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األفلار امليعورة يف اجمللة تعّبر عً آراء كاتبيَا، وال تعّبر 

يتحنل  .بأي ظلل مً األظلال 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:  اجمللد إٌ وجد. مكاٌ اليشر: الياشر، شية اليشر،  ،، الطبعةوخط شفلي

 .6، طتطور األدب احلديث يف مصر. الدكتور أمحد، ٍيكل :على شبيل املثال

 .50:و، ص0991، عار : دار املالقاٍرة

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

 احلديث، وليض يف اهلوامش، ويكوٌ التخريج كاآلتي:  ُتخرج اآليات يف منت

 ( .0)التوبة: 
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 احملتويات

 الكاتب البخح
 الصفخة

 7 السمحً زضواٌ د. أ. التخسيس كلنة
 دزاضات و حبوخ

 على "ىَس املعاصسة العسبية السحلة يف اهليد

 أمنوذًدا ضفس"

 9 د. ٍـياو املعنسي

 23 ...إبساٍيه حمند الوٍاب عبد د. اهليد يف كتابات اجلاحظ

 05 عفاٌ حمند د. املعتقدات واألضاطري اهليدية يف زحلة ابً بطوطة

مً الصعس اجلاٍلي  إعذاب العسب حبضازة اهليد

 واملدّوىات األدبية

 حمساخ محد كاظه أ.د.

 مدحية بالح د.

46 
"عذائب الدىيا  صوزة اهليد واهليود يف كتاب

 لطليناٌ التادسوقياس البلداٌ" امليطوب 

 اليذاز الفتاح عبد مصلح أ.د.

 اليذاز أفياٌ د.

23 
 151 فيصل مثامة د. زحلتُ يف عصاو الوٍاب عبد صّوزٍا كنا اهليد
 117 الصسيف جنا زاضي حمند د. األدبية معصوو بً علي الديً صدز آثاز يف اهليد

 161 القادز عبد عنوز دديدة بالغة أو دديد ميطق
املفاٍيه اللطاىية يف تعليه اللػة اضتجناز 

 منوذج عبد السمحً احلاج صاحل عيية العسبية

 104 معصوش احلليه عبد د.

 التوعية البيئية يف ظل الرتضيخ اإلعالمي للقيه

 ةيئيبلا

 177 بسيك فاطنة د.

 املتعلقة الكويتية السوايات يف واالغرتاب اهلوية

 اىتقائية دزاضة البدوٌ: بقضية

 192 حقد. جتنل 

 اإلبداعات األدبية
 352 دزاوشة أميً د.  اهليد دولة قليب يف

 315 بيوز عائصة املَذـوز البيت

 316 القوصي الصايف عبد دحمن السؤيا
 317 عامل أخرت د. طسيقك خر بابا: يا

 332 السمحً عبيد املعطف
 تلقاءا

 222 عامل حمبوب حمند لألطفال الكاتبة البديع عبد ثسيا مع حواز
 233 مخسي خولة دزاوشة أميً األملعي األديب مع حواز

 أخباز علنية وأدبية وثقافية

 232 دييد حمند "العسبي األدب يف اهليد تصويس" حول املؤمتس

 124 اليدوي الصديقي اإلضالو غياخ "اهليد يف العسبية الصخافة" حول اليدوة
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 التحرير كلمة

 بشي اهلل السمحَ السحٗي

 األعزاٞ!أّٖا الكساٞ 

ًٛ وكاالتستذدُٔ  فْٗ ،ٖصدز العدد الشادض وَ جممتكي "اجلٗن اجلدٖد" عَ  ممتع

لفتت أٌظاز األدباٞ تعسفُٕ وَ خالهلا أطٗاٞ كجريٚ ٔ تصٕٖس اهلٍد يف األدب العسب٘

تتىٗز بتٍٕع الجكافات إذ ِ٘  خمتمفٛوَ دٕاٌب بالد اهلٍد  العسب إىل تصٕٖس

 األعٗاد ٔالتكالٗد ٔاملعتكدات ٔاختالف األلٕاُ. ٔاحلضازات ٔتعدد

أطسف  األدٖب ٔالسحالٛ العسب٘ املعاصس عمْٗ عنيا ٔقعت حتدثت د. ِٗاً املعىسٙ عّى

ٔتٍأه د. عبد  ،أثٍاٞ زحمتْ إىل اهلٍد وَ تازخيّا ٔحضازتّا ٔثكافتّا أبٕ الٗزٖد

ات اجلاحظ ٔودٝ قدزتْ يف كتاب الِٕاب حشَ املزَٖ يف دزاستْ أثس الجكافٛ اهلٍدٖٛ

ًٛ ٌٔاقع د. حمىد عفاُ يف وكالتْ  ،عمٜ زسي صٕزٚ ذٍِٗٛ لمٍّد بالغًٛ ٔأدًبا ٔثكاف

 أ.د. ٔتكصت دزاسٛ  ،املعتكدات ٔاألساطري اهلٍدٖٛ يف زحمٛ السحالٛ الظّري ابَ بطٕطٛ

ّٕز سمٗىاُ التادس اهلٍَد ٔأِمّا يف كتابْ "عذاٟب الدٌٗا  عبد الفتاح الٍذاز كٗف ص

إىل اهلٍد  عزاًعبد الِٕاب ، كىا حأه د. مثاوٛ فٗصن دزاسٛ زحمٛ ٔقٗاض البمداُ"

إضافٛ إىل وكالٛ د. حمىد  اهلٍد ٔحضازتّا ٔأعالوّا ٔآثازِا،ٔوالحظاتْ حٕه تازٖذ 

ظت دٔز صدز الدَٖ عم٘ بَ وعصًٕ يف التعسٖف بأحٕاه زاض٘ دما الظسٖف اليت ٌاق

  اهلٍد يف بعض آثازٓ األدبٗٛ.

فتٍألت دزاسٛ أٔدْ استجىاز املفاِٗي المشاٌٗٛ  ،ٖضي العدد وٕضٕعات أخسٝ كىا

يف تعمٗي المػٛ العسبٗٛ اعتىاًدا عمٜ آزاٞ المشاٌ٘ اجلزاٟسٙ عبد السمحَ احلاج صاحل، 

بْ اإلعالً وَ دٔز يف بح الٕع٘ الب٠ٗ٘ لدٝ اإلٌشاُ  ٔعاجلت دزاسٛ أخسٝ وا ٖكًٕ

َٛ كىا تٍألت دزاسٛ. ٔاحملافظٛ عمٜ الب٠ٗٛ ٔاالغرتاب يف ضٕٞ السٔاٖات  اهلٕٖ

تطسقت دزاسٛ إىل ٌظسٖٛ البالغٛ اجلدٖدٚ بٍٗىا  ،الكٕٖتٗٛ اليت تعاجل قضٗٛ البدُٔ

 .ٌٔظسٖٛ املٍطل الطبٗع٘



كلمة التحرير                                                          اجليل اجلديد 8

 

Al Jeel Al Jadeed    /0202 يونيو   -يناير                   3ج/– 6ع                                                               

عمٜ العدد  تٕٙحيف٘ الظعس الجابتٛ لمىذمٛ، فعمٜ األبٕاب حيافظ العدد أًٖضا 

عٍدوا اليت ٌظىّا الظاعس إعذاًبا جبىاه اهلٍد ٔطبٗعتّا  "يف قميب دٔلٛ اهلٍدقصٗدٚ "

"، "السؤٖأ َتني "البٗت املّذٕز"قصري قصَتنيا أًٖض ضّئٖ .زٖازتّالفسصٛ السٍخت لْ 

ثاٌٗتّىا وَ " ٔخر طسٖكك ٖا بابا:ِٔ٘ " إحداِىا وَ المػٛ اهلٍدٖٛ ٔقصتني ورتمجتني

 ".ِٔ٘ "املعطفالمػٛ اإلدممٗزٖٛ 

 وعمت إدساؤِىا  َٖ ممتعنيحٕاَزطدصٗتني وتىٗزتني بكساٞٚ  كىا ستكابمُٕ فْٗ

املصسٖٛ لألطفاه  الكاتبٛوع ٔ، دزأطٛ حٕه وشريتْ األدبٗٛ ٔالٍكدٖٛأميَ  الشٗد

 . ألطفاهايف جماه أدب  األدب٘ ِاوظٕازشٗدٚ ثسٖا عبد البدٖع حٕه ال

الباحجني ٔاملّتىني بالدزاسات العسبٗٛ ٔ األكادميٗني إىل الدعٕٚ ددِّدمِرا، وع 

 ٖٔشعدٌا تمك٘ ٔإٌتاداتّي األدبٗٛ، ٔدزاساتّي ببخٕثّيلمىظازكٛ يف األعداد الكادوٛ 

 اقرتاحاتكي اليت تشّي يف تطٕٖس اجملمٛ.ٔ اٌطباعاتكي

اهل٠ٗٛ العمىٗٛ كن وَ طازك يف إصداز العدد، ٔ ٌظكسإال أُ  ا ال ٖشعٍأأخرًي

ٔاالستظازٖٛ ٠ِٗٔٛ التخسٖس بّا، ٔمجٗع الباحجني ٔاملظازكني يف ِرا العدد، ٔكن 

ا أُ تكُٕ حمتٕٖات اجملمٛ ٌٔأون داًٟى .وَ ساِي يف حتكٗي البخٕخ ٔوسادعتّا

 وٕضع فاٟدٚ لكن الكساٞ األعزاٞ.

 الكادً.قساٞٚ ممتعٛ ٔإىل المكاٞ يف العدد 

    السمحَ زضٕاُ. د .أ

 التخسٖس زٟٗص
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 اهلٓس يف ايطس١ً ايعطب١ٝ املعاقط٠

 "ْٗط ع٢ً غؿط" أمنٛشّدا

املعُطٟ ٖـٝاّ.ز 
 
Email: halmaamari10@gmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
تٓاقًت نتب ايتاضٜذ ٚاألزب شنط اهلٓس يف َؤيؿات عٓس٠، ْٚكًت قٛضتٗا بعٕٝٛ، 

١ٓٝ... ٚناْت قٓط اٖتُاّ ايؿطم ٚايػطب، َٚطًب ٚأيػ١ٓ، ٚسطٕٚف عطب١ٓٝ ٚغط ب

اضتٝاز ايؿها٤ات ٚاآلؾام، َٚطُح عٓؿام ايعذا٥ب ٚايػطا٥ب، َٚطُع َػتعُطٟ 

 األقطاض ٚاألَكاض...

ٚاملتتٓبع أزب ايطس١ً ايعطب١ٝ جيس أْٓٗا مل تكـ يف اغتهؿاؾٗا اهلٓس عٓس أؾٗط 

ّ(، :8>ٖـ/679اٍ: "املػعٛزٟ" )ت ضٓسايتٗا ايعطب ٚاملػًُني يف ايكطٕٚ املان١ٝ، أَج

ٚغريِٖ، بٌ  ّ(::86ٖـ/>::(، ٚ"ابٔ بطٛط١" )ت ّ;847ٖـ/774ٚ"ايبريْٚٞ" )ت 

عٗا ملٔ دا٤ بعسِٖ، ٚاغتُطت يف غريٖا إىل عكطْا، ٜؾتشت األبٛاب ع٢ً َكاض

 ٚغتػتُٓط َا ؾا٤ املٛىل هلا شيو. 

 ١، ٚاْطباعٗا املجري...ٚيهٌ ضس١ً َٔ ٖصٙ ايطسالت طابعٗا املُٝٓع، ْٚهٗتٗا اـاق

َٚٔ أَج١ً ٖصٙ ايطسالت ايعطب١ٝ املعاقط٠ ميهٔ ايتٛقـ عٓس ضس١ً األزٜب ٚايكشؿٞ 

ّ(، يف ضسًت٘ إىل 96>8عاّ َٔ َٛايٝس ٚايطساي١ ايعطبٞ املعاقط "أؾطف أبٛ ايٝعٜس" )

اهلٓس ٚإىل عٛامل أخط٣، اختاض هلا عٓٛإ "ْٗط ع٢ً َغَؿط"؛ يٝهٕٛ ايبشح يف ٖصٙ 

١ عٔ ْعط٠ ٖصا األزٜب ٚايطساي١ املعاقط إىل اهلٓس، ٚططٜكت٘ يف اؿسٜح عٔ ايطسً

تاضخيٗا ٚسهاضتٗا ٚثكاؾتٗا، ٚأغًٛب٘ يف ٚقؿٗا، ٚٚقـ َسْٗا، َٚعُاضٖا، 

 مٓما ٚقعت عًٝ٘ عٝٓ٘، ٚايتكطتٗا عسغت٘.  .ٚعازاتِٗ، ٚطكٛغِٗ، ٚزٜاْاتِٗ..ٚأًٖٗا، 

؟ ٚنٝـ غٝعٗط أثط أزب١ٓٝ ايطساي١ ؾُا خكا٥ل ٖصٙ ايطس١ً؟ ٚمب تتُٝع عٔ غريٖا

ٖٓا يف أغًٛب نتاب١ ضسًت٘؟ ٌٖٚ غٝؤٓثط عًُ٘ اإلعالَٞ ؾٝٗا؟ َٚاشا عٔ ايتكٓٝات أٚ 

                                                         
 املتشس٠ ايعطب١ٝ اإلَاضات عذُإ، داَع١ اضى،َؿ أغتاش. 
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ايٛغا٥ٌ اييت اغتدسَٗا يف ؼكٝل َطازٙ؟ ٚنٝـ غٝهٕٛ االْطباع ايعاّ بعس 

 اـطٚز َٔ ٖصٙ ايطس١ً، ٚٚنع عكاضتٗا بني ٜسٟ َتًكٝٗا؟ 

، ٚاغتهؿاف َعامل٘، ٚإزضاى نٓٗ٘ ٚخباٜاٙ نُٔ ضس١ً ٖصا َا حياٍٚ ايبشح تتٓبع٘

 أزب١ٝ َعاقط٠.

 .ايطس١ً ايعطب١ٝ، ْٗط ع٢ً غؿط، اهلٓساألزب،  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
India is a multicultural and one of the most ethnically diverse nations, 

which attracts historians, geographers and writers. Not only the western 

world, rather it has caught the eyes of the eastern world too. The Arab 

world has also taken the interest in exploring India since centuries. Al-

Mas’udi, Al-Bairuni and Ibn-e-Batuta were the famous Arab travellers. 

They gave a long description of its religious rituals, socio-cultural norms 

and traditional perspectives in their works.  

As for the contemporary era, many Arab writers and travellers have 

portrayed India by their travelogues. Ashraf Abu al-Yazeed is one of these 

contemporary Arab writers. He took his journey to India and wrote his 

travelogue “ْٗط ع٢ً َغَؿط” to depict India, history, civilization, culture, 

social norms, religious customs and whatever he saw during his journey 

to India.  

The purpose of this study is to describe the characteristics of his 

travelogue and how it can be distinguished to others and what is the 

impact of this travelogue on literature. 

 ْبص٠ عٔ املؤيِّـ ٚاملؤٖيـ:
، ٚيف َطادع أخط٣، َعًَٛات عٔ ناتب٘ أؾطف أبٛ ايٝعٜس، 1تطز يف "ْٗط ع٢ً غؿط"

 -نصيو-ّ. ٖٚٛ 2002ٚؾٝٗا أْ٘ عٌُ قطّضا بـُذ١ً "ايعطبٞ" ايهٜٛت١ٝ، َٓص عاّ 

٥ٝؼ ؼطٜط ضٚا٥ٞ، ٚؾاعط، ٚقشؿٞ َكطٟ، ٚعهٛ يف اؼاز نتاب َكط، ٚض

ّٝا. AJA)آغٝا إٕ( ايعطب١ٝ، ٚض٥ٝؼ مجع١ٝ ايكشؿٝني اآلغٜٝٛني )  ( ساي

ّ، ٚزضؽ األزب اإللًٝعٟ، ٚعٌُ بايرتمج١ قبٌ 3741َٔ َاضؽ عاّ  31ُٚٔيس يف ايـ

إٔ ٜتؿٓطؽ يًكشاؾ١ ايجكاؾ١ٝ، ؾهإ غهطتري ايتشطٜط ٚاملؿطف ايؿين يف "ف١ً 

                                                         
َٚا  658:ّ، م5488 ايعطبٞ،ف١ً  -. ايهٜٛت: ٚظاض٠ اإلعال8ّ، طْٗط ع٢ً غؿط. أبٛ ايٝعٜس، أؾطف 1

 بعسٖا.
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"، ظُٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ، ٚاحملٓطض ايجكايف ْع٣ٚ"، بػًط١ٓ ُعُإ، ٚ"ف١ً أزب ْٚكس

 يٛناي١ أْبا٤ "ضٜٚرتظ" يف ايكاٖط٠.

بًّسا يف "ف١ً ايعطبٞ"، ٚقٓسّ يًُهتب١  10ْؿط اغتطالعات٘ املكٛض٠ عٔ أنجط َٔ 

نتاّبا بني ايتأيٝـ ٚايرتمج١، نُا قٓسّ يًتًؿع٠ غًػ١ً َٔ  10ايعطب١ٝ مٛ 

عطب١ٝ، يف بطْاف٘ اآلخط ايصٟ بٓج٘ تًٝؿعٜٕٛ ايًكا٤ات، َع َؿاٖري ايجكاؾات غري اي

 زٚي١ ايهٜٛت.

ْاٍ عسّزا َٔ اؾٛا٥ع امل١ُٗ، ٚسعٞ بعسز َٔ ايتهطميات، َٓٗا: دا٥ع٠ ايكشاؾ١ 

 ألزبدا٥ع٠ َاْٗٞ يّ(، 2033ٚايعطب١ٝ، يف ؾطع ايجكاؾ١، َٔ ْازٟ زبٞ يًكشاؾ١، )

(Manhae Grand Prize in literature ،)(2032ّيف نٛضٜا ،)  َ٘اؾٓٛب١ٝ. ٚنٓط

َهتب غؿاض٠ مجٗٛض١ٜ َكط ايعطب١ٝ ايجكايف يف ايهٜٛت، بسضع لٝب قؿٛظ 

ّ(. ٚنطَت٘ مجٗٛض١ٜ تتاضغتإ، بطٚغٝا االؼاز١ٜ، َطتني، بسضع 2032يإلبساع، )

ّ(، ٚزضع اؼاز 2032ؾدك١ٝ ايعاّ ايجكاؾ١ٝ؛ يسٚضٙ يف ايتعطٜـ بايجكاؾ١ ايترت١ٜ، )

٢َ؛ يرتمجت٘ عًُني يًؿاعط ايترتٟ عبس اهلل طٛقاٟ، ايهتاب َٚػطح ايطؿٌ يًس

ّ(. إْ٘ ؾاضى يف َؤمتطات ْٚسٚات ٚؾعايٝات ثكاؾ١ٝ يف 2031نتبُٗا يألطؿاٍ، )

 عسز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚغري ايعطب١ٝ. 

ٛٓض٠ اييت  ٜٚأتٞ نتاب٘ "ْٗط ع٢ً غؿط" يـُٝٓجٌ أسس االغتطالعات ايكشؿ١ٝ املك

ز َٔ بًسإ ايعامل َٚسْ٘، ٚيٝهٕٛ َآز٠ قشؿ١ٓٝ ػُع متٝٓعت بٗا ف١ً "ايعطبٞ"، يعس

ُ٘ا يًباسجني ٚايساضغني ٚاملجٓكؿني  .2بني املعطؾ١ ٚاملتع١، َٚطدّعا َٗ

ٕٝٛ املكُٝني ؾٝ٘، ٜٚكؿ٘ قاسب٘ بأْٓ٘ غري٠ َهإ ؼاٍٚ ؼًٌٝ املهُٕٛ، بع

ٚايعابطٜٔ ب٘، ٚاملٗادطٜٔ إيٝ٘. ٜٚط٣ إٔ ايػؿط ال ٜهتؿـ ايبؿط، ٚال األَه١ٓ، بٌ 

ٜعٝس انتؿاف املط٤ شات٘. ٖٚٓا زع٠ٛ النتؿاف ايصات، ٚنتاب١ ايكؿشات اـاق١ 

 .3بٗا...

 
                                                         

2
 .8-7:تكسِٜ عازٍ غامل ايعبس اؾازض؛ ض٥ٝؼ ؼطٜط ف١ً ايعطبٞ، يف تكسمي٘ ايهتاب، م :ٓعطٜ 

 .:-9:َكٓس١َ املؤيِّـ، م 3
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 غُٝا١ٓٝ٥ ايعٓٛإ:
ٛٓض٠ اييت ٜأتٞ عٓٛإ "ْٗط ع٢ً غؿط" يٝعٓبط عٔ ف ُٛع االغتطالعات ٚايتكاضٜط املك

َٝعُبط خالهلا آالف األَٝاٍ،  ألعٖا أؾطف أبٛ ايٝعٜس خالٍ غٓٛات َتكطع١ عس٠، ٚي

ٚجيُع ٦َات املعًَٛات، ًٜٚتكط نجرّيا َٔ ايكٛض، ًٜٚتكٞ عسّزا نبرّيا َٔ األؾطاز 

ٕٚٓ ايصنطٜا ت، ٚخيتعٍ ٚايؿدكٝات، ٜٚكـ ع٢ً ايؿٛاٖس ٚاملعامل املتٓاثط٠، ٜٚس

ٌٓ ٖصا يف ْٗط زٓؾام ع٢ً غؿط ٌَٚٗ...  ن

مجع أبٛ ايٝعٜس يف ٖصا ايػِّؿط سك١ًٝ "اثٓيت عؿط٠ ضس١ً"، أضزؾٗا يف اـتاّ مبٛنٛع 

ٔٓ املُُٓٓات... األزب  ٚاألغطٛض٠". ٚايتاضٜذ "ؾ

"ؾًِٝ"،  عسّزا َٔ األبٝات ايؿعط١ٜٓ؛ يعٌُ َكٛض قكريٚقس ْعِ أبٛ ايٝعٜس، بايعطب١ٝ، 

ثا١ْٝ(، ٜٚٛا٥ِ بني األبٝات ٚايٗكٛض  25زقا٥ل، ٚ 01ٍ ايهتاب ٚاملؤٓيـ، َٓست٘ )ٜتٓاٚ

املًتكط١ ي٘ يف األَانٔ اييت ظاضٖا. أخطدت٘ املدطد١ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ سػٔ، ٚ"َٓتذ٘" 

ايؿٓٓإ ضا٥س َٗسٟ، ُٚتطمجت األبٝات إىل اإللًٝع١ٜ، ٚاألملا١ْٝ )برتمج١ سػٔ 

 إٜ٘ ضاّ(، ٚؾٝٗا ٜكٍٛ: محٝس٠(، ٚايهٛض١ٜ )برتمج١ نِٝ

َُ ٚيٞ قًْب إشا َخَؿَل  ٔط ــــــــــضأَٜت قَساُٙ بايَك
٢َٓ ٔدِػّطا إىل ُدُعٕض ٟٓ ٚايَتـَت َب ٟٓ ــــــــبٗا ايػذط  ط
ٔ٘  ط ــــــــــــثٓا٥ٞ ايؿِٔٓعٔط ٚايَِٓٓج ٚفساّؾا َطانٔب

 ٔط"ـــــــــــــــ"أْا ْْٗط ع٢ً َغَؿ ٚعٔ اِغُٞ غتِػَأُيٓٔٞ
ِٓسأغٓٔٓ  ؾريقُل يف اؿؿا َٚتٔطٟ  ٞ اآلَٙ يف اهٔل

ِٓٔس ٌُ يف ايػٔٓ ١َُّ َٔ ايـ ُٜذُٝب ايًٓٝ َٓ ُِ َٓ  سَُٓضٔض ــــــــــــــــَُ
ُٟٓ يف ايٓكني  ـَسضٟ ـٚيف نٛضٜا َغُا َق أْا ايبٛش

 ـٔط"ــــــــــــأْا "ْْٗط ع٢ً َغـَؿ  ُح يألبسأْا املآل
ُٕ يف "أِدَطا" ِٟ ــــــُ ٚايَكأْا ايٓسضٜٚ أْا ايٓػًطا  َسٔض
ٞٓ" يف زضبٞ  ٔط ــــــــــَسطْٜط طاَب بايؿََٓذ أْا "ايطَُٓٚ

ـَآل ٛغٝك٢ يف اَؿَذٔطأض٣ امل  ٔط ـــــَم يف ايَبَؿأض٣ ا
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ٌْٓ ٍْ ٚس ُٕ، تطسا  4ـٔط"ـــــــــــــأْا ْٗـْط ع٢ً َغَؿ  أْا اإلْػا

ًُٜٚشغ َٔ عٓٛإ ايهتاب، َٚٔ األبٝات املٓع١َٛ إٔ "ايٓٗط" قس ٜهٕٛ ايهاتب 

ْؿػ٘؛ ؾٗٛ ٜطؼٌ ٖٓا ٖٚٓاى، ٜٚٓػاب بني األَه١ٓ، ٜٚرتقطم بني اؾٓبات، 

 ت... ٚميهٞ بُٝػٕط ٖٚس٤ٚ، َتدًٓال األظٓق١ ٚاؿاضا

عصب، ٖازئ، يٝؼ نايبشط ايػانب اهلازض، ٚال احملٝط ايٓهدِ  -عاز٠-ٚ"ايٓٓٗط" 

ٕٓ بايهاتب ٜكٍٛ: أْا ٖٛ  املرتاَٞ األططاف، َاؤٙ عصب ظالٍ، ال ًَح أداز... ٚنأ

ٌٓ ٚايٓتطساٍ... حيٌُ األغطاض، ٜٚططح داّْبا تًو املٛاقـ ايػًب١ٝ أٚ  ٖصا ايٓٓٗط، يف اؿ

ٗٓس يًدكب،  ايػ١٦ٝ اييت ميهٔ إٔ ٜهٕٛ قس َٓط بٗا، ٚميتس يف اآلؾام ايطسب١؛ يُٝ

 ٜٚعضع اـري، ٚاالبتػا١َ، ٜٚكطـ مثاض ايتػاَح ٚاإلخا٤... 

ِٓ بعسز َٔ األْٗاض املتٛغ١ً يف أعُام األضض ٚايتاضٜذ،  ٚخالٍ تطساي٘ نإ ايهاتب ٜ

، ؾهأْٓ٘ 5َكازّؾا هلا َٚكاسّبا إٜاٖا؛ َجٌ "ايؿٛؾا" ٚ"ايهاَا" ٚ"ناظاْهاٙ"

ٜػتشهط خالي٘ َطٚضٙ بٗا ٚضؤٜت٘ إٜاٖا ْٗط َٛطٓ٘ اؿبٝب؛ "ايٌٓٓٝ" ايععِٝ؛ ؾٝتُا٢ٖ 

٠ٓٛ ٚايعطا٤ ٚاالَتساز.   َع٘، ٚحيًُ٘ أُٜٓا شٖب، ٜٚػتُٓس َٓ٘ ايك

ط ملطًٛب؛ ؾايٓٗٚتأتٞ ايه١ًُ ايجا١ْٝ يف ايعٓٛإ يتأخص هلا زاليتٗا اـاق١، ٚتأثريٖا ا

، ٚإٕ نإ ميهٔ إٔ تؿٞ ن١ًُ "يف" ببعض "ع٢ً" غؿط، ٚيٝؼ "يف" غؿط َجاّل

ايػطض، أٚ أْٓٗا يطٓبُا ضاٚزت ايهاتب ٖٚٛ خيتاض عٓٛاّْا داَّعا يعًُ٘؛ شيو إٔ ن١ًُ 

ّٓ يف اغتعُاهلا، سكٝك١ّ ع٢ً  "ع٢ً" ؼٌُ َع٢ٓ االغتعال٤، ٖٚٛ املع٢ٓ األقًٞ أٚ ايعا

ًَُٕٛ"ي٘ تعاىل: األغًب؛ مٛ قٛ (، أٚ َعٜٓٛ٘ا؛ مٛ 55)املؤَٕٓٛ: "َٚعًٝٗا َٚع٢ً ايُؿًِو ُتش

                                                         
4

 ١، َٓٗا َا ٜأتٞ:دا٤ت ٖصٙ األبٝات يف أنجط َٔ َٛقع ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛتٝ 

 ،5454ّٜٓاٜط  54الع: ّ، تاضٜذ االط5489ؾرباٜط  54ش١ أؾطف أبٛ ايٝعٜس، تاضٜذ ايٓؿط: قؿ-

https://www.youtube.com/watch?v=E9vpijJXey0 
  PVw-et44kV-https://www.youtube.com/watch?v=   

ٟٓ بايهٜٛت …ْٗط ع٢ً غؿطَكاٍ بعٓٛإ: - ؾرباٜط  54: ٓؿط، تاضٜذ اييف أَػ١ٝ يًُهتب ايٓجكايٓف املكط

 .theasian.asia/archives/30017http://ar، 5454ّٜٓاٜط  48الع: ّ، تاضٜذ االط5489

 ٚٚٓظعت ع٢ً سهٛض األَػ١ٝ ْػذ َٔ "ايؿًِٝ".

5
 .848:م .ْٗط ع٢ً غؿط أبٛ ايٝعٜس، أؾطف. 
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ِْْب"قٛي٘ غبشاْ٘:  ٖٞ َش ُِٗ َعًَ ٌٓ؛ إٕ نإ ع٢ً َا (32)ايٓؿعطا٤: "ََٚي ، أٚ فاّظا ع٢ً األق

ُٖس٣"ٜكطب َٔ اجملطٚض؛ مٛ  (. ٚقس ؼٌُ "ع٢ً" َع٢ٓ 84)ط٘: "َأٚ َأٔدُس َع٢ً ايٓٓأض 

َٔٔ ": ٌٓٚد؛ ؾتأتٞ ع٢ً "ايعطؾ١ٓٝ"؛ مٛ قٛي٘ عٓع 6"يف" ٌَ امَلس١ََٜٓ َع٢ً سنٔي َغؿ١ًَٕ  ََٚزَخ

( يف ـ452ٖ(، أٟ: يف سني غؿ١ً. ٚيف ٖصا ٜكٍٛ ابٔ َايو )ت 33)ايككل: "َأًٖٔـٗا

 أيؿٝٓت٘ املؿٗٛض٠:

ِٔ ـَعٔب  ""ع٢ً" يالغتعال َٚع٢ٓ "يف"، ٚ"عٔ   ُّٚظا-ـ ََـَع -َتـذا  ٔـٔطـٔ َقــس َؾ٢ٓ 

ََــــٛٔنـَع "َب   ِٔ" َقس ُدـٔعال "ــــِعـــٕس" ٚ"َعــ٢ًَٚقــــس َتـــذـٞ  ََٛٔنـَع "َع  7َنـُا "َعـ٢ً" 

ٍٖ به١ًُ ع٢ً َع٢ٓ نًُتني، ُٜٚعطف ٖصا يف عًِ ايٓشٛ بـ"ايتهُني"، ٚؾا٥ست٘ "إٔ ُٜ س

. ٚقس شنط يف َٛانع عٓس٠ َٔ نتب 8ٜسٓيو ع٢ً شيو أمسا٤ ايؿطط ٚاالغتؿٗاّ"

(؛ عٓسَا أؾطز ي٘ باّبا مٓساٙ: ـ172ٖايٓٓشا٠ ٚعًُا٤ ايعطب١ٓٝ، َجًُا ؾعٌ "ابٔ دٓٓٞ" )ت

، ٚؾٝ٘ ٜكٍٛ إٕ ايٓٓاؽ أٔيَؿت ٖصا 9ؿطٚف بعهٗا َهإ بعض""باب يف اغتعُاٍ ا

االغتعُاٍ نجرّيا، ست٢ ْٓب٘ إىل نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ شيو بكسض، زٕٚ تؿطٜط أٚ إؾطاط، 

اٙ يف َٛنٕع زٕٚ َٛنع، ع٢ً سػب األسٛاٍ ايساع١ٝ إيٝ٘، أٟ إٔ ٜهٕٛ "مبعٓ

ٌٓ ساٍ ؾال" ٌٓ َٛنع ٚع٢ً ن َٓا يف ن ٛٓغ١ ي٘، ؾأ  .10ٚاملػ

ٚبايعٛز٠ إىل عٓٛإ ايهتاب فٓسّزا: "ْٗط ع٢ً غؿط"، ٚايه١ًُ ايجا١ْٝ ؾٝ٘ ًُٜشغ إٔ 

ٞٓ غري َتشٓكل ٖٓا؛ ؾايٓٗط ال ٜعًٛ س كٝك١، بٌ األؾٝا٤ ٖٞ اييت تعًٛ االغتعال٤ اؿكٝك

ٕٓ ايٓٓٗط ٖٓا  ٍٚٓ ع٢ً أ ؾٛق٘ ٚتطؿٛ عًٝ٘، ٚأَا عٔ االغتعال٤ اجملاظٟ ؾػٝؤ

                                                         
ٟٓ، ابٔ ٖؿاّ. ٖصا يف نجري َٔ نتب ايٓشٛ،ٚضز  6  ، تح:َػين ايًبٝب عٔ نتب األعاضٜب َٓٗا َجال: األْكاض

نط ابٔ . ٜٚص8>8ّ، م:5>>8يبٓإ: زاض ايؿهط، -بريٚت. 8ط ظٕ املباضى ٚقُس عًٞ محس اهلل،َا

 .6>8-4>8ٓعط: م:ٖؿاّ تػع١ َعإ يـ"ع٢ً"، ٜ

ُِساْٞ ابٔ عكٌٝ، عبس اهلل 7 ٟٓ اهل ٞٓ املكط . 6ز، 54ط ،ؾطح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٓٝ ابٔ َايو. بٔ عكٌٝ ايَعكًٝ
 .56-55:مّ، 4;>8ايكاٖط٠: زاض ايرتاخ، 

 .:;9:، مَػين ايًٓبٝب عٔ نتب األعاضٜب، ابٔ ٖؿاّ. األْكاضٟ 8

. ايكاٖط٠: زاض ايهتب املكط١ٜٓ، 5، ز5ٓذاض، ط، تح: قُس عًٞ ايٓاـكا٥ل، أبٛ ايؿتح عجُإ. ابٔ دين 9

 .649:ّ، م85>8

 .;64:املطدع ْؿػ٘، م 10
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ناإلْػإ، بٌ ٖٛ ايهاتب عٝٓ٘ ايصٟ ٜط٣ شات٘ ّْٗطا ع٢ً َٛعس زا٥ِ َع ايػؿط 

ٚايرتساٍ... ٚإٕ نإ حيٌُ َع٢ٓ "يف"؛ ؾٗٛ نصيو ْٗط بؿطٟ، ٚؾعٛض إْػاْٞ "يف" 

 سطن١ زا١ُ٥.غؿط َػتُٓط ٚ

َّا-ٚتأتٞ  ن١ًُ "غؿط"، ؾأْٗا يف شيو ؾإٔ ْٗط، يف ايتٓهري ٚعسّ ايتعطٜـ،  -ختا

١ْٓٛ نًُتني  ٌٓ َُٓٗا، ٚسطنات َتكاضب١، ْٚٗا١ٜ ٚاسس٠، َه ٚيف سطٚف ثالث١، يه

ّٛا َتٓاغُني قّٛتا ٞٓ خؿٝـ، ٚيف زالي١ ؼٌُ  ٚقطّؾا ٚم ٚزالي١ّ، يف دطؽ َٛغٝك

ٌٓ َا حيًُ٘ شيو اجملٍٗٛ َٔ ؾػـ، َٚتع١، َع٢ٓ ايرتساٍ ٚانتؿاف اجمل ٍٗٛ، به

 ٍٓ ن١ًُ "ايٓػؿط" ٚسسٖا ع٢ً ايػا١ٜ ٚاهلسف اؿكٝكٞ َٔ  -نصيو-ٚفاظؾ١... ٚيتس

ايهتاب، ٚفاٍ تأيٝؿ٘ نُٔ أزب ايطس١ً، ٚيٝٓطبل ايعٓٛإ ع٢ً املهُٕٛ، ٜٚعٓبط 

 عٓ٘.

ُٔح يٓا عٓٛإ "ْٗط ع٢ً غؿط" بب ًُٜ ػاط عال٤ ايسٜٔ ٚيف إؾاض٠ غطٜع١ ميهٔ إٔ 

ايػشطٟ ايصٟ نإ ٜعتًٝ٘ يف أغؿاضٙ ايػشط١ٜ اؾ١ًُٝ ايعايك١ بايصانط٠ اؾُع١ٝ 

 ب١... ايػؿط إىل عٛامل٘ ايػشط١ٜٓ اـالزا١ُ٥ اؿٓني إىل املانٞ اؾٌُٝ، ٚ

  ايػالف: قؿش١

 
ُِٓ غالف املؤٖيـ أٚ ايهتاب ٖٛ املؤيِّـ أٚ ايهاتب ْؿػ٘، ٖٚٛ  مجٌٝ إٔ ٜهٕٛ َك

ت٘؛ يتُجٌِّ ايٝعٜس ٖٓا؛ عٓسَا اختاض قٛض٠ نإ قس ايتكطٗا بعسغ أبٛ أؾطف َا ؾعً٘

قٛض٠ ايػالف، ٖٚٞ ايكٛض٠ ْؿػٗا اييت اختاضٖا يتهٕٛ َسخٌ أسس ؾكٍٛ نتاب٘ 

 نصيو.
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ٚقس ٜهٕٛ ٖصا االختٝاض َطتبّطا بأغباب عٓس٠ أٓزت إيٝ٘، غٛا٤ أقكس ايهاتب 

١ٓٝ مجاي١ٓٝ، أّ غريٖا...  تٓبٝٗٓا إيٝٗا أّ مل ٜككس، ٚغٛا٤ أناْت أغباّبا ْؿػ١ٓٝ، أّ ؾٓٓ

ٓٛ ض، ٜٚعطف أغؼ ايتكاط ايكٛض ٚظٚاٜاٖا ٚإنا٤اتٗا، ٚأْٛاع آالت ؾٗٛ قشؿٞ َٚك

( ٚؾتشات عسغاتٗا، َٚا حيتاد٘ َٔ تكطٜب أٚ Cameraايتكٜٛط أٚ "ايهاَريات" )

(، نُا أْٓ٘ حيب ايطغِ ٚميٌٝ Zoomإبعاز، ٚتكػري أٚ تهبري، َٚا ُٜعطف بـ"ايٓعّٚ" )

ٓني إيٝ٘، ٜٚطاٚزٙ سًِ إَػاى إيٝ٘ نجرّيا، ٚقٓطح بصيو أنجط َٔ َط٠، ٖٚٛ زا٥ِ اؿ

ٞٓ، ٚقٌ ب٘ األَط سٓس  -نصيو-ايطٜؿ١ ٚايتًٜٛٔ فٓسّزا شات ّٜٛ... ٖٚٛ  ْاقس تؿهًٝ

 ايتأيٝـ، نُا ؾعٌ يف نتاب٘ "غري٠ يٕٛ".

 Theٚػتُع املعطؾ١ بايتكٜٛط ٚايطغِ ٚايٓكس يف اختٝاض ٖصٙ ايكٛض٠ "ايؿٛتٛدطاؾ١ٓٝ" )
Photo )ٚأ (Photographicٖزٕٚ غري ) ا َٔ تًو ايكٛض ايهجري٠ اييت ايتكطٗا

ٌٓ باب أٚ ؾكٌ، ٚيف ثٓاٜا تًو األبٛاب أٚ  ايهاتب، ٚٚنعٗا يف نتاب٘، يف بسا١ٜ ن

 ايؿكٍٛ.

ٖٚٞ قٛض٠ ايتكطٗا بعسغت٘ ٖٛ، ٚمل ٜػاعسٙ ؾٝٗا َٓكٛض أٚ ظٌَٝ آخط، ٖٚٛ بٗصا 

ختاّ  ٜٛا٥ِ بني نتاب١ ايهاتب ٚاختٝاض قٛض٠ َٔ تكٜٛطٙ، ٚإٕ نإ قس أؾاض يف

ٕٓ بعض ايٓكٛض ناْت مبؿاضن١ أسس ايؿٓٓاْني، بُٝٓا دا٤ت  قؿشات ايهتاب إىل أ

 .11أخط٣ مبؿاضن١ إسس٣ املدطدات

(، يتهٕٛ َسخٌ 77ٚ 76دا٤ت ايٓكٛض٠ يف قؿشتني َٔ قؿشات ايهتاب، ُٖا )

ٛٓض،  ٞٓ َك باب "بًػاض ايؿٛؾا.. ع٢ً خط٢ أمحس بٔ ؾهالٕ"، ٖٚٛ ؼكٝل اغتطالع

 ّ. 2013يف ٜٓاٜط عاّ " ايعطبٞ" ف١ً (، 650َٔ) ايعسز يف ُْؿط

ٜطٜس تأنٝس بكُت٘ اإلبساع١ٝ اـاق١ َٓص اي١ًٖٛ األٚىل يالطالع ع٢ً ٚنأْٓ٘ بٗصا 

ايهتاب، بٌ قبٌ ملػ٘ ٚتكًٝب قؿشات٘؛ ؾايكٛض٠ غتؿٞ ظصب ايٓعط٠ األٚىل إيٝ٘، 

 ثِ ٜبسأ بعسٖا ايؿهٍٛ ٚسب ايكطا٠٤ ٚاالغتطالع.

                                                         
ٕٓ: ايٓكٛض مبؿاضن١ ايؿٓإ: غًُٝإ سٝسض، ٚدا٤ت يف 657:م .ْٗط ع٢ً غؿطٓعط: ٜ 11 ، ٚؾٝٗا ٜصنط أ

، 877ٔ، يف ايكؿشات: )(، ٚمبؿاضن١ املدطد١: ؾاط١ُ ايٓعٖطا٤ سػ>54، 6ٚ>8، 8ٚ;8ايكؿشات: )

ٚ878ٚ ،888ٚ ،88<ٚ ،898.) 



 اجليل اجلديد 17                                                   ...اهلند يف الرحلة العربية املعاصرة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -يناير                       3ج/ – 6ع 

بس  ٚأل١ُٖٝ قٛض٠ ايػالف ٚتأثريٖا ايهبري ع٢ً ايٓطا٥ٞ، َٓص ايًشع١ األٚىل، نإ ال

َٔ سػٔ االختٝاض، ٚزٓق١ ايتُشٝل، ٚاضتها٤ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايكٛض٠ َطآ٠ ايهتاب 

ٌٓ َا غٝأتٞ دٓطاٖا َٔ اْعهاؽ ع٢ً قؿش١ قبٍٛ ايكاضئ  نً٘، ٚؾاؼت٘، ٚتكٓبٌ ن

ّٓ، غًّبا نإ أّ إجياّبا.  ٚضأٜ٘ ايعا

ُ٘ا يف قٛض٠ غالف "ْٗط ع٢ً غؿط"؛ ؾُا إٕ تكع ايعني ع ًٝٗا ٚتؤزٟ األيٛإ زّٚضا َٗ

سٓت٢ تبشط يف ٖصا ايًٕٛ األظضم ايصٟ ميًؤٖا، ٖٚٛ يٕٛ قاف، مجٌٝ، ٜأخص ايطٚح 

إىل عٛامل ايٓكا٤، ٚايتؿاؤٍ، ٚاإلبساع... إْٓ٘ يٕٛ ايػه١ٓٝ، ٚايطُأ١ْٓٝ، ٚاالْؿطاح، 

إْٓ٘ يٕٛ اهلس٤ٚ ٚاالغرتخا٤... ٚببػاط١ٕ ٚعُٕل يف اآلٕ ْؿػ٘: إْٓ٘ يٕٛ ايبشط، ٚايػُا٤، 

 ملتٓاٖٞ... أٚ ٖهصا ٜبسٚ!ٚايؿها٤ غري ا

 ٓٔ َٚع اْؿطاح ايٓؿؼ بٗصا ايًٕٛ ايعصب ايطقطام ايصٟ تتعٜٓا ب٘ ؾتٝات ٜطتسٜٔ ظٜٓٗ

ٍٓ ع٢ً أْٓٗٔ َؤٓزٜات أٚ عهٛات يف ؾطق١ "َٛغٝك١ٓٝ" ؾعب١ٓٝ، ٜأتٞ  ايتكًٝسٟ، يف ١ٕ٦ٖٝ تس

ُّا َع َا حي ٟٓ، َتٓاغ ٝط ب٘ ضزٜؿ٘ ٖٚٛ ايًٕٛ األبٝض ايٓاقع ايصٟ نإ أغاؽ شيو ايع

ٞٓ احملٝط، ٚضخاَ٘ ايالَع املككٍٛ، ٚبطن١ املٝاٙ ايكػري٠  َٔ يٕٛ املعُاض األبٝض ايعاد

َّا ٚسطنات؛ ؾتٓعهؼ  اييت ترتاقل ع٢ً سآؾتٗا تًهِ ايعٖطات املتٓاغكات قا١َّ ٚقٛا

٠ٓٛ االْتُا٤  قٛضتٗٔ ع٢ً قؿشتٗا ايكاؾ١ٝ، يف َؿٕٗس ٜهٝـ ٖاي١ّ َٔ ايػعاز٠ ٚاؿب ٚق

اخ ايتًٝس ايصٟ ال ٜب٢ً؛ تطاخ بًسإ، ٚأدٝاٍ، ٚؾعٛب ؾت٢، ٜعٗط َٓٗا إىل شيو ايرت

األْٝل ايؿاٖس ع٢ً عع١ُ ايسٜٔ ٚايتاضٜذ، ٚمشٛخُٗا،  12َعُاض ٖصا "املػذس األبٝض"

ٚميجًٗا ٖٓا "بًػاض ايؿٛؾا" ايصٜٔ َا ظايٛا ٜتُٓػهٕٛ بأقٛهلِ ايعطٜك١، ٚحيتؿًٕٛ 

ٞٓ، ايساعٞ إىل احملب١ ٚاـري ٚايػالّ؛ ؾتططب ايطٚح، ٜٚٓتعـ بإغالَِٗ ايػُح ، ايٓك

اؾػس، ٚتتُاٌٜ األغكإ بأعصب األقٛات ٚاألؿإ... ؾًتػُض ايعني، يتػُع ظقعقات 

ايعكاؾري، ٚخطٜط املٝاٙ، ٚيتبشط ايطٚح يف "ْٗط ع٢ً غؿط"، َتٓٓك١ً َٔ نٓؿ١ إىل أخط٣، 

 َٚٔ ٚد١ٗ إىل أختٗا.

ٓس١َ ايهتاب ٚؾٗطغ٘؛ ؾإٕ ؾكٛي٘ أٚ أبٛاب٘ دا٤ت َٔ فُٛع١ٔ ٚنُا ٜعٗط َٔ َك

ٛٓض٠، َٚتؿٓطق١، يف أنجط َٔ بًس َٚس١ٜٓ، ٚيف أعٛاّ كتًؿ١، ايتكط  اغتطالعإت َك

                                                         
 .844:املطدع ْؿػ٘، م 12
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ٔٓ أْٓ٘ سني  خالهلا ايهاتب قّٛضا ؾت٢ ملٓاظط عٓس٠، ٚبأبعاز ٚظٚاٜا َتعٓسز٠... ٜٚػًب ايع

ٛٓض٠ ٔنُٔ ن تإب جيُعٗا بني زٓؾتٝ٘، عُس إىل دا٤ يٛنع تًو االغتطالعات املك

تًهِ ايٓكٛض، أٚ "األيبّٛ" يٝدتاض َٓٗا َا ٜٓاغب، يف ؾٛاتح تًو ايؿكٍٛ، ٚيف 

 ثٓاٜاٖا. 

ٕٓ قٛض٠ ايػالف ٖٞ اييت اغتأثطت بٓكٝب األغس يف قساض٠ ايهتاب، ٚيف  ٜٚبسٚ أ

أسس ؾكٛي٘؛ ٚناْت األثري٠، ٚاألقطب إىل قًب قاسبٗا؛ يصنط٣ طٝٓب١ قهاٖا 

ٌٓ ٖصا ٖٓ اى، أٚ ؾُاٍ املعٗط ايصٟ متٓجً٘، أٚ يعصٚب١ األيٛإ ٚضٓق١ األؿإ، أٚ يه

ٚٓي٘ ايؿؤاز... ٚاملٓطًع ع٢ً غري٠ ايهاتب  ٚشاى، َٚا قس ٜكاٍ مٓما تطاٙ ايعني، ٜٚتأ

ايصات١ٓٝ، ٚنتابات٘ يف ؾكًني َٔ نتاب٘ ٖصا، محال عٓٛاَْٞ: "تتاضغتإ: نتاب 

يؿٛؾا: ع٢ً خط٢ أمحس بٔ ؾهالٕ"، جيس أْٓ٘ ُنطِّّ يف ايبٗذ١ ٚاألؾذإ"، ٚ"بًػاض ا

"تتاضغتإ" أُٜٓا تهطِٜ، ٚاغُتكٔبٌ يف قط١ٜ "بًػاض" ع٢ً ْٗط "ايؿٛؾا" اغتكباٍ 

ايؿاؼني، ٚأٓزت ي٘ ايؿتٝات تًهِ ايطقكات ايتكًٝس١ٜ، ْٚعط أًٖٗا إيٝ٘ ْعطتِٗ إىل 

ّٗا هلِ يف ّ( ايصٟ د722ايطٓساي١ ايعطبٞ "أمحس بٔ ؾهالٕ" )ت بعس  ا٤ إيِٝٗ؛ َؿٓك

ّٝا املػادس، َٚؿّٝٓسا اؿكٕٛ املٓٝع١ ؿُاٜتِٗ َٔ  ُّا ؾطا٥ع ضٓبِٗ، ٚباْ زِٜٓٗ، َٚعًٓ

أعسا٥ِٗ... بعسَا طًب ًَهِٗ "أملـ بٔ ًٜطٛاض" شيو َٔ اـًٝؿ١ ايعٓباغٞ املكتسض 

 .13ّ(؛ ؾهإ ي٘ َا أضاز712 ٖـ/120 -ّ 673/ـ262ٖ   باهلل )

ٕٔ ايهتاب اي صٟ ُخٓط باؿذِ ايهبري، ٚبايًٕٛ األظضم ٚتأتٞ ٖصٙ ايٓكٛض٠ُ خًؿ١َٓٝ عٓٛا

ٞٓ" بايًٕٓٛ  ايػاَل ايعطٜض؛ ملعٜٕس َٔ ايتٓاغِ ٚاالْػذاّ، ٜعًٛٙ امس٘ "نتاب ايعطب

األمحط، ٚبٓٛع١ٓٝ اـٓط املُٝٓع٠ اييت أقبشت ؾعاّضا َعتُّسا جمل١ً "ايعطبٞ" ايٓاؾط٠ 

ت ايعٓٛإ (، يف غًػ١ً َا ْؿطت٘، ٚيٝهتب ؼ303ٖصا ايهتاب ايصٟ محٌ ضقِ )

 اغِ املؤٓيـ "أؾطف أبٛ ايٝعٜس"، زٕٚ يكب أٚ ن١ٝٓ أٚ ٚقـ َعٝٓٔ.

                                                         
13

ضغاي١ ابٔ ؾهالٕ يف ٚقـ ايٓطس١ً إىل بالز ؾهالٕ بٔ ايعٓباؽ بٔ ضاؾس بٔ مٓحاز.  ابٔ ؾهالٕ، أمحس بٔ 

ّ، >8>8، عات اجملُع ايعًُٞ ايعطبٖٞٓإ. زَؿل: َطبٛتح: غاَٞ ايس، ايٓتطى ٚاـعض ٚايٓطٚؽ ٚايٓككايب١

 َٚا بعسٖا. 844:، مْٗط ع٢ً غؿط، ٚ;9-:9:م
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ٞٓ، بعس ثٓٝٗا،  ٚيف ايعا١ٜٚ اي٢ُٓٝ َٔ أع٢ً ايٓكٛض٠ اييت غتُٓجٌ قؿش١ ايػالف اـًؿ

ـْ َٛدْع بٗصا اإلقساض، َعٕٓٛ بعٓٛإ قػري، ٚغٓط أغُل مٓما غٝأتٞ َٔ  ٜأتٞ تعطٜ

ايهتاب"، ٚتًٝ٘ نًُات ايهاتب اييت ابتسأ بٗا  نتاب١ بعسٙ، َهتٛب ؾٝ٘: "يف ٖصا

نتاب٘، ٚؼسّٜسا يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ ايتُٗٝس املعٕٓٛ بــ"ٖصٙ ايطسالت"، ٚاقُتبؼ 

ٞٓ ايصٟ دا٤ ؾٝ٘: "سني ٜػاؾُط املط٤ُ ال ٜهتؿـ ايبؿط، ٚال  َٓٗا ٖصا ايٓٓل ايتعطٜؿ

عًٞ ايتٛاقٌ ٜػتهؿـ األَه١ٓ، بٌ ٜعٝس انتؿاف شات٘. ناْت ايًػ١ تعػٔٓط 

سٝٓا، ؾأقطأ َٔ َعذِ االبتػاَات بهع َؿطزات، تؿتح يٞ أبٛابا َػًك١ ٖٓا ٖٚٓاى، 

ٚتٝػط َُٗيت يف ايتٓكٌ بني ايٓٗط ٚايبشط، بني ايٛازٟ ٚاؾبٌ، بني ايٛاس١ 

. 14ٚايكشطا٤، بني املسٕ ايهٛظَٛبٛيٝتا١ْٝ، ٚايكط٣ اييت مل متػٗا ْاض ايعٛمل١"

 ٚيتتٛاىل بك١ٓٝ ايتؿاقٌٝ األخط٣... 

ٚمٓما جيسض ايتٓبٝ٘ إيٝ٘ إٔ ْػد١ ايهتاب اإليهرت١ْٝٚ دا٤ت زٕٚ قؿش١ ايػالف 

امل١ًْٛ، ٚاملؿاض إيٝٗا يف ْػد١ ايهتاب ايٛضقٞ، بٌ انتؿت بكؿش١ بٝها٤، ظٗط يف 

ٞٓ( بًْٛٗا األمحط ٚططٜك١ اـٓط املُٝٓع٠ هلا، ٚأغؿً٘  أعالٖا اغِ )نتاب ايعطب

ٞٓ ٚبايًٕٓٛ األغٛز، زاالًّ ( نُٔ ؾهٌ املع303َٔٓٝباؾط٠ ضقِ ) ع٢ً ضقِ  اهلٓسغ

ًَٝٞ شيو عٓٛإ ايهتاب باـٓط األغٛز ايعطٜض، ٚاؿذِ ايهبري،  ايهتاب، ٚٔيـ

ٞٓ قػري: "اغتطالعات كتاض٠ َٔ ف١ً ايعطبٞ"، ٚأغؿً٘: بكًِ  ٚؼت٘ عٓٛإ ؾطع

عهؼ ايرتتٝب املٓتبع يف ايٓػد١ ايٛضق١ٝ اييت قٓسَت  ٚعسغ١ أؾطف أبٛ ايٝعٜس، ٖٚٛ

ُٚنع بًٕٛ أبٝض،  اغِ املؤٓيـ ع٢ً ايعٓٛإ ايؿطعٞ ايكػري: "اغتطالعات..." ايصٟ 

 .15أغؿٌ قٛض٠ ايػالف. ٚيتتبع شيو نً٘ بٝاْات ايتٛثٝل املعتاز٠
 قٛض٠ اهلٓس يف "ْٗط ع٢ً غؿط":

أؾطز أؾطف أبٛ ايٝعٜس ؾكًني أٚ بابني َٔ نتاب٘ يًشسٜح عٔ أغؿاضٙ إىل اهلٓس، 

مجٗٛض١ٜ "تتاضغتإ" ٚقط١ٜ "بًػاض ايؿٛؾا" ايتابع١ هلا، ٖٚٛ أَط مل ٜؿعً٘ َجًُا ؾعٌ َع 

                                                         
 .9:م .غؿط ْٗط ع٢ًأبٛ ايٝعٜس، أؾطف.  14

ّ(، نُٔ ايطابط 5489َاضؽ  48" ايصٟ أؾاض إىل إَها١ْٝ ؼٌُٝ ايهتاب، يف )ثكاؾاتٓعط: َٛقع "ٜ 15

  http://thaqafat.com/2016/03/30248 ّ.5454ٜٓاٜط  48تاضٜذ االطالع:  ايتايٞ:
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ٌٓ ؾكٌ يبًس َٔ ايبًسإ اييت  َع ؾكٍٛ نتاب٘ األخط٣؛ سني عُس إىل ؽكٝل ن

ظاضٖا. ٚقس ُٜعع٣ ٖصا إىل عسز َٔ األغباب، ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ نُٓٗا ٔنرب سذِ 

ايكآض٠ اهلٓس١ٜٓ"؛ يهداَتٗا، ٚاتػاع  اهلٓس اييت ُٜطًل عًٝٗا َع داضاتٗا َكطًح "ؾب٘

ِٓ ايبًسإ ايٛاقع١  أضانٝٗا. ٖٚٛ َكطًح ٜؿري إىل قػِ نبري َٔ ايكآض٠ اآلغ١ٜٓٛٝ، ٜه

 ،ٟٓ ع٢ً ايكؿٝش١ ايتهت١ْٓٝٛ اهلٓس١ٜ، إناؾ١ إىل اؾعض املتُطنع٠ ع٢ً اؾطف ايكاض

غطٜالْها،  ٖٚٞ: اهلٓس، ٚبانػتإ، ٚبٓػالزٜـ، ْٚٝباٍ، ٚبٛتإ، إناؾ١ إىل دعض

( عاز٠ ع٢ً "ؾب٘ The Subcontinentٚدعض املايسٜـ. ُٜٚطًل َكطًح "ؾب١ ايكآض٠" )

 .16ايكآض٠ اهلٓس١ٜٓ"

( َٔ ف١ً "ايعطبٞ"، 303ايعسز ضقِ ) تعٛز ايٓطس١ً اآلٕ إىل "ْٗط ع٢ً غؿط" ايصٟ محٌ

ّْا 2033ٚايكازض يف ٜٛيٝٛ عاّ  ٔٛ ّ، ٚبؿكًٝ٘ ايًصٜٔ أؾطزُٖا املؤٓيـ عٔ اهلٓس؛ َعٓ

ٍٚٓ َُٓٗا بـ"ؼت مسا٤ نٛدطات"، ْٚاؾّطا إٜٓاٙ يف ايعسز ) (، َٔ ف١ً 346ايؿكٌ األ

ٞٓ، يف َاضؽ عاّ  (، 321-332ّ، َٚٛضزٙ نُٔ ْطام ايكؿشات )2004ايعطب

 -غابّكا-ُا تالٙ ايؿكٌ ايجاْٞ َباؾط٠، بعٓٛإ: "عطف ايػًطإ أنرب"، ٚاملٓؿٛض ؾٝ

ؿشات ّ، ٚامُلدٓكل بايك2033"، يف َاضؽ عاّ "ايعطبٞ(، َٔ ف١ً 454يف ايعسز )

(322-341  .) 

( قؿش١، يف ؾكًني َتتابعني ٚضقٝ٘ا، 30ٜأتٞ "ْٗط ع٢ً غؿط"، ٚنُٔ قطاب١ )

( غٓٛات؛ بسأت أٚالُٖا 7ني إىل اهلٓس، َؾكًت بُٝٓٗا )ٚكٓككني يطسًتني اغتطالعٝٓت

ّ(. ٚنُٔ ٖصٙ املػاس١ 2033ُٗا يف )َاضؽ تّ(، ٚاختتُت ثا2004ْٝيف )َاضؽ 

١ٓٝ ٜؿطؽ ايطٓساي١ َا يف دعبت٘ َٔ شنطٜات، ٚقٛض، ٚأسساخ،  ايٛضق١ٝ، ٚاملس٠ ايعَٓ

 ٚاْطباعات. 

ٖٞ ضس١ً َؿع١ُ مبعٜر َٔ "ؼت مسا٤ نٛدطات" ناْت ايطس١ً األٚىل إىل اهلٓس، ٚ

املؿاعط ٚاأليٛإ، ٚايتٛابٌ ٚايبٗاضات... ٚغًٝط َٔ ايجٓا٥ٝٓات اييت ؼٌُ يف طٝٓاتٗا 

َّا سّٝٓا، ٚتٓاقّها قاضّخا سّٝٓا آخط... ٖٚهصا ٖٞ اؿٝا٠. ُّا ٚاْػذا  تٓاغ

                                                         
 ٓعط:ٜ 16

McLeod, John. The History of India, First Edition. Greenwood Publishing Group, 

U.S.A,  2002 , p:1. 
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محٌ ايؿكٌ عٓٛإ "ؼت مسا٤ نٛدطات"، ٚدا٤ "ؾٛم" قٛض٠ "ؾٛتٛغطاؾ١ٓٝ"، ممتٓس٠ 

س١ قؿشتني ناًَتني، ١٦ًَٝٚ باأليٛإ ايك١ٜٛ اييت َٓجًت أضن١ٝ ايؿكٌ، ع٢ً َػا

ٚايعٓٛإ، ٚاملهُٕٛ... إش ُتعٗط ايكٛض٠ُ أٚاْٞ َعس١ْٓٝ قػري٠، َطقٛق١ ؾٛم ق١ٓٝٓٝ 

زا٥ط١ٜٓ، ؼتٟٛ أطع١ُ تكًٝس١ٜٓ، اعتاز أبٓا٤ اهلٓس تٓاٚهلا بٗصٙ ايهٝؿ١ٝ، ٚتتٓاثط ع٢ً 

طبام ٚاألٚاْٞ ٚايكٛاْٞ، بتالت ايعٖٛض ٚأٚضاقٗا األضض املرتب١، ٚظٛاض ٖصٙ األ

املتعٓسز٠ األيٛإ ٚاألؾهاٍ، بني أبٝض، ٚأقؿط، ٚأمحط قإ، يف تٓاغِ َع أيٛإ 

 األطبام اييت دا٤ت قؿطا٤، ٚبطتكاي١ٝ، ٚبٝها٤.

تهاز ٖصٙ ايٓكٛض٠ تٓطل باؿٝا٠، ٚتعٓبط عٔ َهُٕٛ َا غٝأتٞ بعسٖا َٔ قؿشات 

 سٝاتِٗ. ؼهٞ تاضٜذ أبٓا٥ٗا، ٚ

ٚيف يػ١ ايكشاؾ١ ٚاإلعالّ ؾإٕ ايكٛض٠ بأيـ ن١ًُ، ٚنصيو نإ اؿاٍ ٖٓا؛ إش 

 ٜبسأ ايؿكٌ بايؿكط٠ اآلت١ٝ: 

"َػادْس َٚعابْس، ؾٝٛر ٜتعبُسٕٚ آْا٤ ايًٌٝ، ْٚػَٓاى ظاٖسٕٚ عٔ نذٝر ايٓٗاض، 

َٓاضاْت تٗتعُٓ، ٚأخط٣ ؽتؿٞ، بٛابات َٗذٛض٠، ٚزضٚب َعزمح١، بٝٛت يٝؼ هلا َٔ 

ـْ ْازض٠ يف عطض  مست ايبٝٛت ؾ٤ٞ، ٚقكٛض تػتعٝس أب١ٗ عكٛض ايػالطني، َتاس

ايططٜل، َٚكتٓٝات آغط٠ ؼت سطاغ١ َؿسز٠، أنطس١ تعاْل قبابٗا املعضنؿ١ 

ايػُا٤، ٚقبٛض تؿرتف تٛابٝتٗا اؿذط١ٜ األضض، غابات َٔ قؿٝح، ٚأؾذاض َٔ 

إْٗا ايػُا٤ اييت  أمسٓت، ٚأغٛاض َٔ خٝـ، ٚؾٛاٖس َٔ سذط، ٖٚٛا٤ َٔ ضَاز،

ؼتٗا تٓاّ أمحس آباز ٚغٛضات ٚؾٛزضا ٚغاْسٟ ََْذاض، ٚنجرْي َٔ َسٕ قاؾع١ 

 .17نٛدطات اهلٓس١ٜ، َتًشؿ١ بأيـ يٕٛ ٚيٕٛ"

 ١ٓٝ ٛٓاب١ شٖٓ ٛٓاب١ ايسخٍٛ إىل ٚال١ٜ "نٛدطات" اهلٓس١ٜ، ٖٚٞ ب ُتعٓس ايؿكط٠ ايػابك١ ب

أبعازٖا ايطٓساي١ ْؿػ٘، ٚأٓطط ظٚاٜا ضؤٜتٗا َٔ َٓعٛضٙ ايصٟ أغكط٘ ع٢ً ؾهط َسٓسز 

املتًٓكٞ ٚاْطباعات٘ األٚىل... ٖٚٛ أَط سطز ٚزقٝل يًػا١ٜ؛ ٚقس ًٜكٞ بعالي٘ ع٢ً ايؿكٌ 

نًٓ٘؛ غًّبا نإ، أّ إجياّبا، أّ َطاٚس١ بُٝٓٗا. ٚقس ٜٓكطع سبٌ ايٛقٌ بني املتًٓكٞ 

                                                         
 .889. م:ْٗط ع٢ً غؿطأبٛ ايٝعٜس، أؾطف.  17
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٠ٓٛ َٚتا١ْ، ٜٚطاؾك٘ ٚناتب٘ َٓص تًو اـٝٛط ا ألٚىل، نُا قس ميتٓس إىل ؾعٛض ٜعزاز ق

َٓا تأٓنّسا، أٚ َٛاؾك١ّ، أٚ تؿّٓٝسا.  ط١ًٝ ايؿكٌ؛ عّجا عٔ املعًَٛات املدتعي١ ايػابك١؛ إ

 ٚبني ٖصا ٚشاى ٜبك٢ ايرتٓقب ٚاالْتعاض.

ايٛاقع١ مشاٍ غطب اهلٓس، َٚعامل  املسخٌ املدتعٍ بـٛال١ٜ "نٛدطات"ُٜعطِّف ٖصا 

اؿٝا٠ ٚثٓا٥ٝٓاتٗا املتٓاقه١ ٚاملتٓاغك١ ؾٝٗا يف إٓ ٚاسس، ٜٚٓتٗٞ ايؿكٌ بؿكطتني 

 Mohandas Karamchandٗامتا غاْسٟ )املَرتابطتني؛ تتشسخ األٚىل عٔ طًٜٛتني ٚ
Gandhi( ؛)؛ املٓانٌ ايهبري ايصٟ ُأطًل 3726ٜٓاٜط  10 -3647ّأنتٛبط  02)ّ

َٔ  ْسٟ لاض"، أٚ َس١ٜٓ غاْسٟ، بساّلاامس٘ ع٢ً عاق١ُ "نٛدطات" اؾسٜس٠: "غ

ايعاق١ُ ايكسمي١ "أمحس آباز"؛ ٚتتشسخ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ عٔ "غطزاض باتٌٝ"؛ ضؾٝل 

ٖٛ: غطزاض ؾاالباٟ  ؿٗٛض، ٚابٔ ايٛال١ٜ، ٚامس٘ ناَاّل"غاْسٟ"، ٚايكا٥س امل

 33 -3653ّأنتٛبط  13) (Jhaverbhai Patel Vallabhbhaiدٖٛاؾطباٟ باتٌ، )

 ّ(. 3730زٜػُرب 

 غاْسٟ ايعاق١ُ إىل ايططٜل تبتسئ ؾكط٠ "غاْسٟ" بكٍٛ ايٓطٓساي١/ايهاتب: "يف
 سٝا٠ ؾٝ٘ ْػتعٝس ايصٟ املٓعٍ ،(أؾطّ )غاْسٟ غٓتٛقـ يف غاْسٟ َس١ٜٓ أٚ لاض،

 َٓهست٘ تطى ٚب٘ ايهبري، املٓانٌ ؾٝ٘ عاف ايصٟ املهإ غاْسٟ، ٖٚٛ املٗامتا
. ٜٚهٌُ: "ٜكٍٛ غاْسٟ: )ع٢ً املط٤ أال حيٛظ 18ري"ايؿٗ َػعي٘ َٚٓٗا ٚغرتت٘ ٚأزٚات٘،

 .19أٚ حيتؿغ مبا يٝؼ يف ساد١ إيٝ٘، َٔ َأنٌ ًَٚبؼ ٚأثاخ("

َٚع ختاّ ؾكط٠ "غاْسٟ" ايػابك١ تأتٞ آخط ؾكط٠ يف ايؿكٌ، َتشسث١ عٔ "غطزاض"، 

ؾٝٗا ٜٛضز ايطٓساي١/ايهاتب قٍٛ "غطازض باتٌٝ": َٚػسي١ ايػتاض ع٢ً ايٛال١ٜ نا١ًَ، ٚ

 ٜبهٞ ؾٝٗا ٚال إْػإ، ؾٝٗا جيٛع ال َٓتذ١، ق٠ٛ اهلٓس تكبح ايٛسٝس٠ إٔ "ضغبيت
 عاَا َٔ مخػني َٔ أنجط ، يٝعًٓل بعسٖا قا٥ال: "بعس20ايعٝـ" يك١ُ أدٌ َٔ أسس

 ْػ١ُ ًَٝاض أنجط َٔ عَ ايتشكل، ع٢ً عك١ٝ ضغبت٘ تعٍ مل غطزاض، ضسٌٝ
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 َٔ ؾاٖس ع٢ً قطأت سسٜك١ بػٝط١، ٚأَاّ طاغٛض، َػطح قطب بالزٙ... ٜػهٕٓٛ
 اؿه١َٝٛ غري املٓعُات َٔ َٗسا٠ غالّ، ؾذط٠)ايعباضات  ٖصٙ األغٛز ايطخاّ

ٚظضا٤  ض٥ٝؼ ،2003ّؾرباٜط  25 يف ؾٝهط، تؿاْسضا نٛدطات، بٛاغط١ يف

 عكؿت اييت ايكالقٌ املس١ْٝ خالٍ ٚاألخ٠ٛ ايتُاغو َؿاٖس يتدًٝس ايػابل، اهلٓس
 تعًٛ ال اييت ايكػري٠ ايؿذط٠ اؿسٜك١ اْتكبت تًو يف (.2002 يف بهٛدطات

األيٛإ  إْٗا امل١ًْٛ. األسذاض َٔ قػري٠ أٖطاَات أضناْ٘ َطبع ع٢ً ؾٛم املرتٜٔ،

 . 21بايػالّ" ؼًِ نٛدطات، مسا٤ ؼت تعٝـ اييت

١َٓ، ٚ"نٛدطات" خآق١،ؽتعٍ ايؿكطتا  ٕ ايػابكتإ غري٠ عسز َٔ ععُا٤ اهلٓس عا

صنري عسخ َِٗ نإ قس ٚقع يف "نٛدطات" غ١ٓ نُا ال تٓػ٢ ايؿكط٠ األخري٠ ايت

ّ، ٖٚٛ سسخ ضغِ َا خًٓؿ٘ َٔ زَا٤ ٚأسساخ َطٜط٠، إال أْٓ٘ أٓز٣ إىل متاغو 2002

ت... ؾُع اْسالع أعُاٍ ايعٓـ األخ٠ٛ يف ايؿعب ايٛاسس، ٚإٕ اختًؿت األعطام ٚايسٜاْا

١ٓٝ املػ١ًُ يف "نٛدطات"، تًو ايػ١ٓ؛ إال إٔ ايؿعب قاٍ  ٚايتكتٌٝ يف سل األقً

نًُت٘، ْٚبص تًو ايعٓكط١ٜ اييت ساٚيت إؾعاٍ ؾتًٝٗا عكب١ َٔ املتططؾني، ٚٚقؿت 

ّٜسا ٚاسس٠ َع اؿٓل... ٚنإ ٖصا ٖٛ املهػب األععِ ايصٟ خطز ب٘ َٔ بني 

 .22ايطناّ

ٗا ايهاتب عٓباؽ"، إسس٣ ايؿدكٝات اييت ايتك٢ بٜٚأتٞ ايتعًٝل ع٢ً يػإ "أ.

ٚاملػتطًع، بكٛي٘: "إْٗا املط٠ األٚىل يف تاضٜذ اهلٓس، إٔ ؼسخ َصع١ يًُػًُني ٚإٔ 

، ٖٚٛ ُٜطدع األَط إىل قهاٜا 23ٜتِ تسَري ملُتًهاتِٗ مبجٌ ٖصٙ ايططٜك١ املٓع١ُ..."

غٝاغ١ٝ ٚخاضد١ٝ؛ ؾريزف ايهاتب قا٥ال: "نُٓت أعتكُس قبٌ يكا٥ٞ بعباؽ إٔ اؿؼَٓ 

املؤاَطاتٞ ٜطتبط بكهاٜاْا ؾكط، يهٓين ٚدست٘ ٜطتبط أٜها بكهاٜا أخط٣، ٚيس٣ 

 .24عٓ٘ َربضاتِٗ" املساؾعني

                                                         
 .املكسض ْؿػ٘ 21

 اؿسٜح عٔ ٖصا األَط يف قؿشات ايؿكٌ ايػابك١. ٓعطٜ 22
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ٞٓ إىل ٖصٙ ايكه١ٝ اؿٓػاغ١ ٚايؿا٥ه١ يف اجملتُع اهلٓسٟ ٜٚ عٛز ايهاتب ايكشؿ

َتعٓسز األعطام ٚايسٜاْات ٚايطٛا٥ـ؛ ؾٝططقٗا َٔ باب ايعًِ ٚايعٌُ ْٚػب١ املػًُني 

َٔ اهلٓسٚؽ ؾُٝٗا؛ ؾًٝشغ ايؿطم ايهبري ٚايبٕٛ ايؿا٥ع بني سٓغ ٖصا ٚشاى، 

يًؿٓو يف قشتٗا؛ ؾٝكٍٛ:   ال تسع فااّلضقاّ ايكاطع١ اييتٜٚؤٓنس ٖصٙ اؿكا٥ل باأل

"تتشسخ ايكشـ عٔ ايٓا٥ب اهلٓسٟ ايصٟ حيصض َٔ كاطط ظٜاز٠ املػًُني يف 

نٛدطات، َكاض١ْ بٓكل عسز اهلٓسٚؽ. إْ٘ ايٓا٥ب ٜطٜس إٔ ٜبك٢ ايتٛاظٕ قا٥ُا، 

َٔ مخػني ًَْٝٛا  %6ست٢ ال خيتٌ ايٓػٝر االدتُاعٞ. ٜبًؼ عسز املػًُني مٛ 

املا١٥ َِٓٗ َٔ ايٓػا٤( ِٖ غهإ نٛدطات، أق١ًٝ تػتشل أنجط مما تٓاي٘ )غتٕٛ ب

 .25َٔ خسَات ٚضعا١ٜ يًُكسغات ٚٚظا٥ـ"

ع٢ً ايتعًِٝ ؾٝكٍٛ: "إٕ األضقاّ ال تتٛقـ عٔ بٝإ ايؿاضم ايؿاغع بني  ٜٚهطب َجاّل

غًب١ٝ اهلٓسٚغ١ٝ يف اؿهٛض ايػا٥ب يألق١ًٝ املػ١ًُ يف َكابٌ اؿهٛض ايطاغذ يأل

ايتعًِٝ، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ: ؾُٔ بني ايعسز ايهًٞ يًطالب ايصٜٔ ٜهًُٕٛ زضاغتِٗ يف 

ؾكط، ؾُٝا  %3ض3داَع١ نٛدطات بعس َطاسٌ ايتعًِٝ األٚي١ٝ، ٜبًؼ عسز املػًُني 

 .26..."%71ض5تبًؼ ْػب١ اهلٓسٚؽ 

طٛض ٜػتجين األق١ًٝ املػ١ًُ، اييت ٜكؿْٛٗا ٚيٝعًٓل ع٢ً َا غبل قا٥اّل: "ٚيهٔ شيو ايت

 . 27بـ )األر األقػط( اييت عًٝٗا إٔ تكبٌ بإَال٤ات أخٝٗا األنرب!"

ٞٓ املػتطًع يف ؼكٝكات٘ ٚعطض َؿاٖسات٘؛ ؾريقس ٖصٙ املٓط٠ قه١ٓٝ  ٜٚػتُط ايكشؿ

 ِٓ اغتكٓط بِٗ اؿاٍ يف اهلٓس، "ايٓػٝسٜٓني" األؾاضق١ ايصٜٔ أسهطٚا يف ايبس٤ عبّٝسا، ث

أٜٓاّ االغتعُاض ايربٜطاْٞ، ٚاهلٛيٓسٟ، ٚايربتػايٞ... ٚغريٙ، يٝؿٓهًٛا ؾ١٦ ؾكري٠ 

ُٓؿ١، هلا َالقٗا اـاق١ يف ايٛدٛٙ ايػُطا٤، ٚاملالبؼ، ٚاملػانٔ، ٚايعازات،  َٗ

ٚططٜك١ ْكـ األبٛاب ٚايٓٛاؾص ٚايؿطؾات، ٚست٢ يف قبٛضِٖ اييت تعًٖٛا األعالّ 

هطا٤، املٛدٛز٠ ع٢ً قاضع١ ايططٜل يف "أمحس آباز" ٚ"غٛضات"... ٚععاؤِٖ اـام اـ
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ٜهُٔ يف ؾدطِٖ بـ"بالٍ بٔ ضباح" اؿبؿٞ ضنٞ اهلل عٓ٘؛ َؤشٕ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚغًِ، ٚبأِْٗ أسؿاز ٖصا ايكشابٞ اؾًٌٝ.

إىل  ٚع٢ً ايعهؼ َٔ ٖؤال٤ "ايػٝسٜٓني" األسباف ايكازَني قػّطا َٔ أؾطٜكٝا

"نٛدطات" تعٝـ طا٥ؿ١ أخط٣ َٔ املػًُني املٗادطٜٔ َٔ "نٛدطات" إىل مجٗٛض١ٜ 

دٓٛب أؾطٜكٝا، ٚخاق١ يف تًو ايهٛاسٞ املتامخ١ يًعاق١ُ "دٖٛاْػبريز"، 

ْٛٓٛا ٖٓاى فتُّعا ٖٓسٜ٘ا َكٓػّطا، حيتؿغ بعازات٘ ٚتكايٝسٙ يف األعٝاز ٚاملالبؼ  ٚيٝه

 .28ٝس اهلٓسٚؽٚايعٚاز... ٜٚكتبؼ بعّها َٔ تكاي

ٚتعٛز املؿاضق١ ايكاضخ١ فٓسّزا بأضقاَٗا ٚيكطاتٗا ٚٚاقعٗا؛ يتعهؼ َا تكع عًٝ٘ عٝٓا 

ْٚٓ٘ قًِ ايهاتب ايطٓساي١ سني خيٓط:  ٞٓ ٚاملػتطًع، ٚيٝس ٛٓض ٚايكشؿ  املك

هلٓس، "أقطأ أسسخ تكطٜط عٔ نٛدطات: ؼككت يًٛال١ٜ أع٢ً ْػب١ منٛ اقتكازٟ يف ا

خالٍ ايػٓٛات ايجالخ % 30ض 1، ٚبٓػب١ 1/2002ّ خالٍ ايػ١ٓ املاي١ٝ 33%ٖٚٞ 

املان١ٝ، ٖٚٞ ايٓػب١ األع٢ً أٜها. يهٔ األضقاّ غري َا غٓطاٙ، ُتكأؾُشٓا يف املس١ٜٓ 

َؿاْٖس َٚتِكَؿُعٓا َؿاْٖس أخط٣: ؾشاشٕٚ يٝؼ ؾِٝٗ َٔ اؿٝا٠ غ٣ٛ األْؿاؽ، 

مسا٤، بْٝٛت تطاث١ٝ آ١ًٜ يًػكٛٔط، ٚفُعاْت ٚقػٕٓٛ يػت تعطف عِٓٗ غري األ

دسٜس٠ تتشسخ بًػ١ ايعٛمل١، أطٛام َٔ ٚضز َتٖٛر ٚغشابات َٔ عطٛض ايتٛابٌ 

ٍْ ؾطٔٓ ايعطبات، ٚأؾٝاٍ ملؤاْػ١ ايػٝاح، ٚبكط يًعباز٠، ٚخٍٝٛ يًكٝاز٠،  ايٓؿاش٠، ٔدُا

ْٕ ٚعكاؾرُي، ؾطاؾات خهطا٤ ٚغٓادب مسطا٤، عري٠ْ تػطز ؾٝٗا  َطانب غطبا

ؾطاع١ٝ، ٚعؿٛا٥ٝات تتعصب ؼت ٚطأ٠ ايتًٛخ، زضادات ْاض١ٜ، ٚعطبات ضٜهؿا، 

غٝاضات حيطنٗا ايعازّ، ٚأخط٣ ؼطى ايػباض، ؾعاضات ضْا١ْ ؽؿٞ ؼتٗا ايهجري، 

ٚعباضات ؾهؿان١ عٔ ضٜاح ايتػٝري، ٚآضا٤ تًْٛٗا األٜاّ، َكاْع تكًٝس١ٜ ٜس١ٜٚ 

املاٍ ٚايعُاٍ ٚاآلالت اؿسٜج١، آهل١ تٓكطض، ٚأخط٣ زٜٓاقٛض١ٜ تٓٗض َتد١ُ ب

ٖٓسٚغ١ٝ َكٓٛع١ َٔ ايٛضم ٚاؿذط ٚاـؿب، ٚعباز َػًُٕٛ ٜعٝؿٕٛ يف بٝٛت َٔ 

 . 29ٚضم ٚسذط ٚخؿب!"
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ُٓا أسٓؼ ب٘ ايهاتب،  يكس عٓبطت ايؿكط٠ ايػابك١ مبؿاضقاتٗا ٚنًُاتٗا ٚضَٛظٖا، ع

يو نًٓ٘ بعال١َ ايتأٓثط ٚزاليتٗا ايتعذب١ٝ ٖٓا، ٚأضاز إٜكاي٘ إىل َتًٓكٝ٘، ٚاختتِ ش

 ٚإغكاطاتٗا اييت تبك٢ مٓحاي١ أٚد٘ َتعٓسز٠.

َٚا ٜتدًًٓٗا َٔ ؾكطات عٓس٠، ٜعخط  -أٚ ؾكطتٝ٘-ٚبني ؾكط٠ ايبس٤، ٚؾكط٠ اـتاّ 

١، عٔ ايؿكٌ بتؿاقٌٝ نجري٠، َٚعًَٛات، ٚإسكا٥ٝٓات، ٚأضقاّ َتتاي١ٝ ٚزقٝك

ْٚٓتٗا غذال ٛٓضٜٔ، سكا٥ل ٚٚقا٥ع ز ت ايتاضٜذ ٚاملؤضخني، ٚضقستٗا عسغات املك

ٚغططتٗا أقالّ ايكشؿٝٓني، ٚتٓاقًتٗا أقٛات املصٜعني، ٚبٓجتٗا قٓٛات اإلعالّ 

ٌٓ إٓ ٚسني.  ٚؾبهات ايتٛاقٌ اؿسٜج١ يف ن

ؾُٔ ْعطت٘ اإلْػا١ْٝ ايكازق١ يتًو اؿاالت اييت ميٓط بٗا نجري َٔ طبكات ايؿعب 

خاق١، َٔ تُٗٝـ، َٚعاْا٠، ٚؾكط، ٚغ٤ٛ ساٍ... إىل ضقسٙ  ايؿكري٠ عا١َ، ٚاملػ١ًُ

ملٓاظٍ يٝػت ناملٓاظٍ يف ؾ٤ٞ! ؾال غكـ ٜػطٝٓٗا، ٚال ْٛاؾص ٜتػًٌٓ ايٓٛض َٔ 

خالهلا، ٚال زضز ٜطبط بني طٛابكٗا! إىل قاٚيت٘ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً قه١ٝ َٔ 

ِٓ اقرتاح بعض اؿًٍٛ ع٢ً عسز َٔ  املػؤٚيني؛ عًٓٗا ايكهاٜا ايؿا٥ه١ يف اجملتُع، ث

ا ايؿعب، ٜٚؤٜٓسٖا اؾُٗٛض، ٚتسعُٗا اؿه١َٛ، ٗتهٕٛ ْادع١ ْاسذ١؛ ؾٝػعس ب

ِٓ ؾا٥ستٗا ايؿطا٥ح ناؾ١.  ٚتع

قكري٠، ٚكتعي١، ٚقامت١، َٚتد١ُ  بُٝٓا دا٤ت ؾكط٠ بس٤ ايؿكٌ ناَاّلٖٚهصا.. ؾ

؛ تػاضع١بايجٓا٥ٝٓات ٚايتٓاقهات ايكاضخ١، َٚعزمح١ بتعكٝسات اؿٝا٠ ٚتػرياتٗا امل

 -يف عَُٛٗا-، ٚاتػُت باهلس٤ٚ ايٓػيٓب، ٚايػهٕٛ دا٤ت ؾكط٠ اـتاّ أنجط طٛاّل

َُٓاغ١ُ بني نًُات ايؿكٌ األٚىل يف  قاٚي١ بٓح األٌَ ٚايطُأ١ْٓٝ يف ايٓؿٛؽ، ٚ

عٓٛاْ٘ ايط٥ٝؼ "ؼت مسا٤ نٛدطات"، ٚبني آخط نًُات ايؿكٌ اييت نٓطضت 

: "إْٓٗا األيٛإ اييت تعٝـ ؼت مسا٤ ايعٓٛإ ناَاّل، ٚاستٛت٘ بني دٓباتٗا

نٛدطات، ؼًِ بايػالّ". ٖٚٛ سًِ ٚأٌَ ٜطاٚز إْػإ ٖصٙ ايبػٝط١ َا زاّ سٝ٘ا... 

َّا َا. ِٓ ايػالّ ٜٛ  ؾًتػتُٓط اآلَاٍ، ٚيتكٓسقٗا األسالّ، ٚيتشٓككٗا األعُاٍ، ٚيٝع

اي١، ٜٚأتٞ ايؿكٌ ايجاْٞ َٔ ؾكٍٛ ايهتاب ايصٟ ٜػتطًع قٛض٠ اهلٓس يس٣ ايطٓس

ٍٚٓ، ٚيٝتػاٜٚا  ُّا، مبذُٛع عؿطٜٔ قؿش١ّ َكابٌ ثالثني يًؿكٌ األ ٌٓ سذ يٝهٕٛ أق
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ٌٓ َُٓٗا، َٓٗا قؿشتإ  َّعا يف عسز ايكؿشات املؿطز٠ يًٓكٛض؛ غُؼ قؿشات يه

ٌٓ ؾكٌ؛ ممٓج١ً خًؿ١ٓٝ ايعٓٛإ ايهبري٠، ٚيٝعٕٓٛ ٖصا ايؿكٌ  ناًَتإ بسا١ٜ ن

ٗٓس ي٘ تًو بـ"عطف ايػًطإ أنرب"، ٖٚٛ عٓٛإ ٜ ٓاغب قتٛاٙ، ٜٚتٓاغِ َع٘، ٚمت

ايكٛض٠ اييت متٓجٌ دع٤ّا َٔ ؾطؾات شيو ايعطف أٚ ايككط املٓٝـ ايصٟ ُبين يًػًطإ 

ٍَٚٓ  33"دالٍ ايسٜٔ أنرب"، املٛيٛز يف )  ٢31 يف )ّ(، ٚاملتٛؾ3322عاّ تؿطٜٔ األ

 ٍَٓٚ  ّ(.3403عاّ تؿطٜٔ األ

قاّ ٚاإلسكا٥ٝات ٚايتٛاضٜذ املؤٓنس٠ ٜتهٓطض يف ٖصا ايؿكٌ، نػابك٘، شنط األض

قسم املعًَٛات ايٛاضز٠ ٚزٓقتٗا، نُا ٜتدًٌٓ تًو األضقاّ ٚايتٛاضٜذ ٚاإلسكا٥ٝٓات 

ٞٓ ندِ "ؾًِٝ"، تٓاٍٚ ٖصٙ ايؿدك١ٝ ايتاضخي١ٝ  ايكاض١َ سسٜح عٔ عٌُ غُٝٓا٥

ٖٓ ٓٞ ا املؤٓثط٠ يف تاضٜذ اهلٓس، ُٚعٕٓٛ بــ"دٛزا أنرب"، ٜٚػرتدع ايهاتب اإلعالَ

يكطات َٔ شيو ايعٌُ، َٚؿاٖس َؤٓثط٠ َٓ٘، نُا ٜعكس َكاض١ْ غطٜع١ بني ؾدكٝٓيت 

ٞٓ ٚاملُٓجٌ املؤٓزٟ هلا، ٜٚٓكٌ ؾعٛضٙ ؿع١ ضؤٜت٘ املُٓجٌ/ايػًطإ،  ايػًطإ اؿكٝك

ٖٚٛ جيتاظ ايػذاز٠ اؿُطا٤، يف "َٗطدإ املٓرب ايصٖيب ايسٚيٞ يػُٝٓا ايعامل 

إىل "َٗطدإ قاظإ ايسٚيٞ يػُٝٓا ايعامل  اإلغالَٞ" )قبٌ إٔ ٜتػٝٓط امس٘

 Hrithikاإلغالَٞ"(، ٚتػًِٝ دا٥ع٠ أؾهٌ ممٓجٌ عٔ ٖصا ايسٚض يـ"ٖطٜجٝو ضٚؾإ" )
Roshan :ُٜٓطل ضٜتٝو ضٚؾإ(، )ٚباهلٓس١ٜٓ( )ऋतिक रोशन ٚاملٛيٛز يف بَٛباٟ، يف ،)

 ّ.7:>8 عاّ ٜٓاٜط 84

غري٠ ايػًطإ دالٍ ايسٜٔ أنرب،  ُٜعٓس ٖصا ايؿكٌ تاضخيٝ٘ا يف َععُ٘؛ ؾٗٛ حيهٞ

ٚاألقٛاٍ املبايػ١ يف شنط قؿات٘ اييت تكٌ يف بعهٗا سٓس اـٛاضم... ًُُٜٚح يف نتاب١ 

ايطٓساي١ ٖٓا بعض ايتؿهٝو ؾُٝا ٜكطؤٙ عٔ ٖصٙ ايؿدك١ٝ، ٚعسّ ايتػًِٝ بكٓش١ 

ٌٓ ٖصٙ ايكؿات... ٚبني  َا ٜكطأ، نُا يف قٛي٘: "نُٓت أعح عٔ ؾدل اَتًو ن

١ ٚايبػض، ٚبني اؿكا٥ل ٚاألغاطري، ٚبني زهلٞ ٚأدطا، َٚسٕ ٚعٛاقِ أخط٣، احملب

 .30ٚدست ططّؾا يف غري٠ شيو ايطدٌ..."

                                                         
30

 .879املكسض ْؿػ٘، م: 
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ٚيف ضس١ً ايبشح عٔ اؿكٝك١، ٚتتٓبع خطٛات ايتاضٜذ، احملؿٛض٠ يف ايعَإ ٚاملهإ 

األزٚات، ٚتتٓٓكٌ  ٚشانط٠ اإلْػإ، تتعايل اـٝٛط، ٚتتؿابو األٜسٟ، ٚترتابط

ٕٚٓ َع١ًَٛ ٖٓا، ٚتًتكط قٛض٠ ٖٓاى، ٚتطٜح  األقساّ تاض٠ ٚايعطبات تاضات أخط٣؛ يتس

ايٓؿؼ َٓط٠، ٚمتٓتع ايعني َٓط٠ ثا١ْٝ... ٚؽطز بػري٠ غًطإ َا ظاٍ اؿسٜح عٓ٘ باقّٝا 

 َا بكٝت اهلٓس ٚبكٞ ايتاضٜذ.

 يػ١ ايهاتب:
ٞٓ عصب، ٚططٜك١ ػُع دا٤ت يػ١ ايهاتب قاؾ١ٝ ضا٥ك١ يف عَُٛٗا،  َع أغًٕٛب ضٚا٥

بني أغًٛب املصٓنطات ايؿدك١ٝ ٚتسٜٚٔ املؿاٖسات يف أزب ايطسالت، ٖٚٛ َا ٜعطف 

 يف األزب اؿسٜح بتساخٌ األدٓاؽ األزب١ٝ، نُا ٜأتٞ اؾُع بني ايتٛثٝل،
ٚايتشكٝل، ٚاالغتؿٗاز باألقٛاٍ ٚايتٛاضٜذ ٚاألضقاّ بأغًٛب غًؼ، َٚباؾط، ٚزقٝل. 

أ ايهاتب يف َٛانع أخط٣ َٔ قؿشات٘ إىل االغتؿٗاز بايكطإٓ ايهطِٜ، أٚ ٚقس ؾ

 .31ْكٌ ْكٛم عطؾٗا زٕٚ تػٝري؛ تك١ّٜٛ ؿٓذت٘، ٚتأنّٝسا يكسم َا شٖب إيٝ٘

بعض األخطا٤ ايًػ١ٜٛ اييت تٓاثطت بني قؿشات ايؿكًني ايًصٜٔ ٚبني ٖصا ٚشاى تطز 

تٓاٚال قٛض٠ اهلٓس يسٜ٘؛ ؾهجطت األخطا٤ ايكطؾ١ٓٝ، ٚايٓش١ٜٓٛ، ٚٚضزت بعض األخطا٤ 

 األغًٛب١ٓٝ، ٚاإلَال١ٓٝ٥، ٚاملطبع١ٓٝ، َٚٓٗا قٛي٘:
ـْ"، َٚؿاْٖس غريٖا َٔ ايهًُات اييت ٚضزت ... إىل 32"َػادْس، َٚعابْس... َٚتاس

١ْٓٛ، ٚسٓكٗا إٔ تهٕٛ ممٓٛع١ َٔ ايكطف؛ ألْٓٗا دا٤ت ع٢ً قٝػ١ "َٓت٢ٗ  َٓ

 اؾُٛع"، ٚأؾٗط أٚظاْٗا: "َؿأعٌ"، ٚ"َؿاعٌٝ". 
، 33ايعبٝس" ػاض٠ يف ْكٝب يًٗٓس دعٌ َا ٚٚضزت األخطا٤ ايٓش١ٜٛ، َجٌ قٛي٘: "ٖٚٛ

 .(دعٌ)ْٓٗا َؿعٍٛ ب٘ يًؿعٌ ٚايكٛاب: ْكّٝبا؛ أل

                                                         
، ْٚكٌ شنط أٚقاف ايػًطإ دالٍ ايسٜٔ 887االغتؿٗاز بآٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ، م: اْعط َجاّل 31

 .879أنرب، م:

 .858ٚ 889املكسض ْؿػ٘، م: 32

 .>88املكسض ْؿػ٘، م: 33
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ٚاْتؿطت األخطا٤ اإلَال١ٓٝ٥ يف ايهتاب١، َجٌ: االغالّ، ٚاالْػا١ْٓٝ َٚا ؾابُٗٗا، 

بُٝٓا دا٤ت بعض األخطا٤ املطبع١ٓٝ، َجٌ: ٚدٛز عال١َ  ،34بُٗع٠ ٚقٌ ال قطع

ًَْو، أٚ ٚنع تٓٛ ٍٚٓ سطف يف ايه١ًُ، مٛ:  ١ُٓ ايتٜٓٛٔ ع٢ً أ ِٓ بسال َٔ ايه ٜٔ ايٓه

 .35ايٛاسس٠، مٛ: "ؾاتح اهلٓس َٚدْس غًطآْا دالٍ ايسٜٔ"

نُا ظٗطت بعض األخطا٤ ايؿا٥ع١، َجٌ قٛي٘: "األقُؿ١ اييت مت تكٓٝعٗا يف 

ٞ ُقٓٔعت، أٚ ٚايٓكٛاب: األقُؿ١ املكٓٛع١، أٚ املكٓٓع١، أٚ األقُؿ١ ايٓت 36نٛدطات"

ُقِّعت، زٕٚ ساد١ إىل قٍٛ "اييت مٓت تكٓٝعٗا". ٚيس٣ تطمج١ اؾ١ًُ ايػابك١ إىل ايًػ١ 

. ٚبايًذ٤ٛ إىل تطمج١ ٖصٙ اؾ١ًُ "Fabrics made in Gujarat"اإللًٝع١ٜ ٜطز اآلتٞ: 

إىل ايًػ١ ايعطب١ٝ؛ ٜتأٓنس قش١ َا غبل؛ مبذ٤ٞ ايرتمج١ ع٢ً  -عهّػا-اإللًٝع١ٜ 

 آلتٞ: "األقُؿ١ املكٓٛع١ يف ٚال١ٜ غٛداضات".ايٓشٛ ا

ٚيف املكابٌ ؾكس بطع ايهاتب يف اغتدساّ يػ١ ايػطز ٚايٛقـ، ٚنإ نجرّيا َا 

ًٜذأ إىل ايطغِ بايهًُات، يف ٚقؿ٘ األب١ٝٓ ٚايؿٛاٖس األثط١ٜٓ إناؾ١ إىل املؿاٖس 

ٕٓ بعض تًو ا ت غتعزاز ألٚقاف ناْاؿ١ٓٝ اييت تكع عًٝٗا عٝٓاٙ، ع٢ً ايطغِ َٔ أ

ٛٓاٖا بايتكاط قٛض هلا بعسغت٘، ٚإضؾاقٗا بٗا، َجٌ سسٜج٘ عٔ  ضّْٚكا ٚمجااّل يٛ أْٓ٘ ق

بعض ايٓكٛف املعُاض١ٜٓ ايسقٝك١، ٚسسٜج٘ عٔ َكاْع األملاؽ ٚأْٛاع اآلالت املػتدس١َ 

ايٓػٝر ، ٚٚقؿ٘ املتاسـ اييت ظاضٖا، َجٌ: "َتشـ نايٝهٛ" يكٓاع١ 37يف َعاؾت٘

 .38يف "أمحس آباز"

نُا بطع ايهاتب يف اْتكا٤ عٓاٜٚٓ٘ اييت طٓطظ بٗا قؿشات ؾكًٝ٘ عٔ اهلٓس؛ ؾذا٤ت 

ّٛٓقا يف ايػايب، ٚاغتدسّ ؾٝٗا اـٝاٍ ٚاؾُاٍ َّعا، ٚٚٓظـ  َسخاّل َطٓنّعا، َٚؿ

ٌَٓ ٚتأٌٜٚ، ايًػ١ يف خس١َ ٖصا ٚشاى؛ ؾذا٤ت مٓحاي١ أٚد٘، َٚطٛاع١ ألنج ط َٔ تأ

                                                         
 .;87، ٚ>88املكسض ْؿػ٘، م: 34

 .;87املكسض ْؿػ٘، م: 35

 .865املكسض ْؿػ٘، م: 36

 .878املكسض ْؿػ٘، م: 37

 .866-865املكسض ْؿػ٘، م: 38
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َٚجاٍ شيو عٓاٜٚٓ٘: ايجٛض٠ ايبٝها٤، َٚاْؿػرت اهلٓس، َٚعابس تٝو أٚاٟ، ٚخٛش٠ 

ٌٓ ؾذط٠ غالّ، ٚيكا٤  يهٌ َٛاطٔ، َٚآغ١ ٚغط ايطناّ، ٚاألضبع١ ايهباض يف ظ

 ١ً ٚقٝس ايكطز٠"، ٚبسا١ٜ ْٚٗا١ٜ.ٚغطٛض "أنرب ْاَ٘"، ٚ"تطٜٚض ايؿَٝع ايربتػايٝني، 

ايتٓاغِ بني عٓٛإ ايؿكط٠ ٚختاَٗا؛ بتهطاض نًُات ايعٓٛإ ْؿػٗا ٚنإ ًٜذأ إىل 

يف اـتاّ، ٚأق٣ٛ َا ٜهٕٛ شيو يف عٓٛاْٞ ايؿكًني ْؿػُٝٗا: "ؼت مسا٤ 

نٛدطات"، ٚ"عطف ايٓػًطإ أنرب". ٚقس َٓط بٝإ شيو يس٣ اؿسٜح عٔ ايعٓٛإ 

ٍٚٓ، ٖٚٓا َجاٍ ايعٓٛإ ايجاْٞ، سني ٜٓٗٞ ايهاتب ؾكً٘ ايجا ْٞ ٚاألخري عٔ اهلٓس األ

 سٛي٘، اآلضا٤ ؾطقت ٚخكا٥ٌ خكاال مجع ايصٟ ايػًطإ أنرب عطف بكٛي٘: "ٖٓا
ٚعاؾت  آثاضٖا، ٚبكٝت ضداهلا، شٖب نبري٠، ٜبك٢ ضَّعا إلَرباطٛض١ٜ ٚيهٓ٘

 .39تهاز" أٚ َٓػ١ٝ، ٚآٜات عرب أدٌ َٔ ُتط٣ٚ، قككٗا

 خامت١ ايبشح:
ٛٓف قاسبٗا مبتًٓكٝ٘ يف آؾام ناْت ٖصٙ ايطس١ً  َع "ْٗط ع٢ً غؿط"، ٖٚٞ ضس١ً ط

ضسب١ َٚعامل عٓس٠، تٓٓكٌ ؾٝٗا بني ايبٓٝإ ٚاإلْػإ، ٚٚقـ ؾٝٗا ايبًسإ ٚايعُطإ، 

ٕٚٓ األسساخ، ٚٚٓثل باؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع ٚاألضقاّ، ٚأزىل  ٚغام يف أعُام ايتاضٜذ، ٚز

انتػبٗا ع٢ً َٓط ايػٓني؛ ؾهإ أزّٜبا، بآضا٥٘، ٚقٓسّ اقرتاسات٘، ٚٚٓظـ أزٚات٘ اييت 

َّا، ٚقشؿٝ٘ا، ْٚاقّسا... ٚنإ قبٌ شيو نًٓ٘ إْػاّْا  ّٛٓضا، ٚضٓغا ٚضٓساي١، َٚك

قازّقا، ق٘با، ساٍٚ إٜكاٍ ايكٛض٠ اؾ١ًُٝ ٚاالْطباعات املؿطق١ عٔ تًو ايبًسإ 

، ٚيٝٓعِ املط٤ اييت ظاضٖا، َٚٓٗا مجٗٛض١ٜ اهلٓس، عهاضتٗا ايعع١ُٝ، ٚتاضخيٗا ايتًٝس

ؾٝٗا بايهٝا٤ "ؼت مسا٤ نٛدطات"، ٚيٝػتعٝس املانٞ ايعطٜل ٖٚٛ ٜتأٌَ "عطف 

ايػًطإ أنرب"... ٚيٝهٕٛ نٌ ٖصا ٚشاى زع٠ٛ يطؤٜت٘ ضؤٜا ايعني، ٚيتذطب١ س١ٓٝ يف 

 اضتٝاز اآلؾام، ٚايػٛض يف أعُام ايتاضٜذ ٚايعَإ ٚاملهإ ٚاإلْػإ.

 املكازض ٚاملطادع:

 طِٜايكطإٓ ايه. 

                                                         
 .896املكسض ْؿػ٘، م: 39
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 ايكاٖط٠: زاض . 5ز ،5ط س عًٞ ايٓٓذاض،، تح: قُاـكا٥ل، أبٛ ايؿتح عجُإ. ابٔ دين

 ّ.85>8ايهتب املكط١ٜٓ، 

 ُِْٞسا ٞٓ املكطٟ اهل ؾطح ابٔ عكٌٝ ع٢ً أيؿ١ٓٝ ابٔ . ابٔ عكٌٝ، عبس اهلل بٔ عكٌٝ ايعكًٝ

 ّ.4;>8اخ، ايكاٖط٠: زاض ايرت .6ز ،54ط ،َايو

 ضغاي١ ابٔ ؾهالٕ يف ٚقـ اؽ بٔ ضاؾس بٔ مٓحاز. ؾهالٕ بٔ ايعببٔ ؾهالٕ، أمحس بٔ ا

ٖٓإ. زَؿل: َطبٛعات غاَٞ ايس ، تح:كايب١ايطس١ً إىل بالز ايرتى ٚاـعض ٚايٓطٚؽ ٚايك

 ّ.>8>8اجملُع ايعًُٞ ايعطبٞ، 

  .ٞٓأبٛ ايٝعٜس، أؾطف ٞٓ ْٗط ع٢ً غؿط: اغتطالعات كتاض٠ َٔ ف١ًٓ ايعطب ، نتاب ايعطب

 ّ.5488، 8، طف١ً ايعطبٞ -ي١ ايهٜٛت: ٚظاض٠ اإلعالّ(، ز848ٚ)

 ٟتح: َاظٕ املباضى ٚقُس عًٞبٝب عٔ نتب األعاضٜبيًَػين ا، ابٔ ٖؿاّ. األْكاض ، 

 ّ.5>>8يبٓإ: زاض ايؿهط،  -.  بريٚت8محس اهلل، ط
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 ًَدـ ايبشح:
 ٌّ ُٕ ب٘ َٚعًٝٓا عرًبا ٌْٗ َٓ٘ ُد ناْت ايجكاؾ١ اهلٓد١ٜ سيعطٝاتٗا اغيتعدد٠ َٓٗاًل ال ُٜطتٗا

اؤٖا األٚا٥ٌ؛ ؾال غساب١َ إذٕ إٔ ٜهٕٛ هلا اؿكُٛز األنجُس شيًّٝصا عًُا٤ ايعسب١ٝ ٚأدب

ؼي نتاباتِٗ، ٜٚأتٞ اؾاسفي ؼي طًٝع١ ٖؤال٤ ايعًُا٤ سيا يدٜ٘ َٔ تساخ أدبٞ ال 

ٍَ ؾٝ٘ اؾاسفي ٚؾاٍ َته٦ًا ع٢ً ايجكاؾ١  ُٜٓهسٙ ذٚ بؿس ٚال َٜذًٗ٘ ذٚ ُيب، دا

 ؾهازٙ. اهلٓد١ٜ اتها٤ً ٚاقًشا ؼي ٖٝه١ً نتب٘ ٚبٓا٤ أ

ٚدا٤ ٖرا ايبشح َتٓاٚاًل أثس ايجكاؾ١ اهلٓد١ٜ ؼي نتابات اؾاسفي ٚبٝإ َد٣ قدزت٘ 

زضِ ؾٛز٠ ذ١ٖٝٓ يًٗٓد بالغ١ً ٚأدًبا ٚثكاؾ١ً ٚتبآًٜا ال َٜؿتأ إٔ ٜتبًٛز يد٣ اغيتًكٞ  ٢ًع

اغيَٓٗر االضتكسا٥ٞ ايتشًًٝٞ، ٚذيو َٔ خالٍ قسا٠٤ نتب  ٜتبع ايباسح ايعسبٞ.

 ١ ٚؼًًٝٗا.في ايٓجسٜاؾاس

 .ايعكا٥د ٚاغيؿاِٖٝ اهلٓد١ٜايجكاؾ١ اهلٓد١ٜ، اؾاسفي، ؾٛز٠ اهلٓد،  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
India has been glorified by its vast cultural heritage; it is the spring of 

knowledge that has quenched the thirst of many eminent Arabic scholars and 

writers who were in the search for knowledge; so there is no strange if it would 

be a part of their discussions and literary works. Al Jahiz is one of those Arab 

scholars who have introduced Arabic literature to Indian culture through his 

literary works. 

The purpose of this study is to review the impact of Indian culture on the books 

of Al-Jahiz and to explain how he described India under the shadow of its 

culture and traditions. This study will follow the inductive analytical approach 

through reading and analysing prose books  of Al-Jahiz. 

 :ايتعسٜـ باؾاسفي ٚأضًٛب٘

ْتعسف ؼي  إٔ َٔ اغيٓاضب ،قبٌ اـٛض ؾُٝا نتب٘ اؾاسفي ؼي َؤيؿات٘ عٔ اهلٓد

صاٍ ُٜعذاي١ ع٢ً ٖرا ايسدٌ ايرٟ أثس٣ ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ، ٚتسى َهتب١ ذات ق١ُٝ ال 

                                                         


 .تسنٝا اإلهلٝات، ن١ًٝ أٚيٛداؽ، اَع١د َطاعد، أضتاذ 
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ٌُ باسح. ٖٛ أبٛ عجُإ عُسٚ بٔ عس، ايػٗري باؾاسفي، نبري أ١ُ٥  ٌٜٓٗ َٓٗا ن

ٖـ بايبؿس٠، ٚي٘ ايعدٜد َٔ 361َُٚيد عاّ  يؿسق١ اؾاسـي١ٝ َٔ اغيعتصي١.األدب ٚز٥ٝظ ا

 .1ٖـ522بٝإ ٚايتبٝري، ٚاؿٝٛإ، ٚايُبدال٤، ٚتٛؼي بايبؿس٠ عاّ اغيؤيؿات أغٗسٖا اي

َعسؾ١ طسٜك١ ٖرا ايسدٌ ؼي عسق٘ يألَٛز َٚٓاقػت٘ يًككاٜا ؼي َؤيؿات٘ َٔ تـيٗس 

َد٣ ؼسٜ٘ يًدق١ ٚاألَا١ْ ؼي عسق٘،  آزا٤ قدا٢َ ايُٓكَّاد ٚاحملدثري َِٓٗ؛ سٝح ٜبدٚ

نُا أْ٘ ؾاسب أضًٛب ػيٝص ؼي إثاز٠ اؿذ١ ؾٗٛ ؼي ْـيس ابٔ قتٝب١ "أسطٔ 

اغيتكدَري يًشذ١ اضتجاز٠ً، ٚأغدِٖ تًطًؿا يتعـيِٝ ايؿػري ست٢ ٜعـيِ ٚتؿػري ايعـيِٝ 

 .2ست٢ ٜؿػس ٜٚبًؼ ب٘ االقتداز إزي إٔ ٜعٌُ ايػ٤ٞ ْٚكٝك٘"

ٚاؾاسفي ؾاسب أضًٛب ال ُٜكا٢ٖ ؼي عسق٘ ايػٝل غيا ٜجريٙ َٔ قكاٜا، ٜٚكُع 

ايكازئ ْؿب عٝٓ٘ ؾال ٜهاد ٜػعس سيًٌ غيا ٜكسأٙ يرا ٜؿـ اغيطعٛدٟ أضًٛب 

أسطٔ  ألْ٘ ْـيُٗا ايربٖإ؛ األذٖإ، ٚتهػـ ٚاقض اؾاسفي قا٥اًل: "ػًٛ ؾدأ

ٍْٛـيِ، ٚٚؾؿٗا أسطٔ ٚؾـ، ٚنطاٖا َٔ نالَ٘ أدصٍ يؿفي ف ، ٚنإ إذا ؽ

ًٌَ ايكازئ، ٚضآ١َ ايطاَع، خسز َٔ دد إزي ٖصٍ، َٚٔ سه١ُ بًٝػ١ إزي ْادز٠ 

 .3طسٜؿ١

إٔ أبا سٍٝإ ايتٛسٝدٟ  ست٢ تس٣ ٖٚهرا ناْت ؾٛزت٘ ؼي أعري ايٌكدَا٤ َٔ ايٓكاد

ًشل، ٚإٕ قاٍ طبل، ٚإٕ ٖصٍ مل ُٜإٕ دٍد مل ُٜٜرنسٙ ؼي نتاب٘ بهًُات قًٝت عٓ٘ "

 .4"عسض ي٘ض ٚإٕ ضهت مل ُٜعاَزمل ُٜ

ٚقد نتب عٔ اؾاسفي ٚأضًٛب٘ ايهجرُي َٔ ايهتاب احملدثري، ٚيٝطت اآلزا٤ ببعٝد٠ 

عُا قاي٘ ايُكدَا٤ بٌ ْساِٖ ٜتعُكٕٛ ؼي ؾِٗ َا نتب٘ ٜتٛدٕٗٛ هلا بايٓكد ٚايتشًٌٝ 

                                                         
1

 .47:ّ، ف2002. بريٚت: داز ايعًِ يًُالٜري، 51، ؾياألعالّايصزنًٞ، خري ايدٜٔ.  

ّ، 2002، . بريٚت: اغيهتب١ ايعؿس5١ٜ. ؼكٝل: زق٢ ؾسز اهلُاَٞ، ؾياؿدٜحتأٌٜٚ كتًـ ابٔ قتٝب١.  2

 .15ف:

3
 .222. غسح ٚتكدِٜ: َؿٝد قُٝش١. بريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ، ف:َسٚز ايرٖب َٚعادٕ اؾٖٛساغيطعٛدٟ.  

4
َهتب١ أطًظ َٚهتب١ اٖس٠: ايك .5: إبساِٖٝ ايهٝالْٞ، ز، تضايبؿا٥س ٚايرخا٥سايتٛسٝدٟ. أبٛ سٝإ.  

 .222-225:ّ، ف5657اإلْػا٤، 
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اؾاد٠ َٛقٛعات ٖصي١ٝ أٚ بالغ١ اضتبديت باغيٛقٛعات " ؾٝؿـ أسُدِٖ بالغت٘ بأْٗا

َصدت بري اؾد ٚاهلصٍ، نُا أْٗا تٛدٗت إزي أؾٓاف َتعددٜٔ َٔ اغيتًكري ٚمل 

تٓشؿس ؼي ؾٓـ ٚاسد، ٚألدٌ ذيو ٚؾؿت نتب اؾاسفي بأْٗا ضٛق١ٝ ًَٛن١ٝ، 

 .5"ٚعا١َٝ خاؾ١ٝ

ْٚس٣ أسدِٖ ٜكـ َداؾًعا عٔ اؾاسفي أَاّ َٔ ٜعٝب طسٜكت٘ ؼي ايدؾاع عٔ ايػ٤ٞ 

بٗا ٚأيك٢  إٕ ذيو َٔ َعذصات ايبالغ١ اييت اختـ اهلل اؾاسفَيْٚكٝك٘ ؾٝكٍٛ: "

عاٜب؟ أّ ٌٖ إيٝ٘ بأشَتٗا؟ "ٌٖٚ ؼي ايٛدٛد غ٤ٞ خايـ َٔ ايػٛا٥ب، أٚ بس٤ٟ َٔ اغي

 .6"ٖٓاى خري قض أٚ غس عت

 :أدب اهلٓد ٚبالغتِٗ ؼي نتابات اؾاسفي

قد أغاز أؿيٗس أدٜب ايعسب١ٝ اؾاسفي َعسؾ١ أٌٖ اهلٓد بايبالغ١ َاٖٝتٗا َٚؿَٗٛٗا، ٚ

قد أخر َطتػًٗدا باؾاسفي ْؿط٘ بأْ٘ "أظيد أَري ؾاسب نتاب "قش٢ اإلضالّ" 

ايعسب أؾهاز اهلٓٛد ؼي األدب ٚايبالغ١ ٚاضتعازٚا آزا٤ِٖ ايعدٜد٠ ٚؾاغٖٛا ؼي 

تكؿٞ  ، ٚدا٤ اٖتُاّ اؾاسفي ؼي7"ايكايب ايعسبٞ، َٚٔ ٖرا ايٓٛع "َكتك٢ اؿاٍ"

تعازٜـ ؾالضؿ١ اهلٓد َٚؿهسٜٗا يًبالغ١ ؼي أنجس َٔ َٛقع ؼي نتب٘ ؾكد "اضتك٢ 

، ٚقد تعسض إزي بالغ١ 8َؿَٗٛٗا عٓد اهلٓد َٔ ؾشٝؿ١ ب١ًٗ اهلٓدٟ َعاؾسٙ أٜكا"

 ا ؼي نتب٘ َطتداًل ع٢ً َعسؾ١ اهلٓد يعًّٛ ايبالغ١.اهلٓد ٚأدبِٗ َتشدًثا عٓٗ

ٚأغاز إزي َعسؾ١ اهلٓد بايػعس ٚاـطاب١ ٚشيسضِٗ بُٗا؛ ؾٝكٍٛ ؼي إسد٣ زضا٥ً٘: 

َٔ  ٚضبكِٗ يهجريغاز أًٜكا إزي شيٝصِٖ ، ٚقد أ9"ٚهلِ غعٌس نجري ٚخطب طٛاٍ"

ٜػري إزي َع٢ٓ ايبالغ١  ؾرتاٙؼي أنجس َٔ َٛقع َٔ نتب٘؛ األَِ ؼي ايعٌُ بايبالغ١ 

                                                         
5

ن١ًٝ اآلداب  . اغيػسب: َٓػٛزاتايبالغ١ ٚايطسد ددٍ ايتؿٜٛس ٚاؿذاز ؼي أخباز اؾاسفيَػباٍ، قُد.  

 .507ّ، ف:2050ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، 

6
 .12ّ، ف:5625. ايكاٖس٠: اغيهتب١ ايتذاز١ٜ، أدب اؾاسفيايطٓدٚبٞ، سطٔ.  

7
 .222ّ، ف:2052. ايكاٖس٠: َؤضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاؾ١، قش٢ اإلضالّأَري، أظيد.  

8
 .54ٖـ، ف:5722. بريٚت: داز َٚهتب١ اهلالٍ،5، زايبٝإ ٚايتبٝريعجُإ.  اؾاسفي، أبٛ 

 .222:ّ، ف5657َهتب١ اـالٞ،  . ايكاٖس٠: 5، ززضا٥ٌ اؾاسفيعجُإ.  اؾاسفي، أبٛ 9
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نُا عِسؾٗا عًُا٤ اهلٓد ُٚقدا٢َ ؾالضؿتِٗ ؾٝكٍٛ عٔ تعسٜؿٗا "ٚقٌٝ يًٗٓدٟ: َا 

 .10ايبالغ١؟ قاٍ: ٚقٛح ايدالي١، ٚاْتٗاش ايؿسؾ١، ٚسطٔ اإلغاز٠"

َْا يًبالغ١ ؾًِ جيد ُبْدا َٔ  ِّٕٛ تؿًٛزا عا ٚاٖتِ اؾاسفي َٔ خالٍ نتب٘ إٔ ٜه

ًْا تعسًٜؿا داًَعا هلا ؼي قٛي٘: "ٚقاٍ بعض أٌٖ اهلٓد: طياع  ِّٛ ذنس غسٚطٗا َه

، ٚؼي إطاز سدٜج٘ عٔ ايػسٚؾي 11ايبالغ١ ايبؿس باؿذ١، ٚاغيعسؾ١ سيٛاقع ايؿسؾ١"

شّ تٛاؾسٖا ؼي اـطٝب ٜرنس اؾاسفي َا ٚزد ؼي ؾشٝؿ١ ب١ًٗ اهلٓدٟ؛ ؾكر ايال

ذنس سٛاًزا ناَاًل أزاد ؾٝ٘ إٔ ٜطتكٞ تًو ايػسٚؾي نُا ٜعسؾٗا بالغٝٛ اهلٓد 

ٍُس، أبٛ األغعح: قًت يب١ًٗ اهلٓدٟ أٜاّ ادتًب ؾأٚزد ؼي ايبٝإ ٚايتبٝري قٛي٘: " قاٍ َع

ٚباشٜهس ٚقًربقٌ ٚضٓدباد ٚؾالٕ ٚؾالٕ: َا حي٢ٝ بٔ خايد أطبا٤ اهلٓد، َجٌ َٓه١ 

ايبالغ١ عٓد اهلٓد؟ قاٍ ب١ًٗ: عٓدْا ؼي ذيو ؾشٝؿ١ َهتٛب١، ٚيهٔ ال أسطٔ 

تسطيتٗا يو، ٚمل أعاجل ٖرٙ ايؿٓاع١ ؾأثل َٔ ْؿطٞ بايكٝاّ غؿا٥ؿٗا، ٚتًدٝـ 

 يطا٥ـ َعاْٝٗا. قاٍ أبٛ األغعح: ؾًكٝت بتًو ايؿشٝؿ١ ايرتاطي١ ؾإذا ؾٝ٘:  

ايبالغ١ ادتُاع آي١ ايبالغ١. ٚذيو إٔ ٜهٕٛ اـطٝب زابؽي اؾأؽ، ضانٔ أٍٚ 

اؾٛازح، قًٌٝ ايًشفي، َتدري ايًؿفي، ال ٜهًِ ضٝد األ١َ بهالّ األ١َ ٚال اغيًٛى 

بهالّ ايطٛق١، ٜٚهٕٛ ؼي قٛاٙ ؾكٌ ايتؿسف ؼي نٌ طبك١، ٚال ٜدقل اغيعاْٞ 

ٌٍ ايتدقٝل، ٚال ٜٓكض األيؿاؿي نٌ ايتٓكٝض، ٚال ٜؿ ؿٗا نٌ ايتؿؿ١ٝ، ٚال ٜٗربٗا ن

غا١ٜ ايتٗرٜب، ٚال ٜؿعٌ ذيو ست٢ ٜؿادف سهُٝا، أٚ ؾًٝطٛؾا عًُٝا، َٚٔ قد 

ٍٛد سرف ؾكٍٛ ايهالّ، ٚإضكاؾي َػرتنات األيؿاؿي، ٚقد ْـيس ؼي ؾٓاع١  تع

اغيٓطل ع٢ً د١ٗ ايؿٓاع١ ٚاغيبايػ١، ال ع٢ً د١ٗ االعرتاض ٚايتؿؿض، ٚع٢ً ٚد٘ 

َٚٔ عًِ سل اغيع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ االضِ ي٘ طبكا، ٚتًو االضتطساف ٚايتـيسف. قاٍ: 

اؿاٍ ي٘ ٚؾكا، ٜٚهٕٛ االضِ ي٘ ال ؾاقال ٚال َؿكٛال، ٚال َكؿسا، ٚال َػرتنا، 

ٍُٓا، ٜٚهٕٛ َع ذيو ذانسا غيا عكد عًٝ٘ أٍٚ نالَ٘، ٜٚهٕٛ تؿؿش٘  ٚال َك

                                                         
10

 .65ف: .5، زايبٝإ ٚايتبٝرياؾاسفي،  

11
 .62:اغيسدع ْؿط٘، ف 
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غيؿادزٙ، ؼي ٚشٕ تؿؿش٘ غيٛازدٙ، ٜٚهٕٛ يؿـي٘ َْٛكا، ٚهلٍٛ تًو اغيكاَات 

 .12عاٚدا"َ

ٜٚٛد٘ اؾاسفي ايكازئ إذا أزاد عًِ ايبالغ١ ٚإتكإ ؾٓعتٗا إزي قسا٠٤ نتب األَِ 

ايطابك١ ٚؼسٟ أدبِٗ ٚؾهسِٖ ٚال ٜٓط٢ ؼي ذيو نتب اهلٓد غيا ؾٝٗا َٔ عًّٛ ٚسهِ 

ًٗا نالَ٘ يهٌ قازئ ٜطع٢ غيعسؾ١ ايبالغ١  ٚأضساز جيب إٔ ُتعسف ُٚتدَزع؛ ؾٝكٍٛ َٛد

ٚايتُاع قسٚبٗا "َٚٔ أسٍب إٔ ٜبًؼ ؼي ؾٓاع١ ايبالغ١، ٜٚعسف ايػسٜب، ٜٚتبشس ؼي 

ايًػ١، ؾًٝكسأ نتاب نازْٚد. َٚٔ استاز إزي ايعكٌ ٚاألدب، ٚايعًِ باغيساتب ٚايعرب 

ٚاغيجالت، ٚاأليؿاؿي ايهسضي١، ٚاغيعاْٞ ايػسٜؿ١، ؾًٝٓـيس ؼي ضري اغيًٛى. ؾٗرٙ ايؿسع 

ا، َٚعاْٝٗا. ٖٚرٙ ْٜٛإ ٚزضا٥ًٗا ٚخطبٗا، ٚعًًٗا ٚسهُٗا، ٚزضا٥ًٗا ٚخطبٗا ٚأيؿاؿيٗ

ٖٚرٙ نتبٗا ؼي اغيٓطل اييت قد دعًتٗا اؿهُا٤ بٗا تعسف ايطكِ َٔ ايؿش١، ٚاـطأ 

َٔ ايؿٛاب، ٖٚرٙ نتب اهلٓد ؼي سهُٗا ٚأضسازٖا، ٚضريٖا ٚعًًٗا، ؾُٔ قسأ ٖرٙ 

 .13ٔ ايبٝإ ٚايبالغ١"ايهتب، ٚعسف ْٛز تًو ايعكٍٛ، ٚغسا٥ب تًو اؿهِ، عسف أٜ

ٚال ضيهٔ يًبالغ١ َٔ اضتٛا٤ قٛاّ دٕٚ االعتٓا٤ بايًؿفي َٚا خيسز َٔ أيؿاؿي ُٜشاضب 

اإلْطإ عًٝٗا ُٚتكاُع بٗا َد٣ بالغت٘ ٚقدز٠ بٝاْ٘ ٚؾؿاست٘؛ ٚيرا أغاز اؾاسفي ؼي 

ًَٛى اهلٓد  إطاز سدٜج٘ عٔ قاضٔ سؿفي ايًطإ إزي أقٛاٍ ايطابكري َِٚٓٗ أسد

ايطابكري بكٛي٘: "قٌٝ: تهًِ أزبع١ َٔ اغيًٛى بأزبع نًُات نأصيا زَٝت عٔ قٛع 

ٚاسد: قاٍ نطس٣: "أْا ع٢ً زد َا مل أقٌ أقدز َين ع٢ً زد َا قًت، ٚقاٍ ًَو 

  .14اهلٓد: "إذا تهًُت به١ًُ ًَهتين، ٚإٕ نٓت أًَهٗا"

ٚؼي إطاز سدٜج٘ عٔ قاضٔ ايؿدم ٜطٛم اؾاسفي ُدَزًزا َٔ اؿه١ُ تِٓ عٔ بالغ١ 

َٚعسؾ١ أغاز إزي أْٗا تعٛد إزي بطٕٛ نتب اهلٓد "قٌٝ: ٚدد ؼي بعض نتب اهلٓد: 

 .15"يٝظ يهرٚب َس٠٤ٚ، ٚال يكذٛز زٜاض١، ٚال غيًٍٛ ٚؾا٤، ٚال يبدٌٝ ؾدٜل"

                                                         
12

 .61اغيسدع ْؿط٘، ف: 

13
 .50اغيسدع ْؿط٘، ف: 

14
 .١:27 ٖٓداٟٚ، د.ت، ف. ايكاٖس٠: َؤضطاحملاضٔ ٚاألقدادعجُإ.  اؾاسفي، أبٛ 

15
 .  50اغيسدع ْؿط٘، ف: 
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ٚال ٜؿتأ اؾاسفي ٜطرتغد ٜٚطتأْح بأقٛاٍ سهُا٤ اهلٓد ٚؾالضؿتِٗ ٚبًػا٥ِٗ ؼي 

زضا٥ً٘ ايطٛاٍ ؾعٓد سدٜج٘ عٔ اؿٓري إزي األٚطإ "ٚقايت اهلٓد: سس١َ بًدى عًٝو 

عرتف . ٖٚهرا ْس٣ اؾاسفي 16َٜجٌ سس١َ أبٜٛو؛ ألٕ غرا٤ى َُٓٗا، ٚغرا٤ُٖا َٓ٘"

 ٌّ يًٗٓد بايبالغ١ ٜٚطٛم َٔ ايػٛاٖد َا ٜدٍ ع٢ً َعسؾتِٗ بٗا ٚغسٚطٗا، ؾِٗ قٛ

 عسؾٛا ايبالغ١ ٚعاغٖٛا يٝظ ٖرا ؾكؽي بٌ ضبكٛا غريِٖ.

 :اؿكاز٠ اهلٓد١ٜ ؼي نتابات اؾاسفي

إٕ ايكٍٛ بٛدٛد سكاز٠ يد٣ غعب َٔ ايػعٛب ؼي َهإ َا ؼي أٟ شَٔ َٔ األش١َٓ 

ٌِ حيتاز إزي  غٛاٖد ُتطام ٚآٜات تديٌ ع٢ً ٚدٛد َـياٖس تًو اغيد١ٜٓ، ايطاسك١ سه

ٚاؿكاز٠ اهلٓد١ٜ قازب١ُ اؾرَٚز ؼي أعُام ايتازٜذ، ٚايكازئ يهتاب ايبريْٚٞ "ؼي 

ٜطتطٝع إٔ ٜتًُظ َعامل ٖرٙ  17ؼكٝل َا يًٗٓد َٔ َكٛي١ َكبٛي١ ؼي ايعكٌ َسذٚي١"

اؿكاز٠؛ سٝح ٜكدّ يٓا نتاب ايبريْٚٞ قسا٠٤ ١َُٗ َٚتؿشؿ١ يًشكاز٠ اهلٓد١ٜ 

 ( زا٥ًدا يًدزاضات اهلٓد١ٜ. ـ444ٖعاّ  تايكدضي١ بػت٢ َطتٜٛاتٗا سٝح َُٜعّد ايبريْٚٞ )

َُُع ؼي أنجسٖا ع٢ً ٚدٛد ٖٚرا َا زأٜٓاٙ ؼي نتابات اؾاسفي اييت نادت ُتذ

سكاز٠ ال ُٜطتٗإ بٗا ؼي بالد اهلٓد، ٚقد زأٜٓا اؾاسفي ؼي أنجس نتب٘ ٜػري إزي 

ٖرا ثِ ال ًٜبح إٔ ٜعكب٘ بتٛؾٝـ ال خيًٛ َٔ ْكد ألنجس َا ٜبدٚ َٔ َـياٖس تًو 

ٍٍ بال غو ع٢ً ثكاؾ١ عاز١َ هلرا ايسدٌ ٚأًٜكا  "ٜدٍ ع٢ً اؿكاز٠؛ ٖٚرا إصيا ٜد

 .  18"ٚاثك١ اـط٢، طي١ ايجكاؾ١ ٚاغيعسؾ١، غ١ٝٓ ايؿهس ٚايًػ١ غدؿ١ٝ ؾر٠،

ُٚدد ؾٝ٘ اؾاسفي ٖٚٛ ايعؿس ايعباضٞ نإ ايتبادٍ ايجكاؼي بري  ٚؼي ايعؿس ايرٟ 

، ٚقد ٚزد ؼي األدب ايعسبٞ ذنُس اهلٓد ايعسب ٚغريِٖ َٔ ايػعٛب األخس٣ دٚز نبري

ْٝا ؼي َؤيؿات اؾاسفي ٚال ضٍٝ ُا ؼي نتابٝ٘ ٚعًُا٥ٗا ٚعًَٛٗا ٚآدابٗا، ٚبدا ٖرا دً

ٌَ ؼي تهٜٛٔ تًو ايؿٛز٠"ايبٝإ ٚايتبٝري" ٚ"اؿٝٛإ"، نُا  َا تٛاؾس بري  ضاعد ايسد

                                                         
16

 .221ف: .2ز، زضا٥ٌ اؾاسفي. اؾاسفي 

. بريٚت: عامل ايهتب، ؼي ؼكٝل َا يًٗٓد َٔ َكٛي١ َكبٛي١ ؼي ايعكٌ َسذٚي١ٓـيس: ايبريْٚٞ، أبٛ ايسحيإ. ٜ 17

 .ٖـ5702

18
 .22ّ، ف:2001. دَػل: َٓػٛزات اؼاد ايهتاب ايعسب، ؾًطؿ١ األخالم عٓد اؾاسفيأظيد، عصت.  
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٣؛ سٝح إٕ ٖرٙ ٜدٜ٘ َٔ تسطيات تٛاؾست آْراى َٔ اهلٓد١ٜ ٚغريٖا َٔ ايًػات األخس

"ايرتطيات ايؿازض١ٝ ٚاهلٓد١ٜ ٚايْٝٛا١ْٝ نًٗا ناْت زٚاؾد ؾهس١ٜ تؿب ؼي َعري 

 .19اؿل اإلضالَٞ ايرٟ نإ َتطًعا إزي اغيعسؾ١"

رتى َٓبع ثكاؾ١ إال ٚنإ اؾاسفي سيا أدبٌ عًٝ٘ َٔ سب يًكسا٠٤ ٚغػـ يالطالع ال ٜ

ٌْٚٗ َٓ٘ ؾبدا َتأثًسا "بايجكاؾات احملٝط١ ب٘ َٔ ؾازض١ٝ، ْٜٛا١ْٝ، ٖٓد١ٜ َٔ خالٍ َا 

 . 20تسدِ َٔ نتب ايكّٛ، َٚد٣ إغياَ٘ بًػ١ َٔ ٖرٙ ايًػات"

ٚنإ يًػ١ اهلٓد١ٜ ْؿٝب ؼي تسطيات عد٠ ؼي ايعؿس ايعباضٞ ٚيعٌ "أٍٚ تسطي١ َٔ ايًػ١ 

اهلٓد١ٜ إزي ايعسب١ٝ َا سؿٌ ؼي أٜاّ اـًٝؿ١ ايعباضٞ اغيٓؿٛز سري دا٤ ٚؾد إزي بػداد َٔ 

ايطٓد، ٚنإ ؾٝ٘ زدٌ ٜط٢ُ َٓه٘ نإ ٜعسف ايسٜاقٝات ٚايؿًو ٚنإ َع٘ 

ؿٛز إبساِٖٝ بٔ سبٝب ايؿصازٟ برتطيت٘ إزي ايعسب١ٝ، نتاب ضٛزٜا ضدٖاْت، ؾأَس اغيٓ

ٖٚٛ ػئ نإ ٜعسف ايًػ١ اهلٓد١ٜ، ٚعسؾت ٖرٙ ايرتطي١ بـ"ايطٓد ٖٓد" نُا سؿٌ َٔ 

 . 21ٖرا اهلٓدٟ ع٢ً نتابري آخسٜٔ ُٖٚا "األزنٓد ٚاألشدٗس"
ٍٕٛ تًو  ٚػيا ٜبدٚ يٓا اطالع اؾاسفي ع٢ً ٖرٙ ايرتطيات نًٍٗا ػيا سدا ب٘ إٔ ٜه

ًَا تػٝد بأ١ُٖٝ ٖرٙ اؿكاز٠  ايؿٛز٠ عٔ سكاز٠ اهلٓد ٚثكاؾتٗا، ٜٚطًل أسها

ٚأثسٖا ؼي غريٖا؛ ؾؿٞ إطاز سدٜج٘ عٔ ساد١ األَِ يًشه١ُ ٚايعًّٛ ْساٙ ٜػري ؼي 

إزي نتب اهلٓد باعتبازٖا َؿدًزا َٚٓبًعا ال ُٜطتٗإ ب٘ ؼي أٚزي أدصا٤ نتاب٘ اؿٝٛإ 

ٚطيٝع األَِ حيتادٕٛ إزي اؿهِ ؼي " تهٜٛٔ ايؿهس ٚاضتٓباؾي ايعًّٛ ؾٝكٍٛ:

ٍٛب هلِ أبٛاب  ٌٍ َا أقاّ هلِ اغيعاؽ ٚب ايدٜٔ، ٚاؿهِ ؼي ايؿٓاعات، ٚإزي ن

، ٚبعٝدِٖ ايؿطٔ، ٚعٍسؾِٗ ٚدٛٙ اغيساؾل؛ سدٜجِٗ نكدضيِٗ، ٚأضٛدِٖ نأظيسِٖ

نكسٜبِٗ؛ ٚاؿاد١ إزي ذيو غا١ًَ هلِ. ٚقد َُْكًت نتب اهلٓد، ُٚتسطيت سهِ 

ٍٛيت آداب ايؿسع، ؾبعكٗا اشداد سطٓا، ٚبعكٗا َا اْتكـ غ٦ٝا"  .22ايْٝٛا١ْٝ، ُٚس

                                                         
19

 .555. ايكاٖس٠: داز اغيعازف، ف:2، ؾيايعؿس ايعباضٞ األٍٚقٝـ، غٛقٞ.  

20
. األزدٕ: َؤضط١ زاّ يًتهٓٛيٛدٝا ٚايهُبٝٛتس، 5، ؾيايطُٝٝا٤ عٓد اؾاسفيايسبابع١، سطٔ قُد.  

 .62ّ، ف:2004

21
 ّ.5640ض، . بريٚت: داز ايؿت5، ؾيتازٜذ ايؿالت بري اهلٓد ٚايعسب: ايٓدٟٚ، قُد إمساعٌٝ. ٓـيسٜ 

22
 .12، ف:ٖـ5727ريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ، . ب5، زاؿٝٛإاؾاسفي، أبٛعجُإ.  
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٘ "ايبٝإ ٚايتبٝري" إذ ٜؤند َا هلؤال٤ ايكّٛ َٔ ْٚساٙ ٜؤند ٖرا اغيع٢ٓ ؼي نتاب

نتب َٚدْٚات ٚعًّٛ تكسب ؼي أعُام ايطٓري ايطايؿ١ زسيا ال تعٛد إال ناتب بعٝٓ٘ 

ِٕ "طي١ً ايكٍٛ أْا ال ْعسف اـطب إال  أٚ طياع١ ٖٓد١ٜ دٕٚ غريٖا ؾٓساٙ ٜؤند أ

ال تكاف إزي زدٌ يًعسب ٚايؿسع. ؾأَا اهلٓد ؾإصيا هلِ َعإ َد١ْٚ، ٚنتب كًد٠، 

َعسٚف، ٚال إزي عامل َٛؾٛف، ٚإصيا ٖٞ نتب َتٛازث١، ٚآداب ع٢ً ٚد٘ ايدٖس 

 .23ضا٥س٠ َرنٛز٠"

ٚاؾاسفي ؼي نتب٘ ال ٜػري ؾكؽي إزي ٚدٛد سكاز٠ ٖٓد١ٜ تكسب ظرٚز عرب ايتازٜذ 

ِ اـطٛؾي؛ ؾٝػري ؼي نتاب٘ بٌ تساٙ ٜطذٌ ايطبل هلا ؼي َٝادٜٔ عد٠ أبسشٖا عً

"اؿٝٛإ" إزي ؾكٌ اهلٓد ع٢ً غريٖا ؼي ٖرا اجملاٍ بكٛي٘: "ٚيٛال خطٛؾي اهلٓد يكاع 

َٔ اؿطاب ايهجري ٚايبطٝؽي، ٚيبطًت َعسؾ١ ايتكاعٝـ، ٚيعدَٛا اإلساط١ 

بعد إٔ تػًفي اغيؤ١ْٚ،  ، ٚيٛ أدزنٛا ذيو غيا أدزنٛٙ إالبايباٚزات ٚباٚزات ايباٚزات

١ٍٓ، ٚيؿازٚا ؼي ساٍ َعذص٠ ٚسطٛز، ٚإزي ساٍ َكٝع١ ٚنالٍ سٍد، َع ٚتٓتكض اغي

ايتػاغٌ بأَٛز يٛال ؾكد ٖرٙ ايٍدالي١ يهإ أزبض هلِ، ٚأزٍد عًِٝٗ، إٔ ٜؿسف ذيو 

 . 24"ايػػٌ ؼي أبٛاب َٓاؾع ايدٜٔ ٚايدْٝا

يألَِ ؼي فاٍ اـطٛؾي  ٜٚبدٚ يٞ إٔ اؾاسفي سيا ذنسٙ عٔ سكاز٠ اهلٓد ٚضبكِٗ

مل ٜسض قٓاعت٘؛ ؾساح ُٜعدُِّد ؼي زضا٥ً٘ َا هلرٙ  "اؿٝٛإ"ٚ "ايبٝإ ٚايتبٝري"ؼي نتابٝ٘ 

األ١َ َٔ ضبل ٚسكٛز ؼي َٝادٜٔ طي١ َٔ َٝادٜٔ اؿٝا٠ ؾٝكٍٛ: "ٚأَا اهلٓد 

ؾٛددْاِٖ ٜكدَٕٛ ؼي ايٓذّٛ ٚاؿطاب، ٚهلِ اـؽيُّ اهلٓدٟ خاؾ١، ٜٚكدَٕٛ ؼي 

ٚهلِ أضساز ايطب ٚعالز ؾاسؼ األدٚا٤ خاؾ١. ٚهلِ خسؾي ايتُاثٌٝ ٚمت ايطبِّ، 

ايؿٛز باألؾباؽ تتدر ؼي احملازٜب ٚأغباٙ ذيو. ٚهلِ ايػطسْر، ٖٚٞ أغسف يعب١ُ 

 ِٖٚ أيعب ايٓاع بٗا ٚأسرقِٗ قسًباٚؾط١ٓ. ٚهلِ ايطٝٛف ايكًع١ٝ،  اٚأنجسٖا تدبرًي

ٚداع. ٚهلِ غٓا٤ٌ َعذب. ٚهلِ ايهٓه١ً، بٗا. ٚهلِ ايّسق٢ ايٓاؾر٠ ؼي ايطُّٛ ٚؼي األ

ٖٚٞ ٚتٌس ٚاسٌد ضيد ع٢ً قسع١ُ ؾٝكّٛ َكاّ أٚتاد ايعٛد ٚايؿٓر. ٚهلِ قسٚب ايسقـ 

                                                         
 .20. ف:2، زايبٝإ ٚايتبٝرياؾاسفي.  23

24
 .25. ف:5، زاؿٝٛإاؾاسفي.  
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ٚاـؿ١، ٚهلِ ايجكاؾ١ عٓد ايجكاف خاؾ١، ٚهلِ َػسؾ١ اغيٓاؾؿ١، ٚهلِ ايطشس 

 . 25نجري٠" اٚايتدخري ٚايدَاشن١ٝ. ٚهلِ خؽيُّ داٌَع ؿسٚف ايًػات، ٚخطٛؾٌي أًٜك

 :ايعكا٥د ٚاغيؿاِٖٝ اهلٓد١ٜ ؼي َٝصإ اؾاسفي

إٕ عكا٥د اهلٓد ٚنجرًيا َٔ اغيؿاِٖٝ ايت٢ ناْت ضا٥د٠ بري أًٖٗا مل تهٔ سيٓأ٣ عٔ 

نتابات اؾاسفي ٚعسق٘ ايػٝل ثِ ؼًًٝ٘ ايٓاقد اغيؿٓد يهجري َٓٗا؛ ؾكد أغاز 

إزي عباد٠ َػرًيا بٛقٛح اهلٓد ؼي عباد٠ اي ب٘ إزياسفي ؼي أنجس َٔ َٛقع ؼي نتاؾ

ـَ َتبا١ٜٓ؛ ؾتاز٠ ٜكـ 26ٖٚٞ األؾٓاّ د٠ايبد ، غري أْ٘ أخر َٔ عبادتِٗ تًو َٛاق

١؛ ؾٓساٙ ؼي إطاز سدٜج٘ َٛقـ ايٓاقد ٚتاز٠ أخس٣ ٜكـ َٛقـ اغيؿٓد ٚايٛاؾـ يًشاي

عٔ نتب ايصْادق١ َٚػاالتِٗ ؼي ؼطٝٓٗا ع٢ً ايسغِ َٔ اْعداّ ايؿا٥د٠ اييت ُتسد٢ 

ٍٕ إْؿام ايصْادق١  َٓٗا ٜكسب بٗا اغيجٌ ؾُٝا تؿعً٘ اهلٓد َع ضد١ْ َعابدِٖ ؼي قٛي٘: "إ

ع٢ً ؼؿٌٝ ايهتب، نإْؿام ايٓؿاز٣ ع٢ً ايبٝع، ٚيٛ ناْت نتب ايصْادق١ 

تب ؾًطؿ١، ٚنتب َكاٜٝظ ٚضٓٔ ٚتبٍٝٔ ٚتبٝري، أٚ يٛ ناْت نتب سهِ ٚن

نتبِٗ نتبا تعٍسف ايٓاع أبٛاب ايٍؿٓاعات، أٚ ضبٌ ايتهٍطب ٚايتذازات، أٚ 

ٚإٕ نإ - نتب ازتؿاقات ٚزٜاقات، أٚ بعض َا ٜتعاطاٙ ايٓاع َٔ ايؿطٔ ٚاآلداب

ٍٔ بِٗ تعـيِٝ يهاْٛا ػٍئ قد جيٛش إٔ ٜ -ذيو ال ٜكٍسب َٔ غ٢ٓ ٚال ٜبعد َٔ َأثِ ـي

ايبٝإ، ٚايسغب١ ؼي ايتبٍٝٔ، ٚيهٍِٓٗ ذٖبٛا ؾٝٗا َرٖب ايدٜا١ْ، ٚع٢ً طسٜل تعـيِٝ 

اغي١ًٍ، ؾإٍُْا إْؿاقِٗ ؼي ذيو، نإْؿام اجملٛع ع٢ً بٝت ايٓاز، ٚنإْؿام ايٓؿاز٣ 

د بػهٌ غري ؾٗٛ ٜٓتك ،27ع٢ً ؾًبإ ايرٖب، أٚ نإْؿام اهلٓد ع٢ً ضد١ْ ايبدد٠"

َباغس ايعك١ًٝ اهلٓد١ٜ اييت تبايؼ ؼي اإلْؿام ع٢ً ضد١ْ َعابد األؾٓاّ نًٕٛ َٔ أيٛإ 

 إؿيٗاز ايتدٜٔ ٚيًتكسب يآلهل١. 

َٚع ٖرا لد اؾاسفي ؼي َٛقع آخس ٜكـ َٛقـ اغيٓؿـ ٚاغيكدز يًعك١ًٝ اهلٓد١ٜ 

اغيبدع١ ذات  َعرتًؾا بكدزاتٗا ايؿهس١ٜ سري ٜؿؿٌ برنا٤ َٓ٘ بري ايعك١ًٝ اهلٓد١ٜ

                                                         
25

 .222. ف:5، ززضا٥ٌ اؾاسفياؾاسفي.  

26
 .205ف: .2، ززضا٥ٌ اؾاسفي، ٚاؾاسفي. 541ف:  .1، ٚ ز72، ف:5، زاؿٝٛإاْـيس: اؾاسفي.  

27
 .72. ف:5، زاؿٝٛإاؾاسفي.  
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ايرتاخ اؿكازٟ ايرٟ ال ُٜٓهس ٚبري َعتكدات د١ٜٝٓ زسيا أٍدت ايب١٦ٝ ٚايعادات 

ٚايتكايٝد دًٚزا ؼي تسضٝدٗا؛ ٚذيو عٓدَا ؼِدخ عٔ شزادغت ْٚبٛغ٘ زغِ َا نإ 

 َٔ َعتكدات د١ٜٝٓ َٚا نإ عًٝ٘ نطس٣ أبسٜٚص ٚأتباع٘ َٔ اغيادٛض١ٝ. عًٝ٘

اب٘ كٌ نطس٣ أبسٜٚص ٚآبا٥٘، ٚأسبا٥٘ ٚقسابٝٓ٘ ٚنٍت"ؾإٕ تعٍذبت َٔ اضتطكاطٞ يع

ؾإْٞ أقٍٛ ؼي ذيو قٛال تعسف ب٘ أْٞ يٝظ إزي -ٚأطبا٥٘، ٚسهُا٥٘ ٚأضاٚزت٘

 ايعؿب١ٍٝ ذٖبت.

اعًِ أْٞ مل أعٔ بريو ايكٍٛ ايرٜٔ ٚيدٚا بعد ع٢ً ٖرٙ اغيكاي١، ْٚػؤٚا ع٢ً ٖرٙ 

اغي١ً؛ ؾكد عًُٓا طيٝعا إٔ عكٍٛ  ايٍدٜا١ْ، ٚغرٚا بٗرٙ ايٍٓش١ً، ٚزٍبٛا طيٝعا ع٢ً ٖرٙ

ايْٝٛا١ْٝ ؾٛم ايٍدٜا١ْ بايدٖس١ٜ ٚاالضتبؿاز ؼي عباد٠ ايربٚز ٚايهٛانب؛ ٚعكٍٛ 

اهلٓد ؾٛم ايدٜا١ْ بطاع١ ايبٍد، ٚعباد٠ ايبدد٠، ٚعكٍٛ ايعسب ؾٛم ايٍدٜا١ْ بعباد٠ 

 .28األؾٓاّ ٚاـػب اغيٓذٛز، ٚاؿذس اغيٓؿٛب، ٚايؿدس٠ اغيٓشٛت١"

إٕ اؾاسفي ؼي دؾاع٘ عٔ ايعك١ًٝ اهلٓد١ٜ ٚغريٖا ٜؤند أًَسا ؼي غا١ٜ األ١ُٖٝ ٖٚٛ أثس 

ايب١٦ٝ ؼي ايعكٝد٠ ؾريدف نالَ٘ ايطابل سيا ٜؤند ٖرا اغيع٢ٓ إذ ٜكٍٛ: "ؾدا٤ُ اغيٓػأ 

ُٔ عالد٘ دايٝٓٛع ٚال غريٙ َٔ األطبا٤، ٚتعـيِٝ ايهربا٤، ٚتكًٝد  دا٤ٌ ال ُٜشَط

 .29ضالف ٚإيـ دٜٔ اآلبا٤، ٚاألْظ سيا ال ٜعسؾٕٛ غريٙ، حيتاز إزي عالز غدٜد"األ

ثِ ال ًٜبح اؾاسفي إٔ ٜعٛد يًعكٝد٠ اهلٓد١ٜ َٔ َٛقـ ايٓاقد ؼي إسد٣ زضا٥ً٘ اييت 

ٜسد ؾٝٗا ع٢ً ايٓؿاز٣ َٚصاعُِٗ ايباط١ً ٚتػهٝهِٗ ؼي ايكسإٓ َٚا ذنسٙ َٔ 

٢ )عًٝ٘ ايطالّ( ؼي اغيٗد إِْٗ مل ٜطُعٛا بٗرا، ٚاضتػٗدٚا بعدّ نالّ ضٝدْا عٝط

َعسؾ١ ايدٜاْات ايكدضي١ َٚٓٗا اهلٓد١ٜ ب٘؛ ؾٝرنس اؾاسفي ع٢ً يطإ ٖؤال٤ 

َُدع، ثِ ٖرٙ ايٝٗٛد ال  ايٓؿاز٣ "ٚنٝـ تدعٝ٘ ٚمل ْطُع٘ عٔ ضًـ، ٚال ادعاٙ َِٓا 

ؾ٘ اجملٛع، ٚال ايؿاب٦ٕٛ، تعسف ذيو، ٚتصعِ أْٗا مل تطُع ب٘ إال َٓهِ، ٚال تعس

ػٗدٚا ت، ٖٚرٙ اؿذ١ ايت٢ ضاقٗا ايٓؿاز٣ ٚاض30ٚال عباد٠ ايبدد٠ َٔ اهلٓد ٚغريِٖ"

                                                         
 .541. ف:1، زٝٛإاؿاؾاسفي.  28

29
 .  541ف: ،اغيسدع ْؿط٘ 

30
 .205. ف:2، ززضا٥ٌ اؾاسفياؾاسفي.  
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ِٕ ايدٜاْات  بٗا ع٢ً عدّ ؾش١ َا دا٤ ب٘ ايكسإٓ َٔ نالّ ايطٝد اغيطٝض ؼي اغيٗد بأ

ٖا ٜأتٞ زد اؾاسفي ايرٟ ٜٛؾـ ٚاقع ايكدضي١ َٚٓٗا اهلٓد١ٜ مل تعسف بٗا ٚمل ترنس

 تًو ايدٜاْات َٚٓٗا اهلٓد١ٜ َٚٛقؿٗا َٔ ايسضا٥ٌ ايطُا١ٜٚ عا١َ إذ ٜكٍٛ: 

"ٚيٛ ناْت اجملٛع تكس يعٝط٢ بعال١َ ٚاسد٠، ٚبأد٢ْ أعذٛب١، يهإ يهِ إٔ 

تٓهسٚا عًٝٓا بِٗ، ٚتطتعٝٓٛا بإْهازِٖ. ؾأَا ٚساٍ عٝط٢ ؼي طيٝع أَسٙ عٓد 

دغت ؼي طيٝع أَسٙ عٓد ايٓؿاز٣ ؾُا اعتالهلِ ب٘، ٚتعًكِٗ ؼي اجملٛع نشاٍ شزا

إْهازِٖ؟ ٚأَا قٛيهِ: ٚنٝـ مل تعسف اهلٓد ٚاـصز ٚايرتى ذيو؟ ؾُت٢ أقست 

اهلٓد غيٛض٢ بأعذٛب١ ٚاسد٠، ؾكاًل عٔ عٝط٢؟ َٚت٢ أقست يٓيب بآ١ٜ، أٚ زٚت ي٘ 

ت ايرتى ٚايدًِٜ ضري٠، ست٢ تطتػٗدٚا اهلٓد ع٢ً نالّ عٝط٢ ؼي اغيٗد؟ َٚت٢ ناْ

ٚاـصز ٚايبرب ٚايطًٝطإ َرنٛز٠ ؼي غ٤ٞ َٔ ٖرا اؾٓظ، قتًذا بٗا ع٢ً ٖرا 

 .31ايكسب؟"

ٜٚتعسض اؾاسفي غيعتكدات اهلٓد ؼي إشا٤ سدٜج٘ عٔ زؤ١ٜ اؾٔ ٚمساع ُُٖٗتِٗ سٝح 

ؼي تؿدٜل  ٜرنس َا ناْت عًٝ٘ عك١ًٝ ايكدَا٤ ضٛا٤ َٔ ايعسب أٚ غريِٖ َٔ األَِ

ضُٝا ؾُٝا ٜتعًل باغيعبٛدات ٚدٚز ايعباد٠ ؾٝكٍٛ عٔ ايعسب  نالّ اغيػعٛذٜٔ ٚال

َطتػًٗدا سيا نإ ؼي اهلٓد "ٚؼي بعض ايٍسٚا١ٜ أِْٗ ناْٛا ٜطُعٕٛ ؼي اؾا١ًٖٝ َٔ 

رتم أدٛاف األٚثإ ١ُُٖٗ، ٚإٔ خايد بٔ ايٛيٝد سري ٖدّ ايعٍص٣ زَت٘ بايٍػسز ست٢ اس

١ٍَ ؾدرٙ، ست٢ ع  .ادٙ ايٓيب ؾ٢ًٍ اهلل عًٝ٘ ٚضًٍِعا

َٚا . ٖٚرٙ ؾت١ٓ مل ٜهٔ اهلل تعازي يُٝتشٔ بٗا األعساب ٚأغباٙ األعساب َٔ ايعٛاّ

 .أغو أْ٘ قد ناْت يًٍطد١ْ سٌٝ ٚأيطاف غيهإ ايتهٍطب

ٚيٛ مسعت أٚ زأٜت بعض َا قد أعٍد اهلٓد َٔ ٖرٙ اغيدازٜل ؼي بٝٛت عباداتِٗ، يعًُت 

ٍٕ اهلل تعازي قد َ  .32ٍٔ ع٢ً طي١ً ايٓاع باغيتهًٍُري، ايرٜٔ قد ْػؤٚا ؾِٝٗ"أ

ؾٗٛ ٜػري إزي َا نإ حيدخ ؼي دٚز ايعباد٠ ؼي اهلٓد َٔ كازٜل ٖٚٞ أالعٝب 

 اغيػعٛذٜٔ ايرٜٔ خيدعٕٛ ايعا١َ بأَٛز ١ُٖٝٚ بعٝد٠ عٔ ايٛاقع ٚاؿكٝك١.

                                                         
31

 .224اغيسدع ْؿط٘، ف: 

32
 .720. ف:5، زاؿٝٛإاؾاسفي.  
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اهلٓد١ٜ آْراى ٜأتٞ اؿدٜح عٔ ايطشس ٚؼي ْؿظ إطاز تؿٜٛس اؾاسفي يًعكٝد٠ 

ًُٚايػعٛذ٠ باعتبازُٖا َؤغًس ا غيا ازتهصت عًٝ٘ نجرٌي َٔ ايعكا٥د ايكدضي١؛ ؾؿٞ ا َٗ

اب ايٍسق٢ ٚاألخر إطاز سدٜج٘ عٔ غٝاطري ايػاّ ٚاهلٓد ٜأتٞ قٛي٘: "قاٍ: ٚأؾش

٠ٍٛ ؼي اؾٔشس، ٚايٍػعبر٠، ٜٚايعصا٥ِ، ٚايط ٍٕ ايعدد ٚايك  يٓاشي١ ٚايػٝاطري صعُٕٛ أ

ٍٕ عـيِٝ غٝاطري اهلٓد ٜكاٍ ي٘: تٓهٜٛس، ٚعـيِٝ غٝاطري ايػاّ  ايػاّ ٚاهلٓد، ٚأ

 .33ٜكاٍ ي٘: دزناذاب"

ٚنٞ تهتٌُ يد٣ ايكازئ ؾٛز٠ ايعك١ًٝ اهلٓد١ٜ ٜػري اؾاسفي إزي َا ناْت عًٝ٘ 

ا نإ َٔ أضباب تًو ايعك١ًٝ َٔ ايتعسض يًٛضاٚع ٚاألؾهاز ايػازد٠ "ٚايؿهس زسي

 ايٛضٛض١. ٚقد ابت٢ً بريو غري ساضب، نأبٞ ٜظ َٚج٢ٍٓ ٚيد ايكٓاؾس. 

ٚخٍبسْٞ األعُؼ أْ٘ ؾٍهس ؼي َطأي١، ؾأْهس أًٖ٘ عكً٘، سٍت٢ ظيٛٙ ٚداٚٚٙ. ٚقد 

عسض ذيو يهجري َٔ اهلٓد. ٚإذا اضتٛسؼ اإلْطإ شيٍجٌ ي٘ ايٍػ٤ٞ ايؿػري ؼي ؾٛز٠ 

ٚاْتؿكت أخالط٘، ؾسأ٣ َا ال ٜس٣، ٚمسع َا ال ايهبري، ٚازتاب، ٚتؿٍسم ذٖٓ٘، 

 .34ٜطُع، ٚتِٖٛ ع٢ً ايػ٤ٞ ايٝطري اؿكري، أْ٘ عـيِٝ دًٌٝ"

ٚاؾاسفي ال ُٜٓهس َجٌ ٖرٙ ايٛضاٚع ٚاألؾهاز اغيتكازب١ ع٢ً أٌٖ اهلٓد إال أْ٘ 

ؾاسفي تعسض انُا  ٜٛقض إٔ ٖرا األَس نإ ؼي اهلٓد أنجس غًٝٛعا َٔ غريٖا.

ساٙ ٜؿٓد بعض اغيؿاِٖٝ اييت اضتكست ؼي أذٖاِْٗ َٓر ايكدّ غيعتكدات أٌٖ اهلٓد ؾٓ

ٚاؾاسفي إذ ٜؿٓد تًو اغيؿاِٖٝ مل ٜكـ َٛقـ اآلخس اغيدايـ قدز َا ٜـيٗس بػهٌ 

ِٕ اؾاسفي " مل ٜهٔ َعادًٜا ايٓاقٌ ٚاغيؿٓد يًشكا٥ل ؾإْ٘ ال ٜطتطٝع أسٌد إٔ ٜٓهس أ

 .35"ٜطتطٝع أسد إٔ ٜتُٗ٘ بايتعؿب أٚ بكؿس ايٓـيس أٚ األؾليًجكاؾات األدٓب١ٝ، ٚال 

ٚاألَج١ً ع٢ً ٖرٙ اآلزا٤ ٚاغيؿاِٖٝ اييت ضاقٗا اؾاسفي عٔ أٌٖ اهلٓد نجري٠ ْرنس 

نسٙ اؾاسفي زأٟ اهلٓد ؼي ضبب اختالف نالّ ايٓاع ٖٓا بعًكا َٓٗا؛ ؾهإ ػيا ذ

                                                         
33

 .724:. ف5اغيسدع ْؿط٘، ز 

34
 .775:اغيسدع ْؿط٘، ف 

35
ّ، 5664. ايكاٖس٠: داز اغيعازف، 2، ؾيؼي األدب اغيكازٕ: دزاضات ْـيس١ٜ ٚتطبٝك١َٝهٞ، ايطاٖس أظيد.  

 .22ف:
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ٍٕ ضبب  سٝح ٜرنس ايسأٟ ٜٚرتى يًكازئ اؿهِ ع٢ً َا ٜكسأ ؾٝكٍٛ: "ٚتصعِ اهلٓد أ

َٚكادٜس  َا ي٘ نجس نالّ ايٓاع ٚاختًؿت ؾٛز أيؿاؿيِٗ، ٚكازز نالَِٗ،

 نجس٠ ساداتِٗ؛ ٚيهجس٠ ساداتِٗ-أؾٛاتِٗ ؼي ايًري ٚايػٍد٠، ٚؼي اغيٍد ٚايكطع

 طاع َعسؾتِٗ.زٜـ أيؿاؿيِٗ، ٚاٍتطعت ع٢ً قدز اتنجست خٛاطسِٖ ٚتؿا

ٓاْري ال تعدٚ عيط١ أٚد٘: َٓٗا ؾٝاسٗا إذا قسبت، ٚيريو ؾٛز٠. قايٛا: ؾشٛا٥ر ايط

ٚؾٝاسٗا إذا دعت أخٛاتٗا ٚآالؾٗا، ٚيريو ؾٛز٠. ٚؾٝاسٗا إذا دعت أٚالدٖا يًٍطعِ، 

. ؾًُا قًٍت ٚدٛٙ اغيعسؾ١ ٚٚدٛٙ ٚيريو ؾٛز٠. ٚؾٝاسٗا إذا داعت، ٚيريو ؾٛز٠

 .36اؿادات، قًٍت ٚدٛٙ كازز األؾٛات"

َٚٔ تًو اآلزا٤ اييت ٜكعٗا اؾاسفي أَاّ ايكازئ يُٝعٌُ ؾٝٗا ؾهسٙ َا ذنسٙ عٔ 

زأٟ اهلٓد ؼي يطإ ايؿٌٝ ٚقد ذنس ٖرا ايسأٟ ؼي َٛقعري كتًؿري َٔ نتاب٘ 

ٍِ يكٔ اؿٝٛإ إذ ٜكٍٛ " ٍٕ يطإ ايؿٌٝ َكًٛب، ٚيٛال أٍْ٘ َكًٛب ث ٚتكٍٛ اهلٓد: إ

 .37ايهالّ يتهًِ"

َُؿدًزا إٜاٖا به١ًُ )ٜصعِ( ػيا  ٜٚطٛم اؾاسفي بعض اآلزا٤ ٚاغيؿاِٖٝ اهلٓد١ٜ 

م ايؿٌٝ ؾٝكٍٛ: ٜٛسٞ بػه٘ ؼي َكُْٛٗا؛ َٓٗا َا ذنست٘ اهلٓد عٔ طٝب عس

ٍٕ دب١ٗ ايؿٌٝ ؼي بعض ايصَإ تعسم عسقا غًٝـيا غري ضا٥ٌ، ٜهٕٛ  "ٚتصعِ اهلٓد أ

ٌٍ عاّ. َٚٛقع ذيو ايٝٓبٛع ؼي دبٗت٘"  .38أطٝب زا٥ش١ َٔ اغيطو. ٖٚرا غ٤ٞ ٜعرتٜ٘ ن

ٍٕ غٍد٠ غ١ًُ "تصعِ ا َٚٓٗا َا ضاق٘ عٔ زأِٜٗ ؼي  أثس ايػ١ًُ ؼي اؾطِ ٚايعُس هلٓد أ

ايؿٌٝ ٚطٍٛ أٍٜاَ٘ ؾٝٗا ٖٚذساْ٘ ايٍطعاّ ٚايػساب، ٚبك١ٍٝ تًو ايطبٝع١، ٚعٌُ ذيو 

ٍٕ ذيو َٔ أَذي  ايعسم ايٍطازٟ، ٖٛ ايرٟ ضيٓع ايؿٌٝ إٔ ٜؿري ؼي دطُ٘ ٍَستري، أل

٘، عٌُ ؼي ايعـيِ ٚايعؿب، بعد أضباب اهلصاٍ. ٚإذا تكادّ ذيو ؼي بدٕ ٚغٍب ؾٝ

 .39شِ"ايػشِ ٚايً

                                                         
36

 .240. ف:7، زاؿٝٛإاؾاسفي.  

37
 .207. ف:5، زاؿٝٛإ ٓـيس:، 52ٜٚف: .4، زاؿٝٛإاؾاسفي.  

 . 521ف: .4، زاؿٝٛإ اؾاسفي. 38

39
 .525:اغيسدع ْؿط٘، ف 
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ٜؼ شعُٛا أْ٘ يٝظ ؾُٝا ٜعا"َا ٚزد عِٓٗ َٔ أعُاز بعض ايطٝٛز ٚاؿٝٛاْات  اٚأًٜك 

عًُسا َٔ ايعؿؿٛز ٚال أطٍٛ عًُسا َٔ ايبػٌ.  ايٓاع َٔ أؾٓاف اؿٝٛإ أقؿس

 .40ٚيألَٛز أضباب ؾًٝظ ٜكع ايـئ إال ع٢ً ق١ً ُضؿاد ايبػٌ ٚنجس٠ ُضؿاد ايعؿؿٛز"

ٚػيا ذنسٙ اؾاسفي َٔ نالّ آزا٤ اهلٓد َٚؿاُِٖٝٗ ٚقد ؾِٓدٙ ْٚاقػ٘ َا ذنسٙ 

عٔ ع١ً قتٌ ايطِ؛ إذ ٜرنس ؼي بدا١ٜ سدٜج١ ايع١ً األضاض١ٝ ٖٚٞ إٔ ايطِ ٜكتٌ 

ٍِ اغيكداز، ٚايهٝـ: اؿٍد. ٚاؾٓظ: عري اؾٖٛس  ٍِ ٚايهٝـ ٚاؾٓظ، ٚايه بايه

 ٘ ؼي قٛي٘: ٚذات٘. ثِ ٜرنس زأٟ اهلٓد  ٚايسد عًٝ

ٍِ إصيا ٜكتٌ بايػساب١، ٚإٔ ٌٍ غ٤ٞ غسٜب خايؽي دٛف سٝٛإ  "ٚتصعِ اهلٓد إٔ ايط ن

قتً٘. ٚقد أب٢ ذيو ْاع ؾكايٛا: َٚا باي٘ ٜهٕٛ غسٜبا إذا الق٢ ايعؿب ٚايًٍشِ، ٚزٍبُا 

 ؿظ إاٍلباؾٓظ، ٚيٝظ ؼٍظ ايٓ ال ؾُٝٗا طيٝعا. بٌ يٝظ ٜكتٌ إاٍلنإ عاَ

ضيٝت سٍطُٗا إٍُْا ضيٝت٘ ألٍْ٘ غسٜب. داش أٜكا إٔ ٜهٕٛ  باؾٓظ، ٚيٛ نإ ايرٟ

ٌٍ غ٤ٞ"  .41اؿٍطاع إصيا سٍظ ألْ٘ غسٜب، ٚيٛ نإ ٖرا دا٥صا يكٌٝ ؼي ن

 :اهلٓد ؼي غٛاٖد اؾاسفي ايػعس١ٜ

ت٘ نإ يًٗٓد سكٌٛز ٚاقٌض ؼي ايػٛاٖد ايػعس١ٜ اييت أٚزدٖا اؾاسفي ؼي َؤيؿا

ت األنجس ٚايكازئ يتًو ايػٛاٖد ٜالسفي إٔ ايطٝٛف اهلٓد١ٜ بػٗستٗا ايٛاضع١ ناْ

ؾعٓد سدٜج٘ عٔ َٓاؾع ايعؿا ٜرنس بٝت عس٠ٚ بٔ  سكًٛزا ؼي أنجس َٔ َٛقع

 :42ايٛزد

 بسانا٤ سسب ال ٜطري غسابٗا  طٝٛف اهلٓد ٚاعرتنت بِٗ عؿٛا ب

 

 :43ٝٛف اهلٓد ؼي ضٝام اغيدح سٝح ٜرنس قٍٛ ايؿسذدمثِ ٜرنس ض

 دـــــغيٝكات ّٜٛ ستؿ٘ غري غاٖ  نإ ضٝـ خإ أٚ قدز أت٢  ؾإٕ

                                                         
40

 .٘اغيسدع ْؿط 

41
 .  751. ف:7، زاؿٝٛإٓـيس: اؾاسفي. ٜ 

42
 .  14. ف:2، زايبٝإ ٚايتبٝرياؾاسفي.  

 .  76. ف:2، زاؿٝٛإاؾاسفي.  43
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 ْبا بٝدٟ ٚزقا٤ عٔ زأع خايد  ؾطٝـ بين عبظ ٚقد قسبٛا ب٘ 

 ٜٚكطعٔ أسٝاْا َٓاؾي ايكال٥د   نراى ضٝٛف اهلٓد تٓبٛ ؿيباتٗا

 :44ًٜكا ؼي ايبٝإ ٚايتبٝريٜٚرنس أ

 ٚيًشطري بٔ َطري:  

 طالب اغيعايٞ ٚانتطاب اغيهازّ ٘ ــــــــزأت زدال أٚد٣ بٛاؾس ؿُ

 ازّــــع٢ً قاطع َٔ دٖٛس اهلٓد ؾ  خؿٝـ اؿػا قسبا نإٔ ثٝاب٘
 ِــــــــؿتٝإ إسد٣ اغيػاتأز٣ مسٔ اي ٞ ـــــــــــــــؾكًت هلا ال تعذدٍي ؾإْٓ

ٜٚرنس اؾاسفي ؼي غٛاٖدٙ َا شيٝصت ب٘ اهلٓد ؾٝرنس ضٗاّ اهلٓد َٚا ؾٝٗا َٔ 

ايطاز ٚايعاز َٚا اغتٗست ب٘ َٔ ايؿ١ًٝ ٚغريٖا... اييت اغتٗست بٗا اهلٓد ٚذيو ؼي 

 .45نتاب٘ "اؿٝٛإ"

ٍٟ، ٜؿدس باهل  ٓد َٚا أخسدت بالد اهلٓد: طَٔ اهلصزصٚقاٍ أبٛ األؾًع اهلٓد

 ٌــــــــــَٚا ذيو باألَج   يكد ٜعريين ؾشيب 

 ٚضِٗ اهلٓد ؼي اغيكتٌ  دــــٚؼي َدسيت اهلٓ

 ؿٌـــٚؾٝ٘ ايؿٌٝ ٚايٍدغ  ٚؾٝ٘ ايٍطاز ٚايعاز

ٍٕ ايٍتٛتٝا  نُجٌ اؾبٌ األطٍٛ  ـــــــ٘ ؾٝ ٤ٚإ

 ٌــــــــــٚؾٝ٘ ٜٓبت ايؿًؿ   ٚؾٝ٘ ايٍدازؾٝيٍن 

ٚقد ذنس اؾاسفي تًو األغٝا٤ اييت اَتاشت بٗا اهلٓد عٔ غريٖا ؼي نتاب٘ "احملاضٔ 

ٚاألقداد" ؼي قٛي٘: "نإ ػيا تٗدٜ٘ ًَٛى األَِ إزي ًَٛى ؾازع طسا٥ـ َا ؼي 

بًدِٖ، ؾُٔ اهلٓد: ايؿ١ًٝ ٚايطٝٛف ٚاغيطو ٚاؾًٛد. َٚٔ تبت ٚايؿري: اغيطو 

ايطٛاٜٚظ ٚايببػا٤، َٚٔ ايسّٚ: ايدٜباز  ٚاؿسٜس ٚايطو ٚاألٚاْٞ. َٚٔ ايطٓد:

 .46ٚايُبُطؽي"

                                                         
 .554. ف:2، زايبٝإ ٚايتبٝرياؾاسفي.  44

 .507. ف:4، زاؿٝٛإاؾاسفي.  45

46
 .255. ف:احملاضٔ ٚاألقداداؾاسفي.  
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 ؾٝرنس ؼي "ايبٝإ ٚايتبٝري"  47ٜٚأتٞ ذنس ايتٛتٝا٤ َس٠ً أخس٣ ٖٚٛ )سذس ٜهتشٌ ب٘(

 :48أضباؾي بٔ ٚاؾٌ ايػٝباْٞ ٚؼي إطاز سدٜج٘ عٔ ٚاؾٌ بٔ عطا٤ ٜكٍٛ

 َٚٔ َسقػٝػا غري ناب ٚال َهدٟ  و ــــــــــٚؾٝٗا شزاْٝذ َٚهس َٚست

 د ـــــــــــــــــٚأؾٓاف نربٜت َطاٚي١ ايٛق ٚؾٝٗا قسٚب ايكاز ٚايػب ٚاغيٗا

 سدـــــــــــــــــايب نُا قٍدت اؿطٓا٤ ساغ١ٝ تس٣ ايعسم َٓٗا ؼي اغيكاطع ال٥شا

 دٟـــــــــــــــــــــــــــَٚٔ تٛتٝا٤ ؼي َعادْ٘ ٖٓ ١ ـــَٚٔ إمثد دٕٛ ٚنًظ ٚؾك

ٚنُا اغتٗست اهلٓد بايطٝٛف اهلٓد١ٜ ٚايتٛتٝا٤ اغتٗست أًٜكا بايعٛد ايطٝب ايرٟ 

  49ُعسف باهلٓدٟ ٚقد ذنسٙ اؾاسفي ؼي إسد٣ غٛاٖدٙ ؼي نتاب٘ "ايُبدال٤"

ٍٟ بٔ شٜد:  َٚٔ ذيو قٍٛ عد

 إٕ َٔ تٜٗٛٔ قد سازا  ٜا يب٢ٓٝ أٚقدٟ ايٓازا
ٍٟ ٚايػازا  ا ـــــــزٍب ْاز بٍت أزقبٗ  تككِ اهلٓد

 :خاشي١ ايبشح

ؼي َؤيؿات ػيا ضبل ْطتطٝع إٔ ْكٍٛ إٕ ايجكاؾ١ اهلٓد١ٜ ناْت ذات سكٛز ٚاقض 

أدٜب ايعسب١ٝ ٚناتبٗا اغيػٗٛز أبٞ عجُإ عُسٚ بٔ عس اؾاسفي ايرٟ اٖتِ بإؿيٗاز 

 َالَض ٖرٙ ايجكاؾ١ ْاقاًل َس٠ ٚعاَاًل آليت٘ ايٓكد١ٜ َس٠ أخس٣.

 ُٚتعد أِٖ ْتا٥ر ٖرا ايبشح َا ًٜٞ:

  ذنس اؾاسفي ؼي َؤيؿات٘ َعسؾ١ اهلٓد بايبالغ١ ٚضام تعازٜؿِٗ هلا، نُا اعرتف

ِ بايطبل ؼي ٖرا اغيٝدإ، ٚأند إٔ هلِ غعًسا نجرًيا ٚخطًبا، ٚزأٜٓاٙ ٜٛد٘ هل

 .ايبالغ١ بعًِ َعسؾ١ً أزاد إذا ٚأضسازٖا سهُٗا ؼي اهلٓد نتباغيتًكٞ إزي قسا٠٤ 
  اعتُد اؾاسفي ؼي َعسؾت١ يبالغ١ أٌٖ اهلٓد ع٢ً َا تٛاؾس يدٜ٘ َٔ تسطيات ٚال

 َعاؾسٙ. ضُٝا َا اضتكاٙ َٔ ؾشٝؿ١ ب١ًٗ اهلٓدٟ

                                                         
 . ايكاٖس٠: داز اغيعازف، َاد٠ )تٛت(يطإ ايعسبابٔ َٓـيٛز.  47

48
 .74. ف:5، زايبٝإ ٚايتبٝرياؾاسفي.  

49
 .262ٖـ، ف:5756. بريٚت: داز َٚهتب١ اهلالٍ، 5، زايُبدال٤عجُإ.  اؾاسفي، أبٛ 
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  اضتطاع اؾاسفي إٔ ٜكع أَاّ ايكازئ ؾٛز٠ً عٔ سكاز٠ اهلٓد ٚثكاؾتٗا، يٝظ

ًَا تػٝد بأ١ُٖٝ ٖرٙ اؿكاز٠ ٚأثسٖا ؼي غريٖا؛ ٚال  ٖرا ؾكؽي بٌ أطًل أسها

 ضُٝا ؼي فاٍ اـطٛؾي.
  ٘عتكدات اهلٓد ٚأؾهازِٖ، ْٚساٙ ٜكـ َٓٗا َٛقـ غيتعسض اؾاسفي ؼي َؤيؿات

ـ ايٓاقد أسٝاًْا أخس٣، ٚبات ْكدٙ ايٛاقض إشا٤ سدٜج٘ عٔ ايٓاقٌ سًٝٓا َٚٛق

تػهٝو ايٓؿاز٣ ؼي ايكسإٓ ٚاضتػٗادِٖ بعدّ ذنس اهلٓٛد نالّ ايطٝد 

اغيطٝض عًٝ٘ ايطالّ ؼي اغيٗد َػرًيا إزي َٛقـ ايدٜاْات اهلٓد١ٜ َٔ عدّ اإلغاز٠ 

 إزي األدٜإ ايطُا١ٜٚ عا١َ.
 ١ٜ اييت أٚزدٖا ؼي َؤيؿات٘، ٚدا٤ت دا٤ ذنس اهلٓد ؼي غٛاٖد اؾاسفي ايػعس

أبٝات ايػعس َتٓاٚي١ً َا اَتاشت ب٘ اهلٓد نايطٝٛف اهلٓد١ٜ ٚايعاز ٚايؿ١ًٝ 

٢ً غٗس٠ اهلٓد بٗرٙ األغٝا٤ عٛد ايطٝب اهلٓدٟ ٚغريٖا، ػيا ٜدٍ عايٚايتٛتٝا٤ ٚ

 ٕ ايػعسا٤ ع٢ً اختالف عؿٛزِٖ ٜتػٕٓٛ بٗا.ست٢ إ
 ٍٕ ج٘ عٔ األَِ ايطابك١ ٜطتطٝع )بال غو( إٔ ايكازئ يًرتاخ ايعسبٞ ؼي سدٜ إ

ِّٕٛ ؾٛز٠ً يٝطت ببعٝد٠ عٔ ٚاقع ٖرٙ األَِ ٚثكاؾاتِٗ.  ٜه

 اغيؿادز ٚاغيسادع:

  ،ؼكٝل: زق٢ ؾسز اهلُاَٞ. بريٚت: اغيهتب١ ايعؿس١ٜ، تأٌٜٚ كتًـ اؿدٜحابٔ قتٝب١ .

5441.ّ 

  .د.ت.اٖس٠: داز اغيعازف، . ايكيطإ ايعسبابٔ َٓـيٛز 
 بريٚت: عامل ؼي ؼكٝل َا يًٗٓد َٔ َكٛي١ َكبٛي١ ؼي ايعكٌ َسذٚي١أبٛ ايسحيإ. ريْٚٞ، ايب .

 .ـ3441ٖايهتب، 
  .دَػل: َٓػٛزات اؼاد ايهتاب ايعسب، ؾًطؿ١ األخالم عٓد اؾاسفيأظيد، عصت .

5442.ّ 
  .5435. ايكاٖس٠: َؤضط١ ٖٓداٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاؾ١، قش٢ اإلضالّأَري، أظيد.ّ 
 ؼكٝل: إبساِٖٝ ايهٝالْٞ. َهتب١ أطًظ ايبؿا٥س ٚايرخا٥ستٛسٝدٟ، أبٛ سٝإ. اي .

 ّ.3664َٚهتب١ اإلْػا٤، 
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  .ٕٖـ.3436. بريٚت: داز َٚهتب١ اهلالٍ،ايُبدال٤اؾاسفي، أبٛ عجُا 
  .ٕٖـ.3451. بريٚت: داز َٚهتب١ اهلالٍ، ايبٝإ ٚايتبٝرياؾاسفي، أبٛ عجُا 
  .ٕٖـ.3454. بريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ، ٛإاؿٝاؾاسفي، أبٛ عجُا 
  .ٕبريٚت: َؤضط١ ٖٓداٟٚ، د.ت.احملاضٔ ٚاألقداداؾاسفي، أبٛ عجُا . 
  .ٕ3664. ايكاٖس٠: َهتب١ اـالٞ، زضا٥ٌ اؾاسفياؾاسفي، أبٛ عجُا.ّ 
  .األزدٕ: َؤضط١ زاّ يًتهٓٛيٛدٝا ايطُٝٝا٤ عٓد اؾاسفيايسبابع١، سطٔ قُد .

 ّ.5440ٚايهُبٝٛتس، 
  .ٜٔ5445. بريٚت: داز ايعًِ يًُالٜري، األعالّايصزنًٞ، خري ايد  .ّ 
  .ٔ3613. ايكاٖس٠: اغيهتب١ ايتذاز١ٜ، أدب اؾاسفيايطٓدٚبٞ، سط.ّ 
  ،ٟغسح ٚتكدِٜ: َؿٝد قُٝش١. بريٚت: داز ايهتب َسٚز ايرٖب َٚعادٕ اؾٖٛساغيطعٛد .

 ايع١ًُٝ.
  .اغيػسب: ٍ ايتؿٜٛس ٚاؿذاز ؼي أخباز اؾاسفيايبالغ١ ٚايطسد ددَػباٍ، قُد .

 ّ.5434َٓػٛزات ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، 
  .ايكاٖس٠: داز اغيعازف، ؼي األدب اغيكازٕ: دزاضات ْـيس١ٜ ٚتطبٝك١َٝهٞ، ايطاٖس أظيد .

3660.ّ 
  .ٌٝ3604. بريٚت: داز ايؿتض، تازٜذ ايؿالت بري اهلٓد ٚايعسبايٓدٟٚ، قُد إمساع.ّ 



 اجليل اجلديد 50                         املعتقدات واألساطري اهلندية يف رحلة ابن بطوطة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -يرينا                       3ج/ – 6ع 

 

املعتكسات ٚاألغاطري اهلٓس١ٜ يف ضس١ً ابٔ بطٛط١

عؿإ قُس. ز 
 
Email: affanbgsbu@gmail.com                                                                         

 :ًَدص ايبشح
عطاضتٗا ٚثكاؾتٗا يف ثكاؾات ايبالز اييت اتصًت بٗا  تؤٓثط ٚال تعاٍ إٕ اهلٓس ناْت

ايعطبٞ يٝؼ غاضز َٔ ٖصا ايٓطام. ٚتتشسخ  غٛا٤ يف اؿسٜح أٚ ايكسِٜ. ٚايعامل

بٗصا ايتأثري نتب ايتاضٜذ ٚاألزب ٚايطسالت. ٜٚهؿٞ يبٝإ ٖصا ايتأثري نتاب 

َٚسْٚات ايطسايني ٚاؾػطاؾٝني ايعطب، ٚيعٌ نتب  ،ٚن١ًًٝ ٚز١َٓ ،ايبريْٚٞ

تٓٛع١. عاٖط اؿٝا٠ اهلٓس١ٜ املا ملٚأضٚعٗا تصّٜٛط ايطسالت أنجط اآلثاض األزب١ٝ تػذٝاّل

ٚع٢ً ٖصا لس ضسالت ابٔ بطٛط١ ٚقُس املدعلٞ ٚأْٝؼ َٓصٛض ْٚٛاٍ ايػعساٟٚ 

ٚؾتح اهلل أْطانٞ ٚغريِٖ تػذٌ َٔ بني َا تػذٌ اؾاْب االعتكازٟ ٚاألغطٛضٟ 

َٔ اؿٝا٠ اهلٓس١ٜ. ٚإٕ مل هس ايػا٥ح ضطٚب املعتكسات ٚؾٕٓٛ األغاطري يف اهلٓس 

ا ؿل إشا قًٓا إٕ نٌ بكع١ َٔ بكاعٗا تكسّ ّْٛعؾأٜٔ هسٖا إشٕ؟ ؾكس ال لاْب ا

قاض٨ ضس١ً ابٔ بطٛط١ ٜتؿاعٌ َع سٝا٠ اهلٓس يف  ا َٔ األغطٛض٠ ٚاؿها١ٜ.دسّٜس

أمجٌ َا نُا إٔ ايكطٕٚ اـاي١ٝ ظالهلا ٚمجاهلا َٚعا٥بٗا ٚظًُاتٗا تؿاعال سٝا، 

ٛضٟ، هس ٜػتٜٗٛ٘ ؾٝٗا، ٜٚأغط قًب٘، ٚميتع سٛاغ٘ ٖٛ األغًٛب اؿها٥ٞ األغط

 ا يف ؾطا٤ تٓعسّ ؾٝ٘ ايؿطٚم بني ايٛاقع ٚاـٝاٍ. ْؿػ٘ قًّك

 .، اهلٓسايطس١ً، املعتكسات ،األغاطري، ابٔ بطٛط١  :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 

India throughout its history has influenced the cultures of countries that 

came into its contact including the Arab world. The books of history, 

literature and travelogues in Arabic speak of this influence. To know this 

cross cultural relation, one may study Al-Biruni’s book, Kalila and 

Dimna, the writings and blogs left by the travellers and geographers.  

Perhaps among the literary genres the travelogues are the best that depict 

the various aspects of Indian life whether in the past or present. We find 

the travelogues of Ibn Battuta, Al-Makhzanji, Anis Mansour, Nawal Al-

                                                         
  ،اهلٓس ،ٚنؿُري داَٛ ضادٛضٟ، -ٙبازؾا ؾاٙ غالّ بابا داَع١أغتاش َػاعس. 
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Saadawi, Fathallah Antaki and others record, among many other things, 

the belief and mythical aspects of Indian life. If a tourist does not find 

different kinds of beliefs and myths in India, where would he find them? It 

would not be wrong to say that it’s every nook and cranny presents a new 

kind of myth and story. The reader of Ibn Battuta’s travelogue can not 

remain without intimately feeling the life of India in the bygone centuries, 

with its all grandeur, beauty, deformity and weaknesses. The most 

beautiful and captivating aspect of the book, “Rehla Ibn Batuta”, is its 

mythical narrative style that makes reading a very joyful experience; 

reader finds himself in a world where the border between reality and 

imagination ceases to exist. 

 :شاى ايٓٛع ايؿطٜس َٔ ايطساي١ ١ابٔ بطٛط

َٚا أنرب ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ - يف اإلغهٓسض١ٜ مبصط قاٍ ؾٝذ َٔ ايؿٝٛر البٔ بطٛط١

ايؿٝٛر ٚاألٚيٝا٤ يف سٝات٘، ؾال ٜتعب َٔ تكصٞ أخباضِٖ َٚكابًتِٗ ٚأخص ايربن١ 

اّ ؾٝ٘ كاٌٜ ايٓبٛؽ ٚسب ايػؿط، َجًُا ؾعٌ يف ظَٓٓا ٖصا أغتاش ضؾاع١ َِٓٗ، ٚقس ؾ

ضاؾع ايطٗطاٟٚ ايؿٝذ سػٔ ايعطاض َتٛمسا يف ايطٗطاٟٚ عال٥ِ ايٓذاب١ ٚايصنا٤، 

ؾطؾش٘ إلضغاي٘ يف ايبعج١ ايع١ًُٝ إىل ؾطْػا، ٚايصٟ نإ َٔ ْتا٥ر ٖصٙ ايطس١ً 

ايؿٝذ بطٖإ ايسٜٔ: أضاى ؼب قاٍ ي٘  -نتاب "ؽًٝص اإلبطٜع يف تًدٝص باضٜع"

ايػٝاس١ يف اآلؾام، ؾأداب٘: ْعِ، ٚمل ٜهٔ خطط بباي٘ ايتٛغٌ يف ايبالز ايكاص١ٝ 

َجٌ اهلٓس ٚايصني، ؾكاٍ ي٘ ايؿٝذ: إْٞ أمحًو ايػالّ إىل إخ٠ٛ يٞ يف اهلٓس ٚايػٓس 

ٚصسم ايسٖط َا نإ ملح ايؿٝذ بطٖإ ايسٜٔ يف ابٔ  1ٚايصني. ؾعذب َٔ قٛي٘...

بطٛط١ َٔ ؾطٍٛ يططم أبٛاب اجملٍٗٛ يٝهٕٛ "أععِ ضساي١ عطؾ٘ ايعطب يف 

 .2تاضىِٗ ايٛغٝط"

ُا نازت تتؿتح سٝات٘ ْػٝر ٚسسٙ ال هٛز مبجً٘ ايعَإ إال قًٝال "ؾ ١نإ ابٔ بطٛط

ايح َٔ عُطٙ ست٢ خًـ ٚايسٜ٘ يف طٓذ١ ٚضاح ٜطٟٛ ايبالز ٚاألقطاض يف ع٢ً ايعكس ايج

ععمي١ ؾاب١ مل تٖٛٓٗا َؿكات ايعَإ ٚال أٖٛاٍ األخطاض، ؾكط٢ ضبٝع سٝات٘ ٚؾططا 

َٔ خطٜؿ٘ دٛاال ضساال، َػرتبا عٔ أًٖ٘ ٚٚطٓ٘ مبشض إضازت٘ ٚاختٝاضٙ. ٚإٕ َجٌ ٖصٙ 

                                                         
 .89:صّ، 7891 : زاض املعاضف،ايكاٖط٠. 4ط ،ايطسالت ضٝـ، ؾٛقٞ. 1

 .89:املطدع ْؿػ٘، ص 2
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ؾًٝؼ َٔ ايٝػري إٔ تًس نٌ ايعصٛض  ايطٚح يٓازض٠ يف بين ايبؿط ع٢ً َط ايعصٛض،

بطع١ آساز َٔ األؾطاز ورتؾٕٛ ايطس١ً أعُاضِٖ نُا اسرتؾٗا ابٔ بطٛط١. ٚيصا 

ميهٔ إٔ ٜعس ٖصا ايطساي١ ططاظا ؾطٜسا ال مياثً٘ نجريٕٚ يف ٖصٙ املًه١ األص١ًٝ يف 

ْؿػ٘، ًَه١ االضؼاٍ، ٚسب ايطٛاف ٚاالغرتاب،مما ٜػِ ضس١ً ابٔ بطٛط١ بػ١ُ 

 .3عٖا عٔ باقٞ ضسالت ايطساي١ ايعطب"متٝ

َّ قاّ ابٔ بطٛط١ بجالخ ضسالت عرب ايعامل ا َٔ سٝا٠ اغتػطقت مثا١ْٝ ٚعؿطٜٔ عا

يف ايجا١ْٝ ظاض يف األٚىل بالز املؿطم اإلغالَٞ مبا ؾٝٗا اهلٓس ٚايصني، ٚظاض  صاسبٗا

ا َٔ أِٖ ايطس١ً َصسّض تعتربٚبالز األْسيؼ، ٚيف ايجايج١ بالز ايػٛزإ ايػطبٞ. 

املصازض ايتاضى١ٝ ٚاؾػطاؾ١ٝ بايٓػب١ إىل سٝا٠ األَِ ايؿطق١ٝ يف ايكطٕٚ ايٛغط٢، 

هس ؾٝٗا ايباسح َعطضا نبريا ألسٛاهلا َٔ ايٛدٗتني ايػٝاغ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، 

ضٖا اييت نؿـ ابٔ بطٛط١ عٓٗا ايػرت ألٍٚ َط٠ يف ٜٚكـ ع٢ً نجري َٔ أغطا

 ايتاضٜذ.

املعتكس يف أبػط َعاْٝ٘ ٚيهٔ قبٌ إٔ ْتكسّ ٜٓبػٞ إٔ ًِْ مبؿّٗٛ املعتكس ٚاألغطٛض٠. ؾ

ٖٛ إميإ ْاؾ٧ عٔ َصسض ال ؾعٛضٟ ٜهطٙ اإلْػإ ع٢ً تصسٜل ؾهط أٚ ضأٟ أٚ تأٌٜٚ 

 . 4َٔ عٌُ اإلميإ أٚ هب إٔ ْصـ باملعتكس نٌ َا ٖٛ أٚ َصٖب دعاؾا..

كًُا ٜتؿل باسجإ سٍٛ َؿّٗٛ قسز هلا، ؾُِٓٗ َٔ ٜطاٖا خطاؾ١، َِٚٓٗ ؾٚأَا األغطٛض٠ 

، ٚبٝٓٗا ٚبني اـطاؾ١، َِٚٓٗ َٔ ٜؿطم بٝٓٗا ٚبني ايتاضٜذ َٔ ٜطاٖا سكٝك١، َِٚٓٗ َٔ ال

ٕٓ هلا اَتساّز  .5يف سكٌ ايٛاقع اٜطاٖا قض أناشٜب، َِٚٓٗ َٔ ٜط٣ أ

ضا٤ ميهٔ تعطٜـ األغطٛض٠ بأْٗا فُٛع١ َٔ اؿهاٜات ٚيهٔ ضغِ تطاضب اآل

ايططٜؿ١ املتٛاضث١ َٓص أقسّ ايؿرتات ٚايعٗٛز اإلْػا١ْٝ، تهٕٛ ساؾ١ً مبدتًـ أْٛاع 

اـٛاضم ٚاملعذعات اييت ىتًط ؾٝٗا ايٛاقع باـٝاٍ، ٚميتعز عامل ايعٛاٖط مبا ؾٝ٘ 

                                                         
 .19:ّ، ص7891زاض األْسيؼ،. بريٚت: 2ط، أزب ايطس١ً عٓس ايعطب .سػني، سػين قُٛز 3

ّ، 2174ٓسٚاٟ يًتعًِٝ ٚايجكاؾ١، َؤغػ١ ٖايكاٖط٠:  ، تط: عازٍ ظعٝرت.اآلضا٤ ٚاملعتكسات .يٛبٕٛ، غٛغتاف  4

 .71:ص

، تاضٜذ www.alnoor.se -ايٓٛض "َسخٌ يف َها١ْ األغطٛض٠ ٚأُٖٝتٗا"، ٔ.ْٜٛؼ، ز. قُس عبس ايطمح 5

 .2121َّاضؽ  21، تاضٜذ االطالع: 2111ّأنتٛبط  1ايٓؿط: 
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ايطبٝع١ َٔ ق٣ٛ غٝب١ٝ آَٔ َٔ إْػإ ٚسٝٛإ ْٚباتات َٚعاٖط ن١ْٝٛ بعامل َا ؾٛم 

بٗا اإلْػإ األٍٚ، ٚاعتكس بأيٖٛٝتٗا ؾتعسزت ْعط٠ اآلهل١ َكرتب١ بتعسز َعاٖطٖا 

 .6املدتًؿ١

لس إٔ اجملتُع ايصٟ ٜٛادٗ٘ ابٔ  ١ يف ض٤ٛ عٓٛإ ٖصٙ املكاي١ايطسًعٓسَا ْسضؽ 

بطٛط١ يف اهلٓس ٖٛ فُتع ٜؿتٌُ ع٢ً أق١ًٝ َػ١ًُ ٚأغًب١ٝ غاسك١ غري َػ١ًُ، ٚابٔ 

ني، َٚٔ ثِ ٜٓصب ًُ٘ يف قٝط املػًُني زٕٚ غري املػبطٛط١ ٜكطٞ أنجط أٚقات

١ أخط٣. ٚع٢ً ٖصا لس اٖتُاَ٘ ع٢ً نٌ َا ميت باملػًُني بص١ً أنجط َٔ أٟ طا٥ؿ

املعتكسات ٚاألغاطري املتعًك١ باؾُاعات ٚايطٛا٥ـ غري اإلغال١َٝ أقٌ سطٛضا يف 

 ضسًت٘.

ثاْٝا: َععِ اؿهاٜات ال تبًؼ يف َؿَٗٛٗا إىل األغاطري يف َعٓاٖا االصطالسٞ 

 ايسقٝل.

 ثايجا: ْصٝب املعتكسات أقٌ َٔ ْصٝب اؿهاٜات ٚاألغاطري.

سساخ ٚايٛقا٥ع تبسٚ قطٜب١ َٔ األغاطري ٚاؿهاٜات بػبب تكازّ ضابعا: نجري َٔ األ

 ات.عتٗا، ٚأٜطا يتػري ايكِٝ ٚايػًٛنايعٗس، ٚيػطابتٗا ٚؾٓا

ٜعٗط َٔ زضاغ١ ايطس١ً إٔ ابٔ بطٛط١ وطص ع٢ً يكا٤ ْٛعني َٔ ايٓاؽ؛ خاَػا: 

 ًب٘.املًٛى ٚاألٚيٝا٤، بٌ ايٛاقع األٚيٝا٤ أمس٢ َها١ْ يسٜ٘  ٚأقطب إىل ضٚس٘ ٚق

غازغا: اؿهاٜات اييت ْصنطٖا ضُٔ األغاطري ٚاـطاؾات، ؾٗٞ قس تهٕٛ عٓس 

طٜٔ عهؼ شيو، ؾاألَط قّٛ غري َأيٛؾ١، غري َعكٛي١، غري َكبٛي١، ٚعٓس قّٛ آخ

َٔ صُِٝ  ؾ١ َٔ اـطاؾات قس ٜهٕٛ يس٣ آخطٜٕٔ َا اعتربٙ خطآٖا ْػيب. ؾإ

 اإلمياْٝات ٚاملػًُات اييت ال دساٍ ؾٝٗا.

 :بطٛط١ يف اهلٓسابٔ 

ٚأقاّ بٗا سٛاىل مثاْٞ أٚ تػع غٓٛات. بٌ سػب  ،ٖـ114زخٌ ابٔ بطٛط١ اهلٓس غ١ٓ 

عبس اهلل ايعًٟٛ "إٕ ابٔ بطٛط١ اؽص دٓػ١ٝ بًس اهلٓس، سػب يػ١ ايعصط، ٚأصبح 

                                                         
 األغطٛض٠ ٚزٚضٖا يف اإلبساع"،" عُاض١ٜ، ز. سانِ. 6

 https://www.univ-chlef.dz/djossour/wp-content/uploads/2017/02/v2016_06_11.pdf 
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. ؾأقاّ ٖٓا ٖصٙ املس٠ ايط١ًٜٛ سٝح 7ٖٓسٜا، ٚعكس ع٢ً ْؿػ٘ اإلقا١َ ايسا١ُ٥ باهلٓس"

أغسم عًٝ٘ ايػًطإ قُس ؾاٙ بٔ تػًل ايعطاٜا، ٖٚٚب٘ ايكط٣ ٚاإلقطاعات 

ٚتعٚز،  يكطا٤ بسًٖٞ، ٚأضغً٘ يف بعج١ إىل ايصني،، ٚٚالٙ اٚاؾٛاضٟ ٚايػًُإ

ٚألب، ؾال عذب إشا ٚدسْا ابٔ بطٛط١ ٜػٗب يف ٚصـ اهلٓس، ؾطسًت٘ اهلٓس١ٜ 

تػتػطم أظٜس َٔ َا١٥ ٚمخػني صؿش١، نُا يٝؼ َٔ املػتػطب إٔ وع٢ ايػًطإ 

ٝصـ بالط٘ بهٌ باالٖتُاّ األنرب َٓ٘ زٕٚ املًٛى ٚايػالطني اآلخطٜٔ، ؾ

٘، ًِٜٚ بايعازات ٚاألعطاؽ ٚايتاضٜذ، ٜٚصٛض ؾدص١ٝ ايػًطإ ٚنطَ٘ تؿاصًٝ

 .ٚتكٛاٙ ٚٚضع٘ ٚؾته٘ ٚبطؿ٘ ٚعازات٘ يف سً٘ ٚتطساي٘

 تاؿهاٜايف داْب آخط ٜبسٚ َٔ زضاغ١ ضس١ً ابٔ بطٛط١ إٔ ي٘ َٝال خاصا إىل غطز 

َّ ٟ ٖٞ يف ضأ ا أنجط َٔ أٟ ؾ٤ٞ آخط. بٌٚاـطاؾات، ٖٚصا اؾاْب يكٞ َٓ٘ اٖتُا

يف أدعا٤ نجري٠ َٓٗا ضطب َٔ اؿهاٜات ٚاألغاطري سػين قُٛز سػني "

إٕ سهاٜات ايطس١ً ٚخطاؾاتٗا َٚٛضٛعاتٗا اييت ؾست اْتباٙ ٜكٍٛ: ". 8ايؿعب١ٝ"

صاسبٗا ػعً٘ أنجط قطبا إىل املعتكسات ايؿعب١ٝ، بٌ َٚٔ نباض َعتكسٜٗا، إش 

ٜـ املها١ْ اٚاستًت املػا٥ٌ املتعًك١ باـطاؾات ٚسهاٜا ايهطاَات ٚايػطا٥ب ٚايسض

األٚىل بايٓػب١ ي٘. ؾٗٛ ٜؿٝض يف شنطٖا زٕٚ إٔ ٜبسٟ أٟ يٕٛ َٔ أيٛإ اؿصض أٚ 

ٚايصٟ ٜؿري  9ايتشؿغ مما أثاض يف ْؿٛؽ َعاصطٜ٘ عٛاٌَ ايؿو ٚايطٜب١ يف أسازٜج٘"

قُٛز سػني َٔ َعاصطٟ ابٔ بطٛط١ ٖٛ ابٔ خًسٕٚ ايصٟ ٜط٣ ايطس١ً إيٝ٘ سػين 

َٚا سٛت َٔ أسازٜح خطاؾ١ٝ بعني اؿصض ٚايطٜب١. ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ: "ٚأنجط َا نإ 

ؾتٓاد٢ ايٓاؽ  َٔ أسٛاي٘ مبا ٜػتػطب٘ ايػاَعٕٛ.وسخ عٔ زٚي١ صاسب اهلٓس ٜٚأتٞ 

ات شات ايطابع اـطايف األغطٛضٟ َٛضع ؾو َٔ ؾهاْت اؿهاٜ 10بتهصٜب٘..."

                                                         
 28، تاضٜذ ايٓؿط: www.assabah.ma-ايصباحيسٜـ"، "ابٔ بطٛط١... يف اهلٓس ٚاملا .عبس اهللايعًٟٛ،  7

 ّ.2121ؾرباٜط  79ّ، تاضٜذ االطالع: 2179أبطٌٜ 

 .97ص: .أزب ايطس١ً عٓس ايعطب .سػين قُٛزسػني،  8

 .49:املطدع ْؿػ٘: ص 9

 .18:املطدع ْؿػ٘: ص 10
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ايعا١َ ٚاـاص١ َٔ ايٓاؽ، ٚيهٔ ٖصا اؾاْب ْؿػ٘ ايصٟ هُع بني اؿكا٥ل 

ٚاؿهاٜات ٖٛ ايػط ايهأَ أٚ املؿطٛح ؾُاٍ ٖصٙ ايطس١ً بعس َطٚض نٌ ٖصٙ 

 ايعصٛض.

 :املعتكسات ٚاألغاطري اهلٓس١ٜ يف ضس١ً ابٔ بطٛط١

ٛضٛع، ْٚتٓاٍٚ بايسضاغ١ املعتكسات ٚاألغاطري اهلٓس١ٜ يف ٖصٙ سُٝٓا ْعٛز إىل صًب امل

عتكسات اهلٓسٚؽ، ايطس١ً، لس ابٔ بطٛط١ ٜػذٌ أٍٚ َا ٜػذٌ عُا ٜتعًل مب

ا يف اهلٓس ست٢ ايٓٗط١ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ قبٌ َؿاٖست٘ يتكًٝس "غيت" ايصٟ ظٌ غا٥ّس

ست٢ أغُٞ عًٝ٘ َٔ  االغتكالٍ، ٚقس ؾاٖس ابٔ بطٛط١ اؿطم ٚاإلسطام بأّ عٝٓ٘

اهلًع ٚاـٛف، ٚناز إٔ ٜػكط عٔ ؾطغ٘ يٛال إٔ أصشاب٘ تساضنٛٙ باملا٤، ٚغػًٛا 

يف صؿشات  ،ٚدٗ٘.. ٚقس غطز ابٔ بطٛط١ َؿاٖس سطم ثالخ ْػا٤ َات أظٚادٗٔ

ٜكٍٛ ابٔ بطٛط١ عٔ تكًٝس "غيت" يس٣ اهلٓسٚؽ: إسطام املطأ٠ بعس )َٛت( ٚ .11عسٜس٠

ظٚدٗا عٓسِٖ أَط َطًٛب إال أْ٘ غري ٚادب. يهٔ َٔ أسطقت ْؿػٗا بعس ظٚدٗا 

أسطظ أٌٖ بٝتٗا ؾطؾا بصيو. َٚٔ مل ؼطم ْؿػٗا يبػت خؿٔ ايجٝاب، ٚأقاَت عٓس 

 .٥12ٗاأًٖٗا با٥ػ١ ممت١ٓٗ يعسّ ٚؾا

ٜكٍٛ ابٔ بطٛط١:  .ايػاْرنُا ٜػذٌ َٔ َعتكسات اهلٓسٚؽ إمياِْٗ بكساغ١ ْٗط 

ٚنصيو ٜؿعٌ أٌٖ اهلٓس أٜطا يف ايػطم. ٜػطم نجري َِٓٗ أْؿػِٗ يف ْٗط ايهٓو، "

ْ٘ َٔ اؾ١ٓ. َاز ٖؤال٤ احملطقني، ِٖٚ ٜكٛيٕٛ إٖٚٛ ايصٟ إيٝ٘ وذٕٛ، ٚؾٝ٘ ٜط٢َ بط

ت٢ أسسِٖ يٝػطم ْؿػ٘ ٜكٍٛ ملٔ سططٙ: ال تعٓٛا أْٞ أغطم ْؿػٞ ألدٌ ؾ٤ٞ ٚإشا أ

َٔ أَٛض ايسْٝا أٚ يك١ً َاٍ، إمنا قصسٟ ايتكطب إىل نػاٟ، ٚنػاٟ اغِ اهلل عع 

ٚدٌ بًػاِْٗ، ثِ ٜػطم ْؿػ٘، ؾإشا َات أخطدٛٙ ٚأسطقٛٙ، ٚضَٛ بطَازٙ يف ايبشط 

 .13املصنٛض"

                                                         
، 7891ّزاض إسٝا٤ ايعًّٛ، بريٚت:  .1ط ،ؼؿ١ ايٓعاض يف غطا٥ب األَصاض ٚعذا٥ب األغؿاض .ابٔ بطٛط١ 11

 .َٚا بعسٖا 421ص: 

 .421:صاملصسض ْؿػ٘،  12

 .429:املصسض ْؿػ٘، ص 13
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ًل مبعتكسات املػًُني ؾٗٛ إميإ ابٔ بطٛط١ َٚع٘ إميإ املػًُني اهلٓٛز أَا َا ٜتع

بايهؿـ ٚايهطاَات، ٚايهتاب مم٤ًٛ بكصص األٚيٝا٤ ٚسهاٜاتِٗ ٚنطاَاتِٗ، 

ؾاألٚيٝا٤ ٜتُتعٕٛ بك٣ٛ غري عاز١ٜ، ٜطٕٚ َا ال ٜطاٙ اآلخطٕٚ، ٜٚكسضٕٚ ع٢ً ؾعٌ َا ال 

اإلميإ َا سهاٙ عٔ أغطٙ ٚلات٘ ٖٚٛ ٜكسض عًٝ٘ عا١َ ايٓاؽ. ٚخري زيٌٝ ع٢ً ٖصا 

يف ططٜك٘ إىل ايصني يف غؿاض٠ ًَه١ٝ أثٓا٤ َطٚضٙ مبٓطك١ عًٝذطاٙ أٚ َا ٜػُٝ٘ 

 ...ا تتطُٔ عٓاصط ايتؿٜٛل ٚاملػاَط٠بـ"نٍٛ". ٖٚٞ قص١ نا١ًَ يف شاتٗ

ٜكٍٛ ابٔ بطٛط١ ٖٚٛ دٛعإ عطؿإ َتٗايو، قس َطت عًٝ٘ أٜاّ قطاٖا ططٜسا 

ايطٝاع ٚاملٛت ٚاهلالى نٌ ؿع١.. ٖٛ دايؼ ع٢ً ساؾ١ ايب٦ط، َرتقبا  ؾطٜسا..

ٜهاز َٔ ايعطـ ًٜٗو، قس أيك٢ َط٠ ثا١ْٝ دٛضب٘، ٚقس ضاع َٓ٘ ظٚد٘ يف قاٚي١ 

غابك١ ؾًب املا٤. ٜكٍٛ: "ؾبٝٓا أؾهط يف سايٞ إش الح يٞ ؾدص، ؾٓعطت إيٝ٘، ؾإشا 

كاٍ يٞ: غالّ ضدٌ أغٛز ايًٕٛ، بٝسٙ إبطٜل ٚعهاظ، ٚع٢ً ناًٖ٘ دطاب، ؾ

عًٝهِ"! ؾكًت ي٘: عًٝهِ ايػالّ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘! ؾكاٍ يٞ بايؿاضغ١ٝ: 

)دٝهؼ(؟ َعٓاٙ َٔ أْت. ؾكًت ي٘: أْا تا٥٘، ؾكاٍ يٞ. ٚأْا نصيو، ثِ ضبط إبطٜك٘ 

عبٌ نإ َع٘ ٚاغتك٢ َا٤...)ٚأْا أػاٚظ ايتؿاصٌٝ اييت ٜػطز ؾٝٗا لات٘ ع٢ً ٜس 

ٚؾهطت يف ايطدٌ ايصٟ محًين ع٢ً  ٠ ثِ غاب ؾذأ٠(..ٖصا ايٛاضز ايصٟ ظٗط ؾذأ

إش قاٍ يٞ:  ..اهلل تعاىل أبٛ عبس اهلل املطؾسٟعٓك٘، ؾتصنطت َا أخربْٞ ب٘ ٚيٞ 

غتسخٌ أضض اهلٓس ٚتًك٢ بٗا أخٞ زيؿاز، ٚىًصو َٔ ؾس٠ تكع ؾٝٗا، ٚتصنطت 

ًُت أْ٘ ٖٛ قٛي٘ ملا غأيت٘ عُٔ. ؾكاٍ ايكًب ايؿاضح، ٚتؿػريٙ بايؿاضغ١ٝ زيؿاز، ؾع

14ايصٟ أخربْٞ بًكا٥٘ ٚأْ٘ َٔ األٚيٝا٤"
. 

ٖصا عٔ إميإ ابٔ بطٛط١ بايهطا١َ، أَا َعاٖطٙ يف مماضغات ٚأعُاٍ املػًُني 

، ٜكٍٛ: اهلٓٛز ؾُٝهٔ إٔ ْصنط يف ٖصا ايصسز َا غذً٘ يس٣ شنط ٚؾا٠ بٓت٘

ٛا إىل قرب املٝت صبٝش١ ايجايح َٔ أٟ عاز٠ املػًُني اهلٓٛز( إٔ ىطدٚعازتِٗ )"

زؾٓ٘، ٜٚؿطؾٕٛ دٛاْب ايكرب بايبػط ٚثٝاب اؿطٜط، ٚهعًٕٛ ع٢ً ايكرب األظاٖري، 

ٝامسني، ٚقٌ ؾب٘ ٖٚٞ ظٖط ٖٚٞ ال تٓكطع ٖٓايو يف ؾصٌ َٔ ايؿصٍٛ، ناي
                                                         

 .948-944:املصسض ْؿػ٘، ص 14
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ٜٚصبٕٛ ع٢ً ايكرب ايؿٛان٘ ايٝابػ١ ٚدٛظ ايٓاضدٌٝ.  ٜبٍٛ ٖٚٛ أبٝض...أصؿط، ٚض

ا ختُٛٙ أتٛا مبا٤ اؾالب ٕٚ ايكطإٓ، ؾإشؽ، ٜٚؤت٢ باملصاسـ، ؾٝكطأتُع ايٓاٚه

  .15"يٓاؽ. ثِ ٜصب عًِٝٗ َا٤ ايٛضز صبا، ٜٚعطٕٛ ايتٓبٍٛ ٜٚٓصطؾٕٛؾػكٛٙ ا

َٚٔ َعتكسات املػًُني اهلٓٛز اييت ٜػذًٗا ابٔ بطٛط١ اعتكازِٖ يف عًِ ايتٓذِٝ. ؾال 

َت٢ ؾا٤، بٌ املٓذِ اـاص يًًُو أٚ األَري ىتاض  ٜػاؾط ايؿدص يف نٌ تاضٜذ

ايٛقت ٚوسزٙ. ٜكٍٛ يف َػتٌٗ سسٜج٘ عٔ ضس١ً َٔ ايطسالت: "ٚنإ غؿطْا يف 

ايػابع عؿط يؿٗط صؿط غ١ٓ ثالخ ٚأضبعني، ٖٚٛ ايّٝٛ ايصٟ اختاضٚٙ يًػؿط، ألِْٗ 

ٞ ٚايعؿطٜٔ أٚ ىتاضٕٚ يًػؿط َٔ أٜاّ ايؿٗط ثا١ْٝ أٚ غابع١ أٚ ايػابع عؿط أٚ ايجاْ

ٜٚؿري ابٔ بطٛط١ إىل ٖصا اؾاْب االعتكازٟ يس٣ شنط املًٛى  .16ايػابع ٚايعؿطٜٔ"

 ٚايػالطني يف َٛاضع عسٜس٠.

ٖصا عٔ بعض املعتكسات بني اهلٓسٚؽ ٚاملػًُني. أَا ٜتعًل مبا ٖٛ قطٜب َٔ األغاطري 

ًل باألٚيٝا٤ ٚايصًشا٤. ؾُجال ٜكٍٛ ؾاؿهاٜات نجري٠ َٔ ٖصا ايٓٛع، ٚأنجطٖا ٜتع

عٔ ٚيٞ: "َٚٔ بعض عًُا٤ زًٖٞ ٚصًشا٥ٗا ايؿٝذ ايصاحل ايعامل قُٛز ايهبا، 

ٖٚٛ َٔ نباض ايصاؿني. ٚايٓاؽ ٜععُٕٛ أْ٘ ٜٓؿل َٔ ايهٕٛ، ألْ٘ ال َاٍ ي٘ ظاٖط. 

ٖٚٛ ٜطعِ ايٛاضز ٚايصازض، ٜٚعطٞ ايصٖب ٚايسضاِٖ ٚاألثٛاب، ٚظٗطت ي٘ نطاَات 

 .٠17 ٚاؾتٗط بٗا"نجري

ٚقطٜب َٔ اؿازث١ اـطاؾ١ٝ َا شنطٙ عٔ ايؿٝذ ايعامل ايصاحل ْعاّ ايسٜٔ 

َٗا َٜا" ايبصٚاْٞ. ٜكٍٛ: "ؾاٖست٘ يف بعض األٜاّ ٖٚٛ ٜعغ ؾكطأ ايكاض٨ بني ٜسٜ٘: ٜٗ  َأ

ِِ اٖتُكٛا ايٖٓاُؽ ٕٖ َضٖبُه ٤ِْٞ ايٖػاَع١ٔ َظِيَعَي١َ ِإ ِْ َؾ َّ ،َعٔعٝ ِٛ َٗا َٜ َْ ِٚ ٌُ َتَط َٖ ٌٗ َتِص ُٖا َُِطٔضَع١ٕ ُن  َع

ٌٗ ََٚتَطُع َأِضَضَعِت ٌٍ َشأت ُن ُِ َٗا َس ًَُِ ََا ُغَهاَض٣ ايٖٓاَؽ ََٚتَط٣ َس َٖٔٚي ٔبُػَهاَض٣ ُِٖ َٚ  ٔه

٘ٔ َعَصاَب . ثِ نطضٖا ايؿكٝ٘ عال٤ ايسٜٔ. ؾصاح أسس ايؿكطا٤ (2-7اؿر:) "َؾٔسْٜس ايَّ
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َٔ ْاس١ٝ املػذس صٝش١ عع١ُٝ، ؾأعاز ايؿٝذ اآل١ٜ، ؾصاح ايؿكري ثا١ْٝ ٚٚقع َٝتا، 

 .18"ٚنٓت ؾُٝٔ ص٢ً عًٝ٘ ٚسطط دٓاظت٘...

ب ايسٜٔ املػ٢ُ عٝسض ٚقطٜب َٔ ٖصٙ اؿها١ٜ سها١ٜ ايؿٝذ ايصاحل املعُط قط

ايؿطغاْٞ ايصٟ ٜكٍٛ عٓ٘: "ٚنإ عاٍ َطض. ؾسعا يٞ ٚظٚزْٞ ضغٝـ ؾعري، 

ٚأخربْٞ إٔ عُطٙ ٜٓٝـ ع٢ً َا١٥ ٚمخػني. ٚشنط يٞ أصشاب٘ أْ٘ ٜصّٛ ايسٖط 

ٜٚٛاصٌ نجريا ٜٚهجط االعتهاف، ٚضمبا أقاّ يف خًٛت٘ أضبعني َٜٛا ٜكتات ؾٝٗا 

ٚقس ضأٜت بسًٖٞ ايؿٝذ املػ٢ُ بطدب ايربقعٞ زخٌ  بأضبعني متط٠ يف نٌ ّٜٛ ٚاسس٠.

اـ٠ًٛ بأضبعني متط٠، ؾأقاّ بٗا أضبعني َٜٛا، ثِ خطز ٚؾطٌ َع٘ َٓٗا ثالخ عؿط٠ 

 .19"متط٠

ؾشهاٜات ٖؤال٤ األٚيٝا٤ يف صَِٛٗ ٚصالتِٗ ٚخؿ١ْٛ سٝاتِٗ ٚععٚؾِٗ عٔ ًَصات 

ٜاّ َتٛاص١ً تبسٚ يف طبٝعتٗا أسازٜح اؿٝا٠، ٚصربِٖ عٔ ايطعاّ ٚايؿطاب أل

 أؾداص خطاؾٝني َع أْٗا يٝػت َػتبعس٠.

شنطٙ ابٔ بطٛط١ عٔ ايػًطإ غٝاخ ايسٜٔ بًي، ٚتكًب ساي٘ َٔ ممًٛى  نصيو َا

زَِٝ إىل ًَو َٔ املًٛى قطٜب َٔ األغطٛض٠. وهٞ إٔ بًي  يكٞ "ؾكريا َٔ ايؿكطا٤" 

ضَاْا، ؾاؾرت٣ ي٘ بهٌ َا نإ يسٜ٘ َٔ  ببداض٣، ٚطًب َٓ٘ ايؿكري إٔ ٜبتاع ي٘

ؾًٝػات، ؾكاٍ ي٘ ايؿكري: "ٖٚبٓاى ًَو اهلٓس"، ٚتتطٛض األسساخ ٜٚؿرت٣ بًي 

ممًٛنا، ٜٚؤت٢ ب٘ إىل اهلٓس، ٜٚعٌُ غكا٤، ٚىرب املٓذُٕٛ املًو إٔ أسس ممايٝه٘ 

ٜطٝح ٜأخص املًو َٔ ٜس ابٓ٘، ٜٚػتٛيٞ عًٝ٘، ؾٝأَط املًو بايبشح عٔ املًُٛى ايصٟ 

بعطؾ٘، ٜٚعطض أَاَ٘ املُايٝو، ٚيهٔ املٓذُني ٜؿؿًٕٛ يف ؼسٜس ١ٜٖٛ ايعبس ايصٟ 

غٝتػبب يف تكٜٛض اؿه١َٛ، ٚال ٜتِ عطض بًي أَاَِٗ بصٛض٠ قسض١ٜ عذٝب١، 

 .20ٚتطٝـ غٗاَِٗ، ٜٚصبح دٓسا َٔ اؾٓٛز، ؾأَريا ٚأخريا ٜتٛىل املًو...
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ُس ؾاٙ بٔ تػًل ضُٔ اؿهاٜات املتص١ً بايػًطإ قنُا ميهٔ إزضاز 

ٕ َا ٜتشسخ ب٘ ابٔ بطٛط١ عٔ تٛاضع املًو ٚنطَ٘ ٚبطؿ٘ ٚؾته٘ األغاطري، ؾإ

 ٜبسٚ أْٓا ْػُع أسازٜح ال أصٌ هلا، ؾأغطٛضٟ نطَ٘ ٚأغطٛضٟ ؾته٘، ٚىٌٝ

ًو اضر يف َعاز املٔ إٔ ٜػتػٝؼ ٖصا ايتٓاقض ايصيًكاض٨ إٔ عكٌ أٜ بطٛط١ ٜتُٓع ع

ٖٚصا املًو أسب ايٓاؽ يف إغسا٤ ايعطاٜا ٚإضاق١ ايسَا٤، ؾال ىًٛ ": ٚطبٝعت٘. ٜكٍٛ

باب٘ عٔ ؾكري ٜػ٢ٓ أٚ سٞ ٜكتٌ. ٚقس ؾٗطت يف ايٓاؽ سهاٜات٘ يف ايهطّ 

ٚايؿذاع١، ٚسهاٜات٘ يف ايؿتو ٚايبطـ بصٟٚ اؾٓاٜات، ٖٚٛ أؾس ايٓاؽ َع شيو 

ِ ٜكٍٛ: "ٚغٓصنط َٔ أخباضٙ ؾٝ٘ عذا٥ب ث" تٛاضعا ٚأنجطِٖ إظٗاضا يًعسٍ ٚاؿل...

مل ٜػُع مبجًٗا عُٔ تكسَ٘. ٚأْا أؾٗس باهلل َٚال٥هت٘ ٚضغً٘ إٔ مجٝع َا أْكً٘ عٓ٘ 

َٔ ايهطّ اـاضم يًعازم سل ٜكني ٚنؿ٢ باهلل ؾٗٝسا، ٚأعًِ إٔ بعض َآثطٙ َٔ 

 ٤ٞعاز٠، ٚيهٓ٘ ؾ شيو ال ٜػٛؽ يف عكٌ نجري َٔ ايٓاؽ ٜٚعسْٚ٘ َٔ قبٌٝ املػتشٌٝ

عآٜت٘ ٚعطؾت صشت٘ ٚأخصت عغ ٚاؾط َٓ٘. ال ٜػعين إال قٍٛ اؿل ؾٝ٘. ٚأنجط 

  .21شيو ثابت بايتٛاتط يف بالز املؿطم"

ٚمما ٜكرتب َٔ األغاطري َا شنطٙ عٔ ايتذػؼ ٚاملدابطات، ٚتهاز اؿها١ٜ 

ساض٠ ايععؿطاْٞ"، تصنط مبٛضٛع بعض ضٚاٜات مجاٍ ايػٝطاْٞ، خاص١ ضٚا١ٜ "ٚقا٥ع 

ٜكٍٛ: "َٚٔ عاز٠ ًَو اهلٓس أْ٘ هعٌ َع نٌ أَري، نبري أٚ صػري، ممًٛنا ي٘ 

ٜهٕٛ عٝٓا عًٝ٘ ٜٚعطؾ٘ ظُٝع ساي٘. ٚهعٌ أٜطا دٛاضٟ يف ايسٚض ٜهٔ عْٝٛا ي٘ 

ع٢ً أَطا٥٘، ْٚػ٠ٛ ٜػُٝٗٔ ايهٓاغات ٜسخًٔ ايسٚض بال اغت٦صإ، ٚىربٖٔ 

ٓاغات بصيو ملًو املدربٜٔ، ؾٝدرب بصيو ايػًطإ. اؾٛاضٟ مبا عٓسٖٔ، ؾٝدرب ايه

ٜٚصنطٕٚ إٔ بعض األَطا٤ نإ يف ؾطاؾ٘ َع ظٚدت٘، ؾأضاز مماغتٗا، ؾشًؿت٘ 

بطأؽ ايػًطإ إٔ ال ٜؿعٌ، ؾًِ ٜػُع َٓٗا. ؾبعح عٓ٘ ايػًطإ صباسا ٚأخربٙ 

 .22بصيو، ٚنإ غبب ٖالن٘"
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٘ عٔ بعض طًب١ خطاغإ أِْٗ زخًٛا بًس٠ تػ٢ُ نصيو قطٜب َٔ األغاطري سسٜج

أنط١ٖٚ بني داْػٞ ٚغطغيت، ؾٛدسٖٚا خاي١ٝ، ؾكصسٚا بعض املٓاظٍ يٝبٝتٛا ب٘، 

ؾٛدسٚا يف بعض بٝٛت٘ ضدال قس أضطّ ْاضا، ٚبٝسٙ ضدٌ آزَٞ ٖٚٛ ٜؿٜٛٗا يف ايٓاض 

 .23...ٜٚأنٌ َٓٗا

ٜج٘ عٔ أَري عال بٛض بسض اؿبؿٞ َٔ عبٝس سس ١َٚٔ عذا٥ب َا وهٝ٘ ابٔ بطٛط

نإ  ...األبطاٍ ايصٜٔ تططب بِٗ األَجاٍ ايػًطإ ايصٟ ٜكٍٛ ؾٝ٘ إْ٘ نإ َٔ

ؿطب مٛ ضطٌ ْٚصـ َٔ ٠ عٔ آخطٖا يف أن١ً. ٜٚطٜٛال ضدُا، ٜأنٌ ايؿا

 ا٥٘ ع٢ً عاز٠ اؿبؿ١ ببالزِٖ...ايػُٔ بعس غص

ايتربٜعٟ ايصٟ ٜكٍٛ: "قاٍ يٞ أخٞ  ٚايعذب ايعذاب َا سه٢ عٔ ايؿٝذ دالٍ ايسٜٔ

بًػين أْ٘ نإ ٜصًٞ  .دالٍ ايسٜٔ "أنرب َٔ شيو نً٘ ٖٛ ٜتصطف يف ايهٕٛ..

ايصبح نٌ ّٜٛ مبه١ ٚأْ٘ ور نٌ عاّ، ألْ٘ نإ ٜػٝب عٔ ايٓاؽ َٜٛٞ عطؾ١ 

 .24ٚايعٝس ؾال ٜعطف أٜٔ شٖب"

اٜات ايػشط٠ اييت ؼري ايعكٌ، ٚقس ؼري عًٝٗا ثِ إىل داْب َا شنطْا ٖٓاى سه

ٚيٓصنط بعطا َٔ أخباض "ابٔ بطٛط١ يف ظَاْ٘، ٚيٓتشري سريت٘ يف ظَآْا. ٜكٍٛ: 

ٖؤال٤ ايػشط٠، ٖٚؤال٤ ايطا٥ؿ١ تعٗط َِٓٗ عذا٥ب. َٓٗا إٔ أسسِٖ ٜكِٝ األؾٗط ال 

ٜرتى ي٘  ٜأنٌ ٚال ٜؿطب، ٚنجري َِٓٗ ؼؿط هلِ سؿط ؼت األضض، ٚتب٢ٓ عًٝ٘ ؾال

إال َٛضع ٜسخٌ َٓ٘ اهلٛا٤، ٜٚكِٝ ب٘ ايؿٗٛض، ٚمسعت إٔ بعطِٗ ٜكِٝ نصيو غ١ٓ. 

ٚضأٜت مبس١ٜٓ َٓذطٚض ضدال َٔ املػًُني ممٔ ٜتعًِ َِٓٗ، قس ضؾعت هلِ طب١ً ٚأقاّ 

بأعالٖا، ال ٜأنٌ ٚال ٜؿطب َس٠ مخػ١ ٚعؿطٜٔ َٜٛا، ٚتطنت٘ نصيو ؾال أزضٟ 

ِْٗ ٜطنبٕٛ سبٛبا ٜأنًٕٛ اؿب١ َٓٗا ألٜاّ نِ أقاّ بعسٟ. ٚايٓاؽ ٜصنطٕٚ أ

َع١ًَٛ أٚ ؾٗط، ؾال وتاز يف تًو املس٠ إىل طعاّ ٚال ؾطاب. ٚىربٕٚ بأَٛض َػٝب١. 

َٔ ال  ٚايػًطإ ٜععُِٗ ٚهايػِٗ. َِٚٓٗ َٔ ٜكتصط يف أنً٘ ع٢ً ايبكٌ، َِٚٓٗ

ٔ ْعطت٘. َِٚٓٗ َٔ ٜٓعط إىل اإلْػإ، ؾٝكع َٝتا َ ..ٜأنٌ ايًشِ ِٖٚ األنجطٕٚ.
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ٚتكٍٛ ايعا١َ إْ٘ إشا قتٌ بايٓعط ٚؾل عٔ صسض املٝت ٚدس زٕٚ قًب، ٜٚكٛيٕٛ أنٌ 

ٚقس  .25"قًب٘، ٚأنجط َا ٜهٕٛ ٖصا يف ايٓػا٤، ٚاملطأ٠ اييت تؿعٌ شيو تػ٢ُ نؿتاض

ا ٕ ٜسِٜٗ أسه٢ عٔ ٖصٙ ايطا٥ؿ١ َٔ املطأ٠ قص١ غطٜب١ أْٗا أيكٝت يف ايٓٗط ضغ

٠ باملا٤ ٚيهٓٗا مل تػطم، ٚناْت ٖصٙ ايع١ًُٝ ٝٗا َطبٛط١ باؾطاض امل٤ًُٛٚضدً

 ا ملعطؾ١ نْٛٗا نؿتاض أٚ غريٖا.اختباّض

أَا َا سهاٙ عٔ اؾٛنٝني، ؾٗٛ بايؿعٌ َسٖـ يًػا١ٜ ْاٖٝو بؿدص يف عكٌ ابٔ 

ٚقاٍ يًذُع املتؿطدني: "إٕ ٖصا  خًسٕٚ َٚهاْت٘. ٜكٍٛ: بعح إيٞ ايػًطإ َٜٛا...

ٜع َٔ بالز بعٝس٠ ؾأضٜاٙ َا مل ٜطٙ، ؾكاال: ْعِ، ؾرتبع أسسُٖا، ثِ اضتؿع عٔ ايعع

إىل  األضض ست٢ صاض يف اهلٛا٤ ؾٛقٓا َرتبعا، ؾعذبت َٓ٘ ٚأزضنين ايِٖٛ، ؾٛقعت

زٚا٤ عٓسٙ، ؾأؾكت ٚقعست ٖٚٛ ع٢ً ساي٘ َرتبع.  األضض. ؾأَط ايػًطإ إٔ أغكٞ

ططب بٗا األضض ناملػتاظ، ؾأخص صاسب٘ ْعال ي٘ َٔ ؾهاض٠ ناْت َع٘، ؾ

ؾصعست إىل إٔ عًت ؾٛم عٓل املرتبع، ٚدعًت تططب يف عٓك٘ ٖٚٛ ٜٓعٍ قًٝال ست٢ 

دًؼ َعٓا. ؾكاٍ ايػًطإ: إٕ املرتبع ٖٛ تًُٝص صاسب ايٓعٌ، ثِ قاٍ: يٛال أْٞ أخاف 

ع٢ً عكًو ألَطتِٗ إٔ ٜأتٛا بأععِ مما ضأٜت. ؾاْصطؾت عٓ٘، ٚأصابين اـؿكإ 

 .26أَط يٞ بؿطب١ أشٖبت شيو عين"َٚطضت، ست٢ 

ٓٛب اهلٓس عٔ ٚقطٜب َٔ األغاطري يف َعٓاٖا اؿكٝكٞ َا شنطٙ يف ضسًت٘ يف د

ضأٜت أْا بإظا٤ اؾاَع ؾذط٠ خططا٤ ْاع١ُ، تؿب٘ أٚضاقٗا " ؾذط٠ غطٜب١، ٜكٍٛ:

صًٝت ؾٝ٘ أٚضام ايتني إال أْٗا ي١ٓٝ، ٚعًٝٗا سا٥ط ٜطٝـ بٗا، ٚعٓسٖا قطاب 

٘ إشا نإ ضنعتني، ٚاغِ ٖصٙ ايؿذط٠ عٓسِٖ "زضخت" ايؿٗاز٠. ٚأخربت ٖٓايو أْ

تػكط َٔ ٖصٙ ايؿذط٠ ٚضق١ ٚاسس٠ بعس إٔ ٜػتشٌٝ يْٛٗا  ظَإ اـطٜـ َٔ نٌ غ١ٓ

إىل ايصؿط٠ ثِ إىل اؿُط٠، ٜٚهٕٛ ؾٝٗا َهتٛبا بكًِ ايكسض٠: ال إي٘ إال اهلل قُس 

ا كات، أِْٗ عآٜٛا ٖصٙ ايٛضق١ ٚقطأٚسػني ٚمجاع١ َٔ ايجضغٍٛ اهلل. ٚأخربْٞ ايؿكٝ٘ 

ا ايجكات َٔ املهتٛب ايصٟ ؾٝٗا. ٚأخربْٞ أْ٘ إشا ناْت أٜاّ غكٛطٗا، قعس ؼتٗ

                                                         
 .994:املصسض ْؿػ٘، ص 25

 .999:املصسض ْؿػ٘، ص 26
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ٕ ْصؿٗا ٚدعٌ ْصؿٗا يف خعا١ْ املػًُني ٚايهؿاض، ؾإشا غكطت أخص املػًُٛ

الّ ايػًطإ ايهاؾط، ِٖٚ ٜػتؿؿٕٛ بٗا يًُطض٢. ٖٚصٙ ايؿذط٠ ناْت غبب إغ

دس نٌٜٛ ايصٟ عُط املػذس ٚايبأٜ، ؾإْ٘ نإ ٜكطأ اـط ايعطبٞ ؾًُا قطأٖا 

ٚؾِٗ َا ؾٝٗا أغًِ ٚسػٔ إغالَ٘ ٚسهاٜت٘ عٓسِٖ َتٛاتط٠. ٚسسثين ايؿكٝ٘ سػني 

إٔ أسس أٚالزٙ نؿط بعس أبٝ٘ ٚطػ٢، ٚأَط باقتالع ايؿذط٠ َٔ أصًٗا، ؾاقتًعت ٚمل 

ٚعازت نأسػٔ َا ناْت عًٝ٘، ًٖٚو  ٜرتى هلا أثط. ثِ إْٗا ْبتت بعس شيو،

 .27"ايهاؾط غطٜعا

ست٢ اآلٕ َا أٚضزْا َٔ سهاٜات ٚٚقا٥ع ال ٜٓطبل عًٝٗا َؿّٗٛ األغطٛض٠ يف َعٓاٖا 

يس٣ بٝإ ضسًت٘ يف  ١االصطالسٞ ايسقٝل، ٚيهٔ ٖٓاى قص١ شنطٖا ابٔ بطٛط

ع؛ َٓٗا األغطٛض٠ ايطكٛغ١ٝ، ظؿاض َا ٜؿب٘ األغطٛض٠ تكطٜبا. ؾاألغاطري أْٛا

األغطٛض٠ ايته١ٜٝٓٛ، ٚاألغطٛض٠ ايطَع١ٜ، ٚأغطٛض٠ األبطاٍ اـاضقني، ٚاألغطٛض٠ ٚ

ايتع١ًًٝٝ. ٚايكص١ اييت مٔ بصسزٖا ٖٞ َٔ ْٛع األغطٛض٠ ايتع١ًًٝٝ، ٚاملطاز َٓٗا: 

"ٖٞ اييت ساٍٚ اإلْػإ عٔ ططٜكٗا، إٔ ٜعًٌ ظاٖط٠ تػتسعٞ ْعطٙ، ٚيهٓ٘ ال هس 

 .28ا تؿػريّا، َٚٔ ثِ ؾٗٛ ىًل سها١ٜ أغطٛض١ٜ، تؿطح غط ٚدٛز ٖصٙ ايعاٖط٠"هل

ُّ"ٚاؿها١ٜ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  َٔ سهُا٤ اهلٓس يف غابط ايعَإ  اٜععُٕٛ إٔ سهٝ

ُّنإ َ يسٜ٘. ٚنإ يًًُو ٖصا ٚظٜط بٝٓ٘ ٚبني ٖصا  اتصاّل مبًو َٔ املًٛى َٚعع

اؿهِٝ َعازا٠. ؾكاٍ اؿهِٝ يًًُو: إٕ ضأؽ ايٛظٜط إشا قطع ٚزؾٔ ؽطز َٓ٘ ن١ً 

ؾإٕ  :ؾكاٍ ي٘ املًو .تجُط بجُط ععِٝ ٜعٛز ْؿع٘ ع٢ً أٌٖ اهلٓس ٚغٛاِٖ َٔ أٌٖ ايسْٝا

قاٍ: إٕ مل ٜعٗط ؾاصٓع بطأغٞ نُا صٓعت مل ٜعٗط َٔ ضأؽ ايٛظٜط َا شنطت٘؟ 

بطأغ٘ ؾأَط املًو بطأؽ ايٛظٜط ؾكطع، ٚأخصٙ اؿهِٝ، ٚغطؽ ْٛا٠ متط يف زَاغ٘، 

 .29"ٚعاؾٗا ست٢ صاضت ؾذط٠، ٚأمثطت بٗصا اؾٛظ

                                                         
 .911املصسض ْؿػ٘، ص: 27

ضادع  يًتؿصٌٝ َٔ  ز.ت.، ايكاٖط٠: زاض ْٗط١ َصط .أؾهاٍ ايتعبري يف األزب ايؿعيب .إبطاِٖٝ، ْب١ًٝ 28

 .22إىل 79:ص

 .212-217:ص .ؼؿ١ ايٓعاض يف غطا٥ب األَصاض ٚعذا٥ب األغؿاض ابٔ بطٛط١. 29
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٠ دٛظ٠ اهلٓس ٚمثطٖا. ٚيعٌ ؾذط٠ اهلٓس ؾٗصٙ اؿها١ٜ ؼاٍٚ تؿػري ٚدٛز ؾذط

بػبب َهاْتٗا ٚأُٖٝتٗا بني ايٓاؽ ٚؾٛا٥سٖا، ثِ ؾهٌ دٛظ اهلٓس شات٘ زعت إىل 

اختالم ٖصٙ ايكص١. ؾكبٌ غطز األغطٛض٠ ٜصـ ابٔ بطٛط١ بإٔ ؾذط٠ دٛظ اهلٓس ٖصٙ 

إٔ  ٚؾذطٙ ؾبٝ٘ بؿذط ايٓدٌٝ، ال ؾطم بُٝٓٗا إال اا ٚأعذبٗا أَّطأغطب األؾذاض ؾأّْ

، ٚدٛظٖا ٜؿب٘ ضأؽ ابٔ آزّ، ألٕ ؾٝٗا ؾب٘ ايعٝٓني اٚتًو تجُط متّط اٖصٙ تجُط دّٛظ

ٚايؿِ، ٚزاخًٗا ؾب٘ زَاؽ إشا ناْت خططا٤ ٚعًٝٗا يٝـ ؾب٘ ايؿعط ٚ)اهلٓٛز( 

 .عٔ َػاَري اؿسٜس.. اٜصٓعٕٛ ب٘ سبااّل ىٝطٕٛ ب٘ املطانب عّٛض

املطٖؿ١ ٚشنا٥٘ املتٛقس  بعٝٓ٘ ايالقط١ ٚسػاغٝت٘ ١ٖٚهصا ٜكسّ ابٔ بطٛط

ٚشانطت٘ ايك١ٜٛ اـاضق١ صٛضا س١ٝ َٚؿاٖس غ١ٝٓ ملعاٖط اؿٝا٠ اهلٓس١ٜ املتٓٛع١ مبا 

هِ ؾٝ٘ املعتكسات ٚاألغاطري ٚاألؾهاض ٚايطكٛؽ ايػا٥س٠ يف اجملُتع اهلٓسٟ يف اؿ
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 إعذاب ايعسب عكاز٠ اهلٓد
ْٚٓات ا٭دبٝ  ١َٔ ايػعس اؾاًٖٞ ٚاملد

قساخ محد ناظِ. د.أ 
 

 َدحي١ ب٬ح. د         
Email: higher_education85@yahoo.com  

 ًَدـ ايبشح:
ايس٥ٝط١ ا٭ٚىل اييت محًت ثكاؾ١ ايعسب َٓر تبًٛزت هلِ ايٛثٝك١  ُُٜجٌِّ ايػعس اؾاًٖٞ

مٓت  اييت ض، ُٚتُجٌِّ َؿادُز ا٭دب ايعسبٞغدؿ١ْٝ بؿؿتِٗ أ١َّ بني أَِ سكازات ا٭ز

اإلض٬َٞ  ا يًُٓذص اؿكازٟا ٚاضّع١ اي٬سك١ ضؿّستأيٝؿٗا يف ايكسٕٚ اإلض٬َٝ

جكؿني ايعسب ا٭ٚا٥ٌ، ضٛا٤ مل تهٔ سكاز٠ اهلٓد ايعسٜك١ بعٝد٠ عٔ إدزاى امل .ايعسبٞ

ٞٓ، أٚناْٛا َ٪يؿني  أناْٛا غعسا٤ أّ ًَّٛنا أّ قٓؿاؾني عاغٛا يف ايعؿس اؾاًٖ

َٓتِٗ َٚؿطسٜٔ ٚإخبازٜني ؾٓعٛا تازٜذ ايٓجكاؾ١ ايعسب١ٝ اإلض٬َٝ ْٚٓٛٙ يف عؿس أ ١ ٚد

ٚملا ٚؾٌ ايعسب املطًُٕٛ إىل أزض اهلٓد، ٚاختًطٛا َع أعسام اجملتُع  .ايرٖيب

ٓدٟ املتعٓدد٠، ٚعكا٥دِٖ، ٚأْع١ُ اؿهِ، َٚا تسمجٛٙ َٔ سه١ُ أٌٖ اهلٓد اهل

ْٚٓٛا ا مما ملطٛٙ َٔ نجرّي -بإعذاب- ٚؾًطؿتِٗ َٚا زأٚٙ يف سٝاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ، د

ـٓ سٝا٠ اجملتُع ظٛاْب٘ املتعدد٠.  َػاٖدات ٚممازضات ؽ

ٓذص اؿكازٟ عسا٤ اؾاًٖٝني باملٖرا ايبشح ع٢ً َعا١ٜٓ إعذاب ايػ تكّٛ ؾهس٠

ا يف زؾد إعذاب ايعسب مبا ْكٌ إيِٝٗ َٔ ا تازخيّٖٝرا ايبشح َّٓٗذ درٜٚت اهلٓدٟ،

عٔ اتباع املٓٗر ا٫دتُاعٞ عٓد إدسا٤ املٛاش١ْ بني امل٪ثسات اهلٓد١ٜ  سكاز٠ اهلٓد، ؾك٬ّ

يف سٝا٠ ايعسب. ٚضٝذٝب ع٢ً ايتطا٫٩ت املتعًك١ مبد٣ اْبٗاز ايػعسا٤ اؾاًٖٝني يف َا 

ا عٔ أزض ايعسب، ٕ ٜتداٍٚ عٓدِٖ َٔ سكاز٠ اهلٓد ذيو ايبًد ايبعٝد دػساؾّٝنا

 .ٜٚطتعسض تداٍٚ اؿهِ ٚايؿًطؿ١ اهلٓد١ٜ يف امل٪يؿات ايعسب١ٝ ايه٬ضٝه١ٝ

 .سكاز٠ اهلٓد، ايػعس اؾاًٖٞ، املدْٚات ا٭دب١ٝثكاؾ١ ايعسب،  :نًُات َؿتاس١ٝ

                                                         
 أضتاذ٠ قاقس٠ ٖٞ ، ٚايباسج١ املػرتن١ ايعسام ٚاضط، داَع١ اإلْطا١ْٝ، يًعًّٛ ايرتب١ٝ ه١ًٝب أضتاذ

 داَع١ ضهٝهد٠، اؾصا٥س. به١ًٝ ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ،
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Abstract: 

The ancient Indian civilization was not far from the imaginations of Arab 

intellectuals, whether they were poets, kings or narrators, or they were 

authors, commentators or historians of the pre-Islamic era, who wrote the 

history of the Arab Islamic civilization. 
When the Arab Muslims reached India and had social intercourse with 

Indians and their beliefs, rituals, customs, and cultural systems, they 

wrote what they explored or observed in India and its culture, tradition, 

and society with the ink of admiration. They transmitted India’s 

philosophy and wisdom to the Arab world by their poetry and prose.The 
Pre-Islamic poetry of Arabic literature is considered the first major 

resource of Arab civilization and its history which was composed in the 

Islamic era. So, this article seeks to examine the admirations and 

observations of the Arabs in the poetry of Pre-Islamic poets for the Indian 

civilization, and what they portrayed in classical Arabic literature apart 

from its philosophy and culture. The research will follow the social 

approach to analyze the influence of India on the Arab culture. 

 َكد١َ: 

٠، َٔ بٝٓٗا َا ٜتعًل بكؿ١ اـًل، حيؿٌ املٛزٚخ ايعسبٞ بطسدٜات نرب٣ نجري

خس٣. ٚاَتدت تًو ٚخسٚز آدّ َٔ اؾ١ٓ، ٚقؿ١ ايطٛؾإ، ٚقؿـ َٚسٜٚات َتعدد٠ أ

زض اهلٓد ْؿٝب ازب١ يف ا٭زض أٚ َتباعد٠، ٚنإ ٭ؾكاّعا َتكايطسدٜات يتػٌُ أ

آدّ عًٝ٘ ايط٬ّ ملا َات، دعً٘ بٓٛ غٝح بٔ آدّ يف َػاز٠ يف اؾبٌ ٚاؾس َٓٗا. ؾــ"

ايرٟ أٖبط عًٝ٘ آدّ بأزض اهلٓد. ٜٚكاٍ يًذبٌ ْٛذ، ٖٚٛ أخؿب دبٌ يف ا٭زض، 

ٍٚٓ بكع١ يف ا٭زض استكٓت 1"ٜٚكاٍ: أَسع َٔ ْٛذ ، ٚايطسد١ٜ تعين إٔ أزض اهلٓد أ

ِٕ آخس-ايبػس١ٜ، ٚتعين إٔ َدؾٔ أبٞ ايبػس١ٜ ؾٝٗا أّٜكا. ٚتعين  ٍٚٓ دع٠ٛ  -يف ؾٗ ٕٓ أ أ

، د أقدّ املسٜٚات اإلض١َٝ٬ ٖرا اـربإىل عباد٠ اإلي٘ ايٛاسد أعًٓت َٔ ٖٓاى. ٚت٪ِّ

ضذد آدّ عًٝ٘ ايط٬ّ ع٢ً "دبٌ اهلٓد" َا١٥ عاّ إذ زٟٚ قٍٛ ٖٚب بٔ َٓب٘ "زض": "

ٜب" ؾٓبت َٔ دَٛع٘ "ايدازؾٝين" ٜبهٞ ست٢ دست دَٛع٘ يف "ٚادٟ ضسْد

                                                         
ايهتب  ، تح: أمحد شنٞ باغا. ايكاٖس٠: دازنتاب ا٭ؾٓاّ .أبٛ املٓرز ٖػاّ بٔ قُد ايطا٥ب ،ايهًيب 1

 .05ف: ّ،4291املؿس١ٜ، 
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"ايكسْؿٌ" ٚدعٌ طٜٛس ايٛادٟ ايطٛاٜٚظ، ثِ دا٤ دربٌٜ عًٝ٘ ايط٬ّ ؾكاٍ: ازؾع ٚ

 .2"غؿس يو زأضو ؾكد

ا تبدٚ أنجس إثاز٠، ؾٝصعِ إٔ آدّ يهٔ عاملا بايبًدإ ٚايطري ٚا٭خباز ٜٛزد أخباّز

ؾٝبظ، ؾرزت٘ ايسٜاح يف ضا٥س  أٖبط يف دصٜس٠ ضسْدٜب ٚعًٝ٘ ايٛزم ايرٟ خؿؿ٘،

... ٚيريو ُخٓؿت أزض ايطٝب بأزض اهلٓد َٔ ذيو ايٛزم ٕ ع١ًٓد، ؾٝكاٍ: إب٬د اهلٓ

  .3اهلٓد بايعٛد ٚايكسْؿٌ ٚا٭ؾاٜٚ٘ ٚاملطو ٚضا٥س ايطٝب

ٜٚطٛم ؾاسب نتاب ا٭ؾٓاّ خربا عٔ تٛايٞ إزضاٍ اهلل تعاىل ا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ إىل 

ٕٓ َا٤  ا٭زض، ٚعٔ مج١ً ؼ٫ٛت ايبػس١ٜ بني ايتٛسٝد ٚايػسى ٜٓتٗٞ عٓد قٛي٘: إ

ايطٛؾإ اَتٓد يٝػٌُ أع٢ً دبٌ ْٛذ يف اهلٓد، ايرٟ أَط٢ َٛقّعا يٮؾٓاّ ٚا٭ٚثإ، 

 أع٢ً اؾبٌ، ٚاْتكٌ عباب٘ َٔ أزض إىل أزض، ست٢ قرف ٚاغتٓد دسٟ املا٤ يف

ٕٓ اهلل تعاىل دعٌ ٖرا 4ا٭ؾٓاّ نًٗا إىل َٛقع بعٝد آخس ع٢ً ا٭زض ، ست٢ نأ

ٍٚٓ َٛط٧ قدّ اإلْطإ، ؾٓٓصٖ٘ عٔ ا إلٜٛا٤ ا٭ؾٓاّ إٔ ٜهٕٛ َهاّْ اؾبٌ أ

تكاْٗا. يهٔ ٖرا اـرب دا٤ َتأخّسا يف املدْٚات ايعسب١ٝ، ؾًِ ٜهٔ ي٘ ؾد٣ يف ٚاس

ضسدٜات عسب قبٌ اإلض٬ّ، إذ إْٗا ناْت تكّٛ ع٢ً إٔ ضؿ١ٓٝ ْٛح عًٝ٘ ايط٬ّ 

 :5زضت ع٢ً دبٌ اؾٛدٟ

ٌٖ ضؿٝٓ  ـإـــــــــمثـ ٝعايػَٝعٔت٘ ناْٛا مج  ١ــــــَنَسمَح١ٔ ُْٛح ّٜٛ ســـ

ٟٗ ْهل ٚنإ  6اــــــــــــََُتسأخٝ ََٚأؾَبَح عٓ٘ َُٛد٘  ـــــ١ّ غاَٜٚ ّٗٝاا اؾٛٔد

                                                         
ايكاٖس٠: داز : عبد ايكادز أمحد عطا. ، تحايًطا٥ـ ٚايطب ايسٚساْٞابٔ اؾٛشٟ، عبد ايسمحٔ بٔ عًٞ .  2

 .0ف:ايطباع١ احملُد١ٜ، د.ت، 

، تح: إسطإ عباع. بريٚت: َهتب١ يبٓإ، ايسٚض املعطاز يف خرب ا٭قطازاؿُريٟ، قُد بٔ عبد املٓعِ.  3

 .184ف: ،د.ت

 .05:، فنتاب ا٭ؾٓاّأبٛ املٓرز ٖػاّ بٔ قُد ايطا٥ب.  ،ايهًيب 4

ٟٗ: َٛقع، ٚقٌٝ دبٌ، ٚقٌٝ ٖٛ دبٌ بآََاد٠ )ز ٚ د .يطإ ايعسبا٭ْؿازٟ، ابٔ َٓعٛز.  5 ، يف د(، ٚاُؾٛد

 ٚقٌٝ: دبٌ باؾصٜس٠ ايعسب١ٝ اضتٛت عًٝ٘ ضؿ١ٓٝ ْٛح. مشاٍ ايعسام، أٚ يف تسنٝا،

ّ، 4228: داز ؾادز، ًٝٞ. بريٚت، تح: ضذٝح مجٌٝ اؾبدٜٛإ أ١َٝ بٔ أبٞ ايؿًتاهلل. أ١َٝ بٔ عبد  6

 .409ف:
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ٖٛت عتس ِّ زأض٢١َّٝ َتط ِّ َا اضتٛدع  ٢ً اؾٛٔد ُِت نأٔبُه  7ْٗا ُأُط

بني عسب اؾا١ًٖٝ  ٚع٢ً ايسغِ َٔ أْٓا مل لد ا٭ٚاؾس قا١ُ٥ يف ايؿهس ايدٜين

ُا ٜتعًل بكؿ١ اـًٝك١ ٚبكؿ١ ضؿ١ٓٝ ْٛح َٚهإ زضٖٛا ع٢ً ا٭زض هلٓد ؾٝٚأٌٖ ا

بعد امطاز ايطٛؾإ، إذ مل ٜسد يف غعسِٖ َا ٜهػـ عٔ اـٛض يف ٖرا 

املٛقٛع، ؾإْٓا لد ؾد٣ اهلٓد ٜرتدد يف نجري َٔ َٜٛٝات ايعسب قبٌ اإلض٬ّ، 

ُٓا نإ ٜعتكدٙ ايعسب يف ؾساَ -ٖٓا- ٚزمبا ْطتطٝع ١ أٌٖ اهلٓد ايهػـ ع

ٚسطُِٗ، ملا جيدْٚ٘ يف ايطٝـ ايكٟٛ اؿاد ايؿكٌٝ، ايرٟ اْعهطت ؾٛزت٘ يف 

ّٗا مماث٬ّ ٖٓاى،  يؿٛز٠ ايطٝـ املؿٓٛع اـٝاٍ ايعسبٞ، يٝهٕٛ اإلْطإ اهلٓدٟ غبٝ

ٕ ايعسب مٓسٛا بعض أ٫ٚدِٖ َٔ ايرنٛز ٚاإلْاخ ٖٓدا، ٚزمبا ٜهٕٛ ضًُٝا ايكٍٛ: إ

١ يف َا ٜ٪دٜ٘ ايطٝـ اهلٓدٚاْٞ يف اؿطِ ٚايٓذد٠ ٚايك٠ٛ، ا بايؿٛز٠ املتدًٝعذاّبإ

ٞٓ ٖٓدا، ٖٓد ابٔ ض٢ًُ، ٜكٍٛ ايػاعس يف  ٚايػهٌ ا٭ْٝل ي٘، ؾُٔ ايسداٍ ممٔ مس

 :َدس٘
ِٓ َأَؾِبَت يف ُسُسّ ٖٔ ٓٓا َأَخأ ٔثَك١ٕ        َٓا يو ايعَٔ ِٗ َٜ ٢َُ َؾ٬َ  َٔ َضًِ  8َؿُسَد ِب

ٚعُسٚ بٔ ٖٓد ًَو دٚي١ املٓاذز٠، ايرٟ خػٞ ايعسب ٖٝبت٘ ٚضًطت٘ ٚاَتداد ْؿٛذٙ، 

ٚغٓد ايػعسا٤ ايسداٍ ملدس٘ ٚايتكسب َٔ ؾايْٛ٘ ا٭دبٞ، نطبا يًُاٍ ٚيًذاٙ، ٚزمبا 

ٌُٗ عًِٝٗ ؼدٜ٘، ٚايٛقٛف بٛد٘  يًطًط١ يف َكازب قبا٥ًِٗ، يهٔ بعض ايكبا٥ٌ ض

 ْؿٛذٙ، ٜكٍٛ ايٓابػ١ ايربٝاْٞ بعد إٔ ٖسب َٔ ضطٛت٘:

َٔ ٖٕٓد آ١َٜ       َٚٔ ايٓ َٚ ب  9ؿَٝش١ٔ َنجَس٠ُ اإٔلعرأزََٔ َبًؼ َعُس

 ٚتطُت قب١ًٝ َٔ قبا٥ٌ ايعسب باضِ ٖٓد، ٜطُٝٗا ايػاعس يف قٛي٘:

ُِ ٖٞ َععٝ ٖٕٔٓد َعًَ ٍَ فٓسّ       ٔإَيُٝهِ َبين  ـَ َسٛ  10َٚٔإٕ ٔاخٔت٬يف ْٔؿ

                                                         
 .441املسدع ْؿط٘. ف: 7

، تح: عًٞ قُد ز ايعسب يف اؾا١ًٖٝ ٚاإلض٬ّامجٗس٠ أغعاب. ايكسغٞ، أبٛ شٜد قُد بٔ أبٞ اـط 8

 .010:ٟ. َؿس: َطبع١ ْٗك١ َؿس، فايبذاٚ

ملعازف، . ايكاٖس٠: داز ا9بساِٖٝ، طتح: قُد أبٛ ايؿكٌ إ ،دٜٛإ ايٓابػ١ ايربٝاْٞايربٝاْٞ، ايٓابػ١.  9

 .448ف:
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َا َٔ ايٓطا٤ ؾ٬ سؿس ٫ٚ عٓد ملٔ تطُني بٗرا اهلٓد، ٚتهؿٞ اإلغاز٠ إىل إٔ اضِ أ

ٖٓد املسأ٠ املعػٛق١، اييت ضًبت يٓب ايسداٍ، ؾُاهلا ٚأْٛثتٗا، قد ٚزد تطعا 

ا. ٫ٚ بد إٔ ٜهٕٛ ٫ستؿا٤ ايًػ١ بٗرا ا داًّٖٝٚمخطني َس٠ يف غعس أزبعني غاعّس

 ا٫ضِ ضبب.

( يٝظ ي٘ ؾعٌ ث٬ثٞ ٕ دٖـ ػ١ ايعسب١ٝ، تهػـ عٔ إٔ يؿغ )ايًٚايعٛد٠ إىل َعادِ 

ُٓا ٜ٪دٜ٘ املع٢ٓ ايداٍ ع٢ً اهلٓد ا٭زض ٚايب٬د ٚايٓاع، ٚشسصح  ٜ٪دٟ َع٢ٓ خيتًـ ع

بٌ خاؾ١، ؾاذا ؾػس: ايًؿغ َٔ املػتكات يٝ٪دٟ ايد٫ي١ ع٢ً ايعدد َا١٥ َٔ اإل

٫ ٜٓؿسف، ٫ٚ ٜدخً٘ أٍ بٌ خاؾ١، َعسؾ١ ٖٓٝد٠، ٜهٕٛ َعٓاٙ امسا يًُا٥تني َٔ اإل

 . ٫ٚ11 جيُع، ٫ٚ ٚاسد ي٘ َٔ دٓط٘

ع٢ً أ١َ  ا دا٫ّٚزمبا لد َٔ ٜ٪ٜد تؿطريْا ايكا٥ٌ: إٕ إساي١ ٖرا ايًؿغ َٔ نْٛ٘ يؿّع

َٔ أَِ ا٭زض تتُتع بايهجس٠ يف عدٜد ايبػس، ٚيف ضع١ َطاس١ ا٭زض، ٚيف تعٓدد 

ُّا نبرّيا ملعدٚد قدد ٚاسد حيع٢ ىل املع٢ٓ ايداٍ ع٢ً عدإاـريات،  د ميجٌ زق

 ٞ، ٜهػـ عٔ اْطذاّ ايد٫يتني ايًتنيبا٫ٖتُاّ ٚباملٓصي١ ايسؾٝع١ يف ايعكٌ ايعسب

 ٜ٪دُٜٗا يؿغ ٖٓد يف املٛزٚخ ايًػٟٛ ايعسبٞ.

ٞٓ أٟ استؿا٤، ؾؿك٬ عٔ سكٛزٙ يف  ٚسؿًت ايؿسٚض١ٝ ايعسب١ٝ بايطٝـ اهلٓدٚاْ

ٓاش٫ت يف أٜاّ ايعسب بأٜدٟ ؾسضاِْٗ، نإ سكٛزٙ ا٫ضتعُاٍ بطٛح اؿسٚب ٚامل

٫ؾتا يف غعس غعسا٥ِٗ. ؾأعذبٛا مبعٗسٙ، ٚنجرّيا َا قسْٛا ؾٛز ممدٚسِٝٗ بؿٛز٠ 

 ذيو ايطٝـ:

ّٖٔس َٕ َنت  ا َؾَٛم ٚدَٗ٘تس٣ اؾَٛد َٜذسٟ ظا ٞٗ َزَُْٚل نُا شا ْٔ  12اهٔلُٓدٚا

 ٜٚكٍٛ املجكب ايعبدٟ ملُدٚس٘:

                                                                                                                                           
 . ٚايبٝت يسبٝع١ بٔ َكسّٚ ايكيٓب.29ّ، ف:4244. َؿس، 42، زا٭غاْٞأبٛ ايؿسز.  ،ا٭ؾبٗاْٞ 10

شٖسٟ )ت َاد٠ )ٖـ ٕ د(.  ٚتٗرٜب ايًػ١، أبٛ َٓؿٛز قُد بٔ أمحد ا٭ ،ايعنيايؿساٖٝدٟ، خًٌٝ بٔ أمحد.  11

 ٖـ( َاد٠ )ٖـ ٕ د(،144ْؿازٟ )ت بٔ َٓعٛز قُد بٔ َهسّ ا٭ٖـ( َاد٠ )ٖـ ٕ د(، ٚيطإ ايعسب، ا515

 ٖـ( َاد٠ )ٖـ ٕ د(.4950بٛ ايؿٝض َستك٢ ايصبٝدٟ )ت ٔ دٛاٖس ايكاَٛع، أٚتاز ايعسٚع َ

ّ، 4205ني. َؿس: املطبع١ ايُٓٛذد١ٝ، ، تح: قُد سطدٜٛإ ا٭عػ٢ ايهبريابٔ قٝظ، َُٕٝٛ.  12

 .990ف:
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ًََُٛى ا َٚايَٓغًَبَت   ّٔ  َتسَتكٞ َؾَأَْت اَس٩ يف ضٛز٠ اجملد ٢ٗ َ٭زٔض ٔباَؿص

َُٝـــــــــَدٕع  ٍٔ َْؿٕس َض َٔٔ آ  ٔ٘ ٕٔ اهل ََٚأٔلب ٔب ُٞٓٓدَأَغٖس َنًَٛ   13ــــلــــــــــَزَْٚـ ٚاْ

غٓب٘ ا٭عػ٢ ٚايعبدٟ طًع١ ممدٚسُٝٗا ا٭ْٝك١ املط١ًٓ ع٢ً ايهسّ ٚايٓذد٠ بؿؿا٥ح 

ىل ٚؾـ نؿا٠٤ إايطٝـ اهلٓدٚاْٞ ايٛضِٝ، ذٟ ايسْٚل ا٭ٓخاذ. ٚعُد ايػعسا٤ 

 ٓدٚاْٞ يف ايكسب، ٜكٍٛ قٓساد بٔ أددع:ايطٝـ اهل

ٟٗ َٓٓا ؾأبد٣      ِّّقؾس ْطَل ايٝػهس ََُؿ ُٚإِْٞ ٖــــــــــــا َٔ   14ِٓد

 ٜٚكٍٛ املُصم ايعبدٟ:

ٖٔ ٔٗ ّٗ ٔب ََُٝدْع  َُٜ٪ َّ ٔخسْم َض ِّ كؿ اَؿص  15لَأَسٗر َنَؿدٔز اهلٓدٚأْ

ىل َع٢ٓ آخس إْٚكًٛا ق٠ٛ ؾعٌ ايطٝـ اهلٓدٚاْٞ ٚضطٛت٘ بٝد ايؿسضإ يف اؿسب 

ٜ٪دٟ َع٢ٓ َػاٜسا َٔ َعاْٞ اهل١ُٓٝ ٚايطط٠ٛ ٚايؿعٌ ايػدٜد، إْ٘ اإلع٬ّ اؿاقس 

 يف نٌ خؿ١َٛ أٚ ٥ٚاّ؛ إْٓ٘ ايػعس.

ٌّ ٫ ميهٔ ا٫ضتٗا١ْ ب٘، إذ ٚقـ ايػعسا٤  َٔ نإ يًػاعس اؾاًٖٞ سكٛز إع٬َ

قكاٜاِٖ ايػدؿ١ٝ أٚ قكاٜا فتُعِٗ َٛاقـ زاؾك١ أٚ َطاْد٠، َػذع١ أٚ 

قسق١، تدؾعِٗ إىل ذيو عٛاٌَ غدؿ١ٝ أٚ قب١ًٝ نجري٠، يٝطت مما ٜػػٌ ٖرا 

يػعسا٤ ؾُٝا بِٝٓٗ يف َٛاقـ تأدٝر ايؿساع، أٚ ٚنجريا َا تباز٣ ا، 16ايبشح

ىل ْكٌ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ضط٠ٛ ايطٝـ اهلٓدٚاْٞ يف إايتباٖٞ يف ايػاعس١ٜ، ؾرٖبٛا 

ىل ؾاع١ًٝ قؿا٥دِٖ يف اهلذا٤ ٚايتٛبٝذ ٚإذ٫ٍ اـؿِ، ٜكٍٛ شٓبإ بٔ ضٝٓاز إايكتاٍ 

 ايؿصازٟ يف َعسض زٓدٙ ع٢ً اؿادز٠:

                                                         
، تح: سطٔ ناٌَ ايؿرييف. َؿس: َعٗد املدطٛطات ايعسب١ٝ، دٜٛإ غعس املجكب ايعبدٟاملجكب.  ايعبدٟ، 13

 .912ّ، ف:4214

داز  بريٚت:: ف. نسْهٛ.  ، تؿشٝح ٚتعًٝلَعذِ ايػعسا٤املسشباْٞ، أبٛ عبٝد اهلل قُد بٔ عُسإ.  14

 .ٞ َكٌ، َعاؾس يًٓعُإ بٔ املٓرزددع. داًٖبٔ أ. ٚايبٝت يكساد 451ّ، ف:4289ايهتب ايع١ًُٝ، 

. 4ٚغسح: أمحد قُد غانس، ٚعبد ايط٬ّ قُد ٖازٕٚ، ط كٝل، ؼاملؿكًٝاتايكيب، املؿكٌ.  15

 دٟ.ًُُصم ايعبي. ٚايبٝت 151ف:املعازف،  َؿس: داز

 ّ.9541داَع١ ٚاضط: ن١ًٝ ايرتب١ٝ، . اؿكٛز اإلع٬َٞ يًػاعس ايعسبٞ قبٌ اإلض٬ّ سادِ، زٜاّ نسِٜ. 16
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َُٚؾٖب  َٕ ٔباَ٭عػ٢  ُِ  ُٜطٝكٛ ٔٗ ْٕ َنؿ     َعًَٝ ِّ ؾأزّٔيطا  17دٔز اهٔلُٓدٚأْ

 ؾأثس غعسٙ ؾِٝٗ ٜػب٘ َا ٜؿعً٘ ايطٝـ يف أعدا٥٘. َٚجً٘ قٍٛ شٖري بٔ أبٞ ض٢ًُ:

ٌٖ ْٓٞ عأزْم ُن ٘ٔ َؾٔإ َٚٔإٕ َأَدأ       ٔإَيٝ ـٗ ٔيطاْٞ َعٔ َؾدٜكٞ   ََعـــــــــــَسٔم َأُن

َٛقٔع اهل ِٕ َن ِّ أخًـ ايــ     َؾٝأقٌ َُٓ٘ٓدٚٔبَسد ََٚزَْٚٔل أْ  18َعٔ َسؿرٕي 

بني ايػعسا٤ سني تٓتابِٗ َػاعس ايػسٚز يف َٛاقـ  ا َتدا٥٫ّّٚعٜٚبدٚ ايتػبٝ٘ غا

ايتشدٟ، ٚيعٌ دعٌ ايػعس يف َٓصي١ ايطٝـ أغٓد ع٢ً املٗذٜٛٔ َٔ ايطٝـ ْؿط٘، 

 ذيو ٭ٕ ايعسب ناْٛا خياؾٕٛ اهلذا٤، ٚحيرزٕٚ ايػتِ ع٢ً أيط١ٓ ايػعسا٤.

هلٓدٚاْٞ، يريو شخس ٚنإ عٓرت٠ بٔ غٓداد أنجس ايػعسا٤ ايؿسضإ إعذاّبا بايطٝـ ا

دٜٛاْ٘ ايػعسٟ ببح ٚاؾس َٔ ايتػبٝٗات، ٚايتكُٝٓات اييت اؽرت غهٌ ايطٝـ أٚ 

٠ٓٛ أدا٥٘، أٚ َا ٜٓتر عٔ ؾعً٘ بٝدٙ ؾّٛزا تبٝح يًُتًكٞ ايهػـ عٔ غٓد٠ متطو  ق

عٓرت٠ باَت٬ى ايطٝـ املٓتر يف اهلٓد، ٫ٚ ضُٝا إذا أعٝد ؾكً٘ أٚ تصٜني غُدٙ يف 

 ًٌٝ اهلٓدٚاْٞ إٜكاع َُٓاش يف َطُع عٓرت٠: أزض ايعسب. ؾًؿ

ُٔ َؾٛٔت اهٔلُٓدٚاْٞ  19َأطَُٝب اَ٭ؾٛأت ٔعٓدٟ       ُسط

ٚنجرّيا َا تعٗس ا٭ْا طاغ١ٝ يف غعس عٓرت٠، ؾٝبايؼ يف ا٫ضتشٛاذ، ٜٚػٗس إٔ ايسَاح 

جيٝد غريٙ  خؿّٝؿا ي٘ ٚيٝطت يؿازع ضٛاٙ، ٫ٚاهلٓدٚا١ْٝ إمنا ؾٓعت ٚايطٝٛف 

 ايكسب بٗا:

ـًَٔل ثاْٞــــــــــٔإْٖين َيْٝح َعب  ْٛع       َيَٝظ يٞ يف ا

ُّ اهٔلٓدٚاْـــــــــُخًَٔل ايُسَُح ٔيَهٓؿ َٚاُؿطا  ــٞــٞ       

ََعٞ يف امَلٗٔد ناْا   20ٞــَؾَٛم َؾدزٟ ُٜ٪ْٔطاْ َٚ

                                                         
 .  ٚايبٝت يصبإ بٔ ضٝاز.505ف: .املؿكًٝاتايكيب، املؿكٌ.  17

، تح: فُٛع١ َٔ ا٭ضاتر٠. ايكاٖس٠: غسح دٜٛإ شٖري بٔ أبٞ ض٢ًُايعباع أمحد بٔ حي٢ٝ.  ، أبٛايػٝباْٞ 18

 .904ّ، ف:4211ايداز ايك١َٝٛ يًطباع١ ٚايٓػس، 

 .80ّ، ف:4825. بريٚت: َطبع١ اٯداب، دٜٛإ عٓرت٠ايعبطٞ، عٓرت٠ بٔ غداد.  19

 .80، ف:ْؿط٘ املؿدز 20
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ىل إذاى ٖٛ أضًٛب عٓرت٠ سني تػتد محاضت٘، ٜٚعٗس اْدؾاع٘، ؾٌُٝٝ بايٓـ 

املبايػ١، يهٓٗا َبايػ١ قبب١، لد ؾٝٗا ايتؿاتات ٭ْط١ٓ غري ايعاقٌ ٚٚقع٘ مبٓصي١ 

ٜ٪ْطاْٞ"؛ ؾٝهٕٛ غري ايعاقٌ أْٝطا يطٝؿا " ايعاقٌ ايرٟ ٜطُع أٚ ٜتهًِ أٚ حياٚز

ٔ طبٝع١ ا٭يؿ١ املتبادي١ بني املٓتر ٚبني أدٚات٘. َٚجً٘ يف قٍٛ ٜعطٝٓا اْطباّعا ع

 اإلعذاب ٚا٭ْط١ٓ قٛي٘:

ِٔ َتعُجُس ٌُ امَلٓاٜا ٔباَؾُأد ََٚخٝ        ُ٘ ِّٞ ْاد٣ َأَدبُت َُٓادٟ اَؿ  ٔإذا َا 

ٖٞ يف َٜدٟ       َُٜدبِّسَى َعٓٓٞ َأْٖين َأْا َعَٓتُس ٌٔ امَلػَسيٖف اهٔلٓدٚاْ  21َض

إْٓ٘ اضتٓطام ايعازف اـبري ظٗد ايؿاسب، امل٬شّ يسؾٝك٘، مل ٜتهًِ عٓرت٠ عٔ 

ىل ايسؾٝل امل٪اشز ٚايؿاسب إْؿط٘ َباغس٠، بٌ أغاز يًطا٥ٌ إٔ ٜٛٓد٘ ايط٪اٍ 

ْ٘ ضٝؿ٘ اهلٓدٚاْٞ، ؾهٌ ٚاسد َُٓٗا ٜعسف اضِ ؾاسب٘ ٚق١ُٝ زؾٝك٘، إاملٓاؾس، 

 ٯخس، إْٗا ع٬ق١ َؿري. ٚنٌ ٚاسد َُٓٗا َعذب بأدا٤ ا
إْٓ٘ يٝطٍٛ ايه٬ّ يف أثس ايطٝـ اهلٓدٚاْٞ بػعس عٓرت٠، ٚبػد٠ اْبٗاز ايسدٌ  اٚسّك

بؿاع١ًٝ ذاى ايؿٓع، ٚإٕ ا٫ضتػسام يف عسض املصٜد َٔ تًو املكاَني ٜكتكٞ عّجا 

 .22َطتك٬، ٫ ْسٜدٙ إٔ ٜػػًٓا عٔ تٓؿٝر اـط١ املٛقٛع١ هلرا ايبشح

ٚمل ٜهٔ إعذاب ايعسب بػهٌ ايطٝـ اهلٓدٚاْٞ قددا مبا ٜسٕٚ ؾٝ٘ َٔ َتا١ْ 

ىل إعذاب َػاٜس بؿٛز٠ قبب١ إٚق٠ٛ ٚؾعٌ بٝد ايؿسضإ، بٌ نإ يبعض ايػعسا٤ 

ْؿٛضِٗ يف ؾطش١ َٔ ؾطشات ايساس١ ٚايطُأ١ْٓٝ، سني تهٕٛ ايؿت٠ٛ ساقس٠ إذ 

 تُع ايػذاع١ بايهسّ ٚاؿب:ػ

َُٚح َأ٫ َعِّ ٌُ َأز ُٕ امُلَطٖسُح ٬ْٞ ٚامُلَعًٓـــــــــــــــٔ َٜٓٔطُل َا غا٤َ ائًطا َٚ 

                                                         
  .15ف: ،طْ٘ؿ املؿدز 21

 عس عٓرت٠ ذات ايع٬ق١ تٓعس دايٝت٘ اييت َطًعٗا:ملصٜد َٔ ْؿٛف غ 22

ََيت     َٕ ٔعُا ّٔ اهٔلٓدٟ َهٛز٠ اَ٭طساف ََٚا ايَؿدُس ٔإ٫ َإٔ َتهٛ  ٔبايؿأز

 :ٚقاؾٝت٘ اييت َطًعٗا  

َٚؾاقا َؾشا   ٙٔ َقًيب  ُّ َأدؿاْٞ ٔاضٔتساقا  َٔٔ ُضهٔس  َٚشاَز ايَٓٛ

 ٚدايٝت٘ اييت َطًعٗا:  

  ٌَ  َٚداش٣ ٔبايَكبٝٔح َبٓٛ ٔشٜأد  َبٓٛ ُقسإد ٔإذا َدَشَد اَؾُٝ
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ََين ٔبٗاَزَؾعُت  َْٚاَد  23ُحَأَغٗس َنؿدز اهلٓدٚآْٞ َغسَ ٔبٗا َنٓؿٞ 

ُٓاز٠، حيكس يف باي٘ ؾٛز٠  ؾشني ٜطسم ايؿازع بعّكا َٔ ٚقت، ٜٚتؿٝأ ظ٬ٍ اـ

ىل ؾٛز٠ ايطاق١ٝ ا٭ْٝك١ ذات ايكٛاّ اـؿٝـ إايطٝـ ايطٌٜٛ ايكٟٛ، ٚجيُع ؾٛزت٘ 

ٛٓز  ٝني، ٚبدا أثس سكاز٠ اهلٓد ٚاقّشا يف عذاب ايػعسا٤ اؾاًٖإايطٌٜٛ، ٚتعٓدد تؿ

 .24غعسِٖ

ايه٬ضٝه١ٝ" اٖتُاّ امل٪يؿني ايعسب بجكاؾ١ ٜٚػػًٓا يف املدْٚات ا٭دب١ٝ ايعسب١ٝ "

ْٚٓٛا َػاٖداتِٗ، َٚطُٛعاتِٗ عٔ ايٓاع ٚعٔ املًٛى ٚعٔ املجكؿني،  أٌٖ اهلٓد، ؾد

ىل ايعسب١ٝ، أٚ ْكًٛا بعض َكاَٝٓٗا، إبٌ قسأٚا املدْٚات اهلٓد١ٜ، ٚتسمجٛا بعكٗا 

 ْكٌ ػازب ْٚػسٖٚا يف َ٪يؿاتِٗ، ٚذيو نًٓ٘ ٜأتٞ َدؾّٛعا باإلعذاب ٚبايسغب١ يف

ا٭َِ ٚاملجاقؿ١ بني ايػعٛب، ؾدْٚٛا َا سؿًٛا عًٝ٘ َٔ َٛدٛدات شعُا٤ اهلٓد، 

ٓـ املٓكٛؽ ع٢ً خامت ًَو ْٚكًٛا بعض َك٫ٛتِٗ يف ايٓاع ٚيف اؿهِ، ؾتأثسٚا باي

ٚنأِْٓٗ يف ٖرٙ املكٛي١ ٜ٪ٓندٕٚ  25"َٔ ٖٚدى ٭َٕس ٖٚي٢ عٓو عٓد اْككا٥٘اهلٓد: "

ع٢ً َا جيدْٚ٘ يف ضًٛى ا٫ْتٗاشٜني ايػا٥ع بني ايبػس. ٚتطاٚقت املأثٛزات اؿه١ُٝ 

إذا استاز نِٗ، ٖٚرا ايٓـ ٜهػـ عٔ ايتٓاف: "يًشهُا٤ اهلٓٛد َع سهِ ًَٛ

نٌ َٚجً٘: " 26"ٝ٘ َٛتوإيٝو عدٚى أسٓب بكا٤ى، ٚإذا اضتػ٢ٓ عٓو ٚيٝو ٖإ عً

 .27"َٛد٠ عكدٖا ايطُع، ٚسًٗا ايٝأع

                                                         
. بريٚت: 8ز ،9طسٜؿٞ، طتح: قُد ْبٌٝ  َٓت٢ٗ ايطًب َٔ أغعاز ايعسب،ابٔ َُٕٝٛ، قُد بٔ املبازى.  23

 . ايٓـ هلدب١ بٔ اـػسّ.991ّ، ف:9558داز ؾادز، 

 ملصٜد َٔ ا٫ط٬ع ٜٓعس: 24

ِّ فًٛش٠       َقد قَٛ  ت َٓٗا اَ٭ْابُٝب )يٮعطس ايكيٓب(َُٚقُكُب اهلٓد

ٞٓ َؾأقؿدٙ     ْٔ ُ٘ ٖٓدٚا ٍُ )يٮعػ٢(أؾاَب َُعَتٔد ـَطِّ  َٔٔ ٔزَأح ا  ٌْ  َأٚ ذأب

 .10يكاقٞ. بريٚت: داز ؾادز، ف:، تح: ٚداد اايبؿا٥س ٚايرخا٥سايتٛسٝدٟ، أبٛ سٝإ.  25

. َؿس: املطبع١ ايعاَس٠، 1، زايهػهٍٛ ـامت١ ا٭دبا٤ ٚنعب١ ايعسؾا٤ايعاًَٞ، قُد بٗا٤ ايدٜٔ.  26

 .091ّ، ف: 4255

 .091املسدع ْؿط٘. ف: 27
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ٓٔٗ  ايٓعس يفٜا بين، أنٔجسٚا َٔ د يٛيدٙ، ٚنإ ي٘ أزبعٕٛ ٚيّدا: "ْٚكًٛا ٚؾ١ٝ ًَو اِي

ِٛسػٕٛ يف ُغسب١: ايؿٔكٝ٘ ايهتب، ٚاشدادٚا يف نٌ ّٜٛ سسّؾا ، ؾإٕ ث٬ث١ّ ٫ َٜطت

ُٛ ايًطإ ايهجري كازز ايسأٟ ، ٚتًو ٚؾاٜا ػد 28"ايعامل، ٚايَبَطٌ ايػذاع، ٚاُؿً

ؾداٖا يف اجملتُع ايعسبٞ ايكا٥ِ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بايجكاؾ١ ٚايعًِ، ٚع٢ً ايػذاع١ يف 

 ايكٍٛ ٚايؿعٌ، ٚع٢ً سطٔ املعػس ٚنُاٍ ايسأٟ. 

استًت املٓك٫ٛت ايعسب١ٝ عٔ سه١ُ سهُا٤ اهلٓد ؾكا٤ عسٜكا، ٚنإ اٖتُاّ 

ك٫ٛت يف َؿٓؿاتِٗ، ٫ٚ ضُٝا تًو اؿهِ املجكؿني ايعسب ٚاؾّٝا يف ْػس تًو امل

املتعًك١ باؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚٚددْا إٔ َععِ َكاَني تًو اؿهِ تؿًح 

يًُسادع١ ٚاملعا١ٜٓ يف نٌ شَإ ٚنٌ َهإ، مبع٢ٓ أْٗا َأثٛزات إْطا١ْٝ ٚيٝطت 

ا٭ؾ١ًٝ. ؾكٍٛ سهِٝ اهلٓد: سهسا ع٢ً أ١َ دٕٚ أخس٣، ٖٚرٙ ٖٞ مس١ اؿكاز٠ 

تداٚهلا َٔ ايجكاؾ١ اإلْطا١ْٝ اييت ت 29"ايهسِٜ ٜؿٍٛ إذا داع، ٚاي٦ًِٝ ٜؿٍٛ إذا غبع"

، 30"ذا غبعاسرزٚا ؾٛي١ ايهسِٜ إذا داع، ٚاي٦ًِٝ إايػعٛب، ؾايؿسع ٜكٛيٕٛ: "

ٚمٔ ايعسب ْسدد َكٛي١ ضًؿٓا عاَس بٔ عبد قٝظ ايرٟ ض٦ٌ عُا ٜكٛي٘ يف اإلْطإ 

 .31"ٕ أقٍٛ ؾُٝٔ إذا داع قسع، ٚإذا غبع طػ٢َا عط٢ أ"ؾكاٍ: 

ايسغِ َٔ ثكاؾ١ ايتدٜٔ ٚايصٖد ٚايتؿٛف اييت غػًت َطاس١ عسٜك١ َٔ ٚع٢ً 

ٕٓ امل٪يؿني ايعسب أعذبٛا مبك٫ٛت سهُا٤ اهلٓد  امل٪يؿات ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬، ؾإ

ٖٓادِٖ يف اؿٝا٠، ؾًِٗ ايكٍٛ ؾاسُب ايدٜٔ قد ؾهس؛ َؾَعًَِت٘ ايطه١ٓٝ، ٚضَهٔ : "ٚش

،ِٓ ٚخًع ايدْٝا َؾَٓذا َٔ ايػسٚز، ٚزؾض  ؾتٛاقع، َٚقٓع ؾاضتِػ٢َٓ، َٚزقٞ ؾًِ ٜٗت

ٕٕ، اايػٗٛات ؾؿاز سّس ، ٚطسح اؿطد ؾعٗست ي٘ احملَب١، ٚضَدِت ْؿط٘ عٔ نٌ َؾا

                                                         
.  بريٚت: داز 9، ز4، تح: عبد اجملٝد ايرتسٝين، طايعكد ايؿسٜدزب٘.  ا٭ْديطٞ، أمحد بٔ قُد بٔ عبد 28

 .15:ّ، ف4285 ايهتب ايع١ًُٝ،

. 4، تح: إسطإ عباع ٚبهس عباع، طايترنس٠ اؿُد١ْٝٚابٔ محدٕٚ، قُد بٔ اؿطٔ بٔ عًٞ.  29

 .559ّ، ف:4224بريٚت: داز ؾادز، 

 . 951ّ، ف:4290. َؿس: داز ايهتب املؿس١ٜ، 4، زعٕٝٛ ا٭خبازاهلل بٔ َطًِ.  ابٔ قتٝب١، عبد 30

 . 951املسدع ْؿط٘. ف: 31
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ُِٜ٪ٔذ ايٓاَع ؾٝداؾِٗ، ٚمل  َٔ ايٓدا١َ، ٚمل  َٔ ٌَُ ايعكٌ، ٚأبَؿس ايعاقب١، ؾَأ ؾاضَتِه

 .32"ُِٜرْٔب إيِٝٗ ؾٝطأهلِ ايعؿٛ

ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايعسب أ١َ غعس ٚب٬غ١ ٚخطاب١، ؾإٕ نباز ْكادِٖ مل ٜبدطٛا 

سٓل َجكؿٞ ا٭َِ ا٭خس٣ َٔ اإلغاد٠ ٚايٓكٌ، ؾايٓاقد ايعسبٞ املعسٚف أبٛ ٬ٍٖ 

مل ٚا٭دب ٚايتؿطري، هجري٠ يف ايًػ١ ٖـ( ؾاسب امل٪يؿات اي593ايعطهسٟ )ت 

ٜؿُت إشا٤ آزا٤ َجكؿٞ اهلٓد ْٚكادِٖ، ؾٓكٌ بعض َٛاطٔ ا٫ْطذاّ يف َتطًبات 

ٍٚٓ "اـطٝبني ايبًٝػني ايعسبٞ ٚاهلٓدٟ ٚؾؿاتُٗا، إذ ٜٓكٌ ْؿٝش١ سهِٝ اهلٓد:  أ

ايب٬غ١ ادتُاع آي١ ايب٬غ١، ٚذيو إٔ ٜهٕٛ اـطٝب زابّطا ؾأؽ، ضانٔ 

١َٓ به٬ّ ا٭١َ، ٫ٚ املًٛى به٬ّ اؾٛازح، َتدٝٓس ايًؿغ، ٫  ٜهًِٓ ضٝد ا٭

دقٝل، ٫ٚ ايٓطٛق١. ٜٚهٕٛ يف قٛاٙ ايتؿسف يف نٌ طبك١، ٫ٚ ٜدٓقل املعاْٞ نٌ ايت

ٌٓ ايتٓكٝح، ٜٚؿٓؿٝٗا نٌ ايتؿؿ١ٝ، ٜٚٗٓربٗا نٌ ايتٗرٜب، ٫ٚ ٜؿعٌ  ٜٓٓكح ا٭يؿاظ ن

ُّ ُّ ا، ٚؾًٝطّٛؾاذيو ست٢ ٜؿادم سهٝ ٛٓد سرفاععٝ ؾكٍٛ ايه٬ّ،  ، َٚٔ تع

ٚإضكاط َػرتنات ا٭يؿاظ، ْٚعس يف ؾٓاع١ املٓطل ع٢ً د١ٗ ايؿٓاع١ ٚاملبايػ١ 

 .33"ؾٝٗا، ٫ ع٢ً ٚد١ٗ ا٫ضتطساف ٚايتطٓسف هلا

قٓسا٤ َؿادز ا٭دب ايعسبٞ ْٚكدٙ ايكدِٜ َٔ ٚدٛد متاع إجيابٞ ٚتأثس  ٚمل ٜؿاد٧

ٚتأثري بني غعٛب ا٭َِ اييت مشًٗا ايؿتح اإلض٬َٞ، ست٢ يٝهاد ٜبدٚ دًٝا إٔ 

شطب، بٌ ؾاملؿاٖس٠ ايجكاؾ١ٝ بني ا٭َِ مل تهٔ بني ايٓدب ايطٝاض١ٝ أٚ ايجكاؾ١ٝ 

ح ادتُاع١ٝ عا١َ، مبا ؾِٝٗ ط٬ب املعازف ٚايعًّٛ، إذ ٖٞ نريو ؾك٬ عٔ غسا٥

ناْت نتب ا٭َِ ا٭خس٣ بأيط١ٔٓ أًٖٗا أٚ َرتمج١ إىل ايعسب١ٝ َكس٠٤ٚ َتاس١ بِٝٓٗ، 

يف يريو ْكًٛا َا غا٤ هلِ ْكً٘. ؾُٔ نتب اهلٓد دْٚٛا يف نتب ايعسب آزا٤ اهلٓٛد 

َع ِْٗ، ٫ٚ ثٓا٤ َع  ٫ ظؿس َع بػٞ، ٫ٚ ؾش١غت٢ غ٪ٕٚ اؿٝا٠، َٓٗا َج٬: "

ٓاب نرب، ٫ٚ ؾداق١ َع غكب، ٫ٚ غسف َع ض٤ٛ أدب، ٫ٚ بس َع غح، ٫ٚ ادت

                                                         
 .158د.ت، ف: ،. بريٚت: داز اؾ1ٌٝ، زشٖس اٯداب ٚمثس ا٭يبابا٭ْؿازٟ، إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ متِٝ.  32

قُد ايبذاٟٚ ٚقُد أبٛ ايؿكٌ إبساِٖٝ.  ٞ، تح: عًايؿٓاعتني ايهتاب١ ٚايػعسايعطهسٟ، أبٛ ٬ٍٖ.  33

 .41ّ، ف:4209عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب،  ايكاٖس٠: ايٓاغس
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، ٫ٚ عرز َع إؾساز، ٫ٚ زاس١ َع سطد، ٫ٚ قسّ َع غسض، ٫ٚ قب١ َع ٖص٤

ض٪دد َع اْتكاّ، ٫ٚ ز٥اض١ َع غري٠ ٚعذب، ٫ٚ ؾٛاب َع تسى املػاٚز٠، ٫ٚ ثبات 

يٝظ يهرٚب َس٠٤ٚ، ٫ٚ يكذٛز زٜاض١، ، َٚجٌ ْكًِٗ: "34"ٚاغتد املسا٤ بني اؾٗاٍ

ُٕ " ِٓد:ٚأمجً٘ عٓدْا َا ٚدد يف نتاب اهٔل 35"٫ٚ ملًٍٛ ٚؾا٤، ٫ٚ يبدٌٝ ؾدٜل ايطًطا

ٌُ ايٓاز، إٕ تباعدَت عٓٗا استذَت إيٝٗا، ٚإٕ دَْٛت َٓٗا أِسسَقتو ، ٚقد ٜطتٟٗٛ 36"َج

 ايعػل ازتٝاح"ايعٓػام َا دْٚ٘ ايهٓتاب ايعسب ْك٬ َٔ ؾشٝؿ١ يبعض أٌٖ اهلٓد: 

ع بٛؾ١ً يف ايطباتٛيد عٗا، ٢ٜٚ تٓتذ٘ ايٓذّٛ مبطازح غعادعٌ يف ايسٚح، ٖٚٛ َعٓ

أغهاهلا، ٚتكبً٘ ايٓؿٛع بًطٝـ خٛاطسٖا، ٖٚٛ بعد د٤٬ يًكًٛب، ٚؾكٌٝ 

ُّا قات٬ّ ، َٚسّقا َّٓٗها، ٫ تٓؿد ؾٝ٘ يٮذٖإ َا مل ٜؿسط، ؾإٕ أؾسط عاد ضك

، ٚشاد سهُا٤ اهلٓد ع٢ً قٍٛ 37"اٯزا٤، ٫ٚ تٓذع ؾٝ٘ اؿٌٝ، ايع٬ز َٓ٘ شٜاد٠ ؾٝ٘

 .38"َا عًل ايعػل بأسد عٓدْا إ٫ ٚعصٜٓا أًٖ٘ ؾٝ٘"ايعسب يف ايعػل قٛهلِ: 

ٚٓى ع٢ً نٌ يبعض ٠٫ٚ اؿسب: " ؾاحملازبٕٛ ايكدَا٤ َِٓٗ جيصيٕٛ ايٛؾاٜا اسرز عد

قسب، ٚغازت٘ إٕ بعد، ٚنُٝٓ٘ إٕ اْهػـ، ٚاضتطسادٙ إٕ  ساٍ: اسرز َٛاثبت٘ إٕ

 . 39"ٖٚي٢، َٚهسٙ إٕ اْؿسد

تؿت ايعسب إىل تدٜٚٔ املتداٍٚ ايػعيب اهلٓدٟ يف ايطًٛى ايَٝٛٞ ٚيف َعتكدات ٚاي

داٚي١، ٚيف ايػٓا٤ ايٓاع، ٚايٛط١ٝٓ، ٚايع٬ز ايػعيب يٮَساض، ٚاملعازف املت

خل. ْٚكًٛا عٔ عا١َ أٌٖ اهلٓد إمياِْٗ بايكدز، يهٓ٘ إميإ إجيابٞ إٚاملٛضٝك٢...

َٚٓػؿٛع باإلزاد٠، ٚيٝظ إمياّْا ضًبّٝا  ُّا ع٢ً ايتطًِٝ، ؾد ْٛا سهُتِٗ املهتٛب١: قا٥

                                                         
 .419. ف:9ز ،ايبؿا٥س ٚايرخا٥سايتٛسٝدٟ، أبٛ سٝإ.  34

 .92ّ، ف:4221. ايكاٖس٠: طبع١ اـالٞ، 9، طاحملاضٔ ٚا٭قداداؾاسغ، أبٛ عجُإ عُس بٔ عس.  35

 .404. ف:5، زايعكد ايؿسٜدابٔ عبد زب٘.  36

، تح: قُد َسضٞ اـٛيٞ. ْظ اجملايظ ٚغشر ايرأٖ ٚاهلادظبٗذ١ اجملايظ ٚأايُٓسٟ، ابٔ عبد ايرب.  37

 .510ايهتب ايع١ًُٝ، ف: بريٚت: داز

ٚت: عامل ايهتب، ، تح: قُد ايتٛلٞ. بريتصٜني ا٭ضٛام بأخباز ايعػام، داٚد بٔ عُس. ا٭ْطانٞ 38

   .44ّ، ف:4225

 .909. ف:ايبؿا٥س ٚايرخا٥سايتٛسٝدٟ، أبٛ سٝإ.  39
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ايٝكني بايكدز ٫ ميٓع ايعاقٌ تٛقٞ اهلًه١، ٚيٝظ ٭سد إٔ ٜٓعس يف ايكدز املػٝب، "

ٚيعًٓٓا  ،40"باؿصّ ابايكدز ٚأخّر اٚإمنا عًٝ٘ إٔ ٜأخر باؿصّ، ٚمٔ لُع تؿدّٜك

ط ؾ١ً ايؿسد بٛطٓ٘ َعذبٕٛ باؿه١ُ ايػعب١ٝ اهلٓد١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً زب ـاٯٕـمٔ 

سس١َ بًدى عًٝو نشس١َ أبٜٛو، إذ نإ غرا٩ى َُٓٗا نؿًت٘ بأبٜٛ٘ "

 .41"ٚغرا٩ُٖا َٓ٘

 ٚتػٞ َدْٚات ايعسب ا٭ٚىل إٔ اهلٓٛد ناْٛا مٓساعٞ غٓا٤، ؾؿٞ يٝايٞ ا٭ْظ

ٚايؿسح، ٚيف َٛاقع ايعٌُ نإ ٜطتِٜٗٛٗ ايؿٛت ايػذٞ، ٚنأِْٗ ناْٛا ٜعٝبٕٛ 

َٔ مسع ايػٓا٤ ؾًِ ٜستح ي٘ نإ عدِٜ اؿظ مل تػٓدٙ أغ١ٝٓ، ٚمل ٜطتٗٛٙ طسب "َٔ 

، ٚأمسَع أطبا٤ اهلٓد َسقاِٖ ايػٓا٤، ٚزأٚا إٔ ايػٓا٤ خيؿـ ايع١ً 42"أٚ ضكِٝ ايٓؿظ

ٚددْا يف أدبٝاتٓا املدزض١ٝ إٔ ٚاسد٠  -مٔ ايعسب- ، ٚإذا نٓا43ٜٚكٟٛ طبٝع١ اؾطِ

 َٔ ْعسٜات ْػأ٠ ايػعس ايعسبٞ قا١ُ٥ ع٢ً سدا٤ اإلبٌ، أٚ تسقٝـ ا٭طؿاٍ يف

ايطؿٌ، ٚؼد٣ اإلبٌ،  با٭ؾٛات ايطٝب١ ّٜٓٛ"املٗٛد، ؾإٕ ا٭دبٝات اهلٓد١ٜ تبني أْ٘ 

 .44"ٚػُع ايطُو يف سعا٥سٖا، ٚتؿطاد ايعبا٤ ٚا٭ضٛد َٔ َسابكٗا

ٚاشدمحت املهتب١ ايعسب١ٝ مب٪يؿات ايسساي١ ممٔ ناْت ٚدٗتِٗ أزض اهلٓد، ؾدْٚٛا 

ايٓاع أؾهازِٖ ٚآزا٤ِٖ يف نٌ غإٔ َٔ غ٪ٕٚ ايدْٝا،  َػاٖداتِٗ ْٚكًٛا عٔ

ُٓا نإ عًٝ٘ ايٓاع يف تًو ايب٬د ايبعٝد٠، ؾِٗ مل ٜػؿًٛا ا٫يتؿات إىل  ٚأزْٚا ؾّٛزا ع

ٕٚٓ يف اهلٓد، ست٢ إ ا٭زغٝـ اؾاسغ ضذٌ إعذاب٘ مبا نإ ٜٓكٌ َٔ  ٕايجكايف املد

َعسٚف،  د٠، ٫ تكاف إىل زدٌؾأَا اهلُٓد ؾإمنا هلِ َعإ َد١ْٚ، ٚنتب كًٓ"ٖٓاى 

 ٛؾٛف، ٚإُْٓا ٖٞ نتب َتٛازث١، ٚآداب ع٢ً ٚد٘ ايدٖس ضا٥س٫ٚ٠ إىل عامل َ

                                                         
 .589. ف:4، زايترنس٠ اؿُد١ْٝٚابٔ محدٕٚ، قُد بٔ اؿطٔ بٔ عًٞ.  40

 .414. ف: 8زاملسدع ْؿط٘،  41

١ َؿس: َطبعإبساِٖٝ شٜدإ.  :تٗرٜب، قاقسات ا٭دبا٤ ٚقاٚزات ايػعسا٤ ٚايبًػا٤ .ؾؿٗاْٞ، ايساغبا٭ 42

 .181ّ، ف:4255اهل٬ٍ، 

 .181املسدع ْؿط٘، ف:  43

 .181املسدع ْؿط٘، ف: 44
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ٓتب٘ إىل عُل ا٫ْبٗاز يف ْؿظ ، مبا ٜعين أْٓٗا ثكاؾ١ غعب، ٚيًكاز٨ إٔ 45ٜ"َرنٛز٠

، ٚدباهلا ٜاقٛت، عكِٗ ب٬د اهلٓد ؾكاٍ: عسٖا دزٚؾـ ب"ٖرا ايٛاؾـ يٝػسد 

 . 46"ٚغذسٖا عٛد، ٚٚزقٗا عطس

ا َٔ غّٛطْٚايت عًّٛ اهلٓد ْؿّٝبا ٚاؾّٝا َٔ ٚؾـ املطاؾسٜٔ ايعسب ؾُطاؾس ٜؿـ 

ثِ ًَٓا إىل اهلٓد، ؾٛددْاِٖ ٜكدَٕٛ يف اؿطاب ٚايٓذّٛ، ٚهلِ اـط زسًت٘: "

اهلٓدٟ غاؾ١، ٜٚكدَٕٛ يف ايطب، ٚهلِ أضساز ايطب ٚع٬ز ؾاسؼ ا٭دٚا٤، ٚهلِ 

سؿغ ايتُاثٌٝ، ٚمت ايؿٛز َع ايتؿٜٛس با٭ؾباؽ نصٟ احملازٜب ٚأغباٙ ذيو، 

ٚؾط١ٓ، ٚهلِ ؾٓع١ ايطٝٛف،  اسٖا تدبرّيٚهلِ ايػطسْر، ٖٚٞ أغسف يعب١، ٚأنج

ٚهلِ ايهٓه١ً، ٖٚٛ ٚتس ٚاسد ع٢ً قسع٘ ؾٝكّٛ َكاّ ايعٛد ٚايؿٓر، ٚهلِ قسٚب 

ايسقـ ٚاـؿ١، ٚهلِ ايجكاؾ١ خاؾ١، ٚهلِ ايطشس، ٚايتدخني، ٚاـطب ايطٛاٍ، 

سد َٔ ايؿرب َا هلِ، ٚهلِ ايصٟ اؿطٔ ٭ ٚهلِ ايسأٟ ٚايٓذد٠ ٚايؿرب، ٚيٝظ

احملُٛد٠، ٚايطٛاى ٚاـكاب... َع ٖرٙ اؿه١ُ ايػسٜؿ١، ٚا٭خ٬م  ٚا٭خ٬م

، ٜٚ٪ٜدٕٚ يًٗٓد 47"ايط١ٝٓ، ٚاملعسؾ١ اؿط١ٓ، ٜعسؾٕٛ َٔ أَس ايدْٝا َا ٫ ٜعسؾ٘ أسد

يكاع َٔ اؿطاب ايهجرُي  ي٫ٛ خطُٛط اهٔلٓٔدـطٛط ؾـ"ٜاد٠ يف َعسؾ١ اؾكٌ ايس

ََعٔسؾ١ُ ايتكاعٝـ  .48"ٚيعٔدَٛا اإلساط١ بايباٚزات ٚباٚزات ايباٚزات ٚايبطٝط ٚيبطًت 

ا املكاّ إٔ ْػٝد ظٗد ايبًداْٝني ايعسب ايكدَا٤ ايرٜٔ ٚقعٛا يف ٫ٚ ٜؿٛتٓا يف ٖر

اقعٗا املهتب١ ايعسب١ٝ َؿادز ١َُٗ يٛؾـ عدد ٫ ٜطتٗإ ب٘ َٔ َدٕ اهلٓد َٚٛ

ؼدٜد املٛقع ٚثسٚات٘ ٚبعض طباع ْاض٘ ٚمجاٍ ْطا٥٘،  اؾػساؾ١ٝ، ٖٚٛ ٚؾـ ٜتدًً٘

                                                         
. ايكاٖس٠: َهتب١ 5ز، 1طزٕٚ، ا، تح: عبد ايط٬ّ قُد ٖايبٝإ ٚايتبٝنياؾاسغ، عُسٚ بٔ عس.  45

 .91ف: ،4228ّاـالٞ، 

 .415. ف:8. زايترنس٠ اؿُد١ْٝٚابٔ محدٕٚ، قُد بٔ اؿطٔ بٔ عًٞ.  46

ّ، 4218، تح: نُاٍ َؿطؿ٢. ايكاٖس٠: َهتب١ اـالٞ، ايعني اؿٛزاؿُريٟ، ْػٛإ بٔ ضعٝد.  47

 .492ف:

ايكاٖس٠: َهتب١  .4، ز9ط ، تح: عبد ايط٬ّ قُد ٖازٕٚ،نتاب اؿٝٛإاؾاسغ، عُسٚ بٔ عس.  48

 .14ّ، ف:4240اـالٞ، 
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كٌ، بٌ ؾٝ٘ ٚؾـ يهٌ َٚا ؾٝ٘ َٔ ؾٓاعات ٚسٝٛإ ْٚبات ٚمثاز، ٚٚضا٥ط ايٓ

غ٪ٕٚ اؿٝا٠.... ٚناتبا ٖرا ايبشح أعذبا مبك٫ٛت دْٚت يف َسٜٚات عسب١ٝ قدمي١ 

ٚأٌٖ اهلٓد ٜ٪دٕٚ ا٭َا١ْ، ٜٚٓؿؿٕٛ َٔ أْؿطِٗ َٔ غري " :عٔ أٌٖ اهلٓد َٓٗا َج٬

غٓس ايطًطإ َٔ خاؾ٘ ايرب٤ٟ، ٚغس "ٚ 49"ٚضذ١ٝ ااستٝاز إىل سانِ أٚ َؿًح، طبّع

، َٚكٛي١ سهُا٤ اهلٓد ٚؾك٤٬ ايطٓد عٔ 50"ايب٬د َا يٝظ ؾٝ٘ خؿب ٫ٚ أَٔ

ٜؿب َٓ٘ ضا٥ٌ  َا داّ ايه٬ّ يف ايؿ٪اد ٚمل ٜبد َٓ٘ ع٢ً ايًطإ باد ٚمل"ايؿُت 

 ؾدؾ١ اٯذإ أٚ ٚعا٤ ايطسف ؾٗٛ نايبٓت ايبهس املػٗٛز٠ ايرنس نٌ سسف يف

أسد خيطبٗا ٚميٌٝ إيٝٗا ٜٚطًبٗا ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜساٖا ٜٚرتغـ يطاْٗا ؾإٕ أيك٢ إىل 

املطاَع ٚٚعاٙ نٌ ْاظس ٚضاَع ؾٗٛ نايعذٛش ايػٖٛا٤ إذا ضًٖٛا ٚقًٖٛا ٖٚٞ ت٬شّ 

نٌ أسد عٓٗا ؾإذا تهًُت  ٜٚؿس َٓٗا ايسداٍ ٚايٓطا٤ ٚحيٝد َٚطا٤ّ اؾباّس

 .51"أضهتت ٚإذا ضًُت أعسض عٓٗا

 خامت١ ايبشح:

خٌ قساِٖ ؽًٌ ايؿعٌ اؿكازٟ اهلٓدٟ ثكاؾ١ ايعسب قبٌ بصٚؽ ؾذس اإلض٬ّ، ٚد

ٚبٛادِٜٗ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ أْٓا لٌٗ أمسا٤ ايٛاؾدٜٔ َِٓٗ إىل تًو ا٭زض ايبعٝد٠، 

ؾإٕ ؾد٣ أٌٖ تًو ا٭زض ٚاضِ ب٬دِٖ تسدد يف نٌ املٛاقع ٚايبٝٛت ٚاملساعٞ ٚيف 

ٚنِ  غٛاط٧ غدزإ املٝاٙ، ؾهِ َٔ سبٝب١ تػ٢ٓٓ عبٗا ايعػام نإ امسٗا ٖٓدا،

ؼٌُ اضِ اهلٓد، ٚنِ َٔ ًَو عسبٞ دباز، أٚ بطٌ مسا٩ِٖ َٔ أّ ٚأب، ناْت أ

 ٚ غاعس ؾشٌ، نإ امس٘ ابٔ ٖٓد...َػٛاز، أ

ٚملا خسز ايعسب َٔ عصي١ ايؿشسا٤ بؿكٌ اإلض٬ّ، ضاح ايٓاع إىل ايػسم، ٚاختًطٛا 

بػعٛب َتعدد٠ ا٭عسام ٚايجكاؾات ٚا٭ؾٍٛ، نإ ْؿٝب اخت٬ط ايعسب باهلٓٛد 

ِ، إذ عهطت َد٣ إعذابِٗ بأخ٬م أٚي٦و ايٓاع ٚاؾسا، انتعت بٛؾؿ٘ َ٪يؿاتٗ

                                                         
 .514ف:. رب ا٭قطازايسٚض املعطاز يف خاؿُريٟ، قُد بٔ عبد املٓعِ.  49

 .5. ف:4ز ،عٕٝٛ ا٭خبازاهلل بٔ َطًِ.  ابٔ قتٝب١، عبد 50

: أمئ عبد اؾباز ايبشريٟ. يبٓإ: ، تحؾان١ٗ اـًؿا٤ َٚؿان١ٗ ايعسؾا٤ أمحد بٔ قُد.، ابٔ عسبػاٙ 51

 .22ّ، ف:9554داز اٯؾام ايعسب١ٝ، 
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ٚتٛاؾس  ...،طبٚسهُتِٗ يف غ٪ٕٚ اؿٝا٠، ٚعًَِٛٗ يف اؿطاب، ٚاؾػساؾٝا ٚاي

هلرا اؾٗد دػساؾٕٝٛ ٚزساي١ ٚأدبا٤ َٚجكؿٕٛ عسب أٚ أعادِ، أثسٚا املهتب١ ايعسب١ٝ 

 َٮت بصاد أغبع ِْٗ املعذبني عكازات ا٭َِ ايعسٜك١، ؾك٬ عٔ ايرتمج١ اييت

ؾكا٤ ثكاؾ١ بػداد يف عؿسٖا ايرٖيب بؿؿتٗا عاؾ١ُ اـ٬ؾ١ اإلض١َٝ٬ يف ايعؿس 

 .ايعباضٞ

 املؿادز ٚاملسادع:

 ًٞتح: عبد ايكادز أمحد ايًطا٥ـ ٚايطب ايسٚساْٞ. ابٔ اؾٛشٟ، عبد ايسمحٔ بٔ ع ،

  ايكاٖس٠: داز ايطباع١ احملُد١ٜ، د.ت. عطا.

  ٔتح: إسطإ عباع ايترنس٠ اؿُد١ْٝٚعًٞ. ابٔ محدٕٚ، قُد بٔ اؿطٔ ب ،

 ّ.4224. بريٚت: داز ؾادز، 4ٚبهس عباع، ط

 ٙتح: أمئ عبد ؾان١ٗ اـًؿا٤ َٚؿان١ٗ ايعسؾا٤ أمحد بٔ قُد.، ابٔ عسبػا ،

 ّ.9554اؾباز ايبشريٟ. يبٓإ: داز اٯؾام ايعسب١ٝ، 

  .ًِز ايهتب املؿس١ٜ، . َؿس: دا4، زعٕٝٛ ا٭خبازابٔ قتٝب١، عبد اهلل بٔ َط

4290.ّ 

  .َُٕٛٝ ،تح: قُد سطني. َؿس: املطبع١ دٜٛإ ا٭عػ٢ ايهبريابٔ قٝظ ،

 .4205ّايُٓٛذد١ٝ، 

  .تح: قُد ْبٌٝ  َٓت٢ٗ ايطًب َٔ أغعاز ايعسب،ابٔ َُٕٝٛ، قُد بٔ املبازى

 .9558ّ. بريٚت: داز ؾادز، 8، ز9ططسٜؿٞ، 

  .تح: ضذٝح مجٌٝ اؾبًٝٞ. بريٚت : داز ٞ ايؿًتدٜٛإ أ١َٝ بٔ أبأ١َٝ بٔ عبد اهلل ،

 .4228ّؾادز، 

 تٗرٜب: إبساِٖٝ  ،قاقسات ا٭دبا٤ ٚقاٚزات ايػعسا٤ ٚايبًػا٤ ؾؿٗاْٞ، ايساغب.ا٭

 .4255َّؿس: َطبع١ اهل٬ٍ،  شٜدإ.

 تح: عبد اجملٝد ايرتسٝين، ايعكد ايؿسٜدزب٘.  ا٭ْديطٞ، أمحد بٔ قُد بٔ عبد ،

 .4285ّٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ، .  بري9، ز4ط

  .ِٝبريٚت: داز 1، زشٖس اٯداب ٚمثس ا٭يبابا٭ْؿازٟ، إبساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ مت .

 .اؾٌٝ، د.ت

  .بريٚت: داز ؾادز، د.ت. .يطإ ايعسبا٭ْؿازٟ، ابٔ َٓعٛز 



... عجاب العرب حبضارة اهلند من الشعر اجلاهليإ  اجليل اجلديد 80                             

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202يونيو   -يناير                       3ج/ – 6ع 

  .تح: قُد ايتٛلٞ. بريٚت: تصٜني ا٭ضٛام بأخباز ايعػاما٭ْطانٞ، داٚد بٔ عُس ،

  .4225ّامل ايهتب، ع

  .ٕد.ت.، تح: ٚداد ايكاقٞ. بريٚت: داز ؾادزايبؿا٥س ٚايرخا٥سايتٛسٝدٟ، أبٛ سٝا ، 

  .ايكاٖس٠: طبع١ 9، طاحملاضٔ ٚا٭قداداؾاسغ، أبٛ عجُإ عُس بٔ عس .

 .4221ّاـالٞ، 

  .5، ز1طزٕٚ، ا، تح: عبد ايط٬ّ قُد ٖايبٝإ ٚايتبٝنياؾاسغ، عُسٚ بٔ عس .

 ّ. 4228ايكاٖس٠: َهتب١ اـالٞ، 

  .4ز، 9ط، تح: عبد ايط٬ّ قُد ٖازٕٚ، نتاب اؿٝٛإاؾاسغ، عُسٚ بٔ عس. 

 .4240ّايكاٖس٠: َهتب١ اـالٞ، 

  .ِٜداَع١ ٚاضط: اؿكٛز اإلع٬َٞ يًػاعس ايعسبٞ قبٌ اإلض٬ّسادِ، زٜاّ نس .

 ّ.9541ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 

 تح: إسطإ عباع. ايسٚض املعطاز يف خرب ا٭قطازملٓعِ. اؿُريٟ، قُد بٔ عبد ا ،

 ، د.ت.بريٚت: َهتب١ يبٓإ

  .تح: نُاٍ َؿطؿ٢. ايكاٖس٠: َهتب١ اؿٛز ايعنياؿُريٟ، ْػٛإ بٔ ضعٝد ،

 .4218ّاـالٞ، 

  .9بساِٖٝ، ط، تح: قُد أبٛ ايؿكٌ إدٜٛإ ايٓابػ١ ايربٝاْٞايربٝاْٞ، ايٓابػ١ .

 .عازفايكاٖس٠: داز امل

  .تح: فُٛع١ غسح دٜٛإ شٖري بٔ أبٞ ض٢ًُايػٝباْٞ، أبٛ ايعباع أمحد بٔ حي٢ٝ ،

 .4211َّٔ ا٭ضاتر٠. ايكاٖس٠: ايداز ايك١َٝٛ يًطباع١ ٚايٓػس، 

  .ٌؼكٝل ٚغسح: أمحد قُد غانس ٚعبد ايط٬ّ قُد املؿكًٝاتايكيب، املؿك ،

 .. َؿس: داز املعازف4ٖازٕٚ، ط

 َؿس: 1، زايهػهٍٛ ـامت١ ا٭دبا٤ ٚنعب١ ايعسؾا٤ُد بٗا٤ ايدٜٔ. ايعاًَٞ، ق .

 .4255ّاملطبع١ ايعاَس٠، 

  .تح: سطٔ ناٌَ ايؿرييف. َؿس: َعٗد دٜٛإ غعس املجكب ايعبدٟايعبدٟ، املجكب ،

 .4214ّاملدطٛطات ايعسب١ٝ، 

  .4825ّ. بريٚت: َطبع١ اٯداب، دٜٛإ عٓرت٠ايعبطٞ، عٓرت٠ بٔ غداد. 

 قُد ايبذاٟٚ ٚقُد  ٞ، تح: عًايؿٓاعتني ايهتاب١ ٚايػعسيعطهسٟ، أبٛ ٬ٍٖ. ا

 .4209ّعٝط٢ ايبابٞ اؿًيب،  أبٛ ايؿكٌ إبساِٖٝ. ايكاٖس٠: ايٓاغس
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  .ز ايعسب يف اؾا١ًٖٝ ٚاإلض٬ّامجٗس٠ أغعايكسغٞ، أبٛ شٜد قُد بٔ أبٞ اـطاب ،

 ت.، د.تح: عًٞ قُد ايبذاٟٚ. َؿس: َطبع١ ْٗك١ َؿس

 تح: أمحد شنٞ باغا. نتاب ا٭ؾٓاّأبٛ املٓرز ٖػاّ بٔ قُد ايطا٥ب.  ،ايهًيب ،

 ّ.4291ايهتب املؿس١ٜ،  ايكاٖس٠: داز

  .ٕف. ، تؿشٝح ٚتعًٝلَعذِ ايػعسا٤املسشباْٞ، أبٛ عبٝد اهلل قُد بٔ عُسا :

  .4289ّنسْهٛ.  بريٚت: داز ايهتب ايع١ًُٝ، 

  .تح: اجملايظ ٚأْظ اجملايظ ٚغشر ايرأٖ ٚاهلادظ بٗذ١ايُٓسٟ، ابٔ عبد ايرب ،

 .ايهتب ايع١ًُٝ قُد َسضٞ اـٛيٞ. بريٚت: داز
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 ؾٛز٠ اهلٓد ٚاهلٓٛد يف نتاب

"عذا٥ب ايدْٝا ٚقٝاع ايبًدإ" املٓطٛب يطًُٝإ ايتادس

ايٓذاز ايفتاح عبد َؿًح. د.أ 


 

  ايٓذاز أفٓإ. د
Email: muslih@hu.edu.jo                                                                         

 بشح:ًَدـ اي
ٝٓا يسس١ً عس١ٜٓ ٜكّٛ بٗا "ضًُٝإ ايتادس" إىل بالد  ٜػٍهٌ ٖرا ايهتاب ٚؾًفا أدب

ٌُ ي٘ نتب ايرتادِ إال أْ٘ ني، ٖٚٛ ناتب غرُي َعسٚف ايطري٠اهلٓد ٚايؿ ، ٚال ُتطٚذ

 َؤٍيف ٖرا ايهتاب، ٚؾاسب ايسس١ً املٛؾٛف١ فٝ٘.

ازع. ٚقد قاّ بسسًت٘ ٖرٙ يف ٜٚسد يف تعسٜف٘ أْٓ٘ َٔ ٍػاز َد١ٜٓ ضرياف ع٢ً ضاسٌ ف

ايٓؿف األٍٚ َٔ ايكسٕ ايجايح اهلذسٟ، أٟ يف ايٓؿف ايجاْٞ َٔ ايكسٕ ايتاضع 

املٝالدٟ. ٚناْت ايسسالت ايتذاز١ٜ بني َٓٛك١ اـًٝر ٚاهلٓد ٚايؿني يف ٖرا ايٛقت 

 ْػ١ٛ َٚتبادي١.

منا ٚال ٜكتؿس ايهتاب ع٢ً ٚؾف أسداخ ايسس١ً، ٚاؿدٜح عٔ اهلٓد ٚأًٖٗا، ٚإ

ٜػري إىل طبٝع١ ايٓعس٠ املتبادي١ بني ايعسب ٚاهلٓٛد، ٜٚتٛسم إىل ايػعٛب األخس٣ اييت 

ٚؾًت ايسس١ً إىل أزاقٝٗا، ٚذيو يٝظ فاٍ اٖتُاّ ٖرا ايبشح. ٖرا فكال عٔ 

 ٚؾف دغسايٓف، ٚشَيٓن، ٚٚؾف ـط ضري ايسس١ً اييت قاّ بٗا املؤٍيف.

س ايغسا٥ب١ٓٝ إىل ايتٛٓسم إيٝ٘ ٖٛ ايعٓاؾٚيعٌ اؾاْب األطسف فُٝا ٜطع٢ ٖرا ايبشح 

ز ايعسب عٔ بالد اهلٓد، ٖرا فكال عٔ ْطب١ اؿه١ُ ٚاملعسف١ ٚايعذا٥ب١ٓٝ يف تؿٛ

ايع١ًُٝ يًٗٓٛد، ٚايٓعس٠ ايجكاف١ٝ يآلخس يف ٖرٙ املسس١ً َٔ فهس األَتني، نُا 

 .ػًٍت يف أمنٛذز َٔ أدب ايسسالت ايعسبٞ

ايتادس، ؾٛز٠ اهلٓد، عذا٥ب ايدْٝا ٚقٝاع ايسس١ً، ضًُٝإ  :نًُات َفتاس١ٝ

 .ايبًدإ

                                                         
 ٚايباسج١ املػرتن١ ٖٞ أضتاذ٠ َطاعد٠ مبسنص األزدٕ اهلامش١ٝ، اؾاَع١ ايعسب١ٝ، ايًغ١ بكطِ أضتاذ ،

 .، األزدٕايًغات، اؾاَع١ األزد١ْٝ
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Abstract: 
This book is a literary description of the sea voyage of Sulaiman, the 

Marchant, which he had started in the 9th century to explore India and 

China. He was an unknown writer as there is no other literary work 

belongs to him except this book. He was one of the merchants of Sairaaf 

which was situated at the coastal area of Persia. During this era, the Gulf 

region, India and China had close cultural and commercial ties that had 

bound these three countries together.  

So, this book is not only his travelogue and what he had to encounter from 

calamities to different rituals and myths in India and its people, rather he 

has consistently emphasized the close relation of these two regions which 

was constituted traditionally, culturally and commercially, with an 

addition of its geographical and historical depiction. 

Perhaps the most important aspect of this book is to feature the queer 
mythology of Arabs about India in respect of the knowledge and 

information which they found in India and to portray the cultural 

perspectives of both countries for each other. 
 َكد١َ: 

ْٝاي١ٝ مببشجٞ اآلخس، ٚايؿٛز٠. ٚال زٜب يف إٔ عالق١ اْػغًت دزاضات َا بعد ايهٛيٛ

األفساد باألفساد اآلخسٜٔ، ٚاؾُاعات ايبػس١ٜ باؾُاعات األخس٣ قه١َٛ 

مبذُٛع١ َٔ األسهاّ ايعا١َ اييت تٓتر، يف ايغايب، َٔ احملهٝٓات ٚاملسٜٚٓات، 

١ٓٝ، ٚزٓبُا خكعت يًدًط أٚ ايِٖٛ أٚ  ٚفٝٗا دٛاْب َٔ اؿكٝك١، ٚدٛاْب أخس٣ خٝاي

االفرتا٤ ٚاملبايغ١ يف أسٝإ أخس٣. ٚددٜس بايرنس إٔ ايعسب مل ٜفٍهسٚا َٜٛا باستالٍ 

بالد اهلٓد، ٚال اهلٓٛد فٍهسٚا باستالٍ بالد ايعسب، إال يف ؿع١ تازخي١ٝ ٚاسد٠ 

، فٛبٝع١ ايعالق١ بني األَتني، يف تًو املسس١ً، باضتجٓا٤ ٖرٙ اؿاي١ غري ايكاب١ً 1ْادز٠

 يًتعُِٝ، عالق١ٌ ػاز١ٜٓ، ٚثكاف١ٝ، ٚيٝطت تٛٓضع١ٓٝ.

ٞٙ ع٢ً ايتشدٜد َا مل ٚال  بد َٔ ؼدٜد َفّٗٛ اآلخسااآلخسٜٔ، ٖٚٛ َفّٗٛ عؿ

ْدخٌ إيٝ٘ َٔ َفّٗٛ َسدعٞ ٖٛ )األْا(، ٚبتشدٜد األْا ٜهٕٛ اآلخس فسّدا أٚ مجاع١ً 

                                                         
ٌٖ ضًٛاْ٘ فغصا بالد بابٌ ٚغصا بين إضسا 1 ٥ٌٝ، بعد َٛت نإ ذيو يف عٗد املًو شازح، سني ععِ ًَٝه٘ ٚد

يٝدٕ: َٛبع  .1ز ،تازٜذ ايٝعكٛبٞ، أمحد بٔ أبٞ ٜعكٛب. ٕ بٔ داٚد بعػسٜٔ ض١ٓ. )ايٝعكٛبٞاملًو ضًُٝا

 .96:ّ، ف1883بسٌٜ، 
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حيهِ عالقَت٘اعالقَتِٗ باألْا عاٌَ ايتُاٜص، ٖٚٛ متاٜص إطازٙ ايعاّ ٖٛ اهل١ٜٛ، 

َٓ ا َعإ ايتُاٜص فتشؿسٖا ايدزاضات اؿدٜج١ يف ٚعًٝ٘ ٜرتتب املٛقف َٔ اآلخس. "أ

عٓاؾس أُٖٗا: ايدٜٔ ٚايٛا٥ف١، ٚاالْتُا٤ ايطٝاضٞ ٚاؿصبٞ، ٚاألؾال١ْٝ 

االدتُاع١ٝ، ٚائعسم ٚايٛط١ٝٓ، ٚايٓصٚسات ايبػس١ٜ، ٚايغ٢ٓ ٚايفكس، ٚايجكاف١ 

 .2ٚاؾٌٗ، ٚايرنٛز٠ ٚاألْٛث١"

فاألْااا ٖااٞ املًٓٛاال ٚاألؾااٌ، ٖٚااٞ ايتعاابري عاأ اياآفظ َكابااٌ ايغااري، مبااا حياادد ٖٜٛاا١ً   

َكابٌ ١ٜٖٛ، فاألْا ٚايرات َعانطتإ يآلخس، ٚايعهظ بايعهظ. ٜٚٓبين ع٢ً ٖرٙ 

ـٓ، ٚا ٚال  .3الضتجٓا٤، ٚاإلقؿا٤، ٚاإليغا٤، ٚاؿسب، ٚايكتاٌ، ٚاإلبااد٠  املعانط١ اـ

ٕٚ باٛعٞ اآلخاس، إذ ال تعاين اـؿٛؾا١ٝ     تربش اـؿٛؾ١ٝ ايجكاف١ٝ إال بٛعٞ األْا املكس

 .4اؾٛزتٓا اييت ْساٖا يف املسآ٠ فشطب، بٌ ؾٛزتٓا يف َسآ٠ اآلخس أّٜك

ٚ٘ا، أٚ َعذّباا، أٚ    ٚقد ٜهٕٛ اآلخس ضٝاضّٝا، أٚ عطهسّٜا، أٚ تادّسا  سٝادّٜاا، أٚ عاد

َٓبّٗسا. ٚيف إطاز تكازب املؿاحل ٚتكازب ايٛدٛد، تٓكطِ ايٓعس٠ ايطًب١ٝ إىل سكد، 

ٚاستكاز، ٚنسٙ، ٚأَا زٓدات ايفعٌ ع٢ً ايؿٛز٠ اييت ٜسمسٗا اآلخاس يٓاا، فتٓكطاِ إىل    

اضااتذاب١، ٚتهٝٝااف، َٚكاَٚاا١، ٚغًباا١، قاأُ َٓعَٛاا١ عالقااات ايتفااٛم ٚايدْٚٝاا١         

. ٚزٓبُاا تاربش يف امتُاع ايٛاساد َػاه١ً      5ممازضات ايطٝٛس٠، ٚأغهاهلا، ٚآيٝاتٗاا ٚ

 . 6أٚ آخسٜٔ -األقًٝات اييت ٜتشٍٛ أفسادٖا أٚ تتشٍٛٓ ٖٞ مجٝعٗا إىل آخس

ٕ  فهااس٠ اآلخاا  إٕ َفٗااّٛ ايجكافاا١ معااٌ َاأ اآلخااس َسنااص      س ٖااٞ فهااس٠ ثكافٝاا١، ٚإ

ـٓ ضاًُٝإ ايتاا  7اٖتُاَ٘ ُٓاعا٘، ٜؿادم عًٝا٘ ايكاٍٛ: ٖاٛ      دس ايارٟ باني أٜادٜٓا، ظ   . ْٚ

                                                         
. عُإ: َٓػٛزات ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚايداز عد ايهٛيْٛٝاي١ٝايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚدزاضات َا بايٓذاز، َؿًح.  2

 .52:ّ، ف2008األ١ًٖٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 
3 Najjar, Muslih. The Image of the Other as Portrayed by Ibn Khaldun in his 

68.:, Vol 3, Issue 1, Jan 2018, pJournal of Ibn Haldun Studies "."Muqaddima 
ّ، 2011. ايكاٖس٠: ايداز املؿس١ٜ ايًبٓا١ْٝ، اـؿٛؾ١ٝ ايجكاف١ٝ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٜٝٓعس: ايعذًٝٞ، غٗال.   4

 .55ف:

5 Najjar, Muslih, 2018, p:68-69 

 .53:. فايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚدزاضات َا بعد ايهٛيْٛٝاي١ٝايٓذاز، َؿًح.  6

7
 .20:. فاـؿٛؾ١ٝ ايجكاف١ٝ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝايعذًٝٞ، غٗال.  
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ـٓ ٜعٓبس عٔ اؿٝا٠ بتعآددٖا، ٚأؾاٛاتٗا املتبآٜا١، ٚايعالقاات بٝٓٗاا      ، فٝذُاع ثكافاات   ْ

ٌٓ اآلخاس ساقاّسا غاري ممهأ      كتًف١ املػازب، ٚحيٛٓهلا إىل َعسض ثكايٓف ٚاسد، يٝع

 .8ايتغٝٝب، أٚ االضتبعاد ع٢ً املطت٣ٛ ايجكايف

ٜٚسضِ أدب ايسسالت ؾّٛزا يألَِ يف آداب أَِ أخس٣، ٚقد تأثس األدبا٤ بايؿٛز٠ ايايت  

ًَُتٗااا هلااِ   ِ، ٚنااجرّيا َااا مٍحًااٛٙ تًااو ايؿااٛز٠ أدبٗاازمسٗااا ايسساياا١، فهتبااٛا   اياايت َس

نتب ايسسالت، ألْٗا قؿادت إىل تًاو ايبًادإ، ٚزمسات ؾاٛز٠ سٝٓا١ َٓٗاا، عًا٢ ٜاد          

غٗٛد عٝإ. ٚقد اغتغًت تًاو األعُااٍ األدبٝا١، بكؿاد أٚ َأ دٕٚ قؿاد، عًا٢ بًاٛز٠         

أذٖااإ قسا٥ٗااا   أفاال تٍٛقااع، فؿاآعت ؾااّٛزا يألَااِ ٚاؾُاعااات ايبػااس١ٜ ٚايبًاادإ يف        

 Stereo Type9 َٚتًٍكٝٗا. ٚنجرّيا َا ناْت ٖرٙ األعُاٍ األدب١ٝ َٖٛد١ًٗ بٓعس٠ من١ٓٝٛ
األْاا، ُٚزمسات يا٘    س ٚايتأثري، فربش اآلخس املدتًاف عأ   َٛٚد١ًٗ هلا، يف ساي١ َٔ ايتأث أٚ

طااُات َعٝٓٓاا١. "فايسٓساياا١ ُٜٓاأتر عاأ طسٜاال املعآٜاا١ ٚاملعاٜػاا١ ؾااٛزا      َااح ٚقؾااٛز٠ مبال

ٛ     ٚمتٓجالت َٚعسف١ َٚفازقات، ٚمٓطُد أٜ اؿٝاا٠  ز ٚتعا ايًشعا١ اإلثٓٛغسافٝٓا١ ايايت تؿا

 .١10 يآلخس املدايف يف أغًب األسٝإ"ايَٝٛٝ

اياا١، ٚفٝاا٘ حيهااٞ أسااداخ ضاافس عاغاا٘،      دب ايسسًاا١ خٛاااب ٜٓػااأ َاأ ذات ايسس   ٚأ

ٜٚؿف األَانٔ اييت شازٖا، ٚاألغداف ايرٜٔ يكِٝٗ، َٚا داس٣ َعٗاِ َأ سادٜح،     

 .11د٠ ايكازئ ٚإَتاع٘ٚغاٜت٘ َٔ ٖرا اؿهٞ إفا
ٚألٕ ايهتاب ايرٟ بني أٜدٜٓا ٖٛ نتاب َٔ أدب ايسسالت، ٖٚٛ أدب ٜفكٞ إىل ْاٛ   

ايَٝٛٝٓااات، فّْٓاا٘ ٜكاآدّ خٛاَباا٘ بؿااٛز٠ أقاا٣ٛ ٚأٚقااح، ٚأنجااس  َاأ ايطااري٠ ايراتٝاا١، أٚ 

ذاتٝاااا١، فٝكاااآدّ يًكااااسا٤ احملااااٝط ايفٝصٜااااا٥ٞ ٚاالدتُاااااعٞ يألغااااداف ٚاؾُاعااااات،   

ُٓٔ ٖٜٛٓااا١ األغاااداف،         ٚاألساااداخ ايااايت ٜػاااازنٕٛ فٝٗاااا، ٜٚكااآدّ ايؿاااٛز٠، ٚتتكااا

                                                         
 .184:املسدع ْفط٘، ف 8

 .56:. فايدزاضات ايجكاف١ٝ ٚدزاضات َا بعد ايهٛيْٛٝاي١َٝؿًح.  ،ايٓذاز 9

اد ايطٛفٝيت حملُد بٔ عبد ا"هل". أعصٜص، قُد. "ايسس١ً اؿدٜج١ َٚعسف١ اآلخس: قسا٠٤ يف "زسًيت إىل االؼ 10

 .7:، ف181ّ،  2020َازع  -، ٜٓاٜس ف١ً عامل ايفهس ايهٜٛت١ٝايهٜٛت: 

. ايسباط: ن١ًٝ اآلداب ظاَع١ ابٔ ٚاألدبٞ ت املغسب١ٝ ايطٛض١ٝ بني املغسبٞايسسالٜٓعس: اؿامتٞ، قُد.  11

 .30:ّ، ف2012شٖس َٚٛبع١ املعازف اؾدٜد٠، 
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 ٚاألفهاااز اياايت ٜهْٛٓٗااا ايٛاسااد عاأ اآلخااس، ٚغاابه١ ايعالقااات بٝاآِٗ. ٚاـٛاااب        

أفهاز، ٚطسٜك١ تفهري، ٚآي١ٝ َعاؾ١ ٚتٓاٍٚ، َٚٛاقف ٜتدارٖا فاسد أٚ مجاعا١ َأ     

َٓا 12فسد أٚ مجاع١، قُٔ ْطل إغازات، ٖٞ بال غو فاٍ اٖتُاّ عًِ اإلغازات . ٚأ

املاد٠ َٓ٘ فٗٞ ٚضٝط ايتعبري ايػفٗٞ أٚ املهتاٛب، ٚتكادّ ٚدٗا١ ايٓعاس ايايت ؼهاِ       

ايتعبري، ٜٚهٕٛ مث١ ؾ١ً بني اؿاي١ أٚ ايٛاقع١ ٚطسٜكا١ اضتشكاازٖا يغّٜٛاا، يف ْعااّ     

. ٚتهإٛ غاٜا١ اـٛااب اإلقٓاا  بايعكاٌ ٚاملٓٛال،       13إغازات ٜفرتض َسٔضال َٚطتكٔبال

ٞٓ، أٚ اؾُع بُٝٓٗا  .14أٚ االْفعاٍ بايتعبري ايٛدداْ

 :١ ايتٛبٝك١ٓٝايدزاض

َٛٓز      يف دزاضتٓا ٖرا ايهتاب، ضٓطتذًٞ ؾٛز٠ األ١َ اهلٓد١ٜ، ٚاإلْطاإ اهلٓادٟ ايارٟ ؾا

َٓاا اهلٓاد فبشازٖاا فٝٗاا املدًٛقاات        ُ٘ا باملعازف ٚايعًّٛ، ٚؾاسب َٓذاص. ٚأ ُّا، ًَٚ سهٝ

 ايعذٝب١، ٚأزقٗا فٝٗا ايهٓٛش، ْٚاضٗا ٦ًَٕٝٛ باملفادآت، ٚايؿدَات، ٚاإلدٖاؽ.

ب ايهتاب ايرٟ ْدزض٘ إىل َؤيفني غري ضًُٝإ ايتادس، ٚيهٔ األزدح إٔ ٚزمبا ُْط

ْطبت٘ إىل ٖرا املؤيف امٍٗٛ أؾدم َٔ ْطبت٘ إىل ضٛاٙ، نُا ٜس٣ بعض احملككني 

 .15ٚايباسجني

اهلٓد ٚاهلٓٛد يف ٖرا ايهتاب، أٚ يف  َٚٔ ايٛاقح إٔ ايدخٍٛ إىل دزاض١ ؾٛز٠

نتاب ٜٓتُٞ إىل ٖرا ايعؿس قد تطتفٝد َٔ املعاؾات َا بعد االضتعُاز١ٜ َٔ ْاس١ٝ 

اإلدسا٤ فشطب، ٚيٝظ َٔ ْاس١ٝ ايفهس ٚاؿُٛي١ ايفهس١ٜ، ٚذيو بطبب اختالف 

                                                         
تس: عبد ايسمحٔ َصٜإ. اؾصا٥س: َٓػٛزات االختالف ٚٚشاز٠  ،َفاِٖٝ ضسد١ٜتٛدٚزٚف، تصفٝٛإ. ٜٓعس:  12

 .54-53ّ، ف:2005ايجكاف١، 

ّ، 2003: امًظ األع٢ً يًجكاف١، تس: عابد خصْداز. ايكاٖس٠ ،املؿًٛح ايطسدٟٜٓعس: بسْظ، دريايد.  13

 .63-62:ف

. بريٚت: داز تػسٜح ايٓـ: َكازبات تػسحي١ٝ يٓؿٛف غعس١ٜ َعاؾس٠ٜٓعس: ايغراَٞ، عبدا"هل قُد.  14

 .35-34ّ، ف:1987ايًٛٝع١، 

 Jeanُٜٓطب ايهتاب يف بعض ْطد٘ إىل أبٞ شٜد اؿطٔ بٔ ٜصٜد ايطريايف، ٚقد ْػسٖا دإ ضٛفادٝ٘  15
Sauvaget سكك٘ تِٝ َانٓتٛؽ مسٝح، ْٚػست٘ 25ّ. )َكد١َ املسخيٞ، ف:1948ض١ٓ  يف بازٜظ ِٓ ( ث

أخباز ايؿني ٚاهلٓد ألبٞ شٜد بايًغتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ داَع١ ْٜٝٛٛزى أبٛظيب. )مسٝح، تِٝ َانٓتٛؽ. 

 .3. أبٛ ظيب: داَع١ ْٜٝٛٛزى أبٛ ظيب، د.ت. ف:ايطريايف
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ايعسٚف ٚاؿٝجٝات ٚآيٝات ايتٛاؾٌ َٔ عؿس إىل آخس. ٚال غو يف إٔ نتب 

دز َِٗ َٔ َؿادز تهٜٛٔ ؾٛز٠ ذ١ٖٝٓ يًػعٛب ٚايبًدإ األخس٣، ايسسالت َؿ

ٚغاؾ١ سني ْعسف إٔ ؾاسب ايسس١ً ٖٛ تادس قاّ بسس١ً عس١ٜٓ، ٖٚٛ ٜطذٌ 

َالسعات٘ ًًَٓٛكا َٔ خرب٠ َٚعسف١ ٚإدزاى، فٗٞ يٝطت َالسعات فا١ْٝ أٚ 

سات يف تكدٜضاذد١، بٌ إْٗا تتطِ بايدق١ ايٓٓصاع١ إىل أؿِسف١ٝ ٚايدق١ َٔ سٝح اي

ايهتاب أٍيف٘ تادس، ٖٚٛ  ا إٔاؾدٜس باملالسع١ أّٜك املطافات ٚاملطاسات. ٚيهٔ

أقسب إىل ايَٝٛٝٓات، دا٤ بًغ١ عاد١ٜٓ ٚيٝطت أدب١ٓٝ زفٝع١، ٚإٕ ناْت تٓتطِ بايدق١ 

 امل١ٝٓٗ يف ايٛؾف.
ٜٚػاز ٖٓا إىل إٔ ايسس١ً بدأت َٔ َد١ٜٓ ضرياف ع٢ً ايطاسٌ ايػسقٞ يًدًٝر 

، بعد عٛد٠ ا732ٖتدٜٚٔ ايهتاب يف عاّ  ، باػاٙ بالد اهلٓد ٚايؿني، ٚمتايعسبٞ

ضًُٝإ ايتادس َٔ ايسس١ً، ٚٚؾف٘ ٖٛ بكٛي٘: "فٝ٘ ضًط١ً ايتٛازٜذ، ٚايبالد، 

ٚايبشٛز، ٚأْٛا  األمساى، ٚفٝ٘ عًِ ايفًو، ٚعذا٥ب ايدْٝا، ٚقٝاع ايبًدإ، 

 .16ٚاملعُٛز َٓٗا ٚايٛسؼ، ٚعذا٥ب غري ذيو"

ٕٚٓ األسداخ بتالسل شَيٓن، ًُُٜٞ تالسكا دغسافٝٓا،  َٚٔ ايٛاقح ملتتبع ايسس١ً أْٗا تد

فكد زاع٢ املؤٍيف ايتطًطٌ ايصَيٓن، فرتتب ع٢ً ذيو تتبع دغسايف ـط ضري ايسس١ً. 

ًٍٛع ع٢ً  ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ املؤيف معٌ ايتازٜذ احملت٣ٛ األٍٚ يًهتاب، إال إٔ امل

تاب ٜطتٛٝع بطٗٛي١ إٔ خيسد٘ َٔ خا١ْ ايتازٜذ، يٝجبت٘ ظداز٠ يف نتب أدب ايه

 ايسسالت، ٚزمبا يف نتب ايطري٠ ايرات١ٝ، فُٗا أقسب َٔ ايتازٜذ إىل ايهتاب.

ٚباضتعساض قتٜٛات ايهتاب، ٚايٓعس يف تفاؾٌٝ ٖرٙ ايسس١ً؛ فّْٓا ْطتٛٝع 

١ٝ ٖٞ: ايٓاع ٚأسٛاهلِ تكطِٝ املعازف اييت تطام فٝ٘ ع٢ً مخط١ قاٚز َكُْٛ

)ايعٓؿس ايبػسٟ(، ٚاملدًٛقات )اؿٝٛاْات ٚايٓباتات(، ٚاؾغسافٝا )األدساّ األزق١ٝ 

ٚايبشس(، ٚايهٓٛش ٚاملاٍ ٚاؾٖٛس، ٚاؿهاٜات ٚاـسافات. ٚضٓأتٞ ع٢ً تفؿٌٝ 

ٌٓ قٛز َٓٗا فُٝا ٜأتٞ َٔ ايبشح.  ن

                                                         
 .17-16ْفط٘، ف: املسدع 16
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 ايٓاع ٚأسٛاهلِ: – أٚاًل

دٛاْب املٗاز٠ ٚايؿٓع١،  ا أٚؾاًفا نجري٠ً، تٓكطِ إىلْٚاضٗٚؾف املؤيف أٌٖ اهلٓد 

ٚدٛاْب ادتُاع١ٝ، ٚدٛاْب ضٝاض١ٝ، ٚعالقات خازد١ٝ، ٚإداز١ٜٓ، ٚٚؾٔف 

ـٓ سٝاتِٗ، ٚضٓأتٞ ع٢ً تفؿٌٝ ذيو، ٚقسب  َعٗسِٖ، ٚبعض ايغسا٥ب اييت ؽ

 األَج١ً عًٝ٘.

ٕٛٓ َٔ فُٔ ٚؾف املٗاز٠ ٚايؿٓع١ إٔ املؤٍيف ذنس ممًه١ يف عس ٖسنٓد تته

أيف ٚتطع ١٦َ دصٜس٠ ٚمتًٔهٗا اَسأ٠، َٜٚرنس إٔ أًٖٗا ال ٜهٕٛ أؾَٓع َِٓٗ، سٓت٢ 

ُٖني ٚايدخسٜؿني ٚاؾٝب، نٌ ذيو  إِْٗ ٜعًُٕٛ ايكُٝـ َفسٚغّاا َٓ٘ ْطذّاا بايٝه

َٗس٠ٌ يف بٓا٤ ايطفٔ ٚايبٝٛت ع٢ً ْطل عاٍ َٔ ايؿٓع١ ََ . 17ْطّذا دٕٚ خٝاط١. ثِ إِْٗ 

فٗٛ ٜطٓذٌ هلِ َٗازتِٗ يف ايٓطر، ست٢ إِْٗ ٜٓذصٕٚ ايجٝاب َٔ دٕٚ ساد١ٕ إىل 

 خٝاط١.

ُِٖٞ ُتؿٓع يف ممًهت٘ ثٝاب ق١ٌٝٓٛ يٝظ  َٜٚرنس املؤٍيف، يف َٛقع آخس، إٔ املًو ُز

. ٜٚرنس ايهتاب نريو 18سد َجًٗا، َٜدخٌ ايجٛب َٓٗا يف سًك١ خامت زق١ً ٚسطّٓااأل

ـٓ ٚاآلدس ٚايٛني، ِٖٚ أٌٖ  َٗس٠ٌ، َٜبٕٓٛ ايبٝٛت َٔ اؿذاز٠ ٚاؾ ََ إٔ أٌٖ اهلٓد 

َعسف١ بريو، فٓذدٙ ٜكازِْٗ بطٛاِٖ َٔ األَِ اييت ال تبين بٝٛتٗا َٔ ٖرٙ املٛاد 

 . 19دمي١َٛ، ٚاييت تتطِ بايك٠ٛ، ٚاملتا١ْط١ًٜٛ اي

أزباب ايؿٓاع١ ٚاؿسف ٚاملٗٔ  إىل إٔ اهلٓٛد أزباب ؾٓاع١، ٚإٕ ٚميكٞ ايهتاب

ُِٓ ذيو، فٝذعٌ أٌٖ املًو ا٤ِٖ ؾٓاعاتِٗ ٚسسفِٗ َِٚٗٓٗ، ستٜٛٓزثٕٛ أبٓ ٢ إْ٘ يٝع

ُٚال٠ٝ عٕٗٛد، ٚنريو ٚايطٝاض١ ٜتٛازثْٛٗا نُجٌ تٛازخ ايؿٓع١، ٜٚكٍٛ عٓٗ ِ: "ٚهلِ 

٢ إٕ املًٛى ست. 20 فِٝٗ"بٝٛتات، ال تهٕٛ تًو ايؿٓاع١ إال أٌٖ ايهتاب١ ٚايٛٓب أٌٖ

                                                         
ايعني: َسنص شاٜد يًرتاخ : ضٝف غاٖني املٓسخيٞ. تح .ا٥ب ايدْٝا ٚقٝاع ايبًدإعذايتادس، ضًُٝإ.  17

 .31:ّ، ف2005ٚايتازٜذ، 

 .47املؿدز ْفط٘، ف: 18

 .57املؿدز ْفط٘، ف: 19

 .56املؿدز ْفط٘، ف: 20
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غًٛب، ٚال َٜسق٢ أٌٖ  زدٌ َٔ أٌٖ بٝٔت امٜلًٔٔو املٚاسْد َِٓٗ، فّْ٘ ال ُِٜٛي٢ إال إذا ٝغًب

ٕٓ تٛازخ ايؿٓاعات ٚاملٗٔ معٌ اـرب٠ َطتُٓس٠ يف أٌٖ . 21 بريواملًُه١ إال ٚإ

 ايؿٓع١، ٚمعًِٗ أقدز ع٢ً تٜٛٛسٖا عرب األدٝاٍ.

، ٚإذا نإ أٌٖ 22ٚايفًطف١ ٚايٓذّٛ عًِ اهلٓٛد يف ايٛب ٜٚػٝد ايهاتب باتطا 

اذقٕٛ يف ، ٚايفًطف١؛ فّٕ بعكِٗ سقني يف ايؿٓع١ ٚيف ايعًّٛ، ٚايٛبايبالد ساذ

َٗازات نايطباس١، ٚبعكِٗ َاٖس يف ايطًب ٚايطسق١، ٜٚكسب املؤيف أَج١ًً َٔ 

 .23ذيو

َٓا يف اؾٛاْب االدتُاع١ٝ فٛددْا ايهتاب ٜؿف ايعُسإ عٓد أٌٖ اهلٓد، ع٢ً  ٚأ

ُٕ نايرٟ عٓد أٌٖ ايؿني  َٕ َد ايسغِ َٔ أْٓ٘ عُسإ يف ػُعات بػس١ٜ، ٚيٝظ عُسا

ٕٓ يف بعض بالد 24َجال ، ٚيهٓٓ٘ ذنس دٛاْب َٔ سٝا٠ ايٓاع ٚضهِٓٗ، يٝؿٌ إىل أ

ٌٓ َا ٜعاغسٕٚ  اهلٓد أْاّضا ُٜٕٗٝٛ يف ايغابات ٜٚطٝشٕٛ يف ايغٝاض ٚاؾباٍ، ٚق

 .25ايٓاع، ٜٚأنًٕٛ اؿػٝؼ ٚمثس ايغٝاض، ِٖٚ ال ٜأتٕٛ ايٓطا٤

دتُاع١ٝ امل١ُٗ اييت ٜػري إيٝٗا ايهتاب عٓد أٌٖ اهلٓد إٔ ممًه١ َٚٔ املطا٥ٌ اال

، بٌ إْ٘ خيًـ يف َٛقع آخس 26اٝؾصز َجال يٝظ يف بالد اهلٓد آَٔ َٔ ايطِسم َٓٗا

إىل ايكٍٛ إٕ دصا٤ ايطازم يف بالد اهلٓد يف ايكًٌٝ َٓ٘ ٚايهجري ٖٛ ايكتٌ. فًٛ ضسم 

٘، أخرت خػب١ ط١ًٜٛ، فٝشدد طسفٗا، ثِ ٜكعد عًٝٗا ع٢ً ايطازم فًّطا فُا فٛق

َٓا قاطع ايٛسٜل فذصاؤٙ ايكتٌ بأ١ٜ طسٜك١ َٔ ٢27 ؽسز َٔ سًك٘إضت٘ ست ، ٚأ

 .28ايٛسم

                                                         
 .56املؿدز ْفط٘، ف: 21

 .59املؿدز ْفط٘، ف: 22

 .39املؿدز ْفط٘، ف: 23

 .59املؿدز ْفط٘، ف: 24

 .56املؿدز ْفط٘، ف: 25

 .46املؿدز ْفط٘، ف: 26

 .57املؿدز ْفط٘، ف: 27

 .58املؿدز ْفط٘، ف: 28
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ايهتاب يف ٚؾف دٛاْب ادتُاع١ٝ َٔ سٝا٠ أٌٖ اهلٓد فٝؿف أْٓ٘ ال ٜأنٌ  ٜٚطتُس

، ِٖٚ ال ٜأتٕٛ ايٓطا٤ يف اؿٝض، ٢29 َٜطتاى ٜٚغتطٌ قبٌ ايٛعاّايٛاسد َِٓٗ سٓت

َٓا َعٗسِٖ فِٗ ًٜٕٛٝٛ ايًٍش٢، ٚال ٜأخرٕٚ ايػٛازب، ٚحيًكٕٛ إذا ناْٛا يف  ٚأ

 .30سداد، ٚال خيتتٕٓٛ

َم أًٖٗا يف ايٓطٝر ٜٚهجس املؤيف َٔ اؿدٜح عٔ األشٜا٤، فكد ذنسْا املُايو اؿاذ

ٚاـٝاط١، ٚتسد يف ايهتاب َالسعات نجري٠ عٔ األقٛاّ ايرٜٔ ال ًٜبطٕٛ إال 

ََٔ ٜتش32ًٍ، ٚايفٛطتني31ايفٛط١ٜ  َِٗٓ ٓٔ  ٕٛ باألضاٚز ٚايرٖب ٚاؾٖٛس زدااًل، ٚيه

قٓا ٖرا اؿدٜح إىل إغازات نجري٠ ْٚطا٤ّ. فّذا ذنسْا املالبظ املد١ٛٝ ٚايفٛط، ضا

 .33سٍٛ أقٛاّ عسا٠ ال ًٜبطٕٛ ايجٝاب ايبت١

َٓا عادات أٌٖ اهلٓد يف ايص ايسدٌ ميهٔ إٔ ٜتصٚز  ٚاز فكد تٓاٚهلا املؤٍيف فرنس إٔٚأ

ٟٓ عدد َٔ ايٓطا٤. ففٞ دصٜس٠ ايَٓٝإ حيٖدد َُٗس املسأ٠ بّسكاز قشٔف ز ٌُ َٔ أ أَع َزد

ٚٓز مخطني َٔ ايٓطا٤ غُطني  ٚٓز اثٓتني، ٚإذا قتٌ مخطني ش األعدا٤، فّذا ٜقَتٌ اثٓني ُش

. 35، ثِ ٜعٛد املؤيف يٝهسز ايكٍٛ: "ٜٚتصٚز ايسدٌ يف اهلٓد َا غا٤ َٔ ايٓطا٤"34قشًفا

ا أزادٚا ايتصٜٚر تٗاْٛا بِٝٓٗ ثِ تٗادٚا، ٜٚهٕٛ إغٗاز ايصٚاز بايؿٓٛز ٚايٛبٍٛ، فّذ

 .36ٖٚدٜٓتِٗ َٔ املاٍ ع٢ً قدز اإلَهإ

ٚإذا ؼدثٓا عٔ ايصٚاز فّٕ املؤيف ٜكٝف: "ٚإذا أسكس ايسدٌ َِٓٗ إَسأ٠ فبَغِت، 

فعًٝٗا ٚع٢ً ايباغٞ بٗا ايكتٌ يف مجٝع بالد اهلٓد. ٚإٕ شْا زدٌ باَسأ٠ اغتؿبٗا 

ٌُ ٚسدٙ، فّٕ ٜفَذَس باَسأ٠ ع٢ً زق٢ّ َٓٗا قتال مجّٝعا"ْفطٗا،   .37ٝقتٌ ايسد

                                                         
 .58املؿدز ْفط٘، ف: 29

 .58-57املؿدز ْفط٘، ف: 30

 .59ٚ 39املؿدز ْفط٘، ف: 31

 .40املؿدز ْفط٘، ف: 32

 .َجاًل 56ٚ 41ٚ 33املؿدز ْفط٘، ف: 33

 .33املؿدز ْفط٘، ف: 34

 .57املؿدز ْفط٘، ف: 35

 .57املؿدز ْفط٘، ف: 36

 .57املؿدز ْفط٘، ف: 37
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ٚحيسم أٌٖ اهلٓد نًٍِٗ َٛتاِٖ بايٓاز، َُٜٚرٓز زَاد املٝت يف ايسٜح، ٚزمبا أدخًت ْطا٤ 

َٔ ٕٛ يف االعتباز . ٚيف بعض ايب٦ٝات ٜبايغ38املٝت ايٓاز َع٘ فٝشرتقٔ، ٚإٕ غ٦ٔ مل ٜفعً

َٔ املٛت، ست٢ إٕ أٌٖ ضسْدٜب إذا َات ًَهِٗ ؾٝٓسٚٙ ع٢ً عذ١ً قسّٜبا ع٢ً 

األزض ٚعًٍل يف َؤٓخسٖا َطتًكّٝا ع٢ً قفاٙ، َٜذٓس غعس زأض٘ ايرتاب ع٢ً األزض، 

ٚاَسأ٠ٌ بٝدٖا َهٓط١ٌ ؼجٛ ايرتاب ع٢ً زأض٘، ٚتٓادٟ: "أٜٓٗا ايٓاع ٖرا ًَههِ، 

أَسٙ ْافّرا فٝهِ، ٚقد ؾاز إىل َا تسٕٚ َٔ تسى باألَظ قد ًَههِ، ٚنإ 

ايدْٝا، ٚأخر زٚس٘ ًَٜو املٛت، فال تغرٓتٚا باؿٝا٠ بعدٙ، ثِ ٜٗٝأ ي٘ ايؿٓدٍ 

ز َع٘ ٚايهافٛز فٝشسم ب٘ ثِ ٜس٢َ بسَادٙ يف ايسٜح، ٚزمبا تدخٌ ْطاؤٙ ايٓا

 .39"فٝشرتقٔ، ٚإٕ غ٦ٔ مل ٜفعًٔ

َِٓٗ بال  فّٕ أٌٖ اهلٓد حيهُِٗ املًٛى إال قًٝاًل دٜح عٔ املًٛىفّذا ٚؾًٓا إىل اؿ

. ِٖٚ 40ًَٕو بطبب بدا١ٝ٥ َعٝػتِٗ، ٚقد َٜكبًٕٛ نُا أغسْا إٔ متًهِٗ ايٓطا٤

٢ إِْٗ ٜؤزخٕٛ بٗؤال٤ املًٛى، فٝٓكٛع ايتازٜذ بعد نٌ ًَو ٜعٍعُٕٛ ًَٛنِٗ، ست

 . ٜٚػري ايهتاب إىل أ41ٕايط١ٓ ايفال١ْٝ َٔ ًَو فالٕ ٜٚبدأ تازٜذ ددٜد، فٝكٛيٕٛ يف

ٌٓ ًَٕو يف اهلٓد َتفسْد يف املًو غري أِْٗ َكٓسٕٚ ملًو ًَٛى اهلٓد ًٜٚٛكٕٛ عًٝ٘  ن

َٗسا، ٖٚٛ ٚاسد َٔ املًٛى األزبع١ ايععاّ يف ايدْٝا نُا ٜكٍٛ أٌٖ اهلٓد  يكب َبًِ

، ِٖٚ فُعٕٛ ع٢ً أْٓ٘ أععِ املًٛى ٚأنجسِٖ َااًلٚايؿني ٖٚؤال٤ ِٖ: ًَو ايعسب 

، ٚأْٓ٘ ًَو ايدٜٔ ايهبري ايرٟ يٝظ فٛق٘ غ٤ٞ، ثِ َٜعٓد ًَو ايؿني ٚأبٗاِٖ مجااًل

ِٓ َبًٍٗسا ًَو كٓسَٞ اآلذإ. ٖٚٛ أغسف أٌٖ  ْفط٘ بعد ًَو ايعسب، ثِ ًَو ايسّٚ، ث

ُّا ي٘. اهلٓد ٜٚكٓس ًَٛنِٗ ي٘، فّذا ٚزدت زضً٘ ع٢ً ضاٜس املًٛى  ؾًٍٛا يسضً٘ تععٝ

ٖٚٛ ٜعٛٞ ايعٛا٤ نُا تفعٌ ايعسب ٚي٘ اـٌٝ ٚايف١ًٝ ايهجري٠ ٚاملاٍ ايهجري َٚاي٘ 

ِْ ْٚؿف بطٍه١ املًو، ٖٚٛ ق ُِ دزٖ ٌٚ دزٖ ٙب يًعسب، ٚنريو أٌٖ دزاِٖ، ٚشٕ ن

                                                         
 .55املؿدز ْفط٘، ف: 38

 .55املؿدز ْفط٘، ف: 39

 .31املؿدز ْفط٘، ف: 40

 .45املؿدز ْفط٘، ف: 41
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ٚإذا نإ  .٢42 قايٛا إٕ ضبب طٍٛ أعُاز ايَبًٍٗسات قٓبتِٗ يًعسبممًهت٘، ست

١ُٓ َٔ ِٖ ايعسب نَبًِٗسا ٚقَٛ٘ ًَٚو ايٛ نجري َٔ أٌٖ اهلٓد حيٓبٕٛ افل ٚقَٛ٘، فج

نازٖٕٛ يًعسب ٚاإلضالّ نًُو اٝؾِصز ٚقَٛ٘، فًٝظ أسد َٔ اهلٓد أعد٣ َٓ٘ 

 .43يًعسب ٚاإلضالّ

ُِٖٞ فذٝػ٘ أنجس َٔ بًِٗس ا ًَٚو اٝؾصز َٚٔ ًَٛى اهلٓد َٔ ععِ ًَه٘ ناملًو ُز

 .44ًَٚو ايٛافل، فّذا خسز إىل ايكتاٍ خيسز يف مُٛ َٔ مخطني أيف فٌٝ

فٕٛ غؤٕٚ األفساد، فٝرنس ٛضٕٛ ايبالد، فال بد َٔ أْاع ٜؿسا نإ املًٛى ٜطٚمل

ٌْ ع٢ً آخس دع٣ٛ  ايهتاُب ٚؾًفا يٓعاّ ايتكاقٞ يف بالد اهلٓد، فٝكٍٛ: "إذا آدع٢ زد

ًَٔٝ٘ ايٓاَز؟ فٝكٍٛ: ْعِ. فتش٢ُ سدٜد٠ٌ إمحا٤ّ مب  ٌُ، قٌٝ يًُدعٞ: أُتشا فٝٗا ايكت

غدّٜدا، َٜٚبطط ٜدٙ، فتٛقع ع٢ً ٜدٙ اؿدٜد٠ فٛم ٚزم غذس، ثِ َُٜػٞ بٗا 

ًٜٚكٝٗا، فٝؤت٢ بهٝظ ُٚتدخٌ ٜدٙ فٝ٘، ثِ خيتِ غتِ ايطًٛإ، ٚبعد ثالخ يٝاٍ 

ّٕ فاش، فال قِتٌ عًٝ٘، ٜٚغٓسّ ايرٟ آدع٢ ٜؤت٢ بأزش غري َكٓػس، فٝكاٍ ي٘: أفسن٘، ف

 .45عًٝ٘ ذّٖبا ٜأخرٙ، ايطًٛإ يٓفط٘"

َٚٔ أقسب ايتكاقٞ إٔ أٌٖ اهلٓد َٜغًٕٛ املا٤ يف قدز، ثِ ُٜٛسح فٝ٘ خامت، ٜٚكاٍ 

ِٔ ٜأدخٌ ٜدٙ ٚأخسدٗا  ََ ٌِ ٜدى فتٓاٍٚ اـامت. ٜٚكٍٛ املؤيف: "ٚزأٜت  يًُٓتِٗ: أدخ

 .46، ُٜٚغسّ املٓدعٞ أّٜكا َٓا َٔ ذٖب"ؾشٝش١

أَا طعاّ أٌٖ اهلٓد، فأنجسٙ األزش، ِٖٚ ال ٜأنًٕٛ اؿ١ٛٓ، ٚال ٜرعٕٛ اؿٝٛاْات 

. ٚقد تعٓددت اإلغازات ايغسٜب١ سٍٛ أن١ً ؿّٛ 47اييت ٜأنًْٛٗا بٌ ٜكسبٕٛ ٖاَتٗا

ُجٌ أٌٖ دصٜس٠ أْدَإ ايرٜٔ ٜأنًٕٛ ايٓاع أسٝا٤ّ، ٚأٌٖ ايبػس يف بالد اهلٓد، ن

ٍٛعِٖٛ  دصٜس٠ ًَذإ ايرٜٔ إذا ٚددٚا أْاّضا َٔ غري بالدِٖ عًٍكِٖٛ َٓهطني ٚق

                                                         
 .45املؿدز ْفط٘، ف: 42

 .46املؿدز ْفط٘، ف: 43

 .46املؿدز ْفط٘، ف: 44

 .55املؿدز ْفط٘، ف: 45

 .55املؿدز ْفط٘، ف: 46

 .58-57املؿدز ْفط٘، ف: 47
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ٚأنًِٖٛ ٦ْٓٝني، ٚنريو أٌٖ دصٜس٠ ايساَين، َِٚٓٗ قّٛ ٜأنًٕٛ ايٓاع ع٢ً سٓد 

 .48تعبري املؤيف

َٓا ايػساب، فه جرّيا َا ذنس املؤٍيف غسب أٌٖ اهلٓد غساب ايٓازدٌٝ، ٚعؿري ٚأ

ٌٓ ألْ٘ َٔ ايػساب، 49قؿب ايطهس ، ِٖٚ ٜعٝبٕٛ غسب اـُس، ٚال ٜأنًٕٛ اـ

ٟٓ ًَو غسب ايػساب فًٝظ مبًو،  ٚيٝظ ذيو بطبب ٔدٜٔ، ٚيهٔ أْف١ً، ٜٚكٛيٕٛ أ

ََٔ ٖٛ ضهس ًَُه٘   .50إٚنٝف ُٜدٓبس أَس 

ٚإذا نإ ٜغًب ع٢ً أٌٖ اهلٓد مساز ايبػس٠ فّٕ بعض غعٛب اهلٓد ناْت َٔ بٝض 

ٔٓ أمجٌ ْطا٤ اهلٓد، ايٛافل، ستايبػس٠ ن ٢ ذنس ايهتاب إٔ ْطا٤ِٖ بٝض ٖٚ

َّ ًَو ايهاِغبني، إذ ٚؾفِٗ بأِْٗ قّٛ بٝض كسَٛ  ٚنريو ذنس ايهتاب عٔ قٛ

 .51اآلذإ

. َٚٔ طسٜف َا 52ٜٚػري املؤٍيف إىل نجس٠ ايعُٝإ ٚايعٛز ٚذٟٚ ايعاٖات يف بالد اهلٓد

 .53ذنسٙ أّٜكا إٔ أٌٖ دصٜس٠ أْدَإ ُعسا٠ٌ ال ًٜبطٕٛ ايجٝاب

١َٓ اهلٓد١ٜ يف ق٥ٛ٘ ٖٛ ٞٓ ايرٟ تتػٍهٌ ؾٛز٠ األ  َٚٔ ايٛاقح إٔ اـٛاب األدب

خٛاب اسرتاّ، ٚقٓب١، ٚاْدٖاؽ، فِٗ نُا ُٜعٗس ايهتاب أٌٖ ؾٓع١، ٚسسف١، 

َتفٛقٕٛ فُٝٗا، ِٖٚ أخالقٕٝٓٛ، ٚبالدِٖ أ١َٓٝ َٔ ايطسق١ ٚقٛع ايٛسٜل، ٚعكٛب١ٝ 

ايصْا عٓدِٖ عع١ُٝ، ِٖٚ ْٓصاعٕٛ يًعدٍ، ْٚعٝفٕٛ، ٚعٓدِٖ عذا٥ب، ٚعٓاؾس 

 َدٖػ١ نجري٠ يف تفاؾٌٝ سٝاتِٗ.

ٗا ترتانِ، ٚػتُع يتػهٌٝ خٛٛط يف ايكؿـ ايطابك١، ٚيهٓ اإلغازاتٚتهجس 

ؾٛز٠ تًو األ١َ اييت ال تسبٛٗا بايعسب ٚاملطًُني إال عالق١ ايٛٓد، ٚقًٍُا نإ األَس 

 غرَي ذيو.

                                                         
 .33،34،41املؿدز ْفط٘، ف: 48

 .َجاًل 41ٚ 38املؿدز ْفط٘، ف: 49

 .56املؿدز ْفط٘، ف: 50

51
 .48:املؿدز ْفط٘، ف 

 .59املؿدز ْفط٘، ف: 52

 .34املؿدز ْفط٘، ف: 53
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 املدًٛقات ايعذٝب١: –ثاْٝا

ٜؿف ايهاتب اؿٝٛاْات ٚايٓباتات اييت زآٖا يف زسًت٘، أٚ مسع عٓٗا، َٚٓٗا َا ٖٛ 

ٟٙ َعس ْٚف نايف١ًٝ اييت ُٜهجس َٔ ذنسٖا، ٖٚٞ َأيٛف١ٝ ايرنس، ٚيهٓٗا عاد

سٝٛاْات غسٜب١ ع٢ً ايكازئ ايعسبٞ. ٜٚسنص ايهتاب ع٢ً اؿٝٛاْات ايبشس١ٜ َٔ 

سٝتإ ٚأمساى عذٝب١، َٚٔ ذيو نالَ٘ ع٢ً مسه١ٕ َجٌ غسا  ايطف١ٓٝ، بٌ زمبا 

َٔ فٝ٘ فٝهٕٛ  زفعت زأضٗا نايػسا ، فرتاٙ نايػ٤ٞ ايععِٝ، ٚزمبا ْفذ املا٤

ُو، ٜفَشٛاٙ برَْب٘، ثِ ٜفتح فُ٘ ع١ُٝ، فّذا ضهٔ ايبشس، ادتُع ايطناملٓاز٠ ايع

 .54فُٝس٣ ايطُو يف دٛف١ ٜغٝض نأْ٘ يف ب٦س

ٜٚرنس ايهتاب أّٜكا مسه١ً تدع٢ "ايٛاٍ"، ٚٚاقش١ ايعالق١ بني ٖرا االضِ 

ز( اؾٛادٖا املؤيف ٚؾشب٘، اَتأ 01 ٚطٛهلا عػسٕٚ ذزاّعا )قساب١ Whaleٚن١ًُ 

ٜكٍٛ: "فػككٓا بٛٓٗا فأخسدٓا َٓٗا أّٜكا مسه١ َٔ دٓطٗا، ثِ غككٓا بٛٔ ايجا١ْٝ 

ٞٓ ٜكٛسب، ٜػب٘ بعُك٘ بعّكا يف ايؿٛز٠" ٌٓ ٖرا س . ٖٚٓاى 55فّذا يف بٛٓٗا َجًٗا، ٚن

طٛهلا قدز ذزا   ؾغري٠، ِػو" ٖٚٞ مسه١تطًط ع٢ً مسه١ ايٛاٍ ٚامسٗا "ايًمسه١ ت

. ٚيف ٖرا ايبشس أّٜكا مسه١ حيهٞ 56ٚاسد، ٚتًتؿل بايٛاٍ ٚال تفازقٗا سٓت٢ تكتًٗا

َ٘ اإلْطإ، تٛري فٛم املا٤، ٚاضِ ٖرٙ ايطُه١ "املٝر" ُٗٗا ٚد . نُا ٜرنس 57ٚد

ُٓ  ذنس ايطُو . فّذا٢58 "دساد املا٤"مسها ؾغرّيا طٝاّزا، ٜٛري ع٢ً ٚد٘ املا٤، ٜط

ايٛٝٓاز ع٢ً ْٛعني يف َٛقعني كتًفني، فّْ٘ ٜػفع ذيو برنس مسو أنجس غساب١، 

َٜدسز سٓت٢ ٜؿعد ع٢ً غذس ايٓازدٌٝ، فٝػسب َا فٝ٘ َٔ املا٤، ثِ ٜعٛد إىل 

ايٝابط١ ملطافات، ٜٚؿعد ع٢ً  ، ٚذيو أَس غسٜب، فٗٛ مسو ٜٚطري ع59٢ًايبشس

 ايػذس، ٜٚػسب َا٤ مثس٠ دٛش اهلٓد، ٚذيو غأٚ غسٜب، َٚستك٢ ؾعب.

                                                         
 .29املؿدز ْفط٘، ف: 54

55
 .29املؿدز ْفط٘، ف: 

 .29املؿدز ْفط٘، ف: 56

 .30املؿدز ْفط٘، ف: 57

 .41املؿدز ْفط٘، ف: 58

 .42املؿدز ْفط٘، ف: 59
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٢ُٓ مسو "ايًِّدِ"، ٜٚؿف٘ بأْٓ٘ ٜٚرنس املؤي ف ّْٛعا َٔ ايطُو يف عس ٖسنٓد ٜط

. ٚزمبا نإ ٖرا ايطُو املعين ٖٛ مسو ايكسؽ، ٚإٕ نإ 60ضبع ٜبتًع ايٓاع

ال ٜبتًع ايٓاع، بٌ ٜفرتضِٗ. نُا ٜرنس املؤيف سٝٛاّْا ٜػب٘ ايٓطسطإ فّذا  ايكسؽ

ٌْ يبعض عًٌ ايعني  .61خسز َٔ ايبشس ؾاز سذّسا، َٚٓ٘ ُٜتدر نش

فّذا غادزْا ايها٥ٓات ايبشس١ٜ اييت ٜرنس ايهتاب عذا٥بٗا، فّٕ سٝٛإ 

جري، فٝرنس ايهاتب أْ٘ نجري "ايهسندٕ" ٜطتأثس، إىل دٛاز ايف١ًٝ، برنس ن

يف بالد اهلٓد، ٚي٘ يف َكٓدّ دبٗت٘ قسٕ ٚاسد، ٚيف قسْ٘ عال١َ، ٜٚهٕٛ ايكسٕ نًٍ٘ 

أضٛد، ٚفٝ٘ ؾٛز٠ بٝكا٤ يف ٚضٛ٘، فسمبا ناْت ؾٛز٠ زدٌ، أٚ طاٚٚع، أٚ 

ٕٓ دٕٚ ايفٌٝ يف اـًك١ ٜٚػب٘ اؾاَٛع،  مسه١، أٚ أ١ٜ ؾٛز٠ أخس٣. "ٚايهسند

غ٤ٞ َٔ اؿٝٛإ، ٚيٝظ ي٘ َفؿٌ يف زنبت٘ ٚال يف ٜدٙ،  ٖٚٛ قٟٛ يٝظ نكٛت٘

 .62ٚايفٌٝ ٜٗسب َٓ٘، ٖٚٛ مرت نُا ػرت ايبكس ٚاإلبٌ، ٚؿُ٘ سالٍ قد أنًٓاٙ"

ٚأَا ايٓباتات فكد أنجس َٔ ذنس ايٓازدٌٝ، ٚقؿب ايطهس، ٚاملٛش، ٚايفًفٌ، 

 .63يف َجًٗا يف بالد ايعسب ٚنٖسز إٔ يف اهلٓد ْباتات نجري٠ يٝظ نُجًٗا

 ايهٓٛش ٚاملاٍ ٚاؾٖٛس: –ثايّجا

تعسض ايهتاب إىل اؿدٜح عٔ ايهٓٛش ٚاؾٛاٖس، ٚايعٛٛز، ٚاألغٝا٤ ايج١ُٓٝ يف 

بالد اهلٓد، يٝهٕٛ ذيو دص٤ّا َٔ األعادٝب اييت ٜطٛقٗا، فرنس ايًؤيؤ، ٚايعٛد، 

 هافٛز، ٚايعٓرب، ٚايفٓك١، ٚايسؾاف، ٚايعاز، ٚضٛاٖا. ٚايرٖب، ٚاؾٖٛس، ٚاي

َٓا ايعٓرب فذا٤ ذنسٙ يف ايهتاب يف َٛاطٔ عٓد٠، ٜكٍٛ: "ٜٚكع يف ٖرٙ اؾصا٥س عٓرب  أ

ععِٝ ايكدز، فتكع ايكٛع١ َجٌ ايبٝت ٚمٛٙ، ٖٚرا ايعٓرب ٜٓبت يف قعس ايبشس ْباّتا، 

. ٜٚرنس املؤيف 64ايهُأ٠"فّذا اغتد ٖٝذإ ايبشس، قرف٘ َٔ قعسٙ َجٌ ايفٛس ٚ

                                                         
 .35املؿدز ْفط٘، ف: 60

 .42املؿدز ْفط٘، ف: 61

 .47املؿدز ْفط٘، ف: 62

 .َجاًل 38،41،48املؿدز ْفط٘، ف: 63

 .31املؿدز ْفط٘، ف: 64
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َِٓذبايٛع، ٖٚٞ َػٗٛز٠ بايعٓرب ٚايٓازدٌٝ، ٚبُٗا َٜػرتٕٚ اؿدٜد  دصا٥س ٜي

 ا تٗٝر يف عس ٖسنٓد، فتجريٙ ست٢ ٜغًٞ. ٜٚرنس املؤيف نريو إٔ زحًي65ٚاملالبظ

بشس أغصز نإ ايعٓرب نغًٝإ ايكدٚز. ٜٚكرف ايعٓرب ايهجري، ٚنًُا نإ اي

. 67. ٜٚرنس املؤيف ًَو ايكريْر ايرٟ ٜكع إيٝ٘ ايعٓرب ايهجري ٚأْٝاب ايف66١ًٝأدٛد

 .68نُا ذنس َٛقّعا ٜكاٍ ي٘ يٓر ٜايٛع ٜٚتادس أًٖ٘ بايعٓرب، ٜٚبٝعْٛ٘ بكٛع اؿدٜد

ـٝػٓاَٞ، َٓس ب٘ َسنْب ٚذٖبٛا  نُا ٜرنس املؤيف دبااًل غري َطه١ْٛ َٓٗا دبٌ ا

. ٚذنس نريو َٛقّعا ٜكاٍ ي٘ 69إيٝ٘ فاستٛبٛا، ٚأٚقدٚا ْاّزا فاْطهبت ايفك١

ٞٓ ايفسٜد ، نُا أفاض يف ٚؾف دصٜس٠ ضسْدٜب، 70ؾٓف، ٖٚٛ َؿدز ايعٛد ايؿٓف

ايًؤيؤ يف عسٖا، ٚعٔ دبٌ ايٗسٖجٕٛ ايرٟ فٝٗا ٚسٛي٘  ٚبايغ يف اؿدٜح عٔ نجس٠

نِٙ ٖا٥ٌ َٔ اؾٖٛس، ايٝاقٛت األمحس ٚاألؾفس ٚاآلمسالْٛٞ، ٜٚهجس يف اؾصٜس٠ 

ٝو فهجري فٝٗا ايرٖب  72. ٚأَا دصٜس٠ ايساَين71ايعٛد ٚايٓرٖب ٚاؾٖٛس ٚايٓػٓ

، ٚممًه١ اؾصز ٚفٝٗا 73نريو دصٜس٠ ايٓٝإ، ٚهلِ ذٖب نجريٚايهافٛز ايٓفٝظ ٚ

ٜهجس ايرٖب ٚايفك١ ٚايعٛد ٚايؿُس ٚقسٕٚ ايهسندٕ اييت ٜفٚؿٌ املؤيف يف 

 .74ذنس أغهاهلا ٚأضعازٖا ايباٖك١

عُالٔت ايرٖب  أَا األَٛاٍ اييت ٜتداٚهلا أٌٖ اهلٓد فُتٓٛع١ٌ، فُٔ ًَٛى َضٍهٛا

، ٚممايو ٜتباٜع أًٖٗا بايٛد  76إىل ممايو ٜتباٜع أًٖٗا بايفٓك١ ايٓترب 75نبًٍٗسا

                                                         
 .33املؿدز ْفط٘، ف: 65

 .35املؿدز ْفط٘، ف: 66

 .48املؿدز ْفط٘، ف: 67

 .38املؿدز ْفط٘، ف: 68

 .34املؿدز ْفط٘، ف: 69

 .47املؿدز ْفط٘، ف: 70

 .32املؿدز ْفط٘، ف: 71

 .32املؿدز ْفط٘، ف: 72

 .33املؿدز ْفط٘، ف: 73

 .47املؿدز ْفط٘، ف: 74

 .45املؿدز ْفط٘، ف: 75
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زدٌٝ، ٚضٛاٖا ، ٚأخس٣ ذنسْاٖا ٜتباٜع أًٖٗا بايسؾاف ٚايٓا77)اؿًصٕٚ ايبشسٟ(

 ايبٓشاز٠ ٚايتذاز. ًع اييت َعمما ٜكاٜكٕٛ ب٘ ايط

 اؾغسافٝا: –زابّعا

ٜهجس املؤيف َٔ ذنس املالسعات اؾغساف١ٝ، ٖٚٞ َتػاب١ٗ ع٢ً نجستٗا. ٚأبسش 

، 78ٖرٙ املالسعات إٔ بالد اهلٓد َفاٚشٖا نجري٠، ٚأْٗازٖا عع١ُٝ ٚأَٛازٖا ٖا١ً٥

، فّذا ُسفس يف أزقٗا ب٦س، خسز املا٤ 79ٖٚٞ غدٜد٠ االتطا ، أٚضع َٔ بالد ايٓؿني

. ٚفٝٗا دباٍ نجري٠ ٚبسانني، ٜرنسٖا بأْٗا دباٍ ؽسز ْاّزا ٜٚعٗس 80ايعرب بٝطُس

َٓٗا دخإ، ٚبايًٌٝ هلب ْاز، ٜٚؿف أسدٖا قسب ايصابر، ٚخيسز َٔ أضفً٘ عنْي 

 .81بازد٠ عرب١، ٚعنْي سآز٠ عرب١

ٚقد أضسف ؾاسب ٖرٙ ايٓسس١ً ايبشس١ٜ يف ذنس اؾصز ٚٚؾفٗا ٚتعدادٖا ٚٚؾف 

ٖٛٓا ٚتطًطًٗا ٚضعتٗا َٔ نٛنِ ًَٞ يف أٍٚ بالد اهلٓد ٢ ضسْدٜب ًَٚذإ ست 82د

 .83ٚنً٘

 اؿهاٜات ٚاـسافات: –خاَّطا

افس َع ايغسا٥ب اييت ذنسٖا سافات، تتكتتٛافس يف ٖرا ايهتاب سهاٜات ٚخ

ف، َٚٔ ذيو سها١ٜ عٔ دبٌ يف دصٜس٠ ضسْدٜب، ٖبط عًٝ٘ آدّ َٔ اؾ١ٓٓ، املؤي

ٚدصا٥س ممٓٛع١ ع٢ً ايبػس َٚسؾٛد٠، ٚنريو ضشا٥ب عذٝب١ هلا أيط١ٓ، ٚعاز 

فعٔ دبٌ ايٗسٖجٕٛ ٜكٍٛ:  َتغًٞ، ٚقٛع َٔ ايعٓرب عع١ُٝ نايبٝٛت ٜكرفٗا ايبشس.

بط آدّ عًٝ٘ ايٓطالّ، ٚإسد٣ قدَٝ٘ يف ؾفا زأع ٖرا اؾبٌ َٓغُط١ يف "ٚعًٝ٘ ٖ

                                                                                                                                           
 .46املؿدز ْفط٘، ف: 76

 .31،47املؿدز ْفط٘، ف: 77

 .59املؿدز ْفط٘، ف: 78

 .58، ف:املؿدز ْفط٘ 79

 .39املؿدز ْفط٘، ف: 80

 .42:املؿدز ْفط٘، ف 81

 .38املؿدز ْفط٘، ف: 82

 .42-41املؿدز ْفط٘، ف: 83
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اؿذس، ٜٚكاٍ إْٓ٘ عًٝ٘ ايطالّ خٛا خ٠ٛٛ أخس٣ يف ايبشس، ٜٚكاٍ إٕ ٖرٙ ايكدّ 

 .84اييت ع٢ً زأع اؾبٌ مْٛ َٔ ضبعني ذزاّعا"

َٓا اؾصا٥س املُٓٛع١ اييت ال ٜعسفٗا ايبشسٜٕٛ ٚال ٜكدز ٕٚ عًٝٗا فكد ذنسْا َٓٗا ٚأ

دصٜس٠ دبٌ اـػٓاَٞ، ٚفٓكت٘، َٚجٌ ٖرا يف ايبشس نجري ال حيؿ٢ َٔ دصا٥س 

 .85ممٓٛع١ ال ٜعسفٗا ايبشسٜٕٛ

ٚيف عس أْدَإ "ضشاب أبٝض ٜعٌ املسانب ، فٝػس  َٓ٘ يطإ طٌٜٛ زقٝل، ست٢ 

س َجٌ ايصٚبع١، فّذا أدزنٔت ًٜؿل ذيو ايًطإ مبا٤ ايبشس، فٝغًٞ ي٘ َا٤ ايبش

ايصٚبع١ٝ املسنب ابتًعت٘ ثِ ٜستفع ذيو ايطشاب فُٝٛس َّٛسا فٝ٘ قر٣ ايبشس، فال 

 . 86أدزٟ أٜطتكٞ ايطشاب َٔ ايبشس أّ نٝف ٖرا؟"

ٜتٗٝر، فٝ٘ زٜح تجريٙ ٚتٗٝذ٘، ٜٚطتُس املؤيف فٝكٍٛ: "ٚنٌ عس َٔ ٖرٙ ايبشاز 

ايكدٚز، فٝكرف َا فٝ٘ إىل اؾصا٥س، ٜٚهطس املسانب، ٜٚكرف ٢ ٜغًٞ نغًٝإ ست

 ايؿدٛز ٚاؾباٍ نُا ٜكرف ايكٛع ايطُو املٝت ايهباز ٚايععاّ، ٚزمبا قرف

. ٚقد ذنسْا زٜح عس ٖسنٓد ٖٚٞ تكع َا بني املغسب إىل بٓات ْعؼ، 87ايطِٗ"

ايهجري ٚنًٍُا نإ ايبشس أغصَز  ٜٚغًٞ هلا ايبشس نغًٝإ ايكدٚز، ٜٚكرف ايعٓرب

 .88ٚأبعَد قعّسا نإ ايعٓرب أدٛد، ٖٚرا ايبشس إذا ععُت أَٛاد٘ تساٙ َجٌ ايٓاز ٜٓتكد

 خامت١ ايبشح:

ظٗست يف نتاب "عذا٥ب ايدْٝا ٚقٝاع ايبًدإ" يطًُٝإ ايتادس ؾٛز٠ٌ يبالد اهلٓد 

١َٓ اهلٓد١ٜ، َٓٗا داْب ٚاقعٞ سكٝ ُّ ٚاألعادٝب ٚيأل كٞ، ٚدٛاْب أخس٣ َتػٛبٗا األٖٚا

ايٓامج١ عٔ سهاٜات ايٓاع، َِٚٓٗ ايبٓشاز٠، ٚايٓسساي١، ٚهلِ أضبابِٗ يف ذنس 

أٚ َٔ باب ايِٖٛ، أٚ نُا  عٓاؾس ػاْب اؿكٝك١، َٔ باب االدعا٤ ٚاالضتعساض،

                                                         
 .32املؿدز ْفط٘، ف: 84

 .34املؿدز ْفط٘، ف: 85

86
 .34املؿدز ْفط٘، ف: 

 .35املؿدز ْفط٘، ف: 87

 .35املؿدز ْفط٘، ف: 88
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كٌ عًُا٤ ايبٝٛيٛدٝا بطبب ْكـ بعَض ايعٓاؾس ايغرا١ٝ٥، مما ٜؤثس يف ايعٜكٍٛ 

 ٌُ ُِ ٚاؾٗ ٚقدزت٘ ع٢ً اؿهِ بػهٌ َؤقت، ٚزمبا أٓثس يف ذيو اؿٗب ٚايهسُٙ ٚايعً

 باألغٝا٤.

ٚمٓث١ َٔ ايعٛاٖس ايٛبٝع١ٝ َا أٓثس يف زضِ ؾٛزت٘ ايتفطرُي غرُي ايعًُٞ يف إطاز َعازف 

ايعؿس ايرٟ ٝأيَِّف فٝ٘ ايهتاب. ٚيهٔ اؾاْب األِٖ ٖٛ تًو ايٓؿٛز٠ اييت زمسٗا 

َٕ َؤٍيف ايه تاب يأل١َ اهلٓد١ٜ، ٚيًػعٛب ٚيألفساد ٖٚٞ متٓجٌ اير١ٖٝٓ اييت نا

 ايعسب ٜفٍهسٕٚ باأل١َ اهلٓد١ٜ ٚفاًقا هلا. 

١ً َٔ ايتازٜذ، ٚمل ١ يف تًو املسسؾٛز٠ يًٗٓٛد يف اير١ٖٝٓ ايعسبٝ يكد زضِ ايهتاب

. سٍٛ ؾٛز٠ ايعسب ٚاملطًُني عٓد اهلٓٛد، ٚيف ممايهِٗ ٚيد٣ غعٛبِٗ ٌُُٜٗ إغازات

ٕٓ ٖرٙ اؿاي١ ايتب ف غري ادي١ٝ يف زضِ َالَح ايؿٛز٠ َؤغس يٛعٞ َبهس عٓد َؤيٚإ

ٌٓ ضبب قرتف نطًُٝإ ايتادس، ٚي٦ٔ غًبت ؾٛز٠ٝ اهلٓٛد  ع٢ً ايؿٛز٠ املكاب١ً، فًع

ْ٘ يًكازئ ايعسبٞ ٚاؾُٗٛز ايعسبٞ. ٕٓ ايهتاب َٛد  ذيو أ
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ٛٓزٖا  اهلٓد يف زسًت٘ عبد ايٖٛاب عصاّنُا ؾ

فٝؿٌ مثا١َ. د 
 
Email: sumamaid@gmail.com                                                                         

 ًَدـ ايبشح:
يكٝت اهلٓد عٓا١ّٜ خاؾ١ّ عٓد ايسساي١ ايعسب َٓر ايكسٕٚ األٚىل يتازٜذ اإلضالّ. ٖٚٓاى 

ال بأع ب٘ َٔ ايسساي١ ايعسب ايرٜٔ شازٚا اهلٓد ٚضٓذًٛا َرنساتِٗ َٚػاٖداتِٗ  عدد

عٓٗا. فكد دربت اهلٓد نجرّيا َٔ ايعًُا٤ ٚاألدبا٤ ٚايطٝاح ايعسب خالٍ ايكسٕ 

األب يٜٛظ غٝدٛ، ٚقُد زغٝد زقا املؿسٟ،  -ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ-املاقٞ، َِٚٓٗ 

بد املٓعِ خفادٞ، ٚعبد ايٖٛاب قُد ٚفتح اهلل أْطانٞ، ٚعبد ايسمحٔ بدٟٚ، ٚع

 عصاّ، ٚقُد فرٚب، ٚقُد اؾٛادٟ، ٚقُد بٔ ْاؾس ايعبٛدٟ ٚغريِٖ. 

ٚعبد ايٖٛاب عصاّ ايرٟ نإ ناتّبا ٚأدّٜبا ٚؾشفّٝا ٚضٝاضّٝا ٚدبًَٛاضّٝا َؿسّٜا 

داب أطساف املعُٛز٠، فدٖبر نجرّيا َٔ زسالت٘ َٚرنسات٘، ٚنإ ايطفُس إىل اهلٓد 

ُٕ؛ إىل إٔ ؼككِت يف أَٓٝ  ّ؛ فطافس إيٝٗا ٚشاز بعض7491عاّ ١ّ ي٘ تطاٍٚ عًٝٗا ايصَا

دزاض١ ؼ١ًًٝٝ، ٚايٓعس بدزاض١ زس١ً عصاّ إىل اهلٓد  ٚقد ساٚيت يف ٖرٙ املكاي١ َدْٗا.

 هلٓد ٚتازخيٗا ٚأعالَٗا ٚآثازٖا.يف َالسعات٘ ٚتعًٝكات٘ سٍٛ سكاز٠ ا

ايطٝاض١ٝ، عبد ايٖٛاب عصاّ، غاْدٟ،  ، ايعسٚفأدب ايسس١ً :نًُات َفتاس١ٝ

 .اهلٓدقُد إقباٍ، 

Abstract: 
Relations between India and Arabia date back to the ancient times. 

Commercial and cultural exchange between the two nations witnessed a 

remarkable breakthrough after advent of Islam. Starting from the 3
rd

 

Century of the Islamic Calendar, Many Arab travelers and geographers 

headed towards India in order to explore its rich cultural and intellectual 

heritage and its historical and geographical wonders, and penned down 

their memoirs and accounts. This tradition was carried forward over the 

past centuries until the twentieth century came with many Arab scholars 

and writers travelling to India and writing down their observations.  

                                                         
 اهلٓد بسادٜؼ، أتسا يهٓاؤ، فسع األزد١ٜ، ايٛط١ٝٓ آشاد َٛالْا داَع١ ايعسب١ٝ، ايًػ١ قطِ َطاعد، أضتاذ. 
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Abdul Wahhab Azzam, an Egyptian writer, poet and diplomat traveled to 

India in the year 1947 just a few days before the county achieved its 

independence from the British rule. His travelogue is important as it 

consists of some significant remarks and observations about the cultural, 

political, and literary scenario of the Indian subcontinent at the time of 

the independence. Beside this, it also gives us an idea of how the Arab 

intelligentsia was impressed by the great Indian leaders like Gandhi and 

Nehru, and by great Indian literary figures like Ghalib and Iqbal. 

In this article, I have tried to look into the remarks and observations of 

Azzam about India, its art, culture and politics. 

 َكد١َ: 

نٌ غ٤ٞ طسٜف ايكًَٛب ٜٚطرتعٞ االْتباَٙ ٜٚطتًفت األْعاَز، ٖٚرا َا ٜطتكطب 

ٜؿدم ع٢ً بالد اهلٓد َٓر أش١َٓ ضشٝك١. فُا شايت اهلٓد قط أْعاز ايتذاز 

يني ٚاؾػسافٝني َٔ ايعسب ٚغريِٖ َٚٛقع اٖتُاَِٗ َٓر أقدّ ايعؿٛز، ٚايسسا

فاغسأبِت إيٝٗا أعٓاُقِٗ، ٚميُٛا أزدا٤ٖا، ٚدابٛا أطسافٗا، ٚضٓذٌ نجري َِٓٗ 

َرنساتِٗ َٚػاٖداتِٗ، فَدًََد ذنُسِٖ برنسِٖ اهلَٓد، ٖٚٓاى قا١ُ٥ ط١ًٜٛ َٔ 

ح ٚأيفٛا زسالتِٗ، ٚال ٜتطع ٖرا ايسساي١ ايعسب ايرٜٔ شازٚا اهلٓد قبٌ ايعؿس اؿدٜ

ايتُٗٝد يرنس أمسا٥ِٗ ٚأمسا٤ زسالتِٗ فٗٞ َعسٚف١ ٚتفاؾًٝٗا َرنٛز٠ يف نتب 

. ٚأَا ايسسالت ايعسب١ٝ اييت تٓاٚيت 1أدب ايسسالت؛ فُٝهٔ إٔ ٜسدع ايكازئ إيٝٗا

سٜع١ّ، ٚغاؾ١ ألٕ ؾاسب اهلَٓد يف ايعؿس اؿدٜح فأٚد إٔ أغري إيٝٗا إغاز٠ّ ض

ٜٓتُٞ إىل ايعؿس اؿدٜح، فٝذدز بٓا إيكا٤  -اييت ٖٞ َٛقٛع ٖرا ايبشح-زسًتٓا 

 ْعس٠ خاطف١ ع٢ً ٖرٙ ايسسالت.

                                                         
اؾػساف١ٝ ٚايسسالت عٓد ، ْٚفظ املؤيف، 7491ّ. بريٚت: داز اهلالٍ، ايسساي١ ايعسب ٓعس: شٜاد، ْكٛال.ٜ 1

. ايهٜٛت: عامل أدب ايسسالت ّ، ٚفِٗٝ، سطني قُد.7491ػسن١ ايعامل١ٝ يًهتاب، : ايبريٚت. ايعسب

ّ، 7491بريٚت: داز األْديظ، . 2،طأدب ايسس١ً عٓد ايعسب ّ، ٚسطني، سطين قُٛد.7449املعسف١، 

ّ، 2002ايكاٖس٠: َهتب١ ايداز ايعسب١ٝ يًهتاب، . 2، طأدب ايسس١ً يف ايرتاخ ايعسبٞ ٚقٓدٌٜ، فؤاد.

ّ، 2071س٠: نًُات يًرتمج١ ٚايٓػس، ايكاٖ. ايسساي١ املطًُٕٛ يف ايعؿٛز ايٛضط٢ شنٞ قُد. ٚسطٔ،

، ٚأمحد، 7442ّبريٚت: ْٛفٌ يًطباع١ ٚايٓػس، .  2، طايسسايٕٛ ايعسب ٚسكاز٠ ايػسب ٚضاباٜازد، ْاشى.

 . تٛشٜعايعسبٞ يًطباع١ ٚايٓػس ٚاي دد٠: داز ايبٝإ. ايسس١ً ٚايسساي١ املطًُٕٛ زَكإ أمحد.
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اٖتُاّ ايعسب َٔ قادتِٗ ٚضاضتِٗ َا إٕ أغسقت مشظ ايعؿس اؿدٜح ست٢ اشداد 

ٚعًُا٥ِٗ ٚأدبا٥ِٗ بٗرٙ ايبالد، فتعصشت ايعالقات ايكدمي١ ايكا١ُ٥ بني اهلٓد ٚايعامل 

ا ٚاضتفاد بعكُٗا َٔ ُٚتفاعٌ ايػعبإ ٚتبادال يف َعازفُٗا ٚػازبٗايعسبٞ ٚتٛثكت، 

٠ املدٕ ب ْس٣ اُؿٖذاز ٚايصٚاز اهلٓٛد ٜطذًٕٛ َرنساتِٗ عٔ شٜازبعض. ففٞ داْ

٢ إخٛآْا ايعسب ٜصٚزٕٚ ٤ ايعامل ايعسبٞ، ٚيف داْب آخس ًْكاملكدض١ يف كتًف أما

بالد اهلٓد ٜٚطٛفٕٛ أزدا٤ٖا ٜٚطذًٕٛ زسالتِٗ ٚذنسٜاتِٗ يف نتبِٗ َٚكاالتِٗ. 

ّ 7412 عاّفٗرا فتح اهلل أْطانٞ ؾاسب دسٜد٠ ايعُسإ مبؿس ٜصٚز اهلٓد 

دازّضا أسٛاٍ  املدٕأغٗس نا١ًَ َتٓكال يف أِٖ ١ٝ يًطٝاس١ ٚاالطالع ٜٚككٞ فٝٗا مثاْ

اهلٓٛد، ٚعاد إىل َؿس ٚدعبت٘ مم٠٤ًٛ باألخباز ٚاملػاٖدات، ٚتسنت ٖرٙ ايبالد يف 

دَح . ٚال ُٜطتػسب إٔ مي2ْفط٘ ذنس٣ طٝب١ سٝح ٜكٍٛ: "إْ٘ ئ ٜٓطاٖا َا داّ سٝا"

اإلْهًَٝص يف زسًت٘ ُٜٚجين عًِٝٗ فإِْٗ ٚاألَسا٤َ ايتابعني هلِ ِٖ ايرٜٔ اضتكافٛٙ 

. ٖٚرا عبد ايسمحٔ بدٟٚ ٜهتب عٔ زسًت٘ إىل اهلٓد يف 3ٚأسطٓٛا ٚفادت٘ أثٓا٤ زسًت٘

. ٜٚسنص بدٟٚ سدٜج٘ يف زسًت٘ ع٢ً ايجس٠ٚ 4سًكتني َٔ َكايت٘ بعٓٛإ: زس١ً إىل اهلٓد

ايفهس١ٜ ٚاؿكاز١ٜ يًٗٓد َػرّيا إىل شعُا٤ اهلٓد ْٚٛابػٗا ٚقادتٗا ٚضاضتٗا َٔ 

 عسٜك١.خ ايًػٟٛ يًٗٓد ٚيػاتٗا ايأَجاٍ: ْٗسٚ ٚغاْدٟ، نُا ٜتشدخ يف زسًت٘ عٔ ايرتا
بعض َٔ ايسساي١ ايعسب سدٜجِٗ يف َرنساتِٗ ع٢ً ١َُٗ خاؾ١ أٚ ٖدف زنص ٚ

َعني َٔ أدً٘ ضافسٚا إىل اهلٓد، فٗرا عبد املٓعِ خفادٞ ايرٟ ضٓذٌ زسًت٘ اهلٓد١ٜ 

يف َكاي١ بعٓٛإ: عا٥د َٔ زس١ً إىل اهلٓد، ٜتُشٛز سدٜج٘ فٝٗا سٍٛ ايٓد٠ٚ ايع١ًُٝ 

ّ، ٜٚفؿٌ اؿدَٜح 7497ملػازن١ فٝٗا يف ٜٓاٜس عاّ اييت ضافس إىل اهلٓد َٔ أدٌ ا

فٝٗا  عٔ فعايٝات املؤمتس َٚٛقٛعات٘. أَا َالسعات٘ ايك١ًًٝ عٔ بالد اهلٓد فكاٍ

إٕ ايػعب اهلٓدٟ َتآيف يف تعإٚ ظُٝع طبكات٘ خفادٞ عٔ ايػعب اهلٓدٟ: "

                                                         
 .4:ف. َؿس: د.ٕ، د.ت، 7ط ،اهلٓد نُا زأٜتٗاأْطانٞ، فتح اهلل.  2

 .70:املؿدز ْفط٘، ف 3

ّ، 7419، ٜٚٓاٜس 71-72:ف ،19ع، 7419ّٜٓاٜس ، ف١ً ايجكاف١"، بدٟٚ، عبد ايسمحٔ. "زس١ً إىل اهلٓد 4

 .4-1:ف ،14ع
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َُُجً٘ ٚأٖداف٘ اي . 5"هبري٠ٚأدٓاض٘ ٚأدٜاْ٘، ٖٚٛ غعب طُٛح ٜطع٢ داّٖدا يتشكٝل 

بُٝٓا لد إٔ بعكا َٔ ٖؤال٤ ايسساي١ مل ٜطػ٘ ٚمل ٜسق٘ غ٤ٞ يف بالد اهلٓد، بٌ ٜبدٚ 

إٔ زسًت٘ إىل اهلٓد ؾازت ٚزط١ ٚقع فٝٗا. فٗرا قُد اؾٛادٟ َٔ َؿس ٜطافس إىل 

ن١ يف َؤمتس ٜٚهتب قؿ١ ٖرٙ ايسس١ً يف نتاب٘: زسالت غاب اهلٓد يًُػاز

َطًِ، ًْٚكاٙ ٜترَس ٜٚتٓفس ٜٚػ٦ُص َٔ نٌ غ٤ٞ ًٜكاٙ يف ٖرا ايبًد، ٜٚػًب ع٢ً 

نجريٕٚ غري ٖؤال٤ ممٔ . ٖٚٓاى 6أضًٛب٘ ْٛع َٔ االضتدفاف ٚاالضتٗا١ْ باهلٓد ٚأًٖٗا

ضٓذًٛا َرنساتِٗ عٔ اهلٓد َٔ أَجاٍ: األب يٜٛظ غٝدٛ يف زسًت٘: َٔ بريٚت إىل 

 ٚايدنتٛز قُد، 8، ٚقُد زغٝد زقا يف زسًت٘: عذاي١ َٔ زس١ً اهلٓد7اهلٓد

سطني ٖٝهٌ يف نتاب٘: ايػسم اؾدٜد، ٚايسساي١ ايطعٛدٟ قُد بٔ ْاؾس 

، ٚاألدٜب ايطٛزٟ قُد اجملرٚب يف زسًت٘: 9ايعبٛدٟ يف بكع زسالت أّيفٗا عٔ اهلٓد

َػاٖداتٞ يف اهلٓد، ٚايؿشف١ٝ املؿس١ٜ أ١َٓٝ ايطعٝد يف زسًتٗا: َػاٖدات يف اهلٓد، 

، ٚايهاتب١ 10اتٞ يف اهلٓدٚايؿشفٞ ايطعٛدٟ فٗد عاَس األمحدٟ يف َكايت٘: َػاٖد

املؿس١ٜ ْٛاٍ ايطعداٟٚ يف نتابٗا: زسالتٞ يف ايعامل، ٚايدبًَٛاضٞ ٚايهاتب 

 ْٗس ايػاْر، ٚغريِٖ. اإلَازاتٞ عبد اهلل ْاؾس ضًطإ ايعاَسٟ يف زسًت٘: ع٢ً قفاف

 :عبد ايٖٛاب عصاّ ٚدٗٛدٙ ايع١ًُٝ ْبر٠ عٔ سٝا٠

ٚيد عبد ايٖٛاب بٔ قُد بٔ سطٔ بٔ ضامل عصاّ يف بًد٠ ايػٛبو مبدٜس١ٜ اؾٝص٠ 

ّ. ٚميٗت بٓطب٘ إىل قب١ًٝ ُقكاع١ ايكشطا١ْٝ املػٗٛز٠. ْٚػأ بكسٜت٘ 7949مبؿس ض١ٓ 

                                                         
 .24:ف ،1عّ، 7497َازع  ،ف١ً اهلالٍخفادٞ، عبد املٓعِ. "عا٥د َٔ زس١ً إىل اهلٓد"،  5

 .  29-22:ّ، ف7441ايكاٖس٠: داز ايػسٚم،  .ًِطزسالت غاب َاؾٛادٟ، قُٛد.  6

  ّ.7471َاٜٛ  4ّ، ست٢ 7472أبسٌٜ  9اد َٔ ، األعدف١ً املػسمبريٚت إىل اهلٓد"، غٝدٛ، يٜٛظ. "َٔ  7

أغططظ ٚ، 994:ف ،1عّ، 7472ْٜٛٝٛ  ،ف١ً املٓازد. "عذاي١ َٔ زس١ً اهلٓد"، زقا، قُد زغٝ 8

 .174:ف، 9عّ، 7472

َػاٖدات ٚأسادٜح يف غؤٕٚ املطًُني، ٚيف  ضٝاس١ يف نػُري، ٚيف غسب اهلٓدَٔ زسالت٘ عٔ اهلٓد:  9

 . دٓٛب اهلٓد، ٚزادطتإ بالد املًٛى، ٚيف غسم اهلٓد

ْٛفُرب  1ٚ ،71209ع ّ،2072ْٛفُرب  9 ،دسٜد٠ ايسٜاضاألمحدٟ، فٗد عاَس. "َػاٖداتٞ يف اهلٓد"،  10

 .71201ع، 2072ّ
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سٜف. ثِ تٛد٘ إىل َدزض١ ايككا٤ ٚسفغ ايكسإٓ ايهسِٜ ثِ ايتشل باألشٖس ايػ

 اػ٘ إىل اؾاَع١ املؿس١ٜ، فشؿٌ ايػسعٞ ٚؽسز فٝٗا ثِ أؾبح َدزّضا بٗا. ثِ

غٗاد٠ ايًٝطاْظ يف اآلداب ٚايفًطف١، ُٚعني َطتػاّزا يًػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ يف ع٢ً َٓٗا 

 ايطفاز٠ املؿس١ٜ بًٓدٕ، ٚيف ٖرٙ األثٓا٤ ايتشل بكطِ ايًػات ايػسق١ٝ ظاَع١ يٓدٕ،

ّ. ٚدٖزع 7412ثِ ْاٍ دزد١ ايدنتٛزاٙ يف اآلداب ايفازض١ٝ َٔ داَع١ ايكاٖس٠ ض١ٓ 

ايفازض١ٝ يف ن١ًٝ اآلداب، ثِ ؾاز عُّٝدا هلا، إىل إٔ ُعني ٚشّٜسا َفّٛقا ملؿس يف 

 داَع١ املًو ضعٛد فأْػأٖا.  ٚنًفت٘ اؿه١َٛ ايطعٛد١ٜ بإْػا٤ ايطعٛد١ٜ.

يف ضٛزٜا ٚايعسام َٚؿس ٚإٜسإ. ٚنإ جيٝد  نإ عصاّ َٔ أعكا٤ اجملاَع ايع١ًُٝ

ايفسْط١ٝ ٚاإلْهًٝص١ٜ ٚايفازض١ٝ ٚاألزد١ٜ ٚايرتن١ٝ ظاْب يػت٘ األّ ايعسب١ٝ. ايًػات 

ٚأّيف نتّبا نجري٠ّ ٚتسدِ بعض ايهتب َٔ ايًػات ايفازض١ٝ ٚاألزد١ٜ ٚايرتن١ٝ إىل 

َٔ املجٟٓٛ )تسمجٗا َٔ فؿٍٛ ، ٚايًػ١ ايعسب١ٝ. َٚٔ آثازٙ ايع١ًُٝ: ايسسالت يف دصأٜٔ

َٛقع عهاظ )ساٍٚ فٝ٘ ؼدٜد ، ٚذنس٣ أبٞ ايطٝب بعد أيف عاّ، ٚايفازض١ٝ(

ايتؿٛف ٚفسٜد ، ٚقُد إقباٍ: ضريت٘ ٚفًطفت٘ ٚغعسٙ، َٚٛقع ضٛم عهاظ(

ايػٛازد ، ٚاألٚابد )َكاالت َٚٓعَٛات(، ٚفايظ ايطًطإ ايػٛزٟ، ٚايدٜٔ ايعطاز

، ايٓفشات )خاطسات زَكاْٝات(، ٚع٢ً سد٠(خاطس٠، نٌ ٚاسد٠ يف ؾفش١  119)

دٜٛإ قسب ، ٚدٜٛإ زضاي١ املػسم )تسمج١ دٜٛإ ايػاعس إقباٍ َٔ ايفازض١ٝ(ٚ

نتاب املجاْٞ )زباعٝات فًطف١ٝ ، ٚايهًِٝ )تسمج١ دٜٛإ إقباٍ َٔ األزد١ٜ(

 .املعتُد بٔ عباد )ٖٚٛ آخس َا أيف٘ عصاّ(، ٚٚأخالق١ٝ(

ُعات تبًؼ ضت َا١٥ بٝت أٖداٖا إىل ايػاعس قُد ٚي٘ ْعِ سطٔ َٓ٘ َٓع١َٛ ايً

إقباٍ. ٚي٘ فُٛع١ نبري٠ َٔ ايبشٛخ ٚاملكاالت سٍٛ َٛقٛعات أدب١ٝ ٚغري أدب١ٝ 

 79ُْػست يف كتًف ايؿشف ٚاجملالت ايعسب١ٝ. َٚٔ بني تًو املكاالت َكايت٘ يف 

ٞ ايسس١ً اييت سًك١ بعٓٛإ: زس١ً إىل اهلٓد، ْػسِتٗا ف١ً ايسضاي١ املؿس١ٜ، ٖٚرٙ ٖ

 مٔ بؿدد اؿدٜح عٓٗا يف ٖرا ايبشح. 

ٖـ املٛافل ايجأَ عػس َٔ 7119ايعاغس َٔ زدب ض١ٓ يف ّٜٛ األسد فاقِت زٚس٘ 

ّ. ٚسصٕ ع٢ً ٚفات٘ ايعًُا٤ ٚاألدبا٤ ٚايصعُا٤، ُٚزثٞ مبسات نجري٠ 7494ٜٓاٜس ض١ٓ 
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ُّا. ٚقد أٚزد عبد ايسمحٔ بٔ عبد ايًطٝف آٍ ايػٝذ يف  تسمج١ عصاّ يف ْجّسا ْٚع

نتاب٘: "َػاٖري عًُا٤ لد ٚغريِٖ" بعَض األبٝات يألضتاذ َؿطف٢ ايطكا يف زثا٤ 

 .11عصاّ

 :زس١ً عصاّ إىل اهلٓد

أغاز عصاّ أٚاّل إىل زغبت٘ ايػدٜد٠ ٚأَٓٝت٘ املٓػٛد٠ يصٜاز٠ اهلٓد، ٚأْ٘ نإ قد فاتت٘ 

فطذٌ ٖرٙ ّ، 7491َازع عاّ ٖرٙ ايفسؾ١ُ َستني، إىل إٔ ضٓشِت ي٘ أخرّيا يف 

اْٞ عػس٠ َكاي١، ْٚػسِتٗا ف١ًُ ايسضاي١ ايسس١ً يف ضًط١ً َٔ املكاالت بًؼ عددٖا مث

ايصَإ،  املؿس١ٜ. فكاٍ عصاّ عٔ زسًت٘: "نإ ايطفس إىل اهلٓد أ١َّٝٓ تطاٍٚ عًٝٗا

َٚاطًت بٗا األٜاّ". ٚقاٍ: "نإ غٛقٞ إىل اهلٓد ٜصداد نًُا شادت َعسفيت بٗا، 

  ٚايتكا٥ٞ بأًٖٗا، ٚاطالعٞ ع٢ً يػاتٗا ٚآدابٗا".

 ضبب ٖرٙ ايسس١ً ايطعٝد٠ اييت ناْت ي٘ َجٌ ُسًِ ٜتشكل إْ٘ ٚقاٍ عصاّ َػرّيا إىل

ضافس إىل اهلٓد تًب١ّٝ يدع٠ٕٛ ٖٚدٗٗا إيٝ٘ "املعٗد اهلٓدٟ يًػؤٕٚ ايعامل١ٝ" يًُػازن١ يف 

ُِ آضٝا، ُٚدعِٝت َؿُس ألْٗا إسد٣ األَِ  َؤمتس يًعالقات اآلض١ٜٛٝ، فأدابت ايدع٠َٛ أَ

ك١ٝ يف دػسافٝتٗا. ٚنإ َٛعد ذيو املؤمتس ايعسب١ٝ فٗٞ آض١ٜٛٝ ٚإٕ ناْت إفسٜ

. ٚأغاز 12ّ، ٚاضتُس املؤمتس يعػس٠ أٜا7491ّايجايح ٚايعػسٜٔ َٔ غٗس َازع عاّ 

َّ املؤمتس بأْ٘ ْأٜدٚ س ناْت يًطٝد٠ ضاَزِٚدٓٔٞعصاّ إىل إٔ ز٥اض١ املؤمت ، َٚدح ْعا

َُشَهُا، نُا ذنس قاٚز املؤمتس  .13نإ 

                                                         
ٓعس: آٍ . 791ٜٚ:ّ، ف2002. بريٚت: داز ايعًِ يًُالٜني، 9، ز79، طاألعالّايصزنًٞ، خري ايدٜٔ.  11

داز ايُٝا١َ يًبشح . ايسٜاض: 2ط،  عًُا٤ لد ٚغريِٖريَػاٖايػٝذ، عبد ايسمحٔ بٔ عبد ايًطٝف. 

ايٓٗك١ اإلضال١َٝ يف ضري أعالَٗا ، ٚايبَٝٛٞ، قُد زدب. 972-909:ف ،ٖـ7149ٚايرتمج١ ٚايٓػس، 

عبد ايٖٛاب عصاّ ، ٚمتاّ، أمحد. 977-194:ّ، ف7449. دَػل: داز ايكًِ، 7، ز7ط ،املعاؾسٜٔ

 (. https://archive.islamonline.net/9053، َٛقع: أزغٝف إضالّ إٔٚ الٜٔ: ايدبًَٛاضٞ األدٜب

 ،117عّ، 7491ٜٛيٝٛ  1 ،ف١ً ايسضاي١، 2اؿًك١ ، عصاّ، قُد عبد ايٖٛاب. "زس١ً إىل اهلٓد" 12

 .192:ف

 .191-192:املسدع ْفط٘، ف 13
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أزادٚا بعكدٙ  -ع٢ً سد تعبريٙ-ٚأغاز عصاّ إىل أٖداف ذيو املؤمتس بإٔ ايكا٥ُني عًٝ٘ 

تععِٝ غإٔ اهلٓد ٚإبساش َهاْتٗا يف آضٝا يف طٛز االْتكاٍ ٚاالضتكالٍ ايرٟ ناْت 

أزادٚا ب٘ إظٗاز اهلٓد َعٗس األ١َ  -سطب زأٜ٘-ب٘ اهلٓد ٚقتراى. نُا أِْٗ متس 

اجملتُع١ ايه١ًُ، املٛسد٠ املكؿد أَاّ اؿه١َٛ اإلْهًٝص١ٜ املطٝطس٠، فأزادٚا ب٘ 

إخفا٤ االقطساب ٚايتٛتس ايرٟ نإ قد ْػب يف اهلٓد آْراى بني ايطا٥فتني َٔ 

 .14أبٓا٥ٗا

ّ َرنسات زسًت٘ بٛؾف٘ َضَفَسٙ بايطا٥س٠ َٔ ايكاٖس٠ إىل دهلٞ، ٚأغاز فٝ٘ بدأ عصا

إىل االْصعاز ايرٟ أؾاب٘ بطبب تأخس َٛعد ايسس١ً يف ايكاٖس٠ أٚاّل، ثِ بطبب 

اقطساب ايطا٥س٠ ٚازػادٗا عٓد اهلبٛط يف َطاز دهلٞ. نُا أْ٘ ٚؾف املٓاظس اييت 

ٚأْٗاز، َٚدٕ ٚأزٜاف، ٚنًٗا ناْت غاٖدٖا َٔ ايطا٥س٠ َٔ ضٍٗٛ ٚدباٍ، ٚأٚد١ٜ 

ترتا٣٤ ي٘ َٔ ذيو ايعًٛ ايػاٖل خافت١ ؾػري٠ غري ٚاقش١ املعامل َجٌ أغباح خف١ٝ ال 

 ٜهاد ايٓعس ٜدزنٗا. 

 :ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ايطا٥د٠ يف اهلٓد

تطسم عصاّ يف َرنسات٘ إىل اؿدٜح عٔ ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ايطا٥د٠ يف اهلٓد 

اهلٓد إىل دٚيتني ع٢ً أضاع ايدٜٔ. فتشدخ عٔ  آْراى، ٚغاؾ١ قك١ٝ تكطِٝ

( ٚدعٛتٗا ٖٚدفٗا إلقا١َ دٚي١ إضال١َٝ َطتك١ً Muslim Leagueايسابط١ اإلضال١َٝ )

يف أدصا٤ َٔ اهلٓد ذات األغًب١ٝ اإلضال١َٝ سٝح قاَت بانطتإ ٚبٓػالدٜؼ فُٝا 

، ٚفؿٌ 15بعد. ٚأغاز إىل إٔ ٖرٙ ايسابط١ قد اْػكت ٚتفسعت عٔ سصب املؤمتس

ٍَ ايطسفني. ٚساٍٚ عصاّ  َُِٛزدا أقٛا اؿدٜح سٍٛ قك١ٝ تكطِٝ اهلٓد إىل دٚيتني 

االيتكا٤ بصعُا٤ ايطسفني ٚاالضتُاع إىل َٛاقفُٗا ٚآزا٥ُٗا أثٓا٤ إقاَت٘ يف اهلٓد. 

أَجاٍ: خإ عبد ايػفاز خإ، فايتك٢ يف داْب بايصعُا٤ املعازقني يًتكطِٝ َٔ 

 َٚٛالْا آشاد، ٚغاْدٟ، ٚدٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ٚيف داْب آخس، قابٌ ايصعُا٤ املطايبني

                                                         
 .191:ف ،املسدع ْفط٘ 14

 .909:ف ،111عّ، 7491ٜٛيٝٛ  27، 9ملسدع ْفط٘، اؿًك١ ا 15
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ٚقد سسؾٓا "، فٝكٍٛ عصاّ: 16بايتكطِٝ َٔ أَجاٍ: ز٥ٝظ ايسابط١ قُد عًٞ دٓاح

ٓعسف سكٝك١ ع٢ً يكا٤ شعُا٤ ايسابط١ يُٓصٌٜ اضتٝا٤ِٖ َٔ سكٛزْا املؤمتس، ٚي

 . 17اـالف بِٝٓٗ ٚبني سصب املؤمتس"

ٚذنس عصاّ أْ٘ ٖٛ َٚٓدٚبٛ ايدٍٚ اإلضال١َٝ ٚقعٛا يف اؿسز يهٕٛ َطًُٞ اهلٓد 

ُٔني إىل دبٗتني ضٝاضٝتني، ٚقاٍ إْ٘ عصَ٘ ٚسؿافت٘ ٚخربت٘ اضتطاع اـسٚز  َٓكط

 ٚاالضتُاع إيِٝٗ مجّٝعا. ٚإٕ َٔ ذيو املأشم عٝح إْ٘ فكٌ االيتكا٤ بصعُا٤ ايطسفني

املٓدٚبني أعًٓٛا إٔ اغرتانِٗ يف املؤمتس ال ٜدٍ ع٢ً تأٜٝدِٖ سصّبا َٔ أسصاب اهلٓد، 

، إال إٔ ُدٓٛح عصاّ إىل 18ٚإٔ ٖرا املؤمتس نُا ُدُعٛا إيٝ٘ ٚغٗدٚٙ يٝظ ضٝاضٝا

 ٚ ٚاقّشا َٔ نالَ٘.َٛقف ايسابط١ َٔ تكطِٝ اهلٓد إىل بًدٜٔ ع٢ً أضاع ايدٜٔ ٜبد

ٌُ ٚنتب عٓٗا بعض املكاالت  ٚأغاز عصاّ إىل أْ٘ ضبل إٔ دزع ٖرٙ ايكك١ٝ َٔ قب

سٝح قاٍ: "ٚيطت يف فاٍ اإلبا١ْ يف ٖرا اـالف، فكد تهًُت فٝ٘ َٔ قبٌ، 

. فُٝهٔ مجع تًو املكاالت اييت 19ْٚػست يف ايؿشف َا ٜػين عٔ إعاد٠ ايكٍٛ"

 عصاّ ٚغريٙ َٔ املفهسٜٔ ايعسب سٍٛ ٖرٙ ايكك١ٝ ٚدزاضتٗا يف عح َطتكٌ.نتبٗا 

ؼدخ عصاّ يف زسًت٘ عٔ َؤاَس٠ املػازنني ايٝٗٛد يف املؤمتس، ٚايرٜٔ ناْٛا 

ٜٖدعٕٛ بأِْٗ ميجًٕٛ دٚي١ فًططني يٝددعٛا ب٘ اهلٓٛد، فإٕ عصاّ َٚٓدٚب اؾاَع١ 

اٚال ايهػف عٔ سكٝك١ ٖؤال٤ ايٝٗٛد ايعسب١ٝ ايرٟ نإ َٔ املػازنني يف املؤمتس س

َٚؤاَساتِٗ أَاّ املٓدٚبني ٚاملػازنني اآلخسٜٔ يف املؤمتس، ٚساٚال ايسد ع٢ً دعاِٜٚٗ 

َٚصاعُِٗ ٚأباطًِٝٗ اييت ناْٛا ٜبجْٛٗا عٔ طسٜل املؤمتس ٚعٔ طسٜل اإلعالّ 

ُّاا ي١ إٔ نٌ ٖرا نإ قبٌ إعالِْٗ بتأضٝظ ايدٚ هلٓدٟ؛ يٝددعٛا بٗا ايعامل، عً

ايٝٗٛد١ٜ بط١ٕٓ فكط. فهإ يف ذيو ايٛفد ايٝٗٛدٟ مثا١ْٝ زداٍ ٚاَسأتإ يٝظ بِٝٓٗ 

ُٚيد يف فًططني أٚ ْػأ بٗا إال زدٌ ٚاَسأ٠ نُا أٚقح عصاّ يف زسًت٘. ٚملا ْػس   َٔ

                                                         
 .901:املسدع ْفط٘، ف 16

17
 املسدع ْفط٘. 

 املسدع ْفط٘. 18

 .909:املسدع ْفط٘، ف 19
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املٓدٚبٕٛ ايٝٗٛد َكاالتِٗ عٔ ؾًتِٗ بآضٝا َٚهاْتِٗ يف فًططني، ْػس عصاّ 

باإللًٝص١ٜ يًسد عًٝٗا، ٚأٚزد عصاّ خالؾتٗا ايعسب١ٝ َٚٓدٚب اؾاَع١ ايعسب١ٝ َكاي١ 

يف زسًت٘. فٝكٍٛ عصاّ بٗرا ايػإٔ: "ٚقد زأ٣ ممجًٛ َؿس ٚاؾاَع١ ايعسب١ٝ إٔ 

ٜهْٛٛا هلِ باملسؾاد ست٢ ال ٜتدرٚا َٔ املؤمتس فسؾ١ يٓػس دعٛتِٗ ٚتصٜني 

 . 20أباطًِٝٗ، فعًُٓا ع٢ً إٔ ٜعسف املؤمتسٕٚ أِْٗ ال ميجًٕٛ فًططني"

ٚأغاز عصاّ يف زسًت٘ إىل إٔ َٛقف ايكاد٠ اهلٓٛد ػاٙ ٖؤال٤ ايٝٗٛد َٚؤاَساتِٗ مل 

خيتًف عٔ َٛقف٘، فؿسح بإٔ ز٥ٝط١ املؤمتس ضازٚدين ْاٜدٚ اعرتفت ملٓدٚب اؾاَع١ 

ٕ اؾاَع١ ايعرب١ٜ، ٚإٔ فًططني إمنا ايعسب١ٝ: "بأْٗا تعسف بإٔ ٖؤال٤ ايٝٗٛد إمنا ميجًٛ

ميجًٗا َٓدٚب اؾاَع١ ايعسب١ٝ، ٚقايت إْٗا أَست إٔ ُٜطٖذٌ ٖرا يف ضذالت املؤمتس، 

 .21ٚأعسب عٔ سبٗا يًعسب ٚإعذابٗا بِٗ"

 :ٚآثازٖا ايتازخي١ٝ اهلٓد َدٕٚؾف  

ٗا ايكدِٜ. ؼدخ عصاّ يف زسًت٘ عٔ َد١ٜٓ دهلٞ أٚ "دًٖٞ" نُا نتبٗا بػهً

ٚنإ قد مسع ايهجري َٔ تازخيٗا ٚأسداثٗا ٚآثازٖا َٔ قبٌ. ٚقاٍ إٕ دٛالت٘ 

ايطسٜع١ ٚٚقفات٘ ايكؿري٠ مل ٜػف غًًَٝ٘ إال قًٝال. ٚأغاز يف زسًت٘ إىل اؾصأٜٔ 

املعسٚفني ملد١ٜٓ دهلٞ، أٟ: دهلٞ اؾدٜد٠ ٚدهلٞ ايكدمي١، ٚقاٍ إٕ دهلٞ ايكدمي١ تػب٘ 

 . 22سقٗا ٚيهٔ دهلٞ أغد َٓٗا سساَد١ٜٓ ايكاٖس٠ يف ع

ٚأيك٢ ْعس٠ّ خاطف١ّ ع٢ً تازٜذ ٖرٙ املد١ٜٓ ٚآثازٖا، ٚشاز بعّكا َٔ تًو اآلثاز ٚخؿٗا 

بايرنس تفؿٝاّل، ٚضٝأتٞ اؿدٜح عٓٗا. ٚؼدخ عٔ أبٛاب دهلٞ املعسٚف١ ٚذنس 

 . 23نػُري َٓٗا: باب أمجري ٚباب

َٚا بداخًٗا َٔ املطانٔ ٚايدٚاٜٚٔ ٚاملكؿٛزات  ٚٚؾف عصاّ شٜازت٘ يًكًع١ اؿُسا٤

ٚأثٓا٤ سدٜج٘ عٔ ايدٜٛإ اـاف ذنس ايبٝت ايفازضٞ املٓكٛؽ يف  ٚاألْٗاز ٚاألسذاز.
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 أْط٢ كتًف شٚاٜاٙ، فكاٍ: "ٚقد بًؼ فٔ ايعؿس املػٛيٞ ذزٚت٘ يف ٖرا ايدٜٛإ، ٚال

ٖرا ايبٝت ايفازضٞ ايرٟ ٜصٜٔ ٖرا اؾُاٍ ظٛد٠ خط٘ ٚترٖٝب٘، ٜٚعسف عٔ ٖرا 

اؾالٍ مبعٓاٙ، ٖٚٛ َٓكٛؽ يف أنجس َٔ َٛقع َٔ ايدٜٛإ"، ثِ ذنس ذيو ايبٝت 

روےئ زںیم ايفازضٞ: " ردوس ب 

 

 ارگ ف

 

 وںیمہںیمہ - ات

 

 وںیمہ ات

 

  ات

 

ثِ تسدِ ايبٝت "،  ات

 .24فسدٚع ع٢ً األزض، فٗهرا، فٗهرا، فٗهرا"بايعسب١ٝ ٖهرا: "إٕ ٜهٔ اي

ٚأثٓا٤ سدٜج٘ عٔ شٜازت٘ ملٓاز٠ قطب ذنس ْتفا َٔ تازٜذ بٓا٥ٗا ع٢ً ٜد ايطًطإ قطب 

ايدٜٔ أٜبو ٚخًفا٥٘. ٚمما ٜدٍ ع٢ً اٖتُاّ عصاّ بايدق١ ٚاألَا١ْ يف ٚؾف املٓاز٠ أْ٘ 

إلقاف١ إىل تؿٜٛسٙ املٓاز٠ ٚؾف نٌ أثس َٔ اآلثاز األخس٣ احملٝط١ بٗا َػرّيا إىل با

٘: "ٚاـالؾ١ إٔ يف زاى إعذاب٘ باملٓاز٠ ٚمجاهلا قٛيخًفٝتٗا ايتازخي١ٝ. ٚسطُبٓا إلد

ٖرٙ املٓاز٠ َٔ إبداع اهلٓدض١، ٚإتكإ ايؿٓع، ٚمجاٍ ايػهٌ، ٚفداَت٘، ٚسطٔ 

ا٥فا، أٚ ميطه٘ ٚاقفا، ٜؿعد ايطسف ٜٚؿٛب٘ يف ايٓكؼ ٚاـط َا ٜطري زا٥ٝٗا ط

إعذاب بٌ دٖؼ َٔ ٖرا األثس اـايد ايرٟ دعً٘ املطًُٕٛ فاؼ١ آثازِٖ ايعع١ُٝ يف 

 .25اهلٓد"

ِٕ ٚضًّ ُُٖاُٜٛ ٜذ ط ايك٤ٛ أثٓا٤ اؿدٜح عٓ٘ ع٢ً تازٚشاز عصاّ قسٜح اإلَرباطٛز 

تأضٝظ ايدٚي١ املػٛي١ٝ يف اهلٓد َػرّيا إىل َؤضظ ايدٚي١ اإلَرباطٛز باَبِس ٚابٓ٘ 

ِٕ ايرٟ ُدفٔ يف ٖرا ايكسٜح. ٜٚؿبح إعذاب عصاّ بايدٚي١ املػٛي١ٝ ٚآثازٖا  ُُٖاُٜٛ

ايتازخي١ٝ اـايد٠ ٚاقشا َٔ َدس٘ ٚثٓا٥٘ عًٝٗا. فٝٓفعٌ عٓد شٜازت٘ يًكسٜح ٜٚكٍٛ: 

ُاٜٕٛ ٚسدٙ، ٚيهٔ دفٔ نٌ تازٜذ ايدٚي١ ايتُٝٛز١ٜ، فٝا يو "قًت يٓفطٞ: َا دفٔ ٖ

 .26أٍٚ قسٜح يًدٚي١ ايعع١ُٝ يف اهلٓد ٚآخس قسٜح"

ٚٚؾف عصاّ شٜازت٘ يكسٜح ايػٝذ ايؿٛيف ْعاّ ايدٜٔ ٚتًُٝرٙ ايػاعس أَري خطسٚ 

. َٚٔ 27ُا ٚأغاز إىل َهاْتُٗا ايسفٝع١ عٓد اهلٓٛدٔ سٝاتٗ، ٚذنس ْبر٠ عايدًٖٟٛ
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ِِٓؼ، ٚأثٓا٤ سدٜج٘  املعامل ايتازخي١ٝ األخس٣ اييت شازٖا عصاّ يف دهلٞ قسٜح َؾِفَدِز َد

ٕ٘ َٛدٛد بني مجٝع اآلثاز املػٛي١ٝ يف اهل ٓد بكٛي٘: عٓ٘ أغاز إىل َا السع٘ َٔ َغَب

 . 28"ٚنًٗا تتفل يف ايكٛاعد ٚؽتًف يف ايتفؿٌٝ"

ِٕ غأيِب ٚؼدخ عٔ  اعس ايفشٌ باألزد١ٜ املعسٚف بأضدٚشاز عصاّ قسٜح ايػ اهلل خا

سق١ّ َٔ َهاْت٘ ايػعس١ٜ، ٚذنس أْ٘ ضبل إٔ ْػس َكاي١ عٔ غايب ٚتسدِ أبٝاّتا َتف

غعسٙ، ٚذنس يف ايسس١ً تسمج١ عسب١ٝ يبعض َٔ أبٝات٘ ايفازض١ٝ. ٚمما ٜدٍ ع٢ً سب٘ 

يػايب ٚإعذاب٘ بػعسٙ أْ٘ نإ ٜت٢ُٓ شٜاز٠ قربٙ ثا١ْٝ يٛ مسح ي٘ ايٛقت بريو، فكاٍ: 

َّا يف دًٖٞ يٓعٛد إىل قربٙ، أٚ ضاعات يف شٜازتٓا إٜاٙ يٓطتُد  "َٚيَٝت ايصَٔ أًَٗٓا أٜا

ٖرا ايسخاّ اؿاْٞ ع٢ً زفات ايػاعس اـايد نُا تٓطبل ايؿدف١ ع٢ً  املعاْٞ َٔ

 .29يؤيؤتٗا"

ٚبعد شٜازت٘ يآلثاز ايتازخي١ٝ يف دهلٞ، اػ٘ عصاّ إىل َد١ٜٓ أنسا يٝصٚز َعاملٗا 

ايتازخي١ٝ، ٚذنس أثٓا٤ ٚؾف٘ يصٜاز٠ أنسا أْ٘ نإ دايّطا يف فٓدم بٗا إذ دا٤ زدٌ 

ّْ حيٌُ عؿافري َستبط١ غٝٛط، فذًظ إيٝ٘ ٚغسع ٜعسض أعادٝب٘، فس٢َ  َِٖس

عًك١ يف اهلٛا٤ ٚأغاز إىل عؿفٛز فأدزنٗا ٚايتكطٗا قبٌ إٔ تكع ع٢ً األزض ٚزدٖا 

إيٝ٘. ٚذنس عصاّ بعض املٗازات األخس٣ اييت عسقتٗا تًو ايعؿافري اَتجااّل يتعًُٝات 

 . 30عذا٥ب اهلٓد" َعًُٗا. ٚختِ ٖرٙ ايكؿ١ بكٛي٘: "ٖرٙ إسد٣

ِٙ، اؿٚأثٓا٤  َِٓدَز دٜح عٔ أنسا، ٚؾف شٜازت٘ يكسٜح اإلَرباطٛز أنرِب يف ٔضَه

ٚؼدخ عٔ َها١ْ ٖرا اإلَرباطٛز ٚأُٖٝت٘ يف تازٜذ اهلٓد. ٚؼدخ عٔ فهسٙ 

ِ ايدٜاْات املدتًف١. فٝكٍٛ عٓ٘ عصاّ: ايدٜين ايرٟ ساٍٚ عٔ طسٜك٘ اؾُع بني تعايٝ

ساٍٚ إٔ ٜػٝع احملب١ ٚاملٛد٠ ٚاألخ٠ٛ بني ايٓاع جيُعِٗ ع٢ً دٜٔ ٚاسد، فأيف َٔ "

 اإلضالّ ٚاجملٛض١ٝ ٚايٓؿسا١ْٝ ٚأدٜإ أخس٣ دٜٓا مساٙ "ايتٛسٝد اإلهلٞ" ٚب٢ٓ َعبّدا
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ات مل ٜبل ع٢ً دٜٓ٘ هلرا ايدٜٔ ٚدعا ايٓاع إيٝ٘، فاتبع٘ قًٌٝ بايسغب١ ٚايسٖب١، فًُا َ

 .31أسد"

ُٚأعذب عصاّ بايبٓا٤ ايػاَذ ايسا٥ع يكسٜح اإلَرباطٛز أنرب، فٛؾف٘ بكٛي٘: 

"ٚيهٓ٘ ال ٜصاٍ غاّٖدا بعع١ُ أنرب َٚدٗأْهرِي، ْاطّكا مبا بًػت اؿكاز٠ ٚاألب١ٗ 

َٚٔ أععِ ايدٍٚ  يف ظالٍ ٖرٙ ايدٚي١ ايعع١ُٝ، أنرب ايدٍٚ اإلضال١َٝ يف اهلٓد،

 .32اييت عسفٗا ايتازٜذ"

َٚٔ اآلثاز ايتازخي١ٝ اييت شازٖا عصاّ يف َد١ٜٓ أنسا قًعتٗا املعسٚف١، ٖٚٞ نُا قاٍ 

١َٓ، ٚفٝٗا َٔ املطانٔ  ُِ عصاّ: "قًع١ متتد أضٛازٖا َٝال ْٚؿف ٌَٝ ع٢ً ْٗس َد

. ٚؼدخ عٔ شٜازت٘ 33ٚؾف٘ يف ٖرا املكاٍ"ٚايدٚاٜٚٔ ٚاألبساز ٚاملطادد َا ال أضتطٝع 

ِْٔهري ٚٚايد شٚدت٘ ُِْٛز  ملصاز غٝاخ ايدٜٔ املًكب باعتُاد ايدٚي١ ٚشٜس اإلَرباطٛز َدٗا

ِٕ. ٚٚؾف اهلٓدض١ ايسا٥ع١ اييت بٓٝت بٗا عُاز٠ ذيو ايكسٜح  .34َدٗا

ٚؼدخ عصاّ عٔ زَص اؿب ٚآ١ٜ ايٛفا٤ ٚاهلٓدض١ ٚايبٓا٤ تاز اآلثاز اإلضال١َٝ اهلٓد١ٜ 

ايتاز قٌ. َٚا أزٚع غسَس٘ يًطبب ايرٟ َب٢ٓ َٔ أدً٘ اإلَرباطٛز املػٛيٞ غاٙ دٗإ 

ايتاز قٌ، فكاٍ: "أزاد ايطًطإ إٔ ٜػٝد يصٚد٘ بٓا٤ ٜكازع َهاْت٘ يف قًب٘، 

ْ٘، فتشد٣ نٌ َا غاد املًٛى، َٚا أبدعت فٝ٘ أٜدٟ ٜٚعسب عٔ سب٘ ٚٚفا٥٘ ٚسص

ُّا نشب غاٙ دٗإ ٚٚفا٥٘،  ايؿٓاع، فػاد ٖرا ايبٓا٤ مجٝاّل نُُتاش قٌ، ععٝ

. فٗرا سكا 35بٌ أقاّ متجااّل يًذُاٍ ٚاؿب ٚايٛفا٤، نُا أبدع فٝٗا خٝاٍ ايػعسا٤"

مجٌٝ يًُػاعس ايٓب١ًٝ اييت دفعت غاٙ دٗإ إىل زفع ٖرا ايؿسح ايعايٞ ايرٟ  ٚؾف

 . ّصا يًشب َٚٓاز٠ّ يًٛفا٤ ايؿادمأؾبح زَ
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  :ُد إقباٍ ٚدازٙ يف َد١ٜٓ الٖٛزشٜاز٠ قسٜح ايػاعس ق
ذنس عصاّ يف زسًت٘ أْ٘ نإ ٜت٢ُٓ شٜاز٠ املدٕ اهلٓد١ٜ األخس٣ اييت ؼتكٔ آثاز 

ِِٓد ٚاهلل آباد اؿكاز٠ اإلضال١َٝ  َِٛب ِٜ ِٚ ٚد ٚتساثٗا اـايد َٔ أَجاٍ نِٛيهاتا َٚيِهٓا

ٚغريٖا، ٚنإ قد تًك٢ دع٠ٛ يصٜازتٗا َٔ قبٌ عًُا٥ٗا ٚضادتٗا، ٚيهٔ قٝل ايٛقت 

ٚنجس٠ ايعٛا٥ل ٚاْتػاز ايفنت ٚايفٛق٢ يف اهلٓد آْراى سايت دٕٚ ؼكل سًُ٘، إال 

ُِٓ ع صميت٘ يصٜاز٠ َد١ٜٓ الٖٛز يهْٛٗا َد١ٜٓ أْ٘ بعد شٜازت٘ ملدٜٓيت دهلٞ ٚأنسا ؾ

سٙ ايػاعس اـايد قُد إقباٍ، فهإ عصاّ قّبا إلقباٍ غػٛفا بػعسٙ َتأثّسا بفه

دع٠ٛ أٖايٞ الٖٛز يصٜازتٗا، فكاٍ: "ٚمل ُأٔدِص  َٚعذّبا بسضايت٘. فًِ ٜطتطع زفض

 .36ز"يٓفطٞ قط إٔ آتٞ إىل اهلٓد ٚأزدع دٕٚ إٔ أشٚز قرب إقباٍ ٚدازٙ يف الٖٛ

فصاز قسٜح ايػاعس ايفًٝطٛف ٚأٖد٣ إيٝ٘ ٖد١ّٜ َٔ ايػعس، فٓعِ أبٝاّتا ٚنًَّف 

َْكَّاغا إٔ ٜٓكػٗا ع٢ً يٛح َٔ ايسخاّ. ٚٚؾف شٜازت٘ يداز إقباٍ سٝح ايتك٢ بابٓ٘ 

باٍ أغعازٙ َٚكاالت٘ ٚفٝٗا داٜٚد إقباٍ. ٚٚؾف اؿذس٠ اييت نإ ٜهتب فٝٗا إق

 .37فاقت زٚس٘

ٌٍ ُأٔعٖد الضتكباي٘ ٖٓاى ظاْب اؿذس٠ اي يت ٜكع فٝٗا ايكسٜح، ٚأيك٢ ٚغازى يف سف

زا٥ع١ عٔ إقباٍ يف ذيو اؿفٌ قدّ فٝٗا أغعازٙ ٚفش٣ٛ أفهازٙ بأضًٛب نًُات 

ٌ. ٚإيٝهِ ٖرٙ ايفكس٠ مما قاي٘ عصاّ كاطّبا ايػاعس إقباٍ: "إقباٍ عسبٞ زا٥ع ٚمجٝ

ٖٛزَت٘ يف األزض ٚايطُا٤، ٚايٝبظ ٚاملا٤، ٚيف ايؿشاز٣ اؾسدا٤،  ٜا غاعس اؾُاٍ! ؾ

ِٖٛزَت٘ يف نٌ ُخًٍُل  ٚاؿدا٥ل ايػٓا٤، ٚيف ايؿبح ٚاملطا٤، ٚايكٝا٤ ٚايعًُا٤، ٚؾ

 .38نسِٜ، ٚيف نٌ ْصع١ ضا١َٝ"

ٚقاٍ كاطّبا إٜاٙ: "إقباٍ! أٜٗا ايػاعس املًِٗ! باْت يو األضساز، ٚزفعَت عٔ ايػٝب 

 .39األضتاز فسأَٜت ايباطٔ نايعاٖس، ٚأدزنَت املطتكبٌ ناؿاقس"

                                                         
36

 .799:ف ،112ع، 7499ّفرباٜس  4، 71املسدع ْفط٘، اؿًك١  

 .740:ف ،111ع، 7499ّفرباٜس  71، 79املسدع ْفط٘، اؿًك١  37

 .747:فط٘، فاملسدع ْ 38

 .742:املسدع ْفط٘، ف 39
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ٚٚؾف عصاّ املٛقع اؾػسايف ملد١ٜٓ الٖٛز ٚؼدخ عٔ اآلثاز ايتازخي١ٝ ايتُٝٛز١ٜ 

د٠ بٗا، مبا فٝٗا قؿٛزٖا َٚطاددٖا اييت ال تصاٍ تػٗد بعع١ُ ايدٚي١ املٛدٛ

 .ايتُٝٛز١ٜ اإلضال١َٝ ٚأبٗتٗا ٚععُتٗا ٚذز٠ٚ اشدٖازٖا يف بالد اهلٓد
 :ٚإعذاب٘ بايكسإٓ ٚايًػ١ ايعسب١ٝغاْدٟ 

ؼدخ عصاّ يف زسًت٘ عٔ "أععِ شعِٝ ضٝاضٞ ٚدٜين ٖٓدٟ أٟ املٗامتا غاْدٟ" نُا 

 ايسٜادٟ ايرٟ قاّ ب٘ غاْدٟ يتٗد١٥ؿدٜح عٓ٘. ٚأغاز إىل ايدٚز ٚؾف٘ ٖٛ أثٓا٤ ا

اهلٝاز ٚإطفا٤ ايجا٥س٠ ٚإؾالح َا أفطدت٘ ايبػكا٤ ٚايعدٚإ ٚايكط٠ٛ ٚايفكاع١ يف 

اهلٓد عكب ايفنت ٚاملرابح اييت أضفس عٓٗا ايتٛتس ايطا٥فٞ ايرٟ ناْت تػٗدٙ اهلٓد 

 . 40يف تًو األٜاّ

ٚذنس عصاّ إٔ غاْدٟ دا٤ إىل دهلٞ ٚغازى يف املؤمتس َستني. ٚٚؾف عصاّ شٜازت٘ 

يػاْدٟ يف َعبدٙ سٝح نإ ٜكِٝ، ٚذنس إٔ ؾب١ٝ ٖٓد١ٜ ناْت تٓػد أْاغٝد 

بًػات كتًف١ َٓٗا ضٛز٠ اإلخالف بايعسب١ٝ، ٚإٔ غاْدٟ نإ ٜتًٛ آٜات َٔ ايكسإٓ 

عازق٘ بعض ايٓاع، فهف عٔ ذيو ٚقاٍ: "إْ٘ تسى ايؿال٠ يٝتذٓب يف ايعباد٠، ف

 . 41اؾداٍ ٚايعٓف"

ٚقاٍ عصاّ إٕ اؿدٜح بٝٓ٘ ٚبني غاْدٟ تطسم إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ، فكاٍ غاْدٟ َتشدثا 

عٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ إْ٘ ساٍٚ إٔ ٜتعًُٗا، َٚدسٗا بأْٗا يػ١ ٚاضع١ ددا. ٚقاٍ يعصاّ 

ٌَُ فٝٗا َأتٞ اضِ"، ٚقاٍ: "إْ٘ قسأ ايكسإٓ باإللًٝص١ٜ ٚاألزد١ٜ، قاسها: "إٕ  يًَذ

ٚإْ٘ ُِٜؤٔثس قسا٤ت٘ باألزد١ٜ؛ ألٕ بٗا نجرّيا َٔ ايهًُات ايعسب١ٝ، فٗٛ ٜكسأ فٝٗا 

 . 42نًُات َٔ ايكسإٓ جيد فٝٗا زَٚس٘"

هسِٜ ٚسب٘ هلُا، ٚفٛم نٌ ٖرا ٜدٍ ع٢ً إعذاب غاْدٟ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايكسإٓ اي

ذيو ٜدٍ ع٢ً مساس١ ايفهس ٚزساب١ ايؿدز ٚاتطاع اآلفام عٓد ايكاد٠ ٚايصعُا٤ 

 اهلٓٛد يف تًو األٜاّ. 

                                                         
 . 912:ف ،119عّ، 7491ٛيٝٛ ٜ 29، 9املسدع ْفط٘، اؿًك١  40

 املسدع ْفط٘. 41

 .911:املسدع ْفط٘، ف 42
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 اهلٓس ٗ آثاض قسض ايسٜٔ عًٞ بٔ َعكّٛ األزب١ٝ

ايؿطٜـ لا ضانٞ قُس .ز
 
Email: smr314@hotmail.com                                                                         

 ًَدل ايبشح:
، اييت تؿهٌ َطدعٝتٗا، ايٓكٛم األزب١ٝ )ايكٛضٚيٛدٝا( ع٢ً تتأغؼ ايكٛض١ٜ أٚ

ض تتذاشب٘ َؿرتقات إؾهاي١ٝ ٜتذاٚ إش تكّٛ باغتٓطاقٗا ٚانتؿاؾٗا، ٚايكٛضٚيٛدٞ

ؾٝٗا األزب َع ايتاضٜذ ٚاالدتُاع ٚايطبٝع١ ٚعًّٛ أخط٣ نجري٠، ؾايٓكٛم اييت 

تسضؽ ال تكاؽ َٔ ايٓاس١ٝ األزب١ٝ أٚ اؾُاي١ٝ أٚ ايؿ١ٝٓ بؿهٌ عاّ؛ ألٕ إِٗ يٝؼ 

ب١ٝ ايٓل أٚ عٔ َػت٣ٛ ْايٝت٘، بٌ األِٖ ٖٛ ايتكٜٛط يطبٝع١ ايهؿـ عٔ أز

ٚتعس َس١ْٚ ايطساي١ إػًٌُ عٔ ايبالز األخط٣ غ١ٝٓ ايبالز األخط٣ بهٌ َهْٛاتٗا. 

سٝح ايتؿاقٌٝ ايسقٝك١ ٚايسضد١ ايعاي١ٝ َٔ ؼطٟ إٛنٛع١ٝ، ٚاهلٓس سانط٠ َٔ 

ٓا هتب١ ايعطب١ٝ ال تتػع َكايتباَتٝاظ ٗ إدٝاٍ ايعطبٞ، َٚا نتب عٔ اهلٓس ٗ إ

ٖصٙ إلثبات عٓاٜٚٓ٘ ؾك٘، ٚيصيو غٓكتكط ع٢ً تكٜٛط اهلٓس عٓس أسس عًُا٤ ايكطٕ 

اؿازٟ عؿط اهلذطٟ ايػازؽ عؿط إٝالزٟ، بٌ غٓكتكط ع٢ً أثطٜٔ َٔ آثاضٙ 

ُٖٚا ضسًت٘ إٍ اهلٓس ٚزٜٛإ ؾعطٙ، ٚاييت تؿٞ  -اييت بًػت ايعؿطٜٔ-ايهجري٠ 

 تأتتٚ. قٛض٠ اهلٓس عٓس ٖصا ايطا٥س ٖٚٛ عًٞ بٔ َعكّٛ إسْٞ بايػطض ٗ ضقس

 ايطس١ً عٔ َعاٜؿ١ يكٝك١ يًٗٓس اييت قه٢ ايؿاعط ؾٝٗا دٌ عُطٙ.  

 .ايكٛض١ٜ، ايكٛضٚيٛدٝا، قٛض٠ اهلٓس ايطس١ً، ،ابٔ َعكّٛ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
The figurative is based on the literary texts, which constitute its reference; 

as it interrogates and explores them. The figurative is drawn by 

problematic junctions in which literature juxtaposes with history, 

sociology, nature, and many other sciences, as the texts studied are not 

measured in terms of literary, aesthetic or artistic in general, because 

revealing the text's literary or aesthetic level is not important, rather the 

most important thing is the depiction of the nature of other countries with 

                                                         
 ايؿُاي١ٝ، اؿسٚز داَع١ ٚاآلزاب، ايرتب١ٝ ن١ًٝ ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػِ ٚايٓكس، األزب ٗ َؿاضى أغتاش 

 .ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ إًُه١ -عطعط
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all its components. The Muslim travelers' writings about other countries 

are rich in regard to the accurate details and a high degree of objectivity 

investigation. What has been written about India does not allow covering 

all; therefore we will limit ourselves to depict India through two of twenty 

books written by Ali bin Masum al-Madani. These two works are his book 

on his trip to India where bin Masum spent most of his life and his poetry 

collection. 

 َكس١َ: 

بري ٗ ثكاؾات بالز اهلٓس غ١ٝٓ برتاثٗا ٚثكاؾتٗا َٓص ايكسّ، ٚقس نإ هلا أثط ن

ّّ ا ٚسسّٜجا، ٚهلا عٓس ايعطب َها١ْ نبري٠ ٕا ؾٝٗا ايؿعٛب األخط٣ ٚسهاضاتِٗ قس

ّٝ ا ٗ أزب ايطسالت ٚايرت١ْ ٚايككا٥س َٔ ايعذا٥ب ٚايططا٥ـ، ٜربظ شيو دً

ايعطب١ٝ، ٚال ٜعاٍ ٖصا االٖتُاّ ٜٓعهؼ ٗ فاٍ ايسضاغ١ ٚايبشٛخ ٚايتشكٝل، ؾكس 

 عطب ٚآزابِٗ َٓص ظَٔ غابط.ؾػًت اهلٓس ٚثكاؾتٗا اي

ايعباغٞ عٓسَا ْؿطت اؿطن١ ايع١ًُٝ بؿهٌ تط١ْ عًّٛ األَِ األخط٣  ٚٗ ايعكط

إٍ ايعطب١ٝ ناْت اهلٓس سانط٠ بؿهٌ عًُا٥ٗا ٚعًَٛٗا ٚآزابٗا، نُا ْط٣ ٗ 

يًذاسٜ ٚٗ نتب ايتاضٜذ ٚايطسالت َالسٛات عٔ اهلٓس ٚاهلٓٛز  "ايبٝإ ٚايتبٌٝ"

٘ ٚايتؿكٌٝ. ٕٚا بسأ ٗ عكط إإَٔٛ تط١ْ ايعًّٛ األدٓب١ٝ إٍ ايًػ١ بؿ٤ٞ َٔ ايبػ

ايعطب١ٝ تطدِ ايعسٜس َٔ ايهتب اهلٓس١ٜ ٗ كتًـ ايعًّٛ إٍ ايعطب١ٝ نُا اغتسعٞ 

 ايعًُا٤ ٚاؿهُا٤ اهلٓٛز إٍ بػساز.

ٚقس اغتؿاز ايعطب َٔ أؾهاض اهلٓٛز ٗ األزب ٚايبالغ١ ٚاغتعاضٚا بعض آضا٥ِٗ 

ٖا ٗ ايكايب ايعطبٞ، َٚٔ ٖصا ايٓٛع )َكته٢ اؿاٍ(. ٚقس سه٢ اؾاسٜ إٔ ٚقاغٛ

َعُطا أبا األؾعح قاٍ: قًت يب١ًٗ اهلٓسٟ: َا ايبالغ١ عٓس أٌٖ اهلٓس؟ قاٍ ب١ًٗ عٓسْا ٗ 

شيو قشٝؿ١ َهتٛب١ ال أسػٔ تطْتٗا يو ٚمل أعاجل ٖصٙ ايكٓاع١. قاٍ أبٛ األؾعح: 

ٚٓتًو ايكشٝؿ١ إرت١ْ ؾبؾًكٝت  ٍ ايبالغ١ ادتُاع آي١ ايبالغ١ ٚشيو إٔ إشا ؾٝٗا: "أ

ٜهٕٛ اـطٝب ضاب٘ اؾأف، غانٔ اؾٛاضح، قًٌٝ اـ٘، َتدري ايًؿٜ، ال ٜهًِ 

 ."غٝس ايٓاؽ بهالّ األ١َ ٚال إًٛى بهالّ ايػٛق١

ع٢ً (نإ يًطساي١ ايعطب زٚض نبري ٗ ايتعطٜـ بأسٛاٍ اهلٓس ٚثكاؾتٗا، َِٚٓٗ 

أبٛ زيـ َػعط بٔ ٚغًُٝإ ايتادط، ٚأبٛ اؿػٔ إػعٛزٟ،  )ؿكطغبٌٝ إجاٍ ال ا
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ِٜشإ  ًٌَٗٗ اـعضدٞ ايٝٓبٛعٞ، ٚأبٛ عبس اهلل ٞٓ، ٚأبٛ ايَط َِٕكٔسٔغ قُس بٔ أٓس ا

َُٓس بٔ أٓس ايب  ، ٚابٔ بطٛط١ ٚغريِٖ نجري.ْٚٞريق

 تط١ْ ابٔ َعكّٛ:

سْٞ، إعطٚف بابٔ ٖٛ عًٞ قسض ايسٜٔ بٔ أٓس ْٛاّ ايسٜٔ بٔ قُس َعكّٛ إ

 ّ ْٚؿأ بٗا.2461/ـ2501َٖعكّٛ، ٚيس ٗ إس١ٜٓ إٓٛض٠ عاّ 

ٖٚٛ غًٌٝ أغط٠ َربظ٠ ٗ ايعًِ ٚاألزب ٚايػؤزز ؾأبٛٙ أٓس ْٛاّ ايسٜٔ طبكت ؾٗطت٘ 

اآلؾام ٗ ايعًِ ٚاألزب، اغتسعاٙ غًطإ سٝسضآباز عبس اهلل قطب ؾاٙ إٍ اهلٓس 

ٚٓد٘ ابٓت٘ ٚأغٓس إيٝ٘ تسبري إًُه١، أَا أَ٘ ؾٗٞ نط١ّ ايعال١َ ايؿٝذ أٓس  ٚظ

 إٓٛٗ إَاّ ايؿاؾع١ٝ باؿذاظ.

ّ ًَتشكا 2401ٖـ/2541غ١ٓ  سٝسضآباز اؾتػٌ ابٔ َعكّٛ بايعًِ إٍ إٔ ٖادط إٍ

١ُ ٗ َٗبٛايسٙ، ٚبعس إٔ عاف ٗ سٝسضآباز مثاْٞ عؿط٠ غ١ٓ تٍٛ خالهلا َٓاقب 

ط اجملٔ سٌ تٛٗ ايػًطإ عبس اهلل قطب ؾاٙ، ٚتػًٓب ع٢ً ايسٚي١، قًب ي٘ ايسٖط ٚٗ

اؿهِ أسس ٚظضا٥٘، ؾؿطض اإلقا١َ اؾرب١ٜ عًٝ٘ ٚع٢ً أبٝ٘، ٚبعس إٔ تٛٗ ٚايسٙ 

ظٜب ؾاٙ،  ايػًطإ قُس أٚضْو قاقسا بطٖاْبٛض ّ تٛٓد٘ إ2464ٍٖـ/2514غ١ٓ 

سٝح ضسب ب٘ ٚدعً٘ ض٥ّٝػا ع٢ً أيـ ٚثالمثا١٥ ؾاضؽ َٔ اؾٝـ ٚيٓكب٘ بايػٝس عًٞ 

ّٝ (آباز أٚضْوٚاقطشب٘ ايػًطإ إٍ ) ،خإ ع٢ً  اٚدعً٘ ساضّغا عًٝٗا، ثِ دعً٘ ٚاي

سه١َٛ )َاٖٛض( ثِ ُقًس ض٥اغ١ ايسٜٛإ ٗ )بطٖاْبٛض( ٚاغتُط ٗ عًُ٘ إٍ غ١ٓ 

ٖـ، ثِ اغتعؿ٢ َٔ َٓكب٘ ٚتٛٓد٘ إٍ اؿر، ثِ ظاض إس١ٜٓ إٓٛض٠ ٚيهٓ٘ ٚدس 2226

بٗا  اظ سٝح اغتكطايبًس ٚاألقشاب قس تػٝٓطٚا، ؾػازض إٍ ايعطام ثِ أقؿٗإ ؾؿري

 ّ.2651ٖـ/ٜٓاٜط 2215ٚاؾتػٌ بايتسضٜؼ إٍ إٔ تٛٗ بٗا ٗ شٟ ايكعس٠ غ١ٓ 

 :أ١ُٖٝ ايؿرت٠ ْٚسض٠ َا نتب ؾٝٗا

ٜهاز ابٔ َعكّٛ إٔ ٜهٕٛ ٚسٝس ؾرتت٘ اييت تكع ٗ ايعكط ايٛغٝ٘، ؾُؿاٖري 

(، 102ّ/ٖـ136)ضسًت٘ عاّ ايطساي١ داؤٚا ٗ ٚقت َبهط ْػبٝا َجٌ غًُٝإ ايتادط

بٔ ًٌَٗٗ اـعضدٞ  أبٛ زيـ َػعطّ(، 106ٖٚـ/364 ٚأبٛ اؿػٔ إػعٛزٟ )ت

ٞٓ  عبس اهلل ايٝٓبٛعٞ )عاف ٗ ايكطٕ ايطابع اهلذطٟ(، ٚأبٛ َِٕكٔسٔغ قُس بٔ أٓس ا
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ٞٓ )ت115ٖـ/315) ََُس ائبرُيْٚٔ ُٔ َأِس َُْٓس ِب ََُش  ٕٔ َِٜشا ّ(، ٚابٔ 163ٖـ/311 ّ(، َٚأُبٛ ايطَٓ

ب ايطسالت ٚايسضاغات اييت ّ(، ثِ لس ٚؾط٠ َٔ نت2366ٖـ/661 بطٛط١ )ت

 أْطانٞ. ْٚكٛال ظٜاز٠، ٚؾتض اهلل  ،ٜٛغـ ، َجٌ ضسالتيعكط اؿسٜحتٓتُٞ إٍ ا

ٚتعٓس اؿكب١ ايع١َٝٓ اييت عاؾٗا ابٔ َعكّٛ ٗ اهلٓس َٔ األ١ُٖٝ َهإ إش اتكٌ 

ايػًطإ ٖٛ ايصٟ بايػًطإ أٚضْو ظٜب ايصٟ قًٓسٙ َٓاقب عاي١ٝ ٗ زٚيت٘، ٖٚصا 

اغتعإ باإللًٝع ٗ سطٚب٘ َع إطاٖتا، ٚناؾأِٖ ع٢ً شيو بؿتض ٚناالت ػاض١ٜ 

ٖصٙ ايػُاس١ ؾُسٚا  ٗ اهلٓس تؿطف ع٢ً َطانعِٖ ايتذاض١ٜ، ٚاغتػٌ اإللًٝع

 ْؿٛشِٖ إٍ بَٛباٟ بايػاسٌ ايػطبٞ، ٚعُسٚا إٍ َٓاٖه١ ايسٚي١، ؾاغتٍٛ أٚضْو

ِ، يهٓ٘ تطادع ٚحمض هلِ بايعٛز٠؛ ّْٛطا ٕا ناْت ظٜب ع٢ً َطانعِٖ ٚأَٛاهل

َِٓٗ َٔ ضغّٛ، ؾأْؿأٚا َطنّعا قػرّيا عٓس قط١ٜ تػ٢ُ "نًهتا"،  ػبٝ٘ ايسٚي١

ٚأخصت ٖصٙ ايكط١ٜ تتػع ست٢ أقبشت عاق١ُ اإلَرباطٛض١ٜ اهلٓس١ٜ ايربٜطا١ْٝ قبٌ 

اسٌ اهلٓس ٗ اْتكاٍ ايعاق١ُ إٍ )زهلٞ(. ٚٚسس اإللًٝع دٗٛزِٖ ايتذاض١ٜ ع٢ً غ

ؾطن١ ٚاسس٠ ٖٞ ؾطن١ اهلٓس ايؿطق١ٝ، ٚخالٍ ْكـ قطٕ سطقٛا ع٢ً ايبعس عٔ 

ٚنإ َا سسخ ٗ تًو  .ايتسخٌ ٗ أَٛض ايسٚي١ ايساخ١ًٝ ست٢ ثبتت أقساَِٗ ٗ ايبالز

 ايؿرت٠ إضٖاّقا الغتٝال٥ِٗ ع٢ً اهلٓس ١ًْ.

ْٚٓتٌ  :ٚقـ إس

ؾايهاتب س٠ ٗ ؾٔ ايهتاب١ ايطس١ًٓٝ، غكٛق١ٝ ػعًٗا ؾطٜتتُٝٓع ضس١ً ابٔ َعكّٛ 

نُا أْ٘ َكٝٓس عهِ  ،ٜبًؼ اـاَػ١ عؿط٠ َٔ عُطٙ ؾطع ٗ نتاب١ ضسًت٘ ٚمل

االيتشام بٛايسٙ ٗ اهلٓس، إش ؼٓتِ عًٝ٘ ايػري ٗ َا ٜؿب٘ إٛنب  غٓ٘ ٚقكس١ٜٓ

ايطحمٞ يًٛقٍٛ إٍ َٓطك١ َع١ٓٓٝ يًُهٛخ بٗا يعَٔ غري قسز اَتٓس ٕا ٜكاضب 

 قطٕ َٔ ايعَإ. ْكـ

ؾابٔ َعكّٛ مل وتؿٌ بٛقـ َا ٜؿاٖسٙ َٔ أَانٔ ٚعُطإ ٚؾعٛب نُا عٗسْا 

ٗ نتابات ٖصا ايؿٔ، بٌ اغتػٌ ضسًت٘ الغتعطاض ثكاؾت٘ ٚغع١ اطالع٘، ٚعتب١ 

ايعٓٛإ تؿٞ َٓٗر ابٔ َعكّٛ ٚتطغِ َككسٙ، ؾكس ْٓل ع٢ً احمٗا ٗ َكسَتٗا، 

"ؾأظَعت ، نصيو لسٙ ٜٓل ع٢ً شيو بكٛي٘: ٚدعً٘ "غ٠ًٛ ايػطٜب ٚأغ٠ٛ األضٜب"
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ع٢ً إٔ أْع َا ٚقع يٞ َٔ شيو ضس١ً تهٕٛ ألٚيٞ األيباب َٔ شٟٚ اآلزاب م١ً، 

ٔٓ اهلل  إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍأثبت ؾٝٗا َا ٚقؿت عًٝ٘، َٚا غأقـ  داّما إيٝ٘، إٍ إٔ ّ

ططا٥ـ بايعٛز إٍ ايٛطٔ، ٚاألٚب إٍ ايعطٔ، ٚأٚضز خالٍ شيو َٔ اي غبشاْ٘

 .1إػتٛطؾ١ ٚايٛطا٥ـ إػتططؾ١ َا ٜطٚم ايٓٛاٚط، ٚهًٛ قسأ اـٛاطط"

ؾايساؾع ىتًـ عٔ زٚاؾع ايطساي١ يهتاب١ ضسالتِٗ، ؾساؾع٘ تػ١ًٝ شيو ايطساي١ 

ٗٞ َس١ْٚ َٔ ضٓساي١ إٍ ضٓساي١ آخط ٜهابس ايػطب١ ٚايبعس عٔ ايٛطٔ ايػطٜب، ؾ

 ٚاألسٓب١.

  ٜكٍٛ:

 بايطٚض عٓس ايؿت٢ األضٜب  عضٟ ـــــضسًيت إؿتٗا٠ ت

 بـــــــــــــــــــــؾإْٗا غ٠ًٛ ايػطٜ  ؾإٕ تػٓطبت ؾاقطشبٗا

سٝح  ٖـ َع عا١ً٥ ٚايسٙ َُُٝا ؾطط اهلٓس،2544ٚقس غازض إؤيـ اؿذاظ عاّ 

اغتػطقت ضسًت٘ إٍ إٔ ٚقٌ إٍ أبٝ٘ تػع١ عؿط ؾٗطا، زٕٚ خالهلا نٌ َا ٚقعت 

ٖـ ٗ تأيٝـ ٖصٙ 2566عًٝ٘ عٝٓ٘ ٗ ايرب ٚايبشط، ٚعٓسَا اؾتس عٛزٙ ؾطع غ١ٓ 

ايطس١ً ؾٛقـ إسٕ ٚايكط٣ ٚايػهإ ٚإٓار ٚإا٤ ٚاهلٛا٤ ٚاؾباٍ ٚاألؾذاض 

ٜتدًً٘ اغتططازات ع١ًُٝ ٚأزب١ٝ ضا٥ع١، ٚقس ايعُطا١ْٝ، ٚنٌ شيو  ٚاؿٝٛإ ٚاآلثاض

 .2ٖـ2560ؾطؽ َٔ تأيٝـ ضسًت٘ غ١ٓ 

ٚقس اغتبطٔ ابٔ َعكّٛ إعاْا٠ َٓص االْطالم أٚ بس٤ ايطس١ً، "ؾعٓٛإ ايهتاب ّجٌ 

، ٚقس شنط إٔ ايػؿط قطع١ َٔ ايعصاب بٌ إٕ ايعصاب  3اختعاال ٕٛنٛع ايهتاب"

١ْٓٚ ابٔ َعكّٛ أثّطا هلصا االغتبطإ سٝح الظَ٘  قطع١ َٔ ايػؿط. ٚغٓذس ٗ َس

                                                         
1
. بريٚت: عامل إعطؾ١، 2، تض: ؾانط ٖازٟ ؾهط، ٙزٜٛإ عًٞ بٔ أٓسابٔ َعكّٛ، عًٞ بٔ أٓس.  

 .21ّ، م:2111

 .1-1:إكسض ْؿػ٘، م 2

3
. تْٛؼ: زاض ٢ْٗ يًطباع١ 2، ِٙٛشداعتبات ايٓل اؾػطاٗ، ضس١ً ابٔ بطٛط١ أاجملربٟ، عبس ايطظام.  

 .62م:، 1523ّٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 
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م إسػاغ٘ بايػطب١ طٛاٍ إس٠ اييت قهاٖا ٗ اهلٓس، ؾكس ٌٚ ًٜٗر باؿذاظ ٜٚتؿٛ

 ا.ا ٚسّٓٝٓإيٝ٘ سّب

إٔ ايطس١ً يٝػت ضغب١ َٓ٘ إش ٜكٍٛ: "ٚنإ ايػبب ٗ ػٓطع َطاضات ٚقس شنط 

ٛٓا ع٢ً  ٛٓا إٍ ايسنٔ َٔ ايسٜاض اهلٓس١ٜ فً ٌُٓ سطاضات اؾ٣ٛ، َسع اي٣ٛٓ، ٚؼ

 .4ٖـ"2506ايػهٔ ٗ زٜاضٖا ايٓس١ٜٓ عاّ 

 ٜٚكٍٛ: 

 ٔـا ثاٚ َس٣ ايعَـــــــــــــــٚيٞ ؾؤاز بٗ ٞــــؾاضقت َه١ ٚاألقساض تكشُٓ

 ٔـبصاى أَالى شاى اؿذط ٚايطن ؾاضقتٗا ال ضن٢ َٓٓٞ ٚقس ؾٗست

 5بسْٞ يٛ نإ  قس ؾاضقت ضٚسٞ بٗا ت بٗاــــــــــــؾاضقتٗا ٚبٛٓزٟ إش ؾطق

آخط وسز عٓٛإ ايهتاب طبٝع١ ٖصٙ ايطس١ً، ؾٗٛ ئ ّعٔ ٗ ٚقـ  َٚٔ داْب

"ؾأظَعت ع٢ً إٔ ضسًت٘ بكسض َا هعٌ ايهتاب تػ١ًٝ يطٓساي١ اغرتب عٔ ٚطٓ٘، ٜكٍٛ: 

١ً، أثبت ؾٝٗا ٕ ألٚيٞ األيباب َٔ شٟٚ اآلزاب ِمأْع َا ٚقع يٞ َٔ شيو ضس١ً تهٛ

ما إيٝ٘، إٍ إٔ ّٔ اهلل غبشاْ٘ داتعاٍ َا ٚقؿت عًٝ٘، َٚا غأقـ إٕ ؾا٤ اهلل 

خالٍ شيو َٔ ايططا٥ـ  إٍ ايٛطٔ، ٚاألٚب إٍ ايعطٔ، ٚأٚضزبايعٛز  ٚتعاٍ

إػتٛطؾ١، ٚايٛطا٥ـ إػتططؾ١ َا ٜطٚم ايٓٛاٚط، ٚهًٛ قسأ اـٛاطط، ٚتكٓطٙ ب٘ 

 .6إػاَع، ٜٚططب ي٘ ايٓاٚط ٚايػاَع"

بأغًٛب٘ ايصٟ أتكٔ ب٘ ايػطز ٚايٛقـ، ٚشيو ٖا ٜطؾع  ُٝٓعت ضس١ً ابٔ َعكّٛ

َػت٣ٛ قُٝتٗا األزب١ٝ، نصيو اقتٓاق٘ يًػطٜب ايعذا٥يب ٚٚقؿ١ بًػ١ َا٥ع٠، إٍ 

١ْٓٚ، ٖا أثط٣ َا  داْب بطاعت٘ ٗ إزضاز فُٛع١ َٔ ايٓكٛالت إتٓٛع١ نُٔ ْل إس

 ٜتشٓسخ عٓ٘ ٚأٓططٙ.

                                                         
 .11م:  .األضٜبضس١ً ابٔ َعكّٛ إسْٞ أٚ غ٠ًٛ ايػطٜب ٚأغ٠ٛ ابٔ َعكّٛ.  4

 .31إكسض ْؿػ٘، م: 5

 .21إكسض ْؿػ٘، م: 6
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زضد١ ٜكعب تبٝٓٔ ايػطز ايطسًٞ بٗا، َٚجاٍ  ٜٚػًب ع٢ً ايطس١ً أغًٛب االغتططاز إٍ

شيو شنط َكاٖط٠ ايػًطإ يٛايس ابٔ َعكّٛ ٚاالستؿاٍ ايصٟ أقاَ٘ ايػًطإ ٗ 

عٓس٠ أغطط، ثِ ٜػتططز يٝصنط ظٚاز ٖاضٕٚ ايطؾٝس بعبٝس٠ ٚإإَٔٛ ببٛضإ يٝػتػطم 

 .7شيو ٔؼ قؿشات، ٚقس تؿٓطٔ يطٍٛ ٖصا االغتططاز ٚاعتصض عٓ٘

عباض٠ عٔ زٜٛإ  قؿش١ ؾا١ًَ ايؿٗاضؽ ٖٚٛ 462ٜٚكع زٜٛإ ؾعطٙ إطبٛع ٗ 

ايؿاعط َهاّؾا إيٝ٘ ايؿعط ايصٟ يٝؼ ي٘ شنط ٗ ايسٜٛإ ٚإِا ٚضز ٗ َؤيؿات٘ 

األخط٣. ٚقس تٓٛعت قكا٥س ايسٜٛإ َٚكطٛعات٘ ؾذا٤ت ٗ أغطاض ؾت٢ أبطظٖا 

 ا٤ ٚاألقاضب ٚايػعٍ ٚاإلخٛاْٝات.إسا٥ض ايٓب١ٜٛ َٚسٜض األعٝإ ٚايعًُ

نُا لس ٗ زٜٛاْ٘ َا ٚدسْا ٗ ضسًت٘ َٔ تهطاض ايًٗر بايٛطٔ ٚاألسٓب١ ٚايؿه٣ٛ 

ا َٔ َٔ َطاضات ايػطب١ اييت مل ٜٗسأ ي٘ باٍ بٗا، إش دعٌ اإلقا١َ بأضض اهلٓس ّْٛع

 األغط.

ْٚٓتٌ  :قٛض٠ اهلٓس ٚٚقؿٗا ٗ إس

 :اؾاْب ايػٝاغٞ

ٔ األٚناع ايػٝاغ١ٝ ٗ اهلٓس َٓص بسا١ٜ ضسًت٘ إٍ اهلٓس، إش لس ٜطايعٓا اؿسٜح ع

ٚٓ قكس د١ٗ َٛالْا  ٕٓا ٚاؾٝٓا إدا طَس١ٜٓ ٗ ايُٝٔص اتكٌ بٓا اـرب بإٔ ايعس َا ْك٘: "ٚ

ايػًطإ ؾعاخ ؾٝٗا..، ؾأْعٓا ع٢ً اإلقا١َ بايبٓسض إصنٛض إٍ إٔ تٛاؾٝٓا األخباض 

، ٚقس َهجت قاؾ١ً ابٔ َعكّٛ ٗ إدا أنجط َٔ أضبع١ عؿط 8عٔ تًو األقطاض"

 خرب تًو ايكالقٌ ٗ بالز اهلٓس. بػبب اؾّٗط

َٚٔ داْب آخط ٜتشسخ ابٔ َعكّٛ عٔ َكابًت٘ بإدا يًؿٝذ أٓس بٔ قُس بٔ عًٞ 

ٜٚصنط إٔ ايؿٝذ ، 9اؾٖٛطٟ، َتٛدٗا َٔ ايسٜاض اهلٓس١ٜ قاقسا اؿر ٖٛ ٚٚايسٙ

                                                         
 .32م:، إكسض ْؿػ٘ 7

8
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، ٚٗ 10أٓس قس قسّ اهلٓس َع ٚايسٙ ٗ أٚا٥ٌ عُطٙ، ؾأقاّ بٗا مٛا َٔ عؿطٜٔ غ١ٓ

 ٖصا زالي١ ع٢ً َها١ْ اهلٓس ٚأْٗا نعب١ ايٛٓؾاز يًعًُا٤ ٚايؿهال٤.

نُا نُٔ ابٔ َعكّٛ ضسًت٘ تط١ْ يًػًطإ عبس اهلل بٔ قُس قطب ؾاٙ ايصٟ 

١ُ يًرت١ْ ًٕٛى ٚغالطٌ اهلٓس ٗ تًو َٗيٝؿهٌ شيو ٚثٝك١  اغتٛظض ٚايسٙ،

 .11ايؿرت٠

ٜٚطايعٓا ابٔ َعكّٛ ٖٚٛ ٜتشٓسخ عٔ ططٜل ضسًت٘ ظاْب َٔ االنططابات اؿاق١ً 

ٗ اهلٓس ٚايعالقات إتٛٓتط٠ بٌ ًَٛى ٖايهٗا ٚإَاضاتٗا ؾٝكٍٛ: "ٚنإ ٖصٙ ايبكع١ 

دـ بإٔ إػايو ..، ؾػطْا ٚقس أض.( َٚبتسأ أعُاٍ )ايسنٔ( َٓكطع أعُاٍ )نٛنٔ

ًو َتؿادط٠؛ ٚشيو ٕٛت ًَهِٗ ٚقٝاّ ابٓ٘ َكاَ٘، ؾاغتشٛش ؾاغط٠، ٚأَطا٤ ٖصا إ

ٌٓ ع٢ً َا ؼت ٜسٙ، ٚاغتبس بعست٘ ٚعسزٙ"  .12ن

، ٖٚصٙ ايكًع١ ٚٗ َٛنع آخط ٜكٍٛ: "َٚطضْا بعس قطعٓا عؿط َطاسٌ بكًع١ )بٝذابٛض(

ٖٞ زاض ًَو عازٍ ؾاٙ ًَو تًو األقطاض، ؾُطضْا عًٝٗا ٚمل لٓض إيٝٗا؛ ٚنإ بطظ 

 .13بصيو، ؾٓعيٓا بكط١ٜ بايكطب َٓٗا" -خًٓس اهلل ًَه٘- إيٝٓا أَط َٛالْا ايػًطإ

 ٚقـ َؿاٖسات٘:

ايبشط اهلٓسٟ  بعس إٔ ضنب ابٔ َعكّٛ ايبشط َع ضؾكت٘ َٔ ايُٝٔ ؾطع ٗ ٚقـ

ؾٓكٌ عٔ إػعٛزٟ ثِ ختِ نالَ٘ بكٛي٘: "ٚقس قٌٝ ٗ طٛي٘ ٚعطن٘ غري َا ٚقؿٓا 

 .14يعسّ ايسالي١ ع٢ً قشت٘ عٓس أٌٖ ٖصٙ ايكٓاع١" َٙٔ ايهجط٠، أعطنٓا عٔ شنط

ٖٚصا ايهالّ ٜٓيب عٔ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ ضق١ٓٝ عٓس ابٔ َعكّٛ ػعًٓا ْط٦ُٔ إٍ َا 

ب٘، ٚغٛف ٜطايعٓا بتشؿٛ٘ ع٢ً ايهجري ٖا نتب ٗ نتب إتكسٌَ، ٜهت

 ٚقاٚي١ تكشٝض بعض إعًَٛات اييت زسهتٗا َؿاٖسات ايعٝإ.
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سٝٓات أٚ سٝتإ  :اهلٓس ضؤ١ٜ ايعالَات "ٚايعالَات أٍٚ إضٖاقات االقرتاب َٔ بط

 .15حمٝت بصيو ألْٗا عالَات ايٛقٍٛ إٍ بالز اهلٓس" ...طٛاٍ

ٜٚٛٓثل ابٔ َعكّٛ ؿ١ٛ ايسخٍٛ إٍ اهلٓس شانّطا ايتاضٜذ ٚايػاع١ ٚاقّؿا إعامل 

ٚإٓاٚط، "ٕٚا نإ بعس ايعٚاٍ َٔ ّٜٛ اؾُع١ إباضى زخًٓا ايباب، ؾػطْا ٗ َا٤ 

عصب بٌ دبًٌ عًُٝٗا َٔ األْٗاض ٚاألؾذاض ٚاألظٖاض َا ال ّهٔ ٚقؿ٘، ؾًِ ْعٍ 

 .16ٍ آخط ايٓٗاض، ٕٚا دٓشت ايؿُؼ إٍ ايػطٚب ٚقًٓا إطغ٢"ْػري بُٗا إ

ِٛض(، ٚقس نإ شيو إبإ ايطبٝع،  ٍٚٓ َس١ٜٓ ضأٖٚا ٖٚٞ َس١ٜٓ )ٔدَٝتاُب ثِ ٜصنط أ

ؾٝكٍٛ: "ؾأيؿٝٓاٙ قس ْؿط َطاضؾ٘ ٚأبطظ تايسٙ ٚطاضؾ٘، ال تكع ايعٌ إال ع٢ً أضض 

األضض تؿهٛ ٚايػُا٤ ُتِؿهٞ، ٚايطٚض ٜهشو خهط٠، ٚغٝاض ٜاْع١ ْهط٠، ٚ

ٚايػُاّ ٜبهٞ...، ؾأقبشٓا ْػتٓؿل األظٖاض، ٚنتاٍ ٗ ضٜاض قؿٛؾ١ عٝاض 

ٚأْٗاض، ْٚت٢ًُٓ بتًو اـُا٥ٌ، ْٚتٓٓعٙ َا بٌ غكٔ َعتسٍ إٍ غكٔ َا٥ٌ، ٚايكٛازح 

 .17ؽطب ع٢ً َٓابط أغكاْٗا، ٚتبسٟ ؾٕٓٛ ْػُاتٗا ع٢ً أؾٓاْٗا"

 ٚقس سهط تأٓثطٙ بٗصٙ ايطبٝع١ ايػٓا٤ ٗ زٜٛاْ٘ ع٢ً ؾان١ً:

ُ٘ اَت ْطدُػ٘ ب٘ ــــــــــــٔيًٖ٘ ضْٚض ب ََ ِٖا ٕٔ َالسّٛا   غاٖٞ ايعٝٛ

َٕالبٔؼ ٚاُؿ٢ً      ٞٗ ا َٛضُز ضَٚ ُ٘ـــــــــــَأٚ َا َتطاٙ َعضِّضّا َأنُ َٚاي ََ  .18ا

 ٚقٛي٘:

 بهاسو ايٓٛاض بػاَ٘  اـــــــــــــٚضٚن١ قابًٓا بؿطٖ

٘ٔ  تػشب ؾٝٗا ايطٜض أشٜاهلا َٔ  19ٜٚٓؿُض ايٛضُز بأنُا

ؾأقُٓا بٗصا ايبٓسض ثالث١ أٜاّ، ثِ اْتكًٓا إٍ بٓسض أعِٛ َٓ٘، ٚنإ ٖصا ؾطن١ّ "

ٖٚٛ قط١ٜ  ،ٜٓو اؾبًٌ ست٢ ٚقًٓا إيٝ٘يصاى، ؾػطْا ٗ اـٛض ع٢ً ايعٚضم بٌ ش
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 .635إكسض ْؿػ٘، م: 19



 اجليل اجلديد 126                         اهلهد يف آثار صدر الديو علي بو معصوم األدبية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والجقافية                                0202يونيو   -يريها                       3ج/ – 6ع 

يطٝؿ١ ٜكاٍ هلا)ضادابٛض( ٚؾٝٗا عُاض٠ سػ١ٓ ٕكطؿ٢ خإ أعِٛ ٚظضا٤ عازٍ ؾاٙ، 

ٖٚصٙ ايكط١ٜ َٔ أعُاٍ )نٛنٔ( ٖٚٛ قكع عِٛٝ يٝؼ ٗ أضض اهلٓس أنجط خطادا 

ٚال ْٗاضا غالف  َٓ٘ ؿػٔ ضبٝع٘ ؾإٕ إطط ٜهٕٛ ؾٝ٘ غت١ أؾٗط ال ٜٓكطع يٝال

 .20، ؾإٕ إطط ؾٝٗا ال تعٜس ع٢ً أضبع١ أؾٗط"أضض اهلٓس غا٥ط

ثِ ٜػتُط ابٔ َعكّٛ ٗ ضسًت٘ َعاٚدا بٌ ايػطز ٚايٛقـ ٗ ايتكاطات ضا٥ع١ 

ْهٔ ْطاٖا َٔ  يًُهإ ٚاؿٝٛاْات ٚايطٝٛض، ٜكٍٛ: "ٚضأٜٓا بٗصا ايبٓسض أؾٝا٤ مل

، "إعطٚف بايطاٚٚؽ ٚتهٓٝ٘ ايعطب أبا ايٛؾٞ ٚتطخُٝ٘ طٜٛؼ قبٌ َٓٗا ايطا٥ط

ٜٚػرتغٌ ٗ اؿسٜح عٔ ايطاٚٚؽ ثِ ٜصنط َع١ًَٛ يٝؿٓسٖا َؤنّسا َا شٖبٓا إيٝ٘ 

َٔ زقت٘ ٗ غطز إع١ًَٛ، ٜكٍٛ: "ٚظعِ قّٛ إٔ ايصنط تسَع عٝٓ٘ ؾتكـ ايسَع١ بٌ 

طعُٗا ؾتًكض َٔ تًو ايسَع١. ٚيٝؼ نصيو ؾإٕ غؿازٙ أدؿاْ٘ ؾتأتٞ األْج٢ ؾت

 .21ٜؿاٖسٙ نجري ٖٔ ٜعتين ب٘"

ٖٚٞ ٖصا ايطا٥ط إعطٚف  ،َا ال وك٢ ٚضأٜٓا ٗ ٖصا ايبٓسض َٔ ايبباغٞ اـهط"

ٚاألخهط ٖٛ إٛدٛز اآلٕ، ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ َأنٛي٘ بطدً٘ نُا ٜتٓاٍٚ اإلْػإ  .بايسض٠..

 .22ٝسٙ"ايؿ٤ٞ ب

غٓاْري ايعباز، ايٛاسس َٓٗا نايػٓٛض  :"ٖٚا ضأٜاٙ بٗصا ايبٓسض َٔ اؿٝٛاْات ايػطٜب١

األًٖٞ يهٓ٘ أطٍٛ َٓ٘ دج١ ٚشْبا، ٚيْٛ٘ إٍ ايػٛاز أٌَٝ، ٚايعباز ؾٝ٘ ؾبٝ٘ بايٛغذ 

أؾداشٙ  األغٛز ايًعز، شؾط ايطا٥ش١ ىايط٘ طٝب سػٔ ٜٛدس ٗ إبطٝ٘ ٚٗ باطٔ

ٚسٛايٞ زبطٙ، ٚمل ٜربح َع٘ ْاع١ ٜالعبْٛ٘ ٚوطنْٛ٘ ست٢ ٜعطم  ،ٚباطٔ شْب٘

 .23، ؾتُس ي٘ َالعل ايؿه١ ٜٚؤخص"ؾٝػٌٝ ايعباز
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ٜتشسخ عٔ ايؿٌٝ، ؾٝكٍٛ: "ٚضأٜٓا ٗ بعض إٓاظٍ ؾٝال يبعض ايعُاٍ ٚمل ْهٔ ْطاٙ 

قٛضت٘، ٚعِٛٝ دجت٘، ؾػبشإ َبسع  قبٌ شيو، ؾعذبٓا َٔ عذٝب خًكت٘، ٚغطٜب

 .24ايعامل باقتساضٙ، َٚسبط األؾٝا٤ ع٢ً َؿ٦ٝت٘ ٚاختٝاضٙ"

ايؿٌٝ، يٝؿٓس بعض َا نتب عٓ٘ ؾٝػٛم بعض  ٖٚٓا ٜػتططز ابٔ َعكّٛ ٗ خرب

األَٛض َٓٗا إٔ "خططَٛ٘ َكُت ٚيٝؼ نصيو، ؾإْ٘ فٛف إال أْ٘ ال ٜٓؿص ٚإِا ٖٛ 

ا َألٙ َٔ طعاّ أٚ ؾطاب أٚؾ٘ ٗ ؾُ٘؛ ألْ٘ قكري ايعٓل ال ٜٓاٍ َا٤ ٚال ٚعا٤ إش

َطع٢، َٚٓٗا إٔ قٝاس٘ يٝؼ ع٢ً قسض دجت٘؛ ألْ٘ نكٝاح ايكيب، ٚاؿاٍ إٔ 

قٛت٘ ٖا٥ٌ قطٜب َٔ ضغا٤ ايبعري، إال أْ٘ أَس َٓ٘ قٛتا. َٚٓٗا قٛهلِ إْ٘ ال ٜربى، 

إبطٗا، ؾإشا نإ ٚقت ايهطاب  ٚقس ؾاٖسْا بطٚن٘، َٚٓٗا ٚإٔ ؾطز ايؿ١ًٝ ؼت

اضتؿع ٚبطظ ايؿشٌ ست٢ ٜتُهٔ َٔ إتٝاْٗا، ٖٚصا غً٘ ايبت١، ؾإْٗا نػا٥ط أْجٞ 

اؿٝٛاْات أٚالت األضبع. َٚٓٗا قٛهلِ إٕ قٝاس٘ َٔ خططَٛ٘، ٚيٝؼ نصيو ٚإِا 

 .25ٜكٝض َٔ سًك٘"

ـ ايؿٌٝ، ٜصنط أْ٘ قطٜب َٔ ثِ ٜطٓعِ ٖصا ايهالّ ايعًُٞ بإٜطاز ؾعط ي٘ ٗ ٚق

 قٍٛ ابٔ ؾهٌ اهلل إتكٓسّ:

 ٚؾٗست َٓ٘ َا ٢ِ يٞ شنطٙ ٜا سٓبصا ايؿٌٝ ايصٟ ؾاٖست٘    

 26طٙــــــــــــــــــــــيٌٝ تبًٓر يًٓٛاٚط ؾذ ٘      ــــؾهأْ٘ ٚنإٔ أبٝض ْاب

َعكّٛ ع٢ً ضقس  َٚٔ َٓطًل سطق٘ ع٢ً نٌ َا ٖٛ غطا٥يب عذٝب وطم ابٔ

ايٓباتات، ؾٝصنط أؾذاّضا ٜكٍٛ إْ٘ مل ٜهٔ ضآٖا "َٓٗا ؾذط ايؿًؿٌ ٖٚٛ أؾب٘ َا 

ٜهٕٛ بؿذط ايسدط ًٜتـ ع٢ً ؾذط٠ أخط٣، ٚايؿًؿٌ األبٝض ؾذط بطأغ٘ قطعا، 

ٚاختًـ األطبا٤ ؾُٝٗا ٗ نٕٛ نًُٝٗا َٔ ؾذط ٚاسس أٚ ُٖا غريإ؟ ٚاألقض َا 

 .27شنطْاٙ عٔ عٝإ"

                                                         
 .241إكسض ْؿػ٘، م: 24

 .262إكسض ْؿػ٘، م: 25
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"َٚٓٗا ؾذط ايٓاضدٌٝ ٖٚٛ نايٓدٌ إال إٔ دصع٘ ٗ ايػايب أًَ َٔ دصع ايٓدٌ، 

 .28ٚغعؿ٘ نػعؿ٘، غري إٔ غعـ ايٓدٌ أقًب َٓ٘ ٚأق٣ٛ ؾٛن١"

"َٚٓٗا ؾذط ايؿٛؾٌ ٖٚٛ طٌٜٛ دسا سػٔ ايػام َعتسٍ ايكا١َ ال ٜط٣ ؾٝ٘ اعٛداز 

٠ َٔ أغؿً٘ إٍ أعالٙ، ٚال ٜهاز ٜعًٛٙ إطتكٞ إال أقال، ٚغاق٘ نً٘ ؾسٜس اـهط

ظٗس ؾسٜس يًٝٓ٘، ٖٚٛ ؾبٝ٘ بايٓدٌ ٚؾذط ايٓاضدٌٝ، إال إٔ ٖصا ضؾٝع ايػام دسا 

بايٓػب١ إيُٝٗا، ٖٚٛ وٌُ نبا٥ؼ َٔ ايؿٛؾٌ زاخٌ قؿط قًب، عًٝ٘ طبكات يٝؿ١ٝ 

إال ؾٛؾٌ ٖصا  نايٓاضدٌٝ، ٚال ٜػتعٌُ ٗ ْٝع األضض ٚال وٌُ إٍ غا٥ط األقطاض

ايككع إػ٢ُ بهٛنٔ، ٚإٕ ٚدس ٗ غا٥ط بالز اهلٓس إال أْ٘ ضز٤ٟ دسا ال ٜػتعٌُ، 

 .29ٚإِا ٜتدص ؾذطٙ ٗ ايبػاتٌ يًٓٛط إٍ غاق٘ ٚسػٔ قاَت٘"

ْط ، ٚنٓا ضأٜٓا مثطٙ بايُٝٔ ٚمل ب، ٖٚٛ ؾذط عٛاّبا ٖٚٛ ايعٓ"َٚٓٗا ؾذط األْ

، ٜػصٟ غصا٤ سػٓا، ٜٚتؿاٚت ٗ بًسٙ سػٓا اهلٓس ؾذطٙ، ٖٚٛ َٔ قاغٔ مثط

 .30ٚضزا٠٤"

ٜكّٛ  ."َٚٔ األؾذاض اييت ضأٜٓاٖا باهلٓس ؾذط ايتاْبٍٛ، ٜٚكاٍ ي٘ ايتاٍَٛ، ٚايتٓبٌ..

 .31َكاّ اـُط ٗ نٌ َا هلا َٔ األؾعاٍ ايٓؿػ١ٝ ٚايبس١ْٝ، ٚاهلٓس تعتاض ب٘ عٓٗا"

ٜٚكـ إؿاٖس ايطبٝع١ٝ، ؾٝتٛقـ يًشسٜح عٔ عٌ داض١ٜ "َاؤٖا ٗ غا١ٜ اؿطاض٠ 

ٚأخط٣ "ع٢ً ق١ً دبٌ تٓبع ٚػطٟ ٗ ايػ١ٓ ثالث١ أٜاّ ثِ  ."ٜتكاعس َٓٗا ايسخإ..

 .32تػٛض"

ٚال تػؿٌ عٝٓ٘ ايطاقس٠ ٚقًُ٘ إسبِّر إٛاٖط ايعُطا١ْٝ، ؾٓذسٙ ٜكـ إعابس 

ُّا يًٗٓٛز ؾٝ٘ أقٓاّ َٔ شٖب ٚا يككٛض ٚايكالع، ٜكٍٛ: "ٚضأٜٓا بٗصا ايبٓسض َعبّسا عٛٝ

 .33ٚؾه١ َكٛض٠"

                                                         
 .201إكسض ْؿػ٘، م: 28
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ٜٚكٛزٙ شنط إعبس إٍ االغتططاز عٔ تعسز ايسٜاْات ٚإصاٖب ٗ اهلٓس ؾٝكٍٛ: 

 .34"ٚباؾ١ًُ ؾإٕ اهلٓٛز هلِ َصاٖب َٚعتكسات كتًؿ١ ال ٜسضنٗا اؿكط"

ثِ ٜعٛز يٝتشٓسخ عٔ إتع١ اييت ٜطاٖا َؿاٖست٘ يًطبٝع١ اـالب١ ؾريقسٖا بعٌ 

ًٓا ضاتعٌ بٌ تًو ايطٜاض ايٛضٜؿ١...ؾاعط ؾٓإ، ٜكٍٛ: "َٚا ظيٓ  ، ٖصا ٚيٛال َا ٜع

 بايباٍ يتصنط ايٛطٔ َٔ ايبًباٍ ألْؿست ٗ ٖصٙ ايكط١ٜ قٍٛ ايكا٥ٌ:

 ٜٚػًٞ عٔ األٚطإ نٌ غطٜب ــــــــط٠ايعٌ قٚدست بٗا َا ّأل 

ٔٓ ايتصناض أشن٢   35اضـــــــــــــــــــــــيٛاعر اهلُّٛ ٚاألؾه ٚيهٔ إشا ع

"ٚناْت إقاَتٓا بٗصا ايبٓسض ثالث١ أؾٗط إال عؿط٠ أٜاّ، ٚشيو َس٠ شٖاب ايبؿري إٍ 

يت عؿط٠ ي١ًٝ َٔ قؿط غ١ٓ مثإ ٚغتٌ ايٛايس ٚعٛزٙ. ؾدطدٓا َٔ ّٜٛ األسس الثٓ

إٍ إثبات أغاَٞ إٓاظٍ اييت أتٝٓا عًٝٗا ٗ ططٜكٓا ٖصا بٓا ٚأيـ، ٚال ساد١ 

 الغتعذاَٗا ٚاغتبٗاَٗا.

"ؾػطْا ثالث١ أٜاّ ٗ أضض تباٖٞ ظٖط ايػُا٤ بأظٖاضٖا، ٚفطتٗا بأْٗاضٖا ْٚٛضٖا 

ِٛضٖا، ٚغشابٗا بطسابٗا، ال ّتس ايٓاٚط إال إٍ ٜاْع ْانط، ٚال تكع ايعٌ إال ع٢ً  بٓ

 .36ْٗط ٚعٌ"

ـٓ عٔ َطتكاٖا ايعكاب...، ُا الاب . ؾؾأنٓا ؼتٗا ي١ًٝ.. "سٝح اْتٗٝٓا إٍ عكب١ ٜػ

ٚعٕٝٛ َٛازٖا  ،ايًٌٝ إال ٚاضتكٝٓاٖا نامساض ايػٌٝ...، ٚضأٜٓا ؾٝٗا َٔ غٍٝٛ إا٤

ايطعس ايكاقـ، ٚؾاٖسْا َٓٗا َا ىايـ غٝٛخ ايػُا٤ َا الْكبابٗا زٟٚ ن

ايعازات ٚتؿتكط ضٚات٘ إٍ ايؿٗازات، ؾإٕ ْؿؼ قًٓتٗا أضض َتػا١ٜٚ ايطٍٛ ٚايعطض 

ُتس إٍ ْٝع تًو األقطاض، ٚال وتاز َعٗا إٍ ٖبٛٙ ٚامساض، ٚناْت ٖصٙ ايبكع١ 

 َٓكطع أعُاٍ )نٛنٔ( َٚبتسأ أعُاٍ )ايسنٔ( ؾأيؿٝٓا ايطبٝع قس قؿع عٔ ٖصا

 ايكطط غشاب٘، ٚايؿتا٤ عِ ؾعاب٘ ٚضساب٘.
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"َٚطضْا بعس قطعٓا عؿط َطاسٌ بكًع١ )بٝذابٛض(، ٖٚصٙ ايكًع١ ٖٞ زاض ًَو عازٍ ؾاٙ 

ًَو تًو األقطاض، ؾُطضْا عًٝٗا ٚمل لٓض إيٝٗا، ٚنإ بطظ إيٝٓا أَط َٛالْا 

٠ ع١ُٝٛ ايػًطإ، ؾٓعيٓا بكط١ٜ بايكطب َٓٗا، ٚٗ بػتإ إًو إصنٛض، ؾٝ٘ عُاض

 .37ٚبطن١ َا٤ نأْٗا قطع١ َٔ ايػُا٤"

 "ؾأقُٓا بٗصٙ ايكط١ٜ أٜاَا، ٚقس قاّ يٓا ًَهٗا بايهٝاؾ١ ؾٝٗا قٝاَا.

 ؾطابت يٓا ست٢ أقُٓا بٗا عؿطا    زخًٓا ع٢ً إٔ إكاّ ب١ًًٝ

ٚؾٝٗا ثِ اضؼًٓا ْكطع تًو إطاسٌ ؾُطضْا ع٢ً )نًربدا( ٚناْت إسس٣ َٓاظيٓا، 

ثِ ٜعٓطف ب٘ ٜٚػتططز إٍ  .َسؾٔ ايعال١َ بسض ايسٜٔ ايسَاَٝين ؾاضح ايتػٌٗٝ ٚإػين..

إٔ ٜكٍٛ: "ٕٚا زخٌ اهلٓس طاضس٘ ماتٗا ؾُين َِٓٗ بايسا٤ ايعٝا٤، ست٢ إِْٗ أيؿٛا 

 .38نتابا ٗ إػا٥ٌ اييت غأيٛٙ عٓٗا ٚمل هب ؾٝٗا"

سًت٘ أغًٛب االغتططاز، إش لسٙ ٜػتططز ٗ خرب ايسَاَٝين ٜعتُس ابٔ َعكّٛ ٗ ض

يٝصنط أْ٘ زخٌ اهلٓس ٗ زٚي١ إًو أٓس ؾاٙ ؾٝٓتكٌ يًشسٜح عٔ أٓس ؾاٙ 

ُٓط َس١ٜٓ أٓس آباز  .39ٜٚصنط أْ٘ َٔ ع

)نًربدا( ٖصٙ نطٜض ايػٝس قُس إؿٗٛض بهٝػٛ زضاظ، ٖٚٛ أسس "ٚظضْا بـ

 .40ٕؿٗٛضٜٔ"ايكٛؾ١ٝ ا

..، ؾهإ آخط ...، ست٢ طٜٛٓا ١ًْ تًو إطاسٌ"ثِ مل ْعٍ ْكٌ إػري بايػط٣.

قكطا يبعض خساّ َٛالْا ايػًطإ، ٜؿتٌُ ع٢ً بػتإ ّأل ايعٌ قٓط٠  .َٓعٍ ْعيٓاٙ..

ًب كس، قس اغتساض ب٘ ْٗط اغتساض٠ ايٜٚػًٓٞ عٔ األٚطإ. َػتشهِ األضنإ ٚايكٛاع

بايػاعس، ىتاٍ َٔ ضٚن٘ ٗ س١ً َؿٛؾ١ باألظٖاض، َططظ٠ باؾساٍٚ ٚاألْٗاض، ؾبتٓا 

 ست٢ .ؾػطْا ٚقس اغتكبًتٓا إٛانب.. .يجُإ بكٌ َٔ ؾٗط ضبٝع األٍٚ.. .ب٘ ي١ًٝ..
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...، ٚادتُعٓا بايٛايس ٗ شيو ايّٝٛ ادتُاعا مل ٖٚٞ زاض إًو ...ٚاؾٝٓا )نًهٓس٠(

 .41"يكٝٓا عكا ايطساٍىطط ببايٓا ٚبٗا أ

ؾانتشًٓا  ."ٚٗ ّٜٛ اؾُع١ ي١ًًٝ بكٝت َٔ ؾٗط ضبٝع األٍٚ اغتسعاْا َٛالْا ايػًطإ..

بتًو ايػط٠ ايعٖطا٤... ثِ ٜٛضز قكٝس٠ يٛايسٙ تكع ٗ اثين عؿط بٝتا ٗ َسح 

 .43ٛض ٜٚرتدِ ي٘ثِ ٜتشسخ عٔ ْػب ايػًطإ إصن، 42ايػًطإ"

بعس شيو ٜصنط َٔ ادتُع بِٗ ٗ سهط٠ ٚايسٙ َٔ األعٝإ، ٚشيو ٖا ٜؤنس 

َها١ْ ٚايسٙ ايع١ًُٝ ٚاالدتُاع١ٝ. ٜٚسيٌ ع٢ً إٔ اهلٓس ٗ شيو ايعَإ ناْت َككسا 

 يًعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٚايؿهال٤.

ّٛ ايٓشٛ ٚايبٝإ ٚبعض ٜصنط َِٓٗ قُس بٔ عًٞ ايؿاَٞ ايصٟ أخص عٓ٘ ابٔ َعك

ٚايؿطٜـ  ،44أبٛاب ايؿك٘ ٚاؿػاب،ثِ ٜػرتغٌ شانط كتاضات َٔ ؾعط ايؿاَٞ

عُاض بٔ بطنات بٔ دعؿط ايُٟٓٛ َٔ بٝت ايؿطاؾ١ ٗ َه١ إهط١َ، ٜٚصنط 

ْٞ ٜٚصنط ٚؾٝذ اإلغالّ دعؿط بٔ نُاٍ ايسٜٔ ايبشطا ،45كتاضات َٔ ؾعطٙ

 .47سػٌ بٔ ؾٗاب ايسٜٔ ايؿاَٞ ٜٚصنط كتاضات َٔ ؾعطٙ، 46ٚكتاضات َٔ ؾعطٙ

ٚقس أٚضز أؾعاضا إخٛا١ْٝ نجري٠ تبازهلا َع ٖؤال٤ ايعًُا٤ ٚاألعٝإ، ٖٚٓا لسٙ ّسح 

 ؾدكا احم٘ كًل خإ، ٜٛٗط أْ٘ ؾدك١ٝ َعترب٠ ٗ اهلٓس:

ٕٔمش  طــؾكؿا ٚظاٍ بٝػطٙ ايعػ ٌ ايعَإ ْس٣ أبٞ سػ

 عؿط يبين ايطدا٤ غشا٥ب ٘ٔـــــــــــــَٔ أْأًَ ٚغطت َتًٌٖٗ

 طـــــــــــــٗا ٔبؿٔترب ٕٚع َٚٝه اــٚيهٔ ٚزم قٝبٗ غشب
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ْٔ َٚٔ ٜػطاُٖا ٜػ ٢ ٜسٜ٘ هلِــؾاـًل َٔ ّٓ  طــــــّ

 طـــــــُا عؾتسؾكا ؾهالٖ ٘ ـــــٚسَهِت عٛاضُؾ٘ َعاضَؾ

 طــــــــــَا ضز غا٥ٌ ؾٝه٘ ْٗ ٘ـــــــــــــــًعط ٚيهٔ جل ْا٥

 طــــــــؾٗٛ ايتكٞ إدًل ايب ٘ طتـــــــــغطٜ بطت باخالم

 طـــوكل قسق٘ اـب اخرّب ٔذِســــأحٔمِع ب٘ ٚاْٛط إيٝ٘ َت

١ُٓ  قِ ايكدٛض ٜصٜبٗا ايصعط  اــــــت يععَتٗناز شٚ ٖ

َّ ٜكطا َّ بٗايٛ ضا  مل ٜأٚ ٚنط حما٥٘ ايٓػط  ُز ايٓذٛ

 طــــَا٤ ايع٢ً ِٚا بٗا ايؿد  اـــٗكٝت أضَٚتٚس١ غَٔ ز

 رتظنت ايؿطٚع ٚألب ايع  اــّؾتٗسيت أغكاْٗا نطَ

 َدس٣ٚ ٜسٜ٘ ايبسٚ ٚاؿهط ٜا أٜٗا ايبس٤ ايصٟ ؾهطت

 طــؾًُجٌ َسسو ِٜٓٛ ايؿع  ؾعطٟ َسسو ال أنٔ ب٘

 طـــــــــمل وٌ ق٘ َجًٗا م  ١ًــــــــَؿك اٚإيٝٗها عكّس

١٦َُِّٗ َطتب  سضــــــــبو قس حما ٕكاَٗا ق  ١ٕـــــــــــــــٚاؾت 

َُطتكّٝا   48ٜهٝل يعسٖا اؿكط اضتبَّ  ٚاغًِ َس٣ األٜٓاّ 

ٚدػطاؾٝتٗا ٚتِٓٛٝ  تاضٜذ اهلٓس ٚؾًػؿتٗا ثِ ٜػطز باختكاض ٗ سٛايٞ ثالثٌ قؿش١

 غٝاغتٗا ٚطبٝع١ اؿهِ بٗا ٚعذا٥ب أخباضٖا.

ٚوٍٛ الصاب ابٔ َعكّٛ يًؿعط ايكسِٜ ٚزٚضاْ٘ ٗ ؾًو ايؿطٜـ ايطنٞ بٝٓ٘ ٚبٌ 

دا٤ ع٢ً  -دً٘ َكسَات يككا٥س ٗ أغطاض ؾت٢ٚ-إٔ ٜتػعٍ ٗ سػإ اهلٓس، ؾػعي٘ 

 يٓػٝب ايعطبٞططٜك١ األٚا٥ٌ سٝح شنط األَانٔ اييت طإا تطززت ٗ ا

ايهالغٝهٞ، إال إٔ زٜٛاْ٘ مل ٜعسّ شيو ايػعٍ ايصٟ ُٓٝٓا إٔ ٜهجط يٝهٕٛ 

ايسٜٛإ أنجط ُجٝال يًُطأ٠ اهلٓس١ٜ اييت طإا تػٓعٍ بٗا ؾعطا٤ اؿذاظ ٖٔ عاقطِٖ 

 ايؿاعط، َجٌ قٍٛ عؿٝـ ايسٜٔ ايجكؿٞ:

 ّطــــــــَٔ َادس زْـ األسؿا٤ َهط ٚبا٤ اهلٓس نِ تطنت   زضهلل

                                                         
48
 .155م: .زٜٛإ عًٞ بٔ أٓسابٔ َعكّٛ،  
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ٛٓقٔ أغُٗٗــا         49ط٣ ؿُا ع٢ً ٚنِتطنٔ أغس ايؿ ْٛاعْؼ نًُا ؾ

 ٚقٍٛ قُس و٢ٝ بٔ َعكّٛ:

 ٕٛـــــــــــــــــبؿذْٛٞ َٚا عًٝ٘ أن ٘ ـــــــآٙ َٔ يٞ َٔ أبٛح يسٜ

ٕٓ ؾكس إالح أشٖب عكًٞ  ٚاعرتاْٞ َٓٗا ايه٢ٓ ٚايؿذٕٛ      إ

 ٕٛــــــــــــــــٚزالال ٗ غريٖا ال ٜه إٕ ٗ اهلٓس سػٓا     ٜا خًًٝٞ

 ٕٛـــــىذٌ ايبسض سػٓٗا إهٓ طا٤تــــنٌ ٖٓس١ٜٓ إشا َا ت

 ٕٛــــــــــظاْٗا ايكس ٚاؾُاٍ إك ا٠       ـــــــــــَا بال٥ٞ َٓٗٔ إال ؾت

 50ٕٛــــــــــــــــٚعًٝٗا ٌٜٓٗ زَعٞ اهلت     سعْٞؾًٗا يٛعيت ٚٚدسٟ ٚ

ٚيعٌ َهاْت٘ ايع١ًُٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاْؿػاالت٘ ؼٍٛ بٝٓ٘ ٚبٌ ايػعٍ ايكطٜض ايصٟ  

س إال ايػعٍ ايتكًٝسٟ ايصٟ ال ٜٓيب عٔ ػطب١ َع١ٓٝ سكٝك١ٝ، ؾال ل ِ عٔ ػطب١ٜٓ

ٗ ايػعٍ، َٚع شيو ؾال ْعسّ ٚدٛز ايػعٍ ٜأتٞ ٚيهٓ٘ ٜأتٞ ع٢ً غٓٔ ؾعطا٤ ايعطب 

 ا بٌ ايػري ٚايػاضٟ، ؾكاٍ:ُع٢ً اغتشٝا٤ إش لس ي٘ بٝتٌ داْؼ ؾٝٗ

 اضــــــــــــــــٗ ظٜٗا بٌ أغذإف ٚأغت ٚغاز٠ٕ َٔ بٓات اهلٓس قس بطظت

 51ٜا سبصا ايػري بٌ ٜا سبصا ايػاضٟ ػ١َا٥ ؾكًُت ٕا غطت ٗ ايالش

ٚوهط اغِ ٖٓس شيو ايعًِ إؤْح ايصٟ ٜأتٞ نُٔ أحما٤ َؿٗٛض٠ أقبشت تُٝات 

٢ًًٝ ٚغ٢ًُ ٚيب٢ٓ ٚأحما٤، يهٔ ٜٛٗط إٔ اغِ ألحما٤ ايٓػا٤ ٗ ايػعٍ ايعطبٞ ن

ا ٗ غعٍ ابٔ َعكّٛ ؾاهلٓس سانطٙ ٗ ٚدساْ٘ َٚػتبطٓ٘ ت اعتباطّٖٝٓس مل ٜأ

 ٜكٍٛ: ايؿاعط،

 ٤52 َٚا ٖصٙ غ٣ٛ أحما٤ ٖٞ َع٢ٓ ٖٓس ٚزعس ٚأحما

                                                         
 .162م: ٖـ،2316، 2ٙ. ٗ قاغٔ ايؿعطا٤ ٗ نٌ َكط غالؾ١ ايعكطابٔ َعكّٛ.  49

50  .١ٓٝ  ّ.2111إؤيـ،  . ايٓاؾط:1، ٙايؿعط اؿذاظٟ ٗ ايكطٕ اؿازٟ عؿط اهلذطٟايطزازٟ، عا٥ض بٔ بٓ

 . 604م:

  .116م: .زٜٛإ عًٞ بٔ أٓسابٔ َعكّٛ،  51

 .36م:إكسض ْؿػ٘،  52
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 ٚلسٙ ٗ َكس١َ غعي١ٝ يككٝس٠ هٝب بٗا ايػٝس عًٞ بٔ قُس ايهطبال٥ٞ:

 ٤ َٓؿذطع٢ً ايًُٛا ٚايؿذط ْٗط  ضٚض ايسد٢ ظٖطط ٗٚاؾتو ٚايعٖ

 طـــــــــست٢ ؼري ٗ نٛأُٜٗا ايٓٛ اّعـــــــــــــــؾأقبًت ٖٞ ٚايكبض إٓري َ

َٕ يٓٚأغؿَطِت عٔ غ  طــــــــــبسض ايتُاّ ٚيهٔ يًٝ٘ ايؿع اــــــــــ٢ٓ ٚد٘ أبا

 طــــــٗ أْٗا ايكُ ؾو شٚ بكري َا اــــــــــــيٓ طم الحغٖطا٤ يٛال اتهاُح ايؿ

 طـــــــــــأٚ تطر ططتٗا ؾايًٌٝ َعته  ضــــــــــــهكبض َتؾايٗا إٕ ػٌ غطت

 طـــــــــــــــــَا يٝؼ تؿعً٘ اهلٓس١ٜ ايبت اـــــــــــــــــبٓ ؾعًت َٓٗا ايًشاٚ ٖٓس١ْٖٜ

 ٛضـــــــــظاْ٘ س تػيب ايعكٍٛ بططف  اـــــٗسٛضا٤ َا بطست َٔ غشط َكًت

 طـــــــــــــــنأِا ثػطٖا يًطاح َعتك ــــــــــ١َعتكـــــــــــ اطٖا ضاسػتسٜط َٔ ث

 طـــــــــإآل ٚنإ يٓا َٔ عؿكٗا خط  َا خططت األعطاف َا٥ػ١ ٖٝؿا٤

 سضــــــــــــزّ احملبٌ ٗ ؾطع اهل٣ٛ ٖ  اــــٗزت يٛاسَٛا أض مل ؽـ ثأضا

 طضــــــــــــست٢ تٓا٤ت ؾأَػ٢ زْٚٗا غ اناْت يٝايٞ اهل٣ٛ َٔ ٚقًٗا غطض

 َايٞ ع٢ً نٌ ٖصا ايبٌ َكطرب اــــــٜا ضب١ اؿػٔ َٗاّل قس أغأت بٓ

 طــــــــــــــــــــستاّ ال ٚطٔ ٜسْٛ ٚال ٚط  ط ب٘ــــــــــــــــــأغ أَا يكطبو َٔ ٚعس

 طــــــــــــــــــــــٚال أث ؾال عٌ اٚبٓت زاض غبــــــــــب ٚال ؾال ٚقٌ اْأٜت ٖذط

 ا نٌ ٖصا اؾؿا هطٟ ب٘ ايكسضَ ٝين ع٢ً قــــــــــــــــسضإٕ تعتيب ال ؼًٝ

 طـــشْب اؿبٝب ع٢ً اؿايٌ َػتؿ ؾاقهٞ ايصٟ ؾ٦ت َٔ قس َٚٔ بعس

 سٛٞ ٖٛاٖا ٚسٜ ايعاشٍ اؿذط ٘ــــــــــــٌٚ ًٜشْٛٞ ؾكًت ي نِ عاشٍ

 صضـــــــــــــــؾكًت عصيو ٖصا نً٘ ٖ ؾكاٍ عؿكو ٖصا نً٘ عبــــــــــــــــــح

 53طـــــــــــــتآظض ؾٝ٘ ايػُع ٚايبك سب ؾًٞ ٜا ال٥ُٞ غري حمعٞ يًُــــــــــــالّ

 سهٛض ايػطب١ ٗ ؾعط ابٔ َعكّٛ:

ٚعٓس تكؿض زٜٛاْ٘ شنطْا إٔ ابٔ َعكّٛ َٓص َػتٌٗ ضسًت٘ ٜػتبطٔ أمل ايػطب١، 

لس ايؿه٣ٛ َٔ ايػطب١ اييت ٜعكبٗا غايبا بايتؿٛم إٍ اؿذاظ َتػٓٝا بأحما٤ 

 األَانٔ ٚايسٜاض.
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 طــــــــــــــــــــطال ٚسْٛ ٚستاّ ال ٚطٔ ٜ ٘ــــــــــــغٓط بأَا يكطٔبو َٔ ٚعس أ

 طــــــــــــــــــــــؾال عٌ ٚال أث ازاض ٚبٓت ْأٜت ٖذطا ؾال ٚقٌ ٚال غبب

 54ضَا نٌ ٖصا اؾؿا هطٟ ب٘ ايكس  سضـــإٕ تعتيب ال ؼًٝٝين ع٢ً ق

 ٜكٍٛ:

 55اــــــــــــــمل ٜطز كًك٘ إال إشا ؾٝت بأضض اهلٓس َػرتباأنش٢ أغريا 

 ٜٚكٍٛ َؿتهٝا نٝل اهلٓس ايؿػٝش١ ب٘:

 أٜٔ َٓو ايّٝٛ إغها٤ ٚقؿض  اقٝاٖب يطادٝو ٖٚب٘ ع

 ٛـــــــــمل ٜعٍ ٜؿصب٘ دٛضا ًٜٚش ٚاْتكسٙ َٔ ٜس ايبٌ ايصٟ 

 56ضــــٗ اهلٓس ؾػ نام ٚاهلل ب٘  ســـــــــــأزْ٘ َٓو دٛاضا ؾًك

 ٜٚكٍٛ:

 ٜسعٛى ٖٚٛ بعٝس اإليـ ْاظس٘ طضـــــــــــــــــؾاحمع يسع٠ٛ َهطط ب٘ ن

 ٘ــــٜعٍ ّاغٝ٘ َٓٗا َا ٜكاع ضت٘ اي٣ٛٓ ٖٚٔ اـطٛب ٚمل زقس غا

 ٘ــــــــــــغ٣ٛ تؿٓهطٙ خٌ ٜطاضس ٘  ــــأنش٢ غطٜبا بأضض اهلٓس يٝؼ ي

 57٘ـــٜٚكبض ايبٌ قس باْت بٛاضس صٙــــــــــــــــــــــــيعٌ ضٓاى َٔ بًٛاٙ تٓك

 ٜٚكٍٛ:

 58ســـــــــــــــــــٚأٜٔ لس َٔ زٜاض اهلٓ ٣ٛ    ــــــــــــــأقبٛ َٔ اهلٓس إٍ لس ٖ

 ٜٚكٍٛ:

 59ســـــــــــــــٚأٜٔ اهلٓس َٔ تًعات ل س   ــــــــــــأتصنط عٔ ٣ٖٛ تًعات ل

                                                         
 .215م: ،إكسض ْؿػ٘ 54
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 ٜٚكٍٛ:

 ؾذعًت َٛط٦٘ غ٢ٓ األبكاض   اض ـــــــــٚاؾ٢ خٝايو بعس طٍٛ ْؿ

 اضـــبأقك٢ ٚأدٌٗ َٔ بالز ٚ  أ٢ْ اٖتس٣ َٓو اـٝاٍ يبًس٠   

 ١60 زاضٟــٚاهلٓس َٔ زٕٚ األسب   ال ٚايصٟ دعٌ احملٓكب زاضٖا

 ط ٜٗٝٓذ٘ ٚقس تباعست األَه١ٓ:لس ايتصن

 ســـــــــــَطاتع َا بٌ ايػٜٛط إٍ ل  تصنط ٚايصنط٣ تٗٝر أخا ايٛدس

 ســـع٢ً عُسٛازخ ال تٓؿو ترت٣   ٙطـــــــــــــــــعاْٞ َٔ ْٛا٥ٔب زٖأغري ٜ

 ســـزض٣ عرب٠ َٔ َكًتٝ٘ ع٢ً اـ  اضمــــــــــــــب إشا ؾاق٘ َٔ مٛ ضا١َ

 61ٛم َٔ اهلٓسٜب إؿها ٚٚأٜٔ ايػ  اـــــهؤ إٍ أسٝا٤ ي٢ًٝ بصٟ ايػ

ا َٔ إٓٛاٍ هاْؼ بٌ اغِ سبٝبت٘ ٖٓس ٚاهلٓس، ٖٚٛ أّٜه ٚٗ قكٝس٠ زاي١ٝ ع٢ً ٖصا

 ع ع٢ً ايكسض:ضز ايعذ

 62ٚإٕ نٓت قس أٚطٓت َٔ بعسٖا اهلٓسا ٓؿػٞ ٣ٖٛ ٖٓس ع٢ً ايبعس ٚاي٣ٛٓب

 ا:ٚلسٙ ٖٓا نذطا َتؿّٛق

 عـــــَين إهاد قًٝت باهلٓسؾكس  عـــــــــــــــــــــــخًًٝٞ ٌٖ عٗسٟ َه١ ضاد

 عـــــــــقس أُٚأتٗا ايٛقا٥ نبسبٗا  ٟٛــــــــــــــــــــٌٖٚ ؾطب١ْ  َٔ َا٤ ظَعّ تطت

 ؾَعٗسٟ بصاى ايطبع يًؿٌُ داَع ١ــــــــــــــــــــــــــــٌٖٚ عاَْط ضبع اهل٣ٛ بػٜٛك

 عـاضــــــــــؾتكؿٛ إؿ ٜعُٛز يٓا َٜٛا ؿاٌٖ َٔ قؿا َٔ غايـ ايعٝـ بايكٚ

 عــــــــــــــــــــــَطابع ؾٝٗا يًٛبا٤ َطات  اـــــــؿ٢ اهلل َا بٌ اؿذٕٛ إٍ ايكغك

 عـــــــــــبٗٔ ٓاّ األبطشٌ غٛاد ط٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٝ ٚداز بأدٝاز َٓاظٍ

 63ؾُا عٗسٖا عٓسٟ َس٣ ايسٖط نا٥ع اســــــــــــــــــــــــــٚسٖٝا اؿٝا بإأظٌَ َعاٖ
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ّٗ  إكطؿ٢، ؾٝكٍٛ:ا إيٝ٘ بٓبٝ٘ ٚٗ أخط٣ ٜسعٛ اهلل َتٛد

 ٌـــــــــــدعٜ ٚدٛزٙ ٚاؾط   ٌـــــــــــأْت ايصٟ داٖ٘ دًٝ

 ٍٛــــــؾٌٗ ي٘ إش زعا قب  ع٣  ـــــــإيٝو ٜع ٜسعٛى عبس

 ٚدػُ٘ بايه٢ٓ عًٌٝ     ضــــــــــــــــــؾؤازٙ باألغ٢ دطٜ

 ٌـــٚخاْ٘ قربٙ اؾُٝ  قس عاخ قطف ايعَإ ؾٝ٘  

 ٌـــــــٚال قبٝ ؾال عؿري    طازـــــــــــأقبض باهلٓس ٗ اْؿ

 ٌـــــــنؿٝ ٚال ي٘ َِٓٗ   ٞـــــــــيٝؼ ب٘ ٗ ايٛض٣ سؿ

 64ٌــــــأسٛاي٘ طٜٛ ؾؿطح    ٞــــــــكاغٚأْت أزض٣ َا ٜ

ق٘ إش ًٜٗر بٓػ١ُ أتت َٔ اؿذاظ، ٜٚتدًٝٗا تػطٟ ٗ ٖٚٓا ٜتُاز٣ ايؿاعط ٗ تؿٛ

 اهلٓس:

 غالَا أّ غطت ؼٌُ عٔ ْعِ ٢ــــــعاَْعُإ أٖست٘ ايٓ أؾصا

 اـخًتٗا ؾهت عٔ إػو ختاَ ١ــــــــــــــنًُٖا أٖست إيٝٓا ْؿش

 عا٢َٚض٣ٚ عٔ طٝبٗا ْؿط اـ ٗاـــــــــــــــــٝبأضز ايطٚض بطٜا ط

 اــــــــؿاَؾؿُُٓا ؾٝض لس ٚايب ١ــــــــــــٚغطت باهلٓس َٓٗا ْػُ

 اـَعٞ ؾايػُاَٚغكاٖا قٛب ز ٢ــــــــُباؿ اضبٛع ع٢ اهللٜا ض

 اــــططظٖا ايػٝح اْػذاَ سًال ب٢اتٝو ايطٖ ٚنػا أعطاف

ثِ ٜتٛٓد٘ ٜٚسعٛ ٜٚؿتهٞ َتُٓٝا ايطسٌٝ إٍ ايبٝت اؿطاّ، ٜٚٛٗط َس٣ تأظّ 

 ايؿاعط َٔ ايٛطٚف اؿٝات١ٝ ٚانططاب عالقت٘ بايػًطإ:

 ٛاَاٚبط٣ َين ايعؾـ دػُٞ  صٟـٚاْتكصْٞ َٔ ٜس ايبٌ اي

 اـــــــــــــــــــــكاََٚ ا٤ت َكطٗا غاإْ يتــٚبأضض اهلٓس طايت غٝب

 65اــــاؿطاَ ضبعو إأْٛؽ ٚايبٝت اســـــــؾُت٢ أضسٌ عٓٗا قاق
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ثِ لسٙ ٜػًٓٞ ْؿػ٘ ٜٚٓٗاٖا عٔ ايٓسا١َ، ٜٚصنط ساٍ ايعع اييت نإ بٗا ٗ نٓـ 

اهلٓس ٚتبٓسٍ اؿاٍ ٚاْكالبٗا، ؾتبٓسٍ ايتكسٜط ٚاإلدالٍ ايصٟ نإ ٚايسٙ عٓسَا قسّ 

 ٜكابٌ ب٘، إٍ َٗا١ْ ٚغُ٘ سل:

 سّــــــــــــــــــــــؾًػت أٍٚ َٔ ظيت ب٘ ق سّـــــــــزع ايٓسا١َ ال ٜصٖب بو ايٓ

 ِــــــــــــــهٚيًُُٗٝٔ ٗ أسهاَ٘ س ١ـــــــــٖٞ إكازٜط ٚاألسهاّ داضٜ

 ِــــــــــــــــــــــتبك٢ ٚال ْك  ْعِٖٝٗات ال ١ــــــــــــبباقٝ ؾُا ساٍخؿض عًٝو 

 سٝح ايػطٚض ٚقؿٛا ايعٝـ ٚايٓعِ قس نٓت باألَؼ ٗ عع ٗ زع١

 طّــــــــٚال ن قؿط ايٝسٜٔ ؾال بأؽ ٔــــــــــتٗٚايّٝٛ أْت بساض ايصٍ ٖ

 ِـــــــــــــــــي٘ زٜ ٚغٝح غٝبو مل تُٗع ٘ــــــــــنإٔ غٝؿو مل تًُع بٛضاق

 ِـــــــ٘ ايكًيٛال ايكها٤ َٚا قس خط    َا نإ أغٓاى عٔ سٌ َٚطؼٌ

 ِــــــــــــال أْتذت بعسى إٗط١ٜ ايطغ أغؿطت عٔ نٌ با٥ك١  ٜا غؿط٠

 ِـــــــــــــــــًٔغٝإ عٓسِٖ األْٛاض ٚايٛ ال خالم هلِ سًًت ٗ غٛح قّٛ

 ِــتكطازٙ ايػطبإ ٚايطخ ٚايككط ٗاتػطٛ بأغس ايؿط٣ ؾٝٗا ثعايب

 سّــــــــــــع٢ً غازاتٗا اـ ٚتػتطٌٝ ٜٚؿهٌ ايػُس ّٜٛ ايؿدط قاضَ٘

 ِـــــــــَٔ ب٘ قُ ؾًٝؼ ٜططب ؾاز إٕ مل ٜي هلِ ؾهًٞ ؾال عذب

 َا أْهطٚٙ ايعطب ٚايعذِ استُ أٚ أْهطٚا ٗ ايع٢ً قسضٟ ؾكس ؾٗست

 66ِـٝمل تٓكل ي٘ قترب ٗ ايرتب ؾاي َا ؾإ ؾأْٞ َكاَٞ بٌ أٚٗطِٖ

 ٖٚٓا ٜتٛٓد٘ ع٢ً اؿذاظ ٚغانٓٝ٘ ٜٚؿتهٞ غطب١ االبتعاز إهاْٞ:

 ٢ٓ األبكاضؾذعًت َٛط٦٘ غ اض ـــــــٚاؾ٢ خٝايو بعس طٍٛ ْؿ

 اضــــبأقك٢ ٚأدٌٗ َٔ بالز ٚ  أ٢ْ اٖتس٣ َٓو اـٝاٍ يبًس٠

 ١ زاضٟــسبٚاهلٓس َٔ زٕٚ األ يصٟ دعٌ إدكب زاضٖا  ال ٚا

 اضـــــــــــــيػ ؾهأْٗا ْاض تؿب طتٞ ـــــــــــمل ٜٗسٙ إال تكعس ظؾ

 صناضعٔ ايت َا نإ أغٓاٙ سٝا ؾأسٝا شنط َٔ مل أْػ٘
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 أضض اؿذاظ ٚضٚن٘ إعطاض ينــــــــألٜٖاّ اؿذاظ ٚغان آٙ

67طاضٟـــسٝح ايػال١َ َطبعٞ ٚضب٢ اـُا   ٥ٌ َطتعٞ ٚٓاٙ زاض ق
  

َٔ عالقت٘ َع أٚضْو ظٜب، إش ٜتصَط َٔ  ٚنتِ بايككٝس٠ ايتاي١ٝ اييت تهؿـ داْبا

 اغتبسازٙ ٚإقػا٥٘ يهالّ األعسا٤ ايصٜٔ ٜهٝسٕٚ ي٘:

 سضــــٚٚيٝت ٚٗطٟ اهلٓس َٓؿطح ايك طـــــــــــإشا َا اَتطٝت ايؿًو َكتشِ ايبش

 طـــــــــــــــٚال أَ عًٞ ٜس تكهٞ بٓٗٞ ٙسضــــــــــــــــــؾُا ًٕٝو اهلٓس إٕ نام ق

 طٟــــعكاضبِٗ مٟٛ بهٝسِٖ تػ ستــــــــٚقس غ أمل ُِٜكٔؼ يألعسا٤ حمعا

ِٚتط قٛؽ ايًِٛ يٞ ٖٚٛ غاخ  ٚغسز يٞ غِٗ ايتػططؽ ٚايهرب ٘ـــــــــؾأ

 طـــــِٖٚ َا ناقت ب٘ غاس١ ايكب بــــــــــــــٚغس عًٞ ايططم َٔ نٌ داْ

 طٟـــــع٢ً ايطغِ َٓ٘ ٗ َؿ٦ٝت٘ أَ طٙـــــــــــــــــــــــــــــــهلل إْؿاش أَإٍ إٔ أضاز ا

 طٟـــــــــٚقًٖس بايٓعُا٤ َٔ ؾهً٘ م طٙـــــــــــــــــــــــــــــــؾطز عًٝ٘ غُٗ٘ مٛ م

 طٟــــــــػ ع٢ً ثبر ايسأَا٤ غاع١ شتـــــــــــــــٚأضنبين ؾًو ايٓذا٠ ؾأقب

 ٚعازت أَٛضٟ بعس عػٕط إٍ ٜػط اـــــــــــــــــــو إداٚف آَٓؾأَػٝت َٔ تً

 طٟــــــــــــــال ٜطٜـ ٚال ٜبٖٓاى ؾأنش٢  ٙنٝس ٚنِ ناؾض قس ضاف يٞ غِٗ

 سضٟـب٘ عبسٙ ٜٓذٝ٘ َٔ سٝح ال ٜ اـــــــــــــــَٚا ظاٍ قٓع اهلل، َا ظاٍ ٚاثك

 ل عٔ ٚنطٚطاضت َطاض ايٓػط سً اــــــــــــــت دٓاسٗنأْٞ بؿًهٞ سٌ َس

 طــــــــــؾذسزت األؾطاح يٞ طًع١ ايب س٠ـــــــــــــــ٢ً إطغ٢ بؿاط٧ دأغؿت ع

 طـــاؿذّ ٚٚالح غ٢ٓ ايبٝت احملط ١ــــــــــــٖٚب ْػِٝ ايكطب َٔ مٛ َه

 طــــــــإٍ َٛطٔ ايتك٣ٛ َٚٓتذع ايب ط٣ـــــــٚغاضت ضنابٞ ال ٌُ َٔ ايػ

 68طـــــــــــع٢ً نٌ عاٍ َٔ بٓا٤ َٚٔ قك إٍ ايهعب١ ايبٝت اؿطاّ ايصٟ عال

 إكازض ٚإطادع:

  .تض: ضس١ً ابٔ َعكّٛ إسْٞ أٚ غ٠ًٛ ايػطٜب ٚأغ٠ٛ األضٜبابٔ َعكّٛ، عًٞ بٔ أٓس ،

 ّ.2111. بريٚت: عامل ايهتب، 2ؾانط ٖازٟ ؾهط، ٙ
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  .بريٚت: 2ٟ ؾهط، ٙ، تض: ؾانط ٖاززٜٛإ عًٞ بٔ أٓسابٔ َعكّٛ،عًٞ بٔ أٓس .

 ّ.2111 عامل إعطؾ١،

 ٖٔـ2316 .1ٙ ،َكط نٌ ٗ ايؿعطا٤ قاغٔ ٗ ايعكط غالؾ١. َعكّٛ اب. 

   .األضزٕ: زاض 2، ٙ، دسي١ٝ األْا ٚاآلخط ٗ عامل َتػٝٓطأزب ايطس١ًايتٛظاْٞ، خايس .

 ّ.1515نٓٛظ إعطؾ١، 

  .عطب١ٝ . بريٚت: إؤغػ١ اي2، ٙايطس١ً ٚؾت١ٓ ايعذٝب بٌ ايهتاب١ ٚايتًكٞايتٛظاْٞ، خايس

 ّ.1526يًسضاغات ٚايٓؿط، 

  .ايكاٖط٠: ضؤ١ٜ يًٓؿط 2، ٙخطاب ايطس١ً، ايصانط٠ ٚآيٝات إْتاز ايسالي١دباض، غعٝس .

 ّ.1526ٚايتٛظٜع ،

  .َٞحمري عبس ، تطضس١ً خٛاد١ سػٔ ْٛاَٞ ايسًٖٟٛايسًٖٟٛ، خٛاد١ سػٔ ْٛا :

 . 1551ّ. ايكاٖط٠: اجملًؼ األع٢ً يًجكاؾ١، 2اؿُٝس إبطاِٖٝ، ٙ

  .١ٓٝ  ايٓاؾط:. 1، ٙايؿعط اؿذاظٟ ٗ ايكطٕ اؿازٟ عؿط اهلذطٟايطزازٟ، عا٥ض بٔ بٓ

 ّ.2111إؤيـ، 

  .ٍٛبريٚت: ا١ُٕٛٓ ايعطب١ٝ 2: دٛضز ظٜٓاتٞ، ٙ، تطايصات عٝٓٗا نآخطضٜهٛض، ب .

 ّ.1550يًرت١ْ، 

  .تْٛؼ: 2، ٙعتبات ايٓل اؾػطاٗ، ضس١ً ابٔ بطٛط١ أِٛشدااجملربٟ، عبس ايطظام .

 ّ.1523زاض ٢ْٗ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، 
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 ًَدط ايبخح:
عامل١ٝ ايهرب٣، يضساع ايك٣ٛ اي اأصبح اـّٓاب ايًػٟٛ يف ايعضس اؿدٜح َغُاّز

بتهاز َٓاٖج ْكد١ٜ ػ١ إىل ؼًٌٝ ٖرٙ اـّٓابات مّما أّد٣ إىل افاْرب٣ عًُا٤ ايً

ٌَ اـّٓاب  ُّٗا ْعس١ٜ اؿجاج اييت  تسصُد ؼًٝ جدٜد٠ ُتع٢ٓ بتخًٌٝ اـّٓاب. َٔ أٖ

زٟ زغب١ يف َٛبدؤٖا تٛضٝع املّٓٓل ايضٚاإلقٓاعٞ َٔ شا١ٜٚ اؿجج املبجٛث١ فٝ٘، 

 از١َ.ايتدًط َٔ قٝٛدٙ ايض

أّ  دٜد٠جفهٝف ايطبٌٝ إىل ايتخسز َٔ صسا١َ املّٓٓل؟ ٌٖٚ ْعس١ٜ اؿجاج بالغ١ 

ٜسّٚ عجٓا اإلجاب١ عٔ ٖرٙ اإلغهاي١ٝ بتتّبع أطٛاز املّٓٓل  ْعس١ٜ َّٓٓك١ٝ جدٜد٠؟

َّ أصبخت اؿاج١ ًَّخ١ إىل ابتهاز  األزضّٓٞ تازخيٝا ٚصٛالّٗ إىل ايعضس اؿدٜح ٜٛ

١ يف غّت٢ ا َٔ ْعاّ األحادٜعِ ايتعدد١ٜ ايعامل١ٝ، َتخّسّزَّٓٓل جدٜد ٜطاٜس ايٓ

 زٖا. صٛ
 .ّٓٓلامل ،غسٚز٠اي ،دٜداؾ ،بالغ١اي االحتُاٍ،، قٓاعاإل:  ١َٝفتاحت نًُا

Abstract: 
The language discourse in the modern era is a battle-field for the 

powerful global political movements which made their speeches an 

interesting case study and analysis for language scholars and experts. As 

a result, new criticizing methods were established linked to discourse 

analysis. The most important of all is the rhetoric theory that seeks the 

persuasive discourse analysis regarding the arguments included in the 

speech itself. The aim is to enlarge the formal logic in order to get rid of 

its strict limitations. So, how can we be free from the restrictions of logic? 

Is it a new rhetoric or is it a new logic? 

This research tries to answer this problem by following the phases of 

Aristotelian logic historically till modern times where it is necessary to 

invent a new logic that is in line with global pluralistic systems, free from 

the system of monism in its various forms. 

                                                         
 ،اؾصا٥س َطتػامن، بادٜظ، بٔ اؿُٝد عبد جاَع١ باحح. 
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 َكد١َ: 

يتفهري ايبػسٟ َٔ متٓع اأضظ ْعس١ٜ ( إىل ٚعع أزضّٓٛ) ضع٢ ايفًٝطٛف ايْٝٛاْٞ

، 1ٚزغإْٛيف نتاب٘ األّٕ طسحٗا اييتاملّٓٓل يٌ، فتّٛصٌ إىل ْعس١ٜ ايٛقٛع يف ايص

املعسف١ اإلْطا١ْٝ ألنجس َٔ أيفٞ ض١ٓ، عس١ٜ إىل إٔ ضّٝٓست ع٢ً ٚاْتػست ٖرٙ ايٓ

 عس١ٜ.ح املّٓٓل كتًف املعازف ايٓٚاجتا

ػ١ٝ ١ بٚايبداٖسٚز٠ ايغاييت تبخح عٔ اؿكٝك١ بكٛاعد املّٓٓل األزضّٓٞ  طبٝع١ إٕ

 فهري اإلْطاْٞاملعسف١ ٚايت عس١ٜ إىل انتطاح فاالتاجتٓاب اـّٓأ؛ أّد٣ بٗرٙ ايٓ

، فهإ املّٓٓل اجع  ٚاالْصٚا٤عًِ ايبالغ١  إىل ايرتٟ أزغِ يف غت٢ أْٛاع٘، األَس اير

ّٕ أزض2يف اْهُاش ايبالغ١ ايْٝٛا١ْٝ ايكدمي١ از٥ّٝط ااألزضّٓٞ ضبّب ّٓٛ قد ، َع أ

مساٙ )احملتٌُ( ٚمل خيغع اـّٓاب١ ٚايّػعس١ٜ  خّط اـّٓاب١ مبّٓٓكٗا اـاظ

   يًُّٓٓل .

املُهٔ  ٙ، فاحملتٌُ ٖٛايرٟ حيتٌُ ايسأٟ ٚعد ّٓٓل االحتُاٍخيغع عًِ ايبالغ١ مل

فٞ حاٍ سٚز٠، فاالحتُاٍ حٝح تٓعدّ ايبدا١ٖ ٚايغاإلْطإ ًٜجأ إىل  ألٕ ،3اعايٓعٓد 

ُّٝٗا )يٝٓتج جأ )ايعكٌ( إىل احملتٌُ ٚاملُهٔ شٚاهلا ًٜ ٌّ صسا١َ ْط ( احجّجقٛاعد أق

ٖرٙ اؿجج ، ٚال ٜكضد َٔ ٢4 زأٟ أٚ فهس٠ أٚ تأٌٜٚيف حاٍ املسا١ٖٓ عً تطتددّ

 .ٟ ٜسعٞ اؾُٗٛزاير ايٝكني إُّْا ايكبٍٛؼكٝل 

فهٝف بطط املّٓٓل  ؛صٛزٟ َّٚٓٓل احتُايٞ َّٓٓل ني؛َّٓٓكإذا نإ أزضّٓٛ قد ٚعع 

 ايبالغ١ اؾدٜد٠؟االحتُاٍ بَّٓٓل  عالق١ٛزٟ ضّٝٓست٘ ع٢ً املعسف١ نِّٗا؟ َٚا ايض

 أؾأت تازخي١ٝ، ٚماٍٚ زصد اؿاج١ اييتع٢ً َساحٌ ايبالغ١ اي ضًٓكٞ ْعس٠ّٗ

ًِط١ يف تًكِّٞ األفهاز يّٓبٝعت٘ ايط اايعًُا٤ إىل ايعٛد٠ إىل ٖرا ايعًِ ايكدِٜ، ْعّس

 بٍٛ. َٚعاؾتٗا يف إطاز املُهٔ املك

                                                         
1

 .47:، ظ 32ع ،ف١ً عالَاتعبد ايسفٝل بٛزنٞ،  :"اآليٝات اؿجاج١ٝ يًتٛاصٌ"، تس .بًٝٓجس، يٌْٝٛٝ 

 .59:، ظ3128ّ ،سمفسٜكٝا ايػأاملػسب:  زعٛإ ايعضب١. :س، تَدخٌ إىل اـّٓاب١ .أٚيٝفٞزٚبٍٛ،  2

ّ، 3122 ،زؤ١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜعايكاٖس٠:   .عُس أٚنإ :، تسدٜد٠ يف ايبالغ١ ايكدمي١قسا٠٤ ج زٚالٕ.بازت،  3

 .32:ظ

 .43:ظ ،32، عف١ً عالَاتعبد ايسفٝل بٛزنٞ، ، تس: "اآليٝات اؿجاج١ٝ يًتٛاصٌ" .بًٝٓجس،يٌْٝٛٝ 4



 اجليل اجلديد 143                                             مهطق جديد أم بالغة جديدة

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللػوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -ايريه                       3ج/ – 6ع 

 :ػ١ ٚاالصّٓالحاملّٓٓل يف ايً

: تهًِّ، ٚاملّٓٓل: ااطل ّٜٓٓل ّْٓكّٗ: "ّْٓل ايٓطإ ؼت َاّد٠ )ّْٓل(يف ايً جا٤

عّص -طإ نُا جا٤ يف قٛي٘ ٚقد ٜطتعٌُ املّٓٓل يػري اإلْ : ايبًٝؼ...ايهالّ، ٚامِلّٓٓٝل

ٌّ  .5ُٚعُِّٓا َّٓٓل ايّّٓري(": )-ٚج

َٔ عٔ اـّٓأ يفآي١ قا١ْْٝٛ تعِضِ َساعاُتٗا ايراملّٓٓل "فـ َٚٔ حٝح االصّٓالح ٖ 

، ٚعًٝ٘ فاملّٓٓل 6اؿه١ُ عًِ ْعسٟ غري آيٞ" ايفهس، فٗٛ عًِ عًُٞ آيٞ نُا إٔ

  فهري اإلْطاْٞ.الجتٓاب اـّٓأ يف ايت افُٛع١ َٔ ايكٛاْني املٛعٛع١ قضّد

ُِٚضِ املّٓٓل األزضّٓٞ باملّٓٓل اي ؽًّط َٔ األعساض َصٟ ألّْ٘ "ٛزٟ أٚ املّٓٓل ايسضٚ

َٛش يف تٛاصًٗا؛ ٖٚرا َا مسح ي٘ تُد ايسٓفط٘ يػ١ زٜاع١ٝ خاّص١ تعػ١ٜٛ بإٔ صٓع يايً

َّ اصٛزّٜ ابإٔ ٜضبح َّٓٓكّٗ فامضس يف ، Formalism"7ٛز١ٜ ، بٌ ميعٔ يف ايضامتا

 اؿطاب ٚاهلٓدض١ ٚايفٝصٜا٤...قٝك١ نَعاؾ١ ايكغاٜا ايع١ًُٝ ايد

 :ٛزٟعجص املّٓٓل ايض

 عجص املّٓٓل ايضٛزٟ يف َعاؾ١ َطا٥ٌ َّٓٓل جدٜد جيربإىل  ٕٛاملدتض حتاجا

 عٔ َعاؾ١ َطا٥ٌ اؿجاجايّضٛزٟ عجص املّٓٓل فكد  تعسض ينإْطإ، اـالف اييت

ايعٛد٠  اْتجسٜب١ٝ، فهاملٛجٛد٠ يف ايعًّٛ ايتسٚز٠ ايتداٚيٞ الفتكازٖا يًضسا١َ ٚايغ

 .(٘ )احملتٌُٚمَس ؛كغاٜا  اـّٓاب١ٝايملعاؾ١  ل قدِٜ ٚعع٘ أزضَّّٓٛٓٓإىل 

ٞ بػهٌ أٚضع ٜطتعٌُ املّٓٓل غري ايضٛزٟ )احملتٌُ( يف قغاٜا اؿجاج اـّٓاب

١، فٓس٣ بعغِٗ ٜضًّٓح عًٝ٘ داٚي١ٝ يف اؿٝا٠ اي١َٜٝٛٝ ايتػٛمبصاٚي١ ايٓضٛظ ايً

ًعالقات ايكا١ُ٥ بني ايعٓاصس عهِ َعاؾت٘ ي ،8باملّٓٓل ايتداٚيٞ )ايربامجات١ٝ(

الي١ يف حني تداٚهلا بني املداطبني، ٖٚرٙ ايعالقات ١ٜ ٚبني ايرتانٝب ايًػ١ٜٛ ٚايدػٛايً

                                                         
 .465:ٖـ، باب ايكاف )َاد٠ ّْٓل(، ظ2525داز صادز، : بريٚت .21، ج4، طيطإ ايعسب ابٔ َٓعٛز. 5

ُّد صدٜل املٓػا، تحَعجِ ايتعسٜفات د ايػسٜف.بٔ قُد ايطٝعًٞ اؾسجاْٞ،  6 ٟٚ. ايكاٖس٠: داز : ق

 .2:7:، باب املِٝ ٚايٕٓٛ، ظايفغ١ًٝ

 دٜطُرب-، جاَع١ بين ضٜٛف، أنتٛبس١ٝ اآلدابف١ً نً "،املّٓٓل غري ايّضٛزٟ" .عبري عبد ايػفازحاَد،  7

 .26:ظ، 48ع ّ،3126

8
 .32-29 :ظاملسجع ْفط٘،  
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يتعّددٖا ٚاختالفٗا حطب املكاَات  اال ميهٔ إخغاعٗا ملعاٜري صاز١َ ثابت١ ْعّس

 ٚاألحٛاٍ.  

ِٓفًِت َٔ  عاٌَ َععٔ ايت عجص املّٓٓل ايضٛزٟ إٕ ايكغاٜا اإلْطا١ْٝ املدتًف١ اييت ت

َُخه١ُ، ٜسجع إىل " ال ميهٔ تكٓ، ٚاييت9ٛز١ْايربٖإ ٚايض صف١ ٝٓٗا بكٛاعد 

١؛ يػ١ اـّٓاب، أٟ ايًػ١ ايّٓبٝعٝزٙ عٔ َالبط١ ْعس١ٜ َتأّص١ً فٝ٘؛ ٖٚٞ قضٛ

 ،10فجفاف٘ جيايف غٓاٖا، ٚصٛزّٜت٘ تكُّٖضس دٕٚ اضتٝعابٗا، بٛصفٗا َاّد٠ اـّٓاب"

ٛز١ٜ، إُّْا هلا يسٜاع١ٝ، ٚال تٓكاد يًكٛاْني ايضَٛش اايًّػ١ ايّٓبٝع١ٝ ال تتُّجٌ بايسف

 اٖس٠ اإلْطا١ْٝ.ٕٛ يف إعجاش ٖرٙ ايعشاٍ ايعًُا٤ ٜبخج قٛاعد خاّص١ ؼهُٗا، فُا

زاجع إىل فاٍ اـّٓاب١ ٛزٟ ع٢ً ١ُٖٓٝ املّٓٓل ايض ٓجس إٜٔس٣ ايباحح يٌْٝٛٝ بًٝ

، فكد عاْت بالغ١ اؿجاج َٔ 11اـّٓابٞ اؿجاجازّ ٚايضاالضتدالٍ  املكاز١ْ بني

ّٔ ٜاعٞ، باالضتدالٍ املّٓٓكٞ ٚايسٓاظستٗا َ ٖرٙ املكاز١ْ بصعِ إقا١َ اؿكٝك١، يه

تِٗ ا أيَضَل ٢ ايهّف١ ايساجخ١، ممٚاملّٓٓل عًاؿجاج يف ايهف١ّّٔ املسجٛح١  تغع

 . 12ببالغ١ اؿجاج ايصٜف ٚاالحتٝاٍ

، ٚبني ٔسٚز٠ ٚاالحتُاٍ، بني ايٝكني ٚايعأٟ، بني ايّغٖرٙ املكاز١ْ بني ايعكٌ ٚايس ُتِعكّٔد

 ١ْ ٚاالحتُاٍ؛ضٛزبني اي ١ٜملكاز١ْ ايغدح٦ٓٝر ال َٓاَظ َٔ اٚاملٛعٛع١ٝ ٚايّرات١ٝ، 

اج٘ ال ٜصاٍ اؿجاج بٗرٙ املكاز١ْ ٜٛد، فكاز١ْ مبٓتضس ٚاحد ال ٜكبٌ ايتعدٖرٙ امل تكغٞ

ُّ َّت٘ يف فاالت املعسف١ اإلْطا١ْٝ. اصعٛبات غت٢َّ أؿكت٘ تٗ  تكدح يف عًُّٝت٘ َٚضداِق

 :ِ... قإْٛ ايكٝاملّٓٓل اؾدٜد

احملتٌُ إّْ٘ َّٓٓل ٗا؛ ُٛضٜكّٓٓٗا ُٜٚط اا بٗخاصِّ ا١ قاّْْٛجعٌ أزضّٓٛ يًكِٝ اإلْطاْٝ

ايبالغ١ ايْٝٛا١ْٝ(، ٚقد تّٓب٘ هلرا ايكإْٛ يف ايكسٕ املاعٞ ايهأَ يف عًِ اـّٓاب١ )

يربخيت تٝتٝها إذ حاٚال جاٖدِٜٔ ايفًٝطٛف ايبًجٝهٞ غاِٜٝ بريملإ ٚشًَٝت٘ أٚ
                                                         

 .95:ظ ّ،3124َٓػٛزات االختالف، . بريٚت: 2، طبالغ١ اإلقٓاع يف املٓاظس٠ عبد ايًّٓٝف، عادٍ. 9

 :،إغسافاؿجاج َفَٗٛ٘ ٚفاالت٘ نتاب "آيٝات اؿجاج ٚأدٚات٘"، عُٔ .عبداهلادٟ بٔ ظافسايػٗسٟ،  10

 .89:ظ ّ،3121 ،األزدٕ: عامل ايهتب اؿدٜح حافغ إمساعًٝٞ عًٟٛ،

 .44:،ظ32، عف١ً عالَاتعبدايسفٝل بٛزنٞ،  :"اآليٝات اؿجاج١ٝ يًتٛاصٌ" تس. يٌْٝٛٝ ،ٓجسبًٝ 11

 .44:ظ ،املسجع ْفط٘ 12
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بػ١ٝ  ؼهُٗا، إْٛ جيُع ايٓاع حٍٛ َفّٗٛ ايكِٝ ٚاملعاٜري اييتٌ إىل قايتٛص

 . اؾُاٍ ٚاألخالم اإلْطا١ْٝ ٚقًِِٝ، َطا٥ٌ اـري ٚايػس ٚايعدٍ ٚايع حٍٛفام االت

ٜضّسح بريملإ يف َكد١َ نتاب٘ )إَرباطٛز١ٜ ايبالغ١( عٔ تّٛصً٘ إىل خّٓاب١ أزضّٓٛ 

ٗا، فٛجد ٖرا ٜٚغبّٓ 13عٓدَا نإ حياٍٚ ٚعع قإْٛ خيّط ايكِٝ اإلْطا١ْٝ

؛ خّٓاب١ ايْٝٛإ، فايكدَا٤ ع٢ً عٗد ضٝػسٕٚ طل اـّٓابٞ ايكدِٜايكإْٛ يف ذيو ايٓ

ُّ ٌّ َا تعًّل باألخالم ٚايٛاجبات اؿٝات١ٝ  ااعتادٚا إٔ جيعًٛا َٔ اـّٓاب١ عً ملصاٚي١ ن

اب١ إىل االْصٚا٤، ّٓغساض١ ايفالضف١ آْراى دفعت اـ يهٔ ،14ٚايفغا٥ٌ ٚاملد١ْٝ...

شاٍ إىل َٜٛٓا ٖرا تفٛح َٓ٘  ٟ َافط١ّٓ، ذيو املضًّٓح ايرايطَّ ِٗٚإّٔيضكت بٗا ُت

 زا٥خ١ ايّتالعب ٚاملػاي١ّٓ يف اؿٛاز.

ّٚ ترب١٥ اـّٓاب١ َٔ ايتُِّٗ ست غُاز َعسن١ٍ َٔ خٛض "بريملإ"مل ٜهٔ ٖٓاى بدّّ أَاّ 

، 15َٔ بطبب ٖجّٛ ايفالضف١ أَجاٍ أفالطَٕٛٔ ايص  عًكت بٗا ع٢ً َد٣ زدح اييت

ٌّ صفات ايٓكط ٚايط ٟ أيَبَظ خّٓاب١ ايْٝٛإصاحب املجاي١ٝ اير ٤ٛ جّسا٤ صساع٘ ن

زٖا ٚض١ًٝ َع ايطفطّٓا٥ٝني، فاْتٗت ٖرٙ املعسن١ بايكغا٤ ع٢ً اـّٓاب١ ٚاعتبا

 يًتغًٌٝ.

ّٕ ٜهطب اي (بريملإ)ٚقد اضتّٓاع  َٜٛت يف  طٖإ ٜٚعٝد يًدّٓاب١ َهاْتٗا اييتسأ

د املّٓٓل االحتُايٞ ٜعتُ اِ؛ قاّْْٛخيتّط بدزاض١ ايكٝ اطٝإ، ٚجعٌ َٓٗا قاّْْٛزحِ ايٓ

ُّست اؿٝا٠ ٟ ٜتعاٌَ ب٘ مجٝع ايّٓاع يف حٝاتِٗ اي١َّٝٛٝ، ٚيٛالٙ ملا اضتايّٓبٝعٞ اير

ّٕ تكٓني ايعالقات اإلْطا١ْٝ ال خيغع يضسا١َ املّٓٓل ٚ اْكّٓع ايتٛاصٌ ايبػسٟ، أل

 .اٚايكٝاع أبّد

 :سٚز٠ إىل االحتُاٍايفهس اإلْطاْٞ َٔ ايغ

ُّا يف ايبخح عٔ َّٓٓل آخس ٜٛاشٜ٘ يف ٛزٟ حافّصَٔ املّٓٓل ايض "بريملإ"ّٜتدر  ا َٗ

ضتدالٍ االُد ع٢ً تعٜٟ يراملّٓٓل ايضٛزٟ آَّٓل ٜغاٖٞ خاّص١، ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ 

                                                         
 .:4:، ظ3113ّ إفسٜكٝا ايػسم،بريٚت:   .دٚا٥س اؿٛاز َٚصايل ايعٓف قُد. ايعُسٟ،  13

 .26:، ظ3113ّ ،سمبريٚت: إفسٜكٝا ايػ. 3ط، يف بالغ١ اـّٓاب اإلقٓاعٞ .دقُايعُسٟ،  14

 .:2:املسجع ْفط٘، ظ 15
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، ٚجيد ذيو يف 16فٝٗا أٚ يبظ ٖاج َٔ املكّدَات دٕٚ تعّددتا٥اضتٓباط ايٓ ٚايربٖإ يف

ٛد ؿدٜح ايعُٟ أصبح يف ايعضس اػات ايّٓبٝع١ٝ ايراملّٓٓل االحتُايٞ؛ َّٓٓل ايً

١ ايبالغ١ اؾدٜد٠، ْعس١ٜ تسفع َّٓٓل االحتُاٍ يف َٛاج١ٗ َّٓٓل ايفكسٟ يكٝاّ ْعسٜ

 ايغسٚز٠ ٚايبدا١ٖ.

ٌُّ املّٓٓل ايضإىل ّض١ اؿاج١ َا إٕ ٜطتّٓٝع ايتعاٌَ إال ٛزٟ ايرٟ "ال َّٓٓل جدٜد ٜه

ًّْ٘ َّٓٓل غري َع بعض ايٓ ِٕ ٜه ُاذج َٔ اؿجاج؛ غري ناٍف يتخًٌٝ اؿجج، فٝجب أ

، ٖرا ايعجص يف ْعس١ٜ املّٓٓل 17ػ١"ع يدزاض١ اضتدداّ اؿجاج يف ايًهّسصٛزٟ َ

ٜج١ يف تٓاقض ايّضٛزٟ ْتجت عٓ٘ عّد٠ َعازعات َعسف١ّٝ بدأت تعٗس يف أٚزٚبا اؿد

كاع٘ أٚ قاٚي١ّٗ َٓٗا يف بٓا٤ ْعس١ٜ َّٓٓك١ٝ جدٜد٠ ع٢ً أْ 18ٛزٟٚاعح َع املّٓٓل ايض

 .19ٛزٟباملّٓٓل غري ايض اٝعٞ ٜٚط٢ُ أّٜغبظٛازٙ، ُعِسفت ٖرٙ  ايٓعس١ٜ باملّٓٓل ايّٓ

إّْ٘ قاٚي١ يتّٜٓٛس : "جا٤ تعسٜف املّٓٓل ايّٓبٝعٞ )غري ايضٛزٟ( يف َٛضٛع١ ضتاْفٛزد

َّا 20ػ١ ايعاد١ٜ"ّٓبٝع١ٝ؛ ايًػ١ ايِ ٚحيًٌّ اؿجج املٛجٛد٠ يف ايًٟ ٜكَّّٝٓٓل َا، اير ، أ

ايرٟ ٛزٟ باملّٓٓل ايعًُٞ ع٢ً املّٓٓل غري ايض اصًّٓح فكد َربدجايف قاَٛع ن

ٝع١ . ٚيعٌ طب21اع ايعاد١ٜػ١ٜٛ املطتع١ًُ يف خّٓابات ايُٜٓطتعٌُ يف ؼًٌٝ اؿجج ايً

ايٛجٛد قد ػ١ ايبػس١ٜ املعّكد٠ ٚاملب١ُٗ يف نجري َٔ عالقاتٗا َع ايفهس ٚاملع٢ٓ ٚايً

 قّٝدٚا أؾأتِٗ إىل ايّتٓاشٍ عٔ تًو ايضسا١َ اييتٛز١ٜ ٚأعجصت قٛاعد ايبػس ايض

 .أْفطِٗ بٗا

                                                         
 ػس ٚايتٛشٜع،َطهًٝٝاْٞ يًٓ . تْٛظ:2، طيف ْعس١ٜ اؿجاج، دزاضات ٚتّٓبٝكات اهلل.عبد صٛي١،  16

 .25:ّ، ظ3112

 .27:، ظ""املّٓٓل غري ايّضٛزٟ . عبري عبد ايػفازحاَد،  17

جد٠:  .2، ط: قُد صاحل ْاجٞ ايػاَدٟ، تست اؿجاجتازٜذ ْعسٜا .فًٝٝب ٚجٌٝ جٛتٝٝ٘بسٚتٕٛ،  18

 .24:، ظ3122ّػس ايعًُٞ، جاَع١ املًو عبدايعصٜص، نص ايَٓسَٓػٛزات 

 .فضٍٛ يف املّٓٓل غري ايضٛزٟ() َٝٛٞطبٝعتٓا ايجا١ْٝ ٚخبصْا ايملػايّٓات املّٓٓك١ٝ: ا :عادٍَضّٓف٢،  19

 .23:ّ، ظ3119 ،اجملًظ األع٢ً يًجكاف١ايكاٖس٠: 

 .29:ظ ،ٛزٟ""املّٓٓل غري ايض . عبري عبد ايػفازحاَد،  20

 .املسجع ْفط٘ 21
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بٝعٞ املّٓٓل ايّٓذيو ، ع٢ً جٖٛس االحتُاٍ ْعس١ٜ ايبالغ١ اؾدٜد٠ )اؿجاج(تكّٛ 

اج٘ ب٘ اـّٓٝب اؾُٗٛز يف قاٚالت٘ ينإقٓاع ايرٟ ٜٛ ػات ايبػس١ٜ،يًايهأَ يف ا

ّٕ اـّٓاب ايًػٟٛ ايّٓ مبا ٖٛ َكبٍٛ ٚممهٔ ٚيٝظ مبا بٝعٞ ٖٛ صخٝح دا٥ُا؛ أل

ّٝ ايٝظ خّٓاّب ، فاـّٓٝب ال ٜكّدّ ابدّٜٗٝ اٜاعّٝأٚ ز 22باملع٢ٓ ايدقٝل يًه١ًُ ابسٖاْ

ٍّ بٗا ع٢ً صّخ١ أفهازٙ، أدي ١ َّٓٓك١ٝ ٚأغهاالّٗ  بسٖا١ْٝ، َٚعادالت زٜاع١ٝ ٜطتد

َٔ اـّٓٝب إىل ٛافَل بٛي١ يد٣ املتًكٞ ٜٓكٌ عربٖا ايتإُّْا ٜبػٞ اإلقٓاع عجج َك

 . ٚممازضتٗا عُالّٗ اايكغاٜا ٜسٜد تٛجٝ٘ املتًكٞ إىل اعتٓاقٗا فهّس حٍٛ املداطب

ّٕ  عٔ اؿكٝك١، اعّجَٝدإ املعازف ٚايعًّٛ ع٢ً ١ ايعكال١ْٝ ايضٛزٜضّٝٓست  إاّل أ

َّ ) َطأي١ ايٝكني ٖٞ فّسد فسع١ٝ،إٔ "أثبتت االنتػافات ايع١ًُٝ   (ْعاّ ايتعكٌّٕٚأ

ّٛت٘  ٖٛ ْعاّ ّٕ ق حٛازٟ ْٚتا٥ج٘ إَهاْات َعسف١ٝ ْطب١ٝ، ٚانتػف ايعكٌ املعاصس أ

َٚع اْتػاز ايفًطف١ . 23غُ٘ ٚتٛحُّدٙ بٌ يف تعدُّدٙ ٚاختالف٘..."يٝطت يف اْطجاَ٘ ٚتٓا

ايكا١ُ٥ ع٢ً حكٝك١ ٜفسض ْعسّٜات٘ اؾدٜد٠  د١ٜ يف ايعضس اؿدٜح، بدأت ايعًِايتعد

اضتدعا٤ ْعس١ٜ ١ٝ، األَس ايرٟ أّد٣ إىل ١ يف ايفًطف١ ٚايعًّٛ اإلْطاْخاّصاالختالف 

اؿجاج ايكدمي١، ٚإعاد٠ إحٝا٥ٗا ملعاؾ١ ٖرا ايتعّدد يف اآلزا٤ ٚاألطسٚحات املتجّدد٠ 

ّّ دٕٚ أٟ ع٢ً ايس ١ األفهاز املّٓسٚح١د ّٜٛ، ٚايكاب١ًٝ باؿٛاز َع نافَٜٛا بع أٟ ايعا

 .إقضا٤

ُِاملّٓٓل ايضًت فهس٠ إعاد٠ ٖٝه١ً تطً ُٜ ، عس٠ ايتعدُّد١ٜ٘ َطاٜس٠ ايِٓهَٓٛزٟ حت٢ 

ٟ ضّٝٓس ع٢ً ايعامل يكسٕٚ عدٜد٠، تعّدد١ٜ ايتٛج٘ األحادٟ ايرايٓصع١ ايتٓاٖض 

ٛزٟ، ٚغٝٛع املّٓٓل يف تازٜذ تساجع ١ُٖٓٝ املّٓٓل ايض" حامس١ّٗ َسح١ًّٗفهاْت 

سَٝص بٝع١ّٝ املتَّط١ُ غضا٥ط اإلحيا٤ ٚايّتٞ ايرٟ أعاد االعتباز يًػ١ ايّٓايّٓبٝع

   . 24..."ز٠ ٚايػ٢ٓ ايداليٞٚاالضتعا

                                                         
 .68:ظ .اؿجاج َفَٗٛ٘ ٚفاالت٘ نتاب "اؿجاج يف ايًػ١" عُٔ .أبٛ بهسعصاٟٚ،  22

 .77:ظ ،ّ:311، َٓػٛزات االختالفاؾصا٥س:  .2، طايبالغ١ ٚايفًطف١ .ْاصسعُاز٠،  23

بريٚت: َؤضط١ ايسحاب  .َٔ ايتازٜذ إىل اؿجاج َٓاٖج ايدزاضات األدب١ٝ اؿدٜج١: .حطنيَطهني،  24

 .268:ظ ّ،3121، اؿدٜج١
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 ٛز١ْعٔ ايّض اع٢ً أزض ايٛاقع بعّٝد اتّٓبٝكّٝ ايكغاٜا غفٌ عًُا٤ املّٓٓل عٔ حٌ

 25ًٞصٓاعٞ، صٛزٟ، ٚايٝكني ايعُفايٝكني املّٓٓكٞ ٖٛ ٜكني ْعسٟ، ايّسَص١ٜ؛ "ٚ

عسٟ، ٖرا ايٝكني ايرٟ ال َُٜٓتفّٔع ب٘ أق٣ٛ ع٢ً ايتٛجٝ٘ ٚأقدز ع٢ً ايتػٝري َٔ ايٝكني ايٓ

ٌّ حبٝظ ايكٛ ايبخح ١ املعاصس٠ ايتداٚيٝ طاْٝاتٚقد أفادت ايً، 26ٍ ٚايكسطاع"ٜٚع

َٔ خالٍ  ١ إالم ايهالّ َٚكاَ٘، فال َع٢ٓ يًكغ١ٝ ايهالَٝاضٝاملّٓٓكٞ مبساعا٠ 

ج املعاصس٠ اييت ٍ، ٚع٢ً ْفظ املبدأ قاَت فًطف١ اؿجاداٚتاإللاش ايفعًٞ يف اي

 ٚعُالّٗ. اأثري فهّسػعٌ ْٛاتٗا ايتٛجٝ٘ ٚايت

جيب ع٢ً عًُا٤ يف قٛي٘: " دعا غاِٜٝ بريملإ إىل اضتهُاٍ ْعس١ٜ املّٓٓل ايضٛزٟ

خس٣ )َّٓٓل غري أ ٛزٟ )ايربٖإ( بٓعس١ٜاملّٓٓل ايضاملّٓٓل إٔ ٜطتهًُٛا ْعس١ٜ 

تٓباطٗا َٔ ْعس١ٜ اؿجاج. ٖرٙ ايٓعس١ٜ اييت ْطع٢ إىل بٓا٥ٗا يف  ّم اضصٛزٟ( اييت

ّٕ 27َ"اإلْطا١ْٝ فاٍ ايعًّٛ بٝعٞ ٖٞ ْعس١ٜ ضدز املّٓٓل ايّٓ. ٖهرا ٜكسّْز بريملإ أ

بٗا إىل  اا خاصَِّعسفّٝ اّصٓاطك١ االعرتاف بٗا ٚإعّٓاؤٖا حٝ ٜٓبػٞ ع٢ً املاج اييتاؿج

 ٛزٟ.جاْب ْعس١ٜ املّٓٓل ايض

ٌّ حكٌ اْتب٘ بريملإ إىل االختالف ايكا٥ِ بني ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚايعًّٛ اي تجسٜب١ٝ، فًه

ٌ إىل َّٓٓل جدٜد يف ايعًّٛ . إٕ ايتٛصاآلخسٟ خيتًف عٔ اير،َّٓٓك٘ اـاظ

بني ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚايعًّٛ ايتجسٜب١ٝ، ٖرا ايّتٛاشٕ  اَعسفّٝ املعاصس٠ ضٝدًل تٛاشّْا

ٍّْد الشدٖاز ْعس١ّٜ اؿ عدُُّٜ  اخاصِّ ا خًكت يٓفطٗا َّٓٓكّٗ؛ اييتاؾدٜد٠ جاجأنرب مم

ػ١ٜٛ املدزج١ يف ناّف١ أْٛاع ايّػب١ٗٝ باملّٓٓك١ٝ، ٚاؿجج اي١ًٚ ٜٓعس يف اؿجج املّٓٓكّٝ

ػ١ ٚفل قٛاْني ايًْكدِّا ٜكسأ اـّٓاب  اٖرا املّٓٓل اؾدٜد ضٝضبح َّٓٗج، اـّٓابات

  ايبػس١ٜ.

                                                         
25

ٜكضد ط٘ عبد ايسمحٔ )بايٝكني ايعًُٞ: ايٝكني ايتداٚيٞ( ايهأَ يف اـّٓاب ايّٓبٝعٞ ايرٟ ٜكّٛ ع٢ً  

 َبدأ ايتفاٚض بني اـّٓٝب َٚطتُعٝ٘.

ّ، 3111املسنص ايجكايف ايعسبٞ، املػسب:  .3، طيف أصٍٛ اؿٛاز ٚػدٜد عًِ ايهالّعبد ايسمحٔ، ط٘.  26

 .81ظ:

27 Chaiim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation, edition 

de l'universtède bruxelles. P:1. 
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 :ٛزٟفالضف١ اؾدد مٛ ْكد املّٓٓل ايضاي

ّٗضبّبػٟٛ صاز ٛزٟ عٔ َكازب١ اـّٓاب ايًاملّٓٓل ايضعجص  إٕ إلعاد٠ ايّٓعس يف ا ا ٚجٝ

ابٔ )ذ اإلضالّ غٝا، فهإ ا ٚحدّٜجٖرا املّٓٓل قدمّيكد عس١ٜ،ٚقد جا٤ َْٖرٙ ايٓ

هلرا ايػسض مّساٙ )ايسّد  اا خاصِّإذ أّيف نتاّب أبسش ايعًُا٤ ايرٜٔ ْكدٚا املّٓٓل (ت١ُٝٝ

 . 28ع٢ً املّٓٓكٝني(

ّٝ افاْتٗج يريو َّٓٗج١، عكًٝيًُّٓٓكٝني باؿّج١ اي ابٔ ت١ُٝٝجا٤ ْكد  يف  افسّٜد اعكً

،ٚتبع٘ يف ذيو فالضف١ غسبٕٝٛ أَجاٍ دٜفٝد ّٖٝٛ ٚجٕٛ 29ٚعٛح٘ ٚيصّٚ ْتا٥ج٘

 .30ضتٝٛازت ٌَ

، ٚايكٛايب 31د٠ضٛز االضتدالي١ٝ اجملسٛزٟ ٜسفٌ يف ايَّٓٓل ايفالضف١ ايض ظٌ

١ َا نإ هلا إٔ تعاجل ١ املضّٓٓع١، ٖرٙ املجايٝعس١ٜ اؾاٖص٠، ٚاألَج١ً اـٝايٝايٓ

فاالقتضاز ع٢ً صٛز١ٜ ايكغ١ٝ يف ايبخح ايعًُٞ اع ع٢ً أزض ايٛاقع، َػانٌ ايٓ

ع١ًُٝ  ايٛاقع ايرٟ ٜطتدعٞ ْعس١ٜ ، فضاز 32ملعاؾ١ ايعٛاٖس ايٛاقع١ٝ  ايٝظ نافّٝ

ضٌٗ ايّٓسم تخاٍٚ عالجٗا بأ١ٝ، فاـالفاملطا٥ٌ يف يف َطتجدات ايعًِ، ٚٓعس ًي

 ١ أنجس َٓٗا قا١ْْٝٛ.ٚأخّف ايّغسز بّٓسم ٚدٜ

 ،جدٜدبالغ١ اؿجاج َٔ عاٌَ أضاضٞ يف إعاد٠ بعح ٛزٟ ْكد املّٓٓل ايض ْعترب إٔ

َٔ قٝٛد املّٓٓل األزضّٓٞ، َّٓٓل ال  اقٛاعدٙ أنجس ؼسّز َّٓٓل ألّْٗا تعتُد ع٢ً

١ٜ، ت ايبػسػايًػ١ ٚاـّٓاب داخٌ اؿّْص ايّٓبٝعٞ يًا 33صٛزٟ ٜعتُد ع٢ً عك١ًٓ

َعج١ُٝ ٚصسف١ٝ هلا َّٓٓل خاظّّ بٗا، تٓتعِ َٔ خالي٘ يف عالقات ػ١ ايبػس١ٜ فايً

                                                         
عامل ايهتب اؿدٜح األزدٕ:  . 3، ج2ط ،: املفاِٖٝ ٚاملضًّٓخاتعًِ املّٓٓل غٝت، قُد حطٔ َٗدٟ. 28

 .255:ظ ّ،3124 ،يًٓػس ٚايتٛشٜع

 .255:ظاملسجع ْفط٘،  29

 .256:ظ ،املسجع ْفط٘ 30

 .77:ظ .يف ْعس١ٜ اؿجاج عبد اهلل.صٛي١،  31

 .241:ظ .املّٓٓل املفاِٖٝ ٚاملضًّٓخات عًِ .د َٗدٟ حطٔغٝت، قُ 32

، ف١ً املُازضات ايًػ١ٜٛ"املّٓٓل ايّٓبٝعٞ ٚايكاضِ املػرتى بني ايٓعسٜات اؿجاج١ٝ"، عص ايدٜٔ، يعٓاْٞ.  33

 .278:، ظ51ع، 9ج
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كاش ٚاؿٛاز يف ايٓ ٘إبكا٤ حكَع  ،املتًكٞ بايتٛاصٌ ٚاإلقٓاعٚتسنٝب١ٝ ٚدالي١ٝ تكضد 

  فض.  املٛصٌ ع٢ً ايكبٍٛ أٚ ايس

ٚأْطهَٛرب  Ducrotػٟٛ )دٜهسٚ أصخاب ْعس١ٜ اؿجاج ايً ٚقد زأ٣

Anscomberٕفاـّٓٝب 34ْفطٗا ػ١بٝعٞ نأَ يف َهْٛات ايًٖرا املّٓٓل ايّٓ ( أ .

١َٓ يف األيفاظ بٝعٞ ايهاقٓاع ٜطتعني بكٛاعد املّٓٓل ايًػٟٛ ايّٓعٓد قاٚيت٘ اإل

١، ٚعًّٛ ايبالغ١ املع١ًَٛ، فتهٕٛ يكٛاعد ايٓخٜٛؼ ايضسف١ٝ، ٚاٚايرتانٝب، ٚايضٝ

، بٛاض١ّٓ ١ اإلقٓاع١ٝ َٔ اؿجج املباغس٠س  لاع١ يٓجاح ايعًُٝت٘ ٖرٙ أنجاضتعاْ

ٚبالغت٘  فضاح١ اـّٓٝب ألٕ ظِّفٗا يف َكاْعت٘ يًُطَتُع ضٝٛاييت االضتػٗاد ٚايكٝاع

ُا ع٢ً ذنا٤ اـّٓٝب َٚضَع١ فهسٙ، ن فٛع، باعتبازٖا ديٝالهلا تأثري خاظّّ يف ايٓ

اع. فهس١ٜ ٜفتكس إيٝٗا ايهجري َٔ ايٓا ٖٞ َكدز٠ ايتخهُِّ يف ايًػ١ ٚعًَٛٗا إمن إٔ

ػ١ اع ٚقًٛبِٗ أفغٌ َٔ ضبٌٝ ايًايٓٚيٝظ ٜٛجد ضبٌٝ يف ايٛصٍٛ إىل عكٍٛ 

َّتٗا. فايعًُٝ ؛ ايعكٌ ٚايٛجدإ؛ ١ اؿجاج١ٝ تعصف ع٢ً ٚتسٜٔ يف إٓٚايتخهُِّ يف أش

ػ١ ج ايػّْب٘ َّٓٓك١ٝ ٚاملؤّثسات ايٓفط١ٝ ٚاؾُاي١ٝ اييت تصخس بٗا ايًباضتدداّ اؿج

 ١. ايبػسٜ

تّدعٞ إٔ ال  ١ُٖٓٝ املّٓٓل اييتافتهاى ْعس١ٜ اؿجاج َٔ ع٢ً  بريملإ ٚتٛملنيعٌُ 

 ٜاعٞ، َٚا عدا ذيو فٗٛ ضفط١ّٓ ٚجدٍ شا٥ف.جاج ض٣ٛ ايرٟ ٜعتُد ايربٖإ ايسح

ّٓل ع٢ً إقا١َ ْعس١ٜ جدٜد٠ تٛاشٟ املَٓٔ فهستني كتًفتني تعُالٕ  ايباحجإ آًّْل

ٚنإ  بٝعٞ.ّٓٓل ايّٓفًطف١ ايًػ١ أٚ املبٝع١ٝ ُعِسفت بايضٛزٟ، تبخح يف ايًػات ايّٓ

ٚبريملإ  ٚضرتاٚضٔ ٚأٚضتني ٚضريٍ بػساٜظ افٝدغٓػتني َسّٚزعس١ٜ َع "بٓا٤ ٖرٙ ايٓ

ٛزٟ متّهٔ ايعًُا٤ يف ايكسٕ ًُّٓٓل ايضاملتٛاصٌ يٓكد اي َٚع. 35ٚصٛال إىل دٜهسٚ"

                                                         
34

 .278املسجع ْفط٘، ظ: 


ّٕ تٛملني مل ٜتُهٔ يف نتاب٘ إٔ حيّسز ْعس١ٜ اؿجاج َٔ   زبك١ املّٓٓل َٚٔ أضس ايب٢ٓ " ٜس٣ عبد اهلل صٛي١ أ

 .77:ظ .يف ْعس١ٜ اؿجاج .اهلل صٛي١ عبد :االضتدالي١ٝ" ٜٓعس

 .279:"املّٓٓل ايّٓبٝعٞ ٚايكاضِ املػرتى بني ايٓعسٜات اؿجاج١ٝ"، ظ .يعٓاْٞعص ايدٜٔ،  35
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، ٚاْتصاعٗا َٔ َٔ ضّٝٓس٠ ايفًطف١ ُٖٚٝٓتٗا اعٞ َٔ افتهاى ْعس١ٜ اؿجاجامل

 . 36ٛزِٟزبك١ املّٓٓل ايض

ّٕ األقٛاٍ املّٓٓك١ٝ 2:62-:299) (يٛدفٝٓؼ فتػٓػتنيايفًٝطٛف ) أّندنُا  ّ(؛ "أ

ا أّْٗا ال ؼٌٝ ع٢ً مب ،َٔ ؼضٌٝ اؿاصٌ، َٚٔ مّث١ فٗٞ فازغ١ َٔ املع٢ٖٓٞ 

ّٝ اصٛزّٜ اايٛاقع بٌ تػهٌ إطاّز ّٓٓل ايّضٛزٟ ، فال ٜكّدّ امل37"ايع١ًُٝ يًُعسف١ اَا قبً

ٌُ بدا١ٖ ٚعسٚز٠، كدِٜ َا ٖٛ َعا ٜعٝد تاملعسف١ اؾدٜد٠ يًٓاع إمن ًّٛ عٓدِٖ َٔ قب

ٜػسح يآلخسٜٔ األغٝا٤ ٟ "اع األزضّٓٞ ايردٜهازت بايٓطب١ يًكّٜٝساٙ األَس  ْٚفظ

ّّ ٜؤنِّد َا ٖٛ َعسٚف ٜٚسضِ َا ٖٛ َسضّٛ"اييت ٌّ ، فكٛهلِ: )38 ٜعًُْٛٗا، إّْ٘ ف ن

، إذ ( فًٝظ ٖرا َٔ ايعًِ ٚاملعسف١ يف غ٤ٞفإ، ٚضكساط إْطإ، إذٕ فٗٛ فإ إْطإ

فػا١ٜ ايبخح ايعًُٞ انتػاف  بٌ ٖٛ ؼضٌٝ حاصٌ، مل ٜأِت مبعسف١ جدٜد٠،

 .  املعسف١ اؾدٜد٠

 :عٔ املّٓٓل فضٌ اؿجاج

 َٓخـت  عٔ املّٓٓل، ٚقغ٢ ع٢ً تًو ايتبعٝـ١ ايكدميـ١ ايـيت    اؿجاجغاِٜٝ بريملإ فضٌ 

ع يًُّٓٓـل ايضـٛزٟ َٚهتٓتـ٘ َـٔ اهلُٝٓـ١ ٚايتٛضـ       -َٓر أزضـّٓٛ إىل دٜهـازت  -االَتٝاش 

ــاج.   ــ١ اؿجــ ــاب بالغــ ــ٢ حطــ ــني    عًــ ــإ بــ ــٌ بريملــ ــا فضــ ــتدالالت نُــ ــ١االضــ  اؾديٝــ
خـسّ  يف َبخح اؾـدٍ، ف  (Pierre de la ramée)  مجعٗااييت ٚاالضتدالالت ايتخ١ًًٝٝ

٘  األضـًٛب ؼطـني   فامضـست يف  اـّٓاب١ َٔ قطُٝٗا اإلجياد ٚايرتتٝـب،  ، 39ٚشخسفتـ

اع إىل ات ٚمجاٍ األضًٛب، ٚتساجع َبخح اإلقَٓٚٔ مث١َّ بدأ تّٛج٘ ايبالغ١ مٛ احملّطٓ

                                                         
 .77:ظ .يف ْعس١ٜ اؿجاج .عبد اهللصٛي١،  36

داز اؿٛاز يًٓػس ضٛزٜا: . 2طصابس اؿباغ١،  :، تسٕاايتداٚي١ٝ َٔ أٚضنت إىل غٛفُ .فًٝٝببالْػٝ٘،  37

 .41:ّ، ظ3118شٜع، ٛٚايت

: املػسب. 3ط، ٌ ٚاؿجاجعٓدَا ْتٛاصٌ ْػري، َكازب١ تداٚي١ٝ َعسف١ٝ آليٝات ايتٛاص .عبد ايطالّعػري،  38

 .2::ّ،ظ3123سم، داز إفسٜكٝا ايػ

39
خد٠، داز ايهتاب اؾدٜد املت. بريٚت: 2ط، بريملإغاِٜٝ ْعس١ٜ اؿجاج عٓد  .اؿطنيبٓٛ ٖاغِ،  

 .42-41:ّ، ظ3125
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  ٛ ٍّٚ قطـــٓات يف ايكـــسٕٚ ايٛضــ٢ّٓ حـــني أصـــد ز ٚإٔ صــازت ايبالغـــ١ بالغـــ١ صــ زت أ

ــ١ٓ   ــ١ ضـ ٘  2683خّٓابـ ــ ــاز دٚ الزاَٝٝـ ــٌ )بٝـ ــسّْع عُـ ــدٜك٘  ّ تهـ ــٌ صـ ــٔ قبـ  Omer)( َـ
Talon)

 ٚصٛالّٗ إىل ًَّٓع ايكسٕ املاعٞ. 40

َّا إؿام اؿجاج  َّ نالّٗ َُٓٗا َٛضّٛ بايغ"ع٢ً اعتباز  يًُّٓٓلأ سٚز٠ ٚايبدا١ٖ أ

١ٝ داٚييتا بٝع١ايّٓف ُّْٗا خيتًفإ َٔ حٝح املبدأ،إ غري َعكٍٛ إذ 41"االضتداليٝتني

ألّْ٘ ال ميهٔ ممازض١ ايع١ًُٝ اؿجاج١ٝ  املّٓٓك١ٝ،سٚز٠ ًخجاج تتعازض َع ايغي

اٍ يف ع١ًُٝ حطاب١ٝ ْتٝجتٗا دفٗرا ناؾ ،42حٝح تهٕٛ ايٓتٝج١ ٚاحد٠ بد١ٜٝٗ

   داٍٚ عٓدَا تتعدد اآلزا٤ ٚاألفهاز.إُّْا ٜهٕٛ ايت ٚاحد٠،

١ ّٓٓل ٚاؿجاج؛ فايفضٌ بُٝٓٗا حت١ُٝ َّٓٓكٝامل ١ بني حكًٞتازخيٝ كّٓٝع١ببريملإ  قاّ

ايكغاٜا ايٓعس١ٜ عٔ عس يف اختالف ًُٓا اؿاج١ إيٝٗا َٔ خالٍ ايتأٌَ ٚايٓؼ

ٜتٓاظس حٛي٘ ٟ األفهاز ٚاختالف ايعكا٥د... فاير باختالف ػ١ٜٛايكغاٜا ايفهس١ٜ ٚايً

١َّ ملا بِٝٓٗ َٔ فسٚم يف  ، فايعاَٞ باملّٓٓلايفِٗ ٚاالقتٓاع ايعًُا٤ ال ٜطتٛعب٘ ايعا

حيتاج٘  ابتهاز َّٓٓل خاظ نإرا هلٚاملّٓٓك١ٝ؛  غريحجاج١ٝ تًصَ٘ طسٜك١ إقٓاع١ٝ 

١َّ باألفهاز امله١ٓ ٚيٝطت ايغسٚز١ٜقٓاع اـّٓٝب إل     . ايعا

مٛ "ٛزٟ غ١ َٔ فضٌ اؿجاج عٔ املّٓٓل ايضبعد عٌُ عطري متّهٔ عًُا٤ ايبال

بٓكد  مل ٜهٔ يٝتٝطس يعًُا٤ اؿجاج إال ؛ضٝظ ؿكٌ جدٜد ٖٛ ايبالغ١ اؾدٜد٠ايتأ

از١َ ٚاؾاَد٠، يغُإ اضتكالٍ ايطجٌّْ ٚايكّٓع َع َكٛالت٘ ايضٛز١ٜ ايض املّٓٓل

ملإ ٚتٝتٝها يف بريايعٌُ اؾباز ٖرا ٚقد ألص  .43اِؿجاجٞ عٔ املُازض١ املّٓٓك١ٝ"

ض١ٓ يف  صدز اؾدٜد٠( َضٓف يف اؿجاج، ايبالغ١بُٝٓٗا ٚمساٙ )َؤيف َػرتى 

2:69ّ . 

                                                         
 .44:املسجع ْفط٘، ظ 40

َٓػٛزات فاع:  .2، طٜٔ اـّٓابٞعص ايدٚ إدزٜظ نجري: ، تسخّٓابات اؿداث١ .َاٌْٜٛ َازٜانازًٜٛ،  41

 .:8:ّ، ظ3112داز َا بعد اؿداث١، 

 .:8:ظ ،املسجع ْفط٘ 42

 .373:ظ ،25 ،عف١ً اـّٓاب"ايبالغ١ بٛصفٗا تفهريا يف قغاٜا اـّٓاب"،  .َضّٓف٢ايػسايف،  43
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 :خامت١ ايبخح
 ّم طبٝع١ ْعس١ٜ ايبالغ١ اؾدٜد٠ اييتػدز بٓا اإلغاز٠ إىل يف ختاّ ٖرا ايبخح 

 إحٝاؤٖا َٔ زحِ ايٓطٝإ؛ خّٓاب١ ايْٝٛإ ايكدمي١ َٔ خالٍ نتب ايفًٝطٛف أزضّٓٛ. 

ريملإ ٚشًَٝت٘ أٚيربخيت َٔ ٚعع ايفًٝطٛف غاِٜٝ ب (ايبالغ١ اؾدٜد٠)َضًّٓح 

ِّ أصبح  املضًّٓح ديٝالّٗ ع٢ً بالغ١ اؿجاج اؾدٜد٠ عهِ إحٝا٥ٗا بعد تٝتٝها، ث

 إؿاقٗا باملّٓٓل ٚاؾدٍ.ٚٚحرفٗا َٔ بالغ١ ايكسٕٚ ايٛض٢ّٓ   َٛتٗا

ٓٗج ؼًٌٝ اـّٓاب َٔ شا١ٜٚ ايبالغ١ اؾدٜد٠ أٚ بالغ١ اؿجاج َكازب١ بالغ١ٝ َٚ

: بد١ٜٝٗ، عك١ًٝ، ٖرٙ اؿجج ع٢ً اختالفاؿجج املبجٛث١ فٝ٘ بكضد اإلقٓاع؛ 

  غٛاٖد، حكا٥ل، َؤّثسات ْفط١ٝ... َّٓٓك١ٝ،

ّٓا يضدقٗا َٔ شٜفٗا، ٚتعٌُ بالغ١ اؿجاج عً ُّٝ ٢ تفهٝو اؿجج َٚدازضتٗا تب

ازض١ دٕٚ مم ا يف اؾُٗٛزٖتٗا َٔ ععفٗا، َٚد٣ قبٛهلا يد٣ املتًّكٞ ٚتأثريٚقٛ

  نإ ٜسفغٗا ايفالضف١ َٓر ايكدِٜ.ايربٚباغٓدا ٚاملػايّٓات اييت

ايرٟ  بٝعٞ؛ٗا ع٢ً املّٓٓل ايّٓٝح قٝاَاختًفت ايبالغ١ اؾدٜد٠ عٔ ايفًطف١ َٔ ح

١ إىل َطا٥ٌ احتُاي١ٝ إٕ تٛافل عًٝٗا ٜسٚزٟ اآلخس، ٜٚتٓاشٍ عٔ املطا٥ٌ ايغأّٜتطع يًس

 اؾُٗٛز. 

فام قضد ٜٚسّٚ ؼكٝل أد٢ْ قدز  َٔ االت اع اي١َٝٛٝ،يّٓبٝعٞ َُٜطّْس حٝا٠ ايٓملّٓٓل اا

 ال يرٟ خيغع يكٛاعدٙ ايضاز١َ اييتٛزٟ اـسٚج َٔ اـالف بعهظ املّٓٓل ايضا

 ١. تكبٌ إجابتني صادقتني يٓفظ ايكغٝ

ّٕ بالغ١ اؾدٜد٠ ْٚعس١ٜ املّٓٓل ايّٓميهٔ اعتباز ْعس١ٜ اي بٝعٞ ْعس١ٜ ٚاحد٠، أل

ٛافل املٓػٛد بني أطٝاف اجملتُع املدتًف١، ٜٚهٕٛ ُٗا تٗدف إىل ؼكٝل ايتٝتنً

تتعّدد املكّدَات يف املّٓٓل ايّٓبٝعٞ خد١َ  ذيو بايتخّسز َٔ صسا١َ ايكٛاعد املّٓٓك١ٝ.

ِّ يًٓتٝج١، غالف املّٓٓل ايضٛزٟ اير ٟ ٜعتُد َكّدَتني فكط، نرب٣ ٚصػس٣ ث

 .44ايٓتٝج١

                                                         
 .276 :ظ ،ّٓبٝعٞ ٚايكاضِ املػرتى بني ايٓعسٜات اؿجاج١ٝ""املّٓٓل اي .يعٓاْٞايدٜٔ،  عص 44
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 ًَدص ايبشح:

ال خيؿ٢ ع٢ً املٗتُني بتعًِٝ ايًػ١ اضتؿاد٠ ٖرا ايعًِ َٔ َعطٝات ايًطاْٝات ٚاملؿاِٖٝ 

، ؾُٓر ظٗٛز ٖرا املٝدإ با ٚأَسٜهاٚاملطتكا٠ َٔ املدازع ايًطا١ْٝ املدتًؿ١ يف أٚز

يف َٓتصـ ايكسٕ املاضٞ ظٗس دًٝا اضتجُازٙ ملدتًـ ايٓعسٜات ايًطا١ْٝ ٚقاٚي١ 

االضتؿاد٠ َٓٗا ؾُٝا ٜعني ع٢ً إجياد اإلدسا٤ات ايع١ًُٝ اييت َٔ غأْٗا ضُإ ْتا٥ر 

عٔ ٖرٙ ايكاعد٠، إذ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ مل خيسز ٚأنجس لاع١ يف تعًِٝ ايًػات. 

ٛد ايسا١َٝ إىل ذيو ضٛا٤ ألًٖٗا أٚ يػري ايٓاطكني بٗا مل ؽٌ َٔ ٖرا ايتأثري اؾٗ

 ٚساٚيت بدٚزٖا اضتػالٍ ايٓعسٜات ايًطا١ْٝ يًٛصٍٛ إىل أٖداف َسض١ٝ. 

حياٍٚ ٖرا املكاٍ ايهػـ عٔ أٚد٘ اضتجُاز املؿاِٖٝ ايًطا١ْٝ يف تعًِٝ ايًػ١ 

با ٚأَسٜها، ٚطا١ْٝ املدتًؿ١ يف أٚزايعسب١ٝ، ٚذيو َٔ خالٍ تتبع َعطٝات املدازع ايً

   َعتُدا يف ذيو ع٢ً آزا٤ ايًطاْٞ اؾصا٥سٟ عبد ايسمحٔ اؿاز صاحل.
 .َعًِ ايًػ١، املؿاِٖٝ ايًطا١ْٝ، اضتجُاز، تع١ًُٝٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ :نًُات َؿتاس١ٝ

Abstract: 
It is obvious to those interested in language education that this science 

benefits from linguistics and different linguistic schools in Europe and 

America. Since the emergence of this field in the middle of the last 

century, it became evident to invest in various linguistic theories and 

attempt to benefit from them while helping find practical measures that 

would ensure more effective results in language teaching.  

Similarly, teaching the Arabic language did not deviate from this rule, as 

the efforts to this, whether for native or non-native speakers, did not 

abandon this influence and in turn tried to exploit linguistic theories to 

reach satisfactory goals.  

                                                         
 اؾصا٥س ،١ًَٝ -بٛايصٛف اؿؿٝغ عبد اؾاَعٞ املسنص. 



 اجليل اجلديد 157                   ... استثمار املفاهيم اللسانية يف تعليم اللغة العربية

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدراسات اللغوية واألدبية والثقافية                                0202 يونيو  -يناير                       3ج/ – 6ع 

This article attempts to reveal the ways in which linguistic concepts are 

invested in teaching Arabic, by tracking the data of different linguistic 

schools in Europe and America, based on the opinions of the Algerian 

linguist Abdel Rahman Hajj Saleh. 

 َكد١َ: 

ِّ ؾسٚع ايًطاْٝات ايتطبٝك١ٝ ٚأنجسٖا ايتصاقا بٗا، ست٢ أصبض  تعّد ايتع١ًُٝٝ أٖ

ٜسدع ذيو أضاضا ١ُٝ، ٚذنس ايًطاْٝات ايتطبٝك١ٝ َستبطا بطسٜك١ تالش١َٝ َع ايتعًٝ

يًبشح ايًػٟٛ، َٔ قبٌٝ عًِ ايٓؿظ تعايكٗا َع ؾسٚع نجري٠ َٔ ايعًّٛ اجملاٚز٠ إىل 

ا َٔ املعطٝات ٚغريٖا، نُا اضتؿادت ايتع١ًُٝٝ نجرًي ٚعًِ االدتُاع ٚعًّٛ ايرتب١ٝ

ايًطا١ْٝ مبدتًـ تٝازاتٗا ٚتٛدٗاتٗا، ست٢ إْ٘ َٔ ايباسجني َٔ ٜؿطٌ تطُٝتٗا 

 ت ايتع١ًُٝٝ ْعسا ملا تكّدَ٘ ايٓعسٜات ايًطا١ْٝ َٔ خد١َ جملاٍ تع١ًُٝٝ ايًػ١. بايًطاْٝا

طسًقا َٚٓاٖر ٚأدٚات ٚأطسا "ؾاضتؿاد٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ ايًطاْٝات ايٓعس١ٜ أَس بّٝٔ 

ْعس١ٜ، ٚأثريت َػهالت ددٜد٠ يف سكٌ تعًِٝ ايًػات، َٔ خالٍ ثالث١ فاالت 

ِّ ؾٝٗا تدزٜظ ايتًُٝر قٛاعد نايًطاْٝات ايتعترب ؾسٚعا يًطاْٝات:  عا١َ اييت ٜت

تسنٝب اؾٌُ َٚؿسدات املعذِ ٚأصٛات ايًػ١ ٚغري ذيو َٔ َطتٜٛات ايًػ١ 

ٚآيٝات ايتشصٌٝ  ٜدزع َطأي١ انتطاب ايًػ١ ٚتعًُٗاَٚساتبٗا، ٚعًِ ايٓؿظ ايرٟ 

. ٚإذا نإ ذيو 1"ايًػ١ ٚقٛاعد ايتٛاصٌ ايًػٟٛ ايًػٟٛ ايرٟ ٜدزع قط١ٝ اضتعُاٍ

ل اؾدٜس٠ ا٥نريو، ؾإٕ قاٚي١ ؾِٗ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ ٚايبشح عٔ ايطس

ظعًٗا أنجس لاع١ تٓطًل أضاضا َٔ اضتػالٍ املعطٝات ايًطا١ْٝ ٚاضتجُازٖا 

 هلا ايٓذاع١ ٚايٓؿع١ٝ اييت تستهص عًٝٗا ايتع١ًُٝٝ. بطسٜك١ تطُٔ 

 بني عًِ ايًطإ ٚصٓاع١ تعًِٝ ايًػات: 

، ؾإْ٘ ال خيتًـ ايباسجٕٛ يف سكٌ ايًطاْٝات ع٢ً ايعالق١ ايٛثٝك١ نُا ضبكت اإلغاز٠

بني تع١ًُٝٝ ايًػ١ ٚايًطاْٝات ايٓعس١ٜ، َٚٔ أدٌ ايهػـ عٔ تًو ايعالق١ ٜٓبػٞ 

 َٔ املطًُات اييت حيددٖا يطؿٞ بٛقسب١ ؾُٝا ٜأتٞ:  اإلغاز٠ إىل فُٛع١

                                                         
1

ّ، 8544 ، اؾصا٥س،ف١ً املٛقـ ،"ايًػ١ بني اـطاب ايعًُٞ ٚاـطاب ايتعًُٝٞ" ٔ.ايسمحبٛدزع، عبد  

 .59:،ص8ع
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 املعًَٛات ايًػ١ٜٛ: ٖٚٞ صٓؿإ: 

َعًَٛات َتعًك١ باملتهًِ َتص١ً مبًهت٘ ايًػ١ٜٛ، ألٕ نٌ إْطإ ٜٛيد حيٌُ -

اضتعدادات ع٢ً ايؿعٌ ايًػٟٛ، ثِ ٜهتطب عادات ٚآيٝات ٚصٝؼ َٚٗازات ع١ًُٝ 

تطٝات ايتٛاصٌ املدتًؿ١. ٚيف ٖرا ايصدد، متهٓ٘ َٔ تعًِ ايًػ١ ٚاضتعُاهلا ٚؾل َك

َستبط١ بؿرتات  ١ٝ ايًػ١ٜٛ عٓد اإلْطإ إىل ثالخ َساسٌؾإٕ تػَٛطهٞ ٜصٓـ ايبٓ

منٛ اإلْطإ ٖٚٞ: ساي١ أٚىل ؾطس١ٜ  ٚمتجٌ املسس١ً األٚىل يًدَاؽ، تًٝٗا اؿاالت 

اي١ ايٛضط١ٝ؛ ٖٚٞ أنجس ٖرٙ املساسٌ ْػاطا ٚتٛدد عٓد ايطؿٌ، ٚأخريا تأتٞ اؿ

سٝح ٜهٕٛ ْػاط ايًػ١  ايكاز٠ ْطبٝا، ٖٚٞ عٓد انتُاٍ انتطاب ايًػ١ عٓد ايبايؼ

، ـ متاَا ٚال تطتكس ع٢ً ساٍ ٚاسد٠عٓدٙ أقٌ َٔ املسس١ً ايطابك١، ٚيهٓٗا ال تتٛق

 ٚبريو تهٕٛ ساي١ ايًػ١ عٓدٙ قاز٠ ْطبٝا.
أيـ َٔ َعًَٛات َتعًك١ بعامل ايًطاْٝات، ٖٚٞ َعسؾ١ ع١ًُٝ ْٚعس١ٜ عت١ تت-

 . 2فُٛع١ َٔ ايٓعسٜات ٚاملطًُات
ٜصٌ يطؿٞ بٛقسب١ إىل ؼدٜد ْكاط ؾازق١ بني ايًطاْٝات ايٓعس١ٜ ٚايتع١ًُٝٝ، ٜٚتُجٌ 

 ذيو ؾُٝا ًٜٞ: 

 ايهػـ عٔ سكا٥ل ايًطإ ايبػسٟ ٚايتعسف ايًطاْٝات عًِ ْعسٟ ٜطع٢ إىل-

 ع٢ً أضسازٙ.
عًِ تعًِٝ ايًػات عًِ تطبٝكٞ ٜٗدف إىل تعًِٝ ايًػات ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايًػات َٔ -

 . 3َٓػأ ايؿسد أٚ مما ٜهطب٘ َٔ ايًػات األدٓب١ٝ
ق١ ايٛطٝد٠ ٚزغِ ٖرٙ االختالؾات بني اؿكًني إال أْ٘ ال ميهٔ عاٍ إغؿاٍ ايعال

يكا١ُ٥ بُٝٓٗا، إذا تأًَٓا اؿكًني، تبني يٓا َد٣ ايص١ً ايك١ٜٛ ا"سٝح إْ٘  ؛بُٝٓٗا

ًِٝ بعطُٗا ايبعض باضتُساز، ؾايًطاْٞ جيد يف سكٌ تع إىلؾهالُٖا حيتادإ 

                                                         
 :صّ(، 2009-2002)داَع١ بػاز: ايط١ٓ اؾاَع١ٝ  .قاضسات يف ايًطاْٝات ايتطبٝك١ٝ .بٛقسب١، يطؿٞ 2
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ٚاملسبٞ، باملكابٌ، حيتاز يف َٝدإ تعًِٝ ايًػات  ايًػات َٝداْا عًُٝا الختباز ايع١ًُٝ

ضايٝب٘ ع٢ً َعسؾ١ ايكٛاْني ايعا١َ اييت أثبتٗا عًِ ايًطاْٝات ك٘ ٚأا٥إٔ ٜبين طس

  .  4"اؿدٜح

 األضظ ايع١ًُٝ يبٓا٤ َٓٗر تعًُٝٞ ْادض:

ٜٓبين نٌ َٓٗر تعًُٝٞ ع٢ً فُٛع١ َٔ األضظ ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ، ٜطع٢ املسبٕٛ َٔ 

املتعًِ، إذ إٕ تٛؾري ٖرٙ ٚؼكٝل َٗاز٠ ٚنؿا٠٤ يد٣  ِ ْادضخالهلا إىل ضُإ تعًٝ

ٌّٗ يًُتعًِّ  األضظ ٜطاعد املعًِّ يف ايٛصٍٛ إىل اهلدف َٔ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، نُا ٜط

  ٗد املبرٚيني خالٍ ؾرت٠ تعًُّ٘.ؼصٌٝ املعًَٛات ٚتكًٝص ايٛقت ٚاؾ

ٜس٣ اؿاز صاحل يف ٖرا ايصدد، إٔ نٌ طسٜك١ تع١ًُٝٝ داد٠ ال بد إٔ تهٕٛ  

 َعاٜري أضاض١ٝ، ًٜدصٗا يف ايٓكاط اآلت١ٝ:َستهص٠ ع٢ً مخط١ 

ّٕٛ َٓٗا املاد٠ املع١ٝٓ، ٖٚٞ بايٓطب١ يًػ١: األيؿاظ االْتكا٤ - املُعٔ يًعٓاصس اييت تته

ٍٕ يف ايٛضع ٚاالضتعُاٍ.  ٚايصٝؼ َع َا تدٍ عًٝٗا َٔ َعا
هلرٙ ايعٓاصس أٟ تٛشٜعٗا املٓتعِ سطب املد٠ املدصص١ هلا ٚعدد  ايتدطٝط ايدقٝل-

 ٚع. ايدز
ٚٚضعٗا يف َٛضعٗا يف نٌ دزع عٝح تتدزز باْطذاّ َٔ  تستٝب ٖرٙ ايعٓاصس-

 دزع إىل آخس. 
 اختٝاز نٝؿ١ٝ ْادع١ يعسضٗا ع٢ً املتعًِ ٚتكدميٗا ي٘ ٚتبًٝػٗا إٜاٙ يف أسطٔ األسٛاٍ. -
اختٝاز نٝؿ١ٝ ال تكٌ لاع١ عٔ ايطابك١ يرتضٝدٗا يف ذٖٔ املتعًِ ٚخًل اآليٝات -

 .5يت حيتاز إيٝٗا يٝشهِ اضتعُاهلا بهٝؿ١ٝ عؿ١ٜٛاألضاض١ٝ اي

إضاؾ١ إىل ٖرٙ املعاٜري، ؾإٕ ع٢ً املعًِّ إٔ ميّٝص بني َسسًتني يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، 

إال أصبض املتعًِ غري قادز ع٢ً ؾٝتٛدب عًٝ٘ اتباعُٗا ٚعدّ اـًط بُٝٓٗا، ٚ

٠ّٛ َٔ ايت  ٕ ؾُٝا ٜأتٞ: ؛ ٚتتُجٌ املسسًتاا ناَاًلعًِٝ انتطاًبانتطاب املٗاز٠ املسد
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َسس١ً ٜهتطب ؾٝٗا املتعًِّ تدزجيٝا املًه١ ايًػ١ٜٛ األضاض١ٝ؛ أٟ ايكدز٠ ع٢ً -

ٟ ٜطتددّ ايتعبري ايطًِٝ ايعؿٟٛ. ٜٚتذٓب يف ٖرٙ املسس١ً نٌ أْٛاع ايتعبري ايؿين اير

 ايصٛز ايبٝا١ْٝ )ٚباألسس٣ احملطٓات ايبدٜع١ٝ(.
َسس١ً ٜهتطب ؾٝٗا املٗاز٠ ع٢ً ايتعبري ايبًٝؼ )ايرٟ ٜتذاٚش ايطال١َ ايًػ١ٜٛ(؛ ٚال -

 .6انتطاب٘ يًًُه١ ايًػ١ٜٛ األضاض١ٝ -إىل سد بعٝد-بد إٔ ٜهٕٛ املتعًِّ قد مّت 
أٚ قّدّ يًُتعًِ َعًَٛات َٔ املسس١ً ايجا١ْٝ ٚاملتعًِّ  املعًِّ،اختًطت املسسًتإ عٓد ؾإذا 

مل ٜهتطب دّٝدا َعطٝات املسس١ً األٚىل، أٚ إذا سدخ أٟ اضطساب آخس ميظ 

ٚع٢ً ٖرا، ؾإٕ صٓاع١ ايتعًِٝ، ايتع١ًُٝٝ ئ تهًٌّ بايٓذاح.  املسسًتني، ؾإٕ ايع١ًُٝ

 ٢ً سكا٥ل تتًدص ؾُٝا ٜأتٞ: ٚخاص١ تعًِٝ ايًػات، جيب إٔ ّٜتبع خطٛات ٜٚٓبين ع

ؾطّس لاح أ١ّٜ ع١ًُٝ تع١ًُٝٝ ٜهُٔ يف ايرتنٝص ع٢ً املتعًِّ  ؛ايرتنٝص ع٢ً املتعًِّ-

قٛزا أضاضٝا تدٚز سٛي٘ نٌ املعطٝات ايتع١ًُٝٝ، ٜٚهٕٛ ذيو مبعسؾ١ استٝادات٘ 

 ،ًِّاؿكٝك١ٝ، َٚساعا٠ تًو االستٝادات بايٓعس إىل عاٌَ ايطٔ ٚاملطت٣ٛ ايعكًٞ يًُتع

إذ تهُٔ ١َُٗ َعّد ايرباَر ايتع١ًُٝٝ إٔ جيسٟ ؼسٜات ع١ًُٝ تػٌُ نتابات 

ٚخطاباتِٗ يف املدزض١ ٚايبٝت ٚكتًـ األَانٔ اييت ٜكصدْٚٗا،  ،املتعًُني ايعؿ١ٜٛ

ٚال ٜصٜد  ،ؾريو ضٝطاعدٙ ع٢ً إٔ حيّدد األيؿاظ ٚايعبازات اييت ؽدّ أغساضِٗ

 سػٛا َعسقال.عًٝٗا غ٦ٝا قد ٜصري بايٓطب١ إيِٝٗ 
؛ أٚ ًَه١ يػ١ٜٛ تتُجٌ أضاضا يف َٗاز٠ انتطاب ايًػ١ ٖٛ انتطاب َٗاز٠ َع١ّٓٝ-

ايتصسف يف ايب٢ٓ ايًػ١ٜٛ مبا ٜكتطٝ٘ ساٍ اـطاب ٚيٝظ انتطاب عًِ ايٓشٛ أٚ 

ّٛع١، ؾتعًِٝ ايًػ١ ٜعتُد  ايبالغ١. َٚٔ أدٌ ذيو ؾإْ٘ جيب ايتعٌٜٛ ع٢ً ٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ َتٓ

ت يػ١ٜٛ ٚتسضٝدٗا يف ذٖٔ املتعًِّ، ؾتعًِٝ ايًػ١ جيب إٔ ٜتذاٚش فسد ع٢ً إٜصاٍ َعطٝا

إسداخ ايهالّ إىل إدزان٘ يف ايطُاع ٚايكسا٠٤، ٚبايتايٞ إسداخ َعسؾ١ ع١ًُٝ تكّٛ 

إىل آخس، ٚؾكا ملجاٍ  أضاضا ع٢ً إسهاّ االْتكاٍ َٔ ن١ًُ إىل أخس٣، َٚٔ تسنٝب

تعًِ بطسٜك١ غري غعٛز١ٜ ْاػ١ عٔ ضابل، ٚتهٕٛ ٖرٙ األَج١ً أصٛال ٜكتٓٝٗا امل

  ممازض١ َتهسز٠ يًدطاب. 
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ٚجيعٌ  ،نإ يصاَا ع٢ً َعّد املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ إٔ ٜساعٞ ٖرٙ اؿكٝك١ ،َٚٔ ٖٓا

 يًتُسع ٚتسضٝذ املجٌ اإلدسا١ٝ٥ ايكطط األٚؾس َٔ قتٛاٖا.
؛ إٕ نٌ ايتدطٝط يًُاد٠ ايًػ١ٜٛ ٚايتطًطٌ املٓطكٞ ألدصا٥ٗا أَسإ ضسٚزٜإ-

األَٛز املّٓع١ُ جيب إٔ تتطِ بايرتتٝب، ؾإذا نإ ذيو األَس َتٛاصال ٚممتدا يف 

ايصَٔ ؾال بد إٔ خيطع يًتدطٝط ٚايتدزز ٚاالْتكا٤. ٜٚس٣ اؿاز صاحل إٔ امُلجٌ 

ٚايرٟ  ،ايرتنٝب١ٝ اييت جيب إٔ تتبع ٖٞ ايُٓط ايٓشٟٛ ايرٟ ٚضع٘ ايٓشا٠ األٚا٥ٌ

يف -ٚإٔ ال ُتعتُد األمناط ايٓش١ٜٛ املتأخس٠ ألْٗا   لدٙ عٓد اـًٌٝ بٔ أمحد ٚأتباع٘،

١ّٖٛ يًٓشٛ األصٌٝ -ْعسٙ ٚبريو، ؾإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تؤخر َٔ املٛضٛعات أٚ ايب٢ٓ  .َػ

ايٓش١ٜٛ تًو اييت نجس ف٦ٝٗا ع٢ً أيط١ٓ ايعسب، ٚتتصـ اآلٕ أٜطا يف يػ١ ايتشسٜس 

ُٜٚرتى نٌ َا يٝظ ٚغريٖا بهجس٠ ايدٚزإ، نُا ُؾعٌ مبؿسدات ايسصٝد ايًػٟٛ. 

َجاال إدسا٥ٝا نايتعًٝالت ٚايتعًٝكات اهلاَػ١ٝ ست٢ ٚيٛ ناْت َٔ إْتاز املتكدَني 

    .7ناـًٌٝ ٚضٝبٜٛ٘
سا٤ات ايع١ًُٝ اييت َٔ غأْٗا إٔ تهٕٛ أضطا ع١ًُٝ ٜكرتح اؿاز صاحل بعض اإلد

يبٓا٤ َٓاٖر ْادع١ يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٜهتؿٞ ؾٝٗا املعُِّٕٛ بتعًِٝ املؿسدات 

ٚايرتانٝب املطتع١ًُ، ٚاييت ثبتت مبػاؾ١ٗ ايعسب ايؿصشا٤، ٚتتًدص ٖرٙ 

  االقرتاسات ؾُٝا ٜأتٞ:

ىل سادات٘ ايتعبري١ٜ اؿكٝك١ٝ َٔ أصٌ األصٍٛ ٖٛ ايعٓا١ٜ باملتعًِ، ٚايتؿطٔ إ-

 أيؿاظ ٚعبازات ؼكل ي٘ تًو اؿادات، ٚجيب إٔ ُتب٢ٓ املٓاٖر بسَتٗا ع٢ً ٖرا املبدأ.
إٔ ٜدزز يف املٓاٖر األدا٤ ايصٛتٞ ندزع َطتكٌ، ٜٚعتُد يف ذيو ع٢ً األٚصاف -

ايع١ًُٝ ملدازز اؿسٚف، ٚايعٛاٖس ايصٛت١ٝ ايعسب١ٝ عا١َ نايٛقـ، ٚاإلدغاّ 

ريُٖا، ٚنرا ع٢ً األدا٤ يًٓص ايكسآْٞ يف ايهتب ايكدمي١ اييت ظٗست يف ٚغ

 ايعصٛز األٚىل. 
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ُٜدزز يف املٓاٖر فُٛع ايكٛاعد اـاص١ باملطت٣ٛ املطتدـ َٔ ايتعبري ايؿصٝض -

ّْٚ٘ ايعًُا٤(. ٜٚٛنٌ إىل  )ايرٟ اضتعٌُ يف ايتداطب ايَٝٛٞ ٚاملعاَالت ايعاد١ٜ ٚد

از ٖرٙ ايكٛاعد َٔ نتب ايٓشٛ اييت أيؿٗا ايٓشا٠ األٚيٕٛ ؾسٜل َٔ ايعًُا٤، ٚاضتدس

 َٔ ايرٜٔ غاؾٗٛا ؾصشا٤ ايعسب. 
ُٜعتُد ايسصٝد ايًػٟٛ يف اْتكا٤ املاد٠ ايًػ١ٜٛ ٚتدزدٗا. َٚٔ َصاٜا ايسصٝد ايًػٟٛ -

ايرتب١ٜٛ أْ٘ ميّد املتعًِ َا حيتاز إيٝ٘ يف ٚاقع سٝات٘ ٚال ٜتذاٚش ذيو. َٚداز اختٝاز 

ٛ االطساد يف ايكٝاع ٚاالضتعُاٍ ٚنجس٠ ايدٚزإ يف أغًب ايصٛز )إال املٛيد األيؿاظ ٖ

 سدٜجا(.
إٔ ُتعاٌَ ايرتانٝب َجٌ َا عًَٛت املؿسدات ؾتدزز يف املٓاٖر ٚايهتب املدزض١ٝ -

ايب٢ٓ ايٓش١ٜٛ املطسد٠ يف ايكٝاع ٚاالضتعُاٍ، ٚنريو املطُٛع غري ايكٝاضٞ ايهجري 

 ُتٌُٗ ايتعًٝالت ٚايتؿاضري ايع١ًُٝ ايٓعس١ٜ.  ايدٚزإ، ٌُُٜٚٗ غريٖا نُا
َُُجٌ، ُٜٚطتشطٔ إٔ ُتصاؽ - ُتكدّ ايكٛاعد ال نكٛاْني قسز٠، بٌ نأمناط ٚ

 بايسَٛش ع٢ً َجٌ َا ٖٛ ساصٌ يف ايسٜاضٝات. 
ا، ٚتدَر َع ُٜدزز يف املٓاٖر دزع ايبالغ١ ال نكٛاعد، بٌ نأمناط أًٜط-

 ٍ اـطاب ظُٝع أزناْ٘.األمناط ايٓش١ٜٛ يف دزع ٚاسد ٜتٓاٚ
ُٜعتُد يف ؼسٜس األمناط ايٓش١ٜٛ، ٚخاص١ ايرتنٝب١ٝ َٓٗا، ع٢ً مٛ اـًٌٝ -

ٚضٝبٜٛ٘ ٚايٓشا٠ األٚيني، ُٚتسادع نٌ املؿاِٖٝ ٚايتشدٜدات اييت دا٤ت يف نتب 

املتأخسٜٔ يف ض٤ٛ املدزض١ اـ١ًًٝٝ اييت ٖٞ أقسب إىل َا تتطًب٘ ايعًّٛ ايًطا١ْٝ 

 . 8اؿدٜج١
ٜسْٛ أٟ َػسٚع إلصالح املٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ يًػ١ ايعسب١ٝ إىل ت١ُٝٓ انتطاب املًه١ 

ايًػ١ٜٛ، َٔ سٝح ايرتنٝص ع٢ً املتعًِّ، ٚاختٝاز املاد٠ ايًػ١ٜٛ اييت ُتكّدّ ي٘ َٔ سٝح 

ي٘ األيؿاظ ٚايرتانٝب، ؾال ُٜعسض عًٝ٘ إاّل َا حيكل ي٘ سادات٘ يف ٚاقع اضتعُا

 ايَٝٛٞ يًػ١.
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 .845-844:صسدع ْؿط٘، امل 
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 : تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا

ٖٞ َٔ املٝادٜٔ ايتع١ًُٝٝ اؿدٜج١ اييت ٚؾستٗا اؾاَعات ايعسب١ٝ اضتذاب١ ؿاد١ 

لد داَع١ أّ  ل بايتٛاصٌ اؾٝد بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚنُجاٍ ع٢ً ذيوٚظٝؿ١ٝ تتعً

ايٓاطكني بٗا، ٚنإ ممٔ ايكس٣ بايطعٛد١ٜ، اييت أضطت قطُا يتعًِٝ ايعسب١ٝ يػري 

مساٙ "ايتُٗٝد يف نًؿٛا بٗرٙ امل١ُٗ مّتاّ سّطإ ايرٟ أيـ نتابا هلرا ايػسض 

سّطإ ثالخ  انتطاب ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا"، ؾؿٞ َكدَت٘ حيدد مّتاّ

 َساسٌ أضاض١ٝ تتِ ؾٝٗا ع١ًُٝ انتطاب أ١ٜ يػ١، ٚتتُجٌ ٖرٙ املساسٌ يف: ايتعسف

 االضتُتاع. ٚ ٚاالضتٝعاب

إدزاى ايعٓاصس ايًػ١ٜٛ ٚايتؿسٜل بٝٓٗا، ٚزبط نٌ عٓصس بٛظٝؿ١ "ؾأَا ايتعّسف، ؾٗٛ 

س األخس٣. ٚذيو خاص١ تبدٚ ٚاضش١ عٓد إْػا٤ ايتكابٌ بٝٓٗا ٚبني ٚظا٥ـ ايعٓاص

، ٚزبط نٌ َٔ ايصٛتني "صازا بايصاد يف "مبكابًتٗ "ضازنإدزاى ايطني يف "

اييت ٖٛ ؾٝٗا، ٚايتؿسٜل بٝٓٗا ٚبني أختٗا، ٚنإدزاى بٛظٝؿ١ خاص١ ٖٞ بٝإ ايه١ًُ 

، ٚٚظٝؿ١ نٌ َُٓٗا يف َكابٌ "َؿعٍٛ"ٚ "ؾاعٌ"ايؿسم بني املكصٛد بصٝػيت 

 ٚتػتٌُ ٖرٙ اآلي١ٝ ع٢ً إدزاى أَٛز ثالث١ ٖٞ: . 9"األخس٣

 .ايعالقات ايٛؾاق١ٝ يًعٓاصس؛ أٟ دٗات ايػسن١ بٝٓٗا أٚ ْٛاسٞ االتؿام 
  .ايعالقات اـالؾ١ٝ يًعٓاصس؛ أٟ ايؿٛازم بٝٓٗا 
 10ايعالقات بني ايعٓاصس ٚٚظا٥ؿٗا؛ أٟ َعاْٝٗا يف سدٚد ايٓعاّ إجيابا ٚضًبا. 

ْطٝر نٌ ْعاّ يػٟٛ، ؾال تكّٛ بٓٝت٘ إال ٖرٙ األَٛز ايجالث١، ؾإْٗا تػهٌ "ٚأل١ُٖٝ 

بٗا. ٚع٢ً ايعٓصس األٍٚ ٜكّٛ ايتبٜٛب، ٚع٢ً ايجاْٞ ٜكّٛ ايتؿصٌٝ ٚأَٔ ايًبظ، ٚع٢ً 

ايجايح ٜكّٛ ايطابع ايسَصٟ يًػ١ َٔ أضاض٘؛ نُا ٜب٢ٓ عًٝ٘ أدا٤ ايًػ١ يٛظا٥ؿٗا َٔ 

 .  11"ٖٞ أدا٠ يًتٛاصٌ بني ايٓاعسٝح 
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. ضًط١ً دزاضات يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ايتُٗٝد يف انتطاب ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗاسطإ، متاّ.  

 . 3:ّ، ص١8541، َه١ املهس١َ: َعٗد ايًػ١ ايعسبٝ

 .83:دع ْؿط٘، صاملس 10

 .83:ْؿط٘، ص عاملسد 11
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١ ألْع١ُ ايًػ١ ايؿسع١ٝ َٔ َع٢ٓ ٖرا إٔ ٖرٙ ايعالقات ٖٞ َٔ جيعٌ ايٛسدات املهْٛ

ٚمٛ تتػابو ؾُٝا بٝٓٗا يتهٜٛٔ ايٓعاّ األنرب ايرٟ ٖٛ ايًػ١،  أصٛات ٚصسف

تباع بني ٖرٙ يهٔ يف اآلٕ ْؿط٘، ػعٌ بٝٓٗا أٚد٘ اختالف ي٦ال ٜهٕٛ ٖٓاى اي

 ايٛسدات. 

إٔ َتعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ غري أبٓا٥ٗا، ٜعاْٞ صعٛبات ع٢ً َطت٣ٛ  جيدز اإلغاز٠ إىل

ايتعّسف ع٢ً عٓاصس ٖرٙ ايًػ١ َٔ ايٓٛاسٞ ايصٛت١ٝ ٚايصسؾ١ٝ ٚايٓش١ٜٛ. ٚإذا نإ "

ايتعسف ع٢ً عٓاصس ايطٝام ايطالب َٔ أبٓا٤ ايعسب ٜصادؾٕٛ صعٛبات مج١ يف 

ؾال غو إٔ ايطايب غري ايٓاطل بايعسب١ٝ ضٝٛاد٘ صعٛبات أنجس ٚأغد  ايعسبٞ...

 . 12"خطٛز٠ مما ٜعسؾ٘ ايطايب ايعسبٞ

ًٞ ايتعّسف َسس١ً االضتٝعاب؛ اييت هلا "داْبإ: داْب املع٢ٓ ايجكايف ٚداْب املع٢ٓ ٜٚ 

ْب ايجكايف يًُذتُع، أٚ باؾا -ٚؾل املع٢ٓ األٍٚ–ايبالغٞ األضًٛبٞ"، إذ تستبط ايًػ١ 

نُا ُٜعسف يف سكٌ ايدزاضات ايًػ١ٜٛ بسؤ١ٜ ايعامل، ٖٚٞ َٔ ايكطاٜا ايًػ١ٜٛ اييت 

ٜٓطب ْعس١ٜ. أَا اؾاْب ايجاْٞ ؾإْ٘ " ، ٚأؾسد هلا(V.Hamboldt) تٓاٚهلا ُٖبٛيدت

، ثِ عُا ٜطسأ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ َٔ -نُا ٜكٍٛ ؾكٗا٤ ايًػ١-إىل أصٌ ٚضع ايه١ًُ 

الغ١ٝ ٚأضًٛب١ٝ، ٜعٛد بعطٗا إىل ازتباطات املٓطل، ٚبعطٗا إىل سدٚد تػريات ب

 . 13"ايعسف

ايترٚم األدبٞ ٚإدزاى "ٚبعد املسسًتني ايطابكتني، تأتٞ َسس١ً االضتُتاع؛ ُٜٚكصد ب٘ 

َٛاطٔ اؾُاٍ يف ايٓص، ٖٚرا ال ٜتشكل إال بعد ايتعسف ع٢ً َباْٞ ايٓص ايًػٟٛ 

َعاْٝ٘. ؾإذا ؼكل ٖرإ األَسإ أصبض َٔ ٜطتكبٌ االتصاٍ األدبٞ ٚاضتٝعاب 

مبهإ ٜؤًٖ٘، إذا نإ ي٘ االضتعداد ايؿطسٟ أٚ ايهطيب إٔ ٜترٚم َا ٜطتكبٌ َٔ 

 . 14"االتصاٍ
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 .15:املسدع ْؿط٘، ص 

 51:املسدع ْؿط٘، ص 13

 . 888:املسدع ْؿط٘، ص 14
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 عكبات تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ:

 ايٛطٔ ايعسبٞ، ٜتعًل ٖرا ايػل بٛصـ ايعكبات اييت تصٝب تعًِٝ املاد٠ ايًػ١ٜٛ يف

ٚايرٟ اضتكاٖا َٔ  ،صاحلاد٠ َٔ ػسب١ عبد ايسمحٔ اؿاز ٚنإ ذيو باالضتؿ

اّطالع٘ ع٢ً سص١ًٝ املؿسدات اييت تكدّ يًطؿٌ يف املدازع االبتدا١ٝ٥ يف املػسب 

  :15ايعسبٞ، ٚقد اضتدًص َٔ ذيو عٝٛبا ْٚكا٥ص صّٓؿٗا نُا ٜأتٞ

: إذ السغ اؿاز صاحل إٔ ن١ُٝ ايعٓاصس ايًػ١ٜٛ اييت تكدّ َٔ سٝح ايهِ-

يًطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً غايبا َا تهٕٛ نبري٠ ددا، ػعٌ أَس ؼصًٝٗا مجٝعٗا 

ؾٝطبب ي٘ ذيو تٛقـ آيٝات  ،ؾٝصاب مبا ٜط٢ُ بايتد١ُ ايًػ١ٜٛ ،َطتشٝال

 تٝعاب ايرٖين ٚاالَتجايٞ.االض
ؾايهًُات اييت حياٍٚ املعًِ تًكٝٓٗا تهاد تػتٌُ  :َٔ سٝح ايهِ ٚايهٝـ-

 ب ي٘ ؽ١ُ أخس٣ يف َطت٣ٛ ايُب٢ٓ.ع٢ً مجٝع األب١ٝٓ اييت تعسؾٗا ايعسب١ٝ، ؾٗرا ٜطب
إذ ال جيد ايطؿٌ : ١ احملت٣ٛ اإلؾسادٟ املكّدّ يًطؿٌ ؿادات٘ اؿكٝك١ٝكعدّ َطاب-

تعبري عٔ بعض املؿاِٖٝ اؿطاز١ٜ اييت هلا عالق١ بعصسْا اؿاضس، ٜٚسدع أيؿاظا يً

َُعّد ايهتاب املدزضٞ  ّٛضٗا بأيؿاظ تدٍ  -ايرٟ ال ٜٗتِ بتًو املؿاِٖٝ-ذيو إىل إٔ  ٜع

 ع٢ً َؿاِٖٝ أخس٣. ؾهجس يف ايهتب املرتادف ٚاملػرتى ايًؿعٞ نجس٠ أخًّت بايًػ١. 
ا يرتقٝتٗا ٚتطٌٗٝ تعًُٗا، ٚزًدا ع٢ً ١ٝ، ٚضعًَٝٚٔ أدٌ ايٓٗٛض بتعًِٝ ايًػ١ ايعسب

أصشابٗا إٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ أصعب يػات ايعامل ؾٝٗا بعض االدعا٤ات اييت ٜصعِ 

تعًُّا، ؾكد قّدّ مّتاّ سّطإ بعطا َٔ اؿًٍٛ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ َٔ أدٌ ػاٚش 

 ذيو:    ايصعٛبات اييت تالقٞ َعًُٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا َٚٔ

إٔ ًٜكٞ املعًِ دزع ايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿصش٢ بايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿصش٢، دٕٚ إقشاّ -

ايًٗذ١ ايعا١َٝ، ذيو إٔ أصٛات ايؿصش٢ ؽتًـ عٔ أصٛات ايعاَٝات، مما ٜؤثس 

ِّم ايتعسف ع٢ً املب٢ٓ ٚاضتٝعاب املع٢ٓ ع٢ً كتًـ  ضًبا ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ؾٝع

 املطتٜٛات.
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ات ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا ال بد إٔ ٜطتٓد إىل دزاض١ ع١ًُٝ تعًِٝ األصٛ-

أنادمي١ٝ هلرٙ األصٛات، ألٕ ايتعًِٝ تطبٝل، ٚايتطبٝل ٜطتٓد إىل َعسؾ١ ْعس١ٜ، ٚال 

 ٜكّٛ ع٢ً ؾساؽ، َٚٔ ذيو ايتعسف ع٢ً تطٛز ْطل بعض األصٛات ايعسب١ٝ.
صٛات املطبٛط١ يف سّح املعًِ ع٢ً سطٔ اضتعُاٍ أصٛات ايعسب١ٝ، ٚاضتعُاٍ األ-

قاع١ ايدزع ٚتسى ايتهًِ بايعا١َٝ يف ٚقؿت٘ أَاّ ايتالَٝر تسنا تاَا. ٜٚصدم ذيو 

بٛد٘ خاص ع٢ً َعًِ غري ايٓاطكني بايعسب١ٝ، ألٕ ٚؾا٤ املعًِ بٗرٙ املطايب ٜعني 

ايطايب األدٓيب ع٢ً سطٔ إدزاى ايؿازم بني ايعاَٞ ايرٟ ٜطُع٘ خازز ايدزع، ٚبني 

 ٜٓبػٞ أال ُٜطُع يف ايكاع١ إال ٖٛ.ايؿصٝض ايرٟ 
إٔ تهٕٛ خط١ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري ايٓاطكني بٗا خاضع١ يتدطٝط َسنصٟ -

ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل ايعسبٞ، نإٔ ٜهٕٛ أَسٖا َٛنٛال إىل اؾاَع١ ايعسب١ٝ َٔ 

خالٍ املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ، عٝح تهٕٛ املٓع١ُ ٖٞ اييت تػسف 

ايتدطٝط، ٚع٢ً تدزٜب املعًُني هلرا ايٓٛع َٔ ايٓػاط يف كتًـ ايبالد ع٢ً 

ايعسب١ٝ، ٚإٔ ٜػتٌُ تدزٜب املعًُني ع٢ً تدزٜبِٗ ع٢ً تعًِٝ أصٛات ايًػ١ ايعسب١ٝ يػري 

 ايٓاطكني بٗا.
ايطسٜك١ املج٢ً يتعًِٝ َعاْٞ املؿسدات ٖٞ تعسٜض املتعًِ يالضتعُاٍ، عٝح ٜطُع -

ايطٝاق١ٝ َٓطٛق١، ٜٚساٖا َهتٛب١، ؾٝٛسٞ ايطٝام مبعٓاٖا، ايهًُات يف ب٦ٝاتٗا 

ألٕ ايطٝام مبا حيٝط ب٘ َٔ قسا٥ٔ َكا١َٝ ساي١ٝ، َٚكاي١ٝ يؿع١ٝ، َٚا ٜسبط٘ َٔ 

 .16عالقات م١ٜٛ، ٜعد قس١ٜٓ نرب٣ يف ايدالي١ ع٢ً املعاْٞ
ُٜٚطاف إىل ٖرا، سطٔ اختٝاز املاد٠ ايتع١ًُٝٝ، ٚاملٛاضٝع اييت ُٜساد تعًُٝٗا يًطالب، 

ٚجيب يف ذيو َساعا٠ َطت٣ٛ املتعًِ ٚايػسض ايرٟ َٔ أدً٘ ٜطع٢ يتعًِ ايًػ١ 

 ايعسب١ٝ، ٜٚهٕٛ ٚؾل َعاٜري مخط١ ٖٞ:

ٛصٍٛ إٔ تهٕٛ املاد٠ املدتاز٠ َٔ غأْٗا إٔ تؤدٟ إىل ايٓتا٥ر اييت ْسغب يف اي-

إيٝٗا، ٖٚٞ تٛيٝد احملب١ يف ْؿٛع ايدازضني يًجكاؾ١ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ، ٚايهػـ 
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عٔ تؿٛم َا تػتٌُ عًٝ٘ َٔ ايكِٝ ايد١ٜٝٓ ٚاـًك١ٝ، يٝكبٌ ايطايب ع٢ً تعًُٗا َعتصا 

 بٗا، َعذبا بجسا٥ٗا، سؿٝا مبا ؾٝٗا َٔ ايعرب٠ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ.
عسٚض ع٢ً َاد٠ َعكد٠ عطس٠ االضتٝعاب، ايبطاط١؛ َٚعٓاٖا أال ٜػتٌُ ايٓص امل-

ضٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ ايًػ١ٜٛ نايرتانٝب ايٓش١ٜٛ املًبط١ اييت تتعدد ؾٝٗا استُاالت 

املع٢ٓ، أٚ ايرتانٝب املسبه١ اييت ٜهجس ؾٝٗا ايتكدِٜ ٚايتأخري، أٚ ايؿصٌ بني 

أٚ األضايٝب ايبالغ١ٝ اييت تتطِ باؾؿا٤  أٚ اؿرف أٚ ايتكدٜس املتالشَني

ا اختٝاز َا ٜطٌٗ اضتٝعاب ٌُ ذيو أًٜطزات اييت ؽؿ٢ ؾٝٗا ايعالق١، ٜٚػناالضتعا

ايطايب ي٘، ٚال ٜططس املعًِ َع٘ إٔ ٜدخٌ يف صساع َع اختٝاز ايهًُات يًػسح، ألٕ 

سص١ًٝ ايطالب َٔ ايهًُات ق١ًًٝ، ٚايتعسض يهجس٠ ايػسح بطبب ايتعكٝد ضتًذ٧ 

ؿطٗا إىل ايػسح، ٖٚهرا ٜٓػأ َٛقـ غري املعًِ إىل اضتعُاٍ نًُات ؼتاز ٖٞ ْ

 َطتشب.
دازضني، ادتٓاب اختٝاز عٓاصس َٔ ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ اإلضال١َٝ تتعازض َع ثكاؾات اي-

أٚ ايٓؿٛز َٔ ايدزع، أٚ تػشر يف  ١ْٝٚأٚ ايد ؾتطبب هلِ إسطاضا باؿسز أٚ ايػطب

 ْؿٛع ايطالب املكا١َٚ ٚايدؾاع عٔ ثكاؾات بالدِٖ.
 ٜٓبػٞ إٔ ٜكتصس األَس ع٢ً فسد قسا٠٤ ايٓص، أٚ ضسد ايكص١، سطٔ ايعسض؛ ؾال-

ٚإمنا جيب إٔ ٜتعد٣ ذيو إىل االضتعا١ْ بايٛضا٥ٌ ايطُع١ٝ ٚايبصس١ٜ اييت ال ٜطتػ٢ٓ عٓٗا 

 يف ايتعًِٝ اؿدٜح يًػ١ ايجا١ْٝ، بٌ يف تعًِٝ ايًػ١ األٚىل يف بعض ايبالد.
ٚبني غسض ايطايب يف تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ؛ املٛا١َ٤ بني احملت٣ٛ ايجكايف يف دزع ايًػ١ -

١ َتعدد٠ َتٓٛع١، ؾكد ؾايػاٜات اييت ٜطع٢ إيٝٗا ايطالب غري ايٓاطكني بايًػ١ ايعسبٝ

ًٝ اأٚ اقتصادًٜ اأٚ ادتُاعًٝ ٜهٕٛ غدصًٝا ا، ٚبايتايٞ ؾُساعا٠ ايكصد َٔ تعًِ أٚ دٜٓ

 .17ايًػ١ ايعسب١ٝ غا١ٜ يف األ١ُٖٝ
 تجُاز املؿاِٖٝ ايًطا١ْٝ يف سكٌ تع١ًُٝٝ ايًػات: اض

ٜٚربش يف ٖرا ايصدد زأٟ عبد ايسمحٔ اؿاز صاحل ايرٟ ٜس٣ إٔ املسبني قد اضتؿادٚا 

َٔ "املعطٝات اييت أثبتٗا عًِ ايًطإ، ٚأظٗس أُٖٝتٗا غري َتذاًٖني يف ايٛقت ْؿط٘ 
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بعض دٛاْبٗا  يفم َعطٝات ايعًّٛ ايعسب١ٝ ايكدمي١ اييت قد تطاٟٚ أٚ قد تؿٛ

ٖٚٞ تًو اييت تٛدد يف نتاب ضٝبٜٛ٘ ٚعٓد بعض ايعباقس٠ َجٌ  ايٓعسٜات اؿدٜج١،

     . 18أبٞ عًٞ ايؿازضٞ ٚابٔ دين"

ٜطتؿٝد َٓٗا  ٚع٢ً ٖرا ٜس٣ اؿاز صاحل إٔ املعًَٛات ايًػ١ٜٛ اييت ميهٔ إٔ

 :ايرتبٜٕٛٛ ْٛعإ

ص املتهًِ نُتهًِ؛ أٟ أْٗا زادع١ إىل املًه١ ايًػ١ٜٛ اييت خي :ُٖاأسد-

ٜهتطبٗا اإلْطإ، ؾتُهٓ٘ َٔ االتصاٍ َع غريٙ باـطاب ع٢ً ايٛضع )أٟ ايسَٛش 

 ،ح ايتداطب( ايرٟ بٓٝت عًٝ٘ يػت٘. ٚنٌ إْطإ َؿطٛز ع٢ً تًو اؾب١ًأٚ اصطال

ٖٚٞ ايكدز٠ ع٢ً انتطاب ٚضع َا َٔ بني األٚضاع ايتبًٝػ١ٝ. ؾاملعًَٛات اييت 

تتهٕٛ َٓٗا ٖرٙ املًه١ ٖٞ َعًَٛات غري غعٛز١ٜ َٔ قبٌٝ املعسؾ١ ايع١ًُٝ غري 

 ايٓعس١ٜ.
بأضساز ايًطإ، ألٕ َعسؾت٘ يعاٖس٠ ص ايًطاْٞ ٚسدٙ؛ أٟ ايعامل ٚثاُْٝٗا: خي-

ايًػ١ ٖٞ َعسؾ١ ع١ًُٝ قط١، ٖٚٞ غري ًَهت٘ ايًػ١ٜٛ اييت انتطبٗا َجٌ أٟ 

إْطإ آخس يف ايًػ١ اييت حيهُٗا، ٚيٝطت ٖرٙ املعسؾ١ إًذا َٔ قبٌٝ األؾعاٍ 

احمله١ُ اييت بٗا ٜطًِ ايهالّ َٔ اـطأ أٚ ايًشٔ، بٌ ٖٞ َٔ قبٌٝ املعسؾ١ 

١. ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو ٚدٛد ايعامل ايهبري يف أضساز يػ١ َا، ٚاتصاؾ٘ يف ايٓعس١ٜ ايبشت

ٛد ايٛقت ْؿط٘ بايكًٌٝ َٔ ايؿصاس١ ٚايبالغ١ يف اضتعُاي٘ ايؿعًٞ يتًو ايًػ١، ٚٚد

ل ٚاـطٝب املصكع، ٚقد جيٗالٕ نٌ غ٤ٞ عٔ ايٓعسٜات اييت ؽص ايػاعس املؿً

 .19يػتُٗا
از صاحل َٔ ذيو أْ٘ بني ايعًِ ٚبني تطبٝكات٘ عالق١ ددي١ٝ، ٚإْ٘ ع٢ً ٜطتٓتر اؿ

ٖرا األضاع "ٜطتشٌٝ إٔ ُٜعتُد ع٢ً ايًطاْٞ ٚسدٙ أٚ االختصاصٞ يف عًِ ايرتب١ٝ 

ٚسدٙ يف سٌ املػهالت اـاص١ بتعًِٝ ايًػات، ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ايًػات َٔ َٓػأ 
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ّٞ َٝداْا خاصا ب٘،  أّ مّما ٜهتطب٘ بعد َٔ ايًػات األدٓب١ٝ. ،ايطؿٌ ٚذيو ألٕ يًطاْ

ٚعٔ ٚظا٥ؿٗا ٚنٝؿ١ٝ أدا٥ٗا  ،٢ٓ اييت بٓٝت عًٝٗا األيط١ٓ ايبػس١ٜٖٚٛ ايبشح عٔ ايُب

أٚ  ،ٚنريو ٖٛ ايكٍٛ عٔ ايباسح يف عًِ ايٓؿظ با...يؿعا َٚع٢ٓ، إؾسادا ٚتسنٝ

ٗازات ؾإْ٘ ٚإٕ نإ َٗتُا أغّد االٖتُاّ بايٓعس يف انتطاب ايطؿٌ امل ،عًِ ايرتب١ٝ

ع٢ً اختالف أْٛاعٗا، ؾإْ٘ ئ ٜطتطٝع بصؿت٘ َتدصصا يف ايرتب١ٝ ؾكط إٔ ٜطًعٓا 

بٌ ألْ٘ ال ٜتعسض هلا  ،ع٢ً أضساز ايُب٢ٓ عٓد ايطؿٌ، ال ألْ٘ ال ٜؿك٘ غ٦ٝا َٓٗا

"ّٞ  . 20بايتشًٌٝ ايدقٝل ايػاٌَ ايرٟ ٖٛ َٔ اختصاص ايًطاْ

طإ قد أثبت قٛاْني قّدَٗا يعًِ ايرتب١ٝ، ٚأصبشت مما جيب ؾإٕ عًِ ايً ،َع ذيو

ِّ ب٘، ٚإاّل ؾإْ٘ ٜهٕٛ قاصسا ع٢ً تأد١ٜ َٗاَ٘ ٚػعٌ ١َُٗ ايتدزٜظ  ع٢ً املسبٞ إٔ ًٜ

 حل نُا ٜأتٞ: عٓدٙ ال تؤدٟ ايػسض ايرٟ ٜطع٢ إىل ؼكٝك٘، ٚقد عّددٖا اؿاز صا

: عٝح ال ميهٔ ملدزع ايًػ١ ايّٝٛ طاْٞملاّ مبا دّد يف صعٝد ايبشح ايًضسٚز٠ اإل  -

إٔ جيٌٗ َا أثبت٘ ايعًِ يف عصسْا اؿاضس َٔ سكا٥ل ٚقٛاْني َٚٔ َعًَٛات َؿٝد٠، 

َٚٓاٖر ْادع١ يف ايتشًٌٝ ايًػٟٛ، ٚإال نإ َجٌ أضتاذ ايؿٝصٜا٤ ايرٟ جيٌٗ أٚ 

نتػاؾات اييت دّدت يف تسنٝب ايرز٠ ْٚٛاتٗا. ؾُٔ ذيو إٔ املطٓد ٜتذاٌٖ متاَا اال

ٚايه١ًُ عٓد  ،ٚاملطٓد إيٝ٘ عٓد ضٝبٜٛ٘ غري املطٓد ٚاملطٓد إيٝ٘ عٓد املتأخسٜٔ

 ضٝبٜٛ٘ غري ايه١ًُ عٓد ابٔ َايو َٚٔ اتبع٘.

ج١ : ؾكد أثبتت ايًطاْٝات اؿدٜظٛاٖس ايًطإ ٚايتبًٝؼ يف َٓعٛز ايًطاْٝات اؿدٜج١  -

عدًدا َٔ اؿكا٥ل صاز ايهجري َٓٗا ايّٝٛ َٔ املطًُّات اييت ال ػادٍ، ٚأنجسٖا 

 تؿطٔ إيٝٗا ايٓشا٠ ٚايًػٜٕٛٛ ايعسب األٚيٕٛ َٚٓٗا: 
ايًطإ ٖٛ قبٌ نٌ غ٤ٞ أدا٠ تبًٝؼ، ؾتًو ٚظٝؿت٘ األص١ًٝ، أَا غريٖا َٔ  -

 ايٛظا٥ـ ؾؿسع عًٝٗا.
 ايًطإ ظاٖس٠ ادتُاع١ٝ ال ؾسد١ٜ. -
 يطإ خصا٥ص َٔ سٝح ايصٛز٠ ٚاملاد٠. يهٌ -
 ايًطإ ٖٛ يف سّد ذات٘ ْعاّ َٔ األدي١ املتٛاضع عًٝٗا. -
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 يًطإ َٓطك١ خاص١ ب٘.  -
 . 21ٚضع ٚاضتعُاٍ، ثِ يؿغ َٚع٢ٓ يف نٌ َٔ ايٛضع ٚاالضتعُاٍ يًطإ -
ع٢ً يػ١ ايتشسٜس ٚض١ًٝ  يطاملا اعتُد َعًُٛ ايًػ١ :أ١ُٖٝ املػاؾ١ٗ يف ايتعًِٝ-

أضاض١ٝ يف ايتعًِٝ ٚايتشصٌٝ يهٔ ذيو، ٚإٕ نإ قد ضاعد املعًُني ع٢ً ضبط 

املاد٠ ايتع١ًُٝٝ، إال أْ٘ َٔ د١ٗ أخس٣ قد أغؿٌ نجريا َٔ االضتعُاالت ايًػ١ٜٛ اؿ١ّٝ 

اييت مل تطتطع يػ١ ايتشسٜس زصدٖا أٚ االستؿاظ بٗا. ؾكد "أثبتت تع١ًُٝٝ ايًػات إٔ 

ُاٍ ايًػ١ ٖٛ َػاؾ١ٗ قبٌ إٔ ٜهٕٛ نتاب١ ٚؼسٜسا، ألٕ ايهالّ املٓطٛم ٖٛ اضتع

رٜٔ ْبٗٛا إىل ، إذ لد اؿاز صاحل َٔ بني اي22األصٌ، أَا يػ١ ايتشسٜس ؾؿسع عًٝ٘"

ٖرٙ اؿكٝك١؛ إذ السغ َٔ خالٍ ْػاطات٘ املٝدا١ْٝ نجريا َٔ األغالط اييت َّطت 

ايًػ١ ايعسب١ٝ اؿدٜج١ ْتٝذ١ االعتُاد ع٢ً ايػهٌ املهتٛب َٔ ايًػ١ ٚإُٖاٍ اؾاْب 

ايػؿٗٞ َٓٗا؛ ٜٚهُٔ ايطبب األضاضٞ يف ذيو يف "اْصٚا٤ ايعسب١ٝ ٚابتعادٖا عٔ 

. 23اؿٝا٠ أال ٖٚٞ ايتداطب ايَٝٛٞ ألْ٘ تػرتى ؾٝ٘ اـاص١ ٚايعا١َ"املٝادٜٔ ايٓابط١ ب

عٔ ٖرا اؾاْب  -ٚاملدتصٕٛ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص-ٚنإ اـطأ إٔ تػاؾٌ اؾُٝع 

 ع يًػ١. األٚؾس َٔ اضتعُاٍ ايٓا ٖٚٛ ايرٟ ٜػّهٌ ايكطط

ؾايٛادب س٦ٓٝر إٔ ٜتصّسف َعًُٛ ايًػ١ ٚمجٝع املجكؿني ايعسب َٔ خالٍ اإلدزاى اؾٝد 

ٚاؿكٝكٞ يًٛاقع ايًػٟٛ ايسأٖ ٚضسٚز٠ اختٝاز ايطسٜك١ األْطب يتعًِٝ ايًػ١ املطتع١ًُ 

ِّ إاّل "إذا ُاضتعًُت بايؿعٌ يف مجٝع املٝادٜٔ، ٚ أاّل بايؿعٌ، ؾاالزتكا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ ال ٜت

تبك٢ يػ١ أدب ٚيػ١ ؼسٜس بٌ إٔ تدخٌ ايبٝٛت ٚتٓصٍ إىل ايػازع ٚاملصاْع ٚاؿكٍٛ 

    . 24ٚغريٖا"

ٚددٜس بايتٜٓٛ٘، إٔ املػاؾ١ٗ َٔ أنجس ايعًُٝات اييت ٜعتُد عًٝٗا َعًِ ايًػات 

ال ميهٔ ؼكٝل األدٓب١ٝ، إذ حياٍٚ ٚضع املتعًِ يف َٛاقـ يػ١ٜٛ تكرتب َٔ ايٛاقع، ٚ

                                                         
 .855-848:، صاملسدع ْؿط٘ 21

ف١ً كرب املُازضات  ،"تٛظٝـ ايٓعسٜات ايًطا١ْٝ ٚايتع١ًُٝٝ يف تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ". ٖػاّ صًٜٛض، 22

 . 13:ص ،1ّ، ع 2088، ايًػ١ٜٛ

 . 828:ص .8ز، "األضظ ايع١ًُٝ يتطٜٛس تدزٜظ ايًػ١ ايعسب١ٝ" .اؿاز صاحل، عبد ايسمحٔ 23

  .822:ص املسدع ْؿط٘، 24
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ٌّ ْصٝب٘ يف  ،اؾاْب ايهتابٞ ؾكطبذيو بايًػ١ املهتٛب١؛ "ألْ٘ إذا انتؿ٢ ؾٝ٘  أٚ ق

ِّ  ،ايتعًِٝ ؾإٕ ايطايب ضٝططس بعد ؽسد٘ إٔ خياطب ايٓاع بًػ١ َصطٓع١، ٚإذا ع

ؾٝكاٍ عٓٗا يػ١ أدب١ٝ  ّتشد اضتعُاهلا ايًؿعٞ ٚايهتابٞ...ذيو ؾطٝطعٔ يف ايًػ١ اييت ٜ

 . 25صًض يًتعبري يف مجٝع أسٛاٍ اـطاب ٚعٔ مجٝع األؾهاز ٚاملعاْٞ"ال ت ،قط١

ٚيٝظ ذيو إال ب١ٝ، إذ تٛصـ بأْٗا صعب١ ايتعًِّ، سٚيعٌ ٖرا َا ٜٓطبل ع٢ً ايًػ١ ايع

ألٕ َا ُٜعسض َٓٗا إمنا ٖٛ اؾاْب األدبٞ َٓٗا، ٖٚرا زادع أضاضا إىل دٌٗ َعًُٞ 

ايًػ١ ايعسب١ٝ ظٖٛس ايًػ١ يف ذاتٗا، ؾًٛ قّدَت ايًػ١ بػهًٗا املتداٍٚ غري املتشذس 

ٖرا ٜٓبػٞ إٔ ٜٓبَّ٘ املتعًِ  يهإ تعًِٝ ايعسب١ٝ أَسا ٜطريا؛ ٜكٍٛ اؿاز صاحل: "ٚع٢ً

ع٢ً ٚدٛد ٚدٗني ع٢ً األقٌ يف تأد١ٜ األغساض، ٚال حيصس ايعسب١ٝ ايؿصش٢ يف 

ايتعبري املٓكبض )املسّتٌ( ايرٟ ال ٜصًض إال يف َكاّ اؿس١َ ؾإذا اضتعٌُ ٖرا األدا٤ يف 

غري ٖرا املكاّ نإ صاسب٘ عسض١ يالضتٗصا٤ ناملتػّدم ايرٟ خياطب ايٓاع يف 

 .26ّ أْظ بهالّ دصٍ"َكا

ٚقد ازتهصت طسا٥ل ايتعًِٝ اؿدٜج١ ع٢ً ٖرٙ اآلي١ٝ يف تعًِٝ ايًػات، إذ لدٖا 

دَر "، إذ تكّٛ ايطسٜك١ ايب١ٜٛٓ ع٢ً ُاَٗا باؾاْب ايػؿٗٞ يف ايتعًِٝتصب أنجس اٖت

نٌ اؾٛاْب ايصٛز٠ ٚايصٛت ٚاؿسن١ يف املٛاقـ ايتع١ًُٝٝ يًػ١، إذ ٜتِ تعًِٝ 

١ ن١ًٝ َتطاؾس٠ إدزانٝا ٚصٛتٝا كايًػ١ٜٛ، بػهٌ تصاعدٟ َٓطذِ، ٚبطسٜ

. ٚع٢ً ٖرا ؾإٕ 27"َٚعذُٝا ٚصسؾٝا ٚمٜٛا، ع٢ً اعتباز إٔ ايٓطل دص٤ ال ٜتذصأ

إعطا٤ األٚي١ٜٛ ملٗاز٠ ايتعبري ايػؿٟٛ، ٚخاص١ "يطسٜك١ ايب١ٜٛٓ تعتُد أضاضا ع٢ً ا

املٛاقـ ايهال١َٝ اؿ١ٝ، اييت تًيب سادات املتعًِ َباغس٠، َع االٖتُاّ بايكِٝ 

اـالؾ١ٝ اييت ٜؤدٜٗا ايٓرب ٚايتٓػِٝ ٚاإلٜكاع، يف ايٓصٛص اؿٛاز١ٜ، ٚتٜٓٛع ايتدزٜبات 

                                                         
، "األضظ ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ يبٓا٤ َٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايتعًِٝ َا قبٌ اؾاَعٞ" .اؿاز صاحل، عبد ايسمحٔ 25

    .832:ص .8، زعٛخ ٚدزاضات يف ايًطاْٝات ايعسب١ٝ نتابضُٔ 

 .829:املسدع  ْؿط٘، ص 26

ّ، 2002، ضبتُرب ف١ً املرتدِ، "اؾٛاْب ايًطا١ْٝ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ يتع١ًُٝٝ ايًػات" حي٢ٝ. بعٝطٝؼ، 27

 .33:،ص01ع
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بإدخاٍ بعض َؿاِٖٝ ايٓعس١ٜ ايتٛيٝد١ٜ ايتش١ًٜٝٛ، نُؿّٗٛ  ع٢ً ايتُازٜٔ ايب١ٜٛٝٓ،

 .28"اإلبداع١ٝ، َٚؿّٗٛ اإلْتاد١ٝ، َٚؿّٗٛ ايتشٜٛالت...

تكّٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚؾل ٖرٙ ايطسٜك١ ع٢ً ايتدزز يف عسض املاد٠ ايتع١ًُٝٝ، إذ 

 تتٛشع ع٢ً َساسٌ نُا ًٜٞ:

ؾٝٗا عسض اؿٛاز ٚتطُٝع٘ عد٠ َسات، ثِ تعسض ايصٛز بعد ٜتِ ؛ َسس١ً ايعسض-

 االضتُاع إىل تعابري اؿٛاز املطذٌ.
سٝح متٝص غطٛط  َسس١ً اضتٝعاب ايٛسدات املعذ١ُٝ ٚايرتانٝب اؾدٜد٠؛-

 ٚأيٛإ.
َسس١ً ايترنس ٚإضُاز ايٛسدات املعذ١ُٝ ٚايرتانٝب بإعاد٠ عسض ايصٛز دٕٚ -

 ؿسد٠ ٚايرتنٝب ايًػٟٛ املصاسب هلا.عٝح ٜترنس املتعًِ امل؛ صٛت
ٚتتذطد يف تػدٝص املٛاقـ اؿٛاز١ٜ، ٚطسح أض١ً٦ سٍٛ ؛ َسس١ً االضتجُاز-

 . 29ز سساايصٛز ٚإلاش بعض ايتُازٜٔ خازز َٛاقـ ايصٛز املطتع١ًُ، أٚ إْتاز سٛ
١ًُٝٝ يف ايطسٜك١ ٜٚتذ٢ً ٖرا االٖتُاّ باؾاْب ايػؿٗٞ َٔ ايًػ١ يف ايع١ًُٝ ايتع

ا، ٖٚٞ َٔ ايطسا٥ل اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايًػ١، ٚذيو َٔ خالٍ اهلدف ايتٛاص١ًٝ أًٜط

سؿغ ايًطإ، يٝظ َٔ اـطأ ايًػٟٛ "ايًشٔ" ؾشطب، "األضاضٞ َٓٗا ٚاييت تتُجٌ يف 

بٌ نريو سؿع٘ َٔ خطأ اضتعُاٍ املكاٍ يف غري َكاَ٘. ٚمبع٢ٓ آخس ؾإٕ ٖدف متازٜٔ 

 .30"ًٞ ٖٛ متهني املتعًِ َٔ اضتعُاٍ ايًػ١ اضتعُاال تًكا٥ٝاايتبًٝؼ ايتٛاص
بٗرا ٜعٗس أ١ُٖٝ اضتجُاز َؿّٗٛ املػاؾ١ٗ، ٚأضبك١ٝ املٓطٛم ع٢ً املهتٛب نُا أقس 

تايٞ ؾإٕ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ أ١ٜ يػ١ أخس٣ ال بد إٔ ٜٓبين ع٢ً بريو دٚ ضٛضري، ٚباي

؛ ايرٟ ٜعد 31ٖرٙ ايؿهس٠. ٜٚدخٌ يف ٖرا ايٓطام أٜطا َؿّٗٛ االْػُاع ايًػٟٛ

                                                         
 .ايصؿش١ ْؿطٗااملسدع ْؿط٘، 28

 .34:صاملسدع ْؿط٘،  29

زضاي١ َادطتري، داَع١ عٓاب١، كطٛط١، ) .ايتُازٜٔ ايًػ١ٜٛ دزاض١ ؼ١ًًٝٝ ْكد١ٜ .قُد صازٟ، 30

 . 18:، ص(8550ّ

، ضُٔ "عًِ تدزٜظ ايًػات ٚايبشح ايعًُٞ يف َٓٗذ١ٝ ايدزع ايًػٟٛ. "اؿاز صاحل، عبد ايسمحٜٔٓعس:   31

 .191:ص .1ز ،عٛخ ٚدزاضات يف ايًطاْٝات ايعسب١ٝنتاب 
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ٜعٝػٗا ٖٞ ٚسدٖا ملد٠ َع١ّٓٝ ؾال ٜطُع "بإٔ  أضاضٝا يف تعًِ ايًػ١؛ ٜٚهٕٛ ذيو

غريٖا ٚال ٜٓطل بػريٖا ٚإٔ ٜٓػُظ يف عس أصٛاتٗا نُا ٜكٛيٕٛ ملد٠ ناؾ١ٝ يتعٗس 

  .32"ؾٝ٘ ٖرٙ املًه١

ؾايٛادب يف ٖهرا ساٍ إٔ ٜتصّسف َعًُٛ ايًػ١ ٚمجٝع املجكؿني ايعسب َٔ خالٍ  

ب اإلدزاى اؾٝد ٚاؿكٝكٞ يًٛاقع ايًػٟٛ ايسأٖ ٚضسٚز٠ اختٝاز ايطسٜك١ األْط

ِّ إاّل  إذا ُاضتعًُت بايؿعٌ "يتعًِٝ ايًػ١ املطتع١ًُ بايؿعٌ، ؾاالزتكا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ ال ٜت

يف مجٝع املٝادٜٔ، ٚأاّل تبك٢ يػ١ أدب ٚيػ١ ؼسٜس بٌ إٔ تدخٌ ايبٝٛت ٚتٓصٍ إىل 

 . 33"ايػازع ٚاملصاْع ٚاؿكٍٛ ٚغريٖا

ٚددٜس بايتٜٓٛ٘، إٔ املػاؾ١ٗ َٔ أنجس ايعًُٝات اييت ٜعتُد عًٝٗا َعًِ ايًػات 

هٔ ؼكٝل األدٓب١ٝ، إذ حياٍٚ ٚضع املتعًِ يف َٛاقـ يػ١ٜٛ تكرتب َٔ ايٛاقع، ٚال مي

ٌّ ْصٝب٘ ذيو بايًػ١ املهتٛب١؛ " ألْ٘ إذا انتؿ٢ ؾٝ٘ ع٢ً اؾاْب ايهتابٞ ؾكط أٚ ق

ايتعًِٝ ؾإٕ ايطايب ضٝططس بعد ؽسد٘ إٔ خياطب ايٓاع بًػ١ َصطٓع١، ٚإذا يف 

ِّ ذيو ؾطٝطعٔ يف ايًػ١ اييت ّٜت ؾٝكاٍ عٓٗا بأْٗا  ...شد اضتعُاهلا ايًؿعٞ ٚايهتابٞع

يػ١ أدب١ٝ قط١ ال تصًض يًتعبري يف مجٝع أسٛاٍ اـطاب ٚعٔ مجٝع األؾهاز 

 . 34"ٚاملعاْٞ

ٚيعٌ ٖرا َا ٜٓطبل ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ، إذ تٛصـ بأْٗا صعب١ ايتعًِّ ٚيٝظ ذيو إال  

ألٕ َا ُٜعسض َٓٗا إمنا ٖٛ اؾاْب األدبٞ َٓٗا، ٖٚرا زادع أضاضا إىل دٌٗ َعًُٞ 

ظٖٛس ايًػ١ يف ذاتٗا، ؾًٛ قّدَت ايًػ١ بػهًٗا املتداٍٚ غري املتشذس  ايًػ١ ايعسب١ٝ

 يهإ تعًِٝ ايعسب١ٝ أَسا ٜطريا.

                                                         
 ضُٔ نتاب ،"شح ايعًُٞ يف َٓٗذ١ٝ ايدزع ايًػٟٛعًِ تدزٜظ ايًػات ٚايب" .اؿاز صاحل، عبد ايسمحٔ 32

 .859:ص .8ز ،عٛخ ٚدزاضات يف ايًطاْٝات ايعسب١ٝ

 .822:ص ."ًػ١ ايعسب١ٝاألضظ ايع١ًُٝ يتطٜٛس تدزٜظ اي" .اؿاز صاحل، عبد ايسمحٔ 33

 ."األضظ ايع١ًُٝ ٚايًػ١ٜٛ يبٓا٤ َٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايتعًِٝ َا قبٌ اؾاَعٞ" .عبد ايسمحٔ اؿاز صاحل، 34

 .832:ص
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ٚاملكصٛد َٔ ذيو اختٝاز املؿسدات ٚايرتانٝب : ضسٚز٠ اختٝاز املاد٠ ايًػ١ٜٛ-

ٚايٓصٛص اييت تتال٤ّ َع َطت٣ٛ َتعًِّ ايًػ١، ؾٝهٕٛ ذيو مبساعا٠ عاٌَ ايّطٔ 

ٔ أدًٗا ٜهٕٛ ايتعًِٝ، ٚنرا ايؿ١٦ املطتٗدؾ١ َٔ ايتعًِٝ، ؾتعًِٝ ٚاؿاد١ اييت َ

ايًػ١ ألبٓا٥ٗا خيتًـ متاَا عٔ تعًِٝ ايًػ١ يػري ايٓاطكني بٗا، ؾاختٝاز املاد٠ ايًػ١ٜٛ 

جيب إٔ ٜهٕٛ ٚؾل َكاٜٝظ ع١ًُٝ ٚاضش١ حيددٖا أٌٖ االختصاص، عٝح تهٕٛ 

إمنا ٖٛ "صاحل يف ٖرا ايصدد:  قاب١ً يًتعًِ ٚايتعًِٝ، ٜكٍٛ عبد ايسمحٔ اؿاز

ؼصًٝ٘ طأٟ املتعًِص َٗاز٠ َع١ٓٝ، ٖٚٞ ايكدز٠ ايهبري٠ ع٢ً ايتعبري ايدقٝل عٔ مجٝع 

ٚهلرا ؾإْ٘ حيتاز ؼكٝكا هلرا ايػسض  ٚمجٝع َا تكتطٝ٘ اؿٝا٠ ايعصس١ٜ... األغساض

إىل فُٛع١ َٔ األيؿاظ ٚايرتانٝب ايٛظٝؿ١ٝ تػرتى يف اضتعُاهلا مجٝع ؾٕٓٛ 

 . 35"ملعسؾ١ا

بٓا٤ً ع٢ً َا ضبل، ؾإٕ اختٝاز تًو املؿسدات ٚايرتانٝب املساد تعًُٝٗا ٜٓبين ع٢ً  

ٕ؛ ؾأَا اؾاْب األٍٚ ؾٝدص داْبني ٜكٍٛ عُٓٗا اؿاز صاحل إُْٗا َتهاَال

ٚؼدٜدٖا  ،إسصا٤ املؿاِٖٝ اييت حيتاز إيٝٗا املتعًِ يف َسس١ً َاٜٚتُجٌ يف " ،املسبٞ

ثِ املكاز١ْ بني ٖرٙ ايػبه١ َٔ املؿاِٖٝ ٚبني َا ُٜعسض بايؿعٌ ع٢ً  ،ؼدٜدا عًُٝا

ٔ املتعًِ يف ايهتب ٚغت٢ املٛاد ايدزاض١ٝ يتكُٝٝ٘ ٚانتػاف ْكا٥ص٘ ٚثػسات٘ َ

. ؾُٝا ٜهٕٛ اؾاْب ايجاْٞ، َػرتنا 36"االدتُاعٞ ٚايرتبٟٛ -ايٛدٗني ايٓؿطاْٞ

َد٣ صالس١ٝ األيؿاظ املعسٚض١ بايؿعٌ عًّل يف ايبشح عٔ "بني املسبٞ ٚايًطاْٞ، ٜٚت

 ،أٚ َا ٜكرتس٘ املسبٕٛ أٚ ايًػٜٕٛٛ يتػط١ٝ ٖرٙ ايػبه١ َٔ املؿاِٖٝ ،يف ايدزاض١

ُُٗٗا مجٝعا ٖٛ ٖرا اؾاْب ايًػٟٛ ايٓؿطاْٞ االدتُاعٞ ايرٟ ٜٓبين عًٝ٘ ٚايرٟ ٜ

.    37"ٚتتٛقـ عًٝ٘ سٜٝٛت٘ ٚذٜٛع٘ يف مجٝع األٚضاط ،َصري ايًؿغ يف االضتعُاٍ

سدّد اؿاز صاحل ثالث١ َعاٜري ٜكّٛ املسبٞ باختٝاز املاد٠ ايًػ١ٜٛ ٚؾكٗا؛ ٜتُّجٌ املعٝاز 

املعٗس ايًؿعٞ يًٛسد٠ ايًػ١ٜٛ، ٖٚٛ ايعٓصس ايداٍ مبدتًـ أدصا٥٘ ٚفُٛع  األٍٚ يف

                                                         
 .13:ص ."أثس ايًطاْٝات يف ايٓٗٛض مبطت٣ٛ َدزضٞ ايًػ١ ايعسب١ٝ" .اؿاز صاحل، عبد ايسمحٔ 35

36
 .13:املسدع  ْؿط٘، ص 

 .13:املسدع ْؿط٘، ص 37
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أٚصاؾ٘ ايصٛز١ٜ ٚاملاد١ٜ، أَا املعٝاز ايجاْٞ ؾٗٛ َعٗسٖا ايداليٞ؛ أٟ املع٢ٓ املديٍٛ 

ُٚضع ي٘ يف األصٌ أٚ فُٛع املؿاِٖٝ اييت حيددٖا  عًٝ٘ ضٛا٤ نإ ذيو ايرٟ 

َطاؾا إيٝ٘ مجٝع ايعٓاصس  ،ٚاؿدٜح(كتًـ ضٝاقات٘ يف االضتعُاٍ )ايكدِٜ 

املع١ٜٛٓ اييت تٓدزز يف فاي٘ ايداليٞ. ٚآخس ٖرٙ املعاٜري ٖٛ املعٗس االضتعُايٞ 

 .38االدتُاعٞ يًؿع١
  :ايبشح خامت١

نإ َا ضبل َٓاقػ١ يٛاقع تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُّٗا، ٚدع٠ٛ يطسٚز٠ االضتؿاد٠ َٔ 

ًطاْٝات يف سكٌ ايتع١ًُٝٝ ملا بُٝٓٗا َٔ عالق١ ٚطٝد٠، ؾُعًِّ ايًػ١ جيب َعطٝات اي

ُّا مبطتذدات ايبشح لاع١  يف ايًطاْٝات نٞ ٜهٕٛ عًُ٘ أنجس إٔ ٜهٕٛ ًَ

ٚؾاع١ًٝ، ؾُا تٓتذ٘ األعاخ ايًطا١ْٝ ددٜس بإٔ ٜكدّ سًٛال ٚضبال يًسقٞ بتعًِٝ 

 أخس ايرٟ ٜػٗدٙ ٖرا املٝدإ.ايًػات مجٝعا ٚايًػ١ ايعسب١ٝ بٛد٘ خاص يف ظٌ ايت

 ؾاضتجُاز املؿاِٖٝ ايًطا١ْٝ يف تعًِٝ ايًػات ٜتُجٌ أضاضا يف االٖتُاّ بايٓكاط اآلت١ٝ: 

ضسٚز٠ تعًِٝ اؾاْب املٓطٛم َٔ ايًػ١ قبٌ اؾاْب ايهتابٞ َٓٗا، ٚذيو اضتجُازا -

 ألضبك١ٝ املػاؾ١ٗ ع٢ً ايهتاب١ يف عسف ايًطاْٝات.
طًعا ع٢ً املطتذدات يف ايًطاْٝات، ؾٝعًِ مبا ٜٓتر َٔ إٔ ٜهٕٛ َعًِ ايًػ١ َ-

أعاخ يطا١ْٝ خاص١ َا ناْت ي٘ ص١ً بتعًِٝ ايًػات، أٚ بطسا٥ل ددٜد٠ يف ٚصـ 

 ايًػ١.
ّٛد املعًِ تالَٝرٙ ع٢ً ايتعاٌَ َع اؾاْب ايٛظٝؿٞ يًػ١، َٔ خالٍ تعسٜطِٗ - إٔ ٜع

ٟ ٜطُٔ ايػٛص يف ايًػ١ ملٛاقـ يػ١ٜٛ س١ٝ، ٖٚرا َٔ قبٌٝ االْػُاع ايًػٟٛ اير

 ٚأضايٝبٗا.
ضسٚز٠ اختٝاز املاد٠ ايًػ١ٜٛ اييت ٜتعًُٗا ايتالَٝر ٚؾكا يًشاد١ ايٛظٝؿ١ٝ اييت -

 تٗدف إيٝٗا ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

                                                         
 .14-13:ص املسدع ْؿط٘، 38
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عالَٞ يًكِٝ ايب١ٝ٦ٝايتٛع١ٝ ايب١ٝ٦ٝ يف ظٌ ايرتضٝذ اإل

بسٜو فاط١ُ. د 
 
Email: fatibrik72@gmail.com                                                                         

 ًَدص ايبشح:
َػهالت ايب١٦ٝ َٔ املٛاضٝع اييت تطتًصّ تعافس ادتٗٛد ايفسد١ٜ ٚاملؤضطات١ٝ  إٕ

، ٚايبشح عٔ أصتع ايطبٌ ٚاذتًٍٛ املٓاضب١ يدز٤ ذتُاٜتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا

ادتاْب ضسٚز١ٜ اإلعالّ ٚاالتصاٍ يف ٖرا  َػهالتٗا، ٚيكد أضشت َطا١ُٖ ٚضا٥ٌ

، ٚايجكاف١ ايب١ٝ٦ٝ يف اجملتُعات؛ ست٢ تتدر ايكسازات ايصا٥ب١، يٓػس ايٛعٞ ايب٦ٝٞ

ٍَ ايطًٛناُت ايطاذت١.   تٛفس إضاف١ إىلـ ايب٦ٝٞ تدٖٛزاي إٕ َٔ بني أِٖ أضبابُٚتعٖد

؛ ٚيريو ايب٦ٝٞ ايٛعٞ بدزد١ املتعًك١ دتُاع١ٓٝاال األضباب تًو ـايفاع١ً ايتٛع١ٝ ٚضا٥ٌ

ٝٓاي إدزاز ايرباَر أصبح َٔ األٚيٜٛات  عٔ املعًَٛات ٚإتاس١ اإلعال١َٓٝ ايرباَر ضُٔ  ١ب٦ٝ

 َٔ اف٘بهاف١ أطٝ ٚمتهني اجملتُع إيٝٗا، ادتُٗٛز ٚيفت اْتباٙ ٚايتًٛخ، ايب١٦ٝ ساي١

 تداعٝات قطاٜا ايب١٦ٝ. يف ادتاد٠ املػازن١

 .اإلعالّ، ايب٦ٝٞ، ايت١ُٝٓ،ايكِٝ، ايٛعٞ :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
The problems of the environment are among the topics that necessitate 

coherence of individual and institutional efforts to protect and preserve it, 

and search for the most effective ways and appropriate solutions to ward 

off its problems. The contribution of the media to this aspect has become 

necessary to spread environmental awareness and environmental culture 

in societies; until the right decisions are taken and bad behaviors are 

changed. Among the most important causes of environmental degradation, 

in addition to the availability of effective educational means, are those 

social reasons related to the environmental awareness; therefore, it has 

become a priority to include environmental programs within media 

programs, provide information about the state of the environment and 

pollution, draw the public’s attention to it, and empower the community 

from all walks of life to participate seriously in the implications of 

environmental issues. 

                                                         
 ادتصا٥س اإلضال١َٝ، ٚايعًّٛ ْطا١ْٝاإل ايعًّٛ ن١ًٝ -ب١ً بٔ أمحد- 1ٖٚسإ داَع١. 
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 َكد١َ: 

 فٝٗا مبا املدتًف١، االتصاٍ يٛضا٥ٌ ايٛاضع االْتػاز إٔ ٜٓهس إٔ أسد ٜطتطٝع ال

َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ  ٚست٢  ٚاملدٕ، ايكس٣ يف ٚايتًفصٜٕٛ ٚايسادٜٛ ايصشف

(Social Mediaقد أصبشت ّْٛع )ْػـأت ٚتبًـٛزت  ا َٔ أْٛاع ايصشاف١ اييتا ددّٜد

ا يف ع١ًُٝ مجع ا بازّشدّٚز فتهٓٛيٛدٝا ايٛضا٥ط املتعدد٠ تؤدٟق١ُٓٝ، فـٞ ايب٦ٝـ١ ايس

ٚحتسٜـسٖا، ٚنريو تصٜٚد ايٛضا٥ٌ  ٚحتًٝـٌ األخباز ٚتبادهلا بني املطتددَني

اإلعال١َٝ مبعًَٛات دقٝكـ١ ذأت َصداق١ٓٝ، ٜهٕٛ فٝٗا املٛاطٔ اذتًك١ األضاض١ٝ يف 

 ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ ،غ١ املطـُٕٛ اإلعالَـٞ ٚتبادي٘ ع٢ً ْطاقات ٚاضع١بٓا٤ ٚصـٝا

غأٜ بسَٚٔ" ٚ"نسٜظ ًٜٚٝظ" يف ٚاقع اإلعـالّ ضتٔ يف بدا١ٜ اذتكب١ ايرٖب١ٝ "

يًصشاف١، ٖٚٞ صشاف١ مل ْعٗدٖا َٔ قبٌ، ٚقد تٓبأ ايهجري َٔ ارتربا٤ يف زتاٍ 

ـٝهٕٛ بٛاضـط١ املٛاطٓني إٔ مخطني باملا١٥ َٔ اإلْتاز ايصـشفٞ ضباملطتكبًٝات 

أتاح نٌ ٖرا يإلْطإ إٔ ٜتعٓسف ع٢ً أسداخ ٚقطاٜا َٚعازف ، 0202ّٚ عاّحبًٍٛ 

 َٚصطًشات ددٜد٠.

ٌّ دْٚز قد ٜهٕٛ يإلعالّ  زضايت٘ أدا٤ يف اإلعالّ صتاح فبكدز ايب١٦ٝ، محا١ٜ زتاٍ يف َٗ

 ضًٛن٘ ع٢ً ٜٓعهظ َا بكدز هلا، اْتُا٤ات٘ ٚتدعِٝ ب٦ٝت٘ب ٚعٝ٘ ٚت١ُٝٓ اإلْطإ بٓا٤ يف

 .عًٝٗا ٚاذتفاظ محاٜتٗا يف ايفٓعاي١ َٚػازنت٘ ب٦ٝت٘ َع تعاًَ٘ يف

، ٚنإ مثٓا يًتكدّ ايصٓاعٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ت١ًُٝٚيكد مٓت اعتباز ايتدٖٛز ايب٦ٝٞ ْتٝذ١ً س

َع ايٓصف ايجاْٞ  ، ٚمل تتفطٔ ايبػس١ٜ يآلثاز ايطًب١ٝ هلرا ايتدٖٛز ايب٦ٝٞ إال1ٚادبا

يًكسٕ ايعػسٜٔ ع٢ً إثس زتُٛع١ َٔ ايهٛازخ ايب١ٝ٦ٝ اييت ٖصت ايعامل، األَس ايرٟ 

، ٚهلرا ايطبب تعايت األصٛات املٓاد١ٜ بطسٚز٠  شٜاد٠ االٖتُاّ بايعٓصس ايب٦ٝٞأد٣ إىل

 هلرٙ األصٛات املتعاي١ٝ. ١٦ٝ، فهإ اجملتُع اذتاضٔ ايس٥ٝظاحملافع١ ع٢ً ايب

ٕٓ دٚز َؤ إْٓٗا ق٠ٛ  االتصاٍ ٚٚضا٥ًُٗا ٜتعاظِ َٜٛا بعد ّٜٛ، سٝحضط١ اإلعالّ ٚإ

ضاغط١ يف اجملتُعات، ملا هلا َٔ تأثري ع٢ً مجاٖري عسٜط١ َٔ ٖرٙ األخري٠، ذيو 

                                                         
1 RICH Tiphain, Les nouveaux instruments juridiques de prévention de bruit dans l’environnement, Mémoire de Recherche de 

master en droit de l’environnement, Université Paris I, Sorbonne, 2007, P: 19.
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زتاالت اذتٝا٠ بتٛدٝٗٗا ٚتػهٌٝ آزا٤ َٚٛاقف يدٜٗا إشا٤ َٛاضٝع شتتًف١ يف غت٢ 

ري أصبح َٔ املٛاضٝع اييت تفسض ايب١٦ٝ يف عصسْا اذتايٞ، فُػهٌ ايب١٦ٝ ارتطٚ

ْفطٗا بإذتاح، مٍما ٜدعٛ إىل تعافس دٗٛد ادتُٝع أفساّدا ٚمجاعإت، َٚؤضطإت 

ذتُاٜتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا، خالٍ ايبشح عٔ أصتع اذتًٍٛ قصد دز٤ َػهالتٗا، 

ٌٓ أغهاهلا إسد٣ ٖرٙ املؤضطات، فُطاُٖتٗا يف َجٌ اإلعالّ ٚاالت ٚٚضا٥ٌ صاٍ به

١ًٓٝ، ست٢ ٚادب َٔ خالٍ ْػس ايٛعٞ ايب٦ٝٞ بإنطاب ادتٖرا األَس  ُٗٛز ثكاف١ً ب٦ٝ

َع  يت ال تتُاغ٢ع املطا١ُٖ يف تعدٌٜ ايطًٛنات ايملدتًف غسا٥ح اجملتُ ٜتط٢ٓٓ

 عاٜؼ َع ايب١٦ٝ.ايصشٝح ملا ٜكتطٝ٘ ايتايفِٗ ايٛعٞ ٚ

  :اإلعالّ ايب٦ٝٞ

 ايب١٦ٝ، محا١ٜ أغساض حتكٝل إىل ٜطع٢ رٟاي اإلعالّ ذيو ٖٛ :َفّٗٛ اإلعالّ ايب٦ٝٞ

 ٚضا٥ٌ ناف١ فٝٗا تطتددّ ض١ًُٝ ع١ًُٓٝ أضظ ع٢ً َٛضٛع١ٓٝ إعال١َٓٝ خط١ خالٍ َٔ

 ٖرٙ أدا٤ تكِٝٝ ٚبعدٖا ارتط١ ٖرٙ أثٓا٤ ٜٚتِ ايٓاع، َٔ زتُٛع١ ختاطب اإلعالّ،

 2.اإلعال١َٓٝ ارتط١ب ارتآص١  ايب١ٓٝ٦ٝ يألٖداف حتكٝكٗا َد٣مبعسف١  ،ايٛضا٥ٌ

 ايرتمج١ ٚايب١٦ٝ، ٖٚٛ اإلعالّ ُٖا َفَٗٛني َٔ َسٍنْب تعبري ٖٚٛ إضاف١ً إىل ذيو 

 بػهٌ ٜطاعدِٖ بٗا ايٓاع ٚتصٜٚد ايب١ٓٝ٦ٝ، ٚاذتكا٥ل يألخباز، ايصادق١ املٛضٛع١ٓٝ

١ٓٝ بايكطاٜا ًلفُٝا ٜتع صا٥ب  تهٜٛٔ زأٟ ع٢ً   .3ايب٦ٝ

 ايٛعٞ إجياد ايب١٦ٝ، سٝح ٜتٍٛقف ع٢ً ع٢ً اذتفاظ يف األضاض١ٓٝ املهْٛات ٖٚٛ أسد

،ٓٞ ايب١ٓٝ٦ٝ، ٜٚطتٓد  ايكطاٜا ًٛنات ضتٛايط يتػٝري ايالش١َ املعسف١ ٚإنطاب ايب٦ٝ

 يٓػس ايتٛع١ٝ يف فاع١ًً أدا٠ً يٝهٕٛ ادتُٗٛز اضتعداد ٚت١ُٝٓ املعًَٛات دُٚزٙ ع٢ً ْكٌ

١ٕٓٝ عٔ يتدًٞاإىل  ايدع٠ٛ ٚ ادتدٜد٠، ايكِٝ   4.قا١ُ٥ ضًٛنإت ضًب

                                                         
 .21:ص ّ،0222، ايٓذاح ادتصا٥س: َطبع١ .ادتصا٥س يف ايب١ٓٝ٦ٝ ايسٖاْات .أمحد ًَش١، 2

ٞٓ ٚأ١ُٖٓٝ "اإلعالّ .ايٛاسد عبد إبساِٖٝ عازف، 3  إذاع١ احتاد زت١ً ،"ايب١٦ٝ مبػهالت ايٛعٞ إجياد ايب٦ٝ

 29 .:ص ،50ع،2008ّ ٜٓاٜس، ٚتًفصٜٕٛ ارتًٝر

١ٓٝ اإلذاع١ دٚز ٜاضني.بٛذزاع،  4 َادطتري،  زضاي١ .ادتاَعٝني ايطًب١ يد٣ يب٦ٝٞا ايٛعٞ ْػس يف احملً

 .17 :صَٓتٛزٟ، د.ت.  داَع١ ادتصا٥س، قطٓط١ٓٝ،
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 املتًكٞ ادتُٗٛز إساط١ خالٍ َٔ ايب١ٝ٦ٝ املفاِٖٝ تٛضٝح ع٢ً تعٌُ أدا٠ ُٜٚعٖسُف بأْ٘

 ٜطِٗ مبا املٛضٛع١ٝ؛ ٚاملعًَٛات اذتكا٥ل بهاف١ ايب١ٝ٦ٝ اإلعال١َٝ بايسضاي١ ٚاملطتٗدف

١ٓٝاي تأصٌٝ يف  املػهالت يف ضدٜد بسأٟ املطتٗدفني ٚتٜٓٛس، املطتدا١َ ت١ُٝٓ ايب٦ٝ

  5.املجاز٠ ايب١ٝ٦ٝ

 ٚقٛعٗا بعد ٚيٝظ بداٜتٗا، َٔ ايب١ٝ٦ٝ ػانٌامل نٌ ع٢ً ايط٤ٛ ٜطًط إعالّ أٜطا ٖٚٛ

 .6ب٦ٝت٘ ع٢ً ٚايكًل ٚاالٖتُاّ املعسف١ يًذُٗٛز ٜٚٓكٌ

 خالٍ َٔ بايب١٦ٝ املتعًك١ ١ًُٝايع اذتكا٥ل ْػسإْػا٤ ٚ ع١ًُٝ" بأْ٘ أٜطا ٜعسف نُا

 .7"املطتدا١َ ايت١ُٝٓ إىل ٚصٛال ايب٦ٝٞ ايٛعٞ َٔ دزد١ إجياد بٗدف اإلعالّ ٚضا٥ٌ

ٝٓا ٚإعالَٝٓا أغداص قبٌ َٔ اإلعالّ ٚضا٥ٌ تٛظٝف ٖٛ  بكطاٜا يًتٛع١ٝ َؤًٖني ب٦ٝ

ٝٓا َتفاعٌ عاّ زأٟ خًل َٔ خالٍ، ايب١٦ٝ   8.ٜايكطاا تًو َع إجياب

 :أِٖ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ايب٦ٝٞ

 مجٗٛزٖا يف األثس إسداخ ع٢ً ايكدز٠ إعال١َٓٝ ٚض١ًٝ يهٌ :اإلعالّ املس٥ٞ )ايتًفصٜٕٛ(

 َٔ ايٛضا٥ٌ ٖرٙ أق٣ٛ ًفصٜٕٛايت اجملتُعات، ٜٚعد َٔ زتتُع أٟ يف تعادت٘ َا خالٍ َٔ

 ،ٚايجكاف١ٓٝ االدتُاع١ٓٝ َٚطتٜٛاتِٗ أعُازِٖ اختالف ع٢ً املػاٖدٜٔ ٙ ع٢ًتأثري سٝح

 َٚا ٜرتٓتب عٔ االدتُاعٞ اجملاٍ يف خاص١،َٚتٓٛع١ َتعدد٠ إَهاْإت ٜهتطب٘ َٔ ملا

 اجملتُع ع٢ًخطٛز٠  تػهٌ اييت ٚايعٛاٖس األشَات شتتًف َٔ ٚٚقا١ٜ تٛع١ٝ َٔ ذيو

  9. أفسادٙٚ

                                                         
 ْاٜف أنادمي١ٝ اإلَازات: .ايب٦ٝٞ األَٔ حتكٝل يف دٚزٙٚ  اإلعالّ .أمحد اهلل عبد ايعصٜص عبد ،ايػاٜع  5

 .26:ص ،2003ّ األ١َٝٓ، يًعًّٛ

 ايكاٖس٠: عامل .2ط، ايعاّ ٚايسأٟ االتصاٍ ٚتهٓٛيٛدٝا اإلعالّ يف دزاضات .ْٝٛٞ إبساِٖٝطبمحاد٠،  6

 .322:ص ،0226ّايهتب، 

 .322:املسدع ْفط٘، ص 7

ُٓ. 2، طايب٦ٝٞ اإلعالّ .ستُد ادتبٛز، ضٓا٤ 8  .20:، ص0222ّأضا١َ،  داز: إع

 األ١َٓٝٓ زاضاتيًد ايعسبٞ ايطعٛد١ٜٓ: املسنص .0، زاأل١َٓٝٓ ايدزاضات شتتصس .ايٓدٜٔ عُادًطإ، ض 9

 .110:، ص2764ّ ٚايتدزٜب،
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 إىل ٚإٜصاهلا ايب١٦ٝ، قطاٜا تٓاٍٚ ٚايصٛت ايصٛز٠ خالٍ َٔ ايتًٝفصٜٕٛ بإَهإ إٕ

 ع٢ً فٝٗا ٜؤثس مما ب٦ٝتِٗ، ٚاقع دٓراب جيعًِٗ ٜتعٓسفٕٛ ع٢ً بػهٌ املػاٖد ادتُٗٛز

 تجبّٝتا. أٚ حتطّٝٓا هلا ايطًٛنات بعض تعدٌٜ هلِ ضتٛ ٜتٝح

 تداطبف  ايعامل بكاع َععِ يف اٚاضّع اْتػاّزا اإلذاع١ تعسف :اإلعالّ املطُٛع )اإلذاع١(

 اإلذاع١ٓٝ األسداخ يف ايفع١ًٝ االدتُاع١ٓٝ، نُا متهٓٓٗا َٔ املػازن١  ايػسا٥ح نٌ

 تسد َا اٚنجري، ايسؤ٣ تٛضح إٔ تطتطٝع إذ ٚايتأثري، اإلقٓاع ع٢ً ايكدز٠ هلا أتاح َا ٖرا

 ايٛعٞ ْػس يف اضتدداَٗاٚ اإلذاع١ تٛدٝ٘ يريو ميهٓٓا املطتُعني، اْػػاالٔت ع٢ً

 .ايب٦ٝٞ

ٚيكد أثبتت اإلذاع١ صتاعتٗا يف ايعدٜد َٔ املٝادٜٔ، َٚٓٗا املػه١ً ايب١ٓٝ٦ٝ فإْٗا 

يف ذيو ايتٛع١ٝ ايصش١ٝ، ففٞ بعض  تهاد متاثًٗا َٔ سٝح املٛضٛع، ْرنس

ٚاط( َٔ إذاع١ َعًَٛات عٔ  32املٓاطل َٔ ايعامل اضتطاعت ستط١ إزضاٍ بك٠ٛ )

ٝٓات املع١ٜٓٛ، ٚيكد اضتػسم ٖرا ايربْاَر ايرٟ تطُٔ قدزا  ٌٓ ٚايتٝفٜٛٝد ٚايطفًٝ ايط

ٞٓ ٚاالتصاالت اهلاتف١ٓٝ  غري قًٌٝ َٔ َٛاد ايرتفٝ٘ ناألغاْٞ ٚايفًهًٛز احملً

ٝٓٔ إٔ أقٌ َٔ ْصفِٗ ٖٛ ًُٛاطٓني ثالخ ضاعات، ٚبعد اختباز ع١ٓٓٝ َٔ املطتُي عني تب

ٌّ،اي ٌٓ ٚزاث ٕٓ َسض ايط ٌٓ ٜعتكد أ َصدز  ٜعسفٕٛرٜٔ ناْٛا يف سني شاد عدد اي رٟ ظ

 اإلذاع١ٓٝ ايٓٛادٟ إٔ ايتذازب أثبتت يكد(، 0795ٚ)ٚيرب غساّ  10 %05ايتٝفٜٛٝد بٓطب١ 

 .11باملػهالت ٚشٜادت٘ ايٛعٞ تك١ٜٛ غأْٗا َٔ خاص١ َٝص٠ هلا

 :اإلعالّ املهتٛب

 اإلعالّ ٚضا٥ٌ بني ١ًَُٗ َها١ًْ حتتٌ املهتٛب١ ايصشاف١ تصاٍ ال :ايصشاف١ املهتٛب١

 أ١ُٖٓٝ إىل ٓدٟٜؤٖرا  نٌٚ ْفط٘، ايٛقت يف َٚسحي١ َٝطس٠ ٚض١ًٝ فايصشٝف١ األخس٣،

 دّٚزا يًصشاف١ متٓح املها١ْ ٖرٙ ايعاّ،  يًسأٟ بايٓطب١ اإلعالّ ٚضا٥ٌ  بني ايصشاف١

                                                         
١ٓٝ ٚايت١ُٝٓ اإلعالّ أدٗص٠ .غساّ، ٚيرب 10  :َسادع١ ،فتشٞ ستُد :تس ،ايٓا١َٝ ايبًدإ يف اإلعالّ ٚدٚز ايٛطٓ

 .0:ص ،ّ 1970ٚايٓػس، يًتأيٝف املصس١ٜٓ اهل١٦ٝ أبٛ بهس، ايكاٖس٠: حيٞ

، 2774ّايهتب،  عامل ايكاٖس٠: .1،طّايعا ٚايسأٟ بادتُاٖري ٚاالتصاٍ اإلعالّ .ستُد سطني، مسري 11

 . 01:ص
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 ايب١٦ٝ َٚػهالت بكطاٜا ايتٛع١ٝ ، ٚنريو12زتاالتٗا مبدتًف ايتٛع١ٝ يف فٓعاال

 .ٚايعاملٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايٛطين املطت٣ٛ احملًٞ ع٢ً ٚايتًٛخ

 :اجملالت ايع١ًُٝ

 فٗٞ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ْػس خالهلا ميهٔ َٚٔ  اإلعالّ ٚضا٥ٌ أِٖ َٔ ايع١ًُٓٝ اجملالت تعترب

 ادتػسافٝا زت١ً صدزت عاّ َا١٥ َٔ أنجس فُٓر عًُٞ ٚبأضًٛب بعُل ايكطاٜا تطسح

 ا٤أضت مجٝع يف ْطد١ ٜنيَال 10 َٔ أنجس تٛشٜعٗا ٖٚٞ اييت ٜبًؼ بأَسٜها ايٛط١ٓٝٓ

 ايب١٦ٝ بٓٛاسٞ تٗتِ اييت اجملالت َٔ ايعدٜد صدزت اذتايٞ ايكسٕ بدا١ٜ َٚٓر ايعامل،

 .13املدتًف١

 :اإلعالّ ادتدٜد

ٚتتِ اْطالقا َٔ  يٛدٝا،هٓٛالّ ادتدٜد خالص١ٌ َٔ خالصات ايتٚضا٥ٌ اإلع

ايػبه١ اإليهرت١ْٓٝٚ، أٜٔ تٛدد املٛاقع املتدصص١، ٚاملدْٚات ٚصفشات ايٜٛهٞ، 

نُا بسش يف ايطٓٛات األخري٠ َا ٜعسف باإلعالّ االدتُاعٞ أٚ غبهات ايتٛاصٌ 

 االدتُاعٞ.

ٕٓ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ادتدٜد٠ أضشت تطتددّ ألغساض أنجس ٚعّٝا ْٚطّذ ا ا، ْعّسإ

دداَٗا ٚاْتػازٖا ايٛاضـع ٚاضتكطابٗا دتُاٖري ٚاضع١، ٚتعد ايكطاٜا يطٗٛي١ اضت

ٚاملػهالت ايب٦ٝٝـ١ ٚاسـد٠ َـٔ املٛاضـٝع املطسٚس١ عرب ٚضا٥ط اإلعالّ االدتُاعٞ 

ٚبصف١ أضاض١ٝ َٛقع ايفاٜطبٛى، سٝح أصبشت ايعدٜد َٔ ادتُعٝات ٚاملٓعُات 

ػـس ايٛعٞ ٚايجكاف١ ايب١ٝ٦ٝ خالٍ احمل١ًٝ ٚنرا ايدٚي١ٝ تٓػط عرب املٛقع، َٔ أدـٌ ْ

اإلساط١ باملعًَٛات ٚاألخبـاز ايب٦ٝٝـ١، ٚايـدع٠ٛ إيـ٢ املطا١ُٖ يف اذتُالت ايتطٛع١ٝ 

ذتُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚاحملـٝط إيـ٢ داْـب إدزاز ايصـٛز، ٚايفٝدٜٖٛات ٚايتعًٝكات َٔ أدٌ 

 درب اْتباٙ املطتددَني ٚبًٛز٠ ايٛعٞ ايب٦ٝـٞ يـدِٜٗ.

                                                         
١ٓٝ،  اإلغعاع َٚطبع١ اإلضهٓدز١ٜٓ: َهتب١ .2ط ،األَين ٚاإلعالّ اإلعالّعًٞ. ايباش،  12 ، 0222ّايفٓ

 .24:ص

 ،0221ّ ايفهس، : عاملايكاٖس٠ .املطتداّ ايطٝاسٞ ٚاإلعالّ ايت١ُٝٓ يف ب١ٓٝ٦ٝ دزاضات .أمحدادتالد،  13

 .52:ص
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 إلعالّ:ٚظا٥ف ٚضا٥ٌ ا

 ع٢ً بعالي٘ أيك٢ قد ٚايتهٓٛيٛدٞ ايعًُٞ ايتكدّ أضاع ع٢ً ايكا٥ِ املعاصس ايعامل إٕ

 َا ٖٞ إاٍل ٚ  اي١َٓٝٛٝ اذتٝا٠ َعاٖس َٔ َعٗس إىل اإلعالّ ٚضا٥ٌ فتشٛيت اإلعالّ، سكٌ

 ايكطاٜا شتتًف إداز٠ يف املعسف١ٓٝ، ٚاضتدداّ ذيو َصادزِٖ يتٜٓٛع األفساد أَاّ فسص١ٌ

 ايٛظا٥ف. ٖرٙ بٝإ ْطتعسض يف ايفكسات ايتاي١ٝ الت،ٚاملػه

 ٚضا٥ٌ يٛظا٥ف االْطالم ْٚكط١ االزتهاش ستٛز مبجاب١ األخباز ٚظٝف١ تعترب األخباز:

ِٓ بٓا٤ ايٛظا٥ف إٕ بٌ املدتًف١، اإلعالّ  حتكك٘ َا أضاع ع٢ً ستاٚزٖا األخس٣ ٜت

 .14َعًَٛات َٔ تكدَ٘ فُٝا َصداق١ٓٝ َٔ األٚىل ايٛظٝف١

ِٓ األسداخ، عٔ ايتعًٝكاتٚ ايصٛزٚ ايبٝاْاتاألْبا٤ ٚ مجع يف ايٛظٝف١ ٖرٙ تتُجٌٚ  بجٗا ث

 املال٥ِ. إطازٖا يف ٚٚضعٗا َعادتتٗا بعد

ِٓ ٚتٛدٝ٘، تفطري إىل األخباز حتتاز ايتفطري ٚايتٛدٝ٘:  األسداخ ع٢ً ايط٤ٛ بتطًٝط ذيو ٜت

 ٚايتفهري األَٛز فِٗ ع٢ً ايفسد َطاعد٠ بٗدف دٝ٘ايتٛ بٛظٝف١ اإلعالّ ٚضا٥ٌ ٚتكّٛ

 املػازن١ بأضايٝب خالٍ إعالَِٗ تجبٝت٘، أٚ تعدًٜ٘ أٚ َعٝٓٔ ضًٛى اْتٗاز أٚ َعٝٓٔ، بُٓط

١ٓٝ ُّادّٚزا اإلعالّ يٛضا٥ٌ فإٕ يريو قط١ٓٝ َا اجتاٙ اإلجياب   15.ذيو يف َٗ

ُّ ادّٚز اإلعالّ ٚضا٥ٌ تؤدٟ ايتجكٝف ٚايتٛع١ٝ:  تكّٛ سٝح ٚايتٛع١ٝ، ايتجكٝف عًُٝٓيت يف اَٗ

 َٚٗازات َع١ٓٓٝ ضًٛنات ذا جتعً٘ مما اجملاالت، شتتًف يف باملعًَٛات األفساد بتصٜٚد

 املتبع ايٓعاَٞ األضًٛب بػري املهتطب١ املعسف١ ٖٛ ٚايتجكٝف َا ٜعرتض٘ َٛاد١ٗ يف َتٓٛع١

 .16سٛي٘ ملا ٜدٚز ٚفُٗ٘ ايفسد أفل اتطاع ع٢ً املعسف١ ٖرٙ تطاعد ٚ املدازع، يف

 دزاضات  أثبتت فكد بطسع١، ايب١٦ٝ َع ٚايتهٝف بطٗٛي١ ايٓاع َع ايتعاٌَ أدٌ َٚٔ

ٕٓ االدتُاع ٚعًِ األْجسٚبٛيٛدٝا ٚعًِ ايٓفظ عًِ  تػهٌٝ يف ايهبري أثسٙ ي٘ ايتجكٝف أ

 .17ايعاّ يًسأٟ ايٓفط١ٓٝ االجتاٖات

                                                         
 .59 :، صسدع ْفط٘امل 14

 .4، ص:1985ّ،ٚايتٛشٜع يًٓػس ايٛي١ٝ داز  :َصس  .ٚاإلعالّ ايتعًِٝ ٚضا٥ٌ .اذتًِٝ عبد ايباب فتحضٝد،  15

 .62:املسدع ْفط٘، ص 16

 . 3ص: ّ،2776،ايهتب ايكاٖس٠: عامل .0ط ،ايصشاف١ عًِ إىل َدخٌ. شٜد، فازٚم أبٛ 17
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 إىل باألفساد تدفع سٝح ٚايتعًِٝ، ايرتب١ٝ بٛظٝف١ اإلعالّ ٚضا٥ٌ تكّٛ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ:

فاإلعالّ ٜطاعد  األدا٤، يتطٜٛس ايالش١َ املٗازات ٚانتطاب ٚاالطالع ايبشح َٔ َصٜد

 ايصٝػ١ ٚضع َعآخس،  إىل دٌٝ َٔ ٚايطبٝعٞ ٚايجكايف اذتطازٟ ايرتاخ ْكٌ ع٢ً

 ايفهسٟ ايتطٛز ايرٟ ٜؤٓدٟ إىل األَس ،باألصٌ اإلخالٍ دٕٚ ايتطٛز ملٛانب١ اذتدٜج١

ُٓٞ اجتاٖات ْ٘غأ َٔ ايرٟ  .ايفسد إٔ ٜٓ

 ايبصس١ٜٓ ايطُع١ٓٝ ايٛضا٥ٌ بفطٌ ضُٝٓا ال بايػ١ أ١ُٖٓٝ تأخر ًِٝٚايتع ايرتب١ٝ ٚظٝف١ إٕ

 .18يًػباب ٚدا١ُ٥ غا١ًَ يرتب١ٝ ايطسٚز١ٜٓ األدٚات املهتٛب١ ايصشاف١ َع صازت اييت

 اإلعالّ ٚضا٥ٌ ملععِ بايٓطب١ يًدخٌ اضًّأضا اَصدّز اإلعالٕ ٜػهٌ اإلعالٕ:

 ايبداٜات َٓر اإلعالٕ ظٗس ٚقد دٚزٖا، ٚأدا٤ اضتُسازٖا ع٢ً ألْ٘ ٜطاعد ادتُاٖري١ٜٓ،

 ايكسٕ َٓتصف يف إال ز٥ٝط١ ٚظٝف١ إىل مل ٜتٛصٌ يهٓ٘ ايصشف، يعٗٛز األٚىل

 .19ايتاضع

 ايػدٜد٠ املٓافط١ االعتباز يف خر٠آ ايٛظٝف١ بٗرٙ اإلعالّ ٚضا٥ٌ تكّٛ يرتفٝ٘:ايتط١ًٝ ٚا

 أٚ تًو، أٚ ايصشٝف١ بٗرٙ زبطِٗٚ ادتُاٖري ع٢ً يالضتشٛاذ األخس٣ اإلعالّ ٚضا٥ٌ بني

 ٚإَتاع٘ ادتُٗٛز تط١ًٝ بٗدف تكدَ٘ َا خالٍ َٔ ايتًفص١ْٜٓٝٛ، أٚ اإلذاع١ٓٝ ايكٓا٠ بٗرٙ

 بعض تجبٝت ع٢ً ادتُاٖري ذتح اهلادف١، ايف١ٓٝٓ األعُاٍ املبدعني بعض ٜٚطتػٌ

 .تػٝريٖا أٚ تعدًٜٗا أٚ ايطًٛنات

 جتعٌ قد ٚيهٓٗا، ٚاهلُّٛ املتاعب عٔ ٓفٝظيًت محّٝدا ْفطًِّٝا أثّسا ايٛظٝف١ هلرٙ إٕ

ايرتفٝ٘  إٔ عٔ فطال ايطًب١ٓٝ مما ٜصٜد َٔ ايٛاقع، عٔ بعٝدا األٖٚاّ يف غازقا اجملتُع

١ًٓٝ ادتُاع١ًٓٝ ق١ًُٝ ٌُٕ حيأميهٔ   .20َا زضاي١ يتُسٜس ضٝاض١ًٓٝ أٚ تطًًٝ

 بػهٌ ٜتٓاضب ٚقِٝ ادتُاٖري ٚتسفٝ٘ يتط١ًٝ املٓاضب١ املٛاد اختٝاز ايطسٚزٟ َٔ يريو

 .ٚتسقٝت٘ ايفهس ت١ُٝٓ يف  ايرباَر ٖرٙ َجٌ ٚاضتػالٍ زتتُع، نٌ

                                                         
 .20ّ، ص:2770ادتصا٥س: دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع١ٝ،  .0، طعامل االتصاٍ .عبد ايسمحٔعصٟ،  18

 .95 :ص .َدخٌ إىل عًِ ايصشاف١ . فازٚمشٜد،  أبٛ 19

 .88 :ص .اإلعالّٚضا٥ٌ ايتعًِٝ ٚ. اهلل سفغ اِٖٝ ٚإبس اذتًِٝ، عبد ايباب فتحضٝد،  20
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 َٗاّ اإلعالّ ايب٦ٝٞ:

 :ايتاي١ٝ ايٓكاط يف عالّ ايب٦ٝٞتتُجٌ َٗاّ اإل

ايب١ٓٝ٦ٝ، مٍما  ايكطاٜا جتاٙ ايعاّ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ت١ُٝٓ خالٍ َٔ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ت١ُٝٓ-

 .ايب١ٓٝ٦ٝ باملػهالت يالٖتُاّ اذتهَٛاتع٢ً  ضاغط تٝٓاز غعيب ع٢ً خًل ٜطاعد

 ٚادتٗٛد اإلجيابٝٓات ع٢ً ايط٤ٛ ٚتطًٝط ٚايت١ُٝٓ يًب١٦ٝ أصدقا٤ نطبع٢ً  ايعٌُ-

 .21ايب١٦ٝ ١ٜذتُا املبرٚي١

 أٖداف اإلعالّ ايب٦ٝٞ:

 ايرتب١ٝ يتعًُٝ يف دٚز َٔ هلا ملا ايٓعاَٞ، غري ايتعًِٝ ٚضا٥ٌ أِٖ َٔ اإلعالّ ٚضا٥ٌ

١ٓٝ ٚايرتب١ٝ  اإلعالّ بني ٚطٝد٠ ايعالق١ إٔ ٜٚبدٚ ٚايتجكٝف،  اختالف َٔ ايسغِ ع٢ً ايب٦ٝ

 ٚتدعِٝ ْػس ٖٚٛ ٚاسد اهلدف إٔ إال ايعًُٝتني، َٔ بهٌ احملٝط١ ٚايعسٚف ايٛضا٥ٌ

 ذإ ايب١ٓٝ٦ٝ، ايرتب١ٝ تدعِٝ يف ًُّٛضاَ ادّٚز ادتُاٖريٟ اإلعالّ ٚضا٥ٌ. ٚتؤدٟ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ

١ٓٝ ايٛضا٥ط متجٌ ْٗاإ  .22ممه١ٓ  مجاٖري١ٜ قاعد٠ أٚضع إىل يًٛصٍٛ املجاي

 األفساد عسفٗاإٔ ٜ يت ٜٓبػٞاي ٚاملفاِٖٝ املعًَٛات بٗا ٜٚكصد املعسف١(:) ايبعد اإلدزانٞ

 ٚعالقات َٛازد َٔ ايطبٝع١ٓٝ ايب١٦ٝ حتتٜٛ٘ َا ٚنٌ، ايبٝٛفٝصٜك١ٓٝ ايٓعِ عٔ ٚادتُاعات

 عًُٝٓيت يف ايٓعا١َٓٝ غري املؤضطات ٖٓا ٜربش دٚزٚ َػهالت، َٔ ي٘ تتعسض َٚا ٚقدزات

 .ايب٦ٝٞ ٚايتجكٝف ايتعًِٝ

١ٓٝ األنجس اإلعالّ ٚضا٥ٌ ٚتعترب  اختالف ع٢ً املٛاطٓني بني ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ْػس يف فاعً

 . 23تٛاددِٖ ٚأَانٔ ثكافتِٗ ٚدزدات أعُازِٖ

نُا  ادتُٗٛز، اْتباٙ يفت دٌأ َٔ هلا ايتصدٟ ٚطسم ايب١ٓٝ٦ٝ نُا إٔ املػانٌ

 بٓٛى أٚ ٚزتالت صشف ػا٤إْ أٚ بايب١٦ٝ، َطتك١ً َالسل يصشفإصداز ا ميهٔ

 . 24ْرتْتاإل غبه١ ع٢ً ايب١ٓٝ٦ٝ يًُعًَٛات

                                                         
 .003-002:ص ،د.ت ايفذس، داز :ايكاٖس٠ .املتدصص ايصشفٞ إمساعٌٝ.إبساِٖٝ،  21

 اإلضهٓدز١ٜٓ َصس: َسنص .ايتطبٝلٚ ايٓعس١ٜٓ بني ايب٦ٝٞ اإلعالّ .عًٜٞٔ ايد مجاٍ ايطٝٓد صاحل، 22

 .94 :ص، ّ 2003،يألحباخ

 .203:، ص0222ّ ،ايهتب ايكاٖس٠: عامل .2ط ،ايت١ُٝٓ ٚقطاٜا اإلعالّ. عًٞ ،عذ٠ٛ 23

 .161 :ص .دزاضات ب١ٓٝ٦ٝ يف ايت١ُٝٓ ٚاإلعالّ ايطٝاسٞ املطتداّ .محدأ ،ادتالد 24
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 ارتًٌ سدٚخ جتٓب َطتُس٠ ميهٔ س٦ٓٝر دٚز١ٜٓ بصف١ ايب١ٝ٦ٝ املعًَٛات تٛفست َا ٚإذا

 ايكدز٠ َٔ هلا ملا املتعدد٠ اإلعالّ ٌٚضا٥ ٖٓا ْطيب، ْٚكصد بػهٌ ٚيٛ املػه١ًٚ

 ٚايدٚيٞ ٚاإلقًُٝٞ احملًٞ املطت٣ٛ ع٢ً بايب١٦ٝ َا ٜتعًٍل نٌ ْكٌ يف ٚايف١ٓٝٓ ايتجكٝف١ٓٝ

 ٚزفع االدتُاع١ٓٝ ايػسا٥ح ناف١ إىل إٜصاهلا بػ١ٝ يإلسداخ ايػا١ًَ املعادت١ خالٍ َٔ

  ْػسات اإلعالّ ا٥ٌٚض ختصص إٔ ٚميهٔ ايب١ٓٝ٦ٝ، املػانٌ شتاطسٚ بأبعاد ٚعِٝٗ

 ناْت ضٛا٤ بايب١٦ٝ خاص١ ع١ًُٓٝ غسحي١ أٚ ٚثا٥ك١ٓٝ أفالّ ربزت١تكّٛ ب أٚ ١َٝٓإعال

١ٓٝ. أٚ إذاع١ٓٝ  تًفصْٜٛ

 انتطاب ع٢ً األفساد َعا١ْٚ بٗا ٚاملكصٛد(: ٚايكِٝٓ املٛاقف ٜٔايبعد املٗازٟ )تهٛ

 انتطاب ٚأٜطا، ١بايب٦ٝ املستبط١ املدتًف١ بادتٛاْب االٖتُاّ َػاعس َٔ زتُٛع١

 .25سًٍٗا ٚنٝفٝٓات َػهالتٗا يتشدٜد املٗازات

 َٛاقف٘ ٚقُٝ٘ تػٝري مجٗٛز ٜتكبٌ إعداد ايصدد ٖرا يف اإلعالّ ٚضا٥ٌ ع٢ً ٜتعٝٓٔ نُا

 َعٝػت٘ َطت٣ٛ ٚزفع احتطٝٓٗ أدٌ َٔ فٝ٘ ٚايتأثري بايب١٦ٝ املطس٠ ٚضًٛنات٘ ايتكًٝد١ٜٓ

 يألْع١ُ االضتٝعاب١ٓٝ ٚايكدز٠ املتذدد٠ غري ٚاملٛاد ايبٝٛيٛدٞ ايتٓٛع ع٢ً يًُشافع١

 .26د١ٝاإلٜهٛيٛ

 ٚضا٥ٌ دٚز ٖٓا ٜأتٞ َٚٔ ايب١٦ٝ، ذتُا١ٜ ايعٌُ بٛضا٥ٌ عسف١َ أنجس األفساد ٖرا دتعٌ

 َساسٌ  بعد فُٝا خاص١ املطتُس، ٚايتدزٜب ايتعًِٝ َٓع١َٛ َٔ ادص٤ّ باعتبازٖا اإلعالّ

 .املدزضٞ ٚايتدزٜب ايتعًِٝ

ددٜد٠ً َٔ االجتاٖات اإلجياب١ٓٝ، ملا هلا  نُا تطتطٝع ٚضا٥ٌ اإلعالّ إٔ حتكل أمناًطا

 َٔ دٚز ستٛزٟ يف ت١ُٝٓ املٛاقف ٚايكِٝ املدتًف١.

                                                         
 .3:ص ،د.ت ١،ايعسبٍٝٚ داَع١ ايد يكاٖس٠:ا .ايب٦ٝٞ االدتُاعٞ ايٛعٞٚ اإلعالّ .اهلل عبد ،ايعٛضٞ 25

 زت١ً، "ايطٛفٝيت باالحتاد تبًٝظ ملد١ٜٓ اذته١َٛ بني ايب٦ٝٞ ايتعًِٝ اجتاٖات" ايْٝٛطهٛ، 26

 .42:ص ،1977ّ أنتٛبس  1،ايْٝٛٝطهٛ
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 ناف١ يف ايفعاي١ يًُػازن١ يألفساد ايفسص١ إتاس١ ٖٞ )املػازن١(: ايبعد االْفعايٞ

 ٚضع يف ايٓاع إغساى إٔ ايتذازب أثبتت ٚقد، ايب١ٝ٦ٝ املػهالت سٌ ع٢ً املطتٜٛات

 . ضسٚزٟ أَس َطتكبًِٗ بٗااييت  ايكسازات

 املٛاطٓني بني االدتُاعٞ يًشٛاز قٓٛات ختًل إٔ اإلعالّ ٛضا٥ٌي ايصدد ٜٓبػٞ ٖرا يف

 اذتهَٛات ع٢ً ضاغط غعيب تٝٓاز خًل ع٢ً مما ٜطاعد املػرتى ايكساز إىل يًٛصٍٛ

  . بايب١٦ٝ عٓدَا ٜتعًٍل األَس

ي١ االعال١َٝ َٚٔ خالٍ َا ٓتِ طسس٘ ضابكا ضٛف ْتعسض إىل نٝف١ٝ صتاح ايسضا

إٔ تطتكطب أنجس ف٦ات اجملتُع ٚاييت تطتطٝع شزع  املٛد٘ إىل ادتُٗٛز ٚاييت ميهٔ

 تٛع١ٝ َال١ُ٥ يتػٝري أٚ ست٢ تعدٌٜ يف ضًٛنات األفساد ضتٛ ايب١٦ٝ. ٚعٞ َٓاضب، ٚ

 آثاز ايسضاي١ اإلعال١َٝ االتصاي١ٝ ع٢ً ادتُٗٛز:

 ايتُجٌٚ ايٛدداْٞ، ايتٓبٝ٘ٚ ايفِٗ،ٚ املعسف١ ٖٞ ْٛاسٞ عد٠ يف آثازٖاتٓعهظ 

اإلعالّ  بٛاضط١ تٓتكٌ إٔ ميهٔ اييت ايتأثري صٛز أبطط ٖٞ ، فاملعسف27١ٚاالجتاٙ

 ٚاألغداص باألسداخ ًِٜ املتًكٞ دعٌ يف املعسف١ ٚتتُجٌ ٖرٙ اإلعالّ ايب٦ٝٞ،ٚ

 فًهٌ املعسف١ ٖرٙ بٗا حتكل اييت ايهٝف١ٝ يف إلعالّا ٚضا٥ٌ ٚتتفاٚت ٚايتٛقعات،

ال تكٌ أ١ُٖٝ عٔ املٛضٛعات األخس٣  ١َُٗ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ٚت١ُٝٓ 28.َصاٜاٖا ٚض١ًٝ

هلا َٔ ايتأثري َا  ايب١ٝ٦ٝ يألخطاز ادتُٗٛز إدزاى صاد١ٜ ألٕ أ١ُٖٝنايطٝاض١ٝ أٚ االقت

   ٚايت١ُٝٓ يًب١٦ٝ املتشد٠ األَِ َؤمتس أقسٙ ايرٟ ايسابع املبدأ يًت١ُٝٓ املطتدا١َ، ٚأغاز

 َٔ ٜتذصأ ا الدص٤ّ ايب١ٝ٦ٝ اذتُا١ٜ متجٌ إٔ ٜٓبػٞ املطتدا١َ، ايت١ُٝٓ تتشكل يهٞ :أْ٘ إىل

 َتطاٟٚ ضتٛ ع٢ً تتشكل عٓٗا، حبٝح مبعصٍ فٝٗا ايتفهري ميهٔ ٚال ايت١ُٝٓ، ع١ًُٝ

  .29ٚاملطتكبٌ اذتاضس ألدٝاٍ ٚايب١ٝ٦ٝ ايت١ُٜٛٓ اذتادات
                                                         

 ،2777ّ، ايعسبٞ ايفهس داز ايكاٖس٠: .ٚتطبٝكات٘ أضط٘ :االدتُاعٞايٓفظ  عًِ .فِٗٝ ضٗريغٞ، ايػبا 27

 .20:ص

زضاي١  ،داَع١ ارتسطّٛ .بعض قطاٜا ايب١٦ٝ يف ايصشاف١ ايطٛدا١ْٝ: َٓعٛز ْفطٞ. أمسا٤ ،ضساز ايدٜٔ 28

 .243:، ص0223َّادطتري،

ايداز ايدٚي١ٝ يالضتجُازات  ايكاٖس٠:. : بٗا٤ غاٖني، تسَبادئ ايت١ُٝٓ املطتدا١َ .دٚغالع ،َٛضػٝت 29

 .25:ص، 0222ّايجكاف١ٝ، 
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 ٖٞ بٌ عاّ، بػهٌ ايب٦ٝٞ اإلعالّ عًٝٗا ٜسنص اييت اايكطاٜ أِٖ أسد ٖٛ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ

 ع٢ً نبري سد إىل ٜعتُد ايب١ٝ٦ٝ املػانٌ أٚ ايكطاٜا َٔ اذتد ألٕ ي٘ بايٓطب١ ٖدف أِٖ

 يف ٜهٕٛ بٗا ايٛعٞ ضعف أٚ بايب١٦ٝ ايٛعٞ فعدّ املتًكٞ، يد٣ ٜهٕٛ ايرٟ ايٛعٞ َد٣

 .ايب١٦ٝ َٓٗا تعاْٞ اييت املػانٌ يف ايطبب ٖٛ ايػايب

 :عالّ ايب٦ٝٞ يف ْػس ايٛعٞ ايب٦َٝٞطا١ُٖ اإل

 ايفطٌ إيٝٗا ٜعٛد، ايبػسٟ ايتازٜذ يف ْطإاملهتٛب١ قدمي١ قدّ اإل عالّٚضا٥ٌ اإل تعد

 ايهُٞ ايتطٛز بني اذتطازات، ٚزغِ ايعًّٛ املعازف ٚتٛاصٌ ع٢ً يف اذتفاظ

 يف ١ٝاإليهرتْٚ عالّ مبدتًف أغهاهلا، خاص١ اإلعال١َٝٚايهٝفٞ يٛضا٥ٌ اإل

 تتُٝص اذتدٜح إال أْٗا َا شايت حتافغ ع٢ً سطٛزٖا يف اجملتُع، سٝح ايعصس

 بريو ًَػ١ٝ َٚطتُس بػهٌ آْٞ املتٓاثس٠ إىل ادتُاٖري ايٛصٍٛ ع٢ً ايفا٥ك١ بكدزتٗا

 آي١ٝ يف طٛزت ايصشاف١ ألٕ ذيو ٜٚعص٣ باألخباز، يتصٜٚدِٖ ٚاملهإ ايصَإ سٛادص

 ٚاجملتُع١ٝ املتذدد٠ ايفسد١ٜ ٚاالستٝادات املتطًبات بٚضا٥ًٗا مبا ٜٓاض طٛزتٚ أدا٥ٗا

 بايتشًٌٝ َصشٛب١ األسداخٚ ايٛقا٥ع عٔ ايتفاصٌٝ املتػري٠، َٔ خالٍ إٜسادٚ

 فطال ٚاملعكد٠ ايط١ًٜٛ املٛاضٝع ملعادت١ َال١ُ٥ أنجس بريو ٖٚٞ ايتعًٝلٚ ٚايتفطري

 . ظسٚف٘ ٚفل َعٗا ع٢ً أْٗا تطٌٗ ع٢ً ايكازئ ايتعاٌَ

 ٚاألسداخ ايكطاٜا نٌ مبعادت١ أخص بايرنس ايصشاف١ املهتٛب١اإلعالّ ٚ ِٓٗتٜ

 ناْتٚ ايطتٝٓات، َٓر ايب١ٝ٦ٝ ٚست٢ الدتُاع١ٝٚا ٚايجكاف١ٝ االقتصاد١ٜٚ ايطٝاض١ٝ

 َٔ اأصبشت َصدّزف ْػاطاتِٗ، ٚعسض آزا٥ِٗ عٔ يًتعبري ايب١ٝ٦ٝ يًذُعٝات آَرّب

 تتطِ اييت ايب١ٝ٦ٝ يًكطاٜا ملعادتتٗا ذيو ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ت١ُٝٓ يف تطاِٖ اييت املصادز

َٔ عد٠ دٛاْب  قدزتٗا ع٢ً ايتأثري إىل باإلضاف١ ٚايتفطري، يًػسح حتتازٚ بايتعكٝد

 ُايف داْبني، أٚهل ٚذيو ايصشٝح ٚايطًٛى املٓاضب، ٚاالجتاٙ باملعسف١ ايصا٥ب١

 َعسيف، ٜٚستهص ع٢ً ايٓكاط ايتاي١ٝ:

 بكطاٜا املتعًك١ اذتكا٥لٚ ٚاملفاِٖٝ ٚاملعًَٛات ازفباملع تصٜٚدِٖي ب٦ٝٞ ٚعٞ تهٜٛٔ-

 َٚػهالتٗا ٚايتعسٜف بأضبابٗا ٚتأثرياتٗا ٚنٝف١ٝ َعادتتٗا. ايب١٦ٝ
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 ٜٚتُشٛز فُٝا ًٜٞ: ٚدداْٞ ُٗاثاْٝٚ

 تػٝري فهس٠ يكبٍٛ ادتُٗٛز ٚإعداد ايٛعٞ ايب٦ٝٞ ع٢ً زفع ْطب١ اإلعالّ تسنٝص-

 بايب١٦ٝ. ضاّزا نإ إذا ايتكًٝدٟ ايطًٛى

 ادتٗٛد فإٕ صشٝح غري إذا نإ إدزان٘ ألٕ ايب١ٝ٦ٝ يألخطاز ادتُٗٛز إدزاى أ١ُٖٝ-

 تٓذح. ال قد ايب١٦ٝ ذتُا١ٜ تبرٍ اييت

 ْعس١ٜ ٚضع األدٓد٠ ٚأثسٖا يف تػٝري ايطًٛى: 

ت اييت اعتُد عًٝٗا ايباسجٕٛ ْػري إىل ْعس١ٜ ٚضع األدٓد٠ اييت تعد َٔ أِٖ ايٓعسٜا

يف دزاض١ أثس ايتػط١ٝ اإلعال١َٝ ايب١ٝ٦ٝ يف تػٝري ايطًٛنات بكِٝ ب١ٝ٦ٝ، ٖٚٞ تػري 

إىل ٚدٛد عالق١ ازتباط ق١ٜٛ بني ايتػط١ٝ اإلعال١َٝ يًكطاٜا ايب١ٝ٦ٝ ٚاٖتُاّ ادتُٗٛز 

اّ بٓفظ ايكطاٜا ايب١ٝ٦ٝ، ٚال تكف سدٚد تأثريات ٚضع األدٓد٠ ع٢ً صٝاغ١ اٖتُ

ادتُٗٛز بايكطاٜا اييت تجاز يف ٚضا٥ٌ اإلعالّ، ٚيهٔ األِٖ إٔ ٖرٙ االٖتُاَات 

ات٘ ذات ايكطاٜا املجاز٠ ٖٚرا ايتأثري ًٛنتطاِٖ يف تػهٌٝ اجتاٖات ادتُٗٛز ٚض

 .األمشٌ يٛضع األدٓد٠

ٙ إىل إٔ تأضٝظ منٛذز االضتدداَات ٚاإلغباعات ٖٚٛ شَالؤٚذٖب "أديطتأٜ " ٚ

صف١ إجياب١ٝ ع٢ً  ملفّٗٛ ق٠ٛ ٚضا٥ٌ اإلعالّ، ٖٚرا ايُٓٛذز ميٓحمبجاب١ زد فعٌ 

 عال١َٝ يٝطت ضًب١ٝ ادتُاٖري املطتكب١ً يًسضا٥ٌ اإلعالّ سٝح ٜعتربمجٗٛز ٚضا٥ٌ اإل

عالّ اييت ٜسغبٕٛ يف ايتعسض هلا، ْٚٛع املطُٕٛ بٌ خيتاز األفساد بٛعٞ ٚضا٥ٌ اإل

الٍ قٓٛات املعًَٛات ٚايرتفٝ٘ املتاس١، ايرٟ ًٜيب ساداتِٗ ايٓفط١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ َٔ خ

 اذتاد١ ٚايدافع ٚاإلغباع.ٚ ايتأثريَٚٚٔ َفاِٖٝ ٖرٙ ايٓعس١ٜ: االضتدداّ 

فٝكّٛ اإلعالّ بدٚز نبري يف تػٝري ايكِٝ سٝح ٜتفل عًُا٤ االدتُاع ٚاالتصاٍ ع٢ً إٔ 

عالّ. بد إٔ ٜصٌ إىل ايٓاع عرب ٚضا٥ٌ اإل أٟ تػٝري ادتُاعٞ َكصٛد يف اجملتُع ال

اييت تعد األدٚات امل١ُٗ ٚاملطاعد٠ يف شتاطب١ ايٓاع ٚغسح ْٚكٌ تًو ايتػريات 

ادتدٜد٠ اييت ضتشدخ يف اجملتُع ٚيف بٓٝاْ٘ ٚٚظا٥ف٘ ست٢ ٜعسف نٌ فسد دٚزٙ 

أضاع ع١ًُٝ ايتػٝري االدتُاعٞ،  أْٗا ٖٚرا ٜػري إىلَٚهاْت٘ يًتػٝري ايرٟ ضٝطسأ 
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ت تهٜٛٔ اآلزا٤ ٚتػٝري املفاِٖٝ ٚأمناط ايطًٛى ٚذيو ملا ٜتِ َٔ خالهلا َٔ عًُٝا

 .ٚتجبٝت ايكِٝ املسغٛب فٝٗا ٚتدعُٝٗا

 ايرٟ ايهبري ايدٚز األخري٠ ايطٓٛات يف ايب١٦ٝ زتاٍ يف ٚايباسجٕٛ ايعًُا٤ السغ يكد

 دٚاأٍن نُا ٚأضبابٗا، ايب١ٝ٦ٝ املػهالت أبعاد عٔ ايهػف يف اإلعالّ ٚضا٥ٌ تؤدٜ٘

 ادتاْب َٔ تأثريات حتدخ إٔ ميهٔ ايٛضا٥ٌ ٖرٙ إٔ بٗا قاَٛا اييت يًدزاضات ْتٝذ١

يًفسد، ع٢ً املطت٣ٛ االدتُاعٞ ٚايجكايف ٚست٢ املطت٣ٛ  ٚايطًٛنٞ ٚاالجتاٖٞ املعسيف

 املعٝػٞ.

 :ايبشح خامت١

ٚضا٥ً٘ االتصاي١ٝ  اختالفايب٦ٝٞ، ٚ سكٝك١ اإلعالّ ٚاإلعالّ ٖرا اذتدٜح عٔبعد 

١َٝ ٚبايتايٞ صتاسٗا يف متسٜس ارتطاب اذتكٝكٞ ايرٟ ٚبتفعٌٝ َسٚز ايسضاي١ اإلعال

ميظ َباغس٠ سٝا٠ ايفسد، قصد تسضٝذ ايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ يف اجملتُع اييت َٔ غأْٗا تػٝري 

أٚ تعدٌٜ ايطًٛى غري ايصشٝح جتاٙ ايب١٦ٝ، ختًص ايباسج١ إىل ث١ً َٔ ايٓتا٥ر 

عالّ ايب٦ٝٞ َٔ د١ٗ، ٚايتٛصٝات ايالش١َ عٔ ٖرٙ ايجٓا١ٝ٥ اييت تهتٓف ايطسسني: اإل

 ًٜٞ: ٚايكِٝ ايب١ٝ٦ٝ ايصا٥ب١ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، فُٔ أبسش ايٓتا٥ر املتٛٓصٌ إيٝٗا َا

 االتصاٍ ع١ًُٝ صتاح ٟٓ  ايفِٗ أمناط بأْطب ايتأثري ممازض١ يف ادتُاٖري

 . ٚاألٖداف ٚايعادات ٚاالجتاٖات

 متجٌ ستٛز  أ١ُٖٝ إدزاى ادتُٗٛز يألخطاز ايب١ٝ٦ٝ، ألٕ اإلدزاى ٖٛ ع١ًُٝ

 ايطًٛى ايب٦ٝٞ ايصشٝح.

  جيب إٔ ٜستكٞ دٚز اإلعالّ إىل تهٜٛٔ االجتاٖات اإلجياب١ٝ، ٚقُٝٗا ٚأمناطٗا

  ايطًٛن١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايط١ًُٝ.

 املصادز ٚاملسادع:

 .ٌٝايفذس، د.ت. داز  ايكاٖس٠: .املتدصص ايصشفٞ إبساِٖٝ، إمساع 

 ٛ2776ايهتب، . ايكاٖس٠: عامل0ط ،ايصشاف١ عًِ إىل َدخٌشٜد، فازٚم.  أب.ّ 

  .ًٞاإلغعاع َٚطبع١ . اإلضهٓدز١ٜٓ: َهتب2١ط ،األَين ٚاإلعالّ اإلعالّايباش، ع 

 ،١ٓٝ  ّ.0222ايفٓ
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 .١ٓٝ اإلذاع١ دٚز بٛذزاع، ٜاضني  زضاي١ .ادتاَعٝني ايطًب١ يد٣ ايب٦ٝٞ ايٛعٞ ْػس يف احملً

 َٓتٛزٟ، د.ت. داَع١ ،ادتصا٥س ، قطٓط١ٓٝ،َادطتري

  .ُٓإ: داز2، طايب٦ٝٞ اإلعالّادتبٛز، ضٓا٤ ستُد  ّ.0222أضا١َ،  . ع

  .١ٓٝ دزاضاتادتالد، أمحد  . ايكاٖس٠: عاملاملطتداّ ايطٝاسٞ ٚاإلعالّ ايت١ُٝٓ يف ب٦ٝ

 ّ.0221 ايفهس،

 عامل . ايكاٖس1:٠ط ،ايعاّ ٚايسأٟ بادتُاٖري ٚاالتصاٍ اإلعالّستُد.  سطني، مسري 

 ّ.2774ايهتب، 

 .ِٖٝ2، طايعاّ ٚايسأٟ ٚتهٓٛيٛدٝا االتصاٍ اإلعالّ يف دزاضات محاد٠، بطْٝٛٞ إبسا .

 ّ.0226ايهتب،  ايكاٖس٠: عامل

  .داَع١ بعض قطاٜا ايب١٦ٝ يف ايصشاف١ ايطٛدا١ْٝ: َٓعٛز ْفطٞضساز ايدٜٔ، أمسا٤ .

 ّ.0223زضاي١ َادطتري، ،ارتسطّٛ

 ايعسبٞ ايطعٛد١ٜٓ: املسنص .0، ز١ٓٝاألَٓ زاضاتايد شتتصسايٓدٜٔ.  ضًطإ، عُاد 

١ٓٝ زاضاتيًد  ّ.2764 ٚايتدزٜب، األَٓ

 يًٓػس ايٛي١ٝ داز . َصس:ٚاإلعالّ ايتعًِٝ ٚضا٥ٌ اذتًِٝ. عبد ايباب ضٝد، فتح 

 ّ.1985ٚايتٛشٜع،

 ،اإلَازات:ايب٦ٝٞ األَٔ حتكٝل يف ٚدٚزٙ اإلعالّ عبد اهلل أمحد. ايعصٜص عبد ايػاٜع . 

 ّ.2003 األ١َٝٓ، يًعًّٛ ْاٜف أنادمي١ٝ

  .١ٓٝ ٚايت١ُٝٓ اإلعالّ أدٗص٠غساّ، ٚيرب  ستُد تس: ،ايٓا١َٝ ايبًدإ يف اإلعالّ ٚدٚز ايٛطٓ

 ّ. 1970ٚايٓػس، يًتأيٝف املصس١ٜٓ اهل١٦ٝ ايكاٖس٠: .أبٛ بهس فتشٞ، َسادع١: حيٞ

 ،صس: َسنص. َٚايتطبٝل ايٓعس١ٜٓ بني ايب٦ٝٞ اإلعالّ ٜٔ عًٞ.ايد مجاٍ دايطٝ صاحل 

 ّ. 2003يألحباخ، اإلضهٓدز١ٜٓ

 ،0222ايهتب،  ايكاٖس٠: عامل .2ط ،ايت١ُٝٓ ٚقطاٜا اإلعالّعًٞ.  عذ٠ٛ.ّ 

  .ٔ2770. ادتصا٥س: دٜٛإ املطبٛعات ادتاَع١ٝ، 0، طعامل االتصاٍعصٟ، عبد ايسمح.ّ 

  .كاٖس٠: داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ، . اياإلعالّ ٚايٛعٞ االدتُاعٞ ايب٦ٝٞايعٛضٞ، عبد اهلل

 .د.ت

 ٗايفهس  ايكاٖس٠: داز .ٚتطبٝكات٘ أضط٘ ايٓفظ االدتُاعٞ: عًِري. ايػباغٞ، فِٗٝ ض

 ّ.2777ايعسبٞ، 

  .١ٓٝ ايسٖاْاتًَش١، أمحد  ّ.0222ايٓذاح،  . ادتصا٥س: َطبع١ادتصا٥س يف ايب٦ٝ
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 ايهٜٛت١ٝ ايطٚاٜات يف ٚا٫غرتاب اهل١ٜٛ

 اْتكا١ٝ٥ زضاغ١ :ايبسٕٚ بكه١ٝ املتعًك١

حل ػٌُ. ز
 
Email tajammulkaifi@gmail.com                       

 ًَدل ايبخح:

َٔ أبطظ ايكهاٜا اييت تٓاٚيتٗا ايطٚاٜات ايعطب١ٝ ايهٜٛت١ٝ، ٚايبسٕٚ  ٖٞ قه١ٝ ايبسٕٚ

تًو اؾٓػ١ٝ، ٚتٓكػِ ٖصٙ ايؿ١٦ ِٖ ؾ١٦ غها١ْٝ تعٝـ يف ايهٜٛت َٔ زٕٚ إٔ مت

ايهجري َٔ أؾطاز ٖصٙ ايطٛا٥ـ يف ايهٜٛت َٓص ٜػهٔ  .١ض٥ٝػ إىل مخؼ طٛا٥ـ

ٚضغِ شيو، حطَٛا  ٌ تؿهٌ زٚي١ ايهٜٛت نسٚي١ َػتك١ً.عكٛز عسٜس٠ ٚحت٢ قب

ٚايبسٕٚ يف اؿكٝك١ عسميٛ اؾٓػ١ٝ حػب املكطًح  .َٔ اؾٓػ١ٝ ٭غباب غٝاغ١ٝ

َؿه١ً  ؾخػب، بٌ إْٗا صٙ ايكه١ٝ ٫ تٓخكط يف ايهٜٛتٖٚايكاْْٛٞ ٚايسٚيٞ. 

تٓاٚيت ايطٚاٜات ايعطب١ٝ . عامل١ٝ تعطف بكه١ٝ عسميٞ اؾٓػ١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ

ايهٜٛت١ٝ ٖصٙ ايكه١ٝ اإلْػا١ْٝ املٛدع١ باحرتاف ؾين عاٍ ْٚاقؿت ايكهاٜا املدتًؿ١ 

ايه٤ٛ  ٖصٙ املكاي١تًكٞ . ابٚا٫غرتَٚٔ أبطظٖا قه١ٝ اهل١ٜٛ  ،اييت تتكٌ بٗصٙ ايكه١ٝ

ٚتبني أؾهاٍ  ،ع٢ً أمناط َتعسز٠ ملؿه١ً اهل١ٜٛ اييت تعاْٞ َٓٗا ؾ١٦ ايبسٕٚ

لخت يف  ، ٚتٓاقـ ٌٖا٫غرتاب املتٓٛع١ اييت قٛضتٗا ايطٚاٜات ايعطب١ٝ ايهٜٛت١ٝ

يصا ظَات اإلْػا١ْٝ؟ ؾإٕ ايطٚاٜات اييت تٓاٚيت ٖصٙ ايكه١ٝ عسٜس٠، ا٭تكٜٛط ٖصٙ 

ًَ عتطّن  ا بكه١ٝ اهل١ٜٛ َٚؿه١ً ا٫غرتاب.املكاي١ ع٢ً ايطٚاٜات ا٭نجط اٖتُا
 قه١ٝ ايبسٕٚ، عسميٛ اؾٓػ١ٝ، ا٫غرتاب، اهل١ٜٛ، ايهٜٛت.: نًُات َؿتاح١ٝ

Abstract: 
The issue of Bidoon is one of the most prominent issues dealt with in 

Arabic novels of Kuwait. Bidoons are those who are living in Kuwait 

without having nationality. They are divided mainly into five groups as 

historical studies on this issue assert. Many members of these groups live 

in Kuwait for many decades even before the formation of the State of 

Kuwait as an independent country. The Bidoon is a popular term used 

                                                         
 اهلٓس ايػطب١ٝ، بٓػاٍ ،ْٓس٣ َٗٝتٛف ن١ًٝ ،ايعطب١ٝ ايًػ١ قػِ ،َػاعس تاشأغ. 
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commonly in literary, historical studies and the media in Kuwait and gulf 

countries. They are stateless people, according to the legal and 

international term. This issue is not limited to Kuwait but rather it is a 

global issue known as the issue of stateless. The Arabic novels of Kuwait 

have dealt with this painful humanitarian issue with highest standard of 

artistic professionalism and have discussed the various issues related to 

this. The most prominent of which is the issue of identity and alienation. 

This article sheds light on different types of identity problem that the 

Bidoon groups suffer from, shows the various forms of alienation 

portrayed by the Arabic novels of Kuwait, and discusses whether they 

succeeded in portraying these humanitarian crises? 

 َكس١َ:

نٌ إٔ اهل١ٜٛ تتُتع بأ١ُٖٝ بايػ١ يف عًِ ا٫دتُاع ٫ ىؿ٢ ع٢ً َٔ ي٘ أز٢ْ إملاّ ب

٫ ٚدٛز ي٘. ٚي١ًٜٛٗ أمناط َتعسز٠، َٚٔ أبطظٖا  فتُع إْػاْٞ، ؾُٔ ٫ ١ٜٖٛ ي٘

ٚاهل١ٜٛ اإلْػا١ْٝ. ٚيهٌ بًس أٜها ١ٜٖٛ، ٖٚٞ  اهل١ٜٛ ايؿطز١ٜ ٚاهل١ٜٛ ا٫دتُاع١ٝ

، َٚٓٗا اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ تؿطع َٔ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ عس٠ ؾطٚعتعطف بـ"اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ"، ٚت

ا َٔ أُٖٝتٗا ايبايػ١ يف حٝا٠ ٚاْط٬ًق .ٚاهل١ٜٛ ايس١ٜٝٓ ٚاهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ٚاهل١ٜٛ اؾٓػ١ٝ

ٖا ١ اييت عاؾت قه١ٝ ايبسٕٚ، ٚدسْاٜتٝاإلْػإ، إشا طايعٓا ايطٚاٜات ايعطب١ٝ ايهٛ

ا، ٚبطظت أظ١َ اهل١ٜٛ يس٣ ؾ١٦ ايبسٕٚ ع٢ً َػتٜٛات عسٜس٠، ضقست قه١ٝ اهل١ٜٛ أًٜه

ٚايبسٕٚ ِٖ عسميٛ اؾٓػ١ٝ يف اؿكٝك١، ٚحطَاِْٗ َٔ  .َٚٔ أبطظٖا اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ

ؿط َجٌ دٛاظ ايػ طاقات اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ املدتًؿ١اؾٓػ١ٝ أز٣ إىل اؿطَإ َٔ ب

ٚؾٗاز٠ امل٬ٝز ٚبطاق١ ايتُٜٛٔ ٚايبطاقات املس١ْٝ ا٭خط٣، َٚٔ ٫ ميتًو ٖصٙ 

ايبطاقات، وطّ َٔ أبػط اؿكٛم اإلْػا١ْٝ يف َٓع١َٛ ايسٚي١ اؿسٜج١ ٚيٛا٥خٗا 

ٓٓعط ي ١ٜٖٛ ؾدل زاخٌ ايسٚي١ ٚخاضدٗا.ؼسٜس  ٜتِٗصٙ ايبطاقات بايكا١ْْٝٛ. ٚ

ّٛ ٭ظ١َ يف ضٚاٜاتِٗ؟ ٚنٝـ ٜعٝـ ايبسٕٚ ض ايطٚا٥ٕٝٛ ايهٜٛتٕٝٛ ٖصٙ انٝـ ق

 بسٕٚ ١ٜٖٛ زاخٌ اجملتُع ايهٜٛيت؟

 طٚاٜات ايهٜٛت١ٝ:قه١ٝ ايبسٕٚ يف اي

ؾٗس  "، ٚبطًٗا ايط٥ٝؼأقؿاز َٔ ٚضم"َٔ ايطٚاٜات اييت تٓاٚيت قه١ٝ اهل١ٜٛ ضٚا١ٜ 

؟ أّ عًّٓا أ١َ حت٢ ْبخح عٔ ٚدٛزْا "ٌٖ مٔ :)ايبسٕٚ( ٜعرب عٔ أظ١َ اهل١ٜٛ قا٬ً٥
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طا٥ؿ١ َا أٚ أق١ًٝ تطّٚ اْتعاع ا٫عرتاف ايسٚيٞ بهٝاْٗا؟ ن٬.. ٚع٢ً ايعهؼ َٔ 

ْعسّ ٖصٙ ايه١ًُ َٔ  شيو، ؾٓخٔ ْبخح عُٔ ًٜػٝٓا، ٜٓٗٞ نٝآْا ، ْت٢ُٓ يٛ

" ٍ غعسٕٚ )ايبسٕٚ( . ٜٚك1ٛقاَٛؽ اؿه١َٛ ايهٜٛت١ٝ، ؾد٬قٓا يف إيػا٥ٓا

عٔ َؿه١ً اهل١ٜٛ "٫ غاض ٜهُٓا ٫ٚ نٗـ، مٔ  "قؿٝح"١ يطٚا١ٜ ايؿدك١ٝ ايط٥ٝػ

. 3ًه٘ نا٬َ": "ٚحسٙ ايعسّ، أَ. ٜٚكٍٛ يف َٛنع آخط2أْبٝا٤ اؿساث١ بسٕٚ ضغاي١"

نتب ايطٚا٥ٞ ايهٜٛيت عًٞ ايتُُٝٞ ضٚا١ٜ يف قه١ٝ ايبسٕٚ، ٚتٓاٍٚ ؾٝٗا أظ١َ  ٚقس

وٌُ أٟ  يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٫ ٚاؾسٜط بايصنط إٔ ايبطٌ ايط٥ٝؼ اهل١ٜٛ يؿ١٦ ايبسٕٚ.

 ١ َٔ غري إٔ ٜهٕٛ يًؿدك١ٝكاٍ: "نتبت ايطٚاٜبصيو يف ضٚاٜت٘ ؾاغِ، ٚقس قطح 

ّٛ اهل١ٜٛ يًكاض٨، ٚايبطٌ ، ٚيعً٘ أضاز بٗصٙ ايتك١ٝٓ إٜهاح َؿ١4ٗ أٟ اغِ"ايط٥ٝػٝ

. َٚػ٢ُ َكطًح ايبسٕٚ ٜعرب 5هلصٙ ايطٚا١ٜ ٜكٍٛ: "ٖٜٛيت اؿكٝك١ٝ ب٬ ١ٜٖٛ" ايط٥ٝؼ

ٓؿػ٘ عٔ أظ١َ اهل١ٜٛ، ؾُؿطز٠ "بسٕٚ" اختكاض يـ"بسٕٚ دٓػ١ٝ"، ٚتعين عسِٜ ب

اؾٓػ١ٝ ٚؾاقس اهل١ٜٛ يف ا٫قط٬ح ايعاّ املتساٍٚ، ٚايػطز ايطٚا٥ٞ أنس ْؿؼ 

: "طٝٛض ايتادٞ"١ يطٚا١ٜ )ايبسٕٚ( ٖٚٛ َٔ ايؿدكٝات ايط٥ٝػاملسيٍٛ، ؾٝكٍٛ دعؿط 

١ . ٚتكٍٛ ايبط١ً ايط٥ٝػ6ٕ حكٛم َٛاط١ٓ""ٌٖ ٖصا يػع أْا ؾ١٦ بسٕٚ. بسٕٚ َاشا؟ بسٚ

: "مٔ يٝؼ يٓا حل يف َٛاطٓتٗا ٫ٚ ا٫ْتُا٤ إيٝٗا "غ٬مل ايٓٗاض"ؾٗس٠ )ايبسٕٚ( يطٚا١ٜ 

كُٝني ٫ٚد٦ٓا باتؿاقات ٚعكٛز، مٔ ٫ٚ ايتُتع ؾٝٗا، مٔ يػٓا بٛاؾسٜٔ، ٚيػٓا مب

. 7بسٕٚ أٟ ؾ٤ٞ وُٝٓا أٚ ٜػطٝٓا أٚ ٜ٪َٓٓا.. مٔ عطا٤ َٓبٛش يف بسٕٚ" ""بسٕٚ

٬ٍ ٚتٛنح ايطٚا١ٜ املصنٛض٠ أظ١َ اهل١ٜٛ ٚدصٚضٖا املتأق١ً يف ْؿػ١ٝ ايبسٕٚ َٔ خ

املكاض١ْ بني ايهٜٛيت ٚايبسٕٚ أٜها، ٚا٭ؾٝا٤ تتبني َٔ أنسازٖا، ؾًٓكطأ ٖصا 
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كتًؿإ حت٢ ايٓداع َٔ اؾصض إىل ايطأؽ، َٔ املكاّ ايعايٞ "املكتطـ َٔ ايطٚا١ٜ،" 

إىل املٓبٛشٜٔ يف ا٭ضض، َٔ ا٭ضقس٠ يف ايبٓٛى إىل قؿط ايبٓهٓٛت، َٔ اَت٬ى 

ع٢ً إٔ ٖصا ا٫قتباؽ . ٜسٍ ١ٜ8 ٚب٬ حكٛم ٚب٬ ٚطٔ"١ٜٖٛ َٛاط١ٓ ٚٚطٔ، إىل ب٬ ٖٛ

ايبؿط١ٜ، َٚا أحػٔ ظاٖط٠ ايبسٕٚ ناضث١ إْػا١ْٝ ٚاْتٗاى قاضر يًُباز٨ ٚا٭عطاف 

اض ٚاجملطٚض يصٟ ٜعٓٝ٘ اؾا ٖصٙ املعاْا٠، "َاعٔ عرب ب٘ إمساعٌٝ ؾٗس إمساعٌٝ  َا

َطتب١ أز٢ْ يف غًِ املعطٝات ايبؿط١ٜ عٓس "زٕٚ"، إشا أخصت فطز٠ تعين  "بسٕٚ"

ٚنعٗا أَاّ تٛقٝؿات ؾت٢، نإٔ تكٍٛ زٕٚ حكٛم َعرتف بٗا أٚ غري، نصيو زٕٚ 

ٚثا٥ل ثبٛت١ٝ تؿٝس أْ٘ نا٥ٔ إْػاْٞ َٛدٛز يف املهإ ٚايعَإ، ا٭ِٖ َٔ ٖصا 

نً٘، زٕٚ ٚطٔ، َػت٣ٛ ٫حل با٭١ُٖٝ زٕٚ ضعا١ٜ قخ١ٝ أٚ تع١ًُٝٝ، َػت٣ٛ أٍٚ 

زٕٚ إحػاؽ با٭َإ، زٕٚ أؾل حٝا٠ قاز١َ، أَا إشا أيػٝت َا بعسٖا ٚغبكت هلا أٜها 

ٜتذ٢ً َٔ . 9عطف ايبا٤ قاضت تعين ق١ٓ َهطغ١ تعٛز ع٢ً حاًَٗا َٚٔ ميت ي٘"

بع٘ اـٝبات، تشيو إٔ اْعساّ اهل١ٜٛ هًب احمل١ٓ ٜٚٛضخ اإلْػإ ايصٍ ٚاملٗا١ْ، ٚت

يطٚا١ٜ غطحإ: "ٜا ؿعٞ ايعاثط ئ أحكٌ ع٢ً عٌُ بتًو اهل١ٜٛ  ٜكٍٛ ايبطٌ ايط٥ٝؼ

اـاي١ٝ َٔ أٟ دٓػ١ٝ، ٖصا َا ؾعطت ب٘ بعس َكاب١ً عٌُ ؾاؾ١ً نٗصٙ، ٜا يٝت٘ مسع 

٪نس ضٚا١ٜ ، ٚت10نصباتٞ يًٓٗا١ٜ ٚاقتٓع بكسضاتٞ َٔ غري إٔ وًُين ٚظض اهل١ٜٛ"

: "ؾكس نٓا َطات عسٜس٠ أؾب٘ ْؿؼ املؿّٗٛ، ؾٝكٍٛ بطًٗا ايط٥ٝؼايعؿا٤ ا٭خري 

باـطاف ْٓكاع يٓخطْا، ٚيف نٌ َط٠ نٓا نطج ْٚعٛز أزضادٓا، يٝؼ يٓا ٚطٔ 

 . 11ٖٓا، ؾٓخٔ أؾباٙ ايبؿط زْػٓا طٗاض٠ بًسِٖ ٚأقبخٓا عاضا"

ت٪نس ا٫قتباغات املصنٛض٠ إٔ ي١ًٜٛٗ ق١ُٝ نبري٠ يف حٝا٠ اإلْػإ، ٚبسْٚٗا تهٕٛ 

اؿٝا٠ َطٜط٠، أٚ ٜهٕٛ املط٤ حٝا ع٢ً قٝس املٛت، ٚقس نتبت ايطٚا١ٝ٥ املبسع١ 

ات، ، أحٝا٤ ع٢ً قٝس ا٭َٛ"املػٝػٌ"َٛنٞ ضحاٍ ضٚا١ٜ عٔ ؾ١٦ ايبسٕٚ، ٚعٓٛاْٗا 

                                                         
 .62:، ماملكسض ْؿػ٘ 8

 .382-382:م .طٝٛض ايتادٞ .إمساعٌٝ ؾٗس ،إمساعٌٝ 9

 .36:م .غطحإ .عًٞ ،ايتُُٝٞ 10

 .12:م ،3112ّبًؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  زاض ْٛؾا: ايهٜٛت. 1ط، ايعؿا٤ ا٭خري. عًٞ ،اؿػٝين 11
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ايبسٕٚ يف ضٚاٜتٗا ع٢ً ٖصا  تكٛض ايطٚا١ٜ حٝا٠ ؾدك١ٝ محٝس ايصٟ ٜٓتُٞ إىل ؾ١٦

ايٓخٛ امل٪مل، "احتهط محٝس ٭عٛاّ، ؼٛيت ٬َبػ٘ ٭نؿإ، أقبح ايٛطٔ تابٛتا 

. ٜػتؿـ َٔ 12تػًك٘ َػاَري ايكطاضات، ٫ٚ أٌَ ًٜٛح ؾتؿطج ٫ٚ ضٚح تطحِ ؾتدطج"

ا٫قتباؽ املصنٛض إٔ َؿانٌ ايبسٕٚ أنجط َٔ إٔ ٜتكٛضٙ اإلْػإ، ٚقس تهسغت 

َعاْاتِٗ يف طبكات َٔ حطَإ، ٚع٢ً ضأغٗا اؿطَإ َٔ اؾٓػ١ٝ أٚ بًؿغ آخط 

ٖٚٛ  اؿطَإ َٔ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ، ٚأز٣ ٖصا اؿطَإ إىل غًػ١ً نبري٠ َٔ اؿطَإ،

ايػؿط ٚايبطاقات املس١ْٝ  ٜتُجٌ يف اؿطَإ َٔ ؾٗاز٠ امل٬ٝز ٚٚثٝك١ ايعٚاج ٚدٛاظ

ٚايطٚاٜات ايعطب١ٝ ايهٜٛت١ٝ اييت عاؾت قه١ٝ ايبسٕٚ ْاقؿت ٖصٙ  ا٭خط٣.

تًكٞ ايه٤ٛ ع٢ً قه١ٝ ؾٗاز٠ امل٬ٝز، "طؿٌ ايـ  "قؿٝح"ا، ؾطٚا١ٜ املؿانٌ أًٜه

، ٚحطَإ ايبسٕٚ َٔ 13إقساض ؾٗازات امل٬ٝز" )ايبسٕٚ( ب٬ ٚدٛز حكٝكٞ بػبب َٓع

، "يف حهط٠ ايعٓكا٤ ٚاـٌ ايٛيف"دٛاظ ايػؿط قس تٓاٚيت٘ ضٚاٜات عسٜس٠، َٚٓٗا ضٚا١ٜ 

ؾدك١ٝ - ز ايؿطٞ نٜٛيت ٚبسٕٚ، ٜػأٍ ؾ٪اٚمما دا٤ ؾٝٗا اؿٛاض ايصٟ ٜسٚض بني

"ٌٖ يسٜو ضغب١  يًطٚا١ٜ بسٕٚ( ايبطٌ ايط٥ٝؼًَٝ٘ َٓػٞ )ايظ -نٜٛت١ٝ يف ايطٚا١ٜ

بايػؿط َع ايؿطق١، أْا بسٕٚ. اتػعت عٝٓاٙ ع٢ً ٚدٗٞ. ايػؿط ٫ ٜتخكل إ٫ بٛدٛز 

دٛاظ غؿط، ٫ٚ ول يًبسٕٚ حكٛهلِ عًٝ٘. تبازٍ ٖٛ ٚغًُٝإ ايٝاغني ْعطاتُٗا. 

ؾ٤ٞ نٌ ايٓاؽ ٜعطؾْٛو ابٔ أبٝ٘ ابٔ ايهٜٛت. َعطؾ١ ايٓاؽ ؾ٤ٞ ٚؾعٌ ايكإْٛ 

دٛاظ  قه١ٝ "ايكٗس"ٚتٓاٚيت ضٚا١ٜ  .14اي٫ٛز٠ ٫ تهؿٞ" ،آخط. أَْت ٫ٚز٠ ايهٜٛت

ٔ ؾ١٦ عًٞ ؾَٛإ عٓسَا تػأي٘ قسٜكت٘ يٝاٍ )ؾتا٠ َ ايػؿط، ؾٝكٍٛ بطًٗا ايط٥ٝؼ

ؾريز عًٝٗا قا٬٥: "ملاشا ٫ أحبط، مل تبل عٝٓإ  15"؟"ملاشا أْت قبط ٖهصا ايبسٕٚ(

نطميتإ أٚ حكريتإ مل أقبًُٗا بعٝين نٞ أحكٌ ع٢ً دٛاظ غؿطٟ، مل ٜكٌ يٞ 

                                                         
 .71:م ،3112ّبًؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،  زاض ْٛؾا: ايهٜٛت. 1ط ،املػٝػٌ .َٛنٞضحاٍ،  12

13
 .81:م .ايكؿٝح .ٖٓازٟ ،ايؿُط٣ 

 ،يبٓإ: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ ْاؾطٕٚ. 1ط، يف حهط٠ ايعٓكا٤ ٚاـٌ ايٛيف .ٌ ؾٗسإمساعٝ ،إمساعٌٝ 14
 .21 -22:م، 3112ّ

 .178:م ،3112ّ ،. ايبخطٜٔ: زاض َػع٢ يًٓؿط ٚايتٛظٜع1، طايكٗس .ْاقط ،ايعؿريٟ 15
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، ٚعٓسَا ٜصٖب عًٞ ؾَٛإ إىل َهتب 16ا"أحس ن١ًُ ٚاحس٠ غ٣ٛ تعاٍ غس

اؾٛاظات ؾٝػأي٘ املٛظـ بٓرب٠ تٗه١ُٝ، ملاشا تطٜس اؾٛاظ؟ مل ٜهٔ غ٪ا٫ غٝٛد٘ 

 يػريٟ ضززت بإداب١ تكًٝس١ٜ، يهٞ أغاؾط، إىل أٜٔ؟ 

 با.. ٚإىل أٚض-

 با!ٚأٚض-

 ؼسٜسا؟-

 ؾطْػا-

 نٓت أضٜس ايػؿط إىل أَطٜها -

 ؾطْػا؟ملاشا -

، يٛ غأيين ٔ يسٟ قبٍٛ َٔ داَع١ ؾطْػ١ٝمل ٜه يسٟ قبٍٛ َٔ داَع١ ؾطْػ١ٝ.

املٛظـ ٌٖ ػٝس ايؿطْػ١ٝ يكًت ْعِ ٚأْا ٫ أدٝس ايؿطْػ١ٝ، يهٓين ع٢ً ثك١ بإٔ 

هٝس ايعطب١ٝ، ٚي٫ٛ ٖصٙ ايًٗذ١ ايساضد١ ملا ٚدس يػ١ يٝتهًِ بٗا َع  املٛظـ ٫

 كٝت، هس عًٞ ؾَٛإ دٛاظ ايػؿط.. ٚبعس تًك٢ املٗا١ْ ٚا٫غتذٛاب امل17ظٚدت٘"

ٚاؾسٜط بايصنط إٔ دٛاظ ايبسٕٚ ىتًـ عٔ دٛاظ ايهٜٛتٝني، ٜٚهٕٛ قاؿا 

يطٚا١ٜ ايكٗس يف  َٛإ ايبطٌ ايط٥ٝؼأٚ غ١ٓ ٚاحس٠، نُا ٜكٍٛ عًٞ ؾ ٠ٚاحس ٠يػؿط

٘ غ١ٓ ٚاحس٠، ٚئ اغتذٛاب٘ َع نابط نٓسٟ، "يٝػت يسٟ دٓػ١ٝ، دٛاظٟ َست

، ؾٝتعذب ايهابط ايهٓسٟ َٔ مساع شيو ٜٚكٍٛ: "ٌٖ وسخ ٖصا يف 18ٜتذسز"

 ايكطٕ ايعؿطٜٔ".

َٚٔ امل٬حغ إٔ ٖٓاى أضبع١ أْٛاع َٔ اؾٛاظ ايهٜٛيت ٚأيٛاْ٘ كتًؿ١، ٜٚكطف 

ػؿط ايهٜٛيت يكإْٛ دٛاظ اي 71از٠ املايًٕٛ ايطَازٟ يؿ١٦ ايبسٕٚ حػب  اؾٛاظ شٚ

بؿطٚط َع١ٓٝ، ٜتهٕٛ ٖصا اؾٛاظ َٔ قؿخات ق١ًًٝ، ٫ٚ وٌُ املعاٜا ايسبًَٛاغ١ٝ 

يًذٛاظات اييت تكطف يًهٜٛتٝني َٔ َجٌ حل ايسخٍٛ يف زٍٚ فًؼ ايتعإٚ 

                                                         
 .178:، ماملكسض ْؿػ٘ 16

17
 .181-179:، ماملكسض ْؿػ٘ 

18
 .398:، مْؿػ٘ املكسض 
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اـًٝذٞ أٚ ايسٍٚ ا٭خط٣ بسٕٚ ايتأؾري٠، ٖٚٓاى نٛابط أخط٣ يكطف اؾٛاظات 

أٚنخت املكازض ت١ٝ َٔ َكازض أ١َٝٓ َطًع١. "يًبسٕٚ ْكًتٗا دطٜس٠ اؾطٜس٠ ايهٜٛ

ّ( 7656،)أٟ عاّ 56إٔ تًو ايهٛابط تهُٓت إٔ ٜهٕٛ ايتكسِٜ ؿ١ًُ إحكا٤ 

ٚ٭غطاض ايع٬ج ٚايسضاغ١، ٚ٭بٓا٤ ٚأظٚاج املٛاطٓات، ٚظٚدات ايهٜٛتٝني َٔ 

ضٜط "ايبسٕٚ"، ؾطٜط١ غ١َ٬ املتكسّ َٔ ايكٝٛز ا٭١َٝٓ ٚاؾٓا١ٝ٥، إىل داْب تكسِٜ تكا

أْ٘ ئ ٜعتس بايتكاضٜط  قخ١ٝ َعتُس٠ َٔ ٚظاض٠ ايكخ١ ؿا٫ت ايع٬ج، َ٪نس٠

ٚقس شنط ايطٚا٥ٞ ٜٛغـ  .19"ٔ دٗات خاق١ إ٫ بعس اعتُازٖا َٔ ايٛظاض٠ايكازض٠ ع

ؾٗس  ٜكٍٛ ايبطٌ ايط٥ٝؼ، ٖساٟ َٝؼ عٔ َجٌ ٖصا اؾٛاظ يف ضٚاٜت٘ أقؿاز َٔ ٚضم

أ٭ْ٘ حكٌ ع٢ً دٛاظ َاز٠ . ..يف أحػٔ َٓو. مباشا؟ ٜعٌ ٫)ايبسٕٚ( هلصٙ ايطٚا١ٜ: "

؟. اغرتقت َٓ٘ ايٓعط، مل ٜبس عًٝ٘ ايتأثط، أنًُت: ٚحت٢ ٖصا اؾٛاظ،ٜػخبْٛ٘ 71

 . 20َٓ٘ حاٍ ٚقٛي٘ َطاض ايهٜٛت"

ا قعب، ٭ٕ ٜتهح َٔ ا٫قتباؽ املصنٛض إٔ اؿكٍٛ ع٢ً َجٌ ٖصا اؾٛاظ أًٜه

َٚٓٗا إٔ ٜهٕٛ ًَـ املتكسّ بطًب  بعض ؾطٚط ٖصا اؾٛاظ َتعػـ ٚغري َٓطكٞ،

ًٝ ٜعٍٚ بعس ترب١٥ ؾطز َٔ ايبسٕٚ  ا َٔ ايكٝس ا٭َين، ٚايكٝس ا٭َين ٫دٛاظ ايػؿط خاي

َٔ احمله١ُ، ٚيصا َٔ ٜكع يف ؾطاى ايؿطط١ َط٠ ٚاحس٠، وطّ َٔ حل ايػؿط 

ٚاؿكٍٛ ع٢ً اؾٛاظ يٮبس، ٚقس ْاقـ إمساعٌٝ ؾٗس إمساعٌٝ ٖصا ا٭َط يف ضٚاٜت٘ 

َٓػٞ  ٚخًؿ١ٝ ايكك١ ٖٞ إٔ ايبطٌ ايط٥ٝؼيف حهط٠ ايعٓكا٤ ٚاـٌ ايٛيف"، "

)ايبسٕٚ( ٜٛز ض١ٜ٩ ظٜٓب ابٓت٘ ايٛحٝس٠ اييت تػهٔ يف غٛضٜا َع أَٗا ايهٜٛت١ٝ، 

ؾطًب َٓػٞ َػاعس٠ قسٜك٘ ايهٜٛيت املدًل غًُٝإ ايٝاغني، ٚقس ؼسخ بسٚضٙ 

إَها١ْٝ قطف ؾأؾاز بَٓػٞ، ط َع قسٜك٘ املتٓؿص يف ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ، ٚأخربٙ بأَ

َٚٓػٞ إىل َهتب٘ يف ٚظاض٠  دٛاظ غؿط ٭غباب إْػا١ْٝ، ؾٝصٖب غًُٝإ ايٝاغني

"اغتكبًٓا قسٜك٘ املتّٓؿص يف َهتب٘ ايؿاضٙ،  :ايساخ١ًٝ، ٜكٍٛ َٓػٞ عٔ شيو

                                                         
19
 -اؾطٜس٠ ايهٜٛت١ٝ دطٜس٠، "بهٛابط دسٜس٠ "ايبسٕٚ"يـ  17إعاز٠ قطف دٛاظات َاز٠ " ايؿطٖإ، قُس. 

www.aljarida.com،  :3119ٜٓاٜط  33تاضٜذ ا٫ط٬ع:  ّ،3118غبتُرب  11تاضٜذ ايٓؿط.ّ 

20
 .118:م .أقؿاز َٔ ٚضم .ٜٛغـ ٖساٟ َٝؼ ،ايؿُطٟ 
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 غتاش َٓػٞ. أًَٝت٘ ث٬ثٝيت،امسو ايج٬ثٞ ااغتهاؾٓا أنٛاب ؾاٟ مب٬عل شٖب١ٝ. 

حاغٛب َجّبت ع٢ً ططف َهتب٘، اْتعط ثٛإ، اعتهط َعاد٘.  ْكط ع٢ً َؿاتٝح

عًٝو قٝس أَين. اْرب٣ غًُٝإ ايٝاغني. إٕ نإ ع٢ً زخٛي٘ ايػذٔ املطنعٟ بعس 

ايتخطٜط ؾكس بطأت٘ قه١ُ أَٔ ايسٚي١ يف حٝٓ٘. ايربا٠٤ َٔ اؿهِ ٫ تعين إيػا٤ 

ؿتهِ عٓا٤ اجمل٤ٞ. ايكٝس ا٭َين، أناف يٛ نُٓت أعطف َػأي١ ايكٝس ا٭َين َا نًّ

غهت بط١ٖ. تعًُٝات قاض١َ تكهٞ بعسّ قطف ٚثا٥ل غؿط ٭قخاب ايكٝٛز ا٭١َٝٓ 

 . 21. َا بايٝس ح١ًٝ"أَ ؾ١٦ ايبسٕٚ. َا اؿه١ُ َٔ شيو. ابتػِ املػ٪ٍٚ قطًد

ٕ إىل ؾطا٤ اؾٛاظ املعٚض نُا وسخ غعس ا إىل ٖصٙ املؿانٌ، ًٜذأ ايبسْٚٚعًط

، "أعطف ٚاحسا "غطحإ"يطٚا١ٜ  ١ٜٛ َٔ ؾ١٦ ايبسٕٚ( ايبطٌ ايط٥ٝؼ)ؾدك١ٝ ثاْ

 ٜعطٝو دٛاظ بًذٝهٞ َعٚض إشا بيت غُؼ آ٫ف زٜٓاض أٚ ٜعٚض يو ؾٝعا إشا بيت. 

 ٜبسٚ عًٝٗا ايتكسٜل.  َٓٛ؟ قًتٗا بططٜك١ ٫

 . 22ٚاحس ٜطز ٚنأْٗا َعًَٛات غط١ٜ"

إعاق١ يًبسٕٚ، ٜكٍٛ ٚبػبب اؿطَإ َٔ اؾٓػ١ٝ، ٜبك٢ ايٛطٔ َعه١ً أٚ ٜؿهٌ 

بس١ٜ : "ٚطين ٖٛ إعاقيت ا٭"نايٝػها"ا١ٜ ؾٗس غامن ايعٛاز يطٚ ايبطٌ ايط٥ٝؼ

ايٛحٝس٠ اييت ئ أؾؿ٢ َٓٗا أبسا، قاٍ يًػذني ايصٟ ٜطاقب آي١ ايػُع املجبت١ يف أشْ٘ 

ٜٚػأي٘ إٕ ناْت إعاقت٘ أبس١ٜ. مل ٜٗتِ ايػذني ا٭ؾكط إلدابت٘، ٚضمبا مل  ايٝػط٣

. 23ٜؿُٗٗا ؾأنٌُ أغ٦ًت٘ بططٜك١ ؾع١ َا امسو؟ َٔ أٟ بًس أْت؟". ملاشا أْت ٖٓا؟"

ْتُا٤ َعإ أخط٣، ٖٚٞ غري َط١ْٖٛ بأٚضام ٚملؿّٗٛ ايٛطٔ ٚاؾٓػ١ٝ، ٚاهل١ٜٛ ٚا٫

محاٜتٗا، ْتُا٤ يٮضض ْٚاِغٗا ٚحبٗا ٚعباض٠ عٔ ايؿعٛض ايعُٝل، با٫ ثبٛت١ٝ بٌ ٖٞ

 نُا ايٛطٔيف حهط٠ ايعٓكا٤ ٚاـٌ ايٛيف": "يف ضٚا١ٜ " ٜكٍٛ َٓػٞ ايبطٌ ايط٥ٝؼ
: "املعتعات "املػٝػٌ"ٜٚكٍٛ ايػاضز يف ضٚا١ٜ  ،24ايها٥ٔ" دٝٓات يف نا١َٓ َا١ٖٝ أضاٙ
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بايٛطٔ ٚايػؿاض٠ ؼًكٔ حٍٛ أَاْٞ، َٚٔ قاحب١ ايعٕٝٛ ايٛاغع١ عًُٔ إٔ ايٛطٔ 

ٚايػؿاض٠ ٫ تهٕٛ  ؾكس وٌُ أحسِٖ ٚطٓ٘ بني أنًع٘.. يٝؼ بايهطٚض٠ أضنا..

أحٝاْا تهٕٛ ايػؿاض٠ يف باطٔ نؿني  قٓكٌ ١٦ٖٝٚ زبًَٛاغ١ٝ َٚب٢ٓ وُٞ ضعاٜاٙ..

 "املػطط". ٚأنس ايطٚا٥ٞ ْاقط ايعؿريٟ ٖصا املؿّٗٛ يف ضٚاٜت٘ 25َطؾٛعني يًػُا٤"

غعسٕٚ  ٜ٪نس ايبطٌ ايط٥ٝؼ، 26ٚ"ايٛطٔ ٖٛ َا يف زاخًو ناإلي٘ ايصٟ تعبسٙ"

ايٛطٔ يٝؼ أضنا ٚعًُا ُٜطؾع، ٚفُٛع١ أؾطاز ٜعٝؿٕٛ "ؿّٗٛ ْؿؼ امل "قؿٝح"يطٚا١ٜ 

يف َهإ يف َهإ ٚاحس، قس أدس ايٛطٔ يف ضغاي١ قسٜل، ٬َبؼ طؿٌ َتػد١، 

يٛح١ مل تهتٌُ، ٚقس ٜهٕٛ فطز خطاؾ١، ِٖٚ قسق٘ اؾُٝع، ٚأْا ايٛاعٞ 

ِٝٓٗ ايصٟ انتؿـ اؿكٝك١ "٫ ٚطٔ". ٚطٔ َؿكٛم أَاّ ايعامل، مل تؿًح ايٛحٝس ب

: "أْا ايٛطٔ ايهبري، أيك٢ نٌ َا أضاٙ يف زاخًٞ ٜٚهٝـ قا٬ً٥. 27قا٫ٚت تطقٝع٘"

ؾعيب اؿعٜٔ أْا، منٛت مجٝعا ع٢ُ ايععي١، ا٭ضض ٚبا٤،  ٚاْتؿذ عاملا َػتط٬ٝ،

 .28 "ٜا ؾعيب

ٜتذ٢ً َٔ ٖصٙ ا٫قتباغات املصنٛض٠ إٔ ايٛطٔ يٝؼ ٚضق١ اؾٓػ١ٝ يس٣ ايبسٕٚ، بٌ 

ٖٛ عباض٠ عٔ اؿب ٚاإلخ٬م ٚايؿعٛض با٫ْتُا٤ إيٝ٘ نُا ٜٓتُٞ ا٫بٔ إىل أبٝ٘، 

: "ٖصا ايٛطٔ نأب غانب ع٢ً بعض أبٓا٥٘ ًٜعِٓٗ "املػٝػٌ"ٜكٍٛ ايػاضز يف ضٚا١ٜ 

. ٚحب ايٛطٔ 29ِ ٜٚعذع إٔ ٜػخب زَ٘ َٔ عطٚقِٗ ٬َٚق٘ َٔ ٚدِٖٛٗ"ٜٚٓبصٖ

أَط غطٜعٟ، ٚؾطط٠ ؾطط اهلل ايٓاؽ عًٝٗا، ٚيصا يٛ انطط اإلْػإ إىل َػازض٠ ٚطٓ٘ 

ٚقها٤ حٝا٠ ايػطب١ ؾخٓٝٓ٘ إىل ايٛطٔ ٫ ٜكٌ، بٌ ٜعزاز نعٜاز٠ اهل٣ٛ ٚؾٛم ايعٓام 

املتباعسٜٔ، ٖٚصا َا ٬ْحع٘ أٜها يس٣ ؾ١٦ ايبسٕٚ املػرتبني، تكٍٛ يٝاٍ  بني املتخابني

: "غازضت ٚطين يٝؼ ٭ْين ٫ أْتُٞ إيٝ٘ "ايكٗس")ايبسٕٚ( إحس٣ ؾدكٝات ضٚا١ٜ 

                                                         
25
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ب . ٚي٬غرتاب ٚدٛٙ َتعسز٠ َٚٓٗا ا٫غرتا30ٚإمنا غازضت٘ ٭ْٞ ٫ أضٜس ي٘ إٔ ٜػازضْٞ"

، ٚايطٚاٜات ايعطب١ٝ 31قًُٝٞ ٚا٫غرتاب املٝتاؾعٜكٞٞ ٚا٫غرتاب املهاْٞ أٚ اإلاؿػ

حٍٛ مجٝع ٖصٙ ايٛدٛٙ، ؾطٚا١ٜ ايعؿا٤ ا٭خري تٓاٚيت ا٫غرتاب ايهٜٛت١ٝ ؼسثت 

"قايت بٓرب٠ ٖاز١٥  :يف حٛاضٙ َع ؾتا٠ نٜٛت١ٝ ػٞ ٚايؿعٛضٟ، ٜكٍٛ بطًٗا ايط٥ٝؼاؿ

. ٜٚكٍٛ عبس اهلل 32ٚبكٛت آغط، نٜٛيت؟ قًت، بٌ غطٜب ع٢ً ْاق١ٝ ايٛطٔ!"

"ن١ًُ بسٕٚ تعين ايعسّ،  ":أقؿاز َٔ ٚضم"يجا١ْٜٛ يطٚا١ٜ )ايبسٕٚ( ايؿدك١ٝ ا

 . ٜٚكٍٛ غعسٕٚ ايبطٌ ايط٥ٝؼ33اي٬ؾ٤ٞ، ٖٚٛ نس ايه١ْٛٓٝ" ...ٚايعسّ ٜعين ايؿطاؽ

: "حٝاتٞ تػري يهٓٗا يف ا٭قٌ ٚاقؿ١، نٝـ أؾػط شيو؟ متط "قؿٝح"يطٚا١ٜ 

ايػ١ٓ، ٜعزاز عُطٟ تطٍٛ ؿٝت٢ ٚتككط، أنٝل ٚأمتسز، ضغِ تًو ايؿٗٛض، تٓتٗٞ 

اؿطن١ أؾعطْٞ داَس، َهاْٞ ٫ ٜتػري، ٚنعٞ ٫ ٜتطٛض، ٫ ٜػ٤ٛ ٫ٚ ٜتخػٔ، 

نٝـ أقـ  نكُت بهٌ ؾ٤ٞ، َٔ غطؾيت اـًؿ١ٝ اييت بسأت تأخص ؾهٌ ايكرب...،

ؼ ٚاملأنٌ غذٓا نبريا؟ َػاح١ ب٬ ؾا٥س٠، قهبإ ُتط٣ بايكًب، يٞ حط١ٜ املًب

: "أؾعط بطغب١ "غطحإ"يطٚا١ٜ  ٜكٍٛ ايبطٌ ايط٥ٝؼ. 34ٚٚايتؿهري، ٖٛ غذٔ يًؿعٌ"

 .35اْتخاض١ٜ باهلطب َٔ تُٝا٤ ٚا٭محسٟ ٚايٛطٔ نً٘"

تٛز إٔ ٖصٙ ايهًُات تٓبع َٔ قًٛب ممعق١ بأمل ا٫غرتاب، ايٛطٔ ًٜؿعٗا، ٖٚٞ 

تػهٓ٘ ٚتهع ضأغٗا ع٢ً َٗسٙ، ٜٚٓاّ نطؿٌ يف حهٔ أَٗا، ٚيهٔ ايٛطٔ أقبح 

: "أقبح ايٛطٔ "املػٝػٌ"تابٛتا يًبسٕٚ بس٫ َٔ إٔ ٜهٕٛ َٗسا، ٜكٍٛ ايػاضز يف ضٚا١ٜ 

 .36تابٛتا تػًك٘ َػاَري ايكطاضات"
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يف ضٚاٜات عاؾت قه١ٝ ايبسٕٚ،  أَا ا٫غرتاب املهاْٞ أٚ اإلقًُٝٞ ؾكس ْٛقـ

ٚؾدكٝاتٗا اييت متجٌ ايبسٕٚ تطغب يف اهلذط٠ َٔ ايهٜٛت، ٚتؿهٌ حٝا٠ ا٫غرتاب 

ٜٛز  "قؿٝح"غعسٕٚ يطٚا١ٜ  ؿانًٗا يف ب٬زٖا، ؾايبطٌ ايط٥ٝؼبػبب أظ١َ اهل١ٜٛ َٚ

 "اضتطاّ مل ٜػُع ي٘ زٟٚ"١ يطٚا١ٜ ض٠ إىل أَطٜها، ٚناضٟ ؾدك١ٝ ض٥ٝػاملػاز

٠ ا٫غرتاب يف ايػٜٛس ٜٚتصنط ٚطٓ٘ ايهٜٛت ظٕٓٛ، ٚحػني إحس٣ ٜكهٞ حٝا

ٜٗادط إىل بطٜطاْٝا، ٚأَ٘ تٓاظيت عٔ دع٤ َٔ دػسٖا  "املػٝػٌ"ؾدكٝات ضٚا١ٜ 

ٜؿط  "غطحإ"يطٚا١ٜ  ض َٔ قسضٙ ايتعٝؼ، ٚايبطٌ ايط٥ٝؼَكابٌ َبًؼ ميهٓ٘ َٔ ايؿطا

يف َطحاض ايطا٥ط٠  إىل بطٜطاْٝا مبػاعس٠ دٛاظ ٚتأؾري٠ َعٚضتني، ٚميعقُٗا

١ يطٚا١ٜ  بطٜطاْٝا، ٚؾٗس٠ ايبط١ً ايط٥ٝػيٝتُهٔ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً حل ايًذ٤ٛ يف

تٗادط َٔ ايهٜٛت َع ظٚدٗا ايهٜٛيت ناضٟ ٜٚصٖبإ إىل باضٜؼ  "غ٬مل ايٓٗاض"

ٜٚكهٝإ حٝاتُٗا، ٚتؿعط ؾٗس٠ ٖٓاى إٔ دٖٛا خاٍ َٔ عٓكط١ٜ ا٭قٌٝ ٚايبسٕٚ، 

بعس َٛت ظٚدٗا يف باضٜؼ ٚتعٝـ يف بٝت ؾب٘ َػاض٠  ثِ تٓتكٌ إىل َػٓسّ بعُإ

ٚىٌٝ إيٝٓا بعس قطا٠٤ ايطٚاٜات اييت تعاجل قه١ٝ ايبسٕٚ إٔ مجٝع ؾدكٝات . مبػٓسّ

ايبسٕٚ يف ٖصٙ ايطٚاٜات ٜعإْٛ َٔ اهل١ٜٛ ايطاضز٠، ؾٝؿطٕٚ َٔ بًسِٖ ايصٟ ٚيسٚا ؾٝ٘ 

 )ايبسٕٚ( ايبطٌ ايط٥ٝؼ كٍٛ غعسْٕٚٚؿأٚا إىل بًسإ أخط٣ باحجني عٔ ًَذأ آَٔ. ٜ

: "أغاؾط َٔ أدٌ ايبخح عٔ ٚطٔ، أزخٌ ن٬د٧، أؾخص ٚضق١ تجبت "قؿٝح"يطٚا١ٜ 

 37ٚدٛزٟ يف ٖصا ايعامل اهل٬َٞ، أؾكسْٞ يف ايططٜل ايطٌٜٛ َٔ باب بٝتٓا يف تُٝا٤

. ٜٚتخسخ غعسٕٚ َع قاحب٘ أمحس يف بًس ايػطب١ بطٜطاْٝا، 38إىل ايؿُاٍ املتذُس"

ٚأمحس أٜها َٔ ؾ١٦ ايبسٕٚ َجً٘، ٖٚصٙ احملازثات تٛنح َس٣ َعاْا٠ املػرتبني، 

ؾًٓكطأٖا، "أنًُ٘ عٔ بسع١ ا٭ٚطإ ٚنًُين عٔ َخًِْل اهلذط٠ َٔ خٝط عاقؿ١، 

١ ْاح١ٝ ايكٝاّ ٚقرتق١ أتٓاٍٚ َع٘ طعاّ غطٜبني ٫ ُٜتكٓإ طبذ ايك٠٬، ؾتدطج ٦ْٝ

ْاح١ٝ ايطنٛع ْٚانذ١ دسا ْاح١ٝ ايػذٛز، يهٓٓا ْأنًٗا بإقطاض َٔ اهلل. أعطف 

 ٫ٚ ؽـ... ئ أعٝسى غريتو ا٭ٚىل.  .قًبو ٜا غعسٕٚ نًٗا..
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غطٜب َط٠ أخط٣، قاٚي١ دسٜس٠ يتذطب١ اؿٝا٠، أغًٛب َعٝؿ١ مل أعتسٙ، ططٜك١ 

ًٝس١ٜ، أقسّ أحٝاْا ٚأغتٛعب أْٞ دسٜس ع٢ً تؿهري كتًؿ١ متاَا عٔ ططٜكيت ايتك

: . ٚأناف قا39٬ً٥ٖصا ايعامل، ٚأحٝاْا أخط٣ أنعـ يف َهإ ٫ ٜكبٌ َين إ٫ ايك٠ٛ"

"ٚطٔ بسٌٜ يٛطٔ أٍٚ ٫ ٜطغب بٞ، أخًُع ٚطٓا ٚأضتسٟ آخط، ٫ ٚقت يسٟ يػػٌ 

طان٘ املعطٚؾ١ مبكاَٚتٗا ناؾٝا، ٭َطان٘، أَ اايٛطٔ ا٭ٍٚ، ٫ٚ أًَو قابًْٛ

 . 40ايؿطغ١ يهٌ قا٫ٚت ايػػٌٝ أبسٍ نٌ ؾ٤ٞ حٛيٞ عساٟ أْا"

ٖصٙ أحاغٝؼ َٚؿاعط دٝاؾ١ يًُػرتبني يف بًس ايػطب١، ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ؼٌٜٛ 

املؿاعط ٚاـًذات ايٓؿػ١ٝ إىل عباضات ٚأحطف قعب يًػا١ٜ، يهٔ ايطٚا٥ٝني حاٚيٛا 

-ٖٚٛ َٔ ؾ١٦ ايبسٕٚ-ت٢، ؾٓط٣ ايطٚا٥ٞ عٝػ٢ اؿػٝين عٔ شيو بططم ؾايتعبري 

ٜػتٌٗ ضٚاٜت٘ بكٍٛ ايهاتب ايػاخط ٚاملؿهط املكطٟ د٬ٍ عاَط "إشا ايؿعب َٜٛا 

، ٚبسأ ؾكٍٛ ضٚاٜت٘ بايهًُات اإلبساع١ٝ اييت 41أضاز اؿٝا٠ ؾ٬ بس إٔ ٜٗادط ؾٛضا"

، ٜٚكٍٛ يف 42: "ايهٜٛت ٖٞ املعكٌ ٚاملعتكٌ"يٛع١ ا٫غرتاب ؾٝكٍٛ َج٬ً تؿـ َٓٗا

. ٜٚؿب٘ ايكباح بعني املػرتب، بُٝٓا 43: "هُعٓا ايؿكس ٜٚػطبٓا ايٛطٔ"َٛنع آخط

ؿب٘ ايكباح ٖٛ ضَع ا٭ٌَ ٚايتؿا٩ٍ، ْٚط٣ إٔ ايؿاعط ايتْٛػٞ أبا ايكاغِ ايؿابٞ ٜ

 صٚبتٗا بايكباح، حني ٜكٍٛ: قبٛبت٘ يف ع

 44نايًخٔ، نايكباح اؾسٜس  عصب١ أْت، نايطؿٛي١، نا٭ح٬ّ

ٚيهٔ ايطٚا٥ٞ ٚايؿاعط عٝػ٢ اؿػٝين ٜكٍٛ عٔ ايكباح ٖهصا يف ضٚاٜت٘ "إْ٘ 

فطز قباح آخط، ؾاحب نايعًِ، َٛحـ نايِٖٛ، غاَض نعٝين املػرتب 

45ّٛضؾٝكٞ" ا، ؾٝكٍٛ ايبطٌ ا ضا٥ًعض ايطٚا٥ٞ عًٞ ايتُُٝٞ ا٫غرتاب أٜها تكًٜٛط. ٚق

                                                         
 .81:، ماملكسض ْؿػ٘ 39

 .81:، مْؿػ٘ املكسض 40

 .9:م .ايعؿا٤ ا٭خري عًٞ. ،اؿػٝين 41

 .11:، ماملكسض ْؿػ٘ 42 

43
 .11:، ماملكسض ْؿػ٘ 
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١ يطٚاٜت٘ "إٕ يف طا٥ط٠ َا.. يف مسا٤ ٚاغع١ ٫ حسٚز هلا. َٔ ؾٛم عاق١ُ أٚضٚبٝ ايط٥ٝؼ

بس. نٌ ٝات٘ ٚممات٘ يٮامسٗا يٓسٕ. اختاض شيو ايؿاب اختٝاضٙ املِٗ، ايصٟ غٝػري ح

٭ْ٘ مل ٜعطف أٟ اؿٝٛاْات ٜهٕٛ يف تًو  حٝات٘ ايػابك١ يف ٚطٓ٘ ناْت عبج١ٝ

 . ٚقس بسأ ايطٚا٥ٞ املصنٛض ضٚاٜت٘ بػ٪اٍ اؾرتانٞ َٚكٛي١ ؾًػؿ١ٝ "اؿٝا46٠ايػاب١"

. ٚلس إٔ 47اختباض، إشا ناْت ايسْٝا غاب١، أٟ اؿٝٛاْات ؽتاض إٔ تهٕٛ أْت؟"

ًْ ايبطٌ ايط٥ٝؼ ا يف ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٜؿب٘ ْؿػ٘ باؿٝٛاْات ٜٚت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ حٝٛا

ت١ٝ، ؾٝكٍٛ يف َٛنع: "نِ ٜٚتخطض َٔ ايٛطٔ ٚأمل ؾطاق٘ َٚؿانٌ ا٭ٚضام ايجبٛ

تهٕٛ يٞ حسٚزٟ اـاق١. ٫ واضبين عًٝٗا عذٛظ ٖاٚ نٕٛ ش٥با، غأحب إٔ أ

. ٫ ٜػتٛقؿين ؾٝ٘ َٔ ٜؿهو ب غٝاض٠. ٚطٔ أضغِ حسٚزٙ بعٛا٥ٞيًكطط ع٢ً َطا

 . 48ب٥٫ٛٞ يًكطٝع ٚا٭ضض ٚاهل١ٜٛ"
١ يطٚا١ٜ يط٥ٝػأَا ا٫غرتاب املٝتاؾعٜكٞ ؾًُٓخ٘ يف حٝا٠ ؾٗس٠ )ايبسٕٚ( ايبط١ً ا

إىل باضٜؼ، ٚتٓػُؼ ٖٓاى يف املًصات َٔ ق١ُ ضأغٗا  ، ٖٚٞ تٗادط أ٫ًٚ"يٓٗاضغ٬مل ا"

إىل أمخل قسَٝٗا، ٚتطتهب مجٝع أْٛاع ايؿػل ٚايؿذٛض، ٚمتاضؽ ايؿصٚش حػب 

َطنا٠ ظٚدٗا ايهٜٛيت ايؿٗٛاْٞ، ثِ تٓكًب حٝاتٗا ضأغا ع٢ً عكب بعس َٛت 

ض٠ مبػٓسّ يف زٚي١ عُإ، ظٚدٗا، ٚتٛزع اؿٝا٠ ايباضٜػ١ٝ ايؿادط٠ ٚتعٝـ يف َػا

طد١ ايسْٝا ٚنٌ ٚغا٥ط ٚتكهٞ حٝا٠ ايتكؿـ ٚايعٖس ٚايتكٛف بعٝس٠ عٔ بٗ

٪ثط ايطٚحا١ْٝ ٚعامل املاٚضا٥ٝات ع٢ً املاز١ٜ َٚتاع اؿٝا٠ ايس١ْٜٛٝ. ٖٚٞ اؿهاض٠، ٚت

تكٍٛ عٔ ٖصا املٓعطـ ٚايتخٍٛ ايهبري يف حٝاتٗا: "ايػؿط ططٜكٞ إىل شاتٞ.. غؿط 

ىل ايساخٌ.. َػازض٠ ٚطٔ تؿب٘ َػازض٠ ايصات، يهٓ٘ غؿط َٔ ايصات إىل َٔ اـاضج إ

ايصات، أغازض ايٛطٔ ٭نتؿـ ْؿػٞ، ٭نتؿـ شات٢ ٚخباٜاٖا ٚٚدٛٙ ضغباتٗا 

ٚاحتٝاداتٗا ٚحكٝك١ إضازتٗا ٚقسم ْٛاٜاٖا، هب إٔ أغاؾط، ؾأْا يف حاد١ إىل ٖصا 

ع أغاؾط، ٚيهٔ نٞ أغتطٝع ايػؿط.. يهطٚضت٘ املًّخ١ يتكِٝٝ حٝاتٞ يٝؼ ي٬غتُتا
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إٔ أضاقب حٝاتٞ ايػابك١ َٔ خاضدٗا. ٚحني أعٛز إيٝٗا أعطف نٝـ أتعاٌَ َعٗا، 

 .49ٚأتٛاقٌ بٗا، أعٝس حػاباتٞ"
 :ايبخح خامت١

اتهح يٓا مما غبل إٔ ايطٚاٜات ايعطب١ٝ ايهٜٛت١ٝ اييت عاؾت قه١ٝ ايبسٕٚ، قس 

ًٛضت َؿّٗٛ اهل١ٜٛ ٚأْٛاعٗا املدتًؿ١ َٚؿانٌ ا٫غرتاب ٚٚدٖٛ٘ املتعسز٠، ٚعًُٓا ب

إٔ ايبسٕٚ ٜعإْٛ َٔ أظ١َ اهل١ٜٛ، ٚؾكساْٗا دًب إيِٝٗ ايهجري َٔ املؿانٌ 

، ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، ؾأقبخٛا َُٗؿني َٚٓبٛشٜٔ ٚغطبا٤ يف َػكط ض٩ٚغِٗ

اْعساّ اؾٓػ١ٝ ٚعسّ تٛاؾط بطاقات ٚأطؿاهلِ هسٕٚ حاهلِ يف َٗب اجملٍٗٛ بػبب 

ٚقس اهل١ٜٛ املدتًؿ١، َٚعاْا٠ ٖصٙ ايؿ١٦ َعس١َٚ اهل١ٜٛ أنجط َٔ إٔ تعس ٚؼك٢، 

 ايعطب١ٝ ايهٜٛت١ٝ بٝاْٗا بططم ؾت٢، ٚلخت يف شيو إىل حس نُاحاٚيت ايطٚاٜات 

 ٜبسٚ َٔ ا٫قتباغات املصنٛض٠. 

 املكازض ٚاملطادع:

  .ايهٜٛت: زاض ْٛؾا بًؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، طض ايتادٞطٝٛإمساعٌٝ، إمساعٌٝ ؾٗس .

3112ّ. 

  .يبٓإ: ايساض ايعطب١ٝ يًعًّٛ 1، طيف حهط٠ ايعٓكا٤ ٚاـٌ ايٛيفإمساعٌٝ، إمساعٌٝ ؾٗس .

 .3112ّ ْاؾطٕٚ،

  .ًٞ3112ّ. ايهٜٛت: زاض ْٛؾا بًؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، طغطحإايتُُٝٞ، ع. 

  .ًٞ3112ّ. ايهٜٛت: زاض ْٛؾا بًؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، طريايعؿا٤ ا٭خاؿػٝين، ع. 

  .ٞ3112ّ. ايهٜٛت: زاض ْٛؾا بًؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1ط ،املػٝػٌضحاٍ، َٛن. 

  .3113ّ. َكط: زاض ايعني يًٓؿط، 1ط ،غ٬مل ايٓٗاضايػامل، ؾٛظ١ٜ ؾٜٛـ. 

  .ِهتب ايع١ًُٝ، . بريٚت: زاض اي2، طزٜٛإ أبٞ ايكاغِ ايؿابٞايؿابٞ، أبٛ ايكاغ

3111ّ. 

  .ٟ3112ّ. ايبخطٜٔ: زاض َػع٢ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، طايكؿٝحايؿُط٣، ٖٓاز. 

  .غٛضٜا: زاض متٛظ يًطباع١ ٚايٓؿط، 1، طأقؿاز َٔ ٚضمايؿُطٟ، ٜٛغـ ٖساٟ َٝؼ .

3112ّ. 
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  .3112ّ. ايبخطٜٔ: زاض َػع٢ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، 1، طايكٗسايعؿريٟ، ْاقط. 

 بريٚت: َٓؿٛضات نؿاف َٚٓؿٛضات ا٫خت٬ف،اؾعا٥ط، 1، طاملػطط. ايعؿريٟ، ْاقط .

3118ّ. 

  .3116ّ. ايبخطٜٔ: زاض َػع٢ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،1، طنايٝػهاايعؿريٟ، ْاقط. 

 املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ:

  يـ "ايبسٕٚ" بهٛابط دسٜس٠"، دطٜس٠ 17ايؿطٖإ، قُس. "إعاز٠ قطف دٛاظات َاز٠ 

    www.aljarida.com -اؾطٜس٠ ايهٜٛت١ٝ

 ،"َٛنٛع اؿ٬ٜك١، غاز٠. "َؿّٗٛ ا٫غرتاب يف ايؿًػؿ١-www.mawdoo3.com  
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 داهِلن ُلدو يبقم يف

دزاوشُ أمين. د
 
Email: darawsheh6@gmail.com 

 
 َساـــــــــــــاِنَبَوِد َحـــاَز ُفَؤاُد اِلُخبِّ وِنيف اهِل

 ِســـــــــــــــا ِزَداَء اِلَويِّ َوالضَّجـــــــًَوَخَمِعُت ف

ًَاُؤَها َأِهُمَوـا َأِنَخــــــــاُؤَها َعَش  ْنــــــــــــــــَأِح

 ِســـــــــــــــــَثِعِمْي َطُِّب األِفًَوا َجَىــــــــــــاْه َو

ًَ ُّــــــــــــِفٌ اِلِوِنِد ِشِعْس ُيِريُب السُّوَح َقاِف  ـــ

 ِسـّصـــا َوَدى الدَّهَلِي َأِلَق َكاِلِوِنِد ِإِخال

 اــــــُشِلّسا ِلَىِن َدلَِّنٌ َعِن ُحِشِن َوِنَظِسَه

 ِســــــَوــا اِلَىِعُوىِد ِفٌ اِلِكَلَوُحِشِن َتاِزخِي

 ٌــــــــــــــــــَوــــــــاَذا َأُقىُه َفِإنَّ الشَِّىَق َيِخِىُمِن

ًَِوا َوَلِي َأِشَبِع ِوـــــــَن النَّ  َظِســــــــــــــــَدِوّوا ِإَل

َّـــــــــــــــــَيـــا َوِن َتَىدُّوَن َأِزَض اِلُخبِّ َوِع  ِرَز

 ِســـــــــــــــَفاِلِوِنُد َأِزُض اِلَوَىى َواِلُخبِّ َواِلِعَب

 ـاـــــــــــــــــَتِبُدو َلَنا ِوِثَن َشِىٍص ِعِنَد َطِمَعِتَوــــ

 ا َبِن َكِىَكَب اِلَوَىِســـــــَتِبُدو َلَنا َكِىَكّب

ُُ َواآلِفًَوـــ  ُْــــــــــــــــــــــــــــَثاُز َثاِبَتـــــــــــا الطَِّبًَع

 َىِزــــــــــــــــــــَوِفًَوا َأِجَىــــــــُن الصُّ َىَخنَِّتاُج اِل

                                                         


 .قطس دولُ يف حالًا ووًي األزدن، ون أدبٌ ناقدو شاعس 

 قصيدة
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 ٍبــــــــــــــــــــــَكَأنَّ آَثاَزَها ِوِن ُدزٍّ َوِوــــــــــِن َذَه

 دَُّزِزـــــــــــــــــــــَوَكِي ُأِحبُّ َأَنـــــــــــــا ِوِن َهِرِه ال

 ـــــــا َأِصِدَقاِئٌ َلُلِي َقِمِبٌ َلُلِي َكِبِدٍَيـ

 ِســـــَلُلِي َوَلاْن ِفٌ ُضُمىِع اِلِجِشِي َواِلَبَص

ََّدِنٌــــــــــــــــــــَوــــــــــ  ــــاَذا َأُقىُه َفِإنَّ اِلَعِجَز َق

 ِك َواِلَىَطِسِفالـــــّسا َلُلِي َعَدَد اأَلــــــــُشِلـــ

 ـــــاــــــــــــــــا َيا ِزَجاَه اِلِعزِّ ِإنَُّلَىــــــــُبىِزِكُتَى

ًُِس اِلُوُمىِب َوَأِنتــــــــُِي َأِلَطُف اِلَبَش  ِســـــــــــــــــــَخ

 ـــا َكِبِدٍـــــــــــــــــَأِنُتِي َأَساِتَرَْ َأِسَعِدُتَىــــــــــــ

 ــــــا ُدوَنَىا َضَسِزــــــــــــــــــــــــــــــــُحبِّا َوِعِشّوــــــــــــ

 ـــِيــــــــــــــــــــَنا َوَنىََّزُكــــــــــــَحَىاُكُي اهلل َوِىال

ًَِس َوِن ُكِنُتَىا ِفٌ اِلُخِمِي َواِلَو  َدِزـــــــــــــــــــَيـــا َخ
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 املٗحـٛز ايبٝت

 عا٥ػ١ بٓٛز :قص١
Email: aichabennour77@gmail.com 

صٚع١ َٔ فساغٗا تتخّطظ صدزٖا ثِ تتفكد صػريٖا ايرٟ تٓٗض مجا١ْ نٌ ي١ًٝ َف

 ٜػط يف ّْٛ عُٝل ٖٚٞ تطخب ايػطا٤ عًٝ٘، قا١ً٥:

 صػريٟ ال ٜٓاّ إاّل ٚاحل١ًُ ايب١ٝٓ يف فُ٘..  ـ 

فطٞ يف عٝادت٘. نإ بٝب ايٓا١ْ نَُّا اضتحٛبٗا ايطٖرا َا ناْت تٗرٟ ب٘ مج

أٚ أَّ٘ َٔ غد٠َّ األمل اختٌَّ عكًٗا، يهٔ يصٖاميــس أجلُٝع ٜعتكد أَّْٗا ُأصٝبت مبسض ا

ضكط حتت ٚابٌ َٔ ايكٓابٌ ايٓٝٛتس١ْٝٚ  املسأ٠ مل تَٓظ صػريٖا ٚمل تٓظ أمحد ايرٟ

شايت تترنسٙ ٚزفاق٘ نًُا َّست ظاْب َااييت غٓتٗا غازات ايطا٥سات آْراى، 

 .ايرٟ تستطِ خًف٘ اجلطٛز املعًك١ ملد١ٜٓ ايضباب قطٓط١ٓٝايبٝت املٗحٛز 

ناْت تتدٌّٝ غدٛصا َتبا١ٜٓ املالَح ظاْب ايّض٤ٛ املٓعهظ َٔ ايٓافر٠ املط١َّ ع٢ً 

اجلاْب األٜطس َٔ احلدٜك١ ذات األغحاز ايٛازف١ ايظالٍ ٚاملتدي١ٝ أغصاْٗا ع٢ً 

مل غسفات املٓصٍ ايهبري. ايبٝت ٜبدٚ َٗحًٛزا يًفضٛيٞ ايرٟ ٜتعكُب ضخسٙ اخلازجٞ. 

حُٝٓا ٚجدت ْفطٗا تدٚز حٛي٘، ٚقد تسنت خًفٗا  ظٜهٔ ايٛقت َٓاضًبا يالضتٝكا

 باب غسفتٗا َػًًكا حت٢ ال ٜٓتب٘ أحد خلسٚجٗا يف ٖرا ايٛقت املبهس.

تسا٤ت هلا مث١َّ حسنات خفٝف١ يًَّاع ٚنأَّْٗا أغبـاح ٖٝانٌ ترتا٢َ ع٢ً ايطسقات 

 يفحس. ٜتطسُب اخلٛف يف ٖرا ايٛقت حت٢ بصٚغ ا  ،ٚأخس٣ َتدف١ٝ يف شٚاٜا ايعُازات

٠ًَّ ٖٚٞ تتخطَُّظ بأْاًَٗا غفتٝٗا ايبازدتني ٚقد  ٚقتٗا ناْت أْفاضٗا ايالٖج١ تصداد ق

ُّ يف َطُعٗا آْراى ٚبإحلاح غدٜد نأَّ٘ صٛت  صاح صٛت حاد َاشاٍ صداٙ ٜس

 أمحد ٜأتٞ َٔ غسفات ايبٝت املٗحٛز ٜكٍٛ هلا:

                                                         
 ًٝفاش ٖرا اإلْتاج األدبٞ ب. زٚا١ٝ٥ جصا٥س١ٜ ا يف ايكص١ ايكصري٠ َٔ املٓظ١ُ ايعامل١ٝ اجلا٥ص٠ األٚىل دٚي

 بداع ايفهسٟ  يف دٚزتٗا األٚىلإليإلبداع َٔ أجٌ ايطالّ بًٓـدٕ )َطابك١ األدٜب١ ٚفا٤ عبد ايسشام ي

0202ّ. 

 قصريةقصة 
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 ال تكرتبٞ َٔ املهإ؟ ـ 

يبٝت املٗحٛز، ٖازب١ َٔ ٚضاٚضٗا اي١ًًٝٝ ٖٚٞ َسَّات َٚسَّات حٍٛ امجا١ْ تطٛف 

تتدٌَّ ٚجِٖٛٗ ايٛاحد تًٛ اآلخس، ثِ ٜتٓا٢ٖ إىل مسعٗا ُٖظ خفٝف يًطبٝب أثٓا٤ 

 :اًلـايفخص شعصع األزض َٔ حتت قدَٝٗا ٖٚٛ حيدم يف األٚزام قا٥

  ع١ًُٝ االضت٦صاٍ ايهًٞ يًجدٟ...جتس٣ يو ضٛف يف اْتظاز ايتخايٝـٌ املدرب١ٜ ـ  

٠َّ ٚمل تٓبظ ببٓت غف١.  حدقت ايٓظس فٝ٘ بك

ا جدا، نأْٗا مل تطُع َا قاي٘، أحّطت بأشٍٜص قٍّٟٛ، ا، بعًٝدنإ صٛت٘ بعًٝد

ثِ الحت صٛز٠ ابٓٗا ايسضٝع أَاَٗا ٖٚٛ ايرٟ ال  ٚزأضٗا ٜتصدع ٚناد إٔ ٜٓفحـس

تصبب ا ٜا بازًدمتطح عسًق ٜٓاّ إاّل ٚاحل١ًُ ايب١ٝٓ يف فُ٘ ثِ خسجت َٔ عٓدٙ ذلط١ُ

 ا َٔ ٍٖٛ ايصد١َ.ٚجطدٖا ٜستعؼ ازتعاًغ َٔ جبٝٓٗا

ترنست حلظتٗا  ابتًعت صسخاتٗا ٚأْٝٓٗا يف جٛفٗا، حاٚيت مجع أْفاضٗا ايالٖج١،

١ َا قد ٜظٗس هلا يف ملح ايبصس،  ٛفٝت بايطسطإ، أغُضت عٝٓٝٗا خػٝٚايدتٗا اييت ت

إٔ تعجست قدَٗا  تساجعت حنٛ اخلًف خبطٛات حت٢ نادت إٔ ت٣ٛٗ ع٢ً األزض بعد

بكطع١ خػب١ٝ مل تٓتب٘ هلا يف ظ١ًُ ايًٌٝ احلايو ٚضازعت اخلط٢ يف ايػازع ايكسٜب 

 إىل غسفتٗا. َٔ بٝتٗا عا٥د٠ً

نٞ تٓط٢ َا حيدث هلا  طٜٛاًل اٜتطًب َٓٗا ٚقًت اضرتضًت يف رلاٚفٗا فكد نإ

ني َػًكتني بعٝٓبٛجٗٗا ايػاحب املصفس ٚنٌ ي١ًٝ نًُّا اقرتبت َٔ ايبٝت املٗحٛز، ٚ

ُّ ا ا حازًقس٠ حت٢ بصٚغ ايفحس، متطح دًَعَٔ غّد٠ اخلٛف تبك٢ يف فساغٗا َتط

ّٟ االْفحازات يف املد١ٜٓ ٜصٜد َٔ ًٖعٗا.  ٚصٛت ايطبٝب ميأل فساغ ايػسف١ ٚدٚ

ٚمتس األٜاّ ن٦ٝب١، ترنـس صباح األَظ نإ ٜػب٘ إىل حد َا صباح يكا٤ات 

٘ املُتصج١ َع ابتطاَت٘ اخلفٝف١ دٌٝ َالذلايعػام بعد يٝاٍ َٔ ايًٗف١ ٚاالْتظاز تت

 يف ضُاد٠. ا، فايٝد األخس٣ ناْت ًَفٛف١ًٖٛ ميد ٜـدٙ ايٝطس٣ َصافًخٚ

 :حُٝٓا زآٖا أمحد تٓظس إيٝ٘ بأمل، ّٖص زأض٘ قا٥اًل

 ال عًٝو ٜا مجا١ْ، إْ٘ دلسد حادث بطٝط . ـ 

 ا، ثِ قايت:ابتطُت غري زاض١ٝ ٚأدزنت أْ٘ خيفٞ غ٦ًٝ
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 !!دلاْني عكال٤ يف ١٦ٖٝ ـ 

ترنس أمحد يف ملح ايبصس آْراى حلظ١ تعرٜب٘، ٚبإحد٣ شٚاٜا تًو ايػسف١ ايًع١ٓٝ 

أمساال ممصق١ َٚس١َٝ ع٢ً األزض ٚحرا٤ً قدمًيا، َػطظ املا٤ ب٘ زغ٠ٛ ايصابٕٛ، 

ٚظاْب٘ حٓف١ٝ َا٤ ٚحباال غًٝظ١، َٚعدات نٗسبا١ٝ٥، ٚنسضٝا يف ٚضط ايػسف١ 

ّٚع١ َّست يف حٝات٘،   ٚضسٙ ٜسّدد: ٚحلظات َس

 !!َا أقبح ايصٛز٠ اييت تساٖا بعد ذيو ايّٝٛ ـ 

 :ثِ تٓٗد قا٥اًل

 !!حنٔ إخ٠ٛ ... ـ 

اقرتبت مجا١ْ ٚنأْٗا أدزنت َا ٜػعس ب٘، ثِ أزدفت، ٚقد ْظست إيٝ٘ يف اضتخٝا٤ 

 :قا١ًً٥

 نٓت ضأفتكدى؟ ـ 

 قاٍ: 

  !ٚيهٔ يٝظ بٗرٙ ايطسٜك١ ـ 

 قايت:

 ٚنٝف؟ ـ 

 ح:قاٍ بصٛت خافت ٖٚٛ ٜتأزج

  ا َٔ بعدٟ..املهإ ضٝبك٢ فازًغ ـ 

 اضرتضًت يف رلاٚفٗا ٚيطإ حاهلا ٜسّدد َطتٛحػا املهإ قا١ً٥:

ْفطٞ  ْفاضٞ ِٚخًْتأمل أْتب٘ يكٛي٘، ناْت ُٖطاتٞ صاَت١، يهٓ٘ نإ ٜػعس ب

 ٚحٝد٠ يف ٖرا املهإ املٛحؼ، ثِ اْفحسُت بان١ًٝ...

رٙ األزض َٔ تتهًِ ٚحدٖا، نٓت أتهًِ َع ْفطٞ، أحطب أْين ايٛحٝد٠  فٛم ٖ

َّ دل١ْٛٓ أٚ قازبت، أٚ أْين أتٗٝأ أغٝا٤ ٚأغٝا٤، مل أضتطع إٔ أتهًِ  حت٢ خٌّٝ إي

بصٛت عاٍ، نٌ َا نٓت أفعً٘ أْين أحتاٚز َع ْفطٞ بصٛتني رلتًفني ال أحد 

 ٜطُع صٛت ٚجعٞ ضٛاٟ.

 ا مّما ٜكٍٛ:ا َٚكتًٓعزّد أمحد َاشًح



 اجليل اجلديد 213                                                                               البيت املهجـور

 

Al Jeel Al Jadeed    /اإلبداعات األدبية                                                               0202 يونيو -يناير                       3ج/ – 6ع 

١ٜ َٔ أجٌ ظاز.. أنجس، فأنجس، ٚإٔ تهْٛٞ قٛٚيهٔ َاشاٍ عًٝو االْت أعترز.. ـ 

 ْفطو َٚٔ أجًٞ َٚٔ أجٌ صػريْا. 

جٌ يف ظ١ًُ ايًٌٝ ايبِٗٝ ٚبكٝت ٚحدٟ أدٚز ٚأدٚز حٍٛ ايبٝت املٗحٛز فحأ٠ اختف٢ ايس

نٌ ي١ًٝ، ٚناْت احلٝا٠ بٝين ٚبٝٓ٘ دلسد َطأي١ ٚقت، ٚاْتصس املٛت يف ايٓٗا١ٜ 

ّٛدت َٓ٘ عٓد نٌ هلف١ يكا دٕٚ إٔ ٜعترز َين أٚ مياشحين نُا ظ١ ٤، َتدًٝا يف حلتع

أثل يف ْفطٞ، ٚإمياْٞ بتخكٝل ايطعاد٠ زغِ احرتام ا، ٚأْا َاشيت عٔ حًُٓا َع

املد١ٜٓ ٚاضت٦صاٍ ثدٟ، َٚاشيت أذنس صػريٟ نٌ ي١ًٝ ٖٚٛ ٜداعب احل١ًُ ايب١ٝٓ 

 بني غفتٝ٘.
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 ايسؤٜا

ٛصٞد عبد ايػايف ايكحمُ :قص١
 

Email: assad888@hotmail.com 

 ِِ ٌِ نإ غكّٝ اضعّٝدٜهٔ َيـ َٕ ايبعُض ٜتدٌٖٝ؛ ب ّٝ انُا نا ؾكد ضهٓت٘  ...اغكا٤ّ أشي

َٔ ْؿط٘ بٓؿٔط٘، ٚنتَب غٗاد٠  ايٛضاٚع، َٚألٙ ايسعب، ٚطازدت٘ املداٚف، ٚضح

ِٕ أطاح ٔبطًَٔؿ٘ ٘ٔ بٝدٙ، ٚحؿس قربٙ بأظاؾسٙ، َٓر َأ  !ٚؾات

ِٕ ٜهٕٛنٌ غ٦ّٝنإ إذا أ ُٚٔضع ا خاف أ ُٜػتاٍ،  ي٘ ؾٝ٘ ايٗطِ، ٚإذا ْاّ خاف إٔ قد 

ٌٓ َتٛجِّّط َا نإ حيحِ عٔ املػازن١ يف املٓاضبات ايعا١َ، ٚإٕ اٚنثرّي  اخسج ٜع

 ْؿط٘ )عُــــد٠(يٝظ ي٘، َْٖٚصَب  اإيٝ٘؛ ألْٖ٘ نإ ٜعٞ أْ٘ اْتصع حّك َٔ أقسب ايٓاع

 باإلنساٙ! 

 ِِ ـٔ بٗرا؛ بٌ بًؼ ب٘ اجلػع إٔ اضتٛىلَي ِٝٔ، نُا ٜهت ِٝٔ ٜتُٝ  ع٢ً َصزع١ٕ يفؿً

ََ إٔتابع١ مل ااغتصَب أزّض ِٖ َا َئب ُٖ٘  اٖدّ جص٤ّ دزض١ ايكس١ٜ، م َٔ املدزض١ ذاتٗا ٚض

 ٘! ألَالن

ٌٓ ٜطًَِ َٓ٘  ب ايتدٜٛـ ٚايتٗدٜد إلزٖاب خصَٛ٘... ٚملٜطتددّ ناؾ١ أضايٝ ٚظ

ٌٖ غ٤ٕٞ َٔ أجً٘؛  )ايصـٝـــاد(با٤، مبٔ ؾِٝٗ أخٛٙ أحد، حت٢ أقسب األقس ايرٟ أْؿل ن

إىل  ٚأًَٗ٘ حت٢ ايصباح يٝػادز ايكس١ٜ ع٢ً َريام٘، ٚأٖاْ٘ أَاّ املأل، ؾكد اضتٛىل

 األبد!

َّ ٘ٔ ِإ، ٖٚٛ ٜٗٔتـ: ابات ايصٝٓاد يًٝت٘ َُٗٛ َِِسٟ ِإَي٢ ايَّ ُِّض َأ َ٘ َبٔصرْي ٔباِئعَبأدَُٚأَؾ  ! ٕٖ ايَّ

ِٓهٔطّس أمٓا٤ َػادزت٘ َُ ؛ َٖس ع٢ً َٓصٍ )ايعازف باهلل( يٝكٖص عًٝ٘ زؤٜا احصّٜٓ اايكس١ٜ 

ُّ ُِٖٜصًِّٞ يف خًٛت٘، ؾاْت انإ قد زآٖا، ؾٛجدٙ قا٥ حه٢ ي٘ َا  عسٙ حت٢ ؾسؽ، م

 ...!زأ٣

ِٖ ضأي٘: َت٢ زأَٜت ذيو؟ قاٍ: اي١ًًٝ املاض١ٝ.ضهَت ُبس١ّٖ،   م

 س يف ْٗا١ٜ األَس!أبٔػس أٜٗا احلبٝب؛ زمبا ُٜٔصٝبو بعض األذ٣، يهٔ ضتٓتصؾكاٍ: 

                                                         
 ٟناتب َصس . 

 قصريةقصة 
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ري ايرٟ ضخ٢ ٝبٛا غٝب١ٕ غدٜد٠؛ يؿكٔدِٖ ايٓصمبا جس٣، ُأٔص عٓدَا عًِٔ ايٓاع

 ِ ع٢ً ْؿط٘، ٚيٛإ ُٜضٗس ْؿط٘ يٝٓؿعِٗ، ٚنإ ٜؤٔمسٖ... ؾكد نبايهثري َٔ أجًِٗ

 نإ ب٘ خصاص١!

***** 

 د حت٢ بًؼ ايٝأُع بايٓاعٚاالضتبدا َٓست ضٓٛاْت عحاف، ٚايكس١ٜ تسشح يف ايعٓت

ٌِ امل٦اُت َٖبًَػ٘ ََٔ بكٞ َِٓٗ اضتطً... ؾايعػساُت، ب ِ حسٚا ايكس١َٜ دٕٚ زجع١، ٚ

ٖٛاب ا هني ايرٟ ملطجلربٚت ايعُد٠ ٚٔبفاْت٘ ايؿاضد٠، خاص١ّ بعدَا زأٚا َا حدث يًب

ِٖ أ ٘ٔ غّٗسجًدٙ ايعُد٠، م  قتٌ املٗٓدع ايػاب ناَاّل، ٚقبًٗا تٛزط يف اَس عبط

 ٜبٝع ضُريٙ!      ايرٟ أب٢ إٔ

 يعــــازف باهلل" ايطهٛت؛ ؾخٖسض ايٓاعٜطتٔفع "ا ملا اضتؿخٌ طػٝإ ايعُد٠؛ مل

ٖرا ٔ غعبإ، ٚقاٍ باحلسف ايٛاحد: يٝت عًٝ٘، ٚاْتكدٙ بػد٠ٕ يف آخس خفب١ٕ َ

ُٖاملؿرت َٔ ِٔ عٓ٘ حاغٝت٘ ؛ ؾـٚأنثس مجّعا أ ٖٛ أغٓد َٓ٘ بفّػٟ ٜٖتعغ  "ؾسعــٕٛ" مِل ُتػ

ِٔ عٓ٘ نٓٛشٙ ٚخصا٥ٓ٘!  ِٔ عٓ٘ ٚشازت٘، ٚ"قــازٕٚ" مِل ُتػ  ٚضًفاْ٘، ٚ"ٖاَــإ" مِل ُتػ

َّ ي٘زجع إىل َٓص امل  ... ؾسؾع بصسٙ إىل ايطُا٤، ْٚاد٣ بصٕٛت َهًّٛ:ازآٙ َٗدٚ

 ـت؟ْٓا َيِ أنـٔ... ؾأْـت أٜـٔ نٜازبِّ؛ أ

نب" ، اضتٛقؿ٘ "با٥ــع ايًٚيف َٓتصـ ايفسٜل تكسّٜبا ملكاب١ً ايعُد٠، اّبمِ اْفًل غاض

َُٛضـــ٢ بٔ  يٝكٖص عًٝ٘ زؤٜاٙ، ؾكاٍ: "أمٓا٤ ُخفب١ اجلُع١؛ أخرتين غؿ٠ٛ، ؾسأُٜت )

 ..."!ع٢ً َػازف ايكس١ٜ اعُــــــــسإ( ٚاقّؿ

ٕٖ ظامّلانَٓت صادّق ؾحرب٘ بك٠ٛ، ٚقاٍ: يٛ َِ َٔ اضًٝٗو قسّٜب ا؛ ؾإ ، َٚا أز٣ َأظً

 ايعُد٠!

ٌَ "ايعُـد٠" ع٢ً ٜد ابٓ٘ األغكتػسب مشظ ذيو ايّٝٛ؛ حت٢ اغٔت بايؿعٌ؛ مل ٝ!٢ 

***** 
، ٚتًعَّٛا ع٢ً اتؿاقُت ض٤ّٛ كتٌ ايعُد٠ نُا مت٢ٖٓ ايٓاع؛ بٌتطتكس األحٛاٍ مب مل

ٕٖ ُظًِ أبٝ٘ ظٛاز ُظًُ٘د٠ اجلدٜـمجٍس َٔ ايصرب، ؾـ)ايعُـ َِ ٚأطػ٢، بٌ إ  د( نإ أظً

 ُٜعٓد زمح١! 
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ِٛزٙ ٚصًؿ ٙ، ا غا١ٜ ايػبا٤، ؾرات َس٠؛ غٔضب ع٢ً محاز٘؛ نإ غبٝ٘إىل جاْب ج

ـَ أالَّ ٜفعُ٘ غعرّي َُ٘دا َيف ذيو ايّٝٛ. مِ  اٚحً ٔ غعري، ٚال قاٍ خلادَ٘: َأِخِسج ي٘ 

 ختربٙ أِّٞ أَستو! 

ا أؾصعت٘ بػد٠، َٚأَقٖضِت )عُد٠(؛ زأ٣ زؤٜ ابٝع ع٢ً تٓصٝب٘بعد َسٚز بضع١ أض

ٝخهٝٗا ي٘، بطبب ايعدا٠ٚ جيسؤ ع٢ً ايرٖاب إىل "ايعــــازف باهلل" ي َضحع٘... ؾًِ

 ايعُد٠ ٖٛ ايرٟ زأ٣ ايسؤٜا!  زضٌ خادَ٘، ٚطًب َٓ٘ أالَّ ُٜدربٙ بإٔؾأ ...ايكدمي١

ِٖ متتِ: "ايػُٝذ" ق قٖص اخلادّ ايسؤٜا نا١ًَ... ؾأطسم أمٛاَب ايعالّ ٜطسم ًٝاّل، م

ِٖ ضأ ٘!ايٓٛز، ؾال تأتٞ ع٢ً َكاض َِْت ايرٟ زأَٜت أّ ايعُد٠؟! قاٍ: بٌم أْا  ٍ اخلادّ: َأَأ

 ٜا ضٝدْا.

ٌِ ي٘:بايُٝني، ٖٚٛ ٜكٍٛ: نربَت ٜا ًَعٕٛ؛ ازجع إىل صاحبو ضسّبا ؾساؽ عًٝ٘  ، ُٚق

 !إٕ َصريى َثٌ َصري ضًؿو ايفاحل

ِٕ مسع َُدٔبّساخلادّ َا مسع؛ اْتؿض، ٚاصؿ مبحسد أ ا... ٚقبٌ ٚصٛي٘ ٖس ٚجٗ٘، ٚٚي٢َّ 

 ع مبكتٌ ايعُد٠ ايػاب!ببضع١ أَٝاٍ، مس

ٖٝاد(ـس؛ عٝـد ايؿف يف صبٝخ١ ٘، ٚأصخاب٘ ايكدا٢َ؛ ؾدخٌ يسؤ١ٜ أبٓا٥ اغتام )ايصــــ

 هبا؛ ؾعٔ إٔ ايعُد٠ ازتَٚسّج اٖٚٓايو مسع ٖسّج ٔ أًٖٗا،ايبًد٠ ع٢ً حني غؿ١ًٕ َ

َُصٝب١ّ حَِّت بايكس١ٜجسمي١ّ جدٜد٠ّ  ٖٕ د٠ ع٢ً با٥ط١؛ ؾٗسٍٚ حنٛ اجلُٛع احملتػاي ، أٚ أ

ِٕ زأٚٙ؛ تطابكٛا حنٛٙ..عاّطٍٛ ايفسٜل اي ٚاضتكبًٛٙ بػٍٛم جازٕف، ٚحؿا٠ٕٚ  . ٚمبحسد أ

 بايػ١ٕ؛ نأْ٘ اخلضـــــــــــس عًٝ٘ ايطالّ! 

ِ... ٚنتبٛا ع٢ً ايدٜٛإ: ال تازٜذ ٜؿدس اختازٚٙ باإلمجاع عــُــد٠ّ هل يف ذات ايًخع١؛

ُِ املهإ! ب٘  ايؿساُؽ؛ حُٝٓا متأُل ايٓطا٥

ِٓ َُبتّٗح م ٦َُِّّٗ اأقبٌ "ايعـــازف باهلل"  اييت زأَٜتٗا قبٌ  ٖرا تأٌٜٚ زؤٜـاى، ٖٚٛ ٜكٍٛ: اٚ

َّ  !!ـامالمٝـٔ عا
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 طسٜكو خر: بابا ٜا

  ناغٞ ْات ضٝٓؼأ.د.  :قص١

*أخرت عاملد. تسمج١: 
 
Email: akhterjnu@gmail.com  

 صًٛتا َٔ ايدنإ ظاْب٘ غدص ٜطتؿطس نإ "دْٜٛات" ٜػرتٟ ايطٝذاز٠، إذ مسع

ٜطهٔ ؾٝ٘. ٚنإ ايصٛت َعسًٚؾا ي٘ ٚتعٛدت أذْاٙ عٔ ايطسٜل إىل احلٞ ايرٟ 

 يهٔ مل ٜطل إٔ ٜساٙ ؾاْطًل إىل بٝت٘ َطسًعا.

ت ق٠ٛ شٚدت٘ "آغا" َٔ إٔ تتشٌُ ٕ يف غسؾ١ ايّٓٛ، ْٚؿدنإ ايطؿالٕ ٜصدبا

... إذا غػبُٗا ؾّٛبدُٗا أبُٖٛا "دْٜٛات" ثِ تّٛد٘ إىل آغا ٚقاٍ هلا: "أزٜد االضرتاس١

 َسٜض ". ٔ ايػباى األع٢ً إْينَ أسد ؾكٛيٞ ي٘ دا٤

ْين إىل ايدزز ٚقاٍ هلا: "ال تكٛيٞ إ أغًل ايباب ٚاضرتخ٢ ضاسبا ايًشاف، ؾذأ٠ ٖسٍٚ

 َسٜض بٌ قٛيٞ ي٘ أْا يطت َٛدًٛدا يف املد١ٜٓ". ثِ زدع إىل ايطسٜس ٚاضتًك٢.

"ٌٖ ٜطهٔ َطتأدس  ٜطأٍ زداًل زأت إذأسطت آغا ضذ١ يف اخلازز ؾؿتشت ايباب 

 حلٞ امس٘ "دٜٛ".يف ٖرا ا

ْظس دْٜٛات إىل شٚدت٘ ٚضسب زأض٘ بٝدٙ ٚغؿل ع٢ً ذنا٥ٗا ؾًِ ٜكٌ هلا أٟ غ٤ٞ 

ٚتكدّ إىل خازز ايبٝت " ٜا بٝٓتػٛ بابا! َٔ أٜٔ تأتٞ؟ أتٛقع أْو مل تٛاد٘ أٟ َػه١ً 

 أثٓا٤ ايطؿس".

ٙ نإ ع٢ً زأع بابا دس٠ أْصهلا ٖٚٛ ًٜٗح، دخٌ بابا غسؾ١ املعٝػ١ ساَال اجلس٠ بٝد

دطد  ا إىل دْٜٛات، ملظ بٝدٜ٘ثِ زؾع عُاَت٘ ٚٚضعٗا ع٢ً ايطسٜس ٚابتطِ ْاظًس

                                                         
 ضٝٓؼ . ٜعد7391ّعاّ مبٓطك١ دٝاْؿٛز يف أتسا بسادٜؼ إسد٣ ٚالٜات اهلٓد  أ.د. ناغٞ ْات ضٝٓؼ ٚيد  َٔ

سصٌ ع٢ً  .دلُٛعات قصص١ٝنباز ايسٚا٥ٝني ٚنتاب ايكصص ايكصري٠ بايًػ١ اهلٓد١ٜ، ٚي٘ عد٠ زٚاٜات ٚ

 بٓازع ظاَع١ كطِ ايًػ١ اهلٓد١ٜب انإ أضتاًذ. ا خبدَات٘ األدب١ٝ ٚاألنادمي١ٝعد٠ دٛا٥ص ٚذيو اعرتاًؾ

 اهلٓدٚض١ٝ يف ؾازاْاضٞ بٛال١ٜ أتسابسادٜؼ.

*


 .اهلٓد دهلٞ، ْٝٛ ْٗسٚ، الٍ دٛاٖس داَع١ ٚاإلؾسٜك١ٝ، ايعسب١ٝ ايدزاضات َسنص َطاعد، أضتاذ 

 هنديةقصة 
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دٜٛ! ٌٖ أْت؟ أصبشت طًٝؿا، يو قس١ٜ ؾعًٝو إٔ -دْٜٛات نً٘ ٚأَعٔ ْظسٙ يف ٚدٗ٘ 

 تأتٞ إيٝٗا أسٝاْا. عاد٠ ٜكٍٛ بابا نإٔ دْٜٛات أصِ.

 ني يف اخلازز.طؿال دْٜٛات ناْا ٚاقَؿ

 با عُٓٗا،"ُٖا سؿٝداٟ"؟ ضأٍ ايبا

ًَا  دْٜٛات ٖص زأض٘ يف ْعِ ؾكاّ ايبابا باضًطا ٜدٜ٘ إيُٝٗا. عٓدَا زآٙ ايطؿالٕ قاد

 .ٚبسجلآ إىل اهلإيُٝٗا 

ى ٚنٝـ ٜعسؾإ؟ ٜٓكطٞ ايٛقت بطسع١ ناْا صػرئٜ عٓدَا زأٜتُٗا إٜا ٜعسؾإ "ال

ٍّٚ  َس٠".  أ

يهٞ ٜأتٞ ببعض  ٚقد ٚضع دْٜٛات ايهأع ٚاإلبسٜل امل٤ًُٛ باملا٤ ثِ صعد إىل ؾٛم

َُّٗا مبا زأٜا ٚنإ ايطؿالٕاألغٝا٤ األخس٣. ناْت آغا تصٓع ايػاٟ،   ٙ.خيربإ أ

 ٜهؿٞ" قاٍ دْٜٛات. "ايػاٟ ؾكط ال

"َٔ ٖرا ايسدٌ ايسٜؿٞ؟" ضأيت عٓ٘ آغا. ٖٛ أبٛ ضٛداَا، بٝت٘ ظاْب بٝيت يف قسٜتٓا. 

 َٔ احلًٜٛات. قّسب دخًت آغا ايػسؾ١ ٚزا٤ املطبذ ٚعادت بصشٔ ايؿٓذإ َع قطعتني

 دْٜٛات ايصشٔ َٔ أْؿ٘ ٚقاٍ ٜبدٚ أْٗا َبتري١؟

 "يكد قدَٗا أغسٚاٍ يف األضبٛع ايطابل"

 أخرت آغا تصب ايػاٟ.

غعس دْٜٛات بػؿك١ ع٢ً بابا. إْ٘ محٌ ايصشٔ ٚاْطًل إىل ايتدت. ناْت املٝاٙ 

دّ إىل داخٌ َٓتػس٠ يف غسؾ١ املعٝػ١. ٜبدٚ إٔ بابا غطٌ ٜدٜ٘ ٚزدًٝ٘ َٚطُض ثِ تك

 ايبٝت َباغس٠.

ايبابا َطتًكٝا ع٢ً ايطسٜس ٚٚضع إسد٣ زدًٝ٘ ع٢ً  عٓدَا دخٌ دْٜٛات ايػسؾ١ ٚدد

 ا إىل ايًطدات ايسَاد١ٜ ع٢ً َال٠٤ ايطسٜس.األخس٣، اضطسب دْٜٛات ْظًس

"َٔ ؾطًو! خر ايػاٟ"، يكد ٚضع دْٜٛات صشٔ ايؿٓذإ ع٢ً ايطاٚي١ ؾٓٗض ايبابا 

تٛدد َجٌ ٖرٙ األغٝا٤ يف ايسٜـ" ثِ بدأ  ١ َٔ احلًٜٛات "التأٖٚا ٚقاٍ نال قطع

غسب ايػاٟ بطسع١ "مجٌٝ  ٜال"ا دص"غهًسعٔ أغٝا٤ ٜساٖا أسد يف ايػسؾ١.  ٜطأٍ

 ددا" دٜٛ " ؾكد بكٝت بكس٠".
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ّٞ"؟ ضأي٘ دْٜٛات."  أٟ ساد١ ضاقتو إي

 ا.؟ اعترب ايبابا ٖرا ايطؤاٍ غسًٜب"ٌٖ األب ٜأتٞ إىل ابٓ٘ يػسض"

 
 "ال" "أعين ملاذا د٦ت ٖٓا؟"

 ْعِ! اضأٍ ٖهرا.

يف ايٛاقع، أْا أزٜد إٔ أشٚز املػؿ٢ يًعالز. ال تطأٍ عٔ األمل ايػدٜد ايرٟ أغعس ب٘ 

اٍ ق أسٝاًْا. يكد اْؿذس ايبابا بايهالّ ٚنإ دْٜٛات ٜطُع َطسقا زأض٘ نٌ َا

 ايبابا عٔ ايبٍٛ ٚايرباش ٚعٔ اجلٛع ٚاألمل.

ٌْ ٖرا ايعصري )عصري  تكًل، ساؾظت ع٢ً زٚبٝات ال ال ٜعًِ عٓٗا "ضداَا"، أٚال َأزِض

احلُص ٚعساْٝظ ٚقصب ايطهس( ٖٚٛزٖا إىل ايؿٛم )ٖٛزٖا: ٖٞ ضٓابٌ ايكُح 

 تؤنٌ(.املػ١ٜٛ تطبذ يف اضطساّ ايٓاز يايرز٠ 

ٍّٚ، ٚايطؿالٕ ٜدزضإ دايطني ع٢ً صعد دْٜٛات باجلس٠ ٚاملٓػ ؿ١ إىل ايطابل األ

أسدُٖا أز٣ أباٙ ايسٚخ يف عٓل  .َطسعني إيٝٗااجلس٠ اْطًكا أٜا عٓدَا زايهساضٞ 

 إٔ ايعذٛش قرز. بايؿعٌ أْا قًت يهِاجلس٠ ٚقاٍ اآلخس 

 ٌٖ ٖٛ ٜكِٝ يف ايًٌٝ؟ ضأيت آغا.

 "يف ايٛاقع، إْ٘ دا٤ يهٞ ٜدخٌ املطتػؿ٢".

 َػػٍٛ". "قٌ ي٘ أْت
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تعسؾني عٔ ايكس١ٜ، إْ٘ َجٌ ايػكٝل األنرب ٚأْا تسنت ايكس١ٜ قبٌ عػس  "أْت ال

 ضٓٛات ؾكط، ّٚضح دْٜٛات يصٚدت٘ ٚأؾُٗٗا".

 بٓو؟"با "ملاذا مل تأت

 ا.ٜٗتِ ب٘ َطًًك ضٛداَا؟... قد ؾهس أْ٘ خيطس يف ايصزاع١، أْا أنٝد أْ٘ ال

سٜـ ٚاآلٕ ٜصبإ ايعصري ٚملا ٚصٌ دا٤ ايطؿالٕ باجلس٠ جيساْٗا إىل أْبٛب ايتص

 دْٜٛات بكٞ نأع ؾكط. ْٗض نبريُٖا بإذْ٘.

 "تؿٛح َٓ٘ زا٥ش١ عؿ١ٓ ٜا أبٞ"

دْٜٛات دًظ ع٢ً . ؾ"اتسى! تعطٝٗا يصاسب١ ايٓؿاٜات صباسا" ُضُع صٛت آغا

 .ايطسٜس ممطها زأض٘ بٝدٜ٘

س ايبٝت"، ضتطٝع إٔ أطبذ ايطعاّ نٌ ّٜٛ، عًٝ٘ إٔ ٜأتٞ بصٚد١ ابٓ٘ ٜٚطتأدأ "ال

 ناْت أغا تتأؾـ.

ا ٚدعٌ حيو زأض٘ "ٖرٙ ٖٞ املػه١ً أِْٗ دعًٛا ٜتُتعٕٛ ٔ صاًَتدخدْٜٛات ٜنإ 

 ٚعٓدَا أصاب ببعطِٗ املسض ٜأتٞ ٖٓا"، يف ٖرٙ املس٠ نإ دْٜٛات ٜتهًِ.

 ا ٚدخًت املطبذ ٚدْٜٛات ْصٍ عٔ ايبٝت ٚاْطًل.ْٗطت آغا امش٦صاًش

 ٔ أٜٔ دا٤ت ايبعٛضات يف ايػسؾ١.ٚنإ ايبابا خيسخس يف ايطسٜس. َ

ٚازتد٣ دْٜٛات بدي١ ثِ أٜكظ ايبابا ٚاْطًل َع٘ إىل ايطبٝب "غازؽ". ٚنإ ايبابا ٜتُتع 

ٚتٓؿظ ايصعدا٤ عٓدَا ا. باجلًٛع ع٢ً "ضهٛتس" يف ايٛقت ْؿط٘ ٖٛ خياف أًٜط

 .َب٢ٓ املطتػؿ٢ ايػاَذت ضهٛتس أَاّ تٛقؿ
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، بعد نٌ ٖرٙ يف ايبابا ايٓظسدٕٚ اإلذٕ. أَعٔ ايطبٝب دخٌ دْٜٛات غسؾ١ ايطبٝب 

باي٘. يف ايبدا١ٜ، نإ ايطبٝب ٜتهًِ بايسؾل، بعد ذيو ذٖب ب٘  اإلدسا٤ات ّٖدأ

 طاٚي١ ثِ ضأٍ عٔ ايبٍٛ ٚايرباش ٚخسز. ع٢ً ٚٚضع٘خًـ ايطتاز 

تتأخس" ثِ ْظس إىل  "ٖرٙ َعا١ًَ بدا١ٝ٥، ٜبدٚ أْ٘ ضسطإ، ال ٚإْ٘ عرب عٔ غهٛن٘

 تكًل ضٝػؿ٢". ايطتاز ٚقاٍ بأع٢ً صٛت: "ال

مسع ايبابا ن١ًُ ايطبٝب األخري٠ عٓدَا خسز َٔ غسؾ١ ايطبٝب. قاٍ ايطبٝب يًبابا: 

 "مل ٜصب بو غ٤ٞ".

 ٜتؿسم، ا ع٢ً ضهٛتس ٚنإ ٖٛ َٔ األقسبا٤ إٕ ملا يًػا١ٜ زادًعنإ دْٜٛات قًًك

 .ايكٝاّ ب٘ ٚيهٔ َا ايرٟ ٜٓبػٞ َٔ أضس٠ ٚاسد٠. نًِٗ

ا ايبابا يف ايبٝت، اغرت٣ أد١ٜٚ األمل ٚايك٠ٛ ٚاهلطِ ثِ اْطًل دْٜٛات إىل ايطٛم تازًن

 ٚضعٗا يف ايكازٚزات املدتًؿ١ ٚعاد إىل ايبٝت.

 "ٖرٙ أدٜٚتو" ؾطس ي٘ دْٜٛات أٚقات أخر األد١ٜٚ. 

 اآلٕ" أضكط ايبابا سادبٝ٘ ٚبدأ ٜبهٞ. ست٢يبابا "ال "ٌٖ أنًت ايطعاّ"؟ ضأي٘ ا

نٓت أقٍٛ َٓر غٗسٜٔ آغٗٔ ٚناتو )أمسا٤ غٗٛز ٖٓد١ٜ( ٚيهٔ مل جيد ضداَا 

 ا.ٚقًت

عٓدَا خسدت ايّٝٛ ساَال ايعصري ؾإْ٘ أٚقؿين ٚقاٍ يٞ؛ نٝـ حتٌُ دس٠ ايعصري 

د٠ قسٚص نإ يف داخً٘ سسز. قد تتذُد ع ؟ ٚنإ يف ذٖٓ٘ َػه١ً.ايسس١ً طٛاٍ

ايطهس  َٔ َطاسٝل قًٝاًل ٘عطٝأ: "َٔ ايطهس األمسس َٔ ٖرا ايعصري. قاٍ يصٚدت٘

بيّن! إىل َٔ أغهٛ ٚأَاّ َٔ  َاذا ضٝأنٌ بعد إٔ اْتٗت ٖٛزٖا؟ ٚيهٔ ٜا .األمسس"

 قًكٞ؟  أعرب عٔ

"ٚأْت ـــــــــــــــــ عٓدَا خسدت َٔ ايبٝت نإ أٌٖ ٖرا  ٚقد اْؿذس بايبها٤ قا٥اًل

ّٞ ٜٚكٛيٕٛ أْو ايكس ّٞ ـــــــــــــــــــ  تددعين ٚالض١ٜ ٜطشهٕٛ عً غػًت ْؿطو تًتؿت إي

 دٕٚ انرتاخ ألعُايو".طٛاٍ ايٓٗاز يف أَٛزٟ 
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ْات نإ ٜبهٞ يف سني ٜتشدخ عٔ طؿٛي١ دْٜٛات ٚذنس٣ ايكس١ٜ. ايبابا دعا دٜٛ

 َا صسح يو ايطبٝب أْين مل أصب بأٟ غ٤ٞ؟" "أإىل قسب٘ ٚقاٍ ي٘: 

 "ْعِ ٖٛ نريو، أْت أًٜطا مسعت ٖرا"،

"نٓت أزٜد ؾكط إٔ أمسع ٖرا" زبت ايبابا دْٜٛات" ؾاذٖب اآلٕ ٚمن بعد تٓاٍٚ 

 ا".ا بانًسايطعاّ. "أخسز غدا صباًس

 "ال، نٝـ غدا" قاٍ ي٘ دْٜٛات.

 ت ٚتٓاٍٚ ايطعاّ" أقاَ٘ ايبابا بٝدٙ."ال، غدا ضأخسز، اذٖب أْ

دا٤ إىل غسؾ١ ايطعاّ ببط٤. ٚناْت آغا تتشدخ َع األطؿاٍ عٔ ن١ُٝ أنٌ ايػٝذ 

 ايعذٛش ٚعٔ طسٜك١ أنً٘ ايػسٜب١ ٚنٝؿ١ٝ تهًُ٘.

ٜػعس باجلٛع ؾذأ٠ ٚقعت عٝٓاٙ ع٢ً اجلس٠. ٚقد ابتًت عْٝٛ٘، قعد  ا، الإْ٘ ٜبك٢ ٚاقًؿ

ٚضسم  ذًت قسٜت٘ أَاّ عٝٓٝ٘ برنسٜات اْتصاع األَبرع٢ً ايعتب١ قسب ايٓاؾر٠ ؾت

ٚايكبض ع٢ً ايٓش١ً ايطٓا١ْ يف ايربن١. َطت ضٓٛات عدٜد٠، يكد نطتٓا٤ املا٤ 

غاب نٌ غ٤ٞ يف اهلٛا٤. ٚاآلٕ ٜرٖب ايبابا، ال يًػد بٌ يألبد. ميهٔ إٜكاؾ٘ ٚيهٔ 

 ضتطٝع.أ ال

 ٚقاّ.أغعٌ دْٜٛات ايطٝذاز٠ ٚدخٔ. "اتسى ؾاذٖب" قاٍ يٓؿط٘ 
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 امِلْعَطف

 زٚضهني بْٛد :قص١

*عبٝد ايسمحٔتسمج١: 
 
Email: zamzamubaid@gmail.com 

ًٝ ا، َٚع ظٗٛز ايكُس فٛم قُِ دباٍ اهلُٝاالٜا، متهٓت ا َٚتذًُدنإ ايطكظ صاف

َٔ زؤ١ٜ بكع ايجًر اييت ناْت تًٛح ع٢ً ايتٌ. يٛ قضٝت ايًٌٝ َع نتاب ٚشداد١ َا٤ 

بأْين  (saiaapaK) عضاخٔ ظاْيب يهٓت أضعد، ٚيهٓين نٓت ٚعدت نابادٜا

 ٚغعست أْ٘ ضٝهٕٛ َٔ ايفظاظ١ ايبكا٤ يف املٓصٍ. فازتدٜت ضأذٖب إىل سفًتِٗ،

ا، ٚاْطًكت يف طسٜل ًُٜع يف ض٤ٛ ايكُس. ا يهس٠ ايكدّ َٚعطًفا قدمًيٚغاًسضرتتني ٚ

ناْت املطاف١ إىل َٓصٍ نابادٜاع ال تصٜد عٔ ٌَٝ ٚاسد، بعدَا قطعت سٛايٞ ٚ

بد أْٗا ناْت يف ايطادض١  تكف يف َٓتصف ايطسٜل. ال ا٠ًْصف املطاف١ زأٜت فت

عػس٠ أٚ ايطابع١ عػس٠ َٔ عُسٖا. بدت ٖرٙ ايفتا٠ قدمي١ ايطساش، ٚنإ غعسٖا 

طٜٛاًل َٓطداًل إىل خصسٖا ٚفطتاْٗا َطسًشا بايًٕٛ ايٛزدٟ ٚاخلصاَٞ، إطالالتٗا 

ا مج١ًٝ ايعٝٓني، ذنستين بايصٛز يف أيبّٛ عا١ً٥ ددتٞ. عٓدَا اقرتبت، السظت أْٗ

ٚناْت تعًٛ ع٢ً غفتٝٗا ابتطا١َ خالب١. قًت هلا: َطا٤ اخلري، إْٗا ي١ًٝ بازد٠ ال 

تصًح يًدسٚز، "أْت ذاٖب إىل احلفٌ" ضأيتين ايفتا٠، فأدبت: ْعِ، ٚميهٓين إٔ 

                                                         
 بْٛد زٚضهني (Ruskin Bond )ٖٛ عاّ َاٜٛ 91 يف ٚيد بسٜطاْٞ، أصٌ َٔ َسَٛم ٖٓدٟ ناتب 

 دا٥ص٠ تًك٢ ،9111ّ عاّ يف .األطفاٍ أدب دلاٍ يف املُتاش٠ مبطاُٖات٘ ٜٚعسف ،نبري زٚا٥ٞ ٖٛٚ .9191ّ

 عاّ غسٟ ادَاب دا٥ص٠ ع٢ً ٚسصٌ اهلٓد، يف ًٝص١ٜاإلزل ايًغ١ يف بازش٠ أعُاٍ إلْتاز أنادميٞ ضاٖٝتٝا

 . األطفاٍ أدب دلاٍ يف االضتجٓا١ٝ٥ طاُٖات٘مب اعرتاًفا 9111ّ

 The Blue Umbrella" ايصزقا٤ املظ١ً" ٗافٝ مبا ٚزٚا١ٜ، َٚكاي١ قصري٠ قص١ 055 َٔ أنجس نتب

. يألطفاٍ نتاًبا 05 َٔ ٚأنجس A Flight of Pigeons" احلُاَات طريإ"ٚ

 The Essential Collection for Young " نتاب َٔ َأخٛذ٠( املعطف) "Overcoat" ايكص١ ٖرٙ
Reader" (ايٓاغ٦ني يًكسا٤ ايػٝك١ ايكصص َٔ دلُٛع١) زٚبا َطبع ٙصدزأ ايرٟ بْٛد، سٚضهنيي 

 .   1590ّ عاّ دًٖٞ، ْٝٛ يف Rupa Publication بًٝهٝػٔب

*


 .ٖٓدٟ ناتب 

 إجنليزيةقصة 
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أز٣ َٔ َالبطو اجل١ًُٝ أْو ضترٖبني أًٜضا. تعاٍ، سلٔ ع٢ً ٚغو ايٛصٍٛ. 

زأٜٓا األضٛا٤ َٔ َٓصٍ عا١ً٥ نابادٜاع تتألأل عٔ بعد. ٚضسعإ َا  ،افُػٝٓا ًَع

َّإأخربتين ايفتا٠ إٔ امسٗا دٛيٞ. ٚناْت أدٓب١ٝ بايٓطب١  . ٚنإ يف احلف١ً سػد ي

أْٗا ب ٚانبري، ٚضسعإ َا عسفت إٔ ال أسد ٜعسف دٛيٞ، ٚيهٔ اجلُٝع اعتكد

. ٚناْت تطتُتع صدٜك١ يٞ. ٚغعست أْٗا فتا٠ تػعس بايٛسد٠ ٚتسٜد إٔ تأْظ بايٓاع

بٓفطٗا، مل أزٖا تهجس يف األنٌ ٚايػسب، ٚيهٓٗا ناْت تتٓكٌ َٔ دلُٛع١ إىل 

أخس٣ تتشدخ ٚتطتُع ٚتضشو. ٚعٓدَا بدأت املٛضٝك٢ أخرت تسقص باضتُساز، 

ًَ يف املٛضٝك٢. أزدت املغادز٠ إىل َٓصيٞ  امبفسدٖا أٚ َع غسنا٤. ٚناْت َٓغُط١ متا

يٓعاع ضاٚزْٞ، ٚنٓت َطتعًدا يًّٓٛ. عٓدَا قًت ي١ًٝ بعد سًٍٛ َٓتصف ايًٌٝ، ألٕ ا

ضعٝد٠ ملضٝفٞ ٚأعسبت يًذُٝع عٔ أطٝب متٓٝاتٞ، ٚضعت دٛيٞ ذزاعٗا يف ٜدٟ 

ٚقايت إْٗا ضتعٛد إىل املٓصٍ أًٜضا. عٓدَا خسدٓا يًُٓصٍ قًت هلا: أٜٔ تعٝؼ ٜا دٛيٞ؟ 

زد٠، ع٢ً أٟ ساٍ، قايت: يف ٚٚيفطبٛزٕ يف أع٢ً ايتٌ، قًت: ٖٓاى تعصف ايسٜح ايبا

َعطفٞ، يدٟ َا  ٔفطتاْو مجٌٝ ٚيهٓ٘ ال ٜبدٚ داف٦ًا دًدا. َٔ األفضٌ إٔ تستدٜ

.  فطُشت يٞ بٛضع َعطفٞ فٛم نتفٝٗا. ثِ ال أستاز إيٝ٘ ٜهفٞ يًشُا١ٜ َٔ ايربد،

ٚاصًٓا ايطري إىل املٓصٍ. يهٔ مل ٜهٔ بٛضعٞ َسافكتٗا طٛاٍ ايطسٜل. عٓدَا ٚصًٓا 

إىل َٓصيٞ. ضأتطًل  ارلتصًس اقايت يٞ: َٔ ٖٓا أعسف طسًٜك فٝ٘ ٝٓااملهإ ايرٟ ايتك

فٛم َٓشدز ايتٌ ألصٌ يف أقسب ٚقت. قًت هلا: إْ٘ طسٜل ضٝل يًغا١ٜ، ٌٖ تعسفٝٓٗا 

ًُادًٝد أضًو ٖرا ايطسٜل،  ا، فأدابت: أْا أعسف نٌ سذس ع٢ً ايطسٜل، ٚأْا دا٥

َٔ ايظالّ. قًت هلا: سطًٓا،  ٚباإلضاف١ إىل ذيو، اي١ًًٝ َػسق١، فال داعٞ يًكًل

ا، تسددت حلظ١، ثِ ابتطُت ٚأظٗست زضاٖا.  اختفت غًد آخرٙاستفظٞ باملعطف ض

 دٛيٞ يف أع٢ً ايتٌ، ٚذٖبت يٛسدٟ إىل املٓصٍ.

صغرًيا، زمبا مسٞ املٓصٍ بٗرا  عربت ددٚاًليفطبٛزٕ، ٚٚيف ايّٝٛ ايتايٞ َػٝت إىل ٚ

اخلساب، ٚمل ٚزأٜت إٔ املٓصٍ قد عاد إىل  اجلدٍٚ، ٚدخًت َٔ بٛاب١ سدٜد١ٜ َفتٛس١.

ن١َٛ َٔ احلذاز٠ َٚدخ١ٓ ذلط١ُ، ٚبعض األعُد٠ سٝح ٜبل َٓ٘ إال أطالٍ ٚ

ناْت غسف١ ذات ّٜٛ. ٚفهست حلظ١ً: ٌٖ ناْت دٛيٞ متصح بٞ؟ أّ دخًت املٓصٍ 
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اخلطأ؟ َػٝت سٍٛ ايتٌ ٚٚصًت إىل َٓصٍ سٝح ٜعٝؼ آٍ تاًٜٛز، ٚضأيت ايطٝد٠ ب

 "ٛش: ٌٖ تعسفني فتا٠ تدع٢ دٛيٞ. فأدابت "ال، ال أعسفٗا، أٜٔ تكِٝ ٖٞ؟تاًٜٛز ايعذ

قًت هلا: قٌٝ يٞ: ٖٞ تكِٝ يف ٚٚيفطبٛزٕ. ثِ قايت ايعذٛش: املٓصٍ قد حتٍٛ إىل 

ًَا. عا١ً٥ عسفت باضِ  خساب، ٚ مل ٜعؼ أسد يف ٚٚيفطبٛزٕ َٓر أنجس َٔ أزبعني عا

كدمي١ اييت اضتكست يف َانٝٓٔ عاغت ٖٓاى. ٖٚٞ َٔ إسد٣ ايعا٥الت اي

ٚٚيفطبٛزٕ. يهٔ عٓدَا َاتت فتاتِٗ، عٓد٥ر تٛقفت ايعذٛش ٚزأتين بٓظس٠ غسٜب١. ثِ 

، باعٛا املٓصٍ ساٍ، عٓدَا َاتت ١أعتكد إٔ امسٗا نإ دٛيٞ... ع٢ً أٜقايت: 

َٚع َسٚز ايٛقت، تدٖٛز املٓصٍ ٚحتٍٛ إىل  . مل ٜعؼ أسد فٝٗا َس٠ أخس٣،ٚازحتًٛا

أْٗا يٝطت ْفظ ايفتا٠ اييت تبشح عٓٗا، زمبا ٖٞ فتا٠ أخس٣ بعتكد سطاّ، ٚيهين أ

بٓفظ االضِ. ع٢ً سد عًُٞ، إْٗا َاتت بطبب َسض ايطٌ، ٚقربٖا ٜكع يف تًو 

 املكرب٠ ايكسٜب١. 

غهست ايطٝد٠ تاًٜٛز ٚضست ببط٤ ع٢ً ايطسٜل املؤدٟ إىل املكرب٠، مل أزغب سًكا  

ضد إزادتٞ. عٓدَا ٚصًت ٚددت َكرب٠  عسف١ املصٜد، يهٓين تكدَت يألَاّيف َ

صغري٠ حتت أغذاز دٜٛداز سٝح ميهٓو إٔ تس٣ ايجًٛز األبد١ٜ جلباٍ اهلُٝاالٜا اييت 

طٛا تربش َكابٌ شزق١ ايطُا٤ ايصاف١ٝ. ٖٓا تسقد عظاّ أٚي٦و األبطاٍ ايرٜٔ أّض

مل  تستاح أدطاد اجلٓٛد ٚايتذاز ٚاملغاَسٜٔ ٚشٚداتِٗ ٚأطفاهلِ.ات، ٚاإلَرباطٛزٜ

ٜطتغسم األَس ٚقًتا طٜٛاًل يًعجٛز ع٢ً قرب دٛيٞ. ٚنإ عًٝ٘ سذس بطٝط َهتٛب 

عاغت َعٓا حلظ١ ٚاسد٠، ثِ ذٖبت إىل  (3399ّ-93) دٛيٞ َانٕٝٓٛعًٝ٘ بٛضٛح: 

ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايسٜاح قد ادتاست املكرب٠ ٚتٓاثست  خايكٗا يرتقد يف زاس١.

 ايصغري ايرٟ تسقد فٝ٘ دٛيٞ. عٓدَا سذازتٗا، إال أْٗا مل تًُظ بط٤ٛ سذس ايكرب

ا خًف سذس ايكرب. فُػٝت َأيًٛف انٓت ع٢ً ٚغو املغادز٠، زأٜت بايصدف١ غ٦ًٝ

 إيٝ٘، فإذا ٖٛ َعطفٞ املطٟٛ بدق١ ع٢ً ايعػب.
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 ايهاتب١ يألطفاٍ از َع ثسٜا عبد ايبدٜعحٛ

ستُد ستبٛب عامل: احاٚزٖ

  

يف زتاٍ أدب ٗس٠ غ َتُٝص٠ هلايف ايططٛز ايتاي١ٝ ع٢ً َبدع١ ٚأدٜب١  عسفتٓض

ألطفاٍ، ناتب١ َؿس١ٜ ي ثسٜا عبد ايبدٜع ثسٜا عبد ايبدٜع. األطفاٍ ٚؾخافتِٗ، ٖٚٞ

ًػ١ ايقطِ َٔ اؾ١ً ع٢ً يٝطاْظ اآلداب ٚايرتب١ٝ ٚح ّ،8691ٖٚٞ َٔ َٛايٝد عاّ 

 ر إٔايتدزٜظ َّٓ، ٚعًُت ب8661، ايكاٖس٠، عاّ اَع١ ع ن مظظ ايعسب١ٝ

. ٚهلا ازتباطات ع١ًُٝ ٚأدب١ٝ عدٜد٠، ٚعك١ٜٛ يف دتإ 3112ّحت٢ عاّ  تختسد

ّٛا ،غعب١ أدب ايطفٌ بٓكاب١ ايهتاب شتتًف١، فهاْت ز٥ٝظ ايعالقات دت١ٓ يف  ٚعك

اإلْطا١ْٝ. غازنت يف ايٓدٚات ٚاحملاقسات ٚٚزؽ ايعٌُ، نُا مت تهسميٗا 

 ايطاح١ األدب١ٝ يألطفاٍ. خد١َ ٠ يف اعرتاًفا ظٗٛدٖا املػهٛزبادتٛا٥ص ٚايػٗادات 

ال تصاٍ تكدِّّ ثسٜا عبد ايبدٜع َطا١ًُٖ فعاي١ يف زتاٍ أدب األطفاٍ ٚؾخافتِٗ 

َٓر ٚقت طٌٜٛ، فإْٗا تػازى بأعُاهلا األدب١ٝ يألطفاٍ يف  بإْتاداتٗا ايكؿؿ١ٝ

٣" املؿس١ٜ زتالت شتتًف١ ؾادز٠ يف دٍٚ عسب١ٝ غت٢، َٚٓٗا: زت١ً "قطس ايٓد

ايؿادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يكؿٛز ايجكاف١، ٚزت١ً "ْٛز" املؿس١ٜ ايؿادز٠ عٔ املٓع١ُ 

ايعامل١ٝ رتسجيٞ األشٖس، ٚزت١ً "ايعسبٞ ايؿػري" ايهٜٛت١ٝ ايؿادز٠ عٔ ٚشاز٠ اإلعالّ 

 ١ٗ إىل األطفاٍ. بايهٜٛت، ٚغريٖا َٔ اجملالت األخس٣ املّٛد

ٓػٛز٠ يف اجملالت، هلا نتب نجري٠ يألطفاٍ تصٜد ٚإىل داْب إبداعاتٗا ايكؿؿ١ٝ امل

"أَري يف بالد األقصاّ" ٚ"ق٤ٛ ايٓٗاز ٚاملًو شْهاز" نتاّبا، َٚٔ أُٖٗا:  96ع٢ً 

َدِبُدٚب"  "بٝت ددٜد" ٚ"ض٢ًُ ٚايًعب" ٚ"عٝد َٝالدٚ"ايػٛازع ارتًف١ٝ" ٚ"ابٔ ارتٝاط" ٚ

ادتد عُسإ" ٚ"ددٟ ٜتعًِ  ٌْٝ" ٚ"غٓا٤ يف ايبٝت املٗذٛز" ٚ"حهاٜات ٚ"َت٢ تػكب ٜا

ٚ"ال أزٜد إٔ أْاّ" ٚ"َعا يف  ايهبٝٛتس" ٚ"ايطاحس عؿفٛز" ٚ"يف حدٜك١ اذتٝٛاْات"

... نُا نتبت ضالضٌ عدٜد٠ً ، ٚ"َٔ ٜٛقغ ايػُظ"ايطٛم" ٚ"ايعؿفٛز ٚاألضد"

                                                         
 ،دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓدداَع١ باحح، َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ. 

 حوارات
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"حهاٜات  اذتهاٜات"، ٚضًط١ًَٚٔ أُٖٗا: ضًط١ً "د١ٓ  َٛد١ًٗ يألطفاٍ ايؿػاز،

ٚضًط١ً "حهاٜات ايطُطِ" ٚضًط١ً  ،"حهاٜات ؾبٝإ ٚبٓات"ايٓسدظ"، ٚضًط١ً 

 ..ٚضًط١ً "َع ددٟ"."حهاٜات ايعسب" 

ٚجتدز اإلغاز٠ إىل إٔ مجٝع أعُاهلا األدب١ٝ تٗدف إىل تسب١ٝ األطفاٍ تسب١ٝ إضال١َٝ، 

ٚت١ُٝٓ  ،ٚشزع ايكِٝ األخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف ْفٛضِٗ، ٚإثسا٤ قاَٛضِٗ ايًػٟٛ

 .ذٚقِٗ األدبٞ

***** 

 ع. َت٢ بدأت َطري٠ أدب األطفاٍ ٚنٝف انتػفت َٖٛبتو يف ايهتاب١ يألطفاٍ؟

اذتكٝك١ إْين نٓت َػازن١ ٚأْا يف طفٛييت يف ادتُاع١ األدب١ٝ باملدزض١ يف ج. 

ٍّٚ بهٛز٠ يٞ يف اإل. ٚنٓت َتكد١َ دّدا يف ايًػ١ ايعسب١ٝ بداعات األدب١ٝ ٚظٗست أ

فت ثالث١ ض١ ٚأْا يف املسح١ً ايجا١ْٜٛ، ٚأّيعٓد اغرتانٞ يف ادتُاع١ األدب١ٝ باملدز

ٚناْت ٖرٙ األعُاٍ  ،ايعسب١ٝ أّٜكاإىل ١ اإلصتًٝص١ٜ اييت قُت برتمجتٗا أعُاٍ بايًػ

مل تهٔ األَٛز  ،ٍاطفيألٖٞ ٍ يهين مل أدزى ٚقتٗا إٔ ٖرٙ األعُاٍ اطفيأل

َّا يدٟ، ٚفصت يف َطابك١ اقخ١ٚ ع٢ً َطت٣ٛ املدازع، يهٔ مل أٚاؾٌ  متا

َّا يف عُل ْفظ َا. ٚبعد  يألضف َساعا٠ ٖرٙ املٖٛب١ ٚمل أْتب٘ إيٝٗا دّٝدا ْٚطٝت متا

أحهٞ هلِ هلِ عٓدَا  أخس٣ بعد إصتاب أٚالدٟ ٚنٓت أؤّيف ذيو ظٗست َس٠

هلِ اذتهاٜات ٚيطت َعتُد٠ ع٢ً نتاب ٚمل أنٔ  حهاٜات. ٚنٓت أؤّيف

هٔ َٔ ايٓاح١ٝ َعتُد٠ ع٢ً ايكؿـ ايكدمي١ ٚيهٔ نٓت أقّٛ بايتأيٝف هلِ. ٚي

أْٝظ  عٓدَا انتػفين األدٜب ايهبرياالحرتاف١ٝ فكد ظٗست َٖٛبيت بػهٌ دًٌٝ 

- عٓدَا قدَت إيٝ٘ نتابيت نًٗا فكاٍ يٞ: "أْت تطتطٝع ن ايهتاب١"ٚذيو َٓؿٛز 

ٚدفعتين  ،َٚٔ ٖٓا بدأت ٚعسفت دّٝدا أْين أضتطٝع ايهتاب١ -مج١ً ٚاحد٠ قاهلا يٞ

َت إيٝ٘ قّدٚ، إىل ذيو يف ايعامل ي٘ غٗس٠ نبري ٖرٙ ادت١ًُ امل١ُٗ َٔ ناتب

 مخط ن نتاّبا يٝختفٞ بٞ َس٠ ثا١ْٝ األدٜب ايهبري أْٝظ َٓؿٛز.

عا١َ تطِٗ نتب ٚغدؿٝات يف ايتهٜٛٔ األدب٢ ٚايجكايف ملبدع... حدثٝين عٔ ع. 

 أِٖ ايهتب ٚايػدؿٝات اييت أّثست يف َطريتو اإلبداع١ٝ يألطفاٍ؟
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يألطفاٍ ٚأضتاذ يف  ٖٛ ناتبٚذٟ د. ستطٔ قدز٠ ج. ايػدؿ١ٝ األٚىل ناْت أضتا 

ؾاحب ايه١ًُ األٚىل يف ضتاذ أْٝظ َٓؿٛز، ٖٛ األمظ، ٚأّٜكا داَع١ ع ن 

ْفطٞ؛ نإ  . َٚٔ ايهتب اييت هلا ايتأثري ايهبري يفنتابيت أٚ ايدفع١ األٚىل

ٚنجري َٔ ايهتب  "َيباب"١ُ امسٗا ، ٚزٚا١ٜ ايطفٌ املرتَد"أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ"نتاب 

 . اآلٕ ألخس٣ اييت ال ميهٔ حؿسٖاا

 ع. َا ٖٞ املٛاقٝع اييت تعادتٝٓٗا يف نتاباتو؟

ُّا األخالم، فأْا ؾاحب١ ج. إْين ال أ تكٝد أبّدا مبٛقٛع بعٝٓ٘ ٚيهٔ تػػًين دا٥

ُّا ايطفٌ باملٛقٛعات األخالق١ٝ ٚقد دزضت ايرتب١ٝ ٚأْٞ أ ارتًف١ٝ ايرتب١ٜٛ دعِ دا٥

ْطإ، ت١ُٝٓ غدؿ١ٝ ايطفٌ، اإلْطإ بػهٌ عاّ، ٚايطًٛن١ٝ، فإْ٘ ٜػػًين اإل

ُّا ا٥األخالقٞ، ايٛدٚد، احملب، املتعاٜؼ َع اآلخسٜٔ، ايطفٌ ايفاعٌ ايرٟ ال ٜتًك٢ د

ّٕٛ ا٥ع أعُايٞ داملعًَٛات ٚيهٓ٘ ٜطع٢ إيٝٗا، ٜطع٢ ضتٛ املعسف١، ٚمجٝ ُّا تته

ُّا أ، ٚأْا دابايتذسب١  يتذسب١.إىل ا عسض ايطفٌ ايرٟ ٜؿخبين يف أٟ ع٥ٌُ

ؤيفاتو؟ ٌٖٚ تسٜٔ إٔ ادتٛا٥ص يف ايٛقت اذتاقس ع. َا ٖٞ ادتٛا٥ص اييت حاشتٗا َ

 تؿٌ إىل َٔ ٜطتخكٗا؟

 ،أحسف ع٢ً ايهتاب١ ٚايٓػس فكطٚ ،ادتٛا٥ص إىلمل أنٔ َٓتب١ٗ أبّدا ج. إْين 

ٖرا ايؿدٜل ناتب ٚبك١، إىل املطا ؾدقا٤األٚيهٔ يف أٍٚ بداٜاتٞ تكدّ يٞ أحد 

 ّ ٚعا8666ّ عاّ ادتٛا٥صحؿًت ع٢ً  ٚفعاًل .نتابْػس يٞ أٍٚ ْٚاغس، ٚقد 

 ن ٚايٓاغ٦ ن . ٚناْت ٖرٙ ادتٛا٥ص يتكدّ يًُبتدعيف َطابك١ ٚشاز٠ ايجكاف١ 3111ّ

 َٔ ايهتاب.

ؿٌ إىل َطتخكٗا، عسب١ٝ نجري٠ دّدا ت دٛا٥ص ىادتٛا٥ص فٗٓا َتابع١َع يف اذتكٝك١ 

األعُاٍ ٚ ،، يهٔ يٝظ نٌ ايطٝاض١ٖٚٓا دٛا٥ص تؤثس عًٝٗا ايطٝاض١ بػهٌ نبري

..؟ ْٚت٢ُٓ .ٖرٙ األعُاٍ ايفا٥ص٠ أّ الٌٖ ٜتِ ْػس  ٖٞ ٚاملطأي١ ال تٓاٍ حعٗا،ايفا٥ص٠ 

عُاٍ ايفا٥ص٠ بػهٌ دٝد يف مجٝع إٔ تعٌُ ادتٗات املػسف١ أٚ ايداع١ُ ع٢ً ْػس األ

 ضتا٤ ايعامل.أ
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زغب١ األطفاٍ يف نتب ٌٖ تعتكدٜٔ بإٔ ايتهٓٛيٛدٝا اذتدٜج١ قد أدت إىل تكًـ ع. 

 ايكؿـ أٚ ضٝبكٕٛ ستب ن يهتب ايكؿـ؟

ايتهٓٛيٛدٝا ٖٞ يٝطت خاؾ١ بايطفٌ ٚال بايهتاب فكط  ج. يف اذتكٝك١ قك١ٝ

ٚجيب تكٓ ن ايتعاٌَ َع  ،ٚيهٓٗا قك١ٝ زتتُع١ٝ ؾخ١ٝ ٚثكاف١ٝ ْٚفط١ٝ

ا ّٝايتهٓٛيٛدٝا ٚايسق١ُٝ بػهٌ عاّ َع ايطفٌ ملا فٝٗا َٔ تأثري ض٧ٝ ددا عًٝ٘ ؾخ

 ا ٚيٝظ تأثريٖا ع٢ً ايهتاب فكط.ا ٚثكافّْٝٚفطّٝ

 َٛدٛد ع٢ً املٓؿات اإليهرت١ْٝٚ ابٚايهتيف ايتهٓٛيٛدٝا ميهٔ دخٍٛ ايهتاب 

فأعتكد  ،ٍ ٌٖ ٜدعِ ايهتاب ايٛزقٞ أّ الاٚأعتكد إٔ ٖرا ٜدعِ ايهتاب. أّ ايطؤ

 ٖا ألٕؤِ إيػااملطاح١ َٛدٛد٠ يًهتاب ايٛزقٞ مل ٜت فإٕإٔ زغِ ٚدٛد ايتهٓٛيٛدٝا 

 ن تكٓ ٚاملفرتض إٔ حيسؾٛا ع٢ً ، نيًٛايدٜٔ ٚاملسب ايتهٓٛيٛدٝا تتكح اآلٕ خطٛز٠

 قسّزا نبرّيا. جبت تدزجيّٝا أْٗا جتًبٜ ٖاعتكدَع ٖرٙ اآلالت اييت أ ِأطفاهلبكا٤ 

ٜكاٍ إٕ َععِ ايكؿـ املٛد١ٗ إىل األطفاٍ يف ايٛطٔ ايعسبٞ َتػاب١ٗ ٚخاي١ٝ َٔ  ع.

 ٚاإلبداع ٚايتذدٜد. َا زأٜو؟عٓاؾس ايطساف١ 

َٔ  إ املتفخـ يًهتب يف ايٛطٔ ايعسبٞ ًٜخغ إٔ ٖٓاى نجريإيف اذتكٝك١ ج.  

زمبا ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ ايتػاب٘ ٚيهٔ ٖرا حيدخ عٓد  ايتٓٛع ٚاالختالف ففعاًل

ت ع٢ً غبه١ ا٤ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ ٚاملتابع ن يًكسٛاقع اقًٌٝ َٔ ايػباب املتابع ن مل

َّا ٚاملِٗ  ،ٖٓاى حيدخ ايتػاب٘ ، فسمبا ٜهٕٛايتٛاؾٌ ُّا عا املِٗ إٔ ال ضتهِ حه

ٕ ٖٓاى ال ميهٓٓا إٔ ضتهِ ْٚكٍٛ أ ،دّدا إٔ ْكسأ ْٚعٌُ ببًٛغسافّٝا حكٝكّٝا

تػاب٘ عاملّٝا ألْٓا ضتٔ َٓفتخٕٛ ع٢ً ايايتػاب٘، إذا حدخ ايتػاب٘، ضٝهٕٛ 

خػ١ٝ ع٢ً نتابات األطفاٍ ألٕ  َٛقٛعات ايعامل فسمبا ٜأتٞ ايتػاب٘ َٔ ٖٓا. ٚال

قد ٜهٕٛ دّٝدا نُا تهٕٛ ايرتمج١، فايرتمج١ ٢ً ايعامل طالع أٚ االْفتاح عاال

ال جيب إٔ ْرتدِ حت٢ ال  إْ٘إذا قًٓا ٚ ،ْرتدِ إذا ْعسْا إىل ذيو فًٔيٝطت خطّسا، 

 ع٢ً أْفطٓا. س ٚحت٢ ال ْتػاب٘ َع غريْا فطٓػًلْتأث
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ُٜالحغ إٔ نجريا َٔ زتالت األطفاٍ ايؿادز٠ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ حتذب عٔ ع. 

أْعاز ايكسا٤ ايؿػاز بعد فرت٠ قؿري٠ أٚ ط١ًٜٛ َٓر اْطالقٗا، َا ٖٛ ايطبب ٚزا٤ 

 املايٞ ٚايبػسٟ أٚ ق١ً زغب١ ايكسا٤ ايؿػاز يف َطايعتٗا...؟ ذيو، ٖٛ  ق١ً ايدعِ

ايدعِ ٖٛ ايطبب ٕ ق١ً ال أقٍٛ أنجس َٔ ذيو إ ،ج. ٖرا يألضف ْعّسا يك١ً ايدعِ

إٕ اذتهَٛات ال تٗتِ بػهٌ نبري بهٌ َا ٜتعًل بايطفٌ ضٛا٤ يف ذيو.  ايس٥ٝظ

ُّا أٚ ثكاف١ أٚ ؾخ١   ٚذيو ألٕ ٢ ايطفٌ،نٌ َا ٜهٕٛ ي٘ ايتأثري عًأٚ نإ تعًٝ

ًـ فإّذا عٓدَا تتك ي٘ ٚيٝطت ي٘ َطايب ال ؾٛتايرٟ بطٝط ايها٥ٔ ٖٛ ايايطفٌ 

ٜٚكًؿٕٛ ؾفخات األطفاٍ ٚزتالت  اإلْفاقات فإِْٗ ٜأتٕٛ ع٢ً ؾفخات األطفاٍ

 .يف مجٝع ايٛشازات ٜتعًل بٗرا ادتُٗٛز نٌ َاع٢ً  األطفاٍ ٜٚكًًٕٛ َٔ إْفام

ع٢ً ايكؿـ املؿٛز٠/ايطٝٓازٜٖٛات بٛفس٠ يف نٌ بعض زتالت األطفاٍ تعتُد  ع.

عدد َٔ أعدادٖا، نٝف تسٜٔ نجس٠َ ايطٝٓازٜٖٛات يف اجملالت َٔ حٝح إثسا٤ 

 ايكاَٛع ايًػٟٛ ٚت١ُٝٓ َدازنِٗ، ٚتصٜٚدِٖ بايكِٝ األخالق١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ؟ 

 هلا نتاب١ايهتاب١ فٗٓاى  لفٚٚٚفل ايتٛدٗات ٖرٙ ايطٝٓازٜٖٛات إٕ بػهٌ عاّ ج. 

ِّ ع َدازنِٗ فِٗ ٚتٛضِّٚتجّك بايكِٝ األخالق١ٝ دِٖفا٥د٠ أخالق١ٝ ٚفا٥د٠ تسب١ٜٛ ٚتص

اب ايطٝٓازٜٛ قد ّتُنٚ ،ٜتعسض هلا أؾخاب ٖرٙ ايطٝٓازٜٖٛاتاملٛاقف اييت  ٚفل

جيٝدٕٚ ايهتاب١ ايطسد١ٜ ٚايهتاب١ ايطسد١ٜ فٔ شتتًف متاَا عٔ فٔ نتاب١ 

جيٝد ايطسد يهٔ نجري ٖٚرٙ حسف١ ٖٚرٙ حسف١. ناتب ايطٝٓازٜٛ قد ال  ،ايطٝٓازٜٛ

اآلٕ ٚيهٔ  ،َٔ نتاب ايطسد جيٝدٕٚ نتاب١ ايطٝٓازٜٛ أٚ نتاب١ ايكؿـ املؿٛز٠

هتاب١ ايطٝٓازٜٛ متٓح بعض ايكِٝ ٚبعض األخالقٝات ف ْتخدخ عٔ ايكِٝ األخالق١ٝ

نتاب فإٕ . ا َٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛا قعًٝفَٓبّعيف ٖرٙ ايكؿـ ٚيهٔ قد تهٕٛ 

 األطفاٍ َٚا ٜعذبٕٛ ب٘ ًٕ٘ٛ َا حيبملػسف ن عًٝٗا ٜفّكاجملالت ٚأؾخاب اجملالت ٚا

ًٕٛ ايكؿـ املؿٛز٠ ، ٚأغًب األطفاٍ ٜفّكٚايكؿـ املؿٛز٠ ٖٚٛ نتاب١ ايطٝٓازٜٛ

ُّا أنج ٚقد تهٕٛ ايكؿ١ ايطسد١ٜ ٖٞ أقعف َٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛ. يهٓٗا فعاًل س دع

ُّا يًدٝاٍ ٚاإلثسا٤ ايًػٟٛ. ٚيهٔ نٌ  ،يًػ١ ٖرا ايٓٛع األدبٞ ضٛا٤ ٚدع
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ايطٝٓازٜٖٛات أٚ ايكؿـ ايطسد١ٜ هلا فٛا٥دٖا ٚيهٔ ٖٛ نٝف ٜتِ ايتٓاٍٚ، 

 ٚنٝف تداز ايفهس٠. 

 ع. ٌٖ ختتًف ايهتاب١ يألطفاٍ عٔ ايهتاب١ يًٝافع ن؟

َا قبٌ  ايفرت٠ ٚاًلأ ،الث١ أقطاّ يف أثٓا٤ ايهتاب١ج. إٕ ايطفٌ ٜتِ تكطِٝ عُسٙ إىل ث

ّٝا ايطفٛي١ املتٛضط١ ٖٚٞ َٔ املدزض١ ٖٚٞ حت٢ ايطا دض١ ٖٚرٙ طفٛي١ َبهس٠، ثاْ

٢ بعدٙ ْدخٌ إىل ايٝافع ن ٖٚٞ َسح١ً َٔ ايتاضع١ حت ،ٔ ايطادض١ حت٢ ايتاضع١ض

ٖرا ضٔ ايٝافع ن.  ايسابع١ عػس٠بعد ٠ أٚ حت٢ ، ٚبعد ايجا١ْٝ عػس٠ايجا١ْٝ عػس

تهٕٛ هلا  ، ٖٚرٙ ايهتاب١ٍاطفألي ايهتاب١ دص٤ َٔ ًٖٞٝافع ن ايهتاب١ ي

ا نُا ٖٞ ٚغري َكٝد٠ دّد َٔ ايٓاح١ٝ ايًػ١ٜٛ ااتطاّعتهٕٛ أنجس َع١ٓٝ  َٛاؾفات

 تتٓٛع املٛقٛعات ٚتتطع ايًػ١.ففٝٗا ، َكٝد٠ يف املٛقٛعات ايؿػري٠ أٚ ايف١٦ ايؿػري٠

ٚممهٔ إٔ  .ٜهٕٛ ايهاتب أنجس حتسّزا ٚأنجس اْطالًقا َٔ ايعُس ايؿػرينُا 

ط١ًٜٛ فٗٛ اآلٕ ميهٓ٘ ايكسا٠٤ ضتٛ مخط ن ؾفخ١ أٚ َا١٥ ؾفخ١ ألٕ تهٕٛ ايكؿ١ 

َٛقٛعات  إىل طسمميهٓٓا أّٜكا ايتٚ... تتطع ايطفٌ تتطع َدازن٘ ٚاملٛقٛعات

ذتٌ َػهالت تهٕٛ ا ارتًفٝات إّذٚ املٛقٛعات ادتُاع١ٝ ٚٚاقع١ٝ ٚخٝاي١ٝ. ٚنٌ

ٚنٌ  ،ٓفط١ٝ أٚ االدتُاع١ٝايٝافع ن يف ٖرٙ ايفرت٠، َٔ حٝح حٌ املػهالت اي

 ايطٔ. ادٗٗا ايطفٌ ميهٔ َٓاقػتٗا يف ٖرٜٙٛاألَٛز اييت 

 ؟بايهتاب١ يألطفاٍ أنجس َٔ ايسدٌاملسأ٠  تٗتِ ٌٖع. 

ٔ َٔ ايهتاب١ يألطفاٍ إال إٕ تُهتطفٌ فٝٗا نجري َٔ ايكسب ٜعين مل ًيج. ايهتاب١ 

فٗرا زمبا ٜتٝطس  املع١ٓٝ ٚايكسب َٔ ٖرٙ املٛقٛعات، ٖٓاى ْٛع َٔ ارتربات نإ

تهٕٛ  ايسدٌ. ٚايعالق١ ب ن املسأ٠ ٚايطفٌ ٖٞ قد تهٕٛ أق٣ٛ، قد َٔأنجس يًُسأ٠ 

ن١ ط١ًٜٛ ب ن ايطفٌ ٚٚايدت٘، قد ٖٓاى َطاح١ أعُل، ألٕ ٖٓاى أٚقات َػرت

ايسدٌ قد تهٕٛ ي٘  ، ٚيهَٔٔ ايطفٌ أنجس ١تهٕٛ طبٝع١ املسأ٠ ٖٞ قسٜب

 .ٚشتتًف١ عٔ ذاى ٛقٛعات َتٓٛع١َ

ّٝا، َٚا ٖٞ طُٛحاتو ايكاد١َ يف زتاٍ ايهتاب١  ع. َا ٖٞ أعُايو اييت ؾدزت حاي

 يألطفاٍ؟
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ملعازف يطٔ ايطادض١ نتاب ؿدز عٔ داز افّ 3131ط١ٓ آخس إؾدازاتٞ يٚأَا ج. 

منس "ٚنتاب امس٘  يف ضٔ ايسٚق١، ًفتا٠ ايؿػري٠امس٘ "نبري٠ ألٍٚ َس٠" ٖٞ قؿ١ ي

ّٝا بعٌُ  أْا "عػبٜأنٌ اي ، ٖٚٞ "ايطًط١ً ايرتب١ٜٛ"ضًط١ً امسٗا ع٢ً أقّٛ حاي

 ،دٜٔ ٚاملسبٝ نيًٛايزغاد ايرتبٟٛ اإلحتهٞ نٌ املٛقٛعات ٚيهٔ أْا أزفكٗا بٛزق١ 

بعض املفاتٝح ٚاإلزغادات ايرٖب١ٝ يًٛايدٜٔ ٝٗا ايكِٝ ايطًٛن١ٝ ٚاألخالق١ٝ ٚٚأب ن ف

ٜٚجُسٚا َا ْسدِٖٛ َٔ  ،بػهٌ دٝد بٞيتعاٌَ ٚايتفاعٌ َع ايعٌُ األديٝكَٛٛا با

 ايٓٗك١ األخالق١ٝ ٚايطًٛن١ٝ ٚايرتب١ٜٛ.

 ع. إٕ ضأيو أحد نٝف ٜؿبح ناتب ْادّخا يألطفاٍ فبُاذا تٓؿخٝٓ٘؟ 

َٛضّٛعا حت٢ ٜهتب يف املٛقٛعات  يف اذتكٝك١ إْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ ناتبج. 

ٚيف عًِ ايرتب١ٝ بػهٌ  املدتًف١، ٚإٔ ٜكسأ بػهٌ دّٝد يف ايرتب١ٝ، ٚايرتب١ٝ ايٓفط١ٝ،

ايعًِ  طالع ع٢ً نٌ َا ٖٛ ددٜد ٚاملدازع ادتدٜد٠ يف ٖرا، يٝطتطٝع االعاّ

 هتب هلِ. ٜ رٜٔاألطفاٍ اي يٝطتطٝع ايتعّسف ع٢ً ْفط١ٝٚ

ّٝا إٔ ٜهٕٛ َتٛاؾاًل االت ٌ بداخً٘ ٚأال ٜكتً٘ بهجس٠ االْػػدّٝدا َع ايطف ثاْ

فإٕ ٖرٙ األَٛز  اد١ٜاألَٛز امل٢ً ٚنجس٠ ايطعٞ ضتٛ ايتطابل ع ايؿساعات ٚنجس٠

ٚإٔ َع ايطفٌ بداخً٘ ّٝدا د ال بد إٔ ٜهٕٛ َتٛاؾاًل، فتكتٌ ايطفٌ داخٌ ايهاتب

 ادتٝد٠. ٖٚٛ ايطبٌٝ ايٛحٝد يًهتاب١ ع٢ً ٖرٙ ايطفٛي١ ٢ٜبك

ع٢ً َٓح ٖرٙ ايفسؾ١ ملٓاقػ١ بعض  وٝإيٚايعسفإ ايػهس  صٌٜظأتكدّ  اٚأخرّي

 األَٛز املستبط١ بأدب األطفاٍ ٚؾخافتِٗ.
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 سٛاز َع األدٜب األملعٞ أمئ دزاٚغ١

خٛي١ مخسٟ: ٘تساٚز

  

٢ ايعدٜد َعٓا يف ٖرا اؿٛاز ايػاعس ٚاألدٜب األزدْٞ املتُٝص أمئ دزاٚغ١ اؿا٥ص عً

ت نجةر٠ َٓٗا ايحشح ايعًُٞ ايٛطٔ ايعسبٞ يف فاالَٔ اؾٛا٥ص ٚايتهسميات يف 

... فطال عٔ إٔ ي٘ ايعدٜد َٔ املؤيفات سٍٛ اا ْٚجًسٚايٓكد ٚاألدب مبدتًف أْٛاع٘ غعًس

زاضات نُا ي٘ ايعػسات َٔ ايد طفٌ ٚفُٛع١ َٔ ايدزاضات ايٓكد١ٜ.املطسح ٚأدب اي

فالت دٚي١ٝ قه١ُ ٚأخس٣ إيهرت١ْٝٚ ٚايهجةر َٔ ايٓكد١ٜ ايسص١ٓٝ املٓػٛز٠ يف 

َٚٔ أِٖ َؤيفات٘: إبداعات قصص١ٝ،  .يصشف ٚاجملالت األدب١ٝ ٚايٓكد١ٜ املتدصص١ا

نِ نٓا زا٥عني ًَعا ٚ، )فُٛع١ قصص١ٝ( ٚسني ٜٗحط ايًٌَٝٚطسسٝات يألطفاٍ، 

، ٚصعٛبات ايتعًِ ايتاز ايعظِٝ )فُٛع١ قصص يألطفاٍ(، ٚ)فُٛع١ قصص١ٝ(

ايعسب١ٝ، ٚاؿب ٚايتُسد يف ايطسد  ، ٚإسداثٝات ايصَٔ يف ايًػ١بني ايٓظس١ٜ ٚايتطحٝل

 ايسٚا٥ٞ ايعسبٞ.

***** 

كدّ يٓا ايػاعس ٚايٓاقد األزدْٞ أمئ دزاٚغ١ ْفط٘؟ ٚخالص١ َا ع. بدا١ٜ: نٝف ٜ

 عاغ٘ َٔ ػازب يًكسا٤ ٚاملتابعني؟

، َٖٚٛح١ زبا١ْٝ تٛضعت يتػٌُ نٌ َٞجٌ أٟ إْطإ بطٝط ي٘ أسالّ ٚأَاْز. 

األصدقا٤ ٚاملتابعني ٚغةر األصدقا٤ صكًت َٖٛحيت  األدٓاع األدب١ٝ، ٚػازبٞ َع

ضٛا٤ ناْت ايتذازب ضًح١ٝ أٚ إجياب١ٝ، أسب اؾُٝع ٚال أسكد ع٢ً أسد َٚطتُس 

 إٕ غا٤ اهلل تعاىل. ابايتٜٓٛع ٚايتذدٜد ست٢ أصٌ إىل َحتػاٜ

 ع. يهٌ ناتب بدا١ٜ فهٝف ناْت بداٜتو َع ايهتاب١؟

 "ايدضتٛز"ُْػست أٍٚ خاطس٠ يٞ ظسٜد٠  ضٓٛات سٝح 9بداٜاتٞ ناْت َٔ عُس ز. 

األزد١ْٝ، ٚع٢ً ايسغِ أْين مل أيل ايتػذٝع إال أْين تابعت املطةر٠ َتشدٜا نٌ َا 

                                                         
 دصا٥س١ٜ باسج١. 

 حوارات
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... بعد ْػس خاطستٞ ٖرا دفعين َٔ صعٛبات ٚتهطةر أدٓش١ ٚاضتٗصا٤ٚادٗين 

زٚاٜات ٚقصص ٚفالت َتٓٛع١ ست٢ عسفت عٓٛإ َٔ يًكسا٠٤ يهحاز ايهتاب 

ادٟ قحٌ عصس اإلْرتْت، ٚأصحشت أزاضٌ اجملالت ست٢ ْػست يٞ ف١ً بسٜدِٖ ايع

 ا يف َطةرتٞ األدب١ٝ.نحةًر ايػٗةر٠ آْراى مما نإ ؼٛاًل "ايعسبٞ"

ع. َا ٖٞ قسا٤تو يًُػٗد ايجكايف ٚاألدبٞ يف ايٛطٔ ايعسبٞ ايّٝٛ خاص١ َع اْتػاز 

 ظاٖس٠ ايسٚا٥ٝني ايػحاب؟

... قسا٤تٞ يًُػٗد ٖٛ َػٗد ا٤ ٚايكاصني ٚايفٓاْنيإمنا ايػعسيٝظ ايسٚا٥ٝني فكط ٚز. 

ع١ٝ َٔ َٛاقع َجةر يًػجٝإ يف ظٌ اْعداّ ايسقاب١ ٚتصاسِ األيكاب ٚغٗادات إبدا

...  دعًتِٗ ال ٜسٕٚ أبعد َٔ أْٛفِٗ... تػتت املجكفني ٚاملحدعنيايتٛاصٌ ملٔ ٖب ٚدب

ميهٔ تصٛزٙ  ضٛأ َاايجكاف١ يف ٚطٓٓا ايعسبٞ ٖٞ ثكاف١ املصاحل، بٌ ؼٛيت إىل أ

١َُّٓٗٚ َٔ ال ١َٓٗ ي٘ ِ فٗٓاى اؾٗات ايجكاف١ٝ ايٓص١ٜٗ ٚبعض املٛاقع ... يهين ال أع

ايجكاف١ٝ اييت تهسّ املحدعني دٕٚ قابا٠ ٚمتٝٝص ٚاختالف ايدٜٔ ٚاؾٓطٝات، يهٓٗا 

 َع األضف ق١ًًٝ ْٚادز٠ ددا... 

ا، ٚبعض دٚز ايٓػس ا أبًددًعحصٓع َألدب ئ ٜتٗافت ايػحاب يطحاع١ املٛاد ايػج١ َٔ ا

أَا ٚ ...اَٚطًُْٛ دٚز ػاز٠ ْٚٗب ٚأناذٜب، ٚطحاع١ نتب زد١٦ٜ غهاًلؼٛيت إىل 

 .ا ٚال بًذإ ؼهِٝاملطابكات ايدٚي١ٝ ايجكاف١ٝ فأْا ال أعرتف بٗا إطالًق

ع. ٜكٍٛ ايسٚا٥ٞ ايفسْطٞ أيحةر ناَٛ: "ايجكاف١ ٖٞ صسخ١ ايحػس يف ٚد٘ َصةرِٖ" 

 ل؟ٌٖ َٔ تعًٝ

... فايهتاب١ ايٓابع١ ٢ً اإلبداع أنجس َٓ٘ ع٢ً ايجكاف١ٖرا ايهالّ ٜٓطحل عز. 

ملجكف املحدع بٛد٘ َصةرٙ احملتّٛ... ايصادق١ املتٛيد٠ َٔ اؾساح ٚاملعاْا٠ ٖٞ صسخ١ ا

 ايصسخ١ ال ٜطًكٗا ض٣ٛ َٔ عاٜؼ املعاْا٠ ٚايكٗس بهٌ تفاصًُٝٗا.

ٛع ظاٖس٠ أدِٖ ايػسقاٟٚ فصازت ع. غٗدت ايطاس١ األدب١ٝ ايعسب١ٝ َؤخسا غٝ

قًٛب ايػحاب ، بسأٜو َا ضس ٚصٍٛ أدِٖ إىل عحازات٘ ٜتداٚهلا ايػحاب بهجس٠ بِٝٓٗ

 ايعسبٞ عٔ غةرٙ َٔ ايهتاب؟
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، َٚٛاقع صش١ٝ َٚفٝد٠، ٚأْا أزغحٗا بهجس٠ عحازات املػاٖةر ايكدَا٤ ظاٖس٠ز. 

ٔ ضًٛناتٓا ٚاؿرز َٔ نجةر َتػٝةر تعر بتًو املكٛالت اييت تدفعٓا إىل  ايتٛاصٌ

ػةر َا يف ْفٛع ايحػس ... ٖٞ فًطف١ يهٔ فًطف١ بطٝط١ ٚزاق١ٝ ٚقاب١ً ألٕ تايػدازٜٔ

... أَا عحازات أدِٖ ايػسقاٟٚ فطحب غٝٛعٗا قفصات ايعصس ايرٟ مٛ األفطٌ

ْعٝػ٘ َٚٓاضحتٗا ألٚضاعٓا ايطٝاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ املرتد١ٜ، ٚنْٛٗا تطهٔ ايكًب 

... أدِٖ ايػسقاٟٚ غدص١ٝ ئ تتهسز ٚعحازات٘ تتُٝص عٔ ١بهٌ عفٜٛ ٚتطتكس

 عحازات اآلخسٜٔ بك٠ٛ تأثةرٖا ٚمشٛيٝتٗا. 

ع. ظاٖس٠ غسٜح١ ٜتعُدٖا أغًب ايهتاب ايّٝٛ ٖٚٞ نطس ايطابٖٛات ظعٌ 

بسأٜو ٌٖ ٖرا ٖٛ ايطحٌٝ ايٛسٝد يًٛصٍٛ إىل ، نتاباتِٗ تعر بايعحازات اؾٓط١ٝ

 ا؟ٟ ٜطسس٘ أمئ دزاٚغ١ باعتحازٙ ناتًحٖٛ ايحدٌٜ اير ايعامل١ٝ؟ َٚا

ِ ، ٖبايهتابات ئ تصٓع مجًٗٛزا أبدا ٖؤال٤ تافٕٗٛ فُطأي١ إقشاّ اؾٓظز. 

، يهٔ ايصشٝح يٝظ اؾُٗٛز عاٚش ندٙ فٗٛ إٕ ٜطحكٕٛ َكٛي١ اؾُٗٛز عاٚش ندٙ

أزاد َجٌ تًو األَٛز فًٔ ٜرٖب يسٚاٜات دٓط١ٝ أٚ فالت َصٛز٠ نُا نإ يف 

زمبا ... ٚضع صٛز٠ إباس١ٝ ع٢ً غالف إسد٣ ايسٚاٜات أ نالَٞ َفَٗٛابل، أظايط

... ايهتابات اإلباس١ٝ يٝطت سال، ، يهٔ ٖرا ئ ًٜػٞ تفاٖتٗا أبداشاد َٔ َحٝعاتٗا

مسافات ايطًٛن١ٝ ٚايػرٚذ ٚأثحتت فػًٗا عٓد ايػسب، فصادت َٔ االغتصاب ٚاال

... كط١ٝ اييت أفطدت دٝال بهاًَ٘ٙ اي... يدٜٓا َٔ ايكطاٜا َا ٖٛ أِٖ َٔ ٖراؾٓطٞ

، َٚصةرٖا ايصٚاٍ ضحب اْتػاز ٖرٙ ايظاٖس٠ ٖٛ غٝاب ايسقاب١ باضِ سس١ٜ ايتعحةرٚ

 َهتحت٘ يتهٕٛ ... نٝف ٜسض٢ ايكازئ إٔ ٜطع نتابات َٓشط١ يفَٚصب١ً ايتازٜذ

َا ٜٓػس ع٢ً ايٝٛتٝٛب  ،بايهتب ت... يهٔ َػهًتٓا اآلٕ يٝطيف َتٓاٍٚ أٚالدٙ

ٛاصٌ َٔ إباسٝات كتًف١ َدَس٠ ألٚالدْا... اؿالٍ بني ٚاؿساّ بني َٚٛاقع ايت

 .يكساز يًكازئ يف ايٓٗا١ٜ ٚيٝظ يٞٚا

ًَٝا ق١ُٝ اؾا٥ص٠ األدب١ٝ يف زأٜو؟ ٌٖٚ ميهٔ إٔ ْس٣ ناتًح ع. ا حيصٌ ع٢ً ا عسب

 دا٥ص٠ ْٛبٌ يآلداب بعد لٝب قفٛظ؟
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... ال أعتربٖا أضاع ٚغٗاد٠ متٝصهين اؾا٥ص٠ األدب١ٝ سافص يًُصٜد َٔ اإلبداع، يز. 

ا يف َكد١َ ، ٚذنست ضابًكا يف سٝات٘فهِ َٔ ناتب اضتشل ايفٛش ٚمل ٜفص أبًد

 َُٗا ناْت األمسا٤ طابكات ايعسب١ٝ ٚال بًذإ ؼهِٝاؿٛاز أْين ال أعرتف بامل

ًٝ ٚيطت عاد١ إيٝٗاالَع١ فٗٞ غةر ْص١ٜٗ   ...ا ثالخ َساتع٢ً ايسغِ َٔ فٛشٟ دٚي

ا ناْت ْص١ٜٗ، ست٢ فٛش لٝب قفٛظ ْٛبٌ ٖٓاى َٔ ٜتالعب فٝٗا، قدمًي دا٥ص٠ٚ

ٖٓاى َٔ أثاز ايػو سٛهلا ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ لٝب قفٛظ ٜطتشل األنجس َٔ 

ْٛبٌ، يهٔ ٖٓاى بصُات ضٝاض١ٝ ٚزمبا ص١ْٝٛٝٗ ٖٞ َٔ تفسض ايفا٥ص ضٛا٤ نإ 

ًٝ األدٜب ا زٚا٥ٕٝٛ ٚغعسا٤ أًٜط ... يدٜٓا نتاب عسب ددٜسٕٚ باؾا٥ص٠ا أٚ غةرٙعسب

 ... يهٔ اؾا٥ص٠ تهٌٝ مبهٝايني.ٚقاصٕٛ ٚباسجٕٛ ٚعًُا٤

ع. ٌٖ باإلَهإ إجياد ْٛع َٔ املكازبات ايتجاقف١ٝ اؾدٜد٠ اؾاَع١ بني ايجكافتني 

ايعسب١ٝ ٚايػسب١ٝ ؿٌ اؾدٍ ايدا٥س بني ب١ٝٓ ايعكٌ ايػسقٞ ٚايػسبٞ َٔ خالٍ تػانٌ 

 ضًط١ املسنص١ٜ ايػسب١ٝ؟ثكايف نْٛٞ ددٜد بعًٝدا عٔ 

ايػسب َٔ ايعسب ايعًّٛ ٚايجكاف١ ٚدفٗا بجكافت٘، مٔ أخر ا، فهُا ممهٔ طحًعز. 

ا أخرْا َِٓٗ ٚتأثسْا بجكافتِٗ... االختالف بني بٓٝيت ايعكٌ غ٤ٞ طحٝعٞ، يهٔ أًٜط

... َٚػهًتٓا أْٓا ْتعاٌَ َع ايػسب َٔ بٓٝتٓا ٚتطٜٛسٙ ٚيٝظ بتكًٝدٙ فًٓأخر ايكسٜب

ًُبأْ ... اٚتطًٛز ا ٚسس١ًٜا ٚإبداًعِٗ غعٛب أفطٌ َٓا َٔ مجٝع ايٓٛاسٞ اؿٝات١ٝ عً

دخٍٛ فٔ غعس اهلاٜهٛ ع٢ً األدب ايعسبٞ غ٤ٞ مجٌٝ طاملا ضٝػةر يف ب١ٝٓ غعسْا ٚ

 ايتكًٝدٟ دٕٚ ٖدّ ايكدِٜ...

 ايٓكد سدثٓا عٔ ٖرٙ ايتذسب١؟ع. سطستو ػُع بني األدب ٚ

ا ْتٝذ١ قسا٤اتٞ يهجةر َٔ تطحت٘ انتطاًبنايٓكد يٝظ ؽصصٞ، ٚإمنا از. 

ايٓصٛص يصَال٥ٞ املحدعني ٚنريو قسا٤اتٞ يهجةر َٔ ايٓصٛص املٓكٛد٠ يهحاز 

ايٓكاد يف ايٛطٔ ايعسبٞ ٚمتهين َٔ املٓاٖر ايػسب١ٝ ايحطٝط١ ٚاملعكد٠، َٔ ٖٓا زام 

 قسا٠٤ ْكد١ٜ يف اجملالت ٚاملٛاقع إضاف١ إىل 033يٞ ايٓكد فٓػست يٞ أنجس َٔ 

ا ْتٗر ًْٗذبإٔ يٞ بص١ُ خاص١ يف ايٓكد ٚال أ اَؤيفاتٞ يف ٖرا اجملاٍ، ٚضعٝد دًد

ًٝا ضٛا٤ غسبًَٝعًٝٓ  ا.ا أٚ عسب
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ع. نٓاقد َا َد٣ قدز٠ ايٓكاد ايعسب ع٢ً إجياد ْظس١ٜ ْكد١ٜ عسب١ٝ أص١ًٝ متتاح 

َٔ ايٓظسٜات ايٓكد١ٜ ايػسب١ٝ َٚصطًشاتٗا ٚنرا ايرتاخ ايعسبٞ األصٌٝ َٔ خالٍ 

 ابات زٚاد ايٓكد ايعسبٞ ايكدِٜ أَجاٍ عحد ايكاٖس اؾسداْٞ ٚغةرٙ؟نت

ا، فايٓكاد ايعسب ال ٜعرتفٕٛ باؿسن١ ايٓكد١ٜ ايعسب١ٝ، ٖرا ئ حيدخ أبًدز. 

... َُٚٗا ساٍٚ ايٓكاد ايعسب إجياد َٓٗر بايٓكاد ايػسب َٚٓاٖذِٗ اجمل١ْٜٛٓٚتفاخسٕٚ 

ٖر ايػسب١ٝ ٚال بأٟ غهٌ َٔ ْكدٟ عسبٞ، فًٔ ٜطتطٝعٛا االبتعاد عٔ املٓا

 األغهاٍ. 

يٛاقع  ٖٛ تصٛزى ا ٖٚٛ َاأخةًر ضؤااًل ا١ٜ سٛازْا ايػٝل ٖرا، ْطسح عًٝوع. يف ْٗ

 ؟يف املطتكحٌ ايحعٝداألدب يف ايٛطٔ ايعسبٞ 

ضتدتفٞ ايهتب ايٛزق١ٝ ٚضتصحح ايطٝاد٠ يإليهرتْٚٞ، فٗٛ األنجس اْتػاًزا ز. 

ب ايعسبٞ يف املطتكحٌ ايحعٝد، فٗٛ عاد١ يطٓٛات أَا ٚاقع األدٚ... قسا٠٤ ٚاألنجس

 .ست٢ ٜتطٛز ٜٚٓافظ غةرٙ َٔ ايجكافات األدٓح١ٝ

ع. ن١ًُ أخةر٠ تعرب فٝٗا عُا جيٍٛ غاطسى َٚا تٛد قٛي٘ يًذُٗٛز ٚاملتتحعني َٔ 

 ْصا٥ح؟

أمت٢ٓ ؾُٗٛزٟ ايٓذاح ٚايتٛفٝل يف أعُاهلِ اإلبداع١ٝ، ٚأقٍٛ هلِ إٔ ٜرتٚٚا قحٌ ز. 

ع١، ٚيٝظ َٔ اـطأ عسض املاد٠ اييت ٜساد طحاعتٗا ع٢ً كتصني ْٚكاد  ايطحا

يتدقٝكٗا، ٚإبدا٤ ايسأٟ سٛهلا قحٌ ايتفهةر بطحاعتٗا، فأْا ع٢ً َطت٣ٛ َٓػٛز ع٢ً 

، ٚأنٕٛ َطسٚزا عسض٘ ع٢ً كتص يف ايػعس أٚ ايكص١عٔ ايفٝظ ئ أتٛا٢ْ 

دٜسٟ طحعا ألخطا٤، ٚتكعٓدَا أدد ْصٞ قد أصحح أنجس ق٠ٛ ٚاْعداَا يًتٓاقض ٚا

اد ٕٛ فًٝظ عٝحا عسض املٛ، نحاز ايػعسا٤ ٚايهتاب خيط٦ملٔ َد يٞ ٜد املطاعد٠

 ع٢ً أصشاب اـرب٠ ٚاالختصاص.

نٌ ايػهس ٚايتكدٜس دنتٛز٠ خٛي١  تٓطِ زبٝعو ٜأتٝو كطسا ضًطحٝال

٠ ٚسٛازى كتًف عٔ بك١ٝ اؿٛازات... غهسا يو َس٠ أخس٣، صساس١ أض٦ًتو ممٝص

 اتٞ ملٔ ْػس ٖرا اؿٛاز.ٚؼٝ
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 " تصٜٛس اهلٓد يف األدب ايعسبٞسٍٛ "املؤمتس ايدٚيٞ 

 ستُد دٓٝدإعداد:                  

دهلٞ، اهلٓد  َْٝٛسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ جباَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ  ّْظِ

خالٍ ايفرت٠ َا بني " بعٓٛإ "تصٜٛس اهلٓد يف األدب ايعسبٞ ملد٠ ثالث١ أٜاّ اا دٚيًَٝؤمتًس

 ايًػ١ يرتٜٚر ايٛطين يًُذًظ َاي١ٝ مبطاعد٠ّ، 6262َٔ غٗس فرباٜس عاّ  62-62

 اهلٓد١ٜ. يًشه١َٛ ايبػس١ٜ املٛازد ت١ُٝٓ يٛشاز٠ ايتابع األزد١ٜ

ٛنب١ َٔ األنادميٝني املتدصصني ٚاألضاتر٠ ايبازعني غٗد املؤمتس َػازن١ ن

ْتباٙ إىل ٚيفت اال َٔ داخٌ اهلٓد ٚخازدٗا،ٚايػعسا٤ ٚايهتاب ٚايباسجني ٚايباسجات 

تاب يف األدب ايعسبٞ، ٚاٖتِ ايُه ييت ناْت اهلٓد حتظ٢ بٗا يد٣املها١ْ املسَٛق١ ا

اييت متشٛزت سٍٛ اهلٓد بصٛز٠ خاص١ بإبساش دٗٛد ايعًُا٤ املتُج١ً يف نتاباتِٗ 

ٚأدبٗا.  ٚسضازتٗا ٚتكايٝد غعٛبٗا ٚطكٛضٗا ٚعاداتٗا ٚتازخيٗا ٚفًطفتٗا ٚثكافتٗا

ْطباعات األدبا٤ عٔ اهلٓد ٚثكافتٗا ايهػف عٔ ا ٚقد ْػأ ٖرا االٖتُاّ َٔ َٓطًل

يف ايٓتاز األدبٞ، ٚإملاّ ادتٌٝ ادتدٜد بإضٗاَات ايهتاب ايرٜٔ تٓاٚيٛا شتتًف 

 د بايبشح ٚايتشكٝل.دٛاْب اهلٓ

زاضات يكاٖا ز٥ٝظ َسنص ايدات املؤمتس بهًُات ايرتسٝب اييت أضتًٗت فعايٝا

َتٓإ إىل ٜات ايػهس ٚاالٔ ٚتكدّ فٝٗا بآزضٛإ ايسمح ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ أ.د.

 غسفٛا املؤمتس بكدَِٚٗ املُٕٝٛ ٚجتػُٛا عٓا٤ ايطفسايضٝٛف ايهساّ ايرٜٔ 

ضتٝؼ غٓدز  أ.د. فتتاس١ٝ نضٝٛف ايػسفًط١ اال. ٚسضس يف ادتيًُػازن١ فٝ٘

ضٝد عني اذتطٔ عُٝد َدزض١ ايًػ١ ٚاألدب ٚايجكاف١ أ.د. ٚادتاَع١، غسغٛتٞ َدٜس 

سبٝب اهلل خإ  أ.د.ٚ، ايعُٝد املػازى بٓفظ املدزض١َظٗس آصف  أ.د.ٚبادتاَع١، 

  ، ٚأعسب ادتُٝعدهلٞ ٓٝٛباَع١ امل١ًٝ اإلضال١َٝ ادتز٥ٝظ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا ب

، ٚأغادٚا بتٓظِٝ املؤمتس ايدٚيٞ َٖٓٛني جبٗٛد املؤمتس عٓٛإزا٥ِٗ سٍٛ أ١ُٖٝ عٔ آ

                                                         


 .ٖٓدٟ باسح 

 تؤمرتقرير عن امل
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٣ٛ ايعًُٞ يف سكٌ ايبشح باملطت ات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ بػإٔ االزتكا٤َسنص ايدزاض

 .                   ادتًط١ د. شز ْػازٖرٙ ٚايتشكٝل. ٚأدازت 

سبٝب  أ.د.َٔ ثالخ دًطات أنادمي١ٝ، ٚتسأضٗا نٌ غٗد ايّٝٛ األٍٚ َٔ املؤمتس 

ستُد ْعُإ خإ ز٥ٝظ قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ جباَع١  ٚأ.د.، ضايف ايرنساهلل خإ 

َصًح  أ.د.املكاالت  فٝٗاّ ٚقّد صا٥سٟ،ادت ايهاتبزابح ارتدٚضٞ  ٚاألضتاذ دهلٞ،

اَع١ باسح جبايباألزدٕ ٚد. عطا٤ اهلل خإ  عبد ايفتاح ايٓذاز َٔ ادتاَع١ اهلامش١ٝ

 ، ٚد.ضعد مجع١ فسسإ َٔ ايعسام ٚخٛي١ مخسٟ َٔ ادتصا٥س د.الٍ ْٗسٚ، ٚ دٛاٖس

باإلَازات ايعسب١ٝ  َٔ ادتاَع١ األَسٜه١ٝ يف دبٞ ٜطس٣ سطاّ ايدٜٔ أْٝظ دساز

محد ناظِ ستساخ ٚأ.د.  دهلٞ، الٍ ْٗسٚ ْٝٛ َٔ داَع١ دٛاٖس ٚد. شز ْػاز املتشد٠،

ط . ٚضًَّدحي١ َٔ داَع١ ضهٝهد٠ بادتصا٥سٚبالح  َٔ داَع١ ٚاضط بايعسام

ايباسجٕٛ ٚايباسجات يف َكاالتِٗ ايض٤ٛ ع٢ً ْٛاح عدٜد٠ َتص١ً باهلٓد َٔ ايتازٜذ 

أثس يف اجملتُع َٚها١ْ املسأ٠ فٝ٘ ٚ ٚفًطف١ ايتطاَح ٚايكِٝ ٚاملجٌ ايعًٝا ايطا٥د٠

. هلٓد يف األدب ايعسبٞثري ا، ٚاضتعسضٛا َد٣ تأايجكاف١ اهلٓد١ٜ ع٢ً ايجكاف١ ايعسب١ٝ

دز صاسب غانس سَٝٔ داَع١ يهٓاؤ ٚأ.د.  ستُد إدزٜظ ّ د.عال٠ٚ ع٢ً ذيو، قّدٚ

حبٛثِٗ ايك١ُٝ ْٚاقػٛا  ٚغريِٖ أمئ دزاٚغ١ َٔ قطس عسام ٚد.ائَ داَع١ ضاَسا٤ ب

فٝٗا صٛز٠ اهلٓد اييت تتذ٢ً يف نتب ايكصص َجٌ ن١ًًٝ ٚد١َٓ ٚأيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ 

  . األدب١ٝ األخس٣ َٔ ايهتب ٚغريٖا

عبد نٌ َٔ أ.د.  ٚيف ايّٝٛ ايجاْٞ، عكدت ثالخ دًطات أنادمي١ٝ تٛىل ز٥اضتٗا

اح َصًح عبد ايفتٚأ.د.  ،دهلٞ بٓٝٛ ١َٝاملادد ايكاضٞ َٔ ادتاَع١ امل١ًٝ اإلضال

ستُد زاضٞ صتا  د.ّ فٝٗا األٚزام ايع١ًُٝ قّدٚ .د ستساخناظِ مح أ.د.، ٚايٓذاز

ٖدا١ٜ تاز  أ.د.ذتدٚد ايػُاي١ٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚػسٜف َٔ داَع١ ااي

 تطِٓٝ نٛثس ايكسٜػٞ َٔ ٚأ.د. ايطٛدإ،ا٤ َٔ داَع١ ايطٛدإ املفتٛس١ باألصفٝ

ٚد. مثا١َ فٝصٌ َٔ داَع١ َٛالْا آشاد ايٛط١ٝٓ األزد١ٜ  ،داَع١ عًٞ دساٙ اإلضال١َٝ

أَا١َ َصطف٢ س مبصس، ٚشٖاألربا٤ صفٛإ عبد ايػين َٔ داَع١ اي ٚد. ،بًهٓاؤ

الٍ  أخرت عامل َٔ داَع١ دٛاٖس ٚد. ُإ،ُعَٔ داَع١ ايطًطإ قابٛع بايًٛاتٞ 
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أمحد نٛنب١ َٔ داَع١ َازدٜٔ أزتكًٛ برتنٝا. ٚأيك٢ ايباسجٕٛ ايض٤ٛ ، ٚد. ْٗسٚ

زا٤ ايفالضف١ اهلٓٛد ع٢ً األدب ايعسبٞ، ١ اهلٓد١ٜ ٚآع٢ً بصُات ٚاضش١ خًفت ايجكاف

. ٚأخر فٔ بٗا اهلٓد يد٣ املؤزخني ايعسب بايػ١ اييت سظٝتايعٓا١ٜ ايَػرئٜ إىل 

 ايسس١ً ْصٝب األضد َٔ اٖتُاّ ايباسجني. 

ٔ ٝب ايسمحزت أ.د. ُا حتت ز٥اض١ايح َٔ املؤمتس دًطتإ؛ أٚهلعكدت يف ايّٝٛ ايجٚ

، ٚقدَت فٝٗا ضت َكاالت. ٚادتًط١ ايجا١ْٝ دهلٞ الٍ ْٗسٚ بٓٝٛ َٔ داَع١ دٛاٖس

دًط١ ختا١َٝ ختص بتٛشٜع ايػٗادات ع٢ً املػازنني يف املؤمتس، ٚتطًِٝ ناْت 

س فٝٗا ايباسجٕٛ عّب نُا .ٚأصشاب املكاالتادتًطات ايدزٚع ايترناز١ٜ إىل زؤضا٤ 

ْطباعاتِٗ يهتاب ٚأضاتر٠ ايًػ١ ايعسب١ٝ عٔ اٚٚفٛد عسب١ٝ َٔ ايػعسا٤ ٚا

ٝظ َسنص ايدزاضات ٔ ز٥باق١ ايػهس إىل زضٛإ ايسمحقدَٛا ، َٚٚالسظاتِٗ

ع٢ً اضتضاف١ ٚتٓظِٝ املؤمتس ايدٚيٞ يف زساب َٚدٜس املؤمتس ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ 

زا٤ ٚٚدٗات يتبادٍ اآل عرب ايعامل ٚاألنادميٝني ٚإتاس١ املٓص١ يًباسجني، ادتاَع١

 ايًػ١ ايعسب١ٝ املبرٚي١ يف َػٛاز ْػسٓٛا دٗٛد املسنص سٍٛ املٛضٛع املِٗ، ٚمّث ايٓظس

 .اٚآدابٗ

مجٝع إىل ٔ جبصٌٜ ايػهس ٚاالَتٓإ .د. زضٛإ ايسمحٚيف ْٗا١ٜ املطاف، تكدّ أ

املؤمتس ٖرا ٚاألضاتر٠ ٚايطًب١ ٚنٌ َٔ ضاُٖٛا يف إصتاح  املػازنني ٚايباسجني

 .  بأٟ غهٌ نإ ايدٚيٞ
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 " ايصشاف١ ايعسب١ٝ يف اهلٓدسٍٛ " ٓد٠ٚ ايٛط١ٝٓاي

 غٝاخ اإلضالّ ايصدٜكٞ ايٓدٟٚإعداد:                  

" اهلٓد يف ايعسب١ٝ ايصشاف١" عٓٛاْٗاٚ ٚط١ًٝٓ ْد٠ًٚ دهلٞ اَع١ظ ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ أقاّ

 ز٥ٝظ خإ ْعُإ ذلُد أ.د. أدازٖا. 0202ّ عاّ َازعَٔ غٗس  5-4 َٜٛني ملد٠

 ايكطِ أضاتر٠ أسد أخرت دلٝب ذلُد د. كٗاّْٚط دهلٞ، ظاَع١ ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ

ِّ ايٓد٠ٚ، ٖرٙ افتتاح ٚقبٌ. ْفط٘  ط١ًضً َٔ عػس٠ ايجايج١ احملاضس٠ بعكد ايكطِ اٖت

 يًُذًظ َاي١ٝ مبطاعد٠ ايترناز١ٜ فازم أمحد خٛزغٝد ايربٚفٝطٛز ذلاضسات

 ٚيف. اهلٓد١ٜ يًشه١َٛ ايبػس١ٜ املٛازد ت١ُٝٓ يٛشاز٠ ايتابع األزد١ٜ ايًػ١ يرتٜٚر ايٛطين

 ايربٚفٝطٛز ذنس٣ يف احملاضسات ضًط١ً خطبات" نتاب تدغني مت ،ايبدا١ٜ

 ١ًايطًط ٖرٙ ظأّض قد ايرٟ خإ عُإْ ذلُد أ.د. ك٘سّك" فازم أمحد خٛزغٝد

 ايطٝف بتعسٜف أنسّ ذلُد د. اجلًط١ َٓطل ٚقاّ. 0222ّ عاّ ايترناز١ٜ

 اإلضالَٞ، األدب يسابط١ بٝٗاز ٚال١ٜ فسع ز٥ٝظ ايسمحٔ عتٝل ذلُد د. احملاضس

 اٚافًٝ اض٤ًٛ خإ، ْعُإ ذلُد أ.د. أيك٢ نُا املتٓٛع١، خدَات٘ ع٢ً اض٤ًٛ ٚأيك٢

 . ايعسب١ٝ ايًػ١ دلاٍ يف ايك١ُٝ ٚأعُاي٘ فازم أمحد خٛزغٝد يربٚفٝطٛزا سٝا٠ ع٢ً

 يف ايعسبٞ األدب" سٍٛ ايك١ُٝ َكايت٘ ايسمحٔ عتٝل ذلُدد.  احملاضس ايطٝف قّدّ

 ع٢ً اَطتفًٝط اض٤ًٛ ٚأيك٢ ،"غؼ خدا َهتب١ رلطٛطات ع٢ً إطالي١: بٝٗاز ٚال١ٜ

 َٚا ٚايطري٠ ٚاملٓطل ٚاألدب ايفك٘ٚ ٚاحلدٜح ايتفطري دلاٍ يف بٝٗاز عًُا٤ خدَات

 أْػأ ايرٟ( 2022ّ-2240) غؼ خدا ايطٝد خلدَات تعسض نُا. ذيو إىل

 برنساٖا اهلٓد١ٜ احله١َٛ ٚاستفًت َؤضطٗا، باضِ اغتٗست قد عظ١ًُٝ َهتب١ً

 . 2005ّ عاّ بسٜد بطابع

 بس٥اض١ ١ايٛطٓٝ يًٓد٠ٚ االفتتاس١ٝ اجلًط١ اْعكدت ،ايترناز١ٜ احملاضس٠ ْٗا١ٜ ٚعكب

 امل١ًٝ باجلاَع١ ٚآدابٗا ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ ز٥ٝظ ايٓدٟٚ خإ أمحد غفٝل أ.د.

                                                         


 .ٖٓدٟ باسح 

 ندوةتقرير عن ال
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 ٚزّسب ايعامل١ٝ، اإلضالَٞ األدب يسابط١ دهلٞ فسع ٚز٥ٝظ ا،ضابًك دهلٞ بٓٝٛ اإلضال١َٝ

 َدٜس قاّ ٚبايتايٞ. ٚاملػازنني ٚايطٝٛف باحلطٛز أخرت دلٝب د. اجلًط١ َٓطل

 عٔ اإلعساض ميهٔ ال: "بايكٍٛ ايٓد٠ٚ َٛضٛع بتعسٜف خإ ْعُإ ذلُد أ.د. ايٓد٠ٚ

  ايعًِ نًػ١ زا٥ذ١ شايت َٚا ايكدّ، َٓر يدٜٓا ٚذلبب١ َأيٛف١ ايعسب١ٝ ايًػ١ إٔ احلكٝك١

 االضتعُازٟ، سهُِٗ إبإ ًٝصاإلزل نإ ست٢ ايكسٕٚ عرب ٚايجكاف١ ٚاألدب ٚاملعسف١

 ًٝص١ٜاإلزل ايًػتني َع ايعسب١ٝ بايًػ١" غاشٜت إْدٜإ" ايسمس١ٝ دسٜدتِٗ ٜصدزٕٚ

 ". ٚايفازض١ٝ
 امل١ًٝ باجلاَع١ ٚآدابٗا ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ ز٥ٝظ ايٓدٟٚ ايدٜٔ تاز أٜٛب ذلُد أ.د. قّدّ

 ،بٓفظ اجلاَع١ اهلٓدٟ ايعسبٞ ايجكايف يًُسنص فدسٟ َٚدٜس ا،ضابًك اإلضال١َٝ

 يف ايعسب١ٝ ف١ايصشا ع٢ً ايط٤ٛ فطًّط ايٓد٠ٚ، مبٛضٛع اخلاص اخلطاب ايس٥ٝظ

 .بكدز َٔ ايتفصٌٝ ٚتطٛزٖا، ْٚػأتٗا اهلٓد،

 ْظًسا باملٛضٛع ايٓدٟٚ خإ أمحد غفٝل أ.د. ز٥ٝطٗا أغاد االفتتاس١ٝ يًذًط١ ٚختاَا

 ٚض١ًٝ إْٗا: ٚقاٍ َٚصس، عصس نٌ يف ٚتأثريٙ ٚاالدتُاع١ٝ، ايفسد١ٜ َٓفعت٘ إىل

 ٚتسضٝذ ٚاملع١ٜٛٓ املاد١ٜ ٥دايفٛا ع٢ً ٚاحلصٍٛ اهلٓد١ٜ، ايعسب١ٝ ايعالقات يتعصٜص

 أ.د. ايػسف ضٝف يفت نُا. املعُٛز٠ أزدا٤ ضا٥س يف ٚايطالّ ٚاألَٔ ايعدٍ درٚز

 َٛضٛع أ١ُٖٝ إىل اْتباٙ احلطٛز بٗٛباٍ اهلل بسن١ داَع١َٔ  خإ سطإ ذلُد

 ّ.ايهسا حلطٛزإىل ا تكدٜسايٚ ػهساي ن١ًُ ذلُٛد أصػس د. ّٚد٘ ،اٚأخرًي. ايٓد٠ٚ

 آفتاب د. ْٚطكٗا ايٓدٟٚ، ايدٜٔ تاز أٜٛب ذلُد أ.د. بس٥اض١ األٚىل ١اجلًط بدأت

. اإلضال١َٝ امل١ًٝ باجلاَع١ اهلٓدٟ ايعسبٞ ايجكايف املسنص يف املطاعد األضتاذ أمحد

دلٝب ايسمحٔ َٔ داَع١ دٛاٖس الٍ  يًربٚفٝطٛز أٚالٖا َكاالت، ضبع فٝٗا ٚأيكٝت

ٛز تٗا يًربٚفٝط: خٛاطس ٚاْطباعات"، ٚثاْٝبعٓٛإ "ايصشاف١ ايعسب١ٝ يف اهلٓد ْٗسٚ

بعٓٛإ  ٝدزآبادذلُد إقباٍ سطني َٔ داَع١ ايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ ٚايًػات األدٓب١ٝ ع

١ٜ، ٚثايجتٗا يًدنتٛز ذلُد "دل١ً ايبعح اإلضالَٞ يف دٛاْبٗا األدب١ٝ" بايًػ١ األزد
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عسب١ٝ َٔ خالٍ بعٓٛإ "ض٤ٛ ع٢ً ايصشاف١ اي ضًِٝ َٔ داَع١ إْدزا غاْدٟ املفتٛس١

َٔ  أمحد آفتاب يًدنتٛزًٝص١ٜ، ٚزابعتٗا  اهلٓد" بايًػ١ اإلزلاجلاي١ٝ ايربٜطا١ْٝ يف

 ،"يًٗٓد ايعسبٞ اإلعالّ يف ايعسبٞ ايسبٝع إعاد٠" بعٓٛإ اإلضال١َٝ امل١ًٝ اجلاَع١

 ذلُد" بعٓٛإ ْٗسٚ الٍ دٛاٖس داَع١َٔ  ايكامسٞ أمجٌ ذلُد يًدنتٛز ٚخاَطتٗا

 سافظ ذلُٛد يًدنتٛز ٚضادضتٗا ،"اهلٓد يف ايعسب١ٝ ايصشاف١ يف ٚدٚزٙ احلطين

 ايكطاٜا َعاجل١ يف ٚدٚزٖا ايسا٥د صشٝف١" بعٓٛإ آباد اهلل داَع١َٔ  َسشا ايسب عبد

 داَع١َٔ  طازم ذلُد يًدنتٛز ٚضابعتٗا ،"ؼ١ًًٝٝ دزاض١: اهلٓد يف ايطٝاض١ٝ

 أيك٢ اٚأخرًي". بايعسب١ٝ نصشفٞ ايٓدٟٚ زغٝد ٚاضح ذلُد ايػٝذ" بعٓٛإ اؤيهٓ

 اهلٓد، يف ايعسب١ٝ ايصشاف١ أ١ُٖٝ عٔ فٝٗا ٚؼّدخ ايس٥اض١ٝ نًُت٘ اجلًط١ ز٥ٝظ

 . ايصدد ٖرا يف اهلٓٛد ايُهّتاب ظٗٛد ٚأغاد املكد١َ املكاالت ع٢ً ٚعًّل

 ٚقدَت ايٓدٟٚ، أخرت ْطِٝ د. كٗاّْٚط خإ، سطإ ذلُد أ.د. ايجا١ْٝ اجلًط١تسأع 

 ٚد. ،ؤايهٓ داَع١َٔ  زٜاضٞ أمحد زٜاضد. قّدَٗا نٌ َٔ  كاالتَ مثاْٞ فٝٗا

 ؤ،ايهٓ داَع١َٔ  عامل ضبشإٚد.  ،ْٗسٚ دٛاٖسالٍ داَع١َٔ  ْٛاش أنسّ ذلُد

َٔ ْفظ  عادٍ قاضِ ذلُد د.ٚ ،دهلٞ سطني ذانس ن١ًَٝٔ  أخرت ْطِٝ د.ٚ

 ايٓدٟٚ أخرت ْطِٝٚد.  ،ْٗسٚ الٍ دٛاٖس داَع١َٔ  ايدٜٔ قطب ذلُدد. ٚ ،ايه١ًٝ

 .اإلضال١َٝ امل١ًٝ اجلاَع١َٔ 

 ظاَع١ ايعسب١ٝ ايًػ١ قطِ ز٥ٝظ تاى ايدٜٔ صالح د..أ بس٥اض١ ايجايج١ اجلًط١ تكدُعٚ

َٔ قبٌ  َكاالت ضبع فٝٗاُقدَت ٚ. زٜاضٞ أمحد زٜاض ايدنتٛز كٗاّْٚط نػُري،

 دٜٛإ ن١ًَٝٔ  اإلضالّ َٓريد. ٚ ْٗسٚ، الٍ دٛاٖس داَع١َٔ  طٝب ايسمحٔ عبٝد د.

 َػتام ، ٚد.ايدٜٔ قُس ذلُد ٚد. ايدٜٔ، دطِٝٚد.  املًو عبد، ٚد. بٓػاٍب ايػين عبد

 .آضاّ داَع١َٔ  ايسمحٔ َطتفٝض، ٚد. عامل
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 عبٝد ذلُدد. ز٥اض١ؼت  بايباسجني خاص١ أنادمي١ٝ دًط١ تكدُع ذيو ٚظاْب

  .َكاي١ عػس٠ ضبع فٝٗا َتّدُقٚ اهلل،
 ضٝدد.  بتٓطٝكٗا ٚقاّ تاى، ايدٜٔ صالح أ.د. ض١بس٥ا االختتا١َٝ اجلًط١ اْعكدت

 ايٓد٠ٚ ٖرٙ ػاٙ اْطباعاتِٗ عٔ ايهساّ ايطٝٛف َٔ عدٜد فٝٗا سعّب. أخرت سطٓني

 بايًػات ق١ُٝ ع١ًُٝ َكاي١ أزبعني َٔ أنجس إٔ بايرنس ٚاجلدٜس. ٚأ١ُٖٝ َٛضٛعٗا

 تتعًّل ٚنًٗا ايٓد٠ٚ، ٖرٙ يف تكدميٗا مت ًٝص١ٜ،ٚاإلزل زد١ٜٚاأل ايعسب١ٝ ايجالت

 غٗدٖا. ايعسب١ٝ ايصشاف١ دلاٍ يف اهلٓٛد دٗٛد ع٢ً اَطتفًٝط اض٤ًٛ ٚتًكٞ باملٛضٛع

َٔ أزدا٤  ٚاملؤضطات اجلاَعات رلتًف َٔ ٚايطايبات ٚايطًب١ األضاتر٠ َٔ نجري

 . ايبالد

 تٛدٝ٘ب اضابًك ايكطِ ز٥ٝظ أخرت ٚيٞ أ.د. قاّ َا بعد املطاف ْٗا١ٜ إىل ايٓد٠ٚ ٚصًت

 مبا اهلٓد١ٜ اجلاَعات رلتًف َٔػازنني ٚامل ايطٝٛف مجٝعإىل  يػهسا ن١ًُ

 ٚداَع١ نػُري، ٚداَع١ اإلضال١َٝ، امل١ًٝ ٚاجلاَع١ ْٗسٚ، الٍ دٛاٖس داَع١ فٝٗا

 ايًػ١ اإلزلًٝص١ٜ ٚايًػات األدٓب١ٝ ٚداَع١ آباد، اهلل ٚداَع١ بٗٛفاٍ، اهلل بسن١

 ٚن١ًٝ آضاّ، ٚداَع١ ؤ،ايهٓ اَع١ٚد املفتٛس١، غاْدٟ إْدزا ٚداَع١ ٝدزآباد،ع

 ايربٚفٝطٛز أعسب نًُت٘ يفٚ. دهلٞ سطني ذانس ٚن١ًٝ بٓػاٍ،ب ايػين عبد دٜٛإ

 نجري سطٛز عسقًت دهلٞ، َد١ٜٓ يف طا٥ف١ٝ اضطساباتٚقٛع  ع٢ً ايػدٜد أضف٘ عٔ

 أزدا٤ َٔ ايع١ًُٝ ٚاملؤضطات اجلاَعات َٔ ايٓد٠ٚ ٖرٙ يف ٚايباسجني األضاتر٠ َٔ

 .اهلٓد
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