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 االستظاريُو العلنًُ اهلًئُ

 

 

 ( ُرياض، الجامعُ اإلماو حمند بً سعىد اإلسالمًُأ. د. خالد بً إبراًٍه الينل) 
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 أبىظيبجامعُ اإلمارات العربًُ املتحدَ، ( ىىرَ علٌ خلًل .د( 

 اللىيتىباء اللىيتًُوكالُ األ( البلرٍأمحد طارق . د ، (  

 اهليدجامعُ بيارض اهليدوسًُ، فاراىاسٌ، (  أ. د. أطفاق أمحد ( 

 اهليدجامعُ علٌ جراه اإلسالمًُ، ( اليدوٍ اهلل ثياء. د. أ( 

 اهليداجلامعُ امللًُ اإلسالمًُ، ىًى دهلٌ، ( خاٌ اهلل حبًب. د .أ( 

 اهليد جامعُ للياؤ، أترابراديع،(صديقٌ حشني  أ. د. مظري( 

  .اهليد(، ، للياؤجامعُ خىاجُ معني الديً اجلظيت)  الفالحٌ عامل مشعىد. دأ 

 اهليدجامعُ جىاٍر الل ىَرو، ىًى دهلٌ، )  عامل أخرت. د ( 

 ٍاهليدجامعُ بيارض اهليدوسًُ، فاراىاسٌ، ( د. قنر طعباٌ اليدو) 

 ًاهليدجامعُ عالًُ، كىللاتا، (  د. سعًد الرمح( 

 اهليدجامعُ جىاٍر الل ىَرو، ىًى دهلٌ، ) حمند حمبىب عامل (  

 
 
 
 
 

 
كاتبًَا، وال تعّبر األفلار امليظىرَ يف اجمللُ تعّبر عً آراء 

يتحنل  .بأٍ طلل مً األطلال بالضرورَ عً آراء اجمللُ

 .ًُ الفلريُ املرتتبُ للغريللاللاتب مجًع احلقىق امل



 اجلٔل اجلدٓد احملتْٓات
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 إبسأٍه ندذل ابالٍْ عبد

ًِّ سشً  امُلَز

21 

 43 ْٓسف العلٔه عبد سشً د. أ. امليَر التداّلٕ يف تعلٔه اللػ٘ العسبٔ٘

)يف ضْٛ مكازب٘ ىْزماٌ  حتلٔل اخلطاب الشسدٖ

 فازكلْف(

 62 الٍْاب عبد زدب د.

 75 الٔزٓدٖ شسٓف٘ د. الشٔاق اللػْٖ ّأثسِ عيد علناٛ أصْل الفكُ

اخلالدٗ" احِلله اهليدٓ٘ يف كتاب "احِللن٘ 

 ملشلُْٓ

 85 العشَّاف عبدالعزٓز عناز د.

 ّاآلخس عالقات احلضْز ّالػٔاب مً خالل األىا

 يف معلَّك٘ احلازخ بً سلِّزٗ

 108 الشْقٕ ٍاشه خالد
البشح عً أسساز منْ اللػ٘ العسبٔ٘ ّتطْزٍا عرب 

 العصْز

 125 سلٔه ذلند د.
دلل٘  التجكٔف الصشٕ يف دلالت األطفال

 الصػري" منْذدا"أفالطٌْ 

 138 عامل ذلبْب ذلند
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 التحرير كلمة

 بسه اهلل السمحً السسٔه

بله يف زساب العدد السابع مً دللتله "اجلٔل اجلدٓد" الرٖ حيْٖ يف صفشاتُ  أٍاًل

الباسجني لف٘ اليت خوتَا أقالو دلنْع٘ مً  طوْزِ العدٓد مً اومْائع اومدتّبني

  ّاومدتصني.

 لليَْض مبستْٚ البشح العلنٕ ّاالزتقاٛمير اىوالقَا مً اومعلْو أٌ ٍرِ اجملل٘ تسعٙ 

علٙ عرب العامل الباسجات ّالباسجني  ّححتاللغ٘ العسبٔ٘ ّىشس اومعسف٘ األصٔل٘، ّ ّتسّٓر بُ

ىشس إىتاداتَه العلنٔ٘ ّحبْثَه اومبتلسٗ، إذ إٌ أبْاب ٍرِ اجملل٘ مفتْس٘ أماو مجٔع 

الباسجني مَنا تغآست أقوازٍه ّاختلفت مساتبَه العلنٔ٘ ّستٙ أعنازٍه، لٔتبادلْا 

 اآلزاٛ العلنٔ٘ ّٓبشجْا يف مْيْعات تتسه باجلدٗ ّاألصال٘ ذات صل٘ بالدزاطات العسبٔ٘. 

علٙ اخلط  ، ّحيافظعدد كنا تعْد قساٛ اجملل٘، بالجساٛ ّتيْع اومْيْعاتٓتنٔز ٍرا ال

  ل أطسٗ اجملل٘ مير ظَْزٍا مساعاٗ جلنٔع األذّاق ّاالٍتنامات.َبالعاو اومسطْو مً ِق

 طتذدٌّ يف العدد دزاط٘ تقصت زؤٓ٘ ذلند إقبال وميَر التذدٓد يف الفلس الدٓين بني

دزاط٘ أخسٚ ىظسات يف العالق٘ بني الفً ّالدًٓ. ّٓضه ، ّتياّلت الفلسف٘ ّاألدب باليقد

 التداّلٕ يف تعلٔه اللغ٘ العسبّٔ٘اوميَر  ا دزاطات حتدثت عً اخلواب السسدٖالعدد أًٓض

ّأطساز منْ اللغ٘ العسبٔ٘ ّتوْزٍا عرب  لغْٖ ّأثسِ عيد علناٛ أصْل الفقُّالسٔاق ال

 ت احلضْز ّالغٔاب مً خالل األىاالزماٌ، ٍرا مع ّدْد دزاطات يف الشعس مجل عالقا

تاز األدبٕ احلدٓح. ّاومدح بني فين الشعس ّاليجس يف الي ّاآلخس يف معلق٘ احلازخ بً سلزٗ

 إياف٘ إىليف زّآ٘ "بيات السٓاض"، دزاط٘ سْل قضآا اومسأٗ السعْدٓ٘  كنا قّدمت

كنا حيْٖ  دزاط٘ تياّلت بالبشح ّالتشلٔل صْزٗ اومسأٗ يف زّآات ّاطٔين األعسز.

يف ٍرا العدد  وت دزاطٌ٘. ّطلَّفطفالسْل الْعٕ الصشٕ يف دلالت األالعدد دزاط٘ 

، ٍرا إىل داىب دزاط٘ ممتع٘ يدٓ٘ يف كتاب "احللن٘ اخلالدٗ"ه اهلَلالضْٛ علٙ احِل

 سْل مزازع الشاٖ ّصياعتُ يف اهليد.

دزاٜسٓ٘، ّثاىَٔنا مع ًٓ مَنني مت إدساٛ أسدٍنا مع ىاقدٗ ّمفلسٗ ّٓضه العدد سْاَز

القصص القصريٗ  ال خيلْ العدد مًكنا  .صشايف ّأكادميٕ ّكاتب لألفطفال

  اسرتاًما ومدتلف أذّاق القساٛ ّتعنًٔنا للفاٜدٗ العلنٔ٘. التيَْٓع اجملل٘ دتعنَّتّ. ّالقصاٜد
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جيد قساٛ اجملل٘ ما جينع بني اومتع٘ ّاإلفادٗ. ّجندد دعْتيا إىل  ، ىأمل أٌٍرا التيْعمع 

مجٔع الباسجني ّاومَتنني بالدزاطات العسبٔ٘ للنساٍن٘ يف األعداد اومقبل٘ ببشْثَه 

 الفلسٓ٘ ّاللغْٓ٘ ّاألدبٔ٘.

را العدد ا، ىتقدو جبزٓل الشلس إىل مجٔع الباسجني الرًٓ طاٍنْا يف صدّز ٍأخرًي

ّإىل كل اومَتنني ّاومتابعني علٙ أمل أٌ ال ٓبدلْا علٔيا جبنٔل  مبْادٍه العلنٔ٘ القٔن٘

مما ٓضنً للنذل٘ توْزٍا ّتألقَا.  ّالتعقٔبات اومالسظات ّاالقرتاسات ّاالىوباعات

ىيسٙ تْدُٔ الشلس إىل كل العاملني بَرِ اجملل٘ )اللذي٘ اإلدازٓ٘ ّاللذي٘ كنا لً 

ٓلٌْ ىسدْ أٌ ّ لتشلٔه( علٙ سسصَه الداٜه ّدَْدٍه اومتْاصل٘.االطتشازٓ٘ ّجلي٘ ا

   للباسجني. اّأٌ ٓلٌْ مفًٔد العدد يف مستْٚ فطنْح القساٛ

 

    السمحً زيْاٌ. د .أ

 التشسٓس زٜٔس
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 ًَدص ايبشح:

نريو، بايعٌُ  ٫ ٖٛ،ٜٔ يٝظ با٭َس اهلِّٔ ٚاؿدٜح عٔ ايع٬ق١ بني ايؿٔ ٚايد إٕ

 عٛب١ اييت ت٬شَ٘ إمنا تٳذ٦ٝ٘ َٔ ضبٳبني اثٓني.يعٌ ٖرٙ ايصٚ املٝطٛز.

ٔ أؾهاز َا ٜٴؿسشٙ َدٖػ١ ٚ َا ٜٓػأ عٓ٘ َٔٛضٛع ٚ٭ٍٚ ؾعا٥د إىل دٹدٸ٠ املبب اؾأَا ايط

أَا ٚ عكٛد.ادّ َا اعتادٙ ايٓاع َٓر آَاد ٚتصٛف يف ايطاس١ ا٭دب١ٝ اؿدٜج١ ٚؽايـ املأي

أدٛا٤ شهِ ٚؿط١ٝ ايطا٥د٠ ٚأؾهاز ايتٙ إىل ا٭دٛا٤ ايجكاؾ١ٝ ٚايٓؾُسد بب ايجاْٞايط

 ُٗٝؼ.ايتٚاٱقصا٤ ٚ اٱُٖاٍٚ اييت َٔ َعاٖسٖا ايػًٛ يػايب١ا٫ضتبداد ا

 يف دعٌ َٛضٛع ايع٬ق١ بني املٓاخات قد ضاُٖت بكطط نبريٚ فُٛع ٖرٙ ا٭دٛا٤ٚ

إشا٤ٙ ايطٛابل  تصٓع املٛاقـٚ بابٜٳًّؿ٘ ايضٚ ٜٔ َٛضٛعٶا ٜهتٓؿ٘ ايػُٛضايدٚ ايؿٔ

كدَِّتِٗ طا٥ؿ١ َٔ املجكَّؿني، يف َنجريٶا َٔ ايٓاع، ٚ إٕا٭ؾهاز اؾاٖص٠. ٚ ١ٖٝٓاير

ٚٵٕ يًدايدٚ عٕٛ عٓدَا جي٤ٞ سدٜح عٔ ايؿٔصؿٜ ٜٔ فا٫ّ أنربٳ َٔ ٜٔ ٭ِْٗ ٫ ٜٳس

ٔٵ غا٤ٚ ايطكٛع َٳ ٔٵ غا٤.ٚ ايعبادات: ًٜتصّ بٗا  َٳ ٖرا  ٜٔ،إِْٗ ٫ ٜٴبٝشٕٛ يًدٚ ٜتشًٌّ َٓٗا 

ٕٵ ٜتذاٚش ٖرٙ اؿدٚدايد ٝٶا أْ ٜتدط٢َّ تًوٚ ٜٔ، أ َٴدٻعٹ ٘ ميًو ايكدز٠ ع٢ً تٓعِٝ ا٭ضٛاز 

 .؟اٯدابٚ إذا ادٵتٳسأ ع٢ً دخٍٛ عامل ايؿٕٓٛ ؾهٝـ أخس٣ َٔ اؿٝا٠.دٛاْبٳ 

     بٝإ ايكساب١ ايكا١ُ٥ بني ايؿٔٚ اي١ٝ ٖٞ قاٚي١ ٱضا٠٤ ٖرا املٛضٛعايصؿشات ايتٚ

 ١ ايكا١ُ٥ بُٝٓٗا.انتٓاٙ يًع٬ق١ اؿُُٝٝٚ ٜٔايدٚ

 .ضٝد قطب، عًٞ عصت بٝػٛؾٝتؼ ايؿٔ ٚايدٜٔ، ايع٬ق١، :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
A discourse about the relationship between art and religion is very 

difficult and serious issue. Perhaps, this difficulty has two basic reasons. 

As for the first reason, it is due to the novelty of the subject which causes 

astonishment and perceptions that contradict the modern literary 

scenario and that is a collision of people’s views for many decades. The 

                                                           
 ،اؾصا٥س ،داَع١ َعطهس ،ػاتايًٚ اٯداب١ٝ نً أضتاذ قاضس، قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا. 
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second reason is due to the prevailing cultural, psychological atmosphere 

and the ideas of tyranny, which are manifestations of exaggeration, 

neglect, exclusion and marginalization. 

 ؟ٌٖ يٲض٬ّ ع٬ق١ بايؿٔ

ؾٗٛ ٜبشح  أَا ايؿٔ بٗا.ٜتطًٚ ا٭دٜإ، ٜبشح عٔ اؿكٝك١ ٖٛ،نهٌٚ اٱض٬ّ دٜٔ إٕ

ٕٵ ناْت بُٝٓٗا ع٬ق١ َا ؾٗٞ ع٬ق١ اـصاّ ٜٳٓػدٙ.ٚ عٔ اؾُاٍ داّ ٭ْ٘ غتٸإ ايصٚ ؾإ

كٝد بػ٤ٞ ٭ْ٘ ٖا٥ِ طًٝل بني اؾُاٍ ايرٟ ٜٳأبٳ٢ ايتٚ ك١د بأْٗا سكٝٝبني اؿكٝك١ اييت تتك

 ٜهسٙ ايكٝٛد. 

ايدٜٔ يف ٚ َٛضٛع٘ عٔ ايع٬ق١ بني ايؿٔ 1طا٩ٍ ايرٟ اؾتتح ب٘ قُد قطبٖرا ٖٛ ايت

بٝإ ٚظٝؿتُٗا ٚ ٜٔ نًُٝٗاايدٚ ١ٝ ايؿٔعداد أُٖبعد تٳٚ (.نتاب٘ )َٓٗر ايؿٔ اٱض٬َٞ

أّ إىل سٝا٠ أخس٣ تٓؿتح ؾٝٗا ايطٚ ًبدايتٚ ١ْكٌ اٱْطإ َٔ سٝا٠ اٯي١ٝ يف املػرتن

 ا٫َت٤٬.ٚ اؿٝا٠ٚ ٜعاْل ؾٝٗا اؾُاٍٚ س طاقات٘تتؿذٚ سٛاضٸ٘

ْ٘ ٫ إٚ ظؿٕ ايدٜٔ ًٜتكٞ بايؿٔ يف أعُام ايٓـ إىل ايكٍٛ إبعد ٖرٙ ايتكد١َ ٜٓتٗٞ امل٪ي

ّٳ،ع٢ً اٱط٬م، املٓطًل نُا ًٜتكٝإ ٚ بُٝٓٗا نُا غاع ٭ُْٗا ًٜتكٝإ يف ايبد٤ خصا

ن٬ُٖا ٚ سٚزات ايػًٝغايضٚ ٢: ؾه٬ُٖا اْط٬م َٔ عامل ا٭زضاملٓتٗٚ يف ايػا١ٜ

َٴذٳٓٻح ٞٷ   ايهُاٍ.ٚ غٛم إىل عامل اؾُاٍٚ ضٳعٵ

قت٘ بٗرا ٌ ٱثبات ع٬ىل طٍٛ تأ٫َ حيتاز ايؿٔ ا٭دبٞ،عٓد ايباسجني اٱض٬َٝني،إٚ

ْصٛ  ْب١ٜٛ بًػت ٚ ١ْطإ َٔ خ٬ٍ ْصٛ  قسآْٝاٱض٬ّ إمنا ٜكدٻّ إىل اٱ ٜٔ ٭ٕايد

ٖٞ غهٌ َٔ أغهاٍ ا٭دب، ٚ ١،ٚايكص اٱعذاش ٫ ٜٴضٳا٢ٖ.ٚ ٣ َٔ ايؿ١َِّٝٓطتٛ

.2ٖصِّ َػاعسِٖٚ ؼكٝل إمياِْٗٚ اعتُدٖا ايكسإٓ يتبًٝؼ ْدا٥٘ إىل ايٓاع
 

اؾُاٍ ٖٛ اؿكٝك١  إْٔتبآٖا إىل داْب آخس سني ٜٴعًٔ ا 3ٜٔ خًٌٜٝٳًؿت عُاد ايدٚ

ٌ ايرٟ حيبٸ اؾُاٍ: خس٣ اييت ٫ تٳدَؿ٢ يف ٖرا ايهٕٛ أْػأٙ اهلل اـايل اؾُٝا٭

 يف مجٝع َعاٖسٖا.ٚ بٝع١ٚأْػأٙ يف ايط كًٛقات٘. يف نٌٚ صٴٛز ايهٕٛ أْػأٙ يف نٌ

                                                           
ٔٸ اٱض٬َٞ ،قُد قطب 1    .>-; :  ّ(،1<?0 ،:، )ايكاٖس٠: داز ايػسٚم، طَٓٗر ايؿ

2
 .8<،  : (0َطبع١ ايطعاد٠، ط، )ايكاٖس٠: َدخٌ إض٬َٞ يدزاض١ ا٭دب ايعسبٞ املعاصسإبساِٖٝ،  عٛضني، 
3

 .?9،  : (ّ:<?0، )بريٚت: َ٪ضط١ ايسضاي١، يف ايٓٸكد اٱض٬َٞ املعاصسخًٌٝ، عُاد ايدٜٔ،  
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عاٖس ٖرا ايهٕٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً يف ع٬قات٘ املدتًؿ١ مبٚ نريو أْػأٙ يف خٳًل اٱْطإٚ

ِٻ ؾإٕ ايدٚ ٓػِٝ.ايتٚ ٓاضلايتٚ عاطـايتٚ ٛاؾلايت ًِتٳكٹٝإ يف تًو ايًٚ َٜٔٔ ثٳ ٜٳ شعات ايؿٔ 

ـًَِل اٱهلٞٚ اييت ٜرٚب ؾٝٗا امل٪َٔ سٴبٽا  يف ٖرا ايهٕٛ ايٛضٝع. إعذابٶا ظُاٍ ا

سني اتٻدر ،ع٢ً صؿشات ٖرا ايهتاب اؾٌُٝ لكل ٖرا ايًقكا٤،أٍٚ َا ؼكقد ؼٚ

ٍٳ ايؿين أثري يتاٚ ٜين، أدا٠ّ َكصٛد٠ يٲقٓاع ايد4،نُا ٜكٍٛ ضٝد قطبايكسإٓ اؾُا

ِٛددإ ٛٳا ايؿٔٚ ٜٔذيو ٭ٕ ايدٚ ١ٜٝٓ١ٝ بًػ١ اؾُاٍ ايؿٓاؿاض١ ايدٚ ؾداطب اي ٓٵ ِٕ يف صٹ

ٌٝ اضتعداد يتًكقٞ ديٚ َكد١َِّ إدزاُى اؾُاٍ ايؿينٚ .يف أعُام اؿظٚ ؿظأعُام ايٓ

ٝٵِض ايد  ٜين.ايَؿ

 ؟  ُٹ١ُٝٝ بايؿٔايرٟ ي٘ ع٬ق١ سٳ َٜٔا املكصٛد بايد ٪اٍ:ٚيف ٖرا املكاّ قد جي٤ٞ ٖرا ايط

َا ٜٳٓػأ ٚ اٱْطإٚ يًهٕٛ صٛز اٱض٬َِٞٝ ايٓاغ١٦ َٔ ايتٜٔ ٖٛ ايكإٕ املكصٛد بايد

اؾع١ أبدٶا إىل ٖٛ ايتذسب١ اؿ١ٜٛٝ ايدٚ اٯداب.ٚ س بٗا ايؿٕٓٛإحيا٤ات تتأثٚ عٓٗا َٔ قِٝ

 تطتٛعب نٌٚ ا١ًَ اييت تطتػسم اٱْطإاؿسن١ اٱبداع١ٝ ايػٚ اؾُاٍٚ عبريايت

اؿٝا٠ ٖٞ ٚ اٱْطإٚ يًهٕٛ صٛز اٱض٬َٖٞرٙ ايكِٝ ايٓاغ١٦ َٔ ايتٚ ٕ اؿٝا٠.غ٪ٚ

 ١تدؾع٘ إىل ايتعبري ٱغٓا٤ ػازب٘ ايػعٛزٜٚ تٗصټٙ ٖصٽاٚ اييت ؼسِّى اٱْطإ املطًِ

 .5تعُٝكٗاٚ

 :صٛز اٱض٬َٞطبٝع١ ايت

٣ يبٝإ ع٬ق١ ٍ َٔ تصدنإ أٚ 6د قطبغاز٠ إىل إٔ ضٝصاٜد٠ يف غ٤ٞ اٱيٝظ َٔ املٚ

َٓٗر يٮدب( عسض ؾٝ٘ ٬ََـح ٖرا عٓٛاْ٘: )ّ 1551يف َكاٍ نتب٘ ض١ٓ ٜٔ ايؿٔ بايد

ُٸ٘ ٚ زات٘.تصٛٚ ا٭دب اؾدٜد ايرٟ ٜستبط بكِٝ اٱض٬ّ ٖٛ إسٝا٤ طبٝع١ يكد نإ ٖ

ٝٳِٚ صٛز اٱض٬َٞايت َٹٔ إحيا٤ات تتأثٻس بٗا  َا ٜتؿذٻسٚ إبساش َا ٜٓػأ عٓ٘ َٔ قٹ  َ٘ٓ

اؿٝا٠ ؾكد ُقُت ٚ ؿظٙ يف ايٓآثازٚ صٛزيبٝإ طبٝع١ ٖرا ايتٚ ٕ بٗا اٯداب.تتًٛٚ ايؿٕٓٛ

                                                           
 .171-143:   (،بدٕٚ تازٜذ، ;، )ايكاٖس٠: داز ايػسٚم، طايتصٜٛس ايؿين يف ايكسإٓ ،ٝد قطبض 4
 ،عُاد ايدٜٔ ،خًٌٝٚ ،17-15 : ّ(، 8<?0 ،;، )ايكاٖس٠: داز ايػسٚم، طيف ايتٸازٜذ..ؾهس٠ َٚٓٗاز، ضٝٸد قطب 5

 .=00 :  ،َدخٌ إىل ْعس١ٜ ا٭دب اٱض٬َٞ
 .27-15،  : يف ايتٸازٜذ..ؾهس٠ َٚٓٗاز6 
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ٝٸ١ َأخٛذ٠ َٔ املكاٍ ٚ تٓطٝل بعض أؾهازٙٚ بتٓعِٝ ٖرا املكاٍ ٚضعٗا يف عٓاٜٚٔ داْب

 َطتٛسا٠ َٓ٘ ؾذا٤ت ٖرٙ اـطٛط.ٚ ْؿط٘

 َٞٓٵػٹ١٦. ؾاع١ً. ١: خايك١.ٖٛ عكٝد٠ ضدُ ايتصٛز اٱض٬  اؿٝا٠ٚ ؿظتطتٛعب ايٓ َٴ

اؿسن١ ؾ٬ تٳدٳعٴ ؾٝٗا ٚ يف ايٛددإٚ ايعٌُٚ عٛزمتتص ايطاق١ اٱْطا١ْٝ يف ايػٚ

ٝٵس٠ قات١ً َٸٌ ضا٥عٚ َهاْٶا َؿ ٛٵطٹ٦ّا يكًل ٖدٸاّ.ٚ ٫ ُؾطٵش١ يتأ َٳ  ٫ 
 يف ايؿٔ ٝا٠ إْطا١ْٝ ددٜد٠ غا١ًَٖٛ سسن١ إبداع١ٝ خايك١: تطتٗدف إْػا٤ س 

ُٹٔٚ تعُري.ٚ أطٝافٚ إبداع َا ٜٓػأ عُٓٗا َٔ أيٛإٚ اؿٝا٠ٚ طٵتٳشٹٌٝ،نُا امل إْ٘ َي

د١ُ قابع١ يف أعُام ايٓؿظ ضان١ٓ ٖرٙ ايعكٝد٠ ايض د قطب، إٔ تبلٳٜضٝـ ضٝ

ٕٵ تٳطٵتٳعٵًٹٔ ٱبداع ٚ تٓدؾع يتشكٝل ذاتٗا يف ايعامل ايٛاقعٚ ٖاد١٥ ٭ْٗا بطبٝعتٗا ٫ بٴدٻ أ

ٚٳِؾلٳ َٓٗر قدٸدٚ ًّٗا مبا ؾٝٗا ايؿٕٓٛاؿٝا٠ ن  .ٚٳِؾلٳ تصٛز خا ٚ اٯداب 
 ٕٵ ٜدؾع باؿٝا٠ إىل ايت١ اَُٗٚ تطٜٛس:ٚ ٖٛ سسن١ ػدٜد طٜٛس تايٚ ذدٜدٱض٬ّ أ

ٕٵ حيسى يف اٱْطإ نٌ ٛٵعات ٜٴِطًكٗا ٚ ُقٛاٙ املبدٹع١ ٚأ َٔ قٝٛد ا٫مصاز يف دٳ

ُٸتٚ اؾطد.ٚ سابايػٚ عاّايط َٹٔ َٗ ٕٵ ٜدؾع بطاقات أبٓا٥ٗا إىل اٱْػا٤نريو   ٘ أ

 .منٛتٳسٳمٍّ ٚٚ ػدٜدٚ ززٙ يف تطٛاٱْطا١ْٝ يف إطا تعٌٚ اٱبداعٚ اـًلٚ ا٫زتؿاعٚ
 ٕٚهٝټؿٗا ٜتشّكل تٚ يًشٝا٠ سني تتػبٻع ايٓؿظ ب٘ ٖرا ايتصٛز اٱض٬َٞ اٱبداعٞ إ

ٜٳصدز عٓٗا ٫  َا س ٖرا ايتهٝٸـ ٜبدٚ ٚاضشٶا يف نٌأث مبكتضٝات٘ ؾإٕ ايػعٛزٟ

ٚٳد٘ اٱيصاّ ٚٳدٚ شهِايتٚ ع٢ً   ؿظ٘ ايتعبري ايراتٞ عٔ سكٝك١ ٖرٙ ايٓيهٔ ع٢ً 

ٕٵ ٜهٕٛ ص٬ٜطتٟٛ يف ٖرا ايت"س٦ٓٝرٺ ٚ اع أٚ ٠ّ يف ارحمساب أٚ ضًّٛنا َع ايٓعبري أ

ِٚدٗتٴ٘ تصٛ ٝٽا   .7"اؾُاٍٚ ز اؿٝا٠ مبا ؾٝٗا َٔ ايكبحتصٛٚ ز اؾُاٍع٬ُّ ؾٓ

 :اؿدٜح  ايؿٜٔٔ يفايد

ٌٖ صشٝح  ٪اٍ ايهبري:ايدٜٔ إىل طسح ٖرا ايطٚ ٛدْا اؿدٜح عٔ ايع٬ق١ بني ايؿٜٔك

 ؟  ١ؽًص َٔ نٌ عكٝد٠ دٜٓٝٚ ٜٔإٔ ايؿٔ اؿدٜح قد اضتٓهـ عٔ ايد

ٌٸ َ ٭ٕ أبدٶا.أبدٶا. ١ املدتًؿ١ إمنا ٖٛ اْتكاٍ بٝا٭دٚ ١ٝا ْتٓاٚي٘ ايّٝٛ َٔ املراٖب ايؿٓن

ملراٖب نريو اٚ ب٦ٝاتٗا املدتًؿ١ٚ ١ بأْٛاعٗايٝطت ايٛاقعٝٚ با٭دب َٔ عكٝد٠ إىل أخس٣.

                                                           

7   .27-15،  : ازٜذ..ؾهس٠ َٚٓٗازيف ايتٸضٝٸد قطب،  
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ٓٹ١ٝ عٳَكدٹَٜا غابُٗٗا َٚ ١ايطسٜايٝٚ ١ ا٭دب١ٝ ا٭خس٣ نايٛدٛدٜ ١ ددٜد٠ ٔ املراٖب إ٫َّ أبٵ

ـٳ َٔ ايهٕٛتكدٸَت إىل ايٓ ٭ْٗا ٕ هلا َٓٗر يف اؿٝا٠ ناٚ ايعامل ٚاضش١ٚ اع مبٛاق

 ٜٔ.ايدٚ ١ ايعكٝد٠َٹجٌ ٖرا ايعٌُ ٖٛ َُٗٚ ْعاّ َعنيٚ خا 

ُِّٝ٘ ايّٝٛ كدِٜ عُعبري ايايعكٝد٠ أٚ ايدٜٔ ٖٞ ايت إٔ 8عصٸ ايدٜٔ إمساعٌٝقد غٗد ٚ ا ْط

ِٻ ميهٔ ايكٍٛ إٚ ،دٜٛيٛدٝابا٭ٜ ا تكّٛ ع٢ً عكا٥دٳ املراٖب ايؿ١ٝٓ اؿدٜج١ إمن َٕٹٔ ث

١، ات،أٚ ٖرٙ ايبدا٥ٌ ايعٳَكدٹٜا٭ٜدٜٛيٛدٝٸ إذا اضتطاعت ٖرٙٚ ٜدٜٛيٛدٝات.أٚ ٚاضش١

ُٹٝٓٚ كد قٛاعدٖاتكبٌ ايٓٚ بٗا ْػا٤ ؾٔ خا إ ٝٸ١ َق ٕٸ ايعكا٥د ا٭صً ١ أداش َصطًشاتٗا ؾإ

ٕٵ تٴٓػٹ٧ بٓا٤ب  .إطازٖا ا٭دبٞ اـا ٚ املُٝٻص ٖا ايؿينأ

ٛا أِْٗ ظٓٚ ١ٜٝٓؿًّت َٔ ضًطإ ايعكٝد٠ ايدايؿٓٸاْني ايرٜٔ ساٚيٛا ايتٻٚ نٌ ا٭دبا٤ ٚإٕ

ٔٳ هلِ،أٚ تبٝٸٔ يلشٛا يف ٖرٙ ارحما ٝٻ ايؿاسص، أِْٗ ناْٛا ٚاُٖني ٭ِْٗ  ًٓاقدٚي١ تب

ٝٴطٵًٹُٛا أْ ٜٳدٜٓٛا بدٹٜٔ آخس ٚ ؿطِٗ إىل عكٝد٠ أخس٣ؽَّصٛا َٔ ا٫يتصاّ بعكٝد٠ بعٝٓٗا يٹ

ِٵ ٖٴ ١ ؾٝصٓع متجا٫ّ ٜٳتٳذاَؾ٢ عٔ عكٝدت٘ ا٭صًِٖٝ يف ذيو أغب٘ مبٔ ٚ اخٵتٳًَكٛٙٚ صٓعٛٙ 

9ايكسابنيٚ ٜٳسعاٙ باملٓادا٠ٚ ٜتٻدرٙ إهّلا ٜعبدٙ َٔ دٕٚ اهللٚ بٝدٙ
.

 

سني تٓاٍٚ  10 قد أّند عًٝٗا ٖسبست زٜدايتعبري ايؿينٚ ١ِٜٝٓ ايداملطابك١ بني ايكٝ إٕ

إٔ ٚيف ٖرا ايػ شًٌٝ ايؿسم ايكا٥ِ بني عًَُني ٜٓتُٝإ إىل ثكاؾتني كتًؿتني.ايتٚ بايبشح

ٟټ تػٝري دٜٔ مل ٜٳصٵاٱْطإ املتُ ايبدا٥ٞ إىل ؾٔ اٱْطإ ا٫ْتكاٍ َٔ ؾٔ ٕٜكٍٛ إ ٘ٴ أ شٳبٵ

ُٳًني إْٸُا بني ٖرٜ إٕ ايؿسم اؿكٝكٞٚ ؿط١ٝ يٲسطاع ايؿٓٸٞ.اؾع ايٓٚيف ايد سكٝكٞ ٔ ايع

ُٴٔ يف ايت ٟٵ إٔعبري عٔ َٓع١َٛ كتًٜٳِه ٝٵبٹ١ٝ َأ اخت٬ف ايكِٝ يف ايعًَُني  ؿ١ َٔ ايكِٝ ايػٳ

إْٸُا َٓػ٪ٙ ا٫خت٬ف يف طبٝع١ ايدِّٜٔ ايرٟ ٚ ظ عا٥دٶا إىل دزد١ اٱسطاع ايؿينٸ ؾُٝٗايٝ

ٔٸ َٓر ايعصس ايبدا٥ٜٞٚضٝـ  ٜٳصدز عٓ٘ ن٬ُٖا. ٕٸ تازٜذ ايؿ ٞٸ،عٓدٙ، ٚ) أ ن١ًُ بدا٥

 ،٬ضٝهٞايه ؿا٤ يف ايؿٔايصٚ ٚمستٸ٢ بًٛغ٘ َطت٣ٛ َٔ اير (٫ تعين زد٤ٟ أٚ ْاقص

                                                           
 .?0-<0،  : (ّ:=?0، 0، )بريٚت: داز ايكًِ،.ط ٛزٟايػعس يف إطاز ايعصس ايجعصٸ ايدٜٔ، إمساعٌٝ،  8
9

 .8<،  : َدخٌ إض٬َٞ يدزاض١ ا٭دب ايعسبٞ املعاصسعٛضني، إبساِٖٝ،  
10

 Le sens de l’art.Trad: Anne Marie Terel.Editions Sylvie Messinger.  
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اْتكاي٘ ٚ ايعاملٚ طٛز اؿاصٌ يف َٛقـ اٱْطإ َٔ ايهٕٛيتنإ غدٜد ا٫زتباط با

 ٜٔ.سس١ً ايد١ إىل َاٱسٝا٥ٝٚ َٔ ايطٸشس

ٓٵبٹ٦ٴٓا بإٔ ايدؿات١ إىل املايت إٜٔضٝـ ٖسبست زٜد ٚ ٚٴيٹدا َعٶاايؿٔ إمنٚ ٜٔاضٞ ايبعٝد تٴ  ا 

َٳني ظ٬ٚ ٗست ايكطٝع١ ايهرب٣ بُٝٓٗا إمنا ظ يهٔٚ َكرِتْٳني.ٚ آَادٶا ط١ًٜٛ َت٬ِش

ٔٸ ٚ ٬َُقٗا َٓر مخطُا١٥ ض١ٓ،َع بدا١ٜ ايٓٸٗض١، تأّندت يف َا بعد سني أصبح ايؿ

ٝٽا يف أصٛي٘   إ.١ ايؿٓعبري عٔ غدص٫ٝ ٖدف ي٘ ض٣ٛ ايتأْاْ

 ٜ٪ّند ْػأ٠ ٜتكامس٘ سنيٚ أٟٜٴبدٟ َٛاؾك١ ع٢ً ٖرا ايس 11ٜٔ إمساعٌٝٚنإٔ عص ايد

ٜٓتكٌ َٔ عكٝد٠ إىل " ّ إىل ايّٝٛ، ظٌَٓر ايكٹدٳ اٱْطإ، إٔٚ يف أسضإ ايدِّٜٔ ايؿٔ

ِٻ مل تٳٚ عكٝد٠ ٌٴ أعُاي٘ ايؿَٓٔ ثٳ ِّ ٚقتدٵ ٕٵ تهٕٛ نريو تعبريٶا عٔ َ ،١ٝ،يف أ ٔ أ

 ."عكٝد٠ نا٥ٓٶا َا ناْت ٖرٙ ايعكٝد٠

ٜٔ ايدٚ ؼًٌٝ إٔ بني ايؿٔٚ ١َا ت٬ٙ َٔ إدابٚ ٪اٍايرٟ ٳحيصٌ،عٓدْا، بعد ايطٚ

بًػت ٖرٙ ايع٬قات سدٽا َٔ  قدٚ املهإ.ٚ َإتد٠ يف ايصٚٳغا٥ر ممٚ ع٬قات ُقسب٢

 ٜٔ. ايدٚ قاٚي١ ٚضع خطٛط ؾاص١ً بني ايؿٔ ا٫زتباط عٝح ٜهٕٛ صٳعبٶاٚ داخٌايت

رٜٔ بٝإ ؾكد ٜهٕٛ عذٝٶا َٛقـ طا٥ؿ١ َٔ ايٓٸكاد ايٚ تكدٸّ َٔ إٜضاحٚتأضٝطٶا ع٢ً َا 

 ١...ايؿًطؿٝٚ ١ا٫دتُاعٝؿط١ٝ ٚاي١ٓ ٚا٫قتصادٜٜٴطٳًقُٕٛ بٛقٛع ا٭دب ؼت تأثري ايعٛاٌَ 

ٜٳبٵدطْٛٗا مشٛهلا ٚٚ تٗاؾاعًٝٚ ١ؿٹًٕٛ،د٬ّٗ أٚ قصدٶا، ايكِٝ ايد١ٜٝٓ اؿِٝٗ ٜٴػيهٓٚ

 .12اٯدابٚ قدزتٗا ع٢ً إْػا٤ ايؿٕٓٛٚ ٗاسك

ٕٵ ٜٳعًُٛا،نُا ٜكٍٛ ضٝحيتاٚ ايٓػاط ايؿين نػريٙ َٔ ٚ ، إٔ ايؿ13ٔد قطبز ٖ٪٤٫ أ

 ٗات٘.تٛدٚ اضتذابات٘ٚ اْؿعا٫ت٘ٚ زات اٱْطإايٓػاطات، يٝظ إ٫ تعبريٶا عٔ تصٛ

حيهُٗا بٌ ٜٴٓػ٦ٗا يف ايٓؿظ املط١ًُ ا٫ضتذابات "ٚ ٖرٙ ا٫ْؿعا٫ت إٜٔٚضٝـ 

ع٬قتٗا بباز٨ ٚ اؿٝا٠ٚ ؿظايٓٚ دٛاْب ايهٕٛ بػُٛي٘ يهٌ تصٛزٖا اٱض٬َٞ

 َسنصٙ يف ايهٕٛٚ ١ ؿكٝك١ ٖرا اٱْطإبتصٛزٖا خاصٚ اؿٝا٠ٚ ؿظايٓٚ ايهٕٛ

                                                           

?0:  ، ايػٸعس يف إطاز ايعصس ايجٸٛزٟعصٸ ايدٜٔ، إمساعٌٝ،   11
 

12
 .==:  ، عسبٞ املعاصسَدخٌ إض٬َٞ يدزاض١ ا٭دب ايعٛضني، إبساِٖٝ،  
13

 .9=8ّ(،  : 1<?0، =، )ايكاٖس٠: داز ايػسٚم، ايكاٖس٠، طايعداي١ ا٫دتُاع١ٝ يف اٱض٬ّضٝد قطب،  
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ايرٟ يٝظ ٖٛ  ايتصٛز اٱض٬َٞ ١ٓ يفنًٗا َتضُٚ قِٝ سٝات٘...ٚ ٚظٝؿت٘ٚ غا١ٜ ٚدٛدٙٚ

َٴ٪ثِّس ؾع .فسد تصٛز ؾهسٟ َٴٍٛح  اٍ داؾع َطٝطس ع٢ً نٌ إمنا ٖٛ تصٛز اعتكادٟ 

 ."اْبعاخ يف ايهٝإ اٱْطاْٞ

ٕٵ ٜهٕٛ ٖا٫عتكاد ايطا٥د ايّٝٛ،يد إٕٚ ٓاى ٣ نجري َٔ ايباسجني،ٖٛ أْ٘ ٫ ميهٔ أ

ٕٵ ععِٝ أٚ عصٛز عع١ُٝ يًؿٔ ؾٔ ُٹِٝ بني ايؿٔٚ ١تتشكل ص١ً قٜٛ دٕٚ أ   ٜٔ.ايدٚ يكا٤ سٳ

ٓٵػٹ٤٢ ايؿٓإْٛ ايهباز أعُاهلِ ايؿٓٚ اٖس،يف عصي١ بدٕٚ،يف ايعِٖ ٜٚ ١ٝإْ٘ ست٢ عٓدَا ٜٴ

ٔٴ ايٓٚ ٓا با٫قرتاب َِٓٗ أنجسَكطٛعني عٔ نٌ دٜٔ ؾإْٚ عكٝد٠ عٔ نٌ ُٵعٹ ْٴ عس سني 

ِّٚ يف سٝاتِٗ ٕٵ ْط ٝٽاْتؿشټصٗا ْتبٝٻٔ ٚدٛد َا ميهٔ أ  .ٝ٘ سٹطٽا دٜٓ

 :عصٸت بٝػٛؾٝتؼ ٜٔ عٓد عًٞايدٚ ايع٬ق١ بني ايؿٔ

ٔ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ أؾهازٶا عٚ ٜٔايدٚ يف بعض ايكسا٤ات سدٜجٶا عٔ ايؿٔ يكد ٚددتٴ

ٚٴدٛب ْكًٗا إىل ٖرٙ املطاس١ ٚ قُٝتٗا بُٝٓٗا تبٝٸٓت ِٵ أددٵ َاْعٶا َٔ  ُٸٝتٗا ؾًَ بدتٵ يٞ أٖ

 إْازت٘.ٚ ا ٫ضتكصا٥٘طًبٶٚ إغٓا٤ٶ هلرا املٛضٛع

سضو ضابّكا ( ز٥ٝظ ايبٛض١ٓ ٚاهلم2003-1525ز عًٞ عصٸت بٝػٛؾٝتؼ )يكد تٓاٍٚ ايدنتٛ

( يف نتاب٘ ٠ ايؿٜٔٔ سني عكد ؾص٬ّ نا٬َّ أمساٙ )ظاٖسٖرٙ ايع٬ق١ بني ايؿٔ ٚايد

يف ٖرا ايؿصٌ، مج١ً َٔ املطايو  ـ،ٚقد ضًو امل٪ي (.ايػسبٚ سماٱض٬ّ بني ايػ)

 ١ ايكا١ُ٥ بُٝٓٗا.ايدٜٔ ٚتأنٝد ايع٬ق١ اؿُُٝٝٚ تًو اؿدٚد امل١َٖٛٛ بني ايؿٔ ِٝيتشط

 ٚيف َا ًٜٞ عسض يبعض ا٭ؾهاز ايٛازد٠ يف ٖرا ايهتاب ٚبطط هلرٙ اٯزا٤.

14ٜرنس عًٞ عصٸت بٝػٛؾٝتؼ
اييت ػعً٘ أقسب صٹ١ً  ٖٞ إٔ اـصٛص١ٝ اؾٛا١ْٝ يًؿٔ 

 ٜٔ ٚأبعد َا ٜهٕٛ َطاؾ١ّ َٔ ايعًِ ٖٚٞ تتبدٸ٣،عٓدٙ، يف فُٛع١ َٔ املعاٖس.َٔ ايد

بعٝدٶا ٚ ١ٜٔ يًؿٔ اييت ػعً٘ قسٜبٶا َٔ ايداٍْٝ َعٗس َٔ َعاٖس ٖرٙ اـصٛص١ٝ اؾٛأٚٚ

 ٚغاٜت٘ ؾإذا ناْت قضاٜا ايٛدٛد اٱْطاْٞ عٔ ايعًِ تتبدٻ٣ يف طبٝع١ املٛضٛعات.

ايًرات ٚ اؿٝا٠ ٚا٭ملٚ عًّت٘ ٚاملٛتٚ املصري اٱْطاْٞٚ ْٗاٜت٘ٚ اؿه١ُ َٔ ايهٕٛٚ

 ايهطب ٚاملعاْا٠...ٚ كا٤ايػٚ عاد٠ٚايط
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 .167-135،  : اٱض٬ّ بني ايػسم ٚايػسببٝػٛؾٝتؼ، عًٞ عصت،  
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ٛٵ ساٍٚ ؾإٕ عامل ٚ ١ اييت ٫ َٓا ٳ ي٘ َٓٗاٖٞ َٛاضٝع ايؿٔ ايس٥ٝطٝإذا ناْت ٖرٙ  َي

ٖٛ  َدخٌ ايؿٔ ٚإذا نإ بٝع١ ٖٛ َٛضٛع ايعًِ َٚٝدإ ْػاط٘ ا٭صٌٝ.ايطٚ ٠املاد

أدٚات  أضسازٖا ايبعٝد٠ أٚ اجملٗٛي١ ؾإٕا٫ضتبطإ ٚقاٚي١ انتٓاٙ أضساز ايٓٸؿظ ٚازتٝاد 

 ذازب.مل٬سع١ ٚايتشًٌٝ ٚايتؿهري ٚإدسا٤ ايتٚضا٥ً٘ املج٢ً ٖٞ اٚ ايعًِ

ا عٔ بعٝدٶٚ ٜٔأَا املعٗس ايجاْٞ هلرٙ اـصٛص١ٝ اؾٛا١ْٝ يًؿٔ اييت ػعً٘ قسٜبٶا َٔ ايد

فاٍ يؿسٜل  ١ اٱبداع ايؿين٫ ٜٛدد يف عًُٖٝٞ أْ٘ ٚٝعٗس يف سكٝك١ أخس٣ "ايعًِ ؾ

ٖٛ مثس٠ يًسٚح  ..ٚايعٌُ ايؿين إ.١ٝ ايؿٓٚاّ بػدصؾهٌ عٌُ ؾين َستبط ع٢ً ايد عٳٌُ.

ِٻ ؾإْ٘ ؾعٌ ٫ ٜتذص َٹٔ ث  أَا يف ايعًِ ؾإٕ عٌُ ايؿسٜل ممهٔ ٭ٕ كطِٝ.يٝظ قاب٬ّ يًتٚ أٚ

 ."كطِٝايتٚ شًٌٝ ٚايؿصٌيريو ؾٗٛ ٥٬َِ يًتٚ دصا٤ ٚتؿص٬ٝتـ َٔ أَٛضٛع ايعًِ َ٪ي

ِٸ ٜٓتٗٞ امل٪ّيـ إىل ايكٍٛ إ ١ ت٘ إىل ايّٝٛ، ٖٛ يف ايػايب عًُٝايعًِ مجٝعٳ٘،َٓر بداٜ ٕث

يهٔ َجٌ ٚ ً٘اضتُساز إذٵ ٜأتٞ اي٬سل ؾٝبين ع٢ً عٌُ ايطابل ٜٚٴهُٚ تسانِٚ َتٛاص١ً

 .ٖرا ا٭َس َطتشٌٝ يف ايؿٔ

يف ايؿاتٝهإ  "ضٝهطتنيٝػٛؾٝتؼ َجا٫ّ بسضِ ضكـ نٓٝط١ "ًٞ عصٸت بٜعطٝٓا ع ثِ

( م1564-1475قاّ ب٘ ؾٓإ ٚاسد ٖٛ َاٜهٌ ألًٛ )ٚ ايرٟ اضتػسم أزبع ضٓٛات

 ٫ ميهٔ ٖٛ إٔ ايعٌُ ايؿينٚ ٜٓتٗٞ إىل إع٬ٕ َبدأٚ اْٞ.بتهًٝـ َٔ ايبابا ٜٛيٝٛع ايج

ٍٕ ٚاٚ ػص٥ت٘ أٚ تكطُٝ٘  سد. اؿؿاظ ع٢ً سٝات٘ يف آ

بني ٚ ػعٌ بٝٓ٘ٚ اييت تٴكُٝ٘ بعٝدٶا عٔ ايعًِ أَا ثايح َعاٖس اـصٛص١ٝ اؾٛا١ْٝ يًؿٔ

ؾايعًِ َُٗا بًؼ َٔ اٱؾاض١  ػ١.صٹ١ً ؾٓدزنٗا،ع٢ً سطب امل٪يـ، يف ايًٚ ٜٔ ْطبٶاايد

أَا ايؿٔ،بطبب  عبري.ٝد ؾإْ٘ ٫ ٜػعس أبدٶا بكصٛز ايًػ١ نأدا٠ يًتعكايتٛضع ٚايتٚ ٚايعُل

ٟٵ يػ١ إضاؾ١ٝ أٚ "ٚس١ٝ، ؾٗٛ دا٥ِ ايبشح عايس خاصٝت٘ ٭ٕ  "يػ١ ددٜد٠ٔ يػ١ أخس٣ أ

ؿ٘ ٫ٚ تٴٛاتٝ٘ ٖٚٞ عادص٠ عٔ ايتعبري عٔ سسن١ ٚاسد٠ َٔ ػ١ اؿاضس٠ ٫ تٴطعايً

َٴعادٍ يػٟٛ ٚاسد يطُٝؿَْٛٝٚ ٚح.سسنات ايس اضع١ ؾٔ ايت١ بٝتٗٛجاٍ ذيو أْ٘ ٫ ٜٛدد 

 ايعًِ. ( إىل يػ١نُا ٫ ميهٔ تسمج١ )ٖاًَت

ٌٴ٫ٚ تٴعذص عًٞ عصٸت بٝػٛؾٝتؼ ايط َٳطًو آخس ٚ ب ٫ تٳؿٛت٘ اؿذر ؾٝٳدعْٛا إىل ازٵتٝاد 

١ٝ ٜٴٛضح ذيو بكٛي٘ إٕ ا٭عُاٍ ايؿٓٚ ٜٔ.ايدٚ ٝ٘ تًو ايع٬ق١ اؿ١ُُٝ بني ايؿٔتٳتبدٻ٣ ؾ



 اجليل اجلديد 17                                        نظرات يف العالقة بني الفن والدين

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /اإلسالمية والفكريةالدراسات                                        9102يونيو  -يناير                       2ج/ – 4ع 

ٕٵ تتذدد يف نٌاملطسسٝٚ ايهرب٣ اييت تتهسٸز،بطبٝعتٗا، ناملٛضٝك٢  ات ميهٓٗا أ

ٓؿذ ؾٝٗا زٚح ددٜد٠ ٚتدٹبٸ ؾٝٗا سٝا٠ ددٜد٠ نايرٟ سدخ يطُٝؿ١ْٝٛ بٝتٗٛؾٔ  تٴٚ عسض

ِّعٶا أٚ نايرٟ ١ حيصٌ ملطسسٝ اييت عصؾٗا أزثس زٚبٓػتأٜ أزبع َسات عصّؾا كتًّؿا َتٓ

ٌٸ ت٦ت تًبظ ثٛبٶا ددٜدٶا أٚ تتصٜ( اييت َا َؾغهطبري اـايد٠ )ٖاًَت ا بسٚح ددٜد َع ن

ٛا١ْٝ يًؿٓإ يف سكٝكت٘، ٖٛ خ٬ص١ اؿٝا٠ اؾ ،يو إٔ ايؿٔايطسٸ يف ذٚ كسز ددٜد.

 .عاْات٘ ٜٳكتات َٓٗا َٛيٛدٙ ايؿينٖٛ عٴصاز٠ َٚ ٜطهبٗا ع٢ً ايعٌُ ايؿين

ٕٵ أضٝـ، أسبٚ اييت اٖتد٣  إٔ ؾهس٠ اـصٛص١ٝ اؾٛا١ْٝ يًؿٔتعكٝبٶا ع٢ً َا تكدٸّ،  أ

َٴتٻه٦اٚ عصٸت بٝػٛؾٝتؼ إيٝٗا عًٞ  ٜٔايدٚ ١ ايكا١ُ٥ بني ايؿٔٝإ ايع٬قيب اتٸدرٖا 

ٖٞ متجٸٌ ضٳبّكا ٚ إٔع ا٭ؾهاز اييت عسضٗا يف ٖرا ايػفُٛٚ ٖا املدتًؿ١َعاٖسٚ

ذٚ ايعًّٛ ٚاٯداب ٚ ٖٛ ساصٌ ع٢ً دزدات يفٚ ـ،ا٫ٖتُاّ ٭ٕ امل٪يٚ ددٜس٠ بايعٓا١ٜ

 د٥٬ٗاايع٬ق١ ١ٚ، ٜطًو َطايو بدٜع١ يٝطت َعٗٛد٠ يف بٝإ أَس ٖرٙ اٖتُاَات ؾًطؿٝ

 تسنٝص.ٚ ٌ نبريٖٞ عاد١ إىل تأَٚ

١ يف ٖٞ متجٌ إضاؾ١ ْٛعٝٚ أصايتٗاٚ ٖرٙ ا٭ؾهاز هلا قُٝتٗا ٕيٝظ ْاؾ١ً ايكٍٛ اٚ

ٕٵ ٜٴكاٍ يف يكد ٚ ٜٔ.ايدٚ َٛضٛع ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايؿٔ فُٛع َا قٹٌٝ أٚ َا ٜٴُهٔ أ

ٕٵ إٜسعسضٗا ٚبطسٜك١ بت٘ َٔ أؾهاز ٚأث َامبذُٛع  ،اضتطاع امل٪يـ،يف ظين ادٖا أ

 تٴػري بأضًٛب بٳدٜع إىل مج١ً َٔٚ ١أضًٛب خؿٍّٞ ٚتٴ٧َٛ بطسٜك١ باطٓٝجيعًٗا تٴٛسٞ ب

َٹٔ ٚ ٜٔ.ايدٚ ايٓطب ايكا١ُ٥ بني ايؿٔٚ بعض َعاٖس ايكساب١ٚ املدتًؿ١ ايع٬قات يٝظ 

١ ي١ ظاٖس٠ ع٢ً قدزت٘ ايتشًًٝٝد٫ ـ ٜدٍإٔ ٖرا ايطعٞ َٔ َيدٴٕ امل٪ينريو،  ،غو

ٝٳَا ُأٚٚ ايؿا٥ك١ َٹٔ ا٫طتٹ  ٠ ا٫نتٓاٙ.قٛٚ ؿهري٠ ايتسٹدٚ ٬ع ايٛاضع٘ 

  :اضتٓتادات

سضٗا ٜٔ نُا عايدٚ بك١ ايٛقٛف عٓد ايع٬ق١ بني ايؿٔا١ ايصؿشات ايطيكد ناْت َُٗ

ٕٵ تًتؿت إىل مل ٜٳُؿتٵ ٖرٙ ايصٚ اؿدٜح. ايباسجٕٛ يف ا٭دب اٱض٬َٞ ؿشات،نريو، أ

ٚٳزدت يف بٝإ ٖرٙ ايع٬ق١ َٔ خازز ضاس١ ٖرا ا فُٛع١ أؾهاز أخس٣، ٭دب، قد 

طًبٶا ٚ ضًّطت عًٝٗا ا٭ضٛا٤ إغٓا٤ٶ هلرا املٛضٛعٚ َطتٛاٖا ؾتٓاَٚيتٗاٚ ٚبٝإ دزدتٗا

 إٜضاس٘.ٚ يتذًٝت٘
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ٞٻ،ٚ ِّ صؿشات٘ٚ قبٌ ختاّ ٖرا ايبشح ٜتعٝٸٔ عً ، ايٛقٛف ؿعات ٫ضتٓباط بعض ط

 كاط.ايٓٚ تأنٝد مج١ً َٔ امل٬سعاتٚ تا٥رايٓ

ٚٸٍ َا َٳتٹ١ٓٝ بني ايؿٔ اٱغاز٠ إيٝ٘ٚ ميهٔ ٬َسعت٘ أ قٝاّ ٚ ٜٔايدٚ ٖٛ ٚدٛد صٹ٬ت 

َٵظ ٚ ٖرٙ ايٛغا٥ر إٕٚ ٚٳغا٥ر بُٝٓٗا.ٚ ع٬قات ُقسب٢ ايص٬ِّت يٝطت ٚيٝد٠ ايّٝٛ أٚ ا٭

تٴضاٖٝٗا ٚ تٳٛثٻكت َٓر ايكٹدّٚ ع٬قات اضتشهُت َٓر شَٔ بعٝدٚ إمنا ٖٞ صٹ٬تٚ قبً٘

َٻٌ أٚ يف عاَيُٗا ايبعٝد.ٚ ت بُٝٓٗا يف أعُام ايٓؿظ١ أخس٣ ْػأمحُٝٝ ع٬قات ٕٵ امل٪

ٕٵ تبيصتهٕٛ ٖرٙ ا ٌٸ، ذيو ا٫عتكاد ؿشات قد اضتطاعت أ ٕٵ تٗصٻ ع٢ً ا٭ق ٚٵ أ طٹٌ،َأ

ُٶا بتصٜٛس ع٬ق١ ايٓٚ ٜٔايدٚ دٶا، باصٵطٹٓاع اـص١َٛ بني ايؿٔأب املؿتٕٛ،  ؿٛزاملٛيع دا٥

 ٓإٓ.ايػٚ ايعدا٠ٚٚ باعد بُٝٓٗاايتٚ

ٖٞ ٚ ازخي١ٝعٳدا٤ٙ يًعكٝد٠ ي٘ أضباب٘ ايتٚ ٜٔايداؿدٜح َٔ  يٝظ غافٺ إٔ َٛقـ ايؿٔٚ

 نٓٝطتِٗ ٖٓاى.ٚ ساع ايكدِٜ اؾدٜد ايكا٥ِ بني ايكّٛتعٛد إىل ذيو ايص

ٕ ١ اؿدٜج١، اييت تصدٸت يبٝأَ ايعٝٛب ايعاٖس٠ يف بعض ايبشٛخ،يف ايطاس١ ا٭دبٝٚ

ُٳًقٞ"ٗا اِنتؿت ٜٔ أْايدٚ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايؿٔ  اٖس٠ ؾٛقؿت عٓدٖا َأخٛذ٠ بٗاايع "بٹتٳ

ُټل ؾٝٗاٚ صٹ٬ت " انتٓاٖٗا أٚ اِنتؿت بإثباتٚ اضتبطاْٗاٚ ٫ متًو ايكدز٠ ع٢ً ايتع

يف اؿدٜح عٔ  إٕ ٖرا املٓٗر ايتكًٝدٟ ٜٔ.ايدٚ بني ايؿٔ "ع٬قات بطٝط١"أٚ  "بازد٠

يٝظ ٚزا٤ٙ َا ٜٴػٵِسٟ َٔ ٚ ٫ ٜٓؿعٚ صٹحٸايؿٕٓٛ قد سإ ايٛقت يتذاٚشٙ ٭ْ٘ ٫ ٜٳٚ اٯداب

 ايكٹَطاف.ٚ اَؾٓٳ٢

تبِّٓٝ٘، ٜٴط٤ٞ إىل ٚ ٛضع ؾٝ٘ايتٚ ٓٝع،عٓد اضتطٗاي٘إْٸٞ ٭عتكد إٔ َجٌ ٖرا ايصٚ

ٚٳعٵٜٞٔ،ٚايد ٝٵٔ يف ايٓٚ ٖٛ سسن١  ٫ ٚ ٜٳِأؾٹُهٓا عٔ سكٝكت٘ٚ اؿٝا٠،ٚ ؿظإبداع غاًَ

ايتُشٝص، يٝظ ٚ أٌَعٓد ايت ،ٜٔايد ٭َٕساَٝ٘ ٚ جيعًٓا ْٴشٝط إساط١ نا١ًَ مبكاصدٙ

 يٝظ ٖٛ ٖرٙ املعاْٞ اييت تٳًُٛح،ابتدا٤ٶ، َٔ املباد٨ٚ اٖس٠ٖٛ فُٛع ٖرٙ ايٓصٛ  ايع

ٝٳِ تتدؿ٢َّ ٚزا٤ ٖرٙ ايٓإمنٚ ٛدٝٗاتايتٚ عايِٝايتٚ  َٛاقـ نا١َٓ ؾٝٗاٚ صٛ ا ٖٛ قٹ

ٕٵ، ػاٚش ذيو ايتكًٝد ايطازٟ ايرٟ ٜكـ ٜتعٝٸٔ، أصباؽ.ٚ أيٛإٚ عٓد سدٚد ظاٖس  إذ

اٱسطاع ٚ ٜينعٳذٌ بني اٱسطاع ايدٚ ١ يريبط،أسٝاْٶا، يف ضٗٛي٘ايٓصٛ  ايدٜٓٝ

ٝٴجبت ع٬ق١ َا قا١ُ٥ بني ايؿين ٚٵ يٹ  ١ أخس٣.ْػاطات إْطاْٝٚ ٜٔايد َأ
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ٜٔ تكّٛ ع٢ً َصاسب١ ايدٚ ت ع٬ق١ َا بني ايؿٔ ضًٛى ضبٌٝ أخس٣ ٱثبانريو ٜتعنيٚ

قد ٜٴعني ايباسح ع٢ً  نٌ ذيوٚ ."ؿهٝوايت"ٚ ا٫ضتبطإٚ أٌَايتٚ شًٌٝصٜد َٔ ايتامل

٫ضتٓباط ٚ اييت ؼتٜٛٗا ايعكٝد٠ «ايٰي٧»ايػٳٛ  يف ا٭عُام ٫ضتدساز ٚ طٛحػاٚش ايط

ُٻٓٗا   س بٗا اٯداب.تتأثٚ ٗا١ٜ، ايؿٕٓٛٓاييت تٓػ٧،يف ايٚ ٜٔايدايكِٝ اييت ٜتض

 ايػٍُٛ ؾإْ٘ ٜبدٚ يٞ إٔٚ ١ُٓٝاهلٚ ايعُلٚ دا١َبٗرٙ ايض إذا نإ ايتصٛز اٱض٬َٞٚ

 ْطبٝٽا، عٔ آؾاق٘ ٜٔ ناْٛا بعٝدٜٔ،ايدٚ ايرٜٔ تٓاٚيٛا ايع٬ق١ بني ايؿٔ بعض ايباسجني

َٳا، َٓاضب١ ايٓ مل تتٗٝٻأ هلِ،ٚ ا٫غرتاف ٚ ايٛقٛف ع٢ً َاٖٝت٘ٚ ؿاذ إىل أعُاق٘٭ضباب 

 َٔ دٖٛسٙ.

ٛٳ٣ ا٫عتكاد عٓدٟ إٔٚ َٳٓػَأٙ ايعذ١ً أٚ ١ ٖرا اعًٚ ضبب ٖرا ايبٴعد ٜٳِك يكصٛز قد ٜهٕٛ 

  انتُاهلا.ٚ ١ عٓد ٖ٪٤٫ ايباسجني أٚ عدّ متاَٗاٜعٛد إىل غٝاب املعاْا٠ اؿكٝكٝ قد

ابٗا ٫ أدد َاْٹعٶا َٔ ايكٍٛ إٕ ضٝد ١ ٭صشملصٜإثبات اٚ َٔ باب إؿام ايؿضٌ بأًٖ٘ٚ

طبٝع١  ٕٝاأؾضٌ َٔ تصدٻ٣ يبٚ ٍقطب،صاسب ؾهس٠ ا٭دب اٱض٬َٞ اؿدٜح، ٖٛ أٚ

ِّّكاايدٚ ايع٬ق١ ايها١ٓ٥ بني ايؿٔ  عازضٶا طبٝع١ ايتصٛز اٱض٬َٞٚ َقًق٬ّٚ ٜٔ َتع

 أدب ٖٛ ْطٝرٴ ٚسدٹٙ.ٚ َتُِّص ٤ ؾٔايكِٝ اييت ٜٴٓػ٦ٗا َٚرِبشٶا قدزتٗا ع٢ً إْػاٚ

انتَؿ٢ باٱغازات ايك٬ًٝت ٚ مل ٜٴؿٹضٵٚ ضٝد قطب مل ٜتٛضٻعٵ يف املٛضٛع يهٔٚ

ٕٵ ٜضع ذيو يٛ ُقٚ تكتضٝٗا طبٝعت٘.ٚ شؿٞيت ٜتطَّبٗا سذِ املكاٍ ايصت اياملهجٻؿا دِّز ي٘ أ

ٌٸ َيَهإ بني أٜدٜٓا،ايّٝٛ، شاد نجري. يف عح خا   أٚ ٜٳبٵطٴط٘ يف نتاب َطتكٹ

ص َٔ ايعكٝد٠ ؿشات قد َأباْت إٔ ايؿٔ اؿدٜح مل ٜتدًنريو تهٕٛ ٖرٙ ايصٚ

َٶاٚ سكٝك١ّ ذا نإ ٖرا ايؿٔ قد ؽًص َٔ ضًطإ ؾإ .مل ٜتشًٌ َٔ َكتضٝاتٗا متا

ؾإْ٘ يف ٜين يٮضباب اييت ضبل بٝاْٗا ػسد َٔ ايتصاَات ايتصٛز ايدٚ ١ٜٝٓايعكٝد٠ ايد

 ٖٞ تكّٛ عٓد أصشاب ٖرا ايؿٔٚ ٜدٜٛيٛدٝاتأٚ زاتتصٛٚ ٢ عكا٥د أخس٣املكابٌ قد تبٓ

َٴدٵًٹصٕٜٛٔ ايدٚ َكاّ ايعكٝد٠ ٖٴِ هلا  عٓٗا ٚ ٖٴداٖا ضا٥سٕٚع٢ً ٚ بايتصاَاتٗا قا٥ُٕٛٚ إذٵ 

 ِٗ ٜٳصٵدٴزٕٚ.يف ؾٓ

٘ٷ سا اؿدٜح، ايؿٔٚ َٳٔ ٜٳِٓصع ثٛب٘ ا٭صًٞبصٓٝع٘ ٖرا، غٳبٹٝ ٝٳًبظ ثٛبٶا آخس. ُي٘ عاٍ   يٹ

ٚٸهلُا إٔ ايٓ طذٌٝ.ايتٚ نسيف ٖرا ايطًٛى دي٬ٕٝ َُٗإ ددٜسإ بايرٚ ؿظ اٱْطا١ْٝ ٫ أ
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ٝٳا عاز١ّٜ َٔ نٌ تصٛتٳِكدٹز،أ ٕٵ تٳشٵ 15 تطتطٝع،عٳٛضٴ،٫ٚ زبدٶا، َأ
ٕٵ تعٝؼ ؾازغ١ َٔ   أ

ٚٴدٹد، ٫ ٚ َطًّكا،سٝجُا نإ أَا ايديٌٝ اٯخس ؾٗٛ إٔ ايؿٔ عكٝد٠ أٚ دٜٔ. نٌ ٓٳُا  ٜٵ َأ

ُٶا، ع٢ً َٛقـ َٔ ايهٕٛ ا ٖٛ قا٥ِ،إمنٚ سدٜٙكّٛ ٚ أبدٶا،  ٖٛ،ٚ اٱْطإٚ ايعاملٚ دا٥

 عكا٥د.ٚ ؾًطؿاتٚ َٴتٻهٹ٧ ع٢ً تصٛزات
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 ايدٜين ايؿهس ػدٜد :إقباٍ قُد

 ايدٜين ايؿهس يف ايتذدٜد ملٓٗرإقباٍ  قُد زؤ١ٜ

 ٚاألدب ايؿًطؿ١ بني

مسري عبد اؿُٝد إبساِٖٝ ْٛح .د. أ

   

 ًَدص ايبشح:

 ٚأقصد َٓ٘، ٜؿٝدٚا إٔ ميهٔ آَّٗذ ٚاإلضال١َٝ ايعسب١ٝ األ١َ يػباب يبشحا ٖراٜكدّ 

 ٚاإلضال١َٝ ايعسب١ٝ األ١َ ؾٝ٘ ناْت ٚقت يفإقباٍ  ب٘ ْاد٣ ايرٟ ايتذدٜد َٓٗر ٖٓا

 ايّٝٛ متس ٚاإلضال١َٝ ايعسب١ٝ األ١َ إٔ ايعذٝب َٚٔ .باتٗاض َٔ ٜٛقعٗا َٔ إىل عاد١

 ٚضٝطس٠ ٚاْكطاّ، ؾسق١  :قباٍإ شَٔ يف عًٝٗا ناْت اييت تًو انجرّي تػب٘ بعسٚف

 ايداخٌ يف اإلضالّ صٛز٠ ٚتػٜٛ٘ َباغس، غري أٚ َباغس بػهٌ أقدازٖا ع٢ً يًػسب

 مجاعات يف بعطِٗ ٚانساط األ١َ، غباب بني اؾٌٗ اْتػاز عٔ ؾطال ٚاـازز،

 إىل ايّٝٛ األ١َ تصٌ ٖٚهرا ؼًٌ، أٚ تػدد بني ا،َصادّٝ اتؿطرّي اإلضالّ ستؿطِّ

 اؾدٜد اؾٌٝ ْكاذإ ميهٔ نٝـ ْتطا٤ٍ ٖٚٓا .اهلاٟٚ إىل بٗا ٜؤدٟ قد ساد، َٓعطـ

                                                           
  ٚاْتكٌ إىل زمح١ اهلل 6491دٜطُرب  82ُٚيد ايدنتٛز مسري عبد اؿُٝد إبساِٖٝ ْٛح يف صؿط شزٜل مبصس، يف ،ّ

بعد تعٝٝٓ٘ َعّٝدا يف ن١ًٝ اآلداب  بايٓػاطات ايع١ًُٝ اؿاؾ١ً . بدأ ايساسٌ سٝات٘ٝابإّ، يف اي8364أبسٌٜ  03تعاىل يف 

َٔ داَع١ ايكاٖس٠، ٚسصٌ ع٢ً غٗاد٠ املادطتري يف ايه١ًٝ املرنٛز٠، ٚملا ؽسز ؾٝٗا ضاؾس إىل بانطتإ، ٚايتشل 

ايًػ١ األزد١ٜ ٚآدابٗا، ثِ عٌُ َدزضا يًػ١ األزد١ٜ ٚآدابٗا يف ظاَع١ بٓذاب ٚيبح ٖٓاى إىل إٔ ْاٍ دزد١ ايدنتٛزاٙ يف 

ن١ًٝ ايًػات ٚايرتمج١ َٔ داَع١ األشٖس بعد عٛدت٘ َٔ بانطتإ. ثِ اْتكٌ إىل املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، سٝح عٌُ 

ضاؾس إىل ايٝابإ َدزضا ؾأضتاذا َػازنا ثِ عني أضتاذا يف داَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد. ٚمل ٜٓت٘ ضؿسٙ ايعًُٞ ست٢ 

ضٝظ َسنص ايٝابإ( ٖٚٓاى قاّ بتأ-)نٝٛتٛ بعد عني ز٥ٝظ داَع١ ضٝطهٛبعٌُ أضتاذا يف داَع١ دٚغٝػ٘. ٚسٝح 

ايساسٌ غصٜس ايٓتاز ايعًُٞ، ٚيكد تسى تساثا عًُٝا ٚثكاؾٝا يًُهتب١ ايعسب١ٝ ٚاألزد١ٜ َعا  ايدزاضات اإلضال١َٝ. نإ

نجس َٔ َا١٥ نتاب ٚعح عًُٞ، َٚٔ أغٗسٖا: األدب األزدٟ اإلضالَٞ، إقباٍ ست٢ قد بًؼ ْتاد٘ ايعًُٞ ٚاألدبٞ أ

ٚدٜٛإ أزَػإ سذاش. ٚقد مت إصداز َؤيؿات٘ َٔ مجٗٛز١ٜ َصس، ٚاملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚبانطتإ، ٚايٝابإ، 

ا٠ قُد ص٢ً اهلل )دسٜد٠ َصس احملسٚض١(. ٚيف املاضٞ ايكسٜب تسدِ عٌُ ايػٝذ قُد ضًُٝإ َٓصٛز بٛزٟ يف سٝ

عًٝ٘ ٚضًِ بعٓٛإ "زمح١ يًعاملني" إىل ايعسب١ٝ. ٚاؾدٜس بايرنس إٔ ايساسٌ نإ هٝد ايًػات األزد١ٜ ٚايؿازض١ٝ 

ٚاإللًٝص١ٜ إىل داْب يػت٘ األّ ايعسب١ٝ )ملصٜد َٔ املعًَٛات عٔ سٝات٘ ميهٔ شٜاز٠ املٛقع اـاص ب٘ 

http://samirnouh.islam.ne.jp/. 

 غٗٛز. ت١ٍ يًٓػس يف اجمل١ً قبٌ ٚؾات٘ بطأزضٌ ايساسٌ ٖرا املكا

http://samirnouh.islam.ne.jp/
http://samirnouh.islam.ne.jp/
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 ميهٔ ٚايتػسذّ؟ ايتؿتت ٖرا إىل ٚأدت اْتػست، اييت األَساض َٔ األ١َ أبٓا٤ َٔ

 عًُا٤ يد٣ ايتذدٜد َٓٗر دزاض١ بٝٓٗا َٔ كتًؿ١ بأغهاٍ ايتطاؤٍ ٖرا ع٢ً اإلداب١

 يتػاب٘ ْعسا االػاٙ ٖرا ٌميجِّ َٔ خريإقباٍ  قُد املؿهس ٚايػاعس، ٚؾالضؿتٗا األ١َ

 أ١ُٖٝ يًدٜٔ بإٔ ٜؤَٔ زدٌ بأْ٘ ْؿط٘إقباٍ  قُد ٚصـ ٚقد !شَآْا َع شَاْ٘ ظسٚف

 يهٓ٘ قدز ذات٘ سد يف اإلضالّ بإٔ ٜؤَٔٚ ايدٍٚ سٝا٠ يف ٚأٜطا األؾساد سٝا٠ يف ٢ععُ

 يكَٛ٘ ٜبني ٚإٔ ددٜد٠، قِٝ خًل إىل ٜٗدف غاعساإقباٍ  قُد ٚنإ ٜتػري، ال قدز

 .األ١َ أبٓا٤ ع٢ً اَباغّس اتأثرّي ٜرتى ايرٟ ايػعس طسٜل عٔ اددّٜد اطسّٜك

 ايؿًطؿ١،األدب.ايدٜين،  إقباٍ، ايؿهس َؿتاس١ٝ:نًُات 

Abstract: 
This paper is trying to focus on the new method of Muhammad Iqbal 

which was to give a new way of thinking to the Islamic world as a whole. 

The essence of this paper comes from the fact that the kind of world for 

which the reformation was put forward by Allama Iqbal is happening 

again in the present society, like the division of Muslim society, different 

interpretations of Islam, the overpowering of western world over East, 

and the distortion of Islamic ways of living, which occurred due to the 

ignorance of the Muslim youth and their inability to understand the basic 

principles of Islam. These are still the common issues of Muslim society in 

present days. Therefore, in this sense it is essential to re-read his ways of 

writing to awaken the society.This paper will deal with two subjects: the 

intellectual perspectives of Muhammad Iqbal to reconstruct and reunite 

the Muslim world. These intellectual perspectives of his philosophical 

poetry propose an ideal Muslim society which is mainly inspired by the 

Islamic concept of Tawheed. Secondly, to explore how his ideology, 

philosophy and poetry reflect the society in this era by comparing the 

social conflicts of his period with the issues of contemporary modern 

world. 

 :ايصَإ ؾازم َع َتػابٗتإ بداٜتإ

 ىلإ بأًٖ٘ أد٣ ؾهسٟ مجٛد بأضسٙ ضالَٞاإل ايعامل ع٢ً خِٝ ايعػسٜٔ ايكسٕ بدا١ٜ يف

 اييت ١بٝٚاألٚز يًك٣ٛ ١ؾسٜط الَٞاإلض ايعامل ٚصاز ايٓعس، بكصس صابِٗأٚ ،ايتكًٝد

 أسٛاٍ َٔ نجريا أضٛأ اهلٓد ًَُٞط أسٛاٍ ٚناْت ،سمايط بهٌ تؿرتض٘ بدأت
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 إٔ آْراى اهلٓد يف ايعًُا٣٤ زأ دؾك ،ٚغريٖا َٚصس ٚإٜسإ ٚتسنٝا ؾػاْطتإأ َطًُٞ

 َٚا األٚزاد سا٠٤ٚق ّٛٚايص ال٠ايص يف سايعُ ا٤ٚقط ًَٚراتٗا ْٝاداي تسى ٜعين اإلضالّ

 أَا .ا٣ٚايؿت دِٜٚتك عايًٓ ايػسع١ٝ املػانٌ سٌ ع٢ً دٚزِٖ ٚاقتصس  ...ذيو ىلإ

 بُٝٓا تعُساملط ايطٝد إزضا٤ ٢عً ٚعًُٛا ايًٗٛ، دْٝا يف ٛااْػُط دؾك ًُٕٛاملط األَسا٤

 ٚنإ ؾٝٗا، َٚٔ ؾٝٗا َٚا ايدْٝا تازنني صٛاَعِٗ ع٢ً عهؿٛا ايصٛؾ١ٝ مجاع١

 زأ٣ سٝح ّ 1905عاّ باٚأٚز إىل ضؿسٙ قبٌٝ ًُنياملط أسٛاٍ يف ايتؿهس بدأ قدإقباٍ 

 َٚعاهلل  َٔ سبِٜٗك اَ نٌ ٜؤدٕٚ ايرٜٔ ًُنياملط ٚبني بٝٓٗا ٜكازٕ ٚأخر اؿ١ٝ عٛبايػ

 . ايعامل ٜطٛدٕٚ ؾٝ٘ ِٖ َا زغِ باٚٚزأ أٌٖ بُٝٓا ايعبٝد، سٝا٠ ٜعٝػٕٛ ٖرا

 يف ٚيد ٟ ايرإقباٍ  شَٔ ضالَٞاإل ايعامل عًٝ٘ نإ مما بأؾطٌ يٝظ سايٓا ايّٝٛ مٔ

 ع٢ً ٚٚقـ ٕآايكس غسؿ سٜٔ،ايعػ ايكسٕ بدا١ٜ ٚأدزى املٝالدٟ عػس ايتاضع ايكسٕ ْٗا١ٜ

 اإلْطا١ْٝ ايٓؿظ زؾع١ ؾٝ٘ ٚزأ٣ ايصٖد، إىل َاٍ ايػسب، سٝا٠ ٣زأ نُا ،مايػس سٝا٠

 َٔ أٚ إضال١َٝ ؾهس١ٜ قاٚي١ خالٍ َٔ ضع٢ ٚاألشَات، خاألسدا إشا٤ استُاهلا ٚق٠ٛ

 احملاٚي١ ٖرٙ إىل ؾعُد ٚزمبا اإلضال١َٝ، املؿاِٖٝ ػدٜد إىل إصالس١ٝ سسن١ خالٍ

 .اهلٓد يف إيٝ٘ ايدع٠ٛ ٚاْتػاز باٚأٚز يف ٚضٝادت٘بٞ ايػس املادٟ ايؿهس ضػط ؼت

 فاالت نٌ يف بيٝص درٚزٙ ميد ايرٟ اؾدٜد عٔ يًبشح ضسٚز٠ ٖٓاى ٚناْت

 .اؿٝا٠

 داخٌ تتبًٛز سٝات٘ ٚبدأت ٚايتذازب املعازف َٔ نبري٠ بػشٓات باٚٚزأ َٔإقباٍ  عاد

 َٚكَٛاتٗا ايػسب١ٝ اؿطاز٠ عٔ ايػا١ًَ دزاضات٘ خالٍ َٚٔ باٚأٚز يف ايٛاضع١ خربات٘

 .ددٜد٠ ا٠سٝ ؾِٝٗ حيٝب ًُنييًُط ٚإٜكاظ إسٝا٤ ١سسن دأؾب ا٥ٚٗا،َٚط ٓٗاٚقاض

 : ايؿًطؿٞ ايكايب ع٢ً األدبٞ ايكايب غًب١ :إقباٍ عٓد ايتذدٜد َٓٗر

 ٓٗرامل ٖٛٚ ،دٜيناي سايؿه يف دايتذدٜ ٓٗرملإقباٍ  ١زؤٜ دبايتشدٜ ايبشح ٖرا ٜتٓاٍٚ

 .افاؾ ؿٞايؿًط بايكاي َٔ بدال أدبٞ قايب يف اأضاّض ٜكدَ٘ إٔ ع٢ًإقباٍ  سسص ايرٟ

 األٍٚ اّاملك يف ٘املٛد ايعُٝل ايؿًطؿٞ ؾهسٙ دٓباتٗا بني األدب١ٝ نتابات٘ محًت ؾكد

 تكبٌَط يف باألٌَ ٜٛسٞ ايتذدٜد يف َ٘ٓٗذ أٚإقباٍ  زضاي١ إٕ .اإلضال١َٝ األ١َ أبٓا٤ إىل

 ساعاتايص سا٤د َٔ اْٞتع اييت األ١َ عٛبيػ ٚعٛدا ٜكدّ أٚ ايكاد١َ، األ١َ ألدٝاٍ
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 ٛي٦١ٝباملط أٜطا ًٜكٞ نُا، ٚايداخٌ  اـازز يف ايك٣ٛ بعض ْرياْٗا تؤدر اييت ايدا٥س٠

 .األ١َ ٚسد٠ ع٢ً تكطٞ اييت األخطاز تدازى ميهٔ ست٢ األ١َ أبٓا٤ َٔ املجكؿني ٢عً

 ألْ٘ ممهٔ ايٓجسٟإقباٍ  ؾهس يف تٓاقض َٔ ايبعض ٜساٙ َا إٔ إىل ٖٓا اإلغاز٠ ٚػدز

 ِٖألا إٔ إال ايهالضٝهٞ ٚأ ايتكًٝدٟ اإلضالَٞ ٚايؿهس ب١ٝٚاألٚز ايؿًطؿ١ بني َصز

 ٚزساب١ ععُت٘ قدز يٓدزى ايؿًطؿ١ٝ ايٓجس١ٜ نتابات٘ قسا٠٤ َع نً٘ ايػعس قسا٠٤ ٖٛ

 َٓا ؼتاز ددٜد٠ دالالت عًٝٗا ٚأضاف ايكدمي١ ايسَٛش اضتددّ غعسٙ يف ؾٗٛ ،ؾهسٙ

 .ٚمتشٝص عح إىل

 غاٖد إٔ ؾبعد ،َس٠ ألٍٚ غعسٙ يف ايكدز َٔ ايػه٣ٛإقباٍ  أعًٔ ّ،1912 ض١ٓ يف

 ٚيف بعا١َ اإلضالَٞ ايعامل يف املطًُني ٜطاْد إٔ ٚادب٘ َٔ إٔ أدزى باٚأٚز يف األسٛاٍ

 ؾهٌ بايػه٣ٛ املطًُني ٓطلُٜ غه٣ٛ ايسا٥ع١ قصٝدت٘ يف ؾسأٜٓاٙ ،غاص١ اهلٓد

 إٔ هلِ ٜٚبدٚ زْٚكٗا ؾكدت ايكدمي١ سطازتِٗ ٖٞ ٖا : صعبا أضش٢ اؿٝا٠ يف ٤غٞ

  اقرتؾٛا، مبا ٜٚرنسِٖ ا،دزّض ًٜكِٓٗ غه٣ٛ دٛاب زا٥عت٘ يف أْ٘ إال سكا ْطِٝٗاهلل 

 اهلل سب ٜٓطٛا ٚأال دِٜٓٗ ًُٜٗٛا أال ٜٚٓرزِٖ ٜؤدٖٚا، مل أعُاٍ َٔ عًِٝٗ ؾسض ٚمبا

 غٌُٝٝ َازٟ األملا١ْٝ املطتػسق١ تكٍٛ نُا ايكصٝد٠ ٖرٙ ناْت ٚقد ،ٚايسضٍٛ

 .سٝات٘ يف ددٜد٠ َسس١ً إىل َدخال

 يًٓكد بعدٖا ٚتعسض "ايرات ْؿٞ ٚزَٛش ايرات أضساز" دٜٛإ بايؿازض١ٝإقباٍ  أيـ 

 يف ايسٚح بح خالهلا َٔ أزاد أؾهاز َٔإقباٍ  ب٘ دا٤ َا اهلٓد أٌٖ ٜأيـ ؾًِ ٚاهلذّٛ

 دزاض١ إىل ايدٜٛإ ٚوتاز. ٚاـٍُٛ ايدع١ سٝا٠ إىل اضتهاْت اييت املط١ًُ األ١َ

 أْ٘ نُا اإلضال١َٝ األ١َ ْٗط١ إىل بايطبٌٝ اـاص١إقباٍ  زؤ١ٜ ٜػسح ْ٘أل َتعُك١

 . يدٜ٘ ايدٜين ايؿهس ػدٜد عاأض ٌب بٗا ٚايٓٗٛض األ١َ بٓا٤ يفإقباٍ  زؤ١ٜ وٌُ

 خالقِٗأ تدٖٛز بابضأٚ ٚتأخسِٖ املطًُني امطاط ضبابأ يف ايتؿهري يفإقباٍ  بدأ

 "دزا باْو" دٜٛاْ٘ يفإقباٍ  زضِ ٚقد .باٚٚزأ َٔ عٛدت٘ بعد ٚذيو ايطٝاض١ٝ، َٚهاْتِٗ

 اؾتكازِٖ ٖٛ ًُنياملط تأخس ببض ٕأ َؿادٖا ْتٝذ١ ىلإ ٚٚصٌ ًُنياملط ألسٛاٍ صٛز٠

 ،ايطٓٛات تًو يف ٚايرٖين ايداخًٞ طساباالض َٔ عاي١إقباٍ  َس ديك ايعٌُ،م ذٚ ىلإ

 اييت ايٓتٝذ١ ٚـص َعاْٝ٘ ٚتدبس ايهسِٜ ايكسإٓ قسا٠٤ يف بهً٘ اُْٗو قد ٚنإ
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 َعاْٝ٘، بهٌ اؾٗاد أٟ ايصاحل ايعٌُ ع٢ً وح ايهسِٜ ٕآايكس إٔ يف إيٝٗا ٚصٌ

 اؿٝا٠ يف ايسؾع١ ضس اأٜط حٜٛض ٌب س٠اآلخ يف ايٓذا٠ طسٜل ؾكط ٜٛضح ال ٕآايكس ٚإٔ

 بعد ْتٝذ١ ىلإ ٚٚصٌ املط١ًُ، ١َألا ضعـ أضباب عٔإقباٍ  تطا٤ٍ ثِ َٔ. ٚايدْٝا

 ايعٌُم ذٚ األ١َ ًبض ايرٟ ٖٛ ضالّإلا ع٢ً ايدخٌٝ ايتصٛف ٕأ ٖٚٞ ٚمتشٝص تؿهري

 اـالؾات يف ْؿٛضِٗ ٚاُْٗاى عكٛهلِ ع٢ً ٚاـساؾات األٖٚاّ اضتشٛاذ عٔ ؾطال

 . مشًِٗ ٚتػتت بِٝٓٗ تباعد اييت ٚاـصَٛات

 :ايدٜين ايؿهس يف ايتذدٜد

 اْٞ،اإلْط ايؿهس سس١ٜ َٔ اّْٛعإقباٍ  ٜساٙ ايدٜين ايؿهس يف بايتذدٜد ٜتعًل ؾُٝا

 اؿس٠ األؾهاز ظٗٛز ١ؿع إٔإقباٍ  ٜس٣ .أٜطا قاذٜس ٚهلا ضٛابط، هلا سس١ٜ ٖٚٞ

 إٔ إىل تٓصع إٔ غأْٗا َٔ ايؿهس ؾشس١ٜ تازى٘، يف ايًشعات مأد ٖٞ اإلضالّ يف

 قد ١ٚايطٝاض ايدٜٔ يف اإلصالح شعُا٤ إٔ إىل ضاؾ١باإل مالٍاال عٛاٌَ َٔ تهٕٛ

 ٜهبح َا اْعدّ إذا الحصيإل ايصشٝش١ اؿدٚد ايؿهس يتشسٜس ؼُطِٗ يف هاٚشٕٚ

 دزاض١إقباٍ  ساٍٚ اإلضالّ يف ٚدقتٗا ايتذدٜد ١َُٗ خطٛز٠ ٚبطبب ،محٝتِٗ مجاح

 ايدًٖٟٛ اهلل ٚيٞ اٙػايب َبتد٥ا عًٝ٘ ايطابك١ ايتذدٜد ٚقاٚالت ايتطٛزات مجٝع

 يف اآلخسٜٔ ٚاملصًشني األؾػاْٞ ايدٜٔ مجاٍ إىل ٚصٛال ايٖٛاب عبد بٔ قُدذ ٝٚايػ

 اؿكب١ ٖرٙ يف عس١ٜٚايػ ايؿهس١ٜ سٝات٘إقباٍ  بدأ ؾكد. ضالَٞاإل ٚايعامل اهلٓد

 إٔ ايطسٚزٟ َٔ ؾهإ ،الَٞاإلض ايعامل ٚيف بٌ اهلٓد يف املطًُني ذتازٜ َٔ ايعصٝب١

 آَٗاّد ي٘ ودد ثِ َعٗا ٜٚتذاٚب ٚايد١ٜٝٓ ٚايطٝاض١ٝ ايؿهس١ٜ اؿسنات ٢عً ٜطًع

 ١ُق  ٚاعتربٙ قٜٛا مياْاإ بايدٜٔإقباٍ  ٚآَٔ، قٝط١ ظسٚف َٔ سٛي٘ َا َع ٜتؿل

، اإلضالّ يف إال عٓدٙ ٜتُجٌ ال ايدٜٔ ٖراٚ ،ْكٝا بكا٥٘ ع٢ً ٚسسص اإلْطا١ْٝ ايتذازب

 ًُنياملط ؽًـ بببط اإلضالّ بزن يتأخس دٜدايػ اؿصٕ أصاب٘ ذيو أدٌ َٚٔ

 ٚاؿطاز٠ اإلْطاْٞ ايؿهس يف ايععِٝ دٚزِٖ تٓاضِٝٗٚ ٚخساؾات، ٖٚاّأ يف ٚٚقٛعِٗ

 .اإلْطا١ْٝ

 اإلضال١َٝ، ايػسٜع١ إىل ايعٓا١ٜ ٘ٚدَّ َٔ أٍٚ نإ ايدًٖٟٛ اهلل ٚيٞ ػاٙإٔ اي إقباٍ ٜس٣

َّ ٚبايتايٞ ،ٚغٛاَطٗا أضسازٖا ٚنػـ  مب١ُٗ يًكٝاّ ددٜد َٔ يدزاضتٗا ايطبٌٝ دَ
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 يتصبح َٓٗا ايسنٛد ٚإشاي١ ايطاز١٥ َٚالبطاتٗا اؿدٜج١ ايتطٛزات ملطاٜس٠ ايتذدٜد

 مجٝع يف املطًُٕٛ ٜٛادٗ٘ ايرٟ ؾايطؤاٍ، َػهالتٗا ٚؼٌ سٝاتٗا تطاٜس َس١ْ ض١ًٗ

 ؼتاز ضؤاٍ ٖٚٛ يًتطٛز؟ قاب١ً اإلضال١َٝ ايػسٜع١ ناْت إذا َا ٖٛ ايعامل أما٤

 ٜٛاد٘ إٔ ٢ًع باإلهاب اؾٛاب ٜهٕٛ إٔ املؤند َٚٔ .عكًٞ دٗد إىل عٓ٘ اإلداب١

 ايدٜٔ َػهالت اـطاب بٔ ُسع بٗا ٚاد٘ اييت بايسٚح ايطؤاٍ ٖرا اإلضالَٞ ايعامل

 ايٓيب سٝا٠ َٔ األخري٠ ايًشعات يف ٜكٍٛ دعً٘ َا األدب١ٝ ايػذاع١ َٔ ي٘ نإ ؾكد

 ". نتاب سطبٓا: "ِٚضً عًٝ٘ ٢ اهللصً

 :ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ٢ًص ايٓيب ٚاتباع ايٓب١ٜٛ بايطري٠إقباٍ  عٓد ايتذدٜد ازتباط

 يف ددا َِٗ داْب ٖٚرا نًٗا سٝات٘ ٜتدًٌ يإلضالّ ايعسبٞ بايٛد٘إقباٍ  استؿا٤ إٕ 

 ٚسرز اإلضالّ تؿطري يف ايْٝٛا١ْٝ األؾهاز تطبٝل يف املػاال٠ ضد ؾٗٛ ايتذدٜدٟ خطاب٘

 خالٍ َٔ ايكسإٓ زضاي١ تؿطري َٚٔ ايْٝٛاْٞ ايؿهس أضس َٔ ٜاَ٘أ أخسٜات يف

 ٚغدص١ٝ سٝات٘، طٍٛ ايؿهس٠ ٖرٙ عًٝ٘ ضٝطست ٚقد، ايْٝٛا١ْٝ ايؿًطؿ١ َصطًشات

 ،ضٛا٤ سد ع٢ً أدب٘ ٚيف ؾهسٙ يف قٛز١ٜ غدص١ٝ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ٢صً ايسضٍٛ

 ٢األعً املجاٍ ٖٛ ايسضٍٛ ٕأب ٜكني ٢عً ٚنإ بايٓيب َٛصٛي١ زٚس٘ بإٔ ٜػعس قباٍإؾ

ّٝ يٝظ ؾٗٛ نتابات٘ يف ايٓيب وانٞ أْ٘إقباٍ  ٚوظ ،اهلل عبد بصؿت٘ يإلْطإ  بٌ اْب

 قباٍ،إ ؾهس ؾِٗ ع٢ً تطاعد ايصٛز٠ ٖٚرٙ يصٝك١، غط٢ ٚزا٤ٙ ٜطري ْطإإ ٖٛ

 ميجٌ ؾإقباٍ ،٢املعٓ ٖرا عاؾس صًص١ً أٚ" دزا باْو" دٜٛاْ٘ عٓٛإ محٌ ٖٚهرا

 !َه١ ػاٙ متطٞ اييت ايٓيب ْاق١ غـ َسبٛط صػري عظس ْؿط٘

 يف بدٟأ ْعِٝ يف ايبكا٤ ٜسٜد املتصٛف ٕأ نٝـإقباٍ  ٜػسح ايدٜين ايؿهس ػدٜد يف

اهلل،  َٔ ايكسٜب اؾٛاز يف ػسبت٘ عٔ خ ايٓاعيٝشد ؾٝعٛد ايٓيب أَا اهلل، سطٛز

 اييت األدٜإ ذتازٜ يف املعسٚؾ١ املكٛي١ ٜٛضح ٖٚرا ،ٚسٞ َٔ ٢تًك َا ْطا١ْٝاإل ٚيٝعًِ

 ؾٗٛ ايٓبٟٛ االػاٙ ميجٌ قباٍإ ٕأ غو ٚال ،ايٓبٟٛ ٚاالػاٙ ايصٛيف االػاٙ بني متؿس

 .ٚاـ٠ًٛ اؾ٠ًٛ بني مايؿس ٖٛ ٖرا ٚػسبت٘، مبػاعسٙع ايٓا ٜبػس ٜطع٢،

 تتبع٘ خالٍ َٔ ٜؤَٔ نإ قباٍإ إٔ إىل زادع ٚضًِ عًٝ٘ ٢ اهللصً ايٓيب بط١ٓ ايتُطو

، ستُاملط ايتشٍٛ ٖٞ اؿٝا٠ ؾصؿ١ ،ايكاعد٠ ثبات َع اؿٝا٠ مبس١ْٚ ايٓيب يطري٠
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 تكتًعٓا، اؿسن١ ْدع أال عًٝٓا يهٔ ٛدايٛد عْاَٛ ٚايتطٛز اؿٝا٠، عأضا ٚاؿسن١

 ؼسٜس ضسٚز٠ ٜس٣إقباٍ  نإ ٖٚهرا، درٚزْا عٔ وٛيٓا ايتذدٜد أٚ ايتطٛز ٚال

 ٖٚٛ ايطعـ، ؾرت٠ خالٍ غًب ايرٟ املؿّٗٛ ع٢ً ٚايكطا٤ ايتكًٝد، قٝد َٔ ايؿهس

 .ايدْٝا عٔ ٚاالْكطاع ٚاؾُٛد اؾرب١ٜ َؿّٗٛ

 ٚايؿسد ٚايكًب، ايعكٌ بني ايتهاٌَ ٚبطسٚز٠ مجٛدٙ َٔ ايؿهس بتشسٜسإقباٍ  آَٔ

 ع٢ً سقنياملطتػ سسص َٔ زآٙ ملا ْتٝذ١ ٚايعًِ، ٚايدٜٔ ٚاملاد٠، ٚايسٚح ٚاجملتُع،

 ٚيف سٖاْػ يف ٚاملبايػ١ ٚإسٝا٥ٗا بٗا اّٚاالٖتُ خايرتا َٔ َع١ٓٝ دٛاْب ع٢ً ايرتنٝص

 اإلضالّ َؿّٗٛ ع٢ً ٚايدخ١ًٝ املٓشسؾ١ باملؿاِٖٝ املتص١ً ايصٛؾ١ٝ دزاضات َكدَتٗا

 نُا د١ٗ، َٔ ايػسبٞ ايؿهسإقباٍ  ٚاد٘ ٖٚهرا ايتصٛف، إىل ٚاملٓطٛب١ األصٌٝ

، أخس٣ د١ٗ َٔ ٚغريٖا نايكادٜا١ْٝ اإلضالَٞ ايعامل يف املٓشسؾ١ اؿسنات ٚاد٘

 اإلضالَٞ يؿهسْا ٚايصسٜح ايٛاضح عاألضا ع٢ً ايتعازف إىل بٌ اؿٛاز إىل يٝظ ٚدعا

 تطٛزْا عًٝٗا ْبين اييت ا١ْْٝطاإل بكُٝٓا ْؤَٔ ٚإٔ املتُٝص٠، ٚغدصٝتٓا اإلضال١َٝ ٚذاتٓا

 اييت ايؿهس ٚسد٠ ؼككت عًٝ٘ ٚاتؿل َٛدٛد ٖٚٛع ااألض ٖرا ٚددْا ؾإذا، ايؿهسٟ

 ٚسد٠ داخٌ أْؿطٓا ٚددْا ٚإذا ايػسب، ْعسٜات تٝ٘ يف طسابٚاالض ايبًب١ً دٕٚ ؼٍٛ

 أٚ تكتًعٓا إٔ دٕٚ نً٘ املٓشسف ايؿهس تٝازات َٛاد١ٗ ٌٗايط َٔ نإ ٚاسد٠ ؾهس١ٜ

 ايكدِٜ َٛاد١ٗ ٖٛ ددٜد ؾهس يكٝاّ اؿكٝكٞع األضا ٕأإقباٍ  ٜس٣، ٚمتطدٓا

 غدصٝتٓا ظٌ ٚيف اؿكٝك١ٝ َكَٛاتٓا يف تتُجٌ أضاض١ٝ قاعد٠ عأضا ع٢ً اَّع تٛزدٚاملط

 .األص١ًٝ

 ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ٚمًِٗ ًُنياملط طٛا٥ـ مجٝع إىل َٛد٘إقباٍ  عٓد ايتذدٜد خطاب

 آٜات يف ايتُطٛا قد املطًُني بعض إٔإقباٍ  أٚضح ٚقد، اإلهلاّ َصدز ايهسِٜ ايكسإٓ

 ابسط ع٢ً ذيو نإ ٚإٕ املتبا١ٜٓ، ْصعاتِٗ ب٘ ٜطٛغٕٛ َا ايٛاضش١ ايهسِٜ ٕآايكس

 ض٤ٛ ٢عً عد٠ أَج١ً املكاّ ٖرا يف أذنس إٔ َكدٚزٟ ٚيف" ؾكاٍ ش١ايٛاض َطاَٝٓ٘

 ".ايبني ايتؿطري

ذ َػاٜ ٜعذب٘ مل ضالَٞ،اإل ايؿك٘ تؿطري يف قاٚالت ي٘ ؾهاْت بايؿك٘إقباٍ  اٖتِ

 أِْٗ نُا اؿكٝكٞ ايعػل ٜٗدد خطسا ضًطاِْٗ يف ٜس٣ نإ، ايصٛؾ١ٝ مايطس
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 مؾٛ طبكات٣ ضٛ ٜٓتذٕٛ ال ِٖٚ قباٍ،إ بٗا ٜٓادٟ اييت اؾدٜد٠ األؾهاز ٜٗددٕٚ

 ٜٚسنص ايهسِٜ ٕآٚايكس ايؿك٘ يهتب ايتعًٝكات أٚ اؿٛاغٞٚ ايتؿاضري َٔ طبكات

 ؾايصال٠ ٚصًٛات٘، اإلْطإ دعا٤ يف ٢ًٜتذ ايرٟ املًتٗب اؿكٝكٞ ايعػل ع٢ًإقباٍ 

 ٖٞ ؾتصبحاهلل  زاد٠إ ٜٚتكبٌ ،اهلل َع يٝعٌُ ايؿسص١ اإلْطإ ميٓح سني ايؿا٥د٠ ؼكل

 َجايٞ إْطإ إىل ٜتشٍٛ ٕأ بعد، ٚصًٛات٘ بدعا٥٘ ايعامل ٜػري إٔ ميهٓ٘ ٚعٓد٥ر إزادت٘،

إقباٍ  عٓد ايهاٌَ ْطإاإل إٔ ايبعض ٜٚس٣ .ايهاٌَ اإلْطإ ايبعض عًٝ٘ ٜطًل َا أٚ

 ٕأ قبٌ ايهاٌَ اإلْطإ عٔ نتب إْ٘ بكٛي٘ ٖرا ٢عًإقباٍ  زد ٚقد ْٝتػ٘، َٔ َطتعاز

 مما انجرّي ؾٝهٌُ اهلل  َع ٜعٌُإقباٍ  عٓد املجايٞ املؤَٔ إٔ ٚاألزدح ْٝتػ٘، ٜعسف

 .األزض ٖرٙ ع٢ً ٜهتٌُ مل َا ٚوطٔ ا،ْٝايد ٖرٙ يف ْاقصا خسز

 :ايتذدٜد يفإقباٍ  َٓٗر

 ايتطٛزات ىلإ االيتؿات ٚدٛب ؾري٣ صالحٚاإل يًتذدٜد اٚاضّش آَّٗذإقباٍ  ٜطع

 مايطس ٢بػت اؿدٜج١ باملعازف ٕٛاملطًُ عًُا٤اي صٚدٜت إٔ ع٢ً ايعصس ٚضسٚزات اؿدٜج١

 يف املٛدٛد٠ ايؿهس١ٜ عاملداز بني مايؿسٚ إشاي١إقباٍ  اقرتح ٚقد، َدازنِٗ تتطع ٚإٔ

 ٖرٙ ٚضِ ،ددٜٛبٓ ٚعًُا٤، اؤيهٓ ايعًُا٤ ْٚد٠ٚ ،عًٝهسٙ داَع١ ٖٚٞ :شَاْ٘ يف اهلٓد

 ٜٚصٌ .عسٜك١ ضال١َٝإ ٚداَع١ ؾهس١ٜ ٚسد٠ عٓٗا تريٝٓ ٚاضح بسباط ٚزبطٗا عاملداز

 ميإإ هادإ ثِ َٚٔ ،ايباط١ً ايدعا٣ٚ ع٢ً ٚايسد املؿاِٖٝ تصشٝح َسس١ً ىلإإقباٍ 

 َٔ بايرتب١ٝ ايؿسد١ٜ ايػدص١ٝ بٓا٤ ٚإعاد٠ خ،ٚتسا َكَٛات َٔ هلا َاع أضا ع٢ً ١َباأل

 ٚايؿسد ،ٚايسٚح املاد٠ بني ايسبط ب٘ ٜٚعين ايتهاٌَ، خالٍ َٔ إْطاإل ا١ْٝإْط بٓا٤ أدٌ

 اٚأخرّي ٚايعٓـ، مسافيال اؿادٜٔ ايطسؾني عٔ دايبع أٟ ايٛضط١ٝ ثِ ٚاجملتُع،

 اؾُاع١ يف ٚاؿسن١ اؾُٛد، عٔ ٚايبعد ايتطٛز َٛاد١ٗ يف ٚتتُجٌ، اؿسن١

 ٌٝؼص ٖٛإقباٍ  ٜساٙ نُا ًُنياملط أَاّ ايٛسٝد ايطسٜلٚ .باالدتٗاد تهٕٛ اإلضال١َٝ

 ٖرٙ ض٤ٛ يف ضالّاإل تعايِٝ تكدٜس َع َٚطتك١ً قرت١َ بطسٜك١ يهٔ اؿدٜج١ املعازف

إقباٍ  عنس ٖٚهرا، ضبكْٛا َٔ َع نتًـ إٔ إىل َساأل بٓا ٣أد يٛ ست٢ املعسؾ١

 طاقات ميًو اإلضالّ ٕأ هلِ ٚأبإ أَاَِٗ ايطسٜل ٚإْاز٠ املطًُني عٛزغ ٜكاظإل دٗٛدٙ

 ايعامل عٛبغ عمجٜٝعٌ  إٔ ميهٔ حعٝ ضا١َٝ َٚبادئ عاي١ٝ ا١ْٝإْط ٚقُٝا ٖا١ً٥
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 ع٢ً ايطا٥ؿ١ٝ االْكطاَات مجٝع ع٢ً ٜٚكطٞ االدتُاع١ٝ، بايعداي١ ٜؤَٔ ألْ٘ بعالي٘

 بٌ ٚمًِٗ ًًَِٗ اختالف ع٢ًع ايٓا قًٛب يف عاي١ٝ َها١ْ وتٌ ٜٚعٌ ايك١َٝٛع اأض

 ٚزضاالت اهللب اإلميإ عأضا ع٢ً ٚاملعتكدات األدٜإد تٛسٝ إىل ٜدعٛ ايرٟ ٖٛ

ِٛا ِإَي٢  " ايطُاٚات ٌَ اِيِهَتاِب َتَعاَي ِٖ ٌِ َٜا َأ ١ٍَُُق َٛا٤ٍ َنًِ َٓا َض َٓ ِٝ ِِ َب َُٓه ِٝ  " ٘ايَّ ِإيَّا َِْعُبَد َأيَّا ََٚب

 (.64 :عُسإ ٍ)آ

 :قباٍإ عٓد ايتذدٜدٟ ايؿهس أضاع ايرات بٓا٤

 َٚٔ ،ْؿطِٗأ ْٚطٛا يًرٍ ؾاضتهاْٛا اإلضالّ ع٢ً ايدخٌٝ ايتصٛف املطًُٕٛ اختاز

 إىل تٗدف اييت ايعكٝد٠ سْٚػ شٝحايص الَٞضاإل ايؿهس سْػ يف ٜؿهسإقباٍ  بدأ ٖٓا

إقباٍ  نتب ٖٚهرا ايٛدٛد، ٚسد٠ ؾهس٠ خالٍ َٔ ايرات ْؿٞ َٔ بدال ايرات ثباتإ

 ٖٞ ٖرٙ ٚناْت، األ١َ ملسض ايطب١ٝ ايٛصؿ١ بريو ؾهتب" ٚايسَٛش األضساز" دٜٛإ

 يف عٜػس ٕأ دٌأ َٔ ايؿهسٟإقباٍ  دزب ٢عً ايتذدٜد طسٜل أضا٤ت اييت ايػساز٠

 املطًِ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ال ددٜد عامل بٓا٤ َٔ متهِٓٗ اييت ٚايك٠ٛ ايطاق١ املطًُني قًٛب

 ؾذسٙ ْٛز ٜس٣، ببصريت٘ ٜساٙ أْ٘ إال، ايكدز تاز٠ض ٚزا٤ ٜصاٍ ال عامل ،خسآ ملطًِ عبدا

 . ضتاز بال

 ايهؿس ٚداز اإلضالّ داز :اإلضالّ يف ايطٝاضٞ اجملتُع َؿّٗٛ

 ٜكطِ ال :إقباٍ قاٍ ّ 1930عاّ ايط١ٜٛٓ دٚزتٗا يف اإلضال١َٝ ايسابط١ أَاّ خطاب٘ يف

اهلل ، االضالّ ؾؿٞ ٚاملاد٠، يًسٚح َتٓاغ١ُ غري ثٓا١ٝ٥ إىل اإلْطإ ٚسد٠ اإلضالّ

 هلذس٠ اؿكٝكٞ ٚاملػص٣ ،بٝٓٗا ؾُٝا عط١ٜٛ عالق١ ذات نًٗا ٚاملاد٠ ايسٚح ٚايهٕٛ،

 َؿّٗٛ إْهاز يف ٜهُٔ ّ 622عاّ املد١ٜٓ ىلإ َه١ َٔ ٚضًِ عًٝ٘ ٢ اهللصً ايسضٍٛ

 ٚال اؾػساؾ١ٝ ق١ًُٝٝاإل ٜكبٌ ال اإلضالّ يف ايطٝاضٞ اجملتُع َٚؿّٗٛ احمل١ًٝ، ايٛط١ٝٓ

 ع٢ً ٖٚٞهلل،  ًَو ؾاألزض عسق١ٝ، فُٛع١ يتشدٜد صشٝح نُعٝاز املػرتى مايعس

 ٚيف. َٓٗا دص٤ أٟ يف ٜعٝػٛا إٔ املطًُني ٚبإَهإ ايبػس، يهٌ َػرتى ًَو ذيو

 َطًُني ٜهْٛٛا إٔ إَا اجملتُع ؾأؾساد ايطٝاضٞ يًُذتُع ؾكط َعٝازإ ٜٛدد ضالّاإل

 املطًِ اجملتُع عٔ ىتًـ ٚاسدا فتُعا ٜػهًٕٛ املطًُني ٚغري َطًُني، غري أٚ

 تعين ٚال .اآلخسٜٔ سطاب ع٢ً َط١ًُ َرباطٛز١ٜإ إقا١َ ع٢ً ايعٌُ ٜطٛؽ ال ٖرا يهٔ
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 ميهٔ أْ٘ ٚاؿكٝك١، كتازا غعبا أٚ أؾطٌ غعبا ناْٛا املطًُني إٔ اإلَرباطٛزٜات

 ضالّاإل ْيب ٜتبعٕٛ ِْٗأل يٝظ نريو يٝطٛا يهِٓٗ األَِ خري ٕٛطًُامل ٜهٕٛإٔ 

 ايبػسٟ اؾٓظ أؾساد بني ٚاألخ٠ٛ ٚاملطاٚا٠ اؿس١ٜ ْػس أدٌ َٔ ْبٛت٘ دا٤ت ايرٟ

 تعايِٝ يف األخالق١ٝ ايكِٝ يتطبٝل عُالق١ دٗٛد برٍ ع٢ً قادزٕٚ ِْٗأل ٚيهٔ نً٘،

 .ايطبٝع١ ٣قٛ ع٢ً يًطٝطس٠ ٚضًِ ع٢ً٘ٝ اهلل صً ايٓيب

 َعاصس ْعاّ أٟ يف ٚيٝظ ٚسدٙ اإلضالّ يف املجاي١ٝ ايدٚي١ عٔ ايبشح دا٥بإقباٍ  نإ

 يف تتشكل مل َجاي١ٝ دٚي١ شايت َا اييت ايكسآ١ْٝ ايدٚي١ َؿّٗٛ إىل ْصٌ ٖٚٓا، آخس

 ٜؿعٌ نُا ايساغدٜٔ اـًؿا٤ دٚي١ ٚبني بٝٓٗا نًط إٔ هب ال ٚاييت اإلضالَٞ،ذ ايتازٜ

 ايكسآ١ْٝ ايدٚي١ بٓا٤ ميهٓٓا ٚال بعد، تتشكل مل ضال١َٝاإل ايدٚي١ شايت ؾُا، ايبعض

 ع٢ً اإلْطإ خالؾ١ تتشكل املجاي١ٝ ايدٚي١ ٖرٙ يف، إقًُٝٞ أٚ مجاعٞ ٚال٤ عأضا ع٢ً

ٖٞ  ْتازاإل ٚضا٥ٌ أٟ نًٗا األزض ًَه١ٝ بإٔ باالعرتاف ذاتٗا ؼكل ٖٚٞ ،األزض

 إٔ قباٍإ ٜس٣ . ٚمجعا٤ اإلْطا١ْٝ ملٓؿع١ ايجس٠ٚ ْتازإ ٖٛ اإلْطإ ٚادب إٔ ٚبكبٍٛ ،٘ي

 ض٤ٛ يف بٗا يًتعسٜـ نبري٠ّ ادّٗٛدإقباٍ  برٍ ٚقد قكك١، غري املجاي١ٝ ضال١َٝاإل ايدٚي١

 . اؿدٜج١ يٛدٝاتٛاألٜدٜ

 ،)َه١ أٟ (يًُطًُني عاحملطٛ املسنص يف ْعسٜت٘ عدٍ قباٍإ إٔغ ٜالس يهٔ

 عاحملطٛ املسنص ايهعب١ ظًت بُٝٓا اـصٛص، ٚد٘ ع٢ً اهلٓد َطًُٞ ع٢ً يتطبل

 دٚي١ يف" إقًُٝٝا َسنصا" إٔ ٖرٙإقباٍ  ْعس١ٜ ٚتبني مجٝعا، ايعامل ملطًُٞ ايسَصٟ

 تسادع ٖرا ٜعينٚ، ايكاز٠ غب٘ يف املطًُني يبكا٤ ضسٚزٜا نإ ضٝاضٝا قدد٠ إق١ًُٝٝ

 َٔ ممه١ٓ ايعامل١ٝ اإلضال١َٝ اـالؾ١ تهٔ مل إٕ أْ٘ ٚاضتٓتر األٍٚ َٛقؿ٘ عٔإقباٍ 

 هب ايعا١َ اإلضال١َٝ يًشسن١ع املًُٛ ايػهٌ ؾإٕ اؿدٜح ايعامل يف ايع١ًُٝ ايٓاس١ٝ

 .إق١ًُٝٝ ق١َٝٛ دٍٚ يف ذاتٗا ؼكل اييت املتعدد٠ األمم١ٝ ٜهٕٛ إٔ

َّ باعتبازٙ اإلضالّ إٔ ع٢ًإقباٍ  دأّن ّ 1930ض١ٓ يف ّٝ اْعا  إىل باإلضاؾ١ اأخالق

َّ نْٛ٘  يف ٚتازىِٗ املطًُني سٝا٠ تػهٌٝ يف ايس٥ٝظ ايعاٌَ نإ اضٝاضّٝ اْعا

 باؾاْب اعطّٜٛ اازتباّط ٜستبط اإلضالّ يف ايدٜين اؾاْب إٔإقباٍ  ٚأٚضح، اهلٓد

 اؾاْب زؾض األَس آخس يف ٜطتٛدب ٚاسد داْب زؾض ٚإذا، ب٘ اـاص االدتُاعٞ
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 ضسٚزٟ ٚايعكا٥د ايػعٛب بني االختالف عكٝك١ االعرتاف إٔإقباٍ  ٜٚس٣. ايجاْٞ

 إىل ٜؤدٟ إٔ ميهٔ االعرتافٚ داخًٞ تٛتس إىل ٜؤدٟ إٔ املُهٔ َٔ االختالف ؾتذاٌٖ

 ايكإْٛ تطبٝل يف األ١َ يكطاٜا سًٍٛ إهاد ضٗٛي١إقباٍ  ٜس٣ٚ .ٚايتآيـ ايتعإٚ

 ؾإٕ ٚطبكٓاٙ ايكإْٛ ٖرا ؾُٗٓا َا ؾإذا اؿدٜج١ األؾهاز ض٤ٛ يف ٚتطٛزٙ اإلضالَٞ

 يف االدتُاع١ٝ يًدميٛقساط١ٝ ٚقبٛيٓا ،مزش َٛزد ع٢ً اؿصٍٛ عل ضٝتُتعٕٛ اؾُٝع

 يًصؿا٤ عٛد٠ ٚيهٓ٘ ثٛز٠ يٝظ يإلضالّ ايكا١ْْٝٛ املبادئ َع َٚٓطذِ َٓاضب غهٌ

 . يإلضالّ األصًٞ

 :ايبشح خامت١

 بدٚزِٖ اؿامس١ املسس١ً ٖرٙ يف اؾُٝع ٜطًع بإٔ يٓصشٓا اؿٝا٠ إىل ايّٝٛإقباٍ  عاد يٛ

 ٚايتُاضو اإلضالَٞ ايعامل ٚسد٠ سٍٛ االيتؿاف إىل ٜٚدعٕٛ ٜتهاتؿٕٛ، األضاضٞ،

 ب٘ ٜرتبص َا االعتباز يف ْطع إٔ ع٢ً، اإلضال١َٝ ٚاأل١َ ايعسب١ٝ األ١َ مشٌ هُع ايرٟ

 إٔ بد ٚال. ايطعٝؿ١ع ايٓؿٛ يف ايؿنت عبػس ايتذدٜد دعٛات نٌ َٔ يٝٓايٛا األ١َ أعدا٤

 يٓبين ٚايطٝاض١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚايعسق١ٝ ٚايكب١ًٝ املرٖب١ٝ ايصساعات عٔ ْبتعد

 ايعٓصس١ٜ، ْٚٓبر ٚايٛسد٠ ايسمح١ برٚز ٚيٓصزع ،اـالف درٚز ٚلتح ايجك١ دطٛز

 ٚأدٚات٘ َعاْٝ٘ بهٌ اإلزٖاب َعاٖس نٌ ْٚٓبر ،ٚاألَإ األَٔ سالٍإ ع٢ً ْٚعٌُ

 . ٚاي٥ٛاّ ٚايطالّ اؿب دٜٔ ...سكٝك١ٝ بصٛز٠ يًعامل ٚثكاؾتٓا دٜٓٓا ْٚكدّ
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 اؿدٜح األدبٞ ايٓتاز يف ٚايٓجس ايػعس فين بني املدح

 (منٛذّدا عُس ٚعبكس١ٜ ايعُس١ٜ ٝد٠ايكؿ) 

َٖٓاب َٛ امُلَصِّٜٔ سطٔ إبساِٖٝ َُشُد عبداي

   

hopazin@hotmail.com: Email 

 ًَدـ ايبشح:

ٝد٠ ايكؿايٓجس يف ايٓتاز األدبٞ اؿدٜح )املدح بني فين ايػعس ٚدا٤ ٖرا ايبشح بعٓٛإ "

"، ٚاختاز ايبشح ايُٓٛذز ايػعسٟ يًػاعس املؿسٟ سافغ بكس١ٜ عُس منٛذّداايعُس١ٜ ٚع

إبساِٖٝ، ٚايُٓٛذز ايٓجسٟ يًهاتب املؿسٟ عباع قُٛد ايعكاد؛ سٝح أظٗست 

طُِّت ايدزاض١ إىل ُٚق .ايدزاض١ طسٜك١ نٌ َُٓٗا يف َدح  اـًٝف١ عُس بٔ اـطاب

دؿ١ٝ اييت تٓاٚهلا ايػاعس ٚايٓاثس تٓاٍٚ املبشح األٍٚ أِٖ ايطُات ايػأزبع١ َباسح؛ 

ٚتٓاٍٚ املبشح ايجاْٞ ؾٛز٠ عُس زدٌ ايدٚي١  ٌ ايعدٍ ٚايسمح١ ٚايصٖد ٚايتٛاقع.َج

َٔ خالٍ ٖرا املبشح غدؿ١ٝ ايفازٚم زدٌ ايدٚي١ ايرٟ ٜعٌُ َٔ أدٌ   تسٝح ظٗس

اضتكسازٖا، ٚاـًٝف١ ايرٟ عدٍ بني ايسع١ٝ ٚزاقب ايٛال٠ ٚدعٌ َٔ ايػٛز٣ دضتّٛزا 

ٚتٓاٍٚ املبشح ايجايح َالَح ايتبأٜ اييت ظٗست بني ايعًُني  ؿهِ يف ايدٚي١.ٓعاّ اي

ٚدا٤  سٝات٘ بػ١ٝ ايٛؾٍٛ إىل غسض املدح.يف تٓاٍٚ نٌ َُٓٗا يػدؿ١ٝ ايفازٚم ٚ

املبشح ايسابع َٛقّشا تبأٜ ايفٔ ايتؿٜٛسٟ يًُٓٛذدني ايػعسٟ ٚايٓجسٟ ٚاضتدداّ 

  .فازٚم ٚسٝات١ٝٓ٘ َٛقّشا غدؿ١ٝ اياألدٚات ايف

 ، ايػعس، ايٓجس.دايعكا سافغ إبساِٖٝ،، فٔ املدح، عبكس١ٜ عُس :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

This research’s title is “Praise between the art of poetry and prose in 

modern literary production (Al-Qaseeda Al-Omareya and Abqariyate 

Omar as a model). The research selected the sample of the poetry of the 

Egyptian poet Hafiz Ibrahim and the sample of the prose of the Egyptian 

writer Abbās Mahmūd Al-Aqqād, where this study showed the style of 

both the writers to praise the Caliph Omar ibn Al-Khattāb. This study 

was divided into four sections; the first section displayed the most 

important personal traits showed by the poet and the writer such as 

                                                           
 تسنٝا أٚيٛداغ، داَع١ اإلضال١َٝ، ايعًّٛ ن١ًٝ ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ ٚعكٛ ايعسب١ٝ ايًػ١ أضتاذ. 
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justice, mercy, asceticism and humbleness. The second section displayed 

the image of Omar the man of state who works for its stability and made 

the shura constitution of the system of the government in the state. The 

third section talked about the dissimilarity appeared between the two 

works in the style of both in discussing the character of Al-Farooq and 

his life in order to praise him. The fourth section dealt with the 

dissimilarity in the pictorial art of the two samples; the poetry and the 

prose.  

 :َكد١َ

تٓاٍٚ األدبا٤ سٝا٠ اـًٝف١ عُس بٔ اـطاب يف نجري َٔ ْتادِٗ، فبدا ايتأثس ٚاقّشا 

ٝٓٗا يف سٝات٘ ملا سٛت٘ غدؿٝت٘ َٔ تفسد ٚمتٝص، َٚٔ ٖٓا ٚقع االختٝاز يف دٛاْب بع

)ايكؿٝد٠ ايعُس١ٜ( ؿافغ إبساِٖٝ،  ع٢ً أبسش منٛذدني يف ايعؿس اؿدٜح، ُٖٚا:

ٚ)عبكس١ٜ عُس( يًعكاد، ٚدا٤ اختٝاز ايُٓٛذدني يتشكل املعاؾس٠ اييت ؼطٔ بٗا 

ًُني ٚأؾدا٥ُٗا يد٣ ثاْٝا، ٚيطريٚز٠ ايعا املفازق١ أٚال، ٚيتبأٜ ايٓتادني ْعُا ْٚجس

ضاعد ع٢ً إبساش ايهجري يطذٌ ؿٝا٠ ايعسب ايتازخي١ٝ إذ "ا، ٚاملدٜح مبجاب١ ااملتًكٞ ثايج

ْاع نجرئٜ مل ٜهٔ َٔ ايؿفات اييت يٛالٖا ملا عسفٓا املُدٚح، ٚعٌُ ع٢ً غٗس٠ أ

ٖٚٛ غسض تكًٝدٟ عسف٘ ايػعسا٤ قدمّيا، ٚتبدٚ ١َُٗ ايػاعس فٝ٘  ،1هلِ ؾٝت ذا٥ع"

 .2ايتٝاز ايطٝاضٞ أٚ ايدٜين إزقا٤ املُدٚح، بٌ ٜٚتعد٣ ذيو إىل ايكب١ًٝ أٚ

ٚضٛف ٜتٓاٍٚ ايبشح َكَٛات غدؿ١ٝ عُس بٔ اـطاب زقٞ اهلل عٓ٘ ٚأبسش مسات٘،  

 ٚطسٜك١ تٓاٚهلا غعسا ْٚجسا، يف ايطٝاض١ ٚاإلداز٠ ٚاؿهِ ٚاؿٝا٠ ايعا١َ.

 :أِض١ًُ٦ٔ ايبشح

ٌُ فُٝا ًٜٞ ايبشح آٖاى بعض األِض١ً٦ اييت َِٜطَسُسٗ َُٖج  :َتَت

  ايػدؿ١ٝ اييت تٓاٚهلا ايػاعس ٚايٓاثس؟َا أبسش ايطُات 
 ٖٛ  ؟زٖا سافغ ٚايعكادَا ؾٛز٠ زدٌ ايدٚي١ نُا ؾ
  َا أٚد٘ االختالف بني ايُٓٛذدني ايػعسٟ ٚايٓجسٟ يف تٓاٍٚ نٌ َُٓٗا يػسض

 املدح؟
                                                           

1
 .14 ّ(، ف:1962، 1، )بريٚت: داز ايصَٔ اؾدٜد، طايعسبٞفٔ املدٜح  ٚتطٛزٙ يف ايػعس أبٛ ساق١، أمحد،  
 .108ّ(، ف: 1989 ،1، )بريٚت: داز اآلداب، طيف ايٓـ ايػعسٟ َكازْات َٓٗذ١ٝضٜٛدإ، ضاَٞ،  2
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 ََٓٗر ايبشح:

َِٓٗر يإلداب١ عٔ ايتطاؤالت ايطابك١ فإٕ ايبشح ََ ُؿٛف ِكسا٤ٔ ٚايتشًٌٝ يًٓاالِضٔت ضٝتتبُع 

اذز ايٓجس ايفين َتُجال يًكؿٝد٠ ايعُس١ٜ يًػاعس املؿسٟ سافغ إبساِٖٝ، ٚمن ِعس١ٜايػ

 .ًهاتب املؿسٟ عباع قُٛد ايعكادي يف نتاب "عبكس١ٜ عُس"

 عباع قُٛد ايعكاد:بايٖػأعٔس سافغ إبساِٖٝ  ٚايهاتب ايٛدٝص  ايتعسٜف 

فُٗٞ َٚػٗٛز عافغ : قُد سافغ بٔ إبساِٖٝ (م1391 -1781)سافغ إبساِٖٝ 

إبساِٖٝ غاعس َؿس ايكَٛٞ َٚدٕٚ أسداثٗا، ٚيد يف دٜسٚط يف دٓٛب َؿس ثِ دا٤ إىل 

ايكاٖس٠، عٌُ باحملاَا٠ ثِ ايتشل باملدزض١ اؿسب١ٝ، اغتػٌ قسّزا يف دسٜد٠ األٖساّ 

ٚي٘ دٜٛإ َطبٛع ٚتٛيف  .ٚنإ قٟٛ اؿافع١ ساقس ايٓهت١ ،ٚيكب بػاعس ايٌٓٝ

ُٚٔؾَف سافغ بأْ٘ 3بايكاٖس٠ نإ أمسس طٜٛاّل عسٜض املٓهبني َفتٍٛ ايطاعدٜٔ "، 

َطتشهِ اـًك١ ٚايرتنٝب مسّشا بطّٝطا إىل أبعد اؿدٚد قّبا يًٓاع زاغّبا يف 

أععُِٗ قطّطا َٔ ، ٚنإ َٔ ايٓاع "4أٚ نًف١ " يتشدخ إيِٝٗ دٚمنا سسزؾشبتِٗ ٚا

ح ٚاإلغفام ايرٟ ال غباز ايؿساس١ َا ٚضعت٘ ايؿساس١ فإٕ قاقت ب٘ فاـٛف ايؿسٜ

ٜؿٌ سافغ إبساِٖٝ ٖرا ايػعس بايٓفج١ ، ٜٚكٍٛ دابس عؿفٛز عٔ غعسٙ "5عًٝ٘"

ييت تػسف ع٢ً ايسٚسا١ْٝ اييت ؽاَس ايٓفٛع ايرن١ٝ أٚ ٜكسٕ ايػعس باؿكٝك١ ا

 .6ايهٕٛ يف بٝت َٓ٘ "

عباع بٔ قُٛد بٔ إبساِٖٝ بٔ  (:م1391-1773) ايهاتب عباع قُٛد ايعكاد

َؿطف٢ ايعكاد إَاّ يف األدب َؿسٟ أؾً٘ َٔ دَٝاط عٌُ أبٛٙ يف إضٓا ٚٚيد عباع 

ٌ َٛظ٘فا يف أضٛإ يف دٓٛب َؿس، ٚتعًِ يف املدزض١ االبتدا١ٝ٥ ٚغػف باملطايع١ ٚعُ

زع األ١ًٖٝ، ٚاْكطع إىل ٚبٛشاز٠ األٚقاف بايكاٖس٠ َٚعًُا باملدا ١ٜبايطه١ اؿدٜد

عبكس١ٜ قُد نتاّبا َٓٗا عبكس١ٜ عُس ٚ 79َف ايؿشف ٚايتأيٝف، ؾٖٓايهتاب١ يف 

                                                           
 .76: ، ف6ّ(، ز2002، 15، )بريٚت، يبٓإ: داز ايعًِ يًُالٜني، طاألعالّصزنًٞ، خري ايدٜٔ ، اي 3
 .17ّ(، ف: 1995، 1، )بريٚت: داز ايفهس ايعسبٞ، ط سافغ إبساِٖٝ سٝات٘ ٚغعسٙايػاَٞ، حيٞ،  4
 .194ّ(، ف: 1953، 2ؾٗاد، ط، )ايكاٖس٠:  َطبع١ داز اسافغ ٚغٛقٞسطني، ط٘،  5
جاْٞ، ٜٓاٜس /فرباٜس/ َازع، د اي، ايعد، ف١ً فؿٍٛ، اجملًد ايجايحايػاعس اؿهِٝ: قسا٠٤ أٚي١ٝ يف غعس اإلسٝا٤ 6

 .124ّ، ف: 1983
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دَٝاط  ، ٚقد اغتٗس ددٙ األع٢ً َؿطف٢ بعكد اؿسٜس يف7"ابٔ ايسَٚٞ: ٚغريٖاٚ

عبكس١ٜ ايعكاد قد ظٗست "، ٜٚس٣ د. غٛقٞ قٝف إٔ 8حمل١ً ايهرب٣ ست٢ يكب٘ بايعكادٚا

 ، ٚنإ ايعكاد ذا9"ٗا أِٖ عًّٛ ايعؿس يف أضًٛب ْادزيف ايعبكسٜات إذ ٖٚظف فٝ
نإ ال ٜسق٢ يف يعب١ اؾٝٛؽ ٖٚٛ بعد ؾػري بػري دٚز ايكا٥د " غدؿ١ٝ قٝاد١ٜ سٝح

ايرٟ ٜٓعِ ايؿفٛف ٜٚٓعِ األْاغٝد اؿُاض١ٝ اييت ؼفص دٝػ٘ ع٢ً املٛاد١ٗ 

 .10ايعطهس١ٜ "

 ::  أبسش ايطُات ايػدؿ١ٝ اييت تٓاٚهلا ايػاعس ٚايٓاثساملبشح األٍٚ

ْتٓاٍٚ أٚاّل أِٖ ايؿفات اييت سسف سافغ إبساِٖٝ يف غعسٙ ع٢ً تؿٜٛسٖا سٝح 

ْعُٗا ٚأْ٘ ٤ ْعُ٘ يًكؿٝد٠، ازازٚم عُس بٔ اـطاب ٖٛ ايدافع ٚذنس إٔ سب٘ يًف

َٚٓٗا ايعدٍ ٚايك٠ٛ يف  ،11ايٛقٛف ع٢ً دٌ قطات سٝات٘"يٝعسف مبٓاقب٘ َٔ خالٍ 

ؼكٝل عدٍ اهلل؛ سٝح نإ ايعدٍ ٖٛ ايط١ُ األٚىل يد٣ ايفازٚم فٗٛ اؿانِ ايعادٍ 

  12ي٘ َٔ ق٠ٛ تطاْدٙ يف ؼكٝك٘ ٖٚرا َا أغاز إيٝ٘ يف قٛي٘ غري إٔ ٖرا ايعدٍ البد

٘ٔ نِ ٔخفَت ََكُعٛفّا َدعاَى ب  ٗاــــــــــــٔتٝ ََٜٓجين ٚنِ أَخفَت قّٜٛٓا   يف ايًـ٘ 

ّٜٓا زغِ ٔع فُا  ٔٛ ٟٗ َق ٔٛ ١ََٔ ٚايفاُزُٚم قاقٝٗاع  ٖصت٘ـــــــــــــــــــــــايَك ـُؿٛ  ٓد ا

َِ ٚايٝٗا ٚزاعٝ  ٔت٘ـــــــــا ايٖكعُٝف قعٝفّا بعد ُسٖذَٚ ِٕ َتداَؾ  ٗاــــــــــــــٚإ

ٚقد ٜسدع بعض ايٓكاد اٖتُاّ  ٚنإ سافغ َٛيّعا يف قؿٝدت٘ باإلغاد٠ بايػذاع١،

سافغ برنس ايػذاع١ ملا نإ َعسّٚفا عٓ٘ باـٛف ايػدٜد؛ فهإ افتكازٙ هلرٙ 

نإ زعدّٜدا فٝكٍٛ عٓ٘ األضتاذ أمحد قفٛظ " ايؿف١ َٔ دٚافع اٖتُاَ٘ برنسٖا

َٔ  ٜسعب٘ اـٛف َٔ ايتٛاف٘ نأْ٘ طفٌ ؾػري َألت زأض٘ ؾٛز ايػٝالٕ ٚايعفازٜت

                                                           
 .266، ف: 3، زاألعالّايصزنًٞ،  7
 .40، ف: 22َر  ّ،1986اب ايًبٓاْٞ، ، اجملُٛع١ ايها١ًَ، )داز ايهتاب املؿسٟ، داز ايهتأْا ايعكاد، عباع، 8
 .62َكاٍ يف ف١ً ايٓؿف اآلخس، ف:  بكسٜات ايعكادعقٝف، غٛقٞ،  9

 .19، ف: (2007ّز املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ، ايدا :، )ايكاٖس٠ٞايعكاد عُالم ايفهس ايعسبنسِٜ، ضاَح،  10
 .5ّ(، ف: 1918ط،  ، )ايكاٖس٠: َطبع١ ايؿباح د.عُس َٓاقب٘ ٚأخالق٘إبساِٖٝ، سافغ،  11
، قبط٘ ٚؾشش٘: أمحد أَني، أمحد ايصٜٔ، إبساِٖٝ اإلبٝازٟ؛ اهل١٦ٝ دٜٛإ سافغ إبساِٖٝإبساِٖٝ، سافغ،  12

 .83 -82، ف: (1987ّ، 3ط املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب،
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ٚيهٔ يف ظٌ ٖرٙ ايػذاع١ ٚايػد٠ تعٗس ؾف١  .13" يٝايٞ ايػتا٤قؿـ ايعذا٥ص يف

البد َٔ ٚدٛدٖا يتطتكِٝ ايػدؿ١ٝ ايط١ٜٛ أال ٖٚٞ ايسمح١؛ سٝح تأتٞ نٛاسد٠ َٔ 

ت اـف١ٝ اييت ال ٜهاد ٜعٗسٖا ٚأغاز ايؿفات اييت اتؿف بٗا ايفازٚم ٖٚٞ َٔ ايؿفا

  .14إيٝٗا سافغ يف أبٝات٘

١َُٕ يف ََسَس ِّ ٔغٖدت٘ أضساْز   يًعاَيُنَي ٚيهٔ يٝظ ُِٜفػٝٗا    َط

 اـــــــــُفؤاُد ٚايد٠ٕ َتسع٢ َذزازٜٗ  ٚبني َدَٓبٝ٘ يف أٚف٢ َؾسأَت٘

اٖتِ غاعس ايٌٓٝ برنسٖا يف أبٝات٘ ٜٚعٗس ايتٛاقع نؿف١ ٚمس١ عسف بٗا ايفازٚم، ٚ

 :15ٚأند عًٝٗا يف أنجس َٔ َٛقع َٓٗا قٛي٘

ََ َُػسٜف  ٔ َؾَدفَت عٔ ايٗدْٝا ٚٔشَٜٓتٗاٜا  َُٜػٖسَى َٔ ُدْٝاَى   ٗاـــــــًِ 

ِٚاَا ّٔ سني َزأ َٔٔ األث  ذا زأَٜت بباب ايػا ِٕ ًُٜٔبُطَٛى   ٛأب شاٖٝٗاأ

ُ٘ ٔنُبَٛىُِٜٚس َُ ٕٔ َتكد ََسا٥َٝخ  ع٢ً ائبسَذٚ ١َُْ َتشًُٛ  ٖٗ ََُط  ٌْ  ٗاـــــــــــٝ

فٗٛ ال ُٜٗ٘ شخسف ايدْٝا ٚشٜٓتٗا ٚإذا غعس بػ٤ٞ يف ْفط٘ ػاٙ شخسف ايدْٝا ضسعإ 

 16َا ٜعٛد إىل زغدٙ زافّكا إٜاٖا

َّ بايٝٗاٚا ثٝابٞ فَشُزٗد  ُزٗدٚا ٔزنابٞ فال أبػٞ ب٘ َبَدال  طيب ايٝٛ

ٚأزاد سافغ إٔ ٜرب٤ٟ ضاس١ ايفازٚم َٔ ْكـ قد َُٜعٔ؛ فٝكٍٛ َبايػا َبايػ١ َكبٛي١ يف 

 17إطاز املدح ايعُسٟ

ٕٓ َْ إ َٖ٘ـــــــــــــــــــــــــــــــــايرٟ َبَسَأ ايفازَٚم  ِٓ عٔ  ٖص ـٔ ٚاألغسأض َت  صٜٗاـــــــــــايٖٓكا٥ٔ

َٔ ائففر َٔ َُٓت٘ــــــــــــــــــاَى ُخًْل  َِٚدَع فٝٗا َا َٜٓكِّٝا  سَدٚٔع طٝ ُ٘ أ  ٗاــــــــــــــــــــــــــــيًـ

ُِ َٜؿَشُبٗاال ائهِبُس َٜ  ُد َٜعٔسُفٗا،ال أؿسُف ُٜػٜٛٗاال أؿك  ِطُهُٓٗا، ال ايٗعً

                                                           
 .58(، ف: 4، )ايكاٖس٠: داز املعازف، طسافغ إبساِٖٝ غاعس ايٌٓٝاؾٓدٟ، عبداؿُٝد ضٓد،  13
 .94ايدٜٛإ، ف:  14
 .92، ف:  ْفط٘ ؿدزامل 15
 .92، ف:  ْفط٘ ؿدزامل 16
 .87ف: ، ْفط٘ ؿدزامل 17
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زٚم ٚال عذب يف ٖرا نإ أنجس بساع١ يف زضِ غدؿ١ٝ ايفا ٕ ايعكادٚاؿل ٜكاٍ إ

، ٚيٝظ ٖرا بايػ٤ٞ ايعذٝب فكد أٚزد يف نتاب٘ فؿال ناَال أمساٙ غدؿ١ٝ عُس

 ٓح األدٜب فسؾ١ االغرتاف َٔ ايٓٗسزحي١ٝ تٓاٚي٘ يًهًُات ٚايرتانٝب ميفايٓجس بأ

ؤند ايعكاد يف ٜٚ يرٟ ناْت تكٝدٙ ايكٛايف ٚاألٚشإ.نٝفُا غا٤ ع٢ً خالف سافغ ا

ظ بطري٠ يعُس ٚال بتازٜذ يعؿسٙ... ٚيهٓ٘ ٚؾْف ي٘ ٚدزاض١ْ يَٝكدَت٘ إٔ نتاب٘ "

ألطٛازٙ، ٚدالي١ ع٢ً خؿا٥ـ ععُت٘، ٚاضتفاد٠ َٔ ٖرٙ اـؿا٥ـ يعًِ ايٓفظ ٚعًِ 

ْ٘ زدٌ ممتاش ٜٚؿف٘ بايعبكس١ٜ ؛ فٝكٍٛ َطّٗبا عٔ عُس إ18."األخالم ٚسكا٥ل اؿٝا٠

، ٖٚٛ غدـ ْكٞ ال ٜعسف 19زدٌ ممتاش ٚعبكسٟ َٖٛٛب يف مجٝع اآلزا٤ ": "قا٥اّل

تفِٗ ضسٙ فإذا ٖٛ ع٢ً ٚفام َع دٗسٙ ٚتٓفر إىل باطٓ٘ فإذا ٖٛ سٝح "ايػؼ ٚاـداع 

ايػذاع اؿاشّ ايؿسٜح َٚٔ ؾفات٘ ايػدؿ١ٝ أّٜكا أْ٘ " ،20َؿدم يًعاٖس َٔ مساٙ "

 .21"يػسف ايطسٜع ايٓذد٠ احملب يًٓعاّاـػٔ املطٝع ايػٝٛز ع٢ً ا

ايفازٚم ْٛعإ ؾفات ٚاقش١ بازش٠ ٚأخس٣ َه١ٝٓ   إىل إٔ ايؿفات يد٣ايعكاد ًُٜح 

عٔ زمح١ عُس بأْٗا ؾف١ ال ٜفػٝٗا( طاز سدٜج٘ )ٖٚرا َا أغاز إيٝ٘ سافغ  أّٜكا يف إ

 ايعدٍ ٚايسمح١ ٚايػري٠ ٚايفط١ٝٓ١ٓ اييت ذنسٖا ايعكاد: "ايؿفات امله َٚٔ تًو

، ثِ ال ًٜبح ايعكاد يف نتاب٘ إٔ ٜفٓد تًو 22"ٚاإلميإ ايٛثٝل ؾفات َه١ٝٓ فٝ٘

جيٛز فٗٛ ايكططاع ايرٟ ال ففٞ عدي٘ "  23ايؿفات ٜٚٛقح نٌ ؾف١ ع٢ً سدٙ

ايبِٗٝ نٌ كًٛم سٞ ست٢ ، ٚزمحت٘ اييت تٓاٍ" 24"ٚنأْ٘ ال ٜعسف اؾٛز إٕ غا٤

ز َٔ أسد ٚال ٜٓفح ع٢ً ذٟ ْع١ُ ال ٜػا" "، ٚيف غريت٘ أْ٘ايرٟ ال ٜدٜٔ ي٘ بايػها١ٜ

                                                           
 ،5ّ(، ف: 2006، 10ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، ط ، )َؿس:  ْٗك١ َؿس يًطباع١عبكس١ٜ عُسايعكاد، عباع قُٛد،  18

 اب.َكد١َ ايهت
 .19ف:  ،ْفط٘ ؿدزامل 19
 .20، ف: ْفط٘ ؿدزامل 20
 .53، ف: ْفط٘ ؿدزامل 21
 .21، ف: ْفط٘ ؿدزامل 22
 .36-33 ف: ،اْعس عبكس١ٜ عُس 23
 .155، ف: ْفط٘ ؿدزامل 24
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: ًِْ٘ٝ بٓكا٥ض األخالم ٚخباٜا ايٓفٛع ٚيف إمياناْت ي٘ فط١ٓ ايسدٌ ايع"ٚيف فطٓت٘: "

  .25اإلميإ ايكٟٛ قابْط ألخالق٘ ٚضٛزات٘ "

ٞ اهلل عٓ٘ ٚيهٔ ايك٠ٛ ٖٓا ٖٚبٗا اهلل عُس زق ٜٓط٢ ايعكاد إبساش ؾف١ ايك٠ٛ اييتٚال 

ْٟ دٖٝاؽ ايطبع غدٜد ايػه١ُٝ َؤَ" يف ضبٌٝ اؿل ٚأًٖ٘ فٗٛ َٛظف١ ٔ باؿل زدٌ قٛ

، ٚتٛاقع عُس ٚشٖدٙ 26"قادْز ع٢ً تكِٜٛ َٔ حيٝد عٓٗا ٚجيرت٤ٟ عًٝٗا ،ٚسسَات٘

ًٝٗا بإغاز٠ فًطف١ٝ َٓ٘ فٝكٍٛ: ٚمتجً٘ ؿٝا٠ ايػعف مل ٜٓظ ايعكاد ذنسٖا ثِ ؼً

ٚإمنا تدٍ مج١ً أخالق٘ ع٢ً إٔ اـًل ايرٟ أيصَ٘ سٝا٠ ايػعف إمنا ٖٛ خًل قٟٛ "

ؾاسب٘ ع٢ً َا ٜسٜد ٚيٝظ غًل قعٝف جيفٌ َٔ ايتؿسف ٚايتهًٝف إخؿاٍ ٜسٚض 

ايطابل بإغاز٠ غب٘ فًطف١ٝ فٝكٍٛ:  ، ٚدا٤ َؤنّدا املع27٢ٓايعذص ٚايسٖب١ ٚايٛضٛاع"

تطتطٝع إٔ تسٜد  ايػعف ع٢ً ْفط٘ ألٕ قٛت٘ اـًك١ٝ فٗٛ يف مج١ً أسٛاي٘ ٜفسض"

رٟ ٜؿعب ع٢ً غريٖا ففٝٗا زدشإ ٜهربٙ ايعكٌ ٚاـًل فتفعٌ ٜٚطتطٌٗ اؾد اي

  .28ٚيٝظ فٝٗا ْكـ ٜعاب بكٝاع ايتفهري "

ٖٛ  :زٖا سافغ ٚايعكاداملبشح ايجاْٞ: ؾٛز٠ زدٌ ايدٚي١ نُا ؾ

ٕٖ بٛادَز ظٗٛز ايػدؿ١ٝ   ايعُس١ٜ نسدٌ ايدٚي١ ايرٟ حيٌُ ِٖ اضتكسازٖاال زٜب أ

تٗا ٜتُجٌ يف َٛقف٘ زقٞ اهلل عٓ٘ ّٜٛ ايطكٝف١ عٓد اختٝاز خًٝف١ ٚعدّ شعصع١ ٚسد

ايعُس١ٜ ٚايعكاد  َٔ سافغ يف قؿٝدت٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚقد اٖتِ نٌزضٍٛ اهلل 

 :29إىل ٖرا املٛقف؛ فٝكٍٛ سافغ إبساِٖٝ يف عبكسٜت٘ باإلغاز٠

 بت أفاعٝـٗااْطابني ايكبا٥ٌ ٚ  ٚأطف٦ت فت١ٓ يٛالى الضتعست

 سػـا٤ داَـٝٗاَطتعـس األٚأْت   بات ايٓيب َطذا يف سعـريت٘

                                                           
 .62، ف: ْفط٘ ؿدزامل 25
 .35، ف: ْفط٘ ؿدزامل 26
 .116، ف: ْفط٘ ؿدزامل 27
 .116، ف: ْفط٘ ؿدزامل 28
 .81ايدٜٛإ، ف:  29
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نٖسّ اهلل  ٛقف ايفازٚم ايؿازّ َع اإلَاّ عًٞيف ٖرا ايؿدد إىل َٚقد أغاز ايعكاد 

َٚا نإ يعُس ؾسا١َ َع عًٞ مل تهٔ ي٘ َع غريٙ يف َأشم اـٛف َٔ " ٚدٗ٘ فٝكٍٛ:

 .30ايفت١ٓ ٚايصٚد عٔ ايٛسد٠ "

  31ٚأغاز سافغ يف أبٝات٘ أّٜكا إىل َٛقف٘ َٔ األَاّ عًٞ عٓد املباٜع١ 

 ٗاــــأنسّ بطاَعٗا أععِ مبًكٝـ  ا )عـُس(ـــــــــــــــــــــٚقٛيـ١ )يعًـٞ( قايـٗـ

 إٕ مل تباٜع ٚبٓت املؿطف٢ فٝٗا  ٗاـــــــــــسسقُت دازى ال أبكٞ عًٝو ب

 ٗاـــــأَاّ فازع )عدْـإ( ٚساَـٝ  َا نإ غري )أب٢ سفـ( ٜفٛٙ بٗا

 ٗاـال تـٓجـين أٚ ٜهٕٛ اؿل ثاْٝـ  ت٘ـــــيف ضبٌٝ اؿل عصَ نالُٖا

َٚٔ إسهاّ ايطٝطس٠ ع٢ً ايدٚي١ إٔ ٜتكبٌ ايكا٥د املٓتؿس ايعصٍ َٔ اـًٝف١ دٕٚ تربّ 

ٔ ايٛيٝد ٖٚرا َا زمست٘ أبٝات أٚ اضتٓهاز، ٚظٗس ٖرا دًٝ٘ا يف َٛقف عصٍ خايد ب

ٌْ َٔ سافغ ٚايعكاد َسٔفغ ـايد بٔ ايٛيٝد ٚعُس زقٞ اهلل  سافغ ٚ تٓاٚي٘ ايعكاد، ٚن

عُٓٗا َهاْتُٗا زغِ َا تٓاٚيت٘ ايسٚاٜات املدتًف١ اييت تطع٢ يتٓاٍ َٔ أسد ايععُٝني؛ 

ٖٛادٙ ٚيف فٝكٍٛ سافغ َادّسا ايفازٚم زدٌ ايدٚي١ ايكا٥ِ ع٢ً شَاّ األَٛز املٗاب  بني ق

ايٛقت ذات٘ َادّسا خايد بٔ ايٛيٝد ايكا٥د املٓتؿس املطٝع يٛيٞ األَس املٓكاد ألسهاَ٘ 

 :32ثك١ّ يف عدي٘ ٚسسؾ٘ ع٢ً ايسع١ٝ

 ٗــاـــــــــنُــا ٜكـبٌ آٟ اهلل تايٝ  ٞ سفــ( فكبً٘ــــــأتاٙ أَس )أب 

 دٙ َطرتٜح ايٓفظ ٖادٜٗاٚف  ٚاضتكبٌ ايعصٍ يف إبإ ضطٛت٘

 ثِ ٜأتٞ إقساز خايد عهُت٘ نكا٥د ٜعٌُ َٔ أدٌ ايسع١ٝ  

 قد ٚد٘ ايٓفظ حنٛ اهلل تٛدٝٗا  ْد( نإ ٜدزٟ إٔ ؾاسب٘)فداي

 ـٗاــــــــــــــــإال أزاد ب٘ يًٓـاع تسفٝ  ٌــــــفُا ٜعاجل َٔ قٍٛ ٚ ال عـُ

عع١ُ ايسدًني أّٜكا، ٚقد ذنس َٔ ٜٚطع٢ ايعكاد يف عبكسٜت٘ برنا٤ َٓ٘ إٔ ٜعٗس 

ا نال ايسٚاٜات ايهجري يهٓ٘ دا٤ بايؿٛز٠ ايٛاقش١ يًُٛقف اإلضالَٞ املعتدٍ َادّس

                                                           
 .144عُس، ف:  عبكس١ٜ 30
 .82ايدٜٛإ، ف:  31
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َٚٔ اؿل إٔ ٜكاٍ إٔ قك١ٝ خايد قد أزدْا َس٠٤ٚ خايد نُا ايععُٝني أّٜكا يف قٛي٘: "

ٚالٜت٘  أزدْا َس٠٤ٚ عُس ٚقد عسقت يٓا ٖرا ايبطٌ يف ؾفشتٝ٘ فإذا ٖٛ بطٌ ايفؤاد يف

ٚبعد عصي٘، ٚيف غدت٘ َع عدٚٙ ٚطاعت٘ ع٢ً أَريٙ َٚا ع٢ً َجً٘ َٔ قري إٔ حيل عًٝ٘ 

ايعصٍ يف َٝصإ عُس بٔ اـطاب فراى َٝصإ تعًٛ فٝ٘ ايهف١ ٚال ٜصاٍ ؾاسبٗا زادّشا 

 .33أٟ زدشإ ٚقد اضتشل اجملد بٝكني ٚاضتشل ايعصٍ بايعٔ "

أَٛز ايدٚي١ يف قاضب١ ايٛال٠ ٚقد أغاز سافغ ٚايعكاد إىل  ٜٚعٗس اإلسهاّ ع٢ً

 :34قاضب١ ايفازٚم ألبٞ ضفٝإ فٝكٍٛ سافغ

َٓٔ اهلل بعد ايبٝت غاغٝٗا  يف فتح َه١ ناْت دازٙ سسَا  قد أ

 ٗاــــيف ٖف٠ٛ )ألبٞ ضفٝإ( ٜأتٝ  ٚنٌ ذيو مل ٜػفع يد٣)عُس(

 أ عاّ مل خيـ ب٘ أبا ضفٝإ ٚسدٜٙٚؤند إٔ احملاضب١ َبد  

 ٗاـــــــٚال ايكساب١ يف بطٌ حيابٝ  فال اؿطاب١ يف سل جياًَٗا

 ٗاــــغِ اؾباٍ ملا قست زٚاضٝ  اـــــٚتًو ق٠ٛ ْفظ يٛ أزاد بٗ

فًِ ٜػفع ألبٞ ضفٝإ َهاْت٘ بني قَٛ٘ عٓد عُس فكاّ مبشاضبت٘ ع٢ً َا عٓدٙ َٔ 

دث١ ذاتٗا قًال ايدٚافع اييت جيُع بٗا عُس تًو األَٛاٍ ٚأغاز ايعكاد إىل اؿا .أَٛاٍ

ٚناْت ضٓت٘ إذا ثبتت ع٢ً ايٛايٞ غب١ٗ ايتؿسف يف بٝت َاٍ " :35َٔ ايٛال٠ يف قٛي٘

املطًُني؛ إٔ ٜؿادز املاٍ ايرٟ ظفس ب٘ أٚ ٜكاضِ ايٛايٞ فُٝا أزب٢ ع٢ً نطب٘ املعكٍٛ، 

عدا َا جيصٜ٘ ب٘ َٔ عصٍ أٚ  ف إىل بٝت املاٍ، ٖٚرافٝرتى ي٘ ايٓؿف ٜٚكِ ايٓؿ

 .عكاب"

أَا ايٓعاّ االقتؿادٟ ٚايسفع َٔ غإٔ نٌ فسد َٔ املطًُني ٜعٝؼ يف ظٌ ايٛا٤ 

اإلضالَٞ ايرٟ أزاد ايفازٚم إٔ ٜطري يف األ١َ اإلضال١َٝ فكد أغاز إيٝ٘ سافغ إبساِٖٝ 

 : 36ٚأعًٓٗا ؾساس١ أْٗا االغرتان١ٝ  فٝكٍٛ

ََباْٝٗابني  إلغرتان١ُٖٝ امُلٓػُٛد دأُْبٗاَا ا ََب٢ّٓ َٔ    ايٛز٣ غرَي 

                                                           
 .166عبكس١ٜ عُس، ف:  33
 .71-79ايدٜٛإ، ف:  34
 .100عبكس١ٜ عُس، ف:  35
 .88: ايدٜٛإ، ف 36
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يف سني إٔ ايعكاد أغاز بإضٗاب إىل َجٌ ٖرا يهٔ بؿٛز٠ أٚقح؛ فٝكٍٛ ايعكاد عٔ 

عاّ ًٜٛح َٔ نالَ٘ يف أخسٜات أٜاَ٘ أْ٘ نإ ع٢ً ١ْٝ ايٓعس يف إؾالح ايٓ"ايفازٚم 

َؤضّطا يٓعاّ ايٛقف ، نُا ٜكٍٛ عٓ٘ أّٜكا: "37"كساالقتؿادٟ ٚعالز َػه١ً ايف

ث١ اؾٝاع ايرٜٔ ال جيدٕٚ اـريٟ ع٢ً َا ْعٗدٙ اآلٕ، فكد أْػأ بٝت ايدقٝل إلغا

 .38"ايطعاّ
 َبدأ ايػٛز٣ 

ِ ايطًِٝ يف ال زٜب إٔ َبدأ ايػٛز٣ ٖٛ ايدعا١َ األضاض١ٝ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ْعاّ اؿه

َّا يهٌ َٔ ٜتٓاٍٚ دٚي١ اـالف١ يف عٗد ايفازٚم إٔ  أٟ شَإ َٚهإ؛ ٚيرا نإ يصا

 39ٜػري إىل اٖتُاّ ايفازٚم بٗا فٝكٍٛ عٓٗا سافغ

 ٗاــــفعاؽ َا عاؽ ٜبٓٝٗا ٚ ٜعًٝ  دز٣ عُٝد بين ايػٛز٣ مبٛقعٗا

 ١ تػسٟ َطـتبدٜـٗاإٕ اؿهَٛـ  ت٘ـــــــَٚا اضتبد بسأٟ يف سهَٛ

ضتٛز إْ٘ ٚقع دايدٚي١ " ٜٚكٍٛ ايعكاد َٛقّشا متًو ايفازٚم ٚضٝطست٘ ع٢ً شَاّ أَٛز

ألؾٌٝ ٜطتعني بهٌ غٛز٣ ايسأٟ اايػٛز٣ يف ايدٚي١ اإلضال١َٝ"، ٖٚٞ يف دٚيت٘ " 

ُّا يف ٖرا ظ ٖرا فكط بٌ نإ زقٞ اهلل عٓ٘ "ٚيٝ 40" أؾٌٝ َٔ اآلزا٤ ايفٔ ايعطري ًَٗ

ُط٘ أّٜكا عٓد أٌٖ أْ٘ مل ًٜتُظ ايسأٟ عٓد أٌٖ اؿٓه١ ٚاـرب٠ ٚنف٢ بٌ نإ ًٜت

،  41"زمبا اضتػاز ايعدٚ ايرٟ ال ٜأََٓ٘ٚٔ َعاٖس ٖرا اإلبداع إٔ عُس  "اؾد٠ ٚايٓػاط

ٌ ايدٚي١ يف قٛي٘ : " ٚأخرّيا ٜأتٞ ايعكاد  بايكٍٛ اجملٌُ يف ٖرا ايؿدد َؿّٛزا عُس زد

إٕ ٖرا ايسدٌ مل تٛادٗ٘ يف ٚالٜت٘ ايٛاضع١ ؾعٛب١ أنرب َٓ٘ ٚأسٛز إىل قدز٠ أع٢ً َٔ 

 .42"١ أدٌ مما نإ ي٘ َٔ ٖٝب١ ٚدزا١ٜقدزت٘ أٚ ٖٝب١ ٚدزاٜ

 

                                                           
 .105عبكس١ٜ عُس، ف:  37
 .106، ف: ْفط٘ ؿدزامل 38
 .91ايدٜٛإ، ف:  39
 .90عبكس١ٜ عُس، ف:  40
 ، ْفظ ايؿفش١.ْفط٘ ؿدزاملاْعس:  41
 .107عبكس١ٜ عُس، ف:  42
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 :أٜ بني ايعًُني يف تٓاٍٚ املدح: َالَح ايتباملبشح ايجايح

يف طسٜك١ نٌ َٔ سافغ إبساِٖٝ ٚايعكاد يف ٚؾٍٛ نٌ  ااختالف قد ال سغ ايباسح

دا٤ت أِٖ َالَح ايتبأٜ فُٝا َُٓٗا إىل بػٝت٘ َٔ َدح اـًٝف١ عُس بٔ اـطاب، ٚ

ًٜٞ:  

 نأْ٘ طاب زقٞ اهلل عٓ٘ بدا١ٜ يكؿٝدت٘ اؽر سافغ َٔ َػٗد َكتٌ عُس بٔ اـ

غدت٘ ع٢ً األ١َ أزاد إٔ جيرب اْتباٙ ايطاَع، أٚ زمبا يفداس١ ٖرا املٛقف ٚ

 :43اإلضال١َٝ إذ فكدت غدّؿا يف ٚشٕ ٚقدز عُس فٝكٍٛ
 َٔ زمح١ اهلل َا دادت غٛادٜٗا  َٛىل املػري٠ ال دادتو غاد١ٜ

 ٗاـــــــيف ذ١َ اهلل عايٝٗا ٚ َاقٝ  َصقت َٓ٘ أدميا سػٛٙ ُِٖ

يف نتاب٘ قبٌ إٔ ٜكع  يف ايٛقت ذات٘ ْس٣ ايعكاد جيعٌ َكتٌ عُس آخس َا ٜتٓاٚي٘

ايؿٛز٠ اجمل١ًُ عٓ٘، ٚقد بدأ ايعكاد نتاب٘ باؿدٜح عٔ عبكس١ٜ عُس ٚاضتشكاق٘ هلا 

 ٜسٜد إٔ ٜكع ٚنأْ٘ٚايرب١ٖٓ عًٝ٘؛ ثبات ذيو ددّ أضًٛب٘ ايفًطفٞ ايتشًًٝٞ يف إٜٚطت

د١ٜ فٝكٍٛ أَاّ َكُٕٛ نتاب٘ ٚأْٓا أَاّ غدؿ١ٝ قد داٚشت ْطام األَٛز ايعا ايكازئ

ٜفُٗ٘ األقدَٕٛ، أٚ  ٚيٓا إٔ ْفطس ايعبكس١ٜ مبعٓاٖا ايرٟكسات نتاب٘ األٚىل: "يف ف

مبعٓاٖا ايرٟ ْفُٗ٘ حنٔ احملدثني فهال املعٓٝني َطتكِٝ يف ٚؾف عُس بٔ 

  .44اـطاب"

  ٍٛمل ٜتٓاٍٚ سافغ يف أبٝات٘ ؾفات عُس اؾطد١ٜ بايٛؾف ٚأمجٌ قٛي٘ يف بٝتني ٜك

 :45فُٝٗا
ٕٓ ايرٟ َبَسَأ ايف َْإ َٖ٘ــــــــــــــازَٚم  ِٓصٜٗا عٔ  ٖص ـٔ ٚاألغسأض َت  ايٖٓكا٥ٔ

َٔ ائفسَدٚٔع طَُٝٓت٘ فراَى َٔ َِٚدَع فٝٗا َا َٜٓكِّٝا  ُخًْل  ُ٘ أ  ٗاـــــــــــــــــيًـ

                                                           
 .77ايدٜٛإ ، ف:   43
 .12عبكس١ٜ عُس، ف:   44
 .87ايدٜٛإ، ف:   45
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ـًُُ ك١ٝ ال اؾطد١ٜ غري أْ٘ أزدف ٖرٜٔ ايبٝتني مبا ٜٛسٞ عدٜج٘ أّٜكا عٔ ايؿفات ا

 :46فٝكٍٛ

ُِ َٜؿَشُبٗاال ائهِبُس َِٜطُهُٓٗا،   ُد َٜعٔسُفٗا،ال أؿسُف ُٜػٜٛٗاال أؿك  ال ايٗعً

َٖا ايعكاد فكد اٖتِ برنس ؾفات عُس بٔ اـطاب اؾطد١ٜ اييت ميٌٝ بٗا إىل إظٗاز  أ

ا٥ّعا ٍٜٗٛ َٔ ٜساٙ ٚال ٜرٖب قدزات٘ اؾطد١ٜ ايفا٥ك١؛ فٝكٍٛ: "نإ يف َٓعس اؾطد ز

 إ طًّٜٛا با٥ٔ ايطٍٛ، ُٜس٣ َاغّٝا نأْ٘ زانب،اـٛف َٓ٘ إال ايجك١ بعدي٘ ٚتكٛاٙ، ن

ُّا ؾًّبا ٜؿسع األقٜٛا٤ ، ٚال ٜهتفٞ بٗرا فٝصٜد األٚؾاف اؾطد١ٜ دٖق١ّ 47"دطٝ

، 48ٝف ايعازقني"نإ أعطس أٜطس ٜعٌُ بهًتا ٜدٜ٘ ٚنإ أؾًع خف" فٝرنس أْ٘

َّا عًٝ٘ إٜساد  تًو ايؿفات ٜبدٚ يٞ إٔ ايعكاد يف إطاز إثبات٘ عبكس١ٜ عُس ٚدد يصا

يًُشدثني عالَات يف ايعبكس١ٜ تتؿٌ بايتهٜٛٔ ٚتسنٝب اؾطد١ٜ سٝح ٜس٣ إٔ "

ًَِك١ٔ ن ـَ   .49"مبديٍٛ األخالم ٚاألعُاٍُا تتؿٌ ا
  دا٤ اؿدٜح عٔ ثكاف١ عُس ٚأدب٘ عٓد سافغ يف نًُات قال٥ٌ زمبا أزاد بٗا

ٛاضع١ ٚأدب٘ ايفٝاض فٝكٍٛ يف ايتًُٝح إىل فطٓت٘ ٚسهُت٘ ٚضداد زأٜ٘ ال ثكافت٘ اي

 50: ذيو
 ـٗاــــــــــــفأْـصٍ اهلل قسآْـا ٜصنٝ  زأٜت يف ايدٜٔ آزا٤ َٛفكـ١

 هسِٜ اْطابت ع٢ً غفتٝ٘ نًُات تِٓ عٔ ثكاف١ ٚقدز٠ بالغ١ٝ ٚعٓدَا مسع ايكسإٓ اي

 ٗاــــــــــفصيصيت ١ْٝ قد نٓت تٜٓٛ  مسعت ضٛز٠ ط٘ َٔ َستًٗا

 قٍٛ احملب ايرٟ قد بات ٜطسٜٗا  ٚ قًت فٝٗا َكاال ال ٜطاٚي٘

 ٚضداد زأٜ٘ يف تكدٜس زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚتعٗس سه١ُ عُس بٔ اـطاب

 51هلرا ايسأٟ يف َٛاطٔ عدٜد٠ فٝكٍٛ يف ذيوي٘ ٚطًب٘ 

                                                           
 .ْفط٘ ؿدزامل 46
 .15عبكس١ٜ عُس، ف:  47
  .15ف:  ،ْفط٘ ؿدزامل 48
 .15ف:  ،ْفط٘ ؿدزامل 49
 .79ايدٜٛإ، ف:  50
 .80ف:  ،ْفط٘ ؿدزامل 51
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 عه١ُ يو عٓد ايسأٟ ًٜفٝٗا  نِ اضرتاى زضٍٛ اهلل َػتبّطا

َٖا ايعكاد مساٙ )ثكاف١ عُس( ؼٖدخ فٝ٘ عٔ ثكافت٘ فكد أٚزد فؿال ناَاّل يف نتاب٘ أ أ

فس اؿغ َٔ ثكاف١ شَاْ٘ زداّل ٚا" ٚعًُ٘ ٚقدزات٘ األدب١ٝ ٚايبالغ١ٝ؛ فٝػري أْ٘ نإ

ّٗا َػازّنا يف ضا٥س ايفٕٓٛ" ، ٚنإ يًدطاب١ ْؿْٝب 52ٚأْ٘ نإ أدّٜبا َؤزّخا فكٝ

ّٖا فاـطاب١ُ يدٜ٘ َٔ " ٚافْس َٔ قدزات٘ ٚنأْ٘ ُخًَٔل خطّٝبا ٖٛ ؾفات ايب١ٝٓ ٚمل تهٔ ََُف

١ٝٓ از٠ َٓ٘ يًؿفات اؾطد١ٜ أند ٖرٙ ايكدز٠ ايفٚيف إغ 53َٔ ؾفات ايرٖٔ ٚنف٢"

طل ضًِٝ ايػفتني يف إخساز نإ دٗٛزٟ ايؿٛت ٚاقح ايٓع٢ً اـطاب١ ٚاإليكا٤ فإْ٘ "

 .54"اؿسٚف

  أفاض سافغ يف تؿٜٛس َػٗد عُس زقٞ اهلل عٓ٘ ٖٚٛ ْا٥ِ يف ظٌ ايػذس٠ ٚأٚزد

عُس إذ ٜٓاّ أعصٍ يف ثٝاب٘ ايباي١ٝ ٚبني ًَٛى  ضبع١ أبٝات َكازّْا فٝٗا بني ساٍ

 : 55ايفسع ايرٜٔ ٜتدرٕٚ أضٛاّزا َٔ األسساع ٚاؾٓٛد فٝكٍٛ
 ٗاــــــــــــــٖٛ زاعٝبني ايسع١ٔٝ ُعِطاّل ٚ  س٣ إٔ زأ٣ عُسّاــٚزاع ؾاسَب نط

 األسسأع حيُٝٗاٚ ٛزّا َٔ اؾٓدض  ٗاــــــــــــــــٚعٗدٙ مبًٛى ايفسع إٔ ي 

 ٗاــــــــــــيف أمس٢ َعاْٝفٝ٘ اؾالي١َ   ٘ فسأ٣ــــــــــــــــــزآٙ َطتػسقّا يف َْٛ

 ٗاــــــــــــــبربد٠ٕ ناد طٍٛ ايعٗٔد ٜبًٝ  فٛم ايجس٣ ؼت ظٌ ايدٚٔح َػتُاّل

 ٜٚرنس ع٢ً يطإ زضٍٛ نطس٣ اإلقساز بعدٍ عُس  

ََٔٓت ملا أقُت ايعدٍ بٝٓ ُِــــــــــــــأ  ٗاــــــــــــفَُٓت ّْٛ قسٜٔس ايعني ٖاْٝ  ُٗ

ْٚس٣ ايعكاد قد َٖس ع٢ً ٖرا املػٗد َسٚز ايهساّ ٚمل ٜتٛقف عٓدٙ نجرّيا؛ فكد أغاز 

ٜٚساٙ زضٌ س ايعؿس١ٜ بهًُات قال٥ٌ بكٛي٘: "إيٝ٘ يف إطاز سدٜج٘ عٔ سه١َٛ عُ

 .56املًٛى ٖٚٛ ْا٥ِ ع٢ً األزض ١َْٛ ايفكري املكدع "

                                                           
 .167عبكس١ٜ عُس، ف:  52
 .176، ف: ْفط٘ ؿدزامل 53
 .176، ف: ْفط٘ ؿدزامل 54
 .   90ايدٜٛإ، ف:  55
 .114 -113: عبكس١ٜ عُس، ف 56
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  انتف٢ سافغ عٓد سدٜج٘ عٔ سٝا٠ عُس اـاؾ١ نإٔب أٚ شٕٚز برنس َٛقفني

أسدُٖا َع ابٓ٘ ٚايجاْٞ َع شٚدت٘ أزاد َٔ خالهلُا إبساش ؾف١ ايعدٍ ٚايتك٣ٛ 

ٚايصٖد يف ايدْٝا؛ فعٓدَا الست ي٘ إبٌ ابٓ٘ عبداهلل ٚقد اَتألت ٚنجست فأَس 

 57اٍ خػ١ٝ إٔ ٜهٕٛ ضًطإ أبٝ٘ ٚزا٤ َا ٖٞ عًٝ٘ بسدٖا إىل بٝت امل
 ٗاــــــــــــــــعٝمٖلا اطًعت عًٝٗا يف َسا  و )عبداهلل( أٜٓك٘ـــــــــــَٚا ٚق٢ ابٓ

 ٗاـــــــَجٌ ايكؿٛز قد اٖتصت أعايٝ  ازس١ـــــــــــــــــــزاٖا يف محاٙ ٖٚٞ ض

 يٛ مل ٜهٔ ٚيدٟ أٚ نإ ٜسٜٚٗا  ٗافكًت: َا نإ )عبداهلل( ٜػبع

 ٗاــــــــــٚبات باضِ أبٞ سفـ ُٜٓٝ  ازت٘ـــــــــقد اضتعإ ظاٖٞ يف ػ

 ٗاــــــــــــسل ايصٜاد٠ فٝٗا قبٌ غازٜ  اٍ إٕ ي٘ـــــــــــزٗدٚا ايٓٝام يبٝت امل

اٍ ٚدا٤ َٛقف٘ َع شٚدت٘ عٓدَا اغتٗت اؿ٣ًٛ يٝؤند تكػف٘ ٚٚزع٘ َٔ سس١َ امل

  58ايعاّ

 سٜٗاــــــَٔ أٜٔ يٞ مثٔ اؿ٣ًٛ فأغ  ّٜٛ اغتٗت شٚد٘ اؿ٣ًٛ فكاٍ هلا

 فهطس٠ اـبص عٔ سًٛاى ػصٜٗا  ش١ــــال متتطٞ غٗٛات ايٓفظ داَ

 ٗاــــــــذا طاٚعت َٛسٝتٛسٞ إيٝو إ  اٍ املطًُني مباــــــٌٖٚ ٜفٞ بٝت َ

تٛفريٖا ْكّٛدا مما ٜؿسف هلِ َٔ بٝت املاٍ طًب َٓٗا زدٖا إىل ٚعٓدَا أدابت ايصٚد١ ب

 59بٝت َاٍ املطًُني قا٥اّل قٛيت٘ املػٗٛز٠

 ع٢ً ايهفاف ٢ٜٗٓٚ َطتصٜدٜٗا  ًٜٚٞ ع٢ً عُس ٜسق٢ مبٛف١ٝ

 ٗاــــــــــيبٝت املاٍ زدٜأٚىل فكَٛٞ   َا شاد عٔ قٛتٓا فاملطًُٕٛ ب٘

َٖا ايعكاد يف نتاب٘ عبكس١ٜ عُس زغِ تأنٝدٙ ع٢ً َا أٚزدٙ سافغ َٔ بٝإ فكس  أ

زداّل فكرّيا ٜعٝؼ يف بٝت٘ عٝػ١ ايهفاف زٚم ٚتكػف٘ يف بٝت٘ سٝح نإ عُس "ايفا

ايسداٍ ٜٚصٖد َٓ٘ نجري َٔ ٜٚكٓع َٔ ايػرا٤ ٚايهطا٤ عٕغ ال ٜتُٓاٙ نجري َٔ 

ز إىل عُس اإلْطإ يف بٝت٘ بسمحت٘ ٚيطف٘ بِٗ مجّٝعا؛ فرتاٙ غري إٔ ايعكاد أغا 60"ايٓطا٤

                                                           
 .88ايدٜٛإ، ف:  57
 .93، ف: ْفط٘ ؿدزامل 58
 .94، ف: ْفط٘ ؿدزامل 59
 .188عبكس١ٜ عُس، ف:  60
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ال تطٍٛ بايٓطا٤ عػست٘ ست٢ قطٛت٘ ايعاٖس٠ يًعٝإ إال أْ٘ " َع شٚدات٘ يف ايبٝت زغِ

ٜٓكػع ٖرا ايػالف عٔ قًب ٚدٜع َفعِ بايعطف ٚاملٛد٠ َفتح اؾٛاْب يهٌ عاطف١ 

ْ٘ قد نًفٔ عب٘ ٚزقني نسمي١ ٚيٛ مل تهٔ َٔ ٚيٞ محِٝ؛ فٓطاؤٙ ايالتٞ عاغس

عاًَت٘ ألبٓا٥٘ ايؿػاز يف َ ، ٚتتذطد َعاْٞ األب61٠ٛ"عٝػت٘ يسقأٖ مبٛدت٘ ٚعطف٘

   .62"بٓا٤ٙ  ٜعسف ٚدد اآلبا٤ باألبٓا٤أّبا حيب أسٝح نإ "

  :جسٟ يف تٓاٍٚ املدحاملبشح ايسابع : تبأٜ ايفٔ ايتؿٜٛسٟ يًُٓٛذدني ايػعسٟ ٚايٓ

ٜٛدد "فال ٟ عٌُ أدبٞ ال ضُٝا ايػعس ال غو إٔ تٛظٝف ايؿٛز٠ ايف١ٝٓ أَْس ال بد َٓ٘ أل

باسح ٜتؿد٣ يدزع ايػعس ْٚكدٙ ٚمتٝٝص دٝدٙ َٔ زد٦ٜ٘ ٚاملكاز١ْ بني غاعس ٚآخس دٕٚ 

إٔ تهٕٛ ايؿٛز٠ ايػعس١ٜ ذز٠ٚ عًُ٘ ٚضٓاَ٘ ٚدٖٛس عج٘ ٚيباب٘؛ فٗٛ األضاع ايرٟ 

. 63" عٔ أؾايت٘ ٚضرب أغٛازٙ ايػعٛز١ٜ تُد عًٝ٘ يف تكِٝٝ َٖٛب١ ايػاعس ٚايهػفٜع

أسدِٖ زأ٣ إٔ زٚع١ ايتؿٜٛس ٜعٛد  ٚاٖتِ ايعسب َٓر ايكدّ بايؿٛز٠ ٚأُٖٝتٗا ست٢ إٔ

 .64"إىل ايكًب يف أسطٔ ؾٛز٠ َٔ ايًفغ"إٜؿاٍ املع٢ٓ  إىل

تسنٝب١ " ت تعسف ايؿٛز٠ ٚتسضِ أبعادٖا فٗٞ عٓد أسدِٖاييت زاس ٚتعددت ايدزاضات

، ٚقد 65"نجس َٔ اْتُا٥ٗا إىل عامل ايٛاقععك١ًٝ تٓتُٞ يف دٖٛسٖا إىل عامل ايفهس٠ أ

يػ٤ٞ َٔ ايٓعس٠ إىل ايؿٛز٠ يف عالقتٗا با" تػريت ايٓعس٠ إىل ايؿٛز٠ ايف١ٝٓ ع٢ً سطب

ْٞ 66"يفهس َٔ د١ٗ أخس٣د١ٗ ٚبا ، ٚال غو إٔ اعتُاد ايػاعس ع٢ً ايتؿٜٛس أَْس أضاض

يف تهٜٛٔ ايبٓا٤ ايػعسٟ، ٚقد ظٗس عٓد سافغ يف َٛاطٔ عد٠ بػسض ايٛؾٍٛ إىل 

                                                           
 .190، ف: ْفط٘ ؿدزامل 61
 .192، ف: ْفط٘ ؿدزامل 62
، ف١ً فؿٍٛ، ايؿٛز٠ ايف١ٝٓ يف غعس غٛقٞ ايػٓا٥ٞ، أْٛاعٗا َٚؿادزٖا ٚمساتٗاعجُإ، عبدايفتاح قُد،  63

 .1ّ، ف: 1982اجملًد ايجايح، ايعدد األٍٚ، 
، د.ت(، 4)ايكاٖس٠: داز املعازف، ط : قُد خًف ٚقُد شغًٍٛ ضالّ،ت ،ايٓهت يف إعذاش ايكسإٓايسَاْٞ،  64

 .765ف: 
 .58(، ف: 4)ايكاٖس٠: داز غسٜب يًطباع١، ط ،ايتفطري ايٓفطٞ يألدب ،ايدٜٔ عص ،إمساعٌٝ 65
 .62ت(، ف:  ، د.1، )ايكاٖس٠: داز ايٓٗك١، طدزاضات ٚمناذز  َٔ َراٖب  ايػعس ْٚكدٖٙالٍ، قُد غُٓٝٞ،  66
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ايػسض األضاضٞ ٚايٛسٝد يف قؿٝدت٘ ايعُس١ٜ َٚٓٗا أبٝات٘ اييت  َدح ايفازٚم باعتبازٙ

  67ٚؾف فٝٗا ساٍ األ١َ إشا٤ َكتٌ ايفازٚم

ّٔ سا٥ َٛدٝع١َ مٓلا َاَت آضَٝت  س٠ّـــفأؾَبَشِت دٚي١ُ اإلضال  ٗاـػُهٛ اي

ََػاْٝٚشا  ايٖطٛٔد زأضَد١ََّك٢ َٚخًَٖفٗا ن  ٣َٛ ٍٔ ٚايٖتك  ٗاــــَٕ بايَعد

 ٗاــــــٚاهلادَٕٛ نجري يف ْٛاسٝ  ١ُـــــتٓبٛ املعاٍٚ عٓٗا ٖٚٞ قا٥

 ؾاح ايصٚاٍ بٗا فاْدى عايٝٗا  ٗاــــــــست٢ إذا َا تٛالٖا َٗدَ

فٗٛ ٜؿٛز األ١َ بايػدـ اؿا٥س ٜػهٛ ٚدٝع١ فسام ايفازٚم ؾاسب األثس ايٛاقح يف 

 . د نا٥د أٚ ساضدٞ ايرٟ ال تٓاي٘ ٜبٓا٥ٗا ٚمتاضهٗا ناؾبٌ ايعاي

ٚقد زضِ سافغ ؾٛز٠ّ يعُس ّٜٛ ايطكٝف١ عٓدَا اغتعًت ْاز ايفت١ٓ، ثِ ؾٛزت٘ زقٞ 

 68اهلل عٓ٘ عٓد تًكٝ٘ خرب ٚفا٠ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 ٗاــــــــــــــــبني ايكبا٥ٌ ٚاْطابت أفاعٝ  تعستــــــٚأطف٦ت فت١ٓ يٛالى الض

 ٗاـــــــــــــٚأْت َطتعـس االسػـا٤ داَـٝ  ست٘ــــــطذا يف سعـٝبات ايٓيب َ

 َٔ ْبأ٠ قد ضس٣ يف األزض ضازٜٗا  تِٗٝ بني عذٝر ايٓاع يف دٖؼ

، ا أفاعٞ تسٜد إٔ تٓاٍ َٔ اإلضالّفايفت١ٓ باتت ْاّزا َػتع١ً بني أٌٖ ايطكٝف١ ٚظٗست هل

٘ ْبأ ٚفا٠ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٖٚرٙ ايٓاز يٝطت ببعٝد٠ عٔ أسػا٤ ايفازٚم ساٍ مساع

زمسٗا سافغ يف  َٚٔ ايؿٛز اييت .ِٜٗٝ بني ايٓاع َطتٓهّسا َدٖٛغا ٚضًِ إذ ب٘

قؿٝدت٘ ٖٚدف بٗا َدح عُس زقٞ اهلل عٓ٘ تؿٜٛسٙ إلبٌ ابٓ٘ عبداهلل عٓدَا زأٖا ٚقد 

   69نربت فؿازت نايكؿٛز ايعاي١ٝ يٝطًب َٓ٘ زدٖا إىل بٝت َاٍ املطًُني تٛزّعا َٓ٘

 ٗاــَجٌ ايكؿٛز قد اٖتصت أعايٝ  زأٜتٗا يف محاٙ ٖٚٞ ضازس١

ثِ تأتٞ ؾٛز٠ ايفازٚم ٖٚٛ ْا٥ِ ؼت ايػذس٠ ٚقد دا٤ت قطُاتٗا ع٢ً يطإ زضٍٛ 

ٜس٣ أَاَ٘ ؾٛز٠ األدِٜ ٜٚتًُظ بسدت٘  تػٞ بتٛاقع٘ ٚبطاطت٘ ٚنإٔ املتًكٞنطس٣ 

 70ايباي١ٝ

                                                           
 .78ايدٜٛإ، ف:  67
 .81، ف: ْفط٘ ؿدزامل 68
 .88، ف: ْفط٘ ؿدزامل 69
 .90، ف: ْفط٘ ؿدزامل 70
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 ضّٛزا َٔ اؾٓد ٚاألسساع حيُٝٗا  ٗاـــــــــــــــــــٚعٗدٙ مبًٛى ايفسع إٔ ي

 ٗاــــــــــــفٝ٘ اؾالي١ يف أمس٢ َعاْٝ  ٘ فسأ٣ــــــــــــــــــــــزآٙ َطتػسقا يف َْٛ

 ٗاـــــــــــــبربد٠ ناد طٍٛ ايعٗد ٜبًٝ  فٛم ايجس٣ ؼت ظٌ ايدٚح َػتُال

زمسٗا سافغ ٜفطٔ بطٗٛي١ إىل  ٓعس يف أغًب ايؿٛز ايطابك١ اييتايإذ ميعٔ  ٚايكازئ

ز٠ ايف١ٝٓ يف غعس سافغ قا٥اّل: َد٣ بطاطتٗا، ٚقد اْتكد ايدنتٛز ْعِٝ ايٝايف ايؿٛ

ِ نإ سافغ أقشًِٗ خٝااّل ٚأقًِٗ إبداّعا ٚابتهاّزا ٚأقعفِٗ يف ايتؿٜٛس ٚأقسبٗ"

، ٖٚٞ يألضف ؾٛز٠ ميهٔ ٚؾفٗا بايططش١ٝ إشا٤ 71"إىل ضطح اؿٝا٠ ٚتكسٜس األغٝا٤

 فٝكٍٛ د. قُد بٔ ضعٝد بٔ َا دا٤ ب٘ أْدادٙ ٖٚرا َا أندٙ غري ٚاسد َٔ ايباسجني

  .72"اعتربٚا أْداّدا ي٘ َٔ فشٍٛ عؿسٙمل ًٜشل مبٔ سطني: "

 73ٚيٓٓعس ؾٛز٠ عُس يف َػٗد إغعاٍ ايكدز

 ٗاــــٚايٓاز تأخر َٓ٘ ٖٚٛ ٜرنٝ  شاــــــــــــَٚٔ زآٙ أَاّ ايكدز َٓبط

 َٓٗا ايدخإ ٚفٛٙ غاب يف فٝٗا  ت٘ـــــــــــــــــــٝٚقد ؽًٌ يف أثٓا٤ ؿ

 ٗاــــــــــــساٍ تسٚع يعُس اهلل زا٥ٝ  اى أَري املؤَٓني ع٢ًـــــــــ٣ ٖٓزأ

 ٚايعني َٔ خػ١ٝ ضايت َآقٝٗا  ٜطتكبٌ ايٓاز خٛف ايٓاز يف غدٙ

ٍُ با يػاعس ٖٓا بدا ٚنأْ٘ ٜسٟٚ يًُتًكٞإٕ ا ّٖتا ٚقد أغاز تفاؾٌٝ اؿدخ, ٚدا٤ اـٝا

نإ سافغ قسٜب ايػٛز ضتاذ أمحد قفٛظ إذ ٜكٍٛ عٓ٘: "إىل ٖرا ٜٚؤندٙ ؾدٜك٘ األ

 .74"يف مساٚات اـٝاٍ بطِٗ بعٝد ايس١َال ٜكسب 

يهٔ َا ضبل َٔ آزا٤ يف ايؿٛز٠ ايػعس١ٜ عٓد سافغ ال تٓكـ ايسدٌ َهاْت٘ َٚٓصيت٘ 

زمسٗا  ؿس يف ايعؿس اؿدٜح؛ فايؿٛز٠ اييتايػعسٟ ٚمتٝصٙ بني غعسا٤ َيف اإلبداع 

  75سافغ يعُس إبإ دخٛي٘ ايػاّ تبدٚ دٝد٠ يف عداد ؾٛزٙ األخس٣ سٝح ٜكٍٛ فٝٗا

                                                           
 .66: ، ف(2008ّ، 1ط ) دَػل: ،تطٛز ايؿٛز٠ ايف١ٝٓ يف ايػعس ايعسبٞ اؿدٜحعِٝ، ايٝايف، د. ْ 71
، يسفاعٞ يًٓػس ٚايطباع١ ٚايتٛشٜعداز ا)ايسٜاض:  ،سافغ إبساِٖٝ ْٚعسات يف غعسٙعٝد بٔ سطني، قُد بٔ ض 72

  .92: ، فّ(1984، 1ط
 .92: ايدٜٛإ، ف 73
 .88 :، فسافغ إبساِٖٝ ْٚعسات يف غعسٙ 74
 .92: ايدٜٛإ، ف 75
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 إٔ ًٜبطٛى َٔ األثٛاب شاٖٝٗا  اّ سني زأٚاـــــــَاذا زأٜت بباب ايػ

 ٗاــــــــــخٌٝ َط١ُٗ ؼـًٛ َسا٥ٝـ  دَ٘ــــــــُٜٚسنبٛى ع٢ً ايربذٕٚ تك

 ـٗاـــــعايٝٚيف ايرباذٜٔ َا تصٖا ب  ب٘ـــــــــــــَػ٢ فًُٗر كتاال بسان

 ٗاـــــــــٚداخًتين ساٍ يطت أدزٜ  فؿشت ٜا قّٛ ناد ايصٖٛ ٜكتًين

 ٗاـــــــــٜٚستكٞ بٝـع باقٝ٘ بفاْـٝ  ِ عُســـــٚناد ٜؿبٛ إىل دْٝان

 ٗاـــــــزدٚا ثٝابٞ فشطيب ايّٝٛ بايٝ  ٞ ب٘ بدالــــال أبػزدٚا زنابٞ ف

 ييتٚتبًٛز إعذاب ايباسح بٗرٙ ايؿٛز٠ إذ ميهٔ إٔ ْعدٖا َٔ قبٌٝ ايؿٛز ايه١ًٝ ا

)َٔ األثٛاب  أمناط ايؿٛز٠ َٔ ايؿٛز٠ ايبؿس١ٜعُد ايػاعس يف زمسٗا إىل كتًف 

)َػ٢ فًُٗر  ؿسن١ يففؿشت ٜا قّٛ(، ٚؼظ ا) شاٖٝٗا(، ٚتطُع ايؿٛت ايعايٞ

قًٝاّل إال أْ٘ َٛدٛد يف قٛي٘ )بٝع باقٝ٘  كتاال بسانب٘(، ست٢ اـٝاٍ ٚإٕ نإ

 .بفاْٝٗا(

يف قٛي٘ ْاؾّشا شٚدت٘، ٚقد  ٚدا٤ت ؾٛز٠ عُس َع شٚدت٘ يف ايبٝت يريضِ ؾٛز٠ّ مج١ًٝ

  76اؿٛاز دّٚزا ًَُّٛضا يف ؽًٝٗايعب 

 ٗاــــــَٔ أٜٔ يٞ مثٔ اؿ٣ًٛ فأغسٜ  اؿ٣ًٛ فكاٍ هلاّٜٛ اغتٗت شٚد٘ 

 فهطس٠ اـبص عٔ سًٛاى ػصٜٗا  اق١ـــال متتطٞ غٗٛات ايٓفظ د

 ٗاــــــــتٛسٞ إيٝو إذا طاٚعت َٛسٝ  ني مباـــــطًٌُٖٚ ٜفٞ بٝت َاٍ امل

ٕ إٔ ْطاح ال ٜهفٝٗا أٟ غ٤ٞ َُٗا ساٍٚ اإلإذ ٜؿٛز ايٓفظ بػٗٛاتٗا باؿٝٛإ اؾاَ

ٜسنض خًفٗا، ٚدا٤ اتها٤ سافغ إبساِٖٝ ع٢ً اؿٛاز ٚاقّشا يف تهسازٙ يفعٌ 

١ٖٝ تتٓاقؼ بٝات٘ ٚنأْ٘ أَاّ غدٕٛف ساز عُس َع شٚدت٘، ٜٚس٣ املتًكٞ ألايكٍٛ عٓد سٛ

 .  ٚتتشاٚز

 َٔ أٜٔ يٞ مثٔ اؿ٣ًٛ فأغسٜٗا  ّٜٛ اغتٗت شٚد٘ اؿ٣ًٛ فكاٍ هلا

 ثِ ٜهسز ايكٍٛ ع٢ً يطإ شٚدت٘ 

 ت أبػٝٗاــــــــــــــــَااّل ؿاد١ ْفٕظ نٓ  ت أزشؤٙــــــقايت : يو اهلل إْٞ يط

 ٜٚعطٞ ايٓؿٝش١ ع٢ً يطاْ٘ 

                                                           
 .93 :، فْفط٘ ؿدزامل 76
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 ٝٗاـــــــناض إٔ ايكٓاع١ تػين ْفظ  قاٍ: اذٖيب ٚاعًُٞ إٕ نٓت دا١ًٖ

َٖا ايعكاد يف عبكسٜت٘ فساح ٜسضِ بهًُات٘ ؾّٛزا ٚإٕ ناْت ق١ًًٝ ساٍ ايٓجس ايف ين أ

ايتؿٜٛس ايفين إال أْٗا دا٤ت َعرب٠ّ عٔ غسض املدح  ٟ ال ٜعتُد نٌ االعتُاد ع٢ًاير

 زامس١ّ ؾٛز٠ تداعب ذٖٔ املتًكٞ  فٝكٍٛ ٚاؾّفا عُس: 

٤ٞ يف ْفاذٙ نأْ٘ ايطِٗ ايجاقب ٜٓفر إىل َا ٚزا٤ٙ َٔ اهلدف احملدٚد ٚال ًٜتفت إىل غ"

١ُٝ تأتٞ ؾٛز٠ ايطِٗ ايٓافر ، فعُس يف غدؿٝت٘ ايك١ٜٛ املطتكٚال ٜعٛق٘ عا٥ل دْٚ٘"

ُّا ال عٛز  . ي٘ َعرب٠ عٔ ٖرٙ ايػدؿ١ٝ ايط١ٜٛ ايرٟ حيدد يٓفط٘ طسّٜكا َطتكٝ

زمح١ يف غالف ٚيٝطت بايسمح١ املهػٛف١ يهٌ ْاظس "ٜٚكٍٛ ايعكاد عٔ زمح١ عُس: 

عٔ قًب ٚدٜع َفعِ بايعطف الَظ ٚال تطٍٛ بايٓطا٤ عػست٘ ست٢ ٜٓكػع ٖرا ايػالف 

  .77"ٚاملٛد٠

ٝط بٗا تداعب بال غو خٝاٍ فتذطٝد ايعكاد يًسمح١ ٚاالَتداد باـٝاٍ إىل غالف حي

ٚنأْ٘ زأٟ ؾٛز٠ ايكًب ٚقد ظٗس أَاّ ْاظسٜ٘، ٚتساٙ ٜطتددّ ايتكاد ايرٟ  املتًكٞ

تفِٗ ضسٙ فإذا ٖٛ ع٢ً ٚفام َع دٗسٙ "ٜربش ايؿٛز٠ يف إطاز ايٛؾف يًػدؿ١ٝ ايعُس١ٜ 

  .78"طٓ٘ فإذا ٖٛ َؿدم يًعاٖس َٔ مساٙىل باٚتٓفر إ

اؾٗس ثِ ايباطٔ ٚايعاٖس متٓح ايٛؾف ؾٛز٠ ايجبات، ٚقد تأند يد٣ املتًكٞ فايطس ٚ

عٔ خًٝك١ املطاٚا٠ عٓد عُس  ٚعٓدَا ٜتهًِايٝكني بٓكا٤ ٖرٙ ايػدؿ١ٝ ٚبٝاض ضسٜستٗا. 

ايعك١ٜٛ اييت ال يف ايعدٍ ست٢ أؾبشت نايٛظٝف١  قد زضدت يف طٜٛت٘ خًٝك١ املطاٚا٠" :ٜكٍٛ

 79"َٓٗا غدّؿا آخس غريٙ جيسد تٓفؿٌ َٓ٘ ٚست٢ أؾبح ٜتذسد َٔ ْفط٘ أٚ

فدًٝك١ املطاٚا٠ تعٌُ يف دمي١َٛ زمبا غري إزاد١ٜ عٓد عُس ٚال زٜب إٔ ايؿٛز٠ ايف١ٝٓ 

داعبت يف زفل خٝاٍ ثٛب ٜتذسد َٓ٘ اييت دطد فٝٗا ايعكاد ايٓفظ اإلْطا١ْٝ يف ؾٛز٠ 

ٜٚأتٞ تػبٝ٘ ايٓفظ ايعُس١ٜ بايؿسح ايػاَذ ايرٟ ٜبدٚ أضاض٘ ٚنأْ٘  املتًكٞ ٚذٖٓ٘.

ْٚفظ " ٠ عُس اإلْطإ ؾاسب اـًل ايعايٞايرز٠ٚ ايعًٝا ؾٛز٠ مجعت أَاّ املتًكٞ ؾٛز
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ؿسح عُس بٔ اـطاب ٖٞ تًو ايٓفظ اييت تدعِ عًِ األخالم َٔ األضاع ٖٚٞ ذيو اي

  .80ايػاَذ ايرٟ تٓعس إىل أضاض٘ فهأْٓا تطًكٓا ايٓعس إىل ذزٚت٘ ايعًٝا"

تسضِ اؿاي١ ايٓفط١ٝ عٓد ٚفا٠ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘  ٚدا٤ت يف ايٓٗا١ٜ ايؿٛز٠ اييت

ٚضًِ "فُا ٖرا إال إٔ ؿل ايٓيب بايسفٝل األع٢ً ست٢ ؼفصت دٚاعٞ ايٓصاع َٔ نٌ فر 

فت دٛاْب ايكًل ٚاـٛف َٔ نٌ َهُٔ ٚدٌٗ أعًِ ايٓاع نٝف تٓذًٞ ٚتهػ

سٝح ٜكع ؾٛز٠ تسضِ ايػعٛز ٚقت ٚفا٠ ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل  81ايػاغ١ٝ ٜٚطتكس ايكساز"

عًٝ٘ ٚضًِ َٚا عًٝ٘ َٔ االقطساب، ٚقد عال خطٛطٗا َالَح اؿصٕ، ٚدا٤ت األيفاظ 

 (.ايػاغ١ٝ –اـٛف  –ايكًل –ايٓصاع كامت يًؿٛز٠ )س١ٝ يتدعِ ايًٕٛ اياملٛ

 خامت١ ايبشح:

ٚقد اعتُدت ايدزاض١ ع٢ً منٛذدني  ،تٓاٍٚ ٖرا ايبشح املدح بني فين ايػعس ٚايٓجس

أسدُٖا يًػعس ٖٚٞ )ايكؿٝد٠ ايعُس١ٜ( يًػاعس سافغ إبساِٖٝ ٚايجا١ْٝ يًٓجس ٖٚٛ 

قت ايدزاض١ ألِٖ ايطُات نتاب )عبكس١ٜ عُس( يًهاتب عباع قُٛد ايعكاد، ٚعس

ٚأخرّيا  .ايػدؿ١ٝ يًفازٚم نُا ظٗست عٓد نًُٝٗا، ثِ ؾٛز٠ عُس نسدٌ ايدٚي١

 . ايػعسٟ ٚايٓجسٟ يف تٓاٍٚ املدحدا٤ت ايدزاض١ يتٛقح تبأٜ ايفٔ ايتؿٜٛسٟ يًُٓٛذدني

 :تا٥ر اييت تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١أِٖ ايٓ

 ٕعسقٗا  ت ايػدؿ١ٝ اييتٚايتٛاقع أِٖ ايطُاايعدٍ ٚايسمح١ ٚايصٖد  نا

ٕ ايػعسٟ ٚايٓجسٟ، ٚاتفل سافغ ٚايعكاد بإٔ يد٣ عُس ؾفات َه١ٝٓ ايُٓٛذدا

َٓٗا ايسمح١، غري إٔ ايعكاد نإ أنجس بساع١ يف زضِ غدؿ١ٝ ايفازٚم ملا أتاح 

ي٘ ايطابع ايٓجسٟ َٔ أزحي١ٝ يف تٓاٍٚ ايهًُات ٚايرتانٝب، ٚنجرّيا َا جيٓح إىل 

 فًطف١ األخالم .
 ٗست غدؿ١ٝ ايفازٚم زدٌ ايدٚي١ احملافغ ع٢ً اضتكسازٖا ٚسانُٗا ايعادٍ ظ

ايرٟ ضا٣ٚ بني أفساد زعٝت٘؛ فٗٛ حياضب ٚالت٘ ٚدعٌ َٔ ايػٛز٣ دضتّٛزا يٓعاّ 

 سهُ٘.
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  َٔ ٘مث١ اختالف يف طسٜك١ نٌ َٔ سافغ ٚايعكاد يف ٚؾٍٛ نٌ َُٓٗا إىل بػٝت

ذ سافغ َٔ َػٗد َكتٌ عُس بٔ َدح اـًٝف١ عُس بٔ اـطاب َٚٔ أغٗسٖا؛ اؽا

اـطاب زقٞ اهلل عٓ٘ بدا١ٜ يكؿٝدت٘ يف سني دعٌ ايعكاد َٔ َكتٌ اـًٝف١ عُس 

خامت١ يهتاب٘، ٚقد أزاد سافغ إٔ جيرب اْتباٙ ايطاَع يفداس١ ٖرا املٛقف 

ٚغدت٘ ع٢ً األ١َ اإلضال١َٝ، يف سني بدأ ايعكاد نتاب٘ باؿدٜح عٔ عبكس١ٜ عُس 

ثبات ذيو ٚايرب١ٖٓ عًٝ٘؛ ددّ أضًٛب٘ ايفًطفٞ ايتشًًٝٞ يف إٜطتٚاضتشكاق٘ هلا، ٚ

 أَاّ َكُٕٛ نتاب٘.ٜسٜد إٔ ٜكع ايكازئ  ٚنأْ٘
  َعاٖس االختالف أّٜكا إٔ سافغ مل حيفٌ يف أبٝات٘ برنس ؾفات عُس َٔٚ

ا ايعكاد فكد اٖتِ برنس ؾفات عُس بٔ اـطاب اؾطد١ٜ اييت أَٚ ،اؾطد١ٜ

دزات٘ اؾطد١ٜ ايفا٥ك١؛ فٗٛ ٜس٣ إٔ يًُشدثني عالَات يف ميٌٝ بٗا إىل إظٗاز ق

نُا تتؿٌ مبديٍٛ األخالم، َٚٔ  تتؿٌ بايتهٜٛٔ ٚتسنٝب اـًك١ايعبكس١ٜ 

َعاٖس االختالف أّٜكا إغاز٠ ايعكاد بإضٗاب إىل عُس اإلْطإ يف بٝت٘ بسمحت٘ 

جاْٞ َع ٚيطف٘ بِٗ مجّٝعا، يف سني إٔ سافغ انتف٢ مبٛقفني أسدُٖا َع ابٓ٘ ٚاي

 شٚدت٘ أزاد َٔ خالهلُا إبساش ؾف١ ايعدٍ ٚايتك٣ٛ ٚايصٖد يف ايدْٝا.
  ايفٔ ايتؿٜٛسٟ يًُٓٛذدني ايػعسٟ ٚايٓجسٟ يف تٓاٍٚ نٌ َُٓٗا يًُدح؛ فكد َٔ تباٜ

خالف املتٛقع َٔ منٛذز  دا٤ت ايؿٛز ايف١ٝٓ عٓد سافغ بطٝط١ّ ضطش١ّٝ ٖٚرا ع٢ً

مس١ عا١َ يف غعس سافغ  ٜٚبدٚ إٔ ٖرٍٙ فٝ٘ دّٚزا ز٥ّٝطا، اـٝا غعسٟ ٜؤدٟ

نُا أغاز إىل ٖرا غرُي ٚاسٕد َٔ املفهسٜٔ، غري إٔ سافغ أداد يف زضِ ايؿٛز٠ 

ايه١ًٝ إشا٤ تؿٜٛسٙ َػٗد دخٍٛ عُس ايػاّ، ٚاضتدداَ٘ أضًٛب اؿٛاز املعتُد 

 فعٌ ايكٍٛ يف سٛاز عُس َع شٚدت٘.اعتُادا ٚاقّشا ع٢ً 
 َٔ ٜ٘بهًُات٘ ؾّٛزا داعبت خٝاٍ أدٚات ق١ًًٝ إٔ ٜٛيد  متهٔ ايعكاد زغِ َا يد

تسضِ اؿاي١   َٛاقع نجري٠، ٚدا٤ت ايؿٛز٠ اييتَعتُدا ع٢ً ايتػبٝ٘ يف املتًكٞ

 .٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ أنجسٖا ٚقّٛساايٓفط١ٝ عٓد ٚفا٠ ايسضٍٛ ؾ
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 ايعشب١ٝ ايًػ١ تعًِٝ يف ٞايتذاٚي املٓٗر

ٜٛطف ايعًِٝ عبذ سظٔ. د. أ

   

Email: dr_hassan_youssef@hotmail.com 

 ًَدف ايبشح:

سفعٗا اهلل تباسى ٚتعاىل حبفغ ايكشإٓ ايهشِٜ،  ،دل ايًػ١ ايعشب١ٝ َٔ أععِ ايًػاتعَتُت

ٓاٖر، تعًِٝ ٖزٙ ايًػ١ ٚفل عذ٠ َٜهٕٛ ٚ كت ٚعال ػأْٗا ع٢ً ايًػات األخش٣.فاست

املٓٗر ايتذاٚيٞ ٖٛ َٔ املٓاٖر اييت ظٗش ت سذٜجا، فٗٛ َٓٗر ٚظٝفٞ بضعا١َ ايتذاٚي١ٝ، ٚ

ػ١ أثٓا٤ اطتعُاهلا، فاأليظٕٓٝٛ ايعشب َِٓٗ ٚايػشب ٜطشسٕٛ ريو ايعًِ ايزٟ ٜذسغ ايً

عذ٠ َؼاسٜع باإلَهإ اإلفاد٠ َٓٗا َٔ أدٌ تطٜٛش ايًػ١ ايعشب١ٝ َٚعادت١ قلاٜا 

ايع١ًُٝ ايتٛاؿ١ًٝ بني  ا تظِٗ يف إصتاحَٓعٛس يظاْٞ ٚظٝفٞ، فايتذاٚي١ٝ إّرتذسٜظٗا َٔ 

ا ١ُٝٝ، ألٕ ع١ًُٝ ايتعًِٝ يف أصتح طبًٗاملشطٌ ٚاملتًكٞ داخٌ املذاسغ ٚاملؤطظات ايتعً

( ٜٚهٕٛ ريو بتهاتف دٗٛد نال تًكٞ )املتعًِاملايتٛاؿٌ بني املشطٌ )املعًِ( ٚ

ايتعًُٞ، فاملٓٗر ايتذاٚيٞ إرا ٖٛ املٓٗر املٓاطب ٚايطشفني َٔ أدٌ صتاح ايفعٌ ايتعًُٝٞ 

 يذساط١ ايًػ١ املظتدذ١َ يف االتـاٍ ٚايتٛاؿٌ .

 .ر ايتذاٚيٞ، املعًِ، املتعًِيًػ١، ايتع١ًُٝٝ، املٓٗ: انًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

 The Arabic language is one of the greatest languages, preserved by 

Almighty Allah through memorizing the Holy Quran, so it surpassed other 

languages. The teaching of this language follows several approaches. The 

deliberative approach is one of the methods that have recently emerged. It 

is a functional approach led by deliberation. The Arab and Western 

linguists offer a number of projects that can be used to develop the Arabic 

language and to address the issues of its teaching from a functional and 

linguistic perspective. The deliberative process contributes to the success 

of communication between the sender and the recipient within schools 

and educational institutions. The deliberative approach is therefore the 

appropriate method to study the language used in communication. 

 

                                                           
  مجٗٛس١ٜ َـش ايعشب١ٝ –اإلزلاع١ًٝٝ  –عُٝذ َعٗذ ايذساطات األفشٚآط١ٜٛٝ، داَع١ قٓا٠ ايظٜٛع. 
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 :َكذ١َ

َٔ َشطٌ إىل  اؿادس اباالطتعُاٍ ايفعًٞ يًػ١ باعتباسٙ خطابظٗش ايفهش ايتذاٚيٞ يٝٗتِ 

 تًكٞ، فايتذاٚي١ٝ تٛد٘ َعشيف ٜع٢ٓ مبا ميٝض االطتعُاٍ ايًػٟٛ ٚايذٚافع ايٓفظ١َٝ

، ٚاملٓٗر ايتذاٚيٞ َٗتِ بًني ٚايُٓارز االدتُاع١ٝ يًدطابيًُتهًُني ٚسدٚد أفعاٍ املظتك

بتشًٌٝ ايؼشٚط اييت جتعٌ ايعباسات َال١ُ٥ َٚكبٛي١ يف َٛقف ستذد بايٓظب١ ملظتدذَٞ 

نُا ٜٗتِ  سف عًٝٗا خالٍ ايعباسات املًفٛظ١.تتبع أثش ايكٛاعذ املتعاٖزٙ ايًػ١ أٚ تًو، ٚ

 بإجياد املبادئ املٛد١ٗ يفعٌ ايهالّ ايزٟ ٜتِ إصتاصٙ بطشم َتؼابه١، فايتذاٚي١ٝ إرا

تبشح يف نٝف١ٝ تأٌٜٚ ارتطاب ٚنزا عالق١ املًكٞ باملتًكٞ، فع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ 

تعًِ ٚتظتػٌ املٛاقف ايهال١َٝ، مما جيعًٓا ْفٝذ َٔ تكّٛ ع٢ً ايتٛاؿٌ بني املعًِ ٚامل

ٚايظؤاٍ ايزٟ ٜتبادس إىل أرٖآْا َا  يظاْٞ يف تع١ًُٝٝ ايًػ١ ايعشب١ٝ. ايتذاٚي١ٝ نُبشح

 .ايًػ١؟ ٖٞ ايتذاٚي١ٝ؟ ٚنٝف ٜظِٗ ٖزا املٓٗر يف تع١ًُٝٝ

 َفّٗٛ ايًػ١:

  يػ١:    . أ

ايًػ١ ع٢ً ٚصٕ فع١ً َٔ يػٛت أٟ دا٤ يف يظإ ايعشب البٔ َٓعٛس يف باب يػا، إٔ 

تهًُت، ٚأؿًٗا: يػ٠ٛ نهش٠، ٚثب١، نًٗا الَاتٗا ٚٚاٚات، ٚقٌٝ أؿًٗا يػٞ أٚ يػٛ 

 .1َجٌ بش٠ أٚ بش٣ ٚادتُع يػات أٚ يػٕٛ ٢ٚاهلا٤ عٛض الّ ايفعٌ، ٚمجعٗا يػ

  :اؿطالسا . ب

ا، ٖٚزا الستباطٗا مبدتًف ٖٓاى اختالفات بني ايعًُا٤ يف تعشٜف ايًػ١ ايعشب١ٝ َٚفَٗٛٗ

أَا سذٖا فإْٗا أؿٛات ٜعدل بٗا نٌ ٖـ( ٖٛ: "193يًػ١ عٓذ ابٔ دين )ت، ٚتعشٜف اايعًّٛ

 .2قّٛ عٔ أغشاكِٗ"

ٜتٛاؿٌ ايٓاغ  ايطبٝع١ ايـٛت١ٝ يًػ١، ٚأْٗا ٖٞ ايًػ١ اييت بٛاططتٗا حتذخ ابٔ دين عٔ

ٜعدلٕٚ بٗا عٔ َؼاعشِٖ، فايًػ١ ْع١ُ َٔ ْعِ اهلل ع٢ً عبادٙ ٚقذ َع بعلِٗ ايبعض، ٚ

َّخـٗا با َٕ َخًََل ا" يبٝإ، ٚقذ دا٤ يف قٛي٘ عضَّ ٚد َِ اِيُكِشآ ُٔ َعًَٓ َُ ُ٘ ايشَِٓس َُ َٕ َعًَٓ َِْظا ِيِإ

                                                           
1
 .252، ق: 3،( ز1، )برلٚت: داس ؿادس، باب ايػا٤، طيظإ ايعشبابٔ َٓعٛس،  
2
 .11، ق: ١3(، ز، تح: ستُذ عًٞ ايٓذاس، )برلٚت: عامل ايهتب، املهتب١ ايعًُٝارتـا٥فابٔ دين،  
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َٕ َٝا ٘ٔي"، ٚقٛي٘ تعاىل (4-1ايشمحٔ: ) "اِيَب ِٝ َٕ ِإَي ًِٔشُذٚ ُٜ ُٕ ائَّزٟ  ْٕ  َظا ََٖزا ٔيَظا َٚ  ٌّ ُٔ َأِعَذ

ٌّ  .(103ايٓشٌ:) "َُّٔبني َعَشٔب

فايًػ١ تُٓٛ ٚتتطٛس يف أسلإ اجملتُع، فٗٞ ٚيٝذ٠ اجملتُع، ٚستط عًُٞ يذ٣ املعٓٝني 

عالق١ "بايتعًِ ايزٟ ٜظاعذ ع٢ً ايُٓٛ، فٗزا ٜعين إٔ ايتعًِٝ ٜبذأ  ٚهلابتعًِٝ ايًػات، 

، قـرل٠ يف ٖزٙ ايع١ًُٝ َٔ ايتعًَِٝٓز ايٛالد٠ ٜٚظتُش ملذ٣ اذتٝا٠، ٚاملذسط١ ٖٞ َشس١ً 

ٕ يف ١َُٗ ايتعًِٝ يف تًو األَانٔ ٞ ٜؼاسى اآلبا٤ ٚاجملتُع ٚاملعًُٛٚقذ سإ ايٛقت يه

 .3ذسط١"ارتاؿ١ بايتعًِٝ اييت تذع٢ امل

 ايتع١ًُٝٝ: .1

اييت اػتكت بذٚسٖا َٔ ن١ًُ  Didqctiaue ١ُإٕ ن١ًُ تع١ًُٝٝ ٖٞ تشمج١ يهً

Didactikos  ايْٝٛا١ْٝ، ٚاييت ناْت تطًل ع٢ً كشب َٔ ايؼعش، ٜتٓاٍٚ بايؼشح َعاسف

  .4ع١ًُٝ أٚ تك١ٝٓ قـذ تٝظرلٖا ع٢ً ايذاسطني يًشفغ

ايتع١ًُٝٝ ٖٞ تًو ايع١ًُٝ اييت تتشذد بفعٌ ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٜٚؼذلى فٝٗا عذ٠ أطشاف 

ْعين بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف ١ٝ، ٜٚكٍٛ يف ريو ستُذ ايذسٜر: "َعًِ َٚتعًِ َٚاد٠ تعًُٝ

حيذخ بني األػداق ٜٗذف إىل تػرل ايهٝف١ٝ اييت ٜظًو ٚفكٗا  ازتاٍ ايبشح تأثرل

، فايتأثرل املكـٛد يتأثرل املتبادٍ بني األػداق...اآلخش، ٜٚتلُٔ ٖزا ايتشذٜذ يف إطاس ا

إرٕ ٖٛ ايزٟ ٜعٌُ إسذاخ تػرلات بفلٌ ٚطا٥ٌ تـٜٛش١ٜ َعكٛي١ بايطشٜك١ اييت جتعً٘ 

 .5َٔ األػٝا٤ ٚاألسذاخ رات َػض٣ يآلخش"

خالؿ١ املهْٛات ٚايعالقات بني ايٛكعٝات ايذلب١ٜٛ نُا ٜعشفٗا "زلٝح" ع٢ً أْٗا " 

يًٛكع١ٝ  ٖٞ عًِ تتعًل َٛكٛعات٘ بايتدطٝط ٚٚطا٥طٗا، ٚبعباس٠ أخش٣ تٗاَٚٛكٛعا

                                                           
3
، داَع١ أثش بشْاَر تعًُٝٞ يت١ُٝٓ املٗاسات االطتكالي١ٝ يذ٣ تالَٝز ايذلب١ٝ ارتاؿ١إبشاِٖٝ، ّ. ّ. ٖٝفا٤ عبذ ايشمحٔ،  

 .64، ق: 3، ايعذد7املٛؿٌ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ اإلْظا١ْٝ، زت١ً أحباخ ن١ًٝ ايذلب١ٝ األطاط١ٝ، اجملًذ 
4
ّ(، 3991 ،3ط، )برلٚت: داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ يًطباع١ ٚايٓؼش، َٓٗاز املعًِ ٚاإلداس٠ ايذلب١ٜٛنشٜت، زلرل ستُذ،  

 .22ق: 
5
 .64ّ(، ق: 3993، 2ب، ط، )ايبًٝذ٠: قـش ايهتاحتًٌٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝايذسٜر، ستُذ،  
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ايتع١ًُٝٝ َؼتك١ َٔ  .6ايبٝذاغٛد١ٝ ٚنٝف١ٝ تٓفٝزٖا َٚشاقبتٗا ٚتعذًٜٗا عٓذ ايلشٚس٠"

ايبٝذاغٛدٝا َٚٛكٛعٗا تذسٜع املٛاد ٚايتدــات ايذساط١ٝ املدتًف١، ٚيهٌ ع١ًُٝ 

ٌ َٔ أٟ أٟ خًعًِ َٚتعًِ َٚاد٠ تع١ًُٝٝ، ألٕ "تع١ًُٝٝ َهْٛات أطاط١ٝ تكّٛ عًٝٗا َٔ َ

، َٚٔ 7طشف أٚ سنٔ َٔ أسنإ ايع١ًُٝ طٝؤدٟ إىل خًٌ يف ْتا٥ر ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ "

 بني أطشاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ صتذ:

 املعًِ:  .1

ايتعًُٝٞ عٔ طشٜل ايتهٜٛٔ ايعًُٞ ٚايبٝذاغٛدٞ األٚيٞ ٚعٔ طشٜل  ٜكّٛ بت١٦ٝٗ املٛقف

 .8ايتشظني املظتُش ايزٟ ال بذ إٔ ٜٓشـش يف ايتهٜٛٔ ايًظاْٞ ٚايٓفظٞ ٚايذلبٟٛ

ملعًِ طشف َِٗ ٚأطاطٞ يف عًُٝات ايتعًِٝ ايٓادش١ يزا عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َتُهّٓا َٔ ٚا

املاد٠ اييت ٜذسدٗا، ٚإٔ ميتًو ايكذس٠ ع٢ً ايتٛظٝف ٚايتشًٌٝ ٚايتُجٌٝ ٚحتكٝل ايفِٗ، 

ٚإٔ ٜهٕٛ ٖذف املعًِ َٔ ايتذسٜع يٝع اطتٝعاب ايكاعذ٠ ٚفُٗٗا فشظب، ٚإمنا 

 . 9فٗا يف شتتًف اجملاالت يٝهٕٛ قادسّا ع٢ً اإلبذاعمتهني املتعًِ َٔ تعًُٝٗا ٚتٛظٝ

املعًِ ُٜعتدل ايٛطٝط بني املتعًِ ٚاملعشف١، ٚدٚسٙ ْكٌ املعًَٛات ٚاملعاسف اييت  إرّا

ىل املتعًِ بػ١ٝ االطتفاد٠ َٓٗا ٚحتكٝل أٖذاف َا، نُا جيب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ٜهتظبٗا إ

 ع٢ً عًِ مبا أقشت٘ ايًظاْٝات ايعا١َ.

 املتعًِ: .9

املتعًِ ٖٛ املظتٗذف ٚستٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚاملتعًِ ٖٛ ايها٥ٔ اإلْظاْٞ ايزٟ ال 

دات ايبٝٛيٛد١ٝ، َٚٔ ٜعٝؽ مبعضٍ عٔ املؤثشات ايب١ٝ٦ٝ ٚاالطتعذادات ايٛساث١ٝ ٚاذتا

ٜتعاٌَ َع ٖزا ايها٥ٔ اذتٞ ال بذ َٔ إٔ ٜتُهٔ َٔ اإلساط١ باملتعًِّ َٚا ي٘ ؿ١ً ب٘، 

                                                           
6
، ق: 3ّ(، ز2132، )ادتضا٥ش: داس اهلذ٣، دط، يذيٌٝ ايبٝذاغٛدٞ ملشس١ً ايتعًِٝ االبتذا٥ٞاسجشٚبٞ، ستُذ ايـاحل،  

327. 
7
ّ(، ق: 3997، )طشابًع: داَع١ ايفتح، بٓا٤ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ َفَٗٛٗا أطظٗا ٚتٓعُٝاتٗافايٛقٞ، ستُذ ٖاػِ،  

316. 
8
، 3األسدٕ: داس ايؼشٚم يًٓؼش ٚايتٛصٜع، ط-، )عُإايهايف يف أطايٝب تذسٜع ايًػ١ ايعشب١ٝعط١ٝ، ستظٔ عًٞ،  

 .54-55ّ(، ق: 2114
9
ّ، ق: 2111بًعٝذ، ؿاحل، فِٗ إتكإ ايًػ١ ايعشب١ٝ، سأٟ يف َظأي١ املكاٍ، زت١ً إتكإ ايعشب١ٝ يف ايتعًِٝ، ادتضا٥ش،  

11. 
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طبٝعت٘ ايته١ٜٝٓٛ َٚهْٛات ػدـٝت٘ ٚاطتعذادات٘ ٚدٚافع٘ ٚاْفعاالت٘ ٚقذسات٘ 

ايفهش١ٜ َا ٜٓعهع إجيابا ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚاملٗاس١ٜ، َٚظت٣ٛ رنا٥٘ ٚب٦ٝت٘ 

ميتًو قذسات ٚعادات ٚاٖتُاَات، فٗٛ "َٗٝأ طًفا يالْتباٙ ، ١ٝ10ٚ عاالدتُا

ٚاالطتٝعاب، ٚدٚس األطتار بايذسد١ األٚىل ٖٛ إٔ حيشق نٌ اذتشق ع٢ً ايتذعِٝ 

ٝعٞ ايزٟ ٜكتلٝ٘ اطتعذادٙ ظتُش الٖتُاَات٘ ٚتعضٜضٖا، يٝتِ تكذَ٘ ٚاستكاؤٙ ايطبامل

ت ٚاملعاسف ، ٚيٝع زتشد َتًكٞ يًُعًَٛااالا ٚفع. ٚاملتعًِ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ْؼط11"يًتعًِ

 .ايًػٟٛفشظب، ٚاملعًِ ٖٛ اآلخش عًٝ٘ إٔ ٜٛيذ فٝ٘ سب املطايع١ إلثشا٤ سؿٝذٙ 

 ب١٦ٝ ايتعًِ:  .3

ٚبزيو ٜكٍٛ ستظٔ عًٞ عط١ٝ  ،تعتدل ب١٦ٝ ايتعًِ عٓـشا َٔ عٓاؿش ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 .12"ايشنٔ ايشابع َٔ أسنإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٖٛ ب١٦ٝ ايتعًِ

 املٓٗر: .4

ٖٚٛ ايٛط١ًٝ ايتٛاؿ١ًٝ ٚايتبًٝػ١ٝ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، يزيو فٗٞ اإلدشا٤ ايعًُٞ ايزٟ 

 .13ٜظاعذ ع٢ً حتكٝل األٖذاف ايبٝذاغٛد١ٝ يع١ًُٝ ايتعًِ

 د "تاًٜٛس" عٓاؿش املٓٗاز نُا ًٜٞ:ٚقذ سذ

 ك٥ٛٝاتِٗ اختٝاس ستت٣ٛ املٓٗازاألٖذاف ٚاييت يف . 

 احملت٣ٛ. 

 طشا٥ل ايتذسٜع. 

 ِٜٛستت٣ٛ ايتعًِ ٚطشا٥ك٘ ٚتكٛمي٘ج، فاملٓٗاز مي14ايتك ٌ. 

 

                                                           
10
، 3، )األسدٕ: داس املٓاٖر يًتٛصٜع ٚايٓؼش، طتذسٜع ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ك٤ٛ ايهفاٜات األدا١ٝ٥عط١ٝ، ستظٔ عًٞ،  

 .25، ق: (2117ّ
11
   )ادتضا٥ش: دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع١ٝ(،  سكٌ تع١ًُٝٝ ايًػات،-دساطات يف ايًظاْٝات ايتطبٝك١ٝسظاْٞ، أمحذ،  

 .32ق: 
12
 .25، ق: ع ايًػ١ ايعشب١ٝ يف ك٤ٛ ايهفاٜات األدا١ٝ٥تذسٜعط١ٝ، ستظٔ عًٞ،  
13
 .32، ق: ًػاتسكٌ تع١ًُٝٝ اي -دساطات يف ايًظاْٝات ايتطبٝك١ٝسظاْٞ، أمحذ،  
14
 .11-17ّ(، ق: 2119األسدٕ، داس  أطا١َ يًٓؼش ٚايتٛصٜع،  -، )عُإعًِ ايٓفع ايذلبٟٛعبذ ايهشِٜ، صٜٓب،  
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 عٓاؿش املٓٗاز      : 10ايؼهٌ        

 تعشٜف املٓٗر:

ٚايٓٗر ٖٛ ايطشٜل ايٛاكح،  ٚاملٓٗاز دا٤ يف يظإ ايعشب تعشٜف٘ يًُٓٗر إٔ املٓٗر يػ١: أ.

ح  ٚاكطشٜل ْٗر بني" سٝح صتذ ابٔ َٓعٛس ٜكٍٛ: بتظهني اهلا٤ ٖٛ ايطشٜل املظتكِٝ،

 .15ٓا ٚاكشاٖٚٛ ايٓٗر... ٚأْٗر ايطشٜل: ٚكح ٚاطتبإ ٚؿاس ْٗذا بٝ

ٚقذ ٜٛظف املٓٗر ع٢ً أْ٘ ايتٝاس أٚ املزٖب َٔ أدٌ ايهؼف عٔ األطًٛب أٚ ايطشٜك١ 

"... إٕ املع٢ٓ ايعاّ يًُٓٗر ٖٛ األطًٛب  ملزٖب َا، ٚصتذ يف ريو أمحذ َطًٛب ٜكٍٛ:

َٝٔ ، فاملٓٗر ٖٛ ايطشٜل ا16ايزٟ ٜكٛد إىل ٖذف َعني يف ايبشح ٚايتأيٝف أٚ ايظًٛى" يب

 .ايٛاكح ايزٟ ال ٜتٝ٘ طايه٘

يكذ تعذدت َفاِٖٝ املٓٗر فٗٛ ايدلْاَر ايزٟ حيذد يٓا ايظبٌٝ يًٛؿٍٛ  إؿطالسا: ب.

ٚ ، ٖٚٛ األطًٛب أ17إىل اذتكٝك١، أٚ ايطشٜل املؤدٟ إىل ايهؼف عٔ اذتكٝك١ يف ايعًّٛ

ايطشٜك١ اييت ٜتبعٗا ايباسح أٚ ايعامل يف َعادت١ َٛكٛع حبج٘ بٗذف ايٛؿٍٛ إىل ْتا٥ر 

                                                           
15
 .15، ق: 2، زيظإ ايعشبابٔ َٓعٛس،  
16
، 2، )ايكاٖش٠: املهتب ادتاَعٞ اذتذٜح، طَباسح يف عًِ ايًػ١ َٚٓاٖر ايبشح ايًػٟٛ يٛػٔ، ْٛس اهلذ٣، 

 .215ّ(، ق: 2114
17
، 1، )ايهٜٛت: ٚناي١ املطبٛعات، ػاسع فٗذ ايظامل، طَٓاٖر ايبشح ايعًُٞبذٟٚ، عبذ ايشمحٔ،  

 .4ّ(، ق: 3977

 ايتكِٜٛ

      احملت٣ٛ      األٖذاف       املٓٗاز

 طشا٥ل ايتذسٜع
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ع١ َتٓٛع١ زتُٛٚ"عًٞ أمحذ مجٌ" املٓٗر بأْ٘ "ٜٚعشف "أمحذ سظٔ ايًكاْٞ"  .18َع١ٓٝ

َـٔ ارتبـشات، ايتـٞ ٜـتِ تؼـهًٝٗا، ٚإتاس١ ايفشؿـ١ يًُـتعًِ يًُـشٚس بٗـا، ٖٚـزا ٜتلـُٔ 

عًُٝـات ايتـذسٜع ايتـٞ تعٗش ْتا٥ذٗا فُٝا ٜتعًُـ٘ ايتالَٝـز، ٚقـذ ٜهـٕٛ ٖـزا َـٔ 

 خـالٍ املذسطـ١ أٚ َؤطظـات ادتُاعٝـ١ أخـش٣، تتشُـٌ َظـؤٚي١ٝ ايذلبٝـ١، ٜٚؼـذلط فـٞ

 .19"طكٝـ١ ٚقابًـ١ يًتطبٝـل ٚايتأثرلٖـزٙ ارتبـشات إٔ تهـٕٛ َٓ

َٚٔ ايتعشٜفات ايظابك١ ٜتبني إٔ املٓٗر ٖٛ تًو األطايٝب ٚايطشم اييت جيب ع٢ً ايباسح 

ح عًُٞ أنادميٞ ٚريو َٔ أدٌ ايٛؿٍٛ إىل إتباعٗا ٚايظرل ٚفكٗا عٓذ دساط١ أٟ حب

 ايٓتا٥ر املطًٛب١.

 ايتذاٚي١ٝ: .2

ايتذاٚي١ٝ َبشح يظاْٞ سذٜح ايعٗذ تطٛس إبإ طبعٝٓٝات ايكشٕ املاكٞ، ٜٚؤسخ  ايبشح 

"ػاسٍ يًفًٝظٛف األَشٜهٞ  فٝٗا َٓز ايكذّ، ٜٚشدع االطتعُاٍ اذتذٜح يًتذاٚي١ٝ

ايزٟ تأثش بايعكٝذ٠  "ْعش١ٜ ايعالَات يف نتاب٘ "أطع "MORRIS CHARLES"َٛسٜع

 .األَشٜه١ٝ ايدلاغُات١ٝ ايزسا٥ع١ٝايفًظف١ٝ 

 pragmatique la، ٚاملـطًح ايفشْظٞ pragmaticsصتًٝضٟ ٖٞ تشمج١ يًُـطًشني اإلٚ 

،ألٕ ٖزا األخرل ٜعين ايفًظف١ le pragmatismeبٓفع املع٢ٓ، ٚيٝع تشمج١ ملـطًح 

، ٚبايشغِ َٔ 20فرلاد ب٘ ٖزا ايعًِ ايتٛاؿًٞ ادتذٜذايٓفع١ٝ ايزسا٥ع١ٝ، أَا األٍٚ 

دساط١ ايًػ١ أثٓا٤  ايتذاٚي١ٝ إال أْٓا صتذ هلا َفّٗٛ ٚاسذ ٖٚٛختالف يف تظُٝات اال

 االطتعُاٍ.

ذاسطني، ٚأٍٚ تعشٜف هلا أطًك٘ ػاسٍ َٛسٜع ٚقذ اختًفت تعشٜفات ايتذاٚي١ٝ سظب اي

 : "فايظُٝٝا٤ تٓكظِ إىل ثالث١ فشٚع: ايذلنٝب،الٍ تعشٜف٘ يًظُٝا١ٝ٥ إر قأٍَ خ

 :ايذالي١، ٚايتذاٚي١ٝٚ

  ايعالق١ بني ايعالَات فُٝا بٝٓٗاٜٗتِ ايذلنٝب بذساط١. 

                                                           
18
ّ(، 2131ٖـ/3612،)2ط ، )برلٚت: داس احملذ١ ايبٝلا٤،َٓٗذ١ٝ ايبشح تكٓٝات َٚٓاٖرعبذ األَرل، ٜٛطف طباد١،  

 .65ق: 
19
 .1، ق: املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ٚايتكِٜٛ ايذلبٟٛمتاس، ْادٞ، ٚعبذ ايشمحٔ بٔ بشٜه١،  
20
 .35، )برلٚت: داس ايطًٝع١، دط، دت(، ق: ايتذاٚي١ٝ عٓذ ايعًُا٤ ايعشبؿششاٟٚ، َظعٛد،  
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  اط١ ايعالق١ بني ايعال١َ ٚايؼ٤ٞتٗتِ ايذالي١ بذس. 

 21ٚي١ٝ ايعالق١ بني ايعال١َ َٚؤٚيٝٗاٚتذسغ ايتذا. 

ايتذاٚي١ٝ ٖٞ دساط١ اطتعُاٍ ايًػ١ يف اسٟ دٜرل" ٚ"فشاْظٛا سٜهاْاتٞ" "ٜٚعشفٗا "إٓ َ

ال ٜتذضأ َٔ ايًػ١  ، فٗٞ تعتدل دض22٤ّارتطاب ػاٖذ٠ يف ريو ع٢ً َكذستٗا ارتطاب١ٝ"

َٓا يًػ١ داخٌ طٝاقاتٗا ًٜذأ إيٝ٘ َتعًُٛ ايًػ١ ايجا١ْٝ، ٚبٗزا فٗٞ  تتعًل بطشٜك١ اطتدذا

 .املدتًف١

 َبادئ املٓٗر ايتذاٚيٞ:  .3

 ْعش١ٜ األفعاٍ ايهال١َٝ: .0

ٚنإ ريو ع٢ً ٜذ  ١ أٚىل املفاِٖٝ يًفهش ايًظاْٞ ايتذاٚيْٞعش١ٜ األفعاٍ ايهالَٝ

ثاست ٖزا اذتكٌ املعشيف، دٕٛ أٚطتني، ٚاييت تعتدل ستاكشات٘ مبجاب١ ايًب١ٓ األٚىل اييت أ

ٜٛشٖا أٚطتني ايًػ١ ايعاد١ٜ اجملاٍ ايٛسٝذ يف ايبشح ايعًُٞ، داعٝا إىل تط ٚقذ "عذ

ٚحتظٝٓٗا بػ١ٝ ايهؼف عٔ أطشاسٖا، فأفلٌ طشٜك١ يطشح ايكلاٜا ٚفِٗ ايٛقا٥ع، ٖٞ 

فشف ايًػ١ ايعاد١ٜ/ املأيٛف١، يف َكابٌ ايًػ١ ايع١ًُٝ، ريو أْ٘ َٔ ايـعب إدساى ايٛقا٥ع 

 .23بػرل ايًػ١ "

أؿبح َفّٗٛ ايفعٌ ايهالَٞ ْٛا٠ َشنض١ٜ يف ايهجرل َٔ األعُاٍ ايتذاٚي١ٝ، ٚفشٛاٙ 

صتاصٟ تأثرلٟ، ٚعال٠ٚ ع٢ً ريو ٜعذ ًَفٛظ ٜٓٗض ع٢ً ْعاّ ػهًٞ داليٞ إأْ٘ نٌ 

طًب، ْؼاطا َادٜا ضتٜٛا ٜتٛطٌ بأفعاٍ قٛي١ٝ إىل حتكٝل أغشاض إصتاص١ٜ، )ناي

خل(، ٚغاٜات تأثرل١ٜ ختف سدٚد فعٌ املتًكٞ نايشفض ذ...إٚاألَش، ٚايٛعذ، ٚايٛعٝ

ٚايكبٍٛ، َٚٔ ثِ فٗٛ فعٌ ٜطُح إىل إٔ ٜهٕٛ را تأثرل يف املداطب ادتُاعا أٚ 

ٞ، ٜٓذسز كُٔ .  فايفعٌ ايهالَٞ ٖٛ فعٌ تذاٚي24صتاص ػ٤ٞ َا، َٚٔ ثِ إَؤطظاتٝا

  ايتذاٚي١ٝ ٜعدل عٔ نٌ ًَفٛظ ي٘ بعذ صَين، ٜٚؤثش يف املتًكٞ بٗذف حتكٝل طًب َا.

                                                           
21
 .344ّ(، ق: 2116، )ايكاٖش٠: َهتب١ اآلداب، دط، املذاسغ ايًظا١ْٝ املعاؿش٠بٛقش٠، ْعُإ،  
22
ّ(، 3917، 3، تشمج١: طعٝذ عًٛؾ، )َٓؼٛسات َشنض اإلمنا٤ ايكَٛٞ، طاملكاسب١ ايتذاٚي١ٝفشاْظٛاص، أسَٝٓهٛ،  

 .1ق: 
23
 .41ّ(، ق: 2132، 3، )األسدٕ: عامل ايهتب اذتذٜح، طتذاٚيٝات ارتطاب ايظٝاطٞأدعٝط، ْٛس ايذٜٔ،  
24
 .52-53، دط، دت، ق: ايتذاٚيٝات عًِ اطتعُاٍ ايًػ١عًٟٛ، سافغ إزلاعًٝٞ،  
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 ٚدذ أٚطتني إٔ ايفعٌ ايهالَٞ َشنب َٔ ثالث١ أفعاٍ فشع١ٝ ٖٚٞ: 

 Acte locutoire: فعٌ ايكٍٛ أٚ ايفعٌ ايًػٟٛ . أ

، أٚطتني 25الي١ٜكـذ ب٘ إطالم األيفاظ يف مجٌ َفٝذ٠ رات بٓا٤ ضتٟٛ طًِٝ ٚرات د

اٙ يفغ بذٍ (، فكذ زلت )ايـٛتٞ، ايذلنٝيب، ايذاليٞدعً٘ حيتٟٛ عذ٠ َظتٜٛا

 .د ايتًفغ بأٟ قٍٛ يف طًظ١ً نًُاتَظت٣ٛ، ٜٚتشكل ٖزا ايفعٌ مبذش

 Acte illocutoireايفعٌ املتلُٔ يف ايكٍٛ:  . ب

أْ٘ عٌُ ٜٓذض بكٍٛ َا"، ٖٚزا ايـٓف َٔ األفعاٍ ايفعٌ اإلصتاصٟ اذتكٝكٞ إر "ٖٚٛ 

عش١ٜ بشَتٗا، ٚيزا اقذلح أٚطتني تظ١ُٝ ايٛظا٥ف ايًظا١ْٝ ايهال١َٝ ٖٛ املكـٛد َٔ ايٓ

ايجا١ْٜٛ خًف ٖزٙ األفعاٍ: ايك٣ٛ اإلصتاص١ٜ، َٚٔ أَج١ً ريو ايظؤاٍ، إداب١ ايظؤاٍ، 

خل، فايفشم بني ايفعٌ األٍٚ ذ، أَش، ػٗاد٠ يف سته١ُ...إإؿذاس تأنٝذ أٚ حتزٜش، ٚع

ُٔ قٍٛ ػ٤ٞ. يف َكابٌ األٍٚ ايزٟ ٖٛ )أ( ٚايفعٌ ايجاْٞ )ب( ٖٛ إٔ ايجاْٞ قٝاّ بفعٌ ك

، فعٓذ ايتًفغ بكٍٛ َا ٜهٕٛ كُٓ٘ ايفعٌ ضتٛ مج١ً: كشب عٝظ٢ 26زتشد قٍٛ ػ٤ٞ

 .ط٢، فادت١ًُ ٖٓا تتلُٔ فعٌ ايلشبَٛ

 Acte perlocutoireايفعٌ ايٓاتر عٔ ايكٍٛ:  ت .

ايكٝاّ بفعٌ ايكٍٛ، َٚا ٜـشب٘ َٔ فعٌ َتلُٔ يف ايكٍٛ)ايك٠ٛ(، ٜش٣ أٚطتني أْ٘ َع 

)ٖٚٛ ٖٓا ايؼدف املتهًِ( قا٥ُا بفعٌ ثايح ٖٛ ايتظبب يف ْؼ٤ٛ  فكذ ٜهٕٛ ايفاعٌ

آثاس يف املؼاعش ٚايفهش، َٚٔ أَج١ً تًو اآلثاس، اإلقٓاع، ايتلًٌٝ، اإلسػاد، ايتجبٝط...، 

، فايفعٌ 27"ايفعٌ ايتأثرلٟ" اٙ بعلِٗٚزلتني: ايفعٌ ايٓاتر عٔ ايكٍٛ، ٜٚظُٝ٘ أٚط

 ريو ايفعٌ ايزٟ ٜؤثش ع٢ً املتًكٞ مبذشد قٛيٓا ػ٤ٞ َا.  ايتأثرلٟ ٖٛ 

ٖٞ َفّٗٛ تذاٚيٞ ٜتُجٌ يف ادت١ًُ املًفٛظ١ ٚايعشٚف :  Les implicitesَتلُٓات ايكٍٛ 

 ايعا١َ احملٝط١ بٗا ٖٚٞ تٓبين ع٢ً منطني ُٖا:

                                                           
25
ستُذ ايؼٝباْٞ،  -تشمج١: طٝف ايذٜٔ دغفٛغ، ايتذاٚي١ٝ ايّٝٛ عًِ دذٜذ يف ايتٛاؿٌداى َٛػالس،  -إٓ سٚبٍٛ 

، ٜٛيٝٛ 3يبٓإ، ط-َشادع١: يطٝف صٜتْٛٞ، املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًذلمج١، ْؼش ٚتٛصٜع داس ايطًٝع١ يًطباع١ ٚايٓؼش برلٚت

 .52ق: ّ، 2111
26
 .62، ق: ايتذاٚي١ٝ عٓذ ايعًُا٤ ايعشبؿششاٟٚ، َظعٛد،  
27
 .15املشدع ْفظ٘، ق:  
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  Pré-supposition :فذلاض املظبلاال . أ

ٜٗتِ باملعًَٛات املؼذلن١ بني املشطٌ ٚاملتًكٞ؛ مبع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ايهالّ املٛد٘ َٔ 

يظاْٞ ٜٓطًل ايؼشنا٤ َٔ املشطٌ َذسنا َٔ قبٌ املشطٌ إيٝ٘، ففٞ نٌ تٛاؿٌ 

 .28فذلاكات َعذلف بٗا َٚتفل عًٝٗا بَِٝٓٗعطٝات ٚا

   Les Sous entendus :اٍ امللُش٠األقٛ . ب

ٖٚٛ  ِ حتذٜذٙ ع٢ً أطاغ ٚكع١ٝ ارتطاب،ايكٍٛ امللُش ٖٛ َٔ َتلُٓات ايكٍٛ، ٜٚت

قع ٜبك٢ سٖٔ "نت١ً املعًَٛات اييت ميهٔ يًدطاب إٔ حيتٜٛٗا، ٚيهٔ حتكٝكٗا يف ايٛا

ػاسات َٚعًَٛات إل افعاد٠ َا ٜهٕٛ ايهالّ َتلُٓ، 29"خـٛؿٝات طٝام اذتذٜح

 يًدطاب َٔ أدٌ فِٗ َعٓاٖا.      تهٕٛ شتف١ٝ ٚسا٤ ارتطاب، فتظتذعٞ بزيو حتًٝال

 االطتًضاّ اذتٛاسٟ:  .2

ٜعتدل االطتًضاّ اذتٛاسٟ َٔ املبادئ اييت تكّٛ عًٝٗا ايتذاٚي١ٝ. ٖٚزا املفّٗٛ يـٝل 

ٜعذ األَش َعٗا  بًظاْٝات ارتطاب اييت أخز َعٗا ايبشح ايًظاْٞ َٓش٢ َتُٝضا، إر مل

االٖتُاّ ع٢ً ايع١ًُٝ يف سذ  عا١َ يع١ًُٝ ارتطاب، ٚإمنا اْـب ٜع٢ٓ بٛكع ْعشٜات

 .30راتٗا

ٜتلح االطتًضاّ، سٝح  ايهالّيف ايعباس٠، فبُذشد ايٓطل ب افاالطتًضاّ ٜهٕٛ َتلُٓ

بني َا ٜكاٍ َٚا ٜكـذ، فاألٍٚ ٜتلح مبذشد ايٓطل بايهًُات،  ٜهٕٛ ٖٓاى اختالف

 بُٝٓا ايجاْٞ ٖٛ َا ٜشٜذ املتهًِ تٛؿًٝ٘ بطشٜك١ غرل َباػش٠ إىل املتًكٞ.

يف ٚاملع٢ٓ االطتًضاَٞ، ٖٚزا َا ختالف بني املع٢ٓ اذتشٚقذ ساٍٚ غشاٜع تٛكٝح اال

 )ب(:خالٍ اذتٛاس بني األطتارٜٔ )أ( ٚتًضاّ اذتٛاسٟ، ٜٚتلح ريو َٔ اٙ باالطزل

 األطتار )أ(: ٌٖ ايطايب )ز( َظتعذ ملتابع١ دساطت٘ يف ادتاَع١ يف قظِ ايفًظف١؟

 ٕ:اٝب نش٠ ممتاص فٗزٙ ادت١ًُ هلا َعٓعالاألطتار )ب(: إٕ ايطايب )ز( 

 .صٜٔيب )ز( َٔ العيب ايهش٠ املُتااألٍٚ سشيف: ٖٚٛ إٔ ايطا

                                                           
28
 .11املشدع ْفظ٘، ق:  
29

 .12املشدع ْفظ٘، ق:  
30
 ّ(،2133ٖـ/3612، )ايشباط: َٓؼٛسات االختالف، )االطتًضاّ اذتٛاسٟ يف ايتذاٍٚ ايًظاْٞأدساٟٚ، ايعٝاػٞ،  

 .37ق:  
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 .31قظِ ايفًظف١ ٚايجاْٞ اطتًضاَٞ: ٖٚٛ إٔ ايطايب )ز( يٝع َظتعذا ملتابع١ دساطت٘ يف

طتًضاَٞ اقذلح "غشاٜع" َبذأ ١ُ بني املع٢ٓ اذتشيف ٚاملع٢ٓ االٚيتٛكٝح ايعالق١ ايكا٥

ٜتِ صتاح ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ، َٚٔ ايتعإٚ باعتباسٙ َٔ َبادئ ايتذاٚي١ٝ ٚايزٟ بفلً٘ 

 أسهاّ ٖزا املبذأ صتذ:

3. ( ١َُٝ أنجش غ٢ٓ باألخباس، ع٢ً أال (: َؤداٖا "ادعًٛا خطابهِ Quantitéسهِ ن

 .ريو سذٙ، يٝـبح ٖذفا يف ايتٛاؿٌ" ٣ٜتعذ

ٚال تفتكذ ايدلاٖني ال تكٌ َا تعتكذ يف خط٦٘، (: َؤداٖا "Qualitéسهِ نٝف١ٝ ) .2

 .ايهاف١ٝ عٓ٘"

 ". !(: "نٔ دقٝكاRelationسه١ُ ايعالق١ ) .1

32"اكشا، دٕٚ ايتباغ، َٚٛدضا َٚٓعُانٔ ٚ(: "Modalitéسه١ُ ايـٝػ١ ) .6
. 

( ْعشٜت٘ احملادث١ٝ، اييت تٓف ع٢ً إٔ 3975ّيٛؿف ٖزٙ ايعاٖش٠ ٜكذلح "غشاٜع" )

َبذأ ايتعإٚ( ٚمبظًُات سٛاس١ٜ، ٜٚٓٗض َبذأ ّ )عاايتٛاؿٌ ايهالَٞ ستهّٛ مببذأ 

 :33(Maximesايتعإٚ ع٢ً أسبع َظًُات )

)ن١ُٝ( اإلخباس ايزٟ جيب إٔ تًتضّ ب٘ املبادس٠  ختف قذس (Quantitéَظ١ًُ ايكذس ) .3

 ايهال١َٝ، ٚتتفشع إىل َكٛيتني:

 دعٌ َؼاسنتو تفٝذ ايكذس املطًٛب َٔ األخباس.ا . أ

 ال جتعٌ َؼاسنتو تفٝذ أنجش مما ٖٛ َطًٛب. . ب

ٚي٘ َع٢ٓ قذس اذتاد١، ٚال  ا١ُ جيب إٔ ٜهٕٛ َفٝذإٕ ارتطاب َٔ خالٍ ٖزٙ املظً

 .ايطٌٜٛ املٌُ، ٚال بايكـرل املدٌٜهٕٛ ب

ارب، ٚال تكٌ َاال (: ْٚـٗا: ال تكٌ َا تعتكذ أْ٘ ن١ُQualité ايهٝف )َظً  .2

تظتطٝع ايدل١ٖٓ ع٢ً ؿذق٘؛ ٚتؼرل ٖزٙ املظ١ًُ إىل ؿذم ارتطاب ٚاذتذر اييت 

 تجبت ؿشت٘.

                                                           
31
 .11، ق: ايتذاٚي١ٝ عٓذ ايعًُا٤ ايعشبٜٓعش:  
32
 .56، ق: املكاسب١ ايتذاٚي١ٝ فشاْظٛاص أسَٝٓهٛ، 
33
 .64-65، ق: ايتذاٚيٝات عًِ اطتعُاٍ ايًػ١عًٟٛ، سافغ إزلاعًٝٞ،  
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(: ٖٚٞ عباس٠ عٔ قاعذ٠ ٚاسذ٠: "يتهٔ َؼاسنتو Pertinenceَظ١ًُ املال١ُ٥ ) .1

 َال١ُ٥" ٜظتًضّ نٕٛ ارتطاب يف املٛكٛع.

يف ايهالّ. ٚتتفشع إىل ثالث١ (: اييت تٓف ع٢ً ايٛكٛح Modalitéَظ١ًُ ادت١ٗ ) .6

 قٛاعذ فشع١ٝ:

 ابتعذ عٔ ايًبع. . أ

 حتش اإلجياص. . ب

 حتش ايذلتٝب. . ز

إرا َبذأ ايتعإٚ قا٥ِ ع٢ً كبط األقٛاٍ، مبع٢ٓ إٔ ال ٜهٕٛ عٓذ ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ 

ُٛض فٝ٘ َع ال غ اايهالَٞ أٟ صٜاد٠ ٚال ْكـإ، نُا جيب إٔ ٜهٕٛ ايهالّ ٚاكش

١ يف إثشا٤ ايتعًِٝ يف نْٛٗا .أطُٗت حبٛخ ايًظاْٝات ايتذاٚيٜٝكاٍ تشتٝب ٚإجياص َا

ت ع٢ً إٔ ايتعًِٝ ال ٜكّٛ ع٢ً تعًِٝ ايب٢ٓ ايًػ١ٜٛ دٕٚ املُاسط١ املٝذا١ْٝ اييت تظُح سنض

ات ايهالّ، ٚدالالت ايعباسات يف زتاٍ ِ األقٛاٍ ٚنُٝيًُتعًِ بايتعشف ع٢ً قٝ

( عَذ ايبعذ ايتذاٚيٞ يًػ١ )مماسطتٗا ٚاقعاؿذٙ، ٚاطتدذاَٗا، ٚأغشاض املتهًِ َٚكا

 .34أسذ أٖذاف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

 :١ُٝٝايعٓاؿش ايتذاٚي١ٝ يًتٛاؿٌ يف ايع١ًُٝ ايتعً. 4

 يهٞ تتِ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ال بذ َٔ تٛفش مج١ً َٔ ايعٓاؿش ٖٞ:

 تـاٍ ٖٚٛ ايؼدف ايزٟ ٜٛد إٔ ٜؤثش يفٖٚٛ املـذس األطاطٞ يف اال املشطٌ: -1

اٍ يف ْكٌ ، َٚٔ ريو املعًِ ايزٟ ي٘ دٚس فعٙاآلخشٜٔ بؼهٌ َعني يٝؼاسنٛٙ آسا٤

ًِ ٖٛ ايعٓـش األطاطٞ يف ايع١ًُٝ املاد٠ ايع١ًُٝ يًتًُٝز أٚ املتعًِ، ٜٚعتدل املع

ايتع١ًُٝٝ، ٚست٢ تتِ ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ جيب إٔ تتٛفش فٝ٘ زتُٛع١ 

 َٔ ايؼشٚط ٚاييت ْزنش َٓٗا:

 هًِ قذس٠ املتتدل َٔ عٛاٌَ صتاح ايتٛاؿٌ ٖٚٞ "تع : اَتالى ايهفا١ٜ ايتٛاؿ١ًٝ

ظشٚف َع١ٓٝ، َٚت٢ ، َٚعشف١ َا جيب قٛي٘ يف ع٢ً َعشف١ ٚنٝف ٜظتعٌُ ايًػ١

                                                           
34
، )ايع١ًُ: بٝت اذته١ُ يف ايًظاْٝات ايتذاٚي١ٝ َع ستاٚي١ تأؿ١ًٝٝ يف ايذسغ ايعشبٞ ايكذِٜٜٓعش: بٛدادٟ، خًٝف١،  

 .311ّ(، ق: 2119يًٓؼش ٚايتٛصٜع، 



 اجليل اجلديد 66                                    املنهج التداولي يف تعليم اللغة العربية

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                            9102يونيو   -يناير                       2ج/ – 4ع 

جيب عًٝ٘ ايظهٛت َٚت٢ جيب عًٝ٘ ايهالّ، إْٗا املعاسف اييت تضداد ع٢ً 

ايهفا١ٜ ايًػ١ٜٛ ايـشف١ املتُج١ً يف ثشا٤ ايشؿٝذ املعذُٞ عٓذ َظتعٌُ ايًػ١ 

 .35"ايظٝطش٠ ع٢ً املعاْٞ ٚٚكٛح خطاب٘ٚمتهٓ٘ َٔ قٛاعذ يػت٘، ٚ

 تـاٍ تتأثش باملشطٌ أٚ املعًِ ايزٟ فع١ًُٝ اال(: ايعًِ مبٛكٛع٘ )ايهفا٠٤ ايع١ًُٝ

ٚاألطًٛب املعًِ(  ٚخدلات٘ ١ يًُتعًِ ٚريو َٔ خالٍ ػدـٝت٘ )ٜشٜذ تكذِٜ َاد٠ عًُٝ

املعتُذ عًٝ٘ يف ْكٌ َعاسف٘، فاملشطٌ عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عًِ باملٛكٛع ايزٟ 

ٜتهًِ عٓ٘، ألْ٘ إٕ مل ٜهٔ َايها يًُعًَٛات اييت ٜشٜذ تكذميٗا يًُتعًِ فًٔ 

 . يف َشنض ق٠ٛ يف ايذٚس٠ ارتطاب١ٝ ٜهٕٛ

 تظب٘ املعًِ َٔ ايهفا١ٜ ايًػ١ٜٛ مبفَٗٛٗا ايعاّ ٖٚٞ َا ٜه َتالى ايهفا١ٜ ايًػ١ٜٛ:ا

يٝ٘، فاملعًِ عًٝ٘ يت متهٓ٘ َٔ أدا٤ َُٗت٘ املٛد١ٗ إَعاسف َٚهتظبات ٚخدلات ٚاي

إٔ ٜهتظب َٗاس٠ تعًِٝ ايًػ١ ٖٚٛ َطايب َٔ طشف ايٛصاس٠ ايٛؿ١ٝ باَتالى 

 .ا١ٜ ايًػ١ٜٛ ايتا١َ يًػ١ ايعشب١ٝايهف

 إىل حتكٝك٘،  يٝ٘ ع١ًُٝ االتـاٍايشطاي١ ٖٞ اهلذف ايزٟ تشَٞ إ :تكِٜٛ ايشطاي١

 .طاي١ َٔ ػشٚط صتاح ع١ًُٝ ايتٛاؿٌٚتكِٜٛ ايش

 :ًُٞع٢ً َعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ إٔ ٜهٕٛ َطًعا ع٢ً ْتا٥ر عًّٛ ايًػ١ َٔ  ايتذذد ايع

 .٢ٓ إٔ ٜهٕٛ ًَُا بهٌ دٛاْب ايًػ١ؿٛت ٚؿشف ٚضتٛ.....إخل؛ مبع

ايشطاي١ عدل قٓا٠ ٖٚٛ املشطٌ إيٝ٘ أٚ ايؼدف ايزٟ تٛد٘ إيٝ٘  املظتكبٌ )املتًكٞ(: -2

َع١ٓٝ، ٚقذ ٜهٕٛ املظتكبٌ ػدـا ٚاسذا أٚ زتُٛع١ َٔ األػداق، ٚاملظتكبٌ إرا 

تًك٢ ايشطاي١ ٜكّٛ حبٌ سَٛصٖا ٚإدساى َعٓاٖا بػ١ٝ ايتٛؿٌ إىل تفظرل ستتٛاٖا ٚتتِ 

َٚٔ ايؼشٚط اييت  .36بايتايٞ اإلداب١ طٛا٤ بايكبٍٛ ٚايتٓفٝز أٚ بعذّ ايكبٍٛ ٚايشفض

 جيب إٔ ٜتش٢ً بٗا املتًكٞ ٖٞ:

                                                           
35
، تح: عًٞ ستُذ ايبذاٟٚ، ستُذ أبٛ ايفلٌ إبشاِٖٝ، )ايكاٖش٠: ايـٓاعتني ايهتاب١ ٚايؼعشايعظهشٟ، أبٛ ٖالٍ،  

 .353ّ (، ق: 3952ٖـ/3173، )3عٝظ٢ ايبابٞ اذتًيب، ط
36
، )ايكاٖش٠: داس ايفهش ايعشبٞ ايشأٟ ايعاّ، األطع ايٓعش١ٜ ٚاإلطٗاَات ايعشب١ٝاالتـاٍ ٚايعبذ، عاطف عذيٞ،  

 .64ّ(، ق: 3991يًٓؼش ٚايتٛصٜع، دط،
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  :نُا دا٤ يف نتاب ٖٚزا ايؼشط جيب إٔ ٜتٛفش فقذست٘ ع٢ً االطتُاع ٘ٝ

االطتُاع مل ٜكف ع٢ً املع٢ٓ املؤدٟ إيٝ٘  إٕ املداَطب إرا مل حيظٔايـٓاعٝتني "

 .37ارتطاب...."

 :ًِإرا ناْت اإلساد٠ يذ٣ املتًكٞ يف ايتعًِ طٝتعًِ بهٌ بظاط١، ٚإٕ   ايشغب١ يف ايتع

 .إ زتشدا َٓٗا ال ٜتعًِ َُٗا فعٌن

 :ٌٚد٘ ٚتٓتكٌ ايشطاي١ َٔ املشطٌ ست٢ ٜتِ ايتٛاؿٌ ع٢ً أن سؤ١ٜ املظتكبٌ يًُشط ٌُ

 ٚي٘ دٚس يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ . االا ٚفعع٢ً ٖزا األخرل إٔ ٜهٕٛ ْؼطٚ ،إىل املتًكٞ

٠ ؿٛس، ٜٚتِ عذت ٚتٛؿًٝ٘ يًُتًكٞ ٚتهٕٛ ع٢ً ٖٞ َا حتًُ٘ َٔ َعًَٛاايشطاي١:  -3

باطا ريو ٚفل املكاّ ايزٟ ٜهٕٛ فٝ٘ املظتكبٌ يًشطاي١، ٚفهش٠ املكاّ تشتبط است

٠ أٚد٘ إَا بظٝام اذتاٍ ايزٟ ٜهٕٛ عًٝ٘ املداَطب، ٚارتطاب ٜهٕٛ ع٢ً عذ

 .ن١ًُ أٚ مج١ً ...إخل

طشٜل األخرل٠ إَا إٔ تهٕٛ ػف١ٜٛ أٚ عٔ ٖٚزٙ عٔ طشٜكٗا ٜتِ ْكٌ ايشطاي١، : ايكٓا٠ -4

َٚٔ دْٚٗا ال  ٚطا٥ٌ ناإلْذلْت َجال، فايكٓا٠ ٖٞ اييت تشبط  بني املشطٌ ٚاملتًكٞ

 .١ًٝ ايتٛاؿٌتتِ عُ

يٝ٘ َفٝذ٠ َٚشاعا٠ ساٍ املداطب أٚ املشطٌ إ ٜعتدل َٔ عٓاؿش ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ املكاّ: -5

ٚريو ست٢ ٜشاعٞ املداطب أٚ املشطٌ ساٍ املشطٌ إيٝ٘، ٚيف ْفع ايٛقت عٕٛ 

ٚفهش٠ املكاّ دا٤ت َشتبط١ استباطا  يًُتًكٞ َٔ أدٌ تأٌٜٚ ايهالّ املشطٌ إيٝ٘،

ٚإرا نإ " أبٛ ٖالٍ ايعظهشٟ:ٜكٍٛ ذتاٍ املداَطب،   بظٝام اذتاٍ، َٚشاعا٠

َٛكٛع ايهالّ ع٢ً اإلفٗاّ، فايٛادب إٔ تكظِ طبكات ايهالّ ع٢ً طبكات 

بهالّ ايظٛق١، ٚايبذٟٚ بهالّ ايبذٟٚ، ٚال ٜتذاٚص ب٘  ايظٛقٞايٓاغ، فٝداطب 

فع١ًُٝ  .38عُا ٜعشف٘ إىل َاال ٜعشف٘ فتزٖب فا٥ذ٠ ايهالّ، ٚتعذّ َٓفع١ ارتطاب

 ا ال تتِ إال بادتُاع ايعٓاؿش ايظايف١ ايزنش.ايتٛاؿٌ إّر

                                                           
37
 .25، ق: ايـٓاعٝتنيايعظهشٟ، أبٛ ٖالٍ،  
38

 .29دع ْفظ٘، ق: املش 
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فأ١ُٖٝ املٓٗر ايتذاٚيٞ ٖٛ دساط١ ايًػ١ داخٌ إطاس ايتٛاؿٌ ٚيٝع مبعضٍ عٓ٘، ألٕ ايًػ١ 

ايلشٚسٟ  دتُاع١ٝ، فُٔٚمبا إٔ ايهالّ حيذخ يف طٝاقات ا ال تؤدٟ ٚظا٥فٗا إال فٝ٘،

ملٓٗر ايتذاٚيٞ يف ايًظاْٝات ، فا39َعشف١ تأثرل ٖزٙ ايظٝاقات ع٢ً ْعاّ ارتطاب املٓذض

ايًػ١ تهٕٛ ٚفل  فتع١ًُٝٝ املٓٗر األْظب يذساط١ ايًػ١ املظتدذ١َ يف ايتٛاؿٌ ٚبزيوٖٛ 

 .  املٓٗر ايتذاٚيٞ
 

  

 

 

 

                 

                             ايعٓاؿش ايتذاٚي١ٝ يف ايع١ًُٝ ايتٛاؿ١ًٝ  :2ايؼهٌ 

 :ايبشح خامت١

 تُٓٛ ٚتتطٛس يف أسلإ اجملتُع٢ ايًػات فتعتدل ايًػ١ ايعشب١ٝ َٔ أزل٢ ٚأسق ٞٗ. 

 ٌاف ٠ أطشايتعًِٝ ٚايتعًِ ٜٚؼذلى فٝٗا عذ ايتع١ًُٝٝ ٖٞ ايع١ًُٝ اييت تتدز بفع

 .َٔ َعًِ َٚتعًِ َٚاد٠ تع١ًُٝٝ

  تذسغ ايتذاٚي١ٝ ايًػ١ أثٓا٤ اطتعُاهلا ٚتفظرل َا ٜعٓٝ٘ ايٓاغ يف طٝام َعني

ٞ تظِٗ بزيو يف إصتاح ايع١ًُٝ ايتٛاؿ١ًٝ ٚنٝف١ٝ تأثرل ايظٝام فُٝا ٜكاٍ، فٗ

 بني املعًِ ٚاملتعًِ .

  األفعاٍ ايهال١َٝ مبجاب١ املٓطًل ايفين ٚايتأطٝظٞ يًفهش تعتدل ْعش١ٜ

طتًضاّ ا اْبجكت دٌ املفاِٖٝ األخش٣ ناالايتذاٚيٞ نهٌ َٚٔ سمحٗ

 .ٖااذتٛاسٟ، ٚاالفذلاض املظبل، ْٚعش١ٜ املال١ُ٥، ٚاذتذاز ايًػٟٛ ٚغرل

                                                           
39

، 1داس ايهتاب ادتذٜذ٠ املتشذ٠، ط، )برلٚت: اطذلاتٝذٝات ارتطابٜٓعش: ايؼٗشٟ، عبذ اهلادٟ بٔ ظافش،  

 .21ق: ّ(، 2004

 الخطاب

 

 

 

 

 املتًكٞ

 املتعًِ

 املشطٌ

 املعًِ

 املكاّ

 القناة

 مشافهت، مكاتبت
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 ٖذاف ايبٝذاغٛد١ٝ يع١ًُٝ املٓٗر ٖٛ اإلدشا٤ ايعًُٞ ايزٟ ٜظاعذ ع٢ً حتكٝل األ

 .ايتعًِ

  عٓاؿش ايتذاٚي١ٝ يًتٛاؿٌ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ املشطٌ ٚاملتًكٞ ٚارتطاب َٔ

ارتطاب َشاعا٠ بزيو ساٍ املٛد٘ يًُشطٌ إيٝ٘ ٚايكٓا٠ اييت عٔ طشٜكٗا ٜشطٌ 

 .املداطب

 

 املـادس ٚاملشادع:

 .ِٜايكشإٓ ايهش 

  إبشاِٖٝ، ّ.ّ ٖٝفا٤ عبذ ايشمحٔ، أثش بشْاَر تعًُٝٞ يت١ُٝٓ املٗاسات االطتكالي١ٝ يذ٣

تالَٝز ايذلب١ٝ ارتاؿ١، داَع١ املٛؿٌ ن١ًٝ ايذلب١ٝ اإلْظا١ْٝ، زت١ً أحباخ ن١ًٝ 

 .3، ايعذد7ايذلب١ٝ األطاط١ٝ، اجملًذ 

 ،عامل ايهتب، املهتب١ برلٚت:، 3ز تح: ستُذ عًٞ ايٓذاس، ابٔ دين، ارتـا٥ف 

 .ايع١ًُٝ 

 ٖـ.6363، 1ؿادس، باب ايػا٤، ط داس ، برلٚت:3بٔ َٓعٛس، يظإ ايعشب، زا 

 داس ؿادس. ، برلٚت:2بٔ َٓعٛس، يظإ ايعشب، زا 

 2132، 3أدعٝط، ْٛس ايذٜٔ، تذاٚيٝات ارتطاب ايظٝاطٞ،األسدٕ، ط.ّ 

 َٓؼٛسات االختالف،  يتذاٍٚ ايًظاْٞ، ايشباط:ٛاسٟ يف اأدساٟٚ، ايعٝاػٞ، االطتًضاّ اذت

 ّ(.2133ٖـ/3612)

 َٓؼٛسات َشنض  ذاٚي١ٝ، تشمج١: طعٝذ عًٛؾ، برلٚت:أسَٝٓهٛ، فشاْظٛاص، املكاسب١ ايت

 ّ.3917، 3اإلمنا٤ ايكَٛٞ، ط

  ،ٌطٝف ايذٜٔ  تشمج١:إٓ سٚبٍٛ ٚداى َٛػالس، ايتذاٚي١ٝ ايّٝٛ عًِ دذٜذ يف ايتٛاؿ

املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًذلمج١، برلٚت:  ؼٝباْٞ، َشادع١: يطٝف صٜتْٛٞ،دغفٛغ، ستُذ اي

 ّ.2111، ٜٛيٝٛ 3داس ايطًٝع١ يًطباع١ ٚايٓؼش، ط

 ٚناي١ املطبٛعات، ػاسع فٗذ  محٔ، َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ، ايهٜٛت:بذٟٚ، عبذ ايش

 ّ.3977، 1ايظامل، ط

 اٍ، زت١ً إتكإ ايعشب١ٝ يف بًعٝذ، ؿاحل، فِٗ إتكإ ايًػ١ ايعشب١ٝ، سأٟ يف َظأي١ املك

 ّ.2111ايتعًِٝ، ادتضا٥ش، 
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  ،ِٜبٛدادٟ، خًٝف١، يف ايًظاْٝات ايتذاٚي١ٝ َع ستاٚي١ تأؿ١ًٝٝ يف ايذسغ ايعشبٞ ايكذ

 ّ.2119بٝت اذته١ُ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، دط، 

 2116َهتب١ اآلداب، دط،  ايكاٖش٠: ،ذاسغ ايًظا١ْٝ املعاؿش٠بٛقش٠، ْعُإ، امل.ّ 

  ،ْادٞ، ٚعبذ ايشمحٔ بٔ بشٜه١، املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ.متاس 

 شس١ً ايتعًِٝ االبتذا٥ٞ، ادتضا٥ش:سجشٚبٞ، ستُذ ايـاحل، ايذيٌٝ ايبٝذاغٛدٞ مل 

 ّ.2132، 3اهلذ٣، دط، زداس

 .سظاْٞ، أمحذ، دساطات يف ايًظاْٝات ايتطبٝك١ٝ، سكٌ تع١ًُٝٝ ايًػات، دط، دت 

 3993، 2قـش ايهتاب، ط  ١ًٝ ايتع١ًُٝٝ، ادتضا٥ش:ًٌٝ ايعُايذسٜر، ستُذ، حت.ّ 

 داس ايهتاب ادتذٜذ٠  :برلٚتاتٝذٝات ارتطاب، ايؼٗشٟ، عبذ اهلادٟ بٔ ظافش، اطذل

 ّ.2116، 3طاملتشذ٠، 

 داس ايطًٝع١، دط، دت. ذاٚي١ٝ عٓذ ايعًُا٤ ايعشب، برلٚت:ؿششاٟٚ، َظعٛد، ايت 

 َٓ ،2داس احملذ١، ط ١ٝ ايبشح تكٓٝات َٚٓاٖر، برلٚت:ٗذطباد١، ٜٛطف عبذ األَرل ،

 ّ(.2131ٖـ/3612)

  ،ٟٛ2119داس أطا١َ يًٓؼش ٚايتٛصٜع،  األسدٕ:عبذ ايهشِٜ، صٜٓب، عًِ ايٓفع ايذلب.ّ 

 َات ايعشب١ٝ، ايعبذ، عاطف عذيٞ، االتـاٍ ٚايشأٟ ايعاّ، األطع ايٓعش١ٜ ٚاإلطٗا

 ّ.3991صٜع، دط،داس ايفهش ايعشبٞ يًٓؼش ٚايتٛ ايكاٖش٠:

  ايعظهشٟ، أبٛ ٖالٍ، ايـٓاعتني ايهتاب١ ٚايؼعش، تح: عًٞ ستُذ ايبذاٟٚ، ستُذ

 ّ.3952، 3أبٛ ايفلٌ إبشاِٖٝ، عٝظ٢ ايبابٞ اذتًيب، ط

 داس ايؼشٚم يًٓؼش  أطايٝب تذسٜع ايًػ١ ايعشب١ٝ، األسدٕ: عط١ٝ، ستظٔ عًٞ، ايهايف يف

 ّ.2114، 3ٚايتٛصٜع، ط

 ًداس   ك٤ٛ ايهفاٜات األدا١ٝ٥، األسدٕ:ٞ، تذسٜع ايًػ١ ايعشب١ٝ يفعط١ٝ، ستظٔ ع

 ّ.2117، 3املٓاٖر يًتٛصٜع ٚايٓؼش، ط

 .عًٟٛ، سافغ إزلاعًٝٞ، ايتذاٚيٝات عًِ اطتعُاٍ ايًػ١، دط، دت 

 فايٛقٞ، ستُذ ٖاػِ، بٓا٤ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ َفَٗٛٗا أطظٗا ٚتٓعُٝاتٗا، طشابًع: 

 ّ.3997داَع١ ايفتح، 

  نشٜت، زلرل ستُذ، َٓٗاز املعًِ ٚاإلداس٠ ايذلب١ٜٛ، داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ يًطباع١

 ّ.3991، 3ٚايٓؼش، ط

  ،ٔ2114، 2ط ػ١  َٚٓاٖر ايبشح ايًػٟٛ، ايكاٖش٠:َباسح يف عًِ ايً ،ْٛس اهلذ٣يٛػ.ّ 
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 ايطسدٟ اـطاب ؼًٌٝ

 (زنًٛففا ْٛزَإ َكازب١ ض٤ٛ يف)

 ايٖٛاب عبد زدب. د


 

Email: ragabr_2017@yahoo.com 

 ًَدص ايبشح:

ب ايطسدٟ يف ض٤ٛ َكازب١ ْٛزَإ يتشًٌٝ اـطا ٜكدِّّ ٖرا ايبشح إطاّزا َكرتسا

ٚادتُاع١ٕٝ يف ؼًٌٝ  ( اييت ػُع بني ُأطٍس يػNorman Fairclough١ٕٜٛزنًٛف )اف

اـطاب، ٚقد بٖٝٔ ايبشُح إَها١ْٝ االضتفاد٠ َٔ ٖرٙ املكازب١ يف ؼدٜد َفّٗٛ 

"اـطاب ايطسدٟ". نُا عسض ألِٖ اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ اييت ميهٔ إٔ ٜتبٓاٖا احملًٌ 

يف َطتٜٛات ايتشًٌٝ ايجالث١ عٓدٙ، ٖٚٞ: املطت٣ٛ ايٓصٞ،  فازنًٛف ايٓاقد يف َكازب١

 ت٣ٛ اـطابٞ )ايتفاعًٞ(، ٚاملطت٣ٛ االدتُاعٞ.ٚاملط

 .ايطسد زنًٛف،ؼًٌٝ اـطاب، فا: نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

This research provides a suggested framework to analysis narrative 

discourse in the light of studies of Norman Fairclough which includes 

linguistic and social frameworks in Analysing Discourse. This study also 

presented the most important methodological procedures which an 

analyst can adopt in his studies of Norman Fairclough at the three levels 

of analysis: the textual level, the rhetorical level, and the social level. 

 :َكد١َ

ع٢ً َداز ايعكٛد ايجالث١ ايطابك١، ظٗس عدد نبري َٔ أطس ؼًٌٝ اـطاب، ٜٚهفٞ 

ٕ٘ ٚاسٕد َٔ تٛدٗات  يًتديٌٝ ع٢ً ٖرٙ ايهجس٠ إٔ نتاّبآٖا  ٚاسّدا ٜطتعسض ساي١ تٛد

ايٓكدٟ  ؼًٌٝ اـطاب يف ؿع١ تازخي١ٝ َػرتن١ ٖٛ نتاب "َٓاٖر ايتشًٌٝ

ٜتطُٔ مثاْٞ َكازبات َتبا١ٜٓ يف ايتشًٌٝ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ ٖرٙ ايهجس٠ فإٕ  ،1يًدطاب"

                                                           


 .تسنٝا إضطٓبٍٛ، ايٛقف١ٝ، ايفاتح قُد ايطًطإ داَع١ اإلضال١َٝ، ايعًّٛ ن١ًٝ ايعسب١ٝ، ًػ١اي أضتاذ 

تسمج١: عص٠ غبٌ ٚسطاّ فسز، َسادع١ ٚتكدِٜ: عُاد عبد ايًطٝف، )ايكاٖس٠:  سسزٙ: زٚخ فٛداى َٚٝػٌٝ َاٜس، 1

  . ٚملصٜد عٔ َداخٌ ؼًٌٝ اـطاب:84 -22ّ(، ص: 2102املسنص ايكَٛٞ يًرتمج١، 
Van Dijk, T (Ed): Discourse Studies. London: Sage. 2007. Pp xiii- xxxvii. 
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املالسغ عًٝٗا أْٗا تتالق٢ مجّٝعا يف فُٛع١ َٔ األفهاز املػرتن١، يعٌ َٔ أُٖٗا 

تٛظٝف أدٚات َٚفاِٖٝ َٔ غبه١ ٚاضع١ َٔ ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ يف دزاض١ اـطاب؛ ٖٚٛ 

 ع٢ً دزاض١ اـطاب ٚؼًًٝ٘. ايبٝينحيتِ ضسٚز٠ إضفا٤ ايطابع  َا

 فازنًٛف ١ يف ؼًٌٝ اـطاب َكازب١ ْٛزَإٝٓٝبني املداخٌ اييت تتطِ بطابع ايبَٔ 

(Norman Faircloughأضتاذ ايًػٜٛات املتفسغ ظاَع١ الْهاضرت )(Lancaster)   ،بربٜطاْٝا

 -ًدطاب٘ يٚأسد أِٖ َؤضطٞ "ؼًٌٝ اـطاب ايٓكدٟ" ٚتطبٝكات٘، إذ ػُع َكازبت

 بني ثالث١ َداخٌ ؼ١ًًٝٝ يػ١ٜٛ ٚادتُاع١ٝ. -نُا ضٝعٗس َٔ خالٍ ايبشح

 Language and)"ايًػ١ ٚايطًط١" فُٛع١ َٔ ايدزاضات َٔ أُٖٗا فازنًٛف يٓٛزَإ

Power)  (9878(ٚ )ّ1009 "ٞاـطاب ٚايتػري االدتُاع"ٚ ،)ّ(Discourse and Social 

Change)  (9881اـطاب اإلع"ٚ ،)ّ "َٞال(Media discourse) (9884ٚ )ّ" ٟايتشًٌٝ ايٓكد

ّ(، ٚ"ؼًٌٝ اـطاب: ايتشًٌٝ ايٓصٞ يف 9884) (Critical Discourse Analysis)يًدطاب" 

 (Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research)ايبشح االدتُاعٞ" 

 Discourse And Contemporary Social)ّ(، ٚ"اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ املعاصس" 1002)

Change) (1006.ٚغريٖا َٔ ايدزاضات اييت اْصبت مجٝعٗا ع٢ً ؼًٌٝ اـطاب ،)ّ 

َكازبت٘ يًدطاب، تٓعرّيا ٚتطبًٝكا، َٔ خالٍ َٓٗر ثالثٞ األبعاد جيُع  فازنًٛف قٖدّ

ٚتطُٔ َٓٗذ٘ فُٛع١ َٔ ػٟٛ يًٓصٛص ٚايٓعس١ٜ االدتُاع١ٝ، بني ايتشًٌٝ ايً

ا٤ات ايتش١ًًٝٝ اييت ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يف ؼًٌٝ اـطاب ايطسدٟ. ٚؼاٍٚ ٖرٙ اإلدس

يتشًٌٝ اـطاب  فازنًٛف ايٛزق١ اختباز َد٣ َال١َ٤ اإلدسا٤ات املٓٗذ١ٝ يف َكازب١

ايطسدٟ ايعسبٞ، َٔ خالٍ ايٛقٛف ع٢ً َفّٗٛ اـطاب عٓدٙ، ٚؼدٜد َالَح َٓٗذ٘ 

ا اقرتاح َا ٜال٥ِ ؼًٌٝ اـطاب ايطسدٟ ايعسبٞ يف ؼًٌٝ اـطاب ٚإدسا٤ات٘، ٚأخرّي

 َٓٗا.

 :فازنًٛف اـطاب ٚؼًًٝ٘ يد٣

يف ؼدٜدٙ ملفّٗٛ "اـطاب" َٔ ْعس٠ٕ تتذاٚش اـالف سٍٛ ؼدٜد  فازنًٛف ٜٓطًل

َا١ٖٝ املصطًح، ٚألْ٘ ٜطع٢ إىل بٓا٤ َٓٗر ؼًًٝٞ جيُع بني ايتشًٌٝ ايًػٟٛ ٚايٓعس١ٜ 
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دٜد أبعاد "اـطاب" بدًيا َٔ تعسٜف٘، ذيو إٔ ؼدٜد ٖرٙ االدتُاع١ٝ، فإْ٘ ٜفطٌ ؼ

 .2األبعاد َستبط مبٓٗر ايتشًٌٝ ايرٟ ٜسٜد بٓا٤ٙ

؛ فأٟ "سادث١" خطاب١ٝ ٜٓعس إيٝٗا باعتبازٖا ذٚ أبعاد ثالث١ فازنًٛف إٕ "اـطاب" عٓد

، ٚساي١ ممازض١ (Discursive Practice) ، ٚساي١ ممازض١ ٔخطاب١ٝ(Text) قطع١ ْص١ٖٝ

 .3(Social Practice) ادتُاع١ٝ

ع٢ً "ايًػ١ املطتدد١َ  ٜطٝل َفّٗٛ "اـطاب" يٝصبح داال ٚبايٓعس إىل تًو األبعاد قد

 ، ٚقد ٜتطع املديٍٛ فٝهٕٛ داال4ممازض١ ادتُاع١ٝ قدد٠ َٔ ٚد١ٗ ْعس َع١ٓٝ"يتُجٌٝ 

ع٢ً "ايفعٌ اـطابٞ" أٟ اضتدداّ ايًػ١ يػهًٞ اؿدٜح ٚايهتاب١ فٝتطُٔ أْٛاّعا َٔ 

)ايٓػاط ايرٟ ٜٓتر َعاْٞ( نايصٛز املس١ٝ٥ ٚصٛز  Semiotic Activityايٓػاط ايعالَاتٞ 

ٚضٛا٤ ضام املديٍٛ أٚ اتطع فإٕ ، 5االتصاٍ غري ايػفٟٛ: )سسنات ايسأع أٚ األٜدٟ(

األبعاد ايجالث١ ثابت١ فٝ٘، ٖٚٛ َا جيعً٘ ٜعٗس بجالث١ أغهاٍ: بٛصف٘ "صًٓفا" أٟ طسٜك١ 

ًّٝا" أٟ طسٜك١ َٔ طسم متجٌٝ ايفعٌ  َٔ طسم ايفعٌ )قطع١ ْص١ٖٝ(، ٚبٛصف٘ "ضسّبا ٔخطاب

أضًّٛبا" أٟ طسٜك١ َٔ طسم ن١ْٛٓٝ صاسب٘ )ساي١ )ساي١ ممازض١ ٔخطاب١ٝ(، ٚبٛصف٘ "

) ٜعين ايًػ١ ٚأمناًطا أخس٣ َٔ  فازنًٛف إٕ اـطاب يد٣ .6ممازض١ ادتُاع١ٝ

 .7ايطريٚزات ايطُٝٝا١ٝ٥ باعتبازٖا عٓاصس يف اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ

 يف زأٟ- طابل يًدطاب فإٕ ؼًًٝ٘ َٔ أٟ شا١ٜٚ أٚ بعد َٔ أبعادٙ ٜصبحٚفل املفّٗٛ اي

ًّا ٜػطٞ  -فازنًٛف ؼًًًٝا َفتكّدا إىل األبعاد األخس٣، َٚٔ ثِ فإْ٘ ٜتب٢ٓ َّٓٗذا ؼًًٝ

األبعاد ايجالث١ يًدطاب، ٚجيُع بٝٓٗا، ٖٚرٙ األبعاد ايتش١ًًٝٝ ٖٞ: ايبعد ايٓصٞ ٜٚدزع 

                                                           
، 0، تسمج١: د. قُد عٓاْٞ، )ايكاٖس٠: املسنص ايكَٛٞ يًرتمج١، طاـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 2

 .02ّ(، ص: 2102
 .01 :ص ،املرجع نفسه 3
ّ(، 2101، 0، تسمج١: د. قُد عٓاْٞ، )ايكاٖس٠: املسنص ايكَٛٞ يًرتمج١، طايًػ١ ٚايطًط١، ْٛزَإ، فازنًٛف 4

 .21: ص
5

"، تسمج١: د. طالٍ ٖٚب١، َسادع١: ل٣ٛ ؼًٌٝ اـطاب "ايتشًٌٝ ايٓصٞ يف ايبشح االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 

 .22-28ّ(، ص: 2112 ،0ًرتمج١، طْصس، )بريٚت: املٓع١ُ ايعسب١ٝ ي
6

 .12- 18...، ص: ؼًٌٝ اـطاب، ْٛزَإ، فازنًٛف 
7

 .12، ص: املسدع ْفط٘ 
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تٓعِٝ َهْٛات٘ املًُٛض١ َجٌ املفسدات ٚايرتانٝب ٚايتُاضو املالَح ايًػ١ٜٛ يًدطاب ٚ

ـٔط ا ُٜٓتر اب١ٝ" أٟ ؼًٌٝ اـطاب بٛصف٘ غ٦ٝايٓصٞ ٚب١ٝٓ ايٓص، ُٚبعد "املُازض١ ا

ٜٚطتًٗو يف اجملتُع َٔ خالٍ ايتٛد٘ إىل أفعاٍ ايهالّ ٚايتُاضو املعٟٓٛ ٚايتٓاص، 

ايٓص ٚتفطريٙ، ُٚبعد "املُازض١ ٖٚٞ اإلدسا٤ات اييت تهػف عٔ طبٝع١ عًُٝيت إْتاز 

ـٔطاب١ٝ ٚنٝف ٜػهٌ  االدتُاع١ٝ" ايرٟ ٜعاجل ايعسٚف املؤضط١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ يًشادث١ ا

ـٔطاب١ٝ ٚاآلثاز ايتػه١ًٝٝ/ ايبٓا١ٝ٥ يًدطاب يف اجملتُع  .8ذيو طبٝع١ املُازض١ ا

ٌ ايًػٟٛ يًٓصٛص ٚايٓعس١ٜ االدتُاع١ٝ يف ٜٛفل يف َٓٗذ٘ بني ايتشًٝ فازنًٛف إٕ

دزاضتٗا، فٝذُع بني ثالث١ َٔ ايتكايٝد ايتش١ًًٝٝ: تكايٝد ايتشًٌٝ ايٓصٞ ٚايًػٟٛ ايدقٝل 

داخٌ عًِ ايًػ١، ٚتكايٝد عًِ االدتُاع، مبفَٗٛ٘ ايٛاضع، اـاص١ بتشًٌٝ املُازض١ 

الدتُاع، مبفَٗٛ٘ ايطٝل، االدتُاع١ٝ يف عالقتٗا باألب١ٝٓ االدتُاع١ٝ، ٚتكايٝد عًِ ا

ا ٜٓػط ايٓاع يف إْتاد٘ ٜٚفُْٗٛ٘ اضتٓاّدا إىل باعتباز املُازض١ االدتُاع١ٝ غ٦ٝاـاص١ 

 .9عًُٝات تكّٛ ع٢ً املٓطل ايطًِٝ املػرتى، ٚال غ٢ٓ عٔ أٟ بعد َٔ األبعاد ايجالث١

ٜدعٛ إىل دَر االػاٖني ايًػٟٛ ٚاالدتُاعٞ يف ؼًٌٝ  فازنًٛف ٕٚال ٜعين َا تكٓدّ أ

اـطاب دًفا َطًًكا دٕٚ ٚعٞ أٚ اْتكا٤ يألفهاز، فايٛاقع أْ٘ عُد إىل بعض َكازبات 

االػاٖني َطتُّدا َٓٗا بعض األفهاز ٚاإلدسا٤ات ايتش١ًًٝٝ اييت ٜس٣ أْٗا َٓاضب١ 

ػٌٝ فٛنٛ عٔ اـطاب، ٚإىل دزاض١ يتشًٌٝ اـطاب، فاضتٓد إىل بعض َا قدَ٘ َٝ

باختني ٚدٛيٝا نسٜطتفٝا يًتٓاص، َٚا قدَ٘ نٌ َٔ َاٜهٌ ٖايٝداٟ ٚزق١ٝ سطٔ يف 

دزاضاتِٗ عٔ ايٓطٝر ايٓصٞ، َهتفّٝا َٔ ذيو بأفهازِٖ اييت تػري إىل ايطسٜك١ اييت 

ـٔطاب١َٝ، ٚنٝف تعٝد ٖرٙ املُازض١ بٓا٤ تً ُِ اـطاب املُازض١َ ا و ايٓعِ، َتِبين بٗا ْع

نُا ٜطتٓد إىل دزاضات دساَػٞ ايٓعس١ٜ عٔ ايصساع ٚايطًط١ يٝهػف ايٓعس٠ 

ايدٜٓا١َٝ يًُُازض١ اـطاب١ٝ ٚعالقتٗا باملُازض١ االدتُاع١ٝ ايٓامج١ َٔ ايتالقٞ 

                                                           
8

، 18- 82ايًػ١ ٚايطًط١، ص:  :فازنًٛف ، ٚاْعس ْٛزَا01ٕ، ص: اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 

ٚفٝ٘ ٜطُٞ ٖرٙ املساسٌ: ايٛصف؛ ٜٚعين ب٘: دزاض١ "اـصا٥ص ايػه١ًٝ يًٓص"، ٚايتفطري؛ ٜٚعين ب٘: دزاض١ "ايعالق١ 

 بني ايٓص ٚايتفاعٌ"، ايػسح، ٜٚكصد ب٘: دزاض١ "ايعالق١ بني ايتفاعٌ ٚايطٝام االدتُاعٞ".   
9

 .21، ص: اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 
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بُٝٓٗا، نُا اضتفاد َٔ أفهاز أخس٣ يـ"عًِ ايًػ١" ٚؼًٌٝ اـطاب ايكا٥ِ ع٢ً ايٓص، 

 .10تشًٌٝ احملادث١ يف ايتشًٌٝ ايٓصَٞٚٔ اإلثَٓٛٓٗذ١ٝ اـاص١ ب
إىل األفهاز اييت اضتُدٖا َٔ أصشاب ايتشًٌٝ ايًػٟٛ يًٓصٛص  فازنًٛف ٜطٝف

أصشاب ايٓعس١ٜ االدتُاع١ٝ بعّدا فًطفًّا، فٝؤند ٚدٛد "عالق١ ددي١ٝ" بني اـطاب ٚ

ٜػهٌ اـطاب ٜٚكٝٓدٙ، يف سني إٔ  -يف زأٜ٘- عٞ، فايبٓا٤ االدتُاعٞٚايبٓا٤ االدتُا

اـطاب ٜطِٗ يف تهٜٛٔ نٌ األبعاد اـاص١ بايبٓا٤ االدتُاعٞ، مما ٜعين إٔ 

تصس ع٢ً متجٌٝ ايعامل، بٌ تتذاٚش ذيو إىل ايدالي١ "ممازض١" ال تك -يف زأٜ٘- باـطا

حيًٌ ٚدٛٙ ايتفاعٌ االدتُاعٞ بأضًٛب ٜسنص ع٢ً " فازنًٛف . إٕ َٓٗر11عًٝ٘

عٓاصسٖا ايًػ١ٜٛ، ٜٚطع٢ إىل ايهػف عٔ ايعٛاٌَ اييت تتشهِ فٝٗا، ٚاييت ؽتب٧ 

ْب َا ميهٔ إٔ ؼدث٘ يف ايٓعاّ َٔ بصف١ عا١َ يف ْعاّ ايعالقات االدتُاع١ٝ، إىل دا

، فٗٛ حيًٌ ايٓصٛص ؼًًًٝا ٜٗتِ بتفاصًٝٗا ايبٓا١ٝ٥ ٚبعدٖا االدتُاعٞ 12"آثاز خف١ٝ

ٖٞ عالقات، إٕ بدت ، 13ٚٚبايعالقات اؾدي١ٝ ايكا١ُ٥ بني ٖرٙ ايتفاصٌٝ ٚتًو األبعاد

َّا عٔ بعطٗا  .14ددي١ٝ َتٓاقط١، يٝطت َٓفص١ً متا

مبالَح َكازبت٘ ايطابك١ َٔ ميهٔ إٔ ْطُِٝٗ "ايًػٜٛني ايطٛضريٜني"  فازنًٛف ٜتذاٚش

( ايرٜٔ فٖسقٛا بني "ايًػ١ ٚايهالّ"، Ferdinand de Saussure)ْطب١ إىل فسدٜٓاد دٚضٛضري 

٢ً دزاض١ "ايًػ١" ٚمل ًٜتفتٛا إىل "ايهالّ" املٓطٛم أٚ ايهتاب١ املهتٛب١ فعًًا ٚزّنصٚا ع

ايتداٚيٞ" يًدطاب  "ايتشًٌٝ فازنًٛف ، نريو تتذاٚش َكازب15١إال ايتفاّتا ض٦ًًٝا ْطبًّا

٣ ايكٝٛد اييت تفسضٗا ايرٟ اضتٗإ مبد٣ ضٝطس٠ األعساف االدتُاع١ٝ ع٢ً ايٓاع، َٚد

                                                           
10

َـٔ املٓـاٖر    فازنًٛف . ٚملعسف١ األفهاز اييت اضتُدٖا721، ص: اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 

 .ْفط٘ هتابايطابك١ تٓعس ايفصٍٛ ايجالث١ األٚىل َٔ اي

 .48، ص: املسدع ْفط٘ 11

 .22  ، ص:ايًػ١ ٚايطًط١، ْٛزَإ، فازنًٛف 12

 .9  ...، ص:ؼًٌٝ اـطاب، ْٛزَإ، فازنًٛف 13

 .56 ، ص:املسدع ْفط٘ 14

 .20 ، ص:ايًػ١ ٚايطًط١، ْٛزَإ، فازنًٛف 15
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 عًِٝٗ، َٚد٣ َا ٜطتُدْٚ٘ َٓٗا يف تػهٌٝ ٖٜٛاتِٗ ايفسد١ٜ، نُا تتذاٚش َكازب١

 .16نجرّيا َٔ املكازبات ايًػ١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ يف ؼًٌٝ اـطاب فازنًٛف
 ٚاـطاب ايطسدٟ: فازنًٛف َكازب١

اييت أظٗس ايبشح أِٖ َالقٗا فُٝا تكدّ ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يف  فازنًٛف َكازب١

ؼدٜد َفّٗٛ اـطاب ايطسدٟ ٚؼًًٝ٘ يف نٌ بعد َٔ أبعاد ايتشًٌٝ ايجالث١ اييت 

ايتٓبٝ٘ عًٝ٘ أْين ضأتٓاٍٚ بإجياش أِٖ اإلدسا٤ات  ، ع٢ً إٔ َا ٜٓبػٞفازنًٛف سددٖا

اييت ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يف نٌ بعد َٔ أبعاد ايتشًٌٝ، َدزًنا إٔ دزاض١ نٌ 

دزاض١ َفص١ً أَْس عطري يف ضٝام دزاض١ قدٚد٠  فازنًٛف إدسا٤ات ايتشًٌٝ عٓد

 نًُّا َجٌ ٖرٙ ايدزاض١، ْاٖٝو عٔ تكدِٜ مناذز تطبٝك١ٝ عًٝٗا.
 اـطاب ايطسدٟ: َفّٗٛ

ايطسد يف ٚاسد َٔ تعسٜفات٘ ٖٛ: "اؿدٜح أٚ اإلخباز يٛاسد أٚ أنجس َٔ ٚاقع١ سكٝك١ٝ 

يًػ١ املٓطٛق١ غف١ٜٛ ناْت أّ َهتٛب١، ٚايصٛز٠ ثابت١ ، ٖٚٛ بريو "ؼًُ٘ ا17أٚ خٝاي١ٝ"

، ٜٚػٌُ نٌ ْكٌ يألقٛاٍ ٚاألخباز ٚاألفعاٍ فٝشطس يف أدٓاع 18أٚ َتشسن١ ٚاإلميا٤"

تًف١ نايسٚا١ٜ ٚايكص١، ٚاألضطٛز٠ ٚاـساف١، ٚاؿها١ٜ ٚاملًش١ُ، ٚاملأضا٠ ك

ضسدٟ ٜٓتُٞ إىل  ، َٚع٢ٓ ذيو إٔ نٌ ع19ٌُٚاملًٗا٠، ٚيف ايًٛس١ ايصٜت١ٝ، ٚيف غريٖا

 طاب ثالثٞ األبعاد يد٣ٚفل َفّٗٛ اـ- ٔ األدٓاع اييت حيطس فٝٗا ايطسددٓظ َ

ايطازد،  ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ اؿٛادخ اـطاب١ٝ )ٚصف، تعًٝكات -فازنًٛف

نالّ غدص١ٝ داخٌ ايعٌُ ...( )أمناط خطاب١ٝ(، ٚميهٔ ايٓعس إىل نٌ "سادث١" 

                                                           
ابـ٘  َٔ َكازبات اـطاب َٚا ٚدٗـ٘ إيٝٗـا َـٔ اْتكـادات يف ايفصـًني األٍٚ ٚايجـاْٞ َـٔ نت        فازنًٛف ٜٓعس َا عسض٘ 16

 .48 -28"اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ"، ص: 

، تسمج١: عابد خصْداز، َسادع١ ٚتكدِٜ: قُد بسٜسٟ، )ايكاٖس٠: اجملًظ األعًـ٢  املصطًح ايطسدٟبسْظ، دريايد،  17

 .28 ّ(، ص:2112، 0يًجكاف١، ط

، )عُإ: َؤضط١ داز ايصـادم ايجكافٝـ١،   املصطًح ايطسدٟ يف ايٓكد األدبٞ اؿدٜحاـفادٞ، أمحد زسِٝ نسِٜ،  18

 .24، ص: (2102ّ، 0داز صفا٤، ط

، )ايهٜٛت: اجملًظ ايٛطين يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ يف ْعس١ٜ ايسٚا١ٜ "عح يف تكٓٝات ايطسد"َستاض، عبد املًو،  19

 .202، ص: (0224ّٚاآلداب، 
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١، ٚساي١ ممازض١ ٔخطاب١ٝ، ٚساي١ ممازض١ ادتُاع١ٝ، ٔخطاب١ٝ فٝ٘ باعتبازٖا قطع١ ْصٖٝ

ٚأْ٘ ٜعٗس بجالث١ أغهاٍ: بٛصف٘ "صًٓفا" أٟ طسٜك١ َٔ طسم ايفعٌ )قطع١ ْص١ٖٝ(، 

ٚبٛصف٘ "ضسّبا ٔخطابًّا" أٟ طسٜك١ َٔ طسم متجٌٝ ايفعٌ )ساي١ ممازض١ ٔخطاب١ٝ(، 

، ٚأْ٘ 20ض١ ادتُاع١ٝ(ٚبٛصف٘ "أضًّٛبا" أٟ طسٜك١ َٔ طسم ن١ْٛٓٝ صاسب٘ )ساي١ مماز

  .21يف ض٥ٛٗا اـطاب فازنًٛف ميهٔ ؼًًٝ٘ يف ض٤ٛ املطتٜٛات ايجالث١ اييت سًٌ
 ايتشًٌٝ ايٓصٞ:َطت٣ٛ 

١ ٜعٌُ قًٌ اـطاب ع٢ً أزبع١ دٛاْب ؼ١ًًٝٝ ز٥ٝط فازنًٛف ٜطِ ٖرا املطت٣ٛ يد٣

ايٛقٛف عٓدٖا ٖٞ: "املفسدات"، ٚ"ايٓشٛ" ٚ"ايتُاضو" ٚ"بٓا٤ ايٓص"، ٚنًٗا ميهٔ 

 تطبٝكٗا ٚاالضتفاد٠ َٓٗا يف ؼًٌٝ اـطاب ايطسدٟ. 

دٟ ايٛقف أَاّ ايصٝاغات ايبد١ًٜ ففٞ "ؼًٌٝ املفسدات" ميهٔ حملًٌ اـطاب ايطس

يًُفسدات املطتع١ًُ يف ايٓص يٝهػف عٔ دالالتٗا ايطٝاض١ٝ ٚاألٜدٜٛيٛد١ٝ، ٚنٝف 

ميهٔ إعاد٠ صٝاغ١ َفسدات يتؤدٟ َعاْٞ تعرب عٔ أٜدٜٛيٛد١ٝ َع١ٓٝ، ٚنٝف تصداد 

نجاف١ املفسدات اـاص١ مبذاٍ َعني عٔ غريٖا، َٚٔ ايطسٚزٟ أّٜطا ايٛقٛف أَاّ 

عازات داخٌ ايٓص يًهػف عٔ داليتٗا األٜدٜٛيٛد١ٝ ٚايطٝاض١ٝ، ٚنٝف ميهٔ االضت

 .22إٔ تتصازع َع اضتعازات بد١ًٜ خازد٘

عًـ٢ ؼًٝـٌ    -فـازنًٛف  ٚفًكـا يسيٜـ١   - فـُٝهٔ ايرتنٝـص   ؼًٌٝ اؾًُـ١ )ايٓشـٛ(  أَا يف 

 "اؾًُـ١ ايـيت  ، ٖٚـٞ  ١23"، أٚ "اؾ١ًُ ايصػس٣" باصـطالح ايٓشـا٠ ايعـسب   "اؾ١ًُ ايبطٝط

                                                           
20
ٜتذــاٚش ٖــرا املفٗــّٛ يـــ"اـطاب ايطــسدٟ" اـًــط ايــرٟ ٜهتٓــف املصــطًح يف ايٓعسٜــ١ ايٓكدٜــ١ اؿدٜجــ١، ٜٚسدــع إىل     

اعتُـاد نـجري َــٔ دازضـٞ ايطـسد ايعسبــٞ عًـ٢ َـا قدَــ٘ دـرياز دٝٓـت ٚتصفتــإ تـٛدزٚف ايًـرٜٔ خًطــا بـني َصــطًشات            

د ٜكطني: اْفتاح ايٓص ايسٚا٥ٞ، املسنـص ايجكـايف ايعسبـٞ، ايـداز     "ايٓص" ٚ"اـطاب" ٚ"اؿهٞ". )عٔ ٖرا اـًط: ضعٝ

 .(2ّ، ص:2110بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  -ايبٝطا٤

 ايطـري٠ ايراتٝـ١ ايٓطـا١ٝ٥ يف    ايتشًًٝٝـ١ عًـ٢ خطـاب ايـرات يف     فـازنًٛف  بدأت ايباسج١ ْعُٝـ١ عاغـٛز تطبٝـل إدـسا٤ات     21

زضــايتٗا يًـــدنتٛزاٙ )ؼــت اإلعـــداد( بعٓــٛإ "خطـــاب ايــرات يف ايطـــري٠ ايراتٝــ١ ايٓطـــا١ٝ٥ املعاصــس٠: َكازبـــ١ دديٝـــ١       

/ 01عال٥ك١ٝ"، قطِ ايدزاضات األدب١ٝ، ن١ًٝ داز ايعًّٛ، داَع١ ايكاٖس٠، بإغساف أ. د/ أمحد قُـد بًبٛيـ١، بتـازٜذ    

01 /2101.ّ 
22

 .012- 010، ص: اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ ،ْٛزَإ ،فازنًٛفاْعس:  
23

 .22ّ(، ص: 2112، )ايكاٖس٠: داز غسٜب، بٓا٤ اؾ١ًُ ايعسب١ٝعبد ايًطٝف، د. قُد محاض١،  
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ــا َفــسدات، تهــٕٛ نــٌ أدصا٥  ــ١"    ٗ ــٗا مجً ــ٘ ال تٛدــد يف داخً ــ٢ أْ ــد  24مبعٓ ، َٚــٔ املفٝ

دزاضتٗا َٔ سٝح ايعالق١ بني َا تؤدٜ٘ َٔ َعـإ فهسٜـ١ ٖٜٚٛـ١ قا٥ًـٗا، َٚـٔ ايطـسٚزٟ       

ــو االضــتعا١ْ بدزاضــات    ــ٢      يف ذي ــرٟ غــدد عً ــ١ نـــ"فاٚيس" اي أصــشاب ايًطــاْٝات ايٓكدٜ

ٍٛ املعسفٝــ١ املطــاف١، ٖٚــٛ ؼدٜــد ٜتعًــل بايــدٚز ايــرٟ تًعبــ٘ ايًػــ١    ضــسٚز٠ ؼدٜــد اؿكــ 

)اؾًُــ١( احملهَٛــ١ ادتُاعًّٝــا، ٚبــايسٚابط ايكا٥ُــ١ بــني األفــساد ٚاجملتُــع تًــو ايــسٚابط 

      ١َٝ ــ١ أٚ َعَسضــ ــأٟ ســاٍ َــٔ األســٛاٍ إٔ تهــٕٛ اعتباطٝ ــا ب ــيت ال ميهٓٗ ــو 25اي . إذ إٕ ذي

 ضٝذعٌ ايٓاقد احملًٌ ٜدزى عًُٝات ايتفاعٌ اـطابٞ االدتُاعٞ ٚٚظا٥ف٘ َٚديٛالت٘.

َٚٔ ايطسٚزٟ نريو االضتفاد٠ َٔ دزاضات اؾ١ًُ يف ايًطاْٝات ايٛظٝفٝـ١؛ ألْٗـا تٗـتِ    

ألخـس٣ يف اؿٝـا٠ االدتُاعٝـ١ ٚدٛاْبٗـا،     بـني ايًػـ١ ٚايعٓاصـس ا   "بػهٌ أضاضٞ بايعالق١ 

         ٞ ، 26"ٜٚطػـ٢ عًـ٢ َفَٗٛٗـا يًتشًٝـٌ األيطـين يًٓصـٛص ايتػـدٜد عًـ٢ ايطـابع االدتُــاع

ٚميهــٔ االضــتفاد٠ يف ذيــو عًــ٢ مــٛ خــاص مبــا قدَــ٘ ٖايٝــداٟ يف نتابــ٘ "َــدخٌ إىل  

ايـــرٟ ٜٛضـــع فٝـــ٘ َـــٔ دا٥ـــس٠ املعٓـــ٢ فٝذـــدٙ يف االختٝـــازات ايًػٜٛـــ١   ،27ايٓشـــٛ ايـــٛظٝفٞ"

 .28يًهاتب، ٜٚطع أضّطا َٓٗذ١ٝ يعالق١ ٖرٙ االختٝازات باإلطاز االدتُاعٞ ايٛاضع

 ُ ــٌ اـطــاب ايطــسدٟ إٔ "ٜٓعــس يف     أَــا فُٝــا خيــص "ايت اضــو ايٓصــٞ"، فبإَهــإ قً

أضــًٛب زبــط ايعبــازات َّعــا يتهــٜٛٔ اؾُــٌ، ٚنٝــف ترتابــط اؾُــٌ بعطــٗا بــبعض           

ٚميهٓــ٘ يًهػــف عــٔ ٖــرٙ ايهٝفٝــ١ إٔ  ،29يتهــٜٛٔ ٚســدات أنــرب داخــٌ ايٓصــٛص"

ٍٛٓ ع٢ً دزاض١ ٖايٝ داٟ "َـدخٌ إىل ايٓشـٛ ايـٛظٝفٞ" املػـاز إيٝٗـا يف ايفكـس٠ ايطـابك١،        ٜع

                                                           
24

ٞ يًٛظا٥ف ايٓش١ٜٛ "قاضِ، د. سطاّ،   "، )ايكاٖس٠: ْادٟ ايكطا٠، َدخٌ َٝطس إىل قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝاحملت٣ٛ ايدالي

 .771ّ(، ص: 2102، 2ط
25 Fawler, R, Hodge, B, Kress, G. and Trew (1979): Language and Control, Routledge, 

London. P 49.   
26

 .28ص:  ؼًٌٝ اـطاب، ،ْٛزَإ ،فازنًٛف 
27

 .011، ص: اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ ،َإْٛز ،فازنًٛفاْعس:  
28

 Halliday (Michael A. K) (1985): Introduction To Functional Grammar. London: 

Edward Arnold. 

ايػسن١ املصـس١ٜ  "، )ايكاٖس٠: َدخٌ إىل َبشح دزاضات ايرتمج١"ْعس١ٜ ايرتمج١ اؿدٜج١ ٚاْعس: عٓاْٞ، د. قُد،    

   .011ّ(، ص: 2112، 2 يٛلُإ، غسن١ أبٛ اهلٍٛ يًٓػس، ط-ايعامل١ٝ يًٓػس
29

 .012  ، ص:اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 
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ٖٝٓــا فٝٗــا إٔ ايتُاضــو   ٚعًــ٢ دزاضــ١ ٖايٝــداٟ ٚزقٝــ١ سطــٔ عــٔ "ايتُاضــو ايٓصــٞ" ايــيت ب

ايٓصــٞ ٜتشكــل َــٔ خــالٍ ملطــ١ َــٔ املعــامل ايًػٜٛــ١ يتُاضــو ايٓصــٛص ٖــٞ: اإلسايــ١،    

 .30ٚاالضتبداٍ، ٚاؿرف، ٚايٛصٌ، ٚاالتطام املعذُٞ

عًــ٢ قًــٌ اـطــاب ايطــسدٟ يف إطــاز املطــت٣ٛ ايٓصــٞ إٔ ٜتٛقــف بعــد ذيــو أَــاّ "بٓــا٤     

ايٓص"، باملفّٗٛ ايرٟ عاؾ٘ ب٘ نـٌ َـٔ دٟ بٛدساْـد ٚدٜطـًس يف نتابُٗـا "َـدخٌ إىل       

، ٜٚكصـد بـ٘ َـا ٜتعًـل     32، ٚبسإٚ ٍٜٚٛ يف نتابُٗا "ؼًٌٝ اـطاب"31عًِ ايًػ١ ايٓصٞ"

بعُــاز٠ ايٓصــٛص، يٝهػــف عــٔ "ايكطــع ايٓصــ١ٝ" املتصــٌ بعطــٗا بــبعض، ٚأضـــايٝب          

 .33ازتباطٗا، ٚايٓعاّ ايداخًٞ يًدطاب

 َطت٣ٛ ايتشًٌٝ اـطابٞ )ايتفاعًٞ(:

ــؤ ــازنًٛف َٜٔـ ــّٛ اؿا - فـ ــا ملفٗـ ــ١  ٚفًكـ ــا ايجالثـ ــ١ ٚأبعادٖـ ـٔطابٝـ ــ١ ا ــٛاٖس   -دثـ ــإٔ ايعـ بـ

ــرٟ جيــسٟ يف ايطــٝام         ــٟٛ اي ــ١، فايٓػــاط ايًػ ــ١ ٖــٞ يف األضــاع ظــٛاٖس يػٜٛ االدتُاعٝ

ــا ٜهــٕٛ خطــ٠ٛ         ــٌ أسٝاّْ ــٝظ فــسد اْعهــاع يًطــريٚزات ٚاملُازضــات، ب االدتُــاعٞ ي

ــا أخــس٣ ٜهــٕٛ ْتٝذــ١ هلــا     ّْ ــدٙ   34متٗٝدٜــ١ هلــا، ٚأسٝا ــريو فــإٕ َصــطًح اـطــاب عٓ  ؛ ي
"ٜطـتددّ يشغــاز٠ إىل ناَــٌ ضــريٚز٠ ايتفاعــٌ االدتُـاعٞ ايــيت ال ُٜػــهٌ ايــٓص ضــ٣ٛ   

فطريٚز٠ ايتفاعـٌ االدتُـاعٞ ٖـرٙ تػـتٌُ باإلضـاف١ إىل ايـٓص عًـ٢ "ضـريٚز٠          دص٤ َٓٗا،

اإلْتاز" اييت ٜهٕٛ ايٓص ْتاّدا هلا، ٚع٢ً "ضريٚز٠ ايتأٌٜٚ" )ايتفطري( اييت ٜهٕٛ ايٓص 

 . 35َسدعٗا، ٖٚرا َا جيعٌ ؼًٌٝ ايٓص دص٤ّ ٚاسّدا فشطب َٔ ؼًٌٝ اـطاب
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 Halliday, M.A.K; and Ruqayia Hasan (1976): Cohesion in English, London, Longman, 

p 21. 
31 Beaugrande, Robert; Dressler, Wolfgang (1981): Introduction to text linguistics, 

London; New York: Longman, p 85.    
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ٚإذا نــإ املطــت٣ٛ ايٓصــٞ يف ايتشًٝــٌ َٓصــّبا عًــ٢ "ايــٓص" َفــسدإت ٚمجًًــا ٚمتاضــًها   

ٚبٓا٤ّ، فإٕ َطت٣ٛ ايتشًٝـٌ ٖٓـا عًٝـ٘ إٔ خيـتص بتشًٝـٌ ايطـريٚزتني اإلْتادٝـ١ ٚايتأًٜٚٝـ١         

ايــيت ٜهػــف عٓٗــا  )ايتفطــري١ٜ(، َــع األخــر يف االعتبــاز إٔ ايطــُات ايػــه١ًٝ يًــٓص    

َطت٣ٛ ايتشًٌٝ ايٓصٞ ميهٔ إٔ تهٕٛ آثـاّزا يطـريٚز٠ اإلْتـاز َـٔ دٗـ١، َٚػـعسات يف       

ضريٚز٠ ايتأٌٜٚ َٔ د١ٗ أخـس٣، ٚإٔ يًطـريٚزتني خاصـ١ٝ بـازش٠ تتُجـٌ يف اْطٛا٥ُٗـا عًـ٢        

ــدعٛٙ      ــس٠ ٚاضــع١ ممــا ٜ "َــٛازد أعطــا٤   فــازنًٛف تفاعــٌ بــني خصــا٥ص ايٓصــٛص ٚدا٥

يٚضِٗ ٚاييت ٜعتُدٕٚ عًٝٗا يف إْتـاز ايٓصـٛص أٚ تأًٜٚـٗا َٚـٔ بـني      اجملتُع" ايكا١ُ٥ يف ز

ــرٜٔ          ــاعٞ ايً ــامل االدتُ ــٞ ٚايع ــامل ايطبٝع ــٝالتِٗ يًع ــ١، ٚمتج ــسفتِٗ بايًػ ــٛازد َع ٖــرٙ امل

. ٚٚفــل ٖــرا 36ٜعٝػــٕٛ فُٝٗــا، ٚنــريو قــُِٝٗ ٚاعتكــاداتِٗ ٚافرتاضــاتِٗ )خــرباتِٗ(...  

ــاد املُازضــ١         ايتصــٛز ٜصــبح ٖــ   ــ١ بــني أبع ــا بتشدٜــد ايعالق ًّٝ ــٔ ايتشًٝــٌ َعٓ را املطــت٣ٛ َ

ــا ٚتفطــرّيا( ٚبــني ايــٓص   إٔ ايهػــف عــٔ ٖــرٙ   فــازنًٛف ، ٜٚــس37٣االدتُاعٝــ١ )إْتاّد

بط املعٓـ٢"،  ايعالق١ ٜهٕٛ َٔ خالٍ اعتُاد ثالث١ إدـسا٤ات ؼًًٝٝـ١ ٖـٞ: "ايكـ٠ٛ"، ٚ"تـسا     

 ٚ"ايتٓاص"، ٖٚٞ إدسا٤ات ميهٔ االعتُاد عًٝٗا يف ؼًٌٝ اـطاب ايطسدٟ أّٜطا.

أٍٚ ٖرٙ اإلدسا٤ات ٖٛ ؼًٌٝ "ايك٠ٛ"، ُٜٚكصد بٗا أفعاٍ ايهالّ َٚعاْٝٗـا ناالضـتفٗاّ   

ٚاألَس ٚايٛعد ٚغريٖا، ٚع٢ً قًٌ اـطـاب ايطـسدٟ إٔ ٜٓتبـ٘ إىل إٔ ايٛصـٍٛ إىل ٖـرٙ      

َٔ خـالٍ ضـٝام ايتتـابع ايٓصـٞ ٚسـدٙ، إذ إٕ بعـض املعـاْٞ تهـٕٛ غـدٜد٠           املعاْٞ ال ٜتِ

 فُٝــا ٜــس٣ -االيتبــاع، نُــا إٔ ايتتــابع ايٓصــٞ َــستبط فكــط بـــ"منط اـطــاب" ٖٚــرا  

 ال ٜطِٗ إال يف ايهػف عٔ ع١ًُٝ اإلْتاز، َٚٔ ثِ البد َٔ َساعـا٠ "ضـٝام  -فازنًٛف
َٚـٛازد األعطـا٤، إذ إٕ ذيـو ُٜطـِٗ يف     اؿاٍ" املطـتٓد إىل ايتفاعـٌ بـني املفـاتٝح ايٓصـ١ٝ      

ايهػــف عــٔ نٝفٝــ١ إْتــاز ايــٓص ٚتفطــريٙ َــٔ دٗــ١، ٜٚتــٝح يٓــا إٔ ْهتػــف ايصــبػ١    

 .38األٜدٜٛيٛد١ٝ يُٓط اـطاب َٔ د١ٗ أخس٣
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 ْفظ ايصفش١. ، املسدع ْفط٘ 
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 .000: ، صاـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 
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 .014-018 ، ص:املسدع ْفط٘ 
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ع٢ً قًٌ اـطاب ايطسدٟ إٔ ٜكف بعد ذيو أَاّ "تـسابط املعٓـ٢" يف ايـٓص مبفٗـّٛ دٟ     

ٍ  39طًسبٛدساْد ٚدٜ ، ألٕ إدزاى ٖـرا ايرتابـط إىل داْـب إضـٗاَ٘ يف عًُٝـ١      40ٚبسإٚ ٜٚـٛ

٘ تفطري ايٓصٛص، ٜهػـف عـٔ َٛاقـع يًُفطـسٜٔ ايكـادزٜٔ عًـ٢        مبـا ٜعـين إٔ   ، إدزانـ

ٟ           ايٓص ُٜد ًُّـا َـٔ "ايعُـٌ" األٜـدٜٛيٛدٞ" ايـر ٜكـّٛ بـ٘    طـعِٗ يـ٘، ٖٚـٛ َـا ميجـٌ داّْبـا َٗ

 .41ايٓص ٚاـطاب يف "َطا٤ي١" ايرٚات

َّـا خاصًّـا يــ"ايتٓاص" يف َطـت٣ٛ ايتشًٝـٌ اـطـابٞ، ٚقـد ع        فازنًٛف ٜٛيٞ كـد يـ٘   اٖتُا

ـٓٝـ   ص فٝــ٘ بــني منطــني كــتًفني فصـًًا خاّصــا يف نتابــ٘ "اـطــاب ٚايــتػري االدتُـاعٞ"، َٚ

أســدُٖا ٜطــُٝ٘ "ايتٓــاص ايطــافس"، ٖٚــٛ ايــرٟ ال ؽفــ٢ فٝــ٘ االضــتعا١ْ بٓصــٛص أخــس٣   

داخٌ ايٓص، ٚاآلخس ٖـٛ "ايتٓـاص ايتهـٜٛين" أٚ "ايتـداخٌ اـطـابٞ"، ٖٚـٛ ايـرٟ تعٗـس         

د إيٝٗا "َٛازد األعطا٤" يف إْتاز ايـٓص ٚتفطـريٙ، َؤنـّدا    فٝ٘ "ْعِ اـطاب" اييت تطتٓ

إٔ ايٛقٛف عٓد ايتٓاص ٜهػـف نٝـف متجـٌ ايٓصـٛص إضـافات إىل ضالضـٌ االتصـاٍ        

ًـ     ٢ اضتهػـاف  ايهالَٞ ايكا١ُ٥، فٝطِٗ ذيو يف بٝإ نٝف١ٝ اإلْتـاز، ٚأْـ٘ ٜطـاعد ع

ايتٓبـؤ بٗـا أثٓـا٤    سٖا ايٓصٛص ٚؽطع يتشـٛالت ٜطـٌٗ   ايػبهات ايجابت١ ْطبٝا اييت ُتطٝٓ

ٜؤنـد   آخس، فٝطِٗ ذيو يف بٝإ عًُٝـ١ ايتٛشٜـع، نُـا    ؼٛهلا َٔ منط ْصٞ إىل منط

ند َٔ إٔ ايتفطري ال ٜعتُد يف بٓا٥٘ ع٢ً ايٓص فكـط، بـٌ   إٔ ايتٓاص ٜطاعدْا ع٢ً ايتأ

ٚال ع٢ً ايٓصٛص اييت تػهً٘ َٔ خالٍ ايتٓاص فشطب، بٌ ٜعتُد أّٜطا ع٢ً ْصـٛص  

، ٚٚاضـح إٔ ٖـرا اإلدـسا٤    42طسٕٚ بطسا٥ل كتًف١ يف ع١ًُٝ ايتفطـري أخس٣ ُٜػسنٗا املف

ايتشًًٝٞ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ حملًٌ اـطاب ايطسدٟ مبا ميٓش٘ ي٘ يف ؼًٝـٌ عًُـٝيت اإلْتـاز    

 ٚايتفطري يًٓص ايطسدٟ.
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ٜس٣ دٟ بٛدساْد ٚدٜطًس إٔ ايٓص ٜرتابط َعًّٓٛا َٔ خالٍ فُٛع١ َٔ ايٛضا٥ٌ نايبٓٝـ١ ايهـرب٣ ٚاالزتبـاط ايطـب       

 ُٜٓعس: ٚاالفرتاضٞ ٚايتكابٌ ايعهطٞ ٚايهُٞ.

 Beaugrande, Robert; Dressler, Wolfgang: Introduction to text linguistics, Chapter V.     
40

ــا َــٔ خــالٍ فُٛعــ١ َــٔ ايعالقــات نــايعُّٛ ٚاـصــٛص ٚغريٖــا َــٔ        ٜــس٣   ــسإٚ ٜٚــٍٛ إٔ اـطــاب ٜرتابــط َعًّٜٓٛ ب

 .ايعالقات )ٜٓعس: بسإٚ ٍٜٚٛ: ؼًٌٝ اـطاب، ايفصٌ ايطابع(
41

 .001-012، ص: اـطاب ٚايتػري االدتُاعٞ، ْٛزَإ، فازنًٛف 
42

 .014إىل  022 :ص ايفصٌ ايسابع ُٜٓعس:  
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 َطت٣ٛ ايتشًٌٝ االدتُاعٞ:

تٓطــٟٛ عًــ٢ زيٜــ١ قــدد٠ بٛصــفٗا ممازضــ١   -فــازنًٛف يف زأٟ- ســغ إٔ ايًػــ١َــٔ املال

ــا عٓـــد     ــا ٚتتٛقـــف طبٝعتٗـ ادتُاعٝـــ١ تتعًـــل باـطـــاب اؾُـــاعٞ، فٗـــٞ تتٛيـــد ادتُاعًّٝـ

، ٖٚـرا ٜعـين إٔ   43ايعالقات ٚايصساعات اييت ُتٛيدٖا. إْٗا تصخس يف ثٓاٜاٖا باألٜدٜٛيٛدٝا

١ يًٓكد األدبٞ غاصـ١،  إٔ تهٕٛ َٔ بني املٛضٛعات ايس٥ٝطيٛد١ٝ جيب طبٝعتٗا األٜدٜٛ

 ٚيًعًّٛ االدتُاع١ٝ اؿدٜج١ بعا١َ.

يٝطت ايدع٠ٛ إىل أخر ايطبٝع١ األٜدٜٛيٛدٝـ١ يًػـ١ بعـني االعتبـاز يف ايتشًٝـٌ ددٜـد٠ عًـ٢        

ايٓكد األدبٞ، فكد دعا إيٝٗا أصشاب ايب١ٜٛٝٓ ايته١ٜٝٓٛ، ٚيف َكدَتِٗ دٛزز يٛناتؼ 

ٛ       44ٚيٛضٝإ دٛيدَإ  45، ٚال ع٢ً َٓاٖر ؼًٝـٌ اـطـاب، فكـد دعـا إيٝٗـا َٝػـٌٝ فٛنـ

إٔ غا١ٜ َا تٛصٌ إيٝـ٘ أصـشاب    ، غري46ٚغري ٚاسد َٔ أصشاب ايتشًٌٝ ايٓكدٟ يًدطاب

ٖــرٙ ايدزاضــات ٖــٛ ايهػــف عــٔ أثــس ٖــرٙ ايطبٝعــ١ األٜدٜٛيٛدٝــ١ َٚــا تٓطــٟٛ عًٝــ٘ َــٔ  

١ُٖٓٝ أٚ ضًط١ يف تػهٌٝ اـطاب، دٕٚ إٔ ٜتذاٚشٚا ذيو إىل بٝإ نٝف تتذًـ٢ ٖـرٙ   

      ٘  فـازنًٛف  ايطبٝع١ يف ايبٓا٤ االدتُاعٞ ٚنٝف تـؤثس يف تػـهًٝ٘، ٖٚـٛ َـا ٜٗـدف إيٝـ

 .47إىل ايهػف عٔ ايدٚز ايرٟ ٜؤدٜ٘ اـطاب يف اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ ايرٟ ضع٢

إٔ ٜهػــف قًــٌ اـطــاب ايطــسدٟ عــٔ ايطبٝعــ١ األٜدٜٛيٛدٝــ١ يًػــ١ يف ايبٓــا٤    ٚميهــٔ

    ٚ هلـا َـا   االدتُاعٞ ٚنٝف تؤثس يف تػهًٝ٘ َٔ خالٍ ثالثـ١ َـٔ اإلدـسا٤ات ايتشًًٝٝـ١، أ

"اإلطاز االدتُاعٞ يًدطاب" مبع٢ٓ ؼدٜد األب١ٝٓ االدتُاعٝـ١ املُٗٝٓـ١    فازنًٛف ٜدعٛٙ

ع٢ً اـطاب ايرٟ جيسٟ ؼًًٝ٘، ٚؼدٜد ايعالقات بني اـطاب ٚبني ٖرٙ األب١ٝٓ؛ أٖٞ 

عالقات تكًٝد١ٜ َعٝاز١ٜ أّ إبداع١ٝ ٚػدٜد١ٜ أّ َٛد١ٗ إىل إعاد٠ ٖٝه١ً ٖرٙ األبٓٝـ١ أّ  

                                                           
 .08: ، صايًػ١ ٚايطًط١، ْٛزَإ، فازنًٛف 43

ٞ  يٛضـٝإ دٛيـدَإ ٚآخـسٕٚ،     44 َؤضطـ١ األعــاخ   ، تسمجـ١: قُـد ضــبٝال، )بـريٚت:   ايبٜٓٝٛــ١ ايتهٜٛٓٝـ١ ٚايٓكـد األدبــ
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ا، َع قاٚي١ تًُظ اآلثاز اييت ٜطِٗ بٗا اـطاب يف إعـاد٠ إْتـاز ٖـرٙ األبٓٝـ١     َعازض١ هل

 .48أٚ ؼًٜٛٗا

أَـا اإلدــسا٤ ايتشًًٝـٞ ايجــاْٞ، فٗـٛ "ْعــِ اـطــاب" مبعٓـ٢ ؼدٜــد ايعالقـ١ بــني اـطــاب      

اـطاب َٛضع ايتشًٌٝ ْٚعِ اـطاب اييت تطتفٝد َٓ٘، ٚايهػف عٔ آثاز إعاد٠ إْتاز 

      ٘ ــا ٚاضــتٗالًنا يف ٖــرٙ ايــٓعِ اـطابٝــ١ املطــتفٝد٠ َٓــ ــ٢ قًــٌ اـطــاب   49إْتاّد . ٚعً

ايطسدٟ إٔ ٜٓتكٌ بعـد ذيـو يسصـد "اآلثـاز األٜدٜٛيٛدٝـ١ يًدطـاب"، ٖٚـٞ اآلثـاز اـاصـ١          

ــدات ٚايعال       ــازف ٚاملعتكـ ــِ املعـ ــ٢ يف ْعـ ــيت تتذًـ ــٞ ايـ ــ١، ٖٚـ ــدٜٛيٛدٝا ٚاهلُٝٓـ ــات باألٜـ قـ

 .50االدتُاع١ٝ ٚاهلٜٛات االدتُاع١ٝ "ايٓفٛع"

 خامت١ ايبشح:

إٕ ايٓعس١ٜ ايٓكدٜـ١ املعاصـس٠ يف سادـ١ إىل َجـٌ ٖـرا ايتٛدـ٘ ايـرٟ         َا ميهٔ قٛي٘ أخرّيا

أظٗست َالق٘ ايصـفشات ايطـابك١ يف ؼًٝـٌ اـطـاب ايطـسدٟ؛ ألٕ ذيـو َـٔ غـأْ٘ إٔ         

عب٘ اـطاب األدبٞ يف تػهٌٝ ايبٓـا٤ اجملتُعـٞ ستـ٢ ال ٜعـٌ     ٜهػف عٔ ايدٚز ايرٟ ًٜ

مبعـصٍ عـٔ اجملتُـع ايــرٟ أفـسشٙ، نُـا إٔ َــٔ غـأْ٘ إٔ ٜفـتح ايبــاب أَـاّ ايٓاقـد احملًــٌ          

يٛعٞ أنجس فاع١ًٝ بايبٓا٤ االدتُاعٞ ايرٟ ميجٌ ٖٛ ْفط٘ عٓصّسا َـٔ عٓاصـسٙ. ٚيهـٞ    

ــ٘ إٔ ٜٓعــس إىل "اـطــا      ــو عًٝ ــد ايبصــري إىل ذي ب ايطــسدٟ" بٛصــف٘ ممازضــ١   ٜصــٌ ايٓاق

ادتُاع١ٝ، ٚال ًٜصّ ْفط٘ بتشًٌٝ ايٓصٛص فشطب، ٚال بتشًٌٝ ضريٚتٞ اإلْتاز ٚايتأٜٚـٌ  

 فكط، بٌ ٜكّٛ بتشًٌٝ ايعالق١ بني ايٓصٛص ٚايتفاعالت ٚايطٝاقات.
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 ايفك٘ أصٍٛ عًُا٤ عٓد ٚأثسٙ ايًػٟٛ ايطٝام

ايٝصٜدٟ غسٜف١ .د

   

Email: s_alyazeedi@uaeu.ac.ae 

 ًَدص ايبشح:

ِٓ عًُا٤ أصٍٛ ايفك٘ ٚايفكٗا٤ بايطٝام ايًػٟٛ اٖتُاَّا نبريّا، ٚعٛيٛا عًٝ٘ نجريا  اٖت

يف اضتٓباط األسهاّ ايفك١ٝٗ، ٚاعتدٚا ب٘ ٚض١ًٝ يًهػف عٔ املع٢ٓ املكصٛد، ٚزبطٛا 

ٚقد ٚضع األصٛيٕٝٛ عد٠ طسم يدالي١  دالي١ ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ بكصد املتهًِ.

 ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ ع٢ً األسهاّ َٚكاصدٖا، ٚاختًفت َراٖبِٗ يف ذيو.

عًٝ٘ نجريا يف  يٛاٝني اعتٓدٚا بايطٝام ايًػٟٛ، ٚعٛٚيف ْٗا١ٜ ايبشح ٜتبني يٓا إٔ األصٛي

حبجِٗ يف طسم ايدالي١ ٚاضتٓباط ايكصد َٔ األسهاّ  اضتٓباط األسهاّ ايفك١ٝٗ، ٜٚعد

 َٔ أِٖ ٚأٚضع املباسح اييت تٓاٚيت ايطٝام ايًػٟٛ بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ.

 .، ايدالي١األصٛيٕٝٛ، ايفكٗا٤ ايرتنٝب ايًػٟٛ، ايطٝام ايًػٟٛ، :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

The scholars of jurisprudential principles and the jurists were interested 

in the linguistic context and relied heavily on it in deriving the 

jurisprudential rulings. They used it as a mean to reveal the intended 

meaning and they also linked the significance of the words and the 

linguistic structures with the speaker’s intention. The Muslim legists have 

developed a number of ways to display the meanings and purposes of 

words and linguistic structures in their relations to the jurisprudence, but 

their ways differed in that. 
At the end of the research, we find that the Muslim legists attached great 

importance to the linguistic context. Their research on the semantic ways 

and drawing out the purpose of the rulings is considered one of the most 

important studies that dealt seriously and analytically with the linguistic 

context. 

 :َكد١َ

َّا نبرّيا ٚعٛيٛا عًٝ٘ نجرّيا يف  اٖتِ عًُا٤ أصٍٛ ايفك٘ ٚايفكٗا٤ بايطٝام ايًػٟٛ اٖتُا

اضتٓباط األسهاّ ايفك١ٝٗ ٚاعتدٚا ب٘ ٚض١ًٝ يًهػف عٔ املع٢ٓ املكصٛد ٚزبطٛا دالي١ 

                                                           
 املتشد٠ ايعسب١ٝ اإلَازات ،املتشد٠ ايعسب١ٝ اإلَازات داَع١ ادتاَع١ٝ، ايه١ًٝ يف حماضس٠. 
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فكد ٜصدز ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ َٔ غري ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ بكصد املتهًِ، 

ٚيف ذيو ٜكٍٛ ابٔ قِٝ قصد فال ٜعترب َديٛي٘، ٜٚصدز َع ايكصد فٝجبت َديٛي٘، 

ٚأْٖٗا ال تًصّ بٗا صد يف األيفاظ ٖٚرا ايرٟ قًٓاٙ َٔ اعتباز ايٓٝات ٚاملكاادتٛش١ٜ: "

بد إٔ  أْٓ٘ ال أسهاَٗا ست٢ ٜهٕٛ املتهًِ بٗا قاصّدا هلا َسّٜدا ملٛدباتٗا، نُا

ٜهٕٛ قاصّدا يًتهًِ بايًفغ َسّٜدا ي٘ فال بٓد َٔ إزادتني: إزاد٠ املتهًِ بايًفغ 

اختٝاّزا، ٚإزاد٠ َٛدب٘ َٚكتطاٙ، بٌ إزاد٠ املع٢ٓ أنٓد َٔ إزاد٠ ايًفغ، فإْٓ٘ املكصٛد 

  .1ٚايًفغ ٚض١ًٝ"

صٕٚ ع٢ً أَسٜٔ: األٍٚ ٖٛ املتهًِ األصٛيٝني ٜسنِّ ٛاضح َٔ قٍٛ ابٔ قِٝ ادتٛش١ٜ إٔفاي

صاسب ايكصد، ٚايجاْٞ ٖٛ ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ ايرٟ اختازٙ املتهًِ يًتعبري عٔ 

رتنٝب ايًػٟٛ، ٚبريو ٜهٕٛ قصدٙ، فايكصد ٖٛ املعٍٛ عًٝ٘ يف اختٝاز ايًٓفغ ٚاي

يريو ٚضع ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ ٚض١ًٝ يًدالي١ ع٢ً املع٢ٓ ايرٟ ٜكصدٙ املتهًِ؛ 

األصٛيٕٝٛ عد٠ طسم يدالي١ ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ ع٢ً األسهاّ َٚكاصدٖا 

: دالي١  2طسم ايدالي١ أزبع١ أقطاّ ٖٞ بِٗ يف ذيو فرٖب اذتٓف١ٝ إىل إٔٚاختًفت َراٖ

 ايعباز٠، دالي١ اإلغاز٠، دالي١ ايٓص، دالي١ االقتطا٤.

 بُٝٓا نإ َرٖب املتهًُني ٜكطِ طسم ايدالي١ إىل قطُني أضاضٝني ُٖا:

 دالي١ املٓطٛم ٚدالي١ املفّٗٛ.

أٟ إٔ ٜدٍ ايهالّ ، 3"ٔ دالي١ ايًفغ قطعا يف حمٌ ايٓطلَا فِٗ َٖٞ: " دالي١ املٓطٛمٚ

 املٓطٛم ع٢ً َع٢ٓ أٚ سهِ َرنٛز يف ٖرا ايهالّ.

أٟ إٔ ايًفغ ٜدٍ ع٢ً   4"ايًفغ يف غري حمٌ ايٓطل َا فِٗ َٔفٗٞ: " دالي١ املفّٗٛأَا 

 . َع٢ٓ أٚ سهِ غري َرنٛز يف املًفٛظ

                                                           
، 1ػل: األٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط)دَ ،الي١ تسانٝب ادتٌُ عٓد األصٛيٝنيد، بٔ َصطف٢ َٛض٢ايعبٝدإ، د.  1

 .272: ص ّ(،2002
2
 .232: ،ص1أصٍٛ ايفك١ ، زٜٓعس: ايطسخٞ ،  

 .22: ، ص3ز ،ّ(2621،دط ،اإلسهاّ يف أصٍٛ األسهاّ، ٔ أبٞ عًٞآلَدٟ، عًٞ با 3

 .22: ، صْفط٘ املسدع 4
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تٓكطِ دالي١ املٓطٛم إىل قطُني: دالي١ املٓطٛم ايصسٜح، ٚدالي١ املٓطٛم  دالي١ املٓطٛم : -1

ملع٢ٓ املكصٛد َٔ املٓطٛم .  ٜٚكّٛ ايطٝام ايًػٟٛ بدٚز ز٥ٝطٞ يف حتدٜد ا5غري ايصسٜح

ايصسٜح ٚغري ايصسٜح بٛصف٘ صاسب ايعالق١ املباغس٠ يتشدٜد املع٢ٓ املساد قٛي٘، ٚتعٗس 

أُٖٝت٘ بػهٌ ٚاضح يف اضتٓباط املعاْٞ ايتابع١ غري ايعاٖس٠ سٝح إْ٘ ٜكٛد ايطاَع إىل 

ٕٕ أخس٣ ال ٜدٍ عًٝٗا املع٢ٓ ايعاٖسٟ يًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ؛ ير إدزاى يو ضٓكف َعا

بػ٤ٞ َٔ ايتفصٌٝ ع٢ً قطُٞ املٓطٛم عٓد األصٛيٝني باعتبازُٖا ٚضًٝتني الضتٓباط 

 .6املعاْٞ

ٖٛ دالي١ ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ ع٢ً ايكصد مبذسد  دالي١ املٓطٛم ايصسٜح: -0-0

ٚقد  أٚ إعُاٍ فهس٠ ٜٚطتٟٛ يف ذيو أبٓا٤ ايًػ١ ايٛاسد٠مساع١ َٔ غري ساد١ إىل تأٌَ 

فايصسٜح َا ٚضع ايًفغ ي٘ فٝدٍ عًٝ٘ باملطابك١ "  بكٛهلِ:عٓسف٘ املتهًُٕٛ َٔ األصٛيٝني

عباز٠ ايٓص( ٚقد طًح )صٛيٝني فكد أطًكٛا عًٝ٘ َصأَا األسٓاف َٔ األ  ،7أٚ ايتطُٔ"

فايٛاضح َٔ تعسٜف ايفسٜكني ، 8"ٖٛ فُٝا ضبل ايهالّ ي٘ ٚأزٜد ب٘ قصّدا" عسفٛٙ بكٛهلِ:

١ًٝ اييت ٜفٝدٖا ظاٖس ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ املٓطٛم ايصسٜح ٜكصد ب٘ ايدالي١ األص إٔ

ع٢ً  َباغسا فإذا َا اضُتدٔدَت ديت بعاٖس صٝػتٗاٚاييت ٜٓتكٌ إيٝٗا ايرٖٔ اْتكاال 

ٌٖ  ...." ايكصد ايرٟ ٜسٜدٙ املتهًِ َٔ ايًفغ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ َجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل: ََٚأَس

ُ٘ ٱ َّ ٱيًٖ ََٚسٖس َِٝع  ٍٓ ايٓص مبٓطٛق٘ ايصسٜح ع٢ً دٛاش  (572بكس٠:اي) " ....يسَِّبِٛاٱِيَب سٝح د

ٍٓ عًٝ٘ ايرتنٝب ايًػٟٛ ) ٌٖ ايبٝع ٚحتسِٜ ايسبا فذٛاش ايبٝع د ُ٘ ٱََٚأَس َِٝعٱيًٖ ٚحتسِٜ ايسبا  (ِيَب

َّ دٍ عًٝ٘ ايرتنٝب ايًػٟٛ )  .9(يسَِّبِٛاٱََٚسٖس

                                                           
5
 ،5 ز ،ّ(1773 ،َهتب١ ايهًٝات األشٖس١ٜ :َصس)، ١ ٚايدٜٔ ملدتصس املٓتٗٞ األصٛيٞ: غسح ايكاضٞ عطد املًٜٓعس 

 .171: ص
 .273 :ص، الي١ تسانٝب ادتٌُ عٓد األصٛيٝنيد، َٛض٢ايعبٝدإ،  6
 .272 :، ص5،زصس املٓتٗٞ األصٛيٞغسح ايكاضٞ عطد امل١ً ٚايدٜٔ ملدت 7
 ،ن١ًٝ ايػسٜع١ ،ٛزاٙ( داَع١ األشٖسدنتايزضاي١ ، حتكٝل: فازع أمحد َسعٞ )املػين يف أصٍٛ ايفك٘ارتباشٟ،  8

 .202 :، ص2672ّ
 .572 -572 :، صدالي١ تسانٝب ادتٌُ عٓد األصٛيٝني، ايعبٝدإ، َٛض٢  9
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َا مل ٜٛضع ايًفغ ي٘ بٌ ًٜصّ مما ٚضع ي٘ فٝدٍ ٖٚٛ " دالي١ املٓطٛم غري ايصسٜح: - 9 -0

أٟ أْٓ٘ املع٢ٓ أٚ اذتهِ املكصٛد ضُٓا َٔ ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ  ،10عًٝ٘ بااليتصاّ"

ٕٓ عٓد عباز٠ )فٝدٍ عًٝ٘ بااليتصاّ ٚقفٓا يف ٖرا ايتعسٜف ٚإذا ( فإْٓٓا ضٓذد أْٓٗا تػري إىل أ

دالي١ املٓطٛم غري ايصسٜح ٜكصد ب٘ ايدالي١ ايتابع١ ٖٚٞ ايدالي١ اييت ٜٓتكٌ ايرٖٔ فٝٗا َٔ 

ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ إىل َعٓاٙ ايعاٖس، َٚٓ٘ إىل َع٢ٓ آخس الشّ ي٘ فدالي١ َعٓاٙ 

ٖس تدٍ ع٢ً َع٢ٓ آخس ٜدزن٘ املتًكٞ ٚتطاعدٙ ع٢ً ذيو ايكسا٥ٔ ايطٝاق١ٝ ايعا

ٕٖ ايدالي١ ايتابع١ أٚ دالي١ املٓطٛم ٚغري ايصسٜح ٜٓذِ عٔ  املدتًف١، ٜٚس٣ األصٛيٕٝٛ أ

 ْٛعني َٔ عالقات املع٢ٓ:

َٚعاْٞ ايٓشٛ ٖٚٛ َا ٜعسف   : َا ٜٓذِ عٔ عالقات ايتفاعٌ بني األيفاظايٓٛع األٍٚ

ع َٔ ايدالي١ ايتابع١ ٜتهٕٛ َٔ أٚ ايطٝاق١ٝ. ٖٚرا ايٓٛ ح ايعالقات ايٓطك١ٝمبصطً

 تعاٖس ثالث١ أَٛز ٖٚٞ:

 ب١ٝٓ اإلخباز. - أ

 ايطٝام بػكٝ٘ املكايٞ ٚاذتايٞ. - ب

 األضًٛب. - ت

ايٓٛع ايجاْٞ: َا ٜٓذِ عٔ ايتعبريات ايف١ٝٓ ناجملاشات ٚايهٓاٜات ٖٚٛ َا ٜعسف 

 مبصطًح ايعالقات االضتبداي١ٝ.

ٜتفاٚت أبٓا٤ ايًػ١ ايٛاسد٠ يف إدزانٗا ٚدالي١ املٓطٛم غري ايصسٜح ع٢ً ايكصد 

ٚاالضتدالٍ بٗا ع٢ً قصد املتهًِ فُٓٗا ايبني ايٛاضح ايرٟ ٜدزى بأد٢ْ تأٌَ َٚٓٗا 

ارتفٞ ايرٟ ال ٜدزى إال بطًب تأٌَ ٚإعُاٍ فهس ٜٚطتًصّ ذيو َعسف١ نا١ًَ بٓعاّ 

احملٝط١  ايًػ١ ايصٛتٞ ٚايصسيف ٚايٓشٟٛ ٚاملعذُٞ ٚنريو َعسف١ ايعسٚف ٚاملالبطات

بايٓص، فكد خيتًف األضًٛب يف ايرتنٝب ايًػٟٛ باختالف َهْٛات٘ أٚ باختالف 

َٛاضع ٖرٙ املهْٛات بني اذترف ٚايرنس أٚ بني ايتكدِٜ أٚ ايتأخري ٚاملع٢ٓ ٚاسد 

                                                           
10
 .272: ، ص2دٜٔ ملدتصس املٓتٗٞ األصٛيٞ، ز، غسح ايكاضٞ عطد امل١ً ٚايعطد امل١ً ٚايٝدٜٔ 

  ،ٞايعالق١ بني املهْٛات املتتابع١ يف ايه١ًُ أٚ ايرتنٝب )ٜٓعس: َعذِ املصطًشات ايًػ١ٜٛ، زَصٟ َٓري ايبعًبه 

 (.462 :، ص2660ّ، ًِ يًُالٜنيداز ايع :بريٚت، 1ط
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غري خمتًف ٚقد تتفل َهْٛات ايرتنٝب ايًػٟٛ ٚيهٔ  افٝعٌ قصد املتهًِ ٚاسد

اذتاي١ خمتًفا باختالف املع٢ٓ ايرٟ حتًُ٘ ختتًف َعاْٝٗا فٝهٕٛ ايكصد يف ٖرٙ 

ملكاصد يف االعتباز باملعاْٞ ٚايًػٟٛ ٚيف ذيو ٜكٍٛ ابٔ ايكِٝ :"َهْٛات ايرتنٝب ا

األيفاظ إذا اختًفت عبازاتٗا أٚ َٛاضعٗا بايتكدِٜ ٚايتأخري ٚاملع٢ٓ  األقٛاٍ ٚاألفعاٍ فإٕ

ا نإ سهُٗا ٚاسد نإ سهُٗا ٚاسدا ٚيٛ اتفكت أيفاظٗا ٚاختًفت َعاْٝٗ

ٚقد قطِ املتهًُٕٛ َٔ األصٛيٝني دالي١ املٓطٛم غري ايصسٜح إىل ثالث١ . 11خمتًفا"

ي١ اإلغاز٠، ٚقد اتفل األصٛيٕٝٛ أقطاّ ٖٞ: دالي١ االقتطا٤، ٚدالي١ اإلميا٤، ٚدال

 .12األسٓاف َع املتهًُني يف تعسٜفٗا بٓفظ املصطًشات

حيدخ يف بعض اذتاالت إٔ تتٛقف اضتكا١َ ايهالّ ع٢ً َع٢ٓ يفغ  دالي١ االقتطا٤: -أ

األصٛيٕٝٛ را املع٢ٓ املكدز ٖٛ َا ٜطًل عًٝ٘ َكدز خازز عٔ صٝػ١ ايرتنٝب ايًػٟٛ ٖٚ

ٚتطًب٘ ٜٚعسف٘  اضتكا١َ ايهالّ تكتطٞ ٖرا املع٢ٓ املكدز ( ألَٕصطًح )دالي١ االقتطا٤

َا ٜط٢ُ اقتطا٤ ٖٚٛ ايرٟ ال ٜدٍ عًٝ٘ ايًفغ ٚال ٜهٕٛ َٓطٛقا ب٘ ايػصايٞ فٝكٍٛ: "

صادقا إال ب٘ أٚ َٔ ا َٔ سٝح ال ميهٔ قٍٛ املتهًِ ايًفغ إَٚيهٔ ٜهٕٛ يف ضسٚز٠ 

ْفِٗ َٔ   ،13، أٚ َٔ سٝح ميتٓع ثبٛت٘ عكال إآل ب٘"تٓع ٚدٛد املًفٛظ  غسّعا إآل ب٘سٝح مي

ٍ عًٝٗا يفغ َكدز غري َٓطٛم يف ايرتنٝب ايًػٟٛ دالي١ االقتطا٤ ٜد ٖرا ايتعسٜف إٔ

ٖٚرا ايًفغ املكدز ٜهٕٛ َستبطا بايطسٚز٠ َع ذيو ايرتنٝب ايًػٟٛ ٚعدّ تكدٜسٙ يف 

 ايرتنٝب ايًػٟٛ ٜؤدٟ إىل أسد األَٛز ايتاي١ٝ.

 املتهًِ غري صادم.  إٔ -1

 إٔ ال ٚدٛد يًًُفٛظ يف ايرتنٝب ايًػٟٛ غسّعا. -5

 ًفٛظ يف ايرتنٝب ايًػٟٛ عكاّل.إٔ ميتٓع ثبٛت امل -3

                                                           
داز ايفهس،  :)بريٚتحتكٝل: حمُد حمٞ ايدٜٔ عبد اذتُٝد،  ،إعالّ املٛقعني عٔ زب ايعاملني، ادتٛش١ٜ، ابٔ ايكِٝ 11

 .242 :، ص(2677ّ
12
 .572 -572 :، صدالي١ تسانٝب ادتٌُ عٓد األصٛيٝني، ايعبٝدإ، َٛض٢ 
13
ايف١ٝٓ املتشد٠،   ايػسن١ ايٛط١ٝٓ :َصس)، حتكٝل: حمُد َصطف٢ أبٛ ايعال، املطتصف٢ َٔ عًِ األصٍٛايػصايٞ،  

 .372: ، صّ(2672
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 َٚٔ ذيو ْطتٓتر ًَشٛظتني:

بصٝػ١ ايرتنٝب  تطا٤ ع٢ً ايكصد يٝظ طسٜل ايدالي١املًشٛظ١ األٚىل: إٔ دالي١ االق

ايًػٟٛ أٚ بصٝػ١ َعٓاٙ بٌ ٖٞ بدالي١ َع٢ٓ ايًفغ املكدز ايرٟ اقتطت٘ اضتكا١َ ايهالّ 

ٕٖ دالي١ االقتطا٤ عٓد األصٛيٝني  تتعًل بايب١ٝٓ ايعُٝك١ ٚيٝظ هلا عالق١ بايب١ٝٓ ٖٚرا ٜعين أ

ايططش١ٝ املستبط١ بايهٝف١ٝ اييت ٜتِ بٗا ْطل ايرتنٝب ايًػٟٛ ٚختتًف ايب١ٝٓ ايعُٝك١ 

يف ايػهٌ عٔ ايب١ٝٓ ايططش١ٝ، َٚصدز ٖرا االختالف ٖٛ ايًفغ املكدز ايرٟ عٔ 

: ١ يكٛي٘ تعاىلٌ يف ايب١ٝٓ ايططشٝطسٜك٘ تٓػأ دالي١ االقتطا٤ فُجال ٜتهٕٛ ايػه

" ٌٔ ١ََٜ ٱَِٚض٦َ َٗاٱِيَكِس تني ظاٖستني )اضأٍ، َٝٔ ٚسدتني َعذُ (.25ٜٛضف:) "....ٖئتٞ ُنٖٓا ٔفٝ

ك١ هلرا ( ٚمت مبٛدبُٗا ْطل ايرتنٝب ايًػٟٛ، أَا ايػهٌ يف ايب١ٝٓ ايعُٝايكس١ٜ

إىل ضاف١ ٘ ٜتهٕٛ َٔ ايٛسدتني املعذُٝتني ايطابكتني باإلايرتنٝب ايًػٟٛ ذات٘ فإْ

( ٖٚرٙ ايب١ٝٓ ٌ ايكس١ٜٚاضأٍ أٖٚسد٠ َعذ١ُٝ َطُس٠ ٖٞ )أٌٖ( فاملع٢ٓ يف اآل١ٜ )

َع٢ٓ ايرتنٝب ايًػٟٛ  ٞ يًرتنٝب ايًػٟٛ ايطابل؛ أٟ إٔايعُٝك١ ٖٞ املهٕٛ ايدالي

ٜتٛقف ع٢ً ٚسدات٘ املعذ١ُٝ ٚع٢ً ايعالقات ايٓش١ٜٛ اييت بني ٖرٙ ايٛسدات احملت١ًُ يف 

دالي١ االقتطا٤ تهٕٛ بٛاضط١ ايٛسدات  عٗس فٝٗا ٖٚرا ٜعين إٔك١ اييت تايب١ٝٓ ايعُٝ

 )األيفاظ أٚ ايرتانٝب( املكدز٠ اييت تطُٓٗا ايب١ٝٓ ايعُٝك١ ٚاييت تتطًبٗا اضتكا١َ

َٔ ايرتنٝب  ايهالّ، ٚقد تهٕٛ ٖرٙ ايٛسدات )األيفاظ أٚ ايرتانٝب( املكدز٠ دص٤ّ

َّا أٚ أنجس َٔ تسن  .14ٝب يػٟٛايًػٟٛ أٚ تسنّٝبا يػّٜٛا تا

ٕٖ األيفاظ أٚ ايرتانٝب املكدز٠ يف ايب١ٝٓ ايعُٝك١ اييت تتِ مبٛدبٗا  املًشٛظ١ ايجا١ْٝ: أ

 اضتكا١َ ايهالّ ثالث١ أْٛاع، ٖٚٞ:

قع ٚعدّ ابك١ ايهالّ يًٛاَا جيب تكدٜسٙ يطسٚز٠ صدم ايهالّ ٜٚكصد ب٘ َط -1

َٚجاٍ  ،ي٘ ٚال تتشكل ٖرٙ املطابك١ إال بتكدٜس احملرٚف  َٔ ايرتنٝب ايًػٟٛ خمايفت٘

دفع عٔ أَيت ارتطأ ٚايٓطٝإ َٚا اضتهسٖٛا " :قٍٛ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ذيو

ٕٖ فإٕ ذات ارتطأ ٚايٓط ،15عًٝ٘" ٝإ مل ٜسفعا عٔ األ١َ بديٌٝ ٚقٛعٗا يف نٌ َٓٗا َع أ

                                                           
 .522 -572: ، صدالي١ تسانٝب ادتٌُ عٓد األصٛيٝنيَٛض٢، ايعبٝدإ،  14
15
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ظاٖس ْص اذتدٜح ٜفٝد أُْٓٗا َسفٛعإ عُٓٗا، ٚست٢ ٜتطابل نالّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل 

ٚضع عٔ تكدٜس حمرٚف َٔ ايٓص ٖٚٛ ن١ًُ )إثِ( أٟ ) بد َٔ عًٝ٘ ٚضًِ َع ايٛاقع ال

 ٛاقع.أَيت إثِ ارتطأ(.. ٚبٗرا ايتكدٜس ٜتِ َطابك١ ايهالّ يً

َا جيب تكدٜسٙ يطسٚز٠ صش١ ايهالّ عكال ٜٚكصد ب٘ تصٛز صش١ ب١ٝٓ ايرتنٝب  -5

ٕٖ ايب١ٝٓ ايططش١ٝ  ايًػٟٛ بتكدٜس احملرٚف يتهٕٛ داي١ ع٢ً املكصٛد ٖٚرا ال ٜعين أ

يًرتنٝب ايًػٟٛ يػٛ ال فا٥د٠ فٝ٘ إُْٓا ٖٞ ض١ًُٝ ايرتنٝب ذمٜٛا ٚداليٝا غري أْٓٗا ال تدٍ 

١ ايعُٝك١ ٚقد ٜهٕٛ صشٝش١ إال بتكدٜس احملرٚف ايرٟ تتطُٓ٘ ايبٓٝ ع٢ً ايكصد دالي١

ُِ : "يرتنٝب ايًػٟٛ نُا يف قٛي٘ تعاىلَٔ ا احملرٚف دص٤ّ ُِٝه ََِت َعًَ َٚٱُسسِّ َِٝت١ُ  َُ ُّ ٱِي ِيٖد

 ُِ ِٝٔس ٱََٚيِش ٌٖ ٔيَػ ٖٔ ََآ ُأ َٚ ِٓٔصٜٔس  ٘ٔٱِئد ٘ٔ ٔب )أنٌ( يف  فإْ٘ ٜكتطٞ إضُاز ن١ًُ (3:املا٥د٠)"...... يًٖ

 (.ٝك١ يٝصح ايهالّ عكال ٚايتكدٜس )سسّ عًٝهِ أنٌ املٝت١ ٚايدّايب١ٝٓ ايعُ

َُٔ " :يهالّ غسّعا َجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىلَا جيب تكدٜسٙ يصش١ ا -3 َِٖعُدَٚدإت َف أٜٖاَّا 

ََٚع٢ًَ  ّٕ ُأَخَس  ٜٖا ِٔ َأ ِّ ِٚ َع٢ًَ َضَفٕس َفٔعٖد٠ْ  َٖٔسٜطّا َأ َُٔٓهِ   َٕ َٔٱَنا ُّ  ٖئرٜ ١َْٜ َطَعا ُ٘ ٔفِد ُٜٔطُٝكَْٛ

"َٕ ُُٛ ِِ َتِعًَ ُِٓت ِِ ٔإٕ ُن ِْٝس ٖيُه َُِٛا َخ ََٚإٔ َتُصٛ  ُ٘ ِْٝس ٖي َٛ َخ ُٗ ِٝسّا َف َٖٛع َخ َُٔ َتَط  ايبكس٠:) َِٔطٔهنٕي َف

ٕٖ صش١ ايهالّ غسّعا تكتطٞ تكدٜس مج١ً )فأفطس( أٟ )َٔ نإ َٓهِ  (122 فإ

سٜض اّ أخس( فكطا٤ زَطإ ٜستبط باإلفطاز يًَُسٜطا أٚ ع٢ً ضفس فأفطس  فعد٠ َٔ أٜ

 .16فأفطس( اييت ٜتٛقف ع٢ً تكدٜسٖا صش١ ايهالّ غسعاٚاملطافس ٚذيو إلضُاز مج١ً )

كصٛد ٖٚٞ اييت ٜهٕٛ فٝٗا ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ داال ع٢ً امل دالي١ اإلميا٤: -ب

فِٗ ايتعًٌٝ َٔ إضاف١ " مبطُْٛ٘ ٚيٝظ بصٝػت٘ َٚٓطٛق٘ ٚقد عسفٗا ايػصايٞ بكٛي٘:

دالي١ اإلميا٤ تستهص ع٢ً  ٚبايٓعس يف ايتعسٜف ْس٣ إٔ، 17اذتهِ إىل ايٛصف املٓاضب"

ايًػٟٛ ٚيٝظ َٔ َٓطٛق٘ ٚيٛال  ايتعًٌٝ أٚ ايع١ً اييت تفِٗ َٔ َطُٕٛ ايًفغ أٚ ايرتنٝب

ٕٖ ايسابط  ٖرٙ ايع١ًٓ يهإ اقرتإ اذتهِ بايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ غري َكبٍٛ سٝح إ

نٝب بني اذتهِ ٚايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ ٖٛ ايتعًٌٝ املفّٗٛ َٔ ايًفغ أٚ ايرت

َٚٱَٚ" . َٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل:ايًػٟٛ ٚايرٟ أد٣ إىل اذتهِ ِقَطُعِٛا فا َق١ُ يٖطأزٱيٖطأزُم 
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 َٔ ِّ َُا َنَطَبا ََْهااّل  َُا َدَصآ٤ّ ٔب ُٗ َٜ ِٜٔد َٚٱَأ  ٔ٘ ِْ"ٱيًٖ ُ٘ َعٔصْٜص َسٔهٝ سٝح ٜفِٗ َٔ (32املا٥د٠:) يًٖ

ٕٖ ايطسق١ ع١ً يًشهِ بكطع ايٝد ٖٚٞ غري َٓطٛم  بٗا  َطُٕٛ يفغ ايرتنٝب ايًػٟٛ أ

ٕٖ فاقطعٛاٚيهٓٗا الش١َ ملع٢ٓ ايفا٤ يف قٛي٘ ) سسف ايفا٤ يف ايًػ١ ٜدٍ ع٢ً ايتعكٝب ( إذ إ

ًٜٚصّ َٔ ٖرا املع٢ٓ ايرٟ ٚضعت ي٘ ايفا٤ َع٢ٓ آخس ٖٚٛ نٕٛ َا قبًٗا ضببا ملا بعدٖا 

ٖٚرا ايًصّٚ سطب ٚضع ايًػ١ ٚيٝظ سطب ايعكٌ أٚ ايػسع فصاز بريو اذتهِ بكطع 

ايطسق١  إٔ يرتنٝب ايًػٟٛ ٖٚٛ ايطسق١ أٟايٝد َكرتْا بايدالي١ املف١َٛٗ َٔ ايًفغ أٚ ا

 . 18ضبب يًشهِ بكطع ايٝد

دالي١ ايًفغ ع٢ً سهِ غري َكصٛد ٚال ضٝل ي٘ "ٜعسفٗا ايبصدٟٚ بأْٗا:  دالي١ اإلغاز٠: -ز

 19ايٓص ٚيهٓ٘ الشّ يًشهِ ايرٟ ضٝل إلفادتٗا يهالّ ٚيٝظ بعاٖس َٔ نٌ ٚد٘"

دالي١ اإلغاز٠ ٖٞ دالي١ ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ ع٢ً َع٢ٓ الشّ  ٜكصد َٔ ذيو إٔ

يًُع٢ٓ األصًٞ ٚيهٔ ال ٜكصدٙ املتهًِ ٖٚرا املع٢ٓ املديٍٛ عًٝ٘ بطسٜل االيتصاّ إُْٓا 

املع٢ٓ األٍٚ ٚاملع٢ٓ ايجاْٞ فإذا نإ ايتالشّ ظاٖسا ٜدزى بٛاضط١ ايتأٌَ أٚ خفا٥٘ بني 

ٕٓ املع٢ٓ ٜفٗ املع٢ٓ حيتاز َٔ املتًكٞ فطٌ تأٌَ  ِ بأد٢ْ تأٌَ، ٚإذا نإ خفٝا فإٕفإ

َٓا َجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل: ".  20ٚدق١ ْعس ِٝ َٖٚص َٛٱَٚ َٕ ٔب ُ٘ ُنِسّٖا ٔياإٔلَْطا َٗ ُ٘ ُأ ًََُِت ٘ٔ ٔإِسَطاّْا َس ِٜ َد

ُ٘ ث َٚٔفصًُ  ُ٘ ًُُِ ََٚس ُ٘ ُنِسّٖا  ََٚضَعِت ِٗسّاالَٚ َٕ َغ  سٝح دمد يف تفطري  ،(12األسكاف: ) ..." ُثٛ

ايطٝام ٜدٍ  ايٛيد ألٕ ايجابت بايعباز٠ ظٗٛز امل١ٓ يًٛايد٠ ع٢ً" ٖرٙ اآل١ٜ عٓد األصٛيٝني إٔ

ٕٖ، ٚايجابت باإلغاز٠ ع٢ً ذيو ٕٖ أد٢ْ َد٠ اذتٌُ ضت١ أغٗس فكد ثبت بٓص آخس أ َد٠  أ

ٔٔ ...": ايفصاٍ سٛالٕ نُا قاٍ تعاىل ِٝ ََ ُ٘ ٔفٞ َعا فإمنا ٜبك٢ يًشٌُ  (12يكُإ:)" ...َٚٔفَصاُي

ضت١ أغٗس ٚهلرا خفٞ ذيو ع٢ً أنجس ايصشاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ ٚاختص بفُٗ٘ ابٔ 

 .21ا َٓ٘ ٚاضتشطٓٛا قٛي٘"عباع زضٞ اهلل عُٓٗا فًُا ذنس هلِ ذيو قبًٛ

ٕٖ اآل١ٜ ايهسمي١ دا٤ت يف ضٝام إظٗاز فطٌ األّ )ايٛايد٠( ع٢ً ايٛيد  ٜتطح َٔ ذيو أ

ٖٚرا ٚاضح َٔ ظاٖس اآل١ٜ ٚيهٔ بايٓعس ايدقٝل يف َد٠ اذتٌُ ٚايفصاٍ ٖٚٞ ثالثٕٛ 

                                                           
 .212: ، صدالي١ تسانٝب ادتٌُ عٓد األصٛيٝني، ايعبٝدإ، َٛض٢ 18
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ٕٖغٗسا ٚزبط ذيو بكٛي٘ تعاىل يف آ ٕ أٟ أزبع١ ٚعػسٕٚ َد٠ ايفصاٍ ٖٞ عاَا ١ٜ أخس٣ بأ

ٕٖ املتبكٞ يًشٌُ ٜهٕٛ ضت١ أغٗس فكط ٖٚٞ أقٌ َد٠ يًشٌُ ٖٚرا َا ثبت  غّٗسا فإ

باإلغاز٠ يف ٖرٙ اآل١ٜ ٖٚرا ايفِٗ ايدقٝل هلرا اذتهِ اختص ب٘ ابٔ عباع زضٞ اهلل 

 غاز٠ ايٓص.عُٓٗا ٚمل ٜٓتب٘ إيٝ٘ بك١ٝ ايصشاب١ زضٛإ اهلل عًِٝٗ يتفاٚتِٗ يف فِٗ إ

١ ايٓص. ٜٚعسف٘ ايطسخطٞ ٖٚٛ َا ٜطُٝ٘ األصٛيٕٝٛ األسٓاف دالي دالي١ املفّٗٛ: -9

ٕٖ يًٓعِ صٛز٠ َع١ًَٛ َٚع٢ٓ بكٛي٘: " ٖٛ َا ثبت مبع٢ٓ ايٓعِ يػ١ ال اضتٓباطا بايسأٟ أل

ٖٛ املكصٛد ب٘ فاأليفاظ َطًٛب١ يًُعاْٞ ٚثبٛت اذتهِ باملع٢ٓ املطًٛب ب٘ ٖٚٛ اإلٜالّ 

ٕٖ يف املط٢ُ ارتاص ثبٛت اذتهِ باعتباز ثِ ثب ٛت اذتهِ بٛدٛد املٛدب ي٘ فهُا أ

املع٢ٓ املعًّٛ بايٓعِ يػ١ فهريو يف املط٢ُ ارتاص ايرٟ ٖٛ غري َٓصٛص عًٝ٘ ٜجبت 

نُا ٜطُٝٗا  –دالي١ املفّٗٛ أٚ دالي١ ايٓص  ْفِٗ َٔ ذيو بإٔ  .22اذتهِ بريو املع٢ٓ"

ايكصد ٜفِٗ َٔ املع٢ٓ ايرٟ  ٜدٍ عًٝ٘ ايًفغ أٚ ايرتنٝب  تدٍ ع٢ً إٔ-ٓافاألس

 ب ايًػٟٛ صساس١ ٚمسٞ َفَٗٛا ألٕايًػٟٛ يػ١ ٚال تدٍ عًٝ٘ صٝػ١ ايًفغ أٚ ايرتنٝ

ايًفغ أٚ ايرتنٝب  ايًػٟٛ دٍ ع٢ً أَس غري َصسح ب٘، ٖٚرا األَس فِٗ بٛاضط١ دالي١ 

ٍٓ عًٝ٘ َع٢ٓ ايً  فغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ.املع٢ٓ ايًػٟٛ ايرٟ د

َٚ"َٚجاٍ ذيو قٛي٘ تعاىل:  ٜٖاُٙ  ٖٔ باََٚقَط٢ َزٗبَو َأاٖل َتِعُبُدِٚا ٔإاٖل ٔإ َِٜبًَُػ َٖا  ٔٔ ٔإِسَطاّْا ٔإ ِٜ َٛأيَد ِي

ِٛٱٔعَٓدَى  َُا َق ُٗ َُٚقٌ ٖي َُا  ُٖ َِٗس ِٓ َٚاَل َت َُآ ُأفٍّ  ُٗ َُا َفاَل َتُكٌ ٖي ُٖ ِٚ ٔناَل َُا َأ ُٖ " اّل َنٔسميّاِئهَبَس َأَسُد

ايٓٗٞ ٖٛ عٔ ايتأفٝف، ٚايتأفٝف ي٘ صٛز٠  فايٛاضح َٔ ظاٖس اآل١ٜ إٔ( 53اإلضسا٤:)

َع١ًَٛ َٚع٢ٓ ٖٛ األذ٣ ٚباعتباز ٖرا املع٢ٓ املعًّٛ يػ١ّ تجبت اذتس١َ يف ضا٥س أْٛاع 

ايهالّ اييت ثبت فٝٗا َع٢ٓ اإلٜرا٤ َٔ غتِ ٚغريٙ ٜٚٓطشب إىل ذيو اإلٜرا٤ باألفعاٍ 

 ٚغريٙ. نايطسب

 ٚميهٓٓا تفصٌٝ ذيو نايتايٞ:

 ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ: ايتأفٝف.

املع٢ٓ ايًػٟٛ املعًّٛ َٔ ايًفغ أٚ ايرتنٝب ايًػٟٛ املعًّٛ: مجٝع أْٛاع اإلٜرا٤ بايهالّ 

 أٚ األفعاٍ.
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 اذتهِ بدالي١ املفّٗٛ: حتسِٜ مجٝع أْٛاع اإلٜرا٤ يًٛايدٜٔ بايهالّ أٚ األفعاٍ. 

ٜعٍٛ ع٢ً  –نُا ذنسْا ضابكا  –فسم بني املٓطٛم ٚاملفّٗٛ، فاملٓطٛم ٚبريو ٜتطح اي

 ايًفغ املٓطٛم ٚاملصسح ب٘ ٚدالالت٘ بُٝٓا املفّٗٛ ٜعٍٛ ع٢ً املفّٗٛ َٔ َع٢ٓ املٓطٛم.

يٛا عًٝ٘ نجرّيا يف ٛيٝني اعتدٚا بايطٝام ايًػٟٛ ٚعٛاألص يٓا إٔ َٚٔ ٖرا نً٘ ٜتبني

جِٗ يف طسم ايدالي١ ٚاضتٓباط ايكصد َٔ األسهاّ اضتٓباط األسهاّ ايفك١ٝٗ ٜٚعد حب

 َٔ أِٖ ٚأٚضع املباسح اييت تٓاٚيت ايطٝام ايًػٟٛ بايدزاض١ ٚايتشًٌٝ.

 

 املصادز ٚاملسادع:

 ِٜايكسإٓ ايهس. 

  ،ٟ1، َهتب١ ايسغد، ط2ايسٜاض: زابٔ بطاٍ، غسح صشٝح ايبداز. 

 ّ2621،، دط3ز ،اآلَدٟ، عًٞ بٔ أبٞ عًٞ، اإلسهاّ يف أصٍٛ األسها.ّ 

  ،ٖـ.2307، ، َهتب١ ايصٓاٜع، دط2أصٍٛ ايفك٘، زايبصدٟٚ، عًٞ بٔ حمُد 
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 ملطهٜٛ٘" ارتايد٠ اذٔته١ُ" نتاب يف اشلٓد١ٜ اذٔتهِ

ُٖاز .د ايعٖطاف عبدايعصٜص ع


  

ammar.assaf1976@gmail.comEmail:  

 ًَدـ ايبشح:

ٜطِّط ٖرا ايبشح ايك٤ٛ ع٢ً اذتهِ اشلٓد١ٜ يف نتاب "اذته١ُ ارتايد٠" )داٜٚدإ 

خسد(، ٖٚٞ سهِ مل ٜتٛسم إىل دزاضتٗا ايٝهٖتاب الْػػاشلِ باذٔتهِ ايؿازض١ٝ 

بدا١ٜ ٜتٛٓسم ايبشح إىل َٔ اٖتُاّ َطهٜٛ٘.  ٚاؾسًا ًاا قطٛني ْايتٚاذٔتهِ ايْٝٛا١ْٝ ايًت

 حيًٌٍ ؾًٓٝا ٚاؾدٖا املتعٓدد٠، ثِأؾٍٛ ٖرٙ اذتهِ ٚنٝؿ١ٝ اْتكاشلا إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ بس

 ٜٚبٝٓٔ أثس ٖرٙ ايكٛايب يف تهجٝـ األؾهاز ٚإجياش املعاْٞ. ايكٛايب اييت ٚقعت ؾٝٗا، 

َٔ ايتشًٌٝ، ٚالضُٝا ادتاْب  ًاد ْاٍ قطٛ، ؾكٚمل ٜػؿٌ ايبشح داْب املكُٕٛ

األخالقٞ َٓ٘، ؾكد محًت اذٔتهِ يف َكاَٝٓٗا جتازب أخالق١ٝ ألؾشاب ايعكٍٛ َٔ 

تسٖل املتًكٞ بؿٝؼ  اذتهُا٤ اشلٓٛد، ٚدا٤ت ع٢ً غهٌ ْؿا٥ح تتٛخ٢ اإلجياش، ٚال

 ب٘ عكً٘ َٚااإليصاّ، ٚإمنا تكٓدّ ي٘ ايتذسب١، ؾتذلن٘ ٜتؿهس بٗا، ٚخيتاز َا ًُٜٗ٘ 

 ٜٓاضب ستٝٛ٘ ايرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘. 

 إيصاّ، جتسب١، حتًٌٝ، سه١ُ، َطهٜٛ٘، ْؿا٥ح. :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 

This research sheds light on Indian Wisdom in the book “Eternal 

Wisdom” “Jawdan Khard” written by Muskoyeh. The research touches 

on the origins of these Wisdom and how they have been translated into 

Arabic language. It also analyzes the molds in which they have been put, 

and shows the effect of these molds on intensifying ideas and summarizing 

meanings . 
The research also deals with the content, as it received a lot of analysis, 

especially the moral aspect of it. The wisdom carried in its contents, 

moral experiences of the minds of the Indian sages, and came in the form 

of advice that seeks to be concise.  

 

 

                                                           
 املتشد٠ ايعسب١ٝ اإلَازات أبٛظيب، عًِٝ،ٚايت ايذلب١ٝ ٚشاز٠. 
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 :َكد١َ

إىل عُل ايتازٜذ، ؾكد ازتبط ايعسب َع اشلٓٛد بعالقات  اشلٓد١ٜ-متتٗد ايعالقات ايعسب١ٝ

 ذاز ايعسب إىل بالد اشلٓد، ٚاَتصدٛا َعِٗ ثكاؾًٝااز١ٜ قبٌ اإلضالّ، ؾكد ٚؾٌ ايتجت

، ٚعٓد عٛدتِٗ محًٛا َعِٗ يف ذانستِٗ زتُٛع١ً َٔ اذتهاٜات ٚاذتهِ ًاٚعسقٝ

ٖٔ االتؿاٍ اذتكٝكٞ ن إ بعد إٔ ٝؾتشت بالد تداٚيتٗا األيطٔ َٔ دٌٝ إىل آخس. يه

ٖـ"، ؾكد اْتكٌ 19اشلٓد ع٢ً ٜد ستُد بٔ ايكاضِ ايجكؿٞ يف عٗد ايٛيٝد بٔ عبد املًو"

ايٓاع إىل ايبالد اإلضال١َٝ ساًَني َعِٗ ثكاؾتِٗ إىل داْب ايبكا٥ع اييت ناْت ُتبادٍ. 

بٛ ٚظٗس عدد َٔ األدبا٤ ايرٜٔ ٜعٛدٕٚ ظرٚزِٖ إىل اشلٓد، َِٓٗ: ابٔ األعسابٞ، ٚأ

 ايعٛا٤ ايطٓدٟ ايػاعس، ٚغرلُٖا. 

ا َٔ طبا٥ع اشلٓٛد، ؾكد اغتٗسٚا بدق١ ايبؿرل٠، ٚؾؿا٤ ايرٖٔ، ٚقد عسف ايعسب غ٦ّٝ

َِ ايٓٗذّٛ ٚأضساَز ايٛٚب ، ٚارٜتسط ٚشلِ عًِ، نُا ٜكٍٛ ادتاسغ: "باذتطأب ٚعً

"ٚايٖٓذس، ٚايتؿاٜٚس ٚايؿ . أقـ إىل ذيو عًِ ايبالغ١ 1ٓاعات ايهجرل٠ٔ ايعذٝب١ٔ

زتُٛع١ً  ٜٚبدٚ أِْٗ ناْٛا بازعني يف ايٛب إذ جند حي٢ٝ ايدلَهٞ جيًب . 2ٚارتٛاب١

. ٚاغتٗس عدْد َٔ 3َٔ أطبا٥ِٗ إىل بػداد، ٜٚأَس بٓكٌ نتب طب١ٝ َٔ ايًػ١ اشلٓد١ٜ

املذلمجني ايرٜٔ تسمجٛا َٔ ايًػ١ اشلٓد١ٜ إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٜٚرنس ابٔ ايٓدِٜ عدّدا َٔ 

 . 4ٖؤال٤، َِٓٗ: َٓه٘، ٚابٔ دٖٔ اشلٓدٟ

ٓد١ٜ ايهتب اييت ُتسمجت َٔ ايًػ١ ايؿازض١ٝ، ؾايذلاخ ٚميهٔ إٔ ْكٝـ إىل ايجكاؾ١ اشل

َٔ قؿـ  ًااملًٛى ايؿسع. ٚقد عسف ايعسب بعكاشلٓدٟ ُْٔكٌ إىل ايًػ١ ايؿازض١ٝ يف شَٔ 

اشلٓد؛ َٓٗا: نتاب ن١ًًٝ ٚٔد١َٓ املذلدِ َٔ ايؿازض١ٝ، ٚنتاب ايطٓدباد ايهبرل 

ب أدب اشلٓد، ٚنتاب ٚايطٓدباد ايؿػرل، ٚنتاب اشلٓد يف قؿ١ ٖبٛط آدّ، ٚنتا

                                                           

1
َهتب١ بدايطالّ ستُد ٖازٕٚ، )ايكاٖس٠: . تح: ع()ؾدس ايطٛدإ ع٢ً ايبٝكإ ايسضا٥ٌادتاسغ، أبٛعجُإ،  

 .4/242ّ(، 4691ارتاجنٞ، 
ْرنس ٖٓا ايؿشٝؿ١ املذلمج١ اييت ذنسٖا َعُس ٚاييت تؿؿح عٔ َؿّٗٛ ايبالغ١ عٓد أٌٖ اشلٓد. اْعس: ادتاسغ،  2

 . 4/69ٖـ، 4121، برلٚت: داز اشلالٍ، يتبٝنيايبٝإ ٚاأبٛعجُإ، 
3
 .22ّ(، ف: 4662 ،4داز ادتٌٝ، ط اآلداب ايعسب١ٝ يف ايعؿس ايعباضٞ األٍٚ، )برلٚت:خؿادٞ، ستُد عبد املٓعِ،  
4

 .902ّ(، ف: 4662، )برلٚت: داز املعسؾ١، ايؿٗسضتابٔ ايٓدِٜ، أبٛ ايؿسز،   
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خًٝط َٔ ايكؿـ ٚارتساؾات  -ع٢ً َاٜبدٚ-. ٖٚٞ 5ايسدٌ ٚاملسأ٠، ٚغرلٖا َٔ ايهتب

 ٚاألزلاز.

َٔ ٖرٙ ايكؿـ، َٓٗا ٖرٙ ايكؿ١ َٔ نتاب اشلٓد:  ًاٚذنس عدد َٔ املؤيؿني بعك

ٞٙ ٚنط ُ٘ ٝأٖدٟ إىل ًَو اشلٓد ثٝاْب ُٚسًٔ ، ٚٚشُٜس َٔ دعا باَسأتني ي٠ٌٛ٘، ؾُٜشٜه٢ "أْٖ

٘ٔ، ؾدٖٝس إسد٣ اَسأتٝ٘  عست املسأ٠ ساقّسا، ؾٓ بني ايًباَع ٚاذت١ًٔٝ، ٚنإ ٚشٜسٙٚشزا٥

٘ٔ ناملطتػرل٠ٔ ي٘، ؾػُصٖا بايًباَع َتػٔكٝٓ ُ٘ املًٝو، ؾاختازت اذت١ًٜٝ؛  ًاإيٝ بعٝٓ٘، ٚذتٜع

َٔ املًٝو ي٦ال َتٔكٖس تًو يف ْؿَظ  ا عٝٓ٘؛ض١ًٓ ناضّس يًػُص٠ٔ، َٚهَح ايٛشُٜس أزبعني ي٦ال ٜؿٛ

ٖٔ أْٖٗا عاد٠ٌ أٚخًك١ٌ"املًو  .6، ٚيٝع

َٖا ايٓٛع ايجاْٞ ايرٟ عسؾ٘ ايعسب َٔ ايجكاؾ١ اشلٓد١ٜ ؾٗٛ اذٔتهِ، ٚقد ذنس ابٔ  أ

ٖٓد١ٜ، َٓٗا: نتاب ٖابٌ يف اذته١ُ،  ًاحتٟٛ سهُ ب اييتايٓدِٜ عدّدا َٔ ايهت

. ٚقد ؾٝػت ٖرٙ اذتهِ ع٢ً 7ٚنتاب غاْام يف ايتدبرل، ٚنتاب بٝدبا يف اذته١ُ

غهٌ مجٌ قؿرل٠، تؿؿح عٔ املع٢ٓ بٝطس ٚضٗٛي١. ٚغهًت َاد٠ غ١ٝٓ يًٝهٖتاب 

سابع اشلذسٟ سٝح اَتألت بٕٛٛ ضُٝا يف ايكسٕ ايَِ، ٚالازب األايباسجني عٔ خالؾ١ جت

ٟٖ ايه تب باذٔتهِ اييت ختتصٍ ايتذازب ايبػس١ٜ، يف تسانٝب بط١ٛٝ ال جيد ايكازئ أ

 عٓا٤ يف إدزاى َكاَٝٓٗا. 

 نتاب "اذته١ُ ارتايد٠" )داٜٚدإ خسد(: 

ٚاملعسؾ١، عاؽ َطهٜٛ٘ يف ايكسٕ ايسابع اشلذسٟ، يف ب١٦ٝ ثكاؾ١ٝ تكّٛ ع٢ً تكدٜس ايعًِ 

ؾكد تسٓب٢ يف زتايظ َعٚص ايدٚي١ ايبٜٛٗٞ، ٚعٌُ خاشْا يًهتب عٓد عدد َٔ ايٛشزا٤ 

. َٚٗٓت٘ ٖرٙ ٍَهٓت٘ َٔ االطالع ع٢ً ثكاؾات األَِ، ٖٚرا َا تعهط٘ َؤيؿات٘ 8ٚاألَسا٤

                                                           
5
 .902ف:  ،ْؿط٘املؿدز  
6
 .4/22ّ(، 4621، )َؿس: اشل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب،عٕٝٛ األخبازايدٜٓٛزٟ، ابٔ قتٝب١،  
7
 .902، ف: ايؿٗسضتابٔ ايٓدِٜ،  
8

ٖـ( 119ٖـ(، ٚقد عٌُ َع املًٗيب ٚشٜس َعٓص ايدٚي١ َٓر ض١ٓ )120ٚيد أمحد بٔ ستُد َطهٜٛ٘ ، نُا ُٜعٔ ض١ٓ )  

ٖـ(. ٚعٓد ؾُاّ ايدٚي١ 199شٜس )ابٔ ايعُٝد( سٓت٢ ض١ٓ )ٖـ(. ثِ عٌُ َع أبٞ ايؿكٌ اي192ٛست٢ ٚؾا٠ َعٓص ايدٚي١ ض١ٓ )

ُٓاز إىل بالد خٛازش101ٖـ(، َٚع ابٓ٘ بٗا٤ ايدٚي١ ست٢ ض١ٓ ) 129ست٢ ض١ٓ) ّ غاٙ إىل ٖـ(. ثِ حتٍٛ َع ؾدٜك٘ ابٔ ارت

َٖا 9/9(. اْعس: اذتُٟٛ، ٜاقٛت، َعذِ األدبا٤. ايكاٖس٠، َهتب١ عٝط٢ ايبابٞ اذتًيب، د.ت. ٖـ124إٔ تٛيف ض١ٓ ) . أ

ٕٖ يكب َطهٜٛ٘ ٖٛ األؾح، ألٕ  عٔ يكب٘ ؾٗٛ عٓد بعكِٗ َطهٜٛ٘، ٚعٓد بعكِٗ اآلخس ابٔ َطهٜٛ٘. ٚقد ٚددْا أ
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َّا 9ايهجرل٠ اييت أٍيؿٗا يف األخالم ٕٖ َطهٜٛ٘ ُعسف عٓب٘ يًشه١ُ، ؾٗٛ . ٚعُٛ ؾإ

ٗٓس شلا قًبٜو، ٚؾٓسِؽ  حيٗض ع٢ً طًبٗا ٚايٛقٛف ع٢ً أضسازٖا. ٜكٍٛ: "ٜاطايَب اذٔته١ُٔ ط

ُِ املٛأٖب اييت َٖٚبٗا اهلٝل  ٕٖ اذٔته١ُٜ أعع ُٓتٜو. ؾإ شلا ٝيبٜو، ٚامجِع إىل ايٖٓعَس ؾٝٗا ٖ

َّ اهلٝل ب ٌُ ايهسا١َٔ اييت أنس ُٙ اضتػ٢ٓ يعبأدٙٔ، ٚأؾك ٍُ ايرٟ َٔ أسسَش ٗا أٚيٝا٤َُٙ، ٖٚٞ املا

ُ٘ يف عَُسٙٔ مل ٜطتٛسِؼ  ٘ٔ غ٤ْٞ ضٛاُٙ، ٚايؿاسُب ايرٟ َٔ ؾشَب ُ٘ مل ُٜػٓٔ ٘ٔ، َٚٔ َعٔدَ ب

ِٔ إىل أسٕد بعَدُٙ. ٖٞ يًكًٛٔب نايٜكَٛس يًٓبأت، َٚٔ ايعكٍٛ  ُ٘ مل ٜطه ُ٘، َٚٔ ؾازٜق َع

ِٛٝٓت اذت ُ٘، مبٓصي١ٔ ايكٝا٤ٔ َٔ اإلبؿاَز، َب ٘ٔ، ٚعًِٜت ؾٜٛق ٌٚ غ٤ٕٞ، ٚظٗسِت عًٝ ه١ُٝ يه

َِ غأْٔٗا أْٖٗا  ٌٚ خدُل غٗاد٠ٌ. َٚٔ أعع ٌَ غ٤ٕٞ خدْل، ٚعٓدٖا ع٢ً ن ٘ٔ؛ ؾًٗا به ٚأساطِت ب

ٍَ غ٤ٕٞ غرلٖا، ٚال  ْٔ بٗا، ٚال ساد١ٜ بٗا إىل اْتشا ٌْ ازلٗا، َٚتصٜٓ َُٓتش يٝظ أسْد إال ٖٚٛ 

َٔ بػرَل شٜٓتٗا"  .10ايتصٜٓ

ٛٓز س ٚطاب َٔ اذٔتهِ َٔ ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ،  ٓب٘ يًشه١ُ بهتاب مجع ؾٝ٘ َا يرٚقد ت

ٚايجكاؾ١ ايؿازض١ٝ، ٚايجكاؾ١ ايْٝٛا١ْٝ، ٚايجكاؾ١ اشلٓد١ٜ. ٚناْت بدا١ٜ َػسٚع٘ ٖرا 

بـ"اضتٛاي١ ايؿِٗ" ٚقد ذنس ؾٝ٘   يًذاسغ ُٜعَسف ًانتاب -ضٖٓٓ٘ٚٛ يف سداث١ - عٓدَا قسأ

يف بالد  عجس ع٢ً٘ٝ ٜٚدإ خسد"،  ؾشسف ع٢ً طًب٘، ستيف اذته١ُ ُٜعَسف بـ"دا ًانتاب

ؾازع. ٚقد ٚدد ؾٝ٘ َاد٠ البأع بٗا َٔ ٔسهِ ايؿسع ٚاشلٓد ٚايعسب ٚايسّٚ، ؾأسٖب إٔ 

ٗٓرب ايٓؿظ ٜٚستكٞ بٗا. ٚيهٓٓ٘ زأ٣ إٔ ُٜؿدز نتاب٘ ٜٓكٌ يًباسح عٔ اذته١ُ َا ٜ

٢ُٖ أٚغٗٓر، ملا شلا َٔ أ١ُٖٝ عع١ُٝ، ثِ أذتل بايٛؾ١ٝ مجٝع َا  ٚؾ١ٝ ملًو ؾازضٞ ُٜط

ايتكٛ٘ َٔ ٚؾاٜا ٚآداب األَِ األزبع. ٚايػسض َٔ ذيو إٔ ٜستاض بٗا األسداخ، 

 .11ُطٕٛ تكِٜٛ ايٓؿظٜٚترنس بٗا ايعًُا٤ َا تكٓدّ شلِ َٔ اذٔتهِ ٚايعًّٛ، ًٜٚت

  اذتهِ اشلٓد١ٜ:

 َؿادزٖا:  -أ

                                                                                                                                               

.  ٚاْعس: 4/19، 4612ايتٛسٝدٟ ٜؿؿ٘ بٗرا االضِ. اْعس: اإلَتاع ٚاملؤاْط١. تح: أمحد أَني ٚأمحد ايصٜٔ، َؿس، 

 .410ّ، ف: 4662، برلٚت، داز ايطاقٞ، 4تس: ٖاغِ ؾاحل، طأزنٕٛ، ستُد، ْصع١ األْط١ٓ يف ايؿهس ايعسبٞ. 
  َٔ نتب َطهٜٛ٘: تٗرٜب األخالم، ٚايؿٛش األندل، ٚايؿٛش األؾػس، ٚغرلٖا َٔ ايهتب يف األخالم. 9

  .289ّ(، ف: 4692. تح: عبدايسمحٔ بدٟٚ، )داز األْديظ، اذته١ُ ارتايد٠ "داٜٚدإ خسد"بٛ عًٞ، َطهٜٛ٘، أ 10
  .9-9، ف: املؿدز ْؿط٘ 11
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أخرت اذٔتهِ اشلٓد١ٜ سّٝصا َٔ اٖتُاّ َطهٜٛ٘، ؾأٚزدٖا بعد إٔ اْت٢ٗ َٔ ٔسهِ 

ايؿسع ٚآدابٗا، ٚايالؾت يًٓعس يف ٖرٙ اذٔتهِ أْٖ٘ مل ٜٓطبٗا إىل أٍّٟ َٔ سهُا٤ 

هِ َٔ دٕٚ إٔ ٜصٜد ع٢ً ذيو. ٖٚرا األَس اشلٓد، بٌ انتؿ٢ َطهٜٛ٘ بعسض ٖرٙ اذٔت

جيعٌ املس٤ ٜتطا٤ٍ عٔ ضبب إغؿاي٘ ألؾشاب ٖرٙ اذٔتهِ اييت أٚزدٖا يف نتاب٘، ؾٌٗ 

 جتاٌٖ َطهٜٛ٘ أزلا٤ أؾشابٗا أّ أْٖ٘ مل ٜهٔ ع٢ً دزا١ٜ بِٗ؟.

إذا عدْا إىل املؤيؿات اييت ضبكت نتاب "اذته١ُ ارتايد٠" يٛددْا أؾشابٗا ٜرنسٕٚ 

َٔ اذٔتهِ املٓطٛب١ يععُا٤ اشلٓد، ٚيهٔ َٔ دٕٚ ذنس أؾشابٗا، َِٚٓٗ ابٔ  عدّدا

" ايرٟ ذنس عدّدا َٔ اذتهِ اشلٓد١ٜ. ٜكٍٛ: "ٚقسأُت يف نتإب َٔ ٝنتب ـ672ٖقتٝب١"

ُ٘ ايدل٤ُٟ،  ٍُ، ٚغٗس ايٗطًٛإ َٔ خاؾ اشلٓد: غٗس املاٍ َا ال ُٜٜٓؿُل َٓ٘، ٚغٗس اإلخٛإ ارتاذ

ُ٘ ٚغٗس ايبالد َا  َ٘ ايٖٓطَس سٛي ْٔ. ٚقسأُت ؾٝ٘: خرُل ايٗطًٛإ َٔ أغب ٘ٔ َخؿْب ٚال أَ يَٝظ ؾٝ

" َ٘ ادتٝؿ١ٜ سٛشلا ايٓٗطٛز ـُ ال َٔ أغب . ٜٚكٍٛ أبٛسٝٓإ ايتٛسٝدٟ "سٛايٞ 12ادٔتٝ

ُٞ، "ٖٚٛ َعاؾس ملطهٜٛ٘: "ٚيف نتب اشلٓد: الـ044ٖ ُِ، ٚال ظؿَس ََع َبػ  ٚال ؾش١ٜ َع َْٗ

 ٔبٖس َع ُغُح، ٚال غسَف َع ُض٤ٔٛ أدٕب، ٚال ؾداق١ٜ َع ٜغكٕب، ٚال ثٓا٤َ َع ٔنَبُس، ٚال

ُّ َع غسُض، ٚال ُُٖصؤ، ٚال ادتٓاَب ستس زاس١ٜ َع سطٕد،  ُعرَز َع إؾساُز، ٚال ستب١ٜ َع 

ُّ، ٚال ثباَت  سٔى املػاٚز٠، ٚالؾٛاَب َع ت ز٥اض١ٜ َع غرل٠ٕ ُٚعذٕب، ٚال ٚال ضؤدَد َع اْتكا

ُٕ َٚدٗاي١ٕ"  . 13ًَٕٝو َع تٗاٚ

 ٌٙ ٕٖ نال املؤيؿني ذنس اذٔتهِ َٔ دٕٚ ذنس أؾشابٗا، ٚقد انتؿ٢ ن ًْٚشغ أ

نتب اشلٓد. ؾٌٗ ٖرا ٜعين أْٖٗا يف األؾٌ َُٓٗا باإلغاز٠ إىل أْٖ٘ قسأ ٖرٙ اذتهِ يف 

 غرل َٓطٛب١ ذتهِٝ َعني؟.

َٖا اشلٓد ؾإُْٖا  تطتٛقؿٓا عباز٠ أٚزدٖا ادتاسغ يف نتاب ايبٝإ ٚايتبٝني ٜكٍٛ ؾٝٗا: "ؾأ

ََٛؾٕٛف، ٚإُْٖا  ٌُ َعسٕٚف، ٚال عامُل  َُدًٍد٠، ٚال تكاُف إىل زد َُد١ْٚ، ٚنتب   ُٕ ََعا شلِ 

َُتٛازث١ٌ،  ََرنٛز٠"ٖٞ ٝنتب  ٘ٔ ايٓدَٖس ضا٥س٠ٌ  ٕٖ ٖرٙ 14ٚآداب ع٢ً ٚد . ٖٚرا ٜعين أ

                                                           
  .4/99،عٕٝٛ األخبازايدٜٓٛزٟ، ابٔ قتٝب١،  12
 . 2/494ّ(، 4688.  تح: ٚداد ايكاقٞ، )برلٚت: داز ؾادز، ايبؿا٥س ٚايرخا٥سايتٛسٝدٟ، أبٛسٝإ،  13
  .1/20، ايبٝإ ٚايتبٝنيادتاسغ،  14
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ّٝا،  اذٔتهِ مل تكـ إىل سهِٝ َعسٚف، ٚإمنا ٖٞ سهِ َتٛازث١ غؿّٜٛا ٚنتاب

تٓاقًتٗا األيطٔ يف ايبدا١ٜ، ثِ َا يبجت إٔ تسمجت ايهتب اييت مجعت ايذلاخ اشلٓدٟ َٔ 

إٔ تٓطب إىل سهِٝ َٔ اذتهُا٤، ٚقد تعاٌَ َعٗا ايٝهٖتاب ايعسب  اذٔتهِ َٔ دٕٚ

َٔ ٖرا ايباب، َِٚٓٗ َطهٜٛ٘ ايرٟ تٍٛؾس بني ٜدٜ٘ زتُٛع١ َٔ ايهتب اييت تػتٌُ 

ع٢ً أقٛاٍ ْٚٛادز ٚٔسهِ مل ُتَٓطب إىل سهِٝ ستٓدد بٌ ٖٞ ْتاز زتُٛع١ َٔ 

انتؿ٢ ايٓاقذ١ ايٝاْع١. ٚقد  اذتهُا٤ نإ ي٘ جتسب١ يف اذتٝا٠، ْٚكًٛا إيٝٓا جتازبِٗ

، ٖٚرا ٜعين أْٖ٘ مجع ٖرٙ اذتهِ َٔ بٕٛٛ 15بعباز٠ "ٚمٍما ٜؤثُس َٔ ٔسهِ اشلٓد"

املؤيؿات اييت ضبكت عًُ٘ ٖرا، أٚ مما زلع٘ َٔ املٗتُني يف ٖرا ايػإٔ. ٚمل ٜجبت 

ٕٖ املؿدز ايرٟ َتح َٓ٘ مل ٜٓطبٗا أزلا٤ اذٝتهُا٤ ايرٜٔ ؾدزت عِٓٗ ٖرٙ اذٔتهِ،  أل

 إىل أسد َعني، بٌ ْكًٗا ع٢ً أْٖٗا ْتاز اذتهُا٤ اشلٓٛد.  

 ايػهٌ ايؿين: -ب

اختاز َطهٜٛ٘ َٔ اذٔتهِ اشلٓد١ٜ َا ٜطِّط ايك٤ٛ ع٢ً ادتاْب ايعًُٞ َٔ سٝا٠ 

ايٓاع، ٚتبدأ نٌ ٔسه١ُ بإطالم ُسهِ أخالقٞ، ثِ ُترٜنس أقطاّ ايٓاع ايرٜٔ 

ِٗ ٖرا اذٝتهِ. ٚقد بدأ بايتكطِٝ ايجٓا٥ٞ، ثِ بايتكطِٝ ايجالثٞ، ٚاْت٢ٗ بايتكطِٝ ٜػًُ

 ايُعػازٟ. ثِ ذنس بعض اذٔتهِ اييت تٓؿع َٔ ٜؿشبٕٛ ايطًٛإ.

ٚنإ يًتكطِٝ ايجالثٞ قؿب ايطبل يف اذٔتهِ، ًٜٝ٘ ايتكطِٝ ايسباعٞ. َٚٔ ايتكطِٝ 

َّ ي٘، ايجالثٞ قٛي٘: "ثالث١ ٜٓبػٞ إٔ ُٜعَربٛا أغٖد  ُّ ايرٟ ٜعًِ َٔ ال ُدس ايعراب: اجملس

ٚاملتكٚدّ إىل َا٥د٠ مل ُٜدَع إيٝٗا، ٚايرٟ ٜطأٍ أؾدقا٤ٙ َا يٝظ يف ٚضعِٗ؛ ؾإذا أخدلٚٙ 

"ٔ٘ . َٚٔ ايتكطِٝ ايسباعٞ قٛي٘: "أزبع١ٌ ُٜؿطدٕٚ 16أْٖ٘ ال ميهِٓٗ عاٚدِٖ املطأي١ ٚمل ٜٓت

ٌُ اذتطٓات ايرٟ ٜٓػسٖا يًٓاع ؾٝكٍٛ: ؾعًُت ٚؾعًُت نأْٖ٘  أعُاشلِ ٚسهُتِٗ: عاَ

ٌُ ايؿٓٝع١، ٚامٝلهسّ يًعبد  ُٔ بٗا، ٚٚاقُع املعسٚف عٓد ايٗطؿٌ املؿٛٓع َٔ الٜطتأٖ ُُ َٜ

 .17املتٛاْٞ ايؿغِّ ايرٟ الٜسمح٘، ٚاملسأ٠ٝ اييت تؿُٓع ارترَل بٛئد ايٓط٤ٛ"

                                                           
15
  .64، ف: د٠ياذته١ُ ارتاَطهٜٛ٘،  
16
 .64، ف: املؿدز ْؿط٘ 
17
 .69، ف: املؿدز ْؿط٘ 
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 ِ يف نتاب٘؟!. ٚيهٓٓٓا ْعٔ إٔهٜٛ٘ ٖرا ايكايب َٔ اذٔتهٚالْدزٟ ملاذا اختاز َط

ا اختاز َطهٜٛ٘ ٖرا هِ اقتؿس ع٢ً ٖرا ايٓٛع، أٚ زمباملؿدز ايرٟ ْكٌ َٓ٘ ٖرٙ اذت

د٠ َٔ ايٓاع، ٚؾٝ٘ َٔ املعاْٞ ايػصٜس٠ َا َتعد ًايب ألْٖ٘ ٚدد ؾٝ٘ َا ٜػٌُ أؾٓاؾايكا

َطهٜٛ٘ قد أؾاب بطٗاَ٘ ؾ٦ات  إلْطا١ْٝ. َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَس ؾإٕخيتؿس ايتذازب ا

 ًاإٔ جيد يف ْؿط٘ أٚ ؾُٝٔ سٛي٘ غ٦َٝتعدد٠ َٔ ايٓاع يف اجملتُع، إذ ال ٜعدّ اإلْطإ 

 َٔ ؾؿات األغداف ايرٜٔ اضتٗدؾتِٗ اذتهِ.

ٔٚ ايتكطِٝ ايرٟ دا٤ت ب٘ اذٔتهِ دٚز يف إقؿا٤ ايدق١ ٚايعُل ع٢ً األؾهاز،  ٚنإ يؿ

ُ٘ َٛقُع يف اي ٔٗ ايتكطِٝ "ي . ؾٗٛ جيعٌ 18ؿؿاس١ ال ميهٔ َدشدٙ ٚال ٜطُع إْهازٙ"ؾؿ

ََعًٓٓاال ٜػادُز غ٦ِٝ ٜطتٛيف أقطاّ ايػ٤ٞ، "عٝح املتهً ١ٝ اإلساط١ٔ ، ٖٚٛ آي١ اذتؿَس ٚ

. ٚاختٝاز ايتكطِٝ ايعددٟ ئًشهِ أع٢ٛ األؾهاز سلٛي١ٝ يف اذٝتهِ، ؾٗٛ 19بايػ٤ٞ"

قطِ. َٚٔ أَج١ً ذيو  ِٖ ؾؿٌ اذٝتهِ يف نٌهِ ٚاسد، ثقد مجع األؾٓاف حتت ُس

رٟ ال ٜكّٛ عٚل ؾدٜك٘ عٓد ايٓٛا٥ب، قٛي٘: "ثالث١ ال ًٜبح ٚٓدِٖ إٔ ٜتؿٓسّ: ايؿدُٜل اي

إيٝ٘ إال ع٢ً ٝنسٕٙ، ؾإذا ؾاز  ٘، ٜٚتٛا٢َْ عٔ شٜازت٘، ٚال ٜهاد ٜؿرلٜغٝبت٘ عٓ ٌٜٚٛٝ

٘ٔ  َا زاٙ يف نٌإيٝ٘  ٌُ ألؾدقا٥ يف ايٓٚعِ ٚايٜؿَسز، سٖت٢ إذا ْابتِٗ ْا٥ب١ٌ َا ََْٛل ب٘؛ ٚاملداخ

ٍَ ٚٓدٙ بصٚاي٘" ِٗ؛ ٚايسدٌ ُٜسٜدى يف األََس ست٢ إذا ٚؾٌقٛع . 20إيٝ٘ اضتػ٢ٓ عٓو ؾصا

ؾكد مجع أقطاّ ايٓاع ايجالث١ حتت ُسهِ ٚاسد ٖٚٛ اذتٗب ايصا٥ـ ايرٟ ُبين ع٢ً 

ِٖ ؾؿٌ ايهال ٌٚ قطِ؛ ؾُِٓٗ ايؿدٜل ايرٟ ٜطاْد أؾدقا٤ٙ املٓؿع١، ث ّ برنس ساٍ ن

ؾشبت٘ قا١ُ٥ ٚقَت ايٓػد٠، ٚايؿدٜل ايرٟ ال خيايط أؾدقا٤ٙ إال ٚقت ايسخا٤، َٚٔ 

 ًٗا غاب عٔ األعني.ع٢ً َٓؿع١ َت٢ َا سؿ

ٔٗ ايتكطِٝ بايُبعد عٔ األضايٝب اإلْػا١ٝ٥، ؾذا٤ت اذٔتهِ قُٔ أضايٝب  ٚقد اقذلٕ ؾ

ٍٗ املتًكٞ ع٢ً ايٛسٜل ايؿٛاب َٔ غرل إٔ تسٖك٘ بؿٝػ١ اإليصاّ، ٚاملتُج١ً  خدل١ٜ، تد

                                                           
18
. تح: ضٝد بٔ عًٞ املسؾؿٞ، )َؿس: ايٛساش املتكُٔ ألضساز ايبالغ١ ٚعًّٛ سكا٥ل اإلعذاشايعًٟٛ، حي٢ٝ بٔ محص٠،  

 . 1/411ّ(، 4641َٛبع١ املكتٛـ، 
. تح: ستُد أبٛايؿكٌ إبساِٖٝ، )ايكاٖس٠: داز إسٝا٤ ايهتب ايدلٖإ يف عًّٛ ايكسإٓايصزنػٞ، ستُد بٔ عبد اهلل،  19

  .124، ف: 1ّ(، ز454692ايعسب١ٝ، 

.61، ف: اذته١ُ ارتايد٠َطهٜٛ٘،    20  
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بأضًٛب األَس. ؾشني ٜٓؿح اذتهِٝ بكسٚز٠ ايتأْٞ أثٓا٤ اإلقداّ ع٢ً ايعٌُ ارتٛرل، 

الٜطتددّ ؾٝػ١ األَس، بٌ ٜكدّ يًُتًكٞ ؾّٛزا َٔ ذيو. ٜكٍٛ: "ثالث١ٌ ٜٓبػٞ شلِ إٔ ٜتأُْٛا 

َُٛا بعد تؤ ِٗ باألََس ادتطِٝ َٔ ٜٚجبُتٛا ٜٚكد ٌَ ايػاَٖل، ٚايرٟ ٜٗ د٠: ايرٟ ٜسق٢ يف ادتب

ٌَ ب٘" ٌَ يٝتؿكَد ايؿٛاَب ٜٚعُ ـَ ايؿعٌ 21ايدْٝا، ٚايرٟ ميُٝص اذتٖل َٔ ايباط ُٚظِّ . ؾكد 

املكازع ست٢ ٜػرل إىل اضتُساز اذٝتهِ ايرٟ ٚقع٘ يف املطتكبٌ، ٚاألؾعاٍ اييت 

بػٞ إٔ ُتساع٢ بايذلتٝب َٔ األؾٓاف ايجالث١، ؾبدا١ٜ قبٌ اإلقباٍ ع٢ً األَس اضتددَٗا ٜٓ

جيب إٔ ٜتٌُٗ املس٤ ؾٝؿهس ٜٚكٓسز، ثِ ٜتُطو بسأٜ٘ ايرٟ اخترٙ ؾال ٜذلٓدد، ٚأخرّلا 

 ُٜكبٌ ع٢ً إجناش َا عكد ايعصّ عًٝ٘.

ٛٓعت بني ا إلثبات ٚمل تكتؿس اذٔتهِ ع٢ً اذتٚض ع٢ً األؾعاٍ اإلجياب١ٝ ؾشطب بٌ تٓ

َجٌ قٛي٘: "أزبع١ٌ ال ٜٓبػٞ ، ًازع نإ ٜأتٞ يف بعض األسٝإ َٓؿٝٚايٓؿٞ. ؾايؿعٌ املكا

. ٚقٛي٘: "عػس٠ 23. ٚقٛي٘: "أزبع١ ال ٜٓبػٞ إٔ مياشسٛا ٚال ٜكاسهٛا"22إٔ ٜجَل بِٗ" ألسد

قٛي٘: "ثالث١ ٜعًُٕٛ بايٗط١ٓ ؾال  ، َجٌَٔ دٕٚ ْؿٞ ًا. ٚأسٝا24ْال ٜصايٕٛ يف ضدط ايٓاع"

. ٚقٛي٘: "أزبع١ ٜؿطدٕٚ 26. ٚقٛي٘: "أزبع١ ٜٓبػٞ إٔ ٜطدس َِٓٗ ٜٚٗصأ بِٗ"25يّٛ عًِٝٗ"

هِ اييت أٚزدٖا َطهٜٛ٘ تتبع أَس ؾإٕ اذٔت َُٚٗا ٜهٔ َٔ .27أعُاشلِ ٚسهُتِٗ"

منًٛا ستددا تهاد ال حتٝد عٓ٘، َٔ سٝح ايتكطِٝ ايعددٟ، ٚتٛظٝـ األضًٛب ارتدلٟ، 

ٚاضتدداّ اإلثبات ٚايٓؿٞ. ٚال تسٖل املتًكٞ بؿٝؼ اإليصاّ اييت جندٖا غايبًا يف اذٔتهِ 

 ايؿ١ٝٓ األخس٣.

 املكُٕٛ ايؿهسٟ: -ز

ث٘سا يًتذازب اإلْطا١ْٝ ع٢ً َٚس ايعؿٛز. ٚشلرا ٚددْا َطهٜٛ٘  ًاعاذتهِ ايؿ١ٝٓ َٓب ُتعٗد

٢ُٓ اذته١ُ ارتايد٠؛ نٞ ٜطتؿٝد أبٓا٤  َُط حيسف ع٢ً مجع ٖرٙ اذتهِ حتت 

                                                           

.62، ف: املؿدز ْؿط٘   21 
 

.61، ف: املؿدز ْؿط٘  22 
 

.69، ف: املؿدز ْؿط٘   23 
 

.68ف:  ،املؿدز ْؿط٘   24  
 

.61، ف: املؿدز ْؿط٘   25 
 

.19، ف: املؿدز ْؿط٘   26  
 

.12: ، فاملؿدز ْؿط٘   
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َٔ ٖرٙ ايتذازب، ٜٚطعٛا إلؾالح أخالقِٗ ٚزتتُعِٗ يًٛؾٍٛ إىل ايطعاد٠ اييت عؿسٙ 

ٌٗ إْطإ. أٚزدٖا َطهٜٛ٘ مبعادتتٗا يككاٜا ٚتتُٝٓص اذتهِ اشلٓد١ٜ اييت  ُٜٛح إيٝٗا ن

متٗظ اجملتُع، ؾٗٞ تتٓاٍٚ مناذز إْطا١ْٝ ٚاقع١ٝ تعٝؼ بٝٓٓا؛ نايهسِٜ ٚايبدٌٝ، 

ٚايؿادم ٚايهاذب، ٚايػذاع ٚادتبإ...إخل. نُا أْٓٗا حتٓدد األؾعاٍ اييت تكّٛ بٗا يف 

عاٍ، ٚتكٓدّ اجملتُع، ٚتػرل إىل ايٓتا٥ر ايطًب١ٝ ٚاإلجياب١ٝ اييت تتُدض عٔ ٖرٙ األؾ

َٔ إيِٝٗ سٓت٢  ٌٚ ايُٓاذز. َجٌ قٛي٘: "عػس٠ٌ الٜٓبػٞ إٔ ُٜطٜه اذتًٍٛ املٓاضب١ يًتعاٌَ َع ن

ـُ امٝلطتعٗد يًعػس٠ٔ،  ُٜذٖسُبٛا ُُٜٚتَشُٓٛا ثِ َُٜٛؾٝؿٛا: ايػذاُع امٝلٖدع٢ يًشسٔب ٚايًكا٤، ٚايعسٜ

ُِ عَٓد ايػكٔب، ٚايتادُس عٓد امٝلشاضب١، ٚايؿدُٜل  ٞٗ عَٓد ٚاذٜتًٝ عٓد ايػٓد٠، ٚايٖطد

ُّ عٓد ُسًٍٛ امٝلؿٝب١" ُِ عٓد ايػهس، ٚاذتاش ٍَ، ٚامٝلطتَٛدُع بايدزاِٖ، ٚايهسٜ . 28ايطؤا

ٖرٙ اذٔته١ُ ختكع عػس٠ أؾٓاف َٔ ايٓاع يًتذسٜب ٚاالَتشإ ست٢ ٜتبٝٓٔ  إٕ

ًِٝ، ٚايتادس، ٚايؿدٜل، يإلْطإ ؾدقِٗ َٔ نربِٗ، ِٖٚ: ايػذاع، ٚايعسٜـ، ٚاذت

إٔ نجرّلا َٔ ايٓاع ٜٓدعٕٛ ٚايطدٞ، ٚاألَني، ٚايهسِٜ، ٚاذتاشّ. ٚايطبب يف ذيو 

ِٗ ال ٜٓتُٕٛ إىل ٖرٙ ايصَس٠، ٤، ٜٚتبٝٓٔ يإلْطإ بعد سني أِْٗ ٜتؿؿٕٛ بؿؿات ٖؤالأْ

 يريو ٜٓبػٞ إٔ منتشٔ امٝلدعٞ بٗرٙ ايؿؿات قبٌ إٔ حنهِ بؿدق٘.

ؾعاٍ ايٓاع َٔ سٝح ايؿٛاب ٚارتٛأ، أٚ ارترل ٚايػس، أٚ ٗا حتهِ ع٢ً أنُا أْ

ايرنا٤ ٚايػبا٤. َجٌ قٛي٘: "ثالث١ ٜٓبػٞ إٔ ٜطِؿٗٛا ٚحيهِ عًِٝٗ باذتُل: املتٛبب 

ايرٟ ٜداٟٚ املسق٢ َٔ ايهتب ٚايدؾاتس ٚال ٜعسف ايٛبا٥ع ٚايك٣ٛ، َٚا ايرٟ ٜكٗس 

ٜصاٍ ٜٓشت  يرٟ ٜأخر ايكدّٚ ؾالٜٚٓؿع، ؾٝذسب ع٢ً األبدإ ًُٜٚٗو ايٓؿٛع؛ ٚايٓذاز ا

ارتػب سٓت٢ ميأل ساْٛت٘ َٔ اذتٛب ثِ ال ٜبك٢ ي٘ َٛقع ؾٝ٘ ؾٝدسز ٖٛ ٚاَسأت٘ ٚٚيدٙ 

إىل ايػُظ يف اشلادس٠ ٚأٜاّ ايؿٝـ، ٚإىل ايدلد ٚايسٜاح ٚاألَٛاز يف ايػتا٤؛ ٚاملؿيت يف 

 .29ايدٜٔ ٖٚٛ ال ٜعسف ايؿك٘ ٚال ٜكتبظ ايعًِ َٔ َٛقع٘"

ؾٗرٙ اذته١ُ حترز َٔ ظاٖس٠ َٓتػس٠ يف اجملتُع أال ٖٚٞ ايًذ٤ٛ إىل َٔ ٜعتُد ايعًِ 

إال  ًاسأ نتب ايٛب ٚسؿعٗا ال ٜؿبح طبٝبايٓعسٟ َٔ دٕٚ ايتذسٜب، ؾاإلْطإ ايرٟ ق

                                                           

.19-17، ف:املؿدز ْؿط٘  
28   
  62ف: ، املؿدز ْؿط٘ 
29 
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إذا قسٕ َعسؾت٘ ايٓعس١ٜ باملعسؾ١ اذتط١ٝ يًذطد ايرٟ ٜساد تٛبٝب٘، َٚا ٜتبع ذيو َٔ 

٘ َٚا ٜعذلٜ٘ َٔ َعاٖس تالسغ َٔ خالشلا أعساض املسض ايرٟ ٜبدٚ ظاّٖسا َعسؾ١ طبا٥ع

ع٢ً دطِ املسٜض، ٚبريو ٜٛؾـ ي٘ ايدٚا٤. ٖٚرا األَس ٜٓٛبل ع٢ً ايٓذاز ايرٟ ٜٓبػٞ 

عًٝ٘ إٔ ٜكع تؿّٛزا عًُٝا ملا ٜكّٛ ب٘ قبٌ إٔ ٜكدّ ع٢ً عًُ٘، ٚبريو جيٓب ْؿط٘ 

بػٞ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً دزا١ٜ ع١ًُٝ مبا ٜكٓدَ٘ ارتٛأ يف ايبٓا٤. ٚنريو ايؿكٝ٘ ايرٟ ٜٓ

 يًٓاع َٔ ْؿا٥ح متٗظ ايدٜٔ.  

ال تًتؿت إىل متذٝد ايؿكا٥ٌ بٌ تٗتِ باألؾعاٍ اإلْطا١ْٝ ًْٚشغ َٔ اذٔتهِ ايطابك١ أْٗا 

اييت تؤدٟ إيٝٗا، ؾٗٞ تٓكٌ ْتا٥ر جتازب إْطا١ْٝ خاقٗا اذتهُا٤، أٚ اضتدًؿٖٛا َٔ 

َُبٛٔ ٜطتدًؿ٘ املتًكٞ َٔ ٖرٙ ايتذازب، ؾٝذٓب ْؿط٘ جتازب اآلخسٜٔ. ٚؾٝٗا حترٜس 

 ايٛقٛع يف ارتٛأ ايرٟ ٚقع ؾٝ٘ َٔ قاّ بايتذسب١ قبً٘.

ؾايػا١ٜ إذًا سؿغ اإلْطإ قبٌ اذٝتهِ عًٝ٘، ٚإزغادٙ إىل طسٜل ايطعاد٠ اييت ٖٞ غاٜت٘. 

ؾٗٞ جتٓب٘ اذتصٕ، ؾال ٜهٕٛ َٔ ايطت١ اييت تؿٝبِٗ ايهآب١. نُا تكٍٛ اذٔته١ُ: 

٘ٔ، ٚطايُب " َُهجْس خياُف ع٢ً َاي ٔضت١ٌ ال ُتد٦ِٛٗ ايهآب١: ؾكرْل قسُٜب ايعٗد بايػ٢ٓ، ٚ

 ٌَ ُ٘، ٚخًٝٝط أٖ ََستب١ٕ ؾَٛم قدزٙٔ، ٚسطْٛد ع٢ً زشَم غرلٙٔ، َٚسكْٛد ع٢ً َٔ ال ٜٓتؿُس َٓ

سُٜع ايػكٔب ايرٟ ايط. ٚيٝظ َٔ ايعػس٠ ايرٜٔ ٜطدِٛٗ ايٓاع"30األدٔب َٔ غرَل أدٕب َع٘"

ٌُ املٛٓد٠ٜ يف غرَل َٛقعٗا،  ال تؤد٠ٜ ي٘ ٚال عؿٛ، ٚؾاسُب املٛٓد٠ٔ ايرٟ يٝظ مباُٖس ؾٝطتعُ

ٌُ ايرٟ ال ٜسُٜد ايؿال ٜٓذٛ َٔ  طإ، ايرٟ الَح ٜٚدٓبُس ايبػَس، ٚارتبُٝح ايًٚاملاُٖس ايهاَ

٘ٔ أسْد، ٚامٝلشين املسا٥ٔٞ ايرٟ يَٝظ االحنٓا٤ُ َٔ ٔغُٝت٘، ٚا ٌُ يطاْ يعاؾٞ ايػسُٙ ٚايبدٝ

ُ٘ بايعابدٜٔ، ٜسُٜد بريو ايجٛاَب يف  ٘ٔ، ٚاملتؿُٓٓع املتػٓب ُٓاُع، ٚذٚ ايعًِ ايكٓنُي بعًُ ايٛ

٘ٔ ع٢ً ايٗكعؿا٤" ْٔ َٔ ايػرَل، ٚاملتطًٝط بكٛت ٍَ ٖٚٛ آَ ٌُ األعُا َٚٔ  .31ايٓدْٝا، َٚٔ ٜعُ

ٍٛسَٜل، َٚاُْع "ايٓسد ايٖطبع١ ايرٜٔ الزمح١ٜ شلِ: ٌُ املٛت٢ بٔهسا٤ٕ، ٚقاطُع اي ٌُ اذتكُٛد، ٚساَ

َٕ َٔ املا٤، ٚادتالُد ايرٟ جيًُد ايٓاَع ؾُٝٛتٕٛ أٚ تٓكٛع دًٛدِٖ َٔ غرل ذْٕب  ايعٛػا

                                                           

.11، ف:املؿدز ْؿط٘  
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ؾعاٍ اييت َٚادَٓا ْتهًِ عٔ األ .32َِٓٗ إيٝ٘، ٚؾاسُب املِطًَٜش١ٔ، ٚايٛاَُع ؾُٝا يَٝظ ي٘"

خٌ يف ٖرا َعسؾ١ طسم ايتعاٌَ َع ايطًٛإ َٔ األَٛز اييت تد تٛؾٌ إىل ايطعاد٠ ؾإٕ

تتٓاٍٚ عالق١ اإلْطإ مبٔ ٜعًٛٙ يف املستب١ َٔ اذتهاّ. ؾع٢ً  ًاايباب. ٚشلرا جند ٔسهُ

ٚتصٜنُي أَسٙٔ، ٚإٜجاُز اإلْطإ عدد َٔ ايٛادبات يًطًٛإ. َجٌ: "ايٓؿٝش١، ٚسؿغ ايطٚس، 

َُٛاؾكت٘ يف ايٝهسٙ ٚايٚسقا، ٚزتاْب١ٝ ايػٚؼ ي٘، ٚؾ١ًٝ َٔ  ٖٛاٙ، ٚتكدُٜس األََٛز ع٢ً 

ٌَ ٚقُٛع َٔ ٜقٛع، ٚإٔ ال ُٜدؿٞ عٓ٘ ضّسا، ٚال ٌُ ي٘ َٔ طاع١ٕ، ٚال ٚؾ ٜسغُب بٓؿط٘  ٜٓتك

ُ٘، ٚال ٌَ َعٛٝت٘، ٚال عٔ غ٤ٕٞ ٜٛاؾك ُ٘، ٚال  ٜتطٓدٝط قًٝ ٌُ ايٓداي١ٜ ٜٓعُس نساَت ٜطتعُ

ٍُ إذا َدؿاُٙ ٚال ٜأَٓ٘ إذا  ُ٘، ٚال ٜطأ ٌُ َا مٍحً ٍَ، ٚال ٜطتجك ُ٘ إذا ضأ عًٝ٘، ٚال ٜهٓرب

ٌٖ ممازات٘" ُّ َٔ عرَز، ٚأق َّ، ٚال ًٜٛ ٖٚٞ نُا ْس٣ ٚؾاٜا  .33أزقاٙ، ٚال ٜعرُز َٔ ال

َٛقع ارتٛس. ؾايػكب َٔ تٓأ٣ بايٓؿظ عٔ نٌ َا ٜهٓدز ؾؿٖٛا، ٜٚكعٗا يف 

 ؾاسب األَس ٜٛقع اإلْطإ يف املٗايو، ٜٚعسقٗا يط٤ٛ ايعاقب١.

ّ ي٘ خالؾ١ جتازب عؿغ اإلْطإ يف اجملتُع، ٚتكد إّذا حنٔ أَاّ ٔسهِ تٗتِ

اذتهُا٤ يف َعا١ًَ ايٓاع مبدتًـ َطتٜٛاتِٗ، ٚايػا١ٜ َٔ ذيو ٚقا١ٜ ايٓؿظ مٍما قد 

ٌٗ إْطإ يف اجملتُع. ًٜشل بٗا َٔ ايكسز نٞ تتشٍكل ا  يطعاد٠ اييت ٜؿبٛ إيٝٗا ن

 خامت١ ايبشح:

َٔ زٚاؾد اذته١ُ يف ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ، ؾكد  ًاناْت اذٔتهِ اشلٓد١ٜ زاؾّدا َُٗ يكد

ْكًت إيٝٓا خالؾ١ ايتذازب اإلْطا١ْٝ اييت خاقٗا اذتهُا٤ اشلٓٛد. َٚع أْٓٗا مل ُتَٓطب 

بع َٔ َكُْٛٗا ايرٟ ٜطِّط ايك٤ٛ ع٢ً إىل سهِٝ َٔ سهُا٥ِٗ إال إٔ أُٖٝتٗا تٓ

اإلْطإ برات٘ َٔ خالٍ عالقت٘ َع اآلخس. ٚتأخر بٝدٙ نٞ ٜتذاٚش ؾعٛبات اذتٝا٠، 

ٖٚٞ ال متٌٝ إىل األَس يف  ؾٝؿبح ايٛسٜل ممّٗدا أَاَ٘ يتشكٝل ايطعاد٠ اييت ٜٓػدٖا.

َٗا، ؾٝدتاز س يف ايتذازب اييت تكٓدؿهأضًٛبٗا بٌ ختاطب ايعكٌ اإلْطاْٞ، ؾتذعً٘ ٜت

 َٓٗا َا ٜٓاضب زتتُع٘ ٚستٝٛ٘ ايرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘. 

 

                                                           

ٚايهسا٤: األدس. ٚاملطًش١: قّٛ ذٚٚ ضالح.  .62: ، فاملؿدز ْؿط٘  32  
 

 400-66  ، ف:املؿدز ْؿط٘ 
33 
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 ع٬قات اذتطٛز ٚايػٝاب َٔ خ٬ٍ ا٭ْا ٚاٯخس

 يف َعًٖك١ اذتازخ بٔ سِّص٠

ٛقٞخايد ٖاغِ ايط


 

Email: khaled.syria757@gmail.com 

 ًَدص ايبشح:

اٖا ظِّفّا إٜبعٓاصس َٔ سٛي٘ َٛاعس قد ٜطتعني ايػ ايبشح إىل تأنٝد فهس٠ إٔ ٜٗدف

، ٚصف ايعٓصس املٖٛظف يف ٚاقعٝت٘ ٘ يف اضتعُاي٘ ٖرا ٫ ٜكصديف ْتاد٘ ا٭دبٞ، ٚيهٓ

 ٌَ ُٖك١ٕ اييت ٫بٓد َٓ٘ زَصّا غتفٞ خًف٘ أفهازٙبٌ يٝذع َُع ، ٫ضتهػافٗا َٔ دزاض١ٕ 

ٕٖ يػ١َ ايػِّعٔس يػ١ َساٚغ١"ٖرا بدٚزٙ ٜجبت صشٚ  .١ َكٛي١: "إ

ٕٖ دزاض١َ َعًٖك١ اذتازخ اْط٬ق أضف إىل َّ أ ّا َٔ ٖرٙ ايفهس٠ تهػف ايٛاقع َا تكٖد

، ا٭َس ايرٟ ٜصٜد دزد١ –ضًبّا ٚإظتابّا–ازغت١ٝ يف ضٝاقات٘ ايت فطٞ ٚا٫دتُاعٞايٓ

 اٱعتا٤ يف ٖرٙ املعًٖك١.

 .َصايس، ١اٱشاس١ ٚاملسنصٜ ،ا٭ْا ٚاٯخس ،: اذتطٛز ٚايػٝابَفتاس١ٝنًُات 

Abstract: 

This research aims to emphasize that the poet may use the components 

around him in his literary works, and this is not intended to describe the 

applied component, but to make a symbol of his imaginations that must be 

explored in depth study. 

Moreover, this research also aims to study Al-Harith's (Mu’allaqah) in 

the reflection of this idea, which reveals the psychological and social 

reality in its historical contexts. 

 :َكد١َ

١َُٖ قسا٤اٜكبٌ قسا٤إت َتعدِّد٠ ٫غو يف إٔ ايٓص ا٭دبٞ تٓطًل َٔ داخٌ ْت داخ١ًٝ ، فج

ايٓكد ادتدٜد،  ١ َٚا نإ َٔ تطبٝكاتايٓص نايكسا٤ات ايب١ٜٛٝٓ ٚايطُٝٝٛيٛدٝ

ٚايٓفط١ٝ تُاع١ٝ ض٤ٛ املعطٝات ا٫دتكس٩ٙ يف ، صايٓخازز ١ تٓطًل َٔ ٚقسا٤ات خازدٝ

 ١.ازغتٝٚايت

                                                           
 داَع١ ايبعح، ضٛزٜا.طايب املادطتري ، 

 ا.ضٛزٜ ، داَع١ ايبعح، ١اٱْطا١ْٝ اٯداب ٚايعًّٛ عُٝد نًٝ، ٜٛبايدد. مسس دٛزز  إغساف: أ.
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 َٔ ايكسا٠٤ ع٢ً ايعٓاصس املٛظف١ يف ٛعنيا ايبشح َٔ فهس٠ تطبٝل ٖرٜٔ ايٜٓٚٓطًل ٖر

ُتكَسأ بد٫ي١ َا  ، ٚتاز٠ّعٓاصس بد٫ي١ َا ٖٛ داخٌ ايٓصٖرٙ اي فتاز٠ّ ُتكَسأ ك١ اذتازخ،َعً

يعٓاصس اذتاضس٠ ا ا تٛصًٓا إىل دٖٕٛس ٚاسٕد ٖٛ إٔ، ٚايكسا٤ات نًٖٗٗٛ خازز ايٓص

 .٫ سكٝك١ ازخ حتطس بٛصفٗا زَّصاك١ اذتاملٖٛظف١ يف َعً

 :َػه١ً ايبشح

ٌٖ اَصٜايس ثت عٔ ايصٛز٠ات حتدمٖث١ دزاض  ّاعاٌَ َعٗا تعا٬َّ اضتهػافٝيت١، ٚيهٔ ق

١ٕ ددٜس٠ٕ بايٛقٛف عٓدٖا دزاض١ّ ٕش َعسف١ٕٝ ٚمجايُٜٝع٢َٓ باضتدساز َا فٝٗا َٔ نٓٛ

 ٚحت٬ًّٝ.

١ٕ بػ١َٝ ايهػٔف ٛز اذتاضس٠ بدزاض١ٕ ْكدٜس ٚايصٚتأتٞ ٖرٙ ايدِّزاض١ يتدٖص ٖرٙ ايعٓاص

ُٖٝب خًفٗا، َٖتدرٜٔ َٔ ُٖا َُٜػ  .هلرٙ ايدِّزاض١ منٛذّدا ذتازخ بٔ سِّص٠ ايٝػهسَٟعًٖك١ ا ع

 :ادتدٜد يف ايبشح

ددٜد  ايكدِٜ َٔ َٓعٕٛز ْكدٟ ٞعس ايعسب٠ ايبشح يف دزاض١ منٛذٕز َٔ ايػتتذ٢ً دد

َِّٝبِت يف ايَٖٓط ٚإظٗأز َا فٝ٘ َٔ أفهاز ٚز٣٩ َُس يريو اٱزخ ايػُغ  .عسٟل امُلط

 :١ ايبشح َٚٓٗذ٘خط

ٜكّٛ ايبشح ع٢ً دزاض١ اذتطٛز ٚايػٝاب يف َعًٖك١ اذتازخ، ٚنإ ا٫بتدا٤ بدزاض١ 

ِٖ دزاض١ اذتطٛز ٚايػٝاب يف يف صٛز٠ اٯخس )املسأ٠( يف املعًٖك١اذتطٛز ٚايػٝاب  ، ث

َِٖػٗد اٯخس )اذتٝٛإ( ََٞ )ايفدس ٚاملدح ، ث ت فٝ٘ ( ٚقد مٖتَكاّ )اهلذا٤( ٚيف َكا

رٟ ٜعتُد اضتٓطام اي َُٔد يف ايبشح املٓٗر ايتأًٜٚٞٚقد اعُت .باٯخسدزاض١ ع٬ق١ ا٭ْا 

ََُس٠.ايٓ  صٛص اذتاضس٠، ٚايهػف عٔ أْطاقٗا امُلط

  :ٟاذتازخ بٔ سِّص٠ ايٝػهس

ِٜد بٔ ُعبٝد اهلل بٔ َايو بٔ َعبد َضعد بٔ ُدَػِ بٔ  ٖٛ اذتازخ بٔ سِّص٠ بٔ َهسٚٙ بٔ ُبَد

ادض١ عٓد غعسا٤ ايطبك١ ايط ، ثاْٞٔ ٚا٥ٌبذبٝإ بٔ نٓا١ْ بٔ َِٜػُهس بٔ بهس 

َُٞٓادُت ، ٚقد 2(أفدس َٔ اذتازخ بٔ سِّص٠): ٢ قٌَٝطسب املجٌ يف ايفدس ستنإ ، 1ٚش

                                                           
داز  ،املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ –دد٠ ) ،حتكٝل : ستُٛد ستُد غانس ،طبكات فشٍٛ ايػعسا٤ ،ابٔ ضًٖاّ ،ادتُشٞ 1

  .151 :ص ،1ز  ،(تد ،طد ،املدْٞ
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ازتبطت أسداخ َعًٓكت٘ بكب١ًٝ  .ٕ عُسٚ بٔ نًجّٛ يف بين تػًبَها نإ يف بين بهس

، 3رٟ غاىل يف املهابس٠ ٚاملٓافش١زٖد فٝٗا ع٢ً عُسٚ بٔ نًجّٛ ايتػًيب اي ، فكدبهس

 .4عُسٚ بٔ ٖٓداملًو ازجت٬ َعًٓكتُٝٗا أَاّ قد ُٗا مما ٜ٪ٜد أْ

قبًٝت٘ ٜٚبِّٝض ٚدٗٗا ٜٚطًٗٗا ، فكد اضتطاع إٔ ٜدافع عٔ كت٘ دا١ّٖٜٝٚبدٚ اذتازخ يف َعً

عس ، ٖٚٞ ُٖص١ٜٓ ع٢ً ٍ ٚاملطا٤ي١ ٚا٫ستهاّ إىل ايعكٌَٔ ايفت١ٓ َٔ خ٬ٍ ادتدا

ِٓ أخر اْتكٌ إىل ٚصف ْاقت٘ ٚايٛقٛف ع٢ً دٜاز أمسا٤، ثِبايػصٍ بدأٖا ، ارتفٝف ، ث

، ٔ ٖٓدتاز٠ّ ٜعاتب إخٛاْ٘ َٔ بين تػًب، ٚتاز٠ّ ميدح املًو عُسٚ ب ٜطري ع٢ً ْٗر ٚاسد

ِٓ زاح ٜفدس بكَٛ٘ ٚزتدِٖ ٚأٜ َٔ ٚد١ٗ ْعس - ٗا ٚثٝك١ تازغت١ٝٚمتتاش بأْ ،5اَِٗث

١َٓيف أسداخ قب -اعسايػ اّ فٝٗا ع٢ً نجرٕي َٔ أٜ ، ٚقد أت١ًٝ٢ بهس ٚع٬قاتٗا ايعا

َٔ دٖا٤ يف ؛ ملا فٝٗا يف ذيو ايعصس طٌ قصٝد٠ ضٝاض١ٝٚاملعًٓك١ ٖرٙ أف، ايعسب

 . ٝاضٞ، ٚقٓص ًَشُٞ، ٚدداٍ ض١يٮسداخ ايتازغتٝ ٚضسٕد، عسٜض بكب١ًٝ تػًبايت

 :( يف َعًٖك١ اذتازخصايٓسَ –املسأ٠ أ٫ّٚ: ا٭ْا ٚاٯخس )

، أٚ يف ايٓصٛص ايػعس١ٜ ٚاقعٝا (ا٭دب فُٝا إذا نإ سطٛز اٯخس )املسأ٠اد ْك اختًف

  :بريو إىل فسٜكني؛ يٝٓكطُٛا َا ٜسٜد إٜصاي٘ َٔ أفهاز ٚز٣٩ اعسَُٜػِّب خًف٘ ايػ زَّصا

ٍٚٓ ٜس٣ إٔ اٯخس ، ٚإٔ ٜطتشطسٙ ايػاعس )ا٭ْا(  زَص( يف ايػعس َا ٖٞ إ٫)املسأ٠ ا٭

                                                                                                                                               
 -ٖـ1113 ،3ط ،َهتب١ اٱضهٓدز١ٜ)َصس:  ،قا٥ًٝٗااملعًٓكات ايعػس ٚأخباز  أمحد بٔ ا٭َني، ،ايػٓكٝطٞ 2

 .33 :ص ،(1993ّ
١ٓٝايطبع  د. عبد املًو، ،َستاض 3 َٓػٛزات احتاد ايهتاب )دَػل:  ،أْرتٚبٛيٛد١ٓٝ يٓصٛصٗا املعًٓكات َكازب١ ضُٝٝا٥

 .33 :ص ،(تد ،طد ،ايعسب
 ،ٚيرا ازجتٌ اذتازخ َعًٓكت٘ َٔ ٚزا٤ سذإب يربٕص نإ ب٘ ،ب٘ ض٤ٛ ،٫ ٜٓعس إىل أسٕد اعُسٚ بٔ ٖٓد غٓسّٜس نإ 4

ُٓا أْػدٖا أَس بسفع اذُت  .٢ دًظ إيُٝ٘ذب عٓ٘ ٚ أدْاٙ ستفً

 ،1ز  ،(تد ،طد ،داز املعازف)َصس:  ،: أمحد ستُد غانسحتكٝل ،ايٓػعس ٚايٓػعسا٤ابٔ قتٝب١،  ،ٜٓعس : ايدٜٓٛزٟ

حتكٝل : عبد ايط٬ّ ستُد  ،ٚيب يباب يطإ ايعسبخصا١ْ ا٭دب  عبد ايكادز بٔ عُس، ،ٜٚٓعس : ايبػدادٟ، 191 :ص

 . 331 :ص ،1ز  ،(1991ّ -ٖـ1141 ،1ط  ،َهتب١ ارتاصتٞ)ايكاٖس٠:  ،ٖازٕٚ
ٞٓ ٚايػصٍ ٚٚصف ايٓٓاق١ ): املطًع ايطٔ املعًٓك١تتطُ 5 عدّ انرتاخ  ،(34 – 15ػًبٝني )تهرٜب أقٛاٍ ايت ،(11 – 1ًً

 ،(55 – 14ًِ )شٟ ايتػًبٝني ْٚكطِٗ ايطشتا ،(39 – 33َفاخس ايبهسٜٓني )  ،(31 – 31ايػاعس ٚقَٛ٘ بايٛغاٜات )

ايكساب١ بِٝٓٗ  ،(93 – 19خد١َ ايبهسٜٓني يًًُو ) ،(19 – 15َدح املًو ) ،(11 – 59اضتُاي١ املًو ٚذنس ايعدا٠ٚ )

 .(95 – 91) عُسٚ بٔ ٖٓد ٚبني املًو
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، 6عسا٤ َٔ دٕٚ ٚقٛعٗا ع٢ً صاسباتٗاأمسا٤ ايٓطا٤ تكًٝد١ٜ جتسٟ يف ايػعس عٓد ايػ

١ً ع٢ً ٜد اَس٨ رٟ اْبجكت فٝ٘ ايكصٝد٠ املهتُإٕ ايعسف ايٖٚرا َا ٜجبت٘ ايبشح؛ إذ )

َٕ ايكٝظ ٜ٪نِّد إٔ َٓفَر املسأ٠ ت ايتذازب آ، ففٞ َدٕٚ أد٢ْ زٜب َٓفّرا زَصّٜا إيٝٗا نا

ّٝا١ ع٢ً تٛظٝف صٛز٠ املايػعس١ٜ ُتطايُعٓا ا٭دي أصدم َا  ، ٚيعٌ...استّط سأ٠ تٛظّٝفا فٓ

ََ٘ دي٬ّٝ ع٢ً ٖرٙ اذتكٝك١ تعٗدد زَٛش  .7(اعس ايٛاسد...املسأ٠ يف دٜٛإ ايػ ميهٔ إٔ ْكدِّ

، ٖٚرا َا ُٜجٔبُت ايبشُح 8املسأ٠ تٖتصف بايٛدٛد ايٛاقعٞ يف سني ٜس٣ ايفسٜل ايجاْٞ إٔ

 خ٬َف٘.

رٟ أثازت٘ بعد إع٬َٗا ( يف دٛ َٔ ا٭ض٢ ٚايَفكد ايُتشٔطُس ا٭ْا )اذتازُخ( اٯخَس )املسأ٠

 :9ٜكٍٛ اذتازخ ،ا٭ْا بسسًٝٗا قبٌ سدٚث٘

َُا٤ُ   ــ ــا َأِضــــــــــــــــ َٗــــــــــــــــ ٔٓ ِٝ ــا ٔبَب َٓــــــــــــــــ َِْت  آَذ

ُٖ َبِعَد َٓا ٔبُبِسَق١ٔ َغ ِٕٗد َي  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع

َٛا٤ُ  ُ٘ ايٗج ِٓ َٔ  ٌٗ َُ ُٜ ٕٚ  ُزٖب َثا

َٜاز  ا٤ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــََٖا اِيَدًِص٤َ َفَأِد٢َْ ٔد

ٔٓ اذتازخ ،(أمسا٤ –املسأ٠ ا اذتازخ سطس٠ّ ع٢ً فسام اٯخس )ُتبدٟ أْ دٚزٙ ٜتشطس ب ٚيه

ٜعين ٖٚرا  ،(عٕٗد يٓا –آذْتٓا ) ع٢ً ادتُاع١ ( ايٖداٍ( بطُري ايـ )ْاني اٯخس )املسأ٠ع٢ً ب

سأ٠ إٔ ختٖص ٚيف ايٛقت ْفط٘ ٫ ُُٜهٔ يًُ ،( ٫ غتٓص٘ ٚسدٙأمسا٤ –املسأ٠ اٯخس ) إٔ

سٍٛ  ٖٚرا َا ٜدفعٓا إىل ايػو ،غسٜع١ اذتٓب حتسِّّ ذيو ؛ إذ إٕزتُٛع١ َٔ ايعاغكني

( اييت ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ سطٛزٖا إ٫ زَّصا ٭َٕس أمسا٤ –املسأ٠ )سكٝك١ اٯخس اذتاضس 

اّ ٖٚٛ اذتٝا٠ اٯ١َٓ ٚأٜ ،١ّفٗا مجاع١ ايبهسٜني عاَيت ُتػِّب خًٜعين أْا اذتازخ اي

ُُٓني رٜٔ آذَع أبٓا٤ عَُٛتِٗ ايٓتػًبٝٓني ايايٛفام سني ناْٛا ٜٓعُٕٛ بٗا  ْٛا بفساقِٗ َص

 .سٌٝيسع٢ً ا

                                                           
داز  : املػسب –ايداز ايبٝطا٤ ) ،تازٜذ ايػعس ايعسبٞ ست٢ آخس ايكسٕ ايجايح اهلذسٟ د. صتٝب ستُٛد، ،ايبٗبٝيت :ٓعسٜ 6

 َٚا بعدٖا. 144: ص ،(3441ّ ،طد ،ايجكاف١
زت١ً اجملُع ايعًُٞ  ،عٓاصس ايٛسد٠ ايجكاف١ٝ يف ايػعس ايعسبٞ يف عصس َا قبٌ اٱض٬ّ ،عبد اهلل د. ستُٛد ،ادتادز 7

 .331 :ص ،1993ّ ،33ّ  ،33ز  ،ايعساقٞ
اهل١٦ٝ املصس١ٜ )ايكاٖس٠:  ،-دزاض١ ْص١ٝ  –ايػعس ادتاًٖٞ َساسً٘ ٚاجتاٖات٘ ايف١ٝٓ  ٞ،ٓفد. ضٝد س ،: سطٓنيٜٓعس 8

 .15: ص ،(1911ّ ،طد ،يًتأيٝف ٚايٓػس
داز ضٛزٜا:  ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ صٟ،ايصٚشْٞ ٚايتربٜ 9

 ايٖجٛا٤ : اٱقا١َ. –ايَبني : ايفسام  –. اٱٜرإ : اٱع٬ّ 119 :ص ،(3445ّ ،د.ط ،اٱزغاد
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َِ اٯخس )ٕ اختٝاز ايػإ ّٝاا٤أمساعس اض كب١ًٝ تػًب ي بٌ اٖتدرٙ زَّصا ،( مل ٜأٔت عػٛا٥

ُِٜجٔبُت فهس٠ إٔ ،10اغدّص بأمسا٥ٗا نِّٗا غدّصا اذتازخ قد ٖٚظَف َعاْٞ  ٖٚرا َا 

ٝاض١ املٛصٛي١ٔ بايػِّكام بني قب١ًٝ بهس املػٖٝب١ خًف ضُري َعًكت٘ نًٖٗا يف خد١َ ايط

ِٖ فع٬ق١ ايٛد ٚاذتب ايٚ ،11(أمسا٤ –املسأ٠ اٯخس )ا٭ْا ٚقب١ًٝ تػًب امُلػٖٝب١ خًف  يت َٔ ث

ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني قب١ًٝ ( ُتػُِّب خًف سطٛزٖا أمسا٤ –املسأ٠ ناْت تسبط ا٭ْا باٯخس )

١ّٓٝ ضدْٜا( ٚقب١ًٝ تػًب )اييت اخُتٔصَست بأمسا٤ملتٛاز١ٜ خًف ا٭ابهس ) ١ّ ( َا ٜػهٌِّ ثٓا٥

ٖٛ )املٛت ٚاذتٝا٠(؛ فسسٌٝ  ،()اذتسب ٚايطًِِّ ،(ْإ َٔ )ايسسٌٝ ٚايبكا٤طسفاٖا ٜته

ك١ ُٜػِّب خًف٘ زسٌٝ اذتٝا٠ بني ايكبًٝتني يف ( عٔ ايدٜاز يف املعًأمسا٤ –املسأ٠ اٯخس )

ٍٛٓ ايد٭ْا َا٭َس ايرٟ ُٜدٝف ا ،ايٛاقع ٌٕ دازٕعٔ حت ؛ ٚيرا َذَنَس اذتازخ تًو ٜاز إىل طً

 .ايٖطًًٞايع٬ق١ يف َطًع َعًٖكت٘ 

فٗٞ املع١ُٝٓ بأَس ايدفاع عٔ  ،د بأعبا٤ املعاْا٠ٔ إثس ٖرا ا٫ْػكامأْا اذتازخ تتفس ٚاضْح إٔ

١ ات ايفسدٜٖ( َا ظتعٌ ايرعٕٗد يٓا –آذْتٓايت اْدَر صٛت٘ بصٛتٗا )قب١ًٝ بهس اي

 –أمسا٤  –املسأ٠ ١ً تػًب( املػٖٝب خًف اٯخس )قب١ٝ ترتٖنص أَاّ إشاس١ اٯخس )عٝٚادتُ

َتذاًٖني ايعَٗٛد امُلرَب١َ  ،(يت أعًُت قب١ًٝ بهس بايفسام )آذْتٓا ببٝٓٗاي( ازَص قب١ًٝ تػًب

َٔ تعدِّدٖا ا٭ْا  .١ ا٭ْا يف إعاد٠ ايٛصٌ َع اٯخسمما ٜٛسٞ بسغب ،يف أَان

ُِ فهس٠ إٔا٤( إىل )ٖٓدأمساْتكاٍ ا٭ْا يف املعًٖك١ َٔ ) إٕ اذتازخ أبعُد َا ٜهٕٛ  ( ُٜدعِّ

ٍِّٖ ٜػػً٘ ٜٚػػٌ ايبهسٜني ا ٖٛ ٜٛظِّف ٖرٙ ا٭مسا٤ يريََص بٗا إىل ٚإمن ،ٍايتػصعٔ 

َّا يت ٚ فٝ٘ أْٗا ختدع ا٭ْا بٓازٖا ايتبد ( حتطس سطّٛزآٖد –املسأ٠ فاٯخس ) ،عُٛ

يهٓٗا تٛقد  ،(١ ا٭ْا )زَص قب١ًٝ بهس( يًدف٤ )ايٖط٬ّفٗٞ تعًِ ساد ،عٝدتٛقدٖا َٔ ب

 :12ٜكٍٛ ،٫ فا٥د٠َ َٓٗا ْاّزا

                                                           
 .141ص: ،تازٜذ ايػعس ايعسبٞ ست٢ آخس ايكسٕ ايجايح اهلذسٟ: ٜٓعس 10
 .311:ص ،(1993ّ ،3ط ،َ٪ضط١ ايسضاي١ :يبٓإ –بريٚت ) ،ايسس١ً يف ايكصٝد٠ ادتا١ًٖٝ د. ٖٚب، ،: ز١َٜٝٚٓعس 11
: ايبكع١ . ايعًٝا194٤-119: ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 12

 . ا٭َس دداٖٝٗات : َبُعَد  –خَصاَش٣ : بكع١ بعٝٓٗا –ايعاي١ٝ 
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ِْٓد ايٖٓا ٖٔ َِٚقَدِت  َِٝو َأ َٓ ِٝ  َٚٔبَع

َٖٛزِت َْاز َٓ ِٕٝدَفَت ِٔ َبٔع َٔ  َٖا 

ِٝـ ِٝٔل َفَػِدَص َٔ اِيَعٔك ِٝ َٗا َب َِٚقَدِت  ــــــــَأ

َٗا  ٟٛٔ ٔب ًِ َِٝسّا ُت َٝا٤ُ َز َأٔخ ًِ  اِيَع

َِٓو ايصًَِّا٤ُ َٔ َٗاَت  ِٝ َٖ  ٔبَدَصاَش٣ 

ِٕٛد َن ٔٔ ٔبُع َٝا٤ُـــــــــــــــــــــــــ ًَُُٜٛح ايطِّ  13ُا 

يت ُتٔصٗس ع٢ً إٜكادٖا ( َا ٖٞ إ٫ ْاز اذتسب ايٖٓد –املسأ٠يت ٜٛقدٖا اٯخس )ايٓاز اي إٕ

( ٖٞ أّٜطا زَص قب١ًٝ تػًب املسأ٠ )ٖٓد َا ٜعين إٔ ،قب١ًٝ تػًب ارتادع١ بعد إٔ زَسًَت

َدٖا اذتازخ َٔ املٓفع١ يف قٛي٘: ٚيرا دٖس ،يت زسًت ٚأضسَت بسسًٝٗا ْاز اذتسباي

َُٗب دف٦ّاا٤(؛ أٟٖٝٗات َٓو ايصًَِّ)  .بٌ ٖٞ ْاز سسب ،: إْٗا ٫ َت

إضساّ يت ٜٓطل بامسٗا َٔ ؛ يٝ٪نِّد بسا٠٤ قب١ًٝ بهس ايٜهسِّز اذتازخ ايفعٌ )أٚقدت(

ػَٖٝب١ خًف ( زَص قب١ًٝ تػًب امُلٖٓد –املسأ٠ ٓٝع إىل اٯخس )ٖرا ايص اضّباْ ،ْاز اذتسب

 .أٚقدتٗا( –أٚقدت ْٖٓد طل ايعاٖس )ايٓ

( ٚناْت فكد غدزِت با٭ْا )قب١ًٝ بهس ،ك١ اذتازخ( يف َعًمٖث١َ خصٛص١ْٖٝ يٰخس )املسأ٠

ِٕ خًَت ايد ؛ ٚيرا حتطس ا٭ْا بان١ّٝ بها٤ّ ٜرٖب ٗاٝعٜاز َٔ أًٖٗا دٖسا٤ صٓايٓتٝذ١ أ

 :14ٜكٍٛ اذتازخ ،بايعكٌ

َٗا َفَأِبٔهٞ اِيـ ِٝ ِٗٔدُت ٔف ِٔ َع ََ َّ َدِيٗا  َيا َأَز٣  ِٛ َٝ ُِٝس اِيُب ـ ََا َٜٔش  َها٤ُـــــــــــــــــــــــــــَٚ

يهٓٗا أقفست  ،ناْت عاَس٠ّ بأًٖٗا ًٌ ٜكف ع٢ً دٜازُٓا ٜكف ع٢ً ايطاعس سٝإٕ ايػ

َِّب خًفٗا  ٖٚٛ غتتصس ايدٜاز نًٗا باَسأ٠ ٚاسد٠ ،َٔفُٝا بعد بفعٌ ايص َُٝػ ُٜشٔطُسٖا ي

تًفإ يف َاضُٝٗا عٔ ساضسُٖا ايرٟ فشٝا٠ قب١ًٝ بهس ٚأْا اذتازخ خت ،أزادٙ أَّسا

 ٘ فإٕٚعًٝ ،(از ٚايتٗٓدّ دٖسا٤ زسٌٝ اٯخس )املسأ٠ٜاز إىل ا٫ْدثاضتشاٍ إىل سسٕب أٖدت بايد

ِٓ  ،15فًٝطت املسأ٠ َكصٛد٠ّ يراتٗا ،٫ختصاز د٫ي١ّ ع٢ً املطت٣ٛ ايسَصٟهلرا ا َٚٔ ث

                                                           
ُسٚ بٔ ٖٓد ؛ ذيو إٔ اذتازخ إىل املًو عٜسَص ب٘ اذتازخ  زَص أمسا٤َ َٖٚٓد ْٛافل د. عبد اذتًِٝ سفين يف إٔضتٔ ٫  13

 .بٌ ٚظتعٌ بني قبًٝت٘ )بهس( ٚاملًو عُسٚ بٔ ٖٓد قساب١ يف املعًك١ ،(فاع عٔ املًو إىل قبًٝت٘ ٖٛ )بهسأَس ايد ٜٓطب

 ،طد ،اهل١٦ٝ املصس١ٜ ايعا١َ يًهتاب)َصس:  ،ايعسب١ٝ ٚد٫يت٘ ايٓفط١ٝ َطًع ايكصٝد٠ د. عبد اذتًِٝ، ،: سفينسٜٓع

 .134-119: ص ،(1991ّ
 .: ايسد. اٱساز119٠: ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 14
َٓػٛزات اهل١٦ٝ ايعا١َ )دَػل:  ،دزاضات يف ايػعس ايعسبٞ ايكدِٜ –ايجٓا٥ٝات ايطد١ٜ د. مسس،  ،: ايدٜٛبٜٓعس 15

 .343 :ص ،(3449ّ ،1ط ،ٚشاز٠ ايجكاف١ ،ايطٛز١ٜ يًهتاب
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َُٜبِح  إذا ٌْٝ بعَد  –نُا ٜكسِّز ادتسداْٞ  –فاذتدٜح ٖرا أٚس٢ ٚمل ُٜصسِِّح، ٚمٖلَح ٚمل 

فهإ َٛقع٘ يف ايِٖٓفٔظ  ،ٚباملص١ٖٜٔ َأَٚي٢ ،إيٝ٘ نإ ًْٝ٘ أس٢ً ٚا٫غتٝام ،ايٖطًٔب ي٘

ٌٓ  .16أد

 :ك١ اذتازخٛإ ) ايسَص ( يف َعًثاّْٝا : ا٭ْا ٚاٯخس َٔ خ٬ٍ َػٗد اذتٝ

( داع٬ّ َٓ٘ زَّصا أٚ ٘ قد ٖٚظَف صٛز٠ اٯخس )اذتٝٛإد أْك١ اذتازخ صتَعًعس يف بايٓ

َِّب خًف٘ أغٝا٤َ تساٚدٙ ُٜشٔطسٙا َعاد٫ّ َٛضٛعّٝ َُٝػ ١ يٝظ كٚعًٝ٘ فاذتٝٛإ يف املعً ،ي

 عس بٛضاطت٘ َٔ َطًع ْتاد٘ ا٭دبٞاٚيٝظ دطّسا ٜٓتكٌ ايػ ،ط١ًٝٚض١ًّٝ يًٓكٌ أٚ أدا٠ّ يًت

ك١ ُتدفٞ خًف سطٛزٖا د٫ي١ّ بٌ ٖٛ صٛز٠ْ غعس١ْٜ هلا َٛقعٗا َٔ املعً ،17إىل غسض٘

َٖٝب١ّ ٖٞ املساد٠  .رٟ ٜصٜد دزد١ اٱعتا٤ا٭َس اي ،ََُػ

 :اذتازخ ( ٚ اٯخس ) ايٖٓاق١ () ا٭ْا  .1

ك١ اذتازخ نإ بػ١َٝ تكدِٜ فهس٠ غٖٝبتٗا ( يف َعًايٓاق١ –اذتٝٛإ ٚصف اٯخس ) إٕ

ْا يف ْطل َطُس ٭ضطس سطست فٝٗا غاعس١ٜ اذتازخ يف قدزت٘ ع٢ً تػبٝ٘ ايٓاق١ ا٭

ٌُ املػٖب٘ )ايٓ ،عا١َ ذات ايس٥ِّاٍبايٓ ُٔ ٘ ب٘ ٚصف املػب ( ٜٚطرتضٌ يفاق١إذ صتدٙ ُٜٗ

 :18ٜكٍٛ ،()ايٓعا١َ

ِّ َٗ َِٝس َأِّْٞ َقِد َأِضَتٔعنُي َع٢ًَ اِي  َغ

ِّ ِٖٔك١ًَْ ُأ َٗا  ْٖ  ٔبَصُفٕٛف َنَأ

ٖٓـ َٗا ايُك ََٚأِفَصَع َِْبَأ٠ّ   آََْطِت 

َٛقِـ َٚاِي َٔ ايٖسِدٔع  َٔ َٗا   َفَتَس٣ َخًَِف

ِّ ايَٖٓذا٤ُ  ٔٛ  ٔإَذا َخٖف بايٖج

ٍٕ َدٜٖٚـــــ١ْ َضـــــِكَفا٤ُ  ٔز٥ـــــــا

ََِطا٤ُ َْا أٱ ََٚقِد َد  ــاُص 

ِٝ ٔٓ ََ َِٖبا٤ُ ٓاـٔع  ُ٘ ٔإ ْٖ  َنَأ

                                                           
 ،(تد ،طد ،داز املعسف١)بريٚت:  ،: ستُد زغٝد زضاتعًٝل ،أضساز ايب٬غ١ يف عًِ ايبٝإ عبد ايكاٖس، ،ادتسداْٞ 16

 .131: ص
 ،َهتب١ ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،عامل ايهتب)بريٚت:  ،ايطبٝع١ يف ايػعس ادتاًٖٞ د. ْٛزٟ محٛدٟ، ،: ايكٝطٜٞٓعس 17

 .141: ص ،(1991ّ -ٖـ 1141 ،3ط
 –ايجٟٛ : املكِٝ  .191-194 :ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 18

: ٚيد ايٖسأٍ –: ايٓعا١َ اهٔلك١ً –ٚايٖصفٛف َبايػ١  ،يف ضريٖا: إضساع ايٓعا١َ ايٖصفٝف –ايٓذا٤ : اٱضساع يف ايطري 

: ايُكٖٓاص –: ايصٛت ارتفٞ ايرٟ ٜطُع٘ اٱْطإ أٚ ٜتدًٝ٘ ايِٖٓبأ٠ –: طٍٛ َع اضتٓا٤ ضكفا٤ –ٚادتُع ز٥اٍ  ،ايٓعا١َ

 .اٱٖبا٤: اٱثاز٠ –: ايػباز ايسقٝل املٓني –: أخافٗا أفصعٗا –ٖٚٛ ايصا٥د  ،مجع قاْص
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ٗٔـــــَٔ َٚٔطساقا َٗا ايصشَض َساْمــــٖٔ ٔطـــــــــــــــِٔ َخًِٔف َِٛت ٔب  َسا٤ُــــــــــــــــــــأقَطاْت َأِي

ُٓ٘ بٓاق١ٕ َطسع١ٕ نأْٜطتعني اذت ِٖ صتدٙ ٜكطع سدٜج٘ ،ْعا١َٗا يف ضسعتٗا ازخ ع٢ً ٖ  ث

بٗرا تهٕٛ ا٭ْا قد دعًت ٚ ،19(عا١َيٝٓتكٌ إىل ٚصف املػٖب٘ ب٘ )ايٓ ،(عٔ اٯخس )ايٓاق١

؛ ايٓٓعا١َ( –املػٖب٘ ب٘ )ايٓٓاق١( ٚ –املػٓب٘ سع١ بني اٯخس )يف ايط ٖرٙ ايصٛز٠ أغب٘ مبٛاش١ْ

رٜٔ أساط بِٗ  فساخٗا ايإذ إٕ ايٓعا١َ ُتدٔسز أقص٢ َا يدٜٗا َٔ ايطسع١ يًٛصٍٛ إىل

 ٚيرا صتدٖا ،يت اضتػعست ارتطس اٯتٞ( ايَٚجًٗا ْاق١ اذتازخ )زَص ا٭ْا ،ارتطس

رٟ هٔ تًدٝص٘ بارتسٚز َٔ ٚاقع٘ ايصَين ايرٟ ميَطسع١ّ يًٛصٍٛ إىل ٖدف ا٭ْا اي

عاّ صٛز٠ْ َٔ صٛٔز اذتٓني سُٝٓا ٜبتعد ايٓ) ٖٚرا َا ٜ٪نِّد إٔ ،ٜطػط بأسداث٘ عًٝ٘

( ٜكدِّع )ا٭ْاايٓٓعا١َ( ٚ –اٯخس فه٬ُٖا؛ أٟ: ) ،20(أدسِّ٘ ٜٚترٖنس فساخ٘ ٚبٝط٘عٔ 

ِٖ ايعٛد٠ بطسع١ إىل  ،ا تٓػب ٜسٜد ارتسٚز َٓ٘ بطبب اذتسب اييت زمباملهإ ٫ٚ َٚٔ ث

اص خا٥ف َٔ تدَري املهإ دٖسا٤ صٓٝع ايُكٖٓ ٚن٬ُٖا أّٜطا ،َهإ ا٭َٔ ٚايطًِِّ

 .قب١ًٝ تػًب ()

صٛز٠ ا٭ْا ايكًك١ ارتا٥ف١ قد ازتطُت يف صٛز٠  ًٗ٘ ٜٛصًٓا إىل فهس٠ٕ َفادٖا إٔن ذيو

 ك١.َبت خًف سطٛزُٖا يف ضٝام املعًُٚغِّ ،(عا١َايٓاق١ ٚايٓاٯخس اذتاضس )

١ٓٝ ٚايطًِِّ ُأْ( َػاب١ْٗ يطسع١ ا٭ْا ايساغب١ يف ايػعٛز بايطاٯخس )اذتٝٛإ إٕ ضسع١

ًَِتٗف سٛهلا ملا فٝٗا َٔ تػٕٝٝب  ٚيعٌ يف ٖرا ايتصٜٛس ْكط١ ،سَٔ اذتاضاملفكَٛدٜٔ يف ايص ُٜ

ٖٚٛ باملكابٌ صساع  ،()اذتٝا٠ ٚاملٛت ،(١ )ايبكا٤ ٚايفٓا٤ز٠ٕ حتٌُ ايصساع بني ثٓا٥ٝٱغا

١ّ ( اهلازب ميتًو قدز٠ّ عذا٥بٝ)اذتٝٛإ اٯخس ٚاملتأٌَ ٜس٣ إٔ ،اعس٠تعاْٝ٘ ايرات ايػ

ٖٚرا َا ٜفطِّس  ،يًشٝا٠ ٚايبكا٤ املٛت ٚايفٓا٤ اْتصاّزات َٔ قبط١ ٜطتطٝع بٗا اٱف٬

 اضتشطاّْا٘ ٬َُٜظ زمبا ٭ْ ،(سع١ع٢ً إسطاز ٖرا ايعٓصس )عٓصس ايط سص ا٭ْاس

 .يكدزت٘ ع٢ً قٗس ايفٓا٤

                                                           
دع٢ ٭ٕ تهٕٛ ٖٚرا ا ،أسٓطت بصٛت ايصٝادٜٔ عٓد ايعػا٤ فأخافٗا ذيو ،ط١ًٜٛ َٓش١ٝٓ ،فٗٞ ْعا١َ ذات أ٫ٚد 19

 .ضسٜع١ ددا
 .19: ص ،(1994ّ ،1ط ،دا١ْٝ يًطباع١ ٚايٓػس)دَػل:  ،َػٗد اذتٝٛإ يف ايكصٝد٠ ادتا١ًٖٝ د. سطني، ،مجع١ 20



 اجليل اجلديد 116                         ....عالقات احلضور والغياب من خالل األنا واآلخر

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           9102يونيو    -نايري                       2ج/ – 4ع 

طٛز صٛز٠ ايٓعا١َ ٚس ،( عٔ املػٗدٛز٠ ايٖعًِٝ )ايٖرنس٘ ملٔ امُل٬َسغ غٝاب صإْ

ٛ٘ا( اييت عتٝط ٠ )ا٭ْج٢املتفسد ٌٔ ايّكٖٓاص ف ،َٔ ارتطس بٗا د ٗٞ تكاضٞ تٗدّٜدا َٔ ٔقَب

اذتازخ َػاعَس  ٚإضكاُط ،فطفكت ُتطسع إىل فساخٗا ،رٜٔ ٖٚطٓٛا يف ْفطٗا ارتٛفاي

َٗد ز٩ٜت٘ خا٥ّف ارتٛٔف ع٢ً سٝٛإ أٟ: فٗٛ ) ،ُٜػُِّب خٛف ا٭ْا َٔ ْػٛب اذتسب 21امل ُتِع

ذتسب بني قَٛ٘ بين بهس ٚبين أصاب٘ َٔ ا اساي١ٕ َٔ ايرٍٖٛ ايٓفطٞ مما٭ْا( يف )

س ارتٛف ع٢ً أنجس اذتٝٛاْات أَّٓا ٖٚرا َا دفَع ا٭ْا إىل إٔ ُتطٔكَط َػاع ،22(تػًب

ََ د٫ي١ّ َٓٗا ع٢ً إٔ ٚشٜاد٠ّ َٓٗا يف  ،ٔ مل ٜتشسَٓى ارتٛف يف قًب٘ قطٖرٙ اذتسب ُتدٝف 

 صفٗا زَّصا( حتطس ب١ٛعاَاذتسب ٚأٖٛاهلا دعًَت اٯخس )ايٓت إظٗاز خٛفٗا َٔ ٬ٜٚ

ِّ ز٥اٍ –يًُسأ٠  ّٓ ذات ا٭طفاٍ )أ ١ٓٝ ايتا٭ ًُٝح َٛبِّد١ّ بين تػًب يػٓٝع َا ( َعتُد٠ّ تكٓ

ملا ضٝٓتر َٓٗا ( ْٛٗا إمنا ٖٞ سسْب ع٢ً اذتٝا٠ )ا٭ّيت ٜطسَذيو إٔ اذتسب اي ،فعًٛٙ

ّٓ زَص اذتٖٚرا َا ٜتٓاقض َع ايدٚز اي ،َٔ قتٌ ٚإفٓا٤ ٝا٠ اٯ١َٓ ايٛادع١ رٟ تكّٛ ب٘ ا٭

ٖٚرا أدع٢ ٭ٕ ٜهٕٛ املػٗد قد غَٖٝب زغب١ ا٭ْا يف  ،يت ُٜداف إٔ تصٝبٗا اذتسباي

 .(ًٝت٘ ٚايكب١ًٝ املعاد١ٜ )تػًبإص٬ح ذات ايَبني بني قب

( ملا يف ٖرا ايٓتػٝٝب َٔ إعتا٤ٕ مبا فهس٠ تػٝٝب صٛز٠ ايٓعًِٝ )ايٖرَنسٚا٭ْا اضتجُست 

ٜٛسٞ ٖٚرا َا  ،طا٤ٕب يًعٓصس ايٓرنٛزٟ ٚإفٓا٤ٕ ي٘ ٚاضتشٝا٤ٕ يًٓػٝٝختِّف٘ اذتسب َٔ ت

٢ُٓ )اضتػساف املطتكبٌباعتُاد ايػ  .ع٢ً أٖٛاٍ اذتسب ّداَػدِّ ،(اعس َا ٜط

َُس فهَسُٙ سٍٛ اذتسب يف ستاٚي١ٕ َٓ٘  ،يكد أخف٢ اذتازخ يف ْطل املػٗد اذتٝٛاْٞ امُلط

ٌْ ع٢ً غٖد٠ تعًٓل ا٭ْا  ،ين بهسإىل تٓفري بين تػًب َٔ ايكٝاّ بٗا ضٖد قَٛ٘ ب ٖٚرا ديٝ

ٚزغب١ ا٭ْا يف ايعٛد٠  ،(ايرٟ غاب خًف سطٛز َػٗد اٯخس )اذتٝٛإبأزضٗا ٚٚطٓٗا 

 .ٚادتٓاب ٬ٜٚت اذتسب ،اّ ايطًِِّ ٚا٭َٔ بني ايكبًٝتنيإىل أٜ

                                                           
فبدت  ،ٚسطٛز صٛز٠ تٛسٞ باذتسب يف أزض١ٝ ٖرٙ ايًٛس١ ،ٛس١ َٔ ٬ََح ايسبٝع ٚارتصبايً ٚديٌٝ ذيو خًٛ 21

َٖٝب يف يٛس١  ،َٗٔد ظٗٛزٙتع بايطعاّ ٚصفا٤ ادتٛ خ٬ف َا عغاسب١ّ دسدا٤َ خاي١ّٝ َٔ ظٗٛز ايعًِٝ يف املسع٢ ٖٚٛ ٜتُ َُٝػ ي

 .ايٛصٍٛ إىل ز٥اهلا ف٬ ْس٣ ض٣ٛ ْعا١َ تطسع يف ،اذتازخ

 ،زت١ً دزاضات يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا ،ايٛسػٞ يف قصا٥د ادتا١ًٖٝ َعسن١ اذتٝٛإ ،د. خايد عُس ،ٜطري ٜٓعس:

 .95 :ص ،3411ّ-ٖـ1393صٝف  ،13ع ،فص١ًٝ سته١ُ
 .19: ، صَػٗد اذتٝٛإ يف ايكصٝد٠ ادتا١ًٖٝ د. سطني، مجع١، 22
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 :ا٭ْا )اذتازخ ( ٚاٯخس ) ا٭ضد( .2

 ،إْصاف٘ قا٥َد دٝؼ ا٭عدا٤ ( يف ضٝامكت٘ اٯخس )ا٭ضدشطس اذتازُخ يف َعًٜطت

 : 23ٜكٍٛ

ّٕ ِّ َقَطا َٔ ُأ ِٖ ُسِذَسّا َأِعٓٔٞ اِب  ُث

ُُ ُٖ َِٚزْد   ْٛعـــــــــــــــــــــــَأَضْد يف ايَِّكا٤ٔ 

١ُٖٝ َخِطَسا٤ُ  ُ٘ فأزٔض  ََٚي

ِْٝع إ َُٖسِت َغِبََٚزٔب  َسا٤ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــِٕ َغ

ٌُ صف١ ايسٖب١ عتا٭ضد ) َٚعًّٛ إٔ ،ٙ با٭ضدعدٚ – يف املػٗد ُسذّساَُٜػبِّ٘ اذتازخ 

ٚٓ ٚعًٝ٘ فإٕ ،24(٠ٚايبأع ٚايكٛ ُٖٝب خًف اضتصٛز٠ اٯخَس )ايعد شطاز ا٭ْا )اذتازخ( ( ُتَػ

ٌٕ قصدٍّٟ َٔ ا٭ْا اٯخس )ا٭ضد َا ٜعين إٔ ،(صٛز٠ اٯخس )ا٭ضد ( قد اضُتشٔطَس بفع

 .ط٠ٛٚايك٠ٛ ٚايطبات ١ نايجٱبساش صفات ُسِذس املعٜٖٓٛ

ُٕ فازض َٚٔ بأب ( فكد سدثت  إذا غًَب فازضّا ناٯخس )ا٭ضدإ٫ ّاإٔ ايفازَع ٫ ٜهٛ

ات ق٠ٛ ايَٓشٔ ( ٚض١ًّٝ ٱثبسُٝٓا اٖتدَر اذتازخ َٔ اٯخس )ا٭ضداملفازق١ يف املػٗد 

َصسصّسا اٯخس  يكبًٝت١٘ داع٬ّ املسنصٜ ،فٝٗا ٌ ا٭ْا زنّٓا أضاضٝ٘اايكب١ًٝ اييت تػه

َٖٝب خًف املػٗد  ،٠ٕ ٚبطاي١ٕظٝػ٘ ع٢ً َا أٚتٞ َٔ قٛ سذّسا ٖذا٤ُ ٖٚرا أدع٢ ٭ٕ َُٜػ

ٓٚ ِٖ صتد فدّسا ،(اٯخس )ايعد ٠ ٚيف ٖرا ْس٣ إٔ إسطاز قٛ ،با٭ْا ٚمجاعتٗا ايػايب١ َٚٔ ث

ٛٓقِٗ ٠ٖٛ ايكّٛ ا٭نرب ٚتف ُٖٝب خًفٗا ق ذيو  ،ٜكاتًٕٛ إ٫ أضّٛدا فا٭ْا ٚقَٛٗا ٫ ،ارتصِ َُٜػ

نًٗ٘ قٓدَ٘ اذتازخ يٝطتدٖز قًب املًو عُسٚ بٔ ٖٓد إىل قبًٝت٘ داع٬ّ هلا َسنص١ّٖٜ 

ٌُ إ٫ َرنِّسّا  ، فٛازَع َدٖزبني ٚتتػًٖب عًَِٝٗٚها١ّْ يف قًب ذيو املًو إذ إْٗا ٫ ُتَكأت

بعد إٔ فػٌ يف إقٓاع  ،()ا٭ضد ٕ سًٝف٘ دٖسا٤ قتاٍ بهس سذّسارٟ ناإٜٖاٙ بايٓصس اي

َُٖؼ اٯخس ٖٚٛ ايكب١ًٝ ايَا ٜعين أْٖ ،سٌٝ تػًب يف إٜكاف اذتسب ٚعدّ ايسبين يت ٘ ٖ

 .ٚأضَُس ٖذا٤َٖا ،أخًٖت بٛعٛدٖا ٚغدَزِت ٚأصٖسِت ع٢ً إضساّ ْاز اذتسب

ََٞ ) ايفدس ٚاملدح ( َٚك  :اّ ) اهلذا٤ ( يف َعًٖك١ اذتازخثايجّا : ا٭ْا ٚاٯخس يف َكا

أٚ اٱغاد٠  ،ات ٚتعداد َآثسٖاإٕ ايفدَس َدْح؛ ٭ْ٘ قا٥ِ ع٢ً اٱغاد٠ بفطا٥ٌ اير

ُ٘ ب٘ اي ،بايكب١ًٝ اعس إىل املُدٚح ارتازز عٓ٘ ػٚيهٔ مٖث١َ فسْم بُٝٓٗا؛ فاملدح ٜتٖٛد

                                                           
  .199-199: ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 23
 .351: ص ،َػٗد اذتٝٛإ يف ايكصٝد٠ ادتا١ًٖٝ د. سطني، مجع١، 24
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( ا٭ْا٘ )ْفطاعس يف سني إٔ ايفدس ٖٛ املدح ايرٟ ٜٓصٗب ع٢ً اَتداح ايػ ،()اٯخس

 .اعس قبًَٝت٘ ٚتععُٝ٘ َآثَسٖايػٚ اَتداح اأ ،ٚتععُٝ٘ صفاتٗا

ُٖٔ ُٜٚطُس اهلذا٤ ٌن) ٚجتدز اٱغاز٠ إىل إٔ ايفدَس باجملٌُ ٜكّٛ  ؛ إذ إٕ 25(َدٜٕح ٜتط

١ٕٖٝ ضٓد١ٕٖٜ ٖٞ )املدٜح ٚاهلذا٤( ع٢ً  .ادتُاع ثٓا٥

؛ إذ ٜسٗد فٝٗا ع٢ً كٝط١اييت ناْت أغب٘ بايٓكت٘ ٢ ٖرا املٓٗر ضاز اذتازخ يف َعًٚعً

 .١بايٖٓشٔ ايكب١ًٝ ايتػًبٝكت٘ ٖٛ اٯخس يًفدس عُسٚ بٔ نًجّٛ ايرٟ أفسد َعً –اٯخس 

ََٗا ،يت اْدزتت أْاٙ بٗا( اي)قب١ًٝ بهسٜفدس اذتازخ يف َعًٖكت٘ بايٖٓشٔ   ،ٚمحًَِت ُٖٛ

ٙ بطبب َا ٖٚرا اٱسطاع تأتَٓا ،َٔ إسطاض٘ بكدز٠ أْاٙ ع٢ً محا١ٜ ٚدٛد قبًٝت٘ َٓطًّكا

خ قد أٖنَد عُل ا٭ْا ٚبريو ٜهٕٛ اذتاز ،(اٯخس )قب١ًٝ تػًب غاٖدٙ َٔ عدا٠ٚ

كت٘ بكبًٝت٘ داع٬ّ َٔ فدس عُسٚ يف َعً ،ٚباملكابٌ أضُس ٖذا٤َ اٯخس ،ا٫دتُاعٞ

 :26ٜكٍٛ عُسٚ بٔ نًجّٛ ،ٖذا٤ّ

ِِ ُِٝه ٓٔٞ َبِهٕس ٔإَي َٜا َب  ِِ ُِٝه  ٔإَي

ًََُٝب  َٚاِي َٓا اِيبُٝض  ِٝ َُأَْٞعًَ َٝ  اِي

ٌٗ َضأبَػ١ٕ ٔدَيإص َٓا ُن ِٝ  َعًَ

ََ ِٛ َٜ ٍٔ ٔٔ اِيَأِبَطا ُٚٔضَعِت َع  اـــــــــــــــٔإَذا 

َٓا  ِٝ َٝٔك ٖٓا اِي َٔ ُٖا َتِعٔسُفٛا   َأَي

َٓا ِٝ َِٓشٓٔ َٜ َٚ  َٔ ُِ َُٜك َٝاْف   ََٚأِض

َْا ِٛ َٗا ُغُط َِٛم ايَِّٓطأم َي  َتَس٣ َف

َٗ َِٜت َي َْاــــــــــــــــــــــــــــَزَأ ِٛ ّٔ ُد ِٛ  ا ُدًَُٛد اِيَك

ُِّب ضعف اٯخس )ٚ ،٠ قََٛ٘بدأ إظٗاز قٛ ٜعتُد عُسٚ قب١ًٝ  –قب١ًٝ بهس ٖرا بدٚزٙ َُٜػ

١ُٖ اذت ،(اذتازخ ( ازخ تهُٔ يف تفٓٝد َفاخس اٯخس )عُسٚ بٔ نًجّٖٛٚٓا ناْت َٗ

 ،ِ ٚايعٗٛدعازّضا شتاشِٜٗ يف ْكض ايطً ،١ َٔ خ٬ٍ قًب فدسٙ بكَٛ٘ إىل ٖذا٤ايكبًٝ

 :27ع٢ً عُسٚ بٔ نًجّٛ ٜكٍٛ اذتازخ يف َعٔسٔض ايسد ،١َفتدّسا بايٖٓشٔ ايكبًٝ

                                                           
 ،3ط ،املسنص ايجكايف ايعسبٞ)بريٚت:  ،قسا٠٤ يف ا٭ْطام ايجكاف١ٝ ايعسب١ٝ –ايٓكد ايجكايف  د. عبد اهلل، ،ايػراَٞ 25

 .111: ص ،(3445ّ
: . ُٜكاٍ: إيَٝو إيَٝو ؛ أ151ٟ :ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 26

َٖٓح  : ادَتٕٛ –ٖٚٛ ايتػٓٓر يف ايٖػ٤ٞ  ،: مجع غطٔايػطٕٛ –: ايرٖباق١ ايد٫ص –١ ايطابػ١: ايدزع ايٛاضع١ ايتاَ –َت

 .دُتٕٛا: ٚادتُع ،: ا٭بٝضٚادَتٕٛ ،ا٭ضٛد
ٛٓ .193-191: ص ،ْفط٘املصدز  27 : تسدٟ –ْب ايرب٤ٟ ارتايٞ َٔ اير :ارتًٞ –: اٱذتاح اٱسفا٤ –: زتاٚش٠ اذتٓد ايػً

 .ابايعُا٤: ايطش –: ٜٓهػف ٜٓذاب –تسَٞ 
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ِْـ َٚاِيأ َٛأدٔخ  َٔ اِيَش َٔ َْا   ََٚأَتا

َِٜػًُٛ َٓا اِيَأَزأقِ  َْ َٛا ٕٖ ٔإِخ  َأ

ِْـ ٖٓا ٔبٔرٟ ايٖر َٔ َٕ اِيَبس٤َٟ   َِٜدًُٔطٛ

َٗا ايٖٓأطُل  ٜٗ  امُلَسقُِّؼ َعَٓٓاَأ

ُٓ ٕٖ امَل َٓا َأِزـــــــــــــــــــــــــَفَهَأ َٕ َتِسٔدٟ ٔب ٛ 

َُْطا٤ُ  َٚ  ٔ٘  ـَبا٤ٔ َخِطْب ُِْع٢َٓ ٔب

ِِ ٔإِسَفا٤ُ ٔٗ ًِٔٝ َٓا يف ٔق ِٝ  َٕ َعًَ

ٖٞ اِيَدًَا٤ُ َِٓفُع اِيَدًٔ َٜ ََٚيا   ـٔب 

ٌِ ٔيَراَى َبَكا٤ُ َٖ َٚ ُِٕسٚ  َِٓد َع  ٔع

َِٓذ َٜ َّْا  ِٛ َٔ ُد ُ٘ ايَعَع ِٓ  َُا٤ُــــــــــــــــــــــاُب َع

( عُسٚ بٔ نًجّٛ –ارَتصِ ٗٛ ٜتابع أقٛاٍ اٯخس )ف ،ٌٜعتُد اذتازُخ َبدأ ايسد بامٔلج

ٌٖ صف١ٕ ضًبٝفَبعَد إٔ ْطَب اٯخس )عُسٚ بٔ نًجّٛ ،عًٝ٘ ٜٚسد ١ٕ إىل قّٛ ( يف َعًكت٘ ن

ايكب١ًٝ بايٖٓشٔ  ( َفاخّسانًجّٛ ر ا٭خري ٜسٓدٖا ع٢ً قّٛ اٯخس )عُسٚ بٔأخ ،اذتازخ

٘ ع٢ً ايسغِ َٔ أْ ،(فدس ٖذا٤ّ يٰخس امُلَعادٟ )قب١ًٝ تػًبخًف ٖرا اي َػِّّٝبا ،١ايبهسٜ

ُِّب خًف سطٛزٖا زغب١ ا٭ْا( ايقد تٖٛدَد إيِٝٗ بديٌٝ يفع١ )إخٛآْا ( يف )اذتازخ يت ُتَػ

 ثس باملسنص١ٜدٙ ٜطتأيرا صت؛ ٚتٛٗدَدُٙ نإ دٕٚ دد٣ٚ بدٚ إٔٚيهٔ ٜ ،إمخاد اذتسب

ٖٚرا َا  ،( ٚشسصست٘ عٔ َٛقفٜ٘ٚعٌُ ع٢ً تُٗٝؼ اٯخس )قب١ًٝ تػًب ،(يكَٛ٘ )بهس

َُسغََٝٓب ُ٘ ا٭ْا يف ايََٓطل امُلِط  .ِت

َِ َا أزادٙ اٯخس )عُسٚ بٔ نًجّٛ( َٔ شتاطب١ اٯخس )املًو  ازخاذت ٫ زٜب يف إٔ ٔٗ قد َف

 :28ٜكٍٛ عُسٚ بٔ نًجّٛ ،كت٘( ٚتٗدٜدٙ ي٘ يف َعًعُسٚ بٔ ٖٓد

َٓا ِٝ ٌِ َعًَ ِٕٓد َفًَا َتِعَذ ٖٔ  َأَبا 

َْٓ ِّٝطأبَأ َٜأت ٔب ِٛٔزُد ايٖسا ُْ  ا 

ٍٕ َٛا ّٕ َيَٓا ُغسٍّ ٔط ٜٖا  ََٚأ

َْا ّٕ َزَسا ِٛ ٌِ ٔإَي٢ َق ُِٓك َْ  َََت٢ 

ِٕٓد ٖٔ  َٔ َُِسٚ ِب ١ٕ٦َِٝ َع ََٔػ  ِّ  ٔبَأ

َٝ ُُِسٚ َأِع َٜا َع َٓا  َٓاَت ٕٖ َق  ِتـــــــــــــــــــــَفٔإ

َٓا  ِٝ َٝٔك َْا َُْدبِِّسَى اِي ِْٔعِس  ََٚأ

ُِّسا ٖٔ ُس ُٖ ُِْصٔدُز َٓا َٚ ِٜ ٔٚ  َقِد ُز

َٓا ِٜ َْٔد  ِٕ َٗا َأ ِٝ ًََُو ٔف َٓا اِي ِٝ  َعَص

َٓا ِٝ َٗا َطٔش  َُٜهُْٛٛا يف ايَِّكا٤ٔ َي

ََٚتِصَدزُتٔط ُٛغا٠ُ  َٓا اِي َٓاُِٝع ٔب ِٜ 

ــِــــــــــــــــــــــَع٢ًَ اِيَأِعَدا٤ٔ َقب َٓاـ ِٝ ِٕ َتًٔ  ًََو َأ

يٝكدّ َا  ،ٗدٜد( يف َعسض ايتٚ بٔ ٖٓداملًو عُسجّٛ اٯخس )ٜطتشطس عُسٚ بٔ نً

عف َُٜػِّب ٚزا٤َ ذيو ض ٘ باملكابٌٚيهٓ ،بكب١ًٝ تػًب َفتدّسا ،ٜػب٘ ايعسَض ايعطهسٟ

                                                           
 .151-111 :ص ،املصدز ْفط٘ 28
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ٖٚرا  ،بِٗ ( َطتٔدفااضتاَش إيِٝٗ )قب١ًٝ بهس اٯخس )املًو عُسٚ بٔ ٖٓد( َٚٔ

 .أْا عُسٚ بٔ نًجّٛيت تفتدس بٗا ٠ ايًِّٝات ايكَٛٔ جت ا٫ضتدفاف بدٚزٙ ٜػهٌِّ جتًِّٝا

فذعٌ َٔ قب١ًٝ تػًب  ،١ٜطتأثس ايػاعس يف ا٭بٝات ايطابك١ باملسنص١ٜٔ يًٖٓشٔ ايكبًٝ

ٌَ اٯخس ٜدٚز سٍٛ ٖرا املسنص ،املسنص َّ نجرّيافك ،ٚدع قب١ًٝ املًو َٚٔ اٯخس ) ٖص

ٌٖ صف١ٕ ضًبٝإيِٝٗ يف اي ْاضّبا ،َستب١ٕ دْٝا( ٚدعً٘ يف بهس َُس ن  يف سني أْ٘ ،١َٕٖٓطل امُلط

املها١ْ ) ٠ إىل ايٖٓشٔ ادتُع١ٝ؛ يٛعٝ٘ إٔبايكٛ صف١ٕ تٛسٞ يف ايَٖٓطل ايعاٖس ْطَب نٌ

 .29(تتشٖكُل إٖيا بإيػا٤ٔ اٯخسٜٔ ١ ٫املعٜٓٛ

َٖا طسف ايجٓا٥ٝ  ٢ُٖ ايفد فكد نإ ُٜدٔزُى إٔ ،اذتازخ-١ اٯخسأ ٞٔ أغب٘ مبا ُٜط َس ايكَبً

-ِٜٔ ٚغٝاْب يًشدِّ اٯخس يف  ،تٗاْٛز يفدس ا٭ْا بكب١ًٝ بهٕس ٚقٛ؛ إذ فٝ٘ سط-ض٬سّا ذا سٖد

َُس ٖٚٛ ٖذا٤ اٯخس )عُسٚ بٔ نًجّٛ ٚقب١ًٝ تػًب( ٚإيػا٩ٙاي د يف ؛ ٚيرا صتٖٓطل امُلط

١ََٝ اضرتضا٥٘ ٚايتكس ١( عٓه١ ضٝاضٖٝٓد بٔاملًو عُسٚ كت٘ قد ََدَح اٯخس )َعً ب ُبػ

ُ٘ ٖرا ضٝذعٌ يكبًٝت٘ س٘عا يف نطب ايتَٓ٘ ِٖ ؛ إذ زأ٣ إٔ َدَس شهِٝ يصاذتٗا َٚٔ ث

( بايٖٓشٔ فدَس ا٭ْا )اذتازخ ْاٖٝو عٔ إٔ ،( ٚتصعت٢ً٘ اٯخس )قب١ًٝ تػًبب عتتػً

ُِّب يف ايَٖٓطادتُع١ٝ اي َُس ٖذا٤ّ رٟ َُٜػ ٌَ َٔ اٯَخس ثٓا٥ٝيٰخس )قب١ًٝ تػًبل امُلط ١ّ ( قد دع

( تسٜد ا٭ْا ٚ )آَخس ،( تطع٢ ا٭ْا ٫ضتُايت٘ إىل ايٖٓشٔ ٖٚٛ عُسٚ بٔ ٖٓد)آَخس ،ضٓد١ّٖٜ

 اذتازخ قد ٚدَد يف ؛ ذيو إٔيت أضُست ٖذا٤َٖاقب١ًٝ تػًب ايتُٗٝػ٘ ٚشسصست٘ ٖٚٛ 

ٖٝات ايد ١ّٖٝ َٔ آي ٝ٘اًٝايكب فاع عٔ ايٓٓشٔاهلذا٤ آي ٘ٔ اٯَخس ٖٚرا ْفُط ،١ فٓ ُ٘ َا ٚدَدُٙ يف َدٔس

 :30ٜكٍٛ اذتازخ ،١َٔ ايٓٓشٔ ايكب١ًٝ ايبهسٜ رٟ دعً٘ دص٤ّاي( )املًو

َْ ِّ ُأ َٔ ُأ َُِسٚ ِب َْا َع ََٚيِد ُٖا َأَتاَْا اِئشب  إعـــــــــــــــــــــَٚ ِٜٕب َي ِٔ َقٔس ــََٔ  ا٤ُــــــــــــــــــــــــــــ

ٍٖٚطسف ايجٓا٥ٝ –املًو قب١ًٝ )ا٭ْا( اذتازخ اٯخَس )ِت فكد ٚيد تٝذ١ فِٗ بايٓ (١ ا٭

طسف ايجٓا١ٝ٥  –عُسٚ بٔ نًجّٛ ٚقبًٝت٘ ا َا ٜصٜد َٔ دزد١ تُٗٝؼ اٯخس )ٖٚر ،أخٛاي٘

 .اْٞ(ايج

                                                           
 .133 :ص ،قسا٠٤ يف ا٭ْطام ايجكاف١ٝ ايعسب١ٝ –ايٓكد ايجكايف  د. عبد اهلل، ايػراَٞ، 29
 .191: ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 30
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ِٖ ٜتٛد بِٗ ٚبإصتاشاتِٗ اييت  اَطتدف( ٘ اذتازخ يف خطاب٘ إىل اٯخس )قب١ًٝ تػًبث

 :31ٜكٍٛ ،باملكابٌ بإصتاشات قَٛ٘ َفتدّسا ،كتّ٘ يف َعًعسضٗا عُسٚ بٔ نًجٛ

َُٗب ايٖٓا َِٓت ُٜ  َّ ٜٖا ِِ َأ ُُِت ٌِ َعًٔ َٖ 

ِٔ َضَعٔف اِيَبِشـ َٔ  ٍَ َُا َٓا اِئذ  ٔإِذ َزَفِع

َٓٔ  ٌُ َٛا٥ٔ ُٜ ِٓٔذٞ اٖئرٟ  َِٝظ ُٜ  اـــــــــــــــــــَٖي

َٛازا  َٛا٤ُ ُع ٔغ ِّ سٍَّٞ ُع  ٔيُه

ِٝسا ٔٔ َض َٗاٖا اِئشَطا٤ُ ــَسٜ َْ  َسٖت٢ 

ََٚسٖس٠ْ َزِد ِٕٛد   ًَا٤ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزِأُع َط

َِ اٯخس )قب١ًٝ تػًبادتُع١ٝ اي تفدس أْا اذتازخ بايٖٓشٔ َٖا يف اذتسٚبيت َعًٔ  ،( ب٤َ٬

َٛتٗا يف ايػ اب قب١ًٝ تػًب ٖٚٓا صتد غٝاٱغاز٠ ع٢ً ايكبا٥ٌ املعاد١ٜ ) ٚبأضٗا يف ،دا٥دٚق

ِٓٔر اي٘ مل ( يدزد١ أ١ْيت ٖٞ إسد٣ ايكبا٥ٌ امُلعادٜاي رٟ ٜٗسب َٔ دٝؼ ٖرٙ ايكب١ًٝ ُٜ

ٜٓطُب اذتازخ خ٬َف٘ إىل اٯخس ٖٚرا َا  ،دٜد٠دتبٌ ٫ٚ باذتٖس٠ٔ ايػًٝع١ ايػحتٗصٓ٘ با

َُس)قب١ًٝ تػًب بٌ أسطسٙ يف  ،اذتازخ مل ٜهتٔف بإضُاز ذيو ٚيهٔ ،( يف ايَٖٓطل امَلط

ّٗٔسا إٔ ،اٖسايَٖٓطل ايع َٛاب ٚأْ (اٯخس )قب١ًٝ تػًب َُع ِٗ َٔ ايػدز بعٝدٕٚ عٔ ايٖص

 : 32ٜكٍٛ ،مبهإ

َٖا َٚٔإ َٚايٖتَعأغٞ  َِٝذ   َفاِتُسُنٛا ايٖط

ََا  َٚ ََُذأش   َٚاِذُنُسٚا ٔسًَِف ٔذٟ اِي

ِٝ ُِ ٔف ٜٖاُن َٚٔإ َٓا  ْٖ ُُٛا َأ  ـــــــــــــــــــــَٚاِعًَ

 

 َّ  )ّ(ُقدِّ

 َتَتَعاَغٛا َففٞ ايٖتَعاغٞ ايٖدا٤ُ

َٚاِيُهَفًَا٤ُ ُُٗٛد  ٘ٔ: اِيُع ِٝ  ٔف

َٓا َض َّ اخَتًَِف ِٛ َٜ َُا اِغَتَسِطَٓا   َٛا٤ُـــــــــــــــــ

١َٗ إىل اٯخس )قب١ًٝ تػًب( يف قٛي٘: ) ٌٖ أٚاَس ا٭ْا )اذتازخ( املٖٛد  –اذنسٚا  –اتسنٛا يع

زغبتٗا يف ا٫ضت٦جاز باملسنص١ٜ يًٓٓشٔ ايكب١ًٝ ٚيٛد١ٗ ْعس ايرات ٢ عً ( تدٍاعًُٛا

ٚقد أضعف اذتازخ يف ذيو تدعِٝ  ،َكابٌ إشاس١ اٯخس عٔ َٛقف٘ ٚٚد١ٗ ْعسٙ ،١ايفسدٜ

ٚبفطا٥ٌ قب١ًٝ  ،( بٓكطِٗ ايعَٗداٯخس )قب١ًٝ تػًب ١ٕٝ ٚٚقا٥َع َرنِّّسازأٜ٘ عٛادَخ تازغت

رٟ أزاد َٔ خ٬ي٘ و عٔ َدح املًو عُسٚ بٔ ٖٓد ايْٝاٖ ،اّ اذتسٚببهس ٫ضُٖٝا أٜ

ٚقد صتَح  ،٠١ ايٖٓشٔ ادتُعٝت٘ يتدعِٝ قٛإسداخ اْك٬ٕب يف قًب٘ جتاٙ قب١ًٝ تػًب ٚاضتُاي

٘ قد َا ٜعين أْ ،( بٛد١ٗ ْعسٙني أْٖ٘ أخفَل يف إقٓاع اٯخس )قب١ًٝ تػًبيف ذيو يف س

                                                           
 .191-195: ص ،املصدز ْفط٘ 31
 –: ايٖتهٗبس ايٖطٝذ .193-191 :ص ،غسح املعًكات ايطبع يًصٚشْٞ ًٜٚٝ٘ غسح َعًكات ا٭عػ٢ ٚايٓابػ١ ٚعبٝد يًتربٜصٟ 32

 َع ب٘ عُسٚ ابٔ ٖٓد بهسّا ٚتػًب.َٛضع مج : ذٟ اجملاش –: ايٖتعاَٞ ايٖتعاغٞ
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املًو( بعد إٔ نإ اٯخس )قب١ًٝ تػًب( يف قًب اٯخس ) َسنّصا ممّٖٝصا سٖصٌ يكبًٝت٘

 .تطتأثس عًٝ٘

( َع ايٓٓشٔ ٘ أغسَى اٯخس )قب١ًٝ تػًبُا أًْح ٫ضٝ( مبعٗس املصٜعٗس اذتازخ )ا٭ْا

َا ٜٛسٞ بسغب١  ،(: )ٚاعًُٛا أْٖٓا ٚإٜٖانِكت٘ يف قٛي٘ايكب١ًٝ سُٝٓا غازف ع٢ً ْٗا١ٜ َعً

 .ٛفامًِ ٚا٭َٔ ٚاياّ ايطأٜا٭ْا يف ايعٛد٠ إىل 

املعًٖكَتني حت٬ُٕ د٫يتني َتطاٖدتني يف املع٢ٓ َػرتنتني يف  ٚع٢ً َا ضبل صتد إٔ

 اهلدف:

 (ٚإشاست٘ ٖٚذا٩ٙ  اٯَخس ايكبًٞحتكري١ ٚايفدس بٗا( )دح ايرات ايكبًَٝ)

ٞٓ املفكٛد ايذيو نًٗ٘ بػ١َٝ ت َاضّٝا َطًّٛبا ٚساضّسا  رٟ أصبحدعِٝ ا٭َإ ايكبً

 .َسفّٛضا

 :بشحْتا٥ر اي

 َٓٚقد أثبت ايبشح إٔ  ،َعًك١ اذتازخ سطّٛزا ٫فّتا( يف كت صٛز٠ اٯخس )املسأ٠سك

ِٖ فاملسأ٠ مل حتط ،عتٌُ د٫ي١ّ َػٖٝب١ّ املسأ٠ سطست بٛصفٗا زَّصا س بٛصفٗا َٚٔ ث

 .سكٝك١ّ بٌ بٛصفٗا زَّصا

 ( ُ٘ٝٛإاذتَُٜعٗد اٯخس ٚأدا٠ّ  ،٫ي١َٔ عٓاصس إْتاز ايد ا( يف َعًٖك١ اذتازخ عٓصّسا َٗ

 .١ّ متجًِّٗافٗا أدٚاّزا إْطاْٝحتطس يتػَِّب خً

 يت َٔ ا٭شَات ايا ٖٛ ٚض١ًْٝ يًد٬ص ٚإمن ،إٕ َػٗد ايصِّساع ٫ ٜكدِّّ ضسّدا ٚاقعٝ٘ا

 .سع١ يف اٯخس )اذتٝٛإ(عٓصس ايط؛ ٚيريو صتد سسصٗا ع٢ً تٛافس تعاْٝٗا ا٭ْا

 ٕ؛ إذ ازتطُت يف صٛزت٘ صف٘ َعاد٫ّ َٛضٛعٝ٘ا أٚ زَّصابٛ( عتطس اٯخس )اذتٝٛا

 .١ ايك١ٖٜٛ تاز٠ّ أخس٣شٔ ادتُعٝٚصٛز٠ ايٓٓ ،صٛز٠ ا٭ْا ايكًك١ تاز٠ّ

 ٓكا٥ض يف أدب َا قبٌ اٱض٬ّ َتُج٬ِّّ مبعًٖكَتٞ عُسٚ بٔ ًُْح بدا١ٜ يعٗٛز فٔ اي

ٚقافٝتٗا يهاْت ا٭خري ضاَز ع٢ً ٚشٕ َعًٖك١ عُسٚ  ٚي٫ٛ إٔ ،نًجّٛ ٚاذتازخ

ٖٚ ذا َا ذٖبٓا إىل فهس٠ٕ َفادٖا ٫ٚ طتط٧ إ ،ٍَ ْكٝطتني يف ا٭دب ايعسبٞاملعًٖكتإ أ

ّٕ بٛسد٠ ايبشس ٚايكاف١١ٝ اعتُدت ْكض املعاْٞ َٔ دْكا٥ض ادتاًٖٝ إٔ  .ٕٚ ايتصا



 اجليل اجلديد 123                         ....عالقات احلضور والغياب من خالل األنا واآلخر

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           9102يونيو    -نايري                       2ج/ – 4ع 

 ًغاٖٕد يف َع ٌٓ ُّاك١ اذتان اٯخس  َُٜػِّب خًف٘ إشاس١ زخ دا٤ يف َكاّ املدح ٖٛ ُسِه

 .املطآد ي٘ ُٜٚطُس ٖذا٤َٙ

 ٜ َا عتطس يف ايٖٓطل ايٖعاٖس َٚا ٌٗ َُس يف َعًن  ك١ اذتازخػٝب يف ايٖٓطل امُلط

 ١.ٜصٗب يف َصًش١ ايٖٓشٔ ادتُع١ٝ ايكب١ًٝ ايبهسٜ

 أفهاّزا ُّ خُتٗص أْاٙ ٖٛ َٔ  املطًع ايٓطًًٞ يٝظ تكًّٝدا غعسٜ٘ا؛ ٭ٕ ايػاعَس ٜكدِّ

َٜني ايفهسٟ ٚايفينتكًٝد ٚي٫ٛ ذيو يهإ فٓ٘ا ،خ٬ي٘ َٛ َُهٖسّزا فازّغا َٔ احملت  .ٜ٘ا 

  أظٗس اذتازخ قدز٠ّ ع٢ً ا٫بتداع َٔ خ٬ٍ مجع٘ بنَي أغٝا٤َ َتباعد٠ٕ؛ أٟ: قدزت٘ ع٢ً

ٍٓ اذتاضس ٚاملديٍٛ امُلػٖٝبادتُع بني طسَفٞ ايٖد  .ا

  ١ٖٝ اضتهػاف َُٖكِت آي ٚايتازغتٞ ٚايٓفطٞ ايرٟ  اْب ايفهسٟاملديٍٛ امُلػٖٝب ادتع

 ك١ اذتازخ.َٛز بدٚزٖا شادت يف تعُٝل غعس١ٜ َعًٖٚرٙ ا٭ ،اعس٠تعٝػ٘ ايرات ايػ
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 ّ.1884، 1ٚايٓػس، ط

 دزاض١ ْص١ٝ-ادتاًٖٞ َساسً٘ ٚاجتاٖات٘ ايف١ٝٓٞ، ايػعس ٓفسطٓني، د. ضٝد س- ،

 ّ.1861ط، هل١٦ٝ املصس١ٜ يًتأيٝف ٚايٓػس، دايكاٖس٠: ا



 اجليل اجلديد 124                         ....عالقات احلضور والغياب من خالل األنا واآلخر

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                           9102يونيو    -نايري                       2ج/ – 4ع 

  املصس١ٜ سفين، د. عبد اذتًِٝ، َطًع ايكصٝد٠ ايعسب١ٝ ٚد٫يت٘ ايٓفط١ٝ، َصس: اهل١٦ٝ

 ّ.1876ط، ايعا١َ يًهتاب، د

 ستُد غانس، َصس: داز  ايدٜٓٛزٟ، ابٔ قتٝب١، ايػعس ٚايػعسا٤، حتكٝل: أمحد

 ت.املعازف، دط، د

  دزاضات يف ايػعس ايعسبٞ ايكدِٜ، دَػل:  –ايدٜٛب، أ.د. مسس، ايجٓا٥ٝات ايطد١ٜ

 ّ.1448، 1َٓػٛزات اهل١٦ٝ ايعا١َ ايطٛز١ٜ يًهتاب، ٚشاز٠ ايجكاف١، ط
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 ايعصٛز عرب زٖاٚتٛٛ ايعسب١ٝ ايًػ١ منٛ أضساز عٔ ايبشح

ضًِٝ ذلُد. د

   

saleem@ignou.ac.inEmail:  

 ًَدص ايبشح:

 ذُٞ ْٚعاَٗا ايًػٟٛ ايفسٜد. تُٓٛٗا املععسب١ٝ عٔ ايًػات األخس٣ بفطٌ ثسا٥متتاش ايًػ١ اي

ٚقدزتٗا  طبب ْعاَٗا ايًػٟٛ ايٛبٝعٞ ايكٟٛايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتتٛٛز، يف ايعصس اجلدٜد، ب

ا٤ ايرتاخ ايًػٟٛ ايكدِٜ ٜطاعدٖا ع٢ً ذيو. فُععِ األيفاظ ع٢ً املطاٜس٠ َع ايصَإ. ٚثس

ىل ْعاّ ٜد٠ اييت دخًت فٝٗا، ٜسدع أصًٗا إٚاملصًٛشات ٚايتعبريات ايعسب١ٝ اجلد

األيفاظ ٚاملرتادفات ايهجري٠ اييت عهفت ايعسب األٚا٥ٌ ع٢ً ٚضعٗا. فكد منت ايًػ١ 

ٚظٗست بني أٜدٜٓا يف  تعسٜب،ت ٚايايعسب١ٝ ٚتٛٛزت عٔ طسٜل ايكٝاع ٚاالغتكام ٚايٓش

ثٛب ددٜد. فايٓعاّ ايًػٟٛ ايعسبٞ ٚاملكاٜٝظ ايًػ١ٜٛ اييت ٚضعتٗا عًُا٤ ايًػ١ تطاعد 

ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً إٔ تٛيد املعاْٞ ٚتٓتر األفهاز ٚتسٓسب باأليفاظ ٚاملصًٛشات 

 احلدٜح. ٚاألضايٝب اجلدٜد٠ يف 

ٍُٜهػف  عاّ ايًػٟٛ ايعسبٞ ايرٟ ٜطاعد ع٢ً منٛ ٜٚصٌٜ ايطتاز عٔ ايٓ ايػٛا٤َ ٖرا املكا

 ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاشدٖازٖا َٚطاٜستٗا َع ايعصس اجلدٜد.

 .، املرتادفاتايٓعاّ ايًػٟٛ، االغتكام، ايتعسٜب، تٛٛز ايعسب١ٝ: نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

Arabic Language is distinguished from other languages because of its 

rich lexicon and unique linguistic system. Arabic Language is 

continuously developing, thanks to its strong linguistic system and its 

ability to move with the pace of time. The richness of its ancient linguistic 

heritage is helping it do so. Most of the modern Arabic words and 

expressions of this language can originally be traced to the system of the 

words and synonyms that the early Arabs coined. The Arabic language 

grew and developed through analogy, derivation, formation of compound 

words and assimilation of foreign words. The Arabic linguistic system and 

linguistic standards developed by Arab linguists help the language 

                                                           
  اهلٓد.ٛس١، ْٝٛ دهلٞداَع١ إْدٜسا غاْدٟ ايٛط١ٝٓ املفتاعد، َطأضتاذ ، 
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generate meanings, produce new ideas and welcome new words, terms 

and styles in modern times. 

This article reveals Arabic language system which helps the language 

grow, prosper and move with the pace of time. 

سٍٛ ْػ٤ٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ عرب ايعصٛز. ْٚاقؼ  ٚسدٜجٟا نجست ايتأيٝفات ٚتعٓددت، قدميٟا

2أٚ اصٛالح 1أٖٞ تٛقٝف ػٜٕٛٛ ايعسب سٍٛ َٛضٛع يػ١ ايطادايعًُا٤ ٚايً
ٚذٖب ابٔ  .

ٌٓ  إىل اإلثبات إىل إٔ يػ١ ايعسب ٖٞ تٛقٝف ٚاضتدٍ 4يف ايصاسيب 3فازع بكٍٛ اهلل عٓصٚد

" َِ َّ األمسا٤ ن٤ًٗا"ََٚع٤ً اُع َٔ دآب١ ٚأزض األمسا٤ ٖآٖا نٌ َا ٜتعازفٗا ايٓ فُع٢ٓ آَد

خسٜٔ ايصاحلني بعد ذيو األْبٝا٤ اآل ، ٚع١ًِ اهلل تبازى ٚتعاىل5ٚضٌٗ ٚدبٌ ٚأغباٙ ذيو

َٔ ذيو َامل ٜع١ًِ  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، فع٤ًُ٘ َاغا٤ إٔ ٜع١ًِ ست٢ اْت٢ٗ األَس إىل ْبٝٓا ص٢ً

ُٗأسدٟا قبً٘ " ِٓ َٚ ٝٚنَي َزُضٟٛيا  َٚ َٛ اي٤ٔرٟ َبَعَح ٔفٞ اٞيٝأ ُٖ ُِ ُٗ ُُ َُٜعِّ َٚ  ِِ ٢ٗ َُٜصنِّٝ َٚ  ٔ٘ ِِ آَٜأت ٢ٗ ِٝ َِٜتًٝٛ َعًٜ  ِِ

١َُٜ َٚاٞئشٞه دٛاَع ايهًِ  اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚقد أٚتٞ ايٓيب ص٢ً .(2اجلُع١:)" اٞئهَتاَب 

قاٍ  دزد١ ايفصاس١ ٚايبالغ١ ٚضشس ايبٝإ ٚاحله١ُ يف ايهالّ، ٚأع٢ً ٚايبٝإ احلل

َٔاهلل عًٝ٘ ٚضًِ " ايٓيب ص٢ً َٔ  ٖٕ ٢ٕ ئطِشسٟا"ايهالّ حلهُ إ َٔ ايبٝا َٔ  ٖٕ  .١ٟ6 ٚإ

                                                           
1
ٕٓ اهلل تبازى ٚتعاىل اعٗا" عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاملصٖس يفايطٝٛطٞ يف نتاب٘ ايػٗري "قد ذنس    دّ األمسا٤ نًٗا آع١ًِ  أ

دّ األْبٝا٤ آدّ عًٝ٘ ايطالّ ع٢ً َا غا٤ إٔ ٜع١ًُ٘ َٔ ذيو ثِ ع١ًِ بعد آف اهلل ش٘ َٔ ايًػ١ ٚايبٝإ َاغا٤ ثِ ٚقَٚٓ

َامل ٜؤت٘ أسدٟا اهلل عًٝ٘ ٚضًِ فأتاٙ َٔ ايًػ١ ٚايبٝإ  خسٜٔ َاغا٤ إٔ ٜع١ًِ ست٢ اْت٢ٗ األَس إىل ْبٝٓا ذلُد ص٢ًاآل

: ٖهرا ٜجبت إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚسٞ ٚتٛفٝل. يًتفصٌٝ زادع سازٙ، فال ْعًِ يػ١ َٔ بعد سدثتقبً٘ ثِ قٓس األَس ق

 .9)ايطٝٛطٞ، ص: 
2
صٛالح ٖآٖا إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ قد ٚضعت يتطد سادات ايٓاع يف ايعصٛز املدتًف١. فٗٞ مل تصٍ تُٓٛ ٚتصدٖس َع٢ٓ اال  

أصٌ ايًػ١ إمنا ٖٛ أنجس أٌٖ ايٓعس ٜسٕٚ إٔ  إٔ اإلْطاْٞ ٚقد أٚضح ابٔ دين يف "اخلصا٥ص" ب سادات اجملتُعسط

 (01ٚسٞ ٚال تٛقٝف. )ايطٝٛطٞ ص: ، التٛاضع ٚاصٛالح
3
ايًػ١ ٚأنجس  أتكٔٚ ،إكصٜٚٔ ْٚػأ بُٗدٖٛ أبٛ احلطني أمحد بٔ فازع بٔ شنسٜا بٔ ذلُد بٔ سبٝب ايساشٟ. ٚيد ب  

 .ـ593ٖاب دطُ٘. تٛيف ض١ٓ َٝٔ ايتأيٝف يف فسٚعٗا املدتًف١. نإ دٛادٟا نسميا مل ٜسٓد ضا٥اٟل ست٢ آْ٘ نإ ٜٗب ث
4
نتاب غٗري يف فك٘ ايًػ١ قٓدَ٘ ابٔ فازع إىل ايصاسب بٔ عباد يريو مٓساٙ ايصاسيب ْطب١ إيٝ٘، ٜٚعد ٖرا ايهتاب   

 صادز ايًػ١ٜٛ.َٔ امل ٖاَٟا َصدزٟا
5
 ،0بريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ،ط ،َٗافك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٚطا٥ًٗا ٚضٓٔ ايعسب يف نال ايصاسيب يفابٔ فازع،   

0991.ّ 
6
 .8/0442ايبدازٟ، باب َا جيٛش َٔ ايػعس ٚايسدص   
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ٕٓ ايًػ١ ايعٖٛٚٓاى عدد غري قًٌٝ َٔ ايًػ سب١ٝ، َجٌ ايًػات ايعامل١ٝ ٜني ايرٜٔ ٜؤندٕٚ أ

قد منت ٚظٗست ٚتٛٛزت يطد سادات ايٓاع يف االتصاٍ  ،، ظاٖس٠ ادتُاع١ٝاألخس٣

بعض. فُٓٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتٛٛزٖا بفطٌ تٛٛز اجملتُع ايعسبٞ يف عٗٛد رلتًف١. بعطِٗ ب

8ٚعبد ايكادز املػسبٞ 7َٔ َؤٜدٟ ٖرٙ ايفهس٠ ايًػٜٕٛٛ ايهباز َجٌ ضٝبٜٛ٘ٚ
َٚصٛف٢  

 صادم ايسافعٞ ٚغريِٖ.

ايًػ١ ايعسب١ٝ قد  إٔ أسد إٔ ٜٓهسٖا احلكٝك١ اييت ال ميهٔ ، فإَُٕٗا نإ َٔ األَس

٠ٖٛ بٝاْٗا  ٌٚ ٚاَتاشت عٔ ضا٥س ايًػات، بطبب ٝق غ٤ٞ صفا٤ هلذتٗا ٚزٚع١ إٜكاعٗا ٚفٛم ن

ُٔنَيإٓ "بطبب نْٛٗا يػ١ ايكس ٌُ َزٚب اٞيَعاٜي ُ٘ ٜيَتٓص٢ٜ ْٖ َٔنُي، َٚإ٢ ٘ٔ ايٗسُٚح اٞيٜأ ٍَ ٔب َع٢ًٜ ٜقًٞٔبٜو ،ََْص

َٔ ُُٓٔرز٢ٜ َٔ اٞي َٔ  َٕ َٗٔبني٣ ،ٔيَتٝهٛ ٣ٕ َعَسبٍّٞٔ  َخًَٜل " اهلل تعاىلقاٍ ٚ ،(٤093:ايػعسا) "ٔبًَٔطا

َٕ َٕ ،اٞيإ٢َْطا َٝا ُ٘ اٞيَب َُ ُُٖتٔكنَي" ٚقاٍ تعاىل (4محٔ:ايس) "َع٤ً ِٛٔعٜع٠١ يًِّٞ ََ َٚ ُّٖد٣  َٚ ْٕ يًِّٖٓاع٢  َٝا  "ََٖرا َب

َُٔبني" )ايٓشٌ: 058آٍ عُسإ:)  ٓٞ َٓاُٙ ٝقِس( ٚقاٍ "015( ٚقاٍ "َعَسٔب َِْصٞي ٝ٘اآٜنَرٔيٜو ٜأ " ْٟا َعَسٔب

ِٜٝو اٞئهَتاَب ( ٚقاٍ "51)ايسعد:  َٓا َعًٜ ٌٚ َغ٤ٕٞ )ايَْٖٓصٞي َٝاْٟا ٔيٝه  .(89 ٌُ:ٔتِب

ايعسب قد اَتاشٚا بايفصاس١ ٚايبالغ١ ٚايبٝإ ايرٟ ٜطشس ايكًٛب،  ٚمما ال غو فٝ٘ إٔ

ثازٟا آٛا ؼ اخلايٞ َٔ ايًشٔ ٚاألخٛا٤ ٚتسنٚافتدسٚا بًػتِٗ اجل١ًُٝ ٚنالَِٗ ايبًٝ

يف صٛز٠ ايػعس ايسا٥ع َا ْطُٝٓ٘ ايػعس اجلاًٖٞ، ٚبفطٌ مجاٍ ايعسب١ٝ ٚسطٔ  خايد٠ٟ

ز٠ أدبٗا ٚقدزتٗا ع٢ً ايتعبري عٔ املعاْٞ اجل١ًًٝ يف أيفاظ ق١ًًٝ ٚعبازات دٜبادتٗا ٚغصا

ٛٓع١ ممتع١، اعتٓص ايعسبٞ بٓفط٘ اعتصاشٟا ٚمٓس٢  ٚاضش١ فصٝش١ خ١ًاب١ ٚأضايٝب بدٜع١ َتٓ

 خسٜٔ بايعذِ.اآل

َٓٞ، ٝأِعٔذَب اآا ٝأْصٍ ايكسٖرا، ٚمل ، مبا اْٟايعسب ب٘ إعذابٟا ٚٝفٔتٓٛا ب٘ افتتٕ ع٢ً ايٓيب األ

فأصبشت يػ١ ايدٜٔ  فٝ٘ َٔ اإلعذاش ٚايبالغ١ ٚايطشس، ٚاشدادت ايًػ١ ايعسب١ٝ أ١ُٟٖٝ

ٕ ٖٛ املكٝاع آاإلضالَٞ احلٓٝف ٚايرتاخ ايعًُٞ ٚايفهسٟ اإلضالَٞ، ٚأصبح ايكس

                                                           
َٜٛ٘، إَاّ ايٓشا٠، أخر ايٓبـ عُس بٔ عجُإ بٔ قٓرب احلازثٞ، املًكب  7 محد ايفساٖٝدٟ، ٛ ٚاألدب عٔ اخلًٌٝ بٔ أشٔضَٝب

 .ـ081ٖتٛيف بػرياش ض١ٓ  ثازٙ: نتاب ضٝب١ٜٛ يف ايٓشٛ. آَٔ أِٖ  صبٛا عًٝ٘. ٚزد بػداد فراع صٝت٘ فتع
ٌ ْفط٘ اّ ذلُد عبدٙ. غػايعًِ يف طسابًظ ايػاّ ٚيكٞ اإلَ ٚتًك٢ ،0881ّايكادز املػسبٞ يف ايالذق١ٝ عاّ  ٚيد عبد 8

طٛز١ٜ. ٜٚعد نتاب٘ نتاب االغتكام ٚايتعسٜب َٔ أِٖ ب ايعسب١ٝ يف ن١ًٝ احلكٛم باجلاَع١ ايادبتدزٜظ ايًػ١ ٚاآل

 .0931ّ نتب٘، تٛيف ض١ٓ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya193.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya194.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya195.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura55-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura55-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura55-aya3.html
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ػٟٛ ٚاألدبٞ، ٚأقبٌ املطًُٕٛ عسبٟا ٚعذُٟا ع٢ً االغرتاف َٔ َعٝٓ٘ ايعرب ٚاملٝصإ ايً

ت يف ايًػ١ ايعسب١ٝ أيفاظ عسب١ٝ نجري٠ تدٍ ع٢ً املعاْٞ ايد١ٜٝٓ ًَٚٓٗ٘ ايفٝاض ٚدخً

ْكال عٔ ابٔ فازع أيفاظٟا  يف "املصٖس يف عًّٛ ايًػ١" 9اخلاص١. ٚقد ذنس ايطٝٛطٞ

ؤَٔ ٚاملطًِ ٚايهافس ٚاملٓافل ٚايفاضل ٚايفادس ٚايصال٠ ٚايصّٛ امل :َٓٗا نجري٠ٟ

ٛدد يف "فك٘ ايًػ١ ٚضٓس ت نُا .ت َٔ األيفاظٚغري ذيو َآ ٠10 ٚاحلر ٚايعُس٠ٚايصنا

ضالّ َٚٓٗا: ايصنا٠، دخًت يف ايًػ١ ايعسب١ٝ بطبب اإل نجري٠٠ يًجعاييب أيفاظ٠ ايعسب١ٝ"

ٕ، آايكسٚاخلبٝح، ٚايفاضل، ٚاملٓافل، ٚايهافس، ٚاملؤَٔ، ٚاملطًِ، ٚ، احلرٚ

املٓاز٠، ٚ، مٔلشساباٚايكب١ً، ٚ، اإلٜال٤ٚٗاز، ايعٚالم، ايٛٚامٝلتَع١، ِٚ، يتُٝاٚاإلقا١َ، ٚ

 ذيو. َٚا إىل 11ٜأدٛز َٚأدٛزٖٚازٚت َٚازٚت، ٚايٖطًَٞطٔبٌٝ، ٚإبًٝظ، ٚ، اغٛتايٛٚ

ب اإلضالّ، قد ذنس يًػ١ ايعسب١ٝ بطبنجري َٔ األيفاظ اييت دخًت يف ا باإلضاف١ إىل

مسا٤ تفٓسد بٗا ايفسع نجريٟا َٔ األيفاظ اييت عٓسبتٗا ايعسب ٖٚٞ أ ايجعاييب يف "فك٘ ايًػ١"

بل، ايٛٚاخٔلٛإ، ٚ، ِػتٚايٛ، ٚاإلبسٜلاجلٖس٠، ٚايهٛش،  ٗا:َٓٚ، دٕٚ ايعسب

سدظ، ٚايٓ ،زلبٌٝايٓصٚايفًفٌ، ٚايٝاقٛت، ٚايهعو، ٚايب٥ًٛز، ٚايٚدٜباز، ٚايكصع١، ٚ

ت ٚايػباُز ٚغري ذيو َآايكسْفٌ، ٚايصٓدٍ، ٚايهافٛز، ٚايعٓرب، ٚامٔلِطو، ٚايبٓفطر، ٚ

ايعسب  . ٚنريو أخرت12أيًػ١ ايعسب١ٝ ٚأصبشت دص٤ّ الٜتذصيفاظ اييت دخًت يف أَ األ

١ٝٔٛ ٚاحٜلبَٔ ايس١َٝٚ ٚايٗطسٜا١ْٝ ٚايٓ نجري٠ٟ أيفاظٟا عٓسبتٗا تعسٜبٟا. ٚ 13ٔػ١ٝ ٚاهلٓد١ٜب

االغتكام ٚايتذاْظ ٖٚٛ  فايًػ١ ايعسب١ٝ مل تصٍ تُٓٛ ٚتصدٖس عٔ طسٜل ايتٛايد ٖٚٛ

فايًػ١ ايعسب١ٝ  ،14س عبد ايكادز املػسبٞ يف نتاب٘ "االغتكام ٚايتعسٜب"ايتعسٜب نُا ذن

يدخٍٛ األيفاظ ٚاملصًٛشات  ا، قد فتشت أبٛابٗا ع٢ً َصساعٝٗٗآَر أٍٚ َٜٛ

                                                           
٠ ثِ ػٓسد ٚقاّ بسسالت ع١ًُٝ نجريٖـ، 849عد دالٍ ايدٜٔ ايطٝٛطٞ َٔ نباز عًُا٤ اإلضالّ. ٚيد يف ايكاٖس٠ عاّ ٜ 9

 "ٕآتكإ يف عًّٛ ايكساإل"َٔ نتب٘ املعسٚف١ . ٚـ900َٖا بًؼ ضٔ األزبعني تٛيف يف ايكاٖس٠ عٓد ،يًعباد٠ ٚايتأيٝف

 ."عٗاااملصٖس يف عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛ"ٚ
 .239ص:  ،(: املهتب١ ايعصس١ٜبريٚت )،١املصٖس يف عًّٛ ايًػايطٝٛطٞ،  10
 .529 ، ص:(اتحاد بكڈپو ديوبند :اهلٓد)، فك٘ ايًػ١ايجعاييب،  11
 .555-529: ص ،املسدع ْفط٘ 12
 .285-213، ص: (املهتب١ ايعصس١ٜ بريٚت: )،املصٖس يف عًّٛ ايًػ١ ،ٞايطٝٛط 13
 .51-9ص:  ،(0918ّ، َٛبع١ اهلالٍ َصس: )، االغتكام ٚايتعسٜبدع املػسبٞ، عبد ايكادز، يًتفصٌٝ زا 14
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ع٢ً  ٚاألضايٝب األدٓب١ٝ. ٖٚٞ ناْت متًو َٔ ايهفا٠٤ ايًػ١ٜٛ ايك١ٜٛ يتهٕٛ قادز٠ٟ

قد دا٤ ايتعسٜب ٚملعاْٞ اجل١ًًٝ، يف نٌ عصس، سطب َكتط٢ احلاٍ. ايتعبري عٔ ا

 يف إثسا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚدعًٗا قاب١ً يًُطاٜس٠ َع ايصَإ. ٚز بازشدب يٝكّٛ

ٚيهٔ بطبب غٝٛع اإلضالّ يف أسلا٤ رلتًف١ َٔ ايعامل ٚبفطٌ اختالط ايعسب بايعذِ 

األدٓب١ٝ عٔ طسٜل عػٛا٥ٞ  ٚاملصًٛشات يعسب١ٝ ايهًُات ٚاأليفاظدخًت يف ايًػ١ ا

 15ٚغاعت األخٛا٤ ايٓش١ٜٛ بني ايٓاع، فدافٛا ع٢ً فطاد ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚٚضعٛا ايكٛاْني

يصٝا١ْ ٖرٙ ايًػ١ اجل١ًُٝ. ٚقد ذنس ابٔ خًدٕٚ يف َكدَت٘ ايػٗري٠ إٔ َٔ أِٖ أضباب 

 .16ٚضع ايٓشٛ ايعسبٞ ٖٛ اخلٛف ع٢ً فطاد ايًػ١ ايعسب١ٝ بفطٌ اختالط ايعسب بايعذِ

ٖٛ ٚدٛد ٚزا٤ اخلٛف ع٢ً فطاد ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٛ ايطبب ايداخًٞ ٚ خساآلٚايطبب 

يف اإلعساب. ٚاإلعساب  األخٛا٤ ايػا٥ع١ يف نالّ عا١َ ايعسب أْفطِٗ، خاص١ األخٛا٤

َٔ ٚأٚضَحٖٛ ايبٝإ، ٜكاٍ: أعسَب زدٌ ٜعسب إعسابٟا ٓٝ َُعسب، إذا ب ٚاإلعساب ٖٛ  ،17، فٗٛ 

ذيو ابٔ فازع يف نتاب٘ ايػٗري  ٚقد أغاز إىل ،ايفازم بني املعاْٞ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ

َٔ ايعًّٛ اجل١ًًٝ اييت خٓصت بٗا ايعسب اإلعساُب ايرٟ ايعسب١ٝ" "ايصاسيب يف فك٘ ايًػ١ "

ٌُ ايهالّ، ٖٛ ايفازُم بني املعاْٞ املتهاف١٦ يف ايًفغ، ٚب٘ ٜعَسُف اخلرُب ايرٟ ٖٛ أِص

ِدْز ص فاعٌ َٔ َفعٍٛ، ٚال َطاف َٔ َٓعٛت، ٚال تعٓذب َٔ اضتفٗاّ ٚال َصٚيٛالٙ َا َٝٓ

                                                           
أْٓ٘ أٍٚ َٔ ٚضع ايٓشٛ أبٛ األضٛد ايٓدؤيٞ  َطًِ ايَعٛتيب يف نتاب٘ ايػٗري "اإلبا١ْ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ"ض١ًُ بٔ  قد ذنس 15

أسطٔ ٖرا ايٓٓشٛ ايرٟ أخرت فٝ٘، فطُٞ سلٟٛا بريو. ٚقٌٝ إْٓ٘ قد مسع  ثِ عسض٘ ع٢ً ع٢ً ابٔ أبٞ طايب فكاٍ: َا

ٕٓ اهلل َبس٢ٟ"أبٛ األضٛد َزُداٟل ٜكسأ  ََٚزُضٜٛي٘" إ ُُِػس٢ننَي  َٔ اٞي غفض اي١ًاّ فتعٓذب َٓ٘ ٚأقبٌ ع٢ً ٚضع ايكٛاعد  َٔ

 .20ص:ّ، 0999، 0ط ،سب١ٝ، اجلص٤ األٍٚايًػ١ ايع ايٓش١ٜٛ، ايعٛتيب ض١ًُ بٔ َطًِ، اإلبا١ْ يف
16

فا٥ك١ ع٢ً  ز٠ناْت ايعسب قد ًَهت قديف َكدَت٘ سٍٛ ٖرا املٛضٛع ٚأْا أْكٌ "َٚا أسطٔ َا بٝٓٔ ابٔ خًدٕٚ   

تسعسعٛا يف ب١٦ٝ عسب١ٝ خايص١ مما صكًت يطاِْٗ ٖٚٓربت يػاتِٗ ٚدعًتِٗ ٜعربٕٚ عٔ ٚ ايتعبري فِٗ قد ْػأٚا

ًو ايرٟ نإ يف يف صٛز٠ صشٝش١ فصٝش١. ٖرٙ يف اجلا١ًٖٝ ٚملا دا٤ اإلضالّ ٚفازقٛا احلذاش يًٛب امل ِٖخٛاطس

١ فاختًٛت ايًػ١ بايهًُات األدٓب١ٝ ٚايتبظ األَس عًِٝٗ ٚخػٞ ٚخايٛٛا ايعذِ تػريت تًو املًه أٜدٟ األَِ األخس٣

دفع إىل ٚضع ايكٛاعد  ٖٚرا اخلٛف َٔ فطاد ايًػ١ ٖٛ ايرٟ طد تًو املًه١ ايعسب١ٝ ايفا٥ك١.أٌٖ ايعًّٛ َِٓٗ إٔ تف

األغٝا٤  فاضتٓبٛٛا َٔ دلازٟ نالَِٗ قٛاْني يتًو املًه١ ٜكٝطٕٛ عًٝٗا ضا٥س أْٛاع ايهالّ ًٜٚشكٕٛايًػ١ٜٛ: "

باألغٝا٤ َجٌ إٔ ايفاعٌ َسفٛع ٚاملفعٍٛ َٓصٛب ٚاملبتدأ َسفٛع ٚصازت نًٗا اصٛالسات خاص١ بِٗ فكٝدٖٚا 

 .341املكد١َ، ص:  ،"صًٛشٛا ع٢ً تطُٝتٗا بعًِ ايٓشٛبايهتاب ٚدعًٖٛا صٓاع١ هلِ رلصٛص١ ٚا
َُِطًِ،  17 ١َُ بٔ   .02 ص: ّ(،0999ٚشاز٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚايجكاف١،   )َطكط:، اإلبا١ْ يف ايًػ١ ايعسب١ٝايَعٛتيب، َضًٜ
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ايًػ١ ايعسب١ٝ يف عٗٛد اشدٖازٖا قد فإٕ ٖهرا  .18َٔ َصدز، ٚال ْعْت َٔ تأنٝد"

َٚٔ أُٖٗا احلفاظ ع٢ً ايرتاخ ايًػٟٛ األصٌٝ َع  رلتًف١. ادٗت ؼدٜات َٔ دٛاْبٚ

 ٠ٚاحلكٝك١ أْٗا ناْت متًو َٔ ايك٠ٛ ٚايسٚع١ ٚاجلُاٍ ٚايهفا٤ ،املطاٜس٠ َع ايصَإ

ايًػ١ٜٛ ايساضد١، فٗٞ قد اضتٛاعت إٔ تٓٗض باألعبا٤ ايجك١ًٝ ٚتٗسٍٚ ع٢ً طسٜل ايتكدّ 

نادت  ٝبا زفٝكا ست٢بناْت تدٓب دملعاصس٠ زغِ احلكٝك١ إٔ بعض ايًػات ايعامل١ٝ ا

متٛت بطبب عدّ قدزتٗا ع٢ً اإلتٝإ باأليفاظ ٚاملصًٛشات املٓاضب١ سطب سادات 

 ايعصٛز ٚاألضايٝب اجلدٜد٠ ٚايبٝإ احلكٝكٞ. 

 :ذلاٚي١ احلفاظ ع٢ً أصاي١ ايًػ١ ايعسب١ٝ

ٜهٔ ايػسض  بايٓٛل ٚايبٝإ ٚمل بايػ١ٟ أٚيٛا عٓا١ٟٜ يفطٌ إىل أٚا٥ٌ ايعسب ايرٜٔاٜسدع 

ٚخاص١ ايبٝإ ايرٟ أٚيٛا  ّ ايعسب ايرٟ افتدسٚا ب٘ دا٥ُٟا،َٔ ذيو إي١ا احلفاظ ع٢ً نال

اٖتُاَٟا بايػٟا ب٘. ٚيتشكٝل ٖرا ايػسض قد صٓٓفٛا ٚأي١فٛا نتب ايًػ١ ٚايبالغ١ ٚايٓكد 

ٚاألدب ٚٚضعٛا ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ ٚايصسف١ٝ. َٚٔ أسطٔ ايهتب يف ٖرا اجملاٍ ٖٛ أدب 

نتاب تجكٝف ايًطإ ٚ 20هطا٥ًٞي ٚنتاب َاتًشٔ فٝ٘ ايعا١َ 19ب البٔ قتٝب١ايهات

خس ٖٛ آلٚايهتاب ا 22ٚأضساز ايعسب١ٝ ألبٞ ضعٝد األْبازٟ 21بٔ َهٞٚتًكٝح اجلٓإ ال

                                                           
 .45، ص:ايصاسيب يف فك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗا، ابٔ فازع 18
ُٚٔيد بايهٛف١، ٚٚي١ٞ قطا٤ ايٓدٜٓٛز ٚيريو قٌٝ ي٘ ايٓدٜٓٛزٟ، أخر عٔ أ١ُ٥  19 ٖٛ أبٛ ذلُد عبداهلل ابٔ َطًِ ابٔ قتٝب١، 

ايتصاْٝف األدب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٗا عٔ طسٜل ايعسب١ٝ ٚإغٓا٥ٚفطال عٔ إمنا٤ املهتب١  ،ايًػ١ ٚاألدب ي٘ َؤيفات نجري٠ ممتع١

مسعٓا َٔ غٝٛخٓا يف خًدٕٚ بهتاب أدب ايهاتب فٝكٍٛ " يف ايدفاع عٔ ايهتاب ٚايط١ٓ. ٜٚٓٛٙ ابٔدٚزٟا بازشٟا  قد أد٣

دلايظ ايتعًِٝ إٔ أصٍٛ ٖرا ايفٔ ٚأزناْ٘ أزبع١ دٚاٜٚٔ ٖٚٞ: أدب ايهاتب البٔ قتٝب١، ٚنتاب ايهاٌَ يًُربد، 

األزبع١ فتٛابع هلا ٚفسٚع  ٖرٙ ٟ، َٚا ض٣ٛبٞ ع٢ً ايكايٞ ايبػدادٚنتاب ايبٝإ ٚايتبٝني، يًذاسغ، ٚنتاب ايٓٛادز أل

 .8 املكد١َ، ص: ،زادع أدب ايهاتب عٓٗا"

طًبٟا يًعًِ ست٢ ْاٍ َٓ٘  ٍ يف ايبٛادٟ ٚايكس٣بٔ محص٠ بٔ عبداهلل بٔ بُٗٔ بٔ فريٚش األضدٟ. دا ٖٛ أبٛ احلطٔ عًٞ 20 

 ٖـ.089ضفازٙ ٚزسالت٘ إىل إٔ َات زمح٘ اهلل ض١ٓ شَا يًسغٝد ٜصشب٘ يف أاد ٚنإ َالٚافسٟا ٚزدع إىل بػد سعٟا
ٖٛ اإلَاّ عُس بٔ خًف بٔ َهٞ ايصكًٞ ايٓشٟٛ. نإ خٛٝبا ٚغاعسا ٚقاضٝا َاٖسا ٖادس إىل تْٛظ ٚأقاّ فٝٗا  21

ًطإ ٚتًكٝح اجلٓإ َٔ أِٖ ايهتب ايًػ١ٜٛ ٜكّٛ َٛضٛع٘ ع٢ً ٚايهتاب تجكٝف اي ،ـ310َٖد٠ َٔ ايصَإ تٛيف ض١ٓ 

تصشٝح األخٛا٤ ايًػ١ٜٛ ايػا٥ع١ بني عا١َ ايٓاع ٜٚٛدد فٝٗا أٜطا تصشٝح األخٛا٤ اييت ػسٟ ع٢ً أيط١ٓ 

 .(8املتدصصني )زادع َكد١َ ايهتاب ص:
بٔ أبٞ ضعٝد األْبازٟ؛ يكب٘ نُاٍ ايدٜٔ، نٓٝت٘ أبٛايربنات. ٚيد يف األْباز  ٖٛ عبد ايسمحٔ بٔ ذلُد بٔ عبٝداهلل 22

َاَٟا ثك١ غصٜس ايعًِ يف ١ُ عصسٙ ٚبسع يف ايٓشٛ ست٢ أصبح إ، قدّ إىل بػداد يف صباٙ، قسأ ايًػ١ ع٢ً أ٥ـ305ٖض١ٓ 
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ٚغري ذيو َٔ  25البٔ ٖػاّ ايًدُٞ 24البٔ اجلٛشٟ ٚنتاب غسح ايفصٝح 23تكِٜٛ ايًطإ

ٚسلاٍٚ إٔ ْعسف نتب ايرتاخ ايًػٟٛ ايعسبٞ. فشُٝٓا ْك١ًب أٚزام ٖرٙ ايهتب امل١ُٗ 

ٕٓ أ١ُ٥ ايًػ١ ٚايبٝإ ساٚيٛا احلفاظ ع٢ً أصاي١ ايًػ١ ايعسب١ٝ عٔ  عٔ أضباب تأيٝفٗا زلد أ

 طسٜل ٚضع ايكٛاْني ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ ٚايصسف١ٝ.

ايعسب نجريا بصش١ ايهالّ ٚايفصاس١ ٚايبالغ١ ٚايبٝإ. ٚايبٝإ عٓد  ٖهرا اعت٢ٓ

ع٢ً  ٟادًٝ ٜصبح األَس ٚاضشٟا ْٞ ايعاٖس٠ ٚاخلف١ٝ يف ايهالّ ست٢ايعسب ٖٛ تبٝإ املعا

ٍٓ ع٢ً نٝف١ٝ ْٚٛع١ٝ ٚطبٝع١ٝ األَٛز أنجس  َٔ أقبٌ ع٢ً فِٗ سكٝك١ األَس. ٚاأليفاظ تد

ٍٓ ع٢ً املع٢ٓخس. فًٛ قدز اإلْطإ ع٢ً اإلآَٔ أٟ غ٤ٞ  ايرٟ  تٝإ بًفغ َٓاضب ٜد

جيٝؼ يف صدزٙ ٚاضتددّ ذيو ايًفغ يف ذلً٘ املٓاضب يٛصٌ إىل غاٜت٘ املٓػٛد٠ ٚسك١ل 

ُٓزلاسٟا باّٖس ا ٜدٚز يف خاطسٙ. فًٛ خاب يف ضعٝ٘، بطبب عدّ قدزت٘ ع٢ً ا يف ايتعبري ع

، ألفطد بريات مل ٜطتددَٗا ايعسب، َٔ قبٌايًػ١ أٚ اضتدداّ أيفاظ ٚنًُات ٚتع

ٚا٥ٌ ايعسب يريو ٚاعتٓٛا ب٘ نجريا. فهٌ َٔ ته١ًف ايكٍٛ أاملعاْٞ املساد بٗا. ٚقد تٓٓب٘ 

 قد دا٤ عٔ أبٞ األضٛد ايٓدؤيٞ إٔكاد. ٚٗاّ ايٜٓرنس َٔ قبٌ أصبح غسضا يطمبا مل 

يٞ فطأي٘ أبٛ األضٛد عٓ٘ فكاٍ: "ٖرٙ يػ١ ن١ًُ٘ ببعض َا أْهسٙ أبٛ األضٛد ايدؤ ااَس٤ّ

ّْ رلتًْل ثبت ي٘ أْٚأ ،26بٔ أخٞ الخري يو فُٝا مل ٜبًػين"ٜا امل تبًػو" فكاٍ ي٘: " ٘ نال

١ٛٝ ، ٚأ١ُ٥ ايًػ١ ٚايبٝإ ناْٛا دا٥ُا ع٢ً سفْٛض ال ٜٛدد َجً٘ يف نالّ ايعسبَس

 تٛا مبا مل ٜهٔ َٛدٛدا يف نالّ ايعسب َٔ األيفاظٜته١ًفٛا إٔ ٜأٚسرز. فِٗ مل 

ٚيهٔ عذصٚا عٔ اإلتٝإ مبجً٘. ٖٚرا ٖٛ اجلاسغ أسد  ٚايتعبريات أٚ نإ َٛدّٛدا

                                                                                                                                               

اخلالف  َطا٥ٌي٘ نتاب غٗري "ٚ ،ِ ايهتب ايٓش١ٜٛأضساز ايعسب١ٝ َٔ أٖـ ٜٚعد نتاب٘ 311ٖايًػ١ ٚاألدب. تٛيف ض١ٓ 

 .بني ايبصسٜني ٚايهٛفٝني"
بػداد ٚدًظ يًٛعغ فٝٗا ست٢  ٖٛ ذلُد بٔ اجلٛشٟ، نٓٝت٘ أبٛ ايفسز ٚيكب٘ مجاٍ ايدٜٔ، ْػأ ٚتسعسع يف َد١ٜٓ 23

 .ـ391ٖ ، سًٛ ايػُا٥ٌ تٛيف ض١ٓد، نإ غصٜس اإلْتاز، يٛٝف ايصٛتَاّ بػداأصبح إ
ايفٓر ابٔ ٖػاّ  ٜعٓد ٖرا ايهتاب َٔ أِٖ ايدزاضات ايًػ١ٜٛ ايصسف١ٝ اجل١ًًٝ اييت برٍ دٗدا نجريا يف ٚضعٗا ايًػٟٛ 24

ُٓٓ٘ ايفصٝح ٚاألفصح َٔ نالّ  ربا يًباسجني عٔ ايطال١َ ايًػ١ٜٛ"َٓٗال عايًدُٞ، يتهٕٛ " ٚقد ساٍٚ املؤيف إٔ ٜط

 فصٌٝ زادع َكد١َ ايهتاب .ايٓاع. يًت
 .ٖـ311خا تٛيف ض١ٓ ٖٛ سلٟٛ غٗري، ٚيد يف املػسب، ْبؼ يف عًّٛ ايًػ١ خاص١ عًِ ايٓشٛ. نإ يػٜٛا ٚأدٜبا َٚؤٓز 25
 .04 ص:، ٔ ايعسب يف نالَٗاايصاسيب يف فك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضٓ، ابٔ فازع 26
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بو َٔ ايُعذب  ا ْعٛذايًِٗ إْعسب١ٝ ٜبدأ نتاب٘ ايػٗري "ايبٝإ ٚايتبٝني" فٝكٍٛ "ابؼ ايْٛ

ُٔ، ْٚعٛذ ٍٓ  ،27بو َٔ ائعٞ ٚاحلصس" بو َٔ ايطالط١ ٚاهلرز نُا ْعٛذ مبا سلط ٖرا ٜد

 ١ فصٝش١.ع٢ً نجس٠ ايتصاَ٘ بًػ١ عسب١ٝ صشٝش

صالح ايًطإ ٚق٠ٛ ايٓٛل ٚايبٝإ أٓدت ايعسب األٚا٥ٌ إىل إٔ ٜطتٓهسٚا فإٕ ايعٓا١ٜ بإ

ايًشٔ يف ايهالّ، قاٍ ْٜٛظ بٔ سبٝب: يٝظ يالٔسٔ َس٠٤ٚ ٚال يتازى اإلعساب بٗا٤ْ 

ًشٔ فٝ٘: فهتب عُس ٜٚس٣ٚ إٔ ناتبا ألبٞ َٛض٢ األغعسٟ نتب إىل عُس نتابا ف

نإ زدٌ بايبصس٠ ي٘  .28"ايهاتب ضٛطا ٚاعصي٘ عٔ عًُو اضسب"إٔ  إىل أبٞ َٛض٢

ظُٝا٤ فهإ إذا دعاٖا قاٍ: ٜاضُٝا٤. فكاٍ ابٔ املكفع: قٌ: ٜا ظُٝا٤.  داز١ٜ تط٢ُ

ُٓا غري عًٝ٘ ابٔ املكفع َٓستني أٚ ثالث ا قاٍ ي٘: ٖٞ دازٜيت أٚ فٓاداٖا: ٜا ضُٝا٤. فً

ته١ًِ زبٝع١ ايسأٟ َٜٟٛا فأنجس. فهإ ايعذب داخً٘. ٚأعسابٞ إىل دٓب٘  .29دازٜتو

فأقبٌ ع٢ً األعسابٞ فكاٍ: َا تعٓدٕٚ ايبالغ١ ٜا أعسابٞ؟ قاٍ: ق١ً ايهالّ ٚإجياش 

 .30هأُْٓا أيكُ٘ سذساايصٛاب. قاٍ: فُا تعٓدٕٚ ايعٞ؟ قاٍ: َا نٓت فٝ٘ َٓر ايّٝٛ! ف

ٕٓ ايعًِ بصس ٚاجلٌٗ عُٞ. ٚايبٝإ َٔ  ٜكٍٛ اجلاسغ: ايبٝإ بصس ٚايعٞ ُعُٞ نُا أ

٠ ٚال ملٓكٛص ايبٝإ ٤ٚقاٍ ْٜٛظ بٔ سبٝب: يٝظ يعٞ َسٚ .ْتاز ايعًِ ٚايعٞ َٔ ْتاز اجلٌٗ

قاٍ  .31"ٚايبٝإ عُاد ايعًِ ،ٚايعًِ عُاد ايسٚح ،ايسٚح عُاد ايبدٕ"ّ: أ٤ ٚقاٍ: ابٔ ايتٛبٗا

قاٍ:  قاٍ: عكٌ ٜعٝؼ ب٘، ؟ُٗس، أٟ األغٝا٤ خري يًُس٤ ايعُٞصزٔدغسٚإ ٔيب ْٛأ نطس٣

ْٕ ٜطرت فإٕ ْٕ؟ قاٍ: قاٍ: فإٕ مل ٜه ،ٕٚ عًٝ٘مل ٜهٔ ي٘ عكٌ؟ قاٍ: فإخٛا ٔ ي٘ إخٛا

ٍْ ٜٞٙتشٖب فُا صاَْت، قاٍ: فإٕ مل  ب ب٘ إىل ايٓاع، قاٍ: فإٕ مل ٜهٔ ي٘ َاٍ؟ قاٍ: فع

ُٕ إال صٛز٠ "ٚ .32"ٜهٔ ي٘؟ قاٍ: فُْٛت َسٜح ُٕ يٛال ايًطا قاٍ خايد بٔ صفٛإ: َا اإلْطا

َُسَض١ً،ممٓج ُِ إ ثِ أْػأ ٜكٍٛ: َٚا املس٤ُ ١ً أٚ ب١ُٝٗ  ٢ٕ: يطاُْ٘ َٚعكٛي٘، ٚاجلط ال األصػسا

                                                           
 .05، ص: 0952ّاملٛبع١ ايسمحاْٝ٘ مبصس، ، 0ز، ايبٝإ ٚايتبٝنياجلاسغ،  27
 208. ص: ،0952ّ، املٛبع١ ايسمحاْٝ٘ مبصس، 2ز، ايبٝإ ٚايتبٝني اجلاسغ، 28
 .200ص: ، املصدز ْفط٘ 29
 .38ص: ، 4ز، (0985ّ)بريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ،، ايعكد ايفسٜدابٔ عبد زب٘،  30
 .19ص:  ، ايبٝإ ٚايتبٝنياجلاسغ،  31
 .082ص:  ،املصدز ْفط٘ 32
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ُٖٛز ُٕ "ٚ ،"خًْل َص قاٍ ضٌٗ بٔ ٖازٕٚ: ايعكٌ زا٥د ايٓسٚح، ٚايعًِ زا٥ُد ايعكٌ ٚايًطا

ُّ املس٤ ٚافد أَدب٘  .33"تسمجإ ايعًِ. ٚقاٍ بعض األدبا٤: نال

ٕٓ اهلل تبٚايطبب ٚز د خٓص ايًطإ ايعسبٞ ق ازى ٚتعاىلا٤ أ١ُٖٝ ايٓٛل ٚايبٝإ ٖٛ أ

أٜطٟا  ًِ ٜعسب عٔ ْفط٘ يف ايًػات األخس٣إٔ املتهبابٔ فازع  قد أٚضح بايبٝإ. ست٢

ٌْكٞ ال ٜكع بػري ايًطإ ايعسبٞ: "ٚيهٔ ايبٝإ احلكٝ ُٕف :فإٕ قاٍ قا٥ بػري  كد ٜكع ايبٝا

ٌٖ ٕٖ ن ِٔ أٞف ايًطإ ايعسبٞ، أل ٔ. قٌٝ ي٘: إٕ نَٓت ِٖٝ بهالَ٘ ع٢ً غسط يػت٘ فكد َبَََٗ

ٕٓ املته١ًِ بػري ا َُساَد عٔ ْفط٘ ست٢ ُبعس٢يًػ١ ايعسب١ٝ قد ُٜتسٜد أ ٙ فٗرا ٜفِٗ ايطاَع 

ٍٗ بإ ساتب ايبٝإ،َ أخظ ٕٖ األبهِ قد ٜد غازات ٚسسنات ي٘ ع٢ً أنجس َسادٙ ثِ ال أل

٢ُٓ َته١ًُا، فطاٟل ُٖعٔ إٔ ُٜ ٜط فًٛ نإ األَس ٖهرا فال بٓد ، 34ٟٓا أٚ بًٝػٟا"٢ بٝٓط

فُا  .ايعسب١ٝ عٔ نجري َٔ ايًػات األخس٣تاش ب٘ ايجسا٤ ايًػٟٛ ايرٟ متَٔ ٝإ احلكٝكٞ يًب

 ٕ ْهػف ايػٛا٤ عٓٗا.تاش ب٘ ايعسب١ٝ؟ ضٛف سلاٍٚ أمت ٟاير ايجسا٤ ايًػٟٛ ٖٛ

 :تٛٛز ايعسب١ٝ َع احلفاظ عًٝٗا

أزضٛا بٓٝإ ١ أِْٗ قد هػف يٓا احلكٝكْعس٠ فاسص١ يف أعُاٍ ايًػٜٛني ايهباز تفإٕ 

َٚطاٜستٗا َع ايصَإ عٔ  ز ايعسب١ٝايٓعاّ ايًػٟٛ ايكٟٛ ٚتسنٛا دلاال فطٝشا يتٛٛ

ٖتُٛا بايجسا٤ ايًػٟٛ ب، ٚاغتكام ٚاإلبداٍ ٚاإلدغاّ ٚايكًب ٚايٓشت ٚايتعسٜطسٜل اال

ايٛاسد يف األسٛاٍ املدتًف١  ت َٔ األيفاظ يًتعبري عٔ املع٢ٓٚضعٛا َآ املٛفٛز ست٢

ٚاألٚضاع املتبا١ٜٓ. فكد خٌٝ هلِ إٔ جيعًٛا ٖرٙ ايًػ١ ايهسمي١ قاب١ً يًُطاٜس٠ َع ايعصٛز 

 يف بعض ا ْعرياجلدٜد٠ ايكاد١َ. خر ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ نجس٠ املرتادفات اييت ال ٜٛدد هل

ٖٚٞ اييت تطاعد األدبا٤ ٚايػعسا٤ يف اإلتٝإ باأليفاظ املٓاضب١  ايًػات ايعامل١ٝ امل١ُٗ،

نجس٠ املفسدات متٓح ٚيًتعبري عٔ املعاْٞ اجل١ًًٝ اجل١ًُٝ ٚتٜٓٛع تعبريِٖ عٔ ايػ٤ٞ ذات٘. 

١ ع٢ً ايبٝإ د ايعسبٝايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ ايجسا٤ ايًػٟٛ َا ٜعذص عٓ٘ ايبٝإ. ٖٚٞ اييت تطاع

ٕٓ ضا٥س ايًػات تبٝٓكٞ. "احلكٝ ألْٓا يٛ استذٓا  ،ًط١ ايًػ١ ايعسب١ٝ فٗرا ٜغُٔ إباْٚإٕ أزدت أ

ايفازض١ٝ ملا أَهٓٓا ذيو إي١ا باضِ ٚاسد، ٚسلٔ إٔ ْعٓبس عٔ ايطٝف ٚأٚصاف٘ بايًػ١ 

                                                           
 .9-8 ص: ،0ز  ،ػ١ ايعسب١ٝاإلبا١ْ يف ايً، ١ بٔ َطًًَُِٜ، َضيبَٛتايَع 33

 .09ص:  ،ايصاسيب يف فك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗاابٔ فازع،  34
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ٝا٤ ، ٚنريو األضد ٚايفسع ٚغريُٖا َٔ األغنجري٠ٟ ْرنس يًطٝف بايعسب١ٝ صفإت

ػات َٔ ايٖطَع١ َا يًػ١ ٚأٜٔ يطا٥س ايً ،فأٜٔ ٖرا َٔ ذاى ُٓا٠ باألمسا٤ املرتادف١.املط

ٍٗ ع٢ً إٔ ٖٚٓاى أَج٠١ً .35ايعسب؟" . ايعسب١ٝ تبني أنجس َٔ أٟ يػ١ أخس٣ايًػ١  نجري٠ تُد

 اضتددَٗا باأليفاظ ٚاملرتادفات املٓاضب١ اييت ٤ٚفك٘ ايًػ١ ٚضٓس ايعسب١ٝ يًجعاييب ًَٞ

ٍٗ ع٢ً إٔ يهٌ َٛضع َكااٟل ٚيهٌ غ٤ٞ أيفاظٟا  ايعسب يًتعبري عٔ أْفطِٗ. ٖٚرا ُٜد

شداد١. ٚال ٜكاٍ َا٥د٠ إي١ا  فٝٗا غساب. ٚإي١ا فٗٞال ٜكاٍ نأع إي١ا إذا نإ تٓص بٗا "خي

إذا نإ عًٝٗا طعاّ ٚإي١ا فٗٞ خٛإ، ٚال ٜكاٍ: نٛش إي١ا إذا ناْت ي٘ عس٠ٚ ٚإي١ا فٗٛ 

ََربٜٟا ٚإي١ا فٗٛ أْبٛب١، ٚال ٜكاٍ خامت إال إذا نإ فٝ٘ نٛب ِْ إال إذا نإ  . ال ٜكاٍ قً

ْٚ إال إذا نإ عًٝ٘ ُصْٛف ٚإي١ا فٗٛ دًْد ٚال ٜكاٍ: َز١ٜٛ إي١ا  فٙص ٚإال فٗٛ فتش١. الٜكاٍ ٜفس

ًَُٜا٠٠٤َ.....  .36إذا مل ٜهٔ ٔيٞفٜكني، ٚإي١ا فٗٛ 

دعًت ايًػ١ ايعسب١ٝ  ١ ع٢ً املع٢ٓا نجس٠ األيفاظ ٚاملرتادفات ٚاحلسٚف املفسد٠ ايداي١ٖهر

سادات ايٓاع يف نٌ عصس. عاْٞ املدتًف١ سطب َكتط٢ احلاٍ ٚغ١ٝٓ ٚقاب١ً يإلتٝإ بامل

فُا شايت ايًػ١ ايعسب١ٝ قادز٠ ع٢ً إٔ تطاٜس َع ايصَإ، فهِ َٔ األيفاظ اجلدٜد٠ اييت 

ْعاّ تسانٝبٗا ٚإعسابٗا إىل مناذز األيفاظ دع أصًٗا أٚ مناذدٗا ٕٚ ٜسْطتددَٗا اآل

 . ٚقد ٚضع أبٛ عًٞألٚا٥ٌ بصٝاغتٗاٚايتعبريات اييت اٖتِ أ١ُ٥ ايًػ١ ايعسب ا ٚايهًُات

يكٝاع أٚ املٓٗر ايكٛاْني ايًػ١ٜٛ امل١ُٗ َٔ أُٖٗا ا 38ٚتًُٝرٙ عجُإ بٔ دين 37ايفازضٞ

 .دٚزا بازشا يف تػهٌٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚؼسٜسٖا َٔ زبك١ ايتكًٝد ايكٝاضٞ ايرٟ أد٣

ٕٓ ايًػ١  ٚايفطٌ ٜسدع إىل عبدايكادز املػسبٞ إىل اإلثبات بدال٥ٌ ٚاضش١ ٚبساٖني قاطع١ أ

تكام ٚايتعسٜب َجٌ َا منت ايعسب١ٝ قد منت ٚاشدٖست ٚضاٜست َع ايصَإ عٔ طسٜل االغ

ٕٓ اغتكام ن١ًُ َٔ أخس٣ٖست عٔ طسٜل ايتٛايد ٚايتذاْظاملدتًف١ ٚاشد األَِ مما  . "ٚإ

ايعسب. ٚي٘ عٓدِٖ قٝاع ٜعسفْٛ٘ ٚأضًٛب جيسٕٚ عًٝ٘ ٚال جيٛش ملٔ دا٤ ٜكصد إيٝ٘ 

                                                           
 .09: ، صْفط٘ املصدز 35
 .31، ص: فك٘ ايًػ١ايجعاييب،  36
 .قد ضبكت تسمجت٘ 37
األخفؼ ايٓشٟٛ. َٚٔ  . ٚتعًِ ايٓشٛ ع٢ً ٜدـ522ٖ ٚيد باملٛصٌ عاّ ٖٛ أبٛ ايفتح عجُإ ابٔ دين، َٔ أعالّ ايٓشا٠  38

 أغٗس نتب٘ نتاب اخلصا٥ص.
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ػتكٛٙ ِٖ. فال ْػتل َٔ ايٓشاف١ "ْاسف" بعدِٖ إٔ ٜفتات عًِٝٗ يف اغتكام َامل ٜ

مبعين َطُس ايعدا٠ٚ ٚقد  . ٚال َٔ ايهػح "نػٝح"نطاَس ٚقد قايٛا ِٖ "سلٝف"

َذ٘ إذا أغطب٘ ٚقد قايٛا قايٛا ِٖ ناغح. ٚال َٔ ايطدط َضٓدٛ٘ بتػدٜد اخلا٤ نٖٗٝ

َٚٔ  " ٚمل ٜػتكٛا "سآب" فال ْطتعًُ٘"ذلبٛبٚاغتكٛا َٔ احلب ضدٛ٘ باهلُص٠. ِٖ ٜأ

َُٔشْب" فال جيٛش ألسد حياٍٚ إٔ ٜػتل ن١ًُ إٔ ٜٓشسف  .39بصٝػ١ اضِ املفعٍٛ" أسٓب "

اجملتُع َعٓاٙ َهإ عٔ ايكٝاع ايًػٟٛ املعسٚف عٓد ايعسب. فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ن١ًُ 

َٓ٘ أيفاظ نجري٠ عٔ طسٜل االغتكام. فاجلاَع،  تاالدتُاع َٔ مجع، ٚقد دا٤

ُٓع، اجملتُع، االدتُاعاجلاَع١، اجلُاع١، اجلُ اجلُع١. مجٝع  ،، اجملُٛع١ع١ٝ، اجمل

ٖرٙ ايهًُات قد ٚضعت ع٢ً طسٜل قٝاع غا٥ع عٓد ايعسب. ٚنريو زلد إٔ 

. ٚقد تٛٓدٟ املعاْٞ املدتًف١ سطب سادات ٖٚٛ "ز. ّ. ع" هًُات املػتك١ َٔ أصٌ ٚاسداي

يف َٓح ايًػ١ ايعسب١ٝ قابًٝتٗا يًُٓٛ ٚاملطاٜس٠ َع  االغتكام َٔ درٚز عسب١ٝ دٚزا َُٗا أد٣

ٟ إٕ ايتشد" احلدٜج١: ش٢ايعسب١ٝ ايفصإ نُا نتب ضتتهٝفٝتؼ يف نتاب٘ ايصَ

ْعسٜا - ايعسب١ٝ حلطٔ احلغٚناْت غا١ًَ، باضتذاب١ ايػاٌَ نإ ٜٓبػٞ إٔ ٜكابٌ 

 غتكام ١٦َٝٗٗا املعذُٞ، ٚمبسْٚتٗا ايصسف١ٝ ايٛاضش١ َٔ سٝح االبجسا٥ -ع٢ً األقٌ

َععِ األيفاظ اجلدٜد٠ َجٌ َصٓع، َٛاز، إٕ  :فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ .40جملاب١ٗ ٖرا ايتشدٟ"

داَع١، دٓباب١، بساد٠، ث١ًاد١، ذل١سى، َٛي١د، غٝٛع١ٝ ٚغري ذيو مل تهٔ َٛدٛد٠ يف 

املعادِ ايعسب١ٝ ٖٚٞ أيفاظ ددٜد٠ ٚضعت يػسض أدا٤ املعاْٞ املًٛٛب١ سطب سادات 

ٕٓ ذيو عصسْا اجلدٜد. ٚايطبب ٚزا٤  ٠، ٖٔ َادزص٣ّ، ٚأغأٚضع ايًػات َد "ايعسب١ٝأ

ا، ٚتعدد صٝػٗا، َٚسْٚتٗا ع٢ً ايًػ١ يهجس٠ أبٓٝتٗ ٚأٚفأٖ باحلاد١ احلكٝك١ٝ َٔ َع٢ٓ

 . ٖٚٓاى أيفاظ أخس41٣"َا ٜطتػسم ايًػات ظًُتٗا االغتكام ٚاْفطاسٗا َٔ ذيو إىل

نجري٠ تسدع إىل درٚز عسب١ٝ قدمي١. فكد دخًت يف ايًػ١ ايعسب١ٝ عٔ طسٜل ايكٝاع 

 ايعصس اجلدٜد. ٝد املعاْٞ اجلدٜد٠ سطب َكتطٝاتيتٛي

                                                           
 .00-01 ص: ّ(0918، َٛبع١ اهلالٍ)َصس: ، غتكام ٚايتعسٜباال، عبد ايكادز ،املػسبٞ 39
دنتٛز ذلُد سطٔ  :، تسمج١ ٚتعًٝلعٛخ يف تٛٛز األيفاظ ٚاألضايٝب :ايعسب١ٝ ايفصشٞ احلدٜج١ضتتهٝفتؼ،  40

 .58، ص: ّ(2105، ع١دازايطالّ يًٛبا)ايكاٖس٠:   ،عبد ايعصٜص
 .035ص:  (،2102ّ، ٚايجكاف١ٖٓداٟ يًتعًِٝ  َؤضط١ايكاٖس٠: ) ،داب ايعسبآتازٜذ ، َصٛف٢ صادمايسافعٞ،  41
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 :ايبشح ١خامت

ٜد٠ ّٜٛ ٜبٓػس باخرتاعات دد ٚايتهٓٛيٛدٝا. ٚنٌ عًّٛ أْٓا ْعٝؼ يف عصس ايعًَّٛٔ امل

ٕ يف أَظ ساد١ إىل املٛانب١ َع ايعصس اجلدٜد عٔ طسٜل ايٛقٛف سلٔ اآلٚ ،َٓفسد٠

ع٢ً أيفاظ َٚصًٛشات ٚتعبريات ددٜد٠ بد١ًٜ يًػات األدٓب١ٝ. ٚال سسز يف أخر 

سطب سادات ايعصس. فهِ َٔ  امل١ٝ املعسٚف١ يًتعبري عٔ املع٢ٓايهًُات َٔ ايًػات ايع

ت أبٛابٗا ٚمل تكبٌ أٟ غ٤ٞ ددٜد كًٚاْدزضت ألْٗا قد أغ تايًػات ايعامل١ٝ امل١ُٗ قد َات

يف صٛز٠ األيفاظ ٚايهًُات ٚاألضايٝب اجلدٜد٠ املتٓٛع١ اييت تجسٟ ايًػات ٚػعًٗا قاب١ً 

بفطٌ مجاهلا ايعسب١ٝ  قد اضتٛاعت يف ايٛاقع،ُع ايبػسٟ. ٚيًُٓٛ ٚايتٛٛز َع تٛٛز اجملت

اجلدٜد٠ َع احلفاظ ع٢ً ايرتاخ ايًػٟٛ  املعاْٞٗا املعذُٞ إٔ تٛيد ٚثسا٥ٚضشسٖا ٚقٛتٗا 

خري ديٌٝ ع٢ً أضساز ْعاَٗا ايًػٟٛ ايكٟٛ َٚسْٚتٗا ايصسف١ٝ ايفسٜد٠ ٖٚرا ايعسٜل ايكٟٛ 

 ٗا ايٓش١ٜٛ ايساضد٥.١َٚباد

 

 املصادز ٚاملسادع:

 ايهسِٜسآايك ٕ. 

 .َٔايبدازٟ ايػسٜف، اجلص٤ ايجا 

 1611، 1زف، طابٔ اجلٛشٟ، تكِٜٛ ايًطإ، دازاملعا.ّ 

 1111داز ابٔ سصّ،  :ابٔ خًدٕٚ، َكد١َ ابٔ خًدٕٚ، بريٚت.ّ 

  ،1691داز ايهتب ايع١ًُٝ،  بريٚت:، 4زابٔ عبد زب٘، ايعكد ايفسٜد.ّ 

 بريٚت1ابٔ فازع، ايصاسيب يف فك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚضٓٔ ايعسب يف نالَٗا، ط ،: 

 ّ.1661داز ايهتب ايع١ًُٝ، 

 أدب ايهاتب، ٚشاز٠ ايػ٦ٕٛ اإلضال١َٝ  ُد عبداهلل بٔ َطًِ،ابٔ قتٝب١، أبٛ ذل

 ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ.

  ،ٕداز  بريٚت:ابٔ َهٞ، أبٛ سفص عُس بٔ خًف، تجكٝف ايًطإ ٚتًكٝح اجلٓا

 ّ.1661، 1ايهتب ايع١ًُٝ، ط

 ،ٌٝفك٘ ايًػ١ ٚضٓس ايعسب١ٝ،  ايجعاييب، أبٛ َٓصٛز عبد املًو بٔ ذلُد بٔ إمساع

 .اتحاد بكڈپو اهلٓد-دٜٛبٓد



 اجليل اجلديد 137           رها عرب العصورلبحث عن أسرار منو اللغة العربية وتطوا

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                          9102يونيو    -يناير                       2ج/ – 4ع 

  ،ْٞ1611املٛبع١ ايسمحا١ْٝ،  َصس:اجلاسغ، ايبٝإ ٚايتبٝني، اجلص٤ األٍٚ ٚايجا.ّ 

 َؤضط١ ٖٓداٟ يًتعًِٝ  كاٖس٠:ايسافعٞ، َصٛف٢ صادم، تازٜذ آداب ايعسب، اي

 ّ.1111ٚايجكاف١، 

 ٛخ يف تٛٛز األيفاظ ٚاألضايٝب، تسمج١ ضتتهٝفتؼ، ايعسب١ٝ ايفصش٢ احلدٜج١: ع

 ّ.1111داز ايطالّ يًٛباع١،  ايكاٖس٠:ٚتعًٝل: دنتٛز ذلُد سطٔ عبد ايعصٜص، 

  ،املهتب١ ايعصس١ٜ.  بريٚت:ايطٝٛطٞ، دالٍ ايدٜٔ، املصٖس يف عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاعٗا 

  ،َُِطًِ، اإلبا١ْ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ١َُ بٔ  ٠ ايرتاخ ايكَٛٞ ٚشاز عُإ:، 1زايَعٛتيب، َضًٜ

 ّ.1666، 1ٚايجكاف١، ط

  ،َهتب١ اخلازلٞ  ايكاٖس٠:ايهطا٥ٞ، أبٛ احلطٔ عًٞ بٔ محص٠، َاتًشٔ فٝ٘ ايعا١َ

 ّ.1691، 1يًٛباع١ ٚايٓػس، ط

 1619، َٛبع١ اهلالٍ :املػسبٞ، عبد ايكادز، االغتكام ٚايتعسٜب، َصس.ّ 
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 األطؿاٍ زتالت يف ايصخٞ ايتجكٝـ

 منٛذجا" ايصػري أؾالطٕٛ" زت١ً

عامل ستبٛب ستُد


 

@gmail.commahboobjnuEmail:  

 ًَدص ايبخح:

ا ع٢ً محا١ٜ األطؿاٍ َٔ أَساض، ٚضسٚز٠ إٔ ٜعتُد األطؿاٍ َٓر صػسِٖ ع٢ً حسّص

ت منط حٝا٠ صخٞ َٔ خالٍ األغر١ٜ ايط١ًُٝ ٚممازض١ ايٓػاطات ايبد١ْٝ، تٗتِ زتال

ا ِ بايعادات ايصخ١ٝ ايط١ًُٝ يٝتعسؾٛاألطؿاٍ بٓػس ايٛعٞ ايصخٞ يألطؿاٍ، ٚتعسٜؿٗ

ع٢ً األَساض ايهجري٠ ٚطسم ايٛقا١ٜ َٓٗا، عٔ طسٜل املعًَٛات ايصخ١ٝ املتٛؾس٠ ؾٝٗا. 

ؾتأتٞ ٖرٙ ايدزاض١ يٓتعسف َٔ خالهلا ع٢ً دٚز زتالت األطؿاٍ يف ايتجكٝـ ايصخٞ 

صادز٠ يف ايهٜٛت، اييت ٢ زت١ً "أؾالطٕٛ ايصػري" اييألطؿاٍ بايرتنٝص ارتاص عً

 املطت٣ٛ ايصخٞ يألطؿاٍ. ٚتعتُد ايدزاض١ ع٢ً َٓٗج حتًًٝٞ.  تعتين بسؾع

 .زتالت األطؿاٍ ،ايتجكٝـ ايصخٞ ،األغر١ٜ، أؾالطٕٛ ايصػري  َؿتاح١ٝ:نًُات 

Abstract: 

In order to protect children from diseases and to urge children to adopt a 

healthy lifestyle through having healthy foods and physical activities, 

children's magazines are keen to spread health awareness among 

children so that they learn about different types of diseases and how to 

prevent them. This study aims to identify the role of children's magazines 

in educating children about their health, with special focus on the 

magazine namely "The Tittle Plato" being published in the State of 

Kuwait, which focuses on the betterment of children’s health. This 

research is based on an analytical approach. 

 :َكد١َ

ُّا اإلْطإ َٓر  ٝا٠ اإلْطإ، ٖٚٞ َطأي١ تِٗ مجٝعَٔ جٛاْب ح ُتعد ايصخ١ جاّْبا َٗ

ايصػس إىل ايهرب. ٚال ميهٔ إٔ ٜتُتع أحد عٝا٠ ضعٝد٠ ٚحاؾ١ً بٓػاطات ؾعاي١ إال بعد 

ا ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٓٗا.  ؾايصخ١ َٔ ْعِ إٔ ٜتعسف ع٢ً َطببات األَساض ٚطسم عالجٗ

                                                        
 نص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلؾسٜك١ٝ، جاَع١ جٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓد.باحح ايدنتٛزاٙ، َس 
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١. جا٤ يف اذتدٜح ؾا٥ك ع٢ً عبادٙ، ٚأٚىل اإلضالّ صخ١ اإلْطإ عٓا١ٜ اهلل تعاىل

اهلل بٔ عباع زضٞ  ع٢ً َد٣ أ١ُٖٝ ايصخ١ يف حٝا٠ اإلْطإ، "عٔ عبد ايػسٜـ َا ٜدٍ

ْٕ ؾُٝٗا  ٕٔ َػبٛ نجرْي َٔ ايٓاع: اهلل عُٓٗا قاٍ: قاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: ْعُتا

 . 1ايصخ١ ٚايؿساؽ"

"عٔ بٔ عباع زضٞ اهلل  أحادٜح أخس٣ تدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ايصخ١ يًبػس َٚٓٗا: ٚٚزدت

: اغتِٓ مخطا قبٌ ٖٚٛ ٜعع٢ً٘ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يسجٌ : قاٍ زضٍٛ اهلل صعُٓٗا قاٍ

ػًو قبٌ ٖسَو ٚصختو قبٌ ضكُو ٚغٓا٤ى قبٌ ؾكسى ٚؾساغو قبٌ غ ومخظ غباب

 . 2ٚحٝاتو قبٌ َٛتو"

َُػٔسؾات اذتطٖٓاى حاج١ ًَخ١  ا١ْ بُٓٛ األطؿاٍ بػهٌ َٓتعِ، إىل اٖتُاّ اآلبا٤ ٚ

أطؿاهلِ، ٚايكٝاّ بإنطاب األطؿاٍ عادات غرا١ٝ٥ ١ يصخ١ ٚاعتٓا٥ِٗ باألغر١ٜ ايطًُٝ

األٚىل ضتٛ زتتُع ضًِٝ، "ايصخ١ ال  ، إذ ُٜعٓد تجكٝـ ايطؿٌ ارتط٠َٛٓر صػسِٖ صخ١ٝ

خ١ ايبد١ْٝ، بٌ تعين أٜطا ايتُتع برٖٔ ذنٞ ْػٝط ٚحٝا٠ صخ١ٝ تعين زتسد ايص

 ١ًُٝ املٓاضب١ ملسح١ً منٛايتػر١ٜ ايط. ٖٚرا ٜتٛقـ ع٢ً ايعدٜد َٔ األَٛز، َٓٗا: ضعٝد٠

ُّ بعادات صخ١ٝ ض١ًُٝاإلْطإ، ٚ ادتٝد٠ تعتُد ع٢ً املعسؾ١  .. ؾايصخ١َٓٗا أٜطا االيتصا

  .3ايصخ١ٝ ايط١ًُٝ عكا٥ل املسض ٚنٝؿ١ٝ اْتػازٙ ٚطسم عالج٘ ٚأضًٛب ايٛقا١ٜ َٓ٘"

 َتٓٛع١ْ َعًَٛاْت شتتًؿ١ عسب١ٝ دٍٚ يف ايصادز٠ يألطؿاٍ املٛج١ٗ اجملالت يف تٛجد

 ٚاملتٛاش١ْ ايصخ١ٝ األغر١ٜ أ١ُٖٝ ع٢ً ٚاألطؿاٍ اآلبا٤ يٝتعسف ٚايػرا٤ ايصخ١ عٔ نجري٠ْ

 اذتٝا٠ منط تبين ع٢ً اٍاألطؿ بتخؿٝص اجملالت ؾتكّٛ. ٚضًظ غٝل بأضًٛب ٚذيو

 َٔ األطؿاٍ محا١ٜ يف انبرّي ادّٚز ؾتؤدٟ ايبد١ْٝ ايتُازٜٔ ممازض١ ع٢ً ٚحجِٗ ايصخٞ

 .َٓٗا ايٛقا١ٜ ٚطسم  نجري٠ أَساض

                                                        
 (9406) 7551/ 5زٚاٙ ايبدازٟ يف نتاب ايسقام، باب َا جا٤ يف ايصخ١ ٚايؿساؽ، ٚإٔ ال عٝؼ إال عٝؼ اآلخس٠  1
 ( 9:68)  563/  6أخسج٘ اذتانِ يف املطتدزى  2

، 36، عزت١ً ايطؿٛي١ ٚايت١ُٝٓادتُاٍ، د. زضا َطعد، "بسْاَج يت١ُٝٓ ايٛعٞ ايػرا٥ٞ ايصخٞ ألطؿاٍ اذتطا١ْ"،  3

 .53 ، ص:4006/ 6ج
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ايتجكٝـ ايصخٞ ٖٛ تكدِٜ املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚاذتكا٥ل  َؿّٗٛ ايتجكٝـ ايصخٞ:

ف إىل تػٝري ضًٛنٝات األؾساد، . ٜٚٗد4ايصخ١ٝ املتعًك١ بايصخ١ ٚاملسض ألؾساد اجملتُع

ٚزؾع املطت٣ٛ ايصخٞ ٚغسع ايطًٛنٝات ايصخ١ٝ يف األؾساد ٚاجملتُعات، ٚتعسٜؿِٗ 

بأِٖ األَساض اييت تصٝب اإلْطإ ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٓٗا. ؾايتجكٝـ ايصخٞ ٜعين 

ش٠ يصخ١ األؾساد ضًٛنٝات َعٓص زتُٛع١ّ ٚاضع١ّ َٔ ارتربات اييت تؤدٟ إىل اعتُاد

 .5اتٚادتُاع

 :أٖداف ايتجكٝـ ايصخٞ

  َٔ جٌ ٚعِٝٗ باألَٛز ايصخ١ٝ ألتصٜٚد األؾساد باملعًَٛات اييت َٔ غأْٗا إٔ تصٜد

أؾساد اجملتُع  ص َٔ املؿاِٖٝ ارتاط١٦، األَس ايرٟ ٜؤدٟ إىل َػازن١ مجٝعايتدً

 ١. يف ايسعا١ٜ ايصخٝ

 أؾساد اجملتُع ع٢ً تػٝري ضًٛنٝاتِٗ املستبط١ بايصخ١، ٚحتؿٝصِٖ ع٢ً اعتُاد  حح

ٚايعالقات اإلْطا١ْٝ  ١ٝيسٜاض١ ٚايتطًمنط حٝا٠ ضًِٝ ٚاالٖتُاّ بايػرا٤ ٚاملطهٔ ٚا

 ِٝ األضس٠.ٚتٓع

 6ات ايط١ًُٝ، ْٚػسٖا بني بك١ٝ أؾساد اجملتُعع٠ٛ األؾساد إىل ايتخًٞ بايطًٛنٝد. 

  ايتػجٝع ع٢ً اعتُاد أضباب ايٛقا١ٜ َٔ األَساض، ٚجتٓب َطبباتٗا، إىل جاْب

ملسض، َٚٛاص١ً ايتداٟٚ حت٢ عدّ اإلغؿاٍ عٔ ايعالج ايطًِٝ عكب اإلصاب١ با

 .7يًُسض٢ يػؿا٤ا ٜهتب

                                                        
، دٚز ايصخاؾ١ املهتٛب١ يف ايتٛع١ٝ ايصخ١ٝ يًُسأ٠ جسٜد٠ ايػسٚم ايَٝٛٞ منٛذجاز اهلد٣ بٔ مساعًٝٞ ٚأَري٠ قداز، ْٛ 4

ّ، جاَع١ ادتٝالْٞ بْٛعا١َ مخٝظ ًَٝا١ْ، ن١ًٝ ايعًّٛ االجتُاع١ٝ 4039-:3)َرنس٠ يٌٓٝ غٗاد٠ املاضرت، 

 .;7ٚاإلْطا١ْٝ، غعب١ عًّٛ اإلعالّ ٚاالتصاٍ(، ص: 
، تازٜذ 4039أغططظ  ;تازٜذ ايٓػس:   /https://mawdoo3.com، أ١ُٖٝ ايتجكٝـ ايصخٞايػٛابه١، َساد،  5

 .:403أنتٛبس  30االطالع: 
 7ّ، تازٜذ االطالع: 4038ٜٛيٝٛ  46 :ايٓػستازٜذ ،  https://mawdoo3.com ،ايتجكٝـ ايصخٞ، صالحات، ٚؾا٤ 6

 بتصسف.  ّ،:403أنتٛبس 
، دٚز ايصخاؾ١ املهتٛب١ يف ايتٛع١ٝ ايصخ١ٝ يًُسأ٠ جسٜد٠ ايػسٚم ايَٝٛٞ منٛذجااز، ْٛز اهلد٣ بٔ مساعًٝٞ ٚأَري٠ قد 7

 .;7، ص: املسجع ْؿط٘

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
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 :ايصخ٢ ايتجكٝـ َطتٜٛات

 األَساض َٚطببات ايتػر١ٜ أَٛز ع٢ً األؾساد عإطال ٜتِ: يألؾساد ايصخٞ ايتجكٝـ

 . يب٦ٝٞا اإلصخاح ٚنريو ايػدص١ٝ ايٓعاؾ١ ٚأ١ُٖٝ َٓٗا، ايٛقا١ٜ ٚنٝؿ١ٝ

 يف األضس٠ خالٍ َٔ ايط١ًُٝ ايصخ١ٝ املؿاِٖٝ غسع ٖٚٛ: األضسٟ ايصخٞ ايتجكٝـ

 . صػسِٖ َٓر األؾساد ْؿٛع

اييت تطِ أؾسادا َتػابٗني َٔ حٝح  ٜعين اجملُٛعات ايتجكٝـ ايصخٞ يًُجُٛعات:

ايعُس أٚ ادتٓظ أٚ ايٛظٝؿ١ أٚ تطِ أغداصا َصابني ببعض املػانٌ ايصخ١ٝ 

 . ٗآٔني، ٖٚٓا ٜتِ تجكٝـ اجملُٛع١ نًزع ٚامُلَدخِّنأطؿاٍ املدا

ايرٟ ٜتِ عٔ طسٜل ٚضا٥ٌ اإلعالّ ضٛا٤ ناْت  ايتجكٝـ ايصخٞ اجملتُعٞ: ٖٚٛ

َطُٛع١ أٚ َس١ٝ٥، بٗدف تكدِٜ املعًَٛات ايصخ١ٝ يعدد أنرب َٔ األؾساد ع٢ً اختالف 

 . 8غسا٥خِٗ َٚطتٜٛاتِٗ

 ايتجكٝـ ايصخٞ يف زتالت األطؿاٍ ايعسب١ٝ:

١ٝ ايٛعٞ ايصخٞ ٚاألَين بادتاْب ايصخٞ ألطؿاهلا، ٚتكّٛ بتُٓ يٞ األَِ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ُتٛ

، ٚذيو ألٕ بساَج األْػط١ ضٛا٤ ناْت َهتٛب١ أٚ َطُٛع١ أٚ َس١ٝ٥ هلِ َٔ خالٍ

ٚاتٗا األضاض١ٝ، بٌ يف ايٛاقع ؾإٕ األطؿاٍ ِٖ ا يجسا حكٝكّٝاألطؿاٍ َُٜعٗدٕٚ َصدّز

ٛ إال بُٓٛ األطؿاٍ بػهٌ َطتكبٌ األَِ ٚزجاٍ ايػد، ؾال ٜطتطٝع األَِ إٔ تتطٛز ٚتُٓ

 ِٗ بصخ١ جٝد٠. ِٝ ٚمتتعضً

َّا نبرّي ١ٝ، أٚيت املؤضطات اذته١َٝٛ ٚغريْعسا إىل ٖرٙ األُٖ ا اذته١َٝٛ اٖتُا

ثابت إىل اجملالت ايصادز٠  بايػ١ بإضاؾ١ باب ثابت أٚ غري زتالت، ٚعٓا١ٜبإصداز 

ٜٚدِٖ باملعًَٛات ايصخ١ٝ، َع َساحٌ األطؿاٍ ايعُس١ٜ، َٔ أجٌ تص ٝابايؿعٌ، متاغ

عصِّش ايصخ١، ١ ٚايطال١َ ٚاألَإ هلِ، ٚتعسٜؿِٗ بطًٛنٝات تٛاٌَ ايصخع ٚت١ُٝٓ

ٖرٙ  صخ١ٝ ٚضعٝد٠. ؾتعاجل َجٌ ١ُٝ ايعسٚف املال١ُ٥ يًعٝؼ حٝا٠ٚإنطأبِٗ أٖ

ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٓٗا، ايصخٞ يألطؿاٍ، ٚأضباب األَساض،  اجملالت ادتاْب

                                                        
تازٜذ ايٓػس:   http://kenanaonline.com/AREAMED3 الٜٔنٓا١ْ أْٚ، "َؿّٗٛ ٚأٖداف ايتجكٝـ ايصخٞ" 8

 ّ. بتصسف.:403أنتٛبس  8ّ، تازٜذ االطالع: 4033أنتٛبس  8

http://kenanaonline.com/AREAMED3
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عِ ايػرا١ٝ٥، ٚتدعٛ إىل عالٔجٗا، ٚتعتين بػسع َباد٨ ايٓ ٚاملػهالت ايصخ١ٝ، ٚطسم

ٚجتٓب  ممازض١ األْػط١ اذتسن١ٝ، ٚايكٝاّ بايتُازٜٔ ايبد١ْٝ، ٚتبين األغر١ٜ ايط١ًُٝ،

ُّ َٛضٛعات ٖرٙ اجملالت األطع١ُ غري ايصخ١ٝ. ؾتؤدٟ ا يف تٛضٝح َؿاِٖٝ دّٚزا َٗ

ِّ ٚائط١َُٓ،  ايصخ١ املدتًؿ١، ٚٚقا١ٜ األطؿاٍ َٔ أَساض عدٜد٠ َجٌ َسض ايٗطٖهٔس

يف ٚازتؿأع ٚاطتؿاض ضػغ ايدّ ٚغريٖا َٔ األَساض األخس٣ اييت ٜصاب بٗا األطؿاٍ 

ٌ ٖرا ايٓٛع َٔ اجملالت ٔجطسا بني ايسعا١ٜ ايصخ١ٝ ايعصس ايسأٖ. ٚيف ايٛاقع ميج

 ٚاملدزض١.

ّٝ ُِ جتدز اإلغاز٠ إىل أْ٘ ال تٛجد زتالْت خاص١ْ بادتاْب ايصخٞ نً ا، بٌ ختصِّص َعع

ايصخٞ، يتكدِٜ  ٜتٓاٍٚ َٛضٛع ايٛعٞ اثابّت ل ايصادز٠ يألطؿاٍ باّبااجملالت ٚاملالح

 -ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اذتصس-َعًَٛات َستبط١ بايصخ١ ٚايٓعاؾ١. َٚٔ ٖرٙ اجملالت 

زت١ً "ايػسطٞ ايصػري" ٖٚٞ زت١ً غٗس١ٜ ثكاؾ١ٝ اجتُاع١ٝ َتدصص١ تصدز عٔ َدٜس١ٜ 

، ٚزت١ً "نْٛا 9، املًُه١ األزد١ْٝ اهلامش١ٝاألَٔ ايعاّ، إداز٠ ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ

١ ، ٚزت١ً "بساعِ 10ايصػري" ٖٚٞ زت١ً ؾص١ًٝ تصدز عٔ ٚناي١ األْبا٤ ايهٜٛتٝ

، 11دز غٗسٜا عٔ ايٛعٞ اإلضالَٞ يف ايهٜٛتاإلميإ"، ٖٚٞ زت١ً خاص١ باألطؿاٍ تص

ٚزت١ً "أحباب ايب١٦ٝ" ٖٚٞ ًَخل يألطؿاٍ ٜصدز عٔ زت١ً اإلْطإ ٚايب١٦ٝ يف ضًط١ٓ 

عُإ، ٚزت١ً "ايػسطٞ ايصػري" ٖٚٞ ًَخل خاص باألطؿاٍ ُتصٔدزٙ زت١ً ايعني ايطاٖس٠ 

ٕبطً ، ٚزت١ً "أضا١َ" ٖٚٞ زت١ً غٗس١ٜ َصٛز٠ يألطؿاٍ ٚايٓاغ١٦ يف 12ط١ٓ عُا

، ٚزت١ً "عصاؾري 14، ٚزت١ً "ؾازع" ٖٚٞ زت١ً غٗس١ٜ يًٓاغ١٦ تصدز يف يبٓا13ٕضٛزٜا

٢ تعٓ ، ٚزت١ً "ايػسطٞ ايصػري" ٖٞ زت١ً غٗس15١ٜاملطتكبٌ" اييت تصدز يف ايطٛدإ

                                                        
 .48ّ، ص: :403، 468اْعس زت١ً ايػسطٞ ايصػري، ايعدد  9

 .;3-38ّ، ص: 4039، ْٜٛٝٛ 34اْعس زت١ً نْٛا ايصػري، ايعدد  10
 .63-60ّ، ص: :403، أغططظ 733اْعس زت١ً بساعِ اإلميإ، ايعدد  11
 .67: ّ، ص4039، ْٛؾُرب ;6اْعس زت١ً ايػسطٞ ايصػري، ايعدد  12
 . 56: ّ  ص4037، 967اْعس زت١ً أضا١َ، ايعدد  13
 .9-8: ، ص:403َازع ، 347اْعس زت١ً ؾازع، ايعدد  14
 .39-38ّ، ص: :403أنتٛبس  3، 69اْعس زت١ً عصاؾري املطتكبٌ، ايعدد  15
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، ٚغريٖا َٔ اجملالت األخس٣ 16بايجكاؾ١ األ١َٝٓ يألٚالد ٚايبٓات ُتصدزٖا غسط١ ايػازق١

 ايصادز٠ يف دٍٚ عسب١ٝ عدٜد٠.

" اييت ظٗست ع٢ً ايطاح١ ايصخاؾ١ٝ يألطؿاٍ يف دٚي١ أؾالطٕٛ ايصػريإال إٔ زت١ً "

ايعسب١ٝ األٚىل َٔ ْٛعٗا، اييت تعتين بصخ١ األطؿاٍ ٚايهباز  ، تعد اجمل١ًايهٜٛت

ّ، 4034ع عاّ . يكد صدز ايعدد األٍٚ َٔ اجمل١ً يف غٗس َازا ع٢ً ْطام ٚاضعأّٜط

 .ٚايتعًِٝ ايصخ١ ٚشازتٞ َع بايتعإٚ ُٜٚصدزٖا َعُٗد دمسإ يًطهسٟ يف ايهٜٛت

 ايعسب١ٝ بايًػتني َٓٗا ايٓطذ آالف ُٚتٖٛشع. 17ض١ٓ 23 إىل 7 َٔ يألطؿاٍ اجمل١ً ٘ٚتٛج

 جص٤ّ تػهٌِّ" حٝح َٔ اذته١َٝٛ، ٚغري اذته١َٝٛ املدازع طالب ع٢ً ٚاإلصتًٝص١ٜ

 .18"بػػـ األطؿاٍ ٜٚٓتعسٖا ايصخٞ ٚايتجكٝـ ايتٛع١ٝ أدٚات َٔ

 اذتٝا٠ يتعصٜص َتهاٌَ صخٞ تجكٝؿٞ نُػسٚع ايهٜٛت يف اجمل١ً ٖرٙ إصداز بدأ

 َٔ ايعامل يف ايتاضع١ املستب١ يف ايهٜٛت حًت إٔ بعد ٚممتع، جراب بأضًٛب ايصخ١ٝ

 أْ٘ َع ايصػاز األطؿاٍ حت٢ ٜصٝب بات ايرٟ ايطهسٟ ٚدا٤ ائط١ُٓ اْتػاز َعدٍ حٝح

  .19ؾخطب ايهباز ع٢ً َكصٛزا نإ

 املع١ٝٓ اجمل١ً ٖٙر إصداز ؾهس٠ ظٗٛز عٔ ايتخسٜس، ز٥ٝط١ ٖٚٞ نٓج، صؿا٤ عٓبست

 ١زتً ايصػري أؾالطٕٛ زت١ً" يًُج١ً األٍٚ ايعدد َٔ االؾتتاح١ٝ يف األطؿاٍ، بصخ١

 َٔ تكِٝٗ األطؿاٍ يد٣ صخ١ٝ ضًٛنٝات تسضٝذ أجٌ َٔ ايصخ١ٝ ايتٛع١ٝ ٖدُؾٗا غٗس١ٜ

 يطُإ ٚاملدزضني األٌٖ ٚنريو يألطؿاٍ َٛج١ٗ اجمل١ً. املطتكبٌ يف املص١َٓ األَساض

 اجملتُع أؾساد مجٝع ٜعٌُ إٔ األ١ُٖٝ َٔ يػا١ٜ إْ٘. امل١ُٗ ٖرٙ إصتاح يف ١َػازن أٚضع

 ايٓٛع َٔ ايطهسٟ خصٛصا املص١َٓ يألَساض املطبب١ ايعٛاٌَ َٔ اذتد أجٌ َٔ َعا

                                                        
 .:4: ّ، ص:403، أغططظ 570يعدد اْعس زت١ً ايػسطٞ ايصػري، ا 16
 http://tahawolat.net/Home.aspx زت١ً حتٛالتحتازب ايطهسٟ،  "أؾالطٕٛ ايصػري" ًَهٞ، َالى، زت١ً 17

 ّ.4037أبسٌٜ  30تازٜذ ايٓػس: 
 ايػسٚم أْٚالٜٔ ،"ّ. ٖد١ْ، "أؾالطٕٛ ايصػري".. أٍٚ زت١ً عسب١ٝ َتدصص١ تع٢ٓ بايطهسٟ يد٣ األطؿاٍ 18

https://www.echoroukonline.com/   :403أنتٛبس  7ّ، تازٜذ االطالع: 4036َازع  36تازٜذ ايٓػس:.ّ 
تازٜذ   www.alaraby.co.uk/portal ايعسبٞ ادتدٜد، "َٔ أجٌ صخ١ أطؿايٓا "أؾالطٕٛ ايصػري".. ضخس، عت،طً 19

 ّ.:403أنتٛبس  3ّ، تازٜذ االطالع: 4037َازع  44ايٓػس: 

http://tahawolat.net/Home.aspx
https://www.echoroukonline.com/
https://www.alaraby.co.uk/portal
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 بإٔ ْؤَٔ إْٓا. َتكدّ عُس يف ٜعٗس نإ إٔ بعد األطؿاٍ حت٢ ٜصٝب بات ايرٟ ايجاْٞ

 ايطًٛنٝات تسضٝذ خالٍ َٔ ايطؿٌ عُس َٔ ألٚىلا ايطٓٛات يف ٜبدأ إٔ ٜٓبػٞ تػٝري أٟ

 .20"َٚٓتج١ ضعٝد٠ حٝا٠ هلِ ْٔطُ يهٞ األطؿاٍ يد٣ ايصخ١ٝ

 ايباب ٖٚرا" أؾالطٕٛ َػاَسات" َجٌ َتػعب١، ثابت١ ٖٚٞ ممتع١ أبٛابا اجمل١ً تتطُٔ

 ٚتٛت١، أؾالطٕٛ، ٚاهلدٖد دا١ْ، ٚأخت٘ جاضِ اجمل١ً أبطاٍ بني حٛازات ع٢ً عتتٟٛ

 أض١ًّ٦" ٚجٛاب ضؤاٍ" باب ٜتطُٔٚ. ايصخ١ٝ ايطًٛنٝات حٍٛ تدٚز نًٗٗا ٚاذتٛازاُت

 ،21اإلْطٛيني؟ ٜعٌُ نٝـ: َجال يألطؿاٍ، املؿٝد٠ ايصخ١ٝ باإلزغادات َستبط١ّ ع١ًُّٝ

 ْأنٌ؟ ٕأل ضتتاج ملاذا ،22َعَطالُتو؟ تعٌُ ٚنٝـ ْتخسى؟ إٔ ضتتاج ملاذا

ٌَ ٖرا َس٠ مسعَت ٌٖ"   نٌ ألٕ متاَا، صخٝح ايهالّ ٖرا حطٓا، تأنٌ؟ َا أْت: امَلَج

٢ُٓ ع١ًُٝ خالٍ صػري٠ أجصا٤ إىل ادتطِ يف تهطريٙ ٜتِ تأنً٘ َا  ٚخالٍ. باهلطِ ُتط

ُِ ميتص. َػرٜات إىل ايطعاّ ٜتؿتت اهلطِ ع١ًُٝ  يهٞ عتتاجٗا اييت املػرٜات ادتط

 ع٢ً تطاعدٙ َٛاد ع٢ً ٚنريو اذتسن١، ع٢ً تطاعدْا ييتا ايطاق١ ع٢ً عتصٌ

 يٝبين اذتجاز٠ املٗٓدع ٜطتددّ نُا خالٜاٙ يبٓا٤ ٜطتددَٗا ادتطِ إٔ أٟ ايُٓٛ،

 ايهٛيريا؟ َسض ٖٛ َٚا. 23"خازجا ٜٚكٔرؾ٘ َٓ٘ ؾٝتدًص شا٥د، ٖٛ َا أَا. ايبٝت

 ايهٛيريا ايٓعٝؿ١، غرُي املٝاٙ تٓكًٗا ُتطبِّبٗاُجسث١َْٛ اييت األَساض أخطس ٖٞ ايهٛيريا"

 ٚتعٗس أشزَم املسٜٔض جًُد ؾٝصبح ضاعات خالٍ ايطٛا٥ٌ َٔ ادتطِ ؽُتؿس إٔ ميهٔ

 .24"ٚزجًٝ٘ ٜدٜ٘ ع٢ً جتاعٝد

 بأضًٛب تٛضٝخٗا ِٜٚت ايصعب١، ايهًُات قاَٛع ُٜرنس ايصؿخات، ْؿظ أضؿٌ ٚيف

 .ايصػاز ا٤ايكس ع٢ً ؾُٗٗا ٜصعب ال يهٞ بطٝط

                                                        
plato-www.littleplato.com/kuwait/ar/little-ّ 4034زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد األٍٚ، َازع  20

magazine  
 .38زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجايح، ص:   21
 .39زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجاْٞ، ص:   22
 .36زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد األٍٚ، ص:  23
 .37، ص: 34زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري،   24

http://www.littleplato.com/kuwait/ar/little-plato-magazine
http://www.littleplato.com/kuwait/ar/little-plato-magazine
http://www.littleplato.com/kuwait/ar/little-plato-magazine
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ّْا  زٜاض َٔ ايعدُٜد ُتدزج ايّٝٛ بأْؿطِٗ، ايَٛجبات بعض األطؿاٍ طبذ بأ١ُٖٝ إميا

 املكسزات يف أضاض١ٝ نُاد٠ 25 ايطبذ ايػسب١ٝ ايدٍٚ يف االبتدا١ٝ٥ ٚاملدازع األطؿاٍ

 يد٣ اإلبداع ٚت١ُٝٓ املطؤٚي١ٝ زٚح إٜكاظ يف نبري دْٚز هلا ايع١ًُٝ ٖرٙ ألٕ ايدزاض١ٝ،

 ايصخ١ٝ ايَٛجبات أْٛاع بعض جتٗٝص نٝؿ١ٝ" أؾالطٕٛ َطبذ" باُب ؾٝتٓاٍٚ. األطؿاٍ

 بطٝط١ ٚصؿ١ جتَٗٝص األضبٛع يف َس٠ األطؿاٍ يُٝازع األطؿاٍ، يصخ١ املؿٝد٠ ايطسٜع١

ٚٔ َع 26امَلعهس١ْٚ ضًََط١: َجٌ ِّ ٚيػت ،27ي١ايَؿسا  غسا٥ح سٜبٚن ،28بايؿان١ٗ ايَصَبأد

َََػ١ ايتُس َٚنعَه١ ٚادُتب١ٓ، اذَتَبؼ  . 29امُلَكس

 يتجٗٝص املطًٛب١ املهْٛات مجٝع َكادٜس إعطا٤ُ ٜتِ ْؿٔطٗا، ايصؿخ١ َٔ شا١ٜٚ يف أٚاّل،

 نٝؿ١ٝ -املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً- ٖٓا أذنس. ايتخطري ٚقت ذنس َع حت٢ ايطبل، ذيو

 . ٚايبٓدم ٚايؿان١ٗ بايعطٌ ايصبادٟ ضًط١ طريحت

 ٚاحد يؿسد ٚجب١

 دقا٥ل 21: ايتخطري ٚقت

 -املكادٜس

 ايدٔضِ ْصـ اذتًٝب َٔ ُنٛب ْصـ

ٌٕ ًَعك١ُ  صػري٠ عط

 ايدضِ خايٞ ايصبادٟ ايًػت َٔ نبري٠ َالعل 6

 اذتجِ َتٛضط١ ََٛش٠

ّٕ ُبُٓدم ًَعك١  صػري٠ ََؿُسٚ

ِٝٔل ُتٛت َٔ حبات 21  ايُعًٖ

                                                        
  educ.com-www.new ٜدتعًِٝ جد، "طسم َط١ًٝ إلنطاب ايطؿٌ عادات غرا١ٝ٥ صخ١ٝ 7"، شٚح٢، صتٝب 25

 ّ.:403أنتٛبس  34ّ، تازٜذ االطالع: 4037ؾرباٜس  44تازٜذ ايٓػس: 
 ْٛع َٔ ايٓطعاّ ٜصٓع َٔ دقٝل ايكُح ٜٚػٓهٌ بأغهاٍ شتتًؿ١ ٚظتٖؿـ، ثِ ُِٜط٢ٗ بهٝؿٝات شتتًؿ١. 26
، ُٚتطًل ايه١ًُ أٜطا ع٢ً مثس٠ ٖرا ايٓبات ، ٖٚٞ ٛ ذٚ أشٖاز بٝطا٤ ٜػب٘ غجس ايهسّجٓظ ْبات َٓدؿض ايُٓ 27

 .مثس٠ صػري٠ محسا٤ شتسٚط١ٖٝ ايػهٌ صاذت١ يألنٌ عتب األطؿاٍ تٓاٍٚ ايؿساٚي١
 .44-43زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجايح، ص:  28
 .44-43زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد األٍٚ، ص:  29

https://www.new-educ.com/
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 :خط٠ٕٛ بعد خط٠ّٛ ايطبل حتطري طسٜك١ تكدِٜ ٜتِ ِث

 .صػري ٚعا٤ يف ِايدض ْصـ اذتًٝب ْطُهب 2

 .ِايدض خايٞ ايًػت إيٝ٘ ْطٝـ  3

 .ارتًٝط إىل املؿسّٚ ايبٓدم َع ْٚطٝؿٗا املٛش٠ عْكط  4

 .30ايعطٌ ْٚطٝـ ايُتٛت ُْؿٔسُد  5

 ايصخ١ٝ ٚجباتِٗ تٓاٍٚ ع٢ً األطؿاٍ تػجٝع يف يًػا١ٜ ْٚاجخ١ َؿٝد٠ ايطسٜك١ ٖٙر ؾإٕ

 .آلخس حٝٓا بأٜدِٜٗ بتخطريٖا قاَٛا إذا ٚخاص١

 بأْؿطِٗ ٚاملعدات األدٚات بعض ٓعص ع٢ً األطؿاٍ ٜدٓزب" بٓؿط٘ ٜصٓع أؾالطٕٛ" ٚباب

 إلطعاّ ٚٔق١َِّٓٝ ،31ٚزم َٔ عصؿٛز َجٌ ،خط٠ٛ بعد خط٠ّٛ صٓعٗا طسٜك١ َع بٝٛتِٗ، يف

 . ايعصاؾري

 .عٓٗا لاملًص بإشاي١ قِ ثِ داؾ٧ َا٤ يف ايك١ٓٝٓ اغٔطٌ: لاملًص إشاي١  2

 ثِ ايسضِ، َدٗبٛع بٛاضط١ ايك١ٓٝٓ أضؿٌ َٔ بايكسب َتكابًني ثكبني بجكب قِ: ايجكٛب  3

 .ايصػري صُِّكبأي ايجكبني بكص قِ

 َٔ غتسج أْ٘ َٔ ٚتأند األٍٚ ايجكب يف ايسصاص قًِ أدخٌ: ايسصاص قًِ إدخاٍ  4

 .ايجاْٞ ايجكب

 5بـ األٚيني ايجكبني ؾٛم ايك١ٓٝٓ يف آخسٜٔ صػرئٜ ثكبني بجكب قِ: ايطعاّ ؾتخات  5

 تكع ال يهٞ ٚذيو ضٓتُرتا 5/4 ثكب نٌ عسُض ٜتجاٚش ال إٔ ظتب) .ضٓتُرتات

 (.ايبرُٚز

 .ايصجاج١ عُٓل يف َتكابًني ثكبني بجكب قِ: ايتعًٝك١  6

 طسيف بسبط قِ ثِ ايك١ٓٝٓ عُٓل يف املٛجٛدتني ايؿتختني خالٍ َٔ ارتٝط أدخٌ: ايسبط١  7

 .ارتٝط

 .ايعصاؾري ببرٚز ايك١ٓٝٓ اَأل: اَألٖا  8

 .واؾرتْ قسب َضعٗا أٚ غجس٠ بػصٔ ايك١ٓٝٓ عِّل: ٚاملساقب١ ايتعًٝل  9

                                                        
 .45-44زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجاْٞ، ص:   30
 .١ً45 أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد األٍٚ، ص: زت  31
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 .32!يتأنٌ ايعصاؾرُي أتٞت إٔ ٚاْتعس نٔ صبٛزا

 األطؿاٍ تطتٟٗٛ َصٛز٠ قصص ؾٝ٘ ٢ُتخه ايباب ؾٗرا" أؾالطٕٛ حهاٜات" باب ٚأَا

 ٚايتجازب ايصخ١ٝ اإلزغادات عٔ َعًَٛات املصٛز٠ ايكصص ٚتتطُٔ اٖتُاَِٗ، ٚتجري

 َجٌ ٚايرتؾٝ٘، حٚاملس تع١امل َٔ غتًٛ ال َبطٛط بأضًٛب اذتدٜج١، ٚاالنتػاؾات ايع١ًُٝ

ٟٚٔ اييت ، 33"ٚعصؿٛز ٔؾسْاع بٔ عباع" قص١  طا٥س َٔ عباع حصٍٛ نٝؿ١ٝ عٔ ؾٝٗا ُز

١ٖٝ ؾهس٠ ع٢ً ٖٚٔي  حتهٞ اييت" ايػُظ جٓاح ع٢ً" قص١ ٚنريو. ايؿطا٤ يف يًطريإ أ

 ايطا٥س٠ َػسٚع بٛزغبريج أْدزٜ٘ ايطٜٛطسٟ ادتٟٛ ملالحٚا املٗٓدع أٓضظ نٝـ

 ألطٍٛ ايعاملٞ ايكٝاضٞ ايسقِ ٚحٓطِ ّ،3114 عاّ" إَبايظ ضٛالز" ايتجسٜب١ٝ ايػُط١ٝ

 ايصػاز ايكسا٤ تصٜٚد ٜتِ ايجابت، ايباب ٖرا ؾؿٞ. 34مشط١ٝ بطا٥س٠ َٓؿسد يطٝاز زح١ً

 .ٚايطآ١َ ايهًٌ َٔ خاٍ جراب قصصٞ بأضًٛب يالٖتُاّ َٚجري٠ غٝك١ َاتمبعًٛ

 أ١ُٖٝ بتٛضٝح اجمل١ً اٖتُت قد أعالٖا، املرنٛز٠ ايجابت١ األبٛاب ٖرٙ جاْب ٚإىل

ٍُ يٝطِّع أّٜطا، األطؿاٍ يصخ١ ايؿٛان٘  املدتًؿ١ ايػرا١ٝ٥ املٛاد إْتاج نٝؿ١ٝ ع٢ً األطؿا

 بعٓٛإ باّبا اجمل١ً خٓصصت ايػسض، ٚهلرا. ايؿٛان٘ٚ ارَتطساٚات َٔ شزاعتٗا ٚع١ًُٝ

 ايصخ١ٝ ٖاٚؾٛا٥د ٖاٚأمسا٤ ٗاٚأْٛاع ايؿٛان٘ ١َٝاٖ ٜعاجل ٚايرٟ" ايؿان١ٗ عامل"

. اجس ًِٖٚ ُتصزع ٚنٝـ ايؿٛان٘ تُٓٛ ٚنٝـ ايػتا٤، َٚٛضِ ايصٝـ َٛضِ حطب

 :املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً

 برٚز؟ يًُٛش ٌٖ"

 املٛجٛد٠ ايطٛدا٤ ايٓكاط ٚإٕ ُتس٣، ال ٚتهاد داخًٗا، ترٚب املٛش برٚز إٕ ايعًُا٤ ٜكٍٛ

 ".برٚزٖا بكاٜا ٖٞ بداخًٗا

 ".ايَهَسش َجٌ ايػجس، أغصإ ع٢ً ايؿان١ٗ بعض تُٓٛ"

                                                        
 .45زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجاْٞ، ص:   32
 .40-;3: زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجاْٞ، ص  33
 .39-38: ، ص56زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد   34
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ٟٛٓ ايربتكاٍ، َجٌ ايؿٛان٘ بعض يف ضٞ ؾٝتاَني املسض، َٔ حتُٝو ايؿان١ٗ"  ٜك

 يًؿٝتاَٝٓات، ْٕشتص ٖٞ ٚايؿٛان٘ .ادتطِ يف ضاألَسا عتازب ايرٟ ٓاعٞامل ادتٗاش

 .35"َٜٛٝا ايؿان١ٗ َٔ حبات مخظ إىل أزبع ضتتاج ٚضتٔ ايػرا١ٝ٥، ٚاأليٝاف ٚاملعادٕ

 بدٚز ٜكّٛ إْ٘ بٌ ؾخطب ٚارَتطساٚات ايؿٛان٘ عٔ جدٜد٠ َعًَٛات ايباب ٖرا ٜعطٞ ال

 ايباب ٖرا يف ُترنس ٚارَتطساٚات ايؿٛان٘ اعأْٛ ألٕ األطؿاٍ يد٣ ايًػ١ إثسا٤ يف نبري

ٌٗٓ مما ٚصٛزٖا، أمسا٥ٗا َع  . ُٜٚطس ضٗٛي١ بهٌ أمسا٥ٗا تعًِٓ ايصػاز ع٢ً ٜط

 اقدّز ٚاألَٗات اآلبا٤ ميتًو إٔ بد ال ا٤،ٚأصٓخ أقٜٛا٤ األطؿاٍ ٜهٕٛ إٔ غسض ٚيتخكٝل

 ايصخ١ٝ داتايعا تبين إىل أطؿاهلِ تٛجٝ٘ َٔ يٝتُهٓٛا ايصخٞ ايٛعٞ َٔ انبرّي

 ٚتػجٝع املدتًؿ١، ايبد١ْٝ األْػط١ ممازض١ ٚأثٓا٤ ب،ايًع أثٓا٤ َٚالحعتِٗ ايط١ًُٝ،

 َعًَٛات بتكدِٜ ٚذيو ايصخ١ٝ، غري األطع١ُ ٚجتٓب ١ٜ،املػر املٛاد تٓاٍٚ ع٢ً أطؿاهلِ

 ٖٚرا ٚايٓؿط١ٝ، ٚايعك١ًٝ ايبد١ْٝ قدزاتِٗ ٚيتخطني األطؿاٍ، صخ١ ع٢ً يًخؿاظ صخ١ٝ

 األغر١ٜ بؿٛا٥د اآلبا٤ ايباُب ٖرا ٜعٓسف. اجمل١ً يف" األٌٖ زنٔ" باب ٜؤدٜ٘ ايرٟ ايدٚز ٖٛ

 إىل ُتؿطٞ اييت ٚايٓصا٥ح ايصخ١ٝ اإلزغادات هلِ ٜٚكٓدّ ألطؿاهلِ، بايٓطب١ ايصخ١ٝ

 بطبٝعتِٗ األطؿاٍ ألٕ هلِ، قد٠ٚ ٚيٝهْٛٛ ألطؿاهلِ، َتٛاش١ْ حٝا٠ ع٢ً احملاؾع١

 .يعا١ً٥ا يف ضٓا َِٓٗ األنرب دٕٜٚكً

" هلِ قد٠ّٚ ؾًٓهٔ: األطؿاٍ يد٣ ايبدْٞ ايٓػاط أ١ُٖٝ" بعٓٛإ" األٌٖ زنٔ" باب يف جا٤

ُُٛا يهٞ ٚاذتسن١ ئًعب األطؿاٍ عتتاج"  ٚايطسٜك١. ض١ًُٝ صخ١ ع٢ً عٛاٚعتاؾ ٜٓ

 ايصػس َٓر صخ١ٝ عادات ٜهتطبٕٛ األطؿاٍ جعٌ يف ٖٞ صخٞ حٝا٠ منط التباع األَجٌ

 عتتؿعٕٛ َا غايبا األطؿاٍ ألٕ... َٓتع١ُ، بصٛز٠ ايبدْٞ ايٓػاط ممازض١ َٚٓٗا

 ١ايَٝٛٝ حٝاتِٗ َٔ جص٤ ٚتصبح يتبل صػسِٖ يف ُْٛٗاٜتعً اييت اتٚايطًٛنٝ بايعادات

ُٔع .ٜهُبسٕٚ عٓدَا  َٔ املٓتعِ ايبدْٞ ايٓػاط ممازض١ اعتباز ع٢ً ايدزاضات نٌ ُتج

ِٗٔ اييت األضاض١ٝ ايعٛاٌَ  حتطني يف بٌ املتٛقع، ايعُس ٛضطَت ازتؿاع يف ؾكط يٝظ ُتط

 يًتُازٜٔ ألٕ ٚذيو ٚايػساٜني، ايكًب بأَساض اإلصاب١ شتاطس ٚخؿض اذتٝا٠ ْٛع١ٝ

 األطؿاٍ ٚتػجٝع ايسٜاض١ ُحب غسع املِٗ َٔ يريو ٚاجتُاع١ٝ؛ ْٚؿط١ٝ جطد١ٜ ؾٛا٥د

                                                        
 .35-30زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجايح، ص:  35
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 ػس،ايص يف ايسٜاض١ ميازضٕٛ ال ايرٜٔ األطؿاٍ ألٕ عتبْٛٗا، اييت ايسٜاض١ ممازض١ ع٢ً

 .36"ٜهربٕٚ عٓدَا ممازضتٗا يف صعٛب١ ضٝجدٕٚ

 إلجسا٤ َٓاضب١ ب١٦ٝ تٛؾري ٜكتطٞ ادتدٜد ادتٌٝ يف ايعًُٞ ايبخح حب ت١ُٝٓ إٔ مبا

 شتترب" باضِ ثابّتا باّبا خٓصصت اجمل١ً ؾإٕ ،ع١ًُٝ َٗازات ٚتهٜٛٔ ع١ًُٝ جتازب

 جتازب بإجسا٤ ِٗاٖتُاَ ُٜٚٛقغ ايتعًِ، ع١ًُٝ األطؿاٍ ع٢ً ٌٜطٗ دتربامل ألٕ" أؾالطٕٛ

 ٚت١ُٔٝٓ ايع١ًُٝ ايتجازب بعض إجسا٤ ع٢ً األطؿاٍ ايجابت ايباُب ٖرا ؾٝػٓجع. ١عًُٝ

 ايبطٝط١ ١ًُٝايع بايتجازب ايكٝاّ ع٢ً ِٗٚعتج َبطٛط١، بطسٜك١ ايبخج١ٝ َٗازاتِٗ

 ٖرا َجٌ ألٕ يًدطس، ايتعسض ٚعدّ َإاأل بػسط س٠ارتط ايتجازب عدا َا بأْؿطِٗ

 ٔحرب" بعٓٛإ جا٤ ذيو ع٢ً َجاال ٖٓا أذنس. نجري٠ ع١ًُٝ ؾٛا٥د ظتًب ايعًُٞ ايتطبٝل

 :"ايًُٕٝٛ عصري َٔ ٔضسٍِّّٟ

ٛٔعا٤ يف املا٤ َع ايطاشج ايًُٕٝٛ عصرَي ٔاخًٔط .2  .ايطٓسٟ اذٔترب ع٢ً يتخصٌ اي

ُٔظ .3 ِٓ اذترب يف األذٕ يتٓعٝـ ايُكطين ايُعٛد ٔاغ   .ايٛزق١ ع٢ً ايطس١ٜٓ زضايتو انتب ث

ـَٓ دقا٥ل بطَع اْتعس .4  ايَهَٗسبا٥ٞ املصباح بٛاضط١ ايٛزق١ بتطدني قِ ثِ اذترُب يٝٔج

 .ايطس١ٜ ايهتاب١َ يَتهٔػـ

 ع١ًُٝ بتٛضٝح ايٓٗا١ٜ يف ٜكّٛ بٌ ؾكط، االضتدداّ طسٜك١ برنس ايباُب ٖرا ٜهتؿٞ ال

ُّامل يٝصبَح ايعًُٞ االختباز  ملاذا تعسف ٌٖ" ناٌَ، بػهٌ األطؿاٍ ع٢ً ٚاضّخا ؿٗٛ

 ـُتطع ١اذتُطٝ ٚاملٛاد َعتدي١، حاَط١ َاد٠ْ ؾٝ٘ ايًُٕٝٛ عصري إٕذيو؟  عتصٌ

 ايٛزق١ تطدني ٜتِ عٓدَا ع٢ً ايٛزق١. ُضاذت ٜبك٢ ايطا٥ٌ رباذت ـظت ٚعٓدَا .ايٛزق١

ٍٓ ِّ ايًٕٛ إىل ُضاذت ٖرا ٜتخٛ  . 37"س١ٜزضايتَهايط ٜٚهػـ ايُبِّ

 ٜٚكدّ ٜهتب ملا َِٗ جص٤ ادتاْب ٖٚرا ٚايتط١ًٝ ايرتؾٝ٘ ظاْب اجمل١ً اٖتُاّ جا٤ نُا

. األطؿاٍ زتالت  َٓ٘ ختًٛ ال باب ٖٚٛ ،"أيعاب" باضِ ثابتا بابا خصصت ٚيرا يألطؿاٍ،

 أؾهازِٖ ٚغخر َدازنِٗ ٚتٛضٝع ؿاٍ،األط أذٖإ يتٓػٝط ٚأيعاب أيػاش  َٓ٘ ٚاملساد

                                                        
 .50: زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجاْٞ، ص  36
 .44زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجاْٞ، ص:   37
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 عاي١ٝ دزج١ٕ أٚ ٚاضع١ ثكاؾ١ إىل األطؿاٍ عتتاج ال إٔ بػسط ،ٚت١ُٝٓ اإلدزاى ٚايتُٝٝص هلِ

 . 38د١ّٜٝٓ أٚ أدب١ّٝ أٚ ع١ًُّٝ ؾا٥د٠ّ تتطُٔ ٚإٔ ايػُٛض، َٔ ختًٛ ٚإٔ يؿُٗٗا، ايرنا٤ َٔ

 املطتكب١ًٝ، يًخٝا٠ ؾعاٍ ٚإعداد َجُس، ْٚػاط ممتع، عٌُ ايطؿٌ حٝا٠ يف ايًعب"

 ٜٚبين نًُات٘، ٜٚٓػِ صٛت٘، ايطؿٌ ًٜٕٛ أثٓا٥٘ يف يًػ١، ٚحكٝكٞ طبٝعٞ ٚاضتدداّ

.... ١َٝٓٗٚ اجتُاع١ٝ، أدٚاز ذٟٚ آلخسٜٔ ػ١ٜٛي أمناطا ٜٚكًد أؾهازٙ، عٔ ٜٚعرب مجً٘،

 األيعاب ألٕ ،39"ػ١ٚايً ايعكٌ إْ٘ ايطؿٌ، عٓد ايؿِٗ أغهاٍ َٔ غهٌ ٖٛ ٚايًعب

 بتٝطري تكّٛ نُا املدتًؿ١، َٗازاتٗا ٚإنطاب ايًػ١ تعًِٝ يف بازش بدٚز تكّٛ ايًػ١ٜٛ

 .ايًػ١ تعًِ ع١ًُٝ

 ايسمسني، بني ايؿسٚم ع٢ً ايعجَٛز -اذتصس ال املجاٍ ضبٌٝ ع٢ً- ٜتطُٔ ايباب ؾٗرا

 ارتٝازات بني َٔ ايصخٝح ادتٛاب ٚاختٝاز ايٓاقص١،/ ايطا٥ع١ ايهًُات ع٢ً ٚايعجٛز

 -ايهٗسبا٤- ايٛقٛد. ادتطِ يف يًطاق١ ايس٥ٝطٞ املصدز أْا): َجال املتعدد٠،

 يف ٚزدت اييت ٚايتطايٞ يأليعاب اذتًٍٛ ْػس ٜتِ ٚبايتايٞ،. 40(اإلْطٛيني-ايطهس

 .41 صؿخات عد٠ بعد اجمل١ً َٔ ايعدد ْؿظ يف اجمل١ً،

 ٚايهًُات. أّٜطا ايباب ٖرا ضُٔ ٞتأت املتكاطع١ ايهًُات إٔ إىل اإلغاز٠ جتدز

 َٛضٛعات عٔ جدٜد٠ مبعًَٛات ِٖٚتصٜٚد ايصػاز، ايكسا٤ يتجكٝـ ٚض١ًٝ ٖٞ املتكاطع١

 ٚايهازٜهاتري ٚايسضّٛ ايصٛز إٔ مبا. 42األزقاّ أٚ ايسضّٛ أٚ ايصٛز باضتدداّ عدٜد٠

 األطؿاٍ اٖتُاّ إثاز٠ ع٢ً أنجس قدز٠ْ ٚيدٜٗا األطؿاٍ، صخاؾ١ يف ازٜادّٜ ادّٚز تؤدٟ

 أؾالطٕٛ" زت١ً ؾإٕ األطؿاٍ، يد٣ ايؿين ايرٚم ٚتُٓٞ ٚاجملالت، ايصخـ بكسا٠٤

 أضاض١ٝ نُاد٠ ٚايهازٜهاتري ٚايسضّٛ ايصٛز اضتدداّ ع٢ً تُدتع أّٜطا" ايصػري

                                                        
، 3داز ابٔ بطٛط١ يًٓػس ٚايتٛشٜع ط ، )عُإ:ب١ٝ ؾ١ٝٓزتالت األطؿاٍ يف األزدٕ: دزاض١ أدايسَاض١ٓ، أ١َٓ حطني،  38

 . 349ّ(، ص: 4036
ّ(، ص: 4007، 4عامل ايهتب، ط  ، )ايكاٖس٠:األيعاب ايًػ١ٜٛ ألطؿاٍ َا قبٌ املدزض١ؾطٌ اهلل، ستُد زجب،  39

33. 
 .49زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري، ايعدد ايجايح، ص:  40
 .54: ، صاملسجع ْؿط٘ 41
، )زضاي١ دٚز زتالت األطؿاٍ املصس١ٜ يف إَداد ايطؿٌ مبعًَٛات عٔ ايعامل ارتازجٞأبٛ ض١ٓ، ْٛز٠ محدٟ ستُد،  42

 .86ص:  ،ّ(4006جاَع١ عني مشظ،  يكاٖس٠:غري َٓػٛز٠،  اَاجطتري 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.+
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 ال ٚٚاضح ضٌٗ ٚبأضًٛب ق١،َٚػٛ ح١َٚس ١َٝطً بطسٜك١ ؾٝٗا ايٛازد٠ املعًَٛات يتكدِٜ

 .ايصػاز ايكسا٤ ع٢ً ٗاٚاضتٝعاب ؾُٗٗا بٜصع

 : خالص١ ايبخح

تكّٛ بدٚز  ًُني إذٔ ايتالَٝر ٚاآلبا٤ ٚاملعا َنبرّي تًكت زت١ً "أؾالطٕٛ ايصػري" إقبااّل

ًَُٛع يف ت١ُٝٓ ايتجكٝـ ايصخٞ يد٣ األطؿاٍ، ٚزؾع ايٛعٞ ايصخٞ ذتاجات األطؿاٍ 

ُٖا َٔ األَساض طؿاٍ بدا٤ ايطهسٟ ٚائط١ُٓ ٚغريايػرا١ٝ٥ ٚايصخ١ٝ، ٚحتطٝظ األ

ِٗ ع٢ً اتباع منط حٝا٠ صخٞ، ٛقا١ٜ َٓٗا، ٚطسٔم عالجٗا، ٚحتجاي األخس٣، ٚنٝؿ١ٝ

، ٚذيو ناؾ١ ايتصسؾات املؤٓد١ٜ إىل اإلصاب١ بأَساض ٚجتٓٓب ١ٝ،ٚممازض١ أْػط١ بدْ

َٔ خالٍ تكدِٜ َعًَٛات ع١ًُٝ َٚؿٝد٠ بأضًٛب ضٌٗ ٚجراب ال غتًٛ َٔ املتع١ ٚايتط١ًٝ. 

ِّد اجمل١ً ايهباز باملعًَٛات ايصخ١ٝ اييت تٛٓؾسٖا زتُٛع١ َٔ األطبا٤  نُا تص

األطؿاٍ أقٜٛا٤ جطدٜا ٚذٖٓٝا، ٜٚػٓهٌ األَس ايرٟ ظتعٌ اإلخصا٥ٝني ٚخربا٤ ايتػر١ٜ، 

 تٛاشْا إظتابٝا يف غدصٝتِٗ ٚعالقتِٗ َع أضستِٗ ٚزتتُعِٗ.

ال ٚؾطاد أخالم األطؿاٍ، تؤدٟ إىل  -يف إطاز ايرتؾٝ٘ ٚايتط١ًٝ-ختًٛ اجمل١ً َٔ أٟ َٛاد ٚ

َٔ  إال أْٗا ُتػري يف ايصؿخ١ األخري٠ -حه١َٝٛ أٚ غري حه١َٝٛ-ع٢ً اإلعالْات تعتُد 

ا٤ ادّ، ٚذيو بٗدف إثاز٠ ؾطٍٛ ايكسإىل أِٖ ايعٓاٜٚٔ اييت ضٝتطُٓٗا ايعدد ايك عدداي

 ايصػاز، يهٞ ٜٓتعسٚا ايعدد ايكادّ بػػـ بايؼ.
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 .زت١ً أضا١َ 

 .زت١ً أؾالطٕٛ ايصػري 

  ٞايصػري.زت١ً ايػسط 

 .ٕزت١ً بساعِ اإلميا 

 .ٌزت١ً عصاؾري املطتكب 

 زت١ً ؾازع. 

 ايصػري. زت١ً نْٛا 

 اعًٝٞ ٚأَري٠ قداز، دٚز ايصخاؾ١ املهتٛب١ يف ايتٛع١ٝ ايصخ١ٝ يًُسأ٠ ْٛز اهلد٣ بٔ مس

ّ، جاَع١ 4042-41جسٜد٠ ايػسٚم ايَٝٛٞ منٛذجا، )َرنس٠ يٌٓٝ غٗاد٠ املاضرت، 

١ٝ، غعب١ عًّٛ اإلعالّ ادتٝالْٞ بْٛعا١َ مخٝظ ًَٝا١ْ، ن١ًٝ ايعًّٛ االجتُاع١ٝ ٚاإلْطاْ

  ٚاالتصاٍ(.

 :املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ

 www.alaraby.co.uk/portal   

 www.echoroukonline.com 

 www.kenanaonline.com 

 www.littleplato.com/kuwait/ar/little-plato-magazine  

 www.mawdoo3.com 

 www.new-educ.com 

 www.tahawolat.net/Home.aspx  

 

http://www.littleplato.com/kuwait/ar/little-plato-magazine
http://www.mawdoo3.com/
http://www.new-educ.com/
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 تتذ٢ً نُا ايػعٛز١ٜ املطأ٠ قهاٜا

 ؼ١ًًٝٝ زضاغ١ :"ايطٜاض بٓات" ضٚا١ٜ يف

ضنٟٛ أؾطف قُس

   

ashrafrizvi22@gmail.comEmail:  

 ًَدل ايبشح:

طدا٤ بٓت عبس اهلل ايكاْع. قهاٜا املطأ٠ يف ضٚا١ٜ "بٓات ايطٜاض" ي  ٖصا ايبشحٜتٓاٍٚ 

الح، نكه١ٝ ايتعًِٝ ٚايتجكٝف ٚاإلق عسٜس٠ّ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قهاٜا ادتُاع١ّٝ عاجلت

ايفػاز االدتُاعٞ ٚاـًكٞ، ٚتؿري إىل  نُا تتٓاٍٚ ٚظاٖط٠ ايتػريات االدتُاع١ٝ.

َٛانٝع ادتُاع١ٝ ٖا١َ نايعٚاز ٚايعٓٛغ١ ٚايطالم ٚاؾٓؼ ٚاؾػس ٚايتفهو 

قهاٜا أخط٣ نتفػذ ايؿباب ٚايؿابات، ٚايتػين باؿب ٚاؿٝا٠،  إىل داْباألغطٟ،

سٜس بايعًِ ٚاالنطٗاز نس املطأ٠، ٚتتشسخ عٔ ايكهاٜا اييت تتعًل َباؾط٠ باملطأ٠ ٚايتٓ

ايبشح اجملتُع ايػعٛز١ٜ ٚسٝاتٗا االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ. غأتٓاٍٚ يف ٖصا 

اؿسٜح عٔ قهاٜا املطأ٠ ٜكعب زٕٚ اؿسٜح عٔ اجملتُع ايصٟ  ، ألٕايػعٛزٟ بإجياظ

خط إىل سس نبري ٚإٔ املطأ٠ ٖٞ ايٓٛا٠ األٚىل يف تؿهٌٝ تعٝـ فٝ٘، فهالُٖا َطآ٠ يآل

اجملتُع، ٚتهٜٛٔ ايؿدكٝات، ٚإٕ فكٌ َؿانٌ املطأ٠ عٔ األٚناع االدتُاع١ٝ 

 ٚاالقتكاز١ٜ أَط خاط٧.

 ضدا٤ ايكاْع، بٓات ايطٜاض، قهاٜا املطأ٠، اجملتُع ايػعٛزٟ.: نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

This paper examines the issues of Saudi women in the novel "Girls of 

Riyadh" written by the Saudi novelist Rajaa Al-Sanea. This novel mainly 

deals with significant social issues affecting Saudi women such as archaic 

customs and traditions, women’s education, social reforms, social and 

moral corruption and issues such as marriage, divorce, segregation, 

oppression, persecution against women, and their social, cultural and 

economic life. Rajaa Al-Sanea shook up the Saudi society with this novel, 

in which she exposed the hidden lives of young elite-class girls as she 

revealed their secret lives, dreams and desires, in the ultraconservative 

                                                           
 اسح ايسنتٛضاٙ، َطنع ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاإلفطٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖط الٍ ْٗطٚ، ْٝٛ زهلٞ، اهلٓس.ب 



 اجليل اجلديد 154                                                     قضايا املرأة السعودية كما تتجلى

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                            9102يونيو   -يناير                       2ج/ – 4ع 

Islamic society of Riyadh. She also exposed the hypocrisy of a traditional 

society where women endure blatant injustice, double standards and 

restricted freedom throughout their lives. She offers unprecedented and 

realistic insights into the ordinary lives of young Saudi women. This study 

will shed light on the Saudi society in brief, because it is difficult to talk 

about women's issues without talking about the society in which they live. 

 :َكس١َ

ٖٚٞ َٔ ايبسا١ٜ نس  ايطغاي١ ايٓب١ٜٛ، َٚٓبعَٗبط ايٛسٞ ايػعٛز١ٜ املًُه١ ايعطب١ٝ  إٕ

يٛدٝات املٓاٖه١ يإلغالّ ٚايجكاف١ اإلغال١َٝ، ٚتتُػو ٜٛاالػاٖات ٚايػٝاغات ٚاألٜس

اجملتُعات األخط٣ بأغباب َتعسز٠، باألعطاف ٚايعازات ٚايتكايٝس، ٚؽتًف نجريا عٔ 

ٚع٢ً ضأغٗا ايتُػو بايعكا٥س اإلغال١َٝ ٚايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ ايػُش١، ٚايكِٝ ٚاملعاٜري 

االدتُاع١ٝ اييت تًعب زٚضا فّعاال يف ايػٝاغات اؿه١َٝٛ، ٚايكها٤ ع٢ً ايٓععات 

 ايفهط١ٜ ٚايعكا٥س١ٜ ٚايطا٥ف١ٝ ٚايعكب١ٝ ايكب١ًٝ.

ّٕ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ قس عاْت نجريا َٔ املؿانٌ اييت العالق١ هلا بايسٜٔ اؿٓٝف بكسض  إ

َا ناْت بايعازات ٚاألعطاف ٚايتكايٝس ايبس١ٜٚ ٚايكب١ًٝ اييت طبعت ببكُاتٗا ع٢ً 

ْػا١ْٝ يف ْطام نٝل، ، ٚقٝست قُٝتٗا اإلٚنعٗا االدتُاعٞ ٚاالقتكازٟ ٚايػٝاغٞ

١ٝ األٚالز ٚتأَني ضاس١ ايطدٌ. فهاْت ٚظٝفتٗا تٓشكط نُٔ ْطام املٓعٍ ٚإزاضت٘ ٚتطب

ٚساٍٚ ايطدٌ إٔ ال ؽطز اب١ٓ سٛا٤ عٔ ْطاقٗا احملسز إىل أعُاٍ أخط٣ َفٝس٠ يًبٝت أٚ 

اجملتُع، بٌ تبك٢ عهٛا َكطٛعا يف اجملتُع الخس١َ هلا غ٣ٛ خس١َ ايبٝت ٚايطدٌ. ٚ"قس 

ألّْ٘  ناْت َٔ قبٌ ؼتٌ َطنعا أز٢ْ َٔ شيو، إش ناْت غًط١ ايعٚز ظاٖط٠ نجريا،

 .1"ُٝٓا ؼتٌ ايعٚد١ املطنع املتسْٞحيتٌ املطنع األع٢ً يف األغط٠ ب

ٚاض َٚٗاّ َتٓٛع١، سٝح ْبؼ تتُتع املطأ٠ يف ايفرت٠ املعاقط٠ مبطنع ادتُاعٞ ٚتكّٛ بأز

ٚتصيٌٝ  عسز َٔ ايٓػا٤ يف املًُه١، ٚمتّهٓت َٔ ايتػًب ع٢ً ايكعٛبات ٚاملؿانٌ

سكًت يف ٗا مٛ ايتكسّ اؿهاضٟ ٚايجكايف ٚاملازٟ، ٚايعكبات اييت اعرتنت غبًٝ

ايكطاضات ايعسٜس٠ َٔ بعس اؽاش  غهٕٛ غٓٛات َان١ٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ اؿكٛم املٓٗٛب١

                                                           
)املًُه١ ايعطب١ٝ: زاض اـطجيٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  املسخٌ  إىل زضاغ١ اجملتُع ايػعٛزٟ،ز. قُس بٔ إبطاِٖٝ،  ايػٝف، 1

 .121ّ(، م:2003، 3ط
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سل قٝاز٠  ت املطأ٠ بعض سكٛقٗا، ٚع٢ً ضأغٗا:ؿه١َٛ ايػعٛز١ٜ اييت َٓشٌ اَبِق

 ايػٝاض٠، ٚاغتدطاز ايبطاقات ايؿدك١ٝ، ٚاـٛض يف ػطب١ االْتدابات ايبًس١ٜ،

اجملتُع  "ٜؿٗس ٚب ضٜان١ٝ ٚغريٖا. َالع ٚايسخٍٛيتعٝني يف فًؼ ايؿٛض٣، ٚا

حملعٛضات ٚاحملطَات، بػبب ايػعٛزٟ يف ايػٓٛات األخري٠ َعاٖط ناْت تعترب َٔ ا

 يف ٚتطتبط ٖصٙ املعاٖط ايؿٝٛر. يبعض ٚايتكايٝس، ٚبػبب ايفتا٣ٚ ايس١ٜٝٓ ايعازات

   .2تتُتع بٗا ْعرياتٗا يف زٍٚ اؾٛاض" سكٛم أغاغ١ٝ باملطأ٠ احملط١َٚ َٔ َععُٗا

 ْبص٠ عٔ ضدا٤ ايكاْع:

بعس قسٚض ضٚا١ٜ  ايالشع ناْت قٌ ايٓكس غعٛز١ّٜ ايكاْع ناتب١ّاهلل  بٓت عبسضدا٤ 

ٝتٗا األنجط نذ١ يف األٚغاط نتبتٗا ٖٚٞ يف ايجا١َٓ عؿط٠ َٔ عُطٖا، تعترب ؾدك

ايجكاف١ٝ ٚاألزب١ٝ يف اجملتُع ايػعٛزٟ، ْايت ضٚاٜتٗا "بٓات ايطٜاض" ٖذَّٛا نبريّا َٔ 

تٗاَٗا غسف ٔ، ست٢ ٚقٌ إىل َٓابط املػادس، الاألزبا٤ ٚايٓكاز ٚخاق١ ضداٍ ايسٜ

يف غال١َٝ. ٚيٝػت ايكاْع طبٝب١ َتفٛق١ ٚنؿف األغطاض عٔ بٓات ايسٚي١ اإل اؿٝا٤

طاضت عالز األعكاب يف األغٓإ بعًِ اـالٜا اؾصع١ٝ فشػب بٌ ٖٞ ضٚا١ٝ٥ ؾاب١ 

 اآلفام.يف ؾٗطتٗا 

يف ايهٜٛت َٔ أب ٚأّ طبٝبني،  ـ1041ٖ-1891ّعاّ غبتُرب  11ٚيست ايكاْع يف 

ْؿأت ٚتطعطعت يف َس١ٜٓ ايطٜاض، تعٛز دصٚضٖا إىل اجملُع١ يف املٓطك١ ايٛغط٢ َٔ 

طب أغٓإ يف بهايٛضٜٛؽ اي. ؽّطدت َٔ ن١ًٝ ايطب ٚسكًت ع٢ً ؾٗاز٠ 3املًُه١

اهلل يالبتعاخ  اغتفازت َٔ بطْاَر املًو عبسّ، 1442َٚٔ داَع١ املًو غعٛز عاّ 

، ٚسكًت ع٢ً ؾٗاز٠ املادػتري َٔ ن١ًٝ االختكام يف عالز ايعكب ٚدصٚض اـاضدٞ

ّ، 1449يف ؾٝهاغٛ، عاّ  يٟٝٓٛإاألغٓإ، عًّٛ ايفِ ٚاـالٜا اؾصع١ٝ، َٔ داَع١ 

ّ، ٚعًُت فٝٗا نأغتاش٠ 1448ٚسكًت ع٢ً ؾٗاز٠ األغٓإ َٔ ْفؼ اؾاَع١ عاّ 

ًه١ٝ ايهٓس١ٜ يف عالز ايعكب ّ، ْٚايت ايعَاي١ امل1414 – 1449َػاعس٠ بني عاَٞ 

                                                           
ٜٓاٜط  11ضٜذ ايعٜاض٠: ّ، تا1412غبتُرب  19، تاضٜذ ايٓؿط: قطَات" ؼٛيت إىل َباسات يف ايػعٛز١ٜ" اؾعٜط٠، 2

  https://www.aljazeera.net ّ، َتاح ع٢ً:1418
، 1عسْإ قطإ، ط ٚزٜإ )املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ: ْػا٤ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ،عًٞ أمحس، فكٓسف،  3

 .106 ، م:1، ز)2006ّ

https://www.aljazeera.net/
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ّ، ٖٚٞ اغتؿاض١ٜ يف َػتؿف٢ املًو فٝكٌ ايتدككٞ َٚطنع 1414ٚاؾصٚض يف عاّ 

إيٟٝٓٛ األَطٜه١ٝ عٔ إلاظاتٗا اض. ساظت ع٢ً اؾا٥ع٠ ايػ١ٜٛٓ ؾاَع١ األعاخ بايطٜ

ايبشج١ٝ املُتاظ٠ يف عًِ اـالٜا اؾصع١ٝ ٚعالز األعكاب، بعس إٔ متٝعت يف عامل 

 ا٥ع٠ ايععُا٤ ٚاملدرتعني َٔ قبٌ داَع١ إيٟٝٓٛ.، نُا فاظت ظ4باألز

ت ايطٚا١ٜ يف املًُه١ ايعطب١ٝ، قسض اسس٠ َٔ أؾٗط بٓات دًٝٗا يف فٔضدا٤ ايكاْع ٚ

ناْت أٚىل طبعاتٗا عاّ ٚقفش١،  118يف سسٚز  ،عٔ زاض ايػاقٞ ببريٚت ضٚاٜتٗا

نجري٠،  اتب١ يهػٛطأضبعني يػ١ عامل١ٝ. تعطنت ايهسٛايٞ إىل  ُٚتطمجتّ، 1442

َٔ ايٓؿط ٚايتٛظٜع يف املًُه١ بت١ُٗ تؿٜٛ٘ قٛض٠ اجملتُع ايػعٛزٟ، َٚٓعتٗا اؿه١َٛ 

 .ٚمبا ؼهٞ أسساثّا ٚتفاقٌٝ غط١ّٜ عٔ اؿط١ّٜ ٚاؿب يف سٝا٠ أضبع فتٝات غعٛزٜات

قسّ األزٜب ايعُالم ٚايسبًَٛاغٞ ٚايٛظٜط ايسنتٛض غاظٟ ايككٝيب يًطٚا١ٜ ٚنتب: "يف 

األٍٚ، تكسّ ضدا٤ ايكاْع ع٢ً َػاَط٠ نرب٣: تعٜح ايػتاض ايعُٝل ايصٟ عًُٗا ايطٚا٥ٞ 

خيتفٞ خًف٘ عامل ايفتٝات املجري يف ايطٜاض. ٚعٓسَا ُٜعاح ايػتاض ٜٓذًٞ أَآَا املؿٗس 

بهٌ َا فٝ٘ َٔ أؾٝا٤ نجري٠، َهشه١ َٚبه١ٝ، بهٌ ايتفاقٌٝ اييت ال ٜعطفٗا 

ا عٌُ ٜػتشل إٔ ُٜكطأ... ٖٚصٙ ضٚا١ٝ٥ أْتعط كًٛم خاضز ٖصا ايعامل ايػاسط املػشٛض. ٖص

 .5َٓٗا ايهجري"
أغ١ٝٓ ايفٓإ عبس اجملٝس عبس اهلل "ٜا بٓات ايطٜاض... ٜا بٓات َٔ  أخٛشعٓٛإ ايطٚا١ٜ َ

ٚعٓٛإ املٛقع اإليهرتْٚٞ "غري٠ ايطٜاض... ٜادٖٛطات ايعُاِٜ... اضمحٛا شا ايكتٌٝ. 

ٚاْفهشت" ؼطٜف يعٓٛإ ايربْاَر ايتًٝفعْٜٛٞ ايًبٓاْٞ "غري٠ ٚاْفتشت". َكسَات 

ٚا١ٝ٥ َٔ االغتؿٗاز يهّتاب عطب ٚأداْب ايطغا٥ٌ ساف١ً بايسعاب١ ٚايػدط١ٜ، ُتهجط ايط

يف بسا١ٜ نٌ ضغاي١، ٚؽتاض يطغا٥ًٗا عٓٛاْا ٚمتٗٝسا َكتبػا َٔ نتب ايفالغف١ 

ايكسَا٤ ٚاحملسثني َٔ أَجاٍ غكطاط، ٚأضغطٛ، ٚطاغٛض، ٚبطْاضزؾٛ، ْٚعاض قباْٞ، 

 بٝح بطاْٚٓر،يٝعاٚت. ؽ. إيٝٛت، ٚأٚغهاض ٚاًٜس، ٚإ ٚايككٝيب، ٚإبطاِٖٝ ْادٞ،

                                                           
، 1412َّاٜٛ  12تاضٜذ ايٓؿط:  ،ضٚا١ٜ عٔ ايطبٝع ايعطبٞ ضدا٤ ايكاْع: بعس َؿانٌ "بٓات ايطٜاض" ،أمسا٤ٖٚب١،   4

 www.sayidaty.netَتاح ع٢ً:   ّ،1418ٜٓاٜط  14تاضٜذ ايعٜاض٠: 
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ٚأْٝؼ َٓكٛض، إناف١ إىل أغاْٞ َتٓٛع١ ٚقكا٥س ؾت٢، َع شنط اآلٜات ايكطآ١ْٝ 

ا ع٢ً ٚاألسازٜح ايٓب١ٜٛ، ٚاألقٛاٍ املأثٛض٠ ٚاألؾعاض ايعطب١ٝ ٚاملرتمج١. ٚتربض شيو ضّز

ضغا٥ٌ ايكطا٤ بإٔ اآلٜات ٚاألسازٜح ٚاالقتباغات ايس١ٜٝٓ اييت تٛضزٖا يف إميٝالتٗا 

ٚتؿٗس ع٢ً أظ١َ  ،6ؿٗٛض٠ ٚاألغاْٞ اييت ؼتٜٛٗا ضغا٥ًٗا تًُٗٗاتًُٗٗا، ٚاملكٛالت امل

 املطأ٠ ايػعٛز١ٜ. 

تطغٌ ايػاضز٠ قكتٗا باغِ فتا٠ فٗٛي١ نٌ ّٜٛ مجع١ عرب إميٌٝ ع٢ً َٛقع ايربٜس 

ٜاٖٛ إىل َععِ َػتدسَٞ اإلْرتْت يف املًُه١، ٚتهؿف فٝٗا عٔ عامل  اإليهرتْٚٞ

 ضغاي١ قسٜكاتٗا ايػطٟ ع٢ً َساض عاّ، يف مخػني ضغاي١، ٚػاضب أضبع فتٝات، نٌ

طٚا١ٜ ايؼٌُ يف طٝاتٗا أظ١َ َٔ ْٛع خام، َٚٔ خًف ؾاؾ١ ايهُبٝٛتط. تسٚض أسساخ 

 َس١ٜٓ ايطٜاض، ٚاـرب ٚدس٠،ٜكُٔ يف سٍٛ قكل أضبع قسٜكاٍت ٚطايبات غعٛزٜات 

ٜٚٛادٗٔ املٛاقف ايكعب١ يف َؿٛاض عجٗٔ عٔ فاضؽ األسالّ، تٓتُٞ ايبطالت األضبع 

ايطبك١  قُط٠ ايككُٓذٞ ٚغسِٜ اؿطميًٞ ٚملٝؼ دساٟٚ َٚٝؿٌٝ ايعبس ايطمحٔ، إىل

  .ايطاق١ٝ َٔ طبكات اجملتُع ايػعٛزٟ، اييت ال ٜعطف عاز٠ أخباضٖا إال َٔ ٜٓتُٞ إيٝٗا

ِِ  طٚا١ٜ بكٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: "تبسأ اي ِٗ ُِْفِػ ََا ِبَأ ُِّٝطِٚا  َُٜػ ٍّ َست٢َّ  ِٛ ََا ِبَك ُِّٝط  َُٜػ َ٘ اَل  َّٕ ايًّ  "ِإ

آْػاتٞ غازتٞ... أْتِ ع٢ً َٛعس َع أنرب  ٚتكٍٛ ايػاضز٠: "غٝساتٞ (،11:ايطعس)

إىل عامل ٖٛ . قسثهِ، َٛا، تٓكًهِ ايؿباب١ٝ، ٚأقدب ايػٗطات احمل١ًٝايفها٥ح 

، ْؤَٔ مبا ْعٝـ فٝ٘ٚال  ْعٝؿ٘. ٖٛ ٚاقع اـٝاٍي٘  يصورهأقطب يهٌ َٓهِ مّما 

ب٘ َٓ٘ ْٚهفط بايباقٞ. يهٌ َٔ ِٖ فٛم ايجا١َٓ عؿط٠، ٚيف بعض ْػتػٝؼ اإلميإ 

، أَا عٓسْا فبعس ايػازغ١ )ال أعين ايػازغ١ عؿط٠( يًطداٍ ٜٔٚايعؿط ز١ٜايبًسإ اؿا

ع٢ً  عاض١ٜ اؿكٝك١يكطا٠٤  ف١ٝيف ْفػ٘ اؾطأ٠ ايها جيس يهٌ َٔ. تٝاتيًف ايٝأؽٚغٔ 

، َع ايكرب ايالظّ اؿكٝك١قفشات اإلْرتْت، ٚاملجابط٠ املطًٛب١ يًشكٍٛ ع٢ً تًو 

  .7تٞ يف ٖصٙ ايتذطب١ اجمل١ْٛٓ"ػاٜطمل
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 ايكهاٜا املططٚس١ يف ايطٚا١ٜ:

ز١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ ٚايكش١ٝ اييت االدتُاع١ٝ ٚاالقتكا َٔ ايكهاٜا ايعسَٜس تتٓاٍٚ ايطٚا١ُٜ

ٚايػٝاغات اييت تبٓتٗا ٝا٠ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ، ٚال تتُاؾ٢ َع ضٚح ايعكط اؿسٜح ع تتعًل

ضغِ أْٗا ال تعاٍ تعٌُ ع٢ً متهني املطأ٠ يف غال١َٝ َٓص تٛسٝس نٝاْٗا، ايسٚي١ اإل

 .اجملاالت ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ

 ايعٚاز ٚايعٓٛغ١: 

أبطظتٗا ايهاتب١ بصنط قك١  َؿه١ً ايعٚاز َٔ أِٖ ايكهاٜا االدتُاع١ٝ اييتتعس 

زٕٚ عًِ ٚايسٖا، ٚتػُح ي٘ بايتُازٟ َعٗا  بٝتٗايًػٗط يف  ٚيٝسخطٝبٗا  غسِٜ اييت تسعٛ

 ٚال ٚال ؼاٍٚ قسٙ، ٖٚٛ ٜتذاٚظ اـطٛط اؿُطا٤، يهٓ٘ ٜٓكطف ٖٛ سا٥طّا َٚتٛتطّا

؟ أٚ أخطأت ٖٞ ٚغًُت٘ ْفػٗا قبٌ ايعٚاز؟ ٚيٝسّٔ ٜعٛز ٚال ٜٗاتف، فتفهط ٖٞ، ٌٖ ُد

يهٓ٘ أيٝؼ ظٚدٗا ؾطعّا َٓص ّٜٛ عكس ايكطإ؟ أّ إٔ ايعٚاز ٖٛ ايؿ٤ٞ اآلخط، َع أْٗا 

قُٔ مبجٌ َا قاَت ب٘ يف فرت٠ املًه١ ٚقبٌ ايعفاف! بٌ  فتٝاتعٔ  نجري٠مسعت قككّا 

َجٌ  ٜالسغ غ٣ٛ َٔ رتخٜه أطفااّل بعس ايعطؽ بػبع١ أؾٗط فال ٜٓذدي َٓٗٔنجريات 

بني َا ٜكح َٚا ال ٜكح  ايسقٝلاـطأ؟ َٚٔ حيسز هلا اـط ايفاقٌ  فأٜٖٔصٙ األَٛض. 

غالّ ٖٛ ْفؼ اـط املطغّٛ يف عكٌ ايؿاب ايػعٛزٟ؟ فعً٘؟ ٌٖٚ اـط ايفاقٌ يف اإل

 .8ايؿاب ايػعٛزٟ ست٢ تتُهٔ َٔ ايفِٗ! غٝهٛيٛد١ٝ هلا ٜؿطح َٚٔ

ؿري ػطب١ ايكسٜكات األضبع إىل إٔ ايعٚاز يف اجملتُع ايػعٛزٟ ال ٜتشهِ فٝ٘ ت

ايؿباب، ألٕ األَط يٝؼ بٝسٙ، ٚإمنا ػطٟ األَٛض ٚفل ْعاّ األعطاف ٚايتكايٝس، 

ٚايعطٚف أق٣ٛ َٔ ايؿباب، ٚاألَط نً٘ بٝس ايعا١ً٥، نُا تٛنح قك١ َٝؿٌٝ اييت 

٠ ط١ًٜٛ، ألٕ أغطت٘ التؤٜس فهط٠ ايعٚاز َٔ ٜتد٢ً عٓٗا فٝكٌ بعس ضبط عالق١ ق١ٜٛ ملس

تٓتُٞ َٔ ب١٦ٝ غعٛز١ٜ، ٚأَ٘ تطٜس زَٚا تعٜٚر أبٓا٥ٗا َٔ فتا٠ َٔ ٚغطِٗ  فتا٠ أَٗا ال

ّٕ أّ ايفتا٠  سٍٛ  ايعكِٝقطضت إٔ تكف يباب ٖصا ايٓكاف  أَطٜه١ٝ"عٓسَا مسعت األّ أ

فتا٠ َتع١ًُ َٚٗصب١  ;فٝكٌ عٔ عسز قاغٔ ايفتا٠ٜتشسخ  .9ضدع١" غريٖصٙ املٗعي١ إىل 
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َجٌ ايبٓات ايػابكات. يهٔ سسثٝ٘ عٔ ٖصٙ  يٝػت قط١ٜٚ، َٚتشهط٠ داَع١ٝٚطايب١ 

تهط، تصضف زَٛعّا  اييت إٕ مل تهٔ تٓفع فٗٞ ال أزٜٚتٗا التُٗٗا، تتٓاٍٚ األّ األؾٝا٤

أسػٔ ايبٓات،  ابٓٗا األقػط َٔ تعٜٚريف  ايهبري٠، ٚتتشسخ عٔ طُٛساتٗا نجري٠

بها٤ ساضا ع٢ً سب٘، ؼت  فٝكٌ ايٝا٥ؼٚأسػٔ َٓعٍ. ٜبه٢  غٝاض٠ٚإٖسا٥٘ أسػٔ 

تؿري  .10اييت ال ؽهع يطغبت٘. ٜٚتِ تعٚجي٘ قػطٜا َٔ فتا٠ ال حيبٗا ايػاي١ٝقسَٞ أَ٘ 

بٕٛ ٖصٙ ايكك١ إىل َؿه١ً ايؿبإ ايصٜٔ ػربِٖ عا٥التِٗ ع٢ً ايعٚاز ممٔ الٜطغ

 فٝٗا، ٚيف ْٗا١ٜ املطاف ٜؤزٟ ايعٚاز ايكػطٟ إىل ايطالم. 

ال تعاٍ ايبٓات ٜعٚدٔ بسٕٚ َٛافكتٗٔ يف قفكات َػتبس٠ َٔ قبٌ األب ٚاألر ٚايٛيٞ، 

ٚايهش١ٝ ايٛسٝس٠ ٖٞ ايبٓت، بسٕٚ إَهاْٗا إٔ تًذأ إىل احمله١ُ يتُٓع ظٚادٗا ممٔ 

ضاز ايطٜاح َطتني، فُط٠ ضفهت ال تطغب فٝ٘. نُا ػس َٝؿٌٝ إٔ دٗٛزٖا شٖبت أز

اضتباط أسس  ايػعٛز١ٜ ، ٚضفض أٌٖاألَطٜه١ٝ أغطتٗا اضتباطٗا مباتٞ ابٔ خايتٗا

ٖادطت ضغُا  ايجا١ْٝبطغبتٗا، ٚاملط٠  أَطٜهاإىل  ْفٝٗاأبٓا٥ِٗ بٗا، يف املط٠ األٚىل مت 

. ٚبعس ظٚاز 11عسا َػأي١ ايعٚاز فُٝا سٝاتٗا ممتاّظاهلا نٌ ؾ٤ٞ يف  ٜبسٚ عٓٗا إىل زبٞ،

َٔ  نجريقسٜكٗا ػس ْفػٗا فرب٠ ع٢ً قبٍٛ ايعٚاز َٔ ايؿاب اإلَاضاتٞ، فٗٓاى 

ْٚفٛغّا  زا١َٝؼت ابتػاَاتِٗ قًٛبّا  خيفٕٛ األظٚاز ٚايعٚدات يف ٖصا اجملتُع ايصٜٔ

عكٝس ُط٠ املطًك١ اييت ٜعٚض بٝتٗا يو قك١ قٚنص .12ؾطٜو اؿٝا٠ اختٝاضَػبٕٛ سكٗا يف 

ْفػ٘  ٜعٔ َٔ عُطٙ، ٚخاهلا ٜطؾح ي٘ اب١ٓ أخت٘ ٖٚٛ بعنييف ايػازغ١ ٚاألض يف اؾٝـ

قاسب١ ايؿإٔ  ٜؿاٚض أسس إٔ ٜفهط باضّا بٗا بفعًت٘ تًو. ٚأَٗا تسفعٗا زفعّا ملكابًت٘، ٚال

قالسٝتٗا  بعس ايطالم باْتٗا٤  ط املطأ٠تؿع. 13اؾايػ١ إىل داْبِٗ نًٛح َٔ اـؿب

ٚقسضاتٗا، ٚبأْٗا مل تعس ْافع١ يف ؾ٤ٞ، فهٌ َا تطٜسٙ ٚتبصٍ دٗٛزٖا يًشكٍٛ عًٝ٘ 

 .14ٖٛ ضدٌ نٝفُا نإ يْٛ٘ ٚؾهً٘ ْٚٛع٘
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املهاملات اهلاتف١ٝ قبٌ ايعٚاز ٚعكس ايكطإ قه١ٝ فشل غذالت  نُا تعاجل ايطٚا١ٜ

يٞ يف املًه١ أْ٘  ٜكٍٛ جيٞغسِٜ: "نٓت خب١ً ٚع٢ً ْٝاتٞ، ٚإال ٚاسس  نُا تكٍٛ

غذالت املهاملات  ضاقب نٌ تًٝفْٛات ايبٝت ايجابت١ ٚايٓكاي١ قبٌ َا خيطبين، ٚفشل

أؾٗط قبٌ اـطٛب١، ٚأْا بهٌ غبا٤ أقٍٛ ي٘ اؿُس هلل أْٞ  2ايكازض٠ ٚايٛاضز٠ ملس٠ 

. ٚنصيو قس ٜهف ضدٌ عٔ االتكاٍ باغتدساّ ٖاتف٘ اـام 15لشت باالَتشإ"

فتا٠ خطٝبت٘ َا بٝٓ٘ ٚبني أٌٖ ٜهتؿف  بٛاغط١ ايبطاقات املػبك١ ايسفع ست٢ ال ٜٚتكٌ

 ٖاتف٘ اـام.فٛاتري َٔ عالق١ إشا َا ساٚيٛا َطادع١ 

ٞ تعاجل ايطٚا١ٜ قه١ٝ اضتفاع ْػب١ ايعٓٛغ١ يف قفٛف ايفتٝات غكٛم ايطبٝبات ايًٛات

ٜتأخط ظٚادٗٔ َععِ األسٝإ، ٖٚصا قس اعتاز اجملتُع عًٝ٘، ست٢ أقبح َٔ املػتػطب 

، ٚيصا نٌ َٔ تطٜس َٔ ايفتٝات إٔ تعٓؼ زٕٚ إٔ قػري٠ٚاملػتٗذٔ تعٜٚر طايب١ ايطب 

طايبات تًكب بعاْػ١، تسضؽ ايطب، ألٕ األبكاض َػهٛن١ عٔ طايبات ايطب، أَا 

ن١ًٝ ٚداَع١، فرتفع إيٝٗٔ  بأ١ٜال تًتشل األخط٣ ٚنٌ َٔ ايهًٝات أخطٜات َٔ 

ٚتكسّ ايكك١ مناشز اظزٚاد١ٝ املعاٜري  .16ايعؿطٜٔأقابع االتٗاّ بايعٓٛغ١ مبذطز بًٛغٗٔ 

ّٕ املطأ٠ ٖٞ ايهعٝف١ زاخٌ فتُع شٟ  ٚايكِٝ ٚقٛض٠ ايٛاقع املؤمل عٔ اجملتُع، ٚتؤنس أ

املجكف١ ٚغريٖا، فريتفع َعسٍ ايعٓٛغ١ بأنرب قسض بني  ثكاف١ شنٛض١ٜ، ٚال فطم بني املطأ٠

سٍٛ ثكاف١ املطأ٠، فتططس٘ ع٢ً  غسِٜات املتعًُات، سٝح ٜسٚض غؤاٍ يف شٖٔ ٝايفت

ػسإ دٛابّا ي٘، تػأٍ غسِٜ ٌٖ تعس  يهُٓٗا ؼتاضإ َعٗا ٚال ْٜٛطقسٜكتٗا قُط٠ ٚأّ 

َاظاٍ  املفاِٖٝ ِ ايتطٛضات ٚاضتكا٤ضغ اؿٝا٠ثكاف١ املطأ٠ ْع١ُ أّ ْك١ُ؟ فإْٗا تالسغ إٔ 

َطتفعّا عٓس ايبشح عٔ عطٚؽ َٓاغب١، َكاض١ْ ايكػري٠ اإلقباٍ ع٢ً ايفتا٠ ايػاشد١ ٚ

َٔ ايعًِ ٚاملعطف١ ٚايتذاضب ٚاالطالع  عاي١ٝع٢ً ايفتا٠ اييت تبًؼ زضد١ ايهعٝف باإلقباٍ 

 . اؿٝا٠ايعاّ ع٢ً 

بطبع٘  غٝٛضايطدٌ ايؿطقٞ بايصات ، ألٕ "ايطبٝبات ٖصا األَطتٛنح َؿه١ً عٓٛغ١ 

ظٚدت٘ إٔ  ٜفهٌ يكسضات٘، ٚيصيو فإْ٘ ؼسٜا باـطط عٓس َٛاد١ٗ أْج٢ تؿهٌ ٜٚؿعط
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ي٘ َها١ْ املعًِ ٜهٕٛ ايتذطب١، ست٢ ايتعًِٝ َٗٝه١ اؾٓاح ٚعسمي١ تهٕٛ َتٛانع١ 

َٔ ايطداٍ  نجري، ٚإٕ نإ ٜطٜسسػبُا  ٜكّٛ بتؿهٌٝ تًُٝصت٘ األٍٚ يف ْفػٗا ٚايصٟ

َٓٗا! ٖهصا أقبشت ايفتا٠ ايػاشد١ َطًٛب١ ٜتعٚدٕٛ ، إال أِّْٗ ال ايك١ٜٛباملطأ٠ ٜعذبٕٛ 

 ٚفكّا ملتطًبات ايؿاب ايصٟ ال األٜاّ)ايفا١ُٖ( ع٢ً ال٥ش١ ايعٛاْؼ اييت تطٍٛ َع قٝست ٚ

  .17"تطٜسبٓا٤ّ ع٢ً شيو االضتباط بفتا٠، تعطف متاَا َاشا ٜطفض ، ٜٚعطف َا ٜطٜس

 ايعٓف ٚاالنطٗاز نس املطأ٠: 

تتعطض املطأ٠ يًعٓف ٚاالنطٗاز ٚاملٗا١ْ ٚايصٍ، ٚتؿري إىل شيو قك١ قُط٠ اييت تٛاد٘ 

يهٓٗا ؼب  .18األْٛاع املدتًف١ َٔ ايعًِ ٚايعٓف َٓص ّٜٛ ظٚادٗا ست٢ طالقٗا َٓ٘

٘ أٍٚ ضدٌ ؽتًط ب٘ َٔ خاضز ٚغط ظٚدٗا ضغِ َا تٛاد٘ َٔ قػ٠ٛ ٚغًع١ ْٚفٛض، بهْٛ

َهذعٗا ٚجيعٌ ٜكّض ٜٚكًل َٓاَٗا ْٚاسٝت٘ قًبٗا َٔ  ٜػعٚقاضَٗا، يهٔ ايؿو 

ألغباب تطاٖا تاف١ٗ، أسٝاْا ظٚدٗا  ٜجٛض عًٝٗا سٝح .19غٛزا٤ بػٛاز أفهاضٖاٜاَٗا أ

ٚإخٛتٗا ٚعَُٛتٗا  ٗاأبٝتعٓ٘ كتًفّا عٔ أيٝؼ مجٝع ضداٍ لس نصيو؟ ال فتكٍٛ: "

  .20"ٜكربٖا ٚخاهلا ٚأبٓا٥ِٗ. نإ ٖصا ٖٛ طبع٘، ٖٚصا َا نإ

َطأ٠، ٖٛ إضدٌ ع٢ً  ُامياضغٗ ٔصًٜايعٓف ٚايعًِ ايإطٓاب إىل تتططم ايطٚا١ٜ بسق١ ٚ

ؼًُٝٗا ٚسسٖا عب٤ األعُاٍ املٓعي١ٝ ٚضعا١ٜ األغط٠، َع إٔ ايعٌُ املٓعيٞ َطٖل دسا، 

ٚتطب٢ ايفتا٠ يف اجملتُع ايعطبٞ َٓص ْع١َٛ أظفاضٖا ع٢ً خس١َ أفطاز األغط٠، فتعٌُ 

داٖس٠ يف غبٌٝ إٔ تهٕٛ ع٢ً أع٢ً َػت٣ٛ َٔ ايهفا٠٤ ٚاأل١ًٖٝ بأعُاهلا املٓعي١ٝ، 

ٚتكهٞ َععِ ٚقتٗا يف ايعٌُ ٚايطبذ، نٞ ال ٜجٛض عًٝٗا ايعٚز إشا مل ٜهٔ غساؤٙ 

 ْػٝتهلا إٕ  فايٌٜٛ، َٚع شيو ّٜٛ نٌايكبٌٝ ٖصا  يف أَٛض َٜٔجريٖا داٖعا، "ظٌ 

هلا إٔ  حيل َٔ َْٛ٘ نٌ قباح، ٚالٜػتٝكغ قبٌ إٔ نٝٗا نٌ َػا٤، ٚػٗٝع ثٝاب٘ 

. تتشسخ ايػاضز٠ 21املٓعٍ أٚ إعساز ايطعاّ أٚغػٌ ايكشٕٛ"تطتٝب تطايب٘ مبػاعس٠ يف 
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ادٗٗا املطأ٠. نُا تتشسخ قُط٠ عٔ َؿانٌ عرب قفشات ايطٚا١ٜ عٔ املعاْا٠ اييت تٛ

 ايصٟ ٜبسٚ أثٓا٤ فرت٠ املًه١ يف غا١ٜ ايطق١أختٗا سك١ اييت مت تعٚجيٗا قبًٗا بػ١ٓ غايس 

يطغباتٗا، ٖٚٞ ًٜتفت بٗا ٚال ٜعبأ ٚايسَاث١، ٜٚتشٍٛ بعس ايعٚاز إىل ؾدل آخط، فال 

 ايطبٝب عٓسَابٗا إىل صٖب ٜبٗا ٚال ٜٗتِ ٘ ال تؿهٛ زَّٚا ألَٗا َٔ إُٖاي٘ هلا، يهّٓ

عًٝٗا تكاب باملطض أثٓا٤ محًٗا، ٚتصٖب ٖٞ َع ٚايستٗا ملتابع١ تطٛضات اؿٌُ، ٜٚبدٌ 

إال عٓسَا تًح يف  ؾٗطٜا َكطٚفاٜعطٝٗا بأٟ ؾ٤ٞ ع٢ً ْفػ٘، فال ٜبدٌ يف سني ال 

  .22ايطًب ست٢ تؿعط بايصٍ ٚاملٗا١ْ

١ إىل إٔ املطأ٠ اييت تتعطض يًعٓف ٚاالعتسا٤ ال تتكٌ تؿري قك١ قُط٠ ٚأختٗا سك

باـذٌ  باؾٗات األ١َٝٓ َع أْٗا ال تؿعط باألَٔ يف بٝت ظٚدٗا أٚ بٝت ٚايسٖا، ٚتؿعط

بٗا ايعٚز ٚاألغط٠، ٜٚتٛيس يسٜٗا ايؿعٛض بايعًِ ٚاـٛف َٔ ايطالم ٚاـٛف مما ٜفعً٘ 

ايصٟ مياضغ٘ ايطدٌ نسٖا. ٚعسّ  ١ ايعٓفٝٚايعاض َٔ اجملتُع، ٚتتشٌُ ْفػٗا َػؤٚي

 َػاعس٠ األغط٠ هلا متٓعٗا َٔ اإلفكاح عٔ ايعٓف ايصٟ تتعطض ي٘ َٜٛٝا، ست٢ تكٌ

، ضاؾس، ْٚعط٠ اجملتُع، ٚأَٗا ٚسك١، ٚظٚز قاغٝا عًٝٗاَكاَٚتٗا. "نٌ ؾ٤ٞ نإ 

ٜا هلا َٔ سٝا٠ تفاٖتٗا ٚؽًفٗا... ٜعٝب ٜٚػتهعفٗا ! ايهٌ قسٜكاتٗاسك١، َٚٛنٞ، ٚ

  . 23يف املكابٌ"ؾ٦ٝا أخصت َٓٗا نٌ ؾ٤ٞ ٚمل متٓشٗا غ١ٝ قا

 عٌُ املطأ٠ يف ايبٝت ٚخاضد٘: 

قفشاتٗا مناشز عٌُ املطأ٠ ٚخٛنٗا تعاجل ضٚا١ٜ ايكاْع قه١ٝ ٚظٝف١ املطأ٠، ٚلس عرب 

ملطأ٠ ٚال جيازٍ أسس يف إٔ ايعكط اؿسٜح ٜؿٗس اضتفاع ضغب١ ا يف ايٛظا٥ف املتٓٛع١،

ايهٝإ االدتُاعٞ ٚايجكايف،  ايػعٛز١ٜ يف تأنٝس شاتٗا ٚاغتكاليٝتٗا ٚسطٜتٗا يف

لاظات يف َععِ اجملاالت ايع١ًُٝ كازٟ، فكس سككت ٚال تعاٍ ؼكل اإلٚخاق١ االقت

ٚايع١ًُٝ ٚتػاِٖ يف ت١ُٝٓ ايسٚي١ ٚتؿاضى يف اضتفاع زخٌ األغط٠ ٚضفع املػت٣ٛ 

ٚسسٖا خطٚدٗا يكها٤ املٗاّ  فػٗا، فأغط٠ قُط٠ تعاضضإعاي١ ْ االقتكازٟ ٚتعٌُ ع٢ً

ِ أٍٚ ضبح عٓسَا تػِّ دسٜتٗا ٚخاق١إال أْٗا تتػاٌٖ َعٗا بعس َالسع١  يف ايبسا١ٜ
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بعٌُ  أخرياٚايسٖا ايصٟ ٜكتٓع ٜس  ٚتٓعِٝ األعطاؽ إىلتطتٝب اؿفالت َٔ  عًٝٗاؼكٌ 

 .24ابٓت٘

 تالط بني اؾٓػني: اؿذاب ٚايػفٛض ٚاالخ

تتٓاٍٚ ايكاْع قه١ٝ اؿذاب ٚايػفٛض ٚاالختالط بني اؾٓػني زاخٌ املًُه١ ٚخاضدٗا 

ٚتتشسخ ع٢ً يػإ ايػاضز٠ عٔ َس٣ نطاٖٝتٗا يًُذتُع ايػعٛزٟ ٚاغتٗعا٥ٗا يتكايٝسٙ 

 ايكاض١َ ٚأعطاف٘ ايباي١ٝ ٚمبا ٜفطن٘ ع٢ً املطأ٠ َٔ قٝٛز َتٓٛع١، ٚميٓح ايطداٍ فاال

ٜٓفص اجملتُع ايػعٛزٟ سهِ َٓع االختالط بني اؾٓػني ع ٚأنرب يًتُتع باؿط١ٜ. أٚغ

َُشّطّ يف َععِ اجملاالت، يهٓ٘ َتٛفط يف املؤغػات ايتع١ًُٝٝ ٚخاق١ بكطا١َ، ٚ  ٖٛ

ّٗس شٖٚٚا يف نًٝات ايطب عس َا. ٚنٌ َٔ تٛدس بطفك١ ضدٌ ُتعاقب عًٝٗا  ٚعًٝ٘ ٜٚتع

سٜس ُتكابً٘ ايفتا٠ ٚتٛادٗ٘ بايتعًٝكات املٓتكس٠ ٚايػاخط٠ ٖصا ايهبت ايؿ بايّتشفغ عًٝٗا.

بايٓػب١ نبرّيا  "نإ سًِ االختالط بايؿباب سًُّا ألْ٘ يف اجملايؼ ايٓػا١ٝ٥ يف ايبٝٛت،

ًػعٛزٜني إىل اظزٚاد١ٝ املعاٜري يا ايكك١ أّٜهٚتؿري  .25ايطايبات ٚايطالب"يهجري َٔ 

ييت تعٚض يٛؽ إلًؼ َع ابٔ خايتٗا ٚتالسغ يف َطعِ بٝبًٛؽ نُا تؿٗس َٝؿٌٝ ا

َع إٔ ايػعٛزٜني ناْٛا تٛادس ايػعٛزٜني بهجط٠ بكشب١ قسٜكات ٖٓسٜات ٚإٜطاْٝات. ٚ

عٔ أسهاّ  بعٝسٜٔ ايكسٜكات األدٓبٝات ٚخيتًطٕٛ بٗٔ زٕٚ خٛف أٚ خذٌب ٜتُتعٕٛ

بٕٛ ٚدٛزٖا َع ؾاب ايبالز، ناْٛا ٜؿهٕٛ بهْٛٗا غعٛز١ٜ بػبب َالقٗا ٜٚػتػط

  .26أَطٜهٞ، ٖٚصا أَط َسٖـ

فٝذب ع٢ً املطأ٠ إٔ تًبؼ اؿذاب يف ناف١ ؾٛؤٕ أَا قه١ٝ اؿذاب ٚايػفٛض 

خالٍ األسساخ اغتٗذإ ايػاضز٠  يف زاخٌ اجملتُع ٚخاضد٘، يهٔ لس َٔ اجملاالت،

تُع ايصٟ ٜعاٌَ املطأ٠ باجملتُع املطٜض، ٚاجمل ٖٚٞ تكف اجملتُع ايػعٛزٟ عٓ٘،

نايبٗا٥ِ، ٚاجملتُع املتعَت سٝح ٜتسخٌ اؾُٝع يف ؾٛؤٕ اؾُٝع، ٚفتُع َعذٕٛ 

بايتٓاقهات ملا تتكبٌ تٓاقهات ٚاظزٚاد١ٝ ايكِٝ ٚاملعاٜري، فايطداٍ ٚايٓػا٤ َٔ املًُه١، 

                                                           
 .134 املطدع ْفػ٘، م: 24
 .27 املطدع ْفػ٘، م: 25
 .93 املطدع ْفػ٘، م: 26



 اجليل اجلديد 164                                                     قضايا املرأة السعودية كما تتجلى

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                            9102يونيو   -يناير                       2ج/ – 4ع 

ٜػتدسَٕٛ املالبؼ ايؿطع١ٝ سني تٛادسِٖ زاخٌ املًُه١، يهِٓٗ خيهعٕٛ يجكافات 

ايسٍٚ ايػطب١ٝ: "قبٌ ٖبٛط ايطا٥ط٠ يف َطاض  عٓسَا ٜعٚضٕٚ ايسٍٚ األخط٣ ٚخاق١ب١ٝ أدٓ

مٛ محاّ ايطا٥ط٠ ٚقاَت بٓعع عبا٤تٗا ٚغطا٤ ؾعطٖا يتهؿف  غسِٜ، تٛدٗت ٖٝجطٚ

. ٚؽًع َالبػٗا ايتكًٝس١ٜ 27ًٜفاْ٘ اؾٝٓع ٚاييت ؾريت ايهٝكإ" َتٓاغلعٔ دػِ 

ٚتطتسٟ املالبؼ املكبٛي١ يف اجملتُع  ا ايطا٥ط٠ يف ططٜكٗا إىل خاضز ايبالزمبذطز زخٛهل

األٚضٚبٞ، ٚتتعّٜٔ بأفدط ٚأغ٢ً اؿًٞ ٚايعطٛض. "بعسَا أطف٦ت إؾاض٠ ضبط األسع١َ، 

إىل محاّ ايطا٥ط٠ الضتسا٤ عبا٤تٗا، فٗٞ  زٚي١ٝنعازتٗا يف نٌ ضس١ً  غسِٜتٛدٗت 

كطف ايٓػا٤ ، عٓسَا تبكًٌٝع٢ً أضض املًُه١ تهطٙ إٔ تفعٌ شيو قبٌ ٖبٛط ايطا٥ط٠ 

بٛاب اؿُاَات الضتسا٤ ايعٟ ايطمسٞ، فرتتسٟ ايٓػ٠ٛ عبا٤اتٗٔ ٚايطداٍ قفٛفّا أَاّ أ

  .28ؾعطٖٔ ْٚكاباتٗٔ"أغط١ٝ ٚ

  :ايطالمقه١ٝ 

ّٛض ايطٚا١ٜ َٔ خالٍ األسساخ ايتذاضب ايكاغ١ٝ ٚتربظ َس٣ َا تعاْٝ٘ املطَّ ك١ َٔ تك

انططاب ْفػٞ ٚقٝٛز ٚتهبٌ سط١ٜ يف اجملتُع ايصٟ جيعًٗا ٚضق١ يف َٗب ايطٜح ال 

ٚايكك١ تًكٞ ايه٤ٛ ع٢ً طالم أّ ٚقسض٠ ع٢ً تٓفٝص اختٝاضاتٗا،  غًط١ هلا ع٢ً سٝاتٗا

ْٜٛط َٔ ظٚدٗا، ٚطالم قُط٠ َٔ ضاؾس، َٚكري املطأ٠ املطًك١ اييت هلا أٚالز َٔ ايعٚاز 

زٕٚ غبب بعض األسٝإ ٚع٢ً ل ٚاسس ظٚدت٘ طالم املطأ٠، فكس ٜطِّايػابل. َٚٔ ايػٌٗ 

أتف٘ األغباب َععِ األسٝإ، ٚأظ١َ ايعالق١ ايعٚد١ٝ تهع املطأ٠ يف سٝل ٚبٝل َٔ 

ػاٚب يف ايفطاف بايؿهٌ ايصٟ ٜطٜسٙ ٜٚجريٙ،  ل اَطأت٘ ألّْٗا الأَٛضٖا، فٛاسس ٜطِّ

٘، ٚاملطأ٠ ال تعطف ٌٖ عًٝٗا إٔ ؽفٞ ػاٚبٗا ألْٗا ال ؽفٞ عٓ٘ ػاٚبٗا َعل ثاْٞ ٜٚطِّ

  أٚ تعرب عٓ٘ َع ظٚدٗا.

ظًت غسِٜ ألغابٝع ط١ًٜٛ ؼًِ بإٔ ٜطادعٗا ظٚدٗا، َطن١ْٛ يف بٝت ٚايسٖا نكطع١ 

أثاخ قسمي١ يف كعٕ اـطزٚات، ٚتعاْٞ َٔ انت٦اب ساز بعس قطاضٖا بعسّ إدٗاض 

قطٜباتٗا ز٠، ٚألْٗا مسعت زَٚا َٔ اؿٌُ ايصٟ بسأ ٜتشهِ يف سٝاتٗا ست٢ قبٌ ايٛال

                                                           
 .35 املطدع ْفػ٘، م: 27
 .68 املطدع ْفػ٘، م: 28
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ّٕ اؿٌُ ٖٛ  فكط، اغتُطاضٖا فكط  اؿٝا٠ ايعٚد١ٝاألنُٔ الغتُطاض ايططٜك١ ٚأَٗا أ

ٜسٚض ٖٛ "َٚطَّك١، إٔ ٜتعٚز بفتا٠ ٛز١ٜ، الٜطٜس ايطدٌ املطًِّل ْفػ٘ ٚال لاسٗا يف ايػع

يٞ ٚاسس٠ تؿّطفين ع٢ً بٓت َا تهٕٛ تعٚدت قبً٘، تبػني ٖصا ٜكتٓع مبطًك١؟... ٜبػٞ 

اغِ ٚؾهٌ ْٚػب َٚطنع ادتُاعٞ ٚفًٛؽ! َا آخص ٚاسس٠ َعٝٛب١ )َطًك١( عًؿإ 

ايػاضز٠ ع٢ً قسح  . ٚتؿتٌُ ايطغا٥ٌ ايهجري٠ اييت تطغٌ إىل29ايٓاؽ تأنًين بأيػٓتٗا!"

. ٚسٝس٠طًك١ ٚشّ أٖايٞ ايكسٜكات يػُاح بٓاتِٗ بايرتزز ع٢ً َٓعٍ اَطأ٠ َ ،يف أّ ْٜٛط

ٜهطٗس َٔ ايهبا٥ط تطتهبٗا املطأ٠ زٕٚ ايطدٌ، ٚال  نبري٠إش اجملتُع ٜعترب ايطالم 

ؼُٞ املطًكات َٔ ايٓعط٠  طًك١. ٚالنانطٗاز املطأ٠ امل طًل يف ٖصا اجملتُعايطدٌ امل

زٕٚ َعاْا٠  ٕ سٝاتِٗاملطًكٛ ايطداٍٜعٝـ  بُٝٓا، عًٝٗٔاجملتُع  ٜتكسم بٗا اييت ايفٛق١ٝ

  .30قاب١ ادتُاع١ٝأٚ ض

  :تعسز ايعٚدات

تػًط ايطٚا١ٝ٥ ايه٤ٛ ع٢ً قه١ٝ تعسز ايعٚدات، يهٓٗا ال تعًٔ عٔ َٛقفٗا ٚسهُٗا 

عٔ َٔ ٖصٙ ايكه١ٝ، فتهتفٞ بايتًُٝح زٕٚ ايتكطٜح، ضغِ أْٗا ؼطم ع٢ً زفاع 

ٚيصا ال تٛد٘  سكٛم املطأ٠، َٚٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ٖصٙ قه١ٝ عاز١ٜ يف اجملتُع،

ٚيف َهإ تتشسخ عٔ إسس٣ ايطايبات تسضؽ يف اؾاَع١، . ايػازض٠ أٟ اْتكاز هلصٙ

ٚتهطض يف نٌ سني أْٗا تبشح بني ظَٝالتٗا عٔ عطٚؽ يعٚدٗا ايصٟ تعٚدت َٓ٘ قبٌ 

ّٟ َؿانٌ َع تع .31غ١ٓ ٚاسس٠ يتدطبٗا ي٘ بٓفػٗا! سز ٚنُا ٚضز: "ٜعين أْا َا عٓسٟ أ

ايطداٍ ال جيسٕٚ أٟ َؿه١ً يف تعسز ايعٚدات، ٚال  .32ايعٚدات بعس نٌ ٖصا ايتسضٜب"

 فطم يف ٖصا األَط بني املجكف ٚاؾاٌٖ، ٚايكه١ٝ ؾا٥ع١ َٚكبٛي١ ٚال ؼتاز إىل اْتكاز.

 اؿط١ٜ ٚايعسٍ: 

َٔ ايعٌُ ٚايعٚاز، ٚميٓعٗا  جيٛظ يف اجملتُع احملافغ يألب ٚايٛيٞ ٚاألغط٠ إٔ ميٓع املطأ٠

َٔ مماضغ١ أٟ ْؿاط ادتُاعٞ ٚاقتكازٟ ٚغٝاغٞ، زٕٚ ايٓعط إىل َا ٜسعٛ إيٝ٘ 

                                                           
 .103 املطدع ْفػ٘، م: 29
 .98 املطدع ْفػ٘، م: 30
 .25 املطدع ْفػ٘، م: 31
 .69 املطدع ْفػ٘، م: 32
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نُا ػس  ،زغتٛض اؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚاملػاٚا٠ يهٌ َٛاطٔ بػض ايٓعط عٔ دٓػ٘

ايكسٜكات األضبع زَّٚا فطق١ ممٝع٠ ٚاملهإ اآلَٔ ٚايفها٤ األْػب ٚاملتٓفؼ ايٛسٝس 

ٚاؿب اييت تعذع عٔ مماضغتٗا يف َٓعٍ أٟ َٓٗٔ،  اؿط١ٜٜٛط ملُاضغ١ يف َٓعٍ أّ ْ

تؿعط ايؿابات بٓفػٗا َككٛض٠ يف اـٝاّ ٚممٓٛع١ َٔ أؾٝا٤ نجري٠ َتاس١ َٚباس١ 

 بٓفػ١ٝ ايطدٌتكٝب ٚايفتا٠ عادع٠ عٔ فِٗ أبعاز َؿه١ً  .33ملجٝالتٗا يف ايسٍٚ اجملاٚض٠

، يهٓٗا بػبب نعفٗا ؽهع يكطاضات األغط٠ عٓٝفايفتا٠ بكسم  ، فكس حيبايػعٛزٟ

يف يًعٝـ إَا إٔ تتكبٌ تٓاقهات٘ ٚؽهع هلا أٚ إٔ تػازضٙ  "عًٝٗا اييت تؿٌ قطاض أفطازٙ ٚ

ٚؼعّ أَتعتٗا ٚتطسٌ عٔ . 34"اغتكالي١ٝأنجط  سٝا٠ألفطازٙ  ٜهُٔفتُع أنجط ؼطضا 

 َا عًٝٗاأسس ميًٞ . ٖٚٞ ئ تطن٢ يٓفػٗا إٔ ٛؽ أفطازٙ نايبٗا٥ِٖصٙ ايسٚي١ اييت تػ

اييت ؼًٛ  تعٝؿٗا بايططٜك١ٚسسٖا ٚؼطم ع٢ً إٔ  سٝاتٗافعً٘ ٚعسَ٘ ألْٗا ٖٞ  جيب

  .35هلا فكط

 خالق١ ايبشح:

بٝات ٚغً االدتُاع١ٝٚاألٚناع  ٚقٝٛز ايسٜٔ ٚسطٜتٗاتتشسخ ايطٚا١ٝ٥ عٔ سكٛم املطأ٠، 

، ٚتطغب يف إٔ تهٕٛ املطأ٠ اؾٓػني بنياألعطاف ٚايتكايٝس اؾا٥ط٠ ٚفًػف١ ايعالق١ 

ع نجريا تٓاظالت يف سل ايصات، ٚتطنِّ تكسِٜأق٣ٛ ٚأؾطؽ يف ايسفاع عٔ سكٛقٗا ٚعسّ 

ٚنْٝٓٛتٗا باعتباضٖا أَا ٚبٓتا َٚعؿٛق١ ٚظٚد١، َٚٔ ثِ، تسافع  ع٢ً خكٛق١ٝ املطأ٠

ٚاؿط١ٜ يف اختٝاض ؾطٜو سٝاتٗا، ٚتٓانٌ َٔ  ،ع٢ً ايتعًِٝ عٔ سكٛقٗا يف اؿكٍٛ

أدٌ تجكٝفٗا ٚتٜٓٛطٖا ٚتٛظٝفٗا، ٚضقس َعاْاتٗا املأغا١ٜٚ ٚإؾهاي١ٝ ايصات األْج١ٜٛ يف 

قطاعٗا َع اآلخط، ٚتتٓاٍٚ أٜها ١ٜٖٛ اؾػس ٚغٛا١ٜ ايفت١ٓ ٚاؾٓؼ. ٚتتططم إىل 

ب ٚقه١ٝ املطأ٠ املجكف١ َٚهاْتٗا يف َٛانٝع ايعٚاز ٚايعٓٛغ١ ٚايطالم ٚايب٠ٛٓ ٚاؿذا

 اجملتُع احملافغ. 
 

 
                                                           

 .12 املطدع ْفػ٘، م: 33
 .66 املطدع ْفػ٘، م: 34
 .67 املطدع ْفػ٘، م: 35
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6 

 "الغني طاٖس قُٛد"يـ ايكـ أضًٛب

 ايكادّ اؾٌٝ نتبٗا اييت ايٛاقع١ٝ ايكؿري٠ ايكؿـ يف ٚأثسٙ

ايؿدٜكٞ قُٛدعامل .د

   

siddiquimahmood51@gmail.comEmail: 

 ًَدـ ايبشح:

( عًُا َٔ أعالّ ايكؿ١ ايكؿري٠ يف 4891ّ-4981قُٛد طاٖس الغني املؿسٟ ) نإ

( 4891ّايعسبٞ اؿدٜح. ٚنإ ظٗٛزٙ َع فُٛعات٘ ايجالخ: "َٔ ضدس١ٜ ايٓاٟ" )األدب 

( ؾاؼ١ عٗد ددٜد يًكؿ١ ايكؿري٠. 4811ّكاب ايطا٥س" )ّ( ٚ"اي4891ٓٚ "ُٜشه٢ إٔ" )

ٚناْت ايكؿ١ ايكؿري٠ قبً٘ ؼّٛ سٍٛ املٛقٛعات ايسَٚاْط١ٝ ايعاطؿ١ٝ املؿسط١ اييت 

ايكؿري٠ ع٢ً سايتٗا ايسَٚاْط١ٝ ست٢ ظٗس قُٛد ٚظًت ايكؿ١  تٓاٚهلا ايسَٚاْطٕٝٛ.

اييت نإ أبسش " طاٖس الغني ع٢ً املطسح األدبٞ، ٚدعا َٔ َٓرب "املدزض١ اؿدٜج١

َؤضطٝٗا، إىل خًل أدب ٚطين قؿؿٞ. ؾذا٤ت قؿؿ٘ ٚاقع١ٝ ادتُاع١ٝ َهت١ًُ 

ؾٝٗا  ١ ٚأبسشتٓاٍٚ ؾٝٗا ايككاٜا االدتُاع١ٝ ايٛاقعٝٚ ايعٓاؾس يألدٚات ايطسد١ٜ اؿدٜج١،

أضًٛب ايكـ  إىل تكؿٞ ٖرا ايبشح ٜٗدف .قاضٔ اجملتُع املؿسٟ ٚعٝٛب٘ ايٛاقع١ٝ

أثسٙ يف اؾٌٝ ايكادّ َٔ ٚاألؾهاز اييت تٓاٚهلا يف قؿؿ٘ ٚيـ"قُٛد طاٖس الغني" 

 ايُهّتاب يًكؿ١ ايكؿري٠ ايٛاقع١ٝ.

 د طاٖسالغني.ايكؿ١ ايكؿري٠، قُٛ ايطسد،األضًٛب، ايسَٚاْط١ٝ، :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 

Mahmud Tahir Lashin(1894 -1954)was one of the prominent figures of 

Arabic short story. His arrival with his three collections of short stories: 

Sukhriyat al-nay, (the mockery of the flute,1926) Yuhka ann, (“it is 

narrated,1930) and “Un niqaab at taa’ir,(the vanishing veil) 1940) on the 

literarily scene is considered a turning point in the history of Arabic short 

story. Before his appearance in the field of the narrative literature, the 

Arabic short story was hovering on the excessive romantic emotional 

themes which were being dealt with by the romantic writers. The Arabic 

short stories continues to deal with the romantic themes till Mahmud 

                                                           
 مشري، اهلٓداأضتاذ َطاعد، قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا، سسّ نازغٌ ايتابع ؾاَع١ ن. 
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Tahir Lashin appeared on the literary scene and he, from the platform of 

the “New school” of which he was one of the prominent founders, called 

upon to create “National Narrative Literature”. Thus, his short stories 

appeared to be social realistic short stories fulfilling the elements of 

modern narrative techniques, in which he dealt with the real social issues 

and displayed the merits and demerits of the Egyptian society .This study 

will attempt to discover the narrative style and techniques of “Lashin” 

and the themes dealt by him, and their impacts on the outstanding writers 

of the future generation. 

 :َكد١َ

ُّ (م4891-4981)َُٜعدَّ قُٛد طاٖس الغني املؿسٟ  ا َٔ أعالّ ايكؿ١ ايكؿري٠ يف عً

الٍ فُٛعات٘ ا يًكؿ١ ايكؿري٠ َٔ خا ددّٜداألدب ايعسبٞ اؿدٜح. يكد ؾتح الغني عّٗد

  م(.4811) "اب ايطا٥سايٓكٚ" م(4891)" ُٜشه٢ إٔٚ " م(4891)" َٔ ضدس١ٜ ايٓاٟ: "ايجالخ

ع٢ً  ١ ايٛاقع١ٝ ٚدعًٗا ؾِّا أنجس قدز٠َٔ الَعكٛي١ٝ ايسَٚاْط١ٝ إىل َعكٛيٝ أخسز ايكؿ١

عات ااألدٚات يٛؾـ ايؿس ايٛضا٥ٌ يتشًٌٝ املػاعس ٚأنرب تؿٜٛس اؿٝا٠ ٚأنرب

ايكؿ١ ايكؿري٠ قبٌ الغني ناْت ؼّٛ سٍٛ ٚيٛد١ٝ بدٕٚ اإلؾساط ٚايتؿسٜط. ايطٝهٛ

 ايكؿ١ ايكؿري٠ ؾًِ تهٔاملٛقٛعات ايعاطؿ١ٝ املؿسط١ اييت ٜعبدٖا ايسَٚاْتٝهٕٝٛ، 

ع٢ً َعاؾ١ ايككاٜا االدتُاع١ٝ ايٓاػ١ عٔ ايتشٛالت ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ  قادز٠ً

ع٢ً  ايكؿ١ ايكؿري٠ تكتؿسناْت عػسٜٔ. ايطسٜع١ اييت ناْت ؼدخ يف ايكسٕ اي

( ٚ"األزٚاح م4811عسا٥ظ املسٚز" )"  تٓاٚهلا دربإ خًٌٝ دربإ يفاملٛقٛعات اييت

ٞ يف "ايعربات" ٚ"ايٓعسات" َٚؿطؿ٢ ؾادم ايساؾع املتُسد٠، َٚؿطؿ٢ يطؿٞ املٓؿًٛطٞ

. ٚيهٔ بعد إٔ ظٗس قُٛد طاٖس الغني 1(م4841) يف فُٛعت٘ ايكؿؿ١ٝ "املطانني"

االدتُاع١ٝ ص ع٢ً ايككاٜا األدبٞ َع فُٛعات٘ ايجالخ، ُٜس٣ أْ٘ زنَّ ع٢ً املطسح

 َظٚأضَّايٛاقع١ٝ ٚٚضَّع فاهلا، ٚاضتددّ أضًٛب ايكـ ٚتكٓٝات ايكؿ١ ايؿا٥ك١، 

 نإتطٜٛس ايكؿ١ ايكؿري٠ ايٛاقع١ٝ، ٚا يف ا زٜادِّدّٚز اييت أدَّت "املدزض١ اؿدٜج١"

َُٗا املتأيل الغني ، دعا َٔ َٓرب املدزض١ اؿدٜج١ إىل إْتاز أدب ٚطين قؿؿٞ. نإ ل

                                                           
1
 M M Badawi, )ed(,  The Cambridge history of Arabic literature, Modern Arabic Short 

story by Sabry Hafez, reprinted, 1997, Cambridge University Press, London, p. 275 to 

p.277. 
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ا يعٗٛز املدزض١ ايٛاقع١ٝ يف ايكؿ١ ايكؿري٠. ا ايؿدد قاٚي١ ست٢ ٚقع أضاّضحياٍٚ بٗر

ُ٘ يف َؿًش١ ايتٓعِٝ بٛؾؿ٘ َٗٓدّض ًَُُ نُا  ،اٚقد ضاعدٙ ع٢ً تؿٜٛس اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ َع

١ ع٢ً ايتؿُِٝ ايػين يكؿؿ٘ ٚؾكا يًبٓا٤ ايؿين ايػسبٞ. ؾٗٛ جيٛب ضاعدت٘ ١َٓٗ اهلٓدض

تٝك١ ُٚضّهاْٗا ٚأخالَقِٗ ٗا ايعَٛتٗا َٚباْٝشّقِتٗا، ٜٚتأٌَ بٝغٛازع ايكاٖس٠ ٚسٛازٜٗا ٚأ

عسف آالَِٗ ْٚٛاشَعِٗ، ٚأضسازِٖ، ، ِٜٚٗٚخيتًط َع ٚحيادخ ايٓاع ،ِٗٚعادات

عاض١ اـؿ١ٝ ٚخيتصٕ َٔ نٌ دس١ٜ ايعاٖس٠ اييت تعًٛ ع٢ً ايتٜٚبادهلِ ايسَٚح ايطٝب١ ٚايط

َِسآ٠ً يًشٝا٠ ايٛاقع١ٝ. َٚٔ أبسش  ؾادق١ً ذيو َاد٠ يكؿؿ٘ ايكؿري٠. ؾذا٤ت قؿؿ٘ 

". ؾٗٞ تعترب أٍٚ حيه٢ إٔفُٛع١ "" َٔ سدٜح ايكس١ٜأعُاي٘ ايؿ١ٝٓ قؿت٘ ايسا٥ع١ "

األدٚات ايؿ١ٝٓ ايكؿؿ١ٝ املعاؾس٠، ٚدٛد٠ األضًٛب  تٓؿرقؿ١ ادتُاع١ٝ ْاقذ١ ٚاقع١ٝ 

ـ َٔ ٚضا١َٝ ايؿهس ٚايتكدِٜ املًشٛظ احملهِ. ٚاضتددّ ؾٝٗا "الغني" أضًٛب ايك

خالٍ ضسد ايكؿتني: قؿ١ ؾسع١ٝ يف داخٌ ايكؿ١ ايس٥ٝط١ٝ، تتطٛز سِبهتُٗا َّعا. ٚمل 

ٜهٔ ؾٝٗا سِبه١ ايكؿ١ تسادٝد ايصْا أٚ ايكتٌ ٚاؿب أٚ ؾؿٌ ايصٚدني أسدُٖا َٔ 

١ ١ُ٥ْٝ ع٢ً ايتؿادّ بني اؿٝا٠ املدايتؿادّ بني ايكؿ١ ايؿسع١ٝ ايكااآلخس. بٌ ٖٞ 

نًٗا بأضًٛب قؿؿٞ ٚاقعٞ  ٚقدَّّ .2"سدٜح ايكس١ٜاٖا بـ "ٚاؿٝا٠ ايسٜؿ١ٝ يريو مس

بايػعس ٚايسَص ِيَؿِتو ايؿكس ٚاؾٌٗ ٚايعًِ عؿسٟ ميتاش بًػت٘ املكٓع١ اييت تؿٝض 

. ْٚالسغ أثَس ٖرا األضًٛب ايكؿؿٞ ايٛاقعٞ يف أعُاٍ 3االدتُاعٞ بايؿالح املؿسٟ

ٜٛضـ حي٢ٝ سكٞ ٚٓٝات نأَجاٍ ت ٚايطتٝايهتَّاب ايهباز َٔ دًٝٞ اـُطٝٓٝا

ايكـ حملُٛد طاٖس  ٚلٝب قؿٛظ ٚغريِٖ نجرئٜ. ٚتربش ٖرٙ ايدزاض١ أضًَٛب إدزٜظ

 الغني ٚأثسٙ يف ايكؿـ ايكؿري٠ اييت قدَتٗا يٓا األدٝاٍ ايكاد١َ.  

 طاٖس الِغني: قُٛد ْبر٠ عٔ

٘ مبدزض١ قُد عًٞ ٢ تعًُٝايطٝد٠ شٜٓب يف ايكاٖس٠. تًك الغني عٞ قُٛد طاٖس دُٚي

 ا َٔ َدزض١ "املٗٓدضدا١ْ"١، ٚؽسز َٗٓدّضا١ٝ٥ ثِ باملدزض١ اـد١ٜٜٛ ايجاْٜٛاالبتد

َٔ َٗٓدّضم(. 4841))ن١ًٝ اهلٓدض١ اآلٕ(  ِّ ا باؿه١َٛ يف َؿًش١ ايتٓعِٝ بايكاٖس٠ ثِ ُع

                                                           
2
 M M Badawi, )ed(,  The Cambridge history of Arabic literature, Modern Arabic Short 

story by Sabry Hafez, reprinted, 1997, Cambridge University Press, London, p. 291 
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 .118 :، ف(١٦ٝ،4149ّ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهّتاباهل )َؿس:، قاَٛع األدب ايعسبٞ اؿدٜح، ايطهٛت، د. محدٟ 
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إىل )ايبًد١ٜ أٚ احملًٝات اآلٕ(. َٚاشاٍ ٜرتق٢ ست٢ ٚؾٌ إىل دزد١ َدٜس عاّ، ثِ أسٌٝ 

ا ًـا يف ايعكد اـاَظ َٔ عُسٙ ٚمل خياملعاؽ. ٚتصٚز َتأخّس ، بٌ خَّـ 4أٚالّد

ِٞ ايكؿ١ ايكؿري٠  فُٛعات٘ ايكؿؿ١ٝ ايجالخ ٚزٚا١ًٜ ؾازت خًؿا سكٝكٝا ي٘ ٚيؿَّٓ

 ٚايسٚا١ٜ.

َِٛيعا بايهتب ٚايكسا٠٤، بُٝٓا نإ أخٛ َُ ٙ األنرب نإ ٚايدٙ قابطا باؾٝؼ. نإ 

َِٛيّعا باملطسح يف دؾع قُٛد طاٖس الغني إىل فاٍ األدب  إيٝ٘ ٚايؿكٌ ٜسدع ،َُ

ُّ نتّباايكؿؿٞ، ٚبؿ عسب١ًٝ ٚأدٓب١ًٝ َجٌ: "اإليٝاذ٠"  كٌ َهتبت٘ اييت ناْت تُك

ِٔ "دٜهٓص" ٚ"تٛزدٓٝـ" يسٚضٞ، دب اإللًٝصٟ ٚايؿسْطٞ ٚاٚبعض عٕٝٛ األ َِ  ِّ قسأ يه

ػهٝٛف" ايرٟ ٖاّ ب٘ ست٢ اقتبظ َٓ٘ قؿ١ "اْؿذاز" ْٚػسٖا يف ٚ"دضتٜٛؿهٞ"،  ٚ"ت

ز٨ بآالّ تػٝهٛف" ٚتعاطؿ٘ َع ٚحيظ ايكام(، 4891) فُٛعت٘ األٚىل: "ضدس١ٜ ايٓاٟ"

َٔ ٜعاْٞ َٔ ظًِ اجملتُع االضتبدادٟ ٚثكٌ ْعاَ٘ ٚأخالق٘ يف قؿؿ٘ ايكؿري٠  نٌ

١ٝ ٚاملٛاقٝع ايعا١ًٝ٥ يف "قساز األخالق ككاٜاقؿؿ٘ ايكؿري٠ اييت تتٓاٍٚ ايٚالضُٝا يف 

 "اهلا١ٜٚ" ٚ"بٝت ايطاع١" ٚغريُٖا َٔ ايكؿـ اييت ْػست يف فُٛعيت "ضدس١ٜ ايٓاٟ

 .5ٚ"حيه٢ إٔ"

بعض أؾدقا٥٘ نأَجاٍ: س ٖٛ ٚيف ايجالثني َٔ عُسٙ، سني ؾه نينإ طاٖس الغ

 سطني ؾٛشٟ ٚإبساِٖٝ املؿسٟ ٚقُٛد تُٝٛز ِٚغشات١ ُعبٝد ٚعٝط٢ ُعبٝد ٚغريِٖ َٔ

تطل َع ايسٚح اييت ٜ تطٜٛس أدب قؿؿٞ ددٜدب يف إْػا٤ مجع١ٝ أدب١ٝ تٗتِاألدبا٤ 

س ايصَٔ ٜٚكرتب َٔ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ، ٜٚتُهٔ ٜطاٜ، وم4848ضادت يف َؿس عكب ثٛز٠ 

 ٔ ايتػريات ايطسٜع١، ٜٚٗدفعايٓاػ١ ايٛاقع١ٝ  ؿس١ٜامل دتُاع١ٝاالككاٜا ائَ َعاؾ١ 

ٚايسٚا١ٜ  نايكؿ١ ايكؿري٠ األدب١ٝ ايؿٕٓٛ كتًـ إبساش ايػدؿ١ٝ املؿس١ٜ يفإىل 

طاٖس الغني نإ  قُٛدٚ" ْػأت املدزض١ اؿدٜج١ يف ايكؿ١ ،. َٚٔ ٖٓاٚاملطسس١ٝ

متٌٜٛ ف١ً ايؿذس أٚ ؾشٝؿ١  –َع أمحد خريٟ ضعٝد  –ٖٚٛ ايرٟ تٛىل لُٗا املتأيل". 
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  .947: ف، ْؿط٘املسدع  
5

، اؼاد املٛقـ األدبٞ ف١ًعبد ايهسِٜ عبد ايؿُد،  ، تسمج١:يعسبٞاايتػٝدٛف يف األدب شادٙ،  أملريا عًٞ 

 .19 :فّ، 4898 ، عا999ّ ، عدَػل ايهتاب،
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اهلدّ ٚايِبٓا٤" ٖدّ ايتكايٝد ايطا٥د٠ يف نتاب١ ايكؿ١ ٚبٓا٤ أضًٛب ددٜد يهتاب١ قؿ١ 

 .6سدٜج١

 :أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ

ني" بعٓٛإ "ؾح" ُِْٚػَسِت يف ف١ً "ايؿٕٓٛ" بعددٖا األٍٚ أٍٚ قؿ١ يـ "طاٖس الغ ؾدزت

"ضدس١ٜ  ٚاؾٌ ْػس قؿؿ٘ ست٢ أؾدز فُٛعت٘ األٚىلّٚ، 4891تُرب بيف غٗس ض

طبع١ مبكد١َ َٓؿٛز ؾُٗٞ، ُٚأعٝد ْػسٖا يف ٖرٙ اجملُٛع١  تتُٝص ّ.4891ايٓاٟ" عاّ 

م4811 عاّ ٚشاز٠ ايجكاؾ١ املؿس١ٜ
ٚقاّ حي٢ٝ سكٞ بتكدِٜ آخس ؾٝٗا. ثِ ُْػست فُٛع١  7

ِٕ" عاّ فُٛعت٘ "ايٓكاب  ،ا، ٚأخرّيم4891ّ ٚزٚا١ٜ "سٛا٤ بال أدّ" عاّ 4891 "ُِٜشَه٢ أ

 .4811ّ8عاّ ايطا٥س" 

اّ ؾدزت ع ٖٞ فُٛع١ قؿؿ١ٝ"ضدس١ٜ ايٓاٟ":  ايتشًٌٝ ايؿين يًُذُٛع١ األٚىل

غسٚط  آطبل عًَٝٗٔ ايكؿـ ايكؿري٠، بعض َٓٗا ال ت اّ، ٖٚٞ تكِ تطع4891

ا. ٚايطبب يف ذيو أْٗا أٍٚ فُٛع١، ا ال قؿّؿَعدَّ ُؾّٛز١ ايكؿري٠، ميهٔ إٔ ُتايكؿ

ؾإْٓا ْس٣ ؾٝٗا َا ٜٛدد يف األعُاٍ املبتهس٠ ملؤيـ َٔ ايكعـ ٚايتعجس ٚعدّ تهاٌَ 

يتكسٜس١ٜ اييت ٜؿتتح بٗا املؤيـ قؿؿ٘، ٚتكدِٜ األدٚات ايكؿؿ١ٝ َجٌ: املكد١َ ا

ايػدؿٝات يف دؾع١ ٚاسد٠، ٜٓبػٞ هلا إٔ تُٓٛ َع منٛ أسداخ ايكؿ١، ٚٚؾـ ايكّؿاف 

بؿػري٠ ٚنبري٠ يف َهإ ٚاسد بدٕٚ َساعا٠ ايتطًطٌ ايكؿؿٞ، ٚاقتشاّ املؤيـ 

كؿ١ نعكٛ بآزا٥٘ ايرات١ٝ ٚعدّ تؿاعٌ ايتشدٜد ايصَاْٞ ٚاملهاْٞ َع بك١ٝ عٓاؾس اي

 مسٝت بٗا فُٛعت٘. ؾايكؿ١ اييت ٚاسد. ٚخري َجاٍ هلرٙ ايٓكا٥ـ قؿت٘ "ضدس١ٜ ايٓاٟ

ِّز أيٛإ ايتٚ تتٓاٍٚ دا٤ ايتدًـ ٚايطًب١ٝ يف أضًٛب زَصٟ، ٕ ٜسشح عاض١ اييت ناتؿ

ٜعد ٜؿسح ٚال ا محٌ ايبطٌ ع٢ً ايالَباال٠ ٚايطًب١ٝ ست٢ مل ؼتٗا اجملتُع املؿسٟ مم

، ٚسني خيًٛ إىل اؿٝا٠ ع٢ً ٖاَؼ ٜعٝؼ َٜٛ٘ بٌ ٖٛبأٟ غ٤ٞ،  ٗتِ ٜحيصٕ يػ٤ٞ، ٚال
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ٚيٛ َات أسد َٔ درياْ٘. ٚنٌ  ل ْاٜ٘ غري ًَل باال إىل اآلخسٜٜٔطً َِٖدأ٠ ايًٌْٝؿط٘ يف 

 .9ذيو قدّ بأضًٛب ميتاش بايتٗهِ ٚايطدس١ٜ ٚايتؿٜٛس ايؿهاٖٞ

"بٝت ايطاع١" ٚ"َٓصٍ ٗٞ: "يف قساز اهلا١ٜٚ" ُٚٛع١، ؾايكؿـ األخس٣ يف ٖرٙ اجملأَا ٚ

دٛي١ خاضس٠" َٚٝؿٝطتٛؾٛيٝظ" َٚٓطك١ ايؿُت".  "ايٛطٛاط" ٚ"االْؿذاز" ٚيإلجياز" ٚ"

اع١ٝ ٚؼاٍٚ عالدٗا. َٚٓٗا ايكؿـ يف ٖرٙ اجملُٛع١ تػّدـ األَساض االدتُ َٚععِ

-سٝٓراى–طس األَساض االدتُاع١ٝ قؿ١ "ضدس١ٜ ايٓاٟ" املرنٛز٠ آْؿا، ؾٗٞ ػطِ أخ

قؿ١ "بٝت ٖرٙ اجملُٛع١: ٛد ايكؿـ ايكؿري٠ يف َٚٔ أد .10 ٖٚٛ دا٤ ايتدًـ ٚايطًب١ٝ

ال ٜعدٚ إٔ ٜهٕٛ سذس٠ سكري٠ حيبُظ ؾٝٗا "املُدٚح أؾٓدٟ" ايطاع١" اييت تدٚز ع٢ً بٝت 

شٚدت٘ ايجايج١ بعدَا دب إيٝ٘ ايػو يف شٚدت٘ "ْع١ُٝ" املدًؿ١ ايسقٝك١ ايكًب َع أْٗا مل 

 ات ٜٚعِّٔ عًٝٗا اَسأ٠ َعذٛشعٓٗا َا ٜسٜب. ؾٝطًبٗا ثِ حيبطٗا يف ٖرا ايبٝ ٜؿدز

املعا١ًَ َطاعد٠ً يف اإلتٝإ  ٖٚٛ ٜس٣ ٖرٙ ٚؼؿٞ سسناتٗا ٚضهٓاتٗا.ضٗا ؼس

بصٚدت٘ إيٝ٘ ْاد١َ َٚطتػؿس٠. ثِ تٓتٗٞ ايكؿ١ بٛقٛع شٚدت٘ "ْع١ُٝ يف سب دازٖا ايػاب 

ٗا ع٢ً ٖرا ايٛقع  ٚ االتؿاٍ امُلشسَّّ ب٘، ثِ عٛدتٚاْػُاضٗا يف ايعالق١ ايػري ايػسع١ٝ أ

د١ االْتٗا٤ سني تًد إىل شٚد٘ ٖٚٛ ٜعٔ أْ٘ اْتؿس عًٝٗا اْتؿازا باٖسا، ٜٚبًؼ ضسٚزٙ دز

يطؿٌ مثس٠ يًعالق١ غري ٜعٓ٘ ابٓا َٔ ذات٘. بُٝٓا ٜؿِٗ ايكاز٨ َٔ ايطٝام إٔ اي٘ طؿال 

ٜتطا٤ٍ أُٜٗا أؾكٌ أمل اؿكٝك١ أٚ زاس١ أَاّ نجري َٔ املعكالت: إٕ اإلْطإ ايػسع١ٝ. 

اـدٜع١؟ َٚا ايطعاد٠ َٚا ايػكا٤؟ أُٖا غ٤ٞ آخس غري غعٛز اإلْطإ بايسقا٤ أٚ 

يٛ نإ ٖرا ايػعٛز ع٢ً غري أضاع َٛقٛعٞ؟ اؿب اؾطدٟ  بايطدط ست٢

ايػٗٛاْٞ أٚ اـٝا١ْ؟ ٚنٌ ذيو قّدّ بأضًٛب تٗهُٞ ٚيػ١ زا٥ع١ تؿٝض بايػعٛز 

 .11ٚايٛددإ

يف اؿكٝك١ إْٗا ايؿُت" ؾٗٞ آخس قؿـ ٖرٙ اجملُٛع١ ٚأدٛدٖا. أَا قؿ١ "َٓطك١ 

ًتإ إسداُٖا إطاز يًجا١ْٝ. ٚتدٚز ايكؿ١ سٍٛ أؾدقا٤ ادتُعٛا ي١ًٝ سهاٜتإ َتداخ
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، (9118ّ، )َؿس: داز املعازف، املطسسٞ يف َؿساألدب ايكؿؿٞ ٚ، ٖٝهٌ، د. أمحدٚ .48-1 :، فضدس١ٜ ايٓاٟ 

 .11 :ف
 .11 :ف، األدب ايكؿؿٞ ٚاملطسسٞ يف َؿس، د. أمحدٖٝهٌ،  10

11
 .11 – 91 :، فضدس١ٜ ايٓاٟ 



أسلىب القص حملمىد طاهر الشني وأثره يف ...                                      اجلًل اجلديد 174

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغىية واألدبًة والجقافًة                                            2102يىنًى   -يناير                         2ج/ – 4ع 

با. ؾػسبٛا ٚأنًٛا ٖٚسدٛا، إذ ٚأؾدقا٥ِٗ نإ َطاؾسا إىل أٚزيٝٛدِّعٛا أسدا َٔ 

 دٓط١ٝ أٚ ؾذس سبُٝبٗا عالق١ اييت أقاّ َعٗا "االْديؿت" بٓتدسِٖ اؿدٜح إىل سها١ٜ 

ٜعٌُ ؾٝٗا االْديؿت، ٚاعرتف غط٦ٝت٘ أَاّ . ؾرٖب ايؿت٢ احملب إىل ايهٓٝط١ اييت بٗا

ايؿسؾ١ ٚاضتطاع إٔ ٜطٝطس ع٢ً ايؿتا٠ ٜٚؿطؿٝٗا ألٚطازٙ  قطٝطٗا، ؾاْتٗص ايكطٝظ

ُّا َعَسف أبٖٛا ذيو سصٕ، ٚساٍٚ إٔ ُٜػسم َُٖٛ٘ يف اـُس. يهٔ  "االْديؿت" اـبٝج١. ؾً

االعرتاف  س االْديؿت ُِٜٚذًط٘ ع٢ً نسضٞيكطٝظ ٜهتػـ ْكؿإ اـُس، ؾُِٝشكا

ؽ ايكطٝظ َٔ ١. ًٜٛذ االْديؿت بايؿُت ست٢ ٜؿسقاٚال إٔ ٜٓتصع َٓ٘ اإلقساز باؾسمي

ديؿت َٔ ايكطٝظ إٔ ٜتبادال َهاُْٝٗا ٜٚطأي٘ ْتٛدٝ٘ األض١ً٦. ٚيف ذيو اؿني ٜطًُب اال

ُّا ؾعً٘ بابٓت٘ ٌٖٚ ٜؿحُّ ذيو َٓ٘، ؾًٝٛذ ايكطٝظ ٖٛ أٜكا بايؿُت ؾإٕ . 12بدٚزٙ ع

"الغني َاٖس يف ضسد قؿتٝني َتداخًتني. ؾؿٞ ٖرٙ ايكؿ١ غًب ع٢ً ايٓكا٥ـ اييت 

ناْت أٍٚ قؿ١ ي٘ "ضدس١ٜ ايٓاٟ" َػت١ًُ عًٝٗا. ٚأسطٔ يف تكدِٜ ايػدؿٝات بتطًطٌ 

يكؿ١ ايؿسع١ٝ َع ١ ٚاتدخٌ ايهاتب ٚتؿاعٌ ايكؿ١ ايس٥ٝطٚمتهاضو اؿبه١ ٚعدّ 

ايتشدٜد ايصَين ٚاملهاْٞ ٚتهاٌَ األدٚات ايكؿؿ١ٝ اؿدٜج١ َٔ تؿٜٛس ٚاقعٞ جيُع 

 بني ايؿها١ٖ ٚايدعاب١ َع ؽؿٝـ اؿصٕ ايعُٝل ايٓاغ٧ َٔ ايكؿ١ ايؿسع١ٝ.

بعد ؾدٚز اجملُٛع١ ّ 4891ُْػست ٖرٙ اجملُٛع١ يف ض١ٓ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ "ُٜشه٢ إٔ": 

، ٖٚٞ ناألٚىل يٝطت َكؿٛز٠ ع٢ً ايكؿـ ايكؿري٠، بٌ ٖٞ بأزبع ضٓٛات األٚىل

دُّ خط٠ٛ َتكد١َ ع٢ً اجملُٛع١ األٚىل أٜكا ع٢ً بعض ايؿٛز. ٚيهٓٗا  ُتعَػت١ًُ 

إيٝٗا ضابًكا.  ـًٖٛا َٔ ايٓكا٥ـ اييت ناْت تػتٌُ عًٝٗا اجملُٛع١ األٚىل ٚاييت أغسُت 

ٖب١ ايطسد١ٜ َٔ خالٍ دزاض١ قد اضتشؿد قُٛد طاٖس الغني املٛ ٚع٢ً َّس األٜاّ،

ايكؿؿ١ٝ عٔ طسٜل نتاب١  َٚنَطَب ايتذسب١ٚبا ٚايعامل ايعسبٞ أضاتر٠ ٖرا ايؿٔ َٔ أٚز

ايكؿـ ايكؿري٠ يًُذُٛع١ األٚىل، ٚاَتًو األدٚات ايكؿؿ١ٝ اؿدٜج١ ؾتُهٔ َٔ إٔ 

يجا١ْٝ ٜتػًب ع٢ً ايٓكا٥ـ اييت دا٤ بٗا يف اجملُٛع١ األٚىل، ٚاضتددّ يف ٖرٙ اجملُٛع١ ا

ايٛضا٥ٌ ايؿ١ٝٓ اييت مل تطتددَٗا قبٌ، ؾاضتددّ ؾٝٗا: االضرتداع أٚ ؾالؽ باى 

ٍّٛ بعكا َٔ قؿؿ٘ إىل ؾٛز٠ ضُٓٝا١ٝ٥، ٚاضتددّ اؿٛاز ايباطين  بأضًٛب قٟٛ س
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 .919 :، فايكؿاف قُٛد طاٖس الغني، سٝات٘ ٚؾٓ٘، ِعٛض، د. إبساٖٝ  
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ايؿساعات  يتؿٜٛس ايعامل ايداخًٞ يػدؿٝات٘ ايكؿؿ١ٝ ٚاـطابات اؾدي١ٝ يتؿٜٛس

ربدٛاش١ٜ ٚاؿٝا٠ ايهادس١ احملاؾع١ املكتٓع١. ؾُعدت بني اؿٝا٠ املطتٓري٠ املتطٛز٠ اي

ٖا َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ َٔ ايتكدِٜ ايكٟٛ ؿـ ٖرٙ اجملُٛع١ أسطٔ ايكؿـ ٚأدٛدق

.  اخ ايكؿ١، ٚاضتدداّ ايبٓا٤ امُلشهِٚايطسد املتطًطٌ ٚتكدّ ايػدؿٝات َع تكدّ أسد

يعسب١ٝ. ْٚعسا إىل ٚقد ٚؾٌ بعض َٓٗا إىل ق١ُ ايٓكر يًكؿ١ ايكؿري٠ االدتُاع١ٝ ا

ب١ٝ ٚدٛدتٗا ٚانتُاٍ األدٚات ايطسد١ٜ ايٓاقذ١ قد مت تسمجتٗا إىل بعض ايًػات األٚز

 َٓٗا اإللًٝص١ٜ ٚايؿسْط١ٝ ٚاألملا١ْٝ ٚغريٖا.

 يهٓٗا اؿٝا٠""٢ٚ إٔ" ٚشَهاجملُٛع١ ؾٗٞ: "ُٜأَا ايكؿـ اييت تػتٌُ عًٝٗا ٖرٙ 

اـذٌ" ٚ"ايػبح املا٥ٌ يف املسآ٠ "  ٚ"سدٜح ٚ"ايصا٥س ايؿاَت" ٚ"يٕٛ  ٚ"ايػاٜٚؼ بػدادٟ،

ايكس١ٜ" ٚ"أيٛ" ٚ"ايػٝذ قُد ايٝاَاْٞ" ٚ"ايكدز" ٚ"املذ" ٚ"ايه١ًٗ املص٠ٖٛ" ٚ"َاذا ٜكٍٛ 

ايٛدع؟" ٚ"َرنسات ضٝدْا ْٛح". ٚيهٔ  ايكؿـ اييت تؿكح ايعالقات غري املػسٚع١ 

اجملُٛع١ بامسٗا، َٚٔ ٖرٙ قؿ١ "حيه٢ إٔ" اييت ُضُٝت  ،تػًب ع٢ً ٖرٙ اجملُٛع١

. 13ؾكرّيا يهٞ تًعب َع عػٝكٗا ٚزا٤ٙ ايؿتا٠ ايػ١ٝٓ اييت تتصٚز َٛظًؿا ضاذّدا ٖٚٞ قؿ١

، ٚقؿ١ ايكدز اييت ػطِ 14َٚٓٗا قؿ١ "يٕٛ اـذٌ" اييت تدٚز سٍٛ َٛظـ خيٕٛ شًَٝ٘

٠ سط١ٓ ي٘، ٜٚؿتدس بٗا ألْٗا تٓؿل ع٢ً َأضا٠ غاب َتعًِ، حيطب أَ٘ األز١ًَ قدٚ

تعًُٝ٘ بعد قٝاَٗا بأعُاٍ غاق١، ٚيهٓ٘ ٜهتػـ أخريا أْٗا تتذس بػسؾٗا ٚتٓؿل عًٝ٘ 

 .15أَٛااًل تهطب َٔ ٖرٙ ايطسٜك١

طا٥ؿ١ َٔ ٖٓاى ، يف اجملُٛع١ إىل داْب تًو ايكؿـ ايهاغؿ١ يًعالقات املٓشسؾ١

عض االزتباطات غري ايط١ًُٝ، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ: قؿ١ "ٚيهٓٗا ايكؿـ اييت تتعسض يب

، ٚقؿ١ 16اؿٝا٠" اييت تعسض َٛقـ ايؿدٜل ايرٟ ال ٜس٣ بأضا يف ايصٚاز بأز١ًَ ؾدٜك٘

ّٚدٗا أبٖٛا َٔ غاب ٜعٝؼ ٖٛ ٚأَ٘ ع٢ً اإلميإ "ايصا٥س ايؿاَت " اييت تدٚز سٍٛ ؾتا٠ ٜص
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 .11-99 ف: حيه٢ إٔ، 
14

 .98-18 :، فاملؿدز ْؿط٘ 
 .19-11 :ص، املؿدز ْؿط٘ 15
16

 .91 -91 ف: ،املؿدز ْؿط٘ 
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تتعًل بسدٌ ٜتصٚز اَسأ٠ ال تٓاضب٘، طُعا يف َرياثٗا ايهبري ٚقؿ١ "أيٛ"  17بايطشس،

ايرٟ ٜٓتعس إٔ ٜؤٍٚ إيٝٗا بعد َٛت ٚايدٖا، ٚيهٔ ٖرا ايسدٌ ٜكٝل بٗا ٜٚطتبط٧ 

نإ حيًِ ب٘ ايصٚز  اْتكاٍ املرياخ إيٝٗا، ؾٝطًكٗا. ٚيف ايّٝٛ ْؿط٘ ميٛت أبٖٛا ٚتسخ َا

 .18ايطاَع

نُا تٛدد يف اجملُٛع١ بعض ايكؿـ اييت تكّٛ ع٢ً ايؿها١ٖ ٚت٧َٛ يف ْؿظ ايٛقت 

إىل عٝب ادتُاعٞ، َجٌ قؿ١ "ايػاٜٚؼ بػدادٟ" اييت تسضِ ؾٛز٠ قاسه١ 

 ،19يًعطهسٟ ايرٟ ٜكـ يف َٝدإ باب اـًل َتشاٜال ع٢ً ضًب ايٓكٛد َٔ ايباع١

ايٝاَاْٞ" اييت تكدّ غدؿ١ٝ ايدداٍ ايرٟ ٜدع٢ أْ٘ فرٚب َٔ ٚقؿ١ "ايػٝذ قُد 

ٜكٍٛ ايٛدع" اييت تدٚز سٍٛ قازب١ ٚدع تهتػـ إٔ هلا قس٠،  ٚقؿ١ "َاذا ،"أٌٖ ايباطٔ

ؾتتشاٌٜ ست٢ تتؿٌ بٗا ٚتكسعٗا مبا غا٤ت َٔ تٛبٝذ دٕٚ إٔ تعسف ايكس٠ َٔ أَس ٖرٙ 

 .20ٍٛ َا تس٣ أَاَٗااملسأ٠ إال أْٗا قازب١ ٚدع تك

أٍٚ قؿ١ عسب١ٝ ْاقذ١ اضتهًُت  ٖٚٞ سدٜح ايكس١ٜ"،"َٚٔ أسطٔ قؿؿٗا قؿ١  

أدٚات ٖرا اؾٓظ ايؿين ٚبًٛزت يػ١ قؿؿ١ٝ ع٢ً دزد١ نبري٠ َٔ ايدق١ ٚب١ٝٓ غ١ٝٓ 

ؾؿٝٗا قد بًػت ايكؿ١ ايكؿري٠ ذز٠ٚ  .21اؾ١ ٚايرتنٝب ٚايعُل ٚاإلحيا٤تتطِ بايهج

ايٓكٛز، ٚنريو ْكًت ٖرٙ ايكؿ١ُ ايكؿ١َ ايكؿري٠ ايعسب١ٝ َٔ عامل ايسَٚاْط١ٝ إىل 

ايكؿري٠ إىل مترٖبٗا باملراٖب األٚزٚب١ٝ َٔ ايٛاقع١ٝ عامل ايٛاقع١ٝ، ٚقادت ايكؿ١ 

ٚايٛاقع١ٝ االغرتان١ٝ ٚايٛاقع١ٝ ايتذسٜب١ٝ ٚدؾعت ؾهس٠َ ايؿساع بني اؿكازتني 

ٚايؿهستني إىل األَاّ يف األعُاٍ ايسٚا١ٝ٥ نأَجاٍ "عؿؿٛز َٔ ايػسم" يـ "تٛؾٝل 

ُاٍ" يـ "ايطٝب س٠ إىل ايػسكٞ" ٚيف "َٛضِ اهلذ اؿهِٝ" ٚيف "قٓدٌٜ أّ ٖاغِ" يـ "حي٢ٝ

ؾاحل". ٚيريو مٔ ْس٣ األضتاذ حي٢ٝ سكٞ يف "ؾذس ايكؿ١" ٚاألضتاذ عباع خكس يف 

"ايكؿ١  ّ" ٚايدنتٛز غهسٟ عٝاد يف4891"ايكؿ١ ايكؿري٠ َٓر ْػأتٗا ست٢ ض١ٓ 
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 .91-99 :ص، دز ْؿط٘املؿ  
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 .19 -18: ف ،ؿدز ْؿط٘امل  
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 .99 -99: ف ،املؿدز ْؿط٘  
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بٗرٙ ايكؿ١، ٚقاَٛا بٓكدٖا ٚؼًًٝٗا.   ايكؿري٠ يف َؿس" ُأعذبٛا أغد اإلعذاب

 . ٖرا ايبشح ْٗا١ًًٝٝ١ٜ يف اض١ ؼٚضأتٓاٚهلا بدز

ّ، ٖٚٞ 4811ظٗست ٖرٙ اجملُٛع١ ايكؿؿ١ٝ عاّ كاب ايطا٥س": اجملُٛع١ ايجايج١ "ايٓ

كاب ايٓٚؼتٟٛ ع٢ً ثالخ قؿـ، ٖٚٞ:  " ،الغني"س عٌُ قؿؿٞ يـ قُٛد طاٖس آخ

ايطا٥س" ٚ"اؿب ًٜٗٛ" ٚ"ؼت عذ١ً اؿٝا٠" ٚؾٛز٠ ٚاسد٠  بعٓٛإ "أسسز ضاع١ يف سٝاتٞ 

قؿـ ٖرٙ اجملُٛع١ أطٍٛ َٔ ايكؿ١ ايكؿري٠ ٚأقؿس َٔ ايسٚا١ٜ. ٚإٕ املدزض١ٝ". 

ٚتتُٝص ٖرٙ اجملُٛع١ باِؾد٠َّ يف املٛقٛعات ٚايػدؿٝات: ؾؿٞ "ايٓكاب ايطا٥س" لد 

أخس٣ ٚتكٝل ع٢ً شٚدٗا اـٓام ٚال  غري٠ ايصٚد١ اييت تتِٗ شٚدٗا بإٜال٤ اٖتُاّ باَسأ٠

 ". ٚيف "اؿب 22ًٜٛٗٚؾا٥٘ ٚسب٘ هلاهلا األَس ٜٚربٖٔ هلا ع٢ً تسق٢ عٓ٘ إال بعد إٔ ٜػسح 

ٌُايرٜٔ ٜؿدْس٣ تؿّتَح عاطؿ١ اؿب يد٣ أسد ايػبإ اؿاملني  عٔ إٔ ٜؿًٛا  ِٖ اـذ

 .23إىل ايؿتا٠ اييت ْٜٗٛٚٗا

 بايػاب املتشُظ يًُجٌ ايعًٝا ايػٝٛز ع٢ً ٚطٓ٘ ايرٟ ال ًْتكٞ ؼت عذ١ً اؿٝا٠"ٚيف "

ٜبايٞ عٝات٘ ٚمبطتكبً٘ يف ضبٌٝ ايهسا١َ ايٛط١ٝٓ، ٚايرٟ ٜكع يف سب ؾتا٠ َتشُط١ 

ًَتٗب١ عاطؿ١ ٚط١ٝٓ، ٚيهٓٗا قتًت يف إسد٣ املعاٖسات ٚعًِ بريو ٖٚٛ َطذٕٛ، 

ٖرا ٘ َٔ ٖٚد٠ خسادحملاٚالت اييت برهلا أًٖ٘ إلا ؾتشطُت ْؿط٘ ٚاْٗازت. ٚبا٤ت نٌ

 .24االقطساب ايعكًٞ ٚايٓؿطٞ باإلخؿام

"الغني" ٜطتدسز أسداخ طؿٛيت٘ يف املدزض١ ٚقطا٠ٚ  لد "أسسز ايطاع١"ٚأخريا يف 

ُّ أؾهازٙ يف اؿؿ١ ايطسٜك١ اييت نإ ٜعُِّ٘ املدزع بٗا ٚق تراى، ٚايسعب ايرٟ ٜػ

ٖرٙ اجملُٛع١ متتاش ٚايعكاب ايؿازّ ايرٟ ٜٓصي٘ ذيو املعًِ ب٘ ٚبصَال٥٘. ٚباؾ١ًُ، 

باؾد٠ يف املٛقٛعات ٚايػدؿٝات ٚباؿُاض١ ايٛط١ٝٓ، ٚق١ً ايؿها١ٖ اييت متتاش بٗا 

يف اؿٛاز يف قد ؾّكٌ ايعا١َٝ  األخسٜإ، ٚاؿٛاز بايًػ١ ايؿؿش٢.اجملُٛعتإ 

 اجملُٛعتني ايطابكتني يٝأتٞ بُٗا أقسب َٔ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ. 
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 : تازٜذ ايكؿ١ ايكؿري٠ ايعسب١ٝ اؿدٜج١يف"سدٜح ايكس١ٜ" ْكط١ ؼٍٛ 

ايبشح، ٜتط٢ٓ يٓا إٔ ْكدّ نٌ َا قّدَ٘ األضتاذ ٚايٓاقد ايبازش "ؾربٟ ا يف ْٗا١ٜ ٖر

أضتاذٜت٘ يًبٓا٤ ايكؿؿٞ، ْٚعسف ْعسف  يهٞ سدٜح ايكس١ٜ"قؿ١ "ساؾغ" يف ؼًٌٝ 

أضًٛب٘ ايكؿؿٞ ٚإٔ ْٛؾس يًكاز٨ تبؿّسا عُٝكًا يف ايكؿ١ اييت أغًكت َسس١ً احملاٚي١ 

ا ٚايتذسٜب يف نتاب١ ٖرا اؾٓظ األدبٞ ٚؾكا يكٛاعدٖا اؿدٜج١، ٚؾتشت طسًٜك

 دِّدا ؼْٗا كطؾ تيٝط ،َِٗأدب ضسدٟ  -ٖرٙ ايكؿ١- إْٗا "يٓكٛدٗا. ؾع٢ً سطب قٛي٘ 

سنِّص ا أٜكا تبٌ ألْٗ، األدصا٤ َٝالد ايكؿ١ ايكؿري٠ ايعسب١ٝ ايٛاقع١ٝ احمل١ًٝ املتالمح١

َؿس اؿدٜج١ ٚاقؿ١ يف ذيو اؿني،  عًٝ٘ ايطسم ايرٟ ناْت ع٢ً َؿرتم اعٓاٜتٗ

ٚباَتداد، نإ باقٞ ايعامل ايعسبٞ ٚاقؿا يف تًو ايؿرت٠، سٝح نإ ايٓصاع ع٢ً قدّ 

ايعؿسا١ْٝ ٚاألؾهاز ايد١ٜٝٓ  ١ٝ ٚايسٜؿ١ٝ ٚقُُٝٗا ٚبني األؾهازٚضام بني اآلزا٤ املدٜٓ

  .25"ايتكًٝد١ٜ

كاٙ يف تبدأ ايكؿ١ بايساٟٚ ايرٟ ٜطتددّ ايكُري املتهًِ ؿها١ٜ ايكؿ١ عٔ ّٜٛ ق

َٔ بطشسٖا ٚطاشدٗا، ٚيف ْؿظ ايٛقت اغتِ ٚؼري بايؿالسني ايبا٥طني  ايكس١ٜ. ٚإْ٘ ُؾِت

ايرٜٔ تعاضتِٗ كتًؿ١ غدٜد٠ عٔ اؾُاٍ املتٓاٖٞ حملٝطاتِٗ. ٚعٓدَا ٜسثٞ يًؿالسني، 

ؾدٜك٘ ايرٟ دعاٙ إىل ايكس١ٜ يصٜازتٗا ٜعترب آزا٤ٙ َكشه١، ٜٚتُٗ٘ بهْٛ٘ َؿسطا يف 

ٌَ ايكس١ٜ إىل اؽاذ ايٛضا٥ٌ اؿدايعاطؿ١. ٜٚدع ٜج١ يتشطني ٚقعِٗ ٛ ايصا٥س املدٜين أٖ

اؾاَد٠. ؾٗٓاى ٜٓٗض  ٚإىل تصٚدِٖ باآلزا٤ املطتٓري٠ تازنني اآلزا٤ االقتؿادٟ ايط٧ٝ

اإلَاّ املُجٌ اآلزا٤ احملاؾع١ٝ بكؿ١ ؾسع١ٝ ددٜد٠ تدٚز سٍٛ َٛظـ ذٟ ثكاؾ١ سدٜج١ 

عٓدٙ، الق١ دٓط١ٝ َع اَسأ٠ اإلضهايف ايرٟ ٜعٌُ خاي١ٝ َٔ األخالم اؿط١ٓ، أقاّ ع

إىل ازتهاب دسمي١ أخس٣ ٖٚٞ دسمي١ قتٌ املٛظـ  ٖٚرٙ اؾسمي١ أدَّت اإلضهايف

 ٚاَسأت٘.

ؾُٔ  ايبدا١ٜ، تكدّ ايكؿ١ ٖاتني ايٓعسٜتني املعازقتني، ٚ تطاْد تٛتُّسا َتٛاؾال بُٝٓٗا 

ٍُ ؾٝ٘ عدد َٔ اآلزا٤ يتشكٝل  طٍٛ ايكؿ١. ٖرا جيعٌ ايكؿ١ غهال يطسد ددايٞ جياد

االعرتاف يف داخٌ ايٓـ، ٜٚجري اٖتُاّ ايكاز٨. ؾؿٞ املطا٤ تٓعكد املٓاقػ١ بني ٖرٜٔ 
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ٖٓاى ُتٛظِّـ ايسأٜني املدْٝني عٔ اؿٝا٠ ايسٜؿ١ٝ اـٝاي١ٝ ٚاؿٝا٠ ايسٜؿ١ٝ اؿكٝك١ٝ. 

كؿ١ )ايؿسع١ٝ( يف يدا َٔ ايتؿاعٌ بني ايكؿ١ ايس٥ٝط١ٝ ٚاَٛي ضسدِّا ايكؿ١ُ بٓا٤ّ دقًٝكا

داخًٗا اييت ُتِطَسُد خالٍ ٖرٙ املطاَس٠ يتًو اي١ًًٝ. تدخٌ ايكؿتإ يف ؾساع َٔ خالٍ 

ٚممجٌ ايكٝاد٠ ايٓصاع اآلخس بني ايصا٥س املدٜين ٚاإلَاّ، ايكا٥د ايدٜين يًطبك١ ايكس١ٜٚ، 

َّ ايؿهس١ٜ ايتكًٝد١ٜ يًشٝا٠  ا ٚد١ٗ ْعس املدتًؿ١يف ْؿظ ايٛقت. ال ميجٌ اإلَاّ متا

بتشكٝل ايتكدٜس، ٚايتأثري يف داخٌ ايطسد يهْٛ٘ أٜكا ايسٜؿ١ٝ ؾشطب، بٌ ٖٛ ٜطايب 

ايساٟٚ يف داخٌ ايكؿ١. ايٓصاع بني املتؿهسٜٔ: املتؿهس ايسٜؿٞ ٚاملتؿهس املدٜين 

ِٔ ظاْب آخس ميجٌ ايٓصاع اؾازٟ بني املتؿهِسٜٔ ايتكًٝدٜني ٚاملتؿهسٜٔ ايٓا٥ػني  ِٜ )ايًَر

ٜٓعهظ يف َطت٣ٛ ايبٓا٤ َٔ خالٍ ايطسد ايتدزجيٞ يًكؿتني املدتًؿتني  ايعؿساْٝني(

 يف ايكـ. 

ٞ الغني قؿت٘ ٖرٙ بـ "سدٜح ايكس١ٜ" ؾرب اٖتُاّ ايكاز٨ إىل املطاَس٠ اييت ٜطُ

تػهٌ دٖٛس قؿ١ ايبٓا٤، ٚيتأنٝد ع٢ً إٔ ايكؿ١ يٝطت ٖٞ تسادٝدٜا ايصْا ٚاالْتكاّ 

ؿ١ يف داخٌ ايكؿ١، ٚايرٟ ال حيتٌ إال ايجًح ايرٟ ٜػهٌِّ اؿبه١ ايس٥ٝط١ٝ يًك

ازت، ٚتكدَت، ايٛاسد َٔ ايٓـ ايهاٌَ، بٌ ٖٞ احملادث١ أٚ املٓاقػ١ اييت د

ٗا. ٚايطبب ٚزا٤ ذيو إٔ "الغني" َٗتِ بٓصاع ايك٠ٛ بني ايساٟٚ ٚؾاسبت، ٚتابعت قؿ

ٞ احملادث١ ايكسٟٚ ٚايساٟٚ املدٜين نايػدؿٝتني ايس٥ٝطٝتني يرتادٝدٜا ايكؿ١. ٖرٙ ٖ

اييت ٜتدخٌ يف ايعٌُ ٚ تعطٞ غهال ملدتًـ ايتٓاقكات يف داخٌ ايكؿ١. ٚأسد ايعٓاؾس 

  ايس٥ٝط١ٝ ايبٓا١ٝ٥ يف ايكؿ١ ٖٛ تعٝني املٓاقػ١ ٚايربٖإ.

 ٖٜٛت٘، َٚٔ ؼدٜديؿالسني ٜطٌٗ ع٢ً ا" إٕ ايبطٌ غدؿ١ٝ ايؿر يـ "الغني ٌُايعيف ٖرا

عٓ٘، ٚإٔ ٜٓعسٚا إيٝ٘ باستكاز، ٚإٔ َٜطِدسٚا َٓ٘  ِٗ إٔ ٜٓؿؿًٛا أْؿطِٖٗٓا، ميهٓ

ٍِ ادتُاعٞ. ٜٚبدٚ ايساٟٚ َتشُطا ٚكًؿا يف  حملاٚيت٘ ايطدس١ٜ يف ايؿعٛد إىل ُضَّ

، عٓدَا ُٜس٣ ٜٚبدٚ شنٝا غسٜؿادعٛت٘ إىل اإلؾالح، ٚيهٔ َا  ؾا٥د٠  جملسد ايهالّ، 

َّس أسّدا َٔ زاٍ ايسدٌ املدٜين اآلخس ايرٟ خدع يف ق٤ٛ أعُ ؾكا٥٘ ايكسٜٚني ٚايرٟ د

سٝات٘. َٜٚٛدد ٖٓاى األضًٛب ايرٟ ٜعرب ؾٝ٘ ايساٟٚ عٔ آزا٥٘، ٚايرٟ ٜبدٚ عطري ايؿِٗ 

يف ْكٌ آزا٥٘،  ٚؾػٌ ايساٟٚ املجكـ املدٜينسني، ست٢ يؿدٜك٘ املدٜين ؾكال عٔ ايؿال
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ُاعِٗ. يف ادت بدٚز َؤثس ؾدٜد٠ َٔ املؿهسٜٔ ع٢ً قٝاَِٗعدّ قدز٠ ايطبك١ ا ٜػري إىل

 ايكؿ١ غ١ٝٓ، َعتدي١ يف األضًٛب، ٚؼٌِّ ؼًٝال عُٝكا يًتؿادّ بني ايجكاؾتني إٕ

دقٝل، ٚتطتددّ ايهًُات يف قُٝٗا ايػاعس١ٜ. املًشٛظتني. ٖٚٞ ؼاؾغ ع٢ً تٛاشٕ ؾين 

 املٓعس تؿٜٛس  ع٢ً كتًـ أظالٍ ايك٤ٛ بعض ايدالالت ايسَصٜات اييت تطًط ٚتٛظـ

غني" ٚؾـ املٓعس إلثسا٤ عًُ٘ ٚغدؿٝات٘ عٔ طسٜل ٚايػدؿٝات. ٜطتددّ "ال

ٜٚكدّ أٜكا ايعٓاؾس ايكؿؿ١ٝ.  اضتدداّ املتكُٓات ٚايدالالت االقرتاس١ٝ إللاش تٛسٝد

ٚايكؿـ األخس٣ عٓؿس ايطدس١ٜ ٚايتٛاشٟ يف ايبٓا٤، باألخـ  يف ٖرٙ ايكؿ١ ايسا٥ع١

داخٌ ايٓـ. ٜكِٝ االضتكطاُب  يف ايػدؿٝات املتٓاقك١ ٚايكٓا٠ املعكد٠ يًعالق١ ايعا١ًَ يف

ايػدؿٝات َٔ ايؿ٦تني املدتًؿتني قٓا٠ً قه١ًُ يًتػابٗات ٚايتػاٜسات بني  بني

احمله١ُ ُتُهِّٔ ايكاز٨ َٔ ؾِٗ كتًـ ايػدؿٝات ايس٥ٝط١ٝ يًكؿ١. ٖٚرٙ ايكٓا٠ 

أنجس يف َكٓع١ قاٚي١ يف تكدِٜ  أٜكاٖرٙ ايكؿ١ ٚلشت طبكات املع٢ٓ يف ايٓـ. 

َٓؿؿٌ َٔ  ٚغري ١ عٔ طسٜل ؼًٜٛ٘ إىل دص٤ تٛظٝؿٞٗٝد ايهاتب يف ايكؿإدَاز مت

 .26ايٓطٝر ٚايبٓا٤

 خامت١ ايبشح: 

ضًٛب قؿؿٞ ٚاقعٞ عؿسٟ ميتاش بًػت٘ ّ قُٛد طاٖس الغني أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ بأقّد

َؿِتو ايؿكس ٚاؾٌٗ ٚايعًِ االدتُاعٞ بايؿالح كٓع١ اييت تؿٝض بايػعس ٚايسَص يامل

إىل سد اؾصاي١ بٌ إىل سد إٔ ؼٛيت بعض زمبا ٜؿٌ الغني  ٚيف ايًػ١ ايطسد١ٜ. ملؿسٟا

اإلتٝإ   ايعا١َٝ سسؾا ع٢ً أَا يف اؿٛاز ؾٗٛ ٜؿكٌِّغطس َٔ ايػعس. ت٘ إىل اعباز

َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ برباع١  قسٜبا َٔ ايٛاقع١ٝ. ٜٚتطِ أضًٛب٘ ايكؿؿٞ بايكؿ١ ايعسب١ٝ

ايتؿُِٝ ٚايدق١ يف زضِ اؾٛ ٚزبط٘ باألسداخ ٚايػدؿٝات ٚاضتدداّ ايسَص أسٝاْا 

يتعُٝل اإلسطاع ٚتأٜٝد ايؿهس٠ ٚاضتدداّ اـطاب املباغس يتك١ٜٛ ايرباٖني ٚاألدي١ 

بًٛز يف أدب٘ ايكؿؿٞ ٖٛ َرٖب ٚاقعٞ تبكا٤ عًٝ٘. ٚأَا املرٖب ايرٟ ٜٚخًل ايتػٛم ٚاي
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تؿّسع إىل ايٛاقع١ٝ ٚايٛاقع١ٝ االغرتان١ٝ َع تأؾٌٝ درٚز ايٛاقع١ٝ يف ايكؿ١ ايكؿري٠ 

 .ايعسب١ٝ

 

 املؿادز ٚاملسادع:

 ًٞعبد ايهسِٜ عبد ايؿُد، ف١ً ايتػٝدٛف يف األدب ايعسبٞ، تسمج١:شادٙ،  أملريا ع  

 .999دَػل، ايعدد ـ األدبٞ، اؼاد ايهتاب، املٛق

  ،ٍ1قُٛد طاٖس الغني: ْعس٠ ددٜد٠، ف١ً ايؿؿٍٛ، ايعدد عادٍ ضًُٝإ،مجا، 

 .4881ّٜٛيٝٛ َؿس،

 ،ايعدد  َؿس، َٚٝالد األقؿٛؾ١، ف١ً َؿس، ، قُٛد طاٖس الغنيؾربٟ ساؾغ

  .4819ّ، ؾرباٜس491

  ،تملهتب١ ايجكاؾ١ٝ، د. َؿس: اسكٞ، حيٞ ، ؾذس ايكؿ١ املؿس١ٜ. 

  1خكس، عباع، قُٛد طاٖس الغني َٔ زٚاد ايكؿ١ ايكؿري٠، ف١ً َؿس، ايعدد ،

 .4819ّٜٛيٝٛ 

 قاَٛع األدب ايعسبٞ اؿدٜح، َؿس: اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ د. محدٟ ،ايطهٛت ،

  .4149ّايكاٖس٠، ،يًهّتاب

 َهتب١ شٖس٠ ايػسم، يكاٖس٠:ا، قُٛد طاٖس الغني، سٝات٘ ٚؾٓ٘، د. إبساِٖٝ ،عٛض 

  ّ.9114، عاّ 4ط َؿس،
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 األعطز ٚاغٝين ضٚاٜات يف املطأ٠ قٛض٠

عامل َػعٛز

   

masudjnu@gmail.comEmail:  

 ًَدل ايبشح:

ًُا يف أعُاٍ ٚاغٝين األعطز ٖٚٛ قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات٘.  ٜتٓاٍٚ ٖصا ايبشح َٛنًٛعا َٗ

ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل ايتعطف ع٢ً نٝف١ٝ عطض ٚاغٝين األعطز قه١ٝ املطأ٠ يف ضٚاٜات٘ 

ّ ٚاغٝين األعطز قٛض٠ األّ ٚايعٚد١ ٚايعؿٝك١ ٚاملطأ٠ قّسطأ٠. تعسزت فٝٗا قٛض٠ املاييت 

املجاي١ٝ ٚاملطأ٠ ايهش١ٝ، ٚأبطظ َس٣ انطٗازٖٔ َٚعاْاتٗٔ يف اجملتُع ادتعا٥طٟ بػبب 

نٝل ايعك١ًٝ ايؿعب١ٝ ٚختًف ضؤٜتٗا إظا٤ املطأ٠. نُا نؿف ٚاغٝين األعطز عٔ ايعًِ 

ٝطط٠ ايػًط١ األب١ٜٛ، ْٚاقـ ظاٖط٠ تعسز ٚايعٓف يًُطأ٠ ٚايتعسٟ ع٢ً سكٛقٗا يف ظٌ غ

ايعٚدات يف زتتُع ال ٜتعس٣ فٝ٘ زٚض املطأ٠ عٔ األعُاٍ املٓعي١ٝ ٚإصتاب األٚالز. فاملطأ٠ 

تت٢ُٓ يف ضٚاٜات٘ إٔ تتدًل َٔ ايكٝٛز االدتُاع١ٝ ٚايتكًٝس١ٜ ٚيهٔ تتهػط أسالَٗا 

 ٠َ املطأ٠ ٚسطٜتٗا.اييت غًبت غعازتكايٝس اجملتُع ايكاغ١ٝ ٚتتشطِ آَاهلا بػبب 

 األّ، ايطٚا١ٜ ادتعا٥ط١ٜ، اجملتُع ايعطبٞ، املطأ٠، ٚاغٝين األعطز.: نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 

This research article deals with an important area of Waciny Laredj's 

works (Portrayal of different female characters in his novels). Waciny 

Laredj highlighted female’s sufferings and oppressions and discussed 

their rights in the society. He also depicted negative mentality of man and 

Algerian society towards women and pointed out that women were much 

oppressed and had no freedom to choose the way they liked to live in 

Algerian society. This research highlighted various difficulties, 

challenges, problems and gender-based inequality in Arab society dealt 

by this prominent writer. 

ّ بكط١ٜ غٝسٟ بٛدٓإ، 87>4أغػطؼ  ;ٚيس ٚاغٝين األعطز يف  سٝا٠ ٚاغٝين األعطز:

تًُػإ. ٖٛ ضٚا٥ٞ ٚناتب دعا٥طٟ، ٜعس َٔ أِٖ األقالّ ايعطب١ٝ اييت غعت إىل ايتذسٜس 

يف ايطٚا١ٜ يػ١ ٚأغًًٛبا. سكٌ ع٢ً زضد١ ايبهايٛضٜٛؽ يف األزب ايعطبٞ َٔ داَع١ 

                                                           
  دٛاٖط الٍ ْٗطٚ، ْٝٛ زهلٞ، اهلٓسباسح ايسنتٛضاٙ، َطنع ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاإلفطٜك١ٝ، داَع١. 
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ادتعا٥ط ثِ اْتكٌ إىل غٛضٜا ملتابع١ ايسضاغات ايعًٝا مبػاعس٠ َٔ َٓش١ سه١َٝٛ. ٚسكٌ 

سنتٛضاٙ َٔ داَع١ زَؿل. ٚعٓسَا أ٢ْٗ زضاغت٘ عاز إىل ع٢ً زضد١ املادػتري ٚاي

اقٌ تعًُٝ٘ ست٢ عاّ ادتعا٥ط ٚؾػٌ َٓكًبا أنازميًٝا يف داَعت٘، داَع١ ادتعا٥ط. ٚٚ

انطط عٓس اْسالع اذتطب األ١ًٖٝ يف ادتعا٥ط يف ايتػعٝٓات إىل َػازض٠  ثِّ، 7>>4

ْػا ٚاْهِ إىل ن١ًٝ داَع١ ايبالز. ٚبعس إٔ قه٢ ٚقًتا قكرًيا يف تْٛؼ، اْتكٌ إىل فط

 . 1ايػٛضبٕٛ ادتسٜس، سٝح زّضؽ األزب ايعطبٞ

١ٜ ٚداَع١ ؾػٌ ٚاغٝين األعطز َٓكب أغتاش نطغٞ يف داَع١ ادتعا٥ط املطنع

يف ايٛطٔ ايعطبٞ. ٚقس نتب أنجط َٔ  ٚا٥ٝنيايػٛضبٕٛ يف باضٜؼ. ٜعترب َٔ نباض ايط

َٔ أُٖٗا: دػس اذتطا٥ل )دػطاف١ٝ األدػاز احملطٚق١(، ٚطٛم ايٝامسني،  ضٚا١ٜ، 63

ٚٚقع األسص١ٜ ارتؿ١ٓ، َٚا تبّك٢ َٔ غري٠ رتهط محطٚف، َٚكطع أسالّ َطِٜ 

طٜط، هطاٜا ايايٛزٜع١، ٚاي١ًًٝ ايػابع١ بعس األيف، ٚغٝس٠ املكاّ، ٚشانط٠ املا٤، َٚ

َٚهٝل املعطٛبني، ٚغْٛاتا ألؾباح ايكسؽ. ٚقسضت ي٘ ايهجري َٔ األعُاٍ ايككك١ٝ 

ىل ايعسٜس َٔ ايًػات األدٓب١ٝ َٔ بٝٓٗا: شٛخ ايٓكس١ٜ. ٚقس ُتطمجت أعُاي٘ إٚايب

منطن١ٝ، ٚايعرب١ٜ، ٚاإلصتًٝع١ٜ ، ٚايسألملا١ْٝ، ٚاإلٜطاي١ٝ، ٚايػٜٛس١ٜايفطْػ١ٝ، ٚا

 اإلغبا١ْٝ.ٚ

ين األعطز ع٢ً ايهجري َٔ ادتٛا٥ع َٓٗا دا٥ع٠ ايطٚا١ٜ ادتعا٥ط١ٜ، ٚدا٥ع٠ سكٌ ٚاغٝ 

نُا اختريت ضٚاٜت٘ "ساضغ١ ايعالٍ" عاّ  ٜس، ٚدا٥ع٠ قطط ايعامل١ٝ يًطٚا١ٜ.ايؿٝذ ظا

ّ نُٔ أفهٌ مخؼ ضٚاٜات قسضت بفطْػا. ْٚاٍ دا٥ع٠ ايطٚا١ٜ ادتعا٥ط١ٜ جملٌُ :>>4

ملهتبٝني يطٚاٜت٘ "نتاب األَري"، ٚدا٥ع٠ األزب ّ، ٚدا٥ع٠ ا5334أعُاي٘ ايطٚا١ٝ٥ عاّ 

)ايؿٝذ ظاٜس(، ٚدا٥ع٠ ايهتاب ايصٖيب يف َعطض ايهتاب ايسٚيٞ يطٚاٜت٘ 

 نطمياتٛضّٜٛ "غْٛاتا الؾباح ايكسؽ".

 قٛض٠ املطأ٠ يف ضٚاٜات ٚاغٝين األعطز: 

٘ باجملتُع إش ٖٞ تعّبط عٔ َؿهالت ١ َٔ أنجط ايفٕٓٛ األزب١ٝ اتكااًلتعس ايطٚاٜ

َُٖٚٛ٘، ٚتعترب ايب١٦ٝ ارتكب١ الغتذال٤ قٛض٠ املطأ٠ اييت تعرب عٔ تػري اجملتُع، 

                                                           
 .685ّ(، م: 5344، 4، )ادتعا٥ط: َٓؿٛضات االختالف، طايهتاب١ ٚاملٓف٢عبس اهلل، إبطاِٖٝ،  1
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ٚبايتايٞ ميهٔ اغتدساّ قٛض٠ املطأ٠ يطقس ٚتتبع ٚعٞ اجملتُع ٚعطض قهاٜاٙ. ٚيصيو 

ال ختًٛ ايهتابات َٔ "سهٛض املطأ٠ اييت أغطت أقالّ ايعسٜس َٔ األزبا٤ ٚايعًُا٤ 

، فُٔ مل ٜٓعِ فٝٗا ؾعطا نتب فٝٗا ْجطا َٚٔ مل ٜهتب ٚايفكٗا٤، نُا أغطت قًٛبِٗ

ٚ"اغتجُطت نجري َٔ ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥ عامل  2فٝٗا ْجطا أيف سٛهلا قككا ٚضٚاٜات" 

 . ١3 إعاز٠ تطنٝب٘ فٓٝا"يتٓٗض مبُٗ املطأ٠ مبهْٓٛات٘ ايهجري٠ ٚاملتساخ١ً

َٚٔ ٖٓا نإ َٛنٛع املطأ٠ يف َٝسإ األزب َٔ أِٖ املٛانٝع املططٚس١ اييت ؾػًت باٍ 

ا َٔ املؿانٌ االدتُاع١ٝ، نايتدًف، ٚايعًِ، ٚاالستكاض. مجٝع اجملتُعات نػريٖ

املطأ٠ تهاضبت فٝٗا اآلضا٤، فٗٓاى َٔ اْتكط يًُطأ٠ ٚدعًٗا ؾطٜه١ يًطدٌ يف  فكه١ٝ

َٔ باب املػاٚا٠، ٖٚٓاى َٔ ضفض ٖصا ايططح، ٚقكط َٗاَٗا يف اإلصتاب  اذتٝا٠

يف صا املٛنٛع ٖ عادتٕٛٚااليتعاّ يف ايبٝت. ٚتكس٣ األزبا٤ هلصٙ ايكه١ٝ، ٚضاسٛا ٜ

قاحل َفكٛز٠: "أَا ٚدٛز املطأ٠ يف  عًٝ٘نتاباتِٗ األزب١ٝ ٚاإلبساع١ٝ. ٖٚصا َا أنس 

َػاس١ نبري٠، فككا٥س ايؿعط ايعطبٞ ت٤ٛٓ بٛقف ايٓػا٤  فٝشتٌَٝسإ األزب 

األزب١ٝ   با أٚفط ٚنصيو ايؿإٔ يف ايسضاغات.. ٚاملطأ٠ يف ايطٚا١ٜ حتتٌ ْكٝ………

 .4"ع١ٝٚاالدتُا

سزت قٛض املطأ٠ ٚقس أثاض ٚاغٝين األعطز قه١ٝ املطأ٠ يف َععِ ضٚاٜات٘، سٝح تٓٛعت ٚتع

يف ايبٝت ٚيف  املدتًف١ املطأ٠ أسٛاٍفذػست ضٚاٜات ٚاغٝين األعطز يف ضٚاٜات٘ نًٗا، 

طأ٠ ايجٛض١ٜ(، ٚيف املسضغ١ ٚاذتكٌ ٚاملػتؿف٢. ٚعادتت نٌ َٔ ضٚاٜات٘ قٓفا ادتبٌ )امل

ستسزا َٔ َؿانٌ ُّٖٚٛ املطأ٠، ٚايؿدكٝات املدتًف١ يف ضٚاٜات ٚاغٝين األعطز 

: قطاع بني ايتكسّ ٚايتدًف، ٚبني ايعًِ اجملتُعاملٛدٛز٠ يف  اتتعهؼ أؾهاٍ ايكطاع

ني املطأ٠ ٚايطدٌ ٚبني ايتكس١َٝ ٚايطدع١ٝ. َٚجاٍ ٚارتطاف١، ٚبني ايتشطض ٚاالغتػالٍ، ٚب

شيو ْفٝػ١ يف ضٚا١ٜ "ضٜح ادتٓٛب"، ٖٞ طايب١ َتُطز٠ ع٢ً سٝا٠ املطأ٠ ايطٜف١ٝ َٚايو 

ؾٝذ ايبًس١ٜ، ٚغع٢ ايهاتب َٔ خالٍ ؾدك١ٝ "ْفٝػ١" إىل تكسِٜ قه١ٝ ٖا١َ َٔ 

                                                           
 .7ّ(، م: >>>4فطٜكٝا ايؿطم، ، )بريٚت: أاذتساث١املطأ٠ بني املٝجٛيٛدٝا ٚقباض، خسجي١،  2
، )عُإ: زاض زتسالٟٚ ايؿدك١ٝ اإلؾهاي١ٝ يف خطاب أسالّ َػتػامنٞ ايطٚا٥ٞايبسضاْٞ، محٝس عبس ايٖٛاب،  3

 .>9ّ(، م: 5345، 5يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ط
 .43ّ(، م: >533، 5، ط، )ادتعا٥ط: زاض ايؿطٚمادتعا٥ط١ٜ ايطٚا١ٜاملطأ٠ يف َفكٛز٠، قاحل،  4
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ْفؼ ايكه١ٝ د١ًٝ  قهاٜا ايعكط يف ادتعا٥ط ٖٞ قه١ٝ املطأ٠ ٚسطٜتٗا ٚتطٛضٖا.  ٚصتس

املطأ٠ ايجٛض١ٜ يف ضٚا١ٜ "غٝس٠ املكاّ"  أٜها سٝح ٚنح فٝٗا ٚاغٝين األعطز قٛض٠ 

 .5َٚؿانًٗا َُٖٚٛٗا

ت ٚاغٝين األعطز، إْٗا بكٛض٠ األّ ضَع ٖهصا صتس ايكٛض املدتًف١ يًُطأ٠ يف ضٚاٜا 

يًعطا٤ ٚايتهش١ٝ، ٚإْٗا املٛد١ٗ ٚاملطب١ٝ ٚاملسافع١ عٔ األبٓا٤ أَاّ غط٠ٛ اآلبا٤، فاَتاظت 

األّ عَُٛا بايبػاط١ ٚايؿعب١ٝ ٚايػصاد١ ٚادتٌٗ املُعٚز باذتٓإ ايفططٟ، ٚيهٔ بعض 

ٖٚٞ يف قٛض٠ ايعٚد١ ضَع  األّ ال تػتطٝع ايسفاع عٔ األبٓا٤ ٚتػتػًِ يػط٠ٛ اآلبا٤،

يًٛفا٤ ٚاإلخالم ٚاذتب يًعٚز، ٚيهٔ ايكٛض٠ بعض األسٝإ ختتًف ٚختٕٛ ايعٚد١ 

ظٚدٗا. نُا تٓاٍٚ ايطٚا٥ٞ َٛنٛع ايتبأٜ االقتكازٟ بني ايفكري ٚايػين، ٚٚدٛز عسّ 

 املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، ٚاالختالٍ يف تٛظٜع ادتٓػني دػطافٝا.

ٚميجٌ  ، فإٕ األب حيٛظ ايػًط١ب بني األٚالزت األّ تٓؿط اذت: إشا ناْقٛض٠ األّ

ايكإْٛ. فاالثٓإ ٜتهاَالٕ تهاَال ْادشا، ٚغٝاب أسس ايكطبني املطدعٝني حيتٌُ إٔ 

يف اذتٝا٠  َُٗا يًػا١ٜ. يصيو ٜعترب زٚض األّ 6نططاب يف ايتٛاظٕ ايٛدساْٞ يًطفٌاال ٜعضع

االدتُاع١ٝ ٚالغُٝا يف األغط٠ باعتباضٖا تؤزٟ زٚضا ادتُاعٝا ٚتػع٢ َٔ خالي٘ اذتفاظ 

ع٢ً أَٔ أبٓا٥ٗا، ٚقس دػس ٚاغٝين األعطز ٖصٙ ايكٛض٠ يألّ يف ضٚا١ٜ "طٛم ايٝامسني" 

األّ سٓإ الٜعٛض. ٜبسٚ يٞ أسٝاْا أْٓا عٓسَا ضتب فٓشٔ ْبشح يف سٝح تكٍٛ َطِٜ: "

ز ناضب١ ايٛدٛٙ عٔ األّ. أّ أنجط دطأ٠، قازض٠ ع٢ً ايصٖاب حببٗا إىل أقك٢ اذتسٚ

يألّ، ألٕ األّ ال تعٝـ سٝاتٗا يٓفػٗا بٌ .  فٗصا خري َجاٍ 7عطض اذتا٥ط بهٌ املٛاْع"

ألبٓا٥ٗا، فٗٞ متجٌ قٛض٠ األّ املجاي١ٝ، تكٍٛ أّ َطِٜ يف ْفؼ ايطٚا١ٜ: "أضٜس إٔ أض٣ 

. مل ترتى يٞ غ٣ٛ ………أبٓا٥ٞ ٚإٔ أشٖب ٚأْا ؾبعا١ْ َِٓٗ، ٌٖ ٖصا نجري عًٞ 

 . 8ملطأ٠ ايطٝب١ ٚاملكا١َٚ اهلاز١٥"قٛض٠ ا

                                                           
 .57ّ(، م: 5333، )ادتعا٥ط: َٓؿٛضات ايتبٝني ادتاسع١ٝ، ايرتاخ ايؿعيب يف ايطٚا١ٜ ادتعا٥ط١ٜايطاٖط، بًشٝا،  5
ات ٚظاض٠ ايجكاف١، ، تطمج١: ٚدٝ٘ األغعس، )زَؿل: َٓؿٛضاملعذِ املٛغٛعٞ يف عًِ ايٓفؼغٝالَٞ، ْٛض بري،  6

 .>5، م: 4ّ(، ز5334
 .4:5ّ(، م: 5336، )يبٓإ: املطنع ايجكايف ايعطبٞ، طٛم ايٝامسنياألعطز، ٚاغٝين،  7
 .4:5املطدع ْفػ٘، م:  8
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قس قٛض ٚاغٝين األعطز ادتاْب املعًِ يألّ يف ضٚاٜات٘ املدتًف١، فأّ َطِٜ َجال يف ضٚا١ٜ ٚ

"غٝس٠ املكاّ" ال تػتؿاض يف أَط ايعٚاز ٚيٝؼ هلا اذتل يف ايطفض أٚ ايكبٍٛ بٌ ٜفطض 

عًٝٗا ايعٚاز بٓا٤ً ع٢ً ضغب١ ايٛايسٜٔ "أَٞ، َػه١ٓٝ شتًٛق١ ٚسٝس٠ يف ٚدساْٗا، 

مل حتب٘، ٚمل حيبٗا، ٚيهٓٗا َٔ اي١ًًٝ األٚىل أسػت بكٛت٘  تعٚدت َبهطا َٔ ضدٌ

. ٖٚٞ اَطأ٠ َع١ًُ عسمي١ ايطأٟ ست٢ إْٗا ختفٞ َؿاعط 9ٚؾذاعت٘ ٚفتٛت٘ ٚنربٜات٘....."

عٝـ يٓفػٗا بٌ تعٝـ يػريٖا. ٖٚٞ َػتػ١ًُ إش اذتعٕ ع٢ً ظٚدٗا املٝت. ٖٚٞ ال ت

انططت يًعٚاز بأر ظٚدٗا بعس إٔ اغتؿٗس ظٚدٗا "أَٞ عادع٠ َٚػتػ١ًُ، ناْت تطٜس 

. ٖٞ اَطأ٠ منط١ٝ َطتبط١ 10ٞ إٔ أزخٌ غطٜطا ٜٓاّ فٝ٘ أخٛإ"إٔ تكٍٛ هلا َٔ ايكعب عً

تُع. ٚايكف١ ايباضظ٠ اييت تٛدس فٝٗا ٖٞ بايبٝت، ٚستط١َٚ َٔ ايتفاعٌ ارتاضدٞ باجمل

ايطاع١ املطًك١ يًطدٌ، فٗٞ تتعس٣ ٖصا يتٓكح ابٓتٗا َطِٜ بايطاع١ يًعٚز "ايطدٌ ضدٌ ٜا 

. فايطاع١ عٓسِٖ يًعٚز نطٚض١ٜ َٚكسغ١ ٖٚٛ َا 11بٓيت، أْت ظٚدت٘ ٚسك٘ عًٝو ...."ا

 ا ايػعاز٠.أٚقت بٗا ابٓتٗا عٔ ظٚدٗا يهٞ تتشكل هل

ايعٚاز ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ ٖا١َ يتهٜٛٔ األغط٠، ٖٚٛ ايطبط ايصٟ ٜٓتر  قٛض٠ ايعٚد١:

قٛاْني َس١ْٝ ٚأنست عًٝ٘  اجملتُعاتعٓ٘ املٛز٠ ٚايتآيف ٚايػهٔ، ٚقس خككت ي٘ 

ٚاألزٜإ ايبؿط١ٜ  اجملتُعاتايؿطا٥ع ايػُا١ٜٚ، ٚخيتًف ٖصا باختالف أعطاف ٚتكايٝس 

ببًٛغ املطأ٠ ْٚهذٗا -نُا ٖٛ َعًّٛ-ايعٚاز  ٜطتبطٛع اقتكازٖا. ٚٚتبأٜ ثكافاتٗا ٚتٓ

ّٕ بًٛغ املطأ٠  ٜٚعتربادتػُٞ ٚادتٓػٞ.  َبهطا، فػٔ ايعاؾط٠ أٚ  ٜبسأاجملتُع ايعطبٞ أ

املتع١ًُ بكٛض٠  ايطٜف١ٝ غريايتاغع١ ناف ألٕ تعف املطأ٠ إىل ظٚدٗا يف اجملتُعات 

يف  ٜػري. ٚيصيو صتس "بٛيطٚاح" بطٌ ضٚا١ٜ "أْج٢ ايػطاب" يٛاغٝين األعطز ٖٚٛ 12خاق١

حتسم بٝها٤ فتا٠ يف سٛايٞ ايعاؾط٠ َٔ ايعُط، َػتان١ َهتش١ً  ٜؿاٖسقػٓط١ٓٝ 

: "املطس١َٛ عا٥ؿ١، ظٚديت األٚىل، ناْت يف غٓٗا، ناْت فٝكٍٛإيٝ٘ يف ٚقاس١، 

عطف ايتربز َجًٗا. عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ تعٚز عا٥ؿ١ يف ايتاغع١. تؿبٗٗا، غري أْٗا ال ت

                                                           
 .4;ّ(، م: :533، )ادتعا٥ط: املؤغػ١ ايٛط١ٝٓ يًفٕٓٛ املطبع١ٝ، غٝس٠ املكاّاألعطز، ٚاغٝين،  9

 .5;املطدع ْفػ٘، م:  10
 .5;املطدع ْفػ٘، م:  11
 .453، م: ١ ايعطب١ٝاملطأ٠ يف ايطٚاَٜفكٛز٠، قاحل،  12
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.  13ألْج٢ نأْج٢ تبسأ َٔ ّٜٛ ٚالزت٘"أضاز عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ، إٔ ٜكٍٛ ألَت٘ إٕ غٛا١ٜ ا

  .طبك١ خاق١ تٓعط إىل املطأ٠ نػًع١، ٚٚغ١ًٝ اغتُتاعإٕ ٚاغٝين ٜٛضز فهط٠ 

َعا أغط٠ ٚاسس٠ إال إٔ ايعالقات ايػا٥س٠ اييت ٜطمسٗا  ٜهْٛإضغِ إٔ املطأ٠ ٚايطدٌ 

، ٚاملطأ٠ ظٌ يًطدٌ تتبع٘ يف فٝ٘ ٚاآلَط ٚايٓاٖٞ غٝس ايبٝت ٚاغٝين األعطز جتعٌ ايطدٌ 

١َ يف بٝت ايعٚد١. فٓذس إٔ بطٌ ضٚا١ٜ حتطنات٘ َٚٛاقف٘. ٚبٗصا ايططٜل تعٌُ املطأ٠ خاز

"ٚقا٥ع َٔ أٚداع ضدٌ غاَط قٛب ايبشط" ايبؿري َٛضغهٞ  ٜتصنط ظٚدت٘ سني اضت٢ٓ 

يٝسخٌ ضدً٘ يف سصا٥٘، ألٕ ظٚدت٘ ضبٝع١ ناْت تػاعسٙ نٌ قباح ع٢ً اضتسا٤ سصا٥٘ 

عٓس  ".... فشػب ضأٜٗا إٔ َٔ األعُاٍ اييت تعٗط َس٣ طاع١ ايعٚد١ يعٚدٗا ٖٛ ايطنٛع

 . 14قس ناْت تفعٌ شيو باضتٝاح ٚغطٚض"قسَٝ٘ َٚػاعست٘، ٚ

تأنٝس شاتٗا ٚاغتُطاض "أْج٢ ايػطاب" سٝح تػع٢ َطِٜ يٚصتس ْفؼ األَط يف ضٚا١ٜ 

س١َ ْفػ١ٝ بعس ظٚادٗا ألْٗا أزضنت إٔ ايعٚاز ٜهٕٛ ْتٝذ١ ايعٚاز َع أْٗا أقٝبت بك

اذتب ٚادتاشب١ٝ َع اذتبٝب ٚيهٔ قٛض٠ ايعٚاز املتٛقع١ قاضت عهؼ شيو، تكٍٛ 

 نٌ أبٛابٞ املػًك١ ٚيهٔ ٜبسٚ أْ٘ َؤغػ١ ال غٝفتحَطِٜ: "نٓت أظٔ إٔ ايعٚاز 

طفٓا ٚايتكسٜل ختتًف عٔ بك١ٝ املؤغػات األخط٣ اييت ال تعٌُ إال ع٢ً تػطٜب عٛا

 .15سعٗا باغتُطاض ست٢ ال منٛت قٗطا"بايهصب١ ادت١ًُٝ اييت ْبت

ّٛض ايعًِ ٚايعٓف  ٚيف ضٚا١ٜ "غٝس٠ املكاّ"، ٜربظ ٚاغٝين األعطز ادتاْب املعًِ يًعٚاز ٜٚك

ظٚاز املفطط يألٚالز يًُطأ٠ ٚايتعسٟ ع٢ً سكٛقٗا يف ظٌ غٝطط٠ ايػًط١ األب١ٜٛ، ٚسب األ

خاق١ ايصنٛض َِٓٗ، ٖٚصا َا ٜعٝسْا إىل سكب ادتا١ًٖٝ األٚىل اييت ال زٚض فٝٗا يًُطأ٠ 

غري ايػُع ٚايطاع١ ٚإصتاب األبٓا٤. ٜكٍٛ ايطاٟٚ: "ٜبسٚ يٞ إٔ ايعٚاز يف ٖصٙ املس١ٜٓ، ٖٛ 

 إعالٕ َػبل عٔ ساي١ إفالؽ باط١ٝٓ، َٚأغا٠ دسٜس٠ تهاف إىل عُل اهلعمي١ اييت

. ٜٚكٍٛ أٜها "داضْا ايصٟ ٜػهٔ يف ايطٛابل 16َعٓا َجًُا تهرب فها٤ات عْٝٛٓا" تهرب

ايعًٝا٤ أْعٍ َع٘ ابٓ٘ ٚيٞ ايعٗس نُا نإ ٜػُٝ٘ ٚأبك٢ األّ ٚبٓاتٗا ارتُؼ يف ايبٝت 

                                                           
 .458ّ(، م: 5348، املطبع١ٝيًفٕٓٛ  ايٛط١ٝٓ، )ادتعا٥ط: املؤغػ١ أْج٢ ايػطاباألعطز، ٚاغٝين،  13
 .;:، )ادتعا٥ط: ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًٓؿط ٚايتٛظٜع(، م: ٚقا٥ع َٔ أٚداع ضدٌ غاَط قٛب ايبشطاألعطز، ٚاغٝين،  14
 .87، م: أْج٢ ايػطاباألعطز، ٚاغٝين،  15
 .>;، م: غٝس٠ املكاّاألعطز، ٚاغٝين،  16
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ٜٗطب كٛض ايطدٌ زاخٌ َٛد١ ايصعط خٛفا َٔ غكٛط األغكف ٚاذتٝطإ ............ ت

ٖصٙ ايعباضات ايعالقات ايعا١ًٝ٥ اهلؿ١، ٚغعٞ تربظ . 17ٜٚٓكح ايٓاؽ بهطٚض٠ ايبكا٤"

ايطداٍ إلصتاب ايصنٛض ٚاحملافع١ عًِٝٗ ٚيٛ ع٢ً سػاب أخٛاتِٗ ايبٓات ٚست٢ ع٢ً 

 سػاب األّ.  

ّٛض ايعالق١ ٚقس قسّ يٓا ٚاغٝين األعطز ايكٛض٠ اإلجياب١ٝ عٔ ايعٚد١ أ ٜها، فك

املػتسا١َ اييت فٝٗا َتع١ ٚيص٠، ٖٚصٙ ايعالق١ سا١ًَ يًفطح ٚايبٗذ١، ٚشتًك١ َٔ اهلِ 

ٚايهآب١. ٚساي١ ايطدٌ بسٕٚ املطأ٠ َعض١ٜ صتسٙ نعٝفا َهت٦با حيٌُ اهلُّٛ ٚايٛدس 

ٚايٛسس٠، نأْٗا ارتالم َٔ نٌ َا حيعْ٘ "أْا يف ايٛاقع أسب نباب املسٕ 

. تٛسس 18ٍٛ نٌ ؾ٤ٞ إىل َا ٜؿب٘ َطض ايػٌ"سني تػٝب َطِٜ ٜتشٚأَطاضٖا، يهٔ 

ادتُاٍ ايطبٝعٞ َع املطأ٠ ٜعطٞ زالي١ ع٢ً ق٠ٛ سهٛضٖا، نُا إٔ ٖصا ادتُاٍ ٜفكس 

ييت ٜؿاٖس َٓٗا شيو ادتُاٍ، ٚبسْٚٗا ٜهٕٛ َفعٛي٘ ٚبٗذت٘ بسْٚٗا، فٗٞ مبجاب١ ايعني ا

 نٌ ؾ٤ٞ أغٛز قامت جيعًٓا ْؿعط بايعصاب ٚاألمل.

سُٝٓا ْتأٌَ يف ضٚاٜات ٚاغٝين األعطز صتس أْ٘ قٛض ايعؿٝك١ يف  قٛض٠ ايعؿٝك١:

أؾهاٍ شتتًف١، ففٞ ضٚا١ٜ طٛم ايٝامسني ٚضزت عالق١ سب نبري٠ بني اذتبٝبني، 

ٚايعؿل ٚثٝل بادتٓؼ، ٚادتٓؼ ساد١ بٝٛيٛد١ٝ ًَش١  تكٌ إىل زضد١ ايعؿل ادتْٓٛٞ،

يف سٝا٠ اإلْػإ، ٚجيػس ٚاغٝين األعطز ٖصٙ األؾٝا٤ يف ضٚا١ٜ "طٛم ايٝامسني" اييت 

تسٚض سٍٛ قك١ بني سبٝبني ًٜتكٝإ خًػ١ ٚخف١ٝ زٕٚ عًِ أسس غ٣ٛ قسٜكتٗا غًفٝا 

سض َٔ اهلبٌ ٚإال ال اييت نتُت غطٖا "عًُٓا إٔ ايعؿل دٕٓٛ، إَا إٔ مياضؽ بٓفؼ ايك

سانط٠ يف ضٚا١ٜ  يًشبٝب١.  ٖٚصٙ ايكٛض٠ 19"أغًب ايطداٍ زٚاب ٜؤْػٗا ايهصبزاعٞ، 

ٚنٌ ايطٚا١ٜ تتشسخ عٓٗا ٚعٔ  َطِٜ"أسالّ َطِٜ ايٛزٜع١" أٜها يف قٛض٠ فتا٠ امسٗا 

 .20سبٝبٗاٚاغٝين بٝٓٗا ٚبني ايطغا٥ٌ املتبازي١ 

                                                           
 .434املطدع ْفػ٘، م:  17
 .77ّ(، م: 5339، )َكط: ضؤ١ٜ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، َكطع أسالّ َطِٜ ايٛزٜع١األعطز، ٚاغٝين،  18
 .576، م: طٛم ايٝامسنياألعطز، ٚاغٝين،  19
 .;58، م: َكطع أسالّ َطِٜ ايٛزٜع١األعطز، ٚاغٝين،  20
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ٚقس تٓاٍٚ ٚاغٝين اذتطَإ ايصٟ ناْت تعٝؿ٘ املطأ٠ يف اجملتُع ادتعا٥طٟ، ٜٚػتُط 

ٖصا اذتطَإ بعس ايعٚاز أٜها، يصيو صتس ايبط١ً َطِٜ ٚقعت يف سب ؾدل آخط غري 

٢ً عكب، ٚٚدست ْفػٗا ظٚدٗا ٚاضتهبت ارتط١٦ٝ َع سبٝبٗا اييت قًبت سٝاتٗا ضأغا ع

تعٝـ سٝا٠ اذتب يهٔ بططٜك١ شتتًف١ ٚغري ؾطع١ٝ ألٕ ظٚدٗا أقبح زتطز نصب١، 

تكٍٛ َطِٜ: "اْتابتٓا ضعؿ١ سٓني، تاضٜذ َٔ ايؿٛم املػتبس ؾالٍ َٔ ايٓٛض. نٓت نٌ 

ؾ٤ٞ. يٛ قًت يٞ يف تًو اي١ًًٝ طًكٞ قاحل ٚتٓكًٞ َٔ نٌ ؾ٤ٞ ملا تٛايٝت ذتع١ 

تهًُإ، ًٜتٗب فت ٜعُل َٔ ساي١ ايكُت، ٖصإ ايعاؾكإ عاز٠ ال ٜٚاسس٠، ايٓٛض ارتا

. يكس نإ َٛنٛع ايطٚا١ٜ قك١ عاؾكني مل ٜٓكفُٗا ايكسض، 21ؾٛم ايطغب١ فٝٓا"

ٚايعؿٝك١ َطِٜ اييت ْانًت َٔ أدٌ سبٝبٗا، يهٔ يف ْٗا١ٜ املطاف تٓتٗٞ قكتٗا 

 باملٛت.

ٜعترب اَتالى َٗاضات ادتُاع١ٝ دٝس٠ َٔ قفات املطأ٠ املجاي١ٝ،  ملطأ٠ املجاي١ٝ:قٛض٠ ا

فاملطأ٠ املجاي١ٝ تػع٢ زا٥ُا يتطٜٛط َٗاضاتٗا االدتُاع١ٝ يًتٛاقٌ ٚايتفاعٌ َع اآلخطٜٔ، 

فٗٞ تفهط زا٥ُا فُٝا غتكٛي٘ ٚتفعً٘، ٚتكّٛ بإدطا٤ تكِٝٝ غطٜع يًعٛاقب املدتًف١ 

عازٖا. قسّ يٓا "ٚاغٝين األعطز" يف ضٚاٜت٘ "ْػا٤ ناظاْٛفا" يًتكطفات احملت١ًُ ٚأب

منٛشدا يًُطأ٠ املجاي١ٝ يف األخالم ٚايٛاع١ٝ، ايكازض٠ ع٢ً سػٔ ايتكطف يف مجٝع 

املٛاقف ٚشيو َٔ خالٍ ؾدك١ٝ "آلي١ نبري٠" ٖٚٞ أنرب ٚأٚىل ْػا٤ ضدٌ األعُاٍ 

أضبع١ أٚالز، ٖٚٞ متجٌ خالقا، سٝح أصتبت ي٘ إايؿٗري ناظاْٛفا، ٚأؾسِٖ ٚفا٤ً ٚ

. ٚيكس ناْت ظاٖط٠ تعسز 22يتكبح َجال أع٢ً يًُطا٠ املهش١ٝ""جتػٝسا يًُجٌ ايٓب١ًٝ، 

ضٚاٜت٘ ٖصٙ، سٝح  ايعٚدات َٓتؿط٠ يف اجملتُع، ٚقس تططم إيٝٗا ٚاغٝين األعطز يف

تتؿاضى ايٓػا٤ يف ظٚز ٚاسس، ٖٚٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ عاؾت٘ آلي١ نبري٠ سُٝٓا تعٚز عًٝٗا 

ناظاْٛفا ايعسٜس َٔ املطات، ٚيهٔ صتسٖا َٔ املطأ٠ ايطان١ٝ بٛنعٗا املعضٟ، ٚنإ 

َا تعٝؿ٘ ٖٛ ايٛنع ايعازٟ ٚايطبٝعٞ يف اجملتُع ادتعا٥طٟ، ٚدعٌ ٚاغٝين هلصا ايطنا 

ضا ٖٛ ١ُٖٓٝ ٚغًط١ ايطدٌ، ٖٛ قاسب ايكطاض األٍٚ ٚاألخري يف األغط٠، غببا َٚرب

                                                           
 .:54، م: طٛم ايٝامسنياألعطز، ٚاغٝين،  21
 .;6ّ(، م: >>>4، 4، )األضزٕ: زاضايهٓسٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، طزضاغات يف املػطحايكاذتٞ، فؤاز عًٞ ساضظ،  22
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ٚقطاضٙ ال ْكاف فٝ٘ ٚال ضدٛع فٝ٘ ست٢ ٚيٛ نإ شيو ع٢ً سػاب غعاز٠ ٚضاس١ ظٚدت٘، 

ٚقطاض ظٚاد٘ أنجط َٔ َط٠ تكابً٘ املطأ٠ بايكبٍٛ ٚاالغتالّ زٕٚ إٔ تػتطٝع إبسا٤ ضأٜٗا 

ت ع٢ً أخالقٗا، ٚأقبشت َٔ املطأ٠ املجاي١ٝ فٝ٘، َع شيو ؾدك١ٝ آلي١ نبري٠ سافع

شات األخالم ايعاي١ٝ ٚايطفٝع١ اييت تكٕٛ ظٚدٗا ٚحتافغ عًٝ٘ ٚع٢ً بٝت٘ ٚحترتَ٘ إىل 

أقك٢ اذتسٚز، ست٢ ٚيٛ نإ شيو ع٢ً سػاب نطاَتٗا سٝح ناْت تكابٌ زا٥ُا 

ٜتكف  ظًُ٘ ٚتكطفات٘ بايكرب ٚايتػاَح ايصٟ ٖٛ أمس٢ ٚأع٢ً األخالم اييت ميهٔ إٔ

بٗا املط٤. فٓذسٖا تكٍٛ: "نٓت زا٥ُا املطأ٠ ايكبٛض٠ اييت حيبٗا ادتُٝع ع٢ً قربٖا 

حيافغ ع٢ً أبٓا٥و يًشفاظ ع٢ً بٝتٗا، بٌ ايُٓٛشز ايصٟ اغتطاع يف عُل ايعٛاقف إٔ 

 .23اَرباطٛضٜتو"ٚ

تعاْٞ املطأ٠ يف اجملتُع ايعطبٞ ايكعٛبات أنجط َٔ ايطدٌ زا٥ُا،  قٛض٠ املطأ٠ ايهش١ٝ:

ٚشيو ألْٗا تهٕٛ َهطٗس٠ يف اجملتُع، فهط٠ اجملتُع عٔ املطأ٠ ال تعسٚ إٔ تهٕٛ 

أنجط َٔ َتاع، ٚٚدب١ طعاّ، ثِ تًك٢ بايبكاٜا إىل غ١ً ايٓفاٜات، "...مل ٜهٔ َع٢ٓ 

ني أنجط َٔ فطز ٜػتٓفص نٌ ي١ًٝ ٚبعسٖا، سني ٜٗطأ، ٜبشح اذتٝا٠ عٓس أدسازٟ اآلفً

عٔ غريٙ، ظٚدو ٜؿبِٗٗ، ٚضخ عِٓٗ ايطبٝع١ ٚايسّ، حيٌُ ْعع١ تسَري١ٜ جتاٙ املطأ٠ 

ايعطب١ٝ، ٜكٍٛ ال ميهٓٗا إال إٔ تهٕٛ قشب١ َٚػاس١ أسص١ٜ ... أغطاٖا بصنطٙ املكٛؽ 

أغٛاض ايفٛالش، تعٚدٗا بايك٠ٛ  نشادبٝ٘ املدٝفني، تكٝأت ٚاؾتٗت فطستٗا اييت غٝبتٗا

نٌ ْٗسٖا األمئ َجٌ اذتٝٛإ املفرتؽ ٚتطنٗا متٛت ٚيف ايّٝٛ ايػابع تطنٗا بعس إٔ أ

ٖٚٞ َٓهف١٦ ع٢ً دطسٗا، ٜكٍٛ قاحل ٚيس رتكط ايكٓاَٞ إٔ دسٙ نإ  بٗس٤ٚ

.  24ٍ، أفع٢، تػري دًسٖا عٓس اذتاد١"ستكا، ال ؾ٤ٞ ٜػعس املطأ٠ َجٌ االستكاض ٚاإلُٖا

فهط٠ اجملتُع ايػًب١ٝ تعطض املطأ٠ ملعٜس َٔ ايهػط ايٓفػٞ ٚادتػسٟ، فال زتاٍ 

مبا ٜكسّ هلا، َُٗا نإ  ٢أَاَٗا إال يًكبٍٛ بايٛاقع، َٔ ٖٓا عًٝٗا إٔ ختهع ٚتطن

ادعا دٓػٝا، ٖا ٖٞ ٖصا املكسّ غٛا٤ نإ ٖٛ ضدال شتكٝا، أٚ َطٜها ْفػٝا، أٚع

أخت َطِٜ متاضؽ زٚض املُطن١ ٚضب١ ايبٝت ٚظٚدٗا غري قازض ع٢ً فعٌ أٟ ؾ٤ٞ "ٚنٌ َا 

                                                           
 .437ّ(، م: :534، )يبٓإ: زاض اآلزاب يًٓؿط، ضٚا١ٜ ْػا٤ ناظاْٛفااألعطز، ٚاغٝين،  23

 .>8-;8، م: َكطع أسالّ َطِٜ ايٛزٜع١عطز، ٚاغٝين، األ 24
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أعًُ٘ ٖٛ إٔ ظٚدٗا عػهطٟ َكعس ميؿٞ ع٢ً عطب١ قسمي١، تفٛح َٓ٘ ضا٥ش١ 

اٙ َعكٛبتإ، قاٍ ي٘ ايطبٝب، ال تٓعع ٖصٙ ايعكاب١ إال بعس ٓاملػتؿفٝات ٚايهافٛض، عٝ

. ٖصٙ بكطى ناَال، عُطٙ اآلٕ غتٕٛ غ١ٓ"بعسٖا أْو اغتعست  عؿط غٓٛات، ٚغرت٣

املطأ٠ ايعطب١ٝ، حتطّ َٔ ادتٓؼ، ٚسط١ٜ االختٝاض ٚاذتطن١ ٚايطفض،  إسس٣ قٛض

ٜٚػُح هلا فكط بايػُع ٚايطاع١، َٚا عس٣ ٖصا ٜهٕٛ َكريٖا ايكتٌ. ٚيٝؼ هلا َٔ 

 ايػٌٗ إٔ جتاٚظ أفهاض اجملتُع املتدًف.

  خالق١ ايبشح:

. األسٛاٍ ايػا٥س٠ يف اجملُتع ادتعا٥طٟ تقسَٝين األعطز مما غبل إٔ ضٚاٜات ٚاغاتهح 

ضغِ ستاٚيتٗا املدًك١  املطأ٠ ايعطب١ٝاييت ٚادٗتٗا  املعاْاتٚضٚاٜات٘ تهؿف عٔ شتتًف 

. ٖٚٞ يف ايٛاقع تكٛض يٓا اجملتُع ٚتطٛضات٘ ايجكاف١ٝ يف غبٌٝ حتكٝل شاتٗا ٚسكٛقٗا

نط. مل ٜهتف ٚاغٝين األعطز ع٢ً تكٜٛط َعاْا٠ ايٓػا٤ ٚاذتهاض١ٜ يف عكطْا اذتا

َٚؿانًٗٔ ٚقعٛباتٗٔ فكط بٌ ْكس اجملتُع يف َعاَالت٘ َع ايٓػا٤ ٚمماضغت٘ يف 

سكٛقٗٔ ْٚكس نجريا َٔ ايعازات ايفاغس٠ املٛدٛز٠ يف اجملتُع ادتعا٥طٟ َجٌ عسّ 

أٚ يف ثطٚتٗٔ، ٚٚدٛز  مساس١ ايٓػا٤ يف اختٝاض أظٚادٗٔ ٚظٚاز ايطداٍ ايٓػا٤ يف مجاهلٔ

 عسّ املػاٚا٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠، ٚايػًط١ األب١ٜٛ.
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 يف اهلٓس ايكص١ املُتع١ يًؿاٟ

غٛبطٜا أغطٚاٍ

  

  *تطمج١: ٖس٣ ناظُٞ
 

 ٚاغع١ ؿعب١ٝبايؿاٟ يف اهلٓس  ادتٛالت إىل َعاضع تًكت

ًُا َٔ  أصبخت اآلٕ جع٤ً ، حت٢ايعكس املاضٞ خالٍ َٗ

 .ايػفط ططططاتايعسٜس َٔ شت

ًُا ارتٝاَض األٍٚ يًٓاؽ يف ناف١ أضجا٤ ايعامل ٚشيوُٜ َٔ  تدًصيً عس ؾطب ايؿاٟ زا٥

اإلضٖام. انتؿف ْباَت ايؿاٟ اإلَرباطُٛض ايجاْٞ يًصني، ؾٔ ٚايتعب ختفٝف ايتٛتط ٚ

قبٌ املٝالز، ٚقس ؾٗست اهلٓس أٍٚ َعضع١ يًؿاٟ يف  7272ْْٛج يًُط٠ األٚىل يف عاّ 

َرط اإلغهتًٓسٟٚال١ٜ آغاّ خالٍ اذتهِ ايربٜططاْٞ. َٚٔ امل ضٚبطت  عَتكدس بنٕ املػا

ٔ انتؿف ؾجري٠ ايؿاٟ يف ايٛال١ٜ ايؿُاي١ٝ ايؿطق١ٝ. ثِ بسأت بطٚؽ، ٖٛ أٍٚ َ

 ؾطن١ اهلٓس ايؿطق١ٝ يف إْتاج ايؿاٟ يف ٚال١ٜ آغاّ.

يف ايٛقت اذتاضط، ُتَعسُّ اهلٓس ٚاحس٠ً َٔ أنرب َٓتجٞ ايؿاٟ يف ايعامل حٝح ٜتِ 

ح جباٍ يف املا١٥ َٔ اإلْتاج زاخٌ ايبالز. تعس زاضجًٝٝٓؼ اييت تكع يف غفٛ 27اغتٗالى 

ٌُاألَططاض ايػعٜط٠ املعطٚف١ ب آغاّ َٚٓططك١ُ ،الٜااُٝاهل "بًٛ  ايؿٗري باغِ ًْٝجريٟ ٚجب

َٔ املٓاطل  ،يف ٚال١ٜ نرياال تإاملٛضق ٚإارتضطا َْٛاض ٜٚٚاْسَٚٓططكتا ، ْتني"ؤَا

 امل١ُٗ اييت تٓتج ايؿاٟ.

ضٜج، ٚتصٚم يهٔ األَط ال ٜتعًل بؿطب ايؿاٟ فكط؛ ٜٓبػٞ يًُط٤ إٔ ٜكّٛ بتجطب١ األ

ْظطا ايٓه١ٗ يًؿاٟ، ٚاغتهؿاف ع١ًُٝ صٓاع١ ايؿاٟ يف ٖصٙ املٓاطل باهلٓس. ٚ

إىل  جٛالتَفّٗٛ "غٝاح١ ايؿاٟ". ٚخالٍ  ، مت تططٜٛطام ايؿاٟ ٚستيب ايطحالتعؿي

بإَهإ أحس ظٜاض٠ َصاْع ايؿاٟ، ٚاإلقا١َ يف أنٛار خاص١ يف َعاضع  ٖصٙ املٓاطل،

                                                           
 " ٖصا املكاٍ َنخٛش َٔ زت١ًIndia Perspectives( "2302بطٌٜ أ -، َاضؽ2 ع، 03: اجملًس)ّ ايصازض٠ 

  ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ ارتاضج١ٝ اهلٓس١ٜ، ْٝٛ زهلٞ. عٔ


 ، اهلٓس.حٝسضآباز َٛالْا آظاز ايٛط١ٝٓ األضز١ٜ،جاَع١ ، ايًػ١ ايعطب١ٝ قػِ ،ايسنتٛضاٙ باحج١ *  
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ٚانتػاب املعطف١ أٜضا عٔ نٌ َا  ألٚضام ايؿاٟ، كططفايؿاٟ، َٚؿاٖس٠ ع١ًُٝ اي

ٝع٠ ضا٥خ١ مم َع٘ االغتٝكاظ يف ايصباح ايبانط ٜتعًل بع١ًُٝ تصٓٝع ايؿاٟ. ٚميهٓ

َٔ ايعسٜس َٔ ايتجاضب املُتع١ يف ٖصٙ  ٚاحس صأَ أٚضام ايؿاٟ ايططاظج١، ٖٚ

 ادتٛالت ايػٝاح١ٝ.

 بٓػاٍ ايػطب١ٝ:

اهلٓس، ٚحتٝط بٗصٙ املٓططك١ ط ايتالٍ ؾعب١ٝ يف ٓؼ ٚاحس٠ً َٔ أنجٝتعس َٓططك١ زاضجًٝ

ايؿٗري بًْٛ٘ ايفاتح ٚايعطططٟ. َٚٔ املجري  ؼٓٝايؿاٟ اييت تٓتج ؾاٟ زاضجًٝ َعاضع

يف املا١٥ َٔ إمجايٞ حص١ًٝ ايؿاٟ يف ايبالز تنتٞ  72يالٖتُاّ إٔ ْالحظ إٔ حٛايٞ 

س َعضع١ تع ٍ.َعضع١ ؾاٟ عا١ًَ يف اجملا 07َٔ زاضجًٝٓؼ اييت تضِ حٛايٞ 

ط َهاْا يإلقا١َ ٚاحس٠ً َٔ أقسّ َعاضع ايؿاٟ يف َهاٜباضٟ يًؿاٟ ٖٚٞ أٜضا تٛفِّ

 ٓؼ،ٝنِ عٔ زاضجًٝ 72املٓططك١. ٚتكع ٖصٙ املعضع١  يف َٓططك١ نٛضغْٝٛج، ع٢ً ُبعس 

 املٓتج١ يًؿاٟ يف ايعامل. عاضعُٚتعَترب ٚاحس٠ً َٔ أنرب امل

ٓؼ. ٖٚصٙ ٝايؿٗري٠ يف َٓططك١ زاضجًَٝٔ َعاضع ايؿاٟ أًٜضا فإٕ َعضع١ ٖابٞ فايٞ 

 7077فاع ٓؼ، تكع ع٢ً اضتٝايؿُاٍ َٔ زاضجًٝ حنٛضع١ ع٢ً ُبعس ثالث١ نًَٝٛرتات املع

ٚتُٓٛ زتُٛع١ َٔ أجٛز أْٛاع ايؿاٟ يف ٖصٙ املعضع١. ٚأّغؼ  َرت  فٛم َػت٣ٛ ايبخط. 

ا أحس ّ. ٚيف ٚقت الحل، اَتًه0021َٗعضع١د ٖابٞ فايٞ أحس ايربٜططاْٝني يف عاّ 

األضغتكطاطٝني اهلٓٛز َٔ نٛيهاتا. ٜٚعس أفضٌ ٚقت يعٜاض٠ ٖصٙ املٓططك١ فرت٠ َا بني 

 َاضؽ ْٚٛفُرب.

 ٚال١ٜ آغاّ:

تِ ظضاع١ ايؿاٟ يف ايػايب يف ترب َٓططك١ َٓتج١ يًؿاٟ يف اهلٓس. إٕ ٚال١ٜ آغاّ ٖٞ أن

ؿاٟ بعٜاض٠ ٖصٙ ايٛال١ٜ يف َٓططك١ ٚازٟ ْٗط بطاُٖابٛتطا. ٜٚٓبػٞ إٔ ٜػتُتع عؿام اي

َعاضع ايؿاٟ اييت تعس جع٤ً ال ٜتجعأ َٔ ٖصٙ ايٛال١ٜ. ٖٚٓاى عسٜس َٔ خٝاضات اإلقا١َ 

ٚغط َعاضع ايؿاٟ. ٜٓظِِّ  االغرتخا٤ يًُط٤ حٝح ميهٔ ،أًٜضا يف ٖصٙ األَانٔ

َّ عاّاّ َٗطجإ زتًُؼ ايػٝاح١ ايتابع يٛال١ٜ آغا  يف ايٛال١ٜ، حٝح ٜتُتع يؿاٟ ن
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ؿاٟ اي ا٤حتػخالٍ ابطحالت ْٗط١ٜ ممتع١ ٚع ايؿاٟ ايبٗٝج١ عاضمبعؿاُم ايؿاٟ 

َطنع غٛاٖاتٞ ملعازات ايؿاٟ، ايصٟ َُٜعسُّ  ضإٔ ٜعٚ ألحس ايػاخٔ. نُا ميهٔ

 .األنرَب يف اهلٓس. ٚأفضٌ ٚقت يعٜاض٠ ٖصٙ األَانٔ: َٔ َاٜٛ إىل ْٜٛٝٛ

 :ٚال١ٜ تاٌَٝ ْازٚ -ًْٝجريٟ

تؿتٗط َٓططك١ ًْٝجريٟ جبباهلا شات ايًٕٛ األظضم ٚنصيو ايؿاٟ شٟ ْه١ٗ خاص١. 

تِ ظضاع١ ايؿاٟ  يف تيف بٓػاٍ ايػطب١ٝ،  ٝٓؼ٢ عهؼ ٚال١ٜ آغاّ َٚٓططك١ زاضجًٝٚعً

ٛز َٔ األصٓاف َٓططك١ ًْٝجريٟ ع٢ً َساض ايػ١ٓ، ٜٚعس ؾاٟ أٚيْٛؼ ٚايؿاٟ األغ

ؿاٟ إحس٣ َعاضع اي ُْٛٛضَٓططك١ ُن اض٠عٜب أحس إٔ ٜكّٛ ٔهميايط٥ٝػ١ٝ ٖٓاى. ٚ

ا ايؿاٟ. َٚٔ املػتخػٔ إٔ خيصِّص ايعٚاض َٜٛ تصٓٝع ٖٓاى يالطالع ع٢ً ع١ًُٝ

 ع١ًُٝ تصٓٝع ايؿاٟ. ٚبايٓػب١ يإلقا١َ، ميهٔ إٔناَال يعٜاض٠ املعضع١ ٚملعطف١ 

" املسع١َٛ َٔ قبٌ زتًؼ ايؿاٟ اهلٓسٟ. ٚإمنا ٖٞ خيتاض ايعٚاض "ْْٛػاتـ ضٜرتٜتؼ

ّ. تكع 0027ٔ زتسز٠ بايهاٌَ ٚغط َعضع١ ايؿاٟ، ٚاييت مت بٓاؤٖا يف عاّ أَان

قسّ فٛم َػت٣ٛ غططح ايبخط، ٚحتتٟٛ ع٢ً َعاضع ايؿاٟ  2277املٓططك١ ع٢ً اضتفاع 

املرتا١َٝ األططاف، ٚادتباٍ املتسحطج١، ٚايػخب املٓجطف١ اييت ميهٔ إٔ ٜػتُتع 

 ايعٚاض مبؿاٖستٗا. 

 :ٚال١ٜ نرياال -َْٛاض

ج١ حٝح تٓتؿط طز زخٛيهِ َٓططك١ َْٛاض  غتؿعطٕٚ بٓه١ٗ أٚضام ايؿاٟ ايططاظمبج

يف املٓططك١. ٚجيب ع٢ً ايعٚاض إٔ ٜبسأٚا ضح١ً ايتعطف ع٢ً عامل  َعاضع ايؿاٟ ارتصب١

ايؿاٟ بعٜاض٠ َتخف ايؿاٟ األٍٚ يف ايبالز، ايصٟ ٖٛ يف َعضع١ ْاالثاْٞ إليكا٤ ْظط٠ 

تاضٚا اإلقا١َ يف َكاطع١ نٝ٘. ختِ إٔ ه. ٚميهٓاملٓططك١ع٢ً تاضٜذ إْتاج ايؿاٟ يف 

تٞ. زٟ. غٞ. يًؿاٟ يف َْٛاض. تكع ٖصٙ املٓططك١ بني جبًني، فإْٗا ٚج١ٗ ١َُٗ ألْؿطط١ 

ايػٝاح١ ايب١ٝ٦ٝ بػبب قطبٗا َٔ حسٜك١ إضافٝهٛالّ ايٛط١ٝٓ ٚست١ُٝ تؿٝٓاض يًخٝا٠ 

  مت تططٜٛطٖا حسٜجا.ايرب١ٜ ٚحسٜك١ باَبازّٚ ؾٛال ايٛط١ٝٓ ٚست١ُٝ ْٝالنٛضٜٓجٞ اييت
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ؿاٟ يف َٚٔ األَانٔ األخط٣ اييت ال بس يهِ َٔ ظٜاضتٗا ٖٞ َعضع١ نْٛساال يً

اؽ باالضتٝاح ٚغٝبعح ٖصا املٓظط ايبٗٝج ع٢ً اإلحػ َْٛاض، ٖٚٞ ستاط١ ببخري٠،

ايؿاٟ بننًُٗا ٖٓا. ٚميهٓهِ أٜضا ظٜاض٠ ست١ُٝ ايؿاٟ  تصٓٝعملؿاٖس٠ ع١ًُٝ 

املٓاظٍ ايكسمي١ اييت ٜعٛز تاضخيٗا إىل فرت٠ االغتعُاض اييت  اييت حتتٟٛ ع٢ً غًػ١ً َٔ

 مت جتسٜسٖا يف ٚغط َعضع١ ؾاٟ ضد١ُ.

ميهٓهِ االغتُتاع مبؿاٖس ايططبٝع١ يف َٓططك١ ٜٚاْاز، ٖٚٞ َٓططك١ جب١ًٝ خصب١ 

تتٛجٕٗٛ حنٛ تالٍ إشا نٓتِ يف ٚال١ٜ نرياال، ُٚتٓترج أًٜضا ن١ًُٝ نبري٠ً َٔ ايؿاٟ. 

ًهِ أٚضاُم ايؿاٟ ارتضطا٤ ايططاظج١ تؿعطٕٚ بٗس٤ٚ ٚاضتٝاح. َٚٔ نايبٝتا فػتجع

ادتٛاْب املجري٠ يالٖتُاّ يف جٛالت ايؿاٟ يف َٓططك١ ٜٚاْاز ٖٛ إٔ ع١ًُٝ حصاز 

ا َبهًط االغتٝكاظايصباح. يصيو، عًٝهِ  ايؿاٟ ٖٓا حتصٌ يف ٚقت َبهط َٔ

 قبٌ ايفجط،  يتؿاٖسٚا ع١ًُٝ قططف أٚضام ايؿاٟ.

ملٛقع ايصٟ َعضع١ بطٜازاضؾٝين يًؿاٟ ٚاإلقا١َ فٝٗا. حيتٟٛ ٖصا اميهٓهِ ظٜاض٠ 

َجًُا   جتسٜسٙ ٚإقا١َ أعُس٠ جسٜس٠ هلاع٢ً َٓعٍ قسِٜ مت تسٜطٙ حه١َٛ ايٛال١ٜ،

: حصٌ بايٓػب١ ألَانٔ اإلقا١َ يف َعضع١ ٜٚاْاز. ٚأفضٌ ٚقت يعٜاض٠ املٓططك١

 .َاٜٛ -أغػططؼ
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 اهبات املفج٘ح
سِا١ اهشعالْ د.

  
selenapollo@hotmail.com Email: 

ٖ أهاال ِٚاال افاا اا بأٜ ا ااا٘ات املاسااٚٞ  ا   اا   كاااْ تاا٘ثٕ  وشااى ًااى١   اا ٖ امل  

؛  ٍُإ أداٍ    َ  ٗا سشِٕ املِٚا  أهال ساشل  هلأٍٍِ ِٙعٌاْ٘ ااه اعادٝ        ٗأهل غالسارٙٞ

  ا ٖ  ٙعا    ا ٖ ا    ٗط ا٢ل ٗطشاٙا ًّ رٙش اهِعاَ أس٘ٝ مباا ا   ًٝ ًّ ًاس هلٍ أس 

 ًِج ال   ا ٖ اهاقٜ ٙعا  ا أر  ًاا  ا  ًااْ         ااى اه اوطِٞ ثعا  ا   ًِج ل اه وطِٞ

ٞق    اٞ  ا       ًا َ  ًِٔاا ّ ه ٓا٘ ٗهاعبٕ     ر ااَ تافظاثٔا    ٗأٍق دِ٘أُاا   اجٕ   ا   ٗمل ٙبا

ٍْ مل ثعى ًا ثع٘هٕ اهع ٞ  ٗاه٘ٙى ه  ٓلقا ثع٘ي اهع ٞاه عٚ  خ مل ًِق ساِ٘ا  . و دٚٞ ّ

ٕ جٙ   دوٟ   ًٕٚ فع  ادجاد أْ حيٌوٕ  اهعبٚ  دوٟ حمف   ٕ اهقٓبٚٞ  اهيت ُأد خ  هجِعالثا

ٞ  داخ هفع اطجٟ دِ ًا خ ض ا محوٞ ّط اْ جلٌ  اهجرب ًٗاا أكذا ٍٓ     ١ ٗأٙجااَ اه اوطِ

     ْ ٛ       ُٙلجاة  كااُ٘ا!! ادجواٟ اةفاٞ اهايت أًا  أ "  ٗا دوٚٔاا ااهاقٓة  " ٓاقا ًاّ فباى راا

هعا اٝ  ٗٓا٘ ٙ  اة  املا٘اطِل اةفااٝ  هابٕ ا       ُح ثجأل  دً٘ع اه محٞ  امل طِعٞدِٕٚٚ كا

 سٞ.اهقّٙ حيٚطْ٘ مبظفجٕ املع 

َ     ٚاى ُّ   ٗ ٔاا مل دا ز  كاْ ٙعا أ   اٞ  ٚاى ُّ    ٗي   ً ا ر ً ا   ٔاا طا دحم ًاّ أهال داا

ْ      ٔااا سااجظ ز تااٍ ح ُّ ْ اه ٓااقٖ اعاا  أهاال داااَ  اعباأٍ ٌٓاا  ٗ اااي ّ  ع ااٞ طاا دح  

٢ض ا امل اش    اه وطاْ أراد بأهم  ٗطادٞ اهلل ًّ طادٞ اه وطاْ  اهاقٜ ٙ اوٛ اهفا ا   

ٞ ٗ وبإ دااً  ااةاة ٗاه     ٙج٘ضأ  هلّ اهعربٝ ا اهعواة  كذرًيا ًا ِٙ ٟ أْ   ٗ ٚاى   محا

ٛ ّىل  ٗسٞ  ٙ٘سل دوٕٚ اه الَ ج ُ بٕ اهطٚة   ّْ    ااهجظ ٙ  ّىل ُ ة ً٘ ٓا اف ا

ٜ اه ٕ   قٜ   ثقك  اهجا٘ارٙذ أ  اٜٗ ٌٓا  ا ُأبأْ اهابعض ًاّ اهِااس  ٗ ااي        اها ها١ٛ دِا

 اهذاُٛ ٗس ٗا ه إُ  ٙ عٟ ًقدً٘را هٚدٞ مل ٙلّ هلا أٜ دب ".ا اهَٚ٘ "  ًبج ًٌا خببر

 ٍ د.اع  أْ ُ ط  ًّ غري سبة حم

                                                        
 ٞٚا ردْ.أدٙبٞ ٗأسجابأٝ ساًع   

  قصص قصرية
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ٍْ ا اه ًّ  ْ اه ًاْ كاْ ٙ ف  سعٚ ًا اع ًٕٚسوطا اهػاا   اي هإ   ٗٓ٘ ٙع أ دّ سوطا

   ُ ااٌ "؛  ُاإ خااٍه ُف اإ  ٗ  طادااٞ "  مسًعااا ٟ سااوٌٚاْ اهفارسااٛ أطاا  رداٙاااٖ امل ااٌ

 ٕ اهاقراع ًاّ    ٕ أخاق بأهام    ٗأدباح أُا  اقراع ّضاا ًّ اهعٌاش دْٗ ردٚجٕ  فوٌا ظٔ  د ها

. ٗدِ ًا  َ  ى ٗحنّ ُ ٌ "  ٗطادٞ ااآلْ مسًع" هٕ سوٌٚاْ اهفارسٛ     ايٗه ٖ دب اهلل

"  خااري فااٚلٍ ّْ مل   اهِاااس اه سااى دوااٟ فعوجاإ  اااي هلااٍ اه ااوطاْ  افاا اا ا د هاإ      

 ٗ  خري فِٚا ّْ مل ُ ٌعٔا". ثع٘ه٘ٓا 

  ٗاِلٔٞ مل ٙق ٔا  اُجفداح أٗداسإ   ٗبأكه ٖ اش١ُٛ   ٙع فٕ  أدشبٕ بأهم اه سى اهعادي

  هلااّ اطِاإ املجلااَ٘ ِٙاا ي دااّ لااح ًولاإ رًا  ٗكاااد ٙٔوهااى ا ًلاُاإ  اااى أْ ٗساا

 ٢ٕ اهجِاسوٚٞ اهايت داجلٔاا طا٘ٙاًل    ا ٗ  أدبا ٕ ًِعٕ ًّ أْ ٙ أًإً أداق ط كجٕ  اى ُّ

ٗبأهام    ٌا  اة اًج خ ٗثبٌٍدح كٗدف  را  رٙ  أراضٛ اهشعة ملشاا اه٘اق ٗاق طجٟ 

ٗٓا٘ طا ٙه دواٟ     ف  رأسٕ ًا  حمباٚاثٕ ا هال    فعط هٚعَ٘ مبٔإً اجلِ ٚٞ اشلى ٙ 

 ٗهقهم ٙ ف  رؤٗس ًعارضٕٚ دوٟ أد٘اد املشاَُ.  بٚٞ اه أس امل ف٘ع؛

 ."ًا اسٍ بأهم اه سى اهعادي؟"  طٍ ق ا ٗ ٙ ٖ  ٗ اي هٕ

ٕ ًااّ أًاا    ٗهلااّ أداا ي أُاا"  أداا ي ٙااا ًاا٘ ٜ  ٟاي ٗ ٙاا  املاا ارن اذعااٞ ٗٓاا٘ ٙجٌطاا  اا

 اإط اق أٓى ا خ ٗد".

 ًّٗ ٍٓ أٓى ا خ ٗد؟"."  طاْ اآجٌاَاي اه و 

أٓى ا خ ٗد ًّ اهشع٘ت اهلِ ٙاٞ اهايت ًاثاح    " أسات اه٘ ٙ  اولِٞ اةلٍٚ املذعى اعوٌٕ 

 ا فٚباْ ُٔ  اً٘باٜ ا ّٙطاهٚا ا داَ ًوْٚ٘  بى املٚالد".

     ٟ ٕ   ًّ س ٙا   ا أ اه اوطاْ اهع اٞ دوا ٙاٍ٘ ع ُر اثإ اٚأٍِ ٗاال ًاا        كااْ  أمسااع ٗ را٢ا

دوٟ بأٗ ٕ اه فٚا  ا    ٗأْ ٙذِ٘ا ٙب ٗا سعادًٝ مبا ٙع أ اه وطاْ دوٍٚٔ أْ ع ٗا أْ  هٙع أ

ٙعااٍى دااّ محاساإ اةٚاا٘اُٛ ٗٓاا٘  . ٗفشااأٝ  اااي هلااٍ اه ااوطاْ  ٌاااس    اخجٚااار اهع ااه

 اً".أرٙ  اااًا ًفجً٘ط"  ي ُٔاٙٞهذادجٕ أًاَ ً٘ا٢  طعإً اهيت   ثع  ٙجورٟ ٗٙقت

 ."!!!اًفجً٘ط ا"ااًا   اي اه٘ را١ ا ٘خ ٗاط 
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ػاري   اي ٗ ٙ  اه ّٙ اهقٜ هطاملا مس  اه اوطاْ ٙبا يف ا اه االٝ  ٗمل ٙعوهاَ دواٟ بأهام ا      

ًا٘ ٜ أدا ن اهلل ٗأداًام    ًٗاابأا ثعاب ااهباات املفجا٘ح ٙاا      "  اه دا١ اجعٍبى تاالثٕ اهطاآ ٝ  

 ؟".هِا ادً 

ا  اا أخ دِاإ ا َساافا  اهعااامل اه ااعٚ     ٓااقٖ اهع ااٞ بأكاا ثب ا ااوطاْ  "  ه ااطاْ اااي ا

ٍّٚ طاسًبااا  ًلاااْ ًااا ا اهاا    دوااٟ ااااإ  ُٚا  ٙفااجا اه ااوطاْ اااات   اا ٖ هوشااعة  ٗ  ٙعاا

  ًّٗ طاَ   اا٢ٚٞ س ٗي أدٌاهٕ ا بأهم اهَٚ٘ٙلجة ا   طاس ّهلرتُٗٛ ٗ  ٗي كٔ

ٍٜ ف د ًّ اه دٚٞ ًٌٔا  اٍى هاإُٔ ٗ ا    ْ أ ْ     ى بأكا ٖ أ  ٙعا أ بأهام اجلا ٗي  ٗأْ حياسابٕ ّ

ي رساهٞ خطٚٞ ٙ٘سٔٔاا ّىل    ٗبأهم ًّ خالمل وظٞ اهعاًُٞاجمٕ ًا   خي َ اا ا  رأ٠ أْ

ٗبأهاااااااام  ٙ ٍد دوٟ رساهٞ امل٘اطّ ا ً٘د    ٙجشاٗ  ً ريٝ َٙ٘.   اهقٜ دوٕٚ أْاه وطاْ

  ْ ؛( ٚاسٞ )سٚاسٞ اهبات املفجا٘ح ٙطوَ دوٟ ٓقٖ اه اه وطاْ أٗد  ّىل كاثة دٙ٘إُ أْ

 .أطٍبَ ٓقٖ اه ٚاسٞ ً  اه دٚٞ أْأا٘ات    ٖ   ُثػوَ ا ٗسٕ ردٚجٕ. ٗأُا أرٙ  

        ٞ ٘ا ا دٗاخوأٍ بأهام     ٗهعِا دشة اها٘ را١ ااا مسعا٘ا  ٗهاع ٗا اااهعوَ ًاّ ٓاقٖ اه ٚاسا

ا دوٍٚٔ أا٘ات سٍِٔ ٗٙػوَ دٍُٗٔ أا٘ات اجلباٙٞ ٗاة ت ٗا ساجعباد. ا  جفاهبات اهقٜ سٚ

واٟ املاأل     ٗأدوّ دُٛ ركة ٗ ٙ  ا خبار محارًا أخب   ٗمحى تبٚإُ اهطب٘ياهَٚ٘ اهذا

ًٚا  اسجظ ز ًش ًٗداه وطاْ أداَ  اهلل د هٕ   أْ  (.أمساٖ )اهبات املفج٘ح ا ٗطِ

ا ا اهٚاَ٘ اهذااُٛ   أًا ًّ د٘ا ة ٓقا املشا ٗع    ااٚجٕ خً٘فا اهَٚ٘ ا ٗي مل خي ض أط  ًّ 

عاا  بأهاام ًاا ٍٍ  ُاإ ًفجاا٘ح  ا  ؛ا ساا  ٞ اهبااات ا اااطع٘ اهطاا ق طًٌعااخاا ض فعااط ا ٗااااش ٗ

باًلدّ   ا١ٝ سا ٗي أدٌااي     ٗمل   ؤٗا طجٟ دوٟ ا  رتات ًِٕ فهباتًّ أًاَ ا اهلى

ٙفجظااا٘ا اه ااافظٞ    كااااْ ٙلفاااٍٚٔ أْاه اااوطاْ؛ فٔاااٍ مل ٙلُ٘ااا٘ا ا طاساااٞ ّىل بأهااام

 اه ااعٞ ًّ   جِا ٓقٖ طجٟ ٙع ف٘ا ا ُاًص اه وطاْ.

بذٕ ٍٚى كٍ سٚ جٌج  اع  ٗلثأثٕٚ رساهٞ ًّ ً٘اطّ ًا  أْاُجر  اه وطاْ ط٘ٙاًل ٗط٘ٙاًل

ٍٜ رساهٞٗ  ً  ً سؤا ْ دِا ٓا غباة اشا ٝ     طاي اُجرارٖ  ٗمل ث وٕ أ ُث ساى     ٗأًا  أ

  ٗٙ عط مسا١ٓاا  ا  ٗ عى ًا١ٓا غ٘اًرّٗ ه سٚػبة ٗخي ل ا ر  ا دٚجٕ هٕ اه سا٢ى

ٞ ٗتااوح  ّىل  . ا ثواام اهوٚواا  دٚااٞ دااّ غبااة اه ااوطاْ ٗاهااج  ردبٔااا      طعااًا. مسعااح اه 

ٟ ا   فاااضفبااا٘هٚٞ اه ااوطاْ رسااااهٞ تاااػريٝ  ُكجبااح اٚااا َ   دشاااٍى  ه ااوطاْ اه سااااهٞ دوااا

 ْ ٍ    ا أ اهلٔ ًااْ  اه سااهٞ اعِٚٚإ     ٙع أٓاا    ٗافبٍ٘ي  ٗأً  كٔ ًاُإ أ   داٍ  داٍ ااج ا



الباب املفتوح                                                                                                 اجليل اجلديد 200

 

Al Jeel Al Jadeed    /اإلبداعات األدبية                                                 2029 يونيو   -يناير                       2ج/ – 4ع 

ٍٗي ضاظاٙا اهباات املفجا٘ح   ااي       َٕ طٚاي ًا سٚع أ  ٗهوظراخ هع  أُهع  اعو ساٚلْ٘ أ

 ا  أ..." ؟"ًا ااهم هٕ اه وطاْ 

 

"ًاا٘ ٜ أُااا ااااّ  د ا اه ساااهٞ اهاايت ُكجااة فٚٔااا  ٗااا أ ٙعاا أ ًااا ٗر  اواا  اهلٔ ًاااْ رٙعاإ

عح  اه دٚاٞ ًاّ ها ت اةوٚاة      أد ي ملابأا ًِ أرٙ  أْ دٌ ٜ ث   سِ٘اخ امل ارع دٓب٘ر  

م  وام  اريٝ ًاّ اةوٚاة ث ابا فٚٔاا حمرٚاثام هٚاِعٌّ         ً  إُٔ ًفٚ  هو ظٞ  أطعاًا ُّا  

 ابش ٝ مجٚوٞ؟!!!!

ْ     داٍ أ اا   ضظم اه اوطاْ طا٘ٙاًل ااا مسا  داٍ تاٌح       ات سٚاساٞ اهبا   ٗأردا   ٗأدواّ أ

ٔااٍ ٗدوااٟ ااااإ ُأداا َ أهاال طفااى دبااح أُ   اهبااات سااٚػوَ  ؛  ْاملفجاا٘ح  اا  ُدوهعااحم ّىل ا ااا  

 ْ َ   ٙشا ا٘ ٘      ٗاةجشا اةوٚاة ا ا طاال د اه اوطاْ اااأغالٍي  ْ٘ دواٟ اساجظٚا١ كابوهٍٔ سِا

ْ   ٗسالسااى ًااّ بأٓااة  دااٍ أرسااؤٍ ّىل   ااٞ أخاا ٠   ٙلااْ٘ ا  ٗكاااْ ط ًٙ ااا  دوااٟ أ

 ٍ ٗطٌ٘ش كاس ٝ ٗأرٌ  اال هدي .. ٗ وة اه فظٞ..  جٔ

اهٍ   دّ  ٗهلّ اجلٍ اخ اعل حيٍ دّ اه ػار ٗا ٗسلح اه اٜٗ دّ اهلالَ غري املباح 

 ٍٔ طوٌ٘ا ااةوٚة اهقٜ ث جظٍ إ س٘ارٜ اه وطاْ. ُ ؛ا طفاي اهقّٙ ُأد ً٘ا



النسر والبومة                                                                                             اجليل اجلديد 201

 

Al Jeel Al Jadeed    /اإلبداعات األدبية                                                 2029 يونيو   -يناير                       2ج/ – 4ع 

 

 

 ايٓظش ٚايب١َٛ

عبذ ايهشِٜ عًُٞ
  

bdelkrim.eulmi@gmail.coma Email: 

ا يف غٝاب أًٖ٘ ُٜخه٢ إٔ ْظشا َٔ ايٓظٛس، ُأغشّ بٛاحذ٠ َٔ ايبّٛ، ٚتضٚجٗا طّش

ٖٞ إٔ تعٝش ٚتكِٝ، ٚاْكطع عٔ  ٚقَٛ٘، ٚطهٔ بٗا يف احلجاس٠ ٚايصخٛس حٝح تفطٌ

، ٚملا طايت غٝبت٘ ٚفكذٚٙ، عجٛا عٓ٘ يف نٌ َهإ دٕٚ نًٌ أٚ ًٌَ ط١ًًٜٛ أًٖ٘ َذ٠ً

حت٢ ٚجذٚٙ، ٚطأيٛٙ عٔ طبب ٖجشٙ َٚكاطعت٘ هلِ ٚعاتبٛٙ، فأخربِٖ أْ٘ إمنا فعٌ ريو 

س٠ َٔ أجٌ ايضٖذ ٚايعباد٠، ٚطًبا يًٗذ٤ٚ ٚايشاح١، ٚطأيٛٙ عٔ طبب اختٝاسٙ احلجا

ٔ األشجاس ايهجٝف١ املًتف١ ايباطك١ ٚطط ايغاب، َبذال ، ٚايصخٛس ٚطط اخلشاب

فأعًُِٗ إٔ ايضاٖذ ال ٜهٕٛ صاٖذا إال إرا سضٞ بشظف ايعٝش ع٢ً سغذٙ، ٚشذت٘ ع٢ً 

يٝٓ٘ ٚصٜٓت٘، ٚأْ٘ اآلٕ بصذد حٝا٠ جذٜذ٠ تتطًب االْعضاٍ ٚاالعتضاٍ، ملا فٝٗا َٔ قظا٠ٚ 

ملا ايباٍ، قاْعا ظذٜذ ٖزا احلاٍ،  هإ َشتا  ايٓفع ٖا٧ْٚشذ٠ حاٍ، ٚأْ٘ يف ٖزا امل

 .ٜشجٛ َٔ خري يف عاقب١ املآٍ

ٚملا عًِ ٚتأنذ أِْٗ َكُٕٝٛ عٓذٙ تًو اي١ًًٝ، ٚئ ٜغادسٚا إال عًٍٛ ْٗاس ّٜٛ ايغذ، 

اطتأرِْٗ يكطا٤ بعض احلاجات، ٚايعٛد٠ خالٍ حلظات، ٚيهٓ٘ يف احلكٝك١ إمنا نإ 

ٚجت٘ يٝعًُٗا مبا اطتجذ َٔ أَٛس، ٚحيزسٖا َٔ َغب١ َا قذ ٜٓتج غشض٘ ايعجٛس ع٢ً ص

بخح عٓٗا حت٢ ٚجذٖا بني األحجاس ٚايصخٛس، ٔ ٖزٙ ايضٜاس٠ َٔ َشانٌ ٚ ششٚس، فع

ٚطًب نعادتٗا تصطاد ايف٦شإ ٚاجلشرإ ٚاحلششات، فأعًُٗا مبا طشأ َٔ ًَُات، 

َِٓٗ َع األفشاخ، ٚإٔ متتٓع  يف ايعش ايكشٜب ٢بكٗا إٔ ال تظٗش ْفظٗا إيِٝٗ، ٚإٔ تَٓ

ح أَشٙ ٜٚهتشف طشٙ، عٔ عادتٗا يف ايصٝا  إىل غا١ٜ دل٤ٞ ايصبا ، حت٢ ال ٜفتط

ِِ، ٚتظًًت ٖٞ إىل عشٗا ايكشٜب َِٓٗ حٝح فٛعذت٘ بزيو  ُٗ ٚعاد إىل أًٖ٘ حٝح َخََّف

تشاِٖ ٚال ٜشْٚٗا، ٚتظُع حذٜجِٗ ٚال حيظٕٛ بٛجٛدٖا، ٚنإ صٚجٗا َٔ حني آلخش 

مسشٙ َع أًٖ٘، ٜشٚغ إيٝٗا عٓذَا حيع بأْٗا ع٢ً ٚشو إٔ تصٝح ألْٗا عاد٠  أثٓا٤

                                                        
 ٟقاص جضا٥ش. 

  قصص قصرية



النسر والبومة                                                                                             اجليل اجلديد 202

 

Al Jeel Al Jadeed    /اإلبداعات األدبية                                                 2029 يونيو   -يناير                       2ج/ – 4ع 

َظتخه١ُ فٝٗا، ٚغري قادس٠ ع٢ً ايصرب عًٝٗا، فٝجذٖا تشتعش ٚتٓتفض ٚقذ عضَت 

ٚعذت، ٜٚرتجاٖا إال اَتٓعت ٚصربت َٚنفَِّت، ثِ إِْٗ  ، فٝزنشٖا مباُٖٚت ٚنادت

 ايصعذا٤، ٚاطتبشش خريا بظري بعذ ريو اطتظًُٛا مجٝعا يًهش٣، فتٓفع املظهني

األَٛس ع٢ً حظب َا أساد ٚاشت٢ٗ، ٚبايزٟ حت٢ اآلٕ جش٣، َٚا عًِ َا اْط٣ٛ عًٝ٘ 

ايكذس يف ثٓاٜاٙ َٚا دس٣، فُا إٕ اْكط٢ ريو ايًٌٝ ٚازل٢ً، ٚال  ض٤ٛ ايٓٗاس ٚاْرب٣، 

حت٢ اْتفطت ايب١َٛ يف عشٗا، ٚصاحت صٝختٗا ٚخايفت بزيو ٚص١ٝ ٚتعايِٝ ٚأٚاَش 

ٚجٗا، ٚافتطح أَشٙ ٚأَشٖا، فاْضعجت ايٓظٛس هلزا ايصٛت املٓهش َٔ أخع ص

ايطٝٛس، ٚتجبتٛا َٔ املهإ، ٚقصذٚا ج١ٗ ايصٛت ايزٟ أفضعِٗ، ْٚغص ٖذ٤ِٖٚ 

ٚساحتِٗ، ٚأصا  االط٦ُٓإ ٚاألَإ عِٓٗ، فصذَٛا ملا سأٚا ٚعًُٛا، يكذ سأٚا ايعش 

ٚحٛهلا فشاخ أجظاَِٗ أجظاّ  ممٖٛا بطشٜك١ ال تهاد تش٣، ٚفٝ٘ ايب١َٛ جامث١،

ايٓظٛس، ٚسؤٚطِٗ صٛس٠ طبل األصٌ َٔ ايبّٛ، فأٜكٓٛا حلظتٗا بأْ٘ إمنا ٖجشِٖ نٌ 

تًو املذ٠ يٝع ألجٌ ايضٖذ ٚايعباد٠، ٚإمنا ألْ٘ ٚاقع يف ٣ٖٛ ب١َٛ ٚغشاَٗا، َٚتضٚج 

َٓٗا، َٚكِٝ عٓذٖا بني احلجاس٠ يف اخلشا٥ب، ٚألْ٘ بعًُ٘ ٖزا خايف عاداتِٗ 

يٝذِٖ ٚششٜعتِٗ، اييت ال تظُح ٚال جتٝض يًٓظش بايضٚاج َٔ غري قَٛ٘، فإْ٘ مل ٚتكا

جيذ َِٓٗ قبٛال ٚال اطتخظاْا ٚال  يًزٟ ٜذسى ٜٚعشف أْ٘ ئٜظتطع ايبكا٤ َعِٗ 

تشجٝعا، ٚإمنا اطتٗجاْا ٚسفطا ٚصذا َٚٓعا، فتصشف َٔ ْفظ٘، ٚقاّ بفعًت٘ َٓفشدا 

يظُع١ قَٛ٘، ٚال ايتضاَا ٚال احرتاَا يششٜعتِٗ  بشأٜ٘، ٚتضٚج َٔ بَٛت٘، ٚمل ٜكِ ٚصْا

ٚششٜعت٘، فغطبت ايٓظٛس بعذ إٔ أدسنت حكٝك١ األَٛس، ٚطاست عا٥ذ٠ إىل أٚناسٖا 

  غاضبا ٚحاْكايف َهاْ٘  ٚأٚطاْٗا، رلًف١ ايٓظش صٚج ايب١َٛ ٚسا٤ٖا َٓهظش اخلاطش

املهإ، ٖٚٛ ٜٟٓٛ ٜذٚس، ٚبعذ ٖزٙ ايضي١ ايشٓٝع١ َٔ حشَ٘ املصٕٛ، فإْ٘ طاس َٔ ريو 

املغادس٠ ٚاهلجشإ، ٚعذّ ايعٛد٠ أبذ األصَإ، ٚظٌ ذلًكا ٜطري، حت٢ تعب ٚخاست قٛاٙ، 

ٚعٓذ ٖبٛط٘ طكط ع٢ً صخش٠ ٚاْهظش ي٘ جٓا ، ٚأصٝب يف جظذٙ بهجري َٔ 

 اجلشا ، ٚصاس َٗٝطا ال ٜطري، ٚضشٜشا ال ٜك٣ٛ ع٢ً املظري.

ٓ٘ يف نٌ فج ٚٚاد، ٚيف اهلطاب ٚايتالٍ يف أحذ األٜاّ، ٚبُٝٓا صٚجت٘ ايب١َٛ تبخح ع

صادف١ تًتكٝ٘، ٚأَاسات ٚايٖٛاد، ٚيف نٌ َهإ، ٚتظأٍ عٓ٘ نٌ طري ٚحٝٛإ، إر بامل

احلضٕ ٚايهآب١ ٚايتعاط١ باد١ٜ عًٝ٘، ٚاملشض َظتخهِ فٝ٘، فشاحت تعتٓك٘ ٚتهجش 
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ٔ ٖزا َٔ ايبها٤، ٚتعاتب٘ ع٢ً ٖزا ايغٝاب ٚاجلفا٤ ٚتظتفظشٙ عُا أصاب٘، ٚتظأي٘ ع

ايذا٤ ايزٟ جعٌ جٓاح٘ نظريا، ٚصريٙ ضعٝفا ضشٜشا، فاعتذٍ طٜٛا، ْٚظش إيٝٗا 

ًَٝا، ٚقاٍ هلا: امسعٝين جٝذا ٜا صٚجيت ايب١َٛ، ٚحاٚيٞ إٔ تفُٗٞ نالَٞ، ٚال 

ايصذم ٚاحلل يف املكٛي١،  عجٛي١ ظ١ًَٛ، ٚإٕ مل أصذم ٚأحتش تهْٛٞ جلٛج١ جٗٛي١

١َٛ، إٕ سحًٝٞ عٓو َا نإ عٔ ِق٢ًً ٚال عٔ فاعرتضٞ ٚيهٔ احزسٟ ايفجٛس يف اخلص

ًَُخ١َّ ذلت١َٛ، خص١َٛ،  ٌٖ تزنشٜٔ نِ ٚيهٔ ألطباب ٚج١ٗٝ َع١ًَٛ، ٚضشٚس٠ 

ديًتو ٚاعتٓٝت بو، ٚيبٝت يو نٌ طًباتو، ٚحككت يو نٌ أَٓٝاتو، ٚأضٓٝت ْفظٞ 

إلطعادى، ٚبزيت يف طبٌٝ ريو نٌ جٗذٟ ٚطاقاتٞ، ٚأْت ال تعشفني ٚال حتظٓني إال 

يٓٛا  ٚايصٝا ، إٕ َٔ ٜتضٚج َٔ غري جٓظ٘ ٚقَٛ٘ ًَٚت٘ ٜٚظتخٌ ايالَبا ، قًٌٝ عًٝ٘ ا

  نظش اجلٓا ، ثِ أداس هلا ظٗشٙ ٚخَّفٗا ٚسا .
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 أْت جٓيت

عبد اهلل حمُد ايشًُياألستاذ 
  

profmabdulla@gmail.com Email: 

 

 ؤاديــــــــبشتاْي يف فأْت    دوزيـــــــــــــــــأْت جٓيت يف ص

 عيدــــــــــــوخنيٌ يف زبى ص   يــــــــــــــــــــوأْت أمثاز يف خنيً

 وأْا حبجز يو يا يهبدي   سيــــــــــــْت يي يي أّ يغيٌٖ أ

 ديـــــــــــــأذٕ حتى يف  وزي   ـــــــــــــــال ُٖشة يف ايَا أْت إ

 اديـــيف نٌ فجس وٖو يغ   جـــــــــــــــييو َٔ نٌ فحيب إ

 ساديـــــــــــــَعاْكا  ٖرا  َ   زاٍــــــــــــــــــــــقًيب  بكًبو ال ي

 ديــــــــــوأي ذا فتعايي أفي   ودـــــــــــــــــــــــــأْت يتٓشني ايعٗ

 يدــــــحنوي وأْا أٖسوٍ باي   اىـــــــــــــــٕ جئت متشي قدَإ

 ادــــــــــــوأْا بزوبعة اهلوى ب   ثــــــــــــــــــــيو بغبايسيح ٖبت أ

 ودـــــــــــــوأْا بزجمسة ايسع   ُةــــــــــــــــــــــــــترتمنني ب٘ بغُغ

 الدــفيجوٍ حيب نٌ ايب   احـــــــــــــــيا طائس احلب باجلٓ

 ادـــــــــــــــوال أزى حتى املع   اىـــــــــــــــــــوأزى ٖٓا وأزى ٖٓ

 يدـــــــــــأ أزاى دوَا نبع    وعـــــــــــــــــــــــيٗا ايربم ايًُيا أ

 اديـــــــــــــــال أَشو باألي   اـــــــــــــــــــــــيو نٓت حكا واقع

 يدـــــــــــــــيشت في٘ بايوح   نِ نِ يعاْل نٌ احلبيب

 تادـــــــــــفوم ايكوأْا ٖٓا     وزـــــــــــــــــــــــأْت متشني ايزٖ

 وديــــــبايشوى في٘ صُ   ًٗاــــــــــــــــوايوزد حمفوف ن

 
 

                                                        
  نرياال، اهلٓديف جاَعة اهلٓد اإلسالَية، أستاذ. 

 قصيدة 
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 ٚإبداع٘ َع د. طازم ايبهسٟ  سٛاز  صشفٞ سٍٛ أدب ايطفٌ

 ستُد ستبٛب عامل: ساٚزٙ
  
Email: mahboobjnu@gmail.com 

ايرٟ ٜعد َٔ أغٗس نتاب األطفاٍ ايعسب.  ايًكا٤ َعٓا ايدنتٛز طازم ايبهسٟ ٖرا يف

ّ. سصٌ ع٢ً 6661ّ. ٜٚكِٝ سايٝا يف دٚي١ ايهٜٛت َٓر عاّ 6644ُٚيد يف بريٚت ض١ٓ 

غٗاد٠ ايدنتٛزاٙ يف اإلعالّ اإلضالَٞ َٔ داَع١ اإلَاّ األٚشاعٞ يف بريٚت بعٓٛإ 

ا يف بٓا٤ ايػدص١ٝ اإلضال١َٝ"، ٚغٗاد٠ املادطتري َٔ "زتالت األطفاٍ ايهٜٛت١ٝ ٚدٚزٖ

داَع١ ايهٜٛت، بعٓٛإ "ناٌَ نٝالْٞ زا٥دا ألدب ايطفٌ ايعسبٞ: دزاض١ يف ايًػ١ 

 ٚاملٓٗر ٚاألضًٛب".

يف ايطٓٛات األخري٠ اْطِ إىل قطِ ايتشسٜس يف ٚناي١ األْبا٤ ايهٜٛت١ٝ )نْٛا( ٚتٛىل 

ّ. ٚإىل داْب 4162ري" ايفص١ًٝ ايصادز٠ َٓر عاّ السًكا إداز٠ حتسٜس زت١ً "نْٛا ايصػ

، ٜٚتُتع أًٜطا ايعدٜد٠ الت األطفاٍجملتشسٜس اي١٦ٖٝ  ٜٓدسط يفٜصاٍ ال ذيو، نإ ٚ

 بعط١ٜٛ يف دتإ عدٜد٠ يف ايعامل ايعسبٞ.

نتب عدًدا نبرًيا َٔ األعاخ قص١ ٚنتاب يًطفٌ.  311ؤيف أنجس َٔ َ ي٘

اص١ باألطفاٍ ٚايهباز. ٚمت تسمج١ بعض األعُاٍ ٚايدزاضات اإلعال١َٝ ٚايكصص ارت

ايكصص١ٝ إىل ايفسْط١ٝ ٚاإلصتًٝص١ٜ ٚايسٚض١ٝ ٚايهسد١ٜ ٚايبًػاز١ٜ. َٚٓٗا: ناٌَ 

نٝالْٞ زا٥دا ألدب ايطفٌ ايعسبٞ، ٚقسا٤ات يف ايرتب١ٝ ٚايطفٌ ٚاإلعالّ، ٚزت١ً بساعِ 

اٍ ٚدٚزٖا يف بٓا٤ يف ايهٜٛت، ٚزتالت األطف اميإ ومٛذز زا٥د يصشاة١ األطفاٍاإل

أدصا٤(، ْٚاةر٠ ايفسح )زتُٛع١  4قص١ قصري٠ يألطفاٍ ) 31غدص١ٝ ايطفٌ ايعسبٞ، ٚ

"زس١ً ٖٞ ، َٚٔ ايسٚاٜات األخس٣ قصص١ٝ(، ٚزٚا١ٜ ةها١ٖٝ بعٓٛإ "ضبام يف ايصقام"

ٝض ال ًٜٝل " ٚ"َػاَسات بْٛصٟ"، ٚ"نٛابٝظ ْٛز٠"، ٚ"عٓاقٝد ايهسش"، ٚ"األبإىل َايٝصٜا

 بهِ"، باإلضاة١ إىل قصص َتٓٛع١ عدٜد٠ صدزت يف َصس ٚضٛزٜا ٚايهٜٛت ٚيبٓإ.

                                                        
 باسح ايدنتٛزاٙ، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلةسٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓد. 

 حوارات
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اضٞ يتهٕٛ ضُٔ املٓٗر ايدز ايعدٜد َٔ قصص٘ َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ نجرياختازت 

ةًططني ٚاملػسب ٚقطس ٚ ناْت يف ايهٜٛت ٚضٛزٜا ايسمسٞ، َٚٔ تًو املٓاٖر

 .شد٠املت دتصا٥س ٚيبٓإ ٚاإلَازات ايعسب١ٝٚا

ايعامل ايعسبٞ ست٢ سصٌ يف غازى يف حتهِٝ عدد نبري َٔ املطابكات ٚادتٛا٥ص يف 

ّ ع٢ً دا٥ص٠ املًو عبداهلل ايجاْٞ يف زتاٍ أدب ايطفٌ عٔ مجٝع أعُاي٘ ١4162 عاّ ْٗاٜ

باعتباز ذيو إصتاًشا يًعُس. نُا ساش ع٢ً ايدزع ايرٖيب َٔ مجع١ٝ ايصشاةٝني 

 ايهٜٛت١ٝ. 

***** 

 األطفاٍ؟قصص َطريتو يهتاب١ نٝف بدأت ا١ٜ أٚد إٔ أعسف يف ايبدع: 

ايهتاب١ يألطفاٍ ناْت ٚال تصاٍ َٔ أٚة٢ ٚأغ٢ً ايٛضا٥ٌ اييت أدتأ إيٝٗا يهٞ أٚاصٌ 

اذتٝا٠ بطالّ ٚمبا أْٞ ال أز٣ ْفطٞ يف ايٛاقع غري ناتب يألطفاٍ، ةإٕ نإ عًُٞ 

٣ يف سٝاتٞ، ةهٌ نصشايف أٚ نأضتاذ داَعٞ مل ٜهٔ ًَٜٛا َٔ األٖداف ايهرب

عٌُ أسب٘ ٚأضع٢ إيٝ٘ ال بد ٚإٔ تهٕٛ ي٘ عالق١ َباغس٠ بايطفٌ، ةايهتاب١ يًطفٌ 

ٚاذتٝا٠ يًطفٛي١ متجالٕ ٖادطٞ األٍٚ ٚايدا٥ِ يف نٌ َهإ أخطٛ إيٝ٘، ٚيف نٌ 

 ٚظٝف١ أعٌُ ةٝٗا.

َٓر ضتٛ زبع قسٕ َٔ ايصَإ، بدأت ْػس بٛانري ايكصص يف دسٜد٠ )األْبا٤( 

، ثِ تصاةشت ايكًٛب َع دَػل يتػٗد تازٜذ صدٚز أٍٚ قص١ يٞ يف داز ايهٜٛت١ٝ

اذتاةغ ايدَػكٞ ايعسٜك١، يصاسبٗا ايٓاغس ايػٗري ٖٝجِ اذتاةغ ز٥ٝظ احتاد 

ايٓاغسٜٔ ايطٛزٜني، ٚنإ اإلصداز األٍٚ عباز٠ عٔ مثاْٞ قصص َتفسق١ يف زتُٛع١ 

 اذتكٝك١ٝ يف ايهتاب١ يًطفٌ بدا١ٜ جتسبيت ٚاسد٠ حتت عٓٛإ )ايعًُا٤ ايصػاز(. ٚتعٛد

ّ، سٝح غٗدت دسٜد٠ األْبا٤ ايهٜٛت١ٝ 6661َٓر اْتكايٞ إىل دٚي١ ايهٜٛت يف عاّ 

املسس١ً ايٓػط١ األٚىل هلرٙ ايتذسب١. ةكد السعت ز٥ٝط١ حتسٜس دسٜد٠ األْبا٤ ٦َٜٛر 

 ىل ايهٜٛت، اٖتُاَٞٚم، ٚبعد أضابٝع ق١ًًٝ َٔ ٚصٛيٞ إايص١ًَٝ ايفاض١ً بٝيب املسش

بايهتاب١ يًطفٌ، ةطًبت َين إعداد صفش١ ددٜد٠ يألطفاٍ بعٓٛإ )ممٓٛع ع٢ً 

 ايهباز(، ٚناْت عباز٠ عٔ ْصف صفش١ ١َٜٝٛ ٚصفشتني ناًَتني يف صباح ّٜٛ

ايتذسب١ ايجس١ٜ ضتٛ مخظ ضٓٛات نٓت  ارتُٝظ َٔ نٌ أضبٛع، ٚاضتُست ٖرٙ
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أعددت صفش١ أخس٣ أنتب ةٝٗا ٚيف أنجس األٜاّ قص١ قصري٠، ٚخالٍ تًو ايفرت٠ 

أضبٛع١ٝ يألطفاٍ أٜطًا بعٓٛإ: )َدزضيت(، تدٚز زساٖا يف زساب َدازع ايهٜٛت، 

إضاة١ إىل صفش١ أضبٛع١ٝ أخس٣ خاص١ بأْػط١ األطفاٍ املتٓٛع١. ٚناْت ٖرٙ 

ايصفشات اي١َٝٛٝ ٚاألضبٛع١ٝ احملساخ اذتكٝكٞ ايرٟ ْبؼ أزض ايطفٛي١ ايعُٝك١ يف 

بات اهلا١ُ٥ يف ستساب األدب ايطفٛيٞ. ةهٓت أتٓكٌ بني ْفطٞ، ٚأْبت ةٝٗا نٌ ايسغ

املدازع نُا تتٓكٌ ايفساغ١ بني ايصٖٛز، ست٢ إٔ صفش١ )َدزضيت( ناْت تعرب عٔ 

ٔ َدزض١ إىل َدزض١ ذيو بفساغ١ )األْبا٤(، باعتباز أْٗا تتٓكٌ بني بطاتني ايطفٛي١، َٚ

ْطاّ اييت َألت قًيب عػكًا بعد ّٜٛ زٜاسني اذتٝا٠، ٚأتٓػل أمجٌ األ نٓت أقطف َٜٛا

عُٝكًا، بٌ نٓت أقٍٛ ملٔ ٜطأيين عٔ ضس عػكٞ يًطفٛي١، إْ٘ ال أضساز يًعػل، ٚإْٞ 

ألمت٢ٓ إٔ ٜرتنْٛٞ ٚسدٟ أعٝؼ ايطفٛي١ عراةريٖا َع األطفاٍ، ةِٗ األقسب إىل 

ايربا٠٤، يعًٞ أسع٢ ببعض َٔ تًو ايربا٠٤ ايٝاْع١، ٚزمبا ٚددت ْفطٞ َع ذاى ايصػري 

ٚيف تًو ايفرت٠ صدزت يٞ أٍٚ  ذاى أهلٛ ٚأضشو ٚأسهٞ ي٘ َا غا٤ َٔ ايكصص.أٚ 

زتُٛع١ قصص١ٝ عٔ داز اذتاةغ، تالٖا زتُٛع١ إصدازات عٔ ايداز ْفطٗا.  ٖٚٓاى 

َساسٌ أخس٣ خالٍ تًو ايفرت٠ ال اميهٔ إغفاهلا نًٗا دٕٚ اإلغاز٠ إيٝٗا َٚٓٗا َسس١ً 

١ً )أٚالد ٚبٓات(، َٚسنص ثكاة١ ايطفٌ زت١ً )بساعِ اإلاميإ( ٚزت١ً )أضستٞ( ٚزت

 ايهٜٛيت. 

ٚيعٌ ادتاْب األِٖ يف نتاباتٞ يًطفٌ جت٢ً يف املسس١ً ايفازق١ اييت بدأت ةٝٗا بايهتاب١ 

ايهتاب١ بدأت قبٌ ضتٛ عػس ضٓٛات، بدأت بكص١ )صاْع األسالّ يًٝاةعني، ٖٚرٙ 

ٞ قصص ط١ًٜٛ، إىل إٔ زٚاٜات قصري٠، أٚ ٖ ٚةساغ١ ايػاب١ ايػسٜب١(، ٚاتبعتٗا بعدد

نتبت قص١ )ضس اذتكٝب١ ٚاملػاَس٠ ايعذٝب١( يف دص٥ٝٗا األٍٚ ٚايجاْٞ، ٚضذًت ٖرٙ 

 اٍ قصص األطفاٍ، ٚبدأت أنتب قصًصاايكص١ ْكط١ حتٍٛ نرب٣ يف َطريتٞ يف زت

ط١ًٜٛ، أٚ َا اميهٔ إٔ ٜط٢ُ زٚاٜات يًٓاغ١٦ ٚايٝاةعني. ٚنتبت بعدٖا زٚاٜات: 

 ......١ٜٓ املطذ١ْٛ( ٚ)ٚد٘ ايكُس()ايبٛضط١( ٚ)يػص املد

بتعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ِٖٚ ال ٜػعسٕٚ بهًٌ نٝف اميهٔ إثاز٠ اٖتُاّ األطفاٍ ع: 

  ٚضآ١َ؟

 د ايصعب يف ايٓص، ٚإٔ صتعً٘ دزًضا يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، أٚ قاًَٛضاأْا ال أسبر ايتػد ز:



. طارق البكريد معصخفي  حوار                                                            اجليل اجلديد 208

 

Al Jeel Al Jadeed    /ت لقاءا                                                              1029 يونيو  -يناير                         2ج/ – 4ع 

ٚبايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ْطع٢ َٔ خالي٘ ٚزنٛب إىل تعًِٝ ايطفٌ املفسدات ادتدٜد٠ بهجاة١. 

تعًِٝ ايطفٌ يًػت٘، ةإٕ غشٔ ايٓص ايكصري بعدد نبري َٔ املفسدات األع٢ً َٔ قاَٛع 

كاَٛع ايطفٛيٞ اي ٖٚٓا قد ٜكاٍ إٕ .ايطفٌ ايصػري، ٜٓفس ايطفٌ عٔ ايكسا٠٤ ٜٚبعدٙ عٓٗا

 ٖٚٛ عتتاز إىل دسعات إضاة١ٝ ْعًساعٔ قاَٛع ايطفٌ ايكدِٜ،  ايّٝٛ اختًف نجرًيا

إٔ ايطبٝب ٜعطٞ املسٜض ، يهين أذنس عٔ ايًػ١ َٚصامح١ ايًػات األدٓب١ٝ ي٘يبعدٙ 

ايدٚا٤ غ٦ًٝا ةػ٦ًٝا ست٢ ٜكد ِّز اهلل ي٘ ايػفا٤ َٔ ايدا٤، ٚال ٜعطٝ٘ ادتسعات دةع١ ٚاسد٠، 

ايّٝٛ عاد١ إىل  جري َٔ ايعًُا٤، ٚأٚصٛا ب٘، ةٓشٔبٌ قًٝاًل قًٝاًل، ٖٚرا َا ْب٘ عًٝ٘ ن

ػٜٛل ٚاإلثاز٠ يف ايٓصٛص ٚايرباَر اييت ْسٜد عسضٗا ع٢ً ايطفٌ، ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايت

أنجس مما ضتٔ عاد١ إىل ايهًُات املٛسػ١ ايػدٜد٠ ايصعٛب١. ةًٓطتددّ ايهًُات 

ٚأعتكد إٔ ايطفٌ ضٛف  .ٚايعبازات اييت ٜفُٗٗا َٔ أدٌ تٛصٌٝ األةهاز اييت ْسٜدٖا

عتب ايكسا٠٤ ٜٚػسّ بٗا، أَا إذا نسٙ  ع٢ً َعسة١ ايًػ١ َع َسٚز ايٛقت عٓدَا ٜكبٌ السًكا

ايكسا٠٤ ٚايهتاب َٓر ايبدا١ٜ، ةًٔ ْطتطٝع بطٗٛي١ ةُٝا بعد إٔ ْعٝدٙ إىل ايطسٜل 

  .املسغٛب، ةكد ٜهٕٛ األٚإ قد ةات، ٚايصعٛب١ عٓدٖا ضٛف تصداد

ِ ِّ ٚقًل عٓدَا أطًع ع٢ً بعض املكسزات ايدزاض١ٝ ملٛاد ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚست٢  ٚإْٞ ألغعس بٗ

ًَا بعض املٛاد ايع١ًُٝ األخس٣، سٝح أدد إٔ ، ٖٓاى َٔ ٜكشِ بعض ايٓصٛص إقشا

نتب يًهباز ٚال ٜٓاضب ايصػاز، ٜطع٘ ألبٓا٥ٓا األعصا٤ بايسغِ مما ةٝ٘  ٚغتتاز غ٦ًٝا

َٔ صعٛب١، يف ايػهٌ ٚاملطُٕٛ، ٚزمبا ٚددت َكاالت ضٝاض١ٝ أٚ ةًطف١ٝ، 

 ، ٚتبػطِٗ يًدزاض١ ٚيًهتاب.ٚاختٝازات َٔ ٖٓا ٖٚٓاى تػتت عكٍٛ األطفاٍ

قرتب بصٛز٠ أنجس ٚاقع١ٝ سٝح خٝاٍ ايطفٌ ٚإدزاى َا ٜكدَ٘ ي٘ ايعكٌ َٔ أٚد إٔ أ ع:

ػدصٞ نٝف ٜتذطد ذيو؟ إىل أٟ َد٣ خالٍ تٛدٗو اإلبداعٞ؟ يف تصٛزى ايـ

 ضتطٝع ايكٍٛ إٕ عكٌ ايطفٌ يدٜ٘ االضتعدادات حملفصات ايبشح ٚايتكصٞ ٚاإلبداع؟أ

يف ٖرا ايطؤاٍ ٜأتٞ يف صًب األعُاٍ اييت أقّٛ بٗا جتاٙ عامل  ا طسستال غو إٔ َ ز:

ايطفٛي١ ٚآدابٗا، ةإٕ ستٛز ايكصص ايس٥ٝظ ع٢ً تٓٛع أضايٝبٗا ٚأٖداةٗا، ٚايرٟ أدْدٕ  

سٛي٘ ٜهُٔ يف ٖرا اإلطاز بايرات، ةع١ًُٝ ايكص ٚايتأيٝف ع١ًُٝ ثك١ًٝ ع٢ً ايرٖٔ، 

١ًٝ َعكد٠ ثك١ًٝ ٚيٝظ ض١ًٗ نُا ٜتِٖٛ ايبعض، نُا إٔ ايكسا٠٤ ٚايفِٗ ٚاالضتٝعاب عُ

ًَا شتتًف١ً يف١٦ املطتٗدة١ تعٝؼ ايّٝٛ ظسًٚةاخاص١ إٔ ا عٔ عكد َط٢ َٔ ايصَإ،  متا
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٘ يألطفاٍ ايّٝٛ عتتاز َٔ األدٜب إٔ ٜطرب ةهٌ ّٜٛ ٖٓاى ددٜد، ٚايعٌُ ايكسا٥ٞ املٛدَّ

د١ ايّٝٛ ًَش١ أنجس َٔ ايعكٍٛ ادتدٜد٠ املدتًف١ ن١ًٝ عٔ أٟ َسس١ً ضابك١، ٚاذتا

ايطابل يهٞ ْػرٟ عكٍٛ األطفاٍ بايكسا٠٤ ايٛزق١ٝ ةطاًل عٔ ايكسا٠٤ اإليهرت١ْٝٚ 

ٚايطُع١ٝ ٚايبصس١ٜ... ٚستفصات ايطفٌ أضشت نجري٠، يهٔ ٜبك٢ ايهتاب خازز 

املٓاةط١ َُٗا تسادع دٚزٙ، ألٕ ايطفٌ ايكازئ أعُل َٔ ايطفٌ غري ايكازئ، َٚٔ ٖٓا 

د٘ يًطفٌ ايكازئ أٚاًل، ٖٚٛ يٝظ بػدص١ٝ ض١ًٗ، ألْ٘ مل ٜتأثس إىل سد ْفهس بأْٓا ْتٛ

ًَ ا، نُا إٔ ايتشدٟ ٜتطًب ايعٌُ يتٛةري َا ٜتال٤ّ َٔ ايعكٍٛ ٖذس ايهتاب متا

ٚاألدٜب عتاٍٚ يهٓ٘ عتتاز  ادتدٜد٠ َٔ سٝح املطُٕٛ ٚنريو َٔ سٝح ايػهٌ،

ٚاجملتُع يهٞ ٜتُهٔ َٔ  إىل دٗد َكابٌ َٔ ٚيٞ األَس ٚاملدزض١ ٚاملؤضطات طبًعا

 حتكٝل ايتشفٝص املأٍَٛ ٚايػاٜات املسد٠ٛ.

ع: َٔ خالٍ دزاضتو ألدب ايطفٌ يف َساسٌ شتتًف١، ٚقسا٤تو يًهجري َٔ نتب أدب 

ايطفٌ ٚنتب ايرتب١ٝ ٚنتب اإلعالّ يف اإلطاز ذات٘ إال إْو مل تكتٓع بهجري مما تٛزدٙ 

اييت تطتٛدب إٔ تكدّ يًطفٌ ٚعكًٝت٘ يف ٖرٙ ايهتب، ملاذا؟  َٚا ٖٞ ايطسم املجاي١ٝ 

 ٖرا ادتاْب؟

ْعِ.. ٖرا صشٝح، ةٓشٔ َا شيٓا ْكّٛ بتكطِٝ ايطفٛي١ بطسٜل تكًٝد١ٜ قدامي١، ٚضتدد  ز:

ايطٓٛات يًطفٛي١ املبهس٠ ٚاملتٛضط١ ٚاملتأخس٠، ٚنأْٗا َطًُات ثابت١، ٚنٓا ةُٝا 

آالف  3ٜتعسض يٓشٛ  َط٢ ْكسأ َٔ بعض األعاخ إٔ ايطفٌ قبٌ إٔ ٜدخٌ املدزض١

مل االتصاالت ٚاألدٗص٠ ْرتْت، ٚبٗسْا بعاص١ْٜٝٛ، ثِ دا٤ ايهُبٝٛتس، ثِ اإلضاع١ تًف

غٝا٤ نجري٠ غريت أضًٛب اذتٝا٠ عٓد ايهجرئٜ، ةًِ ٜعد ايتكطِٝ ايكدِٜ ايرن١ٝ.. أ

َٓاضبا َع ٖرٙ ايطفس٠ ايهبري٠ يف ايتهٓٛيٛدٝا، ٚبات األطفاٍ ايّٝٛ يدِٜٗ قٓٛات 

٢ً ايٝٛتٝٛب ٚضٓاب غات ٚتٜٛرت ٚغريٖا َٔ ايٛضا٥ط، ٚال ْدزٟ َاذا عتدخ خاص١ ع

اآلٕ َٔ تطٛز يف ٖرٙ ايًشعات، يرا ةإْٓا ضتتاز إىل إعاد٠ ايتفهري يف ٖرا ايتكطِٝ، 

نُا إٔ عًٝٓا إٔ ْعٝد ايتفهري يف املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ اييت تكدّ يألطفاٍ ٚايٝاةعني َٔ 

 ب يف ادتاَع١.ايسٚض١ ست٢ ايجا١ْٜٛ، ثِ ايػبا

، نٝف ٖٞ قسا٤اتو ملطتكبً٘ ٚتعاًَ٘  َع َا  ظٌ ايعٛامل املفتٛس١ايطفٌ ايعسبٞ يفع: 

َطتكبً٘ يف ظٌ ةٛض٢ ٖرٙ ايعٛامل؟ نٝف تفطس إشا٤ ٜكدَ٘ ايهاتب ي٘؟ ٌٖ أْت قًل 
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 ذيو؟

ْعِ.. ٚبهٌ تأنٝد.. يف املاضٞ نٓا ْتشدخ عٔ ستاٚالت ايتػسٜب.. اآلٕ ختطٝٓا  ز:

ةإْٗا ةٛض٢.. بٌ ةٛض٢ َطًك١، ٚأصبشٓا يف  تكد١َ، ٚنُا قًت١ً مبساسٌ َٖرٙ املسس

ساي١ تُٗٝؼ يًعكٍٛ ايعسب١ٝ، ٚال ْػرت مبا ٜكاٍ ٖٓا أٚ ٖٓاى ْٚكسأٙ َٔ َدا٥ح يف صشفٓا 

أَا نٝف أةطس.. ةاألَس ، ٚايتُٗٝؼ ظتسٟ ع٢ً قدّ ٚضام.. ايعسب١ٝ.. ةارتطس داِٖ

ا زغِ ذيو ال طتطع، بٌ ْؤَٔ بإٔ أدب ايطفٌ أقط٢ ٚأقص٢ َٔ أٟ ايتفطري.. إال أْٓ

قادز ع٢ً ايكٝاّ بدٚزٙ، ٚستاٚي١ ايتٛدٝ٘ ٚايتطدٜد، بايسغِ َٔ ايطعف ايعاّ ٚعدّ 

 اإلقباٍ ع٢ً ايكسا٠٤، إال إٔ ذيو ئ ٜٓجين املدًصني، بٌ ٖٛ داةع يًتشدٟ ٚايجبات.

اع ايطفٌ، ٚاألخر ٜكٛيٕٛ إٕ يف عاملٓا ايعسبٞ ْٛعًا َٔ ايتأخس يف ةِٗ ٚاقع إبدع: 

مبهتػفات عكً٘ ٚزتسٜاتٗا .. إىل َاذا ٜعٛد ذيو؟ َا ٖٛ دٚز ادتاْب املؤضطاتٞ املعين 

 بايطفٌ يف ٖرٙ ايدٍٚ َٔ ٚد١ٗ ْعسى؟

إىل سد بعٝد، يهٔ ال ْطتطٝع ادتصّ ٚاذتهِ  زمبا ٜهٕٛ ٖرا ايهالّ صشًٝشا ز:

ٚالت ٚجتازب ١َُٗ، دٕٚ ٚدٛد بٝاْات أٚ دزاضات ٚاة١ٝ، يهٔ ال غو إٔ ٖٓاى ستا

طؤٚي١ٝ نبري٠ أٜطا ع٢ً أٚيٝا٤ َٚؤضطات ةاع١ً تكّٛ بدٚزٖا يف ادتاْب، ٖٚٓاى َ

ٚنريو املدزض١، ثِ ٚضا٥ٌ اإلعالّ.. ايهٌ املطؤٍٚ عٔ حتكٝل األَاْٞ  َٛز،األ

 ٚاألسالّ.

ع: إٕ صح ايكٍٛ إٕ ايطفٌ ايعسبٞ ع٢ً ٚد٘ ارتصٛص يف ساي١ قًل، ٖرا ايكًل حتطب٘ 

ٛاع١ٝ ٚاجملتُعات ايٝكع١ مما تكرة٘ عٛامل ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚأٜطا األيعاب األضس اي

اإليهرت١ْٝٚ اييت تعٗس بهجاة١ بني سٝح ٚآخس، نٝف يٓا إٔ صتٓب أطفايٓا َٔ إٔ 

تتكاطع أةهازِٖ َع ٖرا ايهِ اهلا٥ٌ َٔ "ايػح" ٚايرٟ بال غو ال غتدّ عكٌ ايطفٌ 

 ٖٚٛ يف إطاز ايتهٜٛٔ؟ 

و بايعٌُ املؤضطٞ، ٚصب االٖتُاّ بٗرا ادتاْب، ال اميهٔ إٔ ْبك٢ عًٝٓا ايتُط ز:

َرتقبني ملا ضٝشدخ دٕٚ إٔ ومًو ايكدز٠ ع٢ً صٓع ايكساز، دا٥ُا ضتٔ إَا َتًكني أٚ 

َتًكفني، ٚقد ْهتفٞ باملساقب١ ٚايتفسز ٚاْتعاز سدٚخ ايتػٝري، ال بد َٔ إٔ ْبدأ ضتٔ 

َٔ  ١، ٚع٢ً شتتًف املطتٜٛات، بد٤ًبايتػٝري، ةال غ٤ٞ ٜتشكل دٕٚ إزاد٠ سكٝكٝ

 اذتهَٛات ٚاْتٗا٤ باألةساد.
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يتُظ اعتكادى إٔ اإلخالص يًطفٛي١ ظتب إٔ َٔ خالٍ ايتتبع ملطريتو األدب١ٝ أع: 

ٜهٕٛ أٚي١ٜٛ األٚيٜٛات بايٓطب١ يًهاتب ٚيًُذتُع عًَُٛا، ٌٖ يو إٔ تكسبٓا َٔ ٖرا 

 ؟ ايتصٛز؟ نٝف يًهاتب إٔ ٜهٕٛ شتًصا يف ٖرا ايػإٔ

ايطفٛي١ بايٓطب١ يٞ ِٖ، ٚيٝظ ١َٓٗ أٚ عُاًل.. اهلِ ٖٛ ايرٟ عتسى اٖتُاَاتٞ، يطت  ز:

َٓكرا، ٚال أعترب ْفطٞ نريو، ألٕ ع١ًُٝ اإلْكاذ ال تكّٛ ع٢ً ةسد ٚاسد، ٚنُا ٜكاٍ 

ايٝد ايٛاسد٠ ال تصفل، ٖٓاى تكصري نبري َٔ ادتٗات ايهرب٣ يف ايعامل ايعسبٞ، ٚال 

١ٝ، ةِٗ يٝطٛا قادزٜٔ ع٢ً االتفام يف نجري َٔ األَٛز، ٚايطفٛي١ أيّٛ املؤضطات ايسمس

عٓد نجري َِٓٗ يٝطت َٔ األٚيٜٛات، أَا أْا ةإٕ ايطفٛي١ ٖٞ أٍٚ أٚيٜٛات، بٌ أٚيٜٛيت 

ايٛسٝد٠، ٚيٝظ عٓدٖا َا ٜٓاةطٗا، ألْٞ أؤَٔ بإٔ ايطفٛي١ ٖٞ ٚسدٖا اييت تطتطٝع إٔ 

ٜعٝػٗا، دسبٓا ايهجري َٔ ايٛضا٥ط ٚايٛضا٥ٌ تٓٗض بايعامل ايعسبٞ َٔ ايهبٛات اييت 

ٚاألةهاز.. َٚا شيٓا ْتذاٌٖ عامل ايطفٛي١، ْتعاٌَ َعٗا نأْٗا ْٛع َٔ ايفٛيهًٛز، أٚ 

نأْٓا َسغُني ع٢ً ايتعاٌَ َع٘، ٚست٢ املؤضط١ ايهرب٣ املع١ٝٓ بايطفٛي١، ٚأعين 

طفٛي١" ٖٛ ايرٟ ٚشازات ايرتب١ٝ يف ايعامل ايعسبٞ صتدٖا َكصس٠، ال صتد إٔ "ِٖ اي

عتسنٗا.. ال ٜٛدد يف ايعامل ايعسبٞ ٚشٜس يًطفٛي١، َٚععِ زتايظ ايطفٛي١ عباز٠ عٔ 

دٜهٛزات.. َٚهاتب إعال١َٝ يًتصٜٛس ٚاإلعالّ.. أٜٔ ايٓتا٥ر.. َععُٗا ضطشٞ.. َٚا 

شايت َؤضطاتٓا ايتع١ًُٝٝ ٖٞ األضعف، أَا خسظتْٛا ةِٗ األقٌ َطت٣ٛ.. َٚٔ ٖٓا تربش 

هاتب، يهٓٓا ال ْطتطٝع حتٌُٝ ايهاتب نٌ املطؤٚي١ٝ.. ةٗٛ زتسد َطؤٚي١ٝ اي

ناتب، ال اميًو ايكدز٠ ع٢ً ايتشهِ بايتػٝري، ٖٛ ٜٗتِ ظص٤، ٚإٕ نإ ٖرا ادتص٤ 

غدٜد األ١ُٖٝ، إال أْ٘ ئ تؤت٢ مثازٙ دٕٚ دعِ َٚػازن١ املؤضطات املع١ٝٓ.. ٚيرا َٔ 

ِٝٓٗ ٚتدزٜبِٗ ٚتٛةري نٌ ٚضا٥ٌ ايطسٚزٟ دعِ املؤيفني املبدعني َٔ ايػباب ٚمته

 اإلبداع هلِ يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ إسداخ ايتػٝري املطًٛب...  

 املدازعقد ٜهٕٛ يًُكسزات ايدزاض١ٝ ملٛاد ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚغريٖا َٔ املٛاد يف ع: 

ايتع١ًُٝٝ أثس بايؼ يف ساي١ تهٜٛٔ ذا٥ك١ أدب١ٝ ةر٠ يًطفٌ، دعٓا ْكرتب َعو َٔ ٖرٙ 

 ُهٔ إٔ تٓكًٗا يٓا؟اذتاي١؟ نٝف َٔ امل

املػه١ً أْٓا ال ْعطٞ َطاس١ نبري٠ يًػ١ ايعسب١ٝ، ْٚعٔ إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ َطؤٚي١ٝ  ز:

َعًِ املاد٠ ةكط، بُٝٓا ٖٞ َطؤٚي١ٝ نٌ املٛاد، ٚخاص١ بايدٍٚ ايعسب١ٝ اييت تدزع 
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 .عسب١ٝاملٓاٖر ايع١ًُٝ بايًػ١ اي

ايعسب١ٝ، َع متٝص بعض يرا أزدٛ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى نتاب عسبٞ َٛسد، يهٌ ايدٍٚ 

ْطب ثِ طتسز بهتاب عسبٞ دٛد تبادٍ بني ايدٍٚ، ٚاختٝاز األادتٛاْب احمل١ًٝ، يهٔ ٚ

َٛسد مجٌٝ ٚبدٜع، مبع٢ٓ إٔ نٌ دٚي١ اميهٔ إٔ تكدّ أةطٌ َا يدٜٗا ثِ ٜتِ تػهٌٝ 

بعد تٛسٝد ادتٗٛد،  اةسًٜد ادت١ٓ عسب١ٝ َٛسد٠ شتتص١ باملٓاٖر.. ٖٚهرا ْكدّ ومٛذًد

دٍٚ ايعسب١ٝ ايّٝٛ تػتهٞ.. ةإىل َت٢ ْبك٢ ْػتهٞ؟؟ أمل عتٔ أٚإ ةهٌ اي

 ايتػٝري؟؟؟!!

ع: ارتٝاٍ طسٜك١ ألخر ايطفٌ ضتٛ االبتهاز ٚايطفس يًبشح عٔ املعسة١ ٚجتًٝاتٗا، 

نٝف يًهاتب إٔ ٜصٓع سكٝك١ ارتٝاٍ يف إبداع٘ ألدٌ ايطفٌ؟ َٚاذا عٔ أٚد٘ ايتشفٝص 

ٛ اآلخس يٝهٕٛ ذا عالق١ ستُٛد٠ َع َا ٜكدَ٘ اييت َٔ املُهٔ إٔ تػػٌ شتًٝت٘ ٖ

 ايهاتب ي٘؟ 

ارتٝاٍ دص٤ َٔ ايٛاقع، إٕ مل ٜهٔ ٖٛ ايٛاقع ْفط٘، ةهٌ غ٤ٞ يف اذتٝا٠ بدأ يف  ز:

ضف ةإٕ َععِ َا ٜأتٝٓا زات املٛدٛد٠ ْتٝذ١ خٝاٍ، يهٔ يألخٝاٍ اإلْطإ، نٌ ايتطٛ

ْعطٞ.. يرا قد ٜتشٌُ األدب  ٛ ْتاز غسبٞ أٚ غسقٞ، ٚضتٔ يف ايٛضط ْأخر ٚالٖايّٝٛ 

عٔ  ٥ٌ اإلعالّ ايعسب١ٝ َطؤٚي١ نجرًياا يف ٖرا ادتاْب، ٚأعتكد إٔ ٚضانبرًي دص٤ً

عٔ َؤضطات ايتعًِٝ.. ٖٚٓا تتشٌُ اذتهَٛات املطؤٚي١ٝ  تسادع خٝاٍ ايطفٌ، ةطاًل

األَٛز، نُا أْٗا نُا قًت ضابًكا غري  ايهرب٣.. يهٔ اْػػاٍ اذتهَٛات بهجري َٔ

 بعامل ايطفٛي١..   نجرًيا َٗت١ُ

 دسا٤ ٖرا اذتٛاز٢ َٓح ٖرٙ ايفسص١ ايطعٝد٠ إلعً  ا دصٜاًلأغهسى غهًسيف ايٓٗا١ٜ، 

  ايصشفٞ سٍٛ َٛضٛع َِٗ يًػا١ٜ.
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 ؾشفٞ عٔ ضذاالت ايفهس ٚايٓكد ٚايطٝاض١سٛاز 

 يف ايٛطٔ ايعسبٞ َع ايدنتٛز٠ غصالٕ ٖامشٞ 
 خٛي١ مخسٟ :ساٚزتٗا

  
Email: khaoula.khamri@hotmail.com 

ٗا تَفهس٠ دصا٥س١ٜ غ١ٝٓ عٔ ايتعسٜف يطاملا نإ ؾَٛعٓا يف ٖرا اسبٛاز ْاقد٠ ٚ

دبٍٛ يف طبتًف زبٛع٘ َػتػ١ً ع٢ً عد٠ قكاٜا يعٌ ؾداسا يف عامل ايفهس يتؿٍٛ ٚ

أبسشٖا ْكد املسنص١ٜ ايػسب١ٝ يتهػف قٝفتٓا يف ٖرا ايعدد متجالت تًو األسكاد 

ايػسب١ٝ ايدف١ٓٝ املتٛاز١ٜ خًف اشبطابات ايفهس١ٜ ايسْا١ْ  ظاٖسٜا ٚاشبا١ٜٚ دٛفا... نُا 

ايعدٜد َٔ األحباخ اييت تع٢ٓ بككاٜا ايفهس ايعسبٞ املعاؾس قدَت املفهس٠ ازبصا٥س١ٜ 

نٌ ٖرا َٚٛاقٝع أخس٣ ضٓهػفٗا َٔ خالٍ سٛازْا  .ناغف١ ايعدٜد َٔ املالبطات

 .اهلٓديف ايؿادز٠ ايػٝل ايرٟ اْفسدت ب٘ اجمل١ً ايدٚي١ٝ احمله١ُ صب١ً ازبٌٝ ازبدٜد 

***** 

ا٥س١ٜ غصالٕ ٖامشٞ ْفطٗا؟ ٚخالؾ١ بدا١ٜ: نٝف تكدّ يٓا ايٓاقد٠ ٚاملفهس٠ ازبصع. 

 َا عاغت٘ َٔ دبازب يًكسا٤ ٚاملتابعني؟.

باسج١ يف َطافاتٗا املعت١ُ ٚيف بٛسٗا ْٞ قاز١٥ يًٓؿٛف ٕ أقٍٛ عٔ ْفطٞ إأفكٌ أ ز.

 ْابػ١ عٔ ايػٝاب يف سكس٠ ايطؤاٍاْاتٗا املٓفًت١ َٔ ضًط١ اسبكٛز ايؿاَت ٚيف إَه

إَهإ حبجٞ صباٚش يسا١ٖٝٓ ايٓـ حبجا عٔ املتعدد  ْٞٚقًل املعسف١. ثِ أفكٌ إٔ أقٍٛ إ

َهاْات أخس٣ تفٛقين خرب٠ ٚعُكا. ٚقد عػت ٖرا ٚاملػٝب ٚاملطهٛت عٓ٘ يف ظٌ إ

فُِٓٗ َٔ الَظ اسبسف ٚمل  ،ًكني َٔ طبتًف املطتٜٛات ٚايبكاعْٛداد بني قسا٤ َٚتاإل

 ا٘ ٚدد فٝ٘ اقرتاًبَِٚٓٗ َٔ دباٚشٙ ألْ ..،َِٚٓٗ َٔ قازب٘ تفهٝها ٚتطاؤال ،ؼباٚزٙ

 َٔ اهلاَؼ ع٢ً سطاب املسنص.

تعٝؼ ايدٚي١ ازبصا٥س١ٜ ٖرٙ األٜاّ سسانا غعبٝا ٚغببٜٛا نبريا َا قسا٤تو ايجكاف١ٝ ع. 

 ٚايفًطف١ٝ هلرا ايتشٍٛ ايهبري ايرٟ ٜػٗدٙ ٚعٞ اجملتُع ازبصا٥سٟ؟.

                                                        
 ٚباسج١ يف قكاٜا ايتعدد١ٜ ايجكاف١ٝ ٚايتعاٜؼ بني األدٜإإعال١َٝ دصا٥س١ٜ ،.  

 حوارات

mailto:khaoula.khamri@hotmail.com
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١ًٝ فايٓدب١ٜٛ تسضذ يعك أفكٌ اسبدٜح عٔ اسبساى بٛؾف٘ غعبٝا ال غببٜٛا، ز.

ٜدٜٛيٛدٞ إٔ اسبساى قسٚز٠ فسقٗا اشبٛا٤ األأعتكد  االؾطفا٤ ٚيالضتجٓا١ٝ٥ املكٝت١.

فازبصا٥سٟ َٚٓر ضٓٛات عاؽ ٚضط َتا١ٖ بطبب اعبطاز  ،ٚاإلفالع ايطٝاضٞ

فشت٢ املعازق١ اييت قدَت  غري، ال ٞتعدد املطُٝاتايهُاغٗا ٚفل َربز االختٝازات ٚاْ

يريو فكد  تربٜسٟ، َٓعَٛتٗا ٚفل َٓطل ْفطٗا نػسِٜ يًطًط١ ؾازت دص٤ َٔ

ٚؾاز ٜبشح عٔ ايبدٌٜ يف  ،١ بٛدُٗٝٗاازبصا٥سٟ ثكت٘ يف املٓع١َٛ ايطٝاض١ٝ ٚايجكافٝ

 ػ١ اغرتاى ٚإغساى يف ؾٓع ايكساز.ؾٝ

تؿدع اجملتُع ايتكًٝدٟ أد٣ إىل اعبطاز َفّٗٛ اإلْطإ ايُٓٛذز ٚاألب١ٜٛ ٚاهل١ٜٛ 

ٚايٛؾا١ٜ ايفهس١ٜ اييت أٚقعتٓا يف  ظٌ عالق١ سٛاز١ٜ،ٚاضتبداهلِ بايتعدد يف  األساد١ٜ،

فذ االضتجٓا٤ ٚأقؿت نٌ َػاٜس٠ َٔ أدٌ فسض املع٢ٓ ايٛاسد أثبتت إفالضٗا بعد إٔ 

يريو ايتشف اجملتُع ازبدٜد بكِٝ  أْتذت سسٚبا خطاب١ٝ ٚتؿفٝات ٚاقع١ٝ عد٠ ضٓٛات،

 ز ْابرا ايتعؿب ٚاستهاز اسبكا٥ل.ايتطاَح ٚاسبٛا

اسبسن١ ايطالب١ٝ بازبصا٥س يف ظٌ اسبساى ع٢ً ٚعٞ ٚطين نبري ٌٖ ميهٔ أباْت ع. 

ّ اييت غريت 2991َكاز١ْ ثٛز٠ ايطالب بازبصا٥س ٖرٙ األٜاّ بجٛز٠ طالب فسْطا ض١ٓ 

 صبس٣ أٚزٚبا نا١ًَ؟.

يهٔ تتػاب٘ ايجٛزتإ يف  َٚسدعٝات٘...، يهٌ سدخ خؿٛؾٝت٘ ٚضٝاق٘ َٚٓطًكات٘ ز.

ايطا٥د٠ ٚزفع ايٛؾا١ٜ ٚيف ايتعبري عٔ ساي١ اسبٓل ايػعيب بطبب  ضباٚي١ اخرتام املعٝاز١ٜ

تػٝٝب اسبسٜات ٚايتكٝٝل ع٢ً أٌٖ ايفهس ٚايطٝاض١ ٚاإلعالّ بعد زفع مشاع١ ايتدٜٛٔ 

ثٛز٠ ايطالب يف فسْطا ناْت قد ضًط١ اجملتُع  يف ٚدِٖٛٗ ط١ًٝ ايطٓٛات األخري٠...،

يهٔ ال أظٔ ثٛز٠  ٚايدٜٔ ٚايطٝاض١،ٚضًط١ ايتكايٝد ٚاملُازض١ األب١ٜٛ يف ايفهس 

فاشبًد١ً ٚاقش١ بطبب  ،ؾًت إىل ٖرا املطت٣ٛ َٔ االْتٗاىايطالب يف ازبصا٥س ٚ

تؿادّ ٚدٗات ايٓعس ٚتٓاقكٗا يهٔ يٝطت بازبسأ٠ ايهاف١ٝ اييت تدَس املستهصات 

 ايكب١ًٝ ْٗا٥ٝا ٚتعد مبذتُع َتشسز َٔ ضًط١ املسدعٝات...
نإ يًُفهس ايعسبٞ دٚز نبري يف تفعٌٝ  2991ّٜسإ قدميا خاؾ١ بعد ْهط١ سصع. 

اسبساى ايطٝاضٞ ٚايػعيب، مباذا تفطسٜٔ ايرتادع ايسٖٝب يدٚز املجكف ايعسبٞ يف 

 اسبساى ايطٝاضٞ ايعسبٞ بعد ايسبٝع ايعسبٞ؟.
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ات٘ ايبعٝد٠ عٔ ٚقعت فذ٠ٛ عُٝك١ بني املجكف ايعسبٞ ٚصبتُع٘ ألْ٘ ظٌ ميازع تٓعري ز.

ٜٚعٍٛ يف خطابات٘ ع٢ً عد٠ َفا١ُٖٝٝ بدافع إبٗاز املتًكٞ ٚإزبان٘  ،ٗاايٛاقع يف َععُ

سبٞ يف ؾٓع اسبساى ٚتػٝري فػٌ املجكف ايع دٕٚ تكدِٜ سًٍٛ يإلغهايٝات املطسٚس١..،

يرا نفس ايػعب بهٌ ايطًطات مبا فٝٗا ضًط١ املعسف١ ٚبهٌ املفاِٖٝ  ،ايٛاقع

 ذبًُ٘ َٔ َكاَني اضتجٓا١ٝ٥ ٚفٛق١ٝ ...، َاايٓدب١ٜٛ َٚٓٗا َفّٗٛ املجكف َٚفّٗٛ ايٓدب١ ٚ

ٜٚفكٌ اضتدداّ يفع١ غعيب يف نٌ تٛؾٝف  أؾبح ٜسفض نٌ ٚؾا١ٜ ممازض١ عًٝ٘،

 ق٘ ٖرٙ املفاِٖٝ ذات املكاَني األٜدٜٛيٛد١ٝ.تربؤا َٔ نٌ تعطف تفس

 ٜفرتض إٔ ٜتشدد دٚز املجكف يف ؾٓع ايعكٌ اسبٛازٟ ايتٛاؾًٞ ايرٟ ؼبرتّ نٌ آخس١ٜ،

ٚإعاد٠  ،أٚ ست٢ غعٛزٙ باالْتكاف ٚايد١ْٝٚذبسٜسٙ َٔ أٖٚاَ٘ َٚسنصٜت٘  َٔ خالٍ

ٚع٢ً افرتاض إٔ  ٚذيو بتعسٜف٘ حبكٝك١ ذات٘ ٖٚدف٘ يف اسبٝا٠، ايتٛاشٕ ايعكًٞ ي٘،

ايٓدب١ ٖٞ َٔ ناْت يف سكس٠ ايطؤاٍ ٚايػو َٔ أدٌ خًل ٚعٞ ددٜد َتشسز َٔ 

ؾ١ُٝٓ ٚتكدٜظ ٜفكٞ إىل قتٌ َٚٔ نٌ  نٌ ضًط١ َعسف١ٝ أٚ ضٝاض١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ،

فإٕ دٚزٖا ٜؿبح َتُجال يف َد  ايتعدد ٚفسض املع٢ٓ األسادٟ ٚايتفطري املسنصٟ،

َٚٔ  ،عد ع٢ً ذبسٜس ايفهس َٔ أٖٚاَ٘ األٜدٜٛيٛد١ٝايػعب باآليٝات املٓاضب١ اييت تطا

 اْػالق٘ َٚسنصٜت٘ ٚتعؿب٘.

طٝاض١ٝ ٚايتشٛالت إٕ ايٓدب١ ايّٝٛ أَاّ ذبد خطري خاؾ١ َع نٌ املٓعسدات اي

 ،١ بؿٓع ٚعٞ سكازٟ ٚؾٓع خطاب عًُٞاالدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ ٚايك١ُٝٝ، فٗٞ َطايب

ٚنرا اإلضٗاّ يف تعدٌٜ ايطًٛى ٚايتٓبٝ٘ إىل تٓاقض ٚتٗافت بعض اشبطابات ايطٝاض١ٝ 

ٖرا ٜٚفرتض  ٚاملعسف١ٝ ٚايفًطف١ٝ اييت مت ايرتٜٚر إيٝٗا يف سكب١ َع١ٓٝ َٔ تازٜذ اجملتُع،

ايٓدب١ اإلضٗاّ يف ؾٓع ايكسازات اييت تِٗ املٛاطٔ ع٢ً ٚد٘ اشبؿٛف ٚايٛطٔ ع٢ً َٔ 

 ٚد٘ ايعُّٛ.

 ٚست٢ ٚإٕ غهًت ايٓدب١ أق١ًٝ داخٌ اجملتُع إال إٔ هلا دٚز نبري يف فكح األْطام

َع ذبكٝل ايتػٝري املُٓٗر ٚايرٟ ٜؤدٟ إىل ْٗك١  ،ٚتعُِٝ املعسف١ غري املؤدزب١ ،املكُس٠

ٚتٛع١ٝ ازبُاٖري  ،َٔ االعبطاط ٚايتدًف ٚاالضتبداد ؾعد٠ ٚإىل ايتدًـع٢ً مجٝع األ

يهٔ تعايٝٗا دعًٗا تعٝؼ ع٢ً  بدٚزٖا ايفاعٌ يف دباٚش ايعكبات ٚايكٝاّ بايٛادبات...

 قع ٚع٢ً ٖاَؼ ايككاٜا املؿري١ٜ.ٖاَؼ ايٛا
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ّٛ يألضف ْالسغ تسادع دٚز ٚايٝ ،فهاز أؾعب َٔ ؾٓاع١ أٟ َٓتر َادٟإٕ ؾٓع األ

بعد إٔ اْػػًت مبعازى  سٝح ٚقعت فذ٠ٛ عُٝك١ بٝٓٗا ٚبني أفساد اجملتُع، ،ايٓدب١

ع٢ً خطاب َفعِ بايػُٛض بٌ ٚشادت ايفذ٠ٛ سُٝٓا مت ايتعٌٜٛ  فهس١ٜ داْب١ٝ،

إذ ايكازئ ؾاز ػبد ْفط٘ أَاّ أالعٝب َفا١ُٖٝٝ ٚيػ١ أقسب إىل االضتعساض  ،ٚااليتباع

.ٖرا َع اْػُاع ايبعض يف االبتراٍ  .االضتٓباطِٜ املعسف١ ٚايتشًٌٝ َٚٓٗا إىل تكد

ٚاييت تؿٌ إىل  ،اقع١ٚتؿف١ٝ اسبطابات ٚاسبسٚب ايهال١َٝ اييت ربًكٗا ايطذاالت ايٛ

ْاٖٝو عٔ  سد ايتدٜٛٔ ٚايرتٖٝب ٚايتٗدٜد َٔ خالٍ إقؿا٤ املػاٜس٠ ٚاالختالف....،

مبُازضاتٗا اْعصاٍ ايٓدب١ عٔ ايٛاقع ٚعٔ ُّٖٛ ايٓاع ٚانتفا٥ٗا بايتٓعري ٚ

االؾطفا١ٝ٥. يكد تػريت نٌ ايتٛؾٝفات املكد١َ يتشدٜد َك١ُْٝٛ َؿطًح ايٓدب١ عبٛ 

ضًط١  ازض١ ايتعطف١ٝ َٔ قبٌ أُٟيًُ إطالق٘ ع٢ً ايف١٦ اييت دبد تطٜٛػاتدباٚش 

يريو فايٓدب١ ايّٝٛ ال تٓدزز قُٓٗا اجملُٛع١  )َعسف١ٝ ـ ادتُاع١ٝ ـ ضٝاض١ٝ ـ د١ٜٝٓ..(،

 ُِٝٗ ايّٝٛ بايفاعًني املػػٛغني.ايرٜٔ ْطايتربٜس١ٜ أٚ  

بٌ  ،كُٕٛايٓدب١ ايّٝٛ َطايب١ بعدّ االنتفا٤ بايتػدٝـ ٚايٓكاؽ املفسغ َٔ امل

َع تفعٌٝ ايسأٖ َٔ خالٍ  بايتفاعٌ َع ايككاٜا االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايطٝاض١ٝ،

دط٠ٛ أٚىل ٚخًل أض١ً٦ ايسأٖ ن أٜكا، ايتشسز َٔ ايعكٌ االضتعازٟ ٚايعكٌ ايتطابكٞ

عبٛ اإلداب١ عٓٗا يف ظٌ ايتعدد ٚاالختالف ٚاسرتاّ املػاٜس٠ ٚعبٛ إػباد اسبًٍٛ يهٌ 

ٚست٢ ٚإٕ ٚادٗت ايٓدب تُٗٝػا َٔ قبٌ نٌ تًو ايطًطات  اإلغهايٝات ايٛاقع١.

َٚٓح  ،َٔ أدٌ قِٝ ايتٜٓٛس ٚايدميكساط١ٝفعًٝٗا إٔ دبتٗد يف دبدٜد طاقاتٗا ٚفعايٝتٗا 

إٕ  .فااليتصاّ قدزٖا ٚايتذدٜد َُٗتٗا ،ٚايٛعٞ األؾٌٝ ٚتأطري ايكِٝ ١ٝاملعسف١ اسبكٝك

ٜدٜٛيٛدٞ ٜطِٗ يف بٓا٤ دٚي١ َتٓٛز٠ يهػف عٔ عًٌ اجملتُع ٚايتكًٌٝ األايتػسٜح ٚا

غازق١ يف  ٚست٢ ٚإٕ ابتالْا ايٛاقع بٓدب١ ،ىل اشبطٛات عبٛ إػباد ضبٌ ايعالزألْٗا أٚ

يٛاقع ٚعٔ اجملتُع فإْ٘ ٜعٌ ٖٓاى غبب١ َكاد٠ َتعاي١ٝ عٔ ا ،َؿاسبٗا أٚ يف أٖٚاَٗا

ٚست٢ إٕ ناْت تعاْٞ ايتُٗٝؼ فإْٗا ذباٍٚ ايكفص ع٢ً َٛقعٝتٗا َٔ  ٚاع١ٝ ع٢ً قًتٗا،

َٚٔ خالٍ ايهػف عٔ املػايٝل  خالٍ تفهٝو املسنصٜات ٚإعاد٠ االعتباز إىل اهلاَؼ،

 ٚاشبٛض يف اجملاٌٖٝ ٚتكدِٜ املعسف١ اسبكٝك١ٝ. 
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د١ٜ ايعسب١ٝ تػٗد تٗافتا نبريا ع٢ً َٓذصات ايٓكد ايػسبٞ يهٔ اسبسن١ ايٓكع. 

ٜػٛب تًو ايع١ًُٝ سسن١ اْبٗاز بٌ ٚتًكٞ دٕٚ غسب١ً أٚ َساعا٠ يًدؿٛؾٝات اسبكاز١ٜ 

 يريو؟. يت أٚددت تًو ايٓعسٜات َا قسا٤توٚايجكاف١ٝ اي

ا ٖٛ َٓذص اعتُد ايٓكاد ايعسب ع٢ً زؤ١ٜ َطتعاز٠ ٚعك١ًٝ تطابك١ٝ تستكٞ االٖتُاّ مب ز.

َُٗا أبدت َٔ تعازقات ضٝاق١ٝ ٚسكاز١ٜ قد ربًدٌ  غسبٞ ْكال ٚغسسا ٚاستفا٤،

 املدزى ايعاّ أٚ ايٛعٞ ازبُعٞ ٚتٗدد َستهصات٘.

ففٞ ضعِٝٗ إلْػا٤ خطاب ْكدٟ َٓبجل َٔ سدٚد ايرات ٚطبتًف عٔ اآلخس َٚتشسز َٔ 

َاتِٗ املٓٗذ١ٝ ٚآيٝات يف اضتددا عٛا ايتشسز َٔ أثس ٖرٙ املسدعٝاتذبٝصات٘ مل ٜطتطٝ

 ٚاقشا َع اآلخس. يًدطاب،سٝح ظبد تطابكا ذبًًِٝٗ

عدٜد َٔ املفهسٜٔ ايعسب نُشُد أزنٕٛ بازبصا٥س ٚعابد ازبابسٟ باملػسب ع. 

ٍ ايػكٝل ساٚيٛا تكدِٜ زؤ١ٜ ددٜد٠ يًرتاخ َٔ خالٍ قسا٠٤ َػاٜس٠ عُا ٖٛ ضا٥د َٔ خال

 ع٢ً ذيو؟. َٓاٖر فًطف١ٝ غسب١ٝ َا تعًٝكو

نجست املكازبات اييت تٓاٚيت َطأي١ ايرتاخ ٚاسبداث١ ع٢ً إثس ايطذاٍ ايٛاقع ايّٝٛ يف  .ز

َٛقع١ ايرات إشا٤ اآلخس  ٚسٍٛ ايطاس١ ايفهس١ٜ ايعسب١ٝ سٍٛ فاع١ًٝ ايرتاخ ٚاسبداث١،

سٝح مت َطا٤ي١ ايرتاخ ايعسبٞ ٚاضتدساز آيٝات ايتفهري َٔ أدٌ  ٚسٍٛ اهل١ٜٛ ٚاملؿري،

َٚٔ  ببات االْٗٝاز ايٛاقع آْٝا َٚطببات ايرتادع ايفهسٟ ايعسبٞ،ايعجٛز ع٢ً نٌ َط

سب١ٝ األمسا٤ اييت عدت َٔ أٚا٥ٌ املطا٥ًني يًرتاخ ايعسبٞ تفهٝها ٚاضتبطاْا يًعك١ًٝ ايع

ٚايرٟ ضع٢ يبٓا٤ منط َعسيف ددٜد ٜتذاٚش املسدع١ٝ  ،املفهس ازبصا٥سٟ ضبُد أزنٕٛ

َفهسٕٚ آخسٕٚ نازبابسٟ ٚسطٔ ثِ تبع٘  اإلضال١َٝ ايتازؽب١ٝ ٜٚصعصع َطًُاتٗا،

ٚقد ٚددْا إٔ يف َطا٤الت ٖؤال٤ ْٛع َٔ تػتت اهل١ٜٛ سٝح ٜتكح إٔ ايرات  ....سٓفٞ

ٜدٜٛيٛد١ٝ ٚذبٝصاتٗا ٚسٝح ايتكُٝٓات األ ،بني اعتبازات طبتًف١ ٚغري١ٜ تعٝؼ قٝاعا

إٔ تتشسز َٔ  فإىل ايّٝٛ مل تطتطع ٖرٙ اشبطابات ايتكٜٛك١ٝ... تتكح يف ثٓاٜا خطاباتِٗ

ضًط١ اآلخس ٚتأثريات٘ أٚ تتذاٚشٙ عبٛ متجالت َٓٗذ١ٝ َٔ أؾٌٝ ايرات ٚاعتبازاتٗا 

 ٚخؿٛؾٝاتٗا اسبكاز١ٜ.
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ٕ ايعكٌ ايعسبٞ بات ايّٝٛ عادصا املٓٗذٞ ايهبري ٌٖ ميهٔ ايكٍٛ إ يف ظٌ اشبًطع. 

اٖر ع٢ً إبداع َٓٗر ٜتُاغ٢ ٚخؿٛؾٝاتٓا اسبكاز١ٜ يف سني ايعكٌ ايػسبٞ ٜبدع َٓ

 َتعدد٠؟

مل ٜطتطع ْكادْا ايتشسز َٔ تأثريات اآلخس َٚسدعٝات٘ زغِ دع٠ٛ ايهجرئٜ ايدا١ُ٥ ز. 

إىل قسٚز٠ ايتٓب٘ إىل املكُسات ايها١َٓ يف اشبطابات ايٓكد١ٜ ايػسب١ٝ ٚايتشٝصات 

ايٛاقش١ يف املٓاٖر املطتعاز٠، إذ ٚددْاِٖ ٜطتددَٕٛ آيٝات غسب١ٝ يف قسا٤اتِٗ 

َادَٓا مل  َا ػبعٌ اسبدٜح عٔ ٚدٛد قسا٤ات ْكد١ٜ ضباٜد٠ ال َع٢ٓ ي٘،املتعدد٠، ٖٚرا 

إذٕ أٟ خطاب عٔ  ال ٜٓفؿٌ ْطتطع إْتاز آيٝات خاؾ١ َٓبجك١ َٔ سدٚد ايرات ٖٜٚٛتٗا.

 يريو ال ٚدٛد شبطاب ْكدٟ َطتكٌ... ،َسدعٝات٘

ٔ بساِٖٝ ٌٖ ميهيعُٝل مبا قدَ٘ ايٓاقد عبد اهلل إدنتٛز٠ ٚاقح ددا تأثسى اع. 

اسبدٜح عٔ تٛد٘ َػرتى بٝٓهُا َٔ سٝح عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايتٓؿٌ َٔ ارباذ أدٚات 

 املٓاٖر ايػسب١ٝ يف تفهٝو ايٓؿٛف؟.

تكٜٛض املسنصٜات املدتًف١ َطتددَا آيٝات عبد اهلل إبساِٖٝ ْاقد َتُهٔ ساٍٚ  ز.

ٛف يهٔ قسا٠٤ ايٓؿ ٚال أْهس أْ٘ أثس يف نتاباتٞ يف َسس١ً َع١ٓٝ، ايٓكد ايجكايف،

فايتأٌٜٚ نإ ضبًٝٞ يف اضتٓطام  متاَا عُا قدَ٘، ااألدب١ٝ يدٟ تٓشٛ َٓش٢ َػاٜس

ٓاٖر يريو اييت تفسقٗا امل ٚنٓت أساٍٚ دا٥ُا ايتدًـ َٔ ايؿسا١َ ايٓؿٛف،

أَا عٔ عدّ قدزتٓا مجٝعا ايتٓؿٌ َٔ األدٚات املٓٗذ١ٝ  ...،أضتددّ َؿطًح ايكسا٠٤

ع١ ايتازؽب١ٝ اييت ْعٝػٗا بهٌ إسساداتٗا فايًش ايػسب١ٝ فريو ال ميهٔ إْهازٙ،

بعض املفاِٖٝ  يهٔ فكط ٚدب إٔ ْهٕٛ سرزٜٔ أثٓا٤ ايٓكٌ َٔ تفسض ٖرٙ االضتعاز٠،

 ٛد١ٝ تٓايف َعتكداتٓا ٚتٛدٗاتٓا.ٜدٜٛياييت ذبٌُ َكاَني أ

نٝف ميهٔ إػباد اسبًٍٛ املٓاضب١ ٚايٓادع١ يًتدًـ َٔ اشبًط املٓٗذٞ يعًُٝات ع. 

و عٔ نجس٠ املؿطًشات اييت ال طا٥ٌ َٓٗا، ٚنرا ضباٚي١ ايهجري َٔ ايرتمج١، ْاٖٝ

يف ايب١٦ٝ  يكؿسٟ يًُؿطًشات ايٓكد١ٜ ايػسب١ْٝكادْا إٕ مل ٜهٔ نًِٗ ع٢ً ايتطٜٛع ا

 ايعسب١ٝ؟.

سسن١ ايرتمج١ ناْت َٛد١ٗ َٔ قبٌ ايٛعٞ ايراتٞ بكسٚز٠ َعسف١ اآلخس َٔ أدٌ ز. 

يريو  ،ت نٌ تسمج١ اغتٝاٍ يًرات ٖٜٚٛتٗاطفًٝ بٓا٤ شَٔ عسبٞ ٚبعح سسن١ ايٓٗك١،
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ٜطُٝ٘ املفهس املؿسٟ عبد ايٖٛاب املطريٟ ايعكٌ ايتٛيٝدٟ ايرٟ  ميهٔ اضتدداّ َا

البد َٔ تبين زؤ١ٜ  ػباٚش ايتًكٞ املادٟ يًُعًَٛات ٚذيو َٔ خالٍ االختٝاز ايفعاٍ ٚاسبس.

إذ املطابك١ َع  يف دبسبتٓا،َٓٗذ١ٝ تٓبع َٔ ؾُِٝ ٖٜٛتٓا َٚٔ األبعاد املعسف١ٝ ٚايٛدٛد١ٜ 

 ،ىل ايطكٛط يف إَربٜاي١ٝ املكٛالتاآلخس ال تكفٞ إال إىل َصٜد َٔ ايتبع١ٝ اإلدزان١ٝ ٚإ

 ١ًًٝٝ يآلخس دٕٚ ٚعٞ مبكُساتٗا.ٖٚٛ َا ٜعين اضتعاز٠ املكٛالت ايتش

ٌٖ باإلَهإ إػباد ْٛع َٔ املكازبات ايّتجاقف١ٝ ازبدٜد٠ ازباَع١ بني ايّجكافتني ع. 

عسب١ٝ ٚايػسب١ٝ سبٌ ازبدٍ ايدا٥س بني ب١ٝٓ ايعكٌ ايػسقٞ ٚايػسبٞ َٔ خالٍ تػانٌ اي

 ثكايف نْٛٞ ددٜد بعًٝدا عٔ ضًط١ املسنص١ٜ ايػسب١ٝ؟.  

البد ندط٠ٛ أٚىل إٔ ْكّٛ بتفهٝو اشبطاب ايجكايف ايعسبٞ ٚتكٜٛض َسنصٜت٘  ز.

٢ ايػعٛز بايٓكـ إشا٤ ٚذيو َٔ أدٌ َعسف١ ْكاط قعف٘ ٚإعاد٠ ايجك١ يًرات ٚايككا٤ عً

ألٕ اسبدٜح عٔ ازبُع بني ثكافتني طبتًفتني ضتؤدٟ ستُا إىل خًل خطاب  اآلخس،

ايتجاقف ٜفرتض االضتفاد٠ َٔ املٓذصات ايػري١ٜ ثِ االعتُاد  بُٝٓا تًفٝكٞ ال ٜكدّ ددٜدا،

َٔ سبع١ ع٢ً فعٌ ايتذاٚش خبًل زا١ٖٝٓ ثكاف١ٝ تعٍٛ ع٢ً َستهصات ايرات ٚتٓطًل 

 آلخس يتكٝف عًٝ٘.تٛقف ا

َا َد٣ قدز٠ ايٓكاد ايعسب ع٢ً إػباد ْعس١ٜ ْكد١ٜ عسب١ٝ أؾ١ًٝ متتاح َٔ ايٓعسٜات ع. 

ايٓكد١ٜ ايػسب١ٝ َٚؿطًشاتٗا ٚنرا ايرتاخ ايعسبٞ األؾٌٝ َٔ خالٍ نتابات زٚاد ايٓكد 

 ايعسبٞ ايكدِٜ أَجاٍ عبد ايكاٖس ازبسداْٞ ٚغريٙ؟.

سٜات ايٓكد١ٜ ايػسب١ٝ يٝطت بػهٌ تطابكٞ ًٜػٞ إٕ اضتفاد٠ بعض ايٓكاد َٔ ايٓعز. 

ٚإمنا عرب زؤ١ٜ تازؽب١ٝ تتأضظ ع٢ً دزاض١ َعُك١ يًُاد٠  خؿٛؾ١ٝ ايرات ٜٚرٚبٗا،

ٚتطتٓد إىل ٚعٞ ْكدٟ ٜستهص ع٢ً  ،ٞ ٚاسبكازٟايٓكد١ٜ ايػسب١ٝ يف غسطٗا ايتازؽب

كدِٜ َٓذص يريو ميهٔ ايكٍٛ َاشاٍ يف َكدٚزْا ت سٛاز١ٜ َٓفتش١ َٚٓصع إْطاْٞ...،

ْكدٟ َٚعسيف ٜكّٛ بتطٜٛع ايرتاخ ايعسبٞ َطتفٝدا َٔ َٓذصات اآلخس ٚنرا َٔ 

ؤضط١ ع٢ً زآٖٝتٓا إذا ربًؿٓا َٔ ايػعٛز بايٓكـ َٚٔ ايعك١ًٝ االْبٗاز١ٜ ٚؾبػتٗا امل

 ايتطابل ايهًٞ.
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ْٛداد ْعس١ٜ ْكد١ٜ عسب١ٝ عامل١ٝ، تعرب بػهٌ ايطبٌ ٚاألدٚات ايهف١ًٝ يتشكٝل إ َاع. 

ف عٔ خؿٛؾٝات ١ٜٖٛٚ ايٓكد ايعسبٞ األؾٌٝ  ببعدٜ٘ ازباَع بني ايجكافتني ايعسب١ٝ خا

 ٚايػسب١ٝ؟. 
البد أٚال َٔ تكٜٛض فهس٠ ايتُسنص ايػسبٞ مبطا٤يت٘ ٚايبشح يف َكُسات٘ ٚإظٗاز ز. 

تػهٌٝ َعذِ سكازٟ  تٓاقكات٘ َٔ أدٌ ايتدًـ َٔ ايٓعس٠ االْبٗاز١ٜ، ثِ ثاْٝا

اضتدداّ ايعكٌ ايتٛيٝدٟ ال االضتعازٟ ايتطابكٞ ايرٟ  َتهاٌَ َٚطتكٌ َٔ خالٍ

 ٞ باضتكباٍ ايٓعسٜات دٕٚ متشٝـ.ٜهتف
زى يًذصا٥س ٖٛ تؿٛ يف ْٗا١ٜ سٛازْا ايػٝل ٖرا، ْطسح عًٝهِ ضؤاال أخريا ٖٚٛ َاع. 

  ض١ٓ نٝف ضتهٕٛ؟.بعد مخطني
 ٜات،ايتػٝري ازبرزٟ ؾعب يهٔ أتؿٛز إٔ ازبصا٥س ضتػٗد ْٗك١ ع٢ً نٌ املطتٛز. 

ٚضٝشدخ تػٝري ع٢ً َطت٣ٛ األدٗص٠ ايطٝاض١ٝ ٚاالقتؿاد١ٜ ٚإٕ دص٥ٝا بطبب تفعٌٝ آي١ٝ 

َٔ ضٝرتأع َطتكبال ضٝشطب أيف سطاب ملجٌ  املساقب١ ايػعب١ٝ بعد اسبساى ايػعيب،

ٖرٙ ايسا١ٖٝٓ ٚهلرا ايػعب ايرٟ أؾبح ٚعٝ٘ ٜػسن٘ يف ؾٓع ايكساز بعد إٔ نإ قابعا 

ايؿ١ُٝٓ ضترتادع ٚضٝتعًِ  ....ازض١ ايطٝاض١ٝ ٚايجكاف١ٝاَؼ املُيف ايعٌ ٚع٢ً ٖ

ازبصا٥سٟ نٝف ٜهٕٛ سسا يف قسازات٘ ٚاختٝازات٘ ٚضٝتعًِ نٝف ٜتدًـ َٔ ايتعؿب 

 ا٤ يٝتكبٌ االختالف ٚنٌ آخس١ٜ.يآلزا٤ ٚاألغداف َٚٔ عك١ًٝ االؾطف
 ؟تبعنيقٛي٘ يًذُٗٛز ٚاملت َٜٔٚا تٛدفٝٗا عُا ػبٍٛ خباطسى  ٜٔن١ًُ أخري٠ تعربع. 

ٖٞ َٔ ؾُِٝ  ضعدت بٗرٙ ايطٝاس١ املعسف١ٝ ٚايتباسح اإلغهايٞ يف قكاٜا ز.

أًَٞ يف إٔ ْعجس ع٢ً سبعتٓا ايتازؽب١ٝ ٚإٔ ٜعٛد إيٝٓا عصْا َٜٛا  ،اٖتُاَاتٓا اسبكاز١ٜ

 غهسا يو ٚيهٌ ايكا٥ُني ع٢ً اجمل١ً ع٢ً ٖرٙ االضتكاف١. َا...
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 زؤٙٞ ًطتقبوٚٞ" 0202"اهلِد ًا بعد اهعاَ 

غٚاخ اإلضالَ اهصدٙقٛ اهِدٜٗ                                                             
 

ghayasul17@gmail.comEmail:                          
حتتاز اهلِد اهَٚ٘ إىل ممازضٞ ضٚاضٞ زتددٝ ًٗسكصٝ تسًٛ إىل تِػٚط اهصزاعٞ 

ٗاهصِاعٞ ٗاهتعدّٙ ٗصِاعٞ اهلٌٚٚاٗٙات ٗاهسعاٙٞ اهصشٚٞ ٗاهبِٚٞ اهتشتٚٞ ٗتعصٙص اهٌِ٘ 

ٌٞ اهدٗي املتقدًٞ خالي عقد قادَ ًّ إىل قا٢ اهلِد االقتصادٜ؛ حبٚح ميلّ أْ تِطٍ

اهصًّ. صتد تفاصٚى كى ذهم بص٘زٝ دٚدٝ يف كتاب إُلوٚصٜ عِ٘إُ 

(Beyond2020: A Vision For Tomorrow’s Indiaأّه ) ْفٕ اهعاملاْ اهلبريا

( ز٢ٚظ م5112-1491ًّ عوٌا١ اهلِد ٌٗٓا أب٘ اهفاخس شّٙ اهعابدّٙ عبد اهلالَ )

ٗٙاغِا ض٘اًٛ مجٔ٘زٙٞ اهلِد ضابقا، 

ضُ٘دازا زاداْ ٗٓ٘ ز٢ٚظ ٣ٚٓٞ ًدٙسٜ 

 املعٔد اه٘طين هوتلِ٘ه٘دٚا، ًاُٚف٘ز. 

ًطتفٚطا عوٟ  ض١ً٘ٙوقٛ اهلتاب 

ًطريٝ اهٌِ٘ يف اهلِد يف اهقسْ اذتادٜ 

ٗاهعػسّٙ ٗحتدٙاتٕ، ٗاهفسص ادتدٙدٝ 

ٗاهتلِ٘ه٘دٚات اهِاغ٣ٞ اهيت جتعى 

ًٞاهٌِ٘ أكجس ضسعٞ ٗمش٘ال. ٗٙقدِّ  َ زؤٙ

ًًٞط هإلصالسات املت٘قعٞ يف اهلِد يف زتاي حتطني ٗضع اهتعوٍٚ، ٗخوق اه٘ظا٢ف،  تقبوٚ

. كٌا ٙؤّكد ًّ اجملاالتٗاهتِ٘ع اهبٚ٘ه٘دٛ، ٗإدازٝ اهِفاٙات، ٗاألًّ اهقً٘ٛ ٗغريٓا 

ّْ اهقسْ اذتادٜ ٗاهعػسّٙ ضٚلْ٘ غآًد ّ٘زٝ، إذا  اعوٟ أ عوٟ ص٘زٝ ددٙدٝ هؤِد املتط

عٕ دٔ٘دٖ املت٘اصوٞ هتشطني أٗضاعٕ ٗحت٘ٙى اهلِد إىل بود بري اهػعب اهلِدٜ بأمج

 تتشقق فٕٚ أسالًٕ.

                                                        
 .باسح اهدكت٘زاٖ، قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ، داًعٞ دهلٛ، اهلِد 

 كتاب قسا١ٝ يف

زؤٙٞ  0202اهلِد ًا بعد اهعاَ  : اضٍ اهلتاب 

 ًطتقبوٚٞ 

 أب٘ اهفاخس شّٙ اهعابدّٙ عبد اهلالَاضٍ املؤهف:  

 ٗٙاغِا ض٘اًٛ ضُ٘دازا زاداْٗ

 صٔٚب عاملد. اضٍ املرتدٍ: 

 ستٌد أٙ٘ب اهِدٜٗد.  ًسادعٞ: أ.

 بريٗت –ًؤضطٞ اهفلس اهعسبٛ :  اهِاغس

 َ   0228اهطبعٞ  األٗىل:  
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، بعِ٘اْ "اهلِد اهعسبٚٞ اهدكت٘ز صٔٚب عاملُٗعسا ألٌٓٚٞ ٓرا اهلتاب ُقوٕ إىل اهوػٞ 

زؤٙٞ ًطتقبوٚٞ"، ٗٓ٘ أسد أضاترٝ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔا  5151ًا بعد اهعاَ 

ًسادعتٕ األضتاذ اهدكت٘ز ستٌد أٙ٘ب ٚ٘دهلٛ، ٗت٘ىل بادتاًعٞ املوٚٞ اإلضالًٚٞ بِ

ًؤضطٞ اهفلس اهعسبٛ  اهِدٜٗ أسد أضاترٝ اهقطٍ ُفطٕ ساهٚا، ٗز٢ٚطٕ ضابقا. ُٗػستٕ

   .5113َ – ـ1441ٓبريٗت، يف إطاز بسُاًر "سطازٝ ٗاسدٝ" عاَ  –
ُٙعدُّ " اهرٜ 5151َ بعِ٘اْ "اهلِد 1443عاًا يف  51ا قبى كاْ ُػس املؤهِّفاْ كتاًب

ٗثٚقٞ زؤٙٞ هألهفّٚٞ ادتدٙدٝ هسضٍ ص٘زٝ اهلِد، ٗٙٔدٜ إىل طسق كُ٘ٔا ٗاسدٝ ًّ أكرب 

، 5151عاًًا، ًٗع اقرتاب عاَ  11، ٗبعد 5151ق٠٘ اقتصادٙٞ يف اهعامل حبو٘ي عاَ  2

" اهرٜ ٙقَ٘ بتقٍٚٚ ًا سّققتٕ اهلِد ستٟ 5151أصدزا ٓرا اهلتاب "اهلِد ًا بعد اهعاَ 

 ًا عوٚٔا حتقٚقٕ.اآلْ، ٗحتدٙد 

يف اثِيت عػسٝ صفشٞ قد ضذؤا املؤهف عبد اهلالَ، ٗحتدخ  ٙطتٔى اهلتاب مبقدًٞ

فٚٔا بإطِاب عّ امل٘ازد اهطبٚعٚٞ، ٗاهتقازب اهتلِ٘ه٘دٛ، ٗاملعوً٘ات ٗاالتصاالت، 

ٗاهٌِ٘ذز اهتذازٜ اجملتٌعٛ، ٗاهتٌِٚٞ االدتٌاعٚٞ. ٗٙ٘ضح فٚٔا أْ امل٘ازد اهطبٚعٚٞ 

شس ٗاألُٔاز ٗادتباي ٗاهػابات ٗاهتػري املِاخٛ أضاع اهتٌِٚٞ املطتداًٞ، كاهرب ٗاهب

لِ٘ه٘دٛ أٜ االبتلازات اذتٚ٘ٙٞ كى ذهم. ٗكرهم بطبب اهتقازب اهت ٗمتتوم اهلِد

ٗاملعوً٘اتٚٞ ٗاهِاُ٘ٙٞ ٗاالقتصادٙٞ، متتوم اهلِد اهتلِ٘ه٘دٚات اهتطبٚقٚٞ اهصاذتٞ هوب٣ٚٞ 

هوٌٚاٖ ٗاهطاقٞ ٗاهب٣ٚٞ ٗاهتو٘خ ٗإدازٝ اهِفاٙات ٗاهتِ٘ع  ٗهوٌِت٘دات ٗاألُعٌٞ املتعددٝ

اهب٣ٚٛ ٗزعاٙٞ اهصشٞ. فٚذب إٙصاي كى ٓرٖ اهتلِ٘ه٘دٚات إىل ًّ ٙطتفٚد ًِٔا 

 متاًا. 

َ" ٗقد دا١ فٕٚ 5114ثٍ ٙػتٌى اهلتاب عوٟ مخطٞ عػس فصال؛ أٗهلا "اهلِد يف اهعاَ 

إصتاش ععٍٚ هؤِد مل ٙوشعٕ أسد  اضتعساض هتط٘زات اهلِد عرب اهطِني. ٗٙبتدئ بركس

ٗٓ٘ اهقطا١ عوٟ ًسض اهػوى ستٟ أعوِت ًِعٌٞ اهصشٞ اهعاملٚٞ عّ خو٘ اهلِد ًّ 

عدٝ دٗي غري قادزٝ عوٟ مل تصي يف سني َ، 5114 ًازع عاَ 52ًسض اهػوى يف 

اضت٣صاهٕ ًّ أزاضٚٔا. ٗباهتاهٛ ِٙاقؼ اهلتاب تقدَ اهلِد ٗختوفٔا، ًٗلاُتٔا يف 

عوٟ اهِاتر  د املعدات ٗاآلالت، كٌا ٙوقٛ ض١ً٘سٚح اإلُتادات اهصزاعٚٞ ٗإٙسااهعامل ًّ 

احملوٛ اإلمجاهٛ، ٗاالقتصاد بعد اهتلِ٘ه٘دٚا. ٗبعد االضتعساض ٗاملِاقػٞ خياطب 
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اهلتاب قاز٢ٕ: "إذا ٓى ضتّ ًطتعدْٗ هوٌطتقبى؟ اختازٗا طسٙقلٍ.... اضتعدٗا 

 ٗاُطوق٘ا!".

وٍ ًّ اهفسص اهطا٢عٞ" ٗٙتشدخ عّ اجملاالت اهيت فاتت أًا اهفصى اهجاُٛ فٔ٘ "اهتع

اهػعب اهلِدٜ فٚٔا فسص اهتقدَ ٗاالشدٓاز. ٗقد مت إٙطاح ذهم بعِاّٗٙ عدٙدٝ مبا فٚٔا: 

قصٞ اإلهلرتُٗٚات، ٗاالفتتاْ بتلِ٘ه٘دٚا املعوً٘ات، ٗإٌٓاي اهتصِٚع، ٗاهتصِٚع 

ددٙد؟ ِٗٙتٔٛ اهفصى اهساكد، ٗاهصزاعٞ، ٗٓى ساْ ٗقت اإلعساض أٗ هِبدأ ًّ 

 بتأكٚد أْ اه٘قت قد ساْ هوبد١ ًّ ددٙد هِتٔٚأ ُٗطتعد ُِٗطوق.

ضاطعا عوٟ ًا ٓ٘  ثٍ ٙوقٛ ض١ً٘ ِٙاقؼ اهفصى اهجاهح ً٘ض٘ع تطسٙع اهٌِ٘ اهصزاعٛ

اهتقدَ، ٗكٚف ميلِِا أْ ضتسن أُفطِا ُٗتقدَ إىل األًاَ بق٘ٝ. فٚتطع اهبشح إىل 

عدهٞ ٗزاثٚا: ُعٌٞ هوفالسني، ٗتػريات ٓٚلوٚٞ عِاّٗٙ عدٙدٝ ٗٓٛ: احملاصٚى امل

 هوش٘كٌٞ يف اهصزاعٞ، ٗعٔد ددٙد الشدٓاز اهصزاعٞ. 
ٙٔتٍ اهفصى اهسابع مب٘ض٘ع اهصِاعٞ ٗٙصفٔا بعٌ٘د فقسٜ ألٜ بود ذٜ سذٍ. ٗٙبني أْ 

اهصِاعات اهقدميٞ تط٘زت يف اهلِد س٘ي ًصاُع األزش ٗادت٘ت ٗاهطلس ٗادتود 

فإْ صِاعٞ اهِطٚر ٓٛ ثاُٛ أكرب ًصدز هوت٘ظٚف بعد اهصزاعٞ يف  ٗاهِطٚر. ٗستٟ اهَٚ٘

اهلِد. ٗباهتاهٛ ٙقَ٘ اهفصى باضتعساض ضسٙع هوتِبؤات املقدًٞ يف كتاب ضابق هِفظ 

عوٟ صتاح اهػسكات اهلِدٙٞ يف ارتازز سٚح  ". ثٍ ٙوقٛ ض5151١ً٘املؤهفني ٗٓ٘ "اهلِد 

( Demingٓٛ دا٢صٝ دميِؼ )أعوٟ ادت٘ا٢ص ٗ غسكٞ ِٓدٙٞ عوٟ إسد٠ 51سصوت 

غسكٞ ِٓدٙٞ دا٢صٝ  129هوذ٘دٝ، ٗمل حتصى عوٚٔا أٙٞ غسكٞ ض٘آا. ٗكرهم ُاهت 

د٘دٝ صٚاُٞ اإلُتاز اإلمجاهٛ. ٗباإلضافٞ إىل ذهم ٙقدَ اهفصى تفاصٚى أخس٠ تتعوق بٔرا 

ّْ ص٘تٕ يف مجٚع  اهصدد، ٗٙتٍ بعِ٘اْ "إُراز ٗاضتِفاز" ٗٙ٘ضح أْ ِٓان إُراز خطس ٙس

ا١ اهلِد ٗٓ٘ إُٔ قد ساْ ٗقت االضتٚقاظ ٗاختاذ إدسا١ات ًال٢ٌٞ. ٗال ٙلْ٘ ٓد  أضت

بى تٔد  إىل أْ  ٓرٖ اإلدسا١ات إٙقا  غسكاتِا اهتذازٙٞ ًّ االضتجٌاز خازز اهبالد

هوٌطتجٌسّٙ يف اهصِاعٞ هٚظ يف قطاع اهطٚازات فقط بى يف  جتعى اهلِد ٗدٔٞ كبريٝ

 آت اهصػريٝ ٗاملت٘ضطٞ أٙطا.قطاع أدٗات املاكِٚات يف املِػ

ٗباهتاهٛ ٙعسض ٓرا اهفصى خطٞ اهعٌى هوتصِٚع ًع عػسّٙ ُقطٞ ًٌٔٞ جيب أْ تسكص 

عوٚٔا اذتلً٘ٞ املسكصٙٞ ٗسلً٘ات اه٘الٙات أٙطا. ٗعوٟ سد تعبري األضتاذ املرتدٍ 



 اجليل اجلديد رؤية مستقبلية 2222اهلهد ما بعد العام                         224                                         

 

Al Jeel Al Jadeed    /استعراض الكتب                                                              2229 يونيو  -يهاير                       2ج/ – 4ع 

"إذا مت اهقٚاَ بٔرٖ األعٌاي مجٚعٔا باجتاٖ صشٚح، ضتشسش اهلِد قصب اهطبق يف عٌى 

صِٚع اهعاملٛ، ُٗتٚذٞ هرهم، ضٚشصى ًالٙني اهلِ٘د عوٟ ٗظا٢ف ًطتقسٝ ٗذات دخى اهت

 أفطى".

ٗاهفصى ارتاًظ ًّ ٓرا اهلتاب ِٙاقؼ امل٘ض٘ع "اهتعدّٙ: إضافٞ اهقٌٚٞ إىل ً٘ازدُا 

عوٟ اضتدساز املعادْ يف اهلِد، كٌا ٙتشدخ عّ بعض  ، ٗٙوقٛ ض١ً٘اهطبٚعٚٞ"

 عساقٚى؟، ًٗا ٓٛ ارتط٘ات املطتقبوٚٞ؟اهتفاصٚى عّ املِادٍ، ًٗا ٓٛ اه

ٗعوٟ ٓرا املِ٘اي صتد اهفصى اهطادع ًّ ٓرا اهلتاب ٙتشدخ عّ اهبِٚٞ اهتشتٚٞ، 

ٗاهفصى اهطابع ٙتشدخ عّ اهتِ٘ع اهبٚ٘ه٘دٛ ٗاهت٘اشْ بني االقتصاد ٗمحاٙٞ اهب٣ٚٞ، 

لات ٗاهفصى اهجاًّ عّ صِاعٞ امل٘اد اهلٌٚاٗٙٞ اهلِدٙٞ، ٗاهفصى اهتاضع عّ اهػب

اهعصبٚٞ هالقتصاد املعسيف، ٗاهفصى اهعاغس عّ إدازٝ اهِفاٙات ادتاًدٝ، ٗامل٘اد 

اهلٌٚاٗٙٞ اهيت أضاضٔا املعسفٞ، ًٗا اهرٜ جيب عوٟ اهلِد اهقٚاَ بٕ اضتعدادا 

هوٌطتقبى، ٗاهفصى اذتادٜ عػس عّ اهسعاٙٞ اهصشٚٞ هوذٌٚع، ٗاه٘ص٘ي املتِقى إىل 

فري فسص اهت٘ظٚف، ٗاهفصى اهجاُٛ عػس عّ األًّ اهسعاٙٞ اهصشٚٞ، ٗخدًاتٔا يف ت٘

اهقً٘ٛ، ٗاهفصى اهجاهح عػس عّ ضسٗزٝ اهتعوٍٚ هلى فسد يف اهلِد"، ٗعدَ املطاٗاٝ يف 

اذتص٘ي عوٟ امل٘ازد اهتعوٌٚٚٞ، ًٌٗٔٞ اهتعوٍٚ، ٗاهتدطٚط هوتعوٍٚ ادتٚد، ٗإبقا١ 

صش باهتلِ٘ه٘دٚا، ٗت٘فري األطفاي يف املدزضٞ، ٗإصالسات يف االًتشاُات، ٗاهتعوٍٚ املع

فسص اهعٌى، ٗاهفصى اهسابع عػس عّ اهتلِ٘ه٘دٚات اهِاغ٣ٞ، ٗاهوشاق باهسكب 

ٗاهتقدَ إىل األًاَ، ٗاهصزاعٞ، ٗاهتصِٚع، ٗامل٘ازد اهطبٚعٚٞ، ٗاهبِٚٞ اهتشتٚٞ، ٗاهتِ٘ع 

اهبٚ٘ه٘دٛ، ٗامل٘اد اهلٌٚاٗٙٞ، ٗاالقتصاد عوٟ أضاع املعسفٞ، ٗإدازٝ اهِفاٙات، 

عاٙٞ اهصشٚٞ، ٗاألًّ، ٗاهتعوٍ، ٗاجملاالت اهِاغ٣ٞ، ٗاهفصى ارتاًظ عػس عّ ٗاهس

إًلاُات اهلِد يف حتقٚق األٓدا ، ٗأدٗاز هوذٌٚع مبّ فٍٚٔ شعٌا١ اجملاهظ اهقسٗٙٞ، 

ٗأعطا١ اجملاهظ اهتػسٙعٚٞ يف اه٘الٙات، ٗأعطا١ اهربملاْ، ٗاملػسفْ٘ عوٟ ًطت٠٘ 

ا١ يف اذتلً٘ٞ املسكصٙٞ، ٗاملعازضٞ يف اه٘الٙات ٗيف املقاطعٞ، ٗٗشزا١ اه٘الٙات، ٗاه٘شز

 املسكص.
ا هوتفلس ٗاهعٌى يف كى فصى ًّ فص٘هٕ ٗٙ٘فس ا ددًٙدصتد اهلتاب إُٔ ٙفتح باًب

ًٞ تتعوق مبدتوف زتاالت اذتٚاٝ ٗاهتقدَ. كٌا ٓ٘ ًفعٍ باملعوً٘ات  هقاز٢ٕ ًعوً٘ات عٌٚق
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، ٗاإلعالَ، ٗاهصِاعٞ، ٗاهطب، عّ زتاالت اهتذازٝ، ٗاهصشٞ، ٗاهتعوٍٚ، ٗاهصزاعٞ

ٗكجري ًّ املصطوشات اهعوٌٚٞ ٗاهتلِ٘ه٘دٚٞ ٗاهطبٚٞ ًٗا إىل ذهم. ِٗٙتٔٛ اهلتاب 

ٌّٞ اهيت تتوّدص يف خّطٞ عٌى ًّ أزبع ُقاط تػٌى: تأًني املٚاٖ هلّى ًّ  بسضٍ املٔ

املِاطق اذتطسٙٞ ٗاهقس٠، ٗت٘فري فسص اهعٌى هلّى أضسٝ ٗال ضٌٚا هألغداص اهرّٙ 

عٚػْ٘ حتت خط اهفقس، ٗاهعٌى ًّ أدى اهسخا١ االقتصادٜ املطتداَ، ٗتصٗٙد امل٘اطِني ٙ

 بصالح اهقوب ٗاهقٍٚ اهِبٚوٞ.

قد سعٚت بقب٘ي ٗاضع ٗتسسٚب ساز يف األٗضاط ٗددٙس باهركس أْ ٓرٖ اهرتمجٞ 

اهعوٌٚٞ يف اهلِد ٗخازدٔا. فٌا إْ مت ُػسٓا ستٟ دست ضوطوٞ اضتعساضٔا ًّ شتتوف 

إصداز ددٙد ملؤضطٞ اهفلس  5151اهلِد ًا بعد تعساض بعِ٘اْ ". ًِٔا اضادتٔات

َ، ًِٗٔا "اهلِد 5114ًازع  12اهسٙاض  يفاهعسبٛ" ُػس يف "اه٘طّ" اهصشٚفٞ اهصادزٝ 

 19".. كتاب ٙطتعسض ًطريٝ اهٌِ٘ يف ُٚ٘دهلٛ" ُػس يف اهعني اإلخبازٙٞ 5151ًا بعد 

ّٚٞ ألٗضاع اهلِد ًا بعد َ ًّ أب٘ظيب، ًِٗٔا "زؤٙٞ ًطت5114ًازع  َ" ُػس 5151قبو

 َ.5114ًازع  19عوٟ ً٘قع اهفلس اهعسبٛ 

 :ًودص اهق٘ي

عقب دزاضٞ ٓرا اهتأهٚف، جيد اهباسح إُّٔ إضافٞ ًوٌ٘ضٞ إىل ثسٗٝ امللتبٞ اهعسبٚٞ، 

ٗأداٝ قٌٚٞ هالضتطالع إىل ًطتقبى اهدٙاز اهلِدٙٞ، كٌا ٓ٘ إطالي عوٟ اه٘ضع اهلِدٜ 

خ عّ ًا اذتدٙح، ٗمبجابٞ دهٚى قٍٚ إىل اهتٌِٚٞ االدتٌاعٚٞ. إُٕ ٙتشد يف زتاي اهعوٍ

ا يف ا كبرًيٗال غم أْ اهلِد قد قطعت غً٘ط ٚٞ.لِ٘ه٘دسققت اهلِد ًّ إصتاشات ت

ًٞ ًٞ اهتقدَ اهصِاعٛ ٗاهتط٘ز اذتطازٜ، ٗحتتى اآلْ ًلاُ يف بعض اجملاالت.  ًسً٘ق

ب. إُٕ قد اضتقصٟ ً٘ض٘عٕ إىل سد كّى ذهم جيد اهقازئ ًّ خالي دزاضٞ ٓرا اهلتا

ذعى تكبري، ٗصّبٕ األضتاذ املرتدٍ يف اهقاهب اهعسبٛ بأضو٘ب عوٌٛ ٗهػٞ ضٔوٞ. ف

 لِ٘ه٘دٛ ٗضريٓا ضت٘ اهتط٘زات. اهقازئ ًطوعا عوٟ ٗاقع اهلِد اهتدزاضتٕ 
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 دٚز ايصحاف١ يف َهافح١ االضتعُاز: دزاض١ َكاز١ْ"
 "بني ايصحاف١ ايعسب١ٝ يف َصس ٚايصحاف١ األزد١ٜ يف اهلٓد

  عبد ايٛاضع             

nadwiwasiabdul@gmail.comEmail:                          

ٙ ست٘ ٚعكٝدت٘ ٜٚكدّ َٔ خالهلا آزا٤ضالح ٜدافع بٗا اإلْطإ عٔ فه أق٣ٛايصحاف١ تعد 

يصحاف١ يطاْا ي٘ ٚأفهازٙ حت٢ يف ايٛضع ايرٟ ال ميًو فٝ٘ أٟ ٚض١ًٝ أخس٣. فتصري ا

 تازٜذ االضتعُاز . عٓدَا ًْكٞ ْظس٠ ع٢ًٜتهًِ ب٘، ٜٚدا تدافع عٓ٘، ٚذٖٓا ٜتفهس ب٘

ْس٣ إٔ ايصحاف١ ٖٞ اييت اختازٖا ايػعب احملتٌ ٚاالحتالٍ األدٓيب يدٍٚ رلتًف١ 

نأٍٚ ٚأق٣ٛ ٚض١ًٝ ملهافح١ ايك٣ٛ االضتعُاز١ٜ ٚحيُٞ بٗا ايػعب ثكافتٗا ٚيػتٗا 

ٚتساثٗا. ٜٚديٓا ايتازٜذ ع٢ً إٔ ايصحاف١ هلا دٚز ًَُٛع يف َهافح١ االضتعُاز ضٛا٤ 

د، فٗٞ تٛقظ ايػعٛز نإ يف أٟ بال

ايٛطين يف ايػعب، ٚمتذد احلس١ٜ 

ٚايهسا١َ ٚعص٠ ايٓفظ، ٚتصٛز صٛز٠ 

بطٛالت اجملاٖدٜٔ يف ضبٌٝ احلس١ٜ 

نُا تصٛز بدق١ َعاْا٠ ايػعب َٔ 

االحتالٍ ٚاالضطٗاد ٚإدسا٤ات ايظًِ 

ذيو  ع٢ً ٚايكُع َٔ االضتعُاز. عال٠ٚ

 الت.ٚاجملصفحات ايصحف  داخٌحتفظ ايصحاف١ ايتازٜذ يف 

بني دٚز ايصحاف١ ايعسب١ٝ يف َصس ٚاألزد١ٜ يف  َكاز١ًْ ًكازئ دزاض١ًٖرا ايهتاب يٜكدّ 

اهلٓد يف َهافح١ االضتعُاز، ٚاختاز املؤيف َصس ٚاهلٓد ألٕ بسٜطاْٝا ناْت قد احتًت 

مخط١ أبٛاب، يهتاب. ٜػتٌُ ايهتاب ع٢ً َكد١َ ٚايدٚيتني نُا ذنس يف َكد١َ ا

  ًحكإ ٚتًحكُٗا قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع ثِ ايفٗسع.ٚخامت١، ثِ ٜأتٞ امل

                                                        
 ٙاهلٓد.ٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖس الباحح ايدنتٛزا ، 

دٚز ايصحاف١ يف َهافح١  : اضِ ايهتاب 

بني ايصحاف١ ايعسب١ٝ يف  االضتعُاز: دزاض١ َكاز١ْ

 َصس ٚايصحاف١ األزد١ٜ يف اهلٓد

 د. مثا١َ فٝصٌاضِ املؤيف:  

  ٝٛ دهلٞزٚش ٚزد بٛنظ، ْايٓاغس:  

 ّ   1029ايطبع١  األٚىل:  

 000ايٓطد١: مثٔ 

 

 بقسا٠٤ يف نتا
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١ُّٜٖٛ ايصحاف١ ايًػ١ٜٛ  ٚاصطالحًا ذنس املؤيف ايصحاف١ يػ١ً ،يف ايباب األٍٚ  ّٔٝ حٝح ب

َٚا ٖٞ ٚظٝفتٗا املصطًح١ٝ َع ذنس أزناْٗا ٚدعا٥ُٗا، ٚأُٖٝتٗا ٚتطٛزٖا عرب 

 ايعصٛز ذنسا َٛدصا.

ايصحاف١ ايعسب١ٝ ٚظٗٛز املطبع، نُا ٜبحح يف  ٜتكدّ ايباب ايجاْٞ بايبحح يف بدا١ٜ

اجلسا٥د َع ْٚػأ٠ ايصحاف١ ايعسب١ٝ يف رلتًف ايبًدإ ايعسب١ٝ ٜٚرنس أِٖ ايصحف 

ايرتنٝص ع٢ً آزا٤ ايباحجني عٔ أٍٚ دسٜد٠ عسب١ٝ. ٜتٓاٍٚ املؤيف ْػأ٠ ايصحاف١ ايعسب١ٝ 

حد٠. ٚال غو إٔ ٚتطٛزٖا ٚٚصٛهلا إىل ايٓضر ٚايهُاٍ ايفين يف َصس يف فصٌ ع٢ً 

ايكازئ ميهٓ٘ إٔ ٜعسف تازٜذ ايصحاف١ ايعسب١ٝ املصس١ٜ َٔ خالٍ ايباب َعسف١ تا١َ 

نٌ َبحح َٔ حٝح زنص املؤيف ع٢ً ذنس آزا٤ املؤزخني ٚايهتاب املدتًف١ يف 

 ا دعٌ ايبحح َٛثٛقا.َباحح ايباب ٖٚرا مم

إىل فرت٠ َا قبٌ  ٜٚكطُٗا ايهاتب ،ايباب ايجايح ع٢ً ذنس ايصحاف١ األزد١ٜحيتٟٛ 

ّ، ٚإىل فرت٠ َا بعد ايجٛز٠ حت٢ االضتكالٍ. ٜٚتحدخ عٔ بدا١ٜ ايصحاف١ 7581ثٛز٠ 

َدٕ  نس أِٖ ايصحف ٚاجلسا٥د ايصادز٠ يفْٚػأتٗا ٚتطٛزٖا إىل دزد١ ف١ٝٓ َع ذ

 ٖٓد١ٜ رلتًف١.

 س ٚاهلٓد ٚتازٜذ االضتعُاز فُٝٗا،ٜتحدخ ايباب ايسابع عٔ حسن١ االضتكالٍ يف َص

بًدٜٔ ٚثٛز٠ ايػعب ع٢ً س أضباب االحتالٍ ٚقطا٠ٚ احملتًني ضد ايػعب يف ايٜٚرن

 فكط. ٠ صفح١عػس ع٢ً مخظايباب  ذيو باإلجياش حٝح ٜػتٌُ ٖرا ٚنٌ االضتعُاز،

٢ً ضت١ فصٍٛ. ٜتٓاٍٚ ايفصٌ فإْ٘ حيتٟٛ عأَا ايباب اخلاَظ ٖٚٛ آخس أبٛاب ايهتاب 

ع ملهافح١ االضتعُاز، ٚنٝف١ٝ اضتدداّ ٚايتضأَ فُٝا بني ايٓا ايٛحد٠ دَٚز األٍٚ

ايصعُا٤ املصسٜني ايصحاف١ نٛض١ًٝ يٓػس زضاي١ ايٛحد٠ ٚايتضأَ، ٚذنس املصٓف 

اهلل  دٗٛد ايطٝد مجاٍ ايدٜٔ األفػاْٞ، ٚايػٝذ دلُد عبدٙ، ٚايصحفٞ األدٜب عبد

 ُدأَجاٍ َٛيٟٛ ذلنُا جيد ايكازئ يف ايفصٌ دٗٛد ايصحفٝني األزدٜني َٔ  ،ايٓدِٜ

باقس، ٚايطٝد أمحد خإ، َٚٓػٞ ٍْٛ نػٛز يٝعصشٚا أٚاصس األخ٠ٛ ٚاحملب١ بني 

ايصحاف١  صٌ ايجاْٞ ٜكف ايكازئ ع٢ً َا قدَتيف ايفٚرلتًف عٓاصس ايػعب اهلٓدٟ. 

َٔ دٚز ًَُٛع يف إٜكاظ ايػعٛز ايٛطين يف ايػعب املصسٟ، ٚحتسٜضِٗ ع٢ً َهافح١ 

دٗٛد َبرٚي١ َٔ ع٢ً نُا ٜتعسف ايكازئ  .االضتعُاز ٚايتفاْٞ يف ضبٌٝ االضتكالٍ
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يف حٝا٠ ايػعب، ٚإٔ ال ٚدٛد  دزى اهلٓٛد إٔ احلس١ٜ ٖٞ أغ٢ً غ٤ٞايصحاف١ األزد١ٜ يٝ

ّٛا احلس١ٜ ألٟ غعب دٕٚ  تِٗ اييت اغتصبٗا غسفِٗ ٚحسٜ أْفطِٗ يٝذدٚابفٝضح

ِ االضتعُاز. ٜٚفٝد ايفصٌ ايكازئ برنس أمسا٤ أِٖ ايصحفٝني ٚايهتاب، ٚأمسا٤ أٖ

اجلسا٥د ٚايصحف َع ايعبازات امل١ُٗ املكتبط١ َٔ املكاالت اييت ْفدت زٚح ايٓضاٍ 

 ٚاملهافح١ ضد االضتعُاز يف نال ايبًدٜٔ َصس ٚاهلٓد.

ٜتطًع ايكازئ َٔ خالٍ ايفصٌ ايجايح هلرا ايباب ع٢ً ضٝاض١ االضتعُاز َٚؤاَستِٗ 

ف١ ايعسب١ٝ يف َصس ٚخططِٗ ايفاضد٠ اييت نػفت ايطتاز عٔ ٚدٗٗا ايػٓٝع ايصحا

ٜػصٚ غعب ع٢ً غعب آخس ٜٚطًب ، فهٝف ميهٔ إٔ ٚايصحاف١ األزد١ٜ يف اهلٓد

 املطاٜس٠َٔ  باضِ ٖدف اإلصالح ٚاخلري ٚمتهِٝٓٗ، ٚنٌ ذيو حسٜتِٗ ٚميص خرياتِٗ

املكاَس ٚاخلُازات َٔ ٚناْت إقا١َ املدازع ايتبػري١ٜ ٚفتح  َع َٛد١ ايسقٞ ٚاالشدٖاز.

عُاز. فاالضتعُاز ايربٜطاْٞ نإ خيدع األ١َ اييت ٜسٜد احتالهلا بأْ٘ االضت أنرب أضًح١

غري إٔ ايصحاف١ ايعسب١ٝ ٚاألزد١ٜ أشاحت ايًجاّ عٔ أٖداف االضتعُاز  ،ٜسٜد خريٖا

ٖٞ َٔ اجلسا٥د ٚايصحف  َٚهابدٙ اخلبٝج١. فـ"ايعس٠ٚ ايٛثك٢"، ٚ"املؤٜد"، ٚ"األضتاذ"

"شَٝٓداز"، ٚ"َد١ٜٓ"، ٚ"ضني تٝفو ٚإٕ دسا٥د يت أدت ٖرا ايٛادب يف َصس. امل١ُٗ اي

 ضٛضا٥ٝيت" ٚغريٖا قاَت بدٚزٖا يف اهلٓد. 

َٔ املعسٚف إٔ االضتعُاز ٜطتددّ ايظًِ ٚايعدٚإ نٛض١ًٝ يف ضبٌٝ حتكٝل ٖدف 

االحتالٍ نٞ ال ٜتذسأ أحد َٔ ايػعب ايرٟ ٜسٜد احتالي٘ ع٢ً َعازضت٘ َٚهافحت٘. 

ٝص ًٜتحدخ عٔ إدسا٤ات اإلزلًٝص ايدا١َٝ. فأٖسم اإلزل فايفصٌ ايسابع َٔ ايباب اخلاَظ

، ٚٚقعت أحداخ دا١َٝ س ٚاهلٓد بدٕٚ دسّ ازتهب٘ ايػعب َٔ نال ايبًدٜٔايدّ يف َص

ت ، ٚحادث١ دًٝإ ٚاال باغ يف اهلٓد. فكد ناْعدد٠. ٖا ٖٞ حادث١ دْػٛاٟ يف َصسَت

ِّ ايظًِ  .يف َصس ٚاالعتكاٍ، ٚإطالم ايبٓدق١ٝ غا٥ع١اإلعداّ،  ع١ًُٝ نُا قد ع

ٚايعدٚإ يف مجٝع أزدا٤ اهلٓد. فاملؤيف اضتعسض ٚقّدّ أَاّ ايكازئ دٚز ايصحاف١ يف 

إدا١ْ ٖرا ايظًِ، ٚتصٜٛس األحداخ ٚايٛقا٥ع ايدا١َٝ، ٚنٝف١ٝ نػفٗا عٔ االعتدا٤ات 

 اإلزلًٝص.املطتعُس َٔ 

ض أخباز ٜتحدخ ايهاتب عٔ َطا١ُٖ ايصحف ٚاجلسا٥د يف عس ،يف ايفصٌ اخلاَظ

ايٓضاٍ ٚايهفاح ضد االضتعُاز عٔ األَِ األخس٣، ُٜٚطًُِع ايكازئ ع٢ً إٔ ايصحاف١ 
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ايعسب١ٝ املصس١ٜ ناْت تعسض أخباز ايػعب اهلٓدٟ ٚنفاح٘ ضد االضتعُاز، ٚناْت 

ْكًت ايصحاف١  ،ذيوع٢ً ايصحاف١ األزد١ٜ تصٛز حسن١ االضتكالٍ يف َصس. عال٠ٚ 

د١ٜ أخباز حسب نُا ْكًت ايصحاف١ األز ،االضتعُاز املصس١ٜ أخباز حسب األفػإ ضد

ٚنٌ ذيو يتػذٝع ايػعبني ع٢ً ذلازب١ االضتعُاز، ٚيتحسٜضِٗ  طسابًظ،ايبًكإ ٚ

 ِٗ.  ٝضاع٢ً طسد احملتًني َٔ أز

ٜكف ايكازئ ع٢ً ضٝاض١ االضتعُاز ضد ايصحف  ،يف ايفصٌ ايطادع َٔ ايباب

ًٝص حس١ٜ ايتعبري َٔ خالٍ تضٝٝل ٚايصحفٝني يف َصس ٚاهلٓد، ٚنٝف صادز اإلزل

 ، ٚٚضع ايكإْٛ يًُساقب١ اإلعال١.١َٝفاخٓام ايصح

، ثِ ٜأتٞ تكدّ خالص١ ايبحح يف ضت صفحاتاييت ًٜحل ايباب اخلاَظ اخلامت١ 

املًحكإ: املًحل األٍٚ ٜتحدخ عٔ أعالّ ايصحاف١ املصس١ٜ، ٚايجاْٞ عٔ أعالّ ايصحاف١ 

 ئ قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع ثِ ايفٗسع.األزد١ٜ. يف ايٓٗا١ٜ جيد ايكاز

 مج١ً ايكٍٛ:

ال غو إٔ ايهاتب أت٢ مبٛضٛع ددٜد بايٓطب١ يًهتاب اهلٓٛد، ٚأطًع ايكازئ ع٢ً 

أ١ُٖٝ ايصحاف١ ٚدٚزٖا يف َهافح١ ايكٛات االضتعُاز١ٜ َع ايرتنٝص ع٢ً َطا١ُٖ 

 خاطف١ً يك٢ ْظس٠ًايصحاف١ ايعسب١ٝ يف َصس ٚايصحاف١ األزد١ٜ يف اهلٓد يف املهافح١. فأ

د َٚصس ٓاهل ٚتٓاٍٚ ْػأ٠ ايصحاف١ ٚتطٛزٖا يف ،ع٢ً ايصحاف١ ٚتازخيٗا يف ايعامل

عٔ حسن١ االضتكالٍ يف ايبًدٜٔ، ثِ أخر يف صًب املٛضٛع  بإجياش صٌٝ. ٚحتدخبايتف

املِٗ  ح١ االضتعُاز بإضٗاب ٚدق١. ٚاألَسٚاألزد١ٜ يف َهافٚذنس دٚز ايصحاف١ ايعسب١ٝ 

ايصفحات إٔ ايهاتب أحهِ نٌ َا نتب ٚضبط٘ برنس  كازئ يف داخًٌبايٓطب١ ي

أمسا٤ ايصحف ٚاجلسا٥د ٚاجملالت، ٚأمسا٤ ايصحفٝني، ْٚكٌ ايعبازات املكتبط١ َٔ 

َٔ  ٖرا ايهتاب دص٤ًٜتٓاٍٚ عًُ٘ حٝح  يصحف ع٢ً ْطام ٚاضع. ٖٚرا َا حيطٔا

أد٣ ايهاتب ٚادب٘ كد فنٌ َا ٜهتب بايدال٥ٌ ايتازخي١ٝ، ايتازٜذ، فال بد َٔ تأٜٝد 

، ٚاضتددّ  تٛدد فٝ٘ أخطا٤ يػ١ٜٛ أٚ إَال١ٝ٥ال ٘ا ٜصٜد حطٔ ايهتاب أْحل األدا٤. ٚمم

  .ازئا َٔ أذٖإ ايكا َكرتًبايهاتب أضًًٛب

أٚد٘ ٖرا ايهتاب ٜدزع املٛضٛع دزاض١ َكاز١ْ نُا ٜظٗس َٔ ايعٓٛإ، غري أْ٘ ٜتٓاٍٚ 

، ٚال ٜرنس أٚد٘ فكط اهلٓد١ٜيصحاف١ األزد١ٜ بني ايصحاف١ ايعسب١ٝ املصس١ٜ ٚا ايػب٘
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نإٔ ايهاتب ٜسٜد عسض صٛز٠ َتُاث١ً َٚتٛاش١ٜ دٕٚ إٔ ٜكازٕ بني  ،االختالف بُٝٓٗا

حد ضٛا٤. نريو ذنس املؤيف يف  ايصحافتني برنس أٚد٘ ايتػاب٘ ٚاالختالف ع٢ً

. أَا طفك َٔ ايصحاف١ صحفٝا َٔ َصس، ٚذنس َٔ اهلٓد ضبع١ أعالّ 43املًحل األٍٚ 

أْ٘ ٜكسأ َكد١َ أخس٣ َٔ املؤيف ٚال جيد فسقا بُٝٓٗا ض٣ٛ إٔ باخلامت١ فٝػعس ايكازئ 

ٚيف  األبٛاب ٚايفصٍٛ َع ذنس عٓاٜٚٓٗا،املكد١َ حتتٟٛ ع٢ً َا فعً٘ املؤيف حتت أزقاّ 

بدٕٚ ذنس األبٛاب ٚايعٓاٜٚٔ، ٚال تكدّ اخلامت١ ْتٝذ١  اخلامت١ جيد ْفظ ايػ٤ٞ

يٛ عسض  املكد١َ. ضٛع نُا حصًت يفبٌ تًدص املٛ ،هات ٖا١َايدزاض١ يف صٛز٠ ْ

. ع٢ً أْفع يًكازئايهتاب دزاضت٘ يهإ  اخلامت١ ْهات بازش٠ ١َُٗٚ َٔ يف ايهاتب

ًُفإٕ ٖرا نٌ،  ا ّٜٚٛضع ي٘ ْطام ايهتاب دٗد َػهٛز َٔ ايهاتب، ٜفٝد ايكازئ عً

  َعسفت٘ يف َٛضٛع ايدزاض١.
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 ٍ ْٗسٚايًػ١ ايعسب١ٝ يف داَع١ دٛاٖس ال دٚز٠ تدزٜب١ٝ ألضاتر٠
  آصف إقباٍإعداد:                  

قاّ َسنص املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ بايتعإٚ َع املًشك١ٝ 

ايجكاف١ٝ ايطعٛد١ٜ َٚسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ 

 ّ.9102َازع  7-4دهلٞ، اهلٓد، بتٓعِٝ دٚز٠ تدزٜب١ٝ ألضاتر٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ، خالٍ ايفرت٠ 

نٌ َٔ ضاتر٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ادتًط١ االفتتاس١ٝ هلرٙ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ أل غازى يف

املًشل ايجكايف يف ايطفاز٠ ايطعٛد١ٜ يد٣ اهلٓد،  ايدنتٛز عبد اهلل صاحل ايػتٟٛ

ضعاد٠ املدزب يف ٖرٙ ايدٚز٠،  بٔ إبساِٖٝ بٔ محد اي١ًُٓ ايرٟ نإٚاألضتاذ خايد 

ص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ، ٚاألضتاذ ٚاألضتاذ بػري أمحد ادتُايٞ ز٥ٝظ َسن

َٔ األضاتر٠ ٚايباسجني  01إىل داْب سٛايٞ  ،ل ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝزضٛإ ايسمحٔ َٓطِّ

 ٚايباسجات َٔ شتتًف ادتاَعات اهلٓد١ٜ.

ٚاضتًٗت ادتًط١ االفتتاس١ٝ به١ًُ ايرتسٝب ٚاملٛاصف١ يًدٚز٠ اييت أيكاٖا األضتاذ  

ػهس ٚاالَتٓإ ملسنص املًو عبداهلل بٔ تكدّ فٝٗا بآٜات اي سمحٔايربٚفٝطٛز زضٛإ اي

عبدايعصٜص ايدٚيٞ رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً ٖرٙ املبادز٠ ايع١ًُٝ اهلا١َ اييت تدٍ ع٢ً 

٘ ن١ًُ ايػهس إىل ايدنتٛز اعتٓا٥٘ ايبايؼ بطًب١ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف اهلٓد، نُا ّٚد

٠ ايتدزٜب١ٝ عب٘ ارتاص ٚعٓاٜت٘ اهلل صاحل ايػتٟٛ ايرٟ مت عكد ٖرٙ ايدٚزعبد

ايهسمي١، ٚزّسب ٖٛ نريو بايطٝف املبذٌ ضعاد٠ املدزب ع٢ً قدَٚ٘ املُٕٝٛ إىل 

اهلٓد ٖٚرٙ ادتاَع١ ع٢ً األخص. ٚبايتايٞ أيك٢ ايدنتٛز عبد اهلل صاحل ايػتٟٛ ن١ًُ 

بٝٝٓا عّبس فٝٗا عٔ طُٛسات٘ ٚآَاي٘ بػإٔ تطٜٛس ايًػ١ ايعسب١ٝ خازز ايبًدإ ايعسب١ٝ ت

يًذٗد املهجف املتٛاصٌ ايرٟ ٜكّٛ بٗا َسنص املًو عبداهلل بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ 

رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ إلضا٠٤ ْٛز ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚزفع َطتٛاٖا إىل آفام ددٜد٠، ٚأعكب٘ 

فط١ًٝ املدزب ايدنتٛز خايد بٔ إبساِٖٝ بٔ محد اي١ًُٓ ايرٟ ٖٛ أضتاذ يف قطِ ايٓشٛ 

ػ١ يف ن١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ، داَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ، ٚايصسف ٚفك٘ ايً

                                                           


 ، اهلٓد.قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ، داَع١ دهلٞايدنتٛزاٙ،  باسح 

 دٚز٠ ايتدزٜب١ٝتكسٜس عٔ اي
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بهًُات ايػهس يهٌ َٔ املسنص ٚداَع١ دٛاٖس يعٌ ْٗسٚ ٚاملػازنني  فتٛد٘

ٚاملػازنات يف ايدٚز٠ ع٢ً االٖتُاّ بٗا، ٚتالٙ األضتاذ ايربٚفٝطٛز سبٝب اهلل خإ 

بٓٝٛ دهلٞ ٚزسب بايطٝف املدزب ع٢ً ز٥ٝظ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ بادتاَع١ امل١ًٝ اإلضال١َٝ 

ا ع٢ً إٔ ايعالقات بني ايطعٛد١ٜ ٚاهلٓد تصداد َٜٛا فَٝٛا يف قدَٚ٘ إىل اهلٓد، تسنًٝص

مجٝع اجملاالت ايع١ًُٝ ٚاألدب١ٝ ٚايتذاز١ٜ. ثِ أعسب ايربٚفٝطٛز بػري أمحد ادتُايٞ عٔ 

ٚز٠ يف ٖرٙ أعُل ايػهس ع٢ً عكد َجٌ ٖرٙ ايدٚز٠ اييت ٖٞ نُا قاٍ بانٛز٠ ايد

ادتاَع١، ٚتٓاٍٚ ٖٛ املٓاغط ايعسب١ٝ ايًػ١ٜٛ اييت أدساٖا املسنص يف اهلٓد طًبا َٔ 

ايتٛاصٌ اذتطازٟ ٚايًػٟٛ بني اهلٓد ٚايطعٛد١ٜ َٔ ١ ًايدنتٛز ايػتٟٛ إلقا١َ ضًط

يألضاتر٠ ٚايباسجني. ٚأغاز ايربٚفٝطٛز زاِدٝٓدز دٜٓػًٞ عُٝد َدزض١ دزاضات ايًػ١ 

١ يف نًُت٘ ايس٥اض١ٝ إىل أ١ُٖٝ تٓعِٝ َجٌ ٖرٙ ايدٚز٠ يألضاتر٠ ٚاألدب ٚايجكاف

ٚايطالب. ٚيف ايّٝٛ األٍٚ َٔ ٖرٙ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ تٓاٍٚ ضعاد٠ املدزِّب َٛضٛع إعساب 

 ايكسإٓ بٓٛاح شتتًف١.

ثِ بدأت ادتًط١ األنادمي١ٝ األٚىل هلرٙ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ سٍٛ املٛضٛع "َٗازات َٓٗذ١ٝ 

ٓشٟٛ" يف قاع١ ايٓدٚات يًُسنص اذتاف١ً عػٛد املػازنني ٚاملػازنات، يف ايبشح اي

ٚأيك٢ املدزِّب ايفاضٌ األضتاذ خايد بٔ إبساِٖٝ اي١ًُٓ ايط٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ املٛضٛع 

ٚضسٚزت٘ ٚأضًٛب٘ يًتدزٜب َٚا ٖٞ ايػاٜات ايكص٣ٛ يًُػازن١ يف ايدٚز٠ َٚا ٖٞ 

دزب يف زتاٍ تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًٓاطكني ايعٝٛب ٚايٓكا٥ص اييت تعاقب املعًٍِ غري امل

ا بٗا ٚغري ايٓاطكني بٗا َٚا إىل ذيو َٔ أض١ً٦ قد عادتٗا املدّزب بأضًٛب غّٝل. ٚتسنًٝص

ع٢ً تٛضٝع ايٛعٞ ايبايؼ بأ١ُٖٝ قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ زتاٍ ايٓشٛ ٚايصسف ع٢ً 

يب تطبٝكٞ دٕٚ األخص، دّزب املػازنني ع٢ً تٛظٝف قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ يف قا

االنتفا٤ بتدزٜطٗا يف قايب ْعسٟ ست٢ ٜتطٌٗ عًِٝٗ إدزاى أ١ُٖٝ صًب املٛضٛع 

يًدٚز٠. ٚناْت احملاضسات ايتدزٜب١ٝ يف ادتًط١ األٚىل سٍٛ "َع٢ٓ إعساب ايكسإٓ"، 

ٚ"ْػأ٠ إعساب ايكسإٓ ٚتطٛزٙ" ٚ"أ١ُٖٝ إعساب ايكسإٓ" ٚ"مثسات إعساب ايكسإٓ"، حتّدخ 

فٝٗا عٔ ايٓٛاسٞ اهلا١َ يًػا١ٜ ملٓعٛز عسبٞ حيتٟٛ عًٝٗا ايهتاب األضتاذ املدّزب 

اذتهِٝ بكطط َٔ األَج١ً املأخٛذ٠ َٔ آٜات قسآ١ْٝ، فكد أفاد خالٍ ستاضسات٘ إٔ 

اخس مبذٗٛدات ع١ًُٝ ست٢ تٓهػف ٕ ايهسِٜ أ١ُٖٝ بايػ١ ٚي٘ تازٜذ شإلعساب ايكسآ
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احملاضسات تفاعالت أنادمي١ٝ اآلٕ عًٝٓا مثسات إعساب ايكسإٓ بهٌ َعاْٞ، ٚختًًت 

 َٔ قبٌ املػازنني ٚاملػازنات َٔ ايتطاؤالت ٚاإلدابات. 

ٚنإ أِٖ املٛضٛعات اييت ّْٛزٖا ضعاد٠ املدّزب يف ادتًط١ األنادمي١ٝ ايجا١ْٝ إثس 

ايٛقف١ يًػاٟ ٖٞ "فِٗ َعاْٞ ايكسإٓ" ٚ"تصشٝح ايفِٗ" ٚ"تعُٝل ايفِٗ" ٚ"تسدٝح ايفِٗ" 

ٌ َٔ ٖرٙ املٛضٛعات َٔ املٛضٛعات ايك١ُٝ يد٣ املفطسٜٔ ٚ"تٛضٝع ايفِٗ"، ٚن

ٚايًػٜٛٔ ايرٜٔ َازضٛا ايتفطري يف َٓعٛز إعسابٞ يفِٗ املعاْٞ بٛد٘ َطتكِٝ، فكاّ 

األضتاذ املدّزب بتٛضٝح ٖرٙ ايعٓاصس ايع١ًُٝ اإلعساب١ٝ يًكسإٓ يف ض٤ٛ أَج١ً بٝا١ْٝ، 

ٚاملآزب األدب١ٝ عٝح ضاعدت تجٓا١ٝ٥ ٚناْت اإليكا٤ات ق١ُٝ زا٥ع١ ١٦ًَٝ باملعازف االض

 ر َؤٖالتِٗ ايتدزٜط١ٝ ٚصكٌ نفا٤اتِٗ ايًػ١ٜٛ ٚت١ُٝٓ َٛاٖبِٗ األدب١ٝ.ع٢ً غش

ٚيف ايّٝٛ ايتايٞ َباَغَس فط١ًٝ املدّزب يف ادتًط١ ايصباس١ٝ َٛاضٝع ذات أ١ُٖٝ بايػ١ يف 

ايٓصٛص زتاالت تال٠ٚ ْصٛص قسآ١ْٝ سطب اإلعساب ٚايٛقف ٚايٛصٌ ٚايفصٌ ثٓاٜا 

ايكسآ١ْٝ، فأٚضح ايكٛاعد اإلعساب١ٝ يف "فِٗ َعاْٞ اذتسٚف" ٚ"فِٗ تٛدٝ٘ ايكسا٤ات" 

ٚ"ضبط ايٛقف ٚاالبتدا٤"، ٚبعد ٚقف١ ايػاٟ متت احملاضسات سٍٛ "ضٛابط ٚتٓبٝٗات يف 

إعساب ايكسإٓ"، ٚ"َٛافك١ اإلعساب يسضِ املصشف"، ٚ"َساعا٠ َا تكتطٝ٘ ايطٛابط 

ّ"، ٚ"َعسف١ اإلعساب احملًٍٞ" ٚ"َعسف١ اذترف ٚايتكدٜس يف ايٓش١ٜٛ يف تسنٝب ايهال

ايهالّ" ع٢ً ايتٛايٞ، ٚقد أثّست احملاضسات سٍٛ ٖرٙ املٛاضٝع ايع١ًُٝ ايك١ُٝ ع٢ً 

ز عٔ أذٖإ املػازنني َٔ ايباسجني ٚايباسجات يف فِٗ اا أشاٍ ايطتاملػازنني تأثرًي

 اآلٜات ايكسآ١ْٝ َٔ شا١ٜٚ يػ١ٜٛ.

ٚأساط فٝٗا املدزب املٗين مبٛضٛع "َٓٗر ايبشح  ١ٝ٥ يٓفظ ايًّٝٛط١ املطاثِ اضتًٗت ادت

ا ملٛاضع يف ايٓعس ايصسيف يتٛدٝ٘ َعاْٞ ايكسإٓ ايهسِٜ يف املطت٣ٛ ايصسيف" حتدًٜد

ُّح إىل خصا٥ص األفعاٍ ايعسب١ٝ ٚايهًُات ايصسف١ٝ ايٛازد٠  ٚغسسٗا غسسا صسفٝا ًٜ

ذٖب املدّزب إىل بٝإ األَٛز ايعدٜد٠ ايسا١َٝ َٚٔ خالٍ احملاضس٠  هِ.يف ايهتاب احمل

إىل اإلفصاح عٔ املها١ْ ايطا١َٝ يعًِ ايصسف يًٛصٍٛ إىل صش١ املع٢ٓ ٚصدم املطًب 

يًٓص ايكسآْٞ َٔ تعسٜف عًِ ايصسف ٚأثسٙ يف حتٌٜٛ املع٢ٓ ايًػٟٛ َٔ ايتدفٝف إىل 

ت عٔ أصًٗا إىل ايتػدٜد َٚٔ ايبطاط١ إىل ايتٛنٝد، ٚتػري ٦ٖٝات األفعاٍ ٚايهًُا

صٝؼ شتتًف١ يطسٚب َٔ املعاْٞ املطاف١ ع٢ً َع٢ٓ ايه١ًُ األصًٞ ٚتػٝري ايه١ًُ عٔ 
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أصًٗا إىل صٝؼ شتتًف١ ال يطسٚب َٔ املعاْٞ؛ بٌ يتشطني ارتط، ٚطّبل ٖٛ ٖرٙ املبادئ 

 .ٜسايصسف١ٝ ع٢ً األَج١ً املدتًف١ ال ٜطع املهإ إلساطتٗا يف ٖرا ايتكس

ملتٛايٞ افتتشت ايتفاعالت األنادمي١ٝ عطٛز َٔ املػازنني ٚيف ايّٝٛ ايجايح ا

ٚاملػازنات يف ْفظ ايكاع١، ٚقاّ فٝٗا املدّزب بتشًٌٝ َٛاد ٖا١َ َٚٛضٛعات َفٝد٠ 

نُا تٓاٍٚ  .تسَٞ إىل أضًٛب تطٌٗٝ ايكٛاعد ايصسف١ٝ ٚفُٗٗا ع٢ً مجاع١ املبتد٥ني

يتػٝري َٔ أدٌ املع٢ٓ يف عًِ األضتاذ عد٠ أض١ً٦ ١َُٗ ذات ص١ً باملٛضٛع "َت٢ دخٌ ا

ايصسف"؟، ٚ"َا َٛقع ايكٝاع ايًػٟٛ َٔ ايتصسٜف"؟ ٚ"َا املصطًح املدتاز هلرا ايعًِ 

مبعٓاٙ ايػاٌَ"، ٚ"َا ٖٞ ن١ًُ األصٌ يف املٛضٛع َٔ ايصسف أٚ ايتصسٜف"؟ َٚا إىل 

ذيو َٔ ايعٓاٜٚٔ ايس٥ٝط١ٝ يعًِ ايصسف، ٚيٝطت ادتًط١ ٖرٙ زتسد دًط١ اضتُاع١ٝ 

صػٞ املػازنٕٛ فٝٗا إىل َا ًٜفغ املدّزب، بٌ هلا حتسنات ع١ًُٝ ٚتفاعالت ٜ

أنادمي١ٝ ٚستاٚالت تطبٝك١ٝ عٔ طسٜل طسح األض١ً٦ ٚاألدٛب١ عٓٗا ٚتكدِٜ املكرتسات 

مبا فٝٗا سطٔ ٚأسطٔ، ٚإمنا ذيو ألدٌ ايتٓػٝط ايرٖين هلِ ٚبػ١ٝ ايتػازى ايعًُٞ يف 

زات عاد١ٜ ال َهإ هلا يف زتاٍ ايعًِ ٚاألدب ٖا َٔ دٚا ٜصداد ب٘ ْفعٗا ٚميٝصايتدزٜب مب

 املعاصس.

ٚطايت ادتًط١ عكب ايفسص١ املتد١ًً يػسب ايػاٟ إىل ايطاع١ ايٛاسد٠ ٚايٓصف قبٌ 

صال٠ ايعٗس، ٚعاجل فٝٗا املدزب َٛضٛعات ددٜد٠ مل ميس بٓاؤٖا يف أذٖإ املػازنني 

ّٚ ١ْ ايصسف١ٝ"، ٚ"َٛقع ايصسف َٔ مجٝعا أٚ يف أنجسِٖ، ٖٚٞ "تازٜذ اضتكالٍ املد

ايٓشٛ"، ٚ"ْكد احملدثني يًُٓٗر ايصسيف عٓد األٚا٥ٌ"، َٚٔ باب ايٓكد "ْكد اإلطاز 

ايصسيف: َا ٜدخٌ فٝ٘ َٚا ال ٜدخٌ"، ٚ"االعتُاد ع٢ً االفرتاض"، ٚارتًٌ يف تستٝب 

عٌٜٛ األبٛاب ايصسف١ٝ"، ٚ"ْكص ايهفا١ٜ ايتفطري١ٜ"، ٚ"إُٖاٍ ايعالقات ايصٛت١ٝ، ٚايت

ع٢ً ايعاٖس ٚايسضِ ايهتابٞ"، ٚ"إُٖاٍ ايعالق١ بني ايصسف ٚايٓشٛ ٚايصٛت"، 

 ٚ"دخٍٛ بعض املٛضٛعات ايصٛت١ٝ فٝ٘"، ٚ"دخٍٛ بعض املٛاد َٔ َنت ايًػ١ فٝ٘" ٚغريٖا. 

ّ، ٚصٌ املػازنٕٛ 9102َازع  7هلرٙ ايدٚز٠ ٖٚٛ يف ّٜٛ ارتُٝظ ٚذتل ايّٝٛ ايٓٗا٥ٞ 

ًَني طُٛسات ٚتداعٝات إلنجاز ايهطب ٚادتين ع٢ً َا ٚاملػازنات إىل ايكاع١ سا

ٜطُح ايٛقت، فداض األضتاذ املدّزب َٛضٛعات فهس١ٜ ذات أبعاد َتػعب١ ٚاضتٛعب 

ايّٝٛ مجٝع َا تبك٢ َٔ ايبشٛخ ٚاملطايب ٚاملساَٞ ايتدزٜب١ٝ، ٚنإ املٛضٛع األضاضٞ 
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ذدا"، ٚيطٝل ايٛقت ايّٝٛ ٖٛ "ايطٛابط املٓٗذ١ٝ يف ايفهس ايٓشٟٛ: االضتكسا٤ منٛ

ٚالتطاع املٛضٛع ساٍٚ األضتاذ املدزب إٔ ٜتبع أضًٛب األزدح فاألزدح، ست٢ مل ٜفت 

املٛضٛع اهلاّ ايرٟ جيب ع٢ً ايباسح ايعسبٞ عًُ٘، فرنس املدّزب "َع٢ٓ االضتكسا٤" 

ٚ"ايكٝاع" ٚ"ايتعًٌٝ" ٚ"املٓٗذ١ٝ ايٓافع١ يالضتكسا٤" ٚ"ممٔ تؤخر عِٓٗ ايًػ١ مساعا 

ٚ"حتدٜد املطت٣ٛ ايًػٟٛ ايرٟ خيتاز َٓ٘ املطُٛع"، ٚ"تعدد َصادز االضتػٗاد"  ١؟"ٚزٚاٜ

 .َٚا عدا ذيو َٔ األَٛز بػ٤ٞ َٔ ايتفصٌٝ

ٚبعد ٚقف١ ق١ًًٝ أدسٜت احملاضسات بايفعٌ ٚناْت املٛضٛعات اييت عٛدتت يف ٖرٙ 

ٖا سادتًط١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ادتًطات األنادمي١ٝ ناْت أبسش املٛضٛعات نًٗا ٚأنج

ايعسب١ٝ. فشّدد األضتاذ املدزب فٝٗا َعاٜري َٚٛاشٜٔ يًتبٜٛب  اعتٓا٤ ٚاٖتُاَا ألضاتر٠ ايًػ١

املدّزب ٚايتصٜٛب ٚايتدط١٦ يف زتاٍ قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚذيو مما ّٜٓص ع٢ً بساع١ 

َٚٔ أِٖ املٛضٛعات ايس٥ٝط١ٝ يف ٖرٙ ادتًط١ ٖٞ:  ٚختصص٘ املطًٛب يف زتاي٘.

بٜٛ٘ ٚغريٙ َٔ أغٗس ٝيًتبٜٛب ايٓشٟٛ" قازٕ فٝ٘ ايتبٜٛب يف نتاب ض"األضظ املٓٗذ١ٝ 

ايٓشٜٛني، ٚ"َسادعات َٓٗذ١ٝ يف ايتصٜٛب ايًػٟٛ"، ٚ"أبسش ايجػسات ايع١ًُٝ يف َٓاٖر 

ايطُاع ايٓاقص"، ٚ"االعتُاد ع٢ً  ٢املصششني يف ايكدِٜ ٚاذتدٜح"، ٚ"االعتُاد عً

ع٢ً ايكٝاع"، ٚ"اإليصاّ بأسد ايٛدٗني أٚ َسدع يػٟٛ ٚاسد"، ٚ"املبايػ١ يف االعتُاد 

 األٚد٘ ادتا٥ص٠". 

ٚبايتايٞ اخنسطت ع١ًُٝ تٛشٜع ايػٗادات يًشطٛز ٚاملػازن١ يف ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ٚذيو 

يف دًط١ تٛدٜع١ٝ غازى فٝٗا ايربٚفٝطٛز إٜظ ضٞ غسنٛتٞ ْا٥ب َدٜس ادتاَع١ 

سنص املًو عبداهلل بٔ املٓطل ايدٚيٞ مل ف ز٥ٝظ، ٚاألضتاذ عبداهلل ايكسْٞنطٝ

ُايٞ، ٚايربٚفٝطٛز ادتعبدايعصٜص ايدٚيٞ رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚايربٚفٝطٛز بػري أمحد 

زضٛإ ايسمحٔ َٓطل ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ٚاألضاتر٠ اآلخسٕٚ. ٚقاّ ايربٚفٝطٛز إٜظ ضٞ 

غسنٛتٞ بتٛشٜع ايػٗادات بني املػازنني ٚاملػازنات يف ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ اييت 

 ست أزبع١ أٜاّ.  اضتُ

ثِ دازت ن١ًُ ايرتسٝب ٚايتػهس ٚايٛداع يًذُٝع، فكاّ بٗا ايربٚفٝطٛز إٜظ ضٞ  

مبا قاّ ب٘ املسنص َٔ إدسا٤ دٚز٠  يباقات ايػهس إىل املدزب ٚتًٜٓٛٗا غسنٛتٞ  تكدميًا

نُا أت٢ بآٜات ايػهس ايربٚفٝطٛز زضٛإ  ١ٝ ألضاتر٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ باهلٓد.تدزٜب
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ي١ عٔ ْفط٘ ْٝاب١ عٔ املػازنني يطعاد٠ املدّزب ايهسِٜ ع٢ً أْ٘ أتاح ايسمحٔ أصا

يًُػازنني فسص١ مث١ٓٝ يًػا١ٜ إلغساب املعازف ايك١ُٝ يف أْفطِٗ ٚيتدزٜب أْفطِٗ ع٢ً 

إبساش املٗازات املٗٓذ١ٝ يف ايبشح ايٓشٟٛ َٚا ٜتفسع ع٢ً ٖرا املٛضٛع ايس٥ٝطٞ يًدٚز٠. 

ايدٚز٠ قاٍ فط١ًٝ املدزب األضتاذ خايد بٔ إبساِٖٝ ٚإعسابا عٔ اْطباعات٘ جتاٙ ٖرٙ 

اي١ًُٓ إْ٘ ضعٝد ٚفسح يًػا١ٜ مبا دست فٝٗا َٔ تفاعالت ع١ًُٝ َٚٓاغط أنادمي١ٝ يف 

ب١٦ٝ اخرتاع١ٝ، ٚإْ٘ َٔ بٛاعح ايػبط١ إٔ املػازنني ٚاملػازنات أبدٚا زغبتِٗ ايبايػ١ 

 ٗٓتِٗ ايتدزٜط١ٝ ٚايبشج١ٝ.ٚإقباهلِ املتصاٜد ع٢ً دين املعازف اذتدٜج١ ٚتطٜٛس َ

اإلفسٜك١ٝ ُٚايٞ ز٥ٝظ َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ادتٚيف ايٓٗا١ٜ قّدّ األضتاذ بػري أمحد 

ن١ًُ ايػهس عٔ أعُام قًب٘ يًُدزب ايفاضٌ ٚيًُسنص ع٢ً األخص ايرٟ ٜبرٍ 

ا قص٣ٛ يتطٜٛس يػ١ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاذتفاظ ع٢ً بٓٝتٗا األص١ًٝ ٚتهسِٜ أبٓا٥ٗا دًٗٛد

 أزدا٤ ايعامل.يف 

تٛضًٝعا ملد٣ أ١ُٖٝ ايًكا٤ات َٚهٛخ األضاتر٠ ايبازعني ايعسب يف اهلٓد قد ُعكدت بعد ٚ

االْتٗا٤ َٔ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ْد٠ٌٚ ع١ًُٝ سٍٛ َٛضٛع "َٗازات ايبشح يف ايًػ١ ايعسب١ٝ" 

ْفرٖا َسنص املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ بايتعإٚ َع 

ملًشك١ٝ ايجكاف١ٝ يف اهلٓد ٚداَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ يف زساب ْفظ ادتاَع١ ٚذيو يف ا

 ّ.9102ايتاضع َٔ َازع عاّ 

 قّدّ يف ٖرٙ ايٓد٠ٚ األنادمي١ٝ نٌ َٔ األضتاذ عبد اهلل ايطهٜٛهت ٚاألضتاذ ظافس

، ٚغازى فٝٗا األضاتر٠ ايعُسٟ ٚاألضتاذ خايد بٔ إبساِٖٝ اي١ًُٓ عٛثِٗ ايك١ُٝ

ٚ ٕ ٚايباسجات َٔ َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗساسجٛٚايب

 ساٙ اإلضال١َٝ ٚداَع١ نرياالٚداَع١ عًٞ ن ٚادتاَع١ امل١ًٝ ٚاإلضال١َٝ ٚداَع١ دهلٞ

 األخس٣ بعدد نبري. دغاٙ ٚغريٖا َٔ ادتاَعات اهلٓد١ٜٚداَع١ بابا غالّ غاٙ با

قّدّ األضتاذ خايد بٔ  ،سادع يف زتاٍ ايبشح ايعًُٞا ع٢ً أ١ُٖٝ املصادز ٚاملتسنًٝص

تٗدف إىل إبساش َها١ْ ضا١َٝ ملُازض١ املصادز املباغس٠  ق١ًُٝ ع١ًًُٝ إبساِٖٝ اي١ًُٓ ٚزق١ً

ٚاألٚي١ٝ يًُٛضٛع، ٚأفاد األضتاذ َٔ خالٍ ايٛزق١ ايبشج١ٝ إٔ يهٌ زتاٍ َٔ زتاالت 

ا إّبإ إعداد ايبشح ٚنتاب١ ايتشكٝل، ال بد َٔ االٖتُاّ بٗ اع١ًُٝ ٚيػ١ٜٛ َبادئ ٚأضط

َٚٔ ٖرٙ املبادئ األضاض١ٝ يًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ إنجاز ممازض١ املصادز األٚي١ٝ ٚعدّ 
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االعتُاد ع٢ً َصدز ٚاسد َٚسدع ٚاسد، َٚٔ ثِ نإ ايعباقس٠ يًػ١ ايعسب١ٝ يف ايصَٔ 

٘ عًٝ٘، ٜعتربٕٚ ايٛصٍٛ إىل َصدز ٚاسد غ٦ٝا َٔ األضاع ب٢ٓ ايباسح عج ايػابس ال

قط١ٝ ال ميهٔ َٚٔ ٖرا املٓطًل ظٗست األخطا٤ ايهجري٠ يف تصٜٛب أَس أٚ إخطا٤ 

ملا ادعاٙ َٔ عدّ االعتُاد ع٢ً َصدز  ، ٚقّدّ ٖٛ أَج١ًً عدٜد٠ًسصسٖا يف ٖرا ايتكسٜس

 ٚاسد.

ٚبايتايٞ حتّدخ األضتاذ ايدنتٛز ظافس ايعُسٟ يف َكايت٘ ايك١ُٝ اييت قّدَٗا يف ٖرٙ 

ًُيكٛاعد اإلَال١ٝ٥ ايٓد٠ٚ عٔ ا ًُا ضًٝ ا، فكد زٍنص ايدنتٛز ٚأُٖٝتٗا يفِٗ ايٓصٛص فٗ

ع٢ً ضسٚز٠ االعتٓا٤ مبٓٗر ددٜد يهتاب١ ايٓصٛص ايعسب١ٝ َٔ خالٍ إعُاٍ األصٍٛ 

يف زتاٍ ايبشح  اإلَال١ٝ٥ ٚتٛظٝف عالَات ايرتقِٝ ع٢ً ٚد٘ ٜكتطٞ املٓٗر املعاصس

 ئ ٜصٌ إىل أٖداف أعدٖا ٚسّددٖا يف ايبدا١ٜ.ايباسح يف ٚزط١ ايتشٝص ٚ ايعسبٞ ٚإال ٜكع

بُٝٓا يفت األضتاذ ايدنتٛز عبد اهلل ايطهٜٛهت االْتباٙ إىل نٕٛ ايباسح َتشًٝا 

بايصرب َٔ خالٍ إعداد ع١ًُٝ ايبشح ايعًُٞ، ٚذيو ألٕ َٔ َبادئ نتاب١ ايبشح ٖٛ 

غاٜات٘ يًبشح  إىل ايعهٛف ع٢ً ايتكايٝد ايبشج١ٝ يٝصٌايصرب ع٢ً ادتٗٛد املتٛاص١ً ٚ

 يبشح. َٔ نػف قط١ٝ ددٜد٠ َٔ ا

ٚجتدز اإلغاز٠ إىل أْ٘ عكدت ادتًط١ االفتتاس١ٝ قبٌ ادتًط١ األنادمي١ٝ حتت ز٥اض١ 

ايرٟ أغاز إىل  ْا٥ب َدٜس داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ايربٚفٝطٛز تػٓتاَين َٗاباتسا

ايطعٛد١ٜ. ٚأيك٢ يعسب١ٝ املًُه١ ااهلٓد ٚمجٗٛز١ٜ ايعالقات ايٛد١ٜ ايكا١ُ٥ َٓر قسٕٚ بني 

عُٝد َدزض١ دزاضات ايًػ١ ٚاألدب ٚايجكاف١ ايربٚفٝطٛز زادٓدزا دٜٓػًٞ ن١ًُ تسسٝب 

ب فٝٗا بايطٝٛف ايعسب ٚاملًشل ايجكايف ايطعٛدٟ يد٣ اهلٓد ايدنتٛز عبد اهلل زّس

ايطعٛد١ٜ. ٚحتدخ -ايعالقات اهلٓد١ٜع٢ً  اَطتفًٝط ط ض٤ًٛصاحل ايػتٟٛ، ٚضًٍ

ْعُإ خإ ز٥ٝظ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ظاَع١ دهلٞ عٔ خدَات  َسنص  ستُدايربٚفٝطٛز 

املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ رتد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚدٗٛدٖا يف زتاٍ تطٜٛس ايًػ١ 

د. زتٝب ايسمحٔ بهًُات ايػهس  تكدّ أ. ،اايعسب١ٝ ٚآدابٗا يف أزدا٤ ايعامل. ٚأخرًي

ل طٛز األفاضٌ. ٚقاّ بتٓػٝط ٖرٙ ادتًط١ َٓطِّٚاالَتٓإ إىل ايطٝٛف ايهساّ ٚاذت

 د. زضٛإ ايسمحٔ. ايٓد٠ٚ أ.
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 س٘ي "اهوػٞ اهعسبٚٞ يف اهكسْ احلادٜ ٗاهعػسّٙ" املؤمتس اهدٗهٛ 

 ٓد٠ كاظٌٛإعداد:                  

ِد،  ُّظٍ ًسكص اهدزاضات اهعسبٚٞ ٗاإلفسٙكٚٞ ظاًعٞ د٘آس الي ُٔسٗ، ُٚ٘ دهلٛ، اهل

"اهوػٞ اهعسبٚٞ يف اهكسْ احلادٜ ٗاهعػسّٙ: حتدٙات ٗسو٘ي"   ًؤمتسا دٗهٚا هًٚ٘ني بعِ٘اْ

تٌِٚٞ امل٘ازد اهبػسٙٞ  اهتابع ه٘شازٝ بتعاْٗ ًّ اجملوظ اه٘طين هرتٗٙر اهوػٞ األزدٙٞ

َ، غازن فٕٚ 9102ًّ ًازع، عاَ  21-21، ٗذهم خالي اهفرتٝ ًا بني هوشلً٘ٞ اهلِدٙٞ

عدد كبري ًّ األكادميٚني املتدصصني ٗاألضاترٝ اهبازعني ٗاهباسجني ٗاهباسجات ًّ 

املتشدٝ باإلًازات، ٗداًعٞ داًعٞ اإلًازات اهعسبٚٞ  داخى اهلِد ٗخازدٔا، ٗعوٟ زأضٔا:

ٌٔ٘زٙٞ ًصس اهعسبٚٞ، ٗداًعٞ د٘آس الي ُٔسٗ ٗداًعٞ دهلٛ ٗااجاًعٞ املوٚٞ بِٔا ظ

ًعٞ ً٘الُا آشاد اه٘طِٚٞ األزدٙٞ ِٚ٘ دهلٛ، ٗداًعٞ عوٛ دساٖ اإلضالًٚٞ، ٗداب اإلضالًٚٞ

ٗداًعٞ بِازع  ،ٞ كرياالداًعٚدزآباد، ٗعًعٞ اإلزلوٚصٙٞ ٗاهوػات األدِبٚٞ ٗدا

عااجت ً٘ض٘ع  تلسٝمت تكدٍٙ س٘اهٛ ضتني ٗزقٞ عوٌٚٞ ًب فازاُطٛ، سٚح اهلِدٗضٚٞ

اهوػٞ اهعسبٚٞ بني املاضٛ ٗاحلاضس ٗاملطتكبى ظ٘اُبٔا اهعدٙدٝ اخلاصٞ باهكسْ احلادٜ 

ٙكٚٞ ظاًعٞ د٘آس الي ٗاهعػسّٙ. ٗجتدز اإلغازٝ إىل أْ ًسكص اهدزاضات اهعسبٚٞ ٗاإلفس

ٚٞ ٗاألدبٚٞ ٗاهجكافٚٞ ٗدٗزٖ اهفّعاي يف تاز إىل تعسٙ  علٍ ُػاطاتٕ اهعؤٌُسٗ، ال حي

اهعصٙص بٔا. كٌا قد ُّفر ًسكص املوم عبداهلل بّ عبددلاي خدًٞ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدا

ًٞ بعِ٘اْ: "ًٔازات اهبشح اهوػٜ٘ اهبالغٛ  اهدٗهٛ خلدًٞ اهوػٞ اهعسبٚٞ دٗزًٝ تدزٙبٚ

ص اهدزاضات اهعسبٚٞ اهِكدٜ" مبػازكٞ املوشكٚٞ اهجكافٚٞ اهطع٘دٙٞ هد٠ ُٚ٘ دهلٛ ًٗسكٗ

 َ.  9102ًّ غٔس ًازع عاَ  7-4 ٗاإلفسٙكٚٞ، خالي اهفرتٝ ًا بني

 زض٘اْ اهسمحّ. د أهكآا أ. ٚات املؤمتس بلوٌٞ افتتاسٚٞاضتٔوت فعاه ااجوطٞ االفتتاسٚٞ:

 د. غسٙفٞ ضٚ  اهٚصٙدٜ أًجايًّ  اهلساَضٚ٘ف اهب فٚٔا بسّسف (ًدٙس املؤمتس)

طٕ ذلٌد اهدض٘قٛ األضتاذ  د.ت، ٗزات اهعسبٚٞ املتشدٝ باإلًازااألضتاذٝ يف داًعٞ اإلًا

ًػتاق غاكس اهػعباُٛ د. بِٔا، مجٔ٘زٙٞ ًصس اهعسبٚٞ، ٗداًعٞ ، يف كوٚٞ اآلداب

                                                           


 اه٘طِٚٞ األزدٙٞ، سٚدزآباد، اهلِد. باسجٞ اهدكت٘زاٖ، قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔا، داًعٞ ً٘الُا آشاد 

 ؤمتستكسٙس عّ امل
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 أهكٟ أ. د. بػري أمحد ز٢ٚظ املسكص كوًٌٞٗ هد٠ ُٚ٘ دهلٛ.املطتػاز اهجكايف اهعساقٛ 

ًٞ بكدز ًّ اهتفصٚى، الفتا اُتباٖ ٗأٌٓٚتٕ ً٘ض٘ع املؤمتس ط فٚٔا اهض١٘ عوٟ ضوَّ افتتاسٚ

ا ًّ املػازكني إىل اهتشدٙات اهيت ت٘ادٔٔا اهوػٞ اهعسبٚٞ يف عصس اهع٘ملٞ، ٗذكس عدًٙد

اهلوٌات اهيت دخوت يف اهعسبٚٞ ًّ اإلزلوٚصٙٞ فُتطَتددَ يف اهعسبٚٞ كٌا ٓٛ يف األصى 

اهس٢ٚطٛ  اهدكت٘زٝ غسٙفٞ ضٚ  اهٚصٙدٜ اخلطابًت قدَّٗ بتصسف بطٚط فكط.

ً٘ض٘ع ٗأغازت  فٕٚ إىل اهتشدٙات اهيت ت٘ادٔٔا اهعسبٚٞ يف اهعصس اهسآّ، ٗتِاٗهت 

ًػتاق غاكس حتدخ اهدكت٘ز ثٍ  اهصساع بني اهعاًٚٞ ٗاهفصشٟ باهِكد ٗاهتِكٚب.

يف كوٌتٕ اهس٢اضٚٞ عّ تف٘ق اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗتأثريٓا عوٟ اهوػات األدِبٚٞ صسفا  اهػعباُٛ

إْ ٓرا  املؤمتس يف اه٘قت اهسآّ قا٢ال:ٓرا أغاز إىل أٌٓٚٞ هٞ. كٌا ٗسل٘ا ًٗعِٟ ٗدال

ً٘ا ُكدٍٓ اهبِا١ املػازكني هٚكّدميِح فسصٞ غاهٚٞ اجٌٚع اهباسجني ٗاملدتصني ٗاملؤمتس 

ح عّ اهوػٞ ٓ٘ ألْ احلدٙ آزا١ٍٓ اهكٌٚٞ س٘ي اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗآدابٔاٗٙتباده٘ا  هوػٞ اهعسبٚٞ

 .اهرتاخسدٙح عّ اهتازٙذ ٗ

بعد ااجوطٞ االفتتاسٚٞ اُعكدت عػس دوطات أكادميٚٞ اضتٌست  ااجوطٞ األكادميٚٞ:

، ٗأ. د. األضتاذ يف داًعٞ د٘آس الي ُٔسًٗٙ٘ني، ٗتسأضٔا كى ًّ أ. د. دلٚب اهسمحّ 

ٗأ. د. شبري  ٚا يف ااجاًعٞ املوٚٞ اإلضالًٚٞ،سبٚب اهلل خاْ ز٢ٚظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ساه

د. عبد  ظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ضابكا يف ااجاًعٞ املوٚٞ اإلضالًٚٞ، ٗأ.أمحد اهفازٗقٛ ز٢ٚ

ًظفس عامل عٌٚد كوٚٞ  د. اهسشاق تازاٙى ز٢ٚظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ يف داًعٞ آضاَ، ٗأ.

، ٗاهدكت٘زٝ غسٙفٞ ٚدزآبادع اهدزاضات اهعسبٚٞ يف داًعٞ اإلزلوٚصٙٞ ٗاهوػات األدِبٚٞ

ازات اهعسبٚٞ املتشدٝ، ٗاهدكت٘ز ذلٌد قطب اهدّٙ اهٚصٙدٜ األضتاذٝ يف داًعٞ اإلً

األضتاذ يف داًعٞ  دض٘قٛاهي ُٔسٗ،  ٗاهدكت٘ز طٕ ذلٌد األضتاذ يف داًعٞ د٘آس ال

يف داًعٞ إُدزا غاُدٜ اه٘طِٚٞ  ٞبِٔا، ٗاهدكت٘ز ذلٌد ضوٍٚ ز٢ٚظ قطٍ اهوػٞ اهعسبٚ

داًعٞ بِازع اهلِدٗضٚٞ.  ، ٗاهدكت٘ز قٌس غعباْ اهِدٜٗ األضتاذ يف ِٚ٘ دهلٛب املفت٘سٞ

 ًٞ االجتآات  :تِاٗهت ذلاٗز عدٙدٝ هوٌؤمتس ًجى عوٌُٚٞقدًِّت فٚٔا س٘اهٛ ضتني ًكاه

 ع اهسبٚع اهعسبٛ يف األدب اهعسبٛ ٗإغلاهٚات اهرتمجٞ األدبٚٞٗاُعلا األدبٚٞ ااجدٙدٝ

ت هػدصٚاٗا صشافتٍٔٗأدب األطفاي ٗ ري اهِاطكني بٔاٗطسق تدزٙظ اهوػٞ اهعسبٚٞ هػ

ًع ذكس ًساسى تط٘زاتٔا ٗت٘قعاتٔا ًٗا ت٘ادٔٔا ًّ ًػلالت  اهبازشٝ يف األدب اهعسبٛ
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ٗحتدٙات يف اهكسْ احلادٜ ٗاهعػسّٙ ٗاهيت تِاٗهلا األكادميْٚ٘ ٗاهباسجْ٘ ٗاهباسجات 

 حتوٚى.ُٗكد ٗعسض ب

طٞ بعد ااجوطٞ االفتتاسٚٞ ٗعػس دوطات أكادميٚٞ، ُعكدت ااجو ااجوطٞ اخلتاًٚٞ:

ٚٞ يف اهَٚ٘ اهجاُٛ هوٌؤمتس حتت ز٢اضٞ األضتاذٝ غسٙفٞ اهٚصٙدٜ، ٗقاَ بتِػٚطٔا اخلتاً

ًدٙس املؤمتس أ. د. زض٘اْ اهسمحّ. فأعسب بعض ممّ غازك٘ا ًّ داًعات رلتوفٞ ًّ 

أسلا١ اهعامل عّ اُطباعاتٍٔ ًٗد٠ إعذابٍٔ بٔرا املؤمتس ً٘ض٘عا ٗتِظٌٚا ٗتِطٚكا. 

هك٘ي إْ ٓرا املؤمتس حيٌى أٌٓٚٞ كبريٝ ًّ سٚح دض٘قٛ إعذابٕ بااهأبد٠ اهدكت٘ز 

بعح دٜ يف كوٌتٔا اهس٢اضٚٞ إُٔ مما ٙامل٘ض٘ع ٗاحملاٗز. ٗأكدت اهطٚدٝ غسٙفٞ اهٚصٙ

عوٟ اهفسسٞ ٗاهطسٗز ٗاحلب٘ز ٗاهتفا٢ى أْ اهلِ٘د ٙٔتٌْ٘ بتعوٍ اهوػٞ اهعسبٚٞ ٗتعوٌٚٔا 

ًً ًسكَص  كٌا غلس ااجٌُٚعا عوٟ اهسغٍ ًّ كٍُ٘ٔ غري اهِاطكني بٔا. ا باهًػآتٌا

اهدزاضات اهعسبٚٞ ٗاإلفسٙكٚٞ عوٟ إتاسٞ ٓرٖ اهفسصٞ اهطعٚدٝ اهػاهٚٞ حمليب هػٞ اهضاد 

هتكدٍٙ ع٘ثٍٔ ٗتبادي آزا٢ٍٔ ٗٗدٔات ُظسٍٓ. كٌا تّ٘دٔ٘ا باهػلس ٗاهتكدٙس إىل 

 اهكطٍ اج٘دٝ اهتِظٍٚ ٗسطّ االضتكباي ٗاهضٚافٞ. 

محّ ظصٙى اهػلس ٗاالًتِاْ اجٌٚع املػازكني زض٘اْ اهسأ. د.  ٗيف اخلتاَ، تكّدَ

 ٘ا يف إزلاح ٓرا املؤمتس اهدٗهٛ.ٗاألضاترٝ ٗاهطوبٞ ٗاهباسجني ٗكى ًّ ضآٌ
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 دهل٘الٍدٔٚ الٕطٍٗٛ يف داوعٛ 

  غٗاخ اإلضالً الصدٖك٘ الٍدٔٙإعداد:                  

ًٛ ٛ دهل٘ ٌدًٔٚٛ ظاوعقطي المػٛ العسبٗ عكد ً 9102عاً  ٍٖاٖس 03-92 اضتػسقت ٖٕوني ٔطٍٗ

قبن افتتاح ِرٓ ٛ يف دهل٘ ٔإضّاواتّي العمىٗٛ". عمىاء المػٛ العسبٗسٕه املٕضٕع السئٗظ "

الٍدٔٚ، اِتّي الكطي ٌفطْ بعكد احملاضسٚ الجاٌٗٛ عشسٚ وَ ضمطمٛ ذلاضسات 

طاعدٚ اجملمظ الٕطين لرتٖٔر المػٛ الربٔفٗطٕز خٕزشٗد أمحد فازم الترنازٖٛ مب

األزدٖٛ التابع لٕشازٚ تٍىٗٛ املٕازد البشسٖٛ لمشهٕوٛ اهلٍدٖٛ، ٔأنادميٗٛ  دهل٘ األزدٖٛ 

يف قاعٛ احملاضسٚ لهمٗٛ اآلداب ظاوعٛ دهل٘، ٔقاً الربٔفٗطٕز ذلىد ٌعىاُ خاُ 

خطبتْ التىّٗدٖٛ: يف )زئٗظ قطي المػٛ العسبٗٛ ظاوعٛ دهل٘( بتعسٖف ِرٓ الطمطمٛ فكاه 

الربٔفٗطٕز خٕزشٗد أمحد فازم يف غٍٜ عَ التعسٖف ِٕٔ وعسٔف يف األٔضاط العمىٗٛ "

ألٌْ ناُ أٔه زئٗظ لكطي المػٛ العسبٗٛ بّرٓ اجلاوعٛ بعد اضتكاله البالد إىل داٌب 

سطني  ". ٔألكٜ الربٔفٗطٕز شسٖف لمػاٖٛ بٍشاطات عمىٗٛٔوشتػاًل اا ٌادًشنٌْٕ أضتاًذ

كالٛ خاّصٛ بالطمطٛ املرنٕزٚ ، وازئٗظ قطي المػٛ الفازضٗٛ ظاوعٛ دهل٘ ضابًك قامس٘

عٍٕاُ "عاملاُ دلّٕالُ وَ عمىاء دهل٘"، اضتعسض فّٗا خدوات الشٗذ ذلىد ٖعكٕب ب

بٍباٌ٘ الالِٕزٙ، ٔالشٗذ عطاء اهلل يف دلاه المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا، ٔقّص قصصا زائعٛ 

الء نمىٛ احلل أواً املمٕك سأتّي اإلمياٌٗٛ يف إعاملدٍٖٛ ٔد عَ دّٕد عمىاء ِرٓ

ٔالطالطني. نىا ألكٜ الربٔفٗطٕز ضٗد ظّري سطني اجلعفسٙ زئٗظ قطي التازٖذ بّرٓ 

عمٜ تازٖذ ودٍٖٛ دهل٘ ٔلفت اٌتبآ احلضٕز  ، يف نمىتْ السئاضٗٛ، ضًٕءضابًكااجلاوعٛ 

ِمٕٙ يف وكأوٛ االضتعىاز إىل تضشٗات عمىاء دهل٘ ٔال ضٗىا أضسٚ الشآ ٔل٘ اهلل الد

ادميٗني ٔيف وكدوتّي اإلٌهمٗصٙ. ٔسضس ِرٓ احملاضسٚ عدد نبري وَ األضاترٚ ٔاألن

زتضٜ نسٖي، ٔالربٔفٗطٕز ابَ نٍٕه، ٔالدنتٕز عم٘ أمحد إدزٖط٘ وَ الربٔفٗطٕز ا

الفازضٗٛ بّرٓ قطي المػٛ األزدٖٔٛ ظاوعٛ دهل٘، ٔالدنتٕزٚ وّتاب دّاُ وَ قطي المػٛ 

نىا تكّدً األضتاذ  ذلىد أنسً.ِرٓ اجلمطٛ األضتاذ الدنتٕز  اوعٛ. ٌّشطاجل

                                                           


 ، اهلٍد.قطي المػٛ العسبٗٛ، داوعٛ دهل٘الدنتٕزآ،  باسح 

 تكسٖس عَ الٍدٔٚ
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الدنتٕز ٌعٗي احلطَ األثسٙ، بهمىاتْ الرتسٗبٗٛ ٔعّبس فّٗا عَ تكدٖسٓ ألضاترٚ المػٛ 

عدد نبري وَ أسلاء اهلٍد. العسبٗٛ ٔوجكفّٗا الرَٖ جتشىٕا عٍاء الطفس ٔسضسٔا الٍدٔٚ ب

 ىٗع احلضٕز. سطٍني أخرت بإلكاء نمىٛ شهس جل ضٗدقاً األضتاذ الدنتٕز  ٔأخرًيا

ٔعكب دمطٛ احملاضسٚ الترنازٖٛ، اٌعكدت اجلمطٛ االفتتاسٗٛ لمٍدٔٚ الٕطٍٗٛ سٕه 

عمىاء المػٛ العسبٗٛ يف دهل٘ ٔإضّاواتّي العمىٗٛ بسئاضٛ الربٔفٗطٕز سبٗب اهلل خاُ زئٗظ 

الربٔفٗطٕز صالح الدَٖ العىسٙ  قطي المػٛ العسبٗٛ باجلاوعٛ املمٗٛ اإلضالوٗٛ سٗح قّدً

ًٛٓ اإلضالوٗٛ ضابًكاازئٗظ قطي المػٛ العسبٗٛ ظاوعٛ عم٘ نس ًٛ ، خطب بّرٓ  خاّص

عمٜ دّٕد اهلٍٕد يف دلاه المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا يف  ٔضّمط فّٗا ضًٕء وطتفًٗضااملٍاضبٛ 

ٗطٕز وِٕاُ لربٔفا شاواًل خلدواتّي. ٔشّسف ِرٓ اجلمطٛ اًضاودٍٖٛ دهل٘، ٔقّدً اضتعس

عضٕزٓ نضٗف شسف، ٔأدازِا األضتاذ الدنتٕز  عىٗد نمٗٛ اآلداب ظاوعٛ دهل٘

همىٛ باألضتاذ الدنتٕز ٌعٗي احلطَ األثسٙ  ل ِرٓ الٍدٔٚ. نىا تكدًَّدلٗب أخرت وٍطِّ

 شهس ٔتكدٖس. 

اشتىمت الٍدٔٚ عمٜ ضّت دمطات مبا فّٗا دمطٛ افتتاسٗٛ ٔثالخ دمطات أنادميٗٛ، 

الربٔفٗطٕز سبٗب اهلل خاُ نن وَ اسجني الشباب، ٔدمطٛ ختاوٗٛ؛ تسأضّا ٔدمطٛ لمب

زئٗظ قطي المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا باجلاوعٛ املّمٗٛ اإلضالوٗٛ، ٔالربٔفٗطٕز ذلىد أٖٕب تاز 

، ٔالربٔفٗطٕز عبد املادد الكاض٘، ٔالدنتٕز َٖ الٍدٔٙ زئٗظ الكطي ٌفطْ ضابًكاالد

المػٛ زئٗظ قطي  ٔالربٔفٗطٕز ذلىد مسٗع أخرتطْ، ٌطٗي أخرت الٍدٔٙ وَ الكطي ٌف

ٓ اإلضالوٗٛ، ٔالربٔفٗطٕز عبد احلل زئٗظ قطي المػٛ انس العسبٗٛ ٔآدابّا ظاوعٛ عم٘

الدنتٕز دلٗب نن وَ ِرٓ اجلمطات  ا. نىا قاً بتٍشٗطزدٖٛ ظاوعٛ دهل٘ ضابًكاأل

د، ٔالدنتٕزٚ ِٗفاء أخرت وَ قطي المػٛ العسبٗٛ ظاوعٛ دهل٘، ٔالدنتٕز فٕشاُ أمح

شانسٙ وَ اجلاوعٛ املّمٗٛ اإلضالوٗٛ، ٔالدنتٕزٚ تطٍٗي نٕثس وَ قطي المػٛ العسبٗٛ 

المػٛ ٓ اإلضالوٗٛ، ٔالربٔفٗطٕز ٔل٘ أخرت الٍدٔٙ، زئٗظ قطي أآدابّا ظاوعٛ عم٘ نس

 .العسبٗٛ ظاوعٛ دهل٘ ضابًكا

العسبٗٛ  ىٛ بالمػاتأدبٗٛ قِّقّدوت سٕال٘ مخظ ٔثالثني وكالٛ عمىٗٛ ٔ ،يف ِرٓ الٍدٔٚ

ُّ دٔز الدِمٕٖني يف  ٔاألزدٖٛ ٔاإلٌهمٗصٖٛ، تتعّمل باملٕضٕع، ٖتبمٕز وَ وضىٌّٕا أ

ال ميهَ اإلعساض عٍْ. ٔودٍٖٛ دهل٘ ظاٌب متتعّا  ختصٗب الفهس العمى٘ وّّي ددًّا
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سعٗت يف رلتمف أدٔازِا لطٗاضٛ ٔاحلهي ٔتٕدْٗ البالد، قد مبٍصلٛ زئٗطٗٛ يف ا

لتازخيٗٛ بٕدٕد عمىاء زاضدني يف العمي، ٔواِسَٖ يف المػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا، ٔهلي ا

عمٜ  ب٘ يف اهلٍد. ألكت املكاالت ضًٕءخدوات وسوٕقٛ ال ٖهاد ٍٖطاِا تازٖذ األدب العس

خدوات نجري وَ عمىاء دهل٘ يف دلاه ِرٓ المػٛ املٗىٌٕٛ مبَ فّٗي الشآ زفٗع الدَٖ 

الدَٖ خاُ الدِمٕٙ، ٔالطبٗب الشّري أمجن خاُ الدِمٕٙ، الدِمٕٙ، ٔالشٗذ زشٗد 

م سطني الكامس٘، ٔالربٔفٗطٕز ٔالربٔفٗطٕز خٕزشٗد أمحد فازم، ٔالشٗذ أخال

احلل شذاعت عم٘، ٔالربٔفٗطٕز ضٗد ضٗاء احلطَ الٍدٔٙ، ٔالربٔفٗطٕز شٗف عبد

الفازٔق٘،  زاٙ تشٕدِسٙ، ٔالربٔفٗطٕز عبد احلمٗي الٍدٔٙ، ٔالربٔفٗطٕز ٌجاز أمحد

ٔالربٔفٗطٕز ذلىد ادتباء الٍدٔٙ، ٔالربٔفٗطٕز ذلىد ضمٗىاُ أشسف، ٔالربٔفٗطٕزٚ 

 صدٖك٘.الفسساٌٛ 

ّٕٓ الربٔفٗطٕز ذلىد ٌعىاُ خاُ ودٖس ِرٓ الٍدٔٚ  ٔصمت الٍدٔٚ إىل ٌّاٖٛ املطاف بعد وا ٌ

نىا تّٕدْ الدنتٕز أصػس ذلىٕد الٍدٔٙ  ّٕد األضاترٚ ٔالطمبٛ يف إزلاسّا.ظ

وَ األضاترٚ ٔاألنادميٗني ٔالباسجني س اجلصٖن جلىٗع الضٕٗف ٔاملشازنني بالشه

 وَ رلتمف اجلاوعات يف أسلاء البالد. املعٍٗني بالمػٛ العسبٗٛ ٔآدابّا ٔ
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 ٓس احملرتو جملل٘ "اجلٔل اجلدٓد"زئٔس التخس

  !السالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّبسكاتُ

ّأىا كطالب لألدب العسبٕ أطالع ما ٓتٔسس  مير سي٘، ٘ "اجلٔل اجلدٓد"جمل طالعأأىا 

ّددت يف  :فأىا ال أبالؼ إذا قلت اجملالت ّاجلسائد العسبٔ٘ الصادزٗ يف اهليد،لٕ مً 

 املْضْعات ّميَذٔ٘ البخْخ.يف تيْع حٔح الما مل أدد يف غريٍا مً  هجملتك

أىا ال أشال أطالع اجملالت ّاجلسائد الشَريٗ الصادزٗ يف اهليد مير حنْ ست سيْات 

مْضْعات  ْٖاتَا، فَٕ حتَا ال تتيْع مْضْعّلكيَا زغه أسلْبَا القْٖ األدبٕ ّصٔت

، فكه متئت أٌ تصدز يف اهليد جمل٘ حتتْٖ يف داىب علٙ البخْخ العلنٔ٘ حمدّدٗ

اجلدٓد، فقد حتقق  اليشءمً  كتابعلٙ إبداعات فئ٘ ٓيتذَا ال ّيف داىب آخس تشتنل

ما حلنت بُ عيدما التخقت جبامع٘ دْاٍس الل ىَسّ قبل سي٘ ّاحدٗ ّّقع ىظسٖ علٙ 

ّيف أّل مسٗ حٔينا ّقع ىظسٖ علَٔا ألقٔت اليظس علٙ حمتْٓاتَا ثه بدأت  ٍرِ اجملل٘،

َا فسأٓت فَٔا البخْخ العلنٔ٘ حْل مْضْعات متيْع٘، ّكرلك زأٓت بعض تصفخأ

ٍرِ ض القصص املْضْع٘ فأعذبتين رتةم٘ مً لػات خمتلف٘ ّبعالقصص القصريٗ امل

جلٔل ما ٓتنياِ مجلٕ مً ا : بالفعل متجل جمل٘ "اجلٔل اجلدٓد"ّقلت يف ىفسٕ اجملل٘

يف ٍا علٙ ٍرِ اخلطْٗ البدٓع٘ اليت مل ٓسبق إلَٔا ءاجلدٓد، فأشكس زئٔسَا ّأعضا

تجنس جملتكه مثازا ٓاىع٘ يف جمال  ّأخريا أدعْ اهلل أٌ. جمال الصخاف٘ العسبٔ٘ اهليدٓ٘

  .ىطاقَا تسعّٓاهليد يف الصخاف٘ العسبٔ٘ 

 يف اهلل هأخْك 

 اليدّٖ حمند معساج عامل 

 و1329 مآْ 03

******************** 

 انطباعات
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 ٓس جمللة "اجلٔل اجلدٓد" احملرتوزئٔص التحس

 حتٔة مبازكة!

ٓشسىٕ ّٓشعدىٕ أٌ أتقدو إىل سعادة حضستكه بأمسى آٓات الشكس ّاالمتياٌ للحَْد 

تسّٓخ اللغة العسبٔة ّآدابَا يف اهليد. يف  اجمللةٓبرهلا أعضاء ٍٔئة حتسٓس الكبرية اليت 

شٔقة جدٓدة ّمْضْعات  مً ٍُْٓرِ اجمللة كل الجياء ّالتقدٓس ملا حتتشتحق  حقا

 ٍرِ اجمللة القٔنة.  صدازإل بَا تكه املتنٔزة ّجَْد العاملنيّإلداز

اجمللة فْجدتَا ثسٓة مً ٍرِ  الشابقة األعداد امليشْزة يفمً البحْث  اعدٓد دزستلقد 

 ّتساعٕ ة ّاألصالة.اجلدبحبْثَا  ّتتشه ،زفٔعةذات قٔنة أدبٔة ّفكسٓة  دزاساتب

  . اجمللة القْاعد العلنٔة ّالضْابط البحجٔة

 إىتاجاتَهاجمللة بأعداد يف  ٌْاىٕ إىل كل مً ٓشازكأقدو أّفس الشكس ّأجزل التَ

دّاو التْفٔق ّالشداد ّاليحاح أمتيى لكه . ّاجمللةبكسٓة ّاألدبٔة، ّإىل العاملني الف

الدائه ّاملشتنس. ّأدعْ اهلل تعاىل أٌ ٓتقبل ميكه ٍرِ اجلَْد القٔنة املبازكة يف جمال 

 ا يف الدىٔا ّاآلخسة.حشًي اللغة العسبٔة ّجيزٓكه جزاًءىشس 

 

 مشعْد عامل

 و1029 أبسٓل 16

******************** 

 انطباعات
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