
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١ املٓٛز٠ ٚزبٛعٗا املبازن١ ٚأٚدٜتٗا ٜٓإىل املد ؾأيكٝٓا ْظس٠ سب ٚغٛم َٔ ؾسام ٚطٓ٘،

 ات ايٓب٠ٛ احملُد١ٜ، ٚؾهسْاايط١ًٗ ٚدباهلا ايػارل١ اييت ؾٝٗا ٚعًٝٗا ظٗست َعذص

ٖرٙ ٖٞ املد١ٜٓ اييت  ،ايهٕٛ نً٘ ََِٓعخاؾت َٔ ٖرٙ املد١ٜٓ، ؾ سز ؾٛتنٝـ خ

نجست أؾكاهلا ع٢ً ايبػس١ٜ ٚغصزت عطاٜاٖا ع٢ً ايهٕٛ، ٚأدٖػت َعذصاتٗا ايعكٍٛ 

 نإ ا ايؿسامٖر َػادزتٗا ٚيهٔإىل ١ اييت اقطسزْا ٜٓ! ٖرٙ ٖٞ املداإلْطا١ْٝ، أدٌ

يف ايكًب، ٚجيسٟ ؾٝٓا دلس٣  ٜرتضذٚ، ؾشب املد١ٜٓ خيايط ايسٚح، ايٝظ زٚسٝ دٜادط

 ايدّ، ٚؾًٛات اهلل ٚضالَ٘ ع٢ً ضٝدْا ْٚبٝٓا ذلُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.

 ْػاطات أخس٣: 

 بهٌ غٛم ٚزغب١،أَٛز د١ٜٝٓ ٚضٝاس١ٝ أٜكا، باملًتك٢  ؾعايٝات قُٓا إىل داْب 

َانٔ األ١ٜ ٚثساألتازخي١ٝ ايطادد املبٌ أسد ايتازخيٞ ايػٗري املبازى، َٚٓٗا شٜازات جل

ديٌٝ أًٖٞ ناْت  ايطٝاس١ٝ ، ٚزاؾكٓا يف ٖرٙ اجلٛالتٚقٛاسٝٗا ايتازخي١ٝ يف املد١ٜٓ

 . تازخيا ٚؾكال األَانٔ  يدٜ٘ َعًَٛات قد١ُ عٔ

أدا٤ كُٓا بَه١ املهس١َ ٚبٝت٘ ايعتٝل، ؾبصٜاز٠  باملٓاضب١ يكد أْعِ اهلل عًٝٓا 

ْعِٝ احلطٔ  ٚد.  ٚأضاترتٞ أ.د. ٚيٞ أخرت َع إخٛاْٞ ٚزؾاقٞ ٚقد َهجٓا ٖٓاى عُس٠.اي

غؿام أ د. َٓظٛز أمحد خإ، ٚأ. د. ٚأ. زقٛإ ايسمحٔ د. ٚأ. ذلُد أٜٛب د. ٚأ. األثسٟ

ٚغاز دبٌ ايسمح١،  انٔ ايتازخي١ٝ، َجٌاألَقُٓا خالهلا بصٜاز٠  زبع١ أٜاّ،أل أمحد

  ٚغريٖا َٔ األَانٔ ايتازخي١ٝ األخس٣. ثٛز، سسا٤، ٚدبٌ

ت ٖرٙ ايسس١ً نطٝـ ٜطري، ٚبدت نأْٓا يف سًِ يرٜر، ٚأبعدْا عٔ قد َس

ٍُ ٜٓادٞ ايػاعس ايطعٛدٟ عبد ايسمحٔ  يرت٘ َػاغٌ احلٝا٠ َٚتاعبٗا، ٚدعٌ اخلٝا

ايعػُاٟٚ ٜٚطأي٘ إٔ ٜٓػدْا قؿٝدت٘ ايسا٥ع١: َأزش اإلميإ، يٓذدد ذنس٣ املد١ٜٓ، 

األؾٌٝ أْ٘ بدأ ٜٓػد بؿٛت ْٚبكٝٗا يف ذانستٓا يألبد، َٚٔ نسّ ايػاعس ايعسبٞ 

 زخِٝ قؿٝدت٘، اييت دا٤ ؾٝٗا: 

 اـــــــملا دعاى إيٝ٘ د٦ت َطٝع  ٌٖ أْت يف سًِ ميس ضسٜعا

 قد بٛزنت يف ايعاملني زبٛعا  ٖرٟ أَاَو طٝب١ ٚزسابٗا

 اــــــــتاز ٜسؾع باهلد٣ تسؾٝع  ٖرٟ املد١ٜٓ قد تأيل ؾٛقٗا

 ايسداٍ مجٝعا ؾٓس٣ بٗا مشٌ  ٖرٟ ضكٝؿتٗا تًٛح أَآَا
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 ٜػهٛ بٓا٤ املهسَات ؾدٚعا ٖٞ َأزش اإلميإ يف ايصَٔ ايرٟ

 اــــــــــــــــضاسات٘ ملا اضتتِ طًٛع دز يفـــــــــٖرا قبا٤،أَا زأٜت ايب

 اـــــــرلكس٠ أٚ َا حتظ خػٛع ١ـــــــــــأٚ َا تػاٖد زٚق١ َٔ دٓ

 اــــــــؾسٚع ٚاَتد عرب ايها٥ٓات أٚ َا تس٣ درع ايٝكني قد اشد٢ٖ

 اــــــــــأَٚا تػاٖد خٓدقا ٚ بكٝع اـــــــأٚ َا تػِ املطو يف أزدا٥ٗ

 اـــــَا باٍ عٝٓو ال تؿٝض دَٛع َايٞ أزاى ٚقؿت ٚسدى داَدا

 يف احلب يف شَٔ اجلؿاف زبٝعا ٖرا ٖٛ ايٛادٟ املبازى مل ٜصٍ 

 ٜؿػٞ يٝطُع غعسى املطبٛعا أْ٘ــــٖرا ٖٛ اجلبٌ األغِ ن

 اــــــــــــــــــَاشاٍ زَصا يًٛؾا٤ بدٜع ٘ـــــــــحيب زضٛيٓا ٚسلبأسد 

 اـــــــــقد أٚقدت يًتا٥ٗني مشٛع ١ـــَا أْت يف سًِ ؾٗرٟ طٝب

ؾكد بايؼ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً  .يًػا١ٜ ممتع١ٚ َؿٝد٠ ع١ًُٝايسس١ً ناْت الغو إٔ ٖرٙ 

ٓا محًٓاٖا إىل بالدْا يف ْؿٛضثازا طٝب١ ، مما تسى آاإلنساّ ٚسطٔ ايكٝاؾ١املًتك٢ يف 

كد أثبتٛا عطٔ ؾٓٝعِٗ إٔ ايعسب ِٖ ايعسب، عسب املس٠٤ٚ ٚايهسّ، ٚعسب ايعصٜص٠. ي

ايطدا٤، ٚعسب ايؿدم ٚايٛؾا٤، ٚعسب ايٛقاز ٚايطه١ٓٝ، ٚعسب اجلٛد ٚاألزحي١ٝ ٚ

ايجكاؾ١ ٚاألؾاي١، ٚعسب ايطالّ ٚاي٥ٛاّ، ٚعسب اإلميإ ٚاإلضالّ، دصاِٖ اهلل خري 

يف َٝصإ سطٓاتِٗ ّٜٛ ايكٝا١َ  َْٛ٘ يًعًِ ٚاألدب َٔ خدَات د١ًًٝ،صا٤ ٚدعٌ َا ٜكدِّاجل

 آَني ٜا زب ايعاملني.
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 "التعلٔه العالٕ بالعساق يف مسحل٘ ما بعد داعش ّضع"

 ذلند فَٔهإعداد:                                                                       

ّالبحح العلنٕ جلنَْزٓ٘ العساق الدكتْز عبد ألكٙ معالٕ ّشٓس التعلٔه العالٕ 

، التعلٔه العالٕ بالعساق يف مسحل٘ ما بعد داعش" "ّضعحْل  السشاق اجللٔل عٔطٙ ذلاضسٗ

يف  ّذلمىَسّ، ىْٔ دهلٕ  مسكص الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلفسٓكٔ٘ جبامع٘ جْاٍس اللَا ىّظن

 . و8102عاو  كتْبسأاخلامظ مً شَس 

العلنٔ٘ ّالطٔاضٔ٘ مً  احملاضس ّمؤٍالتُعً  مْجص تعسٓفبدأت احلفل٘ بتكدٓه 

زضْاٌ  ربّفٔطْزال ضّلط الربّفٔطْز بشري أمحد اجلنالٕ.احلالٕ قبل زئٔظ املسكص 

 مسكص احمللن٘ اليت ٓصدزٍا "الدزاضات العسبٔ٘" دلل٘ضْء مطتفٔضا علٙ السمحً 

 مت تدشني حبٔحٌ اىكطاع، بدّ اضٔ٘اخلنظ امل طيْاتال مير الدزاضات العسبٔ٘ ّاإلفسٓكٔ٘

حبضْز األضاترٗ ّالطالب بعدد  ٓد الضٔف العسبٕ اللسٓهعلٙ  العدد اخلامظ مً اجملل٘

 .كبري

اء البالد أّل ما قّدو احملاضس ٍْ تعسٓف اجلامعات العساقٔ٘ الْاقع٘ يف أحن 

 ّزاءِخلف يف العساق ّماداعش  تيظٔهْل ضّلط الضْء علٙ كٔفٔ٘ دخ ثهّتازخيَا ّعددٍا. 

. ّأشاز إىل احملافظات اليت ّاخلطائس يف األزّاح ّاألضساز باملنتللات مً الدماز ّاخلساب

مً حٔح قّدو إحصائٔات اجلامعات  . كنافٔنا بعد اضكطت يف أٓدٖ داعش ّحتسزت ميَ

اإلضاف٘ إىل عدد الطالب قبل عددٍا ّعدد املساكص ّاألقطاو التابع٘ هلرِ اجلامعات، ب

كٔف اخنفض عدد الطالب يف اجلامعات فجأٗ بعد حصٓساٌ ّا بعدٍا، داعش ّم تيظٔه

دٗ إعناز اجلامعات إىل حد كبري، و، ّكٔف فاشت احللْم٘ العساقٔ٘ اآلٌ يف إعا8102

د الدكتْز علٙ عدو خالف بني أّك ،خالل احملاضسٍٗا. ٗ إعنازإعاداحملاّل٘ تطتنس حٔح 

 ٔني.ميظفني ّاألكادْالْشزاء ّاملجكفني ّاملخاص٘ بني الطي٘ ّالشٔع٘ يف الشعب العساقٕ 

ل قّدو زئٔظ املسكص األضتاذ بشري أمحد اجلنالٕ عدٗ مكرتحات أماو الْشٓس حْ

ن٘ قّدو الربّفٔطْز دلٔب السمحً كل ،ّيف األخري .تبادل بعجات الطالب مً البلدًٓ

 . ضْز السشٓينيّاحل اللساو الشلس ّالتكدٓس للضْٔف

                                                        
 مسكص الدزاضات العسبٔ٘  ّاإلفسٓكٔ٘، جامع٘ جْاٍس الل ىَسّ، ىْٔ دهلٕ، اهليد.الدكتْزاِ باحح ، 

 اضسٗاحملعً تكسٓس 
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 أدب األطفال""

  غٔاخ اإلضالو الصدٓكٕ اليدّٖإعداد:                                                             

عكدت زابط٘ األدب اإلضالمٕ العاملٔ٘ لػبُ الكازٗ اهليدٓ٘ ىدّتَا الجامي٘ 

ظيْز  كاطع٘ميف بلدٗ تادبْز باألطفال" يف دامع٘ الفٔصل ّالجالثني سْل مْضْع "أدب 

 و.8102 مً غَس ىْفنرب عاو 4-3خالل الفرتٗ   ّذلك، ْالٓ٘ أتسابسادٓؼب

كتْز الػٔذ ضعٔد األعظنٕ الداىعكدت اجللط٘ االفتتاسٔ٘ بسٜاض٘ فضٔل٘  

العاملٔ٘ لػبُ الكازٗ اهليدٓ٘، مدٓس دازالعلْو  ىاٜب زٜٔظ زابط٘ األدب اإلضالمٕ، اليدّٖ

. ألكٙ فَٔا األضتاذ إقبال أمحد الػاشٓبْزٖ اليدّٖ كلن٘ مساس٘ العالم٘ ليدّٗ العلناٛ

ٔ٘ لػبُ الكازٗ زٜٔظ زابط٘ األدب اإلضالمٕ العامللسابع احلطين اليدّٖ الػٔذ حمند ا

عنٔد  ضٔل٘ األضتاذ ىرز احلفٔظ اليدّٖثّه قدو ف ُ.ىٔاب٘ عي ،ػسقٔ٘اهليدٓ٘ ّالدّل ال

، تكسٓسا ضيْٓا لألمني العاو لسابط٘ األدب بٔ٘ ّآدابَا ظامع٘ ىدّٗ العلناٛكلٔ٘ اللػ٘ العس

الػٔذ ّتكّدو اإلضالمٕ العاملٔ٘ فضٔل٘ األضتاذ حمند ّاضح زغٔد اليدّٖ، ىٔاب٘ عيُ. 

تسسٔبٔ٘، عكب تعسٓف مْدص  بكلن٘ ضساز الدًٓ اليدّٖ زٜٔظ دامع٘ الفٔصل املضٔف٘

ّىػاطات علنٔ٘ ّدعْٓ٘ ّخريٓ٘ ّأكادمئ٘ فَٔا. كنا قّدو كلن٘ الْفْد  اجلامع٘ب

 عدٓد مً ممّجلٕ املساكص العلنٔ٘.

٘ تسأضَا الربّفٔطْز أىٔظ اجلػيت بْىُ، ّالٓ أكادمئ٘أزبع دلطات  تمّت عكد 

الػسٓف بدازالعلْو أضتاذ احلدٓح ٔذ حمند خالد اليدّٖ الػاشٓفْزٖ ّالػ ،مَازاغرتا

 زٜٔظ قطه اللػ٘ األّزدٓ٘، كلٔ٘ أدمنً ليدّٗ العلناٛ، ّالربّفٔطْز غاِ زغاد عجناىٕ

زٜٔظ لربّفٔطْز غفٔل أمحد خاٌ اليدّٖ ، ّااجلامعٔ٘، بَتكل، ّالٓ٘ كسىاتكا

بكًا باجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمٔ٘، ّزٜٔظ زابط٘ األدب قطه اللػ٘ العسبٔ٘ ّآدابَا ضا

مكال٘ باللػتني العسبٔ٘  دمت فَٔا سْالٕ مثاىني. ُقعلٙ التْالٕ اإلضالمٕ، فسع ىْٔدهلٕ

ّاألّزدٓ٘ سْل أدب األطفال، تياّلُ األضاترٗ ّالباسجٌْ بالعسض ّاليكد ّالتشلٔل، 

كنا أساطْا  .ّىاقػْا أٍنٔتُ ّضسّزتُ عرب العصْز ّال ضٔنا يف العصس الساًٍ

                                                        
 اهليد.، ، قطه اللػ٘ العسبٔ٘، دامع٘ دهلٕالدكتْزاِ باسح 

 يدّٗالعً تكسٓس 
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ظْاىبُ املدتلف٘ ّمصآاِ املتيْع٘، باإلضاف٘ إىل إلكاٛ ضْٛ علٙ إضَاو غدصٔات بازشٗ 

ٍرا اجملال. ّغّددّا علٙ مساعاٗ مطتْٓات الطفْل٘ يف إعداد كتب األطفال يف 

سض ّممازض٘ التدزٓبات ّاملكسزات الدزاضٔ٘ هله، ّتْظٔف التكيْلْدٔا احلدٓج٘ يف الع

  .اخلاص٘ بَا

، اىعكدت سفل٘ عام٘ سْل السضال٘ اإلىطاىٔ٘، سضسٍا عدد اليدّٗ ٍامؼّعلٙ  

الكسٚ اجملاّزٗ. خاطب فَٔا عدٓد مً املفكسًٓ كبري مً اهليدّع الْازدًٓ مً 

ىطذاو الطاٜفٕ ّالتفاٍه املطلنني ّاهليدّع ّلفتْا أىظاز الياع إىل تكسٓه بين آدو ّاال

اٜب زٜٔظ سسك٘ ىك بسٜاض٘ الػٔذ بالل عبداحلٕ احلطين اليدّٖ ّذل، املتبادل

ك٘ أبياٛ الدٓاىات املدتل ، الرٖ سّح اجلناٍري علٙ خلل بٔٝ٘ التفاٍه بنيالسضال٘ اإلىطاىٔ٘

ىّبََه مً عْاقب ّخٔن٘ للعيف الطاٜفٕ ّالتطسف املرٍيب، ّ املتْاددٗ يف أزداٛ اهليد،

ّدعاٍه إىل التنطك باألضظ اإلىطاىٔ٘ ّالكٔه اخللكٔ٘ اليبٔل٘ اليت تؤّدٖ إىل األمً 

 ّالطالو يف اجملتنع.

محد ألليدّٗ بسٜاض٘ الربّفٔطْز غفٔل  اىعكدت اجللطتاٌ السابع٘ ّاالختتامٔ٘ 

كلن٘ غكس  ٖ، ّألكٙ الدكتْز حمند ٓطني ذكٕ مدٓس اجلامع٘ املضٔف٘خاٌ اليدّ

اد بدّزٍه يف ّامتياٌ، عّبس فَٔا عً مػاعسِ ّاىطباعاتُ جتاِ الضْٔف ّاملطاٍنني ّأغ

املكاالت  اليدّٗ مً خاللكنا قّدو اقرتاسات ّىتاٜر تْصلت إلَٔا  .إدماح ٍرا الربىامر

ف٘ مً خمتلف أزداٛ اهليد . سضس ٍرِ اليدِّ كجري مً املعئني باألدب ّالجكاملكدم٘ا

، باإلضاف٘ إىل عدد كبري مً ممجلٕ اجلامعات ّاملساكص العلنٔ٘ مبا فَٔا ّخازدَا

، (ّقف)اإلضالمٔ٘، ّدازالعلْو دْٓبيد  ؤ، ّدامع٘ علٕ كسِادامع٘ ىدّٗ العلناٛ لكي

ّاجلامع٘ اإلضالمٔ٘ بَتكل، ّدامع٘ بَْبال، ّدامع٘  بطَازىبْز،علْو الّمظاٍس 

 ىْٔدهلٕ. ،ّدامع٘ دهلٕ، ّاجلامع٘ امللٔ٘ اإلضالمّٔ٘دامع٘ دْاٍس الل ىَسّ، مْمباٖ، 
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 "أدب املكالٛ يف اخلمٗج العسب٘"

 تٕصٗف السمحَ إعداد:                                                             

ًٛ ٌدًٔٚجاوعٛ المغٛ اإلجنمٗصٖٛ ٔالمغات األجٍبٗٛ حبٗدزآباد عكدت   اضتىست دٔلٗ

 ". العسب٘ اخلمٗج يف املكالٛ أدب" ً، بعٍٕا8102ُوَ ٌٕفىرب  31-31 خاله الفرتٚ ثالثٛ أٖاً

ٔباحجُٕ وَ اجلاوعات  ٚأضاترنباز غازك فّٗا  جمطاتمثاٌ٘  عمٜالٍدٔٚ  تٕشعت

العسب الباحجني ٔوَ أزجاٞ اهلٍد. ٔممَ غازنٕا فّٗا وَ  ٗٛبمداُ العسبخمتمف الوَ 

األضتاذ الدنتٕز عبد اهلل الكتي وَ الهٕٖت، ٔاألضتاذ الدنتٕز ضعٗد العٗطاٟ٘ وَ 

ضمطٍٛ عىاُ، ٔاألضتاذ الدنتٕز أبٕ قص٘ آه شباز وَ مجّٕزٖٛ العسام. نىا غازك فّٗا 

 ٔالباحجني الػباب وَ غتٜ اجلاوعات يف اهلٍد. عدد نبري وَ األضاترٚ 

 األٔىل بتالٔٚ الكسآُ الهسٖي ثي بهمىٛ اضتّمت فعالٗات الٍدٔٚ يف جمطتّا

ودٖس اجلاوعٛ . ٔحضس اٌغري زٟٗظ قطي الدزاضات العسبٗٛطٗد جّالاألضتاذ  تسحٗبٗٛ ألكاِا

تْ املفعىٛ بالٍصح ٔالدعٕٚ إىل البحح انمى قّدًٔ ،زٟٗظ ضٗفن الٍدٔٚإٙ ضسٖؼ نىاز 

ػسف الضٗف  اهلل الكتي بازع األضتاذ عبداألدٖب الهٕٖيت ال ناُمي. ٔٔالتحكٗل ٌٔػس الع

عمٜ ٔ ،س فّٗا عَ غهسٓ لمكاٟىني عمٜ ِرٓ الٍدٔٚعّب كٜ نمىٛأليف ِرٓ الٍدٔٚ، ٔالرٙ 

ٔتتابعت اجلمطات األخسٝ يف األٖاً الجالثٛ اليت  .تٕجّّٗي وطاز االِتىاً باألدب اخلمٗج٘

مبحأز ذات صمٛ  وتٍٕعٛوٕضٕعات  حٕهترٚ ٔالباحجُٕ وكاالتّي الكٗىٛ قدً فّٗا األضا

فٕا الٍدٔٚ حبضٕزِي املٗىُٕ الهباز الرَٖ غّس األضاترُٚ الجىاٌ٘ اجلمطات تسأعٔالٍدٔٚ. 

 ٔبهمىاتّي الكٗىٛ. 

اجلمطٛ اخلتاوٗٛ عبازٚ عَ اٌطباعات ٔنمىات الػهس ٔالتكدٖس وَ ناٌت ٔ

سٔا عّبف ،ِرٓ الٍدٔٚحلضٕز ا عٍاٞ الطفس الطٕٖن جاٌب األضاترٚ العسب ٔاهلٍٕد الرَٖ قاضٕ

. ٔاٌتّت ٔعمىٗاإجناح الٍدٔٚ تٍطٗكا أه جّدا يف تمل  جٍٛ التٍظٗىٗٛ اليتعَ اوتٍاٌّي لم

س قصٗدٚ عسبٗٛ عّبوَ خاله   املؤمتس طٗد جّاٌغري زٟٗظالبهمىٛ األضتاذ  مطٛ اخلتاوٗٛاجل

 يف الٍدٔٚ. ٔاملػازنني ىٗ  الضٕٗف الهساًجلفّٗا عَ اوتٍاٌْ ٔغهسٓ 

                                                        
 اهلٍد.ٌٕٗ دهل٘،  ،اجلاوعٛ املمٗٛ اإلضالوٗٛ، قطي المغٛ العسبٗٛ، الدنتٕزآ باحح 

 ٍدٔٚالعَ تكسٖس 
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 ٔالبٗاٌ٘ البالغ٘تفسري الاالجتاِات العاوٛ يف 

 سعٗدٓ ٔاجن وريإعداد: 

أٌٔيت  ،اوعٛ اإلسالوٗٛ لمعمًٕ ٔالتلٍٕلٕجٗااجلبآدابّا قسي المػٛ العسبٗٛ ٔ ٌّظي

االجتاِات العاوٛ " بعٍٕاُٖٕوني استػسق  ادٔلٗ اوؤمتس ،بٕزٚ، يف ٔالٖٛ جاوٕ ٔكامشري

 ً.8112عاً   وَ شّس أكتٕبس 11-16   خاله الفرتٚ" البالغ٘ ٔالبٗاٌ٘تفسري اليف 

ملاجد الكاض٘، عبد ا اليت ألكاِا أ. دٛ السئٗس اللمىٛبدأت فعالٗات املؤمتس ب

 الدكتٕز فّٗا ٔحتدث ٌٕٗ دهل٘،سالوٗٛ، اجلاوعٛ املمٗٛ اإل ،العسبٗٛ كسي المػٛباألستاذ 

 . بكدز وَ التفصٗن عَ اخلطاب الكسآٌ٘ وَ وٍظٕز أدب٘ ٔلػٕٙ ٔفلسٙ

ٛ زئٗس قسي المػٛ العسبٗ بّرٓ املٍاسبٛ، سّمط الدكتٕز مشس كىاه أجني،

عمٜ إعحاش الكسآُ اللسٖي وَ  اوستفًٗض ضًٕء جٕزٙ،زا ،اوعٛ بابا غالً شآ بادشآجب

 شفٕا الػطاء عَ كجري وَ أسسازِا.ٌٕاح عدٖدٚ تطسق إلّٗا املفسسُٔ الرَٖ ك

ٛ اإلسالوٗٛ لمعمًٕ ٔالتلٍٕلٕجٗا، األستاذ اجلاوع وَ ودٖسكن ٔحتدث 

عىٗد كمٗٛ العمًٕ ، ٔالٍدٔٚشسف يف ِرٓ الضٗف  لرٙ كاُ، اوشتاق أمحد الصدٖك٘

ٔزئٗس قسي المػٛ العسبٗٛ  العمًٕ االجتىاعٗٛ، األستاذ عبد السالً بّات،ٌساٌٗٛ ٔاإل

املدتمفٛ يف كن شواُ  أأبعادِ أِىٗٛ وٕضٕع الٍدٔٚ عَ  ،الدكتٕز عبد اجملٗد أٌدزاب٘

 ٔولاُ. 

خنبٛ وَ أساترٚ المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا ٔالباحجني  لكد شازك يف ِرٓ الٍدٔٚ

اليت تطسقت إىل البالد ٔخازجّا، ٔقّدوٕا أٔزاقّي البحجٗٛ  ٔالباحجات فّٗا وَ داخن

 وٕضٕع املؤمتس.خمتمف جٕاٌب 

"آزاء يف لمسحٗن الدكتٕز عازف الكاض٘ ِٔىا  كتابنيمت تدشني  ،ٔباملٍاسبٛ

 ٔالرٙ كاُ الٍدٔٙ حٗاتْ ٔآثازٓ" احلسين األدب اإلسالو٘" ٔ"العالوٛ أبٕاحلسَ عم٘

 .قبن ٔفاتْ فس اجلاوعٛلعسبٗٛ يف ٌزئٗس قسي المػٛ ا

                                                        
 جاوعٛ بابا غالً شآ بادشآ، زاجٕزٙ، جاوٕ ٔكامشري.قسي المػٛ العسبٗٛ، ، ٛ الدكتٕزآباحج 

 ٍدٔٚالعَ تكسٖس 
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 !بعد حتٝات ٚتطًُٝات

ْاجح١ يعدد َٔ ايػباب عٓٛإ مجٌٝ حملت٣ٛ خًّام ٚذلاٚي١  دل١ً "اجلٌٝ اجلدٜد"

، ِٖٚ َٔ ايعدد ٛاٖس الٍ ْٗسٚ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝعًٓٛا ايتدّصص يف ج، أنياألنادميٝ

ٚناْت ١٦ٖٝ ايتحسٜس ٚاهل١٦ٝ ني باٖسٜٔ ممتعني جّرابني يًكازئ، األٍٚ ناْٛا ْاجح

، اضات ايًغ١ٜٛ ٚاألدب١ٝ ٚايجكاف١ٝاالضتػاز١ٜ ٦ٖٝتني َتابعتني يهٌ َاد٠ ع١ًُٝ يف ايدز

داعات األدب١ٝ ٚاضتعساض ايهتب َٚكابالت َع ٚايدزاضات اإلضال١َٝ ٚايفهس١ٜ ٚاإلب

 أغداص.....

ٚجنحت اجمل١ً يف إٔ تهٕٛ َٓربًا عًًُٝا يًجاَع١ ٚذلّه١ُ بس٥اض١ ايتحسٜس األضتاذ 

 ايدنتٛز زضٛإ ايسمحٔ َٚطاعد ايتحسٜس ذلُد ذلبٛب عامل.

ع ٝملٛاضٚاٛد٠ إىل ايهتب ايكدمي١ ٚاحلدٜج١ ٚبسشت ٚفل ايكٛاعد ايع١ًُٝ يف ايتٛثٝل ٚايع

ع٢ً االغرتاى  امل ايعسبٞ َػّجع١ طالب ايدنتٛزاٌٙ ايعامل اهلٓدٟ ٚايعاييت متّج

ٚاملٓاقػ١ يف أقطاّ َٓٗا، َٚطاعد٠ ع٢ً ايعٌُ ايصحفٞ يف إجسا٤ املكابالت يف يباع 

ٚأْاقتٗا ٚحطازتٗا َٚربش٠ عًُا٤ األ١َ ٖٜٚٛتٗا يهٞ  د ٜعٝد يًجكاف١ ايعسب١ٝ حٜٝٛتٗاجدٜ

 مل.تكف أَاّ ايعا

، ٚنِ َٔ ب١ٝ يف نٌ ايدْٝا ٚمتهني ايعسب١ٖٝٚرا ايعدد ٜٛانب أعٝاد ايًغ١ ايعس

ايعًُا٤ اعرتفٛا مبها١ْ ٖرٙ ايًغ١ اييت قّدَت يًحطازات باقات ايعًِ ٚايجكاف١ 

 .ٚاحلطاز٠ ضُٔ يغ١ ايكسإٓ األشي١ٝ

ب١ٝ ٚيف جاَع١ جٛاٖس الٍ ْٗسٚ تس٣ طالبًا حتبِٗ ٚحيبْٛو َٔ أجٌ ٖدف ايعًِ ٚايعس

 ٜٚغازٕٚ ع٢ً ٖرٙ ايًغ١ نغريتِٗ ع٢ً عسضِٗ.

 َٔ أجٌ ذيو نًِّ٘ ال بدَّ َٔ اختٝاز غعس عسبٞ ٜصّٜٔ ّٜٛ ايعسب١ٝ .... ٜٚبٗجٗا

 ٚيف قصٝد٠ ذلُٛد دزٜٚؼ قاف١ٝ َٔ أجٌ املعًكات ٜفتدس بًغت٘

 أْا ايديٌٝ.... َٔ يغيت ٚيدت ع٢ً طسٜل اهلٓد....

 ٖرٙ يغيت... أْا يغيت

 ٥د َٔ جنّٛ حٍٛ أعٓام األحب١....ٖرٙ يغيت قال

 انطباعات
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....َّ  فًتٓتصس يغيت ع٢ً ايدٖس ايعدٚ ع٢ً ضالالتٞ عً

 ٖرٙ يغيت َٚعجصتٞ عصا ضحسٟ

 حدا٥ل بابًٞ َٚطًيت ّٖٜٚٛيت

 أ.د. خًدٕٚ صبح

 ضٛزٜا،  جاَع١ دَػل

   8102ّدٜطُرب  5

******************** 

 ضالّ عًٝهِ!

يدٚي١ٝ احمله١ُ دل١ً اجلٌٝ اجلدٜد ايصادز٠ إْ٘ ملٔ دٚاعٞ ضسٚزٟ إٔ ناْت اجمل١ً ا

، ْٝٛ دهلٞ بدٚي١ اهلٓد اَع١ جٛاٖس الٍ ْٗسٚٚاإلفسٜك١ٝ ظيدزاضات ايعسب١ٝ َسنص اعٔ 

أثس "ٚىل اييت فتحت يٞ آفام ايبحح ايعًُٞ بٓػس أٍٚ عح يٞ بعٓٛإ ايػكٝك١ ايبٛاب١ األ

ابت ٚاملتغري: َكازب١ يف نتاب ايجكاف١ ايعسب١ٝ اإلضال١َٝ يف ايٓٗط١ األٚزٚب١ٝ بني ايج

 فايًطإ ٜكف ايّٝٛ عاجصا عٔ "،مشظ ايعسب تططع ع٢ً ايغسب يصٜغسٜد ْٖٛه٘

فدايص  غهس مجٝع ايكا٥ُني ع٢ً اجمل١ً ٚع٢ً زأضِٗ ز٥ٝظ ايتحسٜس َٚطاعدٙ

 .ُاتػهساتٞ هل

ٝع ايباحجني َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ إىل ْػس أعاثِٗ ٚيف اخلتاّ أدعٛ مج

جُٝٓا ٖرٙ اجمل١ً ايع١ًُٝ املتُٝص٠ اييت تفتح أبٛابٗا يهٌ َتعطؼ يًعًِ تضاتِٗ يف ٚدزا

دفع ايػباب ايطُٛح يتحكٝل قفصات ْٛع١ٝ إلجناشاتِٗ ٚضعٝا َٓٗا يالضتفاد٠ ٚاإلفاد٠ ... ٚ

 يف دلاٍ ايبحح ايعًُٞ.

 خٛي١ مخسٟ

 إعال١َٝ جصا٥س١ٜ

 األدٜإ ٚباحج١ يف قطاٜا ايتعدد١ٜ ايجكاف١ٝ ٚايتعاٜؼ بني 

 اجلصا٥س

 8102ّدٜطُرب  6

******************** 
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 زئًص التحسيس جملمة "اجلًن اجلديد"

 حتايا وبازنة! 

ًّة شاّبة، لهٍها عسيكة أصًمة مبا تضّىه بني دفتًها  دلمة "اجلًن اجلديد" هٌ دلمة فت

وَ عمي غزيس، ودزاسات عىًكة، وُتعدُّ زافّدا وَ زوافد الثكافة الساقًة، ويٍبىَع ِفْهٍس 

 ُوَتَجّدد العطاء، وٌرباّسا يضٌء دزوب الباحثني. 

َ دزاسات ت عمًه وهٌ دلمة عمىًّة وتىًّزة تساعٌ ُوِخَتمف أذوام الُكّساء، مبا اشتىم

ٌََهَي الدازسني واملهتىني بالّمػة، واألدب، والثكافة، والفهس،  عمىًّة زصًٍة ُتشبُع 

ًّة اإلسالوًّة.  والدزاسات الديٍ

عدد وَ املبدعني يف نتابة الشعس، واجملّمة تفتح الٍىافر الستشساف وشتكبن واعد ل

ل التكديس، وحىازات زاقًة تحَ إبداعات تشالكصرية، واخلاطسة؛ مبا تٍشسه و والكصة

 ُتشّمط الضىء عمى شخصًات وتىًّزة هلا بصىتها الىاضحة يف احلًاة الثكافًّة. 

 بازك اهلل يف األقالً الىاعدة، والكمىب املخمصة، والعكىه امُلفهِّسة. 

 ولهي مجًّعا حتًّة إجاله وتكديس، وأصدم الدعاء بالتىفًل.

 

 د. ٌىزة عمٌ خمًن

ًّة املتحّدةجاوعة اإلوازات   العسب

   8152ًٌىفىرب  51

 
******************** 

 

 انطباعات
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 احملرتم حطسٔ زئّص التحسِس

 حتّٕ طّبٕ!

علٖ ما  "ادتّل ادتدِد"ِشسنْ أى أتقدم بأمسٖ آِات الظكس َاالمتهاى إلدازٔ زتلٕ 

الرٓ أصبح -العلمْ متٌ مو جًُد علمّٕ خملصٕ، يف سبّل الهًُض بالبحث برلتٌ َقّد

َتظحّع ، يف ختصص اللغٕ العسبّٕ َآدابًا-زٔ للتُاصل بني اجملتمعات قاطبٕمها

 تُاصل َالتكامل بني أيل االختصاصالباحثني يف يرا الصدد، َإقامٕ طبكٕ مو ال

رتدمٕ العسبّٕ، َحبث القطاِا َاملُضُعات اليت تتعلق بًا، َنظسيا بالكّفّٕ اليت 

تتُافق مع معطّات العصس اذتالْ، َتعزِز اهلُِٕ َالثقافٕ العسبّٕ، َغسض القّم 

ِّْ باجملتمع.  اإلسالمّٕ؛ َذلك لالزتقاء الفعل

ذات قّمٕ علمّٕ  قد اطلعت علٖ الكثري مو البحُث اليت مت نظسيا باجمللٕ، فُجدتًال

 زاقّٕ َمتمّزٔ ختدم لغٕ القسآى الكسِم.َ

ًٕ أى  فكل الظكس َالتقدِس إىل مجّع كتابًا، َالقائمني علًّا، َالعاملني بًا، زاجّ

ّٓ للحمّع يف سبّل الهًُض َاالزتقاء بالبحث العلمْ علٖ  ِكُى يف يرا خري دعم معهُ

 َجٌ ارتصُص.َجٌ العمُم، َبالدزاسات العسبّٕ َاإلسالمّٕ علٖ 

ًٕ اهلل تعاىل للحمّع مزًِدا مو الهحاح َالتُفّق  .سائل

 

ّْ  دعاء إمساعّل عبد الفتاح الظاذل

 َالدزاسات اإلسالمّٕ دكتُزاٍ يف اللغٕ العسبّٕالباحثٕ 

 مجًُزِٕ مصس العسبّٕ
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 الشالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسكاتُ

 زٜٔص التحسٓس املْقس  جملل٘ "اجلٔل اجلدٓد"

 !بعد حتٔ٘ طٔب٘

بادٟ ذٖ بدٛ دعين أقّدو باقات الظكس ّالتقدٓس إىل مً ٓقْمٌْ مبَّن٘ إصداز  ٍرِ 

ألٍّيٞ مجٔع مً ٓصطفٌُّْ ّزاٛ ٍرِ اخلطْٗ  الغّساٛ. ّلٕ غآ٘ الفسح ّالشسّزاجملل٘ 

العلنٔ٘ الكبريٗ يف تازٓخ اللغ٘ العسبٔ٘ باهليد. ىسٚ يف ٍرا الصدد، أٌ الدال ّاملدلْل يف 

اسه اجملل٘ قد اتفق بكل معياٍا حٔح تعتين "اجلٔل اجلدٓد" بيظس  كتابات الباحجني 

اجلدٓد مً علناٛ اللغ٘ العسبٔ٘ مً خالل  حتٙ ٓتنّكً اجلٔل اجلدد ّحبْثَه العلنٔ٘

قدزاتَه الفكسٓ٘ ّالعلنٔ٘ ّاللغْٓ٘. فال طك أٌ ٍرِ احملاّل٘ إظَاز  مًٍرِ اجملّل٘ 

قلْب القساٛ  األكادمئ٘ القٔن٘ يف تازٓخ دلال العسبٔ٘ البحجٕ، لُتشّجل مباٛ الرٍب يف

 ّاملالحظني. 

الشالف للنجل٘، فْجدّتَا ثسٓ٘ بإبداعات فكسٓ٘ ّفئ٘ ّحبشً حظٕ الحظت العدد 

مشتحق٘ للقساٛٗ ّمفٔدٗ جدا حمليب اللغ٘ العسبٔ٘ ّعلْمَا ّآدابَا. تتنٔز  ٍرِ اجملل٘ 

ا مً بني اجملالت العسبٔ٘ برتتٔبَا اجلنٔل ّأسلْبَا األىٔق ٍّٔٝتَا احلشي٘ متّٔزا بالغ

 . دزٗ يف اهليدصاال

 هله الفسص الرٍبٔ٘ تاح٘متطلبات الباحجني اجلدد إل ل٘ مًكاىت ٍرِ اجمليف الْاقع، 

اإلبداعٔ٘ ّلتأكٔد التبادالت  إىتاجاتَه ّليظس ،لٔظاطسّا آزاَٜه اليفٔش٘ األدبٔ٘

زٗ للنجل٘ تشتحق الجياٛ الجقافٔ٘ ّالعلنٔ٘ فٔنا بٔيَه. ال أبالغ يف قْلٕ إٌ ٍٔٝ٘ اإلدا

ألىَا جنن٘ طالع٘ علٙ عسصات الباحجني تجنٔيا خلدمات ذلسزَٓا ّمشاعدَٓا  تقدٓسّال

 اجلدد.

 ذلند طسٓف اليظامٕ

  مٔياو كْمل ،دأٜ٘ احلكْمٔ٘املدزس٘ االبت ،مدزض اللغ٘ العسبٔ٘

 ، اهليدّالٓ٘ كرياال ،مقاطع٘ تسفاىدزو
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