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األفلار امليظورة يف اجمللة تعّبر عً آراء كاتبيَا، وال تعّبر 

يتحنل  .بأي طلل مً األطلال بالضرورة عً آراء اجمللة

 .ية الفلرية املرتتبة للغريللاللاتب مجيع احلقوق امل
ال خيضع ترتيب البحوث يف اجمللة ألٍنية البحث وال 

 .مللاىة الباحث



 

 شروط اليشر يف اجمللة:
  أٌ يتخرى الباحث يف عنلُ اجلدة والعنق والقصد، وااللتساو بالشروط العلنية

 .وامليَجية املتبعة أكادمييا

  إىل كلنة، وأٌ يرتجه امللخص  061أٌ ُيرفق مع البخث ملخص ال يسيد على

 .اللػة اإلجنليسية، ترمجة معتندة

 كلنات ترتب ٍجائيا 6ال تسيد على  أٌ ُيرفق امللخص بكلنات مفتاحية. 

  أٌ يكوٌ املقال مطبوعا بربىامج(Word)وىوع اخلط  ، (AL-Mohanad   

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

للخواشي. ويف اللػة  10، و الفرعية للننتويً للعيا 01ة والعياويً الرئيص

يف املنت،  12وحجه اخلط  (Times New Roman) األجيبية، ىوع اخلط

 .01ويف اهلوامش ىفض اخلط مع حجه 

 مبا فيَا ملخص البخث بالعربية 0111 أٌ ال يتجاوز عدد الكلنات ،

 .9ية واإلجنليسية، واملصادر واملراجع، وأٌ ال تتجاوز األخطاء اإلمالئ

 أٌ ُتوضع لكل صفخة أرقاو ٍوامشَا اخلاصة بَا يف األشفل. 

  ترفق قائنة مفصلة باملصادر واملراجع وفق طريقةMLA ىَاية البخث مرتبة ،

 ٍجائيا.

 ُيرجى يف تدويً اهلوامش يف البخث مراعاة اخلطوات التالية: 

 عيد ذكر املرجع للنرة األوىل: 

 عيواٌ الكتاب خبط غليظ األول للنؤلف. شهواالنؤلف، للاالشه األخري : الكتب 

 .ص:  ، الطبعة/ اجمللد إٌ وجد. مكاٌ اليشر: الياشر، شية اليشر، وخط شفلي
أعالو األدب العربي يف العصر اليدوي، واضح رشيد احلصين.  :على شبيل املثال

 .90 و، ص:9119. لكياؤ: دار الرشيد، احلديث

 :بني فاصلتني مسدوجتني"، اشه اجمللة خبط اشه املؤلف، عيواٌ املقال  املقاالت"

 .غليظ، الصية، العدد، الصفخة

  ،ُعيد تكرار املرجع يف اهلامش التالي مباشرة تتبع الطريقة اآلتية: املرجع ىفص

 .ج، ص: 

  عيد تكرار املرجع يف موضع آخر مً البخث، اشه الشَرة للنؤلف، عيواٌ الكتاب

 خبط غليظ أو املقال، ج، ص: .

 آليات يف منت احلديث، وليض يف اهلوامش، ويكوٌ التخريج كاآلتي: ُتخرج ا

 ( .0)التوبة: 
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 التحرير كلمة

 بشه اهلل السمحً السحٔه

 األعزاٛ!أَٓا القساٛ 

العدد اخلامص مً دللتله "اجلٔل اجلدٓد"، ٍٕ دلل٘ علنٔ٘ بني أٓدٓله أضع 

قاو . ٓضه العدد بني دفتُٔ عدًدا مً األحباخ ّالدزاسات اليت ّأكادمئ٘ ذللن٘

 لباز مً اهليد ّالدّل العسبٔ٘.الساذرٗ األارباٛ ّاخلباحجٌْ ّالبَا 

دّز األسسٗ ّ سؤال القٔه يف القيْات املْدَ٘ لألطفالحتدثت الدزاس٘ األّىل عً 

الجاىٔ٘  دزاس٘الّذياّلت  ،خاص٘ األو يف محآ٘ طفلَا مً رلاطس العْمل٘ الفلسٓ٘

األساض املقامٕ أمنْذدا.  أسص ذعلٔنٔ٘ اليحْ العسبٕ يف ظل املقازب٘ التْاصلٔ٘

، إضاف٘ إىل ّىاقظت الدزاس٘ الجالج٘ مْضْع بلاٛ األٍل يف الظعس املغازبٕ القدٓه

األدبٔ٘ لللاذب البازع الظٔذ ذلند ّاضح  لفاِتاملؤَّ بالبحح ّالتحلٔلدزاس٘ ذياّلت 

، ّدزاس٘ ذقصت أٍنٔ٘ كتاب "االجتاِ طسًقا" لعبد اهلل ىاصس زطٔد احلشين اليدّٖ

 أذباع الدٓاىات ّالجقافات التعآع الشلنٕ ّالتشامح بنيمً حٔح  سلطاٌ العامسٖ

 .ّالتشابق يف عنل اخلري ّصيع الشالو

فعاجلت  القٔن٘ يف دلال أدب األطفال ٓزخس العدد مبذنْع٘ مً الدزاساتكنا 

معلْماذُ ّذينٔ٘  ثساّٛإ املتعلهذجقٔف ّمشاٍنتُ يف املدزسٕ أٍنٔ٘ املشسح  دزاس٘

أٍنٔ٘ حقْق الطفل يف العيآ٘  أخسٚ دزاس٘ت ستيتذ، ّاطدصٔتُ، ّذْسٔع مدازكُ

الصحٔ٘ ّالسعآ٘ اليفشٔ٘ بغض اليظس عً اللٌْ ّاجليص ّالدًٓ ّالعسق. كنا ذياّلت 

طت سلَّ إضاف٘ إىل دزاس٘، مً ىاحٔ٘ البئ٘ ّاحملتْٚ القصصٕ لألطفال دزاس٘ الظعَس

ًٛا كاطًفا علٙ مً دَْد  الدكتْز طازق البلسٖ اللاذب املبدع ما ٓبرلُ ضْ

 يف خدم٘ األدب املْدُ لألطفال. مظلْزٗ

فٕ الظعس حسصت يف ٍرا العدد أًٓضا علٙ احلفاظ علٙ األبْاب الجابت٘ للنذل٘، ف

ٗ "حني أمازض اقإقصاٛ"، قص٘ قصريا أًٓض ضّهّٓقصٔدٗ "مْت ظل"، تضنً العدد ٓ

، ّقص٘ مرتمج٘ مً اللغ٘ األزدٓ٘ "املالذ األخري" ّ"ساٜق السكظ٘" ّقصتني مرتمجتني

 .للغ٘ اهليدٓ٘ "حلآ٘ ملف"مً ا
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مع ّ، مع بشن٘ اخلاطسٖ حْل إبداعاذَا لألطفال ًٓ ىافعنيحْاَزعلٙ العدد  ٖتّْحي

 . حْل مشريذَا اليقدٓ٘ ىادٓ٘ ٍياّّٖاألكادمئ٘ العساقٔ٘ الدكتْزٗ ّالياقدٗ اللاذب٘ 

 إىل الدعْٗ دددِّما جينع بني املتع٘ ّاقإفادٗ. ّأ جيد قساٛ اجملل٘ مل أٌٍرا التيْع، آمع 

للنظازك٘ يف األعداد القادم٘ الباحجني ّاملَتنني بالدزاسات العسبٔ٘ ّ األكادمئني

 ببحْثَه الفلسٓ٘ ّاللغْٓ٘ ّاألدبٔ٘.

بْافس الظلس ّالتقدٓس إىل مجٔع املظازكني يف ٍرا ا ال ٓشعين إال أٌ أذقدو ّأخرًي

بَا، ّكل مً ساٍه جبَد العدد، ّاللذي٘ العلنٔ٘ املْقسٗ للنذل٘ ٍّٔٝ٘ التحسٓس 

ٓلٌْ العدد يف مشتْٚ زدْ أٌ أّ. ّإخسادُ إىل عامل اليظس العدد متنٔز يف مسادع٘

   .ا للنَتنني بالدزاسات العسبّٔ٘ىافًع طنْح القساٛ

 

    السمحً زضْاٌ. د .أ

 التحسٓس زٜٔص

  



 اجليل اجلديد 9                                ...سؤال القيه يف القنوات املوجهة لألطفال

 

Al Jeel Al Jadeed    /راسات اإلسالمية والفكريةالد                                      9102 ديسنرب  -ليويو                       3ج/ – 5ع 

 

 غؤاٍ ايكِٝ يف ايكٓٛات املٛد١ٗ يألطفاٍ

 زضاغ١ َكاض١ْ بني املاضٞ ٚاؿاضط
مخطٟ خٛي١ 

 
Email: khaoula.khamri@hotmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
ٜؿٗس ايعامل ايّٝٛ تفاعالت ثكاف١ٝ ضٖٝب١ ٖٚٛ َا ٜطع األغط٠ خاص١ األّ ايعطب١ٝ أَاّ 

املطٚز هلا عدل اإلعالّ ٚاييت  ؼسٜات نجرل٠ ْتٝذ١ يالْتؿاض ايهبرل ملس ايعٛمل١

تفعٌٝ  انتػشت ايعامل بطَت٘ ٚأصبح هلا ايسٚض ايفاعٌ بؿكٝ٘ اإلهابٞ ٚايػًيب يف

سطن١ ايتعًِٝ ٚبح األفهاض، ٚبايتايٞ تعٜس أنجط أغ١ً٦ األَٔ ايفهطٟ عٔ طبٝع١ 

تًو املٛدٗات ايفهط١ٜ ٚايكِٝ اييت تٛز تطغٝدٗا يف شٖٔ ايطفٌ َٚس٣ تٛافكٗا َع 

 ٖٜٛتٓا ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ٚأثط شيو ع٢ً ١ٜٖٛ ايطفٌ.

ٚد١ يًفهط االغتؿطاقٞ أَاّ ٖصا ايعبح ايعاملٞ ٚتفؿٞ اـطابات اإلعال١َٝ املط

يهٔ يف ثٛب دسٜس َػطٟ نفهط٠ ايػٛبطَإ َجال ٚايفتا٠ باضبٞ ٚايكِٝ اييت ؼاٍٚ 

ايذلٜٚر هلا ٖصٙ ايطغّٛ املتشطن١ ٚعامل ايسدتاٍ عَُٛا َٔ إظٗاض َعني يصٛض٠ 

ايطدٌ املػًِ يف صٛض٠ املتدًف ٚايػيب ايػرل َٛانب يتطٛضات ايعصط، تططح ايعسٜس 

ٔ نٝف١ٝ محا١ٜ أطفايٓا خاص١ ْفػٝا َٔ ظاٖط٠ َجال ايتٛسس يف ظٌ َٔ ايتػاؤالت ع

ايٓعاعات اييت ٜؿٗسٖا ٚطٓٓا ايعطبٞ، فطال عٔ َا األزٚات ايفاع١ً اييت ميهٔ َٔ 

 ٘ األّ يف شيو؟ا ايسٚض ايصٟ تؤزَٜٚ فرل ؾطٚط األَٔ ايفهطٟ ألطفايٓا؟خالهلا تٛ

 هاض املبجٛث١ باإلعالّ؟.َٚس٣ أًٖٝتٗا ٚتهٜٛٓٗا ايفهطٟ يًٛعٞ مبداطط األف

ٖصٙ األغ١ً٦ ٚأخط٣ غٓشاٍٚ اإلداب١ عٓٗا َتبعني آيٝيت ايتفهٝو ٚايتشًٌٝ نٓٛع َٔ 

املكاضبات ايػػٝٛثكاف١ٝ، قصس غدل أغٛاض زٚض األغط٠ خاص١ األّ يف محا١ٜ طفًٗا َٔ 

 كاطط ايعٛمل١ ايفهط١ٜ نُا غٓعٌُ ع٢ً تبٝإ األبعاز ٚاآليٝات اييت تٓتٗذٗا تًو

                                                         
 ٚايبشٛخ يًسضاغات اإلمنا٥ٞ ايٛفام َطنع ايٓكس، َٚٓاٖر اـطاب ؼًٌٝ ؽصص يف أنازمي١ٝ باسج١ 

 .(، اؾعا٥طاملطنع اؾاَعٞ، آفًٛ، ايسنتٛض قُس بٛعالٟٚ، )ايباسح املؿذلى ٖٛ مبايٝعٜا ٚايتسضٜب
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ٓابط اإلعال١َٝ يف غطؽ تًو األفهاض املػ١َُٛ َبٝٓني ايػبٌ ايهف١ًٝ يتٛفرل امل

 .ؾطٚط األَٔ ايفهطٟ ٚزٚض األّ يف شيو

 .، زٚض األغط٠، غؤاٍ ايكِٝاألَٔ ايفهطٟ، ايعٛمل١ :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The world is witnessing terrible cultural interactions today, which make 

family, especially Arab mother face many challenges as a result of the 

wide spread of globalization through the media, and which have swept the 

entire world . What are the effective tools through which the conditions of 

intellectual security for our children can be provided? And what role does 

the mother play in this? 
We will try to answer these and other questions by following the 

mechanisms of dissociation and analysis as a kind of socio-cultural 

approaches, in order to explore the roles of the family, especially the 

mother, in protecting her child from dangers of intellectual globalization. 

We will also try to clarify the dimensions and mechanisms used by these 

media platforms to inculcate those poisonous ideas, indicating ways to 

provide conditions for mental security and role of the mother in that. 

 َكس١َ: 

كس أصبشٓا ْعٝـ ُٜعتدل عصطْا ايّٝٛ عصط اإلعالّ ٚتعسز ايٛغا٥ط االتصاي١ٝ باَتٝاظ، ف

ٛا٤ ايجكاف١ٝ َٓٗا أٚ زاخٌ قط١ٜ ن١ْٝٛ صػرل٠ ٚغط اْفتاح ضٖٝب ع٢ً مجٝع املػتٜٛات غ

أٚ ايػٝاغ١ٝ أٚ غرلٖا َٔ اجملاالت، ٚٚغط ٖصا املعٜر ايهْٛٞ فكس َظاز  االقتصاز١ٜ

شيو َٔ صطاع املطنعٜات ايعامل١ٝ املتٗافت١ ع٢ً إسهاّ ايػٝطط٠ ع٢ً ايعامل خاص١ 

ّٝسا ملعاعِ اإلَدلاطٛض١ٜ ايعامل١ٝ، ٚبايتايٞ ؼكٝل ايفاع١ًٝ اؿطاض١ٜ ع٢ً ثكافٝا ػػ

َػت٣ٛ ايعامل َٔ خالٍ ايتشهِ يف آيٝات املٛدٗات ايجكاف١ٝ يًٛغا٥ٌ اإلعال١َٝ بسا١ٜ 

َٔ ايجكاف١ املٛد١ٗ يألطفاٍ َٔ خالٍ تًو ايطغّٛ املتشطن١، نٌ ٖصا ؼكّٝكا ملصاحل 

 ايعامل١ٝ ع٢ً أضض ايٛاقع شات األبعاز االغتؿطاق١ٝ. َع١ٓٝ تٛز ػػٝسٖا ٖصٙ ايك٣ٛ

ٖٚٛ َا ٚضع األغط ٚخاص١ األّ أَاّ ؼسٜات ضٖٝب١ يتٛفرل ؾطٚط األَٔ ايفهطٟ 

تػتعٌُ  يطفًٗا فكسمّيا يف ايعصط اؾاًٖٞ َجاّل ناْت املطنعٜات أٚ ايعصبٝات ايكب١ًٝ

ع١ٓٝ ع٢ً سػاب دٗات ايؿعطا٤ نُٓابط ثكاف١ٝ تعهؼ أٜسٜٛيٛدٝا َا إعال٤ّ ؾٗات َ

أخط٣، أَا ايّٝٛ َع نٌ ٖصا ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ فكس أصبشت ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ 
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ٚكتًف ٚغا٥ٌ االتصاٍ ٖٞ األزا٠ االغتعُاض١ٜ األنجط فتّها، فُع زخٍٛ االغتعُاض 

َطاسٌ دسٜس٠ ؾذع شيو ع٢ً اغتػالٍ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ بؿهٌ نبرل يتدلظ اـطابات 

، ٖٚٛ َا ْالسع٘ يف ايٛغا٥ٌ اإلعال١َٝ َٔ خالٍ ايكٓٛات االغتؿطاق١ٝ إىل ايعًٔ

ٌ ٚتهٜٛٔ َعتكسات٘، إىل داْب اـاص١ باألطفاٍ يعٌ أبطظٖا ايًعب ع٢ً ٚتط ١ٜٖٛ ايطف

ًٌٝ اإلعالَٞ ٚتعٜٝف اؿكا٥ل ست٢ ايس١ٜٝٓ َٓٗا، فطاّل عٔ تًُٝع صٛض بعض ايتط

٣ ؼكّٝكا ملصاحل تسٜطٖا ايؿدصٝات أٚ ايتٛدٗات األٜسٜٛيٛد١ٝ يف َكابٌ تؿٜٛ٘ أخط

أٜاٍز خف١ٝ تعٌُ ع٢ً تٗسِٜ َكَٛات اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ٖٚصا ظٜاز٠ إلسهاّ 

 ايػٝطط٠ ع٢ً ايعكٌ ايعطبٞ َٓص ايصػط َٔ خالٍ تًو ايطغّٛ املتشطن١.

ٍُ إٔ ُْطّٚ يف ٖصا املكاٍ إَاط١ ايًجاّ عٔ املطنع١ٜ ايػطب١ٝ  َٔ خالٍ َا غبل غٓشاٚ
ا َٔ األْٛاع املكٓع١ يًػٝطط٠ ع٢ً عكٍٛ أطفايٓا، يف قاٚي١ َٓا ملدات١ً باعتباضٖا ّْٛع

تًو األبعاز اإلَدلٜاي١ٝ، ٚنؿف نٝف١ٝ تٛظٝفٗا يًطغّٛ املتشطن١ َٔ خالٍ ايًعب 

ع٢ً ٚتط ٚغا٥ٌ اإلعالّ، يتعٛز اـطابات االغتؿطاق١ٝ َٔ دسٜس بططٜك١ ايك٠ٛ ايٓاع١ُ 

ٖٜٛات اجملتُعات األخط٣ يف َكابٌ تُٗٝـ أٚ إقصا٤ إعال٤ّ يًجكاف١ ايػطب١ٝ ْٚػف قِٝ ٚ

ايجكاف١ اإلغال١َٝ نجكاف١ عامل١ٝ هلا زٚضٖا ايفاعٌ يف تٛدٝ٘ فهط ايطفٌ، فكس 

أصبشت بػبب تًو ايجكاف١ يف ساي١ َٔ االْفطاط ايهبرل نٓتٝذ١ ست١ُٝ يتػًػٌ 

غال١َٝ ٚعسّ االغتؿطام اإلعالَٞ بػَُٛ٘ ايفهط١ٜ عابجا مبكَٛات اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ اإل

َكسض٠ األّ ع٢ً اغتٝعاب تًو األفهاض، ٚبايتايٞ ْفجت تًو ايػُّٛ ايكات١ً يف ْػٝر 

ُنً٘ فهط أطفايٓا ؼت غطا٤ ايتجاقف ٚسٛاض اؿطاضات ٚاملعطف١ ايه١ْٝٛ، ٖصا 

ا أْطُٛيٛدّٝا ي٘، يف إطاض دسي١ٝ يطاملا ؾػًت ايعسٜس َٔ الٍ تفهٝهٓغٓشاٍٚ َٔ خ

 سي١ٝ ايؿطم ٚايػطب.املفهطٜٔ ايعطب ٖٚٞ: د

 مٛ فِٗ َالبػات االغتؿطام اإلعالَٞ اؾسٜس:

إٕ اؿسٜح عٔ االغتؿطام اإلعالَٞ اؾسٜس ٖٛ سسٜح عٔ قسِٜ عا٥س يف ثٛب 

دسٜس بٛغا٥ٌ كتًف١ َٚتٓٛع١ تعهؼ ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ اهلا٥ٌ ايصٟ ٚصًت ي٘ 

ِ ٖصٙ اؿطن١ ايبؿط١ٜ يف عصطْا ٖصا عصط ايػطع١ ٚتعسز ٚغا٥ط االتصاٍ يتذلد

االغتعُاض١ٜ اؾسٜس٠ َكٛي١ ؼٍٛ ايعامل إىل قط١ٜ ن١ْٝٛ ثكاف١ٝ صػرل٠، ٖٚٛ َا ظاز 

َٔ سس٠ ايتأثرل ايهبرل ايصٟ متاضغ٘ ايٛغا٥ٌ اإلعال١َٝ املدتًف١ ع٢ً أشٖإ أطفايٓا 
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ٚٚضع األّ أَاّ ؼسٜات مج١ يتٛفرل غبٌ األَٔ ايفهطٟ يطفًٗا، فاالغتؿطام 

عٌُ ع٢ً صٝاغ١ قٛاْني َع١ٓٝ ضْا١ْ إلْتاز املعطف١ ٚغطّغا يٓٛع١ٝ اإلعالَٞ اؾسٜس ٜ

خاص١ َٔ ايجكاف١ يف أشٖإ أطفايٓا َٔ خالٍ ق٠ٛ ْاع١ُ تعهؼ األبعاز اإلَدلٜاي١ٝ 

ايتػًط١ٝ يًُطنع١ٜ ايػطب١ٝ ٚفل أدٓس٠ خاضد١ٝ متًٝٗا أططاّفا يطاملا ؼهُت يف 

ٖٚٛ َا ٚضع األغط٠ ٚاألّ بؿهٌ  زٚايٝب غرلٚض٠ اؿطن١ اإلعال١َٝ بٛطٓٓا ايعطبٞ

خاص أَاّ ؼسٜات نبرل٠ َٔ أدٌ تٛفرل ؾطٚط األَٔ ايفهطٟ يطفًٗا ايصٟ ٜتًك٢ 

َٜٛٝا َالٜني ايطغا٥ٌ ايجكاف١ٝ اييت ال متت بأٟ ص١ً هلٜٛتٗا ٚزٜٓٓا َٔ خالٍ ٖصٙ 

 ايٛغا٥ٌ اإلعال١َٝ ايتسَرل١ٜ يًصٖٔ ايبؿطٟ.

و بهجرل ٚشيو َٔ خالٍ بعسٖا ٚيعٌ خطابات ايك٠ٛ ايٓاع١ُ أخطط َٔ شي

االغتؿطاقٞ االغتعُاضٟ اؾسٜس سٝح تٓطًل َٔ أَٛض عسٜس٠ أبطظٖا ؼطٜو ايعكٌ 

ٗات اؾُاٖرل ايبؿطٟ ايطأٟ ايعاّ َٔ خالٍ اـطاب اإلعالَٞ ٚظٜاز٠ تأثرلٙ ع٢ً تٛد

نُا قاٍ عٓٗا ايباسح ضفٝل عبس ايػالّ تتًدص يف "ايكسض٠  -ايك٠ٛ ايٓاع١ُ-فٗٞ 

ستٛا٤ اـفٞ ٚاؾصب ايًني، عٝح ٜطغب اآلخطٕٚ يف فعٌ َا تطغب فٝ٘ ايك٠ٛ ع٢ً اال

امل١ُٓٝٗ َٔ زٕٚ ايًذ٤ٛ إىل اغتدساّ ايك٠ٛ، أٚ مبا ٜػين عٔ اغتدساّ غٝاغ١ ايعصا 

ٚاؾعض٠ أصال ع٢ً َا ٜكٍٛ ايباسح األَطٜهٞ. ٚإشا َا ناْت ايك٠ٛ ايصًب١ تٓبع 

ٕ ايك٠ٛ ايٓاع١ُ تتأت٢ َٔ داشب١ٝ ، فإسضات ايعػهط١ٜ ٚاالقتصاز١ٜأغاغا َٔ ايك

ايُٓٛشز َٚا ميتًه٘ َٔ قسض٠ ايتأثرل ٚاإلغطا٤ يس٣ ايٓدب ٚاؾُٗٛض ع٢ً ايػٛا٤. 

فشُٝٓا تبسٚ ايػٝاغ١ األَطٜه١ٝ َكبٛي١ َٚؿطٚع١ يف أعني اآلخطٜٔ ع٢ً َا ٜكٍٛ 

 دٛظٜف ْاٟ، ٜتعاظِ زٚض ايك٠ٛ ايٓاع١ُ أنجط، ٚمبٛاظا٠ شيو تذلادع اؿاد١ إىل

اغتدساّ ايك٠ٛ ايعاض١ٜ، ٚع٢ً ايعهؼ َٔ شيو نًُا تطدِ اغتدساّ ايك٠ٛ 

اإلنطا١ٖٝ ٚضعفت ؾطع١ٝ َجٌ ٖصا االغتدساّ، ٜتطا٤ٍ َعُٗا ايٓفٛش ايجكايف 

 .1ٚنٌ َا ٜسخٌ ضُٔ زا٥ط٠ ايك٠ٛ ايٓاع١ُ" ٚايػٝاغٞ ٚايتذاضٟ

                                                         
1

َطنع صٓاع١ ايفهط برلٚت: ، )١ُايٛالٜات املتشس٠ بني ايك٠ٛ ايصًب١ ٚايك٠ٛ ايٓاععبس ايػالّ، ضفٝل،  

 .00ّ(، ص:5102، 4يًسضاغات ٚاألعاخ، ط
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إشٕ أَاّ ػًٝات ٖصا اـطاب ايصٟ نؿف األغايٝب األٜسٜٛيٛد١ٝ اؾسٜس٠ يف 

ايػٝطط٠ ع٢ً ايؿعٛب تسضهٝا اْطالّقا َٔ زاخٌ بٝٛتٓا بسا١ٜ بتػٝرل صٝاغ١ عكٍٛ 

ايس١ٜٝٓ ِٖٚ يف أٍٚ أٜاّ تؿهًِٗ أطفايٓا ْٚػف قُِٝٗ األخالق١ٝ ٚست٢ َعتكساتِٗ 

ايجكايف فتعٌُ ٖصٙ اـطابات االغتعُاض١ٜ ع٢ً تػٝرل ايصٖٓٝات مٛ ايًٗح ٚضا٤ شيو 

ايُٓٛشز املعٜف ايصٟ مت ػٌُٝ صٛضت٘ َٔ ايصػط يف أشٖإ األطفاٍ، فال ىف٢ ع٢ً 

 شٟ ايٓعط اؿصٝف َا هلصٙ األزٚات َٔ خطٛض٠ ع٢ً َٓع١َٛ ايكِٝ ايجكاف١ٝ يألغط٠

ٚاييت ؼًُٗا تًو األزٚات ندطاب اغتعُاضٟ دسٜس ي٘ تساعٝات٘ اـطرل٠ يف ؼٌٜٛ 

اـطابات مٛ ٚدٗات َع١ٓٝ، فٗٞ تعهؼ أبؿع َا ٚصٌ إيٝ٘ اإلْػإ َٔ أغايٝب 

فكس سل يٓا أَاّ ٖصٙ ايًشعات ايتاضى١ٝ اييت تعٝؿٗا األ١َ  دسٜس٠ يف االغتعُاض،

ٞ بايطبٝع ايعطبٞ املطايب١ بايفعٌ ال ايكٍٛ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ خاص١ يف ظٌ َا زل

ايػٛغا٥ٞ ايصٟ اعتسْا عًٝ٘ يف تًو اـطب ايػٝاغ١ٝ ايطْا١ْ اييت مل تعزْا إال تطادّعا 

ٚخٝبات ػاٙ ايتشٛالت ايص١ٖٝٓ اييت تؿٗسٖا ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف َػرلتٗا ايفهط١ٜ عدل 

نع ٚزٚض االٖتُاّ بايطفٌ ايتاضٜذ فاألٚىل بٓا ٖٛ االٖتُاّ بتهٜٛٔ األّ ٚتفعٌٝ َطا

ٚضعاٜت٘ باعتباضٙ ايًب١ٓ األٚىل يف ططٜل سفغ ٖٜٛتٓا َٔ االْسثاض بتٛفرل ؾطٚط األَٔ 

 ايفهطٟ ٚغط ٖصا ايتطاضب ايجكايف ايعاملٞ.

 ـطابات االغتؿطاق١ٝ باإلعالّ َٚٝهاْعَات نػط ثكاف١ األ١َ بأشٖإ أطفايٓا:ا

إىل غٝاب َفّٗٛ األَٔ ايفهطٟ ٚغبٌ بعح  ٣إٕ ايػطؽ ايجكايف املُاضؽ باإلعالّ أزَّ

ثكاف١ ايعٝـ املؿذلى، ٚقس ظٗط شيو بؿهٌ نبرل يف ايجٛض٠ املصط١ٜ ٖٚٛ َا أز٣ 

إىل اـطٚز عٔ َػاض اإلْػا١ْٝ يتسخٌ تًو ايجٛض٠ يف َتاٖات غفو ايسَا٤ ٚبؿاع١ 

 تًو ايصٛض اييت تًكاٖا أطفايٓا ٚغطغت بأشٖاِْٗ، يتفكس تًو ايجٛض٠ نٌ َكَٛات

يف سني غف١ً عٔ زٚض  ٞايٓٗٛض بايبالز نٌ ٖصا قاّ بتػصٜت٘ االغتؿطام اإلعالَ

األَٔ يف تٛدٝ٘ فهط طفًٓا، ٖصا اـطاب اإلعالَٞ ايصٟ تتشهِ فٝ٘ أٜاز خف١ٝ ال 

تٛز اـرل يأل١َ ايعطب١ٝ، ٖٚٛ إٕ زٍ ع٢ً ؾ٤ٞ فإمنا ٜسٍ ع٢ً فكسإ ثكاف١ األ١َ 

فٌ ايعطبٞ، فاأل١َ نُا ٜطاٖا املؤضر مبذتُعاتٓا ايعطب١ٝ ْٚػفٗا بصٖٔ ايط

( يف قاضطت٘ 3281-3288ّ) Renan Ernestٚايفًٝػٛف ايفطْػٞ إضْػت ضٜٓإ 
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ٕ األ١َ ٖٞ: "تطأَ قٟٛ ؟" قا٥ال إّ ؼت عٓٛإ "َاٖٞ األ3228١َاييت أيكاٖا غ١ٓ 

ٜهُٔ قتٛاٙ يف اإلسػاؽ بايتطشٝات اييت سككٓاٖا أٚ يف تًو اييت مٔ ع٢ً 

تشكٝكٗا. فٗٞ تفذلض ٚدٛز َاض ٚؽتعٍ يف اؿاضط َٔ خالٍ ٚاقع اغتعساز ي

 .2ًَُٛؽ ٜتُجٌ يف االتفام، ٚايطغب١ ايٛاضش١ يف ايتعبرل عٔ سٝا٠ َؿذلن١ زا١ُ٥"

ا َس٣ ايعذع ايهبرل ع٢ً اَتالى ثكاف١ قبٍٛ اآلخط فاْتؿطت ْعع١ ٖٚٛ َا ٜبني يٓ

ايػًٛ ٚايتهفرل ملٔ ىايفٓا ايطأٟ فٝتِ تسَرل عكٍٛ أطفايٓا بؿهٌ َٜٛٞ غطابات ال 

 بأٟ ص١ً هلٜٛتٓا اإلغال١َٝ.  تمت

ايبشح عٔ أصٌ ٚاسس ٚدٖٛط ٚاسس ٜؤزٟ يٝؼ فكط إىل ؽطٜب ايجكاف١، بٌ إىل " إٕ

ايجكاف١ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ٚتًو  ايعبح مبكَٛات. ٖٚٛ َا أز٣ إىل 3"أخطط األصٛيٝات

ايعازات اييت ناْت ؼفغ ايتٓٛع ايطا٥فٞ ٚايتُاغو االدتُاعٞ جملتُعاتٓا ايعطب١ٝ 

فػٝفػا٤ مج١ًٝ َٔ ايطٛا٥ف املتذاْػ١ فهطّٜا ٚعكسّٜا  خاص١ يف ايعطام اييت ناْت

َتعاٜؿ١ َع بعطٗا ايبعض زٕٚ تهفرل أٚ سكس، نٌ شيو شٖب ٖبا٤ّ َٓجّٛضا يتدلظ 

أصٛيٝات ؾسٜس٠ اـطٛض٠ ممج١ً يف َا ٜػ٢ُ "بساعـ" ٚغرلٖا َٔ ايتٓعُٝات 

ٚزٚاعٞ  اإلضٖاب١ٝ ايؿسٜس٠ ايتططف، ٖٚٓا ْبكٞ ايػؤاٍ َفتّٛسا عٔ نٝف١ٝ ٚأغباب

الَٞ ٚمل نٌ ٖصا اؿؿس اإلع زخٍٛ ٖصا ايتٓعِٝ اإلضٖابٞ إىل ايعطام اؿبٝب...؟،

ٚأٜٔ ٖٛ  ًٝاّل يًشكٝك١...؟ايطٖٝب إلشنا٤ ْاض ايفنت األٜسٜٛيٛد١ٝ ْؿّطا يًطا٥ف١ٝ ٚتط

 زٚض األّ ٚغط نٌ ٖصا ؿفغ فهط طفًٗا ٚتٛدٝٗٗا ايٛد١ٗ ايصشٝش١...؟. 

ملالبػات اـف١ٝ اييت تهتٓف ٖصٙ ايؿٝفط٠ املتػًػ١ً إشٕ ٖٞ أغ١ً٦ نجرل٠ تططسٗا ا

يف ْػٝر ب١ٝٓ اـطابات اإلعال١َٝ ٚاييت تػصٟ عكٍٛ أطفايٓا بؿهٌ َٜٛٞ، 

، عُاّل ع٢ً ايتدطٜب ٚايتسَرل فُٝهاْٝعَات تؿهًٗا ٚظضعٗا َاث١ً أَآَا

فطغّٛ ايهطتٕٛ نايػٛبطَإ ايصٟ ِٜٗٝ فٝ٘ غذلاتٝذٞ ٚاـالم يًفهط، اال

                                                         
، 1، تط: املصطف٢ سػْٛٞ، )املػطب: زاض تٛبكاٍ يًٓؿط، طايسٚي١ ٚايتعسز ايجكايفغافٝسإ، باتطٜو،  2

 . 93(، ص: 1111ّ
3 Goytisolo (Juan),"Que peut la litterature ?", Le Monde Diplomatique, Novembre 1999, 

p.28. 
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سبا ٚايفتا٠ باضبٞ ٚنٌ َا ميت بص١ً يًسهتاٍ تعر بإوا٤ات دٓػ١ٝ تػطؽ  أطفايٓا

يف أشٖإ أطفايٓا، بٌ ٚصٌ األَط إىل سس ايتؿهٝو يف نجرل َٔ املعتكسات ايس١ٜٝٓ 

األغاغ١ٝ ٜتًكاٖا َّٜٛٝا أطفايٓا يف سني غف١ً َٔ األّ، فٝتِ ايعصف ب١ٜٛٗ األ١َ زاخٌ 

اييت ٜتًكاٖا أطفايٓا َّٜٛٝا يتعؿـ بأشٖاِْٗ  بٝٛتٓا َٔ خالٍ تًو ايصٛض ايص١ٖٝٓ

ٚتُٓٛ َؿه١ً ثكاف١ شاى ايطفٌ فٝصرل ؾاّبا فطداّل فهٗال ٖٚٛ ع٢ً تًو ايصٛض 

ٚاإلوا٤ات اييت غطغت فٝ٘ َٓص ايصػط يتهٕٛ منٛشد٘ ايفهطٟ ايصٟ ٜكطض خٝاضات٘ 

 املصرل١ٜ ْٚعطت٘ يًشٝا٠ عا١َ.

 الَٞ ايعطبٞ:دسٍ املعطيف ٚاألٜسٜٛيٛدٞ يف اـطاب اإلع

ٛيٛدٝا هلُا اضتباط ٚثٝل باالغتعُاض ايفهطٟ، بٌ ٖٞ أندل َٔ إٕ املعطف١ ٚاألٜسٜ

شيو بهجرل سٝح تعٌُ ع٢ً إزخاٍ األٜسٜٛيٛدٝات املدتًف١ يف صطاعات ٚشيو 

بٓؿطٖا يف كتًف ٚغا٥ٌ اإلعالّ اييت ٜتًكاٖا أطفايٓا فٝؿبٕٛ ع٢ً تًو ايهطا١ٖٝ 

ٚتتأصٌ َؿه١ً ؾدصٝتِٗ يف سني غف١ً َٔ األّ اييت  ٚايػًٛ ٚايتططف يتٓطبع فِٝٗ

تتٗإٚ ٚبؿهٌ نبرل ػاٙ َا ٜتًكاٙ طفًٗا بسا١ٜ َٔ ايطغّٛ املتشطن١ ٚٚصٛال 

يٛد١ٝ ايعٓٝف١، ٖٚصا نً٘ قصس اإلبكا٤ ع٢ً ٛيألفالّ ايػُٝٓا١ٝ٥ شات األبعاز األٜسٜ

٠ ايفٛض٢ ايفٛض٢ بططٜك١ خالق١ َٚٓع١ُ َساض٠ َٔ أططاف تتكٔ دّٝسا فٔ إزاض

ٚتطٚدٗا يف اـطابات اإلعال١َٝ، فٗصٙ ايػٝاغات ؼاٍٚ ْػف األٜسٜٛيٛدٝات 

املدتًف١ ٚتفهٝهٗا ٚظٝفّٝا، َٔ خالٍ ايًعب ع٢ً ٚتط ْػف ايفهط املتٛاضع عًٝ٘ 

َٔ ططف تًو اجملتُعات ٚاألغط، ٚبايتايٞ ؼسُخ خًد١ً عُٝك١ يصيو ايبٓا٤ 

نبرل٠ َٔ ايؿتات ايفهطٟ يتطع تًو االدتُاعٞ ٚايبٝٛت اييت أصبشت يف ساي١ 

اـطابات أٜسٜٛيٛدٝا َع١ٓٝ باعتباضٖا ايفهط ايُٓٛشدٞ ايصٟ هب االستصا٤ ب٘ َٔ 

ططف األطفاٍ بإٜعاظ َٔ أططاف تعٌُ يف اـفا٤ َٔ ٚضا٤ تًو ايؿبهات اإلعال١َٝ 

ٜتُٝعٕٚ باسذلاف١ٝ عاي١ٝ دسا خاص١ َٔ خالٍ كتصني يف عًِ ايٓفؼ ملعطف١ نٝف١ٝ 

ػٝطط٠ ع٢ً شٖٔ ايطفٌ ٚتٛدٝٗ٘ ايٛد١ٗ اييت ؽسّ أبعاز ايك٣ٛ ايعامل١ٝ، ٖٚٛ َا اي

هعٌ ايُسٍٚ ايعطب١ٝ باعتباضٖا ق١ًًٝ ايفاع١ًٝ يف غٝام ايتٛاصٌ اؿطاضٟ يًعامل 

تٛاد٘ ؼسٜات نبرل٠ ؿفغ ٖٜٛتٗا ايفهط١ٜ أَاّ غططغ١ َس ايعٛمل١ ايفهط١ٜ 
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هات اإلعال١َٝ اييت تتشهِ فٝٗا ق٣ٛ امل١ُٓٝٗ ع٢ً ايعامل َٔ خالٍ ندل٣ ايؿب

عامل١ٝ أغًبٗا ص١ْٝٛٝٗ، ٖٚٛ َا ْطاٙ خاص١ ع٢ً َػطح ٚاقع اـطاب اإلعالَٞ يسٍٚ 

 ايطبٝع ايعطبٞ. 

ٚأَاّ ٖصٙ ايٓعع١ ايفهط١ٜ اإلضٖاب١ٝ ألشٖإ أطفايٓا ٚاملبط١ٓ بسٚاعٞ ؾٝفط٠ 

ٓع١ املصطٓع١ اييت األٜسٜٛيٛدٝا ايسميكطاط١ٝ ع٢ً ايططٜك١ ايػطب١ٝ ٚغرلٖا َٔ األق

أُْٖٚٛا بططٚض٠ تطبٝكٗا يف أْعُتٓا ايعطب١ٝ َٔ خالٍ ايذلٜٚر هلا إعالَٝا، أز٣ شيو 

إىل ظٗٛض أصٛيٝات ؾسٜس٠ ايتططف نطز فعٌ ع٢ً تًو ايػٝاغات املتبع١ َٔ ططف 

ايسٍٚ ايػطب١ٝ خاص١ ايٛالٜات املتشس٠ األَطٜه١ٝ يف عالقتٗا َع زٍٚ ايعامل 

ٟ َٛقع تعدل عٔ أٜسٜٛيٛدٝا، إْٗا بعباض٠ أزم ؼاٍٚ تهطٜؼ فٗٞ َٔ أ"اإلغالَٞ 

نػابٗا يٓفػٗا بعس إْٚفػٗا َٚٓعَٛتٗا، َٔ خالٍ ْعع ايؿطع١ٝ عٔ أ١ٜ أٜسٜٛيٛدٝا 

 .  4اإلٜٗاّ بتشطض َٓعَٛتٗا َٔ األٜسٜٛيٛدٝا"

فاالغتعُاض ايفهطٟ يف ْػدت٘ اإلعال١َٝ اؾسٜس٠ املعٛمل١ يًصٖٓٝات َٔ خالٍ ايػطؽ 

ايجكايف يألفهاض االغتؿطاق١ٝ أزخٌ ايعامل يف َأظم سطاضٟ َسَّطا يًٜٗٛات َٚكصّٝا 

امل االدتُاع عيًتٓٛع ايجكايف ايصٟ وفغ نٝإ ايسٍٚ، ٖٚٛ َا هعًٓا ْتػا٤ٍ َع 

سُٝٓا تػا٤ٍ قا٥ال: "نٝف ْتدًص َٔ اـٝاض ايصعب بني عٛمل١ 5أالٕ تٛضإايفطْػٞ 

. 6املتكٛقع١ ع٢ً شاتٗا" يًذُاعات ن١ْٝٛ خازع١ تػفٌ تٓٛع ايجكافات، ٚايٛاقع املٓػًل

أٜسٜٛيٛدٝا ٚفهط ٚاسس بك٠ٛ ايػالح ٚظضع األفهاض ايطا٥ف١ٝ اـبٝج١  فُشاٚي١ غطؽ

ز٣ إيٝ٘ ٜسٜٛيٛد١ٝ، أز٣ َا أا٤ َػاس١ ناف١ٝ يباقٞ اهلٜٛات األٚاملسَط٠ ٚعسّ إعط

ا ٚغرلٖا َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ اييت أصبشت تتذػس فٝٗا قِٝ َٔ خطاب يف ايعطام ٚغٛضٜ

يسٍٚ ايػطب١ٝ ٚغعٝٗا اؿجٝح يتطبٝل ايٛسؿ١ٝ ٚاؾٕٓٛ اؿطاضٟ املطتبط بػٝاغات ا
                                                         

 
ػطب: أفطٜكٝا ، )امليف ايبس٤ ناْت ايجكاف١، مٛ ٚعٞ عطبٞ َتذسز باملػأي١ ايجكاف١ٝبًكعٜع، عبس اإلي٘،  4

 .199ّ(، ص:1331ايؿطم، 

5
ّ، 1311أسس نباض عًِ االدتُاع املعاصطٜٔ، فطْػٞ األصٌ َٔ َٛايٝس  Alain Touraineآالٕ تٛضإ:  

، بطازٜػِ دسٜس: َٔ أدٌ فِٗ  Critique de la modernité 1331ْكس اؿساث١ غ١ٓ َٔ أِٖ َؤيفات٘ ٚ

 ايسميكطاط١ٝ؟، ٚعس٠ َؤيفات أخط٣.ّ، اؿطنات االدتُاع١ٝ، َا ٖٞ 1111عامل ايّٝٛ 
6 Touraine (Alain), Pourrons nous vivre ensemble ?, Fayard,Paris, 1997, p.2. 



 اجليل اجلديد 17                                ...سؤال القيه يف القنوات املوجهة لألطفال

 

Al Jeel Al Jadeed    /راسات اإلسالمية والفكريةالد                                      9102 ديسنرب  -ليويو                       3ج/ – 5ع 

ٖصٙ ايؿٝفط٠ االغتعُاض١ٜ يف ْػٝر بٓٝتٓا ايفهط١ٜ بسا١ٜ َٔ ايطفٌ ٚصٛال يًؿٝذ 

ايطاعٔ يف ايػٔ يٝتِ ْػف تًو اآل١ٜ اييت يطاملا َٝعت أَتٓا اإلغال١َٝ ٖٚٛ آ١ٜ 

١َّّ ٚغََٚن" ِِ ُأ َٓاُن ًِ  (.041)ايبكط٠:  ّطا"َصِيَو َدَع

 طاضٟ ملايو بٔ ْيب ٚزٚضٖا يف ؼكٝل األَٔ ايفهطٟ ألطفايٓا:ْعط١ٜ اإلقالع اؿ
ٜعتدل َايو بٔ ْيب أسس أبطظ املفهطٜٔ ايصٜٔ عهفٛا ع٢ً زضاغ١ غبٌ ايٓٗط١ 

ال "ايعطب١ٝ ٚأغباب ٖصا ايطُٛض ايفهطٟ يأل١َ اإلغال١َٝ، فايتاضٜذ نُا ٜكٍٛ: 

ٚال ٜتشكل شيو إال  ٜصٓع باالْسفاع يف زضٚب ايػرل فٝٗا ٚإمنا ٜفتح زضٚبا دسٜس٠،

بأفهاض صازق١ َع مجٝع املؿانٌ شات ايطابع األخالقٞ فعاي١ ملٛاد١ٗ َؿهالت 

 .7بٓا٤ يف فتُع ٜطٜس بٓا٤ ْفػ٘"

األّ ع٢ً غطغٗا يف طفًٗا َٓص ايصػط ٚتفعًٝٗا يف  إشٕ ٖصٙ ايفهط٠ إشا َا عًُت

كتًف ٚغا٥ٌ اإلعالّ ؼٝا ٚتفعٌ فعًتٗا سُٝٓا تػاعسٖا ايعطٚف ٚايعٛاٌَ اييت 

تٛفطٖا األغط٠، نُا إٔ ايفهط٠ قس تـذس بٌ ٚتصطسّ بأفهاض أخط٣، فٗٞ يٝػت 

َّا إٔ  تفطض شاتٗا ٚسسٖا يف املٝسإ ٖٚٛ َا ٜطع األّ أَاّ ؼسٜات أندل ٚبايتايٞ إ

يف عكط زاضٖا قبٌ ايػرل أٚ قس تتٓهط هلا ٚتٗادط إىل تطب١ ٚٚغط آخط يتشٌ قًٗا 

يٝهٕٛ "اـطٚز عٔ داز٠ ايصٛاب ٚايبعس عٔ ايٛغط املعتسٍ ٚتطى أفهاض َٓشطف١ 

فهًُا ابتعسْا  .8ايٛغط املعتسٍ ٚتطى االتعإ ٚايتُػو ظاْب األَط زٕٚ سكٝكت٘"

فهٌ َا ٜصٓع٘ املط٤ عٔ ايٛغط نًُا اظزاز ايتططف ٖٚٛ ساٍ نجرل َٔ ؾبابٓا، 

ٖٛ ْتٝذ١ َباؾط٠ ملا ٜسٚض يف فهطٙ نُا إٔ املط٤ ٜٓٗض ع٢ً قسَٝ٘ ٜٚٓؿط ٜٚٓتر 

بسافع َٔ أفهاضٙ اييت تػصٜٗا خطابات ٚغا٥ٌ اإلعالّ، نصيو ميطض ٜٚؿك٢ َٔ 

 أفهاضٙ أٜطا ٖٚٛ َا هعًٓا ْبشح ٚبؿس٠ عٔ غبٌ إهاز األَٔ ايفهطٟ.

إٕ اجملتُعات ايٓا١َٝ ال تتُٝع بك١ً املٛاز أٚ ايٛغا٥ٌ املاز١ٜ )األؾٝا٤(، ٚإُّْا بكصٛض يف 

األفهاض ٚعسّ فعاي١ٝ اغتػالٍ ايجطٚات املاز١ٜ املتٛفط٠ يسٜٗا ٚعذعٖا عٔ إهاز غبٌ 

                                                         
7

، تط: عبس ايععِٝ عًٞ، )ايكاٖط٠: َهتب١ عُاض،  َؿه١ً األفهاض يف ايعامل اإلغالَٞ َايو بٔ ْيب، 

 . 113، ص: ّ(1391

 .169(، ص:ـ1111ٖزاض ايكًِ،  ، )زَؿل:اإلغالّ ٚايؿبابايعسًٝٞ، قُس،  8
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١ٝ املٛدٛز٠ عٓس أطفايٓا، يف سني إٔ ايٝابإ بًس فكرل َٔ االغتجُاض يف ايجط٠ٚ ايعكً

سٝح ايجطٚات ايطبٝع١ٝ، يهٓ٘ ميًو ثط٠ٚ عك١ًٝ فهط١ٜ َٔ خالٍ االٖتُاّ بسٚض 

اؿطا١ْ ْٚؿط األفهاض ٚاإلبساعات ٚتفعًٝٗا َٔ خالٍ ايٛغا٥ٌ اإلعال١َٝ املدتًف١، 

ال َٓاص َٓ٘ ألٟ يصا فإٕ أ١ُٖٝ ايفهط٠ ضطٚض١ٜ ٚتهٜٛٔ األّ بؿهٌ دٝس أَط 

 تػٝرل أٚ ْٗٛض تطبٟٛ سطاضٟ .

ٚيهٔ ايػؤاٍ املططٚح يف ٖصا املكاّ ٖٛ: أٟ األفهاض ؼسخ ايتػٝرل ٚتصٓع٘ يف 

؟ ٌٖ ايتُػو باألصاي١ ٞ نٌ إضخ فهطٟ أّ ٖٞ أفهاض دسٜس٠أشٖإ أطفايٓا؟ أٖ

 ٖٛ ايصٟ ٜػرلْا؟، أّ باؿساث١ ٚايفهط املعاصط؟ أّ بايتٛفٝل بُٝٓٗا؟.      

 ٜط٣ َايو بٔ ْيب يف ٖصٙ ايٓكط١ إٔ ٖٓاى ْٛعإ َٔ األفهاض:

 .أفهاض َٝت١ ٚأفهاض قات١ً -3

 .أفهاض شات فعاي١ٝ صازق١ -8
فاألفهاض املٝت١ ٖٞ اييت ٚضثٓاٖا عٔ عصط االمطاط ٖٚٞ أنجط األفهاض قسض٠ 

ع٢ً ايكتٌ َٔ األفهاض األخط٣ ٜٚعطف َايو ايفهط٠ املٝت١ بكٛي٘: "فهط٠ خصيت 

. 9هلا ٚامطفت عٔ منٛشدٗا املجايٞ ٚمل ٜعس هلا دصٚض يف قٝط ثكافتٓا األصًٞ"أصٛ

نُا ٜعطف ايفهط٠ ايكات١ً بكٛي٘: "فهط٠ تكسَت ؾدصٝتٗا ٚقُٝتٗا ايجكاف١ٝ بعس 

 .10إٔ فكست دصٚضٖا اييت ظًت يف َهاْٗا يف عاملٓا ايجكايف األصًٞ"

ًٝ٘ ٜٛصٞ َايو بٔ ْيب ع٢ً ضطٚض٠ إسساخ ثٛض٠ ثكاف١ٝ فهط١ٜ تػرل ايهجرل َٔ ٚع

املفاِٖٝ ايفاغس٠ ايباط١ً املتفؿ١ٝ يف أشٖإ أطفايٓا ٚؾبابٓا، ايسخ١ًٝ عًٝٓا خاص١ 

ٚإٔ ايصطاع اؿايٞ صطاع ثكايف ٜطنع ع٢ً ايطفٌ بؿهٌ نبرل بايسضد١ األٚىل 

ًٝٓا مبٓعَٛتٓا األخالق١ٝ ايفهط١ٜ خاص١ ٚأْ٘ يف طٛض ايتؿهٌٝ ايفهطٟ، نُا ع

صشٝشٗا َٔ متٝٝع ٚ ٚغطب١ً نٌ َا ٜتًكاٙ أٚالزْا َٔ خالٍ ٖصٙ ايكٓٛاتزاخٌ بٝٛتٓا 

غكُٝٗا ست٢ ْتهٝف َع ايجكافات ايعامل١ٝ، عًٝٓا إٔ ْٛدس نٌ َا يف ٚغعٓا َٔ 

                                                         
 .113املطدع ْفػ٘، ص:  9

 .113املطدع ْفػ٘، ص:  10
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 ٚغا٥ٌ ْؿط ايفهط ايٛغطٞ بأشٖإ ؾبابٓا ٚأطفايٓا ست٢ مسخ ايتػٝرل ايجكايف ايصٟ

 ٜصشب٘ ايُٓٛ زٕٚ إٔ نؿ٢ ايجكافات األخط٣ بسع٣ٛ ايصٚبإ.

 بني ايطفٌ ايعطبٞ ٚايطفٌ األٚضٚبٞ اختالف يًعكٍٛ أّ اختالف يًعطٚف:
إٕ االختالف بني ايطفٌ ايعطبٞ ٚايطفٌ األٚضٚبٞ يٝؼ َطزُّٙ اختالف يف ايطباع أٚ يف 

عطب١ٝ ال ٜكٌ عٔ ضؽ ال ايطفٌ ايعطبٞ عٓسَا ٜسضؽ يف َسااالغتعساز ايفططٟ فُج

ظًَٝ٘ األٚضٚبٞ فطا١ْ ٚادتٗازا ٚلاسا، إال إٔ ٖصا ايتًُٝص األٚضٚبٞ ٜٓصطف بعس 

شيو يًعٌُ يف ٚغط ٜػاعسٙ ع٢ً ت١ُٝٓ ثكافت٘ ٜٚال٥ِ اؾٛ االدتُاعٞ فتجُط 

ٚتعزٖط، أَا ايطايب ايعطبٞ فٝعٛز بجكافت٘ تًو إىل أضض غطٜب١ عٓٗا فٝشاٍٚ غطغٗا 

ٜٚعذلٜٗا ايصبٍٛ، ٚست٢ ٚإٕ مل تتِ فإْٗا ال ػس يف  ٚيهٔ غطعإ َا تٓهُـ

ايذلب١ٝ االدتُاع١ٝ َا ٜػاعسٖا ع٢ً اإلمثاض ٚايُٓٛ فتبك٢ ؾذط٠ شاب١ً تعٝـ بني 

اؿٝا٠ ٚاملٛت، ٚيطمبا ؼٛيت إىل فهط٠ تسَرل١ٜ تٓؿط ايتططف ٚايتهفرل ٖٚٛ َا 

 ًٜتعّ بايكٛاعس اغتػًت٘ اؾُاعات اإلضٖاب١ٝ فعاز َٔ االمطاف ايفهطٟ "ايصٟ ال

هطٜا َا أْتر بسٚضٙ ؽًفا ف .11ايس١ٜٝٓ ٚايتكايٝس ٚاألعطاف.. ٚايٓعِ االدتُاع١ٝ"

غاعسٙ شاى املٓار ايعاّ باألغط٠ يف عسّ اغتٝعاب املطأ٠ يًتػرلات ايفهط١ٜ اؿاص١ً 

 يتدًف ايفهطٟ نُا ٜكٍٛ املفهط اإلغالَٞ عبس ايهطِٜ بهاض ٖٛ:يطفًٗا، فا

"ٚضع١ٝ عا١َ تصٝب األ١َ ْتٝذ١ ايكصٛض املػتُط يكطٕٚ ط١ًٜٛ يف أعُاٍ ايعكٌ ٚططم 

فأٟ ٚاقع ٜٓتعط َػتكبٌ طالبٓا يف ظٌ ٖصا ايٛضع املتأظّ؟. ٖٚٓا  12عج٘ عٔ اؿكٝك١"

تدلظ بأشٖآْا سازث١ زضٜفٛؽ ٚثٛض٠ ايطالب ايفطْػ١ٝ سُٝٓا ثاضٚا ع٢ً ايٓعاّ ايذلبٟٛ 

فصف١ املجكف نُا ٜكٍٛ غاضتط "ال  جكايف عا١َ فاملجكف ٖٛ َٓاض٠ ع١ًُٝ،ٚايٓػل اي

تطًل ع٢ً عًُا٤ ٜعًُٕٛ يف سكٌ اْؿطاض ايصض٠ يتطٜٛط أغًش١ اؿطب ايصض١ٜ 

ٚؼػٝٓٗا: فِٗ قض عًُا٤، ال أنجط ٚال أقٌ، ٚيهٔ إشا َا اْتاب ٖؤال٤ ايعًُا٤ 

                                                         
اجمل١ً ايعطب١ٝ يًسضاغات  ،"ضؤ١ٜ يألَٔ ايفهطٟ ٚغبٌ َٛاد١ٗ ايفهط املٓشطف"اؾشين، عًٞ بٔ فاٜع،  11

 .161، ص:ـ1111ٖ، داَع١ ْاٜف ايعطب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ، 19 ع، األ١َٝٓ ٚايتسضٜب

، )زَؿل: َطنع ايطا١ٜ يًت١ُٝٓ ايتأظّ ايفهطٟ يف ٚاقعٓا اإلغالَٞ املعاصطايهطِٜ، بهاض، عبس  12

 . 19(، ص:ـ1119ٖ، 1ايفهط١ٜ، ط
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طٌ اؾٗٛز ِٖ ٚأعاثِٗ َٔ أْفػِٗ ايصعط ملا تٓطٟٛ عًٝ٘ األغًش١ اييت تصٓع بف

طاق١ تسَرل١ٜ، فادتُعٛا ٚٚقعٛا بٝاْا يتشصٜط ايطأٟ ايعاّ َٔ اغتدساّ ايكٓب١ً 

 .13ايصض١ٜ، غسٚا َٔ فٛضِٖ َجكفني، ٚشيو بايفعٌ، ألِْٗ ػاٚظٚا صالسٝاتِٗ "

ّٕ غاضتط باعتباضٙ أسس أقطاب ايفهط ايػطبٞ مبجاي٘  ٌّ َا ميهٔ إٔ ْكٛي٘ ٖٓا ٖٛ أ يع

ٖصا دعٌ َعٝاض ٚصف املجكف بٗصٙ ايصف١ ٖٛ ايٛعٞ ٚايسفاع عٔ ايكِٝ اإلْػا١ْٝ اييت 

ٜفتكسٖا ايعسٜس َٔ طالبٓا، ٚيعٌ ٖصا ايٓٛع َٔ املجكفني ٖٛ ايصٟ وتاد٘ ساضط 

فهط اآلَٔ ايبعٝس عٔ االخذلاقات ايفهط١ٜ املتططف١ هعٌ َٔ املجكف أَتٓا، فاي

قازضا ع٢ً فِٗ ٚاقع٘ بٛعٞ ملا هطٟ سٛي٘ خاص١ تًو اييت تطٚز يف كتًف ٚغا٥ٌ 

اإلعالّ ٖصا ايٛعٞ ايصٟ انتػب٘ َٔ زاخٌ بٝت٘ أثٓا٤ تهٜٛٓ٘ ايفهطٟ يف ايصػط 

 االعتعاظ باهل١ٜٛ.ٖٛ ايصٟ ميسٙ بايك٠ٛ ٚايكسض٠ ع٢ً ايتػٝرل فطال عٔ 

اْطالقا َٔ فاملجكف نُا ٜكٍٛ زٜهاضت "ْاقس ادتُاعٞ ٜػع٢ إىل ْكس املُاضغات 

. فاملجكف اؿل ٜتُٝع باؿؼ ايٓكسٟ، ٚايٛعٞ 14قسز٠"َطدع١ٝ ْعط١ٜ َٛسس٠ ٚ

فتُع٘، ٚإهاز ايػبٌ  ا َٔ تفّشص غًٛنٝاتا َٚتُهّٓايهبرل ايصٟ هعً٘ قازّض

ايهف١ًٝ اييت تػِٗ يف تعسًٜٗا أٚ تػٝرلٖا يتهٕٛ ع١ًُٝ ايتػٝرل َٔ َٓطًل َطدع١ٝ 

إغال١َٝ ٚاضش١ ٚقسز٠ املعامل ٖٚٛ َا متاد٘ يف ضأٖ عصطْا ايّٝٛ عٓس املطأ٠ 

ايعطب١ٝ املػ١ًُ ٚاييت ٜػٝب عٓٗا نجرلا اؿؼ ايٓكسٟ يف تفكس َا ٜبح يف كتًف 

 ايعبح بٗا.عكٌ ابٓٗا ب٘ َٚٔ ثِ ْػف قُٝ٘ ٚ الّ ٜٚتِ تػص١ٜٚغا٥ٌ اإلع

ٚىل يف أٟ ملجكف١ بؿهٌ خاص نْٛٗا ايًب١ٓ األٖٚٛ َا وتِ عًٝٓا تفعٌٝ زٚض املطأ٠ ا

االغتػطام يف "فإٕ ع١ًُٝ تػٝرل ٚايٓٗٛض بعكٍٛ أطفايٓا بططٜك١ ع١ًُٝ ٚػٓب ايتٓعرل 

يتٓعرل ٖٛ َسعا٠ يالمطاف ايفهطٟ، ايتعًِٝ املػتٓس بصف١ ن١ًٝ أٚ ؾب٘ ن١ًٝ إىل ا

َع ًَشٛظات  -دٓبا إىل دٓب-سٝح تؿرل ًَشٛظات ايذلبٜٛني سٍٛ غًٛنٝات ايطالب 

اآلبا٤ ٚاألَٗات إىل سسٚخ اختالالت فهط١ٜ عسٜس٠ ع٢ً اؾٌٝ اؾسٜس ميهٔ إٔ تعع٣ 
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أٚ  إىل نجط٠ ايتٓعرل ايصٟ ٜتعطض ي٘ ايطالب يف َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ ايصٟ ال ٜصاسب٘

ٖٚٓا تدلظ ْعط١ٜ َايو بٔ ْيب عٔ ايتػٝرل  .15ٜكذلٕ ب٘ َا وكك٘ عًُٝا يف عامل ايٛاقع"

١ًٝ ايتػٝرل ملا هلا َٔ أٚىل َايو بٔ ْيب ايجكاف١ أ١ُٖٝ ندل٣ يف عُايجكايف ايفهطٟ فكس 

أ١ُٖٝ يف ايٓٗٛض بعكٍٛ أطفايٓا ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً اغتجُاض َٛاٖبِٗ، سٝح ٜط٣ إٔ 

اإلميإ بصسم ايفهط٠ ٚصشتٗا ٚاإلميإ أٚ باألسط٣ االقتٓاع بٗا ٜؤٖالٕ عكٍٛ أطفايٓا 

 ٚاإلْػإ عا١َ يهٞ ٜػرل شات٘ ٚفتُع٘ بٌ ٚأَت٘ ٜٚصٓع فسٖا ٚيعٌ شيو ٜهٕٛ بـ: 

 املٓاٖر مبا ٜٛانب عصط االْفتاح ٚايتطٛض ايتكين اؿسٜح. تطٜٛط-

تعسٌٜ اػاٖات ايطالب ٚاجملتُع مٛ ايتدصصات ايتك١ٝٓ ٚاإلْػا١ْٝ ع٢ً سس -

 غٛا٤.
ايعٓا١ٜ بإعساز ٚتطٜٛط ٚتسضٜب األَٗات ٚإزخاهلِ يف زٚضات ته١ٜٝٓٛ، ٚايٓعط يف -

١ٝ اؾسٜس٠ اييت تعبح بعكٍٛ غبٌ تطٜٛط ايٓعاّ ايتعًُٝٞ ػٓبا يًدطابات االغتؿطاق

 أطفايٓا بؿهٌ َٜٛٞ َٔ خالٍ تًو ايطغا٥ٌ املؿفط٠ عدل ٚغا٥ٌ اإلعالّ.

زضاغ١ أغباب انفاض َػت٣ٛ كطدات ايتعًِٝ ايعاّ، ٚايذلنٝع ع٢ً َتطًبات -

غٛم ايعٌُ، ٚايٛاقع ايػًٛنٞ يًتًُٝص ٚتٛدٝ٘ األّ مبا ىسّ خًل ٖصٙ ايفطص يف 

 شٖٔ ابٓٗا. 

ت األغط١ٜ ٚايذلب١ٜٛ ايطزل١ٝ تعس قاضٔ أٚىل، قس أغػت ـس١َ إٕ املؤغػا

اجملتُع، ٚتًب١ٝ سادات أفطازٙ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايذلف١ٝٗٝ، يتؿػٌ 

"فاملسضغ١ اييت ٖٞ  ايفطاغ ايصٟ قس ٜٓتر َٔ غٝاب َجٌ ٖصٙ األزٚاض امل١ُٗ يًسٚي١،

ٛنا َعٝٓا ٜٓاغب ٚظٝفتٗا ٚزٚضٖا يف املؤغػ١ ايذلب١ٜٛ األٚىل تعطض ع٢ً ايطايب غً

اجملتُع، ٖٚٛ ٜصٖب إيٝٗا َٔ َٓطًل اسذلاَ٘ هلا ٚتكسٜطٙ يًسٚض ايصٟ تؤزٜ٘ يف بٓا٤ 

ؾدصٝت٘ ايع١ًُٝ ٚاألزب١ٝ، ٚال ٜتفل غًٛى ايطًب١ َع ايسٚض ايصٟ ٜفذلض إٔ تكّٛ ب٘ 

ٛى املسضغ١، فايطايب ٜتعاٌَ َع ضفاق٘ بأغًٛب ٜتٓاف٢ َع َا ٖٛ َطًٛب َٔ غً
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، )ايطٜاض: َهتب١ فٗس االمطاف ايفهطٟ ٚعالقت٘ باألَٔ ايٛطين ٚايسٚيٞاـطٝب، قُس ؾشات،  
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، ٚضمبا ٜطدع ايػبب إىل 16َسضغٞ، فٗٛ ٜػتدسّ أيفاظا ْاب١ٝ ٜٚعتسٟ ع٢ً ظَال٥٘"

املسضغ١ بٛضعٗا ايطأٖ أعطت َعًَٛات َٚعاضف ضمبا ناْت عصط١ٜ سسٜج١ إٔ "

. فأْتر شيو 17ٚيهٓٗا مل تفًح يف صكٌ ايػًٛى ٚتٗصٜب اـًل عٓس َٔ تعًُِٗ"

طفا بعٝسا عٔ ضٚح اإلغالّ ايػُش١ ْتٝذ١ تًو اـطابات االغتؿطاق١ٝ، فهطا َٓش

  األغتاش ْبٌٝ ؾبٝب وذلظ بكٛي٘: "ميٌٝ اـطاب ايٛغطٞ إىل ايذلنٝعٖٚٛ َا دعٌ 

ع٢ً دٛاْب َٔ اإلغالّ زٕٚ أخط٣، أٚ إىل  -سػب استٝادات َعطن١ داْب١ٝ زخ١ًٝ-

َع َا ٜكاٍ عٔ ضطٚضات ايطز  إبطاظ بعض َٝعات٘ ع٢ً سػاب بعطٗا اآلخط، متاؾٝا

ع٢ً أفعاٍ اآلخط يف ايػطب، َٚا ٜططس٘ ٜٚٓطٟٛ ع٢ً افذلا٤ات أٚ َػطٜات ٚغطب١ 

عا١َ املػًُني إظا٤ٖا، أٚ متاؾٝا َع َا ٜكاٍ عٔ ضطٚضات ايٛاقع ايكا٥ِ يف ايبالز 

اإلغال١َٝ ْفػٗا، ٚاستٝاز املُاضغات ايػٝاغ١ٝ إىل ْفٞ اتٗاَات ايتططف ٚاإلضٖاب 

ؾاب٘ شيو عدل أططٚسات ايػالّ ٚايتػاَح ٚسسٖا، ضغِ ايتعطض يعسا٤ات َٚا 

طاق١ٝ . ٖٚٛ َا هعًٓا ْبشح عٔ غبٌ ؼكٝل االْعتام َٔ اـطابات االغتؿ18اآلخط"

 اؾسٜس٠ ايػاع١ٝ يعٛمل١ يًفهط اإلغالَٞ َٔ خالٍ تسَرل ايب١ٝٓ ايعك١ًٝ ألطفايٓا.

 خامت١ ايبشح:

َٔ خالٍ َا ططسٓاٙ آّْفا يف ٖصٙ املكاي١ َٔ إؾهايٝات ٚتػاؤالت عٜٛص١، ٚغعّٝا 

َٓا إلهاز اؿًٍٛ املٓاغب١ يًٛقٛف يف ٚد٘ ٖصا ايتػْٛاَٞ إٕ داظ ايتعبرل ٖصا 

ف يًٜٗٛات ايس١ٜٝٓ ٚايجكافات املتٓٛع١ بٛطٓٓا ايعطبٞ، ْططح يف خامت١ اـطاب اؾاض

َكاضبتٓا ٖصٙ بعض األفهاض ٚايتٛصٝات اييت ْطدٛ إٔ تػِٗ يف تطَِٝ تصسعات 

ايٓعاّ ايذلبٟٛ ايعطبٞ ٚإهاز َٔ خالٍ تٛفرل ؾطٚط األَٔ ايفهطٟ ايذلٜام املٓاغب 

ٔ خالٍ اـطابات االغتؿطاق١ٝ يًتصسٟ يالخذلاقات ايفهط١ٜ اؿاص١ً ألطفايٓا َ
                                                         

16
ٚقا٥ع املؤمتط األٍٚ يًتعًِٝ ايفًػطٝين ايتعًِٝ ايػًٛى ايَٝٛٞ يطًب١ املساضؽ يف قطاع غع٠،  ،خًٌٝ ،عٛز٠ 

 . 401: ص ّ،1/01/0990-5املٓعكس ظاَع١ بٝت ؿِ يف ايفذل٠  ايفًػطٝين إىل أٜٔ؟

، )ايهٜٛت: زاض ايكًِ، تسضٜؼ ايذلب١ٝ اإلغال١َٝ أغػ٘ ٚتطبٝكات٘ ايذلب١ٜٛفاٚض، قُس صالح ايسٜٔ،  17

 .159ّ(، ص: 0991، 4ط

 صٓعا٤، يًٛغط١ٝ، ايعاملٞ املٓتس٣ َؤمتط ،"األزٚاض ايتشسٜات، املفّٗٛ،..  اإلغال١َٝ ايٛغط١ٝ: "ؾبٝب ْبٌٝ 18

 ّ .1111َاٜٛ عاّ  13-11
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اؾسٜس٠ املبجٛث١ يف ٚغا٥ٌ اإلعالّ ٚشيو يتشكٝل غبٌ اْعتاقٓا َٔ َس خطاب ايعٛمل١ 

اإلعال١َٝ احملطض١ ع٢ً ايعٓف ٚاإلضٖاب ٚايتهفرل، ٚعجا َٓا عٔ غبٌ إضغا٤ زعا٥ِ 

شيو  االغتجُاض يف عكٍٛ أطفايٓا باغتػالٍ أزٚات ايعصط املدتًف١ ٚتفعٌٝ زٚض األّ يف

 بعّٝسا عٔ خطابات االخذلام ايفهطٟ.
فالبس َٔ تطافط دٗٛز مجٝع األططاف غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ سهَٛات ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

فُٝا بٝٓٗا َٔ تٓػٝكات، أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿعٛب فُٝا بٝٓٗا، أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايٓدب 

اقات ايجكاف١ٝ مبا أْٗا ف١٦ تٜٓٛط١ٜ يبعح غبٌ ايٓٗٛض بعكٍٛ أطفايٓا حملاضب١ االخذل

ايفهط١ٜ ٚتٛدٝ٘ اـطاب اإلعالَٞ مبا أْ٘ أزا٠ تأثرل١ٜ نبرل٠ ٚأزا٠ تطب١ٜٛ تع١ًُٝٝ 

ٚت١ُٝٓ املٛاٖب،  مبا ٜسعِ شيو َٔ خالٍ بطاَر إعال١َٝ تطب١ٜٛ ؼح ع٢ً ت١ُٝٓ ايعكٌ

ُات اجملتُع املسْٞ يصيو َٔ خالٍ اْتؿاضِٖ باملساضؽ ٚاملعاٖس ٚضطٚض٠ زعِ َٓع

صٙ املٓعُات عدل كتًف ٚغا٥ٌ اإلعالّ تؿذٝعا ع٢ً ْؿط ٚاؾاَعات ٚاإلؾٗاض هل

 ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ االغتجُاض يف ايعكٌ ايبؿطٟ ٚايبشح عٔ ايهفا٤ات املٖٛٛب١.

َٚٔ ايططٚضٟ إقا١َ ػُع عطبٞ عاملٞ هُع مجٝع املدتصني يف اـطاب اإلعالَٞ 

١ٝ إغال١َٝ ايذلبٟٛ ٜهْٕٛٛ أصشاب نفا٤ات عاي١ٝ يٛضع َٓاٖر تطب١ٜٛ تع١ًُٝٝ عطب

عت١ تٛد٘ األّ ايٛد١ٗ ايصشٝش١ يف نٝف١ٝ ايتعاٌَ ايفهطٟ َع طفًٗا بعّٝسا عٔ 

ايٛصاٜات ايػطب١ٝ بهٝف١ٝ غرل َٓعَٛتٓا اإلعال١َٝ، ٚإقا١َ أنازميٝات عطب١ٝ شات 

َػت٣ٛ عاٍ دّسا تٗتِ بتهٜٛٔ األطفاٍ ٜؿطف عًٝٗا أخصا٥ٕٝٛ ؾطفا٤ يتدطٜر 

طٕٚ فُٝا بعس بباقٞ ايبًسإ ايعطب١ٝ خاص١ يف ؾباب أنفا٤ يف فاالت ؾت٢ ٜٓتؿ

زٍٚ ايطبٝع ايعطبٞ سفاّظا ع٢ً اهل١ٜٛ اإلغال١َٝ َٔ َس االخذلام ايفهطٟ، ْٚؿّطا 

يًٛعٞ ايسٜين ايػًِٝ ايبعٝس عٔ ايتططف ٚايتهفرل ٚغرلٖا يتشكٝل اإلقالع اؿطاضٟ 

 ايصٟ سح عًٝ٘ َايو بٔ ْيب ضمح٘ اهلل.

اتٞ ي١ًٜٛٗ ايفهط١ٜ ايعطب١ٝ اإلغال١َٝ يف إطاض دسٍ إٕ مّل ؾعح االْفطاط اهلٜٛ

ايؿطم ٚايػطب املػًف بًعب١ ايعٛمل١ يًفهط االغتعُاضٟ ايػطبٞ َٚها٥سٙ املٓتؿط٠ يف 

ٚغا٥ٌ اإلعالّ ئ ٜتأت إال َٔ خالٍ ايعٛز٠ ملٓابع تطاثٓا ايعطبٞ ايكِٜٛ َٔ مجٝع 

يف أْعُتٓا ايفهط١ٜ  دٛاْب٘ ٚكتًف فاالت٘، ٚتفعٌٝ نٌ تًو ايصخا٥ط ايٓفٝػ١



 اجليل اجلديد 24                                ...سؤال القيه يف القنوات املوجهة لألطفال

 

Al Jeel Al Jadeed    /راسات اإلسالمية والفكريةالد                                      9102 ديسنرب  -ليويو                       3ج/ – 5ع 

-ناإلَاّ ايعال١َ املاٚضزٟ ايصٟ عطف بفهطٙ ايٛغطٞ يبعح َٔ خالي٘ اعتعاظْا

بٜٗٛتٓا ٚنٝآْا اؿطاضٟ زٕٚ ايتػافٌ عٔ ايسٚض ايفاعٌ يألّ يف  -خاص١ ف١٦ ايؿباب

شيو َٔ خالٍ تهٜٛٓٗا فطال عٔ ضطٚض٠ َس دػٛض ايتفاعٌ َع اآلخط إلقا١َ ١ٜٖٛ 

١ٝ فاع١ً يف إطاض تبازٍ ايعطا٤ اؿطاضٟ ايعاملٞ ايٓابص يًتعصب، عطب١ٝ إغال١َٝ عامل

يتشكٝل إقالع سطاضٟ ْابع َٔ نٓف اإلْػا١ْٝ، فايعٌُ ع٢ً اـطٚز َٔ زا٥ط٠ 

ايٛصا١ٜ ايػطب١ٝ ع٢ً أْعُتٓا ايذلب١ٜٛ ايعطب١ٝ ئ ٜتأت بؿهٌ غطٜع، ٚإمنا البس َٔ 

ب األبعاز االغتعُاض١ٜ ايعٌُ ع٢ً ؼكٝك٘ ع٢ً املس٣ ايبعٝس يًتدًص َٔ ضٚاغ

يًدطابات االغتعُاض١ٜ اؾسٜس٠ املٓتؿط٠ بٛغا٥ًٓا اإلعال١َٝ، ٚشيو نإقا١َ َٓع١ُ 

عطب١ٝ فهط١ٜ عامل١ٝ تػع٢ يًعٌُ ع٢ً ؼكٝل ايٛسس٠ ايعطب١ٝ املٓؿٛز٠ مبدتًف 

طٛا٥فٗا، ٚغبٌ االغتجُاض يف ايعكٌ ايبؿطٟ ٚاؿفاظ ع٢ً قِٝ ثٛضات ايطبٝع ايعطبٞ 

١ ايعطب١ٝ عا١َ َٔ ٚسس٠ ق١َٝٛ ٚتطابط أخٟٛ إغالَٞ هُع مجٝع ٚقِٝ ايجكاف

األٜسٜٛيٛدٝات، ٚايتدًص َٔ تبعات اـطاب ايتهفرلٟ ْٚتا٥ذ٘ املسَط٠ يًب١ٝٓ 

ايتشت١ٝ ٚايفٛق١ٝ يعكٍٛ أطفايٓا، ٖٚٛ َا وتِ عًٝٓا تهجٝف اؾٗٛز أنجط غٝاغّٝا 

ايصٟ سح عًٝ٘ َايو ٚعػهطّٜا ٚقبٌ نٌ ٖصا فهطّٜا ؼكٝكا يإلقالع اؿطاضٟ 

بٔ ْيب ٚاقتالع ايفهط ايتهفرلٟ ايتططف َٔ دصٚضٙ، ٚنؿف أصٛي٘ ايفهط١ٜ 

اؿكٝك١ٝ املبجٛث١ يف اـطاب ايفهطٟ ايػطبٞ، ٚاملفعٌ بإسهاّ ؾسٜس بأْعُتٓا 

 ايذلب١ٜٛ، يعععع١ أَٔ ٚاغتكطاض زٚيٓا ايعطب١ٝ خاص١ زٍٚ ايطبٝع ايعطبٞ.  

ا١ُ٥ غ١ٜٛٓ ػُع مجٝع ايُٓدب ايعامل١ٝ ايباضظ٠ َٔ البس َٔ إقا١َ َؤمتطات عامل١ٝ ز

ّٝا إلهاز أزٚات  مجٝع األزٜإ ٚكتًف ايجكافات ٚاألعطام، َٔ أدٌ ايتباسح عًُ

ؼكٝل غبٌ احملافع١ ع٢ً ٖٜٛات ايُؿعٛب، ٚنٝف١ٝ ايتدًص َٔ األطط املعطف١ٝ 

كٍٛ األطفاٍ، يًدطابات االغتعُاض١ٜ اؾسٜس٠، ٚغًبٝات ايعٛمل١ ايفهط١ٜ املسَط٠ يع

ُٖٚٝٓتٗا ايجكاف١ٝ ع٢ً ثكافات ايؿعٛب املػتطعف١ عٔ ططٜل آيٝات االغتؿطام 

اإلعالَٞ اؾسٜس ٚاملسد١ٓ بأٜسٜٛيٛدٝات شات تٛد٘ صًٝيب ساقس ع٢ً إٔ ٜط٣ إقالع 

سطاضٟ إغالَٞ ٜػتجُط يف عكٍٛ أطفايٓا ٚنصا ثٛضات عطب١ٝ فهط١ٜ تٓعع غباّضا 

 . دجِ ع٢ً صسٚضْا يػٓٛات ط١ًٜٛ



 اجليل اجلديد 25                                ...سؤال القيه يف القنوات املوجهة لألطفال

 

Al Jeel Al Jadeed    /راسات اإلسالمية والفكريةالد                                      9102 ديسنرب  -ليويو                       3ج/ – 5ع 

َٔ ايططٚضٟ بعح غبٌ ػسٜس ايجكاف١ اإلغال١َٝ بأْعُتٓا األغط١ٜ ٚايذلب١ٜٛ بػطؽ 

ثكاف١ إغال١َٝ غ١ًُٝ ٚالغُٝا اـطاب ايسٜين، ٚتفعٌٝ زٚضٙ يًشفاظ ع٢ً اهل١ٜٛ 

خل، ٚقّٛفا يف ٚد٘ ب يًعطم أٚ املصٖب أٚ ايعؿرل٠...إاإلغال١َٝ بعّٝسا عٔ دسٍ ايتعص

املػًف بايفهط االغتعُاضٟ ايػطبٞ، ٖٚصا تأغّٝػا  اـطاب االغتؿطاقٞ اإلعالَٞ

يٓٛع َٔ اإلقالع اؿطاضٟ ٚاالغتؿطاف املػتكبًٞ أل١َ دسٜس٠ ٚيست َٔ ضسِ 

االْبعاخ اؿطاضٟ اإلغالَٞ، بعّٝسا عٔ ايصطاع األٜسٜٛيٛدٞ املسعِ َٔ أططاف 

طفاٍ خاضد١ٝ تهٔ اؿكس ٚايهطٙ ي١ًٜٛٗ اإلغال١َٝ فايطفٌ ايعطبٞ ٜعتدل أشن٢ األ

 بايعامل ضغِ ايعطٚف ايكاٖط٠ اييت ؼٝط ب٘ َٔ نٌ داْب.
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 ّ.0،5100طيًٓؿط، 
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 بس ايػالّ، ضفٝل، ايٛالٜات املتشس٠ بني ايك٠ٛ ايصًب١ ٚايك٠ٛ ايٓاع١ُ، َطنع صٓاع١ ع

 .م5102، 4ايفهط يًسضاغات ٚاألعاخ، ط
  :َايو بٔ ْيب، َؿه١ً األفهاض يف ايعامل اإلغالَٞ ، تط: عبس ايععِٝ عًٞ، ايكاٖط٠

  ّ.1391َهتب١ عُاض، 

 ،ايذلب١ٜٛ، ٚتطبٝكات٘ أغػ٘ غال١َٝاإل ايذلب١ٝ تسضٜؼ ايسٜٔ، صالح قُس فاٚض 

 .0991ّ ،4ط ايكًِ، زاض: ايهٜٛت

  ْٞبٌٝ ؾبٝب: "ايٛغط١ٝ اإلغال١َٝ .. املفّٗٛ، ايتشسٜات، األزٚاض"، َؤمتط املٓتس٣ ايعامل

 .1111َّاٜٛ عاّ  11-13يًٛغط١ٝ، صٓعا٤، 
 املطادع األدٓب١ٝ:

 Goytisolo (Juan),"Que peut la litterature ?", Le Monde Diplomatique, 

Novembre 1999. 

 Touraine (Alain), Pourrons nous vivre ensemble ?, Fayard,Paris, 1997. 
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 أطع تع١ًُٝٝ ايٓشٛ ايعشبٞ يف ظٌ املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ

ا٭طاغ املكاَٞ أمنٛردا

خري٠ َظًِ. د   
 
Email: kheiracritique31@gmail.com                                                                         

 ًَدف ايبشح:
٤ ع٢ً سمبا ناْت قل١ٝ املكاّ َٔ ايكلاٜا امل١ُٗ اييت ػػًت عكٍٛ ايباسجني ٚايعًُا

طٍٛ ايضَٔ، ٚإٕ مخذ ٖزا ا٫ٖتُاّ سدسا َٔ ايضَٔ، إ٫ أْ٘ عاد َٔ دذٜذ ٚبك٠ٛ 

يٝرتبع ع٢ً سنح ايذساطات ايًظا١ْٝ املعاؿش٠، باعتباسٙ َعط٢ َُٗا ٫ ٜٓبػٞ ػاٚصٙ 

يف أٟ دساط١ تٓؼذ ايتٛاؿٌ ٚايتؿاعٌ. ٚمما ٫ ػو ؾٝ٘ إٔ َٝذإ ايتعًِٝ قذ اطتجُش 

ايعُٛد ايؿكشٟ ايزٟ ٜؼذ نٝإ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٜٚظُٛ بٗا  يف ٖزا املعط٢ باعتباسٙ

مٛ ايؿعاي١ٝ ٚايٓذاح، خاؿ١ إرا أدسنٓا إٔ اـطاب ايتعًُٝٞ ٖٛ رٚ بعذ تٛاؿًٞ 

 بايذسد١ ا٭ٚىل.
ايبٝذاغٛد١ٝ املعاؿش٠ املظُا٠ إٕ ٖزا املكتل٢ ايتـٛسٟ ٜؿشض ْؿظ٘ بك٠ٛ يف املكاسب١ 

ذ اطتجُشت ٖزٙ ايطشٜك١ ايبٝذاغٛد١ٝ املعاؿش٠ َعط٢ املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ، ؾإىل أٟ سب

املكاّ ٚاملك٫ٛت ٚاملؿاِٖٝ املٓٛط١ ب٘ ٚنٝـ ٚظؿت٘ يف َٓاٖذٗا َٚكاسباتٗا؟ ٚؾُٝا 

تتذ٢ً ايكلاٜا )ايتع١ًُٝٝ( اييت ميهٔ إٔ ًُْع َٔ خ٬ٍ ايػٛق يف َلاَٝٓٗا 

 ايٓشٛ. متعٗشات ْعش١ٜ املكاّ؟ ٚنٝـ ميهٓٓا إٔ ْظتجُشٖا يف َٓاٖر تذسٜع

 .شٛ،املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ،املكاّ، ايٓايتع١ًُٝٝ،ايهؿا٠٤ ايتٛاؿ١ًٝ: نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The theme of the context has a considerable place in the field of literature 

and language, especially at this time, because it constitutes an irrefutable 

component in linguistic studies which facilitates the understanding of 

communicability and interactionist operation. This has a positive impact 

on the effectiveness of teaching as it focuses on communication. 

This vision is intentionally imposed on contemporary pedagogical 

approaches namely "communicative approach". We want to unveil in this 

study, the link that weaves the link between the context and the concepts 

                                                         
 اؾضا٥ش طعٝذ٠، ،ايطاٖش ٫َٟٛ. د داَع١ ا٭دبٞ، ٚايٓكذ ايًظاْٝات يف كتـ١ أطتار٠. 
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that surround it with a rating, and what methods and approaches have 

been used on the other side? And how can one use all this in order to 

achieve a grammatical teaching efficiency.  
 َكذ١َ: 

ايًظاْٝات ايتع١ًُٝٝ َـطًح ٚكع يف ايًػ١ ايعشب١ٝ يٝكابٌ املـطًح ايعشبٞ املؼٗٛس 

َٔ ايباسجني يف  ، ٚهلزا ًْؿٞ ايعذٜذ la didactique des languesباملـطًح اآلتٞ

ٖزا امللُاس َٔ ٜرتمجٕٛ املـطًح ايؿشْظٞ ا٭خري تشمج١ سشؾ١ٝ بـ "تع١ًُٝٝ 

ايًػات"، ٚلذ آخشٜٔ ٜظتعًُٕٛ املشنب ايج٬ثٞ "عًِ تعًِٝ ايًػات"، باإلكاؾ١ إىل 

باسجني آخشٜٔ ٜهتؿٕٛ بتظ١ُٝ ٖزا اؿكٌ بـ "تعًِٝ ايًػ١"، ٚأسٝاْا ٜرتدِ عٓذ قظِ 

  .1سجني ايعشب بـ"ايتعًُٝٝات" أٚ "ايتع١ًُٝٝ"َٔ ايعًُا٤ ٚايبا

ٚمما ٫ ػو ؾٝ٘ إٔ َععِ ايباسجني ٜعشؾٕٛ ايتع١ًُٝٝ بأْٗا "دساط١ ع١ًُٝ حملتٜٛات 

تعًِ اييت خيلع هلا ايتًُٝز، ايتذسٜع ٚطشق٘ ٚتكٓٝات٘، ٚ٭ػهاٍ تٓعِٝ َٛاقـ اي

دساط١ تظتٗذف ؿٝاغ١ َٛاقـ ايتعًِ اييت خيلع هلا ايتًُٝز، دساط١ تظتٗذف 

ؿٝاغ١ منارز ْٚعشٜات تطبٝك١ٝ َعٝاس١ٜ بكـذ بًٛؽ ا٭ٖذاف املشد٠ٛ، طٛا٤ ع٢ً 

 .2 املظت٣ٛ ايعكًٞ أٚ ا٫ْؿعايٞ أٚ اؿظٞ اؿشنٞ"

يكذ أػبع َٝذإ تع١ًُٝٝ ايًػات مبذاسطات َٚكاسبات َظتؿٝل١ يف اآل١ْٚ ا٭خري٠ "إر 

أكشت َشنض اطتكطاب ب٬ َٓاصع يف ايؿهش ايًظاْٞ املعاؿش، َٔ سٝح إْٗا 

 ش١ٜ ايًظا١ْٝ، ٚريو باطتجُاس ايٓتا٥راملٝذإ املتٛخ٢ يتطبٝل اؿـ١ًٝ املعشؾ١ٝ يًٓع
احملكك١ يف فاٍ ايبشح ايًظاْٞ ايٓعشٟ يف تشق١ٝ طشا٥ل ايتعًِٝ يًٓاطكني بٗا ٚغري 

 .3ايٓاطكني"

                                                         
 .01-01، ق: ّ(3102اؾضا٥ش: داس نٓٛص اؿه١ُ، (، َذخٌ يف ايًظاْٝات ايتع١ًُٝٝ ،ٜٛطـَكشإ،  1

دٜظُرب،  ،، ايعذد ايشابعف١ً َتٕٛإىل ا٫ٖتُاَات، ، تع١ًُٝٝ ايًػات َٔ ايتأطٝع َُٕٝٛ ،فاٖذ 2

 .001اؾضا٥ش، ق: 

،)اؾضا٥ش: دٜٛإ املطبٛعات دساطات يف ايًظاْٝات ايتطبٝك١ٝ، سكٌ تع١ًُٝٝ ايًػات ،أمحذسظاْٞ،  3

 .021ّ(، ق: 3111اؾاَع١ٝ، 
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ايذساطات ايًظا١ْٝ باخت٬ف َزاٖبٗا ٚتٝاساتٗا َٚذاسطٗا ع٢ً ايذسغ  يكذ نإ تأثري

ا دذا، سٝح َا ؾت٧ ٖزا ايذسغ ٜظتجُش أِٖ املك٫ٛت ايتٓعري١ٜ ايتعًُٝٞ نبرّي

ٚاإلدشا١ٝ٥ ٚا٭دٗض٠ املؿا١ُٖٝٝ اييت ّٚيذتٗا املذاسطات ٚايتٓعريات ايًظا١ْٝ، ٚيهٔ 

ايًظا١ْٝ ايتٛاؿ١ًٝ ايٛظٝؿ١ٝ نإ هلا  َا ٜٓبػٞ رنشٙ يف ٖزا امللُاس؛ إٔ املذاسغ

ايؿلٌ ا٭ععِ يف إثشا٤ املٓع١َٛ املؿا١ُٖٝٝ املتعًك١ عكٌ ايتع١ًُٝٝ، ٚخاؿ١ 

، اييت أَذت ايطشا٥ل ايبٝذاغٛد١ٝ  Linguistique Pragmatiqueايًظاْٝات ايتذاٚي١ٝ

ٖٛ احملٛس املعاؿش٠ بأِٖ َكٛي١ دٖٛش١ٜ يف ايؿعٌ ايتعًُٝٞ ٚاملتُج١ً: يف إٔ املتعًِ 

 ا٭طاغ ٚايشنٔ املشنضٟ احملٛسٟ ا٭ؿٌٝ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ بشَتٗا.  

١ َٓٗر املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ َٔ ا٫ػاٙ ايتذاٚيٞ ايزٟ ٜ٪دٟ يف ٝيكذ اطتٛست ايتعًُٝ

ْٗا١ٜ املطاف إىل انتظاب املتعًِ نؿا٤ات تٛاؿ١ًٝ متهٓ٘ َٔ ايتٛظٝـ اؾٝذ 

كؿٗا َٔ ٚكعٝات َٚٛاقـ ادتُاع١ٝ كتًؿ١ بذٍ إٔ ٜٓشـش ٚاحملهِ يًػ١ اييت ٜتً

انتظاب٘ ايًػٟٛ يف ايتُاسٜٔ ايرتنٝب١ٝ ٚسؿغ ايكٛاعذ ايًػ١ٜٛ ٚنٌ َا سنض عًٝ٘ 

ا٫ػاٙ ايبٟٓٝٛ ايزٟ ٜشاعٞ ايب٢ٓ ٚا٭ػهاٍ ايًػ١ٜٛ مبعضٍ عٔ ايظٝام ا٫طتعُايٞ، 

، 4إطاس ػه٬ْٞ قضٖٚٛ ا٭َش ايزٟ دعٌ ايذساطات ايًظا١ْٝ تؿتكش ٚتٓشـش يف 

  .ٖٚٛ َا طٓتطشم إيٝ٘ ببعض ايتؿـٌٝ يف املباسح اي٬سك١
 بني َؿَٗٛٞ ايٓشٛ ٚقٛاعذ ايًػ١ .1

ايتعشض ملؿّٗٛ ايٓشٛ، ٫ بذ يًتعشض ملا١ٖٝ قٛاعذ ايًػ١، باعتباس أْٗا أنجش قبٌ 

مشٛي١ٝ إرا َا قاسْاٖا بكٛاعذ ايٓشٛ، ٚتتبني أسك١ٝ ٖزا املكتل٢ ايتـٛسٟ إرا 

أدسنٓا إٔ َـطًح ايكٛاعذ جيُع بني قٛاعذ ايٓشٛ ٚايـشف ٚعًِ املعاْٞ يف عًِ 

 ب١ٝ.ٚاسذ ٜـطًح ع٢ً تظُٝت٘ بكٛاعذ ايًػ١ ايعش
؛ ميهٔ عذ ٖزٙ ا٭خري٠ "مبجاب١ ا٭دا٠ أٚ اآلي١ٝ اييت Grammaireبايٓظب١ يًكٛاعذ 

تتٝح يإلْظإ إٔ ٜتهًِ ايًػ١، ٚاييت ؼذد ػشٚط ايتٛاؿٌ ٚايتؿاِٖ ٚكٛابطُٗا بني 

                                                         
، ايعشب١ٝ ٚؾل املكاسبات ايٓؼط١، َٔ ا٭ٖذاف إىل ايهؿا٤ات تع١ًُٝٝ ايًػ١ ،قُذـابٝح، َ 4

 .011ّ(،ق: 3101، يًذساطات ٚايٓؼش ٚايتٛصٜع  ٥taksidj.comش:ا)اؾض
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، أٟ إٔ ساد١ ايؿشد يتعًِ ايٓعاّ ايكٛاعذٟ يًػ١ َع١ٓٝ "تهٌُ 5أبٓا٤ ايًػ١ ايٛاسذ٠"

سادت٘ إىل ايتؿهري آخزا با٫عتباس َعطٝات ايٛاقع )ا٫طتعُاٍ( َٚظ٬ٗ ع٢ً ْؿظ٘ 

ايتهٝـ َع َعاٖشٙ اؾذٜذ٠ )ايكٝاغ( بٌ ست٢ طشا٥ل تعًِ ايًػ١ ٫ تٓؿو ؽلع 

"هلز ٚعًٝ٘ ٜػذٚ َـطًح ايكٛاعذ  6ٙ ايٛاقع١ ايطبٝع١ٝ اييت ٖٞ مبجاب١ ايكاعذ٠

َـطًشا داَعا يكٛاعذ ايٓشٛ ٚايـشف ٚعًِ املعاْٞ يف عًِ ٚاسذ ْـطًح ع٢ً 

 تظُٝت٘ بكٛاعذ ايًػ١ ايعشب١ٝ.

إٕ َـطًح ايكٛاعذ ٖٛ ايهؿٌٝ يف ظٌ ٖزا املكرتب ايتـٛسٟ؛ ميهٔ ايكٍٛ 

باطتٝعاب بٓٝتني يًذٌُ ايعشب١ٝ ُٖا: ايب١ٝٓ ايٓش١ٜٛ ايظان١ٓ، ٚايب١ٝٓ اإلب٬غ١ٝ 

ٚأسٛاي٘، باعتباس إٔ ا٭ٚىل "تلِ    l’énonciationاملتششن١ املتعًك١ مبكاّ ايتًؿغ

ن٬ َٔ قٛاعذ ايٓشٛ ٚايـشف، ٚا٭خش٣ تلِ ايكٛاعذ اييت تعشف بٗا أسٛاٍ 

ايعشبٞ ايزٟ ٜهٕٛ بٗا َطابكا ملكتل٢ اؿاٍ، عٝح ٜهٕٛ ٚؾل ايػشض ايه٬ّ 

 .7ايزٟ طٝل ي٘"

ـٝؼ أٚ عًِ ؾٝـطًح عًٝ٘ يف ايعشب١ٝ بعًِ اي Syntaxeأَا عًِ ايرتنٝب )عًِ ايٓشٛ( 

اؾٌُ، ٜٚطًل عظب دٕٛ دٜبٛا "ع٢ً اؿكٌ أٚ اجملاٍ ايٓشٟٛ ايزٟ ًٜكٞ ع٢ً 

، أٟ ٖٛ ريو اجملاٍ ايزٟ ًٜكٞ 8عاتك٘ ١َُٗ تٓعِٝ ايٛسذات ايذاي١ يف اؾ١ًُ"

تشنٝضٙ ع٢ً ْعاّ اؾ١ًُ ٚٚسذاتٗا، ٚد٫٫تٗا، َٚهْٛاتٗا، ٚأْٛاعٗا َكاسبات٘ ٚ

ٚسشن١ٝ املعطٝات ٚايعٓاؿش املؼه١ً هلا كُٔ ػبه١ ايع٬قات ايشابط١ بني نٌ 

 ٚسذ٠ ٚأخش٣. 

                                                         
ع١ٝ يًذساطات ٚايٓؼش ، )بريٚت: امل٪طظ١ اؾاََباسح يف ايٓعش١ٜ ا٭يظ١ٝٓ ٚتعًِٝ ايًػ١صنشٜا، َٝؼاٍ،  5

 .51ّ(، ق: 0191، 3ٚايتٛصٜع، ط

 .010، ق: َذخٌ يف ايًظاْٝات ايتع١ًَُٝٝكشإ، ٜٛطـ،  6

، )اؾضا٥ش: دٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، ٚأثشٖا يف سظٔ تعًِ ايًػ١ ايعشب١ْٝعش١ٜ املكاّ سػٝذ٠، د٬ٍ،  7

 .35ّ(، ق: 3103
8
Jean dubois est autre ,dictionnaire de linguistique, (paris ,édition larousse,1973), p: 83. 
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نُا ًٜكٞ عًِ ايٓشٛ عٓا١ٜ خاؿ١ يؿهش٠ اإلكاؾ١ ٚايضٜاد٠، أٚ اؿزف ٚايٓكـإ 

 9يف َهْٛات اؾ١ًُ نكٍٛ ايبٛؿريٟ:

ـ١َ َػشٌّ َٔ ايتد ٚاِخؽ ايذطا٥ع َٔ دٛع َٚٔ ػبع َُ ََِد  ِ ؾُشبَّ 
ميهٔ إٔ ٬ْسغ إٔ ايب١ٝٓ ايـشؾ١ٝ يؿعٌ  ٌ َٔ ايتذبش يف ٖزا ايبٝت ايؼعشٟبكًٝ

ػاد ٚايتٛدٝ٘ ٚايٓـٝش١، ٚإٔ ن٬ َٔ اؾٛع ٚايؼبع تذٍ ع٢ً اإلس –اخؽ–ا٭َش 

ؿؿ١ ع٢ً تكذٜش يف ايب١ٝٓ ايعُٝك١ "ايذطا٥ع ايٓاػ١٦ َٔ اؾٛع" ٚدٍ ايتٓهري ع٢ً 

ايتٜٓٛع ٚايتععِٝ، ٚديت ايٛسذ٠ املٛسؾٛيٛد١ٝ "ايـ" ع٢ً ايعٗذ١ٜ ٚأبشصت ٚدٗا َٔ أٚد٘ 

 ايتذاخٌ بني ا٭دضا٤ يف اؾ١ًُ.
ايباسح املتأٌَ اؿـٝـ بعض  ؾ١ٝ ميهٔ إٔ ٜظتؼـايعتبات املعشأَاّ ٖزٙ 

امل٬سعات ٚا٫طتٓتادات )ايتع١ًُٝٝ/ ايرتب١ٜٛ( اييت َٔ ػأْٗا ايشقٞ بايتعًِٝ مٛ 

دسدات أمس٢ ٚأسؾع َٔ سٝح ايؿعاي١ٝ ٚايٓذاح، ٚميهٔ ايكٍٛ إٕ أُٖٗا َا ٜتعًل 

ٌْ َٔ بتذسٜع ايٓشٛ بايطشم ايتكًٝذ١ٜ ٚعذضٙ عٔ اإلتٝإ باُ٭ُنٌ ايزٟ ٜ ٓؼذٙ ن

ا ٚد٫يتٗا ٚأْٛاعٗا ٜؿلٞ املعًِ ٚاملتعًِ، باعتباس إٔ ايٓعش يف ْعاّ اؾ١ًُ ٚٚسذاتٗ

أرٖإ املتعًُني بكٛايب َعشؾ١ٝ داَذ٠ َٚعًَٛات طان١ٓ َٝت١ ٫ ٜشبطٗا  إىل ٤ٌَ

بايٛاقع املعٝؼٞ يًطايب أٟ ؿ١ً، عهِ إٔ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ فُٛع١ َٔ 

بعذ اطتعُايٞ بايذسد١ ا٭ٚىل، ٚبٗزا املظاس ايتعًُٞ  ايٛكعٝات ايتٛاؿ١ًٝ رات

ايتكًٝذٟ املعٝاسٟ ُتؿـٌ ايتعًُات املعشؾ١ٝ يًطايب عٔ َا ميهٔ إٔ ٜـادؾ٘ يف 

املٛاقـ ايتبًٝػ١ٝ املدتًؿ١ عهِ أْ٘ تًك٢ يف دسط٘ ايٓشٟٛ أػها٫ يػ١ٜٛ ؾاسغ١ َٔ 

ٚايلذش ٚايؿتٛس ايٓؿظٞ قتٛاٖا ا٫دتُاعٞ ٚايجكايف. نٌ ٖزا باإلكاؾ١ إىل املًٌ 

ايزٟ ٜعرتٟ ْؿظ١ٝ ايطايب ٖٚٛ ٜتعاٌَ َع أَج١ً ٚػٛاٖذ َكطٛع١ عٔ طٝاقاتٗا 

 ا٫طتعُاي١ٝ َٚظتكا٠ َٔ أص١َٓ با٥ذ٠ يف ايهجري َٔ ا٭سٛاٍ.
أَا بايٓظب١ يًطشٜك١ ا٭ٚىل املشتبط١ بتعًِٝ ايكٛاعذ فتُع١ يف إٓ ٚاسذ؛ ؾُٝهٔ 

ٝح ٜٔ٪دٟ عذّ ايؿـٌ بني ؾشٚعٗا ٚايٓعش إيٝٗا ايكٍٛ إْٗا طشٜك١ فذ١ٜ ٚؾعاي١ ع

                                                         
ّ(، ق: 0112، )اؾضا٥ش: دٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ يربد٠ ايبٛؿشٟٛؾ، سابح، بٛس 9

010-311. 
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باعتباسٖا ٚسذ٠ َتها١ًَ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ إىل َعًَٛات رات بعذ ٚظٝؿٞ "ؾًٝع 

ٖٓاى قشا٠٤ َظتك١ً، ٫ٚ تعبري أٚ مٛ َٓؿـًني، ٭ٕ ٖزٙ ايؿشٚع َٓؿـ١ً َٔ أدٌ 

ٗا يف ايذسغ، يهٔ ٫ تعذٚ إٔ تهٕٛ ٚطا٥ٌ ٜٓبػٞ إٔ تتهاٌَ يت٪دٟ ايًػ١ ٚظٝؿت

 .  10اجملتُع ٚاملتُج١ً يف ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ بني ا٭ؾشاد ٚاؾُاعات"

َٚٔ بني ايًػٜٛني ٚايب٬غٝني ايعشب ايكذَا٤ ايزٜٔ اتبعٛا ٖزا املظع٢ يف َذاسطاتِٗ 

نتاب٘ "د٥٫ٌ اإلعذاص"، سٝح أؿش ع٢ً ٚتٓعرياتِٗ؛ ًْؿٞ عبذ ايكاٖش اؾشداْٞ يف 

اؾُع بني ايًؿغ ٚاملع٢ٓ أٟ بني ايٓشٛ ٚعًِ املعاْٞ يف ْعشٜت٘ املعشٚؾ١ "بايٓعِ"، ٖٚٛ 

َا ٜ٪دٟ إىل اإلعذاص ايكشآْٞ، مبع٢ٓ إٔ اؾُاٍ املٓؼٛد يف ايه٬ّ ٫ ٜتشكل إ٫ 

عٔ املعاْٞ  عٓذَا تهٕٛ ا٭ٚكاع ايٓش١ٜٛ ١ُ٥٬َ ملا ٜكتلٝ٘ املكاّ َٔ ايتعبري

املدتًؿ١، باإلكاؾ١ إىل َا دادت ب٘ قشحي١ أبٞ ٜعكٛب ايظهانٞ عٓذَا َٗذ يعًِ 

ايـشف با٭ؿٛات ايعشب١ٝ ؾٛكح عذدٖا ٚكاسدٗا ٚؿؿاتٗا يٛعٝ٘ ايٓاكر ٚايعُٝل 

باْعهاغ ٖزٙ اــا٥ف ايـٛت١ٝ َٚذ٣ َظاُٖتٗا يف تؼهٌٝ املباْٞ ايـشؾ١ٝ، 

ف َٔ ايكٝاّ بٛظٝؿت٘ املٓٛط١ ب٘، ؾٝظًو ٖزٙ يٝتُهٔ عًِ ايٓشٛ يف ْٗا١ٜ املطا

املباْٞ ايرتنٝب١ٝ ايـشؾ١ٝ يف مجٌ ٚتشانٝب تعٌُ يف فُٛعٗا ع٢ً تأد١ٜ أؿٌ 

 .11املع٢ٓ، ٖٚزا با٫عتُاد ع٢ً قٛاْني َظتٓبط١ َٔ ن٬ّ ايعشب

سمبا نإ ايع١َ٬ ابٔ خًذٕٚ َٔ أِٖ ايعًُا٤ ايزٜٔ عاؾٛا ٖزٙ املظأي١ بذق١ 

ًَََُه١ ٚعًِ ايٓشٛ نـٝاغ١. ؾعًِ ايٓشٛ عًِ  َتٓا١ٖٝ، سني َٝض بني ايٓشٛ ن

نٝؿ١ٝ، ٚايؿشم بُٝٓٗا دٖٛشٟ. ٚتعًِ قٛاعذ ايٓشٛ ٚسذٖا ، ٚايٓشٛ ْؿع 12بهٝؿ١ٝ

دٕٚ تطبٝل ٚمماسط١ ٖٛ نُٔ ٜعشف ؿٓاع١ َٔ ايـٓا٥ع عًُا ٫ٚ حيهُٗا ع٬ُ 

ٚريو ناـٝاط١ ٚايٓذاس٠ َج٬، نإٔ تظأٍ ػدـا عٔ ايٓذاس٠ ؾٝعطٝو نٌ 

إٔ  املعًَٛات ايٓعش١ٜ عٔ ايهٝؿ١ٝ اييت تتِ بٗا ٖزٙ ايـٓاع١، ٚيهٔ إرا طًبت َٓ٘

                                                         
 .31، ق: ْعش١ٜ املكاّ ٚأثشٖا يف سظٔ تعًِ ايًػ١ ايعشب١ٝ، د٬ٍسػٝذ٠،  10

 .2-3، )د ،ت ((، ق: 0، )ايكاٖش٠: املطبع١ ا٭دب١ٝ، طَؿتاح ايعًّٛايظهانٞ، أبٛ ٜعكٛب،  11

-030ّ(، ق: 0151، ؼكٝل أ.ّ ناتشَري، )بريٚت: طبع١ باسٜع، َهتب١ يبٓإ، املكذ١َابٔ خًذٕٚ،  12

033. 
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ٜـٓع نشطٝا َج٬ عذض ٚاستاس. إٕ ٖزا ايتـٛس عٓذ ابٔ خًذٕٚ ٜٓطبل ع٢ً ايًػ١، 

إٕ ايعًِ بكٛاْني اإلعشاب إمنا ٖٛ عًِ بهٝؿ١ٝ ايعٌُ، ٚيٝع ٖٛ ْؿع سٝح ٜكٍٛ: "

ايعٌُ، ٚيزيو لذ نجريا َٔ دٗابز٠ ايٓشا٠ ٚاملٗش٠ يف ايـٓاع١ ايعشب١ٝ احملٝطني 

 نتاب١ ططشٜٔ إىل أخٝ٘... أٚ قـذ َٔ َكـٛدٙ عًُا بتًو ايكٛاْني، إرا ط٦ٌ يف

13"أخطأ ؾٝٗا ايـٛاب ٚأنجش َٔ ايًشٔ
ثِ ٜٓـح ابٔ خًذٕٚ َشٜذٟ اَت٬ى ايًػ١  

إىل ا٭َجاٍ ٚايؼٛاٖذ ٚا٭ػعاس أٟ إىل سؿغ قٛايب ايرتانٝب بأخزٖا "بإٔ ٜشدعٛا 

شـٌ سؿعٗا يف قؿٛظ١ ٜٚٓذسز يف َٔ ايٓـٛق ٚتظٝريٖا يف َٓٛاٍ ًَهت٘ ؾٝ

 .14"أَانٓ٘ َٚؿاؿٌ سادات٘

ٕ بٓكٌ منارز ٚب٢ٓ تشنٝب١ٝ إىل أرٖإ ؾإٕ املعًُني ًَضَٛٚٚؾل ٖزا املٓعٛس اـًذْٚٞ؛ 

ايطًب١ يٝتُهٓٛا َٔ اطتعُاهلا يف َؿاؿٌ ساداتِٗ ٚبطشٜك١ عؿ١ٜٛ، ٫ٚ ٜكّٛ ريو إ٫ 

أدشأ٠ ٖزٙ املعاسف ايٓش١ٜٛ ايٓعش١ٜ، أٟ إٔ مياسغ املتًكٕٛ ملتعًُني اإرا طًب املعًِ َٔ 

ايًػ١ نُا ػشٟ بايؿعٌ يف اؿكٝك١ اي١َٝٛٝ، ٜٚتِ ريو َج٬ مبطايبتِٗ بتششٜش ططٛس 

تعبري١ٜ يف َٛكٛع سٝاتٞ َعني ٜٛظـ املتعًِ َٔ خ٬ي٘ تًو ايكٛايب ٚاملعاسف ايٓش١ٜٛ 

ايتعًِٝ ايٛظٝؿٞ ايزٟ تتػ٢ٓ ب٘ ايطشا٥ل ايتذسٜظ١ٝ ايٓعش١ٜ، ٖٚٛ َا ٜلعٓا سأطا يف عٓل 

املعاؿش٠ اييت دعت إىل كشٚس٠ ػاٚص املٓش٢ ايرتبٟٛ ايتكًٝذٟ ايزٟ دعت إيٝ٘ ايب١ٜٛٝٓ 

يف تذسٜع ايٓشٛ. ؾُا ٖٞ أِٖ ٖزٙ املٓاٖر ٚايطشا٥ل ايتذسٜظ١ٝ املعاؿش٠ اييت ظٗشت 

ملٓٗذ١ٝ اؾذٜذ٠ يف تع١ًُٝٝ ٚنٝـ اطتطاعت اٖر ايرتب١ٜٛ ايب١ٜٛٓ، ع٢ً أْكاض املٓا

 ايٓشٛ إٔ تلع ٜذٖا ع٢ً َهُٔ ايذا٤؟ ٖزا َا طٓعاؾ٘ يف املبشح املٛايٞ.
 متعٗشات املكاّ يف تع١ًُٝٝ ايٓشٛ يف ظٌ املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ .2

ملا ناْت ايػا١ٜ ا٭طاط١ٝ اييت تٓؼذٖا تع١ًُٝٝ ايًػات ٖٞ متهني املتعًِ َٔ 

 استٝر إىلع كتًـ ايٛكعٝات ٚاؿادٝات، ايتٛاؿٌ بطشم ؽٍٛ ي٘ ايتهٝـ َ

َكاسبات بذ١ًٜ تتدط٢ املكاسبات ايتع١ًُٝٝ ايب١ٜٛٝٓ ٚتٓشٛ مٛ َكاسبات دذٜذ٠ رات 

بعذ اطرتاتٝذٞ تٛاؿًٞ تلع ْـب عٝٓٝٗا َكاَات ايتًكٞ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٖٚٛ َا 

                                                         
 .0193ابٔ خًذٕٚ، املكذ١َ، ق:  13

 .0192املـذس ْؿظ٘، ق:  14
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١ نُاد٠ فشد٠ أًُٖت٘ ايطشٜك١ ايتكًٝذ١ٜ اييت ناْت تذؾع با٭طتار مٛ تعًِٝ ايًػ

دٕٚ ا٫ٖتُاّ بتٛظٝؿٗا، مما أد٣ بايطًب١ بايعذض عٔ ايتعبري ايظًِٝ ست٢ يف أبظط 

 املٛاقـ ايتٛاؿ١ًٝ. 

يكذ مت ٖزا ا٫ْتكاٍ بٓا٤ّ ع٢ً اؾرتاض بذٌٜ قا٥ِ ع٢ً ؾهش٠ دٖٛش١ٜ عُادٖا "إٔ 

، ٚأُْٗا املعشؾ١ ايًػ١ٜٛ تضاٚز بني املعشؾ١ بكٛاعذ ايٓشٛ ٚاملعشؾ١ بكٛاعذ ا٫طتعُاٍ

ٜكش "إٔ  نٝؿٕٛ، ٖٚا ٖٛ 15ٜهْٛإ َعا ْظكا ٚاسذا، ٜٚتطٛسإ َعا بايطشٜك١ راتٗا"

ٔ َتهًُٝٗا اختٝاس َٓٗذٞ اطتٓؿزت دساط١ اؾٌُ مبعضٍ عٔ طٝاقٗا ايطبٝعٞ ٚع

ٜجري ب٘ ريو ٭ٕ عضٍ اؾٌُ عٔ طٝاقٗا اؿاد١ َٓ٘، ٚمل ٜعذ َٔ اي٥٬ل ايعٌُ 

ػهٛنا غـٛق ٚاقعٝتٗا َٔ د١ٗ، ٜٚتذاٌٖ دٚس ايظٝام ايتٛاؿًٞ يف ؼذٜذ 

ايًػ١ عٔ ؾ٬ ميهٓٓا عاٍ َٔ ا٭سٛاٍ عضٍ  ،16ب١ٝٓ ٖزٙ اؾٌُ َٔ د١ٗ أخش٣"

 اطتعُاهلا يف ايٛاقع ايتٛاؿًٞ عهِ أْٗا تكّٛ ع٢ً خـا٥ف أطًٛب١ٝ ٚادتُاع١ٝ.

 ػَٛظهٞٚبايتايٞ قلت ٖزٙ ايٓضع١ اؾذٜذ٠ ع٢ً ا٭عشاف ايتع١ًُٝٝ اييت ْعش هلا 

ٚاييت ناْت تٓعش إىل ايًػ١ ع٢ً أْٗا َعشؾ١ أنجش مما ٖٞ طشٜك١ عٌُ أٚ ؿٓاع١، 

  Compétence Linguistiqueا٫طتعُاٍ ايعاّ يًػ١ ٖٚٛ املؿّٗٛ ايزٟ ػاع ست٢ يف

ايزٟ اَتذ إىل َٝادٜٔ ٚعًّٛ أخش٣، ؾؿٞ أٚطاط ايرتب١ٝ عَُٛا ٜكاٍ عٔ املعًِ إْ٘ 

ٖٚٞ مبٓضي١ املًه١، يهٓ٘ ٫ ميتًو   Compétentنـ٤ أٟ رٚ قذسات ع١ًُٝ 

إتكإ عًُ٘ َ٪٬ٖت يف ايتعًِٝ، أٟ يٝع يذٜ٘ َٗاسات ايتعًِٝ ايؿعاي١ اييت متهٓ٘ َٔ 

إٔ ميتًو املًه١  ٚعًٝ٘ بات يضاَا ع٢ً املعًِ )ا٭طتار(، 17يف َكاَات ع١ًُٝ كتًؿ١

إٔ حيظٔ اطتعُاٍ ايًػ١ بهٝؿ١ٝ َٓاطب١ تتُاػ٢  ا٫تـاي١ٝ ايتبًٝػ١ٝ أٟ "٫ بذ ي٘

ٚاملكاَات ٚا٭سٛاٍ املتٓٛع١ )....( ٖٚزٙ املًه١ ايتبًٝػ١ٝ/ ا٫تـاي١ٝ ك١ُٝٓ إىل سذ 

بعٝذ ٚتهتظب يف ؿًب ايتداطب، ٚتتلُٔ ايكٛاعذ اييت تع٢ٓ ظٛاْب كتًؿ١: 

                                                         
، ايتٛاؿٌ ايًػٟٛ، َكاسب١ يظا١ْٝ ٚظٝؿ١ٝ )مٛ منٛرز ملظتعًُٞ ايًػات ايطبٝع١ٝ(ايبٛػٝدٞ، عض ايذٜٔ،  15

 .31ّ(، ق: 3103، 0يبٓإ: داس ؿا٥ؼ، ط)

 .31-39املشدع ْؿظ٘، ق:  16
17

Voire jean cardinet , evaluation scolaire et pratique, colle pégagogie en developement, 

(Ed de boeck ,bruxelles , 1988) , p: 130-131. 
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ٚ تًو، سظٔ تظٝري ايتذاٍٚ ع٢ً ايه٬ّ، َعشؾ١ َا جيب قٛي٘ يف ٖزٙ اؿاي١ أ

َعشؾ١ َظاٚق١ اإلميا٤ات َع ايعباسات املتؿٛٙ بٗا َع عباسات ٚإميا٤ات املتًؿغ املؼاسى 

َٚعشؾ١ فاسات ايػري... ٜٚتعًل ا٭َش يف احملـ١ً بإتكإ ايظًٛنات اييت تؿشكٗا 

 .18كتًـ أْٛاع اـطابات"

١ إىل َٓٗر َٝٚٔ بني ايعًُا٤ ايػشبٝني ايزٜٔ نإ هلِ باع طٌٜٛ يف ْكٌ عذ١ً ايتعًُٝ

 Malinowskyٚايبٛيٓذٟ َايٝٓٛؾظهٞ  Firthاملكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ: اإللًٝضٟ ؾريخ 

ِٖ َٔ ايًػٜٛني ٚعًُا٤ ا٫دتُاع ، ٚيكذ دعا ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ )ٚ Hamsٚايباسح ٖاميض

ٚا٭ْجشٚبٛيٛدٝا( نٌ ايباسجني يًهؼـ ٚايرتنٝض ع٢ً قٛاعذ ايكذس٠ ايتٛاؿ١ًٝ 

 )ايتذاٚي١ٝ( يًػ١ يف َكابٌ ايكذس٠ ايًػ١ٜٛ اييت ّْعش هلا ػَٛظهٞ.
يكذ أؿبح ايتعًِٝ عا١َ ٚتعًِٝ ايٓشٛ خاؿ١ ٚؾل ٖزٙ املكاسب١ ٫ ٜعين انتظاب املتعًِ 

ايكشا٠٤ ٚايهتاب١ ٫ٚ إْتاز مجٌ ؿشٝش١ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓش١ٜٛ ؾكط ٚإمنا ايكذس٠ ع٢ً 

"إىل تعًِٝ ايطايب نٝؿ١ٝ ايتـشف بٗزٙ  Miley َاًٜٞتشَٞ ٖزٙ املكاسب١ نُا ٜكٍٛ 

ايًػ١ يف ٚكعٝات اـطاب اؿكٝك١ٝ، أٟ إٔ ٜهٕٛ املتهًِ قادسا ع٢ً ؾِٗ ٚإْتاز 

مبع٢ٓ أْ٘ ٫ جيب ؾـٌ  19ؿٌ"ن٬ّ ٜطابل َكاؿذ ٚأغشاض املؼاسنني يف ايتٛا

ايؿعٌ ايه٬َٞ عٔ املكاّ ٜٚتِ ريو بايرتنٝض ع٢ً املتًكٞ )ايطايب( ايزٟ أؿبح ٚؾل 

 ٖزٙ املكاسب١ مبجاب١ قطب ايشس٢ ٚايشنٔ ايشنني يف ايعًُٝات ايتع١ًُٝٝ. 
يف ٖزا امللُاس ٫ ٜٓبػٞ ايتػاكٞ عٓٗا، ٚتتُجٌ يف إٔ ٚيهٔ مث١ َظأي١ دٖٛش١ٜ 

ظاتٓا ا يتعًِٝ ايٓشٛ يف داَعاتٓا َٚ٪طٖزٙ املكاسب١ اؾذٜذ٠ يف ايتع١ًُٝٝ ٚاييت ْكرتسٗ

ٚإمنا ٖٛ "ايرتب١ٜٛ؛ ٫ تش٣ إٔ املتًكٞ )ايطايب( فشد ٚعا٤ أٚ قايب ْـب ؾٝ٘ َا ْؼا٤ 

ٚايشؾض ٚايكبٍٛ، خيتاس َٔ ايًػ١ َا نٝإ ْؿظٞ ادتُاعٞ، ٜكّٛ بعًُٝات ا٫ْتكا٤ 

                                                         
)يبٓإ: ايذاس ايعشب١ٝ يًعًّٛ  : قُذ حيٝاتٔ،، تشاملـطًشات املؿاتٝح يتشًٌٝ اـطابَاْػْٛٛ، دَٚٝٓٝو،  18

 .32ّ(، ق: 3119، 0ْاػشٕٚ، ط

 .11، ق: ْعش١ٜ املكاّ ٚأثشٖا يف سظٔ تعًِ ايعشب١ٝسػٝذ٠، د٬ٍ،  19
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أٟ ايتعاٌَ َع ايطايب   20ٜظاعذٙ ع٢ً ايتهًِ، َٚا ٜظاعذٙ يف ايتؿاِٖ ٚايتٛاؿٌ"

ٜٓـب ع٢ً ايتظا٩ٍ سٍٛ املاد٠ ايًػ١ٜٛ ٚا٭بٛاب ايٓش١ٜٛ "ٚؾل َظاس بشاغُاتٞ َٓؿعٞ 

21أغشاكِٗ يف اجملتُع" ٚايـشؾ١ٝ اييت حيتادٗا املتعًُٕٛ ؾع٬ يٝشككٛا بٗا
. 

أَاّ ٖزا ايطشح؛ بات يضاَا ع٢ً ايطشا٥ل ايبٝذاغٛد١ٝ املتعًك١ بتعًِٝ ايٓشٛ يف 

عط٢ املكاّ، ٚاعتباسٙ َٔ ايؿعايٝات داَعاتٓا ايٛط١ٝٓ ا٫طتجُاس ٚايتٛظٝـ احملهِ مل

ايكـ٣ٛ اييت ٜتأطع عًٝٗا اـطاب ايتعًُٝٞ بـؿ١ عا١َ، ٚايذسغ ايٓشٟٛ بؼهٌ 

خاق، ٚتعٗش سذ١ٝ ٖزا ايتـٛس ايزٟ ْذعٛ إيٝ٘ )ٚتذعٛ إيٝ٘ املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ 

 املعاؿش٠( يف ْكطتني اثٓتني:

 ١ٝ بؼهٌ عاّايتٛظٝـ احملهِ ملعط٢ املكاّ يف ايع١ًُٝ ايتعًُٝ -3-0

ٚتعٗش ايؿعاي١ٝ اؿكٝك١ٝ املتعًك١ بٓذاح ايذسغ عٓذَا ٜكّٛ ا٭طتار املشطٌ بًعب أدٚاس 

عذٜذ٠، ؾأسٝاْا ٜهٕٛ طا٬٥، ٚأسٝاْا أخش٣ َٓاقؼا ٚتاس٠ َٛكشا...، ْاقذا ... 

إخل، ؾهٌ ٖزٙ ا٫طرتاتٝذٝات تكّٛ ع٢ً عاًَني اثٓني: ا٭ٍٚ ٖٛ املعشؾ١ املٛطٛع١ٝ 

اييت حيًُٗا ٖزا ا٭طتار، أَا ايعاٌَ ايجاْٞ "ٖٛ َعشؾت٘ غـا٥ف أٚ ايتدــ١ٝ 

ٖٚٛ َا ٜلعٓا سأطا أَاّ ْعش١ٜ املكاّ،  22ت٬َٝزٙ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ"

اطب١ ملكاّ ايتداطب ٖٚٛ َا ٚاييت تًضّ ا٭طتار املشطٌ ببٓا٤ اطرتاتٝذ١ٝ خطاب١ٝ َٓ

"، ؾ٬  ميهٔ يًؿعٌ ايه٬َٞ كًٞتَشاعا٠ املٜظ٢ُ عاد٠ يف ايذساطات ايب٬غ١ٝ بــــ "

كٞ، ًتلاس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُإٔ ٜ٪ثش ٜٚكٓع إ٫ إرا ساع٢ اــٛؿٝات اؿ

 ؾ٬ ميهٓ٘ َج٬ إٔ ٜعاجل َظا٥ٌ ٚدسٚطا تؿٛم قذسات املتًكني َٚظتٜٛاتِٗ.

و ٜظع٢ ا٭طتار إىل بٓا٤ ع٬قات ادتُاع١ٝ مح١ُٝٝ َع ايطًب١، ٚخًل اؾ١ إىل ريباإلك

دٛ ْؿظٞ ٖاد٨ يف ايكاع١ َع بعض ايتؼٜٛل ٚايتشؿٝض يف تًكٞ املاد٠ املعشؾ١ٝ، 

ٚا٫ٖتُاّ باْؼػا٫ت ايطًب١ َٚا حيتادْٛ٘ إيٝ٘، نُا جيذ ْؿظ٘ ًَضَا ع٢ً 

                                                         
 .10املشدع ْؿظ٘، ق:  20

21
Dahglian (G) et autre, pour un nouvel enseignement des langues, (paris clé    

international, 1984), p: 27 -30.  
 .00، ق: ْعش١ٜ املكاّ ٚأثشٖا يف سظٔ تعًِ ايعشب١ٝسػٝذ٠، د٬ٍ،  22
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)نايشطّٛ ٚيٛسات ايعشض ٝشٗا ٥ل تذسٜع املاد٠، ٚٚطا٥ٌ تٛكا٫طتعا١ْ بطشا

ايت٬َٝز، َع تٛظٝؿ٘ يكشا٥ٔ مسع١ٝ  ( تبعا ٫خت٬ف رانش٠ٚايـٛس ٚا٭ػشط١....

ٚاؿشن١  ناإلػاس٠ ايتٛظٝـ احملهِ يًكشا٥ٔ ايبـش١ٜنايٓرب ٚايتٓػِٝ ٚ

 .23اؾظ١ُٝ، ٚا٫طتجُاس احملهِ ٚايذقٝل يعٓـشٟ ايضَإ ٚاملهإ

 ِ ملعط٢ املكاّ يف تع١ًُٝٝ ايٓشٛتٛظٝـ احملهاي -2-3

يكذ أؿبح املكاّ مبجاب١ ايكاعذ٠ املشنض١ٜ اييت ٜشتهض عًٝٗا تعًِٝ ايذسغ ايٓشٟٛ يف 

املكاسبات ايبٝذاغٛد١ٝ املعاؿش٠، ٜٚعٛد ايظبب ايكابع ٚسا٤ ٖزا املٓش٢ٓ ايزٟ تٓؼذٙ 

املعاؿش٠ تًضّ املذسطني  ٖزٙ املكاسبات إىل طبب دٖٛشٟ َؿادٙ؛ إٔ ايطشا٥ل ايتع١ًُٝٝ

بلشٚس٠ تذسٜع ايٓشٛ باعتباسٙ َط١ٝ تٛاؿ١ًٝ بايذسد١ ا٭ٚىل، مبع٢ٓ إٔ اهلذف َٔ 

تذسٜظ٘ ٖٛ متهني املتعًِ َٔ انتظاب ايكذس٠ ع٢ً اطتعُاٍ ايًػ١ يف كتًـ 

 .24املٛاقـ ايتٛاؿ١ًٝ اؿ١ٝ داخٌ اجملتُع

إ ي٘ أثش بايؼ ع٢ً فٌُ ايتـٛسات ايتكًٝذ١ٜ اييت طٝطشت إٕ ٖزا اجملُٛع امل٪د٣ ن

ع٢ً املكاسبات ايًظا١ْٝ ٚايتع١ًُٝٝ ايتكًٝذ١ٜ، سٝح ؼطِ بٓا٩ٖا ُٚؾٓٓذت آسا٩ٖا اييت 

ناْت تٓعش إىل ايًػ١ بٛؿؿٗا فُٛع١ َٔ ا٭سهاّ املعٝاس١ٜ اؾاَذ٠ ٚاؿكا٥ل 

َػاٜش٠ تٓٗض ع٢ً َعطٝات  ايظان١ٓ، ٚعًٝ٘ ؼٍٛ ايٓعش إىل ايًػ١ َٔ صا١ٜٚ أخش٣

عًِ ايٓؿع ٚعًِ ا٫دتُاع َٚؿادٖا إٔ ايًػ١ ٖٞ فُٛع١ َٗاسات، ٚيتشـٌٝ ٖزٙ 

١ ا٭خري٠ ٫ َٓاق َٔ مماسط١ ايًػ١ يف أطش تٛاؿ١ًٝ سكٝك١ٝ، باعتباس إٔ تعًِٝ ايًػ

 ٪دٟ إىل تعًِ ايًػ١ تعًُا ػهًٝا ططشٝا.ٜٚمٖٛا مبعضٍ عٔ َكاّ ايتٛاؿٌ 
ا َٔ تًو ايكٛاعذ املٓعضي١ عٔ ايٛاقع ايتٛاؿًٞ ٖٚٛ يف منٛرّد ٛط٢ْٗاد َٜكذّ يٓا 

عشض يًطايب اؾاَعٞ املتدـف يف ٜٔ ايتعًِٝ اؾاَعٞ، سٝح ٜكٍٛ: "سذٜج٘ ع

ايعشب١ٝ َج٬ تعشٜـ املبين ٚاملعشب ع٢ً ٖزا ايٓشٛ: املعشب َا اختًؿت سشن١ آخشٙ 

ؾٝظتعٗش ايطايب ٖزا  باخت٬ف ايعٛاٌَ ايذاخ١ً عًٝ٘، ٚاملبين َا يٝع نزيو.

                                                         
 .09-01املشدع ْؿظ٘، ق:  23

 .01-09املشدع ايظابل، ق:  24
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ايتعشٜـ ع٢ً ظاٖشٙ غري َتذاٚص َا ٚسا٤ ٖزا ايعاٖش، ٫ٚ ًَتؿت إىل َا ؼت٘ َٔ 

َع٢ٓ كب٤ٛ. ٚسني ٜظأٍ ع٢ً طشٜك١ يف ايتشـٌٝ ايٓشٟٛ ايتكًٝذ١ٜ، َا املبين؟ 

 .25جيٝب املبين َا يٝع نزيو"

تُٗٝؽ ٚعضٍ َكاّ ايتًؿغ، حيؿض ع٢ً أَاّ ٖزٙ ايعتبات املعشؾ١ٝ، ميهٔ ايكٍٛ إٕ 

عٔ ايٛكع١ٝ ايتع١ًُٝ،  –يف بعض متعٗشاتٗا–اطتدذاّ يػ١ اؿطٓاع١ٝ، قذ تعرب 

ٚيهٔ ٫ متًو أٟ ع٬ق١ دذ١ٜ َع ايٛاقع ا٫طتعُايٞ يًػ١، ٖٚٛ َا ًُْظ٘ َٔ ايكٍٛ 

عٓذَا ؼذخ عٔ أ١ُٖٝ املٛقـ ايًػٟٛ يف ؾِٗ ٚتأٌٜٚ املًؿٛظات: "نٌ  نُاٍ بؼش

١ يعضٍ املكاٍ َٔ دف٤ ٚدٛدٙ ايطبٝعٞ، ٚإسايت٘ ع٢ً ػ٤ٞ َؼٛٙ ممظٛخ أٚ قاٚي

. ؾعٓذَا ْكٍٛ َج٬: ايهتاب َؿعٍٛ ب٘ يؿعٌ قزٚف، ْهٕٛ قذ 26ػ٤ٞ داَذ"

٫ ٜكّٛ إ٫ ع٢ً إدساى  ٓا سذ ايـٛاب، بٝذ إٔ اطتٓباط ايؿعٌ احملزٚف ٚتكذٜشٙداْب

ؾتح ايهتاب إرا أساد قشا٠٤ بعض ، ؾكذ ٜعين املتهًِ اسٝجٝات ٬َٚبظات املكاّ

غًل ايهتاب إرا سكل َشادٙ أٚ َشادعتٗا، ٚقذ ٜعين ايعهع أٟ اططٛسٙ املعشؾ١ٝ 

ٝاقٗا ايطبٝعٞ ؼتٌُ عذ٠ املتعًل بايهتاب ... إخل. ؾايب١ٝٓ ايرتنٝب١ٝ املٓعضي١ عٔ ط

ا يف اطتعُاٍ ايًػ١ يف ٚاقعٗا ا ٚقتاّسٖٚهزا ٜبك٢ ايطايب عادّض ،تأ٬ٜٚت

 ايتٛاؿًٞ اؿٞ َٔ خ٬ٍ ايتؿاعٌ َع بعض املٛاقـ ٚايٛكعٝات اؿٝات١ٝ املدتًؿ١.

بٓا٤ّ ع٢ً َا تكذّ ميهٔ ايكٍٛ إٕ تع١ًُٝٝ ايذسغ ايٓشٟٛ كُٔ املكاسب١ ايتٛاؿ١ًٝ 

ذاٚي١ٝ متهٓ٘ يف ْٗا١ٜ املعاؿش٠ تٓشٛ مٛ ؼـٌٝ ايطايب نؿا٠٤ تٛاؿ١ًٝ/ ت

املطاف َٔ تعًِ ايكٛاعذ ايٓش١ٜٛ ٖٚٞ َكرت١ْ باطتعُا٫تٗا ايظٝاق١ٝ املدتًؿ١ اييت 

إلْظإ يف سٝات٘ إٔ ٜٛادٗٗا اتتػري باخت٬ف ايٛكعٝات اؿٝات١ٝ املدتًؿ١ اييت ميهٔ 

ٞ اي١َٝٛٝ، غ٬ف املكاسبات ايب١ٜٛٝٓ ايتكًٝذ١ٜ ٚاييت عذضت عٔ اإلتٝإ مبٓٗر تعًُٝ

                                                         
 .31املشدع ْؿظ٘، ق:  25

 .031ّ(، ق: 0111، )َـش: طبع١ داس املعاسف، دساطات يف ايًػ١بؼش، نُاٍ،  26
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مٟٛ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ؿذ٣ اطتعُايٞ طٝاقٞ خيذّ ايتٛاؿٌ ٜٚؿٓعً٘ 

 مبٝهاْٝضَات تٛاؿ١ًٝ.

 :خامت١ ايبشح

١، ٚميهٔ ذٜذ َٔ ايٓتا٥ر ٚاؿكا٥ل املعشؾٝيكذ متدض عٔ ٖزٙ ايشس١ً ايبشج١ٝ ايع

 رنش أُٖٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

احمللٔ ايؿهشٟ ايزٟ  تعترب املذاسغ ايًظا١ْٝ ايٛظٝؿ١ٝ )خاؿ١ ايتذاٚي١ٝ( مبجاب١-

َشاعات املتًكٞ، ٚتعتربٙ احملٛس  تٛاؿ١ًٝ/َكا١َٝ تٓؼذأثش٣ ايتع١ًُٝٝ مبكَٛات 

 ا٭ؿٌٝ ايزٟ تكّٛ عًٝ٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ بشَتٗا.

ذت ٖزٙ ا٫طتؿاد٠ بعٓـ يف ظٗٛس َا ٜـطًح ع٢ً تظُٝت٘ باملكاسب١ يكذ ػظ-

١ متّهٓ٘ َٔ نؿا٤ات تٛاؿًٝ ىل انتظاب املتعًِايتٛاؿ١ًٝ سٝح ٜ٪دٟ اعتُادٖا إ

 ايتٛظٝـ احملهِ يًػ١ يف ٚكعٝات َتبا١ٜٓ ٚكتًؿ١.

ٍ املعشيف إىل ؼطِٝ سنا٥ض ا٫ػاٙ ايبٟٓٝٛ ٚمماسطات٘ يكذ أٓد٣ ٖزا ايتشٛ-

ايتأثري١ٜ ع٢ً سكٌ ايتع١ًُٝٝ، سٝح ناْت تذٓسغ ايب٢ٓ ٚا٭ػهاٍ ايًػ١ٜٛ مبعضٍ عٔ 

 ذاٚي١ٝ(.طٝاقاتٗا ا٫دتُاع١ٝ ا٫طتعُاي١ٝ )ايت

عٔ اإلتٝإ بايؿا٥ذ٠ تذسٜع ايٓشٛ بايطشم ايب١ٜٓٛٝٓ ايتكًٝذ١ٜٓ بكٞ عادضا  إٕ-

٘ ٜكّٛ عؼٛ أرٖإ َٔ املعًِ ٚاملتعًِ، ع٢ً أطاغ أْيت ٜٓؼذٖا ن٬ّ اؿكٝك١ٝ اي

٫ تشتبط باؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ )ا٫طتعُاي١ٝ(  ًُني بكٛايب َعشؾ١ٝ داَذ٠/ طان١ٓاملتع

ؿ١، باإلكاؾ١ إىل ايؿتٛس ٚايلذش ايٓؿظٞ ايزٟ ٜعرتٟ ْؿظ١ٝ رات ايٛكعٝات املدتً

ٝاقات ايب داَذ٠ بعٝذ٠ نٌ ايبعذ عٔ ايظاملتعًِ عٓذَا ٜتعاٌَ َع أَج١ً رات قٛ

 ا٫دتُاع١ٝ ا٫طتعُاي١ٝ املشتبط١ ب٘ ٚا٫ٖتُاَات اييت تظاٚسٙ.

٢ ايزٟ يكذ بات َٔ ايلشٚسٟ ايتٛد٘ بايطشا٥ل ايتع١ًُٝٝ ٚايبٝذاغٛد١ٝ مٛ املٓش-

حيتؿٞ باملعط٢ املكاَٞ، ٚايزٟ ميهٔ إٔ ٜتُعٗش يف َٛكعني اثٓني ُٖٚا: املٛكع 

ايتعًُٝٞ ايزٟ ٜع٢ٓ بتذسٜع كتًـ املكاٜٝع ٚاملٛاد ايع١ًُٝ َٚا ٜـاسب٘ َٔ 

اطرتاتٝذٝات خطاب١ٝ َٚٔ أُٖٗا َشاعات املتًكٞ )املتعًِ( ٚمتج٬ت٘ ايكب١ًٝ ٚا٫طتعا١ْ 

ٖزا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ أخش٣  يًذسغ ٚطبٝعت٘ ٚتؿاؿًٝ٘... بٛطا٥ٌ ايتذسٜع املٓاطب١
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ُٓظ٘ َٚعآٜت٘ يف ريو  ايتٛظٝـ احملهِ يًُكاّ يف تع١ًُٝٝ ايٓشٛ ٖٚٛ َا ميهٔ تً

اإلطاس املع٢ٓ بتشـٌٝ ٚتعًِ ايكٛاعذ ايٓش١ٜٛ ٖٚٞ َكرت١ْ باطتعُا٫تٗا ايظٝاق١ٝ 

د٠ ٚغري املتٓا١ٖٝ اييت ميهٔ املتبا١ٜٓ ٚاملتذذد٠ بطشٜك١ طشَذ١ٜ تبعا يًٛكعٝات املتعذ

إٔ جيابٗٗا املتعًِ يف سٝات٘ ٖٚٛ َا ٜتُٛكع كُٔ فاٍ َا ٜـطًح ع٢ً تظُٝت٘ يف 

 ايذسغ ايتذاٚيٞ املعاؿش مبـطًح ايهؿا٠٤ ايتذاٚي١ٝ.
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 بها٤ األٌٖ يف ايؿعط املػاضبٞ ايكسِٜ: زضاغ١ َٛنٛع١ٝ

بٛعالٟٚ ُسذل. ز 
 
Email: boualaoui.med@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
األغطاض ايؿعط١ٜ ٚأنجطٖا تعبريا عٔ ايعاطف١، فال تٛدس أ١َ َٔ ايطثا٤ َٔ أقسم 

ض سعٕ اإلْػإ َٚأغات٘، ٚقس عطف ايعطب فٔ األَِ إال ٚتبهٞ َٛتاٖا بها٤ ٜكِّ

ايطثا٤ َٓص ايكسِٜ، ٚايكٛض اييت ٚضزت يف َطاثِٝٗ ضاق١ٝ تعرب عٔ ؾعٛض عُٝل. ٚيف 

كا٥س يف ضثا٤ األٌٖ ٚاألقاضب ايؿعط املػاضبٞ ايكسِٜ ٜكف ايباسح ع٢ً نجري َٔ ايك

أثطت ايؿعط ايعطبٞ ٚقٛضت ايب١٦ٝ املعٝؿ١، ٚدا٤ت قكا٥سِٖ ايطثا١ٝ٥ ع٢ً ؾهٌ 

  .فًػف١ ٚدٛز١ٜ ١ًَْٛ بأبعاز فهط١ٜ

 .ايؿعط املػاضبٞ، ايطثا٤، ايكسِٜ، زضاغ١ َٛنٛع١ٝ: نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
Elegiac poetry is one of the truest poetic purposes and the most expressive 

of emotion. The Arabs have known the art of Elegy since time immemorial. 

The images in their elegies express a very deep feeling. In the ancient 

Maghreb poetry, the researcher finds many poems related to the lament of 

parents and relatives which enriched Arabic poetry and portrayed the 

living environment. Their Elegiac poems came in the form of an existential 

philosophy with intellectual dimensions. 

 ٞ:ايعطبا٤ يف ايؿعط ايطث

ايكسّ، عطف٘ ملا نإ املٛت نأغا زا٥ط٠ ع٢ً ايطثا٤ َٓص  عطف ايؿعط ايعطبٞ فٔ

البس َٔ ٚضٚزٙ، سٝٓٗا جلأ ايؿاعط إىل ٖصا ايفٔ يتكٜٛط آٖات٘  اجلُٝع، ٚسٛنا

٣ٛ َا ٜهٕٛ عًٝ٘ ايؿعٛض إظا٤ َا حيٌ ١ ضا٥ع١، نأقطات٘ ٚظفطات٘ يف يٛسات فٓٝٚسػ

ل بايبؿط١ٜ ب٘ َٔ عازٜات ايعَٔ ٚتكًبات ايسٖط، ال بٌ إظا٤ ٖصا اجملٍٗٛ ايصٟ ٜرتب

"ايطثا٤ ٚدع عطبٞ باَتٝاظ" فسٚاٜٚٔ ايؿعطا٤ ايعطب غاق١ مجعا٤، ٚميهٔ ايكٍٛ: 

 بأؾعاض نجري٠ باضع١، َفع١ُ باْفعاالت ؾت٢ ٚبتأثط ؾسٜس، تأخص مبذاَع ايكًٛب

                                                         


 أغتاش األزب ايعطبٞ ايكسِٜ، داَع١ ذلُس بٛنٝاف، املػ١ًٝ، اجلعا٥ط. 
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ٚحتطى نٛأَ ايٓفٛؽ، َٚٔ أؾٗطٖا ٚأسػٓٗا ع٢ً اإلطالم تًو املطاثٞ اييت 

مجعت بني ايتفذع ٚايتأمل ٚايتأٚٙ يًُطثٞ َٔ د١ٗ، ٚبني احلسٜح عٔ أدلازٙ 

 ٚاغتعطاض ؾُٝ٘ ٚخالي٘ اييت ناْت تعطف عٓ٘ يف ايسْٝا َٔ د١ٗ أخط٣.

ذع ع٢ً األقاضب، ففٞ ايعكط اجلاًٖٞ نإ ايطثا٤ يف َععُ٘ ضثا٤ أفطاز، نايتف

" يف ضثا٤ أخٝ٘ ٚاالعرتاف بفهٌ األبطاٍ، ٚاالعتعاظ مبٓاقب األؾطاف، ٚؾعط "املًٌٗٗ

" أضٚع َٔ َٓجٌ شيو، فكس نإ ضثاؤُٖا " يف ضثا٤ أخٝٗا " قدط"نًٝب"، ٚ"اخلٓػا٤

، َع ٚنٛح املع٢ٓ، إؤاز قازم ايعاطف١، َٓفطط ايٛدسظفطات سٓط٣، تٓبع َٔ ف

ٚفكاس١ ايًفغ، َٚتا١ْ ايرتنٝب، ٚعصٚب١ ايػبو، ٚايكٛض اييت بني أٜسٜٓا َٔ ٖصا 

 ايطثا٤ قٛض ضاق١ٝ تعرب عٔ ؾعٛض عُٝل باحلعٕ ٚاألمل، ٚال ؾو إٔ ٖصا ايتعبري قس

 بل مبطاتب نجري٠ َٔ تعبريات غاشد١ عٔ املٛت ٚاملٛت٢. غ

يف ايُٝٔ ٚاألَطا٤  2ٚاألشٚا٤ 1ع٢ً قبٛضاألقٝاٍ ٚيعٌ أقسّ قٛض ايطثا٤ عٓسِٖ "َا ْكـ

 ٚعًٝ٘ ٚدس ايطثا٤ طاملا ٚدس املٛت. .3يف احلري٠ ٚعٓس ايػػاغ١ٓ يف ايؿاّ"

ٖـ ظٗطت قِٝ ز١ٜٝٓ ٚخًك١ٝ ٚيٝس٠ ايطغاي١ 84إىل غ١ٓ  ٚيف قسض اإلغالّ َٔ ايبعج١

 احملُس١ٜ، َع ْعع١ ايععا٤ اييت تسعٛ إىل ايتػًِٝ بكها٤ اهلل ٚقسضٙ، استػابا يألدط

٤ِٕٞ َ" اىلطًبا يًُجٛب١، َكساقا يكٛي٘ تعٚ ِِ ٔبَؿ ُْٖه َٛ َِٓبًُ َِْكٕل ََٚي َٚ َٚاِيُذٛٔع  َٔ َٔ اِيَدٛٔف  ِّ

َِ َٚاأَل َٚاألُْفٔؼ   ٍٔ ََٔٛا ََٚبؿِّٔط ايٖكأبٔطٜ ََُطأت   (.599)ايبكط٠: " ايٖج

ٖـ( فكس اغتُط ايؿعطا٤ ٜٓعُٕٛ َطاثِٝٗ َكتسٜٔ 576إىل  84أَا يف ايعكط األَٟٛ )

 مبٔ غبكِٗ َٔ ؾعطا٤ اجلا١ًٖٝ ٚقسض اإلغالّ.

ٖـ( ؾاع ضثا٤ اخلًفا٤ ٚاألبطاٍ ممعٚدا باحلُاغ١، :9:إىل  576ٚيف ايعكط ايعباغٞ )

ٚب َٔ ايطثا٤ مل تهٔ َعطٚف١ َٔ قبٌ نطثا٤ املسٕ بػساز ٚايبكط٠ ٚظٗطت نط

 ٚغريُٖا.

                                                         
 األقٝاٍ ًَٛى محري. 1

 األشٚا٤ ًَٛى ايُٝٔ. 2

 .;، م: ّ(99=5، 8)َكط: زاض املعاضف ط ، ايطثا٤،نٝف، ؾٛقٞ 3
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ٖـ( تسٖٛض فٔ ايطثا٤ ٚمجس نباقٞ أغطاض 5657إىل  :9:أَا يف عكط ايهعف )

 ايؿعط بػبب تطزٟ احلٝا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ. 

ٖـ( فكس اغتعاز ايؿعط َهاْت٘، ٚأخص ايؿعطا٤ 5657ٚيف ايعكط احلسٜح ابتسا٤ َٔ )

ٜططقٕٛ يف َطاثِٝٗ َٓاقب املطثٞ االدتُاع١ٝ، ٚأزخٌ ع٢ً املطث١ٝ احلسٜج١، َا ٜتكٌ 

 بايٓععات ايػٝاغ١ٝ ٚايٛط١ٝٓ.

 ضثا٤ األٌٖ يف ايؿعط املػاضبٞ ايكسِٜ:
االبٔ فًص٠ ايهبس ٚظٖط٠ ايعُط ٚظ١ٜٓ ايسْٝا، فهًُا غطا املـٛت عًٝـ٘    ضثا٤ األبٓا٤:. 0

ِٝٓ احلــعٕ، فتتــسفل قــطا٥ض ايؿــعطا٤ بؿــعط   ٜػــٌٝ عاطفــ١  تكطــع ايكًــب أملــا ٚسػــط٠ ٚخــ

ايؿاعط ٜطثٞ أعع َٔ حيب، ٚ ٜطثٞ يف ساي١ َٔ االْفعاٍ ؾسٜس٠،  ، ألٕٜٚتكاطط سٓاّْا

ايفادع١ قس تفكسٙ االتعإ ايٓفػٞ ٚايتُاغو ايعكًـٞ،  َٔ احلعٕ املرتانِ، ٚ ٚيف ساي١

ِٝـْط         " ألٕ ََٚخ َٛابـّا  ِٝـْط ٔعٓـَس َضبِّـَو َث َٝـاُت ايٖكـأيَشاُت َخ َٚاِيَبأق َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايـٗس َٕ ٔظ١َُٜٓ اِيَش ُٛٓ َٚاِيَب  ٍُ َُا اِي

ََاّل" )ايهٗف:   (.:8َأ

ٌٓ أقسّ قٛض ايٓسب ٚايٓٛاح يف ؾعطْا ايعطبٞ ٖٞ قٛض٠ ْسب األٌٖ ٚاألقاضب  "ٚيع

ٕٓ هلِ يف نٌ ٚقت َٚٔ ٜطًع ع٢ً أٜاّ ايع ،4ٚايٓٛاح عًِٝٗ" طب ٚٚقا٥عِٗ، ٜسضى أ

قطٜع تبهٝ٘ ايبٛانٞ ٚتٓسب٘ ايٓٛازب َٔ أًٖ٘ ٚأقاضب٘، ٚتعٌ  قطع٢، ٚنٌ

ٜٚأَٔ يٛدٛزِٖ، إش ٜط٣ فِٝٗ غهٓ٘  ػإ بأقٛي٘ ٚفطٚع٘ أق٣ٛ ايعالقاتعالق١ اإلْ

 ٚجيعع يفكسِٖ ٜٚتأمل يفطاقِٗ. 

سني  5(هـ:=6 -644ايتٝٗطتٞ" ) ٚيف ايؿعط املػاضبٞ ايكسِٜ ْكف عٓس "بهط بٔ محاز

: ٖـ، قا٥ال9=6" بعس إٔ قتً٘ يكٛم بايكطب َٔ "تٝٗطت" غ١ٓ ضثٞ ٚيسٙ "عبس ايطمحٔ

 )ايٛافط(

 بهٝـــــت عًــــــــ٢ األسبـــــ١ إِش تٛيــــــــٛا

 

 

 

 ٞٓ ــ ْٓـــــــٞ ًٖهـــــــُت بهـــــــٛا عًـــــ ــٛ أ  ٚيـــــ

                                                          
 .57ْفػ٘، م: املكسض  4
بهط بٔ محاز بٔ مسو بٔ إمساعٌٝ ايعْاتٞ أٚ ايتٝٗطتٞ، ْؿأ بتٝٗطت ٚأخص عٔ  ٖٛ أبٛ عبس ايطمحٔ 5

اْتكٌ  ثِ"طقاسب"املس١ْٚ"ص، ٖـ، فأخص بٗا عٔ اإلَاّ اجلًٌٝ "غشٕٓٛ ;65عًُا٥ٗا، ٚايتشل بايكريٚإ سٛايٞ 

 إىل املؿطم ٚطاف عٛانطٙ ايع١ًُٝ.
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ـــطاّ   ــإ شخـــــ ـــٞ بكـــاؤى نـ ــا ْػًــ  فٝـ

 

 

 

 

 ٚفكُسى قـس نـ٣ٛ األنبـاز نٝـــــــــــــــٓا    

    ْٛ ــِ ـــو ٔخًـــــ ــأْ  َٓــــ ــّا بـ ــ٢ سعْـ  نفـ

 

 

 

 

 ٚأْـــــــــــو َٝـــــــــــْت ٚبكٝـــــــــــُت سٝــٓــــــــــــا   

ـــا    ــُت مٓلـــــــــــ ـــّا ف٦ٝػــــــ  ٚمل أُى آٜػــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ــــَاـــــــــــــــــضَُٝت ايرتَب فٛقو َٔ ٜسٜٓــــــــ

 

 
قبػ١ ٚدسا١ْٝ ٖٞ قٛت يألمل ايؿانٞ يف إبا٤ ٚضقا١ْ، فاالبٔ قتٌ أَاّ ْاظطٟ 

اب بٝسٜ٘، ٚنإ األب ؾٝدا طاعٓا اجاٚظ َٔ ايعُط ايتػعني، ٖٚٛ األب، ٚٚاضاٙ ايرت

 عاد١ إىل َٔ ٜؿٓس عهسٙ، فتساعت أبٝات٘ تٓعف سعْا ٚأملا.

ــاعٛا   ـــٛا أطـــ ــل إِش خًكـــ ــت اخلًـــ  فًٝـــ

 

 

 

ــ ٝٓا   ٚيٝتــــ ــ ــط ؾــــ ــا بهــــ ــٔ ٜــــ  و مل تهــــ

 

 

 ُتػــــــط بأؾــــــٗط عهـــــــٞ غــــــــــطاعاّ 

 

 

 

 

 ـ٣ٛ يف يٝـــــــــــــــايٝٗٔ طٝٓـــــــــــــــا ُٚتطـــــــــــــــ

 ٝؼ تبكـــــ٢فـــــــال تفـــــــــطح بسْٝــــــا يـــــ 

 

 

ــا   ٖٝــــــــ ــا بٓ ـــٗا ٜــــــــ  7ٚال تأغـــــــــــــف عًٝــــــــ

 
اغتعاض ايؿاعط قبػا َٔ ْٛض احله١ُ يٝػرتؾس ب٘ يف زضٚب احلٝا٠ املع١ًُ، ٚقس 

اإلعطاض عٔ ايسْٝا ْٚبص ذلاغٓٗا َٚالشٖا، فهإ ظعُٝا  سج٘ ع٢ً"بـ اَتاظ ؾعطٙ 

ٗا ساف١ً ٚايككٝس٠ ضغِ قكطٖا إال أْ ،8"َٔ ظعُا٤ ايططٜك١ ايفًػف١ٝ يف ايعٖس

بايعٛاطف اجلٝاؾ١ ٚايععات ايبًٝػ١ ٜػًب عًٝٗا طابع ايٓسب فايطابط١ اييت تطبط 

 ايؿاعط باملطثٞ ضابط١ أب٠ٛ.

ابٓ٘، فكس ضثاٙ بأبٝات أخط٣ ايؿاعط نإ ؾسٜس ايتفذع ع٢ً َٛت  ٚمما ٜسٍ ع٢ً إٔ

أنجط ؾعطٙ يعسّ اغتكطاضٙ ٚتٓكً٘ بني  ناعت نُا ناع -ا بككا٥س أخط٣ٚضمب-

   ايعطام ٚايكريٚإ ٚتٝٗطت، ٜكٍٛ: )ايطٌٜٛ(

ــلْ    ــو الســـ ــٞ بـــ ٓٔـــ ــٔسٟ أْ َٕ ِٚدـــ ٖٛ ــ  ٖٚـــ

 

 

 

  ٌُ ٕٖ بكــــــــــــا٥ٞ يف احلٝـــــــــــــا٠ قًٝـــــــــــــــ  ٚأ

    ٘ ــب سبٝبـــــ ــٝؼ ٜبكـــــ٢ يًشبٝـــ ِٕ يـــ  ٚأ

 

 

 

 

  ٌُ ــ ـــٌ خًٝــــــــ ـــإم يًدًٝـــــــــ ــٝؼ ببـــــــــ  ٚيــــــــ

 

                                                         
6

، 1، )املطبع١ ايع١ًٜٛ َػتػامن، طايسض ايٛقاز َٔ ؾعط بهط بٔ محازؾاٚف، ذلُس بٔ ضَهإ،  

 .=> ّ(، م:::=5
 .;> املطدع ْفػ٘، م: 7
 .>>ْفػ٘، م: املطدع  8
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ــطزُٙ  ــا ٜـــ ٕٔ مٓمـــ ٕٓ طـــــٍٛ احلـــــع  ٚيـــــٛ أ

 

 

ْٕ عً   ـــع ـــٞ ســـــ ٌ ياَلظَٓـــــ ـــ٘ طـــٜٛـــــــــ  9ٝـــــــ

اغتشهط ايؿاعط احله١ُ يتٗذٝع أٚاض ايفادع١ ٚتػًِٝ األَط يًكسض ٚيػ١ٓ ايهٕٛ  

ِٕ ال أسس  ٚاحلٝا٠ َٚٔ ٖٓا ناْت عاطفت٘ ٖاز١٥ قًٝاّل، فًشاق٘ بابٓ٘ ال ؾو ٚاقع، ٚأ

ايٓٗاض، ايًٌٝ ٚ ٜبك٢ َع َٔ حيب، ٖٚٞ ضؤ١ٜ إْػإ قٗطت٘ احلٛازخ ٚعًُ٘ تعاقب

احلعٕ ٜطز ايفكٝس يالظَ٘ طٜٛاّل؛ ٚاملكطٛعتإ عباض٠ عٔ ْسب ال  فبات ٜسضى يٛ إٔ

 تأبني ب٘.

بهط بٔ محاز" َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ْٝ٘ عٓس "اغتُس ايطثا٤ َعا ٚقس

 ايؿطٜف١ ٚاقرتٕ عٓسٙ بايعٖس.

 " ٚيٞ ايعٗس" ببذا١ٜ": )ايطٌٜٛ(ا حيٞأبضاثٝا ٚيسٙ "" فٝكٍٛ أَا األَري" أبٛ ظنطٜا 

   ٘  أاَل دــــاظْع ٜبهـــــــٞ يفكــــس سبٝبـــــــ

 

 

 

 ٌُ ــ ٖٞ ايجهــ ــٓط بــــ  فــــلْٞ يعُــــطٟ قــــس أنــ

     ِ ٌْ فكـــستٗ ٍْ ٚأٖــ  يكــس نــإ ٔيـــٞ َــا

 

 

 

 

 

 

 

   ٌُ ــ ــٌ ٚال أٖــ َٟ أٖــ ــس ٍْ يــ ــا ــا ال َــ ــا أْــ  فٗــ

  ِ ـــٗ  غــــأبهٞ ٚأضثــــٞ سػــــط٠ يفطاقــ

 

 

 

 

   ٌ ٌٗ ٚال ٜػـــــــ ـــا٤ قطٜـــــــــٕض ال ميـــــــ  بهـــــــ

ـــٓٓا    ــٖسٖط بٝــــ ــٖطم ايــ ّٕ فــ ـــٛ  فًــــٗفٞ يٝـــ

 

 

 

 

  ٌُ ــُ ــتعِ ايٓؿـــــ ـــ٢ فٝٓـــــ ــطْز ٜطدــــــ  أآل فـــــ

  ٘ ــ ــا٤ ٚسهُــ ــ٢ بايكهــ  ٚإِّْــــٞ ألضنــ

 

 

  ٍُ  10ٚأعًــــِ ضٓبـــــــٞ أْٓـــــ٘ ســــــانِْ عــــــــــس

 
ععف ايؿاعط ع٢ً األٚتاض ايؿذ١ٝ، بعس إٔ عست ايعٛازٟ ع٢ً ٚيسٙ ٚأًٖ٘ َٚاي٘، ثِ 

 أغًِ ملؿ١٦ٝ اهلل ٚسهُ٘، ٖٚٞ قِٝ اغتُسٖا َٔ َطدعٝت٘ اإلغال١َٝ. 

قب١ٝ ا قكٝس٠ ضث٢ بٗ 11ّ(5577-5499ٖـ( );96/ ;88" )ابٔ محـسٜؼ ايككًٞ" ٚيـ

قس ضأٜٓا أْ٘ يف إقاَت٘ بـ" ظا١ٜ" قس تب٢ٓ طف١ً قػري٠ ٚسٓا ظا١ٜ" "بـ" تبٓاٖا تٛفٝت

                                                         
 .=>املطدع ْفػ٘، م:  9

زاض )تًُػإ: ، إضؾاز احلا٥ط إىل آثاض أزبا٤ اجلعا٥طمحسإ، بٔ ايػٛثٞ ٚذلُس بٔ ضَهإ ؾاٚف،  10

 .>6: ّ، م6،6446طبطٜػهٞ، 
ٚيس مبس١ٜٓ غطقٛغ١  ،بهط بٔ ذلُس بٔ محسٜؼ األظزٟ ايككًٞبٞ أبٛ ايفهٌ ذلُس عبس اجلباض بٔ أٖٛ  11

ّ( بعس إٔ َط باملػطب َٔ أقكاٙ 1771ٖـ / 171َٔ دعٜط٠ قك١ًٝ ٚبٗا ْؿأ ... ٖادط إىل األْسيؼ عاّ )

إىل أزْاٙ، ْٚعٍ ع٢ً املعتُس بٔ عباز ٚاَتسس٘، زخٌ املػطب ايٛغط ٚاغتٛطٓ٘ َكُٝا تاض٠ بـ "تاد١ٓ" ٚطٛضا بـ 

 .""ظا١ٜ
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 12"قفاقؼ" ٚاغتكط بٗاٗا ٖٓاى بُٝٓا ضأٜٓاٙ اْتكٌ إىل"عًٝٗا ست٢ نربت، فعٚد

فكاٍ يف شيو ٖٚٛ  -نصبا-ٚناْت قس َاتت سعْا ع٢ً ايؿاعط بعس إٔ ٚقًٗا ْعٝ٘ 

 َع٢ٓ اْفطز ب٘: )ايطٌٜٛ(

 ٌ  ْٓـــاّ َـــٔ األٜٓـــاّ فــــٞ غـــطض ايٓٓبـــــ

 

 

 

 

   ٞ ـــً ــا فٓػتشـ ــاب َٓٗـ ــٓط ايٓكـ ــص٣ مبـ  ْٚػـ

   ِ ـــٗ ـــٞ غفالتــ ــت يًكـــّٛ فــ  ٚقـــس فطغـ

 

 

 

 

     ٌ  ستـــْٛف بٗـــِ ُتُػـــٞ ُٚتكـــبض يف ؾـــػ

ـــِ   ٘  أض٣ ايعاَيـ ـــع ــ٢ مجٝـــ ــٟٛ ٜفٓـ  ايعًـ

 

 

 

 

 ٞ ـــ ـــِ ايػفًـ ـــا َـــٔ ايعايــ  إشا خًـــت ايسْٝــ

      ٘  ٜٚبك٢ ع٢ً َـا نـإ َـٔ قبـٌ خًكـ

 

 

 

 

 

   ٌ ٌَ ايهاليــــــ١ بايطغــــ ْ٘ ٖــــــس٣ أٖــــ  إيــــــ

    ٘ ََـــٔ حتـــــت ايـــرتاب ٚفٛقــــ  ٜٚبعـــح 

 

 

  ٌ ٌُ ٜا يو َٔ فـــــهـــ  13ْؿٛضّا إيٝ٘ ايفه

 
ٝا٠، يًبسا١ٜ ٚيًٓٗا١ٜ اغتٌٗ بٗا ايؿاعط قكٝست٘، ٚأضدض إٔ ضؤٜا فًػف١ٝ يًُٛت ٚيًش

اييت تٛادس بٗا بـ "األْسيؼ"  قس خاض يف َصٖب ايفالغف١ ايصٟ نإ َتساٚاّل ايؿاعط

 ظا١ٜ"، ثِ قاٍ: قبٌٝ دل٦ٝ٘ إىل "

ـــٗا   ـــا غطغــ١ يألدــط نٓــت ْكًتــــــ  فٝــ

 

 

 

   ٞ ــ  إىل نٓفـــــٞ قـــــْٛٞ ٚأحلفتٗـــــا ظًـــ

ُ٘ٚأْهشتٗــا َــٔ بعــس قــسٕم َس   ُستــــــ

 

 

 

 

ٌ    ن ـــع ِِ َعاؾــــط٠ ايبــ ــِ تــــصَ ـــّا فًــ  طميـــ

٣َٛ األغـ٢      أتاْٞ ْعٞ عٓو أشنـ٢ دـ

 

 

 

 

ٖٞ ٍ  عًـــ ــع  اؾـــتعاٍ ايٖٓـــاض يف احلطـــٔب اجلـ

    ِ ــ ٞٓ فًـ ــ ٞٓ سـ ــ ــٞ ْعـ ــا٤ى عِّـ ـــ ٚدـ  عجيـ

 

 

    ٔ ٌَ فٝ٘ َـا ئبِػـٔت َـ ايهشـٌ   ئو ايهش

14 ٌٔ  ايهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعض َطاغِٝ احلعٕ اييت ناْت غا٥س٠ آْصاى، َٔ يبؼ يًػٛاز ض ٚايبٝت األخري ٜكِّ

 ٚتطى يًع١ٜٓ ٚايطٝب، ثِ قاٍ:

ِٓ قطـــــــــطُٙ   أغان١َٓ ايكبـٔط ايصٟ نـــ

 

 

 

    ٌ ـــ٢ ايبِّـــط َٓٗـــا ٚايٓسٜاْــــــ١ ٚايفهـــــــ  عًـ

  ٞ ْٕ َــٔ َكابـــ ـــع ٌْ أقابـــو سـ ـــ  قاتـــــ

 

 

 

 

  ٞ ٌْ القأى قس نـــإ َـٔ أدًــ  فٗـــٌ أدـــ

 فٔت يف سذـط ايهآبـــ١ يًبهـــــــاٚخً 

 

 

  ٌٔ ّٕ فــــــٞ َفاضقــــــــ١ ايؿُــــــــــــ  15بٓـــــإت أل

 
                                                         

 .;54: ، م(7ّ>=5 )تْٛؼ: ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط،، عبس اجلباض بٔ محسٜؼظٜٔ ايعابسٜٔ بٔ ايػٓٛغٞ،  12
 .>54: املطدع ْفػ٘، م 13
 .=54املطدع ْفػ٘، م:  14
 .=54املطدع ْفػ٘، م:  15
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ْاد٢ ايؿاعط غان١ٓ ايكرب شات ايسٜٔ ٚاخلًل ٚايفهٌ ٚايٛفا٤ ٖٚٞ قِٝ افتكسٖا 

هلا ، ٚميهٔ إغكاط ٖصٙ املعاْٞ ع٢ً ثكاف١ ايؿاعط ايس١ٜٝٓ ايت٢ ضغِ َٔ خالمبٛتٗا

قٛض٠ يًُذتُع ع٢ً أٜاَ٘، إش غازت ايفه١ًٝ ٚايتآظض ٚايتهافٌ، ثِ ٚقف سعٕ 

ٌٖ بٗٔ، فكطٕ نأفطار محا١َ قازٖا طا٥ْط داضح ال ٜكسضٕٚ  ٚنآب١ بٓاتٗا هلٍٛ َا س

ع٢ً ايطريإ، ٚيٝؼ باغتطاعتِٗ تسبري ؾؤِْٚٗ، ٚيف األخري غأٍ اهلل ايطمح١ هلا 

 ٚايًطف بٗا. 

مشؼ ايسٜٔ فطث٢ ٚيسٙ " 16 ّ(5=56 –5657هـ/  4=:-54:" )ُػاْٞعفٝف ايسٜٔ ايتًأَا "

"ايؿاب ايعطٜف"، ٚشنط أخاٙ "ذلُس" بككٝس٠ َٓٗا، قٛي٘: " املعطٚف بـذلُس

 )ايػطٜع(

ُٓسٜـــٔ ٜـــــــُس  َايٞ بفكس احمل

 

 

 

 

ِٓ بعسٙ ايٛيـُس  َهــ٢ أخـٞ ث

 ٜا ْاَض قًيب ٚأٜٔ قًبــــــٞ أٚ 

 

 

 

 

 

َٕ يٞ نبـس  ٜا نبسٟ يٛ تهـٛ

 ٜا باَٜع املٛت َؿرتٜــــــ٘ أْا 

 

 

 

  َا ال ٜكاب ٚاجلًــــسفايٓكرب 

ٚدالي١ اخلطب ٚع٢ً تطْض ايؿاعط، فال ايكرب  اغتٗالٍ عٓٝف ٜسٍ ع٢ً ٍٖٛ ايفادع١ 

 ٜػًٝ٘ ٚال املٛت ًٜشك٘ بأخٝ٘ ٚٚيسٙ.

ـــت    ـــٞ إشا نتبــــــ ـــإ ايتــــ ــٔ ايبٓــــ  أٜـــ

 

 

 

 

 

 

 ٚعـــــــــأٜ ايٓـــــــــاؽ خطٗـــــــــا غـــــــــذسٚا 

ـــُت    ــا ايــــــيت إشا ابتػـــــ ــٔ ايجٓاٜــــ  أٜــــ

 

 

 

 

 ـسأٚ ْطكـــــــــــــــت الح يؤيــــــــــــــؤ ْهــٔــــــــــــــ 

به٢ ايؿاعط بٓإ ٚيسٙ ٚثٓاٜاٙ، ٚضنع ع٢ً املعاْٞ احلػ١ٝ فايفكٝس فًص٠ ايهبس  

 ٚقٛضت٘ مل تربح ايصانط٠.

ــطب ايـــــ    ــًني إِش قــ ــ٢ ايػاغــ ــاشا عًــ  َــ

 

 

 

 

 ٚ ـــس  أَـــــــالى َٓــــــــــــ٘ يـــــــــٛ أْـــــــــِٗ بعــــــ

ـــ      َّ إىل ايـــ ــٛ ــ٘ ايعًــ ــت ُْفػــ ــس محًــ  قــ

 

 

 

 

ـــس    فـــــــطزٚؽ ٚايـــــــٓعـ فٛقـــــــ٘ اجلػـــــــ

 
ىل َطتب١ ايؿٗسا٤ ايصٜٔ تتٛىل املال٥ه١ تػػًِٝٗ، ٜٚعفٕٛ إىل اجل١ٓ ضفع ايؿاعط ٚيسٙ إ

زٕٚ سػاب، ٚقس أًٖت٘ يصاى َٓعيت٘ ايع١ًُٝ، َٚٓ٘ ْػتدًل إٔ ايعًُا٤ ع٢ً أٜاّ 

                                                         
ٖٛ غًُٝإ بٔ عًٞ بٔ عبس اهلل ايهَٛٞ ايتًُػاْٞ املًكب بعفٝف ايسٜٔ، ٚيس بتًُػإ ثِ اضحتٌ إىل  16

ِٓ اغتٛطٔ زَؿلايؿطم، فسخٌ ايكاٖط٠ ثِ غافط إىل  . بالز ايطّٚ... ث
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ايؿاعط ناْت هلِ َها١ْ َطَٛق١ فهإ طايب ايعًِ ٜهاٖٞ اجملاٖس يف غبٌٝ اهلل، 

ِٓ قاٍ:   ث

َٓـــــَو قــــــــس  بــــــٞ نبـــــــــط غٓٓــــــــٞ ٚأ

 

 

 

ـــاخت فُـــــٔ أٜـــــٔ يـــــٞ ُتـــــط٣ ٚيـــــسُ       ؾـــ

 ٖٚبـــــــ٘ قــــس نــــإ يـــــٞ فُجــــــًو ال  

 

 

 ٜطدـــــــــ٢ ٚأٜـــــــــٔ ايعَـــــــــإ ٚاألَــــــــــسُ    

 
َٚا تهًف، بٌ تطى ْفػ٘ ع٢ً غذٝتٗا، فاْػابت ايكٛايف اْػٝابا  َا تكٓٓع ايؿاعط

 ٕٓ عٔ طٝب خاطط، فكس اغتٛىل ايٝأؽ ع٢ً ْفػ٘ ٚعِ احلعٕ أضدا٤ ايبٝت، خاق١ أ

 قسض٠ هلُا ع٢ً اإلجناب، ثِ أناف قا٥اّل: األبٜٛٔ قس نربا، ٚال 

 ٚ  ٜـــــا يٝـــــت  مل أنـــــٔ أّبـــــا يـــــــــَو أ

 

 

 

 ٜـــــا يٝـــــَت َـــــا نٓـــــت أْـــــت يـــــــٞ ٚيـــــسْ 

ٕٓ عــــــٖٝ  َٓــــــو َــــــــــا ضأتــــــا       يــــــٛ أ

 

 

 

 

ـــاُٖا ايٓطَـــــــسُ     ـــا َـــــــا زٖـــــــ  َـــــــا ضأتـــــــ

ــا    ـــا مسعــــ ٞٓ َٓــــــو َـــــــ ــ ٕٓ أشْــــ ــٛ أ  يــــ

 

 

 

 

ـــسُ    ـــا أدـــــــ ـــا ملــــــ ـــا قُتــــــــ ــّا ملــــــــ  ْطكــــــ

 يٝسٜــــــــــــــٔ إىل يـــــــــٛ استُايٝـــــــــو با  

 

 

ــو ٜــــ    ـــعـ عًٝـــ ــسضٟ مل تطتـــ  17 ـُســـــــقـــ

 
ٜعرب  الظَت ايؿاعط ٚسعٕ فتت نبسٙ فكس ع٢ٓ ٚي٘ إٔ ٜت٢ُٓ، فاألَاْٞ دػٛض سػط٠

ْ٘ ٜطثٞ ٚيسٙ فٛقٗا إىل اهلٓا٠٤ ٚاحلبٛض، ًُْٚؼ عاطف١ األب٠ٛ تتكس يف أسؿا٥٘، أل

خاق١ ٖٚٛ بعٝس عٔ  -ٚضمبا نإ ٚسٝسٙ-سٝح فكسٙ ع٢ً ايهرب سني استاز إيٝ٘ 

ٚحنٔ ْفِٗ املطثا٠، ْؿطسٗا، ْعاجلٗا، ْٚعٗط خكا٥كٗا، َٛطٓ٘ األقًٞ "تًُػإ" "

ٚيهٓٓا ال منط يف دشِٝ ايطؤٜا اييت ٜعاْٝٗا قاسب األبٝات، َٚٔ ٖٓا نإ ايؿعط 

 ٚايككٝس٠ ساف١ً بٗصٙ املعاْٞ.  18"سسٚزاحملات قبٌ إٔ ٜهٕٛ ذلطات ٚ

ف سح اإلغالّ ع٢ً ايرب بايٛايسٜٔ ٚاإلسػإ إيُٝٗا، ٚقس ٚٓظ ضثا٤ ايٛايسٜٔ:. 9

 19(هـ5=; – =7:" )أبٛ محٛ َٛغ٢ ايعٜاْٖٞصٙ املعاْٞ يف أؾعاضِٖ، فٗصا " ايؿعطا٤

                                                         

   17
 . املٛغٛع١ ايؿعط١ٜ.::7 – 7:9 :، م5، ز فٛات ايٛفٝات، ابٔ ؾانط 

 .>:: ، م)ز.ت(( )يبٓإ: زاض ايجكاف١،، 6ز، غًػ١ً املٛغٛع١ يف األزب ايعطبٞ دٛضز غطٜب، 18
ابٔ ظٜإ، ٖٛ "أبٛ محٛ َٛغ٢ ٜتكٌ ْػب٘ بـ" أبٛ محٛ َٛغ٢ ايعٜاْٞ" َؤغؼ ايسٚي١ ايعبس ايٛاز١ٜ ٜػُطاغٔ  19

بٔ أبٞ ٜعكٛب ٜٛغف بٔ عبس ايطمحٔ بٔ حيٞ بٔ ٜػُطاغٔ" ٚمل تهٔ اإلَاض٠ يف أسٕس َٔ أغالف٘ بعس 

 "ٜػُطاغٔ".
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، قاٍ فٝٗا: 20ٖـ(، بككٝس7٠:;" ايصٟ تٛيف غ١ٓ )ضاثٝا أباٙ "أبٛ ٜعكٛب ايعٜاْٞ

 )ايهاٌَ(

ـــعٔ  ـــط٠َ ايتـٛزٜــــ ـــط سػـــــــ  زْٔـــْف تصنـٓـــ

 

 

 

ـــٛعٕ     ـــ٣ٛ َكطـــــ ــٌ بايٓـــــ  ٖٚـــــــ ٤ ٚقـــــ

  ٞ ـــ  ٚملـــــا عـــــطا َـــٔ فكـــس خـــرٔي أسبتـــــ

 

 

 

 

ـــعٔ    ـــٔع ٚايتؿٝٝـــــــــــ ــطاض٠ ايتٛزٜـــــــــــ  َٚـــــــــ

ـــا  فبهٝـــُت َـــٔ أغ  ـــٕف يـــصاى نُــ ــ

ـــت  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

    ٞ ـــٛٔع ــاظيٞ ٚضبــــــ ــ٘ َٓــــــ ـــّا عًٝــــــ  سَعْـــــــــ

 

 

ايصنط٣ ٖٝٓذت عٛاطف ايؿاعط فبه٢ أباٙ بًٛع١، ٚاغتبه٢ املٓاظٍ ٚايطبٛع، 

 ٚأؾطى غاَعٝ٘ يف َآغٝ٘، إىل قٛي٘:

ـــسٙ     ٚايككــُط أَػــ٢ َــا ســاّل َـــٔ بعـ

 

 

 

ــٓٝع    ٌٓ قــــــ ـــاظٍ تعٖــــــــ٢ بهــــــــــ  َٚٓـــــــ

ـــ    ــس ُظٜٓـــــ ـــ١ قـــ ـــاضْم َكفٛفـــــــ  ِتٚمنـــ

 

 

 

 

ّٔ بايتــــــــــطقٝع     َــــــــٔ زٓضٖــــــــا املٓعــــــــٛ

ـــا   ُٜــــاَ قــــط َجاهلـــــــــــ ـــْط مل   َٚكاقــ

 

 

ٌُ يًُـــــــــإَٔٛ ٚاملدًــــــــــــــٛع    َـــــــــٔ قبـــــــــ

 
قٛض يًككط َٚا حيتٜٛ٘ َٔ مناضم َٚكاقط فاقت قكٛض بػساز، َٚٔ ايككٝس٠ 

بعض املطاغِٝ ايػٝاغ١ٝ ع٢ً أٜاّ ايعٜاْٝني،  ايعُطإ ْٚػتشهط ميهٔ إٔ ْتكٛض

 ثاضِٖ بــ" تًُػإ" ال تعاٍ َاث١ً ألٚيٞ األبكاض، ثِ ٜكٍٛ:خاق١ ٚآ

  ٘ ــ ـــٛى تٗاُبـــ ـــع ٚاملًـــ ـــُس  هــــ  ٚاألِغــــ

 

 

 

ِِ يــــــ٘ َـــــٔ غــــــإَع َٚطٝــــــــــــع    فًَهـــــ

  ٘ ـــ  ٚيهــــِ تعاسفـــــٔت ايهتا٥ــُب خًفــَــ

 

 

 

 َـــــــطٕٚعفَٝــــــطُٚع بأغـــــــّا ٖٚـــــــٛ غـــــــري  َ 

َّ ايٛغـَــ٢      ٚيهـِ عػانـــُط قازٖـا ٜـٛ

 

 

 

 

ٌٓ قــــٓسٜٕس به   ٌٓ َْذـــُـــــٛع َــــٔ نــــ  ـــــــ

ٌٓ عؿـــــــــــري٠        َـــٔ خـــري قـــّٛ َـــٔ أدـــ

 

 

 

 

ـــع  ـــ٘ ضفٝــــــــــ ــب إيٝـــــــــ َُٓتػـــــــ ـــعِّ   ٚأعـــــــ

 بــٔ ايبتـــــٍٛ ٚدـــــــٓسٙ غــبط احلػـــني ا  

 

 

 

 

ــفٝع   ٌٓ ؾـــ ــ ٌٖ نـــ ـــ ّٔ أدـــ ـــا ـــُط األْــــــ  خٝــــــ

  ٘  َـــٔ نـــــــإ ٖـــــصا أقـــًُ٘ أٚ فكًـــــــ

 

 

 

 

ـــطفٝع   ـــٔعٍ ايٓتــــــ ــ٢ يف َٓـــــــ ــ٘ ايعًــــــ  فًــــــ

ٔٔ نًٓٗـــــا قــس ســاظ أؾتــــاَت احمل    ـــاغ  ــ

 

 

ـــٛع    ــ٘ اجملُــــــ ــٔ ثٓا٥ــــ ــِب حلػــــ  فأعذــــ

 
ّٕ فكَس فٝ٘ ايؿاعط فكٝس َٗاب اجلاْب، قا٥سا َػٛاضانإ اي ـٕ عطَط ايبطٛي١  جلٝ

ملٔ  ُهاضّ األخالم َٔ عسٍ ٚضمح١ ٚمح٢ٚاإلقساّ ٚايٓػب ايؿطٜف، أَا ؾُٝ٘ ف

                                                         
، اجلعا٥ط: ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ يًٓؿط ٚايتٛظٜع)، سٝات٘ ٚآثاضٙأبٛ محٛ َٛغ٢ ايعٜاْٞ  ،عبس احلُٝس ،سادٝات 20
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يسع٠ٛ ايفاط١ُٝ يف ًٜٛش ب٘، َٚٔ اإلؾاض٠ إىل آٍ ايبٝت ْسضى َس٣ ؾٝٛع بعض َعاْٞ ا

 ضبٛع اجلعا٥ط ست٢ سكب َتأخط٠.

  ٘ ـــ ـــسا٤ فسٜتـُـ ــطُض يًفــ ـــإ ٜعـ ـــٛ نـــ  يــ

 

 

 

ـــٛعٔ  ـــٕس َطبـــــــــ ِٓ بعػـــذـــــــــ ـــٓسضث  بــايــــــــــــ

ٟٖ ُٚسؿاؾـــيت      ٚمبـــا ًَهـــُت ْٚـــاظط

 

 

ـــسٚع   َٞ املكـــــــــــ ـــ  َٚٗذـــــــــــيت ٚبكًبـــــــــــ

 
ٛ يٝت املٛت ٜكبٌ فس١ٜ يٝفسٟ ايؿاعط ٚايسٙ بأعع َا ميًو َٔ َـاٍ أٚ ْفـ   َعٓـ٢   ؼ، ٖٚـ

 َػتًٗو َٓص اجلا١ًٖٝ، ست٢ قٛي٘: 

 ٘ ــ  فاســـــــصض ظَاْـــــــو ال ٜــػــــــــطى إْـــــ

 

 

 

ٌٓ فعٝـــــــع     فــــــــٞ ؾٗــــــسٙ ٜأتــــــــٞ بهـــــ

 

 

 ٚنــــــصيو ايسْٝـــــا فـــال تأَــــــٔ يــــــٗا 

 

 

 

 

 

ـــٛع  ـــا املكطـــــ ـــٓط بٛقًٗــــــ  فًــــــــهِ تػـــــــ

 ٚيهــِ غــسا يف أغــطٖا َــٔ َــادــــسٕ     

 

 

 

 

ــطٚع    ـــػِ َكـــ ــٔ نٝـــــ ــا َـــ ـــهِ هلـــ  ٚيــــ

ـــٛا   أٜـــٔ املًـــ   ـــا قـــس مٓجعـــ  ٛى ٚأٜـــٔ َـ

 

 

 

 

ـــع   ـــا٠ ضفٝــــ ـــٞ احلٝـــ ٌٓ شخــــط فــ ــ  َــــٔ نــ

ـــطّا ٚمل     ـــِٗ خبـ ــُع يــ ــِ تػـ ــاضٚا فًـ  غـ

 

 

 

 

ــط  ـــع   تـــــ ـــٛح بطٜـــــــــ ــطّا ًٜـــــــ ـــِٗ أثـــــ  َٓـــــــ

 ٚأبـــــازِٖ قـــــطف ايٓعَــــــإ ٚخًفـــــٛا  

 

 

 

 

 َــــــــــــا مجـٓــــــــــعٛا َـــــــــٔ دٓـــــــــــ١ ٚظضٚع

ـــضٕ   ٌٕ قايـــــ ـــ ـــط فعـــ ــا غٝـــ  مل ٜبــــل َٓٗــ

 

 

ـــا َػـــــُٛعميـــــأل ايكـــــشٝف١َ، أٚ    21ثٓــــ

 
 ْعط٠ سعٕ ٚأغ٢ ٚيهٔ قًب٘ عاَط -َٔ عًٝا٥٘-ْعط ايؿاعط إىل ايسْٝا ٚأسٛاهلا 

بايتك٣ٛ ٚايٛضع، فػطز مج١ً َٔ احلهِ ممعٚد١ بايتأغٞ باملًٛى ايػابكني ايصٜٔ 

َٔ ٌٓ ايعٌُ  أبازتِٗ قطٚف ايعَإ، ٚخًفٛا َا مجعٛٙ ٚضا٤ ظٗٛضِٖ، ٚمل ٜكسَٛا أد

ايكاحل، ٚمل ٜبكٛا أفهٌ َٔ ايجٓا٤ احلػٔ، ٚختِ قكٝست٘ بايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً 

 ايطغٍٛ، ٚطًب ايؿفاع١ َٓ٘ ّٜٛ ٜكّٛ ايٓاؽ يطب ايعاملني.

 ثا١ْٝ يف ضثا٤ ٚايسٙ زا٥ُا، قاٍ فٝٗا: )َٔ عط ايبػٝط(   ٚيًؿاعط قكٝس٠

ـــّا قــ  ْب تــصنط عٗــــسا باحلُــــ٢ غًفــ

 

 

 

 

ٌٓ ٜػــهب زَّعــا   ـــع  ٚنــــفا  اطـــــاّلٖ فـ

 ٚبــــات َــــٔ ؾــــٓس٠ اإلؾــــطاف يف قًــــٕل 

 

 

 

 

 

ــا  ـــاُض فاختًفــ ـــطت عكًَــــ٘ األفهــ  ٚخـــاَـــ
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َّـــ  ٖٚٝٓذتـــ٘ ا   بــــِٗ فَكـــبا   ايٓكبــــــا ٜٛ

 

 

 

 

ــفا   ـــض ٚا أغـــ ــر ايتربٜـــ ــٔ ٖٚـــ  ٚقـــــاح َـــ

   ٘ ـــ َٔطتـــ ــسإ  ـــض يف َٝــ ٌٓ ٜطنـــ ـــ  ٚظـــ

 

 

ــٛت قــــــس   ــا ٚال زض٣ إٔ ْــــــاعٞ املــــ  ٖتفــــ

أهلبت َٛادع٘ فأخًس إىل ايبها٤، َتعذبا َٔ ايصنطٜات أشنت أسعإ ايؿاعط ٚ 

 تكًبات ايٓسٖط، ثِ قاٍ:

  ٞ  قس نإ يٞ يف ايـٗس٢ْ أْب ٜػـاعسْ

 

 

 

ـــا   فكــاض حتــت ايجــط٣ يف حلــسٙ انتٓفـــ

ـــاّ    ــسٟ ظَــٓــــ ـــاٙ ٜـ ٌٓ ْعُـ ــ  َـــسزت يف ظـ

 

 

 

 

ـــا   ــطٙ ايتشفـــــ ـــٞ زٖـ ــسٙ فــ ــٔ ضفـ  ًْٚـــت َـ

ــطذطٕ     ــري َهـ ـــْس غـ ــاْٞ ٚيٝــ ــ٢ دٓـ  ضعـ

 

 

 

 

ــ٢ تطعطعــــتُ  ـــا   ستــ ــٌ يـــــــ٘ ٚضفـــــ  يف ظــ

ـــ١   ـــا قـــس ضآْــــــٞ قـــطت ٜـــافعــ  ٚنًُـ

 

 

 22ظٖـــا ٚغـــٓط ٚأغـــس٣ يـــٞ َٓـــــ٘ عطفــــــا  

 
 اي٘، عاف يف نٓف٘ غعّٝس آبٔ ايؿاعط أباٙ ايصٟ ث٣ٛ حتت ايجط٣ فكس نإ غّٓسأ

َٛع، ، ثِ اغتػًِ يًٝأؽ ٚيًساغت٣ٛ ضداّل، ضباٙ يٝهٕٛ ي٘ خًّفاست٢  ٦ّٖٝٓا

ٚاغتػك٢ ايػُاّ يكرب ٚايسٙ ع٢ً عاز٠ ايؿعطا٤ ايعطب يف دٌ َطاثِٝٗ، ٚتأغ٢ باملًٛى 

ايػابكني ايصٜٔ بٓٛا ٚؾٝسٚا ٚغطتِٗ ايسْٝا، ست٢ دا٤ِٖ قسض اهلل ايصٟ ال َطز ي٘، 

ِٝٔط" ا يكٛي٘ تعاىل:َكساّق َٚاِيَد َِْبًُُٛنِ ٔبايٖؿطِّ  َٚ ِٛٔت  َُ ٌٗ َِْفٕؼ َشا٥َٔك١ُ اِي َٓ ُن َٓا ٔفِت ِٝ َٚٔإَي  ١ّ

َٕ  (.79 األْبٝا٤:)" ُتِطَدُعٛ

٘ يف ُٖـّٛ احلٝـا٠ َٚطبٝــ١ أٚالزٙ،   تيطدـٌ ٚؾـطٜه  ايعٚدـ١ غـهٔ ا   ضثـا٤ ايعٚدـات:  . 3

ٚساي١ فكسٖا ٜبهٝٗا ايعٚز ٜٚؤبٔ فٝٗا املهاضّ ٚايكِٝ ايـيت ناْـت تتشًـ٢ بٗـا، ٚقـس      

ٚخًس ايؿـعط ايعطبـٞ    اْفو ٜصنطٖا. " َٚا"خسجي١ بٓت خًٜٛس به٢ ضغٍٛ اهلل ظٚدت٘

 يف َطًٗعا:قكا٥س عكُا٤ يف ضثا٤ ايعٚدات، نككٝس٠ دطٜط اييت ٜكٍٛ 

 ٚيــــعضت قـــــربى ٚاحلــــــــــــــــــــــــــبٝب ٜـــعاض  ـــــــــــــازْٞ اغـتعباضيـــــٛال ايــــشٝا٤ يعــ  

 " بٗصٙ ايككٝس٠ابٔ محسٜؼ ايككًٞدت٘ َٔ ؾعطا٤ اجلعا٥ط ايكسَا٤ "ٚٔ ضث٢ ظٚمم

نُٔ األزب اجلعا٥طٟ ٚقس أْؿأ  23إضؾاز احلا٥ط"اييت أٚضزٖا قاسب َٛغٛع١ "
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ايؿاعط ٖصٙ ايككٝس٠ ع٢ً يػإ ابٓ٘ ْٚاد٢ بٗا أخاٙ ايطنٝع، قا٥ال: )َٔ عط 

 اخلفٝف(

 ٞ ٟٓ خطــــٕب عــــٔ قٛغــــ٘ املــــٛت ٜطَــــ  أ

 

 

 

 ٞ ـــ ـــ٘ فُتكُـــــ ـــُب َٓــــــــ ّْ تكٝـــــــــ  ٚغـــــــٗا

 ٓٞ ـــ ـــا٠ بــــــرب٤ٕ ٜػـــــــــٔطع احلــــــ  يف احلٝــــــ

 

 

 

 

 

   ِ ـــك ـــات بػـُـــــ ـــ٢ املُـــــ ــٞ إيــــــ ِٓ ُٜفهـــ ــ  ثـــ

    ٘ ـــ ـــُٛض َٓـــــ ــٓكُل ايٓــٓـ ـــسض ٜـ ــٛ نايبـ  فٗـ

 

 

 

 

 ٔٞ ُـٔـــــــــ ٜٓ ٌُ  مبشـــــإم ٚنـــــإ َـــــــٔ قبـــــــــ

ـــٕؼ ضَٝ   ـــٌ ْفــــــ ٕٕ نـــــ  ـــــــــــ١ يــعَــــــــــــا

 

 

      ٞ ـــف ٜطَــــــ ـــٌ نٝــ ِٕ يـــ٘ فكــــ   قـــسض غـــٗ

 
ٕٓ غٗاَ٘ ْعطايؿاعط إىل املٛت ْعط٠ عاضف  ، ٚؾب٘ املط٤ قا٥ب١ ال  ط٧ أسّساٜط٣ أ

و اإلْػإ جي٤ٞ إىل ايسْٝا ٜتٓاقل ست٢ ٜتالؾ٢، نصي باهلالٍ ايصٟ ٜهتٌُ بسّضا ثِ

ُّا َعاف٢ ٜٚػازضٖا َطّٜها َتٗايّها  .غًٝ

   ٌْ ـــ ـــاب ٚدٝــــــ ــط ايٝبـــــ ُٓــ ــٔ ع ـــٔ َــ  أٜـــ

 

 

 

ــسٖط ِٔ  يــــبؼ ايــ ـــ ـــٕؼ ٚطػــــــ  َــــٔ دسٜـــ

ـــْٛى َــــــٔ محٝـــــــط     ًَـــــؤٚا األض  ًَٚــــ

 

 

 

 

   ِٔ ــت َــٔ سهُٗــِ حتــت َخــت  َض ٚناْ

ـــا   ـــاُب قٓـــاٖـــــ ٌٗ غـــــ ـــ ـــْٛف ُٜعـــــ  ٚدٝــــ

 

 

 

 

ـــا٠    ـــسّا َـــــٔ ُسُـــــ ــِطب ٚععـــــأغــــــ  ذـــ

ــ  ـــسأز ْٝــٛب   نؿــ  ـط ايسٖـــــُط عــٔ ســـ

 

 

 

 

 ٌ ـــِٗ بهــــــــ ِٕ  أنًتـــــ ِٕ ٚخهــــــــ ـــه  قـــ

َُشـــــٛا َـــٔ قشٝفـــــ١ٔ ايـــٓسٖط طـــــطا  ٚ 

 

 

ـــاح    ــٛز ايٓطٜـــ ُٖــ  َٛ ــ ِ  ذلــ ـــ ـــأت ضغـــــ  24آٜــــ

باملًٛى ايػابكني مٓمٔ عُطٚا األضض، ٚأخهعٛا األَِ يهٔ ٜس  زع٠ٛ إىل االعتباضٖٓا  

ْٞ عٔ ايتُازٟ يف  ايٓسٖط أبازتِٗ نُا أبازت غريِٖ َٔ شٟٚ اجلاٙ ٚايػًطإ، ْٚٗ

س ٚاجلصب بني ايسٜٔ عالق١ ايؿ األخص بتالبٝب ايسْٝا ايعا١ً٥، ٖٚٛ ااجاٙ أزبٞ ٜكٛض

ِٓ قاٍ:   ٚايسْٝا، ث

ــ ـــ يـــــٛ بهـــ ــاظطٟ بكـــــٛٔب زَــ  ا٤ٕـ٢ ْـــ

 

 

 

    ٞ  َـــــا ٚفـــــ٢ٓ األغـــَـــــــ٢ عػـــــط٠ٔ أَِــّـــــــــ

 يف سؿــــــاٜا سؿــــــاٖا َـــــٔ تٛٓغــــــست  

 

 

 

 

ــس    ــ٘ ٚاجلًــ ـــِ فٝــ ــَس٣ ايًشــ ــٞ ٚاضتــ  ععُــ

ــا  ّٖــ ـــٞ ٚنــــعت  نط ـــا محًتٓـــــ  نُــ

 

 

 

 

 

   ٞ  ٚدــــــــط٣ ثسٜــــــــٗا بُؿـــــــطبٞ ٚطعُــــــــــ
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ٚسٓت عًٝ٘، َعإ ططقٗا  ًت٘ يف أسؿا٥ٗا ٚضعت٘ قػرّياإٔ محاألّ أضنعت٘ بعس 

 ع٢ً يػإ ٚيسٙ ٖٚٞ غطش١ٝ َتساٚي١ مل ٜأت فٝٗا ظسٜس، ٚأناف:  ايؿاعط

ــٞ إْ  ــابٔ أَـ ٞ  ٜـ ــو أبهـــــ  ــــــٞ عهُـ

 

 

 

   ٞ ـــ ـــو ُعهُــــ ــسا٠ فابـِــــ ــٞ ايػــ ــَس أَــ  فكــ

ـــا فجــبــٝـــــــــــطْ     ُٕ بٝٓٓــــــــ َِ احلـــــــع ــ  ُقػـــــ

 

 

 

 

ِْ ٜٚــــــصبٌ َٓــــــ٘ ق    ـــو قػــــــــــ ٞ يـــــــ  ػــــــُ

ــس    ــ٢ ٜكــــ ــٌ ٚاألغــــ  م قٛيـــــــــٞمل أقــــ

 

 

 

 

 َدُـــــــسِت َعبـــــــــــَطتٞ فًُـــــــصُت ٔعًُــــــــــــٞ

 ٚيـــــٛ أْٓـــــٞ نففـــــُت زَعـــــــٞ عًٝــــــــٗا 

 

 عكٓـــــٞ بطٖـــــا فأقبـــــــــــض خكــــُـــــــــــــٞ 

 
ــرب       إٔ نفهفــ١ زَٛعــ٘ ٜعــس عكّٛقــا   اغــتبه٢ ايؿــاعط أخــاٙ ٚقامســ٘ أسعاْــ٘، ٚاعت

 اغرتغٌ قا٥اّل:  يٛايست٘، ثِ

ـــا   بأ ـــ١ْ أغٓـــــسٖٚــــ ــٔو ضأفــــــ ـــٞ َٓــ  بــــ

 

 

 

 قــــــــِ فـــــــــــٞ نطٜـــــــــــٕض إىل دٓــــــــازٍ

 ٚعفــاْف يــٛ نــإ يف األضٔض عــازتِ    

 

 

 

 

ـــٔ ايس   ِٕ َــــ ــ ٌٓ ععـــ ـــ ِٔ نـــــ ــ ـــٔ ٚحلـــ  فٝـــ

  ٌ ّْ بهـــــــــ  َطًـــــــع مشــــــؼٕ  ٚقٝـــــــا

 

 

 

 

 ٌ ّْ بهـــــــــــــــ ِٔ قٝـــــــــــــا  َطًــــــــٔع جنــــــــــــ

 

 

ْٕ زعـــــــــــاؤٙ َػتـذــــــــــــــــاْب  ٚيػـــــــــا

 

   ّ ـــ٘ ايٓطغــــــا َٞ أٚزعتــُــــ ــٞ يــــــــــ  25بُطغُــــ

١ٓ اييت تٓفل َاهلا يف غبٌٝ فٗٞ ايعفٝف١ املتسٜ أبٔ ايؿاعط ظٚدت٘ ع٢ً يػإ ٚيسٙ، 

أخالق١ٝ  اؽ ٚنًٗا ذلاَساملػتذاب، ٚايصنط ايطٝب بني ايٓ اهلل، قاسب١ ايسعا٤

ضثا٥٘ يعٚدت٘ تكُل ؾدك١ٝ ٚيسٙ، ؛ ٚاملالسغ إٔ ايؿاعط يف دًبت هلا ايجٓا٤ احلػٔ

ٚميهٔ تعًٌٝ شيو بإٔ بها٤ ايطدٌ ظٚدت٘ ٚشنط امسٗا تكطحيا نإ ٜعس 

َٓكك١، ٚاغِ األْج٢ مل أقف عًٝ٘ عٓس ؾعطا٤ اجلعا٥ط ايكسَا٤ عا١َ عسا بعض 

غع١ االْتؿاض يف ضبٛع ايه٢ٓ، ٚمل أدٗس ْفػٞ يف تفػري شيو فايعاٖط٠ ال تعاٍ ٚا

 يٓاؽ ٖصا."اجلعا٥ط" إىل ّٜٛ ا

 خاع١ ايبشح:

 عٝعت قكا٥س ضثا٤ األٌٖ يف ايؿعط املػاضبٞ ايكسِٜ باآلتٞ: 
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 .ِٗبطع ايؿعطا٤ يف اجػٝس ٚدعِٗ ٚسطقتِٗ عرب اغتجُاض َعذِ ؾعطٟ خام ب 

 .ِٗاغتعًُٛا ايطَع أسٝاْا نأزا٠ يف اجػٝس سطقت 

  ٘ايؿاعط ٜٓعِ قكٝست ٕٓ إثط فادع١ أِٖ مس١ َٝٓعت أؾعاضِٖ قسم ايعاطف١، أل

 أقابت٘.
 ٕال ؾ٤ٞ ٜطزٙ، ٚقف بعض ايؿعطا٤ َٛقف  باعتباض أ ِٕ املٛت َكٓسض ع٢ً اجلُٝع ٚأ

احلهِٝ ايصٟ ٜؿدل ٜٚعًٌ ايعاٖط٠، ٚع٢ً ٖصا دٓشٛا إىل نطب األَجاٍ 

 .ٚايسع٠ٛ إىل االعتباض باألَِ ايبا٥س٠

 .اقرتٕ يف بعض ايككا٥س بها٤ ايفكٝس ٚبها٤ ايٓفؼ 

  ٕايتهطاض عباض٠ عٔ زفكات ؾعٛض١ٜ ٚظفطات سٓط٣ ٜٓفجٗا ايؿاعط ايتهطاض: أل

 غاع١ سعْ٘.

 .دا٤ت قكا٥سِٖ ذل١ًُ بايجٓا٥ٝات ايهس١ٜ ٚتهطاض املعاْٞ املأغا١ٜٚ 

  بعض ايككا٥س قٛضت َعاٖط احلعٕ: نًبؼ ايػٛاز ٚايتدًٞ عٔ ايع١ٜٓ

 ٚايتأبني...
 املكازض ٚاملطادع:

 َٛ ٛغ٢ ايعٜاْٞ سٝات٘ ٚآثاضٙ، اجلعا٥ط: ايؿطن١ ايٛط١ٝٓ سادٝات، عبس احلُٝس، أبٛ مح

 ّ.8==5، 5يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ط

  ،ٞعبس اجلباض بٔ محسٜؼ، تْٛؼ: ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط، ٚظٜٔ ايعابسٜٔ بٔ ايػٓٛغ

5=<7.ّ 

  ؾاٚف، ذلُس بٔ ضَهإ، ايسض ايٛقاز َٔ ؾعط بهط بٔ محاز، َػتػامن: املطبع١

 ّ. ::=5، 5ايع١ًٜٛ، ط

 ايػٛثٞ بٔ محسإ، إضؾاز احلا٥ط إىل آثاض أزبا٤ اجلعا٥ط، ٚاٚف، ذلُس بٔ ضَهإ، ؾ

 ّ.6446، 5تًُػإ: زاض بطٜػهٞ، ط

 99=5، 8نٝف، ؾٛقٞ، ايطثا٤، ايكاٖط٠: زاض املعاضف، ط.ّ 

  غطٜب، دٛضز، غًػ١ً املٛغٛع١ يف األزب ايعطبٞ، بريٚت: زاض ايجكاف١ يًطباع١ ٚايٓؿط

 ايطبع غري َصنٛض.ٚايتٛظٜع، تاضٜذ 
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 زضاغ١ يف امل٪يؿات ا٭زب١ٝ يٛانح ضؾٝس ايٓسٟٚ
عامل قبٛب قُس 

 
Email: mahboobjnu@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
 اييت تتٓاٍٚ املٛنٛعاتَٔ ايهتب  انبرًي اعسًز ايٓسٟٚٚانح ضؾٝس اؿػين أيَّـ 

يف ا٭ٚغاط ا٭زب١ٝ  ؾٗط٠ً ٚتًكت َ٪يؿات٘ ا٭زب١ٝ. ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚاإلغ١َٝ٬

ا يس٣ زاضغٞ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا ٚايباسجني ؾٝٗا، إش ناْت نبرًي إقبا٫ًؾٗست ٚ

إىل ظٗٛض َجٌ ٖصٙ ايهتب ايك١ُٝ يًط٬ب اهلٓٛز يف املساضؽ اإلغ١َٝ٬  اؿاد١ َاغ١ً

  ٚاؾاَعات ايعكط١ٜ ع٢ً ايػٛا٤.

ؾػٝبشح ٖصا  إبطاظ خكا٥ل نتب٘ ا٭زب١ٝ،ع ايبشح إىل ٜٚعٛز غبب اختٝاض َٛنٛ

املكاٍ يف َ٪يؿات٘ ا٭زب١ٝ اييت أنػبت٘ قًٝتا نبرًيا ٚمسع١ً طٝب١ً يف ا٭ٚغاط ايع١ًُٝ 

 ٜٚعتُس املكاٍ ع٢ً َٓٗر ؼًًٝٞ. .ٚا٭زب١ٝ

 .ٚانح ضؾٝس ايٓسٟٚ، امل٪يؿات ا٭زب١ٝ، ايًػ١ ٚا٭زب، ْس٠ٚ ايعًُا٤ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 

Wazeh Rasheed Hasani Nadwi was one of the unique figures in Arabic 

language, literature and journalism because of his wonderful and 

attractive style of writing. His life was full of valuable achievements in 

various fields such as Islamic and literary studies, Arabic journalism, 

teaching and administration. Wazeh Nadwi achieved great fame around 

the world by his valuable articles published in “Al Baas Al Islami” and 

“Al Raid” on various topics related to Islam, its teachings and principles, 

and what Islam faces today by enemies. 

The reason for choosing this topic is to highlight the characteristics of his 

works dealing with the Arabic language and Literature, adopting an 

analytical method. 

 َكس١َ: 
 سَاتغ ساؾ١ً سٝا٠ (اهلل ضمح٘) سٟٚايٓ اؿػين ضؾٝس ٚانح قُس ايػٝس عاف

 ايعًُا٤ يس٣ اباضًظ اَهاًْ ٚتًك٢ ،ٚايتاضٜذ ٚايكشاؾ١ ٚا٭زب ايعًِ فا٫ت يف د١ًًٝ

                                                         
 اهلٓس زهلٞ، ْٝٛ ْٗطٚ، ٫ٍ دٛاٖط داَع١ ،ٚاإلؾطٜك١ٝ ايعطب١ٝ ايسضاغات َطنع ،باسح. 
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 بػع١ ٜٚكطٕٚ ٚأزب٘ ٚعًُ٘ بؿهً٘ ٜٚعرتؾٕٛ ب٘ إعذابِٗ ٜبسٕٚ يصٜٔا املعاقطٜٔ

 .ؾا٬ًَ ازقًٝك ؼ٬ًًٝ ٚؼًًٝٗا ايعامل يف ايطا١ٖٓ ا٭ٚناع ع٢ً اط٬ع٘

يف ف١ً "ايبعح املٓؿٛض٠ يف أما٤ ايعامل مبكا٫ت٘ ايك١ُٝ  قب٫ًٛ ٚمتًٝعاْاٍ ُا ن

سٍٛ ايكازضتني عٔ زاض ايعًّٛ ْس٠ٚ ايعًُا٤ بًهٓا٩، اإلغ٬َٞ" ٚقشٝؿ١ "ايطا٥س" 

َٛانٝع كتًؿ١ َٔ اإلغ٬ّ ٚتعايُٝ٘ َٚباز٥٘ َٚا ٜٛادٗ٘ اإلغ٬ّ ايّٝٛ َٔ ايتشسٜات 

 ١ْٝٛ َٚ٪اَطات املػتؿطقني ٚأعسا٤ اإلغ٬ّ.ايػطب١ٝ ٚايتٗسٜسات ايكٗٝ

 نُرتدِ عٌُ إٔ بعس ٩بًهٓا ايعًُا٤ ْس٠ٚ ايعًّٛ زاض يف ايتسضٜؼ غًو يف طانط

ًَ عؿطٜٔ ملس٠ زهلٞ ٓٝٛب اهلٓس عُّٛ إشاع١ يف َٚصٜع  َٔ طٛع١ٝ اغتكاي١ ّؾكّس اعا

 ًػ١اي ـس١َ سٝات٘ ؽنّط سٝح يًهتاب١ ٜٚتؿطؽ ايتسضٜؼ بع١ًُٝ يٝؿتػٌ كبَ٘ٓ

 َٛاٖب عس٠ب ٜتُتع نإ ....ٚايرتمج١ ٚايهتاب١ ايتسضٜؼ ططٜل عٔ ٚآزابٗا ايعطب١ٝ

َُطًًَِّع اقسًٜط اَٚرتمًج اباضًظ اغٝاغًٝ ٚق٬ًِّ انبرًي اقشؿًٝ ؾهإ َٚ٪٬ٖت، ًَ اٚ  اتا

  .اٚسسًٜج اقسمًي ا٭زب١ٝ ايؿٕٓٛ ع٢ً

 (ٜذ ا٭زب ايعطبٞ )ايعكط اؾاًٖٞ(تاض)

ٜطغب يف تأيٝـ نتاب  )ضمح٘ اهلل( ايٓسٟٚ اؿػين ٔ عًٞنإ ايػٝس أبٛ اؿػ

َٔ أدٌ عطض املاز٠ ا٭زب١ٝ ٚايع١ًُٝ يف قٛايبٗا ا٭زب ايعطبٞ َٛنٛع ؾاٌَ يف 

ٚيهٔ َػ٪ٚيٝات٘ ا٭خط٣ مل  ،ا٭ق١ًٝ ٚتكشٝح املػاض ايعًُٞ ٚا٭زبٞ اإلغ٬َٞ

طابع اؿػين قُس اي يػٝستػُح ي٘ بصيو، ؾتٛىل َػ٪ٚي١ٝ ٖصٙ امل١ُٗ ا٭زب١ٝ ا

ايٓسٟٚ ٚقُس ٚانح ضؾٝس اؿػين ايٓسٟٚ "ٚاغتكٌ ا٭غتاش ٚانح ضؾٝس ايٓسٟٚ 

بكػِ ايعكط اؾاًٖٞ َٔ تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ، ٚا٭غتاش قُس ايطابع ايٓسٟٚ ظع٤ 

قسض اإلغ٬ّ َٔ تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ، ٚقطض ا٫غتُطاض يف إمتاّ ٖصٙ ايػًػ١ً إىل إٔ 

، ٚإىل إبطاظ قػط ؾب٘ ايكاض٠ اهلٓس١ٜ يف إثطا٤ املهتب١ ايعطب١ٝ تكٌ إىل ايسٚض املعاقط

١ ًا٭زب١ٝ ٚايع١ًُٝ، َٚعطٝاتٗا يف بعض اجملا٫ت ٚاملٝازٜٔ، ٚبصيو تهٌُ ٖصٙ ايػًػ

 .1"ٚاستٛا٤ً ا، ٚمش٫ًٛا ٚدػطاؾًٝايصٖب١ٝ بإشٕ اهلل تاضىًٝ

                                                         
، )يهٓا٩: َ٪غػ١ ايكشاؾ١ اًٖٞايعكط اؾ -تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ، ايٓسٟٚ، قُس ٚانح ضؾٝس اؿػين 1

 .00-00 :مّ( 0202  ٚايٓؿط،
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 َؿت٬ًُ، ٓس٠ٚ ايعًُا٤، يهٓا٩ايهتاب عٔ َ٪غػ١ ايكشاؾ١ ٚايٓؿط بٖصا قسض 

 ع٢ً ث٬ث١ أبٛاب، ٚنٌ باب ٜٓكػِ إىل عس٠ ؾكٍٛ.

ا٭ٍٚ عٔ ايعطب ٚأقًِٗ َٚٛطِٓٗ،  ؼسخ امل٪يـ يف ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب

 ايػا١َٝ ٚاملٛطٔ ا٭ٍٚ يًؿعب ايػاَٞ، ٚؾب٘ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝايػاَٝني ٚايًػات ٚ

تٓاٍٚ اـكا٥ل اييت متٝع بٗا ايعطب عٔ نُا  ٚايتكػِٝ ايطبٝعٞ ؾعٜط٠ ايعطب.

تهًِ ايؿذاع١ ٚاؿُاغ١ َٚا إىل شيو. ٚغريِٖ َٔ ايؿكاس١ ٚايبٝإ ٚايؿطٚغ١ٝ ٚ

يبعس عٗسِٖ بايٓب٠ٛ  ا عٔ ايعازات ايكبٝش١ اييت ناْت غا٥س٠ ؾُٝا بني ايعطبأًٜه

ٚا٭ْبٝا٤ نايكتاٍ ٚؾطب اـُط ٚاملؿاخط٠ ٚضٚاز ايطبا يف اجملتُع ايعطبٞ، ٚأْهش١ 

 ؾاغس٠ أبطًٗا اإلغ٬ّ.

نُا  ،ٚيف ايؿكٌ ايجاْٞ ؼسخ عٔ ايًػ١ ايعطب١ٝ ْٚؿأتٗا ٚتطٛضٖا ٚخكا٥كٗا

ؿ١ ملس٠ ؼسخ عٔ أٜاّ ايعطب املؿٗٛض٠ يف ايعكط اؾاًٖٞ اييت دطت بني قبا٥ٌ كتً

أغباب ٚقٛعٗا، بكسض َٔ ايتؿكٌٝ، ٚ -غٛا٤ ناْت ٭َط تاؾ٘ أٚ ٭َط داز-ط١ًٜٛ 

 ٖٚٞ ايعكب١ٝ ٚا٫ْتكاض يًكب١ًٝ ٚا٭خص بايجأض ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايؿطف ٚايط٥اغ١.

ٚاْتؿاضٖا  ايعطب١ٝ ثِ ؼسخ عٔ أغٛام ايعطب اييت هلا زٚض ًَُٛؽ يف ْؿأ٠ ايًػ١

. 2تؿاضٖا عا٬َٕ أغاغٝإ ُٖٚا ا٭غٛام ٚأٜاّ ايعطب"ؿٝٛع ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاْي"نإ 

ؾهاْت يًعطب أغٛام يًتذاض٠ ٚا٭زب ٚايتػ١ًٝ، َٚٔ أِٖ أغٛام ايعطب ٖٞ: غٛم 

 عهاظ، ٚغٛم ز١َٚ اؾٓسٍ، ٚغٛم املؿكط.

نُا بّٝٔ امل٪يـ َا ميِّع ايًػ١ ايعطب١ٝ عٔ ايًػات ا٭خط٣ يف ايعامل َٔ ايٛنع 

أْٗا تهِ أمسا٤ ٚقؿات  ٚا٫ؾتكام ٚاملرتازؾات ٚاإلعطاب َٚا إىل شيو "مما متتاظ ب٘

ٚاسس، باعتباض ا٭ؾهاٍ ٚاؿا٫ت ٚاملكازٜط ٚا٭سذاّ، ؾؿٝٗا اغِ  نٝجط٠ يؿ٤ٞ

خام يهٌ غاع١ َٔ غاعات ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ٚاغِ خام يًطؿٌ باعتباض ايؿٗٛض 

ايٞ ٚايكُط ٚايؿعط ٚايٓعط ٚاؾًٛؽ ٚايكٝاّ ٚا٭ٜاّ َٚطاسٌ ايعُط ٚايًٕٛ، ٚأمسا٤ يًٝ

ٚساي١ ايكٝاّ ٚايّٓٛ ٚايٝكع١ ٚأمسا٤ كتًؿ١ يًطٌَ ٚنجباْ٘، ٚا٭ضض باعتباض ْٛع 

                                                         
2

 .02 املطدع ْؿػ٘، م: 



 اجليل اجلديد 59                            دراسة يف املؤلفات األدبية لواضح رشيد الندوي

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                            9102 ديسمرب  -ليويو                       3ج/ – 5ع 

ايرتب١ ٚيْٛٗا ٚيٕٛ اؿك٢، ٚنصيو اـٝاّ ٚأقٛات اؿٝٛاْات، ٚاملؿٞ ٚغطع١ 

 .3ايػري"

يًهًُات اييت تػتعٌُ يًُع٢ٓ ايٛاسس  عسٜس٠ً أَج١ًً شنطٚإْ٘ مل ٜهتـ بصيو بٌ 

َج٬ ن١ًُ "اؾًٛؽ" ؾايطبٛض يًػِٓ ٚايربٚى يإلبٌ، ٚاؾجّٛ يًطري، ٚاؾًٛؽ 

يإلْػإ، ٚن١ًُ "َعس٠" ؾايهطف يًساب١ ٚاملعس٠ يإلْػإ ٚاؿٛق١ً يًطا٥ط َٚا إىل 

 .4شيو

ٙ ٚتاضى٘ ٚعكٛضٙ يف ايؿكٌ ايجايح تهًِ عٔ ا٭زب ٚتعطٜؿ٘ ٚأقػاَ٘ ٚعٓاقطٚ

 ٚعٔ نٝؿ١ٝ تطٛض ن١ًُ "ا٭زب" يف عكٛض كتًؿ١.

ٜٚؿتٌُ ايباب ايجاْٞ ع٢ً ث٬ث١ ؾكٍٛ، ٚايؿكٌ ا٭ٍٚ ٖٛ عٔ اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ 

ٚايس١ٜٝٓ ٚايجكاؾ١ٝ يًعطب قبٌ اإلغ٬ّ. يف ٖصا ايؿكٌ ؼسخ امل٪يـ عٔ اؿاي١ 

ؾإْ٘ َط بٗا َطًٚضا غطًٜعا، ؾبني ا٫دتُاع١ٝ بكسض َٔ ايتؿكٌٝ، ٚأَا اؿاي١ ايجكاؾ١ٝ 

ٚايؿطاغ١  اييت اؾتٗط ايعطب ؾٝٗا َٔ ايعطاؾ١ ٚايكٝاؾ١يف اؿاي١ ايجكاؾ١ٝ ايعًّٛ 

 ٚايعدط ٚايعٝاؾ١ َٚعطؾ١ ايٓذّٛ ٚا٭ْػاب.

ٚايهتاب١ إ٫ ع٢ً ْطام نٝل، ٚيهٔ دٌٗ ٜعطؾٕٛ ايكطا٠٤  إٕ ايعطب ناْٛا أَٝني ٫

سض نبري َٔ ايٛعٞ ٚايجكاؾ١ ٚاملعطؾ١ عا١َ ايعطب مل ميٓعِٗ َٔ انتػاب ق

ايه١ْٝٛ، ٚشيو ٫تكاهلِ بايبًسإ اجملاٚض٠ عٔ ططٜل ايتذاض٠، ؾإِْٗ انتػبٛا 

 املعاضف ايع١ًُٝ بايتذطب١ ناملعطؾ١ اؾػطاؾ١ٝ ٚاملعًَٛات ايؿًه١ٝ ست٢ إِْٗ ناْٛا

 ٗط.ا٭ؾ ع٢ًٚٚقت ظضاع١ اؿبٛب ٚا٭ؾذاض، ٜٚٛظعٕٛ ايػ١ٓ  ٜعطؾٕٛ َٛاغِ ا٭َطاض

ٜعطؾٕٛ ايطب ؾٝسإٚٚ َطناِٖ با٭عؿاب أٚ ناْٛا ٚباإلناؾ١ إىل شيو ؾإِْٗ 

بايهٞ أٚ ببعض ا٭ز١ٜٚ ا٭خط٣ اييت ٜٓكًْٛٗا َٔ ا٭َِ اجملاٚض٠، ٚيف َعاضؾِٗ أٜها 

 ايطٜان١ ٚايؿطٚغ١ٝ ٚايهط ٚايؿط ٚاغتعُاٍ أزٚات ايكتاٍ.

٭َجاٍ ٚاؿه١ُ ٚاـطاب١ ٚيف ايؿكٌ ايجاْٞ ؼسخ عٔ ايٓجط اؾاًٖٞ ٚأقػاَ٘ َٔ ا

 ٚايٛق١ٝ، ٚدا٤ بأَج١ً عسٜس٠ يًٓجط اؾاًٖٞ ٭ع٬َ٘ ايباضظٜٔ.

                                                         
 .10 املطدع ْؿػ٘، م: 3
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سٍٛ ايؿعط اؾاًٖٞ ٚأغطان٘ َٚٝعات٘  ٚإٕ ايؿكٌ ايجايح ٜعطٞ َعًَٛات ناؾ١ًٝ

ع٢ً تطادِ ايؿعطا٤ ايصٜٔ شاع  ط ايه٤َٛٚأغباب ايؿو يف ايؿعط اؾاًٖٞ، ٜٚػِّ

ًكات ايػبع أٚ ايعؿط ع٢ً اخت٬ف امل٪ضخني، قٝتِٗ يف اٯؾام َٔ أقشاب املع

ؿهُا٤ ٚطبكات ايؿعطا٤ ٚتطادِ ايؿعطا٤ ايكعايٝو ٚايؿعطا٤ ايؿطغإ ٚايؿعطا٤ ا

 مناشز أبٝاتِٗ ايطا٥ع١. ٚايؿعطا٤ ا٭دٛاز َع شنط

أيك٢ ايباب ايجايح ايه٤ٛ ع٢ً ضٚا١ٜ ايؿعط ايعطبٞ ٚؾطح ايؿعط، ٚبسا١ٜ اـط 

يؿعط َٚٛاز ايهتاب١ بسضاغ١ َػتؿٝه١. ؾتٓاٍٚ ٖصٙ ٚايهتاب١ ٚنتاب١ ا ٞايعطب

ايكطا٤ عًٝٗا ٚميهِٓٗ ايتٛغع يف املعطؾ١  تعطفاملٛنٛعات نُٛنٛعات أغاغ١ٝ يٝ

 عٔ املٛنٛعات مبطادع١ ايهتب املؿك١ً يف املٛنٛع. 

ٜػًب ع٢ً ٖصا ايهتاب ايطابع ايسٜين ٚاإلغ٬َٞ، ؾإٕ امل٪يـ قس قاّ بتأيٝؿ٘ َٔ 

يٝتأثط ايساضؽ ؾٝ٘ با٭ؾهاض ايطٝب١ ٚا٭قٛاٍ اؿػ١ٓ، ٜٚبتعس عٔ  املٓعٛض اإلغ٬َٞ

 ا٭ؾهاض ايطش١ًٜ ٚامله١ًً. 

ا يف اختٝاض تطادِ ايؿعطا٤ ا يف َٛنٛع٘، ٚيهٔ إبساًعإٕ ٖصا ايهتاب يٝؼ إبساًع

ٚا٭زبا٤ ْٚكٛقِٗ ا٭زب١ٝ ٚعطض ايهتاب يف أغًٛب ٜتُٝع بايبػاط١ ٚايػٗٛي١ ست٢ 

ايعازٟ. ٜٚتُٝع ايهتاب باملعًَٛات ايك١ُٝ ٚا٭عاخ ايسقٝك١  ٫ ٜكعب ؾُٗ٘ يًكاض٨

يف تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ باإلطٓاب تاض٠ ٚباإلهاظ تاض٠ أخط٣، ؾُٝهٔ ايكٍٛ إْ٘ َٔ 

إىل  ض امل٪يـ، يكس أؾاأسسخ ايهتب ايعطب١ٝ اييت أيؿت يف اهلٓس يف ٖصا املٛنٛع

 : َٝع٠ ايهتاب ٚاخت٬ؾ٘ عٔ غريٙ َٔ ايهتب

صا ايهتاب عٔ نتب تاضٜذ ا٭زب ا٭خط٣ يف اؾُع ٚايؿٍُٛ، ؾإٕ نتب ىتًـ ٖ"

ايتاضٜذ ا٭زب١ٝ ايؿا٥ع١ يف َساضؽ ايسٍٚ ايعطب١ٝ تطنع ع٢ً عطض تطادِ ا٭زبا٤ 

س ا٫غتعُاض، ٚايؿعطا٤ ٚايٓكٛم ع٢ً اـطٛط اييت ٚنعٗا ايهتاب يف عٗ

ع٢ً زضاغ١ ايٓكٛم،  ٕ تاضٜذ ا٭زب يف املساضؽ ايعطب١ٝ َٛظعٚباإلناؾ١ إىل شيو إ

زضاغ١ تاضى١ٝ، ٚزضاغ١ ْكس١ٜ، ٚزضاغ١ عًِ ايًػ١ ٚؾك٘ ايًػ١، أَا زضاغ١ ٖصا املٛنٛع 

يف َساضؽ اهلٓس ؾٗٞ قسٚز٠، ؾ٬ ٜكطأ ايطايب تاضٜذ ا٭زب إ٫ يف َطاسٌ َتكس١َ 

بسٕٚ زضاغت٘ يف املطاسٌ ايجا١ْٜٛ، ٫ٚ هس ؾطق١ يٝكطأ عٛخ ايٓكس ا٭زبٞ ٫ٚ تاضٜذ 
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أ٠ ايًػ١ ايعطب١ٝ، ٚتٗصٜبٗا، ٚطبٝع١ اؿٝا٠ ايعطب١ٝ، ؾذُعت بعض املعًَٛات ْؿ

 .5"ا٭غاغ١ٝ يف ٖصٙ ايعًّٛ يف ٖصا ايهتاب يتشكٌ يًطايب َعطؾ١ بٗا

 (املػش١ ا٭زب١ٝ يف نتابات ايؿٝذ أبٞ اؿػٔ عًٞ اؿػين ايٓسٟٚ)

ًٝع١ أٚي٦و ايعًُا٤ ا٭ؾصاش ٚاملؿهطٜٔ ايػٝس أبٛ اؿػٔ عًٞ اؿػين ايٓسٟٚ يف ط

ايك٥٬ٌ ٚا٭ع٬ّ ايباضظٜٔ ايصٜٔ أغُٗٛا بهتاباتِٗ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚايتاضى١ٝ 

 ٚايسع١ٜٛ يف ٚقت ٚاسس.

ا َٔ ايصٚم ا٭زبٞ ٚاملًه١ ا٭زب١ٝ اييت ا ٚاؾًطْاٍ أبٛ اؿػٔ عًٞ اؿػين ايٓسٟٚ سًع

ب، ٚمل ٜكـ أثط اؿؼ ا٭زبٞ ٭بٞ اغتطاع بُٗا إٔ ٜؿل ططٜك٘ إىل َهتب١ ا٭ز

ٖا إىل غريٖا َٔ امل٪يؿات امل٪يؿات ا٭زب١ٝ اـايك١، بٌ ػاٚظاؿػٔ عٓس سسٚز 

ا٭خط٣، ؾٗٞ ؼتٟٛ ع٢ً سهِ أزب١ٝ بًٝػ١. ٚمتتاظ نتابات ايٓسٟٚ ا٭زب١ٝ بايتٓٛع 

ا اًْ. ٚؼتٌ مجٝع َ٪يؿات٘ ا٭زب١ٝ َهٚايػري ٚايكك١ ٚايٓكس...بني ايطس١ً ٚايرتادِ 

 ا يف غاس١ ا٭زب ايعطبٞ ٚخاق١ يف فاٍ ا٭زب اإلغ٬َٞ.باضًظ

وتٟٛ ٖصا ايهتاب ايكِٝ ايكازض عٔ ضابط١ ا٭زب اإلغ٬َٞ ايعامل١ٝ بًهٓا٩، ايصٟ 

ٜسٍ ع٢ً شٚق٘ ا٭زبٞ ٚؾػؿ٘ با٭زب ايعطبٞ، ع٢ً فُٛع١ كتاض٠ َٔ املكا٫ت 

تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً  بٗسفايعطب ايطا٥ع١ اييت زظٗا ايهتاب ٚا٭زبا٤ ايعطب ٚغري 

ايعطبٞ ٚقسضت٘  خكا٥ل نتابات أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ ا٭زب١ٝ ٚشٚق٘ ايػًِٝ يٮزب

ف يف قسضٙ َٔ عٛاطـ ز١ٜٝٓ ع٢ً ايتعبري عُا اختًر يف ْؿػ٘ َٔ خٛاطط، َٚا دا

َٔ زٚض ًَُٛؽ يف تٓؿ١٦ اؾٌٝ  أّزاٙ ايٓسٟٚٚمح١ٝ إميا١ْٝ، باإلناؾ١ إىل إبطاظ َا 

طب١ٝ ا٭طؿاٍ ايكػاض َٔ خ٬ٍ أزب ا٭طؿاٍ/ تأيٝـ غًػ١ً َٔ "قكل اؾسٜس ٚت

"ايكطا٠٤ ايطاؾس٠" ٚ"قكل َٔ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ"، ٚشيو يهٞ ٜػطؽ ٚايٓبٝني" 

 بٗا إىل ْؿٛغِٗ.ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ ٚاإلميا١ْٝ يف قًٛبِٗ ٚوّب

ى، يف ايكشـ ٚاجمل٬ت ٖٓا ٖٚٓا ناْت مجٝع املكا٫ت يف ٖصا ايهتاب َٓتؿط٠ً

تتهح َٝع٠ أبٞ يؾكاّ ٚانح ضؾٝس ايٓسٟٚ ظُعٗا ٚتطتٝبٗا يف ؾهٌ ايهتاب 
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اؿػٔ ايٓسٟٚ يف فاٍ ا٭زب ايعطبٞ، ٚتعِ ؾٛا٥س املكا٫ت ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ بعس 

 ا.ظٗٛضٖا نتاًب

ٜؿتٌُ ايهتاب ع٢ً مثاْٞ َكا٫ت، أَا املكاي١ ا٭ٚىل ؾٗٞ بكًِ ؾه١ًٝ ايؿٝذ قُس 

ٟ بعٓٛإ "٬ََح أغًٛب ايؿٝذ أبٞ اؿػٔ عًٞ اؿػين ايطابع اؿػين ايٓسٚ

، تتٓاٍٚ تطبٝت٘ سٛايٞ إسس٣ ٚعؿطٜٔ قؿش١ً ؼتٟٛ ع٢ًايٓسٟٚ"، ٖٚٞ َكاي١ 

٣ َٔ زٚض باضظ يف ٖصا اجملاٍ َٔ خ٬ٍ َ٪يؿات٘ ا٭زب١ٝ ٚتصٚق٘ يٮزب ايعطبٞ، َٚا أّز

 بأغًٛب ضؾٝل ٚممتع.

يًٓٛاسٞ ا٭زب١ٝ املدتًؿ١، َٔ أَجاٍ: منٛشز  عسٜس٠ً ّ قاسب املكاي١ مناشز ضا٥ع١ًثِ قّس

ٚمنٛشز َٔ أغًٛب٘ ايتاضىٞ، ٚمنٛشز يف املٛنٛع  ،يًُذاٍ ايؿهطٟ ٚا٫دتُاعٞ

ايسٜين، ٚمنٛشز يًُٛنٛع ا٭زبٞ، ٚمنٛشز يف َٛنٛع ايسع٠ٛ ٚيف فاٍ ا٭غًٛب 

 ايكككٞ.

طاٖط بعٓٛإ هلصا ايهتاب نتبٗا ا٭غتاش عبس ايكازض بٔ عٝػ٢ ب ٚاملكاي١ ايجا١ْٝ

"ا٭زب اإلغ٬َٞ ْٚكسٙ عٓس ايؿٝذ أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ"، ٖٚصٙ َكاي١ داَع١ ؾا١ًَ 

تتٓاٍٚ َؿّٗٛ ا٭زب اإلغ٬َٞ ٚٚظٝؿ١ ا٭زب اإلغ٬َٞ، ٚا٭زب اإلغ٬َٞ ٚايتػ١ًٝ 

ٚا٭زب اؿٞ ٚا٭زب املعخطف، ٚا٭زب اإلغ٬َٞ ٚقهاٜا اؿهاض٠، ٚأزب ايطس٬ت 

٬َٞ يًٓكس ٚٚظٝؿ١ ايٓكس اإلغ٬َٞ ٚقؿات ايٓاقس املػًِ، ايتأقٌٝ اإلغٚيًٓسٟٚ، 

ٚايكِٝ ٚأثطٖا يف ايٓكس اإلغ٬َٞ، ْٚعطات ْكس١ٜ يف ايؿعط ٚايٓجط، ٚق١ُٝ اإلْػإ يف 

ؾعط د٬ٍ ايسٜٔ ايطَٚٞ، ٚٚقؿ١ َع إقباٍ، ٚاٯؾام ايعامل١ٝ يٮزب ٚايٓكس اإلغ٬َٝني 

 يف ا٭زب ايعطبٞ: َٚا إىل شيو، ٜٚكٍٛ عٔ زٚض أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ

أسس ايطٚاز ا٭ٚا٥ٌ ايصٜٔ أغُٗٛا يف بًٛض٠  -ضمح٘ اهلل–"ٜعس ايؿٝذ أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ 

املؿطٚع اؿهاضٟ اإلغ٬َٞ ٚتأغٝػ٘ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ٖصا ايكطٕ، ؾؿاضى يف 

َػريت٘ بؿهط عُٝل، ٚضأٟ غسٜس، ٚععمي١ َان١ٝ، يف تعٜٚس ٖصا املؿطٚع 

 .6يصٟ ٜبعح اؿُاؽ ٚاؿ١ٜٛٝ ٚايؿاع١ًٝ يف ا٭١َ"اؿهاضٟ با٭زب اؿٞ ا
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رتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتٓؿ١٦ يٮطؿاٍ، ٚاٖتِ يكس ؾعط أبٛ اؿػٔ عًٞ ايٓسٟٚ بأ١ُٖٝ اي

سػب  ا عسٜس٠ًـ نتًببٗا اٖتُاَا نجريا، ٚبصٍ قكاض٣ دٗٛزٙ يف ٖصا اجملاٍ، ٚأّي

َػتٜٛات ا٭طؿاٍ ٚأشٚاقِٗ ٚغِٓٗ، َٓٗا: قكل ايٓبٝني يٮطؿاٍ يف مخػ١ أدعا٤، 

 ٚشيو يػطض غطؽ ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ ٚاإلغ١َٝ٬ يف أشٖإ ا٭طؿاٍ، ٚؼبٝبٗا إىل

يٮْبٝا٤ ٚايطغٌ، ٚبسأ ايهتاب بكك١  قازق١ً ّ أَج١ًًْؿٛغِٗ ايرب١٦ٜ، ؾإْ٘ قّس

إبطاِٖٝ بعٓٛإ "َٔ نػط ا٭قٓاّ"، ؾٗصٙ ايكك١ ؼؿع املؿاعط ٚا٭ساغٝؼ، 

ّٛ أبٛ ٚأغطت٘. ٜٚكٍٛ  (ايػ٬ّٚ ايك٠٬ عًٝ٘)ا ؿٝا٠ إبطاِٖٝ ا قازًقض تكًٜٛطٚتك

 ٛ ىاطب ابٔ أخٝ٘ )قُس اؿػين(: ايٓسٟٚ يف َكس١َ اؾع٤ ا٭ٍٚ ٖٚ اؿػٔ

ا ع٢ً ايككل ٚاؿهاٜات، ٚنصيو نٌ طؿٌ يف غٓو، تػُع ٖصٙ "أضاى سطًٜك

ايككل بهٌ ضغب١، ٚتكطأٖا بهٌ ضغب١، ٚيهين أتأغـ، ٭ْٞ ٫ أض٣ يف ٜسى إ٫ 

سهاٜات ايػٓاْري ٚايه٬ب ٚا٭غس ٚايص٥اب ٚايكطز٠ ٚايسباب، ٚعًٝٓا ايعٗس٠ يف 

ؾطأٜت إٔ أنتب يو ٚ٭َجايو أبٓا٤ املػًُني  ...ٟ ػسٙ َطبٛعاشيو، ؾصيو ٖٛ ايص

قكل ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغًني )عًِٝٗ ق٠٬ اهلل ٚغ٬َ٘( بأغًٛب غٌٗ، ٜٛاؾل غٓو 

 .7ؾؿعًت" ،ٚشٚقو

 ١: ًؿٗٝس غٝس قطب يف تكسمي٘ يًذع٤ ايجايح َٔ ٖصٙ ايػًػٜٚكٍٛ ا٭غتاش اي

مبا يف شيو قكل ايٓبٝني عًِٝٗ ايكًٛات – يكس قطأت ايهجري َٔ نتب ا٭طؿاٍ"

( يف َكط، َأخًٛشا ٚؾاضنت يف تأيٝـ فُٛع١ )ايككل ايسٜين يٮطؿاٍ -ٚايػ٬ّ

بٞ ايػٝس أ ايهطِٜ، ٚيهين أؾٗس َٔ غري فا١ًَ إٔ عٌُ نصيو َٔ ايكطإٓ

دا٤ أنٌُ َٔ ٖصا نً٘، ٚشيو مبا است٣ٛ  ،اييت بني ٜسٟاؿػٔ يف ٖصٙ ايكك١ 

َٔ تٛدٝٗات ضقٝك١، ٚإٜهاسات ناؾؿ١ ملطاَٞ ايكك١ ٚسٛازثٗا َٚٛاقؿٗا، َٚٔ 

سني تعًُٝات زاخ١ً يف ثٓاٜا ايكك١، ٚيهٓٗا تٛسٞ عكا٥ل إميا١ْٝ شات خطط، 

 .8تػتكط يف قًٛب ايكػاض أٚ ايهباض"
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ٚت٪زٟ َجٌ ٖصٙ ايهتب إىل غطؽ عكٝس٠ ايتٛسٝس يف ايكًٛب ٚتطٜٛط قب١ ا٭ْبٝا٤ 

ٚايطغٌ يف ايٓؿٛؽ، ٚايبػض ٚايهطا١ٖٝ َٔ ايؿطى ٚايٛث١ٝٓ ٚايؿهط ٚايبسع ٚغريٖا 

 َٔ ا٭عُاٍ ايػ١٦ٝ اييت تتػبب يف غدط اهلل ٚغهب٘.

طاؾس٠ يف ث٬ث١ أدعا٤، ٖٚٞ يكس قاّ أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ بتأيٝـ غًػ١ً ايكطا٠٤ اي

تتهُٔ املٛاز ا٭زب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ املتٓٛع١ بأغًٛب تسضهٞ سػب شٚم ايٓاؾ١٦ املػ١ًُ يف 

ايٓسٟٚ يف إعساز ٖصٙ ايهتب إٔ تهٕٛ ايًػ١ ؾٝٗا َتػ١ُ بايطابع عًٞ اهلٓس. ٚساٍٚ 

ا٭زبٞ ايسٜين ايصٟ ٜتعٚز مبػش١ َٔ مجاٍ أزب ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚاغتدسّ 

املػتشسث١ اييت هلا أقٌ عطبٞ، ٚقاّ بتهطاض املؿطزات ٚاملؿتكات يهٞ ايهًُات 

ٜتُطٕ عًٝٗا ايطايب ٚوؿعٗا بػٗٛي١، ٚضاع٢ تٓٛع املٛنٛعات يهٞ ٫ ٜػ٦ِ 

ايطايب َٔ قطا٤تٗا بٌ ٜسضغٗا بؿٛم ٚضغب١، ٚشيو نً٘ بأغًٛب غٌٗ عصب ٚممتع 

ِّ  ا خًك١ًٝيف طٝاتٗا زضًٚغ ا، ٚؼٌُ ايهتبا ٚتهطاًضم ايطايب إىل قطا٤تٗا َطاًضٜؿ

 يف كتًـ ْٛاسٞ اؿٝا٠. ٚز١ًٜٝٓ ا إغ١ًَٝ٬ٚآزاًب ٚتطب١ًٜٛ

ؿ٦تِٗ ٚتعترب اؿهاٜات اـؿٝؿ١ ايؿٝك١ اهلازؾ١ َٔ أق٣ٛ ٚغا٥ٌ تطب١ٝ ا٭طؿاٍ ٚتٓ

إىل ٖصا اؾاْب املِٗ َػتٗسؾا تطب١ٝ أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ ايتؿت ايس١ٜٝٓ ٚاـًك١ٝ، ؾ

٢ با٭خ٬م ايٓب١ًٝ ٚايؿت٠ٛ ٚايتهش١ٝ ٚاإلٜجاض ٚاملطٚع١ ٚايطدٛي١ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ يتتشً

ـ نتاب "قكل َٔ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ" ايصٟ ٜؿتٌُ ع٢ً سهاٜات ٚايبطٛي١، ؾأّي

 ؼحٚممتع١ اختاضٖا َٔ نتب ايػري٠ ٚتاضٜذ اإلغ٬ّ ٚايػري ٚايرتادِ، ٚ ؾٝك١

ايٓكا٥ح ٚايعرب ا٭طؿاٍ اؿهاٜات ايطا٥ع١ اؿاؾ١ً بايسضٚؽ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚ

ع٢ً إٔ وانٛا قانا٠ نا١ًَ سٝا٠ أبطاٍ ايككل، ؾٝتشًٛا عب اهلل ٚضغٛي٘ 

ايسْٝا،   غبٌٝ اهلل، ٜٚ٪ثطٚا اٯخط٠ ع٢ًٚايتهش١ٝ ٚايبطٛي١ ٚاؾٗاز ٚايؿٗاز٠ يف

ٍ ق٢ً اهلل ٜٚبتعسٚا عٔ غؿاغـ ا٭َٛض ٚؾهٍٛ اؿٝا٠، ٜٚعٝؿٛا نُا عاف ايطغٛ

 تُٝع مجٝع ايككل بأغًٛب ؾٝل ٚيػ١ غ١ًٗ ٚدصاب١. ، ٚتعًٝ٘ ٚغًِ ٚأقشاب٘

اؿػٔ ايٓسٟٚ ظُع فُٛع١ َٔ املدتاضات يف ا٭زب  أبٛٚباإلناؾ١ إىل شيو قاّ 

ايعطبٞ. مس٢ ٖصٙ اجملُٛع١ "كتاضات َٔ أزب ايعطب"، ٚتؿتٌُ ٖصٙ اجملُٛع١ 

ًٝايطٝب١ ع٢ً ث٬ث١ ٚغبعني ًْك يف مجٝع  ا، ٚمتجٌ ا٭زب ايعطبٞ اإلغ٬َٞا أزب
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ٍٚ إىل  ايكطٕ ١ٝ ٚايتٗصٜب١ٝ َٔ ايعكط اإلغ٬َٞ ا٭ىَعاٖطٙ َٚٓاسٝ٘ ا٭زب١ٝ ٚايتاض

أيٛإ ا٭زب ايعطبٞ املدتًؿ١ ٚبسا٥ع٘ َٔ ٚسٞ مساٟٚ  "ٚػُع بني ايطابع عؿط اهلذطٟ

 ،ٚب٬غ١ ْب١ٜٛ ٚخطب ٭ؾٗط خطبا٤ ايعطب يف أظٖط ايعكٛض ايعطب١ٝ ٚضٚاٜات ٚقكل

ٚدس  ،ٚأسازٜح َٓعي١ٝ َتبػط١ ،ٚضس٬ت ،اتٓاقؿات ٚقاٚض، َٚٚنتب ،ٚضغا٥ٌ

 .9"ٖٚعٍ ٚسه١ُ ٚهلٛ

املكطضات سػٔ يف ا٭ٚغاط ا٭زب١ٝ، ٚمت إزخاهلا يف  بكبٍٖٛصٙ اجملُٛع١  سعٝت

 يهجري َٔ املساضؽ اإلغ١َٝ٬ ٚاؾاَعات ايعكط١ٜ يف زاخٌ اهلٓس ٚخاضدٗا. ايسضاغ١ٝ

تسٚض سٍٛ زٚض أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ يف أزب ا٭طؿاٍ، ٖصا ايهتاب َكا٫ت ؾُععِ 

ٚخكا٥ك٘ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚشٚق٘ املطٖـ ٭زب ا٭طؿاٍ، ؾا٭غتاش قُس سػٔ 

ايٓاقس" ؼسخ عٔ دٗٛز ايٓسٟٚ بطٜػـ يف َكايت٘ بعٓٛإ "أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ ا٭زٜب 

يف بعح ا٭زب اإلغ٬َٞ َٔ دسٜس، ٚتطب١ٝ ايٓاؾ١٦ ع٢ً سب ايعطب١ٝ ٚتصٚم ا٭زب، 

ٚدٗٛزٙ يف ضعا١ٜ ا٭زب اإلغ٬َٞ ٚمجع أزبا٥٘ ٚإغٗاَات٘ يف ا٭زب ٚايسضاغات 

 عٔ أزب أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ ٚشٚق٘ ايػًِٝ:  قاسب املكاٍٜكٍٛ  ا٭زب١ٝ.

ا َٔ ا يٮزب، شٚاقا يًه١ًُ، بٌ نإ ٜعس ا٭زب غ٬ًسقًب "نإ ايؿٝذ ايٓسٟٚ

ا يف ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ، ٚي٫ٛ شيو ملا نإ نتاب اهلل عع ا َ٪ثًطأغًش١ ايسع٠ٛ، ٚأغًًٛب

ايهتاب املعذع، بأغًٛب٘ ٚسكا٥ك٘، ٚملا ناْت أٍٚ آ١ٜ تتٓعٍ تأَط ضغٍٛ اهلل –ٚدٌ 

ؾتشت أَاّ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ آؾام ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بايكطا٠٤، ٖصٙ ايكطا٠٤ اييت 

اؿكا٥ل ايجابت١، ٚٚنعت يهٌ ايٓاؽ َعامل املٓٗر ايػٟٛ يًشٝا٠ ايبؿط١ٜ املػتٗسؾ١ 

ٚايكا١ُ٥ مب١ُٗ ا٫غتد٬ف، ٚاحملكك١ يهٌ أْٛاع  -غبشاْ٘-بٗسٟ اـايل ايعًِٝ 

 ايٓذاح ايسْٟٝٛ ٚايؿٛظ ّٜٛ ايسٜٔ.

َٚاضؽ ايهتاب١  -بعا١َ-يٮزب،  اا يًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا، ٚقًبنإ ايؿٝذ قًب

 ٚاـطاب١ ٚاحملانط٠ بأغًٛب بًٝؼ ساظ ؾٝ٘ ايتكسٜط ٚاإلعذاب.
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ا يٮزب، ٚيهٔ سب٘ يٮزب، ٚأقايت٘ يف اغتدساّ مل ٜهٔ ايؿٝذ ايٓسٟٚ َتؿطًغ

أغايٝب٘، ٚقسضت٘ ع٢ً ايتعبري ايسقٝل اؾٌُٝ، ٚاإلتٝإ بايكٛض ايطا٥ع١، ٚعطض 

َ٪يؿات٘ ، نٌ شيو نإ ٚانًشا يف نتابات٘ ٚٝطاؿكا٥ل بأغًٛب غٌٗ ممتع بػ

 .10ٚخطب٘ ٚقانطات٘"

ٚأَا املكا٫ت ا٭خط٣ ؾٗٞ "ضا٥س ا٭زب اإلغ٬َٞ" يًسنتٛض غعٝس ا٭ععُٞ ايٓسٟٚ، 

ٚ"٬ََح قك١ ا٭طؿاٍ املٛد١ٗ يف فُٛع١ قكل َٔ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ يٮطؿاٍ 

ايطنا، ٚ"أزب ا٭طؿاٍ عٓس أبٞ اؿػٔ  غعس أبٞ بٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ" يًسنتٛض٭

ايٓسٟٚ" يٮغتاش ْكط عبس اهلل غ١َ٬ ايعتّٛ، ٚ"دٗٛز ايؿٝذ أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ يف 

خس١َ ا٭زب اإلغ٬َٞ" يًسنتٛض عبس ايباغط بسض. يكس تٓاٍٚ مجٝع أقشاب املكا٫ت 

، ٚتأثري ٟب ا٭طؿاٍ بكًِ أبٞ اؿػٔ ايٓسٚدٛاْب كتًؿ١ يٮزب اإلغ٬َٞ ٚأز

نتابات٘ ا٭زب١ٝ يف تطب١ٝ ا٭دٝاٍ ايكاز١َ ٚايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ اإلغ١َٝ٬ 

 بسضاغ١ ؼ١ًًٝٝ ْٚكس١ٜ.

 ٚانح ضؾٝس ايٓسٟٚ مل٪يـ ايهتاب ٚؼ١ًًًٝٝ ْكس١ًٜ نُا ٜتهُٔ ايهتاب زضاغ١ً

٢ عً ا ناؾًؿان٤ًٛبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ". أيك٢ امل٪يـ بعٓٛإ "ايكك١ يف أزب ايؿٝذ أ

ا إٜاٙ َٔ أِٖ أقٓاف ا٭زب، ٚأنجطٖا عٓا١ٜ أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ بأزب ايطؿٌ اعتباًض

بايتأيٝـ يف املٛنٛعات  تأثرًيا ع٢ً ايصٖٔ، ٚشيو ع٢ً ايطغِ َٔ نْٛ٘ َؿتػ٬ً

ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ اؾاز٠ اييت ؼتاز إىل عح زقٝل ٚؾشل عُٝل، َٚٓكطؾا إىل 

 ١ٜٛ َه١ٝٓ. َُٗات زع١ٜٛ ٚإق٬س١ٝ ؾاق١ ٚدٗٛز تطب

عٔ عهٛف أبٞ اؿػٔ ايٓسٟٚ ع٢ً أزب  يكس ؼسخ ٚانح ضؾٝس ايٓسٟٚ يف َكاي٘

ايطؿٌ مبدتًـ ْٛاسٝ٘، ٚأغًٛب٘ ايكككٞ، ٚضعاٜت٘ ملعطؾ١ ايطؿٌ يٮيؿاظ 

ايتسضه١ٝ َٚعطؾ١ ايكٝؼ ناملانٞ ٚاملهاضع ٚا٭َط ٚايٓٗٞ ٚسطٚف ايع١ً ٚاملبتسأ 
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ٚزضاغت٘، نُا ساٍٚ إبطاظ اؾاْب ا٭غًٛبٞ ٚاـرب ٚايكؿ١ ٚاملٛقٛف باعتباض غٓ٘ 

 ٚخكا٥ل أغًٛب٘ ايكككٞ يف نتب٘ ٚقانطات٘ ا٭خط٣، ٜكٍٛ عٔ أزب٘ ٚأغًٛب٘: 

ا ملسضغ١ دسٜس٠ ا يٮزب اإلغ٬َٞ يٮطؿاٍ َٚٓؿ٦ً"نإ مساس١ ايؿٝذ ايٓسٟٚ ضا٥ًس

 ايهباض يف ايكك١ باإلناؾ١ إىل عٛث٘ ٚأؾهاضٙ، ٚإغٗاَات٘ ايع١ًُٝ يًعك٤٬ ٚاملجكؿني

ٚأقشاب ايؿهط ايٓانر، ٚأزب٘ أزب طبعٞ خايل ؾٝ٘ إبساع ٚابتهاض، ٚتٛيٝس 

املعاْٞ، ٚؼًٌٝ ايٛقا٥ع، ٚؾتح يٮشٖإ، ٚزع٠ٛ إىل ايتؿهري ٚايتسبط، ٖٚٛ أٍٚ 

ناتب يٮطؿاٍ يف ايًػ١ ايعطب١ٝ يف اهلٓس، بٗسف َٚبسأ، ٚبتعبري غٝس قطب ايؿٗٝس 

يٝؼ يف اهلٓس ؾشػب بٌ يف ايعامل  ٖٛ ألح ناتب يف ايكك١ اإلغ١َٝ٬

 .11اإلغ٬َٞ"

اؿػٔ ايٓسٟٚ يف ايهتاب َطدع أغاغٞ يًباسجني ٚايساضغني يف إغٗاَات أبٞ  ؾٗصا

يف اختٝاض ٖصٙ  ٠ًا َؿهٛضٚانح ضؾٝس ايٓسٟٚ دًٗٛزقٓـ أزب ايطؿٌ. يكس بصٍ 

اهلٓس ٠ يف ايكشـ ٚاجمل٬ت يف ٓتؿطاملكا٫ت ايك١ُٝ َٔ بني املكا٫ت ايهجري٠ امل

ٚخاضدٗا، ٖٚصا ا٫ختٝاض ٜسٍ ع٢ً غع١ اط٬ع٘ ٚعًٛ نعب٘ يف ايبشح ٚايؿشل 

ٚايتصٚم، نُا ٜسٍ ع٢ً ثكاؾت٘ املٛغٛع١ٝ ٚقسضت٘ ا٭زب١ٝ يًتعطف ع٢ً ٖصٙ ايسضض 

ٚاملٛنٛعات يف آ٫ف ايكؿشات، ٫ٚ ٜػتطٝع نٌ َٔ ٖب ٚزب إٔ ٜتٛىل ظَاّ ٖصٙ 

١ٝ إ٫ َٔ ي٘ شٚم أزبٞ ٜٚتُٝع بجكاؾ١ ٚاغع١ َٚطايع١ زقٝك١ يٮزب املػ٪ٚي١ٝ ا٭زب

 ايعطبٞ ٚؾػـ ظا٥س با٭زب َع ْٛاسٝ٘ املدتًؿ١.

 (أع٬ّ ا٭زب ايعطبٞ يف ايعكط اؿسٜح)

ِّ أزب نٌ عكط طبٝع١ اؿٝا٠ يف شيو ايعكط مبدتًـ دٛاْب٘، ٚيصيو ٜعترب ض ٜك

ايعكط، ٭ٕ ا٭زب ٜعهؼ ا٫ػاٖات  ا َٔ َكازض ايتاضٜذ يف شيوًَُٗا ا٭زب َكسًض

 ايؿهط١ٜ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚقٌٝ عٔ أزب ايعكط اؾاًٖٞ إْ٘ "زٜٛإ ايعطب".

كس تٓاٍٚ ا٭زبا٤ يف ايعكط اؿسٜح قهاٜا اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚايكهاٜا ايع١ًُٝ ي

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ضٚاٜاتِٗ ٚقككِٗ َٚػطسٝاتِٗ، ؾُِٓٗ َٔ 

يف سني ا، ا بايًػب١ٝ تأثًطٚيعًِ ٚايبشح ٚا٭زب، َِٚٓٗ َٔ تأثط باٯزاب ا٭ٚضمجع ا
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ايتعّ بعهِٗ ا٫ستؿاظ باـكا٥ل ايؿطق١ٝ، ٚؾِٝٗ َٔ ثاض ع٢ً ايكسِٜ، ٚؾِٝٗ َٔ 

 ا بني ايكسِٜ ٚاؿسٜح.َتٛغًط نإ َعتس٫ً

٭زبا٤ ايصٜٔ ٚقس اغتعطض امل٪يؿٕٛ يف تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ دٗٛز ا٭زبا٤ احملرتؾني أٚ ا

مل ٜٗتُٛا إ٫ با٭عُاٍ ا٭زب١ٝ، ٚتطنٛا أقشاب ايكًِ ٚا٭زبا٤ ايصٜٔ هلِ اػاٖات 

ٚيف تكٜٛط إغ١َٝ٬ ٍَٚٝٛ ز١ٜٝٓ ٚخًك١ٝ، ٚهلِ زٚض ًَُٛؽ يف إثطا٤ ا٭زب اؿسٜح 

نُشب ايسٜٔ  ع٢ً ايطغِ َٔ نِْٛٗ أزبا٤ َعرتف بِٗشيو ٚ اجملتُعسٝا٠ ايؿطز أٚ 

ٚلٝب ايه٬ْٝٞ، ٚغٝس قطب ايؿٗٝس، ٚعًٞ ايطٓطاٟٚ،  اـطٝب، ٚنطز عًٞ،

 ٚعبس ايطمحٔ ايهٛانيب ٚغريِٖ.

ساٍٚ َ٪يـ ٖصا ايهتاب مجع أزبا٤ طبكات كتًؿ١، ٚقاّ باغتعطاض غطٜع يعٓاقط 

ط ايه٤ٛ ع٢ً ا٭ؾهاض تطٛض ا٭غًٛب، ٚبٝإ خكا٥ل ا٭زب اؿسٜح، ٚغًّ

 ٗا.ٝاإلغ١َٝ٬ عًٚا٫ػاٖات يٝتعطف ط٬ب املساضؽ 

ايٓسٟٚ يتسضٜؼ ط٬ب  ٖا ٚانحمبجاب١ َصنطات أعّس ،يف اؿكٝك١ ،ٖصا ايهتاب

ا٭زب ايعطبٞ، عٓسَا ؾٛض إيٝ٘ َػ٪ٚي١ٝ تسضٜؼ ٖصا املٛنٛع يف زاض ايعًّٛ ْس٠ٚ 

١ُ يتاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ َٗيف إعساز ايهتاب َٔ نتب  ايٓسٟٚايعًُا٤، ٚقس اغتؿاز 

تٛض ؾٛقٞ نٝـ، ٚا٭غتاش أْٝؼ املكسغٞ اؿسٜح يًسنتٛض عُط ايسغٛقٞ، ٚايسن

 ٚغريِٖ َٔ ايهتاب اٯخطٜٔ.

"قس نإ تسضٜؼ ا٭زب ايعطبٞ قاقطا ع٢ً أزب ايعكٛض ايٛغط٢ يف غا٥ط املساضؽ 

ايس١ٜٝٓ، ٚيهٔ زاض ايعًّٛ ْس٠ٚ ايعًُا٤ أٚيت ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح با٫ٖتُاّ بسٕٚ 

ايٛغط٢، ٚنصيو اٖتُت زاض  إٔ ٜطػ٢ شيو ا٫ٖتُاّ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بأزب ايعكٛض

 س٠ٚ ايعًُا٤ بأزب ايعكٛض ا٭ٚىل...ايعًّٛ ْ

"ٚ٭دٌ ٖصا ا٫ٖتُاّ بأزب ايعكط اؿسٜح نِ َٓٗر ا٭زب اؿسٜح َع ْكٛم 

ايكػُني ايٓعِ ٚايٓجط َساضؽ ايٓكس ايكسمي١ ٚاؿسٜج١، ٚتاضٜذ ا٭زب اؿسٜح، 

أزب أٟ عكط َٔ ايعكٛض،  ٚنإ شيو يػببني: أ٫ٚ إٔ ٫ ٜػؿٌ طايب ا٭زب ايعطبٞ

ؾإٕ أزب نٌ عكط ي٘ أغًٛب عهِ اقتها٤ ايعكط، ٚايهاتب ٚاملٛنٛعات اييت 

ِّ ًٝض أزب نٌ عكط طبٝع١ اؿٝا٠ يف شيو ايعكط عًًُٜٝتٓاٚهلا ايهاتب، ٜٚك ا ا ٚعكً
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ا، ٚيصيو ٖٛ َكسض َٔ َكازض ايتاضٜذ، ٚقس قٌٝ ٭زب ايعكط ا ٚؾًٓٝٚغٝاغًٝ

"زٜٛإ ايعطب"، ٚع٢ً نٌ ساٍ أزب نٌ عكط ٜسٍ ع٢ً  اؾاًٖٞ بكؿ١ خاق١ إْ٘

 .12ا٫ػاٖات ايػا٥س٠ يف شيو ايعكط َُٗا ناْت املبايػ١ غايب١ عًٝ٘"

ّ إىل ث٬ث١ 9002عاّ  يطؾٝس بًهٓا٩ت٘ زاض ايهتاب ايصٟ ْؿطِ َ٪يـ ٖصا اقّػ

أقػاّ. ٜؿتٌُ ايكػِ ا٭ٍٚ ع٢ً خكا٥ل ا٭زب ايعطبٞ املعاقط ٚتطٛضٙ، ٚايًػ١ 

ا يف ا باضًظت زًٚضؼسخ عٔ ايعٓاقط اييت أّزٚايؿكش٢، نُا  ايعطب١ٝ بني ايعا١َٝ

تطٜٛط ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح بعس مح١ً ْابًٕٝٛ ع٢ً َكط َٔ املطابع ٚايكشاؾ١ 

اؾسٜس٠ يف  ػ١ٜٛ ٚايع١ًُٝ، ٚنصيو عٔ ايؿٕٓٛايرتمج١ ٚايٓكٌ، ٚاجملاَع ايً َٚساضؽ

ا٭زب ايعطبٞ اييت ظٗطت يف ايعكط اؿسٜح ٚاختاضٖا ا٭زبا٤ ٚتؿٓٓٛا ؾٝٗا َٔ ايكك١ 

 ايصات١ٝ ٚأزب ا٭طؿاٍ ٚاملكاي١. ٚأزب ايطس١ً ٚايػري٠

اغتعطض  ٚوتٟٛ ٖصا ايكػِ ع٢ً َكاٍ ضا٥ع يًسنتٛض قُس َكطؿ٢ ٖساض٠،

ايسنتٛض ؾٝ٘ تأثري املصاٖب ا٭زب١ٝ ع٢ً ا٭زب ايعطبٞ املعاقط، ٚاملساضؽ اييت ْؿأت 

ٖٚصا املكاٍ مت ْؿطٙ يف  ا٫ػاٖات ا٭زب١ٝ ايػطب١ٝ.ؾُٝا بعس عٓسَا تأثط أزبا٤ ايعطب ب

أ١ُٖٝ ا٭زب اإلغ٬َٞ ايعامل١ٝ، ْٚعًطا إىل ف١ً ا٭زب اإلغ٬َٞ ايكازض٠ عٔ ضابط١ 

ُّٖصا امل ٘ امل٪يـ إىل ٖصا ايهتاب يهٞ ٜطًع ب٘ كاٍ عٔ ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح ن

ب١ٝ ٚخاق١ يف ٚنٌ زاضؽ ع٢ً َس٣ تأثط ا٭زب ايعطبٞ املعاقط باملصاٖب ا٭زب١ٝ ا٭ٚض

ب١ٝ، ؾتأثطٚا بتًو ٚب١ٝ أٚ طايعٛا اٯزاب ا٭ٚضٚنتابات ايصٜٔ اْتكًٛا إىل داَعات أٚض

 باتِٗ.املصاٖب ايػطب١ٝ ٚتكًسٖٚا يف نتا

ٜٚؿتٌُ ايكػِ ايجاْٞ ع٢ً تطادِ ا٭زبا٤ ايصٜٔ شاع قٝتِٗ يف ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح 

أَجاٍ املؿيت قُس عبسٙ،  ٚأؾهاضِٖ ايعاي١ٝ، هٌ أغًٛبِٗ ايطا٥ع ٚأزبِٗ ايعايٞبؿ

َٚكطؿ٢ يطؿٞ املٓؿًٛطٞ، ٚا٭غتاش َكطؿ٢ قازم ايطاؾعٞ، ٚا٭َري ؾهٝب 

اظْٞ، ٚقُس سػني ٖٝهٌ، ٚعباؽ قُٛز أضغ٬ٕ، ٚإبطاِٖٝ عبس ايكازض امل

ايعكاز، ٚقُٛز تُٝٛض، ٚايسنتٛض ط٘ سػني، ٚتٛؾٝل اؿهِٝ، ٚايسنتٛض لٝب 
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ايه٬ْٝٞ، ٚلٝب قؿٛظ. اغتدسّ ٖ٪٤٫ ا٭زبا٤ ايهباض "ا٭زب نأزا٠ يٓؿط 

ا٭ؾهاض اييت ْؿأت يف أشٖاِْٗ أٚ تًكٖٛا َٔ أغاتصتِٗ ا٭داْب يف اؾاَعات  

 زضغٛا ؾٝٗا زٕٚ إٔ ٜٓعطٚا إىل َا ؼًُٗا َٔ دٛاْب غًب١ٝ، َٚا ؾٝٗا َٔ ايػطب١ٝ اييت

ؾػاز يف ايعكٝس٠، ٚامطاف يف ايػًٛى ٚزع٠ٛ إىل اإلباس١ٝ، ٚثٛض٠ ع٢ً ايسٜٔ 

 .13ٚايؿطٜع١"

أَا ايكػِ ايجايح ؾٗٛ ٜؿتٌُ ع٢ً تطادِ ايهتاب اإلغ٬َٝني أَجاٍ عبس ايطمحٔ 

٭غتاش قُس نطز عًٞ، ٚايسنتٛض َكطؿ٢ ايػباعٞ، ٚايػٝس ايهٛانيب، ا

قطب ايؿٗٝس، ٚايهاتب ايهبري قب ايسٜٔ اـطٝب، ٚا٭غتاش قُس املباضى، 

ٚايسنتٛض تكٞ ايسٜٔ اهل٬يٞ، ٚايؿٝذ قُس ايػعايٞ، ٚقُٛز قُس ؾانط، 

 ٚايسنتٛض٠ عا٥ؿ١ بٓت ايؿاط٧، ٚايؿٝذ عًٞ ايطٓطاٟٚ، ٚايؿٝذ أبٛ اؿػٔ عًٞ

ايٓسٟٚ، ٚا٭غتاش أْٛض اؾٓسٟ، ٚا٭غتاش قُس قطب، ٖٚ٪٤٫ ايهتاب ٜتُتعٕٛ 

مبها١ْ غا١َٝ يف ايػاس١ ا٭زب١ٝ بأزبِٗ ايطؾٝع ٚأغًٛبِٗ اـ٬ب ٚأؾهاضِٖ 

، ٚططم َعاؾتِٗ اِْٝٗ ايػا١َٝ ٚعٛاطؿِٗ املًتٗب١ايػسٜس٠ ٚأخًٝتِٗ ايسقٝك١ َٚع

ٔ ا٭زبا٤ احملرتؾني ايصٜٔ ْايٛا اْتِٗ عاع١ٝ املعاقط٠، ٫ٚ تكٌ َهيًكهاٜا ا٫دتُ

يف تاضٜذ ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح،  ا نجري٠ًؿٛا نتًب، ٚيهٔ ايهتاب أّيؾا٥ك١ً ؾٗط٠ً

ٖ٪٤٫ ا٭زبا٤ ايصٜٔ هلِ  بأَجاٍٜعتٓٛا عٚا عٓاٜاتِٗ ع٢ً ا٭زبا٤ احملرتؾني، ٚمل ٚضّن

ؿهٛض٠ يف اػاٖات إغ١َٝ٬ ٍَٚٝٛ خًك١ٝ، ست٢ أْهط بعض ايهتاب دٗٛزِٖ امل

ا٭زب اؿسٜح ٚعابٛا عًِٝٗ بإٔ نتاباتِٗ ٫ تتعٚز باؾُاٍ ايؿين ٚايطٚع١ ايبٝا١ْٝ، 

يف نتاباتِٗ ا٭زب١ٝ. ؾٗصا ايكػِ ايجايح  ٚع١ًًُٝ ٚشيو ٭ِْٗ تٓاٚيٛا قهاٜا ز١ًٜٝٓ

 بإبطاظ َهاْتِٗ ا٭زب١ٝ. ٜتٓاٍٚ َجٌ ٖ٪٤٫ ا٭زبا٤ يهٞ ٜعٝس إيِٝٗ سكٛقِٗ

ا َٔ  ايكػُني ايجاْٞ ٚايجايح عٔ تطادِ غت١ ٚعؿطٜٔ أزًٜبؼسخ امل٪يـ يف ن٬

تٓاٚهلِ بايتعطٜـ عٔ َهاْتِٗ ايعاي١ٝ ايباضظ٠ ايعكط اؿسٜح بكسض َٔ ايتؿكٌٝ، ؾ

تططم إىل نٌ أزٜب ن٤ٛ ايتشًٌٝ ا٭زبٞ ٚايتاضىٞ، ٚٚسٝاتِٗ ا٭زب١ٝ املجاي١ٝ يف 

اشز َٔ ن٬َِٗ يتسٍ ع٢ً ّ منَٝعت٘ يف ايكٓاع١ ا٭زب١ٝ ٚتكٛضٙ ٚؾهطٙ. نُا قّس
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أغايٝبِٗ ايؿٝك١ َٚهاْتِٗ املطَٛق١ يف ا٭زب اؿسٜح، ٚنصيو قس أت٢ امل٪يـ 

ز أغايٝبِٗ املتُٝع٠ اٯخطٜٔ اييت تربظ َهاْتِٗ ا٭زب١ٝ ٚؼسِّايباضظٜٔ بأقٛاٍ ايهتاب 

 يف ايهتاب١ ٚايبٝإ.

ا، سغ ايطبع ؾٝ٘ ا ًَٖٛٛب"نإ املٓؿًٛطٞ أزًٜب ٜكٍٛ امل٪يـ عٔ أغًٛب املٓؿًٛطٞ:

أنجط، ٜٚتػِ أغًٛب٘ بايط٠ٚ٬ ٚايعصٚب١، ٚايطقا١ْ، ٚايًؿغ املدتاض، ٚايتكٜٛط 

١ ايعاطؿ١  اإلطٓاب ٚايتؿكٌٝ، ٚمست٘ ايػايبايؿين، ٚا٫تعإ بني ايعباض٠، ٚميٌٝ إىل

 .14ٚا٫ْؿعاٍ"

عطب١ٝ عًٞ ايطٓطاٟٚ َٔ "أزٜب اي ٜٚػتططز قا٬٥ عٔ أغًٛب ايؿٝذ عًٞ ايطٓطاٟٚ: 

نباض ايهتاب ايصٜٔ ألبتِٗ ا٭١َ ايعطب١ٝ يف ايكطٕ ايعؿطٜٔ امل٬ٝزٟ، ػُع 

نتابت٘ بني ايطؾاق١ ٚاؾعاي١، ٚقاغٔ ايكسِٜ ٚاؾسٜس، ٚتسٍ نتب٘ ع٢ً اقتساضٙ 

ا ٚخكًٛق بايؿاعط١ٜ ٜتػِ -اا ٚتعبرًيتكًٜٛط- ع٢ً ايًػ١، ٚب٬غت٘ يف ايتعبري، ٚأغًٛب٘

ايطبٝع١، ٚا٭َانٔ املؿتٛس١، ؾٗٛ ٜأغطْا باـٝاٍ ا٫بتهاضٟ ايباضع يف ٚقـ 

 .15ٚايه١ًُ املٛس١ٝ ايٓابه١"

قُس ايطابع اؿػين ايٓسٟٚ ايصٟ  ايػٝسٜٚتعٜٔ ٖصا ايهتاب مبكس١َ ضا٥ع١ بكًِ 

ايعطبٞ اؿسٜح بؿهٌ َٛدع، نُا ؼسخ عٔ أ١ُٖٝ  اغتعطض ؾٝٗا ا٭زَب

. إناؾ١ إىل شيو، وتٟٛ ايهتاب ع٢ً تكسِٜ قِٝ ٤ًَٞٚ باملعًَٛات ايهتاب

ايهد١ُ عٔ ا٭زب اإلغ٬َٞ ٚعٓاقطٙ ٚخكا٥ك٘ بكًِ ايسنتٛض غعٝس ايطمحٔ 

 "ا٭زب اإلغ٬َٞ" بسضاغ١ َػتؿٝه١.عٔ َٛنٛع ؾٝ٘ تهًِ  ايصٟ ا٭ععُٞ ايٓسٟٚ

ا٭زب ايعطبٞ ع٬ّ ١ُ يهٌ َٔ ٜطٜس ا٫ط٬ع ع٢ً أٗهتاب َٔ املطادع املٖصا ايؾإٕ 

يهٌ َٔ ٜكّٛ بايبشح يف تاضٜذ ا٭زبا٤ ايعطب ٚأع٬َِٗ يف اؿسٜح ٚإبساعاتِٗ ٚ

ا يف ا٭زب ايعطبٞ املعاقط يًساضغني ا نبرًيايعكط اؿسٜح، ؾٝػس ايهتاب ؾطاًغ

 ٚايباسجني يف املساضؽ اإلغ١َٝ٬ ٚاؾاَعات ايعكط١ٜ.
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يف إعساز  ا دباض٠ًبصٍ دًٗٛزايهتاب بإٔ امل٪يـ قس ٖصا نٌ َٔ ٜكطأ غٝؿٗس 

املصنطات يتسضٜؼ َاز٠ "ا٭زب ايعطبٞ اؿسٜح" ٚأْ٘ قس قاّ مبطادع١ عسز نبري َٔ 

ٚاؾعاي١، ٫ تعكٝس املكازض ٚاملطادع سٍٛ املٛنٛع، ٚشيو بأغًٛب ٜتػِ بايػٗٛي١ 

ا َٔ ا٭زب ايعطبٞ يف ٖصا ايهتاب، ٖٚٛ ا نبرًييكس تطى امل٪يـ باًب .ؾٝ٘ ٫ٚ غُٛض

ِ يٮزب املعاقط يهإ ايهتاب أنجط ٗامل٪يـ ٖصا ايباب املتٓاٍٚ ب املٗذط، يٛ أز

زٕٚ ايتططم إىل تطادِ ـ عٔ ا٭زب املٗذطٟ بإؾاض٠ خؿ١ٝ َٓؿع١، ٚقس شنط امل٪ي

 ٜكٍٛ:با٤ املٗذط ايؿُايٞ أٚ اؾٓٛبٞ، سٝح أز

ٚٚاقًٛا يف  ب١ٝ ٚأَطٜها،ٚ"خطز عسز َٔ ا٭زبا٤ ٚايؿعطا٤ َٔ ايؿاّ إىل ايبًسإ ا٭ٚض

ب١ٝ، ٚاقتبػٛا َٔ املساضؽ ا٭زب١ٝ َٚٗادطِٖ اإلْتاز ا٭زبٞ، ٚتأثطٚا بايب١٦ٝ ا٭ٚض

ًُ ا، ؾهإ ا ْٚجًطايػطب١ٝ، ٚتأثطٚا بٗا، ْٚكًٛا مثاض ٖصٙ اٯزاب إىل ا٭زب ايعطبٞ ْع

آخط ي٬يتكا٤ بايػطب، ْٚكٌ ايؿهط ٚتكٛض اؿٝا٠ ايػطب١ٝ إىل ايًػ١  شيو عا٬ًَ

ٜس٠ عطؾت ؾُٝا بعس ْؿأت بصيو َسضغ١ أزب١ٝ دسٜس٠ ؼٌُ اػاٖات دسايعطب١ٝ، ٚ

  .16اييت ألبت ؾعطا٤ ٚنتابا ْٚاقسٜٔ ٚيػٜٛني" مبسضغ١ املٗذط
 (َكازض ا٭زب ايعطبٞ)

ّ فُع اإلَاّ أمحس بٔ عطؾإ ايؿٗٝس بطا٥ٞ 9002عاّ  ٖصا ايهتاب أ٫ًْٚؿط 

هْٛ٘ َؿت٬ُ ع٢ً أغاطني با يف ا٭ٚغاط ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ اغًعٚ بطًٜٞ، ٚتًك٢ قب٫ًٛ

ا٭زب ايعطبٞ، ٚؼسٜس َهاْتِٗ ا٭زب١ٝ ٚايع١ًُٝ، ٚٚقـ خكا٥ل املٛنٛعات 

ٔ "زاض ايطؾٝس" بًهٓا٩، ّ ع9009ضت ي٘ ايطبع١ ايجا١ْٝ عاّ ا٭زب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ، ٚقس

 بؿ٤ٞ َٔ اإلناؾ١ ٚايتٓكٝح ٚايتٗصٜب.

يهتاب َٔ َصنطات ٚانح ضؾٝس اؿػين ايٓسٟٚ سٍٛ يف ايبسا١ٜ نإ ٖصا ا

ٖا سػب َ٪٬ٖت ايط٬ب يف ايسضاغات ايعًٝا يٮزب َكازض ا٭زب ايعطبٞ اييت أعّس

ايعطبٞ يف زاض ايعًّٛ ْس٠ٚ ايعًُا٤، ٚسػب َػتٜٛاتِٗ ايسضاغ١ٝ، ؾانتؿ٢ با٫ختكاض 

ا إيٝٗا بعًه ٚايتعطٜـ املٛدع يًهتب اييت تعس َٔ َكازض ا٭زب ايعطبٞ، ثِ أناف
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 .03-02م:  ،املطدع ْؿػ٘ 
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ٚتػري ع٢ً َػت٣ٛ ٖصٙ يت مت تأيٝؿٗا يف َجٌ شيو ايعٗس، َٔ ايهتب ا٭خط٣ اي

 ايهتب ا٭زب١ٝ.

تؿتٌُ ٖصٙ اجملُٛع١ َٔ احملانطات ع٢ً نتاب "ايبٝإ ٚايتبٝني" يًذاسغ، ٚ"أزب 

ايهاتب" ٫بٔ قتٝب١، ٚ"ايهاٌَ" يًُربز، ٚ"ا٭َايٞ" ٭بٞ عًٞ ايكايٞ، ٚ"ا٭غاْٞ" 

طز ا٭قؿٗاْٞ، ٚ"ايعكس ايؿطٜس" ٫بٔ عبس ضب٘، ٚ"ٚؾٝات ا٭عٝإ" ٫بٔ ٭بٞ ايؿ

خًهإ. ٚنٌ نتاب َٔ ٖصٙ ايهتب ٜتُٝع مبٓٗذ٘ ٚأزا٤ َهُْٛ٘ َٚهاْت٘ 

ٚعًَٛٗا. ٚأقشاب ٖصٙ ٚآزابٗا املطَٛق١ يس٣ ا٭زبا٤ ٚايهتاب ٚاملٗتُني بايًػ١ ايعطب١ٝ 

ٛب ؾطٜس يف عطض ايٓكٛم ايهتب "هلِ َٓٗر خام يف تأيٝؿٗا ٚتطتٝبٗا، ٚأغً

ٚؼًًٝٗا، َٚعاؾ١ ايكهاٜا ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ، ٚا٫غتؿٗاز با٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاض، 

ٚاغتػ٬ٍ ٖصٙ املٛاز يف تهٜٛٔ شٚم ايكاض٨ ٚت١ُٝٓ َٛاٖب٘، ٚإثاض٠ املًهات ا٭زب١ٝ 

 .17ٚايكسضات ايبٝا١ْٝ ٚاغتدساَٗا يف سٌ املؿه٬ت ٚاملعه٬ت ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ"

ايٓسٟٚ ي٘ اختكام ٚخرب٠ تسضٜػ١ٝ يف ٖصا املٛنٛع َٓص غٓٛات، نإ ٚانح ضؾٝس 

 ، ٚقسّ أَج١ً هلصٙ املٝعاتأت٢ بايٓكاط امل١ُٗ يهٌ نتاب َٔ ٖصٙ ايهتب ؾإْ٘ قس

أقطاب املٛنٛع ا٭زبٞ ايكسَا٤ َٚهاْت٘ يف  َع بٝإ زضد١ َ٪يـ ايهتاب بني

 أٚغاط أع٬ّ ا٭زب.

ع٢ً ا٫ختٝاض ٚا٫قتباؽ ٚططٜك١ تكسِٜ ايٓكٛم ٚاملكاض١ْ ايعازي١ بني ايٓكٛم ٜسٍ ٚ

ا٭زبٞ ٚايعًُٞ َٚٗاضت٘ يف املٛنٛع، ٚعُل زضاغت٘ ملكازض ا٭زب ايعطبٞ  شٚم ايٓسٟٚ

٢ ا٭زب ايعطبٞ عرب ايعكٛض، نُا ٚايهتب ا٭زب١ٝ ٚايتاضى١ٝ، ٚغع١ اط٬ع٘ عً

ٜؿري تطتٝب ٖصا ايهتاب ٚتٗصٜب٘ َٔ املكازض املٛغٛع١ٝ بعس ايسضاغ١ ايعُٝك١ 

ايٛاغع١ مبٛنٛعات ا٭زب ايعطبٞ َٔ  ايسقٝل ٚايتشًٌٝ ايطا٥ع إىل َعطؾت٘ٚايبشح 

دٛاْب كتًؿ١، ٚايؿعٛض ايسقٝل مبػت٣ٛ ايط٬ب ايعًُٞ ٚا٭زبٞ ٚسادتِٗ ا٭غاغ١ٝ 

 .١ َ٪٬ٖتِٗ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ َٚػت٣ٛ ثكاؾتِٗيتُٓٝ

                                                         
 .02م: ّ(، 0200، 0، )يهٓا٩: زاض ايطؾٝس، طَكازض ا٭زب ايعطبٞ ُس ٚانح ضؾٝس اؿػين،ايٓسٟٚ، ق 17
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ًٝيكس ٚنع امل٪يـ تطتًٝب ا يف تطتٝب ٖصا ايهتاب، سٝح بسأٙ َٔ اؾاسغ ا ظَٓ

 ٖـ(.180ٖـ(، ٚٚقٌ إىل ايٓٗا١ٜ بصنط ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ )922ّ)ّ

 ايبٝإ ٚايتبٝني يًذاسغ:

ٛ عُطٚ بٔ عط املًكب ٞ أبَٔ أَٗات ا٭زب ايعطبايصٟ ٜعس قاّ بتأيٝـ ٖصا ايهتاب 

، ٚقس تٓاٍٚ امل٪يـ يف ٖصا ايهتاب ا٭يؿاظ ٚايرتانٝب ٚهلذات ايعطب بـ"اؾاسغ"

يف ايبسٚ ٚاؿهط ٚا٭ؾهاض ٚا٭غايٝب ٚتٓاغب ايًؿغ ٚاملع٢ٓ، ٚتهًِ عٔ ايؿعطا٤ 

ٚاـطبا٤، ٚدا٤ با٭خباض ٚايٓٛازض ٚايططا٥ـ، ٚؾٛاٖس ايكطإٓ ايهطِٜ ٚاؿسٜح 

طب ٚا٭َجاٍ، ٚمل ٜتكٝس اؾاسغ يف إعساز ايهتاب مبٓٗر قهِ ايؿطٜـ ٚاـ

ٜرتمس٘، بٌ ٜبسأ ايه٬ّ يف قه١ٝ َٔ ايكهاٜا، ثِ ٜرتنٗا يف أثٓا٤ شيو يٝتٓاٍٚ 

 قه١ٝ أخط٣ ثِ ٜعٛز إىل َا أغًـ َٔ قبٌ.

ط ايه٤ٛ ع٢ً سٝا٠ ، ؾؿٞ ايبسا١ٜ غَّٚانح ايٓسٟٚ ٖصا ايهتاب بسضاغ١ ؾا١ًَتٓاٍٚ 

ٌ ايٓكاز ٚايباسجني سٍٛ َب، ٚدا٤ إىل اٯضا٤ املدتًؿ١ اييت ٚضزت َٔ ِققاسب ايهتاب

اغِ ايهتاب "ايبٝإ ٚايتبٝني" أٚ "ايبٝإ ٚايتبني". ٚشنط غبب تأيٝـ ايهتاب َٚٓٗر 

: باب ايبٝإ نتابت٘، ٚبعس شيو عطض بعض أبٛاب ايهتاب َع شنط ا٭َج١ً َج٬ً

َٔ ايه٬ّ، باب َعزٚز ايه٬ّ ٚباب شنط ايًػإ ٚباب ايكُت ٚباب ا٭غذاع 

ٚباب َٔ ايًػع يف اؾٛاب، ٚغريٖا َٔ ا٭بٛاب ا٭خط٣ باإلناؾ١ إىل بعض ا٭َج١ً َٔ 

 اـطب امل٪ثط٠.

  أزب ايهاتب ٫بٔ قتٝب١:

ٖصا ايهتاب ايكِٝ ايصٟ ٜعس َٔ أِٖ َكازض ا٭زب ايعطبٞ أبٛ قُس عبس اهلل  ـأّي

ٜٓٛضٟ املعطٚف بـ"ابٔ قتٝب١" ٖٚٛ نتاب تأزب بٔ َػًِ بٔ قتٝب١ ايهٛيف ٚاملطٚظٟ ايس

ب٘ ايهجريٕٚ ٚاٖتِ ب٘ ا٭زبا٤ ٚايهتاب بايؿطح ٚايٓكس ٚايتعًٝل ٚايتشًٌٝ سػب 

 أشٚاقِٗ َٚػتٜٛاتِٗ يف عكٛض كتًؿ١.

سٝا٠ قاسب ايهتاب َٚصٖب٘ يف ايهتاب١ باإلناؾ١ إىل  ٚانح ايٓسٟٚكس اغتعطض ي

يهتاب اٯخطٕٚ عٔ ؾدكٝت٘ ٚشٚق٘ ا٭زبٞ ٚعًُ٘ ْكٌ اٯضا٤ اييت أزىل بٗا ا٭زبا٤ ٚا
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ايػعٜط ٚؾهً٘ يف ايًػ١ ٚايٓشٛ ٚا٭زب، نُا شنط غبب تأيٝـ ٖصا ايهتاب يف 

 يف َكس١َ ايهتاب، ٜكٍٛ ايٓسٟٚ عٔ أغًٛب٘:  ٪يـن٤ٛ َا نتب٘ ْؿؼ امل

"ميتاظ أغًٛب٘ بٛنٛح ٚاقطؿا٤ أيؿاظ ٚاملعاٚد١ بٝٓٗا ع٢ً ططٜك١ اؾاسغ أسٝاْا 

ا ٜػرتغٌ زٕٚ قاٚي١ ا٫ظزٚاز، يهٔ َع ايعٓا١ٜ باختٝاض ايهًُات ٚامل١ُ٥٬ ٚأسٝاْ

بٝٓٗا عٝح ٫ ػس ؾٝٗا أٟ ْؿٛظ ٫ٚ أٟ انططاب، أٚ امطاف، ناْت يػت٘ َط١ْ، 

٫ ٜتأب٢ عًٝ٘ أٟ يؿغ، ٫ٚ تػتعكٞ عًٝ٘ أٟ ن١ًُ، أغًٛب َتٓاغل َػتٛ. ٜٚبسٚ 

َتُاث١ً، قٛايب تػرتٜح هلا اٯشإ،  نتاب٘ "عٕٝٛ ا٭خباض" نأْ٘ َكبٛب يف قٛايب

ٚػس ؾٝٗا ايكًٛب ٚايعكٍٛ َتاعا ٫ ٜٓؿس، ٫ٚ ٜػتططز ابٔ قتٝب١ ناغتططاز 

اؾاسغ ايصٟ قس ٜهٕٛ مم٬، بٌ ٜٓػل ن٬َ٘ تٓػٝكا ٜٚؿٛم اؾاسغ يف ٖصا 

 .18ايتٓػٝل"

 ايهاٌَ يًُربز:

ٜس بٔ عبس ا٭نرب بٔ عُري٠ بٔ سػإ بٔ نتب ٖصا ايهتاب أبٛ ايعباؽ قُس بٔ ٜع

غًُٝإ، املًكب ب"املربز". ٜٚعس ٖصا ايهتاب أسس أقٍٛ عًِ ا٭زب ٚأضناْ٘، َٚٔ 

أَٗات نتب ا٭زب ايعطبٞ، ٖٚٛ نتاب ٜتشسخ عٔ عًّٛ ايًػ١ ٚآزابٗا، ٚوتٌ َها١ْ 

فُٛع١  ا، بٌ ٖٛا ْٚجًطا َٔ أقٛاٍ ايعطب ايكسا٢َ ؾعًطزٜٛإ ؽري ؾٝ٘ ايهاتب ْكًٛق

ؾطح املؿه٬ت ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ اييت ع عٓاٜت٘ ؾٝٗا ع٢ً َٔ املدتاضات ا٭زب١ٝ، ضّن

نُا قاّ باغتدطاز َا ؾٝٗا َٔ ؾٛا٥س ْٚهت تتعًل بايًػ١  ،ؽًكٗا تًو ايٓكٛم ا٭زب١ٝ

 :ٚا٭زب ايعطبٞ. ٚقس أؾاض قاسب ٖصا ايهتاب إىل غبب ٚدٛز ايهتاب

ٔ اٯزاب، َا بني ن٬ّ َٓجٛض ٚؾعط َطقٛم، "ٖصا نتاب أيؿٓاٙ، هُع نطٚبا َ

َٚجٌ غا٥ط، َٚٛعع١ بايػ١، ٚاختٝاض َٔ خطب١ ؾطٜؿ١ ٚضغاي١ بًٝػ١، ٚاي١ٝٓ ؾٝ٘ إٔ 

ْؿػط نٌ َا ٚقع يف ٖصا ايهتاب َٔ ن٬ّ غطٜب، أٚ َع٢ٓ َػتػًل، ٚإٔ ْؿطح 

 .19ا"ا ٚاؾًَٝا ٜعطض ؾٝ٘ َٔ اإلعطاب ؾطًس

                                                         
18

 .15م:  املطدع ْؿػ٘، 
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 .32م: املطدع ْؿػ٘،  
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ٓسٟٚ عٔ تطمج١ قاسب ايهتاب ٚغبب تأيٝؿ٘ باإلؾاض٠ إىل َا قاي٘ ايٚانح ؼسخ 

ا٭زبا٤ اٯخطٕٚ عٔ ْبٛغ٘ يف ايٓشٛ ٚايًػ١ ٚا٭زب ٚعٔ عًُ٘ ايػعٜط، ثِ أت٢ ببٝإ 

بعض ا٭بٛاب أٚ بعض دع٤ َٔ ا٭بٛاب هلصا ايهتاب َع ا٭َج١ً ٚؾطح ايهًُات 

 ٚايب٬غ١.

 ا٭َايٞ ٭بٞ عًٞ ايكايٞ:

ايهتاب أبٛ عًٞ إمساعٌٝ بٔ ايكاغِ بٔ عٝصٕٚ بٔ ٖاضٕٚ بٔ عٝػ٢  قاّ بتأيٝـ ٖصا

بٔ قُس بٔ غًُإ ايكايٞ ايًػٟٛ. ٖٚصا ايهتاب عٓس أٌٖ ايؿٔ عُس٠ يف باب٘ َٚطدع 

ا يف عترب َطدًعيف ايًػ١ ٚا٭زب، ٚوتٟٛ ع٢ً أقٛاٍ ايعطب ٚأَجاهلِ بهجط٠، مما ُٜ

 ٖصا ايباب.

ٝا٠ أبٞ عًٞ ايكايٞ بإهاظ، ٚشنط آضا٤ ايٓسٟٚ ايه٤ٛ ع٢ً س يكس أيك٢ ٚانح

ا با٭زبا٤ ايصٜٔ أخص عِٓٗ أبٛ عًٞ ايكايٞ، ثِ ا غطًٜعاٯخطٜٔ عٔ "ا٭َايٞ". َٚط َطًٚض

تططم إىل َٓٗر أبٞ عًٞ يف عطض ايٓكٛم ٚؾطسٗا، َٚكازض ا٭َايٞ. نُا دا٤ 

ٜسٍ  ٚنٌ َا زضغ٘ ايٓسٟٚ يف نتاب٘ ٖصا .بعض ايعٓاٜٚٔ ايباضظ٠ يف ايهتاب بصنط

 .با٭زب ايعطبٞ ٚتاضى٘ َٚطايعت٘ ايٛاغع١ اـاق١ع٢ً عٓاٜت٘ 

 :يٮقؿٗاْٞ ا٭غاْٞ

ٚأخ٬ق٘ نتاب ا٭غاْٞ َ٪يـ اغتعطاًنا ؾا٬ًَ ؿٝا٠  ايٓسٟٚ ٚانحغتعطض ا

 ٍ ابٔ خًسٕٚ عٔ ايهتاب: اق، َٚٓٗذ٘ يف تأيٝـ ٖصا ايهتاب، ٚباعج٘ ع٢ً ايتأيٝـ

نتاب٘ يف "ا٭غاْٞ"، مجع ؾٝ٘ أخباض  -ٖٛ اَ ٖٚٛ-قس أيـ ايكانٞ ا٭قؿٗاْٞ، "

قٛت املا١٥ ايعطب، ٚأؾعاضِٖ ٚأْػابِٗ ٚأٜاَِٗ ٚزٚهلِ، ٚدعٌ َبٓاٙ ع٢ً ايػٓا٤ يف 

اييت اختاضٖا املػٕٓٛ يًطؾٝس، ؾاغتٛعب ؾٝ٘ شيو أمت اغتٝعاب ٚأٚؾاٙ، ٚيعُطٟ أْ٘ 

ايؿعط،  زٜٛإ ايعطب، ٚداَع أؾتات احملاغٔ اييت غًؿت هلِ يف نٌ ؾٔ َٔ ؾٕٓٛ

ٚايػٓا٤، ٚغا٥ط ا٭سٛاٍ، ٫ٚ ٜعسٍ ب٘ نتاب يف شيو ؾُٝا ْعًُ٘، ٖٚٛ  ،ٚايتاضٜذ

 .20ايػا١ٜ اييت ٜػُٛ إيٝٗا ا٭زٜب ٜٚكـ عٓسٖا، ٚأ٢ْ ي٘ بٗا"

                                                         
20

، َٚ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، ايؿاضق١: َهتب١ ايع٬أبٛ عبس اهلل ايػعٝس،  :، تح0/055َكس١َ ابٔ خًسٕٚ  

 .(039زب ايعطبٞ، م: ْك٬ عٔ َكازض ا٭، )0228ّ
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ٚمل ًٜتعّ أبٛ ايؿطز ا٭قؿٗاْٞ بإٔ ٜهٕٛ "ا٭غاْٞ" داضٜا ع٢ً ْػل ككٛم، بٌ 

 ايهتاب قا٥ِ ع٢ً غري تطتٝب ايؿعطا٤ ٚاملػٓني.

 ايعكس ايؿطٜس ٫بٔ عبس ضب٘:

قاّ بتأيٝـ ٖصا ايهتاب أبٛ عُط ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ قُس بٔ عبس ضب٘ بٔ سبٝب 

ايكططيب، ايصٟ ْؿأ ٚتطعطع يف قططب١ ْٚاٍ سعا ٚاؾطا َٔ بٔ سسٜط بٔ غامل 

 ايتؿػري ٚاؿسٜح ٚايؿك٘ ٚايٓشٛ ٚايعطٚض ٚايتاضٜذ ٚا٭زب.

ٚايعكس ايؿطٜس َٔ أَٗات نتب ا٭زب، ٜٚعس َٔ أِٖ نتب ا٭زب ٚأٚغعٗا، بٌ ٖٛ 

خعا١ْ اجملٖٛطات ايعسٜس٠ اييت تؿتٌُ ع٢ً خ٬ق١ عًّٛ شيو ايعكط. ٖٚٛ َكسض 

اخ اإلغ٬َٞ َٚٛغٛع١ ثكاؾ١ٝ عطب١ٝ ؼتٟٛ ع٢ً ايؿٕٓٛ ا٭زب١ٝ ٚايؿهط١ٜ. ِ يًرتَٗ

ٚقس اغتٛعب خ٬ق١ َا زٕٚ َٔ نتب ا٭قُعٞ ٚأبٞ عبٝس٠ ٚاؾاسغ ٚابٔ قتٝب١ 

. قػِ ايهتاب إىل مخػ١ ٚغريِٖ، ٚقس تأْل ابٔ عبس ضب٘ يف تكػِٝ ايهتاب ٚتبٜٛب٘

ايعكس، َجٌ ايً٪ي٪ يف  باغِ دٖٛط٠ َٔ دٛاٖط بابا، ٚمس٢ نٌ ًبٚعؿطٜٔ با

 ٚايؿطٜس٠ يف اؿطٚب َٚساض أَطٖا، ٚاملطدا١ْ يف كاطب١ املًٛى.....  ،ايػًطإ

ٚخكا٥ك٘ ا٭زب١ٝ  ٚاغتعطض ايٓسٟٚ سٝا٠ ابٔ عبس ضب٘، َٚكسض ٖصا ايهتاب

 ظ بٗا عٔ ايهتب ا٭خط٣. ٚايؿ١ٝٓ اييت ميتا

ٚايرتتٝب، ٚغا٥ط "َٚٔ خكا٥ل نتاب٘، نُا شنط ابٔ عبس ضب٘، سػٔ ا٫ختٝاض، 

َٛاز نتاب٘ تتعًل بايؿطم ٚيٝؼ ؾٝ٘ ايػطب، إ٫ َا أٚضز َٔ ؾعطٙ، ٚسصف ابٔ عبس 

 .21ضب٘ ا٭غاْٝس ي٬ختكاض"

ِٗ أْ٘ اعتُس ع٢ً عٕٝٛ اختًـ ايباسجٕٛ يف َكسض ٖصا ايهتاب، ؾٝعتكس بعه

ُربز، ٚيهٔ أمحس أَني يف سني ٜط٣ اٯخطٕٚ أْ٘ اعتُس ع٢ً ايهاٌَ يًا٭خباض، 

 . 22اٜكٍٛ إْ٘ تأثط بهتاب ابٔ قتٝب١ "عٕٝٛ ا٭خباض" نجرًي
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 ٚؾٝات ا٭عٝإ ٫بٔ خًهإ:

إٕ ٖصا ايهتاب ايصٟ أيؿ٘ امل٪ضر ايهبري ٚا٭زٜب ايباضع أمحس بٔ قُس خًهإ، 

تطمج١  820ٜعس َٔ أِٖ نتب ايػري ٚايرتادِ، ٜٚؿتٌُ ايهتاب ع٢ً أنجط َٔ 

عٗس إىل  يًٗذط٠ ايكطٕ ا٭ٍٚملدتًـ اـًؿا٤ ٚا٭َطا٤ ٚايٛظضا٤ ٚايعًُا٤ ٚغريِٖ َٔ 

ٚقس ايتعّ ايهاتب تطتٝب ٖصا ايهتاب ع٢ً سطٚف اهلذا٤، ٚقاّ  ابٔ خًهإ.

غ١ٓ اي٫ٛز٠، ٚقس ساٍٚ ايهاتب إٔ ٜتططم إىل أِٖ  مبطاعا٠ غ١ٓ ٚؾا٠ ا٭ع٬ّ، ٫

عٝا٠ ايؿدك١ٝ املرتمج١، ؾٝأتٞ مبهاضّ تًو  اؿٛازخ ايهبري٠ اييت تتعًل

ٚأيك٢  ايؿدك١ٝ إٕ ناْت سان١ُ، ٜٚصنط مناشز ؾعطٖا إٕ ناْت ؾاعط٠.

 : ايباضظ٠ َٚ٪يؿ٘ ايٓسٟٚ ايه٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ ايهتاب ٚمسات٘ ٚانح

٭ْ٘ أيـ يف ايكطٕ -َٔ مسات ايهتاب أْ٘ ضغِ تأيٝؿ٘ يف عٗس ايتكٓع ٚايتعخطف "

تب ا٭خري ايكانٞ ايؿانٌ املعطٚف بإؾطاط٘ يف ايعخطؾ١ ٖٚٛ عٗس ايها -ايػابع

ايًؿع١ٝ، ٚايهًـ بايػذع، ميجٌ ا٭غًٛب املتُٝع بػٗٛي١ ايتعبري ٚسػٔ ايبٝإ، ؾًٝؼ 

أغًٛب٘ بأغًٛب خاٍ َٔ مجاٍ ايتعبري، ٚيٝؼ بأغًٛب َعخطف ٜػًب٘ ايتهًـ 

نإ ٜطغِ ٚايتعخطف ايًؿعٞ، ٜٚتذ٢ً يف ايرتادِ ايصٚم ا٭زبٞ يًُ٪يـ، غٛا٤ 

ا ا ؿازخ أٚ َٓعط، أٚ وهٞ قك١، أٚ ٜتٓاٍٚ َٛنًٛعايؿدك١ٝ، أٚ ٜكسّ ٚقًؿ

ا، أٚ ؾهط٠ ؾًػؿ١ٝ، أَا تطادِ ايؿعطا٤ ٚا٭زبا٤ يف ايهتاب ؾٗٞ ساؾ١ً بٓٛازض عًًُٝ

 .23"تجري ايصٚم ا٭زبٞ، ٚتجطٟ ايجط٠ٚ ا٭زب١ٝ، ٚؼٞ املًه١ ايؿ١ٝٓ ْٚهت

شضٜع١ً ١ًَُٗ يًتعطٜـ مبكازض ا٭زب ايعطبٞ،  "َكازض ا٭زب ايعطبٞ" نتاب ؾٝعس

ٜٚ٪زٟ إىل ايرتب١ٝ ا٭زب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ باملع٢ٓ اؿكٝكٞ، ٚايتأزب باٯزاب ايهطمي١ 

ٚايتدًل با٭خ٬م ايؿان١ً، ْٚؿع٘ ععِٝ يط٬ب ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا، َٚكبٍٛ يف 

 ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ.ا٭ٚغاط 

 (اإلغ١َٝ٬أزب ايكش٠ٛ )

ٖٚصٙ ٖٞ ايطبع١ ايطابع١ ، 9002ّ بًهٓا٩ عاّ زاض ايطؾٝس ٖصا ايهتاَبأقسضت 

ٚانح هلصا ايهتاب، مما ٜسٍ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖصا ايهتاب َٚٛنٛعات٘ اييت تٓاٚهلا 
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عامل١ٝ يف ايكاٖط٠ ٚزَؿل ٚعُإ سٟٚ ؾٝ٘، ٚقس غبل إٔ أقسضت زاض ْؿط ايٓ ضؾٝس

 ث٬خ طبعات يًهتاب يف ؾرتات ؾت٢.

يٮزب  ايسٚيٞ ٪متطٚانح ايٓسٟٚ يف املَٗا ؿكٝك١ إٕ ٖصا ايهتاب َكاي١ قسَّ ايف

َٔ  0200كس يف ضساب زاض ايعًّٛ ْس٠ٚ ايعًُا٤ يف مجاز٣ ا٭ٚىل اإلغ٬َٞ ايصٟ ُع

 اهلذط٠.

ضا٥ع١ اإلغ١َٝ٬" َٔ خ٬ٍ تكسِٜ مناشز  ٜتٓاٍٚ ٖصا ايهتاب َٛنٛع "أزب ايكش٠ٛ

َٔ ايعطب ٚغريِٖ َٔ اهلٓٛز ايصٜٔ دعًٛا ا٭زب ايػ٬ح  يٮزبا٤ ٚايهتاب اإلغ٬َٝني

ا٭ق٣ٛ يًسع٠ٛ إىل اإلق٬ح ٚايسؾاع عٔ ا٭١َ اإلغ١َٝ٬، ٚإظاي١ ايؿهٛى ٚايؿبٗات 

إظا٤ اإلغ٬ّ ٚأتباع٘، ٚأٚنشٛا عٝٛب اؿهاض٠ ايػطب١ٝ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ آثاض 

ِٖ أُٜٓا ظاضٚا، ؾإِْٗ ٖسا١َ، ٚأهلبٛا ايهُا٥ط بسضٚغِٗ َٚكا٫تِٗ ٚتطنٛا آثاض

قاَٛا بإسٝا٤ ايكًٛب ٚضؾع اهلُِ ٚإٜكاظ ايٛعٞ اإلغ٬َٞ ٚأؾعًٛا اؿ١ُٝ ايس١ٜٝٓ 

إىل بٓا٤  ا يف إْٗاض ايٓاؽ َٔ غباتِٗ ايعُٝل، ٚزعِٖٜٛأيٛا دًٗسٚأثاضٚا ايػري٠، ٚمل 

ٚاثكني بسِٜٓٗ ايعامل ع٢ً َباز٨ إغ١َٝ٬ قه١ُ َؿتدطٜٔ بؿطٜعتِٗ املطٗط٠ ٚ

عٔ ا٭زبا٤ ٚايهتاب ايصٜٔ هلِ زٚض قٝازٟ يف أزب  َ٪يـ ايهتابؾتشسخ  ايػُح.

ايكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬، ِٖٚ ايػٝس مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ، ٚقُس عبسٙ، ٚضؾٝس ضنا، 

َٚكطؿ٢ يطؿٞ املٓؿًٛط٢، َٚكطؿ٢ قازم ايطاؾعٞ، ٚؾهٝب أضغ٬ٕ، ٚاإلَاّ 

ٚقب ايسٜٔ  سػٔ ايبٓا، ٚايسنتٛض َكطؿ٢ ايػباعٞ، ٚايؿٗٝس ايػٝس قطب،

اـطٝب، ٚعًٞ ايطٓطاٟٚ، ٚايسنتٛض قُس إقباٍ، ٚا٭غتاش أبٛ ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ، 

 ٚايؿٝذ أبٛ اؿػٔ عًٞ اؿػين ايٓسٟٚ.
ؾهإ هل٪٤٫ ١َٓ عع١ُٝ ع٢ً ا٭١َ اإلغ١َٝ٬، ٚنإ هلِ َػاُٖات ؾعاي١ يف ٖع 

١، ٚنؿـ ْؿٛؽ ايؿباب اإلغ٬َٞ يف ايعامل اإلغ٬َٞ، ْٚؿط ايجكاؾ١ اإلغ٬َٝ

ايكٓاع عٔ ظٜـ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، ٚضز اهلذّٛ ع٢ً َٔ ٜٓعطٕٚ إىل اإلغ٬ّ بٓعط٠ 

ايتكػري ٚايتهٝٝل، ٫ٚ ٜطٕٚ اإلغ٬ّ بإٔ ًٜٝل يٮزب اؿٞ املكبٍٛ، ٜٚبصضٕٚ 

ايؿهٛى سٍٛ اإلغ٬ّ ٚتعايُٝ٘، ٚواٚيٕٛ تؿٜٛ٘ قٛض٠ اإلغ٬ّ َٔ آضا٥ِٗ 

ٜٔ ا٭ؾػاْٞ ٚتًُٝصٙ ايؿٝذ قُس عبسٙ ٚأؾهاضِٖ ايؿاغس٠، ؾًهتابات مجاٍ ايس
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ُٜٗا عٔ ططٜل فًتُٗا "ايعط٠ٚ ايٛثك٢" ع٢ً ا٭خل، ٚنتابات عسز نبري ملعاقط

أَجاٍ أبٞ ايه٬ّ آظاز، نتابات ظعُا٤ ؼطٜط ايب٬ز، يف َكط ٚايؿاّ ٚيف اهلٓس، ٚ

خإ، ٚقُس عًٞ دٖٛط بايًػ١ ا٭ضز١ٜ تأثري نبري يف إٜكاظ ايعامل  ٚظؿط عًٞ

غ٬َٞ َٔ غبات٘ ٚضغِ خطٛط يًكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬، ٚإظاي١ ايػتاض عٔ َها٥س اإل

 ا٭عسا٤ اـبٝج١ ٚته٬ًٝتِٗ يف ايجكاؾ١ ٚايؿهط ٚا٭زب.

ؼسخ امل٪يـ ؼت عٓٛإ "َٔ أزب ايتكًٝس إىل أزب اؿٝا٠" عٔ زٚض ايػٝس مجاٍ 

ايصٟ ٚقٌ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ ايطٜازٟ يف أزب ايكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬ بكسض َٔ ايتؿكٌٝ، 

صٟ نإ ٜٗسز ّ، ٚأزضى خطط ايػٝطط٠ ا٭ٚضٚب١ٝ اي1781إىل َكط يف َاضؽ غ١ٓ 

، ؾهاؾح ا٭ؾػاْٞ أغًٛب ايهتاب١ ايطا٥ر ٚقتصاى، ٚاختاض ايعامل اإلغ٬َٞ نً٘

ا٭زب نػ٬ح أق٣ٛ يًسع٠ٛ إىل إق٬ح ايٓؿٛؽ ٚتٗصٜب ايعكٍٛ، ٚايسؾاع عٔ 

قطو١ إىل ْبص شيو ا٭غًٛب ايعكِٝ اهلذُات ع٢ً ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ ٚقاّ بسع٠ٛ 

ا يف عكطٙ، ٚسض ت٬َٝصٙ ع٢ً ْؿذ ضٚح اـايٞ َٔ اؿٝا٠ ايصٟ نإ غا٥ًس

ا٫ْبعاخ ٚا٫ْسؾاع ٚا٫ْط٬م ٚسجِٗ ع٢ً إقا١َ ايؿكٍٛ ا٭زب١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ٚايػٝاغ١ٝ ٚع٢ً اختٝاض أغًٛب ٥٬ِٜ ايعكط:

ح املًٛى ٚا٭َطا٤ ٚايتػين بأؾعاهلِ "نإ ا٭زب عبسا يٮضغتكطاط١ٝ ٫ ِٖ ي٘ إ٫ َس

ٍّٛ ايػٝس مجاٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ فط٣ ا٭زب ْٚكً٘  ٚقؿاتِٗ َُٗا بًؼ َٔ ظًِٗ، ؾش

َٔ ساٍ إىل ساٍ، ٚسطض ا٭زب َٔ ايكٝٛز، ٚغدطٙ ـس١َ ايؿعب، ٜطايب عكٛق٘، 

ٜٚسؾع ايعًِ عٓ٘، ٜٚٗادِ َٔ اعتس٣ عًٝ٘ نا٥ٓا َٔ نإ، ٜبني يًٓاؽ غ٤ٛ ساهلِ 

ٛانع ب٪غِٗ، ٜٚبكطِٖ غبب ؾكطِٖ، ٚوطنِٗ ع٢ً إٔ ىطدٛا َٔ ايعًُات َٚ

 .24ىؿٛا بأؽ اؿانِ" إىل ايٓٛض، ٚإٔ ٫

ٛؽ يف تطب١ٝ ؾرتى ا٭ؾػاْٞ د٬ًٝ َٔ ايهتاب ٚايكشؿٝني ايصٜٔ قاَٛا بسٚض ًَُ

ا٭دٝاٍ ايكاز١َ ٚإق٬سِٗ َٔ ايهتاب ٚايػاغ١. ٚشيو عٔ ططٜل "ايعط٠ٚ ايٛثك٢" 

 ب اإلغ٬َٞ ٚغريٖا َٔ قشـ ٚف٬ت.اييت ٖٞ ْٛا٠ ايكشاؾ١ اإلغ١َٝ٬ ٚا٭ز
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ثِ ؼسخ عٔ ْؿأ٠ ايهتاب املػرتبني ايصٜٔ ٜٓتػبٕٛ إىل ايب٬ز ايعطب١ٝ ٚأزبٗا 

ِٓٗ ٜؿتٕٓٛ بايبًسإ ايػطب١ٝ ٚأزبٗا ٚثكاؾتٗا ا، ٚيهٚثكاؾتٗا ٚسهاضتٗا دػسًٜ

ا، ٚزعٛا إىل ايتػطٜب. ؾإٕ أَجاٍ ٖ٪٤٫ ا٭زبا٤ ناْٛا َٔ خطهٞ ٚسهاضتٗا ؾهطًٜ

املسضغ١ ا٭ٚضٚب١ٝ، ؾإِْٗ تأثطٚا با٭ؾهاض ايػطب١ٝ تأثًطا نبرًيا، ٚضؾهٛا أقاي١ 

بطٛي١ قاز٠  سٍٛاٯزاب ٚايعًّٛ ايعطب١ٝ ٚأقشابٗا، ٚأثاضٚا ايؿهٛى ٚايؿبٗات 

ايعطب، ٚتاضىِٗ املؿطم ْٚعاّ سهُِٗ ٚسٝاتِٗ، ٚؾٓٛا مح١ً ع٢ً ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ 

ٚاملكطضات ايتاضى١ٝ ٚايرتاخ ايعطبٞ ٚايتاضٜذ ٚا٭زب ٚسهاض٠ ايعطب ٚثكاؾتِٗ، 

ٚساٚيٛا إؾػاز ايجك١ اإلغ١َٝ٬ يف ثكاؾتٗا ٚاسرتاَٗا يًؿدكٝات اإلغ١َٝ٬ ٚاملباز٨ 

إِْٗ أضازٚا تػٝري اـط ايعطبٞ ٚاغتبساٍ ايعطب١ٝ ايؿكش٢ َع ا٫دتُاع١ٝ، ست٢ 

ايعا١َٝ عٔ ططٜل اختٝاض َٓٗر ٜتًٕٛ با٭يؿاظ ٚاملعاْٞ ٚا٭ؾهاض ايػطب١ٝ، يف اؿكٝك١ 

 قس اْكطعت قًتِٗ عٔ اإلغ٬ّ ٚايعطبٞ:

"أَا ايصٜٔ ْعطٚا إىل ٖصا ايعٗس باستكاض، ٚؾهٛا يف أزب ايعطب ٚؾعطِٖ ٚتاضىِٗ 

ِ، ٚبٗتٛا بجكاؾ١ ايطّٚ ٚايْٝٛاْٝني ٚساٚيٛا إٔ ٜطبطٛا ايعطب بصًِٜٗ ٜٚطدعٛا ٚثكاؾتٗ

ٚايطّٚ، ٚؾٖٛٛا ايتاضٜذ  نٌ ؾهٌ يف تاضٜذ آزاب ايعطب ٚسهاضتِٗ إىل ايْٝٛاْٝني

ٜػتشكٕٛ  ؾإِْٗ نتاب ٚأزبا٤ َ٪دَّطٕٚ ٚإٕ ناْٛا ٜٓتُٕٛ قَٛٝا إىل ايعطب ٫ٚاجملٝس 

زبا٤ ايعطب ا٭قشاح، ٚإمنا ِٖ َتػطبٕٛ ٚهب إٔ إٔ ٜعسٚا َٔ ايهتاب ايعطب ٚا٭

 .25ٜعاًَٛا َعا١ًَ اـًعا٤"

 ايصٜٔ قاَٚٛا أق٬ّ ايػعا٠ َٔ ايػطب، َٚٔ تأثطٚا َٔ ايػطب غتعطض ا٭زبا٤َثِ ا

ايه٤ٛ ع٢ً ٖ٪٤٫ ا٭زبا٤، ٚيف طًٝعتِٗ  بأؾهاضِٖ امله١ًً ٚايتؿهٝه١ٝ، ؾأيك٢

٬ٕ، َٚكطؿ٢ يطؿٞ املٓؿًٛطٞ َٚكطؿ٢ قازم ايطاؾعٞ، ا٭َري ؾهٝب أضغ

ٚاإلَاّ سػٔ ايبٓا، ٚأتباعِٗ َٔ أقشاب ايكًِ ايػٝاٍ ايصٜٔ أسػٛا ٖصا اـطط 

اؾسٜس يًػ١ ٚا٭زب ٚايجكاؾ١ ٚاؿهاض٠، ؾًِ ٜسخطٚا ٚغًعا يف إعاز٠ فس املػًُني 

ًدٛا َٔ اسرتاّ ٚتهٜٛٔ ثكاؾتِٗ َٔ دسٜس ٚايسؾاع عٔ اهل١ٜٛ اإلغ١َٝ٬، ٚمل ٜٓػ

هٌ َا يسِٜٗ َٔ ْؿٝؼ ٚغاٍ يف بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚاسرتَٛا ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ، ٚنشٛا 
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ايسؾاع عٔ ايرتاخ ايعطبٞ ٚا٭زبٞ ٚايجكايف ٚايؿهطٟ ٚايتاضٜذ ايعطبٞ، ٚتكسٚا 

يٮزبا٤ ٚايهتاب ايصٜٔ ساٚيٛا تؿٜٛ٘ قٛض٠ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا َٔ أدٌ تسَري ا٭ؾهاض 

َٔ ؾإٔ ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ. ٜكٍٛ امل٪يـ عٔ إزضاى ا٭َري ؾهٝب  ايعطب١ٝ ٚايتكًٌٝ

 أضغ٬ٕ هلصا اـطط ايععِٝ ٚنتابت٘ يًطز ع٢ً ٖذّٛ ايػطب:

"نإ ا٭َري ؾهٝب أضغ٬ٕ َٔ ايصٜٔ غبكٛا إىل إزضاى خطٛض٠ املٛقـ، ؾتكس٣ 

ٙ" يطز ٖصٙ املعاعِ، ٚإٕ سٛاؾٝ٘ ايك١ٜٛ ٚتعًٝكات٘ يف "سانط ايعامل اإلغ٬َٞ ٚغابط

إٕ زيت ع٢ً ؾ٤ٞ ؾإمنا تسٍ ع٢ً سطق٘ ع٢ً محا١ٜ ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ٚتاضى٘، ٚزٚضٙ 

يف إْكاش ايبؿط١ٜ، ٚق٬سٝت٘، يٝؼ يًبكا٤ ؾشػب بٌ يكٝاز٠ ايعامل، ٚقس قاّ ؾٝ٘ 

بسٚض ععِٝ يٝؼ يف ايسؾاع عٔ اإلغ٬ّ بٌ يف اهلذّٛ ع٢ً ايػطب، ٚقُٛزٙ ملهاؾش١ 

 .26ايػعٚ ايؿهطٟ"

ٜٚكٍٛ عٔ َكطؿ٢ قازم ايطاؾعٞ: "ٚقس نإ عٓٝؿا يف ْكسٙ يًشهاض٠ ايػطب١ٝ ْٚكس 

آضا٤ ا٭زبا٤ ايعطب املتؿطلني ٚاملكًسٜٔ، ؾهإ ٜط٣ إٔ اإلميإ قٛض اؿٝا٠ ٫ٚ 

تتطٛض اؿهاض٠ اإلْػا١ْٝ ٫ٚ اؿٝا٠ ايٛط١ٝٓ إ٫ بايتُػو بايعكٝس٠ ايكاؿ١ اييت 

يؿان١ً باإلناؾ١ إىل ضزٙ ع٢ً اؿ١ًُ ع٢ً ايعطب١ٝ ٚايعطب تطبط ا٭١َ، ٚا٭خ٬م ا

 .27ٚاإلغ٬ّ"

ؼسخ امل٪يـ عٔ ايسٚض اهلا٥ٌ ١ اهلٓس يف ْؿط ايؿهط اإلغ٬َٞ، ٚاغتعطاًنا ملػاُٖ

ايصٟ قاّ ب٘ أبٛ ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ يف ؾطح اإلغ٬ّ ؾطًسا عكطًٜا، ٚسٌ َؿانٌ 

ػطب١ٝ ٚايٓعطٜات ايؿًػؿ١ٝ ٚايتاضى١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ايػطب١ٝ. ايعكط ْٚكس اؿهاض٠ اي

ٚشيو بأغًٛب عًُٞ ؼًًٝٞ ٚعكطٟ ست٢ تأثط عسز نبري َٔ ايسعا٠ ٚايهتاب 

: ختاضٚا أؾهاضٙ ٚأغًٛب٘، ٜكٍٛ امل٪يـاإلغ٬َٝني بأغًٛب٘ ايطا٥ع ٚنتب٘ املؿٝس٠، ؾا

ري ع٢ً ايؿهط اإلغ٬َٞ "يف ايعٗس ا٭خري نإ يهتابات ا٭غتاش املٛزٚزٟ تأثري نب

يف ايطز ع٢ً َطاعٔ أعسا٤ اإلغ٬ّ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ ٚؾطح اإلغ٬ّ ؾطًسا عكطًٜا 
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ٚؼًٌٝ املؿاِٖٝ ايػطب١ٝ يف ن٤ٛ ايؿهط اإلغ٬َٞ، ٚايتٛؾٝل بني تعايِٝ اإلغ٬ّ 

 .28َٚتطًبات ايعكط"

١َ ا٭ايطٜازٟ يف ايسع٠ٛ إىل إق٬ح  ثِ تططم امل٪يـ إىل زٚض ايؿاعط اإلغ٬َٞ إقباٍ

ٚتؿهٌٝ اجملتُع اإلْػاْٞ ٚايتشطض َٔ ا٫غتعُاض ايػطبٞ ٚإملاَ٘ مبؿانٌ اؿهاض٠ 

ع ؾعطٙ ع٢ً قه١ٝ ْٗه١ ا٭١َ املعاقط٠ ٚعطض سًٗا، ٖٚٛ ايؿاعط ايصٟ قس ضّن

اإلغ١َٝ٬ ٚتكٜٛتٗا، يتػرتز سكٛقٗا ٚيتهطًع مبٗاَٗا يف ٖسا١ٜ ايبؿط١ٜ اييت 

ا ا٭طُاع املاز١ٜ عٔ قِٝ اؿل ٚايعسٍ ٚاؿط١ٜ، ؾإْ٘ قس محٌ يٛا٤ اإلق٬ح قطؾتٗ

 ٚايتذسٜس بؿعطٙ ع٢ً أغاؽ تعايِٝ اإلغ٬ّ َٚباز٥٘، ٜكٍٛ امل٪يـ عٔ أغًٛب٘:

ًٝا، أٚ ْاقًس"مل ٜهٔ َساؾًع ا بني اإلغ٬ّ ٚاؿهاض٠ ا يًشهاض٠ ايػطب١ٝ، أٚ َٛؾًكا غًب

اض٠ اإلغ٬ّ ايعطٜك١، ٚنإ ٜٓٛح ع٢ً اجملس ايتًٝس ا إىل سهايػطب١ٝ، ٚإمنا نإ زاعًٝ

يٮ١َ اإلغ١َٝ٬ ٜٚؿهٛ ب٪غٗا ٚؾكا٤ٖا ٚبطـ أٚضٚبا، ٚنإ وًٌ أغباب 

 .29ا٫مطاط، ٜٚسعٛ إىل إْعاف ضٚح اإلميإ يف املػًُني يف ؾعط قٟٛ َ٪ثط"

ؿػٔ عًٞ ايٓسٟٚ ايسع١ٜٛ ٚيف ا٭خري غًّط ايه٤َٛ باإلطٓاب ع٢ً سٝا٠ ايػٝس أبٞ ا

ٚاإلق٬س١ٝ ٚايؿهط١ٜ يف ن٤ٛ نتب٘ املدتًؿ١ ٚخاق١ "َاشا خػط ايعامل بامطاط 

املػًُني" ايهتاب ايصٟ ْاٍ ؾٗط٠ً ؾا٥ك١ً يف أما٤ ايعامل ٚغاق١ يف ايعامل ايعطبٞ، 

طًع ايعامل ايعطبٞ ع٢ً يف ايعامل ايعطبٞ، ٚأٚايصٟ قاّ بتعطٜـ قاسب ايهتاب 

١٦ًٝ بايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ٚايتٛدٝ٘، ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط، ٚايطز سٝات٘ امل

 .ع٢ً أؾهاض ايػطب امله١ًً ٚتؿٜٛ٘ قٛض٠ اإلغ٬ّ ٚأتباع٘

"عح ايهاتب اإلغ٬َٞ ايهبري بعس تؿسٜسٙ ع٢ً أ١ُٖٝ غطؽ اإلميإ يف ايكًٛب، 

عٓا١ٜ ظٛاْب ٚايتشطٜض ع٢ً اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل، ٚؼٌُ املهطٚٙ، وح ع٢ً اي

أخط٣ يًٓٗه١ اإلغ١َٝ٬، ٚأخكٗا ايعٓا١ٜ برتب١ٝ ايؿباب ٚتعٜٛسِٖ ع٢ً ؼٌُ 

املؿام، ٚع٢ً خؿ١ْٛ ايعٝـ ٚاؾ٬ز٠، ٚقاضب١ نٌ َا ٜهعـ ضٚح ايطدٛي١، نُا 

ٜسعٛ إىل قاضب١ ا٭غباب اييت ؼسخ ا٫ػاٙ إىل ايتٓعِ يف اؿٝا٠، ؾٝشح ع٢ً 
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م ا٫قتكاز١ٜ بني كتًـ طبكات ا٭١َ، ٚايتدًل َهاؾش١ ايتبصٜط، ٚإظاي١ ايؿٛاض

 .30َٔ أْٛاع ا٭ثط٠"

ٜعٗط طابع٘ يف نتابات املتدطدني ٚأْؿأ أبٛ اؿػٔ ايٓسٟٚ َسضغ١ً ؾهط١ًٜ ٚأزب١ًٝ 

َٓٗا، ٚيف طًٝعتِٗ ايهاتب ايؿباب ٚايكشايف ايباضع املطسّٛ قُس اؿػين 

ايٓسٟٚ، ٚغعٝس ا٭ععُٞ ايٓسٟٚ، ٜكٍٛ امل٪يـ عٔ قُس ايطابع اؿػين  ايػٝسٚ

أؾطاز ٖصٙ املسضغ١ ايصٜٔ أضغٛا قٛاعس ايكشاؾ١ اإلغ١َٝ٬ ايعطب١ٝ يف اهلٓس، ٚقاَٛا 

بتٛدٝ٘ ايكش٠ٛ اإلغ١َٝ٬: "ؾذاٖس ٖ٪٤٫ ايهتاب بأق٬َِٗ يف غبٌٝ ن١ًُ اؿل، 

يهٔ قًٛبِٗ  ٚؾاضنٛا ايٓهاٍ يف ايب٬ز ايعطب١ٝ، ِٖٚ بعٝسٕٚ عٓٗا دػطاؾًٝا،

ٚعٛاطؿِٗ َٚؿاعطِٖ ناْت زا٥ُا َع اإلخ٠ٛ املػتهعؿني يف ايب٬ز ايعطب١ٝ، 

دع اؾػطاؾ١ٝ ٚايك١َٝٛ ؾعاضِٖ ايٛسٝس إىل اإلغ٬ّ َٔ دسٜس، ٚاضتؿعٛا عٔ اؿٛا

ات، ضغِ إَهاْٝاتِٗ ايه١ًٝ٦، ٚخاطبٛا ا٭١َ اإلغ١َٝ٬ يف عكط ايكَّٛٝ ٚايػٝاغ١ٝ

"أخٞ  ،غطاب ٚاسس ،ايٓعِ ا٫قتكاز١ٜ ٚايؿهط١ٜٚيف عكط ا٫ْكػاّ ع٢ً أغؼ 

 .31يف ايسٜٔ، ٫ يف ايرتاب ٚايطني"

 خامت١ ايبشح: 

بأغًٛب مجٌٝ  إعساز نتب٘ ا٭زب١ٝ أقك٢ دٗسٙ يفٚانح ضؾٝس اؿػين ايٓسٟٚ بصٍ 

٘ ، ٫ تعكٝس ؾٝٗا ٫ٚ غُٛض، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً اط٬عاب ٚخاٍ َٔ ايتكٓع ٚاملًٌدص

ٚأيـ بعض  ايٛاغع ع٢ً ا٭زب ايعطبٞ قسمًيا ٚسسًٜجا ٚقسضت٘ ايتا١َ ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ.

نتب٘ سػب َػتٜٛات ايط٬ب ٚأشٚاقِٗ يٝتُهٓٛا َٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا بؿهٌ 

ناٌَ. يف ايبسا١ٜ ناْت َععِ َ٪يؿات٘ اييت مت ؼًًٝٗا ٖٓا مبجاب١ املصنطات اييت 

َػ٪ٚي١ٝ إيٝ٘  تا يف ْس٠ٚ ايعًُا٤ عٓسَا ُأغٓسأعسٖا يتسضٜؼ ط٬ب ايسضاغات ايعًٝ

 تسضٜؼ تًو املاز٠، أٚ املكا٫ت ٚايبشٛخ اييت قسَٗا يف ايٓسٚات ٚامل٪متطات.

ل قا١ُ٥ طاعا٠ بعض ا٭َٛض امل١ُٗ ٖٚٞ: ٫ ًٜشمب ٘نتب ٜكِ امل٪يـ يف َععِ مل

٫ ب أَ نت ٜكتبؼ اسَٓٚع إعساز ايهتب. املكازض ٚاملطادع اييت اغتؿاز َٓٗا يف
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بٌ  يف أَانٔ نجري٠ قاسب٘ ٚضقِ ايكؿش١ َٚهإ ْؿطٙصنط اغِ ايهتاب ٜٚ

ٜتػبب يف َٛاد١ٗ ايباسح ايكعٛب١ إشا  ا٭َط ايصٟ ،ا٫قتباؽبٛنع ع١َ٬  ٜٞهتؿ

ًتعّ ظُٝع ُٜٝع نتب٘، بٌ إْ٘ . ٫ٚ ٜتعًل ٖصا ا٭َط ظا٭قٌنإ ضاغبا يف َطادع١ 

بكطف ايٓعط عٔ ٖصٙ ٚ نتب٘.يٛنع ايهتاب ٚايبشح يف بعض  ا٭قٍٛ ٚايكٛاعس

 .يًُٗتُني بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا ؾإٕ مجٝع َ٪يؿات٘ هلا أ١ُٖٝ نبري٠ا٭َٛض ايبػٝط١ 

 

 املكازض ٚاملطادع:

  ٕٚتح: أبٛ عبس اهلل ايػعٝس، ايؿاضق١: َهتب١ ايع٬، َٚ٪غػ١ 0/055َكس١َ ابٔ خًس ،
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 : "ا٫ػاٙ ؾطقانتاب "
 زضاغ١ اغتعطان١ٝ :ايتػاَح ٚايتعاٜـ ايػًُٞ يًعامل ضغاي١

ايطمحٔ غعٝس. ز 
 
Email: saidjnu@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ٖصا ايبشح عباض٠ عٔ زضاغ١ اغتعطان١ٝ يهتاب "ا٫ػاٙ ؾطقا" يعبس اهلل ْاقط 

ٖٛ ايعطب١ٝ املتشس٠  يس٣ ْٝٛزهلٞ، ٚ، ايػفري ايػابل يسٚي١ اإلَاضات غًطإ ايعاَطٟ

نُٔ أزب ٜأتٞ نتاب "ا٫ػاٙ ؾطقا"قاسب نتاب "ع٢ً نفاف ْٗط ايػاْر". 

امل٪يف املؿاٖسات  قسّ .اايطس١ً بسٕٚ أٟ تطزز إ٫ إٔ فٝ٘ بعض عٓاقط ايطٚا١ٜ أًٜه

ل ايؿعب١ٝ ٚايسٜاْات َع اؿكا٥ل َع ا٭غاطري ٚايتاضٜذ َع شنط ايككٚاـٝاٍ ٚ

 املًشُات ايكسمي١ َٔ "ايطاَاٜاْا" ٚ"املٗابٗاضتا".

قّسّ قاسب ايهتاب يف ٖصا ايهتاب ضسًت٘ ايؿٝك١ يـ"ُٖٝاتؿاٍ بطازٜـ" ٚ"َٓايٞ" 

ّٛض  ٚاملُطات اؾب١ًٝ ٚايهٗٛف ٚاملطتفعات ٚاهلهاب املتٛد١ بايجًٛز، ٚنصيو ق

س١ً "ايتبت" بس ايبٛش١ٜ. ٚمشًت ايطَعايٝ٘ ٚبعض ايبشريات فٝٗا َٚٓطك١ يسار ٚ

آغٝا ايٛغط٢ َٚهإ ايّػس ٚايطزّ يكّٛ ٜأدٛز َٚأدٛز يًبشح ٚ"٫ٖػا" ٚبعض زٍٚ 

ًٕٛ ٚعسزعِ ضمبا ا٭ضض َٓص آ٫ف ايػٓني ِٖٚ ٜتٓاغ عٔ سكٝك١ أقٛاّ تعٝـ ؼت

ٜفٛم عسز اإلْػإ ع٢ً ايهط٠ ا٭ضن١ٝ. ٚاملِٗ يف ٖصا ايهتاب ٖٛ ايسع٠ٛ إىل 

عٌُ ٚايتػابل يف  ٚايجكافات ٚايًػات ايػًُٞ ٚايتػاَح بني أتباع ايسٜاْاتايتعاٜـ 

  .اـري ٚقٓع ايػ٬ّ

 .أزب ايطس١ً، ايبٛش١ٜ، ايتبت، ايتعاٜـ ايػًُٞ، اهلٓس :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article is a review study of the book "Al Ittijahu Sharqan", authored 

by Abdullah Nasir Sultan Al Amiri, former UAE ambassador to New 

Delhi. The author of the book “Al Ittijahu Sharqan" presented his 

interesting journey to Himachal Pradesh, Manali, mountain passes, 

                                                         
 اهلٓس نٛيهاتا، ايعاي١ٝ، اؾاَع١ ،ايعطب١ٝ ايًػ١ قػِ ٚض٥ٝؼ اعسَػ أغتاش. 
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caves, and snow capped plateaus. He portrayed the valleys of Ladakh and 

leh surrounded by some small lakes and Buddhist temples. The journey 

includes places like Tibet, Lahsa, and some Central Asian countries etc. 

The book signifies the call for peaceful coexistence and tolerance among 

followers of different religions, practicing cultures, languages, and 

competition for charity and peacemaking. 

 َكس١َ: 

ايفًػفات ٚايًػات ا٭ططاف، ٜهجط فٝٗا املعتكسات ٚ تعس اهلٓس زٚي١ َرتا١َٝ

. ٖٚٓا يف اهلٓس ناْت سطنات ٚا٭غاطري. ٜكاٍ إٕ ٚسس٠ اهلٓس تهُٔ يف تٓٛعٗا

ٖٛ عباز٠ اهلل ٚسسٙ ٚايتػابل يف عٌُ اـري إىل ٚسس٠ ايسٜٔ )٫ أزٜإ( ٚ تسعٛ

. ٚقس قاّ نجري َٔ عًُا٤ اي٬ٖٛت َٔ اهلٓسٚؽ –بٗهيت–ٚاإلْػا١ْٝ َجٌ سطن١ 

اؾُع بني تعايِٝ ا٭زٜإ املدتًف١ يف ظَٔ املًو املػٛيٞ د٬ٍ بٚاملػًُني ٚايبٛشٜني 

يسٜٔ أنرب ايسٜٔ أنرب إىل عكط املًو أٚضْو ظٜب عاملػري. ٚيف ظَٔ املًو د٬ٍ ا

ُْكًت أنجط َٔ ث٬ث١ آ٫ف خمطٛط١ غٓػهطٜت١ٝ يف ايسٜا١ْ اهلٓسٚغ١ٝ إىل ايًػ١ 

ايفاضغ١ٝ ْٚتٝذ١ ؿطن١ ايرتمج١ سكٌ ٖٓاى استهاى بني اهلٓسٚؽ ٚاملػًُني 

ؾهٛٙ بٔ املًو ؾاٙ دٗإ )قاسب ايتاز حمٌ( برتمج١ ست٢ قاّ ا٭َري زاضٙ 

خ٬ٍ تطمجت٘ ايفاضغ١ٝ اطًع عًُا٤ ايػطب ع٢ً "ا٭ٚباْٝؿس" إىل ايًػ١  ايفاضغ١ٝ. َٚٔ 

ا يف فٛا نتًب١ٜ٫ٚ بعض ايعًُا٤ ايصٜٔ أيَّ . عٓسْا يف نٌأقسّ تطاخ ٖٓسٚغٞ زٜين

 اسرتاّ ايسٜاْات ا٭خط٣. 

قشاب ايططٜك١ ايكٛف١ٝ املؿٗٛض٠ باغِ ايٓكؿبٓس١ٜ َعطٚفٕٛ باستهانِٗ يبعض أ

قاّ ايكانٞ ضنٔ  ،اـاَؼ عؿطططم ايتأٌَ ٚايتٓفؼ عٓس ايبٛشٜني. ٚيف ايكطٕ 

ايسٜٔ ايػُطقٓسٟ بٓكٌ أؾٗط نتاب يف ايٝٛغا أ٫ ٖٚٛ نتاب "أَطتهٓسا" إىل ايًػ١ 

ايعطب١ٝ باغِ "سٛض َا٤ اؿٝا٠" ٚقس ٚقٌ ٖصا ايهتاب إىل أٚغاط قٛف١ٝ يف زٍٚ 

 آغٝا ايٛغط٢ َٚكط ٚبعض زٍٚ إفطٜكٝا.  

هتبات باغِ "عط اؿٝا٠" ْكً٘ يف بعض امل َتاس١ ايرتمج١ ايفاضغ١ٝ هلصا ايهتابٚ

كًع١ نٛايٝاض حمُس غٛخ ايهٛايٝاضٟ املسفٕٛ ب إىل ايًػ١ ايفاضغ١ٝ ايكٛيف ايؿٗري
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ب١ٜ٫ٛ َازٖٝا بطازٜـ. ٖٚٓاى نتب ٚخمطٛطات ٚأغاْٞ ٚأْاؾٝس ؾعب١ٝ ٚتعبس١ٜ 

، ٚيف نجري َٔ ا٭سٝإ إىل حمانا٠ بعهِٗ تسعٛ إىل اسرتاّ ا٭زٜإ ٚايجكافات

كًل ٚايتعسز١ٜ تػريت ٚاسرتاّ ايسٜاْات ٚايجكافات ٜتقس هٔ ا٭ٚناع ٚي ايبعض،

ا ست٢ تهتٌُ ايكٛض٠. . ف٬ بس َٔ تكٜٛط ٖصا اؾاْب أًٜها٫دتُاع١ٝ يف خطط

 ًًع١ًُ ٚدٗإ ٚيف اإلْػإ خري ٚؾط ٚقاحل ٚطاحل.ف

كٝاّ اي ٫ٚنتؿاف ٖصا ايتٓٛع يف ايسٜٔ ٚاملعتكس ٚايفًػف١ ٚايًػات ٚايجكافات ٫ بس َٔ

 أغفاض عسٜس٠ ي٫ٜٛات اهلٓس ايؿٗري٠ ست٢ تػتهٌُ ايكٛض٠ ايكشٝش١ يًٗٓس.ب

ِّ (سفع٘ اهلل ٚضعاٙ)ا٭غتاش عبس اهلل ْاقط غًطإ ايعاَطٟ سُٝٓا أضاز  ٕ ضسًت٘ إٔ ٜس

آغٝا ايٛغط٢ ف٬ بس إٔ تهٕٛ يسٜ٘ فهط٠ أغاغ١ٝ أٚ ت ٚبعض زٍٚ يف اهلٓس ٚايتب

ٚساٚيت إٔ أتعطف  ػا١ْٝ ٜطٜس إٜكاهلا إىل ايكطا٤.ْضغاي١ غا١َٝ أٚ قِٝ أخ٬ق١ٝ ٚإ

٭ٕ نٌ َا ٜهتب٘ اإلْػإ  امل٪يف َٔ خ٬ٍ قفشات ٖصا ايهتاب،ع٢ً ؾدك١ٝ 

ْٛع١ٝ ايٓل  فبسٕٚ ايبشح يفَٔ قك١ أٚ َكاي١ أٚ ؾعط  ٜهٕٛ دع٤ً َٔ عكً٘ ٚقًب٘. 

ايهؿف ا أٚ غري َفتٛح أساٍٚ يف ا َفتًٛسيف نتاب "ا٫ػاٙ ؾطقا" غٛا٤ نإ ًْك

عٔ ايطغاي١ ٚاملعاْٞ ٚاملباز٨ اييت ٜسعٛ إيٝٗا امل٪يف ٚحيتٟٛ عًٝٗا ايهتاب. إٕ 

دسا. قس مشًت ايطس١ً بعض  نتاب "ا٫ػاٙ ؾطقا" نتاب ضس١ً ممتع١ ٚؾٝك١

اي٫ٜٛات ايؿُاي١ٝ يًٗٓس َجٌ "ُٖٝاتؿاٍ بطازٜـ" ٚاملسٕ ايٛاقع١ ظٛاض اهلُٝا٫ٜا 

ثِ "ايتبت" ٚ"٫ٖػا" ٚبعض املٓاطل  -ق١ُ ْٝباٍعا–ٚ"يسار" ٚ"يٝ٘" ٚ"نامتاْسٚ" 

ايٛاقع١ بني طادهػتإ ٚقريغٝعٜػتإ َع دباهلا ٖٚهابٗا ٚقكٛضٖا َٚطٚدٗا 

 ٚغٗٛهلا َٚعابسٖا ٚزنانٝٓٗا.

 خكا٥ل ٖصٙ ايطس١ً:

إٕ ٖصٙ ايطس١ً ػُع نٌ خكا٥ل ٚعٓاقط ايطس١ً املعطٚف١ املططز٠ يف ايرتاخ 

ٚايككٛض ٚاملػادس ٚاملعابس ٚايهٓا٥ؼ ٚايػابات  ايعطبٞ املتكٌ. فٝٗا شنط املسٕ

ٚا٭مجات ٚايهٗٛف ٚاملػاضات ٚاؿٝٛاْات. شنط امل٪يف يف ٖصا ايهتاب ا٭زٜإ 

ٚاملصاٖب ٚاملعتكسات ٚا٭غاطري ٚاملًشُات ٚايككل ايؿعب١ٝ ٚاـطافات. ٚفٝ٘ 
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ٚنصيو  ،اؿسٜح عٔ اهلٓسٚغ١ٝ ٚايبٛش١ٜ ٚاإلغ٬ّ ٚططم عباز٠ اهلٓسٚؽ ٚايبٛشٜني

"ايطاَاٜاْا" ٚ"املٗابٗاضتا" َٔ املًشُات ايكسمي١ يف اهلٓس  شنط فٝ٘ قككا َٔ

ِّض ٖصٙ ايطس١ً أخ٬م ايٓاؽ ٚعازاتِٗ ٬َٚبػِٗ  ٚا٭غاطري َجٌ "ايٝاى" ٚ"ايٝاتٞ". تك

 ست٢ ٬ََح ٚدِٖٛٗ َٔ ا٫بتػا١َ ٚايعبٛؽ ٚايتذِٗ ٚا٫ْبػاط ٚايفطح.

 ١ يف ٖصا ايهتاب:ايفهط٠ ايط٥ٝػ

سف ايهتاب أغاغا إىل تععٜع فهط٠ ايتعاٜـ ايػًُٞ ٚايتػاَح بني أتباع ٜٗ

كفات املؿرتن١ بني بين ايسٜاْات ٚايجكافات ٚايًػات ٚاسرتاَٗا ٚايسع٠ٛ إىل إسٝا٤ اي

ٜكٍٛ ٚايبػها٤ ٚاؿطٚب اي٬َتٓا١ٖٝ.  ٚايتدًل بٗا ـًل ب١٦ٝ خاي١ٝ َٔ ايعسا٠ٚ ايبؿط

ا عٔ بعه٘ ايبعض، ا َٚعتكًسيبؿطٟ خيتًف فهًطامل٪يف: "ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ اؾٓؼ ا

ٚضغِ اخت٬ف ايسٜاْات ٚاملصاٖب، إ٫ إٔ ايفطط٠ زاخٌ اإلْػإ تسفع٘ يعٌُ اـري 

ذمٔ ْأخص ا٭َٛض بايعٔ اؿػٔ، ٚاسرتاّ َا  املؿاضن١ يف قٓع احملب١ ٚايػ٬ّ.ٚ

٬ّ ٜعتكس غريْا، ٖٞ فها٥ٌ ٜ٪َٕٓٛ بٗا َٔ ٖس٤ٚ ٚإميإ ٚاط٦ُٓإ َ٪ز إىل غ

ضٚسٞ، ْٚكا٠ٚ يف ايكفات اييت تكطب ايبؿط بعهِٗ َٔ بعض ٚؽًل تٛاظْا ٚعساي١ 

. فإٕ فهط٠ ايتػاَح 1بني ايٓاؽ... ٖٞ قفات َؿرتن١ ػُع ايبؿط١ٜ نًٗا"

 إىل عٌُ اـري ٚاإلسػإ ٚايعسٍ غا٥س٠ يف ٖصا ايهتاب. ٚايتعاٜـ ايػًُٞ ٚايسع٠ٛ

 ق٠ٛ اإلضاز٠ ٚايجك١ بايٓفؼ ٚا٫ْفتاح ع٢ً ايعامل:

ايكعٛبات ٚتصيٌٝ ايعكبات  ع٢ً تػًباي ٖصا ايهتاب يف طٝ٘ ضغاي١ ق١ٜٛ إظا٤حيٌُ 

ٚيٝؼ َٔ َفطزات ٖصا ايهتاب ا٫غتػ٬ّ اش غبٌ ايٓذاح ٚايفٛظ ٚايتكسّ، ٚاؽ

 يتكسّ إىل ا٭َاّ ٚايػعٞ يف اؿٝا٠ ٚإسطاظ اإلدماظات.ٚاـٍُٛ بٌ ا

إىل أقشاب اإلضاز٠ ٚايععمي١ ايصٜٔ ٫ ٜعطفٕٛ اهلعمي١ ٚمل " اإلٖسا٤نتب امل٪يف يف 

ًُٜػتػًُٛا أَاّ ايكعاب ًٜكٔ امل٪يف زضًغ ا دسا يف بٝإ أغباب ا٫ْتكاض ا َٗ

بٌ: "أٜٗا ايػاز٠ يٞ ٚايٓذاح يف اؿٝا٠ بًػإ ايػٝس "ضاز" َسضب ايتػًل ع٢ً اؾ

ايؿطف إٔ أقشبهِ يف ٖصٙ ايطس١ً اييت أثبتِ فٝٗا نٌ َعاْٞ ايعطا٤ ٚايتشٌُ 

                                                         
 .67ّ(، م: 9102 ،،) ايؿاضق١: أٚغنت َانٛيٞ يًٓؿطا٫ػاٙ ؾطقاايعاَطٟ، عبس اهلل ْاقط غًطإ،  1
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ٚاؾًس ٚاإلٜجاض ٖٚصٙ أَٛض أْتِ أزض٣ َين بععُتٗا عٓسَا ميتًهٗا اإلْػإ. أْا ٫ 

أعطف أ١ٜ قف١ يًٓذاح أنجط مما سككتُٛٙ باملجابط٠ ٚاؾٗس، أْتِ أؾدام ٫ ميهٔ 

يٝأؽ مل ٜتػطب إىل ْفٛغهِ ٚيٛ تطنتِ ي٘ شيو يهٓت ضدٛتهِ ٖعميتِٗ ٭ٕ ا

 .2أ٫ ْػتُط يف ٖصٙ ايطس١ً"

ٚميهٔ إٔ ْطًع ع٢ً ٚد١ٗ ْعط امل٪يف يف اؿٝا٠ ٚايهٕٛ ٚايسٜٔ ٚاؿكٝك١ ٚاإلضاز٠ 

ايطبا١ْٝ ٚايتعاٌَ َع أتباع ايسٜاْات ٚاملعتكسات ست٢ اـطافات ٚا٭غاطري يف ثٓاٜا ٖصا 

يهتاب املُتع. فٝهتب امل٪يف عٔ ْعطت٘ يف اؿٝا٠ ٚايهٕٛ: "إٕ ٖصا ايٓٗط ٚايؿذط ا

ٚاؾباٍ ٚاؿٝٛإ ٚأغطاب ايطٝٛض املدتًف١ سٛيٓا ٚسٝا٠ ايبؿط ع٢ً ايططقات أٚ يف 

اؿكٍٛ أٚ ايكط٣ اييت منط عًٝٗا، َٓع١َٛ َتها١ًَ يًشٝا٠ ٚإْٗا َٓع١َٛ ٚاسس٠ 

ميهٔ تكٛضٖا، ٚإٕ تتدًًٗا بعض ايػُٛض حيهُٗا اإلْػإ بكسضات ضبا١ْٝ ٫ 

 .3أسٝاْا"

 ايبشح عٔ سكٝك١ ا٭قٛاّ اييت تعٝـ ؼت ا٭ضض:

ٚأَا ا٫فرتاض أٚ اؿكٝك١ املُعٚد١ با٭غاطري ٚاييت ب٢ٓ عًٝٗا ايكك١ ٚاييت َٔ أدًٗا 

ت ا٭ضض أَجاٍ قاّ امل٪يف با٭غفاض ايط١ًٜٛ ٚؼٌُ املؿام فٗٞ إٔ أقٛاَا تعٝـ ؼ

"اؿٔ" ٚ"املٔ" ٚ"املازٜٕٛ" ٚ"ايعُايك١" ٚ"ايسضٚب" ٚأِْٗ ع٢ً ع٬ق١ َع "ٜأدٛز َٚأدٛز" 

ٚأِْٗ ٜتٓاغًٕٛ ٚإٔ عسزِٖ ضمبا ٜفٛم عسز اإلْػإ ع٢ً نط٠ ا٭ضض غُؼ َطات 

 أٚ غبع َطات.

ٚطبكا ملعتكسات بعض ايسٜاْات إٔ قَٛا ْعيٛا َٔ ايػُا٤ إىل ا٭ضض فتشطِ َطنبِٗ 

غ١ٓ َٚععُِٗ  00111فًِ ٜػتطٝعٛا ايطدٛع إىل ايػُا٤ أبسا فاغتٛطٓٛا ا٭ضض قبٌ 

ايّٝٛ ٜعٝؿٕٛ ؼت ا٭ضض. ِٖٚ غهإ ايعامل ايػفًٞ ٜٚعٝؿٕٛ ع٢ً اَتساز ٖهب١ 

" َجٌ عري٠ "بادمْٛؼ" إىل زٍٚ "ايتبت" ٚنٗٛف "اهلُٝا٫ٜا" ٚيف بعض َٓاطل "يسار

 آغٝا ايٛغط٢ ٚيف غٝبريٜا. 
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ٖصٙ ا٭قٛاّ اييت تعٝـ ؼت ا٭ضض ؾدكٝات س١ٝ ٚدٛز ٪يف إلثبات اغتدسّ امل

ٚأنف٢ عًٝٗا َػش١ خٝاي١ٝ، أَجاٍ ايبابا "فريَا"  ٚ"ضدٌ اؾٓٛب" ٚؾدك١ٝ "املبذٌ" 

ايكيب "مسٓسض" ايسيٌٝ ايكػري مبٓطك١ كرب٠" ٚسازث١ "اختفا٤ ايفتٝات" ٚٚ"ساضؽ امل

 "يٝ٘" ٚايؿٝذ قسٜطٚف. 

اضٖا إلثبات ٚدٛز ٖ٪٤٫ ا٭قٛاّ فٗٞ ايهٗٛف يف اهلُٝا٫ٜا ٚأَا ا٭َانٔ اييت اخت

ايٛاقع١ بـ"يٝ٘" يف يسارَٚكرب٠ عٓس عري٠ "بادمْٛؼ" 
4
ب١ٜ٫ٛ داَٛ ٚنؿُري ٖٚهب١  

ا ع٢ً سسٚز طادهػتإ ايتبت ٚقكط "بٛتا٫" ٚيف بعض ايسٍٚ يف ٚغط آغٝ

 ٚقريغٝعٜػتإ ٚعٓس سفط٠ ن٫ٛ يف "غٝربٜا".

ناْت ضس١ً ايهاتب يف اؿكٝك١ يًبشح عٔ َهإ ايػس أٚ ايطزّ ايصٟ ٖٛ سادع 

َأدٛز" ٚنصيو يًبشح عٔ آثاض ا٭قٛاّ اييت تعٝـ ؼت ا٭ضض يف "يكّٛ "ٜأدٛز" ٚ

 نٗٛف اهلُٝا٫ٜا ٚؼت ٖهب١ "ايتبت" ٚضبط بعهٗا ببعض. 

ّٛض يٓا امل٪يف ٚ ا، دًس دعًت ايطس١ً َؿٛق١ً ٚظٛاٖط عذٝب١ً ا غٝب١ًَٝفادآت ٚأًَٛضقس ق

ا ع٢ً يػإ دًس َٚٔ خ٬ٍ تكٜٛط تًو ايعٛاٖط غري ايعاز١ٜ قّسّ امل٪يف ْكا٥ح غاي١ًٝ

"املبذٌ". يٛ اغتطعٓا تطبٝل تًو ايٓكا٥ح يطايت َس٠ اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ ٚاَتس نصيو بكا٤ 

ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚايطخا٤ ٚايطفا١ٖٝ يف ايعامل نً٘. ٚيهٔ امل٪يف يف  ايهط٠ ا٭ضن١ٝ ٚغاز

ثٓاٜا ٖصٙ ايطس١ً اعرتف َطاضا بإٔ يٝؼ يف َكسٚض اإلْػإ إٔ ٜطًع ع٢ً اؿكٝك١ املطًك١ 

يف ايهٕٛ ٫ٚ ٜػتطٝع إٔ ٜعطف دٛاٖط ا٭ؾٝا٤ ٚسكا٥كٗا، فٝكٍٛ "ع٢ً نٌ ساٍ فإٕ 

اؿكٝك١، فاؿكا٥ل ايهبري٠ يف ٖصا ايهٕٛ  إزضاى َا سٛيٓا ٫ ٜعين ايٛقٍٛ إىل فِٗ

 .5"قعب١ ٚبعٝس٠ املٓاٍ ٫ٚ ميهٔ ايٛقٍٛ إيٝٗا نُا ٜبشح عٓٗا ٖ٪٤٫

 ضغاي١ ايتفا٩ٍ ٚاإلجياب١ٝ:

إٕ امل٪يف ي٘ ْعط٠ إجياب١ٝ يف اؿٝا٠ ٚيٝؼ يف قاَٛغ٘ ايٝأؽ ٚاإلسباط ٚايكٓٛط 

ا ٚأقسقا٤ ا َٚعتكسات ٚأغاطري ٚقكًكفهاًضٚايعبٛؽ ٚايتذِٗ، ٚيصيو اختاض أ
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ٚأَانٔ يًػٝاس١ نًٗا تٓبض باؿ١ٜٛٝ ٚاإلجياب١ٝ ٚايتفا٩ٍ ٚا٫بتػاّ ٚايػعاز٠ 

ايطٚس١ٝ. ٫ٚ تكع عٝٓاٙ إ٫ ع٢ً َا ٖٛ إجيابٞ َٚا ٖٛ َؿطم ٜٚٓبض باؿٝا٠ ٚايعطا٤ 

 ٚايتفا٩ٍ.

ٜٚعطقٌ تفهريْا عٔ  : "جيب أ٫ ْسع نذٝر اٯخطٜٔ حيذب ثكتٓا ٚععَٓاٜكٍٛ امل٪يف

ع٢ً املعطف١. فُشبطٛا اهلُِ نجط َٚا ا٫ْط٬م ذمٛ سسؽ ايعكٌ ٚايفهط يًشكٍٛ 

ًُ ا ِٖ غٝشاٚيٕٛ عًٝٓا غ٣ٛ اتباع اػآٖا زٕٚ ا٫يتفات يًدًف فكػاض ايعكٍٛ زا٥

 .6تػطٝح ايطُٛح ٚقتً٘"

تُتعٕٛ ٚميطسٕٛ ٜٚٓؿطٕٛ ْط٣ امل٪يف نٝف ٜؿٝس بايصٜٔ حيتفًٕٛ باؿٝا٠ ٜٚ

ٚنٝف إٔ أْاغا ميتًهٕٛ َفاتٝح ايتفا٩ٍ ٚاإلميإ. ٜكف يٓا ايػٝس٠ غٛظٟ 

ٚدماسٗا يف ايتػًل أٚ ايتعسًل ٚقس ػاٚظت أنجط َٔ غتني ضبٝعا َٔ عُطٖا: "ٜا 

هل٪٤٫ ايكّٛ ايصٜٔ حيبٕٛ اؿٝا٠ ٜٚعٝؿٕٛ ايّٝٛ ٜٚتُٕٓٛ ايػس، ٜٚتشطنٕٛ ٚميطسٕٛ 

، طٕ ٖصٙ ايٓٛع١ٝ َٔ ايبؿط ٫ تتصَط نجريا يتكسَٗا يف ايعُنايؿباب، أزضنت أ

ا بعطٚف اؿٝا٠ ايكاغ١ٝ، أٚ ست٢ إسايتِٗ يًتكاعس، أٚ َطنِٗ ِٖ ٫ ٜٗتُٕٛ نجرًي

ٚايتشػط ع٢ً َا فات، ٖ٪٤٫ ميتًهٕٛ َفاتٝح ايتفا٩ٍ ٚاإلميإ... ٖ٪٤٫ ٜكطٕٚ ع٢ً 

٢ فتح قًٛبِٗ يًتعاٜـ إٔ تهٕٛ ؾبابٝهِٗ َفتٛس١ ع٢ً اؿٝا٠، نُا ٜكطٕٚ عً

َع نٌ َا ٖٛ مجٌٝ ٜٚٓتعطٕٚ ستُا ا٭مجٌ، ٖ٪٤٫ ٫ تٓتٗٞ ق٬سٝتِٗ ٖهصا، 

 .7ٚإٕ اْتٗت، فِٗ ميٛتٕٛ َبتػُني"

 اإلؾاز٠ بتعايِٝ "بٛشا": 

"ايبٛش١ٜ" اييت زعا  "ًَدل ٜهتب امل٪ يف عٔ ًَدل ايبٛش١ٜ يف ايػطٛض ايتاي١ٝ:

" ٖٞ ايسع٠ٛ إىل احملب١ ٚايتػاَح ٚايتعاٌَ ايطٝب، ٚايتكسم ع٢ً ايفكطا٤ إيٝٗا "بٛشا

ٚاملػانني ٚتطى املًصات ٚعسّ اإلغطاف ٚنطٚض٠ ايتكؿف ٚا٫بتعاز عٔ املًصات، 
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8ٚؼطِٜ اـٝا١ْ ٚايكتٌ ٚايهف عٔ املػهطات"
ا "نإ ٖسف٘ تٛع١ٝ ايٓاؽ َهًٝف ،

يعساي١ ْٚكٌ ايٓاؽ َٔ ٚعِٝٗ ايعازٟ إىل ٚعٞ دسٜس ٤ًَٞ باحملب١ ٚفعٌ اـري ٚا

با٭ساغٝؼ ايبؿط١ٜ ٚايطٚس١ٝ إ٫ أْ٘ ٚنُا تط٣ فإٕ قٛضت٘ املبتػ١ُ ست٢ اٯٕ ٖٞ 

. ٫ٚ ٜٓتٗٞ إعذاب٘ بتعايِٝ "بٛشا" 9ايػايب١ ع٢ً نٌ ايتُاثٌٝ املعطٚن١ يف أغٛاقٓا"

 املػتٓري سٝح ٜهتب:

حيفعٗا ايبٛشٜٕٛ َٔ أتباع٘ زاخٌ قًٛبِٗ.  ا سه١ًُٝملبتػِ حيٌُ أفهاًض"بٛشا" ا

بٛشا" ضغبت يف َعطف١ ضغايت٘ ايػا١َٝ اييت آَٔ بٗا ٚبكسض َا أٚز َعطف١ غط ابتػا١َ "

ي٬بتػا١َ ست٢ ت٪َٔ ب٘  اأنجط َٔ مخػني ١٦َ ًَٕٝٛ إْػإ ... ٜبسٚ إٔ ٖٓاى غط

 .10ٖصٙ امل٬ٜني"

ٖصٙ ايفًػف١ ع٢ً  س٠ حماغٔ ايفًػف١ ايبٛش١ٜ ٚتأثريشنط امل٪يف يف َٛانع ع

فًػفتِٗ يف املأنٌ ٚاملؿطب ط غهإ َس١ٜٓ "َٓايٞ" ٚعازاتِٗ ٚأتباعٗا. فإٕ تكٜٛ

 َٔ أزم ايتكاٜٚط  يف نتاب "ا٫ػاٙ ؾطقا".

 أفهٌ منٛشز يًتعاٜـ ايػًُٞ يف "٫ٖػا":

"ا٫ػاٙ ؾطقا" ٖٞ ايتػاَح ٚايتعاٜـ ١ يف نتاب نُا قًت إٕ ايفهط٠ ايط٥ٝػ

غري َباؾط٠. ٖٗٓا ط٠ يف طٍٛ ايهتاب ٚعطن٘ َباؾط٠ ٚايػًُٞ ٚقس ظٗطت ايفه

يف  ٚاملػًُني يف ايتبت. ٜهتب امل٪ٜٛدس منٛشز سٞ يًتعاٜـ ايػًُٞ بني ايبٛشٜني

ُّا ؾاٖس َٔ ايتآيف ٚايتعاطف ٚايتآظض بني ايبٛشٜني ٚاملػًُني يف "ايتبت"، "ٜبسٚ أ ٕ ع

ايتعاٜـ بني ايطا٥فتني ايط٥ٝػٝتني، َع ايطٛا٥ف ا٭خط٣ يف )ايتبت(، جيػس َع٢ٓ 

سكٝكٝا يًتعاٜـ ايػًُٞ، ٚا٫ْػذاّ ٚايتػاَح، ٚايتهأَ يف أب٢ٗ َعاْٝ٘، ٚتهاز 

٫ تفطم بِٝٓٗ، إ٫ َٔ خ٬ٍ َا ٜطتسٜ٘ املػًُٕٛ َٔ ظٟ إغ٬َٞ، َتُج٬ بطاقٝات 
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تٝات.. ٜا هلصٙ اؿاي١ ا٫غتجٓا١ٝ٥ اإلْػا١ْٝ ٚايفطٜس٠ ايطداٍ ٚايؿباب ٚمخط ايٓػا٤ ٚايف

 .11يف أع٢ً َٓاطل ايعامل"

 نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤:

إٕ يًُ٪يف فهط٠ ضا٥ع١ يف ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤ ٖٚٞ ايرتنٝع ع٢ً ا٫تفام ع٢ً 

سسِٗ يف ثٓاٜا نتاب٘ ايعٓاٜٚٔ ايط٥ٝػ١ٝ ٫ اـٛض يف ايتفاقٌٝ. ٚيًُ٪يف أقسقا٤ مي

ايطا٥ع َجٌ ايػٝس "باْسٟ" اإلْػإ املتسٜٔ ايطا٥ع املتأٌَ يف ايطبٝع١ ٚمجاهلا ٚغشطٖا 

املتفطؽ يف ٚدٛٙ ايٓاؽ ٚاملطًع ع٢ً َا يسِٜٗ َٔ خرب٠ ٚػطب١ أٚ َعطف١، ٚنصيو 

ا ف امل٪َٔ باهلل ع٢ً ططٜكت٘ اـاق١ إمياًْاإلْػإ اهلـ ٚايبؿٛميسح قسٜك٘ "أٌْٝ" 

قه٢ امل٪يف  ا. َع اخت٬ف ايسٜاْات ٚايًػات ٚايجكافات ٚايعازاتٚقًٜٛ ا ٚؾا٬ًَزًققا

 َعُٗا أٚقات ايػعاز٠ ٚايفطح ٚا٫ْبػاط. 

جيٝس امل٪يف تكٓٝف ايٓاؽ إىل ف٦ات عسٜس٠ َٓٗا ف١٦ ػٝس اختٝاض ايه٬ّ اؾٌُٝ 

اتكاٍ  ٚا٭غًٛب املُتع ٚاؾًٛؽ َعِٗ ٫ خيًٛ َٔ ايفا٥س٠. ٜهٕٛ ا٭دٓيب ع٢ً

عات فهطٟ َع أدٓيب آخط باختٝاض ايه٬ّ اؾٌُٝ ٚا٭غًٛب ايطا٥ع ٚاملٛنٛ

 ني.املٓاغب١ اييت تطبط بني غطٜب

فٝهتب امل٪يف عٔ فًػف١ ايتعاٌَ َع ا٭قسقا٤: "أْا َع قسٜكني خمتًفٞ ا٭فهاض 

٠، ٚمتهٞ يف ايتفاقٌٝ، يهُٓٗا َتفكإ متاَا ع٢ً ايعٓاٜٚٔ، ٖهصا تػري اؿٝا

ايتفاقٌٝ ٫ تِٗ نجريا، فكس تتبدطزٕٚ إٔ ٜتصنطٖا  ..قف عٓس ايتفاق٫ٌٚٝ تتٛ

غ٣ٛ ايكًٌٝ َٔ عؿام ايتفاقٌٝ ايكػري٠، َع إٔ اؿٝا٠ ؼٌُ عٓاٜٚٔ نبري٠ ٫ بس 

نٌ  ...ؿانط ٚخيتب٧ املػتكبٌَٔ ايعٝـ يف غطٛضٖا ٚأسساثٗا، سٝح ٜهُٔ ا

مجاي٘ أٚ ْكٝه٘،  ؾ٤ٞ ي٘ سه١ُ، يف ايعٓاٜٚٔ أٚ يف ايتفاقٌٝ، يهٌ َُٓٗا

ٚغتبك٢ اؿٝا٠ غطٜع١ اـط٢، ٫ تًتفت يًدًف... فًُاشا ْكف ط٬ٜٛ عٓس ايتفاقٌٝ 

 .12ٚايعٓاٜٚٔ ايهبري٠ ٚانش١"

                                                         
 .922املكسض ْفػ٘، م:  11
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 اعتعاظ امل٪يف بايكطإٓ ايهطِٜ:

اإلؾاز٠ بتعايِٝ "بٛش٠" ايػُش١ ٚشنط ا٭زٜإ ٚاملصاٖب ٚاملعتكسات باإلجياب١ٝ ٫ ٜعين 

٪يف املغ٬ّ ٚعكٝس٠ أخط٣. ٜعتع اإلغ٬ّ أٚ املط١ْٚ بني عكٝس٠ اإلشًٌ َٔ ضبك١ ايت

ا ٚبايعكٝس٠ اييت حيتٟٛ عًٝٗا نتاب اهلل، "أْا حمّكٔ بايكطإٓ ايهطِٜ نجرًي

بهتاب َكسؽ، أُٜٓا تٛدٗت ـٛض ٖصٙ ايتذطب١ أٚ أٟ ػاضب قاز١َ ...إْ٘ نتاب 

 .13سًتٓا"يٝؼ َٔ قٓع ايبؿط، غأٖسٜ٘ يهُا يف ْٗا١ٜ ض

 تأثط امل٪يف با٭َانٔ اييت ظاضٖا:

باملٓاطل ٚاملسٕ اجملاٚض٠ يـ"هلُٝا٫ٜا ٚ"يسار" ٚ"يٝ٘" ٚ"تبت"  ايهتابقاسب  يكس أعذب

تكٜٛط اؾباٍ ٚاهلهاب ٚا٭ٚز١ٜ بّ عٝح قاٚ"٫ٖػا" اـ٬ب١ َٚٓاظطٖا ايطبٝع١ٝ 

ِٓ ٚايبكط ٚضعاتٗا املػٓني أعصب ا٭غاْٞ ٚطًٛع ٚا٭ْٗاض ٚاملطٚز اـهطا٤ ٚقطٝع ايػ

ايؿُؼ ٚإضغاٍ خٝٛط ايٓٛض َٔ خ٬ٍ ايػشاب ا٭بٝض ٚاي١ًًٝ املكُط٠ ٚايٓذّٛ 

 ايعاٖط٠ نأْٗا يٛسات ف١ٝٓ بطٜؿ١ َبسع نبري. 

٪ ٚا٫ْبػاط ٚايفطح ٫ ٜفٛت ايهاتب شنط ٬ََح ٚدٛٙ ايٓاؽ ٖٚٞ ايبؿط٠ ٚايتٮي

: "اؿٝا٠ يف ٖصٙ ا٭ذما٤ َٔ املعُٛض٠، بػٝط١ ٖهصا ْؼسٝا٠ ايٓاؽ يف تاْػ٬ فٛقف

٫ٚ ؼتاز إىل ف٬غف١ يتعكٝسٖا. فذُاهلا طبٝعٞ َػتُس َٔ حمٝطٗا ايطباْٞ، ست٢ 

ٚإٕ ضآٖا غريٟ َٔ َٓعٛض خمتًف، إ٫ أْين ع٢ً ٜكني بأْٗا متجٌ اؾُاٍ نً٘، ٫ٚ 

فٗٞ ٫ تهًفِٗ َا٫  دساٍ يف شيو. ايٓاؽ ٖٓا ضانٕٛ بايكًٌٝ، َع ابتػاَات زا١ُ٥،

٫ٚ دٗسا نبريا. ايٓاؽ ٖٓا َػتُتعٕٛ عٝاتِٗ ضغِ قػٛتٗا ٚؾكا٥ٗا، يهٓٗا قػ٠ٛ 

خاضد١ٝ تطفهٗا ْفٛغِٗ ٚقًٛبِٗ ايًطٝف١. ٖ٪٤٫ ٜعٝؿٕٛ ايبػاط١ يف نٌ ؾ٤ٞ مما 

ٜرتى أثطا مج٬ٝ يف ايكًٛب ...أغًٛبِٗ ٖٛ فًػف١ عس شاتٗا، ػرب َٔ ٜعاٜؿِٗ ع٢ً 

ِٗ ايطٝب١، ٚتهاعف َٔ تكسٜطِٖ. اؿعٕ ٖٓا ٫ ٜسّٚ ط٬ٜٛ، فِٗ اسرتاّ أضٚاس

 .14ٜبتػُٕٛ يًشٝا٠ ٜٚطقكٕٛ هلا"

                                                         
 . 062 املكسض ْفػ٘، م: 13
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ٚأَا تكٜٛطٙ ملس١ٜٓ "َٓايٞ" َٔ ْافص٠ ايفٓسم يف ي١ًٝ َكُط٠ فهٌ َٔ ٜكطأ شاى 

ط شاى بتكٜٛايٛقف ف٬ بس ي٘ إٔ ٜت٢ُٓ يعٜاض٠ تًو املس١ٜٓ ايطا٥ع١. فًُٓتع عكٛيٓا 

٘ قًِ امل٪يف. "مل أغتطع ايّٓٛ ٖصٙ اي١ًًٝ ٚأْا أْعط َٔ ايصٟ ضمساملٓعط ايباْٛضاَٞ 

ع٢ً غطٜطٟ يصيو اؾُاٍ ا٭خاش يف اـاضز. بعس َٓتكف ايًٌٝ ضاقبت تػٝريا جيطٟ 

بًٛض١ٜ سٝٓا ٚسٝٓا ٫ظٚضز١ٜ مج١ًٝ، ٜطافكٗا اْعهاؽ نطٜػتايٞ . بتًٕٛ ايطبٝع١.

ع٢ً ثًٛز اؾباٍ، ٫ٚ أضٚع َٔ ٖصا املٓعط ايصٟ مل أض يف سٝاتٞ َا بربٜل ٜبٗط ايبكط 

نٌ تعب  ٜٛاظٜ٘ ضٚع١. أْا يف شٍٖٛ تاّ ٚاغتُتاع بٗصا املٓعط ايباْٛضاَٞ ايصٟ أْػاْٞ

َطضت ب٘ خ٬ٍ ا٭ٜاّ املان١ٝ. نٌ ؾ٤ٞ ٜرتاقل يف اـاضز.. ٚأتػا٤ٍ نٝف 

 ايكُِ فرتتس يف نٌ ا٫ػاٖات؟  تٓعهؼ تًو ا٭يٛإ اي٬َع١ ٚاي٬ظٚضز١ٜ ع٢ً ثًٛز

...أْا ايّٝٛ يف أسػٔ سا٫تٞ ايٓفػ١ٝ، ضغِ ايػٗط اؾٌُٝ.. ٚايعؿام ٜعطفٕٛ 

 .15ا٫بتػاّ، ٚنصيو ا٭طفاٍ.. يكس ٚيس ايطفٌ َعٞ ي١ًٝ ايباضس١"

 خ٬ق١ ايبشح: 

 ميهٔ تكسِٜ خ٬ق١ ايبشح يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

 ػاٙ ؾطقا" نتاب يف ايطس١ً ا٫غتهؿاف١ٝ ٖٚٞ ضس١ً فطٜس٠ َٔ إٕ نتاب "ا٫

أَانٔ تاضخي١ٝ سكٝك١ٝ َٚعًَٛات دػطاف١ٝ تفٝس ببني نتب ايطس٬ت. فٝ٘ أخباض 

َٚعًَٛات عٔ ايفًػفات ٚايسٜاْات ٚا٭غاطري ٚاـطافات ٚاملًشُات ٚقٛض ايٓاؽ 

 ع ا٭داْب.ٚعازاتِٗ ٚططم تفهريِٖ َٚأنًِٗ ًَٚبػِٗ ٚػاضتِٗ ٚتعاًَِٗ َ

 ١ يف ٖصا ايهتاب ٖٞ ايسع٠ٛ إىل ايتعاٜـ ايػًُٞ ٚايتػاَح بني ايفهط٠ ايط٥ٝػ

 أتباع ايسٜاْات املدتًف١ ٚايجكافات ٚايًػات.

 .ايهتاب ٜبعح يف ايٓفؼ ق٠ٛ اإلضاز٠ ٚايتػًب ع٢ً ايكعٛبات 

 سٜٔ يف ٖصٙ ايطس١ً ايؿٝك١ ؼسخ امل٪يف عٔ اْطباعات٘ ٚعرب عٔ آضا٥٘ سٍٛ املتعب

 ايبٛشٜني ٚ"ايػازٚؽ" اهلٓسٚؽ ٚع٬قتِٗ با٭َٛض ايػٝب١ٝ.

                                                         
 .80-81املكسض ْفػ٘، م: 15
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 ضغاي١ ايتفا٩ٍ ٚاإلجياب١ٝ يف اؿٝا٠ ٚا٫ستفاٍ باإلدماظات ٚايٓذاسات  يف ايهتاب

 ْٚبص ايػًب١ٝ يف ايتفهري ٚاملعا١ًَ.

  يف ٖصا ايهتاب إؾاز٠ بتعايِٝ "بٛشا" املػتٓري ٚتأثري ايفًػف١ ايبٛش١ٜ ع٢ً أتباعٗا

 دِٖٛٗ.س١ٝ  ٚا٫بتػا١َ اييت ٫ تفاضم ٚيكٓاع١ ٚايطنا ٚايػعاز٠ ايطَٚٔ ا

 ايٛسس٠ يف ايتٓٛع" ٚايت٢ ؼتاز إيٝٗا اهلٓس ٚزٚي١ اإلَاضات  ايهتاب حيٌُ ضغاي١"

ايعطب١ٝ املتشس٠ ع٢ً سس غٛا٤ يتٓٛع أتباع ايسٜاْات ٚايجكافات ٚايًػات ٚايتعسز١ٜ 

 ا٫دتُاع١ٝ فُٝٗا.   

 جٌ فهط٠ ايٛسس٠ يف ايتٓٛع ٭غباب عسٜس٠.ٖصا ايهتاب مي 

 

 املكازض ٚاملطادع:

  9102 ،َانٛيٞ يًٓؿط غًطإ، ا٫ػاٙ ؾطقا، ايؿاضق١: أٚغنتايعاَطٟ، عبس اهلل ْاقط.ّ 
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 املطش١ اإلْطا١ْٝ يف غعس نًِٝ عادص

عامل َعساز ستُد 
 
Email: mohdmeraznadvi@gmail.com                                                                          

 ًَدـ ايبشح:
، تػ٢ٓ مبآضٞ يف زتاٍ ايػصٍ األزدٟ ابازّش انإ ايدنتٛز نًِٝ عادص غاعّس

طا٥ؿ١ٝ ذٖب  ٚقٛع اقطسابات ا ٖٛاإلْطا١ْٝ يف أبٝات٘، ٚايطبب يف نْٛ٘ غاعّس

. ٚقتراى ا عٔ ايكس١ٜ، ٚصتا ايػاعس َٓٗا يهْٛ٘ بعّٝدبعض أعكا٤ أضست٘ا قشٝتٗ

عًت إٜاٙ ٜتػ٢ٓ بايكِٝ اإلْطا١ْٝ. ؾأّدت ٖرٙ اذتادث١ إىل تؿتل قسعتت٘ ايػعس١ٜ، ٚد

األخالم ايسذ١ًٜ ٚايدؾاع  تُطو باألخالم ايطا١َٝ ٚجتٓبٜدعٛ َٔ خالٍ أبٝات٘ إىل اي

ا. ٚتتدؾل يف أبٝات٘ ١ هلات اييت ٜكع اإلْطإ ؾسٜطعٔ اإلْطا١ْٝ ٚقُع ايعًِ ٚاالعتدا٤

ؾهاز ايطا١َٝ. ؾٗرا املكاٍ ٜطًط ايك٤ٛ ع٢ً سٝات٘ ٚغعسٙ املعاْٞ ايبػس١ٜ ٚاأل

 .ٚأضًٛب٘ ٚخؿا٥ـ غعسٙ

 .ايكِٝ اإلْطا١ْٝ ،نًِٝ عادص، املطش١ اإلْطا١ْٝ، ايًػ١ األزد١ٜ  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Dr. Kalim Ajiz was a great poet. He composed poetry about the tragedies 

of humanity, and the reason behind it is a communal riot that occurred in 

his village after the independence of India, in which his family members 

including his mother and sister had been killed. The poet survived this 

fatal incident because he was not in the village when it happened. So, he 

gives the message of humanity through his poetry and calls for ethics, 

humanity and moral values anywhere. 
This article deals with his life and his contribution to Urdu poetry, and 

highlights his thoughts about humanity and moral values. 

 َكد١َ: 

ُٚيد ؾٝ٘ ايػاعس ٖٛ َٔ أسط أدٚاز ايتازٜذ اهلٓدٟ َٔ ايٓاس١ٝ  إٕ ايعؿس ايرٟ 

ايطٝاض١ٝ، سٝح إٕ اذته١َٛ استًٗا اإلصتًٝص ٚاضتعُسٖا املطتعُسٕٚ ٚاضتعبدٚا 

ِٖ بأْٛاع َٔ ايعًِ  اًَٛا إٜاِٖ َعا١ًَ اذتُري ٚايدٚاب، ٚأخرٚاضهإ اهلٓد ٚع

                                                         
 ٖٓدٟ. ناتب 
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ٚايعدٚإ ٜتٓد٣ هلا دبني ايبػس١ٜ ٚتكػعس َٓٗا ادتًٛد، ؾهاْٛا ٜعتكًٕٛ نٌ َٔ 

! ٚنِ أسسم! ٚنِ أطًل عتاٍٚ اضرتداد اذته١َٛ َٔ أٜدِٜٗ، ؾهِ غٓل

ٔ بساثٔ اهلٓد َ ٚأٜٓعت ٚأتت بإْكاذ اهلٓٛد ست٢ أمثست دٗٛد ٚنِ ْؿٞ! !بايبٓدٚق١ٝ

املطًُني بعد حتسٜس اهلٓد، ٚسدخ نٓتٝذ١ ي٘ َا  اإلْهًٝص، ٚيهٔ تػتت مشٌ

سدخ َٔ إْػا٤ دٚي١ َطتك١ً باضِ بانطتإ، "يكد ٚاد٘ ايػاعس االقطسابات 

إْػا٤ دٚي١ َطتك١ً باضِ ايطا٥ؿ١ٝ اييت ْػبت عػ١ٝ اضتكالٍ ايبالد، ٚأثٓا٤ 

 .1بانطتإ"

ُٚيد ايػاعس ايدنتٛز نًِٝ عادص يف قس١ٜ "تًٗازا" مبدٜس١ٜ ْايٓدا بٛال١ٜ بٝٗاز، 

. ٚناْت 2ٚذٟ ثس٠ّٚ يف بٝت زخٞ ايباٍ 1996َٔ أنتٛبس عاّ  11اهلٓد، يف ايـب

أَ٘ تتُٝص بايعًِ ٚايصٖد ٚايتك٣ٛ ٜٚػًب عًٝٗا ايطابع ايؿٛيف، ٚأَا  أضست٘ َٔ د١ٗ

. ناْت أَ٘ أٍٚ 3دز٠أبٝ٘ ؾٗٞ َعسٚؾ١ بايػذاع١ ٚايبطاي١ ٚادتسأ٠ ايٓا د١ٗأضست٘ َٔ 

تاب ددٙ َٔ األّ ٖٚٛ ِ باْتعاّ يف نٝعًتتًك٢ ايَٜع١ًُ تعًِ يف َٗدٖا، ٚيهٓ٘ بدأ 

ؾإْ٘ متهٔ خالٍ ا، ا ٚؾطّٝٓذنّٝضٓني، ٚادتدٜس بايرنس أْ٘ نإ  نإ ابٔ ضبع

طايع١ ايهتب األزد١ٜ ست٢ اضتٛعب ، َٚايهسِٜ َٔ تال٠ٚ ايكسإٓثالخ ضٓٛات 

ايهتب اييت سٛتٗا َهتب١ ددٙ ايؿػري٠،  طايع َععِنتب املكسزات ايدزاض١ٝ ٚ

ايٓعؼ ٚابٔ  َسآ٠ ايعسٚع، ٚبٓاتطايع نُا ٚقسأ قؿـ األْبٝا٤ نسات َٚسات، 

َع غكٝكت٘ ايهبري٠ يف ٖرٙ ايطٔ ايرانس٠. ٚملا بًؼ ايعاغس٠ َٔ  ايٛقت ٚتٛب١ ايٓؿٛح

اَت٘ مبد١ٜٓ ؾٝ٘ خالٍ إق  َد١ٜٓ نٛيهاتا يٌٓٝ ايعًِ، ٚتطٛزعُسٙ محً٘ ٚايدٙ إىل

نٛيهاتا نسد ؾعٌ َٔ ايبعد عٔ ايبٝت َٚؿازق١ أَ٘ ٚأؾساد أضست٘ ذٚم املطايع١ 

ؾهإ ٜعهـ ع٢ً املطايع١ ٜٚككٞ دٌ أٚقات٘ َٚػاٖد٠ املطسس١ٝ ٚاالضتُتاع بٗا، 

ٚقتراى ايػٗري٠ ايؿادز٠ ، ٚال تؿٛت٘ َطايع١ أٟ عدد َٔ اجملالت األزد١ٜ األدب١ٝ ؾٝٗا

                                                         
ايػصٍ األزدٟ، شٖس٠ َؿتش١ َٔ غذس  عادص غاعس أمحد نًِٝجُاْٞ،"، ايدنتٛز ستطٔ ايعايٓدٟٚ 1

 .14ف: ،م9111، 4، ايعدد3، ايط١ٓ  اجملًد زت١ً أقالّ ٚاعد٠" األسصإ

2
کل   ض،  اعس م، ی  عاد  و ش  وا  ًوہ ج  اد8 طوب  کا سب ب ہ  درآب  ي ل  ی، )حي  ط، ی  ک ي  پ  ن   .61م(، ص67718ش 
 .86املؿدز ْؿط٘، ف:  3
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. َٚٔ خالٍ َطايع١ ايهتب ايسٚا١ٝ٥ 4ایدن یوادب یوں وساقیوھما الیرنگ خین :َٔ أَجاٍ

. ؾُٔ خالٍ َطايع١ 5غعسا٤ يهٓاؤ ٚتٛدٗت عٓاٜت٘ إيِٝٗٚايكؿؿ١ٝ اطًع ع٢ً 

ػعس ؾبدأ ٜكسض ايبٝت، ٚادتاش ايجا١ْٜٛ باَتٝاش ايدٚاٜٚٔ ايػعس١ٜ ْػأ ؾٝ٘ ذٚم اي

االقطسابات ايطا٥ؿ١ٝ اييت أضؿست عٔ قتٌ أَ٘  اْكطع عٔ تعًُٝ٘ بطببٚيهٔ 

ّ يف قسٜت٘ 1946ٚأخت٘ ٚأضست٘، ٚأثازت ٖرٙ االقطسابات ايعٓاؾس ايطا٥ؿ١ٝ عاّ 

ا٤ األبٝات إلْطا ست٢ ْطٞ نٌ غ٤ٞ ٚدعٌ ٜتػ٢ٓ با ض٦ّٝ"تًٗازا" ٚتسنت عًٝ٘ أثّس

 تعًِ بعد عد٠ ضٓٛات، ْٚاٍ غٗاد٠ املادطتري ٚايدنتٛزاٙ بايًػ١اهلُّٛ. ثِ بدأ ٜ

ٓا ْٚاٍ دا٥ص٠ "ؾدّ ايتدزٜظ يف ن١ًٝ بتاألزد١ٜ َٔ داَع١ بتٓا، ثِ اطتسط يف ضًو 

يؿغ أْؿاض٘ ". 7ٚزتاٍ ايػعس ٚايعًِ ٚايجكاؾ١٘ يف ا رتدَاتٚذيو تكدّٜس ١6ٝايجكاؾ غسٟ

ت ب٘ ٚعه١ ؾش١ٝ يف ايطاع١ األخري٠ يف ايطاع١ ايجا١َٓ َٔ ؾباح األسد بعد َا أمل

ؾازٚم أععِ مبد١ٜٓ ايطابع١ يف َٓصٍ ابٓت٘ ايؿػري٠ مشُٝ٘ نًِٝ ٚؾٗسٙ ايربٚؾٝطٛز 

ؾرباٜس  16/ ه1436زبٝع األٍٚ  96يف ايؿباح ايبانس َٔ ّٜٛ اإلثٓني ٖصازٟ باؽ..... 

"م9115
8. 

 ٠ ع٢ً َدزض١ ععِٝ آباد األدب١ٝ:ْعس٠ عابس

نإ ٜٓتُٞ ايدنتٛز نًِٝ عادص إىل َدزض١ ععِٝ آباد األدب١ٝ. َٚٔ اذتكا٥ل 

، ٚهلا زد١ٜايتازغت١ٝ إٔ َدزض١ ععِٝ آباد األدب١ٝ هلا إضٗاَات بازش٠ يف تطٜٛس ايًػ١ األ

                                                         
 ٖرٙ دسا٥د ٚزتالت أزد١ٜ. 4

کلی م،  5 ض،  ض  عاد  کلی م عاد  لکلي ات  كذپ و ،طی، )ده  د ب  سب 
 
 .76-61 م(، ص81،61618 ف

( ٖٛ زابع أع٢ً ٚضاّ ٚدا٥ص٠ َد١ْٝ تهسمي١ٝ يف Padmashreeأٜكا  Padma Shriبادَا غسٟ ) 6

١ اهلٓد، بعد بٗازات زاتٓا )أع٢ً دا٥ص٠(، ٚبادَا بٛغإ ٚبادَا ؾٝبٗٛغإ متٓشٗا اذته١َٛ اهلٓد١ٜ مجٗٛزٜ

يهٌ غدؿ١ٝ متٝصت يف شتتًـ اجملاالت  املٛاؾل يعٝد ادتُٗٛز١ٜ اهلٓد١ٜ، ٜٓاٜس 61نٌ عاّ ّٜٛ 

 نايؿٕٓٛ ٚايتعًِٝ ٚايؿٓاع١ ٚاألدب ٚايعًّٛ أٚ ايسٜاق١.

ايؿادز٠ عٔ ادتاَع١ ، زت١ً ايداعٞ نًِٝ أمحد عادص ايععِٝ آبادٟ ايبتٟٓٛ"األَٝين، ْٛز عامل خًٌٝ، " 7

 .5ف: ،7،9115ّعَاٜٛ،  -، أبس39ٌٜ، ايط١ٓ اإلضال١َٝ داز ايعًّٛ بدٜٛبٓد

 املسدع ْؿط٘، ايؿؿش١ ْؿطٗا. 8
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خدَات د١ًًٝ يف زتاٍ ايػعس ٚايٓجس، ٚقد أصتبت أزض ععِٝ آباد عباقس٠ َٔ 

ٜذ ايًػ١ األزد١ٜ، ٚأغاز إىل ٖرٙ اذتكٝك١ ايػعسا٤ ٚايهتاب ايرٜٔ ٜعتص بِٗ تاز

ايربٚؾٝطٛز ْٛز اذتطٔ ايٓكٟٛ "إٕ ععِٝ آباد َا شايت َٓر قدِٜ ايصَإ َٓتد٣ يًعًُا٤ 

ٚايػعسا٤ ٚيهٓٗا حتٛيت إىل َدزض١ أدب١ٝ َطتك١ً يف أٚاضط ايكسٕ ايجأَ عػس، 

ـ ٞ يف ارتؿا٥َدزض١ دهل ٖٚٞ ع٢ً زغِ دْٛ َٛقعٗا َٔ َدزض١ يهٓاؤ تطاٟٚ

. ٚأَا خدَاتٗا ايٓجس١ٜ ؾٝهتب ْٛز اذتطٔ ايٓكٟٛ عٔ ؾكًٗا يف تطٜٛس ايٓجس 9األدب١ٝ"

ُّ زد١ٜ"َٔ املٓاطل اييت ضاُٖت يف تسٜٚر ايًػ١ األ ٜعد ٗاز، ٚٝا َٓطك١ با ْٚجّسْع

آثازٖا  ايهتاب ايرٟ أيؿ٘ غسف ايدٜٔ عت٢ٝ املٓريٟ َٔ" ٚدھا راستہیسنتاب "

. ٚقد أضِٗ أدبا٤ ععِٝ آباد يف نٌ ؾٓـ َٔ أؾٓاف ايٓجس 10األدب١ٝ ايٓجس١ٜ ايكدمي١

َٔ ايسٚا١ٜ ٚاملطسس١ٝ ٚايكؿ١ ايكؿري٠ ٚايٓكد ٚاملكاي١ ٚايؿها١ٖ ٚايؿشاؾ١، ؾُٔ 

دٟ  ٚأخرت األٚزٜٟٓٛ ٚستُد سطٔ ايعطهسٟ أبسش نتابٗا ْٚكادٖا ضٌٗٝ ععِٝ آبا

 ٖٚٚاب األغسيف.

 :أعُاي٘ ايػعس١ٜ

ٚأَا ايدنتٛز نًِٝ عادص ؾٗٛ َٔ ايػعسا٤ ايعباقس٠ ايرٜٔ ٜػاز إيِٝٗ بايبٓإ. يكد 

اعرتف بعًٛ نعب٘ يف ايػعس نجري َٔ ايٓكاد املسَٛقني أَجاٍ ايٓاقد ايبازع 

املعٗسٟ ٚنٓٗٝا الٍ نؿٛز ٚؾسام  ايربٚؾٝطٛز نًِٝ ايدٜٔ أمحد ٚايعال١َ مجٌٝ

ايػٛزخؿٛزٟ ٚآٍ أمحد ضسٚز َٚادد ايدزٜاآبادٟ، ٚأْا أنتؿٞ مبا أ٢ًَ ؾسام 

ايػٛزخؿٛزٟ عٓدَا نإ طسٜح ايؿساؽ "إْٞ ضعٝد باالضتُاع إىل غعسٙ ، ٚنإ َٔ 

يهٔ ملا ا ٜٓػدْٞ أٚ قسأت غعس غاعس اضتشطٓت٘ ٚين نًُا مسعت غاعّسْغأْٞ أ

دؾعت إىل اإلعذاب بربٜل غعسٙ اْهببت ع٢ً سب٘ ِٚٝ عادص اْطسم مسعٞ غعس نً

ؾٛم َا تؿٛزت، ٚأٚيعت  ا، ألْٗاال أضتطٝع ٚؾؿٗ ١يف ْؿطٞ ؾسس تَٚٗازت٘، ٚثاز

ين ضدطت عًٝ٘ يهْٛ٘ ْبهالَ٘ ست٢ أشعذتين بساعت٘ ايػعس١ٜ، ٚآٍ األَس إىل أ

                                                         

و  9
 
ق
 
ورًن

 
ار الحسن،  ، پ  ب 

 
 گشھ8 ا  ی، )علخ ادب اردوی

 
وک ی اؤس، ی  ج  ل ب ک ه 

ي 
 
 .16م(، ص61628ش

 .64املسدع ْؿط٘، ف:  10
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ا يف ايكسٕ ا يف قسٜض ايػعس، ٚأزدف قا٥ال: مل أدد َجً٘ غاعّسا ٚزتّٝدستطّٓ

املعاؾس يف عرٚب١ األيؿاظ ٚبساع١ األضًٛب ٚضشس ايبٝإ ٚايكدز٠ ايها١ًَ ع٢ً 

ا مسعت غعسٙ ْطٝت ايًطإ، ٚنٌ ذيو ال ٜٓػأ إال بػا١ٜ َٔ اإلخالف، ٚمل

 .11غعسٟ"

قسعتت٘ ايػعس١ٜ االقطسابات ايطا٥ؿ١ٝ اييت  َٚٔ ايعٛاٌَ اييت تؿتكت َٔ أدًٗا

إْػا٤ دٚي١ َطتك١ً باضِ أضؿست عٔ قتٌ أضست٘ َٔ بِٝٓٗ أَ٘ ٚأخت٘ ٚذيو أثٓا٤ 

"ناْت ٖٓاى قس١ٜ تط٢ُ بـ"تًٗازا" قس١ٜ ايػاعس نًِٝ أمحد عادص، بانطتإ، 

املػاغبٕٛ ٚساؾسٚا ٖرٙ  تٗذِ ٚال١ٜ بٝٗاز، يكد١ٜ بتٓا يف ٚناْت تكع يف َدٜس

ا يف ٖرٙ ايكس١ٜ آْراى، ؾٓذا بؿكٌ اهلل ، ٚمل ٜهٔ ذيو ايػاعس َٛدّٛدكس١ٜاي

ٚبأٟ ذْب ُقتًت؟  -مجني، ٚيهٔ عا٥ًت٘ ٚأضست٘ ُقتًتٚنسَ٘ َٔ غس ايكت١ً ٚاملٗا

ٖرٙ ٖٞ ارتًؿ١ٝ اييت جتسٟ زتس٣ ايدّ يف مجٝع قؿا٥د ٖرا ايػاعس، ؾهإ 

١ٝ ٚاجملصز٠ اييت انت٣ٛ ٚدا٥ُا ٜترنس تًو اهلُذ ،نطري ايكًب، َهًّٛ ايؿؤاد

إىل قسعت١ ٚقاد٠ ٖٚاد١، ؾهٌ غعس يف غصي٘  بٓازٖا ٚاييت ؾريت قسعتت٘ ايػعس١ٜ

ٚيهٔ  ا ع٢ً اغتٝاٍ أضست٘ ٚأقازب٘،ٚإٕ اذتصٕ مل ٜهٔ ستؿّٛز ميجٌ ؾؤادٙ ادتسٜح.

. ٚأغاز 12يت عا٢ْ َٓٗا املطًُٕٛ يف ايبالد"املع١ًُ اي سصٕ ايػاعس عتتٟٛ ع٢ً ضا٥س

 ايػاعس نًِٝ عادص إىل ٖرٙ اذتكٝك١ يف أبٝات٘ ايتاي١ٝ:

اعس  و ش  ھ  ًوہ ج  وا ٌعاملہ ب  وا یکا سب ب ہ  ب ہ   عج 

ہ دٌی  ه  ھال ن  کو ب  ھ  ہ ىج  کہ زمان  ے  لئ  وه اس  اؤه ہ  طل سي 
 
 ه ع

ٟ دؾعين إىل قٍٛ ايػعس عذٝب ٚبدٜع، ؾأْا أتػ٢ٓ بايػعس ايػصيٞ يهٞ ال األَساير)

 (ٜٓطاْٞ ايصَإ

ھ ھا ب  ہ وہ از  گزچ  کہو  کو  ہ  ینت ب زا اس 
 هی  ن 

                                                         

کلی م،  11 ض،  ضعاد  کلی م عاد  لکلي ات  س ی،) ده 
 
 .25م(، ص6،61618د ب ک رپ و، طب  8 ف

، 4،عزت١ً أقالّ ٚاعد٠ستطٔ ايعجُاْٞ، "نًِٝ أمحد عادص غاعس ايػصٍ األزدٟ ..."  ايٓدٟٚ، ايدنتٛز 12

 .15-14ّ، ف: 9115
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طل ه 
 
و ع
 
ا پ وب  ہ ہ  کی ھی  وہ ن  ھ  یه  ا ب  ہ  یکہي 

 هی  ن 

عار سن سن کے وہ يطٌ ل  ای  يسٌ اش  ا ي   ره 

اطب وہ  یه اضی  ه 
وه ىخ  ھن  طے ہ  ھا ب  ہ  یہ سمج 

 هی  ن 

يِٖٛ زغِ أِْٗ يٝطٛا دٝدٜٔ ألْ٘ يٛالِٖ ملا اضتطعت إٔ أقٍٛ ال تطبِٖٛ ٚال تعر)

ايػعس، ِٖٚ ال ٜصايٕٛ ٜتُتعٕٛ بأبٝاتٞ ٜٚٗتصٕٚ هلا، ٚيهِٓٗ ال ٜعًُٕٛ أْين 

 (أخاطبِٗ يف أبٝاتٞ

يف مخظ زتُٛعات غعس١ٜ قد١ُ،  ت٘ ايػعس١ٜ ؾٗٞ نجري٠، ٚنًٗا دْٚتأَا إْتادا

ٛعات٘ ايػعس١ٜ َأخٛذ َٔ أبٝات٘، ُٚادتدٜس بايرنس إٔ اضِ نٌ زتُٛع١ َٔ زت

 ُا ًٜٞ:ٖٚٞ ن

اعس "-1 و ش  وا  ًوہ ج  س ، ٖرٙ أغٗ(األَس ايرٟ أؾكاْٞ إىل قسض األبٝات) "کا سب ب ہ 

 َٔ ايبٝت ايتايٞ: زتُٛعات٘ ايػعس١ٜ، ٚامسٗا َأخٛذ

اعس  و ش  ھ  ًوہ ج  وا ٌعاملہ ب  وا  یکا سب ب ہ  ب ہ   عج 

وه ای  ه  اؤه ہ  طل سي 
 
ھه ع ہ ىج  کہ زمان  ے  لئ  ہ س  ھال ن   دٌ کو ب 

 عٝدز آباد"، شنزیکیپبل یطوبؾإٕ ايٓطد١ اييت بني ٜدٟ َٔ ٖرٙ اجملُٛع١ طبعتٗا "

ؾؿش١. نػـ نًِٝ  191ؾؿش١، ٚؾٝٗا َكد١َ تػتٌُ ع٢ً  411تػتٌُ ع٢ً 

ذيو باإلقاؾ١ إىل س، ٚىل قسض ايػعدؾعت٘ إاييت  عٛاٌَعٔ اي عادص َٔ خالهلا ايطتاز

هاْت٘ ايػعس١ٜ ٚخؿا٥ؿ٘، ٖٚرٙ اجملُٛع١ ا مبايٓكاد اعرتاّؾ املكاالت اييت نتبٗا

تػتٌُ ع٢ً زتسد األبٝات ايػصي١ٝ، ايًِٗ إال َا نإ يف ايبدا١ٜ َٔ أبٝات املٓادا٠ 

 ٚاملدٜح ايٓبٟٛ اييت س٢ً بٗا دٝدٖا ٚاؾتتشٗا بٗا تُٝٓا.

9- " 
 
ہاراه آب صل ن 

 
ب ف ھ یج 

 
 )ملا دا٤ ؾؿٌ ايسبٝع(" یب

ؾؿش١،  85َٚكد١َ ط١ًٜٛ تطتػسم  ؾؿش١ 187تػتٌُ ٖرٙ اجملُٛع١ ايػعس١ٜ ع٢ً 

ا ٚأغاز ؾٝٗا إىل إٔ ؾ١ً ايؿٔ بؿاسب٘ ق١ٜٛ ضًّط ا َسضاّلا قّٜٖٛٚرٙ املكد١َ متجٌ ْجّس

َٚت١ٓٝ، ٚأْٛاع ايعالق١ بُٝٓٗا شتتًؿ١ باختالف ايػعسا٤ ٚأؾشاب ايؿٔ ٚتعدد ايعٛاٌَ 
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ِٝ ْٛع١ٝ عالق١ ايػاعس نً إْػا٤ ايعالق١، ٚنريو ذنس َا ٖٞ اييت أثست يف

ذٚق٘ ايػعسٟ ٚاألدبٞ؟ ٚنٝـ بدأ قسض ايػعس ست٢  تطٛزعادص بػعسٙ؟ ٚنٝـ 

ْكر ؾهسٙ ٚاستٌ غعسٙ َها١ْ َسَٛق١، ٚنريو قازٕ ايػاعس بٝٓ٘ ٚبني ايعال١َ 

إقباٍ ؾٗٛ ٜهتب "ٚؾًت َٔ خالٍ األبٝات إىل ايػا١ٜ اييت ٚؾٌ إيٝٗا إقباٍ يف دٜٛاْ٘ 

ا بني اهلل ٚعبادٙ ٚأْا أخاطب ٕ تسمجاّْ"، ؾإٕ إقباٍ غتاطب إهل٘ ؾٝهٛلیبال جبر "

إٔ نٌ َا يف َتٓاٍٚ بعباد اهلل ؾأنٕٛ ٚنٝال أَاّ عباد اهلل يٓؿطٞ، ٜٚعتكد إقباٍ 

قبك١ اهلل تساث٘ ٖٚٛ عتاٍٚ حتٌٜٛ قك١ٝ اذتٝا٠ إىل قكٝت٘ ايرات١ٝ، ٚأْا أعتكد إٔ 

يعا١َ، ٚإقباٍ نٌ َا يف ٜدٟ ؾٗٛ تساخ اهلل ٚأسٍٛ قكٝيت ايرات١ٝ إىل قك١ٝ اذتٝا٠ ا

يٓاٖب أؾشاب زنب٘ ؾٗٛ عتازب ال ٜعاْٞ َٔ ايٓٗب بٌ ؾاز زنب٘ ؾسٜط١ ايٓٗب ٚا

يٝظ َباغس٠ بٌ بٛاضط١ ٜعتُد عًٝٗا، ٚأَا أْا ؾٓٗبت ْؿطٞ َع ايسنب  عدٚٙ

 .13ا يٛد٘"ٚايٓاٖب عدٚ ؾأيبب برًٜ٘ ٚأسازب٘ ٚدٗ

اه" -3 اب  اه ج  اب  ہ ج   )شقام اذتبٝب(" کوچ 

ؾؿش١، ٖٚٞ َتعدد٠ املٛقٛعات ايػعس١ٜ  956حتتٟٛ ٖرٙ اجملُٛع١ ايػعس١ٜ ع٢ً 

ٚشتتًؿ١ األؾٓاف َٓٗا املدٜح ايٓبٟٛ ٚاملٓادا٠ ٚاملساثٞ، ٚيهٓ٘ بدأ ٖرٙ اجملُٛع١ 

 باملدا٥ح ايٓب١ٜٛ.

ھس ا" -4 ہ ی  ب 
ارہ ن  ظ 

 
وگای  سا ن  ٛد َجٌ ٖرا املٓعس()ال ٜع" ه ہ 

 15ؾؿش١، ٚؾٝٗا َكد١َ حتتٟٛ ع٢ً  151ٖرٙ اجملُٛع١ ايػعس١ٜ تػتٌُ ع٢ً 

ٔ ارتًؿٝات اييت تدٚز سٛهلا بعض األبٝات، ؾٗٞ متٗد ايطبٌٝ َٔ خالهلا ٜبّٝؾؿش١، 

إىل ؾِٗ أبٝات٘ ايػصي١ٝ نُا تربش َهاْت٘ ايػعس١ٜ، ٖٚرٙ اجملُٛع١ أٜكا َتعدد٠ 

ت غصي١ٝ َٚٛقٛعات إضال١َٝ، ٚيف بعض األبٝات ٜٗٓأ بعض املٛقٛعات، ؾُٓٗا أبٝا

ايػدؿٝات مبٓاضبات خاؾ١، ٚنريو تٛدد ؾٝٗا بعض األبٝات اييت قاهلا ايػاعس 

                                                         

کلی م،  13 ض،   عاد 
 
ہاراه آب صل ن 

 
ب ف ھ یج 

 
ب ن ہیب ک ورک، 8،) پ  السي  ض ب 

 .66م(، ص8 6771 راب 
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مبٓاضب١ بسْاَر ايصٚاز يػدؿٝات شتتًؿ١ يػسض تكدِٜ باق١ أشٖاز ايتربٜهات 

بايًػ١ ـ"ضٗسا" ٖٚرا زا٥ر ب ػ١ األزد١ٜإيِٝٗ، ٜٚط٢ُ ٖرا ايؿٓـ َٔ ايػعس بايً

 ، ٚنريو تٛدد يف ٖرٙ اجملُٛع١ زباعٝات٘.األزد١ٜ

ھ" -5 اه ز  ض صون  ه  طل عاد 
 
 ٍ ٜا عادص ٚأْػدْٞ ايبٝت ايػصيٞ(تعا)" ع

نتب َكد١َ تربش  ؾؿش١، ٚيف ايبدا١ٜ 948ٖرٙ اجملُٛع١ ايػعس١ٜ ع٢ً حتتٟٛ 

 ،ؾؿشات 116 تػتٌُ ع٢ً اييت تدٚز سٛهلا األبٝات األزد١ٜ، ٖٚرٙ املكد١َ ارتًؿٝات

َِعسض ٚخالٍ ذنس ارتًؿٝات  اإلْطا١ْٝ اييت ال تٛدد يف زتتُع إال شاْت٘،  ايكٝ

إْٗا ناْت َٛدٛد٠ قبٌٝ ايعؿس ايسأٖ، ٚأَا اآلٕ ؾٗٞ َؿكٛد٠، ٚأغاز إىل  :كاٍؾ

 ؾكداْٗا يف بعض األبٝات:

ا ہ  
 
ے وف
 
ائ ي  ہ ی  آس  ہس ه ب  ه ن  ے ص  د ہ  ي  ا، پ 

 
ای  ار وف

 
ار وف کاروب   ه 

گ  گز  کا  ازار  ھاؤ ب  در ب 
 ا لو ي  اس ف 

 
ن   یگ اپ 

 
ےی  دکاپ گئ  ھا لے 

 
 ه اب

تٛقؿت ع١ًُٝ ايٛؾا٤ يف ايبًد٠  )مل ٜبل ْاع ٜعسؾٕٛ ايٛؾا٤ ٜٚساؾكٕٛ أؾشاب٘، بٌ 

 طدت ضٛقٗا نطادا ست٢ ازحتٌ أؾشاب ايٛؾا٤ ٚأقؿًٛا دنانِٝٓٗ(ٚن

نتب ايػاعس يف املكد١َ إٔ مجٝع ايٓكاد ٜكٛيٕٛ إٕ االقطسابات ايطا٥ؿ١ٝ اييت ٚقعت 

عهظ ذيو، ٚيف ايٛاقع نإ عادص غاعسا، ٚيهٔ األَس  يف بٝٗاز دعًت نًِٝ

ؾاؽ نًِٝ عادص سادث١ بٝٗاز يف قايب غعسٟ، ٚذيو ألٕ االقطسابات ايطا٥ؿ١ٝ مل 

تكع يف بٝٗاز ؾشطب بٌ عُت ٚمشًت اهلٓد نًٗا، ٚيهٔ مل ٜكِ غاعس َٔ آضاّ إىل 

إٖا١ْ ايعص٠ بػاٚز يٝؿٛؽ ٖرٙ االقطسابات ايطا٥ؿ١ٝ اييت أضؿست عٔ قتٌ املطًُني ٚ

ايبػس١ٜ يف قايب غعسٟ، مل ٜعٗس غاعس َٔ أٟ ْاس١ٝ َٔ ْٛاسٞ اهلٓد يريثٞ ملٔ 

. 14ػري٠ نًِٝ عادص ٚنطاٖا س١ً ايػصٍاضتػٗد ؾٝٗا، ٚيهٔ قاّ َٔ قس١ٜ ؾ

غعسٙ ظتُع بني ايتكًٝد ٚايتذدٜد، إٔ ، نتب ايػاعس ًدؿا٥ـ ايػعس١ٜٚإبساشا ي

                                                         

14
کلی م،   ض،  ھعاد  اه ز  ضن  ه  طل عاد 

 
لصو ع س  ی، )ده 

 
كذپ و، ب  8 ف  .65م(، ص67728د ب 
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إٔ ايؿكٌ بٚنٌ َا دظ٘ ٜساعٞ َٔ املٓجٛز ٚاملٓعّٛ مل ٜٓػأ ظٗدٟ، بٌ أعتكد 

 ٜسدع إىل ايرٜٔ غسبٛا َٔ نأع ايػٗاد٠.

ھ ے ب  ئ 
 
ی ہ  یاس دور کے ج 

م ہ  ي  ص 
 ه،ی  دان سی 

اپ وه ه  ًس ن  وہ سب ن
ق 
 
طلوه کے ن

 
 15گےه ی  ه مل ی  ع

دٌ االعتدا٤ يف ٖرا ايعؿس ؾهًِٗ غتتؿٕٛ يف أبٝاتٞ )نٌ َٔ اضتػٗد َٔ أ

 ايػصي١ٝ(

ايرٚم ايػعسٟ بني ايرٚم ايػعسٟ املعاؾس ٚنُا ٚاشٕ ايػاعس يف ٖرٙ املكد١َ 

ق٦ٌٝ ددا، ٚقاٍ: هلا ثالث١  ٚم ايػعسٟ املعاؾسإٔ ايرْتٝذ١ املاقٞ، ٚتٛؾٌ إىل 

ٚنريو  بايػعس. ايططش١ٝ ٚقعـ ايؿ١ً املطايع١ضباب ٖٚٞ ق١ً ايػػـ بايػعس ٚأ

تٓاٍٚ بعض األبٝات بايػسح ٚايتشًٌٝ. ٚادتدٜس بايرنس إٔ ٖرٙ اجملُٛع١ ايػعس١ٜ 

 حتتٟٛ ع٢ً األبٝات ايػصي١ٝ ؾكط.

 :ٚأضًٛب٘ قٛعات غعسٙ َٛ

أْٛاع ايػعس نًٗا َٔ ايػصٍ  الٍ اضتعساض أبٝات٘ إٔ ايػاعس تؿٓٔ يفٜتبني َٔ خ

ُٛقٛعات غعسٙ َتٓٛع١ ٚشتتًؿ١، ذيو. ؾ دٜح ايٓبٟٛ ٚاملٓادا٠ ٚايسثا٤ َٚا إىلٚامل

نُا ٜتذ٢ً ؾٝٗا طابع إضالَٞ ٚتعٗس  ايطا١َٝ. ٚاألؾهاز١٦ًَٝٚ بايكِٝ اإلْطا١ْٝ 

  املطًُني قتٌرب بػعسٙ عُا ظتسٟ يف اهلٓد َٔ ٜع أسٝاْاؾٝٗا َطش١ إضال١َٝ، ؾٗٛ 

ٜتشدخ عُا ظتسٟ يف ايعامل أسٝاْا أخس٣، ، ْٚٚٗب أَٛاهلِ ٚاْتٗاى سكٛقِٗ

ِٖ يف ايتُطو إلضالَٞ َٔ خٝب١ املطًُني يف االستؿاظ باملطذد األقؿ٢ ٚقؿٛزا

ٜهػـ ايكٓاع عٔ زتد تازٜذ اإلضالّ ٚاملطًُني، ٜٚتػ٢ٓ  نُا بايجكاؾ١ اإلضال١َٝ.

ٜٓادٞ اهلل ٜٚػهٛ إيٝ٘ َا ٜعاْٝ٘ َٔ ق١ً ايٛؾا٤ ملطًُني يف ايكسٕٚ األٚىل، ٚبٓذاح ا

دٜح ايٓبٟٛ، ٚنٌ ذيو بأضًٛب قٟٛ أخاذ ٜأخر ٜٚرتمن بػعس امل ،َٔ قبٌ ايبػس١ٜ

ٜتشدخ ايدنتٛز ستطٔ عجُاْٞ إيٝ٘، ٚ مبذاَع ايكًٛب ٚايٓؿٛع ٜٚطتٟٗٛ األؾ٦د٠

                                                         
15

 .89املؿدز ْؿط٘، ف:  
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عادص ٖٛ َٔ ؾطاسٌ ايػعسا٤ أمحد "ايػاعس نًِٝ ايٓدٟٚ عٔ َٝصات أضًٛب٘ 

خاؾ١ يف زتاٍ ايػصٍ األزدٟ، َٚٔ أِٖ َٝصات غعسٙ ايهُد ايسشٜٔ ٚاذتصٕ ٚ

ٝكطس غعسٙ دَا ٚدَعا عٓديٝب ايرٟ ٜٓػد أْاغٝد اذتصٕ، ؾذت٘ هلذ١ ايايدؾني، ٚهل

. 16ًٞ بٗا ايػاعس ٚإخٛاْ٘ يف ايدٜٔ"ٚعتهٞ سهاٜات تِٓ عٔ املع١ًُ اييت ابت

أْ٘ ٜؿٛؽ  17ؿا٥ـ أضًٛب٘ "َٔ خؿا٥ـ َريرتٚنتب ايعال١َ مجٌٝ َعٗسٟ إبساشا 

ايؿٛؾ١ٝ يف قايب غصيٞ بػا١ٜ َٔ ايدق١ ٚاملٗاز٠ سٝح إْ٘ ال ٜبك٢ األؾهاز ايؿًطؿ١ٝ ٚ

ساقٞ ٚايؿػاْٞ ؾٝ٘ ثكٌ ايؿًطؿ١ ٚدؿاف ايؿٛؾ١ٝ، ٚقد انتطب َري ٖرا ايؿٔ َٔ ايع

إٔ عتانٝ٘ ؾٝ٘ ٚيهٔ نإ َٔ املكدز إٔ ال عتع٢  18دٕٚ اذتاؾغ، ؾشاٍٚ غايب

ايرٟ نإ َٔ أبسش ممجًٞ َدزض١ غايب األدب١ٝ،  ب٘، ٚنريو خاب ايػاعس إقباٍ

٘ ٖرٙ نطبأٚيهٔ َٔ سطٔ سغ نًِٝ عادص إٔ ضريٙ ع٢ً أضًٛب َري قد 

، بػهٌ أزٚع ٚأس٢ًاألسداخ ارتطري٠ يف قايب غصيٞ  ايطسٜك١ ايؿ١ٝٓ، ؾإْ٘ ٜؿٛؽ

 . 19"سٜٔأسد ؾٝ٘ يف ايكسٕ ايعػ كاٖٝ٘بػا١ٜ َٔ االعتُاد أْ٘ ال ٜ ؾأْا أعًٔ

ٜهتب ايٓاقد نٓٗٝا الٍ نؿٛز َتشدثا عٔ أضًٛب٘ "َٔ املعًّٛ إٔ نًِٝ عادص ٜطري 

إٔ دا٥س٠  ٚيهٔ ال بد َٔ األخر بعني االعتبازع٢ً أضًٛب َري يف قسٜض ايػعس، 

ا شطب، بٌ جتد يف ؾهسٙ ابتهاّزؾهسٙ ٚؾٓ٘ يٝطت َكتؿس٠ ع٢ً ستانا٠ َري ؾ

ا ٚيف ؾٓ٘ بدع١ طسٜؿ١ ٚيف خٝاي٘ ْدز٠ عذٝب١، ٚتػعس يف غعسٙ بطابع َٔ ايػصٍ طسّٜؿ

ادتدٜد، ؾُٔ خؿا٥ؿ٘ ادتُع بني االبتهاز يف ايؿهس ٚايكدا١َ ٚايتكًٝد يف 

أبٝات٘ ايػصي١ٝ األٚقاع  يػعسا٤. ٚتتٓاٍٚاألضًٛب، ؾٗٛ ميتاش بٗرٙ املٝص٠ َٔ بني ا

. ٚال بد يًػعس ادتٝد إٔ تتٛاؾس ؾٝ٘ ..ٚاالدتُاع١ٝ اييت َس بٗا يف عؿسٙاض١ٝ ايطٝ

                                                         
 . 14 ، ف:زت١ً أقالّ ٚاعد٠ايٓدٟٚ، ستطٔ ايعجُاْٞ،  16

17
 َري غاعسا ؾشال بايًػ١ األزد١ٜ َٔ زٚاد ايكسٕ ايجأَ عػس، ٚأسد ايػعسا٤ األضاضٝني  نإ َري تكٞ 

 ملدزض١ دهلٞ يًػصٍ األزدٟ.

18
ايكاز٠ اهلٓد١ٜ خالٍ ايكسٕ ايتاضع عػس، َٚٔ أبسش غعسا٤ ايدٚي١  نإ َريشا غايب أسد أِٖ غعسا٤ غب٘ 

 املػٛي١ٝ، ٚايرٟ نتب غعسٙ بايًػتني األزد١ٜ ٚايؿازض١ٝ.

ي ل سٝدزآباد: )، ٚٙ دٛ غاعسٟ نا ضبب ٖٛا، عادص، نًِٝ 19 ی  پ  طی  ک ي  طوب 
ن   .45، ف: (1996ّ، ش 
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إٔ َععِ  ثالث١ أغٝا٤ ٖٚٞ املٛضٝك٢ ٚايسَص١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، َٚٔ سطٔ سغ غاعسْا

 . 20أبٝات٘ تتؿـ بٗا"

ٗٗا َٚس بٗا يف َساسٌ ؾُٔ املٛقٛعات اييت تٓاٚهلا يف أبٝات٘ قؿ١ َُٖٛ٘ اييت ٚاد

سٝات٘، نُا ٜعرب عٔ اهلُّٛ اييت اعرتت ايعؿس ٚيهٓ٘ ميصز إسداُٖا باألخس٣ 

بُٝٓٗا، ؾٗٛ ٜػري إىل األسداخ اييت ٚقعت  ا١ٜ َٔ ايدق١ سٝح ال ميهٔ ايتُٝٝصبػ

ع٢ً ٚ ،بأضًٛب تتذ٢ً ؾٝ٘ ايطدس١ٜ ٚاهلص٤ ٜٚهٕٛ ي٘ ٚقع غدٜد ع٢ً ايٓؿٛعٚذيو 

 بٝات ايتاي١ٝ:ضبٌٝ املجاٍ أذنس األ

اعس  ًس ن  ن کی  ه  ًش  ے  وئ  ہ  ام ن  ص ج 
 
ہ رف اپ    یه ن  س 

 
ل ف
 اهي  گ

ک یوہ   ھسوه   پ  رکا یدکھ ب 
 
ک یه وہ  ی  ت لوه   اهي  کہاپ    یدل ج 

الہ ذرد ہ  ن   و آہ وب  کسی  ہ ج  ک یه  ا 
 
ے وف اپ   یئ  س 

 
 اهي  ی

 ن  ن یہن  
 
ک ًس ن  ن یہن  ه ی  ق ہ  ی  سٌ دل کے رف  اهي  راپ   یرات 

  یکی ھ
 
گت کو شکھا  سؤه 

 
کن  ه نی  آی   یسٌ سوز دل 

 هی  دزارپ 

  یک  دل یکی ھ
 
گت اؤ رپ و  کن  ه نی  ب  سؤه 

 
 اهي  رواپ   یسٌ آی

ال تتشدخ أبٝاتٞ عٔ زتس٣ ادتاّ ٚاختالط ارتُس بأْٛاع َٔ ايًٕٛ، بٌ حتهٞ )

سهاٜات املَُٗٛني َٚهًَٛٞ ايؿؤاد، ٚاآلالّ اييت أٚادٗٗا ٖٞ عال١َ ق١ًًٝ ايٛؾا٤، 

ا ٖٚٞ زؾٝك١ يٞ يف ايٓٗاز ٚيف دٛف ايًٌٝ. ٚقد ْؿدت دَٛعٞ َٔ سساز٠ ايكًب نُ

 غسقت سٝٓا ضؿ١ٓٝ قًيب يف ضٍٝٛ ايدَٛع.

گہ پ   کس ج  اؤگےي  کس   اض وطن طے وي 

س ورق  س ہ  کے ہ  ن ہ ہ  ج  کز  ا 
 
می  مہس وف  21ه ہ 

يف ٖرا ايبٝت تًُٝح إىل ايتكشٝات املاي١ٝ ٚايبد١ْٝ اييت قش٢ بٗا املطًُٕٛ يتشسٜس 

 تٓا اييت قُٓا بٗا يف ضبٌٝبالد اهلٓد ٚيتطٜٛسٖا، ؾٝكٍٛ ايػاعس: إٕ أعُايٓا ٚخدَا

                                                         

کلی م،  20 ض،  ضعاد  کلی م عاد   .15، ص8کلي ات 
21

 .67املؿدز ْؿط٘، ف:  
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، ؾهِ متشٛ أعُايٓا اييت قُٓا بٗا يٛطٓٓا َٔ ايؿؿشات! تسق١ٝ اهلٓد سكاز٠ ٚثكاؾ١

 ؾإٕ نٌ ؾؿش١ َٔ ؾؿشات تازٜذ اهلٓد َصدا١ْ مبآثسْا.

ٜتذ٢ً َٚٔ املٛقٛعات اييت تٓاٚهلا ايػاعس اضتعساض دقٝل يألٚقاع ايسا١ٖٓ، ٚذيو 

 يف األبٝات ايتاي١ٝ:

م دل کے
 
 زز

س ٌعلومی  ہ ن  اہ  ار ن ظ  ب   ه آ

ھ ہاه آج ب  گلہ ذرد ن  گز طے  ارہ  ے یج   ہ 

ھ کا،  یآج ب  کاروه  ا  ق  ازار ر  ے ب   گزم ہ 

ھ ھ یکل ب 
 
ک یآراسن ہ ب

ھ یاب  ے یدکاه آج ب   ہ 

ہ 
ہ امن ن  ھی  گوش  ص  یه آج ب 

 
کون ل  لي   بب  ب 

م ص 
 
ش ھي  ذ  گزاه آج ب 

ہس سو ب  ے یاد ن   ہ 

ھ ے لہو یآج ب  ا ہ  کي  ي 
گل طے پ  م رگ 

 
 زز

ون ه 
 
  یه روب  ی  ج

 
وب ک  یہ  ی وه 

 
ا یکاپ ھزب  ے یه آج ب   22ہ 

إىل ايدَا٤ َٚا إٖسام ٠ٛ ٚايكًل ٚيف ٖرٙ األبٝات ق١ً ايٛؾا٤ ٚايكطٜػهٛ ايػاعس 

، ؾٝكٍٛ ايػاعس إٕ مل ٜبدٚ أثس َٔ نًِ ايؿؤاد، ٚيهٓ٘ ٜػهٛ أمل٘ إىل ذيو

املعادتني ست٢ اآلٕ، ٚضٛم أزباب ايكطا٠ٚ ٚايعًِ ْاؾك١ ست٢ اآلٕ ٚنُا نإ 

ا ًٜذأ إيٝ٘ إذ َصخسؾا باألَظ ؾٗٛ َٛدٛد ست٢ ايّٝٛ، ٚمل ظتد ايبًبٌ َأَٓدناِْٗ 

٘ َٔ نٌ داْب، ٜٚكطس ايّٝٛ دسح ايصٖس٠ دَا، ٚنريو ٜٛدد إٔ ايؿٝاد ٜرتؾد ي

 ايّٝٛ يطإ َتًطذ بايدّ.

نُا تٓاٍٚ ايػاعس تكدِٜ ؾٛز٠ ؾادق١ ألٚقاع اهلٓد ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، 

 :ًب٘، أذنس ٖٓا عد٠ أبٝاتٜػعس بأْٗا تسمجإ ملا يف ق ٘عٓدَا ٜكسأ ايكازئ أبٝاتؾ

 
 
ہ  یآب

گی  ن  ے 
 
کل آئ و 

 
سور یه آج پ

 
 ض

اؤ ے ج 
 
کزو ًسکزائ ہ  م ن 

 
کا غ ضاه 

 
ہ د چ 
 
ن
 
 غ

                                                         
 .167املؿدز ْؿط٘، ف:  22
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اآلخسٜٔ إٔ تكشٝات أٌٖ اهلٓد ضتأتٞ بٓتٝذ١  د حتسٜس اهلٓد سًِ نًِٝ عادص َجٌبع

ا عؿا َسد٠ٛ، ٚتتشطٔ ساٍ اهلٓد االقتؿاد١ٜ، ٚيهٔ ايصعُا٤ ايطٝاضٝني ؾسقٛ

اهلٓد ألغساقِٗ ايرات١ٝ، ؾتؿسم مشًٗا، ٚيهٔ ايػاعس َا قٓط،  ؾبطط زدا٤ 

ال  ّٝٛ ؾطٝعٛد غدا، ؾٝا أٜتٗا ايصٖس٠ايسدا٤ ٚاألٌَ ؾٝكٍٛ: ؾإٕ مل ٜأت ايسبٝع اي

 .ًدسٜـ، بٌ ابكٞ َبتط١ُحتصْٞ ي

م اض اک طے ی  کے ہ   یگل  یہ   ی  ہ ن  ه ج 
 
ن   یه اپ 

 
  یون

 
 گے هی  مالپ

ے ہ  
 
ے آپ کے آئ

 
ہ ب الئ ہ ب  ی  ن   ه ن 

 
اپ ے آپ کے ج 

 
 گے هی  ھگائ

إثبات إٔ احملاٚيٕٛ بعد حتسٜس اهلٓد ْؿٞ تكشٝات املطًُني ٚبريٛا دٗٛدِٖ يف  ساٍٚ

املطًُني يٝظ هلِ َٛقع يف اهلٓد، ؾعًِٝٗ إٔ ٜػادزٚا اهلٓد طا٥عني أٚ َهسٖني، 

ْا يف تساب ٖرا ايصقام ٚمنٛت ؾٝ٘، ْدؾٔ أؾكاٍ نسد ؾعٌ َٔ ٖرٙ احملاٚالت: ْػ

 َا أتٝٓا بدعٛتو ؾال طتسز َٓٗا بطسدى.أْؿطٓا ؾٝ٘، ٚ

 
 
ھ  یکوب ن ب 

 
ھا ن یگلس

 
ہ ب وابن  ن  کا ج  اه  گلشي   سٌ 

 
 
کوب کز  ے اس طے  ب شھ  ا ہ  ہ ب  و  یاب سي 

ہ ن   هی  زان 

ناْت اهلٓد حتٛيت إىل أزض اذتكد ٚأزض االقطسابات ايطا٥ؿ١ٝ بعد إٔ ناْت )

: َا َعٗسا َٔ َعاٖس األخ٠ٛ ٚمنٛذدا يًُٛد٠ ايبػس١ٜ، ؾتأضـ عًٝ٘ ايػاعس ٚقاٍ

نإ ذتدٜك١ إٔ تهٕٛ َج١ًٝ ذتدٜكيت، ٚيهٔ  بًػين اآلٕ أْ٘ ال ٜٛدد خساب َجٌ 

 (خسابٗا

و یسٌ ہ  ن  ن کزو ہ  ات  گرر اوف   لہو ب ز 

ھ طےہ   کن  ان یىج  و یسوه  کزو ہ  ات   طسح ب 

ه پ  
و ہ 
 
ھی  وه پ ھب  س کے دن  ه وی ھ ب  ہ  یکھو ب 

وی  ن   ه ہ 

و کزو ہ  و مدارات 
 
ے پ ت ب شٌ ہ 

 
ب وف  ج 

 
 
کوب ہ  ھ  یدامن ن  کو ی  ز  س ن ہ  ج 

 
ن
 
ہ ح  ب ٹ ن 

 
 داغ یب

و کزو ہ  کزامات  کہ  و  کزو ہ  ل 
ي 
 
م ف
 
 ت
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ٜؿـ ايػاعس طبٝع١ ايصعُا٤ ايطٝاضٝني ايرٜٔ ميدٕٚ أٜدِٜٗ يألغساض ايرات١ٝ 

ٚايطٝاض١ٝ، ألْ٘ طاملا غاٖد أْ٘ عٓدَا عتني األٚإ يالْتدابات ًٜتُطٕٛ َٔ نٌ 

باألغًب١ٝ تعٛد  اغدـ ايتؿٜٛت يٓذاسِٗ ٜٚعدِْٚٗ ٚعٛدا َعطٛي١، ٚيهِٓٗ يٛ ؾاشٚ

ٚعٛدِٖ ٖبا٤ َٓجٛزا. ؾٝكٍٛ ايػاعس: أْتِ تعٝػٕٛ ع٢ً قشٝتٓا، ٚختاطبْٛٓا خطاب 

 إالايػين! َٚٔ ايػا٥ع ٜا َعػس ايصعُا٤ ايطٝاضٝني أْهِ ال تًؿتٕٛ ٚدٖٛهِ إيٝٓا 

َا زغت ع٢ً ذًٜهِ قطس٠ َٔ ايدّ َٚا تًٛخ خٓذسنِ  ا َطت إيٝٓا سادتهِ،إذ

 .؟عذص٠ ٚايهسا١ٌَ! أٖرا ْٛع َٔ املبٗا، ؾهٝـ مت ٖرا ايكت

ايٓاقد ٚنُا تتذ٢ً يف أبٝات٘ املطش١ اإلضال١َٝ ٚايدع١ٜٛ، ٚأغاز إىل ذيو ايػاعس 

مجٌٝ املعٗسٟ "قد مت ؾٝاغ١ ذٖٔ نًِٝ عادص يف قايب دٜين ال يف قايب ؾًطؿٞ، 

تب ايطٝد عًٞ عباع عٔ . ٚن23 غعسٙ ايػصٚ ايؿهسٟ قد اإلضالّ"ؾال ٜٛدد يف

َٛقٛعات٘ اإلضال١َٝ "إٕ َا ٜكٍٛ نًِٝ عادص َٔ ايػصٍ ختتؿٞ ؾٝ٘ ايعرب٠ ٚاملعاْٞ 

" يًعال١َ ستُد إقباٍ بانگ دراظاْب تدؾل ارتؿا٥ـ ايؿ١ٝٓ ؾٝ٘، ٚغعسٙ ال ٜكٌ عٔ "

َُٗا اختًـ قايبُٗا، ألٕ نًِٝ عادص ال ٜؿٛؽ ايػعس يف قايب ايٛعغ ٚارتطاب١ 

. ؾُٝا ًٜٞ عد٠ 24ٜؿٛؽ ايػعس يف أضًٛب خطابٞ"١ ستُد إقباٍ، ؾإْ٘ خالف ايعالَ

 مناذز َٔ األبٝات اييت قاهلا يف املٛقٛعات اإلضال١َٝ:

 
 
ے ست اسب ہ  ضی  وي  و دامن دست دعا عاد 
 ی 

اه ہ   ھ  یزب  ھ ب 
 
اب ے ه  ز ہ 

 
ے اب ک ي  ئ  ے طے 

 
وگاي  الئ  25ا ہ 

ا إٔ اهلل ال ٌ ايػاعس َٔ خالٍ ٖرا ايبٝت اذتدٜح ايٓبٟٛ ايرٟ دا٤ ؾٝ٘ "ٚاعًُٛميج

 ٝب دعا٤ َٔ قًب غاؾٌ الٙ". ٜبني َٔ خالٍ ذيو إٔ قبٍٛ ايدعا٤ ٜتٛقـ ع٢ًٜطتذ

، ٚيهٔ إذا دعا اهلل بكًب الٙ ؾٗرا تكسع ايعبد أَاّ اهلل بٓدا١َ ع٢ً َا ازتهب٘

                                                         

کلی م، 23  ض،  واعاد  کا سب ب ہ  اعسي  و ش   .61ص8  ، وہ ج 

24
کلی م،   ض،  ضعاد  کلی م عاد   .626، ص8 کلي ات 

 .222ص8   املؿدز ْؿط٘، 25
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س: َٔ املٓاضب إٔ تهؿٛا أٜدٜهِ َٔ ايدعا٤ ايدعا٤ ال ظتدٟ ٚال ٜٓؿع، ؾكاٍ ايػاع

 ا.ألٕ َد ايٝد أَاّ اهلل ال ٜػٓٝو عٔ غ٤ٞ ألٕ قٛيو ال عتٌُ يف طٝ٘ تأثرّي

 
 
کوب کز  ی ما ہ   یاس طے ب شھ  ہ  یرہ 

 هی  ن 

کزٌ ارہ  س طسف دل اش  ل ادھس ذ   26ج 

ًب(. َٔ خالٍ ايك أنرب َٔ ايكًب، ؾاذٖب إىل َا ٜػري إيٝ٘يٝظ ٖٓاى َسغد ٖٚاد )

ٖرا ايبٝت ميجٌ ايػاعس سكٝك١ إضال١َٝ دا٤ ذنسٖا يف اذتدٜح ايٓبٟٛ "اإلثِ َا 

 ساى يف ْؿطو" ٚنريو "اضتؿت قًبو".

ا ج   ک ی  يسب  ب ت  و ىح ا ہ  ے اسي  ي   کے سوا لئ 

ک  ے ہ  ي  اور  کہئ  سے ذسن غمل  ذ  ے   27هی  ا ہ 

يف ضبٌٝ اهلل(. ٜتبًٛز يف ٖرا  يٝظ َٔ األعُاٍ ايؿاذت١ إال احملٝا ٚاملُات يًشب)

ُُْطِهٞ ايبٝت ايطابع اإلضالَٞ ايرٟ أغاز إيٝ٘ ايكسإٓ بكٛي٘ " َٚ َّ َؾالِتٞ  ٌِ ِإ ُق

ُِنَي ِ٘ َزبِّ اِيَعاَي َُاِتٞ ِيَّ ََ َٚ  َٟ َٝا ََِش  .(169األْعاّ: اآل١ٜ ) "َٚ

  ًگزاد 
 
ن   یاپ 

 
 ی ف

 
ن ے اپ 

 
م ئ وه ه  یہ   ینت ہ  گاہ   هی  ن 

ود ہ  
 
م ج ھ  یب زا ہ  مج 

س
ھاه ی   و از 

 
ھےگا  گے پ مج 

س
 28کون 

ضتٔ سططٓا َٔ قُٝتٓا يف ْعسْا، ؾإٕ ْس٣ أْؿطٓا أغسازا ؾُٔ ٜعتربْا أخٝازا(. َٔ )

ِّ ١ٝ ٜٚطًط ايك٤ٛ ع٢ً ز ايػاعس ثك١ املطًُني بايتعايِٝ اإلضالَخالٍ ٖرا ايبٝت ٜؿ

 يٓكـ.ؾٝبٛا مبسنب اايرٟ ختًـ َٔ أدً٘ املطًُٕٛ ٖٚٛ أِْٗ ُأ ايطبب ايس٥ٝظ

يف  ٚتٛدد األبٝات َٔ ٖرا ايٓٛعيف املدٜح ايٓبٟٛ، نُا أب٢ً ايػاعس بال٤ّ سطٓا 

اهنتاب٘ " اب  اه ج  اب  ہ ج   . ٌ املجاٍ آتٞ بُٓاذز َٔ ٖرا ايٓٛعٚع٢ً ضبٝ "کوچ 

کل ن   کہا  ب ب  م طے ای  ہ   کسن  ک س  ے لہچ ہ راز ه  یہ 
 
 هی  ئ

                                                         
26

 .186املؿدز ْؿط٘، ف:  

27
 .186املؿدز ْؿط٘، ف:  

 .914املؿدز ْؿط٘، ف:  28
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ھے ج 
 
س  ی

 
ے  دعوت جاض ھس ہ  دم ان ًب  از ه ن  ف   هی  س خخ 

 
 
طپ
 
کا ع ات  کاپ ي  ے  و ہ 

 
ے دعا  ًس ن  ن ًو پ  یہن  رات دن ہ 

ھن  ن کو ب  ھ یسٌ دل 
 
س ب
 
ظ
 
و ن ملے ج  س 

 
ظ
 
م ا یوہ ن

 
ش  هی  از ه ب  ذ 

  ًس ن  ہ نن  
ادپ   ی  غي 

 
کن  ه ت ق 

 ی  ہ   یسٌ عش 
 
کزاوت  هی  ه 

ا دل ه  ب  ہ لگا ماز ه ی  ن  ا ن  ہ لگي  و آگ اگز يسا دل ن 
 
 29هی  ه پ

ذاش، أْت ا بأْ٘ َدعٛ إىل َد١ٜٓ أَري اذتذات ي١ًٝ أضس أسد إىل نًِٝ عادص َبػّس)

بؿري٠ َجٌ أٜاش، ٚؾالتٞ ٚعبادتٞ  ٞني، ٚأْا أدعٛ ؾباح َٚطا٤ إٔ أعطزب ايعامل

 ٌ زتاَس قًيب مل حتًٛ يٞ ايؿال٠(َٓٛط١ بعػكو، ؾإٕ مل تػع

کہ پ  مد  کز ضس عام  چ 
 
ہوی  وی  ن ہ ن 

کمل ا  کہ ی  والے طے پ   یصي  ام   وی  ع 

دھی  طی    ن  عت اب 
 
گن ا  ے یسوه طے اکي   ہ 

ام ہ   ے ش  ہت دن طے ہ  کہ  ین  ام   30وی  ش 

َين، ٚقٌ ٜا ْطِٝ ايؿبا إذا ٚؾًت إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أزضٌ إىل ايٓيب املصٌَ زضاي١ )

 ايعالّ، ألٕ املطا٤ َد أطٓاب٘ َٓر أٜاّ(ي٘ إٕ ْؿٛضٓا قاقت ب

يط١ٓ أزباب األدب، ٚقد س٢ً دٝد ٚنريو ي٘ َٓادا٠ َعسٚؾ١ ددا جتسٟ ع٢ً أ

اعس نتاب٘ " و ش  وا  ًوہ ج  " بٗرٙ املٓادا٠، ٚحتدخ ايدنتٛز ستطٔ ايعجُاْٞ کا سب ب ہ 

َؿادٙ "طًب ايػاعس يف ٖرا ايدعا٤ بداع١ٝ احملب١ ٚايٓدٟٚ عٔ ٖرا ايدعا٤ املٓعّٛ 

 تداٙ، ؾٗرا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايػاعس يٛ مل تهٔٚاملؤاضا٠ ٚاإلخا٤ ْه١ٗ ايٛؾا٤ ملٔ اع

 دعا َٗا ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف زسًت٘ إىل ايطا٥ـ ملادٜ٘ أض٠ٛ سط١ٓ قّدي
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 .8666 املؿدز ْؿط٘، ف 

کلی م،  عا 30 ض،  اهد  اب  اه ج  اب  ہ ج  ي ل کوچ  ی پ  اد8 طوب  در آب  ط ، ط ی  ک ي  ، ) حي  ن   .68ف: م(، 6771، 6ش 
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، ٖٚرٙ ٖٞ مس١ ايػدؿٝات ٚندز ؾؿٛ عٝػ٘يكاتً٘ ايكاضٞ ايرٟ خسب عامل٘ 

 أبٝات َٔ ٖرا ايكبٌٝ:. ٚؾُٝا ًٜٞ عد٠ 31ايعباقس٠، ٚيهٓٗا عطري٠ املٓاٍ"

ھس ه   یرات ج   گی  کھول کے ب 
ے دعا ماب 

 
ے یه ئ  ہ 

گی  پ   ًط ب ش ن  ک ج  ب  اور ا
ہا ماب  ے یش ن   ہ 

ہ ىخلن  اور وہ ج   ے ن  ہ ٌکاه ہ  ے ن  ہ دولت ہ   ط ن 

گ
ا ماب  ي 
 
ار و ف ہ دسي  ے ن  گا ہ  اج مان  ے یب   ہ 

ک در  ہ شکي  ے ین  گا ہ  م مان  کا ب زز  ح 
 
ن
 
 طسح ف

گ
ا ماب  س غمس ن ق 

 
ض
 
د ر ي 

 
ہ ماپ ے ین   ہ 

 
 
کوب ہ  کزض ین  ہ  ے یعہدہ ن  گا ہ  ب مان   

ہ لق  ن 

کس ہ  وم ین 
 
دنت ق گ یک  یج 

ضاء ماب  ے ید   ہ 

سس 
 
ای گ ًب 

اب یماب  ہ رب  ہ ب زن ط ن  ہ طاؤس ن   ن 

 
 
کوب ہ    ین 

 
گی  س ن  ٌظسن ہ ش

وا ماب 
 
ے یه پ  ہ 

کہ ج ے ہ  ن  سن 
 
ائ ے ج 

 
وئ منی  ساه ہ  ل ز   ه اه 

کون ض زش 
 
گ یآد

ے دعا ماب 
 
اگل ئ ے یب   ہ 

 
 
کان ه ن  آ ت ش ی  سٌ 

 
کہ دوه اٌ ی  ًم صجس ی  ه 

ک  ًار ي  سب طے پ   ھے  ک ن  ا ج  ي  ىج  ے  گا ي  ط ہ 
ے یماب   ہ 

کا ه  س  م ذ 
ے سی 

 
ائ وهپ  ه دی  وہ ضساب  ہ ہ   وان 

ک  یاشک وه 
 
گي  زلق

ا ماب 
 
ے وف
 
ے پ وئ

ے یلئ   32ہ 

ّٝيكد ْادٝت زبٞ يف دٛف ايًٌٝ بهٌ تكسع ٚخػٛع ٚطًبت غ٦ّٝ) ا، ٚايػ٤ٞ ا غاي

، َٚا ٖٛ َالبظ ايطالطني ا يًًُوٚال تاّد ٠ّٚا ٚال ثسّسايرٟ طًبت ٖٛ يٝظ قؿ
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ہال ب  وہ اايٓدٟٚ، ستطٔ ايعجُاْٞ،   اخ ن  مک ش 

 
د غ ي ل  ً، ه  طی  ک ي  پ 

ن   .44-43، ف: ش 

32
کلی م،   ض،  اعسىعاد  و ش  وا  وہ ج  ي ل کا سب ب ہ  ی پ  اد8 طوب  درآب  ط، طی  ک ي  ، ) حي  ن   .666م(، ص8 6771، 6ش 
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ا يًؿتح نسا١ٜ إضهٓدز، تسؾسف يف ايؿكا٤ زَّص ٚاألثسٜا٤ ايؿاخس٠، ٚال طًبت زا١ّٜ

ّٝا َجٌ عُس ارتكس، ٚال طًبت َٓؿّبا َدّٜدٚال طًبت عُّس ا ا ممتاّشا ٚال نسضّٝا عاي

 طًبت آالت ايعصف ٚاملصاَري، أل١ٜ خد١َ َٔ ارتدَات ايك١َٝٛ، ٚال اٚال طًبت دصا٤ّ

ٚال طًبت َطسب١ ذات ايؿٛت ايسخِٝ، يكد اضتػسبت األشٖاز ٚايرباعِ يف اذتدٜك١، 

َا ٖٛ ذيو ايدعا٤ ايرٟ دعاٙ ٖرا ايطؿٝ٘ اجملٕٓٛ، تعايٞ ٜا ْط١ُ ايطشس، أُٖظ يف 

أذْٝو، َا ٖٛ ايػ٤ٞ األس٢ً ٚاألغ٢ً ايرٟ طًبت٘ يف دعا٥ٞ َتكسعا ْه١ٗ ايٛؾا٤ 

 .33س ايؿكؿاق١ اييت أضست ييب ٚعكًٞ(ايكؿا٥ يتًو

 :خامت١ ايبشح

أؾٓاف ايػعس  ؾًت إىل ْتٝذ١ إٔ نًِٝ عادص تؿٓٔ يفبعد َعادت١ ٖرا املٛقٛع ٚ

ا ١ٝ٦ًَ باألؾهاز ايبٓا٠٤ ٚاملعاْٞ يف أبٝات٘ َٛقٛعات شتتًؿ١ ٚنًٗ نًٗا، ٚتٓاٍٚ

الَٞ. ٚادتدٜس بايرنس إٔ ايػاعس ايكِٝ ايبػس١ٜ، ٜٚعٗس ؾٝٗا طابع إضٚايطا١َٝ 

ا َٔ ٣ اإلعساض عٓٗا ّْٛعأز٠ اإلضال١َٝ ٚمتطو عًٝٗا بايٓٛادر، ٚستؿغ باذتكازا

 نسٙ استالٍ اذتكاز٠ ايػسب١ٝ ٚاضتٝال٤ٖا. ٚتٛدد يف أبٝات٘ تًُٝشات إىلايطػٝإ، ٚ

 .ايكؿـ اإلضال١َٝ ٚايكسآ١ْٝ

طسٜـ ٚبدٜع ال ٜكاٖٝ٘ أسد ؾٝ٘ سٝح إْ٘ ظتُع بني ايكدِٜ ٚادتدٜد ٚبني  ٚؾٓ٘

بايبطاط١ يف ايبٝإ ٚبايطٗاز٠ يف  ًٝد، ٚنريو متتاش أبٝات٘ ايػصي١ٝاالبتهاز ٚايتك

ِ ًؾا بدّٜع يف غعسٙ أضًّٛبا ٚقد اعتُد  ١ ٚاجملٕٛ.ٝإىل سد اإلباس ال ترٖبؾايعاطؿ١ 

 تؿٓٔ يف األضًٛب.ٜتكٝد بأضًٛب زا٥ر ؾكط بٌ 

 

 املؿادز ٚاملسادع:

 ی وىا ہار ه ورپ  س، ن 
ن 
 
اء، علی  ، اج ق 

 
کا ارن  ا 8گشھ یه اردو زب ان وادب 

 
وک ی ل ی  ج 

ي 
 
اؤس، ش  .م6116ب ک ه 

 ھ اه ز  کلی م ، ه  ض،  ل صون  عاد  ض،ده  طل عاد 
 
س 8 یع

 
 م.6116، د ب كذپ و ب  ف

 ،ض کھے  عاد  ہ د ہلو ن  ل گا،کلی م، ن   ی  س 8 یده 
 
 .م6776 ،سی  ب ز  ین
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 .91 -17عجُاْٞ، نًِٝ أمحد عادص غاعس ايػصٍ األزدٟ....  زت١ً أقالّ ٚاعد٠، ايايٓدٟٚ، ستطٔ  
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ہاراه آب صل ن 

 
ب ف لی م، ج 

ک ض،  ھ یعاد 
 
ب ن ہیب ک ورک 8، پ  السي  ض ب 

 .م6771 ،راب 

  
 
ہاراه آب صل ن 

 
ب ف لی م، ج 

ک ض،  ھ یعاد 
 
اد8 طوب  یب درآب  ي ل  ی، حي  ط، ی  ک ي  پ  ن   م.6771ش 

   و ہ ی 
 
وس
 
ہاه ج کلی م، ج  ض،  ھ یعاد 

 
و ب ی 

 
وس
 
اد8ي  ، ح یج  ل  یطوب   درآب 

ي ط، ی  ک ي  پ  ن   .م6112ش 

 ،ض ل  عاد  ض، ده  کلی م عاد  ات  کلي  لی م، 
   8یک

 
 م.6161 ،پ ود ب ک رب  س ف

  کلی م، و ض،  اعس عاد  و ش  اد8  ًہ ج  درآب  وا، حي  ي ل  کا سب ب ہ  ی  پ  طی  ک ي  طوب 
ن   .م6771 ،ش 

 ،ض ہ  عاد  کوچ  لی م، 
اه ک اب  اد8 طوب  ج  درآب  اه، حي 

اب  ي ل  یج  ط، ی  ک ي  پ  ن   م.6771ش 

  :ايٓدٟٚ، ايطٝد ستُد زابع اذتطين، ايػصٍ األزدٟ ستاٚزٙ َٚهاْت٘ يف ايػعس، يهٓاؤ

 ّ.9116الَٞ ايعامل١ٝ، َهتب زابط١ األدب اإلض

  دو  ، ىحسن ًب 
 
د ب  وہ ا ،یغی ماب م، ه 

 
ہال غ اخ ن  ي ل  ًک ش  طی  ک ي  پ 

ن   .، د.تش 

  و
 
ق
 
ار ًن ور الحسن، ب 

 
 ، پ

 
 گشھ8 ا  یخ ادب اردو، علی

 
وک ی اؤس، ی  ج  ل ب ک ه 

ي 
 
 م.6162ش

 اجملالت:

 زت١ً ؾؿ١ًٝ عسب١ٝ ؾادز٠ عٔ مجع١ٝ خري١ٜ ألضاتر٠  ،يف ايػعس ٚايٓجس زت١ً أقالّ ٚاعد٠

 ّ.9111، 7، ع3سٝدزآباد، ز-١ يف ادتاَعات اهلٓد١ٜايًػ١ ايعسبٝ

 ،ٞ9115َاٜٛ، -، أبس4ٌٜع زت١ً غٗس١ٜ تؿدز عٔ داز ايعًّٛ بدٜٛبٓد، زت١ً ايداع.ّ 
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 ٚضع املطأ٠ اهلٓس١ٜ يف ضس١ً ْٛاٍ ايػعساٟٚ

 ز. ظضْهاض
Email: nigar.zar@gmail.com 

 ًَدص ايبشح:

ايٓصٛص املتعًك١  ٍ زضاغ١ٚضع املطأ٠ اهلٓس١ٜ ٚصٛضتٗا َٔ خال ٜتٓاٍٚ ٖصا املكاٍ

ض٠ ْٛاٍ ايػعساٟٚ اييت تعطف باملطأ٠ اهلٓس١ٜ يف نتاب "ضسالتٞ يف ايعامل" يًسنتٛ

إىل إبطاظ صٛض٠ املطأ٠  املكاٍٗسف َٜٚسافع١ عٔ سكٛم املطأ٠.  ْاقس٠ ا ناتب١بصفتٗ

اهلٓس١ٜ َٚهاْتٗا يف زتاالت ؾت٢ يف أٚاخط ايكطٕ ايعؿطٜٔ عٓسَا ظاضت ايػعساٟٚ 

يف ٖصا  ،شتتًف١ فػذًت َا ضأت٘ َٔ ٚضعٗٔهلٓس ٚيكٝت بعض ايٓػا٤ َٔ طبكات ا

ؿاٖساتٗا ٚخٛاططٖا ايػعساٟٚ اييت نتبتٗا بني َ فهط٠ نُا ٜتططم إىل .ايهتاب

 .عٔ املطأ٠ يف اجملتُع اهلٓسٟ

 ٓس١ٜ، ْٛاٍ ايػعساٟٚ.اهلاألْج١ٜٛ، ايطس١ً، ايصٛض٠، املطأ٠ : نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article consists of the status of Indian women and their portrayal as 

depicted in the travelogue “Rehlati fil A’alam” written by Dr. Nawal el 

Saadawi who is known as a critic and a feminist writer. This study focuses 

on her portrayal of Indian women in different domains in the late 20
th
 

century, when Saadawi visited India and met many women from different 

backgrounds; highlighting her thoughts which she penned as her 

observations about the Indian women. 

 َكس١َ:
ُّأزب ايطس١ً َصسّضٜعّس  عسز نبري  َٚا فٝٗا بفطٌ تٛافس َٓطك١ يالطالع ع٢ًا ا َٗ

نبري يف ٖصا اجملاٍ إش ٜعٚضٖا عسز  عرب ايكطٕٚ. فاهلٓس هلا سغ عًٝٗا َٔ ايطساي١

غذٌ نجري َِٓٗ َؿاٖساتِٗ  قس َٔ أضتا٤ ايعامل نٌ غ١ٓ. يطساي١نبري َٔ ا

اييت تؿتٌُ ع٢ً أٚضاع ايبالز ادتػطاف١ٝ  اْطباعاتِٗ يف ؾهٌ نتب ايطس١ًٚ

ّٛ ٚايػٝاغ١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ ضٚا سطاض٠ اهلٓس ٚايعازات ٚايتكايٝس يًؿعب اهلٓسٟ ٚص

                                                         


 فطٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖط الٍ ْٗطٚ، ْٝٛ زهلٞ، اهلٓس.ايسضاغات ايعطب١ٝ ٚاإلأغتاش٠ َػاعس٠، َطنع  
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تهٔ َتٛفط٠ َٔ ٚثكافتٗا مبدتًف ايٓٛاسٞ ٚمجعٛا يف نتبِٗ َعًَٛات ق١ُٝ مل 

زاخٌ  َٔ سٝح ٖٞ صاسب١ زٚض يف اجملتُع َٔ قبٌ. ٜٚعٗط يًُطأ٠ زٚض يف ايطسالت

إشا ناْت صٛض٠ املطأ٠ قس غابت عٔ نتب ايطس١ً يف دسضإ ايبٝت إىل خاضدٗا. "

األزب ايكسِٜ فإْٗا مل تعس نصيو فُٝا ٜهتب٘ احملسثٕٛ، فكس اٖتُت نتب ايطس١ً 

َّ  .1ا"ًظا ًَشٛبٛدٛز املطأ٠ اٖتُا

إسس٣ ظعُٝات  ،5753ّ3 اييت دا٤ت إىل اهلٓس غ١ٓ 2ايسنتٛض٠ ْٛاٍ ايػعساٟٚتعس 

ٚتعترب َٔ ايؿدصٝات املجري٠ يًذسٍ بػبب أفهاضٖا  اذتطن١ ايٓػ١ٜٛ مبصط،

"ضسالتٞ يف ـاملػُا٠ ب فطس١ً ايػعساْٟٚٚطاهلا ضس االغتػالٍ ٚنفاسٗا يًُػاٚا٠. 

ٗا خيص بصنط اهلٓس ٚادتع٤ َٓ ،سٍٛ ايعامل مل" تؿتٌُ ع٢ً عس٠ أغفاضٖاايعا

ٗا. عٓسَا ْكطأ ضس١ً ايػعساٟٚ صتسٖا َٓاض١ً َٔ أدٌ سكٛم فٝٗا جتاضبٗا ٚٚثكافت

تين تتشسخ خاص١ عٔ قطاٜا املطأ٠ اهلٓس١ٜ املدتًف١ ٚتعٚ ،َسافع١ عٓٗا عا١ًَٚاإلْػإ 

 .بٛصفٗا اعتٓا٤ّ نبرّيا

 ضسًتٗا إىل اهلٓس:

يكطٕ ايعؿطٜٔ َٚهجت فٝٗا عس٠ دا٤ت ايسنتٛض٠ ايػعساٟٚ إىل اهلٓس يف أٚاخط ا

ؾٗٛض نطٝف١ يف ؾك١ صػري٠ يعٚدٗا ايصٟ نإ ٜعٌُ يف اهلٓس َٓص عاَني ٜٚػهٔ 

                                                         
 .511، ايٓػد١ اإليهرت١ْٝٚ، ص: َؿٛاض نتب ايطس١ًايٓػاز،  غٝس ساَس،  1

ّ، ٚسصًت ع٢ً 5711غ١ٓ  ايكاٖط٠ ٚيست يفْٛاٍ ايػعساٟٚ ٖٞ طبٝب١ ٚناتب١ ٚضٚا١ٝ٥ َصط١ٜ،  2

 .ٚختصصت يف زتاٍ األَطاض ايصسض١ٜ ،1954ّايبهايٛضٜٛؽ يف ايطب ٚادتطاس١ َٔ داَع١ ايكاٖط٠ 

 .قا٥س ايتٓعِٝ ايؿٝٛعٞ املاضنػٞ يف َصط ؾطٜف ستات١ تعٚدت َطتني ٚيف األخري تعٚدت َٔ ايسنتٛض

ٚأغػت مجع١ٝ  عًُٗا نطبٝب١ يف املػتؿف٢ ادتاَعٞ. ٍ ايػعساٟٚ ايعسٜس َٔ املٓاصب غ٣ٛؾػًت ْٛا

فرت٠ نط٥ٝؼ حتطٜط زت١ً ايصش١ بايكاٖط٠. أَا َٔ ي١ يًهاتبات املصطٜات. ٚعًُت ٝعب١ٝ ايصش١ٝ ٚمجايرت

 نتابا ٚنًٗا تسٚض سٍٛ ايفهط٠ األغاغ١ٝ يًهاتب١ ٖٚٞ املطأ٠ أنجط َٔ أضبعنيأعُاهلا األزب١ٝ فًٗا 

بٝب١، املطأ٠ ٚادتٓؼ، َصنطات ط: ٚقطاٜاٖا املدتًف١ ٚسط١ٜ اإلْػإ ٚحتطٜط ايٛطٔ. َٚٔ أعُاهلا ايؿٗري٠

أٚضاقٞ... سٝاتٞ، َصنطاتٞ يف غذٔ ايٓػا٤، َعطن١ دسٜس٠ يف قط١ٝ املطأ٠، تعًُت اذتب، ضسالتٞ يف 

 .عسٜس َٔ ادتٛا٥ع ايٛط١ٝٓ ٚايسٚي١ٝاي. ٚسصًت ْٛاٍ ايػعساٟٚ ع٢ً األْج٢ ٖٞ األصٌ ايعامل،

 .232ّ(،ص: 2114، 2،)ايكاٖط٠: َهتب١ َسبٛيٞ، طيعاملضسالتٞ يف اايػعساٟٚ، ْٛاٍ،  3
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. جتٛيت خالٍ ٖصٙ ايفرت٠ بني ٚالٜات اهلٓس 4يف سٞ زٜفٓؼ نايْٛٞ يف زهلٞ ادتسٜس٠

 .ٚغريٖا املدتًف١ ٚظاضت املعابس ٚاملعاضع ٚاملصاْع ايعسٜس٠

تؿب٘ إىل  اييت ١غتًٗت ضسًتٗا باذتب هلصٙ ايبالز ٚصعٛب١ انتؿاف ايطٚح اهلٓسٜفا

ايػعساٟٚ يف اهلٓس بطع١ ؾٗٛض يهٓٗا  قطت ،5سس نبري صعٛب١ انتؿاف ايٓفؼ

بٌ اْتٗعت  مل تكصس أثٓا٤ ٖصٙ ايفرت٠ إىل املتاسف ايؿٗري٠ ٚاآلثاض ايفاخط٠ فشػب

َا يف اهلٓس َٔ ايجكافات املتعسز٠ َٚا بٝٓٗا َٔ ايتفاٚت ٚايتبأٜ  ٖصٙ ايفطص١ ملعطف١

ظاضت َٔ أقص٢ ايُٝني إىل أقص٢ ايٝػاض، ٚقاَت بسضاغ١ عُٝك١ يألزٜإ املدتًف١ ٚ

َعابس يفِٗ َعتكسات ؾت٢، ٚطايعت األزب اهلٓسٟ املتٓٛع يتعطف زتّػ١ اجملتُع عس٠ 

َتعسز٠. ٚساٚيت إٔ تعطف ِ َٛضٛعات ْاقؿت َعٗٚيكٝت األزبا٤ ٚاألزٜبات ٚ ،اهلٓسٟ

  سكٝك١ نٌ ؾ٤ٞ اغتػطبت َٔ تٓاقط٘ ٚتٓٛع٘ ٚقاضْت بني اهلٓس ٚبني ٚطٓٗا األصًٞ
 بكسض َٔ ايتفصٌٝ. طأ٠ خاص١ًٚيًُ يًٗٓس عا١ًَ صٛض٠ً ست٢ قسَت

 يف ضس١ً ايػعساٟٚ: صٛض٠ املطأ٠ اهلٓس١ٜ

سٛهلا أنجط نتاباتٗا  ًػعساٟٚ، تسٚضياملطأ٠ ٚسطٜتٗا ٚقطاٜاٖا ٖٞ فهط٠ أغاغ١ٝ 

فصنطت َٔ ٦ٖٝتٗا  .َا ؾاٖست فٝٗافًِ تػفٌ عٓٗا أثٓا٤ ايطس١ً ٚنتبت نٌ 

 .ٚتكايٝسٖا إىل شنط غٝاز٠ ايطدٌ ع٢ً املطأ٠ زاخٌ ايبٝت ٚخاضد٘ عٓس بعض ايٓاؽ

فٓذسٖا تصنط يباؽ املطأ٠ ٦ٖٝٚتٗا  قس تطزز شنط املطأ٠ يف ضس١ً ايسنتٛض٠،

تكٍٛ عٔ ايٓكط١ اذتُطا٤ )بٓسٟ أٚ تًو( اييت اي١َٝٛٝ،  ٚتكايٝسٖاَٚعٗطٖا ارتاضدٞ 

"ع٢ً إٔ َطاض زهلٞ ي٘ ؾدص١ٝ ممٝع٠. ال  ا َٔ املعتكسات اهلٓسٚغ١ٝ:خاّص اتعس دع٤ّ

ٚايٓكط١ اذتُطا٤ يف َٓتصف  6أزضٟ ملاشا. ضمبا بػبب ايٓػا٤ اهلٓسٜات شٚات ايػاضٟ

ادتب١ٗ ٚأٜطا أبٛاب املطاض ايعداد١ٝ عًٝٗا ْكط١ محطا٤ يف َٓتصف نٌ باب. مل 

                                                         
 .576 ص: املصسض ْفػ٘، 4

 .567ص: املصسض ْفػ٘،  5

6
  ٚاأليٛإ ٚاألؾهاٍ. مبدتًف األْٛاعٖصا املًبؼ ٜٚتٛفط  ،ايػاضٟ ٖٛ ايًباؽ ايتكًٝسٟ ايؿٗري يف اهلٓس 
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أنٔ أعطف غط تًو ايٓكط١ اذتُطا٤ يهين عطفت َٔ بعس أْٗا بكاٜا عاز٠ ٖٓس١ٜ 

 .7ز١ٜٝٓ ثِ أصبشت َٔ ايع١ٜٓ يًٓػا٤ أٚ ايطداٍ يف بعض َٓاطل اهلٓس"

ٚتهتب عٔ ايٓػا٤ ايفالسات َٔ املٓطك١ ادتٓٛب١ٝ يًٗٓس ايالتٞ ٜعًُٔ يف سكٍٛ 

فكايت عٓٗٔ: "السعت إٔ بعض ايٓػا٤ ٜطتسٜٔ "غاضٟ"  َٔ ايصباح إىل املػا٤ايؿاٟ 

ناَال ٚبعطٗٔ ٜطتسٜٔ ْصف غاضٟ فكط. ٚعطفت إٔ املطأ٠ املتعٚد١ ٖٞ اييت تطتسٟ 

ٔ ٜتعٚدٔ يف غٔ َبهط٠ دسا ٜٚعًُٔ طٍٛ ايٓٗاض ٚسني ٜعسٕ ايػاضٟ ايهاٌَ. ٖٚ

 .8إىل ايبٝت آخط ايّٝٛ ٜطبدٔ ايطعاّ ٜٚٓعفٔ ايبٝت ٜٚػػًٔ"

ايػاضٟ  املطأ٠ اهلٓس١ٜ اضتسا٤األغباب املٓطك١ٝ ٚضا٤  االطالع ع٢ًحتاٍٚ ايػعساٟٚ 

ِّٕٚ ؾٛاضع املسٕ ايهبري٠ يف سَا جتٛيت َالسعاتٗا ايعسٜس٠ يف ٖصا ايصسز عٓ فتس

تؿب٘ بعطٗا ايبعض "ٚاملطأ٠ نايطدٌ تطنب  اييت زهلٞ ٚبَٛباٟ ٚنٛيهاتاـ"ن

غٝهٌ ضغِ ايػاضٟ ايطٌٜٛ.... تٓاقض غطٜب ال ظاٍ حيٝط باملطأ٠ ضايسضاد١ أٚ املٛتٛ

اهلٓس١ٜ ايعا١ًَ يكس نػطت اذتٛادع ٚأقسَت ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ غ٣ٛ إٔ ختًع "ايػاضٟ" 

 .9عت ْػا٤ اهلٓس ع٢ً أْ٘ ظٟ غري عًُٞ ٜعطقٌ خطٛاتٗا"ايصٟ أمج

بعض  سٍٛ ايػاضٟ فكايت شتتًف١ يبعض ايٓػا٤ ٚايطداٍ ايػعساٟٚ آضا٤ ثِ تبني

املطأ٠ اهلٓس١ٜ عٔ  بعطٗٔ إٕ ايػاضٟ ميِّع فٝ٘ "أْٛث١" بُٝٓا قايتٕ ايػاضٟ ايٓػا٤ إ

املالبؼ اييت تطحيٗٔ  تفطٌِّ بعض ايٓػا٤ ، يهٔغريٖا َٔ ايٓػا٤ يف ايعامل

إٔ تطتسٟ املطأ٠  بػٗٛي١، نُا ٜفطٌ بعض ايطداٍٚتػاعسٖٔ ع٢ً اذتطن١ 

 ا بايتٓاقطات. ايػعساٟٚ ٚدست "ايػاضٟ" أَطا ٦ًَّٝفإٕ  ،10ايػاضٟ

 يف اهلٓس""َؿاٖسات  تهتب األزٜب١ أ١َٓٝ غعٝس يف ضسًتٗا ايػعساٟٚ، ٚع٢ً َٓٛاٍ

ٜٓاغب اَطأ٠ تكتشِ اذتٝا٠ ايعا١َ ٚتؿرتى  فايصاضٟ ع٢ً مجاي٘ ثٛب غري عًُٞ ال"

                                                         
 .215صسض ْفػ٘، ص: امل 7

 .251- 251املصسض ْفػ٘، ص:  8

 .222املصسض ْفػ٘، ص:  9

 .223-222  :املصسض ْفػ٘، ص 10
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ّٟ ارتاص  .11فٝٗا" صتس نجريا َٔ ايطساي١ ايعطب املعاصطٜٔ ٜصنطٕٚ ٖصا ايع

ّٟ، هلٓسٜاتبا ا. أفهاضِٖ أّٜطدصب أْعاضِٖ فشػب بٌ  اهلٓسٟ ٚمل ًٜفت ٖصا ايع

"ضس١ً إىل اهلٓس" يًُؤضر ايعطاقٞ ايسنتٛض أمحس ظنٞ صاحل نتاب  َٔ  ْأتٞ مبجاٍ

"إٕ ْػا٤ ٖصٙ ايطبك١ َُٗا بًػت  ،0591ّايصٟ ظاض اهلٓس يًُؿاضن١ يف َؤمتط  غ١ٓ 

عطٚف عٓسٖٔ ٜطتسٜٔ األيبػ١ ايػطب١ٝ بٌ ٜطتسٜٔ ايًباؽ ايٛطين امل بٗٔ األْاق١ ال

به١ًُ صاضٟ ٖٚٞ قطع١ نبري٠ َٔ اذتطٜط ايفاخط أٚ َٔ غري شيو ٜتًفعٔ ب٘ 

ا ٜعاٍ َأيًٛف ا ٚالفٗصا ايًباؽ نإ َعطًٚف .12بأغايٝب تتفاٚت يف األْاق١ ٚاإلغطا٤"

 عٓس اهلٓسٜات. 

  :بصٛضٖا املدتًف١ يف اجملتُع املطأ٠ اهلٓس١ٜ

يكٝت ايسنتٛض٠ ايٓػا٤ اهلٓسٜات املٓتُٝات إىل شتتًف ايطبكات ثِ صٛضت ؾذاعتٗٔ 

عٓسَا جتٛيت يف  -ايسنتٛض٠ ضأتٚ ايتفصٌٝ.كسض َٔ ب َٚعاْاتٗٔ تٗٔٚتعاغٚاَتٝاظٖٔ 

 تعطفتا َٔ ايٓػا٤ ٜعًُٔ يف َعاضع ايؿاٟ فايتكت بٗٔ ٚساٚيت إٔ نجرّي -دٓٛب اهلٓس

 إٜاٖا عٔ ٚغأيت 13ٚيصيو اختاضت ٚاسس٠ َٓٗٔ امسٗا غاضٚدا أٚضاعٗٔ بأْفػٗٔ،ع٢ً 

سكٝك١ األَط عٔ ع٢ً تعطف ٜط املصٓع يت. ثِ يكٝت َسٜط املعضع١ َٚسٚضع املطأ٠ اهلٓس١ٜ

ؾاٖست بايتفصٌٝ،  . ثِ صٛضت نٌ َاصٓاعتٗاٚ ايؿاٟ ايٓػا٤ َع َعطف١ ع١ًُٝ ظضاع١

ٕ ظضاع١ ايؿاٟ ٚمجع٘ ٚصٓاعت٘ يف ا" ايالتٞ ٜعًُٔ يف تًو املعاضع: ايٓػا٤ٚنتبت عٔ 

اهلٓس عٌُ ْػا٥ٞ يف َععُ٘.... قبٌ إٔ تبًؼ ايبٓت ايعاؾط٠ تصٖب َع أَٗا إىل اذتكٌ 

يتعٌُ يف َعاضع ايؿاٟ أٚ إىل املصٓع يتؿاضى يف صٓاع١ ايؿاٟ. يف بعض ايكط٣ ٜعٌُ 

ٚايطداٍ أٜطا، ٚيهٔ ٖٓاى َٓاطل ال ٜعٌُ فٝٗا إال ايٓػا٤ ٚايبٓات أَا ايطداٍ  األٚالز

فِٗ ادتٓؼ األمس٢ ايعاطٌ ايصٟ ٜتعٜٔ ٜٚطقص يف اذتفالت ايس١ٜٝٓ ٚجيًؼ طٍٛ ايٓٗاض 

 .14أَاّ ايبٝٛت ٜسخٔ ٜٚؿطب ًٜٚعب ايطاٚي١ أٚ ايٓطز"

                                                         
 .32ص:  ، )َصط: زاض املعاضف يًطباع١ ٚايٓؿط،َؿاٖسات يف اهلٓسايػعٝس،أ١َٓٝ،  11

 .  42،  ص:(5731ّ : َطبع١ ايطابط١،بػساز)، ضس١ً إىل اهلٓسصاحل، ظنٞ،  12

 .251، ص: ضسالتٞ يف ايعاملايػعساٟٚ، ْٛاٍ،  13

 .251املصسض ْفػ٘، ص:  14
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١ ايسنتٛض ْاصط ايعبٛزٟ عٓسَا ظاض دٓٛب ٚصتس َجٌ ٖصٙ ايصٛض٠ يًُطأ٠ يف ضسً

 ؾاق١ً أعُااًل متاضؽّ بعس ظٜاض٠ ايػعساٟٚ بػٓتني، فؿاٖس إٔ املطأ٠ 0511اهلٓس عاّ 

"السعت إٔ أنجط ايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف جتٌُٝ ايؿاضع َٔ ايٓػا٤، ٚيٝؼ َع٢ٓ شيو أْٗٔ 

يًطصٝف ٜػطغٔ ايعٖٛض ٚإمنا ايعٌُ جيطٟ يف تٛغع١ ايؿاضع ٚسفط أغاؽ يف داْب٘ 

ٚايٓػا٤ ٜعًُٔ فٝ٘ نايطداٍ. ٖٚصا يٝؼ بػطٜب يف اهلٓس فكس ضأٜت ايٓػا٤ ٜعًُٔ يف 

 .15أعُاٍ ايبٓا٤ ٚؾل ايططم"

 فإْٗا بٗٔ،ُتُن ٢ًٕ تعطفت عايتكت ايػعساٟٚ يف دٓٛب اهلٓس ٚمشاهلا بأزٜبات بعس أ

قطاٜا عٔ أعذبت بٗٔ ٚباذتط١ٜ اييت ٜتُتعٔ بٗا سني ميػهٔ ايكًِ ٜٚهتدي 

خٛف. شنطت ايسنتٛض٠ أضبعا َٓٗٔ ٚنتبت إٔ ايٛصف املؿرتى بٝٓٗٔ  بالشتتًف١ 

ٖٛ أْٗٔ ٜتٓاٚئ أٟ َٛضٛع سػاؽ ٜتعًل باملطأ٠ أٚ اذتب أٚ اجملتُع أٚ ايػٝاغ١ أٚ 

 .  ٚال سطز ٚبسٕٚ خٛف بصسم ٜٚبسٜٔ آضا٤ٖٔ أفهاضٖٔعٔ  ٜعّبطٕايسٜٔ ٚ

إٔ األزٜب١  عٓٗا تنتبٚيكِٝتٗا ايػعساٟٚ  (Sahgal Nayantara) 16فأٚالٖٔ غاٖذاٍ

ناْت تٓكس اذته١َٛ ٚغٝاغ١ إْسضا غاْسٟ ضغِ أْٗا ناْت هلا عالق١ ْٚؿأت يف 

ٖٚٞ ، (Daughter of Vijay Lakshmi Pundit)طٚأغطتٗا بهْٛٗا اب١ٓ ؾكٝك١ ْٗ

سٝا٠ املطأ٠ اهلٓس١ٜ ٚتٓكس عٔ فٝٗا  ايكصص اييت تهؿفناْت ناتب١ ايطٚاٜات ٚ

 ا َٔ ايتكايٝس املتٓاقط١ اييت حتٝط باملطأ٠ اهلٓس١ٜ. نجرّي

17ناَالزاؽٖٞ ٚايجا١ْٝ َٔ ايهاتبات اهلٓسٜات 
(Kamala Das)  ٖٞٚ  َٔ ناْت

َتعسز األظٚاز يف نرياال،  ا"ايٓاٜط" ايصٟ نإ زتتُع َٔ أصٌ ،إْٗاٚال١ٜ نرياال

"متػو ا ٚأعذبت بؿذاعتٗا نجرّي ،ٗا بايتفصٌٝتتٓاٚيت ايػعساٟٚ سٝاتٗا ٚٚصف

ايكًِ نأْ٘ َؿطط يف ٜس دطاح تؿل ايًشِ ٚتهؿف ايٓداع. تهتب عٔ سٝاتٗا 
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اآلخطٜٔ آخط نتاباتٗا ٖٞ َصنطات  بايؿذاع١ ْفػٗا اييت تهتب بٗا عٔ سٝا٠

 . 18سٝاتٗا، تكٍٛ عٔ ْفػٗا إْٗا ال متًو إال ايصسم"

ٜسٍ ع٢ً ؾذاعتٗا ٖٚٛ إٔ ١٦ٖٝ طًبت َٓٗا إٔ تكّٛ بإدطا٤ عح  شنطت أَّطا ٚقس

٘ ْٚؿطت ْتا٥ذ٘ إدطا٥َٛباٟ فكاَت بايكِٝ األخالق١ٝ بني األظٚاز يف َس١ٜٓ َ يف

ايٓكاب عٔ سكٝك١ اذتٝا٠ اييت خيفٝٗا ايٓاؽ عٔ اآلخطٜٔ بٌ عٔ أْفػِٗ ٚنؿفت 

ا خالٍ غاعات ايعٌُ % َٔ األظٚاز خيْٕٛٛ ظٚداتِٗ غّط59ٚدست إْٗا  ، سٝحاأّٜط

 . 19ٚيف سذطات ايفٓازم ٚيف ضسالتِٗ إىل بالز أخط٣

ضسًتٗا فٗٞ ايطٚا١ٝ٥ ٚايؿاعط٠ ايؿٗري٠  ايػعساٟٚ يف ٗاأَا األزٜب١ ايجايج١ اييت شنطِت

20""أَطٜتا بطٜتاّ
 (Amrita Pritam) اهلٓس١ٜ ٚايبٓذاب١ٝ ْٚكست  نتبت بايًػتني اييت

ٖٚٞ  )اهلٝهٌ(. َٚٔ أبطظ أعُاهلا "بٓذط" اذته١َٛ ٚايسٜٔ ٚادتٓؼ بؿعطٖا ْٚجطٖا،

ست فٝٗا ْك،  بعٓٛإ "شيو ايطدٌ"ٗا األضبعنيايسنتٛض٠ ايػعساٟٚ ضٚاَٜتإىل أٖست 

١ٓ شنطت فٝٗا خاص١ نٝس ايهٗٚ ،يف اجملتُع اهلٓسٟ ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ ايػا٥س٠

. ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ شّنطت ايػعساٟٚ دتٛا ايٓػا٤ ايعٛاقطصًتِٗ باآلهل١ يٝعابايصٜٔ ٜسعٕٛ 

َّب  بايكٍٛ: فأؾازت بطٚا١ٜ أَطٜتا ،اايكص١ املُاث١ً اييت ٚقعت يف قطٜتٗا قبٌ ثالثني عا

ٖصا ٖٛ األزب ادتٝس إْ٘ األزب ايصٟ جيعًٓا ْتصنط سٛازخ َطت عًٝٗا ايػٕٓٛ "

ا ٚايػٕٓٛ ْتصنطٖا ألٍٚ َط٠ ْٚفُٗٗا ألٍٚ َط٠. ٖٚصا ٖٛ ايفٔ ايصٟ ٜط٤ٞ أضناّْ

 .21يف عكٛيٓا" َع١ًًُ

22ايؿاعط٠ أنٝالبصنط ا أخرّي أتت ٚقس
َٔ ٚال١ٜ ايبٓذاب اييت أٚضشت هلا َؿه١ً  

دٌٝ َٔ ايؿعطا٤ ٚاألزبا٤ يف اهلٓس، ٜٛيس ٜٛادٗٗا تعسز ايًػات يف اهلٓس ٖٚٞ َؿه١ً 

بٗا طفٌ َِٓٗ بًػ١ ٜٚتهًِ بٗا، يهٓ٘ ٜتعًِ ٜٚهرب بأخط٣، حيًِ ٜٚبهٞ بًػت٘ األّ 
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ميًو ظَاّ يػ١ ٚاسس٠ ٚال  ٘ بًػت٘ ايجا١ْٝ أٚ ايجايج١ فاليهٓ٘ يف َععِ األسٛاٍ ٜٓتر أزب

نتٛض٠ ايػعساٟٚ ٚأٖست ايؿاعط٠ أنٝال إىل ايس .ٜػٝطط عًٝٗا غٝطط٠ نا١ًَ

بٝٛتٗا إىل تسَري فٝطإ ايٓٗط  عٔ َأغا٠ قط١ٜ يف ايبٓذاب أز٣ زٜٛاْٗا ايصٟ تعرب فٝ٘

نإ ايٓٗط املكسؽ بايكٍٛ: "بعض املكسغات يف بًسٖا َٔ ٚتػدط بؿعطٖا  ،ٚسكٛهلا

اّ ايٓاؽ ٚيهٓ٘ نإ ٜػػٌ عطم ايفالسني ٚطُح ايٓػا٤ ٚبطاظ األطفاٍ ٜػػٌ آث ال

"تبسٚ ٖصٙ ايهًُات فذ١ غري أزب١ٝ  َطٝف١ً ،"ا ٚؾتا٤ّاملطض٢ باإلغٗاٍ صًٝف

١، ٚيهٔ ايفٓإ اذتكٝكٞ ٜػتطٝع إٔ حيٍٛ قطع ايصدط إىل أسذاض نطمي١ ٜؾاعط

 .23ٚدٛاٖط"

ٖصٙ االدتُاعات َع املجكفات اهلٓسٜات عٔ املعاٖط  ٚبعس إٔ شنطت ايػعساٟٚ

ارتاضد١ٝ ايٓػا١ٝ٥ ٚايتكايٝس ايػطٜب١ يف اهلٓس، بكٞ هلا ؾ٤ٞ َِٗ عٔ َها١ْ املطأ٠ 

ٚٚضعٗا َٔ ْفؼ ٖصٙ ايطس١ً، ٖٚٞ إٔ ايػعساٟٚ ؾعطت بإٔ تكابٌ "املطأ٠ اييت يكبٗا 

 .24ايػطب بأق٣ٛ اَطأ٠ يف ايعامل"

ّٛضت نتبت نٌ َا ٚ إْسضا غاْسٟ تصّٜٛطا باضّعاايػعساٟٚ ض٥ٝػ١ ايٛظضا٤ يًٗٓس  فص

َا زاض بٝٓٗا ٚبني إْسضا  . ثِ غذًتٚبعسٖا قطأت عٔ سٝاتٗا ٚنفاسٗا قبٌ ٚفا٠ أبٝٗا

  نُا ًٜٞ: ايٓكاطايتفصٌٝ، ٚأِٖ بكسض َٔ  غاْسٟ َٔ سسٜح

 ٜٛتٗا ٚجتسٜسٖا.ايصساق١ ايكسمي١ بني ايعطب ٚاهلٓس ٚاذتاد١ إىل تك 

 ٚإظاي١ غ٤ٛ ايتفاِٖ ٚايكطا٤ ع٢ً  ،ستب١ ايػالّ ٚاهلسف ٚضا٤ٖا صساق١

 . مجٝع املػتٜٛاتايهطا١ٖٝ ع٢ً 

  َؿاضن١ املطأ٠ اهلٓس١ٜ يف مجٝع اجملاالت، فايٓػا٤ يف اهلٓس ٚظٜطات ٚقاضٝات

 ٚعطٛات ايربملإ ٚممجالت َٚٓتدبات يف اجملايؼ ايكط١ٜٚ َٚتعًُات ٚعاَالت يف

 نٌ اجملاٍ. 
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  ْٔٗيف اهلٓس تاضٜذ فًػفٞ قسِٜ يًُػاٚا٠ بني ايطداٍ ٚايٓػا٤، ٚأثبتت ايٓػا٤ أ

 قازضات ع٢ً ايعٌُ ٚايتطش١ٝ. 

  املطأ٠ اهلٓس١ٜ يف اذتٝا٠ اذتكٝك١ٝ أنجط اسرتاَا ٚأنجط إجياب١ٝ ٚنفاسا ٚتكسَا

ػُٝٓا إش ؾؤٕٚ اييهٔ األفالّ اهلٓس١ٜ تكسَٗا َتدًف١ ٚاذته١َٛ ال تتسخٌ يف 

 .ٖٞ سط٠ يف اهلٓس

  ١ يًُطأ٠ ٚايطدٌ ٚيهٔ ع٢ً ايتٓعُٝات ايٓػا١ٝ٥ ٚايٓػا٤ تػاَٜٚمجٝع ايكٛاْني

 . أْفػٗٔ تطبُٝل ٖصا األَط يف اذتٝا٠ ٚايفٔ
 كًٌٝ يًٗٓس َٚصط تاضٜذ عُٝل ٚثكاف١ َتكاضب١ ٚيهُٓٗا ال ٜعطفإ آزابُٗا إال اي

 بصٍ دٗٛز نجري٠ يف زتاٍ ًَش١ إىل ساد١ بػبب َؿه١ً ايرتمج١، فٗٓاى

 رتمج١.اي
 يف املػتكبٌ س ص١ً اهلٓس بايعطب ٚمبصط ع٢ً ايسٚاّتعٜغ

25
.  

املصنٛض٠  ايٓكاط حتسثت ض٥ٝػ١ ٚظضا٤ اهلٓس آْصاى إْسضا غاْسٟ إىل ايػعساٟٚ عٔ

غع يف ْٛاسٞ اٍ ٚاامل١ُٗ ٚأنست إٔ املطأ٠ يف اهلٓس حتع٢ باسرتاّ نبري ٚيسٜٗا زت

ٖٚٞ إٔ  هلا عس٠ أغباب، األٍٚ: إٕ ٖصا بٓا٤ ع٢ً ْعطتٗا ايؿا١ًَ،اذتٝا٠ نًٗا، ٚ

فهاْت  عًٝٗا، ًبتػٚادٗت يف سٝاتٗا عس٠ صطاعات اغتطاعت ايإْسضا غاْسٟ قس 

٘ عٓ ػا١ٜٚ بني ايطداٍ ٚايٓػا٤. ٚايجاْٞ: نٌ َا عربتتاملؿانٌ ٚايؿسا٥س َ تط٣

يٓػا٤ ايالتٞ تعًُٔ َٔ ادتاَعات ٚاملعاٖس زاخٌ تعًل باعٔ املطأ٠ ٖٛ ٜ إْسضا غاْسٟ

 طت فٝٗٔ ٚيف أغطٖٔ ثكاف١ ايطبكات ايعًٝا املتٛغط١.ٚأّث ،ايبالز أٚ خاضدٗا

َُٚٗا ناْت ايسٚافع ٚايتربٜطات يسفاع إْسضا غاْسٟ عٔ سكٛم املطأ٠ اهلٓس١ٜ 

١ٜ ٚايك٠ٛ، َٚؿاضنتٗا يف مجٝع اجملاالت ٚمتتعٗا بكسض نبري َٔ املػاٚا٠ ٚاذتط

ٚنتبت يف ضسًتٗا بعس ٖصا  تٛض٠ ايػعساٟٚ َٔ َهتبٗا َتفا١ً٥،خطدت ايسن

يف سٝا٠ املطأ٠  يهٔ املتعُل قًٝاًل" نبٝإ ضمسٞ أزيت ب٘ ض٥ٝػ١ ايٛظضا٤ االدتُاع

اهلٓس١ٜ ٜسضى إٔ ايٓػا٤ اهلٓسٜات بصف١ عا١َ ٜتُتعٔ بكسض أنرب َٔ االسرتاّ 
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ٖصا ايطأٟ أ١َٓٝ غعٝس ع٢ً  ٚٚافكتٗا .٣26 نجري٠"أخط املػاٚا٠ َٔ ايٓػا٤ يف بالزٚ

عٓسَا تجين ع٢ً املجكفات اهلٓسٜات بأْٗا تعذب بٗٔ سه١ُ ٚشنا٤ ٚٚغع١ يف 

 .27االطالع

  :اهلٓس١ٜ عٔ املطأ٠ أخط٣تكايٝس 

 ايٛالٜات ايؿاغع١ َٔ اهلٓس عس٠ تكايٝس خالٍ جتٛهلا يف ٚدست ايسنتٛض٠ ايػعساٟٚ

 َٓٗا:كسض َٔ ايتفصٌٝ، ٚغطٜب١ َٚتٓاقط١ فهتبت عٓٗا ب

 :املٗط يعطٜػٗا  السعت ايسنتٛض٠ إٔ املطأ٠ يف اهلٓس تسفع املطأ٠ تسفع املٗط يعٚدٗا

ٚفل طبكت٘ َٚٓصب٘ ٚتعًُٝ٘، ٖٚٛ بػبب عك١ًٝ ايطدٌ اهلٓسٟ اييت تٓعط إىل املطأ٠ 

ّ ايصٟ ناْت ايػٝاز٠ فٝ٘ يًُطأ٠ أٚ ٖٛ بكاٜا ايٓعا ،آَ٘ ؾأّْنُدًٛم أقٌ 

شيو  يٝٗا األطفاٍ فتسفع املٗط نط٥ٝػ١،ب إَٓػتطأؽ ٚمتًو ٚتطخ ُٜٚ فهاْت

 .28ٜتػري يهٔ ْعاّ زفع املٗط مل املطأ٠ غٝازتٗا فكستتالؾ٢ ٚ ايٓعاّ قس
 :ٌإٔ املطأ٠  سنتٛض٠ عٔ بعض َٓاطل اهلٓسنتبت اي املطأ٠ ال جتًؼ يف سطٛض ايطد

ال جتًؼ يف سطٛض ظٚدٗا ٚأبٝٗا ٚإمنا تعٌ ٚاقف١ ٖٞ ٚبٓاتٗا. ٚاملطأ٠ يف مجٝع 

اعرتف بإٔ املطأ٠ يف سٝح  ضسالت أْٝؼ َٓصٛض ؾدص١ٝ ستٛض١ٜ ٚعٓصط َِٗ،

قاض٠ آغٝا أسػٔ يف َطنعٖا ٚأْٗا ٚظٜط٠ ْٚا٥ب١ َٚػتؿاض٠ ٚقاض١ٝ ٚٚن١ًٝ 

"فايٓػا٤ ال  اهلٓسايػا٥س يف  ٖصا ايتكًٝس ايػطٜب أؾاض إىل قسايربملإ، يهٓ٘ 

 .29ٜأنًٔ َع ايطداٍ"
 بعض  طل اهلٓس حيطّ ع٢ً املطأ٠ زخٍٛيف بعض َٓا :تسخٌ بعض املعابس املطأ٠ ال

 .30خًٗا إال ايصنٛضسٝح ال ٜس املعابس
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 :يف ايكطٕٚ املاض١ٝ ناْت ايعاز٠ ايػ١٦ٝ اييت فؿت بني  املطأ٠ األض١ًَ َهط١ٖٚ

اهلٓٛز باغِ"ايػاتٞ"، ٖٚٞ إٔ املطأ٠ ناْت حتطم ْفػٗا َع ظٚدٗا إشا تٛيف، أٚ 

ا، يهٔ ت ٖصٙ ايعاز٠ تكطّٜبتالؾا. ٚقس ظٚدٗدج١ ناْت أغطتٗا تًكٝٗا يف ايٓاض َع 

ََ ،ا يًهٛاضخَهط١ٖٚ ٚغبّب تعترب املطأ٠ األض١ًَ ا نايػاسط٠ ٌ أسٝاّْٚتعا

 .31ايؿطٜط٠
 ُخًكت يًؿؤٕٚ املٓعي١ٝ املطأ٠ يكسبإٔ نجري َٔ ايطداٍ اهلٓٛز ٜعتكس  :املطأ٠ اَطأ٠ ،

اذته١َٛ ألٕ املطأ٠ اَطأ٠ ٜعين أْٗا  تٛيٞ ظَاّتؤًٖٗا يًعٌُ ٚ تٗا ايص١ٖٝٓ الٚقسض

ُّ أقٌ َٔ ايطدٌ عكاًل ا. ٜٚعتٓل نجري َٔ ايطداٍ اهلٓٛز َجٌ ٖصٙ األفهاض ضغِ ٚفٗ

 .32آْصاىحتهِ اهلٓس ناْت إٔ اَطأ٠ )إْسضا غاْسٟ( 
 ٌيف بعض َٓاطل دٓٛب اهلٓس، أسٝاّْا تتعٚز اَطأ٠  :املطأ٠ تتعٚز أنجط َٔ ضد

أنجط َٔ ضدٌ، ألٕ ْػب األطفاٍ إىل األب ٖٓا ال ِٜٗ نجرّيا
33
. 

 ال ٜعاٍ ٜٓػب األطفاٍ إىل أَٗاتِٗ  ظٓٛب اهلٓساملٓاطل بعض يف  :املطأ٠ هلا ايػٝاز٠"

ا ٚتطخ ايبٓات األضض َٔ األّ ٚتطتفع َها١ْ ايٓػا٤ يف ٖصا اجملتُع األَٟٛ اضتفاّع

 .34ْٛاسٞ اذتٝا٠ ٚايعًّٛ ٚايفٕٓٛ" ا يف شتتًفنبرّي
ٖصٙ بعض ايعازات ٚايتكايٝس ايػطٜب١ اييت أؾاضت إيٝٗا ايهاتب١ ايػعساٟٚ. ٚاألَط 

ا ٖٞ قب١ًٝ ٚؾاش٠ مجٝع أضتا٤ اهلٓس، ضمبايٛاقع ٖٛ إٔ َجٌ ٖصٙ ايتكايٝس مل تعِ 

يف ْكٌ ٖصٙ األَٛض ايؿاش٠، مياضغٗا عسز قًٌٝ دّسا. ٜبسٚ إٔ ايػعساٟٚ قس أخطأت 

 ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً فهطتٗا ايٓػ١ٜٛ. ،ٚساٚيت اْتكاز اجملتُع اهلٓسٟ اْتكاّزا ؾسّٜسا

 :ايبشحخامت١ 

بؿدص١ٝ املطأ٠  شنط ٚضعٗا، َٚعذب١بايػ١ ايعٓا١ٜ بٛصف املطأ٠ ٚ صتس ايػعساٟٚ

ٔ ٖا سع١ٜٓ َٔ ساي١ ايٓػا٤ َ. نُا صتساهلٓس١ٜ ٚأزبٗا ٚؾذاعتٗا ٚسػٔ تسبريٖا

                                                         
 .226املصسض ْفػ٘، ص:  31

 .224املصسض ْفػ٘، ص:  32

33
 .227املصسض ْفػ٘، ص:  

 .113املصسض ْفػ٘، ص:  34
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اي١َٝٛٝ. يصيو  ب إصط أعُاهلٔ ٚأظَاتٗٔ يف سٝاتٗٔايطبك١ املتٛغط١ أٚ ايػف٢ً بػب

 تٓاقط١.املػطٜب١ ايتكايٝس اي تٓتكس ايػعساٟٚ يف أغًب األسٝإ

ايتبأٜ ايصٟ ٤ ع٢ً ط ايطٛٝػًساٚيت ت أٚضشت زضاغ١ ٖصٙ ايطس١ً إٔ ايػعساٟٚ قس

ٕ أ  بعض األسٝإ مل تػتطعيفيهٓٗا   بعض ايطبكات َٔ اجملتُع اهلٓسٟ،ٜٛدس يف

١ اهلٓسٜ طأ٠ٚضع املحتهِ ع٢ً األَٛض بططٜك١ صشٝش١ بٌ إْٗا أخطأت يف تصٜٛط 

 .فاْتكست اجملتُع اهلٓسٟ بؿإٔ املطأ٠ اْتكاّزا ساّزا

ٕ أٚضاع املطأ٠ يف اجملتُع اهلٓسٟ بأبعازٖا املدتًف١ َتفاٚت١ َا بني ٔ ايكٍٛ إٚميه

ٜٛٔ االدتُاعٞ ٚشيو ٚفل طبٝع١ ايته ايػعساٟٚ، اييت ؾاٖستٗا ايسنتٛض٠ ايطبكات

 تكايٝس غطٜب١ املطأ٠ متاِضؽ ايك١ًًٝ يف بعض ايطبكات اهلٓس١ٜ ايجكايف جملتُع َا. صتس

ايطبكات تتُتع املطأ٠ اهلٓس١ٜ بأضفع َٓعي١ ٚأععِ  ٖٚٞ تبسٚ َع١ًَٛ، ٚيف غريٖا َٔ

 يف . نُا ْؿاٖسايس١ٜٝٓؾإٔ ٚهلا َؿاضن١ باضظ٠ يف ايؿؤٕٚ ايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚ

ػتطٝع ْ . فالاذتٝا٠ تيف عسٜس َٔ زتاال ٌغبكت ايطد قس إٔ املطأ٠األٜاّ ايطا١ٖٓ 

سعٞ ْػتطٝع إٔ ْ ال ا يف مجٝع أضتا٤ ايبالز َجًُاَطًًك عكٛقٗا ١َتُتع ايكٍٛ إْٗا

 ُا بني ايطبكات.فًٝٗا ٚضع َتفاٚت فاإلطالم. ع٢ً  ذتكٛمبأْٗا َٗط١َٛ ا
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 املطسح املدزضٞ بني ايػا١ٜ اإلدَاد١ٝ ٚانتطاب املٗازات ايًػ١ٜٛ

باقٌ دْٝا. د
 
Email: bakel.d.univ@gmail.com                       

 ًَدـ ايبشح:

املطسح ُٜعد دعا١َ َٔ دعا٥ِ  ع َدزى سبكٝك١ املطسح ٚأُٖٝت٘ أ٫ٕ ؽبف٢ ع٢ً أٟ ٚا

ا َٔ خ٬ٍ ا، ٚتسبًٜٛٚتعًًُٝٝ، اا ضًٛنًٝاجملتُع ٚتكٛمي٘، نٝف ٫ ٖٚٛ ميّجٌ َٛقًف

يػ١ َٓطٛق١ ٚيػ١ إغازات ٚإميا٤ات طبتًف١ ٚعرب تهاٌَ يًتعبري ايػفٗٞ ٚطبتًف 

 .املٗازات ايًػ١ٜٛ

 ف٬ غسٚ إٔ ٜ٪ثس املطسح يف ٚعٞ ايطفٌ ٚضًٛن٘ يف اجملتُع، إذ ٜكع أَاَ٘ ٚقا٥ع

ا، إذ بًٜٛا تسا بػهٌ َس٥ٞ َٚطُٛع، ٚبايتايٞ ٜؿبح بريو خطاًبا ٚأفهاًزٚأغداًؾ

عطين َطسسا أعطو )أ َكٛي١ٖٚٓا تؿدم  ،ٜستبط املتعًِ بب٦ٝت٘ ٜٚطاِٖ يف بٓا٥ٗا

تاز عٔ سكٝك١ ايتُطو نػف ايط ٖرا املطع٢ تٗدف ٖرٙ املكاي١ إىلٚقُٔ  أ١َ(.

ايدا٥ِ مبعادي١ املطسح ٚاملتعًِ َكابٌ اإلدَاز مبدتًف أغهاي٘ ٚأبعادٙ املعسف١ٝ 

املجريات ايتطا٩ي١ٝ أُٖٗا: َا َد٣ قدز٠ املطسح  ايتع١ًُٝٝ َسنص٠ ع٢ً مج١ً َٔ

املدزضٞ ع٢ً إدَاز املتعًِ يف صبتُع٘؟ نٝف ٜطِٗ املطسح املدزضٞ باعتبازٙ بٓا٤ 

 ٚبإدَاز ا٭طفاٍ باضتعُاٍ يػ١ زاق١ٝ َٔ د١ٗ، تهاٌَ ايتهٜٛٔ يف ت١ُٝٓ املٗازاتَ

 يف اجملتُع بػهٌ ضًِٝ ٜطِٗ يف بٓا٤ ا٭١َ َٔ د١ٗ أخس٣؟.

املطسح املدزضٞ، أدب ايطفٌ، اإلدَاز، َطسح ايطفٌ، ايُٓٛ : َفتاس١ٝ نًُات

 ايًػٟٛ، املٗاز٠ ايًػ١ٜٛ.

Abstract: 
It is clear for those who know about the reality of theater and its 

importance that theater is a pillar of the society, because it represents a 

behavioral, educational and pedagogical attitude through a spoken 

language and a language containing different signs as well as an 

integration of oral expression with the various language skills. 

                                                         


 .تٝازت خًدٕٚ، ابٔ داَع١ ٚايًػات، ٯدابا ن١ًٝ ايعسبٞ، ٚا٭دب يًػ١ا قطِ (أ) ؾٓف ضباقس٠ أضتاذ٠ 
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There is no doubt that theater has an impact on the child awareness and 

behavior in society because it puts in front of him chronicles, persons and 

ideas in both visible and audible forms. 

Thus, it becomes an educative speech because the learner is connected 

with his environment and he contributes to its development. 

This article aims to unveil the reality of permanent adherence to the 

equation of theater and learner versus inclusion in its various forms and 

dimensions of educational knowledge focusing on a number of questions 

such as: to what extent is the theater able to integrate the learner in his 

society? How does School Theater contribute to the development of skills 

by using an upscale language and by integrating children in society in a 

way that contributes to nation-building? 

 َكد١َ: 

ب ا٭طفاٍ ٚاسباد١ إيٝ٘ إذ ٜعد َٔ ايسنا٥ص ا٭ضاض١ٝ ٫ ؽبتًف اثٓإ ع٢ً أ١ُٖٝ أد

اييت ٜكاع بٗا تطٛز ا٭َِ ٚزقٝٗا، بػ١ٝ تٛضٝع اٯفام اسبكاز١ٜ ٚاملعسف١ٝ ٚايع١ًُٝ؛ 

سبكازٟ إذ اٖتُت بٗا نٝف ٫ ٚأدب ا٭طفاٍ أضاع املعسف١ ٚمس١ ايتكدّ ايعًُٞ ٚا

 يف طبتًف ا٭ش١َٓ ٚا٭َه١ٓ.اسبكازات 
 تكنٝد ٖرٙ اسبكٝك١ إذ ٜعد ايطفٌ اايجس٠ٚ ا٭ضاض١ٝ ٚاسبكٝك١ٝ إْٓا ٫ عبتاز إىل

يٮ١َ، َٚٔ ثِ فإٕ ت١ُٝٓ ايكدز٠ اشب٬ق١ ٚاملبدع١ تؿبح ٖٞ اهلدف ا٭مس٢ ٭ٟ 

ٖرٙ ا٭ٖداف ْطتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ اأدب ا٭طفاٍ ٖٛ ذيو ا إىل ، ٚاضتٓاًد1تجكٝفا

بكٛابط ْفط١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚتسب١ٜٛ، ٜٚطتعني بٛضا٥ٌ ايجكاف١  ين ايرٟ ًٜتصّايعسف ايف

ُّٞ فِٝٗ ازباْب  اسبدٜج١ يف ايٛؾٍٛ إىل ا٭طفاٍ ٚؽباطب َػاعسِٖ ٚٚدداِْٗ ٜٚٓ

 .2ٌُ عًٝ٘ َٔ سب ٚدٛد٠ ٚزمح١ ٚتٛاؾٌاتاإلْطاْٞ مبا ٜػ

ٖٚٛ يف ايٓٗا١ٜ ؼبٌُ َكُْٛا ٚاقح املعامل بٛضا٥ط طبتًف١ َٔ قؿ١، ٚأْػٛد٠، 

اٍ اٚض١ًٝ فكدب ا٭طف٘ ت١ُٝٓ ايكدزات اير١ٖٝٓ يًطفٌ، َٚطسح،... ٚغريٖا، اهلدف َٓ

                                                         
ّ(، 7991، تس: َٗا عسْٛم، )دَػل: َٓػٛزات ٚشاز٠ ايجكاف١، َػه٬ت ا٭دب ايطفًٞضٝطًٝٝا، َرياٌٜ،  1

 .62ف: 

2
، )ايكاٖس٠: َهتب١ ايٓٗك١ عٛاٌَ ايتػٜٛل يف ايكؿ١ يطفٌ املدزض١ ا٫بتدا١ٝ٥ا، إبساِٖٝ ضبُد، عط  

 .26ّ(، ف: 7991، 7املؿس١ٜ، ط
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َٔ ٚضا٥ٌ ايتعًِٝ ٚاملػازن١ ٚايتط١ًٝ، ٚضبٌٝ إىل ايتعاٜؼ اإلْطاْٞ، ٚطسٜك١ ملعسف١ 

ايطًٛى احملُٛد، ٚأدا٠ يتهٜٛٔ ايعٛاطف ايط١ًُٝ يٮطفاٍ، ٚأضًٛب ٜهتػف ب٘ 

ايطفٌ َٛاطٔ ايؿٛاب ٚاشبطك يف اجملتُع، ٜٚٛقف٘ ع٢ً سكٝك١ اسبٝا٠ َٚا فٝٗا َٔ 

 .3خري ٚغسا

ٚ٭ٕ يٮدب فْٓٛ٘ املدتًف١، ٖٚٞ مجٝعٗا هلا ا٭١ُٖٝ ايبازش٠ يف تهٜٛٔ غدؿ١ٝ 

ايطفٌ َٚطاعدت٘ ع٢ً ا٫ْدَاز يف اجملتُع، فإٕ املطسح املدزضٞ ٚاسد َٔ ٖرٙ 

ٜج١ يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚيف ت١ُٝٓ ايفٕٓٛ، إذ ٜعترب َٔ أِٖ ا٫ضرتاتٝذٝات اسبد

 غدؿ١ٝ ايطفٌ يف طبتًف َساسً٘ ايعُس١ٜ.  

ايفكا٤ات إٔ أجل إىل ايدٚز املٓٛط بٗات٘  طًل ضكساٍٚ يف ٖرٙ املكاي١َٚٔ ٖرا املٓ

ط١ ايك٤ٛ ع٢ً املستهصات اييت ت٪خر باسبطبإ عٓد املطسس١ٝ املدزض١ٝ، َطً

 ْب اإلدَادٞ ٚايًػٟٛ يف اجملتُع.ايتعاٌَ َع ف٦ات املتعًُني يت١ُٝٓ ازبا

 َطسح ايطفٌ: َسنص إغعاع يًطفٌ .1

ٜعد املطسح إسد٣ ايٛضا٥ٌ اهلا١َ يًتٛاؾٌ ٚيٓكٌ ا٭دب ٚايعًّٛ ٚطبتًف ايجكافات 

يًطفٌ، فٗٛ اأق٣ٛ َعًِ يٮخ٬ما، ٚخري دافع اٖتدت إيٝ٘ عبكس١ٜ اإلْطإ ٭ٕ 

املٓعٛز٠ اييت تبعح اسبُاع  دزٚض٘ ٫ تًكٔ بايهتب بطسٜك١ َسٖك١، بٌ باسبسن١

، سٝح تتعاْل 4ٚتؿٌ َباغس٠ إىل قًٛب ا٭طفاٍ اييت تعترب أْطب ٚعا٤ هلرٙ ايدزٚع

 طبتًف ايفٕٓٛ َٔ سسن١ ٚؾٛز٠ ٚؾٛت ٚإميا٤ات يتبين ؾسسا فٓٝا ٜطع٢ عبٛ

اإلبداع فاملطسح يف عؿسْا اسبايٞ اٜعد ٚاضط١ َٔ أِٖ ٚضا٥ط ٚؾٌ ا٭طفاٍ 

 ، ٚيهٞ تتكح ق١ُٝ ٖرا ايفٔ، فكد بات َٔ ايكسٚزٟ إدزاى َاٖٝت٘. 5بكدبِٗا

 َطسح ا٭طفاٍ َٔ أععِ ( اإMark Touinٕرا ايؿدد ٜكٍٛ َازى تٜٛٔ)ٚيف ٖ

ٕ قُٝت٘ ايتع١ًُٝٝ ايهبري٠ اييت ٫ تبدٚ ٚاقش١ أٚ ا٫خرتاعات يف ايكسٕ ايعػسٜٔ، ٚإ

                                                         
 .21ّ(، ف: 7999، 6، )ايكاٖس٠: َهتب١ أظبًٛ املؿس١ٜ، طيف أدب ا٭طفاٍ، اسبدٜدٟ، عًٞ 3

 .762ّ(، ف: 6001، )داز ايػسم، أضاضٝات أدب ايطفٌٜٓعس: عبد اهلل سطٔ َٓؿٛز آٍ عبد احملطٔ،  4

، 7، )اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠: داز ايهتاب ازباَعٞ، طأدب ايطفٛي١ ٚاقع ٚتطًعاتايًبدٟ، ْصاز ٚؾفٞ،  5

 .707ّ(، ف:6000



 اجليل اجلديد 132                     ....املسرح املدرسي بني الغاية اإلدماجية واكتساب

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                            9102 ديسمرب  -يويول                       3ج/ – 5ع 

ؼبّسى َػاعس ايطفٌ ، نٝف ٫ ٖٚٛ 6َف١َٛٗ يف ايٛقت اسباقس ضٛف تٓذًٞ قسٜباا

 .7ٜٚػرٟ ايطفٌ فٓٝا ٚأدبٝا ٚٚدداْٝا ٜٚطري ب٘ عبٛ ا٭فكٌ ٚذٖٓ٘ ٚعكً٘

 بني َطسح ايطفٌ ٚاملطسح املدزضٞ .2

ٖاَا ٖٚٛ تداخٌ ٚتٓٛع املؿطًشات َٔ َطسح  قُني بايرنس إٔ ْتٓاٍٚ َٛقٛعا

يٮطفاٍ َٚطسح َدزضٞ. ٚيًفؿٌ بني ٖرٜٔ املؿطًَشني ٫ بد إٔ ْساعٞ قك١ٝ ٖا١َ 

ٖٚٞ ايدٚز ايرٟ ميّجً٘ نٌ ْٛع يف تهٜٛٔ غدؿ١ٝ املتعًِ، ٚظبد إٔ ايكاضِ 

ُع املػرتى بُٝٓٗا نُْٛٗا َٔ اايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚاييت تتِ عٔ طسٜل أٚ بٛاضط١ ايط

 .8ٚايبؿس ٚتسفض ايٛزم نٛض١ًٝ يًتعًِ ٚايترٚما

َؿطًح اَطسح ايطفٌ ٜطًل ع٢ً ايعسٚض اييت تتٛد٘ زبُٗٛز ا٭طفاٍ              إٕ

ح غاٜتٗا بني اإلَتاع اٚٚ ايهباز، ٚترتٚايٝافعني، ٜٚكدَ٘ ممجًٕٛ َٔ ا٭طفاٍ، أ

 .9ٚايتعًِٝا

يًطفٌ  اَٛدٗ افٓٝ ٚقد اتفل أمحد شيط َع ايتعسٜف ايطابل يف نٕٛ املطسح ع٬ُ

١٦ ايعُس١ٜ ي٘، ٜعسض ع٢ً خػب١ املطسح مبطاعد٠ َه٬ُت َطسس١ٝ ٜتٓاضب ٚايف

 .10دا٤ َع ايعٓاؾس ايف١ٝٓ، ٚتٓاغِ فسٜل ا٭ف١ٝٓ َٔ دٜهٛز ٚإقا٠٤ ٚأشٜا٤ ٚأؾٛات

املطسح املدزضٞ ا٫ ٜعين فٔ ايتُجٌٝ فكط، ٚإمنا ٜتعد٣ ا٭َس إىل  ٚيف املكابٌ ظبد

تعإٚ عد٠ َٗازات يف  –إقاف١ إىل ايتُجٌٝ–أنجس َٔ ذيو بهجري، سٝح إْ٘ ٜػٌُ 

صبا٫ت أخس٣ َٔ فٕٓٛ ناملٛضٝك٢، ٚايسضِ، ٚايسقـ، ٚايدبه١، ٚاإليكا٤ 

                                                         
 .762، ف: أضاضٝات أدب ايطفٌعبد اهلل سطٔ َٓؿٛز آٍ عبد احملطٔ،  6

، 7، )ايكاٖس٠: ايداز ايدٚي١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، طَكد١َ يف ايجكاف١ ٚأدب ايطفٌدٜاب، َفتاح ضبُد،  7

 .706ّ(، ف: 7996

 .3ّ(، ف: 6001، 7طاقسأ يًٓػس ٚايتٛشٜع ٚايرتمج١، ، )ايكاٖس٠: َ٪ضط١ املطسح املدزضٞخًٝف١، ضبُٛد،  8

بريٚت: ، )املعذِ املطسسٞ َفاِٖٝ َٚؿطًشات املطسح ٚفٕٓٛ ايعسضسٓإ قؿاب، ٚ، إيٝاع، َازٟ 9

 .17ّ(، ف:7991، 7َهتب١ يبٓإ ْاغسٕٚ، ط

، )ايكاٖس٠: داز ٖب١ ايٌٓٝ يًٓػس أدب ايطفٌ ايعسبٞ دزاض١ َعاؾس٠ يف ايتكؾٌٝ ٚايتشًٌٝشيط، أمحد،  10

 .712 -711ّ(، ف:7997، 7ٚايتٛشٜع، ط
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ا٭خـ ا٭دب١ٝ َٓٗا سٝح ػبب ايٓعس إىل نٌ املكسٕٚ مبطسس١ املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ، ٚب

فٓٝا  ١ ٜتهاٌَ َعٗا ايتُجٌٝ فٝؿبح ن٬َا يد٣ ايت٬َر٠ َٔ َٛاٖب ٚقدزات إبداعٝ

 .٫11 ٜتذصأا

إىل نُْٛٗا ٜتذاٚشإ  -املطسح املدزضٞ ٚاملطسح املدزضٞ–ٚمتتد ايػا١ٜ َُٓٗا 

ايٛض١ًٝ إىل ايػا١ٜ املسض١َٛ ٜٚػرتنإ فٝٗا أُٖٗا ثسا٤ ايفهس٠ َٚتع١ ايٛددإ َع 

ايطعٞ إىل ايػاٜات يف سد ذاتٗا، ٖٚٓا ٜتشٍٛ ايطفٌ َٔ املتع١ إىل ا٫ستُاٍ، َٚٔ 

 .12ا٫ستُاٍ إىل املػازن١ ايٛددا١ْٝ إىل اإلسطاع ايعكًٞ بػعٛز اٯخسٜٔ

أَا َٔ سٝح املٛقٛع فٓذد َطسح ايطفٌ أعِ ٚأمشٌ َٔ املطسح املدزضٞ، إذ ٜتذاٚش 

ٕٛ ٚممجًٕٛ ا٭ٍٚ فكا٤ املدزض١ إىل فكا٤ات أخس٣ َتعدد٠ ٜٚطٗس ع٢ً ذيو َٛدٗ

ٝكا باحملٝط ايتعًُٝٞ َٔ َٔ خازز ايكطاع املدزضٞ، أَا ايجاْٞ فٗٛ َستبط ازتباطا ٚث

ٚممجًني ٚفل َعاٜري ضٝهٛيٛد١ٝ ْفط١ٝ َٚباد٨ هلا ع٬ق١ باملٓع١َٛ َ٪طسٜٔ 

ايتع١ًُٝٝ ايرتب١ٜٛ سٝح اذبتٌ َطسس١ املٓاٖر املستب١ ا٭ٚىل يف املطسح املدزضٞ، إذ 

ٌٝ َٛاد َٓٗذ١ٝ ممطسس١، ٚذيو يتبطٝط املٛاد ايع١ًُٝ، ٚتعُٝل ٜكّٛ ا٭طفاٍ بتُج

 .13أثسٖا يف ايٓفٛع عٔ طسٜل ايبٗذ١ اييت ميٓشٗا ايعٌُ املطسسٞا

ح نُْٛٗا فٓا ُٗا ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠ َٔ سٝدٚ إٔ املؿطًشني ٫ ؽبسدإ عٔ أْٜب

زاقٝا ٜتعاٌَ َع ممجٌ َٚػاٖد زاٍم ٖٛ اٯخس، ٚنُْٛٗا ٚض١ًٝ ٚغا١ٜ يف اٯٕ ذات٘، 

ٖٚرا ٖٛ ا٭ؾٌ أَا عٔ ايفسٚقات ايفسع١ٝ فٗٞ َٔ سٝح املٓاضب١ ٚاملػاٖد 

 ٚاملكُٕٛ.

ٖرا ايتٓٛع يف املفّٗٛ ٜفسض ت١ُٝٓ ثكاف١ املتعًِ ٚتطٜٛس قدزات٘ ايتعبري١ٜ ٚذبفٝصٙ ع٢ً 

تهاٌَ طبتًف ا٭ْػط١ ايػري يف إطاز ايػسان١ ٚايتعإٚ اإلػبابٞ َع  َػازن١

                                                         
 .71 -73 ّ(، ف:7993، 7، )بريٚت: داز َٚهتب١ ٬ٍٖ، طاملطسح املدزضَٞسعٞ، سطٔ،  11

، )اإلضهٓدز١ٜ: )أٖداف٘ َٚؿادزٙ َٚٗاَ٘( ز١ٜ٩ إض١َٝ٬ ايٓـ ا٭دبٞ يٮطفاٍ أبٛ ايسقا، ضعٝد، 12

 . )بتؿسف(61-60: ، ف(7990َّسنص ايّديتا يًطباع١، 

 .621اتب(، ف: ، )بريٚت: داز ايساملتكٔ يف أدب ا٭طفاٍ ٚايػباب ،إميإايبكاعٞ،  13
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َٚا ذبدث٘ َٔ أثس يف ع١ًُٝ ايتعًِ، ٖٚٓا ٜؿبح هلاتني ايتطُٝتني َطاز ايتع١ًُٝٝ 

 .14ٚاسد ٜؿب يف قايب ٚاسد ٖٚٛ ايٛض١ًٝ ٚايػا١ٜ، املتع١ ٚايفا٥د٠، اسبل ٚايٛادب

 أٚد٘ ايتػاب٘ ٚا٫خت٬ف بني َطسح ايطفٌ   نيٚفُٝا ًٜٞ أٚزد ازبدٍٚ اٯتٞ ٚايرٟ ٜب

 ٚاملطسح املدزضٞ: 

 
 أْٛاع املطسح املدزضٞ .3

، باعتبازٙ اَهْٛا َٔ َهْٛات ٚسد٠ 15ٜٓكطِ املطسح املدزضٞ إىل أزبع١ أْٛاع

 ، ْطتًٗٗا بــ:16ايرتب١ٝ ايف١ٝٓ  ٚايتفتح ايتهٓٛيٛدٞا

إىل سٝح تتشٍٛ ايٓؿٛف املدزٚض١ ٚاملٛاد ايتع١ًُٝٝ املطسح ايتعًُٝٞ:  .3-7

ا يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ َع ا إػبابًَٝطسسٝات بطسٜك١ ًَفت١ ي٬ْتباٙ إذ تعطٞ أثًس

ا٭خر بعني ا٫عتباز املتع١ ٚاييت ٖٞ ايػا١ٜ ازبٖٛس١ٜ يف ذيو ٜٚهفٞ ايف ٖرا حمل١ 

 .17عابس٠ أٚ فهس١ٜ ع١ًُٝ ؾػري٠ تسد يف ثٓاٜا ايكؿ١ أٚ بني ايططٛزا

ٜط٢ُ ايدزاَا اشب٬ق١، أٟ إٔ إخساز ايٓـ ٜهٕٛ َٔ قبٌ ٚاملطسح ايتًكا٥ٞ:  .3-6

 ايطفٌ، بعد إٔ ؽبتاز املعًِ َٛقٛعا ٖٚٓا ت٢ُٓ َٗاز٠ ايتعبري بػهٌ ًَفت ي٬ْتباٙ.

                                                         
، -دزاض١ ذب١ًًٝٝ ملٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ -يرتب١ٜٛ ازبصا٥س١ٜاملطسح يف املٓع١َٛ ابٛغ٬يل، عبد ايعصٜص،  14

 . )بتؿسف(76-77ّ، ف: 6009طبطٛط(، داَع١ املط١ًٝ، َرنس٠ َادطتري)

، صب١ً داَع١ دَػل، أثس املطسح يف ت١ُٝٓ غدؿ١ٝ ايطفٌٜٓعس يف تفؿٌٝ ذيو: نٓعإ، أمحد عًٞ،  15

 .776 -777ّ، ف:6077 ، ايعدد ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ،61ضٛزٜا، اجملًد 

 )بتؿسف(. 17ّ(، ف:7991، )املػسب: داز ايجكاف١، دٜدانتٝو املطسح املدزضٞأنٜٛٓدٟ، ضامل،  16

 .712 ّ(، ف:7912، 7، )بريٚت: داز اقسأ، ططفاٍفٔ ايهتاب١ يٮظبٝب، أمحد،  17
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سٝح ٜعد ٚض١ًٝ تسب١ٜٛ  ٖٚٛ ْٛع غا٥ع يف ايطٛز ا٭ٍٚ َٔ ايتعًِٝ َطسح ايعسا٥ظ: .3-3

١َُٗ يًػا١ٜ، ٜعتُد ٖرا ايٓٛع َٔ املطسح ع٢ً ايعسا٥ظ َٚٓٗا اضتُد تطُٝت٘، 

فايػدؿٝات تهٕٛ عباز٠ عٔ اعسا٥ظ َٔ اشبػب أٚ ايٛزم أٚ ايب٬ضتٝو أٚ 

ايكُاؽ ع٢ً ١٦ٖٝ غهٌ بػسٟ أٚ سٝٛاْٞ بػهٌ ٜتٓاضب ٚاملطسح ايرٟ ضتعٗس 

، َٔ أِٖ أْٛاعٗا: ايعسا٥ظ ايكفاش١ٜ، 18ػسافٝ٘ ٜٚكّٛ بتشسٜهٗا ٫عبٕٛ َٔ ايب

 .19عسا٥ظ املازْٜٛٝت، عسا٥ظ خٝاٍ ايعٌ، عسا٥ظ ايعؿا

ٖٛ فٔ تسبٟٛ ًٜتشِ فٝ٘ ا٭ضًٛب بايػاٜات ٜٚستبط بكؾٛي٘ املطسح ايرتبٟٛ:  .3-1

املعسف١ٝ ٚاإلبداع١ٝ، ٚاملاد٠ اشباّ ي٘ إَا ا٭دب ايتعًُٝٞ أٚ ايػعيب أٚ اسبها١ٜ 

تسقٝـ ا٭طفاٍ، نٌ ٖرٙ ا٭ْٛاع ربدّ بعكٗا ايبعض ايسَص١ٜ، ٚسهاٜات ٚأغاْٞ 

ٚاسبدٚد ايفاؾ١ً بٝٓٗا ٖٞ سدٚد غه١ًٝ فهٌ َٓٗا ؽبدّ اٯخس، ٚاشبطاط١ اٯت١ٝ 

 تٛقح َا ضبل ذنسٙ ٭ْٛاع املطسح املدزضٞ:

 
 َساسٌ ايُٓٛ ايًػٟٛ ٚع٬قتٗا باملٗازات ايًػ١ٜٛ يف ظٌ ايفكا٤ املطسسٞ .4

مبا إٔ املٗازات ايًػ١ٜٛ َٔ مساع ٚن٬ّ، َٔ أِٖ املٗازات املطتع١ًُ يف ع٬قتٗا 

باملطسح بؿف١ عا١َ ٚاملدزضٞ َٓ٘ بؿف١ خاؾ١ فإْ٘ بات َٔ ايكسٚزٟ إٔ ْٗتِ 

٭ُْٗا قسٚزٜتإ بايٓطب١ إقاف١ إىل َٗاز٠ ايهتاب١ ٚايكسا٠٤  بتشطني ٖرٙ املٗازات

ايتًكا٥ٞ. فٗرٙ املٗازات ربتًف سطب ايف١٦ ايعُس١ٜ يًطفٌ ٚع٬ق١ ٖرا ٚطٝد٠ يًُطسح 

                                                         
، )ا٭زدٕ: داز ايسا١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايدزاَا ٚاملطسح يف تعًِٝ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل أبٛ َػًٞ، يٝٓا ْبٌٝ، 18

 . 709 ّ(، ف:6001

، )ايكاٖس٠: ازبٗاش املسنصٟ سح ايعسا٥ظأؾٍٛ َكَٛات َطٜٓعس يف تفؿٌٝ ذيو: املتٝين، أمحد،  19

 َٚا بعدٖا. 63ّ(، ف: 7916يًهتاب ازباَعٞ، 
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بايُٓٛ ايًػٟٛ إذ اتٓشؿس املػه١ً ايرتب١ٜٛ يف إػباد املعازف امل١ُ٥٬ يهٌ َسس١ً 

 .20ٚيف تكدميٗا بؿٛز٠ قاب١ً يًتُجٌٝا

ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل ذنسٙ قّطِ َععِ ايباسجني َساسٌ ايُٓٛ ايًػٟٛ يًطفٌ إىل عد٠ 

 ا فاؾ١ًًَساسٌ أمجع َععُِٗ إٔ تتهٕٛ َٔ أزبع َساسٌ ٫ ميهٔ إٔ ْكع سدًٚد

 بٝٓٗا، ظبًُٗا يف اٯتٞ:

 ضٓٛات 2ٚ 3َا قبٌ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١: َا بني  َسس١ً .1

ٚميٌٝ فٝٗا ايطفٌ إىل قؿـ اسبٝٛاْات ٚايطٝٛز، ٚإىل اسبهاٜات اشبساف١ٝ، ٚقؿـ 

اإلٜٗاّ اشبٝايٞ، ٚيهٓ٘ ٫ ٜطتطٝع إٔ ٜفِٗ ايًػ١ ايتشسٜس١ٜ املهتٛب١، ٖٚٓا تػًب ع٢ً 

 يػ١ ايطفٌ تٓاٍٚ احملطٛضات ٫ اجملسدات.

 ضٓٛات 1إىل  2يهتاب١ املبهس٠: َٔ ضٔ َسس١ً ايكسا٠٤ ٚا .2

ٖٚٞ املسس١ً اييت ٜبدأ فٝٗا ايطفٌ يف تعًِ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١، ٖٚٞ تعادٍ املطتٜٛني ا٭ٍٚ 

ٚايجاْٞ َٔ املسس١ً ا٫بتدا١ٝ٥، ٚفٝٗا تهٕٛ َكدز٠ ايطفٌ ع٢ً فِٗ ايًػ١ املهتٛب١ َكدز٠ 

 ١ٜ.ضبدٚد٠ ايٓطام، ٚيف ٖرٙ املسس١ً تتطع ثس٠ٚ ايطفٌ ايًػٛ

 ضٓٛات 70إىل  1َسس١ً ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ايٛضٝط١ َٔ ضٔ  .3

تتُٝص ٖرٙ املسس١ً بتُهٔ ايطفٌ َٔ املٗازات ا٭ضاض١ٝ يًكسا٠٤، ٚفِٗ َعاْٞ ايسَٛش 

ايًػ١ٜٛ املكس٠٤ٚ ٚا٫ضتذاب١ ملا فٝٗا ٚاضتدداّ ا٭فهاز املطتدًؿ١ َٔ ايكسا٠٤، ٚإذا 

ايًػ١ٜٛ، ٚأؾبح ٜعرب عٔ َعازف٘ ازبدٜد٠،  دباٚش ايطفٌ ايطابع١ َٔ عُسٙ شادت ثسٚت٘

باضتعُاٍ ازبٌُ ايط١ًٜٛ ٭ٕ ازبٌُ ايكؿري٠ ٫ تعرب عٔ َطتذدات٘، ٚإذا بًؼ ضٔ 

ا ع٢ً ايتعبري بٓفط٘ عُا ؼبظ ب٘، ٖٚٓا تسبط ي٘ ايًػ١ ايعاغس٠ َٔ عُسٙ أؾبح قادًز

 ببعض ايكٛاعد ايٓش١ٜٛ.

 ض١ٓ فُا فٛم 77َسس١ً ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ املتكد١َ َٔ ضٔ  .4
فٝٗا ٜهٕٛ ايطفٌ قد قطع َسس١ً نبري٠ َٔ ايتعًِ َع اتطاع َعذُ٘ ايًػٟٛ إىل ٚ

دزد١ نبري٠، سٝح ؼباٍٚ إٔ ميتًو ْاؾ١ٝ ايكدز٠ ع٢ً فِٗ ايًػ١ بػهٌ ٫فت 

 .21ي٬ْتباٙ
                                                         

 .21ّ(، ف: 7926، 1، )ايكاٖس٠: َهتب١ ايٓٗك١ املؿس١ٜ، طعًِ ايٓفظ ايرتبٟٛد شنٞ، ؾاحل، أمح 20
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ص ع٢ً َطاٜس٠ ٖرٙ املساسٌ إٔ ْسنَِّٔ َٔ خ٬ٍ اضتكسا٤ ٖرٙ املساسٌ ٫بد يٓا 

بايطفٌ َٔ أضس٠ َٚدزض١ يًُٗازات ايًػ١ٜٛ يًطفٌ ٚايف١٦ ايعُس١ٜ، فاحملٝط اشباف 

بد إٔ ٜٛدٗٛا ٍَٝٛ ايطفٌ سطب ايطٔ ٚقدزاتِٗ، فهٌ َسس١ً تتٓاضب ٚصبتُع ٫

قؿ١ َٛد١ٗ يطفٌ  ْطتطٝع إٔ ظبرب طف٬ يف ضٔ ايجا١َٓ ع٢ً قسا٠٤ ٚطبٝع١ املاد٠ ف٬

، ٫ٚ ست٢ َػاٖد٠ عسض َطسسٞ ٫ ٜت٤٬ّ ٚضٓ٘ ٖٚهرا، اإٕ املطسح 77يف ضٔ ايـ

ٜفٛم يف تكثريٙ يف ايطفٛي١ ٚضا٥ط ا٭دب ا٭خس٣ فاملعسٚف إٔ يْٛني َٔ ايتفهري 

ا٭غٝا٤ املًُٛض١،  ٜػًبإ ع٢ً ا٭طفاٍ ُٖا ايتفهري اسبطٞ ايرٟ ٜعتُد ع٢ً

ٚايتفهري ايؿٛزٟ ايرٟ ٜعتُد ع٢ً تهٜٛٔ ؾٛز سط١ٝ، أَا ايتفهري املعٟٓٛ 

 .22اجملسد ف٬ ٜبًػ٘ ا٭طفاٍ إ٫ يف ضٓٛات طفٛيتِٗ ا٭خري٠ا

إٕ املسنبات ٚاملفسدات ايًػ١ٜٛ يًدطاب املطسسٞ تطتًصّ اضتػ٬ٍ طبتًف املٗازات 

ايًػ١ٜٛ ٖٚٛ َا ٜسبط ايُٓٛ ايًػٟٛ باملطسح َٔ سٝح ٖٛ ٚض١ًٝ إلٜؿاٍ ا٭فهاز 

ٚايتكثري يف املتًكٞ َُٗا نإ َطتٛاٙ سٝح ٜسنص املُجٌ ع٢ً فاع١ًٝ ايتكثري يف 

اضتدداّ طبتًف ايٛضا٥ط َٔ إميا٤ات، املتًكٞ مبسنبات يػ١ٜٛ ٚغري يػ١ٜٛ، ب

ٚسسنات، ٚٚؾٌ ٚفؿٌ، ٚتعبريات دطد١ٜ، ٚيػ١ٜٛ ٚغريٖا، يهٞ ؼبدخ ايتٛاؾٌ 

ايًػٟٛ إذ تطتًصّ ع٬ق١ تٛاؾ١ًٝ ع٢ً خػب١ املطسح بني ايباخ ٚاملتًكٞ ٚقبًٗا بني 

 ايٓـ املطسسٞ ٚايباخ يف سد ذات٘.

 املتعًِ املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚإدَاز .5

زضٞ َكاؾد تسب١ٜٛ ٚغاٜات ادتُاع١ٝ، إذ ٜطع٢ إىل تكدميٗا َٔ خ٬ٍ يًُطسح املد

 ٚإَا َٔ طسف املتعًُني أْفطِٗ، إَا إٔ تهتب َٔ طسف املعًُني، املطسسٝات ٚاييت

                                                                                                                                           
ُّإ: داز ايفهس، أدب ا٭طفاٍ فٔ ٚطفٛي١ٜٓعس يف تفؿٌٝ ٖرٙ املساسٌ: اسبٛاَد٠، ضبُد ف٪اد،  21 ، )ع

 .66- 16ّ(، ف:6071، 7ط

، )ايكاٖس٠: اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب، أدب ا٭طفاٍ فًطفت٘، فْٓٛ٘، ٚضا٥ط٘اهلٝيت، ٖادٟ ْعُإ،  22

 .301ّ(، ف: 7912
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نُا ٜٗدف املطسح إىل ابح قِٝ خًك١ٝ َع١ٓٝ يف ْفٛع ا٭طفاٍ َجٌ ٚدٛب اتباع 

 .23ٚقٍٛ ايؿدم، ٚايفؿٌ بني ايعاطف١ ٚايٛادبا

ٚتهاد دبُع َععِ آزا٤ ايباسجني ٚاملتدؿؿني ع٢ً أ١ُٖٝ املطسح َٚطاُٖت٘ يف 

ٚتجكٝف٘، ٚإغٓا٤ َعًَٛات٘ ٚت١ُٝٓ غدؿٝت٘، ٚتٛضٝع َدازن٘، ا٫زتكا٤ باملتعًِ ا

املطاُٖني يف تكدِٜ املطسسٝات ع٢ً ايفؿاس١ ٚاإليكا٤ ايطًِٝ ٚضسع١ نُا ٜدزب 

ايبد١ٜٗ ٚسطٔ ايتؿسف، َٚٛاد١ٗ ازبُاٖريا
24
. 

ْا ٚإذا أخرْا مبا ضبل ذنسٙ ع٢ً ضبٌُ ايتؿدٜل، فإْٓا ظبد أْفطٓا قد سؿس

املطسح يف داْب ٚاسد فكط، فإَا إٔ ٜكخر نكضًٛب ٚإَا إٔ ٜتدر نٛض١ًٝ، ٚإذا 

أقسزْا بٗرا فإْٓا ضٓشؿس تفهري ايطفٌ يف داْب ٚاسد ٫ غري، ٖٚٓا نإ يصاَا 

عًٝٓا إٔ ْسبط ا٭ضًٛب بايٛض١ًٝ باعتباز ا٭ٍٚ منطا يف اسبٝا٠ ٚايجاْٞ غاٜات َتٓٛع١ 

ْٚفط١ٝ، ٚعًٝ٘ فإٕ َدازى املتعًِ ترتاٚح بني ا٭ضًٛب َٔ تسب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ ٚادتُاع١ٝ 

ٚايٛض١ًٝ ابني ايكدز٠ ع٢ً اسبسن١ ٚايكدز٠ ع٢ً ايطُع ٚاملػاف١ٗ فرتتبط ايؿٛز 

اير١ٖٝٓ بؿٛز سكٝك١ٝ ٜكّٛ املعًِ بإعاد٠ ؾٝاغتٗا ٚتػهًٝٗا ٚفل فُٗ٘ اشباف 

ايرتب١ٜٛ ٚتكبًٗا  َٚعازف٘ اإلدزان١ٝ املٛد١ٗ، إذ ٜطتطٝع َٔ خ٬هلا إدزاى املفاِٖٝ

ْفطٝا ٚادتُاعٝا يٝٓطًل إىل متجًٗا يف ايٛاقع اسبٝاتٞ ايرٟ ْعٝػ٘، ٚع٢ً أضاض٘ 

إٕ املٌٝ إىل املطسح  .25ٜستبط اهلدف ايعاّ َٔ ايرتب١ٝ بايٛظٝف١ اييت ٜسد٢ َٓ٘ أدا٩ٖاا

سا٤ ٜدفع ا٭طفاٍ إىل ايتفاعٌ َع َٛاد ع٢ً دزد١ أع٢ً ؾعٛب١، َػاٖد٠ أٚ إد

فتتشطٔ َٗازاتِٗ ايًػ١ٜٛ، فُٝجٌ خرب٠ ضاز٠ دبعًِٗ ميًٕٝٛ إىل تهسازٖا باإلقباٍ 

 ع٢ً َصٜد َٔ ايتفاعٌ ٚا٫ْدَاز يف عامل املطسح.

ٚمبا إٔ املٍٝٛ املطسس١ٝ صبُٛع١ َٔ ايتٓعُٝات ايٛددا١ْٝ يد٣ ايفسد ٚاييت تسنص 

٢ً املُازض١ اإلدزان١ٝ ٚا٭دا١ٝ٥، فٗٞ ْتاز تفاعٌ بني اسبادات ٚامل٫ٛٝت ٚايسغبات ع

                                                         
)اإلضهٓدز١ٜ: َٓػك٠ املعازف،  ا٭ْاغٝد، -ايكؿ١ -َطسح ا٭طفاٍ -أدب ا٭طفاٍ، ايػعسفٛشٟ، عٝط٢،  23

 .613ّ(، ف: 7991

24
 .21ّ(، ف:7916، )َٓػٛزات َٓع١ُ ط٥٬ع ايبعح، َٛقف ايطفٌ إشا٤ ايجكاف١عبد ايسشام، دعفس،  

 .66، ف: املطسح يف املٓع١َٛ ايرتب١ٜٛ ازبصا٥س١ٜبٛغ٬يل، عبد ايعصٜص،  25



 اجليل اجلديد 139                     ....املسرح املدرسي بني الغاية اإلدماجية واكتساب

 

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                            9102 ديسمرب  -يويول                       3ج/ – 5ع 

ايٓفط١ٝ َٔ د١ٗ ٚبني ايٛضا٥ٌ املستبط١ بايكسا٠٤ َٔ د١ٗ أخس٣، بات َٔ ايكسٚزٟ 

 ايترٚم، افإغفاٍ ٖرا ازباْب ٜٓػ٧ايرتنٝص ع٢ً ازباْب ايٛدداْٞ ٚاملتُجٌ يف 

رٜٔ ٫ ٜعسفٕٛ نٝف ٜكس٩ٕٚ ٚيهِٓٗ ٫ ٜكبًٕٛ ع٢ً َٔ املتعًُني ا٭َٝني اي أدٝا٫ً

 .26ايكسا٠٤ا

ٜتُٝص ا٭طفاٍ حبب ا٫ضتط٬ع حملٝطِٗ َُٗا ناْت َتػريات٘ يرا ٚدب عًٝٓا إٔ 

ايفكٍٛ اي٬َتٓاٖٞ يطبٝع١ املاد٠ ايكسا١ٝ٥ املط١ًُ يًطفٌ ٚاييت  ْكّٛ مبساقب١ ذيو

تتٓاضب ٚايطٔ ٚاملطت٣ٛ ايعكًٞ نُا ضبل ايرنس، ٭ْ٘ إذا اؾطدّ مباد٠ ٫ تتكقًِ 

َٚطتٛاٙ فإْ٘ ضٝؿاب بٓٛع َٔ اإلسباط ايرٟ ٜ٪ثس يف منٛٙ ايًػٟٛ ٚنرا متطه٘ 

 ١ املطسح.بفعٌ ايتُجٌٝ، ٚفُٝا ًٜٞ أٚزد خطاط١ تٛقٝش١ٝ يطبٝع

 
ًَ ٚملا نإ املطسح أسد أٚد٘ ايٓػاط املدزضٞ اهلا١َ ٚدص٤ً َٔ ايٓػاط ايجكايف  اٖا

ًٛب، ٚض١ًٝا، نإ يصاَا عًٝٓا ٚاضرتاتٝذ١ٝ فعاي١ يف ايتدزٜظ، َٚٔ خ٬ٍ ثٓا١ٝ٥ اأض

 إٔ عبدد َطتٜٛات املطسح املدزضٞ ٚٚظا٥ف٘، ْطتًٗٗا بـــ:

ٜعد املطسح َٔ أِٖ ايٛضا٥ٌ اييت ذبكل ايتٛاشٕ ايٓفطٞ، ايٛظٝف١ ايٓفط١ٝ:  .7

فتكُـ ايػدؿٝات ٚمتجٌٝ ا٭دٚاز َٚػاٖد٠ ايعسٚض املطسس١ٝ ٜسٜح املتعًِ ٜٚ٪دٟ 

ايهبت، َٚٔ ايعٛاٖس ايٓفط١ٝ اييت ميهٔ  إىل ْكـ ايتٛتس ايٓفطٞ َٚعاٖس

َعازبتٗا عٔ طسٜل ايتُجٌٝ اشبذٌ، ٚا٫ْطٛا٤، ٚعٝٛب ايٓطل،... ٚقد ٜستبط َع٢ٓ 

ايتُجٌٝ يف أذٖإ بعكِٗ ع٢ً أْ٘ ٚض١ًٝ يًرتٜٚح عٔ ايٓفظ ٚايتط١ًٝ ٚاإلَتاع، ٖٚرا 

َفّٗٛ أٚ ايفِٗ قاؾس ٭ٕ ايتُجًٝٝات ٖٞ ٚضا٥ٌ اتؿاٍ فعاي١ يًتعبري عٔ فهس٠ أٚ 

                                                         
، )ايكاٖس٠: املهتب ايعسبٞ يًُعازف، أْػط١ َٚٗازات ايكسا٠٤ يف املدزض١ ا٫بتدا١ٝ٥َؿطف٢، فِٗٝ،  26

 .17ّ(، ف:6073، 7ط
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غعٛز َعني، إقاف١ إىل أْٗا ٚض١ًٝ ذات ق٠ٛ ادتُاع١ٝ ٖا١ً٥ يًتجكٝف ٚايتكثري 

 . 27ٚايتٛدٝ٘

فاملتعًِ يف املطسح ضٛا٤ أنإ ممج٬ أّ َػاٖدا ضٝتشسز َٔ ازبٛ ا٭ضسٟ ٚنرا 

ازع داخٌ أضٛاز املدزض١، ٚيهٓ٘ ئ ٜهٕٛ َٔ ازبٛ املدزضٞ، زغِ إٔ ايٓػاط مم

َٓتبٗا يًُعًِ ٫ٚ دايطا ع٢ً نسضٞ داخٌ سذس٠ ايؿف، بٌ ضٝهٕٛ طسفا فاع٬ 

ا ع٢ً ْفط٘ ٚقدزات٘ ايفهس١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف املػازن١ ٚايعٌُ ازبُاعٞ َعتًُد

ٚايًػ١ٜٛ،...ٖرٙ املػازن١ أدا٤ َٚػاٖد٠ يف اٯٕ ذات٘ اضتفسض ع٢ً ايت٬َر٠ ْٛعا 

َٔ املػازن١ يف عد٠ ْػاطات، ٚيف طبتًف أْٛاع ايفٕٓٛ ٚا٭عُاٍ اييت ٜتطًبٗا 

ايعسض، فايت٬َر٠ َج٬ ميهٔ إٔ ٜطاُٖٛا يف َػاٖد ايعسض، ٚبايتايٞ ضٝهطب 

ايٛاسد َِٓٗ َٗازات طبتًف١ إقاف١ إىل َعسفت٘ بك١ُٖٝ ايتعإٚ ٚايٓعاّ يف سٝات٘ 

 .28ا٫دتُاع١ٝا

ٜٚػًب ع٢ً ا٭طفاٍ ازباْب ا٫ْدَادٞ، ٚاملطسح خبؿا٥ؿ٘ ايدزا١َٝ ٜطاعدِٖ ع٢ً 

ٖرا، ٭ْ٘ ٜسِٜٗ اسبٛادخ يف أَانٓٗا ٚبكغداؾٗا باإلقاف١ إىل عٛاٌَ اإلٜٗاّ 

مل ايرٟ ٜطعد املطسسٞ ناإلقا٠٤ ٚايدٜهٛز فٗٞ تتشد مجٝعا يٓكٌ ايطفٌ إىل ايعا

ٌ َٚٛقف٘ ا٫ْدَادٞ ٚسا٫ت ايتعاطف ايدزاضٞ إىل خٝاٍ ايطف إٔ ٜساٙ نُا ٜتعإٚ

إٔ تؿٌ ب٘ إىل ق١ُ املتع١ ٚا٫ْفعاٍ ٚايتكثس إذا أسطٔ ايسبط بٝٓٗا بػسط َساعا٠ 

 .29اشبؿا٥ـ ايرتب١ٜٛ ٚايطٝهٛيٛد١ٝ ٚايف١ٝٓ املدتًف١

كا فكا٤ً يٓكٌ ايتؿٛزات اير١ٖٝٓ َٔ ايكطِ إىل تؿٛزات إٕ َٝدإ املطسح ٜعد س

سكٝك١ٝ، فتٓكٌ املعًَٛات ٚا٭فهاز َٔ ؾٛز٠ صبسد٠ إىل ؾٛز٠ سط١ٝ، بكضًٛب 

غا٥ل دبعٌ املتعًِ َٓطًكا عبٛ قاب١ًٝ ايتعًِ ٚا٫ْدَاز يف اجملتُع َُٗا ناْت 

ري َباغس٠ دٕٚ َهبٛتات٘ ٚعًً٘ ايٓفط١ٝ، فاملطسح قادز ع٢ً َعازب١ ا٭َس بطسٜك١ غ

                                                         
 .776، ف:أثس املطسح يف ت١ُٝٓ غدؿ١ٝ ايطفٌنٓعإ، أمحد عًٞ،  27

 .70ف:  ،املطسح املدزضَٞسعٞ، سطٔ،  28

 .303، ف:أدب ا٭طفاٍ فًطفت٘، فْٓٛ٘، ٚضا٥ط٘اهلٝيت، ٖادٟ ْعُإ،  29
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إٔ ؽبكع زبًطات ْفط١ٝ ع٬د١ٝ قد ٜطٍٛ أَدٖا، افعٔ طسٜل ايتُجًٝٝات ا٭خ٬ق١ٝ 

ميهٔ َعازب١ بعض ا٫عبسافات ا٭خ٬ق١ٝ ٚاٯزا٤ ا٫دتُاع١ٝ ايطًٛن١ٝ بإظٗازٖا 

، فٝتًك٢ املتعًِ 30َكد١ُ ت١٦ٝٗ يًت٬َٝر ي٬قط٬ع بكعبا٤ اسبٝا٠ املكب١ً يف نربِٖا

ايكِٝ ٚاٯداب بعٝدا عٔ قٝٛد ايتًكني ٚاييت تتؿف بايؿسا١َ، َع َساعا٠ اتفاٚت 

ٜطبب أععِ املػانٌ فُٝا ٜتعًل باختٝاز املطسسٝات،  -َج٬–ايطٔ بني املتفسدني 

يٮطفاٍ يف ضٔ اسباد١ٜ فُا ٜكبً٘ ا٭طفاٍ يف ضٔ اشباَط١ ٜبدٚ تافٗا بايٓطب١ 

عػس٠، َٚا ٜٗص َػاعس ٖ٪٤٫ ا٭طفاٍ ٜجري فصع ا٭طفاٍ يف اشباَط١، ٚاختٝاز 

 .31َطسس١ٝ تٓاضب ايف٦تني ٜتطًب تعد٬ٜ يف ْـ املطسس١ٝ ٚيف إخسادٗاا

ع١ٝ تٗدف إىل دَر ايطفٌ يف ٚضط٘ ٚتٛعٝت٘ فٝهٕٛ بريو املطسح أدا٠ تسب١ٜٛ ادتُا

قبٌ إٔ ٜهٕٛ فٓا ًَكٓا ٫ غري، سٝح ٜهتطب ايطفٌ ابط٬ض١ ٚبطسٜك١ غري 

ا يتٓػ٦ت٘  32َباغس٠ ضًٛنٝات إػباب١ٝ ٜكّٛ بعًُٗا يف املٛاقف اسبٝات١ٝ اي١َٝٛٝ

ادتُاعٝا ٚدصب٘ يف طبتًف فاعًٝات اجملتُع، إذ ٜعد فكا٤ تعًُٝٝا َٚٓاخا خؿبا 

 يًتٛاؾٌ ايتعًُٝٞ ايتعًُٞ بني املعًِ ٚاملتعًِ.  
ٗازات ايًػ١ٜٛ إٕ ٖرا املطت٣ٛ ؼبتِ عًٝٓا إٔ غبٛض غُاز امل. ايٛظٝف١ ايًػ١ٜٛ: 6

خاؾ١، ٚايرٟ ترتتب عٔ ذبكٝل ا٭ٖداف املططس٠ ملطسح ايطفٌ َٔ دٛد٠ يًعٌُ 

املطسسٞ ٚإتكإ متجًٝ٘ ع٢ً خػب١ املطسح، ٫ٚ ضبٌٝ إىل ايػاٜات املتٛخا٠ إ٫ بعد 

ا فشطب ا سكازًٜايعٌُ ع٢ً دٖٛس ايعٌُ املطسسٞ املدزضٞ، فاملطسح ٫ ٜعد َعًٗس

 ا. ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ امل١ُٗ دًد ٣سدفٝ٘ بٌ ٜعترب إعد نريو ٚض١ًٝ يًرت٫ٚ ٜ

ٜٚكطًع املطسح املدزضٞ مب١ُٗ ايتٓػ١٦ ايًػ١ٜٛ نريو، سٝح ٜٓػك ايطابع 

ا٫ْدَادٞ ٚايتٛاؾٌ ايًػٟٛ بني املتعًُني فـــ اايهتاب١ املطسس١ٝ يًطفٌ ربتًف بعض 

تًط فٝ٘ ايٛاقع ا٫خت٬ف عٔ ايهتاب١ يًهباز، فا٭طفاٍ هلِ عاملِٗ اشباف ايرٟ ؽب

                                                         
 .760ّ(، ف: 7911، )دَػل: داز املطري٠، ضٞايٓػاط املدزَكبٌ، فُٗٞ تٛفٝل،  30

 .76، ف: أدب ا٭طفاٍ فًطفت٘، فْٓٛ٘، ٚضا٥ط٘اهلٝيت، ٖادٟ ْعُإ،  31

َطسح ت١ُٝٓ ايطًٛنٝات ا٫دتُاع١ٝ اإلػباب١ٝ يطفٌ ايسٚق١ باضتدداّ ْٜٛظ، أٌَ عبد ايهسِٜ قاضِ،  32

 .71ّ(، ف:6071، 7، )ايكاٖس٠: املهتب ايعسبٞ يًُعازف، طايعسا٥ظ
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باشبٝاٍ، ٚهلِ اٖتُاَاتِٗ اشباؾ١، نُا أِْٗ يف طٛز ايُٓٛ ٚاإلدزاى ٚايتعًِ مما 

 .33ػبعًِٗ أنجس ق٠ٛ ع٢ً ايتًكٞ ٚايتكثسا

اعتبازٙ أبٞ َٚٔ ٖرا املٓطًل ٫ بد إٔ تٓػك َع املتعًِ ًَه١ خاؾ١ تبدأ َٔ ايطُاع ب

ا ا تعًًُٝٝاملًهات، سٝح تهٕٛ ْكط١ ا٫ْط٬م ْػاط ايتعبري ايػفٟٛ بٛؾف٘ ْػاًط

ايطابع ايفهسٟ ٚايتٛاؾًٞ ٚايػدؿٞ ا٫دتُاعٞ اييت يًهفا٤ات ايعسق١ٝ ذات 

ٜٓـ عًٝٗا املٓٗاز ايدزاضٞ، فٝطع٢ إىل تهٝٝف ن٬َ٘ َٔ َتػريات ايٛقع١ٝ 

ب١، يٝشكل َػسٚع٘ ايػدؿٞ َُٓٝا اسبظ ايتٛاؾ١ًٝ باضتعُاٍ ا٭ضايٝب املٓاض

ايفين ٚايرٚم ا٭دبٞ ازبُايٞ يٝهٕٛ ًَُش٘ يف اجملاٍ ايػفٟٛ فِٗ املٓطٛم، 

ٚايتعبري املٓطٛم ٖٚٓا ٫ بد إٔ ْػري إىل ايهفا٠٤ ايػا١ًَ إذ ٜتٛاؾٌ املتعًِ بًػ١ 

ذا ع٢ً ايُٓطني اسبٛازٟ ٚايتٛدٝٗٞ، َٓت ض١ًُٝ، ٜٚكسأ قسا٠٤ َطرتض١ً َع ايرتنٝص

، فتتهٕٛ َٗاز٠ ايه٬ّ عٔ 34إٜاٖا َػاف١ٗ ٚنتاب١ يف ٚقعٝات تٛاؾ١ًٝ داي١

تدزب املعًِ ع٢ً ايطُاع أ٫ٚ ٚع٢ً تكِٜٛ يطاْ٘ طسٜل املٓاقػ١ ٚاسبٛاز، سٝح ٜ

بكسا٠٤ ايٓؿٛف باملطسس١ٝ، ٖٚٓا تتػهٌ يدٜ٘ دزب١ َٚسإ ع٢ً ايه٬ّ ٚايتٛاؾٌ 

ايًػٟٛ مبدتًف َطتٜٛات٘ َٔ ؾٛت١ٝ، ٚإفساد١ٜ، ٚتسنٝب١ٝ، ٚأضًٛب١ٝ، فٝؿبح ا٭دا٤ 

ايؿٛت  ايتُجًٝٞ فٓا َهتطبا َٚكَٛا َٔ َكَٛات اإليكا٤ َع ايتشهِ يف ْربات

ٚد٫ي١ ايٛؾٌ ٚايفؿٌ ٚد٫ي١ اسبسنات ازبط١ُٝ ٚسسن١ بعض ا٭عكا٤ نتكاضِٝ 

ايٛد٘ ٚسسن١ ايٝدٜٔ...ٚاييت تؿب يف ازباْب ايتعبريٟ ايًػٟٛ ٚغري ايًػٟٛ. 

افٝتٛاؾٌ املتعًِ َػاف١ٗ بًػ١ َٓطذ١ُ، ٜٚفِٗ َعاْٞ اشبطاب املٓطٛم ٜٚتفاعٌ َع٘، 

َع ايرتنٝص ع٢ً ايُٓطني اسبٛازٟ ٚايتٛدٝٗٞ  ٜٚٓتر خطابات غف١ٝٗ طبتًف١ ا٭مناط

 .35يف ٚقعٝات تٛاؾ١ًٝ داي١ا

                                                         
 .91ف: ، أثس املطسح يف ت١ُٝٓ غدؿ١ٝ ايطفٌنٓعإ، أمحد عًٞ،  33

ديٌٝ اضتدداّ نتاب اايًػ١ ايعسب١ٝا ايط١ٓ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ ٜسادع يف ذيو: صبُٛع١ َٔ امل٪يفني،  34

 .77، )ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، ازبصا٥س: أٚزاع يًٓػس، ف: املتٛضط

 .77املسدع ْفط٘، ف: 35
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إٕ ازبٛ ازبُاعٞ ٜجري يف املتعًِ دافع١ٝ ايتعًِ َٔ خ٬ٍ اسبٛاز، ٚا٭دا٤ ايطًِٝ سٝح 

ؼبانٞ ايػري َٔ صبُٛعت٘ املطسس١ٝ بد٤ باملعًِ اْتكا٫ إىل بك١ٝ أعكا٤ اجملُٛع١ 

اٚعًٝ٘ فإٕ املٗازات ايًػ١ٜٛ أدا٤ات تستبط عكٜٛا مبطتٜٛات اسبٛاز عٓد املطسس١ٝ، 

املتعًِ نُا إٔ سطٔ اضتػ٬ٍ ايهتاب١ بكضًٛب يػ١ ايه٬ّ املطُٛع١ ٚإسهاّ 

ا٫ضتفاد٠ َٔ ا٭ذٕ اشبف١ٝ اييت تطتطٝع إٔ تطُع يػ١ ايه٬ّ ايباطٔ ايؿاَت١ 

عٓد ايطفٌ أثٓا٤ قسا٤ت٘ ٜطاعدإ ع٢ً تهٜٛٔ ؾٛز مسع١ٝ تؿاسب ايؿٛز ايبؿس١ٜ 

 .36يًكؿ١ا

ٖٚٓا تُٓٛ املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚتتطٛز َٓر بدا١ٜ ا٫ستهاى بني املتعًُني دٕٚ ٚقع 

سٛادص ْفط١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ فايهٌ ٜػازى ٜٚعرب دٕٚ عكد٠ أٚ ازتباى باعتُاد ٚظٝف١ 

١ اأدا٠ تكثري َٔ سٝح طباطب١ ايفهس ٚاملػاعس يػ١ٜٛ تع١ًُٝٝ يف نٕٛ ٖرٙ ايٛظٝف

بػهٌ ػبعٌ املتًكٞ ٜطتدًـ ايػاٜات ايرتف١ٝٗٝ ٚايبٝداغٛد١ٝ يًعسض املطسسٞ، 

 .37ٚذيو ملا ي٘ َٔ قدز٠ إقٓاع ٚقػط ضٝهٛيٛدٞ ع٢ً ذ١ٖٝٓ املتًكٞا

إٕ املػازن١ ايًػ١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ تعٌُ َػرتن١ يف ضبٌٝ خًل دٛ تعًُٝٞ 

تعًُٞ ٚاإلقباٍ يد٣ املتعًِ ع٢ً ايعٌُ املطسسٞ ٚبايتايٞ تطٜٛس املٗازات ايًػ١ٜٛ ٚفل 

 اضرتاتٝذ١ٝ فعاي١ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ.

ٜٗدف املطسح املدزضٞ يف عَُٛ٘ إىل مج١ً َٔ ا٭ٖداف زضٞ: أٖداف املطسح املد .6

 ايٓفط١ٝ ٚايرتب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚٓٗا ع٢ً ضبٌٝ ايتُجٌٝ ٫ اسبؿس:

  تدزٜب ايطفٌ ع٢ً ايٓطل َٚعازب١ عٝٛب ايه٬ّ َع تعًُِٝٗ ايٓطل ايؿشٝح

 ٚاإليكا٤ اسبطٔ ٚت١ُٝٓ ايجس٠ٚ ايًػ١ٜٛ.
 ٚقدزات٘ اإلبداع١ٝ ٚايفهس١ٜ.اضتجاز٠ خٝاٍ ايطفٌ ٚت١ُٝٓ َٛاٖب ٘ 
 ...شزع طبتًف ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚايٛط١ٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ 

                                                         
36

 .670، ف: فٔ ايهتاب١ يٮطفاٍظبٝب، أمحد،   

طين يرتق١ٝ ٚشاز٠ ا٫تؿاٍ ٚايجكاف١، ايؿٓدٚم ايٛ ، )ازبصا٥س:ايتك١ٝٓ املطسس١ٝبدزٟ، عبد ايهسِٜ،  37

 .26ّ(، ف:6007ايفٕٓٛ، 
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 .ٌتعصٜص ا٫ْتُا٤ ايٛطين يد٣ ايطف 
 .ٍشزع ايبٗذ١ ٚاملتع١ يف ْفٛع ا٭طفا 
 .شزع ايجك١ بايٓفظ مبٛاد١ٗ ايرات ٚازبُٗٛز 
 .ٌاإلضٗاّ يف تٗرٜب ضًٛى ا٭طفاٍ ٚتٛدٝٗٗا عبٛ ا٭فك 
 ًٝايطفٌ ادتُاعًٝ تٛع١ٝ  ا...ا ٚفهسًٜا ٚٚدداْ
 ًٚايتعاٌَ  ٛع ٚاملػٞتسب١ٝ ايتؿسفات ا٫ْدفاع١ٝ عٔ طسٜل تعًُٝ٘ نٝف١ٝ ازب

 َع اٯخسٜٔ...
فُٝا ًٜٞ ٚبٓا٤ ع٢ً َا ضبل ساٚيٓا إٔ غبسز ببعض ايتٛؾٝات ايتٛؾٝات املكرتس١:  .7

 يتعصٜص اسبظ اإلدَادٞ يد٣ ا٭طفاٍ، ْرنس َٓٗا:

 ٝا٤ َطسح ايطفٌ عا١َ ٚاملدزضٞ خاؾ١، َع قسٚز٠ تعصٜص َها١ْ قسٚز٠ إس

 املطسح ٚإدزاد٘ نُكٝاع ٜدزع يف امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ )َطسس١ املٓاٖر(.
  إْػا٤ َطسح َتٓكٌ بني امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ، َع إقا١َ َٓافطات َطسس١ٝ )نتاب١

 ايٓؿٛف املطسس١ٝ، ا٭دا٤(.
 ١ٗ يًُتُدزضني.تهٝٝف املطسح ٚايف٦ات ايعُس١ٜ املٛد 
  تٛظٝف املطسح يًفٕٓٛ ا٭خس٣ ناملٛضٝك٢ ٚايسضِ ٚاإليكا٤ يت١ُٝٓ ًَه١ ايرٚم

 ٚإدَاد٘ يف اجملتُع بدٕٚ عكد.
 .ا٫ٖتُاّ مبعاٜري ايعٌُ املطسسٞ بامل٪ضطات ايرتب١ٜٛ 

 :ايبشح خامت١
ٔ ا يف تهٜٛا أضاضًٝيف خامت١ ٖرٙ املكاي١ ميهٓٓا ايكٍٛ إٕ يًُطسح املدزضٞ دًٚز

ا، إذ ٜعد ْكط١ ايتكا٤ بني طبًتف ف٦ات اجملتُع غدؿ١ٝ ايطفٌ ٚتٓػ٦ت٘ ادتُاعًٝ

ُٖٚص٠ ٚؾٌ بني ا٭ضس٠ ٚاملدزض١ ٚاجملتُع يف اٯٕ ذات٘، نُا ٜعترب بػهٌ عاّ 

ا يكٝاع ا بازًشٚسكازٟ ٚادتُاعٞ، ٚبريو ٜعد َ٪غًس َسنص إغعاع فهسٟ ٚثكايف

ٚبريو ٜطع٢  كايف ٚتسب١ٝ ا٭دٝاٍ.تكدّ ٚتطٛز ا٭َِ، َٚسآ٠ عانط١ يًٛعٞ ايج

ًكٞ ٚايباخ َٔ خ٬ٍ عًُٝات عك١ًٝ ْٚفط١ٝ ٭ٕ تاملطسح إىل إثبات ايتفاع١ًٝ بني امل
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ايعٌُ املطسسٞ ٚسد٠ تها١ًَٝ فُٝا بٝٓٗا ٚبني طبتًف عٓاؾس ايعسض املطسسٞ ٚيف 

 ع٬قت٘ بني ازبُٗٛز ٚاملتعًِ، سٝح ٜعترب ٖرا ا٭خري سذس ا٭ضاع بؿفت٘ َػاٖدا

قف إىل ذيو املطسح املدزضٞ اضرتاتٝذ١ٝ َٔ اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ  ٚفاع٬.

اسبدٜج١، ٚذيو ٭ٕ ي٘ ا٭ثس ازبًٞ يف تٓػ١٦ ايطفٌ ٚدصب٘ يف اجملتُع َٔ د١ٗ، 

املعًِ ا٭ٍٚ ٚخري دافع  -املطسح-ٖٛ ٚت١ُٝٓ املٗازات ايًػ١ٜٛ َٔ د١ٗ أخس٣، نٝف ٫ ٚ

 إىل تكِٜٛ ايطًٛى بؿف١ عا١َ.

قا مما ضبل ٚبعد إٔ أؾبشٓا ع٢ً دزا١ٜ بك١ُٖٝ املطسح اإلدَادٞ، فٌٗ ضٓبادز ٚاْط٬

غسع ايػػف باملطسح يف ْفٛع أطفايٓا؟؟؟ باسجني عٔ اعت٤٬ َؿاف ايتطٛز، إىل 

 َتباٖني بريو يٓٓتكٌ َٔ زنٛد إىل زقٞ فهسٟ ٚسكازٟ، َطبكني بريو َكٛي١

سدٚد ايتفعٌٝ ٫ ايتٓعري.  عطين َطسسا أعطو أ١َ، فتؿبح املفازق١ َسافك١ ع٢ًأ

 عط٢ إٔ ٜهٕٛ ذيو قسٜبا.....

  

 املؿادز ٚاملسادع:

 ٍ١ إض١َٝ٬، )أٖداف٘ َٚؿادزٙ َٚٗاَ٘( ز٩ٜ أبٛ ايسقا، ضعٝد، ايٓـ ا٭دبٞ يٮطفا

 ّ.7990يتا يًطباع١، اإلضهٓدز١ٜ: َسنص ايد

  ،ا٭زدٕ: داز ايسا١ٜ أبٛ َػًٞ، يٝٓا ْبٌٝ، ايدزاَا ٚاملطسح يف تعًِٝ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل

 ّ. 6001يًٓػس ٚايتٛشٜع، 

  ،7991أنٜٛٓدٟ، ضامل، دٜدانتٝو املطسح املدزضٞ، املػسب: داز ايجكاف١.ّ 

 ٚشاز٠ ا٫تؿاٍ ٚايجكاف١، ايؿٓدٚم  هسِٜ، ايتك١ٝٓ املطسس١ٝ، ازبصا٥س:بدزٟ، عبد اي

 ّ.6007ايٛطين يرتق١ٝ ايفٕٓٛ، 

 طفاٍ ٚايػباب، بريٚت: داز ايّساتب.ايبكاعٞ، إميإ، املتكٔ يف أدب ا٭ 

 دزاض١ ذب١ًًٝٝ ملٓاٖر ايًػ١  -بٛغ٬يل، عبد ايعصٜص، املطسح يف املٓع١َٛ ايرتب١ٜٛ ازبصا٥س١ٜ

 ّ.6009طبطٛط(، داَع١ املط١ًٝ، ) ، َرنس٠ َادطتري-ايعسب١ٝ

 7999، 6اسبدٜدٟ، عًٞ، يف أدب ا٭طفاٍ، ايكاٖس٠: َهتب١ أظبًٛ املؿس١ٜ، ط.ّ 

 ُّإ: داز ايفهس، طاسب  ّ.6071، 7ٛاَد٠، ضبُد ف٪اد، أدب ا٭طفاٍ فٔ ٚطفٛي١، ع
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 7خًٝف١، ضبُٛد، املطسح املدزضٞ، ايكاٖس٠: َ٪ضط١ اقسأ يًٓػس ٚايتٛشٜع ٚايرتمج١، ط ،

6001.ّ 

  دٜاب، َفتاح ضبُد، َكد١َ يف ايجكاف١ ٚأدب ايطفٌ، ايكاٖس٠: ايداز ايدٚي١ٝ يًٓػس

 ّ.7996، 7ٚايتٛشٜع، ط

  شيط، أمحد، أدب ايطفٌ ايعسبٞ دزاض١ َعاؾس٠ يف ايتكؾٌٝ ٚايتشًٌٝ، ايكاٖس٠: داز ٖب١

 ّ.7997، 7ايٌٓٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط

  ضٝطًٝٝا، َرياٌٜ، َػه٬ت ا٭دب ايطفًٞ، تس: َٗا عسْٛم، دَػل: َٓػٛزات ٚشاز٠

 ّ.7991ايجكاف١، 

 ١1 ايٓٗك١ املؿس١ٜ، طؾاحل، أمحد شنٞ، عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ، ايكاٖس٠: َهتب ،

7926.ّ 

  ،َٓػٛزات َٓع١ُ ط٥٬ع ايبعح، ضٛزٜا:  َٛقف ايطفٌ إشا٤ ايجكاف١،عبد ايسشام، دعفس

7916ّ. 

  ،6001عبد اهلل سطٔ َٓؿٛز آٍ عبد احملطٔ، أضاضٝات أدب ايطفٌ، داز ايػسم.ّ 

 ،ايكاٖس٠:  عطا، إبساِٖٝ ضبُد، عٛاٌَ ايتػٜٛل يف ايكؿ١ يطفٌ املدزض١ ا٫بتدا١ٝ٥

 ّ.7991، 7َهتب١ ايٓٗك١ املؿس١ٜ، ط

 ا٭ْاغٝد، اإلضهٓدز١ٜ:  -ايكؿ١ -َطسح ا٭طفاٍ- عٝط٢، فٛشٟ، أدب ا٭طفاٍ، ايػعس

 ّ.7991َٓػك٠ املعازف، 

  ،نٓعإ، أمحد عًٞ، أثس املطسح يف ت١ُٝٓ غدؿ١ٝ ايطفٌ، صب١ً داَع١ دَػل، ضٛزٜا

 ّ.6077، ايعدد ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، 61اجملًد 

  ايًبدٟ، ْصاز ٚؾفٞ، أدب ايطفٛي١ ٚاقع ٚتطًعات، اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠: داز

 ّ.6000، 7ايهتاب ازباَعٞ، ط

  ،سٓإ قؿاب، املعذِ املطسسٞ َفاِٖٝ َٚؿطًشات املطسح ٚفٕٓٛ ، َٚازٟإيٝاع

 ّ.7991، 7َهتب١ يبٓإ ْاغسٕٚ، ط بريٚت:ايعسض،

 عسا٥ظ، ايكاٖس٠: ازبٗاش املسنصٟ يًهتاب املتٝين، أمحد، أؾٍٛ َكَٛات َطسح اي

 ّ.7916ازباَعٞ، 

  ًِٝصبُٛع١ َٔ امل٪يفني، ديٌٝ اضتدداّ نتاب اايًػ١ ايعسب١ٝا ايط١ٓ ايجا١ْٝ َٔ ايتع

 املتٛضط، ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ايٛط١ٝٓ، ازبصا٥س: أٚزاع يًٓػس.

 7993، 7َسعٞ، سطٔ، املطسح املدزضٞ، بريٚت: داز َٚهتب١ ٬ٍٖ، ط.ّ 
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 َ ٞؿطف٢، فِٗٝ، أْػط١ َٚٗازات ايكسا٠٤ يف املدزض١ ا٫بتدا١ٝ٥، ايكاٖس٠: املهتب ايعسب

 ّ.6073، 7يًُعازف، ط

  ،7911َكبٌ، فُٗٞ تٛفٝل، ايٓػاط املدزضٞ، دَػل: داز املطري٠.ّ 

 7912، 7ظبٝب، أمحد، فٔ ايهتاب١ يٮطفاٍ، بريٚت: داز اقسأ، ط.ّ 

 فًطفت٘، فْٓٛ٘، ٚضا٥ط٘، ايكاٖس٠: اهل١٦ٝ املؿس١ٜ اهلٝيت، ٖادٟ ْعُإ، أدب ا٭طفا ٍ

 ّ.7912ايعا١َ يًهتاب، 

  ْٜٛظ، أٌَ عبد ايهسِٜ قاضِ، ت١ُٝٓ ايطًٛنٝات ا٫دتُاع١ٝ اإلػباب١ٝ يطفٌ ايسٚق١

 ّ.6071، 7باضتدداّ َطسح ايعسا٥ظ، ايكاٖس٠: املهتب ايعسبٞ يًُعازف، ط
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  أزب٘ يف ايطؿٌ حكٛم

"بهِ ًٜٝل ٫ ا٭بٝض.. َٓري" ضٚا١ٜ يف قطا٠٤

ايبهطٟ طاضم. ز 
 
Email: docbakri@yahoo.com                                                                         

 ًَدل ايبخث:
ا ٫ٖتُررراَٞ برررطزل ايطؿرررٌ ٚحكٛقررر٘ر أقرررسضن شرررس٠ ضٚاٜررران يًٓاؾررر١٦ ٚايؿررربال   ْعرررّط

بايطشا١ٜ ايكرخ١ٝ  ١ٜ َٔ ْٛشٗا يًٓاؾ١٦ تتعًل عل ايطؿٛي١ أٍٚ ضٚا ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚأحػب

خر٬ٍ   ان ضمسٝر١ قرسضن برطن ط َرٔ شؿرط طبعر          شٔ اإلُٖاٍ ٚاـطرط.   ٚاملػاٚا٠ بعّٝسا

ؾرررال٠ ٫ تتزررراٚظ وررر٬ف غرررٓٛان  ؾهررر٬ا شرررٔ تٛظٜررر  ن٫ف ايٓػرررذ اإليهالْٚٝررر١ َٓٗرررا   

 .بعض املٛاق  ٜٚتِ تٓعًٜٗا فاّْا ٚاْتؿاضٖا يف

ٕٛٓ        إٕ َطح١ً  ايطؿٛي١ َٔ أِٖ َطاحرٌ اؿٝرا٠  ؾؿٝٗرا تبرسأ ؾدكر١ٝ اإلْػرإ يف ايتهر

شًرر٢ ايررسٍٚ   بايطؿررٌ َررٔ أٖررِ ا٭ٖررساف ايرر  هررب   ٚايتطغررؼ  اررصا نررإ ا٫ٖتُرراّ   

ٚامل٪غػرران ٚا٭ؾررطاز ايػررعٞ يتخكٝكٗررا  ؾٗررٛ أَاْرر١ ٚهررب ضشاٜترر٘ ٚتطبٝترر٘ ٚتٓؿرر٦ت٘       

تػانرٞ شٓٗرا  َٚٓٗرا حكر٘ يف     ٚحكٛم ايطؿٌ ٫ ميهٔ إُٖاارا أٚ اي  ايتٓؿ١٦ ايكاؿ١.

ايعٓاٜرر١ ايكررخ١ٝ ٚايطشاٜرر١ ايٓؿػرر١ٝ ايهاًَرر١  يف أٟ ٚقرر  ٚيف أٟ َهررإ ٜهررٕٛ يف    

 حاج١ إىل تًو ايعٓا١ٜ ٚايطشا١ٜ.

 .اـطط ايطيب َٓري  حكٛم ايطؿٌ  ايطشا١ٜ ايكخ١ٝ   :نًُان َؿتاح١ٝ

Abstract: 
I have recently written several novels for children and teenagers, because 
of my interest in children's literature and children’s rights, but I consider 

this novel “Muneer.. Al Abyaz la yaliqu bekum” the first novel of its kind 

for children and teenagers related to their rights in health care and 

equality. More than ten editions of this novel have published in different 

Arab countries over three years, and it has been distributed in public 

libraries, schools and universities, besides thousands of electronic copies. 

In addition to that, this novel is available on many websites where it can 

be downloaded free of cost. 

                                                         
  ٜٛأغتاش أزل ايطؿٌ يف ن١ًٝ ايالب١ٝ ا٭غاغ١ٝ  ايه. 
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There is no doubt that childhood stage is one of the most important and 

critical stages of life, in which the human personality begins to develop. 

Therefore, child’s care and upbringing must be the most important goal 

which any country, institution or individual must strive to achieve. And 

their rights can not be ignored or condoned, including health care and 

mental care, anytime and anywhere he needs that care. 

  .2ٚؾبٝ٘ شيو يف ايكاَٛؽ 1 َٔ نٌ ؾ٤ٞ""ايكػري ؾٗٛ يف ايًػإايطؿٌ َٔ حٝث ايًػ١  

ُّاٚحسز املعزِ ايٛغٝط ا   4حت٢ ايبًٛؽ"   ٚايٛيُس3اّكضِخ يطؿٌ بطْ٘: "املٛيٛز َا زاّ ْع

ٌْ  أٟ يف أٚٔي٘.. ٚشؿ .. 5طؿٌ  أٟ مل ٜطٌ" ْبٚيف َعزِ ايًػ١ ايعطب١ٝر "ج٦ُت٘ ٚايًٌٝ طؿ

. ٚتؿري املاز٠ ا٭ٚىل َٔ 6ٚيف ا٫قط٬حر ٖٛ "ايؿدل ايصٟ مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس بعس"

"مل ٜتزاٚظ اي ا١َٓ شؿط٠  َا  اتؿاق١ٝ ا٭َِ املتخس٠ ؿكٛم ايطؿٌ إىل إٔ ايطؿٌ ٖٛ َٔ

 .7مل ٜبًؼ غٔ ايطؾس قبٌ شيو مبٛجب ايكإْٛ املٓطبل شًٝ٘"

رب ن ري َٔ املتدككني إٔ "َطح١ً ايطؿٛي١ َٔ أِٖ َطاحٌ اؿٝا٠ شٓس اإلْػإ ٜٚعت

ٚخكا٥ل ٚاغتعسازان  ٖٚٞ أغاؽ ٚأن طٖا خطٛض٠  ؾٗٞ تتُٝع شٔ غريٖا بكؿان 

  .8ملطاحٌ اؿٝا٠ ايتاي١ٝ "

اصا  باشتباضٙ َٓاغّبا  9باملٓٗج ايٛقؿٞ ايتخًًٝٞ جاّْبا َتك٬ا ٚقس اتبع  يف ٖصا ايبخث

ٚؼًٌٝ  ايٓٛع َٔ ا٭عاف ايككري٠  ٖٚٛ ٜٗتِ بتخسٜس ايٛاق   ٚمج  اؿكا٥ل شٓ٘ 

 تطنع ش٢ً حل 10بعض جٛاْب٘  مبا ٜػاِٖ يف ايعٌُ ش٢ً ؼػٝٓ٘ ٚتطٜٛطٙ.. ٚايطٚا١ٜ

                                                         
 . 401 م:  ّ(2008)بريٚن: زاض قازض    11 جيػإ ايعطلابٔ َٓعٛض   1

 . 7 ّ  م:1995  1ط)بريٚن: زاض اؾٌٝ    4  جايكاَٛؽ احملٝط  ايؿريٚظ نبازٟ 2

 .40م:   7  جيػإ ايعطل  اشِ )ابٔ َٓعٛضايطخل ٖٛ ايؿ٤ٞ ايٓ 3

 . 506 م:   (2طزاض إحٝا٤ ايالاف ايعطبٞ  بريٚن: )  2  جاملعزِ ايٛغٝط فُ  ايًػ١ ايعطب١ٝ  4

 .860 م:  (1995ّ  1)بريٚن: زاض احملٝط  ط  6  جًػ١ ايعطب١َٝعزِ اي فُٛش١ َ٪يؿني  5

  ْؿط ٚتطمج١ َ٪غػ١ 15  جworld book Encyclopediaزا٥ط٠ املعاضف ايعامل١ٝ  فُٛش١ َ٪يؿني  6

 . 592 م:  (1996ّ  ٛط١ٝٓ)ايطٜاض: َهتب١ املًو ؾٗس ايأشُاٍ املٛغٛش١ يًٓؿط ٚايتٛظٜ   

7 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  

 .14 م:  ّ(1997  3طَ٪غػ١ ايطغاي١    )بريٚن: أزل ا٭طؿاٍ أٖساؾ٘ ٚمسات٘  قُس حػٔبطٜػـ   8

 . 131م:  ّ(2004  ط٠: فُٛش١ ايٌٓٝ ايعطب١ٝ)ايكاٖ  قٛاشس َٚطاحٌ ايبخث ايعًُٞ  أبٛ ايٓكط  َسح  9

 . (2019  11: امل٪يـ  ط)ايهٜٛ   َٓري.. ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ ايبهطٟ  ز.طاضم   10
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ايطؿٌ يف ايطشا١ٜ ايكخ١ٝ  َٚا قس ٜتعطض ي٘ َٔ أخطا٤ طب١ٝ  َٚا ٜػتتب  شيو َٔ 

تكاضٜط َػًٛط١ ت٪زٟ إىل نٝاع حل ايطؿٌ املطٜض  ٚايصٟ ضمبا قس ٜتٛؾ٢ ْتٝز١ 

نُا إٔ ايطٚا١ٜ تتعطض يف جاْب َٓٗا إىل . أخطا٤ طب١ٝ  أٚ جطا٤ إُٖاٍ أٚ تككري

 يٓاح١ٝ ايكا١ْْٝٛ  َٚا اغتتبعٗا َٔ ْكاف قاْْٛٞ ٚحكٛقٞ.ا

ٜتعطض  ٜٚعٛز غبب اختٝاض َٛنٛع ايبخث إىل َا ْطاٙ َٔ حني ٯخط َٔ أخطا٤ طب١ٝ

َّا   ٚاملطن٢ ا٭طؿاٍ خاق١  ٫ٚ ؾو إٔ ايطب نُا قاي  احملا١َٝ اا املطن٢ شُٛ

َشس٠ ايَبؿط ٚا٭خٔص بٝسِٖ ي٢ًٝ ايطاؾس يف تكسِٜ ايطٚا١ٜ: "١َٓٗ إْػا١ْٝ  ٚجسن ٔيُػا

ٍٖٛ إىل َكسض يٮحعإ  ا ب٬ ن٫ّ ٫ٚ أْٖان.. يهٔ إٔيٝعٝؿٛ ِٕ تؿكسْا تتخ ٚايسَٛع.. ٚأ

ٓا تٓخطف اؽ شٓسْا  ٚؼطَٓا َِٓٗ إىل ا٭بس  ْتٝز١ إُٖاٍ أٚ خطط طيبر ؾٗأغ٢ً ايٓ

 .11ا١َٝ"امل١ٓٗ شٔ أٖساؾٗا ايٓػ

َٔ حل ايطؿٌ يف اؿُا١ٜ ٚايطشا١ٜ ايتا١َ  ٚنُإ حكٛق٘ ٚمتتع٘  ٚتربظ أ١ُٖٝ ايبخث

بٗا ٚشسّ تعطٜه٘ يًدطط.. ٚيعٌ ٖصا َا اغتسش٢ إٔ تػتخٛش ايطٚا١ٜ ش٢ً اٖتُاّ ن ري 

َٔ املكطضان ايسضاغ١ٝ يف ايهًٝان ايطب١ٝ  َٔ زشا يتهٕٛ جع٤ّ َٔ املتدككني  َِٚٓٗ

ايطب١ٝ ٚايتُطٜض  حٝث ؾهً   املدتًؿ١  يهٞ ٜتعًِ ط٬ل ايطب ٚطًب١ ايعًّٛ

ايطٚا١ٜ بٓعط ايبعض َِٓٗ "ؾطق١ ْازض٠ يًتطٌَ ٚايتؿهط ا٭خ٬قٞ املٗين ؾُٝا نإ َٚا 

هب إٔ ٜهٕٛ.. نُا تكسّ اِ ا٭ٌَ يف إٔ ٜتعًُٛا َٓٗا ٚهتٗسٚا ٜٚعًُٛا ٜٚبسشٛا حت٢ 

"َٔ أقخال  ظ٤٬َٖا ٚظ٬َٝتٗا   ؾُٝا ْكخ  طبٝب١ َتدكك12١ًٜٝل بِٗ ا٭بٝض"

١ٝ"  ايطزا٤ ا٭بٝضر بطٕ ٜكطأٚا ٖصا ايهتال ٜٚػتؿٝسٚا َٓ٘ يت٬يف ا٭خطا٤ ايطب

جسٜس؟ ٌٖٚ ؼٍٛ تطٚيٞ ْكٌ  َتػا١ً٥: "ٌٖ ؼٛي  املػتؿؿٝان إىل َكابط َٔ ْٛع

 .13"املطٜض زاخٌ املػتؿؿ٢ إىل ْعـ َتخطى وٝط ب٘ أقخال ايطزا٤ ا٭بٝض؟

                                                         
 . 6املكسض ْؿػ٘  م:  11

طشا١ٜ ايكخ١ٝ َػتكب٬ا َٔ طًب١ ٚنًٝان ايعًّٛ ضغاي١ ٭بٓا٥ٓا َٔ َكسَٞ اي َٓكٛض  َٓاٍ  ز. بٛحُٝس 12

 . 4 ْؿػ٘  م: كسضاملايطب١ٝ ٚايتُطٜض  بتكطف  َٔ َكس١َ ضٚا١ٜ: )َٓري.. ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ(  

ّ  2017أنتٛبط  30  جطٜس٠ ا٭ْبا٤  ايهٜٛ   تاضٜذ ايعسز: َٓري ٚا٭خطا٤ ايطب١ٝ  ٖٓسايؿَٛط  ز.  13

www.alanba.com.kw.  
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 :حكٛم ايطؿٌ ٚأزب٘

  6611ّ( شاّ ICCPRتبٓٓ  ا٭َِ املتخس٠ املٝ ام ايعاملٞ يًخكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ )

: اؿل يف اؿٝا٠ ٚاؿُا١ٜ ٚايتخطض َٔ 14َٚٔ اؿكٛم ايعا١َ اي  تٓطبل ش٢ً ا٭طؿاٍ

ايتعصٜب  َٚٔ املعا١ًَ أٚ ايعكال ايكاغَٝني ٚاؿل بايتخهِٝ ايػطٜ   ٚاؿكٍٛ ش٢ً 

ِ املتخس٠ فُٛش١ َٔ اؿكٛم اشتُسن ٚشطن  َا٭أقٓطن َعا١ًَ ١ُ٥٬َ ٭شُاضِٖ. ٚ

 52امل٪ضر يف  52/44يًتٛقٝ  ٚايتكسٜل ٚا٫ْهُاّ مبٛجب قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ 

 .6696ّْٛؾُرب 

اتؿاق١ٝ حكٛم ايطؿٌ ٖٞ ايكو ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ ا٭ٍٚ إٔ  15ٚتعترب َٓع١ُ ايْٝٛٝػـ

ايصٟ ًٜعّ ايسٍٚ ا٭ططاف َٔ ْاح١ٝ قا١ْْٝٛ بسَج ايػًػ١ً ايها١ًَ ؿكٛم اإلْػإ  

تكاز١ٜ  أٟ اؿكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ  إناؾ١ إىل اؿكٛم اي كاؾ١ٝ ٚا٫جتُاش١ٝ ٚا٫ق

  ٚمت ايتكسٜل شًٝٗا حت٢ اٯٕ َٔ اق١ٝ حكك  ايكبٍٛ ايعاملٞ تكطّٜباٚتكٍٛ إٕ ا٫تؿ

 َاز٠  ٚبطٚتٛنٛيني اختٝاضٜني.  24.. ٚتتهُٔ ططؾاا 661قبٌ 

: إٔ ايسٍٚ ا٭ططاف تعالف إىل 16(اـاق١ باؾاْب ايكخٞ 54ٚتؿري ا٫تؿاق١ٝ )املاز٠ 

عل ايطؿٌ يف ايتُت  بطش٢ً َػت٣ٛ قخٞ ميهٔ بًٛغ٘ ٚعك٘ يف َطاؾل ايع٬ج 

ٞ  ٚتبصٍ ايسٍٚ قكاض٣ جٗسٖا يتهُٔ أ٫ وطّ أٟ طؿٌ َٔ ٚإشاز٠ ايتطٌٖٝ ايكخ

 .حك٘ يف اؿكٍٛ ش٢ً خسَان ايطشا١ٜ ايكخ١ٝ ٖصٙ

 َا١ٖٝ أزل ايطؿٌ: 

ٜطتٞ زٚض أزل ايطؿٌ يٝربظ يف جاْب َِٗ َٓ٘ نطٚض٠ ضشا١ٜ حكٛم ايطؿٌ ٚايالنٝع 

  ٜٚهٕٛ شًٝٗا  ٫ٚ غُٝا يف ضٚاٜان ايٝاؾعني  ملا اا َٔ تطوري نبري ش٢ً ايٓاؾ١٦

ايتطوري أنرب إشا ناْ  ايتزاضل اؿكٛق١ٝ ٚاقع١ٝ  ٚؾدٛقٗا يف غٔ َتكاضل َ  

                                                         
  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx .: َٝ ام حكٛم ايطؿٌاْعط  14

 https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50765.htmlاْعط:   15
16 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx  
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ٝٛط٘ َتساخ١ً َتؿابه١ ٫   ؾد17ٖٚٛ يٝؼ فطز ؾهٌ ؾين شاّ ايكطا٤ ايٝاؾعني..

 ميهٔ ؾكًٗا ببػاط١.. بٌ ٜػتخٌٝ.

ٚن١ًُ أزل تطتبط با٭خ٬م ٚايالب١ٝ ٚنصيو اؿكٛم  ٚا٭زل نُا شطؾ٘ ايكسَا٤  

ا٭زل أٟ نإ   18ٖٛ حؿغ أؾعاض ايعطل ٚأخباضٖا ٚا٭خص َٔ نٌ شًِ بططف""

مبؿَٗٛ٘ ايؿين اؿسٜث "ىتًـ شٔ َؿاِٖٝ شسٜس٠ ايتكك  شٓسِٖ مبع٢ٓ اي كاؾ١.. ٚ

  َ ٌ َعاْٞ ايتطزٜب ٚتٗصٜب اـكاٍ ٚاقط٬ّحا اضٜذ ا٭زل ايعطبٞ  يػ١اب٘ شرب ت

ٚإق٬ح ايػًٛى ٚانتػال ايعازان اؿُٝس٠  ٖٚٛ يف ايٓٗا١ٜ فاٍ تعبريٟ 

 ط١ٜ ٚايؿعط١ٜ  فاٍ ضحب قبب إىل ايٓؿٛؽ ٜٚػتطوط َهتٛل  ي٘ ؾْٓٛ٘ ايٓ

 . 19بايكًٛل  ٜٚػتٗسف ت١ُٝٓ ايٛشٞ ٚايؿعٛض ٚا٭حاغٝؼ"

ي١ املػتكبًني ا٭طؿاٍ َٚػتٜٛاتِٗ ٚأزل ا٭طؿاٍ ٜؿب٘ أزل ايهباض َ  َطاشا٠ حا

ٖٔ "أزل ا٭طؿاٍ  يٮزل بعا١َ  إ٫ إٔ ي٘  ٚإٕ اشتربْاٙ ضاؾّساايؿهط١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ  ٚيه

ؾدكٝت٘ ٖٜٚٛت٘  ٚضغِ اتؿاق٘ َ  أزل ايهباض يف املباز٨ ايعا١َ  إ٫ أْ٘ ميًو 

يف شات٘  ٚي٘ َهاْت٘ ايع١ًُٝ  ٖٚصا َا قس هعً٘ َتؿطّزا  20َكاٜٝؼ مجاي١ٝ خاق١"

 "شيو ايعٌُ ايؿين اإلبساشٞ املهتٛل أق٬ا يٮطؿاٍ :ٖٚٛ ش٢ً ايعُّٛاملتزسز٠. 

ّٗا يٮطؿاٍ ٫ وٍٛ زٕٚ متت  ايٓل بهؿا٠٤  حػب غِٓٗ ٚخرباتِٗ  ٚنْٛ٘ َٛج

٭غًٛل ٚمسٛ ايؿهط٠  ؾ ١ُ أشُاٍ أزب١ٝ أْؿ٦  يف ا٭قٌ ؾ١ٝٓ  َتُ ١ً يف مجاٍ ا

إٔ  22. ٜٚط٣ بعض ايباح ني21يًكػاض ٚأقبٌ شًٝٗا ايهباض مبعٜس َٔ ايسٖؿ١ ٚا٫ْبٗاض"

                                                         
  قطا٠٤ يف ايًػ١ ٚاملٓٗج ٚا٭غًٛل ٭زل ايطؿٌ ايعطبٞ  ناٌَ ن٬ْٝٞ ضا٥ّسا  طاضمايبهطٟ  اْعط:  17

 .2ّ(  م: 2006  1ط زاض ايطقٞ )يبٓإ: 

 . 319 م:  ّ(1991  1ط :  زاض املعاضفتْٛؼ)  ابٔ خًسٕٚ )شبسايطمحٔ بٔ قُس( املكس١َ 18

ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜ   )ايكاٖط٠:   أزل ايطؿٛي١.. أقٛي٘ َٚؿا١ُٖٝ ض٣٩ تطاو١ٝ  أمحس  ظيط 19

 . 20 -19  ّ(1997  4ط

 .100م:   ّ(1992  6ط ٭لًٛ املكط١ٜ َهتب١ ا)ايكاٖط٠:   يف أزل ا٭طؿاٍ اؿسٜسٟ  شًٞ  20

 . 12 م:  ّ(1999  1ط َطنع اؿهاض٠ ايعطب١ٝ )ايكاٖط٠:   أزل ايطؿٌ ايعطبٞايكسٜطٟ  ممسٚح   21

 . 17 م:  ّ(2000  1: زاض اؿسا٥ل  ط)بريٚن  ايكك١ يف أزل ا٭طؿاٍ  أمحسلٝب   22
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ٖٚ ٕ يف نتب َٛج١ٗ ا٪٤٫ ا٭طؿاٍ أزل ا٭طؿاٍ مبعٓاٙ ايعاّ ٜعين اإلْتاج ايعكًٞ املس

 يف ؾت٢ ؾطٚع املعطؾ١. 

ٚيف ايػطل ٖٓاى َٔ ٜط٣ إٔ أزل ا٭طؿاٍ "فُٛش١ ايهتابان اي  ٜعتربٖا ا٭طؿاٍ 

ْٛاشٗا املدتًؿ١ ٚف٬تِٗ ٚقخؿِٗ خاق١ بِٗ  ٚيصيو ؾٗٛ ٜهِ نتب ا٭طؿاٍ بط

  ٜٚ٪ٜس شيو قٛاِ: إٕ 23َٚا ٜهتب اِ يف قخـ ايهباض ٚف٬تِٗ  ٚغري شيو"

يًػ١ ش٢ً إٔ ٜهٕٛ شيو مبا ٜٓاغب أزل ا٭طؿاٍ "تكٜٛط يًخٝا٠ ٚايؿهط باغتدساّ ا

َػت٣ٛ ا٭طؿاٍ  ٚبصيو وتٟٛ ش٢ً مجٝ  َا ٜهتب يٮطؿاٍ يف كتًـ 

ا يؿُِٗٗ ٜكطأٙ ا٭طؿاٍ بؿطط إٔ ٜهٕٛ َٓاغّب  نُا أْ٘ "نٌ َا 24اجملا٫ن"

 .25ٚخرباتِٗ ٚاْؿعا٫تِٗ"

 :َا بني اـطط ٚاإلُٖاٍ

  ٚعػب تعطٜـ املعٗس ايطيب ا٭َطٜهٞ 26اـطط ٖٛ :"َا يٝؼ يإلْػإ ؾٝ٘ قكس"

ٖٛ "ايؿؿٌ يف إمتاّ شٌُ َككٛز ش٢ً ايٛج٘ املككٛز  أٚ اغتعُاٍ شٌُ خاط٧ 

ُٜٚعٓطؾ٘ ايبعض بطْ٘ امطاف ايطبٝب شٔ ايػًٛى ايطيب ايعازٟ 27يتخكٝل ٖسف َا"   

ٚاملطيٛف  َٚا ٜكتهٝ٘ َٔ ٜكع١ٕ ٚتبٓكط إىل زضج١ ٌُُٜٗ َعٗا ا٫ٖتُاّ مبطٜه٘  أٚ 

  ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ 28ًٝ٘ َٗٓتٖ٘ٛ إخ٬ٍ ايطبٝب بايٛاجبان اـاق١ اي  تؿطنٗا ش

 يتعاقسٟ.با٫يتعاّ ا

                                                         
23  Betzner, Sean, 1956, Exploring Literature With Children, New York. Teachers 

College, Columbia University,P.4. 
24

 Anderson, William and Groff, Patrick, 1972, A New Look at Children’s Literature  

California: Belmont Wadsworth Publishing Company,P.3. 
25 Huch, Charllots, 1976, Children’s Literature in the Elementary School. New York: 

Holt, Rinhart and Winston,P.5. 
 .85 ّ( م:1983  1يبٓإ: زاض ايهتب ايع١ًُٝ  ط-  بريٚنايتعطٜؿان  ازضشبسايكاؾطجاْٞ   26
غِٝ ؾتذ ( أؾاض إيٝ٘: TOERR IS THAMAN. NOVEMBERٚ)1999تكطٜط َعٗس ايطب ا٭َطٜهٞ  27

 .     8: م  1  طايٓٗه١ ايعطب١ٝايكاٖط٠:   اـطط ايطيب ٚنواضٙاهلل: 

َطنع ايٛؾام اإلمنا٥ٞ يًسضاغان ٚايبخٛف   ايترب١٥اـطط ايطيب بني ايتزطِٜ ٚ  بٝطاّ  ز. مسري٠ 28

 ّ.2019ْٛؾُرب  28ّ  تاضٜذ ايعٜاض٠: 2015زٜػُرب  29  تاضٜذ ايٓؿط:  www.wefaqdev.net ٚايتسضٜب
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ٕ ١ اي  تؿطنٗا شًٝ٘ َٗٓت٘  شيو ٭ٚقٌٝ إْ٘ "شسّ قٝاّ ايطبٝب با٫يتعاَان اـاق

َّانٌ َٔ ٜباؾط َٗ باإلحاط١ با٭قٍٛ ايع١ًُٝ اي   ٓت٘ تػتًعّ زضا١ٜ خاق١ ٜعس ًَع

نٌ تككري أٚ إُٖاٍ أٚ خطٚج َٔ ايطبٝب يف ٚقٌٝ إٕ "  29متهٓ٘ َٔ َباؾطتٗا"

  .30غًٛن٘ ش٢ً ايكٛاشس ٚا٭قٍٛ ايطب١ٝ املتبع١"

 1990ّ شاّ ٚمت ا٫ٖتُاّ ب٘ بؿهٌ جٝس  31َٚٛنٛع ا٭خطا٤ ايطب١ٝ يٝؼ ظسٜس

ظا٤ خطط طيب ٚقاَ  بٓؿط ْتا٥ج َطٜه١ٝ بايتخطٟ إحُٝٓا قاَ  اؿه١َٛ ا٭

( Institute of Medicineايتخكٝل  ٚنإ أٍٚ تكطٜط ضؾ  َٔ ططف املٓع١ُ ايطب١ٝ )

  ٚتهُٔ إحكا٥ٝان يعسز َٔ ا٭ؾدام ايصٜٔ 2000ّ شاّشٔ ا٭خطا٤ ايطب١ٝ 

 يف اي٫ٜٛان املتخس٠. اٜتٛؾٕٛ غّٜٓٛ

َٚػ٪ٚي١ٝ اـطط ايطيب قس تهٕٛ مجاش١ٝ َؿالن١ ٚيٝػ  ؾطز١ٜ  ٚاـطط قس ٫ 

ايكها٤ اغتكط ش٢ً ٜتعًل با٭ؾطاز ٚإمنا بايٓعاّ ايصٟ مسذ بٛقٍٛ اـطط يًُطٜض  ٚ

ا بكٛض٠ قاطع١  ٚإٔ ايطبٝب َػ٪ٍٚ ا ٚوابّتنطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ اـطط ايطيب ٚانّخ

ا نإ ْٛشٗا  غٛا٤ ناْ  ٜػري٠ أّ جػ١ُٝ  شاز١ٜ أّ ؾ١ٝٓ  شٔ مجٝ  أخطا٥٘ َُٗ

 .32تككري  ٚايكانٞ ٚحسٙ ي٘ اؿل يف تكسٜط اـطط ايطيب ؾٗٛ املػ٪ٍٚ شٔ نٌ

 ػ٪ٚي١ٝٚهسض ايتٓب٘ إىل نطٚض٠ ايؿكٌ بني املػ٪ٚي١ٝ شٔ ا٭خطا٤ ايٛاضز حسٚوٗا ٚامل

  ٚنصيو املهاشؿان اي  ميهٔ إٔ ؼسف ٫ٚ ٜهٕٛ يًطبٝب ؾٝٗا أٟ 33ايتككري١ٜ

كس ب٘ َٛنٛع اإلُٖاٍ َػ٪ٚي١ٝ  ٚبني َٛنٛع أخطط َٔ ا٭خطا٤ ايطب١ٝ  ٚأق

ايطيب املتعُس أٚ ْتٝز١ تككري أٚ شسّ َبا٠٫ أٚ تطنٝع  ٚشسّ إشطا٤ ايطؿٌ ايٛق  

ايهايف يسضاغ١ املطض ٚايتؿدٝل ايػطٜ   ٚشسّ ايتػطع بايع٬ج  ٚٚن  خط١ 

                                                         
 .108 م:  ّ(2016  1ط  ٚايٛوا٥لزاض ايهتب بػساز: )  َػ٪ٚي١ٝ ايطبٝب اؾعا١ٝ٥  ظٜسإ  غ٬ّ 29

 .224 م:  ّ(1987 ايكاٖط٠: زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ)  املػ٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يٮطبا٤  ؾاٜس  قُس 30

   باختكاض.املكسض ْؿػ٘ 31

     بتكطف.اـطط ايطيب بني ايتزطِٜ ٚايترب١٥  بٝطاّ  ز. مسري٠ 32

جاَع١ ايٓزاح  أططٚح١ املاجػتري    املػ٪ٚي١ٝ املس١ْٝ يًطبٝب: زضاغ١ َكاض١ْ تٝػري قُس  ٚا٥ٌشػاف   33

 .13اْعط:  ّ 2008    ؾًػطنيايٛط١ٝٓ
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َهاشؿان خاضج١ ٚانخ١ ت٪زٟ إىل ايؿؿا٤ بإشٕ اهلل َ  ايٛن  يف ا٫شتباض حكٍٛ 

  شٔ إضاز٠ ايطبٝب.

ايطشا١ٜ ايطب١ٝ ؿل ايطؿٌ يف  هاٜا يف حاٍ حسٚوٗا مت ٌ اْتٗاناا قاضّخاٙ ايكٖٚص

ٟ إُٖاٍ أٚ قكٛض ٜ٪زٟ إىل تسٖٛض يف قخ١ ايطؿٌ املطٜض  ايها١ًَ  حٝث إٕ أ

ٚضمبا ت٪زٟ إىل ايٛؾا٠ نُا حسف َ  بطٌ ضٚا١ٜ )َٓري.. ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ(.. زٕٚ 

ايكه١ٝ  ٚتهٝٝ  حكٛم ايطؿٌ َٚٔ  إٔ ْػؿٌ شُا حسف بعس شيو َٔ قاٚي١ طُؼ

ؾابٗ٘ َٔ ا٭طؿاٍ املطن٢ اٯخطٜٔ ايصٜٔ قس ٜتعطنٕٛ يًُؿه٬ن ْؿػٗا يهٔ مل 

 هسٚا َٔ ٜٛول َا جط٣ اِ.  

 :ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ

ايعسٜس َٔ ايطٚاٜان ٚايككل املتٓٛش١ ا٭ٖساف  غابكاا نتب امل٪يـ )ا٭ل/ايؿاٖس(

ّٗٚا٭حزاّ ٚا٭ؾهاض  َٚععُٗا نإ  يٮطؿاٍ ٚايٓاؾ١٦  ٚمل وػب أْ٘  اَٛج

غٝطتٞ ّٜٛ ٜٚهتب ؾٝ٘ ضٚا١ٜ ٜتهًِ ؾٝٗا شٔ َطغا٠ حكٝك١ٝ حسو  َ  طؿٌ ي٘ يف 

 ..ٚحطم ش٢ً إٔ تهٕٛ ٚاقع١ٝ جّساغٔ ايٝؿاش١  نتب ايطٚا١ٜ ٚاؾطح ْاظف  

ٚطبع  ايطٚا١ٜ أٍٚ َط٠ بعس مٛ  ايؿسٜس٠ ايكعٛب١.  ٖٚٓا ناْ  املؿاضق١ ٚأزب١ٝ جّسا

غت١ ؾٗٛض َٔ ٚؾا٠ ٚيسٙ  قهاٖا يف تسٜٚٔ ٚتػزٌٝ ٚؼطٟ املعًَٛان  حت٢ خطج  

ايطبع١ ا٭ٚىل ٚاي ا١ْٝ يف يبٓإ  وِ طبع  يف شس٠ زٍٚ شطب١ٝ َٓٗا ا٭ضزٕ ٚايهٜٛ  

ٚاإلَاضان ايعطب١ٝ ٚاؾعا٥ط ٚغٛضٜا.. ٚاْتؿطن يف كتًـ ايسٍٚ ايعطب١ٝ  ٚنتب 

 شٓٗا ن ري َٔ ايباح ني ٚايٓكاز.

  ايطٚا١ٜ شؿط َطان  مثإ َٓٗا نا١ًَ  َٚطتني باختكاض يتهٕٛ َٓاغب١ يػٔ طبع

طبع  يف ْػد١ جسٜس٠ َٛغع١  تهُٓ  إىل جاْب  2019ّأقػط  ٚيف قٝـ 

ايكك١ ايط٥ٝػ١ٝ تؿاقٌٝ ايكه١ٝ َٔ ايٓاح١ٝ ايكا١ْْٝٛ  ٚحهِ ايكها٤  ٚتكاضٜط 

 تؿهًٝٗا بطًب َٔ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥  َٚهتب احملاَا٠  ٚايًز١ٓ ايطب١ٝ اي  مت

احمله١ُ  حٝث مت تكسِٜ َعًَٛان خاط١٦ بٓعط ا٭بٜٛٔ ٚايؿٗٛز  أزن إىل أحهاّ 

وبان ايٛقا٥  إ ش٢ً َا حسف ٚمل ٜػتط  ؾاّٖسا ضأتٗا ايطٚا١ٜ خاط١٦  باشتباض امل٪يـ

اغتسشا٤ ايؿٗٛز   مل ٜكتٓ  بٗا ايكانٞ  َتزّٓباضغِ ٚجٛز ا٭زي١ ٚايرباٖني  ؾُٝا 
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َا قسّ "أزي١ َكطٓع١"  ٚاشترب أْ٘: "٫ ول يًُسشٞ اقطٓاع ا٭زي١"  ٚاشتباض نٌ 

َا اغتسش٢ ا٭لر نهاتب ضٚا٥ٞ ٚؾاٖس ش٢ً ا٭حساف  إٔ ٜعٝس نتاب١ ايطٚا١ٜ 

  غكط  َع٘ حكٛم طؿٌ تٛيف يف املػتؿؿ٢ ؿسف َِٗ جّسا اتٛوٝكّٝ َطجّعايتهٕٛ 

١ٝ ايه ري٠ اـاط١٦ ْتٝز١ فُٛش١ َٔ ايتؿدٝكان اـاط١٦ ٚا٭ز١ٜٚ ايتزطٜب

 ٚايطشا١ٜ غري ايسقٝك١.

 ٖٚٛ ٜط٣ أْ٘ مل ٜتِ ايتخكٝل يف ايكه١ٝ بؿهٌ جسٟ  ؾُٝا مت تطخري إجطا٤ان

ايتًه٪ ايهبري  َا ٜ٪نس شيو  ضمبا يف قاٚي١ يطُؼ ايكه١ٝ  ٚايتخكٝل ن رّيا

يف تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايتخكٝل ٚشسّ إجطا٤ ؼكٝل جسٟ َ  ضؾض ؾ١ٓ اـربا٤ ٚجٛز 

ملسشٞ  نُا أْ٘ مل تهٔ ٖٓاى اغتزاب١ غطٜع١ يًتخكٝل  َ  إغؿاٍ ن ري قاَٞ ا

َٔ املعًَٛان ٚايٛقا٥  اي  غزً  يف تكطٜط ؾ١ٓ ايتخكٝل املكسّ يًُخه١ُ  شٔ 

قكس أٚ غري قكس  ٚإٕ نإ ٫ ميهٔ اؾعّ بصيو  ٭ْٖ٘ ٫ ميهٔ ا٫ط٬ع ش٢ً 

قاٚي١ يطُؼ ايكه١ٝ  ٚشسّ  ايٓٛاٜا  غري إٔ َا جط٣ قبٌ ٚخ٬ٍ ٚبعس ايتخكٝل َٔ

إشطا٥ٗا حكٗا يف ايبخث ٚايتٓكٝب ٚايػطش١ اي٬ظ١َ  أناع حل ايطؿٌ  ٚجعٌ 

 ايكه١ٝ يف َٗب ايطٜذ.

ٚبايعٛز٠ إىل ايطٚا١ٜ اي  قسضن يف طبعتٗا اؿاز١ٜ شؿط٠ ٚش٢ً قسض غ٬ؾٗا قٛض٠ 

ؿؿ٢ ايطؿٌ ايصٟ تٛيف قبٌ إٔ ٜبًؼ ايػازغ١ شؿط٠ َٔ شُطٙ  حٝث قه٢ يف املػت

ٚايطٚا١ٜ يف  ّ.2015-7-28حت٢ ٚؾات٘ يف  2014ّ-12-31غبع١ أؾٗط نا١ًَ َٔ 

قؿخ١  جا٤ يف قؿختٗا ا٭ٚىل أْٗا )ايطٚا١ٜ ايها١ًَ(   192ٖصٙ ايطبع١ َ٪يؿ١ َٔ 

 ٚأْٗا: "ضغاي١ بٝها٤ إىل َعؿط ا٭طبا٤ ٚضجاٍ ايكإْٛ". 

بٝض ٫ ًٜٝل بهِ.. ضغاي١ "ا٭املٓعِ ؼ  شٓٛإ:  اشتربن ايباح ١ املكط١ٜ اْتكاض شبس

 َٔ خ٬ٍ طٚا١ٜ "َعز١ْٛ بايسّ"  ٚإٔ ا٭حساف تتٛاىل  إٔ اي34خايس٠ ٚبؿط ظا٥ًٕٛ"

ي٢ًٝ )ؾكٝك١ َٓري يف ايطٚا١ٜ( يف اغالجاع ملا حسف َ  ؾكٝكٗا  بسا١ٜ َٔ زخٛي٘ 

املػتؿؿ٢ يػا١ٜ خطٚج٘ َٔ اؿٝا٠  ٚتبني إٔ ايتدٌٝٝ جا٤ يف ايؿدٛم ٚيٝؼ يف 

                                                         
َٝسٍ إٜػ  إٔٚ ٫ٜٔ   ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ.. ضغاي١ خايس٠ ٚبؿط ظا٥ًٕٛ  اْتكاضشبس املٓعِ   34

https://meo.news :2019ْٛؾُرب  30ّ  تاضٜذ ايعٜاض٠: 2019ٜٛيٝٛ  16  تاضٜذ ايٓؿط.ّ 
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ا يعسز غري قًٌٝ َٔ ا٭شُاٍ ا٭حساف  ٚإٔ ايتزاضل َ  املطض ناْ  َٛنّٛش

ا يًخعان ا٭مل اي  اْتٗ  بايؿؿا٤ ِٗ تٛوٝكاا٭زب١ٝ  نتب ضٚا٥ٕٝٛ ٚؾعطا٤ ػاضب

 ا يصنط٣ َطٚضِٖ ايػطٜ  باؿٝا٠.ٚػاٚظ احمل١ٓ  أٚ ؽًّٝس

ٚتط٣ أْٖ٘ شٓسَا ٜكِ ا٭طبا٤ نشاِْٗ شٔ أْني املطن٢  ٚتتبًس َؿاشطِٖ غاخطٜٔ َٔ 

ٚج  ٚحعٕ قًٛل اٯبا٤ ٚا٭َٗان ش٢ً أحبتِٗ  ٚشٓسَا تتبسٍ ططقِٗ يف ايتعاٌَ َ  

ا يًُػتؿؿ٢ َا بني شاّ حهَٛٞ ٚخام  ٚشٓسَا ٜكِ املػ٪ٚيٕٛ ٚأًٖ٘ ٚؾكا املطٜض

ٚايكها٠ نشاِْٗ  ٫ٚ ٜػُعٕٛ ؾها١ٜ املعًّٛ ضغِ َا ٜكسّ َٔ أزي١ تؿري إىل اؾٓا٠ 

ايكت١ً  ػ٤ٞ ايهتاب١ نخٌ ٚحٝس تتٝذ غطز املع١ًُ  ٚشطض ايكه١ٝ بكٛض٠ 

ب  ٚ"ضغِ إٔ ايطٚا١ٜ نا١ًَ  ٚشنط َا ضؾض اؾُٝ  مساش٘ يف ايٛق  املٓاغ

حكٝك١ٝ ا٭حساف  إ٫ أْٗا تتدص ايؿهٌ املعتاز يًطٚا١ٜ مبا ؾٝٗا َٔ ايتدٌٝٝ املتعًل 

باخالاع ؾدكٝان ػ٤ٞ ش٢ً أيػٓتِٗ ٚقا٥  َا جط٣ ملٓري  َ ٌ ؾدك١ٝ ي٢ًٝ ٚشاٌَ 

 . 35ايٓعاؾ١  أٟ إٔ ايتدٌٝٝ جا٤ يف ايؿدٛم ٚيٝؼ يف ا٭حساف"

بسأ ب٢ًًٝ ايطبٝب١ اؾٛاي١ اب١ٓ با٥  امل٬بؼ ايكسمي١ اؾٛاٍ  اي  تطٛش  ٚايطٚا١ٜ "ت

يتعاجل املطن٢ يف أما٤ َتؿطق١ َٔ ايعامل  ضؾك١ ظًَٝٗا ايطبٝب اؾطاح شاقِ ايصٟ 

أقٝب بؿع١ٝ يف ضجً٘ اي٢ُٓٝ يف كِٝ يًٓاظحني  ٚن٬ُٖا شاؾا اؿطٚل ٚؾاٖسا 

٢ًٝ يف اغالجاع ملا حسف َ  ؾكٝكٗا َٓري  ايهخاٜا.. وِ تتٛاىل ا٭حساف َٔ خ٬ٍ ي

ٚنٝـ إٔ ايكانٞ ضؾض مساع ؾٗازتٗا نا١ًَ ٚقاط  حسٜ ٗا  ؾُا نإ َٓٗا إ٫ 

إٔ قطضن نتاب١ َا ناْ  تطٜس قٛي٘ يف ضغاي١ تٛجٗٗا يًكانٞ ٭ْٗا "َٛق١ٓ بطٕ قًب 

ايكانٞ أضم َٔ جٓاح ؾطاؾ١"  ؾهتب : "يو اؿل نا٬َا ؾُٝا تكهٞ  ٫ٚ أظشِ 

 شيو  يهٓ٘ أخٞ ٜا غٝسٟ  أخٞ.. ؾتخٛا بطٓ٘ زٕٚ إٔ ىربْٚا  حكٓٛا شٓك٘ غري

بطز١ٜٚ ٫ حكط اا.. أٖاْٛٙ ٚاحتكطٚٙ ٚأًُٖٛٙ  قٓعٛا َٔ جػسٙ َػطحا يًتزاضل 

 .36ايؿاؾ١ً ٚيعب١ يهٌ ٚاِٖ بطْ٘ أؾهٌ طبٝب يف ايسْٝا ٚأن ط ؾُٗا َٔ غريٙ...."

                                                         
 املطج  ْؿػ٘. 35

 املطج  ْؿػ٘. 36
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َّا ٔ ٜتػري"  َُٗا قسَٛا َٔ أزي١ ش٢ً خطط أطبا٤ ٫ ًٜٝل ٚي ٚيهٔ نإ "اؿهِ َرب

بِٗ ايًٕٛ ا٭بٝض  ٚيصيو نإ إٖسا٤ ايطٚا١ٜ َٛج١ٗ إىل نٌ طبٝب ًٜٝل ب٘ 

ا غطط طيب  بٌ ٖٞ ضغاي١ بٝها٤ إىل َعؿط ا٭بٝض  ٚإىل نٌ َٔ ؾكس حبّٝب

 ا٭طبا٤ ٚضجاٍ ايكإْٛ.

إٔ تعٌُ ش٢ً تػٝري َػاض حٝاتٗا   ي٢ًٝ قطضن يف ايطٚا١ٜ ٚأؾاضن ناتب٘ املكاٍ إىل إٔ

ٚإٔ تهٕٛ طبٝب١ حاشق١ كًك١ يعًُٗا  حت٢ ًٜٝل بٗا ايًٕٛ ا٭بٝض ؾع٬ا ٚق٫ٛا.. 

َٚٔ خ٬اا تتٛاىل بايتسضٜج قك١ َعاْا٠ َٓري َا بني تؿدٝل خاط٧ يًُطض ٚأز١ٜٚ 

نً  ططٜكٗا إىل َطٜض نخط يتػتكط يف شٓل َٓري أٚ يف ٜسٙ أٚ يف َعست٘  ؾُٝا ٖٛ 

 ضاقس ٫ ٜػتطٝ  زؾ  ايهط شٔ ْؿػ٘.. أيٝؼ يف شيو أنرب اْتٗاى ؿكٛم ايطؿٌ؟

ٚتتهُٔ ايطٚا١ٜ تؿاقٌٝ َا جط٣ يًؿت٢ ايػض ايصٟ مل ٜتزاٚظ ايػازغ١ شؿط٠ َٔ 

شُطٙ  َٚعاْا٠ ا٭غط٠ َٔ ايتعاٌَ غري اإلْػاْٞ يبعض ا٭طبا٤ ايصٜٔ ٜؿدكٕٛ 

غطؾت٘ ملعآٜت٘  ٚتعايٞ بعهِٗ  املطض َٔ غري ايهؿـ ش٢ً املطٜض أٚ اؿهٛض إىل

ش٢ً ٚج  املطٜض  ٚغدط١ٜ بعهِٗ َٔ أحعإ ٚقًل أبٝ٘ ٚأَ٘  ٚضؾهِٗ ايعٌُ 

يتػٌٗٝ غؿطٙ يًع٬ج باـاضج شٓسَا غٓخ  ي٘ ايؿطق١  ٚشسّ ايبس٤ بايتخكٝل إ٫ بعس 

٫ تٛج٘ أقاب  ا٫تٗاّ يًكها٠ أٚ نٌ  شاَني َٔ ٚؾات٘. ٚضغِ شيو لس إٔ ي٢ًٝ

ٌ ناْ  َٛنٛش١ٝ عٝث شنطن ايُٓاشج اإلْػا١ْٝ ايطٝب١ اي  ًٜٝل بٗا ا٭طبا٤  ب

 جسا. ايبٝاض  حت٢ ٚإٕ ناْ  ق١ًًٝا

بًكا٤ ٚنتب ايسنتٛض نُاٍ ضؾٝس  أغتاش ا٭زل اؿسٜث ْٚكسٙ يف جاَع١ اي

أْٛاشٗا ٚأطٝاؾٗا   ؽايـ نٌ ايطٚاٜان بهٌطٚا١ٜ : إٕ ايايتطبٝك١ٝ ا٭ضز١ْٝ  قا٬٥ا

ػ١ٕ أزب١ٝ فاظ١ٜ  ٫ٚ إىل ظخطؾ١ يػ١ٜٛ غاحط٠  ٚإمنا تعتُس يػ١ ؾ٬ ػٓذ إىل ي

تكطٜط١ٜ َباؾط٠ يتكطض حكٝك١ َا  ؾتػتػين شٔ املكس١َ ٚايتكسِٜ ٚا٫غت٬ٍٗ 

ايٛقؿٞ  ٚتبسأ عٛاض ٜ٪ضر بسا١ٜ املطض ٚاملعاْا٠  َٔ َطض بػٝط إىل أَطاض ؾت٢ 

ككري َٔ أطبا٤ تتؿهٌ ٚتتٓا٢َ بؿعٌ أخطا٤ طب١ٝ َتعسز٠  بػبب إُٖاٍ ٚت

أ اؿها١ٜ ٚممطنني ًٜبػٕٛ ايًباؽ ا٭بٝض  يصا تبسأ ايطٚا١ٜ باؿٛاض  ٚتبس

   َٔ ظَإ َٚهإ ٚؾدٛم ٚأحساف.بايتؿهٌ ٚايعٗٛض تباّشا
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ٚقاٍ إٕ ايطٚا١ٜ تتخسف شٔ ا٭خطا٤ ايطب١ٝ اي  تػٛز يف ا٭ٚغاط ايطب١ٝ 

شا١ٖ زا١ُ٥  أٚ إىل قتٌ  ٚاملػتؿؿٝان ايعطب١ٝ اي  ٫ ت٪زٟ إىل ايؿؿا٤  بٌ إىل 

ٚغطشإ َا متٛن ايكه١ٝ مبٛن قاحبٗا. َٚٔ ٖٓا لس املٛنٛع ٜؿؿ  اصٙ املباؾط٠ 

ٚايتكطٜط١ٜ إٔ تػٛز قؿخان ايطٚا١ٜ  يتعرب شٔ قطخ١ أمل  ٚشٔ ؾهذ املػتٛض  

 ْٚكٌ ايكه١ٝ إىل ايطأٟ ايعاّ. 

ٓزً٘ َٓري  ٚقس ٚ"ٖهصا ٜتكس٣ ا٭زٜب اصٙ ايكه١ٝ  ٖٚٛ ٜطٟٚ ايكك١ اؿكٝك١ٝ ي

نإ نخ١ٝ اصٙ ا٭خطا٤ ايطب١ٝ ايؿازح١  ٜطتٞ يريٟٚ اؿها١ٜ بسَ  شٝٓٝ٘ 

ٕٚٓ حها١ٜ ؼانٞ  ٚبٓبهان قًب٘ املهًّٛ  ؾٝٛول ٜٚ٪ضر ؿاي١ تؿاب٘ حا٫ن  ٜٚس

حا٫ن  ٖٓا ٖٚٓاى  يف املؿايف ايطب١ٝ  ٚهعًٗا قطخ١ َس١ٜٚ  ٚهعٌ َٔ قهٝت٘ 

 .37هٕٛ"قه١ٝ ضأٟ شاّ  ٖٚٞ َا هب إٔ ت

ٜٚؿري إىل إٔ ايطٚا١ٜ متتاظ ضغِ َباؾطتٗا ظُايٝان أزب١ٝ َتعسز٠  ٜٚبسأ بايعتب١ 

ٍٚ بني ايكاض٨ ٚايٓل  ؾٓزس ايعٓٛإ ا٭ٚىل حٝث ايعٓٛإ ٚايصٟ ٜعس ا٫ؾتباى ا٭

  ٚمج١ً "ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ".. ؾر"َٓري": اغِ ؾاشٌ  رَٓريد شٓٛاّْا ض٥ّٝػاشٓٛاْني: 

ا ٜٚهٕٛ شانػا ٖٚٛ َكسض يًٓٛض  حٝث نإ أٚ حٝث أؾري إيٝ٘  إش ٜهٕٛ امّس

 اايعٓٛاْني َّع   ٚشٓسَا ْكطأٚا٭بٝض: حٝث نإ ٜهٕٛ َٓرّيا أّٜهاش٢ً ا٭ؾٝا٤  

 ؾعٓسٖا ؼسف املؿاضق١ ٚايتٓاؾط.

َ  شٓٛإ يطٚا١ٜ أح٬ّ َػتػامنٞ  تعس تٓاّقا نُا إٔ مج١ً "ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ"

ٛإ ٚوانٝ٘ إ٫ أْ٘ ىايؿ٘ را٭غٛز ًٜٝل بود  ٖٚصا ايعٓٛإ إش ٜتٓام َ  شاى ايعٓ

ٜتخسز  ر ؾإٕ ايؿها٤ ٖٓاإ ؾها٤ أح٬ّ َػتػامنٞ ضَٚاْػّٝا  ؾإشا ناقًّبا ٚقايّب

مبهإ ٚاحس ٖٚٛ املػتؿؿ٢  ٚأبطاي٘ َٔ ا٭طبا٤ ٚاملُطنني  ٚإشا نإ ا٭غٛز يف 

ضٚا١ٜ َػتػامنٞ وٌ ع١ً مجاي١ٝ  ؾإٕ ا٭بٝض يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ وٌ ع١ً غٛزا١ٜٚ  

ؾإٕ يػ١ ّ قس ؾطض يػ١ ضَٚاْػ١ٝ ؾاشط١ٜ  ٚإشا نإ ؾها٤ ايطَٚاْػ١ٝ ٭ح٬

٫ اـاق١  ٖٚٓا لس املؿاضق١ خري َؿتاح  ايبهطٟ جا٤ن َباؾط٠ ؼانٞ ايعا١َ

 يًسخٍٛ إىل ٖصٙ ايطٚا١ٜ.
                                                         

  http://elsada.net ايكس٣.ْ   املؿاضق١ يف ضٚا١ٜ َٓري )ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِ(  نُاٍ ب٬ٍز. ضؾٝس   37
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ٜٚهٝـ أْ٘ َٚٔ خ٬ٍ قطا٠٤ ايتٜٓٛ٘ ايصٟ غبل ايٓل ْكطأ: رايطٚا١ٜ خٝاي١ٝ ٚأٟ تؿاب٘ 

بٝٓٗا ٚبني ايٛاق  َكازؾ١د  غري إٔ ايطٚا١ٜ حكٝك١ٝ ؾاق  اـٝاٍ  مما هعٌ ٖصٙ 

ٜؿطض تًو املؿاضق١ بني ايٛاقعٞ ٚاـٝايٞ   اؾ١ًُ ايت١ٜٝٗٛٓ َككٛز٠ عس شاتٗا  مما

 ٚايٛاقعٞ ٚامل ايٞ  ٚايكبذ ٚاؾُاٍ. 

ٖٞ أن ط ا٭يؿاظ نُا هس ايهاتب ايعٓٛإ بطيؿاظ٘: رَٓري.. ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِد 

ملػ٢ُ ؾكط  ٚإمنا تكبذ  تكبذ يؿع١ َٓري امّسايف ايطٚا١ٜ  ٫ٚ  تهطاّضا ٚتٛظٝؿاا

٭مسا٤ ايعاٖط٠ ٚاملػتال٠ ا٭خط٣  ٜٚكبذ ٖٛ ايهُري يؿع١ زاي١ اا َع٢ٓ  ؼانِ ا

اؿٞ اؿانط  أٚ ايػا٥ب أٚ املػٝب  ٖٛ ايصان ٚاملٛنٛع  ٖٛ احملهٞ شٓ٘ 

 ٚاؿها١ٜ اي  تط٣ٚ ٚهب إٔ تط٣ٚ  حت٢ ٫ تهٕٛ ٖٓا نخ١ٝ أٚ ٖٓاى.

يّْٛا  زا٫ا ش٢ً ايطٗاض٠ ٚايٓكا٤ ٚايطٝب١  ؾإْ٘ ٜكبذ ٜهٕٛ )ا٭بٝض( يّْٛاٚنُا 

اصٙ املعاْٞ: "نإ ٜتُايو ْؿػ٘ بك٠ٛ يٝدؿٞ زَع١ حعٕ ىؿل بٗا قًب٘  ؿاضقااَ

.. ٚتكبذ َؿطزتا "ًٜٝل" ٚ"٫ ًٜٝل" زايتني ش٢ً املؿاضق١ ٚايػدط١ٜ ٚايٓكس 38ا٭بٝض"

ل ايصٟ ًٜٝل ب٘ ٚا٫غتٗعا٤  حٝث ٜػتٛجب املكاّ َكااا: "٫ ٜكبًٗا ايطبٝب املدً

زضج١ َٔ زٕٚ  180.. ٚ"أٟ طبٝب ًٜٝل ب٘ ا٭بٝض ٜطن٢ بطٕ ٜٓكًب 39ايًٕٛ ا٭بٝض"

غابل إْصاض"  ٚ"نٝـ ميهٔ إٔ ْ ل بعس ايّٝٛ مب ٌ ٖصا ايبٝاض املعٜـ يًخكا٥ل 

 .40املٓهط يًٛقا٥ ؟"

ش٢ً شطض َؿاٖس َتعسز٠ َٔ ن٫ّ ٖصا املطٜض   ٜٚصنط املكاٍ إٔ ٖصٙ ايطٚا١ٜ قاَ 

ٚقس ٚظؿ  ٖصٙ املكاب١ً أٚ املؿاضق١ بني يؿع  ًٜٝل أٚ ٫ ًٜٝل.. بني ا٭بٝض ٚا٭يٛإ 

ا٭خط٣  بني قٛن املطٜض ٚقطاخ٘ ٚقُ  ا٭طبا٤ ٚػاًِٖٗ  ٚجعً  اؿها١ٜ 

ٍٚ بػٝط ٖٚٛ ايؿاٖس ش٢ً ايٛاقع١ ٚايكه١ٝ  ؾهإ شاَ ٌ ايٓعاؾ١ ُتػطز ش٢ً يػإ ضا

ايصٟ ٜهٓؼ ايكُا١َ ٚىؿٝٗا شٔ أشني ايعا٥طٜٔ  ٖٚٛ ايطاٟٚ ايصٟ ٜهؿـ ٜٚطٟٚ 

أخطا٤ ا٭طبا٤  ٜٚكبذ ٖصا ايطاٟٚ ايصٟ يٝؼ ي٘ ن١ًُ يف شامل ايطب ٚا٭طبا٤  

                                                         
38

 .641  م: َٓري.. ا٭بٝض ٫ ًٜٝل بهِايبهطٟ   

39
 .41املكسض ْؿػ٘  م:  

40
 .629  م: ْؿػ٘املكسض  
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ٚيٝؼ ي٘ وٛل ا٭طبا٤  ٜكبذ ٖٛ قاحب ايكًب ا٭بٝض  ٚقاحب ايه١ًُ ايؿاق١ً 

 ز ا٭زل ايصٟ وؿغ ايكه١ٝ.ٚايؿاٖس٠  ٜٚهتب يهًُت٘ اـًٛز غًٛ

إٕ أخطا٤ ا٭طبا٤ َسؾ١ْٛ ؼ  ا٭ضض  ٖٚا ٖٛ طاضم ايبهطٟ  قٌٝ قسمّياٜٚهٝـ: "

ٜٓؿطٖا بًػ١ خاي١ٝ َٔ ا٭خطا٤ يٝخانِ ؾٝٗا أخطا٤ ا٭طبا٤  حت٢ ٜبك٢ اصٙ امل١ٓٗ 

أيكٗا ٚبٝانٗا ْٚٛضٖا ٚقسقٗا  ٚأ٫ ٜهٕٛ ٖصا ايًباؽ ا٭بٝض إ٫ ملٔ ًٜٝل بِٗ َٔ 

 ال ايعًِ ٚا٭خ٬م ٚخس١َ اإلْػا١ْٝ".أقخ

ٚىًل إىل ايكٍٛ: "يكس جا٤ن ٖصٙ ايطٚا١ٜ َباؾط٠  ٚجٓخ  إىل ايتكطٜذ ٫ إىل 

ايتًُٝذ  يتكٍٛ نًُتٗا زٕٚ إٔ ؼتاج إىل تؿػري أٚ تطٌٜٚ  ٚيتداطب ايعا١َ 

ٚاـاق١  ٚيتكبذ ايكه١ٝ قه١ٝ ضأٟ شاّ  ٚقس ناْ   نُا لخ  يف إٔ 

 تهٕٛ".

 :كٛقٞ ٚايكاْْٛٞ يًطٚا١ٜاؾاْب اؿ

عن ايطٚا١ٜ ش٢ً اؾاْب اؿكٛقٞ يًطؿٌ ٚاـام بايطشا١ٜ ايكخ١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ ّنض

عن ش٢ً اؾاْب ايكاْْٛٞ َٚا مت يف احمله١ُ َٔ َٓاقؿان  ايها١ًَ  نُا ضّن

َٚا ٚضز يف تكطٜط ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚقطاض ا٫غت٦ٓاف ٚضز احملا١َٝ اي  تٛي  ايكه١ٝ 

ُّاقاي٘ ايٛايس أَاّ ايكانٞؾه٬ا شُا   طْ٘ مل ٜهٔ يًطؿٌ املعين خٝاض يف ايكطاضب   شً

يتػطع ا٭طبا٤   ٓص ايبسا١ٜ  ْعّطااي  ؾكسٖا َ 41ايطيب  َ  أْ٘ حل َٔ حكٛق٘

٫ٚغتػ٬ّ أغط٠ املطٜض ٭ٟ طًبان ٜطًبْٛٗا  ٚشسّ ا٫شالاض شًٝٗا  ؾُٝا نإ 

ٖٛ ٜبسٟ اَتعان٘ َٔ حني ٯخط زٕٚ اغتزاب١ ي٘  قبٌ إٔ ٜؿكس قسضت٘ ش٢ً 

 ا٫شالاض  وِ انطط يًدهٛع ايتاّ أَاّ ٍٖٛ ا٭حساف اي  َط بٗا.

مما تهؿً٘ َٛاوٝل حكٛم ايطؿٌ  ن رّياا ٚبؿهٌ غري َباؾط ٚتبني ايطٚا١ٜ يف َهاَٝٓٗ

املس١ْٝ َٚٓٗا اؿكٛم ايكخ١ٝ  ٚنصيو نٌ ا٫تؿاقٝان ايسٚي١ٝ ٚايكٛاْني ٚايسغاتري 

احمل١ًٝ يًسٍٚ إناؾ١ إىل اؾٛاْب اإلْػا١ْٝ اي  وهُٗا ايهُري ايبؿطٟ  زٕٚ إغؿاٍ 

امل٪غػان بهٌ أْٛاشٗا  ٚمجٝ  َػطي١ ٫ ؾو ؾٝٗا  َٚؿازٖا إٔ ايؿدكٝان ايعا١َ  ٚ

                                                         
  جاَع١ زؾاتط ايػٝاغ١ ٚايكإْٛف١ً  حل ايطؿٌ املطٜض يف املؿاضن١ يف ايكطاض ايطيب   ؾتٝخ١ظشٕٓٛ   46

 .182 -169  م:  2018ّٜٓاٜط   18ع ٖٚطإ  اؾعا٥ط  
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ّٓا ا٭ؾطاز نٌ اؿطم ش٢ً ضشا١ٜ ايطؿٛي١ َٔ كتًـ جٛاْبٗا  ٚايطٚا١ٜ ٫  ٜبسٕٚ شً

ٛاقع١ تتطً  إىل ايٓٛاٜا بكسض َا تتطً  إىل ايٛقا٥  املسضج١ ؾٝٗا  ٚت٪نس إٔ حسٚف ٖصٙ اي

َّا سٜط"  نُا ؾُٝ  شٓاقط ايٛغط ايطيب  "ايصٟ ْهٔ ي٘ نٌ احالاّ ٚتك ٫ ٜعين اتٗا

 ت٪نس ايطٚا١ٜ ْؿػٗا شيو بؿهٌ ٚانذ.

يكٛاْني  يطؿٌ املطٜض اغتٓاّزاحكٛم اإىل جاْب َٔ  42ٚتؿري بعض امل٪غػان ايكخ١ٝ

ٚحكٛم ايطؿٌ ايصٟ ٜتٛق  أؾهٌ ضشا١ٜ  ٚإٔ ٜعًُ٘ ا٭طبا٤ ٚاملُطنان بهٌ َا وتاج٘ 

ٖٛ ٚأغطت٘ شٔ َطن٘ يٝتخػٔ ٜٚكبذ بكخ١ جٝس٠  ٚإٔ ٜعاٌَ نطؿٌ ٜهرب َ  

احتٝاجان َٚكاحل خاق١  ٚإٔ ٜبهٞ ٭ْ٘ ٚحٝس ٚخا٥ـ  ٚيسٜ٘ اؿل بطٕ ٜتٛق  ؾِٗ 

وكٌ ش٢ً قب١ ٚضشا١ٜ ٚاٖتُاّ باحتٝاجات٘ اي١َٝٛٝ  نُا ٜتٛق  غطؾ١ َؿاشطٙ  ٚإٔ 

أْٝك١ ْعٝؿ١ َ  َعسان تعٌُ  ٚإٔ ٜهتب ي٘ ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜٗتُٕٛ ب٘ َا ٜتٛجب ٫ٚ 

ٜتٛجب شًٝ٘ ؾعً٘  ٚإٔ تٛن  خطط ملػاشست٘ ش٢ً ايتخػٔ  ٚإٔ ٜعطف إٔ ا٭طبا٤ 

املؿٝسٜٔ  ٚإٔ ٜتُهٔ َٔ ٚاملُطنان غٝتخسوٕٛ شٔ ايعٓا١ٜ ب٘ ؾكط يٮؾدام 

اإلْكان  اإب٬غِٗ بطْ٘ غري غعٝس شٔ ايطشا١ٜ اي  ٜتًكاٖا يف حاٍ ؾعٛضٙ بصيو  َتٛقّع

 إيٝ٘ باٖتُاّ يؿطح أغبال شسّ غعازت٘ ٚتؿُٗٗا ٚإهاز حًٍٛ اا.

قسضن طبعتٗا ا٭خري٠ ايها١ًَ يف قٝـ ّ 2016 شاّ ٚايطٚا١ٜ اي  قسضن يف َاضؽ

 ٚض مٛ أضب  غٓٛان نا١ًَ َٔ ٚؾا٠ بطٌ ايكك١  ٚبعس ؾال٠  أٟ بعس َط2019ّشاّ 

  11قكري٠ َٔ قسٚض قطاض ا٫غت٦ٓاف يف َكًخ١ املسش٢ شًِٝٗ  ٖٚٞ ايطبع١ 

  ٫ٚ تطٟٚ ؾكط 2014ّٚتتهُٔ تؿاقٌٝ ن ري٠ حسو  َا بعس املٛن يف قٝـ 

ا٭حساف اـاق١ باملػتؿؿ٢ نُا ٚضزن يف ايطبعان ايػابك١  حٝث تٓتكٌ شسغ١ 

طٚا١ٜ اؾسٜس٠ َٔ أضٚق١ املػتؿؿٝان إىل قاشان احمله١ُ ٚا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥  ٚن١ًٝ اي

َٔ و٬و١ أطبا٤ َتدككني  -قٌٝ إْٗا قاٜس٠-ايطب  حٝث مت تؿهٌٝ ؾ١ٓ طب١ٝ 

 يًتخكٝل يف ايكه١ٝ.

  ؾبعس إٔ ناْ  ايكه١ٝ قكٛض٠ كاامل ٜططح غابٖٚٓا تطخص ايطٚا١ٜ َٓخ٢ جسّٜسا 

نُا ٜعتكس ايٛايسإ  غزً  مماط١ً بتؿهٌٝ ؾإ ايتخكٝل   يف ا٭خطا٤ اإلُٖاٍ
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ٚيف ايتعإٚ َ  ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥  إَا شٔ ططٜل ايتًه٪ يف تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايتخكٝل 

ايطب١ٝ  أٚ شٔ ططٜل اي٬َبا٠٫ َٔ اؾٗان ايطب١ٝ املػ٪ٚي١  حٝث تكسَ  ا٭غط٠ 

( ؾه٬ا شٔ طًب بعسز َٔ ايؿها٣ٚ إىل َهتب ٚظٜط ايكخ١ )و٬و١ ٚظضا٤ َتتايني

ّْا يًُُاط١ً يف تؿهٌٝ سٍ ْعّطاايتسخٌ َٔ ٚظٜط ايع  ؾ١ٓ ؼكٝل  يهٓٗا مل تًل نشا

 . قاغ١ٝا

)ايٛط١ٝٓ( شربن   43ٚتؿري ايطٚا١ٜ يف جاْب َٓٗا إىل بٝإ أقسضت٘ مجع١ٝ حكٛم اإلْػإ

ؾٝ٘ شٔ اغتٓهاضٖا ايؿسٜس يتٗإٚ املػ٪ٚيني بٛظاض٠ ايكخ١ ٚن١ًٝ ايطب ٚاملُاط١ً 

 شاّ أنتٛبطَٔ  26 اير َٜٛاا"  ٖٚٛ تاضٜذ قسٚض ايبٝإ يف 450بايتخكٝل "ضغِ َطٚض 

ػتؿؿٝان  ٚمل ٜتِ امل أحس  حٝث مل ٜتِ ايتخكٝل يف ظطٚف ٚؾا٠ ايطؿٌ َٓري يف 2016ّ

 زٕٚ اؿكٍٛ ش٢ً أٟ تكطٜط َٔ أٟ ج١ٗ ؼكٝل ناْ  يف ٬َبػان ايٛؾا٠. 

ٚأناؾ  اؾُع١ٝ أْ٘ بٓا٤ ش٢ً املعًَٛان املتٛؾط٠ يسٜٗا ؾكس مت بسا١ٜ تؿهٌٝ ؾ١ٓ 

ؼكٝل َٔ قبٌ إزاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ يف ٚظاض٠ ايكخ١ بعس َطٚض حٛايٞ مخػ١ أؾٗط 

٣ٛ قسَٗا ا٭ل  يهٔ يٮغـ مل ٜكسض أٟ تكطٜط َٔ تًو َٔ ايٛؾا٠ بٓا٤ ش٢ً ؾه

ايًز١ٓ  ٚضغِ ا٫غتؿػاض املتٛاقٌ شٔ تكطٜط ايًز١ٓ مل ٜتِ تكسِٜ أٟ َعًَٛان حٍٛ 

 ايتكطٜط. 

 :تكطٜط ؾ١ٓ اـربا٤
اشتربن ايطٚا١ٜ إٔ تكطٜط ؾ١ٓ اـربا٤ تهُٔ ايه ري َٔ ا٭خطا٤ يف بعض ايٛقا٥  

ػا٥ٌ ا٭خط٣ اي  تٗسض حل ايطؿٌ املتٛؾ٢  ٖٚصٙ ٚا٭حساف  ؾه٬ا شٔ بعض امل

ايطزٚز مت تكسميٗا إىل ايكها٤  ٚمل ٜتِ ا٭خص بٗا  ٚاشترب ايكها٤ نُا جا٤ يف 

ايطٚا١ٜ أْ٘: "٫ ول يًُسشٞ اقطٓاع ا٭زي١". ٚنإ ضأٟ ايهاتب أْ٘ َا زاّ ايكها٤ 

  نإ َٔ قطض إٔ ن٬ّ املسشٞ "َكطٓ "  ٖٚصٙ َؿطز٠ َٗصب١ َعٓاٖا "ايهصل"

املؿالض اتٗاّ املسشٞ بتهًٌٝ ايكها٤ ٚتكسِٜ أزي١ َكطٓع١  َٚعاقبت٘.. يهٔ ٖصا 

 مل وسف.

                                                         
  اؾُع١ٝ ايهٜٛت١ٝ ؿكٛم اإلْػإ 43
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ٕٖ ؾٝ٘ إغؿا٫ا  نُا تهُٓ  ايطٚا١ٜ ضّزا يبعض  َتعُّساش٢ً قطاض ايًز١ٓ ت٪نس أ

يف ا٭حساف  خًطاال  ٚأخطا٤ّ يف ايعَإ ٚاملهإ  ٚيكهاٜا أواضٖا ا٭اؿكا٥ل  ٚ

زق١ ن ري املعًَٛان. نُا أْ٘ مل ٜتِ ايتخكٝل يف اؿكٔ ٚا٭ز١ٜٚ ٚا٭ؾدام  ٚشسّ 

اي  أخصٖا ايطؿٌ املتٛؾ٢ باـطط ٚناْ  ملطن٢ نخطٜٔ  ٚخاق١ حك١ٓ يف )ٚضٜس 

ايطقب١( ناْ  شاٖب١ ملطٜض َػٔ يسٜ٘ غٝبٛب١ غهط عػب قٍٛ ايسنتٛض٠ 

نصيو إشطا٤ ٚضق١ اـطط املٛنٛش١ يف ًَـ َٓري  ٚؾاٖسن بٓؿػٗا املػ٪ٚي١ اي  

ملطٜض نخط.. ٖٚص  ّ َباؾط٠ )ٚضٜس ايٝس( ٚناْ  أّٜهآَري )نٝؼ حسٜس( يف ايس

ايه٬ّ َسٕٚ يف تكطٜط ا٭ل املٛج٘ يًز١ٓ َٚ  شيو مل تكِ ايًز١ٓ بصنطٙ َٔ قطٜب 

 أٚ بعٝس.

ٕٖ مل ٜهٔ َتٛقّعاٚأحمل  إىل أْٖ٘  شٔ ا٭طبا٤ ايصٜٔ  ٫ ٜتهُٔ ايتكطٜط زؾاّشا أ

اع شٔ أْؿػِٗ ٚمل ٜتهآَٛا يًسؾاع شٔ حل ايطؿٌ بايع٬ج ايكخٝذ  تهآَٛا يًسؾ

٠ ٚاحس٠ عػب ايتكطٜط ٚناْٛا ٚقتٗا َتؿطقني غري َتهآَني  ٚمل هتُعٛا إ٫ َط

ُّا طٕ ض٥ٝؼ ٚحس٠ اؾٗاظ ااهُٞ ٚقتٗا قاٍ باؿطف ايٛاحس: "شٓسَا ب ْؿػ٘  شً

سَا ٚقٌ َٓري إىل إ٫ شٜٓؿه٢ ايؿبال هتُعٕٛ"  ٖٚصا َعٓاٙ أِْٗ مل هتُعٛا 

  ٚنإ اجتُاشِٗ ش٢ً "ايٛاقـ"  نُا قاٍ أحس ا٭طبا٤ ٭ّ َطح١ً قعب١ جّسا

 ايطؿٌ املتٛؾ٢.

نُا إٔ ايتكطٜط عػب ايطٚا١ٜ تهُٔ فُٛش١ نبري٠ َٔ املػايطان ٚاملعًَٛان  

إناؾ١ إىل ػاٌٖ ايه ري َٔ ايبٝاْان اي  أبًؼ بٗا ٚايس املتٛؾ٢ ؾ١ٓ ايتخكٝل يف 

تكطٜط َهتٛل يف مٛ شؿطٜٔ قؿخ١  ٚمل تكِ ايًز١ٓ باإلجاب١ شًٝ٘ ٫ٚ بايتخكٝل يف 

َععِ املػا٥ٌ اي  ططحٗا ايٛايس  ؾه٬ا شٔ ؼطٜـ يًخكا٥ل  أٚ شنطٖا ْاقك١ 

 ش٢ً أضض ايٛاق . َعًَٛان مل ؼكٌ أبّسا مبا ٜٓاغب املسش٢ شًِٝٗ  ٚإناؾ١

  انتؿؿ٘ ٚايسٙ شٓس ايكٝاّ بػػً٘ ٚأغؿٌ ايتكطٜط ٚجٛز جطح نبري يف بطٔ ايطؿٌ

ٚػٗٝعٙ يًسؾٔ  ٚإٔ ا٭ل مل وكٌ ش٢ً ضز َٔ املػتؿؿ٢ شٔ غبب اؾطح  ٚأْ٘ 

ايكخ١ ٚمجٝ  ؿؿ٢ ٚأخط٣ يٛظٜط تتكسّ بطن ط َٔ و٬ف ؾها٣ٚ ملسٜط املػ

اصا اؾطح  يهٓ٘ مل ٜكٌ إىل جٛال  َٚ  شيو ػاًٖ   ايٛن٤٬ ٜطًب تؿػرّيا
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املٛنٛع ٚاإلؾاض٠ إيٝ٘ ٫ َٔ قطٜب ٫ٚ َٔ بعٝس ضغِ خطٛضت٘  ؾ١ٓ ايتخكٝل شنط ٖصا

شٕ ٚيٞ أَط ايطؿٌ قبٌ إجطا٥٘  نُا ٝاّ املػتؿؿ٢ بإجطا٤ مل ٜتِ أخص إايؿسٜس٠  ٚق

 أِْٗ مل ٜؿٝسٚٙ شٔ غبب شيو ضغِ غ٪اي٘ املتهطض ٚٚجٛز و٬و١ ؾٗٛز.

س ن١ًٝ ايطب َٔ شُٝ 21/8/2016ّايتكطٜط إٔ ا٭زي١ اؾٓا١ٝ٥ طًب  بتاضٜذ أٚنذ 

ٚضز نتال َٔ شُٝس  15/1/2017ّتؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل َٔ ايه١ًٝ  ٚبتاضٜذ 

يٝ٘ ٚأقط ش٢ً حهٛض احملاَٞ ٖٚصا ٚايس ي٬غتُاع إايه١ًٝ بطٕ ايًز١ٓ طًب  َكاب١ً 

اا   ىل ٚايس املتٛؾ٢ ايصٟ قسّ تكطّٜطا َهتّٛباَا ضؾهت٘ ايًز١ٓ ايطب١ٝ ٚمل تػتُ  إ

َا حسف َباؾط٠ يًز١ٓ  ٚاغتػطم إشساز ايتكطٜط مٛ  ٚبصيو غكط حل ا٭غط٠ بؿطح

 غ١ٓ نا١ًَ ٚخطج به١ُٝ نبري٠ َٔ ا٭خطا٤ ٚاـٝا٫ن غري اؿكٝك١ٝ.

ٚتؿري ايطٚا١ٜ إىل ن ري َٔ ا٭خطا٤ اي  ٚضزن يف ايتكطٜط ٚأناش  حكٛم ايطؿٌ 

ّ بهعـ حاز بايعني 2014 شاّ املتٛؾ٢  َٚٓٗا: إٔ ايطؿٌ املتٛؾ٢ أقٝب يف أبطٌٜ

  ٚوسز ايتكطٜط بطٕ ٖصا ايهعـ نإ خ٬ٍ ٚجٛزٙ يف بًس نخط  ضغِ أْ٘ اي٢ُٓٝ

نإ يف ايبًس ْؿػ٘ بسيٌٝ ايؿخٛقان ٚايتكاضٜط اي  ؼسف شٓٗا تكطٜط ايًز١ٓ  شًُا 

طٕ ٖصا املٛنٛع يٝؼ ي٘ أٟ ش٬ق١ مبٛنٛع ايتخكٝل يهٓٗا نُا ٜبسٚ قاٚي١ ب

ُّايإل ب٘ أًٖ٘ َٔ بًسٙ يهٞ ٜػتؿٝس َٔ  ٚأت٢يف اـاضج  ٜٗاّ بطٕ ايطؿٌ نإ َكٝ

ّٝاايع٬ج اجملاْٞ يف املػتؿؿٝان اؿه بايهاٌَ   ١َٝٛ شًُاا إٔ ايع٬ج يٝؼ فاْ

ُّانُ  بؿهٌ ضمسٞ ٚيسٜ٘ تطَني قخٞ. ا إٔ ايطؿٌ نإ َكٝ

ٚجا٤ن بعض اغتٓتاجان أشها٤ ايًز١ٓ ٚؼ٬ًٝتِٗ ايطب١ٝ ايبخت١ مبا ي٘ ش٬ق١ مبا 

غري طب١ٝ.. ٚتعطن  ايًز١ٓ إىل جٛاْب طب١ٝ وا١ْٜٛ حت٢ تبني ٜططح٘ ا٭ل َٔ َػا٥ٌ 

أْٗا قاَ  بسضاغ١ َعُك١  ؾُٝا ٖٞ مل تعطف حت٢ َٔ أٜٔ جا٤ن بعض املعًَٛان 

 نُا ٖٛ ٚانذ يف بعض ايكؿخان.

ٖٚٓاى َػطي١ خطري٠ ٜصنطٖا ايتكطٜط ٖٚٛ إجطا٤ َٛنٛع ايؿخل ايصضٟ َطتني  حٝث 

ٓري زٕٚ إٔ ٜتِ ا٫ْتباٙ إىل أْ٘ نإ قس أجط٣ قطضن املػتؿؿ٢ إجطا٤ َػذ شضٟ مل

ايؿخل ْؿػ٘ قبٌ بهع١ أؾٗط  ٫ٚ نطٚض٠ اصا ايؿخل  ٚشطن٘ ملداطط ن ري٠ يعسّ 

طٕ ٖصا املػذ ايصضٟ نُا قاٍ يٓا بعض ا٭طبا٤ ٫ هسض بؼٌُ جػُ٘ يإلؾعاع  شًُا 
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ٛشس ٖصا ايؿخل َ ايكٝاّ ب٘ يف ؾالان َتكاضب١ ٚمل تهٔ ي٘ ؾا٥س٠.. نُا أْ٘ مت تطخري

َّاضغِ حاي١ املطٜض اؿطج١  ٚقاَٛ ملس٠ ؾٗط تكطّٜبا ٚمل  ا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿال٠ بتزاًٖ٘ متا

   حت٢ تسٖٛضن قخت٘.ا٭طبا٤ ٜسخًٕٛ غطؾت٘ إ٫ ْازّضا ٜعس

ز١ٜٚ ٚاحملايٌٝ ضٚا قبٌ شيو أِْٗ غٝدطجٕٛ َٓري َٔ املػتؿؿ٢  ٚقطضٚا ٚقـ مجٝ  ا٭قٓط

بطز١ٜٚ شٔ ططٜل ايؿِ  ٚاغتُط شيو ملس٠ أغبٛع ناٌَ  حت٢ ايٛضٜس١ٜ ٚا٫غتعان١ شٓٗا 

تسٖٛضن حاي١ َٓري  ٚأقٝب بٗعاٍ ؾسٜس  زؾ  ايطبٝب إىل ٚن  أْبٛل َػص يف ش١ًُٝ 

أجطٜ  يف غطؾ١ ايعًُٝان  يهٔ بعس أٜاّ ٚبػبب أخطا٤ يف ٚن  احملايٌٝ ٚبؿٗاز٠ 

ال بؿؿٌ نًٟٛ  ٚمت طبٝب ايه٢ً  ٚاضتؿاع ْػب١ اؿُٛن١ بايسّ ناز َٓري ٚقتٗا ٜك

ْكً٘ ش٢ً شزٌ إىل ايعٓا١ٜ املطنع٠  ٚناْ  ايطبٝب١ ٖٓاى َػتعس٠ يٛنع٘ ش٢ً جٗاظ 

غػٌٝ ايه٢ً نُا أخربٖٚا  يهٓٗا ضؾه  شيو ٚأشازت٘ إىل غطؾت٘ يف أقٌ َٔ ضب  

 غاش١.

 حل ايؿكطا٤:
.. مج١ً قايتٗا ي٢ًٝ يف 44يٝؼ َٔ حل ايؿكطا٤ إٔ ٜؿطحٛا نُا ٜؿطح غريِٖ؟" "أٚ

ايطٚا١ٜ  ٚقس اَتٮ قًبٗا يف أٜاّ زضاغتٗا اؾاَع١ٝ ا٭ٚىل باؿعٕ ٚايهآب١  يهٓٗا 

ٕٖ يًطب ؾٛا٥س ٫  حاٚي  إخؿا٤ حعْٗا ٚنآبتٗا حت٢ ٫ ًٜخغ ُٖٗا أحس. ٖٞ تعًِ أ

  يهٓٗا تعس ٫ٚ ؼك٢  ٚأْ٘ ١َٓٗ إْػا١ْٝ شع١ُٝ نُا ٜكٍٛ ن ري َٔ ايٓاؽ

تسضى يف املكابٌ َا وٝل بايطب َٔ أخطاض َٚػ٪ٚيٝان جػاّ  َٚٔ أخطا٤ شعاّ قس 

تهٕٛ ممٝت١  ؾدطط ايطبٝب  ٖٚٛ يف ايػايب ا٭شِ غري َككٛز  قس ٜػطّ املطٜض 

إٔ َكابٌ نٌ خطط  إ اي ُٔ حٝات٘  يهٓٗا تعًِ أّٜهاايػايٞ ٚايٓؿٝؼ  ٚضمبا ن

طب شِٓٗ ن٫َِٗ  ٚاغتعازٚا شاؾٝتِٗ بؿهٌ طيب ٖٓاى ٬َٜني َٔ املطن٢ خؿـ اي

 ا٭طبا٤ ايصٜٔ ٜبصيٕٛ جٗسِٖ ايهاٌَ.

ٖٕ َٔ طبٝب  يهٖٓ٘ شٓسَا ٜك  ٫  اـطط ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َككّٛزا ٖٞ تسضى أ

هٛظ إٔ ْػُٝ٘ بػري امس٘  نُا إٔ ايطبٝب شٓسَا ٜك  يف خطط قس ٜتٖٗطل َٔ 

٫ ٜ٪زٟ اـطط إىل نطض ٜ٪وط  يهٞ َػ٪ٚيٝات٘  ٜٚكّٛ بايبخث شٔ تربٜطان ن ري٠
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 .29: م   ًٜٝل بهَِٓري.. ا٭بٝض ٫ايبهطٟ   
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شٔ إُٖاٍ حكٝكٞ  أٚ    ٚغاق١ شٓسَا ٜهٕٛ اـطط ْاػااأٚ ٜهط عٝات٘ امل١ٝٓٗ

شٔ غ٤ٛ تكسٜط  ٭ْٖ٘ يف ايٓٗا١ٜ مل َُٜٓخ٘ َا ًٜعَ٘ َٔ ٚق  ٚإف ٚؼكٝل ٚزضاغ١ 

 ؿاي١ املطٜض ايصٟ ٜعاؾ٘  أٚ ضمبا يعسّ ايالنٝع ٚا٫ٖتُاّ اي٬ظَني.

يطٚا١ٜ: "نِ مس  ايٓاؽ ٚقطأٚا ؾُٝا َه٢ َٔ ظَإ شٔ أَٛض ٫ ؼب ي٢ًٝ إٔ ٚتكٍٛ ا

تصنطٖا ٫ٚ إٔ تتصنطٖا.. ٚنِ تعزبٛا َٔ ؼٍٛٗ ايطب يف بعض ا٭حٝإ َٔ ٚاجب 

ٔ إْػاْٞ ٜكّٛ ب٘ نب١ ايكّٛ  إىل فطز ٚجا١ٖ اجتُاش١ٝ ٜػع٢ إيٝٗا ايػاشٕٛ َ

ض شًِٝٗ املاٍ ايٛؾري  ٚػعٌ ايٓاؽ عاج١ شٔ ١َٓٗ تس ا٭ٌٖ أٚ ا٭بٓا٤ أْؿػِٗ  عّ ا

ملها١ْ ٜبخ ٕٛ شٓٗا  نطْٗا ش٬ج ؾاف  إيِٝٗ  إضنا٤ يطغباتِٗ  ٚتؿطٜؿاا َاٖغ١

 .45يعكس٠ ْكل يف ْؿٛغِٗ"

ٚت٪نس ايطٚا١ٜ إٔ "ايطب يٝؼ ١َٓٗ.. ٚإٔ ٖصٙ أٍٚ مج١ً هب شًٝٓا إٔ مؿعٗا يف 

ٖٚصٙ اؾ١ًُ ا٭خري٠ يطاملا ضززتٗا ي٢ًٝ  .46ب ايطب"نت نتال اؿٝا٠  ٚيٝؼ يف

خ٬ٍ زضاغتٗا ْك٬ا شٔ طبٝب ؾٗري  ٚحت٢ بعس إٔ ؽطج  يف اؾاَع١ بكٝ  ش٢ً 

ٖصٙ اؿاٍ يف تطزٜسٖا  ٭ْٗا ت٪َٔ بطٕ: "ايطب يٝؼ ١َٓٗ نُا ٜعٔ ايبعض" نُا 

 قاي  شيو شان َط٠ يف َكاب١ً تًؿع١ْٜٝٛ.

َّانط ي٢ًٝ نٝـ ػطأن يًسؾاع شٔ قهٝتٗا ٚتتص   ٚقه١ٝ شا٥ًتٗا اي  مل تٗسأ ٜٛ

تتصنط شٓسَا ؼسو   ٜبٗ  نزٝزٗا  ٚمل تًت٦ِ جطاحٗا. ٚمل ىؿ  ٖٚزٗا  ٚمل

ْ٘ ٫ ول يًُسشٞ طاضٙ ايٓٗا٥ٞ اؿاغِ ٚبعس قٛي٘ إأَاّ ايكانٞ ظطأ٠ قبٌ ت٬ٚت٘ ق

ايبخث شٔ ايسيٌٝ إلوبان حك٘  اقطٓاع ا٭زي١  ؾإشا مل ٜهٔ َٔ حل املسشٞ 

ؾهٝـ َٔ حل املسش٢ شًٝ٘ إٔ ٜططح أزي١ َؿربن١ غري قخٝخ١؟؟! ناْ  تتهًِ 

بكًب فطٚح.. غري إٔ ايكانٞ ٫ ميهٓ٘ اؿهِ زٕٚ إوبان.. ٚأَٗا ٚأبٖٛا مل ٜٓػٝا 

 َٔ أمل.ؿع١ نًُتٗا اي  شربن شُا هٝـ يف قسضُٖا 

ٗا أَاّ ايكانٞ ظطأ٠ غري  ٚقؿ  ؾٝشازن بٗا ايصانط٠ إىل تًو ايًخعان  حني

. يهٔ ايكانٞ ف احملانِ يتتخسف ضغِ قسٚض اؿهِ. ٚػاٚظن أشطاَعٗٛز٠
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َّاقاط  ن٬َٗا ؾًِ تهٌُ َا تطٜس ق  اخاضّج ٛي٘  ؾهتب  ي٘ ضغاي١ تتهُٔ ن٬

أْ٘ ناْ  ي٢ًٝ َٛق١ٓ بطٕ قًب ايكانٞ أضم َٔ جٓاح ؾطاؾ١  ٚ شٔ َطيٛف احمله١ُ.

يهٓٗا تعتكس يف املكابٌ إٔ ايطغاي١ مل تكٌ. ٚنتب  ؾػٛف ٜتطوط. إشا قطأ ن٬َٗا 

 ي٢ًٝ يف ضغايتٗا: 

"ٜا حهط٠ ايكانٞ.. يو اؿل ايتاّ ايهاٌَ غري املٓكٛم ٜا غٝسٟ بطٕ ؼهِ نُا 

تؿا٤  ٚؾُٝا تؿا٤  ٚنٝؿُا تؿا٤.. ٚإٕ حهُو ايصٟ ٜكٍٛ: )٫ ول يًُسشٞ إٔ 

َػز١ً يف ًَؿاتو ايكا١ْْٝٛ نكاشس٠ ٜعتُس ٜكطٓ  زي٬ٝا(  ؾٗصٙ اؾ١ًُ ٚإٕ ناْ  

شًٝٗا يطز ايكهاٜا ٚضؾض بٝاْان املسشٞر ؾإْٗا ئ تعٝل ع ٞ شٔ ا٭زي١. ٚايكٍٛ 

إٔ  -ؾًٗٞ بايكإْٛ ٚقس أنٕٛ كط١٦ ْعّطا-أشتكس با٫قطٓاع ٜكابً٘ ا٫خت٬م  ٚ

ٜـ ايكه١ٝ شًٝو إٔ تتُٗٓا بتخط َّابٗا ؾكس ٜهٕٛ يعا نَٓ  َكتّٓعا يف شيو ت١ُٗ يٛ

ٚتهًٌٝ ايعساي١  ٫ فطز اؿهِ بطز ايكه١ٝ زٕٚ تٛقٝ  ايعكال ش٢ً قاٚي١ تهًٌٝ 

نمث١  َا زَ  ؼسو  شٔ اخت٬م يٮزي١... يهٓو مل تؿعٌ!!! ٫ٚ أزضٟ إٕ نإ شيو 

زٕٚ  ـ ٜالى َٔ ٜهًٌ ايعساي١ طًٝكااٖٛ املعتُس ٚاملتٛاؾل شًٝ٘  يهين ٫ أتؿِٗ نٝ

إٔ ْكطٓ  ا٭زي١ ٫ٚ ؼكل يف ازشا٤اتٓا "املكطٓع١" نُا شكال؟؟؟ بٌ نٝـ يٓا 

ضأٜتٗا  ٚؾٝٗا َا ؾٝٗا َٔ حطف يًعساي١ شٔ َػاضٖا  ٖٚصٙ ض١ٜ٩ تػتٛجب ظٖجٓا 

 َ  ختِ ايكه١ٝ يكاحل املسش٢ شًٝ٘!! تعآَّابايػزٕٛ 

غٝسٟ ايكانٞ... َٔ حكٞ إٔ أتهًِ َٚٔ ايهطّ إٔ تكػٞ  يهين َا إٕ بسأن 

ؿكٝك١ ُ  ٚغاضش  بإْٗا٤ ن٬َٞ  ٚضؾه  إٔ تػُ  َين ااؿسٜث حت٢ ابتػ

يف قطاضى  اضؾض َا قسَٓاٙ َٔ أزي١ ٚؾٗٛز  قانّٝ نُا أضاٖا  وِ قطضن غطّٜعا

املهتٛل أْ٘ ٫ ول يًُسشٞ "اقطٓاع" ا٭زي١ ٚايٛقا٥ ! ؾهٝـ ٜا غٝسٟ تطؾض إٔ 

. يو اؿل .حتُّٝا " ؾُٝا مسع  ن٬َِٗ ٚاؽصت٘ زي٬ٝااتػُعين ٚقس قًُ  "حكا

خٞ.. ؾتخٛا بطٓ٘ يهٓ٘ أخٞ ٜا غٝسٟ.. أ غري شيو. نا٬َا ؾُٝا تكهٞ  ٫ٚ أظشِ

حكٓٛا شٓك٘ بطز١ٜٚ ٫ حكط اا َٔ نٌ قٓـ  َٚٓٗا َا ٖٛ باـطط  زٕٚ إٔ ىربْٚا.

ٚٙ ٚأًُٖٛٙ  قٓعٛا َٔ جػسٙ َٚٓٗا َا ٫ نطٚض٠ ي٘  شكطٚا زَ٘  أٖاْٛٙ ٚاحتكط
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ُّا ب١ يهٌ ٚاِٖ بطْ٘ٚيع يًتزاضل ايؿاؾ١ً. َػطّحا  أؾهٌ طبٝب يف ايسْٝا ٚأن ط ؾٗ

 حاْ  غاش١ ايٛؾا٠.حت٢  .َٔ غريٙ.. زٕٚ ضمح١ ٚاشتباض

يٝؼ يسٜٓا ٜا غٝسٟ ايكانٞ اشالاض ش٢ً املٛن.. ؾاملٛن حل ٫ َؿط َٓ٘  طاٍ ايعُط 

أّ قكط  ٚنٌ إْػإ ٬َقٝ٘ ٚيٛ اجتُ  نٌ أطبا٤ ايعامل حٛي٘  يهٔ اشالانٞ 

َّاحسف.. ؾامل ش٢ً ؾعاش١ َا ٚإج٫٬ا اٝبت٘.. بٌ  ؿه١ً مل تٓت٘ شٓس املٛن احالا

اغتُطٚا يف ػطزِٖ َٔ اإلْػا١ْٝ.. ٚأْهطٚا.. بٌ نصبٛا.. ٚقسَٛا يو تؿاقٌٝ 

 .47غطٜب١  يف ظاٖطٖا ايكخ١ ٚيف باطٓٗا ن٬ٍ ٚتهًٌٝ"

َّا تٓهاض ايصٟ أشًٓت٘ مجع١ٝ حكٛم َٔ ا٫غ ٚتػتعٝس ي٢ًٝ أّٜها أْٗا بعس مخػني ٜٛ

  باغِ أغطتٗا  بؿه٣ٛ إىل أشها٤ ايًز١ٓ املدتك١ يف تكسَ  ٖٞ أّٜها اإلْػإر

فًؼ ايٓٛال  يعًٗا تػتطٝ  ا٫غتعا١ْ بِٗ ٫غالزاز حل أخٝٗا املتٛؾ٢.. ٚجا٤ يف 

 ؾهٛاٖا: 

ٗإٚ "ْتكسّ إيٝهِ بؿه٣ٛ تؿٝس بكٝاّ املػ٪ٚيني يف ٚظاض٠ ايكخ١ ٚن١ًٝ ايطب بايت

املػتؿؿٝان  ضغِ َطٚض مٛ  أحسٚاملُاط١ً يف ايتخكٝل يف ظطٚف ٚؾا٠ ايطؿٌ َٓري يف 

ّٜٛ ش٢ً ٚؾات٘  زٕٚ اؿكٍٛ ش٢ً أٟ تكطٜط َٔ أٟ ج١ٗ ؼكٝل ناْ  يف  500

طْ٘ قبٌ مٛ غ١ٓ مت تؿهٌٝ ؾ١ٓ ؼكٝل َٔ قبٌ إزاض٠ ب٬َبػان ايٛؾا٠. شًُا 

َطٚض حٛايٞ مخػ١ أؾٗط َٔ ايٛؾا٠ بٓا٤ ش٢ً ايؿ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ يف ٚظاض٠ ايكخ١ بعس 

ؾه٣ٛ قسَٗا ٚايسٙ  ٚيهٔ يٮغـ مل ٜكسض أٟ تكطٜط َٔ تًو ايًز١ٓ  ٚضغِ 

ا٫غتؿػاض املتٛاقٌ شٔ تكطٜط ايًز١ٓر مل ٜتِ تكسِٜ أ١ٜ َعًَٛان حٍٛ ايتكطٜط.. ٚمت 

 يٝٗا ايًز١ٓ. ش٢ً ْتا٥ج ايتخكٝل اي  تٛقً  إايتػال
 21ىل ايكها٤ مت تٛجٝ٘ اإلزاض٠ ايعا١َ يٮزي١ اؾٓا١ٝ٥ بتاضٜذ ٚبعس ؾ٤ٛ ٚايس َٓري إ

مبداطب١ شُٝس ن١ًٝ ايطب يتؿهٌٝ ؾ١ٓ و٬و١ٝ َٔ ايه١ًٝ   2016ّأغػطؼ 

ٚيٮغـ مل تتزاٚل ن١ًٝ ايطب َ  ايطًب ٚبسٕٚ َعطؾ١ ا٭غبال. ٚنإ ايطؿٌ 

َس٠ غبع١    ٚظٌ ؾٝٗا2014ّزٜػُرب  31املتٛؾ٢ زخٌ املػتؿؿ٢ ش٢ً قسَٝ٘ بتاضٜذ 
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ٜٛيٝٛ  28أؾٗط حت٢ تسٖٛضن قخت٘ يف ظطٚف غاَه١  ٚظٌ ٖٓاى حت٢ تٛيف بتاضٜذ 

2015ّ. 

ٚنإ َٓري تعطض خ٬ٍ تًو ايؿال٠ إلُٖاٍ ؾانذ  نتب  شٓ٘ ايكخـ ٚٚغا٥ط 

ايتٛاقٌ ا٫جتُاشٞ  يهٔ اؾ١ٗ ايطب١ٝ ناْ  متعٔ بإُٖاٍ ٖصا ايطؿٌ  َٚٔ شيو 

  ؾه٬ا شٔ إشطا٥٘ أز١ٜٚ ناْ  ملطن٢ نخطٜٔ.. إشطا٥٘ أز١ٜٚ ن ري٠ ٫ ؾا٥س٠ اا

ٚتؿدٝك٘ أن ط َٔ مخػ١ تؿدٝكان خاط١٦  ٚضؾض ا٭طبا٤ اغتؿاض٠ نخطٜٔ  

ٚشطق١ً غؿطٙ شٔ ططٜل إحس٣ اؾٗان ايعًٝا ناْ  تطغب بصيو  وِ شطق١ً غؿطٙ 

تهؿٌ بعس تربع أحس نباض املػ٪ٚيني ايطمسٝني بايسؾع١ ا٭ٚىل ملػتؿؿ٢ ؾطْػٞ  وِ 

 شُاٍ بهاٌَ ايتهايٝـ.ضجٌ أ

نُا إٔ ايٛؾا٠ ناْ  بػبب بهتريٜا أقابت٘ بايتػُِ ٚمل تتِ َعاؾت٘ ش٢ً ايؿٛض  

ط ايٛؾا٠  تٗطبا َٔ حكٝك١ ا٭َط. إناؾ١ إىل أخطا٤ ٚمل ٜتِ شنط ايبهتريٜا يف تكطٜ

. يصا ْسشٛ ايًز١ٓ املٛقط٠ ي٬غتُاع إىل ٚايس ايطؿٌ َٓري ٚايتخكل َٔ أخط٣ ن ري٠

ا٥  امل٪غؿ١ ٚغريٖا َٔ اؿكا٥ل اي  ٫ تًٝل باإلْػا١ْٝ.. ْٚطٌَ َٓهِ ٖصٙ ايٛق

ايتسخٌ ايؿٛضٟ حت٢ ٫ ٜتِ تسَري َا تبك٢ َٔ وك١ بايطشا١ٜ ايكخ١ٝ ٚتٛجٝ٘ املدتكني 

بإٜهاح ْتا٥ج ايتخكٝل يف ٬َبػان ايٛؾا٠ يًطأٟ ايعاّ  َ  إٜهاح اٯيٝان املػتدس١َ 

ا هب َعطؾ١ ا٭غبال اي  ؾاضن  ؾٝ٘.. نُيف ايتخكٝل  َٚٔ ٖٞ ا٭ططاف اي  

تطخري تؿهٌٝ ؾ١ٓ ايتخكٝل يف ن١ًٝ ايطب ٚػاٌٖ طًب اؾٗان  أزن إىل

 .48املػ٪ٚي١"

نٌ ٖصٙ ايٓسا٤ان مل ٜهٔ اا أٟ نواض تصنط  ؾه٬ا شٔ ايؿها٣ٚ إٔ شًُاا 

ٛن٤٬ ايٛظضا٤ ٚاي ايطمس١ٝ اي  قسَ  َباؾط٠ يف َهتب ٚظٜط ايكخ١ ٚٚنٌٝ

 ٚنإ َكريٖا اإلُٖاٍ.املعٓٝني َٚسٜط املػتؿؿ٢  

 خامت١ ايبخث:

نؿؿ  ايطٚا١ٜ يف ؾكٛاا فُٛش١ َٔ ايٛقا٥  ٚا٭حساف اي  تبني اْتٗانان َتٓٛش١ 

ؿكٛم ايطؿٌ  َٚٓٗا َا تٓاٚي٘ ايتكطٜط اؾٓا٥ٞ  ؾه٬ا شٔ قاٚي١ طُؼ ايكه١ٝ 

                                                         
48

 .12-14 املكسض ْؿػ٘  م: 
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١ ا٭طبا٤.. ٚقس لذ يف شيو خاق١ َ  ػٓب ٚتهًٌٝ ايكها٤ َٔ قبٌ تكطٜط ؾٓ

 احمله١ُ اغتسشا٤ ايؿٗٛز. 

ؿطٕ ايتؿدٝكان اـاط١٦ نُا إٔ ايتكطٜط نؿـ ٚبهٌ ٚنٛح بطٕ َا ٜكٛي٘ ا٭ل ب

ٚاغتتبعت٘ ن١ُٝ نبري٠ َٔ ا٭ز١ٜٚ ٫ نطٚض٠ اا يهٔ ايكانٞ مل ٜطخص  نإ ٚاقّعا

َٔ زاخٌ املػتؿؿ٢  ٚشيو َ   بصيو. نُا ٜ ب  ايتكطٜط حسٚف شس٠ٚ بهتري١ٜ قات١ً

ٟ إجطا٤ان اغتباق١ٝ  َ ٌ تعكِٝ ايػطؾ١  ٚتعكِٝ أزٚان غتخسف زٕٚ أتٛق  ا٭طبا٤ بطْٗا 

بُٝٓا  اتٛغتاتني( بازشا٥٘ ضؾض شا٥ًت٘املطٜض. ؾُٝا ٜٓؿٞ إشطا٤ املطٜض شكاض )غَٛ

ٌٝ . ٖٚصا ٜسٍ ش٢ً قاٚي١ ايتكطٜط تهًٌ ٜطخص ايسٚا٤ ملس٠ ؾٗطٜٔ ناًَنياملطٜض ظ

 ايكها٤ بؿهٌ َ٪نس ٚواب  بايٛقا٥  ٚا٭زي١ يهٔ مل ٜطخص بٗا ايكانٞ. 

طٟ زٕٚ شًُ٘ ٚمل ٜصنط ايتكطٜط غبب جطح نبري ٚجسٙ ا٭ل يف بطٔ ابٓ٘ املتٛؾ٢ أج

س َٛت٘ ٭خص أشها٤ زاخ١ًٝ َٓ٘ ٖٚصا ا٭َط جطمي١ يف اؿايتني. قبٌ َٛت٘ أٚ ضمبا بع

ايطؿٌ يف  َٔ ا٭َٛض اي  شنطٖا ٚايس نُا اَتٓ  ايتكطٜط شٔ ايتخكٝل يف ن ري

 . تكطٜط َكسّ إىل ايًز١ٓ

ٚقس مت إشطا٤ املطٜض ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايهٛضتٝعٕٚ بتؿدٝل خاط٧ َا أز٣ إىل 

أخط٣ تٓؿٝٗا ايٛقا٥ ..  اايتكطٜط أغباّبٜصنط زخٛي٘ غطؾ١ ايعٓا١ٜ املطنع٠ ؾُٝا 

ٝكان خاط١٦  َٚععِ ا٭ز١ٜٚ ااا١ً٥ اي  أخصٖا املطٜض ناْ  بػبب تؿد

ٚتطجٝخان خاط١٦ ٚغري جاظ١َ ٚن١ًٝ٦ ا٫حتُاٍ  ٚتعبريان ن ري٠ َؿاب١ٗ تهُٓٗا 

 ايتكطٜط. 

٭خص ش١ٓٝ ناع  -زٕٚ ؽسٜط-ٜٚ ب  ايتكطٜط ايطمسٞ أْ٘ مت إجطا٤ ش١ًُٝ يف اؿٛض 

شعُٞ َا شطض ايطؿٌ يٮمل ؾسٜس ٚيًدطط ضغِ "نآي١" ايٓتٝز١ املتٛقع١ حػب 

 . تطنٝس ايتكطٜط ْؿػ٘

  َٚا شنطٙ ا٭ل يف تكطٜطٙ املكسّ إىل ايًز١ٓ ش٢ً ٖصٙ ايٓكاط َٚا شنط غابكاا ٚبٓا٤ّ

قؿخ١ ٚمل تطخص ب٘ ايًز١ٓ ؾُٝا ٚضز َٔ أقٛاٍ ا٭ل  ٜتبني بٛنٛح   20ٚاملهٕٛ َٔ 

ٚبإقطاض ؾ١ٓ ايتخكٝل يف غٝام تكطٜطٖا إٔ ايطؿٌ تٛيف ْتٝز١ شس٣ٚ بهتري١ٜ َٔ 

نذ بعسّ إجطا٤ محا١ٜ يًُطٜض  ٚبػبب أز١ٜٚ ن ري٠  املػتؿؿ٢  ْٚتٝز١ إُٖاٍ ٚا
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ْٚتبني بهٌ ٚنٛح إٔ غبب ايٛؾا٠ ٖٞ ايعس٣ٚ املػ١ُُ يًسّ  ٚاملػ٪ٚي١ شٓٗا 

املػتؿؿ٢  ؾه٬ شٔ ايتؿدٝكان ايه ري٠ اـاط١٦ ٚاإلُٖاٍ ايهبري يٮطبا٤  

 ْ٘ يف املهإٚشسّ زخٍٛ غطؾت٘ يٓخٛ أضبع١ أؾٗط نا١ًَ  ٚتطنٝس أحس ا٭طبا٤ أ

ؾعاش١ٝ ٚشض١ٜ ٚش١ًُٝ ايٓداع ايععُٞ غري ايهطٚض١ٜ بتاتا اـطط  ٚإجطا٤ قٛض إ

إناؾ١ إىل ايكٝاّ به ري َٔ شًُٝان أخص ايعٝٓان غري ايهطٚض١ٜ َٔ ا٭َعا٤  ٚن١ُٝ 

ا٭ز١ٜٚ ايعاي١ٝ  حٝث نإ ٖٓاى تػطع بإشطا٤ ا٭ز١ٜٚ املدتًؿ١ ٚتعطٜض ايطؿٌ 

  وِ إخهاش٘ ٚػٜٛع٘ أضبع١ أٜاّ ـطط َِٓٗيًدطط ْٚعٜـ ايسّ زٕٚ َعاؾ١ غطٜع١  

بططع١ُ غري ؾ١ٝٗ ٚقاغ١ٝ ش٢ً املهؼ ؾهٝـ ا٭َعا٤  شٓسَا  يٓعاّ غصا٥ٞ قاؽ جّسا

مت تؿدٝك٘ خطط ش٢ً إٔ َطن٘ )غًٝاى( شًُا إٔ ايتػص١ٜ نإ تؿطف شًٝٗا ايعا١ً٥ 

 .ٚمل تهٔ َٓع١ُ بايتٓػٝل َ  طبٝب١ ايتػص١ٜ حػب قٍٛ ايطبٝب١ ْؿػٗا يًعا١ً٥

إٕ نٌ ٖصٙ املػا٥ٌ ػعًٓا ْ٪نس ٚبهٌ اط٦ُٓإ إٔ اإلُٖاٍ ٚايتػطع ٚشسّ 

ايتخكٝل اؾسٟ ٖٛ مس١ ٖصا ايتكطٜط ايصٟ حاٍٚ يف ايٓٗا١ٜ ْؿٞ ايت١ُٗ شٔ اؾٗاظ 

ايطيب املعاجل ضغِ أْ٘ أنسٖا بهٌ ٚنٛح  حٝث أنس غبب ايٛؾا٠  ٚتعسز 

يهطٚض١ٜ ٚغري املؿٝس٠ َ  ايعًِ ايتؿدٝكان اـاط١٦  ٚتعسز ا٭ز١ٜٚ ٚايعًُٝان غري ا

ٚنإ  ٭ز١ٜٚ اي  أشطٝ  ي٘ بؿهٌ خاط٧.املػبل يس٣ ا٭طبا٤ املعاؾني بهطض ا

أحس ا٭غتاش يف ن١ًٝ ايطب ٚا٫غتؿاضٟ يف املػتؿؿ٢ ْؿػ٘ قطح إٔ ا٭ز١ٜٚ إشا 

 ىل غِ..  ٌ غري غًِٝ ٚظازن شٔ حسٖا تتخٍٛ إاغتدسَ  بؿه

َّأَٖٚٔ ٖٓا ٫ بس َٔ ايٓعط إىل  َٔ كتًـ  اا نبرّي١ُٝ إ٤٬ٜ َ ٌ ٖصٙ ايكهاٜا اٖتُا

  َ  ناٌَ ٛنٛشان املؿاب١ٗ فطز قها٤ ٚقسضايٛغا٥ط اجملتُع١ٝ  ٚشسّ اشتباض امل

اإلميإ بكها٤ اهلل ٚقسضٙ  ٖٚصا اإلميإ ٫ ٜعاضض أ١ُٖٝ ا٫شتٓا٤ بطشا١ٜ اإلْػإ 

ٞ ٜعاٌَ ٖ٪٤٫ َعا١ًَ ٚايػعٞ يه ٘ ٚخاق١ ا٭طؿاٍ ايكػاض ٚايٓاؾ١٦ ٚمحا١ٜ حكٛق

خاق١  ٫ٚ ٜتِ ٚن  ايٓاؾ١٦ َ  نباض ايػٔ يف غطؾ١ ٚاحس٠ ٫ٚ يف جٓاح ٚاحس  ٚإيعاّ 

 شسّ إُٖا١ًٍَٚ ٥٫ك١  ايطبٝب يف املػتؿؿٝان اؿه١َٝٛ مبعا١ًَ ايطؿٌ املطٜض َعا

ٖصا ا٭َط ؼ  أٟ ظطف نإ  َُٗا ناْ  َها١ْ ايطبٝب  َ  اإلقطاض بكعٛب١ ٖصا 

غبال شس٠  ؾه٬ا شٔ إيعاّ املػتؿؿٝان اؿه١َٝٛ ش٢ً ضشا١ٜ ا٭طؿاٍ ا٭َط  ٭
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املطن٢ نُا تعاًَِٗ املػتؿؿٝان اـاق١  ٫ إٔ ٜعاٌَ بططٜك١ جاؾ١ َٔ طبٝب بُٝٓا 

 ايطبٝب ْؿػ٘ تتػري ٬ََذ ٚجٗ٘ شٓسَا ٜهٕٛ يف املػتؿؿ٢ اؿهَٛٞ. 

ا٭طبا٤ ْٚعط٠  ٖٚصٙ ايتطًعان قس ٫ ميهٔ ؼكٝكٗا ٚخاق١ َا ٜتعًل بٓؿػٝان

بعهِٗ إىل املطن٢ يف املػتؿؿٝان اؿه١َٝٛ نْٛ٘ ٜعٌُ نُٛظـ ٫ٚ ٜعٌُ يف 

َػتؿؿ٢ اغت ُاضٟ  ٚضمبا ٫ بس َٔ اؽاش قطاض ؾزاع بطٕ ىتاض ايطبٝب بني 

اـام ٚايعاّ  ؾ٬ ٜهٕٛ شٓسٖا اظزٚاج١ٝ بايتعإٚ.. َ  ايؿو بايكسض٠ ش٢ً اؽاش 

ٍٚ إىل خط١ َػتكب١ًٝ بتٛش١ٝ اجملتُ   ٚؾتذ أٚغ  َ ٌ ٖصا ايكطاض.. ٚقس تعُس ايس

فاٍ يسضاغ١ ايطب يتٛؾري أنرب شسز َٔ ا٭طبا٤ ٜٚتِ اختٝاض ط٬ل ايطب بٓا٤ ش٢ً 

 ظ١ٜ يًُعاٜري ايع١ًُٝ.َعاٜري إْػا١ْٝ تهٕٛ اا أ١ُٖٝ َٛا

َٚٔ جاْب ؾإ ايتخكٝل ايطب١ٝر ٫ بس َٔ إٔ تهٕٛ ايتخكٝكان ؾؿاؾ١ ٚش١ًٝٓ  ٚإٔ 

َٛان املتاح١  املؿاضن١ يف حهٛض ايتخكٝكان  ٚاإلز٤٫ بهٌ املعًبيًُسشٞ ٜػُذ 

نطاض اي  قس ٜتعطض اا  ٚإٔ ٜػُذ ي٘ ٚملٔ ٜٛنً٘ َٔ احملاَني ٚمحاٜت٘ َٔ ا٭

با٫ط٬ع ش٢ً تؿاقٌٝ ايتخكٝل  َٚعطؾ١ نٝـ غاضن خطٛان ايتخكٝل  ٚايطز شًٝٗا 

ا٭زي١ اي  ٜكسَٗا فطز "أزا٠  بايتؿكٌٝ  نُٔ ا٭قٍٛ ايكا١ْْٝٛ  ٚشسّ اشتباض

َكطٓع١" يتهًٌٝ ايتخكٝل  َٚعاقب١ نٌ اؾٗان اي  ؼاٍٚ شطق١ً ايتخكٝل 

ٚتهًًٝ٘  ٚبؿهٌ خام اؾٗان املػ٪ٚي١ يف ٚظاضان ايكخ١ اي  متتًو شاز٠ ًَؿان 

 املطن٢  ٚبإَهاْٗا ايتدًل َٔ ا٭زي١ ٚحطف ايكه١ٝ شٔ َػاضٖا بهٌ غٗٛي١.

 َٔ أبطظ ايكهاٜا املعاقط٠ اي  مت تٛوٝكٗا نا١ًَ يف غٝام ٚقس تهٕٛ قه١ٝ َٓري

ٓا٤ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ٚإ٥٬ٜٗا أنرب اٖتُاّ  تضٚا٥ٞ َٛج٘ يًٓاؾ١٦  َا وتاج إىل ا٫ش

ْٚؿطٖا ش٢ً أٚغ  ْطام  ملا تتهُٓ٘ َٔ ؾٛا٥س تعٛز بايٓؿ  ش٢ً مجٝ  ؾ٦ان اجملتُ   

امل٪غػان املع١ٝٓ بايكخ١   غٛا٤ َٔ ا٭طبا٤ أْؿػِٗ أٚ َٔ املطن٢  ٚنصيو َٔ

 ٚنصيو امل٪غػان ايكا١ْْٝٛ.

يف إق٬ح ايه ري َٔ اـًٌ ايطيب ٚايكاْْٛٞ يف حاٍ  ٚيعٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ تهٕٛ غبّبا

ٚجٛزٙ  نُا أْ٘ غٛف ٜػتؿٝس َٓٗا ط٬ل ايعًّٛ ايطب١ٝ  ٚمجٝ  َكسَٞ ايطشا١ٜ 
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ّٝا ٚقس ؼسف َػتايطب١ٝ  حت٢    ٚبصيو كب٬اْكًٌ َٔ ا٭خطا٤ اي  ؼسف حاي

 تهٕٛ ٚؾا٠ ايؿت٢ َٓري َٓاض٠ ته٤ٞ ططٜل اٯخطٜٔ. 
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 ٬ََح ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ ٚأُٖٝت٘ نٓٛع أزبٞ
ز. غٌٗٝ ب٬ْٚيت نٝعٍ عُط   


 

Email: suhailtvr@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
ظٗط ؾعط ا٭طؿاٍ ايعطبٞ نؿٔ أزبٞ  يف بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ. ي٘ َٓعي١ َتُٝع٠ بني 

. ؾإٕ ايؿعط ايكصصٞ َٔ  اا٭زب١ٝ املدتًؿ١، ٖٚٛ أنجط ايؿٕٓٛ ا٭زب١ٝ تأثرّي ا٭ْٛاع 

ا يٮطؿاٍ، ظٗط بأثط ايرتمج١ ٚا٫قتباؽ َٔ املصازض أقسّ ا٭ْٛاع ايؿعط١ٜ ظّٗٛض

ا٭دٓب١ٝ. ٖٚٛ نصيو َٔ أِٖ ا٭ؾهاٍ ا٭زا١ٝ٥ يؿعط ا٭طؿاٍ، تتٓٛع ؾٝ٘  

ٝٗا ايؿعطا٤ َجٌ املصازض ايس١ٜٝٓ ٚايتاضخي١ٝ ا يًُصازض اييت ٜعتُس عًاملٛضٛعات اعتباّض

ٚارتطاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايرتاث١ٝ ٚايرتمج١ ٚسها١ٜ ا٭سساخ. ٜٗسف ٖصا ايبشح إىل  

حتًٌٝ ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ َٔ ْاس١ٝ ايب١ٝٓ ٚاحملت٣ٛ ٚمتٝٝع َٛاصؿاتٗا َٔ بني 

  ا٭ؾهاٍ ا٭زا١ٝ٥ يؿعط ا٭طؿاٍ. 
 ، أزب ا٭طؿاٍ، ا٭ْاؾٝس ٚا٭غاْٞ.ايؿعط ايكصصٞنًُات َؿتاس١ٝ: 

Abstract: 

Children’s poetry in Arabic can be considered as one of the  branches of 

children’s literature. It has been developed as a branch of  literature by 

depending on translation and adaptation from foreign  works and 

flourished all over the world in the beginning of 20
th

 century.  Narrative 

poetry is one of the oldest poetic genres in Arabic for children.  It has a 

distinguished position among the different literary genres, and it  is the 

most influential literary arts in the souls of children because of its  rhythm, 

style, idea. It revolves around several styles and methods with  respect 

to  conception, framing and performance like transmigration 

of  the  characters of child, animal and bird, external  description, fantasy 

and  self-  expression. It is also one of the most important forms of 

children's  poetry, in which topics vary according to the sources upon 

which poets  depend, such as religious, historical, superstitious, social, 

heritage,  translation. This research entitled ‘features of narrative poetry 

                                                         
 ايه١ًٝ اذته١َٝٛ، ناغطنٛز، داَع١ ناْٛض،  بٗا،أغتاش َػاعس، قػِ املادػتري يًعطب١ٝ ٚآزا

 نريا٫، اهلٓس.
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for children and its importance as a literary genre’ aims at analyzing 

narrative poetry in Arabic for children in  terms of structure and content 

and to distinguish its specifications  among the forms of children's poetry. 

 َا١ٖٝ ؾعط ا٭طؿاٍ:

ؾعط ا٭طؿاٍ ٚاسس َٔ ا٭ْٛاع ا٭زب١ٝ اييت تعترب باعج١ يًتػ١ًٝ ٚٚغٝط١ ثكاؾ١ٝ، 

سٍٛ حتسٜس ٜتعاٌَ َٔ خ٬هلا ايؿعطا٤ َع ا٭طؿاٍ. ٚقس دطت بني ايباسجني َٓاقؿ١ 

ٟ يف اجتاٖإ، ٜؿري إيُٝٗا ايسنتٛض عًٞ اذتسٜس ايؿعط املٓاغب يٮطؿاٍ، ؾعٗط

نتاب٘ "يف أزب ا٭طؿاٍ": "أٚهلُا ٜطؾض ايؿعط ايصٟ ٜهتب٘ َٔ ٜػُٕٛ بؿعطا٤ 

ا٭طؿاٍ إشا تٛقؿت َٛاٖبِٗ عٓس ٖصا اذتس، ٚاقتصط ْعُِٗ ع٢ً ؾعط ايصػاض، 

ٜٚسعٛ أصشاب ٖصا ا٫جتاٙ إىل إٔ ٜكسّ يٮطؿاٍ َا غٌٗ َعٓاٙ، ٚخؿت َٛغٝكاٙ، 

يهباض، َٚٔ ثِ جيب ايبشح يف ؾعط ْٚاغبِٗ َٛضٛع٘ ٚأٖساؾ٘ َٔ ْتاز ايؿعطا٤ ا

ايباضٚزٟ ٚؾٛقٞ ٚساؾغ ٚايعٖاٟٚ ٚايطصايف َٚططإ ٚأمحس ضؾٝل املٗسٟٚ ٚاملاظْٞ 

ٚأبٛ ؾازٟ ٚايؿابٞ ٚايتٝذاْٞ ْٚعاض قباْٞ ٚغريِٖ َٔ ايؿعطا٤ مّما ٜصًح اقتباغ٘ 

 تسا٤ّز ايؿعط ايصٟ ٜكسّ يٮطؿاٍ مبا ٜهتب٘ ايؿعطا٤ ابيٮطؿاٍ. ٚا٫جتاٙ اٯخط حيسِّ

ٚشيو نؿعط ستُس اهلطاٟٚ ٚستُٛز أبٛ  ٮطؿاٍ، ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ ؾعط ا٭طؿاٍ،ي

ايٛؾا ٚبٗٝذ١ صسقٞ ٚأمحس ؾٛقٞ يف سهاٜات٘ ايؿعط١ٜ يٮطؿاٍ ٚغريِٖ ممٔ 

س دا٤ يف نتاب "زضاغات يف أْاؾٝس ا٭طؿاٍ ٚأغاِْٝٗ" ٚق .1ا يٮطؿاٍ"نتبٛا ؾعّط

يعبس ايؿتاح أبٛ َعاٍ ضأٟ ثايح يف َؿّٗٛ ؾعط ا٭طؿاٍ زٕٚ ايطأٜني املصنٛضٜٔ. 

 "ايطأٟ ايجايح: ٜٚط٣ أصشاب ٖصا ايطأٟ ضطٚض٠ اختٝاض ؾعط ا٭طؿاٍ ع٢ً أغاؽ َٔ
يف ْطام خرباتِٗ  املٛضٛعات املٓاغب١ ملساضى ايصػاض ٚقسضتِٗ ايعك١ًٝ، ٚمما ٜسخٌ

 .2ٚجتاضبِٗ"

                                                         
 .022ّ(،  ص: 8811ايكاٖط٠: َهتب١ ا٭صتًٛ املصط١ٜ، (، يف أزب ا٭طؿاٍاذتسٜسٟ، ايسنتٛض عًٞ،  1

، )ا٭ضزٕ: زاض ايبؿري يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  زضاغات يف أْاؾٝس ا٭طؿاٍ ٚأغاِْٝٗأبٛ َعاٍ، عبس ايؿتاح،  2

  . 02ّ(،  ص: 8811
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ٚيف ض٤ٛ ا٫جتاٖات ايػابك١ ْػتدطز إٔ ؾعط ا٭طؿاٍ ٖٛ ايصٟ ٜهتب يٮطؿاٍ 

ٜهٕٛ َٛضٛع٘ شٟ َػع٣ مبع٢ٓ غٌٗ َٚٛغٝك٢ خؿٝـ َع ٖسف َٓؿٛز بؿطط إٔ 

ّٝا ٚعاطؿّٝا. ٚقس ٜٛدس ايؿطم بني طؿٌ ٚآخط يف ْػب١ تكبٌ  َٚٓاغب يٮطؿاٍ عكً

ّٕ تصٚم ايؿعط ٜعتُس ع٢ً ايصٚم ايؿدصٞ. ٚيًُٛضٛع  ايؿعط ٚا٫غتذاب١ ي٘، ٭

ٚططٜك١ تكسمي٘ أ١ُٖٝ نرب٣ يف دصب اْتباٙ ايطؿٌ ايصػري. ٚيصيو عاجل ؾعطا٤ 

ب١ َٔ َطأ٣ ايطؿٌ َٚػُع٘. يٮطؿاٍ جتاضب ٚؾعٛض ا٭طؿاٍ املٛضٛعات ايكطٜ

ٚعٛاطـ مت انتػابٗا َٔ ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا َٚٔ ايصٜٔ ٜصاسبٕٛ َعِٗ، 

٫  ٜعٚز خربات دسٜس٠ بطبطِٗ َع جتاضب ايؿاعط ٚاملٛضٛع املكسّ. ؾؿعط ا٭طؿاٍ

ٜٚهٕٛ ا٫خت٬ف يف املٛضٛع  ا عٔ ؾعط ايهباض، خيتًـ ؾعط ا٭طؿاٍ نجرّي

اهلسف ٚايب١ٝٓ ٚايسضد١. ميتاظ ؾعط ا٭طؿاٍ بأْ٘ ؾعط ٜػتطٝع ا٭طؿاٍ إٔ ٜتصٚقٛٙ ٚ

 اإلْؿاز أٚ ايكطا٠٤.  ٚإٔ حيػٛا ب٘ عٓس ا٫غتُاع أٚ

 أثط ايرتمج١ ٚا٫قتباؽ يف تطٛض ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ:

ُّناْت ايرتمج١ ٚا٫قتباؽ َصسّض ا يؿعط ا٭طؿاٍ يف بساٜت٘، ٚاعتُس أٚا٥ٌ ا َٗ

أَجاٍ ستُس عجُإ د٬ٍ ٚأمحس ؾٛقٞ ٚإبطاِٖٝ َٔ ا٤ يف زتاٍ ؾعط ا٭طؿاٍ ايؿعط

ايعطب، ٚعبس اهلل ؾطٜر، ٚناٌَ ن٬ْٝٞ ع٢ً اٯثاض ايػطب١ٝ ٚايعطب١ٝ يف تأيٝـ 

ا بايٓكٌ بتصطف أٚ بايرتمج١ أٚ با٫قتباؽ إَايٓصٛص ايؿعط١ٜ اييت تٓاغب ا٭طؿاٍ 

: سهاٜات ٫ؾْٛتني، ٚن١ًًٝ ٚز١َٓ، أٚ بايػًٛى يف ْٗذٗا. َٚٔ بني ٖصٙ اٯثاض

ُّٚأَجاٍ يكُإ عًٝ٘ ايػ٬ّ. ٖٚٓاى خطاؾات إٜػٛب ايْٝٛاْٞ اييت تعترب َصسّض ا ا َٗ

يكصص ا٭طؿاٍ ايعطبٞ، ٜبسٚ تأثريٖا غري َباؾط يف ايتأيٝؿات ايؿعط١ٜ يٮطؿاٍ َٔ 

عٓس بعض ايؿعطا٤ ٚيهٔ مل ٜتؿهٌ يف صٛض٠ ًَُٛغ١. َٚٔ أِٖ ٖصٙ اٯثاض 

 ٫ؾْٛتني. اتسهاٜ

ّ، قط٢ سٝات٘ َٓص صباٙ 8168ؾاعط ؾطْػٞ َٔ َٛايٝس  (De Lafontaine)٫ؾْٛتني

قس أثطت يف إسٝا٤ َٖٛبت٘ ايؿعط١ٜ سٝات٘ "َع ا٭صسقا٤ ايصٜٔ اؾتػًٛا بايؿٔ ٚايؿهط. 

باضٜؼ يف ايػاب١ ٭دٌ ٚظٝؿت٘ نُؿطف ع٢ً املٝاٙ ٚايػابات. ثِ تطى ايػاب١ ٚاغتٛطٔ 
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با٥٘. اؾتٗط مبٗاضت٘ ايؿعط١ٜ َٓص إٔ نإ يف عُطٙ ا٭ضبعني ٫ سع٠ٛ َٔ أسس أقطب

.  ٚيف 3"يف سٝات٘ اَطأ٠ نطمي١ تهطّ ا٭زبا٤ ٚتؿطٌ ايؿٕٓٛ صاسبغُّٝا بعس إٔ 

ُّا٠ 8181اضم ايسْٝا غ١ٓ ْٗا١ٜ سٝات٘ دتأ إىل ايعٖس ست٢ ؾ ّ. "سهاٜات ٫ؾْٛتني" املػ

ث٬خ زتُٛعات تطِ اثين عؿط  َٓكػ١ُ إىل (Fables De Lafontaine)بايؿاب٫ٛٝت 

خطاؾ١. ٚنٌ نتاب ٜتطُٔ سهاٜات تسٚض ا٭سساخ سٍٛ  338نتابا َٔ زتُٛع 

ؾدصٝات َٔ عامل اذتٝٛإ ٚاحملازثات ع٢ً يػاْٗا. ٖٚصٙ اذتهاٜات يف طابع 

تطَع َا جتطٟ يف عامل اإلْػإ. ٚبٗصا ادتٓؼ ا٭زبٞ أصبح ٫ؾْٛتني  بٟٛ ٚخًكٞ،تط

 ؾاعطا َطَٛقا أبسع أغًٛبا دسٜسا ست٢ ساناٙ ايؿعطا٤ اٯخطٕٚ. 

ٍّٚ َٔ ْكٌ سهاٜات ٫ؾْٛتني َٔ ايؿطْػ١ٝ إىل ايعطب١ٝ ٖٛ  ستُس عجُإ د٬ٍ  ٚأ

،أعّس ٚاذتهِ ٚاملٛاعغ" ( يف زٜٛإ "ايعٕٝٛ ايٝٛاقغ يف ا٭َجاٍم8181 – 8161)

يت سها١ٜ ؾعط١ٜ َٔ سهاٜات ٫ؾْٛتني. غاعسٙ يف ٖصا ايعٌُ إتكاْ٘ زٜٛاْ٘ َٔ ٦َ

ايًػ١ ايؿطْػ١ٝ ٚبطاعت٘ يف ايرتمج١ ايصٟ انتػب٘ َٔ ايسضاغ١ يف َسضغ١ ا٭يػٔ 

نبري يف إٔ ٜٓكٌ  "ٚقس صتح ستُس عجُإ د٬ٍ إىل سسٚايعٌُ َع ارتسٜٛ إمساعٌٝ. 

ٕ ارتطاؾ١ٝ عٔ ٫ؾْٛتني ٚيف قسضت٘ ايؿ١ٝٓ يف احملانا٠ ٚايتعطٜب إىل سهاٜات اذتٝٛا

ٖٚصٙ  -ايًػ١ ايعطب١ٝ إش أيبػٗا ثٛب ايطٚح املصط١ٜ ٚايًػ١ ايعطب١ٝ ايكطٜب١ َٔ ا٫غتعُاٍ

تطمج١  إٔ-َِٚٓٗ ايعكاز ٚغُٓٝٞ ٬ٍٖٚ- ٚقس أمجع ايٓكاز -قسض٠ ٫ تتٛؾط يًهجرئٜ

ٚظٗطت ؾٝٗا ايطٚح  َعامل ايطٚح ايؿطْػ١ٝ، ايهتاب ناْت سط٠ حبٝح اختؿت ؾٝٗا

 .4"املصط١ٜ بٛضٛح ؾسٜس

ا٤ تأثط أَري ايؿعطا٤ أمحس ؾٛقٞ بأغًٛب ٫ؾْٛتني عٓس َا اطًع ع٢ً خطاؾات٘ أثٓ

اإلقا١َ يف ؾطْػا يسضاغ١ اذتكٛم، ؾأقبٌ ؾٛقٞ ع٢ً إْؿا٤ اذتهاٜات اييت تسٚض 

                                                         
3

 . 68: ص م(،8883 ،زاضاملعاضف ، ) اإلغهٓسض١ٜ: أزب ا٭طؿاٍ يف ايبس٤ ناْت أْؿٛز٠، ز. أْؼ، ٩ززا 

،)اهلطّ: زاض ٖب١ ايٌٓٝ يًٓؿط زضاغ١ َعاصط٠ يف ايتأصٌٝ ٚايتشًٌٝ -أزب ايطؿٌ ايعطبٞظيط، ز. أمحس،  4

 .10-18ّ(، ص: 8991ٚايتٛظٜع، 
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َٓ٘  ، ثِ تٛايت(م8183-8186)سٍٛ اذتٝٛإ ست٢ أّيـ أٚىل سهاٜات٘ َا بني عاَٞ 

اذتهاٜات اييت ت٬ظّ شتتًـ اذته١ُ ٚايعع١. ٚنإ ٖسف ؾٛقٞ َٔ ٚضع ٖصٙ 

أغًٛب ستبب يسِٜٗ ٚتطبٝتِٗ اذتهاٜات ٖٛ تػ١ًٝ ا٭طؿاٍ بتكسِٜ ايؿعط يف 

٫ؾْٛتني  بايػًٛى اذتػ١ٓ ٫ؾعٛضٜا. "دطبت خاططٟ يف ْعِ اذتهاٜات ع٢ً أغًٛب 

ايؿٗري٠. ٚيف ٖصٙ اجملُٛع١ ؾ٤ٞ َٔ شيو، ؾهٓت إشا ؾطغت َٔ ٚضع أغطٛضتني أٚ 

ث٬خ أدتُع بأسساخ املصطٜني، ٚأقطأ عًِٝٗ ؾ٦ٝا َٓٗا ؾٝؿُْٗٛ٘ ٭ٍٚ ١ًٖٚ،  

ؾٛقٞ مل ٜٓكٌ  َٚٔ ادتسٜط بايصنط إٔ . 5 ٜطشهٕٛ َٔ ايهجط٠.."ٚ ٜٚأْػٕٛ إيٝ٘ 

ات ٚأغًٛب خطاؾات ٫ؾْٛتني بتصطف ٚمل ٜكِ بايرتمج١ ٚيهٔ اقتبؼ بعض املٛضٛع

 .  اذتهاٜات ٚايؿدصٝات ثِ صاؽ سهاٜات٘ بكًُ٘ املػتكٌ

يف نتاب٘ "آزاب ايعطب"  (م8861-8113)عط املصطٟ إبطاِٖٝ ايعطب يكس غاض ايؿا

قص١ ؾعط١ٜ ع٢ً ططٜك١ ٫ؾْٛتني حبٝح تسٚض ع٢ً أيػ١ٓ  سٛايٞ ١٦َايصٟ حيتٟٛ ع٢ً 

َٕ املطبع١ املصط١ٜ مبصط عاّ  ّ، ٚقطضت٘ 8888اذتٝٛاْات ٚايطٝٛض. طبعت ٖصا ايسٜٛا

ؽ املعًُات ايػ١ٝٓ َٚساضؽ ْعاض٠ املعاضف مبصط ع٢ً املساضؽ ا٫بتسا١ٝ٥ َٚساض

( برتمج١ م8891-8111)َعًُٞ ايهتاتٝب. قاّ ايؿاعط ايًبٓاْٞ ْك٫ٛ أبٛ ٖٓا املدًصٞ 

ـ نتابا باغِ "أَجاٍ ٫ؾْٛتني" يف تٗصٜب ا٭طؿاٍ. أيخطاؾات ٫ؾْٛتني بٗسف تعًِٝ ٚ

يف صٝسا  مبطبع١ زٜط املدًص م8831، طبعت ايػت ا٭ٚىل عاّ ااثين عؿط دع٤ّ

، ٚايػت ايباق١ٝ شتطٛط١. أضٝؿت ٖصٙ ا٭عُاٍ ضُٔ ايهتب املسضغ١ٝ يف بًبٓإ

يبٓإ. "ٚضع ا٭ب ْك٫ٛ أبٛ ٖٓا املدًصٞ، تطمج١ ؾب٘ سطؾ١ٝ ملا١٥ ٚمثاْٞ عؿط٠ 

( خطاؾ١، ٚأصسضٖا يف ؾب٘ نطاغات 338خطاؾ١ َٔ خطاؾات ٫ؾْٛتني َٔ زتُٛع )

. م8831ْتني" ايصازض يف عاّ َتتاي١ٝ، ثِ مجعٗا يف نتاب ٚاسس بعٓٛإ "أَجاٍ ٫ؾٛ

                                                         
 .8191ّ ، 8)َصط: َطبع١ اٯزاب ٚامل٪ٜس، ط ايؿٛقٝات،ؾٛقٞ، أمحس،  5
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ٚقس اغتٗسف َٔ تطمجتٗا ْؿؼ َا اغتٗسؾ٘ ستُس عجُإ د٬ٍ، ٚأمحس ؾٛقٞ، 

 .6ٚإبطاِٖٝ ايعطب، يف إٔ تهٕٛ ٖصٙ ارتطاؾات شات ٖسف تعًُٝٞ"

دربإ ايٓشاؽ ايًبٓاْٞ صاسب  َٔ ايصٜٔ قاَٛا بايرتمج١ َٔ سهاٜات ٫ؾْٛتني:ٚ

،  زٜٛإ "تططٜب ايعٓسيٝب" ٖٚصا ايسٜٛإ ٜؿتٌُ ع٢ً غبع ٚتػعني قص١ ؾعط١ٜ

يف زتاٍ  يسِٜٗ ؾٗط٠ٚاعتُس يف بعض قصص٘ ايؿعط١ٜ ع٢ً ٫ؾْٛتني. ٖٚٓاى ؾعطا٤ 

ؾْٛتني يف اذتها١ٜ ٚاتبعٛا ْٗذ٘ ؾعط ا٭طؿاٍ َٔ شتتًـ ايبًسإ تأثطٚا بأغًٛب ٫

إغهٓسض ٚ ع٬ٍ ايؿاغٞ املػطبٞ، أَجاٍ: َٔ إَا بايرتمج١ أٚ بايتأيٝـ املػتكٌ 

 أمحس ايهاؾـ املصطٟ. ٚبادت١ًُ إارتٛضٟ ايؿًػطٝين، ْٚصط٠ غعٝس ايػٛضٟ، ٚ

ايؿهٌ ايكصصٞ يف ؾعط ا٭طؿاٍ ايعطبٞ نإ اعتُازٙ متاَا يف ايبسا١ٜ ع٢ً 

"عٓسَا ساٍٚ عسز َٔ أزبا٥ٓا   ْتني" نُا قاٍ أمحس ؾطٌ ؾبًٍٛ:٫ؾٛ "سهاٜات 

ٚؾعطا٥ٓا يف ايعصط اذتسٜح إٔ ٜهتبٛا أزبا ٚؾعطا يٮطؿاٍ نإ أٍٚ َا ؾعًٛٙ أِْٗ 

  .7اجتٗٛا يرتمج١ ٚتعطٜب سهاٜات ٫ؾْٛتني اييت ٚضزت ع٢ً أيػ١ٓ ايطري ٚاذتٝٛإ"

 ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ ٚأُٖٝت٘:

حيتٌ ايؿعط ايكصصٞ َها١ْ َتُٝع٠ يف ؾعط ا٭طؿاٍ بأْ٘ ؾهٌ أزبٞ أنجط 

س١ٜٛٝ ٚأَتع أزا١ٝ٥، ٜ٪ثط ع٢ً ايػًٛى ايكُٝٞ يٮطؿاٍ يف املٛاقـ اي١َٝٛٝ. "ؾٔ أزبٞ 

يف  ؿعط دعً٘ َتُّٝعابٞ ؾٔ ايكص١، ٚايتكا٤ ٖصا ايؿٔ بايضؾٝع َٔ ؾٕٓٛ ا٭زب ايعط

. ٚيًؿدصٝات 8أزبٓا اذتسٜح، ٚنإ يًؿاعط أمحس ؾٛقٞ ايطٜاز٠ يف ٖصا املٝسإ"

غًٛى  يًطؿٌ ست٢ أْ٘ حياٍٚ إٔ ٜكًسح بايٓػب١ ٚأبعازٖا يف ايؿعط ايكصصٞ أثط ٚاض

                                                         
ّ(، 8811، )ايهٜٛت: اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، ثكاؾ١ ا٭طؿاٍاهلٝيت، ز. ٖازٟ ْعُإ،  6

 .082ص: 

ايكاٖط٠: ايؿطن١ ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ، )مجايٝات ايٓص ايؿعطٟ يٮطؿاٍؾبًٍٛ، أمحس ؾطٌ،  7

 .11ّ(، ص: 8881

ّ(، ص: 8889زَؿل: املطبع١ ايع١ًُٝ،ايطؿٛي١ يف ايؿعط ايعطبٞ ٚايعاملٞ، )نٓعإ، ايسنتٛض أمحس عًٞ،  8

20. 
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ع٢ً إثاض٠ اْؿعا٫ت ايطؿٌ يف  بس إٔ ٜهٕٛ ا٭غًٛب قازّضا ايؿدصٝات ٚقُٝٗا. ٫ٚ

 .ايؿعط ايكصصٞ

ا. ٚناْت بسا١ٜ ؾعط ا٭طؿاٍ ٜعترب  ايؿعط ايكصصٞ َٔ أقسّ ا٭ْٛاع ايؿعط١ٜ ظّٗٛض

سَا اٖتِ ايؿعطا٤ بأعُاٍ يف ؾهٌ اذتهاٜات ع٢ً أيػ١ٓ اذتٝٛاْات ٚايطٝٛض. ٚعٓ

خاص١ يٮطؿاٍ نإ أٍٚ َا ؾعًٛٙ ٖٛ تطمج١ ٚتعطٜب سهاٜات ٫ؾْٛتني ع٢ً أيػ١ٓ 

. َٚٔ ايؿعطا٤ ايصٜٔ ٜػتشكٕٛ نط آًْؿااذتٝٛاْات ٚايطٝٛض أٚ ا٫قتباؽ َٓٗا نُا ُش

إضاؾ١ أمسا٥ِٗ إىل زتُٛع١ ايؿعطا٤ املهجطٜٔ يف ايؿعط ايكصصٞ: ستُس عجُإ 

ٛقٞ، ٚستُس اهلطاٟٚ، ٚإبطاِٖٝ ايعطب، ٚعبس اهلل ؾطٜر، ٚناٌَ د٬ٍ، ٚأمحس ؾ

ن٬ْٝٞ، ٚدربإ ايٓشاؽ، َٚصطؿ٢ دٛاز، ٚعبس ايعًِٝ ايكباْٞ، ٚستُس 

غٓٗٛتٞ، ٚؾاضٚم غًّٛ، ٚعًٞ ايؿطقاٟٚ، ٚأمحس ؾطٌ ؾبًٍٛ، ٚأمحس ظضظٚض، 

 ٚأمحس ايهاؾـ، ٚع٬ٍ ايؿاغٞ، ْٚصط٠ غعٝس، ٚستُس أمحس َؿاضٟ ايهٜٛيت،

 ُس ايعسْاْٞ ايؿًػطٝين.ٚست

ُّٔ يف  ٜعس أمحس ؾٛقٞ َٔ أنجط ايؿعطا٤ تأيٝؿا يف ٖصا ايٓٛع ايؿعطٟ سٝح ض

اٙ: باب اذتهاٜات ٜؿٌُ مخػا زٜٛاْ٘ ايؿٛقٝات سهاٜات ست٢ أؾطز بابا مّس

ٚمخػني سها١ٜ. حتتٟٛ سهاٜات ؾٛقٞ ع٢ً نجري َٔ املعاْٞ ٚاملباز٨ اييت 

، ٚنصيو ؾٝٗا ايسع٠ٛ إىل سػٔ ايتعاٌَ َع حتػٔ اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿطز١ٜ

اذتٝٛاْات ا٭يٝؿ١. ٚيف اذتكٝك١ إٕ ايصطاع ٚارتساع ٚايتٓاؾؼ اييت تصٛضٖا ؾٛقٞ يف 

عامل اذتٝٛاْات ٚايطٝٛض ضَٛظ ملا حيسخ يف ايعامل اذتكٝكٞ عامل اإلْػإ. َٚٓٗا 

 سها١ٜ "ايجعًب ٚايسٜو":
 يف ؾعاض ايـــــــــٛاععٝٓـــا      ـــــاـبـــــطظ ايجعًب ٜــــــــــَٛـــ

 ٜٚػب املـــــــــــــــانــطٜٓــا ؾُؿــــــ٢ يف ا٭ضض ٜٗصٟ 

 هلل إيـــ٘ ايــــعـــــــــــــاملٝٓــــا   ـــشـــــــُــســـــــــٜٚــــكــٍٛ: ايــــ
  ؾٗٛ نٗـ ايــتــــــا٥بٝٓـــا  ٜــــــــــــــــا عــباز اهلل تـــــٛبٛا  
 عٝـ عٝـ ايعاٖسٜٓـــــا   ٚاظٖسٚا يف ايطٝـــط إٕ ايــ  
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 يــص٠٬ ايصبح ؾــٝٓــــــــا   ــٛا ايــــسٜو ٜــ٪شٕ  ـــــــٚاطًب
 ـاغهٝٓا  ــاّ ايٓـَٔ إَـــــ ــو ضغــــٍٛ  ـؾأتــ٢ ايــسٜــــــ
  ٖٚٛ ٜــطدٛ إٔ ٜــًٝـــــــــٓـا  ٘  ـــط عــــًٝــــــعـــطض ا٭َـــ

 ـا  ــٜـــــــــــا أضــٌ املــٗتسٜٓـ ؾـــأداب ايـــسٜو: عـــــصضا  
 ا  ــعٔ دسٚزٟ ايصاذتٝٓ        ـــين  ـبـــًّـــؼ ايجــعــــــــًب عـــ
 زخـــٌ ايبطٔ ايًــــــــعٝٓــا    ـــٔ  ــعٔ شٟٚ ايتٝذإ ممـ

 يــعـــــاضؾٝٓا:  قــٍٛ قـــــٍٛ ا  ـط ايـ  ــأِْٗ قــــايٛا ٚخــٝـــــ
 9إٔ يًجـــعـــــًب زٜـــــــــــــــٓــا  شتط٧ َــــٔ ظٔ َٜٛـــــا  

 تٓٛع املٛضٛعات يف ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ:

ايؿعطا٤، تتٓٛع املٛضٛعات يف ايؿعط ايكصصٞ اعتباضا يًُصازض اييت ٜعتُس عًٝٗا 

ِٖٚ ٜهتؿؿٕٛ َٛضٛعات يًؿعط ايكصصٞ َٔ َصازض شتتًؿ١ َجٌ املصازض ايس١ٜٝٓ 

ٚايتاضخي١ٝ ٚارتطاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايرتاث١ٝ ٚايرتمج١ ٚسها١ٜ ا٭سساخ. ثِ ًٜكٝٗا يف 

قايب ٥٬َِ يًطؿٌ يف أغًٛب خ٬ب، ٚيصا ناْت ا٭ؾعاض ايكصص١ٝ ستبب١ يس٣ 

١ُ َٔ بني ٖصٙ ايكصص، ٚاذته١ُ اييت تكسّ ا٭طؿاٍ. ٚنصيو ًٜكٞ ايؿاعط سه

أَاّ ا٭طؿاٍ إشا ناْت َٓؿطز٠ ٫ ٜتػًُٕٛ. "عطض اذته١ُ عط١ّٜ َٔ غطز ايكص١ 

إمنا ٖٛ َسعا٠ املًٌ ٚايػأّ. ٚعًٝ٘ ؾُٓص ايكسِٜ عين سهُا٤ نٌ أ١َ بٛضع 

ايكصص ٚأدطٖٚا ع٢ً أؾٛاٙ ايبٗا٥ِ ٚأيػ١ٓ ايطري ظاٖطٖا ؾها١ٖ ٚباطٓٗا عرب٠ 

ملٔ نإ ي٘ قًب أٚ أيك٢ ايػُع ٖٚٛ ؾٗٝس. ٚأععِ َٔ اؾتٗط يف ابتهاضٖا ٚشنط٣ 

ايؿًٝػٛف اهلٓسٟ ٚاضع ن١ًًٝ ٚز١َٓ، ٚيكُإ اذتهِٝ املٓػٛب١ إيٝ٘ ا٭َجاٍ 

 .10ايعطب١ٝ، ٚإٜعٚب ا٭زٜب ايْٝٛاْٞ"

آزّ ٚسٛا٤ ٜػتٓبط ايؿاعط ستُس اهلطاٟٚ املطُٕٛ َٔ املصازض ايس١ٜٝٓ. ٚيف قصٝس٠ 

ْكٌ ٖصٙ ايكص١ أمحس غًِٜٛ يف نتاب٘ "ستُس اهلطاٟٚ ؾاعط ا٭طؿاٍ". ٜػطز ؾٝٗا 

                                                         
 .852، )بريٚت: زاض ايهتاب ايعطبٞ( ص: 2ايؿٛقٝات ز ؾٛقٞ، أمحس،  9

 .1ّ(، ص: 8982،)سًب: املطبع١ املاض١ْٝٚ، ايٓدب١ َٔ أَجاٍ ؾًٕٓٛدطدؼ،  ،ؾًشت 10
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اذتٛازخ املصنٛض٠ يف ايكطإٓ َٔ غهُٓٗا يف ادت١ٓ ٚاملٓع عٔ قطب ايؿذط٠، 

ط ايطدع زتع٤ٚا بتٓٛع ٚخطٚدُٗا َٔ ادت١ٓ بٛغٛغ١ َٔ ايؿٝطإ. ٚقس اغتدسّ حب

 ايعساؾات يف دع٤ "َػتؿعًٔ"، َٚٔ أبٝات٘:

 أٍٚ خـــًل ايـــبؿـــــــــــــط   أبـــٛ ايرباٜـــــــــــا آزّ 

 سٛا٤ َجــ٢ً ايــصــــــــٛض   ــــ٘ــــقس خــًل اهلل يـــــ 

 بني ايـــذين ٚايٓـٗـــــــــط   ا يف د١ٓــقاٍ اغهٓ 

 َـــا ؾ٦تُا َــــــــــــٔ مثط   ــأن٬ٚيهُا إٔ تــــــ 

 ٚاســـس٠ ؾــٞ ايؿــــــــذط   ـــــاـٚإمنا ٫ تـــــكــــطبــــ 

 ست٢ خطدا عـــــٔ سصض   ؾٛغٛؽ ايؿٝـــــــطإ 

11ٚتــًو أّ ايـــعــــبــــــــــــــــط    ٚأن٬ ؾــــٗبـــــــــــــطا 
  

ٚقس ٚدس ايؿعطا٤ َٛضٛعات ٭ؾعاض قصص١ٝ َٔ سٛازخ تاضخي١ٝ دطت يف سٝا٠ 

ا٭ْبٝا٤، ثِ صاغٖٛا يف قايب ؾعطٟ، ٜػعس ا٭طؿاٍ عٓس قطا٤ت٘ أٚ مساع٘ أٚ 

َٓطل اذتٝٛاْات ٚايطٝٛض.  تطزٜسٙ. َٚٔ أَجًتٗا قص١ غًُٝإ َع اي١ًُٓ، ٚقس عًُّ٘ اهلل

ٜؿري إيٝٗا ايؿاعط املصطٟ ستُسٟ سػٔ ايؿاؾعٞ بأبٝات٘ املٛظ١ْٚ َع إٜكاع غٌٗ 

 ستبب  بعٓٛإ "قص١ غًُٝإ" )عًٝ٘ ايػ٬ّ(:

 ــإــٜػع٢ يف بعض ايٛزٜــــ   ــــإــــيف ّٜٛ نإ غًُٝ 

 ــٛزٙـٚتػّس اٯؾـــــــــام سؿـ   ــٛزٙــميؿٞ بني ٜسٜ٘ دٓ 

 ٚضأ٣ نٝـ ٜهٕٛ ايؿػٌ   ـٌُــــإش َّط ع٢ً ٚازٟ ايٓ 

 ـــِـؾتعذب َٓٗا... ٚتــبػـــــــ   هًِـــــٚإشا بـــاي١ًُٓ تـــتـــ 

 أغطاب ايٌُٓ َٔ ايعػهط   قس ناْت تصطر ٚحتّصض 

 ـاٍــؾــــــــــهطا هلل املتــعــــــــ   ؾتعّذب يف اذتاٍ ..ٚقاٍ 

 قس أعطاْٞ املًو ا٭عـــــعِ   قس عًُّين َــــامل أعــًِ 

                                                         
(، ص: 8911ّ، املطنع ايكَٛٞ يجكاؾ١ ايطؿٌايكاٖط٠: ) ٭طؿاٍ،ستُس اهلطاٟٚ ؾاعط اغًِٜٛ، أمحس،  11

021. 
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 12ٚي٘ ايـــشُس ع٢ً َـــــــا أْعِ   ؾتباضى ٫َٟٛ ا٭نــطّ 

َجٌ  ٭ٕٚقس ٜتٓاٍٚ ايؿعطا٤ َٛضٛعات ادتُاع١ٝ يتهٕٛ ستٛض ايؿعط ايكصصٞ 

ا يف صٝاغ١ ايطؿٌ نشٝٛإ ادتُاعٞ ٚتؿهٌٝ ا ٚاضّشٖصٙ املٛضٛعات ت٪زٟ زّٚض

ا٭خ٬م ايػ١ٜٛ. َٚٔ أَجًتٗا ايؿعط ايكصصٞ بعٓٛإ "طبٝع١ بؿط١ٜ" يًؿاعط املصطٟ 

ستُس ٚيٝس. ٜعاجل ايؿاعط يف ٖصا ايؿعط قٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايصٟ ٜؿري 

ٚازٜا ٦ًَٝا َٔ شٖب أسّب إيٝ٘ ثاْٝا ٚيٛ أعطٞ  ّْ٘ يٛ أعطٞطبٝع١ بين آزّ حبٝح إ إىل

 ثاْٝا أسّب إيٝ٘ ثايجا، َٚٔ غطٛضٙ:  
  زَعتــــاٖا ُٖتـــــا ضقـــــــــــــطاقــــــــتني   َــــــــــــشػٔ أبــــصط َٜٛـــا طؿ١ً

 تـــطغـــٌ اٯ١ٖ ســـٝـــٓـــــــــــــــا آٖــــتٝـٔ   دــــًػت تبهٞ بكًب َــــــــــــٛدع
 ــــــــــــــــــسا٤ نٌ عــٝــٔؾــًعــٝٓـٝـــــو ؾ   قاٍ: َا ارتطب؟ أدٝيب طؿًـــيت
  ــــٛدٓتنيـٚزَــــــٛع ايعني تػــــكٞ ايــــــ   ؾأدابت يف ْـــــــشٝب ستــــــــــــعٕ
  ـــٝسٜٔٚأْــــــــــــا َٔ بعــسٙ صـــؿـــــــط اي   زضُٖٞ ضاع َٚـــــــــــــــــا يٞ غريٙ
  ـطب ٖنيـ٫ تــــــــــــطاعٞ إٕ ٖصا ارتـ   قاٍ: ٖٝا طؿًيت ٫ تـــــذـــــــــععٞ
  ـعتنيَــــــــاغشا َــــٔ نٌ عني زَـــــ   ٚســــــــــبــــــــاٖا زضٖـُا يف ٜــــــسٖا
  ـُتنيـــــــــــــــــــ١ُ أٚ بػــــٚأضٜــــين بػــ   قاٍ: ٖٝــــا أطًكٞ ٚدــــــــ٘ ايطضا
  طبتنيـٚنإٔ ايــــهطب أضـــش٢ ن   غري إٔ ايطؿ١ً اظزازت بــــــــــــــها

 س٣ املكًتني؟ــــــــــــٌٖ ؾكست ايّٝٛ إس  قاٍ: َـــــــا ارتطب؟ أدٝيب طؿًيت
  ـٛايسِٜٔ أؾكس ٚضبٞ ايـــ٫ ٚيـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــابت٘ بــكًب َــــــــٛدعؾـــــأدــ

 13 ـٓسٟ ٭ضش٢ زضُٖني!ـــــــــيٛ غسا ع   ـــشعٕ زضُٖٞإْين أبـــــــــــــــهٞ ب

                                                         
، )ايهٜٛت: َهتب١ ابٔ نجري، قصص ا٭ْبٝا٤ ٚقصص ايكطإٓ ْجطا ٚؾعطاايؿاؾعٞ، ستُسٟ سػٔ،  12

 .683ّ(، ص: 6008

 . 28ّ(، ص:8911، )ط. دس٠، زٜٛإ: أؾٛام ايػطبا٤ٚيٝس، ستُس،  13
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ايؿعط ايكصصٞ َٔ املصازض ارتطاؾ١ٝ غايبا َا ٜػتدًص َٔ عامل اذتٝٛإ ٚايطري 

ٜات، ٚع٢ً يػاْٗا ٜكسّ ٚادتُاز، ٚتهٕٛ ايطٝٛض ٚاذتٝٛاْات ضَعا يف صٛض٠ اذتها

أزع٢ يًتؿٜٛل. ٚيف بعض  ايؿاعط أؾهاضا ٚسهُا ٜطٜس إٔ ٜٓكًٗا إىل ايكطا٤، ٚشيو

ٛدس يف ْٗا١ٜ ٖصٙ ا٭ؾعاض غطط أٚ غططإ ٜؿتٌُ ع٢ً ايكِٝ املٓؿٛز٠ بٗا. ا٭سٝإ ٜ

َٚٔ أَجًتٗا ايؿعط ايكصصٞ بعٓٛإ "ا٭ضْب ٚايػًشؿا٠" يًؿاعط ع٬ٍ ايؿاغٞ 

ايكص١ أؾٗط أقاصٝص ا٭طؿاٍ يف ايعامل خترب نٌ طؿٌ با٫بتعاز عٔ  املػطبٞ، ٖٚصٙ

 استكاض قسض٠ اٯخطٜٔ َػطٚضا بكسض٠ ْؿػ٘، َٚٔ أبٝات٘:

 ٚغًشؿا٠ يف ارتـــ٬   تػــــابكت أضْــــــب١ 

 سّس ايػبام ايــذـبـ٬   ـ٬ بُٝٓٗاٚدـــــعـــــ 

 ٫ٚــاٍ أٚيـــــِ ٜـــبــــــــ    ؾا٭ضْب استكطٖا 

 ســايتٗا ٚايعــــــــُـــ٬    ٚايػًشؿا٠ قسضت 

 إىل إٔ ٜكٍٛ:

 ط٫ٚـــــْـــَٛــتـــــــ٘ َـــٗ   ب َٔــٚاْتب٘ ا٭ضْ

 ؾدــــــاب ؾُٝا أَـــــ٬   ٚدـسٖا قس ٚصًت 

ٌّ اَــ   ٬ــــــيف طٛق٘ إٔ ٜعُـ   ط٨ َـكتسضن

 ٬14ـــــــيف أَــطٙ إٔ ٜؿؿ   دعا٩ٙ إٕ ٜــتـــهٌ 

ٜػتُس ايؿاعط ايؿًػطٝين إغهٓسض ارتٛضٟ َٔ املصازض ايرتاث١ٝ َٛضٛعا يؿعطٙ 

ايكصصٞ سٝح ٜطٟٚ يٓا قص١ "ؾطٕ دشا" مبعادت١ ؾهاٖات ٚسهاٜات دشا. 

٠ ١َُٗ، ٖٚٞ إٔ إضضا٤ ايٓاؽ غا١ٜ ٫ تسضى، ٚاعتباض ٜٗسف بٗصا ايؿعط إٜصاٍ ؾهط

 أنجط ا٫عرتاضات ٜ٪زٟ إىل ارتطاب، َٚٔ أبٝات٘:

 ؾطْا زقٝل ايصٓع١     دشا ب٢ٓ َٜٛا ي٘ 

 يًؿطم خــري دـ١ٗ    ٚقاٍ ٖصا بـــابــــ٘ 

                                                         
ّ(،  8991، )ايساض ايبٝطا٤: َٓؿٛضات َ٪غػ١ ع٬ٍ ايؿاغٞ، 8ز  زٜٛإ ع٬ٍ ايؿاغٞايؿاغٞ، ع٬ٍ،  14

 .082ص: 
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 ٚقـاٍ ٜــا يًــدٝبــ١    ؾعاضٙ ٜـَٛــــا ؾـت٢ 

 ١ٗ ايكــبًٝـ١يف ايــذ    ٜا سّبصا يٛ بـــابـــ٘ 

 ٜٓبؼ ببٓــت ؾــؿـ١   ؾّٗسٙ دشـــا ٚيــــِ  

 قٌٝ يـــ٘ بػــطعــ١   ٚضاح ٜبٓٝ٘ نــُــا 

 ٚاعرتضٛا بؿـــس٠    ــــابـ٘ـؾذا٤ٙ أصش 

 يف ادت١ٗ ايػـطب١ٝ   قايٛا يٛ ايباب غسا 

ٚملا نجطت ا٫عرتاضات دعٌ باب ايؿطٕ ع٢ً ز٫ٚب، ؾصاض ٜسٜطٙ سػب ا٫عرتاض 

 . ٜٚٓٗٞ ايؿاعط سهاٜت٘ بكٛي٘:ادتسٜس

 ايٓاؽ بــ٬ َــٓؿع١   ــاـــــــــــــٜتعب َـٔ ٜبػٞ ضض 

 15ؾٛم ٖصٟ ايهط٠   ٦ٖٝات ٜطضٞ ايٓاؽ ؾ٤ٞ 

ّٛض ؾٝٗا ايؿاعط بعض َا سسخ يف اذتٝا٠ ايَٝٛ ١ٝ، ٚيف َععِ ٖٚٓاى سهاٜات ٜص

ا٭سٛاٍ تهٕٛ ٖصٙ اذتٛازخ تتعًل َباؾط٠ حبٝا٠ ا٭طؿاٍ حبٝح تعٗط ؾدص١ٝ 

ايطؿٌ َصاسب١ َع ؾدصٝات َٔ ب٦ٝت٘ اجملاٚض٠ َجٌ أعطا٤ ا٭غط٠ ٚاذتٝٛاْات 

ٚايطٝٛض ا٭يٝؿ١ ٚغريٖا. َٚٔ مناشدٗا ؾعط عبس ايطظام عبس ايٛاسس ايعطاقٞ بعٓٛإ 

ٌ ؾبًٍٛ، حيهٞ ؾٝ٘ ايؿاعط سها١ٜ طؿٌ َع "ايطؿٌ ٚايؿطاؾ١" ْكً٘ أمحس ؾط

 ؾطاؾ١ مج١ًٝ، ٚأبٝات٘: 

ّْٛ   ضأٜت شات َــــــّط٠  ١ـــــؾــــــطاؾ١ َـــًــــــــــــ

ّْٛ  نأْــٗا ذتػٓـــٗــــا  ١ـــــــَٔ شٖب َـــــــه

 ١ــــــــــــتطري ٖٚٞ ســـــامل  ط٠ــــــَٔ ظٖط٠ يـــعٖ

 ١ـــــــَجٌ اذتطٜط ْــــاعُ  ــ١ــــــحتًُٗا أدٓــــشـ

 ــــاـــــــــيف ؾـــطز ْـــطقـــبٗ  ـاـــا َــــعــٚبُٝٓا نٓ

 اــــــــــبــُططب ٜططبـــٗ  ـرـــــــإشا بطؿٌ ٖا٥ـــــ

 يهٔ ٖٛت ؾٛم ايجط٣  ــــسٙــــــؾاؾًتت َـــٔ ٜ

                                                         
 .11ّ(،  ص: 8991، )ايكسؽ: َطبع١ بٝت املكسؽ، املجٌ املٓعّٛارتٛضٟ، إغهٓسض،  15
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 ط٣ــــأدـــٌُ َـــؿٗس د  ــاـــــــٚقبٌ إٔ ًٜشــكٗ

 ـٗاــــؾّٗب نٞ ٜـــسضن  ــاــــــــؿبٛٙ ٚاقـنإ أ

 اــــقبٌٝ إٔ ٜــــُػهـٗـــ  طٙــــــــستتطٓا صػــٝ

 ـــتـــــــأضٜــــسٖا ٜـــــــا أبـ  صاح ايصػري بانٝا

ُّ  إيـــٝ٘ يف َـــشــّبـــــــــــ١  ٘ـيــهٔ أبـــٛٙ ضـ

 أعــــًِ نِ تـــشــّبــٗا  سٟـــقـــاٍ ي٘ ٜـــا ٚي

 اــدــــُٝعٓا ْــشــّبــٗــــــ  ـ١ــــــــــدـــُٝـًـ ٭ْـــٗا

 سـٜـكتًٗـــــا يــــُؼ ايٝ  كــ١ـــيـــهّٓٗا ضقــٝــــ

 سٟ؟ـــــــْــشّب٘ ٜـــــا ٚيــــ  أْكتٌ ايؿ٤ٞ ايــصٟ

 ــ١ـــَـــّس إيٝٗا إصـــبع  ؾٛقـ ايطؿٌ َٚـــا

 16٘ـــٙ ؾطسا ٜطْٛ َــــــع  ٚنإ ٜطْـٛ ٚأبــــٛ

ُّناْت ايرتمج١ َصسّض يؿعط ا٭طؿاٍ، ٖٚٞ بايٓػب١ إىل بعض ايؿعطا٤ قطٜب١  اا َٗ

تني بٝس ستُس َٔ ا٫قتباؽ. َٚٔ مناشد٘ ايؿعط ايكصصٞ املرتدِ َٔ سها١ٜ ٫ؾْٛ

، عجُإ د٬ٍ، ٖٚٛ سها١ٜ ايجعًب ايصٟ ضأ٣ عٓكٛز ايعٓب ا٭غٛز ٚضغب يف تٓاٚي٘

ع خا٥با قاٍ يف ْؿػ٘: احملاٚي١ يًشصٍٛ عًٝ٘، يهٔ مل جيس، ٚعٓس ايطدٛ ساٍٚ نٌ

 ٘ يٝؼ بعٓب ْاضر ٚيهٔ سصطّ َّط، ٚيٝؼ بصاحل يٮنٌ :إْ

 بــحتت ايعٓقس َّط    بــــســــها١ٜ عٔ ثعً             

 يـــٕٛ نًٕٛ ايصٖب    ٚؾاٖس ايعــٓــكٛز يف               

 بـــأغــٛز َجٌ ايطط    ٘ــــــــٚغريٙ َٔ دـــــٓب             

 طبــــبعس أشإ ايـــُػ    ٘ــٚادتٛع قس أٚز٣ ب             

ِّ ٜبػٞ أنــــًــــ١                بـــــــَٓ٘ ٚيــٛ بــــايتع    ؾٗ

 بــٜطًع ؾٛم ايــدؿ    عاجل َـــــا أَـــهٓ٘             

                                                         
،)ايطٜاض: زاض َعذِ ؾعطا٤ ايطؿٛي١ؾبًٍٛ، أمحس ؾطٌ، ْك٬ َٔ ايؿاعط عبس ايطظام عبس ايٛاسس،  16

 .891ّ(، ص: 8991املعطاز ايسٚي١ٝ، 
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 بــــــــٚدـــٛؾ٘ يف يــٗ    ٢ــؾطاح َجٌ َـــــا أت             

 17بــــــــضأٜت٘ يف ســـــــً    ٚقاٍ ٖصا ســــصطّ             

 أغايٝب ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ: 

ا٭غًٛب ٖٛ ططٜك١ ايتعبري اييت ٜػًهٗا ايؿاعط يًتعبري عُا يف ْؿػ٘. ٖٚٛ ًٜتعّ 

بعٓاصط ستسز٠ َجٌ ايهًُات ٚايعباضات ٚادتٌُ. ٚيهٔ بايٓػب١ يؿعط ا٭طؿاٍ تبني 

تػًِ أغايٝب شتتًؿ١ َٔ ْاس١ٝ ا، ٚيٝؼ بايعٓاصط ؾكط ٭ْ٘ ٜظاٖط٠ ا٭غًٛب أّٜط

املعٗط ٚايتصٛض ٚايتأزٟ. ٚا٫يتعاّ بايبػاط١ يف ا٭غًٛب َٔ أِٖ خصا٥ص ؾعط 

ٚأععِ ايتشسٜات اييت ٜٛادٗٗا نٌ َٔ حياٍٚ ايهتاب١  ا٭طؿاٍ. ٚشيو أصعب 

أنتب، ٚأتهًِ  ايبػاط١ أصعب َٔ ايتعُل، ٚإْ٘ ملٔ ايػٌٗ إٔ  إٕيٮطؿاٍ: "

ايصعب إٔ أْتكٞ، ٚأختري ا٭غًٛب ايػٌٗ ايصٟ ٜؿعط  ن٬َا عُٝكا، ٚيهٔ َٔ

 . 18 ايػاَع بأْ٘ دًٝؼ َع٘، ٚيػت َعًُّا، ٖٚصٙ ٖٞ َؿهًيت َع ا٭طؿاٍ" 

 ٞ يٮطؿاٍ:َٚٔ ا٭غايٝب ايؿا٥ع١ اييت تٛدس يف ايؿعط ايكصص

عٔ َٝٛي٘  تكُص ؾدص١ٝ ايطؿٌ ٚايتشسخ بًػاْ٘ ٚايتعبري  تكُص ايؿدصٝات:  -

َٔ ا٭غايٝب اييت تٛدس غايبا يف ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ. ا٭زٜب ايٓادح   َٚؿاعطٙ 

ؾٝٗا أٚ ٜتهًِ َع ايطؿٌ  ٖٛ ايصٟ ٜتكُص ؾدصٝات٘ ؾٝعٝؿٗا يف ْؿػ٘ أٚ ٜط٣ ْؿػ٘ 

ٚايع٬ق١ بني  ا٭غًٛب خيًل َٓاخا دٝسا يًتؿاعٌ  نأمنا ٖٛ يف صػط غٓ٘. ٖٚصا

ايؿاعط ٚايطؿٌ. َٚٔ أضٚع َٓاسٞ ايتكُص ٚأؾطًٗا قب٫ٛ يٮطؿاٍ ٖٛ تكُص 

ا٭طؿاٍ ٚايطٝٛض ٚاذتٝٛاْات. ٚشيو ٫ختاش َٛاقـ اذتٝٛاْات ٚايطٝٛض ضَٛظا ملا حيسخ  

ين يف عٓٛإ ايبؿط. َٚٔ مناشز تكُص ايطٝٛض ؾعط ستُٛز ايؿًيب ايؿًػطٝ يف عامل 

 :"َاشا ٜكٍٛ ايسٜو"

                                                         
، ص: ّ(8922، 8طبع١ ايٌٓٝ، ط)ايكاٖط٠: َ ،ايعٕٝٛ ايٝٛاقغ يف ا٭َجاٍ ٚاملٛاعغد٬ٍ، ستُس عجُإ،  17

82. 

ّ(، ص: 0229)زَؿل: احتاز ايهتاب ايعطب،  قصا٥س ا٭طؿاٍ يف غٛضٜا زضاغ١ تطبٝك١ٝقطاْٝا، ستُس،  18

80 . 
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 صــــــــــٛت ايٓصط    ــطــأْـــا يف ايؿذــ

 قبٌ ايــــــــــــــــــــطري    ـــــاـــأصشٛ زَٚـــ

 بـــــــصس٣ ا٭َــــٌ    أٚقغ أٖـــــــــــــًٞ

 ــــٌـثٛب ايهػـــــ    ــًع عِٓٗـأخـــــــــ

 19ــٌ ايــــــصٖبَجــــــــ    ضٜـ ايــــــــــصْب

ايططٜك١ اذتٛاض١ٜ َٔ أدٛز ا٭غايٝب اييت تٛدس يف ايؿعط  ا٭غًٛب اذتٛاضٟ: -

ايكصصٞ يٮطؿاٍ، ؾؿدصٝات ايتشاٚض قس تهٕٛ إْػاْا أٚ سٝٛاْا أٚ مجازا أٚ 

يططٜك١ ٜبسٚ أٜطا أغًٛب ايػ٪اٍ ٚادتٛاب. ٚمما ٜعٜس شتتًطا بني ٖ٪٤٫، ٚيف ٖصٙ ا

َٚٔ مناشد٘  ، بني ايطؿٌ ٚؾدص١ٝ َٔ غري دٓػ٘ َٔ ايططاؾ١ ٚاملتع١ إٔ ٜسٚض اذتٛاض 

  "ْؿٝس ايؿُؼ" ملعطٚف ايطصايف: 
  :ايٛيس   

 ؟س املػطبــــــــــــيف ايًٌٝ بع   ٜـــــا مشؼ أٜــــــــٔ تصٖبٝــــٔ 

 ؟ــاّ يف ايًٌٝ أْــــــــــــــاأْـــــــ    ــُاــــاَني نـــــــــــــــــــؾٌٗ تٓــ

  ايؿُؼ :  

 ـسّــــٔ ايكـــــيهٓين َـــــــــــ   ــــِ ؾإْٞ يـــــــــِ أْــــــــــــن٬ 

 ٌـــــــا٤ أْتكـــــٚيف ايػـــــُــــــ    َجٌ غــــــــــــــطاز أؾتـــــــــــعٌ

  ايٛيس :  

 ؟عًُاــــــــــــميػـــٞ اهلٛا٤ َـ   ـــــــا ــــأٜٔ أْت عٓسَــــــــــــــــٚ

 ؟ـــٗاــــــأضض تطـــــ٦ٝني بــــــــ   ـا ــٌٖ يو غـــــــــــري أضضٓـــــ

  ايؿُؼ :

ِِ   طبت عٓـــــسنِ ـإشا غــــــــ  طًعت عٓس غــــــــٝــــــــطن

20ٖٓــــــــــاى صبح ٚغـــــــــٓا   ـٗٓا ــــــــإٕ املػــــــــــــــا٤ ٖـــ
  

                                                         
 .(8910ّضابط١ ايهتاب ا٭ضزْٝني،  :عُإ) ،ايسٜو ٚايٓٗاضايؿًيب، ستُٛز،  19

 .00( ص: 8909ّ ، ٕ .)ايكسؽ: ز ،ا٭ْاؾٝس املسضغ١ٝزتُٛع١ ايطصايف، َعطٚف،  20
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َٚٔ ا٭غايٝب اييت تٛدس يف ايؿعط ايكصصٞ ايتعبري ايصاتٞ ايتعبري ايصاتٞ:  -

ايطبٝع١ٝ ٚايتشسخ عٔ ايٓؿؼ بسٕٚ َتشسخ خاضدٞ. ؾتشسخ اذتٝٛاْات ٚاملعاٖط 

ع٢ً أيػٓتٗا يتبازٍ املعًَٛات عٔ سكا٥كٗا ٚٚدٛزٖا أَاّ ايصػاض أؾٛم ٚأٚؾ٢ َٔ إٔ 

يًؿاعط ايػٛضٟ  أغ١ٝٓ ايكُط"َٚٔ أَجًت٘ " ع٢ً يػاْ٘. بصٛض٠ َباؾط٠ًٜكٝٗا ايؿاعط 

 ، ٚؾٝ٘ ٜعّطف ايكُط عٔ ْؿػ٘:ستُس َٓصض يطؿٞ

ّْـــــــين ايبسض املٓـــ   ـــٝـــطط٤ٛ ايـــــٛؾــإّْين ايـــــ  ـريــــــإ

ّٛ أَــــــــ   ٚعـــــــ٢ً ا٭ضض أَـــــــٝـــــط  ـريأْـــــــا يف ادت

 ْــــٛض نٞ حيــــــــًٛ املػري  أغُط ايهٕٛ ببشط ايــ 

ّٝا ٚؾــــكـــــٝـــؽ غــــــــــــٓــ  ٬ّ يًٓاأغــــــــعٍ ا٭ســـ   طــ

ِّ أَــ  ـاغٞـ ا٭َــــأتٗازٟ يف  21ـطٞ يف ايبهٛضـــــــث
   

ٖٚٓاى أؾعاض قصص١ٝ تبسأ نُا تبسأ ايكص١ بأغًٛب  كصصٞ:ايغًٛب ٭ا-

ٚإٕ مل حيتؿغ ايؿاعط ايبػاط١ ٚعسّ ايتعكٝس  بس٤ ايكص١،ػتدسّ تٓبٝٗا إىل ٜ

ٌّ ا٭طؿاٍ َٔ طٍٛ ٖصٙ ا٭بٝات. "ٚنجريا  ٚايعٓا١ٜ يف تتابع ا٭سساخ بسق١ ٚغٗٛي١ مي

َا ٜكسّ يًكص١ أٚ اذتها١ٜ ايؿعط١ٜ بتُٗٝس ٜتٛد٘ ؾٝ٘ بارتطاب إىل ا٭طؿاٍ ٖازؾا 

. َٚٔ أَجًتٗا 22يت ٜػتٗسؾٗا"إىل تؿٜٛكِٗ ٚدصبِٗ، ٫ٚؾتا إىل ايؿهط٠ أٚ ايعع١ اي

ايؿعط بعٓٛإ "قص١ أضْب" يًؿاعط ناٌَ ن٬ْٝٞ. بسأ ايؿاعط أبٝات٘ بتعٜٚس ؾطص١ 

ٖصا ايؿعط مجاٍ ايٛصـ سٝح ٜصـ يًتسبري باغتدساّ بعض ايػطٛض. ٜبسٚ يف 

ايؿاعط ايػاب١ ٚادتػط ٚايطكؼ يٝؿِٗ ا٭طؿاٍ نٝؿ١ٝ خطٚز ا٭ضْب ٚايصٝاز. ٚقس 

صتح ايؿاعط يف إعُاٍ خٝاٍ ا٭طؿاٍ بٛضع بعض ايكطع ا٫غتؿٗا١َٝ أثٓا٤ ايػطٛض، 

 َػتدسَا حبط املتساضى. 

                                                         
أبٛظيب: َٓؿٛضات دا٥ع٠ أصتاٍ ): زتُٛع١ ؾعط١ٜ يٮطؿاٍ، ٚطين ٜا أغ٢ً ا٭ٚطإيطؿٞ، ستُس َٓصض،  21

 .1، ص: ّ(0222ٗٝإ يجكاؾ١ ايطؿٌ ايعطبٞ، ايؿٝذ  ٖعاع بٔ ظاٜس آٍ ْ

22
،) اإلغهٓسض١ٜ: زاض املعطؾ١ ا٭ْاؾٝس  -ايكص١ -َػطح ايطؿٌ –أزب ا٭طؿاٍ: ايؿعط عٝػ٢، ز. ؾٛظ٣،  

 .11 :ص م(،6001 ادتاَع١ٝ،
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 امسع َّٓٞ َــــا أسهٝ٘

 امســـــع قٛيٞ ؾّهط ؾٝ٘

 بـــــــقص١ أضْامسع َّٓٞ 

 امسع تؿِٗ امسع تعذب

 ٚغط ايػاب١ ْٗط جيطٟ

 ٚث٬خ َٔ عايٞ ايؿذط

 طـــــَطتؿعات ؾــــــٛم ايٓٗ

 ٖٚٓا ثايج١ ا٭ؾذاض ؾٗٓا ؾذط٠، ٖٚٓا ؾذط٠  

 عٓس ادتػط 

 ٚايٛقت أصٌٝ ايّٝٛ دـــــٌُٝ

 أقــبٌ ٜـــذطٟ ٖــــصا أضْــــــب

 أْـــــا ٫ أزضٟ أٜـــٔ غـٝصٖب؟

 جيطٟ سريإ طٟ عطؿإجي

 ــشٛ ايـــٓٗطـــــْـ جيطٟ جيــطٟ

 عٓس ايـــــذػط شٖب يٝؿـطب

 ط جيطٟـــــــــــــٚغط ايػاب١ ْٗ

 ٞ ايؿذطـــــــــــٚث٬خ َٔ عاي

 ـٛم ايٓٗطـــــــــــــــــَطتؿعات ؾــــ

 ٖٚٓا ثايج١ ا٭ؾذاض ؾٗٓا ؾذط٠، ٖٚٓا ؾذط٠

 ٖصا صٝاز 

 ـــطٟأقبٌ جي ٖصا ضدــــٌ

 أقبٌ ٜصطاز ٖصا صّٝـــاز

 طــأغطع ٚادـ قٌ يٮضْب:

 َٔ شا ٜسضٟ؟!ٌٖ ٜسضن٘؟   
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 ط جيطٟــــــْٗٚغط ايػاب١  

 ٞ ايؿذطــــعايٚث٬خ َٔ 

 ــٛم ايٓٗطــــــــؾـَطتؿعــات 

 ٖٚٓا ثايج١ ا٭ؾذاض ؾٗٓا ؾذط٠، ٖٚٓا ؾذط٠

 ٚضا٤ ايؿذط

 َٚط٢ جيطٟ ٖطب ا٭ضْب

 ٭ظٖــــاضبني ا خًـ ا٭ؾذاض

 أْـــا ٫ أزضٟ؟! أٜٔ غٝــصٖب؟  

 ــا ٫ أزضٟـــــأْـ أْـــا ٫ أزضٟ

 طٟـــــــــــْٗط جيٚغط ايػاب١ 

 ذطــــــــعايٞ ايؿٚث٬خ َٔ 

 ـٗطــــــــــــؾٛم ايٓــَطتؿعـــات 

 ٖٚٓا ثايج١ ا٭ؾذاض ؾٗٓا ؾذط٠، ٖٚٓا ؾذط٠

 صتا٠ ا٭ضْب

 يــــذػطعٓس ا ـع ا٭ضْبـمســــ   

 ؾُط٢ جيطٟ صٛت ضصاص    

 َــــٔ عٓس اهلل ســـّغ ْـّذــــــاٙ   

 طٍٛ ايــــعُط ْــــّذ٢ ا٭ضْب   

 ْٗط جيطٟ ١ ـــٚغط ايػاب   

 عايٞ ايؿذط ٔ ــــــٚث٬خ َ   

 ؾــــٛم ايٓٗط ات ـــــــــَطتؿع   

 23ٖٚٓا ثايج١ ا٭ؾذاضؾٗٓا ؾذط٠، ٖٚٓا ؾذط٠  

 

                                                         
 .21-22ّ(، ص: 6088)ايكاٖط٠: َٛقع صؿشات، ٛإ ناٌَ ن٬ْٝٞ يٮطؿاٍ زٜن٬ْٝٞ، ناٌَ،  23
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  خامت١ ايبشح:

ايؿعط ايكصصٞ يٮطؿاٍ يف تٓؿ١٦ ا٭طؿاٍ ٚتطبٝتِٗ تطب١ٝ َتها١ًَ ست٢  ٜػاِٖ

ٚا٭ساغٝؼ يسِٜٗ ٚتؿبع ساداتِٗ ايٓؿػ١ٝ  تُٓٛ ادتٛاْب ايٛدسا١ْٝ ٚاملؿاعط 

ايرتانٝب اييت ؿاِٖٝ، نُا ميسِٖ با٭يؿاظ ٚٚاملاملتعسز٠. ؾٗٛ ٜعٚزِٖ باذتكا٥ل 

َٚٔ خ٬ي٘   اغتدساَا غًُٝا. تُٓٞ ثطٚتِٗ ايًػ١ٜٛ، ؾٝكتسضٕٚ ع٢ً اغتدساّ ايًػ١ 

ِّ ا٭ٖساف اييت ختتّص بؿعط ا٭طؿاٍ: حتكٝل املتع١ ٚإثاض٠ ايبٗذ١، ٚايتػ١ًٝ  حتكل أٖ

تهاض، ٚت١ُٝٓ ايصٚم ايؿطاؽ، ٚإثطا٤ ارتٝاٍ ٚت١ُٝٓ ايكسضات ع٢ً ا٫ب ٤ٌَٚ ٚاإلَتاع

ٚاذتػٔ ايؿين ٚا٭زبٞ، ٚاإلغٗاّ يف ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ ٚايعكًٞ ٚايعاطؿٞ ٚايصٚم 

ادتُايٞ، ٚتجكٝـ ايعكٍٛ ٚتٗصٜب ايٓؿٛؽ، ٚت١ُٝٓ سب ايتٓػِٝ ٚاإلْؿاز، ٚايرتغٝب 

يف انتػاب املٗاضات ايتع١ًُٝٝ عٔ ططٜل اإلْؿاز، ٚت١ُٝٓ ايكسضات ايًػ١ٜٛ بعٜاز٠ 

ػ١ٜٛ ٚظٜاز٠ ايكسضات ع٢ً ايؿِٗ ٚايكطا٠٤، ٚصكٌ املٛاٖب ٚاإلبساع، املؿطزات ايً

ٚايتبصري بايكِٝ ارتًك١ٝ ايؿاض١ً، ٚايتعطٜـ باجملتُع َٚكَٛات ٖصا اجملتُع، ٚتععٜع 

ا٫دتُاعٞ ٚتطغٝذ ايؿعٛض با٫ْتُا٤ إىل ايٛطٔ ٚا٭١َ، ٚإجياز ا٫جتاٖات  ايٛعٞ 

كصصٞ َٔ أِٖ ا٭ؾهاٍ ا٭زا١ٝ٥ يؿعط ايؿعط اي ٫ ضٜب إٔا٫دتُاع١ٝ ايػ١ًُٝ. 

ا٭طؿاٍ ملا ؾٝ٘ َٔ ؾطص١ يتتبع ا٭سساخ ٚختٌٝ ايؿدصٝات ٚاملٌٝ إىل احملانا٠ 

 ٚايتٛد٘ ضتٛ املتع١ ٚايتػ١ًٝ ٚاهلسٟ إىل ايتٗصٜب ايٓؿػٞ ٚا٭خ٬قٞ ٚايرتبٟٛ.

 

 :املصازض ٚاملطادع
 ْٗٝا٭ضزٕ: زاض ايبؿري يًٓؿط أبٛ َعاٍ، عبس ايؿتاح، زضاغات يف أْاؾٝس ا٭طؿاٍ ٚأغا ،ِ

 ّ.6891ٚايتٛظٜع، 

 6د٬ٍ، ستُس عجُإ، ايعٕٝٛ ايٝٛاقغ يف ا٭َجاٍ ٚاملٛاعغ، ايكاٖط٠: َطبع١ ايٌٓٝ، ط ،

6891.ّ 
  ،8911اذتسٜسٟ، زنتٛض عًٞ، يف أزب ا٭طؿاٍ، ايكاٖط٠: َهتب١ ا٭صتًٛ املصط١ٜ  .ّ 
 ،ْٞ(.ا٭يٛن١ ؾبه١) ا٭طؿاٍ، أزب أمحس، ايسنتٛض ارتا 

 ،ٟ6899ّ املكسؽ، بٝت َطبع١: ايكسؽ املٓعّٛ، املجٌ إغهٓسض، ارتٛض. 

 ،م6889 زاضاملعاضف،:  اإلغهٓسض١ٜ)  أْؿٛز٠، ناْت ايبس٤ يف ا٭طؿاٍ أزب أْؼ،. ز زا٩ز.  
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 6899ّٕ،. ز:  ايكسؽ املسضغ١ٝ، ا٭ْاؾٝس زتُٛع١ ،َعطٚف، ايطصايف. 

 ،زاض: اهلطّ ٚايتشًٌٝ، ايتأصٌٝ يف َعاصط٠ زضاغ١ -ايعطبٞ ايطؿٌ أزب أمحس،. ز ظيط 

 .6889ّٚايتٛظٜع، يًٓؿط ايٌٓٝ ٖب١

 ،ًِٜٛايطؿٌ، يجكاؾ١ ايكَٛٞ املطنع: ايكاٖط٠ ا٭طؿاٍ، ؾاعط اهلطاٟٚ ستُس أمحس، غ 

6891ّ . 

 ،َٞهتب١: ٚؾعطا،ايهٜٛت ْجطا ايكطإٓ ٚقصص ا٭ْبٝا٤ قصص سػٔ، ستُسٟ ايؿاؾع 

 .9996ّ نجري، ابٔ

 ،ًٍٛايعطب١ٝ ايؿطن١: ايكاٖط٠ يٮطؿاٍ، ايؿعطٟ ايٓص مجايٝات ؾطٌ، أمحس ؾب 

 .6881ّ ٚايتٛظٜع يًٓؿط

 ،ًٍٛ6889ّ ايسٚي١ٝ، املعطاز زاض: ايطٜاض ايطؿٛي١، ؾعطا٤ َعذِ ؾطٌ، أمحس ؾب. 

 ،6899ّ ا٭ضزْٝني، ايهتاب ضابط١: عُإ ٚايٓٗاض، ايسٜو ايؿًيب،ستُٛز. 

 6869َٔ أَجاٍ ؾًٕٓٛ، سًب: املطبع١ املاض١ْٝٚ،  ؾًشت، دطدؼ، ايٓدب١ .ّ 
 ،6989ّ  ،6ط ٚامل٪ٜس، اٯزاب َطبع١: َصط ايؿٛقٝات، ؾٛقٞ،أمحس.     

 ،ٞع٬ٍ َ٪غػ١ َٓؿٛضات: ايبٝطا٤ ايساض ،6ز ايؿاغٞ ع٬ٍ زٜٛإ ع٬ٍ، ايؿاغ 

 .6889ّ ايؿاغٞ،

 ،ايهتاب  احتاز: زَؿل تطبٝك١ٝ، زضاغ١ غٛضٜا يف ا٭طؿاٍ قصا٥س ستُس، قطاْٝا 

 . 9999ّ ايعطب،

 ،ٕاملطبع١: زَؿل ٚايعاملٞ، ايعطبٞ ايؿعط يف ايطؿٛي١ عًٞ، أمحس ايسنتٛض نٓعا 

 .6881ّ ايع١ًُٝ،

 ،ْٞ9966ّ صؿشات، َٛقع:  ايكاٖط٠ يٮطؿاٍ، ن٬ْٝٞ ناٌَ زٜٛإ ناٌَ، ن٬ٝ . 

 ،ٞأبٛظيب طؿاٍ،يٮ ؾعط١ٜ زتُٛع١: ا٭ٚطإ أغ٢ً ٜا ٚطين َٓصض، ستُس يطؿ :

 .9992ّ ايعطبٞ، ايطؿٌ يجكاؾ١ ْٗٝإ آٍ ظاٜس بٔ ٖعاع  ايؿٝذ أصتاٍ دا٥ع٠ َٓؿٛضات

 ،ٚايؿٕٓٛ يًجكاؾ١ ايٛطين اجملًؼ: ايهٜٛت ا٭طؿاٍ، ثكاؾ١ ْعُإ، ٖازٟ. ز اهلٝيت 

 .6819ّ ٚاٯزاب،

 ،6899ّ   ،دس٠. ط ايػطبا٤، أؾٛام:  زٜٛإ ستُس، ٚيٝس. 
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 ٚدٗٛزٙ يف زتاٍ أزب األطؿاٍ طاضم ايبهطٟايسنتٛض 

ناظُٞ ٖس٣
 
Email: hudaqazmi@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ٜٚٓعس ايسنتٛض طاضم ايبهطٟ َٔ أؾٗط نٓت از أزب األطؿاٍ يف ايعكط اب ٚض

ٚحياٍٚ يف قكك٘  ايطأٖ، ؾٗٛ حيتٌ َطتب١ َطَٛق١ يف زتاٍ أزب األطؿاٍ،

 املػاعس٠ يف إضغا٤ ايكِٝ اإلغال١َٝ ايرتب١ٜٛ يف ؾدك١ٝ ايٓـ٤ ايعطبٞ.

ضٚاٜات يًٓاؾ١٦،  05قك١ قكري٠ يألطؿاٍ، ٚأنجط َٔ  055يف غذً٘ أنجط َٔ 

ٜتٛىل سايّٝا ض٥اغ١ . ؾهاّل عٔ زضاغات َٚكاالت َتٓٛع١ عسٜس٠ تتعًل بأزب ايطؿٌ

ض يف ايهٜٛت، نُا أْٖ٘ ٜسضِّؽ َكطضات حتطٜط زت١ً )نْٛا ايكػري( اييت تكس

داَع١ٝ تتعًل بايكك١ ٚايطٚا١ٜ عا١َ، ٚأزب ايطؿٌ خاق١، إناؾ١ إىل َكطض خام 

مبٗاضات ايًػ١ ٚايهتاب١ ٚايتأيٝـ، ٚأؾطف يػٓٛات ط١ًٜٛ ع٢ً إقساض قؿشات 

َتدكك١ يألطؿاٍ يف دطٜس٠ )األْبا٤( ايهٜٛت١ٝ، إىل داْب َؿاضنت٘ بهجري َٔ 

 ِٝ ارتاق١ ظٛا٥ع بأزب ايطؿٌ. دتإ ايتشه
ٖصا ايبشح بعض إغٗاَات ايهاتب ايبهطٟ يف زتاٍ أزب األطؿاٍ، ٜٚعاجل 

ٌَ ايٛقؿٞ يبعض آثاضٙ امل١ُٗ املته١ُٓ ملٛنٛعات عسٜس٠، َع إؾاض٠  ٜٚتٓاٍٚ ايتشًٝ

 خاق١ إىل إغٗاَ٘ يف زت١ً )نْٛا ايكػري(، ٚزٚضٙ يف تجكٝـ ايطؿٌ ايعطبٞ.

 .األخالق١ٝ، نْٛا ايكػريٚم ايبهطٟ، ايكِٝ االدتُاع١ٝ طاض :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
Dr. Tariq Ahmed Bakri is one of the most famous writers and pioneers of 

children's literature in the current era, who has achieved a distinguished 

position in the field of children's literature. He tries in his stories to instill 

Islamic and moral values into the hearts of children. He has written more 

than 500 children's stories and many books. Some of his major works 

have been translated into French, English, Russian and other languages. 

Currently he is the editor of the magazine “Kuna Al Saghir” for children. 

                                                         
 ،١ األضز١ٜ، سٝسضآباز، اهلٓسداَع١ َٛالْا آظاز ايٛطٓٝ باسج١، قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ. 
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This article will deal with noble values, principles and different thematic 

axes in the stories of Dr. Tariq Bakri, besides a brief introduction to his 

life and works.  

 َكس١َ: 

زب األطؿاٍ ٚغ١ًٝ ١َُٗ يػطؽ زتُٛع١ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاألخالق١ٝ أ

ٚايٛط١ٝٓ، ٚاملعطؾ١ ٚايجكاؾ١، ٚقِٝ اذتٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ، مما ٜػاِٖ بتهاٌَ 

 ايؿدك١ٝ اإلْػا١ْٝ اييت ٖٞ مبٓعي١ َػتكبٌ ايعامل. 

ٓٗ ل إىل ايتطٛض س يألطؿاٍ ٚايٝاؾعني ايططٜٚحياٍٚ نٌ ناتب ألزب األطؿاٍ إٔ مي

ايؿهطٟ ٚاألزبٞ ٚايجكايف ٚايرتبٟٛ بإْتاداتِٗ األزب١ٝ. ٚقس اٖتِ ايسنتٛض طاضم أمحس 

ايبهطٟ يف إْتادات٘ األزب١ٝ بٓؿط ايٛعٞ ايؿهطٟ، ٚغطؽ ايكِٝ ارُتًك١ٝ ٚارتكاٍ 

ايٓب١ًٝ يف قًٛب األطؿاٍ، ٚتجكٝؿِٗ ٚتطبٝتِٗ تطب١ّٝ إغال١َّٝ ؾا١ًَّ، نُا أنَّس يف 

 ٢ً أ١ُٖٝ تعًِٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚسبٗا ٚاسرتاَٗا يهْٛٗا يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ.َؤيؿات٘ ع
، ٜٚعس َٔ 3995ٚطاضم ايبهطٟ ناتب ٚإعالَٞ يبٓاْٞ َكِٝ يف ايهٜٛت َٓص عاّ 

أعالّ أزب ايطؿٌ يف ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ، ٚي٘ زٚض نبري يف زتاٍ تطٛض أزب 

ٞ عا١َّ، ٚي٘ ستاٚالت زؤٚب١ يف بٓا٤ ايطؿٌ يف زٚي١ ايهٜٛت خاق١ّ ٚيف ايعامل ايعطب

ؾدك١ٝ ايطؿٌ ايعطبٞ، ٚي٘ شٚم عُٝل ٚضؤ١ٜ ظاٖط٠، ٖٚسف قاحل يرتب١ٝ األطؿاٍ، 

 ٚتعٜٚسِٖ بايكِٝ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ.

 َػري٠ سٝا٠ ايبهطٟ:

، 3911ّ1يبٓإ عاّ  -طاضم أمحس ايبهطٟ ايٓٛض يف بريٚتألطؿاٍ ز. أبكط أزٜب ا

. زضؽ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ، ٚسكٌ 3995ّ2ٚاْتكٌ إىل ايهٜٛت عاّ 

ناٌَ نٝالْٞ ضا٥ّسا "ع٢ً ؾٗاز٠ املادػتري َٔ داَع١ ايهٜٛت عٔ زضاغ١ بعٓٛإ 

عٔ  . ْٚاٍ ؾٗاز٠ ايسنتٛضا3ٙ"ألزب ايطؿٌ ايعطبٞ: زضاغ١ يف ايًػ١ ٚاملٓٗر ٚاألغًٛب

                                                         
1
 َٔ غري٠ ايهاتب ايصات١ٝ اييت أضغًٗا إيٞ.  سكًت ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات   

2
 املكسض ْؿػ٘.  

 ادتٌٝ ادتسٜس زت١ًعامل، ستُس ستبٛب، "سٛاض قشؿٞ سٍٛ أزب ايطؿٌ ٚإبساع٘ َع ز. طاضم ايبهطٟ"،  3

www.aljeelaljadeed.in250ّ، م: 2504، 2، ز4، ع. 
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َٔ  "بٓا٤ ايؿدك١ٝ اإلغال١َٝ زتالت األطؿاٍ ايهٜٛت١ٝ ٚزٚضٖا يف"بعٓٛإ زضاغ١ 

. ٚساظ ع٢ً دا٥ع٠ املًو عبس اهلل 4داَع١ اإلَاّ األٚظاعٞ ايٛاقع١ يف َس١ٜٓ بريٚت

، نُا سكٌ ع٢ً ايسضع ايصٖيب َٔ 4136ّ5ايجاْٞ يف زتاٍ أزب األطؿاٍ عاّ 

 ٚغريٖا َٔ ايؿٗازات ٚايتهطميات. مجع١ٝ ايكشاؾٝني ايهٜٛت١ٝ

 055بسأ ايبهطٟ نتاب١ ايككل يألطؿاٍ ٖٚٛ يف غٔ َبهط٠، ست٢ جتاٚظت ضتٛ 

، ْؿط نجري َٓٗا يف قشـ ٚزتالت َٚٛاقع عطب١ٝ شتتًؿ١، ٚي٘ إقساضات قصة

، عٔ زاض )ايطقٞ( 6قك١ قكري٠ يألطؿاٍ( يف غت١ أدعا٤ 05عسٜس٠ َٚٔ أبطظٖا )

ايًبٓا١ْٝ، ٚي٘ زتُٛع١ َٔ ايطٚاٜات يًٓاؾ١٦، ٚعسز نبري َٔ األعاخ ٚايسضاغات 

املدتك١ باألطؿاٍ، ُْؿطت زاخٌ ايهٜٛت ٚخاضدٗا، نُا نتب جملالت يف يبٓإ 

ٚاألضزٕ، َٚٓٗا يف ايهٜٛت:  ٚادتعا٥ط ٚاملػطب ٚاإلَاضات ٚاملػطب ٚغٛضٜا ٚايهٜٛت

أدٝايٓا، إناؾ١ إىل قؿشات ٚبطاعِ اإلميإ، أغطتٞ، أٚالز ٚبٓات، ايعطبٞ ايكػري، 

أغبٛع١ٝ َتدكك١ يألطؿاٍ يف دطٜس٠ األْبا٤. ٚتطمجت بعض أعُاي٘ ايككك١ٝ إىل 

١ ّٝا تط7ايؿطْػ١ٝ ٚاإلصتًٝع١ٜ ٚايطٚغ١ٝ ٚايهطز١ٜ ٚايبًػاضٜ مج١ بعض ، ٜٚتِ ساي

إٔ عسّزا َٔ ٖٛ . َٚا ٜسٍ ع٢ً بطاعت٘ َٚٗاضت٘ يف ٖصا ايؿٔ أعُاي٘ إىل ايًػ١ األضز١ٜ

ايسٍٚ ايعطب١ٝ اختاضت بعض قكك٘ يتهٕٛ نُٔ املٓٗر ايسضاغٞ ايطمسٞ، َٚٓٗا: 

 ، قطط، ؾًػطني، املػطب، ادتعا٥ط، اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠.ازٚي١ ايهٜٛت، غٛضٜ

ىل زتُٛعات٘ ايككك١ٝ قسضت يف ايعاق١ُ ايػٛض١ٜ زَؿل، ٚناْت بعٓٛإ ٚأٚ

)ايعًُا٤ ايكػاض( يف )زاض اذتاؾغ(، ٚ)ايؿٌٝ ؾًٝٛ( عٔ )زاض املهتيب(، ٚ)ايػاب١ 

ايػاب١( عٔ )زاض ايعٝػاٟٚ(، ٚتبعتٗا السّكا زتُٛعات نجري٠ ضمسٗا ايؿٓإ 

ٍ ستذٛب، يف غًػ١ً قكل ايؿًػطٝين ايطاسٌ إٜاز عٝػاٟٚ ٚايؿٓا١ْ ايػٛض١ٜ َٓا

َٓٗا: أطؿاٍ االْتؿان١، أبطاٍ اإلغالّ، دطاح غاخ١ٓ، دطاح ع٢ً ايططٜل، دطاح 

                                                         
 ْؿػ٘. املكسض 4

 سكًت ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات َٔ غريت٘ ايصات١ٝ.   5

 .250: مّ، 2504، 4ع، ادتٌٝ ادتسٜس زت١ً 6

 .052: ، م2503ّ، 24، عزت١ً ايطؿٛي١ ايعطب١ٝايبهطٟ، ز. طاضم، "غري٠ إبساع١ٝ"،  7
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حتت ايؿُؼ، ْاؾص٠ ايؿطح، أمحط ايؿؿاٙ، سهاٜات عطب١ٝ، اذتُاض محٛض.. 

ٚنتاب )َسضغيت ارتهطا٤( َع ايباسح ايسنتٛض عبساهلل بسضإ، ٖٚٛ نتاب ٜٗتِ 

 ٜت١ٝ ذتُا١ٜ ايب١٦ٝ.بايب١٦ٝ أقسضت٘ ادتُع١ٝ ايهٛ

َٚٔ ايػًػ١ً اإلغال١َٝ ايؿٗري٠ اييت أقسضتٗا ي٘ َرب٠ اآلٍ ٚاألقشاب: )أبٛ بهط 

ايكسٜل ٚايطغاي١ اإليهرت١ْٝٚ( ٚ)ايؿٝذ ٚاألقسقا٤(، ايًتإ تهُٓتا ايهجري َٔ 

ادتٛاْب امله١٦ٝ يف ايعالق١ ايطٝب١ بني آٍ ايٓيب )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِّ( ٚقشب٘ 

 هلل عِٓٗ(.ايهطاّ )ضنٞ ا

نُا قسضت ي٘ قكل قكري٠ َتٓٛع١ َٓٗا: ايؿُؼ اييت أسبٗا ٚحتبين، قسٜكيت 

ّٛا، يعب١ اذتب، ايبكط٠ اييت تبٝض، يعب١ اذتب، عٓسَا َات أخٞ، نإ  املدط١٦ عؿ

 أبٞ طبّٝبا.. َٚٔ ضٚاٜات٘ ايؿها١ٖٝ، ضٚاٜتا: غبام يف ايعقام، َٚػاَطات بْٛعٟ.

ط اذتكٝب١، األَري٠ نٗطَإ، َٓري.. األبٝض ال ًٜٝل َٚٔ ضٚاٜات٘ األخط٣ يًٓاؾ١٦: غ

بهِ، نٛابٝؼ ْٛض٠، عٓاقٝس ايهطظ، ايبٛغط١، يػع املس١ٜٓ املػذ١ْٛ، ٚد٘ 

ايكُط، يًكُط ٚدٛٙ نجري٠، يًكُط ٚد٘ ٚاسس.. ٚطبعت ٖصٙ ايطٚاٜات يف زٍٚ عس٠ 

 .8ٚاألضزٕ ٚيبٓإ ٚاإلَاضات َٚكط ٚادتعا٥ط آَٗا ايهٜٛت ٚغٛضٜ

ٚأغٓست يًسنتٛض طاضم ايبهطٟ ايعسٜس َٔ املٗاّ اييت هلا عالق١ باألطؿاٍ؛ َٚٓٗا 

بعس اْهُاَ٘ إىل قػِ ايتشطٜط يف ٚناي١ األْبا٤ ايهٜٛت١ٝ )نْٛا( تٛىل ض٥اغ١ 

حتطٜط زت١ً )نْٛا ايكػري(، عال٠ٚ ع٢ً ايتسضٜؼ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ األغاغ١ٝ 

تٛس١ يف ايهٜٛت، َٚؿاضنت٘ يف عه١ٜٛ دتإ عس٠ ملػابكات ٚادتاَع١ ايعطب١ٝ املؿ

ٚدٛا٥ع يف زتاٍ أزب ايطؿٌ، َجٌ: دا٥ع٠ األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف ايهٜٛت١ٝ، ٚدا٥ع٠ 

قطط ايسٚي١ٝ ألزب ايطؿٌ، ٚدا٥ع٠ املًو عبساهلل ايجاْٞ يف األضزٕ، ٚدا٥ع٠ داَع١ 

ايهٜٛيت يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ يطٚاٜات ايٓاؾ١٦، ٚدا٥ع٠ اجملًؼ ايٛطين  األَري٠ ْٛض٠

 .9ٚاآلزاب

                                                         
 .053-052: ؿػ٘، ماملطدع ْ 8

 سكًت ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات َٔ غريت٘ ايصات١ٝ. 9
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١َُٗ ْا٥ب ض٥ٝؼ حتطٜط زت١ً )غطاؽ( ايكازض٠ عٔ ايًذ١ٓ ايعًٝا  ايبهطٟنُا تٛىل 

يًٛقا١ٜ َٔ املدسضات يف ايهٜٛت، َٚسٜط حتطٜط زت١ً )َرب٠ اآلٍ ٚاألقشاب(، 

(، ٚغهطترّيا يتشطٜط زت١ً )ايتكسّ ايعًُٞ( ٚنإ َػتؿاّضا يتشطٜط جمل١ً )أدٝايٓا

، َٓٗا َػتؿاض 10ايكازض٠ عٔ َؤغػ١ ايهٜٛت يًتكسّ ايعًُٞ.. ٚغريٖا َٔ املٗاّ

إعالَٞ يط٥ٝؼ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًعٌُ ع٢ً تطبٝل أسهاّ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يف 

 ايهٜٛت.

ٝػت باألَط ايػٌٗ ايٝػري، إش َٚٔ املتعاضف عًٝ٘ بني ايباسجني إٔ ايهتاب١ يألطؿاٍ ي

تتطًـب نجرّيا َٔ ايؿطٚط اذتطؾ١ٝ ٚارتربات ٚاملعاضف ايع١ًُٝ ٚاإلْػا١ْٝ إىل داْب 

املٖٛب١، ٚايهتاب١ عا١َ حتتاز يف طبٝعتٗا إىل تأٌَ طٌٜٛ، نُا إٔ ايهتاب١ يًطؿٌ 

ِٗ تتطًب َعطؾ١ بايطؿٛي١ ٚايرتب١ٝ، ٚسػٔ اختٝاض املٓاغب ملػت٣ٛ األطؿاٍ يف َطاسً

 ايعُط١ٜ املدتًؿ١.

يػا١ٜ، بٌ  ٚايهتاب١ يًطؿٌ َٔ َٓعٛض ايسنتٛض ايبهطٟ: "يٝػت غا١ٜ يف شاتٗا أٚ غبٝاّل

ٖٞ غا١ٜ عٓس األزٜب احملب اجملس، ٜككسٖا ادتاستٕٛ املٛيعٕٛ، بال تطًعات أٚ أٖساف 

ال ق١ً شات١ٝ، ِٖ ٜتًصشٕٚ إشا نتبٛا، ٜٚػتُتعٕٛ إشا اْتٗٛا، ال ميٓعِٗ بال٤ ٚال ٚبا٤، ٚ

َّا نايجٛاض، َؤًَني ايٓؿؼ ظٌٝ َٔ  ْؿط أٚ اْتؿاض، ٚال َاْع َٔ املٛاْع َٔ املهٞ قس

ست٢ ٚإٕ مل ٜهٔ  األسطاض، ميهٕٛ ضتٛ اهلسف بكرب ٚإقطاض، ٚال ميًٕٛ االْتعاض،

اذتكاز ايطٝب غطّٜعا ٚؾرّيا، ٚناْت ايع١ًُ ايػد١ٝ ع٢ً ايسضب دامث١، ٚاألْٛاض 

 .11ايػاطع١ نعٝؿ١ باٖت١"

ٚميٝع شيو إٔ املؤيـ ايبهطٟ بسأ نتاب١ قكل األطؿاٍ يف َطس١ً َبهط٠ َٔ 

مبا أْٞ ال أض٣ ْؿػٞ يف ايٛاقع غري " سٝات٘، ثِ دعٌ ايهتاب١ اهلازؾ١ زٜسْ٘، إش ٜكٍٛ:

َّا َٔ  ناتب يألطؿاٍ، ؾإٕ عًُٞ نكشايف أٚ نأغتاش داَعٞ مل ٜهٔ ٜٛ

ؾهٌ عٌُ أسب٘ ٚأغع٢ إيٝ٘ ال بس ٚإٔ تهٕٛ ي٘  ايهرب٣ يف سٝاتٞ،األٖساف 

                                                         
 .املكسض ْؿػ٘ 10

 .051، م: 24ع ،زت١ً ايطؿٛي١ ايعطب١ٝ 11
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 ٍٓٚ عالق١ َباؾط٠ بايطؿٌ، ؾايهتاب١ يًطؿٌ ٚاذتٝا٠ يًطؿٛي١ متجالٕ ٖادػٞ األ

 . 12ٚايسا٥ِ يف نٌ َهإ أخطٛ إيٝ٘، ٚيف نٌ ٚظٝؿ١ أعٌُ ؾٝٗا"

 ٟ بإْتادات٘ األزب١:١ٝ اييت ٜعادتٗا ايبهطْعط٠ ع٢ً املٛنٛعات ايط٥ٝػ

شنطت غابّكا ؾإٕ أزب ايبهطٟ ٜطنِّع ع٢ً بٓا٤ ؾدك١ٝ ايطؿٌ ايعطبٞ تطنّٝعا 

خاقّٓا، ٜٚػع٢ يهٞ ٜهٕٛ أزب ايطؿٌ ايعطبٞ َتشًٝا بايجكاؾ١ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ، 

ات ايػ١ًُٝ يف زتتُعاتِٗ َٔ خالٍ اٍٚ غطؽ ايكِٝ األخالق١ٝ ٚايػًٛننُا حي

ايكػري، نُا أْ٘ ٜكسّ ي٘ َعًَٛات َتٓٛع١ تتكٌ مبا حيسخ غطغٗا يف ْؿؼ ايكاضئ 

 يف أضدا٤ ايعامل.

نتب ايسنتٛض ايبهطٟ ايككل دتُٝع َطاسٌ ايطؿٛي١، ؾٗٛ ٜطاعٞ يف إْتادات٘ 

ا٤ سػب َتطًبات ايعكط يتًب١ٝ َا حيتادٕٛ إيٝ٘ َٔ املٛنٛعات اييت َػت٣ٛ أعُاض ايكٓط

حتػني عازاتِٗ َٚعتكساتِٗ ايؿطع١ٝ تػاعس ع٢ً قكٌ أخالقِٗ، ٚتعن١ٝ ْؿٛغِٗ، ٚ

 ع٢ً ايُٓط اإلغالَٞ، ٚاييت تػاِٖ يف بٓا٤ أؾهاضِٖ ٚؾدكٝاتِٗ املجاي١ٝ.

اإلغالّ زٜٔ ؾططٟ ٚزٜٔ ؾهط ٚعٌُ، ٚاإلغالّ أساط ظُٝع املٛنٛع ايسٜين: 

دٛاْب اذتٝا٠، غٛا٤ ناْت تطب١ٜٛ أّ ادتُاع١ٝ أّ غٝاغ١ٝ أّ اقتكاز١ٜ... ٚقاٍ اهلل 

ِِ َناؾ١َّّ" )ايبكط٠: غبشاْ٘ ٚت ُٓٛا اِزُخًُٛا ٔؾٞ ايػًِِّ ََ َٔ آ َٗا ائَّصٜ ٜٗ َٜا َأ (. ٚجيب 253عاىل: "

ع٢ً املؤَٔ إٔ ًٜتعّ بأسهاّ ايسٜٔ يف مجٝع ؾؤٕٚ سٝات٘، ؾايؿطز َٓص ْع١َٛ أظؿاضٙ 

يف أَؼ ساد١ إىل ايتعايِٝ اإلغال١َٝ يٝهٕٛ َسضّنا هلا، ٚنجري َٔ األزبا٤ 

املِٗ يٝهطًعٛا بٗصٙ املػؤٚي١ٝ ايعع١ُٝ َٔ خالٍ إْتاداتِٗ  أزضنٛا ٖصا ادتاْب

ّٗا  األزب١ٝ، ٚ"تهٕٛ اذتاد١ أنرب يتأقٌٝ ٖصا ادتاْب سني ٜهٕٛ األزب َٛد

يًطؿٌ، ؾأزب األطؿاٍ ايكا٥ِ ع٢ً أغؼ إغال١َٝ ٚع١ًُٝ غ١ًُٝ، ًٜعب زّٚضا نبرّيا 

١ٝ ايهجري٠...، أٚ يف يف إيكا٤ ايتٛاظٕ ايٓؿػٞ يس٣ ايطؿٌ، ٚحيُٝ٘ َٔ ايعًٌ ايٓؿػ

 . 13ختؿٝـ َا ٜٓتاب ايطؿٌ َٓٗا بٌ عالد٘ اذتاغِ"

                                                         
 .051: املطدع ْؿػ٘، م 12

13
)ضغاي١ َادػتري  قكل األطؿاٍ يس٣ ٜعكٛب إغشام عطض ٚتكِٜٛ،ْٛض٠ بٓت أمحس بٔ َعٝض،  ايػاَسٟ، 

أطؿاٍ، قػِ ايسضاغات ايعًٝا ايعطب١ٝ، ن١ًٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ، داَع١ أّ ًػ١ ايعطب١ٝ ٚآزابٗا ختكل أزب يف اي
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ِٓ ايبهطٟ أّٜها بكؿت٘ أزّٜب ا ْٚعّطا إىل أ١ُٖٝ ايرتب١ٝ ايس١ٜٝٓ يألطؿاٍ ؾكس اٖت

َّا نبرّيا بايتعايِٝ ٚايتٛدٝٗات ايس١ٜٝٓ يف قكك٘ بٗسف تطب١ٝ ُّا اٖتُا األطؿاٍ،  َػً

ٚتٓؿ٦تِٗ ع٢ً ْٗر اإلغالّ، ٚساٍٚ بح ايٛعٞ ايسٜين يألطؿاٍ ألٕ ملعطؾ١ ايسٜٔ أثّطا 

بعّٝسا يف ايرتب١ٝ ٚيف تطغٝذ ايعكٝس٠ ايكشٝش١، ٚيف انتػاب املعاضف اإلغال١َٝ 

ٚاألسهاّ ايؿطع١ٝ ٚاآلزاب ٚاألخالم ايٓب١ًٝ، َٚٔ ٖٓا ناْت ضغايت٘ يف ايسنتٛضاٙ 

ٍ ٚزٚضٖا يف بٓا٤ ؾدك١ٝ ايطؿٌ املػًِ(، َٚٔ أدٌ شيو نتب سٍٛ )زتالت األطؿا

َٔ ايككل اييت ٜػتٗسف َٔ خالهلا غطؽ ايؿعٛض ايسٜين ايٛاعٞ يس٣  ايهجرَي

 األطؿاٍ.

تتٓاٍٚ ايعالق١ اذت١ُُٝ  ٚأشنط ٖٓا منٛشّدا َٔ قك١ )ايؿٝذ ٚاألقسقا٤(، ٖٚٞ قك١

 عُٓٗا( بًػإ ايؿٝذ بني ايؿاضٚم عُط بٔ ارتطاب ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب )ضنٞ اهلل

ايهطِٜ ايصٟ أيك٢ ٖصٙ ايكك١ أَاّ األطؿاٍ األقسقا٤: "ْعط ايكػاض ضتٛ ايؿٝذ 

ُّا يف املػذس، يهِٓٗ  ايهبري، ناْٛا ٜعطؾْٛ٘ دّٝسا، ؾٗٛ حياؾغ ع٢ً ايكال٠ زا٥

مل ٜطٚٙ غابّكا يف غري أٚقات ايكال٠، ؾٓازّضا َا خيطز َٔ بٝت٘ يػري ايكال٠. مل ٜهٔ 

الّ، ٜؤزٟ ايكًٛات يف أٚقاتٗا، جيًؼ يف ظا١ٜٚ َٔ ظٚاٜا املػذس، ٜكطأ نجري ايه

قؿش١ّ أٚ قؿشتني َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، ثِ ٜعٛز إىل بٝت٘ َػتّٓسا إىل عهاظٙ، 

ٜػتٓس إيٝٗا ٚقس اضت٢ٓ ظٗطٙ، ٚتطاٚيت ذتٝت٘ ايبٝها٤ ايٓاع١ُ، اييت ناْت تًُع 

 .14ٖب ايالَع امله٤ٞ"حتت أؾع١ ايؿُؼ، ؾتبسٚ يف سػٓٗا ٚمجاهلا َجٌ ايص

ٚقـ ايهاتُب ٖٓا ايؿٝذ ايهطِٜ َٚا اتكـ ب٘ َٔ أعُاٍ ٚأٚقاف، َٚٓٗا إقا١َ 

إقا١َ ايكال٠ ايكال٠ ٚتال٠ٚ ايكطإٓ، ألٕ ايهاتب ٜػتٗسف تعٜٛس األطؿاٍ ع٢ً 

ٚاحملاؾع١ ع٢ً أٚقاتٗا، ألٕ ايكال٠ ٖٞ ايعباز٠ األٚىل املٛقٛت١ اييت ٜأَط اهلل عبازٙ بٗا 

ًََِٖو ٔبا" بعس زخٍٛ اإلغالّ ٚاإلميإ باهلل، َُِط َأ َٚيٖكالَِٚأ َٗاٱ٠ٔ  ِٝ . ٚقس (012 )ط٘: "ِقَطٔبِط َعًَ

                                                                                                                                           

، َؤغػ١ أزب األطؿاٍ يف ن٤ٛ اإلغالّْكاّل عٔ صتٝب ايهٝالْٞ، ) ،14 ّ(، م:٣2500، ايكط

 .(023ّ، م: 0441، 4ايطغاي١، ط

 ،0، َرب٠ اآلٍ ٚاألقشاب، )َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات باملرب٠، طايؿٝذ ٚاألقسقا٤ايبهطٟ، ز. طاضم،  14

 .4-3 ، م:ّ(2553
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ا يألطؿاٍ إشا بًػٛا غبع سٓح ايطغٍٛ عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً إقا١َ ايكال٠ ٚتعًُٝٗ

َٓا٤ُ َغِبِع ٔغٓٔنَي، غٓني، ؾكاٍ عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ: " ِِ َأِب ُٖ َٚ ِِ ٔبايٖكاَل٠ٔ  ِٚاَلَزُن َُُطٚا َأ

ََُهأدِع ِِ ٔؾٞ اِي ُٗ َٓ ِٝ ََٚؾطُِّقٛا َب َٓا٤ُ َعِؿِط ٔغٓٔنَي،  ِِ َأِب ُٖ َٚ َٗا  ِٝ ِِ َعًَ ُٖ . ٚنصيو 15"َٚاِنِطُبٛ

ٜصنط تال٠ٚ ايكطإٓ ايهطِٜ نٞ ال ختًٛ أشٖإ ايٓـ٤ َٔ املكسض األٍٚ يإلغالّ. 

ٚتبني ايكك١ يألطؿاٍ ايعالق١َ اذت١ُُٝ بني عُط بٔ ارتطاب ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب 

غال١َٝ يف ضنٞ اهلل عُٓٗا، ٚاختص ايكام ايططٜك١ اذتٛاض١ٜ يرتغٝذ ايؿهط٠ اإل

 ٚدسإ ايطؿٌ ٚعكً٘.

"اإلْػإ ادتُاعٞ بطبع٘، ؾٗٛ ال ٜٓؿو عٔ تهٜٛٓ٘ االدتُاعٞ املٛنٛع االدتُاعٞ: 

ايصٟ ٜٛيس ؾٝ٘؛ بس٤ّا َٔ ايٛايسٜٔ ٚاألغط٠ )ْٛا٠ اجملتُع األٚىل(، ٚاْطالّقا إىل اجملتُع 

ؿس َٔ أظضٙ ايهبري ايصٟ خيطز إيٝ٘ املط٤ يف َػتكبٌ عُطٙ؛ ؾٝشتاز يف شيو إىل َا ٜ

خالٍ اقتشاَ٘ هلصا املٝسإ ايٛاغع َٔ شخري٠ يػ١ٜٛ َال١ُ٥، ٚغالح ثكايف َعطيف، 

 .16ٚقِٝ َٚجٌ عًٝا، ٚخريات تعهسٙ"
ايططم املٓاغب١ يف ٚاهلسف َٔ تعًِٝ ايكِٝ االدتُاع١ٝ تطب١ٝ ايطؿٌ ع٢ً ايعٌُ ب

اجملتُع، ٚتعترب ايكك١ َٔ أِٖ األزٚات يتجكٝـ األطؿاٍ ٚتؿهٌٝ أؾهاضِٖ ٚتكِٜٛ 

بًػتِٗ ٚت١ُٝٓ أشٚاقِٗ ٚقكٌ َٛاٖبِٗ ٚؾشص  اتِٗ، ٚظٜاز٠ َعاضؾِٗ، ٚايػُٛغًٛن

  أشٖاِْٗ. 

ٚيكس بين اجملتُع ع٢ً ايؿطز، ؾكالح اجملتُع يف إقالس٘ ٚؾػازٙ يف إؾػازٙ، يصا 

َّا ع٢ً املطبني ايكٝاّ بإعساز أدٝاٍ َؤ١َٓ قاذت١ قازض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ نإ يع ا

 حتسٜات ايعكط بطٚح ايكالح ٚاإلٜجاض ٚاألخ٠ٛ ٚايتعاطـ ٚايتػاَح ٚعسّ ايعٓـ. 
ات دتُاع١ّٝ َتٓٛع١، ؾهتب عٔ ايػًٛنٚنتب ايبهطٟ قكّكا عاجل ؾٝٗا أبعاّزا ا

ات ايالأخالق١ٝ، ١٦ ٚايػًٛنإىل بعض ايعازات ايػٝ ٚايطبا٥ع اجملتُع١ٝ، ٚأؾاض

يًكُط ٚدٛٙ ٚنصيو بعض ادتطا٥ِ ايػا٥س٠ يف زتتُعاتٓا. ٜٚتذ٢ً شيو يف ضٚا١ٜ )

                                                         
 .444بٛ زاٚز يف ايػٓٔ، نتاب ايكال٠، ضقِ: ، ٚأ2/032أخطد٘ أمحس يف املػٓس   15

 .050، م: قكل األطؿاٍ يس٣ ٜعكٛب إغشام عطض ٚتكِٜٛايػاَسٟ، ْٛض٠ بٓت أمحس َٔ َعٝض،  16
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اييت قسضت يف طبعتٗا األٚىل عٔ ايًذ١ٓ ايعًٝا ملهاؾش١ املدسضات يف ( نجري٠

ايهٜٛت )غطاؽ(، ثِ قسضت يف عس٠ طبعات ٚناْت طبعتٗا األخري٠ بعٓٛإ )يًكُط 

َاضات ايعطب١ٝ. ٚتعاجل ٖصٙ ايطٚا١ٜ بني ض املهتيب( يف زٚي١ اإلعٔ )زا ٚد٘ ٚاسس(

 زؾتٝٗا قه١ٝ إزَإ املدسضات يف اجملتُع ايعطبٞ.

ٚال ؾو إٔ ٖصٙ ايكه١ٝ قه١ٝ دس١ٜ؛ ؾإزَإ املدسضات َٔ أنرب املؿهالت اييت 

ٜٛادٗٗا أٟ زتتُع، سٝح تعزاز يف نٌ عاّ أعساز املسَٓني َع ظٜاز٠ أْٛاع 

اضتؿاع ْػب١ ايتعاطٞ يف  ظٗط )تكطٜط املدسضات ايعاملٞ يألَِ املتشس٠(ٚأ املدسضات،

. ٚؾٗست ايسٍٚ ايعطب١ٝ، َٚٓٗا زٍٚ ارتًٝر 17ًَٕٝٛ ؾدل 220ايعامل إىل ضتٛ 

ا يف عسز َسَين املدسضات. ٚٚؾّكا ألضقاّ غري ضمس١ٝ ؾإٕ عسز ايعطبٞ، اضتؿاّعا نبرّي

     .18َالٜني َسَٔ 05املسَٓني يف ايعامل ايعطبٞ جتاٚظ 

املدسضات تػًب ايك١ُٝ اإلْػا١ْٝ ممٔ ٜتعاطاٖا، ٚجتعً٘ ال ٜكسض ست٢  إٔ َٚٔ املعًّٛ

تٗا بكٛض٠ غ١ًُٝ، يصا ْط٣ األؾطاز ايصٜٔ ٜتعاطٕٛ ع٢ً قٝاز٠ ْؿػ٘ ٚأغطت٘ ٚإزاض

َٓؿل ُتاملدسضات ٜعإْٛ ِٖ ٚأغطِٖ، ؾال ٜػتطٝعٕٛ ايعٝـ عٝا٠ غ١ًُٝ، ألٕ أَٛاهلِ 

يف غبٌٝ املدسضات، ست٢ إٕ أٚالز املسَٓني ضمبا ال ٜػتطٝعٕٛ حتكٌٝ ايعًِ مما ٜؤزٟ 

 ـ ايػ١ًُٝ ٚق١ً املاٍ.يعسّ تٛؾط ٚغا٥ٌ ايعٝ إىل اْػُاغِٗ يف ادتطا٥ِ َػتكباّل

ٚتتُشٛض ايطٚا١ٜ سٍٛ قه١ٝ ظٜاز، ايطايب يف ن١ًٝ ايطب ايصٟ أزَٔ املدسضات بعس 

ٚؾا٠ ٚايسٜ٘ يف سازث١، ؾػٝطط عًٝ٘ اذتعٕ ايؿسٜس ست٢ أيعّ ْؿػ٘ بايبٝت، ٚقطع 

قالت٘ بايعامل ارتاضدٞ، ٚبسأ ٜسَٔ ايػذا٥ط احملؿ٠ٛ باملدسض ع١ًٝ ؾدل خسع٘ 

ملُتًهات اييت ٚضثٗا َٔ أبٜٛ٘، بتٛقٝع٘ يف ساي١ غٝاب ايعكٌ بػبب ٚغًب َٓ٘ مجٝع ا

احمل١ٓ ق١ٜٛ ٚمل ٜػتطع ايكُٛز أَاَٗا.. ؾػكط يف آؾ١  املدسضات، ؾكس ناْت

 ىل ٚتطى تعاطٞ املدسضات. ٘ األٚٚيهٔ يف ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ عاز ايؿاب إىل سايتاإلزَإ.. 
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World Drug Report 2019, United Nations, Office on Drug and Crime, 

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_ 
 "يًُدسضات ٚأؾٗط أْٛاعٗا ؾٝو.. أنجط ايسٍٚ ايعطب١ٝ تعاطّٝاإْؿٛدطا" ،أْٚالٜٔارتًٝر  18

www.alkhaleejonline.net  ، :2504ْٛؾُرب  02ّ، تاضٜذ ايعٜاض٠: 2503أبطٌٜ  24تاضٜذ ايٓؿط.ّ 
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"مل ٜهٔ ظٜاز يف غين ع ايككري: َٚٔ مجٌٝ َا شنطٙ ايهاتب يف ايطٚا١ٜ ٖصا املكط

عُطٙ اييت مل جتاٚظ ايٛاسس٠ ٚايعؿطٜٔ َجٌ أقطاْ٘ ايؿباب ايٝاؾعني.. ايًشعات ايٓازض٠ 

ُّااييت نإ ٜعٗط ؾٝٗا يف ايؿاضع ا .. ؾُٓص شيو ايّٝٛ يصٟ ٜكع ؾٝ٘ َٓعي٘ ال حتسخ زا٥

ٌٗ بتسضز َٓتعِ َع األٜاّ،  اذتعٜٔ مل خيطز إىل ايه٤ٛ إال يهطٚض٠.. نإ خطٚد٘ ٜك

َّاست٢ اْك ِٕ طع عٔ ايعٗٛض أَاّ ايٖٓاؽ متا ..  طًب َٔ ساضؽ ايبٝت ايصٟ ٜكطٔ ؾٝ٘ أ

ِّٔ ي٘ سادات٘ األغاغ١ٝ َط٠ ٚاسس٠ يف األغبٛع، زٕٚ تٛاقٌ َباؾط بُٝٓٗا،  ٜؤ

ؾشادات٘ بػٝط١ َتهطض٠، ٚيٝؼ عٓسٙ طًبات ١َٜٝٛ دسٜس٠.. ست٢ ْٛع ايطعاّ نإ 

٘ٔ ّْٛعا ستسّزا َٔ خيتاضٙ اذتاضؽ ي٘ ع٢ً َ عاد٘.. مل ٜعرتض ظٜاز َّٜٛا.. ٚمل ٜؿت

ِّ ٚدب١ )غًط١ ارتٖؼ َع دب١ٓ بًػاض١ٜ( نُا ناْت  ايطعاّ.. املِٗ إٔ تهٕٛ َع ن

َٗ٘ تؿهًِّٗا.. ٚيٛ اٗنطط ذتاد١ نطٚض١ٜ  شاضؽ َا ٜهتُب يً -اٚال حيسخ ٖصا إال ْازّض-أ

٤ ايباب... ٚعٓسَا ٜأتٞ اذتاضؽ ٜهع ٜعطٝ٘ إٜٖاٖا َٔ ٚضاٜطٜس ع٢ً ٚضق١ قػري٠ ثِ 

 .19"ايطعاّ َٚا ٜطًب٘ عٓس ايباب.. ثِ ٜكطع ادتطؽ ٜٚطسٌ..

ؤز١ٜ إىل ٜٚٗسف ايهاتب َٔ خالٍ ٖصٙ ايطٚا١ٜ إىل تٓؿري ايؿباب َٔ املدسضات امل

ايهٝاع ٚايصٍ ٚاهلٛإ يف نٌ َٓاسٞ اذتٝا٠، ٚحتتٟٛ ايطٚا١ٜ ع٢ً عسز نبري َٔ 

ايكِٝ ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ اييت ٜٛز ايهاتب غطغٗا يف ْؿٛؽ ايٓاؾ١٦ ٚايؿباب بأغًٛب 

 دصاب ممتع َٚال٥ِ يًػٔ املػتٗسؾ١ َٚٓٗا:

يسٜ٘، ثِ أقبح َسَّٓا : مل ٜػًِ بطٌ ايطٚا١ٜ ظٜاز بٛؾا٠ ٚااإلميإ ايهاٌَ باملٛت-

يًُدسضات يهٞ ٜٓػ٢ اذتعٕ ايبايؼ ايصٟ غاٚضٙ مبٛتُٗا، ؾًِ ٜػتػًِ يكسض اهلل، 

٠ٓٛ يٝػت ْعع١ تؿبع١ٝ، بٌ  ٚيهٔ بعسَا عاز إيٝ٘ ضؾسٙ أزضى سكٝك١ ايهٕٛ، "األب

ضغب١ باغتُطاض سٝا٠ َجٌ ؾذط٠ تعٖط ٚتجُط ثِ تػكط أٚضاقٗا ملٝالز دسٜس.. ذتٝا٠ 

.. ؾاملٛت قسض َٔ أقساض اهلل ال ٜػتطٝع أسس إٔ ٜؿط َٔ ٖصا ايكسض، ٖٚٛ 20عتٝس٠"

                                                         
، املؿطِٚع ايتٛعٟٛ ايٛطين يًٛقا١ٜ َٔ املدسضات )غطاؽ(، يًكُط ٚدٛٙ نجري٠ايبهطٟ، ز.طاضم،  19

 .1-0ّ، م: 2501

 . 04ع ْؿػ٘، م: املطد 20
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نأؽ ال بس إٔ ٜتذطعٗا ادتُٝع يف أدٌ َػ٢ُ، ٖٚصٙ ٖٞ عكٝس٠ ضاغد١ زعا 

 اإلغالّ إىل اإلميإ بٗا إمياّْا قّٜٛا.
: خاطب ظٜاز ْؿػ٘ بعسَا عاز إىل ْؿػ٘ ٚؾهط يف خط٦ٝت٘ اييت ستاغب١ ايٓؿؼ-

ٚقع ؾٝٗا باغتػالَ٘ يًشعٕ قا٥اّل: "ال عصض يٞ.. نٝـ غأقابٌ ايٓاؽ ايصٜٔ 

، ٖٚصا زيٌٝ ايرتادع عٔ ارتطأ، 21استهْٓٛٞ بعطؿِٗ بعس إٔ داؾٝتِٗ بكػٛتٞ"؟

ُّا، َٚطاقب١ َا ٜؿعٌ َٔ خري ٚؾط. نُا ؾاإلْػإ عًٝ٘ ايتُٝٝع ٚستاغب١ ا يٓؿؼ زا٥

ْالسغ يف ايطٚا١ٜ املٛاقـ اييت تؿذع ع٢ً االيتعاّ بايٛؾا٤ ٚايكسم ٚاألَا١ْ ٚعسّ 

 ارتٝا١ْ ٚجتٓب ارتساع ٚاذت١ًٝ.
 ايب٦ٝٞ: املٛنٛع

اإلْػإ نُا ٜكاٍ: ابٔ ب٦ٝت٘. ٚايب١٦ٝ ٖٓا "املهإ ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ اإلْػإ ٜتأثط ٜٚؤثط 

نُا أْٗا تعين ايعٓاقط ايطبٝع١ٝ ٚاذتٝات١ٝ اييت تٛدس سٍٛ ايهط٠ األضن١ٝ ؾٝ٘، 

ٚزاخًٗا: ايػالف ايػاظٟ َٚهْٛات٘ ٚايطاق١ َٚكازضٖا ٚايػالف املا٥ٞ ٚغطح األضض 

َٚا ٜعٝـ عًٝٗا َٔ ْباتات ٚسٝٛاْات ٚإْػإ مبذتُعاتٗا املدتًؿ١. نٌ ٖصٙ ايعٓاقط 

ِّٕ ايب١٦ٝ، نُا تهِ ايب١٦ٝ َػتكب  .22ٌ اإلْػإ ٚتكٛضات٘ ٚآَاي٘ ٚأَاْٝ٘"ته

اهلٛا٤،  أَا ايجكاؾ١ ايب١ٝ٦ٝ اييت ُٜككس إيٝٗا يألطؿاٍ ؾٗٞ تتعًل بػال١َ األضض ْٚكا٤

ٚتٛؾري املا٤ ايكايف. ؾع٢ً أزبا٤ األطؿاٍ إٔ ٜبجٛا ايٛعٞ ايب٦ٝٞ يس٣ األطؿاٍ َٔ أدٌ 

االستؿاظ بايب١٦ٝ ٚمحاٜتٗا. ٚغٝٛاد٘ أطؿاٍ ايّٝٛ حتسٜات ب١ٝ٦ٝ بػبب تػري املٓار، ٚتًٛخ 

احملٝطات، ٚق١ً املٝاٙ. ٚيف ٚقت ايتهٓٛيٛدٝا ٜط٣ ايطؿٌ أَاَ٘ آثاضٖا يف سٝات٘ ٚال بس 

 إٔ ٜسضى َها١ْ ايطبٝع١ ٚأُٖٝتٗا يبكا٤ ايعامل نً٘.

ٚقس اٖتِ ايسنتٛض ايبهطٟ بايؿؤٕٚ ايب١ٝ٦ٝ ٚأُٖٝتٗا بايٓػب١ إىل األطؿاٍ ٚنتب 

ُّٓا باال ؾرتاى َع قكّكا تعاجل قهاٜا ايب١٦ٝ ٚايعٓا١ٜ بٗا، نُا إٔ ي٘ نتاّبا َٗ

ؿط ايٛعٞ ايب٦ٝٞ اهلل بسضإ بعٓٛإ )َسضغيت ارتهطا٤(، يف زتاٍ ْ عبسايسنتٛض 

                                                         
 .02ايتٛعٟٛ ايٛطين يًٛقا١ٜ َٔ املدسضات م:  ، املؿطٚعيًكُط ٚدٛٙ نجري٠ايبهطٟ، ز.طاضم،  21

ْكاّل عٔ َٓكٛض إبطاِٖٝ اذتاضثٞ، "ثكاؾ١ ايطؿٌ إبساع )، 003ايػاَسٟ، ْٛض٠ بٓت أمحس َٔ َعٝض، م:  22

 (.332ايطؿٌ(، م:  ض" َٔ نتاب )ًَتك٢ عٛخ ثكاؾ١ٚابتها
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اإلْػإ " بعٓٛإ يس٣ األطؿاٍ. ٚأشنط َٔ ٖصا ايهتاب منٛشّدا ٖٚٛ قك١ ممتع١

 ، تؿذِّع األطؿاٍ ع٢ً محا١ٜ ايب١٦ٝ ٚتُٓٞ سبِٗ يًطبٝع١."ايكاحل

قطأت َط٠ يف أسس ايهتب إٔ اإلْػإ ايكاحل ٖٛ اإلْػإ ايصٟ حياؾغ ع٢ً "َؿعٌ: 

ٚايؿٛاضع ٚاذتسا٥ل ايعا١َ، ٚال ٜطَٞ ايٓؿاٜات ايب١٦ٝ َٔ سٛي٘، َجٌ ايبٝت ٚاملسضغ١ 

 إال يف األَه١ٓ املدكك١ هلا.

 ْو عهٛ يف مجاع١ ايب١٦ٝ يف املسضغ١، ؾُا اقرتاساتو بٗصا ايؿإٔ؟زالٍ: إ

إٔ ْؿعًٗا يف ايبٝت ٚاملسضغ١، ٚنٌ َهإ ْهٕٛ ؾٝ٘.  أؾٝا٤ ميهٔ ٖٓايوَؿعٌ: 

 دبات نجري٠، َٓٗا:ٚملا نٓا يف بسا١ٜ ايعاّ ايسضاغٞ. ؾإٕ عًٝٓا ٚا

 .جتٓب إثاض٠ ايهٛنا٤، ٚضؾع ايكٛت يف املُطات ٚايؿكٍٛ ٚايػاسات 
  ،اذتطم ع٢ً ب١٦ٝ َسضغتٗا ْٚعاؾتٗا، ٚاالٖتُاّ بعضاعتٗا ٚختهري غاساتٗا

 ٚاحملاؾع١ ع٢ً األؾذاض املٛدٛز٠ ؾٝٗا.
  َٔ ايتدًل َٔ ايكُا١َ بططٜك١ غ١ًُٝ: ملٓع اْتؿاض األَطاض، ٚايتدًل

دًؿات ايكًب١ عٔ ططٜل ع١ًُٝ تسٜٚط ايٓؿاٜات ايكاب١ً يصيو: ٚأُٖٗا األٚضام، امل

ٚقٓازٜل ايهطتٕٛ، ٚقطع ايكُاف، ٚايعدادات ايؿاضغ١، ٚايعًب املعس١ْٝ، اييت 

 ٚجتُع املٝاٙ سٛهلا جيعًٗا َطتّعاأقبشت َٔ أِٖ َكازض ايتًٛخ: ألٕ تطانُٗا 

 .ا٥ح ايهط١ٜٗٚا يًطيًشؿطات ٚادتطا٥ِ، َٚكسّض
 "23احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾ١ زٚضات املٝاٙ ٚعسّ اإلغطاف يف املا٤. 

ٖٚصٙ ايكك١ َٔ نتاب )َسضغيت ارتهطا٤( ايصٟ ٜتهُٔ عس٠ قكل تٛع١ٜٛ ب١ٝ٦ٝ 

عاجل ايكام َٔ خالهلا عس٠ َؿهالت ب١ٝ٦ٝ يف ططح قككٞ ضا٥ع،  يألطؿاٍ. ٚقس

ؾتٓاٍٚ ؾٝٗا ايؿؤٕٚ ايب١ٝ٦ٝ، نايتًٛخ ٚأنطاضٙ، ٚايكُا١َ ٚؾػازٖا، ٚاملٝاٙ ٚقًتٗا، 

ِّ ايهاتب يألطؿاٍ َعًَٛات عٔ ايب١٦ٝ ٚأُٖٝتٗا يف  ٚايهٗطبا٤ ٚنٝاعٗا. ٚؾٝٗا ٜكس

١ٜٛ ٚتٛد١ٝٗٝ يألطؿاٍ حتؿِّع ايطؿٌ اذتٝا٠ ايبؿط١ٜ ٚبكا٥ٗا، نُا تعخط بؿٛا٥س تٛع

                                                         
  ، )ايهٜٛت: ادتُع١ٝ ايهٜٛت١ٝ ذتُا١ٜ َسضغيت ارتهطا٤اهلل بسضإ، بس ٚز. ع ،ايبهطٟ، ز. طاضم 23

 .23-22ّ(، م:2502ايب١٦ٝ، 
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ع٢ً سب ايب١٦ٝ ٚاملػا١ُٖ يف احملاؾع١ عًٝٗا، ٚاالبتعاز عُا ٜعٛز بايهطض عًٝٗا. 

 ٚتأتٞ ايكك١ بططٜك١ اذتٛاض بني زالٍ )أخت( َٚؿعٌ )أر( بًػ١ غ١ًٗ بػٝط١ دّسا. 

 :"نْٛا ايكػري"ْبص٠ عٔ زت١ً 

)نْٛا( يف تٛع١ٝ ٚتجكٝـ األطؿاٍ َٔ  متجٌ ٖصٙ اجمل١ً دٗٛز ٚناي١ األْبا٤ ايهٜٛت١ٝ

طًب١ املساضؽ نُٔ ايؿعايٝات اييت تٓعُٗا ايٛناي١ بكؿ١ زٚض١ٜ ألطؿاٍ املساضؽ َٔ 

غٓٛات، نُا ميهٔ إٔ ٜكطأٖا األطؿاٍ يف غٔ أنرب. ٚبسأت ٚناي١  3-4عُط 

األْبا٤ ايهٜٛت١ٝ )نْٛا( بإقساض زت١ً األطؿاٍ ايسٚض١ٜ )نْٛا ايكػري( يف ؾٗط 

ّ، ٖٚٞ تتهُٔ ايعسَٜس َٔ األبٛاب ٚاملٛنٛعات ايٛط١ٝٓ ٚايرتب١ٜٛ 2504عاّ  غبتُرب

. ٚتػع٢ 24اب ال خيًٛ َٔ املتع١ ٚاملطحٚايرتؾ١ٝٗٝ ٚايع١ًُٝ ٚايتاضخي١ٝ ٚشيو بأغًٛب دٓص

اجمل١ً إىل تععٜع ايكِٝ ٚتطغٝذ األخالم ٚخًل دٌٝ قاحل ٚٚاع َتُػو بسٜٓ٘ ٚعكٝست٘ 

 ٚغا٥ط ع٢ً َٓٛاٍ ايػًـ ايكاحل، ست٢ ٜهٕٛ ايكس٠ٚ اذتػ١ٓ يف اجملتُع. 

َٔ ٚضا٤ إقساض ٖصٙ اجمل١ً ارتاق١ باألطؿاٍ إىل تجكٝـ أبٓا٥ٓا "ٚتٗسف ايٛناي١ 

ايكػاض مبذاٍ ايعٌُ ايكشايف، ٚتعطٜؿِٗ بؿٕٓٛ ايهتاب١ ايكشاؾ١ٝ املتٓٛع١، 

ٚانتؿاف َٛاٖبِٗ املدتًؿ١ ٚخكٛقا يف زتاٍ ايهتاب١ ٚايتأيٝـ. ٚتتطًع )نْٛا( 

ايػ١ٝٓ بايؿٛا٥س ٚايعرب  َٔ خالٍ اجمل١ً إىل ٤ٌَ أٚقات ؾطاؽ األطؿاٍ باملطح ٚايككل

ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً ايكطا٠٤، ٚتععٜع زٚض املسضغ١، ْٚؿط ايعًِ ٚاملعطؾ١ بايتعإٚ َع 

  .25ادتٗات املع١ٝٓ يف ٖصا اجملاٍ"

بجبات ايؿهٌ ٚاملهُٕٛ يف مجٝع أعسازٖا ست٢ اآلٕ  "نْٛا ايكػري"ٚمتٝعت زت١ً 

صب قًٛب األطؿاٍ إيٝٗا ١ دصاب١ ست٢ جتطت املعًَٛات بططٜكَع طباع١ دٝس٠، ٚتٓاث

َّا نبرّيا، "ٚيعٌ  .ٚتػاعسِٖ ع٢ً ايكطا٠٤ نُا اٖتُت اإلزاض٠ بطباع١ مج١ًٝ اٖتُا

ناتب ايطؿٌ املتُٝع، أزّٜبا نإ أٚ إعالَّٝا أٚ قشاؾّٝا، ال ٜهتٌُ عًُ٘ بػري 

                                                         
 ٚناي١ األْبا٤ ايهٜٛت١ٝ تكسض ايعسز ايعاؾط َٔ زت١ً )نْٛا ايكػري( ٚظاض٠ اإلعالّ يسٚي١ ايهٜٛت،  24

 ّ.2504ْٛؾُرب  02تاضٜذ ايعٜاض٠:   www.media.gov.kw، يألطؿاٍ
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قاْع سترتف َبسع ؾٓإ، َٔ ضغاّ ٚشتطز ٚممجٌ َٚسٜط َػطح ٚخطاط ٚيػٟٛ 

 .26ٚزٜهٛض" أزٚات تكٜٛط ٚطباع١ ٚٚضم َٚٛغٝك٢ ٟ، َٚا ٜتكٌ بصيو َٔٚتطبٛ

ٚيعًٓا صتس شيو نً٘ يف زت١ً )نْٛا ايكػري( اييت نتب ايبهطٟ ؾٝٗا ٚال ٜعاٍ، 

ٚتٓاٍٚ ادتاْب االدتُاعٞ، ٚايسٜين، ٚارتٝايٞ، ٚايتاضخيٞ، ٚايعًُٞ.. تبّعا ملا ٜٓاغب 

 جملتُع اإلغالَٞ.غٔ األطؿاٍ َٚساضنِٗ يف ا

 :"نْٛا ايكػري"ايكِٝ ايرتب١ٜٛ يف قكل ايسنتٛض ايبهطٟ املٓؿٛض٠ يف زت١ً 

ايكِٝ ايرتب١ٜٛ ٖٞ اٖتُاّ ايؿطز ٚعٓاٜت٘ مبعاٜري ادتُاع١ٝ ٚؾطز١ٜ، ٚنٌ َٔ األٖساف 

ات هِ اييت تؤزٟ بايؿطز إىل ايػًٛنات اإلجياب١ٝ ٚجتٓٓب٘ ايػًٛنَٚعاٜري اذت

زّٚضا نبرّيا يف سٝا٠ ايطؿٌ ٚتعهؼ ؾدكٝت٘ َٔ نٌ داْب،  ايػًب١ٝ. ٚتؤزٟ ايكِٝ

ألٕ إزضانٗا جيعٌ ايطؿٌ قازّضا ع٢ً ايتُٝٝع بني اذتل ٚايباطٌ، ٚارتري ٚايؿط، 

ٚايكٛاب ٚارتطأ، ٚاذتػٔ ٚايكبح. ٚتػاعس ايؿطز ع٢ً حتٌُ َػؤٚيٝات٘، ٚع٢ً َٔ 

ٝ٘ا بايكِٝ ايرتب١ٜٛ يتتأثط ب٘ ؾدك١ٝ ايكاضئ  ٜهتب يألطؿاٍ إٔ ٜهٕٛ إْتاد٘ غٓ

 ايكػري ست٢ جيعٌ َٔ طؿٌ ايّٝٛ قا٥س املػتكبٌ.

ٚقس ٚدست يف أزب ايبهطٟ عٓا١ٜ خاق١ بإبطاظ ايكِٝ ايرتب١ٜٛ َٔ أدٌ تٓؿ١٦ 

ؾٗٞ ساؾ١ً بايكِٝ ايػ١ًُٝ " نْٛا ايكػري"األطؿاٍ تٓؿ١ّ٦ إغال١َٝ ؾا١ًَّ. ٚأَا زت١ً 

عس ع٢ً تؿهٌٝ ؾدكٝت٘ ٚدعً٘ ايجابت١ اييت تؤثِّط يف شٖٔ ايكاضئ ايكػري، ٚتػا

ّٛا ْؿّٝطا يف اجملتُع.   عه

ساٍٚ إبطاظ بعض ايكِٝ ايرتب١ٜٛ اييت قٖسَٗا ايبهطٟ يًٝاؾعني َٔ ٚيف ايػطٛض ايتاي١ٝ أ

 خالٍ قكك٘ املٓؿٛض٠ يف ٖصٙ اجمل١ً.

ُّا يف تهٜٛٔ ؾدك١ٝ ايؿطز ٚتٛدٝ٘  ايكِٝ األخالق١ٝ: تؤزٟ األخالم زّٚضا َٗ

ّ بايكِٝ األخالق١ٝ نعٓكط أغاغٞ ٚضنٝع٠ ١َُٗ يف ع١ًُٝ غًٛن٘، ٚاٖتِ اإلغال

َّ  (عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ)ايت١ُٝٓ اإلْػا١ْٝ سٝح قاٍ ايٓيب  "إمنا ُبعجُت ألمتِ َهاض
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ت ايكِٝ. ٚايكِٝ مبعٓاٖا االقطالسٞ . ٚتعس ايكِٝ األخالق١ٝ َٔ أِٖ زتاال27األخالم"

زتُٛع١ ططٜك١ ايتعاَالت َع ايػري. ٖٚٞ تػطؽ احملب١ ٚاألخ٠ٛ يف ْؿٛؽ بعهِٗ 

بعها، ٖٚٞ تطنع ع٢ً سػٔ املعا١ًَ ٚايػًٛى "ؾايكِٝ األخالق١ٝ ٖٞ املبازئ 

ٚاملعاٜري اييت تٛد٘ ايؿطز ٚتهبط غًٛن٘ يف اذتٝا٠، ٜٚتشسز مبٛدبٗا َس٣ ؾاعًٝت٘ 

 .28تُع"يف اجمل
كك٘ بٗسف حتػني أخالم ايطؿٌ ٚتططم ايسنتٛض ايبهطٟ إىل ٖصٙ ايكِٝ يف ق

َُكًّشا حيتاز إيٝ٘ ايعَإ يكٝاز٠ األ١َ يف املػتكبٌ، ْٚالسغ  ٚدعً٘ إْػاّْا قاذّتا ٚ

ٌَ ع٢ً أؾعاٍ ارتري ٚايٛؾا٤ ٚايتعاطـ ٚاألخ٠ٛ ٚاإلٜجاض يف أنجط  أْ٘ حيطِّض ايطؿ

سٚض اييت ت "انإ أبٞ طبّٝبقكك٘ اييت ٜهتبٗا يف اجمل١ً. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ قك١ "

أسساثٗا سٍٛ ايطبٝب ايهطِٜ ايصٟ ٜعٝـ يف املس١ٜٓ ٜٚعٚض نٌ أغبٛع قطٜت٘ َع 

ُّا ٜعإٚ ٜٚػاعس أؾطاز قطٜت٘ ع٢ً َٛاد١ٗ قعٛباتِٗ، ٜٚعاجل  أغطت٘، ٖٚٛ زا٥

 املطن٢. ٚاهلسف ايرتبٟٛ املتُجٌ يف ٖصٙ ايكك١ ٜربظ َٔ ٖصا ايٓل ايطا٥ع َٔ ايكك١:

" أبٞ.. ملاشا ْؿعٌ :ٝا٠ ايكاغ١ٝ.. اعرتنت نجريّا"يف ايبسا١ٜ نٓت َػتٓهّطا ٖصٙ اذت

ٖصا نٌ أغبٛع؟! أال أغتشل قػّطا َٔ ايطاس١ بعس عٓا٤ أغبٛع يف ايسضاغ١ ٚاذتؿغ 

ٚٚدع ايطأؽ؟! أضٜس ايصٖاب إىل ايػُٝٓا.. إىل املػطح.. إىل ايبشط.. أيػت َجٌ 

دػسى إىل  أقسقا٥ٞ؟! أستاز إىل عط١ً أغبٛع١ٝ سكٝك١ٝ، ٚأْت ٜا أبٞ أال حيتاز

ضاس١؟!" جيٝب أبٞ بٗس٤ٚ: "ضاسيت عٓسَا أض٣ ايصٜٔ ْؿأت بِٝٓٗ ٜعٝؿٕٛ بال آالّ.. 

، ٚتًو َٔ األخ٠ٛ ٚاملٛز٠، ٚاإلسػإ ٚاإلٜجاض.. ٚنٌ َا زعا 29ضاسيت يف َػاعستِٗ.."

ؿط١ٜ مجعا٤، ٚدا٤ت نجري َٔ اإلغالّ إىل اعتُازٖا ٚتطبٝكٗا يف اذتٝا٠ ايب

ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ساث١ ع٢ً ايتعانس ٚايتآخٞ ٚقٓع املعطٚف ٚأزا٤ اإلسػإ، َٚس 

                                                         
 .042/0ضقِ  ،يف "ايطبكات" ،ٚابٔ غعس .221ضٚاٙ ايبداضٟ، يف "األزب املؿطز"، ضقِ  27

-www.al قشٝؿ١ املس١ٜٓ يكِٝ األخالق١ٝ يف ايتعًِٝ ٚزٚضٖا يف ايت١ُٝٓ""ااذتُٛز، إبطِٖٝ بٔ ْاقط،  28

madina.com :2504ْٛؾُرب  3ّ، تاضٜذ ايعٜاض٠: 2500زٜػُرب  2، تاضٜذ ايٓؿط  .ّ 

 .01-02ّ، م: 2504، ؾرباٜط 03ع، نْٛا ايكػريزت١ً  29
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. 30ٜس ايعٕٛ يًُشتاز ٚايؿكري، ؾكاٍ عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ "خري ايٓاؽ أْؿعِٗ يًٓاؽ"

ٖٞ ايؿهط٠ اييت تسٚض سٛهلا سبه١ ايكك١، ٜٚطٜس ناتب ايكك١ تعٜٚس  ٖٚصٙ

األطؿاٍ بايعازات اذتػ١ٓ ٚارتكاٍ ايٓب١ًٝ ٚغطغٗا يف أشٖاِْٗ، يٝكهٛا نٌ 

 سٝاتِٗ ٚؾل َعاٜري َٚبازئ ٚتعايِٝ إغال١َٝ يف اجملتُع.

ا : ايكش١ َٔ أٍٚ املطايب اإلْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ْػع٢ مجّٝعايتجكٝـ ايكشٞ

يتشكٝكٗا ع٢ً َػت٣ٛ األؾطاز ٚاجملتُعات، ؾايكش١ ايػ١ًُٝ ٖٞ أسس األٖساف 

ايط٥ٝػ١ اييت تػع٢ اجملتُعات إىل حتكٝكٗا َٔ أدٌ تٛؾري ت١ُٝٓ ادتُاع١ٝ ؾا١ًَ هلا 

ٚألبٓا٥ٗا. ٜٚعطف ايتجكٝـ ايكشٞ بأْ٘: "ع١ًُٝ تطمج١ اذتكا٥ل ايكش١ٝ املعطٚؾ١ إىل 

ٖات اَػت٣ٛ ايؿطز ٚاجملتُع، بٗسف تػٝري االجتأمناط غًٛن١ٝ قش١ٝ غ١ًُٝ ع٢ً 

ٚايعازات ايػًٛن١ٝ غري ايػ١ٜٛ، ٚنصيو َػاعس٠ ايؿطز ع٢ً انتػاب ارتربات 

 . 31ٚمماضغت٘ ايعازات ايكش١ٝ ايكشٝش١"
ز٠ يسِٜٗ ٚأَا اهلسف َٔ ايتجكٝـ ايكشٞ يس٣ األطؿاٍ ؾٗٛ تععٜع احملاٚالت املككٛ

إلنػاب املعاضف ٚاملٗاضات ايالظ١َ يًػًٛى ايكشٞ ايػًِٝ يكشتِٗ ٚقش١ اجملتُع 

. ؾتؤزٟ ٖصٙ اجمل١ً أّٜها زّٚضا ًَُّٛغا يف بح ايٛعٞ ايكشٞ يس٣ 32ايصٟ ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘

 األطؿاٍ.
اّ بكشتِٗ ٜٚعٚز ايسنتٛض ايبهطٟ األطؿاٍ باملعًَٛات ايكش١ٝ ٚحيٖجِٗ ع٢ً االٖتُ

ٚقش١ غريِٖ َٔ خالٍ قكك٘ اييت تعاجل بكٛض٠ خاق١ ايٓعاؾ١ ايؿدك١ٝ 

زضاى ٚايٛعٞ ٚايتػص١ٜ ايكش١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ األَطاض، قاقّسا َٓٗا ايؿِٗ ٚاإل

ٖٚٞ  شنط ٖٓا اقتباّغا َٔ قك١ )ايّٝٛ ايكشٞ املؿتٛح(،ايكشٞ يف األطؿاٍ. ٚأ

                                                         
 .024، م: 451األيباْٞ يف ايػًػ١ً ايكشٝش١ عٔ عبس اهلل بٔ عُط، ايطقِ:  أٚضزٙ 30

زٚض ضٜاض األطؿاٍ يف تٛع١ٝ طؿٌ ايطٚن١ مبؿاِٖٝ ايجكاؾ١ ايكش١ٝ َٔ عتُإ، عًٞ عبس ايتٛاب ستُس، " 31

، 014ع، داَع١ األظٖط، ب١ٝزت١ً ن١ًٝ ايرت" ٚأَٗات األطؿاٍ يف ن٤ٛ بعض املتػرياتٚد١ٗ ْعط املعًُات 

ٕ، ايجكاؾ١ ايكش١ٝ، األضزٕ: زاض ٚح، أمحس ستُس ٚآخطاْكاّل عٔ بس) ،20-24 م: ،2501ّٜٛيٝٛ 

 .  (04ّ، م: 2504املػري٠، 

 .01املطدع ْؿػ٘، م:  32
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دس ؤغػ١ ايهٜٛت يًتكسّ ايعًُٞ، سٝح أقك١ ع١ًُٝ قسضت يف طبعتٗا األٚىل عٔ َ

ؾٝٗا ٚؾط٠ باملعًَٛات ايكش١ٝ يتٓؿ١٦ األطؿاٍ ع٢ً ططٜك١ اذتٝا٠ ايكش١ٝ ايػ١ًُٝ، 

ٚتٓاٍٚ ؾٝٗا سٛاّضا عًُٝ٘ا بني طالب َسضغ١ ٚأطبا٤ اختكاقٝني مبٓاغب١ ايّٝٛ 

ا، ايكشٞ املؿتٛح، ؾطح ؾٝٗا يألطؿاٍ أ١ُٖٝ ايكش١ يف سٝا٠ اإلْػإ ٚاالستؿاظ بٗ

 ؾاملكتبؼ ايتايٞ حيح األطؿاٍ ع٢ً ايٓعاؾ١ ايبس١ْٝ: 

"أٚىل ايٛغا٥ٌ ٚأُٖٗا ٚأبػطٗا؛ غػٌ ايٝسٜٔ، ؾٗٞ ططٜك١ أٚي١ٝ ٚأغاغ١ٝ؛ ألٕ غػٌ 

ايٝسٜٔ بططٜك١ غ١ًُٝ ٜكهٞ ع٢ً َععِ املٝهطٚبات اييت تٓتكٌ إىل أدػازْا عٔ 

ُّاططٜل ايؿِ ايكعب عًٝ٘ إٔ خيرتم إٔ املٝهطٚب َٔ  ، أٚ ملؼ ايعٝٓني أٚ األْـ. عً

ادتًس يٝسخٌ ادتػِ إال إشا نإ ٖٓاى دطح، نُا إٔ ع٢ً نٌ ؾطز إٔ حيطم 

 .33ع٢ً غال١َ دٗاظٙ املٓاعٞ ٜٚعٜس َٔ ؾاعًٝت٘"

ّٝٓا  "َا املككٛز به١ًُ قش١؟، ابتػُت ٚقايت: ٖٞ ساي١ َٔ انتُاٍ ايػال١َ بسْ

ّٓٝ ا ٚادتُاعّٝٓا، ٚيٝػت زتطز غٝاب املطض أٚ ايعذع، ٚقش١ ادتػِ تٓتر ٚعكً

بؿهٌ أغاغٞ عٔ مماضغ١ ايطٜان١ ألْٗا تؤزٟ إىل ظٜاز٠ تسؾل ايسّ َٔ ايكًب ٚإيٝ٘. 

َٖا ايًٝاق١ ايبس١ْٝ ؾٗٞ ْتٝذ١ يًُُاضغ١ ايكش١ٝ ايطبٝع١ٝ، ٚايتػص١ٜ ايػ١ًُٝ،  أ

 .34إىل قش١ اإلْػإ ْؿػٝ٘ا ٚؾهطٜ٘ا"ٚايطاس١ عٓس اذتاد١. ٚتؿري ايكش١ ايعك١ًٝ 
ٚتسٍ ٖصٙ ايكك١ ع٢ً َٗاض٠ ع١ًُٝ يًهاتب ٚدٗسٙ ارتايل يف غبٌٝ تعٜٚس األطؿاٍ 

ات قش١ٝ غ١ًُٝ، َٚٔ خالٍ ْل ايكك١ تربظ باملعًَٛات ايكش١ٝ ٚإنػابِٗ غًٛن

 ايٓكاط ايع١ًُٝ امل١ُٗ ايتاي١ٝ:

 (.Blood Circulationٚإيٝ٘ ) ادتػِ ٜٚتسؾل ايسّ َٔ ايكًب : تكٟٛاملُاضغ١ ايبس١ْٝ
 ٖٚٛ أَط َِٗ يتكِٜٛ ايبسٕ ٚايعهالت ٚاملذ ْٚعاّ ادتػس ٜٓشكط عًٝ٘.

ايصٟ  (Immune System) عٓطف ايهاتب األطؿاٍ بادتٗاظ املٓاعٞ ادتٗاظ املٓاعٞ:

َٓا ايكشٞ ط ايه٤ٛ ع٢ً عًُ٘ ٚأُٖٝت١ يف ْعاقس ٜهٕٛ هلِ أَّطا غري َعطٚف، ؾػًّ

                                                         
 .04-03ّ، م: 2502، ْٜٛٝٛ 02ع، نْٛا ايكػري زت١ً 33

 .02-01املطدع ْؿػ٘، م:  34
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"ؾادتٗاظ املٓاعٞ ٖٛ َٓع١َٛ َٔ ايعًُٝات اذت١ٜٛٝ اييت تكّٛ بٗا أعها٤ ٚخالٜا 

َجٌ  ٚدػُٝات زاخٌ أدػاّ ايها٥ٔ اذتٞ بػطض محاٜتٗا َٔ األَطاض،

 .35املٝهطٚبات أٚ ؾريٚغات"
ٖٚٓاى ْكط١ قش١ٝ ٖٚٞ ايعس٣ٚ ٚأثطٖا ايهاض ع٢ً األدػاّ، ؾٝعطِّف  ايعس٣ٚ:

ايهاتب األطؿاٍ َٔ خالٍ ايكك١ بإٔ ايعس٣ٚ تٓتؿط َٔ ؾدل إىل ؾدل غًِٝ، 

ٜا املًٗه١ ٚايهاض٠. ٖٚٓاى ْكط١ أخط٣ أؾاض ريبػبب زخٍٛ ايؿريٚغات ٚايبهتٚشيو 

اإلْػإ إال َٔ ايؿِ دػِ ٜا ال تسخٌ ريايهاتب إيٝٗا ٖٚٞ إٔ ايؿريٚغات ٚايبهت

ٚايعني ٚاألْـ، ٚتعٌُ األٜسٟ ع١ًُٝ املٛاق١ً بٝٓٗا يصا ال بس َٔ غػٌ ايٝسٜٔ قبٌ 

 نٌ عٌُ ٚبعسٙ.
 ايًػ١ ٚاألغًٛب:

يًػ١ املػتدس١َ يف أزب األطؿاٍ يف بعض ططا٥كٗا عٔ ايًػ١ ايككك١ٝ املكس١َ ختتًـ ا

يًهباض، ٚشيو بػبب تبأٜ قسضاتِٗ املعطؾ١ٝ ٚخًؿٝاتِٗ ايجكاؾ١ٝ، ٚاختالف أعُاضِٖ 

 ٚجتاضبِٗ يف اذتٝا٠.

ٚيكس ٚع٢ ايهاتب ايبهطٟ نطٚض٠ تكُِٝ ايًػ١ اييت تبين ايكٛض٠ ايككك١ٝ 

ُٓس اغتدساّ يػ١ بػٝط١ إليكا٤ املعطؾ١ يف بؿهٌ ٜال٥ِ ثكاؾ١ األطؿا ٍ َٚعطؾتِٗ، ٚتع

شٖٔ قاض٥٘ ايكػري. ؾذا٤ت ضٚا١ٜ )غبام يف ايعقام( ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، شات يػ١ بػٝط١ 

ؾكٝش١ ايًػإ، ختاطب ايػٔ املبهط٠ يًطؿٌ سػب غٗٛي١ أيؿاظٗا ٚتطانٝب 

 ُٗٗا:عباضاتٗا اييت تسعٛ األطؿاٍ إىل قطا٤تٗا زٕٚ ٚدٛز قعٛب١ يف ؾ

"ٚأْا ال أسبص ايتؿسز ٚضنٛب ايكعب يف ايٓل، ٚإٔ صتعً٘ زضّغا يف ايًػ١ ايعطب١ٝ، 

أٚ قاَّٛغا ْػع٢ َٔ خالي٘ إىل تعًِٝ ايطؿٌ املؿطزات ادتسٜس٠ بهجاؾ١. ٚبايطغِ َٔ 

أ١ُٖٝ تعًِٝ ايطؿٌ يًػت٘، ؾإٕ ؾشٔ ايٓل ايككري بعسز نبري َٔ املؿطزات األع٢ً 

. ع٢ً إٔ ٖٓاى 36ٜٓؿط ايطؿٌ عٔ ايكطا٠٤ ٜٚبعسٙ عٓٗا"َٔ قاَٛؽ ايطؿٌ ايكػري، 

                                                         
35  Abbas, Abul k, Anrew H. Lichtmen and Shiv Pillai, Basic Immunology: Funtions and 

Disorders of Immnity system, Philadelphia: ElSevier Saunders, 1ed, 2014, p. 1-20. 
36

 .050، م: 24ع زت١ً ايطؿٛي١ ايعطب١ٝ،  
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ُّا يف مجٝع أعُاي٘ األزب١ٝ. ٜٚعزاز عٓكط  عٓكّطا ؾهاٖٝ٘ا ٚتطؾٝٗٝ٘ا ٜٛدس زا٥

ايؿها١ٖ بكٛض٠ ٚانش١ عٓس إناؾ١ بعض ايعباضات ادت١ًُٝ شات ايٛقع املٛغٝكٞ يف 

 ٝؼ ْٛض٠(:ْكٛق٘ َجٌ ضٚا١ٜ )نٛاب

َٕ ٔؾٞ عؿِّ٘" ََا ِٕ مِل َٜذٔس األ َٔ َٜذُس ايطا٥ُٔط َضاَست٘ إ ٘ٔ َٚأٜ ٘ٔ ايطَّا٥ط ٜبٓٝ ـٗ ايصٟ َٜبٓٝ ! ٚائع

َّا ط١ًٜٛ عسٜس٠، َٜذُع ؾٝ٘ ايَكٖؿ١ إثَط ايَكؿ١،  َٜٚكٔهٞ يف بٓا٥٘ أَٜا َٚإخالٍم،  ٔبشبٍّ 

٘ٔ ٜطتبٗا ٔبٔعَٓا١ٕٜ ٚٔزق١َّ َبايػ١، سٖت٢ َٜبٓٔٞ َبّٝتا َق َٚد ِٔ ايٖؿَذَط٠ ٔؾٞ  ٜٛ٘ا َٜكُُس َع٢ً ُغك

َٔ األِعَسا٤.. َٔ َٚأبَٓا٤ٙ  ٘ٔ َبٝٔه٘  ُٔٞ ٔب َٚحي َٚايَعٛأقـ،  ِٕ تٓؿَس  ايطِّٜاِح  َٕ َٜشًٛ ٔيٓٛض٠ أ َٚنا

 أغ١َٝٓ ايُعكؿِٛض ايٖػعٝٔس:

ِٕ ِٕ.. يف اِيُبِػَتا  ٔؾٞ اِيُبِػَتا

ِٕ  َؾـِكَؿَل ُعـِكُؿْٛض ضْٓا

َِٚضاُم األ  ِظٖـاِضَضّؾــِت أ

ُٕ األِؾَذاِض  ََـاَغِت أِغَكا

"ِٕ ٖٓـِت أَٚتـاُض األِيـَشا  .37َغـ

ا، "ٚيهتاب١ ايٓل ادتٝس أغؼ ٚاألزب ارتام باألطؿاٍ عٓسٙ ال بس إٔ ٜهٕٛ ٜػرّيا دّس

َٚبازئ َٓكٛق١، ٚأزٚات َٓؿٛض٠ يف نجري َٔ املطادع، ٚئ أعٝس  َصنٛض٠ َعطٚؾ١

تهطاضٖا ٚتٛقٝؿٗا، ٚإٕ نإ يٞ ؾٝٗا ضأٟ َٛاؾل يف داْب ٚشتايـ يف آخط، يهين 

أعذب ممٔ ٜطٜس ؾذأ٠ إٔ ٜهٕٛ ناتبّا يألطؿاٍ، زٕٚ أٟ أزٚات خاق١، ٚإضٖاقات 

األطؿاٍ غري عٓاٜٚٔ  غابك١، ؾهٝـ ٜكطض ٖصا ايكطاض ارتطري َٔ مل ٜكطأ َٔ زتالت

أغًؿتٗا، ٚمل حيؿغ َٔ أغٓٝات األطؿاٍ غري َا مسع٘ َٔ أٜاّ ايطؿٛي١، ٚمل ًٜعب َع 

األطؿاٍ، ٚمل ٜعض َساضغِٗ ٚأْسٜتِٗ ٚأغط٠ َػتؿؿٝاتِٗ، ٚمل ٜعطف عٔ األطؿاٍ 

 .38ٚأَعدتِٗ ٚقٓٛؾِٗ َٚؿاعطِٖ ٚنتبِٗ ٚتطبٝتِٗ غ٣ٛ ايكًٌٝ ايكًٌٝ"

                                                         
 .1ّ(، م: 2502، )ايؿاضق١: زاض املهتيب يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، نٛابٝؼ ْٛض٠ايبهطٟ، ز. طاضم،  37

 .054عسز ايطابع ٚايػبعٕٛ، م: ، ايزت١ً ايطؿٛي١ ايعطب١ٝ 38
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دس أسٝاّْا يف أغًٛب ايبهطٟ يف نتاب١ قكك٘ َا ٜؿب٘ أغًٛب ضا٥س أزب أٚ

األطؿاٍ ايعطب ناٌَ نٝالْٞ؛ ٚضمبا بػبب نْٛ٘ َتأثّطا ب٘، ٜٚؤنس شيو أْ٘ 

نٝالْٞ ناٌَ . بعٓٛإ ".39اختاضٙ َٛنّٛعا يًبشح ٚايسضاغ١ يف َطس١ً املادػتري

 . ضا٥ّسا ألزب ايطؿٌ ايعطبٞ"

ٚقس دتأ ايبهطٟ يرتؾٝ٘ ٚتػ١ًٝ األطؿاٍ إىل َكاطع ؾعط١ٜ يف قكك٘ َجًُا ؾعٌ 

"ايعقام  قتبؼ َٓٗا:( اييت أنٝالْٞ، ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ قك١ )غبام يف ايعقام ناٌَ

ٜبسٚ نأْ٘ ْٗط َٔ األسذاض ايهطمي١ املطقٛق١ بعٓا١ٜ ٚزق١ ٚإسػاؽ ؾٓإ.. ميهٞ 

 ا.. َػابّكنإ ٜطنض َػطّعا ..طٜٛاّل بطؾاق١ بني بٝٛت سذط١ٜ قسمي١ أْٝك١

َّاَٚطاضّز ؿاعط ادتاًٖٞ اَطئ ايكٝؼ يف ٚقـ ا.. نأْ٘ قٍٛ ايَٚرتادّع ا.. َتكس

 ؾطغ٘ ادتُٛح، )أٚ ضمبا ْؿػ٘ ٖٚٛ ٜكٛز ؾطغ٘(:

 ٌٍ َُِكٔب َٔـَؿــطٍٓ  ََعــّا   .......  ََٔهـطٍٓ  ٌَُِـِسٔبــٍط  ِٔ َع َٔ  ٌُ ِٝ ُ٘ ايػَٓـ ِٛٔز َقِدٍط َسطَٓ ُُ  َنُذًِـ

ط١ًٜٛ، ، ٚيف ٜسٙ األخط٣ عكا تطاٙ سّٝٓا ضاؾّعا غباب١ ٜسٙ اي٢ُٓٝ، َٗسّزا َٚعزتّطا

 .40َٔ خؿب َككٍٛ ملاع.. ع٢ً داْبٗا ْكـ ألْٛاع َٔ ايطٝٛض"

 خامت١ ايبشح:

يكس تكك٢ ٖصا ايبشُح بعض األعُاٍ األزب١ٝ َٔ قكل ٚضٚاٜات األطؿاٍ اييت 

اْب عسٜس٠ َٔ ْتاد٘ األزبٞ. نتبٗا ايسنتٛض طاضم أمحس ايبهطٟ، ٚضنَّع ع٢ً دٛ

ٚأثبت ايبشح إٔ ٖصا األزٜب ٚايهاتب ٚايكشؿٞ ايباضظ سطٜل أؾس اذتطم ع٢ً 

 ايتٓٛع يف َٛنٛعات٘ ٚغطؽ ايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايكش١ٝ. 

غتطٝع ؾٝ٘ اغتٝعاب عابط٠ ع٢ً إغٗاَات ايبهطٟ، ٚال أ ٖٚصا ايبشح ميجٌ ْعط٠

اٍ ٚقشاؾتِٗ، نُا أْ٘ ستاٚي١ َتٛانع١ مجٝع َػاُٖات٘ يف زتاٍ أزب األطؿ

مت٢ٓ إٔ ميٗس ٖصا ايبشح يًباسجني َٔ دٗٛزٙ يف ٖصا اجملاٍ. ٚأ تٓاٚيت بعض ادتٛاْب

                                                         
، داَع١ ايهٜٛت، َادػتري، )ضغاي١ ايطؿٌ ايعطبٞ ناٌَ نٝالْٞ ضا٥سا ألزبايبهطٟ، ز. طاضم،  39

 ٚقسضت عٔ زاض ايطقٞ ايًبٓاْٞ. 2504ّايطغاي١ طبعت يف بريٚت عاّ  .(.ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا

 .0ّ(، م: 2501)زَؿل: زاض اذتاؾغ،  ،غبام يف ايعقامايبهطٟ، ز. طاضم،  40
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ايططٜل إىل إٔ ٜتٛدٗٛا إىل ٖصا األزٜب ايباضع، ايصٟ ٜعس َٔ ضٚاز أزب ايطؿٌ ايعطبٞ 

ٌ يف ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٜٔ، ٚإٔ ٜسضغٛا دٗٛزٙ املؿهٛض٠ عٔ ططٜل ضغا٥

 ٚأططٚسات داَع١ٝ.

 األَٛض اآلت١ٝ يف ْكٛق٘:تبني ت ٚيف ارتتاّ، ٚبعس زضاغ١ أغًٛب ايبهطٟ

 .اغتدساّ األغًٛب ايػٌٗ ايبػٝط 

 .اغتدساّ أغًٛب تطؾٝٗٞ ٚدصاب يتػ١ًٝ األطؿاٍ ٚإثاض٠ َٝٛهلِ يكطا٠٤ ايًػ١ ايعطب١ٝ 

 َطاعا٠ غٔ األطؿاٍ َٚٝٛهلِ ع٢ً سػب َتطًبات ايعكط. 

 األيؿاظ ايػ١ًٗ ادتسٜس٠. اعتُاز 

 .َعز ايٓجط بايٓعِ يٝػتُتع ايطؿٌ بايكطا٠٤ ٚيُٝهٔ يػاْ٘ َٔ ايؿكاس١ 

 .اغتدساّ ايكٛض امل١ًْٛ ادتصاب١ 

 .ِٗايًذ٤ٛ إىل املعًَٛات ايتسضجي١ٝ َع َطاعا٠ غٔ األطؿاٍ ٚإزضان 

 

 املكازض ٚاملطادع:

 ِٜايكطإٓ ايهط. 

 غٓٔ أبٞ زاؤٚز. 

 ٟقشٝح ايبداض. 

 َػٓس أمحس. 

 .ٟايػري٠ ايصات١ٝ يًسنتٛض طاضم أمحس ايبهط 

 2504ح، أمحس ستُس، ٚآخطٕٚ، ايجكاؾ١ ايكش١ٝ، األضزٕ: زاض املػري٠، ابس.ّ 

  ايبهطٟ، ز. طاضم، ايؿٝذ ٚاألقسقا٤، َرب٠ اآلٍ ٚاألقشاب، َطنع ايبشٛخ

 ّ. 2553، 0ٚايسضاغات باملرب٠، ط

 2501يعقام، زَؿل: زاض اذتاؾغ، ايبهطٟ، ز. طاضم، غبام يف ا.ّ 

 ا ألزب ايطؿٌ ايعطبٞ، ضغاي١ ايسنتٛضاٙ، ايبهطٟ، ز. طاضم، ناٌَ نٝالْٞ ضا٥ّس

 املكس١َ دتاَع١ ايهٜٛت، ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا.

  ،ايبهطٟ، ز. طاضم، نٛابٝؼ ْٛض٠، ايؿاضق١: زاض املهتيب يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

2502.ّ 
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 ٔظلٍّ مُْت

خلٔف٘ بً الدًٓ مجال
 

Email: bendjamel309@hotmail.fr 

ٜٔ ٕٗ"َعاَج الٖػـٔك ُٓـَطا  " ُُلعـلٙ َزِضـٍه  

ِٝ َّال بًُ ُحُت ُأِعـٔلَّٔج  ٔدَلباهلٔل  
ٕٓ عـل ََّجـٙ ُجِسٍح َطػَعاَج الػك  ّعاٙ 

ٜٔـاّل ٙ َعاَج الػـٔكـٕ عـل  الٗسُضـِْو ُمـَطا

 اٍزـِض آَثـَبـِع َعـً

 ُُ......لَُّلَعـٖل َتــُد

 َُٔفَكَد  الٖػـَناَل ٔبَأِمـٔط

ُٓـَي ُُ َصاَز   أجٕ ٔظـلَّ

ٍُـَي  ؟َساِزالَك ٔفَِّقــَت ُمـِيـَتـص اا الـتـَكـٔيَأ

ٍُـَي ٜٔـٕف ٔمـًا ِفـيا اِزَتـَػَأ ًِ ُحـٖطإد  َتــَػاِز؟ َبـِعـَض َىـِبـٍض َخا ِٔـ  َعـ

 ؟ٍسَبِعـَض ٔغـِع

ُُُٓ َنُىٍه َلَْبعَض ُحـل  اِز؟َعـأىـُل ُجـلَّــَيَسْش 

َِْم الظُّـُياـَٔل الَبأضـَكَضَأَل الٖيـد ّ٘ َفـ ٌِٔت ُمـٔطلَّـ ْ 

ََ  ا...َلـَعـلَّـ

ََل َضَأَل السَِٓماَل  .....ا....ـَعـّلـ

ُٔ ٌَ الـٓيَضَأَل الُعـ  ا ....ُسٖبـَنف أتاِشَفْ

ََ  الأت عـلٙ السَِّمالٖيـأضَد اَحلسَِّٓضَأَل ا  ا...  ...فَلـَعـلَّـَ.... اَدَلاَلـ

ٜٔـَل عَضَأَل الكب ََ ًا  ا......ُغـَعاع ُزُجـْٔعـ

َْاى َضَأَل  ..ٕٗادضع ِصـَٔبـص عـً َٞامَل

 ا....ـَـلًََّ  نَداَٜطاف امل

                                                           


 .اجلصاٜس ــ اعأٍس ضْم 

 قصيدة
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 َسََّتـَرنَّـ

ُ٘ٔٓـِط ََ َسٚ امَلـٔدٓـَيـ ٍَا ـ ٔبـ ِٔـَظ َأِقـَصا  ـِسا اأَلَثـ َلـ

ِٕ جَٓـِطـَتـٔطـِع  ٔللـٖطـِعَلـِه  َِــ  اّدـ

َٓـٔصـِل..  ..َلـِه  

َََّالـٖػ  اـِنـُظ  ...َغـاَب َحـٔيـٔـُي

 ِسال َمـَطّ ٕٗكٍَـاَو الـػ

 َؼ الُػـُسّبَ ا َبـَلذحـتٙ إ

ُْٔظال ِتمات  ُ...دِّ عـنـَل َحـٔيـٔـٔيُل ال

 ّساِع َصـِبَلـِه َٓـطـتط

 ُُٖ ُجــِسَحُٓـَداّ

َٔـاٍم ـٖدّاِزت ِٔ َقـ ُمـِيـَهـٔطـَس اِغـٔتـ  ا..َصَصَعـَلٙ آَثـاِز

ِٔٔفـٕ َمـِفـَسِم الـٖسِمـل   ًِـ

 َبـِخـس

 َّاَحـ٘

ِٔ ََِدا َجـَيـاَحـ  ًِ َغ

ٍِْم َٛ  َغـ  ٔدِف

َِْبَحلَّ ّساَغـأع ََْط َل َصـ  ًِال
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 اإلقؿاء أَازع حني

يٝٓد٠ ناٌَ
 
Email: linda.kamel40@yahoo.fr                        

ٚعٓد  ٜا ملفازق١ اذتٝا٠! قٌٝ عٓٗا بأْٗا عاٖس٠ جتٛب املالٖٞ ٚتتحٍٛ يف األشق١ يٝاًل..

 ..ًِٝٗ قؿـ ايؿربايؿباح، تٓاّ َع ايفكساء تؤاْطِٗ ٚتطسد ع

تسدْٞ ممٔ ٜسغبٕٛ  اييت يف تًو ايطًبات ايهجري٠ !متازع عٗسٖا َعٞ ٖا ٖٞ

ا قد ؾاز يٞ عػام باآلالف زضاي١ ٚاحد٠ جعًتين أترنس تًو ايؿدٜك١ ٖ ،بايجسثس٠

ٜٚطريٕٚ خًفٗا   ايجا١ْٜٛ نٝ  ٜتػصٍ بٗا ايػبإىلَعؿُٗا ٚحنٔ ْتح٘ إ اييت أدزع

تًتفت إيِٝٗ  ،أضازٜسٟفُٝٗطٕٛ هلا: ٜا ذات ارتُاز األضٛد، ُٖطا زقٝكا تسجت  ي٘ 

 بابتطا١َ َجري٠..

ارتحٌ ع٢ً جطدٟ "أٟ جسأ٠ تًو اييت متتًهٗا" َهاْٞ ٜٚٓصٍ عسم يف فأتطُس 

جت٘ إىل أغًل ايباب خًفٞ ٚأ ،ضتُس يف طسٜكَٞالَح االزتباى ٚأ أحاٍٚ إٔ أخفٞ

ىل عٝيّن ارتضسٜٚٔ ْظس إجصاء جطدٟ قطع١ قطع١ أتؿفح َالستٞ ٚأأ ،املسآ٠

ٚٚجٓيت ايٛزدٜتني، ٚغفيّت ايصٖسٜتني ٚأزفع ارتُاز عٔ زأضٞ فٝٓطدٍ غعسٟ األغكس 

 إىل عاجٝيت بابتطا١َ ٚضاء٠ أطسح ايطؤاٍ: مل ٖٞ ٚيٝظ أْا!

 َا ايرٟ مل ٜسٙ يّف! ٚٚجدٙ عٓدٖا!

 ا ٌٖ أخطأت؟.جدتٞ اييت ناْت تساْٞ بدًز

 ٚنٝ  يٓظسات ضت١ٝٓٝ إٔ ختطأ!

                                                         


ًٝعٌُ ت ٚقاؾ١ َٔ دٚي١ ادتصائس، ٚغاعس٠ ناتب١  . َسانص ايتهٜٛٔ املٗين حدأَطتػاز٠ تٛجٝ٘ با حاي

"ادتج١ املػ١ٖٛ" ٚزتُٛع١ قؿؿ١ٝ قؿري٠ جدا بعٓٛإ "ٖٛاجظ"،  بعٓٛإ ؾدزت هلا زتُٛع١ قؿؿ١ٝ

 ."مل أجنبتين أْج٢"ٚ "شز االعرتاف"" ٚايػُسٜإٚ"  "املطازدٕٚ"َٓٗا: ٚعد٠ زٚاٜات 

 قصة قصرية
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 زغِ ستاٚالتٞ يهػ  ضس تًٗ  ايػبإ عًٝٗا ٚإعساضِٗ عين 

 حني خفل قًيب حبا نػريٟ َٔ ايبٓات

ّٟني نٓت أحتضٔ قًيب ب  ٚأْا أزاٙ ٜٓظس إيٝٗا ٜػُصٖا ٜبتطِ هلا  ،ٜد

 فٝػسقإ يف عس ايٛي٘ ٚٚحدٟ أغسم َع قًيب يف بسن١ َٔ ايٛحد٠ ٚايٛجع

، ٖداٜاٙ اييت ناْت َٔ املفسٚض يٞ ، ختسجدثين عٓ٘ ٚعٔ نٌ ن١ًُ قاهلا هلاحت

 خس خًفٓا...آل ٖٚٞ تًٛح
زَل أَٞ ٖٚٞ فأٖك١، ساأعٛد َٓٗه١ مما حيدث حٛيٞ ٚأقٓع ْفطٞ أْ٘ طٝؼ امل

اقساٟ بٓت باؽ  ،ع٢ً مسعٞ قٛهلا "اهلل ٜصٜٔ ضعدى ٚنٝ  تسدد ،ختبص ارتبص

 ختسجٞ َٔ ايػسق١"

غسع زأضٞ يف ايدزاض١ أستٛ نٌ اهلصائِ اييت تؿدع هلا جداز قًيب ٚأعٛض فأ

 خطازات اذتب بٓحاحٞ

ْيت اييت تفٛقت ع٢ً شَٝالتٞ ٚمل ٜٓفع تفٛقٞ جًب اْتباٖ٘ يٞ، يًخظ١ غعست بهٝٓٛ

 تالغت يف عامل ايعػل

 ،ٚحدٟ أحتضٔ ايالغٞء ،ُٖٚا ٜتبادالٕ زضائٌ ٖٚداٜا اذتبيُٝٗا نٓت أْظس إ

 عًٗا ختطئ ايطسٜل فتؿٝبٓاي"أحبو"  أتٛضد دَعٞ ٚأْتظس ٖالٍ ن١ًُ

 ،عًٝٗا ايعػام طًبت َين إٔ أعطٝٗا ضحٌ احملاضسات يف نافتريٜا اييت ٜتٛافد

ذًٖت ذتحِ اذتب ايرٟ ًٜفِٗ  ،يٛافدٕٚ إيٝٗازحت ٚحٝد٠ ظٓاح ٚاحد عهظ ا

 ٚححِ ايؿكٝع ايرٟ ٜطهٓين 

 حبو"أ" ْٞ نأْ٘ قسأ َالستٞ اييت تسددٖآٜظس ،ٚجدت٘ َعٗا

ُا ضًُتٗا ايطحٌ يف ازتباى فاضح ٚخسجت َٔ فٛزٟ ٚضط إذتاحٗا باملهٛث َعٗ

 "...ْٞ غازق١ يف ايٛجع"أمل تفِٗ أ
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ػإ أؾابع أٜدُٜٗا حمل٢ٓ أحملُٗا َعا ٜهبأطٌ َٔ ايٓافد٠  عدت إىل غسف١ بازد٠،

 دٕٚ إٔ ٜػعس بٗرا االحرتام ايرٟ ٜعتًٝين َٔ بعٝد

 أحػس جطدٟ املٗصّٚ ٚأدفء قًيب ايصنّٛ بربٚد٠ حب َؤجٌ

مجٌ  َا يف اذتٝا٠ قًب ، نتبتٗا بايبٓد ايعسٜض "أزغِ ستاٚييت دع ٚزق١ يف ايطحٌ

َٛضع جاء زفكتٗا أجًطٗا يف  ٚاْتظست زد٠ فعً٘ يف ايّٝٛ املٛايٞ "ؾادم حيبو

عسف حكٝك١ أْ٘ ٜكٛهلا "نأ ،ٚأطًل بؿسٙ حنٟٖٛٞ  ٜكابًين ٜساْٞ ٖٛ ٚال تساْٞ

 يهين أتًرذ بتعرٜبو". ،َػاعسى

تأبطت قًيب نخكٝب١ ضفس ٚاْؿسفت ٚضعت٘ يف بساد  ،ت اضتفصاش تؿًين َْٓ٘ظسا

 حت٢ ال أَازع اذتصٕ 

متاَا نُا نإ ٜتٛافد ع٢ً ؾدٜكيت  ّٞعامل االفرتاض ٜتٛافد ايعػام عًٖا أْا يف 

 ٖٚا أْا اآلٕ أَازع اإلقؿاء، ٚأجربِٖ ع٢ً محٌ قًبِٗ يف حكائب ٚٚضعٗا يف ايرباد.
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 األخري املالش

: غالّ بٔ ضظامقك١
 

*حمُس عًٞ أخرت. زتطمج١: 


 

Email: mdaliakhtar@gmail.com 

َطٚض األٜاّ. اغتسع٢ َع  عم نبس املًو، ٚنإ ٜعزاز قًك٘ ٜٚضٝل قسضٙقًل َ

ملكًشني. زّبط خطًطا ٚاختص ططقا ٚيهٔ املػتؿاضٜٔ، ٚاغتؿاض ايٛظضا٤ ٚاغتٓكح ا

أ١ٜ خط١. تؿؿ٢ يف ايبالز ايؿػاز ٚايطؾا  ٚمل تٓذع ططٜك١ جُط أٟمل ت بسٕٚ دس٣ٚ،

س١ٜ. تساعت بٓٝتٗا االقتكاز١ٜ ست٢ أٚؾهت إٔ تٓٗاض اْٗٝاض األَطاض املع ٞتؿؿ

ايعُاض٠ املب١ٝٓ َٔ ايطٌَ. تػًػًت ايطؾا يف أسؿا٤ املٛاطٓني إىل سس إٔ ناْٛا ٜعتربٕٚ 

اعترب ٜٓر َٔ ايسا٤ ال ٚظٜط ٚال ساضؽ. َِٜٛٗ ضا٥ًعا إشا مل ٜظؿطٚا ؾٝ٘ بطؾ٠ٛ. ٚمل 

ايبالز ٚأقبشت نأْٗا َٔ قُِٝ ادتُٝع أخص ايطؾ٠ٛ َٔ سكِٗ. عُت ايطؾا يف 

ايكِٝ ٚعني األخالم. ٚعذع ايكإْٛ عٔ غسٖا ألٕ املػذٕٛ بت١ُٗ ايطؾ٠ٛ، عطف 

ايططٜل إىل اإلؾالت بؿضٌ ايطؾ٠ٛ شاتٗا، ؾهإ ٜٓػٌ َٔ ايػذٔ نُا ٜٓػٌ املا٤ 

 َٔ ايػطباٍ ٚنُا ٜٓعيل ايطٌَ َٔ قبض١ ايٝس.

٢َُٓ ب٘ املًو، بًؼ قًك٘ بػبب٘ َب  . سسخ إٔشضٚت٘اضططاب٘ ٚبًؼ ًػ٘، ٚإشا عازخ 

املًو بسا٤ اغتُط ألٜاّ، ٚملا تؿؿ٢ َٓ٘ بعس ايسٚا٤، ٚاغتػٌ غػٌ ايكش١ َطض 

٘ ألٕ ٜتكسم بٗا ع٢ً ٚغًُٗا إىل ض٥ٝؼ ٚظضا٥ ٚايعاؾ١ٝ، ٚظٕ ايسْاْري َجٌ ٚظٕ دػسٙ،

ايؿكطا٤ َٚػانني بالزٙ. ٚنإ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ غا١ٜ يف ادتؿع، ؾاستؿظ َٔ ايسْاْري 

ّٛض حماؾظ املس١ٜٓ بتٛظٜع ايٓكـ ايباقٞ. ٚمل ٜهٔ احملاؾظ أقٌ  بٓكؿٗا يٓؿػ٘، ٚؾ

                                                         
  بايًػ١ غالّ بٔ ضظام ٖٛ االغِ املػتعاض يًؿٝذ عبس ايػالّ عبس ايطظام، ٖٚٛ أسس أعالّ ايكك١ ايككري٠

١ٜ يف ايعكط املعاقط، ٚقس انتػب ؾٗط٠ ٚاغع١ يف األزب اهلٓسٟ املعاقط، سٝح ؾل يٓؿػ٘ أغًٛبا األضز

اإلق١ًُٝٝ اجملاَع األزب١ٝ  عسٜس َٔ ادتٛا٥ع األزب١ٝ َٔ. ساظ غالّ بٔ ضظام ع٢ً خاقا ب٘ ٚططٜك١ ؾطٜس٠

ايككري٠ بايًػ١ األضز١ٜ كك١ ٖٚصٙ تطمج١ اي .إْتادات٘ اإلبساع١ٝ ٚاملرتمج١ٚشيو اعرتاًؾا ب يف اهلٓس ٚاملطنع١ٜ

 )ضاغت٘(.

*


 ناتب ٚباسح ٖٓسٟ. 

 قصة أردية
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َٓ٘ دؿًعا ٚخبًجا. ؾاغتأثط بٓكـ ايٓكـ ٚغًِّ َا بكٞ إىل ْا٥ب٘، ايصٟ بسٚضٙ أخص 

ِّ دطا، ٚيف ايٓٗا١ٜ  ـٍ حتت٘، ًٖٚ عكت٘ ْكًؿا، ٚغًِ َا تبك٢ َٔ ايسْاْري إىل َٛظ

عٔ اذتازخ عْٝٛ٘ يف املس١ٜٓ. أبًؼ املًَو ب٘ ؾكري  ؾاظ مل ٜبل َٔ ايسْاْري إال زٜٓاض

، ؾطاض يب٘ ٚبًؼ َٔ ايكًل ْٗاٜت٘ ٚمل ٜسض َاشا ٜؿعٌ! َا أؾسَّ تعاغ١َ املعاضع املٛثٛقٕٛ

 إشا أخص ايػٝاز يف ابتالع ايعضع!

يف قسِٜ ايعَٔ، إٕ ٚاد٘ املًو َؿه١ً َعكس٠ ٜػتشٌٝ سًٗا، دتأ إىل أَطٜٔ: إَا 

َٚ أقبٌ ع٢ً يعب ا يؿططْر، أٚ خطز يًكٝس. تأٌَ املًو أَطٙ، ْٚظط يف ارتٝاضٜٔ. َأ

دنًؼ يًؿططْر أّ رنطز قا٥سا؟ أَا ايؿططْر، ؾهإ يعب٘ َط٠ أٚ َطتني َع ض٥ٝؼ 

عٓ٘ يف ايًعب ست٢  ًغا بايػـ إىل سس إٔ نإ ال ٜطعٟٛايٛظضا٤، ٚيهٓ٘ نإ َٗٛٚ

و ذنرتم سًٓكا ٚيهٔ ٜػايب٘ َع املًو. نإ ٜػتػؿً٘ ٜٚػري ايكطع خًػ١. ٚنإ املً

ؾًِ ٜطق٘ إٔ ٜعاتب َط٠٤ٚ ٜٚبتًع غؿ٘ غك١. نإ نطِٜ ايٓؿؼ ٚؾطٜـ ايػذ١ٝ، 

٘ ملجٌ ٖصا األَط اهلني، ٚمل ًٜل ب٘ إٔ ًٜعب ايؿططْر َع ؾدل غريٙ. ض٥ٝؼ ٚظضا٥

ٚيصا ؾععّ ع٢ً ارتطٚز يًكٝس ٚسًٝسا، ٚألْ٘ نإ ٜطٜس ايتأٌَ يف املؿه١ً ظاْب 

 ايكٝس. 

، ٚانتػ٢ يباؽ ايكٝس ٚأخص ايػالح. يف ايكباح َبهًطا ّٛ اغتٝكظ املًوشات ٜ

أخطز َٔ اإلقطبٌ ؾطغ٘ املؿضٌ ٚبٛسسٙ اجت٘ إىل ايػاب١. زيل ايؿطؽ غطًٜعا، 

ؾطسبت ب٘ ْؿشات طط١ٜ َٔ اهلٛا٤، ٚزٚت ايػاب١ بأقسا٤ سؿٛؾ٘. ٚاضططبت ايطٝٛض 

ٜكبٌ املًو ع٢ً ؾ٤ٞ، ٚظٌ ع٢ً األؾذاض َٗؿٗؿ١، ٚاؾطأبت ايٛسٛف إيٝ٘ عصض. مل 

ٜٓطًل ضانًضا، ٖٚٛ غاضم يف تؿهريٙ ٚضا٥ع يف تأًَ٘. ؾهط يف َا آٍ إيٝ٘ أَطٙ 

ٖٚٛ ًَو ايبالز، ٜتدبط زٕٚ د١ٗ ٜٚتػهع تػهع األعاقري ايؿاضز٠. اْتاب٘ أغـ 

 ؾسٜس ٚضث٢ ذتاي٘ ٚق١ً سًٝت٘، ٚيهٔ غايب ؾعٛضٙ بك٠ٛ ٚاْطًل ُقُسَا.

ٌ املًو ٚؾطغ٘ نالُٖا عطقًا، ٚأسؼ بايعطـ، اْتكؿت ايؿُؼ ايػُا٤، ٚتبً

ايًذاّ. ؾاخنؿضت غطع١ ايؿطؽ ٚدط٣ خبًبا.  سَّنُا نإ ايؿطؽ ًٜٗح إضٖاًقا. ؾَؿ

أداٍ املًو بكطٙ عًجا عٔ املا٤، ؾطأ٣ ؾالاًل ٜػكط قطًٜبا. تطدٌ املًو َٔ ؾطغ٘، 
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سأ ٜػري ع٢ً ٚاضت٣ٛ َٔ املا٤ َػرتًؾا، ٚضف ٚدٗ٘ بطشاشات َٓ٘، نُا أض٣ٚ ؾطغ٘، ٚب

 قسَٝ٘ ممػها بًذاَ٘.

بايكُت. نإ قطع ؾًٛطا نبرًيا بسٕٚ ٚعٞ ٚضٌ  ٘. ناْت ايػاب١ تسْٟٚظط سٛي

ًَا  ايططٜل، ؾًِ ٜصنط َٔ أٜٔ دا٤ ٚمل ٜسض إىل أٜٔ ٜصٖب؟ غاض ١ٖٗٝٓ، ؾطأ٣ أغٓا

تػطح يف َػطؽ أَاَ٘. اقرتب َٓ٘، ؾٛدس قطٝع١ َٔ األغٓاّ تطع٢، ٚضاعًٝا ٜؿطف 

ًكٝا يف ظٌ ؾذط٠. قاّ ايطاعٞ َٓتؿًضا ٚؾػط ؾاٙ سري٠ سني ٚدس املًو عًٝٗا َػت

 ٚغأٍ: َٓ٘أَاَ٘ ٚنإ عطؾ٘. اقرتب املًو 

 عس املس١ٜٓ َٔ ٖٓا؟اعٞ! ضًًت ايططٜل، ؾأخربْٞ نِ تبأخٞ ايط 

 ضز ايطاعٞ َطأطأ ضأغ٘:

 ًُا إىل د١ٗ ايؿطم ٜٛقًو إيٝٗا يف غاع١  .ؾستو ضٚسٞ أٜٗا املًو! ايػري َػتكٝ

ؾهطٙ املًو ٚاْعطـ يًعٛز٠، ٚإشا ب٘ ٚقع بكطٙ ع٢ً ؾذط٠ تتسىل َٓٗا دج١ نًب 

 َؿٓٛق١ عبٌ. جتُس يف َهاْ٘ ٚغأٍ ايطاعٞ باغتعذاب َؿريا إيٝٗا:

 َا ٖصا أٜٗا األر! َٔ ؾٓل ٖصا ايهًب؟ 

ًٝا:  تًعجِ ايطاعٞ أٍٚ األَط، ثِ اغتذُع قٛت٘ ٚأداب َٓشٓ

 .٘دالي١ املًو! أْا ايصٟ ؾٓك 
 َٚاشا ناْت دطميت٘؟ 
 .ٖصٙ سها١ٜ ط١ًٜٛ 
 .ٚال بس َٔ إٔ أمسعٗا 

 َط املًو، ؾتٓشٓح اغتعسازا ٚبسأ.أل ًٝ٘ إٔ ميتجٌتطزز ايطاعٞ ذتظ١، ٚيهٔ نإ ع

  ٘دالي١ املًو! إٕ ٖصا ايهًب نإ ساضغا ألغٓاَٞ، َٛثٛقا ب٘. ٚبًػت ثكيت ب"

ٙ. ٚشات َػا٤ سني عاز بٗا، إٔ نإ ٜصٖب بٗا يف غٝابٞ يريعاٖا ٚذنطغٗا بٛسس

ًُا يف  ايكطٝع١. عجت عٓ٘ نجرًيا ٚمل أعجط عًٝ٘. ٚدطت ايعاز٠ بعس  اؾتكست غٓ

ًُ ايؿو إٔ شيو عٌُ ضاع  ا نٌ َٜٛني أٚ أضبع١ أٜاّ. اعرتاْٞشيو إٔ خػطت غٓ

ًَا يًػاب١ يف إثط ايكطٝع١. ٚاختؿٝت ع٢ً ؾذط٠ بني  ٜعٝـ يف دٛاضٟ. ؾدطدت ٜٛ
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غٓاّ تطع٢ ٚايهًب ذنطؽ عًٝٗا ضابًضا ع٢ً قدط٠ عًت أغكاْٗا. ناْت األ

طٌٜٛ ست٢ مسعت سؿًٝؿا َٔ ٚضا٤ أمج١، ؾاْتبٗت ٚقت َٔ املػطؽ. ٚمل ميض 

و، ؾعسا إيٝ٘ نايػِٗ. إيٝ٘ ٚضأٜت ضأؽ ش٥ب رنطز َٓٗا. ٚقس حمل٘ ايهًب نصي

. ؾُا إٕ ٞبايسسخ َا مل رنطط قط ب َكاضع١ عٓٝؿ١ بُٝٓٗا. ٚإشا ب٘ ٚتكٛضت

. ناْت ش٥ب١ ايص٥ب ًٜٚشػ٘ َا بني ؾدصٟست٢ بسأ ٜؿِ ايهًب األمج١ زخٌ 

باألقٌ. ٚضأٜت بعس قًٌٝ بعني سري٠ َا مل ٜطٙ أسس قط. ضأٜت ايهًب دناَع 

ًهين االغتعذاب. ٚمل أنس أقسم َا ضأٜت َٚا ايص٥ب١. سسم بٞ االضتباى، ٚمت

اس١ٝ بني ، تٓش٢ بٓٚملا قض٢ ايهًب ٚططًٙعاز٠. دطٟ أَاَٞ َٔ سسخ خاضم ي

بعٓل غِٓ ٚعازت إىل َٔ سٝح أتت. ٚبعس ٚقت  تاألعؿاب، ٚأَا ايص٥ب١ ؾأَػه

قًٌٝ، طًع  ايهًب َٔ األمج١ ٚأخص َهاْ٘ نُا نإ َٔ قبٌ، َتظاٖطا بأْ٘ 

ذنطؽ األغٓاّ بهٌ ٜكظ١ ٚسصض ٚنأْ٘ مل ذنسخ ؾ٤ٞ. ؾُٗت األَط، ؾكٓعت 

 ."يؿذط٠َٔ أٚالزٟ ٚؾٓكت٘ بٗا َٔ ا ضبك١ َٔ اذتباٍ مبػاعس٠

نإ املًو َكػًٝا إىل سها١ٜ ايطاعٞ ايػطٜب١ عري٠ ٚاغتعذاب بايػني، ٚملا ؾطؽ 

 ايطاعٞ َٓٗا غأٍ املًَو:

 أٜٗا املًو ! ٌٖ َٔ دعا٤ أدسض بصيو ايٓانط ارتا٥ٔ َٔ ايؿٓل؟ 

مل ٜطّز املًو ٚنإ ٜطَل يف ارتال٤ ؾاضًزا بٓظطٙ ٚغاضقا يف ؾهطٙ، ٚإشا بطأغ٘ ملعت 

ملعإ ايربم يف ايظًُا٤، ٚؾعط إٔ شٖٓ٘ اْكؿع َٓ٘ غباض ايرتزز ٚإٔ قًب٘  ؾٝ٘ األضٛا٤

 عٓ٘ قدط٠ ثك١ًٝ، ؾاْبػط َجٌ ظٖط٠ غض١. تاْسسط

 أعاز ايطاعٞ غؤاي٘.

 دالي١ املًو! أنإ عكابٞ يف غري َهاْ٘؟ 
 .نال، نإ عكابو يف غا١ٜ ايكٛاب 

 ٞ إٜاٙ قا٥ال:ضز املًو ْٚعع َٔ إقبع٘ خامًتا َٔ األملاؽ َٚٓح ايطاع

 .ٖٚصٙ دا٥عتو. ٚدعا٤ يو 
 ؟أٜٗا املًو دعا٤ عٔ أٟ أَط 
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 غأٍ ايطاعٞ عري٠.

 ى ألْو أضؾستين إىل ايططٜل.ؤدعا 

 ٚقبٌ إٔ ٜػتطٝع ايطاعٞ إٔ ٜٓبؼ به١ًُ، ضنض املًو ؾطغ٘ ٚابتعس.

***** 

ات يف قباح ايػس،اغتٝكظت ايبالز ع٢ً َؿٗس عذاب، طاض باأليباب. ٚدس أٖايٝٗا ٦َ

 َؿاْل تتسىل يف نٌ غاس١ َٚطبع َٔ ايبالز. ٚنإ املٓازٕٚ ٜعًٕٓٛ َتذٛيني:

 ًَُِ ِيٝعطف ادتُٝع، ارتاق١ َِٓٗ ٚايعا١َ،  و،أٜٗا املٛاطٕٓٛ! امُلًو هلل ٚاألَط يً

إٔ نٌ َٔ ُٜكبض عًٝ٘ َٓص ايّٝٛ َتًبًػا بأخص ايطؾ٠ٛ، ُٜؿٓل ع٢ً ضؤٚؽ 

 األؾٗاز يف قٛاضع ايططم بسٕٚ ضمح١.
اهلطز ٚاملطز يف أحنا٤ ايبالز ٚبسأ ايٓاؽ رنطدٕٛ أؾٛاًدا َٔ بٝٛتِٗ ٚدنتُعٕٛ يف  عِ

ًَتكٝات ايططم. ناْت اذتباٍ تتسىل خاي١ٝ ٚتتأضدح بٓؿشات اهلٛا٤. مل ٜهٔ ُٜؿٓل 

 أسس بعس، إال إٔ نال َِٓٗ نإ ٜتدٌٝ امس٘ َهتًٛبا ع٢ً أسس املؿاْل.

، ِْٚعِ ايؿعب ٠ٛتطٗطت َٔ ايؿػاز ٚايطؾايػاضزٕٚ إٔ ايبالز َٓص شيو ايّٝٛ  ذنهٞ

 باهلٓا٤ ٚايطخا٤ ٚأساطت ايػعاز٠ بايبالز إساط١ ايػشاب١ بايػُا٤.

 أغعس اهلل أسٛاٍ ادتُٝع نُا أغعس ساهلِ!
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 ايشنؼ١ طا٥ل

فِٗٝ أخرت: قـ١
 

*د. ٚال٤ مجاٍ ايعظًٝٞتشمج١: 
 
Email: walaa_gamal2007@yahoo.com 

إىل عا١ً٥ َتٛاكع١ َٔ ايكشٜٚني. ٚسني تكذَت ايظٔ بٛايذٙ،  ٞنإ "ٖشٜا" ٜٓتُ

ٜعٛد ٍ ايّٝٛ يف اسبكٍٛ ٚاملضاسع، ٜٚعٌُ طٛا إداس٠ املٓضٍ. نإ "ٖشٜا"ذبٌُ َظؤٚي١ٝ 

 ايٛقت َع عا٥ًت٘.  ٞإىل املٓضٍ يف املظا٤، ٜٚكل
َِْػا". نإ ايفكش ٚايبؤغ قذ دعال سٝا٠  ُِٜبٛس" مبذٜش١ٜ "َدِسَبٗا َٖاِس ٚيذ "ٖشٜا" يف َٓطك١ "

أطش٠ "ٖشٜا" ؿعب١، ظٌ ٜذٜش املـشٚفات املٓضي١ٝ يعذ٠ أٜاّ، ٚيهٔ َع َشٚس ايٛقت 

، ٚنإ َعظِ ايؼباب ٚصٚدت٘٘ املاي١ٝ؛ فكذ نإ ٜعٍٛ أسبع١ أطفاٍ اصدادت َؼانً

 ٖٚا إىل املذ١ٜٓ يًبشح عٔ فشق ايعٌُ.قذ غادس يف قشٜت٘
 املضاز عٓذ دخٛي٘ املٓضٍ ايّٝٛ. نإ "ٖشٜا" قًل

ِٞ" امسعٞ!" ِٗٛٔي  "ٜا أّ "ُب
َِ تـشخ ٖهزا؟".بو "َارا سذخ  ! ٔي

 ايكش١ٜ".ٖٓا يف ٖزٙ  "اسضَٞ نٌ األغشاض، ئ ْبك٢
 "إرٕ أٜٔ طٓزٖب ْٚشذبٌ؟".

 "طٓػادس إىل ُنِٛيَهاَتا".
 "ٌٖ فكذَت عكًو؟".

                                                         
 ٝٗأخرت يف نٛيهاتا، سـٌ ع٢ً ػٗاد٠ ايبهايٛسٜٛغ َٔ ن١ًٝ َٛالْا آصاد يف نٛيهاتا عاّ ٚيذ ف ِ

. نإ ميٌٝ إىل األدب َٓز إٔ نإ طايبا. 8881ّنٛيهاتا عاّ  َٔ داَع١ ّ، ٚػٗاد٠ املادظتري8811

ّ َٔ 8881عاّ  اسذبٌ. ٖزا املكاٍ ّ، ٚبجت إراع١ عُّٛ اهلٓذ8881نتب َكاال بعٓٛإ "األفل ازبذٜذ" عاّ 

عذٜذ َٔ املكاالت يف اجملالت ي٘ ؼشت نٛيهاتا إىل يٓذٕ طًبا يًشصم، َٚٓز ريو اسبني ٜكِٝ يف يٓذٕ. ُْ

 ايكـف  ٚاملكاالت.  ؿذست ي٘ عذ٠ صبُٛعاتٚازبشا٥ذ يف أٚسٚبا ٚاهلٓذ ٚبانظتإ. نُا 

*


 .َـش ٠، قظِ ايًػ١ األسد١ٜ ٚآدابٗا، ن١ًٝ اآلداب، داَع١ عني مشع، ايكاٖش٠،َظاعذ ٠أطتار 

 قصة أردية
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"ْعِ فكذُت ٚعٝٞ ٚطاس عكًٞ، يكذ كام بٞ رسعا مبا اعرتاْٞ َٔ ايعظش ٚأؿابين 

َٔ أدٌ اسبـٍٛ ع٢ً  ايظهو اسبذٜذ١ٜ ضبط١ٚس غّذا ايفكش ٚسٌ بٞ ايبؤغ. طأص

 ١ٓ "نٛيهاتا". َعًَٛات عٔ َٛعذ ايكطاس املتذ٘ إىل َذٜ
 ألَش صٚدٗا يف سضّ بعض أَتع١ املٓضٍ. اْؼػًت ايضٚد١ اَتجااّل

َٖاَٚسا" املهتظ  خشز "ٖشٜا" ٚعا٥ًت٘ ِٖٚ ٜتذافعٕٛ يف ايضساّ َٔ سؿٝف ضبط١ "

َِٗٛيا" ابٔ "ٖشٜا" ع٢ً دظش  ست٢ طاس فشّسا  "ٖاٚسا"باملظافشٜٔ، َا إٕ ٚقعت عٝٓا "ُب

 :أباٙ ظأٍفٌ ٚدٗ٘ ٚبذت عًٝ٘ ايظعاد٠ ٚتًّٗ
 "ٜا أبٞ! اْظش َا ٖزا؟".

 ؟". بذٖؼ١ ٚتعذب: ٜٚكٍٛ "َا ٖزا فعاّلٜٓظش"ٖشٜا" أٜلا إىل ريو ازبظش 
 نؼ١ "ٖشٜا" ايزٟ نإ َٓذٖؼا مما سأٙ:سا٤ خياطب طا٥ل ٚيف ٖزٙ األثٓ

 ".ا"ٜا ؿاح! ٖزا ٖٛ دظش "ٖاٚس
 !. قايت صٚد١ "ٖشٜا" بعف١ٜٛ: "ٜا إهلٞ! ٌٖ ٖزا دظش، نِ أنرب ازبظش

 ٖزٙ املذ١ٜٓ ألٍٚ َش٠؟". تضٚسٕٚاطتفظش طا٥ل ايشنؼ١: "ٌٖ أْتِ 
 قاٍ "ٖشٜا": "ْعِ ٜا أخٞ، يكذ ٚؿًٓا إىل املذ١ٜٓ َٓز قًٌٝ".

 ؟".: "أتتكٔ أٟ ١َٓٗطأٍ طا٥ل ايشنؼ١
 أداب "ٖشٜا": أدٝذ ايضساع١".

زٙ "أٜٔ ايضساع١ ٖٓا ٜا أخٞ؟ ٜعٝؽ ٖٓا أطٝاد أٚ ُعُاٍ َجًٓا، يهٔ ٜا أخٞ إٕ ٖ

 املذ١ٜٓ طٝب١ دذًّا، طتكابٌ فٝٗا ايٓاغ َٔ نٌ دٜا١ْ ٚطا٥ف١". 
أِْٗ مل  إىل سذاػتػٌ "ٖشٜا" ٚعا٥ًت٘ بتذارب أطشاف اسبذٜح َع طا٥ل ايشنؼ١ 

 ٜؼعشٚا مبشٚس ايٛقت.
َّ ايزٖاب إىل دشاز ايشنؼ١"ٜاااٙ! يكذ تأخش بٞ ايٛقت، ٚ أٜٔ طتزٖبٕٛ؟ ، جيب عً

 يت؟".أال تٛدٕٚ ايزٖاب َعٞ إىل بٝ
 .ي٘ اسبض١َ، ٚطاسٚا َع طا٥ل ايشنؼ١محٌ "ٖشٜا" ٚصٚدت٘ ٚأطفا
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ثِ  : "ٜا أخٞ! اخفض سأطو قًٝاّلسزَّس طا٥ل ايشنؼ١ "ٖشٜا" قبٌ دخٍٛ بٝت٘ قا٥اّل

 ادخٌ".
ناْت بعض أدٚات ايطعاّ،  دذًّا، يف صا١ٜٚ ؿػري٠ّ غشف١ّٜلِ نإ بٝت٘ يف ايٛاقع 

٤ًٛ باملا٤. نإ "ٖشٜا" ٚصٚدت٘ ٚأطفاهلِ بُٝٓا يف صا١ٜٚ أخش٣ نإ ٖٓاى ديٛ مم

 يف تًو ايػشف١ بٓظش٠ ثابت١، ست٢ طأٍ طا٥ُل ايشنؼ١: نإ األسبع١ ٜٓظشٕٚ إىل َا
 "ٜا أخٞ! نٝف ٚدذَت قـشٟ ٌٖ ُأعذبت ب٘؟".

خشز "ٖشٜا" ع٢ً ايفٛس َٔ ايػشف١ ٚقاٍ "ٜا أخٞ! ٜتذظذ فٝو اإلي٘، ٚتؼعش بآالّ 

 ايفكشا٤ َٔ أَجايٓا".
ألرٖب إىل ايظٛم، ل ايشنؼ١ ٖٚٛ ٜظعٌ: "ٜا أخٞ! اتشى ٖزٙ ايكـ١ اآلٕ، قاٍ طا٥

 ".ٚأسلش بعض املٛاد ايػزا١ٝ٥
ٚيف ايّٝٛ ايتايٞ ٖب طا٥ل ايشنؼ١ إىل عًُ٘، ٚخشز "ٖشٜا" أّٜلا إىل املذ١ٜٓ يٝبشح 

، ٚطأٍ "ٖشٜا" عٔ ساي٘، ٚسم قًب٘ ، ٚسني سٌ املظا٤ عاد طا٥ل ايشنؼ١عٔ عٌُ

عًٝ٘ ملا سأ٣ َٔ َالَح ايتعب ٚايعذض ٚايلعف ع٢ً ٚدٗ٘، فظأٍ يـ"ٖشٜا" ٚعطف 

 "ٖشٜا": "ٌٖ طتٛد إٔ تظٛم سنؼ١؟".
 ايفٛس: طبعا "يهٔ نٝف طٝهٕٛ ٖزا؟".أداب "ٖشٜا" ع٢ً 

"ػف ٜا  ال تكًل طأقّٛ بتذسٜبو ع٢ً طٛم ايشنؼ١".  : "ٜاااٙ،قاٍ طا٥ل ايشنؼ١

ٕ ٚدبٓب عذّ فكذإ ايتٛاصٕ عٓذَا سفظ ايتٛاصأخٞ! ٖزا عٌُ ػامٌّ دّذا، ال بذ َٔ 

ا تظٛم ايشنؼ١، أسٝاْا طتظٛم بظشع١، ٚأسٝاّْا بٗذ٤ٚ ٚبط٤. ٚعٓذَا دبذ صبّْٛ

ّٝ  يف إٔ تطًب َٓ٘ أدش٠ أنجش". دا ال ترتدٖٚٛ ٜبذٚ غٓ
بذأت قطشات ايعشم تظٗش ع٢ً دبني "ٖشٜا" ٚمل ٜضس ايّٓٛ دفٓٝ٘ طٛاٍ ايًٌٝ، نإ 

ايشنؼ١، َع أْ٘ نإ ٜتُتع بـش١  طٛمَٔ غاسّقا يف تفهري نٝف طٝتُهٔ 

 أسظٔ ٚأفلٌ َٔ ؿش١ طا٥ل ايشنؼ١.
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ٚيف ايـباح رٖب طا٥ل ايشنؼ١ بـ"ٖشٜا" إىل َٓضٍ ايظٝذ "دٗٛؾ". نإ ايظٝذ 

دظذٙ، ٚنإ يف فٝ٘ ايتٓبٍٛ،  ٘ ال تهاد تػطٞ"دٗٛؾ" َبذّٜٓا يذسد١ إٔ عبا٤ت

 َٚعًّكا يف عٓك٘ متجاٍ اإلهل١ "نايٞ َاتا".
 اشبري ٜا طٝذٟ!"."ؿباح 

 "ٜا "ُطَٛنٗا"! َٔ ٖزا ايشدٌ ايزٟ أسلشت٘؟".
 "ٜا طٝذٟ! ٖزا "ٖشٜا" ٖٚٛ ٜشٜذ إٔ ٜظٛم ايشنؼ١".

 ايشنؼ١ َٔ قبٌ؟". "دٝذ، ٌٖ طام
 " ال ٜا طٝذٟ، طأقّٛ بتذسٜب٘".

نٌ ايكٛاعذ  جيب عًٝو إبالغ٘ عٔ يهٜٔا ُتش٣ "طٛنٗا"، أقبٌ َا تكٛي٘،  

 ا".ايشنؼ١ دّٝذ طٛمؼ١ عٓذَا ٜتُهٔ َٔ ٚأعط٘ سن ايلشٚس١ٜ ٖٓا،
 ٜا طٝذٟ!". " ػهّشا دضٜاّل

فعاد نالُٖا َٔ َٓضٍ ايظٝذ "دٗٛؾ" فشسا َٚظشٚسا ٚطعٝذا مبا قذّ "دٗٛؾ" َٔ 

 اقرتاح.
 ايشنؼ١". طٛم" ٜا أّ "بٗٛال"، ٌٖ تعًُني بأْين جنشت يف اسبـٍٛ ع٢ً عٌُ ٖٚٛ 

 .ٖزا ايعٌُ.."نٝف طتُاسغ  "يهٔ ٜا أبا بٗٛال
"ٜا أّ "بٗٛال"، ٌٖ ال تٛدٜٔ إٔ ْكّٛ بضاسع١ األسص يف َذ١ٜٓ نٛيهاتا؟! أْت اَشأ٠ 

 دا١ًٖ، تتظشب فهش٠ إىل عكًو ٚربتُش يف رٖٓو، ثِ ال ٜٓـشف رٖٓو عٓٗا أبّذا".
خاقٌّ ب٘، ٚبذأ أطفاي٘ أّٜلا  ذ عذ٠ أػٗش أؿبح يذ٣ "ٖشٜا" َظهَٔشت األٜاّ، ٚبع

املذسط١، ٚبذأت سٝا٠ "ٖشٜا" أّٜلا تضدٖش عٔ طشٜل ُسناب املذ١ٜٓ يف ايزٖاب إىل 

 األغٓٝا٤ ٚايفكشا٤.
ٚقع ٖزا اشبرب نايـاعك١  "ٖشٜا" يًشنؼ١، ست٢ طٛمطت١ أػٗش ع٢ً  مل متض

 ع٢ً "ٖشٜا" ٚمجٝع طا٥كٞ ايشنؼ١.
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 ايشنؼ١ ظٛمب ٜظُح يٓاإْ٘ ئ  ٜا "طٛنٗا" ٌٖ مسعت َارا قاٍ نبري ٚصسا٤ ايٛال١ٜ:

. ايٓتٝذ١ش يف دٕٚ إٔ ٜفهِّ ، ٜـذس األٚاَش. نبري ايٛصسا٤ ٖزا غيبفـاعّذا اآلَٕٔ 

 ؟".اآلٕ أٜٔ طٓزٖب حنٔ
 :قا٥اّل يًشنؼ١ آخش إر خاطبُٗا طا٥لنإ "ٖشٜا" ٚ"طٛنٗا" ٜتشذثإ،  بُٝٓا

 فٝ٘". غّذا، فعًٝٓا املؼاسن١ ادتُاع َٔ قبٌ االذبادخٛتٞ! طٝتِ عكذ "امسعٛا ٜا إ
 ػ١ خبطبت٘ ازبٝا االذبادعلٛ  ثاسٚأاالدتُاع،  ت فعايٝاتبذأ ّ ايتايَٞظا٤ ايٝٛيف 

 َٔ ايؼٗش املكبٌ".اعتباّسا اإلكشاب ٚأعًٔ  طا٥كٞ ايشنؼ١،غلب 
ايشنؼ١،  طٛمٔ عُٓتٓع طأخربٙ "طٛنٗا" بأْٓا فاإلكشاب.  مل ٜفِٗ "ٖشٜا" َا ٖٛ

 .َطايبٓا يتشكٝل ْٚشفع ػعاسات ٖٚتافات كذ قشاس اسبه١َٛ
قذ َلت ع٢ً اإلكشاب طت١ أػٗش، ٚمل ٜبل يف املٓضٍ َا ٜظذ دٛعِٗ َٔ  ايّٝٛ

افات نٌ ّٜٛ ٖتٜٚشفعٕٛ ايطعاّ، "ٖشٜا" ٚطا٥كٛ ايشنؼ١ اآلخشٕٚ حيًُٕٛ ايشاٜات 

: "سككٛا َطايبٓا"، يهٔ َا نإ يش٥ٝع ايٛال١ٜ إٔ ا ع٢ً قشاس اسبه١َٛاستذاّد

 فكذ فعٌ ٚدعٌ ايعُاٍ إٔ ،ٜظُع هلِ، فُا نإ  َٔ عًُ٘ إال إٔ ٜـذس األٚاَش

 . ٜكَٛٛا باإلكشاب
أخزت َؤمتش، ٚيف  ريو ايعلٛ أّٜلا يف املذ١ٜٓ ملؼاسنت٘ بلع١ أٜاّ مل ٜهٔ َٓز

يشا١ٜ، عٓذ عٛدت٘ مل ٜعذ قادّسا ع٢ً محٌ  ا ست٢ ،ٚتفرت عضميت٘"ٖشٜا"  تلعف ١ُٖ

دٗ٘ خذال ٜظرت ٚ، نإ إىل املٓضٍ بعذ قلا٥٘ طٛاٍ ايّٝٛ يف االعتـاّ االستذادٞ

 .ٜٚتُذد ع٢ً ايفشاؾ
ف سنؼت٘ ٚخشز إىل ، فّٓظاآلٕ سنؼت٘ ّ عكذ "ٖشٜا" ايعضّ ع٢ً أْ٘ طٝظٛمٚايٝٛ

تٓبٕٛ سنٛب سنؼت٘، ٚجي اغ ٜٓظشٕٚ بذٖؼ١ إىل طا٥ل ايشنؼ١ايؼاسع، نإ ايٓ

ايؼشط١، ٚبكٞ "ٖشٜا"  قبض عًٝ٘ أسذ أفشادٕ قطع "ٖشٜا" َظاف١ ق١ًًٝ ست٢ فُا إ

ًكا٤ "ٖشٜا"، ٚدعٌ يست٢  دا٤ "طٛنٗا" رات ّٜٛ أٜاّ، ز عذ٠ ًَك٢ يف ايظذٔ َٓ

 أطف٘ ع٢ً عذض "ٖشٜا"، فظأٍ "ٖشٜا" "طٛنٗا": ٜعشب عٔ
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 طالم طشاسٞ؟".ايعلٛ خبـٛق إ ٌٖ ذبذثت إىل
ال ٜكِٝ اعٛداز عكٌ ايػب٢  غاكْب َٓو دذًّا، ٚنإ ٜكٍٛ: إٕ ايعلٛقاٍ "طٛنٗا": 

 إال ايظذٔ. 
َٔ ايظذٔ أطشع إىل بٝت٘، ٚبعذ إٔ قطع بعض املظافات،  ٚايّٝٛ عٓذَا خشز "ٖشٜا"

بعظ١ُ ٚطط ايشاٜات ٚكذٝر  ريو ايعلٛع٢ً َٛنب ميؼٞ فٝ٘  عٝٓاٙ تٚقع

 ،ٚػٓذ بكبلتٝ٘ ع٢ً عٓك٘ ذش٣ بظشع١ إيٝ٘"ٖشٜا" ْفظ٘ ف فًِ ٜتُايو اهلتافات.

 ٞٓ ساٜاتِٗ كشّبا، ٚكشبٛٙ بعـ املٛنب عٔ ايعلٛدٕٚ يفٛداألػداق املٛففـً٘ 

 ، ٚيكٞ "ٖشٜا" َـشع٘ بعذ قًٌٝ. ت٢ طكط ع٢ً األسض َتًطدا بايذَُّربّسا س
ٖزا اشبرب ع٢ً ؿفشتٗا األٚىل ٚنإ مجٝع األخباس ٚيف ايّٝٛ ايتايٞ قذ ْؼشت 

ْادح بني طا٥كٞ ايشنؼ١  قذ ُعكذ ادتُاع ٘ا حبشٚف د١ًٝ ٖٚٛ أْعٓٛاْ٘ َهتّٛب

يظا٥كٞ  ٕ اإلكشابايعُاٍ. ٚإ تكشس فٝ٘ ايٓظش يف َطايب، ٚاملظؤٚيني باسبه١َٛ

  ايشنؼ١ نإ قذ اْت٢ٗ اآلٕ َٔ املذ١ٜٓ.
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 ًَف سها١ٜ

ْٛس ظٗري : قص١
 

*د. ضبُذ قطب ايذٜٔ مج١: تش


 

Email: basmaqutb@gmail.com 

ْٗا فكذت ػ٦ّٝا َا، إٕ ٚطأت ايظٝذ٠ "ْريدا" "ايُتهُتو" بكذَٝٗا ست٢ أدسنت أ َا

يهٓٗا مل تتزنش إال بعذ إٔ قطع "ايُتهُتو" َظاف١ أسبع١ نًَٝٛرتات؛ ناْت ذبٌُ 

َعٗا ثالث١ أػٝا٤؛ سكٝبتٗا ايؼدص١ٝ يف ٜذٖا ايٝظش٣، ٚسكٝب١ ايػذا٤ فٛم نتفٗا 

َٖا ايؼ٤ٞ  ،األمئ، ٚاييت مل ٜهٔ بٗا ط٣ٛ تفاستني ٚصداد١ َا٤ ْصف ممت١٦ً أ

إ ًَف ايتكاسٜش ايطب١ٝ اشباص مبشض ايظشطإ ايزٟ ٜٓٗؽ ايجايح املفكٛد فه

 دظذٖا.

عٓذ صعٛدُٖا اسباف١ً َّعا يف ضبط١  ًفملانإ صٚدٗا "طٛدٖانش" قذ أعطاٖا 

 ، قا٥اًل:يًشافالت نايٞ خإ" "طشاٟ

 ــ ٌٖ تظتطٝعني اسبفاظ ع٢ً ٖزٙ املًفات؟ فأدابت٘ دٕٚ تفهري نايعاد٠ قا١ً٥:

 ــ استفظ أْت بٗا.

ملجٌ ٖزٙ األدٛب١ املتظشع١، يهٓ٘ ٜط٦ُٔ ع٢ً اعتُادٖا ع٢ً  تاس٠ًخبٗا يضٚز ٜٛنإ ا

َا ٜكّٛ بايعٌُ ْفظ٘ سّٝٓا، ُٜٚذربٖا ع٢ً ايعٌُ سّٝٓا آخش، ٚيهٔ  اْفظٗا. ٚنجرّي

 : ٖزٙ املش٠ َاصسٗا قا٥اًل

 ــ ٌٖ ع٢ً ٜذٜو ْكؽ اسبٓا٤؟ 

َٜبُذ ع٢ً ٚدٗٗا أٚ دظذٖا،  نإ ايظشطإ ٜٓٗؽ يف دظذٖا ع٢ً ايشغِ َٔ أْ٘ مل 

ناْت" ْريدا" ذبٌُ املًف يف ٜذٖا، ٚال تزنش ط٣ٛ أْٗا ٚضعت٘ يف ايؼبه١ خًف 

 َكعذٖا األَاَٞ أثٓا٤ دًٛطٗا يف اسباف١ً.

                                                         
 يعذٜذ ناتب١ٚ َرتمج١ ٖٚٞ. سد١ٜٚاأل ٚاهلٓذ١ٜ اإلظبًٝض١ٜ بايًػات تهتبإْٗا  .ٖٓذ١ٜ تب١ٚنا باسج١ َٔ 

 يًكص١ عشب١ٝ تشمج١" ًَف سها١ٜ"ٚ. عذٜذ٠ ٚتهشميات دٛا٥ض ع٢ً ٚسا٥ض٠ ٚاملظشسٝات، ايكصص

 ".دٜٛاْٞ طٝاْٞ"ـب املع١ْٛٓ اهلٓذ١ٜ ايكصص١ٝ صبُٛعتٗا َٔ َأخٛر٠ٚ اهلٓذ١ٜ، بايًػ١ "َاٍ ضشٚسٟ"

*


 .الٍ ْٗشٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓذ أطتار َؼاسى، َشنض ايذساطات ايعشب١ٝ ٚاإلفشٜك١ٝ، داَع١ دٛاٖش 

 هنديةقصة 
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َٔ ايتٓكٌ َٔ َؼف٢ إىل آخش يف "دهلٞ" ملذ٠ ثالث١ أٜاّ َتٛاص١ً،  يكذ عاْت نجرّيا 

طب١ٝ يف ايعٝادات اشباسد١ٝ. نإ ٚطط صخِ ٖزٙ املؼايف ٚإُٖاهلا، ٚتذْٞ اشبذ١َ اي

قًبٗا خيفل خًٛفا ٚسعّبا يف نٌ َش٠، سٝح دجِ ريو ايذا٤ ع٢ً دظذٖا ٚأسٖل 

 سٚسٗا، فهاْت يف نٌ صٜاس٠ هلا يًُؼف٢ تظأٍ ْفظٗا:

 ــ نِ بكٞ يٞ َٔ اسبٝا٠؟ َت٢ حيني املٛت؟  

ذسى َا تضامحت نٌ ٖزٙ األَٛس يف رٖٓٗا فأسٖكتٗا ست٢ تػؼاٖا ايّٓٛ، ٚمل تعذ ت

 سذخ. فذأ٠ أفاقت َٚظشت ٚدٗٗا بٝذٖا اي٢ُٓٝ، ٚقايت يف ْفظٗا:

 ــ ال بذ إٔ أخرب صٚدٞ. 

 ! ريو املًف......أعين ٌٖ أخزَت أَْت ًَف أٚسام املؼف٢؟عــ امس 

 ــ ملارا؟ إْين قذ أعطٝتو إٜاٙ. 

 ــ يعً٘ فاتين ريو. 

 ــ َارا؟ يكذ قًُت يو"استفظٞ ب٘! أٜٔ تشنت٘؟ 

 اف١ً، ٚضعت٘ يف ايؼبه١ خًف املكعذ أَاَٞ......ــ يف اسب

 مل تطٝكٞ محً٘؟ست٢ أْو ــ ملارا؟ ٌٖ ٖٛ ثكٌٝ 

 ظٓٓت أْ٘ سمبا ٜظكط َٔ ٜذٟ يٛ منت. ،ــ ال

ــ ايّٓٛ! يكذ أفظذ َْٛو ايذا٥ِ ٖزا نٌ ػ٤ٞ، ال أدسٟ َا اسباد١ إىل ايّٓٛ أثٓا٤ 

 طفش ٜظتػشم أسبع طاعات فكط؟

 اسباف١ً. ــ أْا أسٜذ ايشدٛع إىل

 ــ ٌٖ ٖٞ ساف١ً أبٝو ست٢ ٜٓتظشى؟

 ــ َارا أفعٌ إّرا؟

، ٚنٝف ميهٔ اسبصٍٛ ع٢ً تكاسٜش املؼف٢، بعذ ثا١ًْٝ ــ أْا ئ أسدع إىل "دهلٞ" َش٠ً

؟ ٖٚٓا طأهلا طا٥ل ثا١ًْٝ إْفام نٌ ٖزٙ األَٛاٍ ايباٖظ١ َٔ أدٌ اسبصٍٛ عًٝٗا َش٠ً

 بت٘:"ايُتهُتو" ايعذٛص ٖٚٛ ٜبط٧ َٔ طشع١ َشن

 ــ َارا فاتٔو ٜا طٝذتٞ؟ فأداب٘ ايظٝذ"طٛدٖاناس":
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ــ اَؽ. أسدٛى أٚصًين إىل بٝيت، ٚعذ طشّٜعا ست٢ تتٓاٍٚ طعاَو فكذ أخربتين َٔ 

 قبٌ أْو صا٥ِ. 

أٚقف ايظا٥ل ايعذٛص َشنبت٘ ع٢ً داْب ايؼاسع ٚايتفت إىل ايٛسا٤ ثِ ْظش إىل 

 "طٛدٖاناس" ٚسٖذم فٝ٘ ًًَّا، ٚقاٍ:

خز ٖزا املؼٛاس إىل َٓطك١ "دٛاٖشظبش"، ألٕ بٝيت ٜكع يف ْفع املٓطك١ ُت إٔ آــ تعُذ

 ع٢ً َظاف١ غري بعٝذ٠ يف "سٞ عذا٥ب". 

 ــ يكذ أخربتو إٔ متطٞ ُقذًَا، اَِؽ، ست٢ ال تتأخش عٔ اإلفطاس.

 ٖٚٓا قشست ايظٝذ٠ "ْريدا"، ٚفادأت ايظا٥ل ايعذٛص قا١ً٥:

ط١ ايكاد١َ ألطتكٌ "ُتٛنُتًها" آخش ٚأعٛد إىل ــ َٔ فطًو أْضيين ٜا طٝذٟ يف احمل

 ضبط١ اسبافالت.... ٚارٖب أَْت.

 ــ ْعِ طأرٖب! ٚيهٔ مل ربربٜين َارا فاتٔو؟

ــ ًَف َشضٞ، فٝ٘ تكاسٜش طب١ٝ خاص١ بٞ ٚحباييت املشض١ٝ، ٚبعض األػع١ 

 ٚايتشايٌٝ، ٚغري ريو، ٚدْٚٗا ئ أطتطٝع تًكٞ ايعالز ٖٓا.  

بايٓظب١ إيٝٔو، ٚال ًٜٝل بٞ إٔ أطأيو، ٚسغِ ريو... امسشٞ يٞ؛ َا ــ أْا سدٌ أدٓيب 

 طبٝع١ َشضو ٜا طٝذتٞ؟

بذأت أٚتاس قًب "ْريدا" تشتعؽ ٚاطتشطشت رنش٣ طفٛيتٗا املٓظ١ٝ: ٖزا ٖٛ "عِ 

ْظري" ايزٟ نإ حيٌُ سقع١ ايؼطشْر ع٢ً ايبػاٍ ٜٚتذٍٛ َٔ قش١ٜ إىل قش١ٜ! ال 

ُٓٞ ب٘ الْتُا٥٘ إىل َٓطك١ "ْظري آباد"، ٚنإ أدسٟ، أسكا نإ امس٘ "ْظري"؟، أ ّ ُط

ضعٝف ايزانش٠ ال ٜتزنش األمسا٤، فٝٓادٟ ايٓظا٤ باأليكاب: "ايظت ايهبري٠، 

 "ايظت املتٛطط١" ٚ"ايظت ايصػش٣" ٚفل أعُاسٖٔ.

قاَٚت "ْريدا" َشضٗا َٓز فرت٠، ٚعضَت َٓز ػٗش ع٢ً أال تبٛح ب٘ ألٟ إْظإ َُٗا 

 و ْفظٗا يف ٖزٙ ايًشظ١، فٛدذت ْفظٗا دبٝب:نإ، يهٓٗا مل تتُاي

 ــ ايظشطإ. 
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- ِٔ ََ أصابٗا ريو املشض ايًعني، ٚال أدسٟ ق١ُٝ تهايٝف عالد٘؟، ٚال أعًِ 

ِٔ ٜكّٛ ع٢ً سعاٜتٗا ٜٚظاعذٖا ع٢ً تعاطٞ األد١ٜٚ ٚايعالز، يٝع ريو  ََ ُٜعازب٘؟ ٚ

 ٍ "طٛدٖانش" ٚصاح:فكط، ٚإمنا ضاع املًف ايزٟ ب٘ ايتكاسٜش ٚايفشٛصات أّٜطا. قا

 ــ أٜٔ أْت راٖب؟

تشادع ايظا٥ل ايعذٛص فذأ٠ إىل ايٛسا٤، ٚبذأ ٜظري يف االدباٙ املعانع ٚال ٜٗتِ بٓذا٤ 

ايصب١ٝ ايزٜٔ حياٚيٕٛ إخباسٙ بأْ٘ ٜظري يف االدباٙ اشبطأ، ٚمل ًٜتفت نزيو إىل 

طشعت٘  طٌٝ ايظباب ٚايؼتِ ايزٟ أَطشٙ ب٘ طا٥كٛ املشنبات. خفف ايظا٥ل ايعذٛص

 بعذ إٔ اربز َظاسٙ ايصشٝح بعذ عبٛسٙ ايهٛبشٟ، ٚأداب: 

 ــ أْا راٖب إىل ضبط١ اسبافالت.

 فظأي٘ ايظٝذ "طٛدٖانش"، ٜٚبذٚ ع٢ً ٚدٗ٘ عالَات ايتظاَح ايذٜين: 

ُّا؟   ــ أيظَت صا٥

ــ ٖزا بٝين ٚبني سبٞ، دعين أطشع باملشنب١، ٚيٛ أسدت ميهٓو ايٓضٍٚ َٔ 

 "ايُتهُتو"

 طٝع١ يًٛقت، أؤنذ يو إٔ اسباف١ً قذ غادست احملط١.ــ إْ٘ َ

 ابتظِ ايعذٛص ٚأطشع إىل ضبط١ اسبافالت بأقص٢ طشع١ ممه١ٓ.

ٚخالٍ عؼش دقا٥ل ٚصٌ إىل سؼذ َٔ عشبات املشنبات املٓتظش٠ يًشافالت ايكاد١َ، 

 ٚصشخ: 

ــ ٜا إخٛإ! أسدٛنِ ساقبٛا َشنبيت دّٝذا. ادًع ٜا "طٛدٖانش"، ساقب أَتعتو، 

 ٚاػشب ايؼاٟ. ٚأْٔت ٜا طٝذتٞ تعايٞ َعٞ. 

سأت "ْريدا" إٔ "طٛدٖاناس" بذأ ٜذٜش ْظشٙ إىل نؼو ايؼاٟ ٚاملأنٛالت. ٚتٓفظت 

ايصعذا٤، عًّٗا تظرتٜح يبعض ايٛقت سني ٚصٛهلا إىل ايبٝت ٚال ُتططش إىل إعذاد 

 ػ٤ٞ َٔ ايطعاّ. ٖٚٓا طأٍ ايظا٥ل ايعذٛص ايظٝذ٠"ْريدا":

 ِ اسباف١ً ٜا طٝذتٞ؟ــ ٌٖ تتزنشٜٔ سق

 ــ ال. بابا، ال أتزنش ػ٦ّٝا إال أْين اطتكًًُت اسباف١ً َٔ ضبط١ "طشاٟ نايٞ خإ".
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 ــ يف أٟ ٚقت؟

 ، ٚناْت اسباف١ً َٔ طشاص "ٚٚيفٛ!"ــ ناْت ايظاع١ ايجا١ْٝ ٚايٓصف يٝاًل

 ــ ٖزا نإف، ٚتكذّ إىل ػباى االطتعالّ.

أداب٘ املٛظف يف ػ٤ٞ َٔ االطتدفاف  ــ ٜا أخٞ! ٌٖ قذَِت ساف١ً َٔ "دهلٞ"؟

 ٚايالَباال٠ ست٢ أْ٘ مل ٜشفع عٝٓٝ٘ عٔ ايظذٌ:

 ــ ْعِ. قذَت ثالخ. 

ــ إْٞ أطأٍ عٔ ساف١ً ٚاسذ٠ َٔ طشاص "ٚٚيفٛ" ذبشنت َٔ ضبط١ "طشاٟ نايٞ 

 خإ" يف ايظاع١ ايجا١ْٝ ٚايٓصف؟

 ــ ْعِ، أتت ثِ غادست.

 كت "ْريدا" سأطٗا داخٌ ايؼباى، ٚقايت:قبٌ إٔ ٜٓطل ايظا٥ل ايعذٛص باملضٜذ، أي

ُّاٜا طٝذٟ! يكذ فكذُت ػ٦ّٝــ   يف اسباف١ً. ا َٗ

 أداب املٛظف ٖٚٛ ٜشفع عٝٓٝ٘: 

 ــ ملارا مل ذبافظٞ ع٢ً أَتعتو؟

 ساٚيت "ْريدا" ايتٛضٝح قا١ً٥:

ّٝا.  ــ نإ ًًَفا طب

 ــ أمل تهٔ سكٝبتٔو تتظع ي٘، ٖهزا أْنت أٜتٗا ايٓظا٤.. 

 :١ً، قا٥ًٖٓا قاطعت٘ 

ــ ال تتشذخ ايّٝٛ عٔ ايٓظا٤ ٚايشداٍ، َٔ فطًو أخربْٞ فكط إىل أ١ٜ د١ٗ غادست 

 اسباف١ً؟

 :قا٥اًلأدابٗا املٛظف يف ػ٤ٞ َٔ ايظدف ْظّشا ألْٗا قاطعت سذٜج٘، 

 ــ طبل إٔ أخربتٔو، إْٗا غادست.

 ــ ٌٖ ابتًعتٗا األسض أّ طاست يف ايظُا٤؟ ال بذ إٔ تهٕٛ ع٢ً ٖزٙ األسض؟

 ت إىل احملط١ ايش٥ٝظ١.ســ غاد

 ــ ْعِ، نٌ َا أسدٛٙ عٓٛإ ٖزٙ احملط١. أٜٔ ٖٞ؟
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 ــ بعٝذ٠ دّذا.

 ــ دّيين َٔ فطًو، أْا طأحبح عٓٗا طٛا٤ بعٝذ٠ أّ قشٜب١.

 ــ ُديين ٜا طٝذٟ َٔ فطًو، عظ٢ إٔ أدذ َتاعٞ ٚأدبٓب خظاس٠ نبري٠؟

" طٝذٟ"، صاس يٝٓٓا، ٚقاٍ بعذ إٔ مسع املٛظف تٛطٌ "ْريدا"، ٚطباطبت٘ به١ًُ:

 دٕٚ اٖتُاّ:

 ــ يف د١ٗ أخش٣، إىل اسبذٚد، يف "سادا باغ". 

 سدع االثٓإ َّعا عبٛ "ايُتهُتو"، ٚساح ايظا٥ل ايعذٛص خياطب "ْريدا":

ــ نإ املٛظف ُٜدفٞ عٓٛإ ضبط١ اسبافالت ٚنأْٓا ْظأٍ عٔ عٓٛإ صٚدت٘ 

ٍٍ ع٢ً َٓظ ش ٚدٗ٘ ايصاسّ نأْ٘ ٜتذٓب املفكٛد٠. ضشهت "ْريدا" بصٕٛت عا

ايهؼف عٔ عٓٛإ صٚدت٘ املطًك١، ٚابتظِ املٛظف أّٜطا سُٝٓا سآٖا تطشو َٔ 

 قٛي٘.

٣ٖٚ صٛت األرإ َٔ "َظذذ رٟ َٓاس٠ ٚاسذ٠" بايكشب َٔ  مل تتٛقف ضشهتٗا ست٢ َد

ِٝٔ َٔ سكٝبتٗا املعًك١ ع٢ً نتفٗا، ٚقايت يًظا٥ل  احملط١. أخشدت "ْريدا" تفاست

 ايعذٛص: 

ــ ٜا بابا، يذٟ فان١ٗ، َٔ فطًو َعذٌِّ بفطشى!". ْظش ايظا٥ل ايعذٛص إيٝٗا ْظش٠ 

 خاطف١، ثِ َٓذ ٜذٙ ايٝابظ١ اشبؼ١ٓ يٝأخز َٓٗا تفاّسا، ٚقاٍ: 

ــ طأفطش ع٢ً فانٗتٔو ٜا طٝذتٞ، ٚيهٔ ئ أتٓاٍٚ طعاّ اإلفطاس إال بعذ ايعجٛس 

 َٓش٣ أٜظاعذْا اهلل أّ ال؟ي ع٢ً املًف،

٢ باب احملط١ بإػاس٠ َٔ ٜذٙ، ثِ أطشع ٚدا٤ باملشنب١ قشّٜبا َٓٗا. نإ أٚقفٗا عً

 ٜرتا٣٤ هلا َٔ ٚد٘ "طٛدٖاناس" أْ٘ أنٌ ٤ٌَ ايبطٔ.

 ــ ئ ظبذ ػ٦ّٝا؟ طبل إٔ أخربتو، ٚقًت يو إٕ ٖزا َطٝع١ يًٛقت.

ــ ْزٖب اآلٕ إىل ضبط١ سافالت "ٚٚيفٛ"، سٝح غادست اسباف١ً إىل تًو ازب١ٗ، قايت 

 ا"."ْريد

 ا؟ ٜتشاٚس "طٛدٖاناس" َع "ْريدا". ــ فُارا إٕ مل ظبذ ٖٓاى ػ٦ّٝ
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ــ "بابٛ دٞ! ملارا تشٖل ْفظو. ُخز "ُتٛنُتًها" آخش َٔ ٖٓا ٚارٖب إىل بٝتو، أْت 

 تعبإ أنجش. ٚافل "طٛدٖانش" عطفا عًٝ٘.

 صشخ ايظا٥ل ايعذٛص ع٢ً طا٥ل ُتٛنُتو آخش:

 ــ ٜا عاسف!"، تعاٍ ٖٓا.

 . اٚاطرتح، أْا طأعٛد بضٚدتو طشّٜع ٟ أَتعتو، ٚارٖب إىل ايبٝتأْضٍ ٜا طٝذ

، فإرا بايظا٥ل ايعذٛص ٜكٍٛ ْضٍ "طٛدٖاناس"، ٚذبشى ايُتهُتو، َٚا إٕ تكٓذّ قًٝاًل

يف ْفظ٘: ــ ٜا يًعذب! ايضٚد١ املشٜط١، ٚامُلتعب ٖٛ ايضٚز. ابتظِ االثٓإ بشؤ١ٜ 

 ُا ظبشا يف ٖزٙ اشبط١.بعطُٗا ايبعض َٔ خالٍ املشآ٠ اشبًف١ٝ، نأْٗ

 تعشفت ع٢ً اسباف١ً.ست٢ َٚا إٕ دخًت "ْريدا" باب ضبط١ سافالت "ٚٚيفٛ" 

 ــ َٗال ٜا طٝذتٞ، قذ ٜهٕٛ باب اسباف١ً َػًًكا، أْا طأطًب َٓ٘ إٔ ٜفتح ايباب.  

أٚقف ايظا٥ل ايعذٛص "ْريدا" اييت ناْت تتكذّ حبُاغ، ٚتكٓذّ ٖٛ بٓفظ٘ ٚطأٍ 

 احملصًني ِٖٚ حيتظٕٛ ايؼاٟ قا٥اًل:ا َٔ ايظا٥كني ٚسؼّذ

ِٔ طا٥ل ٖزٙ اسباف١ً رات ايًٕٛ األصفش؟ يكذ فكذت فٝ٘ ٖزٙ ايظٝذ٠  ََ ــ ٜا إخٛإ! 

 ًَفٗا. 

 ٚقبٌ إٔ تأتٝ٘ اإلداب١ َِٓٗ، إرا بصيب صػري ٜكف ع٢ً َظاف١ ق١ًًٝ َِٓٗ ٜكٍٛ:

 ــ أْا استفظت ب٘ ٚٚضعت٘ ذبت َكعذ "طا٥ل اسباف١ً". 

ايبؼش٠ ايبٝطا٤، ٚايزٟ ٜبذٚ أْ٘ يف ايظادط١ عؼش٠، ٚاطتأرٕ  اقرتب ايصيب رٚ

 طا٥ك٘ ٚنإٔ ٖزا دض٤ّا َٔ ٚظٝفت٘: 

 ــ ٌٖ أعطٝٗا املًف ٜا طٝذٟ؟ فأداب٘ ايظا٥ل:

ــ ٜا بين، ال بذ إٔ ْشد املتاع إىل أًٖ٘، "ٜا أخيت، ارٖيب ٚخزٟ َتاعو احملفٛظ، ال 

 بذ إٔ ذبافظٞ ع٢ً األػٝا٤ امل١ُٗ".

ل ْاصّشا ٚيف ٜذٙ نْٛب َٔ ايضداز ايفاسغ. تعشفت "ْريدا" ع٢ً ًَفٗا ْٗض ايظا٥

ٚضُت٘ إىل قًبٗا نأْٗا تزنشت رنشٜات ايعؼل املتُشد٠ فذأ٠ ٚال تشٜذ االْفصاٍ 

 عٓٗا. 
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أْضٍ ايظا٥ل ايعذٛص "ْريدا" أَاّ بٝتٗا، ٚأخز األدش٠، ثِ ٚضعٗا يف دٝب داخًٞ  

 قايت "ْريدا" ي٘:يٓصف طرت٠ يبظٗا، ثِ سفع عٝٓٝ٘ بعذ َا 

 ــ طالّ بابا.

 أطفأ ايظا٥ل َشنبت٘، ثِ ْضٍ َٓٗا، ٖٚٛ ٜشدد:  

ــ يكذ صذم طا٥ل "ٚٚيفٛ" إر قاٍ: "اسبفاظ ع٢ً ايؼ٤ٞ املِٗ ضشٚسٟ، ٚايٓفع أِٖ 

 ػ٤ٞ، اسفظٝٗا".

عاد ايظا٥ل ايعذٛص إىل َشنبت٘ ٚأداسٖا ٚرٖب، َٚا صايت "ْريدا" تٓظش إىل ْفع 

 ٚقايت: ازب١ٗ يرب١ٖ ق١ًًٝ،

ــ ْعِ، احملافظ١ ع٢ً ايٓفع أَش َِٗ، ال يًػري فكط بٌ يًٓفع أّٜطا، ألٕ ٖزا ٖٛ َا 

 منًه٘ فكط.
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 اطسٟ سٍٛ إبداعاتٗا يألطفاٍَع بط١ُ اـ سٛاز

مشػاد عامل ايكامسٞقُد : اساٚزٖ

  
Email: shamshadqasmi@gmail.com 

طفاٍ يف ضًط١ٓ تاب أدب األَٔ أبسش نيف ٖرا ايًكا٤ َعٓا ايهاتب١ بط١ُ اـاطسٟ 

َٓر إٔ ناْت ع٢ً َكاعد ايدزاض١، ٚفاشت مبسانص َتكد١َ يف بدأت ايهتاب١ ، عُإ

ٚتتُٝص َطابكات ضالضٌ ايكؿـ اييت ناْت تّٓظُٗا ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف عُإ، 

ِّاؾ١ إْتاداتٗا ايكؿؿ١ٝ يألطفاٍ بأضًٛب تسبٟٛ ممتع نتاباتٗا ٚخ م ؼاٍٚ َػ

 .ألطفاٍاإىل  ٚايطًٛنٝاتاملعًَٛات ٚاألفهاز ٚايتٛدٝٗات  تكدِٜايهاتب١ َٔ خالي٘ 

ُتعد بط١ُ اـاطسٟ َٔ أغسش ايهاتبات إْتاّدا يف عُإ، فؿدزت أٍٚ ضًط١ً هلا عاّ 

فؿدزت هلا  اٖتُاَا بايػا، كؿـ األطفاٍّ، ٚيف ايطٓٛات األخري٠ قد اٖتُت ب7002

ت قؿؿ١ٝ عدٜد٠ َٛد١ٗ يألطفاٍ، ٜبًؼ عدد قؿؿٗا يألطفاٍ أنجس ضالضٌ ٚفُٛعا

، ٚضًط١ً "زس١ً (أدصا٤ أزبع١) ايطعٝد٠"ا: ضًط١ً "يبٝب ٚيبٝب١ ٚاألضس٠ َٓٗٚ، َٔ ١٦َ

َِٔ  ،(أدصا٤ مخط١) ، ٚضًط١ً "عذا٥ب اؿٛاع"(أدصا٤ ضت١)أمحد يف أضبٛع"  ٚضًط١ً "

ضًط١ً "تعايٛا ٚ ،(أدصا٤ عػس٠) ٚآداب األطفاٍ"، ٚضًط١ً "فك٘ (أدصا٤ مثا١ْٝ)سكٞ" 

ُتسمجت بعض نُا  .ٚغريٖا، (قؿ١ 00)"عامل األدٚات ايعذٝب" مٝا"، ٚضًط١ً 

 عامل١ٝ.إْتاداتٗا ايكؿؿ١ٝ إىل عد٠ يػات 

ؼسٜس ثالخ فالت يألطفاٍ: ٖٞ "سهاٜات" ٚ"أٜٛب" ٚ"ب٦ٝيت"، فتٛيت  ايهاتب١ تسأضت

طك،، ثِ مبأَا١ْ ؼسٜس فًَتٞ "أٜٛب" ٚ"سهاٜات" ايؿادزتني عٔ "َسنص ايعٝطسٟ"، 

عكٛ يف فٗٞ عك١ٜٛ يف غت٢ املػازٜع، ب ٚتتُتع. ايهٜٛتبإداز٠ ؼسٜس ف١ً "ب٦ٝيت"، 

َػسٚع ٚقا١ٜ ايػباب َٔ األَساض املٓكٛي١ دٓطّٝا ٚاإلٜدش، ايتابع يالؼاد ايعاملٞ 

عكٛ يف َػسٚع ايهتاب املًُٛع، ايتابع ٚ األزدٕ،بيًذُعٝات ايطب١ٝ اإلضال١َٝ، 

د ايعكًٝات ؿس، نُا ٖٞ عكٛ يف َػسٚع ت١ُٝٓ ٚتسغٝمبؾُع١ٝ َصاٜا يًُهفٛفني، 

 املػسب.بايبػس١ٜ، 

                                                         


 .ٖٓدٟ باسح 

 حوارات
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 ب١ يألطفاٍ؟ايهتاَت٢ بدأت ع: 

بدأت ايهتاب١ َٓر إٔ نٓت ع٢ً َكاعد ايدزاض١، سٝح نٓت أنتب بعض . ز

املكاالت يف ايؿشف ٚاجملالت، ثِ ؽؿؿت يًهتاب١ يًطفٌ بعد إٔ ؾاز تعاًَٞ َع 

 ايطفٌ بػهٌ َباغس عهِ عًُٞ نُع١ًُ.

 أدب ايطفٌ؟  ع: نٝف بدأت ػسبتو بايٓػس يف

أٍٚ ػسب١ يٞ بايٓػس ناْت َع ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، سني قدَت هلا أٍٚ ضًط١ً  ز.

أدصا٤، ٚناْت بعٓٛإ "زس١ً أمحد يف أضبٛع"، سٝح  6قؿؿ١ٝ تتأيف َٔ 

غازنت بٗا يف َطابك١ ايكؿـ ايداع١ُ يًُٓٗاز، ٚفاشت مبسنص َتكدّ، ثِ طبعت 

قت٣ٛ ايطًط١ً خيدّ ٚسد٠ ايك٤ٛ  ٚٚشعت ع٢ً َدازع ايطًط١ٓ، فكد نإ

بدأت أفهس  يجاْٞ األضاضٞ، ٚبعد ٖرٙ ايتذسب١ٚاأليٛإ يف َٓٗاز ايعًّٛ يًؿف ا

 بايٓػس يف دٚز ْػس عسب١ٝ.

َا ٖٛ أدب األطفاٍ يف زأٜو؟ ٌٖ ٖٛ َا ٜعاجل قكاٜا األطفاٍ أٚ َا ٜهتب٘ ع: 

 ؟ ـ َٛد٘ يألطفاٍ.....األطفاٍ أْفطِٗ أٚ نٌ ْ

ٜٓتذ٘ ايعكٌ املبدع َٔ نًُات ٚأيعاب ٚأؿإ ٚإحيا٤ات، ؽاطب عكٌ ٖٛ نٌ َا . ز

ايطفٌ بًػ١ ٜفُٗٗا، ٚؼرتّ كًٝت٘، ٚؼتٟٛ ع٢ً قِٝ تسب١ٜٛ ٚضًٛن١ٝ ٚأخالق١ٝ 

ٚإْطا١ْٝ، بػض ايٓظس عٔ طبٝع١ ٖرا ايعكٌ املبدع ايرٟ ٜٓتر ٖرٙ اجملُٛع١ َٔ 

ا، ا أٚ ؾػرّيهٕٛ املٓتر نبرّياألدٚات ٚايفٕٓٛ، ٚإمنا َا ُٜٗٓا ٖٛ املطتٗدف، قد ٜ

ا أٚ أْج٢، نٌ ٖرا إذا خاطب ايطفٌ فإْ٘ ٜٓتُٞ إىل أدب ايطفٌ، ٚايرٟ ٖٛ ذنّس

 أسد فسٚع ثكاف١ ايطفٌ.

 ؟ع: َا ٖٞ املٛقٛعات اييت تفكًٝٓٗا أنجس َٔ غريٖا يف نتاباتو يألطفاٍ

أٚ  يكد نتبت ظُٝع املٛقٛعات دٕٚ اضتجٓا٤، ضٛا٤ ناْت َٛقٛعات تع١ًُٝٝ. ز

ٕ أدٜب األطفاٍ ميهٓ٘ إٔ ١ًُٝ أٚ تازخي١ٝ، أٚ غريٖا، سٝح إد١ٜٝٓ أٚ تسب١ٜٛ أٚ ع

 ٜهتب مبدتًف املٛقٛعات ٚاجملاالت.

١ ٚايع١ًُٝ أنجس َٔ ٝإال أْين أدد ْفطٞ أٌَٝ إىل ايهتاب١ يف املٛقٛعات ايتعًُٝ

١، ُٝٝغريٖا؛ يريو فإْين أسب ايتدؿـ بٗرا اجملاٍ، ٖٚٛ فاٍ إْتاز ايهتب ايتعً
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ٚبػ٤ٞ َٔ ايتدؿـ فإْين أفكٌ ايعٌُ ع٢ً نتاب١ املٛضٛعات ايع١ًُٝ، ٚقد عًُت 

 ع٢ً بعكٗا َؤخّسا.

َٚٔ ٚد١ٗ ْظسٟ، فإْين أز٣ إٔ ٚدٛد غ٤ٞ َٔ ايتدؿـ يف فاالت ايهتاب١ 

األؾٌٝ يًطفٌ، ٚسٝح املدتًف١ يًطفٌ أَس دٝد، ست٢ ْطتطٝع تٛفري املٓتر اؾٝد ٚ

 ت ايهتاب١ املدتًف١ يًطفٌ ااٖس٠ ؾش١ٝ ١َُٗٚ أّٜكا.ني يف فاالإٔ ٚدٛد كتؿ

 ؟أثست غدؿٝات يف زس١ً ايهتاب١ يألطفاٍع: ٌٖ 

ٛدد غدؿٝات قدد٠، فايطاس١ ايعسب١ٝ تصخس بايُهتاب املتُٝصٜٔ، ٚقد ال ال ت. ز

 ٜطع اجملاٍ يرنسِٖ، ٚنٌ ٚاسد َِٓٗ ناْت ي٘ بؿُت٘ مبذاٍ أدب ايطفٌ.

تصٜٚد األطفاٍ بايكِٝ األخالق١ٝ َٓر ْع١َٛ أافازِٖ، ع: ٖٓاى اػاٖات كتًف١ يف 

 فُاذا تسٜٔ ٌٖ ٜٓبػٞ تٛافسٖا يف قؿـ األطفاٍ أّ ال؟

بهٌ تأنٝد ايكِٝ غ٤ٞ َِٗ، ٚيهٓ٘ يٝظ نٌ غ٤ٞ يف أدب ايطفٌ، ٖٚٓا عًٝٓا . ز

إٔ منٝص إٔ ايطفٌ َا دٕٚ ضبع ضٓٛات غري قادز ع٢ً تػسب ايكِٝ، ٚإمنا يف ٖرٙ 

ٝاي٘ َطًًكا، فٝذب عًٝٓا إٔ ْػرٟ خٝاي٘ باملتع١ ٚايؿٛز ايبؿس١ٜ املسس١ً ٜهٕٛ خ

ٚايهًُات اؾ١ًُٝ ٚاأليٛإ ايعرب١، ٚأّٜكا ْعسف٘ باحملٝ،، ٚعالقات األغٝا٤ فُٝا 

إٕ بعض ايكِٝ َجٌ األْا١ْٝ  ِٝ يف تًو املسس١ً، بٌ ٜكاٍ َجاًلبٝٓٗا، بػض ايٓظس عٔ ايك

 بجب إٔ ْعًُ٘ ق١ُٝ ايعطا٤ ع ضٓٛات، فالَٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜتش٢ً بٗا ايطفٌ دٕٚ ضب

 ، ٖٚٓاى أَج١ً نجري٠ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ.َجاًل، ثِ ٜٓعهظ ع٢ً غدؿٝت٘ َطتكباًل

إذٕ ايكِٝ األخالق١ٝ بهٌ تأنٝد ١َُٗ ٚيهٔ عًٝٓا إٔ ْعٛد إىل عًِ ْفظ ايطفٌ 

يٓعسف َت٢ بجب إٔ ْطتددَٗا، ٚنٝف ْطتددَٗا بطسٜك١ غري َباغس٠ ٚغري َٓفس٠ 

 ىل عكٌ ايطفٌ ٜٚتكبًٗا ببطاط١ دٕٚ إقشاّ أٚ إدباز. ترٖب إ

ٚيهٔ ايكسا٠٤ عد ذاتٗا ٖٞ ق١ُٝ، ٚاـٝاٍ عد ذات٘ ٖٛ ق١ُٝ، فبُذسد ايهتاب١ 

ُّا تسب١ٜٛ ٚضًٛن١ٝ فٓهٕٛ شدْا  يًطفٌ فٓشٔ ٚؾًٓا إىل ق١ُٝ، ٚأسٝاْا ْكٝف قٝ

 ع٢ً ايك١ُٝ ق١ُٝ أخس٣.
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 م ايرٟ ؼاٚيني َٔ خالي٘ تكدِٜػٛع: السظت يف قؿؿو األضًَٛب ايرتبٟٛ امل

، فٌٗ ألضًٛبو عالق١ بٛدٛدى ايدا٥ِ َع ايطًٛنٝات إىل ايكسا٤ ايؿػاز املعًَٛات أٚ

 ايطفٌ نُع١ًُ؟

ٖرا ؾشٝح، نْٛٞ َع١ًُ أثس ذيو ع٢ً أضًٛبٞ ٚتٛدٗٞ يًتدؿـ يف نتاب١ . ز

عًِٝ ايكؿ١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يًطفٌ، ٚنإ بجب إٔ ٜهٕٛ يٞ طسٜكيت اـاؾ١ يف ت

األطفاٍ، ٚنإ عًٞ إٔ أنتػف ايطسٜك١ املج٢ً بٓفطٞ َٔ خالٍ األطفاٍ أْفطِٗ، 

بػسط إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايطسٜك١ َٓاضب١ يًذُٝع، َٚٔ أٍٚ ػسب١ يٞ يف اضتدداّ 

ايكؿ١ ايع١ًُٝ، انتػفت طسٜكيت اـاؾ١! فال ميهٓٓا إٔ مند ايطفٌ باملعًَٛات 

َتطازع١، ْٚسٜد َٓ٘ إٔ ٜؿبح  يٛد١ٝاٌ َا ْعٝػ٘ َٔ ثٛز٠ تهٓٛ بػهٌ تكًٝدٟ يف

عبكسّٜا، مٔ متاد٘ إٔ ٜهتطب املعًَٛات ٖٚٛ زاغب فٝٗا، َتػٛم هلا،  طفاًل

ٜطًبٗا، ٜٚطع٢ إيٝٗا بٓفط٘، ٖٚرا بجعٌ ايتعًِٝ َجٌ أٟ يعب١ تدخٌ ايبٗذ١ إىل قًب 

ايطفٌ، ٚال متجٌ أٟ قػ، عًٝ٘، ٖٚٓا أترنس َا قاي٘ "دًني دَٚا" َدٜس "َعٗد 

ل اإلَهاْٝات ايبػس١ٜ": "ايتعًِ ٖٛ أعظِ َػاَس٠ يف اؿٝا٠، فٗٛ َطتشب َِٚٗ ؼكٝ

ٚال ميهٓٓا ػٓب٘، ٚبجب إٔ ٜتعاٌَ ايطفٌ َع ع١ًُٝ ايتعًِ بػهٌ ممتع، ٚإٔ ْػبع 

زغب١ ايطفٌ اي١ُٗٓ يف تعًِ مجٝع األغٝا٤، ٚاييت بجب إٔ ٜطتٛعبٗا ظُٝع 

 ضتدداّ ايًػ١".٘ اـؿٛف باأغهاهلا، ٚع٢ً ٚد

ٜٚٛيد ايطفٌ برتًٜٕٝٛ خ١ًٝ َعكد٠ ٚخٝاٍ غري َتٓاٙ، ٚقدز٠ ؼ١ًًٝٝ متهٓ٘ َٔ 

ايرتنٝص بأدم ايتفاؾٌٝ، ٚاَتالن٘ يرانس٠ ال سدٚد هلا؛ يريو ع٢ً املعًِ إٔ ٜٓتب٘؛ 

ألٕ نٌ َا ٜكدَ٘ يًطفٌ ٜصٜد َٔ سذِ ايسٚاب، ايداخ١ًٝ بني خالٜا املذ، ٚبايتايٞ 

ٜعتُد ع٢ً نٝف١ٝ تٓػ١٦ املذ ٚٚضا٥ٌ ٚأضايٝب  فإٕ نِ ايصٜاد٠ يف ٖرٙ ايسٚاب،

 تعًُٝ٘.

زغب١ األطفاٍ ايكسا٤ ٚاملتًكني يف  اؿدٜج١ ٜبدٚ إٔ  ايتهٓٛيٛدٝاٚع: يف اٌ ايعٛمل١ 

، ٜٚفكًٕٛ ايٛضا٥ٌ اإليهرت١ْٝٚ، فُا ٖٞ طسم تعصٜص تكٌ ايهتب ٚاملٛاد ايٛزق١ٝ

 ؟ا٥ٌ ايتعًِٝ اإليهرت١ْٝٚٚبني ٚض عالقاتِٗ بايهتب ايٛزق١ٝ ٚؼكٝل ايتٛاشٕ بٝٓٗا
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اؿكازٟ، ٚبدال إٔ  فُٝا ٜتعًل بايتهٓٛيٛدٝا، فإْين أزاٖا قسٚز٠ يًتطٛز. ز

دباز ايطفٌ ع٢ً ايكسا٠٤ ايٛزق١ٝ، أْا بسأٟ ْؿسف ايٛقت ٚاألَٛاٍ ْؿسف ايٛقت إل

ؾعٌ تًو ايتهٓٛيٛدٝا غري َكس٠ يًطفٌ، ٚتؿبح ٚض١ًٝ ْادع١ ْٚافع١ ٜطتددَٗا 

١ً بجب إٔ تهٕٛ َعسنتٓا َا ٖٞ ايٛضٝ سكٝكٞ ٚفعًٞ، مٔ الأدب ايطفٌ بػهٌ 

أٚ تهٓٛيٛدٝا، ٚيهٔ عًٝٓا أًٚيا إٔ ْسبح  ١ٝاييت ْؿٌ بٗا إىل ايطفٌ ضٛا٤ ٚزق

ّٝا َا ٖٛ املكُٕٛ ايرٟ ٜكدّ يًطفٌ، ٚثايّجا ٖٛ  َعسن١ ايٛؾٍٛ إىل ايطفٌ، ثاْ

 ايتفهري بايٛض١ًٝ.

هٓين ال أدد إٔ ايتهٓٛيٛدٝا خطس بهٌ تأنٝد ايهتاب ي٘ اسرتاَ٘ َٚهاْت٘، ي

ع٢ً ايهتاب، ٚإمنا ٖٞ قسٚز٠ عًٝٓا إٔ ْتأقًِ َعٗا ْٚتكبًٗا ْٚتفِٗ زغب١ ايطفٌ 

بايتعاٌَ َعٗا؛ ألْٗا ٚض١ًٝ بؿس١ٜ عؿس١ٜ، ٚيهٔ عًٝٓا فك، إٔ ْٛا٥ُٗا يتؿبح 

 ٚض١ًٝ فعاي١ َٔ ٚضا٥ٌ أدب ايطفٌ، ٚشزع ايكِٝ يف ٚدداْ٘.

ايفكٛي١ٝ  ، فهٝف ميهٔ إثاز٠نايؿفش١ ايبٝكا٤ َٔ املعسٚف إٔ األطفاٍع: 

 ًَه١ االبتهاز يدِٜٗ؟تطٜٛس ٚ

سكٝك١ ٜطتطٝع األدٜب إٔ ٜطٛز ًَهات ايطفٌ اإلبداع١ٝ عٓدَا حياٍٚ إٔ ٜهٕٛ  ز.

ٚأفهاّزا تكرتب َٔ خٝاٍ  ا حياٍٚ إٔ ٜكدّ أفهاّزا إبداع١ٝغري تكًٝدٟ، ٚعٓدَ

زٟ إبداعٞ بايفطس٠؛ يريو لد ايطفٌ ايرٟ ٖٛ خٝاٍ غري قدٚد ٚخٝاٍ ابتها

ايطفٌ يف عُس ثالخ إىل مخظ ضٓٛات ٜبدع أفهاّزا غسٜب١ ٜٚعٝؼ خٝاالت ٚأسالّ 

 ق١ُ يف اإلبداع. 

ٚبايتايٞ ؽسز اإلبداعات  غٝاالت٘، يهاتب اؾٝد ٜطتطٝع إٔ ٜهٕٛ طفاًلا

را االبتهاز١ٜ يف األفهاز تًكا١ٝ٥ تػب٘ ايطفٌ ٚؼًل َع٘ يف مساٚات اإلبداع، هل

فام اـٝاٍ، ٜٚتٛؾٌ ألفهاز أنجس ْفتح أَاَ٘ آ عٓدَا ْكدّ ي٘ أفهاّزا إبداع١ٝ

 عًُكا مما قدّ ي٘.

إبداعّٝا ٜطاعد ايطفٌ ع٢ً  ا ٜهتب٘ ايهاتب ٖٛ إٔ ٜكدّ خٝااًلإذٕ تهُٔ أ١ُٖٝ َ

 بٓا٤ غدؿٝت٘ اإلبداع١ٝ ٚاالبتهاز١ٜ.
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 ايػعس يألطفاٍ؟ ١يألطفاٍ تستب، بفٔ ايٓجس، فٌٗ ساٚيت نتابع: دٌ نتاباتو 

، ٚآٌَ إٔ تهٕٛ ٖرا ؾشٝح،أْا مل أنتب يف غعس األطفاٍ، ٚدٌ نتاباتٞ ْجس ز.

صٙ، َٔ سب ٕ ٖرا ايًٕٛ َٔ األدب ي٘ َا ميِّيٞ ػسب١ َطتكباًل إٕ غا٤ اهلل، سٝح إ

األطفاٍ ي٘، ٚبايتايٞ ميهٓٓا تكدِٜ املعًَٛات أّٜكا يف ؾٛز٠ غعس١ٜ، َٔ خالٍ 

 ييت تتطِ بايٛقٛح ٚايعُل ٚايبطاط١ ٚايتػٜٛل.اؿهاٜات ايػعس١ٜ ا

 ؟أزدٛ َٓو تطًٝ، ايك٤ٛ ع٢ً خربتو يف ز٥اض١ ؼسٜس اجملالت يألطفاٍع: 

ِٞ "أٜٛب" ٚ"سهاٜات" ايؿادزتني عٔ . ز ناْت ػسبيت األٚىل يف تٛيٞ أَا١ْ ؼسٜس فًَت

َبٌ ايػٝذ طك،، ٚأْا أغهس نجرّيا ايجك١ اييت  م َٓشٞ إٜاٖا َٔ ِقمبَسنص ايعٝطسٟ، 

ََُّٗد ايعاقٛف، فكد ناْت  عبداهلل ايعٝطسٟ املدٜس ايعاّ، ٚز٥ٝظ ايتشسٜس االضتاذ 

ػسب١ ثس١ٜ دّدا، زغِ أْٗا ناْت قفٛف١ بايتشدٜات ٚايؿعٛبات، ٚيهٔ نإ عٓدٟ 

إميإ بإٔ أٟ عٌُ ممٝص بجب إٔ ٜٛاد٘ ؼدٜات ٚؾعٛبات نجري٠، ٚال ٜٛدد غ٤ٞ ضٌٗ 

ْت يف ايٛقت، نٓا ْتطابل َع ايصَٔ، فُٔ ايكسٚزٟ يف اجملالت أبّدا!، ٚايتشدٜات نا

ِ ايتؿُِٝ، َٚٛقٛع ايسضِ تطًِٝ ايٓؿٛف يف ٚقتٗا، يتدقٝكٗا، ٚإزضاهلا يًسضِ، ث

نبري دّدا، ٚألْٓا نٓا سسٜؿني ع٢ً إنطاب اجملًتني اهل١ٜٛ ايعُا١ْٝ؛  ٟٖرا ؼد

يًٛقت، فأّٜكا ايسضاّ بجب إٔ  يريو نإ عًٝٓا اختٝاز ايسضاَني بعٓا١ٜ، ْٚعٛد فدّدا

َّا يف ايٛقت احملدد ي٘. ثِ دا٤ اختٝازٟ ألنٕٛ  ٜهٕٛ قادّزا ع٢ً تطًِٝ ايٓـ َسضٛ

َدٜس٠ ؼسٜس ف١ً "ب٦ٝيت" ايؿادز٠ عٔ دٚي١ ايهٜٛت، ٖٚٞ ف١ً ُتع٢ٓ بهٌ َا ي٘ 

عالق١ بايب١٦ٝ، ٚناْت ٖرٙ ايتذسب١ أضٌٗ بايٓطب١ يٞ، ؾست أعسف ايطسٜل دّٝدا، َٚا 

  ٜتطًب٘ ايعٌُ يف اجملالت.

 ُإ؟سسن١ أدب ايطفٌ بػهٌ عاّ يف ُعع: َا زأٜو يف 

ٖٓاى ْك١ً نبري٠ يف أدب ايطفٌ يف عُإ، ٚنٌ ّٜٛ تػٗد ايطاس١ ايعُا١ْٝ ناتّبا . ز

ددّٜدا يف فاٍ أدب ايطفٌ، ٖٓاى تٓافظ مجٌٝ، ٚزغب١ يف االػاٙ إىل ٖرا اجملاٍ، 

متاز إيٝ٘ ايٛزؽ ٚايكسا٤ات يًهباز ٚايؿػاز، َٚا ٚمل ٜكؿس املٗتُٕٛ أّٜكا بعٌُ 

ٖٛ َسنص َتدؿـ يًدزاضات يف فاٍ أدب ايطفٌ، ٚداز ْػس َتدؿؿ١،  َطتكباًل

ّٝا.اطفٚمتاز إٔ ْٓتطب إىل فًظ نتب األ ّٝا ٚعامل  ٍ ٚايٝافعني يٝهٕٛ يٓا دٚز عسب
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 ؟َا زأٜو يف نتاب١ ايكؿـ يألطفاٍ بؿٛز٠ أنجس َتع١ ٚفا٥د٠ع: 

هس يف طبٝع١ املسس١ً اييت ْهتب هلا، فهٌ َسس١ً هلا خؿا٥ؿٗا اؿسن١ٝ إٔ ْف

ٚايعك١ًٝ ٚايبد١ْٝ ٚايٓفط١ٝ، ٚمٔ ْتعاٌَ َع دطد َعكد، بجب إٔ ْفهس دّٝدا، َاذا 

ضٓكدّ ي٘ يٓشطٔ ٚاا٥ف ك٘، يٝشظ٢ مبٗازات فا٥ك١، ٚبجب إٔ ْكدّ ي٘ ايكؿ١ ذات 

د٣ ايطفٌ ٚتدفع٘ إىل ايتعطؼ يًُعسف١، اهلدف ٚاملػص٣ ٚايك١ُٝ ٚاييت تُٓٞ ايفكٍٛ ي

ٚأذنس ٖٓا إٔ ايعامل يْٝٛازدٚا دافٓػٞ قاٍ: "إٕ ايفكٍٛ ضاعد يف ت١ُٝٓ عبكسٜت٘"... 

َا ضبب  ٍ: َا ٖٛ قٛع األيٛإ؟قٛع األيٛإ، ميهٔ إٔ ػعٌ ٜتطا٤ َجًًا: قؿ١ عٔ

 ٖٚهرا... ملاذا املا٤ َبًٌ؟، أٜٔ ترٖب ايػُظ؟، َا ٖٛ ايك٤ٛ؟ سدٚخ قٛع األيٛإ؟،

ْػست َع عدد نبري َٔ دٚز ايٓػس؟ فهٝف تتعاًَني َعِٗ َٚا ٖٞ ْؿٝشتو ع: 

 ؟يهاتب أدب ايطفٌ سُٝٓا ٜسغب يف ايتعاٌَ َع دٚز ايٓػس

سٜل اإلميٌٝ َع نٌ َا أقّٛ ب٘ بعد إٔ ٜؿبح ايٓـ داّٖصا، إزضاي٘ يداز ايٓػس عٔ ط. ز

يف١٦ ايعُس١ٜ املٛد٘ هلا، ثِ اْتظس َٛد٘ زضاي١ هلِ عٔ طبٝع١ ايٓـ، ٚاايطري٠ ايرات١ٝ، 

ّْا  ايسد آخر٠ يف عني االعتباز إَها١ْٝ ايسفض أٚ ايكبٍٛ، ٖٚرا بايطبع زادع أسٝا

ٌ ايكؿ١ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚبعكٗا الستٝادات ايداز، ٚتٛدٗاتٗا، فٗٓاى دٚز ْػس تفكِّ

ض ٌ ايكؿـ ايطًٛن١ٝ، ٚأخس٣ تبشح عٔ اؿها١ٜ، ٖٚهرا...، نُا إٔ بعتفكِّ

دٚز ايٓػس تتٛد٘ يًطفٛي١ املبهس٠، ٚأخس٣ يًٝافعني...، ٖٚرٙ يف اؿكٝك١ ااٖس٠ 

ؾش١ٝ، فُٔ اؾٌُٝ ٚايكسٚزٟ إٔ تتٓٛع ايتٛدٗات َٔ ِقبٌ دٚز ايٓػس، ست٢ ال ْكع يف 

تهساز املٛقٛعات، ست٢ إٔ ايهاتب اآلٕ ؾاز ٜعسف أٜٔ ٜٛد٘ ْؿ٘، ألٟ داز ْػس، 

ع٢ً ايهاتب إٔ ٜطسم األبٛاب، ٚال ٜظٔ إٔ فسد ٖٚرا بايتأنٝد ٜأتٞ َع اـرب٠، ٚ

َٓاضب، قد تساٙ  زفض ْـ ي٘، ٜعين إٔ ايٓـ ض٤ٞ، فُا تساٙ داز ْػس أْ٘ ْـ غري

، ٜٚؿبح َٔ أِٖ نتب ايداز، فًٝظ بايكسٚز٠ إٔ تتػاب٘ اآلزا٤ أخس٣ ّْؿا مجٝاًل

 ٚاألذٚام، ٚاملِٗ إٔ ال ْٝأع، ْٚؤَٔ بإٔ "ايك١ُ تتطع يًذُٝع ". 

ٓٗا١ٜ، أغهسى دصٌٜ ايػهس ع٢ً إتاس١ ٖرٙ ايفسؾ١ ايطعٝد٠ إلدسا٤ ٖرا اؿٛاز يف اي

ايؿشفٞ سٍٛ إبداعاتو ٚإْتاداتو ايك١ُٝ يألطفاٍ، ٚٚد١ٗ ْظسى ػاٙ أدب األطفاٍ 

 َٚا ٜستب، ب٘.
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 ْاد١ٜ ٖٓاٟٚد. ايٓاقد٠ َع  سٛاز

عُسإ ستُد: اساٚزٖ

  
Email: imran32_lla@jnu.ac.in 
ا األضتاذ٠ ايدنتٛز٠ ْاد١ٜ ٖٓاٟٚ اضِ ٜتأيل يف املػٗد ايٓكدٟ ايعساقٞ ٜٚصداد ظًٗٛز

ُازضات ايٓكد١ٜ ٚثسا٥ٗا ٚتٓٛعٗا، ٚقد جتاٚشت اذتدٚد احمل١ًٝ إىل ا باتطاع املٚاْتػاًز

زاٖب١ ايٓكد ايعسبٞ( الدتٗادٖا يف نتاباتٗا ٚألٕ ُٚيكبت بـ)ايطاس١ ايٓكد١ٜ ايعسب١ٝ، 

هلا خطٗا ايٓكدٟ ايٛاعح ٚاملُٝص ٚاملٓفتح ايرٟ ٜٛاشٕ بني األنادميٞ ٚغري 

 األنادميٞ ٜٚٓتضس يإلْطإ ٚادتُاٍ.

. ٚغازنت يف 2102ّْاد١ٜ ٖٓاٟٚ ع٢ً يكب األضتاذ١ٜ عاّ  ايدنتٛز٠يكد سضًت 

ْػست . نُا ا يف ادتاَعات داخٌ ايعسام ٚخازد٘ا عًًُٝأنجس َٔ مخطني َؤمتًس

جمل١ً ايتٛاصٌ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف ، ٖٚٞ عغٛ احمل١ًٝ ٚايدٚي١ٝ أحباثٗا يف اجملالت

١ْٝ عػس نتابا يف ايٓكد، ت مثاادتصا٥س. ٚقد أصدزبدبٞ، داَع١ بادٞ شتتاز، األ

أُٖٗا "ادتطد١ْ بني احملٛ ٚارتط ايرنٛز١ٜ ٚاألْج١ٜٛ" ٚ"ايطسد ايكابض ع٢ً ايتازٜذ"  

ٚ"َٛضٛع١ ايطسد ايعسبٞ َعآٜات ْكد١ٜ َٚسادعات تازخي١ٝ" ٚ"حنٛ ْعس١ٜ عابس٠ 

يألدٓاع" ٚ"ايطسد ايٓطا٥ٞ ايكضري: َكازب١ ْكد١ٜ ف٢ زتُٛعتني قضضٝتني" 

 ٝك١ٝ" ٚ"تعدد ايكسا٤ات ايػعس١ٜ يفكد ايجكايف ٚمتفضالت٘ قسا٤ات تطبٚ"متعٗسات ايٓ

 ايٓكد ايكدِٜ ست٢ ْٗا١ٜ ايكسٕ ايطابع يًٗذس٠". 

***** 

 ِٝ ايػسب١ٝ اذتدٜج١ع. يف نتاباتو ايٓكد١ٜ ٜتذ٢ً اٖتُاَو باملٓاٖر ٚاملفاٖ

ِ ٚاختالفاتٗا يف َعا١ٜٓ اإلبداع األدبٞ َع تٓٛع ٖرٙ املٓاٖر ٚاملفاٖٝٚاالضتفاد٠ َٓٗا 

 ٚنٝف١ٝ االضتفاد٠ َٓٗا.

إال بعد إٔ ٜهٕٛ قد ٖغِ َٓٗذٝات ايتشًٌٝ ٚعسف  يٝظ يًٓاقد إٔ ميازع عًُ٘. ز

َدازض٘ ٚٚقف ع٢ً َفاِٖٝ ايٓكد َٚضطًشات٘ ٚأدزى طبٝع١ املطايو اييت حيٜٛٗا 

                                                         


 .ٖٓدٟ  باسح 

 حوارات
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ًٝ ملٓٗذ١ٝ ا َع عسٚز٠ املٛانب١ يًتػريات اا أّ ْضًٝا، ضٝاقًٝا نإ أّ خازدًٝاملٓٗر داخً

خس٣ ٚإٔ ال جياشف يف ايػسٚع بتطبٝل َٓٗر أ ع٢ً عامل ايٓكد بني ايف١ٓٝ ٚاألاييت تطس

مل ٜهٔ قد اضتٛعب٘ أٚ عسف َتاٖات٘؛ ٚإال فإٕ ارتًط ٚايًبظ ضٝعرتٟ عًُ٘ 

 ٚضٝفغٞ ب٘ إىل َا ْطُٝ٘ بايعُا٤ ايٓكدٟ بتعبري بٍٛ دٟ َإ.

ػٕٝٛ بايتٛزٜط ايٓكدٟ. ٚيهٞ ٜهٕٛ ٚقد ًٜكٞ ب٘ يف َٓطك١ مستٗا ايٓاقد٠ يٝٓدا ٖت 

ايرٟ ٜال٥ِ َادت٘  ٕ ٜٓتكٞ املٓٗرٔ ارتًط املٓٗذٞ ال بد ي٘ َٔ أ٣ عايٓاقد يف َٓأ

١ اير١ٖٝٓ فاملٓٗر أدا٠ ٚيٝظ غا١ٜ ضاع َا ٜطُٝ٘ يٛضٝإ غٛيدَإ ايبٓٝاملكس٠٤ٚ ع٢ً أ

ع ٚال ميهٔ إٔ تهٕٛ َعهٛض١ أٟ إٔ ٜضبح املٓٗر ٖٛ ايػا١ٜ، األَس ايرٟ ٜدف

ىل إٔ ٜكٛيب املاد٠ املكس٠٤ٚ حبطب َتطًبات ٖرا املٓٗر ٖٚرا َا ضٝغس بايٓاقد إ

ا عٔ َكتغٝات ايٓعس ايٓكدٟ ايٛاعٞ ٚايعُٝل. ا خازًدبايٓكد ٚجيعٌ ايتشًٌٝ دصافًٝ

يٓضٛظ قد ال تتهػف مجايٝاتٗا اإلبداع١ٝ ٚإَهاْٝات ناتبٗا إال ٚبعض ا

جًب١ َا داّ املٓٗر أدا٠ َٔ زتُٛع١ يٝظ يف ذيو َنجس ٚمبصاٚد١ َٓٗذني ٚزمبا أ

ٚغدضٝا ٚددت  دٚات ٜطتعني بٗا ايٓاقد يف ضبٌٝ ممازض١ عًُ٘ باسرتاف ٚسراق١..أ

دات١ٝ ١َُٗ تًيب اْفتاس١ٝ ايٓاقد يف ايٓعس ٚزغبت٘ يف يف ايٓكد ايجكايف َعطٝات أ

 ايتُشٝط.  

ٚيو أنجس َٔ  ،كايفًٓكد ايجاٖتُاَا يٚيٛا ع. أْت َٔ أٚا٥ٌ ايٓكاد ايعساقٝني ايرٜٔ أ

، ٚمث١ ضذاٍ يف ايطاس١ ايٓكد١ٜ بني فسٜكني أسدُٖا ٜتِٗ ٖرا نتاب يف ٖرا اجملاٍ

يف ٖرٙ  ، فُا زأٜوايٓكد بإقضا٤ ايٓط ٚفسٜل آخس ٜتدٓدم عٓد ايٓكد ايجكايف

 ؟ ايكغ١ٝ

. اذتٝا٠ تتػري َٚكتغٝات ايتذدد ٚاملدا١َٚ تتطًب َٔ ايٓكد إٔ ٜهٕٛ يف ساي١ ز

 ال ٜعسف ايجبات ٚيطاملا أفادتٓا املٓاٖر ايطٝاق١ٝ يف ايتكاط إبداع١ٝحتسى َطتُس 

ٚمبا ميهٓٓا َٔ فِٗ  ايٓضٛظ َٚا حيٝط بهاتبٗا َٔ ٍٖٛ ايتشدٜات ايٛاقع١ٝ

ٚ دغت عٓ٘ ٚاألبعاد ايفهس١ٜ أَطازات ايػعٛز ايطاٜهٛيٛدٞ ايرٟ مت

 ٜدٜٛيٛد١ٝ اييت مت إضكاطٗا ع٢ً تًو ايٓضٛظ.األ
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١ٝ فغسٚز١ٜ يًتكًٌٝ َٔ ايٓصع١ ايطٝاق١ٝ أٚ إستا٥ٗا ٚستاٚي١ تًُظ أَا املٓاٖر ايٓض

مجايٝات ايٓضٛظ بايػٛز يف بٓا١ٝ٥ ايٓط ٚحتطظ املٛاطٔ ايػه١ًٝ اييت اْطٛت فٝ٘ 

 عاشي١ ايٓط عٔ ناتب٘ ١ًَُٗ خضٛصٝات ايٛاقع ٚشتاعات٘.

ايٓض١ٝ حتكل ال املٓاٖر ايطٝاق١ٝ ختدّ ْكد ايٓط ٚال املٓاٖر  ٘ٚيكد تبني فُٝا بعد أْ

يريو أخرت دعٛات االْفتاح بايٓط ع٢ً شتتًف ايتٛدٗات املعسف١ٝ عرب  ،ي٘ ذيو

ايرتنٝص ع٢ً ايكازئ ٚيٝظ املؤيف أٚ ايٓط ٖٚرا َا أضِٗ يف بصٚغ َٓٗذٝات اْغٛت 

يف خا١ْ َا بعد ايٓض١ٝ َٚٓٗا ايطُٝٝا١ٝ٥ ٚايتفهٝه١ٝ ٚايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚدزاضات 

د االضتعُاز١ٜ، ٚيكد اقرتب ايٓكد بطبب ٖرا ايٓصٚع َٔ  ايع١ًُٝ ايتابع ٚايٓط١ٜٛ َٚا بع

اإلبداع١ٝ بسَتٗا أعين عٓاصسٖا ايطت١ اييت سددتٗا خطاط١ دانبطٕٛ ٖٚٞ ايكٓا٠ 

ا َٔ ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ األخس٣ ٚال ٚايطٝام ٚايٓط ٚايكازئ ٚاملؤيف ٚايطٓٔ، َفًٝد

جٛيٛدٝا ٛيٛدٝا ٚاإلثٓٛيٛدٝا ٚاملٝضُٝا ايًػ١ ٚايدٜٔ ٚاالدتُاع ٚعًِ ايٓفظ ٚاإلْجسب

 صاًلأ ا ٚال َكبٛاًلٚي١ٜٛ َٓٗذٝات بعٝٓٗا ع٢ً غريٖا َٓطكًٝٚغريٖا. َٚا عاد ايكٍٛ بأ

ا ٚقد ا ٚاسًدا ضٝاقًٕٝ املطأي١ زٖٔ باملاد٠ املكس٠٤ٚ َٚدٜات إبداعٗا فكد تتطًب ًَٓٗذأل

ا َا بعد ا ٚثايًجقًٝا ٚآخس ضٝاا ْضًٝتكتغٞ أنجس َٔ َٓٗر ضٝاقٞ ٚزمبا تتطًب ًَٓٗذ

ْٗا زؤ١ٜ فًطف١ٝ ال  تػدٚ ايع١ًُٝ ايٓكد١ٜ عًُا بٌ أنجس َٔ ذيو إْضٞ ٖٚهرا ال

 تتذ٢ً يًٓاقد إال ضاع١ قسا٤ات٘ يًٓضٛظ ٚتفكدٙ ألبعاد غهًٗا َٚٛعٛعٗا. 

َٚٔ ٖٓا ٜػدٚ ايٓكد ايجكايف َٝداْا زسبا يهػف مجايٝات ايٓضٛظ َٔ خالٍ 

ٚ بايرتنٝص ع٢ً تفهٝو ايتُسنصات م ٚتأٜٚالتٗا أاالغتػاٍ ع٢ً إعُاز١ٜ األْطا

َٚسنص٠ املكضٝات حبجا عٔ قغاٜا َطهٛت عٓٗا أٚ َطتٛز٠ عُٔ زؤ١ٜ اْفتاس١ٝ 

 َهاغفات١ٝ ٚمبشُٛالت ختايف ايطا٥د ٚاملعتاد.

 ع. نٝف أفادتو األنادمي١ٝ يف ممازضاتو ايٓكد١ٜ؟

ايٓكد١ٜ ٚنإ ايٓاقد . ألنادمي١ٝ ايبشح ٚايتكضٞ أثسٙ ايهبري يف بًٛز٠ زؤاٟ ز

يتػهٌٝ اير١ٖٝٓ ايٓكد١ٜ  ىل إٔغاز إايهبري ايدنتٛز عًٞ دٛاد ايطاٖس قد أ

ٖٚهرا ال ٜػدٚ ٚ غسطني ُٖا: املٖٛب١ ايفطس١ٜ ٚاالنتطاب املعسيف، عاًَني أ

ا ٜدزب ايرٖٔ ٜٚٛضع ا ٚاضًعا ثكافًٝا ألْ٘ ٜتطًب انتطاًبا ًٖٝٓاالتضاف بايٓكد أًَس
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٥ك١ ٜٚكٟٛ املالسع١ ٜٚطسع ايبد١ٜٗ ٚمبا ٜطِٗ ستُا ٚبدا يف تطٜٛس اإلفٗاّ ٜٚسبٞ ايرا

األضايٝب ٚتعصٜص ايتعابري باملدا١َٚ غري املٓكطع١ ع٢ً ايكسا٠٤ ٚايبشح ٚايدزع ضعٝا 

 .خلري ٚايتكِٜٛ ٚايٛصف ٚاالضتبٝإ..إحنٛ ايتشًٌٝ ٚايتفط

١ٝ ات ايعًُٕ آفام ايٓكد األدبٞ قد عاقت بايتشدٜدٚإْٓا إذ ْػٗد ايّٝٛ نٝف إ

ٕ االنتطاب غدا ٖٛ املؤٌٖ ايٓادع ايرٟ ٜدعُ٘ ٚايتدضض١ٝ ايدقٝك١ ٚايضاز١َ فإ

االضتعداد ايداخًٞ بايدزب١ ٚاملسإ نُا ٜغفٞ عًٝ٘ ايٓصٚع ايراتٞ سدضا فا٥كا 

ٚترٚقا زاقٝا ٚمبا ٜضٓع ْاقدا باملٛاصفات املطًٛب١ ٚباألطس املٓضٛظ عًٝٗا يف أدبٝات 

  ايٓكدٟ املعاصس.. ايبشح ٚضٝاقات ايدزع

َٓاٖر أٜٔ تغعني ف غٗس٠ ٚخرب٠ ٚاضع١ يف املػٗد ايٓكدٟ ايعساقٞ ٚايعسبٞ، ع. يو

 ؟ايعساقٞ ايسا١ٖٓ بني عا١َ ايٓكد ايعسبٞ ايٓكد

. أْا أؤَٔ بادتُاٍ ٚأعًِ إٔ ايضدم ٖٛ َفتاح ايتُٝص ٚاإلبداع. ٖٚٛ َا ال ٜتشضٌ إال ز

١ املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ يٝؤدٟ دٚزٙ يف تسصني بعد دٗد، ٚع٢ً ايٓاقد اضتٝعاب املطؤٚيٝ

ايٛاقع األدبٞ ٚاإلبداعٞ ْاظسا إىل األَاّ بجبات َٓػدا يألٌَ بعامل ددٜد تصٍٚ عٓ٘ 

جياب ٌ ستًٗا صٛز َػسع١ بايتفاؤٍ ٚاإلصٛز االْهطاز ٚاإلسباط ٚاملضادز٠، ٚحت

عسبٝا، بايسغِ َٔ تكف يف املكد١َ  ١ٕ ايٓكد١ٜ ايعساقٝايدٚاّ. ٚال أغايٞ إذا قًت إع٢ً 

إٔ ايتشذِٝ ايجكايف َا شاٍ ٜطد نجريا َٔ َٓافر ايتٛاصٌ فإْٓا َع ذيو حناٍٚ 

ْعاش ايٛاقع ايٓكدٟ عرب اجملالت ٚايضشف يف ستاٚي١ يإلضٗاّ يف إايتٛاصٌ عسبٝا 

 ٚتٛنٝد ايتٛاصٌ بني ايٓكاد ايعسب.

َاذا ٜعين يو ، 1022ّعاّ  فصت جبا٥ص٠ ادتاَع١ املطتٓضس١ٜ يًعًّٛ ٚاآلدابع. 

 ؟شايفٛ

 زاض١ٝ ٚايبشج١ٝ بد٤ً. ادتا٥ص٠ ستط١ تغاف إىل ستطات َسزت بٗا عرب َطريتٞ ايدز

ا١ْٜٛ َٚسٚزا بفٛشٟ يف ٚي١ٝ ٚايجىل اييت نٓت أْاهلا يف ايضفٛف األباملساتب األٚ

ٚىل ع٢ً دفعيت املسنص األٍٚ ع٢ً داَع١ بػداد يف َسس١ً ايبهايٛزٜٛع ٚاملستب١ األ

ىل ًْٝٞ دا٥ص٠ ايٓكد األدبٞ يف َطابك١ يًُادطتري ٚايدنتٛزاٙ ٚٚصٛاًل إيت يف دزاض

ثِ تهسميٞ  2102ّ داز ايػؤٕٚ ايكاف١ٝ ايعا١َ ايدٚز٠ ارتاَط١، ٚشاز٠ ايجكاف١ عاّ
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ٚبعدٖا ٌْٝ دا٥ص٠ ْاشى ّ 2102طتٓضس١ٜ نأفغٌ تدزٜط١ٝ يعاّ بدزع ادتاَع١ امل

 .2102ّاملال٥ه١ يف ايٓكد ايٓطٟٛ عاّ 

إٔ فٛشٟ بادتا٥ص٠ ٖٛ ديٌٝ األنادمي١ٝ ٚاالزتكا٤ ع٢ً ضًِ املعسف١ اإلْطا١ْٝ،  ٚال غو

ٖٚٛ أٜغا سضاد ملػسٚع حبجٞ عصَت ع٢ً ايتدطٝط ي٘ جبٗد ٚند ٚصرب ٚدأب 

خالظ ٚايبشح، ٚتفٛقا إعالْا ٜتٛز ضٓٛات االدتٗاد ٚاإل ٚثبات، ست٢ نإ ايفٛش

ا َٚػازنات ًَٚتكٝات َٚؤمتسات تتغح َع٘ أبعاد املٛانب١ ادتاد٠ ٚاملدًض١ أحباث

َٚٗسداْات َٚؤيفات ْٚػاطات مجعت اذتًٛ باملس ٚايٛند بايٝطس يتهٕٛ ادتا٥ص٠ 

فتدس بٗا أٖٞ ايضٛز٠ اييت اضتٛعبت َا تكدّ بفغٌ اهلل ٚعْٛ٘ بطسٜك١ َػسف١ 

 االفتداز نً٘.

 ضطٓبٍٛ..سدثٝين عٔ ذيو؟ا يف اجملًظ االضتػازٟ يف داَع١ إعغٛ مت اختٝازىع. 

اخرتُت عغٛا يف اجملًظ االضتػازٟ ملسنص ايفازابٞ يًدزاضات  2102ّ. يف عاّ ز

األٚزٚاض١ٜٛٝ ايتابع دتاَع١ إضطٓبٍٛ يف تسنٝا، َٚٓر ذيو ايٛقت ٚأْا أتٛاصٌ 

باملػٛز٠ ايع١ًُٝ اييت حتتادٗا فعايٝات املسنص ْٚدٚات٘ نُا أَدٙ ببعض األفهاز 

دٚزٟ تكُٝٝٞ يعٌُ املسنص  ٘ ٚأقدّ بػهٌاييت تطاِٖ يف تطٜٛس عًُ٘ ٚاالزتكا٤ ب

نٓدٚات َٚؤمتسات ٜػازى فٝٗا باسجٕٛ َتدضضٕٛ ٚغدضٝات فهس١ٜ َعسٚف١ 

تكدّ ستاعسات يف قغاٜا شتتًف١ ادتُاع١ٝ ٚفًطف١ٝ ٚضٝاض١ٝ ٚيػ١ٜٛ ٚإْجسٚبٛيٛد١ٝ 

أقاّ املسنص َؤمتسٜٔ َٛضعني: األٍٚ عٔ ايسٚا١ٜ ايفًطط١ٝٓٝ  َٚؤخًساٚإعال١َٝ. 

 ،فٝٗا باسجني َعسٚفني يف ايٓكد ايسٚا٥ٞ َٔ فًططني َٚضس ٚايعساماضتغاف 

 ٚايجاْٞ عٔ أدب اهلذس٠ يف ايعسام ٚضٛزٜا ٚفًططني.

 ؟ًٓكد ايعساقٞتشدٜات ياملعٛقات ٚايٖٞ ع. َا 

عسبٝا أدد إٔ أِٖ املعٛقات صعٛب١ ايٓػس يًبشٛخ األنادمي١ٝ ٚايرتٜٚر يًدزاضات   ز.

يٝطت ثكاف١ٝ حبت١ بٌ ٖٞ َٓٛع١ أقسب إىل ايف١ٝٓ  ايٓكد١ٜ فطبٝع١ بعض اجملالت

ٚاالدتُاع١ٝ َٓٗا إىل ايجكاف١ ٚايفهس ٚيريو ٜغطس ايٓاقد َجال إىل تكًٝط َادت٘ 

يفٞ ن١ًُ نٞ ٜتٓاضب ْكدٙ َع َطاس١ ايٓػس ٚ أايٓكد١ٜ إىل أيف ٚمخط١٦ُ ن١ًُ أ
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١ فٗٞ ق١ًًٝ إٕ مل املتاس١ يف َجٌ ٖرٙ اجملالت أَا اجملالت ايٓكد١ٜ ٚاألدب١ٝ املتدضض

 ْكٌ ْادز٠ ٚعاد٠ َا تهٕٛ فض١ًٝ أٚ ْضف ض١ٜٛٓ.

أَا عساقٝا فإٕ ظاٖس٠ ايتكػف يف ايٓفكات قد اْعهطت يف أعُل صٛزٖا ع٢ً 

املطت٣ٛ ايجكايف فتكًط سذِ اجملالت َٚٛادٖا ٚقًًت صفشاتٗا ٚصازت ايػٗس١ٜ 

طتُسا بايعطا٤ ضسدا َٓٗا فض١ًٝ ٚايفض١ًٝ ْضف ض١ٜٛٓ. أَا ايٛاقع اإلبداعٞ فٝعٌ َ

ٚغعسا مما ٜكتغٞ ْكدا ٜٛانب٘ ٜٚؤدٟ َطؤٚيٝت٘ جتاٖ٘ يف ايتػدٝط ٚايتٛصٝف 

 ٚايتديٌٝ ع٢ً املٛاٖب ٚاإلَهاْٝات يهٔ ايتشدٟ ٜعٌ َادٜا ال َعٜٓٛا. 

 ؟.....ع. ٌٖ تسٜٔ ايٓكد ممازض١ ف١ٝٓ ستغ١ أّ إٔ ي٘ دٚزا ادتُاعٝا أٚ ثكافٝا أٚ

َفادٖا إٔ ايٓكد عباز٠ عٔ فاع١ًٝ فهس١ٜ بػٝتٗا ايتػٝري إٕ يدٟ قٓاع١ ال تتصسصح . ز

اجملتُعٞ ٚاإلصالح ايفهسٟ ٚعدّ االضتها١ْ يًٛاقع َع تالش١َٝ ايكًل بايدأب ٖٚرا 

إغاع١ ايٛعٞ ادتُايٞ. ٚإٔ ع٢ً زا فاعال يف ايتٛدٝ٘ اإلْطاْٞ َٚا جيعٌ يًٓاقد دٚ

ٚسدٙ ٚال ٜٗتِ بايتطبٝل فكط ىل ايتٓعري ٕ ٜطٛز ْفط٘ باضتُساز فال ٜستهٔ إايٓاقد أ

بٌ عًٝ٘ إٔ ٜٛاشٕ ٖٚٛ َا ضٝفتح ي٘ آفام االدرتاح ٚميهٓ٘ َٔ ايٛقٛف ع٢ً ْعسٜات 

حنٛ دٕ ٚعٓٛاْ٘ )ا يف األزٜبتهسٖا بٓفط٘ ٖٚٛ َا محً٘ نتابٞ ايرٟ صدز َؤخًس

ْعس١ٜ عابس٠ يألدٓاع األدب١ٝ( َٚٔ املضطًشات اييت ادرتستٗا يف نتابٞ )ايطسد 

َضطًح زٚا١ٜ ايتازٜذ ايرٟ خيايف َضطًح ايسٚا١ٜ ايتازخي١ٝ  (ايتازٜذ ايكابض ع٢ً

أغاد ب٘ نجري َٔ ايهالضٝه١ٝ اييت تتٓاٍٚ ايتازٜذ نُا ٖٛ بٛقا٥ع٘ ٚٚثا٥ك٘. ٚقد 

ت ايعساق١ٝ ٚايعسب١ٝ بٌ جتاٚشٖا عدّ اقتضازٙ ع٢ً ايسٚا١ٜ ٚايطسدٜاايٓكاد بايهتاب ي

 ب١ٝ فاحتا بريو أفل ايٓكد ايعساقٞ ع٢ً ايعاملٞ. ٚٚزىل ايسٚا١ٜ ايفازض١ٝ ٚايرتن١ٝ ٚاألإ

 ؟ع. ن١ًُ أخري٠ تٛدٜٔ إعافتٗا

أٚد إٔ أٚد٘ حت١ٝ يهٌ شتًط يف َٝدإ ايعًِ ٜطع٢ إىل تطٜٛس املعسف١ بضرب . ز

ٚدأب َػتػال بتٛاعع َٚغٝفا يًجكاف١ متٝصا ٚاعتبازا، َؤدٜا دٚزٙ اإلْطاْٞ ٚايعًُٞ، 

فسٜك١ٝ يف داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ ملا ٜكدَ٘ يف اإلدٚز َسنص ايدزاضات ٚأغٝد ٖٓا ب

ضبٌٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٝٗا ْٚػس آدابٗا ٚعًَٛٗا َٔ دٗٛد طٝب١ ٚسجٝج١ ٜطتشل عًٝٗا 

 ايػهس ٚايجٓا٤، زاد١ٝ ي٘ نٌ ايتكدّ ٚايتٛفٝل. 
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