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 ئَذاء

 

عُت في الجامعاث... وإلى العلبت اإلاجتهذًً  إلى الباخثين وساء اإلاعشفت والعلم مً الهُئت الخذَس

ا على ما جلذمه مً دعم للمعشفت والفضُلت.. وإلى  ... وإلى الجامعت ؤلاظالمُت العاإلاُت بماليًز

 َزا الجهذ الجم
ً
م نهذي إليهم جمُعا عي والعالمي مً مدبي اللغت العشبُت؛ لغت اللشآن الىٍش

   .أهداء العالم العشبي وؤلاظالمي
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 شكش وجلذًش

 

َزا الىخاب ألوساق اإلاؤجمش العالمي الخامغ لً ًيىن له وجىد بعذ هللا حعالى إال  بجهىد 

الباخثين الزًً هلذم إليهم أظمى آًاث الشىش والخلذًش، وإلى مشهض البدىر في الجامعت 

ا، وال ظُما ألاظخار اإلاشاسن د. سوضفه َاشُما مذًش اليشش في مشهض  ؤلاظالمُت العاإلاُت بماليًز

عت على وشش الىخاب جدذ مشهض العب اعت واليشش في َزٍ الجامعت على جفضله باإلاىافلت العَش

 البدىر، والشىش مىضٌى هزلً إلى مً أظهم في 
ً
 ومشاجعت وجشجِبا

ً
 .إخشاجه جىضُذا
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 َزا الكخاب...

برص لىا جلً الخىجهاث مً  خ اللعاهُاث وألادبُاث في العالم العشبي ٍو ًبدث الىخاب في جاٍس

ين الزي الب  مً الترار اللغىي اللذًم، ومً اللغٍى
ً
 ظلبُا

ً
اخثين العشب الزًً اجخزوا مىكفا

مذخىا الترار اللغىي بئهخاجه وععابه وهظشاجه الثاكبت في كضاًا اللغت وألادب. ومفهىم 

ت وألادبُت  اإلالاسباث في اللعاهُاث وألادبُاث كطذ بها إبعخمىلىجُا الذساظاث اللغٍى

ًت للعلىم( التي جذوس في الىخاباث اللعاهُت العامت التي جىلذ اللعاهُاث )الذساظت الىلذ

 دون جمُيز بين همارجها واججاَاتها؛ والىخاباث الىلذًت الخاضت التي حعتهذف 
ً
العشبُت عمىما

ت، والىخابت الىلذًت اإلاؤظعت  أخذ اللعاهُين أو إخذي اللعاهُاث أو إخذي اإلاذاسط اللغٍى

. وفي مجاٌ اإلالاسبت التي حعخمذ على مشجى
ً
 واضحا

ً
ت ومىهجُت جضمً للىاكذ جماظيا ضاث هظٍش

في ألادبُاث جىدى مىحى اللعاهُاث؛ بئبشاص اإلاىكف مً الخفعير في الىلذ ألادبي، والاَخمام 

بالىلذ ألادبي بفىشة العالكت بين اليل وألاجضاء في فهم الىظ ألادبي، وجفعير العالماث 

ت في الىظ ألادبي وع الكخه باألظلىب. َزٍ الجهىد التي كذمها الباخثىن في َزا اإلاؤجمش اللغٍى

ذفه العام الزي ًبدث في اإلاىكف مً الترار واإلاعاضشة  حعبر عً مداوس اإلاؤجمش الشبِعت َو

ت وألادبُت، وهي مداوالث جشهى إلى زلب جذاس اإلاعشفت، والعير كذما  في ضىء الذساظاث اللغٍى

ش ودساظت العشبُت  اث هدى الخعٍى م، وبُان مىكف الباخثين منها في اإلاعخٍى لغت اللشآن الىٍش

ت والذساظاث الىطُت وألاظلىبُت والخذاولُت، والخعلُم عبر اظخخذام الخلىُت الحذًثت  اللغٍى

في العلُم وجعُبُلاتها، وحعلُم اإلاهاساث ألاسبعت، واظدىياٍ الفىش اللغىي اللذًم في الخعلُم، 

ير  حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين بها، وبىاء اإلاطعلحاث لغير والخىجهاث الحذًثت في معاً

الىاظلين بها، واظتراجُجُاث الخعلم للغت العشبُت، وأَمُت الخعلُم في اللطظ، ودوس 

ش الخعلُم.  الجامعاث واإلاعلم في جعٍى

ش   َيئت الخحٍش
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 ملذمت الكخاب

وآله وصحبه  الغش اإلاُامين أجمعين. الحمذ هلل وهفى والطالة والعالم على سظىله اإلاطعفى 

 وبعذ؛

ىن  فثمت دساظت هلذًت للعلىم جذٌ على اإلابادا والفشضُاث والىخابج العلمُت؛ إر بدث اللغٍى

اإلاعاضشون في  اإلاىكف مً الترار العشبي اللذًم في اللعاهُاث وألادبُاث وفي مىاهج 

خ  كشاءجيهما  عبر اإلاىهج الفُلىلىجي للغت للىكىف على آلُاث الىلذ اللغىي وألادبي، وعبر جاٍس

خ اللعاهُاث وألادبُاث في العالم العشبي  ألافياس بئبشاص هُف جيشش اإلاعشفت. عىذ الىظش في جاٍس

هجذ أنها واجهذ إشيالُت الخجذًذ، وكذ ججذ الُىم مً ًداٌو أن ًتهم اللغىي العشبي بخلىٍ 

مجاٌ اللعاهُاث؛ إما مععُاث  مً اإلاالخظاث واإلاىهجُت، وكذ سأي بعضهم أن الترار في

مىضىفت أو مفاَُم وضفُت أو أضٌى وجأمالث، وسأوا أن الخعأ ألاٌو في جطىس الترار َى 

اعخلاد خاظئ، وفي اإلالابل َىان دساظاث  جؤهذ على أن الترار العشبي اللذًم ًخىافش فُه 

ً في اللعاهُاث ت لها جفاعل مباشش مع جهىد الغشبُين اإلاعاضٍش . وزمت كضاًا مبادا لغٍى

 ً ًمىً جدبعها في الترار ؤلاظالمي عً اللعاهُاث وألادبُاث جخيامل مع أظشوخاث اإلاعاضٍش

ت. َزا الىخاب جىاٌو في مىضىعاجه مداوس سبِعت  اث اللغٍى في مجاٌ اللغت وآدابها واإلاعخٍى

جذوس خٌى اللعاهُاث والخعلُم وألادبُاث؛ خُث هجذ في اللعاهُاث مىضىعاث بدث فيها 

 اإلاىكف مً الترار العشبي اللذًم في اللعاهُاث وألادبُاث. ا
ً
ىن اإلاعاضشون خاّضت للغٍى

جىعلم اإلالاسباث في اللعاهُاث مً اججاَاث زالزت، وهي: الىخاباث اللعاهُت العامت التي جىلذ 

 دون جمُيز بين همارجها واججاَاتها؛ والىخاباث الىلذًت الخاضت 
ً
اللعاهُاث العشبُت عمىما

ت؛ أما الاججاٍ التي  حعتهذف أخذ اللعاهُين أو إخذي اللعاهُاث أو إخذي اإلاذاسط اللغٍى

ت ومىهجُت جضمً  الثالث فهى الىخابت الىلذًت اإلاؤظعت التي حعخمذ على مشجىضاث هظٍش

 للملاسبت في 
ً
. وأما في مجاٌ اإلالاسبت في ألادبُاث فخىدى مىحى مشابها

ً
 واضحا

ً
للىاكذ جماظيا

جبرص اإلاىكف مً الخفعير في الىلذ ألادبي مً خُث الاَخمام بالىطىص اللعاهُاث؛ خُث 

راتها، واَخمام الىلذ ألادبي بفىشة العالكت بين اليل وألاجضاء في فهم الىظ ألادبي، 
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والخفعيراث الفُىىمىلىجُت )الحذط الزَني(، وهزلً جظهش مىكف الىلاد مً الىظ ألادبي 

ت في الىظ ألادبي إلى ضشب مً بين راجُت اللاسا ومىضىعُت الىظ، وج فعير العالماث اللغٍى

 مً 
ً
الخىخُذ الىدىي والترهُب البالغي، وعالكت رلً باألظلىب. ًخخز العلماء خالُا

الذساظاث الىلذًت مىاكف عذة؛ فمنهم مً ًشي أن جهىد الخفعير في الثلافت العشبُت في 

بعض اإلاىاهج التي يهخذي بها العلل مجاٌ الهشمىُىظُلا اإلاعاضشة )جفعير الىظ( جخىافش فيها 

ا بجهىد اللذامى والجشجاوي مثال، وفي خيز ألادبُاث زمت  البششي في العطش الحاضش، وسبعَى

ت ظىاء اللذًمت منها  ت عبر اللشاءة اإلاخعذدة لللطابذ الشعٍش الذساظاث العُمُابُت الشعٍش

يىن َزا عبر مخابعت خشهت الذواٌ في الىظ الظخ  ىىاٍ اإلاذلىالث.أم الحذًثت، ٍو

 : محاوس املإجمش

 بدثُت للباخثين مً ول أهداء العالم العشبي وؤلاظالمي بشيل عام، 
ً
َزا الىخاب جمع أوساكا

 -وجذوس مىضىعاجه 
ً
 في زالزت مداوس سبِعت، هي: -هما رهشها آهفا

اللعاهُاث، مً خُث كشاءة الترار العشبي اللذًم في ضىء اإلاىاهج اإلاعاضشة  أولها 

عاث علم اللغت الىص ي ومعاًير الىظ اإلاخعذدة، والخذاولُت وعالكتها باإلاخيلم ومىضى 

ت في ضىء الترار  واإلاخللي، والعُمُابُت ودساظتها في الىظ، وهلذ الذساظاث اللغٍى

ت  اث اللغٍى ت للمعخٍى واإلاعاضشة، وألاظلىب في الخعاب العشبي، ومىضىع الذسظاث الىظٍش

، والخعشق إلى اللعاهُاث ألاسبعت في الذساظت الطىجُت وا
ً
 وخذًثا

ً
لذساظت الطشفُت كذًما

 مً اللعاهُاث، والخعشق إلى فله اللغت ومىضىعاث اللهجاث 
ً
الخعبُلُت التي حعذ جضءا

ت اإلاخعللت بالتراهُب.   وعالكتها بالفطحى، واإلاىضىعاث الىدٍى

الخعلُم فُىظش إلى اظخخذام الخلىُت الحذًثت في العلُم وجعُبُلاتها، وحعلُم اإلاهاساث  ثاهيهاو

ألاسبعت، هخعلُم ألاضىاث لغير الىاظلين بها، وجىظُف الترجمت في الخعلُم، واظدىياٍ الفىش 

اللغىي اللذًم في الخعلُم، والخىجهاث الحذًثت في معاًير  حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين 

بها، وبىاء اإلاطعلحاث لغير الىاظلين بها، واظتراجُجُاث الخعلم للغت العشبُت، وأَمُت 

ش الخعلُم.  الخعلُم في اللطظ، ودوس الجامعاث واإلاعلم في جعٍى

الذساظاث ألادبُت  التي جخضمً مىضىعاث شتى جذوس في مداوس سبِعت، وهي: اإلالاسبت  ثالثهاو

وجىاٌو الىلذ ُمُابُت الشعش بأهىاعه اللذًم والحذًث، الىلذًت الحذًثت للترار ألادبي، وظ

ألادبي لىخب اللذامى في ألادب الجاَلي وألاهذلس ي والحذًث في العالم العشبي بخاّضت، 
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وجعشكذ ألاوساق البدثُت إلى مىضىع معاًير الىظ في ألادبُاث والخىاص في الشعش الحذًث 

دب وكضاًاٍ والخجذًذ، والذساظاث البالغُت واللذًم الجاَلي، ولغت العشد، وؤلابذاع في ألا 

ً في العالم ؤلاظالمي والعشبي ا الباخثىن ظىاء لللذامى أم للمعاضٍش  .التي رهَش

 أَذاف املإجمش:

 هزهش ألاَذاف التي داسث خىلها ألاوساق البدثت، واظخأوعذ بها لخدلم لىا الهذف   
ً
وأخيرا

ى أن وعير هدى البدث ال عمُم في كضاًا الترار واإلاعاضشة مً الشبِغ مً اإلاؤجمش، َو

فها هلذ الذساظاث  مىعللاث ؤلابعخمىلىجُا )الذساظت الىلذًت للعلىم( التي جأخز في حعٍش

ين وألادباء منها؛ إما باإلًجاب أو بالعلب مً  العلمُت، وجدذًذ مىاكف العلماء واللغٍى

بت عبر اإلاىاكشاث والخداوس بين الترار. أما ألاَذاف الشبِعت لهزا فهي جخمثل فُما ًأحي: اإلالاس 

العلماء في اللعاهُاث وألادب؛ وبُان وجهاث الىظش اإلاخخلفت في اإلاىكف مً الترار اللغىي 

وألادبي اللذًم، ومداوالث الخجذًذ فُه؛ والبدث في كضاًا الحذازت في اللعاهُاث وألادبُاث 

ت  ا الىىعي والىمي واللطابذ الشعٍش واللشاءة اإلاخعذد فيها؛ في اإلاىكف مً اللغت، وخيَز

ً. وأما اإلاداوس  وجدذًذ عىاضش العُمُابُت في دساظت اللغت وألادب لذي اللذامى واإلاعاضٍش

فخخمثل في اللعاهُاث؛ إر جبدث في اللعاهُاث العشبُت في الىخابت الىلذًت العامت والخاضت 

ذاولُت أو الذساظت واإلاؤظعت أو  اللعاهُاث في الىخابت العشبُت والىضفُت والخىلُذًت والخ

الاظخىشافُت للعُمابُت بين الترار واإلاعاضشة أو إعادة كشاءة الترار اللغىي اللذًم في ضىء 

ت؛ أما اإلالاسباث في ألادبُاث فترهض على ألادبُاث العشبُت في الىخابت الىلذًت  الحذازت اللغٍى

عبر الترهُب اللغىي  العامت والخاضت واإلاؤظعت أو ألادبُاث في الىخابت الىضفُت والىلذًت

لألدب أو اظخىشاف الخدلُل العُمُاةي للىلذ البالغي أو إعادة اللشاءة الىلذًت للترار 

اث الحذازت ألادبُت.  اللذًم وجيامله مع هظٍش

ش بخلعُم ألاوساق اإلالذمت إلى اإلاؤجمش إلى كعمين بعبب الخىىع في اإلادخىي  كامذ لجىت الخدٍش

لللاسا الىكىف على مىضىعاث عذة. وكذ كامذ َُئت  وحعللها باإلاداوس، بدُث ًمىً

ش بمشاجعاث  علمُت للبدىر اإلالذمت، وكامذ أخُاها بخعذًالث على البدىر بعذ  الخدٍش

مشاجعتها وجدىُمها مً أعضاء اللجىت العلمُت، وإعادة جشجِب البدىر مشة أخشي وفم 

مىعت مً ظلبت الذهخىساٍ كىاعذ اليشش التي اشترظىاَا في اإلاؤجمش، وكذ ظاعذ اللجىت مج

ت وألادبُت، وكامىا بترجِب الهىامش واإلاتن وفم الششوط؛ إر  ين في الذساظاث اللغٍى اإلاخميًز

م 
ّ
 مً الباخثين لم ًلتزمىا بلىاعذ اليشش، بل إن َىان مً وز

ً
وجذها أن وعبت هبيرة جذا

 وي هشاجع ول ش يء، و 
ً
ال   ظٍى

ً
زا أخز مىا وكخا ، َو

ً
ا  ًذٍو

ً
سفضىا بعض البدىر؛ البدث جىزُلا



 ك
 

ألنها ال جخىافم مع مداوس اإلاؤجمش واللىاعذ العلمُت اإلاخبعت في هخابت وسكت اإلاؤجمش. وزّم 

جلعُم مىضىعاث هخاب أبدار اإلاؤجمش الخامغ َزا في  اإلاجلذ ألاٌو إلى اإلاىضىعاث آلاجُت: 

 اللعاهُاث وكضاًا اللعاهُاث الخعبُلُت وعلم اللغت والىص ي والخذاول
ً
ُت التي حعذ ولها أوال

 
ً
ا في كضاًا اللغت؛ وزاهُا ت وإبشاَص  مً اللعاهُاث، زم البدث في العُمُابُت اللغٍى

ً
جضءا

كضاًا حعلُم اللغت العشبُت لغير الىاظلين بها هخلىُت الخعلُم؛ أما اإلاجلذ الثاوي مً أبدار 

ت، اإلاؤجمش فُخضمً اإلاىضىعاث آلاجُت: ألادبُاث بمىضىعاتها في الىلذ، والذس  اظت الىظٍش

 وجىظُف علم اللغت الىص ي في جدلُل الىطىص ألادبُت، وألاظلىبُت، والعُمُابُت.
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 آفاق الغؤٍت الىلضًت للخفؿحر ألاؾُىعي

 حىصي فاعؽ البُاًىت ةالضهخىع 

 اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت -حامٗت حغف -ولُت آلاصاب  -كؿم اللغت الٗغبُت

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

اصة  ٌٗض الخٟؿحر ألاؾُىعي مً اإلاىاهج الخضًشت، و٢ض جىاوله ٦باع ه٣اصها ممً ٌكهض لهم بالٍغ

ش لهظا اإلاىهج ؤو في ؤنىله  ت، ومً زم ؤنبذ ٖؿحرا ٖلُىا الخىى في الخإٍع ت، الى٣ضًت وال٨ٍٟغ الىٍٓغ

ؤو مىا٢كت بدىر َاالء الٗلماء ألاظالء بىضًت ٖلمُت، ولِـ طل٪ مً ٢بُل الخىاي٘، ؤو الخٓاَغ 

به، وبهما َى خ٣ُ٣ت وا٢ٗت، ؤؾلم بها، ٞالبدض وناخبه مضًىان لهاالء ألاؾاجظة الٗٓام. ول٨ً 

بدظع. ٞٛاًت  طل٪ ال ًمى٘ مُل٣ا الى٢ىٝ ٖلى آعائهم، ومىا٢كتها، وبه٩اع بًٗها ؤو ٢بى٫ بًٗها

ىن في جمجُض الاججاٍ  -بطن -البدض  ُت قضًضة بحن الظًً ٌؿٞغ جىدهغ في مداولت الى٢ىٝ بمىيٖى

ألاؾُىعي واٖخباٍع الاججاٍ ألاوخض وألامشل لخٟؿحر الكٗغ الجاَلي ومً زم عص ٧ل شخيء ُٞه بلي 

ٌ و  ،ٖالم ألاؾاَحر ٩ىن الٞغ ذ َما وبحن الظًً ًسغظىن ٖلى م٣خًُاث الى٣ض ألاصبي ٍو الخجٍغ

 .الهضٝ ألاؾمي لهم

 اإلالضمت

لم ٌٗض ًسٟي ٖلي ؤخض ألاػمت التي ٌٗاوي مجها الى٣ض الٗغبي اإلاٗانغ، بٗض ؤن امخؤلث الؿاخت 

٧ي  -٢ضًمت وخضًشه-الى٣ضًت باججاَاث خضًشت، جداو٫ ؤن ج٣ضم جٟؿحراث ظضًضة لؤلصب الٗغبي 

امضة التي اَخمذ بٓاَغ ألاصب صون ؤن وج٨ؿغ ال٣ىالب الى٣ضًت الج ،جهل به بلي ع٦ب الخضازت

 حؿدبًُ الىو هٟؿه وج٨ك٠ ظىاهبه الخُٟت ومالمذ الجما٫ ُٞه.

َل خ٣٣ذ َظٍ الاججاَاث الى٣ضًت الجضًضة ٧ل ما هاصث  :ول٨ً الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه ٖلُىا

 ؟به؟ ؤو ٖلي ألا٢ل بًٗه

ب٣ذ ٖلي ألاصب الٛغبي ٞترة مً  الخ٤ ؤن َظا لم ًخد٤٣، ألن َظٍ الاججاَاث وكإث في الٛغب َو

الؼمً، زم جل٣اَا الى٣اص الٗغب وؤزظ ظُل الكباب ًخدبٗها بالضَكت والاجهُاع، وخاو٫ جُب٤ُ َظٍ 

وبال٣هغ والجبر ؤخُاها ؤزغي. بل مً َظا الجُل مً  ،الاججاَاث ٖلي ألاصب الٗغبي بالخؿجى خُىا

٤  جدمـ لهظٍ الاججاَاث خماؾت جٟى١  ؤصخابها مً ه٣اص الٛغب  مىه بإهه ًٖ َظا الٍُغ
ً
ْىا

 وخضٍ ه٩ىن خضازُحن ومخ٣ضمحن.
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اب ًٖ َظا الجُل زهىنُت ألاصب الٗغبي  الظي عبما ال ًخىاءم م٘ ٧ل  -٩٦ل آلاصاب ألازغي  -ٚو

َظٍ الاججاَاث ٧لُت، وعبما ؤٞاص مً بًٗها، صون ؤن جُب٤ ٖلُه الخضازت ب٩ل مُُٗاتها، ٦ما ٚاب 

 ؤن الخضازت بلى
ً
  ٖجهم ؤًًا

ً
خحن بهغتها الخضازت  ،و٢خىا َظا لم هٟلر في ؤن هجٗلها خضازت ٖغبُت خ٣ا

  ،وجبيذ مٟاَُمها ،ٞاؾدؿلمذ لها ،وعجؼث ًٖ مجاعاتها ،الٛغبُت
ً
 مدمىما

ً
ظاَضث ظهاصا

لذ ؤنىاث ٦شحرة جخدضر ًٖ ه٣ض ُمٗانغ ال ًٖ ه٣ض ٖغبي مٗانغ. ،لاللخدا١ بها  1ٖو

 –ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫  –بحن  ؤصخاب َظٍ الاججاَاث وال ًسٟى ٖلُىا الهغإ الظي وكإ  

حن حكُِض نغح ٖلمي للى٣ض ا٢هم في الخضازت بخ٣ىٌٍ َظا البىاء  ،ٖىضما خاو٫ بٌٗ البيٍُى ٢ام ٞع

ب الى٣ضًحن.  2بذجت ؤلاٌٛا٫ في الخضازت والخجٍغ

ؤزظث الهىة جدؿ٘ بحن َظٍ اإلاىاهج والاججاَاث و٦ثر الجض٫ خى٫ ؤًٞل َظٍ اإلاىاهج و  

 ل٩ان  ،صب الٗغبيلؤل 
ً
هما  ٞو

ً
 وجدلُال

ً
هو للىو ألاصبي طاجه صعؾا

ُ
 لى ز

ً
 ٦بحرا

ً
وؤزظ َظا الجض٫ و٢خا

 ؤجها ظمٗذ ٧ل ما 
ً
ؤًٞل. ألهه "لِـ مً خ٤ ؤخض ؤن ًٟغى ٖلى الىو ألاصبي ٢غاءة واخضة ػاٖما

ىي شخيء ألن مشل َظا الاججاٍ في الى٣ض ألاصبي ال ٌٗجي ؾ ،و٧ل ما ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ُٞه ،في الىو

ى بالخإ٦ُض ال ًصر  –ولى صر مشُل َظا الاججاٍ  ،واخض َى "مىث الىو" إلااجذ ههىم آلاصاب  –َو

 مىظ ػمً بُٗض، بل ٢ل إلااجذ ههىم ال٣ٗض اإلااضخي".
ً
 3ال٣ضًمت ظمُٗا

 جإنُل َظا اإلاىهج،  ،واإلاىهج ألاؾُىعي واخض مً َظٍ الاججاَاث
ً
جىاصي به ٚحر ها٢ض، مداوال

ئت وجىمُخه، والخبكح خ٣اص ؤصخاب َظا الاججاٍ بإهه ًدىي عئٍت ظضًضة وظٍغ ر به، والاهخهاع له، اٖل

للترار الكٗغي ال٣ضًم، حؿخمض ظضتها وظغؤتها مً مسالٟتها إلاا اؾخ٩اهذ بلُه الضعاؾاث الؿاب٣ت، 

 
ً
ى ظاهب ْل مجهىال خُض ٨ًك٠ اإلاىهج ًٖ اعجباٍ الكٗغ الجاَلي الىز٤ُ بال٨ٟغ اإلاُشىصًجي، َو

 ٣4غون الؿاب٣ت  مً خُاة َظا الترار الكٗغي.َُلت ال

لى َظا ألاؾاؽ ع٦ؼ ؤصخاب الاججاٍ ألاؾُىعي ٖلى اعجباٍ الكٗغ الجاَلي باإلاٗخ٣ضاث الضًيُت  ٖو

 بإؾاَحر الٗغب وزغاٞاتهم 
ً
 زانا

ً
غة الٗغب ٢بل ؤلاؾالم، ٦ما اَخمىا اَخماما التي ؾاصث قبه ظٍؼ

هم في َظٍ الٟترة لماء  ،ومٗاٞع واٖخمضوا في طل٪ ٖلى ظهىص ٖلماء الخدلُل الىٟسخي ٖو

وجل٪ ٣ٖبت ج٠٣  ،"ألاهثروبىلىظُا" التي اَخمذ بإنل الجيـ البكغي وجُىعٍ وؤٖغا٢ه ومٗخ٣ضاجه

 ختى الُىم لم ًضعؽ ٧ل الىىاحي ؤو ٖلى ألا٢ل ُظل الىىاحي 
ً
في وظه ؤصخاب َظا اإلاىهج ألن "ؤخضا

                                                           
ب عومُت،  1 ت، الٗضص ع٢م )قٗغها اللضًم والىلض الجضًضَو ذ: ٖالم اإلاٗٞغ  18م(، م 1996(، ماعؽ 207، )ال٩ٍى
 19الؿاب٤، ماإلاغظ٘  2
 31الؿاب٤، م اإلاغظ٘  3
 8م(، م1987، 1، )بحروث: صاع اإلاىاَل، ٍاإلاىهج ألاؾُىعي في جفؿحر الكٗغ الجاهليٖبض الٟخاح مدمض ؤخمض،  4
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غة الٗغب ظا في خض طاجه ٣ٖبت زُحرة جدى٫ صوهىا والخٗٝغ ٖلى مىعور  ،ألاهبروبىلىظُت لجٍؼ َو

 1الجاَلُحن في بَاٍع الخ٣ُ٣ي".

 ٤ ٦ما  –لِؿذ مٗبضة ؤمام جُب٤ُ اإلاىهج ألاؾُىعي ٖلى الكٗغ الجاَلي ٞهى  –بطن  –ٞالٍُغ

٤ قا١ ًدخاط بلى نبر وؤهاة –ًبضو  وال ًيبػي ؤن هٟغى َظا اإلاىهج ٖلى الكٗغ الجاَلي  ،ٍَغ

خ٩ام مؿب٣ت هداو٫ بزباتها ؤو صخًها بهٝغ الىٓغ ًٖ صالالث الىو الكٗغي ومضي جدمله بإ

 لهظا اإلاىهج.

 
ا
اع الىٓغي  :أول  ؤلَا

جم٘ الضاعؾىن ٖلى مٟهىم ُمدضص لؤلؾُىعة ًُ ٞهي ٖىض بًٗهم ٢هت زُالُت ٢ىامها  ،لم 

ش وال ٣ًبلها ال٣ٗل اظُب التي لم ج٣٘ في الخاٍع غي بًٗ ،2الخىاع١ وألٖا هم ؤجها وؾُلت خاو٫ ٍو

 
ً
ا  ٨ٍٞغ

ً
٣ها ؤن ًًٟي ٖلى ججغبخه َابٗا .. ؤو هي ٖملُت بزغاط لضواٞ٘ صازلُت في .ؤلاوؿان ًٖ ٍَغ

ا٦ض البٌٗ ؤجها لِؿذ  ،3ق٩ل مىيىعي لخدمي ؤلاوؿان مً صواٞ٘ الخىٝ وال٣ل٤ الضازلي ٍو

في طًَ ؤلاوؿان وبهما هي ججؿُض "للخ٣ُ٣ت" ٦ما اهُبٗذ  ،مجغص خ٩اًاث َٟىلُت ؤو ال م٣ٗىلت

 4البضاجي.

ا٦ض آزغون ٖلى ؤن ؤؾاَحر الٗالم ال٣ضًم  "هخاط نبُاوي لخُا٫ مهىف ووَم هؼ١" ٍو

ت زُالُت  ،جمشل وخضة مً ؤٖم٤ مىجؼاث الغوح ؤلاوؿاهُت ى الخل٤ اإلالهم ل٣ٗى٫ قاٍٖغ َو

ىمت ٠٣ البٌٗ ٖلى ؤجها  ،لم ًٟؿضَا جُاع الٟدو الٗلمي وال ال٣ٗلُت الخدلُلُت ،ؾلُمت ،مَى ٍو

 ،لم جؼص ٖلى ؤن ج٩ىن عواًاث زغاُٞت جُىعث مً ؤظل جٟؿحر َبُٗت ال٩ىن ومهحر ؤلاوؿان

ت في ؤًامهم و٦ظل٪ ؤؾماء ألاما٦ً اإلا٣ضؾت ما٫ الجاٍع بِىما ًغي  ،وؤنى٫ الٗاصاث وال٣ٗاثض وألٖا

                                                           
ت الٗامت لل٨خاب ألاؾاَحرؤخمض ٦ما٫ ػ٧ي،  1  18م(، م 1985، )اإلا٨خبت الش٣اُٞت، الهُئت اإلاهٍغ
 35اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
ب، ٍأقياٌ الخٗبحر في ألاصب الكٗبيببغاَُم، هبُلت،  3  18( ، م 3، )ال٣اَغة: م٨خبت ٍٚغ
ٌ ، الخفؿحر ألاؾُىعي في الىلض ألاصبيؾغخان، ؾمحر،  4 ل 3(، الٗضص )1، اإلاجلض )مجلت فهى م، م 1981(، ؤبٍغ

، م 101
ً
ا٫ الجبىعي، اإلاىهج ألاؾُىعي م٣اعها ٟاث ؤزغي، ٦ظل٪ في اإلاغظ٘ هٟؿه، ٍٞغ   105،   واهٓغ حٍٗغ
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جىحر ال٣ٗل الباًَ بًٗهم في ألاؾاَحر ال٣ضًمت طزاثغ مً صواٞ٘ طاث َاب٘ ؤولي بضاجي ج٨ك٠ و 

 1الجماعي لئلوؿان.

ت "ٞغوٍض"  و٢ض ؤٞاص صعاؾى َظا الاججاٍ مً ظهىص ٖلماء الخدلُل الىٟسخي بضاًت مً هٍٓغ

ت  ،م( التي جدضزذ ًٖ الالقٗىع الصخصخي ؤو ال٣ٗل البا1939ًَ –م 1856) وع٦ؼث َظٍ الىٍٓغ

 2ٖلى ألازُلت الجيؿُت اإلا٨بىجت والتي حك٩ل ال٣ٗض ٖىض ؤلاوؿان.

ت "٧اع٫ ًىهج" ) غبِ ٦شحر مً الباخشحن بحن اإلاىهج ألاؾُىعي وهٍٓغ م( في 1961 – 1875ٍو

الخدلُل الىٟسخي، التي جدضزذ ًٖ "الالقٗىع الجمعي" بىنٟه اإلاازغ الخ٣ُ٣ي في ٨ٞغ وؾلى٥ 

 3ؤلاوؿان.

ت  –وؤلاوؿان  ٤ َظٍ الىٍٓغ ٞهى اإلاسلى١  ،قب٨ت م٣ٗضة مً الش٣اٞت والبُىلىظُا –ٞو

 الىخُض م
ً
 مٗا

ً
٣لُا  ٖو

ً
ش ظيؿه ظؿضًا  الظي ًغر جاٍع

ً
٨ٞما ًغر ظؿضٍ الظي  ،ً اإلاسلى٢اث ظمُٗا

.
ً
 جُىع ٖبر مالًحن الؿىحن ًغر ٣ٖله الظي جُىع َى آلازغ ٖبر مالًحن الؿىحن ؤًًا

ظا   مً َظا ؤلاعر ؤلاوؿاوي الظي ًغزه ٧ل بوؿان َو
ً
ك٩ل "الالقٗىع الجمعي" ظؼءا َو

ت للىعازت البُىلىظُت ٖىض ٧ل البكغ ٌٗجي ؤن الىعازت الىٟؿُت و  عازت "الالقٗىع الجمعي" ج٩ىن مىاٍػ

 بهٝغ ًٖ ز٣اٞاتهم ولٛاتهم وجباٖض بلضاجهم.

  –وبهظا ًا٦ض ؤصخاب َظا الاججاٍ ٖلى ؤن هٟـ الُٟل الىلُض لم ج٨ً 
ً
اًء  –ًىما ٖو

 ًم٨ً ؤن ًهب ُٞه ؤي شخيء جدذ ْغوٝ زانت
ً
ا ىع ألاولُت ول٨جها ممخلئت باألق٩ا٫ واله ،ٞاٚع

ظٍ الهىع ألاولُت جدك٩ل  ،التي جمخض بلى بضاًاث الجيـ البكغي  وجهٙى بوؿاهُت َظا ل٩اثً َو

 4بىيىح في مىخىظاث الخُا٫ ؤلابضاعي.

                                                           
ل،  1 مغ، نمٍى ت الٗامت لل٨خاب، أؾاَحر الٗالم اللضًم٦ٍغ ، جغظمت ٖبض الخمُض ًىؾ٠، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 11م(، م1974
، جغظمت ص. ؤخمض ٖؼث عاجر، ومدمض ٞخخي، 3، ٍمدايغاث جمهُضًت في الخدلُل الىفس يؾُجمىهض،  ٞغوٍض، 2

ت،   352 – 334م، م 1966ألاهجلى اإلاهٍغ
لم الىفـ ببغاَُم، ٖبض الؿخاع، 3 ت، الٗضص )ؤلاوؿان ٖو ذ 86، ٖالم اإلاٗٞغ  وما بٗضَا 54م، م 1985(، ال٩ٍى
 21، م ىعي في جفؿحر الكٗغ الجاهلياإلاىهج ألاؾُؤخمض، ٖبض الٟخاح مدمض،  4
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 بىاؾُت ٢ىي ال واُٖت جخجاوػ هُا١ الؿُُغة 
ً
 لظل٪ ٩ًىن ؾلى٥ ؤلاوؿان مؿحرا

ً
وو٣ٞا

اثب  –غ ؤلاوؿاهُت، بن َظٍ الكٗاثغ الهمهمُت التي ججلب اإلاُ ما مً الٚغ  –ؤو الخُىبت ؤو ٚحَر

ًها هدً  .والتي هٞغ
ً
 ؤو ال ٣ٖلُا

ً
ا  سخٍغ

ً
قإن الُهى  –في طل٪  –قإجها  ،. هي خ٣اث٤... بىنٟها ج٨ٟحرا

 1ؤو الهُض.

دؿب لـ "ًىهج" مٟهىمه الخام للكٗغ الظي ٌكبه بلى خض ٦بحر مٟهىم ؤصخاب  ٍو

ت ت الغمٍؼ لُئت باإلاٗاوي الًمىُت وؤن ٖال٢ت ؤظؼائها بًٗها ٞهى ًامً مشلهم ؤن ال٣هُضة م ،الىٍٓغ

ت.  بالبٌٗ جخجاوػ الخىُٓم والترجِب ال٣ٗالوي وجخًمً الخى٤ُٞ بحن اإلاخىا٢ًاث الٓاٍَغ

ٟغ١ "ًىهج" بحن ال٣هُضة والخلم ٞالخلم ًدك٩ل مً زال٫ ال٣ٗل الباًَ ؤما ال٣هُضة  ٍو

م ؤجها ًم٨ً ؤن حؿخمض ماصتها مً ؤٖما١ ٦ُان الكاٖغ  بال ؤجها مٗخمضة ٖلى ما ًبضو وحك٩ل مً ٞٚغ

 2زال٫ ال٣ٗل الىاعي.

ؼ مى٠٢ الاججاٍ  غ في حٍٗؼ و٧ان لٗلماء ألاهثروبىلىظُا في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ الًٟل ألاٞو

ت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ التي جبضؤ به  ألاؾُىعي الؾُما ٖلماء اإلاضعؾت ألاهثروبىلىظُت ؤلاهجلحًز

ؼع  Edward. B. Taylor( 1917 – 1832بةصواعص جاًلغ ) " وحؿخمغ في James. G. Frazerو<ظُمـ ٍٞغ

ما. S. Hartland" و "َاعجالهض Andrew Lang"ؤهضوعالهج  حَر  " ٚو

إل  ًخمحزون بؿٗت ؤلَا
ً
ؼع والهج" مً بُجهم بإجهما ٧اها  ،وم٘ ؤن َاالء ظمُٗا خمحز "ٍٞغ ٍو

 لم ٨ًً لضعاؾت ألاصب بل لضعاؾت 
ً
ؤؾخاطًً في آلاصاب ال٨الؾ٨ُُت بال ؤن ٖملهم الغثِسخي ظمُٗا

 3هماطط الؿلى٥ البضاجي التي ٣ًىم ٖلحها ألاصب.

ٗض "جاًلغ" مً ألاواثل الظًً َب٣ىا مباصت "صاعوًٍ" ًٖ ؤنل ألاهىإ في "البُىلىظُا " وَُ

 ؤو ٖلم ألاخُاء ٖلى ٖلم الخًاعة.

                                                           
ؼو٫،  1 ت٦ٍغ ذ: صاع ؾٗاص الهباح، ٍئصًث ٖهغ البيٍُى   56م(، م 1993، 1، جغظمت ص. ظابغ ٖهٟىع،)ال٩ٍى
 100، مالخفؿحر ألاؾُىعي في الىلض ألاصبيؾغخان، ؾمحر،  2
بحروث: (ًىؾ٠ هجم،  ، جغظمت ص. بخؿان ٖباؽ، وص. مدمضالىلض ألاصبي ومضاعؾه الحضًشتَاًمً، ؾخاهلي،  3

 (1/23، ))م1981لبىان، صاع الش٣اٞت، 
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ه جُىع آزغ في الؿلى٥ واإلاٗخ٣ض   ٖلى الجؿم ؤلاوؿاوي بل ًىاٍػ
ً
ٞالخُىع لِـ و٢ٟا

ت   في اإلاجخم٘. وفي بَاع هٍٓغ
ً
والٗاصاث وألازال١ و ؤًت م٨غعاث ؤزغي ٨ًدؿبها الٟغص بىنٟه ًٖىا

 ٖلى ازخالٝ الخُىع ال٣اثمت ٖلى اٞتراى وظىص وخضة ؾ٩ُىلىظُت ٌكتر٥ ٞحها ا
ً
لىاؽ ظمُٗا

ٖغى "جاًلغ" مٟهىم الغواؾب الظي ٣ًىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن بٌٗ ؾماث اإلاجخمٗاث  ،ز٣اٞاتهم

 1اإلاٗانغة جمشل مسخلٟاث ؤو عواؾب لؤلق٩ا٫ ألاولُت واإلاخخابٗت التي مغث بها َظٍ اإلاجخمٗاث.

ؼع" في ٦خابه "الٛهً الظَبي    –وطَب "ظُمـ ٍٞغ
ً
بلى  – الظي ْهغ في ازجى ٖكغ مجلضا

ُت ألاؾُىعة واؾدب٣ائها في الظا٦غة الجمُٗت  ،وجًمً ٦خابه صعاؾت في السخغ والضًً ،جإ٦ُض قٖغ

ش. لت في ال٣ضم جهل بلى بضاًاث ما ٢بل الخاٍع  جخ٣ٗب ؤؾاَحر مخٗضصة حٗىص بلى ٖهىع مٚى

ؼع" لُٗغى عؤًه في جُىع ال٨ٟغ  ٗت ًخظٕع بها "ٍٞغ ولِؿذ ألاؾُىعة في ال٨خاب ؾىي طَع

 م٘ الخُاع الظي ٧ان ٌؿىص ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغؤلا
ً
ؼع"  ،وؿاوي واإلاجخم٘ البكغي جمكُا ٣ٞض خضص "ٍٞغ

هٟؿه مىيٕى ال٨خاب بإهه صعاؾت للخُىع الُىٍل الظي مغ به ٨ٞغ ؤلاوؿان وظهىصٍ للؿُُغة ٖلى 

لى ال٩ىن  مض ٖلى . ٞالُاب٘ الٛالب ٖلى ال٨خاب بطن َى الُاب٘ الخُىعي اإلا٣اعن الظي ٌٗخ.الٗالم ٖو

ظم٘ اإلاٗلىماث والخ٣اث٤ مً ظمُ٘ ؤهداء الٗالم وفي ٧ل ألاػمان للخٗٝغ ٖلى ؤوظه الكبه ؤو 

 2الازخالٝ بُجها.

 باإلادكابهاث 
ً
ؤما "لُٟي قتراوؽ" ٣ٞض اؾخإه٠ صعاؾاجه في ألاؾاَحر مؿخُٗىا

ت الخُىعٍت ،ألاهثروبىلىظُت وهخاثج الخدلُل الىٟسخي ٌ الىٍٓغ ى في الى٢ذ هٟؿه ًٞغ ٗخ٣ض  ،َو َو

ت  ،"قتراوؽ" بإن ألاؾُىعة هٕى مً الخلم الجماعي في اإلاجخمٗاث البضاثُت ى خلم له لٛخه الغمٍؼ َو

ظا الخٟؿحر ٦ُٟل بالخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي الخُٟت لؤلؾُىعة واؾخسالم  ،الخانت ال٣ابلت للخٟؿحر َو

٣ت ال ول٨ً َظٍ اإلاباصت الت ،اإلاباصت ألاؾاؾُت لخ٨ٟحر ؤلاوؿان البضاجي مً زاللها ي جىظض بٍُغ

لِؿذ م٣خهغة ٖلى البضاثُحن وخضَم بل بجها في  ،واُٖت في ْاَغة ظماُٖت هي ألاؾُىعة البضاثُت

ت ٖلى هدى قامل.  3وا٢٘ ألامغ جهض١ ٖلى ٧ل ال٣ٗى٫ البكٍغ

                                                           
ت، اإلاجلض )  ،كهت ألاهثروبىلىحُاٞهُم، خؿحن،  1 جي للش٣اٞت والٟىىن 98ٖالم اإلاٗٞغ ذ: اإلاجلـ الَى ( )ال٩ٍى

 136م(، م 1986وآلاصاب، ٞبراًغ 
ؼع، ظُمـ،  2 ت الٗامت ، صعاؾت في السخغ والضًً، جغظمت بةقغاٝ ؤخمض الغهً الظهبيٍٞغ ض، )الهُئت اإلاهٍغ ؤبى ٍػ

 42م(، م٣ضمت اإلاترظم، م 1971لل٨خاب، 
ا، ٞااص،  3 ذ، الجظوع الفلؿفُت للبىائُتػ٦ٍغ ذ: ظامٗت ال٩ٍى  22م(، م 1980، خىلُاث ٧لُت آلاصاب،) ال٩ٍى
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غي ؤن ال٨ٟغ ألاؾُىعي لم ًخمحز ًٖ ال٨ٟغ  ،و٢ض عبِ "قتراوؽ" بحن ألاؾُىعة والٗلم ٍو

ً خ٣لها اإلاؿخ٣ل.الٗلمي بال في ال٣غهح  1ن الؿاب٘ ٖكغ والشامً ٖكغ خُض ؾٗذ الٗلىم بلى ج٩ٍى

غ َظٍ ألاؾاَحر ٣ًىم ٖلى اؾخدًاع اإلااضخي اإلايسخي وجُب٣ُه  غي "قتراوؽ" ؤن ظَى ٍو

ذي والبيُاوي  ،٧الكب٨ت ٖلى بٌٗ الخايغ ل٩ي ٌؿخسغط مىه مٗجى ًخُاب٤ ُٞه الىظهان الخاٍع

 2سهىم.اللظان ًٟغيان ٖلى ؤلاوؿان وا٢ٗه اإلا

ى ٌٛاًغ ما هدً  –وبطا ٧اهذ صعاؾاث "قتراوؽ" ؤؾهمذ في جإؾِـ اإلاىهج البيُىي  َو

 ،ٞةن الخ٣ىُاث التي اؾخسضمها هي ج٣ىُاث اإلاىهج ألاؾُىعي اإلاخمازالث ألاؾُىعٍت –بهضصٍ 

 3والبىاء ال٣بلي. ،والالقٗىع الجمعي

 في
ً
ٗض "َحرصع" ؤو٫ مً ٢ا٫ بجغؤة بن ألاؾُىعة ٧اهذ ؾببا وبن الكٗغ  ،ْهىع اللٛت َو

وبن ٧ان الُٟلؿىٝ ؤلاًُالي  ،وكإ ٧ىؾُلت للمداٞٓت ٖلى ألاؾُىعة والاخخٟاّ لها بضًىام٨ُُتها

م( ٢ض ؾب٣ه ٢بل طل٪ في جىيُذ الٗال٢ت بحن الكٗغ وألاؾُىعة في ٦خابه 1744 – 1668"٩ُٞى" )

 "الٗلم الجضًض".

 
ً
 بُجهما ٨ٞالَما ٌكبه  ،بط ًمؼط "٩ُٞى" بحن الكٗغ وألاؾُىعة مؼظا

ً
ال ٩ًاص ًبحن ٞغ٢ا

 
ً
ت ،آلازغ جماما وهي اللٛت الىخُضة التي ٧ان  ،ٞهى ًغي ؤن ألاؾُىعة هي هٕى مً اللٛت الكٍٗغ

ت غي "٩ُٞى" ؤن  ،ؤلاوؿان ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗبر بها ًٖ هٟؿه في اإلاغخلت البضاثُت مً جُىع البكٍغ ٍو

 باإلقاعة زم جُىعث مً زال٫ 
ً
ت بلى اللٛت الىاضخت اللٛت بضؤث ؤوال مغاخل ألاؾُىعة واللٛت اإلاجاٍػ

ولهظا ٌٗض "٩ُٞى" الغاثض  ،4طاث ال٣ىاٖض اإلادضصة الشابخت التي جخ٩لمها اإلاجخمٗاث اإلاخدًغة

 وصعاؾت الًٟ بالٗىصة بلى مىابٗه ألاولى و٢ض ونٟه "بعوؿذ ،الخ٣ُ٣ي إلاىهج الٗىصة بلى اإلاىعور

                                                           
ا٫ 1  ٚؼو٫، ٍٞغ

ا
ل، 1981(، اإلاجلض ألاو٫، 3، مجلت ٞهى٫، الٗضص ا)، اإلاىهج ألاؾُىعي ملاعها  112م م، ؤبٍغ

غ، ملالث في ألاهاؾتقتراوؽ، ٧لىص لُٟي،  2 ا وه٣لها بلى الٗغبُت خؿً ٢بِسخي، )بحروث: صاع الخىٍى م(، 1983، ؤزخاَع

 61م
ا، ٞااص،  3  11، مالجظوع الفلؿفُت للبىائُتػ٦ٍغ
 101، م الخفؿحر ألاؾُىعي في الىلض ألاصبيؾغخان، ؾمحر،  4



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 8  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 ،طي ألالىان وألاق٩ا٫ اإلاخٗضصة ،ألهه ٚام في ٖاإلاها ،ُىعة٧اؾحرع" بإهه اإلا٨دك٠ الخ٣ُ٣ي لؤلؾ

٤ صعاؾخه ؤن لهظا الٗالم بىاءٍ الخام به. ٝغ ًٖ ٍَغ  1ٖو

ال٢تها بال٣ىاهحن   ب٣ًُت وكإة اللٛت ٖو
ً
ٗخبر "ؤعوؿذ ٧اؾحرع" مً ؤ٦ثر الٟالؾٟت اَخماما َو

ت" ًسخل٠ التي جد٨م جُىع ال٣ُىؽ وألاؾاَحر البضاثُت ٟٞي ٦خابه "ٞلؿٟت ألاق٩ا ٫ الغمٍؼ

  ،"٧اؾحرع" م٘ "َحرصع" في مداولخه للمؼط بحن اللٛت وألاؾُىعة
ً
 َبُُٗا

ً
واٖخباع اللٛت هخاظا

 مً اللٛت وألاؾُىعة 
ً
لؤلؾُىعة بط ًا٦ض ٖلى ؤن ْهىع اللٛت ال ٖال٢ت له باألؾُىعة وؤن ٦ال

 
ً
 لىٟـ ألاب ،مىٟهل جماما

ً
ت ؤلاوؿان البضاجي ب ،وبن ٧اها هخاظا ى هٖؼ  2لى الخٗبحر بالغمؼ.َو

حٗؼو ألاؾخاطة "ؾىػان الهجغ" بلى  ،م(1942وفي ٦خابها "مٟخاح ظضًض للٟلؿٟت" )

 
ً
 ظضًضا

ً
"٧اؾحرع" ًٞل الخىبُه بلى مٟهىم الخٗبحر الغمؼي وحٗخبر ؤن َظا اإلاٟهىم ٣ًضم مٟخاخا

لخدى٫ الغمؼي ولظل٪ ٞةن مبضؤ ا ،للٟلؿٟت ألجها جغي ؤن ًىابُ٘ ال٨ٟغ الٟلؿٟي ٢ض ظٟذ في ٖهغها

 ؤو ٢ىة صاٞٗت.
ً
 ظضًضا

ً
 3ًمشل مىبٗا

وجخ٤ٟ "ؾىػان الهجغ" م٘ ؤؾخاطَا "٧اؾحرع" في اٖخباع ألاؾُىعة اإلاغخلت البضاثُت لل٨ٟغ 

٣ي والخجؿُض ألاو٫ لؤل٩ٞاع الٗامت.  اإلاُخاٞحًز

 بٗال٢ت الكٗغ 
ً
 قضًضا

ً
م مً ؤن ٦ال مً "٧اؾحرع" و "الهجغ" حهخم اَخماما وبالٚغ

ت الك٩ل الغمؼي  ،باألؾُىعة ىت ٖلى هٍٓغ م مً ؤن ٧لحهما ٌٗخمض ٖلى ألاؾُىعة في البَر ٞهما  ،وبالٚغ

٦ما ًخ٣ٟان في الى٢ذ هٟؿه ٖلى الٗال٢ت  ،خٍغهان ٧ل الخغم ٖلى الخمُحز بحن ألاؾُىعة والكٗغ

 4الىز٣ُت بحن الًٟ وألاؾُىعة.

اع الىٓغي:  ول٨ً الؿاا٫ الظي ًُغح هٟؿه بٗض اؾخٗغاى َظا ؤلَا

-  
ً
 ؤن ًجضوا مٟخاخا

ً
ما٫ ألاصبُت َل اؾخُإ ه٣اص ألاؾُىعة ٞٗال  لخدلُل ألٖا

ً
 ؟ظضًضا

                                                           
سُت٧اؾحرع،ؤعوؿذ،  1  111غظمت ؤخمض خمضي مدمىص، )ال٣اَغة: صاع الجهًت الٗغبُت(،م ، جفي اإلاٗغفت الخاٍع
ا٫ 101، مالخفؿحر ألاؾُىعي في الىلض ألاصبيؾغخان، ؾمحر،  2 ٍغ ض مً الخٟهُل اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، ٞو ، وإلاٍؼ

 وما بٗضَا 62م  اإلاىهج ألاؾُىعي في جفؿحر الكٗغ الجاهلي،ٚؼو٫، 
 102الؿاب٤، م اإلاغظ٘  3
 ٤102، م الؿاباإلاغظ٘  4
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مً الىاضر ؤن َىا٥ جىا٢ًاث ٦شحرة في مىهج اإلاؿاواة بحن الكٗغ وألاؾُىعة  -

ت بحن ؤصخاب َظا الاججاٍ. ،والخلم  ٦ما ؤن َىا٥ زالٞاث ظظٍع

ما١ السخ٣ُت للىٟـ ٦ما ؤن ه٣اص الخٟؿحر ألاؾُىعي ًداولىن ؤن ًغبُىا ألاصب  باأٖل

ت بجظوعَا في الغمىػ التي زل٣ها ؤلاوؿان البضاجي مً زال٫ ألاؾاَحر وال٣ُىؽ..  ت الًاٍع البكٍغ

ما٫  –ختى آلان  –ول٨ً الشابذ  ؤجهم ًدباٖضون ًٖ اإلاجا٫ اإلادضص للى٣ض ألاصبي ٧ىؾُلت لخدلُل ألٖا

لم الىٟـ وألا  ٣تربىن ؤ٦ثر مً الٟلؿٟت جاعة ٖو ا جاعة ؤزغي ؤلابضاُٖت ٍو حَر وبظل٪  ،هثروبىلىظُا ٚو

ل لخل٪ الٗلىم ؤو بٗباعة ؤص١ ًهبذ ه٣ضا ًزاعط الىو ألهه ال ًضعؽ  ًخدى٫ الى٣ض ألاصبي بلى جاب٘ ٍَؼ

ؼصاص ألامغ زُىعة ٖىضما هدهغ الكٗغ في  الكٗغ بل ًبدض ًٖ مهضٍع الخاعجي وماصجه الخام ٍو

 مهضع وخُض َى "ألاؾاَحر الضًيُت".

ما َى بال يغب مً يغوب الخضازت  –ولُٟٛغ لي ؤؾاجظحي  –الاججاٍ  ٦ما ؤن َظا

ت ٠ الىا٢٘ الكٗغي  ،اإلامَى دِ مً ٢ضٍع ،ًٍؼ خه ٞخُٛب مىه نىعة الىا٢٘  ،ٍو جغصٍ مً خٍُى ٍو

 الاظخماعي الظي ٖاٌكه ؤصخاب َظٍ الخجاعب الٟىُت.

م وؤخاؾِؿه م ٖلى ٦ما ؤن الكٗغاء في عؤي ؤصخاب َظا الاججاٍ ال ًسلٗىن مكاَٖغ

 ،ؤًت نلت ٞهى ال ًشحر اهدباَهم –ؤو ظماصٍ  ،وهباجه ،خُىاهه –ألاقُاء وال جغبُهم بالىا٢٘ الُبُعي 

وهي  ،وبهما َى جل٪ الهىع الخغاُٞت اإلاستزهت في ال٨ه٠ الٗم٤ُ ،وبن ؤزاع ٞلِـ مً بِئتهم ووا٢ٗهم

م قازهت بلى الؿماء ؤبض ،نىع مغجبُت بالضًً وآلالهت وألاوزان  1الضَغ. ٞإبهاَع

 
ا
اع الخُبُلي  :زاهُا  ؤلَا

ؤما ًٖ جُب٤ُ اإلاىهج ٣ٞض طَب ٦شحر مً ؤصخاب َظا الاججاٍ بلى ٢ضاؾت اإلاغؤة لضي 

وصللىا ٖلى طل٪ بهىعة  ،بل جدىلذ اإلاغؤة في بٌٗ ألاخُان بلى مٗبىصة م٣ضؾت ،قٗغاء الجاَلُت

  ،اإلاغؤة في الكٗغ الجاَلي
ً
بهذ بالكمـ خُىا

ُ
 ؤزغي  وبالضمى ،خُض ؤجها ق

ً
و٦ظل٪  ،والخمازُل ؤخُاها

بهذ بالخُىاهاث اإلاسخلٟت
ُ

 صًيُت ،ق
ً
 ،ومً زم وظض ؤصخاب َظا الاججاٍ ل٩ل َظٍ الهىع ؤنىال

 ٦ما عصوا ؤؾماء اليؿاء التي وعصث في اإلا٣ضماث الُللُت بلى ؤنى٫ 
ً
 وز٣ُا

ً
عبُىا بُجها وبحن اإلاغؤة عبُا

.
ً
ت صًيُت ؤًًا  عمٍؼ

                                                           
ب، 1 ت، ماعؽ، 207، الٗضص قٗغها اللضًم والىلض الحضًث عومُت، َو ذ: ٖالم اإلاٗٞغ    126(، م 1996، )ال٩ٍى
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في  –ُٞما ؤٖلم  –الغخمً ؤو٫ مً جدضر ًٖ َظٍ ال٣ًُت و٧ان الض٦خىع ههغث ٖبض 

بهذ ٞحها اإلاغؤة  ٦1خابه الهىعة الٟىُت في الكٗغ الجاَلي في يىء الى٣ض الخضًض.
ُ

بط ؤحى بإمشلت ق

ظٍ ألامشلت هي  ٢ى٫ الىابٛت الظبُاوي:  :بالكمـ اإلا٣ضؾت َو

ها با         ٢امذ جغاءي سجٟى ٧له              ألؾٗض٧الكمـ ًىم َلٖى

ت بً الٗبض  :و٢ى٫ َٞغ

 ؤؾ٠ ولم ج٨ضم ٖلُه بةزمض ووظه  ؾ٣خه بًاٍ الكمـ بال لشاجه     

  ٖلُه ه٣ي اللىن لم ًخسضص ٦إن الكمـ خلذ عصاءَا           

 و٢ى٫ َُٟل الٛىىي  

 بطا ابدؿمذ ؤو ؾاٞغا لم جبؿم ٖغوب ٧ان الكمـ جدذ ٢ىاٖها 

ٗل٤ الض٦خىع ههغث ٖلى َظٍ ألامشلت  "والكمـ هٟؿها ٧اهذ م٣ضؾت ٖىض  :ب٣ىلهَو

ؿدكهض ٖلى طل٪ ب٣ىله حٗالى 2الجاَلحن"  ال  ،ومً آًاجه اللُل والجهاع والكمـ وال٣مغ   :َو

 .3واسجضوا هلل الظي زل٣هً بن ٦ىخم بًاٍ حٗبضون  ،حسجضوا للكمـ وال لل٣مغ

ٗل٤ ٖلى َظٍ  ،4زم ًإحي بٗض طل٪ بإمشلت ٦شحرة جا٦ض ٖباصة الٗغب في الجاَلُت للكمـ َو

"ؤ٣ًىي الكاٖغ الجاَلي ٖلى حكبُه اإلاغؤة بمٗبىصجه الكمـ بن لم ج٨ً اإلاغؤة التي  :ألامشلت ب٣ىله

ا في قٍٗغ  ا  –ط٦َغ  5".؟طاث نٟت ٢ضؾُت ٖىضٍ –ٖلى ٚحر ما ًبضو في ْاََغ

سخاع الض٦خىع ههغث زالر ٢هاثض ٚؼلُت للخضلُل ٖلى ؤن اإلاغؤة في َظٍ ال٣هاثض هي عمؼ  ٍو

ان ل٣ِـ بً الخُُم ،بخضي َظٍ ال٣هاثض لؤلٖصخى ،للكمـ اإلاٗبىصة اإلا٣ضؾت مم بٗض  ،وألازٍغ ٖو

 طل٪ َظٍ الىدُجت ٖلى الٛؼ٫ الٗغبي في الٗهغ الجاَلي.

و٧ان الض٦خىع ٖلي البُل ؤ٦ثر ظغؤة مً الض٦خىع ههغث ٞهى ًا٦ض ٖلى ؤن اإلاغؤة اعجبُذ 

إلامخلئت الجؿم في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم ال جىم ًٖ وؤن نىعتها ا ،بالغبت الكمـ في الضًً ال٣ضًم

                                                           
، )ٖمان: م٨خبت الهىعة الفىُت في الكٗغ الجاهلي في يىء الىلض الحضًثٖبض الغخمً، ههغث ٖبض الغخمً،  1

 م(1976ألا٢صخى، 
 108الؿاب٤، م اإلاغظ٘  2
  37ؾىعة ٞهلذ آًت  3
  109 -108، م ههغث، الهىعة الفىُت في الكٗغ الجاهليٖبض الغخمً،  4
 109الؿاب٤ م اإلاغظ٘  5
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ل في بضاثِخه ،طو١ ظمالي ؾاثض في ٖهغ مً الٗهىع   ،وبهما هي ٢ًُت مترؾبت ًٖ مٗخ٣ض صًجي مٚى

بض مً  ُٖ ُٟخه التي  له ألصاء ْو  بالهٟاث التي جَا
ً
ٞمً ٦ما٫ نىعة اإلاشا٫ اإلاٗبىص ؤن ٩ًىن ُمخهٟا

 1ؤظلها.

 
ً
ؿى١ الض٦خىع البُل همىطظا مً قٗغ امغت ال٣ِـ صاللت ٖلى اإلاغؤة ألام اإلاٗبىصة َى  َو

 :٢ىله

 ىبمغججت الخاطًً ملخٟت الخصخ ُٞا عب ًىم هاٖم ٢ض لهىجه       

ا   ت ٧الكمـ في ًىم صخَى َغ  جطخيء ْالم البِذ في لُلت الضجى بَغ

 مً
ً
 مً "ُٞىىؾاث لىؾُل" مهىعا

ً
غي الض٦خىع البُل ؤن امغؤ ال٣ِـ ٣ًضم لىا جمشاال  ،٧لماث ٍو

ُٟت الخهىبت ت التي جاصي ْو ًاء ألاهشٍى  الىظه بال مالمذ مدضصة بط  ،ًغ٦ؼ ٖلى جهىع ألٖا
ً
جاع٧ا

. زم ٣ًغن َظا الا٦خما٫ بهىعة .ًغبُه بالكمـ مباقغة زم ًىهٝغ بلى ب٦ما٫ اإلاالمذ الجؿضًت

 2الكمـ التي جطخيء الٓالم وجبضصٍ مهما ؤخلىل٪" :ألام –اإلاٗبىصة 

وهي الالث  ،بط ًا٦ض ؤن الكمـ ٧اهذ مٗبىصة ،هجضٍ ٖىض الض٦خىع ؤخمض ٦ما٫ ػ٧يوألامغ هٟؿه 

ت   ،التي حؿدبض٫ بصىاًا الجمُالث "زىاًا ٧البرص الىان٘" ٦ما ٣ًى٫ َٞغ
ً
ؤو ٖلى ألا٢ل جمىدها قٗاٖا

ض بً ؤبي ٧اَل ض  ،"في الُٛم ؾُ٘" ٦ما ٣ًى٫ ؾٍى ضلل الض٦خىع ؤخمض ٦ما٫ ٖلى طل٪ بىو لؿٍى ٍو

ى  :َو

 جمى
ً
 واضخا

ً
  ذ اإلاغآة وظها

 مشل ٢غن الكمـ في الصخى اعجٟ٘ 

 ؤَغاٞها
ً
 ؾابٛا

ً
  و٢غوها

ذ مؿ٪ طي ٞى٘   3ٚللتها ٍع

                                                           
م(، م 1983، 3، )لبىان، صاع ألاهضلـ، ٍالهىعة في الكٗغ الٗغبي ختى آزغ اللغن الشاوي الهجغي البُل، ٖلي،  1

58 
 59اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  2
ً، ؤخضَما المغت ال٣ِـ، وآلازغ لؤلٖصخى، اهٓغ: ؤخمض ٦ما٫ ػ٧ي،  3 ؤحى الض٦خىع ؤخمض ٦ما٫ ػ٧ي بمشالحن آزٍغ

ل 1( مجلض )3الخٟؿحر ألاؾُىعي للكٗغ ال٣ضًم، مجلت ٞهى٫ الٗضص )  124م، م 1981( ؤبٍغ
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ى الض٦خىع ببغاَُم ٖبض الغخمً ،وال بَض مً ؤلاقاعة ألخض عواص َظا الاججاٍ الظي ًغي  1َو

ما مً الكٗغاء اإلاخ٣ضمحن ح٨ٗـ َظا الجاهب  ،ؤن ؤقٗاع امغت ال٣ِـ حَر و٢ِـ بً الخُُم ٚو

ما مً ال٩ىا٦ب ألازغي  حَر غة" ٚو   ،الضًجي مً ج٣ضٌـ "الكمـ" و "الَؼ
ً
واجساطَم مً اإلاغؤة عمؼا

 ٖلى َاجحن ؤلالهخحن
ً
 آزغ له ؤَمُخه  ،مسخلُا

ً
صخى ح٨ٗـ وظها ً مً ؤمشا٫ ألٖا بِىما ؤقٗاع اإلاخإزٍغ

ؤزظ ًهِب ٖباصة "ال٩ىا٦ب" مً ق٪ ووًَ ٖلى ؤًضي َاالء الكٗغاء  ٨ًك٠ ٖما ،وزُىعجه

ت التي  ،الظًً ؤزظوا ًخهلىن في ؤوازغ الٗهغ الجاَلي ٤ ؤو بأزغ بإصخاب الضًاهاث الؿماٍو بٍُغ

غة الٗغبُت في طل٪ الى٢ذ الظي ؾب٤ ْهىع ؤلاؾالم مباقغة ٧الضًاهت  :٧اهذ مٗغوٞت في الجٍؼ

سخاع الض٦خىع ببغاَُم ٖبض الغخمً ظؼء مً وخىُُٟ ،اإلاؿُدُت والحهىصًت ت ببغاَُم ٖلُه الؿالم ٍو

صخى   ٢هُضة ألٖا

 ؾلم لُى٫ ظىابها ؤونلذ نغم الخبل مً   

 وصَا بُبها ! وعظٗذ بٗض الكِب جبٜ   

 ،وهدً وٗلم ؤن للمغؤة ؤ٦ثر مً نىعة في الكٗغ الجاَلي ٠ُ٨ٞ هٟؿُغ نىعَا ألازغي 

صخى  ،٦سُاهت الؼوط حٍر  –ؤو هبرة السخِ ٖلحها  –٦ما هي في ٚؼ٫ ألٖا و٠ُ٦  –٦ما في قٗغ لبُض ٚو

 به ٖىضما جلض ػوظه ؤهثى
ً
و٧ان بٌٗ  ،ج٩ىن اإلاغؤة مٗبىصة م٣ضؾت في مجخم٘ ٧ان ًغي الٗاع مدض٢ا

 مً ال٣ٟغ. ،الٗغب ٣ًىمىن بىؤص ألاهثى
ً
ا  مً الٗاع ؤو زٞى

ً
 2بما َغبا

خاب َظا الاججاٍ ؤن مى٦ب الٓٗاثً ًخجه ٖاصة مً ٞحري ؤص ،ؤما ًٖ عخلت الٓٗاثً

ى١ ظبا٫ مسخلٟت ،الكغ١ بلى الٛغب ومً زم ٌٗخ٣ضون ؤن َظٍ لِؿذ  ،وفي ٢لب وصًان سخ٣ُت ،ٞو

وبهما نىعة الكمـ وعخُلها واهخ٣الها مً  ،عخلت امغؤة ٖاصًت ولِؿذ نىعة امغؤة خ٣ُ٣ُت بُٗجها

حر التي و  ،م٩ان بلى م٩ان في صوعاث مخالخ٣ت مخخابٗت ٠٣ٍ الض٦خىع ؤخمض ٦ما٫ ػ٧ي ٖلى م٣ضمت َػ

 ٣ً3ى٫ ٞحها:

                                                           
ُت، لىهجمان ال٣اَغة 1 وما  216م م 2000، َظا الىمىطط مً ٦خابه الكٗغ الجاَلي، ٢ًاًاٍ الٟىُت واإلاىيٖى

ل  3بٗضَا، واهٓغ ٦ظل٪ صعاؾخه في مجلت ٞهى٫: الخٟؿحر ألاؾُىعي للكٗغ الجاَلي، الٗضص   م1981ؤبٍغ
ى ٦ُٓم، ًخىاعي مً ال٣ىم مً ؾىء ما ُبكغ به، ٢ا٫ هللا حٗالى:  2  َو

ً
وبطا ُبكغ ؤخضَم باألهثى ْل وظهه مؿىصا

 59-58، الىدل ًد٨مىن  ؤًمؿ٨ه ٖلى َىن ؤم ًضؾُه في التراب ؤال ؾاء ما
 75م(،  م 1986، )صاع بحروث للُباٖت واليكغ، قغح اإلاٗللاث الؿب٘ للؼوعاوي 3
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 جدملً  بالٗلُاء مً ٞى١ ظغزم  جبهغ زلُلي َل جغ مً ْٗاثً   

 خاجمتال

 .وبٗض
ً
 ،.. ٞةن جٟؿحر الكٗغ الجاَلي ٖلى ؤؾاؽ ؤؾُىعي عبما ًُٟض الكٗغ الجاَلي ٦شحرا

 مً ؤن ًخدى٫ بلى  ،لى ؤن َظا الخٟؿحر اججه بلى مُُٗاث الكٗغ وؾاٖض ٖلى خل مٛال٣ُه
ً
بضال

صعاؾت لخل مٛال٤ُ الضًً الجاَلي ومضي جإزحٍر ٖلى الكٗغاء. ختى جدى٫ قٗغاء الجاَلُت بلى 

هان
ُ
 صًيُت ؤو مغجبُت بالؿماء بؿبب ؤو بأزغ.٦1

ً
 . ومً زم ج٩ىن ؤٚغاى الكٗغ الجاَلي ؤٚغايا

٩ٞلما ع٦ب الكاٖغ الجاَلي ها٢خه ٞةهما ع٦ب ها٢ت الؿماء  ،ؤصي َظا اإلاٟهىم بلى ٦شحر مً الخلِو 

  ،الخالضة
ً
وبطا نىع ْبُت ؤو مهاة ؤو هسلت ٞةهما ًهىع ؤلالهت ال٣ضًمت "الكمـ" وبطا ما ط٦غ زىعا

 ٞةهما َى زىع الؿماء اإلاٗبىص لضي قٗىب ٦شحرة وبطا جدضر ًٖ عخلت مدبىبخه ب
ً
هما ًخدضر وخكُا

  ،ًٖ الكمـ الغاخلت
ً
ٙغ الكٗغ الجاَلي مً ؤَم زهاثهه اإلاخمشلت في ٧ىهه حٗبحرا

ُ
٨ظا ٞ َو

ت.  للخجاعب البكٍغ
ً
 وجهىٍغا

ا في الكٗغ  ؟ؤلم ٨ًً لٗغب الجاَلُت ؤؾاَحر ؟والؿاا٫ الظي هُغخه ل اؾخسضمَى َو

ًىا الضٖىة ؤلاؾالمُت  ؤو ال ل٣ض ٖٝغ الٗغب ألاؾاَحر والضاللت ٖلى طل٪ ؤجهم ٖىضما ؟الجاَلي ٞع

م بإجها ؤؾاَحر ألاولحن  ،وماصام الٗغبي الجاَلي ًٟهم مضلى٫ ألاؾُىعة 2ونٟىا ٢هو ال٣غآن ال٨ٍغ

و٢ض ٞٗل قٗغاء  ،ٞالبض ؤن ٌُُٗىا بقاعاث واضخت للضاللت ٖلى َظٍ ألاؾاَحر ،ٞٗىضما ٌؿخسضمها

  ،لؿالم٣ٞهت ٞغر الخمام الظي ٧ان ٖلى ٖهض هىح ٖلُه االجاَلُت َظا. 
ً
ُكا  ،وماث يُٗت ٖو

م الٗغُب ؤهه لِـ مً خمامت بال وهي جب٩ي ٖلُه هجض َظٍ ال٣هت في قٗغ ٦ٗب بً ؾٗض  ،وجٖؼ

 3الٛىىي في ٢ىله:

  وبوي وجإمُلي ل٣اء مامل

 و٢ض قٗبخه ًٖ ل٣اي قٗىُب  

                                                           
 121، م الهىعة الفىُت في الكٗغ الجاهليٖبض الغخمً، ههغث،  1
م حؿ٘ مغاث ٧الخالي آلاًاث:  2 غ٢ان، الٟ 5اإلاامىىن،  83الىدل،  24ألاهٟا٫،  21ألاوٗام،  25وعص طل٪ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 اإلاُٟٟحن 13ال٣لم،  15ألاخ٣اٝ،  17الىمل،  68
  106قٗغ ٦ٗب بً ؾٗض الٛىىي، مهضع ؾاب٤ م  3
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ً
  ٦ضاعي َضًل ال ًؼا٫ م٩لٟا

 ولِـ له ختى اإلاماث مجُُب  

 ٢هت 
ً
حنواؾخسضام الكٗغاء ؤًًا ما عظالن مً ٖجزة ،ال٣اْع زغظا ًجمٗان ال٣ّغ  ،َو

ضم الٗىصة، ٞلم ًغظٗا غب بهما اإلاشل في الظَاب ٖو ًُ هلمذ َظا الاؾخسضام في ٢ى٫ ؾغا٢ت بً  ،ٞ

م لئلؾالم. ،ٖىٝ ًهجى لبُض بً عبُٗت  1ٖىضما ؤعؾلخه بىى ٖامغ للمضًىت ٞٗاص ًضَٖى

  وظئذ بضًً الهابئحن حكىبه

 ٖهض٥ مً ٖهضبإلىاح هجض بٗض  

 
ً
مذ  –وبن لىا صاعا   –ٖػ

ً
  ومغظٗا

ُجي وطي الُبرص   وزم بًاب ال٣اْع

 ولى 
ً
حن جماما ٞدضًض لبُض ًٖ الخُاة بٗض اإلاىث مشل خضًض الٗغب ًٖ ٖىصة ال٣اْع

 ،جدبٗىا َظٍ ألاهماٍ مً قٗغ الجاَلُت لىظضهاَا ٦شحرة و٢ض اؾخسضمها الكٗغاء بضالالث مٗغوٞت

ٞلماطا لم جٓهغ ؤي صاللت ُٞما طَب بلُه ؤصخاب الخٟؿحر ألاؾُىعي ؾىي الخسمحن الٓجي ٣ِٞ 

وبن صر  ،الظي ؤٖخ٣ض ؤهه ال ًغقى بلى مغجبت الخ٣ُ٣ت ٞهى ًْ ٢ض ًصر و٢ض ال ًصر بال٣ضع هٟؿه

. ٗمم ٖلى قٗغها الجاَلي بإؾٍغ ٌُ  ٖلى ههىم مُٗىت ُٞيبػي ؤال 

  

                                                           
 (59/  17، )بحروث: صاع اخُاء الترار الٗغبي، ص.ث(  )ألاغاويألانٟهاوي، ؤبي ٞغط،  1
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سُت جدلُلُتكغاءة في ٖلم البضٌ٘: صعاؾت   جاٍع

 الضهخىع باي ػهىب ٖبض الٗالي

ا -ت مٗاعف الىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُتولُ -كؿم اللغآن والؿىت  الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

و البدث
ّ
 ملخ

الوة 
ّ
ه ًمسر ال٨الم بُاب٘ مً الخالوة والُ

ّ
 أله

ً
 بٗلم البضٌ٘ هٓغا

ً
 وخضًشا

ً
ل٣ض اَخم الٗلماء ٢ضًما

ٕٞغ مً ٖلىم البالٚت ختى ال ًمّل ٢اعئٍ وال ٌؿإم ؾامٗه مهما ٧ان حجم اإلا٣غوء، َظا الٗلم َى 

ت.  ت واإلاٗىىٍّ ُّ ٟٓ
ّ
ُان مغاخل جُّىع ٨ًمً َضٝ َظٍ الّضعاؾت في بًسخّو بخدؿحن ؤوظه ال٨الم الل

ت ٖلى ناخبها ؤًٞل الهالة ووكإة ٖلم البضٌ٘ مً ال٣غن الشالض بلى ال٣غن الشامً للهجغة  الىبٍى

ذي والخدلُلي، و٢ض جىّنلذ الّضعاؾت بلى وؤػ٧ى الدؿلُم  اإلاىهج الخاٍع
ً
ٟا

ّ
ؤّن ؤّو٫ مً وي٘ ٢ىاٖض ، مْى

، زم جالٍ هخاب البضٌ٘مالٟه اإلاىؾىم: ، في ٖبض هللا بً اإلاٗتزَظا الٗلم الخلُٟت الٗباسخي ألاصًب 

، زم جخابٗذ الخإلُٟاث في هلض الكٗغ٢ضامت بً ظٟٗغ الظي جدضر ًٖ مدّؿىاث ؤزغي في ٦خابه: 

َظا الٗلم وؤنبذ ألاصباء ًدىاٞؿىن في ازترإ اإلادّؿىاث البضٌُٗت، وػٍاصة ؤ٢ؿامها، وهٓمها في 

ت مً بلى ؤن اؾخ٣غَّ الخا٫ بهظا الٗلم ُٞما ًبض٢هاثض،  و لي في ال٣غن الشامً للهجغة ٖلى ًض مجمٖى

لى عؤؾهم: ٖبض هللا الُُبي، وابً ٢ُم الجىػٍت.  الٗلماء ٖو

 اإلالضمت

لى آله وؤص خابه وؤػواظه وؤبىاثه؛ ؤّما الخمض هلل ٖلى وٗماثه، والهالة والؿالم ٖلى زحر ؤهبُاثه، ٖو

 بٗض: 

ه الخاجم مدمض عؾى٫ هللا نلى هللا  ُّ ٛت الٗغبُت هي لٛت هب
ّ
٣ٞض قاء هللا جباع٥ وحٗالى ؤن ج٩ىن الل

م الظي ؤهؼله هللا ٖؼ وظل في و٢ذ ٧اهذ لٛت  ى ال٣غآن ال٨ٍغ ٖلُه وؾلم، ولٛت ٦خابه الخاجم َو

وجٟىىىا في  الٗغب ٢ض بلٛذ طعوتها خُض بٕغ مكغ٧ى الٗغب في طل٪ الؼمان ٖلى ٢ى٫ الكٗغ و٦خابخه،

 
ً
 وهظًغا

ً
 وبكحرا

ً
م َاصًا  نلى هللا ٖلُه وؾلم بال٣غآن ال٨ٍغ

ً
طل٪ وؤظاصوا، وإلاا ؤعؾل هللا مدمضا

ل مً ٖىض هللا وما َى  غة الٗغبُت إلاا ؤ٣ًىذ ؤهه ال مجا٫ إلاٗاعيت ال٣غآن ألهه ججًز زًٗذ له الجٍؼ

اة الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ومطخي ال٣غون الشال زت ألاولى احؿٗذ ع٢ٗت ب٣ى٫ بكغ. وبٗض ٞو

 ؤ٣ًً 
ً
ؤلاؾالم وازخلِ العجم بالٗغب ٞىخج ًٖ طل٪ بضاًت ْهىع اللخً في اللٛت الٗغبُت. وجالُا

 بىي٘ ٢ىاٖض ويىابِ جدمي اللٛت 
َّ
الٗلماء ؤهه ال مجا٫ لخماًت اللؿان الٗغبي مً الًُإ بال

للٛت الٗغبُت مً زال٫ ال٣غآن الٗغبُت مً ؤي لخً ٖاعى. ومً َىا بضؤ الٗلماء ٌؿخيبُىن ٢ىاٖض ا
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ٔ ٖلحها مً الظوبان في  ٛت الٗغبُت وخٞى
ّ
هذ ٖلىُم الل ٨ظا ُصّوِ جهم. َو والؿىت، و٦الم الٗغب وصواٍو

 اللٛاث واللهجاث الضزُلت.

1-  
ا
 وانُالخا

ا
 البضٌ٘ لغت

 البضٌ٘ لغت -أ

 وابخضٖه: ؤوكإٍ وبضؤٍ. والبضٌ٘: مً ؤؾماء هللا ح
ً
ه َبْضٖا ُٖ َٕ الصخيء ًبَض ٗالى إلبضاٖه ألاقُاء َبَض

جىػ ؤن ٩ًىن بمٗجى ُمبضٕ ؤو ٩ًىن مً بَضٕ الخل٤  ى البضٌ٘ ألاو٫ ٢بل ٧ل شخيء، ٍو اَا َو ًّ وبخضازه ب

ْعِى ؤي بضؤٍ، وهللا حٗالى ٦ما ٢ا٫ ؾبداهه: }
َ
َماَواِث َوألا ُ٘ الؿَّ ؤي زال٣ها وُمبضٖها ٞهى  1؛{َبِضٌ

 الجضًض والؿ٣اء الجضًض. وؤبضٕ الكاٖغ: ؾبداهه الخال٤ اإلاستٕر ال ًٖ مشا٫ ؾاب٤. والبضٌ٘
: الّؼ١ُِّ

 .2ظاء بالبضٌ٘

  -ب
ا
 وانُالخا

اًت جُب٣ُه ٖلى ٢739ا٫ الخُُب ال٣ؼوٍجي ) ى ٖلم ٌٗٝغ به وظٍى جدؿحن ال٨الم بٗض ٖع َـ(: )َو

ظٍ الىظٍى يغبان: يغب ًغظ٘ بلى اإلاٗجى ويغب ًغظ٘ بلى  م٣خطخى الخا٫ وويىح الضاللت َو

 3اللٟٔ(.

ُبي )ث  و٢ا٫ ٖبض ِ
ّ
ت جدؿحن ال٨الم، والخدؿحن بما عاظ٘ بلى اإلاٗجى، ؤو بلى 743هللا الُ َـ(: )َى مٗٞغ

.)
ً
 4اللٟٔ ؤو بلحهما ظمُٗا

ض ؤخمض الهاقمي )ث  ُّ ض ال٨الم 1362و٢ا٫ الؿ ، واإلاؼاًا التي جٍؼ ى ٖلم ٌٗٝغ به الىظٍى َـ(: )َو

الوة، وج٨ؿٍى بهاء وعوه٣ا، بٗض مُاب٣خه إلا٣خطخى الخ  5ا٫، وويىح صاللخه ٖلى اإلاغاص(.خؿىا َو

 مجزلخه -2

اًت اإلاُاب٣ت إلا٣خطخى  ٣هض به جدؿحن ال٨الم بٗض ٖع ٖلم البضٌ٘ َى ؤخض ٖلىم البالٚت الٗغبُت، ٍو

ا ًٖ الخ٣ُٗض اإلاٗىىي.  الخا٫، وعٖاًت ويىح الضاللت بسلَى

                                                           
 .117ؾىعة الب٣غة، آلاًت 1
 .343-341، م1م(، ط1999، 3الٗغبي، ٍ، )بحروث: صاع بخُاء الترار لؿان الٗغباهٓغ: ابً مىٓىع،  2
 .190م(، م1995، 1، )بحروث: ماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت،ٍؤلاًًاح في ٖلىم البالغتال٣ؼوٍجي، ؤبى اإلاٗالي،  3
 .131م(، م2003، 1، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍالخبُان في البُانالُُبي، ٖبض هللا،  4
 .287م(، م2005، 1ل٣اَغة: ماؾؿت اإلاسخاع،ٍ، )احىاهغ البالغتالهاقمّي، الؿُض ؤخمض،  5
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لبُان وباليؿبت ٢ا٫ مدمض ٖبض هللا الخٟاجي مبِىا م٩اهت ٖلم البضٌ٘ باليؿبت لٗلمي اإلاٗاوي وا

لٗلىم الٗغبُت: )اٖلم ؤن َظا الًٟ مً الخهٝغ في ال٨الم مسخو بإهىإ الترا٦ُب وال ٩ًىن وا٢ٗا 

لم البضٌ٘ َى جاب٘ للٟهاخت  ما. ٖو ى زالنت ٖلمي اإلاٗاوي والبُان ومهام ؾ٨َغ في اإلاٟغصاث َو

اإلياٞت بلى خاظخه والبالٚت، ٞةطن َى نٟى وزالم الخالم وبُان طل٪ َى ؤن الٗلىم ألاصبُت ب

ى الٛاًت التي جيخهي بلحها  بلحها وجغجبه ٖلُه ٖلى زمـ مغاث ٧ل واخضة مجها ؤزو مً ألازغي، َو

ت( وبما ؤن الٛاًت مً ٖلم البضٌ٘ َى جدؿحن ال٨الم ٞةن هللا ٖؼ  ٧.1لها بط لِـ وعاء ٖباصان ٢ٍغ

شل ما ظاء به ال٣غآن مً وظل ٢ض ٦ؿا ٦خابه بهظا الًٟ الجلُل ٞإعجؼ الٗغب ٖلى ؤن ًإجىا بم

خؿً ٖباعة، وبغاٖت اؾتهال٫، وظؼالت ؤؾلىب. وما البضٌ٘ باليؿبت لٗلىم اللٛت الٗغبُت بال يغب 

غ ٖضص مً الٗلماء اإلاؿلمحن ال٣ضامى  ٨ظا قمَّ م. َو ت ؤؾغاع ؤلاعجاػ في ال٣غآن ال٨ٍغ مً يغوب مٗٞغ

٤ واإلادضزحن ًٖ ؾىاٖض الجّض ألظل بْهاع وبخُاء َظا الٗلم بح ن ٖمىم وزهىم اإلاؿلمحن ًٖ ٍَغ

ت ؤؾغاع ال٣غآن مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي ٖلى مىاظهت  ـ لِؿخُٗىىا به ٖلى مٗٞغ الخإل٠ُ والخضَع

ضون لُُٟئىا هىع هللا بإٞىاَهم وؤ٢المهم وهللا مخم  صٖاة الدك٨ُ٪ في ٦خاب هللا ٖؼ وظل الظًً ًٍغ

 .هىعٍ ولى ٦ٍغ ال٩اٞغون واإلاىا٣ٞىن والٟاؾ٣ىن 

ان ؤَمُت َظا الٗلم وؤهه ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىه ل٩ىهه هدُجت لٗلمي اإلاٗاوي والبُان ٣ًى٫ وفي بُ

الض٦خىع مدمض بً ٖبض اإلاُلب: )والخ٤ ٞةن الخإمل الخٍٗغ٠ الجهاجي لٗلم البضٌ٘ الظي اؾخسلهه 

اًت جُب٣ُه  ى ٖلم ٌٗٝغ به وظٍى جدؿحن ال٨الم بٗض ٖع ٖلى ال٣ؼوٍجي مً ٦الم الؿ٩ا٧ي بط َى: "َو

، ؤو  م٣خطخى الخا٫ وويىح الضاللت"( ٞاإلاٟهىم مً َظا الخدضًض اإلاٗغفي ؤن البضٌ٘ ظغٌء مً ٧ّلٍ

اًت اإلاُاب٣ت( حؿخضعي ما ًجب اٖخباٍع مً  )ٖلم  هدُجت إلا٣ضمخحن ؾاب٣خحن ٖلُه،  بط بن )ٖع

 2اإلاٗاوي(، و)ويىح الضاللت( ٌؿخضعي ما ًجب اٖخباٍع مً )ٖلم البُان(.

 وكأجه وجُىعه -3

 مً مباخض البالٚت الٗغبُت-ل٣ض اَخم الٗلماء ٢ضًما وخضًشا بٗلم البضٌ٘ 
ً
ى ٌٗض مبدشا َاّما  -َو

حن ال٨الم وجدؿِىه مما ًجٗل ال٣اعت ال ًمل وال ٌؿإم مً ال٣غاءة مهما  هٓغا ألهه ٌؿهم في جٍؼ

ضم بُٖاثه خ٣ه الظي ًيبػي له ؤن  َالذ ؤو ٢هغث، ومً َىا ٞةن الٗؼوٝ ًٖ َظا الٗلم ٖو

ها 
ّ
٢ض ًٟطخي بلى  -م٘ الخىبُه ٖلى ٖضم اإلابالٛت وؤلاؾغاٝ في اؾخٗماله -ٌُٗاٍ في ٦خاباجىا ٧ل

                                                           
، ص.ٍ،ٖلم البضٌ٘ عؤٍت حضًضة، ٞكل، ؤخمض،  1  .39م، م(1996 )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
 .352-351م(، م1997، 1، )ال٣اَغة: صاع هىباع للُباٖت،ٍالبالغت الٗغبُت كغاءة أزغي ٖبض اإلاُلب، مدمض،  2
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ا ؤؾٟاٍ، وخؿبىا َاَىا ٖىض ؤبي َال٫ الٗؿ٨غي  َه ٢ض خهل ٍو
ْ
اهدُاٍ مؿخىي اللٛت الٗغبُت َبل

ؿً بط ٣ًى٫: )بّن َظا الىٕى مً ال٨الم بطا ؾلم مً الخ٩ل٠ وبغت مً الُٗىب ٧ان في ٚاًت الخ

 هبضؤ آلان بظ٦غ وكإة وجُّىع ٖلم البضٌ٘ ٖبر ال٣غون، وهي مٟهلت ٧اآلحي: 1.وجهاًت الجىصة(

 اللغن الشالث

ت ٖلى ناخبها ؤًٞل  حٗىص ظظوع ْهىع َظا الٗلم الجلُل بلى نضع ال٣غن ألاّو٫ للهجغة الىبٍى

ؼ ٖخ٤ُ في ٦خابه: "ٖلم البضٌ غي الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ ٘" ؤن ؤو٫ مداولت الهالة وؤػ٧ى الدؿلُم. ٍو

ى ؤبى الٗباؽ  ٖلمُت ظاصة في مُضان ٖلم البضٌ٘ هي جل٪ اإلاداولت التي ٢ام بها الخلُٟت الٗباسخي َو

 "هخاب البضٌ٘"َـ( ناخب: 296ٖبض هللا بً اإلاٗتز بً اإلاخى٧ل بً اإلاٗخهم بً َاعون الغقُض )ث:

بضو ؤهه ؤل٠ َظا ال٨خاب عّصا ٖلى م 284الظي ؤلٟه ؾىت  ه ؤن بكاع للهجغة. ٍو م مً مٗانٍغ ً ٖػ

م.  2بً بغص ومؿلم بً الىلُض ألاههاعي وؤبا الىىاؽ َم الؿاب٣ىن بلى اؾخٗما٫ البضٌ٘ في قَٗغ

ً طل٪ ٣ًى٫ ابً اإلاٗتز في م٣ضمت ٦خابه: )٢ض ٢ضمىا في ؤبىاب ٦خابىا َظا بٌٗ ما وظضها في  ٖو

م وؤقٗاع ال٣غآن واللٛت وؤخاصًض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم و٦الم ال حَر غاب ٚو صخابت وألٖا

 وؤبا هىاؽ مً ج٣ُلهم 
ً
 ومؿلما

ً
اإلاخ٣ضمحن مً ال٨الم الظي ؾماٍ اإلادَضزىن البضٌ٘ لُٗلم ؤن بكاعا

َي بهظا الاؾم  م ٞٗٝغ في ػماجهم ختى ُؾّمِ وؾل٪ ؾبُلهم لم ٌؿب٣ىا َظا الًٟ ول٨ىه ٦ثر في ؤقٗاَع

َغَب ٖىه وص٫ ٖلُه. زم بنَّ خبِب بً ؤوؽ ال ْٖ َ
 به ختى ٚلب ٖلُه وجّٟغٕ ٞإ

َ
٠ ِٛ

ُ
ُاجّي مً بٗضَم ق

ما ٧ان 
ّ
ُٞه وؤ٦ثر مىه ٞإخؿً في بٌٗ طل٪ وؤؾاء في بٌٗ وجل٪ ٣ٖبى ؤلاٞغاٍ وزمغة ؤلاؾغاٝ وبه

غثذ مً قٗغ ؤخضَم ٢هاثُض مً 
ُ
ًّ البَِذ والبِخحن في ال٣هُضة وعّبما ٢ ٣ًى٫ الكاٖغ مً َظا الٟ

ؼصاص ِخٓىة بحن ال٨الم اإلاغؾل ٚحر ؤن ًىظض ٞحها بِذ بضٌ٘ و٧ان ٌؿخدؿ ً طل٪ مجهم بطا ؤحى هاصعا ٍو

٣ى٫ لى ؤن  ه الُاجّي في البضٌ٘ بهالر بً ٖبض ال٣ّضوؽ في ألامشا٫ ٍو و٢ض ٧ان بٌٗ الٗلماء ٌكّبِ

لب ٖلى مّض مُضاهه  نالخا هثر ؤمشاله في قٍٗغ وظٗل بُجها ٞهىال مً ٦المه لؿب٤ ؤَل ػماهه ٚو

ظا ؤٖض٫ُ ٦الم ؾمٗخه في   3َظا اإلاٗجى(.َو

                                                           
 .204ٌ(، م1،1319، )ؤلاؾخاهت: مُبٗت مدمىص ب٪، ٍالىخابت والكٗغهخاب الهىاٖخحن: الٗؿ٨غي، ؤبى َال٫، 1

ؼ، اهٓغ:  2  .9م(، م1998، 1، )ال٣اَغة: صاع آلاٞا١ الٗغبُت، ٍٖلم البضٌٖ٘خ٤ُ، ٖبض الٍٗؼ
 .74 -73م(،م1990، 1، )بحروث: صاع الجُل،ٍهخاب البضٌ٘ؤبى الٗباؽ، ٖبض هللا بً اإلاٗتز،  3
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وفي مىي٘ آزغ مً ٦خابه ٌكحر بلى ٚغيه مً جإل٠ُ َظا ال٨خاب ٣ُٞى٫: )وبهما ٚغيىا في َظا  

٠ الىاؽ ؤن اإلادضزحن لم ٌؿب٣ىا اإلاخ٣ضمحن بلى شخيء مً ؤبىاب البضٌ٘، وفي صون ما  ال٨خاب حٍٗغ

 1ط٦غها مبلٜ الٛاًت التي ٢هضهاَا، وباهلل الخى٤ُٞ(.

ً اإلاٗتز بلى ؤهه َى ؤو٫ مً هٓم وظم٘ ٞىىن ٖلم البضٌ٘ ٣ُٞى٫: )وما ظم٘ وفي مىي٘ زالض ٌكحر اب

ٞىىن البضٌ٘، وال ؾب٣جي بلُه ؤخض، وؤلٟخه ؾىت ؤعب٘ وؾبٗحن وماثخحن، وؤو٫ مً وسخه مجي ٖلي بً 

 2.َاعون بً ًدحى بً ؤبي مىهىع اإلاىجم(

 ؤهه ٌكخمل ٖلى 
ً
زمؿت ؤنى٫ في ًٞ البضٌ٘ وهي: والىاْغ في ٦خاب البضٌ٘ البً اإلاٗتز ًجض ؤّوال

؛ 7اإلاظَب ال٨المي 6)الُبا١(، عص العجؼ ٖلى الهضع، 5)الجىاؽ(، اإلاُاب٣ت 4الخجىِـ 3الاؾخٗاعة،

جض زاهُا ؤهه ؤجب٘ َظٍ ألانى٫ الخمؿت لٗلم البضٌ٘ بشالزت ٖكغ ٞىا بضٌُٗا ختى ج٨ثر ٞاثضة  ٍو

ترام، 8ال٨خاب للمخإصبحن وهي: الالخٟاث، ، 1الٖا  جإ٧ي 3خؿً الخغوط، 2الغظٕى

                                                           
 .76اإلاهضع الؿاب٤، م 1
 .152، ماإلاهضع الؿاب٤ 2
، 2، الهامل: هخاب البضٌ٘الاؾخٗاعة هي اؾخٗاعة ال٩لمت لصخيء لم ٌٗٝغ بها مً شخيء ٢ض ٖٝغ بها. ابً اإلاٗتز،   3

 .76م
ى ؤن ججيء ال٩لمت ججاوـ ؤزغي في بِذ قٗغ و٦الم، ومجاوؿتها لها ؤن حكبهها في جإل٠ُ خغوٞها. ابً اإلاٗتز،   4 َو

 .107م هخاب البضٌ٘،
اإلاُاب٣ت في ال٨الم الجم٘ بحن الصخيء ويضٍ في ظؼء مً ؤظؼاء الغؾالت والخُبت ؤو البِذ مً بُىث ال٣هُضة مشل   5

 الجم٘ بحن

 .124م  ،1الهامل، هخاب البضٌ٘، البُاى والؿىاص واللُل والجهاع والخغ والبرص. ابً اإلاٗتز، 
ى عّص ؤعجاػ ال٨الم ٖلى ما ج٣ضمها، وٍى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿ 6 ام هي: ؤوال: ما ًىا٤ٞ آزغ ٧لمت ُٞه آزغ ٧لمت مً ههٟه َو

 ألاو٫ 

وزاهُا: ما ًىا٤ٞ آزغ ٧لمت مىه ؤو٫ ٧لمت في ههٟه ألاو٫، وزالشا: ما ًىا٤ٞ آزغ ٧لمت ُٞه بٌٗ ما ُٞه. ابً اإلاٗتز، 

  .140، مهخاب البضٌ٘

٣ت ؤَل اإلاى٤ُ وهي ؤن ج٩ىن اإلا٣ضماث مؿل  7  مت مؿخلؼمت للمُلىب. ابً اإلاٗتز، َى بًغاص حجت للمُلىب ٖلى ٍَغ

 هخاب البضٌ٘

 .147، م2الهامل، 
ً ؤلازباع بلى اإلاساَبت وما ٌكبه طل٪، ومً الالخٟاث ًٖ مٗجى  8 ى اههغاٝ اإلاخ٩لم ًٖ اإلاساَبت بلى ؤلازباع، ٖو َو

 ٩ًىن ُٞه بلى
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، 4اإلاضح بما ٌكبه الظم، الخٍٗغٌ  7خؿً الخًمحن، 6الهؼ٫ ًغاص به الجض، 5ججاَل الٗاٝع

 12خؿً الابخضاء. 11لؼوم ما ال ًلؼم، 10)اإلابالٛت(، خؿً الدكبُه، 9ؤلاٞغاٍ في الهٟت 8وال٨ىاًت،

 اللغن الغاب٘:

لي ابً اإلاٗتز مٗانٍغ ٢ضامت بً ظٟٗغ )ث  خُض اج٤ٟ  13"هلض الكٗغ"،َـ( ناخب ٦خاب: 337ٍو

َظا ألازحر م٘ ابً اإلاٗتز في زمـ مدؿىاث بضٌُٗت م٘ ازخالٝ في حؿمُت بًٗها واجٟا١ في حؿمُت 

 في حؿمُخه هي: 
ُ

٠
َ
سَخل ًُ  البٌٗ آلازغ. ٞإما ما 

 بً حٗفغالدؿمُت ٖىض كضامت  الدؿمُت ٖىض ابً اإلاٗتز

تراى  الخخمُم الٖا

 الخ٩اٞا الُبا١

                                                                                                                                              
  .152مهخاب البضٌ٘، مٗجى آزغ. ابً اإلاٗتز، 

 .154، مهخاب البضٌ٘اٍ زم ٌٗىص بلُه ُٞخممه في بِذ واخض. ابً اإلاٗتز، اٖتراى ٦الم في ٦الم لم ًخمم مٗى  1
غظ٘ ٖىه. ابً اإلاٗتز،   2  ٍو

ً
ى ؤن ٣ًى٫ قِئا  .154، مهخاب البضٌَ٘و

ى خؿً الخغوط مً مٗجى بلى مٗجى. ابً اإلاٗتز،   3  .55، مهخاب البضٌَ٘و

ؿمى ؤًًا باالؾخصىاء. مشل ٢ى٫ الجٗضي: ٞتى ٦ملذ ؤزال٢ه ٚحر ؤهه.. ظىاص ٞما ًب٣ى مً اإلاا٫ با٢ُا. ابً اإلاٗتز،  4  َو

  .157مهخاب البضٌ٘،
ض بظل٪ جإ٦ُضا. ابً اإلاٗتز،   5 ى بزغاط ما ٌٗٝغ صخخه مسغط ما ٌك٪ ُٞه لحًز  .157، مهخاب البضٌَ٘و
٠ ألهه واضر  6  ال ًدخاط بلى حٍٗغ
،  هخاب البضًًٌ٘مً الكاٖغ قِئا مً قٗغ الٛحر م٘ الخىبُه ٖلُه بن لم ٨ًً مكهىعا ٖىض البلٛاء. ابً اإلاٗتز،  ؤن  7

 .159م

ٗغى به وال ًهغح ٖلى خؿب ما ٖملىا باللخً والخىعٍت ًٖ الصخيء. ابً اإلاٗتز،  8  ى ؤن ٨ًجى ًٖ الصخيء َو هخاب َو

  .160، مالبضٌ٘
 .162، مهخاب البضٌَ٘ى ججاوػ خّض اإلاٗجى والاعجٟإ ُٞه بلى ٚاًت ال ٩ًاص ًبلٛها. ابً اإلاٗتز،   9

 .َى واضر ال ًدخاط بلى قغح  10
 .175، مهخاب البضٌَ٘ى بٖىاث الكاٖغ هٟؿه في ال٣ىافي وج٩لٟه مً طل٪ ما لِـ له. ابً اإلاٗتز،   11
ى ما ٌؿمى ؤًًا ببراٖت الاؾتهال٫.. ابً اإلا 12  .176، مهخاب البضٌ٘ٗتز، َو

 ، جد٤ُ٣: مدمض ٖبض اإلاىٗم زٟاجي، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ص. ث(.هلض الكٗغ٢ضامت بً ظٟٗغ،   13
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 الخىقُذ عص العجؼ بلى الهضع

٤ُ في حؿمُخه ٞهي: الالخٟاث، واإلابالٛت )ؤلاٞغاٍ في الهٟت(.  َٟ خَّ ًُ  وؤما ما 

الوة ٖلى طل٪ ٞةن ٢ضامت ٢ض اَخضي بلى حؿٗت ؤهىإ ظضًضة مً ؤهىإ البضٌ٘ وهي: الترنُ٘،  1ٖو

، ، 2والٛلى ، 3وصخت الخ٣ؿُم ، 4وصخت اإلا٣ابالث ، 5وصخت الخٟؿحر ، 6وؤلاقاعة  7وؤلاعصاٝ

ؼ ٖخ٤ُ. 9وؤلاٌٛا٫، 8والخمشُل،  10ٖلى خّض حٗبحر الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ

 مً ؤهىإ البضٌ٘، 
ً
ا ً هٖى كٍغ ٨ظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ابً اإلاٗتز و٢ضامت ٢ض اَخضًا مٗا بلى ؾبٗت ٖو َو

٤ الابخ٩اع في ٖلم  البضٌ٘ إلاً ًإحي بٗضَما. وجالُا ٩ًىهان مٗا ٢ض مّهضا ٍَغ

اف بٗضٍ ؤ٦ثر مً هه٠ ٢غن ؤبى الهال٫ الٗؿ٨غي )ث  َـ( 395زم ْهغ في ال٣غن الغاب٘ م٘ ٢ضامت ٖو

 . "هخاب الهىاٖخحن: الىخابت والكٗغ"ناخب ٦خاب: 

                                                           
٠. ابً  1 ى ؤن ًخىدى ُٞه جهُحر م٣اَ٘ ألاظؼاء في البِذ ٖلى سج٘ ؤو قبُه به ؤو مً ظيـ واخض في الخهٍغ َو

  .80مهلض الكٗغ، ٢ضامت، 
ٟه. ابً اإلاٗتز،   2 ؿمى ؤًًا: ؤلاٞغاٍ في الهٟت، و٢ض ؾب٤ حٍٗغ  .162، مهخاب البضٌَ٘و
 مجها. ابً ٢ضامت،   3

ً
حها وال ٌٛاصع ٢ؿما  ِٞؿخٞى

ً
 .139، مهلض الكٗغوهي ؤن ًبخضت الكاٖغ ًُٞ٘ ؤ٢ؿاما

٤ُ بحن بًٗها وبٌٗ واإلاسالٟت، ُٞإحي في اإلاىا٤ٞ 4 ض الخٞى بما ًىا٤ٞ وفي اإلاسال٠  وهي ؤن ًهى٘ الكاٖغ مٗاوي ًٍغ

ٗضص ؤخىالا في ؤخض اإلاٗىُحن، ُٞجب ؤن ًإحي ُٞما ًىا٣ٞه بمشل الظي  بما ًسال٠ ٖلى الصخت، ؤو ٌكٍغ قغوَا َو

ضصٍ، وفي ما ًسال٠ بًض طل٪. ابً ٢ضامت،  ه ٖو   . 141، مهلض الكٗغقَغ
ض ؤن ًظ٦غ ؤخىالها في قٍٗغ الظي ًهىٗه ٞةط 5 ى ؤن ًً٘ الكاٖغ مٗاوي ًٍغ ا ؤحى بها مً ٚحر ؤن ًسال٠ َو ا ط٦َغ

 مٗجى ما ؤحى به

ض ؤو ًى٣و. ابً ٢ضامت،    .142، مهلض الكٗغمجها وال ًٍؼ
ى ؤن ٩ًىن اللٟٔ ال٣لُل مكخمال ٖلى مٗان ٦شحرة بةًماء بلحها، ؤو إلادت جض٫ ٖلحها. ابً ٢ضامت،   6 ، م هلض الكٗغَو

154. 
ض الكاٖغ صاللت ٖلى مٗجى مً اإلاٗاو 7 ى ؤن ًٍغ ي ٞال ًإحي باللٟٔ الضا٫ ٖلى طل٪ اإلاٗجى، بل بلٟٔ ًض٫ ٖلى مٗجى َو

. ابً ٢ضامت،    .157، مهلض الكٗغَى عصٞه وجاب٘ له ٞةطا ص٫ ٖلى الخاب٘ ؤبان ًٖ اإلاخبٕى
ض الكاٖغ بقاعة بلى مٗجى ًُٞ٘ ٦الما ًض٫ ٖلى مٗجى آزغ وطل٪  اإلاٗجى آلازغ وال٨الم ًىبئان ٖما ؤعاص ؤن  8 ى ؤن ًٍغ َو

  .160، مهلض الكٗغر بلُه ابً ٢ضامت، ٌكح
ض  9 ى ؤن ًإحي الكاٖغ باإلاٗجى في البِذ جاما مً ٚحر ؤن ٩ًىن لل٣اُٞت في ما ط٦ٍغ نى٘ زم ًإحي بها لخاظت الكٗغ ٞحًز َو

ض ما ط٦ٍغ مً اإلاٗجى في البِذ. ابً ٢ضامت،    .168، مهلض الكٗغبمٗىاَا في ججٍى

 .13، م ٖلم البضٌٖ٘خ٤ُ، اهٓغ:  10 
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ا في ٦خابه: "الهىاٖخحن" خُض ٢ا٫:  ول٣ض اَخضي ؤبى َال٫ هٟؿه بلى ؾخت ؤهىإ بضٌُٗت وعص ط٦َغ

 4واإلاًاٖٟت، 3والاؾدكهاص، 2واإلاجاوعة، 1ا ؤوعصٍ اإلاخ٣ضمىن ؾخت ؤهىإ: الدكُحر،)وػصث ٖلى م

ؼ ا ابً اإلاٗتز و ٢ضامت، وال  7".6والخل٠ُ 5والخٍُغ ٦ما ؤوعص ؤبى َال٫ زماهُت ؤهىإ ؤزغي لم ًظ٦َغ

ؼ ؤجها مما ؤوعصٍ اإلاخ٣ ، والاخخما٫ الىخُض ٦ما ًغي الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ ضمىن وؿبها لىٟؿه و ال لٛحٍر

ٚحر ابً اإلاٗتز و٢ضامت بط ؤهه لِـ مً الجاثؼ ؤن ج٩ىن مً ازترإ ؤبي َال٫ هٟؿه، ولى ٧ان ألامغ 

اصة مً ٖىضٍ ٖلى ما ؤوعصٍ  ا م٘ ألاهىإ الؿخت التي هو ٖلحها في ٦خابه ٖلى ؤجها ٍػ ٦ظل٪ لظ٦َغ

  8اإلاخ٣ضمىن مً ؤهىإ البضٌ٘(.

ظٍ ألاهىإ الشماهُت  3والاؾخُغاص، 2والخخمُم والخ٨مُل، 1والخىقُذ، 10والخظًُل، 9هي: ال٨ٗـ،، َو

 6والخ٠ُٗ. 5والؿلب وؤلاًجاب، 4وظم٘ اإلااجل٠ واإلاسخل٠، 3والاؾخُغاص،

                                                           
ى ؤن ًخىاػن اإلاهغاٖان والجؼآن وجخٗاص٫ ؤ٢ؿامهما م٘ ٢ُام ٧ل واخض مجهما بىٟؿه واؾخٛىاثه ًٖ ناخبه. 1  َو

  .327، مهخاب الهىاٖخحن: الىخابت والكٗغ،الٗؿ٨غي، ؤبى َال٫
با مجها مً ٚحر ؤن ج٩ىن بخضاَما  2  اإلاجاوعة جغصص لٟٓخحن في البِذ وو٢ٕى ٧ل واخضة مجهما بجىب ألازغي ؤو ٢ٍغ

ً
لٛىا

 ال ًدخاط

 .329، ملهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخاببلحها. الٗؿ٨غي، 
ى ؤن جإحي بمٗجى زم جا٦ضٍ بمٗجى آزغ ًجغي مجغي الاؾدكهاص ٖلى ألاو٫ والدجت ٖلُه. الٗؿ٨غي،  3  هخابَو

 لهىاٖخحن: الىخابتا

  .331، موالكٗغ
ى ؤن ًخًمً ال٨الم مٗىُحن مٗجى مهغح به ومٗجى ٧اإلاكاع بلُه. الٗؿ٨غي،   4 ، لهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخابَو

 .337، م والكٗغ
ت في الىػن ٩ُٞىن ٞحها  ٧الُغاػ في الشىب. الٗؿ٨غي،  5 ى ؤن ٣ً٘ في ؤبُاث مخىالُت مً ال٣هُضة ٧لماث مدؿاٍو َو

  .339، مالهىاٖخحن: الىخابت والكٗغ هخاب
لهىاٖخحن: الىخابت ا هخابى ؤن جخل٠ُ للمٗجى الخؿً ختى جهجىه واإلاٗجى الهجحن ختى جدؿىه. الٗؿ٨غي، َو  6

 .340، م والكٗغ
 .204، ملهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخابالٗؿ٨غي،  7

 .18، م ٖلم البضٌٖ٘خ٤ُ، اهٓغ:  8

 ال٨ٗـ ؤن ح٨ٗـ ال٨الم ٞخجٗل في الجؼء ألازحر مىه ما ظٗلخه في الجؼء ألاو٫، وبًٗهم ٌؿمُه الخبضًل.  
  .293مهخاب الهىاٖخحن الىخابت والكٗغ، الٗؿ٨غي،  9

ى يض ؤلاقاعة   خى٦ض ٖىض مً ٞهمه َو َى بٖاصة ألالٟاّ اإلاتراصٞت ٖلى اإلاٗجى بُٗىه ختى ًٓهغ إلاً لم ًٟهمه ٍو

 والخٍٗغٌ
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وجلخُها ل٩ل ما ؾب٤ مً ؤهىإ البضٌ٘ هخىنل بلى ؤن ٧ل ما ط٦ٍغ ابً اإلاٗتز و٢ضامت وؤبى َال٫ ٢ض 

.
ً
ا بضٌُٗا  بلٜ واخضا وؤعبٗحن هٖى

 اللغن الخامـ:

وهإحي آلان بلى ال٣غن الخامـ الهجغي لىخٗٝغ ٖلى ؤصًب مٛغبي اَخم بالكٗغ وألاصب اَخماما ٦بحرا، 

ى ؤبى ٖلي الخؿً بً عق٤ُ ألاػصي ال٣حرواوي )ث  "الٗمضة في مداؾً َـ( ناخب ٦خاب: 456َو

ى في ظؼثحن. الكٗغ وآصابه وهلضه"  َو

دضزىا ابً عق٤ُ في زُبت ٦خابه ًٖ ؾبب جإلُٟه ٣ُٞى٫  : ).. ووظضث الىاؽ مسخلٟحن ُٞه، ٍو

٨ثرون، ٢ض بّىبٍى ؤبىابا مبهمت، ول٣بٍى ؤل٣ابا  ٣لىن ٍو ازغون، ٍو مخسلٟحن ًٖ ٦شحر مىه: ٣ًضمىن ٍو

متهمت، و٧ل واخض مجهم ٢ض يغب في ظهت، واهخدل مظَبا َى ُٞه بمام هٟؿه، وقاَض صٖىاٍ، 

في مداؾً الكٗغ وآصابه بن قاء  ٞجمٗذ ؤخؿً ما ٢اله ٧ل واخض مجهم في ٦خابه؛ ل٩ُىن الٗمضة

دت هٟسخي، وهدُجت زاَغي؛ زىٝ الخ٨غاع، وعظاء الازخهاع..  ّىلذ في ؤ٦ثٍر ٖلى ٢ٍغ هللا حٗالى، ٖو

ـَ الاعجُاب به، ختى ؤّٖغٝ باَله مً خ٣ه،  ْب
َ
يذ للىاشخئ اإلابخضت وظه الهىاب، و٦كٟذ ٖىه ل ُّ وب

                                                                                                                                              
  .294، م لهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخابالٗؿ٨غي، 10
. الٗؿ٨غي،  1 ، ونضٍع عجٍؼ ى ؤن ٩ًىن مبخضؤ ال٨الم ًىبئ ًٖ م٣ُٗه، وؤوله ًسبر بأزٍغ لهىاٖخحن: ا هخابَو

  .302الىخابت والكٗغ، م
جمامه بال جىعصٍ، ؤو َى ؤن جىفي اإلاٗجى خٓه مً الجىصة، وحُُٗه ههِبه مً الصخت، زم ال حٛاصع مٗجى ٩ًىن ُٞه  2

 لٟٓا ٩ًىن 

. الٗؿ٨غي،   .308، ملهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخابُٞه جى٦ُضٍ بال جظ٦ٍغ
 بلُه. الٗؿ٨غي،  3

ً
ى ؤن ًإزظ اإلاخ٩لم في مٗجى ٞبِىا ًمغ ُٞه ًإزظ في مٗجى آزغ، و٢ض ظٗل ألاو٫ ؾببا  هخابَو

 لهىاٖخحن: الىخابتا

 .316موالكٗغ، 
ى ؤن ًجم٘ في ٦الم ٢هحر ؤقُاء ٦شحرة مسخلٟت ؤو  مخ٣ٟت. الٗؿ٨غي،   4 ، لهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخابَو

 .319م
ى ؤن جبجي ال٨الم ٖلى هٟي الصخيء مً ظهت وبزباجه مً ظهت ؤزغي، ؤو ألامغ به في ظهت والىهي ٖىه في ظهت وما  5 َو

 .322، مابت والكٗغلهىاٖخحن: الىخا هخابًجغي مجغي مجغي طل٪. الٗؿ٨غي، 
 .335، ملهىاٖخحن: الىخابت والكٗغا هخابالخ٠ُٗ ؤن جظ٦غ اللٟٔ زم ج٨غعٍ واإلاٗجى مسخل٠. الٗؿ٨غي،   6
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صَا ابً عق٤ُ في ٦خابه "الٗمضة" ٞخبلٜ حؿٗت ؤما ؤهىإ البضٌ٘ التي ؤوع  1 وؤمحز ٦ظبه مً نض٢ه..(.

ً، مجها ؤهىإ لم ًغص لها ط٦غ ٖىض مً ج٣ضمه مً الٗلماء وهي: الترصًض، كٍغ ٘، 2ٖو  3والخَٟغ

غاص، 6وهٟي الصخيء بةًجابه، 5والخ٨غاع، 4والاؾخضٖاء، وؤما ألاهىإ  9والخٛاًغ، 8والاقترا7،٥والَا

ؼ ٖخ٤ُ: البا٢ُت ٣ٞض ؾب٣ه بلحها ابً اإلاٗتز و٢ضام ت وؤبى َال٫ الٗؿ٨غي. ٢ا٫ الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ

                                                           
، 1م(، ط1996، 1، )بحروث: صاع وم٨خبت الهال٫، ٍالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضهابً عق٤ُ، ؤبى ٖلي،   1

 .25م
ابً  َى ؤن الكاٖغ بلٟٓت مخٗل٣ت بمٗجى، زم ًغصَا بُٗجها مخٗل٣ت بمٗجى آزغ في البِذ هٟؿه، ؤو في ٢ؿُم مىه.  2

 .3، م2، طالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضهعق٤ُ، 
ض اإلاىنىٝ جى٦ُضا.  3 الٗمضة في مداؾً ابً عق٤ُ،  َى ؤن ٣ًهض الكاٖغ ونٟا ما زم ًٟٕغ مىه ونٟا آزغ ًٍؼ

 .54، م2، طآصابه وهلضهالكٗغ و 
ى ؤال ٩ًىن لل٣اُٞت ٞاثضة بال ٧ىجها ٢اُٞت ٣ِٞ، ٞخسلى خُيئظ مً اإلاٗجى.  4 الٗمضة في مداؾً الكٗغ ابً عق٤ُ،  َو

 .91، م2، طوآصابه وهلضه
ى واضر ال ًدخاط بلى بُان.  5  .92، م2، طالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضهابً عق٤ُ،  َو
ى ؤن ٩ًىن باَى  6 اٍَغ بًجابا.َو  .101، م2، طالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضهابً عق٤ُ،  ه هُٟا ْو
ى ؤن جُغص ألاؾماء مً ٚحر ٧لٟت وال خكى ٞاٙع ٞةجها بطا اَغصث صلذ ٖلى ٢ىة َب٘ الكاٖغ و٢لت ٧لٟخه ومباالجه   7 َو

 .103، م2، طالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضهابً عق٤ُ،  بالكٗغ.
ى ؤهىإ: مجها  ما ٩ًىن في اللٟٔ، ومجها ما ٩ًىن في اإلاٗجى. ٞالظي ٩ًىن في اللٟٔ زالزت ؤقُاء: ٞإخضَا: ؤن ٩ًىن   8 َو

ى الخجىِـ. والىٕى الشاوي: ؤن  اللٟٓان عاظٗحن بلى خض واخض، ومإزىطًً مً خض واخض، ٞظل٪ اقترا٥ مدمىص، َو

لحن ؤخضَما ًالثم اإلاٗجى ال ظي ؤهذ ُٞه وآلازغ ال ًالثمه وال صلُل ُٞه ٖلى اإلاغاص. والىٕى ٩ًىن اللٟٔ ًدخمل جإٍو

ى ؾاثغ ألالٟاّ اإلابخظلت للخ٩لم بها ال ٌؿمى جىاولها ؾغ٢ت، وال جضاولها اجباٖا ألجها  الشالض: لِـ مً َظا في شخيء، َو

ىت  مكتر٦ت ال ؤخض مً الىاؽ ؤولى بها مً آلازغ، ٞهي مباخت ٚحر مدٓىعة بال ؤن جضزلها اؾخٗاعة، ؤو جصخبها ٢ٍغ

ؿ٣ِ اؾم الاقترا٥ الظي ٣ًىم به الٗظع، ولى ٚحرث اللٟٓت  جدضر ٞحها مٗجى، ؤو جُٟض ٞاثضة ٞهىا٥ ًخمحز الىاؽ َو

ان: ؤخضَما: ؤن ٌكتر٥ اإلاٗىُان وجسخل٠ الٗباعة ٖجهما ُٞدباٖض  وؤحى بما ٣ًىم م٣امها. وؤما الاقترا٥ في اإلاٗاوي ٞىٖى

ً. والىٕى الشاوي ٖلى يغبحن: ؤخضَما: مما ًىظض في الُبإ مً حكبُه الجاَل بالشىع اللٟٓان وطل٪ الجُض اإلاؿخدؿ

مت بالؿ٠ُ  والخماع، والخؿً بالكمـ و ال٣مغ، والصجإ باألؾض، وما قابهه، والؿذي بالُٛض والبدغ، والٍٗؼ

ا، زم ٦ثر ختى اؾخىي ُٞه الىاؽ وجىاَإ ٖلُه ا لكٗغاء آزغا ًٖ ؤو٫، والؿُل وهدى طل٪. وآلازغ: يغب ٧ان مستٖر

 .121-118، م 2، طالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه وهلضهابً عق٤ُ،  هدى ٢ىلهم في نٟت الخض ٧الىعص.
ىم   9 هم ٚو ، وطل٪ مً اٞخىان الكٗغاء وجهٞغ

ً
ى ؤن ًخًاص اإلاظَبان في اإلاٗجى ختى ًخ٣اوما، زم ًصخا ظمُٗا َو

م.  .122، م 2، طبه وهلضهالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصاابً عق٤ُ،  ؤ٩ٞاَع
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"ولِـ لىا باليؿبت لهظٍ ألاهىإ الجضًضة بال ؤخض اخخمالحن: ؤخضَا ؤهه ؤزظَا ًٖ بٌٗ اإلاخ٣ضمحن 

 1في البضٌ٘ ٚحر ابً اإلاٗتز و٢ضامت وؤبي َال٫ الٗؿ٨غي، وزاهحهما ؤهه َى هٟؿه ٢ض ػاصَا".

 اللغن الؿاصؽ:

ى ظاع هللا وبطا ما اهخ٣لىا بل تزا٫ َو اِع ٖلماء الٖا بَّ
ُ
ى ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ٞةهىا هلخ٣ي بإخض ٦

ُىن َـ( ناخب ٦خاب: 538مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي )ث  ل ٖو "الىكاف ًٖ خلائم الخجًز

ل" . لم ٌٗجى الؼمسكغي في جٟؿحٍر بٗلم البضٌ٘ ٦شحرا هٓغا ؤهه لم ٨ًً ٌٗض البضٌ٘ ٖلما ألاكاٍو

 مً ٖلىم ا
ًّ
لبالٚت وبهما ٌٗضٍ طًال لها، بال ؤهه م٘ طل٪ ٢ض ؤقاع بقاعة زُٟٟت بلى ما وعص في مؿخ٣ال

٦غ الخ٨ُم مً ٞىىن البضٌ٘.
ّ
 2بٌٗ آًاث الظ

ى: ؤؾامت بً مى٣ظ )ث  َـ( ناخب 584وهلخ٣ي في ال٣غن الؿاصؽ ؤًًا بغظل مً عظا٫ البضٌ٘ َو

 مً  . و٢ض اقخمل ٦خابه َظا ٖلى زمؿت"البضٌ٘ في هلض الكٗغ"٦خاب: 
ً
 ط٦غ ُٞه ٦شحرا

ً
وحؿٗحن بابا

اإلادؿىاث البضٌُٗت. ٢ا٫ عخمه هللا: )٩ُٞىن ظملت ما اقخمل ٖلُه ٦خابىا َظا زمؿت وحؿٗحن 

.)
ً
 3بابا

٣ى٫ ابً مى٣ظ في م٣ضمت ٦خابه: )َظا ٦خاب ظمٗذ ُٞه ما جّٟغ١ في ٦خب الٗلماء اإلاخ٣ضمحن  ٍو

ُىبه، ٞله ٗغ، وط٦غ مداؾىه ٖو
ّ

ٟت في ه٣ض الك بإ، والظي اإلاهىَّ ِ
ّ
م ًُٞلت الابخضإ، ولي ًُٞلت الاج

و٢ٟذ ٖلُه: ٦خاب البضٌ٘ البً اإلاٗتز، و٦خاب الخالي للخاجمي، و٦خاب اإلادايغة للخاجمّي، و٦خاب 

الهىاٖخحن للٗؿ٨غي، و٦خاب اللم٘ للعجمي، و٦خاب الٗمضة البً عق٤ُ، ٞجمٗذ مً طل٪ ؤخؿً 

بي مٛىُا ًٖ َظٍ ال٨خب لخًمىه ؤخؿً ما ٞحها، ؤبىابه، وط٦غث مىه ؤخؿً مشاالجه، ل٩ُىن ٦خا

٣ُي بال باهلل، ٖلُه جى٧لذ، وبلُه ؤهِب(.   4وما جٞى

 اللغن الؿاب٘:

ىىهه، وؾى٣خهغ ٖلى  ُىىا بٗلم البضٌ٘ ٞو ُٖ ت مً الٗلماء  وفي ال٣غن الؿاب٘ الهجغي هلخ٣ي بمجمٖى

الت التي ٢ض جٟطخي م مساٞت ؤلَا  بلى الؿأمت. ط٦غ مً اقتهغ مجهم في ٖهٍغ صون ٚحَر

                                                           
 .21، مٖلم البضٌٖ٘خ٤ُ،   1
 .26 -25، مٖلم البضٌٖ٘خ٤ُ، اهٓغ:   2
 .11، مالبضٌ٘ في هلض الكٗغابً مى٣ظ،  3
 .8، مالبضٌ٘ في هلض الكٗغابً مى٣ظ،   4
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َـ( ناخب الخىال٠ُ ال٨شحرة في الخٟؿحر 606ٞالغظل ألاو٫ َى ٞسغ الضًً مدمض بً ٖمغ الغاػي )ث 

حر طل٪. ول٨ً الخإل٠ُ الظي حهمىا في َظٍ الضعاؾت َى:  "نهاًت ؤلاًجاػ في صعاًت والُب وال٨ُمُاء ٚو

 .ؤلاعجاػ"

ىُٓم ما نىٟه ٖبض ال٣اَغ في ٦خابُه: ٞال٨خاب ٦ما ًٟهم مً زال٫ م٣ضمت الغاػي ؤهه حهضٝ بلى ج

اًت جغجِب الٟهى٫  "أؾغاع البالغت"، و"صلئل ؤلاعجاػ" وطل٪ إلاا الخٓه ٞحهما مً بَما٫ ٖع

ىاب. ٢ا٫ الغاػي عخمه هللا: )زم م٘ ما لهظا الٗلم مً الكٝغ  وألابىاب، وبَىاب في ال٨الم ٧ل ؤلَا

ً في ي هىله، مخسبُحن في بج٣ان الٓاَغ، والىىع الؼاَغ، ٞالىاؽ ٧اهىا م٣هٍغ بِ مٗا٢ضٍ ٞو

٤ هللا حٗالى ؤلامام مجض ؤلاؾالم  ٞغوٖه وؤنىله.... واؾخمغ اؾخئىاؽ الىاؽ بهظا الىؾىاؽ بلى ؤن ٞو

ختى  -حٛمضٍ هللا بغخمخه وؤٞاى ٖلُه ُٖىن مٟٛغجه-ٖبض ال٣اَغ بً ٖبض الغخمً الجغظاوي 

ُىه، وبالٜ في ال٨ك٠ ًٖ خ٣اث٣ه، اؾخسغط ؤنى٫ َظا الٗلم، و٢ىاهِىه، وعجب حججه وبغاَ

والٟدو ًٖ لُاثٟه وص٢اث٣ه ونى٠ في طل٪ ٦خابحن ل٣ب ؤخضَما بـ "صالثل ؤلاعجاػ" والشاوي بـ 

ل٩ىهه مؿخسغظا ألنى٫ َظا الٗلم وؤ٢ؿامه، وقغاثُه  -عخمه هللا-"ؤؾغاع البالٚت"... ول٨ىه 

اًت جغجِب الٟهى٫ وألابىاب، وؤَىب في ال٨ال  ىاب..(.وؤخ٩امه؛ ؤَمل ٖع و٢ض اقخمل  1م ٧ل ؤلَا

 ٦خابه ٖلى م٣ضمت، وظملخحن، وزاجمت. 

َـ( ناخب 626والغظل الشاوي َى ؾغاط الضًً ؤبى ٣ٌٗىب ًىؾ٠ بً مدمض الؿ٩ا٧ي )ث 

و٢ض اقخمل ٦خاب  2"مفخاح الٗلىم".اإلاهىٟاث ال٨شحرة ؤَمها في َظا الهضص الظي هدً ُٞه: 

، والىدى، واإلا ٗاوي، والبُان، والبضٌ٘، والاؾخضال٫، والٗغوى، الؿ٩ا٧ي ٖلى ٖلىم: الهٝغ

 ألَمُتهما ويغوعتها.
ً
٩ىن الؿ٩ا٧ي بهظا ٢ض ؤٞغص للمدؿىاث البضٌُٗت مبدشا زاّنا  وال٣اُٞت. ٍو

"اإلاشل الؿائغ في أصب الياجب َـ( ناخب ٦خاب: 637والغظل الشالض َى يُاء الضًً بً ألازحر )ث 

ى في مجلضًً مً الدجم الوالكاٖغ"  هٛحر.، َو

                                                           
جُل، ، جد٤ُ٣: ؤخمض حجاػي الؿ٣ا، )بحروث: صاع ال1، ٍنهاًت ؤلاًجاػ في صعاًت ؤلاعجاػالغاػي، ٞسغ الضًً،   1

 .51م(، م1992
 م(.1937، )مهغ: مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ، 1، ٍمفخاح الٗلىمالؿ٩ا٧ي، ؤبى ٣ٌٗىب،   2
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ىا ؤَمُت ٖلم البُان: )وبٗض، ٞةن ٖلم البُان لخإل٠ُ الىٓم  ِّ ٣ى٫ ابً ألازحر في م٣ضمت ٦خابه مب ٍو

  1والىثر بمجزلت ؤنى٫ ال٣ٟه لؤلخ٩ام وؤصلت ألاخ٩ام(.

و٢ض ٢ؿم ابً ألازحر ٦خابه بلى م٣ضمت وم٣الخحن، ٞاإلا٣ضمت حكخمل ٖلى ؤنى٫ ٖلم البُان، وهي 

ألاولى في الهىاٖت اللُٟٓت وهي حكخمل ٖلى ٢ؿمحن، واإلا٣الت الشاهُت في  جًم ٖكغ ٞهى٫، واإلا٣الت

الخٔ ؤن ابً ألازحر حّٗغى في م٣الخه ألاولى بلى  . ٍو
ً
ا ت وهي حكخمل ٖلى زالزحن هٖى الهىاٖت اإلاٗىٍى

ت.  اإلادؿىاث البضٌُٗت اللُٟٓت، وفي الشاهُت ج٩لم ًٖ اإلادؿىاث البضٌُٗت اإلاٗىٍى

َـ( ناخب 686الضًً مدمض بً ظما٫ الضًً بً مال٪ الُاجي ألاهضلسخي )ث  والغظل الغاب٘ َى بضع 

ى جلخُو ل٨خاب  "اإلاهباح في ٖلىم اإلاٗاوي والبُان والبضٌ٘"٦خاب:  للؿ٩ا٧ي.  "مفخاح الٗلىم"َو

و٢ض ظّغص ٦خابه مً ح٣ُٗضاث الؿ٩ا٧ي اإلاى٣ُُت وال٨المُت والٟلؿُٟت التي ٢ّضم بها أل٢ؿام اإلاٟخاح 

هىله، ٦ما  ؤصزل ٖلحها بٌٗ الخٗضًالث. ٞو

و٢ض ظغي بضع الضًً ٖلى عؤي الؿ٩ا٧ي في ؤن ٖلمي اإلاٗاوي والبُان ًغظٗان بلى البالٚت، وؤن 

اإلادؿىاث البضٌُٗت جغظ٘ بلى الٟهاخت. ولٗل ؤَم شخيء جمحز به اإلاسخهغ ٖلى ألانل َى جىؾ٘ بضع 

 
ً
ا ً الضًً في اإلادؿىاث البضٌُٗت ٣ٞض ط٦غ مجها ؤعبٗت وزمؿحن هٖى كٍغ ، بِىما ط٦غ الؿ٩ا٧ي ؾخت ٖو

.ِ٣ٞ 
ً
ا   2هٖى

 اللغن الشامً:

ت ؤزغي مً الٗلماء ٧ان لها ؤًًا اَخمام بهظا الٗلم.  وفي ال٣غن الشامً الهجغي هلخ٣ي بمجمٖى

َـ( ناخب ٦خاب: 743ٞالٗالم ألاو٫ َى قٝغ الضًً الخؿحن بً مدمض بً ٖبض هللا الُُبي )ث 

 ."الخبُان في البُان"

الُُبي في م٣ضمت ٦خابه ؤهه اؾخٟاص مً الظًً ؾب٣ٍى بالبدض وال٨خابت في َظا اإلاجا٫ م٘  و٢ض ؤقاع 

بصعاظه لبٌٗ ؤلاياٞاث الخٗضًالث والخى٣ُداث. ٢ا٫ عخمه هللا: )َظا وبن ٦خابي بطا جغ٦ذ اإلاغاء، 

 واجبٗذ الهضي ٢لذ: َى بضٌ٘ في بٚغابه..، إلاا يمىخه مً مباخض اإلاٟخاح ما ٧ان ؤنىلها، ومً

مىا٢ب ال٨كاٝ ما آى مدهىلها وعشخخه بما في اإلاهباح وؤلاًًاح مً الىىاصع، ووشخخه بؼبضة 

                                                           
، )بحروث: اإلاشل الؿائغ في أصب الياجب والكاٖغابً ألازحر، يُاء الضًً، جد٤ُ٣: مدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض،   1

ت، ص.ٍ،   .23، م1م(، ط1990اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .42-41، مٖلم البضٌٖ٘خ٤ُ، اهٓغ: 2  
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 في الترن٠ُ 
ً
 ٖلى بًٗهم مً ألاوابض..، ولم آ٫ ظهضا

ّ
ل٣ذ ما قظ الجهاًت واإلاشل الؿاثغ، ٖو

حر مً اإلاباخض م٘ الخىيُذ، وؤصعظذ في جًا٠ُٖ طل٪ مما َضاوي هللا بلُه مً  والخى٣ُذ، والخٞى

ى ٌكخمل ٖلى  1اث٠ لم ج٨ً مبخضٖت..(.لُ ب ال٩اجب ٦المه ٖلى ٞىحن: ٞاألو٫ ًٞ البالٚت، َو
ّ
و٢ض عج

لم البضٌ٘؛ والشاوي ًٞ الٟهاخت. لم البُان، ٖو  ٖلم اإلاٗاوي، ٖو

الخٔ ؤن اإلاال٠ ٢ض ؤولى ٖلم البضٌ٘ اَخماما ٦بحرا مما ظٗله ًسهو له بدشا مؿخ٣ال ؾماٍ بـ:  ٍو

ى ٖلى ؤهىإ،  "ٖلم البضٌ٘" و٢ض ٢ؿمه بلى بابحن، الباب ألاو٫: في الخدؿحن الغاظ٘ بلى اإلاٗجى َو

ى ؤًًا ٖلى ؤهىإ.  والباب الشاوي: في الخدؿحن الغاظ٘ بلى اللٟٔ واإلاٗجى َو

والٗالم الشاوي َى قمـ الضًً مدمض بً ؤبي ب٨غ ؤًىب الؼععي الضمك٣ي اإلاٗغوٝ بابً ٢ُم 

لم البُان""الفىاَـ( ناخب ٦خاب: 751الجىػٍت )ث   .ئض اإلاكىكت ئلى ٖلىم اللغآن ٖو

ت  لم البُان في مٗٞغ لم الٗغبُت ٖو دضزىا ابً ال٣ُم في م٣ضمت ٦خابه ًٖ ؤَمُت ٖلم اللٛت ٖو ٍو

ًٞل ال٣غآن، ٢ا٫ عخمه هللا: )وبهما ٌٗٝغ ًٞل ال٣غآن مً ٖٝغ ٦الم الٗغب ٞٗٝغ ٖلم اللٛت 

لم البُان وهٓغ في ؤقٗاع الٗغب و  لم الٗغبُت ٖو ا وعؾاثلها ٖو زُبها وم٣اوالتها في مىاًَ اٞخساَع

ىىن البالٚت ويغوب الٟهاخت وؤظىاؽ  ً الخُاب ومٗضوله ٞو ا وؤسجاٖها ٞٗلم مجها جلٍى وؤعاظحَز

مخه في ظم٘ ماصة  2الخجىِـ وبضاج٘ البضٌ٘ ومداؾً الخ٨م وألامشا٫..(. زم ًدضزىا ًٖ ظهضٍ َو

ظٍ الجملت التي جإنلذ وجدهل ذ والٟىاثض التي بٗض بظمالها ٞهلذ ه٣لتها مً ٦خابه ٣ُٞى٫: )َو

٦خب طوي ؤلاج٣ان ٖلماء ٖلم البُان التي و٢ٟذ ٖلحها وجغ٢ذ َمت اَالعي ٖلحها مً ٦خب اإلاخ٣ضمحن 

ً وهي ٦خاب البضٌ٘ البً اإلاٗتز، و٦خاب الخالي والٗاَل للخاجمي، و٦خاب اإلادايغة له،  واإلاخإزٍغ

٘ للعجمي، و٦خاب اإلاشل الؿاثغ البً ألازحر، و٦خاب الجام٘ و٦خاب الهىاٖخحن للٗؿ٨غي، و٦خاب اللم

ال٨بحر البً ألازحر ؤًًا، و٦خاب البضٌ٘ ألؾامت بً مى٣ظ، و٦خاب الٗمضة للؼهجاوي، و٦خاب هٓم 

ل ل٨ما٫ الضًً ٖبض الىاخض بً ٖبض  ، و٦خاب جهاًت الخإمُل في ٦ك٠ ؤؾغاع الخجًز
ً
ال٣غآن له ؤًًا

م ألاههاعي، و٦خاب الخ ٘ في ٖلم البضٌ٘ لؼ٧ي الضًً ٖبض الُٗٓم بً ؤبي ألانب٘. و٧ل ٦خاب ال٨ٍغ َٟغ

غاثض خؿىت  مً َظٍ ال٨خب ؤزظ مً ٦خب قتى م٘ ما ؤيٟذ بلحها مً ٞىاثض مؿخٗظبت ٞو

                                                           
 .6-5، مالخبُان في البُانالُُبي،  1 

لم البُانابً ٢ُم الجىػٍت، ؤبى ٖبض هللا،  2  ، )بحروث: م٨خبت الهال٫، ص.ٍ، الفىائض اإلاكّىق ئلى ٖلىم اللغآن ٖو

 .22ص.ث(، م
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دخىي ال٨خاب ٖلى م٣ضمت و٢ؿمحن، ٞال٣ؿم ألاو٫ ج٩لم ُٞه ًٖ ال٨ىاًت، زم  1اإلاؿا١...(. ٍو

ت، وط٦غ مج ، وال٣ؿم الشاوي جدضر ُٞه ًٖ اإلادؿىاث اإلادؿىاث البضٌُٗت اإلاٗىٍى
ً
ا ها هدى زماهحن هٖى

.
ً
ا ً هٖى كٍغ  البضٌُٗت اللُٟٓت، وط٦غ مجها ؤعبٗت ٖو

 ، ذ ؤههاٍع
ّ
٨َظا و٢ض جىالذ ظهىص الٗلماء في زضمت َظا الًٟ الجلُل الظي ٧اص ؤن ًى٣غى إلاا ٢ل

ت ٞغوٖه ًٞال ًٖ ؤنى  له، والًٟل وج٣اٖضث الهمم ًٖ جدهُله، ويٟٗذ الٗؼاثم ًٖ مٗٞغ

والؿب٤ في الخ٣ُ٣ت ًغظ٘ بلى اإلاخ٣ضمحن الظًً ويٗىا الدجغ ألاؾاؽ لهظا الٗلم، زم الًٟل ؤًًا 

ًغظ٘ بلى مً ظاء بٗضَم خُض ؤصعظىا بٌٗ الخٗضًالث والخى٣ُداث إلاا اَخضي بلُه اإلاخ٣ضمىن في 

لى مُضان البُان ؤو البضٌ٘. وال بإؽ ؤن وكحر بلى ؤؾماء ؤزغي قاع٦ذ في زضمت َظ ا الًٟ الجلُل ٖو

َـ( ناخب 922َـ(، والؿُىَي )ث 837ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ هظ٦غ: ابً حجت الخمىي )ث 

اإلاهىٟاث ال٨شحرة التي طإ نُتها في آلاٞا١، والكُش ٖبض الٛجي بً بؾماُٖل الىابلسخي )ث 

ل٘ الكهحر بالؿاٖاحي )ث 1143 )ث  َـ(، والكُش َاَغ الجؼاثغي 1241َـ(، ومدمىص نٟىث الٍؼ

، خُض 1362َـ(، ولٗل الؿُض ؤخمض الهاقمي )ث 1341 ًّ َـ( َى آزغ ما ٖٝغ بخٗاَي َظا الٟ

لت جدضر ٞحها ًٖ الٟهاخت "حىاهغ البالغت"نى٠ ٦خابا ؤؾماٍ:  . و٢ض ٢ّؿم ٦خابه بلى م٣ضمت ٍَى

لم البضٌ٘. و٢ض ٢ؿم الهاقمي لم البُان، ٖو ٖلم  والبالٚت، وزالزت بدىر مؿخ٣لت في ٖلم اإلاٗاوي، ٖو

ظا  ت، والباب الشاوي: في اإلادؿىاث اللُٟٓت. َو البضٌ٘ بلى بابحن: الباب ألاو٫ في اإلادؿىاث اإلاٗىٍى

 ٞلِـ 
ً
الخ٣ؿُم في الخ٣ُ٣ت لِـ بجضًض وبهما َى خهُلت ما اَخضي بلُه الٗلماء ال٣ضامى، وجالُا

الخبىٍب، والبٗض ًٖ للهاقمي في مُضان اإلاٗاوي والبُان والبضٌ٘ بال ًٞل الجم٘، وخؿً الترجِب و 

 الخ٩ل٠ والٛمىى. 

 الخاجمت

اَخمام ٖلماء ؤلاؾالم بٗلىم البالٚت الٗغبُت بما في طل٪  بلى ؤّن  هسلو مً صعاؾدىا َظٍ  وهىظا

ٛت الٗغبُت مً خُض ٚاًت خؿجها، وجهاًت 
ّ
ٖلم البضٌ٘ ٢ض ؤؾهم بك٩ل ٦بحر ٖلى الخٟاّ ٖلى الل

٠، وبغاءتها مً الُٗىب. ظىصتها، وؾالمتها 
ّ
و٢ض ٧اهذ ؤّو٫ مداولت ٖلمُت ظاّصة في مُضان مً الخ٩ل

٠  284ٖلم البضٌ٘ هي جل٪ اإلاداولت التي ٢ام بها ٖبض هللا بً اإلاٗتز ؾىت 
ّ
للهجغة، وهي الؿىت التي ؤل

ى:  ا ، خُض بّحن في م٣ّضمت ٦خابه ؤن الًٟل والؿب٤ في زضمت َظ"هخاب البضٌ٘"ٞحها ٦خابه اإلاؿمَّ

 مىه ٖلى بٌٗ مً جخض ظهىص ال٣ضامى 
ً
ظا عّصا ًّ ٌٗىص لل٣ضامى َو واؾخمّغث في َظا اإلاُضان. الٟ

                                                           
لم ابً ٢ُم الجىػٍت، ؤبى ٖبض هللا،   1  .23، مالبُانالفىائض اإلاكّىق ئلى ٖلىم اللغآن ٖو
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٤ الابخ٩اع في َظا اإلاُضان  َظٍ اإلاداوالث الٗلمُت بٗض ٖبض هللا بً اإلاٗتز، وؤنبذ ٧ل ٖالم ًمّهض ٍَغ

اب٘ للهجغة. ومً َىا ٞةن إلاً ًإحي بٗضٍ، بلى ؤن اؾخ٣غَّ الخا٫ بهظا الٗلم ُٞما ًبضو لي في ال٣غن الؿ

اإلاداوالث التي ْهغث بٗض َظا ال٣غن ما هي بال جغن٠ُ وجغجِب، ؤو حٗضًل وجى٣ُذ، ؤو بٖاصة نُاٚت 

 ما ٦خب في َظا اإلاُضان بلى لٛت جدىاؾب م٘ خاظت الٗهغ.

 ٞةن بغوػ َظا الًٟ ٦ما َى ٖلُه آلان ما َى بال ببر٦ت اظخمإ ظهىص الٗلماء ٖلى مّغ الٗ
ً
هىع وؤزحرا

وألاظُا٫، وج٨مُلهم لجهىص بًٗهم البٌٗ. ٞاألو٫ ًجم٘ اإلااصة، والشاوي ًً٘ الدجغ ألاؾاؽ، 

ظٍ هي  والشالض ًبجي، والغاب٘ ٌؿخٗمل مىاص الخجمُل، وألازحر ٌُٗض جغمُم َظا البىاء مً ظضًض، َو

 ِٖكت الٗلم والٗلماء، ٞهي ِٖكت مبيُت ٖلى الخّب والخٗاون والابخ٩اع.

ضها مدّمض جّمذ الّضعاؾ ُّ لُ٪ الّخ٨الن، ونلى هللا ٖلى ؾ ت وهلل الخمض واإلاّىت، اللهّم َظا الجهض، ٖو

ى حهضي الؿبُل. م. وهللا مً وعاء ال٣هض َو
ّ
لى آله وصخبه وؾل  ٖو
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ا  اإلالاعبت الىلضًت الحضًشت للترار الٗغبي اللضًم: اإلاٗاعيت ألاصبُت أهمىطحا

 بالفاؽألاؾخاط الضهخىع ٖبض اإلاٗحن بً خؿً 

ؼ بجضة -كؿم اللغت الٗغبُت اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت -حامٗت اإلالً ٖبض الٍٗؼ  

_________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ٌٗجى َظا البدض بم٣اعبت بخضي الٓىاَغ ألاصبُت اإلاهمت في الترار الٗغبي ال٣ضًم، وهي ْاَغة 

ت زانت-اإلاٗاعيت  ٤ بٖاصة ٢غاءتها جدذ يىء مىٓىع ه٣ضي -ألاصبُت ٖامت والكٍٗغ ؛ وطل٪ ًٖ ٍَغ

ال٢تها باإلاىعور ألاصبي مً ظهت، وباإلاخل٣ي مً ظهت  خضًض. ًغ٦ؼ البدض ٖلى صعاؾت اإلاٗاعيت ٖو

اث و  ؤزغي مً زال٫ بدض ٖضص مً اإلاٟاَُم اإلاازغة في حك٨ُلها الٟجي، َؿخدًغ البدض هٍٓغ

ُٟت  ُم ٚغبُت خضًشت صٖما إلا٣اعبخه الى٣ضًت، مجها: مٟهىم ؾىػان ؾخِخ٨ُٟدلومٟاَ ًٖ ْو

ال٢ت طل٪ بمٟهىم الخُاب٤ ألاؾُىعي  -زانت ٢هُضة اإلاضًذ-ال٣هُضة  اإلاغج٨ؼ -الخٟاويُت، ٖو

ت بى٫ ٧ىهغجىن للخباص٫ ال٣ُىسخي  في ْاَغة اإلاٗاعيت.  -ٖلى هٍٓغ

 اإلالضمت

وهي اإلاهمت في الترار الٗغبي ال٣ضًم، ىاَغ ألاصبُت ٌٗجى َظا البدض بم٣اعبت بخضي الٓ

٤ بٖاصة ٢غاءتها جدذ يىء مىٓىع ه٣ضي خضًض. ًغ٦ؼ  ت؛ وطل٪ ًٖ ٍَغ ْاَغة اإلاٗاعيت الكٍٗغ

ال٢تها باإلاىعور ألاصبي مً ظهت، وباإلاخل٣ي مً ظهت ؤزغي مً زال٫  البدض ٖلى صعاؾت اإلاٗاعيت ٖو

ال٢تها بغئٍت ألاصًب  الٟجي، مجها: بدض ٖضص مً اإلاٟاَُم اإلاازغة في حك٨ُلها لٛت الىو اإلاٗاِعى ٖو

ت والخىاٞـ والٗىصة ؤلابضاُٖت الىاُٖت للمىعور ألاصبي الٟلؿُٟت في ػمً وبِئت مدضصًً، و ُّ آلاه

اث  ال٢تهم بةهخاط اإلاٗاعيت ألاصبُت، واإلاٗاعيت بحن مىا٣ٞت الىو ألاهمىطط في اإلاىيٖى ٖو

امل ؤلاعجاب بالىو ألا  بُٗت الٗال٢ت بحن ومسالٟخه، ٖو همىطط وؤزٍغ ٖلى جىلُض الىو اإلاٗاِعى، َو

ما، والخُاب٤ ألاؾُىعي بُجهما وبحن  الىو ألاهمىطط والىو اإلاٗاِعى، وبؾتراجُجُت ازخُاَع

٢اثلحهما، واإلاٗاعيت بحن مىاؾبت الىو ألاهمىطط والخماهي م٘ الىي٘ الىٟسخي إلاالٟه، وآلازاع 

ش الٗغبي، والىو اإلاٗاِعى الؿلبُت وؤلاًجابُت للىو اإلاٗا ِعى ٖلى اإلاكهض ألاصبي ٖلى مضاع الخاٍع

ً اإلاىٓىمت ألاصبُت للىو ألاهمىطط ولؤلصًب الالخ٤، وألاصواع التي ًاصحها ألاصًب مً زال٫  وج٩ٍى

ال٢ت اإلاٗاعيت بةٖاصة ٦خابت اإلاىعور الش٣افي، باإلياٞت بلى ٢غاءاث ؤزغي طاث  الىو اإلاٗاِعى، ٖو

  نلت باإلاٗاعيت.

اث ومٟاَُم ٚغبُت خضًشت صًٖما إلا٣اعبخه الى٣ضًت، مجها: مٟهىم ؾىػان       ٌؿخدًغ البدض هٍٓغ
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ال٢ت طل٪ بال٣هُضة الٗغبُت.  ت بى٫ ٧ىهغجىن ٖو ؾخِخ٨ُٟدل للخُاب٤ ألاؾُىعي اإلاغج٨ؼ ٖلى هٍٓغ

ت اإلاهاخبت للىهىم ألاصبُت و٢اثلحه ال٢ت ؤي٠ بلى طل٪ مٟهىمها اإلاخٗل٤ بخل٣ي ألازباع الىثًر ا ٖو

ت ألاصًب في ازخُاع ما ًىاؾب عئٍخه الٟلؿُٟت.  طل٪ بدٍغ

 

بن ٖملُت بٗض ؤهمىطط ؾاب٤ وججضًضٍ ال جخد٤٣ بمجغص بٖاصة ج٣ضًم َظا ألاهمىطط إلاخل٤      

٣ضم بها َظا ألاهمىطط  ًُ خضًض ٞدؿب، ول٨جها ٖملُت مغ٦بت ال بض ٞحها مً مغاٖاة الىؾُلت التي 

ت الؿاب٤ مً ظهت، وؤلاياٞت التي ج٣ضمها َظٍ الىؾُلت لبٗض وججضًض َظا ألاهمىطط ألاؾب٤ مً ظه

ا  ًُ ّٗض ظيًؿا ؤصب
ُ
٣ّضم بها ألاهمىطط ألاؾب٤ التي ؾإ٢اعبها في َظا البدض ح ًُ ؤزغي. والىؾُلت التي 

ت. ا ٢ضًًما ؤال وهي اإلاٗاعيت الكٍٗغ ًًّ ا/ج٣لُض ًُ  ٦1الؾ٨ُ

٣ًا ل٣الب ؾاب٤؛ َظا ال٣الب َى هو ؤهمىطط، وؤٖجي       ت ٞو وصخئ الكاٖغ الالخ٤ مٗاعيخه الكٍٗغ

ت وؤٚغاًيا مدضصة اقتهغث بها يمً به ال٣هُضة الخ٣لُضً ًُ ا و٢اٞ ذ لىٟؿها وػهً
ّ
ت الكهحرة التي زُ

ا. ًٗ ا ؤو ٧ل طل٪ مجخم ًُ ا ؤو ز٣اٞ ًُ ا ؤو اظخماٖ ًُ ا ؤو ؾُاؾ ًُ ذي مدضص ٢ض ٩ًىن صًي  2ؾُا١ جاٍع

ش ألاصبي الٗغبي-ل٣ض ؤؾؿذ اإلاٗاعيت       لىٟؿها ؤًَغا ق٩لُت ومىيىُٖت ال  -ٖلى مغ الخاٍع

غ-حؿخُُ٘ الخغوط ٖلحها؛ ألجها  تها ٦ٓاَغة ؤصبُت  -ؤي َظٍ ألَا هي التي جدضص وظىصَا واؾخمغاٍع

غ الك٩لُت  للمٗاعيت يغوعة ملخت الؾدب٣اء  -جدضًًضا–يمً ظيـ الكٗغ ألاصبي. وحّٗض ألَا

                                                           
ت، وؤهه  1 ش الٗغبي مً ْاَغة اإلاٗاعيت الكٍٗغ مً الى٣اص مً ؤ٦ض ٖلى ؤهه ال جسلى ؤًت ٞترة مً ٞتراث الخاٍع

ت ألاولى لىجضَا ٖىض الكٗغاء الجاَلُحن ٦كٗغاء مضعؾت ؤوؽ بً حجغ. وم٘  باؾخُاٖخىا جدب٘ اإلاٗاعياث الكٍٗغ

ؤٖجي  -ئلهخاط الكٗغي لكٗغاء َظٍ اإلاضعؾتطل٪، ٞةن بنضاع مشل َظا الخ٨م الى٣ضي ًدخاط بلى صعاؾت ٖم٣ُت ل

؛ لخدضًض ما بطا ٧اهذ ٢هاثضَم مٗاعياث خ٣ُ٣ُت ؤم مجغص خاالث مً الخإزغ الكٗغي -مضعؾت ؤوؽ بً حجغ

٦خ٣لُض عؾمي قٟاهي ق٨لي بحن الكٗغاء الغواة الظًً ًى٣لىن الكٗغ إلاً زلٟهم مً ألاظُا٫ الالخ٣ت. مً الى٣اص 

بض الظًً ؤ٦ضوا ٖلى ؤهه ال ج ش الٗغبي مً وظىص اإلاٗاعياث مدمض ؾُٗض خؿحن، ٖو سلى ٞترة مً ٞتراث الخاٍع

اى: الىاصي اإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبيالغخمً الؿماُٖل، ومدمض هىٞل. اهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض،  ، )الٍغ

سُت هلضًت. والؿماُٖل، ٖبض الغخمً بؾماُٖل، 51م(، م1980ألاصبي،  ت: صعاؾت جاٍع ، اإلاٗاعياث الكٍٗغ

ل، مدمض مدمىص ٢اؾم، 46-44م(، م1994)ظضة: هاصي ظضة ألاصبي الش٣افي،  ش اإلاٗاعياث في الكٗغ . وهٞى جاٍع

 .17-16م(، م1983، 1، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، ٍالٗغبي
خظاع للىبي  2 حر في الٖا مً ؤمشلت َظٍ ال٣هاثض التي ؤنبدذ ٢الًبا/ؤهمىطًظا ًدخظي: )باهذ ؾٗاص( ل٨ٗب بً َػ

 ٖلُه وؾلم وصخابخه ومضخهم: باهذ ؾٗاص ٣ٞلبي الُىم مخبى٫، و)البرصة( للبىنحري في اإلاضًذ الىبىي: نلى هللا

ض في الخ٨م وألامشا٫ واإلاىأٖ: ًا ْبُت ؤقبه شخيٍء  ض( البً صٍع ؤمً جظ٦غ ظحران بظي ؾلم، و)م٣هىعة ابً صٍع

 تى ٚضٍ.باإلاها، و)صالُت الخهغي( للخهغي في اليؿِب واإلاضًذ: ًا لُل الهب م
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ا ْاَغة ؤصبُت ٢اثمت بظاتها جىضعط يمً ظيـ ؤصبي  -ؤْي ٧لمت مٗاعيت-مُتها حؿ مً ظهت، واٖخباَع

 ؤ٦بر َى الكٗغ مً ظهت ؤزغي.

وفي ؾبُل الىنى٫ بلى حٍٗغ٠ مد٨م إلاٟهىم اإلاٗاعيت ٖلُىا م٣اعبت ٖضص مً اإلاٟاَُم طاث      

ت  الهلت، ومجها اإلاٗجى اللٛىي. ول٩ي هاَغ مهُلر اإلاٗاعيت ٖلُىا  الغظٕى ألَم اإلاٗاظم اللٍٛى
ً

ؤوال

ت ل٩لمت )مٗاعيت(  ى معجم لؿان الٗغب البً مىٓىع؛ ليؿخٗغى اإلاٗاوي اللٍٛى في الترار الٗغبي َو

قخ٣ذ مً الٟٗل )ٖاعى( الظي ؤنل ماصجه )ٕ ع ى(. 
ُ
 التي ا

في معجم لؿان الٗغب مٗان مخٗضصة حؿخيبِ مً الاؾم )مٗاعيت( والٟٗل )ٖاعى(، ل٨ً      

اإلاٗاوي التي تهمىا َىا واإلاخٗل٣ت بى٣اقىا الخالي اهدهغث في آلاحي: م٣اعهت شخيء ؤو شخو بأزغ، 

وم٣ابلت شخيء بأزغ، ومباصلت ؤو م٣اًًت شخيء بأزغ، ومىاٞؿت شخيء ؤو شخو ما، وم٩اٞإة شخو 

ما، ومضاعؾت شخو ما، ومداطاة شخيء ما ؤو شخو ما، ومجاهبت شخيء ما ؤو شخو ما، وم٣ابلت 

لُه، ٞاإلاٗاوي التي تهمىا اهدهغث  شخيء ما ٤ مسخل٠، ومدا٧اة شخو ما. ٖو ؤو شخو ما مً ٍَغ

في اإلا٣اعهت، واإلا٣ابلت، واإلاباصلت، واإلا٣اًًت، واإلاىاٞؿت، واإلا٩اٞإة، واإلاضاعؾت، واإلاداطاة، واإلاجاهبت، 

 1واإلا٣ابلت، واإلادا٧اة.

شىا، ًجضع مىا٢كت بٌٗ بٗض ؤن اؾخٗغيىا اإلاٗجى اللٛىي ٦مضزل يغوعي إلاىيٕى بد     

ت، واإلاُاب٣ت واإلاسالٟت، والخىاٞـ. ُّ  الٗىانغ ألاؾاؾُت إلهخاط اإلاٗاعيت، ومجها: لٛت اإلاٗاعيت، وآلاه

ت ؤخض ؤَم الٗىانغ ألاؾاؾُت إلهجاخها وجطخُم       ٨خب بها اإلاٗاعيت الكٍٗغ
ُ
حٗض اللٛت التي ج

ا في ًٞاءحها الؼماوي واإلا٩اوي. ٣ًى٫ ٖبض هللا ال خُاوي: )في خ٣ى٫ اإلاٗاعياث وِٗل ؤمام ؤعنضة ؤزَغ

غ  2جغازُت ممؼوظت بلٛت ٖهغ ظضًض.(
ّ
سخ

ُ
وبىاء ٖلى طل٪، ٞال بض للٛت الىو اإلاٗاِعى مً ؤن ح

ض ؤن ًى٣لها للمخل٣ي في ػمً وبِئت مدضصًً. ومشا٫ طل٪ ما  لخضمت عئٍت الكاٖغ الٟلؿُٟت التي ًٍغ

ي بمعجمها اللٟٓي وجغ٦ُبها الىدىي وؤؾلىبها ًجضٍ اإلاخدب٘ للٛت مىٓىمت مٗاعياث الباعوص

البالغي...بلخ، وما ٞحها مً ٢غب واضر مً لٛت الٗهغ الٗباسخي؛ وطل٪ ألن الكاٖغ الباعوصي عؤي في 

الٗهغ الٗباسخي الظَبي ؤهمىطًظا ًدخظي إلخُاء الكٗغ الٗغبي في ػمىه وبُئخه مً ظهت، ٦ما عؤي 

ت الٗل  ُا والاؾخٟاصة مجها في وا٢ٗه اإلاٗانغ مً ظهت ؤزغي. ال٣ضعة ٖلى مدا٧اة هماطظه الكٍٗغ

ت ما ٣ًىم به ألاصًب الالخ٤ مً       ُّ ت ٞله ؤزغ ٦بحر ٖلى بهخاط اإلاٗاعيت. وؤ٢هض باآله ُّ ؤما ٖامل آلاه

                                                           
، م 18م(، ط 1999، )بحروث: صاع بخُاء الترار، 3، ٍلؿان الٗغباهٓغ: ابً مىٓىع، مدمض ابً م٨غم،  1

137-152. 
ت: أهماٍ وججاعبالخُاوي، ٖبض هللا،  2 م(، م 1998، )ال٣اَغة: صاع ٢باء لليكغ والخىػَ٘، اإلاٗاعياث الكٍٗغ

104. 
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زال٫ ههه اإلاٗاِعى مً حٗبحر ًٖ الؼمان واإلا٩ان بما ٞحهما مً اَخماماث ومكا٧ل جخٗل٤ باإلاخل٣ي. 

١ الؼمىُت والبُئُت مً ألامىع ألاولُت التي ال مؿاومت ٞحها ٖىض الى٢ىٝ ٖلى بن الاَخمام بالٟغو 

الىهحن: ألاهمىطط واإلاٗاِعى؛ ألجها مً ألامىع التي جدضص م٩اهت الىو ألاهمىطط مً الترار 

اجه اؾخلهامه وبٖاصة ٦خابخه مً زال٫ الىو اإلاٗاِعى.  1ومؿٚى

اث ٢بل ؤن ؤهخ٣ل بلى الخضًض ًٖ بهخاط اإلاٗاع       يت بحن مىا٣ٞت الىو ألاهمىطط في اإلاىيٖى

ومسالٟخه، ؤوّص الخىبُه بلى ؤن َى٫ الىٟـ الكٗغي ومداولت م٣اعبت ٖضص ؤبُاث الىو ألاهمىطط ؤو 

، بل ٢ض ٩ًىن ٖبًئا ومشلبت. والٗبرة لِؿذ ب٨ثرة ؤبُاث الىو 
ً
ض الىو اإلاٗاِعى ًٞال ججاػوَا ال ًٍؼ

ىو ألاهمىطط ؤو ججاوػَا، بل هي باؾدُٟاء ال٨ٟغة واؾخلهام اإلاٗاِعى ؤو مداولت م٣اعبت ؤبُاث ال

  2ال٣ىة الترازُت للىو ألاهمىطط في مٗالجت ٢ًُت مٗانغة لؤلصًب اإلاخإزغ.

اث ومسالٟخه ٞمً الًغوعي ؤلاقاعة بلى       ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمىا٣ٞت الىو ألاهمىطط في اإلاىيٖى

ٗاوي ٧اٞت ال ٣ًغب ٢هُضجه مً ٧ىجها مٗاعيت، ٦ما ؤن مخابٗت الكاٖغ الالخ٤ للكاٖغ اإلاخ٣ضم في اإلا

 3ؤن مسالٟت الىو اإلاٗاِعى للىو ألاهمىطط في بٌٗ اإلاٗاوي ال ًبٗضٍ ًٖ مٟهىم اإلاٗاعيت.

ٞإؾاؽ اإلاٗاعيت َى اؾخلهام الىو الؿاب٤ والاؾخٟاصة مً ؤزٍغ التراسي ومداولت بٖاصة جىظحهه 

٦ما ؤن ٖضم مىا٣ٞت الىو اإلاٗاِعى للىو  4وبُئخه.لُسضم وظهت هٓغ الكاٖغ اإلاخإزغ في ػمىه 

ض بًها٫ ٨ٞغة  غاى ٧اٞت ال حٗض ًُٖبا في اإلاٗاعيت، خُض بن الكاٖغ اإلاخإزغ ٢ض ًٍغ ألاهمىطط في ألٚا

                                                           
ًهى٠ مدمض ؾٗض خؿحن الٟغو١ الؼمىُت والبِئت بحن الىهىم اإلاضعوؾت ٖلى ؤجها مً الٟغو١ الجاهبُت التي  1

٣ت الخهىع وبصعا٥ ما ًخهىع زم  جٗل مالخٓت ٍَغ  ٖىض الى٣ض، ٍو
ً
 وم٩اجها مخإزغا

ً
ا ًجب ؤن ٩ًىن صوعَا زاهٍى

الى٣ضًت. اهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض،  ٦ُُٟت ببغاػ هدُجت طل٪ في الٗمل ألاصبي مما له الهضاعة في الضعاؾت

 .22، ماإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبي
 في اإلاٗاعيت، ومجهم: مدمض  2

ً
بٌٗ الى٣اص ظٗل ج٣هحر اإلاخإزغ في الىنى٫ بلى ٖضص ؤبُاث ال٣هُضة ألانل ُٖبا

 .83-77، ماإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبيؾٗض خؿحن. اهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض، 
ا لخدضًض ٧ىن ألاو٫  مً الى٣اص مً ًىو ٖلى ؤن 3

ً
الخ٣اء الىو الالخ٤ م٘ الؿاب٤ في اإلاىيٕى لِـ قَغ

. وال٣ى٫ 30، ماإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبيمٗاعيت، ومجهم مدمض ؾٗض خؿحن. اهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض، 

 لها مً اإلاٗاعيت ؾىي الىػن وال٣اُٞت-بهظا ًجبرها ٖلى بصزا٫ ٢هاثض ٦شحرة ظضا 
ّ
يمً مٟهىم  -ال خٔ

.اإلاٗاع  ض الضعاؾت الخالُت ؤن حُٗض الىٓغ ُٞه لخدضص ؤٍَغ ظا بالُب٘ مً الخجاوػ الظي جٍغ  يت، َو
 لها مدمض ؾٗض خؿحن. اهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض،  4

ً
 للمٗاعيت ونمُما

ً
ممً ظٗل اجبإ اإلاٗاوي ظىَغا

 .97-93، ماإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبي
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ُت.   1مُٗىت مً مٗاعيخه ال حؿخلؼم جمام اإلامازلت اإلاىيٖى

ٕ الىو ألاهمىطط والازخالٝ وما ط٦غ ؾاب٣ًا ٣ًىصها بلى الخضًض ًٖ مٟهىم اإلاٗاعيت بحن اجبا     

. بن ج٤ًُِ صوع اإلاٗاعيت بلى الخض الظي ال ًخم٨ً ُٞه ألاصًب اإلاخإزغ  مٗه بى٣ٌْ شخيء مً ؤ٩ٞاٍع

مً ه٣ٌ ٨ٞغة ؤو عؤي لكاٖغ ؾاب٤ َى ج٤ًُِ لضوع اإلابضٕ والخ٨م ٖلُه بًغوعة الضوعان في ٞل٪ 

ظا ٌكبه  ال٣ضًم إلاجغص ٢ضمه! ٦ما ؤن  ٢ى٫ الظًً هاصوا بؿُُغة -مً وظه-الكاٖغ الؿاب٤، َو

بزغاط الىو اإلاٗاِعى الظي ًى٣ٌ ٨ٞغة ما في الىو ألاهمىطط مً ْاَغة اإلاٗاعيت وبصزاله في 

ت ٖلى قاٖغ اإلاٗاعيت وبظباٍع ٖلى  ا هٕى آزغ مً ٞغى الغ٢ابت ال٨ٍٟغ ًً ْاَغة الى٣اثٌ َى ؤً

ظا مما ًدىافى م٘ مٟهىم اإلاٗاعيت ا لظي حؿعى الضعاؾت الخالُت الخًٕى الخام للىو الؿاب٤، َو

ال ٌٗض  -وبالخالي جإًُض آعاء الكاٖغ ألاؾب٤-بن ه٣ٌ مٗاوي الىو ألاهمىطط، ؤو جإ٦ُضَا  2لخدضًضٍ.

لُه، ٞةن ه٣ٌ الىو اإلاٗاِعى إلاٗان في الىو   ًٟغ١ بحن اإلاٗاعيت والى٣ًُت. ٖو
ً

ا ٞانال خضًّ

٣ٌ ل٨ٟغة مُٗىت في الىو ألاهمىطط ألاهمىطط ال ًسغط الىو مً ٧ىهه مٗاعيت بلى ه٣ًُت؛ ألن الى

 ًضزل في مٟهىم الخىاٞـ الظي َى قٍغ مً قغوٍ اإلاٗاعيت ٦ما ؾيبحن ُٞما ًلي.

٦شحر َم الى٣اص الظًً جىاولىا ْاَغة اإلاٗاعيت ألاصبُت ولم ٌكحروا بلى ٖامل )الخىاٞـ( في      

ٟاتهم لها، م٘ ؤهه ٌكتر٥ في ألاَمُت م٘ ٖاملي اإلاُاب٣ت )مشل:  الخُاب٤ في الىػن وال٣اُٞت حٍٗغ

ت ومىاؾبت الىو ألاهمىطط،  غاى الكٍٗغ (، واإلاسالٟت )مشل: الازخالٝ في بٌٗ ألٚا واإلاىيٕى

 والغئٍت...بلخ(.

ت اإلاخمحزة ٖلُه       ؤن ًضزل في  -بلؼاًما-في بَاع ج٩ىًٍ الكاٖغ لصخهِخه اإلاخٟغصة وبهمخه الكٍٗغ

ا. ٖملُت جىاٞـ ببضاعي م٘ الىماطط ألاصبُت ا ًُ لٗلُا في اإلاىعور الش٣افي لُخم٨ً مً ججاوػَا ٞى

ت مً ألامىع ألاؾاؾُت التي جخًمً الخىاٞـ ؤلابضاعي، وبالخالي جهبذ  ملُت بهخاط اإلاٗاعيت الكٍٗغ ٖو

ً شخهُت ألاصًب. ج٣ى٫ ؾىػان ؾخِخ٨ُٟدل: )الخدضي الظي ًىاظهه  ٖملُت ؤؾاؾُت في ج٩ٍى

                                                           
ا 1  ٞحها، ومجهم مدمض مً الى٣اص مً ظٗل ا٢خهاع اإلاٗاعيت ٖلى بٌٗ مىيٖى

ً
ث ؤو ؤٚغاى الىو ألاهمىطط ُٖبا

 . 83-81، ماإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبيؾٗض خؿحن. اهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض، 

 في 
ً
اث ٌّٗض ُٖبا بن الظي ؤصي بلى ٢ى٫ بٌٗ الى٣اص بن ٢هغ الىٟـ الكٗغي ؤو الا٢خهاع ٖلى بٌٗ اإلاىيٖى

ٟها اإلاخإزغ إلاٗالجت ٢ًُت في ػماهه وبُئخه.اإلاٗاعيت َى ٢لت الىعي الى٣ضي بد٣ُ٣ت صوع اإلاٗا  عيت ٦إصاة ٞىُت ًْى
ُذ( في بقاعة مىه بلى مٗاعيخه إلاٗل٣ت  2 ًّ اؾخسضم الكاٖغ ؤلاخُاجي مدمىص ؾامي الباعوصي في صًىاهه ظملت )ه٣

ع وآلاعاء. ٖىترة اإلاُمُت؛ لُض٫ ٖلى ؤن مٟهىم اإلاٗاعيت ال ًلؼم الكاٖغ الالخ٤ بمىا٣ٞت الكاٖغ ألاؾب٤ في ألا٩ٞا

، جد٤ُ٣ ٖلي الجاعم ومدمض ق٤ُٟ مٗغوٝ، )ال٣اَغة: صاع 3، طصًىان الباعوصياهٓغ: الباعوصي، مدمىص ؾامي، 

ت،   .485م(. م1974-1971اإلاٗاٝع اإلاهٍغ
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 ؤصب
ً

ٓمخه، وفي الكاٖغ الظي ًسخاع ؤن ًدا٧ي ٖمال ا ًُٖٓما َى اؾخدًاع ٢ىة ألاهمىطط وؾلُخه ٖو ًُّ

ت اإلاخٟغصة(.  1الى٢ذ طاجه جإؾِـ َىٍخه الكٍٗغ

ؤن ٌؿخضعي الىو ألاهمىطط  -مً زال٫ ههه اإلاٗاِعى-بن اإلابضٕ ناخب الغئٍت ال ًداو٫      

خحن، ومٗبًرا بىي ىح ًٖ ٞدؿب، ول٨ىه ٌؿعى ألن ًخٟى١ ٖلُه مٓهًغا ٢ضعجه ومهاعجه الكٍٗغ

خه الٟلؿُٟت. وبالخالي، ٞةن ؤزغ مٗاعيخه ٚحر مدهىع في  اَخماماجه ومكا٧له وآماله اإلاٗانغة وعٍئ

ا ٌصج٘ ٖلى  ًُ ا ؤصب ًً مداولت لبٗض الكٗغ ال٨الؾ٩ُي/الخ٣لُضي ال٣ضًم، وبهما ًخٗضي طل٪ لُيخج جدض

)ههج البرصة( التي ؤلابضإ في بُئخه وػمىه. ج٣ى٫ ؾخِخ٨ُٟدل في حٗل٣ُها ٖلى ٢هُضة ؤخمض قىقي 

ٖاعى بها بغصة البىنحري ؤهه بؿبب ؤن )مهُلر اإلاٗاعيت الٗغبي ًخًمً مٗجى اإلا٣ابلت ؤو 

ت  2اإلاىاظهت والخدضي؛ بمٗجى مداولت الخٟى١ ٖلى مىاٞـ ما(،  -بُبُٗتها-وؤن )اإلاٗاعيت الكٍٗغ

مهما(، ال بض ؤن جٟهم  -الخاليب-ٞاإلاٗاعيت  3جضٖى للم٣اعهت بحن الىو ألاهمىطط والىو الالخ٤ وج٣ٍى

ٖلى ؤجها )جدض لِـ ٣ِٞ لؿل٠ ألاصًب مً الكٗغاء ال٨الؾ٨ُُحن/ الخ٣لُضًحن ومً بٗضَم، ول٨ً 

ه مً الكٗغاء اإلاىاٞؿحن(. ا إلاٗانٍغ ًً  4ؤً

بن الٗىصة الىاُٖت للمىعور ألاصبي مً ؤَم الٗىانغ التي جم٨ً ألاصًب مً مىاٞؿت ألاصباء      

ن ال٣ضماء وججاوػ ههىنهم اإلاظَلت، ومً زم بٗض جغاثهم اإلاخٟغص؛ ألن ال٨الؾ٨ُُحن/ الخ٣لُضًح

ا بلى ب٣ُت الٗىامل ألازغي ٧لٛت 
ً
البٗض الخ٣ُ٣ي ال ًخد٤٣ بال م٘ وظىص ٖامل اإلاىاٞؿت مًاٞ

ت.  ُّ  اإلاٗاعيت واإلاُاب٣ت والازخالٝ وآلاه

اصي َظا الٟٗل ٖىضما ٣ًىم ألاصًب ناخب الغئٍت الٟلؿُٟت بخإل٠ُ هو مٗاِعى ٞةهه ً     

٣ت واُٖت ببضاُٖت. وج٩ىن َظٍ الٗىصة الىاُٖت للمىعور ألاصبي باالزخُاع والاهخ٣اء لؤلهمىطط  بٍُغ

ا. ومً  ًُ ا وم٩اه ًُ ا م٘ عئٍخه اإلاٗانغة ػماه ًُ اصة ٖلُه ؤو ؤلاه٣ام مىه بما ًغاٍ مخماق ، ومً زم الٍؼ
ً

ؤوال

ض قٗغاء ؤلاخُاء مً جبّنٍ لؤلؾلىب البالغي ؤمشلت َظٍ الٗىصة الىاُٖت للمىعور الش٣افي ما هجضٍ ٖى

                                                           
1 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2010), p. 168. 
2 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad, p. 196. 
3 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet        

Muḥammad, p. 197. 
4 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad, p. 163. 
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ت/ اإلاىيىُٖت للىو  ُّ ت واضخت ٚحر م٣ٗضة، والخالٖب بالبيُت الشُم الخ٣لُضي، واؾخسضام لٛت قٍٗغ

ت ظضًضة، ؤو خظٝ بٌٗ ألا٢ؿام ؤو  ألاهمىطط، وجُُٗم الىو اإلاٗاِعى بإ٢ؿام ؤو ؤٚغاى قٍٗغ

لُه، هالخٔ  غاى مً الىو ألاهمىطط...بلخ. ٖو ؤن الخٗضًل ؤلابضاعي ٖلى الىو ألاهمىطط الظي ألٚا

خه في قٗغ  ًٓهغ في الخل٤ الكٗغي الالخ٤ في اإلاٗاعيت ًا٦ض ٖلى اؾخ٣ال٫ ؤلاهخاط ألاصبي وخٍغ

ت الٗمل ألاصبي واؾخ٣الله ٖلى  ت زانت. وفي الى٢ذ طاجه جا٦ض خٍغ ألاصًب ٖامت ومٗاعياجه الكٍٗغ

ى   -في صوعٍ ؤلاخُاجي-ألامغ الظي ًخًمىه الىو اإلاٗاِعى ؤَمُت ؤلابضإ الكٗغي والخىاٞـ ُٞه، َو

 للكٗغ ال٨الؾ٩ُي/ الخ٣لُضي.

والخىاٞـ الخانل بحن ألاصًب الالخ٤ وألاصًب الؿاب٤ ًشحر ٢ًُت مهمت هي ؤزغ ؤلاعجاب      

ت مً الًغوعي مىا٢كت ؤَمُت  ت مٗجى اإلاٗاعيت الكٍٗغ ال٢خه باإلاٗاعيت. وإلاٗٞغ بالىو ألاهمىطط ٖو

بُٗت ٖىهغ ؤلا ت، َو عجاب بالىو ألاهمىطط/ الىو الؿاب٤ في ٖملُت زل٤ اإلاٗاعيت الكٍٗغ

 الٗال٢ت بحن الىو اإلاٗاِعى والىو ألاهمىطط.

ت.       ٦شحر مً الى٣اص ٌٗضون ٖامل ؤلاعجاب بالىو ألاهمىطط مهًما في زل٤ اإلاٗاعيت الكٍٗغ

الضاٞ٘ الغثِـ لخل٤  -عجابؤي ٖامل ؤلا-وبًٗهم ٢ض بالٜ في ج٣ضًغ َظٍ ألاَمُت ختى ّٖضٍ 

ت ألازغي. ومً مٓاَغ َظٍ اإلابالٛت ٢ُام بًٗهم  ت الظي مىه جخىلض الضواٞ٘ الشاهٍى اإلاٗاعيت الكٍٗغ

ٟاتهم إلاهُلر اإلاٗاعيت. ٦ما ؤن بٌٗ الى٣اص ٢ض ؤ٦ض ٖلى ؤن  بخًمحن ٖىهغ ؤلاعجاب في حٍٗغ

واضًخا وخايًغا، وبن لم الىو الالخ٤ ال ًم٨ً ؤن ٌؿمى مٗاعيت ختى ٩ًىن ٖىهغ ؤلاعجاب 

ُل٤ ٖلى َظا الىو الالخ٤ اؾم )ه٣ًُت(. ًُ و٦إن ظمُ٘ َاالء الى٣اص ًا٦ضون بأعائهم  1ًىظض ٞغبما 

ت بال بطا ٧ان معجًبا بالىو ألاهمىطط.  جل٪ ٖلى ؤن الكاٖغ الالخ٤ ال ٌؿخُُ٘ بهخاط مٗاعيت قٍٗغ

مً ببضإ ألاصًب اإلاخإزغ وصوعٍ في  ومً مساَغ اٖخماص ؤلاعجاب ٦ٗامل عثِـ لخل٤ اإلاٗاعيت الخضُّ 

حن بلى هٕى ٢اَغ مً ال٣ُىص  اؾخلهام الترار وبٖاصة جىظحهه؛ مما ًسغط الٗال٢ت بحن الىهحن الكٍٗغ

اإلاؿخٟؼة إلم٩اهاث ألاصًب. ؤي٠ بلى طل٪ ما ًهضع ًٖ طل٪ مً اخخمالُت جضازل الٓىاَغ ألاصبُت 

ت ؤزغي ٦ٓاَغة الى٣اثٌ، وبالخالي م٘ بًٗها البٌٗ ٦خضازل ْاَغة اإلاٗاعيت م٘ ْىاَ غ قٍٗغ

 خضور ٞىضخى ه٣ضًت.

                                                           
ت ومٟهىمها ٦ٓاَغة  1  في جدضًض ماَُت اإلاٗاعيت الكٍٗغ

ً
مً يمً الى٣اص الظًً ظٗلىا ٖامل ؤلاعجاب خاؾما

بض  ل. اهٓغ:ؤصبُت ٖبض هللا الخُاوي، ومدمض ؾُٗض خؿحن، ٖو الخُاوي، ٖبض  الغخمً الؿماُٖل، ومدمض هٞى

ت: أهماٍ وججاعبهللا،  اإلاٗاعياث في الكٗغ وخؿحن، مدمض ؾٗض،  ،103و 98-97، م اإلاٗاعياث الكٍٗغ

سُت هلضًت. والؿماُٖل، ٖبض الغخمً بؾماُٖل، 46، م الٗغبي ت: صعاؾت جاٍع ، 192، م اإلاٗاعياث الكٍٗغ

ل، مدمض مدمىص ٢اؾم،   .13، م ٍش اإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبيجاع وهٞى
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ت، ول٨ً اإلاٗاعيت       بن ٖامل ؤلاعجاب بالىو ألاهمىطط َى باٖض مهم لخل٤ اإلاٗاعيت الكٍٗغ

 ًٖ ؤن 
ً

٢ض جىظض وجخد٤٣ صون ؤن ٩ًىن ؤلاعجاب مىظىًصا يمً الٗىامل الباٖشت للمٗاعيت ًٞال

ا عثًِؿا في ٖملُت زل٣ه
ً
يخج اإلاٗاعيت ألؾباب مخٗضصة؛ ٞكهغة الىو ٩ًىن باٖش ًُ ا. الكاٖغ الالخ٤ 

ش الٗغبي، وم٩اهخه، وؾحروعجه الضًيُت والش٣اُٞت والاظخماُٖت والؿُاؾُت  اإلاٗاَعى ٖلى مضاع الخاٍع

ت   ًدخظي مً ٢بل الكٗغاء الالخ٣حن في ٖملُت بهخاط مٗاعياث قٍٗغ
ً
ججٗل مىه ؤهمىطًظا ومشاال

ا. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، باثُت ؤبي جمام في الاخخٟاء باهخهاع صًيُت وز٣اُٞت واظخماٖ حَر ُت وؾُاؾُت ٚو

بن لم ج٨ً -الخلُٟت الٗباسخي اإلاٗخهم بٗض ٞخده للمضًىت البزهُُت )ٖمىعٍت( حّٗض مً ؤقهغ 

ا ُمىتها؛ ولظا ٣ٞض  -ؤقهَغ ا َو ال٣هاثض التي جدخٟي بٗٓمت الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت واهخهاَع

ضون الاخخٟاء بال٣ىة الٗغبُت ؤنبدذ َظٍ ال٣ ا للكٗغاء الالخ٣حن ممً ًٍغ هُضة ؤهمىطًظا قٗغًٍ

ٔ ٖلحها مً ٢بل ممضوخحهم مً ؤمغاء وملى٥ وزلٟاء ٖلى مضاع  ؤلاؾالمُت التي ْلذ واؾخمغث وخٞى

٣ت مكابهت هجض ؤن مُمُت البىنحري الكهحرة في مضح الىبي مدمض  ش الٗغبي ؤلاؾالمي. وبٍُغ الخاٍع

ٖلُه وؾلم التي جهى٠ ٖلى ؤجها )٢هُضة صًيُت(، ٢ض خضصث بسهاثهها هٕى ٢هاثض نلى هللا 

اإلاضًذ الىبىي، وبالخالي جإنلذ في الترار الٗغبي لخهبذ ؤهمىطًظا ل٨شحر مً الكٗغاء الالخ٣حن الظًً 

ضون هٓم ٢هُضة في اإلاضًذ الىبىي.   1ًٍغ

ٖجي ٢هُضحي ؤبي جمام والبىنحري، وبىاء ٖلى ما ؾب٤، ٞةن م٩اهت ال٣هُضجحن وقهغتهما، ؤ     

ً في يمحر ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، ًٟغيان  ظٗلذ مجهما ؤهمىطظحن لِؿا ٣ِٞ مهمحن، بل خايٍغ

ضون هٓم ٢هاثض لالخخٟاء بم٩اهت الىبي نلى هللا ٖلُه  اخخظاءَما ٖلى الكٗغاء الالخ٣حن الظًً ًٍغ

لُه، ٞةن مشل َظٍ وؾلم في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت، ؤو لالخخٟاء  باهخهاعاث ممضوخحهم. ٖو

ال٣هاثض ج٩ىن ٢ض خٟغث م٩اهتها الضًيُت والؿُاؾُت الٗلُا في الىعي الجمعي للمجخم٘ الٗغبي 

ؤلاؾالمي ٖامت، ٦ما ج٩ىن ٦ظل٪ ٢ض زبختها في الظا٦غة الجمُٗت للكٗغاء الٗغب واإلاؿلمحن زانت 

                                                           
ش ألاصبي الٗغبي اهٓغ: 1 ما الكٗغي في الخاٍع ض ًٖ باثُت ؤبي جمام ومُمُت البىنحري وؤزَغ  للمٍؼ

Stetkevych, Suzanne Pinckney. Abū Tammām and the Poetics of the ʿAbbāsid Age. (Leiden: 

E.J. Brill, 1991). 

Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad. 

Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and 

Ceremony in the Classical Arabic Ode, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 

2002), pp. 144-179. 
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ل٣ىالب ألاصبُت الجاَؼة( طاث الُبُٗت الىاَبت بلى الخض الظي ؤنبدذ مٗه َظٍ ال٣هاثض بمشابت )ا

اث -اإلاؿُُغة، التي جٟغى ٖلى الكٗغاء الالخ٣حن نُاٚت ٢هاثضَم  اإلاىا٣ٞت في اإلاىيٖى

غاى ا  -وألٚا ض مً جإزحَر ا؛ ل٩ي ًهبٛىا ٖلى ٢هاثضَم اإلاخإزغة ؾلُت مدضصة وزابخت جٍؼ ٖلى ٚغاَع

ُحن ا ووعزت قٖغ ًٟ  1لليؿب الكٗغي الٗغبي مً ظهت ؤزغي. مً ظهت، ول٩ي ًىّهبىا ؤهٟؿهم ؾل

ت  ُت الكٍٗغ  مً مىذ ؾلُت مدضصة وزابخت للىو اإلاٗاِعى مً ظهت، وبزباث الكٖغ
ًّ

لُه، ٞةن ٦ال ٖو

ل٣اثله مً ظهت ؤزغي ٢ض ٩ًىن الؿبب الغثِـ وعاء ازخُاع الكاٖغ للىو ألاهمىطط. ولظا ٞةن 

ا.ٖامل ؤلاعجاب ٩ًىن في َظٍ الخا٫ ٚاثًبا ؤو ٖلى ؤ٢ل ج٣  ضًغ زاهىًٍ

ٌؿخُُ٘ الكاٖغ الالخ٤ ؤن ٌؿخسضم قهغة ال٣هُضة ألاهمىطط التي ًىىي مٗاعيتها وم٩اهتها      

٣لب بالخالي ٖامل جإزحر الىو  ا٦ضٍ، ٍو ت؛ لُظٌ٘ عؤًه اإلاسخل٠ ؤو اإلاسال٠ ٍو ٦ةؾتراجُجُت قٍٗغ

ُٗض جىظحهه بما ًدىاؾب م٘ عئٍخه َى؛ لُد٤٣ ٚغ  يه اإلاىاؾب لبُئخه ألاهمىطط في طًَ اإلاخل٣ي، َو

وػمىه. بمٗجى ؤن الكاٖغ الالخ٤ ٌؿخدًغ ألاهمىطط ألانل اإلاٗاَعى ؤمام اإلاخل٣ي؛ ل٩ي ٣ًىم 

ض ؤن ًىا٢كها ؤو ًى٣ًها. وبٗض طل٪ ٣ًىم َظا الكاٖغ اإلاخإزغ  ٟه بإؾاؽ ٨ٞغجه التي ًٍغ بخٍٗغ

ت ًى٣ٌ مً زاللها ٨ٞغة ال٣هُضة ألاهمىطط ووظهت هٓغ قاٖغ  َا اإلاخ٣ضم، بةؾتراجُجُت قٍٗغ

٣ت ؤ٦ثر جإزحًرا ٖلى اإلاخل٣ي وؤٖم٤ ؤزًغا ُٞه.   2ِٞؿخُُ٘ بالخالي ؤن ًغوط ل٨ٟغجه بٍُغ

خه جد٣ًُ٣ا بال بطا       باإلياٞت بلى ؤن بعجاب الكاٖغ اإلاخإزغ بال٣هُضة ألاهمىطط ال ًم٨ً مٗٞغ

٩ىن طل٪ بما صازل ٢هُ ضجه اإلاخإزغة، ؤو ٢ام الكاٖغ اإلاخإزغ بالخٗبحر ًٖ بعجابه َظا بىيىح؛ ٍو

ذي؛ ٦إن ًغص في ألازباع اإلاهاخبت لل٣هُضة اإلاخإزغة ما ًا٦ض بعجاب  في مىاؾبتها، ؤو في ؾُا٢ها الخاٍع

                                                           
ش الٗغبي ًا٦ض ما ط٦غجه ؾاب٣ًا مً  1 بن ٦ثرة ٖضص اإلاٗاعياث لهاجحن ال٣هُضجحن جدضًًضا ٖلى مّغ الٗهىع في الخاٍع

ش الكٗغي الٗغبي  .ؤن َاجحن ال٣هُضجحن ٢ض ؤصخبخا مً )ال٣ىالب ألاصبُت الجاَؼة( في الخاٍع
ا في  2 ومشا٫ طل٪ ؤن ٌٗاعى قاٖغ بخُاجي ٢هُضة البرصة في مضح الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم، لِؿخدًَغ

، ومً زم ٣ًىم بخُٛحر آزاع ٢هُضة البرصة التي لها ٖال٢ت باإلاظَب الهىفي وما ؤقاٖه في يمحر 
ً

طًَ ال٣اعت ؤوال

سُت، ٞجٗلها تهغب ألامت مً مسخت ؾلبُت اجهؼامُت زُمذ ٖلى اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت في ٞ ترة مً الٟتراث الخاٍع

مت. و٢ض ٢ام ٧ل مً الباعوصي في ٢هُضجه )٦ك٠ الٛمت   صوهما ٖمل ؤو اؾخجهاى لٍٗؼ
ً
للماضخي الجمُل اؾخئىاؾا

الخٔ ال٣اعت لهاجحن  في مضح ؾُض ألامت(، وؤخمض قىقي في ٢هُضجه )ههج البرصة( بمٗاعيت بغصة البىنحري. ٍو

ا الؿلبُت اإلاٗاعيخحن ما ٞحهما مً ا ؾخسضام لكهغة البرصة وم٩اهتها ٣٦الب ؤصبي ظاَؼ، ول٨ً م٘ اؾدبضا٫ بأزاَع

ؤزغي بًجابُت جٓهغ في اإلاٗاعيخحن مً زال٫ ما ٞحهما مً صٖىة للمىاظهت وهبظ الاجهؼامُت ٦ؿبُل للجهىى 

ض ًٖ مٗاعيت ؤخمض قىقي في ٢هُضجه )ههج البرصة( لبرصة  البىنحري، اهٓغ:  بالش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت. للمٍؼ

Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad. pp. 151-233. 
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 الكاٖغ اإلاخإزغ بال٣هُضة ألاهمىطط. 

٦غ ؤٖالٍ، ٞةن بصعاط مٗاعياث ٖهغ بإ٦مله جدذ ٖامل ؤلاعجاب ٌٗض مً      
ُ
وبىاء ٖلى ما ط

٫ الى٣ض؛ ٦إن هجض مً ًجؼم بإن مٗاعياث ألاهضلؿُحن للمكاع٢ت ٧اهذ الخجاوػ ٚحر اإلادمىص في مجا

  1بضاٞ٘ ؤلاعجاب.

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالغؤي الظي ٌكحر بلى ؤن اوٗضام ٖامل ؤلاعجاب بالىو ألاهمىطط ًسغط      

ا  ًً ت ؤزغي هي الى٣اثٌ ٞهظا ؤً ًدخاط بلى و٢ٟت ؤزغي.  -مً وظهت هٓغي -اإلاٗاعيت بلى ْاَغة قٍٗغ

ا مً ٖامل ؤلاعجاب، ٦ٗامل ؤلاعجاب الٟجي الظي ًجٗل الكاٖ ًُّ غ بن الى٣اثٌ طاتها ال جسلى ٧ل

ت  2الالخ٤ ًخهضي للىو ألاؾب٤ طي ال٣ىة ألاصبُت. ت الكاٖغ الالخ٤ بال٣ضعة الكٍٗغ ولىال مٗٞغ

ل٣اثل الىو الؿاب٤ ما ٧ان لُضزل مٗه في َظا التراق٤ الهجاجي. بن الكاٖغ الخ٤ طو َبُٗت 

ضٍ  جىاٞؿُت ال ًغضخى بالخهم الؿهل؛ ألن اهخهاٍع الكٗغي ٖلى زهم مخىاي٘ ؤلام٩اهاث ال ًٍؼ

لُه، ٞةهه ٧لما ػاصث ٢ُمت الخهم ػاصث مٗها م٩ اهت، بسالٝ اهخهاٍع ٖلى زهم مٟل٤ مخمحز. ٖو

في مٗل٣خه اإلاُمُت ٌٛض١ ٖلى زهمه ألاوناٝ  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫-٢ُمت الاهخهاع؛ ٞٗىترة الٗبسخي 

م ٖلى ال٣ىا بمدغم(؛ اصة  3الُٗٓمت: )لِـ ال٨ٍغ م ٍػ ألهه ٌٗلم بإن اهخهاٍع ٖلى زهم قٍغ٠ ٦ٍغ

ٓمخه بهما ًه٠ ٢ىجه َى؛ ألن مً ل ه في الٟسغ بىٟؿه. ٞٗىترة ٖىضما ًه٠ ٢ىة زهمه ٖو

 ؤٖٓم، ٞٗىترة بهظا ًمضح هٟؿه يمًىا 
ً
 َظا قإهه ال بض مً ؤن ٩ًىن بُال

ً
ٌؿخُُ٘ ؤن حهؼم بُال

ىن يمًىا ب٣ىة  خحن ًمضح زهمه. و٦ظا الكإن ٖىض قٗغاء الى٣اثٌ؛ ٞهم بخإلُٟهم للى٣ًُت ٌٗتٞر

ٖٓمتهم الٟىُت، وبخهضحهم لدجج مىاٞؿحهم ٩ًىهىن ٢ض ؤٖلىىا بعجابهم ب٣هاثضَم زهىمهم و 

مت الكاٖغ الُٗٓم ما هي  يمًىا، وبال ما ٧لٟىا ؤهٟؿهم ٖىاء الغص، ٞهم ٌٗلمىن جمام الٗلم ؤن ٍَؼ

بال حُٗٓم ل٣ضعاتهم َم، ٦ما ؤجهم ٌٗلمىن ؤجهم بخإلُٟهم للى٣ًُت ٞهم ًسلضون زهىمهم مً 

  4هٟؿهم.خُض ًسلضون ؤ

                                                           
مً الى٣اص الظًً ٢الىا بإن مٗاعياث ألاهضلؿُحن ٧اهذ مً باب ؤلاعجاب بش٣اٞت اإلاكغ١ مدمض ؾٗض خؿحن.  1

 .104، و93-92، مكٗغ الٗغبياإلاٗاعياث في الاهٓغ: خؿحن، مدمض ؾٗض، 
 بحن الى٣ًُت واإلاٗاعيت مدمض ؾُٗض خؿحن. اهٓغ: خؿحن،  2

ً
مً الى٣اص الظًً ظٗلىا ٖامل ؤلاعجاب ُٞهال

 .46، ماإلاٗاعياث في الكٗغ الٗغبيمدمض ؾٗض، 
ت، ٍصًىان ٖىترة بً قضاصابً قضاص، ٖىترة، اهٓغ:  3 م م(، 2004، 2، قغح خمضو َماؽ، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ

11-20. 
ا ٧ل مجهم ما هجضٍ  4 م للم٩اهت ألاصبُت التي خاَػ -وصلُل ؤلاعجاب الٟجي اإلاخباص٫ بحن قٗغاء الى٣اثٌ، وج٣ضًَغ

 
ً

غ للٟغػص١ في ٢اُٞخه اإلاكهىعة التي ظاء ٞحها: ل٣ض ٚاصعوا في اللخض مً ٧ان ًيخمي    بلى ٧ل هجم  -مشال في عزاء ظٍغ
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وبٗض ؤن ها٢كىا اخخمالُت ٢ُام اإلاٗاعيت م٘ ُٚاب ٖامل ؤلاعجاب ٞةهه ٢ض ًسغط لىا الدؿائ٫      

الخالي: َل مً اإلام٨ً ؤن جىظض زهىمت ؤو نغإ بحن الىو ألاهمىطط والىو اإلاٗاِعى الالخ٤؟ 

ٌعجب الكاٖغ ولئلظابت ًٖ َظا الدؿائ٫ ؤقحر بلى ؤن وظىص الخهىمت ال حٗجي هٟي ؤلاعجاب، ٣ٞض 

 ٦ما 
ً

غ بسهمه الٟغػص١، ؤم ٧ان م٣اجال  ٦ما وعص ؤٖالٍ مً بعجاب ظٍغ
ً
بسهمه ؾىاء ؤ٧ان قاٖغا

ا في بعجاب ٖىترة بسهمه في مٗل٣خه. وبالخالي ٞةن اهخٟاء ؤلاعجاب ٦ٗامل مً  ًً عؤًىا طل٪ ؤً

ؤي - ٖىامل زل٤ اإلاٗاعيت ال ٌؿخلؼم بالًغوعة وظىص الخهىمت ؤو الهغإ، ٦ما ؤن وظىصٍ

لُه، ٞةن وظىص الخهىمت ؤو الهغإ ؤو  -ؤلاعجاب ال ٌؿخلؼم ُٚاب الخهىمت ؤو الهغإ. ٖو

الخٗهب ل٨ٟغة ؤو مظَب ؤو شخهُت بحن الىو اإلاٗاِعى والىو ألاهمىطط اخخما٫ ٢اثم ال ًسغط 

.
ً

ا ٧الى٣اثٌ مشال   1ال٣هُضجحن مً مٟهىم اإلاٗاعيت بلى ٚحَر

ت ًم٨ً بهخاظها مً صون ٖامل ؤلاعجاب وبىاء ٖلى ٧ل ما ؾب٤، ٞةن اإلا      ٗاعيت الكٍٗغ

ا، ولِـ  بال٣هُضة ألانلُت ؤو الىو ألاهمىطط. وختى بن خًغ َظا الٗامل ٞةهه ٢ض ٩ًىن زاهىًٍ

ت. وبن ٧ان طل٪ ٦ظل٪، ٞةن  ا مىلًضا لٛحٍر مً الٗىامل في ٖملُت زل٤ اإلاٗاعيت الكٍٗغ  مهمًّ
ً

ٖامال

 ٖلى هجاح الىو اإلاٗاِعى و٢ُمخه ألاصبُت وؤزٍغ في اإلاخل٣حن. وظىص َظا الٗامل ؤو ُٚابه ال ًازغ 

بن مىا٢كت ٖامل ؤلاعجاب وم٩اهخه في ٖملُت بهخاط اإلاٗاعيت جى٣لىا بلى الدؿائ٫ ًٖ َبُٗت      

الٗال٢ت بحن الىو ألاهمىطط والىو اإلاٗاِعى. الكاٖغ الالخ٤ ًداو٫ ؤن ٣ًضم الىو الكٗغي 

قٗغي جىاٞسخي/٢هُضة اإلاٗاعيت، ٣ًىم مً زالله بمداولت ججاوػ ألاهمىطط للمخل٣ي مً زال٫ بض 

الىو ألاهمىطط خا٫ اؾخٛال٫ ؤزٍغ اإلاؿخمغ؛ لُاؾـ اليؿب الكٗغي م٘ اإلاىعور الكٗغي ال٣ضًم 

ُت ؤصبِخحن، ٦ما ٣ًىم في  لُه، ٞةن الىو ألاهمىطط حهب الىو الالخ٤ ؾلُت وقٖغ ا٦ضٍ. ٖو ٍو

ٗاعيت َى وعٍض قغعي للمىعور ألاصبي. وبىاء ٖلى طل٪، ٞةن الى٢ذ طاجه بالخإ٦ُض ٖلى ؤن قاٖغ اإلا

ض مً ألازغ الكٗغي للىو الالخ٤ في بُئخه وػمىه بلى صعظت ٢ض حؿاٖضٍ في ججاوػ  الىو ألاهمىطط ًٍؼ

                                                                                                                                              
غ بكغح مدمض بً خبِبغ بً ُُٖت، الخمُمي، ظٍغفي الؿماء مدل٤. )اهٓغ:  ، جد٤ُ٣ وٗمان مدمض صًىان حٍغ

ٍ ،  .938م(، م 1986، 3ؤمحن َه، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
في خضًشه ًٖ الٟغ١ بحن اإلاٗاعيت والى٣ًُت ظٗل ٖبض هللا الخُاوي اإلاٗاعيت جضوع في ٞل٪ الاحؿا١  1

ب مجها ظاهب الهغإ، وجدضًضا الهغإ الؿُاسخ ُّ ي، باإلياٞت بلى حُِٛبه إلاٟهىمي الخهىمت وؤلاعجاب، ٚو

ت: أهماٍ وججاعبالخُاوي، ٖبض هللا،  والٗضاء. اهٓغ: وبن ٦ىا ه٣بل حُِٛب . 86-85، ماإلاٗاعياث الكٍٗغ

 مً مٓاَغ الى٣ًُت، ٞةهىا في الى٢ذ طاجه ال وؿخُُ٘ ؤن هجغص  -بخدٟٔ–ظاهب الٗضاء 
ً
لُخدى٫ ُٞهبذ مٓهغا

ضَا مً ٨ٞغة الهغإ ٦ما ط٦غث طل٪ ؾاب٣ًا.اإلاٗاعيت مً ٢ًُت الخهىمت ها  َُ٪ ًٖ ججٍغ
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  1الىو ألاهمىطط طاجه.

ا وفي الجاهب اإلا٣ابل ٞةن الىو الالخ٤ حهب الىو ألاهمىطط ؤو الىو ألانلي ٞاثضة ٦بحرة ٖىضم     

ما٫  ت ألٖا ا( ظضًًضا ًىًم بلى مجمٖى ًُ ا )جغا٦م ًُّ  ؤصب
ً
٣ًضمه للمخل٣ي الخضًض، ٠ًُُٞ بالخالي ٖمال

ألاصبُت اإلاخٗل٣ت بالىو ألاهمىطط واإلاىخمُت له بيؿب ٖلى مضي اإلاىعور ألاصبي التي حؿاَم في 

ظا ألامغ ًا٦ض ٖلى ؤن اإلاٗاعيت الىاجخت جسخٟي زل٠ الىو ألاه مىطط ٦سُىة ؾحروعجه وزلىصٍ. َو

ؤولُت ما٢خت؛ وطل٪ خحن حؿاَم في ج٣ضًم الىو ألاهمىطط للمخل٣ي الخضًض، ٢بل ؤن ًخد٤٣ 

ض لىهه اإلاٗاِعى ؤن ًدخٟٔ  خماص اإلاخباص٫ بحن الىهحن. بياٞت بلى طل٪ ٞةن الكاٖغ الالخ٤ ًٍغ الٖا

ض إلاٗاعيخه ؤ ٗخمض ٖلحها؛ ولظا ٞهى بالخإ٦ُض ال ًٍغ ٌُ ت  ن ج٩ىن مجغص هو بسلُٟت ز٣اُٞت مد٨مت ٢ٍى

سخٟي زلٟه.   2الخ٤ ٌؿاَم في ج٣ضًم ألاهمىطط الؿاب٤ ٍو

 -ومً الجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن الكاٖغ اإلاخإنل      
ً

ض ؤن ًٟلذ مً ؾُىة  -الكاٖغ ؤلاخُاجي مشال ال ًٍغ

ُمىخه وؾُُغجه لُخم٨ً مً بهجاح مٗاعيخه/ ههه الالخ٤، بل ٖلى ال٨ٗـ  3الىو ألاهمىطط َو

خماص اإلاخباص٫ بحن  مً طل٪؛ ٞهى ٌؿعى ظاًَضا لُب٣ي ههه اإلاٗاِعى في ٖال٢ت مدا٧اة ًٓهغ ٞحها الٖا

ا 
ً
الىهحن م٘ ما ٞحها مً ج٩امل وجىاٞـ؛ ألهه ٌٗلم ؤن ههه اإلاٗاِعى لً ٌٗض هاجًخا، بل ومخٟى٢

جي ٌؿعى لخإ٦ُض َظٍ الٗال٢ت ختى ًضزل في َظا الىٕى مً الٗال٢ت. والكاٖغ الالخ٤ ٧الكاٖغ ؤلاخُا

ض ؤن ًبحن للمخل٣ي ألازغ الكٗغي للىو ألاهمىطط مً ظهت، وؤن ًا٦ض له ؤهه  ؤي -وجإؾِؿها؛ ألهه ًٍغ

وعٍض قٗغي مخٟغص وقغعي للمىعور الٗغبي مً زال٫ مدا٧اجه ؤلابضاُٖت التي حٗبر  -الكاٖغ الالخ٤

ػ الىو ألاهمىطط مً ظهت ؤزغي. وبن بىيىح ًٖ اَخماماجه ومكا٧له اإلاٗانغة وجم٨ىه مً ججاو 

ت لِـ  ٧ان طل٪ ٦ظل٪، ٞةن ؤلاٞالث ؤو الهغوب مً َُمىت الىو ألاهمىطط وؾُىجه الكٍٗغ

، وبهما اإلاُٗاع َى الٗال٢ت اإلاخٟغصة مٗه.  ا لىجاح الىو اإلاٗاِعى وجمحٍز  م٣ُاًؾا مُٗاعًٍّ

ت وؤزَغ      ا اإلاؿخضًم وؾحروعتها جخٗل٤ مما ال ق٪ ُٞه ؤن الىجاح اإلاؿخمغ للمٗاعيت الكٍٗغ

                                                           
 وهي  1

ً
َظٍ الٟاثضة الُٗٓمت التي ًمىدها الىو ألاهمىطط للىو اإلاٗاِعى ومالٟه جا٦ض الى٣ُت التي ط٦غتها ؾاب٣ا

 بم٩اهُت زل٤ مٗاعيت م٘ ُٚاب ٖامل ؤلاعجاب بالىو ألاهمىطط.
ا مكابًها بال ؤ 2 ًً ٣ت مسخلٟت. اهٓغ: الؿماُٖل، ٖبض الغخمً ط٦غ ٖبض الغخمً الؿماُٖل عؤ هه ٢اعبه بٍُغ

سُت هلضًتبؾماُٖل،  ت: صعاؾت جاٍع  .88، م اإلاٗاعياث الكٍٗغ
3  

ً
في َظٍ الى٣ُت ؤزخل٠ م٘ الىا٢ض ٖبض الغخمً الؿماُٖل الظي ٌكحر بلى ؤن الكاٖغ الخضًض ٌؿعى ظاَضا

الكٗغي. اهٓغ: الؿماُٖل، ٖبض الغخمً  للهغوب مً الخمحز الكٗغي لل٣هُضة ألاهمىطط لُهل بلى هجاخه

سُت هلضًتبؾماُٖل،  ت: صعاؾت جاٍع . وم٘ طل٪، وبلى خض ما ٞةن ؤٚلب الكٗغاء 80، ماإلاٗاعياث الكٍٗغ

ال٨باع، ٖلى ٨ٖـ الكٗغاء الهىاة، ال ٣ًىمىن بخإل٠ُ مٗاعياتهم بال بطا اٖخ٣ضوا بإجها ؾخ٩ىن ؤًٞل مً الىو 

 ألاهمىطط.
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ت، و٢ضعجه ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى ألازغ الكٗغي اإلاخمحز  بخه الكٍٗغ ٦ظل٪ بةبضإ الكاٖغ الالخ٤، ومَى

للىو ألاهمىطط، واؾخسضامه في جد٤ُ٣ اَخماماجه وؤَضاٞه اإلاٗانغة ختى ًخم٨ً مً جد٤ُ٣ عئٍخه 

ا مً ؾاب٣ُه مً خُض )الؿلُت(، الخضًشت. ٣ًى٫ بى٫ لىػوؿ٩ي: )بن الكاٖغ الالخ٤ ًإزظ ٦شحرً 

د٨م ٖلُه مً زال٫ م٣ضعجه  1والك٩ل، واللٛت، والهىع، وألا٩ٞاع(، ًُ وم٘ طل٪ )ٞةن ؤصاء الكاٖغ 

 
ً
ت ألاصاثُت الؿاب٣ت. لخبخضٕ ؤصبا ٖلى بُٖاء حٗبحر ظضًض مخٟغص للكٟغة ألاصبُت والىهىم الكٍٗغ

  2ٞةن ٖلُ٪ صاثًما ؤن جبخ٨غ آزغ ظضًًضا(.

ٗال٢ت الخباصلُت بحن الىو ألاهمىطط والىو اإلاٗاِعى ججٗل الىهحن زالضًً في اإلاىعور بن ال     

ألاصبي الٗغبي. والىو اإلاٗاِعى الىاجر البض مً ؤن جخد٤٣ ُٞه الازخالٞاث والدكابهاث م٘ الىو 

ألاهمىطط في الى٢ذ طاجه؛ ألجها هي اإلا٣ُاؽ الظي هد٨م به ٖلى م٩اهت الىو اإلاٗاِعى وؤَمُخه 

ت وصوعٍ اإلاازغ الاؾخصىاجي في بُئخه وػمىه. الك  ٍٗغ

ُت والؿلُت -وؤلازٟا١ في اؾدُٗاب ألازغ الُٗٓم للىو ألاهمىطط       ٖىضما ًمىذ الكٖغ

خحن للىو اإلاٗاِعى ظٗل بٌٗ الى٣اص ٌكحر بلى ؤهه ال ٠ًًُ ؤي شخيء طا با٫ ٖلى الىو  -الكٍٗغ

ت الخٟاٖلُت  الالخ٤. وبالىدُجت ٞةن َظا ؤلازٟا١ ظٗلهم ٌعجؼون ًٖ مالخٓت الُبُٗت الخٍُى

 لٗال٢ت الىو ألاهمىطط بالىو اإلاٗاعى. 

وبىاء ٖلى ما ؾب٤، ٞةن الٗال٢ت بحن الىو ألاهمىطط والىو اإلاٗاِعى لِؿذ ٖال٢ت بزًإ      

، بل هي ٖال٢ت مدا٧اة م٣ٗضة مترا٦مت  ٌؿعى ٞحها ٧ل هو قٗغي ظاًَضا بلى صخغ الىو آلازغ و٢هٍغ

خ ُٟت الخ٣ُ٣ُت للمٗاعيت. ٞحها الٖا  ماص اإلاخباص٫ والخىاٞـ والخ٩امل؛ لُٓهغ مً زاللها الْى

وبطا ٧اهذ الٗال٢ت بحن الىهحن ٦ما جبحن ؾاب٣ًا ٞةهه مً الًغوعي ؤلاقاعة بلى بؾتراجُجُت           

غي الزخُاع الكاٖغ الالخ٤  ازخُاع الىهىم طاث الهلت بمٟهىم اإلاٗاعيت. لىٟهم الؿبب الجَى

 اؾخدًاع مٟهىم بى٫ ٧ىهغجىن )الخُاب٤ ألاؾُىعي(.للى
ً

َّب٤ بى٫  3و ألاهمىطط ٖلُىا ؤوال

ت، و٢ض  ٧ىهغجىن مهُلر )الخُاب٤ ألاؾُىعي( ٖلى الخىا٤ٞ بحن خضزحن في اخخٟاالث جظ٧اٍع

اؾخٟاصث ؾىػان ؾخِخ٨ُٟدل مً صعاؾخه جل٪، ٣ٞامذ بخىؾُ٘ اؾخسضام اإلاهُلر لِكمل 

                                                           
1 Losensky, Paul, “The Allusive Field of Drunkenness: Three Safavid-Moghul Responses to a    Lyric by 

Bābā Fighānī,” Reorientations/Arabic and Persian Poetry, ed. Suzanne Stetkevych,(Bloomington 

and Indianapolis: Indiana University Press, 1994), p. 236. 
2 Losensky, Paul, “The Allusive Field of Drunkenness: Three Safavid-Moghul Responses to a Lyric by 

Bābā Fighānī,” Reorientations/Arabic and Persian Poetry, p. 228. 
3 Connerton, Paul, How Societies Remember, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), p. 43.  
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الىبي ؾلُمان ٖلُه الؿالم واإلال٪ الىٗمان في صعاؾتها ل٣هُضة الىابٛت  الخىا٤ٞ بحن شخهِخحن َما

ت الكهحرة. خظاٍع ٣تها ٢مذ بخىؾُ٘ اؾخسضام اإلاهُلر لِكمل الخىا٤ٞ بحن  1الٖا ومخابٗت لها في ٍَغ

ُت  ً يمان للكٖغ ٢هُضجحن مً ظهت، و٢اثلحهما مً ظهت ؤزغي؛ ألن اإلا٣اعهت بحن الىهحن والكاٍٖغ

ت. ومٗجى مهُلر )الخُاب٤ ألاؾُىعي(  التي حكخمل ٖلى م٩ىهاث مسخلٟت ومجها اإلا٩ىهاث الخًاٍع

٦ما ج٣ى٫ ؾىػان ؾخِخ٨ُٟدل: )الخىا٤ٞ م٘ ؤهمىطط ؤنُل مىخج لٛحٍر مىزى١ به مٗخمض ٖلُه؛ 

خُض ٣ًىم ُٞه اإلادا٧ي )اإلاٗاِعى( با٦دؿاب ؾلُت ألاهمىطط )الىو( ومهضا٢ُخه واؾخٛاللها 

وج٠ًُ ؾخِخ٨ُٟدل في م٩ان آزغ: )الخدضي الظي ًىاظهه  2صبي(.لهالخه ولهالر ٖمله ألا 

ٓمخه، وفي  ا ًُٖٓما َى اؾخدًاع ٢ىة ألاهمىطط وؾلُخه ٖو ًُّ  ؤصب
ً

الكاٖغ الظي ًسخاع ؤن ًدا٧ي ٖمال

ت اإلاخٟغصة(. خه الكٍٗغ لُه، ٞالكاٖغ ال ًاؾـ لخُاب٤ ؤؾُىعي بحن  3الى٢ذ طاجه جإؾِـ ٍَى ٖو

ط وبحن هٟؿه وبحن الكاٖغ الؿاب٤ ٞدؿب، بل ألاَم مً طل٪ ؤهه ههه الالخ٤ والىو ألاهمىط

ًاؾـ لخُاب٤ ؤؾُىعي بحن بهخاظه الكٗغي ٖامت وبحن ؤلاهخاط الكٗغي لٟترة طَبُت ٖلى مضاع 

ش الٗغبي مً ظهت، وبحن طاجه وبحن قٗغاء جل٪ الٟترة مً ظهت ؤزغي؛ لُشبذ ؤخ٣ُخه باليؿب  الخاٍع

ه، وؤزٍغ اإلاخٟغص ٖلى اإلاكهض ألاصبي. ولظل٪ ٞةن َظا الكٗغي، و٢ضعجه ٖلى الخٟى١ ٖل ى مٗانٍغ

ُت ألاصبُت للكاٖغ الالخ٤ وإلهخاظه الكٗغي حهُئه ل٣ُىم  الخُاب٤ ألاؾُىعي الظي ٌُٗي الكٖغ

ت في بُئخه وػمىه. ت اإلاازغة ٖلى الخغ٦ت الكٍٗغ اصة الخًاٍع   4بضوع الٍغ

ًحر اإلاهمت ٖىض ازخُاٍع للىو ألاهمىطط، مجها: ٖلى الكاٖغ الالخ٤ ؤن ًغاعي ٖضًصا مً اإلاٗا     

بم٩اهاث الىو ألاهمىطط وؤَلُخه و٢ابلُخه لخد٤ُ٣ عئٍت ألاصًب الٟلؿُٟت، واإلا٩اهت الضًيُت 

والؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت للىو ألاهمىطط ؤو مالٟه ؤو ٧لحهما في الظا٦غة الٗغبُت والىعي 

ش الش٣افي الٗغبي سُت للىو ألاهمىطط ومالٟه. ؤي٠ بلى الجمعي ٖلى مغ الخاٍع ، وؤَمُت الخ٣بت الخاٍع

خماص ٖلى  طل٪ ؤهه ٖلى الكاٖغ الالخ٤ ؤن ًًٟي ٖلى ههه اإلاٗاِعى ٖامل الخإزحر الٟاٖل بااٖل

                                                           
1 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and Ceremony 

in the Classical Arabic Ode, pp. 1-47. 
2 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad. p. 155. 
3 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad. p. 168. 
اصة لخغ٦ت بخُاء الكٗغ الٗغبي  4 ومشا٫ طل٪ مٗاعياث الباعوصي التي ٧اهذ ظؼًءا مهما في ٖملُت اؾخد٣ا٢ه الٍغ

ش الٗغبي الخضًض.  في الخاٍع



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 45  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

بؾتراجُجُت مدضصة في ازخُاع ٧ل مً الىو ألاهمىطط والىو اإلاٗاِعى، وطل٪ مً زال٫ ال٣ُام 

 
ً

ً مخالػمحن مهمحن: ؤوال ، -٦ما وضخىا ؾاب٣ًا-ًسخاع الىو ألاهمىطط/ ال٣الب ألاصبي بٗىاًت  ؤن -بإمٍغ

ا ًُ ا لُجٗله ؤهمىطًظا  -وزاه ًٟ ا يُٗ ا مد٨ًما. بطا ازخاع الكاٖغ ههًّ ا مٗاِعًيا ٢ىًٍّ ؤن ًال٠ ههًّ

للمٗاعيت ٞةن ههه اإلاٗاِعى الالخ٤ لً ًهبذ مازًغا ٦ما ًيبػي؛ ٞازخُاع هو ي٠ُٗ للمٗاعيت 

ٓهغ  ا مً ناخب اإلاٗاعيت؛ وطل٪ ألن ٖملُت اإلاٗاعيت هي هٕى خ-ابخضاءً -ًُ ًٟ ا يُٗ ًُّ ا ؤصب ًًّ ٨ًما ه٣ض

مً اإلاؿاب٣ت والخدضي ٦ما ط٦غها ؾاب٣ًا. ؤي٠ بلى طل٪ ؤن جٟى١ الىو اإلاٗاِعى الالخ٤ ٖلى هو 

ا إلاٗاعيخه، ومً ا. وبطا ازخاع الكاٖغ الالخ٤ ؤهمىطًظا ٢ىًٍّ ًُّ ا ؾُد ًُ  ؾاب٤ ي٠ُٗ ٌٗض اهخهاًعا واَ

زم ٢ام بةهخاط هو مٗاِعى ي٠ُٗ، ٞةن مٗاعيخه في َظٍ الخا٫ ؾخهبذ ميؿُت مهملت؛ ألن 

ؤي الىو -الىو ألاهمىطط ؾُا٦ض ٖلى عصاءة الىو اإلاٗاِعى وصهى م٩اهخه، وبالخالي ؾ٣ُىم 

ت الىو اإلاٗاِعى الالخ٤ مً الظا٦غة الٗغبُت والىعي الش٣افي الجمعي. وبىاء ٖلى  -ألاهمىطط بةلٛاء ٍَى

ا ؾب٤، ٞمتى ما ٣ٞضث الٗال٢ت التي بحن الىو ألاهمىطط واإلاٗاِعى بخضي زهاثهها التي ط٦غث م

خماص اإلاخباص٫ والخىاٞـ والخ٩امل والترا٦م ألاصبي ٞةن اإلاٗاعيت ج٣ٟض  ؾاب٣ًا بما ٞحها مً ٖال٢ت الٖا

ىٍتها، و٢ض ج٣ٟض وظىصَا بإ٦مله. ا َو   1ؤزَغ

ها ألاصًب ٢بل بوكاء ههه اإلاٗاِعى ما ٌٗٝغ بالخماهي م٘ مً ؤَم ؤلاؾتراجُجُاث التي ًغاٖح     

ت ٖلى الخُاب٤ م٘  مىاؾبت الىو، والىي٘ الىٟسخي إلاالٟه. ًدغم بٌٗ مالٟي اإلاٗاعياث الكٍٗغ

ذي بإن ًداولىا بهخاط هو مٗاِعى ًخماهى م٘ اإلاىاؾبت التي ٢ُل  الىو ألاهمىطط في ؾُا٢ه الخاٍع

ؤو الىٟي ؤو السجً ؤو اإلاىث ؤو الاهخهاع...بلخ. ٞٗلى ؾبُل  ٞحها الىو ألاهمىطط ٦داالث الخغب،

اإلاشا٫، ٢ض ًال٠ قاٖغ ٖباسخي ٢هُضة في اهخهاع خا٦م ؤو زلُٟت ما، ٣ُٞىم الكاٖغ الالخ٤ بةهخاط 

هو مٗاِعى لهظٍ ال٣هُضة ألاهمىطط ماصًخا اهخهاع ممضوح له في ػمىه، ٧اإلاٗاعياث اإلاخٗضصة 

ت ل٣هُضة ؤبي جمام في مضح اإلاٗ خهم بزغ ٞخذ ٖمىعٍت. و٢ض ًظَب بٌٗ مالٟي اإلاٗاعياث الكٍٗغ

بها ألبٗض مً طل٪ بإن ًداولىا الخماهي م٘ الخالت الىٟؿُت ل٣اثل الىو ألاهمىطط، ومً زم ٣ًىمىن 

بخىظُه الىو ألاهمىطط بةٖاصة ٦خابخه بما ًسضم ؤَضاٞهم اإلاٗانغة في ػمجهم وبِئتهم. ومشا٫ طل٪ ما 

اث الباعوصي لكٗغاء الٗهغ الٗباسخي ٦ما في عاثِخه التي ٖاعى بها عاثُت ؤبي هجضٍ في بٌٗ مٗاعي

ٞغاؽ الخمضاوي الكهحرة التي هٓمها في بالص الغوم ٌؿدىجض بابً ٖمه ؾ٠ُ الضولت. في َظٍ 

ت هجض الباعوصي ًخماهى م٘ خالت الخىحن اإلامؼوط باألسخى وزُبت ألامل التي  اإلاٗاعيت الكٍٗغ

                                                           
ت  ًجضع الخىبُه بلى ؤهه ٖلى اإلاخل٣ي ؤن ًمحز بحن اؾخسضام الكٗغاء 1 ٚحر اإلاٗغوٞحن مً ؤصخاب اإلاىَبت الكٍٗغ

ت ٦كٗغاء ؤلاخُاء الظًً ًبٗشىن  اإلاخىايٗت للىو ألاهمىطط اإلاكهىع، وبحن الكٗغاء اإلاخم٨ىحن مً ؤصواتهم الكٍٗغ

 ال٣هاثض ال٨الؾ٨ُُت/الخ٣لُضًت اإلاهملت اإلايؿُت.
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ا في عزاء ألامت وما آلذ بلُه مً ي٠ٗ  ؾُُغث ٖلى ٢اثل الىو ًٗ ا مٗاِعًيا عاج ألاهمىطط لُيخج ههًّ

ا م٘ الخالت  ًُ ، ٩ُٞىن الباعوصي بظل٪ ٢ض ؤٖاص ٦خابت الىو ألاهمىطط بةبضإ مخماَ وج٨ٟ٪ في ٖهٍغ

  1الىٟؿُت للكاٖغ الؿاب٤ لُسضم عئٍخه الٟلؿُٟت.

ً الؿاب٤ والالخ٤ ٌُٗي بٌٗ الى٣اص ؤَمُت ٦بري لٗامل حكابه الخجغ       زانت -بت بحن الكاٍٖغ

بًغوعة ٖامل  -٦ظل٪–في ٖملُت بهخاط اإلاٗاعيت؛ مما ًجٗلهم ٣ًىلىن  -ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي

ال ق٪ ؤن حكابه الخجغبت الكٗىعٍت بحن الكاٖغ اإلاخ٣ضم والكاٖغ  2ؤلاعجاب في زل٤ اإلاٗاعيت.

همها، ول٨ً اٖ ا في بهخاط اإلاٗاعيت ٞو
ً
خماصَا ٦ٗىهغ عثِـ في بىاء اإلاٗاعيت الالخ٤ مهم ؤخُاه

 -والخ٣لُل مً الٗىانغ ألازغي 
ً

ًضزلىا في ٢ًُت جىؾُ٘ مٟهىم اإلاٗاعيت  -٧الٗىانغ الك٩لُت مشال

ا ٦ٓاَغة مؿخ٣لت.  وزغوظها ًٖ ؤََغ

ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن وكحر بلى ؤهه ال ٌكتٍر الخماهي م٘ الخالت الىٟؿُت ل٣اثل الىو      

ت.  ذي إلهخاط مٗاعيت ٢ٍى  ًٖ الخُاب٤ م٘ الىو ألاهمىطط طاجه في ؾُا٢ه الخاٍع
ً
ألاهمىطط ًٞال

٩ىن َظا ٖىضما ًخٗامل ألاصًب الالخ٤  ا مىهج ؾىػان ؾخِخ٨ُٟدل-ٍو ًُ ت خى٫ م٘ ألازباع الىثًر -مخبي

سُت(.  مً اٞترايها خ٣اث٤ جاٍع
ً

 3الكاٖغ الؿاب٤ و٢هُضجه )ٖلى ؤجها ج٣الُض ؤو ؤق٩ا٫ ؤصبُت بضال

ومحزة َظا اإلاىهج ٦ما ج٠ًُ ؾخِخ٨ُٟدل ؤهه )ال ًجبرها ٖلى ؤن هسخاع زبًرا مدضًصا مً بحن ألازباع 

طل٪ ٞهى ًم٨ىىا مً اإلاخىا٢ًت بال٩لُت، ؤو التي ٌٗاعى بًٗها آلازغ في وظه، بل ٖلى ال٨ٗـ مً 

ؤن ه٣غؤ َظٍ ألازباع اإلاسخلٟت اإلاخٗضصة لخ٩ىن في زضمت الىو و٢اثله وما ٌؿخضُٖاهه مً جٟؿحراث 

الث(. ا  4وجإٍو ًُ وحكحر في مىي٘ آزغ بلى ؤن الظي حهم َى )جدلُل هو الخبر بىنٟه هًها ؤصب

ت في ٖال٢خه بالىو الكٗغي(. ت ؤو الخٟؿحًر يخ 5وا٦دكاٝ صاللخه الغمٍؼ ج ًٖ جبجي ألاصًب ناخب ٍو

                                                           
٢هُضة الباعوصي: َغبُذ مُل٘ ٢هُضة ؤبي ٞغاؽ الخمضاوي: ؤعا٥ ٖصخّي الضم٘ قُمخ٪ الهبر، ومُل٘  1

غ. اهٓغ: الباعوصي، مدمىص ؾامي، 
ْ
٨ اصججي اإلاسُلت والؿُّ الخمضاوي، ؤبى ، و 44-39، م 2، طصًىان الباعوصيٖو

هي، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي، صًىان أبي فغاؽ الحمضاويٞغاؽ،   .166-162م(، م 1994، قغح زلُل الضٍو
ت: أهماٍ وججاعبالخُاوي، ٖبض هللا،  :مً َاالء الى٣اص ٖبض هللا الخُاوي. اهٓغ 2 -86م ، اإلاٗاعياث الكٍٗغ

 .177و 167و 101و 97-96و 87
3 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and Ceremony 

in the Classical Arabic Ode, p 2.  
4 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Poetics of Islamic Legitimacy: Myth, Gender, and Ceremony 

in the Classical Arabic Ode, p 2.  
اللهُضة والؿلُت: ألاؾُىعة والجىىؾت واإلاغاؾم في اللهُضة الٗغبُت ؾخِخ٨ُٟدل،ؾىػان،  5

 .105م(،م 201، 1،جغظمت وج٣ضًم خؿً البىا ٖؼ الضًً،)ال٣اَغة:اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت،ٍالىالؾُىُت
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ت خى٫ الكاٖغ اإلاخ٣ضم وههه ألاهمىطط  الىو اإلاٗاِعى لهظا اإلاىهج في الخٗامل م٘ ألازباع الىثًر

ت في ازخُاع الخبر الىثري الظي  ت في ازخُاع الىو اإلاالثم لغئٍخه الٟلؿُٟت مً ظهت، والخٍغ الخٍغ

ض جٟٗلحها مً زال٫ ههه اإلاٗاِعى مً ظه  ت ؤزغي.  ًضٖم عئٍخه التي ًٍغ

والزخُاعاث ألاصًب الالخ٤ ؤَمُت ٦بري ٖلى ما ًيخجه الىو اإلاٗاِعى مً آزاع بًجابُت وؾلبُت      

ش الٗغبي. مً اإلاهم َىا ؤن وكحر بلى ؤن اإلاٗاعيت ٦ٓاَغة ؤصبُت  ٖلى اإلاكهض ألاصبي ٖلى مضاع الخاٍع

 بًجابُت وؾلبُت ٖلى م٩اهت الكٗغ في اإلاجخم٘ الٗغبي.
ً
ج٩ىن اإلاٗاعيت طاث ؤزغ بًجابي  جمخل٪ آزاعا

ش الٗغبي اإلاكغ١  ا اؾخصىاثُت ومىا٠٢ مٟهلُت مً الخاٍع
ً
ٖلى اإلاكهض الكٗغي ٖىضما حؿخضعي ؤخضاز

ؤي٠ بلى طل٪ ما ج٣ىم به  1لدؿدشحر الهمم وجبٗض ألامل ٞدؿخُٗض ألامت بالخالي ز٣تها ب٣ضعاتها.

ض صعاؾت ألاصب في مجخمٗاجه  اإلاٗاعيت الجُضة مً اظخظاب لؤلٖما٫ الى٣ضًت اإلاخمحزة التي جٞغ

ا الؿلبُت ٖىضما حؿلب  ش الٗغبي. وفي الجاهب اإلا٣ابل ٩ًىن للمٗاعيت آزاَع اإلاسخلٟت ٖلى مضاع الخاٍع

ا ًٖ وا٢ٗه ٚحر ٢اصع ٖلى الخٗبحر ًٖ ػمىه وبُئخه  ببضإ الكاٖغ الالخ٤ ٞخجٗله سجًُىا للماضخي مىبخًّ

ٗاعياث التي ْهغث في الٗهىع الخالُت للٗهغ الٗباسخي بىيىح. ولخىيُذ ما ؾب٤ ؤ٢ى٫: بن اإلا

ا مً ال٣هُضة ألاهمىطط، ومشا٫ طل٪ ٦ثرة مٗاعياث الكٗغاء  -بالٗمىم-الظَبي ٧اهذ  ًُّ ؤي٠ٗ ٞى

 مً ؤن ج٩ىن 
ً

ً( بضال ًّ ٖلى مغ الٗهىع ألاصبُت لبرصة البىنحري؛ خُض بن ؤٚلبها ما َى بال نىٗت )جض

ت ببضاُٖت. في اإلا٣اب ت لكٗغاء ؤلاخُاء ٧الباعوصي وقىقي نىٗت قٍٗغ ل هجض ؤن اإلاٗاعياث الكٍٗغ

ا، بل وفي مىاؾباث ٦شحرة اؾخُاٖذ ؤن جخجاوػ الىو  ت قٗغًٍّ وخاٞٔ ٧اهذ في مجملها ٢ٍى

٣ت  ألاهمىطط؛ وطل٪ ألن قٗغاء ؤلاخُاء ٢ض اؾخُاٖىا ؤن ٌؿخٛلىا بم٩اهاث اإلاىعور الش٣افي بٍُغ

تهم وػمجهم. ولظا ٞةن مٗاعياث قٗغاء ؤلاخُاء ٧اهذ طاث ؤزغ ببضاُٖت ٖىضما ٖبروا بىيىح ًٖ بِئ

 2بًجابي ٖلى الكٗغ الٗغبي وخغ٦ت الجهًت في الٗهغ الخضًض.

ت مؿاَمتها في ج٩ىًٍ اإلاىٓىمت ألاصبُت للىو       ومً ؤَم آلازاع ؤلاًجابُت للمٗاعياث الكٍٗغ

ت للىو ألاهمىطط  ٩ّىن ألاهمىطط ولؤلصًب الالخ٤. اإلاٗاعياث الكٍٗغ
ُ
ش الٗغبي ج ٖلى مضاع الخاٍع

ت مهٛغة مً اإلاسخاعاث ألاصبُت التي ٣ًضم مً زاللها ألاصباء الالخ٣ىن عئٍت  مىٓىمت/ مجمٖى

                                                           
مشا٫ طل٪ مٗاعيت باثُت ؤبي جمام في الاخخٟاء باهخهاع الخًاعة ؤلاؾالمُت وجٟى٢ها ٖلى ب٣ُت ألامم ٦ما بِىا طل٪  1

 طل٪ ؾاب٣ًا.
لخىيُذ َظٍ الى٣ُت بك٩ل مؿخٌُٟ اعظ٘ بلى صعاؾت ؾىػان ؾخِخ٨ُٟدل ل٣هُضة ههج البرصة ألخمض قىقي  2

 التي ٖاعى بها بغصة البىنحري. اهٓغ: 

Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad, pp. 151-233. 
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باهىعامُت للٗهغ الظي ٢ُل ُٞه الىو ألاهمىطط مً ظهت، وللكٗغ الٗغبي اإلاخٟغص واإلاخىٕى في خ٣بت 

ت الىاجخت لباثُت ؤبي جمام في مضح ما مً ظهت ؤزغي. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫، ظمُ٘ اإلاٗاعياث ال كٍٗغ

ا  ت التي ٣ًضم مً زاللها قٗغاَئ ٩ّىن مىٓىمت مً اإلاسخاعاث الكٍٗغ
ُ
-اإلاٗخهم بزغ ٞخذ ٖمىعٍت ج

عئٍت باهىعامُت للٟترة الٗباؾُت بدًاعتها  -ٖلى ازخالٝ ببضاٖهم الكٗغي وعئاَم الٟلؿُٟت

ألاهمىطط. وباإلابضؤ طاجه، ٞةن ظمُ٘ وخ٩امها وقٗغائها وؤصبها مً زال٫ بٖاصة ٦خابت الىو 

ت الىاجخت لكاٖغ بخُاجي الخ٤   -الىهىم الكٍٗغ
ً

التي ٖاعى بها الىهىم  -٧الباعوصي مشال

٩ّىن بضوعَا مىٓىمت مهٛغة مً اإلاسخاعاث 
ُ
ال٨الؾ٨ُُت/الخ٣لُضًت الُٗٓمت في ٖهىعَا الظَبُت ج

ت التي ٣ًىم الكاٖغ ؤلاخُاجي بخُٟٗلها لخ٣ضًم عئٍخه الٟلؿُٟت ل٨ُُٟت بٖاصة بوكاء الخًاعة  الكٍٗغ

 الٗغبُت.

اث٠ التي ٣ًىم بها ألاصًب الالخ٤       ً اإلاىٓىمت ألاصبُت ًٟخذ مجا٫ الدؿائ٫ ًٖ ؤَم الْى وج٩ٍى

ت  اث٠ مخىٖى مً زال٫ مٗاعيخه للىو ألاهمىطط. ٣ًىم ألاصًب مً زال٫ ههه اإلاٗاِعى بْى

م٨ً جلخُهها في الخالي: بخُاء ظيـ اإلاٗاعيت  مسخلٟت ل٨جها في الى٢ذ طاجه مترابُت ميسجمت، ٍو

ألاصبي، وبٗض بٌٗ الىهىم ألاصبُت ال٨الؾ٨ُُت/الخ٣لُضًت اإلاهمت اإلاازغة، وحٍٗغ٠ اإلاخل٣ي 

بالىماطط ألاصبُت الٗلُا في اإلاىعور ألاصبي، وحصجُٗه ٖلى ؤلاعجاب بةعزه ألاصبي واخترامه، وبىاء 

ه وألاظُا٫ ا لالخ٣ت في م٣ضعتهم ٖلى اإلاؿاَمت في بٖاصة بىاء مىعوثهم الش٣ت بالىٟـ لضي مٗانٍغ

٤ مىاٞؿخه ومداولت ججاوػ ؤزٍغ وجُب٣ُه ٖلى وا٢ٗهم، وجإؾِـ وؿب قٗغي بحن  الش٣افي ًٖ ٍَغ

الخ٣لُضي وهو ألاصًب الالخ٤، وبٖاصة جىظُه َظٍ الىهىم ال٨الؾ٨ُُت/  الىو ال٨الؾ٩ُي/

بىيىح ًٖ الاَخماماث واإلاكا٧ل اإلاٗانغة له،  الخ٣لُضًت لخسضم عئٍخه الٟلؿُٟت التي حٗبر 

بخه ألاصبُت اإلاخٟغصة وم٣ضعجه ٖلى مىاٞؿت ألاصباء ال٨الؾ٨ُُحن/ الخ٣لُضًحن  والخإ٦ُض ٖلى مَى

 وججاوػَم، والخإ٦ُض ٖلى  ٧ىهه الىعٍض الكغعي للمىعور ألاصبي الٗغبي.

ت وب      ا في جُٟٗل صوع اإلاٗاعيت الكٍٗغ ًً ا في اإلاجخمٗاث ألاصبُت وللى٣اص صوع مهم ؤً َال١ ؤزَغ

م مً زال٫ صعاؾاتهم الى٣ضًت إلاٗاعياث  حَر وجغوٍجه. اؾخُإ الى٣اص اإلاٗانغون مً الٗغب ٚو

ت مسخلٟت ال٨ك٠ ًٖ ههىم ؤهمىطظُت مخٗضصة، وج٣ضًمها للمخل٣ي الخضًض، ومؿاٖضجه في  قٍٗغ

ش ال ٟه بٗم٤ الدكابهاث ا٦دكاٝ ظمالُاتها ألاصبُت وم٩اهتها الٗلُا ٖلى مضاع الخاٍع ٗغبي، وحٍٗغ

ت بحن الىو ألاهمىطط والىو الالخ٤، وجإؾِـ اليؿب الكٗغي بحن الىهحن  والازخالٞاث الكٍٗغ

٣ت ببضاُٖت  ُضٍ، وجإ٦ُض ٢ضعة الكاٖغ اإلاخإزغ ٖلى الخٟاٖل م٘ اإلاىعور الكٗغي بٍُغ وبزباجه وجَى
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وبىاء ٖلى طل٪  1مىه اإلاٗانغ وبُئخه.لُٗبر بىيىح ًٖ الاَخماماث وآلاما٫ واإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بؼ 

ض الكاٖغ الالخ٤–ٞةن الىا٢ض اإلاٗانغ مً زال٫ صعاؾخه للىو اإلاٗاِعى ًا٦ض 
ّ
ٖلى صوع  -٦ما ؤ٦

 اإلاٗاعيت في بٖاصة ٦خابت اإلاىعور الش٣افي.

٣ًهض بٗباعة بٖاصة ٦خابت اإلاىعور الش٣افي الاؾخٟاصة مً ٢ىة الىو ألاهمىطط الترازُت ؾىاء      

ؤ٧اهذ َظٍ ال٣ىة صًيُت ؤم ؾُاؾُت ؤم اظخماُٖت...بلخ في صٖم ٢ًُت مٗانغة لؤلصًب الالخ٤ 

ا في بِئت وػمً مدضصًً، ض مً جإزحَر  ناخب الىو اإلاٗاِعى، وبُٖائها ؾلُت مدضصة وزابخت جٍؼ

٦خإًُض ؾلُت خا٦م ما، ؤو بزباث اليؿب الكٗغي لؤلصًب هٟؿه جإ٦ًُضا لؿلُخه ألاصبُت، ؤو بٖاصة 

لُه، ٞةن الىو اإلاٗاِعى ).الش٣ت بالخًاعة في هٟىؽ مٗانغي ألاصًب ال ًجم٘ بحن اإلادا٧اة ..بلخ. ٖو

ُٗض جى  ظحهه بما والخ٨غاع لىو ؤهمىطط واَب للؿلُت ٞدؿب، بل بهه ًبض٫ َظا الىو ألاهمىطط َو

ت والضًيُت...بلخ(.  2ًخىا٤ٞ م٘ اَخماماث الكاٖغ اإلاٗانغ وؤَضاٞه ٧األَضاٝ الؿُاؾُت والكٍٗغ

ت حؿخُُ٘ الضعاؾت الخالُت       بىاًء ٖلى ما ؾب٤ مً ه٣اٍ ه٣ضًت جخٗل٤ بماَُت اإلاٗاعيت الكٍٗغ

ت هي ٖملُت ا لهظٍ الٓاَغة ألاصبُت اإلاازغة. اإلاٗاعيت الكٍٗغ ًٟ بٖاصة ٦خابت ؤو جىلُض  ؤن ج٣ضم حٍٗغ

للمىعور ألاصبي ٣ًىم مً زاللها ألاصًب الالخ٤ مخٗمًضا بابخضإ هو ؤصبي ٌٗاعى ؤهمىطًظا ؤؾب٤، 

ًد٤٣ ُٞه ٖىانغ مهمت، هي: اإلاىاٞؿت، واإلاُاب٣ت في الىػن وال٣اُٞت )ال ٌكتٍر خغ٦ت خٝغ 

غاى الك ت ؤو بًٗها، واإلاسالٟت في بٌٗ ألٚا غاى الكٍٗغ ت، ؤو مىاؾبت الىو الغوي(، وألٚا ٍٗغ

ت، ؤي الخٗبحر ًٖ الؼمان واإلا٩ان بما ٞحهما مً اَخماماث ومكا٧ل  ُّ ألاهمىطط، ؤو الغئٍت...بلخ، وآلاه

جخٗل٤ باإلاخل٣ي، واللٛت التي ٌؿخسضمها ألاصًب بما ًخىا٤ٞ م٘ عئٍخه الٟلؿُٟت في ػمً وبِئت 

 مدضصًً.

 الخاجمت

٣ُذ إلاىا٢ ِ
ّ
كت ٖضٍص مً ال٣ًاًا الى٣ضًت اإلاهمت اإلاخٗل٣ت وبٗض، ٞإجمجى ؤن ؤ٧ىن ٢ض ُوٞ

                                                           
ت للىو ألاهمىطط  1 ٠ اإلاخل٣ي بال٣ُمت الكٍٗغ مً ؤواثل الى٣اص الٗغب في الٗهغ الخضًض الظًً ؾاَمىا في حٍٗغ

ُاء ألاصبي الكُش خؿحن اإلاغنٟي مً زال٫ ٦خبه، ال٨الؾ٩ُي/الخ٣لُضي وصوع الىو اإلاٗاِعى في ٖملُت ؤلاخ

الى٣ض ألاصبي الٗغبي  -باإلياٞت بلى ًٞ ال٨خابت-وزانت ٦خاب )الىؾُلت ألاصبُت بلى الٗلىم الٗغبُت(. ؤخُا اإلاغنٟي 

 ألظُا٫ ٖضًضة مً زالله ؤٖماله ألاصبُت وزانت اإلاخٗل٣ت بمٗاعياث الكاٖغ مدمىص ؾامي 
ً
الظي ٧ان ٚاثبا

، الىؾُلت ألاصبُت ئلى الٗلىم الٗغبُتللىماطط ال٨الؾ٨ُُت/الخ٣لُضًت الٗالُت. اهٓغ: اإلاغنٟي، خؿحن، الباعوصي 

 (.1875/1879، )ال٣اَغة، مُبٗت اإلاضاعؽ، 2ط
2 Stetkevych, Suzanne Pinckney, The Mantle Odes: Arabic Praise Poems to the Prophet 

Muḥammad, p. 156. 
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 في ْاَغة مً ْىاٍَغ ألاصبُت اإلاازغة ؤال وهي اإلاٗاعيت 
ً

بةٖاصة الىٓغ في الترار الٗغبي ممشال

ت؛ لدكٝغ الضعاؾت الخالُت ٞخهبذ لبىت في نغح الى٣ض الٗغبي الخضًض. ؤؾإ٫ هللا ال٣ضًغ  الكٍٗغ

م، وؤن ًمً ٖلُىا بال٣بى٫، وهللا ؤن ًجٗل الٗمل زالًها لىظهه الُٗٓم مخا ا لهضي هبُه ال٨ٍغ ًٗ ب

 ؤٖلم.
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 جمشالث اإلاغأة في عواًت الخفانُل وألاقُاء

 ألاؾخاط اإلاكاعن الضهخىع ٖبضالغخُم مغاقضة

 كؿم اللغت الٗغبُت وآصابها، حامٗت حضاعا، اإلاملىت ألاعصهُت الهاقمُت

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ٌؿعى َظا البدض بلى جبُان مضي ؤزغ ٢هُضة )الها٩ًى( في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، خُض صعط        

 مجهم 
ً
، ؾُٗا

ً
ا ٨ٍغ ا ٞو بٌٗ الكٗغاء في ٖهغها ٖلى ؤلاٞاصة مجها، ومً مغظُٗاث مخٗضصة، خًاٍع

 
ً
ب، ونىال إلاا   لخُىٍغ بيُت ال٣هُضة الٗغبُت ومضزالتها، وفي الى٢ذ هٟؿه، اإلاداولت في الخجٍغ

ٌٗخ٣ضوهه مً يغوعة الخدى٫ ومىا٦بت ألاصب الٗالمي. ل٣ض و٢٘ ازخُاعها، ٖلى هًا٫ ال٣اؾم 

اث مسخلٟت  ، ٖلى ألا٢ل، بإهه ٨ًخب في مىيٖى
ً
ٝغ مدلُا ، اقتهغ ٖو

ً
 مٗانغا

ً
بىنٟه قاٖغا

ت جمؼط بح لؿُٟت الٞخت، وجبضو مضوهاجه الكٍٗغ ت ٞو ، وجخمخ٘ ٢هُضجه بغئي ٨ٍٞغ
ً
ن وبوؿاهُت، ٚالبا

ىاإلاها. و٢ض ْهغ ؤن َظا  الم  ٢هُضة الها٩ًى ٖو ٖاإلاحن: ٖالم ال٣هُضة الٗغبُت ومُُٗاتها، ٖو

، ما ًخىؾل بالُبُٗت وباألقُاء البؿُُت والخٟانُل الخُاجُت، ال٩ىهُت، والُىمُت، 
ً
الكاٖغ، ٚالبا

داو٫ ؤن ًًمجها في ٢هاثضٍ. مما ؤُٖى زهىنُت الٞخت له. ًإمل الباخض َىا ؤن ٣ًضم ججغبت  ٍو

َظا الكاٖغ، وما جىُىي ٖلُه مً ؤ٩ٞاع جخٗال٤ م٘ ٢هُضة الها٩ًى الىاٞضة والغاٞضة للكٗغ الٗغبي، 

ظٍ مً  ازغ ٖلى خًاعاث ؤزغي، َو  ًخضازل ٍو
ً
بلى اإلاخل٣حن،  م٘ مالخٓت ؤن  الكٗغ الٗغبي ؤًًا

 ؾماث ألاصب الىاجر الٗابغ لؤلظىاؽ والخًاعاث. 

 اإلالضمت

ِـ إلاٟهىم ٢هُضة الها٩ًى، التي هي مً ألاظىاؽ ألاصبُت الىاٞضة ٖلى الكٗغ ابخضاًء، و٢بل الخإؾ

الٗغبي الخضًض، هىص ؤلاقاعة  بلى ؤن الظاث ؤلاوؿاهُت مىظ ؤن صبذ زُاَا ٖلى َظا ال٩ى٦ب، 

الخه٣ذ خمُمُا بالتراب الظي ظبلذ مىه، واهضمجذ بالُبُٗت، وبال٩ىن والخُاة، ل٨ً الُبُٗت 

 في طا٦غجه ألجها ألا٦ثر اخخًاها له، وألا٦ثر صٖما له، ال ؾُما وؤجها جمضٍ ٧اهذ هي ألا٦ثر خًى 
ً
عا

اث وكىء  ُه لظاجه وللٗالم بضؤ بدؿب بٌٗ  هٍٓغ بىؾاثل الِٗل والخُاة، وؤلاوؿان مىظ ٖو

ت لضًه،  ًدا٧ي ألاقُاء والخٟانُل الخُاجُت التي ًجابهها وما  اث وكىء اإلاٗٞغ اللٛت، وخؿب هٍٓغ

يسجم م٘ م٩ىهاث بًٗها آلازغ، ًدُِ به، و٧ا داوعَا، ٍو ن مً الُبُعي ؤن ًخهالر م٘ بًٗها ٍو

ا، جبخٗض ؤوج٣ترب خؿب اوكٛاالجه بها  وبالخالي هجض ان ؤلاوؿان عاح ًيخج وظهاث هٓغ هدَى

ت.  وخؿاؾِخه ججاَها، و٧ان الخٗبحر ًٖ وظهاث الىٓغ َظٍ ٖبر مضوهاجه وجلٟٓاجه وببضاٖاجه اإلاخىٖى

 ٍتالكٗغ هُضة اللالهاًىى و  -
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ض له ؤن ٩ًىن ٦ظل٪    بن اإلاىيٕى الظي هخمغ٦ؼ ٖلُه َىا ًخٗال٤ ؤؾاؾا م٘ الكٗغ، وهٍغ

ختى ال ًدكٗب بىا ألامغ، ولهظا هجض ؤن جمشالث ؤقُاء الىظىص في الىو الكٗغي، ؤوى ٧ان، َى ؤمغ 

ت اؾدشماع ؤقُاء مدضصة مً الىظىص في الكٗغ ًلٟذ الاهدباٍ، ٍو بضو للمخل٣حن ؤن َبُعي، ل٨ً ج٨غاٍع

اؾـ بالخالي لخُاب مٗحن ٌؿعى بلُه الىو  َظا الخمغ٦ؼ له صالالجه وؤبٗاصٍ، الٟىُت وال٣غاثُت، ٍو

 وميصخئ الىو.

ًم٨ً ال٣ى٫ في بق٩الُت اؾدشماع ؤقُاء الىظىص وال٩ىن: بجها مؿإلت ٢ضًمت ظضًضة في آن،   

سُت مً ظهت، وخؿب الخدىالث التي ؤنابذ م٩ىها  ل٨ً الىعي بها ًسخل٠ خؿب الؿُا٢اث الخاٍع

الىو الكٗغي مً ظهت ازغي، و٢ض عاخذ ؤقُاء الىظىص، وزانت ؤقُاء الُبُٗت مجها، جدؿغب 

ت ألاولى، بوؿاهُا،  وجيؿل في ظؿض ال٣هُضة مىظ اهبشا٢ها، ومً ٖىصة بؿُُت بلى  ال٨خاباث الكٍٗغ

٤، ٦ما ظاء ٖلى لؿان )َىمحروؽ( في ٢هاثض ٍغ ت ٧التي هجضَا ٖىض ألٚا ٍ ومىٓىماجه الكٍٗغ

الُىا٫، و٦ما هجض ٖىض الغومان ٖلى لؿان )َىعاؽ(، و٦ظل٪ ٖىض ألامم ألازغي ال٣ضًمت 

 للُبُٗت ومكخمالتها وم٩ىهاتها، مً ٚاباث وؤشجاع، 
ً
 الٞخا

ً
واإلاسخلٟت، خُض هجض بؿهىلت خًىعا

 وبداع وؤجهاع، وظماصاث، وخُىاهاث...بلخ. 

 بلى بلى ما ًم  
ً
٨ً عنضٍ في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم، وما ؾاع ٖلى ههجه في ولى مًِىا ٢ضما

 ؤٖم٤ بٌٗ الصخئ، و٢ض ؾاٖض ٖلى 
ً
ٖهىع مخٗا٢بت، لىظضها َظا الخًىع لل٩ىهُاث ًخسظ مؿاعا

ت، والخُاة  قُٕى َظا الخًىع في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم جل٪ الؿلُت الؼم٩اهُت للبِئت الصخغاٍو

ت زانت، وبٌٗ ال٣بلُت التي ٖاقها ؤلاوؿاهه الٗغبي،  ومً َىا ٧ان او٩ٗاؽ البِئت الصخغاٍو

 ٖلى بيُت الخ٨ٟحر اإلاىخجت للىهىم ؤلابضاُٖت، 
ً
ت اإلاىازاث او٩ٗاؾا مازغا ألام٨ىت الجٛغاُٞت اإلاخىٖى

 في الٗهغ ال٣ضًم.
ً
 وجضاوال

ً
 وبالُب٘ مً بُجها الكٗغ ألا٦ثر خًىعا

ت ال٣ضًمت، ؤو ؤًت ٢هاثض في ولخبُان ازخالٞاث )٢هُضة الها٩ًى (ًٖ ال٣هُضة الٗغبُ  

٠ُ الُبُٗت ومىخجاتها، هداو٫ ؤلاقاعة بلى بٌٗ ألامىع، ختى ال ًسخلِ  الاججاٍ الظي ٣ًىم ٖلى جْى

ت، ؤوى  ٠ُ الُبُٗت، ختى لى وظضث ب٨شاٞت في ال٣هُضة الكٍٗغ ألامغ ٖلى اإلاخل٣حن، إلًماهىا ؤن جْى

ال ٌٗجي  –ضة، جُٟٗلت ؤو ٢هُضة هثر...الخ ٢هُضة ٖامىصًت ؤو ٢هُ –٧ان الىمِ الظي جيخمتي بلُه 

 ،
ً
ؤجها ا٦دؿبذ ؤخ٣ُت الدؿمُت والاهخماء بلى )الها٩ًى(. وللخىيُذ ًم٨ً ال٣ى٫: بن ألامغ الٛالب،مشال

في جمشالث مكخمالث الىظىص، وم٩ىهاث الُبُٗت في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم، وبسانت الجاَلي وما 

ب في الكٗغ ألا  هضلسخي، ٧ان ؤ٢غب بلى حؿلِ الخىاؽ ومضع٧اتها ٖلى ؤ٣ٖبه ختى بضاًاث الخجٍغ

ت الىو جيب٘ مً اإلاكاَضاث، والخٟانُل الخُاجُت، والخبر، وه٣ل  م٩ىهاث الهىعة الٟىُت، وقٍٗغ

بت مً الىا٢٘، وبالخالي الاهدغاٞاث الؿُا٢ُت اإلاخٗل٣ت بدًىع مىخجاث الُبُٗت لم  اإلاكاَض ال٣ٍغ
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اإلااوعاجي، ولهظا ٧اهذ ؤ٢غب لى٣ل اإلاكاَض ٦ما هي، ؤو ٦ما ج٨ً جخمخ٘ ب٨شحر مً الخُا٫ والخهىع 

ت  ًم٨ً ؤن ًخى٢ٗها ال٣اعت، والدكبحهاث والاؾخٗاعاث البُٗضة اإلاىا٫ في م٩ىهاث الهىعة، الكٍٗغ

 مً الى٣اص ظٗلىا مً 
ً
الٗغبُت ٧اهذ جىن٠ بالٛغابت ؤخُاها، وبالٛمىى ؤخُاها ؤزغي، ختى ؤن ٦شحرا

 ،
ً
ب والٛمىى ُٖبا ولهظا، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، لم ًُمئىىا ابخضاًء بلى ؤقٗاع ؤبي جمامم وون٠ الخٍٛغ

 بالٛمىى.

اتها ٖلى الُبُٗت، ؤو ٖلى    و٢ض ًغي البٌٗ وظىص بٌٗ ال٣هاثض التي ٧ان مضاع مىيٖى

ىا ًم٨ً الغص  ؤقُاء مً الُبُٗت، و٢ض ًغص ٞحها بٌٗ الهىع التي ججزاح ًٖ اإلاٗاوي اإلاباقغة، َو

اخاث لم ج٨ً ٢هضًت في جىُْٟاتها، ولم ج٨ً حك٩ل ْاَغة الٞخت حؿخد٤ ببؿاَت ؤن َظَا الهٍؼ

الضعاؾت والبدض بك٩ل مىٟهل، ومشل َظٍ الهىع ٧اهذ جإحي ٖٟى الخاَغ بن وظضث، وال حٗضو ؤن 

ج٩ىن َظٍ الدك٨ُالث للهىع ميسجمت م٘ البالٚت الخ٣لُضًت وقغاثُها، ومخ٣ٟت م٘ الظاث٣ت الٗامت 

 اهدغاٞاث مً قإجها حكخِذ الغئٍت وال٨ٟغ. ومً َىا ٧ان ٌكُ٘ لضي التي لم ج٨ً حؿدؿ
ً
ُٜ ٦شحرا

( ٦ما ؤ٤٣َ ٖلى قاٖغ مشل البدتري، والكاٖغ اإلاهىٕى  الى٣اص مهُلخاث مشل )الكاٖغ اإلاُبٕى

 ٦ما ؤَل٤ ٖلى ؤبي جمام، وقاٖغ البضٌ٘ ٦ما ؤَل٤ ٖلى ابً اإلاٗتز. 

وختى ًخم ؤلاإلاام باإلاؿإلت ؤ٦ثر، لىهل بلى جإؾِؿاث ٢اٖضًت ؤ٦ثر ظضوي إلاٟهىم ٢هضة   

ى: الكٗغاء الهٗالُ٪، َاالء الكٗغاء، وما حٗغيىا له مً ٢م٘   َىا َو
ً
الها٩ًى، هىعص مشاال آزغا

٨غي، عاخىا ًبدشىن ًٖ بضاثل لهم، و٧ان ؤن وظضوا الُبُٗت اإلاىا٫، ل٨ىه اإلاىا٫ الظي  اظخماعي ٞو

 ،
ً
 إلؾ٣اَاث وظىصَم ُٞه.ٞٗىضما ًظ٦غ قاٖغ الهٗالُ٪،ٚالبا

ً
٣ا حٗاملىا مٗه ب٨ُُٟاث مسخلٟت، ٞو

 
ً
داو٫ ؤن ًاوؿىه لهالخت ما ؤم٨ً، ٞإخُاها ، ٌِٗل ُٞه ٍو

ً
 وا٢ُٗا

ً
ا بىنٟها م٩اها الُبُٗت ًظ٦َغ

ب واإلاس٠ُ، وؤخُاها ًجض ُٞه اإلا٩ان ألاهِـ، ولهظا ًداو٫ ٦ؿغ خ ضة حؿلِ ًجض ُٞه اإلا٩ان اإلاٖغ

الُبُٗت ٖلُه، ألجها جخمل٨ه ٦ما الؼمان واإلاىث، وال ًخم٨ً مً الؿُُغة ٖلحها وامخال٦ها، ومشل طل٪ 

٦شحر مً الكٗغاء الجاَلي، ول٨ً بدضة ؤ٢ل، ومً َىا ًم٨ً جٟؿحر ؾبب ُٚاب الضالالث الٗم٣ُت 

عؤزغي، وظاء للم٩ان والؼمان، وم٘ طل٪ بضؤ الخدى٫ في ال٣هُضة الٗغبُت  ٦ما وٗلم في ٖهى 

 ال ٌٗضو الىن٠ ال٨الؾ٩ُي والخ٣لُضي لؤلقُاء اإلاجغصة، ٧ىن٠ بًىان ٦ؿغي 
ً
 ؤًًا

ً
الخدى٫ بؿُُا

ضون، وفي ٢هاثض عزاء  في ٢هُضة البدتري، وون٠ الكٗغاء لخضاث٤ الاهضلـ، ٦ما هجض ٖىض ابً ٍػ

ظا ال ًىٟي ؤن ه٣٘ في الكٗغ الخ٣لُضي وال٨الؾ٩ُي ٖلى م٣ُ٘ َ ىا ؤو نىعة َىا٥، اإلاضن...الخ، َو

ب مٗحن باججاٍ  وهجض بٌٗ الترمحزاث البؿُُت والٗغيُت ٚحر ال٣هضًت إلوكاء مىهج ما، ؤو ججٍغ

همِ مسخل٠.في مشل َظٍ ألاهماٍ التي ؤقغها بلحها لم جخطر ال٣هضًت إلاداوعة الُبُٗت وألاقُاء 

ت، وز ت ٞلؿُٟت، والجمالُت الؿاثضة ٧اهذ ٞحها ظمالُت بقهاٍع ُابُت، مباقغة وج٣ىص في مداوعة ٨ٍٞغ
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لب ٖلى اإلاخٗت، او مىاظاة الٗىا٠َ، مً خؼن وؤلم وؤع١، بطا التر٦ُباث التي ٧اهذ في بِىت  ألٚا

وما  ال٣هُضة التي جدخًً خًىعا ألقُاء الُبُٗت لم ج٨ً جمازل ما ؾيخٗٝغ ٖلُه بٗض ٢لُل،

 ؤَل٤ ٖلُه )٢هُضة الها٩ًى(.

 كهُضة الهاًىى الجظوع واإلاغحُٗت -

 ٖلى الٗال٢ت التي ًم٨ً ٢بل ا
ً
لكغوٕ في الخإؾِـ إلاٟهىم َظٍ ال٣هُضة ومغظُٗاتها، لىٗغط ٢لُال

ؤن ًخهىعَا البٌٗ ٢اثمت بحن ال٣هُضة الغوماوؿُت و٢هُضة الها٩ًى، وعبما بٌٗ الى٣اص مٗهم 

بٌٗ الخ٤ في الجاهب الظي ًخمشل في خًىع الُبُٗت في ال٣هُضة، ل٨ً خ٣ُ٣ت َظا ال ٨ًٟي 

َظٍ ال٣هُضة جظوب ؤو جىضؽ في ال٣هاثض والىهىم التي جخ٩ئ ٖلى الغوماوؿُاث،  للخ٨م بإن

٣ٞض جىظض بٌٗ اقترا٧اث قغاثُُت بحن ال٣هُضة الغوماوؿُت و٢هُضة الها٩ًى، مً خُض خًىع 

ُٟاث لها  الُبُٗت بك٩ل ؤو آزغ، ومً خُض الخىنُٟاث الخاعظُت والجامضة وألاقُاء، وبخْى

.صالالث مُٗىت ال ججزاح 
ُ
 ومكهضا

ً
 وم٩اها

ً
 ًٖ اإلاٟهىم الخ٣لُضي للُبُٗت، بىنٟها ق٨ال

ً
 ٦شحرا

٣ت مخماَُت    ل٣ض خًغث الُبُٗت في ال٣هُضة الغوماوؿُت، ل٨ً َظا الخًىع ظاء بٍُغ

م٘ الظاث ؤلاوؿاهُت، اإلاٗظبت اإلاجؿضة لئلوؿاهُت اإلاخٗبت واإلاهمىمت، وجى٣ل ألاخالم الىاظمت ًٖ 

الخغوب، و٢ؿىة الؼمان واإلا٩ان ٖلى ؤلاوؿان، والتي عاخذ حٗبر  اه٨ؿاعاث ؤلاوؿاهُت، بٟٗل

بسُاالتها ًٖ الخلم وألامل وألالم، بمٗجى ؤجها ؤٖلذ مً قإن الٗاَٟت والخُا٫، ٖلى خؿاب 

لى خؿاب اإلاى٤ُ ال٣ٗالوي، وبالخالي ظؿضث ؤلاخباٍ ؤلاوؿاوي واه٨ؿاعاجه،  ال٨ٟغة الٗم٣ُت، ٖو

 ٖىض قٗغاء
ً
ظا ما هجضٍ مشال ان( وههىم )مضام صؾخا٫(، وما  َو عوماوؿُحن، مً امشا٫: )قاجىبٍغ

-هجضٍ ٖىض قٗغاء ٖغب، مً ؤمشا٫: )ظبران زلُل ظبران، وؤبى ال٣اؾم الكابي،وألازُل الهٛحر 

وقٗغاء الٛىاثُاث في مُل٘ ال٣غن اإلااضخي مً ؤمشا٫: ؤخمض عامي وببغاَُم هاجي...الخ  -بكاعة الخىعي

م وظىص مكتر٧اث في بِىاث ال٣هاثض الغوماوؿُت و٢هاصت (؛ ل٨ً ال بض مً الاؾخض عا٥ َىا ؤن ٚع

الها٩ًى، بال ؤن الازخالٞاث ٦بحرة ٖىض اإلاُالٗاث اإلاخإهُت للىهىم، وم٣اعبتها مً الىمُحن: 

 الغوماوسخي والها٩ًى. 

 بك٩ل الٞذ ٖلى جدىالث ال٣هُضة   
ً
قاٖغها هًا٫ الل٣اؾم، ًبضو في مغظُٗاجه مُلٗا

ظا ما ؤٞاصٍ في ٦ُُٟاث الخٗبحر لضًه، ٖىض اؾدشماٍع إلاُُٗاث الٗغبُت ٖب سُت، َو ر مؿاعاتها الخاٍع

ظا ما ؾجراٍ في الجاهب الخُب٣ُي في َظٍ الىع٢ت  ىض جمشله إلا٩ىهاتها الٗم٣ُت، َو ٢هُضة الها٩ًى، ٖو

.  ٖلى هماطط مً قٍٗغ

ا، ُٞم٨ً ال٣ى٫    ً ٚحَر خى٫ بٗضحها اللٛىي ؤما في اإلاٟهىم ل٣هُضة الها٩ًى،التي جىماٖػ

جها ما ًلي: ً قغاثِ ج٩ٍى  والانُالحي، ٖو
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ٗىص     سُت اإلاخٗل٣ت بها، لِؿذ ٖغبُت، َو ً َظٍ ال٣هُضة، خؿب الضعاؾاث الخاٍع بن مَى

 بلى الجؼع الُاباهُت وما ظاوعَا، خُض وكإ َىا٥ ق٩ل قٗغي الٞذ، ٣ًىم بإصاثه ظماٖت 
ً
ظٛغاُٞا

بضو ٖالم البدا ع شج٘ ٖلى مُالص َظا اللىن،  بضاللت الخىُٛماث بك٩لمكتر٥ وظماعي، ٍو

ظٍ اإلاىازاث هي التي جدٟؼ إلاشل  والتروٍضاث التي جُل٤ ٖلى ؤلؿىت البداعة، وبسانت الهُاصًً، َو

َظٍ ال٣ُؿُاث الىٛمُت والٛىاثُت وألاصاثُت الخانت، و٢ض ؤَل٤ ٖلى مشل َظٍ ألاهاقُض البؿُُت، 

ٗاث التي جهضع ًٖ َظٍ الٗىال
ّ
ظٍ ال٩لماث لها مٗجى ب٣ًاعي واإلا٣ُ ىٛا(، َو ىٛا ( و )الٍغ م، اؾم )الٍؼ

بضو ؤجها مىلضة، وهاظمت  ًٖ حك٨ُالث نىجُت،  مبخ٨غ، ال ظظع له في ٖالم اللٛت التي جيخمي بلحها، ٍو

اوي  ٢ض جمازل ما ٣ًابلها لضًىا في الٗغبُت، وما قإ في بٌٗ ألالخان مشل: )ؤمان مان...( وفي ألٚا

 ا لُلي ًا لُلي ًا لُل(، ؤو )ٖالالال والال والال...(.الكٗبُت: )ً

ٗبر بلى اللٛت الُاباهُت،    َظا الىمِ قإ في مُل٘ ال٣غن الخامـ ٖكغ، زم عاح ًخُىع َو

وبضؤ الخ٣ُٗض ألنىلها وبيُاتها، التي عاخذ جخ٩ىن م٘ الؼمً، وبضؤ الىٓام الخ٣ُٗضي لها، والخ٣ىحن 

ما بٗض، بدُض ؤنبذ لها هٓامها الخام، الظي ٣ًىم ٖلى َغاث٤ بًبِ مؿإلت ؤلا٣ًإ والىػن، ُٞ

ت مً )  )17م٣ىىت مشل: "جىاوب ؤبُاث قٍٗغ
ً
 لُٟٓا

ً
(، وفي ق٩ل آزغ ج٩ىن ؤعبٗت ٖكغ 5/7/5( م٣ُٗا

( 
ً
ىٛا( 100( مً اإلا٣اَ٘ اللُٟٓت، زم ًخم ازخُاع )7/7م٣ُٗا ىٛا والٍغ ( بِذ قٗغي، ٩ٞاهذ )الٍغ

ُ٘ اإلاؿخى   ٞع
ً
 ؤصبُا

ً
ًا ظيؿا ت التي جال٠ َظاالىمِ –ي، و٧ان ًُلب مً ألٖا خؿب –اإلاجمٖى

 ً ت مٗخمضًً ٖلى ظمالُت ال٣غون الىؾُى، ومؿخٓهٍغ الخ٣الُض، ؤن ٣ًضمىا ؤبُاتهم الكٍٗغ

ت."  1ال٨الؾ٨ُُاث الكٍٗغ

ت    مً َظٍ ألاظىاء جىاؾلذ ٢هُضة الها٩ًى، وعاخذ جيخٓم وجىًبِ م٘ الخدىالث ال٨ٍٟغ

ت في الُاب ان، وبالخالي عاخذ الظاث٣ت اإلادلُت جىداػ باججاٍ الها٩ًى بىنٟها ال٣هُضة الا٦ثر والخًاٍع

اتها باججاٍ الهؼ٫  ، ال ؾُما في ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ وما جالٍ، وعاخذ جخدغ٥ في مىيٖى
ً
ا قُٖى

ت، والخ٣اٍ مكاَض آهُت في َظا الاججاٍ، زم عاخذ جىٟلذ باججاٍ اللٗب بال٩لماث واؾدشماع  والسخٍغ

٢ت بحن ال٩لماث وألاقُاء اإلاخٗل٤ بالخُاة الُىمُت، ولٗل ؤقهغ الكٗغاء الظًً ٖٝغ ٖجهم الٗال

اصة ل٣هُضة الها٩ًى َى )باقى ماحؿُى:  م( الُاباوي.1694-1644الٍغ

ًبضو ألانل في ظظوع ٧لمت )الها٩ًى( ٌٗىص بلى ٖالم الُٟىلت، خُض الترظمت لها في الٗغبُت   

ظا ما ط٦ٍغ ناخب ٦خاب )َا٩ًى الُاباوي( في م٣ضمخه، خُض ٢ا٫: "ٖىضما  ج٣ابل )َٟل الغماص(، َو

٢غًّ ؤن 
ُ
بدشذ في ؤنل ٧لمت )َا٩ًى(، التي حٗجي بالُاباهُت َٟل الغماص، ػاص ٖىضي الاٞخخان ووظضججي ؤ

                                                           
ا، 1 ى، ًىحؿٍى ش الهاًىى الُاباويٍع اى، هخاب اإلاجلت الٗغبُت، جغظمت ؾُٗض بى٦غامي، جاٍع  13م، م2011، الٍغ
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 بن َاالء الكٗغاء ٧اهىا 
ً
في ألاقُاء الهٛحرة والبؿُُت جىظض ٖٓمت الىظىص، وال ًم٨ً ال٣ى٫ ؤبضا

م،" ًخالٖبىن ؤو  باث في  1ًلٗبىن باأللٟاّ لدؿلُت ؤهٟؿهم، ؤو حؿلُت ٚحَر ومشل َظٍ الخجٍغ

ت، وجدىالتها في ال٣هُضة الٗغبُت مم٨ىت، و٢ض قهض الٗالم والصة ٢هاثض  ألاؾالُب الكٍٗغ

لت ألاولى ٚحر م٣ىٗت، زم م٘ الؼمً وجدىالث الٗهغ زبذ ٨ٖـ طل٪، بل بلٛذ  وههىم، بضث للَى

باث لخ٩ىن   إلاىهج قٗغي ل٣ي الغواط بٗض الىالصة، ومشا٫ طل٪ ما هجضٍ في بٌٗ الخجٍغ
ً
ؤؾاؾا

ش الٗغبي مً قُٕى الكٗغ الهىفي،ٖم٤ُ الضاللت واإلاٗجى، وفي الكٗغ الخضًض ما هجضٍ في  الخاٍع

 الكٗغ الضاصاجي والكٗغ الؿىعٍالي، و٢هُضة الىثر.

ٟاع٢ت، والٗبصُت و٦ما ًبضو مً ْال٫ اإلاهُلر اللٛىي، ٞةهه ًشحر بٗض الضَكت واإلا  

ال٣هضًت، التي جدُل بلى اؾدشماع الدؿمُت في البدض ًٖ ْال٫ ٦شُٟت مً اإلاٗاوي، ومً طل٪ مشال 

ٖالم الُٟىلت والبضاثُت، والخل٤ الىظىصي اإلالمىؽ لئلوؿان في الىظىص، والاخترا١، وألاؾُغة، 

 ٟىلت.    وهي بضاًت الىعي بالىظىص والٗالم، ووظىص الٗظاباث ؤلاوؿاهُت مىظ الُ

لؿُٟت، َبُُٗت، لها ظظوع ٖم٣ُت في    ت: ووظىصًت، ٞو مشل َظٍ الغئٍت حصخي بإبٗاص ٨ٍٞغ

باتهم، ؤجهم ٚحر   بن َاالء الكٗغاء، ومً ظاعاَم، وؤياٝ لخجٍغ
ً
ؤلاوؿان، ال ًم٨ً ال٣ى٫ ؤبضا

 مسخلٟحن، والَم ًلٗبىن، ٦ما ؾل٠.

ى ً   ى )ٍع ا ٣ًى٫ ها٢ض خضًض، مً الى٣اص الُاباهُحن َو قاٖغ ًاباوي( في  –ىحؿٍى

الخمؿُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي: "بن ما ٦ىذ ؤٖخ٣ضٍ في البضاًت بإهه ؾهل اإلاىا٫ في الها٩ًى، ما َى 

َظا ٌٗجي ؤن َظا الىمِ مً ال٣هاثض مساجل وزاصٕ للىَلت  2بال اإلاغجي مً ظبل الجلُض الٗاثم،"

ى ٢هُضة جه٠ ألاقُاء ٦ما هي وؤظؼاء ألاولى، خُض ًم٨ً ؤن ًغاٍ اإلاخل٣ي البؿُِ الٗاصي، ٦ما ل

ألاقُاء،  في خحن ؤجها جىُىي ٖلى ؤبٗاص جدخاط لخبحر، وللبدض في ال٨مىهاث الٗم٣ُت لها، مً زال٫ 

  ً ب واإلاداولت في بق٩الُت الخسُي والخجاوػ، ؤو ما ؾماٍ بٌٗ ه٣اص الخضازت اإلاٗانٍغ الخجٍغ

ت الخجاوػ،  للضالالث التي ًم٨ً ؤن  3بكٍٗغ
ً
جٟخدها، وبالخالي ٩ًىن ٖلى ٧اجب ٢هُضة الها٩ًى ونىال

لُه ؤن ًخمخ٘ بمغظُٗاث زانت لُخم٨ً مً ال٨خابت في َظا  ٖبء الخمغؽ، والخ٨ٟحر واإلاٗاهاة، ٖو

 الىمِ ؤلابضاعي.

                                                           
 7اإلاهضع الؿاب٤، م 1
 .7اإلاهضع الؿاب٤، م 2
ت  الخجاوػ اهٓغ: قٗبان، بىب٨غ،  3 ت لىهىم مً قٗغ الُلُٗت –قٍٗغ ، )الضاع البًُاء:  الضاع ملاعباث لغٍى

 .10م(، م2008اإلاٛاعبُت لليكغ، 
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مما ج٣ضم ًبضو مً الًغوعي الى٢ىٝ ٖلى َظٍ ال٣هُضة وؤبٗاصَا وم٩ىهاتها، لُدؿجى بلى       

ى ٖىاإلاها، ومً زال٫ عنضي ل٨شحر مً َظٍ ال٣هاثض ٖىض قٗغائها، ؤٖجي ال٩اجب والىا٢ض الٗبىع بل

الظًً ؤؾؿىا ل٣هُضة )الها٩ًى(، والظًً ٦خبىا َظا الىمِ مً الكٗغ، ًم٨ً وي٘ اإلاىُل٣اث 

م٨ً ؤلاقاعة، في الى٢ذ  اإلاهمت لهظٍ ال٣هُضة، التي ؤٞاص مً مُُٗاتها وم٩ىهاتها قاٖغها هًا٫، ٍو

ا ألا   ؾاؾُت التي جخمشل باآلحي، مً وظهت هٓغها ٖلى ألا٢ل:هٟؿه، بلى ٖىانَغ

جدؿتر ٢هُضة الها٩ًى وؾُا٢اتها ُٞما وعاء ألاقُاء في الىظىص، مخمغ٦ؼة ٖلى ظؼثُاث ٢ض جبضو  .1

ىمُاتها، وبسانت جل٪ التي  بؿُُت ٖغيُت، و٢ض جبضو ٦ما لى ؤجها جٟانُل ٚحر مهمت ألقُاء الخُاة ٍو

اح والؿماء جخٗال٤ م٘ ؤقُاء الُبُٗت  اع والبداع وألاجهاع والىباجاث والٍغ وؤُٖاجها، ٧الىعوص وألاَػ

ظا الدؿتر ٨ًش٠ الُب٣اث اإلاغظإة، واإلاٗاوي  الخُٟت زل٠ الؿُا١، خؿب ظا٥  والىجىم...الخ، َو

ضا في ٦خابه الكهُحر )ال٨خابت والازخالٝ(، ٞحري َظا الىا٢ض ؤن َىا٥ َب٣اث مغظإة جخىلض  :صٍع

٢غاءة ؾُا٢اث مُٗىت، وجىُىي ٖلى ٧لماث وظمل جهبذ ٦ما لى "٢ىي ٖمل وهي في بالخ٨ٟحر لضت 

الى٢ذ هٟؿه ٢ىي ج٨ُٟ٪ للىو.َىا٥ صاثما بم٩اهُت  ألن ججض في الىو اإلاضعوؽ هٟؿه ما ٌؿاٖض 

خُض حك٩ل َظٍ الجؼثُاث ٖلى بؿاَتها، مً زال٫  1ٖلى اؾدىُا٢ه وظٗله ًخ٨ٟ٪ بىٟؿه،"

٩ىن لها  ٦ُُٟاث الخٗبحر ما ٌؿهم في ض مً الىىاٞظ ٖلى ٖىالم مجهىلت و٧امىت في الىو، ٍو ٞخذ مٍؼ

 ْال٫ في اإلاٗاوي الٗم٣ُت، وجبضو الجؼثُاث ٦ما لى هىاٞظ ٖبىع لٗىالم الضاللت. 

حكُ٘ في َظا الىمِ مً ال٣هاثض اللٛت اإلاساجلت، ٖلى بؿاَتها، وا٢ترابها مً الخضاو٫، ٞخبضو  .2

 ؤلىان اللٛت قُٟٟت ع٣ُ٢ت، جدىاٚم م٘ 
ً
َضؤة الُبُٗت في ؾ٩ىجها ٞخبٗض ٞحهاالخغ٦ت، ٞترنض مشال

اع ٞحها، بدُض جىضؽ اإلاٗاوي وجإزظ ال٣اعثحن في اإلاؿاخت الىا٢ٗت بحن  الىعوص، وجمىظاث ؤلىان ألاَػ

 الُبُٗت وؤقُائها واللٛت وؾالؾتها.

اإلاُُٗاث  صٖجي ؤ٢ى٫ َىا بن ظاػ الخٗبحر، ؤن الكاٖغ في )٢هُضة الها٩ًى( ٌؿدشمغ َظٍ  

ت، الىانٟت بد٨مت لؤلقُاء و٦ُُٟاتها، ومداوعة م٩ىهاث ألاقُاء، بما ًم٨ً ؤن ؤَل٤ ٖلُه  اللٍٛى

ى( ؾال٠ الظ٦غ ٖلى َظا الىمِ الظي ٌؿخسضم  مشل الكاٖغ والىا٢ض الُاباوي )ٍع خ٨مت اللٛت، ٍو

 ؤؾلى 
ً
 له ٖىض قاٖغها مشل َظٍ اللٛت، واج٩ائها ٖلى الُبُٗت باإلا٣ُ٘ الخالي، الظي ؾىجض مشُال

ً
بُا

ى( َى: غة جدؿا٢ِ... 2هًا٫ ال٣اؾم, واإلا٣ُ٘ الظي ازخاٍع )ٍع  َػ

 ٖلى ٚهً طابل          

                                                           
ضا، ظا٥، ص 1  .54م(، م1988، جغظمت: ٧اْم ظهاص، )الضاع البًُاء: صاع جىب٣ا٫، الىخابت والازخالفٍع
اع البر٢ى١، صعاؾت في ظمالُاث ٢هُضة الها٩ًى الُاباهُت م٘ قىاَض  2 باؾخىصا، ٦ُيض، واخضة بٗض ؤزغي جخٟخذ ؤَػ

جي مجلت ئبضاٖاث ٖاإلاُتمسخاعة، الٗضص )الخام(،  ذ، ص.ث.، م، اإلاجلـ الَى  .29للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى
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 ًجشم ٚغاب وخُض          

     مؿاء الخٍغ٠ آلان          

 :وم٣ُ٘ آزغ          

 ٖاثضة بلى الٛهً         

 1اهٓغ بجها ٞغاقت                

ًبضو، ًم٨ً مالخٓت ٢ؿىة ال٩ىن والخُاة ٖلى الٛهً، ولهظا َى باججاٍ  ٟٞي اإلا٣ُ٘ ألاو٫ ٦ما

الاخخًاع في في مغاخل الظبى٫، خُض ال ماء وال ٚظاء ٌؿغي في ٖظو١ الٛهً وؤٖغا٢ه، بهه اإلاىث 

البُئ، بهه خًىع الُبُٗت الؿلبُلت التي جخماهى م٘ الظاث جل٪ التي ًم٨ً ؤن حٗاوي ٦ما َظا 

ظا الُاثغ له ما له الٛهً، و٢ض جغا٤ٞ َظ ا الىظىص لهظاالٛهً بهظٍ ال٨ُُٟت م٘ وظىص الٛغاب، َو

ت الكغ٢ُت زانت، له صالالث ؾلبُت باٖشت ٖلى الكام واإلاىث والخغاب...  في الظا٦غة البكٍغ

واخخًً َظٍ الهىعة، البؿُُت اإلاؿخلت مً الُبُٗت، بىنٟها ظؼثُت مكهضًت خاو٫ ا٢خىانها 

م٨ً الكاٖغ، وجغا٤ٞ م٘ ٧ىن ز ٟي باٖض ٖلى الُباؽ واإلاىث للخهىبت، والخُىاث ألاعيُت، ٍو ٍغ

ؤن ج٩ىن ٧ل ٧لمت بهظٍ ال٨ُُٟت مٟخاخُت لضالالث ظؼثُت لىخضَا، ومترابُت بكمىلُت م٘ اإلا٣ُ٘ 

 الكٗغي ٧امال، و٧ل طل٪ ًخٗال٤ م٘ الظاث الؿاعصة للمكهض.

،ًبضو ٦ما لى نىعة   وا٢ُٗت، وفي الى٢ذ  َظا الىمِ، ٖىض الىٓغ بلُه بك٩ل مدؿٕغ

هٟؿه، ٖىض الخإمل جخىؾ٘ صالالجه وهبضؤ الٗبىع في ما وعاثُاث الؿُا١، لىدٟغ في باًَ الخٝغ 

ظا ما ًمحز ٢هُضة الها٩ًى بلٛتها الخ٨ُمت، ٦ما لى مً الؿهل اإلامخى٘، ومشل  وال٩لمت والؿُا١، َو

غة للٛهً، وعٌٞ الؿ٣ٍى واإلاىاث،  َظا ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ اإلا٣ُ٘ آلازغ، وهي جمشل ٖىصة الَؼ

في مداولت الؾخٗاصة الخُاة والخهىبت، وجم حكبحهها بالٟغاقت وما جىُىي ٖلُه مً ٦مىهاث 

ت جخٗال٤ م٘ خًىع الٟغاقت بإؾُىعتها وؤلىاجها م٘ ٖالم الُبُٗت، وهي ظؼء مىه،  ٞلؿُٟت مٗىٍى

 م٘ الظاث التي جخى١ للبٗض مً ظضًض.

والخ٨ش٠ُ، وهي مؿإلت مىظىصة في الكٗغ الخضاسي بك٩ل ج٣ىم ٢هُضة الها٩ًى ٖلى الازتزا٫  .3

ؤ٦ثر، وقٗغ قاٖغها ٦ما ؾجري ٌكُ٘ ُٞه الازتزا٫ والخ٨ش٠ُ، ل٨ً َظا الخ٨ش٠ُ الازتزالي ًخٗامل 

ضٖى بلى اقتراَاث اخخمالُت ؤ٦ثر  م٘ الا٢خهاص اللٛىي ٖلى ؤهه ازتزا٫ ًدُل ل٨ٟغ ومغظُٗاث، ٍو

 بال 
ً
 في الترمحز، لِـ ج٨شُٟا

ً
ُيُت وازخهاع ل٨الم. و٧ي ال خٟغا  ٣ِٞ لٛاًاث ب٣ًاُٖت ووػهُت وجٍؼ

ً
ُٚا

                                                           
 .19اإلاهضع الؿاب٤، م 1
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هُُل ؾىداو٫ الخمشُل ٖلى َظا اللىن في الضعاؾت، بمىداَا الخُب٣ُي ٖلى قٗغ هًا٫ ال٣اؾم 

.
ً
 ٦ما ؾحرص الخ٣ا

ت، والخى٢ُٗاث اإلاخالخ٣ت، التي ًم٨ً ؤن ًغبُها  .4 حكُ٘ في ؤهماٍ َظ ال٣هاثض اإلا٣ُٗاث الكظٍع

 مً الاوسجام اليؿ٣ي والضاللي.زُِ زٟي 

ًم٨ً ؤن ًخمشل ٞحها اإلاخل٣ي الخـ الؿازغ ال٣اثم ٖلى خضة اإلاٟاع٢ت الهاعزت، الىابٗت مً  .5

ت واإلاكهضًت، وفي َظا الىمِ ما ًازغ ٖلى ٞاٖلُت  البؿاَت، بمٗجى ؤجها جخمخ٘ بد٨مت السخٍغ

اث اإلاخٗت الىهُت، ؤو ما ٌٗٝغ بلظة الىو  ض ظٖغ ٖىض )عوالن باعث( في ٦خابه الخل٣ي، بدُض جٍؼ

 1اإلاىؾىم: لظة الىو.

ت في آن، مً اإلاشل، وال٣ى٫  .6 ٢هُضة الها٩ًى ٦ظل٪، جىٓىي ٖلى مغظُٗاث ز٣اُٞت ٧امىت ومٍٛغ

٣ت ٖم٣ُت، وجخه٠ مغظُٗاتها  ُه بٍُغ الؿازغ، والخ٨مت والٟلؿٟت، ومؿاءلت الىظىص ومداولت ٖو

ِ الىو الؼم٩اوي،  بن ظاػ الخٗبحر، ألجها ال جدخمل جٟانُل ٦شحرة باإلا٣خًبت، التي جدىاؾب وقٍغ

 وبؾهاب.

جداو٫ في ج٩ىٍىاتها الهىعٍت واإلاكهضًت الا٢تراب مً الخىاؽ الخمـ اإلاٗهىصة، التي بىؾاَتها  .7

 وبطابتها في ظؿض الىو، ول٨جها ج٣ضم ماصتها اإلاخ٨ئت ٖلى َظٍ 
ً
ًم٨ً بصعا٥ ؤقُاء ٦شحرة ظضا

 واإلاٗاوي؛ ألن ٨ٞغتها ج٣ىم ٖلى جشىٍغ ما ٌٗٝغ بـ"اإلاُخا هو". الخىاؽ، مً زال٫ لٛت مبُىت للضاللت

اتها ألاقُاء البؿُُت الٗغيُت، لخٓت  .8 ا الضازلي ومىيٖى جدىاو٫ ال٣هُضة يمً مٗماَع

جها،  ٗت، بسانت جل٪ التي جمُل بلحها الىٟـ وجلخ٣ُها وجخٗم٤ ٞحها، وحٗبٖر بلخٓت، آلاهُت والؿَغ

لتي ًم٨ً لها ان جشحر ؤؾئلت وبق٩الُاث ًٖ الىظىص، والخُاة زانت ما ًخٗال٤ بإقُاء الُبُٗت ا

 والىاؽ.

لهظا اللىن مً ال٣هاثض ب٣ًاٖها الخام وؤػاجها الخانت، ال ؾُما جل٪ التي وكإث في  .9

 باججاٍ الاهٟالث مً َظٍ الهغامت، ال ؾُما مً 
ً
جها،ل٨جها جدغ٦ت في جهاًت ال٣غن اإلااضخي ٢لُال مَى

ً ٖلى ؤلا٣ًإ 7/5/7ى هٓام )م٣ُُٗت الؿُىع ال٣اثمت ٖل ( لخجض بٌٗ الغخابت ؤلا٣ًاُٖت في الخلٍى

 الضازلي بما ًسضم ال٨ٟغة.

مً عنض لُبُٗت الجمل ٞحها، وبىاء َظٍ الجمل، ًم٨ً مالخٓت ؾلُت الجملت ؤلاؾمُت  .10

بضو َظا مً َبُٗت ال٣هُضة وبىائها الك٨لي، بدُض ؤن ال٣هُضة في ؾُا٢اتها  ، ٍو
ً
والٟٗلُت، ٚالبا

                                                           
 .24م(، م1988، جغظمت مىظع ُٖاشخي، )الضاع البًُاء: صاع جىب٣ا٫، لظة الىوباعث، عوالن،  1
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الٗامت، ٚالبا ما جغنض ألاقُاء في لخٓت مُٗىت وفي م٩ان مٗحن، وجسبر ًٖ َظٍ ألاقُاء بما هي 

 ٖلُه، وبما جدخمله مً ٞلؿٟاث آهُت ومكاَضة في الى٢ذ هٟؿه. 

٩ان، واوؿل بلى ال٣هُضة    ل٣ض قإ َظا الىمِ في الٗالم، وجإزغ به ألاوعوبُىن وألامٍغ

ا في ؤواؾِ ال٣غن اإلااضخي، ول٨ً الالٞذ ؤن الظًً خاولىا الٗغبُت في الٗهغ الخضًض، ال ؾُم

ال٨خابت في َظا الاججاٍ ٢لت، وعبما لٗضم الكُٕى بؿبب البٗض الجٛغافي ـ ولٗضم قُٕى اللٛت 

ت والٟغوؿُت...الخ. وم٘ الى٢ذ عاح بٌٗ  الُاباهُت في بالصها ٦كُٕى اللٛاث ألاوعبُت، ٧اإلهجلحًز

ج٩اء ٖلى َظٍ ال٣هُضة، زم ؤزظ بٌٗ الكٗغاء ٦خابت َظٍ الكٗغاء الٗغب ٖلى اؾخدُاء الا

حر وعي، ل٨ً َىا٥ مً ٧ان ٨ًخب بىعي ٦خابي الٞذ، ال ؾُما ؤولئ٪ الكٗغاء  ال٣هُضة بىعي ٚو

ت، وبٌٗ ٦خاب ٢هُضة الىثر، و٢ض  ت، والكظعاث الكٍٗغ الظًً اججهىا بلى ٦خابت الخى٢ُٗاث الكٍٗغ

 ٖلى ألاقُ
ً
اء والخٟانُل الخُاجُت والُىمُت، ومً امشا٫ َاالء هجض الكاٖغ إلا٘ مجهم مً جمغ٦ؼ ٦شحرا

 الٗغبي ؾٗضي ًىؾ٠ وظمُل ؤبىنبُذ وقاٖغها هًا٫ ال٣اؾم...الخ.

ل٣ض و٢٘ ازخُاعها، في َظٍ الضعاؾت، ٖلى الكاٖغ هًا٫ ال٣اؾم لؿببحن، ألاو٫: بن قاٖغها       

داو  ت بلى الُبُٗت والترمحز، ٍو ٫ جشىٍغ الُبُٗت وبقبإ ؤقُائها بال٨ٟغ ًخجه في مضوهاجه الكٍٗغ

حها  والٟلؿٟت، بك٩ل الٞذ، وجبضو ٢هُضجه مً ٢غاءاث مخإهُت خايىت وباهُت ألقُائها الخانت، ٞو

خجاوػ الغوماوؿُت بخىؾله بالترمحز  الغوح الخمُُت التي جغبِ هٟؿِخه بٓال٫ عوماوؿُت قُٟٟت، ٍو

للمٗاوي الخ٣لُضًت اإلاٗغوٞت ٖىض اصخاب اإلاىهج  إلاا وعاء طل٪، ولهظا ٞالغوماوؿُت لضًه مخسُُت

 
ً
 ومستزال

ً
الغوماوسخي، ومً ل٠ لُٟٟهم،، وزاهُا: لٟذ اهدباهي ؤن بىاء الجملت لضًه ٩ًىن بىاًء جغ٦ُبُا

، وجبضو مغظُٗاجه الٞخت في الش٣اٞت ٚحر الٗغبُت، بمٗجى ؤهه ًُٟض بك٩ل واضر مً اإلاترظماث 
ً
و٦شُٟا

مله َىا٥ في بٌٗ واللٛاث ألازغي، بياٞت ب لى ؾٍٟغ بلى ميكإ ٢هُضة الها٩ًى ٚحر مغة، ٖو

ظا ما  مئىان عى مضي بَالٖه ٖلى َظا الىمِ مً الكٗغ وبمىا٦بخه له، َو اإلاغاخل، ٌُُٗىا الَا

 في ال٣هُضة الٗغبُتـ وؤُٖاَا زهىنُت جسخل٠ ًٖ الكٗغ اإلادلي الؿاثض، 
ً
ظٗل قٍٗغ الٞخا

 لظل٪ ال حكحرب
ً
٣ا ى ٌعي طاجه و٧اهذ ٢هُضجه ٞو ، وبهظا ٧ان ٨ًخب َو

ً
ُا  ومىيٖى

ً
لى بلحها، ؤؾلىبُا

 ال٩اجبه ومؿاعاتها في َظا اإلاجا٫.

، لُيؿل بلى ظؿض   
ً
بن مضوهت هًا٫ ال٣اؾم  خاٞلت بهظا الىمِ الظي ًبضو واٞضا

ت واخضة، ومؿإلت الخإزغ والخإزحر  ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة، ال ؾُما في ٖهغ باث ُٞه الٗالم ٢ٍغ

ظا الكاٖغ لم ًجىذ بلى الخإزغ ن ، ومً َىا ؤنبدذ ال٣هُضة ؤ٦ثر بوؿاهُت، َو
ً
اعث ؤ٦ثر اهدكاعا

 ظضًضة ل٣هُضجه، جدىاؾب وعخابت 
ً
 في َظا الخإزغ، وبهما ؤُٖى ؤبٗاصا

ً
الؿلبي، ولم ٨ًً  ج٣لُضا

مخهام اللٛت الٗغبُت وم٩ىهاتها، ومم٨ىاتها ؤلاؾدُٗابُت، وهي اإلاٗغوٞت ب٣ضعتها ٖلى الخىؾ٘ والا 
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ل٨شحر مً اإلاؿخجضاث، ولىمشل ٖلى ما طَبىا بلُه مً مجمىٖخه اإلاىؾىمت: )ال٨خابت ٖلى اإلااء 

 (.2012والُحن( الهاصع ٖام )

ما ًلٟذ الاهدباٍ في َظا الضًىان مىظ البضاًت الٗخبت الىهُت اإلاهمت، التي حك٩ل مٟاجُذ   

بلى صعاؾت الٗخبت ابخضاًء، والىو اإلاىاػي لٗبىع الىهىم اإلابشىزت ٖبر َظا الضًىان، ولهظا ؾإطَب 

م٨ً جىاو٫ َظٍ  ت اإلاسخاعة مً  الضًىان، ٍو  لضعاؾت الىهىم الكٍٗغ
ً
واإلاداًض للىو، جمهُضا

 اإلاؿإلت مً اإلاىُل٣اث الخالُت:

 الٗىىان -ؤ 

ت مهمت للىو، خُض الٗىىان ٌك٩ل وظهت هٓغ ازتزالُت لل٩اجب ٖلى ههه، 
ّ
ٌك٩ل الٗىىان صال

ُٗي جىظح  للخل٣ي، و٢ض هجض في بٌٗ الٗىىاهاث بٌٗ اإلاٟاع٢اث ال٣هضًت، والهُاٚاث َو
ً
ها مُٗىا

التي ًدبًُ بها مٟهىماث مُٗىت، ومجها جدٟحز اإلاخل٣ي ٖلى ال٣غاءة واإلاخٗت، بياٞت إلاؿإلت الخ٨ٟغ 

ؤًا ٧ان ظيـ الٗمل، مخدغعا مً  -والىنى٫ للغؾالت التي ٣ًهض لها الىو، زم بن الٗىىان 

ل، وطل٪ الًغوعة  ، بإقض ما ًم٨ً للٛت ان جخٟخذ،ٖلى اخخماالث الخإٍو
ً
بلى خض بُٗض، ومىٟخدا

ُٗض  ت الخلُٟت للمخل٣ي، َو بؿبب تهٍُا َى هٟؿه لخل٪ الاخخماالث، َظا التهُا الظي ًدٟؼ اإلاٗٞغ

الجه واخخماالجه."  مً ؤَم الٗىامل البىاثُت لخإٍو
ً
  1جىػَٗها وجىُٓمها بك٩ل ًجٗله واخضا

ا١ الظي جم نُاٚت الٗىىان مً زالله َى )ال٨خابت ٖلى اإلااء والُحن(، ومىظ ٞالؿُ  

البضاًت ٣ًىصها الٗىىان بىنٟه ٖخبت  بلى مؿإلت الخل٤ والىظىص والخُاة، طل٪ ؤن اإلااء والُحن مً 

مت:   م٘ آلاًت ال٨ٍغ
ً
ظا ًخٗال٤ ههُا الٗىانغ ألاؾاؾُت لخل٤ الخُىاث، وبسانت ؤلاوؿان َىا، َو

 3وآلاًت "ؤلم هسل٨٣م مً ماٍء مهحن." 2ؤلاوؿان مً نلها٫ ٧الٟساع،""وزل٣ىا 

 الٛالٝ والخهضًغ -ب 

جم اهخ٣اء لىخت الٛالٝ بٗىاًت الٞخت، خُض ألالىان ٞحها ماثُت ٟٞىن بحن ألاػع١ وألازًغ بك٩ل 

 م٘ الهٗىص، ومً َىا ٧اهذ ؤعيُت إلا
ً
اء، ٞاجذ، جبضؤ ٚام٣ت في ؤؾٟل الٛالٝ وجؼصاص قٟاُٞت وجٟخدا

ظا ٖلى ما ًبضو بقاعة لالهُال٢ت البٗض والخهىبت  ، َو
ً
ل٨ىه اإلااء اإلادخًً لؤلزٌ الٟاجذ ظضا

والخُىاث، زم ٧ان ٞى١ َظٍ ألاعيُت عؾم ل٣ضمحن عؾمذ ب٣ُغاث اإلااء، ه٣اٍ حك٩ل ألاناب٘ ٦ما 

ل٣ضمحن في لى ألاناب٘ لل٣ضمحن في َُئتها، وه٣ُخان ماثِخان ٦بحرجان حك٨الن ال٣ضمحن، وواضر ؤن ا

                                                           
ت الٗامت لل٨خاب، ص. ث.(، الٗىىان وؾُمُىَُلُا ؤلاجهاٌ ألاصبيالجؼاع، مدمض ٨ٞغي،  1 ، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

 .30م
 .14ؾىعة الغخمً،آلاًت  2
 .20ؾىعة اإلاغؾالث، آلاًت  3
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خغ٦ت ٖلى اإلااء، ألاعيُت ؾالٟت الظ٦غ، و٦إن الغؾالت اإلاخًمىت في اللىخت، التي ؤعاصَا ميصخئ 

ظا الخىظه ًدؿ٤ م٘ ما طَب بًه الكاٖغ مً جهضًغ في  الىو، ج٣ىص للخغ٦ت والخُاة والخهىبت، َو

ظا نضع صًىاهه، خُض ؤؾمى مجمل ال٣هاثض، ووؾمها بٗباعة بضثُت، هي: )٢هاثض الخُاة (، َو

ًخطر ؤن مضوهخه َظٍ، وال٣هاثض التي ؤهخجها الكاٖغ ؤعاص ؤن ٌُٗحها نٟت الخُاة، وؤؾىض ال٣هاثض 

ظا مً ؾمت الكٗغ ؤلاوؿاوي، الظي ال ًىٛل٤ ٖلى طاث  ، َو
ً
 بوؿاهُا

ً
للخُاة، لُجٗل مً قٍٗغ مضاعا

ت مٛل٣ت ٖلى هٟؿها.  مدضصة، ؤو مىيٖى

ى الُبُٗت ال٩ىهُت، و٦ىه الُبُٗت والىظىص ٨ٟ٦غة اإلااء/ الُحن/ الخُاة، ٧لها ج٣ىص بل  

ت جيبجي ٖلحها ٢هُضة الها٩ًى، ل٨جها لِؿذ الُبُٗت الؿا٦ىت والباعصة، ؤو اإلاكهضًت الٗغيُت،  مغ٦ٍؼ

ت والٟلؿُٟت الٗم٣ُت. ومً َىا اهدكغ َظا اللىن مً  وبهما هي ال٣هُضة طاث الٓال٫ ال٨ٍٟغ

مضاٍ في ؤوعوبا زانت،  بٗض اهدكاٍع في الهحن والُابان،  الكٗغ، ؤٖجي الها٩ًى، في الٗالم، وؤزظ

ولهظا ٧ان الخٟاث قاٖغها لهظا الىمِ مً الكٗغ له ما ًبرعٍ، زانت وؤهه ؤيٟى ٖلُه نبٛت 

ٖغبُت، ومؼط ُٞه بحن الُبُٗت مً ظهت، وجمشُل ال٨ٟغ الٟلؿٟي الٗغبي مً زالله، وبما ًخىاءم 

جل٪ ال٣هُضة التي عاخذ جخٗال٤ م٘ الكٗغ الٗالمي ومضزالث ال٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة، 

ظا ما   لظل٪ ٧ان ل٣هُضة هًا٫ ه٨هت مسخلٟت ًٖ الؿاثض في الكٗغ اإلادلي، َو
ً
ؤلاوؿاوي، وجبٗا

، الىا٢ض ؾلُمان ألاػععي في مٗغى ج٣ضًمه 
ً
ؤخاو٫ الخى٦ُض ٖلُه، و٢ض ؤقاع إلاشل َظا الخٟغص، ؤًًا

، خُض ٢ا٫: "بن ٢هاثض َظا الضًىان ٢هاثض بخىلُت،لم للضًىان، ٖلى نٟدخه الخاعظُت ألازحرة

ًمؿؿها ؾىء، ولم ًإتها الُٗب مً بحن ًضحها ؤو مً زلٟها. بجها ببضإ ناخبها الخالو...وهًا٫ 

ً، خ٤٣ َظاالخمحز بؿبب اوٗخا٢ه زاعط جل٪   ًٖ ججاطباث آلازٍغ
ً
ال٣اؾم، الظي ٌٗمل وخضٍ، بُٗضا

ت."الخجاطباث والاؾخ٣ُاباث اإلاٗهىصة،     1بهه ٌؿخ٨مل ججغبخه بدٍغ

وللخمشُل ٖلى ما طَبىا بلُه مً آعاء، هداو٫ َىا ابخضاًء ؤن هإزظ ال٣هُضة ألاولىمً   

ت، وهي بٗىىان: )شجغة الٛىاًت( وهجض مً ؾُا٢اتها:  اإلاجمٖى

 زبإث ؤؾغاعي ٦إحجُت      

 ٧ىمٌ البر١       

 في لهب الٛىاًت والٓىىن       

 لخ٣ى٫ ٢هاثضيؤنُاص مً هبٌ ا      

 ؤنُاص عاثدت البىٟسج      

                                                           
 م(، الٛالٝ الخاعجي.2012، )ٖمان: صاع ألاَلُت لليكغ والخىػَ٘، الىخابت ٖلى اإلااء والُحنال٣اؾم، هًا٫،  1
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 1ؤنُاص مً شجغ الٛىاًت ما جِؿغ مً ظىىن...      

ت، وهي     جخ٩ئ ٖلى زُمت ؤؾاؾُت ومغ٦ٍؼ
ً
َظٍ ال٣هُضة/ الخى٢ُٗت، ٦ما ًبض، ٢هُضة ظضا

الُبُٗت، ولِؿذ  الُبُٗت الىانٟت و الجامضة، ؤو الُبُٗت الؿا٦ىه واإلاغثُت ٖلى ما هي ٖلُه 

 ٖىض  لىٓغة
ً
مخعجلت، ولِؿذ، في الى٢ذ هٟؿه، الُبُٗت الغوماوؿُت التي وٗخاصَا ٢غاثُا

 ٖم٣ُت 
ً
الغوماوؿُحن، مكبٗت بالٗظاباث والخُا٫ والب٩اء...الخ، ٟٞي زل٠ ؾُا٢اتها ؾىجض ؤ٩ٞاعا

لؿُٟت، وجدملىا ٖلى الخمشل والخ٨ٟحر، في الى٢ذ هٟؿه، ٟٞي َظا الؿُا١ ج٨غاع ؤؾلىبي الٞذ  ٞو

ظٍ ال٩لماث مىخ٣اة بٗىاًت جسٟي مجمل ؤ٩ٞاع، ل٩لماث  مُٗىت ج٣ىص للُبُٗت ال٩ىهُت التي وِٗل، َو

 صاللُت مخجضصة م٘ مٗاوصة ال٣غاءة، ٖلى ال٣اعت ؤن ًخإمل ٞحها، لُهل بلى 
ً
وجشحر خؼما

ظٍ ال٩لماث ٦ما وعصث: )شجغة، ومٌ، بغ١، لهب، خ٣ى٫، الغاثدت البىٟسجُت،  مضلىالتها،َو

(، ومً اإلاالخٔ ؤجها بمجملها ج٣ىص بلى ؤبٗاص -و٢ض وعصث أل٦ثر مً مغة –نُُاص الهباح، شجغ، ا

ُٟض مً ؤقُائها، َظٍ  ِٗل ٖلحها، ٍو ٖالث٣ُت م٘ ألاعى بىنٟها َبُٗت ًخداوع مٗها ؤلاوؿان، َو

ألاقُاء التي ج٨دؿب مٗجى مً وظىصٍ و٦ُىىهخه، زم بن َظٍ اإلاغظُٗت ال ج٠٣ ٖىض خضوص ون٠ 

ٞبٌٗ ال٩لماث جدُل بلى مؿإلت الغبِ بحن ألاوؿان والُبُٗت، و٦ُُٟاث  مكهض زاعجي ٣ِٞ،

جٗلها ٚحر ؾا٦ىت، ٩ٞلمت )ؤنُاص(، التي ج٨غعث  حٗامل ؤلاوؿان م٘ َظٍ الُبُٗت، بدُض ًدغ٦ها ٍو

لشالر مغاث في م٣ُ٘ ٢هحر، بياٞت للبٗض ألاؾلىبي ال٣اثم ٖلى الخ٨غاع لها، جدٟغ في طا٦غة اإلاخل٣ي، 

ها وجب٣ى خايغة لخمىده اهُال٢ت باججاٍ جىلُض اإلاٗاوي اإلادخملت، ومجها الخإؾِـ للضمج لُخمغ٦ؼ ٖلح

بحن الُبُٗت وؤلاوؿان، ٞهي جدُل لٗملُت الهُض، واإلاؿاخت الىاؾٗت التي ٩ًىن ٖلحها َظا الهُض، 

واإلاىخج الظي ًُٟض مىه ؤلاوؿان مً الهُض ل٩ُىن وؾُلت مخٗت ووؾُلت خُاة، ومشل طل٪ ًم٨ً ؤن 

ج٩ىن الٓال٫ اإلاخىلضة ًٖ ٧لمت خ٣ى٫ واعجباَها باإلاؿاخاث الكاؾٗت للؼعاٖت وما ٞحها مً صالالث 

حٗىص ٖلى ؤلاوؿان بالُٗاء والخحر واإلاخٗت، و٦ظل٪ الخا٫ الصجغ واللهب...الخ، زم بن خغ٦ُت َظٍ 

ظا ما قإ في الٗهغ الخضًض، وعاح :  ال٣هُضة ال٣هحرة ٢اثمت ٖلى الخ٨ش٠ُ والازتزا٫، َو ٌٗٝغ

٣ىم الكاٖغ بالخٗىٌٍ ًٖ اإلاؿاخاث  ظا اللىن ال ًدخمل ؤلاؾهاب، ٍو )ب٣هُضة الخٟانُل(، َو

 
ً
ا الؼاثضة في الىو وؤلاؾهاب في بٌٗ اإلاىا٢٘ بالخىؾل بجاهب الخ٨ش٠ُ في مضزالث الىو ٨ٍٞغ

، م٘ ؤلامؿا٥ بسُِ ؤلا٣ًإ الضازلي الك٠ُٟ، في مداولت لئلب٣اء ٖلى ٞاٖلُت الخل
ً
لؿُٟا ٣ي ٞو

 ولظجه. 

                                                           
 .11اإلاهضع الؿاب٤، م 1
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ؿىض طل٪    في ال٣هُضة الؿاب٣ت جخد٤٣ مؿإلخحن: الُبُٗت وال٨شاٞت الازتزالُت، وَُ

 للخل٣ي، ٞخٛضو 
ً
مضزالث مهمت لل٣هُضة، ج٣ىم ٖلى ٖىانغ مخٗضصة، ججٗلها ؤ٦ثر جدٟحزا

ظا الجىاهب الاقخٛالي ٌٗىى،  )الٛىاًت/الجىىن( و)ألاؾغاع( مجاالث اقخٛا٫ لل٨ٟغ في الىو، َو

الٞذ، ما ًم٨ً ؤن جسؿٍغ ال٣هُضة مً ألابٗاص الٗغويُت ال٨الؾ٨ُُت، وما ًم٨ً ؤن ٌٗض بك٩ل 

بت وؤلاقتهاء  ت الىو الكٗغي،  ٞما هي َظٍ الٛىاًت؟ ل٨إجها ٚىاًت الٚغ في اإلاباقغة التي ج٨ؿغ قٍٗغ

داو٫  والبدض ًٖ ال٣هُضة الالوا٢ُٗت واإلاسخلٟت في آن، زم البدض ًٖ م٩ىهاث َظٍ ال٣هُضة، ٍو

، في الؿُا١ الكٗغي الؿاب٤، ؤن ًهُاص ال٩لماث، والهُض ٦ما وٗلم ٩ًىن 
ً
ا الؿاعص اإلاخمشل قٍٗغ

، للُٗام واإلاخٗت، ؤو الهُض لهىاًت ومخٗت ؤزغي، ٦هُض 
ً
ُى، مشال ألقُاء في الُبُٗت، لخُىاهاث َو

حر طل٪.   الٟغاقاث ٚو

هما مً شجغ الٛىاًت ؤن الهُض في الىو ال ٩ًىن مً صخغاء، وال مً خضاث٤ مُٗىت، وب  

والجىىن، طل٪ ؤن الاعجباٍ بحن الٛىاًت والجىىن مً ظهت، وؤلابضإ مً ظهت ؤزغي، ؤمغ مٗلىم مىظ 

ال٣ضم، ل٨ً للٛىاًت في مغظُٗتها الضًيُت جدُل بلى الصجغة التي جها ٖجها هللا ؾبداهه آصم، ومً طل٪ 

ىا ٢ض ًٓهغ حؿائ٫: ؤهي شجغة الل ت؟، بهه الكٗغ ٩ًىن الهُض بلظة مجها، َو ٛت ؤم شجغة اإلاٗٞغ

ت ومؿاخاث مً الخامل ٚحر مىظىصة في   إل٢امت مىازاث ٨ٍٞغ
ً
الخاع١ للٗاصي واإلاإلىٝ، ؾُٗا

اخاث الؿُا٢ُت ؤَمُت في  جىلُض اإلاٗاوي.  الىا٢٘، ولهظا ٩ًىن لالهدغاٞاث والاهٍؼ

ض    ، ألهه ًٍغ ٍغ لم ٨ًخ٠ الكاٖغ بالخى٦ُض ٖلى الهُض مً شجغ الٛىاًت، الظي ٢ام بخدٍى

 ً البدض ًٖ مىازاث ؤزغي، وؤًُٞت مسخلٟت لخىلُض ال٣هُضة، بهه البدض ًٖ اإلاسخل٠، ٖو

خُاصي، بهه ًداو٫ ابخ٩اع مؿاخاث ظضًضة  ض الهُض الخ٣لُضي والٖا ض ال٣هُضة، ٞهى ال ًٍغ الخىٕى لٞغ

ومسخل٠، لخ٩ىن ال٣هُضة مسخلٟت؛ لهظا ًظَب بلى هبٌ الخ٣ى٫، وبلى عاثدت لهُض زمحن 

البىٟسج، ولِـ َظا ٣ِٞ، ختى ؤهه ًداو٫ الانُُاص مً ٧ل ما ًخِـ، ختى مً الجىىن، ٩ٞل 

ت، وجظو١ ماَى مسخل٠ وظضًض.  َظٍ ألاقُاء حٛىي، ٦ما ؤٚىث آصم في اقتهاءاجه لل٨ك٠ واإلاٗٞغ

بت قضًضة   َىا٥ ٞٗل ٚع
ً
واقتهاءاث ٖم٣ُت لخ٩ىًٍ ٦ُمُاء ال٩لماث والخغوٝ، وجغ٦ُبها مً بطا

اع...الخ.   ٖىانغ الىظىص وبك٩ل زام مً الُبُٗت، مً الصجغ واللهب والبىٟسج وألاَػ

لً حهمل الكاٖغ، اإلاخماهي م٘ الؿاعص، ما جِؿغ مً ظىىن ؤلابضإ، لؿُٗه للخل٤   

ى ؤصوهِ ـ،  ًظ٦غ في بٌٗ م٣ابالجه بإهه ال ٌؿخُُ٘ الكٗغي ٖلى ٚحر مشا٫.َىا٥ قاٖغ خضًض، َو

ش الؿاثض  ض ؤن ٩ًىن الخ٣لُضي مغظُٗخه، ال الترار وال الخاٍع ى مجىىن،َى الًٍغ  بال َو
ً
ؤن ًيصخئ قِئا

سغظه مً  ها، وال ألاًضًىلىظُا والؿُاؾت، بالك٩ل اإلاباقغالظي ٣ًخل الىو، ٍو ب٨ُُٟاجه التي وٗٞغ

ض جشىٍغ صال ت، وبهما ًٍغ ً صاثغة الكٍٗغ ، لخ٩ٍى
ً
م٣ا الث ظضًضة، ومً مغظُٗاث ؤ٦ثر ه٣اًء ٖو
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بت في الخىلُض؟ بجها الُبُٗت  ض َظٍ الٚغ ل ؤ٦ثر مً الىظىص والُبُٗت لٞغ ؾُمُاثُاجا الىو، َو

. بهه الخى١ والٗىصة بلى ظظوع ؤلاوؿان وؤؾاؾه، و٢ض ًخجاوػاإلاخل٣ي ؤقُاء 
ً
الغخم الىلىص ؤبضا

ا الك  مً ألاؾئلت، مجها: إلااطا الُبُٗت والىظىص التي اؾدشمَغ
ً
ضا اٖغ في جهىعاجه وج٣ُه لُُغح مٍؼ

ا، طا٦غة في طَىُت  الٛىاًت؟ إلااطا البىٟسج، إلااطا الهُض؟...ل٩ل ٧لمت مً َظٍ ال٩لماث، وعبما لٛحَر

 للش٣اٞت وال٨ٟغ ل٩ل مجهم، ٞالخ٣ل ٢ض 
ً
اإلاخل٣حن، وجسخل٠ بازخالٞهم، ومشل َظا لضي الكاٖغ، جبٗا

ى عمؼ مً عمىػ الُٗاء، و٢ض ٢ُل ؤن ال٣مذ في بٌٗ الخٟاؾحر هبخت الٛىاًت ٧اهذ  ٌكحر بلى ال٣مذ، َو

ىا ٞهل  آلصم، و٧لمت الىمٌ والبر١ بقاعة وصاللت ٖلى وظىص اإلاُغ، والاؾخبكاع بسل٤ الٟهى٫، َو

الكخاء، ٞهل البٗض والخهب، ٞما صام ًىظض بغ١ ٞهظا ٌٗجي ألامل بىظىص خُاة، في ال٩ىن 

 ُىاث.والُبُٗت والخ

ت، هداو٫ َىا الى٢ىٝ    ؤما مكخمالث الُبُٗت ألازغي، ٣ٞض جشحر ؤؾئلت واخخماالث مٗىٍى

دت ٦بحرة مً الىاؽ، ٞٛالبا ما ٌكحر  ٖلحها، ٞالبىٟسج له خًىع في الظا٦غة ألاؾُىعٍت، ولضي قٍغ

ا بلى ٣َؿُاث الخؼن والٗظاباث، جل٪ التي جخٗال٤ م٘ هٟؿُت ؤلاوؿان، في لخُاث ما، ومشل َظ

غ، ومً َىا ًإحي الخى٦ُض  ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ خًىع الهباح، ٦ما لى الخى١ للخالم ولخٓاث الخىٍى

تها، لدصخي باإللخاح اإلاؿخمغ، بهه ج٨غاع مدبب ألهه ٞٗل باججاٍ  ٖلى مؿإلت الانُُاص، وج٨غاٍع

ت لخغ٦ُت الىٟـ، وقٟٛها للبدض ًٖ ٧ل ما َى ظضًض. حها مًاٖع  ؤلاًجابي، ٞو

الخى٢ُٗت، جلخ٣ي بك٩ل الٞذ ما مُُٗاث ٢هُضة الها٩ًى التي  ج٩لمىا  َظٍ ال٣هُضة،  

حها ٦شحر مً مىانٟاتها ٦ما ؾل٠، ظاءث بإؾلىبُت الها٩ًى ومًمىهاتها، وهي مخضازلت  ٖلحها آهٟا، ٞو

حها مسخت وظىصًت  ت التي ججهل مً البِئت والىا٢٘، خُض ٌِٗل الكاٖغ، ٞو م٘ اإلاغظُٗاث ال٨ٍٟغ

ا جخٗال٤ م٘ الىظىص، والخل٤، والبٗض والخُاة.الٞخت، خُض ألاؾئ  لت التي جشحَر

 ًدخاط   
ً
ا جغ٦ُبا ظٗل الكاٖغ ال٣هُضة هي الهضٝ الظي ٌؿعى بلُه، و٢ام بتر٦ُب مٗماَع

غ ًخجلى ٞحها  ت لل٣هُضة الؿاثضة، ٞالخهٍى ل٣غاءة جدىاؾب ومضزالث الىو، ولهظا لم ج٨ً مًاٖع

 ٖلى مكاَضاث وبتر٦ُبت جبخٗض ًٖ الدكبحهاث والاؾخ
ً
ٗاعاث اإلاٗهىصة، ٩ٞان الخهىٍغ مسخلٟا و٢اثما

حكخٛل ٖلحها الخىاؽ، وبك٩ل ًمىذ الىو بٗضٍ الخسُُلي والخهىٍغي، إلاا َى زل٠ الؿُا١، 

غ بهظٍ ال٨ُُٟت ًهبذ ظؿغ ٖبىع إلاكاَض وؤ٩ٞاع مىظىصٍ في ما وعاثُاث الىو. في مشل َظٍ  الخهٍى

٣ت ؤو بإزغي الخالت ًم٨ً مىا٣ٞت ما ط٦ٍغ ها٢ض خ ضًض ٖىض ٢ىله: "بن ٧ل هو ؤصبي ًمشل بٍُغ

 مجغص وسخت للٗالم اإلاُٗي، بل  –عئٍت مىٓىعٍت للٗالم ًغ٦بها اإلاال٠ 
ً
م ؤن َظا لِـ ٢ُٗا ٚع

٣ت التي ًتر٦ب مجها َظا الٗالم هي التي   زانا به مً اإلاىاص التي هي في مخىاوله، بن الٍُغ
ً
ًغ٦ب ٖاإلاا
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 ٌٗخمض ٖلى بزاعة  1ٝ اإلاال٠،"جدضر الىٓىع اإلا٣هىص مً َغ 
ً
ٞال٣هُضة الؿاب٣ت مغ٦بت جغ٦ُبا

ظا الىمِ مً التر٦ُب الكاج٘ في ٢هاثض الها٩ًى، وما ًمازله   مً الؿُا١، َو
ً
بىعا جهىعاث ال٨ٟٖغ

ا ٦ُُٟاث  الخٗبحر في  ؤو ٣ًترب مىه، ٢ىص بإلخؿاؽ والخضؽ والاهخ٣ا٫ بلى اإلاسُلت، ٖبر ؤ٩ٞاع جشحَر

 ًىُب٤ ٖلى ٢هُضة:) ٢مغ وخىاء وهجمت(. ال٣هُضةن ومشل َظا

ت مً ال٣هاثض اإلاغ٦بت في الضًىان،    ؤما )زغاثِ َى٦ُى(، ٞهي ؤلاؾم الكمىلي إلاجمٖى

ت بٗىىاهاث مشل: ٖهاٞحر َى٦ُى، ٧اثىاث  قٛلذ الجؼء ألازحر مىه, وجإحي ال٣هاثض صازل اإلاجمٖى

عة، ؾاثذ في اإلادُت، ال٨خابت ٖلى الهباح الجضًض، مُٗم صًىِـ، ؤٚاوي بالص الكمـ، بالص مؿخٗا

ت؛ -اإلااء والُحن ت الكٍٗغ ت، اإلاغؤة الجهغ، الٗهاٞحر(، في َظٍ اإلاجمٖى خطر مً  2اؾم اإلاجمٖى ٍو

ؾُا٢اتها اقخٛاالث مً الخىام، وفي ٚالبُتها جدُل بلى ٖىالم وؤخضار وبيُاث، وؤم٨ىت وؤػمىت، 

للٗانمت الُاباهُت )٨َُى(، في بقاعة  لهاٖال٢ت بالُابان، مىظ الٗىىان، خُض ؤؾىض الٗهاٞحر 

إلاغظُٗت اإلا٩ان،بىنٟه ٖىالم ظٛغاُٞت مدضصة، وجغجبِ َظٍ ال٣هاثض بى٨هت زانت ج٣٘ بحن 

ت والٛىُت، َظا ؤوال، ومً  بُٗخه اإلاخىٖى سه وخًاعجه، َو مؿإلخحن: ؤلاخالت ال٣غاثُت بلى الُابان، وجاٍع

ص التي ٌِٗكها الكاٖغ، في ظظوعٍ وؤنىله الٗغبُت، هاخُت ؤزغي جدُل بلى الظا٦غة الٛاثبت، في البال 

ت بحن الٗاإلاحن، الٗغبي والُاباوي، ومً َىا جخسظ   ٨ٍٞغ
ً
٣ت قُٟٟت، وازتزالُت، ظؿىعا بجي بٍُغ ٍو

 ٣ً٘ بحن ٖاإلاحن: الٗغبي والُاباوي، ؤو بحن خًاعجحن 
ً
ال٣هُضة التي ٌكخٛل ٖلحها هًا٫ الكاٖغ مظا٢ا

 في ٢هُضة 
ً
)ٖهاٞحر َى٦ُى(، ؾالٟت الظ٦غ، هغي ؤجها مكبٗت بمىظىصاث مسخلٟخحن، ٞمشال

ىع  الُبُٗت، ومكخمالتها، ال٣اثمت ٖلى ؤهىإ في ٧اٞت الٟهى٫، ل٨ً َظٍ ألاهىإ الىباجاث والَؼ

غ مؿاثل  ٣ت الٞخت، وجطخئ بٌٗ اإلاكاَض التي ٢هض بلحها الكاٖغ بُٛت جشٍى وألاشجاع مىخ٣اة بٍُغ

حن، زم ؤن َظٍ اإلاكاَض جم ج٣ضًمها بإؾلىبُت زانت لها ه٨هت وصالالث مُٗىت في طَىُت اإلاخل٣

حها صمج بحن ألاؾالُب الٗغبُت، ٦ظل٪، وؤؾالُب ٖىالم  غاث٤ الخٗبحر ٞحها، ٞو ٢هُضة الها٩ًى، َو

 الها٩ًى، مً خُض اإلا٣اَ٘ والتر٦ُب وبىاء الجمل والترمحز...الخ. 

، الجمل الاؾمُت هي ألا٦ثر هجض في ٢هاثض )زغاثِ َى٦ُى(، وزانت )ٖهاٞحر َى٦ُى(  

 ٖلى الىو، وج٣ظٝ لىا َظٍ الجمل بخهىٍغاث مؿخلت مً الُبُٗت، ومً ال٩ىن، الظي ًبضو 
ً
حؿلُا

لت ألاولى ل٨ىه ًىُىي ٖلى ْال٫ صاللُت جخٟخذ م٘ الخ٨ٟحر والخإمل الٗم٤ُ لها، وفي   للَى
ً
ٖغيُا

بضو مجها الىعي اإلاسخل٠ الى٢ذ هٟؿه جلٗب الٗحن البانغة ٞحها ؤَمُت ٢هىي في جغ٦ُب ا إلاكهض، ٍو

                                                           
ت حمالُآًؼع، ٞىلٟٛاوٜ، جغظمت: خمُض لخمضاوي والجاللي ال٨ضًت،  1 ، )ٞاؽ: ت الخجاوب في ألاصبفٗل اللغاءة هٍٓغ

 .30م(، م1995ميكىعاث م٨خبت اإلاىاَل، 
 .45، مالىخابت ٖلى اإلااء والُحنال٣اؾم، هًا٫،  2
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ظا ما ًضٖم البٗض الٟلؿٟي الٗم٤ُ للىو؛ ٞةطا ٧ان ل٩ل هو ٢ىي  للٗالم والخُاة والىظىص، َو

ضا، ٞةن اإلا٩ىهاث الىهُت في َظٍ  1ٖمل حؿهم في اؾدىُا٢ه وظٗله ًخ٨ٟ٪ بىٟؿه، خؿب صٍع

في اؾدشماع مُُٗاث ٢هُضة  ال٣هاثض، واإلاهُمىاث الىهُت التي حؿاٖض ٖلى ٖبىع الىو َىا ج٨مً 

 ٖلى ما جظَب 
ً
٣ؿُاث مُٗىت، ولىإزظ مشاال الها٩ًى، ومً طل٪ الخ٨غاع لخًىع مؿمُاث وخاالث َو

 2بلُه َظٍ الىع٢ت ٢هُضة )ٖهاٞحر َى٦ُى(، وؤزبتها ٧املت َىا:

 مؿاء الخحر

 مؿاء ًل٤ُ بؼاثغ ظضًض 

 َضوء ًىسغ آلان ؤٖهاب اإلاؿاء

ٟي ز٠ُٟ ومىؾ٣ُى بُٗ  ضةمُغ زٍغ

 وؤؾغاب مً الضوعي ظامدت

 ٖهاٞحر جؼ٢ؼ١ 

 ؤؾغاب بِ

 وؤٖضاص ال جدصخى مً الٛغبان

٠ُ ٖهاٞحر بًُاء   ٞع

 ق٩ل الٗهاٞحر مسخل٠ َىا

 َىا، يُ٘ ال٣لب آماله الٟاجىت

 َىا، ال و٢ذ للخغب والخب وللمُجىا

ٗت  َىا صوزخجي الخغاثِ وال٣ُاعاث الخًُٟت والؿَغ

 والضَالحز الجضًضة والبهُت والصجغ

 قما٫ٌ زاون بال ؤٚىُاث

  ظىىٌب اؾخىاجي مً الؿبذ ختى مؿاء ألاخض.

البٗض ألاؾلىبي في َظٍ ال٣هُضة ٦ما َى مالخٔ ٣ًىم ٖلى ؤهماٍ ؤؾلىبُت مخٗضصة، ٞبىاء     

ت، وهي ألا٢ضع في مشل َظٍ الؿُا٢اث ٖلى ج٣ضًم البٗض اإلاكهضي، الظي  الجمل واضر ٞحها الخبًر

ً زم ًبضؤ مً الٗحن البانغة، ٖلى اٖخباع ؤجها اإلاضزل ألاولي اللخ٣اٍ ألاقُاء والى٢ىٝ ٖلحها، وم

اقخٛا٫ الخىاؽ ألازغي، ال ؾُما خاؾت الؿم٘، التي جضًم ؤلانٛاء ألقُاء الىظىص والُبُٗت؛ 

                                                           
ضا، ظا٥،  1  .49م(، م1988، جغظمت ٧اْم ظهاص، )الضاع البًُاء: صاع جىب٣ا٫، الىخابت والازخالفصٍع
 .45، م الضًىانال٣اؾم، هًا٫،  2
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ٞم٩ىهاث الهىعة َىا ٦ما ًبضو الٞخت، مً خُض حؿلُِ البهغ باججاٍ اإلاؿاء، وظاءث لٟٓت 

 
ً
 للخمغ٦ؼ ٖلى َظٍ اللخٓت الؼمىُت، وا٢خىام َظٍ اللخٓت اإلاكهضًت لم ٨ًً ٖبشا

ً
، مخ٨غعة ؤؾلىبُا

ٞهى ًًٟي ٣َؿُت مُٗىت ًم٨ً الىنى٫ بلحها بضاللت الىو،  ٞهي جبضو اللخٓت الٟانلت بحن اللُل 

الم  الم الخُاة، ٖو الم الخًىع، وبحن ٖالم الاهُٟاء واإلاىاث ٖو والجهاع، وبحن ٖالم الُٛاب ٖو

الم الخغ٦ت...الخ.  الؿ٩ىن ٖو

ا اإلاٗىىي مً ٦ُُٟت البىاء الجملي لها، وهي مُٗلت زاعط  وبطا ما ٖلمىا ؤن ال٩لمت جخسظ مؿاَع

الؿُا١، بخٗبحر الجغظاوي، ٞةن اإلاؿاء َىا ًدُل بلى بٗض بًجابي، والكاٖغ ال ًغص مىظ البضاًت 

الاججاٍ هدى الخؼن وألالم وما ًيخج ًٖ مشل َظٍ ألاقُاء مً ؤخاؾِـ، لظا عبِ اإلاؿاء بالخحر، 

ؿىض الغؤي بإن جمغ٦ؼ الكاٖغ ٖلى ه٣ل جهىع  ٌُ ظا   َو
ً
ىالم مً الخُىاث التي ًغاَا ٢هضا اث ٖو

لخشىٍغ صالالث مُٗىت، حؿهم في اؾتراجُجُاث الىو، وؤَضاٞه، لهظا ًغبِ اإلاؿاء بالخحر مىظ الجملت 

ألاولى ا٢ىله: )مؿاء الخحر(، وفي ال٣هُضة التي جلي َظٍ ال٣هُضة يمً اللىخت الٗامت )زغاثِ 

 إلاؿاء ظمُل ًبٗض ٖلى الخحر  َى٦ُى( ًبضؤَا بالهباخاث، ٦بٗض بقغاقي ظمُل
ً
 لخ٩ىن م٣ابال

ً
ؤًًا

 وؤحى َظا في مُل٘ ٢هُضة بٗىىان
ً
 1)٧اثىاث الهباح الجضًض(، بط ًبإ مُلٗها باآلحي: :ؤًًا

 وجبٙز قمـ الهباح الجضًض

 ًىدؿغ الٓالم

 والؿخاثغ مؿضلت...الخ.  

 2مجها:ومشل طل٪ جبضؤ ال٣هاثض التي جلي، في الاججاٍ طاجه، ولىإزظ اإلاُل٘  

 الكىإع م٣مغة

 وؤشجاع بغ٢ى١ ًهٗب وؿُاجها 

اولت  م٣ٗضان ووعصة َو

 وهاٞظة جُل ٖلى الُٛاب

 قخاء جشاثب ٞى١ اإلاضًىت..

 ٖلى ظظب 
ً
 مهما

ً
 وجلٗب اإلاكاَضاث صوعا

ً
 ظمُال

ً
ت َظٍ ال٣ُىؽ ؤلاًجابُت، ًًٟي ٣َؿا ٞخ٨غاٍع

ظا ًلٟذ الاهدباٍ،  في قٗغها الٗغبي، خُض، ُٞلٟذ الاهدباٍ اإلاخل٣ي وصٖىجه لٗبىع ٖىالم بًجابُت، َو

اث وال٣ُؿُاث التي اؾدشمغث، ٟٞي الكٗغ الٗغبي الخضاسي اإلاٗانغ، وؤٖجي الؿاثض، ًإحي  اإلاىيٖى

                                                           
 .47اإلاهضع الؿاب٤، م 1
 .49اإلاهضع الؿاب٤، م 2
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ىا هجض   ٖلى الظاث، َو
ً
ا في ٚالبِخه ٖلى مىيٗاث ؾُاؾُت ؤو اظخماُٖت مدضصة، ؤو جخمغ٦ؼ مىيٖى

 ٖلى َظا الىهج، ٞخٛضو الُبُٗت، والصخئ، وا
ً
، وزلٟه جشاع جإمالث زغوظا إلاخهىع، َى اإلاىيٕى

م ؤن الجمل للىَلت ألاولى وؾُا٢اث ال٣هُضة جبضو  مُٗىت، جٟخذ هىاٞظ البدض وال٨ك٠، ٚع

بؿُُت، ولضي الخإمل وال٣غاءة الٗم٣ُت واإلاخإهُت، جخ٨ك٠ ًٖ مًامحن ج٨مً في اإلاؿاخت التي 

ٗب صوع ظظب اإلاخل٣ي، وه٣له لٗالم في ًم٨ً حؿمُتها: )اإلاُخا هو(، ؤي ما عواء الىو، ٞاإلاكهض ًل

ظا بالُب٘ مً ؾماث ٢هُضة  لظة ال٣غاءة، زم ًإزظٍ بهضوء باججاٍ ال٨ٟغ والٟلؿٟت والخامل، َو

 الها٩ًى، التي جغبِ بحن الٛمىى والُبُٗت الكُٟٟت.

بن عنض مكخمالث ال٣هُضة الؿاب٣ت )ٖهاٞحر َى٦ُى(، ٣ًىص بلى مالخٓت ؤجها حكخمل ٖلى         

ومُغ،  -م٨غعة ألعب٘ مغاث–ماث وظمل جدُل بلى الُبُٗت بك٩ل الٞذ، ومً طل٪: ) اإلاؿاء ٧ل

 ٠ُ وزٍغ٠، َضوء الُبُٗت،ؤؾغاب صوعي ظامدت، ٖهاٞحر جؼ٢ؼ١، ؤؾغاب بِ، ٚغبان، ٞع

جدُل الما٦ً، الضَالحز والبهُت،  –ٖهاٞحر بًُاء،وؤق٩ا٫ ٖهاٞحر مسخلٟت، الخغاثِ 

ؤػمىت لخدُل لىظىص ٧ىوي(، والؿاا٫ الظي  –ىىب، الؿبذ وألاخض والصجغ،الكما٫ الخاون، والج

بُٗت مخدغ٦ت ٚحر   مً ٣َؿُاث ظمُلت ػاَُت، َو
ً
ؾِكٛل اإلاخل٣ي، بٗض اوؿُابه في الىو، ٖبىعا

ؾا٦ىت، وظمالُاث جيخجها اللٛت الىانٟت لى٣ل مكاَض بُٗجها، خُض اللٛت َىا حؿهم في مؿغخت 

بضؤ في الاقخٛا٫ عى الخامالث الخضر واإلاكهض، لُخٗال٤ م٘ الاخ اؾِـ، لُخسمغ في طا٦غة اإلاخل٣ي ٍو

٤ مغظُٗاجه وز٣اٞخه، الُبُٗت َىا لِؿذ عوماوؿُت ٦ما ؾل٠، بل مشحرة لؤلؾئلت،  اإلاسخلٟت، ٞو

 وجبٗض ٖلى الخامل والخ٨ٟغ. 

ؿُا١ َظٍ ال٣ُؿُاث، ًداو٫ الكاٖغؤن ًغبُها بترمحزاث زُٟٟت وقهُت في آن، ومشا٫ َظا ال       

 الٞخت إلاؿإلت ج٨مً زل٠ الؿُا١،   الظي ٣ًى٫ ُٞه
ٌ
)ق٩ل الٗهاٞحر مسخل٠ َىا(، وفي َظا بإلااٖت

 ،
ً
ختراب، ولهظا ٩ًىن الازخالٝ مبرعا ٞهىا حكحر اإلا٩ان )ؤظىاء ال٣هُضة( في الُابان، وبلى لخٓاث الٚا

ظ  ىضما وٗلم ؤن الكاٖغ هٓم َظٍ  ال٣هُضة في بالص لِؿذ بالصٍ، وٗلم ؤن الازخالٝ ٢هضي، َو ٖو

هغ ٖلى لؿان الكاٖغ، ٖبر الخلٟٓاث الخالُت، مً ٢هاثض ؤزغي،  يمً مؿاع اللىخت الٗامت، ًٓ

اإلاؿماٍ )زغاثِ َى٦ُى( ٦ما ؾل٠، ٞها َى ًظ٦غ مشال في ٢هُضة بٗىىان: )ؤٚاوي بالص الكمـ(، 

 1وفي خىاع ؾُاقي م٘ امغؤة:

 و٢الذ لي امغؤة بال ٖىىان في اإلاضن الجضًضة

٣ُاث ٌؿإلىجي: ضة.  -ٖى٪ الٞغ  ق٣غؤن قٗغ٥ في الجٍغ
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في بالص لِؿذ بالصٍ ٞهى في مضن ظضًضة، جسخل٠ ًٖ اإلاضن ال٣ضًمت  -الؿاعص–وواضر َىا ؤهه     

التي ٧ان ٣ًُجها، وفي ؾُا١ آزغ، ًإحي بلىخت ٖامت ؤزغي حكمل مجمل ٢هاثضة ٢هحرة، ِٞؿمحها 

بت،  ومً ؾُا٢اتها ه٣خ٠ُ: "بالص لها ؤل٠ بـ: ) بالص مؿخٗاعة(، في بقاعة واضخت ٖلى ؤهه في بالص ٍٚغ

  :و٢هُضة ٌؿمحها 1باب وباب..."
ً
)ؾاثذ في اإلادُت(، وظاء ٞحها: " ٦ىذ ٧الٗاق٤ ْمأن، ومغمُا

، ؤنإع وخضحي، وما خىلي ؤخض."
ً
با ت بهظٍ ال٨ُُٟت َىا جهبذ لٛت ؾامُت،  2ٍٚغ اللٛت الكٍٗغ

٦دكاٞها، طل٪ ؤن الكاٖغ الخبحر له م٨خجزة، مصخىهت بمُُٗاث ٖلى اإلاخل٣ي ٣ً٘ ٖبء ٖبىعَا وا

ت َىا لٛىت  ازخُاعاجه، ومغظُٗاجه التي ٌؿى٢ها في ههه إلًها٫ عؾالت مُٗىت، حٛضو اللٛت الكٍٗغ

ظا ما حؿعى بلُه ٢هاثضالها٩ًى، وقاٖغها ٠ًًُ لها ه٨هت ٖغبُت،  خ٨ُمت، باٖشت ٖلى ال٨ٟغ، َو

ها٢ض آلعاء جا٦ض ما طَبىا بلُه، ٞهظا  بدُض ال ه٩ىن في بَاع ٢هُضة واٞضة ٣ِٞ، ول٣ض طَب ٚحر 

ٖمغان ال٨بِسخي ٣ًى٫: )والكٗغ لٛت زانت ًبلٛها الكاٖغ بالبدض والخإوي والازخباع..وهي جخٟى١ 

ت مخضازلت." ال٢اث قٍٗغ ظ٦غ آزغ: "ًاللٛت ٖىض  3ٖلى اللٛت الٗاصًت بما جمل٪ مً عوابِ ٖو ٍو

٦ت في الخٟاَم والخ٨ٟحر مىظ وظضوا، ل٨جها الىاؽ قإن ٖام مً قاون خُاتهم" ٞهي وؾُلتهم اإلاكتر 

خدى٫ بها لهىجه   زانا، ٞمهمت الكاٖغ ؤن ًغجٟ٘ باللٛت مً ٖمىمُتها ٍو
ً
في الكٗغ ج٨دؿب َابٗا

ت مًامحن ٦شُٟت مً  4الصخصخي،" ظا الثراء، ٖىضما ًًمً لٛخه الكٍٗغ ٞالكاٖغ بهظا الضمج َو

لىو يمً بَاعال٣هُضة الٗغبُت الى٨هت، الضاللت واإلاٗاوي، وبة٣ًإ ٖغوضخي ٖغبي، ختى ًب٣ي ا

ت بحن الظاث اإلايكئت للىو   ٣ًىم ٖلى الخىاٍع
ً
 مسخلٟا

ً
ٞةهما ًداو٫ ؤن ًهى٘ له وإلاخل٣ُه ٖاإلاا

واإلاخل٣ي، ٖبر الىو اإلايكإ، وبهظا جخد٤٣ الخهىنُت والخمحز والازخالٝ مً قاٖغ آلزغ، ووُٞما 

ت هجض ٢ضعةي الكاٖغ ٖل ى الىعي بال٨خابت، وجم٨ىه مً مداولخه طَبىا بلُه مً هماطط قٍٗغ

ظا  بُت اإلاهمت في الخغوط ٖلى الؿاثض مً الكٗغ اإلادلي الٛالب، لُهى٘ نىجه اإلاسخل٠، َو الخجٍغ

 ًدؿب له.

ولى ٖضها بلى ٢هُضة )ٖهاٞحر َى٦ُى(، إلاخابٗت الخدلُل في َظا الاججاٍ، وإلا٣اعهتها م٘ ٢هاثض         

ٟها ؾاب ، ًم٨ً ان هجض ٞحها ٦ظل٪: بياٞت للمضزا٫ الك٨لي اللٛىي، الها٩ًى، التي ظغي حٍٗغ
ً
٣ا

ىاَا في   وب٣ًإ اللٛت، ؤؾالُب بالُٚت ٧امىت، ٚحر ج٣لُضًت، ٞهي ال حٗخمض الهىعة الٟىُت التي ٖٞغ
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اث، لغت الكٗغ الٗغاقي اإلاٗانغال٨بِسخي، ٖمغان،  3 ذ:  و٧الت اإلاُبٖى  .11م(، م 1983، )ال٩ٍى
ً والحغب الٗاإلاُتالٗىاصي، ٖضهان،  4 ، )بٛضاص: الشاهُت لغت الكٗغ الحضًث في الٗغاق بحن مُل٘ اللغن الٗكٍغ

الم،   .9م(،  م1985وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا
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الكٗغالٗغبي ال٨الؾ٩ُي والخ٣لُضي الكاج٘، وختى اإلاٗانغ، ٞالهىع في مٗٓمها ج٣ىم ٖلى الخىاؽ 

 ًٖ 
ً
الكدبحهاث والاؾخٗاعاث، وؤهماٍ الخهىٍغ اإلاباقغ لؤلقُاء، وختى ال٨ىاًاث، وبصعا٦ها، بُٗضا

ومً َىا ج٣ىم الهىع في مشل َظا اللىن ٖلى مؿاثل مهمت، لها ٖال٢ت بخىٍغ خاؾت ما، وحكُٛل 

 
ً
٨ٞغ مٗحن، بمغؾلت جبضو ؾىجها بؿُُت، ل٨جها جخٟخذ بمٗاوصة ال٣غاءة الباهُت للمٗاوي، ٞى٣٘ مشال

ت...الخ، ومشا٫ َظا مً ال٣هُضة الهىع الخالُتٖلى نىع لىه )َضوء   :ُت وقمُت وخغ٦ُت وبهٍغ

ًىسغ ًاآلن ؤٖهاب اإلاؿاء(، الهضئ ٦ما وٗلم ؾا٦ً، ل٨ىه َىا َضئ مخدغ٥، ٨ٖـ اإلاالىٝ 

خًمً الؿُا١ اوؿىت للمؿاء مً زال٫ الجم٘ بحن ٧لمخحن: )ؤٖهاب( و)اإلاؿاء(، زم  واإلاخى٢٘، ٍو

ظا اقخٛا٫ قٗغي جٓهغ الخغ٦ت والٟاٖل ىا ًى٣ل الكاٖغ ؤلاخؿاؽ بالصخئ ولِـ َى، َو ُت، َو

ت، ألن اإلاؿإلت  م ان الجملت في بضاًتها زبًر ت الؿا٦ىت، ٚع بامخُاػ، ًخجاوػ اإلاإلىٝ والهىعة الخبًر

غ خىاؽ   ٖلى جشٍى
ً
َىا لِؿذ ؤلا٢ىإ وؤلازباع، وبهما لٟذ الاهدباٍ إلاا وعاء الؿُا١، اٖخماصا

 
ً
لخمشل الخالت، َظا اإلاىخى ٣ًىص إلاؿإلت ؤقاع بلحها الٛظامي في ؾُا١ جدلُله لبٌٗ ؤلاوؿان، ؾُٗا

 ٖلى خاالث جل٣ي الىو بلى خالخحن: َما خالت الئل٢ىإ، وخالت 
ً
ا ال٣هاثض، ٖىضا ط٦غ: "حٗىصها هٍٓغ

الاهٟٗا٫، ول٨ً ًبضو الُىم و٦إهىا في مىاظهت خاالث م٘ مٗاصالث ههىنُت مسخلٟت حؿخلؼم مىا 

ظا ما هغاٍ في مشل َظٍ ال٣هاثض التي حُٗي ؤَمُت ٢هىي  1ة جهي٠ُ خاالث الخل٣ي لضًىا،"بٖاص َو

إلاؿإلت الخل٣ي، وجدترم طا٦غة اإلاخل٣حن، خُض مً اؾتراجُجُاث الىو الخضًض بقغا٥ اإلاخل٣ي، وعٞ٘ 

خه لُهل إلاؿخىي مىخج الىو، لُخل٣ى الىو بدؿاؾُت مسخلٟت ًٖ الخل٣ي الخ٣لُضي  ؾٍى

 و٢هُضة الها٩ًى حٗخمض َظا اإلاىخى في اظخظاب اإلاخل٣ي وصٞٗه للخ٨ٟحر والخامل.والؿاثض، 

ىا هخضازل م٘ َبُٗت         نىع ؤزغي ٢اثمت ٖلى الهىعة الخغ٦ُت بك٩ل الٞذ، َو
ً
َىا٥ ؤًًا

مخدغ٦ت، مكٗت، مشحرة لالهٟٗاالث، ظاطبت للمخٗت والخإمل، ٞالُبُٗت الؿا٦ىت الهاصثت، ٢ض حُٗي 

ت مخٗت ل٨جها ا إلاخٗت آلاهُت الغاخلت، ٚحر اإلا٣ُمت في ال٨ٟغ، ؤما اإلاخدغ٦ت ٞضٞ٘ لالوكٛاالث ال٨ٍٟغ

والٟلؿُٟت، بياٞت للمخٗت ولظة الىو، الجها ج٨ك٠ ًٖ ٖال٢اث ٢هضًت ٧امىت في ٦ُُٟاث 

ال٫ الهىعة، وفي ال٣هُضة  الازخُاع إلاًامحن الهىعة مً ظهت، وللٗال٢اث ال٣اثمت بحن الهىعة ْو

حر ؾا٦ىت، هجض ؤقُاء  الُبُٗت، وال٩ىن والخُاة، وجٟانُلها التي و٢٘ ٖلحها الكاٖغ مخدغ٦ت، ٚو

ٟي ز٠ُٟ، مىؾ٣ُى  وباٖشت ٖلى الخٟاٖل، والضلُل ٖل طل٪ الهىع الخالُت: )مُغ زٍغ

٠ُ ٖهاٞحر بًُاء... صوزخجي الخغاثِ،  بُٗضة..ؤؾغاب مً الضوعي الجامدت، ٖهاٞحر جؼ٢ؼ١... ٞع

ٗت...الخ(، مشل َظٍ الهىع ال٣اثمت بك٩ل واضر ٖلى اؾدشماع خاؾت ال٣ُاعاث الخًُٟت وال ؿَغ

                                                           
ذ الىوالٛظامي، ٖبضهللا،  1  .51، )بحروث: ميكىعاث اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ص. ث(، محكٍغ
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ٟي الخ٠ُٟ، وخاؾت الؿم٘، ٦ما وؿم٘  –البهغ إلصعا٥ اإلاكاَض  ٦ما وكاَض مشال اإلاُغ الخٍغ

٠ُ ؤظىدت الٗهاٞحر، ونىث ال٣ُاعاث، وب٣ًإ اإلاىؾ٣ُا... وال ٠٣ً الخض ٖىض َظا، بل ًيخ٣ل  ٞع

٠ بلُىا ؤلاخؿاؽ باألقُاء وا ٟي وؿخدًغ بهظٍ الهىعة ٞهل الخٍغ لخٟانُل، ٞال٣ى٫ مُغ زٍغ

والاوعا١ اإلادؿا٢ُت، و٠ُ٦ اإلاُغ ًجز٫ لؤلعى وجٟىح عاثدت التراب بًظاها بمُالص ظضًض بٗض مىث 

 لالوعا١ والُبُٗت والخُاة.

ظا ًظ٦غها بال٣ُاعاث         ٢ض ًيخابىا بخؿاؽ هخمشله ووؿدكٍٗغ مً نىث ال٣ُاعاث الخاٞخت، َو

الم  الهازبت في بالصها، ل٣ُاعن اإلاخل٣ي بحن ٖاإلاحن مسخلٟحن، ٖالم مخدًغ مخم٨ً مً الهىاٖت، ٖو

ا الكاٖغ بٗىاًت و٢هضًت الٞخت،  لم ًؼ٫ في اإلااضخي، ومشل َظا هخدؿؿه في الخغاثِ، التي ازخاَع

ىا ًدملىا ٖلى جل٤ مسخل٠، ليؿخظ٦غ زغاثِ الٗالم الٗ غبي ٖىض ٢ىله: )صوزخجي الخغاثِ(، َو

وق٩لها جٟختها، ل٨جها َىا زغاثِ ميسجمت بُٗضة ًٖ الخغب ل٣ىله: ) َىا ال و٢ذ للخغب والخب 

حر طل٪، في بقاعة زُٟت لىي٘ ٖاإلاه الظي ظاء  واإلاُجىا...( لِكحر ؤن ال مجا٫ للصخب والٗبصُت ٚو

٨ٟغ ُٞه. ِٗكه ٍو  مىه م٣اعهت م٘ الٗالم الظي ًغاٍ َو

ت الىو، بياٞت لئل٣ًإ الٗام الكاٖغ ٦ظل٪ لم ًيـ بقاٖ       ت البٗض الجمالي، إلهجاػ قٍٗغ

لل٣هُضة، ٞى٣ل ظمالُاث مُٗىت، ٦ما لى ؤهه ًمؿغح ألاخضار، وجخٗال٤ َىا ؾغصًاث الىو 

خه، ٞهىع  ت، ل٨جها الؿغصًاث الخُٟٟت ٚحر اإلاًغة بيؿُج الىو الٗام وقٍٗغ ال٣هصخي م٘ الكٍٗغ

٠ َىا، ومؿاء ًل٤ُ بؼاثغ ظضًض، وؤؾغاب بِ، َىا مشل )ٖهاٞحر بًُاء، وق٩ل الٗهاٞحر مسخل

٠، وجمشل ل٣ُؿُاث  يُ٘ ال٣لب ؤخالمه وحكٓى..الخ( ال ًم٨ً جل٣حها بال بكٟاُٞت وبخؿاؽ مَغ

مُٗىت جبٗض ٖلى اإلاخٗت والجما٫، ٢بل الٗبىع للمٗاوي والضالالث، بجها الخٗىٌٍ اإلاىيىعي 

ًمت، وختى بٌٗ ال٣هاثض الخضًشت، التي حؿعى  والىٟسخي ًٖ الاؾتهالالث الخ٣لُضًت لل٣هاثض ال٣ض

 ام لىخت، ال وظىص إلاشل َظا 
ً
لخ٨ش٠ُ الٗخباث، والٗىاًت بها، والاَخمام باإلاُل٘، ؾىاء ؤ٧ان بِخا

الىهج َىا، الن الؿماخت الؼم٩اهُت لل٣هُضة ال ٌؿمذ بمشل َظا، والكاٖغ ٖلُه ؤن ًجظب مخل٣ُه 

٤ جىػٕ الجمالُت ٖلى ال٣هُضة بغمتها، وبض طل٪ لِـ بجملت او ب٣ٟغة َىا ؤو َىاٍ، وبهم ا ًٖ ٍَغ

ت واليؿُج  ىا جدك٩ل بياٞت للجمالُت التي وكحر بلحها، الىخضة الًٍٗى في البىاء الٗام للىو، َو

ظا  جبر اإلاخل٣ي ٖلى ٢غاءة الىو ب٩لُخه، وبجمالُت قمىلُت ولِؿذ ظؼثُت، َو ًُ الٗام للىو، بدُض 

ىا٥، حٛضو ال٣هُضة ًاؾـ إلابضؤ ٖضم ججؼثت الىو و٢ غاءجه ٣٦ُ٘ ٞؿُٟؿاثُت جخجم٘ مً َىا َو

 .
ً
 بهظٍ ال٨ُُٟت ٦ما لى ٨ٞغة ولىخت مٗا

       
ً
 هلٟؿُا مُٗىا

ً
في مشل َظٍ الىهىم، ؾىاء ٧اهذ الها٩ًى ؤو جل٪ التي جخ٣اَ٘ مٗها، هجض جإزحرا

ٛضو الىو الىؾُِ الظي ًج  وبحن ال٣اعت، َو
ً
 بحن ال٩اجب بىنٟه مبضٖا

ً
م٘ بحن وظتهي هٓغ ومازغا
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٩ىع( ٖىضما ٢ا٫:"بن هٕؼ الهٟت  لخإؾِـ زُاب مٗحن م٘ ٧ل ٢غاءة، و٢ض ؤقاع إلاشل َظا )بى٫ ٍع

 مً 
ً
ا...َىا ًهحر مٗجى اإلاال٠ بٗضا الىٟؿُت ًٖ الخإو٫ ٌٗجي ؤن ٨ٞغة اإلاال٠ ٣ٞضث صاللتها بإؾَغ

خه م٘ الىو َى في الخ٣ُ٣ت ٌؿدبًُ 26٢ؤبٗاص الىو" ) داو٫ (، اإلاخل٣ي بدىاٍع هضًاث اإلاال٠، ٍو

خٟاٖل مٗه، مً زال٫ مىُى١ الىو، وبالخالي ٣ًُم م٣اعبت بًجابُت ؤو  الا٢تراب مً هٟؿِخه، ٍو

ظا   ل٨ُُٟاث الخٗبحر والهُاٚت وؤلا٣ًإ وألاؾلىب، َو
ً
٣ا ت ٞو سخل٠ الخل٣ي مً َظٍ الؼاٍو ؾلبُت، ٍو

: ال٨خابت ٖلى اإلااء ما قاَضهاٍ في هماطط البكاٖغ هًا٫ ال٣اؾم لٟي مضوهخه اإلاىؾىمت

، وله مؿاٍع الظي ال ٌكحر بال بلُه، 
ً
بُا ، وججٍغ

ً
ب٣ى َظا الكاٖغ بٓجي اإلاخىاي٘، مسخلٟا والُحن،ٍو

و٢ض ؤٞاص بد٤ مً ال٣هُضة الٗاإلاُت وؤلاوؿاهُت، ولم ًغى الاهًٛاٍ في بىج٣ت الٗاصي واإلام٨ً 

 والؿاثض. 
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نهاًت ٖهض الضولت الٗشماهُت  ،الكٗغ الحجاػي  :ؾُمُائُت الخُاب الؿُاس ي

 أهمىطحا

فُهل بً نالح الؼهغاويالضهخىع   

ؼ -ولُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت -كؿم اللغت الٗغبُت وػاعة الخٗلُم،  -حامٗت اإلالً ٖبض الٍٗؼ

 اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت

__________________________________________________________________________________  

 ملخو البدث

ُ٘، ل٨ً  ألاصب الٗغبي الدجاػي ظؼء مً ؤصب ؤمخىا الٗغبُت الؼازغ بهىىٝ الجما٫ والظو١ الٞغ

م مً بظ٫ بٌٗ الباخشحن ظهىصا لجم٘ ماصجه ألاصبُت  الضعاؾاث ألاصبُت ال جؼا٫ ٢لُله ٖىه ٖلى الٚغ

سٟي ألؾباب مخٗضصٍ، وؾدخسظ وع٢تي َظٍ َظا التي ما ًؼا٫ ٦شحر مجها مسُىٍ ؤو م٣ٟىص ؤو م

 للضعؽ؛ وبما ؤن اإلاىهج الؿُمُاجي ًبدض ًٖ اإلاٗجى مً زال٫  -في ظاهبه الكٗغي  –ألاصب 
ً
ا مىيٖى

بيُت الازخالٝ، ولٛت الك٩ل والبجى الضالت، ٞةن َظٍ الضعاؾت ؾخدب٘ اإلاىهج الؿُمُاجي لخدلُل 

ت والتي جا٦ض ٖلى ؤجها الخُاب الكٗغي؛ وطل٪ مً مىُل٤ الغئٍت الؿُم ُاثُت للىهىم الكٍٗغ

ظٍ الغئٍت اؾ٣ُتها الؿُمُاثُت ٖلى  ت مً اإلاخخابٗاث الٗالماجُت, َو جخ٩ىن مً هٓام لٛىي ومجمٖى

ؤٚلب الىهىم ؤلابضاُٖت, م٘ جمحز الىو الكٗغي ب٨شاٞت اإلاخخابٗاث الٗالماجُت هٓغا لل٣ضعة 

عى َظٍ الىع٢ت بلى جدب٘ الكٗغ الؿُاسخي في الدجاػ الازتزالُت التي ًخمُ٘ بها البِذ الكٗغي، وحؿ

والى٢ىٝ ٖلى الضالالث التي ًبرػَا الخدلُل الؿُمُاجي مً زال٫ ألاوؿا١ الٗالماجُت لهظا اإلاًمىن 

خباعاث ٦شحرة مجها م٩اهخه وزهىنِخه في ٢لب ٧ل مؿلم  الكٗغي. و٢ض جّم ازخُاع الدجاػ اٖل

ٟحن، ول٩ىه ً نغإ لم حهضؤ في جهاًت الضولت الٗشماهُت، وألن الخخىاثه ٖلى الخغمحن الكٍغ ه مَى

الشىعة الٗغبُت يضَا اهُل٣ذ مىه، وُنِضَعْث لجمُ٘ البالص الٗغبُت، ٞةطا ٧ان َظا ؤلا٢لُم ًدمل ٧ل 

ت قٗغاء جل٪  َظا الايُغاب الؿُاسخي ٠ُ٨ٞ ؾخ٩ىن مٗالجت َظٍ ال٣ًاًا مً زال٫ قاٍٖغ

 الٟترة.

  اإلالضمت

ت ازخلٟذ ؤؾالُب ٢غاء اث اللٍٛى ت واإلاخإزغة بالىٍٓغ غ الى٣ضًت اإلاخىٖى ة الىو ألاصبي بازخالٝ ألَا

، واإلاىهج الؿُمُاجي  والبالُٚت والٟلؿُٟت، وؤصي َظا الخىٕى بلى ازخالٝ ٢غاءة الىو ألاصبي وجٟؿحٍر

ؤخض َظٍ اإلاىاهج الخضًشت اإلاؿاَمت في ج٣ضًم ٢غاءة زانت للىو مً زال٫ جدلُل الٗالماث 

الخانت للخُاب واإلاًمىن للىهىم ألاصبُت، مٗخمًضا في طل٪ ٖلى مجا٫ اللؿاهُاث  والضالالث

الىهُت اإلاهخمت بضعاؾت الىو ٖلى ؤؾاؽ الىٓغة ال٩لُت اإلاٗخمضة ٖلى اصعاط طل٪ الىو في ٦ُان 



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 76  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ظا ما ٌٗٝغ باإلباٙل ألاصبي اإلاخإزغ بٗىامل  ظا ًٟؿغ مٗجى الاججاٍ ؤو الخُاب ألاصبي، َو ؤ٦بر، َو

ً الصخهُت ألاصبُت اإلاخٛحرة بخٛحر مدضصاث مسخلٟت ٦صخهُت اإلابضٕ واإلاازغاث الضازلُت  ج٩ٍى

 .1والخاعظُت اإلاخهلت به والتي جازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى ٖملُت الخل٤ وؤلابضإ ألاصبي

وبهظا ع٦ؼث الؿُمُاثُت ٖلى صعاؾت اإلاخخابٗاث الٗالماجُت في الٗمل ألاصبي ٞالٗالمت اقاعة قاعخت 

ها ج٩ىن مىهجا ه٣ضًا زانا مً زال٫ لبٌٗ الضال الث الخانت في الىو ألاصبي ٞهي في مجمٖى

المت مً  ظم٘ جل٪ الٗالماث ومداولت ٞ٪ قٟغاتها بحن َغفي الضا٫ واإلاضلى٫، ٩ٞل وؿ٤ ٖو

 2الٗالماث ٌٗخبر قٟغة لها مضلىالتها ووُْٟتها الخانت في الىو ألاصبي.

الٗالماحي( مىهج خضًض ٌؿعى بلى ظم٘ الٗالماث وبهظا ًم٨ً ال٣ى٫ بإن اإلاىهج الؿُمُاجي )

ظا  البا ما جسخل٠ جل٪ الٗالماث بازخالٝ الخٟؿحر الؿُمُاجي لها، َو والضالالث وجدضًض صوعَا في ٚو

خٗضي بلى ب٣ُت الخُاباث ألازغي  ما ٌُٗي اإلاىهج الؿُمُاجي احؿاٖا بدُض ٌكمل الخُاب ألاصبي ٍو

ذي، وزالٝ طل٪ مً الخُاباث ؤلاوؿاهُت ٧الخُاب اللٛىي والخُاب الٗلمي والخ ُاب الخاٍع

ألازغي، و٧ل طل٪ ًخُلب ٢ضعة لضي الىا٢ض في ا٦دكاٝ ألاوؿا١ الضاللُت ولٗل حٍٗغ٠ ٖالم اللٛت 

)صي ؾىؾحر( إلاٟهىم اللٛت اؾـ للمىهج الؿُمُاجي ٞهى ًغي ؤن اللٛت: " هٓام مً الٗالماث حٗبر 

، ومً زال٫ حٍٗغ٠ )صي ؾىؾحر( للٛت is a system of signs expressing ideas"3 -ًٖ ألا٩ٞاع

ٟه لٗلم اللؿاهُاث والتي ًغي اجها صعاؾت للٛت  هلمـ جيبٍا بٗلم الؿُمُىلىظُا وطل٪ مً زال٫ حٍٗغ

حر اللؿاهُت" بدُض ؤن ال٣ىاهحن  الاوؿاهُت والتي جسخو بضعاؾت ٧ل ؤهٓمت الٗال٢اث اللؿاهُت ٚو

 .4جخىنل بلحها وهي نالخت و٢ابلت للخُب٤ُ ًٖ اللٛت هٟؿها"التي ج٨ك٠ ٖجها الؿُمُىلىظُا ؤو 

ا مىٓىمت  ٞٗلم مىٓىماث الٗالماث التي صٖا بلُه )صي ؾىؾحر( ًض٫ ٖلى اَخمامه باللٛت باٖخباَع

ت ت، 5مً الٗالماث اإلاترا٦مت وبظل٪ جغبِ الٗىانغ اللٍٛى ، وطل٪ ٌٗجي اٖخباَُت الٗالماث اللٍٛى

ظا ٌُٗي الضعؽ الؿُمُاجي  اٖخباَُت في الٗالماث مما ًمىذ الضا٫ واإلاضلى٫ مضلىالث الجهاثُت، َو

                                                           
ٟاجحر، مِكا٫،  1 م(، 1993، جغظمت خمُض لخمضالي، )الضاع البًُاء: صاع الىجاح، مٗاًحر جدلُل ألاؾلىباهٓغ: ٍع

 .12-11م
، 2008، 29، مجلت ٖالماث ألاصبُت، اإلاٛغب، ٖضص ؾُمُائُت الخُاب وزُاب الؿُمُائُت بىُٗاص، مدمض،اهٓغ:  2

 (.5و 4م )
 .F.de Saussure, Course in General Linguistics, translated by Ray Harris, Dukworth, London 1998اهٓغ: 3
ت بً ٨ٖىىن(، م ، )الجؼاثغ:مدايغاث في اللؿاهُاثصاعفي، ػبحر،   اهٓغ: 4 اث الجامُٗت اإلاغ٦ٍؼ  .99اإلاُبٖى
م( 1987، جغظمت ٖبضال٣اصع ٢ىُجي، )الضاع البًُاء: مدايغاث في ٖلم اللؿان الٗاماهٓغ: صي ؾىؾحر، ٞحرصهاهض،   5

 .88م 
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م٨ً للخدلُل ألاصبي ؤلاٞاصة مىه مً زال٫ زل٤ مىهج جدلُلي زام بىاؾُت صعاؾت اللٛت في  ٍو

٤ اإلاًامحن اإلاسخاعة.  مداولت إلاٗالجت ألاوؿا١ الضاللُت الخانت للخُاب الكٗغي ٞو

 ً اث اللؿاهُت اإلاخٗضصة وؤٞاص واؾخٟاص اإلاىهج الؿُمُاجي في ج٩ٍى ٢ىاٖضٍ مً الٗضًض مً الىٍٓغ

ماؽ( خُض ؤوضخا ؤَمُت  ظا ما ؤقاع بلُه )صي ؾىؾحر( و )ٍٚغ ؤًًا مً ٖلم الىٟـ الاظخماعي َو

امتزاط ٖلم الىٟـ واإلاىهج الؿُمُاجي وطل٪ مً ٢اٖضة الٗال٢ت بحن الضا٫ واإلاضلى٫ في الٗالماث 

ت، جدلُل ٖم٤ُ لٟهم الىو ألاصبي، ولٗل ؤوضر حٍٗغ٠ ًجم٘ وطل٪ بهضٝ الىنى٫ بلى  1اللٍٛى

طل٪ ٧له ما خغعٍ )ٞان صً٪( خُض عؤي ؤن اإلاىهج الؿُمُاجي َى" الٗلم الظي ٌٗالج بهٟت زانت 

ى م٩ىن بلى ظاهب الىدى )جدلُل  الٗالماث وهٓام الٗالماث في ق٩ل عمىػ ومٗان وؤوظه اجها٫، َو

لم الضاللت  .2جدلُل الٗال٢اث بحن الٗالماث واإلاٗاوي والىا٢٘ الخاعجي" الٗال٢اث بحن الٗالماث( ٖو

جغ٦ؼ َظٍ الىع٢ت ٖلى صعاؾت الخُاب الؿُاسخي في الدجاػ جهاًت الضولت الٗشماهُت بىاؾُت اإلاىهج 

ظا اإلاىيٕى طو ظاهبحن ألاو٫: ُٞما ٖغيىا في الهٟداث الؿاب٣ت ًخهل بمٟهىم  الؿُمُاجي َو

بدض ًٖ الٗال٢ت 3لى زالر مباصت عثِؿُت وهياإلاىهج الؿُمُاجي والظي ٣ًىم ٖ : الخدلُل اإلاداًض: ٍو

، والخدلُل البيُىي:  غ٦ؼ ٖلى ٧ل ما ًخهل بةهخاط اإلاٗجى وبْهاٍع بحن الضالالث الضازلُت للىو ٍو

٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ٞهم اإلاٗجى مً زال٫ الغبِ بحن جل٪ الضالالث والبدض في الازخالٝ الخانل  ٍو

حن الؿاب٣حن ألهه ال ًغ٦ؼ ٖلى الجملت ؤو اإلاٟغصة بُجهما، ؤما جدلُل الخُا ب: ؤقمل وؤٖم مً اإلاؿخٍى

جم٘ بُجهما في هٓام واخض ٌٗبر ًٖ الاججاٍ الٗام للىو ألاصبي.  ٞدؿب بل ٣ًغؤ ٧ل الضالالث ٍو

والىو ألاصبي مىيٕى صعاؾدىا ًخهل بالخُاب الؿُاسخي، و٢بل البضء في الخٗٝغ ٖلى ؾُمُاثُت 

ت مٗجى ٧لمت ؾُاؾت وبالبدض في اإلاٗاظم الٗغبُت هجض بجها  طل٪ الكٗغ الؿُاسخي البض لىا مً مٗٞغ

اؾت  بمٗجى ألامغ و الىهي، وال٣ُاصة ٣ٞا٫ ابً مىٓىع خُض ٖبر ًٖ َظا اإلاٗجى ب٣ىله: "الؿىؽ الٍغ

م... والؿاجـ َى الغاعي " ؿىؽ الغظل ؤمىع الىاؽ بطا مل٪ ؤمَغ ، ًا٦ض ٣ً4ا٫ ؾاؾهم ؾىؾا... َو

                                                           
 .42م(، م 2010، )الجؼاثغ: صاع الازخالٝ، الضاع الٗغبُت للٗلىم، معجم الؿُمُائُاثاهٓغ: ألاخمغ، ُٞهل،  1
 .115م( م2001، 1، جغظمت ؾُٗض البدحري، )ال٣اَغة: صاع ال٣اَغة، ٍ، ٖلم الىوصً٪، ٞان   اهٓغ: 2
ُجي، مدمض،  3  .55، م(، م 1987، 1، )الضاع البًُاء: ٍ مدايغاث في الؿُمُىلىحُااهٓغ: الؿٚغ
٣ي اإلاهغي،  4 م(، 1997اع ناصع، ، )بحروث: صلؿان الٗغباهٓغ: ابً مىٓىع، ظما٫ الضًً مدمض بً م٨غم ألاٍٞغ

 ماصة ) ؽ ا ؽ (.
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ُت ؤمغتها وجهُتها"َظا ناخب ا بمٗجى ال٣ُاصة، وبهظا ٩ًىن مٗجى  1ل٣امىؽ اإلادُِ: "ؾؿذ الٖغ

ُت ونُاهت الىٓام.  ٧لمت الؿُاؾت هي ال٣ُاصة وال٣ُام ٖلى جضبحر ؤمىع الٖغ

ه٠ طل٪ الٗمل ؾىاء بالخإًُض له ؤو  والكٗغ الؿُاسخي طل٪ الكٗغ اإلاخهل بمٗجى الؿُاؾت ٍو

ٌ, ٞهظا الٛغى ًخهل بىٓام ا ٣خه في جىُٓم بالٞغ ٍغ لخ٨م الضازلي ُٞىا٢ل ؤخ٣ُخه في الىالًت َو

خهل بٗال٢ت الضولت بمدُُها الخاعجي، وما ٢ض جخٗغى له مً نغاٖاث  ألامىع الضازلُت مً ظهت ٍو

ولم ٌٗٝغ اإلاجخم٘ الٗغبي هٓام الخـ٨م بمٗجى ٢ُام  2ؤو ؤػماث ؤو خغوب م٘ الضو٫ اإلاٗاصًت لها،

ت التي جض٫ ٖلى مٗجى  صولت بال ب٣ُام صولت ؤلاؾالم م مً وظىص بٌٗ ؤلاقاعاث الكٍٗغ ٖلى الٚغ

ض بً الهمت  :3الاهخماء الؿُاسخي ٢بل ؤلاؾالم، ومً طل٪ ٢ى٫ صٍع

َىث             
َ
 بن ٚ

َ
ت ؼٍَّ

َ
 ِمً ٚ

َ
ا ِبال

َ
ه
َ
ْعِقِض      وما ؤ

َ
 ؤ

ُ
ت ؼٍَّ

َ
ض ٚ

َ
ْغق

َ
ُذ َوبن ج ٍْ َى

َ
ٚ 

 ما ججضٍ في ٚغى الٟسغ ؤو الهجاء ؤو اإلاضح، ومً        
ً
ظا الاججاٍ الؿُاسخي لضي الجاَلُحن ٚالبا َو

حر بً ؤبي ؾلمى للهغم بً ؾىان والخاعر بً ٖىٝ إلاا ؤ٢اما الؿلم بحن ٢بُلتي ٖبـ  طل٪ مضح َػ

 : 4وطبُان ب٣ىله

َما     
ُ
َضاِن ُوِظْضج ِ

ُّ َم الؿَّ ْٗ ِى
َ
 ل

ً
ِمُىـا ًَ    

َض      
َ
ْبًؿا ج َٖ ُخَما 

ْ
َضَمااَع٦ ْٗ اَن   َب َُ ْب

ُ
    َوط

      

ٍل َوُمْبَرِم     ُْ ًْ َسِخ ّلِ َخا٫ٍ ِم
ُ
ى ٧

َ
ل َٖ 

ِم    
َ

ك
ْ
َغ  َمي

ْ
ُ ِٖ َجُهْم  ُْ ىا َب

ُّ
ْىا  َوَص٢

َ
اه َٟ

َ
 ج

    

 ٟٞي َظٍ ألابُاث ًٓهغ لىا ٢ضم الٗال٢ت بحن الكٗغ والؿُاؾت في ألاصب الجاَلي.

وفي ػمً البٗشت اإلادمضًت ٢امذ ؤو٫ صولت في اإلاضًىت اإلاىىعة ٞيكبذ الٗضًض مً الخغوب           

م قٗغاء الضٖىة الظًً  بحن صولت ؤلاؾالم ومجخم٘ ال٨ٟغ، ٞٓهغ ٞغؾان مً هٕى زام. ؤال َو

ٌكتر٧ىن في مٗاهحهم م٘ ٖامت قٗغاء الاججاٍ الؿُاسخي في الٗهغ الخضًض ومً ؤولئ٪ خؿان بً 

بض هللا بً عواخه وا٢خهغ الكٗغ الؿُاسخي في جل٪ الٟترة ٖلى بْهاع صًً زا بذ و٦ٗب بً مال٪ ٖو

الخ٤، وفي ٖهض الخلٟاء الغاقضًً ٧ان َظا الكٗغ ًاصي صوعٍ في ببغاػ صوع الخلٟاء في وكغ الضًً 

                                                           
َـ(، باب 1426،  8،)بحروث: ماؾؿت الغؾالت، ٍاللامىؽ اإلادُِالٟحروػ آباصي، مجض الضًً مدمض،  اهٓغ: 1

 الؿحن، ٞهل الؿحن.
ذ: قغ٦ت ٧اْم لليكغ، هـ12قٗغ الهغإ الؿُاس ي في اللغن اهٓغ: الخىاظت، ببغاَُم شخاصة،  2 م(، 1984، ) ال٩ٍى

 .8م 

ض، اه3  ض بً أبي الهمت،ٓغ: ابً ؤبي  الهمت، صٍع ،  صًىان صٍع جد٤ُ٣: ٖمغ ٖبض الغؾى٫، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 .62م(، م 1980
حر،  4 ت،  صًىان ػهحر بً أبي ؾلمى،اهٓغ:  ؤبي ؾلمى، َػ  .66َـ(، م1426قغح: خمضو َماؽ، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
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 مً زال٫ الٟخىخاث ؤلاؾالمُت زم ازخل٠ اججاٍ الكٗغ الؿُاسخي بٗض م٣خل ٖشمان عضخي هللا ٖىه

ٞبضؤ الهغإ ٖلى الخالٞت ٞٓهغث َىاث٠ ٖضة مجها مً ٌكاٌ٘ ؤَل البِذ ومجهم مً زغط ٖلى 

ا الظًً ًضٖىن بإخ٣ُت مً ًىانغون في الخالٞت، واؾخمغ   الخالٞت وؤنبذ ل٩ل ظماٖت قٗغاَئ

ت والٗباؾُت وما جالَا مً صو٫ مخخابٗت م٘ ْهىع بٌٗ  َظا الاججاٍ زال٫ ٖهغ الضولت ألامٍى

، وامخض طل٪ ختى الٗهغ الخضًض م٘ 1ي جدٟحز الضولت ؤلاؾالمُت للخالم مً الهلُبُحنال٣هاثض ف

اَخمام الكٗغاء بالىعي ال٣ىمي وم٣اومت الاؾدبضاص والٓلم ؾىاء مً اإلاؿخٗمغ ؤو الخا٦م ٖغبُا ٧ان 

 .ؤو ؤعجمُا

ٌ الاؾخٗماع           اث ما بحن ٞع هغث مٗاوي الكٗغ الؿُاسخي في َظٍ الٟترة مخٗضصة اإلاىيٖى ْو

 ً وجدٟحز الكٗىع ال٣ىمي وبزاعة الشىعاث الضازلُت ٧ىؾُلت للخالم مً الٓلم، وامخؤلث صواٍو

ٗغبُت الكٗغاء في َظٍ الٟترة بالٗضًض مً ال٣هاثض التي جهىع ؤهىإ ال٣هغ الظي حٗغيذ له ألامت ال

ا.  في مسخل٠ ؤ٢ُاَع

وؾخداو٫ َظٍ الضعاؾت جدب٘ هماطط مً الكٗغ الؿُاسخي في ب٢لُم الدجاػ في ٞترة ي٠ٗ         

ت البض لىا ؤن ه٣ترب مً مٗالم  َظا  الضولت الٗشماهُت، و٢بل الضزى٫ في ٖغى جل٪ الىماطط الكٍٗغ

ًخدب٘ خضوص َظا ؤلا٢لُم ؤلا٢لُم، وللّخٗٝغ ٖلى َظا ؤلا٢لُم البض مً جدضًض مى٢ٗه، ومً 

 في جدضًضٍ خُض ؤزظ مهُلر الدجاػ 
ً
 وخضًشا

ً
 بحن اإلاالٟحن ٢ضًما

ً
الجٛغاُٞت ًجض ؤن َىا٥ زالٞا

 
ُ

ض ُْ ت، ٞخىاو٫ اإلاالٟىن اؾم َظا ؤلا٢لُم بالىن٠ والخٗلُل، َخ َُّ غِب َٗ  في اإلاٗاظم ال
ً
  لِـ ٌؿحرا

ً
زا خّحِ

ُخه بهظا الاؾم ألؾباب ٦َِغ ِفْي َؾَبِب حؿّمِ
ُ
 ٖضة  ؤٚلبها ًخٗل٤  بمى٢ٗه الجٛغافي ومً ِجل٪ ألاؾباب: ط

ُه حجؼ بحن هجض       ُه حجؼ بحن ًَبت هجض وؾهل تهامت، و٢ُل ألهَّ ي بظل٪ ألهَّ ؤن الدجاػ ُؾّمِ

ي  ٣ِل في معجم لؿان الٗغب ًٖ ألانمعي ؤهه ُؾّمِ
ُ
ُه ٞهل بحن الٛىع وهجض، وه والّؿغاة، و٢ُل ألهَّ

ْدَخَجؼُ  ًُ هه 
َ
 أل

ً
هه ٞهل بحن الٛىع والكام وبحن  حجاػا

َ
 أل

ً
ي ِحجاػا ُه ُؾّمِ بالجبا٫، وه٣ل ًٖ الخلُل: ؤهَّ

 وط٦غ مجها اإلاضًىت اإلاىىعة، و٢ُل 
ً
نمعي جدضًضٍ إلاضن الدجاػ بازىتي ٖكغة صاعا

َ
الباصًت، وط٦غ ًٖ ألا

ت تهامُت واإلاضًىت 
ّ
هه حجؼ بحن بالص تهامت وبالص هجض، ٞم٨

َ
ي بالدجاػ أل ما ُؾّمِ

ّ
اِث٠ ِبه

ّ
ت والُ حجاػٍّ

 اإلاضًىت حجاػيٌّ وههٟها 
ُ

٦َِغ ًٖ خضُّ الدجاػ ؤهه مً مٗضن الى٣غة بلى اإلاضًىت، ٞىه٠
ُ
ت؛ وط حجاػٍّ

                                                           
 .61-7م(، م1974)الضاع البًُاء، صاع الش٣اٞت، ، في الكٗغ الؿُاس ياهٓغ: الجغاعي، ٖباؽ،  1
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ت ن اإلاضًىت حجاػٍّ
َ
 ؤ

َ
ت بَّ

َ
بي ق

َ
٦َِغ ًٖ ابً ؤ

ُ
، وط نمعي: "الدجاػ مً جسىم نىٗاَء 1تهاميٌّ

َ
٣َِل ًٖ ألا

ُ
، وه

هَّ 
َ
 أل

ً
ي حجاػا ما ُؾّمِ

ّ
 .2ُه حجؼ بحن تهامت وهجض"بلى جسىم الكام، وِبه

 الحُاة الؿُاؾُت في الحجاػ

َم 
َّ
مىظ ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الٗاقغ الهجغي وبالص الدجاػ جدذ الخ٨م الٗشماوي خُض َؾل

 للؿلُان الٗشماوي ؾلُم ألاو٫ بٗض بؿِ هٟىطٍ ٖلى  3الكٍغ٠ بغ٧اث
ً
ا ت َٖى مٟخاح ال٨ٗبت اإلاكٞغ

م طل٪ لخىٝ الكٍغ٠ بغ٧اث مً ا٢خدام الؿلُان الٗشماوي َـ، وج923مهغ في ظماصي آلازغة ٖام

إل٢لُم الدجاػ وبجهاء خ٨مه وؤمخض خ٨م الٗشماهُىن ٖلى الدجاػ بٗض طل٪ وقهض ال٨شحر مً 

ٟحن في ًض 4ألاخضار ، ولٗل مً ؤبغػَا بٞكا٫ ٧ل اإلاداوالث الغامُت إلؾ٣اٍ الخغمحن الكٍغ

ً، ومً جل٪ مداولخحن بغحٛالُخحن ال   .5َـ926َـ و923خخال٫ مضًىت ظّضة ٖامي اإلاؿخٗمٍغ

    
ً
جُا و٧اهذ ؾُاؾت الضولت الٗشماهُت ججاٍ بماعة ألاقغاٝ ؾُاؾت تهضٝ بلى هٕؼ الؿلُت مجهم جضٍع

ت بصاعة الدجاػ وعبُه  ض مً مغ٦ٍؼ ٗاث جٍؼ مً بضٖىي بنالح الىٓام ؤلاصاعي، وبصزا٫ حكَغ

هم بىظىب َاٖت الؿلُان، هاَُ٪ ًٖ بياٞت باؾخاهبى٫ مؿخٛلحن الخىاٞـ بحن ؤمغاثه، وؤلاًداء ل

ُٟت اإلاداٞٔ الظي " له مً  ت التي ج٠ًٗ خ٨م ألامحر ٧ْى اث٠ ؤلاصاٍع الضولت الٗشماهُت لبٌٗ الْى

ٞؼاصث الضولت الٗشماهُت نالخُاث الىالي الٗشماوي  6الىٟىط ما ًًاهي هٟىط ألامحر بن لم ًؼص ٖلُه"

٪  واإلاضًىت اإلاىىعة،  ٟٞي اإلاضًىت في م٨ت ؤُٖي مكُست الخغم، والخ٤ في ٖؼ٫ ألامحر، ونالخُت جدٍغ

ت في ال٣لٗت  .                     7ال٣ىاث، وحُٗحن ال٣اضخي، و٢اثض الخامُت الٗؿ٨ٍغ

                                                           
 ، )م. ؾاب٤(، ماصة ) ح ط ػ (.لؿان الٗغباهٓغ: ابً مىٓىع،  1
، )بحروث: صاع ناصع، 2، طمعجم البلضاناهٓغ: الخمىي، قهاب الضًً ؤبي ٖبض هللا ًا٢ىث الغومي البٛضاصي،  2

 .218م(، م1955
٠ خؿجي ولض ٖام َى: مدمض بً بغ٧اث بً مدمض بً بغ٧اث بً   3 َـ جىلى بماعة 911الخؿً بً عجالن ؤبى همي قٍغ

المَـ، واهٓغ: الؼع٦لي، ا992َـ، وجىفي ؾىت، 931م٨ت ٖام   .52، م6: طأٖل
ش الكامل للمضًىت اإلاىىعةاهٓغ: بضع، ٖبضالباؾِ،  4 ، )اإلاضًىت اإلاىىعة: مغ٦ؼ بدىر وصعاؾاث اإلاضًىت اإلاىىعة، الخاٍع

 .230-229، م، 2م،(، ط1993، 1ٍ
ؼ مدمض، الكىاوي اهٓغ: 5 ، )ال٣اَغة: م٨خبت ألاهجلى، 2ط مفتري ٖلحها، الضولت الٗشماهُت صولت بؾالمُت، ٖبض الٍٗؼ

 .862و 861م(، م م،1986
ش مىتاهٓغ:  الؿباعي، ؤخمض 6  .515، م2َـ(، ط1399، ) م٨ت: صاع همت للُباٖت، جاٍع
جي،  7 ش أقغاف الحجااهٓغ: صخالن، ؤخمض بً ٍػ ، زالنت ال٨الم في بُان ؤمغاء البلض الخغام، جد٤ُ٣: مدمض ػجاٍع

ذ: صاع الؿاقي، ٍ ٤ُ، )ال٩ٍى  .73-72-71م(، م1933،  1ؤمحن جٞى
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وبهظا الخىُٓم ؤنبدذ اإلاضًىت اإلاىىعة جابٗت لؤلقغاٝ مً ظهٍت، وجدذ ٖحن الضولت          

في ٖؼلت ؾُاؾت، وؤنبدذ م٨ت اإلا٨غمت مغ٦ؼ  الٗشماهُت مً ظهت ؤزغي، ولظل٪ ؤَملذ ٞضزلذ

ت ومى٢٘ الخضر والهغإ بحن ألاقغاٝ ٖلى بماعتها، وم٘ بَما٫ ألاقغاٝ للمضًىت بال ؤجهم 
ّ
ؤلاماعة م٨

ت خُض ًضٞٗها الخاط 
ّ
اعة اإلاسجض الىبىي بلى م٨ ل صٞ٘ عؾىم ٍػ اؾخٟاصوا مً مىاعصَا؛ ٞإمغوا بخدٍى

تؤو اإلاٗخمغ الغاٚب في طل٪ مغة واخض
ّ
، و٧ان طل٪ في ال٣غهحن الٗاقغ والخاصي ٖكغ 1ة إلماعة م٨

 الهجغي خُض ٧اها ٢غهحن َاصثحن في خُاة اإلاضًىت الؿُاؾُت.

ت مً ألاقغاٝ ٖلى بماعتها    
ّ
ْغِؾل 2وفي مُل٘ ال٣غن الشاوي ٖكغ الهجغي ػاص جىاٞـ ؤمغاء م٨

ُ
، ولم ج

للمضًىِت ل٣اء ٖضم حٗغيهم للدجاط والؼواع، بماعة م٨ت اإلاىذ  اإلاٗخاص بعؾالها لل٣باثل اإلاجاوعِة 

َىّىعة، وجهبذ ؤَغاٞها، ومً هخاثج طل٪ الاوكٛا٫ والدؿاب٤ 
ُ
ٞهاظمذ بٌٗ جل٪ ال٣باثل اإلاضًىت اإلا

 وكىب هؼاٖاث في مجخم٘ اإلاضًىت اإلاىىعة في خضوص ٖام
ً
 .3َـ1127ٖلى جىلي ؤلاماعة ؤًًا

 ؾُمائُت الكٗغ الؿُاس ي في الحجاػ

اإلاٗجى مً زال٫ بيُت الازخالٝ والبجي الضالت ولٛت الك٩ل َى مبضؤ الخدلُل بن البدض ًٖ 

ىا ؤن جدلُل الخُاب الظي ًبرػ ال٣ضعة ٖلى بىاء اهخاط ألا٢ىا٫ والتي ًم٨ً  4الؿُمُاجي و٦ما ٖٞغ

ظا مً مىُل٤ ؤن َظٍ  ت الؿُاؾُت، َو اؾخيباَها مً الٗالماث اإلاخاخت في الىهىم الكٍٗغ

٢اثم بظاجه صازل الىهىم، وهي ما ًىٞغ لىا ٞهما لؿُا٢اث الخُاب الٗالماث طاث هٓام 

الؿُاسخي الكٗغي مً زال٫ بٖاصة حك٨ُله و٢غاءجه بالُغ١ الؿُمُاثُت ٖلُه هٓغا ل٨شاٞت 

ظا ًدُذ للضاعؽ جدب٘ زهاثو  اإلاخخابٗاث ُٞه م٘ ٢هغ الىو الظي ال ًخجاوػ بً٘ نٟداث، َو

الماث الىو الؿُاسخي مً الىاخُت الهىجُت والت ر٦ُبُت واإلاعجمُت، ومداولت الخغوط مجها بإوؿا١ ٖو

 زانت به.

واإلاخدب٘ للكٗغ الدجاػي جهاًت الٗهض الٗشماوي ؾُجض احؿاٖا ُٖٓما ُٞه خُض َغ١ ؤولئ٪       

اث مخٗضصة ٌؿخدُل ٖلى َظٍ الىع٢ت الاإلاام بجمُ٘ جل٪ ألاوؿا١ والجم٘ بُجها،  الكٗغاء مىيٖى

                                                           
ش الكامل للمضًىت اإلاىىعةاهٓغ: بضع، ٖبض الباؾِ، 1 ، )اإلاضًىت اإلاىىعة: مغ٦ؼ بدىر وصعاؾاث اإلاضًىت اإلاىىعة، الخاٍع

 .346، م2ٌ(، ط1993
ش مىت  اهٓغ: الؿباعي، 2  .337، م2، اإلاغظ٘ الؿاب٤، طجاٍع
، جد٤ُ٣: مدمض جدفت اإلادبحن وألاصحاب في مٗغفت ما للمضهُحن مً ألاوؿاباهٓغ: ألاههاعي، ٖبض الغخمً،  3

 .68َـ(، م1390، 1الٗغوسخي اإلاُىي، )جىوـ: اإلا٨خبت الٗخ٣ُُت، ٍ
ذ: مضزل ئلى اإلاىهج الؿُمُائياهٓغ: خمضاوي، ظمُل،  4 ، ه٣ال ًٖ: ظان ٧لىص ٧ى٦ُه، مجلت ٖالم ال٨ٟغ، ال٩ٍى

 م. 1997اإلاجلض الشالض، ماعؽ 
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ًت لهظا الكٗغ م٘ مداولت التر٦حز ٖلى ظمُ٘ مًامحن الكٗغ ول٨ً ؾِخم جدب٘ الخُىٍ ا لٍٗغ

ت  الؿُاسخي في جل٪ اإلاضة في مداولت للخغوط بخدلُل ؾُمُاجي م٘ ٖغى بٌٗ الىماطط الكٍٗغ

 اإلاسخاعة.

 ول: مؿخىي الخُاب الضللي الٗامأ

ا  اجه وبن جدبٗىا َظٍ اإلاىيٖى ث جىىٖذ مًامحن الكٗغ الؿُاسخي الدجاػي وحٗضصث مىيٖى

اث حكتر٥ ُٞما  ً اإلاسخلٟت، ول٩ل ٖىىان مجها ٖضة مىيٖى ت مً الٗىاٍو ؾىجضَا جضوع في مجمٖى

م٨ً خُجها ؤن ه٣ى٫ بإجها طاث ٖىىان مكتر٥، ومً ؤبغػ جل٪  بُجها في ٖضة صالالث جغبِ بُجها ٍو

ٗجى بٗغى الٟتن التي لخ٣ذ باإلاجخم٘ الدجاػي، قٗغ الىىباث والفتناإلاًامحن الؿُاؾُت،  : َو

ىا ؤن بضاًت ال٣غن الشاوي ٖكغ في الدجاػ ٧ان ٞترة ايُغاب وجظبظب بؿبب ي٠ٗ بصاعة  و٢ض ٖٞغ

ظا ؤصي بلى جىاٞـ اإلاخىٟظًً ٖلى ؤلاماعة في الدجاػ وؤزغ طل٪ ٖلى اؾخ٣غاع  الؿلُان ألمىع الضولت، َو

غ ٞخىت اإلاجخم٘ الدجاػي بك٩ل ٖام، ٞٓهغث الٗضًض مً الٟتن، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخه

ىاث ت، ٦ٟخىت )الىىبخجاًت(1ألٚا ، واهخ٣ام 3، وزىعة خؿً ٧ابىؽ2، وجال طل٪ نغإ الٟغ١ الٗؿ٨ٍغ

قِئا مً َظٍ  1َـ،  و٢ض نىع الكاٖغ ظٟٗغ البُتي1194مً ؤَل اإلاضًىت ٖام  4الكٍغ٠ ؾغوع

                                                           
ت مً الغظا٫ الخهُان سخغوا ؤهٟؿهم لخضمت الخغمحن  1 اهٓغ: اؾخسضمذ ٧لمت آٚا في الدجاػ لدؿمُت مجمٖى

ٟحن. اهٓغ: ٖبض الٛجي، ٖاٝع ؤخمض،  ش أمغاء اإلاضًىت اإلاىىعةالكٍغ ، 252و 250َـ(، م1417، ، )صمك٤: صاع ٦ىانجاٍع

ىٓغ: ههغ، ؤخمض ٖبضالغخُم،  سُت ملاعهت(ٍو فحن )صعاؾت جاٍع ، )٧ىالاإلابىع: صاع الخجضًض، أغىاث الحغمحن الكٍغ

 .16-15م(، م1986، 1ٍ
ت ٖشماهُت للمضًىت 2 َـ  مً زمؿحن عظل لخغاؾت ٖما٫ بىاء ؾىع اإلاضًىت، زم ٧ىهىا 939ونلذ ؤو٫ خامُت ٖؿ٨ٍغ

م ؤقض هىاة ال٣ىة الٗؿ ت(: َو م: )وظا١ ؤلاه٨كاٍع ت التي جخإل٠ مً ؤعبٗت ٞغ١ ؤو ما ٌؿمى بإوظ٣ت الجِل َو ٨ٍغ

م  ت مً اإلاكاة، )وظا١ ؤلاؾباَُت(: َو م ٞغ٢ت ٖؿ٨ٍغ الٟغ١ الكضًضة اإلاسههت للخغاؾت، )وظا١ الىىبخجاًت(: َو

م ٞغ٢ت جغابِ لخغاؾت ٢لٗت اإلاضًىت. اهٓغ:  ت الٟغؾان، )وظا١ ال٣لٗت( َو ش بضع، ٖبض الباؾِ، مجمٖى الخاٍع

 .411، اإلاغظ٘ الؿاب٤، مجدفت اإلادبحن، واهٓغ: ألاههاعي، 343-338، م2، اإلاغظ٘ الؿاب٤، طالكامل
ا مكهىًعا  3 ًٖ  شجا

ً
، ٢خله ظماٖت مً   ، اقتهغ ببُ٘ الخبىب في باب اإلاهغي  َى: ؤخض ؤٞغاص وظا١ الىىبخجاًت ٧ان عظال

ش الكاملاهٓغ: بضع، ٖبض الباؾِ، ،  م 1156ؤَل ال٣لٗت في ص٧اهه ؾىت  ، واهٓغ: 343-2/338، اإلاغظ٘ الؿاب٤، الخاٍع

بت فُما وك٘ بُُبتاإلاضوي، ظٟٗغ بً الؿُض خؿحن،  ، )ال٣اَغة: مُبٗت الخاهجي، 1ٍ الحبِبت، ألازباع الغٍغ

 .38َـ(، م 1413
مي ألا٦بر   4

َ
٠ ؾغوع بً مؿاٖض بً ؾُٗض بً ؾٗض ًخهل وؿبه بلى ؤبي ه الخؿجي الهاقمي ال٣غشخي ؤمحر  َى: الكٍغ

َـ. اهٓغ: ٖبض الٛجي، ٖاٝع  1202َـ في م٨ت اإلا٨غمت. جىفي ٖام  1167م٨ت وؾلُان الدجاػ، ولض في خضوص ؾىت 

ش أمغاء اإلاضًىت اإلاىىعةؤخمض،   .392و 391َـ(، م1417، )صمك٤: صاع ٦ىان، جاٍع
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٣٘ في ؤ٦ثر َـ وج1134الٟـىضخى التي ٖهٟذ باإلاضًىت في جل٪ الٟترة،  ومجها ٞخىت الٗهض الىا٢ٗت ؾىت 

 :2مً حؿٗحن بِخا ونىع ٞحها ألاخىا٫ الٗامت باإلاضًىت اإلاىىعة ٣ُٞى٫ 

  اإلاجـــــــــض جدذ ْــــــــال٫ ؾمغ الظبل  

    اإلاـــــــــىعٍاث  الٗاصًاث  يـــــىابدا 

 ال ٖــاف مً جغضخى اإلاظلت هٟؿه 

 حٗؿذ خــــــُاة ال حكـــــاب بٗــــؼة 

با ال٣ىايـــب  والجُاص ال٣ٟل    ْو

 الهــــــاٞىاث  الىاٞــــــغاث الجــــــًٟ  

ً قاو اإلاٟازغ  ًإجلي   ا ٖو ًٖ  َى

 ٚــــــــبراء   بحن  مـــــــــهابت  وجـــظلل  

ُٞالخٔ ؤن الخُاب الكٗغي ٢ض اعج٨ؼ ٖلى بٌٗ الاقاعاث الهامت ٞهى ٌكحر بلى ما جد٣٣ه       

لب َظٍ  ٘ الٓلم َى ؤلاقاعة ألاولى أٚل ىاث، ٞٞغ ٘ الٓلم الخانل مً ألٚا ت في ٞع ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ظا الخُاب ٨ًغعٍ في ٢ىله: )ال  ٖاف ال٣هاثض الىانٟت لخالت اإلاؿلمحن في خالت الٟتن الؿُاؾُت َو

مً جغضخى اإلاظلت هٟؿه( ولهظا الكاٖغ ؤًًا م٣ضمت ؤزغي حكخمل ٖلى ط٦غ الٓلم ووظىب الخ٨ٟغ 

ُلب مىه ب٣ًاٝ الٓلم الخاصر ٖلى  ُٞه ٞةن ٖا٢بخه وزُمت خُض ٢ا٫ هاصخا ؤمحر م٨ت، ٍو

 َـ ٣ٞا1148:٫اإلاؿلمحن ٖام 

ٞظ٦غ الٓلم والخظ٦غ ُٞه ومؼظه باإلاٗاوي ؤلاؾالمُت نٟت واضخت في الاؾتهالالث اإلاخ٨غعة لكٗغ 

ظا الخُاب الؿُاسخي ٌؿخمضٍ اولئ٪ الكٗغاء مً ٢ى٫ هللا:  الى٨باث الؿُاؾُت في جل٪ الخ٣بت َو
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َ
ْول

ُ
ٍم ؤ

ْ
ل

ٓهغ ؤًًا ج٨غاع طل٪ 4 ، ٍو

الاججاٍ اإلاؿدى٨غ للٓلم في جل٪ اإلا٣ضمت البا٦ُت التي ٣ًى٫ ٞحها الكاٖغ البُتي في ٞخىت خؿً ٧ابىؽ 

 ٌ:1155ٖام 

                                                                                                                                              
، و بٕغ في الُب، اهٓغ: 1110ت َى: ظٟٗغ البُتي الؿ٣اٝ باٖلىي الخؿُجي، ولض باإلاضًىت ؾى  1

ً
 مجُضا

ً
َـ، ٧ان قاٖغا

 .123، اإلاغظ٘ الؿاب٤، مجدفت اإلادبحنألاههاعي، 
-176م(، م2002، )ظضة: صاع الٗلم، الكٗغ في اإلاضًىت في اللغن الشاوي ٖكغاهٓغ: الخؿُجي، مدمض بً عضخي،  2

182. 
 .29، مصًىاههاهٓغ: البُتي،  3
 .82ؾىعة ألاوٗام: آلاًت  4
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    ب٩ى ٖلى الضاع إلاا ٚــــاب خامـــحها

    قـــتهاًا صمىت ؾلــبذ  مىـــــــها بكـــــا

   ٞـــــمً مــــُٗجي بإخــــــــــؼان ًًـــــاٖــٟها

 ًا ناح هاص البىا٧ي واب٪ ؤهذ معي

 

 وظــــــغ خا٦ــمها ٞـــــــــــحها ؤٖـــــــاصحها  

 وؤلـبـــــؿــذ مــــً زُــــاب اإلادل با٢حها  

 ٖـــلي؟ مـــً لٗـــــُىوي؟ مً ًىاؾحها؟   

 1بمً هغظـــــــىا جإؾحهامــً ألاؾـــــى ٞ  

 

ٞالب٩اء مً قضة الٓلم والضٖاء مخ٨غع في الكٗغ الدجاػي اإلاىنىم بالٟخىت، ومً طل٪ ؤًًا ما 

خُض ٢ا٫ في ٞخىت الخغة وهي ٞخىت و٢ٗذ ٖلى ؤَل اإلاضًىت في ؾبٗت  2هٓمه مدمض ؾُٗض ؾٟغ

 :1156ٌ3ؤقهغ اؾخبُدذ ٞحها الضماء مً ٖام 
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الٗشماوي وجخ٨غع الؿمت الٛالبت ٖلى مُال٘ جل٪  وحؿخمغ الى٨باث في اإلاجخم٘ الدجاػي جهاًت الٗهض

ٌ واإلاؿماٍ بٟخىت الضوؽ 1189هٓم ٢هُضة في ون٠ ٞخىت  4ال٣هاثض ٞالكاٖغ ؤخمض الجامي

 خُض ابخضؤَا بظ٦غ الخدؿغ ٖلى ما خهل في اإلاسجض الىبىي الكٍغ٠ مً حُُٗل لظ٦غ هللا ٣ُٞى٫:
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ٞ5 

 

كتر٥ في طاث الخُاب   ٌ:1194ما ٦خبه ٖمغ الضاٚؿخاوي خُض ٢ا٫ في ٞخىت الكٍغ٠ ؾغوع ٖام َو

                                                           
اث م٨خبت ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص(، مصًىان البُتي الؿلافاهٓغ: البُتي، ظٟٗغ،  1 اى: مسَُى  .14، )الٍغ
َـ، ؾاٞغ بلى جغ٦ُا لُلب الٗلم ومجها بلى مهغ والكام، وؤنبذ 1177َى مدمض بً ؾُٗض بً ؾٟغ ؤمحن ولض ٖام  2

ـ جىفي ٖام ، )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، جدفت اإلادبحناعي، َـ، ًىٓغ: ألاهه1194زًُُبا وبماما، و٠٦ بهٍغ واقخٛل بالخضَع

 .283م
 .186، )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، مالكٗغ في اإلاضًىت في اللغن الشاوي ٖكغاهٓغ: الخؿُجي،  3
، اهٓغ: الضاٚؿخاوي، 1151َى: ؤخمض بً ٖمغ بً خمؼة البؿاَي، ولض ؾىت  4

ً
، جدفت اإلادبحنَـ، ٧ان بماما وزُُبا

 .96)اإلاغظ٘ الؿاب٤(، م
 .194-191، )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، مالكٗغ في اإلاضًىت في اللغن الشاوي ٖكغؿُجي، اهٓغ: الخ  5
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ْ
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ٛل ِمجْ        
ُ

اؽ ِفي ق ىَّ
ْ
 1َها َوِفي قٛلَوال

ذ ًضٖى ُٞه الكٗغاء ؤولئ٪ اإلاٗخضًً ٖلحهم بلى الٗىصة بلى هللا  ٞهظٍ الاؾتهالالث زُاب نٍغ

م بمٗجى الٓلم ووظىب  والخىٝ مً ٣ٖابه ومغاٖاة خغمت البِذ اإلا٣ضؽ بياٞت بلى جظ٦حَر

ضم ؾٟ٪ الضماء وؾلب خ٣ى١ الىاؽ وؤمىالهم، ونُٛت الخُاب الاؾتهاللي َظا ْهغ  الى٢ىٝ، ٖو

ت مً ال٣هاثض التي اؾخٗغيىاَا في قٗغ الٟتن والى٨باث واخخىث زىاًا َظٍ  في م٣ضمت مجمٖى

ال٣هاثض ٖلى مًامحن ؤزغي خُض ونٟذ الخالت الضًيُت وألامىُت لظل٪ الؼمً ٞالهالة مُٗلت 

 مشلما ًهٟها البُتي خُض ٣ًى٫: 

  2ِمً ٠ِ٦ باهحها  َضُمها صاع ؤحى     ؤقّض صاٍع زـــــــغًبا ال ٖماَع بها        

ومً َىا ًم٨ً لىا اصعا٥ ال٨شاٞت الٗالماجُت لهظا الخُاب اإلاىخض ٞىجضٍ مخالثما م٘ خالت طل٪ 

٘ الٓلم ٞالبُتي ٣ًغ جل٪ الخ٣ُ٣ت ٣ُٞى٫:  خ٣ٟىن ؤًًا في ٢ًُت وظىب ٞع  الٗهض ٍو

  3في الضًً ال ًسكىن لىم الٗظ٫ وحٗاَضوا في هللا ؤن ًدىانغوا       

ً ْلم ٖام و  ٘ الٓلم ٖمَّ ٌ ِٞؿدىهغ 1156بظاث الخُاب ًا٦ض مدمض ؾُٗض ؾٟغ وظىب ٞع

 ألاقغاٝ:

غاب ٞحها وزغبىا           ؤُٚشىا ؤُٚشىا باصعوا صاع ظض٦م                ٣ٞ4ض خغ٢ذ ألٖا

ومً طل٪ ٢هُضة الكُش مدمض الٗمغي في ون٠ جهجحر ؤَل اإلاضًىت اإلاىىعة بؿبب مكاع٦ت الضولت 

لىا بتر٦ُا ختى ؾمذ لهم بالٗىصة بٗض  الٗشماهُت في الخغب الٗاإلاُت خُض ازلُذ مً ؤَلها، ْو

هم مُخه  ومما ٢اله: 5جى٠٢ الخغب، ووظضوا صوعَم مؿغو٢ت ومؼاٖع

                                                           
بت فُما وك٘ في َُبت الحبِبتاهٓغ: اإلاضوي، 1   .98، )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، مألازباع الغٍغ
 .15، )اإلاغظ٘ الؿاب٤(، مصًىان البُتي الؿلافاهٓغ: البُتي،  2
 .13اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م 3
 .186، )م. ؾاب٤(، مالكٗغ في اإلاضًىت في اللغن الشاوي ٖكغاهٓغ: الخؿُجي،  4
، )ظضة: الىاصي ألاصبي ٖمغ بً ئبغاهُم البري  -، قاٖغ الٗهىص الشالزتاهٓغ:  الؿبذ، ٖبض الغخمً بً ؤخمض 5

 .54َـ(، م1424، 1الش٣افي، ٍ
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ًمخضح ؾُاؾت ٖبض الخمُض الشاوي  2مكغوٕ ٢ُاع الدجاػ الظي حٛجى به بٌٗ الكٗغاء ٞاألؾ٩ىبي
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 .113م(، م1977غة: اإلاُبٗت الؿلُٟت، ، )ال٣اَٖبض الغخُم، الكٗغ الحضًث في الحجاػاهٓغ: ؤبى ب٨غ،  1
َـ جغبى 1332َـ،  وجىفي ؾىت 1264َى: ببغاَُم بً خؿً بً خؿحن بً عظب ألاؾ٩ىبي، ولض باإلاضًىت اإلاىىعة ؾىت   2

في بِذ ٖلم وزل٤ ٞىالضٍ جخلمظ ٖلى ًض مكاًش اإلاسجض الىبىي الكٍغ٠، وؤنبذ بٗض طل٪ مً ؤثمخه، ًىٓغ:الؼع٦لي، 

ال زحر الضًً، ا ، )بحروث: صاع الٗلم م كامىؽ ألقهغ الغحاٌ واليؿاء مً الٗغب واإلاؿخٗغبحن واإلاؿدكغكحنأٖل

 .29، م1(، ط15للمالًحن، ص.ث، ٍ
، جد٤ُ٣: مدمض الُٗض الخُغاوي، )اإلاضًىت اإلاىىعة: صًىان ئبغاهُم ألاؾىىبياهٓغ: ألاؾ٩ىبي، ببغاَُم بً خؿً،  3

 .65م(، م1409، 1م٨خبت صاع الترار، ٍ



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 87  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

كاع٥ الكُش مدمض الٗمغي )ث: جي اإلاٗتز باإلاكغوٕ الخًاعي 1365َو َـ( في َظا الكٗىع الَى

 :1للضولت الٗشماهُت في بوكاء زِ ال٣ُاع ٣ُٞى٫ 
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ٞةطا هٓغها بلى َظًً ألاهمىطظحن وظضهاَما ٌكتر٧ان في بط٧اء خالت مً اليكىة الىَىُت خُض 

م مً مداعبت بٌٗ  ضا مً الٗؼة ٖلى الٚغ ًمجضان َظا الٗمل الظي ؤيٟى لؤلمت في و٢تهم مٍؼ

ت لهظا اإلاكغوٕ بال ؤن ٢ىة الخلُٟت ٧اهذ ٧اُٞت لخدضي ظمُ٘ اإلاهاٖب لغبِ  ال٣ىي الاؾخٗماٍع

ت التي ًمىدها َظا  كحر الخُاب الؿُاسخي في ط٦غ َظا ؤلاهجاػ بلى ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ ؤظؼاء بالصٍ َو

ظا ُٞه جإًُض لؿُاؾت الضولت  غاٝ ٞهى عمؼ لل٣ىة والٗؼة َو ال٣ُاع لهظٍ الخالٞت اإلاترامُت ألَا

ت للخاعط.  الٗشماهُت الضازلُت وهي عؾالت ٢ٍى

بازخالٝ اإلاهالر والغئي ٞةن قٗغاء جل٪ اإلاضة ؤهٟؿهم وبما ؤن الؿُاؾت طاث اججاَاث جسخل٠ 

ظا ٌُُٗىا هٕى آزغ مً  ازخلٟذ اججاَاتهم الؿُاؾُت، وجباًيذ مىا٢ٟهم اػاء بٌٗ ال٣ًاًا، َو

الؿُمُاثُت ال٣اثمت ٖلى الجم٘ بحن الضالالث اإلاسخلٟت، ومً طل٪ مى٠٢ الكٗغاء في جل٪ الخ٣بت 

ؤن ؤٞؿض خؼب الاجداص والترقي نىعة الضولت الٗشماهُت في مً الشىعة الٗغبُت ال٨بري زهىنا بٗض 

، ٞإوكض ٌؿخجهٌ ألامت الٗغبُت 2ؤٖحن اإلاؿلمحن ومً طل٪ ما هٓمه الكاٖغ ٖبض اإلادؿً الصخاٝ

لل٣ُام للخالم مً ؾُُغة ألاجغا٥ بٗض ؤن ؤٞؿض خؼب الاجداص ٧ل الىقاثج الضًيُت التي جغبِ 
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َ
    ِبل

ىا   ِْ اثِى
َ
خ

ْ
َداص ال

ّ
ل الاِج َْ  أِلَ

ِخْؼي َبل      
ْ
ىا   ِلِخْؼب ال ًْ ِض ؿــِ

ْٟ ُم
ْ
 لل

ىا    ُْ ِٟ اِج
ََ ْغب  ُٗ و ِل ُْ ِل

ْ
س

َ
 َوج
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ٍج      
َ
ِل ٞ

ُ
ىا ِمً ٧ ُٖ َغ َْ ىا وا مُّ

ُ
ل ََ    

     

َىا    ِْ ْاِمِى
ُ ْ
ى اإلا

َ
ه َمْىل

َّ
ل
ْ
ِةن ال

َ
ٞ 

 

لى الى٣ٌُ مً جل٪ الىٓغة هجض زُاب الكُش مدمض الٗمغي ًسال٠ ماطَب بلُه الصخاٝ  1ٖو

َما    
ْ
ل
ُ
ْجَخاُػٍ ْ ًَ ت ِمً 

َ
ٞ

َ
ِخال

ْ
    َخضُّ ال

     َُ ْم َٖ ْخَىت  ِٞ ِثر  ًُ     اء َؾا٦َِىتَوَمً 

اِنَغٍ    
َ
ً ه ًْ

ّضِ
ْ
ُغ ال

َ
س

َ
ُخىَخاث ٞ ُٟ ُبى الْ

َ
    ؤ

و ِزَضٕ    
ُ
َخْغب ط

ْ
اِعٝ ِبال َٖ      ُمَضِعّب 

ِسر    
َ
د
ْ
٨ ْىث مُّ

َ ْ
َصي َواإلا غَّ

ْ
ًْ ال ُحَهاب ال     َم

ه     ُٗ َب
ْ
خــــــــــــــ ًَ ـــْىث 

َ ْ
ــاِثغ( َواإلا

َ
ـاع ِفي )ٚ

َ
   َمً ٚ

ا ََ َباح ِخَما
َ
َخْدما َوَمً ؤ

ْ
ـ َما ا٢

ْ
 ِبئ

َخَغَما   
ْ
م َو ال

َ
ْؾال ِ

ْ
َخ٪ ؤلا ََ ِظي 

َّ
ُهى ال

َ
ٞ 

ما    ًْ َها  اََخ
َ
ت ِبن َخ٤ ل

َ
ٞ

َ
ِخال

ْ
 َخاِمي ال

َما   
َ
ى  ِبَها ِه٣

ُ
ل
ْ
إ ًَ  

َ
م ال َْ َى

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ى 

َ
ٟ

ْ
س

َ
 ج

َما  
ْ
ل
ُ
ا ْ

َ
غ ِبط

ْ
ى ِوج

َ
ل َٖ َىام  ًَ  

َ
 َوال

ُىُظْىٍ  
ْ
٪  ال

ْ
ْب٤ ِفي  ِجل ًَ م 

َ
ْوٕ ل غَّ

ْ
 َصَما  َوال

ً ٞالصخاٝ ًضٖىا  ٞازخالٝ الخُاب الؿُاسخي اإلاىظه بلى اإلاجخم٘ الدجاػي مخباًً بحن الكاٍٖغ

٠ بالىالًت بِىما  باٌ٘ الكٍغ ٗلجها زىعة ٖلى الٓلم ٍو بلى الشىعة ٖلى زُاهت ظماٖت ؤلاجداص والترقي، َو

ُت جل٪ اإلاباٌٗت التزاما مىه بال٨ٟغة  دظع مً زل٘ البُٗت الكُش الٗمغي ًغي ٖضم قٖغ الاؾالمُت ٍو

ظا الخباًً وجل٪ الشىاثُت اإلاسخلٟت في الخُاب الؿُاسخي  غي ؤن الضٖىة للشىعة ٞخىت ٖمُاء َو بل ٍو

.٤  ًٓهغ لىا ؤن الضالالث الؿُمُاثُت ٧اهذ مسخلٟت مً هاخُت اإلاًمىن الظي ًامً به ٧ل ٍٞغ

ا: اإلاؿخىي اإلاعجمي ُا  زاه

بن لؤللٟاّ ومٗاهحها ؤَمُت ٦بحرة في الخ٣ل الضاللي لل٣هُضة الؿُاؾُت، ٞتر٦حز الكٗغاء ٖلى بٌٗ 

ألالٟاّ ًيخج لىا ؾُمُاثُت زانت ًم٨ىىا ؤن همؼظها م٘ مجمٕى الخجاعب التي خضزذ في طل٪ 

ذ بؿا٦ج
ّ
ي الٗهض، ومً طل٪ ما ْهغ في بٌٗ ألابُاث الؿاب٣ت مً بْهاع إلاؿخىي الٟجُٗت التي خل

ب٢لُم الدجاػ بؿبب ما ؤلّم بهم مً ه٨باث، ومً جل٪ ألالٟاّ: )الظ٫، حٗؿذ خُاة، الٓلم، ٚبراء، 

ب، الىضب، َضم، مدضزاث ؤمىع، ٞخىا، زغابا، ال  ب، ًٖغ جظلل، ًب٩ي، ٌكخ٩ي، ًدؼن، البلى، ًَغ

 ٖماع بها، َضم، خغ٢ذ(، ٞمجمل َظٍ اإلاٟغصاث ًا٦ض ما ؤنابهم مً زىٝ واه٨ؿاع اؾخىظب ؤن

ًُلبىا الٛىر والىجضة، وهي جض٫ ؤًًا ٖلى وؿ٤ اهٟٗالي ٌكتر٥ ُٞه ؤولئ٪ الكٗغاء، وج٨غعث 

ىا(، ٞهظا  ؤلٟاّ َلب الٗىن في زُابهم الكٗغي، ومً طل٪: )ؤُٚشىا، َبىا، ٢ىمىا، َلمىا، اَٖغ

اإلاعجم الخام ًخ٤ٟ م٘ خاظت الخُاب الؿُاسخي بلى ج٨ش٠ُ جل٪ الٗالماث اإلاخخابٗت لخا٦ض ٖلى 

                                                           
 .112، مالكٗغ الحضًث في الحجاػاهٓغ: ؤبى ب٨غ،  1
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ضة ألا٩ٞاع، ٟٞي مجا٫ الٟسغ بمىجؼاث الىالي ْهغث ؤلٟاّ زانت جض٫ ٖلى الٗؼة وال٣ىة، وهي وخ

بظاتها بقاعاث طاث صاللت زانت، ومً جل٪ ألالٟاّ: )اإلاجض، الجُاص ال٣ٟل، ٖؼة، مهابت، ٞسغ، 

 مٟازغ، َمم، قىامش، قم ألاهىٝ، مشل الجبا٫...(، ٞهظا الخًاٞغ في الؿُا١ بظغاء وإ ختى وبن

٣ت ٚحر واُٖت ٗبر ًٖ  1ج٩از٠ بٍُغ لُض٫ ٖلى ٨ٞغة الخُاب الكٗغي الؿُاسخي في َظٍ ال٣هاثض، َو

 جىظه ما ًٟصر ٖىه مً زال٫ ٖمىم الىو ألاصبي.

ا: اإلاؿخىي الترهُبي
ا
 زالش

ال ًم٨ً بٟٚا٫ ؤَمُت الجاهب الىدىي والبالغي اإلاك٨الن للمؿخىي التر٦ُبي لل٣هُضة الؿُاؾُت، 

ت اؾخسضام ألاٞٗا٫ لئلًداء ببٌٗ اإلاٗاوي، ومً طل٪ الخ٨ش٠ُ ومً ؤبغػ جل٪ ألا  ؾالُب الىدٍى

الؿُمُاجي في اؾخسضام الٟٗل اإلااضخي لىن٠ الىي٘ الظي آلذ بلُه خالهم الباجؿت في ْل جل٪ 

ٟا...(، ٞمضلىالتها  ، وؾلبذ، وؤلبؿذ، ناع، وز٠، ٖو اب وظغَّ اإلادً، ومً جل٪ ألاٞٗا٫: )ب٩ى، ٚو

ُُٗىا ٞٗل ألامغ صاللت ؤزغي خُض ًخ٨ش٠ وظىصٍ في ظّلِ  ٖم٣ُت ج٣غع خخمُت ما ؤضخىا ٖلُه، َو

٘ الٓلم وجإمله، ومً طل٪: )٢ٟىا جىٓغوا ما ٞٗل الٓلم(،  جل٪ ال٣هاثض لُىاقض ؤصخاب الهمم لٞغ

)ظىؾىا زال٫ الضاع جىب٨ُم ألا٦م(، و )ًا ناح هاص البىا٧ي وؤب٪ ؤهذ معي(، ٞلٟٗل ألامغ صاللت 

ى ٣ًاعب ممحزة ا٦دؿبه ٓهغ لىا ؤؾلىب الىضاء َو ا مً اجهاله بضٖىة الخدغع والاوؿالر مً ال٣هغ، ٍو

ؤؾلىب ألامغ مً هاخُت الُلب ٟٞي اإلاشا٫ الؿاب٤ اؾخسضم الُاء و٧لمت هاص بمٗجى ؤصٕ، ومىه ؤًًا 

)ًا صمىت ؾلبذ مجها بكاقتها( خُض زغط بالىضاء بلى مٗجى ؤبٗض مً طل٪ خُض ًخعجب مما آلذ 

 ا٫ اإلاضًىت في جل٪ الٟخىتـبلُه خ

٦ما ؤن اؾخسضم ؤؾلىب الخ٣ضًم والخإزحر طو ؤَمُت في الخُاب الؿُاسخي ٞخإزحر الٟٗل اإلاًإع في 

ِغ اإلاخل٣ي واًًاح بلى ؤي خض 
ْ
٨ ِٞ اصة الزخُاٝ  ٢ى٫ الكاٖغ: )َمم اإلالى٥ ج٣اٖؿذ مً صوجها( ُٞه ٍػ

إلاجغوع، وجإزحر الجملت الٟٗلُت في ٢ىله: بلٜ الخ٣اٖـ في َمم اإلالى٥، ومىه ؤًًا ج٣ضًم الجاع وا

ىضب( اصة في التر٦ُب  ،)ٖلى بلضة اإلاسخاع ًب٩ى ٍو ت اإلادؼهت، وهي ٍػ ظا ج٨ش٠ُ للهىعة اإلاٗىٍى َو

ت للمخل٣ي.  الؿُمُاجي وجخالي الخ٣ضًم والخإزحر ًًٟي ج٩امال ٖلى اإلاؿخىي التر٦ُبي مً الىاخُت اإلاٗىٍى

٣ت ببضاُٖت مً زال٫ ٖىاًتهم وو٠ْ قٗغاء الكٗغ الؿُاسخي في الدجا ػ الهىعة الخؿُت بٍُغ

ت والدكبحهُت ٟٞي ٢ىلهم: )ٞخىت ٖمُاء ؾا٦ىت، حٗؿذ خُاة... ٚبراء، ؤلبؿذ  بال٣ىالب الاؾخٗاٍع

زُاب اإلادل(، ون٠ خسخي للٟخىت وخُاتهم الباجؿت، وال ٨ًمً ؤَمُت َظٍ الهىع البالُٚت في 

إلاخل٣ي لِكٗغ بخدغ٥ جل٪ ألاخضار بإوؿا١ مسخلٟت جهىٍغ اإلاى٠٢ ٞدؿب بل جمخض ٢ىجه بلى هٟـ ا

                                                           
ٟاجحر،  1  .62، ممٗاًحر جدلُل ألاؾلىباهٓغ: ٍع
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جلخ٠ م٘ مجمل ألاوؿا١ ألازغي لخ٩ىن الهىعة الٗامت التي جمشل خالت الهىعة الؿُاؾُت وزُابها 

 الٗام في جل٪ الٟترة.

ومً ؤَم مباصت الخُاب الؿُاسخي آهظا٥ اٖخماصٍ ٖلى الهىع الضًيُت ٦شحرا والتي اجطخذ 

ع٢ت، بال ؤجها ٖلى اإلاؿخىي التر٦ُبي جٓهغ ظلُت في اؾخسضامهم لؤلؾلىب لىا في بٌٗ ٣ٞغاث َظٍ الى 

الا٢خباؽ، خُض ًالمؿىن آًاث الظ٦غ الخ٨ُم، بما لهضٝ الخسى٠ٍ بال٣ىة اإلااصًت في الخُل التي 

 ونٟذ بـ:

 ث الجــــــًٟاإلاـــــــــىعٍاث  الٗاصًاث  يـــــىابدا              الهــــــاٞىاث  الىاٞــــــغا           

 ؤو با٢خباؽ الخسى٠ٍ مً بزاعة الٟخىت التي ًخجاوػ بخُائها ٧ل ون٠:

اء َؾا٦َِىت            َُ ْم َٖ ْخَىت  ِٞ ِثر  ًُ َخَغَما             َوَمً 
ْ
م َوال

َ
ْؾال ِ

ْ
َخ٪ ؤلا ََ ِظي 

َّ
ُهى ال

َ
ٞ 

  عابٗا: اإلاؿخىي الاًلاعي

جه ًٖ ٚحٍر مً اإلاًامحن ألازغي ومً طل٪ جمحز الكٗغ الؿُاسخي في الدجاػ بسهاثو ا٣ًاُٖت ؤٞغص

مُل الكٗغاء بلى اؾخسضام ا٣ًاٖاث زاعظُت حٗبر ًٖ نىعة الخُاب اإلاغاص ؤلاٞهاح ٖىه، ولظل٪ 

ل وال٩امل ٞهي زحر مٗحن  لت طاث الامخضاص الهىحي ٦بدغ البؿُِ والٍُى اؾخسضمىا البدىع الٍُى

ا لل٨شحر مً الا٣ًاٖاث اإلاخخالُت والُىٍلت، في بؿِ الخُاب الؿُاسخي مً الىاخُت الهىجُت إلجاخته

 ومً طل٪ ٢ى٫ الكُش البُتي:

 ب٩ى ٖلى الضاع إلاا ٚــــاب خــــــــامـــحها

ـــــُتها    ب٩ى  لُــــــــُبت بط يـــــــــاٖــــذ ٖع

 ًا ناح هاص البىا٧ي واب٪ ؤهذ معي

 وظــــــغ خا٦ــمها  ٞـــــــــــحها ؤٖـــــــاصحها  

 وعاٖـــــــها ب٨ــــــــالب  الــــــــبر عاٖــــــــحها  

 مــً ألاؾـــــى ٞبمً  هغظـــــــىا جإؾحها  

 

ٞهظٍ ال٣هُضة مً بدغ البؿُِ اإلاٗغوٝ بؿهىلت ا٣ًاٖاجه وؤوػاهه، ٦ما اَخم الكٗغاء باإل٣ًإ  

اؽ والُبا١ واإلاىاػهاث، الضازلي الظي جدضزه ال٩لماث ٞخىؾلىا بهىىٝ اإلادؿىاث البضٌُٗت ٧الجى

ومً طل٪ في الىو الؿاب٤ ج٨غاع ٧لمت ب٩ى في بضاًت جل٪ ألابُاث، بياٞت بلى خؿً الخ٣ؿُم للجمل 

الضازلُت خُض ؤُٖى طل٪ ظغؾا زانا ًخ٩امل م٘ ؤلا٣ًإ اإلاىؾ٣ُي للبدغ الكٗغي ومً طل٪: 

ا لجاجٗ ًَ ا لٛغبتها(، )وا ًَ ا لٗاعحها( ٩ٞل ظملت ج٩ىن )ب٩ى ٖلى الضاع(، )إلاا ٚاب خامحها(، )وا ًَ ها(، )وا

ا٣ًاٖا صازلُا زىاثُا، بياٞت بلى ؤن جخالي ال٩لماث: )٦غبتها، ٖثرتها، ظاجٗها، ٖاعحها( جمشل ب٣ًاٖا آزغ 

ظا ًضٖم الكاٖغ في اًًاح زُابه واًها٫ ٨ٞغة ألالم بالغمىػ ؤلا٣ًاُٖت اإلاؿاٖضة له، ٞخىاوب  َو

ظٍ ال٣هُضة حكبه في ألالٟاّ طو ؤَمُت ٦بحرة في َظا الخُ اب ؤلا٣ًاعي الضا٫ ٖلى الخؼن َو
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ضون  ىت هىهُت ابً ٍػ ظا ٌكحر بلى  1ب٣ًاٖاتها الخٍؼ ت الٟغا١ َو التي تهُج ٖلى الب٩اء وجا٦ض ٖلى لٖى

ضون ؤو البا٧ي  ً، ٞالبا٧ي ٖلى مدبىبخه ٧ابً ٍػ ؾُمُاثُت زانت ججم٘ بحن الخُاب الكٗغي الخٍؼ

مً ظهت قٗغاء ؤَل اإلاضًىت اإلاىىعة ٌكتر٧ان في زُاب واخض،  -ىعةاإلاضًىت اإلاى-ٖلى ٞغا١ مدبىبخه

ٓهغ طل٪ ظلُا بالجم٘ بحن َخحن ال٣هُضجحن:  ٍو

 ؤيخى الخىاجي بضًال ًٖ جضاهِىا         وهاب ًٖ َُب ل٣ُاها  ججاُٞىا           

 ؾحها؟ٞـــــمً مٗــــــُجي بإخؼان ًًاٖٟها         ٖلي؟ مً لُٗىوي؟ مً ًىا           

ض الىو الكٗغي شخىاث  ى ًٍؼ ٘ َو ى الخهَغ هغ ؤًًا هٕى ؤزغ مً ؤهىإ ؤلا٣ًإ الضازلي ؤال َو ْو

 مىؾ٣ُُت المخضاصٍ في ؤقُغ البِذ ومً طل٪ ٢ى٫ الكاٖغ:

با ال٣ىايب والجُاص ال٣ٟل               اإلاجض جدذ ْال٫ ؾمغ الظبل          ْو

 و٢ىله:

 اب خامحها          وظغ خا٦مها ٞحها ؤٖاصحهاب٩ى ٖلى الضَغ إلاا ٚ             

ضَا ظماال  ٍؼ ٘ ؤلا٣ًاعي الخاصر جهاًت الٗغوى والًغب ًدؿً اإلاىؾ٣ُا الضازلُت ٍو ٞالخهَغ

وعوه٣ا ٖىض الؿمإ، ول٨ً ألامغ ًخٗضي بلى ؤبٗض مً طل٪ ٞهظٍ اإلاىؾ٣ُا لها بًدائها الخام في 

ض بياٞت ٚحر م٨خىبت بلحها، و  ت الخُاب وجٍؼ َظا ما لىخٔ في ؤٚلب ٢هاثض الكٗغ الؿُاسخي ج٣ٍى

لب الٗىن والتي اجسظث وٛما زانا بها، ؤو في  ؾىاء في جل٪ ال٣هاثض الضالت ٖلى الاه٨ؿاع َو

خضاص في طاث الضولت الٗشماهُت آهظا٥.  ال٣هاثض ألازغي التي ع٦ؼث ٖلى ظاهب ال٣ىة والٖا

   الخاجمت

زالر اججاَاث َامت، الاججاٍ ألاو٫: ًخهل بالخالت بن الخُاب الؿُاسخي ًخجه في طل٪ الٗهغ بلى 

ت التي  الاظخماُٖت لٗمىم اإلاجخمٗاث الٗغبُت في ْل طل٪ الايُغاب الؿُاسخي والٟتن اإلاخىٖى

اظخاخذ الضولت الٗشماهُت في جهاًتها؛ ٨ٗٞـ طل٪ الخُاب جُلٗاث ألامت الُامدت بلى الٗؼة وألامً 

خهل الاججاٍ الشاوي: بالجا هب الىظضاوي ٞهظا الخُاب ٧ان مدؿًما بخ٨غاع الاهٟٗالُت في وألامان، ٍو

ى بظل٪ ًغؾم الجاهب الىٟسخي لخل٪ ألامت التي ال حٗٝغ ما  الخُاب والخطخُم لؤلَىا٫ الخاصزت، َو

غسخها م٘  سُا ًىز٤ ألاخضار ٍو ؾخاو٫ الُه ؤمىعَا، وؤزحرا ٌٗض الخُاب الؿُاسخي هها جاٍع

 اإلاضة.جٟانُل ؤص١ إلاا َى الخا٫ في جل٪ 

                                                           
بت ٧ان وػٍغا وؾٟحرا ألمغاء الُىاث٠ باألهضلـ، اقتهغ بدبه  1 ضون ولض في ٢َغ َى ؤخمض بً مدمض بً ٚالب بً ٍػ

الم،َـ، اهٓغ: الؼع٦لي، 463ي، وجىفي ٖام: لىالصة بيذ اإلاؿخ٨ٟ  .158، م1ط ألٖا
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بن الكٗغ الؿُاسخي الىان٠ للى٨باث والٟتن في ا٢لُم الدجاػ لِـ مجغص ون٠ لؤلخضار 

ظا ما ٖبر  ذي؛ بل َى حسجُل للخدىالث الاظخماُٖت الخانلت، َو الؿُاؾُت في بك٩ل ٢هصخي ؤو جاٍع

ٖىه ٖمىم الخُاب الؿُاسخي اإلاؿخٟاص مً جل٪ ألاخضار التي حُُٗىا صالالث ؾُمُاثُت ججم٘ لىا 

 اعاث َامت ًٖ خالت جل٪ الٟترة.بق

وها٦ض ٖلى ؤن َظٍ الىع٢ت مداولت لجم٘ بٌٗ ؤلاقاعاث الؿُمُاثُت للىو الكٗغي الؿُاسخي 

جهاًت مضة خ٨م الضولت الٗشماهُت، وهًٓغا ل٣هغ نٟداتها ٣ٞض خاولذ حٗىٌٍ طل٪ بةُٖاء ٨ٞغة 

غ الؿُاسخي، الدجاػ...(، وهي ٖامت ًٖ ؤقهغ اإلاهُلخاث التي جُغ٢ذ بلحها مشل: )الؿُمُاثُت، الكٗ

ض مً الخٟهُل  بظل٪ حكٕغ باب البدض الٗلمي ؤمام صعاؾاث ؤٖم٤ جدىاو٫ ٧ل ظؼثُت بمٍؼ

 والاحؿإ.
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 كغاءة هلضًت في صًىان لُالي غغهاَت للكاٖغ ٖاعف زًحري 

 الضهخىع كغوي ٖبض الحلُم ٖبضهلل نفا

 ولُت اللغت الٗغبُت والحًاعة ؤلاؾالمُت، بغوهاي صاع الؿالم 

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ت الٗغبُت للكاٖغ ٖاٝع  ً الكٍٗغ ٌّٗض صًىان لُالي ٚغهاَت الضًىان الخاؾ٘ في مىُى٢ه الضواٍو

الٗغبي آلاؾُىي. َظا البدض حهضٝ بلى وي٘ َظا الضًىان جدذ مهجغ الى٣ض  زًحري، قاٖغ اإلاهجغ 

دضص مداوعٍ التي اعج٨ؼ بلحها، واإلاازغاث التي بضث  ألاصبي؛ ُٞىمئ بلى ؾماجه ومهاصع ؤلالهام ُٞه، ٍو

ش الٟغصوؽ  ضة في ٢غاءجه لخاٍع ىا. ًغنض البدض ٦ظل٪ ججغبت الكاٖغ الٍٟغ في مًمىهه بِئت ٞو

برػ ٢ُمخه َظا الضًىان ٞىُا باٖخباٍع وز٣ُت خُت لخجغبت الكاٖغ الٟىُت اإلا٣ٟىص في ب الص ألاهضلـ، ٍو

والخُاجُت مٗا، وهي ججغبت جمشل ؤعقى مغاخل الخُىع الٟجي للكاٖغ.  ومً زم ٨ًك٠ َظا البدض 

ت وبخضازُت، ناصعة ًٖ ٢ُشاعة  لُت وصاللت وعمٍؼ ٖما خٟل به َظا الضًىان مً قٟغاث ٞىُت جإٍو

م اإلاىؾ٣ُي الكٗغي بإؾلىب َل٤ وؤص ٖظبت
ّ
اء الىٛم ٢اصعة ٖلى الغ٦ٌ في مسخل٠ صعظاث الؿل

غى عاج٘.  بإع ومٗاٍن ؾامُت ٖو

 اإلالضمت

غة اإلاضاثً،  ٚغهاَت ظَى

 وعاثضة الىٟاجـ

 وػَغة الغمان باألهضلـ:

، اٖغ، وجظ٧ي بخؿاؾه، وجمىع مكاٍٖغ
ّ

ذ ط٦غي الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص باألهضلـ جلهب زُا٫ الك
ّ
 ْل

وحؿُُغ ٖلى وظضاهه، ختى نهغث ججغبخه ؤلاوؿاهُت في بىج٣ت الكٗغ، واؾخىث ٖلى ؾى٢ها، وصها 

٢ُاٞها؛ ٩ٞاهذ خهُلتها الغاجٗت صًىان "لُالي ٚغهاَت" الظي بحن ؤًضًىا، والظي ٧ان ٌّٗض بمشابت 

ى ًض لالاة زمُىت، ٧اهذ مؿخترة في نضٞتها الٟىُت، ختى خان ؤوان زغوظها بلى خحز الىظىص، ٖل

اٖغ ٖاٝع زًحري الظي ا٢خىهها، ومىدها مً طوب هٟـ، وعَاٞت خّؿه، 
ّ

ّٚىانها اإلااَغ الك

ا ال٣كِب، الظي ًا٦ض اإلا٣ىلت  َغ ، ما ػاصَا ظماال ٖلى ظمالها وظٗلها جبضو في ظَى وزا٢ب ٨ٍٞغ

ٟت )بّن مً البُان لسخغا(  الكٍغ

 صًىان "لُالي غغهاَت" -



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 94  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ججم٘ بحن ألانالت واإلاٗانغة؛ ٞهظٍ ٨ٞغة ٧اهذ جلّر ٖلى بن ٨ٞغة صًىان "لُالي ٚغهاَت" ٨ٞغة 

الكاٖغ مىظ ؤٖىام مًذ؛ ٣ٞض ويٗذ بظوعَا ألاولى في بخضي ٢هاثض صًىان "ٞالمى٩ى" الهاصع 

 م، خُض ٣ًى٫ الكاٖغ في بخضي ٢هاثضٍ:2005ٖام 

 اع٢صخي في ؤيلعي

 وفي الضم

م ُّ  اع٢صخي في زا٣ٞي اإلاخ

 واعظعي لي ػمىا

 1يإ في ألاهضلـ

 مً زم ٧ان َظا الضًىان "لُالي ٚغهاَت" ؤولى الشماع الكهُت الىاضجت مً َظٍ البظوع اإلاباع٦ت.و 

ذي وز٣افي وصًجي في الظا٦غة الٗغبُت–وألاهضلـ  ضة، ٞهي  -بما لها مً عنُض جاٍع –جدخل م٩اهت ٍٞغ

ٟغصوؽ حؿخ٣غ في اإلاى٣ُت الالقٗىعٍت طاتها بىنٟها الجىت الٗغبُت الًاجٗت، ؤو ال -مً هاخُت

 2ألاعضخي اإلا٣ٟىص

ا وبهما هي بًماءة بلى اإلاؿخ٣بل، وماقغ بلى بم٩اهاث ؤلابضإ  ًُ وهي مً هاخُت ؤزغي لِؿذ ماي

غان  10-7اإلا٣بلت. ٦خب ؤصوهِـ في عوهضة  م: "لِؿذ ألاهضلـ مغآحي وال هي حُٗضوي بلى 1984خٍؼ

ٗض الًٟ، ٦ما ًخجلى مً الُٟىلت، ؤو بلى ما ٦ىذ، ٖلى ال٨ٗـ، جضٞٗجي بلى البدض ٖما لؿذ، ب

٤ في َظا اإلاجهى٫ الظي هىاظهه. ت لِـ "ظىت ياجٗت" وبهما َى الًىء الظي ًىحر الٍُغ  َظٍ الكٞغ

ٞاألهضلـ لِؿذ زالضة ألجها ٖمل ا٦خمل، بل ألجها الخًىع  :ًساَبىا، ؤًىما جىظهىا، هدى ما ًإحي

 الظي ٌك٘ ٦إهه اإلاؿخ٣بل ؤبًضا.

تها بلى   3اإلااضخي، ٞبكٍغ ؤؾاسخي َى ؤن هغظٗها ٖبر اإلاؿخ٣بل.ولئن صر ؤن هغظ٘ قٍٗغ

ا ٞةن مضًىت ٚغهاَت هي مجها بمشابت  ًٗ ً الظ٦غي وعخم اإلاؿخ٣بل م وبطا ٧اهذ ألاهضلـ بٗامت مَى

ا. حَر ِ ٚو بت ومجٍغ  واؾُت ال٣ٗض، وهي صعة بلى ظاهب صعع ؤزغي مشل َلُُلت وبقبُلُت و٢َغ

ش ؤن ٚغهاَت  ٢ض حٗا٢ب ٖلحها الغومان واإلاىخضون  -ظىىبي بؾباهُاالتي ج٣٘ في –ًدضزىا الخاٍع

ش–واإلاغابُىن وبىى ألاخمغ، واظخظبذ  ت. -ٖبر الخاٍع  ؤٖالًما مشل ابً زلضون وابً بَُى

ضث ٖانمت إلامل٨ت ٚغهاَت في  م. ٧اهذ آزغ 1238ل٣ض ؤؾؿها اإلاٛاعبت في ال٣غن الشامً اإلاُالصي، ٚو

 م.1492ًىاًغ  2الجِل ؤلاؾباوي في م٣ٗل للمٛاعبت في ؤؾباهُا ٢بل ؤن ًضزلها 

                                                           
 .45مم(، 2005، 1، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ٍصًىان فالمىىىؤبىزًغي، ٖاٝع ٦غدي،  ،صًىان فالمىىى اهٓغ: 1
 .10م(، م1988،، 1)بحروث: صاع الخضازت، ٍ ئياءة الىو، ٖشمان، اٖخضا٫،  اهٓغ: 2
ما١"،  3  . 98م، م1984، 13، الٗضصمجلت الىغملؤصوهِـ، "ؤهضلـ ألٖا
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ؼ ؾالم:   1وجدٟل اإلاضًىت وؤعبايها بالخضاث٤ الٛىاء ومجالي الُُبت البضٌٗت. ٣ًى٫ الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ

"٧ان إلاى٢٘ ٚغهاَت ٖلى الًٟت الُمجى لجهغ قيُل، وازترا١ جهغ خضعة لها، ؤزغ ٦بحر في بخاَت الجىان 

ُّل ٖلحها مً الكغ١  والبؿاجحن بها. و٧اهذ حكٝغ مً الىاخُت الجىىبُت الٛغبُت ٖلى ؾهل ٞؿُذ، ٍو

ا ٞؿّمي بجبل ؾحراهُٟاهضا؛ ؤي الجبل اإلا٨ؿّى  ًٟ والٛغب ظبل قلحر الظي ٌُُٛه الشلج قخاًء ونُ

يب٘ مً ظبل قلحر، وجلخ٣ِ مُاَه  اجها في واٍص –بالشلج. وجهغ خضعة ٌك٣ها مً ؤٖالَا، ٍو في ؤزىاء ظٍغ

ها الجهغ مً الصخىع التي جٟختها مُاَه. بغاصة مً -قضًض الاهدضاع  2الظَب الخالو ًجٞغ

خاب. ٞهظا لىع٧ا و)قاٖغها حهضي 
ُ
ال عجب ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاضًىت مهضع وحي ال ًىًب للكٗغاء وال٨

ت الخمغاء"(، ابً بخضي ٢غي ٚغهاَت، ًىٓم ٢هُضة ٖىىاجها  بلى عوخه ٢هُضجه اإلاؿماة "َٚى

 "ٚغهاَت". وفي بٌٗ هثٍر ٣ًى٫:

مضًىت الٟغاٙ والخإمل والخُا٫ خُض جمغ الؿاٖاث  -٦ما ٧اهذ في ٖهضَا الٗغبي–غهاَت ما ػالذ "ٚ

ت  في بِء وجشا٢ل ملُئحن باإلاخٗت، وخُض ًجخم٘ ألانض٢اء لُدباصلىا الخضًض ؾاٖاث ٖلى ٢اٖع

إل مً ٤، خُض ال ًجض اإلا٣ُم بها لظة ؤ٦بر مً الخجى٫ بٛحر َضٝ في قٗاب خمغائها ؤو الَا  الٍُغ

اث ال٣هغ الٗغبي ٖلى ظبلها الشلجي ألابٌُ في ؾاٖاث ألانُل لِكاَض ؤعوٕ مىٓغ لٛغوب  قٞغ

 الكمـ وؤبضٕ ؤلىان ًم٨ً ؤن جسُها ًض ٞىان.

مشل َظٍ اإلاضًىت الهاصثت ال٣اوٗت ال٨ؿى٫ هي الجضًغة بإن جيخج زحر اإلاخظو٢حن ل٩ّل ما ًسُغ ٖلى 

ىٓغ ٚغوب قمـ، ؤو لغهت وٛم مىؾ٣ُى، ؤو لى٢٘ بِذ البا٫: اإلاخظو٢حن ل٣ضح مً ػال٫ اإلااء، ؤو إلا

 3مً الكٗغ

ٞةطا اهخ٣لىا بلى ألاصب الٗغبي الخضًض وظضها ؤن ٚغهاَت ٢ض ؤلهمذ ٢بل طل٪ زالزت ٖلى ألا٢ل مً 

اب البُاحي "الىىع ًإحي مً ٚغهاَت" وؾٗضي ًىؾ٠ "ٚغهاَت" وجسُُِ ؤولي ًٖ  قٗغاثىا: ٖبض الَى

ا َى طا قاٖغها ٖاٝع زًحري ٣ًضم لىا خهاع ٚغهاَت" وؤبى َمام "ل ُلت ؾ٣ُذ ٚغهاَت" َو

اعجه إلاضًىت ٚغهاَت ٖام   م.2012صًىاهه "لُالي ٚغهاَت" مً وحي ٍػ

ًخإل٠ َظا الضًىان مً زمـ ٖكغة ٢هُضة، مخٟاوجت اإلا٣اَ٘، ما بحن م٣ُ٘ واخض بلى زمؿت 

بت في مىا٦بت الج ضًض، وججىبا لغجابت ال٣ضًم، م٣اَ٘، مخسظة مً الكٗغ الخّغ ق٨ال ٞىُا لها، ٚع

 وؾُٗا لخ٨ش٠ُ ألاؾلىب والهىع.

م٨ً وْؾم َظٍ ال٣هاثض بإجها قاث٣ت وزا٢بت وط٦ُت ومجّؿضة للىا٢٘ الظي عنضٍ الكاٖغ.  ٍو

                                                           
 .7اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م 1
ؼ،  2  .92م(، م1959، 1ٍ ،، )ال٣اَغة: م٨خبت صاع الكٗبغغهاَتاهٓغ: ؾالم، ٖبضالٍٗؼ
 .8اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، م 3
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م مً ؤن ٖضص ٢هاثض الضًىان زمـ ٖكغة ٢هُضة بال ؤجها بمشابت ٢هُضة واخضة  لى الٚغ ٖو

بت في ع   نض الىا٢٘ في الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص باألهضلـ.مخُاولت، خُض ًجم٘ بُجها ظمُٗا الٚغ

ب صّعة َظٍ ال٣هاثض، بل بجها حجغ  ول٨ً ًيبػى ؤلاقاعة بلى ؤن ٢هُضة )ال ٚالب بال هللا( هي بال ٍع

غة الالمٗت في مٟغ١ َظا الضًىان. ت في بىاء َظا الضًىان ؤْو هي الجَى  الؼاٍو

في َظا الضًىان "ال ٚالب بال هللا" و"ٚغهاَت" الخالت الغزاثُت هي الٛالبت ٖلى ال٣هاثض الشالر ألاولى 

خى٠٢ الكاٖغ، بىظه زام ٖىض لخٓت صعامُت ٞاظٗت سجلتها ؤ٢الم  ت الخمغاء". ٍو و"َٚى

 ؾلمها ؤبى ٖبضهللا بً ألاخمغ )وؤلاؾبان 
ْ
اإلااعزحن وال٨خاب والكٗغاء هي لخٓت ؾ٣ٍى ٚغهاَت بط

ل( آزغ ملى٥ بجي ألاخمغ لٟغصهاهض ال ا واعاٚىن وػوظه بًؼابال مل٨ت ٌؿمىهه بى باٍو شاوي مل٪ هاٞاٍع

 ٢كخالت. 

 ٣ًى٫ اإلااعر ؾخاهلى لحن بى٫:

دان، ٖىض مغوع َظا اإلاى٦ب، ٞخ٣ضم بلى  "و٠٢ ؤبى ٖبضهللا في زلت مً ٞغؾاهه بؿٟذ ظبل الٍغ

ي مضًيخه اإلادبىبت ْهٍغ مىُل٣ًا بلى الجبل، ختى بطا و 
ّ
نل ٞغصًىاهض وؾلم بلُه مٟاجُذ اإلاضًىت، زم ول

ت البظو٫ وهي ٖلى مؿاٞت مغخلخحن مً اإلاضًىت ٞى١ مغ٢ب ٖا٫ مً البكغاث  و٠٢ ًىصٕ –بلى ٢ٍغ

ا الًاعبت في  ًّ ال٣اصخت؛ ٞغؤي اإلاغط اإلاخٛحر وؤبغاط الخمغاء ومىاثَغ اإلامل٨ت التي هٕؼ مجها ٦ما ججٕز الؿ

ٓمت؛ ٞإظهل بالب٩اء  وناح: هللا ؤ٦بر. الؿماء وبؿاجحن ظىت الٍٗغ٠ و٧ل ما بٛغهاَت مً ظما٫ ٖو

وو٢ٟذ ؤمه ٖاجكت بلى ظاهبه وهي ج٣ى٫: خ٤ ل٪ ًا بجي ؤن جب٩ي ٦ما جب٩ي اليؿاء، ل٣ٟض مضًىت لم 

ه  حؿخُ٘ ؤن جضاٞ٘ ٖجها صٞإ الغظا٫. وال جؼا٫ الب٣ٗت التي وصٕ ٞحها ؤبى ٖبضهللا مضًيخه بضمٖى

٣ُت، خُض  وػٞغاجه حؿمى بلى آلان: آزغ خؿغاث الٗغبي. زم اظخاػ ؤبى ٖبض هللا بلى بّغ الٗضوة بةٍٞغ

 .٧1ان ٌِٗل بها َى وؤبىاٍئ باالؾخجضاء وؾاا٫ اإلادؿىحن

ه ٖاٝع زًحري قًٗغا: ى ما ًهٚى  َو

 ًجلـ الؿٟغاء في اهخٓاع ٞاعؽ الٟغؾان مً ملى٥ الٗغب

 في هىمه، ال ًضع٥
ّ
 بِىما اإلال٪ اإلابجل ٌِٛ

 ؾ٣ُٟض ما ًمل٪ -في ٚضٍ–ؤهه 

ظٝع الضم٘ ٦غباث الدجا٫  ٍو

                                                           
، ص.ٍ،  ، جغظمت: كهت الٗغب في ئؾباهُااهٓغ: بى٫، ؾخاهلي لحن،  1 م(، 1947ٖلي الجاعم، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 .25م
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 1ٖلى ممل٨ت ؤياٖها ولم ًهجها ٧الغظا٫.

ا مٛاًغة، مشل ٢هُضة  ٖلى ؤن الضًىان ًًم ٢هاثض ؤزغي جسلى مً َظٍ ال٣خامت، وحٗالج زَُى

لُت" الختي هٓمها الكاٖغ في لكبىهت ٖانمت البرحٛا٫ في  م، وجخى٢ض 10/6/2012"ؤٚىُت بغاٍػ

الٟغاقت" و"ع٢هت اإلاغوخت" الخىاؽ مؿخجُبت لجما٫ اإلاغؤة في مشل ٢هاثض "اإلاىؾ٣ُى" و"

غؾم لىخاث ٞىُت  و"الٟالمى٩ى" خُض ٨ٌٗـ اإلاعجم اللٟٓي وؤلا٣ًإ ؤخاؾِـ البهجت واليكىة، ٍو

 مؿخىخاة مً الترار الكٗبي ؤلاؾباوي، وال ؾُما في ٢هُضجه )اإلاٛجي( و)في صعوب بقبُلُه(

باوي هي ٢هُضة "الكُسىزت" وفي الضًىان ٢هُضة مً الكٗغ الخإملي جغجض بىا بلى ؤظىاء ال٨ٟغ ؤلاؾ

م٘ –التي هٓمها الكاٖغ في عوما. َىا جغجمي الٓال٫ ٖلى ؤخىا٫ الكاٖغ الىٟؿُت بط ًدىامى قٗىعٍ 

ؼاًله ما ٖهضٍ ٢ضًًما في هٟؿه مً ٞخىة الغوح وال٣ٗل والبضن وقغة  -مطخي الؼمً بالىًَ والعجؼ ٍو

 الكباب.

ىت ٠ًًُ ٖاٝع زًحري في  ٢هُضة الكُسىزت مً مىُل٤ بًماوي َظا وفي بَاع الخإمالث الخٍؼ

ما٫ ًىم همشل ؤمام الخ٤  في ًىم  -ظّل ظالله–الؿاا٫: ماالظي ؾىدمله في ٚضها مً نالر ألٖا

 2الخكغ الُٗٓم.

٣ت ٚحر مباقغة مً  م ؤجها مؿخىخاة بٍُغ وجىمئ ٢هُضة )الىاؽ( بلى وخضة الجيـ البكغي، وؤٖػ

مخحن: ﴿ًإحها الىاؽ بها زل٣ ىا﴾آلاًخحن ال٨ٍغ . 3ىا٦م مً ط٦غ وؤهثى وظٗلىا٦م قٗىبا و٢باثل لخٗاٞع

  4﴿ومً آًاجه زل٤ الؿمىاث وألاعى وازخالٝ ؤلؿيخ٨م وؤلىاه٨م﴾ و٢ىله حٗالى:

وال ًٟىججي ؤن ؤقحر بلى ؤهه بطا ٧اهذ ٢هُضة )ال ٚالب بال هللا( صّعة بضاًت الضًىان ٞةن ٢هُضة )الجهغ 

 لهظا الضًىان إلاا ًإحي:اإلاهجىع( حّٗض بال ظضا٫ مؿ٪ الخخام 

ى ٢هُضة )ون٠ الجبل(  ؤوال: َظٍ ال٣هُضة جظ٦غها بٗملحن ببضاُٖحن ٖغبُحن: ؤخضَما ٢ضًم َو

البً زٟاظت ألاهضلسخي، التي ًٟصر ٞحها ٖما في هٟؿه َى مً ؤخاؾِـ ال ًٖ ؤخاؾِـ الجبل ٦ما 

 ًبضو ْاَغا.

ى ٢هُضة ) الجهغ اإلاخجمض( إلاُساثُل الىٗ ُمت، وهي ٢ؿمت بحن الجهغ والكاٖغ، وبن وزاهحهما خضًض َو

 ٧ان في زاجمتها ًٟصر ًٖ ججمض ٢لبه وج٨بُله بال٣ُىص.

                                                           
 .38مم(، 2013، 1)ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ٍصًىان لُالي غغهاَت، ؤبىزًغي، ٖاٝع ٦غدي، اهٓغ:   1
 15اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  2
 .13ؾىعة الدجغاث، آلاًت  3
 .22ؾىعة الغوم، آلاًت  4
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زاهُا: بهىا خحن هض٤٢ الىٓغ في َظٍ ال٣هُضة هجضَا ٚىُت باإلاٗاوي الٗم٣ُت الٛىع، الغابُت بحن 

ا خضًشا  الُبُٗت وؤلاوؿان، وحؿ٣ِ مً الشاوي ؤخاصًض وؤ٩ٞاع ومٗاوي ٖلى ألاو٫ ٞخبضو في ْاََغ

 ًٖ الجهغ بِىما هي في وا٢٘ ألامغ خضًض ًٖ الكاٖغ.

٨ٗـ ٧ل ظؼء مجها ؤو ٧ل ؾُغ  زالشا: بن ٧ل ٧لمت ؤو خٝغ في ال٣هُضة مؿخسضم في م٩اهه بض٢ت، َو

ؼ اإلاكاٖغ. ٍؼ  ٖم٤ُ الضالالث ٖو
ّ
 مجها مٗجى زانا ٌك٩ل م٘ ظمُ٘ الؿُىع ٦ال

حن،  ؤخضَما ْاَغي ؾُخي هدهل ٖلُه مً ٢غاءجىا عابٗا: ًم٨ً ٢غاءة َظٍ ال٣هُضة ٖلى مؿخٍى

ألاولى، وزاهحهما مؿخىي آزغ زٟي ٖم٤ُ وؿدكٟه مً َى٫ جإملىا في ال٣هُضة، ولٗل الكاٖغ هٟؿه 

لم ًىدبه بلى ؤهه ال ًخدضر ًٖ الجهغ ب٣ضع ما ًخدضر ًٖ هٟؿه، ؤو ؤهه اؾخسضم الجهغ مُُت للخضًض 

 غي هٟؿه في الجهغ ؤو ًغي في الجهغ قبها مىه.ًٖ هٟؿه وؤ٩ٞاٍع ومكاٍٖغ وجإمالجه، ٨ٞإهه ً

زامؿا: بن َظٍ ال٣هُضة جا٦ض ؤن الكاٖغ ًاؾـ لكٗغ مهجغي خضًض مبجى ومٗجى بُٗضا ًٖ 

ىه ؤو ابخٗاصٍ  ً ؤو ؤلاج٩اء ٖلى زُاَم؛ خُض ٌؿترظ٘ خاله بٗض عخُله ًٖ َو اظتراع ججاعب آلازٍغ

لُه ؤن ًخ٣بله بغيا واؾدؿالم، ومً زم ٧ان لظ٦ٍغ  ٖىه، ما٦ضا ؤن َظا ٢ضع ال ٌؿخُُ٘ حُٛحٍر ٖو

ىه )مهغ( مٛؼي ٖم٤ُ الضاللت.  َو

ؾاصؾا: جا٦ض َظٍ ال٣هُضة اٖتزاػ الكاٖغ بٗغوبخه، وال ؤص٫ّ ٖلى طل٪ مً ج٨غاٍع للجملت ؤلاؾمُت 

 التي جُٟض الشبىث والضوام، وطل٪ في ٢ىله:

 ٖغبي ؤهذ مشلي

 ؤو جغا٥ ٚضوث جهغا بؾباهُا

 و٢ىله:

 1شلي في عبي ؤهضلؿُتٖغبي ؤهذ م

 وبن ٧ان لم ٌؿخُ٘ بزٟاء خؼهه الٗم٤ُ إلاا آ٫ بلُه وي٘ الٗغب.

ؾابٗا: ح٣ٗض َظٍ ال٣هُضة م٣اعهت بحن خا٫ الٗغب خحن ٧اهىا ؾاصة في ألاهضلـ، وبحن خالهم خحن 

 عخلىا ًٖ الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص، ٞكخان ما بحن خالهم ألاو٫ ووا٢ٗهم الخالي.

ىه، وظٗله ٌكٗغ بإهه ؤٞجى زامىا: بن قٗىع الكاٖغ با لٛغبت في ٚغهاَت ؤقٗل خىحن الكاٖغ بلى َو

خُاجه في الٛغبت والابخٗاص، وولض في هٟؿه بخؿاؾا َاُٚا باألمل في ٖىصة الٗغب بلى الٟغصوؽ 

 اإلا٣ٟىص.

                                                           
 .117-119مم(، 1،2013، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ٍلُالي غغهاَت صًىانؤبى زًغي، ٖاٝع ٦غدي، اهٓغ:  1
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ؿ٨ب ؤخاؾِؿه ومكاٍٖغ َى خحن  ولٗل الكاٖغ هٟؿه لم ًىدبه بلى ؤهه ٧ان ٨ًخب ٢هخه َى َو

  مكاٖغ وؤخاؾِـ الجهغ.٦خب َظٍ ال٣هُضة ال 

بت" ٞهي بمشابت لىخت ٞىُت ظمٗذ بحن الجما٫ والجال٫ في آن واخض،  ؤما ٢هُضجه "مسجض ٢َغ

 وخٟلذ بؼزم مً اإلاكاٖغ الغوخُت التي ظؿضَا حٗبحر الكاٖغ

ش ؤمخه  اٖغ بخاٍع
ّ

وجخمشل مهاصع ؤلالهام التي ؤؾهمذ في حك٨ُل البىاء الٟجي لهظا الضًىان في وْعي الك

ك٣ه اإلاخىامي الظي ال ًسبى له ؤواع لبالص ألاهضلـ ؤلا  خه الض٣ُ٢ت بٗثراتها وؤمجاصَا، ٖو ؾالمُت ومٗٞغ

غة اإلاضاثً وعاثضة الىٟاجـ في الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص ببالص ألاهضلـ زانت.  ٖامت وإلاضًىت ٚغهاَت ظَى

ظا باإلياٞت بلى ؤن مً ؤَم َظٍ اإلاهاصع عخلخه اإلاباع٦ت بلى بالص ألاهضلـ )الٟ غصوؽ اإلا٣ٟىص( في َو

 م، خُض ؤؾٟغث َظٍ الغخلت ًٖ حك٨ُل ٢هاثض َظا الضًىان.2012قهغ ًىهُى ٖام 

غي والٟجي لبالص ألاهضلـ ٢ض ؤؾهم بلى 
ْ
اٖغ بالترار ال٨ٟ

ّ
وال جٟىجىا ؤلاقاعة بلى ؤن ؤلاإلاام الىاعي للك

 خض ٦بحر في البىاء الٟجي لضًىان "لُالي ٚغهاَت".

اٖغ 
ّ

ا٦ض طل٪ بقاعة الك بلى ٢هاثض ابً ػمغ٥ قاٖغ الخمغاء في ٢هُضة "ال ٚالب بال هللا"، وجإزٍغ ٍو

اٖغ ألاهضلسخي لؿان الضًً بً الخُُب، وال ؾُما مىشخخه الؿُيُت.
ّ

 باإلاىشخاث ألاهضلؿُت للك

ٗبي ألاهضلسخي اإلاٗغوٝ بـــ)
ّ

ى ٚىاء ٦CANTE JUNDOما ًبضو جإزٍغ زال٫ الضًىان بًٟ الٛىاء الك ( َو

ؼ ٖلى ؤخا
ّ
ّٗبر اإلاٛجي مً زالله ًٖ ٣َىؽ مً اإلاكاٖغ جيبجـ ًغ٦ ؾِـ اإلاٛجّي الٟغصًت الضُٞىت َو

اصًه اإلاٛجي صون َضٝ للغْبذ في اإلا٣اهي وناالث الغ٢و  غي، ٍو
ْ
مً صازل الىٟـ بك٩ل َىعي ُٞ

اوي وألالخان الٗغبُت  الكٗبُت، و٢ض ؤعظ٘ ٦شحر مً صعاسخي الٟىىن َظا الىٕى مً الٛىاء بلى جإزحر ألٚا

ُت في ألاهضلـ؛ ٞإزغظذ َظا ؤً
ّ
اوي اإلادل ام الىظىص الٗغبي ؤلاؾالمي في بؾباهُا، وامتزاظها باأٚل

 1الىٕى اإلاخمحز مً الٛىاء.

بضو ؤزغ َظا الىٕى مً الٛىاء في ٢هُضة )في صعوب بقبُلُت( و٢هُضة )اإلاٛجّي( ٖلى ؾبُل اإلاشا٫.  ٍو

 -الىاؽ -الخمغاء–ًجي )ال ٚالب بال هللا و٢ض اعج٨ؼ َظا الضًىان بلى ؾبٗت مداوع هي اإلادىع الض

ت الخمغاء ذي )َٚى اإلاغوخت(، واإلادىع  -الٟغاقت -اإلاٛجي -اإلاىؾ٣ُا -الكُسىزت(، واإلادىع الخاٍع

لُت -الش٣افي )ال ٚالب بال هللا بت( واإلادىع الاظخماعي )في صعوب  -الخمغاء -ؤٚىُت بغاٍػ مسجض ٢َغ

اؽ( واإلادىع الغمؼي )الجهغ اإلاهجغ(، و٢ض خٟل الضًىان ٞالمى٩ى( واإلادىع الٟلؿٟي )الى -بقبُلُت

بؿماث ٞىُت ٖضًضة، ول٨ً ؤَم َظٍ الؿماث الٟىُت ؾمخان: ألاولى وخضة البضاًت والجهاًت للضًىان 

مما ًض٫ّ ٖلى ؤن الىخضة الٟىُت في َظا الضًىان لِؿذ م٣هىعة ٖلى ٧ل ٢هُضة ٖلى ٍخضة، بل بجها 

                                                           
ي، ماَغ،  1  .56م(، م2002)ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب،  لىعوا قاٖغ ألاهضلـ،اهٓغ: البَُى
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اٍ وز٤ُ بحن ٧ل ٢هاثض الضًىان مً بضاًخه بلى جخّٗضي طل٪ ٞدكمل الىخضة الٟى ُت التي جغبِ بٍغ

 جهاًخه.

ض طل٪ ؤن ٢هُضة )الجهغ اإلاهجىع( وهي آزغ ٢هُضة، ح٨ٗـ وججّؿض ما جًمىخه ؤولى ال٣هاثض 
ّ
ا٦ ٍو

 )ال ٚالب بال هللا( بك٩ل ٚحر مباقغ.

ش مً مىٓىع ؤما الؿمت الٟىُت الشاهُت ٞخخمشل في مداولت الكاٖغ الىاجخت في بٖاصة ٢غ  اءة الخاٍع

ُا، وبهما  سُت عنًضا خٞغ اٖغ زال٫ َظا الضًىان ال ًغنض الى٢اج٘ وألاخضار الخاٍع
ّ

ؤصبي، ٞالك

ُٟها واؾخٛاللها في مْىذ ٢هاثض صًىاهه ؤبٗاصا صاللُت ظمالُت.  ًغنضَا لخْى

ت ؤصبُت جبٗض الغوح في ألاخضار وججٗلها  ش مً ػاٍو ؤ٦ثر خُاة، بن الكاٖغ َىا ٌُٗض ٢غاءة الخاٍع

ً ال٣اعت 
ّ
غ مباقغ–بدُض جم٨ ش، وجم٨حن اإلاخل٣حن مً  -صون ج٣ٍغ بر مً الخاٍع ِٗ مً اؾخسالم ال

٣ت ٞىُت.  ٢غاءة اإلااضخي ول٨ً بٍُغ

ٞالكاٖغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ خُىما ًظ٦غ )ٖاجكت( ؤّم ؤبي ٖبضهللا الهٛحر خا٦م ٚغهاَت في ٢هُضة 

ض بظل٪ ببغاػ ؤَ ذي؛ ٞهي)ال ٚالب بال هللا( بهما ًٍغ  مُت شخهُتها ولِـ مجغص عْنض لضوعَا الخاٍع

همىطط للمغؤة اإلاؿلمت الٗابضة اإلاىّظهت اإلاغقضة التي ٞغيذ ٖلى ؤٖضائها اخترامها بُُب ؾلى٦ها. 

ٟىا به وبضٞاٖه  اٖغ ًٖ ؤبي ٖبضهلل الهٛحر خا٦م ٚغهاَت ال حهضٝ بلى حٍٗغ
ّ

وخُىما ًخدضر الك

ت وؤلاَما٫ والًُإ والخٍٟغِ خحن ٢اجل ؤباٍ اإلاؿخمُذ ًٖ ٚغهاَت، وبهما ًخسظ مى ه عمؼا للسخٍغ

مه وجأمغ ٖلحهم م٘ ؤٖضاثه.  وؤزاٍ ٖو

ومً زم ٧ان همىطظا إلاا ٢ام به ألاخٟاص مً بياٖت ما زلٟه آلاباء وألاظضاص ولم ٨ًً مغاص الكاٖغ 

ذي.  مً الخضًض ٖىه عنض صوعٍ الخاٍع

اٖغ ًٖ ٚغهاَت لم ٣ًهض ؤبضا م
ّ

ٟىا باإلاضًىت وؤَمُتها وما بها مً وخُىما جدضر الك جغص حٍٗغ

مٓاَغ الجما٫، وبهما ٧ان ٢هضٍ ببغاػ ؤَمُت الضوع الظي ٢امذ به في نّض ؤٖضاء اإلاؿلمحن خىالي 

ا مً مضن الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص باألهضلـ.  ٢غهحن وهه٠ مً الؼمان، ولظل٪ زّهها بالظ٦غ صون ٚحَر

اٖغ ٖما صّبجه قاٖغ الخمغاء 
ّ

ىضما جدضر الك "ابً ػمغ٥" لم ٨ًً َضٝ الكاٖغ ؤن ًدضزىا ًٖ ٖو

ام ػماهه، وبهما ٢هض ؤن ٩ًىن ابً ػمغ٥ وؤمشاله عمؼا للىٟا١ 
ّ
ابً ػمغ٥ وما صّبجه مً ؤقٗاع في خ٩

ام.
ّ
 وؤلاؾهام في زضإ الخ٩

ش مً مىٓىع ؤصبي ؤجاخذ له الخّٗغٝ ٖلى الجاهب اإلاطخيء مً  بن مداولت قاٖغها بٖاصة ٢غاءة الخاٍع

ش، مت اهخهاعا ب٨ٗـ اإلااعر الظي ٩ًىن ٧ّل َّمه عنض  الخاٍع ومً زم ًم٨ً ؤن ٌٗخبر الاهخهاع ٍَؼ

 الهؼاثم والاهخهاعاث ال ٚحر.
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ىه بإجها ججاعب مخمحزة مبخ٨غة  ت لكاٖغها في َظا الضًىان بل في ٧ل صواٍو ٍٗغ
ّ

و٢ض جمّحزث الخجاعب الك

غاٞت اإلاٗانغة.  ججم٘ بحن ٖم٤ ألانالت َو

اٖغ 
ّ

ت ظضًضة بُٗضة ًٖ اظتراع  ل٣ض خاو٫ الك مً زال٫ َظٍ الخجاعب ؤن ًبجي لىٟؿه مضها قٍٗغ

ت وؿُج وخضٍ، بُٗضا ًٖ  ً ؤو الاج٩اء ٖلى زُاَم، بل ٧ان زال٫ ججاعبه الكٍٗغ ججاعب آلازٍغ

 اإلاكا٧لت واإلامازلت.

و٢ض خاو٫ ٖبر ججاعبه ؤن ًاؾـ لكٗغ ٖغبي مهجغي خضًض، ٌؿدشمغ مىجؼاث ال٣هُضة الخضًشت 

 1ضًم قٗغ الخىحن والٛغبت في زُاب مٛاًغ للىماطط ال٨الؾ٨ُُت مبجى ومٗجىفي ج٣

ت َىا بحن الهض١ الىا٢عي والٟجي خُض ٧اهذ ؤوناٞه مؿخمضة  اٖغ في ججاعبه الكٍٗغ
ّ

و٢ض ظم٘ الك

ـّ به بلى ال٣اعت ه٣ال  مً الىا٢٘ الظي قاَضٍ بٗض مؼظه بالخُا٫، بلى ظاهب هجاخه في ه٣ل ما ؤخ

 ؤمُىا مازغا.

اٖغ ًٖ َظٍ الخجاعب ٣ٞض احؿم باال٢خهاص اللٛىي والخ٨ش٠ُ ؤ
ّ

ما ًٖ الاؾلىب الظي ّٖبر به الك

والتر٦حز، م٘ الاؾخٛال٫ ألامشل للُا٢اث الهىجُت للخغوٝ الٗغبُت. و٢ض احؿم ألاؾلىب بلى ظاهب 

٨غ زا٢ب ومعجم لٛىي زّغ. ٠ ٞو ـّ مَغ ت مخمحزة، مغج٨ؼة بلى خ  طل٪ بىبرة قٍٗغ

ت واضخت مازلت للُٗان، ٞال ًلمـ ال٣اعت ُٞه لٟٓت هاٞغة ؤو  ل٣ض بضث ٖىاًت ُّ اٖغ بإؾلىبه ظل
ّ

الك

ظملت مًُغبت ؤو جغ٦ُبا مبخظال ؤو ٖباعة مهلهلت؛ ألهه ٧ان ًمخذ مً مٗحن ال ًىًب، وخغم ال 

ىاًت ال تهاون ٞحها.  ٠ًًٗ، ٖو

مى٩ى(  "ل٣ض إلاؿذ ُٞه ولؿذ مٛالُا خحن ٢لذ ٖىه في صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت لضًىاهه الّؿاب٘ )ٞال 

بًماها بإَمُت الضوع الظي جلٗبه ال٩لمت، ومً زم ظاء ج٣ضٌؿه لها وبخؿاؾه الٗم٤ُ بمؿئىلُت 

الخٗبحر بها؛ ولظل٪ ال ًًٗها في م٩اجها بال بٗض ا٢خىاٖه الخام بإصائها لضوعَا اإلاغؾىم لها، وؤجها مخألٟت 

نه ٖلى ؤال ٣ًضم قِئا ل٣اعثه بال بطا ٧ان م٘ ما ٢بلها، مٗاه٣ت إلاا بٗضَا، وإلاؿذ ُٞه ٦ظل٪ خغ 

 .2مخإ٦ضا مً ؤن َظا الٗمل ؾ٠ًُُ لغنُض ؤلاوؿاهُت الٟجّي قِئا ُٖٓما

                                                           
ضة الجمهىعٍت، ٖضص كغاءة هلضًت في صًىان الخجىاٌ في اإلاىاوئ البُٗضة،اإلا٣غمي، مدمض ٖبض الٛجى، اهٓغ:  1  25ظٍغ

 . 25م(، م2005اء:  ًىلُى، )نىٗ

)بغوهاي صاع الؿالم: مٗهض الؿلُان كغاءة هلضًت في صًىان فالمىىى،  اهٓغ: نٟا، ٢غوي ٖبض الخلُم ٖبضهلل،  2

 . 45م(، م2006، 1الخاط ٖمغ ٖلي ؾ٠ُ الضًً للضعاؾاث ؤلاؾالمُت، ٍ
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و٦إوي به ًامً بًماها ٖم٣ُا بما ٢اله اإلا٨ٟغ ال٨بحر ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص )بطا ٖملذ قِئا له 

ض ٞحها ٢ ت ال ًى٣و مجها ٢ى٫ مى٨غ وال ًٍؼ (.٢ُمخه، ٞش٤ ؤجها ٢ُمت مدْٟى  1ى٫ مٗتٝر

اء لٟىه الكٗغي الظي ًبظ٫ خهضٍ في ؾبُل اؾخىاثه ٞىا قامسا ًل٤ُ  بهه قاٖغ وفّي ؤعوٕ الٞى

ت.  بم٩اهخه مجزلخه الكٍٗغ

ولظل٪ بضا الكاٖغ َىا مهىضؾا ماَغا في  2بن الكٗغ بىاء وال٩لماث لِؿذ بال لبىاث َظا البىاء.

الظي ٌؿخٛل ٧ل َا٢اجه وبم٩اهاجه في حكُِض  البىاء الٟجي ألؾلىبه، وبضا بمشابت اإلاهىضؽ البإع

 بىاثه، وحسخحر ٧ل ما ًغاٍ مىاؾبا لخإؾِؿه وجم٨حن ؤؾاؾه.

ظٍ الهىع ججؿض الُبُٗت لخمتها  ت ظضًضة مبخ٨غة مخمّحزة، َو و٢ض خٟل َظا الضًىان بهىع قٍٗغ

لب مً ٢هاثض َظا الضًىان. م ألٚا  وؾضاَا في ألٖا

اٖغ نىعٍ مً الُبُ
ّ

٣ضمها لىا جبضو وخحن ًىتٕز الك ؼ –ٗت ٍو ٦ما ٣ًى٫ الض٦خىع ٦ما٫ ٖبض الٍٗؼ

اَٟخه زم زغظذ لىا بٗض  -ببغاَُم اٖغ ٖو
ّ

ؤظمل مً الُبُٗت اإلاباقغة ألجها اعجضث ؤوال بلى ٢لب الك

اٖغ وجلّىن ٖاَٟخه.
ّ

 3طل٪ و٢ض ؾغث ٞحها ؤهٟاؽ الك

ٟت اإلابخ٨غة و٢ض ظمٗذ َظٍ الهىع بحن الهىع الخُالُت الجؼثُت مخمشلت في الدكبحها ث الٍُغ

ظا بلى ظاهب الهىع الخُالُت ال٩لُت التي  ت، والاؾخٗاعاث البضٌٗت، وال٨ىاًاث الغامؼة، َو اإلاخىٖى

 خٟل بها َظا الضًىان.

اث الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص باألهضلـ مً زال٫ ٌُٞ مً  اٖغ زال٫ َظا الضًىان ٌؿخُٗض ط٦ٍغ
ّ

بن الك

ت اإلاخض٣ٞت، ًغبِ بُجها بغباٍ و  ٍٗغ
ّ

ت في الهىع الك ٍٗغ
ّ

ز٤ُ مً الٗاَٟت بما ٨ًٟل ججم٘ الهىع الك

ت صون حكدذ ؤو جبّضص. ّٗ  باعة واخضة مك

ذ ٢هاثض َظا الضًىان ؤن ًلمـ بىيىح  ّٟ ؿخُُ٘ اإلاخه اٖغ ٌكغ٥ ظمُ٘ الخىاؽ –َو
ّ

ؤن الك

مّ  -البهغ -اإلااصًت )الؿم٘
ّ

ُت، ٦ما ًلمذ -اللمـ -الك
ّ
ٖىاًت  -بجالء -الظو١( في عؾم نىعٍ ال٩ل

اٖ
ّ

غ بالًٟاء الضازلي والخاعجي للهىعة، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ في ٢هُضة )ال ٚالب بال هللا( ججض الك

اٖغ مهّىعا الًٟاء الضازلي للهىعة خحن ٣ًى٫:
ّ

 الك

 وفي وؾِ مدغابها حٗخ٠٨ ٖاجكت وج٣غؤ وعصَا

                                                           
وٖبض الخاٞٔ، نالح،  اهٓغ: 1

ّ
،ٍهلض الى  .7م(، م1993، 1، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 .105م(، م1987، 1)ال٣اَغة: قغ٦ت الجاولي للُباٖت، ٍ الترار واإلاٗانغة،اهٓغ: خؿحن، ؤخمض َاَغ،  2
ؼ، "باهىعاما ه٣ضًت لضًىان ؤوعا١ الصجغة للكاٖغ ٖاٝع زًحري"، اهٓغ:  3 مجلت ببغاَُم، ٦ما٫ ٖبض الٍٗؼ

غ ٖلي ؾ٠ُ الضًً للضعاؾاث م(، بنضاع مٗهض الؿلُان الخاط ٖم2004الٗضص ألاو٫، ) الضعاؾاث الٗغبُت،

 .260ؤلاؾالمُت، م
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ت ٞؿُدت بال٣غب مً ظىاخها  وفي ٚٞغ

ت ٢لُلت مً الهبُان
ّ
 ججلـ زل

 ٣غآن٣ًغؤون بً٘ ؾىع ٢هحرة مً ال

 زم ٣ًى٫ مهىعا الًٟاء الخاعجي للهىعة:

 وحهٕغ الٗباص مً ٞىعَم للمسجض

 وفي َضؤة اللُل ٢بُل الّسخغ

 جدمل اليؿاثم ؤنىاث مً باإلاسجض ًخهجض

 بِىما الُُىع في الخضاث٤ جغصص:

 ال ٚالب ؾىا٥

 ًا مل٪ ألامال٥

 1ال ٚالب، ال ٚالب ؾىا٥

اٖغ في عؾمه للهىع بن ٧ل الهىع الىاعصة في َظا الضًىان ظؼثُت 
ّ

ؤو ٧لُت جى٤ُ ببراٖت الك

ًّ  -٦ما وٗٝغ–بال٩لماث جماًما ٦براٖخه في عؾم الهىع بالٟغقاة وألالىان؛ ألهه  ٞىان ًجُض ٞ

 الغؾم.

ت في ٢هاثض َظا الضًىان جإحي لخشحر الخىاؽ الخاعظُت  -٦ما ؤقغث بلى طل٪ آهٟا -بن الهىع الكٍٗغ

اٖغ الىٟـ وم٨ىىهاتها. ٞالهىع لضًه مغا٢بت مً الخاعط وهي وفي الى٢ذ هٟؿه جٟجغ الٗضًض مً مك

ًمّهض لغؾم  -في عؾمه لهظٍ الهىع –٦ظل٪ مكضوصة بلى ؤٖما١ الىٟـ في الضازل. وقاٖغها 

الهىعة زم ٌٗمض بلى بيٟاء اإلاىار اإلاالثم لها مً ػمان وم٩ان وظّى هٟسخي ٖام زم ًغبِ بُجها ظمُٗها 

ى ًى ا مً بغباٍ وز٤ُ مً الٗاَٟت. َو ت في لىخاث مخماؾ٨ت ج٩ّىن م٘ بًٗها هٖى ٍٗغ
ّ

ٓم نىعٍ الك

ٗغي اإلاد٨م اإلاترابِ.
ّ

 ال٣ّو الك

ول٩ي جإحي الهىعة في الجهاًت مد٣٣ت للمخٗت الٟىُت اإلابخٛاة، هجضٍ ال ٨ًخٟي بمجغص الهىعة 

٣ُض ٞ ٠ًُ بلحها ٍو ا ٍو سخاع ٖىانَغ دضصَا ٍو حها الٗاعيت للهىعة ول٨ىه ًٓل وعاءَا ٌؿخ٣هحها ٍو

٣ت 
ّ
ت مجّىدت مدل ٓل ٦ظل٪ ختى حؿخىي وجىطج، ومً زم ظاءث نىعٍ الكٍٗغ غج٣ي بها، ٍو ٍو

 مخ٩املت.

اٖغ  ٖىاًت بالٛت، 
ّ

ؤما ًٖ ؤلا٣ًإ اإلاىؾ٣ُي في ههىم ٢هاثض َظا الضًىان، ٣ٞض اٖخجى به الك

ل٩لماث ٣ٞض بضا طل٪ واضخا في خغم الكاٖغ ٖلى جد٤ُ٣ الاوسجام الخام بحن ال٩لماث، ومالءمت ا

                                                           
 .38-40مم(، 2013، 1، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ٍصًىان لُالي غغهاَتؤبىزًغي، ٖاٝع ٦غدي،  اهٓغ: 1
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ت م٘ بًٗها، واؾخسضام  ٗغي الظي وعصث ُٞه، واجٟا١ جهاًاث الؿُىع الكٍٗغ
ّ

للمى٠٢ الك

.٘  اإلادؿىاث البضٌُٗت طاث الجغؽ اإلاىؾ٣ُي اإلاخمّحز مً ظىاؽ وُخؿً ج٣ؿُم ؤو جهَغ

و٢ض جًمذ ٢هاثض َظا الضًىان ٖضة قٟغاث ٞىُت، ج٨ك٠ ًٖ م٩اهت َظا الضًىان ٞىُا، وجىّضر 

ظا  ًْ ًخهّضي لضعاؾت َظا الضًىان بّٟ٪ َظٍ الكٟغاث وجدلُلها، جمهُضا مجزلخه، َو بطا ٢ام م

لل٨ك٠ ًٖ ال٣ُمت الٟىُت لهظا الضًىان الظي ًمشل ؤعقى مغخلت مً مغاخل الخُّىع الٟجي للكاٖغ 

 ٖاٝع زًغي. 

خمشل ؤَم َظٍ الكٟغاث الٟىُت ُٞما ًإحي:  ٍو

لُت  أول: الكفغاث الخأٍو

لت في ال٨ك٠ ًٖ ال٨ىاًاث الغامؼة التي خٟلذ بها ههىم َظا الضًىان، وجإحي َظٍ الكٟغة ممش

ضم خغنه ٖلى نُاهت مل٨ه، خُض  ُه وبَماله ٖو ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ )اإلال٪ وؤلاقاعة في جٍٟغ

 ؤيإ ٚغهاَت ولم ًهجها ٧الغظا٫(.

م ٖلى ؤصاء ومجها ٦ظل٪ )وحهٕغ الٗباص مً ٞىعَم للمسجض( ٦ىاًت ًٖ ٢ىة الىإػ الضًجي والخغ 

 الٗباصاث في ؤو٢اتها.

  ومجها )ًظٝع الضم٘ ٦غّباث الدجا٫( ٦ىابت ًٖ اليؿاء.

 ومجها )ًجهٌ الؿٟغاء في ٖبىؽ( ٦ىاًت ًٖ ألاسخى وألاؾ٠ والخؼن.

 ومجها )ًسغظىن مً مجلؿهم مُإَئي الغئوؽ( ٦ىاًت ًٖ الكٗىع بالخؼي.

اٖغ.ومجها )ب٣اًا ما صّبج قاٖغ الخمغاء( ٦ىاًت ًٖ ابً ػمغ 
ّ

 ٥ الك

 زاهُا: الكفغة الضللُت

اٖغ  -زال٫ ٢هاثضٍ–وجخمشل َظٍ الكٟغة ُٞما خٟل به الضًىان 
ّ

مً مٗاٍن يمُىت مشل خضًض الك

اٖغ في خضًشه ؤظُاال زالزت، جمشل ٖاجكت 
ّ

ًٖ ٖاجكت، ٖبضهلل الهٛحر، الهبُان، خُض عنض الك

مشل ؤبى ٖبضهلل الهٛحر الجُل الشاوي، الجُل ألاو٫ وهي والضة خا٦م ٚغهاَت ؤبي ٖبضهللا الهٛحر،  ٍو

 بِىما ًمشل الهبُان الجُل الشالض.

ومً جل٪ اإلاٗاوي الًمىُت الخضًض ًٖ ٢هغ الخمغاء، وما ًض٫ ٖلُه مً ٖٓمت اإلال٪ وؤبهت 

 الؿلُان.

اٖغ:
ّ

 ومً جل٪ اإلاٗاوي الًمىُت ٢ى٫ الك

 في الهباح

اع واإلاالمذ  في ظىت ألاَػ

 اٖىضما ججهٌ الكمـ مً ع٢ضته
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ا اإلاٗهٟغ مً ًضَا  وجيكغ ؾباث٩ا مً قَٗغ

 وجهضح الُُىع في الخضاث٤

 ًا عبىا ًا مبضٕ ألا٧ىان والخالث٤

 ًا مل٪ ألامال٥

 1في ٧ىه٪ اإلاٟٗم بالسخغ والعجاثب ؾىا٥–ال ٚالب 

ت الخمغاء بٛغهاَت.  ٞةن طل٪ ًىحي بجما٫ الُبُٗت في َٚى

ت  زالشا: الكفغة الغمٍؼ

اٖغ في ٢هُضة )الجهغ اإلاهجىع(:وجخمشل َظٍ الكٟغة ُٞما 
ّ

 خٟل به الضًىان مً عمىػ مشل ٢ىله الك

ي
ّ
ض ؤو ُْ  ب

 ؾىٝ ؤمطخي

 مشل مً مغّوا

٪
ّ
 بكُ

 طاث ًىم

 في نباح

كُت  ؤٖو

اٖغ َىا عمؼ ل٩ل الٗغب الظًً ٧اهىا ؾاصة َظٍ الضًاع زم عخلىا ٖجها بٗض يُإ ؤظمل ممال٨هم 
ّ

ٞالك

 في الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص في بالص ألاهضلـ.

غمؼ ٦ظل٪ في َظٍ ال٣هُضة بلى الغخُل ًٖ َظا الٗالم الٟاوي باإلياٞت بلى ؤهه ًغمؼ بلى زلىص ٍو

لت؛ ٞالجهغ با١ٍ والكاٖغ  ىه الظي ٞاع٢ه مىظ ؤٖىام ٍَى غمؼ ٦ظل٪ بلى خىِىه واٚترابه ًٖ َو قٍٗغ ٍو

. ا بب٣اء قٍٗغ ًُ ا بال ؤهه ؾُٓل ٦ظل٪ با٢ ا ؤو مٗىٍى ًً م ؤهه ؾحرخل عخُال ماص  ٚع

 ا: الكفغة ؤلاخضازُتعابٗ

اٖغ بالؼمان واإلا٩ان زال٫ ههىم الضًىان، ٞمشال في ٢هُضة )ال 
ّ

ٟغة في ٖىاًت الك
ّ

وجخمشل َظٍ الك

اٖغ بالؼمان ٞحها في ط٦ٍغ للهباح، مىخه٠ الجهاع، ٖىض الٛغوب، 
ّ

ٚالب بال هللا( هغي ٖىاًت الك

 خلى٫ اللُل، ْهىع ال٣مغ، الّسخغ، وؤٞى٫ الىجىم.

اٖغ باإلا٩ان في ط٦غ )اإلاسض٦ٕما هلمـ ٞحه
ّ

 -الخضاث٤ -اإلاسجض -اإلامل٨ت -الجىاح -اإلاغ٢ض -ا ٖىاًت الك

ت ا ٦شحر.  -الَٛى حَر  الخمغاء( ٚو

                                                           
 .38مم(، 2013، 1، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ٍصًىان لُالي غغهاَتؤبىزًغي، ٖاٝع ٦غدي، اهٓغ:  1



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 106  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

بل بهىا هالخٔ ؤن الكاٖغ ظم٘ في ٖىىان الضًىان بحن الؼمان واإلا٩ان؛ ٩ٞلمت )لُالي( حكحر بلى 

 حكحر بلى اإلا٩ان. الؼمان، و٧لمت )ٚغهاَت(

 لشلافُتزامؿا: الكفغة ا

وجخمشل َظٍ الكٟغة ُٞما خٟل به َظا الضًىان مً بقاعاث بلى ػزم مسؼون مً اإلاٗاٝع )الابتها٫( 

دان -ال٣غآن -اإلادغاب -الخمغاء  -اإلال٪ ألاوخض -الخغم ٖلى الٗباصاث -قاٖغ الخمغاء -خىاثِ الٍغ

سُت بلى ٖاجكت ٗغ وألاوناٝ الٗغبُت  -ؤلاقاعاث الخاٍع
ّ

٣ت  -ّجي لل٣هُضةالبىاء الٟ–مىعور الك ٍَغ

ا ٦شحر. حَر ي ألاخضار ٚو
ْ
 خ٩

 الخاجمت

ت الٓال٫، بضٌٗت الغئي، خاٞلت بالهىع  ت، واٞع بن َظا الضًىان )لُالي ٚغهاَت( صوخت قٍٗغ

ال٢ه ألاؾل ىب، وبغاٖت الغاجٗت، ؾامُت اإلاٗاوي، ؤٞٙغ ٞحها قاٖغها ما ًخمخ٘ به مً ٖم٤ اإلاكاٖغ َو

ًا مً ومً زم ألاصاء، وظما٫ الٗغى.  ُْ ٞةن َظا الضًىان صًىان آؾغ ممخ٘، بّٟجغ في مخل٣ُه ٞ

ألاخاؾِـ والٗىا٠َ الىُلت، الىابٗت مً بخؿاؽ ناص١، اإلا٣ّضمت في بَاع مد٨م مً الهىٗت 

ت، اإلاغج٨ؼة بلى ؤلٟاّ مىخ٣اة بٗىاًت، وؤ٩ٞاع مخُّىعة مبخ٨غة، وب٣ًإ ناصع ًٖ  ت الباٖع الكٍٗغ

الغ٦ٌ في مسخلٟت صعظاث الؿلم اإلاىؾ٣ُي، ٦ما هّبه بلى َظٍ ٢ُشاعة ٖظبت الىٛم، ٢اصعة ٖلى 

ض في صعاؾخه الٟىُت اإلاخٗم٣ت لضًىان  الٓاَغة الٟىُت الىا٢ضة ال٨بحر ألاؾخاط الض٦خىع ماَغ ق٤ُٟ ٍٞغ

ت ٖغيه وقمىله،  1ٞالمى٩ى. اٖغ، وص٢ت مًمىهه وعٖو
ّ

م٤ عئٍت الك بهه صًىان ًجم٘ بحن ويىح ٖو

ى صًىان ًدؿم بيبل الٛاًت واإلا٣هض وع٢ت لٛخه  وقٟاُٞه ؤؾلىبه.وبغاٖت جغجِبه وجيؿ٣ُه،  َو

ت الؿامُت، وظال٫ اإلاٛؼي والهضٝ، وؤنالت ُٖاثه ال٨ٟغي. بهىا ؤمام صًىان ًمخ٘ ألاؾمإ،  الكٍٗغ

غو١ ال٣ٗى٫؛ ألهه صًىان بهه صًىان ٨ًك٠ ًٖ ؤن الكاٖغ طو مىيٕى ٢بل ؤن ٩ًىن طا ؤؾلىب.  ٍو

٣ى٫ الض٦خىع ماَغ وال ٌٗى٢ه ٖاث٤ مً لٟٔ ؤو حٗبحر. ًخٗثر وال ًخجلج  طو هٟـ َىٍل مؿترؾل، ال  ٍو

ذي ومظا١ الٗهغ، جخٗا٢ب ُٞه ألاخىا٫  ـّ الخاٍع ض ًٖ َظا الضًىان بهه "صًىان ًجم٘ بحن الخ ٍٞغ

ؿخدض الكاٖغ ُٞه الٗغب ؤن ًضع٧ىا في  ت وؤلا٣ًاٖاث اإلاىؾ٣ُُت، َو الىٟؿُت والهىع الكٍٗغ

ـّ ال٣ىمي والبٗض ؤلاوؿاوي ٚضَم ما ٞاتهم في ًى  ـّ الٟغصي بلى الخ خجاوػ ُٞه الكاٖغ الخ مهم، ٍو

ظوبت الىٛم".  2في مٗغى مً هٟاط ال٨ٟغ وهًاعة الخٗبحر ٖو

 

                                                           
 .23م م(،2005، 1، )ال٣اَغة: م٨خبت آلاصاب، ٍصًىان فالمىىىؤبىزًغي، ٖاٝع ٦غدي،  ،صًىان فالمىىىاهٓغ:  1
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 الاهخداٌ في ألاصب

 ث فدٌى الكٗغاء لبً ؾالم الجمخيكغاءة هلضًت في يىء هخاب َبلا

 الضًً ئبغاهُم أخمض خؿحن ههغألاؾخاط الضهخىع 

ت مٗاعف الىحي والٗلىم أؾخاط  ُّ الىلض ألاصبي والبالغت، كؿم اللغت الٗغبُت وآصابها، ول

ا ت بمالحًز ُّ ت الٗاإلا ُّ ت، الجامٗت ؤلاؾالم ُّ  ؤلاوؿاه

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

في ٦خابه اإلاىؾم ب)َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء(. و٢ام بضعاؾت  جىاو٫ ابً ؾالم الجمخي ٢ًُت الاهخدا٫

ت باألؾباب الىاضخت. ٞإٖاص بظل٪ ـ ٦ما ؾجري ـ الش٣ت  ه٣ضًت مىهجُت م٣غوهت باألمشلت، ومكٟٖى

مت، بط مهض  ٣ت مىهجُت ٢ٍى اإلا٣ٟىصة في ألاصب بلى ما ٧اهذ ٖلُه مً ٢بل. ؾاع ابً ؾالم ٖلى ٍَغ

غيها بم٣ضمت بضؤَا ب٣ىله: "وفي الكٗغ مهىٕى لهظٍ ال٣ًُت ؤو لضعاؾتها بإخ٩ام  و٢ىاٖض ٖامت، ٖو

مٟخٗل مىيٕى ٦شحر ال زحر ُٞه، وال حجت في ٖغبُت، وال ؤصب ٌؿخٟاص، وال مٗجى ٌؿخسغط، وال مشل 

. و٢ض جضاوله ٢ىم مً  ًًغب، وال مضًذ عاج٘، وال هجاء م٣ظٕ، وال ٞسغ معجب، وال وؿِب مؿخُٝغ

ًٖ ؤَل الباصًت، ولم ٌٗغيٍى ٖلى الٗلماء. ولِـ ألخض بطا ؤظم٘ ؤَل ٦خاب بلى ٦خاب لهم ًإزظوهه 

الٗلم والغواًت الصخُدت ٖلى ببُا٫ شخيء مىه ؤن ٣ًبل مً صخُٟت، وال ًغوي ًٖ صخٟي. و٢ض 

ٖلُه، ٞلِـ  ازخل٠ الٗلماء بٗض في بٌٗ الكٗغ، ٦ما ازخلٟىا في ؾاثغ ألاقُاء. ٞإما ما اج٣ٟىا

 األخض ؤن ًسغط مىه". 
َ
ل٣ًُت ٖامت ال جسو قاٖغ صون آزغ، بل حكمل الكٗغ الٗغبي ٧له. وبطا بطا

ت الخ٤ مً  ٣ا ًاصي بلى جصخُذ اإلاسُىء وعص اإلاىدى٫ ومٗٞغ ٧ان ابً ؾالم ٢ض ٞخذ للى٣اص ٍَغ

الباَل. ٞةهه ٦ظل٪ خظع الباخشحن وهبههم بلى ؤن ما اج٣ٟىا ٖلُه، لِـ ألخض ؤن ًسغط مىه. و٢ض 

ىفي ابً ؾالم في ٖام وي٘ في َظا اإلاىهج خضا ل
ُ
 217ٟىضخى الك٪. وطل٪ مىظ ٖهغ بُٗض، خُض ج

م "٨ٞغة الاهدا٫"  للهجغة. والبدض ؾىٝ ًخدب٘ الخُىاث اإلاهجُت والى٣ضًت التي ٧اهذ ؤصاة لخ٣ٍى

ت ٢اثمت بظاتها، ؤقاع بلحها ٦شحر مً  -في الٗهغ الخضًض  -و٢ذ طا٥، والتي ؤنبدذ  هٍٓغ

ِؿىع ؽ.  مغظلُىر "، وآعبغي، و٦ظل٪ الض٦خىع َه خؿحن، و٦شحر مً ألاصباء اإلاؿدكغ٢حن مشل: البٞر

 والى٣ّاص الٗغب في الٗهغ الخضًض.
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 لضمتاإلا

جىاو٫ ابً ؾالم الجمخي ٢ًُت الاهخدا٫ في ٦خابه اإلاىؾم بـ )َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء(. و٢ام بضعاؾت 

ت باألؾباب الىاضخت. ٞإٖاص بظل٪ ـ ٦ما ؾجري ـ الش٣ت  ه٣ضًت مىهجُت م٣غوهت باألمشلت، ومكٟٖى

مت، ب ٣ت مىهجُت ٢ٍى ط مهض اإلا٣ٟىصة في ألاصب بلى ما ٧اهذ ٖلُه مً ٢بل. ؾاع ابً ؾالم ٖلى ٍَغ

غيها بم٣ضمت بضؤَا ب٣ىله: "وفي الكٗغ مهىٕى  لهظٍ ال٣ًُت ؤو لضعاؾتها بإخ٩ام و٢ىاٖض ٖامت، ٖو

مٟخٗل مىيٕى ٦شحر ال زحر ُٞه، وال حجت في ٖغبُت، وال ؤصب ٌؿخٟاص، وال مٗجى ٌؿخسغط، وال مشل 

.و٢ض جضاو  له ٢ىم مً ًًغب، وال مضًذ عاج٘، وال هجاء م٣ظٕ، وال ٞسغ معجب، وال وؿِب مؿخُٝغ

٦خاب بلى ٦خاب لهم ًإزظوهه ًٖ ؤَل الباصًت، ولم ٌٗغيٍى ٖلى الٗلماء. ولِـ ألخض بطا ؤظم٘ ؤَل 

الٗلم والغواًت الصخُدت ٖلى ببُا٫ شخيء مىه ؤن ٣ًبل مً صخُٟت، وال ًغوي ًٖ صخٟي. و٢ض 

ٖلُه، ٞلِـ ازخل٠ الٗلماء بٗض في بٌٗ الكٗغ، ٦ما ازخلٟىا في ؾاثغ ألاقُاء. ٞإما ما اج٣ٟىا 

 ألخض ؤن ًسغط مىه". 

 ال٣ًُت ٖامت ال جسو قاٖغ صون آزغ، بل حكمل الكٗغ الٗغبي ٧له. وبطا ٧ان ابً ؾالم ٢ض  
َ
بطا

ت الخ٤ مً الباَل. ٞةهه ٦ظل٪  ٣ا ًاصي بلى جصخُذ اإلاسُىء وعص اإلاىدى٫ ومٗٞغ ٞخذ للى٣اص ٍَغ

ًسغط مىه. و٢ض وي٘ في َظا اإلاىهج خضا  خظع الباخشحن وهبههم بلى ؤن ما اج٣ٟىا ٖلُه، لِـ ألخض ؤن

ىفي ابً ؾالم في ٖام 
ُ
للهجغة. والبدض ؾىٝ  217لٟىضخى الك٪. وطل٪ مىظ ٖهغ بُٗض، خُض ج

م "٨ٞغة الاهدا٫" و٢ذ طا٥، والتي ؤنبدذ  ًخدب٘ الخُىاث اإلاهجُت والى٣ضًت التي ٧اهذ ؤصاة لخ٣ٍى

ت ٢اثمت بظاتها، ؤقاع بلحها -في الٗهغ الخضًض  - ِؿىع ؽ.  هٍٓغ ٦شحر مً اإلاؿدكغ٢حن مشل: البٞر

مغظلُىر "، وآعبغي، و٦ظل٪ الض٦خىع َه خؿحن، و٦شحر مً ألاصباء والى٣ّاص الٗغب في الٗهغ 

 الخضًض.

 الخمهُض

ت باألؾباب  مت م٣غوهت باألمشلت، ومكٟٖى صعؽ ابً ؾالم الجمخي َظٍ الٓاَغة صعاؾت ٢ٍى

٣ٟىصة في ألاصب بلى ما ٧اهذ ٖلُه مً ٢بل. ؾاع ابً الىاضخت. ٞإٖاص بظل٪ ـ ٦ما ؾجري ـ الش٣ت اإلا

غيها ب٣ىله:  ٣ت مىهجُت، بط مهض لهظٍ ال٣ًُت ؤو لضعاؾتها بإخ٩ام و٢ىاٖض ٖامت، ٖو ؾالم ٖلى ٍَغ

"وفي الكٗغ مهىٕى مٟخٗل مىيٕى ٦شحر ال زحر ُٞه، وال حجت في ٖغبُت، وال ؤصب ٌؿخٟاص، وال مٗجى 

.  ٌؿخسغط، وال مشل ًًغب، وال مضًذ  عاج٘، وال هجاء م٣ظٕ، وال ٞسغ معجب، وال وؿِب مؿخُٝغ

و٢ض جضاوله ٢ىم مً ٦خاب بلى ٦خاب لهم ًإزظوهه ًٖ ؤَل الباصًت، ولم ٌٗغيٍى ٖلى الٗلماء. 

ولِـ ألخض بطا ؤظم٘ ؤَل الٗلم والغواًت الصخُدت ٖلى ببُا٫ شخيء مىه ؤن ٣ًبل مً صخُٟت، وال 
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بٗض في بٌٗ الكٗغ، ٦ما ازخلٟىا في ؾاثغ ألاقُاء. ٞإما ما ًغوي ًٖ صخٟي. و٢ض ازخل٠ الٗلماء 

  1اج٣ٟىا ٖلُه، ٞلِـ ألخض ؤن ًسغط مىه".

ٞال٣ًُت ٖامت ال جسو قاٖغ صون آزغ، بل حكمل الكٗغ الٗغبي ٧له، "وبطا ٧ان ابً ؾالم ٢ض 

ت الخ٤ مً الباَل. ٞةهه  ٣ا ًاصي بلى جصخُذ اإلاسُىء وعص اإلاىدى٫ ومٗٞغ ٦ظل٪ ٞخذ للى٣اص ٍَغ

خظع الباخشحن وهبههم بلى ؤن ما اج٣ٟىا ٖلُه، لِـ ألخض ؤن ًسغط مىه. و٢ض وي٘ في َظا اإلاىهج خضا 

لٟىضخى الك٪، ولِـ ألخض ؤن ًغضخى الك٪ لىٟؿه في قٗغ مٗخمض ٖلى عواًت مٟغصة قاطة مً 

ىت ٖلى ب ِّ ٣م صلُل واضر وحجت ب ًُ ُالن الغواًاث، ٣ٞض جغص عواًاث ؤزغي جىز٣ه وجصدخه. ٞةن لم 

  2طل٪ الكٗغ، ٞلِـ له ؤن ًغجر الك٪ بطا ٧ان ال٣ُحن ًلىح في عواًاث ؤزغي جشبخه وجىز٣ه".

 ل: الكٗغ اإلايؿىب ئلى ٖاص وزمىصأو 

جدضر ابً ؾالم ًٖ ٢ًُت الكٗغ اإلايؿىب بلى ٖاص وزمىص، وه٣ض ٢ى٫ مدمض بً بسخا١ الظي ٧ان 

ب عواًخه، و٧ان ٣ًّغ ٖلى هٟؿه بجهله مً ٖلماء الؿحر واإلاٛاػي، ولِـ له ٖلم بى٣ض الكٗغ وج هٍى

. بل  غوٍه صون ؤن ٌٗٝغ مهضٍع م مً طل٪ ٧ان ًإجُه الكٗغ ُٞى٣له ٍو بٗلم الكٗغ. ول٨ىه بالٚغ

ؤزبذ قٗغا ألهاؽ لم ٣ًىلىا قٗغا ٢ِ، وؤزبذ ؤقٗاعا لليؿاء ًٞال ًٖ الغظا٫، ٞإٞؿض الكٗغ 

 وهجىه. 

حر طل٪، ٣ٞبل الىاؽ ٖىه ألاقٗاع، و٧ان ٌٗخظع ٣ًى٫ ابً ؾالم: "و٧ان ؤ٦ثر ٖلمه باإلاٛاػي وال ؿحر ٚو

جِىا به ٞإخمله. ولم ٨ًً طل٪ له ٖظعا. ٨ٞخب في الؿحر ؤقٗاع 
ُ
٣ى٫: ال ٖلم لي بالكٗغ، ؤ مجها ٍو

الغظا٫ الظًً لم ٣ًىلىا قٗغا ٢ِ، وؤقٗاع اليؿاء ًٞال ًٖ الغظا٫، زم ظاوػ طل٪ بلى ٖاص 

 3كٍٗغ وبهما َى ٦الم مال٠ م٣ٗىص ب٣ىاٝ".وزمىص، ٨ٞخب لهم ؤقٗاعا ٦شحرة، ولِـ ب

: َغح ألاصلت والبراهحن.
ا
 زاهُا

٣ت مىهجُت طا٦غا ألاؾباب وألاصلت، هلخهها ُٞما ًلي:  ىا ًخهضي ابً ؾالم لل٣ًُت بٍُغ  َو

م:-1  صلُل مؿخمض مً ال٣غآن ال٨ٍغ

                                                           
م،  1

ّ
م(، 1974، جد٤ُ٣ مدمىص مدمض قا٦غ، )ال٣اَغة: َبٗت اإلاضوي، ٖام َبلاث فدٌى الكٗغاءالجمخي، ابً ؾال

 .4، م1ط
جغظمت ًخي الجبىعي، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، الىاقغ الكغ٦ت  ،أنٌى الكٗغ الٗغبيبغوِٞؿىع ؽ. مغظلُىر،  2

 .17-16م(، م1978، 1اإلاخدضة للخىػَ٘، ٍ
م، 3

ّ
 .8، م1، طَبلاث فدٌى الكٗغاءالجمخي، ابً ؾال



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 111  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ُمىا"، 
َ
ل
َ
ْ ًَ ِظً
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"
ً
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ُ
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ُ
َبإ

َ
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ُ
ِج٨

ْ
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َ
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َ
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َّ
ُمىَص َوال

َ
اٍص َوز َٖ ىٍح َو

ُ
ْىِم ه

َ
ْم ٢

ُ
ِل٨

ُه".
َّ
 الل

َّ
ُمُهْم ِبال

َ
ل ْٗ ٌَ  

َ
ْم ال َِ ِض

ْٗ ًْ َب   5ِم

ض ابً ؾالم مً َظٍ ألاصلت ال٣غآهُت اإلاخٗضصة ؤن ؤزباع ٖاص وزمىص ٖلمها ٖىض هللا ؾبداهه  ًٍغ

: بن ؤزباع جل٪ ألامم ال وحٗالى، وال ٌٗٝغ ٖجها ؤلاوؿان قِئا. و٦إهما ؤعاص ؤن ٌؿإ٫ ابً بسخا١ 
ً
٢اثال

ٌٗٝغ ٦جهها بال هللا ؾبداهه وحٗالى، ٠ُ٨ٞ جسبرها ٖجها؟ وجظ٦غ لىا ؤقٗاعا ال ٌٗلمها بال ؤهذ، بٗض ؤن 

٪ له؟  ؤزبرها ال٣غآن بإن ٖلم جل٪ ألامم ٖىض هللا وخضٍ ال قٍغ

 صلُل مؿخمض مً اللٛت:  -2

ج٩لم بالٗغبُت ووسخي لؿان ؤبُه، بؾماُٖل ًظَب ابً ؾالم بلى ؤن ًىوـ بً خبِب ٢ا٫: ؤو٫ مً 

ومٗجى َظا ؤن لؿان ؤبُه لم ٨ًً الٗغبُت، ؤو ؤن اللٛت الٗغبُت لم  6بً ببغاَُم عضخي هللا ٖجهما".

ج٨ً قاجٗت ٖلى ٖهض ببغاَُم ٖلُه الؿالم. بياٞت بلى طل٪ ٞةن الٗغبُت التي ج٩لمها بؾماُٖل 

م الظي ال جسخ ل٠ لٛخه ًٖ لٛت الكٗغ الٗغبي ل٣ى٫ هللا ؾبداهه هٟؿه جسال٠ ٖغبُت ال٣غآن ال٨ٍغ

ىَن"،
ُ
٣ِل ْٗ َ

ْم ح
ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
ا ل ًُّ َغِب َٖ ا  ْغآهً

ُ
٢ ٍُ َىا

ْ
هَؼل

َ
ا ؤ ْىٍم  7وحٗالى: "ِبهَّ ا ِل٣َ ًُّ َغِب َٖ ا  ْغآهً

ُ
ُه ٢

ُ
اج ًَ ْذ آ

َ
ل ّهِ

ُ
و٢ا٫: "٦َِخاٌب ٞ

ُمىَن".
َ
ل ْٗ ٌَ8  

ظا ًا٦ض ؤن اللٛت الٗغبُت في ٖهض ٖاص وزمىص لم جبلٜ مغجب ت ال٨ما٫ التي ٢ُل بها َظا الكٗغ الظي َو

وؿبه ابً بسخا١ ل٣ىم ٖاص وزمىص، بل بن َظا الخ٨م ًىُب٤ ٖلى ٧ل ألاقٗاع التي جظ٦غ قِئا بٗض 

م ٖضهان، ا٢خهغوا ٖلى  ٖضهان، خُض ٣ًى٫ ابً ؾالم: "لم ًجاوػ ؤبىاء هؼاع في ؤوؿابهم وؤقٗاَع

 ال٨البي في بِذ واخض ٢اله: مٗض. ولم ًظ٦غ ٖضهان ظاَلي ٢ِ ٚحر لبُض بً عبُٗت

                                                           
 .45ؾىعة ألاوٗام: آًت 1
 .51-50ؾىعة الىجم: آًت 2
 .8ؾىعة الخا٢ت: آًت 3
 .38ؾىعة الٟغ٢ان: آًت 4
 .9ؾىعة ببغاَُم: آًت 5
 .9، م1َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء: ط6
 .2ؾىعة ًىؾ٠: آًت 7
 .2ؾىعة ٞهلذ: آًت 8
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٪ الٗــىاط٫ ٞةن لم ججض مً صون ٖضهان والضا  1وصون مٗض، ٞلتٖز

 و٢ض عوي لٗباؽ بً مغصاؽ الؿلمي بِذ في ٖضهان، ٢ا٫:

ُ٪ بً ٖضهان الظًً جل٣بــىا  بمظجر ختى َغصوا ٧ل مُغص ٖو

ب، ٞما ٞى١ ٖضهان ؤؾماء لم جازظ بال مً ال٨خب ـ وهللا ؤٖلم  ا ٖغبي والبِذ مٍغ بها ـ لم ًظ٦َغ

اص وزمىص  ٢ِ. وبهما ٧ان )مٗض( بةػاء مىسخى بً ٖمغان ٖلُه الؿالم ؤو ٢بله ٢لُال، وبحن مىسخى ٖو

ت الٗغب  الضَغ الُىٍل وألامض البُٗض، ٞىدً ال ه٣ُم في اليؿب ما ٞى١ ٖضهان، وال هجض ألولٍى

ؤي ٦الم ابً بسخا١ ـ لم ًغو اإلاٗغوٞحن قٗغا، ٠ُ٨ٞ بٗاص وزمىص؟ ٞهظا ال٨الم الىاًَ الخبِض ـ 

 ٢2ِ ٖغبي مجها بِخا واخضا وال عواًت للكٗغ، م٘ ي٠ٗ ؤؾٍغ و٢لت َالوجه".

ش:  -3  صلُل مؿخمض مً الخاٍع

هلمؿه مً َظا الىو الظي ط٦ٍغ ابً ؾالم: "و٢ا٫ ؤبى ٖمغو بً الٗالء في طل٪: ما لؿان خمحر 

٠ُ٨ٞ بما في ٖهض ٖاص وزمىص، م٘ جضاُٖه وؤ٢اصخي الُمً الُىم بلؿاهىا، وال ٖغبُتهم بٗغبُدىا، 

ووَُه. ٞلى ٧ان الكٗغ مشل ما وي٘ البً بسخا١، ومشل ما عوي الصخُٟىن، ما ٧اهذ ُٞه خاظت 

 3وال ُٞه صلُل ٖلى ٖام".

 صلُل مؿخمض مً صعاؾت الكٗغ الٗغبي: -4

ش ألاصب، والبدض ًٖ بضاًت ج٣هُض الكٗغ الٗغبي، ٞةن ؤي بوؿان م هما ؤمًٗ بالغظٕى بلى جاٍع

ش ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٗثر ألولُت الٗغب  دل في ؾُىع الخاٍع الىٓغ، وه٣ب ًٖ اإلاهاصع في مٓاجها، ٞو

 4اإلاٗغوٞحن قٗغا، ٠ُ٨ٞ بٗاص وزمىص؟".

زم بن َظا الكٗغ ال ًىا٦ب الٗهغ الجاَلي، الظي ٌٗخبر ؤخضر ٖهضا مىه، بطن ٞهظا الكٗغ واًَ 

، ي٠ُٗ ألاؾغ، ٦ما ًظَب ابً ؾالم ب٣ىله: ي٠ُٗ ٢لُل الُالوة والجما٫، م٨ٟ٪ ألاونا٫

ظا ما  5."ٞهظا ال٨الم الىاًَ الخبِض..." ول٨ً ابً ؾالم لم ًظ٦غ ؤمشلت لهظا الىـٕى مً الكٗغ، َو

 هإزظٍ ٖلُه في مشل َظا اإلاىي٘. ٞاألمشلت جا٦ض صخت ما طَب بلُه. 

: أنل هظا الكٗغ  ومىبٗه
ا
 زالشا

                                                           
٣ًى٫: اهٓغ في آباث٪، ٞةن عؤًذ مجهم با٢ُا ٞاَم٘ في الخلىص، وبال ٞدؿب٪ بٟىاث٪ ػاظغا ل٪ ووآٖا. ٞا٢ُ٘ ؤمل٪، 1

 .11، م1وجؼوص إلاا بٗض اإلاىث ػاصا. اهٓغ: َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء: ط
 .11، م1اإلاهضع الؿاب٤: ط2
 هٓغ:َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء.ا3
 اإلاهضع الؿاب٤.4
 اإلاهضع الؿاب٤.5
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ً اإلاهضع الظي  ًدؿاء٫ ابً ؾالم ـ بٗض َظا ٧له ـ ًٖ ٦ُُٟت ونى٫ َظا الكٗغ بلى ابً بسخا١، ٖو

ه٣ل ٖىه ابً بسخا١، َل ه٣له ًٖ صخُٟت، ؤو عواٍ ؤخض مً عواة الكٗغ، ؤو ؤزظٍ ًٖ ؤٖغاب 

َظا باإلياٞت بلى  1الباصًت؟ ٞإن ؤزظٍ ًٖ صخُٟت، "ما ٧اهذ بلُه خاظت، وال ُٞه صلُل ٖلى ٖلم".

باإلياٞت بلى طل٪ ؤزاع بٌٗ الباخشحن ؤن  2ؤهه "لم ًغو ٖغبي ٢ِ مجها بِخا واخضا، وال عواًت للكٗغ".

 بضاًت ج٣هُض ال٣هُضة امخضث بلى زمؿحن وماثت ٖام ؾب٣ذ ؤلاؾالم. 

ش ؤو الى٢ذ الظي بضؤ ُٞه ا لٗغب ل٣ض طَب اإلاؿدكغ١ )آعبغي( بلى ؤهه "مً اإلاؿخدُل جدضًض الخاٍع

م ًمخض بلى خغب البؿىؽ ؤو ٢بل طل٪  ؤوال ٢ى٫ الكٗغ، ٞإ٢ضم الكٗغاء الظًً لضًىا ب٣اًا قَٗغ

م ٢ىلهم الكٗغ ٞلِؿىا ؾىي ٢622لُال ب٣غابت زالزحن وماثت ٖام ٢بل الهجغة، ؤي ؾىت  م. ول٨ً بٚغ

اث ال٣هحرة".   3وايعي ٢ىاٖض ال٣هُضة ؤو اإلا٣ُٖى

خ٣اصٍ ؤن  وؤزحرا ًسلو ابً ؾالم بلى ؤن الكٗغ  الٗاصي والشمىصي باَل وػاث٠ ومك٩ى٥ ُٞه، اٖل

ؤو٫ مً ٢ا٫ الكٗغ مهلل بً عبُٗت الظي وكإ في ٢ىمه الكٗغ. "و٧ان ؤو٫ مً ٢هض ال٣هاثض وط٦غ 

ا  4الى٢اج٘، اإلاهلل بً عبُٗت الخٛلبي في ٢خل ؤزُه ٧لُب واثل". لى الٗمىم، ٞغبُٗت َظا وقاَٖغ ٖو

 زمىص. اإلاهلل ؤخضر ٖهضا مً ػمً ٖاص و 

: الٗى 
ا
 امل وألاؾباب التي جإصي لالهخداٌعابٗا

ٞةطا طَبىا بٗض َظا بلى جسهُو الخضًض في الكٗغ وخضٍ بٗض َظا الخٗمُم الؿاب٤، وظضها ابً 

م بٗض طل٪، خُض ًدىاولهم ٖامت صون جسهُو ألبُاث  ؾالم ًىو ٖلى الكٗغاء الظًً هدل قَٗغ

ضا ما طَب بلُه في الىي٘ و  الاهخدا٫ مً ٢بل. مُٗىت مدضصة مٍا

ت. -ؤ ُّ  اوكٛا٫ الٗغب بالجهاص والٟخىخاث ؤلاؾالم

ًبضؤ ابً ؾالم بظ٦غ بٌٗ ألاؾباب التي ؤصث بلى مؿإلت الىي٘ والاهخدا٫ في الكٗغ، ؤو ؾاٖضث 

ؼو ٞاعؽ  ٖلُه مىظ بضاًت الٗهغ الٗباسخي خُض "حكاٚلذ ٖىه الٗغب، حكاٚلىا بالجهاص، ٚو

ه.ٞلما ٦ثر ؤلاؾالم، وظاءث الٟخىح، واَمإهذ الٗغب باألمهاع، والغوم، ولهذ ًٖ الكٗغ وعواًخ

عاظٗىا عواًت الكٗغ، ٞلم ًاولىا بلى صًىان مضون ؤو ٦خاب م٨خىب، وؤلٟىا طل٪ و٢ض َل٪ مً 

الٗغب مً َل٪ باإلاىث ؤو ال٣خل، ٞدٟٓىا ؤ٢ل طل٪، وطَب ٖلحهم مىه ٦شحر... ٞلما عاظٗذ الٗغب 

ا، اؾخ٣ل بٌٗ الٗكاثغ قٗغ قٗغائهم، وما طَب مً ط٦غ عواًت الكٗغ، وط٦غ ؤًامها ومأز َغ

                                                           
 اإلاهضع الؿاب٤.1
 اإلاهضع الؿاب٤.2

3Arabic poetry: A. J. Arberry, p.1, Cambradge, 1963 
م، 4

ّ
 .11، م1، طَبلاث فدٌى الكٗغاءالجمخي، ابً ؾال
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م، ٞإعاصوا ؤن ًلخ٣ىا بمً له الى٢اج٘ وألاقٗاع، ٣ٞالىا  و٢اجٗهم. و٧ان ٢ىم ٢لذ و٢اجٗهم وؤقٗاَع

ٖلى ؤلؿىت قٗغاجٗم. زم ٧اهذ الغواة بٗض، ٞؼاصوا في ألاقٗاع التي ٢ُلذ. ولِـ ٌك٩ل ٖلى ؤَل 

اصة الغواة وما ويٗىا، وال ما وي٘ اإلاىلضون. وبهما ًٖل بهم ؤن ٣ًى٫ الغظل مً ؤَل  الٗلم ٍػ

  1الباصًت مً ولض الكٗغاء، ؤو الىلض لِـ مً ولضَم، ِٞك٩ل طل٪ بٌٗ ؤلاق٩ا٫".

 الُم٘ والجك٘. -ب

ًيخ٣ل بٗض طل٪ بلى ط٦غ بٌٗ ألامشلت والكىاَض التي جا٦ض ؤن الُم٘ والجك٘ مً ؤؾباب الاهخدا٫. 

ظا ما طَب بلُه في  ٢ىله: "بن ابً صاووص بً مخمم بً هىٍغة، ٢ضم البهغة في بٌٗ ما ٣ًضم له َو

البضوي مً الجلب واإلاحرة. ٞجز٫ الىدُذ، ٞإجِخه ؤها وابً هىح الُٗاعصي، ٞؿإلىاٍ ًٖ قٗغ ؤبُه 

هىٗها لىا،  ض في ألاقٗاع ٍو مخمم، و٢مىا له بداظخه، و٦ُٟىاٍ يُٗخه. ٞلما هٟظ قٗغ ؤبُه، ظٗل ًٍؼ

ا مخمم، والى٢اج٘ وبطا ٦الم ٚ حر ٦الم مخمم، وبطا َى ًدخظي ٖلى ٦المه، ُٞظ٦غ اإلاىاي٘ التي ط٦َغ

 2التي قهضَا. ٞلما جىالى طل٪ ٖلمىا ؤهه ًٟخٗله".

ا في مؿإلت الىي٘ والاهخدا٫، ٞهظا َى ابً  وكٗغ ؤن الُم٘ والجك٘ وخاظت الىٟـ ٧ان لها ؤزَغ

ؤهه ل٣ى مً وعاء طل٪ ٦ؿبا وزحرا، لم ًخىعٕ مخمم ٖىضما عؤي خاظخه ج٣طخى له في ٌؿغ وؾهىلت، و 

٠ًُ ٢هاثض بلى ؤبُه لم ًى٤ُ بها في خُاجه ؤبضا.  ؤن ٨ًظب ٍو

ضم جىز٣ُه. -ط  عواًت الكٗغ ٖو

ب الش٣ٟي ٢ا٫: ٧ان   في مىي٘ آزغ ٣ًى٫ ابً ؾالم: "ؤزبروي ؤبى ٖبُضة ًٖ ٖمغ بً ؾُٗض بً َو

ي ما ٖىضٍ مً الكٗغ( ٣ٞلذ له: ؤمل ٖلي )خماص( لي نض٣ًا ملُٟا، ٞٗغى ٖلى ما ٢بله ًىما )ؤ

ت، ٞإملى ٖلي:  ٢هُضة ألزىالي بجي ؾٗض بً مال٪ لُٞغ

 ولظل٪ ػمذ ٚـضوة ببلـــه بن الخلُـِ ؤظـض مىخ٣لــه 

 تهضي نٗاب مُحهـم طللــه ٖهضي بهم في الى٣ب ٢ض ؾىضوا 

صخى َمضان. وؾمٗذ ًىوـ ٣ًى٫: العجب ممً ًإزظ ًٖ خماص، و٧ان ٨ًظب لخً  وهي أٖل ٍو

٨ؿغ".  3ٍو

ىوـ بً خبِب ٢ض  وٗلم ـ َىا ـ ؤن الٗلماء مً ؤمشا٫ ابً ؾالم، وؤبي ٖبُضة مٗمغ ابً اإلاشجى، ٍو

لمىا ؤن الاٞخٗا٫ مً ؤزال٢ه! لظا اَخمىا باألقٗاع التي ًغوحها،  ىا خماصا ٖلى خ٣ُ٣خه، ٖو ٖٞغ

شبخىن الهىاب مجها. ا ٍو ى٣بىن ًٖ مهاصَع مدهىجها ٍو ول٨ً ًجب ؤن هخيبه بلى  ٞغاخىا ًضعؾىجها ٍو

                                                           
 .46-25، م1اإلاهضع الؿاب٤: ط1
 .46-35، م1اإلاهضع الؿاب٤: ط2
 .49، م1الؿاب٤: ط اإلاهضع 3
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حن ؾىاٍ، وؤن الكٗغ الجاَلي لم ٨ًً عواًت خماص وخضٍ ختى هغمُه  حن خماص ال ٌٗجي جَى "ؤن جَى

ثهم البُيء ُٞما  ٧له ؤو ظله باالٞخٗا٫، وبن اَخضاء الى٣ّاص مً عواة ألاصب وخملتهم بلى خماص وجٍغ

تر٧ىن، ًض٫ صاللت ؾاَٗت ٖلى ؤن الكٗغ ٢ض حٗغ  ى لٛغبلت ص٣ُ٢ت، وؤن الظًً ًإزظون مىه ٍو

ضوا ُٞه باالٞخٗا٫ ٢ض لخ٣تهم  ىا بؿُماَم بحن الىاؽ، ٦ما ؤن مً جٍؼ ؤزلهىا له مً الغواة ٢ض ٖٞغ

بت ٩ٞاهىا مىي٘ الاتهام".  1الٍغ

بل ال ًذجم ابً ؾالم ؤن ًسُئ طوي اإلا٩اهت والكهغة لضي الٗلماء بطا وؿب بلحهم ما ال جغظ٘ بلحهم 

حٍر ال ًخدغط ابً ؾالم في ؤن ًيؿب بلحهم الٛلِ بطا عووا ما ال ًُمإن بلُه،  وؿبخه، )ٞالكٗبي( ٚو

هِب، ٞال٨ما٫ هلل وخضٍ.   ألن ٧ل بوؿان ٧اثً مً ٧ان ًسُيء ٍو

ٍغوي ًٖ الكٗبي، ًٖ عبعى بً خغاف، ؤن ٖمغ بً الخُاب ٢ا٫: ؤي قٗغاث٨م ٣ًى٫ ابً ؾالم: "و 

 الظي ٣ًى٫:

 ٦ظل٪ ٧ان هىح ال ًسىن  ٞإلُذ ألاماهــتلم جسجهــا 

ظا ٚلِ ٖلى الكٗبي، ؤو مً الكٗبي، ؤو مً ابً خغاف. ؤظم٘ ؤَل الٗلم ؤن الىابٛت لم ٣ًل  َو

 َظا، ولم ٌؿمٗه ٖمغ. 

 الىابٛت، ٞةهه ٢ض ط٦غ لي ؤن ٖمغ بً الخُاب ؾإ٫ ًٖ بِذ الىابٛت: ول٨جهم ٚلُىا بٛحٍر مً قٗغ 

بت   ولِـ وعاء هللا للمغء مظَب خلٟذ ٞلم ؤجغ٥ لىٟؿ٪ ٍع

 ووظضها عواة الٗلم  2وخغي ؤن ٩ًىن َظا البِذ ؤو البِذ ألاو٫،

بالكٗغ ٌٛلُىن في الكٗغ، وال ًًبِ الكٗغ بال ؤَله. و٢ض جغوي الٗامت ؤن الكٗبي ٧ان طا ٖلم 

ى ٞاؾض، وعوي ٖىه شخيء ًدمل ٖلى لبُض:  وؤًام الٗغب، و٢ض عوي ٖىه َظا البِذ، َو

 و٢ض خملخ٪ ؾبٗا بٗض ؾبُٗــً باجذ حك٩ي بلى الىٟـ مجهكت 

ـاء للشماهُــً ٞةن حِٗل زالزا جبلػي ؤمــال   وفي الشالر ٞو

ؿخٗان به ٖىض الؿهغ  ٖىض اإلالى٥، واإلالى٥ ال  وال ازخالٝ ؤن َظا مهىٕى ج٨ثر به ألاخاصًض، َو

  3حؿخ٣صخي".

                                                           
اث ظامٗت ؤلامام مدمض بً 34مى٠٢ الى٣ض ألاصبي مً الكٗغ الجاَلي: مدمض عظب البُىمي، م 1 ، مً مُبٖى

اى. ؿذ، الٍغ  ؾٗىص، اإلاُاب٘ ألاَلُت لؤلٞو
 ، الظي ٣ًى٫ ُٞه:56، م٣ً1هض بِذ الىابٛت، اهٓغ: َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء، ط2

 ؤي الغظا٫ اإلاهظب؟بلى قٗذ،  ٞلؿذ بمؿدبــ٤ ؤزـا ال جلمـه

 .61-59، م1اهٓغ:اإلاهضع الؿاب٤: ط
 .61-59، م1اإلاهضع الؿاب٤: ط3
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ًىضر َظا الىو ؤن ابً ؾالم خٍغو ٧ل الخغم في جل٣ي عواًت الكٗغ، وؤهه ال ٨ًخٟي ؤن ًغوي 

ٌ ما ال ًجض نىاٖخه مخ٣ٟت م٘ ما ٌٗلم مً  ًٖ الش٣اث بطا عووا قٗغا مخضاُٖا زبِشا، ول٨ىه ًٞغ

 مىخى ألاؾلىب الجاَلي ع٢ت ؤو ظؼالت.

 اة والكٗغاء في ٢ًُت الاهخدا٫.مى٢ٟه مً الغو  -ص

بل ًترصص ابً ؾالم خحن  1وهي هٓغة ه٣ضًت ال ججٗل لغواًت الش٣اث م٩اها ٞى١ الاقدباٍ والغص".

ه وؾحروعجه وجغصاصٍ ٖلى ألاٞىاٍ،  ما ًٖ طًٖى حٗغى لكٗغ خؿان بً زابذ، وعٌٞ ٦شحرا مىه ٚع

ل 2ل ٖلى ؤخض. إلاا حٗاًَذخُض ٢ا٫ ُٞه ؤهه "٦شحر الكٗغ ظُضٍ، و٢ض خمل ٖلُه ما لم ًدم  ٢َغ

 3واؾخدبذ، ويٗىا ٖلُه ؤقٗاعا ٦شحرة ال جى٣ى".

 زم ٞهل ابً ؾالم ال٣ى٫ ؤًًا في ٢هُضة ؤبي َالب التي مضح ٞحها الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم:

 عبُ٘ الُخامى ٖهمت لؤلعامـل وؤبٌُ ٌؿخ٣ي الٛمام بىظهه

ىلذ، وعؤًذ في ٦خاب ًىؾ٠ بً ؾٗض ض ٞحها َو لمذ  "و٢ض ٍػ ناخبىا مىظ ؤ٦ثر مً ماثت ؾىت. ٖو

ؤن ٢ض ػاص الىاؽ ٞحها، وال ؤصعي ؤًً مىتهاَا وؾإلجي ألانمعي ٖجها، ٣ٞلذ صخُدت ظُضة، ٢ا٫: 

ل ٞحها لحن، ٞدك٩ل بٌٗ ؤلاق٩ا٫".   4ؤجضعي ؤًً مىتهاَا؟ ٢لذ: ال! وؤقٗاع ٢َغ

جدغػ، ٞهى ٣ًى٫: "خضزجي ؤبى وؤخُاها ٧ان ابً ؾالم ال ًخىعٕ ؤن ًتهم ٦باع الكٗغاء بالؿُى صون 

ٖبُضة ٢ا٫: ٧ان ٢غاص بً خيل مً قٗغاء ُٟٚان، و٧ان ٢لُل الكٗغ ظُضٍ، و٧اهذ قٗغاء ُٟٚان 

حر بً ؤبي ؾلمى اصعى َظٍ ألابُاث:  حٛحر ٖلى قٍٗغ ٞخإزظٍ ٞخضُٖه، مجهم َػ

ـــذ بن الغػٍت، ال عػٍت مشلهـــا 
ّ
 ما جبخػي ُٟٚان ًىم ؤيل

ـذ مـــغة  بن الغ٧اب لخبخػي طا
ّ
 بجىىب هسل بطا الكهىع ؤخل

ــذ ولىٗم خكى الضٕع ؤهذ لىا، بطا 
ّ
ل  جهلذ مً الٗل٤ الغماح ٖو

ـذ" ًىٗىن زحر الىاؽ ٖىض ٦غحهـت 
ّ
 5ٖٓمذ مهِبتهم َىا٥ وظل

                                                           
 .36، م، مىكف الىلض ألاصبي مً الكٗغ الجاهليمدمض عظب البُىمي1
حٗاًَىا: جىاَكىا وعمى بًٗهم بًٗا بالًٗحهت، وهي ؤلاٞ٪ والبهخان والكدُمت، اهٓغ: َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء: 2

 .215، 1ط
 .215، م1، طَبلاث فدٌى الكٗغاءالجمخي، ابً ؾالم، 3
 .215و  244، م1اإلاهضع الؿاب٤: ط4
، والغػٍت والغػٍئت: اإلاهِبت، اإلاغة: ال٣ىة، وهسل: 734-732، م2، طَبلاث فدٌى الكٗغاءالجمخي، ابً ؾالم، 5

ّل: قغب الكغبت الشاهُت بٗض ألاولى، والٗل٤: الضم. ت في واٍص لبجي ٞؼاعة، ٖو  ٢ٍغ
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ظا ال٨الم ُٞه هٓغ، ٞهظٍ ألابُاث في عزاء ؾىان بً ؤبي خاعزه اإلاغجي، والض َغم بً ؾىان "الظي  َو

َام ٖلى وظهه ٣ٟٞض، ٞلم ًغ له ٖحن وال ؤزغ، وطل٪ ؤهه َىي امغؤة ٞاؾتهُم بها، وجٟا٢م به طل٪ 

 ٞهام ٖلى وظهه ٣ٟٞض. 

حر ب٣ىله في والض ممضوخه َغم ابً ؾى ان؟ ؤال ًساٝ ؤن ًى٨ك٠ ؤمٍغ زم ٠ُ٦ ٣ٌٗل ؤن ٌؿُى َػ

حرا ألهه  ؤمام َغم بً ؾىان خُض ٌٗلم ؤهه عسى ؤباٍ ب٣هُضة مؿغو٢ت، زم ؤًً ُٟٚان وهي جىاوت َػ

ى لو  ترؤؽ الكٗغاء؟ َو حرا ًخهضع اإلاداٞل ٍو مؼوي، ؤحؿ٨ذ وجخٛاٞل ًٖ َظا الخضر! وجتر٥ َػ

 ٌؿُى ٖلى الكٗغاء ِٞؿلبهم مجضَم. 

حرا ٧ان طا خهاهت زل٣ُت، ؤلِـ َى ال٣اثل:ال وٗخ٣ض في َظا اإلاظَب ٖل  ى ؤي خا٫ ألن َػ

 لُسٟى، ومهما ٨ًخم هللا ٌٗلــم ٞال ج٨خمً هللا ما في نضوع٦ـم

ى ال٣اثل:  َو

 ولى زالها جسٟى ٖلى الىاؽ حٗلـم ومهما ج٨ً ٖىض امغت مً زل٣ُت

الكٗغ، ومٗل٣خه التي و٧ان طا ا٢خضاع ًمىٗه ؤن ٌٛحر ٖلى الكٗغاء ِٞؿغ٢هم، زانت وؤهه عظل ظُض 

ت. دخه ومل٨خه الكٍٗغ  ٦خبذ بماء الظَب لضلُل ٖلى ٢ىة ٢ٍغ

ه ٖلى الكٗغ مً ْاَغة الاهخدا٫ ظٗله ًدكضص ؤخُاها، ُٞظ٦غ ظمُ٘  ول٨ً خغم ابً ؾالم وزٞى

ظٍ ؾمت ال بإؽ بها البً ؾالم. اجسظ ألاوعبُىن  الغواًاث التي ج٩ىن في هٍٓغ مىي٘ ق٪ وزالٝ. َو

ج٣ُُم الٗمل الٟجي، وزانت )ص٩ًاعث( في مظَب الك٪. ولٗل ٧ل َظا ًىضر "ؤزغ ابً  مجها مىهجا في

. ٞهى ال ٨ًخٟي بىٓغة وال بغؤي وال ٦الم م٨ٟ٪  ً الخ٣اث٤ الٗلمُت الكاجٗت في ٖهٍغ ؾالم في جضٍو

إزظَا ؤزظ الٗلماء بالىٓغ والخدلُل، و٠ُ٦ ظاءث؟ وما  مىبذ، بل ًلم بال٨ٟغة مً ؤَغاٞها، ٍو

خهي بلُه؟ وواضر ؤن ابً ؾالم ٢ض صعؽ الكٗغ الجاَلي لخمدُهه مً جل٪ الىاخُت، ٞإ٢غ الظي جي

 1ما ؤ٢غ وؤبُل ما ؤبُل مؿخُٗىا بظل٪ بضعاؾخه الىاؾٗت للكٗغ وعظاله".

٨ظا ًٓل ٦خاب ابً ؾالم مً ؤَم ما ٦خب في الى٣ض ألاصبي ٖىض الٗغب. خُض ؤهه بٕغ في جهىٍغ  َو

وزانت ٢ًُت الاهخدا٫ ؤو الىي٘ التي ؤزاعث اهدباٍ ال٨شحر مً الى٣اص في ال٣ًاًا الى٣ضًت اإلاسخلٟت، 

 الٗهغ الخضًض، و٧اهذ مىيٗا للى٣اف والجض٫ وازخالٝ آلاعاء.

 

 الخاجمت

                                                           
ش الىلض ألاصبي ٖىض الٗغب مً الٗهغ الجـاهلي ئلى اللغن الغاب٘ الهجغي  ببغاَُم، َه ؤخمض، 1 ، )بحروث: صاع جاٍع

 . 81-80الخ٨مت(، م
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 هسخم َظا البدض ببٌٗ الىخاثج:

ُت  .1 الٗمل الجاص ٖلى بٖاصة صعاؾت الترار الٗغبي ال٣ضًم، والاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث اإلاٗٞغ

 التي ٢ّضمها.

٢ًُت الاهخدا٫؛ ٢ًُت ٢ضًمت ظضًضة ًجب الاؾخٟاصة مً زبراث ال٣ضماء في صعاؾتها  .2

غيها.  ٖو

 تهمل الضعاؾاث الترازُت في او٣ٗاص اإلااجمغاث ال٣اصمت، ًيبػي الاَخمام بها،  .3
ّ
ًجب ؤال

 وبمغاظٗتها.
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 ئٖاصة كغاءة لإلبضإ بحن الخللُض والخجضًض

 الفلُههُام بيذ مدمض بً خؿحن الضهخىعة 

ا كؿم جغبُت اإلاىهىبحن، ولُت التربُت،  الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث    

 هٟؿه
ً
بضٌ٘ الؿماواث {ؤلابضإ نٟت مً نٟاث الخال٤ ؾبداهه وحٗالى؛٢ا٫ ٖؼ ظالله وانٟا

 
ً
وال ًم٨ً للٟغص ؤن .117ؾىعة الب٣غة:آلاًت }ٞةهما ٣ًى٫ له ٦ً ٩ُٞىن  وألاعى وبطا ٢طخى ؤمغا

 بضون ببضإ مىظ بضء الخل٣ُت بلى ًىمىا َظا ٚحر ؤن الاججاَاث التي ؾاصث ألامم 
ً
ًخهىع مجخمٗا

 هلمذ مٓاَغ ؤلابضإ في الخ
ً
ًاعاث والكٗىب ٧ان لها صوع في جىظُه ؤلابضإ وظهت صون ؤزغي،ٞمشال

ال٣ضًمت في الًٟ اإلاٗماعي وفي الكٗغ،ولى ؤعصها الخضًض ًٖ ؤَمُت ؤلابضإ بك٩ل مىؾ٘ لخىظب 

ٖلُىا ؤن هخُغ١ ل٩ل ظىاهب الخُاة ؤلاوؿاهُت ٞاإلبضإ مهم ٦مُٗاع خًاعي وعؤؾما٫ بكغي ؤو 

اَُخه ؤو ًٖ صوع ؤلابضإ ٦إصاة ٞٗاله في  خؿم ٧ىؾُلت للخٛلب ٖلى مك٨الث ؤلاوؿان وػٍاصة ٞع

الهغاٖاث الؿُاؾُت؛ ؤو ٦إؾلىب خًاعي للخٗبحر ًٖ الجما٫ في ظمُ٘ ظىاهب الخُاة 

ش ؤن مبضٖحن جم ايُهاصَم و٢خلهم ألجهم ٦كٟىا ًٖ  اإلاسخلٟت.ٖلى خحن جغوي لىا ٦خب الخاٍع

ا  خيبه بلى اؾدشماَع ًُ  مً الُا٢ت اإلاهضعة،التي لم 
ً
ا ببضاٖاث ٖلمُت، وبالخالي ٞةن ؤلابضإ ٧ان هٖى

ضع٥ مضي ؤَمُتها في الخُل٘ بلى خُاة ؤًٞل. ومً َىا ظاءث ؤَمُت ؤلابضإ بك٩ ًُ ل مغٍى؛ ؤولم 

مً خُض الا٦دكاٝ والخىمُت والاؾخسضام في مجاالث الخُاة الىاؾٗت.بن الٟغو١ بحن ألامم 

اإلاخ٣ضمت والىامُت بمٟهىم الٗهغ هي ٞغو١ بم٣ضاع ما جمل٪ جل٪ ألامم مً ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ. 

ؾىٝ حؿخٗغى الباخشت الخ٣لُض، جُىعمٟهىم ؤلابضإ،الؿماث ؤلابضاُٖت،الخجضًض في مغاخل لظل٪ 

اث ؤلابضإ،زهاثو ؤلابضإ.٦ما وؤن اإلاىهج اإلاؿخسضم في البدض َى اإلاىهج  ٖمُلت ؤلابضإ مؿخٍى

 الىنٟي.

 اإلالضمت

الخمض هلل الظي ٖلم ؤلاوؿان مالم ٌٗلم، وؤوظضٍ مً الٗضم، والهالة والؿالم ٖلى خبُبىا ومٗلمىا 

خه وصخبه ؤظمٗحن ومً جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً،  لى آ٫ بِخه وطٍع ألاو٫ مدمض بً ٖبضهللا ٖو

 وبٗض:    

صاب جخمحز الخًاعة ؤلاوؿاهُت بالٗضًض مً الا٦دكاٞاث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت وآلا 

اث الٗلمُت والخ٨ىىلىظُت  ٗىص الًٟل في طل٪ بلى ؤلابضإ؛ ٞاإلاستٖر ُٗت والٟىىن الجمُلت، َو الٞغ

٠ خـ ؤلاوؿان وجىمي  حؿاَم بك٩ل ٦بحر في جدؿحن قغوٍ خُاة ؤلاوؿان ؤما الٟىىن ٞهي جَغ
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٘  الُبُٗت وحسخحَر ا طو٢ه وتهظبه. بن ؤلابضإ بهىعة ٖامت وؾُلت حؿاٖض ؤلاوؿان ٖلى جَُى

 لهالخه. 

 ٖلحها جضٖمها هخاثج اإلائاث مً 
ً
تراٝ بإَمُت ؤلابضإ خ٣ُ٣ت مخ٣ٟا ٦ما ؤنبذ الٖا

ً ٖلى نض٢ها و٢اج٘ الخُاة، ٞلم ٌٗض َىا٥ آلان مجا٫ للدؿائ٫ ًٖ  بَر الضعاؾاث وألابدار، ٍو

٤ الخ٣ضم َى زمغة مً ٚغؽ  ؛ؤَمُت ؤلابضإ ت مً زُىاث ٖلى ٍَغ ألن ٧ل ما ؤهجؼجه البكٍغ

 مً خؿً اؾدشماع ؤلابضا
ً
ت بلى جد٣ُ٣ه في اإلاؿخ٣بل َى ؤًًا ٕ ٦ما بن ؤ٢صخى ما جُمذ البكٍغ

 ؤلابضإ.

 الخللُض في ؤلابضإ

ضة. بن الخ٣لُض في ؤلابضإ ؤمغ يغوعي في  الخ٣لُض ْاَغة َبُُٗت في ج٩ىًٍ شخهُت ألاٞغاص الٍٟغ

 مُل
ً
 مىبىطا

ً
اط مً بضاًت ألامغ ولِـ ج٣لُض ؤ٩ٞاع الٛحر ؤو ؤٖمالهم قِئا ،٦ما ًيبػي ٖضم الاهٖؼ

ً
٣ا

ض، بل ًيبػي  ِ
ّ
٣ل ًُ ٍٕ بلى الخسّىٝ مىه ؤو عصٕ مً  ما٫ ال٨باع؛ ولِـ َىا٥ مً صا ج٣لُض الهٛاع أٖل

ل اإلاغخلت ألاولى مً ؤلابضإ، خُض ًخٗلم الٟغص بالخ٣لُض 
ّ
حصجُ٘ مً ٣ًىم بظل٪، ألن الخ٣لُض ًمش

ِٗل َظٍ الخبراث؛ ٖلى ؤهه ًيبػي ؤن ض مً الظًً لهم بإ  زبراث ٚحٍر َو
َّ
٣ل ًُ ٩ًىن الىمىطط الظي 

َىٍل في مُضان البدض طي الهلت. بط ٩ًىن ازخُاع الىماطط بظل٪ مً الظًً ًم٨ً ؤن ٩ًىهىا ؤؾىة 

ىت مً  ِ
ِّ ض ًجب ؤن ٩ًىن ٖلى ب ِ

ّ
٣ل

ُ
 للىٓغ. ٦ما ؤن اإلا

ً
 ملٟخا

ً
ا خؿىت مً  الظًً هبٛىا في مُاصًجهم هبٚى

ضٍ وما ً ِ
ّ
ضٍ.                  ؤمغ ج٣لُضٍ ومً ٣ًل ِ

ّ
 ٣ل

٫ الخبراث الخاعظُت بالخ٣لُض بلى زبراث صازلُت، ٞالخ٣لُض ٖباعة ًٖ مغخلت بٖضاص  جخدىَّ

غ وببضاء الغؤي  إلهخاط ٨ٞغة ؤنُلت. وبٗض ج٣لُض ٧اٝ ٞةن الٟغص ؾُيخ٣ل ال مدالت بلى الخٍُى

ض بل
ّ
٣ل ض ٍو

ّ
٨ظا ًّٓل ؤلاوؿان ٣ًل ٣ه الخام به الصخصخي وجُب٤  ؤ٩ٞاٍع الخانت. َو ى ؤن ًجض ٍَغ

                          .ً  ؤو ؤن ٨ًدك٠ ؤؾلىبه اإلاىٟغص ًٖ آلازٍغ

 ٞمً اإلاغّجر ؤن حؿخمغ الٗملُت ٖلى ق٩ل ج٣لُض 
ً
ومً ؤظل ؤن ٩ًىن الخ٣لُض هاٞٗا

 لىالصة ؤ٩ٞاع وؤٖما٫ ظضًضة 
ً
وج٨ٟحر، ٞخ٣لُض وج٨ٟحر، زم ج٣لُض وج٨ٟحر. ًٟسر َظا الخىاوب مجاال

  لت ومبخ٨غة.ؤنُ

َظا ومً الجضًغ ؤلاقاعة بلُه بلى ؤن الخ٣لُض بهما ًخًمً في ظىٍَغ ال٣لُل مً ؤلابضإ. 

ولهظا الؿبب ًيبػي ٖضم الا٦خٟاء بالخ٣لُض طل٪ ألن الا٦خٟاء بالخ٣لُض ٌٗجي ال٣ىاٖت بال٣لُل مً 
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 ل
ً
تر٥ ال٨شحر.خُض ًخه٠ ؤلابضإ ب٩ىهه ججاوػا  بحن ؤلابضإ ٦مً ٨ًخٟي بال٣لُل ٍو

ً
لمدا٧اة وجإلُٟا

  1ٖىانغ ؾاب٣ت في نىعة ظضًضة.

 جُىع مفهىم ؤلابضإ

ًم٨ً عنض زالر مغاخل عثِؿت ح٨ٗـ الخُىع الهاثل الظي خضر إلاٟهىم ؤلابضإ ٖلى مضي الٗهىع 

 اإلاايُت وهي:

 اإلاغخلت ألاولى:

ما٫ الخاع٢ت التي ج٣ترن بالٛمىى  وجمخض مىظ ؤ٢ضم الٗهىع و٢ض اعجبِ مٟهىم ؤلابضإ ٞحها باأٖل

ت  وحؿخٗصخي ٖلى الخٟؿحر. ومً ؤبغػ ما جمحزث به َظٍ اإلاغخلت الخلِ بحن مٟاَُم ؤلابضإ والٗب٣ٍغ

بضإ ببٌٗ والظ٧اء واإلاىَبت، والتر٦حز ٖلى صوع الىعازت والُٟغة ٖلى ؤلابضإ بياٞت بلى عبِ ؤلا 

ا.                حَر  اإلاُاصًً مشل الغؾم وألاصب والهىضؾت ٚو

 اإلاغخلت الشاهُت:                                                                                                   

اث ؾ٩ُىل ىظُت خاولذ بضؤث م٘ جهاًاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ و٢ض احؿمذ َظٍ اإلاغخلت بٓهىع هٍٓغ

بت والخٟى١، واهدؿاع  جٟؿحر الٓاَغة ؤلابضاُٖت، وخضور ج٣ضم في الخمُحز بحن مٟاَُم ؤلابضإ واإلاَى

ٖملُت الغبِ بحن ؤلابضإ  والُٛبُاث والخىاع١ واهدؿاع الجض٫ خى٫ ؤزغ الىعازت في ؤلابضإ، واحؿإ 

                                                                                       صاثغة الاَخمام باإلبضإ في مجاالث الٗلىم الخُاجُت والُبُُٗت.

                                                                                                      :اإلاغخلت الشالشت

ً وامخضث ختى الٗهغ  حها ؤنبذ ًىٓغ إلاٟهىم ؤلابضإ بضؤث في مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ الخايغ، ٞو

ُت، وهمِ الخ٨ٟحر والصخهُت والضاُٞٗت  ٖلى ؤهه جىلُٟت جىضمج ٞحها الٗملُاث ال٣ٗلُت واإلاٗٞغ

والبِئت، و٢ض اهدكغث في َظٍ الٟترة البدىر والضعاؾاث التي جدىاو٫ ؤلابضإ ولٗل مً ؤؾباب طل٪ 

ظ٫ ظهىص ُٖٓمت في الازترإ والخجضًض والخدؿحن ؤن الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٧اهذ ٢ض اؾخضٖذ ب

في مباصت الخُاة اإلاسخلٟت، ٦ما ؤن ْهىع ٖهغ الًٟاء وجهاٖض الؿبا١ ُٞه ؤ٦ض ٖلى ؤَمُت َظا 

      2الُلب، باإلياٞت بلى ج٣ضم الهىاٖت وجؼاًض الخاظت بلى مبضٖحن.

 بضعاؾت ؤلابضإ، 1950لظا ْهغ في ؤواثل ٖام )
ً
 متزاًضا

ً
وطل٪ ٖىضما ؤل٣ى ( اَخماما

الب ُٞه باالَخمام بمىيٕى  ٨ُت َو )ظُلٟىعص( زُابه الغثاسخي في ظمُٗت ٖلم الىٟـ ألامٍغ

                                                           
 .85م(، م 2004، 2، )ٖمان: صاع ال٨ٟغ،، ٍ ، اإلاىهبت والخفىق والابضإظغوان، ٞخخي  1
      .77م(، م2014ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب، )أبىاؤها ًخٗلمىن الخفىحرؤلابضاعي، مهُٟى، ٞهُم،   2
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ؤلابضإ، وجغجب ٖلى طل٪ ج٨ش٠ُ البدىر الٗلمُت والضعاؾاث التي جىاولذ ؤلابضإ وبىاء م٣اًِـ 

 للخٗٝغ ٖلى ألاٞغاص اإلابضٖحن.                                   

 ماَ
ً
ٟه؟. ى بطا                                                               ؤلابضإ... و٠ُ٦ ًم٨ً حٍٗغ

 مفهىم ؤلابضإ

، وابخضٖه ؤوكإٍ وبضؤٍ، والبضٕ  الصخيء 
ً
ٌٗٝغ ؤلابضإ في لؿان الٗغب مً بضٕ الصخيء ًبضٖه بضٖا

.
ً
  1الظي ٩ًىن ؤوال

ى البضٌ٘ ألاو٫ ٢بل ٧ل  والبضٌ٘ مً ؤؾماء هللا حٗالى إلبضاٖه ألاقُاء وبخضازه بًاَا، َو

 ؤي زال٣ها ومبضٖها.     2شخيء، ٢ا٫ هللا ؾبداهه وحٗالى }بضٌ٘ الؿماواث وألاعى{

ؤما اإلاٟهىم الانُالحي لئلبضإ ٞةهه ًدمل مًامحن وجٟؿحراث مخٗضصة، ٞالباخشىن 

كغخىهه مً زال٫ الغظٕى ب لى ٖامل ؤو ؤ٦ثر مً واإلاضعبىن واإلاؿدكاعون ٣ًضمىن َظا اإلاهُلر؛ َو

الخهاثو ؤو الؿماث الصخهُت واإلاهاعاث الظَىُت لؤلٞغاص واإلابضٖحن، بلى ظاهب  :ٖضة ٖىامل مجها

ا، والتي جازغ بضوعَا ٖلى مؿخىي  الخهاثو ؤو اإلاخٛحراث الخىُٓمُت التي جمحز ٧ل مىٓمت ًٖ ٚحَر

 وهٕى ؤلابضإ ٞحها. 

بؿتر ٞاهه ٌٗٝغ ؤلابضإ   ًٖ ٢امىؽ ٍو
ً
ٖلى ؤهه الخالت التي جاصي بلى ج٣ضًم شخيء وه٣ال

 مً  .ًخمحز باإلبضإ
ً
ٗجي طل٪ يغوعة ؤن ًبضو الٗمل ؤلابضاعي ٖلى ق٩ل ؤنُل لم ٨ًً مٗغوٞا َو

 ٢بل، ؾىاًء ٧ان طل٪ في مجا٫ ؤلاهخاط الٗلمي ؤو اإلا٩ُاه٩ُي، ؤو الٟجي بجمُ٘ ؤق٩اله.                                       

ِغٝ بإهه ٖملُت ؤلاخؿاؽ بالهٗىباث ؤما ؤلابضإ  ُّٖ في يىء الٗلىم الاظخماُٖت ٣ٞض 

واإلاك٨الث اإلاىظىصة في ألاقُاء، والى٣و في اإلاٗلىماث والٗىانغ الىا٢هت في اإلاىيٕى مدل 

الاَخمام ألامغ الظي ًضٞ٘ الٟغص بلى ا٦دكاٞها، ؤو ج٩ىًٍ ٞغوى خىلها، زم ازخباع صخت َظٍ 

ا   ختى ًهل ٞحها ٖلى جهاًت.  الٟغوى، وبٖاصة ازخباَع

 ؤن الخٗضص والازخالٝ في حٍٗغ٠ ؤلابضإ ؤصي بلى ٖضة هخاثج:

اث الخمؿت التي ويٗها "جاًلىع".         أولها اث لئلبضإ مشل اإلاؿخٍى  : مداولت الخى٤ُٞ بُجها بىي٘ مؿخٍى

ت لىايٗحها مشل زاهحها ٟاث م٘ عبُها باإلاىاحي ال٨ٍٟغ : مداولت وي٘ جهي٠ُ قامل لخل٪ الخٍٗغ

 جهي٠ُ"زُدىا".      

                                                           
 .119م(، م 2008)ال٣اَغة: صاع الجهًت الٗغبُت، ؾُيلىحُت ؤلابضإ والصخهُت، الضاَغي، نالر خؿً،  1
 .117ؾىعة الب٣غة، آلاًت   2
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: حٗضص وؾاثل ٢ُاؽ ؤلابضإ والىؾاثل اإلاؿخسضمت للخٗٝغ ٖلى اإلابضٖحن، ٞمجها م٣اًِـ زالثها

ؽ لؿماث الصخهُت مشل م٣ُاؽ " جىعاوـ"، ومجها م٣اًِـ لئلهخاط ؤلابضاعي مشل م٣ُا

ش الخُاة للخٗٝغ ٖلى اإلابضٖحن  "ظُلٟىعص"  ومجها اإلا٣اًِـ التي حٗخمض ٖلى اؾخسضام ٢ىاثم جىاٍع

    1مشل ٢اثمت  "قاٞغ واوؿخاػي".

ومما ؾب٤ ًخطر ؤن حٗاٍع٠ ؤلابضإ وبن ٧اهذ مخٗضصة الىظٍى ومسخلٟت اإلاداوع، بال ؤجها 

 جهب في بىج٣ت واخضة وجخ٤ٟ ٖلى ٨ٞغة ماصاَا ؤن ؤلا 
ً
بضإ َى الخىنل لصخيء ظضًض ٢ض ظمُٗا

ت، ؤو ازترإ ظضًض. ٦ما ؤهه لِـ مً الًغوعي ؤن ج٩ىن ظمُ٘  ٩ًىن زضمت، ؤو ؾلٗت ؤو هٍٓغ

 وبهما ٨ًٟي ؤن ٩ًىن ؤلابضإ مجغص جإل٠ُ ألق٩ا٫ ٢ضًمت، 
ً
ٖىانغ الصخيء اإلابخضٕ ظضًضة جماما

،
ً
 ظضًضا

ً
ُٟا ٟها جْى غي ٞحها مٗاوي ظضًضة لم  ٞاإلابضٕ ٢ض ٌؿخُٟض مً ؤ٩ٞاع ٚحٍر ول٨ىه ًْى ٍو

 مدا٧اة ؤو ج٣لُض.               ٌؿب٣ها بلُه ؤخض. ٞاإلبضإ َىا لِـ مجغص 

 الؿماث ؤلابضاُٖت

ت ٖامت ؤو بؾخٗضاص ٖام حك٩ل ؾلى٦ُاث ألاٞغاص بدك٨ُلت  Taitجمشل الؿمت  لضي ٖلماء الىٟـ هٖؼ

 زانت، وجُبٗه وجلىهه وجدضص ؤهىاٖه و٦ُُٟاجه.

اإلاٟهىم ؤن الؿماث هي اإلاضازل للمداولت  إلًجاص جٟؿحراث للؿلى٥  واإلا٣هىص بهظا

 ً الٓاَغي لؤلٞغص؛ مً زال٫ بًجاص بؾخٗضاصاث زانت ٖىضٍ ج٩ىن جدذ مؿالُت َظا الؿلى٥ ٖو

 احؿا٢ه وزباجه صازله.

وزهاثو الؿلى٥ وؾماث الىٟـ لؤلٞغاص اإلابضٖىن ٢ض اؾخإزغث باَخمام ُٖٓم مً 

م ظهت ٖضص ٦بحر مً الٗلما ء، وجغسخذ لضحهم ٢ىاٖت جا٦ض ؤن ألاٞغاص اإلابضٖىن الًدكابهىن م٘ ٚحَر

ً اإلاجا٫ الظي ًبضٖىن ُٞه ٞةجهم ُت. وبهٝغ الىٖٓغ ًدكاع٧ىن في  في زهاثههم الاهٟٗالُت واإلاٗٞغ

م م ًٖ ٚحَر   2.ٖضص مً الؿماث الٗامت التي جمحَز

إلاخٗضصة جدىي ؾماث و٢ض جىنلذ ألابدار اإلاخٗل٣ت باإلبضإ بلى ٖضص مً ال٣ىاثم ا

جب ؤلاقاعة بلى خ٣اث٤ مهمت وهي ٖضم بم٩اهُت جىٞغ ٧ل  وزهاثو مكتر٦ت بحن اإلابضٖىن؛ ٍو

الؿماث والخهاثو ٖىض ؤي مبضٕ بُٗىه. مً الصخُذ ؤن لضي ألاشخام اإلابضٖحن مً َظٍ 

وظىص ول٨ً َظا ال ٌٗجي  الؿماث والخهاثو ؤ٦ثر مما لضي ألاشخام الٗاصًحن ؤو ألاصوى ببضاُٖه،

                                                           
ت الظواءاث اإلاخٗضصة،ظىصٍ، ظحهان مدمىص،  1  م( 2012)ال٣اَغة: ٖالم ال٨خب،  اإلاىهبت وؤلابضإ في يىء هٍٓغ

 .25م
)ٖمان: صاع اإلاِؿغ لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ئبضإ الخفىحر بحن البٗض التربىي والفىغ الخالق، ظغاع، ؤماوي ٚاػي،   2

 .55م(، م 2013
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ؾخيبُذ مجها َظٍ  َظٍ الؿماث والخهاثو ظمُٗها لضي مٗٓم اإلابضٖىن؛
ُ
ل٩ىن ألابدار التي ا

 الزخالٝ اإلاٗالجاث التي 
ً
الخهاثو مخباًىت مً خُض مجا٫ ؤلابضإ ألاصبي والٗلمي، بياٞت

م  ؾخسضمذ في ظمٗها وجىٕى ألاٞغاص اإلابضٖىن الظًً جىاولتهم ألابدار ُٞما ًخٗل٤ بٗمَغ
ُ
ؤ

ا مً الٗىامل الصخهُت والبُئُت.ومؿخى  حَر  اَم الاظخماعي والىُْٟي والخٗلُمي، ٚو

و٢ض وي٘ الباخشىن جهيُٟاث مسخل٣ت لخهاثو ألاٞغاص اإلابضٖحن؛ ومً طل٪ جهيُٟها 

بلى زهاثو ظؿمُت وزهاثو اهٟٗالُت، وزهاثو ٣ٖلُت وزهاثو ج٩املُت. ٦ما جض٫ 

ت البإؽ بها  ألابدار والضعاؾاث اإلاخٗل٣ت باإلابضٖحن ٖلى ؤن ألاشخام اإلابضٖحن ًخمحزون بمجمٖى

مً زهاثو وؾماث هٟؿُت، بًٗها بًجابُت وبًٗها ؾلبُت مجها ما َى مىي٘ بجٟا١ مً 

     1الضاعؾحن ومجها ما َى مىي٘ ازخالٝ مً البٌٗ آلازغ.

٦ما ؤٖض٢اثمت بالؿماث زحر هللا  للمبضٖحن بدُض ًم٨ً بؾخسضامها ٦إصاة ٖلمُت 

ذ ٖلى ُٖىاث ال٦دكاٝ ألاٞ غاص اإلابضٖحن، و٢ض بؾدىض ٖىض ويٗها ٖلى هخاثج الضعاؾاث التي ؤظٍغ

م  مً الغاقضًً واإلاغا٣َحن، والتي جىنلذ بلى ؤن مغجٟعي ؤلابضاُٖت ًخهٟىن بٗضة زهاثو جمحَز

 ٖمً َم ؤ٢ل مجهم ببضاُٖت ومً ؤَم َظٍ الؿماث والخهاثو ما ًلي:

     2008الؿماث الصخهُت للمبضٖحن هما أٖضها زحر هللا 

الؿماث  م

الصخهُت 

 للمبضٖحن

الؿماث  م

الصخهُت 

 للمبضٖحن

الؿماث  م

الصخهُت 

 للمبضٖحن

الؿماث  م

الصخهُت 

 للمبضٖحن

 

الا٦خٟاء  1

 الظاحي.

الكٗىع  2

ت.  بالخٍغ

جدمل  3

 اإلاساَغة.

جدمل ٖضم  4

 ال٣ُحن.

 

جىٕى َغ١  5

الخٗبحر ًٖ 

 الاهٟٗاالث.

الاؾخ٣اللُت  6

في ال٨ٟغ 

 والٗمل.

7  ٌ ٞع

ؤلاطٖان 

الؿلبي 

 للؿلُت.

م٣اومت الًٛىٍ  8

 .االاظخماُٖت

٢لت الخاظت  9

 للخىُٓم.

1

0 

1 الخهمُم.

1 

1 الشىعٍت.

2 

 جدمل الٛمىى.

                                                           
غاء الكغ١، هافظة ٖلى اإلاىهبت والخفىق والابضإ،ببغاَُم، ؾلُمان ٖبض الىاخض،   1 م(، 2010)ال٣اَغة: م٨خبت َػ

 .113م
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1 الش٣ت. 13

4 

1 .الؿُُغة

5 

1 ال٣ُاصة.

6 

 جإ٦ُض الظاث.

الاوٗؼالُت  17

واإلاُل 

 لالهُىاء.

1

8 

1 اإلاشالُت.

9 

2 ؤلاهضٞاُٖت.

0 

ؤلاهٟخاح ٖلى 

 .الخبرة

الخ٣ُٗض  21

٤ُ بحن  والخٞى

 اإلاخىا٢ًاث.

2

2 

ؤلاعجباٍ 

بالىؾِ 

 الاظخماعي.

2

3 

٢لت 

الاؾخجابت 

لل٣ىاٖض 

والخىُٓماث 

 الخ٣لُضًت.

2

4 

عوح اإلاضاٖبت 

ت.  واإلاغح والسخٍغ

 الخجضًض في مغاخل ٖملُت ؤلابضإ

 
ً
 :وقهغة َى همىطط والـ الظي ًغي ؤن ؤلابضإ بداظت إلاغاخل ؤعبٗت ٌبن ؤ٦ثر الىماطط جضاوال

ضاص  .1  :Preparationمغخلت الخدًحر وؤلٖا

اث التي حك٩ل مداوع بَخماماث  خطر طل٪ في ججمُ٘ اإلاٗلىمت بػاء اإلاك٨الث واإلاىيٖى ٍو

لت في مغاخل  ضاص؛ خُض اإلابضٖحن، ٞالىاجج ؤلابضاعي ٨ًمً في الٗمل الضئوب و٢ًاء ٞترة ٍَى ؤلٖا

٣ًىم الٟغص زاللها بجم٘ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باإلاك٩لت مما ٌؿاٖضٍ ٖلى ج٩ىًٍ هٓغة 

 ؤ٦ثر مً و٢خه لُدلل 
ً
قمىلُت ألبٗاصَا. وجا٦ض بٌٗ ألابدار بلى ؤن الٟغص الظي ًسهو ٢ؿما

ٟهم ٧ل الٗىانغ اإلاخٗل٣ت بها ٢بل ؤن ًبضؤ في اجساط الخلى٫ لها َى   مً  اإلاك٨الث ٍو
ً
غ ببضاُٖت ؤٞو

 .طل٪ الظي ًدؿٕغ في خل اإلاك٨الث

وفي َظٍ اإلاغخلت ألا٩ٞاع ٖاصة ما ج٩ىن ٚامًت اإلاٗالم خُض بهه ال ٌٗبر ٖجها بهىعة 

 مً 
ً
 ٞكِئا

ً
 ما ج٩ىن في هُا١ الخهىع البهغي، َظا الٛمىى ًخم اؾخجالٍئ قِئا

ً
لُٟٓت بل ٚالبا

في جدلُلها، لظا ٞان َظٍ اإلاغخلت جخُلب مً  زال٫ مداولت جىيُذ مٗالم اإلاك٩لت صون الضزى٫ 

غح وبٖاصة الٗضًض مً ألاؾئلت   مً التر٦حز الظي ٣ًىص الٟغص بلى َلب الىخضة ؤو الٗؼلت َو
ً
ا الٟغص هٖى

ٖلى هٟؿه التي ًغي ؤجها ٢ض حؿاٖضٍ ٖلى جىيُذ اإلاك٩لت، لهظا ٞان اإلاغوهت في َظٍ اإلاغخلت مُلىبت 

الٟغص ال٣ٗلُت في ٖملُت الخل؛خُض ج٩ىن ألا٩ٞاع مٟخىخت  ٦كٍغ ؤؾاسخي مً ؤظل مؿاهضة ظهىص

و٢ابلت للخٗضًل بما ًدىاؾب ومخُلباث جدضًض اإلاك٩لت. وبلى ظاهب اإلاغوهت ٞةن الٟغص ًدخاط بلى هٕى 
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ضاص  مً الهبر الظي بضوعٍ ٢ض ًاصي بلى الخس٠ُٟ مً خالت ؤلاخباٍ التي ًمغ بها في مغخلت ؤلٖا

 .٘ للمك٩لتبؿبب ٖضم ونىله بلى خل ؾَغ

 Incubationمغخلت الىمىن أوالازخماع  .2

ظٍ اإلاغخلت جإحي بٗض ٖضص  ش ؤو الخبهغ، َو بن بٌٗ الباخشحن ًُل٤ ٖلحها حٗبحر ؤلاخخًان ؤو الخٍٟغ

مً اإلاداوالث الُاجؿت للىنى٫ بلى خلى٫ ٞاع٢ت للمك٨الث بٗض الخ٨ٟغ في ظمُ٘ ؤلاخخماالث 

ت مً ألاؾالُب لهٝغ جغ٦حٍز ًٖ اإلاسخلٟت. وفي َظٍ اإلاغخلت ٢ض ًخجه الصخ و بلى مجممٖى

 اإلاك٨الث؛ ٦إن ٣ًىم بالؿباخت ؤو ًمصخي ؤو ًظَب للىىم ؤو ًخٗمض ؤلاوكٛا٫ بمىيٕى آزغ.

وحكحر زبرة ألاٞغاص اإلابضٖىن بلى ؤن بهجاػاتهم الخاع٢ت جخم بك٩ل ؤ٦ثر ٞاٖلُت ؤزىاء الى٢ذ 

اث ؤزغي ؤو ٖلى ألا م في مىإي ًٖ اإلاغاظٗت للخلى٫ الظي ًغج٨ؼ ُٞه بصعا٦هم خى٫ مىيٖى ٢ل َو

  ٚحر اإلاى٣ُُت ؤو ٚحر اإلا٣بىلت باليؿبت لهم والتي ونلىا بلحها ببخضاًء وؤوق٪ الُإؽ ؤن ٌؿخىلي ٖلحهم

وحٗخبر َظٍ اإلاغخلت هي ؤص١ مغاخل ؤلابضإ وؤَمها ألجها اإلاغخلت التي حكهض ٖملُت جغابِ 

للخىنل للخ٣ُ٣ت، ؤي ؤجها مغخلت جٟاٖالث بحن  وجضازل وجٟاٖل؛ وجخم مً زاللها مداولت ٦بحرة

ٜ للخلى٫ وبضاثلها.  طاث الباخشحن ومٗلىماتهم ومىيٕى الضعاؾت ومغخلت الخَٟغ

ا   ؤو ؾىىاث؛وال ًم٨ً بٖخباَع
ً
 ؤو قهىعا

ً
لت ؤو ٢هحرة ؤًاما ظٍ اإلاغخلت عبما حؿخٛغ١ ٞترة ٍَى َو

ا في ؤًت لخٓت وم  مًيُت مغخلت م٩ُاه٨ُُت ًم٨ً للٟغص ؤن ٌؿخدًَغ
ً
تى قاء ختى لى بظ٫ ظهىصا

ضاص   م٨شٟت في ؤلٖا
ً
في ؾبُل طل٪ إلاا اؾخُإ الىنى٫ بلى الخل ؤلابضاعي الظي ًخُلب ظهىصا

    .والخ٨ٟحر باإلاك٩لت واإلاشابغة ٖلى امخضاص ٞترة َىٍلت

 Illumination مغخلت ؤلاقغاق  .3

ي مغخلت البزوٙ ؤو ؤلاقغا١ خُض بن مغخلت ال٨مىن ج٣ىص بلى اإلاغخلت الشالشت مً ٖملُت ؤلابضإ وه

ا مً الٗىامل الىٟؿُت التي ؾب٣ذ وناخبذ ْهىعَا.  جٓهغ ال٨ٟغة الجضًضة م٘ ٚحَر

 مً الٗال٢ت بحن ألا٩ٞاع 
ً
ا  ما ج٩ىن مٟاظئت خُض ٨ًدك٠ الٟغص هٖى

ً
ظٍ اإلاغخلت ٚالبا َو

٨غة الجضًضة التي الؿاب٣ت التي ٢ض ال ج٩ىن بُجها ؤًت ٖال٢ت؛ بط جاصي َظٍ الٗال٢ت بلى ْهىع الٟ

 للمك٩لت.
ً
 جمشل خال

ت وألامان الىٟسخي،  خطر ؤن َظٍ اإلاغخلت جخُلب الاؾخ٣اللُت في الخ٨ٟحر والكٗىع بالخٍغ ٍو

 .وال٣ضعة ٖلى الخدى٫ مً اؾخسضام الخضؽ بلى اؾخسضام ألاؾلىب الخدلُلي في الخ٨ٟحر

        
ً
 ٞٗلُا

ً
 ٢اَٗا

ً
وجخطر في َظٍ اإلاغخلت الخهاثو ؤو الخالت الظاجُت لئلبضإ والتي حك٩ل خضا

بحن ما ًم٨ً ؤن ٣ًىم به ؤي ٖالم وبحن ما ٣ًىم به اإلابضٖحن. ٞاإلاغخلخان الؿاب٣خان ب٣ضع ؤَمُتهما 

ٍ اإلاغخلت ٞال ًمغ ٞحها ونٗىبتهما بال ؤجهما في الخ٣ُ٣ت مغخلخان ًم٨ً ألي ٖالم ؤن ًمغ بهما؛ ؤما َظ
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بال اإلابضٖحن، وجخجؿض ٞحها ٖملُاث ؤلاهبشا١ الٛحر مخى٢٘ لؤل٩ٞاع ألانُلت ؤو للٗمل الجُض، وجبضو 

مىاص ألا٩ٞاع ؤو الخلى٫ و٦إجها ٢ض اهخٓمذ وجغجبذ صون الخسُُِ اإلاؿب٤  لها ٦ما ؤجها جإحي باعػة 

ي مٗها ظمُ٘ ما ٧ان وؾِ الىٟـ مً اإلاٗاهاة ؤو  ٍ
ّ
جل

ُ
 اإلاخاٖب ؤو الهمىم. وج

بن مغخلت ؤلاقغا١ هي الخبراث التي جى٣طخي بدل ألالٛاػ اإلادحرة واؾدكٗاع الاعجُاح والغيا 

وبٗض مك٣ت طَىُت ٢ض ج٣هغ ؤو جُى٫، وفي َظٍ اإلاغخلت جهل الٗملُاث ؤلابضاُٖت بلى طعوتها خُض 

خم طل٪ ٖىض بُٖاء ال٣ٗل الٓاَغ ب ٌٗ ٞتراث الغاخت بٗضم جدىٓم ألاقُاء في مى٢ٗها الصخُذ. ٍو

اصة جغجِب  الخ٨ٟحر ؤو التر٦حز ٖلى اإلاك٩لت اإلادضصة، بدُض ًدخىحها ال٣ٗل الباًَ في خالت بؾدىٟاع إٖل

 بلى ال٣ٗل 
ً
 واخضة

ً
؛ ُٞخض٤ٞ الخل مغة

ً
 همىطظُا

ً
اإلاٗلىماث والٗال٢اث ختى جيخهي بلى ما ًمشل خال

                                                                                                               .الٓاَغ في نىعة بؼوٙ ببضاعي مٗحن

                       Verificationمغخلت الخدلم والخىفُظ  .4

م ٞحها،  ُٗضوا هَٓغ ًخىظب ٖلى ألاٞغاص في َظٍ اإلاغخلت اإلابضٖحن ؤن ًسخبروا ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت َو

 مً التهظًب واله٣ل.لحروا َل هي ؤٞ
ً
 ٩اع صخُدت ومُٟضة ؤو حؿخىظب قِئا

٢ض ًيخهي ؤمغ ال٨ٟغة ؤلابضاُٖت ٖىض مغخلت البزوٙ بطا لم جيهئ لها الؿبل ال٨ُٟلت التي 

 بهما ٣ً٘ بيؿبت ٦بحرة 
ً
جضٖم جد٣ُ٣ها وجىُٟظَا، ٞاإلزٟا١ في اإلاغخلت ألازحرة ال ًخدمله اإلابضٕ ٧امال

اًت ال٩اُٞت للىاجج ؤلابضاعي ؤو الاَخمام باأل٩ٞاع مىه ٖلى اإلاجخم٘ الظي ًىظض  به اإلابضٕ؛ لٗضم الٖغ

الجضًضة، ٦ما ٣ً٘ ٖلى اإلابضٕ بٌٗ اإلاؿئىلُت ٣ٞض ٩ًىن الؿبب وعاء طل٪ َى ج٣هحٍر بال٣ُام 

ُٟت إلاا جىنل بلُه لضي ٢ُإ واؾ٘ مً طوي الاَخمام باإلاىيٕى خُض ؾدخٟخذ لضًه  بدملت حٍٗغ

ت ٖلى ب٢ىإ اإلاىاٞظ لخد٤ُ٣ ؤ٩ٞاع   ٖضم بمخال٥ اإلابضٕ ال٣ضعاث الًغوٍع
ً
ٍ، ؤو٢ض ٩ًىن الؿبب ؤًًا

ً بال٨ٟغة الجضًضة و٦ؿب جإًُضَم وحٗاوجهم مً ؤظل جىُٟظَا.  آلازٍغ

 البض ؤن وكحر بلى ؤن لِـ مً الًغوعي ؤن جمغ ٧ل ٖملُاث ؤلابضإ بهظٍ اإلاغاخل 
ً
وؤزحرا

 1.خل ٖلى آلازغ ٦ما ؤهه ٢ض جىظض جضازالث بُجهاٖلى الخىالي، ٞمً اإلام٨ً ج٣ضًم ؤخض َظٍ اإلاغا

 Wallas,2009همىطج مغاخل ٖملُت ؤلابضإ ٖىض 

                                                           
ذ: صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٍهمى الخفىحر ؤلابضاعي للُالبظىصي، مدمض خؿحن،   1 م(، 2013، 3، )ال٩ٍى

 .99م
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 مؿخىٍاث ؤلابضإ                                             

 

م مً ؤن جاًلىع ؤقاع بلى ؤن مغاخل والـ حٗض م٣بىلت في ٖال٢اتها بخ٩امل ؤلابضإ بال ؤهه  ٖلى الٚغ

لى ٧الخالي:ا٢ترح زمؿت  اث مدؿلؿلت لئلبضإ مً ألاصوى بلى ألٖا  مؿخٍى

 Expressive creativityؤلابضإ الخٗبحري  .1

ت مؿخ٣لت في خحن ؤن الجضة وهىُٖت ؤلاهخاط لِؿذ َامت؛ ٞالتر٦حز ًخم  كخمل ٖلى مهاعاث حٗبحًر َو

م٨ً مكاَضة َظا اإلاؿخىي مً ؤلا  بضإ في الغؾم ٖلى ٖملُت الخل٤ هٟؿها صون الاَخمام باإلاهاعة، ٍو

 الخل٣اجي لؤلَٟا٫ وما قابه طل٪.

 Technical creativityؤلابضإ الخلني  .2

م  ؤلابضإ الخ٣جي ًغ٦ؼ ٖلى اإلاهاعة والخظ١ في ؤلابضإ، و٦صخيء ؤؾاسخي ال ًغ٦ؼ ٖلى الجضًض ٖلى الٚغ

خمشل في ال٣ضعة ٖلى بجهاء ؤلا  اث ظضًضة إلاهاعة الصخو اإلابضٕ. ٍو هخاط مً ؤهه حهخم بةهجاػ مؿخٍى

٣ه ٖملُت مِؿىعة والاؾخٟاصة مىه مضاَا ؤوؾ٘.  ؤلابضاعي بك٩ل ًجٗل حؿٍى

  creativity Inventiveؤلابضإ الابخياعي  .3

 ٚحر         
ً
ًخمحز بالبراٖت في اؾخسضام اإلاىاص ومً زالله وبىاؾُت الاؾدبهاع ًهى٘ اإلابضٕ جغ٦ُبا

ؿخسضم ؛ َو
ً
ه لخل مكا٧ل ٢ضًمت بُغ١ مإلىٝ مً ألاقُاء اإلاىٟهلت ًٖ بًٗها ؾاب٣ا

٨ظا ٞةن ؤلاهخاط ؤلابضاعي ال ًإحي بشماٍع مً ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت الجضًضة ول٨ً مً زال٫  خضًشت.َو

 اؾخٗماالث ظضًضة ألظؼاء ٢ضًمت، وا٦دكاٝ َغ١ ظضًضة مً عئٍت ؤقُاء ٢ضًمت.

 مرحلة 
التحقق 
 والتنفيذ
 مرحلة 
 االشراق

مرحلة الكمون 
االختمار   

مرحلة 
 التحضير
 واالعداد
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الث اَخمامه ؤو وؤلاهخاط ؤلابضاعي  ًخمشل في ٢ضعة ؤلاوؿان اإلابضٕ ٖلى الٗمل في بٌٗ مجا       

 مجاالث البِئت بك٩ل ًم٨ىه مً ؤلاهخاط اإلاإلىٝ واإلاىاؾب في هٟـ الى٢ذ.

  Innovative creativity ؤلابضإ الخجضًضي .4

ؤلابضإ الخجضًضي ًخًمً بظغاء حٗضًالث في اإلاباصت ألاؾاؾُت ًغج٨ؼ ٖلحها بًجاص ؤلاهخاط؛ ولظا ٞةن 

 بضٕ في ٞهم وبصعا٥ ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت الغثِؿت.بًجاص ؤلاهخاط ؤلابضاعي ٌٗخمض ٖلى ٢ضعة اإلا

د٤٣ بٌٗ   مً الخُىٍغ لؤلقُاء اإلاىظىصة ٍو
ً
ضا وؤلاهخاط الخجضًضي َى ؤلاهخاط الظي ًد٤٣ مٍؼ

الخ٣ضم في اؾخٗمالها بىاؾُت بصزا٫ جدؿِىاث ٖلحها، مما ًخُلب ٢ضعة ٖالُت ٖلى الخسُل 

ض.  والخهىع والخجٍغ

   Emergentive creativityؤلابضإ الُاعئ  .5

 ؤو الاٞتراياث 
ً
ضا  بط ًخمشل في ال٣ضعة ٖلى جُىٍغ اإلاباصت ألا٦ثر ججٍغ

ً
َى ؤ٦ثر ؤق٩ا٫ ؤلابضإ ح٣ُٗضا

ت. و٢ض ؤ٦ض ؤن مبضعي ألاق٩ا٫ الُاعثت ٌك٩لىن ؤ٢ل  التي هي مدل اَخمام ٦شحر مً اإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ

ش ؤلاهخاط الٗالمي اإلاخ  في جاٍع
ً
ٓم جإزحرا ٤ ألٖا ٤ ول٨ىه الٍٟغ ٗل٤ بإهىإ ؤلابضاٖاث الُاعثت، ٍٞغ

 ما ج٩ىن مخىاٞغة بك٩ل قاج٘؛ 
ً
خُلب َظا الىٕى مً ؤلابضإ ٢ضعاث جمخو الخبراث التي ٚالبا ٍو

خم الخإ٦ُض ٖلُه بىاؾُت اإلابضٖحن؛ وؤلاهخاط   ٍو
ً
ومً َظٍ الخبراث ًخىلض شخيء ما مسخل٠ جماما

 ؤلابضاعي ٌكخمل ٖلى بهحرة ٚىُت مخىلضة بضعظت ٦بحرة.

غصًت حك٩ل صهُا ألاٞغاص في مٗٓم  ومما ؿخيخج ؤن ؤلابضإ ؾماث ٖامت ظماُٖت ٞو ٌُ ؾب٤ 

 ٖلى مجا٫ الا٦دكاٝ الٗلمي ؤوالازترإ الخ٨ىىلىجي 
ً
ظىاهبها، ٞلِـ بالًغوعة ؤن ٩ًىن م٣خهغا

٣ت ظضًضة لخل ماًىاظه ألاٞغاص واإلاجخمٗاث مً مك٨الث ؤو ببضإ ٞلؿٟاث  ول٨ىه ًخىاظض في ٍَغ

اث الٗضًضة ٌؿخُُ٘ ؤي بوؿان ؤن ًماعؾه في خُاجه ٚحر قاجٗت.  ٞاإلبضإ له ٖضص مً اإلاؿخٍى

.
ً
 1الٗامت ؤو في مجا٫ ٖمله مهما ٧ان بؿُُا

 زهائو ؤلابضإ              

 مً اإلاؿاَمت 
ً
ضا بججه الباخشىن للخٗٝغ ٖلى جٟانُل زهاثو ؤلابضإ اإلامخاػ ألظل بزغاط مٍؼ

ٗالُتها،  لترعى وجضٖم وجىمي ؤلابضإ في ٖضص مً اإلاجاالث وألاوكُت ٖلى والخإ٦ض مً مالءمتها ٞو

اث اإلاىٓمت ؤو الجماٖت ؤو الٟغص.  مؿخٍى

م٨ً ؾغص ؤَم زهاثو ؤلابضإ ُٞما ًلي:         ٍو

 ؤلابضإ ْاَغة بوؿاهُت ٖامت ولِـ ْاَغة زانت بإخض. .1

                                                           
 .20م(، م 2008)ال٣اَغة: صاع الٗالم الٗغبي،  ازخباع اللضعة ٖلى الخفىحر ؤلابخياعي،ٖبضهللا، مٗتز،   1
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 الجماٖاث.بن ؤلابضإ ٢ضعة ٣ٖلُت مً اإلام٨ً ؤن جٓهغ ٖلى مؿخىي الصخو ؤو  .2

٤ ٢ضعاث  .3 بن ؤلابضإ ًمشل ٖملُاث وهخاظاث بط جخطر الٗملُاث ؤلابضاُٖت ًٖ ٍَغ

 الخ٨ٟحر لضي الصخو ٦ما جبضو اإلاىخجاث ؤلابضاُٖت بىاؾُت الؿلى٦ُاث وألا٩ٞاع.

حر اإلاىار اإلاالثم باليؿبت لؤلٞغاص  .4 ب وجٞى ؤهه مً اإلام٨ً جىمُخه ؤلابضإ مً زال٫ الخضٍع

  19والجماٖاث. 

 هىعاث الخاَئت ًٖ ؤلابضإالخ

ت خُىما  الباخشحن اوكٛلىا بةُٖاء جهىع مسخل٠ ًٟؿغ َظٍ ال٣ىي التي جخد٨م في ال٣ٗى٫ البكٍغ

وازخلُذ في جٟؿحراتهم جهىعاتهم طاث الُاب٘ الظاحي م٘ ؤ٩ٞاع  ججىص بإ٩ٞاع بىاءة وزاع٢ت،

ت ومجها  صاعظت.و٢ض ؤوصث اإلاٗالجاث الؿاب٣ت لئلبضإ بلي ظملت مً اإلاخىا٢ًاث واإلاخهىعاث اإلاٛلَى

 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫:

ؤن ؤلابضإ مً ٚحر اإلام٨ً جىاوله بالضعاؾت الٗلمُت اإلاىٓمت، ل٩ىن ؤلابضإ مً ٖملُاث  .1

 الُبُٗت  التي جٟغى ٢ىاهُجها اإلاخٗل٣ت  بها وخضَا.

م مً ألاٞغاص؛ بمٗجى ؤجهم طو َباج٘ ٚحر  .2 ؤن اإلابضٖحن ًسخلٟىن  مً هاخُت الىٕى ًٖ ٚحَر

ت ومً ٚحر اإلام٨ً جدضًضَا ٞهم ُملهمىن مً ٢ىي ٖلُا.م  إلٞى

3.  
َ
ؤن ؤلابضإ م٣خهغ ٖلى مجا٫ الٟىىن وألاصاب، و٧اهذ الىٓغة  لؤلشخام الٗبا٢غة ٚالبا

 م٣خهغة ٖلي الٟىاهحن والكٗغاء.

٠ ٚحر واضخت لئلبضإ في يىء مٟاَُم ٧األخاؾِـ والامخضاصاث  .4 اٖخماص ٖضة حٗاٍع

ٚحر َظا مً اإلاٟاَُم التي مً الهٗب جغظمتها بلي وا٢٘  باإلم٩ان والىعي باإلاٗجي، بلى 

  2مالخٓخه وجدضًضٍ. 

 ؟ماطا جسؿغ اإلاجخمٗاث بغُاب ؤلابضإ

بن مك٩لت هجغة ال٣ٗى٫ اإلابضٖت في قتى اإلاجاالث مً الضو٫ الىامُت بلى الٗالم اإلاخ٣ضم حٗخبر مً 

وصو٫ هامُت ًم٨ً الىٓغ بلُه ٦ٗاإلاحن  ؤ٦ثر ألامىع ؤَمُت. ٞالٗالم باه٣ؿامه بلى صو٫ مخ٣ضمت

 
ً
م، ومما ػاص ألامغ احؿاٖا ً ل٩ل مجهما نٟاجه ولكٗىبهما خّٓى مخٟاوجت مً الِٗل ال٨ٍغ مخماًٍؼ

اصة الخ٣ضم والٗلم والخ٣ىُت وبالخالي  جل٪ الهجغة لل٣ٗى٫ الىاصعة وال٨ٟاءاث الٗالُت ٧ي حٗمل ٖلى ٍػ

اَُت في َٝغ مً ؤَغاٝ اإلاٗم ىعة، بِىما خغم الُٝغ آلازغ مً ٧ل طل٪ وبظا زؿغ الغزاء والٞغ

                                                           
 .15م(، م2010)ٖمان: صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘،  اللضعاث الٗللُت بحن الظواء وؤلابضإ،ٚباعي، زاثغ ؤخمض،   1
ض مهضي،   2    .98م(، م2015، بحروث: ماؾؿت الغؾالت، )الخفىحر وأهماَهعػوقي، ٖع
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ال٨ٟاءاث؛   الظًً ٧اهىا وال ػالىا ًسؿغون ما َم في ؤقض الخاظت بلُه مً َظا الغنُض مً ؤصخاب

ضتها، و٧اهذ اإلا٩اؾب  ٣ض ٖلحهم ألامل في ألازظ بإًضي مجخمٗاتهم الهدكالها مً َو ُٖ والظًً ٧ان ٢ض 

 بلى ٖلم وزغاًء بلى زغاء وبظا جباٖضث الك٣ت بحن 
ً
لهالر الضو٫ اإلاخ٣ضمت والتي ؤياٞذ بظل٪ ٖلما

   .الٗاإلاحن وزؿغ اإلاجخم٘ مبضُٖه

 الخاجمت

م ما ٢ام به الٗلماء مً  بن ٢ُمت ؤلابضإ جخمشل في خه مً جمضن وج٣ضم.ٚع زل٣ه للخًاعة وما ٖٞغ

ت ٧ل ما ًضوع  مداوالث لضعاؾت الٓاَغة ؤلابضاُٖت صعاؾت ٖلمُت ص٣ُ٢ت ٞةجهم لم ًخم٨ىىا مً مٗٞغ

 صازل الظاث ؤلاوؿاهُت وما ًخم مً زُىاث جهل بها بلى ؤلابضإ.                                              

اإلابضٕ والٗمل ؤلابضاعي والٗملُت ؤلابضاُٖت،  :ٞاإلبضإ ٣ًىم ٖلى ٖىانغ ؤؾاؾُت مشل  

واإلاى٠٢ ؤلابضاعي ٦ما ًخمحز بٗضة زهاثو هظ٦غمجها؛ الخدغع مً ٢ُىص الؼمان واإلا٩ان، والخجضًض 

ترى في ال٨ٟغ، والابخ٩اع في الؿلى٥، والاؾدشماع ألامشل للُا٢اث ال٣ٗلُت في خل اإلاك٨الث التي حٗ

لمُت.     اث٠ هٟؿُت واظخماُٖت ٖو جهٌ ؤلابضإ بْى  ؤلاوؿان. ٍو

جخمحز مجاالث ؤلابضإ ؤلاوؿاوي بالخٗضص لدكمل الٗلم وال٨ٟغ والًٟ والؿلى٥، بط ًخه٠ ؤلابضإ 

 مً 
ً
ضا بالىُُْٟت ٞهى ًخىدى جلبُت الخاظاث وخل اإلاك٨الث، ؤلابضإ ٖملُت م٣ٗضة جدخاط مٍؼ

 البدض والضعاؾت.
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ت ُّ ت أبي البلاء الّغهضّي: ملاعبت ؾُمُائ ُّ  هىه

هُــام اإلاٗمــغّي الضهخىعة   

ىىىلىحُا
ّ
 حامٗت عجمان للٗلىم والخ

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

تي 
ّ
ل  ٌّٗض الّخّٛحر في ؤمىع الخُاة ؾّىت مً ؾجن ال٩ىن ال ال ٣ًىي اإلاغء ٖلى نّضَا ؤو جدٍى

دضر ؤزًغا ًظ٦غ، ٦ما ٢ض ٩ًىن ًُٖٓما مؼلؼال، ال  ًُ ا، ال 
ً
ا. و٢ض ٩ًىن َظا الّخّٛحر ٌؿحًرا بؿُُ مؿاَع

مخى ؤزٍغ ًُ ى٫ ألاػمان. ًم٨ً ؤن  ظا َى خا٫ ما خضر لضي ؾ٣ٍى ألاٖلى ج٣اصم الٗهض، َو هضلـ  َو

حن. ل٣ض ٧ان ٞاظٗت عػت  ُّ بها ؤلاؾالم واإلاؿلمىن، وؤمًغا مهىال ؤناب ألاّمت ظمٗاء، ٖلى ًض الّهلُب

ب
ُ
ٗغاء للّخٗبحر ًٖ َظٍ الٟاظٗت، وجغظمت ل ُٞه ٖؼاء... وما ٢

ّ
و٢ض اهبري ٖضص ٦بحر مً ألاصباء والك

م الّهاص٢ت بلى مضا ت ؤبي الب٣اء الّغهضّي" ص ٣ًُغ صًما، وصم٘ ًجهمغ ؤإلاا... مكاَٖغ ُّ ا هي "هىه َو

 بمُلٗها:

٣هاُن ل٩ّل شخي
ُ
مَّ ه

َ
ِِل بوؿاُن  ٍء بطا ما ج َٗ ـّغ بُُِب ال

َ
ٛ ٌُ  ٞال 

تي ال قٟاء مجها، ولخدخّل م٩اهت ممّحزة 
ّ
في جإحي لخ٩ىن مً ؤقهغ ما ٢ُل في جل٪ اإلاهِبت ألالُمت ال

غي ماطا ًم٨ً ؤن جدمل َظٍ ال٣هُضة الُٗٓمت مً مٗان وصالالث مىيٕى "عزاء اإلامال٪ واإلاضن". 
ُ
ج

تي ؾخ٨دك٠، ؤو ٌٗاص  ظضًضة بطا ما ٢ىعبذ
ّ
ت خضًشت؟ وما الّىىاصع والّضعع ال ُّ م٣اعبت ؾُمُاث

ؿبر ٚىعٍ في َظا الّىّو الٗغبّي ال٣ضًم  ٌُ ظي لم 
ّ
٣ها وعوه٣ها الؤلالء؟ وما ال ٗاص بلحها بٍغ ا٦دكاٞها، َو

ت ب٩ّل م ٗغٍّ
ّ

ٛت الك
ّ
٠ُ الل اث، وجًاّص، وم٣ابالث... ومً جْى ُّ ا جؼزغ اإلاخجّضص، وما ًمىع ُٞه مً زىاث

ل ًهض١ خا٫ ألامـ م٘ خا٫ الُىم ٞ ؿا١؟ َو
ّ
ىاُٖت واح ُلت به مً بضٌ٘ َو

ّ
حها؟ وما ؤقبه الل

َظا ما حؿعى َظٍ الىع٢اث بلى البدض ُٞه، واؾدكغاٝ آٞا١ ظضًضة في م٣اعبت بالباعخت! 

ت الخضًشت. ًّ ت الّى٣ض ت ال٣ضًمت في يىء الّىٓغٍّ ُّ  الّىهىم الٗغب

 

 اإلالضمت

ًّ الّغزاء ّٗض ٞ مً الٟىىن ال٣ضًمت والخضًشت في ٖهغها، وفي ٦شحر مً الٗهىع الّؿاب٣ت. وحؿخسضمه  ٌُ

ام  رّخم ٖلى ألاًّ
ّ
، ؤو الت ؼ، وحٗضاص مىا٢به ومأزٍغ ٣اٞاث؛ لخّٗبر ًٖ ٣ٞضان ٍٖؼ

ّ
٦شحر مً الخًاعاث والش

ام اإلاد ًّ غ ؤ
ّ
ال٫، وجظ٦ باب، ؤو الب٩اء ٖلى ألَا

ّ
بىب، ؤو الخىالي خا٫ الّهبا والجما٫ وعَٗان الك

ؼ يّم في ظىباجه ٧ّل ٚا٫ وهِٟـ...و٢ض ًهل الخا٫ بلى عزاء  ً ٍٖؼ ذ ببلض ؤو َو
ّ
الّخّٟج٘ بمهِبت خل
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ترخّم آلازغ ٖلحها! بّما بخؿاًؾا بضهّى ؤظلها، وعٚبت  ًَ ا ٖلحها ٢بل ؤن  ًُّ رخم طاج
ّ
الّىٟـ ٢بل مىتها، والت

ال إلاكه ُّ خٓاث ؤو ط٦غي جل٪ الخُاة، ؤو جس
ّ
ت في جسلُض جل٪ الل ُّ ض اإلاىث وما ُٞه مً آالم هٟؿ

داَؾب، ٖمال ب٣ى٫ 
ُ
ا، ومداؾبتها ٢بل ؤن ج لًبا لخُهحَر ى وؤَله، ؤو ػظًغا للّىٟـ َو

ّ
ت للمخىف ًّ وظؿض

اب 
ّ
داؾبىا، -عضخي هللا حٗالى ٖىه وؤعياٍ–الخلُٟت ٖمغ بً الخُ

ُ
: "خاؾبىا ؤهٟؿ٨م ٢بل ؤن ج

ا ٢بل ؤن جىػهىا؛ ٞةّن ؤَىن ٖل٨ُم في الخؿاب  ىىا وػهَى ًٚضا ؤن جداؾبىا ؤهٟؿ٨م الُىم، وجؼٍّ

 1للٗغى ألا٦بر.﴿ًىمئظ حٗغيىن ال جسٟى مى٨م زاُٞت﴾.

 أ. عزاء ألافغاص

ًّ الّغزاء، قملذ عزاء ألابىاء؛ ٣٦هُضة  ٗغ الٗغبّي ٖلى مّغ ٖهىعٍ بإَُاٝ مخىّىٖت مً ٞ
ّ

ًؼزغ الك

ٗغ الٗغبّي، ٢اثال في بٌٗ ؤبُاتها: 
ّ

ّٗض مً عواج٘ الّغزاء والخ٨مت في الك
ُ
تي ح

ّ
ب الهظلّي( ال  )ؤبي طٍئ

ًَ الـَم  ِمـ
َ
ُ٘  ؤ َخَىظَّ

َ
ـَ   ىىِن َوعٍـِبها ج ِ

َ
َُغ ل ُٕ  َوالـضَّ جَؼ ًَ  ِبُمِٗخٍب ِمً 

وصي َبـِجيَّ                  
َ
   ؤ

ً
ت ـهَّ

ُ
بىوي ٚ ٖـ٣َ

َ
 ال َوؤ

ً
ـبَرة َٖ ُ٘  َبـَٗض الـُغ٢اِص َو ٣ِل

ُ
 ج

جُهُم  َٖ  َ٘
ِٞ صا

ُ
ن ؤ

َ
ض َخِغنُذ ِبإ ـ٣َ

َ
ُ٘    َول

َ
ضٞ

ُ
ذ ال ج

َ
٢ـَبل

َ
 ؤ

ُ
ت ِ

ُّ ـِةطا الـَمِى
َ
ٞ 

ْـٟاَعَا  َوِبطا الـَم 
َ
َبذ ؤ

َ
وـك

َ
 ؤ

ُ
ت َُّ َُذ   ِى لـَٟ

َ
ـلَّ ؤ

ُ
٦  ُ٘ ىَٟ

َ
ـمَُمٍت ال ج

َ
 2ج

ت ٖلُه الّؿالم ب٣هاثض مجها  ى هللا ٖلُه وؾلم؛ خّؿان، ًغسي زحر البرًّ
ّ
ا َى قاٖغ الّغؾى٫ نل َو

 ٢ىله:

ــما 
ّ
 ٦دـــلذ مأ٢ُــــها ب٨دــــل ألاعمــــِض   ما با٫ ُٖــــــــجي ال جىــــــــــــــام ٦إه

ا ظـــــــ ا ٖلى اإلاهضّي ؤنبَذ زاوًٍ ًٖ ئ الخصخى ال جبٗـِض  ؼ  3ًا زحر مً َو

ًّ الّغزاء، مشل ٢هُضة )مال٪ بً الّغٍب(،  ُت ٞ ٦ما وي٘ "عزاء الّىٟـ" مىيٗا مهّما له في زٍغ

 طاجٗت الّهِذ بمُلٗها، وما بٗضٍ:

 ؤال لَُذ ِقٗــــــــــــغي َـل      
ً
ًَّ لُــــــــلـت ــ

َ
ػجي اِل٣الَم الّىىاظُـــ ؤبـــُخـ

ُ
ى ؤ  ابجىب الٛطخَ

لَُذ الٛطخى     
َ
 ولُذ الٛطخى ماشخى الّغ٦ِـاب لُــــــــالُـــــــــا لم ٣ًُ٘ الغ٦ُب ْٖغَيـه  ٞ

ـــــــــــــــــــي ُمـــــــ٣ـُـــــــــــــــٌم لُـــــــــــــــالـُـــــــــــا ْي عخلي صها اإلاىُث ٞاهـــِؼال ُٞا ناخبَ      
ّ
 بغابـــــُـٍت به

ْض ٣ًىلـىن: ال       َٗ ْب
َ
ـــــــىـي  ج

َ
ــىىه ِٞ ْض

ًَ ـم   َم٩اهـُــــــــــــا ، َو
ّ

ًَ م٨ــــــــاُن الُبـٗـــــــــِض بال  وؤًــــــــ

 ٍٚض      
َ
 هٟؿـي ٖلـى ٚـٍض -ٚضاة

َ
 1 بطا ؤْصلُجـىا ٖـــــّىـي، وؤنبدـُذ زـــاِوٍـــــا  -ًا لْه٠

                                                           
ش ) اهٓغ: 1  http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=94      م(   2015/ 09/ 16بخاٍع

ش ) واهٓغ:  -  /http://twbh.com/index.php/site/article/read3156       م(   2015/ 09/ 16بخاٍع
حن 2 ُّ غو١، ، الهظل

ّ
  .21-1م(،  م1965وسخت مهّىعة ًٖ صاع ال٨خب، )ال٣اَغة: صاع الك

اث، )بحروث: صاع ناصع، ٍ 3  .270-269، م 1م(، ط2006، 1صًىان خّؿان بً زابذ، جد٤ُ٣ ولُض ٖٞغ
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ا، ٦ما في ٢هُضة  ًُّ ًّ عزاء الّؼوظت ظل  )مدمىص ؾامي الباعوصّي( الّتي ٣ًى٫ في بضاًاتها:وخًغ ٞ

ـــــــَض اإلاىـــــ ًَ ـضخِذ ؤّي ػهـــــــــاص ؤ
َ
ـــــٗلـــــٍت بـــٟــــــــــــــــــــااصِي!  ـىن ٢

ُ
 ق

َ
ـــــــت ًّ  وؤَـــغِث ؤ

ىِذ ٖــــؼمي، و  ى عمذ َغاصي  َى خمـــلت ُٞلـ٤ٍ ؤَو  وخُمذ ٖىصي َو

ــــخاصي ُٞــــم ٞجٗخـــــــجي بدلُلت! ًا مـــــىُث   ٧اهذ زالنـــت ٖـــــّضجــــي ٖو

ـال عخمَذ مً ألاسخى ؤوالصي؟ لى ٦ىذ لم جغخم يىاي ِلُبِٗضَا 
َ
 2ؤٞ

تي جغسي ٞحها ؤزاَا صخًغا بُٗىحن ججىصان وال ججمضان...
ّ
يسخى "الخيؿاء" في ٢هاثضَا الّغ٢غا٢ت ال

ُ
 وال ج

 :ب. عزاء اإلامالً واإلاضن

اٖغ و٢ٟت خؼن ٌٗ
ّ

ٗغ الٗغبّي؛ ٠٣ُٞ الك
ّ

ًّ الّغزاء في الك ّض "عزاء اإلامال٪ واإلاضن" مً ؤبغػ مىايُ٘ ٞ

ش  ىه ألا٦بر، ؤو ممل٨خه الُٗٓمت طاث الّخاٍع وؤلم وطَى٫ خُا٫ ما آ٫ بلُه مأ٫ بلضٍ الخبِب، ؤو َو

اٖغ، وا
ّ

اجُت للك
ّ
ت لكٗبه، وما الّخلُض... ويمً َظا الّغزاء ًإحي الخضًض ًٖ الّخجغبت الظ ُّ لجمٗ

اث ال جمخى مً طا٦غة الّؼمً  ء، وصوع، وما٫، وؤعاى، وط٦ٍغ
ّ

٣ٞضجه مً ؤَل، وؤخّبت، وؤزال

ش...  ونٟداث الّخاٍع

ا:  ًُ  وؿبت اللهُضة ئلى كائلهازاه

يؿب ٢هُضة: )ل٩ّل شخيء بطا ما جّم ه٣هان 
ُ
ٞال ٌّٛغ بُُب الِٗل بوؿان( بلى "ؤبي الب٣اء  ج

ُب الّغهضّي؛ نالر بً 
ّ
ا، ٦ما في ٦خاب )هٟذ الُ تي جظ٦َغ

ّ
٠"، في ٦شحر مً اإلاغاظ٘ واإلاهاصع ال قٍغ

، و٦خاب )صولت ؤلاؾالم في ألاهضلـ( في "الٗهغ الّغاب٘: جهاًت 3مً ٚهً ألاهضلـ الّغَُب(، لــ"اإلا٣ّغي"

ضٍ مً ؤّن َظٍ ال٣هُضة
ّ
ً" لـ"مدّمض ٖبض هللا ٖىان"، بما ًا٦ ش الٗغب اإلاىخهٍغ ت  ألاهضلـ وجاٍع ُّ اإلاغز

ضث ط٦غ هاْمها ٖلى ٦ّغ ألاخ٣اب."
ّ
تي زل

ّ
٦ما وعصث وؿبتها بلى "الّغهضّي" في ٦خاب )ألاصب  4هي "ال

٨ٗت"
ّ

ٟاث.5ألاهضلسخّي( لـ"مهُٟى الك
ّ
ا مً اإلاال حَر  ... ٚو

                                                                                                                                              
اث الّغٍب:خُاجه وقٗغهصًىان مالً بً ابً الّغٍب؛ مال٪.  1 ت مٗهض اإلاسَُى

ّ
، جد٤ُ٣ هىعّي خّمىصي ال٣ِسخي، "مجل

ت"، مج  ُّ  . 88، م1، ط15الٗغب
، جد٤ُ٣ ٖلي الجاعم ومدّمض ق٤ُٟ مٗغوٝ، )بحروث: صًىان مدمىص ؾامي الباعصوصّي الباعوصي، مدمىص ؾامي،  2

 . 153م(، م 1998صاع الٗىصة، ص.ٍ، 
ُب مً غهً ألاهضلـ الّغَُباإلا٣غي، ؤخمض بً مدّمض اإلا٣غي الّخلمؿاوّي،  3

ّ
ُش مدّمض مدحي هفذ الُ

ّ
، جد٤ُ٣ الك

 .232، م6الّضًً ٖبض الخمُض، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبّي(، ط
ش الٗغب اإلاىخهٖىان؛ مدّمض ٖبض هللا،  4 ًصولت ؤلاؾالم في ألاهضلـ، الٗهغ الّغاب٘ نهاًت ألاهضلـ وجاٍع بي: ٍغ ، )ؤبْى

٣افّي، وال٣اَغة: م٨خبت زٟاجي، ٍ
ّ
 .50- 49م(، م4،1997اإلاجّم٘ الش

٨ٗت، مهُٟى،  5
ّ

 .548م م(، 1983، 5، )بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، ٍألاصب ألاهضلس ّي: مىيىٖاجه وفىىههالك
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؛ مشل "ما ط٦غ الكهاب الخٟاجي ـ ؤخمض بً مدمض بً  ًّ بٌٗ اإلاهاصع ألازغي جيؿبها بلى ٚحٍر ل٨

الخٟاجي اإلاهغي، ٢اضخي ال٣ًاة وناخب الخهاه٠ُ في ألاصب واللٛت والضًً  ٖمغ قهاب الضًً

ه في ٦خابه  داهت ألالباء وػَغة الخُاة الضهُا»الظي جغظم مٗانٍغ ]خحن[ ٖؼا ُٞه َظٍ ال٣هُضة «. ٍع

ه 
ّ
: به

ً
بّي ٢اثال ؤعؾل َظٍ ال٣هُضة ًىعي بها ؤلاؾالم في ألاهضلـ وهاصي ملى٥ )الغوم( »بلى ال٣َغ

ٓماءَ ا، ٣ًى٫ له ل٣ض ؤؾمٗذ لى هاصًذ خُاٖو ًُّ الم ٞلم ًجض بها نٟ جُل٤ ًىمئظ « الغوم«. »ا ألٖا

م." ظًً ٧اهىا في ؤوط َٖؼ
ّ
 1ٖلى ألاجغا٥ ال

تي جدّضزذ ًٖ "ؤبي الب٣اء"؛ مشل "ؤلاخاَت في ؤزباع 
ّ
كغ بلى ال٣هُضة بٌٗ اإلاهاصع ال

ُ
بِىما لم ح

  2ٚغهاَت" لــ"لؿان الّضًً بً الخُُب".

 م(:1285 - 1204َـ = 684 - 601)   البلاء الّغهضّي  . أبى 1

٠، ؤبى الُُب  ض )ؤبي الخؿً( بً نالر بً مىسخى بً ؤبي ال٣اؾم بً ٖلي بً قٍغ َى نالر بً ًٍؼ

ت، مً ؤَل ُعهضة. مً ال٣ًاة، وله  وؤبى الب٣اء الّىٟؼّي الّغهضّي: قاٖغ ؤهضلسخّي، مً ٢بُلت هٟؼة البربٍغ

لم بالخؿاب والٟغاثٌ، ٦م ا. ؤ٢ام بمال٣ت قهغا، ِٖ ًٗ ا في الّىثر والّىٓم م ًٖ ا ٧ان ؤصًًبا قاًٖغا ظؼال، باع

رّصص ٖلى بالَها.  
ّ
ىص ٖلى ٚغهاَت والت  وؤ٦ثر الٞى

تي ايُغمذ بها ألاهضلـ في ؤواؾِ ال٣غن الّؿاب٘ 
ّ
"و٢ض ٖاف الّغهضّي في ٖهغ الٟخىت ال٨بري ال

ًذ ًٖ ٢ُام ممل٨ت ٚغه
ّ
ت ال٨بري الهجغّي، والّتي ]٦ظا[ جمس ُّ اَت وؾ٣ٍى مٗٓم ال٣ىاٖض ألاهضلؿ

م اإلا٣ّغي  َّ ضث ط٦غاٍ بلى ًىمجها. و٢ض جى
ّ
تي زل

ّ
هحرة.. ال

ّ
خه الك ِّ ٖلى ًض الّىهاعي، و٢ا٫ في اإلادىت مغز

ه ٖاف في ؤوازغ ال٣غن الّخاؾ٘ الهجغّي، ؤو ٖهغ ؾ٣ٍى ألاهضلـ الّجهاجّي."
ّ
 3ٞاٖخ٣ض ؤه

ى و٢ُل بّن الّغهضّي ٧ان مً زاّنت اإلا٣ ، َو ّغبحن بلى الّؿلُان مدّمض بً ألاخمغ، و٧ان ًُغب لكٍٗغ

ت الّىٟـ". ش ؾّماٍ "عوى ألاوـ وهَؼ  مً ؤمٍغ بخإل٠ُ ٦خاب في الّخاٍع

                                                           
هاوّي مً ٢ى٫ بةّن ال 1

ّ
مغ ًٖ نالح ٖبض الّؿّخاع الك  ٣هُضة لِؿذ للّغهضّي:اهٓغ ما ه٣له ظما٫ بً ّٖماع ألٖا

 http://andalus.dbzworld.org/t83-topic ( ش  م(   2015/ 09/ 16بخاٍع
ت:(PDF، مً وسخت )768. وفي م 360، م 3ط 2 ُّ الزت مً ال٨خاب، مً م٨خبت اإلاهُٟى ؤلال٨تروه

ّ
 ، جًّم ألاظؼاء الش

   www.al-mostafa.com  
ً،ٖىان؛ مدّمض ٖبض هللا،  3 ش الٗغب اإلاىخهٍغ م  صولت ؤلاؾالم في ألاهضلـ، الٗهغ الّغاب٘ نهاًت ألاهضلـ وجاٍع

457. 

http://www.al-mostafa.com/
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ه ٧ان "زاجمت ألاصباء باألهضلـ". و٢ا٫ )ابً 
ّ
ًل والّخ٨ملت" بإه

ّ
ًهٟه )ابً ٖبض اإلال٪ اإلاغا٦صخّي( في "الظ

ت و٢هاثض ػ  ُّ ت، و)م٣اماث( في ؤٚغاى قّتى و٦المه هٓما وهثرا مضّون. الخُُب( بّن له جأل٠ُ ؤصب ًّ َض

٠ مسخهغا في الٟغاثٌ وآزغ في نىٗت الكٗغ ؾّماٍ "الىافي في ٖلم ال٣ىافي"...
ّ
  1ؤل

ه "قاٖغ الٗهغ".
ّ
هٟه )مدّمض ٖبض هللا ٖىان( في ٦خابه "صولت ؤلاؾالم في ألاهضلـ" بإه  2ٍو

 . مىاؾبت اللهُضة2 

اٖغ ٢هُضجه 
ّ

ت مً ٣ٖضَا الّىِٟـ، هٓم الك َظٍ ُب٩اًء ٖلى ألاهضلـ، وعزاء لها وإلاضجها اإلاىَٟغ

ت  ُّ ٣ ْضَوة ؤلاٍٞغ ُٗ ى ٌؿدىهغ ٞحها ؤَل ال َب ملى٥ ؤلاؾبان ٖلحها. َو
َّ
ٛل

َ
الىاخضة جلى ألازغي؛ بٗض ؤن ح

ىُؾ٠  ًُ ض ْبً  زظ ابً ألاْخَمغ؛ ُمَدمَّ
َ
حن؛ خحن ؤ ُّ ّغٍِي

َ
ت–ِمً اإلاـ

َ
اَ

َ
ْغه

َ
ّو٫ ؾالَحن ٚ

َ
ي الّخىاػ٫ لئِلؾبان ف -ؤ

ب٣َي طل٪ ٖلى خ٨مه. ًُ  في ؤن 
ً

 مىه إلعيائهم، وؤمال
ً
 3ًٖ ٖضٍص ِمً ال٣ِإل واإلاضن؛ مداولت

 مياهت اللهُضة .4

ًغا، وجإزحًرا: )الّخىام( 
ّ
 قهغة، وجإز

حٗضُّ َظٍ ال٣هُضة مً ؤقهغ ما ٢ُل في عزاء ألاهضلـ، بل ًهّغِح بٌٗ الباخشحن بإّن "ؤقهغ ٢هُضة 

تي مُلٗها٢ُلذ في 
ّ
٠ الّغهضّي ال ب نالر بً قٍغ ُّ ت ؤبي الُّ ُّ اجٗت هي هىه ًّ  عزاء ألاهضلـ ال

 4ٞال ٌّٛغ بُُب الِٗل بوؿان"  ل٩ّل شخيء بطا ما جّم ه٣هان 

                                                           
المالّؼع٦لي؛ زحر الّضًً، ا 1 ىان؛ مدّمض ٖبض هللا. 198، م 3م(، ط2002، 15، )بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، ٍأٖل . ٖو

ً، م صولت ؤلاؾالم في ألاهضلـ، الٗهغ الّغاب٘ جها ش الٗغب اإلاىخهٍغ . و٢ض ؤخاال بلى مهاصع 475 -456ًت ألاهضلـ وجاٍع

اع الّغٍاى، ط إن، مجها: ؤَػ
ّ

 - 222، واإلاؿخضع٥ ٖلى ال٨كاٝ 595: 2، وهٟذ الُُب، ط47، م1ّٖضة، في َظا الك

ض هللا ٦ىىن. ، ومٗهض الضعاؾاث: ٞهلت ًٖ اإلاجلض الؿاصؽ مً ٢لم ٖب136: 4، والخ٨ملت البً ٖبض اإلال٪ 378و  223

 واهٓغ:  

https://ar.wikipedia.org/wikiA7%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A( ش  م( 2015/ 09/ 20)بخاٍع
 .49اإلاغظ٘ الؿاب٤  2
ى  3

ّ
٠ الّغهضّي، اإلاخىف ُب نالر بً قٍغ

ّ
ٗغ والّىثر، جد٤ُ٣ خُاة 1285 -684ٌصًىان ؤبي الُ

ّ
ت: الك ُّ م، في ؤٖماله ألاصب

يكغ ألّو٫  ًُ ٗغّي / ٢اعة، 
ّ

اث 10مّغة، يمً ؾلؿلت مً جغازىا الك ت: مغ٦ؼ البابُحن لخد٤ُ٣ اإلاسَُى ، )الاؾ٨ىضعٍّ

كغ، ٍ
ّ
باٖت والي

ّ
اء لضهُا الُ ٗغّي، وصاع الٞى

ّ
ؼ ؾٗىص البابُحن لئلبضإ الك ت في ماّؾؿت ظاثؼة ٖبض الٍٗؼ ٗغٍّ

ّ
، 1الك

 . واهٓغ ؤلاخاالث في الهامل.231م(، م2010
٨ٗت، مهُٟى،  4

ّ
 .548م ، صب ألاهضلس ّي: مىيىٖاجه وفىىههألا الك

ؿلُم بإّجها ؤخؿً ما ٢ُل في 
ّ
ظَب ناخب ال٨خاب بلى بّن ال٣ى٫ بإّجها ؤقهغ ما ٢ُل في عزاء ألاهضلـ ال ٣ًخطخي الد ٍو

ت ؤن  ُّ ت ابً ٖبضون، و٧ان خ٤ّ الّىىه ُّ ت بان ألاباع وعاث ُّ طل٪؛ ٣ٞض ُوظضث ٢هاثض ال ج٣ّل ٖجها خؿىا وبظاصة، ٦ؿُي

ً اَخمام ٦شحر مً الباخشحن بها  ج٩ىن 
ّ
ت–يمً عزاء اإلاضن وخؿب ال عزاء ألاهضلـ ٩٦ّل، ل٨ ُّ ظٗلها جإزظ  -ؤي بالّىىه

 549َظٍ اإلا٩اهت مً الّغزاء. م
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ت وؤبلٛها  ُّ ت بإّجها "ما ػالذ حٗخبر خّتى الُىم مً ؤعوٕ اإلاغاسي ال٣ىم ُّ ٦ما ًه٠ باخض آزغ َظٍ اإلاغز

ضث ط٦غ هاْمها ٖلى ٦ّغ ألاخ٣اب."جإزحًرا في الّىٟـ.. َظٍ 
ّ
تي زل

ّ
هحرة ال

ّ
ت الك ُّ  1اإلاغز

وجلخ٣ي َظٍ ال٣هُضة في الاؾتهال٫ وفي ٦شحر مً اإلاٗاوي وألابُاث م٘ ٢هُضة "ؤبي الٟخذ  

ت البؿتّي"، ومُلٗها:401و٢ُل في  400البؿتّي")ث  ُّ  ٌ( اإلاٗغوٞت بـ "ٖىىان الِخ٨م" ؤو "هىه

اصة اإلاغء في صهُاٍ ه٣هان     وعبده ٚحر مدٌ الخحر زؿغان  ٍػ

به بحن ال٣هُضجحن؛ جإحي َظٍ ألابُاث 
ّ

غ"الّغهضّي"  -مشال–ٞبٗض الاؾتهال٫ الىاضر الك
ّ
ض جإز

ّ
لخا٦

هحرة، ٦ما في ٢ى٫ "البؿتّي":
ّ

خه الك ِّ  بمٗاوي "البؿتّي" وؤبُاجه، وجًمُجها هىه

              ٍُ ــَض َٖ ـــّؼِ ؾـا ِغًخا بالـٗـِ
َ
ا ٞــ

ً
َُغ ٣ًٓاُن         ًا ْاإلِا  بن ٦ىـَذ في ِؾَىـٍت ٞالـضَّ

       
ً
ـــضا

َ
 ؤبـ

ً
 صاثمـا

ً
ًَّ ُؾـــــغوعا دـؿبـــ

َ
ــــــــُه ؤػمـــــاُن   ال ج

ْ
ًٌ ؾاَءج ٍ ػمـ  َمــــــً َؾـــــــــغَّ

ت؛ باؾتهاللها، وب٣اُٞتها، وببٌٗ ؤبُاتها: ًّ ضة َظٍ ال٣هض
ّ
ت الّغهضّي" ما٦ ُّ  وج٣ابلها "هىه

ـِــل بوـؿـاُن   بطا ما جم ه٣هـــاُن  ل٩ل شخيٍء  َٗ ـــٛـــــغُّ بُـــُــِب ال ًُ  ٞـــال 

ًٌ ؾــاَءجـــُه ؤػمـــــاُن  َمــــً  هي ألامىع ٦ما قاَضجـــها ُصو٫ٌ  ٍُ َػمـــ  َؾـــــغَّ

 
ٌ
 وله في الّضَــــِغ مىٖٓـــت

ً
 بن ٦ىذ في ِؾَىٍت ٞالضَُغ ٣ًٓاُن   ًا ٚاٞــال

ّٟؿٍغ  
ُ
ى ؤمغ ج ش الّؼمجي، وفي قهغتها قهغة ظٗلذ ٖاّمت َو ت البؿتّي" في الّخإٍع ُّ ت "هىه ُّ ؤؾب٣

ذ الخاّنت مً ألاصباء ٖلى عواًتها وقغخها؛ إلاا ٞحها مً 
ّ
غ بها وحؿإع بلى خٟٓها، وخش

ّ
الّىاؽ جخإز

م بها، وجًمُجهم ألبُاتها ومٗاهحها. و٢ ظًً ًؼصاص جإزَغ
ّ
ٗغاء ال

ّ
ض ٢ُل خ٨م بلُٛت هّحرة، هاَُ٪ ًٖ الك

ٗجى بها الّىاؽ ختى الّهبُان في  بّن َظٍ ال٣هُضة: "ٌؿتهُم في خٟٓها وعواًتها ؤَل ألاصب، وَُ

 2اإلا٨خب."

                                                           
 .49، مصولت ؤلاؾالم في ألاهضلـٖىان، مدّمض ٖبض هللا،  1
  :ض في ىٓغ بلى اإلاٍؼ ًُ  ًم٨ً ؤن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8

%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A ش )  م(      2015/ 09/ 20بخاٍع  

غ "ؤبي الب٣اء الّغهضّي" بــ"ؤبي الٟخذ الُبؿتّي" في:
ّ
 واهٓغ ٦ظل٪ ٢ىال بخإز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8

%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%8A#cite_note-1  

ش )  م(2015/ 09/ 20بخاٍع
ت الُبؿتّي" ٧املت ؤو بًٗها، واهٓغ ٢ى٫ اإلاىُجّي الّضمك٣ّي الّؿاب٤ في 2 ُّ  :اهٓغ ط٦غ ٖضص مً قّغاح "هىه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8

%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A ش )   م(2015/ 09/ 20بخاٍع  



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 140  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ٓمخا ٢بلها؛ ٞــ"٢هُضة ابً الّغهضّي ٖلى  
ُ
ت الّغهضّي" َظٍ ب٣هُضجحن ه ُّ غ "هىه ِ

ّ
٦ما جظ٦

ت ُّ ًجا مً ٢هُضة ابً ٖبضون الّغاث غ ؾىت  ظىصتها ال جسغط ًٖ ٧ىجها ج٣لًُضا ومٍؼ ّٟ في عزاء بجي اإلآ

ت ؾىت )489) ُّ ت في الب٩اء ٖلى بليؿ ُّ ٌ(، ؤي ٢بل ؤن ًىٓم ابً 635ٌ(، و٢هُضة ابً ألاّباع الّؿُي

ه ٢غؤ ال٣هُضجحن بل خٟٓهما، ٨ٞالَما ظضًغة 
ّ
ً ٖاًما ٣ِٞ، وال قّ٪ ؤه الّغهضّي ٢هُضجه بٗكٍغ

ا
ّ

ً  في اإلاجخم٘ ألاصبّي في جل٪ الب٣ٗت بإن ًدٟٓها الٗاّمت آهظا٥ ًٞال ًٖ الخاّنت، وإلا٩اهت الك ٍٖغ

 1مً الٗالم ؤلاؾالمّي."

ى ؾىت ) 
ّ
، ٌ(527هٓم طو الىػاعجحن "ؤبى مدمض ٖبض اإلاجُض بً ٖبضون الُابغي"، اإلاخىف

ٗغ ألاهضلسخّي، وزاّنت في عزاء الّضو٫، ٣ًى٫ مُلٗها:
ّ

 ٢هُضة مً ؤقهغ ٢هاثض الك

ِغ الّضَُغ 
َ
ز
َ
ْحِن باأل َٗ ُ٘ بَٗض ال َىعِ  ًَٟج  2ٞما الُبـ٩اُء ٖلى ألاقباِح والهَّ

ى ؾىت )
ّ
اٖغ والٗالم واإلااّعر "ؤبى ٖبض هللا ابً ألاباع ال٣ًاعّي البليسخّي" اإلاخىف

ّ
ٌ(، 658وهٓم الك

اص بً  ٣ُت، بخىظُه مً ٍػ ا ٖبض الىاخض بً خٟو ناخب ؤٍٞغ ٢هُضة ٌؿخهغر ٞحها ؤبا ػ٦غٍّ

 مغصهِل ؤمحر بليؿُت، ٣ًى٫ ٞحها:

 3بّن الّؿبُل بلى مىجاِتها َصَعؾا ُل هللا ؤهضلؿاؤصع٥ بسُل٪ ز

                                                                                                                                              
٨ُبُضًا": ت "ٍو ٤ مىؾٖى ش ؤبي ههغ الٗخبّي" ًٖ ٍَغ ت مً مسٍُى ٦خابه "الٟخذ الىَبّي ٖلى جاٍع ُّ  واهٓغ وسخت بل٨تروه

https://upload.wikimedia.org/wikisource/ar/c/ce/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%AA%D8%A7%D

8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D9%8A1.pdf ش )    / 20بخاٍع

م(2015/ 09  
٨ٗت؛ مهُٟى،   1

ّ
 .549م  ألاصب ألاهضلس ّي: مىيىٖاجه وفىىهه،الك

 :ض مً اإلاٗلىماث  اهٓغ  إلاٍؼ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9

%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A         :ش م(   2015/ 09/ 21)بخاٍع

           
ُان، ألبي ههغ الٟخذ بً زا٢ان بً مدّمض بً ٖبض هللا 2  وعصث ال٣هُضة في ٦خاب ٢الثض ال٣ُٗان ومداؾً ألٖا

ى ؾىت 
ّ
، َبٗت مهغ. و٢ض جدّضر ٖجها 37، َبٗت ؤوعوبا، وم 42ٌ، م 1284ٌ، بنضاع  529ال٣ِسخّي، اإلاخىف

ىىهه، م  اجه ٞو ٨ٗت في ٦خابه ألاصب ألاهضلسخّي: مىيٖى
ّ

 . 542مهُٟى الك
ُب مً ٚهً ألاهضلـ الّغَُب، ألخمض بً مدّمض اإلا٣غي الّخلمؿاوّي، اإلا 3

ّ
ى ؾىت وعصث ال٣هُضة ٧املت في هٟذ الُ

ّ
خىف

وما بٗضَا، في ؾبٗت  200، جد٤ُ٣ مدّمض مدحي الّضًً ٖبض الخمُض، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبّي(، م 6ٌ، ط1041

ىىهه، م  اجه ٞو ٨ٗت في ٦خابه ألاصب ألاهضلسخّي: مىيٖى
ّ

 .523وؾخحن بًِخا، و٢ض جدّضر ٖجها مهُٟى الك
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اّم لها، خى٫ مىيٕى واخض، ومإؾاة ظامٗت،   ًّ وحكتر٥ جل٪ ال٣هاثض في اإلاٗجى الٗام ال

ها في 
ّ
ت مضًىت مضًىت، وبماعة بماعة، مىظعة بؿ٣ٍى اإلامل٨ت ٧ل ُّ هي ؾ٣ٍى اإلاضن وؤلاماعاث ألاهضلؿ

اع جخىّخض ألابُا ث واإلاٗاوي، والّؼٞغاث والٗبراث، واؾخجهاى الهمم واؾخهغار الّجهاًت. وفي َظا ؤلَا

ت... وال ٚغابت  ُّ ؤن جخالقى ألابُاث واإلاٗاوي والّهىع.. وبن ونلذ  -واإلاإؾاة واخضة-ؤلازىة وبزاعة الخم

٣ت الّخٗبحر اإلاخ٣اعبت بحن قاٖغ وآزغ في طل٪ الى٢ذ؛ ل٣غب ألاػمىت بُجهم، وجىّخض الهمىم  بلى ٍَغ

 م٨ىت اإلاى٩ىبت...اإلاِٗكت، وألا 

ما مً اإلاهُلخاث اإلاخضاولت في الّى٣ض الٗغبّي   حَر كابه ؤو الّخًمحن ٚو
ّ
ضزل طل٪ الد ٍو

ا يمً ما ٌٗٝغ في الّى٣ض الخضًض  حَر ت... ٚو ُّ ال٣ضًم زاّنت ٧اال٢خباؽ والّخلمُذ والّؿغ٢اث ألاصب

٤"، و٧لٌّ له ؤؾلىبه ٍغ
ّ
في الّخٗبحر ٖجها، ٦ما ًغي  بمهُلر "الّخىام"؛ بط "اإلاٗاوي مُغوخت في الُ

ؿدُٟا )  Julia"الجاخٔ" ٢ضًًما، وما الّىّو بال ٢ُٗت ٞؿُٟؿاء مخىاؾ٣ت، ٦ما ونٟخه "ظىلُا ٦َغ

Kristeva ُمً لضي ؾاِب٣ِها "مُساثُل بازخحن
َ
ا، مهّغخت بما ٦

ً
" خى٫ (Mikhael Bakhtine)("خضًش

 َظا اإلاٟهىم.

ت بهظا الّخىام  ُّ ٖلى ؤق٩اله؛ بط حكتر٥ م٘ ٢هاثض ٦شحرة،  وجمىع َظٍ ال٣هُضة الّىىه

 ٢1ضًمت وخضًشت
ً

، في اإلاُال٘ وألابُاث واإلاٗاوي، ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى بًٗها، جًمًُىا وجضازال

ش ؤلاؾالمّي  م والّخاٍع ت. ٦ما ج٣خبـ ال٣هُضة مً ال٣غآن ال٨ٍغ ُّ ت ؤو ٧لّ ُّ وط٦ًغا إلاٗاوي ؤو ؤبُاث ظؼث

٣ّىي قى  ض حّجتها، ٍو
ّ
٦تها، مشل ط٦غ ٢هو ألامم الٛابغة، ٦ٗاص، وملى٥ الُمً، ٖاّمت ما ًا٦

ضها ؾلُمان ٖلُه الّؿالم؛ جضلُال ٖلى ؾّىت هللا حٗالى في ال٩ىن مً ؤّن "صوام الخا٫ مً  ُّ و٢اعون، وؾ

ا مً الخ٣اث٤ واإلاؿلماث الّضازلت  ىم ٖلُ٪"... بلى ٚحَر ام صو٫"، وؤّجها "ًىم ل٪ ٍو اإلادا٫"، و"ؤّن ألاًّ

م وؾجن هللا في ال٩ىن ٖاّمت. في ألامشا٫  ت ال٣ضًمت واإلاٗانغة، واإلا٣خبؿت مً ال٣غآن ال٨ٍغ ُّ  الٗغب

و
ّ
ا: ٖخباث الى

ا
 زالش

ت الٗىىان1 ُّ  . ؾُمُائ

ت ال٣ضًمت مً ٖىىان-زلذ َظٍ ال٣هُضة  ُّ ا ٧ان  -قإجها قإن ال٣هاثض الٗغب
ّ
ًسخاٍع ناخبها. وإلاـ

ّٗغِٝ بها، ٣ٞض لجإ الباخشىن في  َٗغٝ به، وَُ
ُ
ل٨شحر مً ال٣هاثض يغوعة وي٘ ٖىىان مىاؾب لها، ح

                                                           
ت ابً ألا  -مشال-اهٓغ  1 ُّ ت الّغهضّي في الّغابِ آلاحي:٢هاثض في ٞلؿُحن، جدىاّم  وؾُي ُّ  باع وهىه

http://www.alfaseeh.com/vb/archive/index.php/t-86913.html  

ش ) م(2015/ 09/ 20بخاٍع  

ش )   ت يمً َظا الّغابِ: بخاٍع ُّ  م( 2015/ 09/ 20واهٓغ مٗاعيت للّىىه

  http://uqu.edu.sa/page/ar/114372 
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ِذ ٞحها، ؤو ٦شحر مً َظٍ الخاالث بلى ٖىىهت ال٣هُضة بظ٦غ ال٩لماث ألاولى مً ؤّو٫ قُغ في ؤّو٫ ب

ُغ ألاّو٫ ٧امال مً البِذ ألاّو٫ في ال٣هُضة. ٦ما ٢ض ًلجإ بٌٗ الّضاعؾحن بلى ٖىىهت ال٣هُضة 
ّ

بالك

٨ثر َظا ألامغ خحن ج٩ىن ال٣هُضة طاجٗت  بظ٦غ ٢اُٞتها ووؿبت َظٍ ال٣اُٞت بلى ناخب ال٣هُضة، ٍو

اٖغ، ؤو  -مشال –الّهِذ، ومىدكغة بحن الّىاؽ اهدكاًعا ًجٗل مً ٣ًغؤ ؤو ٌؿم٘ 
ّ

ت َظا الك ُّ بؿُي

ا، ٌٗٝغ ال٣هُضة ٞىًعا، صون خاظت بلى ط٦غ مُلٗها. ٦ما ًلجإ  ت طل٪... ؤو ٚحَر ُّ ت طا٥، ؤو ٧اٞ ُّ ٞاث

ت ال٣هُضة  بًٗهم بلى ط٦غ مىيٕى ال٣هُضة، بما ًدىاؾب وقهغجه، ٣ُٞترب الّىاؽ مً مٗٞغ

ـؼة بحن ٦شحر مً ال٣هاثض َُّ ت، وزاّنت ٖىضما ج٩ىن اإلام ُّ  في َظا اإلاىيٕى ؤو طا٥. اإلاٗى

هض١ ٧ّل ما ؾب٤ ط٦ٍغ ٖلى َظٍ ال٣هُضة مدّل الّضعاؾت؛ بط خاإلاا ٢ا٫ ال٣اثل بن ال٣هُضة هي  ٍو

ها اإلاخل٣ّي مباقغة، خّتى وبن ا٦خٟى ال٣اثل بظ٦غ  ٢هُضة )ل٩ّل شخيء بطا جّم ه٣هان( ٣ٞض ٖٞغ

ُغ مً بُتها ألاّو٫؛ ٞداإلاا ؾم
ّ

..( .٘ ٢ىله: ٢هُضة )ل٩ّل شخيءال٩لماث ألاولى وخؿب مً َظا الك

ت ال٣هُضة بن ٢ُل له بّجها ٢هُضة )ل٩ل  ا آزغ مٗٞغ ًٗ ض ؾام ُغ مباقغة، و٢ض ًٍؼ
ّ

ه ؾ٨ُمل الك
ّ
ٞةه

 ..(، بةياٞت "بطا" بلى الٗىىان الّؿاب٤..شخيء بطا

 ُّ ت ؤبي الب٣اء الّغهضّي"، ؤو ازخهاًعا "هىه ُّ ت الّغهضّي" ٞال ٦ظل٪ ألامغ م٘ ال٣اُٞت؛ بط خاإلاا ٢ُل بّجها "هىه

 قّ٪ ؤن الّؿام٘ ٖاٝع لها.

ــسَبـغ اإلاخل٣ّي بإّن َظٍ ال٣هُضة في مىيٕى "عزاء  ًُ ؛ بط ما بن  والخا٫ جهض١ ٦ظل٪ م٘ اإلاىيٕى

خت وخُضة ؤو م٘ بٌٗ ال٣هاثض اإلاكهىعة في 
ّ

 جباصعث بلى طَىه َظٍ ال٣هُضة، بّما مغش
ّ

ألاهضلـ" بال

.  َظا اإلاىيٕى

ض اؾخيخاظاجىا 
ّ
ا٦ ٨ٗت" مً ؤّن ٍو

ّ
ها في ٢ى٫ واخض، ما طَب بلُه "مهُٟى الك

ّ
َظٍ، مجخمٗت ٧ل

تي 
ّ
ب نالر بً قٍغ٠ الّغهضّي ال ُّ ت ؤبي الُّ ُّ اجٗت هي هىه ًّ "ؤقهغ ٢هُضة ٢ُلذ في عزاء ألاهضلـ ال

 مُلٗها:

 ٞال ٌّٛغ بُُب الِٗل بوؿان"  ل٩ّل شخيء بطا ما جّم ه٣هان 

 . نفدت الغالف2

                                                           
باهت ألاهضلسخيّ 

ّ
(، ٣ًى٫ في م1113/َـ 507: )ؤبى ب٨غ مدمض بً ِٖسخى بً مدمض اللخمي الضاوي(، )جىظض ٢هُضة البً الل

 مُلٗها:

ًّ ٚاًاُث وللمجى مً م ل٩ّل شخيٍء مً ألاقُاء م٣ُاث   ىاًاَ

ل٘ 
ّ
م٨ً ؤن ًض٫ّ َظا ٖلى هٕى مً الّخىام بحن َظٍ ال٣هُضة وال٣هُضة مدّل الّضعاؾت، وعّبما ٧ان "الّغهضّي" ٢ض اَ ٍو

 ٖلحها، ووسج ٖلي مىىا٫ مُلٗها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/507_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1113
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ت ال٣ضًمتقإ-جإحي َظٍ ال٣هُضة  ُّ رار الٗغبّي  -ن ال٣هُضة الٗغب
ّ
يمً ٖضص مً مهاصع الت

ت الخضًشت، و٢ض وعصث  ُّ ٟاث والّضعاؾاث الٗلم
ّ
وؤلاؾالمّي ومغاظٗه ٢ضًًما، ويمً ٖضص مً اإلاال

ت. وفي  ت والّىثرًّ ٗغٍّ
ّ

ت: الك ُّ يمً صًىان ألبي الب٣اء الّغهضّي، يّم ما َى مٗغوٝ مً ؤٖماله ألاصب

ىعة اإلا
ّ
ت "ؤلاهترهذ" لهظٍ ال٣هُضة. ٖهغ الش ُّ ب٨ت الٗى٨بىج

ّ
 ٖلى مىا٢٘ الك

ً
ت هجض جضاوال ُّ  ٗلىماج

ٟاث ال٣ضًمت ؤو الخضًشت. 
ّ
لب في جل٪ اإلاال وجغص ال٣هُضة صون نٟدت ٚالٝ زاّم بها ٖلى ألٚا

ت...   ُّ ت ؤو هباج ُّ لٟاث بؼزاٝع بؾالم
ّ
ؼزٝغ بٌٗ جل٪ اإلاا

ُ
 وج

ت ؤٖما٫ ال ٗغ ألاهضلسخّي ٖاّمت، في ٦خاب َٞغًيا، و٢ض جغص ال٣هُضة يمً مجمٖى
ّ

اٖغ ؤو الك
ّ

ك

ت ؤو  ُّ ت؛ الُبُٗ ُّ خه ٢هغ الخمغاء مشال، ؤو مىٓغ مً مىاْغ ألاهضلـ البه ُّ بهٟدت ٚالٝ ج٩ىن زلٟ

ت... ُّ  الّضالت ٖلى الخًاعة ؤلاؾالم

هبذ ؤمغ ازخُاع الّهىع  ت "ؤلاهترهذ" ٨ًثر وعوص ال٣هُضة مىٟهلت، ٍو ُّ ب٨ت الٗى٨بىج
ّ

ؤو  وفي الك

ت اإلاخىّىٖت  ُّ بُٗ
ّ
ت ؤو اؾخسضام بغامج الخاؾب آلالّي اإلاخٗضّصة، ؤو وي٘ اإلاىاْغ الُ الّغؾىماث الُضوٍّ

لؤلهضلـ... ؤمًغا مخاًخا وؤ٦ثر ؾهىلت َىا، ٦ما ًم٨ً حُٛحر طل٪ الازخُاع بحن الُٟىت وألازغي بما 

 1ًدىاؾب ومًمىن ال٣هُضة...

 . ؤلاهضاء3

ذ بىظىص ما ًهُلر ٖل م٨ً ؤن ال جهٍغ ٟاث الخضًشت واإلاٗانغة، ٍو
ّ
ُه خضًشا بـ"ؤلاَضاء" في اإلاال

ه بَضاء بلى  -َىا-٣ًترب َظا ألامغ 
ّ
، و٦إه بمىاؾبت ال٣هُضة، والّؿبب في جإلُٟها، مّما ؾب٤ ط٦ٍغ

ت  ُّ ملى٥ الٗغب واإلاؿلمحن، وهضاء بةٚازت ألاهضلـ اإلا٩لىمت وؤَلها، وعزاء لخل٪ الّضّعة ؤلاؾالم

ت
ّ
بَضاء  ل٩ّل ُٚىع ٖلى بالص ؤلاؾالم واإلاؿلمحن في ٧ّل آن  -ٖاّمت–ي ؤياٖها ؤَلها... و٦إّجها الّىِٟؿت ال

 وخحن.

هضًغ4
ّ
 . الخ

يء، بط لم 
ّ

ما ٢ُل ًٖ ؤلاَضاء ؤٖالٍ، ًم٨ً ؤن ًهض١ ٖلى "الّخهضًغ" في مٗىاٍ الخضًض بٌٗ الصخ

ت ال٣ضًمت والخضًشت جهضًًغا مً ناخب َظٍ ال٣ه ُّ ُضة زّههه ل٣هُضجه، بل جىعص اإلاهاصع الٗغب

ًم٨ً ؤن ٩ًىن مُل٘ ال٣هُضة ؤو اؾتهاللها زحر جهضًغ لها، لخخلٍى بٗض طل٪ ألابُاث بما ٞحها مً 

ا مّما ًم٨ً بصزاله يمً  مهُلر "الّخىام" في ألاصب  بٌٗ الا٢خباؾاث والّخًمُىاث ؤو ٚحَر

 الخضًض.

ا: مُل٘ اللهُضة )الاؾتهالٌ( ٗا  عاب

                                                           
٦غث في َظا البدض. -مشال-اهٓغ  1

ُ
تي ؤوعصث ال٣هُضة، وط

ّ
ٟاث واإلاىا٢٘ ال

ّ
 اإلاال
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ا ؾب٤ الخضًض ًٖ مُل٘ ال ا م٘ ٚحَر ًغا وجىانًّ
ّ
٣هُضة، لضي الخضًض ًٖ م٩اهتها: قهغة، وؤزًغا وجإز

مً ال٣هاثض. وحهّم َىا جإ٦ُض ما ًضزل يمً ما ؾّماٍ الّى٣ّاص الٗغب ال٣ضماء بـ"بغاٖت الاؾتهال٫" ؤو 

اٖغ الىلىط بلُه مً خضًض ًٖ ٞجُٗت 
ّ

ض الك "خؿً الابخضاء؛ بط ٧ان َظا اإلاُل٘ ٞاجدت إلاا ًٍغ

الث، ٩ًاص ال ًهّض٢ها ٣ٖل، وال ؤلاؾال  ّما حٗاهُه ألاهضلـ مً ٍو م واإلاؿلمحن بما خّل باألهضلـ، ٖو

اٖغ بؿغص الخ٨م واخضة جلى 
ّ

تهضؤ لها هٟـ، خّتى ل٨إّجها مهِبت ما بٗضَا مهِبت؛ بط ًبضؤ الك

ىت ٖلى ؤّن الّخّٛحر َى ؾّىت هللا ّٖؼ وظّل  ِّ ت الّضامٛت والدجج الب
ّ
في ٧ىهه الٟؿُذ،  ألازغي، ح٣ٗبها ألاصل

ىم ٖلُ٪" ؤّحها ؤلاوؿان، ولظا ٞةّن ما  ام صو٫"، "ًىم ل٪ ٍو وؤّن "صوام الخا٫ مً اإلادا٫"، وؤّن ألاًّ

ت   ؾّىت ظاٍع
ّ

الث وؤَىا٫، ٩ًاص اإلاغء ًهضم مً و٢ٗها في البضاًت، ما هي بال عػثذ به ألاهضلـ مً ٍو

ً اٚتّر بالّضٖت في الخل٤، مظ زل٤ هللا ؾبداهه ألاعى وَمً ٖلحها. وفي 
َ
َظا اإلاُل٘ وما بٗضٍ جىبُه إلا

ُه َمإهت للّىٟـ اإلا٩لىمت اإلاهضومت، وجدظًغ  ذ... ٞو
ّ
ُب الِٗل واؾخ٣غاع الخا٫ّ اإلاا٢ في الى٢ذ -َو

دت وؤَلها والّضٞإ ٖاّمت  -ُٖىه ّب ًٖ خُاى ألاهضلـ الجٍغ
ّ
إلاً اؾخ٩ان وج٣اٖـ ًٖ هجضتها والظ

٣خّو ُٞه مً ْلمه، َا٫ اهخٓاع طل٪ ًٖ ؤّي مٓلىم ومدخاط... ٦ما ُٞه  ُُ الم ًىًما ؾ
ّ
هظًغ بإّن للٓ

 الُىم ؤو ٢هغ...

ّو 
ّ
ا: فًاء الى  زامؿا

٦ضا ما ظاء به  ؿ٘ ًٞاء )الّىّو/ ال٣هُضة( لُُىٝ بىا في ؾجن هللا ّٖؼ وظّل في ال٩ىن، ماّ
ّ
ًد

ّ٪، نض١ جل٪ اإلا٣ّضمت ؤو 
ّ

 للك
ً

تي ال ج٣بل مجاال
ّ
ال بالخ٣اث٤ ال

ّ
تي ال  مُلٗها، ومضل

ّ
ت ال ُّ الخ٣ُ٣ت ال٩ىه

تي 
ّ
ج٣بل اإلاغاء؛ ٞالّخّٛحر ؾّىت الخال٤ في زل٣ه، و٧ّل شخيء له جهاًت، و٦ما ٞىِذ اإلامال٪ الُٗٓمت ال

غبها، وفي  ى مل٨ها ؤعظاء اإلاٗمىعة، وقملذ اإلالى٥ وطوي الجاٍ والّؿلُان؛ في قغ١ ألاعى ٚو
ّ
ُٚ

غؾها، وخّتى في هبّي هللا ا ال ًيبػي ألخض  ٖغبها وعجمها، وعومها ٞو
ً
ظي ؤوحي مل٩

ّ
ؾلُمان ٖلُه الّؿالم ال

تي وبن َالذ نضمت ما خّل بها ٞةّن 
ّ
مً بٗضٍ... ٞال٩ّل بلى ٞىاء، ومجها ممل٨ت ألاهضلـ الُٗٓمت ال

ٗاى، وبٚازت اإلالهىٝ، والٗمل ما َى آث.
ّ
ا، والٗبرة باالح  ألامغ ماٍى ٞحها ٦ما مطخى في ٚحَر

ا مً ؤؾالُب الّخٗبحر اإلاىاؾبت وفي َظا الًٟاء ال٩ىوّي الى  ًُّ اؾ٘ ًإحي الّىّو لًُّم جىّىٖا ٚى

اث وما ٞحها مً َبا١ وجًاص، ًضزل يمىا الّخىا٢ٌ  ُّ ىاث
ّ
واإلاؿٟٗت في َظا اإلاجا٫؛ مً اؾخسضام للش

ماؽ" الّؿُماجّي، جخضازل مٗها اإلا٣ابلت، بياٞت بلى اؾخسضام اإلادّؿىاث  والّخًّمى٨ما في "مغّب٘ ظٍغ

ت ُّ ت اإلاّخبٗت في مشل َظا الّىٕى مً ال٣هاثض، وفي طل٪ الى٢ذ جدضًًضا، لضي  البضٌٗ ُّ وألاق٩ا٫ البالٚ

قٗغاء ألاهضلـ اإلاٗىُحن بها، مً سج٘ وظىاؽ، وحكبُه، و٦ىاًت، ومبالٛت... واؾخٗاهت ب٨ثرة 

راصٝ والاقخ٣ا١، ولجىء بلى الّخالٖب بخ٣لُب ال٩لماث، بياٞت بلى ؤلا٦شاع مً اؾخسضام ال
ّ
ّخ٨غاع، الت

ت َىا،  ُّ ت ظل ُّ ، ؤو ال٩لماث، ؤو الجمل، ؤو ألاؾالُب... وجٓهغ الخ٣ى٫ الّضالل بما ُٞه مً ج٨غاع ألاخٝغ
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اة 
ّ

ها٫ والخًاعة يمً ٖباءة َظا الّىّو اإلاىق
ّ
٦ما ال ًم٨ً بٟٚا٫ ظاهب ؾُمُاء الّخىانل والاج

 بها.

ىا٥؛ ل٤ًُ اإلاؿاخت اإلا  سّههت لٗضص وع٣ٍاث البدض: وفي ما ًلي ط٦غ ؤمشلت مسخهغة مً َىا َو

ىائ1
ّ
ماؽ" الّؿُمائّي . الش اث و"مغّب٘ حٍغ ُّ 

ه مً ٖال٢اث  اث، بما ٞحها مً َبا١ وم٣ابلت، وبما جدٍى ُّ ىاث
ّ
٨ًثر في َظٍ ال٣هُضة اؾخسضام الش

ماؽ الّؿُماجّي". وما ًمّحز  الّخًاص، وقبه الّخًاص، والّخًّمً، والّخىا٢ٌ، بما ًخىا٤ٞ و"مغّب٘ ظٍغ

اث َظٍ ال ُّ ىاث
ّ
با١  -َىا–ش

ّ
ا بهىع َبا١ مخّٗضصة؛ ٧الُ بحن اؾم واؾم، ؤو اؾم  -مشال–مجَُا

ّؼ(، وبالجم٘  ت ٖو
ّ
ٗل، وبهُٜ اإلاهضع: )٦ظل ٗل: )الّهٗب ولم ٌؿهل( و)جّم وه٣هان(، ؤو ٞٗل ٞو ٞو

٣ٓان(، وبهُٜ اإلااضخي ؤو اإلاًإع في ألاٞٗا ٫: ؤو ؤلاٞغاص في ألاؾماء: )٦مؿّغاث وؤخؼان( و)ِؾىت ٍو

ٍ وؾاءجه( و)ًمّؼ١ِ وهَبذ(، وبهُٜ ؤلاًجاب م٣ابل الّىٟي في َظٍ وجل٪: )الّهٗب ولم ٌؿهل(  )َؾغَّ

ا في 
ً
و)ؤوؿذ وما لها وؿُان(. وال جسغط اإلا٣ابلت بحن الجمل ًٖ َظا الاؾخسضام: )باألمـ ٧اهىا ملى٧

 مىاػلم  والُىم َم في بالص ال٨ٟغ ٖبضان(. 

اٖغ ًلجإ بلى 
ّ

ًّ ؤن الك ّ
اهه، بإ٦ثر مً والٓ ل ٖلى نض١ بَغ

ّ
ضل مشل َظٍ ألاؾالُب ل٣ُّىي حّجخه، ٍو

لب،  اث اإلاىدكغة في زىاًا الّىّو جهّب في ٢الب واخض ٖلى ألٚا ُّ ىاث
ّ
٣ت ؤو ؤؾلىب، ٞهظٍ الش ٍَغ

ضٍ بحن ُٞىت وؤزغي؛ خّتى ال ٌُٛب ًٖ طًَ اإلاخل٣ّي.
ّ
 وجخٗايض ُٞما بُجها إلاهلخت َضٝ واخض، جا٦

 ُّ ىاث
ّ
بما ٢ض جىخُه مً جًاص ؤو جىا٢ٌ ؤو ما قابه مً مٗاوي الّخباٖض  -بطن–اث بّن َظٍ الش

ا، لهي  حَر ٠ٗ والّخىاٞغ ٚو ًّ صلُل ٖلى مٗاوي الّخ٣اعب وال٣ّىة والّخماؾ٪ ال٩امىت  -في الى٢ذ طاجه-وال

 في الّىّو ٩٦ّل. 

ى َبا١ الّؿلب ٦شحًرا في َظا الّىّو، مشل: )الّهٗب ولم ٌؿهل(، و)ؾلىان 
ّ
خجل وما ؾلىان(، ٍو

 و)بع٧ان لم جب٤ ؤع٧ان(، و)ؤوؿذ وما لها وؿُان(.

ماؽ" الّؿُماجّي، ٦ما في  ٤ "مغّب٘ ظٍغ اث الّؿاب٣ت ًٖ ٍَغ ُّ ىاث
ّ
ل الٗال٢اث بحن الش

ّ
م٨ً ؤن جمش ٍو

ّؼ)ة((، )نٗب ولم ٌؿهل( مشال. ٞىدهل ٖلى ما  ت ٖو
ّ
)مؿّغاث وؤخؼان(، ؤو )ؾّغٍ وؾاءجه(، ؤو )طل

 ًإحي:
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بّن َظا الّخًاص وما ًدبٗه مً جىا٢ٌ وجًّمً في ؤلازباث والّىٟي لُّٗبر بك٩ل واضر ًٖ الخالت 

اٖغ بًه
ّ

تي ًىّص الك
ّ
ت ال ٍّ ٗىع

ّ
الها بلى اإلاخل٣ّي؛ بما ج٣اؾُه ألاهضلـ وؤَلها مً ؤخؼان وبخؿاؽ الك

ه ؤمغ ًهٗب جهض٣ًه، 
ّ
٫ واإلاهاهت... بٗض ؤن ٧اهذ جغح٘ في اإلاؿّغاث وألاٞغاح والّٗؼة وؤلاباء... به

ّ
بالظ

ت مًُغبت، ومكاٖغ مخىا٢ًت بحن ما ٧ان وما َى ٧اثً  ُّ ولِـ مً الّؿهل ج٣ّبله، وبّجها لخالت هٟؿ

لًما... بالٟٗل ٢ ا ْو ضواهً  ؿًغا ٖو

ت2 ُّ  . الحلٌى الّضلل

ض ما ًغاص بهظا 
ّ
ت" لخا٦ ُّ ت الخ٣ى٫ الّضالل ماؽ" الّؿُماجّي جإحي "هٓغٍّ ب مً مىيٕى "مغّب٘ ظٍغ ٢ٍغ

ت الّضا٫ واإلاضلى٫"؛ بط جهّب ظمُٗها في بَاع بْهاع مكاٖغ الخؼن وألاسخى  ُّ اإلاغّب٘، ومّٗؼػة لهما "زىاث

ت، في م٣ابل ما ٧اهذ جدُاٍ ألاهضلـ وؤَلها مً والّهضمت وؤلاخؿاؽ  ًّ ٫ واإلاهاهت خّض الٗبىص
ّ
بالظ

ت بمٟغصاتها وما جدمله مً مٗان ظّمت  ُّ ّؼة وبباء ومل٪ وظاٍ ووُٗم... ٞخل٪ خ٣ى٫ صالل غح ٖو ؾغوع ٞو

ت مٗا٦ؿت مًاّصة إلاٟغصاث ومٗان ٧اهذ مِٗكت في  ُّ إلاكاٖغ ؤنبدذ خايغة، ج٣ابلها خ٣ى٫ صالل

هّب ٧ّل َظا وطا٥ في مٗحن عؾالت ال٣هُضة مىظ البضء، وما ٞحها مً الّؼمً اإلا اضخي الّخلُض... ٍو

ت، وبؿّىت هللا ّٖؼ وظّل في زل٣ه، وهي ُّ ُاث الخ٨مت اإلاؿخمّضة مً ؤلا٢غاع بال٣ضعة ؤلاله
ّ
 -َىا–ججل

ي، وؤّن صوام الخا٫ مً اإلادا٫، وما ُٞه مً يغب ؤمشلت ٞىاء ألامم 
ّ
واإلامال٪ خ٣ُ٣ت الّخّٛحر ال٩ىو

 الّؿاب٣ت واإلالى٥...بلخ

ىغاع3
ّ
 . الخ

ماؽ" الّؿُماجّي،  اث و"مغّب٘ ظٍغ ُّ ىاث
ّ
إحي "الّخ٨غاع" ل٣ُّىي قى٦ت ما ؾب٤ ٢ىله مً خضًض ًٖ الش ٍو

م الىاخض آلازغ. وفي ؤؾلىب  ّٖ ت"؛ ٞالهضٝ واخض، وألاؾالُب مخىّىٖت، ًض ُّ ت الخ٣ى٫ الّضالل و"هٓغٍّ

يف الّنفيالّتضّمن   

-حمور الّتضاد-   مسرّات أحزان       

 تناقض

 تناقض

 الّتضّمن يف اإلثبات

-حمور شبه الّتضاد-  ليست أحزان ليست       
 مسرّات
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٘ اؾخسضا لخٔ جىَى ًُ ىا ؤمشلت "الّخ٨غاع"  ، وال٩لماث، والجمل، وألاؾالُب. َو مه في ج٨غاع ألاخٝغ

 م٣خًبت ٖلُه:

ٓمذ ال٣هُضة ٖلى بدغ البؿُِ، )مؿخٟٗلً ٞاٖلً مؿخٟٗلً ٞٗلً
ُ
مؿخٟٗلً ٞاٖلً  ه

ت، وظاءث ٖلى ٢اُٞت الّىىن  ٗغٍّ
ّ

غاى الك ى بدغ مىاؾب ل٨شحر مً ألٚا مؿخٟٗلً ٞٗلً(، َو

هاع مضي الخؼن وألالم والخىحن وألاهحن اإلاؿبى٢ت بإل٠ اإلاّض الّهىحّي ال ىٍل، بما ُٞه مً مالءمت إْل
ّ
ُ

ظي خّل باإلؾالم واإلاؿلمحن لضي ؾ٣ٍى مٗا٢ل ؤلاؾالم في ألاهضلـ 
ّ
ٖلى َظا اإلاهاب الجلل ال

ظا ألاهحن في ؤعظاء ال٣هُضة، وظاء عظ٘ نضي إلاا في  ً، َو م٣ٗال م٣ٗال... و٢ض جغّصص َظا الّىٛم الخٍؼ

ـ َىٍل مسخىم بىىن ألاهحن...الّىٟىؽ مً ٚه
َ
 و ونضمت واؾدى٩اع واؾخجهاى وخؿغة... بَىٟ

ت ًإحي جضازل ج٨غاع ٖضص  -مشال–وم٘ اؾخسضام ؤؾلىَبي الّسج٘ والجىاؽ  ُّ يمً اإلادّؿىاث البضٌٗ

ت الاقخ٣ا١ وج٣لُباجه، مشل: الّؿحن  ُّ ٤ زان ٦بحر مً ألاخٝغ في َظٍ ال٣هُضة م٘ ال٩لماث، ًٖ ٍَغ

حن في قاصٍ قّضاص، والّضا٫ في صاع وصاعا، وج٨غاع ق٩ل ال٩لمت هٟؿه، م٘ في ؾاؾه 
ّ

ؾاؾان، والك

َٗغٝ بـ"الجىاؽ الّىا٢و"، وج٨غاع ال٩لماث هٟؿها، في مشل:  ٌُ حُٛحر الخغ٧اث، مشل ُمل٪ وَمِل٪... في ما 

م //   وما إلاا خّل باإلؾال  الّخُجان وجُجان، وؾلىان في ٢ىله:) وللخىاصر ُؾلىان ٌؿهلها

ب مجها ٧لمخا "صاَع" بدغ٦ت ٢هحرة، و"صاعا"  ُؾلىاُن(، م٘ ج٨غاع الّؿحن في البِذ ؤعب٘ مّغاث. و٢ٍغ

لت ؤم مّض نىحّي َىٍل، ٦ما ال ًسٟى ج٨غاع ٧لمت "بؾالم" في ؤ٦ثر مً مىي٘ في َظٍ  بدغ٦ت ٍَى

تي جغسي ؤهضلؿه، وجداو٫ إلالمت ظغاخاجه.
ّ
 ال٣هُضة ال

اى ومآلن، و٢ىاٖض وؤع٧ان، وبؾالم وبًمان، ؤههاع وؤٖىان، ج٨غاع اإلاتراصٞا -٦ظل٪–و٦ثر  ُّ ث، مشل: ٞ

ت في ؤ٦ثر مً مىي٘. ُّ ُٛان... ٦ما ج٨ّغع ط٦غ اإلاضن ألاهضلؿ  وظىع َو

وفي ألاؾالُب ًلخٔ ج٨غاع ؤؾلىب الاؾخٟهام بما ًسغط ًٖ مٗىاٍ الخ٣ُ٣ّي اإلاباقغ، مً َلب 

، مجها ؾّذ مّغاث  الجىاب، بلى ما ًُٟض ب٢غاع الخ٣اث٤، مشل: "ؤًً" اإلا٨ّغعة ٦شحرا، وفي ؤ٦ثر مً مىيٕى

ا الّؿخت، بما في طل٪ مً خؿً ج٣ؿُم  مخخابٗت، ومىّػٖت ٖلى زالزت ؤبُاث مخىالُت، في ؤقَُغ

٘ واؾدى٩اع ومداولت اؾخجهاى: )ؤٖىض٦م هبإ!(، )ؤال  وجىػَ٘، ؤو بما ٨ًخى٠ َظا ألاؾلىب مً ج٣َغ

اث!(، )ماطا الّخ٣اَ٘!( ُّ  هٟىؽ ؤب

مً ألاؾالُب اإلاخ٨ّغعة ظاء ؤؾلىب الّىضاء، بدٝغ هضاء، مشل ًا عا٦بحن، ؤو صوهه مشل: وخاملحن و 

 وعاحٗحن، ؤو بىضبت جدمل اؾخٛازت، مشل: ًا مً لظلت ٢ىم بٗض ّٖؼَم...

4 ُّ ىانل. ؾُمُائ
ّ
ت الخ ُّ لافت وؾُمُائ

ّ
 ت الش

ٗىب ٖلى ازخال 
ّ

٣اٞت لخضعؽ ز٣اٞاث ألامم والك
ّ
ت الش ُّ مها جإحي ؾُمُاث ّٖ بُٗت، وجض

ّ
ال٢تها بالُ ٞها، ٖو

م٨ً الّخىّؾ٘ في َظٍ اإلاىايُ٘  غ١ جىانلها م٘ بًٗها... ٍو غاٝ َو ت الّخىانل بحن ألَا ُّ ؾُمُاث
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 -Claude Lévi)"، و٢بله ٧لىص لُٟي قتروؽ (Yori Lotman) بالّغظٕى بلى ٦خاباث "ًىعي لىجمان

Strauss ) ٨الوّي الّغوسخّي "ٞالصًمحر بغوب
ّ

 Vladimir)في صعاؾاجه الّتي ؤ٢ام بًٗها ٖلى ؤؾاَحر الك

Propp")٦ما ًم٨ً الّغظٕى بلى ٦خاباث "ظىعط مىهان ، (George Mounin")  ت ُّ في ؾُمُاث

.ً م مً الٗلماء، بما ٞحهم الٗغب مً ٢ضماء ومٗانٍغ حَر  الّخىانل... ٚو

 
ّ
ت الش ُّ م٨ً ؤن جلخٔ ؾُمُاث ت الّخىانل ٍو ُّ بما ٞحها مً صالثل ٖلى الخًاعة  -َىا–٣اٞت وؾُمُاث

ب واإلاىابغ... م٣ابل  ت، بهىع ّٖضة، ٦ما في ط٦غ اإلاؿاظض واإلاداٍع ُّ ت واإلاؿُد ُّ ٣اٞت ؤلاؾالم
ّ
والش

٣اٞت 
ّ
ت في طل٪ الى٢ذ خىايغ للٗلم والش ُّ ال٨ىاجـ والّىىا٢ِـ والّهلبان... وفي ٧ىن اإلاضن ألاهضلؿ

اى... و٠ُ٦ اؾخدا٫ طل٪ ؤلاعر الخًاعّي والجما٫: ٣٦غ  ُّ ا الٟ بُت صاع الٗلىم، وخمو بجهَغ

ؿخدُىن وؿاءٍ،  ؤلاؾالمّي ؤزًغا بٗض ٖحن، ٌُٗض ُٞه اإلاؿٟضون في ألاعى، ًظّبدىن ؤبىاءٍ، َو

ا.. لخضوع  ... وهي ؤمىع حؿ٣ِ بٓاللها ٖلى َظٍ ألاّمت في مايحها وخايَغ ؿخٗبضون ملى٦ه وؤخغاٍع َو

ّ٘ الّىىع ًىًما ما، وجبدؿم سٛىع ؤلاؾالم في صاثغة الخُا ك ة مجّضًصا، ولُب٣ى ألامل بإن ًيخهغ الخ٤ّ َو

 ب٣إ اإلاٗمىعة ٦ما ٧اهذ...

 

 الخاجمت

ت ؤبي الب٣اء الّغهضّي" جإحي لخ٩ىن مً ؤقهغ ما ٢ُل في مىيٕى "عزاء اإلامال٪ واإلاضن"  ُّ َا هي "هىه

 1هّو ال٣هُضة:عاؾت ظ٦غ في جهاًت الضلخدمل مٗان وصالالث ظضًضة ٞى

                                                           
ٟاث الّؼٍاصاث  1

َّ
وعصث ال٣هُضة في ؤ٦ثر مً مهضع ومغظ٘، وبازخالٝ بّحن في ٖضص ؤبُاتها. وجظ٦غ بٌٗ َظٍ اإلاال

 الخانلت ٞحها. اهٓغ مشال:

ى  - 
ّ
٠ الّغهضّي، اإلاخىف ُب نالر بً قٍغ

ّ
ٗغ والّىثر، جد٤ُ٣ خُاة ٢اعة، 1285صًىان ؤبي الُ

ّ
ت: الك ُّ م، في ؤٖماله ألاصب

ج ألبُاث ال٣هُضة، م63ال٣هُضة في ). ووعصث 236 -231م ُه جسٍغ  .236( بًِخا. ٞو

ىىهه، ووعصث ال٣هُضة في ) - اجه ٞو ٨ٗت؛ مهُٟى. ألاصب ألاهضلسخّي: مىيٖى
ّ

خا، م 43الك
ً
 .554-549( بُي

( بًِخا، 43(، ووعصث ال٣هُضة في )2000، )صمك٤: صاع ال٨ٟغ، 1الّضاًت، مدّمض عيىان. في ألاصب ألاهضلسخّي، ٍ -

ا.363 – 360م  ، وفي الهامل بخاالث بلى مىاي٘ الّؼٍاصاث في ال٣هُضة، وبقاعة بلى مهاصَع

ت لضًىاهه في الّغابِ الّخالي: ُّ  واهٓغ وسخت بل٨تروه

ش )   http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex5a9.pdfم( 2015/ 09/ 16بخاٍع

ت لؤلصب الٗغبّي )ؤصب(، يمً مى٢ٗها ؤلال٨ترووّي: ُّ ت الٗاإلا  واهٓغ ٦ظل٪: اإلاىؾٖى

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=719       

ش )  م   2015/ 09/ 16بخاٍع

 

http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/diwanindex5a9.pdf
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٣هاُن 
ُ
مَّ ه

َ
ِل بوؿاُن   ِل٩ّلِ شخيٍء بطا ما ج َٗ ّٛغ بُُِب ال ٌُ  ٞال 

ًٌ ؾـــاَءجُه ؤػمـــاُن  َمـــً  هي ألامىع ٦ما قاَضتها ُصو٫ٌ  ٍُ َػمــ  َؾـــــــــــغَّ

َخٍض 
َ
ب٣ي ٖلى ؤ

ُ
ظٍ الّضاُع ال ج  ًضوُم ٖلى خــــــــــــا٫ٍ لها قـــان وال  َو

مّؼ١ُِ  َُغ خخًما ٧لَّ ؾابٍٛت  ًُ غنــــــــــــاُن   الضَّ
ُ
اٌث وز ُّ ٞغ

ْ
  بطا هَبذ مك

يخطخي ًَ طي ًَؼٍن والٛمض ٚمضان ٧ان  ٧ّل ؾ٠ٍُ للٟىاِء ولْى  ٍو   اب

 ًٍ
َ
ـمـ ًَ وو الّخُجان ِمً 

َ
  مجهم ؤ٧الُـــــــــــــــــٌل وجُجـــــــــــــــاُن؟ وؤًً  ؤًً اإلالى٥ ط

اُص في بعٍم وؤًً ما    وؤًً ما ؾاؾه في الٟغؽ ؾاؾاُن؟  قـــــــــــــاصٍ قــــــــــــضَّ

  ٖـــــاٌص وقــــّضاٌص و٢دُـــــــــــــاُن؟ وؤًً  وؤًً ما خاٍػ ٢ـــــــــــــــــاعوُن مً طٍَب 

ّلِ ؤمٌغ ال َمــــــــَغصَّ لــــــــه
ُ
ـــ  ؤحى ٖلى ال٩

َ
ــىا ٨ٞإّن ال٣ــ ًَ

َ
  ىَم ما ٧اهىاختى ٢

٠ُِ وْؾىاُن   وناع ما ٧ان مً ُمل٪ ومً َمِل٪
ّ
  ٦ما خ٩ى ًٖ زُا٫ الُ

  ٦ؿــــــــغي ٞمـــــــــــا آواٍ بًـــــــــىاُن  وؤمَّ   الّؼماُن ٖلى )صاعا( و٢ـــــــاجلــــه صاَع 

ـما
ّ
ُٗب لم ٌْؿُهل له ؾبٌب  ٦إه هُا   الهَّ   ُؾلُمــــــاُن ًىًما وال َمـــــلَ٪ الضُّ

 ُ٘ ــــــــــــت ٞجاج َٖ ٌٕ ُمىىَّ َـــــــــــــــــغ ؤهىا   مؿـــــــــــــّغاٌث وؤخــــــــــــــــؼاُن  وللّؼمـــــــــان  الضَّ

ها
ُ
ـــــــل   إلاا خّل باإلؾالم ُؾلــــــــــــــــــىاُن  وما  وللخىاصِر ُؾلـــــــــــــــــىان ٌؿّهِ

 ؤمٌغ ال ٖــــــــــــــــــؼاَء له صهى
َ
غة ُخــــٌض واهـَهــضَّ ثهالُن  َــــــــــــــــــىي   الجٍؼ

ُ
  له ؤ
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لذ مىه ؤ٢ُـــــــــــــــاٌع وُبلضاُن   ؤنابها الٗحُن في ؤلاؾالم ٞاعجؼثذ
َ
  خــــــــتى ز

)
ً
( ما قإُن )ُمغؾُت

ً
( ؤْم   ٞاؾإ٫ )بليؿُت

ٌ
ًَ )قـــــــاَبت ــــــــاُن(وؤًــ َُّ ًَ )َظ   ؤً

بت(ٌ صاُع الٗلــــــــــــىم ٨ٞم َغ
ُ
 مً ٖالٍم ٢ض ؾمـــــــــــــــا ٞحها له قاُن   وؤًً )٢

ٍٍ ) وؤًً ـُؼ
ُ
ه مً ه ــــــــــــــــــــاٌى ومآلُن   ْخمو(ُ وما جدٍى ُّ ظُب ٞ َٗ   وجهُغَا ال

ًَّ ؤع٦ــــــاَن البـــــالص    ٖسخى الب٣ــــــــــــــــــاُء بطا لم جب٤َ ؤع٧اُن   ٞمــــــــــــــا٢ىاٌٖض ٦ـــــــــــ

 البًُــــــاُء مً ؤَؾــــــــــــ٠ٍ 
َ
ت ُّ   ٦ما ب٩ى لٟغا١ِ ؤلال٠ِ َُمــــــــــــاُن   جب٩ي الخىُٟ

  ٢ض ؤ٢ٟغث ولها بال٨ٟـــِغ ٖمـــــــغاُن   صًــــــــــــــاٍع مً ؤلاؾالم زـــالُـت ٖلى

ـَ ما خُض ًَّ   اإلاؿاظُض ٢ض ناعث ٦ىاج ـٌ وُنلبـــــــاُن  ٞحهـــــــــ   بال هىا٢ُـــــــــــــ

  ختى
ٌ
ُب جب٩ي وهي ظامضة ُضاُن   اإلاداٍع ِٖ ـــــغسي وهي 

َ
  خــــتى اإلاىـــــــــابُغ ج

 
ٌ
 وله في الّضَِغ مىٖٓـــــــت

ً
  بن ٦ىَذ في ِؾَىٍت ٞالّضَُغ ٣ًٓاُن   ًـــــــا ٚــاٞال

ا ًُ ُىـهُ  وماق اُن  ؤَبَٗض   مغًخا ًلهُــــــــــه مَى ٛغُّ اإلاغَء ؤَو
َ
  ؟خمٍو ح

مها  ؤوؿْذ ما ج٣ضَّ
ُ
  لها م٘ َى٫َ الّضَِغ وؿُاُن  وما  جل٪ اإلاهِبت

 
ً
ـــها في مجا٫ِ الّؿب٤ِ ٣ٖباُن   ًا عا٦بحَن ٖخا١ الخُِل يامغة

ّ
  ٦ـــإه

 
ُ
ٟت  الهىِض مَغ

َ
ىٝ ُُ ِ٘ هُــــــغاُن   وخاملحَن ؾ ٣ـــ

  ٦ـــإّجهــــــا في ْالم الىَّ

اجهم ٖـــــــــــؼٌّ وؾلُاُن  لهـــــم  وعاء البـــدِغ في صٖـــٍت  وعاجــــٗحن   بإَو

ـٍ  ؤٖىَض٦م   ؾغي بدضًِض ال٣ىِم ُع٦باُن؟ ٣ٞض  هَبــــــإ ِمً ؤَِل ؤهـــــضل

م ٦م  بىا اإلاؿخًٟٗىن َو
ُ

 ٢خلى وؤؾغي ٞما حهتزُّ بوؿاُن   ٌؿخُٛض

َ٘ في ؤلاؾالم بِى٨ُم  ماطا
ُ
  ًا ٖبــــــــاَص هللا بزـــــــــــــــــىاُن؟ وؤهـــــخُم   الخ٣ا

اٌث لها َــــــــمـــــٌم  ؤال
ّ
  ؤمــــــــــا ٖلى الخحِر ؤههاٌع وؤٖىاُن   هٟىٌؽ ؤِبـــــُــ

ُٛــــــــاُن  ؤخا٫  ٖـــــــــــــــّؼَُِم مــً لظلِت ٢ىٍم بٗــــــــَض  ًا
ُ
  خالهْم ظــــــــــــــىُع َو

ا في مىاػلهم
ً
بضاُن   باألمـ ٧اهىا ملى٧ ُٖ   والُىَم َم في بالص ال٨ّٟغِ 

٫ِ ؤلــــــــــــــــىاُن   جغاَم خُـــــــــــــاعي ال صلُل لهْم  ٞلى
ّ
  ٖلحهُم مً زُاِب الظ

م ٖىَض  َُ   ألامُغ واؾتهىجَ٪ ؤخؼاُن  لهالَ٪   بُٗهُم ولى عؤًَذ ب٩ا

ٍٟل خــــــَُل بُـــــجهما ًا   جٟـــــــــّغ١ُ ؤعواٌح وؤبـــــــــــــــــــــــضاُن  ٦ما  عبَّ ؤّم َو

ـِ بط َلٗذ م ًِ الكَّ ٟلٍت ِمشل خؿ ــــــما  َو
ّ
  هي ًــــا٢ــــــــىٌث ومغظـــــاُن  ٦إه

ـــــلُج  ِٗ   ٣ًــــــــىُصَا ال
ً
ٍِ ُم٨َغَت  وال٣لُب خُــــــــــغاُن  والٗــــحُن   للم٨غو

ُ
  بـــا٦ُت

شِل َظا ًظوُب ال٣لُب مً ٦مٍض   بن ٧ان في ال٣لِب بؾالٌم وبًماُن   إلِاِ
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 عواًت" ٖخبت زلُلت الغوح"

 لٗىىانفي املاعبت 

 الضهخىع ٖلي زىاحت

 حامٗت بحرػٍذولُت آلاصاب، ، صائغة اللغت الٗغبُت وآصابها

__________________________________________________________________________________  

و البدث
ّ
 ملخ

ت له،  ٨ت البيُت اللٍٛى
ّ
ِهَغة ؤٖما١ الىو وحٗايضٍ بالٗىىان، وُم٨ٟ

ْ
جإحي َظٍ اإلا٣اعبت ُمْؿَخٓ

ا بلى ٞهم  ًُ ْٗ ن ؤبٗاصٍ الضاللُت، ومضي او٩ٗاؾها ٖلى ًٞاء الىو؛ ؾ م٩ّىهاجه وم٣انضٍ. جيكٛل لخبحُّ

ُٟخه الخىانلُت الخضاولُت في َُئت  ُت في امخضاص ٖىىاجها ٖبر ْو
ّ
ُت اإلاخجل الغواًت بال٣ُمت اإلاىيٖى

حٗض الٗالماجُت ٖىىان الخُاب ألاصبي مضزال  ٖىىاهاث صازلُت جًِئه وجضزله في صاثغة الخسّهو.

ت مً الضعظت ألاولى، ٌؿخض٫ّ اإلاخل٣ ا، وؾمت لٍٛى ًُّ ٖلى  -في ٚالب ألاخُان –ي؛ ال٣اعت/ الىا٢ض صالل

ع اإلاخل٣ي بٗض ؤن ًلج  ل مٟاع٢ت ٦ىاثُت جىته٪ جهىُّ
ّ
ك٩ ٌُ دضص ظيؿه، و٢ض  ت الىو ألاصبُت، ٍو َىٍّ

كغ  ٌُ ٖاإلاه الجّىاوي؛ بط ًم٨ً ؤن ٩ًىن الدكابه ٢اثًما مً خُض اج٩اٍئ ٖلى اإلاجاػ، وزانت بطا لم 

هىإ الًٟ ألاصبّي. ل٣ض جبّضي َظا ألامغ بىيىح في ٖمل َامل ٖخبت الٛالٝ بلى هٕى مّٗحن مً ؤ

ؿإع الظًَ  ٌُ ا " ٖخبت ز٣ُلت الغوح" خُض  ا ألزَغ ا مجاػًٍّ ال٩اجبت ماًا ؤبى الخُاث، التي ازخاعث ٖىىاهً

بلى زّهه بًٟ ال٣هُض، لىال ؤّن الٛالٝ ٢ض خمل صا٫" عواًت" وّظه اإلا٣اعبت وظهت ؤزغي، ا٢خًذ 

 اث م٣اعبت جىاؽؤصو 

 إلالضمتا

ذ للترظمت واليكغ بغام هللا ؾىت     اٍع نضعث َظٍ الغواًت في َبٗتها الٗغبُت ألاولى ًٖ مغ٦ؼ ؤٚو

ج٣٘ في بخضي ٖكغة وماثت نٟدت مً ال٣ُ٘ اإلاخىؾِ. جل٣ي الًىء ٖلى بٌٗ الٗال٢اث  .2011

ها مً الىا٢٘ الٟلؿُُجي الظي  ؤلاوؿاهُت آلازظة م٩اجها بحن الٗاق٤ واإلاٗكى١، ومؿخمضة مىيٖى

ؤهٟاؾه، وال ًجٗله ًدىٟـ الهىاء الى٣ي بغوح ٞحها  ًماعؽ الاخخال٫ ٖلُه مماعؾاث قتى ٨ًخم

ت. الاهخٗاف وا  لخٍغ

اث ٖالظُت مؿ٨ىت آالم الخغمان التي ًخٗغى لها             جبّحن ال٩اجبت ؤن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ظٖغ

جاصي بلى ب٢امت ٖال٢ت  -في بٌٗ ألاخاًحن -الٟلؿُُجي في مغخلتي الُٟىلت واإلاغا٣َت، وؤن ٦ثرتها 
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 بحن بُلحها
ً
يصخئ ٖال٢ت

ُ
ُت بحن البُل والبُلت. الغواًت، ج   خب ٚحر قٖغ

َ
"هانغ" و "ؾلمى"؛ ٖال٢ت

كهغ بها ٖلى اإلاؤل، ٤ًُُٞ الًٟاء بها وال ج٣بلها الىجىم؛ جل٨م الٗال٢ت بحن الكمـ وال٣مغ  ٌُ خب ال 

ججٗل مجهما ؾُٗضي اللخٓت صون خؿبان ما زّبإ لهما ال٣ضع في خباث الغمل ٖلى قىاَئ مجهىلت 

 اإلا٩ان في ًٞاء واؾ٘ اإلاجا٫. 

خامـ والشالزحن تهضي ؾلمى لىانغ ظؿضَا بٗى٠ ختى ججٝز وجخٗل٤ ه٣ُت في ًىم والصجه ال         

ا لخٛؿُل وظهه باإلااء مؿدى٨غا الٟٗل، وؾلمى ؾُٗضة بما  ًٖ خمغاء ٖلى ظؿض هانغ. ٣ًىم مؿغ

  .خهل؛ ٞهي عاٚبت في الؼواط وجد٤ُ٣ مكغوٖها الغامي بلى بؾٗاص هانغ بهظا،  والغ٢و مً ؤظله

ض الاهتهاء مً  ؤ٩ٞاع جيخ٣ل مً م٩ان       بلى م٩ان، وعصوص ٞٗل حؿدى٨غ ما خضر، ومٟٗى٫ به ًٍغ

.. مً َبِب بلى َبِب، حؿإله ًٖ خّل لئلظهاى بإؾٕغ و٢ذ، وهانغ .ألامغ إلعياء الخبِب وبؾٗاصٍ

ا في الخاعط لُخإ٦ض ؤن ألامغ ٢ض اهخهى. ُوظض الُبِب ؤزحًرا؛ ج٨ك٠ ًٖ بُجها  وجخمضص، جسبر  ًيخَٓغ

ا جيبٌ بٗض و٦إن قِئا لم ٨ًً ! هانًغا ل٠٣ُ بل
ّ
 ى ظاهبها. جخسضع زم جسخٟي الى٣ُت الؿىصاء التي إلا

اٝ؛         ٌٗىصان بلى البِذ، وبٗض ؾيخحن مً َظٍ الخاصزت جتزوط ؾلمى بىانغ صون خٟل ٞػ

 ٖاَٟي م٣ابل جىُٟض 
ٌ

ا ٢ض ٞاع١ الخُاة ٢بل ػواظها بكهغ. ماث الخب الجام٘ بُجهما؛ ظٟاٝ ٞإبَى

ض ؾىي اإلاكغوٕ  ض بؾٗاصٍ و٦ٟى! ال جٍغ الظي َاإلاا م٨غث له ؾلمى لخد٤ُ٣ ؾٗاصة هانغ؛ ؾلمى جٍغ

؛ ٨َظا حٗخ٣ض. ًضزل البِذ وال حهخم بكإجها؛ ٞهي  ال٣ُام بما ًإمغ به، وال جخٍٟى ب٩لمت ججغح مكاٍٖغ

ى مااهّٟ٪ بداظت بلى  لِؿذ في الظا٦غة وال في الىظضان. هي الجضاع، ال٨غسخي، الخاصمت...  َو

ا ًُ ًّ الَ ض الؼواط وال الاعجباٍ؛ ٞهى صويء بلى َظا الخض، م٘  ،الاؾخمخإ باليؿاء والخغوط مٗه وال ًٍغ

ى ًضوع في ؤهداء البِذ  خٗب َو ما ٍو ؤجها ؤهجبذ له ولًضا ؤؾمُاٍ " ًدحى ". ًدحى الهٛحر ًلٗب بجىاَع

 عواًتها لخهل بلى خ٨مت ججٗلها مخإ٦ضة بإن الغ 
َ
٢و ًجب ؤن ٩ًىن بال ُٞىام. ج٨خب ؾلمى جهاًت

 َضٝ وبال ؤي اهخٓاع، وبال ًض مه٣ٟت له ج٠٣ ٖلى الُٝغ آلازغ!

ىذ مً الخدغع مً ٢ُىص         
ّ
جا٦ض ماًا ؤبى الخُاث  في عواًتها " ٖخبت ز٣ُلت الغوح " ؤن ألاهثى جم٨

ا. ول٨ً، لم حؿخُ٘ ؤن جٟلذ مً  ًً الاخخال٫، لِؿذ هي ٞدؿب، بل ؤبىاء اإلاجخم٘ ؤظمٗىن ؤً

ّٗض و٢ٗها ؤقض مً ٢ُىص الاخخال٫ ٖلى هبًاث الٟااص الغ٤ُ٢، ا ٌُ لؿلُت الظ٧ىعٍت ومً ٢ُىصَا التي 

غ.  ٣ُت ال٣ىاٍع  ٞااص ألاهثى ٞع
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َظا ما حؿعى الغواًت بلى جبُاهه؛ بٌٗ مً مٗالم الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت اإلاخسُٟت وعاء ظضعان       

ا لالخخال٫ وظغاثمه. جل٪ الؿلُت مهاصخي الضماء، لخ٨ك٠ ٖجها في ٞترة جسً٘ ٞلؿُحن ٞحه

ا ٧اٞت بال مغاٖاة لكٗىع وبخؿاؽ ؤها  :الظ٧ىعٍت التي ج٠٣ ٖلى ٢مت الجبل لخٗلً لؤلهثى بإٖماَع

لؿذ مكغوٖ٪، ؤها ٖابغ ؾبُل في ًٞاء الخب، ؤخب بال خضوص وؤججّى٫ في َظا الًٟاء ٦ما 

ي اؾترزاء جام ال م٣اومت مى٨م قئذ، ؤٖاه٤ ؾماء الخب ب٩ل قهىاهُت، وؤقضو ٖلى ؤوٛامه وؤهخم ف

 .وال ٢ُىص بترهُمت ٖك٤ مخى٣لت ال حٗٝغ الشبىث وال اإلا٩ىر

 هخجذ بحن بُلحن     
ً
ا؛ ٖال٢ت ًُّ ا اظخماٖ ًٖ مٍت ال  :الغواًت حٗالُج مىيى

ُ
ؾلمى وهانغ، آلذ بهما بلى ٚ

ؿٍغ ال جِؿحر له، و٦ؿِغ ٖاَٟت ال ججبحر لها وال الخد ٣ضٍة ال جدل، ٖو ُٖ  ام. جى٨ك٠، و

 ٖخبت الٗىىان

 ًٖ مًمىِهه؛ ٞهى عجاُط الًٟاء، وبىابُخه الغثِؿت،     
ُ

ه التي ج٨ك٠
َ
الٗىىان عصاَء الًٟاِء، ومغآج

اِؽ  ِٕ الًٟاءاِث ومسخل٠ِ ؤق٩الها، الؾدْخمام اإلاًمىِن في ؤعِى ال٣َُغ ُغ ب٣غِبه قّتى ؤهىا التي جَؼ

 . ٠ُِ الّؼهّيِ
ّ
ِت بالّضعِع، اإلادالِة بإبهى ؤلىاِن الُ ُّ  الٛى

. وؤّما اقخ٣ا٢ه ٞمً اإلاٗجى.           ؿخض٫ُّ به ٖلى ٚحرٍِ  ال٨خاِب َو
ُ
ه ؾمت

ّ
ل ما  1ؤّما خّضٍ ٞةه وجإٍو

ؤجهم ٣ًهضون الىّو الضازلّي، ال٣اب٘ زل٠ الٗىىان،  -ٖىضها–طَب بلُه ؤصخاُب اإلاٗاظِم 

ت ببً٘ ٧لما ًّ ؛ خُض الٗىىان ًسخهُغ مًمىَن الغواًِت وألاخضار الؿغص ث، واؾخض٫ّ ٖىه بلى ٚحٍر

مىظًؼا ومىضًخا، وؤ٦ض طل٪ ًىؾ٠ خُُجي في ٦خابه) الؿغص الؼمجي(، خحن ٢ا٫: " بن ٖىىان الغواًت 

ظؼء مً لىخت الٛالٝ، وال ج٨خمل صاللت الغواًت بال به. وختى ج٨خمل صاللت الٗىىان ًيبػي ؤن ٩ًىن 

ا، ٞةطا ُخ٣٣ّذ َظٍ الكغ  ًُّ وٍ ٧ان بمشابت هّو مُاب٣ًا للمدخىي، ومشحًرا ومسخهًغا، ومغ٦ؼا، وهٖى

  2مىاٍػ للغواًت طاتها".

                                                           
ماصة "ٖىا" ، ص.ث، 1ٌ(، لؿان الٗغب، )بحروث: صاع ناصع، ، 711ٍؤبى الًٟل مدمض بً م٨غم ) اهٓغ: ابً مىٓىع، 1

6/106-107ٍ ،، -632/ 2م(، 1972، 2، واهٓغ: ببغاَُم ؤهِـ و آزغون، اإلاعجم الىؾُِ، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

633. 
-119م(، م1999خُُجي، ًىؾ٠، م٩ىهاث الؿغص في الغواًت الٟلؿُُيُت، اجداص ال٨خاب الٗغب، )صمك٤،   اهٓغ: 2

120 . 
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ىىاِن ٖخبت ؤولى للىلىط بلى ٖالم الىّو، ٞإَل٤ ٖلُه ٖخبت الىو؛ بط       ُٗ ظا الظي ؤّصي بلى ّٖض ال َو

اللت، في خا٫  ا بالّضِ
ً
ٗض مً ؤ٦ثر ٖباعاث الغواًت ا٦خٓاْ بّن حٗبحر ٖخبت الىّو ًض٫ ٖلى الٗىىان، َو

ل الٗىىان مً ٖباعة، 
ّ
 1ال مً ٧لمت واخضة.حك٩

ا لىو اإلاتن       ًً ا مداط ل مً ٖباعة " ٖخبت ز٣ُلت الغوح" ههًّ
ّ
ىىاُن الظي حك٩ ُٗ بظل٪ ًٓهُغ ال

في ؤّن الٗىىان ًمشل ما ٌكبه الخ٨م اإلاؿب٤ ٖلى اإلاتن الغواجي؛ ٨ٞما  -َىا -الغواجي، واإلاداطاة جخمشل

٣ت ومخٗبت، ولً ؤّن الٗخبت ال جمل٪ عوًخا وجىن٠ بالش٣ُلت، ٞةن خُاة ؤ صخاب الٗخبت ؾخ٩ىن مَغ

ىىاَن الغاخت َىا٫ ؤخضار الغواًت. ُٖ ىا  وبهظا ًبضو الٗىىان بمجزلت الخمهُض ؤو الىبىءة التي  2ٌٗٞغ

 حؿّىٙ مأ٫ ؤبُا٫ِ الغواًِت. 

بّن جهىى عواًت)ٖخبت ز٣ُلت الغوح( ٖلى الٗخبت اإلاخمشلت بالٗىىان الغثِـ، ًىحي لل٣اعت بمضي      

ت ال٣اثمت بُجهما، ٞىظىص ألاو٫ ٌؿخضعي وظىص ٖال٢ت ا ُّ ًُمىن؛ جل٨م الٗال٢ت الجضل
َ
ىىان باإلا ُٗ ل

 
َ
ىن بىظىص ألاو٫. َظٍ الٗال٢ت الدكاب٨ُت بحن الٗىىان واإلاًمىن حكا٧ل الٗال٢ت آلازغ، وآلازغ مَغ

ا بمٗؼ٫ ًٖ ألازغي] ًض
ً
 ال٣اثمت بحن ؤناب٘ الُضًً؛ خُض ال حؿخُُ٘ بخضاَما ؤن ج٣ُم حكاب٩

.]٤ ّٟ  واخضة ال جه

والٗىىان) ٖخبت ز٣ُلت الغوح( ًىظؼ واإلاًمىن ًىضر َظا اإلاىظؼ بةَالت وجٟهٍُل. وجا٦ض      

ت، ُٞخمحز ببيُخه وصاللخه الخانت لُٓل  ُّ خىعٍت الٓل اهضعاط الٗىىان يمً اإلاخٗالُاث الىه

ا بالٗمل ألاصبي ٨ُٞك٠ ًٖ ٢هضًت الىو".
ً
 3مغجبُ

ُ٘ الّؿغص ىىاَن ٌٗضُّ اإلالخَو وجخمْىي٘ اإلا٣اَ ُٗ  ؤّن ال
ً
هغة

ْ
ًُمىِن ُمٓ

َ
ًاِء اإلا ىىاِن ٞو ُٗ   بحَن ًٞاِء ال

ُ
ت ًّ

ه 
َ
ىىاِن ٧ي ًىّضر مٗاإلا ُٗ ًِ ال ِ٘ الّؿخاِع ٖ ت ٞع ألاّو٫َ للٗمِل ألاصبّيِ بإ٦َمِله، وؤّن ألازحَر ٣ًىُم بمهمَّ

، اإلاخمشل في بوكاِء ٖال٢ٍت 
ُ
ٓهغ اإلاىهج الظي اجبٗخه ال٩اجبت ٍت جمخاُػ بال٣ّىِة بحَن  لل٣اِعت، ٍو ُّ حكاب٨

ىىاِن. ُٗ ًُمىِن وال
َ
 اإلا

                                                           
جي للش٣اٞت والٟىىن ممىىاث الؿغص الغواًت الٗغبُت،بغاصة، مدمض وآزغون،   اهٓغ: 1 ذ: اإلاجلـ الَى ، )ال٩ٍى

 . 1/90م(، م2008وآلاصاب، 
 .1/73لؿاب٤، ماهٓغ: بغاصة، مدمض وآزغون، اإلاغظ٘ ا 2
 .171م(، م2011)صمك٤: صاع هِىىي،  الفًاء في الغواًت الٗغبُت الجضًضة،خىعٍت الٓل،   اهٓغ: 3
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ِٕ ب٣غاءِة الىّوِ       غو
ّ

ىىان والىّو ألاصبّي، ٖىَض الك ُٗ ىهُج في جل٨م الٗال٢ت الىاقئت بحن ال
َ
ُل اإلا

ّ
خمش ٍو

ِت آلاجُت: ًّ ِ٘ الّؿغص  ألاصبّي بك٩ّل ٖام والتر٦حِز بك٩ٍل زام ٖلى اإلا٣اَ

٤ َظا  -  (67الهباح" )م."صؽ ٖلى الٗخبت بٞغ

ت بكا٫ لُل٩ي" )م. - ت مً ألاوعا١ ملٟٞى  ( 68" وظض ٖلى الٗخبت مجمٖى

 ( 68" ال بّض ؤن ؾلمى ويٗتها ٖلى الٗخبت" )م. -

اح الخلم، ال هي جضزل وال هي جغضخى بى٣ُت  - " جخٟخذ لها ألابىاب بمىاعبت اللٛؼ واهٍؼ

 ( 70الاهُٟاء ٢غب الٗخبت" )م.

ت ال٨ -  خابت، ؤَمذ ؤن ؤ٧ىن جل٪ الٗخبت ز٣ُلت الغوح في باب٪" " بد٤، وبًُٗضا ًٖ قاٍٖغ

 (  78)م.

ت نٛحرة، وج٤ًُ الغوح" )م. -  ( 88" الٛٞغ

ىىان والىّو ألاصبّي ٖىض الباعِة الغثِؿِت اإلاخمشلت بمٟغصة " الٗخبت"،       ُٗ لخ٣ي ٧لٌّ مً ال ٍو

جغحي بُلي ٞخبحن قا٧لتها وجخطر مٗاإلاها، زم ًىٓغ بلحها ٖلى ؤجها قى٦ت ج٠٣ في خى

ٟها. 
ْ
ا التي ٖل٣ذ زل ان ؾبل الخسلو مجها، وال ٌٗلمان وؾاثل مدِى آزاَع  الغواًت، ال ٌٗٞغ

ت؛ طل٪ ؤّن " ما ٌؿعى بلُه اإلاخ٩لم ؤو ال٩اجب َى ؤلاٞهاح، ؤو  ُّ ىىاِن صاللخه اإلاعجم ُٗ ولًٟاِء ال

ُاٍع ٦ُُٟت الخٗبحر. ول٨ً الخٗبحر ّٖما في هٟؿه مً ؤ٩ٞاٍع بىيىٍح، ؤو بخىعٍٍت، وللمى٠٢ ؤزٌغ في ازخ

م ؤو ال٩اجُب صاللت اللٟٓت التي ٌؿخسضمها". 
ّ
 1مً الًغوعي ؤن ٌٗٝغ اإلاخ٩ل

بّن صاللت لٟٓت) ٖخبت( حكحر في اإلاعجماث بلى مٗاٍن مخٗضصٍة، ومجها ما ظاء في لؿان الٗغب:"      

لى:  الٗلُا. والخكبت التي ٞى١ ألٖا
ُ
إ؛ و٢ُل: الٗخبت :  ؤؾ٨ٟت الباب التي جَى

ُ
الخاظُب؛ وألاؾ٨ٟت

: اجسظَا. 
ً
َب ٖخبت خَّ َٖ عُط. و َخُب: الضَّ َٗ خباٌث. وال َخٌب ٖو َٖ ًاصجاِن، والجم٘:  ُٗ الّؿٟلى؛ والٗاعيخان: ال

"
ٌ
َعط: َمغا٢حها بطا ٧اهذ مً زكب، و٧لُّ مغ٢اٍة مجها ٖخبت َخب الضَّ َٖ وفي اإلاعجم الىؾُِ:" زكبت  2و

لُا. ُٗ إ ٖلحها، الخكبت ال  ٧3لُّ مغ٢اٍة". الباب التي ًَى

                                                           
 . 33م(، م2000)هابلـ: اإلا٨خبت الجامُٗت،  اللغت الٗغبُت،زًغ، ٞخخي ببغاَُم،   اهٓغ: 1
 . 1/576ماصة "ٖخب"،  اللؿان،ابً مىٓىع،   اهٓغ: 2
3 1/582 . 
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٦َغ في لؿان الٗغب:" ه٣ٌُ      
ُ
لت باإلاٗاوي، ومً ؤظالَا ما ط ؤّما لٟٓت) ز٣ُلت ( ٞهي ٦ؿاب٣تها ُمدمَّ

٣ل: 
ّ
٣الت، ٞهى ز٣ُل، والجم٘ ِز٣ا٫ٌ. والش

َ
٣ل: مهضع الش٣ُل، ه٣ى٫: ز٣ُل الصخيء ِز٣ال وز

ّ
الِخٟت. والش

٣ل: الِخمل الش٣ُل، والجم٘ ؤ ِ
ّ
٣ا٫ مشل ِخمل وؤخما٫"عجخان الش٣ُل. والش

ْ
وفي اإلاعجم الىؾُِ:"  1ز

٣الء. وِز٣ا٫".
ُ
خه... و) الش٣ُل (: ون٠، ظمٗها: ز   2ز٣ل الصخيء ؤو ألامغ ٖلى الىٟـ: ٦َغ

ا-ؤّما لٟٓت)الغوح( ٞهي      ًً ، مجها ما ط٦ٍغ ناخُب  -ؤً
ً
اث جدمل في ؤ٦ىاٞها مٗاوَي مخٗضصة ٧األزٍغ

ى الىٟش، ؾمي عوًخا أل  ٌذ ًسغط مً الّغوح" لؿان الٗغب:" َو وح: 3هه ٍع . وفي مىي٘ آزغ ٣ًى٫:  " والغُّ

ـُ واخض، ٚحر ؤن  ٟ وُح والىَّ : الغُّ اهض، والجم٘ ألاعواح. التهظًب: ٢ا٫ ؤبى ب٨غ ألاهباعّيِ ، ًظ٦غ ٍو ـُ الىٟ

ؿإلىه٪ ًٖ الّغوح ٢ل الغوح مً ؤمغ عّبي"؛  ل:" َو الغوح مظ٦غ والىٟـ ماهشت ٖىض الٗغب. وفي الخجًز

 الىٟـ.(
ُ
ُل الغوح ؤهه ما به خُاة ض( والجم٘  4وجإٍو

ّ
اه غ ٍو

ّ
 الّىٟـ ) ًظ٦

ُ
وفي الىؾُِ:" ما به خُاة

 5ؤْعواح".

بّن لجىء الّغواجي بلى صوا٫ّ طاث مدمى٫ معجمّي، ًبضو يغوعة ملخت خحن جخٗل٤ جل٨م الضوا٫      

ًُغ للبدض ًٖ مٗىاَا ووْ ُٟتها الّضاللُت التي بٗمل ؤصبي َىٍل، خُض ًهُضم ال٣اعت بها، ٍو

 حكٛلها؛ بط ًم٨ً لل٣اعت ٖىض قغوٖه في البدض ؤن ٌَُٗي جمهُضاث وجسمُىاث للغواًت. 

إ ٖلحها، جإزظ            دُل بلى ؤّن الٗخبت التي حّٗض زكبت الباب التي ًَى
ُ
بّن صوا٫ الٗىىان مجخمٗت ج

مت. واإلاشحر الظي ٌؿخضعي بظابت َى: نٟت الش٣ل الظي ًخدمله بُال الغواًت لخب٣ى الٗال٢ت بُجهما ٢اث

ا، الهٟت اإلاخهٟت بالش٣ل، ؤ٣ٌٗل ؤن ٩ًىن 
ً
َمً طا الظي و٢ٗذ ٖلُه الهٟت اإلاكبٗت حًٗبا وؤإلا

هانغ، وؾلمى جسغط مً صاثغة الخى٢ٗاث، ؤم ًخ٣اؾم ٧ل مً بُلي الغواًت ز٣ل الٗخبت بالدؿاوي 

 وؤلاههاٝ؟

ُّل بظابت مٟاصَا ؤّن ال٩اجبت لم جد     
ُ
ىاث ؾلمى ٖلى جل٨م الٗخبت ؤو ج

ُ
ُ

ُ
سّهو: ز

ُ
ضص ولم ج

زُىاث هانغ هي التي اجهٟذ بش٣ل و٢ٗها ٖلى الغوح. وبهظا ٩ًىن اإلا٣هض مً الٗىىان ٖلى 

اللي: ؾلمى وهانغ، صون الاهدُاػ بلى شخٍو بُٗىه.     اإلاؿخىي اإلاعجمّيِ الضَّ

                                                           
 .5/85ماصة "ز٣ل"،  اللؿان،مىٓىع، ابً   اهٓغ: 1
2 1/98 . 
 .2/459ماصة "عوح"،  اللؿان،ابً مىٓىع،   اهٓغ: 3
 .2/462ابً مىٓىع، اإلاهضع الؿاب٤،   اهٓغ: 4
5 1/380. 
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ىىاِن الترهُبيّ  ُٗ  في فًاِء ال
ُ
للت  الّضِ

مسخلٟت ًٖ ؾاب٣تها؛ هٓغة في الىُْٟت التي ٌكٛلها الضا٫ في التر٦ُب، جإحي  وبىٓغة ؤزغي      

 ال٣غاءة ٞحها بلى ٖىىان الغواًت) ٖخبت ز٣ُلت الغوح( ُمخىاولت ٧ّل صا٫ّ ُٞه ٖلى هدى:

 ٖخبت: - ؤ

ٕى ه٨غة، ٣ًى٫ ابً مال٪ في  ابُخضت ال٨الم بها ٞاٖخبرث مبخضؤ: مؿىًضا بلُه. وهي اؾم مٞغ

 ؤلُٟخه:

ِمَغٍوال ًجى 
َ
ٍض ه  1ػ الابخضا بالى٨غة                             ما لم جٟض: ٦ٗىض ٍػ

 

ى ألانل؛ ألن اإلابخضؤ مد٩ىم ٖلُه      ت، َو ظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلابخضؤ ًجب ؤن ٩ًىن مٗٞغ َو

والخبر َى الخ٨م، والٛالب في اإلابخضؤ ؤن ٩ًىن مٗلىًما للؿام٘ والخبر مجهىال له، ٞما الظي 

 ؾٙى لل٩اجبت ؤن جً٘ ٖىىاَن عواًتها ه٨غة؟

لخٔ ٖلى الى٨غة " ٖخبت" مبخضؤ      ا، و مؿّىٙ البضء بها ه٨غة صاللتها ٖلى الٗمىم؛ و" ز٣ُلت" زب 2ًُ َر

 ٞالٗخبت ؤمٌغ ال ُبّض مىه ٖىض الضزى٫ بلى اإلاجز٫، ؤو ٖىض بضاًت ٢غاءة ؤي ٦خاب ؤو عواًت ؤو ٢هت. 

ظ٦غ ًٞل ٖباؽ في ٦خابه "ؤؾالُب البُان" ؤنَّ اإلاؿىَض بلُه ٣ًّضم" بطا ٧ان ُٞه ٚغابت ججٗل  ٍو

ت ا  3إلاؿىض الظي ال جخم الٟاثضة بال به".اإلاساَب حؿدكٝغ هٟؿه مٗٞغ

 ز٣ُلت: - ب

ت       حّٗض الهٟت اإلاكبهت" ز٣ُلت" اؾم مٟغٍص و لِـ ظملت ؤو قبه ظملت، ووُْٟتها الىدٍى

الًبا ما ٩ًىن الخبر اؾًما ًض٫ ٖلى نٟت مكخ٣ت، والهٟت" ز٣ُلت"  ، ٚو ٕى زبر اإلابخضؤ اإلاٞغ

                                                           
ت، صاع   والترظمت،  ألفُت ابً مالً في الىدى والهغف،اهٓغ: ابً مال٪، مدمض بً ٖبض هللا،  1 )ال٣اَغة: الاؾ٨ىضٍع

. واهٓغ: ال٣ى٫ ٖلى َظا البِذ: ابً َكام، ظما٫ الضًً بً 36م(، م2009،  5الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍ

، )ال٣اَغة: صاع الُالج٘ لليكغ والخىػَ٘ والخهضًغ، 1ط ئلى ألفُت ابً مالً،  أوضح اإلاؿالًٌ(، 761َكام )

)ص.ث(،  قغح ابً ٖلُل ٖلى ألفُت ابً مالً،ٌ(، 769الضًً ٖبضهللا، ) هاء، وابً ٣ُٖل، ب182-181م(، م2004

الخُبُم ،  و الغاظخي، ٖبضٍ، 106-101صاع الُالج٘ لليكغ والخىػَ٘ والخهضًغ، م )ال٣اَغة: مضًىت ههغ، ،1ط

ت الجامُٗت الىدىي  ت: صاع اإلاٗٞغ  .94-90م(، م1998، 2ٍ ،، )ؤلاؾ٨ىضٍع
جىػ بٖغابها زبر اإلابخضؤ 2 ، وبظل٪ ج٩ىن ز٣ُلت نٟت َظٍ الٗخبت. ٍو  اإلادظٝو
 .97م(، م2007، 2)ٖمان: صاع الىٟاجـ،ٍ أؾالُب البُان،ٖباؽ، ًٞل خؿً،   اهٓغ: 3
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ا جدمل يمحًرا مؿختًرا وظىًبا ٌٗىص ٖلى اإلابخضؤ، ٞح ًُ ا زال
ً
ربِ بُجهما لُسغط اإلاٗجى مخماؾ٩

 مً الخ٨ُٟ٪.

ض       ً الًّم و٦إن ال٩اجبت جٍغ لخٔ ٖلى جل٨م الهٟت بإن خغ٦تها الًمت ال جىٍى وٍُ

بضو  ا الخس٠ُٟ بالًم، ٍو ً ٞإياٞتها؛ لخٟصر ًٖ صاللت ازخُاَع الخس٠ُٟ بدظٝ الخىٍى

مً خضة ز٣ل الٗخبت ٖلى ؤجها ؤعاصث ؤن حؿدبض٫ بدغ٦ت الخىىًٍ خغ٦ت الًم لخس٠ٟ 

 عوح بُلي الغواًت ؾلمى وهانغ. 

 الغوح:  - ث

ا بــــــ "ؤ٫"، لم ًٟض اإلاًاٝ "ز٣ُلت" جسهًُها      
ً
ّٗض اإلاًاٝ بلُه" الغوح" اؾًما م٣تره  َو

ا، وبهما الٛاًت مىه جس٠ُٟ اللٟٔ وبػالت الش٣ل مىه بدظٝ الخىىًٍ، وألانل  ًٟ وال حٍٗغ

 عوُخها"
ٌ
 ز٣ُلت

ٌ
 .ُٞه:" ٖخبت

ا ٖلى مٟغصاث اإلادخىي ٖلى خؿاب       غي اَخمام ال٩اجبت في ٖىىاجها َظا، جغ٦حَز وٍُ

ُُٟت:"  ا للمٗجى واإلادخىي، ولهظا ّٖغٝ الخىلي اإلاٟغصاث الْى ُُٟت؛ الٞخ٣اَع اإلاٟغصاث الْى

، ؤّما مٟغصاث اإلادخىي ّٞٗغٞها:" ٧لماث ملُئت ٧1لماث ٣ٞحرة في مٗىاَا ومدخىاَا"

ىه الجضو٫ آلاحي:  2الضاللت".باإلادخىي، ٚىُت ب ِّ ظا ما ًب  َو

 جهيُفها خؿب: اليلمت

ُُٟت اإلادخىي   الْى

 ٖخبت
  

 ز٣ُلت
  

 الغوح
  

ؿخض٫ ٖلى ظملت اؾمُت       ٌُ وبىاًء ٖلى جل٨م الخجؼثت الؿاب٣ت للٗىىان الظي ازخاعجه ال٩اجبت، 

ا في الغواًت الٟلؿُُيُت" ًٖ ا، خُض ٌّٗض " ؤ٦ثر الترا٦ُب قُى ًُ ض٫ صاللت 3مغ٦بت جغ٦ًُبا بياٞ ، ٍو

                                                           
 .77م(، م1993)ٖمان: صاع الٟالح لليكغ والخىػَ٘،  ٖلم اللغت،الخىلي، مدمض ٖلي،   اهٓغ: 1
 .77الخىلي، مدمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  اهٓغ: 2
 .121اإلاغظ٘ الؿاب٤، م مىىهاث الؿغص في الغواًت الفلؿُُيُت،خُُجي، ًىؾ٠،   اهٓغ: 3

 عتبة

 ثقيلة

 الروح
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ت ٖىىاهاث الغواًاث  ٓغ بلى مجمٖى
ُ
الٟلؿُُيُت، مً واضخت ٖلى الشبىث والاؾخ٣غاع،" ٞةطا ما ه

ى جٟى١ ٦بحر لخل٨م الٗىىاهاث التي حؿخسضم الجملت الاؾمُت، وهضعة في 
ّ
ت التر٦ُب الىْدىّي ُٞخجل ػاٍو

جل٪ التي حؿخسضم الجملت الٟٗلُت ؤو قبه الجملت... وعبما ٧ان الؿبب في ٚلبت الىمِ الاؾمي ٖلى 

ى الىمِ الٟٗلي في ٖىىان الغواًت الٟلؿُُيُت، َى ؤن الاؾم ؤ٦ثر  بهظا  -اؾخ٣غاًعا و ؤ٦ثر زباًجا، َو

ضم زباث،  -اإلاٗجى مٗاص٫ٌ مىيىعّي للب٣اء ؤو للهمىص، ؤما التر٦ُب الٟٗلي ٞغبما ًىحي بتزخؼٍح ٖو

ا–وعبما ًىحي  ًً ساٞىهه". -ؤً ًه الٟلؿُُيُىن ٍو َظا ما ًا٦ضٍ ًٞاء  1بمؼبض مً الخى٣ل الظي ًٞغ

ا 2لشبىث والاؾخ٣غاعالجملت الاؾمُت ٖىض بعاصة الخٗبحر ًٖ مٗجى ا ًٟ ؛ ؤهه ًاحى بها لُض٫ ٖلى ما ط٦غ آه

ىىان الغواًت ) ٖخبت ز٣ُلت الغوح(  ًىحي بإن الٗخبت زابخت ومؿخ٣غة في  في الا٢خباؽ الؿاب٤، ٖو

ٗىص ؤصعاَظه،  راِقَي، َو
َّ
كٗغ بش٣ل ًًِٛ ٖلى عوح البُلحن، ُٞبلٜ الت

ُ
م مً ؤجها ح م٩اجها ٖلى الٚغ

ت التي ؤبذ ؤن ج٠ًٗ ؤو حؿخ٨حن ٞهىا٥ ٢ىة جغظٗه هي بع  اصة الشباث والاؾخ٣غاع؛ جل٪ ؤلاعاصة ال٣ٍى

ا ٖلى جل٪ الٗخبت ز٣ُلت الّغوح.  وؤٖلىذ نبَر

دلُليِّ 
ّ
ىىاِن الخ ُٗ  في فًاِء ال

ُ
 الغُث

ّض الٗخبت اؾم م٩ان، ُٞاقغ بلى" مٗجى       َٗ بّن ٖىىان الغواًت ًدُل بلى ٖال٢ت ُمٟتَرَيت م٘ اإلا٩ان، ِب

ضعى ل٣غاءجه  له زُابه ُُ الجاَؼ خى٫ ٖالم مٗحن ًٟترى ؤن ٌٗثر ٖلُه ال٣اعت صازل الىّو الظي ؾ

اقغ3ٖىضما ًجخاػ ٖخبت الٛالٝ" ا-، ٍو ًً بلى" اؾم م٩ان ًجٗل ال٣اعت ًخى٢٘ مؿب٣ًا ؤن الىّو  -ؤً

 4".ٍر مؿغُخها م٩ان ًدمل الاؾم هٟؿهؾ٣ُضم عواًت ألخضا

ٗلها حؿخيخج ؤّن الٗىىان ًىحي بكٗىع ؾلمى الضٞحن ججاٍ بّن اظخُاػ ال٣غاءة ٖخبت الٛالٝ ظ     

ظا ٌّٗض مدىع الغواًت  بُل الغواًت "هانغ"، وما ٌكٍٗغ "هانغ" ججاٍ بُلت الغواًت "ؾلمى". َو

ٗلً جالقُه  بغمخه؛ ٞأَن الا٢تراب مً الٟهى٫ ألازحرة ٞحها، ًبضؤ الًٟاء ًخجّم٘ في ه٣ُت ما، َو

ًىء ٖلى الٛمىى الظي ٨ًخى٠ بضاًت الٟهى٫ ألاولى مً واه٨كاٝ ؾّغ وظىصٍ، زم ٌؿلِ ال

                                                           
 .121-120اإلاغظ٘ الؿاب٤، م مىىهاث الؿغص في الغواًت الفلؿُُيُت،خُُجي، ًىؾ٠،   اهٓغ: 1
 .33اإلاغظ٘ الؿاب٤، م أؾالُب البُان،اهٓغ: ًٞل خؿً ٖباؽ،  2
ت الًٟاء،   اهٓغ: 3 ت في الغواًت الٗغبُت،اإلاخسُل والهجمي، خؿً، قٍٗغ ، )الضاع البًُاء، اإلاغ٦ؼ الش٣افي 1ٍ هٍى

 .221م(، م2000الٗغبي، 
 .222هجمي، خؿً، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  اهٓغ: 4
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ىىان ظؼًءا عثًِؿا و٢الًبا مًٟٗما ملًُئا باإلادمىالث اإلاؿاَمت في بًًاح  ُٗ الغواًت؛ خُض ٌٛضو ال

 اإلاًمىن.

ا -و٢ض اؾخيخجذ ال٣غاءة       ًً ٘ ٖخبت  -ؤً
ْ
ؤن ٦ال البُلحن "ؾلمى" و "هانغ" ًمشالن الٗىىان: و٢

ل اإلادىع ألاَم لخُّىع ألاخضار هانغ ٖلى ٢لب ؾلم
ّ
ى ز٣ُلت بغوخها، وال٨ٗـ صخُذ. والٗخبت حك٩

ٖلى نُٗض الغواًت؛ ٞهي الباعة ألاؾاؾُت التي جخجّم٘ خىلها الصخىم الغثِؿت وجىصي بالٗال٢ت 

ّٗض الٗخبت الؿبب الغثِـ في حّٛحر 
ُ
ظاب ال ًيخهي. وبهظا، ح ُا١ ٖو ًُ بحن ؾلمى وهانغ بلى جخُم ال 

بُلحن هدى بًٗهما مً ظهت، وخؿم ال٣غاع بالؼواط ؤو ٖىصة ٧ل مجهما بلى بِخه مً ظهت مكاٖغ ال

 ؤزغي.

 الٗىىان الٟغعي/ الضازلي:

بّن الٗىىان الٟغعي الظي ٌكاع بلُه ٢بل ٢غاءة الىو الغواجي ٌّٗض ؤو٫" ججلُاث الخُاب التي      

." إحي بٗضٍ خُض " ًدؿل ٣ً1ابلها ال٣اعت ٢بل ؤن ٌكٕغ في ٢غاءة الىّوِ ؿل ًٖ الٗىىان الخ٣ُ٣ي، ٍو

ىٗخه بٌٗ  ٟاث صازل ال٨خاب، ٍو البا ما ٩ًىن ٖىىاها ل٣ٟغاث ؤو مىايُ٘ ؤو حٍٗغ " لخ٨ملت اإلاٗجى" ٚو

 2الٗلماء " بالشاوي ؤو الشاهىي " م٣اعهت بالٗىىان الخ٣ُ٣ي" 

ت، وال       َى ٖىهغ اهتٕز مً " ومً زال٫ الخٗال٤ بحن الٗىىان والىو، ال ًهبذ الٗىىان ػاثضة لٍٛى

، 3ؾُا٢ه، وبهما ًمشل مغؾلت ٧املت مً ؤلاهخاظُت الضاللُت؛ ٞهى ٣ً٘ ٧امال ٖلى مدىع الازخُاع"

ٞالٗىىان الٟغعي ما َى بال " بقاعة قاملت حكغح الٗىىان الغثِـ؛ ٞللىَلت ألاولى ًبضو ؤن َظا 

 الٗىىان الغثِـ.الٗىىان بياٞت ال لؼوم لها، ول٨جها مهمت في اؾدًُاح ؤلابهام في 

ه مً زال٫ آلُت            و٢هضًت الٗىىان" جاؾـ ٖلى هُت اإلاال٠ التي تهضٝ بلى جدضًض مىيٖى

 ٤ ت الغواًت ًٖ ٍَغ دضص ٍَى الٗىىهت؛ ٞالٗىىهت في َظٍ الخالت حكبه الىؾم الظي ًسهو ٍو

 4وؾمها بالٗىىان".

                                                           
 .1/71 الغواًت الٗغبُت، ممىىاث الؿغص،بغاصة، مدمض وآزغون،   اهٓغ: 1
ً للخإ1ٍ ٖلم الٗىىهت،عخُم، ٖبض ال٣اصع،   اهٓغ: 2  .51ل٠ُ والترظمت واليكغ(،  م، )صمك٤: صاع الخ٩ٍى
. 10)مج. مجلت البهائغ،٣ٌٗىب، هانغ، "صاللت الٗىىان في الغواًت ألاعصهُت: صعاؾت في زالزت هماطط عواثُت"،   اهٓغ: 3

 .34م( م2006: 2الٗضص 
 .1/72 الغواًت الٗغبُت، ممىىاث الؿغص،بغاصة، مدمض وآزغون،   اهٓغ: 4
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ً ؤلاياُٞت جدمل            -والٗىاٍو
ً
ً  –ُت، "ٞللٗىىان ؤبٗاًصا اظخماٖ  -ٖاصة بما في طل٪ الٗىاٍو

ُت  ت"، جُٟض في ون٠ الىّو طاجه" –الٟٖغ ٗٝغ باألما٦ً ؤو ٢1ُمت ؾُمُىلىظُت، ؤو " بقاٍع
ُ
؛ خُض ح

ً ؤلاياُٞت للٟهل بحن  بالى٢ذ ؤو بالؿىت التي جضوع ٞحها ؤخضار الغواًت؛ " ٞاؾخسضام الٗىاٍو

ً ؤلاياُٞت ؤن حّٗغٞىا باألما٦ً، ؤو  اإلاكاَض ًظ٦غها بٗهض الؿِىما الهامخت. ؤما آلان ُٞم٨ً للٗىاٍو

بالى٢ذ بالًبِ مً الُىم، ؤو بالؿىت التي جضوع ٞحها ألاخضار. و٢ض ًٓهغ الٗىىان ؤلايافي ٞى١ 

ً ؤلاياُٞت  نىعة ج٣لُضًت للم٩ان، ؤو ٖلى زلُٟت ؾاصة. وبٌٗ ألاٞالم الدسجُلُت حؿخسضم الٗىاٍو

 2لخمُحز اإلاكاَض الجضًضة".

ُت؛ ٞهي ال ج٨خٟي        ً الٟٖغ ا الٗىاٍو حٗخمض اإلاىهجُت التي اجبٗتها مالٟت الغواًت الخىٕى في ازخُاَع

 ً غي جىٟظ ههىنها اإلاىػٖت ٖلى ٞهى٫ ٖضة مً ٖىاٍو
ُ
بٗىىان واخض لجمُ٘ الٟهى٫، لظا ج

 ً ا. ٌؿخُُ٘ ال٣اعت ؤن ٌؿخيخج الٗال٢ت ال٣اثمت بحن الٗىاٍو ًُّ الهٛحرة مسخلٟت، مغجبت جغجًِبا عوماه

ً هي مٟاجُذ لٟهم ؤخضار الغواًت بالضعظت  وال٨بحرة ٖلى ؤجها ٖال٢ت خضزُت، " وؤّن َظٍ الٗىاٍو

 –صون ؤن ًاقغ طل٪ بلى الٗىانغ ألازغي، ) ٨َظا(  –ألاولى؛ خُض ٚلبت ٖىهغ الخضر ٖلى الغواًت 

ا ؾاثًضا في َظٍ ا ًٖ مً طل٪  .3لغواًت" ووْي٘ جل٪ الٗىانغ ظمُٗها في زضمت الخضر؛ ما ًجٗله ب٣ًا

 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ: 

(، و ُٞه ًجغي ه٣اف خاص بحن ؾلمى و هانغ خى٫ جلبُت خاظاجه Iما ط٦غ في الٟهل اإلاٗىىن بـ ) -1

 الىظىصًت:

 حٗاملجي بىه٠ عوح ٣ًترب مً وظهي:ل٨ً ؤها ٨َظا، ال  –" 

عي ؾ٠٣ اخخماالج٪ باألقُاء ٧ي ال جهِب٪  -  الخُاة باإلاغى.الخُاة ٢اؾُت. ال جٞغ

م٪ ؤن تهؼم عوخ٪، زم ج٣ى٫ بّن الخُاة ٢اؾُت؟" )الغواًت، م:  -
ّ
 (.16مً ٖل

                                                           
لُت في هماطط مىخسبت". اإلاجلت الٗغبُت   اهٓغ: 1 ُٟت الٗىىان في الكٗغ الٗغبي الخضًض: ٢غاءة جإٍو بضعي، ٖشمان، "ْو

. ه٣ال مً: الٗبض، مدمض: اللٛت وؤلابضإ ألاصبي، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ 16م( م2003: 81/21)  للٗلىم ؤلاوؿاهُت.

 .48م(، م1989للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،  
ت الٗامت لل٨خاب،  كىاٖض اللغت الؿِىمائُت،سىن، صاهُِل، ؤٍع  اهٓغ: 2 جغظمت ؤخمى الخًغي، )الهُئت اإلاهٍغ

 .601م(، م1997
 .237م مىىهاث الؿغص في الغواًت الفلؿُُيُت،الخُُجي، ًىؾ٠،   اهٓغ: 3
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ض اج٣ٟذ IIما ط٦غ في الٟهل اإلاٗىىن بــــــ ) -2 (، و ُٞه ًضزل هانغ بى٣اف آزغ م٘ ؾلمى خى٫ مٖى

 لخمشُل مكاَض عواًتها ؤمام هانغ:ُٞه ؾلمى 

ًضا. ؤال  –"  ًَّ بُيىا مٖى  جظ٦غ؟ آؾ٠ ٖلى ب٣ًاْ٪، ل٨

ؤلم جهل٪ الغؾالت؟ إلااطا لم جخهلي ٢بل ؤن جإحي؟ ؤها آؾ٠، ل٨ً ال ؤؾخُُ٘ بصزال٪. لضّي  -

ض". ) الغواًت، م.  (30"هاؽ" في الضازل. ل٣ض بٗشذ ل٪ بغؾالت لخإظُل اإلاٖى

ُه جغؾل ؾلمى عؾالت ٖلى ظىا٫ هانغ:" ُصؽ ٖلى الٗخبت IIIما ط٦غ في الٟهل اإلاٗىىن بـــــــ ) -3 (، ٞو

٤  (67َظا الهباح! ". وال ٌٗٝغ هانغ ماطا حٗجي بها. ) الغواًت، م. بٞغ

خٔ مً َظٍ ألامشلت ؤجها ُمؿخ٣اة مً الٟهى٫ ألاولى والشاهُت والشالشت مً الغواًت؛ ٞالخىاع      
ْ
ل ًُ

لى هانغ مغة ؤزغي؛  ٗخام ٖلى ٞهم ؾلمى مغة، ٖو الظي ظغي بحن بُلي الغواًت ٨ًخىٟه اللبـ، َو

عي ؾ٠٣ اخخماالج٪ بط بّن الٟهل ألا  لبـ ؾلمى زىَب الٛمىى؛ ٞدحن ٢ا٫ لها هانغ:" ال جٞغ ًُ و٫ 

ىىن الٗىىان بـــــــ  ُٗ ِ٘ ؾلمى ٢هَض هانغ مً جل٨م الٗباعة؛ ٞ باألقُاء ٧ي ال جهِب٪ الخُاة باإلاغى" لم ح

(Iؤّما الٟهل الشاوي مً الغواًت، ُٞلبـ ؾلمى، مغة ؤزغي، زىب الٛمىى؛ ٞدحن ٢ا٫ لها هان .) ":غ

ِ٘ ؾلمى مً اإلا٣هىص الخ٣ُ٣ي بخل٨م ال٩لمت التي  ال ؤؾخُُ٘ بصزال٪. لضّي "هاؽ" في الضازل" لم ح

ىىن الٗىىان بــــ ) ُٖ لى طل٪  (. ؤّما الٟهل الشالض مً الغواًت، ُٞظَب IIجٍٟى بها هانغ "هاؽ"؛ ٖو

 -ؾلمى –لُه زىب الٛمىى؛ ٞدحن بٗشذ ب -َظٍ اإلاغة –مىًخى آزَغ ًٖ ؾاب٣ُه؛ بط ًلبـ هانغ 

 بغؾالت ج٣ى٫ ٞحها:

٤ َظا الهباح" لم ٌٗٝغ ماطا حٗجي، ٖلى خّض ٢ىله، ولم ٌؿخُ٘ ؤن ًخىنل  " صؽ ٖلى الٗخبت بٞغ

ىىن الٗىىان بـــــ ) ُٖ  (.IIIبلى اؾخ٨كاٝ البيُت الٗم٣ُت وعاء جل٨م الٗباعة؛ وبهظا 

 بّن َظا التر٢ُم الغوماوي صا٫ٌّ ٖلى ؤّن ٚمىًيا ًخلبـ شخهُ     
ً
لى ؤّن زمت مك٩لت اث الغواًت، ٖو

 خهلذ بحن بُلي 
ً
ض ؤّن خ٩اًت

ّ
ا لها، وجب٣ى َظٍ ألاع٢ام الٛامًت بلى آزغ ٖىىان لخا٦ ًُّ ال خلَّ آه

الغواًت جضوع خى٫ ؤخضار ٚامًت جدهل بُجهما، جىصي بهما في جهاًت اإلاُاٝ بلى جدىٍل جل٨م 

؛ ػواط ال ؾٗاصة ُٞه وال ؾغوع؛ ٧له َمىم الٗال٢ت الىاقئت بُجهما بلى ػواط ٌكهغ به ؤمام اإلاؤل

مىم.   ٚو

 الخاجمت

حّٗض عواًت) ٖخبت ز٣ُلت الغوح( إلااًا ؤبى الخُاث مشاال ظًُضا لىجاح ٖىىاهاث الغواًاث      

ىض الىٓغ بلى ٖىىان عواًتها مً  الٟلؿُُيُت؛ بط ُو٣ٞذ ال٩اجبت في ازخُاع مٟغصاجه التر٦ُبُت الضالت. ٖو
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ت التر٦ُب  ت ػاٍو ىض الىٓغ بلُه مً ػاٍو دت ٖلى مًمىن الغواًت، ٖو الّضاللي ًدبّحن صاللخه الهٍغ

ى  ى ال٩اجبت ُمؿخسضمت الجملت الاؾمُت التي جض٫ ٖلى الشباث والاؾخ٣غاع، َو
ّ
التر٦ُب الىدىي جخجل

ا -٦ما ٌٗىص هجاح َظا الٗىىان 1بهظا اإلاٗجى مٗاص٫ٌ للب٣اء ؤو للهمىص. ًً ت م -ؤً ً بلى جىلُضٍ مجمٖى

ألاؾئلت في طًَ ال٣اعت، ومجها: َل َىا٥ ٖخبت جىن٠ بالش٣ُلت، ولَم ز٣ُلت الغوح ال ز٣ُلت 

ضّؽ ٖلحها الجيـ آلازغ ًُ ُىاث؟ وجسغط بظابت واخضة: ج٩ىن الٗخبت ز٣ُلت بغوخها ٖىضما 
ُ
 -الخ

٤.  -الظ٦غ/ألاهثى ال٢ت ٚحر ؤن زمت ٖىىاهاث لغواًاث ٞلؿُُيُت ال ٖبسكىهت بًُٗضا ًٖ اللحن والٞغ

ٟكل ال٩اجب في ٖىىهتها وازخُاٍع أللٟاّ مىاؾبت لها ، ؤّما الغواًت ٢ُض ال٣غاءة، 2لها بمدخىاَا، ٍو

وؾبٌب آزُغ  ازخُاعاث واخخماالث. ٞاؾخُاٖذ ال٩اجبت اهخ٣اء الٗىىان الظي ًىاؾبها مً بحن ٖضةِ 

؛ ٞالىجاح في  الٗىىان ٌٗىص بلى" لىجاح ٖىىاِن الغواًت) ٖخبت ز٣ُلت الغوح( َى ازخهاٍع وجمحٍز

، ومُاب٣خه للمدخىي" ، وجمحٍز ا، ال  3ازخهاٍع خٔ ٖلى جل٨م الٗىىان، مىظًؼا بًجاًػا جامًّ
ْ
ل ًُ ظا ما  َو

ضَم الّخماِم.  َظا َى خا٫  َى بالُىٍل ٌٗاوي َى٫ التر٦ُب اللٛىّي، وال بال٣هحر ٌٗاوي الّى٣َو ٖو

ت حٗلى الىّو لدؿمه وجدّضصٍ، وح ً لٓلذ الٗىىان: " ٖالمت لٍٛى ٛغي ال٣اعت ب٣غاءجه، ٞلىال الٗىاٍو

 ، ه واهدكاٍع ىٝ اإلا٩اجب؛ ٨ٞم مً ٦خاب ٧ان ٖىىاهه ؾبًبا في طًٖى ٦شحر مً ال٨خب م٨ّضؾت في ٞع

لى ناخبه" ا  .4وقهغة ناخبه، و٦م مً ٦خاب ٧ان ٖىىاهه وباال ٖلُه ٖو بّن ما َى ٢اثم بالٟٗل ٖىىاهً

ل مىيىٖت وؤع٢اًما مغاصٝ ظظعي لشىاثُت ال٨ُىىهت وا
ّ
لُٛبىبت، بما لهما مً بٗض ؾُاسخّي ٖام، ًمش

ت اإلاكهض الظي ٣ًخطخي  ا  -بالًغوعة –الغواًت، م٘ ملخٔ مهم َى ؾىصاٍو ًُ ٤ ٖو
ّ
ا ًسل ا حٗبىًٍّ ًٖ مكغو

جي ٞال٣ىمي. للخدغع ال ت الٗايضة الغاًَ الؿُاسخّي بؿحروعة الؿغ ظاحي مغوًعا بلى الَى ُّ بّن الجضل

ت وحّٗؼػَا بك٩ل ٖام؛ ؤلابضاعي ٖامت، وألاهشىي  ض ال٣ُمت التي جخمّخ٘ بها ال٨خابت اليؿىٍّ
ّ
زانت، جا٦

ت الغئٍت وقمىلُت الخُاب الؿغصي؛ ٞىعي اإلاغؤة اإلاش٣ّٟت زانت بىيُٗت اإلا٩ابضاث  ما ٌٗجي ظظٍع

غاٝ والخٟؿحر ٚحر الؿلُم للٗضًض مجها ًجٗل  اتها ال٣اثمت بالٗاصاث والخ٣الُض وألٖا والٗظاباث وخٍٟغ

ا ٌٗمل ٖلى ٞهم الخُاة اإلاجخ
ً
م٘ ط٧ىعّي الغئٍت؛ ما ًضٞ٘ اإلاغؤة بلى ؤن ج٩ىن ال٨خابت َاظًؿا ياُٚ

ا ًدمي ٢ُمت الخب بما ًد٤٣ بنغاًعا ٖلى ازخُاع اإلاهحر واإلابضؤ واإلاهلخت  ًُّ ا وهٟؿاه ُّ ٞهًما وا٢ٗ

 اإلاغظّىة.

                                                           
 .121-120م مىىهاث الؿغص في الغواًت الفلؿُُيُت،خُُجي، ًىؾ٠،   اهٓغ: 1
 .120اهٓغ: خُُجي، ًىؾ٠، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 خُُجي، ًىؾ٠، اإلاغظ٘ الؿاب٤ هٟؿه، والهٟدت طاتها.  اهٓغ: 3
 .45م(، م2010اإلاغظ٘ الؿاب٤، ) ٖلم الٗىىهت،عخُم، ٖبض ال٣اصع،   اهٓغ: 4
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 ؾُىىلىحُت الهىعة الىفؿُت

 
ا
 الكٗغ ؤلاماعاحي أهمىطحا

 ٖائكت الكامس ي

ؤلاماعاث الٗغبُت ، اليلُت الجامُٗت، حامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضةكؿم اللغت الٗغبُت، 

 اإلاخدضة

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث 

بن الكٗغ وؿُج مً ؤلاخؿاؽ والٗاَٟت وال٨ٟغة والخُا٫، َظا اليؿُج الظي ًغجبِ بًٗه ببٌٗ 

بٗال٢اث مخضازلت، وبما ؤن ألاؾلىب الكٗغي ٌؿخسضم ؤق٩اال مً الخٗبحر اإلاخسُل لخىنُل ألا٩ٞاع 

٤ الخهىٍغ ال الخٗبحر اإلاباقغ. ٞالهىعة  والٗىا٠َ وألاخاؾِـ، ٞةن طل٪ ال ًخم بال ًٖ ٍَغ

ت جهىع ٖالم الكاٖغ الضازلي والخجغبت الىٟؿُت التي ٌِٗكها، ٚحر م٨خ٠ٍ بخ٣ضًم الخجغبت ال كٍٗغ

ت والٗال٢ت الجمالُت  اث٠ الهىعة الكٍٗغ الخاعظُت التي ًى٣لها لىا. بال ؤهه ًم٨ىىا ؤن هدؿاء٫ ًٖ ْو

ظا ما بضا ُٟت مُٗىت، َو لي ؤن ٩ًىن  التي جخم بحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي،بط بجها ال ج٠٣ ٖىض خضوص ْو

ت (؛ خُض اهُل٣ذ مً مضوهت الكٗغ في  مجاال لضعاؾتي اإلاىؾىمت بـــ: )ؾ٩ُىلىظُت الهىعة الكٍٗغ

ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،  ُٞب٣ذ ٖلى هماطط مً ٢هاثض قٗغائها. بن الكاٖغ خحن ًىٓم ٞةهه 

كإ ؤؾاؾا في ًيخج ٖمال ٞىُا، ًبضٖه في لخٓت مً لخٓاث الاهٟٗا٫، ٖلما بإن َظا الاهٟٗا٫ و

اإلاا آزغ،  مى٣ُت الالقٗىع؛ خُض ٌٗض الٗمل ؤلابضاعي ؾبُال مً ؾبل الخىِٟـ ًٖ الكاٖغ ٖو

ًبدض ُٞه ًٖ اإلاشل التي ًغوم جد٣ُ٣ها؛ لظل٪ ٞةن الضاعؽ خحن ًبدض في مىجٍؼ الٟجي ٞةهه ًبدض 

بهه بدض ًخجاوػ في الخ٣ُ٣ت ًٖ الهغإ بحن ما َى ٧اثً في وا٢٘ الكاٖغ، وبحن ما ًيبػي ؤن ٩ًىن. 

لؿٟت الًٟ والجما٫ مً ػمً ؤعؾُى بلى  ت ألاصب ٞو ى ما و٢ٟذ ٖلُه هٍٓغ ال٩اثً بلى اإلام٨ً؛ َو

اث٠ ٦شحرة  ًىمىا َظا. خحن ًبدض الىا٢ض الؿ٩ُىلىجي في مىجؼ الكاٖغ الٟجي، ٞةهه ًبدض ًٖ ْو

ظا ما ًم٨ً ؤن ٣ًضمها َظا اإلاىجؼ الكٗغي، مجها الهىعة الؿ٩ُىلىظُت لصخهُت الكاٖغ ، َو

ؾىٝ ؤخاو٫ ؤن ؤجلمـ بٌٗ جٟانُله في وع٢ت الٗمل َظٍ والتي هي صعاؾت جُب٣ُُت لؿ٩ُىلىظُت 

الهىعة الىٟؿُت والتي ؤَضٝ مً وعائها اؾخ٨كاٝ ٖالم الكاٖغ الضازلي، والٓاَغة الؿ٩ُىلىظُت 

ت.   التي ًم٨ً ؤن هجض لها ْالال في َُاث َظٍ الهىعة الكٍٗغ
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 اإلالضمت

ت  جُب٣ُُت ٖلى ا البدض بضعاؾتَظ ؾإ٢ىم في ألن  ؛بٌٗ قٗغاء ؤلاماعاث لضيالهىعة الكٍٗغ

ت ظمُٗها؛ وبهما ؾإ٢خهغ ٖلى بًٗها، اإلاجا٫ ال ًدؿ٘ لضعاؾت  ن اإلاُٗاع ى ٩ؾُو الىهىم الكٍٗغ

ت اهخ٣اء َظٍ الىهىمفي  ؤن التي ًم٨ً  ٖلى ألابٗاص الىٟؿُت مبيُا ٖلى مضي جىاٞغالهىع الكٍٗغ

ا للٗ تج٩ىن مىيٖى ها؛ ول٨ً هإزظ إلابضٖ ماللخُب٣ُي.وال هدهغؾ٩ُىلىظُت الهىع الكٍٗغ

 في الخؿبان. خل٣يؤًًااإلا

ت في  بن        الخٗبحر ًٖ  ٢ضعتها ٖلىمضي مى٢ىٝ ٖلى  ؤلاماعاثؤصب خًىع الخجغبت الكٍٗغ

ت ٖىض بٌٗ  حٗبحرا ٞىُا؛ ولهظا ٧ان جغ٦حزها مىهبا ٖلىمجخم٘ ؤلاماعاث  ؾ٩ُىلىظُت الهىعة الكٍٗغ

ًال٣هُضة  يىٓمىاالكٗغاء ؤلاماعاجُحن، الظً و٢هُضة الخُٟٗلت و٢هُضة الىثر، ختى  بىٓام الكٍُغ

 البدض ٚغيه مً الضعاؾت.              ٌؿخ٨مل

ت َظٍ اإلا٣اعبتل٣ض اٖخمضث في        زىاًا الىٟؿُت اإلاىظىصة في  ألابٗاص لؿ٩ُىلىظُت الهىعة الكٍٗغ

 :ٖلى الىدى آلاحيهي .و الكٗغاء ؤلاماعاجُحن لضيازترث ْاَغ ٢ض َظٍ الهىع، و 

 ؛ْاَغة ألاها اإلاخمغصة

 ؛ْاَغة الخمؼ١ الىٟسخي

ا،  ر٦حز ٖلىتلا لٗل الؿبب الظي ًضٞٗىا بلى ن ؤٚلب ٌٗىص بلى ؤَظٍ الٓىاَغ الىٟؿُت صون ٚحَر

ت ؤلاماعاجُت  ً الكٍٗغ  َىع هل بٗض بلى جولم  ،ا٫ في َىع الىمىؼ جما   ٍتقٗغ  ج٣ضم ججغبتالضواٍو

ت. الىٓغ بلُه ٖلى ؤههط الخام، الظي ًم٨ً ى الىً  مضوهت صعاؾت جؼزغ بالهىع الكٍٗغ

بتُٞالخ٨شُٟال زخُاع َظٍ الٓىاَغ ي التي ج٠٣ وعاءازغ ألا ب اؾبومً بِىاأل     اصة والخ٨غ الٚغ غ، ٍؤلٖا

. ٞمً م٣انض َظا الضعاؾت َظٍ مً اإلاخىدى ال ًاصي الٛغى٢ض و  ؛ًهبذ اإلاىيٕى مدكٗباختى ال و 

ت  إلبغاػ ج٣ضًم ؤمشلت جُب٣ُُت  البدض وبُان قٗغاء ؤلاماعاث،   في ججغبتؾ٩ُىلىظُت الهىعة الكٍٗغ

ت.             ٢غاءة الاهٟٗا٫ الىٟسخي للكاٖغ مً َغاث٤  زال٫ نىعٍ الكٍٗغ

 ْاهغة ألاها اإلاخمغصة :أول

واهبشا٢ا ًٖ جٟجغ الظاث، والخمغص  ،ماٍ ال٣ى٫ ألاصبي اعجباَا باألهاٌٗض الكٗغ ؤ٦ثر ؤه              

الىٟسخي الظي ًماعؾه الكاٖغ ٢ض جخٗضص نىعٍ  ٩ُٞىن جمغصا ٖلى الخب،  الٗاصاث،  ألاعى،  

 ًٖ ٌ الُٛاة، الخؼن، ٞالخمغص الظي ٌِٗكه الكاٖغ، وججؿضٍ ٢هاثضٍ ٢ض ًهحر يغبا مً الخٍٗى

م به  في الىا٢٘،ُٞيخ٣ل به بلى الكٗغ ل٩ي جدىٟـ مً زالله الٟٗل، الظي لم ٌؿخُ٘ ال٣ُا

 ٦ما ٌكاء،صون زىٝ ؤو ٢ل٤.    وجماعؽ جمغصَا ٖلى ألاها الٗلُا اإلا٨بىجاث؛
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ت ٖضًضة. ومً ألامشلت ٖلى طل٪      جخجلى ألاها اإلاخمغصة لضي الكاٖغ خبِب الهاٌٜ  في نىع قٍٗغ

ت اإلاىظىصة  في اإلا٣ُ٘ الكٗغي آلاحي؛ خُض  جٟجغث ٞحها ًىابُ٘ ألاها  :الهىعة الكٍٗغ

 " لً ؤمطخي بلى ٚاًاث الى٢ذ 

 صون ؤن ؤؾخيك٣ه بإهٟي وؤنابعي 

 لً ؤؾ٨ب خؼوي ٧له 

 ًسُغ البدغ في باليوؤها الظي لم 

 بال وجغ٦خه وخُضا

٣ا  " ٍغ  1ٚو

ت الؿاب٣ت في )لً( وما ٞحها مً خؿم، وهغاَا في جىالي  ًخجلى جطخم ألاها و٢ىتها في الهىعة الكٍٗغ

ألاٞٗا٫ )ؤؾخيك٤،ؤؾ٨ب، ًسُغ، جغ٦خه(، ويماثغ اإلاخ٩لم )ؤهٟي، ؤنابعي، خؼوي، في بالي(، وفي 

ه ( اإلاا٦ضة.
ّ
 ٢ىة )٧ل

إلا٣ُ٘ الكٗغي ٌُُٗىا ٖلى مؿخىي التر٦ُب،ٖضصا مً اإلااقغاث التي ججمٗذ ب٨شاٞت ٞا         

م ؤهه جطخم ٣ً٘ في صاثغة ال٣هغ  الٞخت للىٓغ، لخ٨ك٠ لىا ًٖ جٟجغ الظاث وجطخم ألاها، ٚع

ت ٞحها بخؿاؽ باألسخى والخؼن   .والؿلب والاؾدُاء، ٞالهىعة الكٍٗغ

ت إلاشحر* ٚحر     ٞاإلاشحراث جىلض في الٛالب اؾخجاباث ال قٗىعٍت،   2لٛىي.ٌٗضُّ الكٗغ اؾخجابت* لٍٛى

والخدلُل اللٛىي َى اإلاىهج ألا٦ثر مالءمت لضعاؾت الالقٗىع؛ طل٪ ما اهخهى بلُه ظا٥ ال٧ان 

Jacques Lacan  لُه ٞةهه ت، وؤٞاص مً مىهجها في الخدلُل الىٟسخي؛ ٖو الظي جإزغ باللؿاهُاث البيٍُى

ت هي ؤ ألن الالقٗىع ٌؿ٨ً في  3َم وز٣ُت ٣ًضمها الٟغص للمدلل الىٟسخي"؛ًغي ؤن "اإلااصة اللٍٛى

 . S. Freudاللٛت؛ ولِـ ال٨ٗـ ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض ؾُجمىهض ٞغوٍض

ت إلاشحر ٚحر لٛىي، جمشلذ َظٍ الاؾخجابت في الهىعة  ًمشل اإلا٣ُ٘ الكٗغي الؿاب٤ اؾخجابت لٍٛى

ت اإلاخمغصة   الكٍٗغ

                                                           
بي: الىعا٢ىن لليكغ والخىػَ٘،1، ٍصًىان كهائض ٖلى البدغ الهاٌٜ، خبِب، 1  .59م(،م1993، )ؤبْى
ٗىع ٖلي، 2  .179م(، م1971)بحروث: 1، ٍمظاهب ٖلم الىفـاهٓغ َػ
ت البىائُت في الىلض ألاصبياهٓغ ًٞل، نالح،  3 ت،، 2، ٍهٍٓغ  .268م(،م1992، )ال٣اَغة: ماؾؿت صاع ٖالم اإلاٗٞغ

معجم ٖلم الىفـ *اإلاشحر َى ؤي حُٛحر في الُا٢ت ًترجب ٖلُه اؾدشاعة اإلاخل٣ي. )َه، ٞغط ٖبض ال٣اصع،

 (395،مالخدلُلي

*الاؾخجابت هي وكاٍ ٣ًىم به ال٩اثً الخي ٧اؾخجابت إلاى٠٢ ًىاظهه ؤو مىبه ًىبهه،ؤو مشحر ًشحٍر )َه،ٞغط ٖبض 

 (44، مالخدلُلي معجم ٖلم الىفـال٣اصع، 
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ٌِٗكه والٓغوٝ التي جدُِ به، ٞخ٩ىهذ مكاٖغ الخمغص  التي عؾمها الكاٖغ، هدُجت الىا٢٘ الظي

ذ في ٢الب قٗغي  ٞٚغ
ُ
ت الؿاب٣ت، ؾىجض  ،في مى٣ُت الالقٗىع زم ؤ ولى عظٗىا بلى الهىعة الكٍٗغ

ظٍ هي الاؾخجابت للمشحر الظي ؤزاع لضًه الكٗىع بالخمغص، وج٨غاع َظٍ  بان الكاٖغ بضؤ ب "لً" َو

ض ؤن ًا٦ض جمغصٍ وعًٞه للخؼن ال٣اب٘ خىله.  الاؾخجابت والخإ٦ُض ٖلحها ب "٧له"،  و٦إن الكاٖغ ًٍغ

ت، ٞخٗلى لضًه           وقٗىع الخمغص ًيخ٣ل جل٣اثُا بلى اإلاخل٣ي،الظي ًٟهم ؤبٗاص الهىعة الكٍٗغ

ألاها،ول٨ىه ٢ض ًيخ٣ل بلُه قٗىعا ؾلبُا مخمشال في الخؼن الىاضر في َظٍ الهىعة، والكاٖغ خحن 

ت جمشل اإلاشحر ٨ًخب بهظا ألاؾلىب ٞ ةهه ؤًًا ًبدض ًٖ اؾخجابت لضي ال٣اعت، ٞالهىعة الكٍٗغ

ا الكاٖغ.               باليؿبت لل٣اعت، واهٟٗا٫ ال٣اعت بهظٍ الهىعة َى الاؾخجابت التي ًيخَٓغ

ت            َىال٪ نىعة ؤزغي هجضَا ٖىض خبِب الهاٌٜ، مٗا٦ؿت جماما للهىعة الكٍٗغ

ظا ما ح٨ٗؿه هٟؿُت الؿاب٣ت،ٞخل٪ جخٟجغ باأله ا اإلاخمغصة ول٨جها ؤها حٗاوي قِئا مً الخؼن، َو

 الكاٖغ ٖلى ألالٟاّ اإلاؿخسضمت في اإلا٣ُ٘ الكٗغي. 

ت  الشاهُت لخبِب الهاٌٜ، ؾىٝ ًيخ٣ل بلُىا قٗىع آزغ بهظٍ          ٖىضما ه٣غؤ الهىعة الكٍٗغ

 :ألاها

 " ؤها الؿاخغ ألاو٫ 

 مستٕر ؤبجضًت اللُل

 1والضٞاجغ" و٢اهو ألاًاثل

ٗلي ناخبها وجهل به          
ُ
ت َىا ج٨ك٠ ًٖ ؤها مخمغصة، ألاها التي ح ؾىالخٔ بإن الهىعة الكٍٗغ

ت جى٤ُ بال٣ىة، ْهغث ٞحها ز٣ت الكاٖغ في ٢ضعجه،  خحن بضؤ  بلى مؿخىي الخل٤، نىعة قٍٗغ

، ٢اهو ( ٞهى الٟاٖل ألاو٫  ت بـ )ؤها(، ومٟغصاجه )ألاو٫، مستٕر  لهظٍ ألاقُاء. الهىعة الكٍٗغ

اخاث  التي جسل٤ ًٞاًء واؾٗا مً الخُا٫، ٦ما ٢غؤها             ت ج٣ىم ٖلى الاهٍؼ بن الُبُٗت الكٍٗغ

خُض جىلض لضي الكاٖغ قٗىٌع بالخل٤، َظا الكٗىع ٌّٗض اؾخجابت  ،في اإلا٣ُ٘ الكٗغي الؿاب٤

ظٍ الخالت  خ٣اص بال٣ضعة الخاع٢ت، واإلاشالُت ألاولى، َو واضخت لؤلها * التي جهل بهاخبها خض الٖا

 جخ٩ىن ج٩ىها هغظؿُا  وجىضعط في الخُا٫.

                                                           
بي: الىعا٢ىن لليكغ والخىػَ٘،ٍصًىان كهائض ٖلى البدغالهاٌٜ، خبِب،  1  .60م(،م1993، 1، )ؤبْى

لى لالها" * ألاها اإلاشال ىا هٟؿُا مخمحزا مً "اإلاشل ألٖا ٗخبر ج٩ٍى  ُت: جغمؼ بلى مشٍل ؤٖلى للُاٚىث الجرظسخي، َو

 .30م(،م1996، 1، )بحروث: صاع ال٨ٟغ اللبىاوي، ٍمعجم اإلاهُلحاث الىفؿُت والاحخماُٖتزلُل، زلُل ؤخمض، 
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ٍٕ في الخُا٫ ، ٞهظٍ ألاها ألاولى جضاعى بطا عظٗىا بلى اإلا٣ُ٘ الكٗغي الؿاب٤ ؾىجض بإهه ٖباعة ًٖ جضا

 :مجها

 الؿاخغ ألاو٫     ألاها ألاولى

 ٢اهو ألاًاثل      

 مستٕر ألابجضًت ألاولى        

هالخٔ بإن اإلاٟغصاث التي اؾخسضمها الكاٖغ هي مٟغصاث مىاؾبت للكٗىع باألها الٗلُا،           

نى٘ الصخيء وزل٣ه،وألابجضًت جغمؼ بلى  ٞالؿاخغ ألاو٫ ومستٕر ألابجضًت، والازترإ ٌٗجي الؿب٤ في

لى التي ٌكٗغ بها الكاٖغ في جل٪  غ بمٟغصاجه َى اؾخجابت مشالُت لالها ألٖا بضاًت الصخيء، ٞهظا الخهٍى

ظٍ الخالت جخ٩ىن ج٩ىها هغظؿُا  وجىضعط في الخُا٫ ٦ما ًغي ظا٥  اللخٓت ؤي لخٓت ال٨خابت، َو

 ال٧ان.

بـ)ؤها(، هجض بإن الكاٖغ ماو٘ ؾُٗض الٗخِبت، ٠٣ً في وظه  في خحن ٧ان خبِب الهاٌٜ ًىاصي      

خٛلب ٖلى  ىاصي بـ )ؤل٠ ال(، ٧ي ٌٗلً زىعجه الىٟؿُت، ٍو الخؼن والك٪ وألاسخى، ُٞخمغص ٖلُه،ٍو

 الهغإ الىٟسخي  في صازله.

 :ٞىجضٍ ٣ًى٫   

غام وسج الك٪ ْالمــــــــــهللخؼن ٌٗلى ٧الٛمامه            "ؤل٠ ال   ٚو

 بٗض ؤن ؤنبذ مإوي البدؿامــه ؤل٠ ال لآلٍ ججخاح ٞمــــــــي              

 لم جؼ٫ ٧الُٟل لم ًبلٜ ُٞامـــه ُولضْث بٗض مساى مالـــــــــم             

 1لؤلسخى ًُلب في ال٣لب الا٢امه" ال لك٩ي ال ألخؼاوي.....وال            

ت اظخمٗذ ٞخٟجغث مجها ألاها اإلاخمغ  صة ٖلى ٧ل ما ًم٨ً ؤن ًٟؿض ٖلُه ابدؿامخه، التي نىع قٍٗغ

غي ٖلماء الىٟـ ؤن  ت،ٍو خهل ٖلحها بٗض مك٣ت،  ججلذ َظٍ ألاها في ج٨غاع )ال( في ألابُاث الكٍٗغ

اث مىُل٣ت مً ال٣ٗل الباًَ للمبضٕ، وجُٟى ٖلى ؾُذ الىو، وجبضو  ألاها جخطخم هدُجت يَٛى

ًها، ختى ؤ٦ثر في ج٨غاع ما ٌكحر ؤو ًغمؼ لها، ٞالك اٖغ ًداو٫ ؤن ًخمغص ٖلى اإلاٗاوي الؿلبُت بٞغ

م مً ؤهه جمغص ُٞه شخيء مً ألالم ًخجلى في اإلاٟغصاث  ًهى٘ لىٟؿه خالت هٟؿُت مؿخ٣غة، ٖلى الٚغ

 )الٛمام، آلاٍ، اإلاساى، اإلاالم، ألاسخى، الخؼن (.

ض وؤؾلىب وسجه الكاٖغ بض٢ت في اإلا٣ُ٘ الؿاب٢،٤ض ٩ًىن وسجا ال  قٗىعٍا ظاء جغ٦ُب لٛىي ٍٞغ

جبٗا إلاكاٖغ الكاٖغ في جل٪ اللخٓت، وبطا ٢مىا بخ٨ُٟ٪ اإلا٣ُ٘ الؿاب٤ وبىاثه مغة ؤزغي ٖلى ؤؾاؽ 

                                                           
بي: ٍصًىان الغخُل. الٗخِبت، ماو٘ ؾُٗض، 1      .   35م(، م2000، 13، )ؤبْى
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ت  ٖال٢اث ظضًضة، ؾىجض بان َظٍ الٗال٢اث مغجبُت بالكٗىع الضازلي للكاٖغ، ٞالهىعة الكٍٗغ

م ( اعجبُا )باللُل اعجبُذ في مكاٖغ مُٗىت بإما٦ً زانت. في البِذ ألاو٫ هجض بإن )الخؼن والٛغا

والٓالم(،  ٞاللُل بٓالمه وؾ٩ىهه َى مالط الٗاق٣حن، ومشحر الصجىن واإلاكاٖغ. وفي البِذ الشاوي 

ظا وا٢٘ ٞالٟم َى مً ًترظم آلاٍ والابدؿامت ٖلى ق٩ل ماصة  )آلاٍ والابدؿامت ( اعجبُا بـ )الٟم(، َو

الكاٖغ للمى٣ُت اإلاسخُٟت التي ال نىجُت بٗض ؤن جخ٩ىن ٦مكاٖغ صازل قٗىع ؤلاوؿان. زم ٌٗىص 

ت اإلاخماؾ٨ت جدمل بقاعاث  هغاَا وهي ال٣لب، وهجض ٞحها )ألاخؼان، ألاسخى، الك٪(،البيُت اللٍٛى

ً مكاٖغ مُٗىت ججاٍ ما ٣ًغؤ.   لل٣اعت ومشحراث جدشه ٖلى ج٩ٍى

م مً ؤهه جمغص واضر ٖلى الخؼن وألاسخى،          ٌ اإلاخمشل في ج٨غاع)ال( ٖلى الٚغ ول٨ىه  الٞغ

نغإ بحن الىي٘ اإلاالم وبحن الخمغص ٖلى َظا ألالم، في مداولت  ،٨ًك٠ ًٖ نغإ هٟسخي صازلي

َظا الهغإ ٦كٟذ ٖىه ألالٟاّ التي هي بمشابت لخل٤ ؾٗاصة ًبدض ٖجها الكاٖغ، 

ت هي )صلُل ٖلى البيُت الىٟؿُت (  1)الضا٫(،ٞالضالالث الىاضخت في الهىعة الكٍٗغ

ا مخ٣اعبت ومدكابهت،مخىلضة ًٖ الًٛىٍ  ت لضي َاالء في ؤن مهاصَع جلخ٣ي الهىعة الكٍٗغ

ماعؾها م٘ وؾُه الاظخماعي،  ِٗكها ٍو الاظخماُٖت والخ٣الُض الش٣اُٞت اإلاهُمىت، والكاٖغ ًدؿها َو

ت صون قٗىع؛ ألجها جيؿاب لضًه مً الٗم٤ الالقٗىعي، و في ول٨جها ال جلبض ؤن جسغط في حٗابحر قٍٗغ

ا ظيسخي ؤو ما ٌٗاهُه الكاٖغ مً م٨بىجاث  مشل َظٍ الخالت ًغي ٞغوٍض ٖالم الىٟـ ؤن مهضَع

 ظيؿُت.                     

وبُٗضا ًٖ الخؼن ٣ًابلىا الكاٖغ ببغاَُم مدمض ببغاَُم، بإها مخمغصة، لِـ جمغصا ٖلى         

ً الٓلمت مً ؤ اث؛ بل َى جمغص ٖلى اإلاخجبًر بىاء ظلضجه، واإلاُبلحن لهم، نىعة الخؼن ؤو الظ٦ٍغ

ت ٖبرث ًٖ هٟؿُت الكاٖغ:  قٍٗغ

 "لؿُذ مى٨م،

 لؿخمىا مجي

غي   ولىال خبلي الؿُّ

 قي ؤخكاء َظي ألاعى ًشيُجي 

 ألقٗلذ الٟخُل،

ّؽِ َظي الجى٢ت الخغ٢اء والجمهىع مىدكُا.. "
ُ
 2بإ

                                                           
ضا(اهٓغ ؾترو٥، ظىن،  1 ت وما بٗضها )مً لُفي قتراوؽ ئلى صٍع ت،  ، جغظمت مدمض ٖهٟىع،البيٍُى )ٖالم اإلاٗٞغ

 وما بٗضَا.171هو م(،1996، ٞبراًغ206ؾلؿت ٦خب ز٣اُٞت، 
الم، ص.ٍ،ٖىض باب اإلاضًىتببغاَُم،ببغاَُم مدمض،  2  .47م(، م2003، )الكاع٢ت: بنضاعاث صاثغة الش٣اٞت وؤلٖا
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باث وم٨بىجاث اظخماُٖت* غاٝ الاظخماُٖت التي ًغي ج٣اوم ٧ل الخ٣الُض ،َىا نىعة جىُم ًٖ ٚع وألٖا

ٞحها الكاٖغ ؤجها ؤوؿا١ ز٣اُٞت  جدض مً نٟاء الىٟـ ومً الخٗاٌل؛ لظل٪ ٧ىهذ لضًه ؤػمت 

ٍُ اإلاخدضًت،وما ًض٫ ٖلحها ب )لؿذ (، ٣ٞض جغظمذ ٢ىة )لِـ( ما في هٟؿُت  هٟؿُت ٢اومها بإها

 الكاٖغ مً جمغص ٖلى َظا الىي٘ الظي ال ٣ًبله.

ت زاثغة  ٦ىٟؿُت َظا الكاٖغ الشاثغة في جل٪ اللخٓت التي لم ٌؿخُ٘ الكاٖغ نىع               ة قٍٗغ

بزٟاءَا، بل ْهغث مً ؤو٫ اإلا٣ُ٘. ْهغث ب٣ىة )لؿذ مى٨م، لؿخمىا مجي(، بهه جمغص ٢اثم ٖلى 

ٌ الاعجباٍ بهظٍ الُاثٟت مً الىاؽ.    ٞع

ت اإلاخمشلت في )ألاعى والخبل الؿ        غي الظي ًغبِ الكاٖغ بهظٍ ألاعى(، حؿلمىا الهىعة الكٍٗغ

ت جغبِ الكاٖغ بهظٍ  ت، صماء، نلت عخم (، هي ٖال٢ت ٢ٍى مٟغصة الخبل الؿغي بلى )ٖال٢ت ٢ٍى

ال٢تها بجىُجها، ٖال٢ت مىٗخه مً بقٗا٫ الٟخُل والاهخ٣ام مً الىا٢٘  ألاعى التي نىعَا باألم ٖو

 اإلاؿُُغ ٖلى البالص.

 ُت زمِـ خحن ج٣ى٫:وفي جمغص هٟسخي آزغ م٘ الكاٖغة ْب

 " ؤنغر في وظه الكمـ

سخي لى خىاٝ جًاَع  ٖو

 ال الجبا٫ لها ٢مت

ىاع لها ٖم٤ ؤلىط به   وال ألٚا

 1ٖغوبتي زىب ال ٌؿتر ٖىعحي "

ججلذ ألاها اإلاخمغصة َىا في ٢ىة الٟٗل اإلاًإع )ؤنغر(، َظٍ ألاها اإلاخطخمت اإلاخمغصة ٖلى       

اإلا٩ان، ال ٢مت جل٤ُ بها، وال ٖم٤ ٌؿخُُ٘ ؤن ًدخىحها. بهه جمغص ٢ىي ل٠٣ُ في وظه الكمـ، و٢مم 

ىاع، ول٨ىه عجؼ ًٖ الخسلو مً زىب )الٗاصاث والخ٣الُض(. َظا ال م٤ ألٚا شىب الظي الجبا٫، ٖو

زل٤ ظىا هٟؿُا ماعؾذ ُٞه الكاٖغة مالم حؿخُ٘ جد٣ُ٣ه في الىا٢٘، ٞاهخ٣لذ بلى الخُا٫* ب٣ىلها 

                                                                                                                                              
غي ؤن ال٨بذ ألاولي ًهضع ًٖ جُىع ألاها  حن مً ال٨بذ: ال٨بذ ألاولي وال٨بذ الشاهىي،ٍو )ًٟغ١  ٞغوٍض بحن مؿخٍى

هىع ؤٖغاى  وج٨ُٟه م٘ بُئخه الاظخماُٖت،وؤن ال٨بذ الشاهىي ًاصي خحن ٌكخض بلى جُىع ؤهىي ٢انغ، ْو

 (135ممغيُت.)اهٓغ:زلُل ؤخمض زلُل،معجم اإلاهُلخاث الىٟؿُت والاظخماُٖت،
 .15م(، م2008،  1، )الكاع٢ت: اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، ٍصًىان هدى ألابضزمِـ، ْبُت،  1

ؤخالم الخُا٫: ٦شحرا ما هٟكل في جد٤ُ٣ ؤَضاٞىا في ٖالم الىا٢٘، ٞىهاب باإلخباٍ،وهلجإ بلى ٖالم الخُا٫ ٞىد٤٣ 

ضان، مدمض مهُٟى، تمعجم ُٞه ما ٖؼ ٖلُىا جد٣ُ٣ه في الىا٢٘.) ٍػ )الؿٗىصًت: صاع   اإلاهُلحاث الىفؿُت والتربٍى

 .         167م(،م1979، 1الكغو١، ٍ
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)وظه الكمـ( ٞالهغار في وظه الكمـ ال ًجضي هٟٗا، ول٨جها ٖملُت للخىِٟـ،وبدض ًٖ مالط 

 الىٟؿُت. ومإوي لهظا الخمغص الىٟسخي، وبن جم َظا الخمغص في الخُا٫ ٞةهه ًد٤٣ قِئا مً الغاخت

م مٗخى١ ٞهى جمغص مً هٕى آزغ، جمغص ال ٌكبه جمغص الكٗغاء  ؤما  الخمغص ٖىض الكاٖغ ٦ٍغ

 الؿاب٣حن، ٞمشال هجضٍ ٣ًى٫:" ؤها ال ؤنلر ػوظا 

 ًدغر الٗمغ بباب الؿى١ 

 ؤو ًٞ الخجاعة

 ؤها ال ؤنلر ػوظا 

ٟا٫   ٧ل ما ٌٗىُه ؤن ٣ًطخي م٘ ألَا

 ؾاٖاث وؾاٖاث

اعة "  1وؾاٖاث ٍػ

نىعة مغيُت لم ٌؿخُ٘ الكاٖغ الخسلو مجها ٞباح بها، ومً َىا ٞهي ج٨ك٠ ٞكله وعجٍؼ  بجها

ا، و٧ىهذ  ذ مهاصَع ت ج٨ك٠ ؤػمت هٟؿُت خاصة جىٖى ضم ٢ضعجه؛ لظل٪ ٞةن الهىعة الكٍٗغ ٖو

ا مغيُت، وهي ٖضم الخ٠ُ٨ وال٣ضعة ٖلى الاوسجام؛ ولظل٪ ٧ان اإلاعجم  لضًه ْاَغة ًم٨ً اٖخباَع

٠ ًىا٦ب َ ضم  :ظٍ الخالت، وص٫ ٖلحها ٢ىلهاإلاْى )ال ؤنلر ( خُض خ٨م ٖلى هٟؿه بالعجؼ ٖو

الخىا٤ٞ م٘ الضوع الُبُعي الظي ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖلُه. َظٍ الهىعة ٦كٟذ ًٖ قٗىع الكاٖغ 

ًه.  الضازلي ججاٍ َظا الضوع الظي ًٞغ

ت الؿاب٣ت، اإلاخمشلت في نىعة الؼوط و٦إهه مؼإع ًدغر ٖمٍغ بب اب الؿى١ بن الهىعة الكٍٗغ

خ٣اصٍ بٗضم نالخُخه لهظا الضوع، وجمغص واضر ٖلى  والخجاعة، نىعة باجؿت نىعَا الكاٖغ اٖل

اث التي ٌٗاهحها الكاٖغ، ٞلم  واظباجه ٦ؼوط وؤب. َظا الخمغص َى اؾخجابت هٟؿُت واضخت للًَٛى

غزت، ٌؿخُ٘ زل٤ جىاػن بحن َظٍ الىاظباث وبحن ما ٌكٗغ به، ٞلجإ بلى الكٗغ لُُل٤ َظٍ اله

ت مً  ٗت للىي٘ الظي ؤخـ بإهه ًسى٣ه. "ٞؿلى٥ ؤلاوؿان َى مجمٖى ظٍ الاؾخجابت الؿَغ َو

ُت" ت ؤو الكَغ والبِئت هي التي ججٗلىا ه٩ىن ؤو وٗمل ما هدً ُٞه، وما ٖملىا  2،الاو٩ٗاؾاث الٍُٟغ

م مٗخى١.  ظا ما خضر ٖىض ٦ٍغ  وما ؾىٟٗله، َو

ب، ول٨ً َظا الىٕى مً ال٨خاباث ال٨كُٟت، بن الخمغص الىٟسخي الىاضر في اإلا٣ُ٘ الؿاب٤  جمغص ٍٚغ

ـ ٖما  ّٟ ٨ًك٠ ٖما بسُٟه ؤلاوؿان في صازله، ُٞلجإ بلى الكٗغ لُٟجغ اهٟٗاالجه الىٟؿُت، ٞهى ًى

                                                           
م،  1 بي للش٣اٞت والترار، ٍصًىان أٖهاب الؿىغمٗخى١، ٦ٍغ بي: َُئت ؤبْى  .89م(،م1،2008، )ؤبْى
ٗىع،  2  .192، ممظاهب ٖلم الىفـاهٓغ ٖلي َػ
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 ، ٤ الكٗغ ل٨ُك٠ مكاٍٖغ بضازله؛ ألهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًبىح به ٖلى ؤعى الىا٢٘، ُٞخسظ ٍَغ

ُٟت الكٗغ ألاولى ظٍ هي ْو ل٣ي بهمىمه، َو باليؿبت للمبضٕ، ؤجها حؿاٖضٍ ٖلى جُهحر هٟؿه مما  ٍو

 ٌٗاهُه، ؤو ٨ًخمه في صازله.

بن الاؾخجابت في اإلا٣ُ٘ الكٗغي الؿاب٤ جمشلذ في ؤؾلىب الىٟي )ؤها ال ؤنلر ػوظا ( ٣ٞض          

مت هٟى نالخُخه لل٣ُام بضوع الؼوط. ٞاإلاالخٔ ؤن الاؾخجابت جغجبِ باإلاشحر، وجسخل٠ جبٗا للمشحر، ٞش

ُت اإلاشحر  .ٖال٢ت بحن الاؾخجابت واإلاشحر، حؿاٖضها ٖلى الخيبا باالؾخجابت ؤو جدضًض هٖى

ت ؤزغي للكاٖغ هجض ؤن الاؾخجابت ازخلٟذ بازخالٝ اإلاشحر، وصعظت الاهٟٗا٫ به.  في نىعة قٍٗغ

م مٗخى١:  ٣ًى٫ الكاٖغ ٦ٍغ

 " َى لِـ هجغا بهما  

 لً هلخ٣ي ًىما

 ولً هغجاص ؤٖهاب ال٨الم 

 جضزلي ًٚبيلم 

 ولم ؤٞخذ نىاص٤ً اهخ٣امي

 لً ؤَحئ ٢بر ٢هدىا

 أل٢غؤ ُٞه ٞاجدت 

 1وؤ٢غثه الؿالم "

ازخلٟذ الاؾخجابت الىٟؿُت َىا خحن ٢ا٫ الكاٖغ )لً هلخ٣ي، لً هغجاص، لم جضزلي، لم ؤٞخذ، لً   

 ٌ ؤَحئ(. بن جىالي ؤصواث الىٟي جا٦ض الخالت الىٟؿُت التي ٌِٗكها الكاٖغ في جل٪ اللخٓت، ٞهى ٞع

ت، وا٦خٟى بالٟغا١، ٞجٗل لل٨الم  ال  جام ال عظٗت ُٞه، اؾخسضم لخإ٦ُضٍ ؤصواث هٟي مخىٖى
ً
ؤٖهابا

ض اعجُاصَا، وؤ٢ٟل ٖلى اهخ٣امه في نىاص٤ً. ٦ما جباًيذ صعظت الاؾخجابت في اإلا٣ُٗحن هدُجت  ًٍغ

م مً ؤجهما ولضا جمغصا هٟؿُا مدكابها،والازخالٝ في صعظت الاؾخجابت حٗىص  جباًً اإلاشحر، ٖلى الٚغ

 للكٗىع الظي ٧ان ٌكٗغ به الكاٖغ في جل٪ اللخٓت و٢ىة َظا الكٗىع.

جىاظه ال٣اعت ألاها اإلاخطخمت اإلاخمغصة ٖلى الٟغا١ َىا ب٣ىتها وبغصة ٞٗلها، "ؤها" جمغصث ٖلى 

الهجغ،ولم حٗخبٍر قِئا ُمهًما ٧ي حًٛب ؤو جماعؽ الاهخ٣ام. ؤصواث الىٟي التي جىالذ في َظا اإلا٣ُ٘ 

إلا٣ُ٘ بلى جهاًخه؛ ؤ٦ضث َظٍ ألاها )لِـ، لً، لم(، لً الخاؾمت ظٗلذ ألاها جغجٟ٘ ب٣ىتها مً بضاًت ا

م مً ؤهه لم ًستر َظا الٟغا١. ت جى٤ُ بالخمغص ٖلى الٟغا١ والهجغ، ٖلى الٚغ  لترؾم نىعة قٍٗغ

                                                           
م،  1  .38،مصًىان أٖهاب الؿىغمٗخى١، ٦ٍغ
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 :وهجضٍ في نىعة ؤزغي َى مً ًُلب الٟغا١، ُٟٞاجئ ال٣اعت بهظا الخمغص ٖلى الخب في ٢ىله

 " ُٚبي 

 أله٪ ٧لما جىإي اإلاؿاٞت بُيىا

 ؤصعي بإه٪ لي ؤها

 ُٚبي..

 ذ ؤن جىمى بي ألاقىا١بطا ما قئ

ما١   ؤو جٟطخي ل٪ ألٖا

 1ؤو ٣ًطخي ٖلّي ٞغا٢ىا"

ٖباعة  -الظي هجضٍ في اإلا٣ُ٘ الكٗغي الؿاب٤-ٌٗض الخىا٢ٌ في الكٗىع بحن )َلب الُٛاب، الخب( 

ًٖ خالت مخىا٢ًت. ٞالكاٖغ ٌكٗغ بدالت مُٗىت وبًضَا في هٟـ الى٢ذ، ُُٞلب مً الخبِبت 

حر مى٣ُي "أله٪ ٧لما جىإي اإلاؿاٞت بُيىا،ؤصعي بإه٪ لي ؤها". بن جىاوب الُٛاب، زم ًبرع طل٪ بؿبب ٚ

ب الظي ٌِٗكه الكاٖغ ًىلض لضًه مى٣ُا هٟؿُا زانا به،ال ًسلى َظا اإلاى٤ُ مً  اإلاكاٖغ* الٍٛغ

 بإن َظٍ 
ً
الخٗالي ختى ٖلى الخب والخبِب، ٞاألها اإلاخطخمت التي ٌكٗغ بها، ولضث لضًه قٗىعا

 ٞةجها ؾخٗىص له، َى قٗىع ػاث٠ ظاء هدُجت ألاها اإلاخمغصة في صازل الكاٖغ.   الخبِبت مهما ٚابذ

با، وججلذ ضخامت ألاها في ٢ىة ٞٗل ألامغ في بضاًت  -في  اإلا٣ُ٘ الؿاب٤ -حٗلى ألاها          ٖلىا ٍٚغ

ت ٖلى ال ت اإلاُل٣ت في الٟٗل اإلاًإع )ؤصعي بإه٪ لي ؤها(. بجها ماقغاث ٢ٍى خمغص اإلا٣ُ٘،وفي اإلاٗٞغ

ت، والاهٟٗا٫ الىٟسخي الىاجج ًٖ ٖاَٟت الخب.  الىاضر في الهىعة الكٍٗغ

م مٗخى١ الؿاب٣ت نىع خؿُت، وعٚباث خؿُت م٨بىجت، لضعظت ؤهه     هالخٔ ؤن نىع الكاٖغ ٦ٍغ

غاٝ، وؾلى٥ مؿاع ٚحر  ج٩ىهذ لضًه خالت قبه مغيُت، حؿخضعي الخمغص والخغوط ًٖ ال٣ُم وألٖا

له ؾببه. مهضع طل٪ َى مضي ج٣بل الكاٖغ للىا٢٘ وهٓغجه إلاؿخ٣بل َظا  مؿاع الىا٢٘، و٢ض ٩ًىن 

الىا٢٘ وؤزٍغ ُٞه؛ ألن مجخم٘ ؤلاماعاث ٦ٛحٍر مً اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٌِٗل الخدضًض، وال ٌِٗل 

 الخضازت. 

 :٣٦غاءة لخالت هٟؿُت ؤزغي وهٕى آزغ مً الخمغص، ه٣غؤ لٓاًٖ قاَحن ٣ًى٫         

 ضزالء ممل٨تي" ال لً جمغ ٢ىاٞل ال

ا ًىما ب٣لبي   وجًغم هاَع

                                                           
م مٗخى١،  1  .67، )الكاع٢ت: ميكىعاث اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث(، مصًىان هظا أها٦ٍغ

ضان، مدمض مهُٟى،  معجم جىاوب اإلاكاٖغ َى ْاَغة زىاثُت جىا٢ًُت، ٢ىامها الكٗىع بالصخيء وبًضٍ مٗا.) ٍػ

ت اإلاهُلحاث الىفؿُت  .58،موالتربٍى
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 ؤو جلىح مً بُٗض 

 اقمش ؾدكمش ٧ل ؤؾلختي

 ٞهىلي، نغزتي، لٛتي 

 اهدكاءاحي الٗلُلت 

 نىث ؤمىاط البداع الب٨غ

تي، ٣َىؽ الخلم  ؤقٖغ

 1والخٝغ البلُض "

غصة ججلذ مً زال٫ ؤصاة الىٟي "ال" واإلاا٦ضة بلً بٗضَا، هدً ؤمام "ؤها" ال ج٣بل بإي شخيء، ؤها مخم

في ٢ىة ؤصواث الىٟي، وفي ٢ىة ٞٗل ألامغ )اقمش(، ويمحر اإلاخ٩لم في )ؤؾلختي، ٞهىلي، نغزتي، 

تي(.   لٛتي، اهدكاءاحي، ؤقٖغ

ا  ت، ٞالخالت الىٟؿُت لل٩اجب جغ٦ذ آزاَع َظٍ ٧لها ماقغاث ٞغيتها ؾلُت ألاها ٖلى الهىعة الكٍٗغ

م٨ىىهاث َظا الاهٟٗا٫ الىٟسخي، وما  ٖلى َظا اإلا٣ُ٘ الكٗغي؛ لىبدض هدً ُٞه، ووؿخ٨ك٠

 ٨ًمً وعاءٍ مً طاث مخٟجغة، ومخمغصة.

ت عؾمذ لىا خالت الكاٖغ، وجمغٌصٍ ٖلى الخب، الظي ٢ض ٩ًىن هابٗا مً           هي نىعة قٍٗغ

خهضي لها ب٩ل قمىر. بهه جمغٌص  ججغبت ؾِئت مّغ بها ال٩اجب، ظٗلخه ًخمغص ٖلى ٖاَٟت الخب، ٍو

ىت، الخٝغ البلُض(، ؾلؿلت ً  اجطر لىا مً زال٫ اإلاٟغصاث )نغزتي، اهدكاءاحي الخٍؼ  م٨ؿىع خٍؼ

الضالالث َظٍ جىظهىا بلى مضلى٫ ٧امً في البيُت الىٟؿُت للكاٖغ، والظي ج٨مً ُٞه ؤػمت الٗاَٟت 

 والكمىر وال٨غامت،

ً. ٞالخب ٖىض الٗغب ٌؿىصٍ ال٨بذ والخغمان، ولظل٪ جإحي      الخب ٖىض الٗغب ٚحٍر ٖىض آلازٍغ

ٌ اللٛت جدمل َظٍ الضالالث، ٞخهضم بخؿاؽ الكاٖغ وج٩ىن لضًه ٚغبت هٟ ؿُت ٣ًاومها بالٞغ

 والخمغص.    

اث اظخماُٖت        بضو ؤن نىع الخمغص لضي الٗضًض مً الكٗغاء ؤلاماعاجُحن، مخىلضة ًٖ يَٛى ٍو

 ٤ ِ
ّ
وؾُاصة ز٣اٞت ظضًضة جدى٫ صون الاهُال١ هدى ٖالم ظضًض، جد٤٣ ُٞه الظاث خًىعَا وجُل

بت في الاوٗخا١؛ لظل٪ ٞةن نىعَم  مخ٣اعبت وجد٨مها مهاصع مىخضة، ول٨جها ٖاإلاها الٗخ٤ُ. بجها الٚغ

 في حٗابحر واؾترظإ هٟسخي مسال٠، جىا٦ب خلم ٧ل واخض مجهم عظاال ووؿاًء.    

                                                           
 .32م( م. 1995، 1اص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، ٍ، )الكاع٢ت: ميكىعاث اجدآًت للهمذقاَحن، ْاًٖ،  1
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ىض طل٪ ٞةن الكٗىع الظي   بها، ٖو ت، ٞةهه ٢ض ٌؿخٖى بن اإلاخل٣ي خحن ًخل٣ى َظٍ الهىع الكٍٗغ

ت له مشحرا جىٟـ به الكاٖغ في َظٍ الهىعة ًيخ٣ل جل٣اثُا بلى َظا اإلاخل٣ي، ٞخمش ل الهىعة الكٍٗغ

هاب  ت زاثغة، ٍو ٩ًّىن اججاَها اؾخجابت مُٗىت،  ٞخشىع اهٟٗاالجه الضازلُت خحن ٣ًغؤ نىعة قٍٗغ

بدالت مً الهضوء خحن جمغ ٖلُه نىعة َاصثت.  الخل٣ي الؿلُم  ٌكٗغ ال٣اعت بهض١ اإلاكاٖغ في 

ا٦ض ٖلى هجاح الكاٖغ في ه٣ل ججغبخه ال ت، ٍو ً.          َظٍ الهىع الكٍٗغ  كٗىعٍت لآلزٍغ

ت       ظا ما اجطر  في الهىع الكٍٗغ ازخلٟذ صواٞ٘ الخمغص جبٗا الزخالٝ اهٟٗا٫ الكاٖغ، َو

ىجر الكاٖغ في ه٣ل ججغبخه الكٗىعٍت بطا جٟاٖل اإلاخل٣ي م٘ َظٍ  اإلاصخىهت بالخمغص الىٟسخي.ٍو

ظا َى ما ٌؿمى بؿل ، ُٞيخ٣ل بلُه اهٟٗا٫ الكاٖغ،َو ُت الىو ٖلى ال٣اعت، مما الهىعة بمكاٍٖغ

 ًشبذ هجاح ال٩اجب ؤو ٞكله في بًها٫ مكاٍٖغ بلى اإلاخل٣ي.

 ْاَغة الخمؼ١ الىٟسخي :زاهُا

ٞال  ؤؾهمذ ْاَغة الخمؼ١ الىٟسخي  في نٙى قٗغ مازغ في الىٟىؽ، ظاطب لؤلطَان وال٣لىب،       

 ؾىاء لل٣ضماء مً الكٗغاء ؤو لخضًثهم بال و٢ض 
ً
عؾمذ ُٚمت الخؼهىالهبابت ه٩اص ه٣غؤ صًىاها

والٟغا١ وألالم ٖلى نٟداث ٦خابه. ٨ٞخب الكٗغاء ؤعوٕ ٢هاثضَم ٖىضما ٧اهىا ًمغون بدالت مً 

 الخؼن وألالم.

ت مً ال٣هاثض ؤلاماعاجُت، التي جلىهذ نىعَا ببٌٗ الخؼن: ومً ؤؾباب      َىا٥ هماطط مخىٖى

ىاحي َظا الخؼن؛ ٞاو٨ٗؿذ نىع َظٍ َظا الخؼن الخُاة، والخب، والٛغبت،....ول٣ض حٗضصث م

غبتها،ٖلى نىعة اإلادمى٫ الضاللي؛لخ٨ك٠ خالت  جها ٚو ا،َمىخها ووا٢ٗها،َو الٗاَٟت ب٣ل٣ها وجىجَغ

 الخمؼ١ الىٟسخي التي حٗتري الكاٖغ.

و٦ما ؤقغث ؾاب٣ا بلى ال٣ل٤ الظي ٌِٗكه ألاصًب ؤلاماعاحي بؿبب الُٟغة اإلاٟاظئت، التي مغَّ         

ؤلاماعاث بسانت ومجخم٘ الخلُج بٗامت، ٞغبما ٩ًىن َظا ال٣ل٤ ؤخض ؤؾباب ْاَغة  بها مجخم٘

ت، م٘ ألاؾباب ألازغي التي ؾخ٨كٟها لىا م٨ىىهاث  الخمؼ١ الىٟسخي الىاضخت في الهىع الكٍٗغ

ت وؤبٗاصَا.  الهىع الكٍٗغ

ىت جىم ًٖ هٟؿُت مدملت بالخٗب وألاسخى       :٣ًابلىا الكاٖغ ْاًٖ قاَحن بهىعة خٍؼ

 " هام الجمُ٘ ٖلى اإلاضي

 وؾغي الىضي 

 ٌٛخا٫ باع٢ت السخاب

 بال ؤها وخضي

 ؤجمخم في ًٞاءاث 
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 الٗظاب

 ؤظشى وؤجهٌ

 في مأقي صمٗتى الخّغي 

 1وؤبدض ًٖ ظىاب "

ت، )ٌٛخا٫،     اهخ٣لذ الخالت الىٟؿُت التي ٌِٗكها الكاٖغ جل٣اثُا بلى مٟغصاث نىعجه الكٍٗغ

ً خكض ُٞه وخضي، ؤجمخم، الٗظاب، ؤظشى، ص مٗتي الخّغي، ؤبدض(. بن َظا اإلاعجم الكٗغي الخٍؼ

، واإلاض الظي  ت طاث ؤبٗاص ؾلبُت، ٞداو٫ مً زاللها الخىِٟـ ًٖ مكاٍٖغ الكاٖغ َا٢ت لٍٛى

ناخب َظٍ اإلاٟغصاث ؤؾهم في جى٦ُض خالت ألاسخى التي ٌِٗكها الكاٖغ، )الىضي، باع٢ت السخاب، 

 ، و٦إهه ًجغ ؤهٟاؾه مخٗبا مً َظا الىا٢٘ الظي ٌِٗكه.     ًٞاءاث، الٗظاب، ؤظشى، مأقي، الخغي(

ى ًجشى زم ًجهٌ في ظٍى مً الخؼن ال ًٟاع٢ه،  جبضو نىعة الكاٖغ في ًٞاء واؾ٘ مً الٗظاب  َو

وخحرة ًبدض لها ًٖ ظىاب، ٦كٟذ ًٖ خؼن ٖم٤ُ وخحرة ال ًمل٪ الكاٖغ بػاءَا ؤي شخيء، ول٨ىه 

ا ًضوع خىله، ُٞدمل َمىم وا٢ٗه ٢ل٣ا هٟؿُا ٌٗاهُه وخُضا ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٠٣ً مى٠٢ اإلاخٟغط  إلا

 )هام الجمُ٘ ٖلى اإلاضي،بال ؤها وخضي ؤجمخم (

بن الخضاعي الىاضر في َظا اإلا٣ُ٘ الكٗغي ٨ًك٠ ًٖ الخالت الىٟؿُت اإلاخضازلت التي ٌٗاوي    

ٟؿغ الخإعجر بحن الىا٢٘ والغمؼ والخُا٫* في مٟغصاجه. ٞالىىم َىا ٌؿلمىا بلى  مجها الكاٖغ، ٍو

 )ألاخالم، وال٩ىابِـ، والخٗب، والغاخت(، َظا الىىم الظي ٖمَّ الجمُ٘ باؾخصىاء الكاٖغ.

َظا وا٢٘؛ ول٨ً الكاٖغ ؤزغظىا مً َظا الىا٢٘ ب٣ىله )هام الجمُ٘             )هام الجمُ٘(         

ٖلى اإلاضي(، مٟغصة )اإلاضي( ؤزغظذ اإلاٗجى مً صاللخه الىا٢ُٗت لدؿلمه بلى الخُا٫، زم ٌٗىص 

الكاٖغ بلى الىا٢٘ مغة ؤزغي ب٣ىله: )بال ؤها وخضي(، لحرخل بلى الخُا٫ خحن ٢ا٫: )ؤجمخم في ًٞاءاث 

ت مً الاخباَاث، التي الٗظاب(، زم ٌٗى  ص بلى الىا٢٘: )ؤظشى وؤجهٌ(. َظا ٢ض ًمشل خ٣ُ٣ت إلاجمٖى

ٌِٗكها الكاٖغ في خُاجه الىا٢ُٗت؛ ول٨ىه ًغخل بهظا الىا٢٘ لُمؼظه بالخُا٫ )في مأقي صمٗتي 

الخّغي(. بن الضالالث الىا٢ُٗت جمشل الٗىصة بلى الظاث التي لم جخالَف جهاثُا في ٖالم الخُا٫. 

اخاث وبن زغظذ بها  ٞالخُا٫ ت ج٣ىم ٖلى الاهٍؼ َى ؤلاػاخت التي ٢ام بها الكاٖغ، والُبُٗت الكٍٗغ

 ًٖ الىا٢٘.

ت ؤزغي، ؾىجض جمؼ٢ا هٟؿُا ًهل بهاخبه بلى خض َلب اإلاىث  وبطا ما عمىا ٢غاءة نىعة قٍٗغ

 للخالم مً َظٍ الخالت الىٟؿُت التي ٌٗاهحها، بهه الكاٖغ قهاب ٚاهم ٣ًى٫:

                                                           
 .45، م. آًت للهمذقاَحن، ْاًٖ،  1
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 الم والضهُـــــــا اإلابٗثرة الٛبُــــــــه"اللُـل وآلا

 والباؽ ًجشم ٞى١ نضعي مشل ؤَىاص زُٟـــه

 ول٨م جمىِذ الخالم...ولى ٖلى ؤًضي اإلاىُه

 1لم ًب٤ لي مً وخكت الغمًاء واخاث هضًــه"

َىا نىعة ؤلاوؿان الىخُض الٛاع١ في خؼهه، ًخمجى الخالم مً َظا الخؼن ولى باإلاىث، خالت         

مً الُإؽ جسُم ٖلى ألابُاث. ٧اجب ًمغ في خالت هٟؿُت ؾِئت، اػصخمذ في صازله الهمىم، ٞؿإع 

بت في الخالم مجها.   بلى ؾ٨بها في َظٍ ألابُاث؛ ٚع

ت الضالالث اإلاىظىصة في  اإلا٣ُ٘ الكٗغي )اللُل، آلاالم، الضهُا اإلابٗثرة، الباؽ، اإلاىُت، بن مجمٖى

الخالم، الغمًاء، وخكت( َظٍ الضالالث جىضر خالت الخؼن والُإؽ التي ٌٗاهحها الكاٖغ. صاللت 

ت، وما ٌٗترحها مً نغاٖاث  اإلاعجم اللٛىي الباجـ، َى ؤنض١ صا٫ ٖلى ٧ىامً الىٟـ البكٍغ

 صازلُت. 

ت جمىدىا بقاعاث واضخت لُبُٗت البيُت َىا٥ ؾلؿلت مً الضال الث التي جؼزغ بها الهىعة الكٍٗغ

ظا ما ؾىجضٍ في اإلا٣ُ٘ آلاحي للكاٖغ قهاب ٚاهم:         الىٟؿُت، َو

ذ الباؽ حٗه٠ بي        " مالي ؤخـ بٍغ

 والضاء ًجهكجي والهم وال٣ل٤     

 ولى الهبا وعبُ٘ الٗمغ م٣خبل         

 2ٞهى ًإجل٤" و٧لل الكِب ٞىصي    

اح بضؤث         َىا ًخمؼ١ الكاٖغ خؼها بؿبب َظا الخىٝ مً ػوا٫ الكباب، و٧ان الباؽ ٍع

ا مً ال٨بر  حٗه٠ بالكاٖغ إلاجغص بخؿاؾه ببضء الكِب ًىدكغ في عؤؾه. وفي الخ٣ُ٣ت َى لِـ زٞى

عبما  هٟؿه، ول٨ىه زىٝ مً اإلاجهى٫ ال٣اصم م٘ َظا الكِب. ٞدالت الُإؽ التي جهاخب الكاٖغ 

 هي التي ؾببذ اهدكاع َظا الكِب، وعجلذ في ْهىعٍ.

ت، ججٗلىا وكٗغ بما ٌٗاهُه الكاٖغ،       جُػى الضاللت الؿلبُت ٖلى اإلاٟغصاث في الهىعة الكٍٗغ

ملي ٖلُه َظٍ ألالٟاّ: )الباؽ، الضاء، الهم، ال٣ل٤، ولى، الكِب، 
ُ
ٞدالخه الىٟؿُت هي مً ج

والخؼن. ٞالٟٗل اإلاًإع )ًجهكجي( ًا٦ض ؤن الكاٖغ ٌِٗل َظٍ  ًجهكجي(. بهه معجم مليء بالُإؽ

 الخالت لخٓت ال٨خابت، وما َظا اإلاعجم اللٛىي ؾىي اؾخجابت لخالت الكاٖغ الىٟؿُت.

                                                           
الم والش٣اٞت، مصًىان بهماث ٖلى الغماٌٚاهم، قهاب،  1  .77، وػاعة ؤلٖا

م، ٖبض اإلا٣هىص،    . 97-96، م لوان وئغىاء الخدلُل الىفس ياهٓغ ٖبض ال٨ٍغ
 .83،  مصًىان بهماث ٖلى الغماٌٚاهم، قهاب، 2
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ظٍ الهىعة، ؤن الكاٖغ ٦ك٠ ًٖ هدُجت الُإؽ الظي  ت ألاولى َو ٞالٟغ١ بحن الهىعة الكٍٗغ

هاًت مٛل٣ت ٖبرث ٖجها ال٣اُٞت اإلاٛل٣ت في الهىعة ٌٗاهُه  بخمجي الخالم واإلاىث، ٞهى ونل بلى ج

ألاولى )الٛبُه، زُٟه، اإلاىُه، هضًه(.  ٟٞي الهىعة الشاهُت ًىحي الدؿائ٫ الظي ًُغخه الكاٖغ ٖلى 

هٟؿه، بإهه ًبدض ًٖ خل لهظا الهم وال٣ل٤ الظي ٌٗاهُه، وعبما ٩ًىن َىال٪ بهُو مً ألامل، 

٤ ال٣اُٞت اإلاُل  ٣ت )ال٣ل٤ُ، ًإجل٤ُ(.ؤوحى لىا به ًٖ ٍَغ

ؤنابذ الكاٖغ ْاًٖ قاَحن خالت الُإؽ وونلذ به بلى الكِب، ؤما الكاٖغة زلىص اإلاٗال     

 ٞى٠٢ الؼمً ٖىضَا، ٩ٞاهذ َظٍ الهىعة:

٤ الؼمً ٖلى وظهي  
ّ
 " حٗل

 ال الُٟىلت ابدؿمذ

 1وال ال٨هىلت جىًب."

ت جدؿم بالجما٫؛ ول٨جها            ىت. ٞٗىضما ٌكٗغ اإلاغء بإهه بن َظٍ الهىعة الكٍٗغ نىعة خٍؼ

٦هٌل في صازله ٞهظا َى ٢مت ألالم. ٞالٟٗل اإلااضخي )حٗل٤( ًا٦ض م٩ىر َظا الخؼن، والٟٗل اإلاًإع 

) جىًب( ًا٦ض اؾخمغاع َظٍ الخالت الىٟؿُت. بجها نىعة َاصثت، مىظؼة؛ ول٨جها مصخىهت ب٨ٍم َاثل 

 مً الخؼن والُإؽ.

ٞحها الكاٖغة نىعَا، ٞترظم َظا الالوعي ما ٨ًخى٠ هٟؿُتها. ٞهي  َىا٥ خالت مً الالوعي هٓمذ

ا تهغم، وخحن جلجإ بلى الكٗغ ٞةجها جداو٫  جىاصي بالهبا ٦شحرا، و٦إن الخؼن خالت ٢ض ظٗلذ مكاَٖغ

 ؤن جُهغ هٟؿها مً َظٍ ال٨هىلت، لترؾم مالمذ ألامل ختى ولى بالكٗغ، في الالقٗىع.

ب  ًجٗل ؤلاوؿان ًهل بلى خضوص ؤلاخؿاؽ باأللم مما ًدضر خىله، الكٗىع بالىخضة في ٖالم ٍٚغ

ت ٖىضما ٣ًى٫: بضو َظا واضخا في نىع ٖاٝع الخاظه الكٍٗغ  ٍو

 " وخضي ؤخض١ في الجىاػة 

 زم ؤنغر في ًٞاء السجً 

 ؤبدض ًٖ ب٣اًا ٖالمي

مي  حٗب ًسغبل في خضوص جَى

ىص مغ مً ٚىع الٖغ  ٍو

 2ًمغ مً وظل الخضوص " 

                                                           
ت اللبىاهُت، ٍ صًىان وخضناإلاٗال، زلىص،  1  .22م(، م. 1999، 1، )ال٣اَغة: الضاع اإلاهٍغ
2 ، م(، 1986، 1، )الكاع٢ت: ميكىعاث اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث، ٍصًىان نالة الُٗض والخٗبالخاظه، ٖاٝع

 . 52م
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ُٞبضؤ الهىعة بــ                جخضاعى ألا٩ٞاع مً الالوعي لضي الكاٖغ ٖاٝع الخاظت في َظا اإلا٣ُ٘، 

 )وخضي(

 :٣ُٞى٫                     الىخضة ٢ض جىلض )الهغار، الخؼن، البدض ًٖ ٖالم (، ًخاب٘ نىعجه 

مي(،َظٍ الؿلؿل)ؤنغر ت هي جضاعي ؤ٩ٞاع ( َظا الهغار  ٌؿلمه بلى )حٗب ًسغبل في خضوص جَى

 ومكاٖغ مترابُت م٘ بًٗها بٌٗ، ظاءث اؾخجابت للخالت الىٟؿُت التي ٌِٗكها الكاٖغ.

ت الؿاب٣ت ًٖ الخالت الىٟؿُت للكاٖغ لخٓت ال٨خابت، )وخضي(             ٦كٟذ الهىعة الكٍٗغ

م الىظىص ٞةهه ٌكٗغ بالٛغبت، و٦إن الىاؽ ؤمىاث  ها بإهه ٚع )الجىاػة(. خ٣ُ٣ت ٧ان البض ؤن وٗٞغ

قٗىع مالم ؤن هدـ بإن مً خىلىا ؤمىاث، وؤن الُإؽ والخىٝ ٌؿ٨ىىا لضعظت الخٗب، َظا َى 

 الكاٖغ وما ٧ان ٖلُه في جل٪ اللخٓت.

م مٗخى١ ٌِٗل قٗىعا بالٛغبت ممازال إلاا ٌِٗكه الكاٖغ ٖاٝع الخاظت؛ ول٨ىه          الكاٖغ ٦ٍغ

 ٖبر ٖىه بهىعة ؤزغي، ٢ا٫ ٞحها:

 ّضع لىن اإلااء مً خىلي" ما الظي ٦

 إلااطا ؤقٗغ آلان بإوي

ب م خكض الىاؽ مً خىلي ٍٚغ  ٚع

 1وإلااطا ٚهذ الطخ٨ت في سٛغي "

م مٗخى١، جا٦ض الخمؼ١ الىٟسخي الظي ٌؿ٨ً  بن الدؿائالث التي اػصخمذ بها نىعة الكاٖغ ٦ٍغ

لت الخحرة والكٗىع الكاٖغ. )ما الظي، إلااطا، وإلااطا( ٖالماث اؾخٟهام ٦شحرة ؤمام الكاٖغ، خملذ صال

ظٍ الدؿائالث جض٫ ٖلى وعي الكاٖغ بما ًدضر خىله )ما الظي ٦ضع لىن اإلااء خىلي (،  بالًُإ، َو

م البكغ مً خىله  م خكض الىاؽ خىلي (، ٞٚغ َى حؿائ٫ ؤٞطخى بالكاٖغ بلى خالت مً الالوعي )ٚع

 ٣ٟضان الىعي بما خىله.     ب ،بال ؤهه ما ػا٫ ٌكٗغ بالٛغبت، و٦إجها مداولت للهغوب مً َظا الىا٢٘

. الكٗىع بالخؼن َى مً 
ً
عؾم الكاٖغ ٖاٝع الخاظه الٗالم و٦إهه ب٣اًا، وظىاػة ًدض١ ٞحها وخُضا

م مٗخى١ ٞداو٫ البدض ًٖ  ض في صازله َظٍ الهىعة؛ لحري بإهه ٚاع١ في وخضجه. ؤما الكاٖغ ٦ٍغ
ّ
ول

ت مً الدؿائالث مؤل بها نىعجه،  ٞغؤي نٟاء اإلااء ٦ضعا، والطخ٨ت ؤؾباب َظا الخؼن، بمجمٖى

٣ت الخٗبحر ًٖ  ٍغ ، نىعجان جدمالن اإلاٗجى هٟؿه، ول٨جهما جسخلٟان في التر٦ُب َو ٚهذ في سٍٛغ

 اإلاٗجى اإلاغاص.

                                                           
م،  1  .293ماعاث، ص.ث (،م، )الكاع٢ت: ميكىعاث اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلا صًىان هظا أهامٗخى١، ٦ٍغ
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اإلاغؤة ٧اثً له جٟانُله الخانت ختى في ٦خابتها، جٓهغ ألاهىزت اإلاسبإة، و٦إن الكٗغ ًترظم    

٠، ٦ما هجضٍ ٖىض ا  لكاٖغة ْبُت زمِـ خحن ج٣ى٫:بخؿاؾها ألاهشىي اإلاَغ

 " مهؼومت، زاثٟت 

 مشل وع١ زٍغ٠ ؾ٣ُذ ولخ٣تها

ا التي ماجذ  شجغة ب٩امل زماَع

 1ٖلحها "

جمؼ١ هٟسخي واضر ظؿضجه زانُت الخ٨ش٠ُ في ٧لمتي )مهؼومت، زاثٟت(. جى٣لىا نىعة           

٠ صاثما بلى الكٗىع بالخىٝ. مشل نىعة الصجغة التي ؾ٣ُذ ب٩امل زم ا التي ماجذ، الخٍغ اَع

واإلاىث َى جهاًت ألاقُاء. ٞهي جىضر خالت الخؼن التي ونلذ بلحها الكاٖغة، وخالت  الخىٝ التي 

مت، َل َى حٛلب الخؼن ٖلى ال٩اجبت ظٗلها في َظٍ الخالت؟ ؤم ؤجها خالت ٖاَُٟت  حٗترحها هدُجت الهٍؼ

 .جمغ بها؟ ٞخدىلذ الٗاَٟت بلى خالت هٟؿُت، ؤزظتها بلى خض الُإؽ

ظؿضث الكاٖغة ْبُت زمِـ في نىعتها الىا٢٘ والخُا٫ والغمؼ، ؾلُت الخالت الىٟؿُت التي 

ت الضالالث في  حِٗكها الكاٖغة ٞغيذ ٖلحها َظا الخمؼ١ الىٟسخي، والظي ٦كٟذ ٖىه مجمٖى

ت؛ خُض ج٣ى٫ الكاٖغة: )مهؼومت، زاثٟت(      ا،   الهىعة الكٍٗغ وا٢٘ حِٗكه الكاٖغة بمكاَٖغ

اث هٟؿُت حٗاهحها، ؤو ْغوٝ ؾِئت جمغ بها ولضث في صازلها خالت الخٝى  ٢ض ٩ًىن هدُجت يَٛى

والاجهؼام.)مشل وع٢ت زٍغ٠ ؾ٣ُذ( هيخ٣ل َىا بلى نىعة زُالُت، جغؾمها الكاٖغة لخٗبر ًٖ 

اإلاىث جهاًت  ا ماجذ (       هٟؿها، ؤو ًٖ ظؼء مجها ؾ٣ِ واهخهى ٧ىع٢ت زٍغ٠،)شجغة ب٩امل زماَع

ا هي عمؼ اؾخسضمخه الكاٖغة، عبما ٩ًىن حٗبحرا ًٖ مىث  ألاقُاء، الصجغة التي ماجذ ب٩امل زماَع

ظمُ٘ ألاقُاء الجمُلت في صازلها)الؿٗاصة، الُمىخاث،آلاما٫(، زالزُت ولضتها الخالت الىٟؿُت 

، جغؾمه الكاٖغة في زُالها؛ و٦إهه للكاٖغة، و٦إن وا٢٘ الخىٝ والاجهؼام الظي ال حؿخُُ٘ حُٛ حٍر

. وفي الخ٣ُ٣ت َى عمؼ إلاا َى ؤ٦بر مً الؿ٣ٍى  .هٕى مً الؿ٣ٍى

 الخاجمت

ت التي مغث حك٩ل مشحرا مشالُا لل٣اعت، واهٟٗا٫ ال٣اعت بهظٍ الهىع َى          ظمُ٘ الهىع الكٍٗغ

ىت. ٞاإلاخل٣ي ًخٟاٖل م٘ اؾخجابت َبُُٗت للمكاٖغ اإلاؼصخمت في َظٍ الهىع، وبن ٧اهذ مكاٖغ خٍؼ

.َظا الجى الىٟسخي لُضزل صا خ٣مو مكاٍٖغ  ثغة قٗىع الكاٖغ ٍو

 

                                                           
 .16م(، م 2008،  1، )الكاع٢ت: اجداص ٦خاب وؤصباء ؤلاماعاث،، ٍصًىان هدى ألابضزمِـ، ْبُت، 1
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فاعكت في اللهت اللهح
ُ
ت اإلا  قٍٗغ

ا
 رة حضا

 
ا
 ئبغاهُم صعغىسي أهمىطحا

 ًٍ ٖبضهللاوؿغ 

 حامٗت كُغ -باخشت صعاؾاث ٖلُا 

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ت ؾىاء  اؾدىضث في وع٢تي البدشُتبلى ٢غاءة مىهجُت ُمخمشلت في جدب٘ حٗضص مٟهىم ومهُلر الكٍٗغ

ت مً ألاؾئلت ؤلاق٩الُت جضوع في  ،ٖىض الى٣اص الٛغبُحن ؤو الى٣اص الٗغب لُه جُغح وع٢تي مجمٖى ٖو

ت؟  ت الىثر. وؤَمها: َل للىثر قٍٗغ  ؤلظا ًٞاء قٍٗغ
ً
 ازخُاع ظيؿا

ً
 لخُب٤ُ اإلا٣ىالث٧ان لؼاما

ً
 صبُا

".  ُمخ
ً
ت الىثر، و٢ض و٢٘ ازخُاعي ٖلى "ال٣هت ال٣هحرة ظضا  في ٖىهغ ُٞما ًخٗل٤ بكٍٗغ

ً
مشال

ٟاع٢ت". 
ُ
ىسي، جم الخُب٤ُ "اإلا  لل٣ام والغواجي الخىوسخي ببغاَُم صٚع

ً
ٖلى زالر ٢هو ٢هحرة ظضا

ا في الىو ٟاع٢ت ٞحها وؤزَغ
ُ
ت ٢مىا ُٞه بم٣اعبت الىهىم وبُان اإلا ا في جد٤٣ الكٍٗغ  .وبالخالي ؤزَغ

 

 اإلالضمت

ت الىثر، والتي ازخل٠ خىلها  ت ُٞما ًخٗل٤ بكٍٗغ حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى بٖاصة ٢غاءة مٟهىم الكٍٗغ

الٗضًض مً الى٣اص والٟالؾٟت الٛغبُىن زم الى٣اص والضاعؾىن الٗغب مً بٗضَم. و٢ض اؾدىضث في 

ت ؾىاء ٖىض الى٣اص  وع٢تي البدشُتبلى ٢غاءة مىهجُت ُمخمشلت في جدب٘ حٗضص مٟهىم ومهُلر الكٍٗغ

ت  ت مً ألاؾئلت ؤلاق٩الُت جضوع في ًٞاء قٍٗغ لُه جُغح وع٢تي مجمٖى الٛغبُحن ؤو الى٣اص الٗغب، ٖو

 
ً
ت ُٞه؟ وُمغاٖاة ت، ٠ُ٨ٞ جخد٤٣ َظٍ الكٍٗغ ت؟ وبن ٧ان للىثر قٍٗغ الىثر. وؤَمها: َل للىثر قٍٗغ

 لخُبُ
ً
 ؤصبُا

ً
 ازخُاع ظيؿا

ً
ؿخسلهت لخضوص وهُا١ َظٍ الىع٢ت البدشُت، ٧ان لؼاما

ُ
٤ اإلا٣ىالث اإلا

 
ً
 ؤًًا

ً
". و٧ان لؼاما

ً
ت الىثر، و٢ض و٢٘ ازخُاعي ٖلى "ال٣هت ال٣هحرة ظضا  –ُٞما ًخٗل٤ بكٍٗغ

ؿٙى 
ُ
 مً طاث اإلا

ً
ت في  -واهُال٢ا التر٦حز بالبدض ٖلى م٩ىن ؤؾاسخي واخض اقخٛل ٖلى جد٤٣ الكٍٗغ

ٟاع 
ُ
 في ٖىهغ "اإلا

ً
، و٧ان ؤلازخُاع ُمخمشال

ً
٢ت". جم الخُب٤ُ ٖلى زالر ٢هو ال٣هت ال٣هحرة ظضا

ٟاع٢ت 
ُ
ىسي، ٢مىا ُٞه بم٣اعبت الىهىم وبُان اإلا  لل٣ام والغواجي الخىوسخي ببغاَُم صٚع

ً
٢هحرة ظضا
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ت. ًلي طل٪ زالنت جىضر عؤًىا الصخصخي وما  ا في جد٤٣ الكٍٗغ ا في الىو وبالخالي ؤزَغ ٞحها وؤزَغ

 جىنلىا بلُه مً البدض والضعاؾت.

تالك –اإلابدض ألاو٫   ٍٗغ

 
ا
ت -أول  مفهىم الكٍٗغ

 لخٗضص 
ً
 في آن واخض هٓغا

ً
 وه٣ضًا

ً
 ؤصبُا

ً
مشل بق٩اال ًُ ت" في الى٢ذ الغاًَ  ؤنبذ مٟهىم "الكٍٗغ

م مً حٗضص جىاوله في الٗهغ الخضًض.  صالالجه وما ٨ًخىٟه مً ٚمىى واقدبا٥ بالٚغ

 ٖلى الهُٗضًً ألاصبي
ً
 َاما

ً
ت" اخخلذ مغ٦ؼا والى٣ضي.ٞإنبدذ  ومما ال ق٪ ُٞه،ؤن "الكٍٗغ

بضٕ ًىبري في 
ُ
ىٓغ. ٞجري اإلا

ُ
 مً اإلابضٕ، والىا٢ض الضاعؽ،والىا٢ض اإلا

ً
 ٌٗتري ٦ال

ً
ت" َاظؿا "الكٍٗغ

٣اعب الىو ألاصبي ال لُبحن جد٤٣  ًُ ت، والىا٢ض الضاعؽ ؤنبذ  د٤٣ الكٍٗغ ُُ ؤلاقخٛا٫ ٖلى ههه ل

  -مٗاًحر مُٗىت 
ً
ا ُٞه. والىا٢ض في الىو ألاصبي بل لُخدب٘ قٍٗغ -ُمدضصة ُمؿب٣ا خه ومضي جمٓهَغ

ت ٦مٟهىم ه٣ضًىؤصبي مجغص. ىٓغ الظي ًضعؽ الكٍٗغ
ُ
 اإلا

ت في الترار الىلضي اللضًم  الكٍٗغ

 ٞلؿُٟت ٧التي ْهغث في ٦خاب 
ً
 ُمٛغ٢ت في ال٣ضم، ؾىاء ؤ٧اهذ ؤنىال

ً
ت جمٓهغاث وؤنىال بن للكٍٗغ

 ه٣ضًت  1غ وؤهىاٖها(،"ًٞ الكٗغ" ألعؾُى خحن ٣ًى٫ )بها مخ٩لمىن آلان في نىاٖت الكٗ
ً
ؤو ؤنىال

٦ما ٖىض ابً ؾالم الجمخي في ٦خابه "َب٣اث ٞدى٫ الكٗغاء" واؾخسضامه إلاهُلر "الهىاٖت"، 

ت "الىٓم" ٖىض ٖبضال٣اَغ الجغظاوي في ٦خابُه "ؤؾغاع البالٚت" و "صالثل  باإلياٞت بلى هٍٓغ

ا. حَر  ؤلاعجاػ"، ٚو

 ف
ً
 ؤو هاضجا

ً
ت مخبلىعا ت واضخت لم ٨ًً مٟهىم الكٍٗغ ي الترار الٗغبي الى٣ضي ال٣ضًم ولم ٨ًً هٍٓغ

 في 
ً
َغ، ول٨ً ٧اهذ له جمٓهغاث واضخت في بهجاػاتهم الى٣ضًت والبالُٚت مخمشلت

ُ
اإلاٗالم وألا

ا. ومما ال ق٪ ُٞه ؤن مشل َظٍ الجهىص ٧اهذ  حَر مهُلخاث مشل الهىاٖت، والخسُُل، والىٓم، ٚو

 مجهم ُم٣اعبت بمشابت البيُت اإلاغظُٗت لٗملُاث الخد
ً
دضزحن ُمداولت

ُ
٣اعبت مً ٢بل الى٣اص اإلا

ُ
لُل واإلا

ت. ت وعبُه بالترار الٗغبي ال٣ضًم وُمداولت الؾخسغاط زهاثو الكٍٗغ  مٟهىم الكٍٗغ

ت في الىلض الحضًث  الكٍٗغ

                                                           
ذ، بكحر.  1 ت: صعاؾت في ألانٌى جاوعٍٍغ اث الكٍٗغ ٗانغة والىٍٓغ

ُ
ت ٖلى يىء اإلاىاهج الىلضًت اإلا الحلُلت الكٍٗغ

 ًٖ: َالِـ، ؤعؾُى. 280م(، م2010)بحروث: ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ والخىػَ٘،  واإلافاهُم
ً
،  فً الكٗغ.ه٣ال

 . 85م(، م1973، 2جغظمت ٖبضالغخمً بضوي، )بحروث: صاع الش٣اٞت، ٍ
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ت" في الٛغب زم طل٪ اهخ٣ل للضعاؾاث الٗغبُت الى٣ضًت الخضًشت، لظل٪ ؾيبضؤ  ،ْهغ مٟهىم "الكٍٗغ

ت" في الى٣ض الٛغبي الخضًض وبٗض طل٪ جىيُذ اإلاٟهىم في الى٣ض الٗغبي الخضًض.  بخىيُذ "الكٍٗغ

ت في الىلض الغغبي الحضًث  الكٍٗغ

ت في هٓغتهم إلاٟه ٍغ ت بخٗضص الخىظهاث والٟلؿٟاث، لظل٪ هجض ازخالٞاث ظَى ىم حٗضصث الكٍٗغ

ت.  الكٍٗغ

ُخان جىصوعٝو هي البدض في ؤصبُت الخُاب ألاصبي بمٗؼ٫ ًٖ الخُاباث  ت في ج٣ضًغ جٞؼ الكٍٗغ

خل٣ي ٦ٗىهغ 
ُ
ت باإلا ل،وبهظا الٟٗل عبِ الكٍٗغ ت والخإٍو ألازغي ٚحر ألاصبُت. عبِ جىصوعوٝ بحن الكٍٗغ

، بل 
ً
ماصًا

ً
ت ال جخد٤٣ بىظىص الىو وظىصا ل؛ ٞالكٍٗغ جخد٤٣ بالىظىص ؤؾاسخي لٗملُت الخإٍو

ت زهُهت مً زهاثو  م٨ىىا ال٣ى٫ مً َظا اإلاىُل٤، ؤن الكٍٗغ خل٣ي. ٍو
ُ
وؤلاهخاط الظَجي لضي اإلا

 . ظا بالُب٘ ٌكمل الخُاب ألاصبي قٍٗغ وهثٍر ل َو  الىهىم ال٣ابلت للخإٍو

ه الكٗغ، ٦ما ًغي  ت ٖلم مىيٖى ت بالكٗغ؛  ٞهى ًغي ؤن الكٍٗغ حن ٣ٞض عبِ الكٍٗغ ؤما ظان ٧َى

ت هي )ما ًبدض ًٖ زهاثهه في ٖلم ألاؾلىب الكٗغي ؤو ألاؾلىبي("ؤن ال ٦ما حٗم٤  2،1ٍ كٍٗغ

اخُت هي لٛت الكٗغ وهي اللٛت الٗلُا و٢ض هٟى َظٍ  اح، خُض ًغي ؤن اللٛت ؤلاهٍؼ ت ؤلاهٍؼ في هٍٓغ

ت في الىو  اخُت هي التي جد٤٣ الكٍٗغ اللٛت ًٖ الىثر الظي ٌؿخسضم لٛت الُبُٗت. ٞاللٛت ؤلاهٍؼ

 كٗغي.ال

ت في الىلض الٗغبي الحضًث  الكٍٗغ

ت"قاج٘ الخضاو٫ في اإلاجا٫ الى٣ضي وألاصبي في ٖاإلاىا الٗغبي الخضًض  ؤنبذ مهُلر "الكٍٗغ

ٗانغ، ول٨ً، ما َى الخهىع الظي ًدمله َظا اإلاهُلر في ه٣ضها الخضًض؟
ُ
 واإلا

ت في هٓغ ٦ما٫ ؤبي صًبدخد٤٣ مً زال٫ الٟجىة )مؿاٞت الخىجغ( وال تي جيكإ بحن بيُت الىو ٞالكٍٗغ

.
ً
لػي امخُاػ الكٗغ ٖلى الىثر ٞحري ؤن ٦الَما ؤصبا اح. وٍُ  الؿُدُت وبىِخه الٗم٣ُت وؤلاهٍؼ

ت  ت ال٣غاءة والخل٣ي ولم ًغبِ الكٍٗغ ت بكٍٗغ ٦ظل٪ الىا٢ض ٖبضهللا الٛظامي، الظي عبِ الكٍٗغ

ت في الىهىم  جها حؿخإزغ بالىو ألاصبي ٚحر ألاصبُت، ول٨ىه عؤي ؤبالكٗغ، بل ولم ًى٠ الكاٍٖغ

 العجباَها بالخل٣ي.

ت اإلاخالخمت اإلا٩ىهاث لظل٪  ت في الهىعة الكٍٗغ وفي اإلا٣ابل ًغبِ الىا٢ض ٖؼالضًً اؾماُٖل الكٍٗغ

ت بالكٗغ بالضعظت ألاولى.   ٞهى ًغبِ الكٍٗغ

                                                           
ت٧ىَحن، ظان.  1 ذ، بكحر. 15، مبيُت اللغت الكٍٗغ  ًٖ: جاوعٍحًر

ً
ت ٖلى يىء اإلاىاهج ، ه٣ال الحلُلت الكٍٗغ

ت: صعاؾت في ألانٌى واإلافاهُمالىلضً اث الكٍٗغ ، )ألاعصن: ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ والخىػَ٘، ت اإلاٗانغة والىٍٓغ

 . 307م(، م 2010
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ا
ت الىثر -زاهُا  قٍٗغ

ي طاث الى٢ذ،جخمشل في ؤنل في َظا اإلابدض مً الضعاؾت بلى ه٣ُت مدىعٍت عثِؿُت ومٟهلُت ف

م٨ىىا ؤلاعج٩اػ ٖلى ع٦حزجحن ج٣ىص ؤخضاَما بلى ألازغي، ألاولى اٖخباع الىثر  ت الىثر"، ٍو بق٩الُت "قٍٗغ

 ."
ً
ت" هي "٧ل ما ًجٗل الٗمل ألاصبي ؤصبُا ، والشاهُت اٖخباع "الكٍٗغ

ً
 ؤصبُا

ً
 ٖمال

ت ٖىض الى٣اص اإلادضزحن الٛغب ؤو الٗغب،الخٓذ وظىص  مً ؤلاؾخٗغاى الؿاب٤ إلاٟهىم الكٍٗغ

ُخان جىصوعٝو  ت"، وطل٪ ؤمشا٫ جٞؼ ٟغ١ بحن الكٗغ والىثر مً خُض جد٤٣ "الكٍٗغ
ُ
جهىعاث ال ج

بضهللا الٛظامي. ت في الخُاب ألاصبي، والىا٢ضان ٦ما٫ ؤبى صًب ٖو  الظي جىاو٫ الكٍٗغ

ا  ت مهضَع ت" في الكٗغ ٣ِٞ، خُثرؤي ؤن الكٍٗغ حن "الكٍٗغ اح في في اإلا٣ابل،خهغ ظان ٧َى ؤلاهٍؼ

اح  ؿخسضمت في الٗمل ألاصبي، وبما ؤهه  عؤي ؤن الىثر َى اللٛت الٗاصًت وؤن الكٗغ َى ؤلاهٍؼ
ُ
اللٛت اإلا

م٨ىىا ال٣ى٫، بىٕى مً  اخُت. ٍو ت ًٖ الىثر  لٗضم جىاٞغ اللٛت ؤلاهٍؼ باللٛت، ٞةهه بظل٪ ًىٟي الكٍٗغ

باقغ ٚحر ألاصبي
ُ
ت الؿغصًت  الش٣ت، ؤن َظا الغؤي ًىُب٤ ٖلى الىثر اإلا ما٫ الىثًر وال ٌكمل الخ٨م ألٖا

 مً مٗاإلاها 
ً
اخُت مٗلما ٧الغواًت اإلاٗانغة وال٣هت ال٣هحرة بك٩ل زام؛ والتي ؤنبدذ اللٛت ؤلاهٍؼ

 مً م٩ىهاتها.
ً
 وم٩ىها

خماص   اٖل
ً
ت" بالكٗغ هٓغا ٢ُام بٌٗ الى٣اص الٗغب ؤمشا٫ ٖؼالضًً اؾماُٖل بدهغ "الكٍٗغ

ت" ٖلى الهىعة الكٗ  لٗضم جىاٞغ َظٍ الٗىانغ في "الكٍٗغ
ً
ت والٗىانغ الضازلُت ٧اإل٣ًإ. وهٓغا ٍغ

لُه ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن الىهىم الؿغصًت  ت ال جخد٤٣ بالىثر.ٖو الىثر، ٞىدُجت جل٣اثُت ؤن الكٍٗغ

الخضًشت حٗخمض ٖلى ؤلا٣ًإ الضازلي واإلاىؾ٣ُى الىٟؿُت الىاظمحن ًٖ عئٍا اإلابضٕ وجىجغ الخجغبت 

ٞت بلى ٖىانغ وم٩ىهاث ؤزغي ٖضًضة جسل٤ ؤلا٣ًإ الضازلي واإلاىؾ٣ُى الىٟؿُت الكٗىعٍت باإليا

مشل الخ٨غاع والخىاػي والٟهل والخظٝ، وألابٗاص الضاللُت لؤللٟاّ والخ٨ش٠ُ اللٟٓي، وبُاياث 

 بمٟهىمي الىػن 
ً
ا. ٞلئل٣ًاٖمٟهىم ؤقمل مً مٟهىم الىػن وما ٖاص مغجبُا حَر ٟاع٢ت ٚو

ُ
الٟغاٙ واإلا

ت بالىو اإلاىػون اإلا٣ٟى. وال٣اُٞت  ، وبالخالي ٖضم اعجباٍ الكٍٗغ

ت ٖىضما حٗخمض  يخج٘ الكٍٗغ ًُ ومً هاخُت ؤزغي، عؤي ٖؼالضًً بؾماُٖل ؤن الخُا٫ في الكٗغ 

٤ الضالالث الاهٟٗالُت الظاجُت الىاججت ًٖ  ت الٛامًت والالمى٣ُُت ًٖ ٍَغ الهىعة ٖلى الكٍٗغ

ىا هدؿاء٫، ؤال  ًم٨ً جد٤٣ الهىعة الٛامًت والالمى٣ُُت في الؿغص وزانت في الٗالم الباًَ. َو

ال٣هت ال٣هحرة الخضًشت؟ ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤن ؾمت الٛمىى والالمى٣ُُت ٢ض ج٩ىن مً ؾماث 

ٗانغة والتي اٖخمضث في ٦شحر مً ألاخاًحن ٖلى اؾخسضام الغمؼ وألاؾُىعة 
ُ
 اإلا

ً
ال٣هت ال٣هحرةظضا

 
ُ
 ٟاع٢ت" والتي هي مىيٕى بدشىا.والترار والخ٨ش٠ُ، باإلياٞت بلى "اإلا
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ت الىثر"،ًم٨ً خؿمها بدىاولها مً مدىعًٍ، ألاو٫ في ٧ىن ؤن  وزالنت ال٣ى٫ في بق٩الُت "قٍٗغ

ت  ما٫ ألاصبُت ٞهى ظيـ ؤصبي،واإلادىع الشاوي ٧ىن مٟهىم الكٍٗغ  -الىثر ًىضعط جدذ مٓلت ألٖا

َغ 
ُ
ت" َى ما ًجٗل الٗمل ألاصبي –٦مٟهىم ٚحر ُمخدضص ألا . وبظل٪،ًم٨ىجي ال٣ى٫ ؤن "الكٍٗغ

ً
ؤصبُا

ت جخمٓهغ في الكٗغ  ىانغ مسخلٟت. ٞالكٍٗغ جخد٤٣ في ظمُ٘ ؤق٩ا٫ الٗمل ألاصبي ول٨ً بُغ١ ٖو

ا في الٟىىن الؿغصًت اإلاسخلٟت، ول٨ً في جهاًت اإلاُاٝ ل٩ل ظيـ ؤصبي  بك٩ل مسخل٠ ًٖ جمٓهَغ

خت التي جخمٓهغ بالك٩ل اإلاىاؾب لهىالخِخدؿ٤ م٘   زهاثهه.قٍٗغ

فاعكت" -اإلابدث الشاوي 
ُ
 "اإلا

باٖضة.
ُ
"، ؤي اإلا

ً
" و"ٞغا٢ا

ً
، مً "ٞاع١" "ُمٟاع٢ت

ً
ٟاع٢ت لٛت

ُ
ٟاع٢ت" 1اإلا

ُ
و٢ض ٖٝغ الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم "اإلا

ا في الخل٣ي. ا ؤلاًجابي ٖلى الٗمل ألاصبي وؤزَغ  و٢ضعوا ؤزَغ

 ٪ في صعاؾخه اإلاىؾىمت  وطل٪D.C.Mueckeوللُمٟاع٢ت ؤهىإ وج٣ؿُماث جىضخها ج٣ؿُماث مٍُى

The Compass of Irony .2ؤي مجا٫ اإلاٟاع٢ت 

ؿخمغ في اإلاجا٫ ألاصبي اػصاص 
ُ
ؾخسضمذ مىظ ال٣ضًم، وم٘ الخُىع اإلا

ُ
ٟاع٢ت" ٦خ٣اهت في ألاصب ؤ

ُ
بن "اإلا

، والتي حٗخمض ٖلى الخ٨ش٠ُ 
ً
الىعي بها، باإلياٞت بلى ؤن ْهىع ؤظىاؽ ؤصبُت،٧ال٣هت ال٣هحرة ظضا

ٟاع٢اث والخىا٢ًاث في وؤلازتزا٫ ًى
ُ
ٟاع٢ت والتي ح٨ٗـ اإلا

ُ
خماص ٖلى اإلا اؾبها بك٩ل ؤؾاسخي ؤلٖا

 بغئٍت ُمُٗىت ججاٍ َظا الخىا٢ٌ 
ً
ت الخُاة الىا٢ُٗت والهغاٖاث والتي ٌٗبر ال٩اجب ٖجها مكٟٖى

والخىاٞغ بك٩ل ًاصي في مٗٓم ألاخُان بلى زل٤ الخىجغ صازل الىهى/ؤو ٦ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘ ال٣اعت، 

٣ غ الخُاة.وطل٪ ٞو غ ألاصب ألجها ظَى ٟاع٢ت ظَى
ُ
ؿخسضم. ٞاإلا

ُ
ٟاع٢ت اإلا

ُ
 لىمِ اإلا

ً
 ا

 الخُبُم -اإلابدث الشالث 

 3كهت "الكهُض" 

وؤها ؤصزل باب الجباهت واظهخجي الخٟغة ٦جغح هاٝػ مىظ بضء الخل٣ُت، ٞظَبذ ؤؾإ٫ خاعؽ اإلا٣برة 

 ٖمً هبل َظا ال٣بر.

                                                           
 http://kamoos.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=287474اإلاعجم الىؾُِ، وعابُه ٖلى الىاب  1

2Mueck, D. C., The Compass of Irony, pp. 42-66 

ٟاع٢ت وألاصب 
ُ
 ًٖ: ؾلُمان، زالض. اإلا

ً
ت والخُب٤ُ  –ه٣ال  . 25-24م(، م1999، )صاع الكغو١، –صعاؾاث في الىٍٓغ

 الى٣ل َى ًٖ  اإلاغظ٘ الاظىبي ٞالخىز٤ُ ٩ًىن مىه ؤوال وبى٣ل مً ؾلُمان ؤي ال٨ٗـ
 ظمُٗت الترظمت الٗغبُت وخىاع الش٣اٞاث، مى٢٘ بل٨ترووي، 3

http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=4193. 

http://kamoos.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=287474
http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=4193
http://www.atida.org/forums/showthread.php?t=4193
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 مهمحن ظاءوا مىظ ًىمحن 
ً
ا في م٣برة ٢ا٫ بن عظاال ًجمٗىن ب٣ُت ٖٓام قهضاء الشىعة لُضٞىَى

 الاؾخ٣ال٫.

م ٖلى خحن  ٣ٞلذ له بن َظا ٢بر الخغ٧ي الظي ص٫ ظِل ٞغوؿا ٖلى م٩ان اظخمإ الشىاع ٞهاظمَى

ا٢ه جدذ ظىذ الٓالم.  ٚغة و٢خلىا َظا الظي ماػا٫ عا٢ضا َىا جدذ التراب بِىما ٞغ ب٣ُت ٞع

لحهم بهظا، وؤقاع بلى الخٟغة التي خىث ٢بر الغظل الظي ٖاص ٢ا٫: حكابهذ ٖلي ال٣بىع ٞإقغث ٖ

 الشىاع ٞظبدٍى بٗضما ٚاصع ظِل ٞغوؿا الخي

اجه بٗلم الىًَ.  و٢ا٫: ل٣ض يغب له يابِ، ؾالم حُٗٓم، بٗضما ٚلٟىا الهىضو١ الظي خىي ٞع

 .هٓغث بلى ٢بر الكهُض الغا٢ض في ظباهت الٛغباء وابخلٗذ لؿاوي

 مً ظشت ٢هت "الكهُض" حٗغى خ
ً
ضر ٢ُام عظا٫ الضولت "عظا٫ مهمىن" بى٣ل ظشت "ٖمُل" بضال

ا مً الىاخُت ال٨مُت بال ؤجها  م مً ٢هَغ ظٍ ال٣هت بالٚغ "الكهُض" لضٞجها في مضاًٞ الكهضاء. َو

 ُمٗخمضة ٖلى ٖضة ؤهماٍ مً اإلاٟاع٢ت.
ً
 م٨شٟت ٦ُُٟا

ىا ٞالبُل شخهُت ٖاصًت جبضو مً ٖامت الكٗب م٣ابل مً ٢ام بالٟٗل  )عظا٫ ُمهمىن(،َو

همىن ال 
ُ
ُمٟاع٢ت، ٞالصخهُت الٗاصًت ًم٨جها جمُحز ٢بر الكهُض ًٖ ٢بر الٗمُل، بِىما الغظا٫ اإلا

ٟاع٢ت  ؤًًا بحن خاعؽ اإلا٣برة 
ُ
لخجاون بلى ؤ٢ىا٫ خاعؽ اإلا٣برة في جدضًض ال٣بر. اإلا ًمحزون بُجهما ٍو

دؿمت بالجهل والٟٛلت( وبحن البُل )الصخهُ
ُ
ت( ٞخهٝغ )الصخهُت اإلا ت ألا٢ىي مً خُض اإلاٗٞغ

ى الصخهِخحن. واإلاٟاع٢ت ا ٌؿدكٗغ ال٣اعت ٢مت الخىا٢ٌ بحن خاعؽ اإلا٣برة ًخىا٤ٞ م٘ ظهله؛ َو

 مً ظشت 
ً
ألاؾاؾُت الٓاَغة هي ُمٟاع٢ت الخضر الباصًت في صًٞ ظشت الٗمُل في م٣برة ؤلاؾخ٣ال٫ بضال

ىخٓغ.
ُ
خى٢٘ ؤو اإلا

ُ
ٟاع٢ت طعوتها في الخضر )ل٣ض يغب له الكهُض ؤي ؤن ما خضر لِـ َى اإلا

ُ
وجهل اإلا

ً(، ٞها َى الٗمُل  اجه بٗلم الَى يابِ، ؾالم حُٗٓم، بٗضما ٚلٟىا الهىضو١ الظي خىي ٞع

 ما،ح٨ٗـ بضوعَا 
ً
ا ً!،َىا ُمٟاع٢ت ؾازغة، هٖى ٛل٠ ٢بٍر بٗلم الَى ًغب له حُٗٓم ؾالم َو ًُ

خل٣ي ٖلى
ُ
ؿ٣ُها اإلا ٌُ خٗضصة و٢ض 

ُ
كابهت في الخُاة التي  ُمٟاع٢اث الخُاة اإلا

ُ
ال٨شحر مً اإلاىا٠٢ اإلا

ً ال٣ىي.  ازخلِ بها الخابل بالىابل ويإ الخمُحز بحن الخحر والكغ والهالر والُالخىازخال٫ مىاٍػ

ىسي ٢هخه بُمٟاع٢ت ٦ؿغث جى٢٘ ال٣اعت )هٓغث بلى ٢بر الكهُض الغا٢ض  سخخم ال٩اجب ببغاَُم صٚع ٍو

غ٦بت والتي جدخىي ٖلى ؤ٦ثر مً واخضة، ،ٞ(في ظباهت الٛغباء وابخلٗذ لؿاوي
ُ
ٟاع٢ت اإلا

ُ
ىالخٔ همِ اإلا

ٟاع٢ت الخاجمت اإلابيُت ٖلى 
ُ
ٞمً هاخُت ًغ٢ض الكهُض في م٣برة الٛغباء، ومً هاخُت زاهُت هالخٔ اإلا

ذ،ٞابخإل البُل لؿاهه   للمٗجى الهٍغ
ً
ؤؾاؽ اإلاٟاع٢ت اللُٟٓت،خُض ؤن اإلاٗجى اإلا٣هىص ٞحها ُمسالٟا

له مً ٢بل لم ًدضر ٞٗلُ ظا ما ًم٨ً جإٍو  بٗضم ال٣ى٫ ؤو الٟٗل ؤو الخٗل٤ُ، َو
ً
 بل اجسظ مى٢ٟا

ً
ا

 ال٣اعت بٗضم ظضوي ُمداولت الخصخُذ ؤو ختى ؤلاٞهام ُٞما ًخٗل٣بدىا٢ًاث الخُاة ونغاٖاتها.
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 صازل الىو 
ً
ٟاع٢ت، بك٩ل ؤؾاسخي، والتي زل٣ذ جىجغا

ُ
ؤعي ؤن َظٍ ال٣هت مبيُت ٖلى ٖىهغ اإلا

برث ًٖ ألاػمت بك٩ل مىظؼ.ألاصبي  اقد  ب٪ ال٣اعت مٗه بك٩ل ٖٟىي جل٣اجي ٖو

 1كهت "اإلاائضة"

ٖىضما ًبضؤ اإلااطن في جغصًض: الهالة زحر مً الىىم ًا ٖباص هللا، جىٌٟ ًٖ وظهها الىىم وج٣ىم 

وا٢ٟت. حٛدؿل وجهلي، زم جظَب بلى اإلاُبش ٞخٗض له ٢هىة الهباح وجبضؤ في حسخحن اإلااء الظي 

 بٗض ٖىصجه مً وعصًت اللُل صازل مىجم الٟؿٟاٍ.ؾُٛدؿل به 

ٖىض الؿاٖت الؿاصؾت ج٩ىن ٢ض اهتهذ مً ؤقٛالها ٞخبضؤ في بٖضاص اإلااثضة،  جسخاع ٞىاظحن ال٣هىة 

٤ ًس٠ُ ألابهاع. زم جظَب بلى الخمام   ًلم٘ ببًر
ً
 ٖلى ؤن ٩ًىن البراص هُٟٓا

ً
وجدغم صاثما

لبساع اإلاخهاٖض مً ؾُل اإلااء الؿازً ُٟٞتر ٞدؿخٗغى اإلايكٟت والٛؿى٫ والهابىن وجغم٤ ا

ا ًٖ ابدؿامت عياء.  سَٛغ

٤ ٖمل الهباح ٞخ٣ىم  بٗضَا حٗىص للجلىؽ ؤمام اإلااثضة بلى ؤن حٗىي ناٞغة اإلاىجم مىاصًت ٍٞغ

 جٟخذ الباب لل٣اصم مً ظىٝ الجبل.

٤ الٗىصة...  َظا ال٣اصم الظي وسخي ٍَغ

ل ٦لي ٖلى ٦ؿغ جى٢٘ ال٣اعت في الخاجمت، ٞبِىما ج٣ىم ٢هت "اإلااثضة" ٖلى ُمٟاع٢ت حٗخمض بك٩

خل٣ي بهُاٚت طَىُت لخى٢ٗاث 
ُ
بضؤ اإلا ضاص الؾخ٣با٫ َظا ال٣اصم، ٍو ًجهم٪ ال٣اعت في جٟانُل ؤلٖا

٤ الٗىصة! ٣ًى٫: )َظا  ٟاجئ في جهاًت ال٣هت بإن ال٣اصم وسخي ٍَغ ُُ ألاخضار ٖىض ونى٫ َظا الازحر،ٞ

٤ الٗىصة(.  ال٣اصم الظي وسخي ٍَغ

ٟاع٢ت في زاجمت ال٣هت، لم ًٓهغ الخىجغ في الىو مً ظغائها، بل اؾخٗاى وهٓ
ُ
 لبىاء اإلا

ً
غا

ال٩اجب،بظ٧اء،بدؿلؿل الؿغص والخىالي لُسل٤ لضي ال٣اعت التر٢ب وؤلاهخٓاع والظي مً قإهه ؤن 

يصخ ًُ ٟاع٢تالتي جسُب جى٢٘ ال٣اعت؛ مما 
ُ
 بلى الخاجمت اإلا

ً
خهاٖض َظا الخىجغ ونىال ئ ًىلض الخىجغ ٍو

ضاص الؾخ٣با٫ ال٣اصم ول٨ً َظٍ   ؤزغي للىو ل٣غاءة جٟانُل ؤلٖا
ً
بت ال٣اعت بالٗىصة مغة  ٚع

ً
ؤًًا

٤ الٗىصة. ىخٓغ الظي وسخي ٍَغ
ُ
 اإلاغة في يىء عئٍت ظضًضة وهي ٖضم ٢ضوم َظا اإلا

ٟاع٢ت ٦ساجمت ٦ؿغث جى٢٘ ال٣اعت وؤلاؾخٗايت 
ُ
ه٠٣ ُٞما ؾب٤ ٖىض  ط٧اء ال٩اجب في اؾخسضام اإلا

ٗحن ٖلى شخً الىو مً بضاًخه بصخىاث الخىجغ والتر٢ب وبىاء ألا٩ٞاع ًٖ م٩ىها
ُ
ث ؤزغي لل٣و ح

ظٍ اإلاٟاع٢ت في جهاًت ال٣هت، ظٗلذ ال٣هت جبضؤ مً ه٣ُت  التي ؾِخم َضمها بجهاًت اإلاُاٝ. َو

                                                           
 ظمُٗت الترظمت الٗغبُت وخىاع الش٣اٞاث، مى٢٘ بل٨ترووي، 1
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ٟاع٢ت في الىهىم 
ُ
 في اؾخسضام اإلا

ً
 واخضا

ً
ىسي ال ٌٗخمض ؤؾلىبا جهاًتهاٞال٩اجب ببغاَُم صٚع

ٟاع٢ت ٦ٗىهغ ؤؾاسخي في الىو واٖخمض ٖضة ال٣ههُت، 
ُ
ٟٞي ال٣هت ألاولى "الكهُض" اٖخمض اإلا

ٟاع٢اث ول٨ً ٧اهذ ُمٟاع٢ت 
ُ
ٗضص في اإلا ٌُ ؤهماٍ مسخلٟت مجها،ول٨ً في َظٍ ال٣هت "اإلااثضة" هغاٍ ال 

ؿخسضم بك٩ل 
ُ
ٟاع٢ت ح

ُ
مإزغة بك٩ل ظظعي ٖلى مؿاع الىو وجل٣ُه. ومً َىا هىُل٤ مً ؤن اإلا

خه. مضعوؽ ولِـ  بك٩ل ٖكىاجي وباٖخباع ما ًسضم الىو وعٍئ

 1كهت "ؾلُان الىالب"

اعة للمضًىت التي ٣ًُم ٞحها، ٞاهبهغ ٧لب  اؾخًاٝ ٧لب البر ابً ٖمه ٧لب البدغ وانُدبه في ٍػ

ىضما ؤُٖاَما الخجىا٫ في اإلاضًىت ٖاصا بلى بِذ  البدغ بدُاة البر وما ٞحها مً صخب وضجُج. ٖو

ُبها زم اؾتراخا جدذ شجغة  ناخب ٧لب البر، ُٞاٞا ىت الخُاة َو بال٣هغ وخض٣ًخه وجمخٗا بٍؼ

ت الٓال٫. ؾاٖتها ؾإ٫ ٧لب البر ابً ٖمه ًٖ مِٗكه وقغابه، ٞإٖلمه بإن ناخبه  ًاؾمحن واٞع

غة وعزاء ِٖل  ًىٞغ له ٧ل مؿخلؼماث خُاجه ختى ؤهه خؿب هٟؿه ؾلُان ال٨الب إلاا ًجضٍ مً ٞو

ب في جغ٥ ال بدغ وؤلا٢امت جهاثُا ٖىضٍ مٗؼػا م٨غما. ٞترظاٍ ؤن ًتر٥ له ٞغنت وؾإله بن ٧ان ًٚغ

 للخ٨ٟحر وج٣لُب اإلا٣ترح ٖلى ظىاهبه ألاعبٗت. 

اص بلى ال٣هغ.  ت وعبُها في شجغة الُاؾمحن ٖو ، ظاء ناخب ٧لب البر، ٞٗل٤ في ٖى٣ه ؤوكَى
ً
 لُال

ل ال٩لب ًيبذ َى٫ اللُل. ولم ٌٛمٌ له ظًٟ بال ٖىض جباقحر الهباح.  ْو

 ٖىضما ؤٞا١ مً هىمه، لم ًجض ابً ٖمه ٧لب البدغ. ٧ان ٞغاقه باعصا...

ٟاع٢ت في بضاًت ال٣و و٢ذ ؤو ٖىض بلباؽ الخُىان نٟت ؤلاوؿان في ٧لب البدغ و٧لب البر. 
ُ
جٓهغ اإلا

ضم بم٩اهُت  م مً ازخالٝ البُئخحن ٖو جلي طل٪ اإلاٟاع٢ت في اظخمإ ٧لب البر م٘ ٧لب البدغ بالٚغ

 
ً
ا ضم الِٗل ؾٍى خل٣ى ٖو

ُ
ٌ لضي اإلا في بِئت واخضة، ٞهظا الخىا٢ٌ مً بضاًخه ًسل٤ قٗىع الٞغ

اث   بلى الالججاوـ الىاضر مً اإلاى٠٢ مما ًسل٤ لضًه هٕى مً التر٢ب والدكى١ إلاجٍغ
ً
الخ٣بل هٓغا

 ألاخضار.

ىبش٣ت مً ؾغص ٧لب البر ل
ُ
ٟاع٢ت في ؤوظها في الىو في م٣ابلت وجًاص بحن الهىعة اإلا

ُ
لغزاء وجٓهغ اإلا

مت  ومما ظاء في اإلاتن ٢ىله:  ٍغ له مً خُاة ٦ٍغ الظي ٌِٗل ُٞه في البر وسخاء ناخبه، وما ًٞى

غة ) ناخبه ًىٞغ له ٧ل مؿخلؼماث خُاجه ختى ؤهه خؿب هٟؿه ؾلُان ال٨الب إلاا ًجضٍ مً ٞو

 ، وبحن الهىعة التي جلحها ب٣ُام ناخب ٧لب البر بخ٣ُُضٍ بىي٘ ٢ُض ٖلى ٖى٤ ٧لبوعزاء ِٖل(
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ت وعبُها في شجغة البر وعبُه بالصجغة  ) ، ظاء ناخب ٧لب البر، ٞٗل٤ في ٖى٣ه ؤوكَى
ً
لُال

ت  خل٣ي خى٫ مٗٞغ
ُ
 لضي اإلا

ً
ٟاع٢ت بحن الهىعجحن زل٣ذ حؿائال

ُ
اص بلى ال٣هغ(. َظٍ اإلا الُاؾمحن ٖو

٣ابل جٓهغ شخهُت 
ُ
مت؛ الظي ًبضو شخهُت ؾاطظت ظاَلت، وفي اإلا ٧لب البر بمٗجى الخُاة ال٨ٍغ

ت. ان ما ٞغ مً َظٍ الخُاة هدُجت ٖلمه بد٣ُ٣تها واوٗضام الخٍغ  ٧لب البدغ الظي ؾٖغ

ىا٥ ُمٟاع٢ت زُٟت جٓهغ في نىعة "ال٣هغ"، ٞخاعة ٧ان ال٣هغ ًدخىي ٧لب البر لُخجى٫ ُٞه  َو

ُبها(، وجاعة ؤزغي جٓهغ  ىت الخُاة َو دًغ الًُىٝ بلُه )ُٞاٞا بال٣هغ وخض٣ًخه وجمخٗا بٍؼ ٍو

 لهاخب ٧لب البر ٣ِٞ ولِـ ل٩لب البر الخ٤ في ؤلا٢امت ُٞه )ظاء نىعة ال٣هغ 
ً
في الىو م٩اها

اص بلى ال٣هغ(. ت وعبُها في شجغة الُاؾمحن ٖو  ناخب ٧لب البر، ٞٗل٤ في ٖى٣ه ؤوكَى

 لئلؾخجمام 
ً
ٟاع٢ت في نىعة "شجغة الُاؾمحن" التي ٧اهذ في بضاًت الىو م٩اها

ُ
٦ظل٪ جخمشل اإلا

ت الٓال٫(، زم ْهغث بٗض طل٪ باإلا٩ان الظي جم والغاخت )زم اؾتراخا  جدذ شجغة ًاؾمحن واٞع

ت وعبُها في شجغة الُاؾمحن(، ٞهىا ُمٟاع٢ت في زبرة اإلا٩ان،  ج٣ُُض ال٩لب به )ٞٗل٤ في ٖى٣ه ؤوكَى

، ٦ما الخُاة.
ً
ت وقهضث ال٣ُض ؤًًا  ٞصجغة الُاؾمحن قهضث الخٍغ

ٟاع٢ت ًىُل٤ ال٩اجب في ههه مً عئٍا قاملت ججاٍ 
ُ
 بٗىهغ اإلا

ً
بر ٖجها بىهه ُمؿخُٗىا الخُاة ٖو

ىاؾب الجيـ ألاصبي–لُخم٨ً مً الخٗبحر  ًُ ًٖ ُمٟاع٢اث وُمخىا٢ًاث الخُاة التي  -بك٩ل مىظؼ 

ت التي ًىُل٤ مجها  ت للىو جسضم البيُت الغئٍٍى خٗضصة. ٞاإلاٟاع٢ت في البيُت اللٍٛى
ُ
جسل٤ الهغاٖاث اإلا

خل٣ي ُمد
ُ
 ملت بالدكى٤ٍ والضَكت في آن واخض.ال٩اجب لخهل بلى اإلا

 زالنت

ٟاع٢ت"  ،ؤنل في جهاًت البدض بلى بٖاصة الدؿائ٫ الؿاب٤
ُ
ٟت في ال٣هت  -َل خ٣٣ذ "اإلا ٦خ٣اهت ُمْى

 
ً
ت  –ال٣هحرة ظضا ت؟ًم٨ىجي ال٣ى٫ ؤجها خ٣٣ذ الكٍٗغ ٣ت ما  –الكٍٗغ وظٗلذ مً الٗمل  –بٍُغ

، ول٨ً ٠ُ٦ جم طل٪؟
ً
 ألاصبي ؤصبُا

 
ُ
٪ وبزاعة وجد٤ُ٣ ٖضة ل٣ض خ٣٣ذ اإلا  ل٣ُامها بىُْٟتها بخدٍغ

ً
ت" في الىهىم هٓغا ٟاع٢ت "الكٍٗغ

ت  ٖىانغ، ؤَمها: الخل٣ي، الٟجىاث، الخىجغ والتر٢ب، الغئٍا ال٨كُٟت واإلاى٠٢ ال٨ٟغي، السخٍغ

ا. حَر ٤ والخًلُل، ٚو اح، ؤلاصَاف والدكٍى  واإلاىؾ٣ُى الىٟؿُت، ؤلاًجاػ، ؤلاهٍؼ

ت الخللي  قٍٗغ

 
ُ
 مً عئٍت جغجبِ "اإلا

ً
ت ال٣غاءة والخل٣ي وظمالُت الخل٣ي، ٞاهُال٢ا ٟاع٢ت" بك٩ل ؤؾاسخي بإؾـ هٍٓغ

خل٣ى، ُٞم٨ىىا 
ُ
ُمىٓغحهم بإن الىو ال جخد٤٣ ؤصبِخه بىظىصٍ اإلااصي وبهما بىظىصٍ الظَجي لضي اإلا

ٟاع٢ت ال ًم٨جها الخد٤٣ في الىو صون جل٣ي ال٣اعت. ٣ٞض ؤوضر وولٟجاهج آًؼع ؤ
ُ
ن ال٣ى٫ ؤن اإلا

ٟاع٢ت التي ؤعي 
ُ
د٣٣ه اإلا

ُ
ظا في عؤَي ما ج خل٣ى ٌؿهم في ٖملُت بىاء اإلاٗجى إلهخاط الٗمل ألاصبي، َو

ُ
اإلا
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خل٣ي. ٦ما ٢ا٫ َاهؼ عوبغث ًاوؽ وولٟجاهج آًؼع 
ُ
ٖضم جد٣٣ها بضون اإلاؿاَمت في بىائها في طًَ اإلا

 ، ى ما ًخى٢ٗه ال٣اعت مً الىو ؤو ًيخٍٓغ خل٣ي" َو
ُ
ٞخ٩ىن الىدُجت الخىا٤ٞ م٘ بمبضؤ "ؤ٤ٞ جى٢٘ اإلا

خٗضصة ؤجها حٗمل ٖلى ٦ؿغ ؤ٤ٞ 
ُ
ٟاع٢ت اإلا

ُ
ؤ٤ٞ الخى٢٘ ؤو زُبت ؤ٤ٞ الخى٢٘. وهالخٔ مً ؤهماٍ اإلا

ض مً "اإلاؿاٞت الجمالُت" التي ٢ا٫ بها ًاوؽ وهي ٖباعة ًٖ اإلاؿاٞت  جى٢٘ ال٣اعت وزُبخه مما ًٍؼ

خل٣ي، ٩ٞلم
ُ
ا ػاصث َظٍ اإلاؿاٞت ا٢ترب الٗمل ألاصبي الٟانلت بحن الٗمل ألاصبي وبحن ؤ٤ٞ جى٢٘ اإلا

خل٣ي باللظة مً ؤلابضإ والخمحز 
ُ
ت الخل٣ي التي ٢ا٫ بها ه٣اص ؤمشا٫ وحٛمغ اإلا د٤٣ قٍٗغ

ُ
ٟاع٢ت ج

ُ
. ٞاإلا

 الىا٢ض الؿٗىصي ٖبضهللا الٛظامي.

ت الفجىاث   مؿافت الخىجغ –قٍٗغ

يخج ٞجىاث في الىو جدخاط بلى ملئها مً ٢بل ا
ُ
ٟاع٢ت ج

ُ
ظٍ الٟجىاث ٦ما ؤن اإلا خل٣ي، َو

ُ
ؤو  –إلا

ت والتي جدؿم بالالججاوـ والالحكابه والالج٣اعب. ٞاإلاٟاع٢ت في الىو  –مؿاٞت الخىجغ  يخج الكٍٗغ
ُ
ج

ك٩ل البيُت الٗم٣ُت، ٞالٟجىة 
ُ
مشل البيُت الؿُدُت، ُٞما صاللتها الظَىُت ح

ُ
في حك٩لها الٓاَغي ج

ٟاع٢ت الؿُدُت وبحن بيُتها ال
ُ
ٗم٣ُت ُمدملت بغئٍا ومى٠٢ ٨ٞغي ًخجلى في الىو جيكإ بحن بيُت اإلا

ٟاع٢ت.
ُ
 اإلا٨خمل. ٞالٟجىة حكمل الخجغبت ؤلاوؿاهُت ٩٦ل ولِـ البيُت اللٛىٍت، ٦ظل٪ اإلا

ت الخىجغ والتركب  قٍٗغ

خل٣ي لتهُمً ٖلى الجى الٗام للىو، ؤو جهضمه بجهاًت الخ٩ي لخجٗله 
ُ
يخج الخىجغ لضي اإلا

ُ
ٟاع٢ت ج

ُ
اإلا

جٗل الٗمل ألاصبي ٌُٗض الىٓغ في جهى  ت ٍو ، َظا الجى مً الخىجغ والتر٢ب ًسل٤ الكٍٗغ عاجه وؤ٩ٞاٍع

.
ً
 ؤصبُا

ت الغؤٍا واإلاىكف الفىغي   قٍٗغ

ت، وفي طاث الى٢ذ،  ٟاع٢ت ُمدملت بغئٍا ومى٠٢ ٨ٞغي ججاٍ الخضر ؤو الصخهُت في البيُت اللٍٛى
ُ
اإلا

خجلى َظا  ، في الخجغبت ؤلاوؿاهُت ٩٦ل. ٍو
ً
اإلاى٠٢ ال٨ٟغي ؤو الغئٍا مً زال٫ وبك٩ل ؤ٦ثر بلخاخا

٨خمل.
ُ
ٟاع٢ت في بَاع الىو اإلا

ُ
 اإلا

و٦ما ٣ًى٫ الىا٢ض ٖؼالضًً اؾماُٖل )والخ٤ ؤهه لِـ ٧ل ال٣هو التي جدىاو٫ الخىاصر ال٨بري طا 

خٗضصة. 
ُ
٢ُمت ؤصبُت ول٨ً ال٣ُمت جإحي مً ؤن ال٩اجب ٢ض حٗم٤ َظٍ الخاصزت وهٓغ بلحها مً ظىاهبها اإلا

جملت ه٣ى٫: ٢ض ؤ٦ؿبها ٢ُمت بوؿاهُت زانت. ولظل٪ ٢ض ج٩ىن الخاصزت في ؤنلها بؿُُت وبٗباعة ُم 

 1ونٛحرة ول٨ً ال٣ام ًغي ٞحها ؤَمُت ججٗلها جٟى١ في هٍٓغ ؤَمُت ٦شحر مً الخىاصر ألازغي(،

ت للخضر.  ىبش٤ مً البيُت اللٍٛى
ُ
ت الغئٍا واإلاى٠٢ ال٨ٟغي اإلا ظا الغؤي الى٣ضي ًهب في قٍٗغ َو

                                                           
 .181-180، مألاصب وفىىههبؾماُٖل، ٖؼالضًً.  1
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ت. و٦ما ًظ٦غ ؾخحر٫ )ؤن ٞالكٍٗغ ت والبيُت الغئٍٍى ت جخد٤٣ بخد٤٣ الخٗال٤ بحن البيُت اللٍٛى

ً بق٩ا٫ مً  ام وحؿٟها، وفي الى٢ذ هٟؿه ج٩ٍى الخجغبت الجمالُت لل٣هو جخمشل في زل٤ ألاَو

اإلاٗجى وجبضًضَا، وبط ًبضؤ ال٣اعت مً لخٓاث ٖضم الخدضًض ؤو الٛمىى ٞةهه في الى٢ذ هٟؿه 

 م٘ مٗجى مٗحن بل ًيكإ صازل بَاع ًماعؽ اؾخ٣با
ً
 ال ًخُاب٤ ؤبضا

ً
 ههُا

ً
ِٗل وا٢ٗا له ؤلابضاعي َو

 1عئي صاثمت الخُٛحر(.

ً عئي ج٩ىن صاثمت الخٛحر  خل٣ي ٖلى ج٩ٍى
ُ
اإلاٟاع٢ت ج٣ىص بلى زل٤ بق٩الُت في اإلاٗجى، مما ًدض اإلا

 والخدى٫. 

ت واإلاىؾُلى الىفؿُت ت السخٍغ  قٍٗغ

ٟاع٢ت في بٌٗ 
ُ
ت، وبن ٧ان بٌٗ الى٣اص ؤو الضاعؾحن ًسلُىن ٢ض جاصي اإلا اؾخسضاماتها بلى السخٍغ

 ما 
ً
ت والتي ٚالبا ، ومشل َظٍ السخٍغ

ً
 واخضا

ً
جٗلىجها مٟهىما ت ٍو ٟاع٢ت والسخٍغ

ُ
في ألانل بحن اإلا

ٌ للىا٢٘، جيخج مً بٌٗ ؤهىإ  ؿخسضم للضاللت ٖلى الكٗىع باإلاغاعة ؤو ٢لت الخُلت ؤو الٞغ
ُ
ح

ٟاع٢اث. بن مش
ُ
 اإلا

ً
 صازلُا

ً
ّغة الىاججت ًٖ الخجغبت الكٗىعٍت للمبضٕ جخمشل ب٣ًاٖا

ُ
ت اإلا ل َظٍ السخٍغ

 في الىو وجسل٤ مىؾ٣ُى هٟؿُت جيخ٣ل لل٣اعت وجهبذ بيُت مً بجى الىو الؿغصي.

ت ؤلاًجاػ  قٍٗغ

ٟاع٢ت جسل٤ ؤلاًجاػ، ٞالبيُت الؿُدُت للُمٟاع٢ت هي بيُت ي٣ُت ومدضوصة بهىعة ؤو مى٠٢، 
ُ
اإلا

د٤٣ بِىما 
ُ
ٟاع٢ت ج

ُ
ىجٍؼ اإلا

ُ
البيُت الٗم٣ُت للُمٟاع٢ت هي بيُت واؾٗت وُمخٗضصة. بن َظا ؤلاًجاػ الظي ج

خل٣ى بلى ًٞاءاث 
ُ
ظا ؤلاًجاػ ًجغ اإلا خل٣ي، َو

ُ
ا للبيُت الٗم٣ُت في طًَ اإلا ت هدُجت جٟجحَر الكٍٗغ

ٟاع٢اث ٖلى نُٗض الخجغبت ؤلاوؿاهُت. ٞاإلاٟاع٢ت جٓهغ في البيُت 
ُ
الؿُدُت و٢ض جٓهغ واؾٗت مً اإلا

ٟاع٢ت وبُان البيُت الٗم٣ُت التي جمشلذ 
ُ
ً، بِىما لى ؤعصها جٟهُل وُم٣اعبت َظٍ اإلا في ؾُغ ؤو ؾٍُغ

خل٣ي.
ُ
خل٣ي الخخجىا بلى ٖضة نٟداث للخٗبحر ٖجها وما ؤزاعجه في طًَ اإلا

ُ
 في طًَ اإلا

اح ت ؤلاهٍؼ  قٍٗغ

اح في اللٛت ٟاع٢ت في بٌٗ ؤهماَها ٖلى ؤلاهٍؼ
ُ
اح بضوعٍ ٌٗخبر  جيبجي اإلا اح في اإلاى٠٢، وؤلاهٍؼ وؤلاهٍؼ

ت في  ت، وبدؿب آعاء ٦شحر مً الى٣اص والضاعؾحن ًغون الكٍٗغ م٩ىن َام مً م٩ىهاث الكٍٗغ

اح في الكٗغ، ول٨ً اإلاٟاع٢ت في بٌٗ جمٓهغاتها في الىو حٗخمض ٖلى  غون َظا ؤلاهٍؼ اح، ٍو ؤلاهٍؼ

ت د٤٣ الكٍٗغ
ُ
اح لخد٤٣ هٟؿها، وبالخالي ج  . ؤلاهٍؼ

                                                           
ت 1993، 12م 2، مجلت ٞهى٫ ٕكغاءة الىهىم اللههُتؾخحر٫، ٧اعلهاًجز.  1  ًٖ ُٞضوح، ٖبضال٣اصع، قٍٗغ

ً
. ه٣ال

اث الجامُٗت، م  م.1996، 11ال٣و، صًىان اإلاُبٖى
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ت ؤلاصهاف والدكىٍم والخًلُل  قٍٗغ

ٟاع٢ت ؤلاصَاف والدكى٤ٍ، والخًلُل لل٣اعت في بٌٗ ألاخُان، مما ًاصي بلى بؾدشاعة 
ُ
جسل٤ اإلا

 ال٣اعت وزل٤ اليكاٍ واللظة وؤلاؾخمخإ له.

ت ال٣هت ال٣هحرة ال  ،ؤوص ؤن ؤوضر ؤن قٍٗغ
ً
ت ال٣هت ال٣هحرة ظضا وبٗض َظا ؤلاؾخٗغاى لكٍٗغ

ٟاع٢ت ٣ِٞ، بل َىا٥ ٖىانغ ٦شحرة جخٗال٤ صازل الىو وجدكاب٪ لُخد٤٣ 
ُ
جخد٤٣ مً ٖىهغ اإلا

ت ومجها الخ٨ش٠ُ وؤلازتزا٫  ى ٖىهغ ؤؾاسخي في بيُت ال٣هت  -ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ -الكٍٗغ َو

خماص ٖلى الخ٨ش٠ُ اللٟٓي وج٨ش٠ُ اإلاى٠٢ والخضر ال٣  للىن٠ ال٨مي لها، ٞاإٖل
ً
 هٓغا

ً
هحرة ظضا

ت في الىو.   في جد٤ُ٣ الكٍٗغ
ً
 وهي ج٣اهت ٞٗالت ظضا

ً
 ج٣اهت البض مجها في ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 

 الخاجمت

 هي ظيـ ؤصب
ً
ي، ًم٨ىىا ال٣ى٫ ؤهه مً مىُل٤ ؤن الىثر َى ٖمل ؤصبي، وال٣هت ال٣هحرة ظضا

 إلاا 
ً
٣ا ". و٧لمت "ما" َظٍ جسخل٠ مً ظيـ ؤصبي آلزغ ٞو

ً
ت هي "ما ًجٗل الٗمل ألاصبي ؤصبُا والكٍٗغ

 ًسخل٠ ٖما ًجٗل الغواًت ؤصبُت 
ً
ًدىاؾب م٘ َبُٗت َظا الجيـ ألاصبي، ٞما ًجٗل الكٗغ ؤصبُا

 مً هو آلزغ ختى وبن ٧اها مً
ً
 ٖما ًجٗل ال٣هت ؤصبُت. ٦ما جسخل٠ ؤًًا

ً
سخل٠ ؤًًا طاث  ٍو

ت في هو قٗغي لكاٖغ ُمٗحن جخد٤٣ بم٩ىهاث و٦ُُٟت ٢ض ج٩ىن ُمسخلٟت ًٖ  الجيـ، ٞالكٍٗغ

ان مً  م مً ٧ىجهما ههان قٍٗغ ت في هو قاٖغ آزغ بالٚغ اإلا٩ىهاث وال٨ُُٟت التي خ٣٣ذ الكٍٗغ

اث. ت لِؿذ واخضة بل هي قٍٗغ   ظيـ ؤصبي واخض. ٞالكٍٗغ



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 196  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

رار: مياهخه 
ّ
ب، قاٖغ الت ُّ ت في قٗغهألا ٖبضهللا الُ غىٍّ

ُ
ىاهغ ل ت ْو ُّ  صب

 ههغ الضًً ئبغاهُم أخمض خؿحنط الضهخىع ألاؾخا

الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت  -ت مٗاعف الىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُتولُ  -اللغت الٗغبُت وآصابهاكؿم 

ا  بمالحًز

ـ  مىس ى ؾُٗض َه ئصَع

الجامٗت  -ولُت مٗاعف الىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُت -كؿم اللغت الٗغبُت -صعاؾاث ٖلُاَالب 

ا  ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

 ملخو البدث

ىاَغ  ًدىاو٫ َظا ت ْو ُّ رار: م٩اهخه ألاصب
ّ
ب، قاٖغ الت ُّ ت البدض مىيٕى ٖبضهللا الُ ٛىٍّ

ُ
،  ل في قٍٗغ

ت ُّ ب ألاصب ُّ ًىا اَخمامه مً زال٫ اإلاىهج الىنّٟي والخدلُلّي، ؾِىا٢ل البدض م٩اهت ٖبض هللا الُ ِّ ، مب

ت التي جمّحز بها في ؤٖماله  ٛىٍّ
ُّ
ىاَغ الل

ّ
. ٦ما ًدىاو٫ الٓ ٗغّي الٗغبّي والا٢خضاء به في ؤقٗاٍع

ّ
رار الك

ّ
بالت

ٛىّي الٗغبّي. وجبرػ ؤَمُت البدض في ٧ىهه 
ُّ
رار الل

ّ
ت في بزغاِء الت ُّ ا ؤلاًجاب ت، مكحًرا بلى آزاَع ٗغٍّ

ّ
الك

ب،  ُّ  ٖبض هللا الُ
َ
.ٌٗغُى ؾحرة ت في قٍٗغ ٛىٍّ

ُّ
ىاَغ الل

ّ
 ًٖ الٓ

ُ
٨ك٠ ت، ٍو ُّ وؾِؿعى   وم٩اهخه ألاصب

ت؟ ُّ ب؟ وما م٩اهخه ألاصب ُّ ىاَغ   البدض لئلظابت ًٖ الدؿائالث آلاجُت: َمً ٖبض هللا الُ
ّ
وما الٓ

ب  ُّ ًمُّ َظا البدض اإلاداوع آلاجُت: اإلادىع ألاّو٫: ٖبضهللا الُ ؟ ٍو ت التي جمّحز بها في قٍٗغ ٛىٍّ
ُّ
الل

ت ُّ ب ألاصب ُّ اوي: م٩اهت ٖبضهللا الُ
ّ
رار، اإلادىع الش

ّ
ت في قاٖغ الت ٛىٍّ

ُّ
ىاَغ الل

ّ
الض: الٓ

ّ
، اإلادىع الش

ت في  ٛىٍّ
ُّ
ىاَغ الل

ّ
ت، وببغاػ الٓ ُّ ب ألاصب ُّ .  وحهضٝ َظا البدض بلى بْهاع م٩اهت ٖبض هللا الُّ قٍٗغ

  . ىء ٖلى شخهٍُت مخّٟغصٍة، وطاث ؤبٗاص  قٍٗغ ًّ وج٨مً ؤَمُت َظا البدض في ؾُٗه؛ إلل٣اء ال

ب ب ُّ ٝغ ٖبض هللا الُ ُٖ  ًٖ مخّٗضصة، بط 
ً
ا مخمّحًزا، ًٞال ًُّ م، وها٢ًضا ؤصب ىنٟه مّٟؿًغا لل٣غآن ال٨ٍغ

ة.
َّ
خه الٟظ  قاٍٖغ

 

 اإلالضمت

، وطل٪ ًدىاو٫  ت في قٍٗغ ٛىٍّ
ُ
ىاَغ ل ت ْو ُّ رار، وم٩اهخه ألاصب

ّ
ب، قاٖغ الت ُّ َظا البدض ٖبضهللا الُ

ت للكٗغ الٗغبي مً خُض  مىػ الش٣اٞت الٗغبُت، وبُان صوعٍبىنٟه عمًؼا مً ع  ٛىٍّ
ّ
في صعاؾت البيُت الل

بحن  :ج٣اَٗه م٘ ٖلىم الضاللت واللؿاهُاث، والى٣ض ألاصبي في  يىء م٣اعباث في اللؿاهُاث وألاصبُاث

 الخ٣لُض والخجضًض.

ب ؤصًب ٖغبي مٗانغ مكهىع ٖٝغ  ُّ االججاٍ ال٨الؾ٩ُي،  و٢ض وكإ في ببن ٖبض هللا الُ

ى ًيخمي بلى ؤؾغة اإلاجاطًب اإلاكهىعة  بِذ ٖلم وصًً، خُض ٧ان ًما باإلاضاعؽ ألاولُت، َو
ّ
والضٍ مٗل
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غ صلُل ٖلى التزامه باالججاٍ ال٨الؾ٩ُي اإلاٗانغ. خُض  م. وبهخاظه ألاصبي الٍٛؼ ـ ال٣غآن ال٨ٍغ بخضَع

جمخاػ ؤٖماله ألاصبُت بااللتزام بٗمىص الكٗغ الٗغبي، ومجاعاة الظو١ الٗغبي ال٣ضًم، والخضًض ًٖ 

ٗغاء الٗغب ال٣ضامى. وفي ألا 
ّ

ٝغ به الك ُٖ ىه ٖلى الخُا٫ الىاؾ٘ الظي  َال٫ والىى١، واخخىث صواٍو

ً، وهي: ؤنضاء الىُل، وؤٚاوي ألانُل، واللىاء الٓاٞغ، وباهاث عامت،  مجا٫ الكٗغ له ؾخت صواٍو

ب مالٟاث ؤزغي ٦شحرة  ُّ مخىّىٖت، وؾ٣ِ الؼهض، وبغ١ اإلاضص بٗضص وبال ٖضص. ولؤلصًب ٖبض هللا الُ

و٢ض ٢ام بخ٣ضًم َظا ال٨خاب ٖمُض  1ومً ؤَّمها ٦خابه "اإلاغقض بلى ٞهم ؤقٗاع الٗغب ونىاٖتها".

ظا ٦خاب ممخ٘  ألاصب الٗغبي الض٦خىع َه خؿحن، الظي ٢ا٫ في اٞخخاخُت ج٣ضًمه لهظا ال٨خاب:"َو

 2بلى ؤبٗض ٚاًاث ؤلامخإ، ال ؤٖٝغ ؤن مشله ؤجُذ لىا في َظا الٗهغ الخضًض".

 لافخه:ز

ب في ؾىت  ُّ ت(،  وبٗض جسّغظه 1936الخد٤ ٖبض هللا الُ ىم )اإلاغخلت الخجهحًز م، ب٩لُت ٚغصون بالخَغ

٣ُت  ُاهُا لاللخدا١ بمٗهض الضعاؾاث الكغ٢ُت وؤلاٍٞغ َض مً ٢بل خ٩ىمت الؿىصان بلى بٍغ ِٞ و
ُ
ٞحها  ؤ

وؤنبذ ؤ٦ثر هطًجا، و٢ض امتزظذ   3بجامٗت لىضن، وخهل مجها ٖلى قهاصحي اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ،

ت بالش٣اٞت الٗغبُت مً خُض اليكإة والضعاؾت،  والش٣اٞت الٛغبُت مً خُض الضعاؾت  بخه الٍُٟغ مَى

  4واإلاٗاٌكت.

 اإلابدث ألاّوٌ: مياهت ٖبض هللا الُُب ألاصبُت 

ت الٗغب في الٗهغ الخضًض، و  ُّ ب اإلاجظوب بحن عّواص ال٨الؾ٨ُ ُّ ٢ض طإ نِخه إلا٘ هجم ٖبض هللا الُ

 
ً
ت بال٣اَغة، ممشال ُّ ٛت الٗغب

ّ
ت مجم٘ الل زخحر لًٗىٍّ

ُ
في بضاًاث الىه٠ الشاوي مً ال٣غن اإلااضخي، ٞا

                                                           
، 1)ال٣اَغة: مُبٗت مهُٟى البابي وؤوالصٍ، ٍ، اإلاغقض ئلى فهم أقٗاع الٗغب ونىاٖتهاٖبض هللا الُُب اإلاجظوب، 1

 .1م(، ط1955
 . 5، م1اإلاغظ٘ الؿاب٤، ط2
انض٤ً، ٖمغ ؤخمض،  3 ، )عؾالت ماظؿخحر في قٗغ ٖبضهللا الُُب، ظامٗت ؤمضعمان هظا ٖبض هللا الُُب قاٖغا

 م(.1995بالؿىصان، 
لضا  4 ٍؼ ت اؾمها: ظٍغ ىضما ٖاص ، ٣ٞض حّٗغٝ Grisledaٖ جؼّوط مً ؾُضة بهجلحًز لحها ؤزىاء صعاؾخه في ظامٗت لىضن، ٖو

ُاهُا،  بلى الؿىصان بٗض خهىله ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ ٧ان ٖلى اجها٫ صاثم بها بلى ؤن ؾاٞغ مغة ؤزغي بلى بٍغ

اٍ هللا حٗالى في الُىم الخاؾ٘ ٖكغ  لذ ػوظخه مسلهت  له، حٗخجي به بلى ؤن جٞى ٞتزوظها زم ٖاص مٗها بلى الؿىصان. ْو

اجه ًىاَؼ ازىحن وزماهحن ٖاًما.19/6/2003غ ًىهُى ٖام زالزت وؤلٟحن مُالصي )مً قه  م(.و٧ان ٖمٍغ خحن ٞو
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ت الؿىصان ٖام  ٍّ ًاء الُجضص للمجم٘، ٢ا٫ ببغاَُم مض٧ىع  1م.1961لجمهىع وفي خٟل اؾخ٣با٫ ألٖا

٣ٍُه  ، ٞو الٍم ماّعر، ألامحن الٗام للمجم٘ آهظا٥: "ػمالئها الجضص ؤصًٍب، ولٛىّيٍ ، ٖو ، و٢اهىوّيٍ

باب بحن الخالضًً. جسّغط في ٧لُت ٚغصون، 
ّ

ب عمؼ الك ُّ ..؛ ٞالض٦خىع ٖبض هللا الُ وصخّٟيٍ، وؾُاسخّيٍ

ت  ُّ ىم، وصّعؽ في مٗهض الّضعاؾاث الكغ٢ ٛت الٗغّبُت بجامٗت الخَغ
ّ
وظامٗت لىضن وعؤؽ قٗبت الل

ت آلاصاب بجام ُّ ىم".بجامٗت لىضن، وناع آلان ٖمًُضا ل٩ل  2ٗت الخَغ

: اإلاىانب التي جىلها
ا
 أول

ٛت 
ّ
٠ بها في حؿُٗيُاث ال٣غن اإلااضخي مىهب ؤّو٫ عثِـ إلاجم٘ الل ِ

ّ
ل
ُ
مً اإلاىانب اإلاهّمت التي ٧

ت الظي ؤوصخئ بالؿىصان، ُّ   3الٗغب
ً
ت مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة ممشال زخحر لًٍٗى

ُ
م٘ الٗلم بإهه ا

 4م.1961للؿىصان في ٖام 

ت مضة ؾىت واخضة، وطل٪ بٗضما   ُّ ٛاث الكغ٢
ّ
ب بجامٗت لىضن في مٗهض الل ُّ و٢ض ٖمل ٖبضهللا الُ

م. زم ٖاص 1950ؤ٦مل الغؾالت التي ج٣ضم بها للخهى٫ ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ مً ظامٗت لىضن ؾىت 

ىه الؿىصان في ؾىت  مل في مٗهض التربُت ببسذ الغيا إلاضة زالر ؾىىاث.1951بلى َو ض وبٗ 5م، ٖو

ىم التي ؤخّبها، ألجها ٧اهذ امخضاًصا ل٩لُت ٚغصون التي  م بلى َا٢م الخضَعـ بجامٗت الخَغ ًّ طل٪ اه

ىم في ؾىت 1954جسّغط ٞحها، و٧ان طل٪ في ٖام  م. زم ؤنبذ ٖمًُضا ل٩لُت آلاصاب بجامٗت الخَغ

ا في مىا 6م،1961 َغ ت، ٦ما ؤهه ٖمل ٖلى جٍُى ُّ ٍح قتى. ٞإياٝ بلى مىاهجها لٛاث ؤظىبُت بياٞ

ىه الغثِـ ألاؾب٤ ظٟٗغ مدّمض همحري مضًًغا لجامٗت  ُّ و٢ض خ٤٣ ؤخالمه وبلٜ مغامه ٖىضما ٖ

ىم في ٖام  م. وبٗض طل٪ قٛل مىهب مضًغ ظامٗت ظىبا ٖانمت ظىىب الؿىصان، 1973الخَغ

ا وقاع٥ في جإؾِـ ظامٗت باًبحرو في ٖام  ىم. زم ؾاٞغ بلى هُجحًر م، 1977و٧ان م٣ّغَا في الخَغ

 ىلى مىهب ؤّو٫ مضًغ لها. وج

                                                           
ب بمجم٘ اللاهغةبكحر، خؿً،  1 ُّ ىم: الضاع الؿىصاهُت لل٨خب، ٍكغاءة لبدىر ٖبض هللا الُ م(، 2009، 1، )الخَغ

 .9م
 اإلاغظ٘ الؿاب٤. 2

ا بكحر بمام، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   3  .428ػ٦ٍغ
 .9م بكحر، خؿً، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  4
 .39اإلاجظوب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   5
 .11ٖهام الخجاوي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   6
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ا في ٧لُت 
ً
٧اهذ مدُخه ألازحرة في بالص الٛغبت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت، خُض بهه ٖمل ؤؾخاط

ىضما ٖاص بلى الؿىصان عظ٘ بلى  1آلاصاب بجامٗت ؾُضي مدّمض بً ٖبض هللا في مضًىت ٞاؽ. ٖو

ا، ٞمىدخه ل٣ب ألاؾخاطًت اإلام ًٗ  عاج
ً
ىم، ٞاؾخ٣بلخه اؾخ٣باال  Profession)خاػة ظامٗت الخَغ

Imiritue) .ؾىضث بلُه بصاعة مجلـ بصاعتها الٗامت
ُ
ت في ألاصب. ٦ما ؤ  ، والض٦خىعاٍ الٟسٍغ

ت باللاهغة    ُّ غت الٗغب
ّ
ا: وكاَه في مجم٘ الل ُا  زاه

ت بال٣اَغة ع٢م ) ُّ ٛت الٗغب
ّ
ب صوعة ماجمغ مجم٘ الل ُّ مً 12(، اإلاى٣ٗضة في 28خًغ ٖبض هللا الُ

ا في طل٪ اإلاجم٘ هي الضوعة ع٢م ) م. و٧اهذ1962ماعؽ  مً  5(، اإلاى٣ٗضة في 66آزغ ظلؿت ًدًَغ

ل   وزالزىن ماجمًغا ٖاًما للمجم٘. و٢ض ٧ان 2000ؤبٍغ
ٌ
م. و٧اهذ ظملت ما خًٍغ مً صوعاث، هي حؿٗت

ا. ت وجُىٍَغ ُّ ا، ومدايًغا، ومهخًما بخإنُل اللٛت الٗغب
ً
ب في جل٪ الّضوعاث باخش ُّ  ٖبض هللا الُ

ا:  
ا
بزالش ُّ  عأي َه خؿحن في ٖبض هللا الُ

٠ ٖبض هللا 
ّ
َى ؤّو٫ مً ٢غؤ الجؼء ألاّو٫ مً ٦خاب )اإلاغقض بلى ٞهم ؤقٗاع الٗغب ونىاٖتها( للمال

ت في  ُّ . ٞخدّضر بمىيىٖ ٠ ٖلى َباٖخه ووكٍغ
ّ
عجب َه خؿحن به وشّج٘ اإلاال

ُ
ب، و٢ض ؤ ُّ الُ

: "َظا ٦خاب ممخ٘ بلى ؤبٗض 
ً
ٚاًاث ؤلامخإ، ال ؤٖٝغ ؤّن مشله ؤجُذ لىا في ج٣ضًمه لهظا ال٨خاب، ٢اثال

ما ؤ٢ىله ًٖ 
ّ
ا، ؤو مازًغا بعياًء ناخبه، وبه ًُ َظا الٗهغ الخضًض. ولؿذ ؤ٢ى٫ َظا مخ٨ثًرا ؤو ٚال

خدّضر بلّي في  ٨ٟي ؤوي لم ؤ٦ً ؤٖٝغ ألاؾخاط اإلاال٠ ٢بل ؤن ًؼوعوي طاث ًىٍم، ٍو ىت. ٍو ِّ ً ب ز٣ت ٖو

اًما أل  ًّ تر٥ لي ؤ ، ختى عؤًذ الغيا ٦خابه َظا، ٍو
ً
ْهغ ٖلى بٌٗ ما ُٞه. زّم لم ؤ٦ض ؤ٢غؤ مىه ٞهىال

ٟغيان ٖلّي ٞغًيا." ًُ   2ٖىه، وؤلاعجاب به، 

عجب بمخاهت ؤلٟاْه، 
ُ
ب )ؤنضاء الىُل(، وؤ ُّ و٦ظل٪ ٢غؤ َه خؿحن صًىان ٖبض هللا الُ

ؾلىبه، ّٞٗبر ًٖ طل٪ ب٣ىله: )بهه بضوي(. "و٢ا٫ ص. َه 
ُ
خؿحن عخمه هللا وظىصة مٗاهُه، وعناهت ؤ

ُٖض في ٦خابه )مً ؤصبىا اإلاٗانغ(. والبضاوة 
ُ
ه بضوي( زم ؤ

ّ
ت: )به ٍّ في اإلا٣ا٫ الظي ٦خبه في الجمهىع

                                                           
 ٖهام الخجاوي، اإلاغظ٘ الؿاب٤.  1
 .5، م1اإلاجظوب، اإلاغقض،  اإلاغظ٘ الؿاب٤، ط2
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جخاػ صخغاء ٧لهاعي ؤو  ت مٗىاَا الهض١، ال ؤن الكاٖغ ًدمل ٖلى ْهغ بٗحٍر زُمه ٍو ُّ البُاه

  1ؤ٢اصٌـ".

ا: الجىائؼ التي  ٗا  خهل ٖلحهاعاب

 ُّ ب ٖلى ٖضة ظىاثؼ ج٣ضًًغا لجهىصٍ وبؾهاماجه الٗلمُت، مجها: ظاثؼة الؼبحر ل٣ض خهل ٖبض هللا الُ

ت. ُّ  مدّمض نالر لئلبضإ الٗلمي،  وظاثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلا

ٗغّي الٗغبّي والاكخضاء به في أقٗاعه
ّ

رار الك
ّ
 اإلابدث الشاوي: اهخمامه بالت

 
ّ

ٗغّي الٗغبّي في ؤٚلب ؤٖماله الك
ّ

رار الك
ّ
ما في صًىاهه )باهاث عامت(، بغػ اَخمامه بالت ُّ ت، وال ؾ ٗغٍّ

ا، وطإ نِخه في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت صازل  ًٗ ت، خُض القى جغخًُبا واؾ ٗغٍّ
ّ

ىه الك ى مً ؤَم صواٍو َو

ٟخخذ ب٣هُضة ٢هحرة  ا وؾخحن ٢هُضة، وٍُ ًّم َظا الضًىان بحن صٞخُه ؾخًّ الؿىصان وزاعظه. ٍو

ًِخا، ؤما مٗٓم ال٣هاثض ٞخهل ؤبُاتها بلى زمؿت بٗىىان )تهىئت( ًبلٜ ٖضص ؤبُاتها ؤخض ٖكغ ب

ىىان َظا الضًىان )باهاث عامت(، مؿخمضٌّ مً الترار الٗغبي ال٣ضًم، "وعامت والباهت  وزمؿحن بًِخا. ٖو

٨ّجى في الكٗغ باإلاىاي٘ ًٖ ٖهىص الىصاص،  ًُ مما ًخّٛجى به الكٗغاء، وعامت مىي٘ والباهت شجغة. و٢ض 

ؼاء، يغب مً وبالصجغ ًٖ الخبِباث. وؤ لب ؾلىان ٖو ٦ثر الخضًض ٖجهً ًض٫ُّ ٖلى بٗض مىا٫، َو

 ت واعصة في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم.٩ٞلمت الباه 2الهغب مً الىا٢٘ ٦ضؤب ؤ٦ثر الكٗغاء".

 )تهىئت( اللهُضة ألاولى

 للؿُض مدّمض 
ً
ب صًىاهه )باهاث عامت(، ب٣هُضة بٗىىان )تهىئت(، هٓمها تهىئت ُّ ًٟخخذ ٖبض هللا الُ

ا وقاًٖغا، و٢ض مضخه  ًُ ؤخمض مذجىب عثِـ وػعاء ظمهىعٍت الؿىصان ألاؾب٤. و٧ان مذجىب ؤصب

ب بهظٍ ال٣هُضة ؾىت  ُّ  في مُلٗها:1969ٖبض هللا الُ
ً
 م، ٢اثال

ـَ ال٣ى٫ِ والٗمِل   3هللِ صع٥ُّ ًا مذجىب مً عظِل  حّي الغثِـ عثِ

(ا  للهُضة الشاهُت )اللمغ اإلاهىٕى

                                                           
 . 7اإلاجظوب، صًىان ؤنضاء الىُل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م1
 .7اإلاغظ٘ الؿاب٤، م ، اإلاجظوب، صًىان باهاث عامت 2
 .9اإلاغظ٘ الؿاب٤، م3
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ا بلى ؤٚغاى الكٗغ ؤما ال٣هُضة الشاهُت 
ً
ب ٞحها ٚغًيا ظضًًضا ُمًاٞ ُّ ٣ٞض ابخ٨غ ٖبض هللا الُ

ل في ال٣مغ الهىاعي الظي جّم ا٦دكاٞه في الٗهغ الخضًض. 
ّ
خمش ى اإلاستٕر الجضًض، ٍو ال٣ضًمت، ؤال َو

 بُٗض بعؾا٫ الغوؽ ؤّو٫ ٢مغ نىاعي بلى 
ً
م صعمان اخخٟاال

ُ
ت با و٢ض ؤل٣ُذ في خٟل باإلا٨خبت اإلاغ٦ؼٍّ

ب في مُلٗها:الًٟ ُّ ٣ى٫ ٖبض هللا الُ  اء، ٍو

ُٜ ال٣مْغ  َبر    ؤن ؾِْبلُ
َ
ُمى الخ

ُ
 1َل ؤجا٦

 ة )ؾٗضي(اللهُضة ألازحر 

 بلى ؤْن اهخ٣ل بلى مضح الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه 
ً
زّو الكاٖغ مُلٗها بالٛؼ٫، و٢ض اؾخمّغ مخّٛؼِال

ى مضح الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم. وبٗض طل٪ جدّى٫ الكاٖغ بلى مضح الصخابت، زم ٖاص مغة ؤزغي بل

 في اإلاُل٘:
ً
 وؾلم. وؤزحًرا ازخخم الكاٖغ ٢هُضجه بالٛؼ٫ للمغة الشاهُت، ٢اثال

ها
ُ
ها    و٢ض ؤٖغيْذ ٖىا وػا٫ ػوال

ُ
ى هىال

ّ
 2َِغْبىا بلى ؾٗضي وؤو

سغ،  ب ٢ض هٓم في ظمُ٘ ؤٚغاى الكٗغ الٗغبي ال٣ضًمت مً مضح، ٞو ُّ بّن الكاٖغ ٖبض هللا الُ

ؼ٫،  غاى الجضًضة مشل: تهىئت ٚو ه ٢ض ؤياٝ بٌٗ ألٚا
ّ
وعزاء، وهجاء، وون٠، وخ٨ٍم. ٦ما ؤه

 ٖلى اإلاؿاواة صازل 
ّ

اث الخضًشت في الٗهغ الخضًض، والخض ألانض٢اء، والخٗبحر ًٖ بٌٗ اإلاستٖر

ا مىه بًغوعة بخُاء الترار  ب بٗمىص الكٗغ الٗغبي، بًماهً ُّ ً. و٦ظل٪ ٢ض التزم ٖبض هللا الُ الَى

ٛت الٗغب
ّ
ي ال٣ضًم، وبْهاع ألالٟاّ التي ٌؿخهٗبها بٌٗ الى٣اص اإلادضزحن. وبظل٪ ًخم بزغاء الل

اص الٟهُدت. ًّ ت، وجخٗٝغ ألاظُا٫ الجضًضة ٖلى لٛت ال ُّ  الٗغب

ما مً خُض اإلاُال٘ واإلا٣اَ٘،  ُّ ٗغّي الٗغبّي، والؾ
ّ

رار الك
ّ
ومً ال٣هاثض التي ًبرػ ٞحها ا٢خضاٍئ بالت

ت(: ُّ ب في مُلٗها: و  ٢هُضجه )صاع م ُّ  ٣ٍى٫ ٖبض هللا الُ

ت طاث اإلاغبــــــــــــــــــــــ٘ الكاحي     ُّ اى الؿىضؾُـــــــــــــــــــــــــاث ًا صاع م با والٍغ  بحن الغُّ

ذ وهدً بمىماة جدُِ بىــــــــــــــــــــــــــــا   
ّ
 ٦إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاثبها لٗمغ٥ ؤخُاء  قُ

                                                           
 .10اإلاغظ٘ الؿاب٤، م1
 .293اإلاغظ٘ الؿاب٤، م2
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ىــــــــــــــــــــــا    ا بلُ٪ وجدبحر الك٨ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث َل حؿمٗحن مً اإلاىماة مجٖز
ً
 قى٢

َهْٟذ     َٖ  1بىا الخُىب بلى بٌٗ الُٛاباث ؤم حٗلمحن الظي هل٣ى و٢ض 

 لها: ٢ض بٗضث ٖىا اإلادبىبت ًساَب الكاٖغ في 
ً
مُل٘ ال٣هُضة صًاع مدبىبخه، ٢اثال

ت(، مً ٢هُضة الىابٛت  ُّ وجغ٦خىا، ونغها بٗض ٞغا٢ها ٧األمىاث. و٢ض ا٢خبـ الكاٖغ ٖباعة )ًا صاع م

ت بالٗلُاء ٞالؿىض( و٢ض ّٖضَا مً اإلاٗل٣اث "٧ل مً اإلاًٟل الًّبي، وؤبي ٖبُضة،  ُّ الظبُاوي )ًا صاع م

ض ا  ، و٦ظل٪ ؤزظ مىه اإلاٗجى الظي ًخمشل في بٗض اإلادبىبت، واؾخدالت ل٣ائها. 2ل٣غشخي"وؤبي ٍػ

ت غىٍّ
ُّ
ت  اإلابدث الشالث: الٓىاهغ الل ٗغٍّ

ّ
 التي جمّحز بها في أٖماله الك

اث  ت ال٣ضًمت، م٘ بياٞت مىيٖى ُّ بإ بَاع ال٣هاثض الٗغب
ّ
ب باج ُّ ًخمّحز ؤؾلىب ٖبض هللا الُ

٣ت جدضص لىا مالمذ  ظٍ الٍُغ ت اإلاٗانغة، َو ُّ ت، والاظخماٖ ُّ وؤٚغاى اؾخىخاَا مً ألاخضار الُىم

ب جؼزغ ب٨شحٍر مً الٓىاَغ ا ُّ اث قٍٗغ وؤؾالُبه.  ومً اإلاالخٔ ؤن ؤقٗاع ٖبضهللا الُ ُّ ت ٞى ٛىٍّ
ُّ
لل

ت، التي ًجضع بىا الى٢ىٝ ٖىضَا وصعاؾتها، ومجها: ْاَغة قضًضة البروػ ؤال وهي اؾخسضام  ُّ الٟى

ٗغي الٗغبي ال٣ضًم، واإلاؿخىي اإلاعجمّي"مؿخىي 
ّ

اٖغ للغمىػ اإلاسخلٟت، والالتزام بال٣الب الك
ّ

الك

اإلاؿخىي الّهغفّي، التر٦ُب الىدىّي، و  مؿخىي اإلاؿخىي ألاؾلىبّي، و اإلاٟغصاث وصالالتها"، زم 

ت التي جمّحز بها، ما  ُّ ت ألالؿي ٛىٍّ
ُّ
ىاَغ الل

ّ
ذ ٞحها الٓ

ّ
واؾخٗما٫ ؤخٝغ اإلاٗاوي. ومً ال٣هاثض التي ججل

 ًلي:

 كهُضة )عخُل لُلى(

 ؤال   ِبّن  لُلى    آطهــــذ   بمؿحر  ٣ٞض  قٛلذ  ظىذ  الٓالم  يـــــمحري 

زغي   وعاَء  الٛاب  طاث   ُخــــــُضوع 
ُ
 وبّن  لهـــــا  صاًعا  بٗلُاَء   ِقْمُتهــــــــــــا  وؤ

ٖـــــظب اإلاجى  ٚضاة  ٍٚض  مــــاطا  ٨ًـــــىن   مهــــــــــحري 
َ
صعي  وما ؤ

َ
ي  ال ؤ

ّ
 وبو

مـــــــــــــــــــــــــــــــىعي
ُ
ْظخلي  مساًلها   لى   حؿخ٣ُُم   ؤ

َ
  ظؿـــــــــــــاًما  وؤ

ً
ُل  آماال  ؤئّمِ

حهاث َحهاث اإلاُىجي صون هُلها  مً   الُٛب   آٞــــــــــــــــــــا١ٌ  طواث  ؾخىع   َو

ُذ   بها   خحن   اهدىذ    بًٛـــــــحر    ٖىض   آؾً   عؤًُتهــــا  ٍٚغ
ً
 وبن  ٞخاة
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ا  وقا٫  ٣ٞض   َمَّ   الخصخى   بؿٗــــــــــــــــحر مام  الؿا١  قُغ  بػاَع
َ
ى  ؤ

َّ
 جضل

غ ـــــــــــــاَء     ٚحر  ٚــــــــــــٍغ َّٟ ًغا  ٖلى    ل  جغي  مً  وعاِء الغ ٦ُّبخحن اعجٟاٖه  ٍٚغ

وع 
ُ
٣ي     بدـــــــــــــــــــــــظ ٗت  بلُ٪    ول٨ً    جخَّ  وبّن  خباالث   اليؿاِء   ؾــــــَغ

ــــــــــــغاى   ٚحُر    ُٚـــــــــــــىع   وام٤ٍ   وما  آٞت  ألٖا
ُ
غاَى هٓغة  وما   تهخ٪  ألٖا

ــــــــــــــــىع  ٍى    ًىٓــــــــــــــــــغون  ٖو
ْ

ك ُٗ ىا   ب
ُّ
 بّن  بجي   الضهُـــــــا    ؤعتهم ظمالها  ٞٓل

ب   الىنــــــل  ٚحر   مـــــــــــؼوع ـا  وُعّب    ٢ٍغ ضي حكخهي ؤن هؼوَع ْٗ ذ ُؾ
ْ
ئ ّبِ

ُ
 وه

زغي   الث خـــ
ُ
ُبىع وؤهذ   بإ ُٖ ٍت   1ـــــــحن   ـا بدىٞى حهاث   ؾٗضي  صاَع  َو

ؤقاع الكاٖغ في َظٍ ال٣هُضة بلى ؤّن لُلى ؤٖلمخه بغخُلها، وؤن َظا الغخُل قٛله وؤّع٢ه اإلاٗنى: 

ت  ٦شحًرا. واؾخٗمل الكاٖغ اؾم لُلى عمًؼا إلاا ٣ًهض، ؾىاء ؤ٧اهذ مٗكى٢خه الخ٣ُ٣ُت، ؤم عمٍؼ

ىه، طا٦ًغا ؤن لها ً، بخضاَما بٗلُاَء، وألازغي وعاء الٛاب. وفي ٢ىله )وبن لها صاًعا  ٣ًهض بها َو صاٍع

ا ومإمجها. زم  ٗه م٩اهتها لضًه، وفي ٢ىله )وؤزغي وعاَء الٛاب(، ٦ىاًت ًٖ ؾتَر بٗلُاَء(، ٦ىاًت ًٖ ٞع

ًبا ماطا ؾُدضر له في اإلاؿخ٣بل؟ وبٗض طل٪ بّحن ؤن ؤمىع خُاجه بطا  حؿاء٫ الكاٖغ مخعّجِ

٘ بمٟاججها. زم ؤقاع بلى اؾخ٣امْذ،  ؾىٝ ًد٤٣ آماله الُٗٓمت، ومجها الىٓغ بلى مٗكى٢خه والخمخُّ

اَا بإجها ظمُلت  ًَّ ا ب ًٟ ه ٖىضما عؤي جل٪ الٟخاة ؤٚغجه بمٟاججها، وان
ّ
ا ؤه ًٟ اؾخدالت جد٤ُ٣ آماله، مًُ

 ًّ ل الغظا٫ وججظبهم هدَى غاء، ج٨ّبِ ض ٖلى ؤّن ؤؾالُب اليؿاء في ؤلٚا
ّ
ت، ول٨ّىه  اإلاٟاجً. زم ؤ٦ بؿٖغ

ًّخ٣ي َظٍ ألاؾالُب بدظع قضًض. وبٗض طل٪ بّحن الكاٖغ خ٣ُ٣ت ؤّن هٓغة الٗاق٤ ال تهخ٪ 

غاى وحهخ٨ها َى  ، وما٦ًضا ؤّن ألاطي الظي ًهِب ألٖا غاى، ولً جهُبها باألطي مً وظهت هٍٓغ ألٖا

ل في ٢ىله: )وبن
ّ
ٍغ خ٨مت جخمش بجي الضهُا ؤعتههم   مً الُٛىعًٍ. وازخخم الكاٖغ َظٍ ال٣هُضة بخ٣ٍغ

ض ؤن ٣ًى٫: )بطا ؤعث جل٪ الٟخاة ظمالها  ٍغ ظمالها...(. وفي ٢ىله )بجي الضهُا( ٦ىاًت ًٖ بجي البكغ؛ ٍو

لهاالء الىاؽ، ٞةجهم ًىٓغون بلُه هٓغ الٗاظؼ ًٖ بصعا٥ خ٣ُ٣خه، هًٓغا لُٗب ٞحهم(. زم ؤقاع 

ى )ُؾٗضي(، ٞٗض٫ بظل٪ ًٖ اؾم لُلى ى ٖلم مً  -بلى اؾم ُؾٗضي  الكاٖغ بلى عمؼ آزغ، َو َو

ًبا.  –ؤٖالم الٗك٤ ٖىض الكٗغاء الٗغب ال٣ضامى  ىه وؤَله، الظًً ًخمىىن ٖىصجه ٢ٍغ عامًؼا به بلى َو

ىه بلى هٟؿه   بلى ٢غب َو
ً
ب الىنل ٚحر مؼوع(، بقاعة : )وعّب ٢ٍغ

ً
غعٍت، ٢اثال زم ؤحى بد٨مت ج٣ٍغ

وبٗض طل٪ اؾدبٗض الكاٖغ صاع ُؾٗضي التي و٢لبه، ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًؼوٍع في جل٪ اللخٓت، 

ا في هٟي الىنى٫ بلحها.
ً
ُبىع(، مبالٛ ُٖ : )الث خحَن 

ً
زغي بُٗضة ٖجها، ٢اثال

ُ
ى بضاع ؤ ت، َو  بدىٞى

 كهُضة )ّٖغِج ٖلى حىَؽ(
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ب في مُلٗها: ُّ  ٣ًى٫ ٖبض هللا الُ

ىا  بنَّ الجبا٫ بجىٍؽ هجً  لي  خؼها غ ٖىضَا الَى
ُ
 ّٖغط ٖلى ظىَؽ واط٦

ن الىُل مى٪  صها
َ
   والىُل ًا لُذ ؤ

ٌ
ــــــــــــي هاثُــــت خــــــــــــــــــا َو  ؤط٦غهَجي     ؤع٧ٍى

ِىِىا ٖىضَا  ػمىا
َ
   ٧اهذ   لىـــــا ٚو

ً
 وبنَّ     بالضامــــــغ    الٛغبّي    مجزلـــــــــت

ىا ْبُل الظي َع
َّ
الت بط ظمــــــــــ  نبُدت الُٗض والُ ُّ  ـ٘ الهالة  بهـــــــالضي الؿ

ُمْم لها ٞىىا
ْ
ظ

َ
ِض ما  ؾم٣ذ  1خًُىا مً الضَغ لم ه ْٗ بئتها ٢ض  َىث  مً َب

ُ
 ه

ا، وؤلا٢امت   اإلاٗنى: ُلب مىه الظَاب بلى مضًىت ظىؽ بىجحًر ٣ُه، ؤو اإلاخل٣ي، ٍو ًساَب الكاٖغ ٞع

ٍغ 
ّ
ظ٦ ٍغ بالىًَ، ألّن مغؤي الجبا٫ في مضًىت ظىؽ ًشحر ٖىضٍ الخؼن، ٍو

ّ
ُلب مىه ؤن ًظ٦ ٞحها، ٍو

ًبا مىه، وفي طل٪ بقاعة ب ا ؤن ٩ًىن جهغ الىُل ٢ٍغ ًُّ ذ والىُل بالؿىصان، مخمى لى خىِىه مضًىت ؤع٧ٍى

ىه. زم ط٦غ الكاٖغ ؤن مضًىت الّضامغ بالؿىصان لها مجزلت ٖىضٍ ألهه ٖاف ٞحها ػمًىا  وقى٢ه بلى َو

الت التي ٧اهذ بجىاع مجز٫ ؤؾغجه في الضامغ الٛغبي، والتي ٧اهذ  ُّ ًبا. ٦ما ؤهه ًظ٦غ شجغة الؿ ُّ َ

ا للىاؽ لهالة الُٗض، والاخخٟا٫  باإلاىاؾُاث ألازغي. زم ًخإ ًٗ ؾ٠ الكاٖغ ٖلى ؾ٣ٍى جل٪ َمْجَم

لُلت.  الصجغة بٗضما ٧اهذ ٖالُت ْو

 و٢ا٫ في ال٣هُضة هٟؿها: 

ا   قُىا   صاُعَا قُىذ  َظا  الٟااص  ٖلى   آزاَع
ّ
   إلاا

َ
 بّن   اإلالُدت

ًخا  وهي   هاثُت  والىُل   والٗحَن    مً جىجَُل وال٣ىىا عي  ؤع٧ٍى
َ
 ختى  ؤ

ذ الؿُض  الخؿىا ا    ٚىاعُبه  وػعث  ٖىض الًٍغ
ً

اق ُّ  وال٣اَف  ؤخمَغ  ظ

هبت ٖىض ٚغب ال٣اف ٧اصخت  2ظمهىُعَا    بٗبىع  ال٣اف ٢ض مغها  ٖو

ا ٖىه، قٗغ بإّن ٞااصٍ ٢ض اعجدل اإلاٗنى:  ضث صاَع ُٗ ض الكاٖغ ؤن جل٪ الٟخاة الجمُلت، خُىما َب
ّ
ًا٦

م  ذ بالؿىصان، ٖلى الٚغ اًت ؤمىِخه ؤن ًغي مضًىت ؤع٧ٍى اع٢ه، ٚو ا مٗها ٞو ًُّ مً بٗضَا ٖىه، ومخمى

عئٍت جهغ الىُل، ومىب٘ اإلاُاٍ في ظبل جىجُل في قغ١ الؿىصان، و٢مم الجبا٫ الٗالُت َىا٥. وهي مً 

ؼ ٖلُه. و٦ظل٪ ًخمّجى الكاٖغ عئٍت جهغ  ىه الٍٗؼ ا  بىنٟها عمًؼا لَى ىه، و٢ض ط٦َغ اإلاٗالم اإلاهمت في َو

ها. وبٗض طل٪ ؤقاع الكاٖغ بلى ؾ٩ان ٚغب ال٣اف خا٫ ًُٞاهه، وػٍاعة بٌٗ ألاما٦ً التي ًدبّ 

                                                           
 .149اإلاجظوب، باهاث عامت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .156اإلاجظوب، باهاث عامت، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 205  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

زغي. و٢ض ا٦دؿبىا 
ُ
ا، طاَبحن بلى ؤٖمالهم في يٟخه ألا ًُّ ال٣اف ب٨ؿال، الظًً ٌٗبرون جهغ ال٣اف ًىم

 ومغاًها ٖلى ٖبىع طل٪ الجهغ، ممل ًض٫ّ ٖلى ٦ٟاخهم ووكاَهم.
ً
 زبرة

ت في صًىان )باهاث عامت( ٖلى الىد غىٍّ
ُّ
 ى آلاحي:جخلخو زالنت الٓاهغة الل

ٗغّي 
ّ

: اللالب الك
ا
 أول

، و٢ض خاٞٔ ُٞه ٖلى  همِ الٗغوى في صًىان )باهاث عامت(التزام الكاٖغ ٖمىص الكٗغ الٗغبي 

ٗغاء اإلاٗانغون
ّ

وازخاع ٖبض هللا ، الٗغبّي بىػهه و٢اُٞخه، ٦ما وعَص ًٖ ال٣ضامى، و٦ما اؾخسضمه الك

 لىهىنه 
ً
ت ق٨ال ًّ ب ال٣هُضة الٗمىص ُّ ت.الُ ٗغٍّ

ّ
 الك

ا: اإلاؿخىي اإلاعجمّي )مؿخىي اإلافغصاث وصللتها( ُا  زاه

ت الخانت والصخهُت وبحن ججاعب  ٍٗغ
ّ

ب في ؤقٗاٍع بحن ججغبخه الك ُّ اٖغ ٖبض هللا الُ
ّ

مؼط الك

ا ٌؿخٗمل  ٗغي الٗغبّي ألانُل، وؤخُاهً
ّ

ٗغاء الٗغب ال٣ضامى، مٗخمًضا ٖلى مٟغصاث اإلاعجم الك
ّ

الك

ا بُٗضة ًٖ 
ً
الاؾخسضام اإلاإلىٝ، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫: ٧لماث مشل: "باهت، مداظغ، الّضمً، ؤلٟاْ

،  ؤط٦غهجي، نبُدت،  ًَ ذ، الؿباؾب، ؤلاًجاٝ، البُض، الُباب، الُٓٗىت، ّٖغط، هج ال٣ِٟاع، الؿباٍع

ا. حَر ٨ت، خُان، خخ٠، ًمخذ، الهؼبغ، ٦ئىؽ، الغاح،  مكبىبت... ٚو ُِ، الٍٗغ
ّ

 1ؾم٣ذ، الك

ب، ٍٚغب ًٖ  واإلاالخٔ ؤن بٌٗ  ُّ مٟغصاث َظا اإلاعجم اللّٟٓي التي اؾخسضمها الُ

ا بإؾالُبهم  ًً اٖغ ًلجإ إلادا٧اة ألا٢ضمحن، م٣خض
ّ

معجم مٟغصاث الجُل اإلاٗانغ. وهلمذ َىا ؤن الك

ىه مجها، وامخال٥ هانُتها، 
ّ
ت، وللّضاللت ٖلى جم٨ ُّ ٛت الٗغب

ّ
 مىه ٖلى ؤؾلىب الل

ً
الٟهُدت مداٞٓت

دش٧ان طل٪ خغًنا مىه ٖ مل َظا اإلاعجم لى حٍٗغ٠ ألاظُا٫ الكابت باللٛت الٗغبُت الٟهخي، ٍو

 الكٗغّي في آلاحي:

اٖغاإلاأ. 
ّ

 ٟغصاث طاث الّهلت ببِئت الك

 اؾخٗمل الكاٖغ  مٟغصاث طاث نلت ببِئخه التي  وكإ ٞحها. 

ت ب. ُّ اٖغ الٗاَٟ
ّ

 اإلاٟغصاث اإلاّٗبرة ًٖ خالت الك
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ت في ؤ٦ثر مً ٢هُضة، مشل:"بزباث، الك٨ُمت، اؾخسضام بٌٗ ال٩لماث طاث الضالالث    اإلاخىٖى

٨ت"  .1قمتها، الٍٗغ

 ُٕى اإلاٟغصاث التي جض٫ّ ٖلى عمىػ قج. 

ت( التي   ُّ اع ال٣ضًم، مشل ٢ىله:)صاع م ىت مؿخمّضة مً ؤلَا ُّ قُٕى اإلاٟغصاث التي جض٫ّ ٖلى عمىػ مٗ

ً، خُض ٧لمت الّضاع جىحي باالؾخ٣غاع:  ًغمؼ بها للَى

تًا  ُّ اى الؿىضؾُاث صاع م احي     بحن الغبا والٍغ
ّ

 طاث اإلاغب٘ الك

ً في ٢هُضة واخضة وهي:  اٖغ ٢ض اؾخسضم عمٍؼ
ّ

ُل لُلي(، والغمؼان َما )عخ ومً اإلاالخٔ ؤن الك

ىه، و)ؾٗضي( لالًجاء بالؿٗاصة والؿغوع، خُض وعص الغمؼ )لُلى( )لُلى(  عامًؼا لؤلوـ والؿمغ في َو

 في مُل٘ ال٣هُضة:

 آطهذ بمؿحر     ٣ٞض قٛلذ ظىذ الٓالم يمحري  ىلُل ؤال ؤن

 لضانقُٕى اإلاٟغصاث التي جض٫ّ ٖلى ؤؾماء ألاشخام ألاما٦ً والب ص.

٦ما وعص في ٢هُضة -٢ض ؤوعص الكاٖغ في صًىاهه ٖضة ؤلٟاّ ومٟغصاث جض٫ّ ٖلى ؤؾماء ألاما٦ً

ا ًىعص ؤ  -ظىؽ ا، وؤخُاهً ًُ  خام طوي الهلت به. ؾماء بٌٗ ألاشواإلاىاي٘ التي اعجبِ بها وظضاه

ا: 
ا
دىّي  مؿخىي زالش

ّ
 ألاؾلىب، والتّرهُب الى

وّضر َظا اإلابدض اإلاؿخىي التر٦ُبي مً خُض جغ٦ُب ألاٞٗا٫، وألاؾماء اإلاخ٨غعة، وجىاو٫ مٗاهحها 

خماص  ب ٢ض لجإ في َظا الضًىان بلى الٖا ُّ ا، وهجض ؤن ٖبض هللا الُ ت مً وعاء ج٨غاَع ُّ والضالالث الخٟ

ت ٖلى الترا٦ُب ُّ ٛت الٗغب
ّ
لى مؿخىي التّر٦ُب الٗغبُت الؿلُمت الٟهُدت التي جسً٘ ل٣ىاٖض الل ، ٖو

اث الخاّنت به، مشل:  الىدىّي ٧ان له بٌٗ الخهٞغ

 وعصث ٖضة جغ٦ُباث للًمحر اإلاخهل ٖلى َظا الىدى:: جغ٦ُب الًماثغ اإلاخهلت .ؤ
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ت+ ط٦غ ٞٗل ماٍى+ن هىن اليؿىة+ن الى  ض ؤن ؤط٦غهجي: )"ؤ" َمؼة اإلاًاٖع ٢اًت+ي اإلاخ٩لم( ًٍغ

ى ًهّىع لىا الجبا٫ وهي قضًضة ؤلالخاح بخظ٦حٍر مضًىت ؤع٧ىٍذ في  غجه مضًىت ؤع٧ىٍذ َو
ّ
الجبا٫ ط٦

ى جهٝغ مً الكاٖغ، في ٢ىله:  حصخُو واضر ًا٦ض اإلاٗجى، َو

     والىُل ًا لُذ ؤن الىُل مىا صها
ٌ
 ؤط٦غهجي ؤع٧ىٍخا وهي هاثُت

ض خّبي لها، وفي  َظا التر٦ُب،  هلخٔ ؤهه خظٝ  خٝغ الجّغ )الم( في  )لها( وونل يمحر خّبحها: ًٍغ

ى جهٝغ مً الكاٖغ. -وخ٣ه الٟهل -اإلاٟغصة الٛاثبت  بُاء اإلاخ٩لم والاؾم ٢بله  )خّب+ ؤها + هي( َو

بحها:  ٌٗالجها، وعصث في ٢ىله: 
ّ
ًُ 

بح ِ
ّ
٨ت ًُ  الكماوبًُاء التًر

ُ
بت َُّ اص الخب ََ  ها     ٍع

ت .ب ٠ُ ؤخٝغ اإلاًاٖع
ّ
ت ومجها خٝغ الخاء في ٢ىله: :جْى اٖغ ؤخٝغ اإلاًاٖع

ّ
٠ الك

ّ
 ٢ض ْو

 ج٣ُم 
ً
ىىُء  وال جبالي جمطخيو  ٖلى ؾىاء الغؤؽ ز٣ال

َ
 1ال ج

ت مً ال٣ؿم مجها ما ظاء في  م٣ُ٘ ٢هُضة ظىؽ: .ط اٖغ ؤؾالُب مخىٖى
ّ

 ؤؾلىب ال٣ؿم: ؤوعص الك

بىابّن  وهللا، بنَّ ؾًُٗضا َمً عآ٥ِ بلى
ُ
َ٘ ؤو ٚ  الؿَُٗض الظي  َما ِعَ

ًضا ب " بنَّ "  
ّ
ى ال٣ؿم الظي ًإحي ظىابه ما٦ ٣ٞض اؾخسضم ال٣ؿم الخبرّي، َو

ت اإلاٗجى وجإ٦ُضٍ؟  اإلاكّضصة اإلا٨ؿىعة الهمؼة لخ٣ٍى

 ص.  الاؾخضعا٥ وؤلايغاب:وعص الاؾخضعا٥ وؤلايغاب ٦شحًرا في ٢هاثضٍ مؿخسضًما ألاصواث: ل٨ً، بلى.

بىا بلىوهللا، بنَّ ؾًُٗضا َمً عآ٥ِ 
ُ
َ٘ ؤو ٚ  بّن الؿَُٗض الظي  َما ِعَ

ب مً ؤؾالُب اإلاضح: وٗم،  وخبظا، في بٌٗ ٢هاثض   .ٌ ُّ اإلاضح والظم: اؾخسضم ٖبض هللا الُ

:
ً
 صًىاهه،  ٢اثال
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 ٖىض الخمُلت ٢ض ٧اهذ لىا ؾ٨ىا وخبظا ظاعة الىاصي مىاػلها

ًدا.وفي اإلاضح ظغي الًٞخا الىٓغ بلى م٩ان ومىاػ٫  ظاعة الىاصي ٖىض الخمُلت التي ٧اهذ له ؾ٨ًىا مٍغ

:
ً
 ٖلى ألاؾلىب الهىفي في مضح الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم ٢اثال

 1ؤوحى بلُه، وجخلى وخُه الصخ٠ نلى ٖلُه بله الٗاإلاحن ٦ما

 اؾخٗمل الكاٖغ جغ٦ُب )ما با٫ صمٗ٪(: الاؾخٟهام:.  و

  ما با٫ صمٗ٪ ؤم ٨ٟ٦خه ٠٨ً
ُ
 ؤم ؤهَذ لؿَذ ًٖ ألاقىا١ِ جىهٝغ

ؤنل َظا التر٦ُب جغ٦ُب ٖغبي ٢ضًم )ما با٫ ُٖى٪( اؾخسضمه بٌٗ الكٗغاء الٗغب ال٣ضامى في 

، و٢انًضا الخىبُه 
ً
ب، مساًَبا هٟؿه ؤو اإلاخل٣ي مدؿاثال ُّ مٟخخذ ٢هاثضَم، واؾخسضمه ٖبض هللا الُ

 لى صمٗ٪.ٖلى ؤَمُت جظ٦غ اإلااضخي، ول٨ىه ّٚحر ُٞه لٟٔ ُٖى٪  ب

:
ً
غّي في مُل٘ ٢هُضة )الّضمً الخىالي( ٢اثال  و٦ظل٪ اؾخسضم الاؾخٟهام الخ٣ٍغ

إلامَذ بالّضمً الخىالي
َ
ِبْن ؤ

َ
ّم صمَٗ٪ باجهما٫ِ  ؤ ِغبَذ َو

َ
َ2 

اث ال جيسخى.  صاللت ٖلى جظ٦ٍغ لؤلما٦ً التي ٢طخى ٞحها قًُغا مً خُاجه، و٧اهذ له ٞحها ط٦ٍغ

ا ٖلى همِ ال٣هاثض ؤؾلىب الّىضاء:٢ض اؾخٗمل ػ.  ، ظغًٍ الكاٖغ ؤؾلىب الىضاء ٦شحًرا في ؤقٗاٍع

ا اإلاجبىبت ؤو الىًَ، ٦ما في ٢ىله: ًً  الٗغبُت ال٣ضًمت، مىاص

ت ُّ اى الؿىضؾُاث ًا صاع م احي     بحن الغبا والٍغ
ّ

 طاث اإلاغب٘ الك

غ اإلاٗجى، والُجمل  :والىىاسخ ،ح. الجملت الاؾمُت، والُجملت الٟٗلُت اؾخسضم الُجمل الاؾمُت لخ٣ٍغ

 طاث الٟٗل اإلاًإع للضاللت ٖلى الخضور والضوام والخجّضص.
ً
 الٟٗلُت زاّنت

الىىاسخ: اؾخسضم ٦شحًرا مً الىىاسخ التي جضزل ٖلى الُجمل الاؾمُت، ومجها ٧ان وؤزىاتها، وبّن ٍ.  

ا ظّضٍ:  ًٟ  في ٢ىله وان
ً
 وؤزىاتها، ٞمشال
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٨ت، مىو٧ان طا   ٢ِ ما خؼها ع٢ت، لحن الٍٗغ
ً
ا، وؾهال ًٗ  صوًصا، وصٌ

ت ٖلى ؤهه 
ّ
هلخٔ في َظا البِذ حٗضص زبر ٧ان، واؾمها  اإلادظٝو ج٣ضًٍغ َى ٌٗىص ٖلى ظّضٍ، صالل

ًضا اجهاٞه بها، ٦ما 
ّ
بت مى٦ ُّ ت ٖلى حّٗضص نٟاث ظّضٍ الُ

ّ
ظا ُٞه صالل مٗلىم  ومٗغوٝ للجمُ٘، َو

سخ ٦إّن، التي جُٟض الدكبُه إليٟاء اإلامازلت الخاّمت بحن اإلاكّبه واإلاكّبه ؤهه اؾخسضم  الخٝغ الّىا

 به، و٦غعَا في بٌٗ ألابُاث لئلمٗان في الىن٠، وؤلا٦شاع مً نٟاث اإلادبىبت، ٢ا٫: 

اث ؾىِ ا ٢ْغ  1مالح الىىؽ في الٛهً الهضا٫ِ  و٦إنَّ يٟحَر

، إلاا ُٞه : ؤ٦ثر مً اؾخٗما٫ ؤؾلىب الكٍغ ؾلىب الكٍغ
ُ
ٍ للمخل٣ي ٖلى جدب٘ اإلاٗجى  ي. ؤ

ّ
مً خض

ضٍ الكاٖغ.  الظي ًٍغ

ؾلىب الخعّجب، ٦ما في ٢ىله:
ُ
ب ؤ ُّ ؾلىب الخعّجب:اؾخسضم ٖبض هللا الُ

ُ
 ٥. ؤ

 وبوي ال ؤصعي  وما ؤٖظب اإلاجى      ٚضاة ٍٚض ماطا ٩ًىن مهحري 

ا ًٖ قٗىعٍ الضازلي ٖىض   ا ومؿخٛغًبا، مٗبرًّ
ً

هلخٔ في َظا البِذ ؤن الكاٖغ ًخعّجب مىضَك

 اهٟٗاله.

ا:  ٗا  الّهغفيّ  اإلاؿخىي عاب

٣ت بؾىاص  ت، واؾخسضم ٍَغ ُّ ت والاؾم ُّ ت بٗامت: الٟٗل ُّ ب ألابيُت الهٞغ ُّ اؾخسضم ٖبض هللا الُ

ماثغ؛ وزاّنت بؾىاص الٟٗل اإلااضخي بلى ًّ  يمحر اإلاشجى )ؤل٠ الازىحن( )ّٖغظا(، في ٢ىله:  ألاٞٗا٫ بلى ال

َـــــــــــ
َ
 ـــــــال٫ مً ؤّم ؾالم والّغِباٖا ًا زلُليَّ ّٖغظا هىُضُب ألا

ت، بِىما هلمذ ؤهه ٢ض   ه اَخم بخهٍغ٠ ألاٞٗا٫ وألاؾماء م٘ الًماثغ اإلاخىٖى
ّ
ظا ٌكحر بلى ؤه َو

ال٫ وؤلابضا٫، واإلاكخ٣اث بإهىاٖها  جداشخى ؤْن ٌؿخٗمل ٦شحًرا اإلا٣هىع، واإلاى٣ىم، والخهٛحر، وؤلٖا

ا مجها في ٖضة ما ٖضا اؾم الٟاٖل اإلا٣غون با٫ )الهالخىن(، واإلاجّغص )هاثُت / هإ(، ٣ٞض ؤوعص بٗ ًً

 مىاي٘ مً الضًىان، ٦ما في ٢ىله:

 
ٌ
  ؤم اّص٦غث ؾٗاًصا وهي هاثُت

ُ
 مً مٗغوٞها ػل٠

َ
 بنَّ الؿٗاصة
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، في ؤقٗاع َظا الضًىان للضاللت ٖلى الخضور والخجضص والضوام،   ا قُٕى الٟٗل اإلاًإع ًً وهلمذ  ؤً

 في ٢ىله:

 1به الٟخىا هجلى  ٖلى ظضر       ُٞه الؿغاط الظي حهميالخُا  ًؼا٫وال 

ا   :  مؿخىي اؾخٗمالث أخغف اإلاٗاويزامؿا

ت،   اؾخٗمل الكاٖغ ٦شحًرا مً ؤخٝغ اإلاٗاوي، ا٢خباًؾا مً ال٣ضامى للخٗبحر ًٖ نىع ومٗاوي ٖهٍغ

 ومجها:  

، ال الىاُٞت للجيـ، 
ْ
خما، لَُذ، بط  الَث...الخ.َما، زّمذ، ؤّن، بّن، ؤال، ؤّي، إلاا، لم، ُعّبذ، ُعّب، ُعبَّ ُعبَّ

ا(  
ّ
إلا
َ
ب )َمؼة الاؾخٟهام(، و)َل(، و)ؤ ُّ اٖغ  ٖبض هللا الُ

ّ
ؤ. َمؼة الاؾخٟهام: ٢ض اؾخٗمل الك

غي  ومجها ٢ىله:  لالؾخٟهام الخ٣ٍغ

ا ا ؤِمىَّ
ّ
لـّمـــــــا حٗلمي به

َ
 2بلى ِخْغِػ الخلُلت والخال٫ ؤ

ُت:  . ب  الٓٞغ
ْ
 بط

وخلَىا
َ
ُِل ؤ

ّ
حُن الل ىَ  بط ال خىحَن َو  ا و٢ض ٦ّىا بمىجاةِ ختى اهجٞغ

 وجظ٦حر اإلاخل٣ي ٖلى 
ّ

ُت، بمٗجى اط٦غ خحن، وج٨غعث بط ؤ٦ثر مً مغة، خغًنا مىه ٖلى خض ، ْٞغ
ْ
بط

ا ٖم٣ًُا واٖتزاًػا. ًُّ لها خبًّ ٨ِ ًُ حر طل٪، التي  ً، ومغاب٘ الهبا، ٚو غ ؤوناٝ اإلادبىبت، والَى
ّ
 جظ٦

ال: اؾخٗمل الكاٖغ ؤصاة الاؾخٟخاح )ؤال( في ٢ىله: . ط
َ
 ؤ

ال بن لُلى آطهذ بمؿحر
َ
 ٣ٞض قٛلذ ظىذ الٓالم يمحري  ؤ

ت اإلاٗجى وجى٦ُضٍ، واؾخسضم ٢ض للضاللت ٖلى الخد٤ُ٣،  جيبحًها، وجإ٦ًُضا، وؤحى بةّن الىاسخت لخ٣ٍى

ضاث في مُل٘ ال٣هُضة.
ّ
 خُض يّمً ٖضة ما٦

خما / ُعبَّ ب: :ص. ُعبَّ ُّ  ٣ًى٫ الكاٖغ ٖبضهللا الُ

                                                           
 .149ماإلاجظوب، باهاث عامت، اإلاغظ٘ الؿاب٤،   1

 .40اإلاغظ٘  الؿاب٤، م  2



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 211  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ًَ مىِ٪ الظي جهىي  خماٌٗلم اِث  وُعبَّ َٖ ٟا
ّ

 ٧1اَن الهىي للهىي زحَر  الك

خما(خُض وعص خٝغ )  زٌٟ ال ًجّغ ِبال الّى٨غاث، في خ٨م  ُعبَّ
ُ
ى خٝغ لضي الكاٖغ ؤ٦ثر مً مغة،  َو

خه ًٖ الٗمل ُٞضزل ٖلى اإلاٗاٝع وألاٞٗا٫ و٢ض  َّٟ َ
ِخ٣َخه ما الؼاثضة ٦

َ
٤ بصخيء، ٞةطا ل

َّ
الؼاثض ٞال ًخٗل

س٠ٟ، و٢ض جلخ٣ه جاء الخإهِض، و الخ٨شحر بدؿب ؾُا١ ال٨الم ًُ
َ
٩ىن للخ٣لُل ؤ  .2ٍو

 اؾخٗمل ًا لُذ للخمجي في ٢ىله: ٌ. لُذ للخمجي:

         والىُل 
ٌ
 3ؤن الىُل مى٪ صها ًا لُذؤط٦غهجي ؤع٧ىٍخا وهي هاثُت

ب مً الخ٨غاع الخغفي ) ُّ (، خُض لبٌٗ ألاصواث وألاخٝغو. )الىاو( خٝغ ال٠ُٗ:ؤ٦ثر ٖبض هللا الُ

ظا الخ٨غاع ٣ًّىي اإلاٗجى  ا لخٝغ )ال٠ُٗ الىاو(، َو ًُّ اٖغ هجض ج٨غاًعا لٟٓ
ّ

الّضاللّي الظي ًغمي بلُه الك

ت.مً زال٫ ججغبخ ًّ  ه، ووُْٟت الخ٨غاع َىا جإ٦ُض

 الخاجمت

ٛت 
ّ
ً، خُض ٢ض ٧ان ًًٖىا باعًػا في مجم٘ الل ب مً ألاصباء الٗغب اإلاٗانٍغ ُّ ضُّ ٖبض هللا الُ َٗ ٌُ

ٗضُّ  ىم. وَُ ت بالخَغ ُّ ٛت الٗغب
ّ
ت بال٣اَغة )مجم٘ الخالضًً(، وجغؤؽ مجم٘ الل ُّ مً ؤصخاب  الٗغب

غ، ٨ٖـ ُٞه نىًعا مً خُاجه وز٣اٞاجه اإلاخىّىٖت.  الاججاٍ ال٨الؾ٩ُّي، إلاا له مً بهخاط قٗغّي ٍٚؼ

 لُبٗه، خُض 
ً
ت لضًه مىاجُت دت الكٗغٍّ ب بالكٗغ الٗغبي، و٧اهذ ال٣ٍغ ُّ دت ٖبض هللا الُ ظاصث ٢ٍغ

ت، ٞإهخج قًٗغا ًىُل ت وألاؾغٍّ ُّ ت، وبُئخه الٗلم ُّ ؿ٣ًا م٘ جإزغ بيكإجه الّضًي
ّ
٤ مً َبٗه وخّؿه مد

ت. َظ   ُٞغٍّ
ً
بت ىًبا مَى ه ٧ان بُبٗه مَى

ّ
٠؛ أله

ّ
ت بًُٗضا ًٖ الّخ٩ل ُّ الّىمِ ال٣ضًم لل٣هاثض الٗغب

ٗغ الٗغبّي اإلاٗغوٞت: الىن٠، الٛؼ٫، اإلاضح، الٟسغ، 
ّ

ب في ؤٚغاى الك ُّ او٢ض هٓم ٖبضهللا الُّ

غاى اإلاىاؾ ا بٌٗ ألٚا ًٟ بت للخٗبحر ًٖ مخُلباث الٗهغ الخضًض، مشل الغزاء، الِخ٨م، الهجاء، مًُ

ونٟه لل٣مغ الهىاعي، وحّٛىُه بجهغ الىُل، عامًؼا به لىَىه. و٢ض جىّنل الباخض بٗض َظٍ الّضعاؾت 

 الٗلمُت بلى ظملت مً الىخاثج، و٧ان مً ؤَمها ما ًلي:

                                                           
 .72اإلاغظ٘ الؿاب٤، م1 
 .321اإلاعجم الىؾُِ، اإلاغظ٘ الؿاب٤،  م  2
 .149الضًىان، ٢هُضة ظىؽ، م   3
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ا ألا  -1 ًٗ ً.  مخب ب بم٩اهت ؤصبُت بحن عّواص ألاصبُاث اإلاٗانٍغ ُّ ي ٖبض هللا الُ ِٓ ؾـ  والخلُٟاث خ

ُت مً خُض الٗم٤،  وهغي ؤهه ٢ض ؤمضها بغئٍت زا٢بت خى٫ الكٗغ الٗغبي جخ٣اَ٘ م٘ ٖلىم  اإلاٗٞغ

ت لل٣هاثض  ٛىٍّ
ّ
ا ٞحها ٖلى الاَخمام بالبجى الل الضاللت واللؿاهُاث اإلاٗانغة والى٣ض ألاصبي، مغ٦ؼًّ

اث٠ ال ضّعؽ.الٗغبُت ومجاعاتها في ؤلاهخاط ألاصبي الٗهغي، مبرًػا الْى
ُ
 ج

ً
ل ْاَغة

ّ
 جمالُت لها. مما مش

ت، التي ًجضع بىا الى٢ىٝ ٖىضَا    -2 ُّ ت الّٟى ٛىٍّ
ُّ
ب ب٨شحٍر مً الٓىاَغ الل ُّ ًؼزغ قٗغ ٖبضهللا الُ

وصعاؾتها،  ومجها ْاَغة قضًضة البروػ ؤال وهي اؾخٗما٫ الكاٖغ للغمىػ اإلاسخلٟت، خُض ًغمؼ بها 

ب بلى اؾ ُّ خسضام ألالٟاّ للىًَ،  بِىما عمؼ للٛغبت بالصخغاء الجغصاء. خُض ٢ض ما٫ ٖبضهللا الُ

ت ال٣ضًمت في ٢هاثض صًىاهه )باهاث عامت(. ُّ  الٗغب

ٗغاء الٗغب ال٣ضامى   -3
ّ

ٛىّي في ؤقٗاٍع مما ٧ان ًجغي ٖلى ؤلؿىت الك
ُّ
ب معجمه الل ُّ اؾخمّض الُ

ا ًض٫ّ ٖلى  ًٟ ُ
ّ
ت في الىن٠ الظي وعص في صًىاهه جْى ُّ ت الٗغب ُّ ٠ اإلاٟغصاث التراز

ّ
ا ومًٗجى. و٢ض ْو

ً
لٟٓ

ٛىّي، واؾخٟاصجه مً مُُٗاث ألالؿيُت اإلاٗانغ 
ُّ
خه، وزغاء معجمه الل  ة.ٖم٤ قاٍٖغ

ت الٗغبُت ال٣ضًمت في ٖهغ هضع ُٞه  -4 ب  مً الىهىم الكٍٗغ ُّ ؤبغػ البدض ا٢تراب ٖبض هللا الُ

ٗغ الٗغبّي 
ّ

ا٢تراب ؤخض مً َظا الكٗغ، ٩ٞان اؾخمضاصٍ لبٌٗ مُال٘، وم٣اَ٘ ٢هاثضٍ مً الك

ت الىاعصة في الضًىان.  ال٣ضًم، ممّحًزا إلهخاظاجه الكٍٗغ

ب، ًىصُّ الباخضبىاًء ٖلى َظٍ الّضعاؾت ًٖ الض٦خو  ُّ ؤن ٣ًّضم  في زخام َظا البدض ىع ٖبض هللا الُ

ٗغ الٗغبّي،  ومً ؤَمها 
ّ

بٌٗ الّخىنُاث والتي مً قإجها ؤن جُٟض الباخشحن، وال٣ّغاء، واإلاهخمحن بالك

 ما ًلي:

ب وصعاؾخه والخّٗم٤  -1 ُّ ي اإلاسخهحن بٗلىم اللؿاهُاث والضاللت باالَخمام بإصب ٖبض هللا الُ وصخِ
ُ
ؤ

ت ُٞه  ُّ ي بصاعاث الجامٗاث الٗغب وصخِ
ُ
ت.  و٦ظل٪ ؤ ُّ ٣اٞ

ّ
ت والش ٛىٍّ

ُّ
والاؾخٟاصة مىه في بزغاء م٣ضعتهم الل

ت؛  ُّ ت، والٟى ُّ ت إلاىا٢كت وصعاؾت ؤٖماله ألاصب ُّ ت في الٗالم ب٣ٗض الّىضواث واإلااجمغاث الٗلم ُّ وؤلاؾالم

ت. ُّ  جبرػ لؤلظُا٫ ٢ُمتها الٗلم
ً
 صعاؾت

ا ًىصخي الباخض جالمُظ ٖبض هللا -2 ب بإن ٣ًىمىا بكغح وجبؿُِ ؤٖماله وبٖاصة وكَغ ُّ  الُ

ت لل٣هاثض  ُّ ت والضالل ٛىٍّ
ّ
هاع اَخمامه بالبجى الل ا وجد٤ُ٣ ما ًدخاط مجها بلى جد٤ُ٣، وطل٪ إْل حَر وجٞى

ت اإلاٗانغة. ُّ ت في ألاؾلىب ُّ اثٟها الجمال ت وبُان ْو ُّ  الٗغب
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 اإلاىخى الحضاسي للترار في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ

ت ـخىن الكٍٗغ
ُ
 كغاءة في اإلا

م الحغجاوي ضهخىعةال  نهلت ٖبض الىٍغ

Sultan Idris University (UPSI) Malaysia 

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ت م٘ الخغم ٖلى  ٠ُ الترار بهىع مخىٖى الاهخ٣ا٫ بهظا الترار بلى اججه قٗغاء الخضازت هدى جْى

ق٩ل ًخالءم م٘ عئٍت الكاٖغ وم٣هضٍ، لظل٪ وظضها في قٗغ الخضازت الٗغبي اإلاٗانغ جسهُها 

م. وبغػ َظا   ت  وال٣هو الكٗبُت في قَٗغ للمىعور الضًجي ولئلؾُىعة وللىماطط البكٍغ

ىض مدمىص صعوَل في ٢هُضة٠  واضخا ٖىض ؤصوهِـ  في  ٢هُضة الخىُْ )ٖابغون في  )الى٢ذ(، ٖو

ىض هظًغ  ولٗل َظا ًض٫ّ صاللت واضخت ٖلى اإلا٣ضعة الٗٓم في ٢هُضجه ) َاثغ الٟاو(.  ٦الم ٖابغ(، ٖو

ت  اإلاٗانغة صون الاهٟها٫ ًٖ ألانالت والترار.  الٟىُت لهاالء الكٗغاء في مىا٦بت الخضازت الكٍٗغ

 

 اإلالضمت

رار مىجم َا٢اث بًداثُت ال ًىٟظ له ُٖاء، "ٞٗىا
ّ
نٍغ ومُُٗاجه لها مً ال٣ضعة ٖلى ٌٗض الت

ت، ما لِـ ألًت مُُٗاث ؤزغي ٌؿخٛلها  لى الخإزحر في الىٟـ البكٍغ ؤلاًداء بمكاٖغ ال جىٟظ ٖو

اٖغ"؛ 
ّ

 بها َالت مً  1الك
ّ

رازُت حِٗل في وظضان الّىاؽ وؤٖما٢هم "وجد٠
ّ
"ألن َظٍ اإلاُُٗاث الت

 2ال٣ضاؾت.

٠ُ الترار في الكٗغ الٗغبي ا إلاٗانغ مىاحي مخٗضصة وؤهماَا مخباًىت جىا٣ٞا م٘ جإزغ ول٣ض اجسظ جْى

ألاصب والخغ٦ت الى٣ضًت بدُاع الخضازت و ما ًدىم خىلها مً جىٓحراث وم٣ىالث، ٩ٞان ٖىض بٌٗ 

ؤصوهِـ، و٧ان ٖىض بًٗهم بحن الًبابُت والىيىح مً مشل مدمىص  الكٗغاء ٚاثما يبابُا مً مشل

ً ٧ان مباقغا مً مشل ىض آزٍغ  هظًغ الٗٓم. صعوَل، ٖو

ا بإق٩ا٫   ٠ُ الترار مداوع ًضوع في ٞل٨ها مخمشلت في زمؿت مهاصع ؤؾاؾُت، ظغي ببغاَػ ولخْى

م، واإلاغوٍاث، والترار الكٗبي، واإلاىا٠٢  ُُٟت مسخلٟت في اإلاتن الكٗغي، وهي ال٣غآن ال٨ٍغ ْو

                                                           
ِكت،  1 ماعة، بٖى ، م 8 ، ٧لُت آلاصاب واللٛاث، بؿ٨غة الجؼاثغ، الٗضصالكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ ومشاكفت التراربٖى

15. 
 .16اإلاغظ٘ هٟؿه، م  2
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ُٖضث ٢غاءتها في يىء اإلاخٛحراث
ُ
سُت، والصخهُاث ؤلاوؿاهُت. وهي مهاصع ؤ وو٤ٞ اإلاىعور  الخاٍع

 اإلاغوي مجها، 
ً
( والخًىع ألاؾُىعي، والش٣اٞت الكٗبُت زهىنا

ً
 ؤم مؿُدُا

ً
الضًجي )ؤ٧ان بؾالمُا

سُت الٟاٖلت.   1والصخىم الخاٍع

بن الغئٍت الٗامت لهاالء بكإن جى٠ُْ الترار في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ حٗخمض يغوعة ٢غاءة 

 صون اإلاىعور الش٣افي والخًاعي لٛاًت عبِ الٗال
ً
 ج٩املُا

ً
ُت بحن الىا٢٘  واإلااضخي، عبُا ٢اث اإلاىيٖى

 مً زال٫ الخىام م٘ 
ً
 لالخخظاء واإلاٗاعيت، وجمشلُه قٗغا

ً
ض به ؤو ؤهمىطظا ُّ  هخ٣

ً
ظٗل الترار ٢ُضا

سُت، خُض ٢غع الكاٖغ اإلاٗانغ جى٠ُْ  اإلاىعور في نىعٍ اإلاسخلٟت، صًيُت، ؤو اؾُىعٍت، ؤو جاٍع

ل٣هُضة الخضًشت لٛاًت زل٤ هٕى مً الخىانل ال٨ٟغي بحن ٢ىاؾم ًجض الترار صازل حك٨ُل ُبيُت ا

 مً ٢غاءة الخايغ، ومداولت 
ً
 اهُال٢ا

ً
 اؾخضاللُا

ً
ُٟا ٠ُ الىماطط الترازُت جْى ؤجها مكتر٦ت، و جْى

ً. ،ٞهم اإلااضخي في يىء الخايغ ظا ما جد٤٣ ٖىض الكٗغاء  اإلاٗانٍغ  َو

اء للترار و٧اهذ الؿاخت الى٣ضًت اإلاٗانغة عصًٟا ٌٗؼػ  َظا الاججاٍ في مىخى جىؾُي ظم٘ بحن الٞى

لي البُل ًٖ  ومىا٦بت اإلا٣ىالث الى٣ضًت اإلاٗانغة، مً مشل ال٨خاباث الى٣ضًت إلخؿان ٖباؽ ٖو

وال٨خاباث الى٣ضًت لّٗؼ الضًً اؾماُٖل بط عنض َظٍ ال٨ٟغة   2ألاؾُىعة في قٗغ بضع قا٦غ الؿُاب،

ً مً الترار.مً زال٫ جدلُل ص٤ُ٢ ٖغى ُٞه مى٠٢ ا ٖؼ الضًً بؾماُٖل،  3لكٗغاء اإلاٗانٍغ

ا وجُب٣ُا مً زال٫  وال٨خاباث الى٣ضًت إلبغاَُم الؿٗاٞحن الظي ؤبغػ زىاثُت الترار واإلاٗانغة جىٓحًر

ت مٗانغة..   ٢4غاءاث في ٢هاثض قٍٗغ

 

 اإلاىعور والؿُاق الكٗغي 

ت في الكٗغ الٗغ  ٠ُ اإلاىعور صازل الؿُا٢اث الكٍٗغ بي اإلاٗانغ ٢ض جسُذ خضوص بن ٖملُت جْى

اإلاباقغة واإلادضوصًت؛ لخإزظ بٗضا ؤ٦ثر احؿاٖا وؤٖم٤ صاللت جإزغا باإلا٣ىالث الى٣ضًت والُغوخاث 

ت اإلاخإزغة بالخضازت، وهي ٖملُت لها ؤَمُتها؛ بؿبب اعجباَها بخٟاٖل اإلاخل٣ي مً ظاهب  الىٍٓغ

                                                           
تبؾماُٖل، ّٖؼ الضًً،   1 ت واإلاٗىىٍّ ُّ ىاهغه الفى ، )ٖمان: صاع ال٨ٟغ الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، كًاًاه ْو

 114(، م 3الٗغبي،ٍ
وما  63م(، م: 1969، )بحروث: صاع الش٣اٞت، صعاؾت في خُاجه وقٗغهٖباؽ، بخؿان  و الؿباب، بضع قا٦غ ،   2

لي  ذ: الغبُٗان لليكغ والخىػَ٘، الغمؼ ألاؾُىعي في قٗغ بضع قاهغ الؿُابٖبض اإلاُٗي البُل: بٗضَا، ٖو ، )ال٩ٍى

 58م(، م: 1982
تبؾماُٖل، ّٖؼ الضًً،   3 ت واإلاٗىىٍّ ُّ  36، م الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، كًاًاه و ْىاهغه الفى
ت ألاصبالٗاٞحن، ببغاَُم 4 ب ، هٍٓغ  .307م(،م1993، 1الكغ١ الٗغبُت، ٍ، )ال٣ضؽ: صاع 2، طومغامغة الخجٍغ
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٠ُ اإلاىعور، وزانت ؤن ا ت  للكاٖغ ٖلى جْى إلاىعور ماصة زهبت لئلٞاصة، مً َىا وباإلا٣ضعة الكٍٗغ

 هجر  ٖضص مً الكٗغاء اإلابضٖحن في جى٠ُْ الترار الٗغبي صازل ههىنهم ؤلابضاُٖت.

ُٟه في الىو  ت وجْى ً في اؾدُٗابهم للترار بإق٩اله اإلاخىٖى وججلذ م٣ضعة الكٗغاء الٗغب اإلاٗانٍغ

 في بيُت بط ؤنبذ ؾمت باعػة مً ؾماث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، وق 1الكٗغي،
ً
 زانا

ً
ل هٓاما

ّ
٩

.
ً
 الخُاب الكٗغي اإلاٗانغ، و٧ان اٖخماص الكاٖغ ٖلى مىعوزه ٨ًؿب ٖمله ؤنالت وجٟغصا

ُُٟا، مىهج ٌٗاٌل الترار ً "مىهجا جْى ِٗل ُٞه، ،اجب٘ عواص الخضازت مً الكٗغاء اإلاٗانٍغ َو

ٟه في ٢هاثضٍ ألَضاٝ بوؿاهُت واظخماُٖت ٖلُا"، ْى ٨ظا ناعث ٖال٢ت ال 2ٍو كاٖغ اإلاٗانغ َو

ذي للترار، ومً زال٫ َظٍ  بالترار" ٖال٢ت اؾدُٗاب وجٟهم وبصعا٥ وإ للمٗجى ؤلاوؿاوي والخاٍع

ؤي بن  3الىٓغة ٧ان اؾترظإ الكاٖغ اإلاٗانغ للمىا٠٢ التي لها نٟت الضًمىمت في َظا الترار"،

ت في يما ُّ لى ال٣ًاًا الخ ثغ ألامت، التي ما ػالذ اَخمامه جغ٦ؼ ٖلى ألامىع اإلاًِئت في الترار، ٖو

جيبٌ بالخُاة وجس٤ٟ بالُٗاء، ولهظا الؿبب هجر الكاٖغ اإلاٗانغ في اؾخسضامه للترار وبلٜ في 

 طل٪ مبلٛا بُٗضا.

وحٗامل الكاٖغ م٘ الترار ال ٌٗجي ه٣له ٦ما َى، وبهما الخٗامل الخ٣ُ٣ي م٘ الترار ًخمشل في 

 ٞىُا بًدا
ُ
ىانٍغ "اؾخسضاما  لخمل ألابٗاص اإلاٗانغة للغئٍت اؾخسضام مُُٗاجه ٖو

ً
ا  وجىُْٟها عمٍؼ

ً
ثُا

ت، بدُض ٌؿ٣ِ ٖلى مُُٗاث الترار مالمذ مٗاهاجه الخانت، ٞخهبذ َظٍ اإلاُُٗاث  الكٍٗغ

 4مُُٗاث جغازُت ـ مٗانغة" 

٠ُ التراسي صازل ال٣هُضة جبٗا للؿُا١ والغئٍا الٗامت، وخؿب اإلا٣ام ؤًًا خُض  سخل٠ الخْى ٍو

ؿ ض الكاٖغ َو ٨ظا ًخسظ الخًمحن التراسي صازل ٌؿتٞر ضٞه، َو خه َو خ٣ي مجها ما ًسضم عئٍاٍ وِعٍئ

 ال٣هُضة الىاخضة ٖضة جمٓهغاث. 

هاجه وو٢اجٗه، وطل٪ ب٨ك٠ 
ّ
لظل٪ ؾعى الكٗغاء اإلادضزىن بلى بٖاصة ٢غاءة الترار ب٩ّل مصخ

ىُت نالخت للب٣اء والا  ت وعوخُت ٞو خُض  5ؾخمغاع٦ىىػٍ وجىظُه ألاهٓاع بلى ما ُٞه مً ٢ُم ٨ٍٞغ

                                                           
 113م(، م:1960، 1، )صاع مجلت قٗغ، ٍالبدث ًٖ الجظوع الؿُٗض، زالضة ،    1
تبؾماُٖل، ّٖؼ الضًً،   2 ىاهغه الفىُت واإلاٗىٍى  38، م الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ:كًاًاه ْو
، 2اع ال٨ٟغ الٗغبي، ٍ، )صاؾخضٖاء الصخهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغػاًض، ٖلي ٖكغي،   3

 111م(،م 1997
 46اإلاغظ٘ هٟؿه م:  4
 262اإلاغظ٘ هٟؿه م  5
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"٤ تي اهدضعث بلحها بٛحر عبُه بترازه الٍٗغ
ّ
ه ال هجاة لكٗغها مً الهىة ال

ّ
،٧ىن الترار ألاصبي 1ؤصع٧ىا "ؤه

 ًمشل زالنت م٨شٟت لخجاعب ؤظُا٫ مً 

ض الٗال٢ت م٘  الكٗغاء والخ٨ماء التي جثري ال٣هُضة اإلاٗانغة بالضالالث واإلاٗاوي الٗم٣ُت، وجَى

ـّ با  هخماء ال٣هُضة اإلاٗانغة بلُه.اإلاخل٣ي الظي ًد

ٗض اإلاهضع ألاصبي مً اإلاهاصع الترازُت ألاؾاؾُت التي ٠٨ٖ الكٗغاء الٗغب اإلادضزىن ٖلى  َو

ت اإلاٗاعيت، ٞهى الىمىطط الظي ال بض ألي  اؾخضٖاء ٖىانغ مجها ًثرون بها ججاعبهم وعئاَم ال٨ٍٟغ

؛ ختى ًدؿجى له ببضإ ألاصب،
ً
ُا بطا ؤعاص ألصبه ولٛخه الىمى والخُىع، وال  قاٖغ الخ٤ ؤن ًلم به مٗٞغ

ًسلى ؤي قٗغ ُٖٓم في ؤصب ؤي ؤمت مً ألامم مً َظٍ الغابُت التي حكض الكاٖغ بلى " ؤظضاصٍ 

 2الكٗغاء " ٦ما ٣ًى٫ ث. ؽ. بلُىث.

وفي بَاع َظا الخٗامل ؤلاًجابي م٘ الترار، جإحي َظٍ الضعاؾت التي هخى٠٢ ٞحها ٖىض ٢غاءة زالزت 

ً، هي: ٢هُضة "الى٢ذ" ألصوهِـ، و"ٖابغون في ٦الم مخىن قٗغ  ٍت لشالزت مً الكٗغاء اإلاٗانٍغ

ٖابغ" إلادمىص صعوَل، و"َاثغ الٟاو" لىظًغ الٗٓم، ٞهاالء الكٗغاء ٧اهىا ٖلى نلت وز٣ُت بتراثهم، 

تهم، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ال٨ٟغي ؤو اإلاؿخىي الٟجي.  في بٚىاء قاٍٖغ
ً
 ٞإٞاصوا مىه ٦شحرا

 ىخى التراسي في كهُضة الىكذ ألصوهِـ:أول: اإلا

ًبرػ الترار ظلُا في َظٍ ال٣هُضة، ٞاإلاىعور الضًجي وألاؾُىعة و ال٣ُـ الكٗبي ٢ض ؤزبذ وظىصٍ 

في َظا الىو بٟاٖلُت، ول٣ض بجى الكاٖغ َظٍ ال٣هُضة ٖلى زُمت مخ٨غعة )خايىا ؾيبلت الى٢ذ 

 وعؤسخي بغط هاع(، ًٓهغ مً

بت ُٞما َى مخ مجى مً الخُاة )خايىا(، والؼمً وامخضاصٍ بلى ما ال جهاًت ) ؾيبلت زاللها الٚغ

خٟٕغ مً َظٍ الشُمت اإلاخ٨غعة  الى٢ذ(، وال٣ل٤ ؤلاوؿاوي )عؤسخي(، ال٣ٗباث واإلاخاٖب ) بغط هاع(، ٍو

 زُماث  جٟخذ الىو ٖلى الترار والؼمً والخجغبت ال٩ىهُت: 

 الترار:

ا في الىو ٌكحر بلى اإلاىعور الضًجي الظي وعص في بٌٗ ٦خب  لّٗل ْهىع زُمت ) الؿيبلت( وج٨غاَع

الخٟاؾحر مً ؤن شجغة الخىُت وزمغتها ) الؿيبلت( هي التي ٖصخى آصم مً زاللها عبه خحن ؤ٧ل مجها، 

غ وابً ؤبي خاجم: خضزىا مدمض بً بؾماُٖل بً ؾمغة ألاخمسخي، خضزىا ؤبى  ًدحى "و٢ا٫ ابً ظٍغ

                                                           
 58، م اؾخضٖاء الصخهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغػاًض، ٖلي ٖكغي ،   1
 127م  199، 1، ٖضص 16، مجلت ٞهى٫، مجلض الخىام ؾبُال ئلى صعاؾت الىو الكٗغي صاٚغ، قغبل،  2
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الخماوي، خضزىا الىًغ ؤبى ٖمغ الخغاػ، ًٖ ٨ٖغمت، ًٖ ابً ٖباؽ، ٢ا٫: الصجغة التي ههي ٖجها 

 1هي الؿيبلت." -ٖلُه الؿالم  -آصم 

ٞـالؿيبلت جدمل زىاثُت الكغ والخحر في الى٢ذ هٟؿه، قّغ  اإلاٗهُت والابخالء والهبٍى لؤلعى، وزحر 

ت ألاعى بٗباصة عب الٗباص.  حٗمحر البكٍغ

غ م٘ ػمً ممخض مً اإلاٗاهاة ٞ الكاٖغ  َىا بحن الخلم والى٢٘، خلم بُُب الِٗل وبحن الىا٢٘ اإلاٍغ

 وال٣ل٤ ؤلاوؿاوي، ٞهى ٌٛلي ٧اإلاغظل ٖلى هاع:

 خايىا ؾيبلت الى٢ذ، وعؤسخي بغط هاع

اعُب في الّغمِل، وما َظا ألاٞى٫ُ؟ ًّ  ما الّضُم ال

َهَب الخاِيِغ، ماطا ؾى٣ى٫ُ؟
َ
ىا، ًا ل

َ
ْل ل

ُ
٢ 

ىن وؤمٍغ ببىاء نغح الُحن ٖبر ؾلؿلت مً ٞجىعٍ، ٟٞي  لمه بٟٗل ٖٞغ ٗؼػ اَتراء الىا٢٘ ْو َو

ٟا٫: ل باأَل
ّ
اء وه٩ ، خحن ٢خل ألابٍغ  الخايغ نىعة مؿترظٗت مً قٍغ

ٓاٍم، ِٖ غاُء 
َْ َ
ِت / ؤ

َ
ْغٞ

ُّ
َا ال٣اِجُل ٧الُ

ُ
 ٣ًغئ

ٌ
ض

َ
 ُظش

ْدٍم؟
َ
ٞ 

ُ
ٍل َظٍ ال٨خله،ؤم ٢ُٗت ْٟ

َِ  عؤُؽ 

 ؤقهُض ؤم ٩َُُل َحٍن؟ظَؿٌض َظا الظي 

ا، والىدُجت لٗضم  دظع الكاٖغ مً حكٍى َظا الىا٢٘ واَتراثه، ٞإًً هدً مً هملت ؾلُمان وخظَع ٍو

خباع هي الخُام والضماع  :الٖا

دُْل   الىَّ
َ
ْؾخ٣غيُء الخُِ

َ
ا ؤ

ً
ي ٖبش

ّ
 ٚحَر ؤو

ُ٘ عؤًؾا وطعاٖحِن وؾا٢حن، ل٩ْي  ا ؤظم
ً
 ٖبش

خَو ال٣خُْل 
ّ

 الص
َ

 ؤ٦دك٠

ان هىح الظي  ٌؿخمغ الكاٖغ  ىا ٌؿخدًغ مً الترار الضًجي َٞى في عنض جٟسخ الىا٢٘ وحكُٓه، َو

 ؤَل٪ الٗهاة، ٞالٛغ١ مغج٣ب لهظا الىا٢٘، لظل٪ ًبدض الكاٖغ ًٖ مٟخاح الىجاة وقاَيء ألامان:

ان ْبَهت الُٞى
ُ
 ؤًً مٟخاخ٪ ًا ؤ

 ؤٚغ٢ُجي وزظي آِزغ قُإوي
ً
 لُٟا

 
ٌ
 سخغججي ٢كت

ٌ
 الَبت

ٌ
 جدتر١ زظًجي سخغججي لجت

 سخغججي َغ١ٌ ججُٟل مجها الُغ١ 

                                                           
 .235/ 1م، ط2002،صاع َُبت، جفؿحر ابً هشحرالضمك٣ي، بؾماُٖل بً ٖمغ بً ٦شحر ال٣غشخي ، ابً ٦شحر:  1
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ًغ٦ؼ  الكاٖغ ٖلى مإؾاة الىا٢٘ وما ٢ض ًاصي بلُه مً مإؾاة، ٞالخساط٫ ًٖ مىاظهت الُُٛان م٘ 

جٗله مٗاصال مىيىُٖا  اإلاٗهُت لها جهاًت مٟجٗت، لهظا ٌؿخمض مً الترار الضًجي جُه ٢ىم مىسخى ٍو

 لصخىم َظا الىا٢٘:

جُل ا
َ
ْغج ًَ ًُ الّخُه الظي  جتّر الهىاءػم  لى٢َذ ٍو

ت ومً ظاء مٗه لهضم ال٨ٗبت، ٞجهاًت  غبِ بحن َظا الخى٠ُْ التراسي للخُه م٘ زاجمت ؤبَغ ٍو

ىخض ٞجىع الخايغ و اإلااضخي  :الُُٛان هي الهال٥، ٞذجاعة سجُل ًٚب بلهي، ٍو

القي ًُ  
ً
َغ ِسّجُال

َ
ْهِض الظي ؤمُ َٗ  آِزُغ ال

ا
ً
ُ ْٟ ُغ ه ُِ م

ًُ  ؤّو٫َ الٗهِض الظي 

ل، ًجشىوبلُه ال
ْ
س  ىَّ

سُت ٦ضالالث للُُٛان و إلاغاعة َظا الىا٢٘  ٞـ )َىال٧ى( عمؼ   ل٣ي الكاٖغ باأل٢ىٗت  الخاٍع ٍو

ت  ت وللخًاعة، "ٞالكٗغاء اإلاٗانغون اؾخمضوا مً َظٍ الىماطط البكٍغ الصخهُت اإلاضمغة للبكٍغ

 1وؾُلت الخدّضر ًٖ الخُاة و ٞلؿٟت ال٩ىن والىظىص".

ظٍ ألانىاث التي اؾخُإ الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ مً زاللها ؤن ٌّٗبر ًٖ بّن شخهُاث الترار هي َ

مخه ؤخّغ الب٩اء وؤنض٢ه وؤٞجٗه، وؤن ًخجاوػَا في الى٢ذ   ٧ّل ؤجغاخه و ؤٞغاخه؛ ؤن ًب٩ي ٍَؼ

إتها الش٣ُلت، وؤن ٌؿدكٝغ الىهغ و   جدذ َو
ً
هٟؿه، بِىما  ٧ان  ٧ّل  ٦ُان ألامت ًئن ميسخ٣ا

و به في ألا٤ٞ و  ت ؤٖظب الٛىاء وؤهبله، ومً ًَغ لم ج٨ً جلىح ُٞه باع٢ت الىهغ، و ؤن ًخّٛجى للخٍغ

زم ٣ٞض ٣ٖض الكٗغاء الٗغب اإلاٗانغون ؤوانغ نلت بالٛت بالٗم٤ والثراء بصخهُاث َظا الترار 

ها اإلاىخهغة واإلاهؼومت.  2الضًجي، وؤنبدذ َظٍ الصخهُاث جُالٗىا بىظَى

؟
َ
 ؤنض٤ًٌ ناع ظالصا

 ؤبُإ َىال٧ى؟ؤظاع ٢ا٫ ما 

 ؤن هجض الكاٖغ الٗغبي  اإلاٗانغ ًٟسر اإلاجا٫ في ٢هاثضٍ للمُُٗاث الترازُت التي "
ً
با ٞلِـ ٍٚغ

 3جخجاوب مٗه". 

 لخمل 
ً
ا بن جى٠ُْ الترار و شخهُاث الترار في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، ٌٗجي اؾخسضامها حٗبحًر

 4."ا ًٖ عئٍاٍ اإلاٗانغةُبٗض مً ؤبٗاص ججغبت الكاٖغ ٌٗبر مً زاللها ـ ؤو ٌٗبر به

                                                           
 190م(، م 1997، )بحروث: م٨خبت لبىان، صعاؾاث في الىلض ألاصبيػ٧ي، ؤخمض ٦ما٫،  1
 8، 7، م اؾخضٖاء الصخهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغػاًض، ٖلي ٖكغي،   2
ت، م الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ، ّٖؼ الضًً بؾماُٖل، بؾماُٖل  3 ت واإلاٗىىٍّ ُّ ىاٍَغ الٟى   307، ٢ًاًاٍ ْو
 بخهٝغ 6، م اؾخضٖاء الصخهُاث الترازُت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغػاًض، ٖلي ٖكغي ،  4
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وحك٩ل ألاؾُىعة ع٦ىا باعػا في الىو، ٞإؾُىعة  الىخل والٗى٣اء وبِذ ألاقباح مً مُُٗاث 

اٍ:  الترار في َظا الىو، ول٨ّجها جماَذ في لخمت الىو وعٍئ

 و٢اؾمذ الجضاع ؤع١َ اللُل

 زُى اللُل وخىف

 ٢لُذ للكٗغ الظي ًغؾب في طا٦غحي
ً
 ومغاعا

ب والخىٝ، ٞهىا الكاٖغ ًسغط  ؿخدًغ الكاٖغ ؤؾُىعة الٛى٫، وما ًضوع خىلها مً َاالث الٖغ َو

ت مً وا٢٘ مكٍى ومؿخ٣بل مجهى٫:   م٨ىىهاث الخىٝ التي ج٨مً في  هٟؿه وفي  الىٟـ البكٍغ

 ًهغر َا نضع اإلاضًىت
ً
 لم حٗض حؿم٘ بال مٗضها

ا بلى ؾغة ٚى٫ٍ مً قغع   ٢مٌغ ًيك٤ مغبَى

اٖغ عمؼ البىم اإلاشحر للدكائم، لُهبٜ مً زاللها الىا٢٘  بهبٛت اإلاىث، ٞترا٦م واؾخسضم الك

 ؾلبُاث الىا٢٘ وججاَل ؤلانالح هدُجخه الخخمُت هي الاهضزاع:

ٍٝ ٖلى مئظهت  ٖغا
ُ
 نغزْذ بىمت

 وسجذ مً نىتها ٢ىَؽ ٢ؼح

 ختى الٟغح
ً
 وب٨ذ مسىى٢ت

خجلى في الىو اإلاىعور الكٗبي، ٞهىعة البهلى٫ ج٨غعث  ُت حٗؼػ الشُمت الغثِؿت وهي ٍو ٦شُمت ٖٞغ

ت  الخلم/ الىا٢٘، ٌؿدبًُ الكاٖغ َظا الىىطط الكٗبي؛ لُسغط مً زاللها م٨ىىهاث الىٟـ البكٍغ

ومٗاهتها مً وا٢٘ مالم، ٞال٣ُم اؾخدالذ بلى ٖامل َضم، والىًَ  م٣ٗل الشباث اؾخدا٫ بلى 

 لخٓاث ػاثلت:

 ٍِ  البهلى٫ُ ًٖ ؤؾغاِع
َ

٠
َ

ك
َ
٦ 

 الب
َ

٠
َ

ك
َ
٦ ٍِ  هلى٫ُ ًٖ ؤؾغاِع

يٍ 
ّ
اُن ِخل

ّ
اثَغ ُص٧

ّ
ًَ الش ّن َظا الّؼَم

َ
 ؤ

 ٍِ ْؾغاِع
َ
 البهلى٫ُ ًٖ ؤ

َ
 ٦ك٠

الؼمً: ًمشل الؼمً ٖامال مهما في بىاء َظا الىو، ٞالىا٢٘  َى مأ٫ التر٦حز في م٣ابل الخلم/ 

ش، ألا  هغ في الىو مً زال٫ مٟغصاث وجغا٦ُب: الى٢ذ، الٗهىع، الخاٍع ٖىام، اللخٓاث الٛاثبت، ْو

حر طل٪. ض، ٚو ظا الؼمً ظاء في  الؿىحن،  الٖى ٞمً ٖىىان الىو  ًٓهغ ٖامل الؼمً: ) الى٢ذ (، َو

 نىعة الؼمً اإلامخض هدى اإلاجهى٫، وػمً اللخٓت الغاَىت.

اث  لت، ْهغ مً زالله حكَى ى ػمً الىو بك٩ل مٟخىح ٖلى ججغبت بوؿاهُت اؾخٛغ٢ذ خ٣با ٍَى َو

ت سخ٣  :ُت في م٣ابل خلم مؿخٗصخيالىا٢٘  وجغصًه هدى َاٍو
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 الى٢ذ وعؤسخي بغُط هاعٍ 
َ
 خاِيًىا ؾيبلت

 
ْ

٠  ولم ًإِث الخٍغ
ُ

ـَ الّه٠ُ  ًب

خاءْ 
ّ

ُ٘ اْؾَىصَّ في طا٦غِة ألاعِى / الك  والّغبُ

 
ْ

٠  مشلما ًغؾُمه اإلاىُث: اخخًاٌع ؤو هٍؼ

ِ ال٣ًاءْ 
ّ

ًٌ ًسغُط مً ٢اعوعِة الَجْبِر وِمً ٠٦  ػم

جُل الى٢
َ
ْغج ًَ ًُ الّخُه الظي  جتّر الهىاءْ ػم  َذ ٍو

 :اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت والخجغبت ال٩ىهُت

خاو٫ الكاٖغ ؤن ًىٟظ بلى ؤٖما١ اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت مً زال٫ ٞلؿٟت الىظىص بط ؤؾ٣ِ مٗاهاة 

 الٗالم ٖلى هٟؿه، ٞاإلوؿاهُت  مجه٨ت حٛغ١ في بدغ مً ألالم والضٕو والخغاث٤ وؤلاباصة:  

ُذ آلاَن  ِٟ خ
ْ
ل
َ
 ُمْجَهٌ٪ ؤ

ُ
ْؾدكٝغ

َ
 ما ِجل٪ الِخَغ١ْ؟ -وؤ

مطخي   ؤٖماقي ٍو
ُّ

ْجَخض ًَ  ما الظي 

 مدُُاِث صمىٍٕ  -بحن ؤصٚا٫ٍ مً الّغٚبت؟ بلضاٍن 

ش  ًا٦ض الكاٖغ ازترا٢ه للخجغبت ؤلاوؿاهُت مً زال٫ الامخضاص الؼماوي واإلا٩اوي، ٞهى ٌؿبر ٚىع الخاٍع

 مغجضًا ؤ٢ىٗت شخىنه مُال ٖلحهم مً مٟتر١ اإلااضخي/الىا٢٘:

ر١ٌ 
َ
ت ْٟ ها ُم

َ
ؤ
َ
 ؤ

٣ي؟ ٣ي لم حْٗض، في لخِٓت ال٨ك٠ِ، ٍَغ ٍغ  َو

ذَي َمْهىاَي، ومُٗاصي ها ؤ٦ثُر مً شخٍو، وجاٍع
َ
ؤ
َ
 ؤ

٣ي؟  خٍغ

ًٌ ؤٖمى  ت في ْل  ػم ٌؿخمغ الكاٖغ في الغبِ بحن اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت والؼمً، ٞالٗالم ٣ًٟض الهٍى

ٌش خُام ْمٌي وجاٍع
َ
َ ًٌ ى، َػَم مَّ َٗ ٌش ُم   :وجاٍع

 ًْ ٟىْن َم َٗ ًْ ْؿَخ
ُ
 ؤها ًا ؤنض٢اجي؟ ؤّحها الّغائون واإلا

ًْ ٦ىُذ؟  َم
ُ
 لَُخجي ؤ٢ِضُع ؤن ؤزُغَط مً ظلضَي ال ؤٖٝغ

ى٣لىا الكاٖغ بلى وا٢٘ اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت  في مضن لبىان بحن الى٢٘ واإلاإمى٫، بحروث و٢هابحن  ٍو

ىاثُت يضًت بحن وا٢٘ ونُضا، مضن قهضث صماعا بٗض ٖماع، َظٍ اإلاضن في عئٍا الكاٖغ جدمل ز

ت الضماء، وألاقالء، في م٣ابل خلم شجغة الخّب،  :وخلم ابت الىٟي، وزاَع ٞهي شجغة اإلاىث، ٚو

ابت آلاؽ، والٗكب والبؿاجحن  :ٚو

جُغ الخّب ب٣ّهابحَن آدى
َ

 ش

ظي َجَغ اإلاىِث ببحروٍث، َو
َ

 ش
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اسخي
َ
ا

ُ
 آلاِؽ ج

ُ
 ٚاَبت

ي،  ْٟ  الىَّ
َ
ّهابحُن في  -ٚابت

َ
ِت ٦ما جضزُل ٢  زاَع

 لٛت وجغا٦ُب ٚحر همُُت ونىع مدكُٓت:

لٛت الكاٖغ لٛت ٚحر همُُت، ٦كٟذ ًٖ جغا٦ُب ٞحها الخهىنُت والخمحز، وحكٓذ لدؿٟغ ًٖ 

 نىع زىاثُت ألابٗاص ظضلُت الامخضاص.

 وهىا هدص ي  بٌٗ هظه التراهُب والهىع: 

اعُب في الّغمِل  ًّ ِش في )خايىا ؾيبلت الى٢ذ، وعؤسخي بغط هاع، ما الّضُم ال َهَب الخاِيِغ، ِمَؼ١ُ الّخاٍع
َ
، ًا ل

 ٞاهدجى 
ْ
خه ألاحجُت َّٗ  ٢خٍل، يُ

ُ
ْه، زُاها زُِ ًّ  آلاَن وما ؤي٤َُ باَب ألابجض

َ
ٛت

ّ
َمغَّ الل

َ
ُخىجغحي، ما ؤ

ا 
ً
ِت، ٖبش

َ
ْغٞ

ُّ
َا ال٣اِجُل ٧الُ

ُ
 ٣ًغئ

ٌ
ض

َ
ٍَ مً ُٖىؽ ال٣ٟهاء، ُظش ِب،  وامىده الكٟا  مً الٖغ

ً
٢ىؾا

 
َ
ْؾخ٣غيُء الخُِ

َ
٩ىن اإلاىُث  ؤ ٍي، ٍو

ّ
اُن ِخل

ّ
اثَغ ُص٧

ّ
ًَ الش دُْل، وسجذ مً نىتها ٢ىَؽ ٢ؼح، َظا الّؼَم الىَّ

ا بلى ؾغة ٚى٫ٍ مً قغع، زُى اللُل  ٗغاْء، ما ٨ًخبه خبر الصجغ، ٢مٌغ ًيك٤ مغبَى
ّ

ْبَز الك
ُ
ز

ُغ ؤخكاَء الّؿهى٫ْ، شجغ  ُِ ْؿَخ٣ْ
َ
 للؿماء،  وح

ً
ٌ ؤن ؤظٗل مً خؼوَي َبال الخب، وخىف، وؤها ؤٞع

جُل 
َ
ْغج ًَ ًُ الّخُه الظي  ِ ال٣ًاْء، ػم

ّ
ًٌ ًسغُط مً ٢اعوعِة الَجْبِر وِمً ٠٦ شجغ اإلاىث، ٚابت الىٟي، ػم

ْهِض الظي  َٗ ٣ي، ؤؤًٖاجَي ٚاباُث ٢خا٫ٍ، آِزُغ ال ذَي َمْهىاَي، ومُٗاصي خٍغ جتّر الهىاْء، وجاٍع الى٢َذ ٍو

ل، ًجشى إِللٍه مً خض
ْ
س ، وبلُه الىَّ

ً
َغ ِسّجُال

َ
َغِة زلخا٫ٌ أِلًامَي، ؤمُ ُ٪ الؼُّ

َ
ل
َ
ٞ ، ٌِ  الّغٞ

َ
ًٍض، وؤّٚجي قهىة

حَر 
ّ
ًُ الٗهَغ الظي ًإحي، ٦إّن الُ

ًِ ىا بًىِء اإلاُِغ الٗاق٤ِ َوْظَه ألا٢دىاْن، ؤخخ
ّ
والَجْضُي ِؾىاٌع، ُٚ

ٌل، وألاؾاَحَر ِوؿاْء(. ْٟ
َِ ، و٦إنَّ ألاعَى  ًٌ ْه

ُ
ٚ 

 الم ٖابغ "إلادمىص صعوَل:زاهُا: اإلاىخى التراسي في كهُضة "ٖابغون في ه

جبضو الغمىػ الترازُت واضخت في َظا الىو، وزانت الغمىػ الضًيُت مجها مخمشلت في ٢هت بجي 

 ٠ُ ٠ُ ؤٖالم باعػة مً الترار، والخْى بؾغاثُل م٘ الغؾل وم٘ العجل وم٘ الهضَض، ٦ما ًٓهغ جْى

 التراسي للىا٢ٗت الترازُت. 

ق٨ال آزغ مما ٌُٗحها بٗضا صاللُا ٖم٤ُ الٛىع واحؿاٖا  ًخسض الخًمحن التراسي في َظٍ ال٣هُضة

سُت.) ٠ُ ما ٌؿمى بالخاصزت الخاٍع خمشل َظا الك٩ل في جْى  1(19مش٣ال باإلاٗاوي والٓال٫، ٍو

ش بجي بؾغاثُل م٘ ألاهبُاء خاٞل بما ٌُٗي نىعة ًٖ صوازلهم وما َبٗذ ٖلُه مً الكغ  ٞخاٍع

 وال٣ؿىة، ٞهظا

                                                           
ت الٗامت لل٨خاب، ٍأقياٌ الخىام الكٗغي مجاَض، ؤخمض ،  1  30م(، م2006، 1، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ
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ُت الىو ٣ًىم ٖلى زىاثُت ظضل ىبش٤ مً َظٍ الشىاثُت زىاثُاث ٖٞغ ُت هي نغإ الخ٤ والباَل، ٍو

 هي:

 الخحر/ الكغ

 ٠  الخ٣ُ٣ت / الٍؼ

 الشباث / الؼوا٫ 

 ؤنُل/َاعيء

 ماضخي / خايغ

ًبضؤ الىو بٗامل الؼوا٫، ٞهظا الخهم ال ًمل٪ بال ألاؾماء، ال ظظوع له وال ؤنل، بهه َاعيء 

 خخمي:مؿخلب لؤلعى، ٟٞٗل اإلاٛاصعة شخىء 

 ؤّحها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة

ىا  اخملىا ؤؾماء٦م واههٞغ

ىا  وؤسخبىا ؾاٖاج٨م مً و٢خىا، وؤههٞغ

سُا ٖبر اإلااضخي، َظا اإلااضخي ٖم٤ُ ػمىُا، ل٨ّىه وهٓغا لٗضم مكغوُٖخه، ما  بن ال٣هُضة جمخض جاٍع

لم ًدٟٓها سجل وال َى بال ؾاٖاث في هٓغ الكاٖغ، وما ٧ل ألاخضار اإلاايُت بال ٧لماث ٖابغة، 

اح.   ٦خاب، وبهما هي ٧لماث طاَبت م٘ ؤصعاط الٍغ

امل بًجاب  وهلمذ َىا ؤن ٖامل الؼمً ٢ض بىِذ ٖلُه َظٍ ال٣هُضة، ل٨ىه ٖامل َضم للُاعيء، ٖو

                                 ٩ل ونىع.ؾُإزظٍ  الُاعيء َى ما جدمله الظا٦غة مً لىن وقلؤلنُل، ٞاإلا٩ان ألصخابه، وما 

والىماء، ٞالدجغ مجها مخىالض مهما نٛغث، ٞهي ٢اصعة ٖلى الُٗاء ٞالشباث لؤلنُل وؤعيه التي 

 مخجضص لُُاو٫ في جغا٦مه الؿماء، ٩ُٞىن ؾ٣ٟا لها.

ت، ٌؿخدًغ بها اإلاىا٠٢ اإلاهاخبت للخجاعب التي جم  ٠ الكاٖغ الترار في نىعة ؤ٢ىٗت عمٍؼ "ًْى

ال٫"، زىيها خهل مً زاللها اإلااضخي بالخايغ، ٞالبدغ َى   1وما ًدُِ بها مً بًداءاث ْو  ٍو

م والخُا٫.   بدغ الىجاة  الظي مّغ به بىى بؾغاثُل  ػمً مىسخى ٖلُه الؿالم، ل٨ىه آلان بدغ مً الَى

بىعا، ولِـ لبشا  ؿخمغ الخًىع الؼمجي مً زال٫ سخ٤ ماضخي الُاعيء، ٞى٢تهم ٧ان مغوعا  ٖو َو

ىا ًخإ٦ض ٖامل الؼوا٫  في م٣ابل الشباث، ألن ما ًشبذ َى الخ٤، وما ًظَب ٞهى الباَل:  وب٣  اء، َو

 ؤّحها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة

 ومىا صمىا -مى٨م الؿ٠ُ 

                                                           
 82م(،م 1982، )بحروث: صاع الباخض، اإلاٗغاج والغمؼ الهىفيالٗٓمت، هظًغ،  1
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 ومىا لخمىا -مى٨م الٟىالط والىاع

 ومىا حجغ -مى٨م صبابت ؤزغي 

 ومىا اإلاُغ -مى٨م ٢ىبلت الٛاػ 

ٗؼػ الكاٖغ ٖامل  الؼوا٫ مً زال٫ زُماث الباَل/ الكغ، ٞالُاعيء َى اإلاٛخهب لؤلعى ب٣ىة َو

الؿ٠ُ والسجً والىاع والضبابت وال٣ىبلت، وخُاجه اللهى والغ٢و، في م٣ابل ألانُل: الضم واللخم 

 .والدجغ واإلاُغ وخُاجه الغباٍ

ظٍ اللٛت لم جخ٣ى٢٘  بل  1مىٗؼلت،و٧ان الاؾخسضام اللٛىي للمٟغصاث مٗؼػا لهظٍ الجضلُت، َو

 جٟجغث

 ًٖ مىٓمىمت ججلى مً زاللها زىاثُت الخ٤/ الباَل في جهىٍغ ٞجي مخٗضص الؼواًا وألابٗاص.

ٖىامل قغ مً الُاعيء في م٣ابل ٖامل زحر لؤلنُل، ٞالضم  ُٖاء واللخم جطخُت والدجغ بىاء 

 واإلاُغ هماء.

خىظه الكاٖغ جىظها بوؿاهُا، ٩ّٞل البكغ جدملهم ألاعى وجٓلهم دىٟؿىن الهىاء، ٞهم  ٍو الؿماء، ٍو

خضاء؟ وألاعى ٢ض قغبذ صماء الكهضاء،  ،في الِٗل ؾىاء، ٞلماطا ٩ًىن اٚخهاب الخ٤ والٖا

غث وقابها الىماء، ٞاألنُل الظي يّخى وبظع وؾ٣ى، ٞد٣ّه ؤن ٌِٗل ٦ما ٌكاء.  وؤَػ

غ٦ؼ الكاٖغ ٖلى ٖىهغ الؼمً اإلاٛبىن مً زال٫ ج٨غاع زُمت:) ؤّحها اإلااعون  بحن ال٩لماث الٗابغة(، ٍو

ٗؼػٍ بما ًغّسخ الؼوا٫/ الكغ: ٧الٛباع اإلاّغ مغوا، ال جمغوا بُيىا ٧الخكغاث الُاثغة.  َو

بكغ به  غسخه الخايغ، ٍو غ ال٣ًُت، وهي ألاعى ٦د٤ ًشبخه اإلااضخي، ٍو جلي الكاٖغ ظَى ٍو

 وؤلاوؿان.اإلاؿخ٣بل، ٞهظٍ ألاعى جؼعٕ بال٣مذ وحؿ٣ى بالٗغ١، ٞدك٘ خُاة ًىٗم بها الُحر 

لجإ الكاٖغ مً زال٫ لٛت م٣خضعة  بلى ظىاهب جهىعٍت وق٩لُت: ) ٧الٛباع اإلاغ، ٧الخكغاث  ٍو

 الُاثغة / ػوا٫، حجغ وحجل / زباث(.

ؿخٗحر الكاٖغ ٣َـ صًجي، ٞالهضَض و٢هخه م٘ ؾلُُمان مٗغوٞت، وجىُْٟها َىا ٦ةياءة ؤمل  َو

 الؿالم واهخهاعا مؿخ٣بلُا.في الاهخهاع، ٞالهضَض ٧ان بكاعة لؿلُمان ٖلُه 

٠ُ الكاٖغ لهظا ال٣ُـ التراسي ٣ًىم ٖلى ٞلؿٟت طاث ؤع٧ان زالزت مخٗاه٣ت هي: اإلااضخي   بن جْى

والخايغ واإلاؿخ٣بل، ؤما الهضٝ الٟجي، ٞهى ه٣ض وا٢٘ الاؾخالب و٦كٟه والشىعة ٖلُه، والخُل٘ بلى 

 2(22اإلاؿخ٣بل.)

                                                           
غ الكٗغي، اإلايكأة الكٗبُت٢اؾم، ٖضهان،   1  131م(، م 1981، 1، )َغابلـ الٛغب،ٍالخهٍى
 93م، م1979، ؤ٦خىبغ 17، مجلت قٗغ، ٖضصالدكىُل باإلاىعور في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغٞخىح، ؤخمض ،  2
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بٗضًه الخ٤: )وٗمل، هغبُه، وؿ٣ُه، ما لِـ  ْهغ جغ٦حز الكاٖغ ٖلى الٟٗل بك٩ل م٨ش٠ في

، ؤما الباَل: )مغوا، وال جمغوا، ٞسظوا، وؤُٖضوا(، و٧لها في نىعة  ها في نىعة اإلاًإع
ّ
ًغي٨ُم(، و٧ل

 ألامغ ما ٖضا ٞٗال واخضا في نىعة الىهي: 

 ؤحها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة

 ٧الٛباع اإلاّغ مغوا ؤًىما قئخم ول٨ً

 ا ٧الخكغاث الُاثغةال جمغوا بُيى

ىن  وجخىانل زىاثُت الخ٤/ الشباث، والباَل/ الؼوا٫، وحٗاه٤ الؼمً في اوؿُاب، ٞؼمً الباَل مَغ

ً ٌُٗي،  ُت وؤلاباصة، وػمً الخ٤ ػمً الشباث، ػمً َو ضم الكٖغ م ٖو ى ػمً الَى باللخٓت،  َو

 زالض في طا٦غة ؤصخابه وقٗب ًًخي.

برػ ٣َـ جغاسي مخمشل في )العجل( و  ٢هخه اإلاٗغوٞت،  ل٣ض قّغٖىا ٖباصة ما َى باَل مشلما ٍو

ً لِـ مً خ٣ّهم ب٣ىة الؿالح.   قّغٖىا اؾخالب َو

ىا، وؤُٖضوا،  ؼ الؼوا٫/ الباَل، ٞٗل ألامغ: )٦ّضؾىا، واههٞغ ؤبغػ الكاٖغ ؤزغ الٟٗل في حٍٗؼ

: )ما لِـ ًغي٨ُم ٗل الشباث/ الخ٤ّ، الٟٗل اإلاًإع ىا(، ٞو ، ًهلر (: ،ٞاههٞغ  ًجٝز

 ؤّحها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة

ىا ام٨م في خٟغة مهجىعة، واههٞغ  ٦ضؾىا ؤَو

ُت العجل اإلا٣ضؽ  وؤُٖضوا ٣ٖغب الى٢ذ الى قٖغ

جإحي الخغ٦ت ألازحرة في الىو لخٗؼػ الؼوا٫ للباَل، بط بضؤث بصُمت الؼمً / اللخٓت، وزخمذ بها: ) 

ىا :ٟغصاث الؼوا٫ؤّحها اإلااّعون في ال٩لماث الٗابغة(، م٘ اؾخسضام م وال ج٣ُمىا بُيىا،   ،) آن ؤن جهٞغ

ىا، ولخمىجىا ؤًىما قئخم،  ول٨ً ال جمىجى بُيىا، ٞازغظىا مً ؤعيىا مً بّغها .مً بدغها .آن ؤن جىهٞغ

 . مً ٧ل شخيء، وازغظىا مً مٟغصاث الظا٦غة(...مً ظغخىا..مً ملخىا.مً ٢مدىا

خض للخ٤: )ٞلىا في ؤعيىا ما وٗمل، ولىا اإلااضخي َىا، وبطا ٧ان الؼمً / اللخٓت للباَل، ٞالؼمً اإلام

 ولىا نىث الخُاة الاو٫، ولىا الخايغ واإلااضخي واإلاؿخ٣بل، ولىا الضهُا َىا...و آلازغة(.

 جخٗاه٤ ألاػمىت لدك٘ بىهغة الخ٤، بِىما ًجخض ػمً الباَل،لُا٦ض الؼوا٫ والجهاًت:

 ؤحها اإلااعون بحن ال٩لماث الٗابغة

ىا  آن ؤن جىهٞغ

 وج٣ُمىا ؤًىما قئخم ول٨ً ال ج٣ُمىا بُيىا

ىا  آن ؤن جىهٞغ
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ل مً زال٫ مساَبت ؤلاوؿاهُت ٖامت،  ومً  ل٣ض ؤُٖى الكاٖغ  للىو ٢ىة الاهٟخاح ٖلى الخإٍو

 زال٫ ما ؤياٝ 

ت وال٨ٟغ وؤلابضإ في بَاع ججغبخه الٟىُت والخُاجُت اإلاكخٗلت واهخ٣اله بلى همِ    مً ٞىىن اإلاٗٞغ

 .ضإظضًض مً ؤلاب

ل٣ض ٧اهذ ال٣ًُت مىب٘ بلهام وباعة الخجغبت ومىُل٤ الخجاوػ بلى آٞا١ بوؿاهُت ؤعخب وؤٚجى 

 وؤقمل. 

ت ؤَلذ قٍٗغ ألن ًغجٟ٘ بها وجغجٟ٘ به بلى  ا ومٗٞغ ه ال٨بحر بظ٧اء وعٍئ و حٗامل  الكاٖغ م٘ مىيٖى

ٗؼ لها  آٞا١ ؤلاوؿان،  ٞال ًىدهغ الكٗغ بدضر ٖابغ وال جىدهغ ال٣ًُت بى٢اج٘ مهما جخٟغص َو

 مً وظ٘ ؤلاوؿان 
ً
الىٓحر. و٢ض ماػط بحن الظاث وال٣ًُت التي ججغصث مً عاَىُتها وؤنبدذ ظؼءا

 ًخٟاٖل مٗه مً مىٓىع ًد٤٣ اإلاٗاصلت اإلا٣ٟىصة بحن الكٗغ واإلاىيٕى ال٨بحر.

ت، و٢ض ٧ان خٍغها ٖلى  ت في اللٛت، و٦ظل٪ في الهىعة الكٍٗغ ى ٌكخٛل ٖلى َىضؾت مٗماٍع َو

جُان باإلاٗاوي الٗالُت الجضًضة التي ؤزظث َابٗا بوؿاهُا ٧ىهُا، ٞلم حٗض ٢هُضجه حكخٛل ٖلى ؤلا

ت وؤلاوؿاهُت ُٞما ًسو خُاة ؤلاوؿان  زهىنُت الجغح الٟلؿُُجي واهما اعج٣ذ بلى ال٣ُم ال٨ٍٟغ

 في ٧ل م٩ان.

باث اخترام و٧ان ال بض لهاخب َظا اإلاكغوٕ مً ؤلاخاَت بمخُلباث هجاخه، ولٗل ؤولى اإلاخُل

ى اخترام ًىٞغ لها ؤال ج٣٘ في قغ٥ التزل٠ والىٟا١ واإلاضح والخ٨ؿب.  الظاث ؤلاوؿاهُت الكاٖغة َو

 زالشا:اإلاىخى التراسي في كهُضة "َائغ الفاو" لىظًغ الٗٓم:

٠ الكاٖغ ؤؾُىعة ٖغبُت جخدضر ًٖ  َاثغ الٗى٣اء الظي ؤخغ١ هٟؿه وجهٌ مً عماصٍ  ْو

جٟاٖلذ َظٍ ألاؾُىعة في الوعي  1(،23ل َاثغ الُٟي٤ُ ٖىض الٛغب)مخجضصا، وهي ؤؾُىعة ج٣اب

 الكاٖغ م٘ خلمه؛ ل٣ُىم ٖلحها بىاء ال٣هُضة. 

َظا الُاثغ ًىُل٤ مً ؤٖما١ اإلااضخي مستر٢ا الؼمان باججاٍ اإلاُل٤، وما َاثغ الٟاو في بيُت 

ال٣هُضةبال َاثغ خًاعة ٦ىضة، وما خًاعة ٦ىضةبال عمؼ الخًاعة الٗغبُت التي جخجضص ؤق٩الها 

 بهىعة بًجابُت، ٞإؾُىعة َاثغ الُٟي٤ُ ج٨ك٠ ًٖ عئٍت الكاٖغ وجُلٗاجه بلى اإلاؿخ٣بل. 

سُا هدى جل٪ ألاؾُىعة التي هي َاثغ الٟاو، لتربِ جل٪ بن ال٣ هُضة في خغ٦تها ألا٣ُٞت جمخض جاٍع

الخ٣بت خحن ٧ان للٗغب خًاعة في مإعب و٦ىضة ومضاثً نالر والبتراء وبٗلب٪ وجضمغ، وبحن الٟترة 

                                                           
 73م(،م:1966، )ال٣اَغة، هغصوث ًخدضر ًٖ مهغزٟاظت، مدمض ن٣غ  و بضوي، ؤخمض،   1
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ت مً مشل مضًىت الٟاو في واصي  اث ؤزٍغ الخالُت التي ًخٗؼػ ٞحها طل٪ اإلااضخي مً زال٫ ٦كٞى

 ضواؾغ.ال

 خُِذ ًا ٞاو الضواؾغ َل ظئذ مً ػمً مٛاًـغ؟ 

ٞالؼمً َى مدىع الىو وهىاجه، و ًخمشل َظا الؼمً في زىاثُت اإلااضخي والخايغ التي ْهغ م٘ بضاًت 

َظٍ ال٣هُضة، ٞالكاٖغ خحن ًدحي الُاثغ "خُِذ ًا ٞاو الضواؾغ"، ٞهظا ٌكٗغ بالخًىع، بال ؤن 

 ًغ" ًغسخ مٗجى: الُٛاب/ اإلااضخي. الكُغ الشاوي "َل ظئذ مً ػمً مٛا

 ٞاإلااضخي الامخضاص والدك٩ل وال٣ضعة، والخايغ الجمىص والاجهُاع وال٠ًٗ:

 ماطا ؤ٢ى٫ لجمـغة ب٣ُـذ ٖلـى قٟخـي جدـاطع

 ؤها قاٖغ ٖل٤  اللهُب  ب٣لبه  ٞمتى  ٌٛاصع

ُت خٗؼػ ٖىهغ الؼمً في زىاثِخه اإلااضخي والخايغ، وما ًىبش٤ ٖجها مً صالالث ٖٞغ : ال٣ىة ٍو

 وال٠ًٗ، ٞما بٗلب٪ وجضمغ والبتراء  ومضاثً نالر بال ٢ىة اإلااضخي في م٣ابل جٟسخ الخايغ:

 في بٗلب٪ وؿِذ ؤمـ ٖباءجـي ٞـى١ اإلاٗانـغ

 وجغ٦ذ ٢لبي في مداٞل جضمـغ جدـذ ال٣ىاَـغ

 وبترث في البتراء ؤٚىُتي مً الصخـغ اإلا٩ابـغ

٠ الكاٖغ مً الهُٜ ألاؾلىبُت ال تي ال ج٠٣ ٖىض اإلاٗجى الٗاصي، بل جخجاػوَا بلى وهلمذ  ما ْو

مٗان بالُٚت، جبرػ ٢ل٤ الكاٖغ مً الخايغ ووزى٢ه بخإزحر اإلااضخي، ٞال٩لمت وهي صوع الكاٖغ حك٩ل 

 2جخ٣ابل مً زاللها وجخداوع وجخجاوع مً زاللها الشىاثُاث. 1(24ه٣ُت البضء لٟٗل زال١)

ت وؤلاوكاثُت َظٍ الهُٜ ألاؾلىبُت جهىع الخغ٦ت الىٟؿُت ا لتي حؿغي في ال٣هُضة، ٞالجمل الخبًر

غ وبزباع وجى٦ُض  حٗبر ًٖ َم الكاٖغ باٖخباٍع  لب وجدظًغ وج٣ٍغ بما جًمىخه مً حؿائ٫ وهضاء َو

 ؤلاوؿان الٗغبي، وظٗله َظا ًيخ٣ل مً الخضًض ًٖ عمىػ ال٣ىة بلى ؤٖما١ هٟؿه:

 ؤ٣ٖغث ها٢ت نالر  ٞخ٣ؿمـذ ظؿمـي الخىاظـغ

ذ بئر  ُلذ عوحي ال٨باثـغوججٖغ  ي الؿمىم ٖو

 ٢ل ٠ُ٦ ًإحي بالـىالصة مُـذ ألاعخـام ٖا٢ـغ

                                                           
، يمً ٦خاب ألاصًب ونىاٖخه،بقغاٝ عوي ٧اعصن، جغظمت ظبرا ببغاَُم الكٗغ ولغت بضائُت٦غوعاوؿىم، ظىن،  1

 .112ظبرا، م 
ت ألاصب ومغامغة الخجٍغبالؿٗاٞحن، ببغاَُم،   2  308،م2، طهٍٓغ
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بضو طل٪ ٦مىخى نىفي مً خُض الغخلت الكا٢ت في  بت الكاٖغ في الخىخض م٘ الُاثغ، ٍو وجٓهغ ٚع

ؤٖما٢ه واإلاجاَضة والؿهغ والخطخُت، ل٨ً ًب٣ى خاظؼا بُجهما، لعجؼ الكاٖغ ؤن ٩ًىن نىعة 

٨  خٟي بالك٩ىي بلى طل٪ الُاثغ: لؿلٟه في ٢ىتهم، ٍو

غا ٞى١ الجىاَغ  ًا َاثغ اللهب  ابخ٨غ لي ظَى

 ماطا ج٣ى٫ لجمغة في  ال٣لب حؿُ٘ واإلادابغ

ت اإلالُ٪ ؤ٢ىم مـً مـىث الخىايـغ؟  ؤؤها مٗاٍو

وفي بَاع الًغاٖت والك٩ىي م٘ ؤلاخؿاؽ بال٠ًٗ، حك٘ في طَىه نىعة ٢ىة اإلااضخي في الخايغ، 

٩اص ًخدض م٘ عمىػ  اإلااضخي بال ؤن الىا٢٘ ًبؿِ ؾُُغجه، ٞماطا جٟٗل اإلابازغ في م٣ابل ٢ىة ٍو

 الٗؿا٦غ:

 َظي الٗالماث ألازحرة اؾمٗـي و٢ـ٘ الخىاٞـغ

 ظاءث بلُ٪ مً ال٣غون ججهطخي في خلـم قاٖـغ

 ظاءث ٦إن الىجم لم ٌٛغب وعب٘ الخـي ؾامـغ

م مداول ى ٚع خه ؤن ًبدض ٖجها في اإلااضخي، بال بن ُٚاب ال٣ىة َى الٗامل اإلاازغ في هٟـ الكاٖغ، َو

ؤهه ًب٣ى مٗؼوال ٖجها بؿلُت الخايغ،ٞالجضلُت ٢اثمت، ل٨جها ظضلُت َبُٗت الخُاة، ٞمً الخُاة بلى 

 اإلاىث ومً اإلاىث للخُاة:

 َل حؿترص ْـال٫ طا٦غجـي قمىؾـي ال جىـاوع 

ـج اإلاساَـغ  و٦خاثب مغؾىمت بالٓـل ٞـي َو

 ٞمـً ٩ًابـغ؟ جلج الخُاة اإلاىث واإلاىث الخُـاة

داو٫ الكاٖغ ججاوػ اللخٓت الغاَىت  مٗخمضا الجمل الُلبُت مً مشل: الىضاء واإلاىاظاة، والجمل  ٍو

بدغ الكاٖغ في اإلااضخي  ت التي جا٦ض ال٣ضعة ٖلى ججاوػ اللخٓت  وخُاػة ال٣ىة الٛاثبت، ٍو الخبًر

غ الظي بضؤٍ بالخض ًض مؿ٣ُا مكاٖغ الخُبت  ٖلى الخايغ مً زال٫ ؤؾالُب الخإ٦ُض والخ٣ٍغ

ان اإلاخ٣ابالث في ظضلُت ٖم٣ُت:   الظاحي في بياٞت الًماثغ ) ألاها(، وبالخٝغ ) ؤن(:م٘ ؾٍغ

٣ُم الكاٖغ َظا الخإ٦ُض يمً ؾلؿلت مً ألايضاص والخ٣ابالث ىا الؼمً ًد٨م صوعجه مً  ،ٍو َو

 :زال٫ اؾخٛغا١ الكاٖغ في خلمه

 وزغظذ مً طَب الضمالج والخىاجم وألاؾاوع 

 ة ؤًان ًا ٞاٍ اإلاىث ٞاٚغوعٞٗذ  ٞاو الخًاع 

 بوي هٟظث مً الخغوم خًاعة في ق٩ل َاثغ



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 229  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

خهٝغ بها ٦ما  بن ٢ضعة الكاٖغ  جٓهغ في ؤن له لٛخه الخانت ًبضٖها وجبضٖه، ًمخل٨ها ٍو

 وجخجلى ٢ضعة  1(،26قاء)

الكاٖغ في الخهٝغ باإلاعجم اللٟٓي ال٣ضًم، ٣ٞضعة الكاٖغ جخمحز بدك٨ُل ٖال٢اث ظضًضة مظَلت 

ٖىهغ الخى٢٘ ؤو الخؼع، لخٟجإها بخل٪ الٗال٢اث التي ٧ان باٖثها ؤلا٣ًإ الخٟي في هٟـ جخجىب 

ُه. ُه وال ٖو  2الكاٖغ الظي اهبٗشذ مىه ال٣هُضة ٖمال ًخض٤ٞ مً ٖو

والخايغ/ ال٠ًٗ، ٞالىىع والىاع وما ًخهل بهما،  ،ٞالخ٣ى٫ الضاللُت ؤبغػث زىاثُت اإلااضخي/ ال٣ىة

ت، وصالال  ث ال٣ىة اإلااصًت، وصاللذ ال٣ىة الغوخُت،هي ٖىانغ ٢ىة في م٣ابل صالالث والغمىػ الخًاٍع

 ال٠ًٗ اإلاباقغ  وصالالث ال٠ًٗ الغوحي.

بال ؤن ٖىانغ ال٣ىة ٧اهذ ؤٖلى نىجا، مبكغة بإمل اإلاؿخ٣بل، زانت ؤن ٖىانغ ال٠ًٗ جضزل في 

 ظضلُت م٘ بكاثغ الخدى٫  والخجضص.

 

 الخاجمت

٠ُ م٘ اجساطَا  ٣ت الخْى ق٩ل الترار ٖىهغا باعػا في اإلاخىن مىي٘ الضعاؾت، ول٨ً ازخلٟذ ٍَغ

بٗضا مخُىعا، ٞلم ٌٗض الترار مخ٣ى٢ٗا في ق٩ل ج٣لُضي، وبهما  اجسظ مؿاعا خضازُا ًخالءم م٘ 

جُىع الىو مً طل٪ اإلاىٓىع ؤًًا، وبالىٓغ للترار في اإلاخىن  مىي٘ الضعاؾت، هجض عابُا ًجم٘ 

 بُجها: 

٤  :الؼمً - ْهغ التر٦حز ٖلى الؼمً في الىهىم، وال هبالٜ خحن ه٣ى٫ ؤن الىهىم بىِذ ٖلُه ٞو

ُت، ٞمً الخلم والىا٢٘ ٖىض ؤصوهِـ بلى اإلااضخي والخايغ  زىاثُت ظضلُت اهبش٣ذ مجها زىاثُاث ٖٞغ

 ٖىض مدمىص صعوَل وهظًغ الٗٓم. 

ًاء ال٩ىهُت م٘ وظىص زُِ ًغبُها م٘ الظاث، اهُل٣ذ الىهىم بلى ٞ :الُاب٘ ؤلاوؿاوي ال٩ىوي -

ٞمً ألالم وألامل ٖىض ؤصوهِـ بلى الخحر والكغ ٖىض مدمىص صعوَل والخلم والٗمل ٖىض هظًغ 

 الٗٓم. 

مدىع الترار: اهخ٣ي الكٗغاء اإلادىع التراسي بٗىاًت وص٢ت، مما ظٗله ًخماهى م٘ الىو بما اهبش٤  -

االث، ٩ٞان اإلاىعو  ر الضًجي وألاؾُىعي  والكٗبي والىمىطط البكغي له ألازغ ٖىه مً صالالث َو

 الىاضر في ػزم الىو و وزغوط الخجغبت مً بىج٤ الظاث بلى ؤلاوؿاهُت. 

                                                           
ٟاجحر،   1 ض: مٗاًحر لخدلُل ألاؾلىبما٩ًل ٍع  123م(، م:1993، ميكىعاث ؾا٫، )مضٍع

ت". ٟاجحر الكهحر "ؤبدار في ألاؾلىبُت البيٍُى  َظا ال٨خاب جغظمت لٟهلحن مً ٦خاب ٍع
اى: صاع الٗلىم، ٍ اججاهاث البدث ألاؾلىبيُٖاص، ق٨غي ،   2  129-128م(، م: 1985، 2،)الٍغ
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ٞاؾخلهم الكٗغاء الترار؛ الظي ًخدضر ًٖ الىا٢٘ ألالُم واللخٓت اإلاإػومت التي جمغ بها ألامت 

٦غ مً زالله ألامت بما
ّ
ت، الٗغبُت في الى٢ذ الخايغ، لُظ يحها اإلاكغ١، وبدًاعتها ؤلاوؿاهُت ال٣ٍى

لٗله ًبٗض في ٖغو٢ها ألامل؛ لدؿخُٗض صوعَا الخًاعي، وجىٌٟ ًٖ هٟؿها ٚباع الظ٫ والهىان 

ت  ٠ُ الٟجي ؤيٟى ٖلى الهىعة الكٍٗغ ت. َظا الخْى ُّ والخسل٠، وجدبىؤ م٩اهتها بحن الكٗىب الخ

اؾٗت، ٧ىهه ٣ًىم ٖلى ٞلؿٟت طاث ؤع٧ان صالالث مكٗت ومدكٗبت، ٞخدذ الىو ٖلى آٞا١ ممخضة و 

اإلااضخي والخايغ واإلاؿخ٣بل، ؤما الهضٝ الٟجي، ٞهى ه٣ض الىا٢٘ و٦كٟه والشىعة  :زالزت مخٗاه٣ت هي

 .ٖلُه، والخُل٘ بلى اإلاؿخ٣بل

بن بًداءاث الترار في الىو الكٗغي لم ج٨ً طاث صاللت مدضوصة، بل هي صاللت طاث بًداءاث 

يُت ال٩لُت للىو الكٗغي ٧له، وظٗلذ اإلاٟغصاث والٗباعاث جخٗاه٤ م٘ ممخضة وعخبت قملذ الب

غ بلى خلم ؤلاوؿاهُت  ت؛ لخى٣ل الخجغبت الخانت واإلاى٠٢ مً وا٢٘ ألامت اإلاٍغ ت الباٖع الهىع الكٍٗغ

 اإلاإمى٫.
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 لغت الّؿغص في اللّو اللغآوي:

 
ا
 كهت ؾُضها ؾلُمان أهمىطحا

 أعوي مدمض عبُ٘ هخىعةضال

 الٗغبُت ولُت آلاصاب، حامٗت حغف، ألاعصنكؿم اللغت 

_______________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث 

ت مً ع٧اثؼ الّضٖىة ؤلاؾالمُت، ال٣اثمت ٖلى ؤلا٢ىإ ال٣ٗلي،  م ع٦حزة ٢ٍى ٌّٗض ال٣ّو في ال٣غآن ال٨ٍغ

مئىان ال٣لبي، ألجها اإلاضز ل الُبُعي الظي ًضزل مىه ؤصخاب الغؾاالث، والضٖىاث، والهضاة، والَا

بلى الىاؽ للخإزحر والخُٛحر في خُاتهم. ظاءث َظٍ الضعاؾت مداولت لل٨ك٠ ًٖ ؤؾلىب مً ؤؾالُب 

 بظل٪ ؤلاعجاػ الٟجي، ٞإخضار ال٣ّو ال٣غآوي هي ؤخضار خ٣ُ٣ت 
ً
ى الّؿغص، مٓهغة ال٣ّو ال٣غآوي َو

٠ُ ظمالُاث ألالٟاّال ًضزل ٞحها الخُا٫،  وببغاػ الخهىٍغ الٟجي  ،والضالالث ،لظل٪ ٌٗمض هللا جْى

ٍغ بالض٢ت  بخ٣ىُت ٖالُت، ال ٌؿخُُ٘ الًٟ الخضًض ب٩ل ما ؤوحى مً بم٩اهُاث وج٣ىُاث مً جهٍى

هٟؿها، ٞال٣ّو ال٣غآوي َى ه٣ل حي لؤلخضار التي جخجؿض في الؼمان واإلا٩ان، ٞخٓهغ و٦إجها ؾاٖت 

 مُالصَا.

 البدض بلى اإلاداوع آلاجُت:٢ؿم 

 مٟهىم الّؿغص -

م  -  بٌٗ مالمذ ال٣ّو في ال٣غآن ال٨ٍغ

م -  .ظمالُاث الّؿغص في ال٣غآن ال٨ٍغ

 اإلالضمت 

َظا الخٍٗغ٠ اعجًاٍ ٦شحر مً الٗلماء،  1اللٛت هي ٖباعة ًٖ ؤنىاث ٌّٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم،

٠، ألن ألانىاث ما هي بال عمىػ نىجُت جىبئ ًٖ مضلىالث زانت  وعّجخٍى ٖلى ٚحٍر مً الخٗاٍع

 ٦كاون الىاؽ في خُاتهم، ؤم 
ً
 ٖاصًا

ً
للخٗبحر ّٖما ًدخاط بلُه ؤلاوؿان في خُاجه، ؾىاًء ؤ٧ان اخخُاظا

 ٧اخخُاط الباخض للخٗ
ً
ا  يغوٍع

ً
 2بحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع لخىنُلها بلى ؤطَان الضاعؾحن.٧ان اخخُاظا

                                                           
 .33)ص.ث((، م1جد٤ُ٣ مدمض ٖلي الىجاع، )بحروث: صاع الهضي للُباٖت واليكغ، ٍ، الخهائوابً ظجي:  1
 .6م(، م1900، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، اللهجاث الٗغبُتاهٓغ: ؤهِـ، ببغاَُم،  2
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م هؼ٫ ٖلى ؾُضها مدمض بلؿان ٖغبي مبحن، ؤزبرها بظل٪  ومً اإلاٗغوٝ ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

 )ظّل قإهه في ٚحر ما آًت ٣٦ىله حٗالى: 
ً
 ٖغبُا

ً
ظا ًض٫ ٖلى ؤن اللٛت الٗغبُت  1،(و٦ظل٪ ؤهؼلىاٍ ٢غآها َو

م، ال جىٟ٪ ٖىه، م لم ج٨ً  نٟت الػمت لل٣غآن ال٨ٍغ واإلاٗغوٝ ؤن لٛت الٗغب ٢بل ال٣غآن ال٨ٍغ

، ؤّما  بمؿخىي واخض مً الٟهاخت والبالٚت، بل ٧ان مجها الٟهُذ وألاٞصر، والغصيء واإلاؿخ٨ٍغ

 
ً
لٛت ال٣غآن ٞإهؼلها هللا بلؿان ٖغبي مبحن، ٞبلٛذ الظعوة في الٟهاخت والبالٚت، لظل٪ ظاء معجؼا

٧اهذ مٟغصاجه مً ظملت مٟغصاث اللٛت الٗغبُت، بال ؤجها جسخل٠  بٗباعاجه، وؤلٟاْه، وؤؾالُبه، وبن

ت مً طي ٢بل.   2ٖجها بما جدمله مً صالالث ظضًضة لم ج٨ً مإلٞى

م هي وؾُلت  ٞةطا ٧اهذ اللٛت وؾُلت الخساَب بحن ألاٞغاص، ٞةن لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

٣ت جغ٦ُبها، وازخُاع الخساَب بحن ألاٞغاص واإلاىلى ٖؼ وظل، لظل٪ هجضَا جغج٣ي بإؾلىبها، َو ٍغ

 ٖلى ؤن ًإجىا بؿىعة مجها ب٣ىله حٗالى: 
ً
ٞإجىا بؿىعة مً )ؤلٟاْها، ٞبها جدضي هللا البكغ ظمُٗا

ومً َىا ْهغ جمُحز لٛت ال٣غآن ًٖ لٛت الٗغب، ٞلٛت ال٣غآن جدمل بحن َُاتها بعجاػ بما  3،(مشله

بما جتر٦ه في الىٟـ مً ؤزغ ًخإحى مً اقخملذ ٖلُه مً سخغ البُان، وص٢ت الهى٘، وبضٌ٘ ؤلاخ٩ام، و 

وألاؾالُب اإلاسخلٟت، التي لم ٌٗهضَا  ،وألاؾغاع الّغباهُت، والترا٦ُب الجضًضة ،ٌُٞ اإلاٗاوي ال٣ضؾُت

ٞال َى مً  4الٗغب. ٞإؾلىب ال٣غآن مسال٠ إلاا َى مخٗاٝع ٖلُه ٖىض الٗغب مً ؤؾالُب ال٨الم.

٢بُل الكٗغ، وال مً ٢بُل السج٘، ؤو ال٣هو، ؤو الخُب، ؤو الغؾاثل، بل َى مٛاًغ ل٩ل َظٍ 

ألاؾالُب مً خُض التر٦ُب، والٛغى اإلاغظى مىه، وبالخالي ٞهى مٛاًغ للٛت الٗغب، ألن ؤؾلىب 

ظا ما ٌؿمذ لىا ال٣ى٫ بإن لٛت ال ٣غآن مٛاًغة ال٣غآن مخمحز بظاجه ًٖ ٧ل ألاؾالُب اإلاٗغوٞت، َو

للٛت الٗغب! بمٗجى ؤن لٛت ال٣غآن جدكابه م٘ لٛت الٗغب في ْاَغ اللٟٔ، وجسخل٠ في الجىَغ 

 بط حٗهض 
ً
با ظا لِـ ٍٚغ واإلابجى، ٞلٛت ال٣غآن هي لٛت الخُاة التي جخجضص وحؿخمغ بىظىص الخُاة، َو

  5.(ها له لخاٞٓىن بها هدً هؼلىا الظ٦غ، وب)هللا بدٟٔ اللٛت مً زال٫ خٟٔ َظا الضًً ب٣ىله: 

مً َىا ظاءث ٨ٞغة َظا البدض للخضًض ًٖ لٛت الؿغص في ال٣ّو ال٣غآوي، وبُان 

ازخالٝ ؤؾلىب ال٣ّو مً خُض الؿغص واللٛت في ال٣غآن، ًٖ ؤؾلىب ال٣هو اإلاإلىٝ لضي 

                                                           
 .113ؾىعة َه، آلاًت/ 1
ماهٓغ: ٖبض الغخُم، ٖبض الجلُل،  2  .9)ص.ث(، م، )بحروث: م٨خبت الغؾالت الخضًشت، لغت اللغآن الىٍغ
 .23ؾىعة الب٣غة، آلاًت/ 3
 .10ٖبض الغخُم، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
 .9ؾىعة الدجغ، آلاًت/ 5
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٤ وبجمام الٟاثضة، وبٖما٫ الخُا٫. ٞال٣ّو ال٣غآوي ٨ٞم ا الٗغب، وال٣اثم ٖلى اإلابالٛت ألظل الدكٍى

َى مٗلىم لم ًسغط ًٖ جهىٍغ الىا٢٘ بط لم ًلجإ بلى الخُا٫ في اهخ٣اء الصخهُاث، وجىػَ٘ ألاصواع، 

ضٍ ؾبداهه و حٗالى 
ّ
ٟت لخهىٍغ ال٨ٟغة، َظا ما ؤ٦ غ ألاخضار مً زال٫ ألالٟاّ واإلاٗاوي اإلاْى وجٍُى

  2(.٪ هبإَم بالخ٤هدً ه٣ّو ٖلُ)و٢ىله:  1(،وبالخ٤ ؤهؼلىاٍ وبالخ٤ هؼ٫ )في مىاي٘ ٦شحرة ٣٦ىله: 

، بل َى 
ً
 زالها

ً
 ٞىُا

ً
ٞالخ٤ مً ؤَم زىام الؿغص في ال٣ّو ال٣غآوي، ٞهى لِـ ٖمال

ظا واضر ب٣ىله حٗالى:  ل٣ض ٧ان في )٢ّو حهضٝ بلى ٚاًت ؤؾاؾُت ج٣ىم ٖلى ؤزظ الٗٓت والٗبرة، َو

 ًٟتري 
ً
 3(.٢هههم ٖبرة ألولي ألالباب ما ٧ان خضًشا

ان، وقّضة ال٣ّو ال٣غآوي ؤؾلىب مً ؤؾا ٤ ٢ىة البَر لُب الضًً ليكغ الضٖىة ًٖ ٍَغ

 في ٢لىب اإلاخل٣حن مً زال٫ ألالٟاّ التي جسخاع لى٣ل 
ً
 واضخا

ً
الخإزحر. بط جتر٥ ؤخضار ال٣ّو ؤزغا

ى٠ْ الخ٤ لالؾخضال٫ ٖلى ُٖٓم ٢ضعجه،  شلج الهضوع، ٍو الؿغص ب٣الب بضٌعي ًساَب ال٣ٗل، ٍو

 ٕ َظا ال٩ىن. ٞهي خ٣اث٤ مؿلمت، ال٣ام ٞحها َى مبض

ظا ما ؤ٦ّضٍ ؾُض ٢ُب ب٣ىله: "بن ال٣ّو َى وؾُلت مً وؾاثل ال٣غآن ال٨شحرة بلى ؤٚغايه  َو

م ٦خاب صٖىة صًيُت، وال٣ّو بخضي وؾاثله إلباٙل َظٍ الضٖىة وجشبُتها".  4الضًيُت، ٞال٣غآن ال٨ٍغ

ه  ٣ت وبىاًء ٖلى َظا ال٣ى٫ جخىنل الباخشت بلى ؤن ال٣و ال٣غآوي زً٘ في مىيٖى ٍغ َو

غاى الضًيُت، م٘ بغوػ الخهاثو الٟىُت والجمالُت، ألن  ٖغيه، وبصاعة خىاصزه، إلا٣خطخى ألٚا

 الجما٫ َى ؤصاة م٣هىصة للخإزحر الىظضاوي.

 و٢بل الخىى في ظمالُاث اللٛت الؿغصًت في ال٣ّو ال٣غآوي ال بض مً جىيُذ مٟهىم الؿغص. 

 :
ا
 وانُالخا

ا
 مفهىم الؿغص لغت

 بًٗه في بزغ بٌٗ،هى: الؿغص في اللغت 
ً
ؿ٣ا

ّ
وفي  1ج٣ضمت شخيء بلى شخيء، جإحي به مد

ؿخعجل ُٞه و َؾَغَص   ؤي ًخابٗه َو
ً
نٟت ٦المه ٖلُه الهالة والؿالم لم ٨ًً ٌؿغص الخضًض ؾغصا

 جاب٘ ٢غاءجه. :ال٣غآن

                                                           
 .105ؾىعة ؤلاؾغاء، آلاًت/ 1
 .13ؾىعة ال٨ه٠، آلاًت 2
 .111ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت/ 3
غ الفني في اللغآن٢ُب،  ؾُض،  4  .143م(، م1982، )بحروث:صاع الكغو١، الخهٍى
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ْغص  ٕع ( ٌٗجي جضازل الخل٤ بًٗها  :والؿغص في جاط الٗغوؽ َى الخغػ في ألاصًم، والؿَّ ) وسج الِضّ

  2ببٌٗ.  واإلِاْؿَغص: َى اإلاش٣ب.

واإلاٗجى اللٛىي للؿغص ًا٦ض ٖلى نىعة الاحؿا١، والّض٢ت في ج٣ضًم الصخيء، ومً َىا ٞةن 

صوع الظاث )الؿاعص( جبضؤ مً اللخٓت ألاولى للٗمل الؿغصي، َظٍ الظاث التي جإزظ بالبدض ًٖ 

ٗلها اإلاخم حز ُٞما جيخجه، ولٗل َظٍ الظاجُت ومداولت زغوظها ًٖ اإلاإلىٝ لضي ؾُضها وظىصَا ٞو

ال له ٠ُ٦ ٌؿغص َظٍ الضعوٕ ختى جسغط  صاوص في نىاٖت الضعوٕ هي التي جٟؿغ جىظُه هللا ظل ٖو

بُٗت الجىضي الظي ٌؿخسضمها.  بهىعة جخىا٤ٞ َو

له، ٣ٞض ؤNarratologyؤّما اإلاٗاوي الانُالخُت للؿغص )
ّ
ظمٗذ َظٍ اإلاٗاوي ٖلى ( وما ًمش

ما َى ظىَغي في َظٍ الٗملُت، ومجها: الخ٩ي، واللٛت، والخضر، والخُا٫، والؿاعص، واإلاؿغوص، 

حر طل٪.  3واإلاؿغوص له، ٚو

ٗٝغ ظحراع ظُيذ الؿغص ب٣ىله: "َى ٖغى ألخضار ؤو إلاخىالُت مً ألاخضار خ٣ُ٣ُت ؤو زُالُت،  َو

، وبهما ٖغى بىؾاَت اللٛت وبهٟت زانت بىؾاَت لٛت  م٨خىبت، وال تهخم بمجغص ٖغى اإلاىيٕى

ض ؤن ٌكٗغ به".  4باإل٢ىإ الٗاَٟي، وبقٗاع ال٣اعت بما ًٍغ

ؤّما بازخحن ٣ُٞى٫: "الؿغص َى الخىانل اإلاؿخمغ الظي مً زالله ًبضو الخ٩ي، ٦مغؾله مً مغؾل 

الٗغبُت ًخىا٤ٞ م٘ ٞالؿغص طو َبُٗت لُٟٓت لى٣ل الغؾالت واإلاٗجى اللٛىي للؿغص في  5ومغؾل بلُه".

ما ٢ّضمه ٚحر الٗغب لهظا اإلاٟهىم، ٞالؿغص ْاَغة بوؿاهُت ٌِٗكها ؤلاوؿان في ؤي ػمان وم٩ان بغوح 

ت واخضة.  ُّ  اوؿاه

                                                                                                                                              
 ، ماصة )ؾغص(.97(، م3، )بحروث: صاع ناصع، طالٗغبلؿان ابً مىٓىع:  1
( ، 5، جد٤ُ٣: ٖلي قبري، )بحروث: صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ، ص.ث، طجاج الٗغوؽ مً حىاهغ اللامىؽالؼبُضي،  2

 ، ماصة )ؾغص(.78م
(، 112الٗضص ) (،21، اإلاجلض )حملت حامٗت الىجاح لألبدارقاجه، هانغ ظابغ، "ؤهماٍ الؿغص في جغازىا الٗغبي"،  3

 . 8م، م2007
، جغظمت: مدمض ؾُٗض، ج٣ضًم ؾُٗض ٣ًُحن، )الضاع البًُاء: اإلاغ٦ؼ ٖىصة ئلى زُاب الحياًتظُيض، ظحراع،  4

 .28م(، م2000الش٣افي الٗغبي، 
 ،1، جغظمت مدمض البراصة، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، ٍالخُاب الغوائيبازخحن، مُساثُل:  5

 .43م(، م1987
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والؿغص في معجم مهُلخاث ه٣ض الغواًت َى: "ٖملُت بهخاط ًمشل ٞحها الغاوي صوع اإلاىخج، 

جت، وبهظا ٩ًىن الؿغص مً الخ٣ىُاث ؤلابضاُٖت واإلاغوي له صوع اإلاؿتهل٪، والخُاب صوع الؿلٗت اإلاىخ

  1التي ًخم مً زاللها جدىٍل الخ٩اًت بلى ٢هت ٞىُت".

غ الٗملُت الؿغصًت ٣ًىم ٖلى بٖاصة حك٨ُل الىا٢ٗت  لُه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ظَى ٖو

٣ت التي ًخم بها ون٠ ألاٞٗا٫ بٗال٢اتها اإلاسخلٟت وحكٗباتها، وج٣٘  الخ٣ُ٣ُت ؤو الخُالُت، والٍُغ

همت اهخ٣اء آلالُاث والخ٣ىُاث في جىن٠ُ ألاٞٗا٫ وجىنُلها بلى اإلاخل٣ي ٖلى ٖاج٤ الؿاعص، الظي م

 ٠  َى الظي ًْى
ً
ًدضص مً زال٫ بصعا٦ه للخ٩اًت ال٨ُُٟت التي ًخم بها ه٣ل الىا٢ٗت. ٞالّؿغص بطا

  لخدىٍل الخ٩اًت بلى ًٞ لٛىي زالو.
ً
 2اللٛت ظمالُا

م  بٌٗ مالمذ اللّو اللغآوي الىٍغ

 
ً
 للىاؽ، ٞهي لِؿذ ٞىا

ً
ال٣ّو ال٣غآوي ٢هو ناٚها هللا ؾبداهه وحٗالى لخ٩ىن مشاال

 بل هي هٕى زام مً ال٣و ظاءث لخًغب للىاؽ ألامشا٫ والٗبرة لحهخضوا بلى نغاٍ 
ً
زالها

٣ت ٞىُت جخماشخى م٘ ؤخضر ما ونل بلُه الًٟ ال٣هصخي ٦ما ًغي  مؿخ٣ُم. ول٨جها ظاءث بٍُغ

لل٣ّو ال٣غآوي زهىنُت جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً ؤق٩ا٫ ال٣و الٗام، بط ٌٗخمض بال ؤن  3زغوث ؤباْت،

اؾـ ؾلؿلت مخ٩املت ومخضازلت مً الى٢اج٘ وألاخضار  ٖلى اإلا٩ىهاث الؿغصًت في بىاثه، ٍو

والصخهُاث والخلُٟاث الؼماهُت واإلا٩اهُت، لُجٗل مجها ماصة خ٩اثُت ًغؾلها اإلاغؾل الظي ًمل٪ 

ت بىٟؿُت اإلاخل٣ي،  ُٞهبذ اإلاخل٣ي َى آلازغ مكاع٥ ٞٗا٫ في جإؾِـ وبىاء الخضر، ل٩ىهه اإلاٗٞغ

 ٢بل بهخاط الغؾالت في طًَ اإلاغؾل.
ً
 4خايغا

 
ً
 ًٖ ظمالُاث الخُا٫، ما٦ضا

ً
 مً لبىاث الخ٣ُ٣ت، بُٗضا

ً
ٞال٣و ال٣غآوي ُبجي بىاًء مد٨ما

ؤزباع ألامم  ٞإَل٤ بظل٪ ٖلى ما خّضر به مً 5(،بن َظا لهى ال٣هو الخ٤)َظا ٢ىله حٗالى: 

الؿاب٣ت لٟٔ )ال٣هو( وؤُٖاَا نٟت الخ٣ُ٣ت، ٞهي ألاخضار التي خضزذ بهض١ ال ًسالُها ؤي 

                                                           
 .9م(، م1992، )بحروث:اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الؿغصًت الٗغبُتٖبض هللا ببغاَُم:  1
 ببغاَُم، ٖبض هللا، اإلاغظ٘ الؿاب٤. 2
مؤباْت، زغوث،  3  .7-6م(، م 1993، )ال٣اَغة: صاع جهًت مهغ للُب٘ واليكغ، الؿغص اللهص ي في اللغآن الىٍغ
 .27(، م47، الٗضص )مً ملفاث الظاهغة الشلافُتاهٓغ:الجابغي، مدمض ٖاًض، "ال٣هو في ال٣غآن"،  4
 .61ؾىعة آ٫ ٖمغان، آًت/ 5
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ظا  خإؾـ في ؾغصٍ ٖلى الخ٣ُ٣ت، َو بجى في َُل٨ه ٖلى الخ٤، ٍو ًُ زُا٫، بمٗجى ؤن ال٣ّو ال٣غآوي 

 ما ًسخل٠ به ًٖ ال٣و الٟجي. 

سُت، بل ٞالخ٤ َى ؤبغػ مالمذ ال٣ّو ال٣غآوي، وؤخضازه ال  جسغط ًٖ الخ٣ُ٣ت الخاٍع

م في زُابه م٘ آلازغ، مً زال٫ اللٛت   ًخماشخى م٘ ٖٓمت ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
ا  باٖع

ً
جهىع الخ٤ جهىٍغا

ٟها هللا ؾبداهه وحٗالى لى٣ل ال٣ّو وؤخضازه ب٣الب ٞجي ًشحر الاهدباٍ  ٞةهه  –وال عجب  –التي ًْى

ل مً الؿماء.  ججًز

ر ما ونل بلُه الًٟ ال٣هصخي في الخإزحر، ٞىجض لظا ٞةن لٛت الؿغص جخماشخى م٘ ؤخض

   ٦1ما ٣ًى٫ زغوث ؤباْت: "الخٟهُل خُض ال بّض مً الخٟهُل، وؤلاًجاػ خُض ال بّض مً ؤلاًجاػ"،

ت زاَٟت م٘ الخٟاّ ٖلى  وبُان ٦ُُٟت الاهخ٣ا٫ في الؿغص ال٣هصخي مً خضر بلى خضر بؿٖغ

 ٢بل ؤن ٌٗٝغ الٗالم الترابِ الضازلي للخضر، ِٞكٗغ اإلاخل٣ي و٦إهه ٌكا
ً
 ؾِىماثُا

ً
َض مكهضا

حن بىٟـ جّىا٢ت  2الؿِىما ٦ما ًا٦ض ؾُض ٢ُب، ٞهي نىع مخخالُت جىبهغ لها ألاهٟـ، وجخابٗها ألٖا

 ٠ُ ت ما ؾُدضر بٗض طل٪، ٞخٓهغ بغاٖت الخال٤ في بٖما٫ الخهىٍغ الٟجي مً زال٫ جْى إلاٗٞغ

ضالها بإي لٟٓت ؤزغي، ٞل٩ل لٟٓت مضلىلها اللٛت اإلاٗبرة ًٖ الخضر بإلٟاّ صالت ال ًم٨ً اؾدب

م للٛت زانت جىٓغ بلى  ٠ُ ال٣غآن ال٨ٍغ الخام، ومً َىا بغػ ؤلاعجاػ اللٟٓي والبُاوي في جْى

ت  ، مً زال٫ بخضار عوابِ لٍٛى
ً
 زانا

ً
ألاقُاء وألاخضار بكٟاُٞت ٖالُت، ٞدك٩لها حك٨ُال

ضة لخل٪ ال٩لماث، بط جغؾم نىعة  مٟٗمت بالخُاة، ملُئت بالخغ٦ت، وبطا ظضًضة، وزل٤ مٗاوي ٍٞغ

 بلحها ظما٫ 
ً
ت، مًاٞا ؤي٠ُ بلحها ٖىهغ الخىاع حؿخىفي بظل٪ مٗالم الهىعة الخؿُت واإلاٗىٍى

غ ٞحها اإلاٗجى 
ّ
ألاؾلىب الظي ًجم٘ بحن ويىح اإلاٗاوي و٦ُُٟت الخٗبحر ٖجها بإلٟاّ مىخ٣اة، ًخىٞ

ٓهغ ٞحها الىٛم الظي ًدّغ٥ الىٟـ ٖىض جه ٍغ لهظٍ اإلاٗاوي، ألامغ الظي ًبٗض في الجغسخي، ٍو ٍى

ظا ما ؤ٦ضٍ هللا ب٣ىله:  لمه الىاؾ٘ َو  ب٣ضعة هللا ٖؼ وظل ٖو
ً
، واؾدكٗاعا

ً
 ُٖٓما

ً
ا الؿام٘ زكٖى

هدً ه٣وُّ ٖلُ٪ ؤخؿً ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ َظا ال٣غآن، وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً )

 4.(الخ٤ّ...٢ل هّؼله عوح ال٣ضؽ مً عّب٪ ب)و٢ىله حٗالى:  3(،الٛاٞلحن

                                                           
  .12ؤبايت، زغوث، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1

  . ٢144ُب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 2
 .3ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت/ 3
 .102ؾىعة الىدل، آلاًت/ 4
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ت، مً زال٫  ٞال٣ّو ال٣غآوي خ٣اث٤ ويٗذ في ٢ىالب ؾغصًت لدؿخىحها الىٟىؽ البكغٍّ

غ الٟجي الظي ٣ًىم ٖلى الخمحز في ازخُاع ألالٟاّ وجيؿ٤ُ الٗباعاث  ،اإلالُئت بالخغ٦ت ،ص٢ت الخهٍى

٣ت  وٗىمت ألالٟاّوص٢ت الىٓم اإلايسجم م٘  الىاقئت مً جسحر ال٩لماث، لبىاء ال٣ّو بهظٍ الٍُغ

 1 اإلاعجؼة الخانت به صون ٚحٍر

 لغت الؿغص في كهت ؾلُمان ٖلُه الؿالم: 

ال٣ّو َى الٗىهغ الٛالب في ؾىعة الىمل، ابخضؤٍ هللا ؾبداهه وحٗالى باألخٝغ اإلا٣ُٗت 

 
ً
ا ظٍ ألاخٝغ التي ظاءث في بٌٗ ٞىاجُذ الؿىع، جدمل هٖى مً ؤهىإ الٛمىى بمٗجى  )َـ(، َو

 وعاء ْاَغ الخغوٝ، لظا طَب ٦شحر مً الٗلماء بلى ؤن َظٍ الخغوٝ حك٩ل 
ً
ؤن ال٣اعت ال ًٟهم قِئا

، اؾخإزٍغ هللا بٗلمه، م٘ ؤهه ًمشل زانُت مً زهاثو الىو الضًجي 
ً
 مذجىبا

ً
، وؾغا

ً
 مؿخىعا

ً
ٖلما

ٌٗ ألاهبُاء ٣٦هت مىسخى ٖلُه الضاعي بلى الخإمل. زم قٕغ هللا في َظٍ الؿىعة ٣ًو ٢هو ب

الؿالم، وصاوص، وؾلُمان، لُمإهت ٢لب الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالم. وما حهمىا َى ٢هت ؾلُمان 

 و٢اال الخمض هلل الظي ًٞلىا )ٖلُه الؿالم التي جبضؤ مً ٢ىله حٗالى: 
ً
ول٣ض ءاجِىا صاوص وؾلُمً ٖلما

٠ُ اللٛت مً زال٫ الم ال٣ؿم التي 15]ؾىعة الىمل: آًت  2(ٖلى ٦شحر مً ٖباصٍ اإلاامىحن [. بضؤ جْى

 ٌكمل الٗلىم 
ً
 واؾٗا

ً
جا٦ض م٘ ٢ض الخد٣ُ٣ُت ؤن هللا اُٖى عؾىله "صاوص" وولضٍ "ؾلُمان" ٖلما

ت، بط ظمٗا بحن الىبىة والغؾالت في الضًً، واإلال٪ في الضهُا، ٦ما ظاء في جٟؿحر ابً  الضًيُت والضهٍُى

]ؾىعة  4(ووعر ؾلُمان صاوص)ٍ هللا ؾبداهه بدؿلؿل الؿغص في آلاًاث الخالُت ب٣ىله: وؤ٦ض ٦3شحر،

ٝغ ٖىه مً الخ٨مت والٗض٫. 16الىمل: آًت  ُٖ  [، ؤي في اإلال٪ والىبىة، إلاا 

مه مى٤ُ 
ّ
بضؤث ؤخضار ال٣و بؿغص ٢هت ؾُضها ؾلُمان بةٖالهه للىاؽ ؤن هللا ٖل

اح، ُمٓ  بظل٪ وخضة ال٩ىن ٖبر َظا الؿغص والدؿلؿل الُغ، وسخغ له ؤلاوـ والجً والٍغ
ً
هغا

ى واِص الىمل، وألاشخام مخمشلت  ٣ت صاللُت ُمعَجؼة، جخىٞغ مً زال٫ ٖىانغ الؿغص: ٧اإلا٩ان، َو بٍُغ

ى الدؿلؿل  بؿُضها ؾلُمان وظىىصٍ، والخىاع، مً زال٫ خضًض الىملت م٘ ٢ىمها، والخضر َو

 بؿغص ؤخضار ال٣هت،  بط ؤن ؾُضها ؾلُمان ٌٗغ 
ً
ٝ مى٤ُ الخُىان الىملت التي ج٩اص ال جغي، بطا

 ٞهى ٌٗٝغ لٛت جل٪ اإلاسلى٢اث الًئُلت الًُٟٗت. 

                                                           
 .٢33ُب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .15ؾىعة الىمل آلاًت/ 2
 .196، م2ابً ٦شحر، اإلاغظ٘ الؿاب٤، ط 3
 .16ؾىعة الىمل، آلاًت/ 4
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ىا بقاعة بلى ؤن اللٛت ال ج٣خهغ ٖلى بجي البكغ، ٞالُُىع في ؾمائها، والخُىاهاث في  َو

لُمان ٢الذ هملت ًا ؤحها الىمل اصزلىا مؿا٦ى٨م ال ًدُمّى٨م ؾ)ؤعيها، لها لٛت جخىانل بها بضلُل 

م ال ٌكٗغون ، ٞالٟٗل ٢ا٫ مًاٝ بلُه جاء الخإهِض صاللت ٖلى اؾخسضام الىملت للٛت (وظىىصٍ، َو

٠ُ ٞٗل ألامغ (ًا ؤحها)مُٗىت جخىانل بها م٘ ٢ىمها، زم اؾخسضام ؤؾلىب الىضاء   (اصزلىا)، زم جْى

٠ الجمل ؤلاوكاثُت التي ال جدمل الخهض٤ً ؤو الخ
ّ
 ،٨ظًب ب٣ىله ٢الذؤي ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى ْو

 ٖلحهم مً ؾلُمان وظىىصٍ ب٣ىلها 
ً
ا ، (ال ًدُمّى٨م)ؤي ؤمغتهم الىملت بالضزى٫ بلى مؿا٦جهم زٞى

، ىا  1والخُم َى ال٨ؿغ في ؤي وظه ٧ان، و٢ُل: َى ٦ؿغ الصخيء الُابـ زاّنت ٧الٗٓم وهدٍى َو

٠ُ صالالث زانت طاث مٗجى مٗبر ًٖ الٛا ال في جْى  جٓهغ بغاٖت ال٣اّم ظل ٖو
ً
ًت اإلاغظىة، مٓهغا

ىهغ الخغ٦ت اإلاخمشل بالضزى٫ وبدغ٦ت الجىىص، وبْهاع الجاهب  ٖىهغ الهىث اإلاخمشل بال٣ى٫، ٖو

م ال ٌكٗغون)اإلاٗىىي اإلاخمشل ب٣ىله  ً للغخمت وبخ٣ا١ الٗض٫ ال (َو ، ٞالىبي وظىضٍ مسخٍغ

لخإل٠ُ، ومً ازخُاع ٣ًضمىن ٖلى ؤطي ؤخض، بمٗجى ؤن لٛت ال٣غآن امخاػث بض٢ت الترا٦ُب، وبغاٖت ا

ن في  ،ألالٟاّ
ّ
ت هدُجت لّض٢ت ازخُاٍع لل٩لماث، والخٟج ُّ وما ًسخٟي زل٠ صالالث، مً مٗاٍن خ

ظا ًخىا٤ٞ م٘ ٢ى٫ ابً ظجي: "بن ألالٟاّ ج٩ىن ؤصلت ٖلى اإلاٗاوي اإلاغاصة"، اؾخٗمالها، ؤي ؤّن  2َو

 ؤن جبؿم 
ّ
عتهم، زم اٖخظعث ًٖ ؾلُمان وظىضٍ، ٞما ٧ان مىه بال

ّ
الىملت هبهذ ٢ىمها، زم خظ

لى والضٍ.  ، وق٨غ هللا ٖلى وٗمخه التي ؤوٗم بها ٖلُه ٖو
ً
 ياخ٩ا

ال٫ الّؿُا١ الٗام  ومً اإلاالخّى َىا ؤن "الخضازل بحن ْال٫ ال٩لماث والهىع وؤلا٣ًاٖاث، ْو

 3ٖضة الػمت لهظا ؤلاهخاط".للىو ألاؾاسخي ًب٣ى ٢ا

٠ لٛت زانت جىٓغ بلى ألاقُاء، وألاخضار 
ّ
م ْو وبىاًء ٖلُه جغي الباخشت ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

ضة  ت ظضًضة، وزل٤ مٗان ٍٞغ ، مً زال٫ بخضار عوابِ لٍٛى
ً
 زانا

ً
بكٟاُٞت ٖالُت، حك٩لها حك٨ُال

 لخل٪ ال٩لماث. 

٢ىمها بلى مكهض آزغ ًٓهغ  ب٣ىله: ًيخ٣ل ٖؼ وظل بالّؿغص وؤخضازه مً خضًض الىدلت م٘ 

حر ٣ٞا٫ مالي ال ؤعي الهضَض ؤم ٧ان مً الٛاثبحن( ]ؾىعة الىمل: آًت 
ّ
[، بضؤ الؿاعص 20"وج٣ّٟض الُ

ُت، و  اإلاكهض بةْهاع نٟاث الصخهُت ؤي شخهُت ؾُضها ؾلُمان ٞهى الخ٨ُم الظي ًخ٣ٟض الٖغ

                                                           
 . ماصة )خُم(.174، م8مىٓىع: اإلاغظ٘ الؿاب٤، ط 1
 .271، م3ابً ظجي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، ط 2
 .331ٖبض الجلُل، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 3
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داٞٔ ٖلى الىٓام،  ًٛب إلاسالٟخه، بال ؤهه ًلخمـ للٛاثب اإلال٪ الخاػم والىبي الٗاص٫ الظي ٍو َو

م اإلاٗاوي بالخٗبحر ٖجها بهُٛت الؿاا٫ والجىاب، ٞى٠ْ ؤؾلىب  ، بط ًهىع ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
ٖظعا

الاؾخٟهام الخهىعي )الخُُٗجي( باؾخسضام )ؤم(، إلاا في طل٪ مً البُان والخإزحر، ٞهى ًضٖى بها 

زم  1،(مالي ال ؤعي الهضَض ؤم ٧ان مً الٛاثبحن)ٗالى: ألاطَان لئلهدباٍ بلى ما وعاءَا مً مٗاوي ب٣ىله ح

 ٞله ٖظاب 
ّ
ظاء بٗض طل٪ بالخماؽ الٗظع له، ٣ٞض ٩ًىن له ؾبب مبرع لهظا الُٛاب وبال

ِبحن (. ُه ؤو لُإجُّجي بُؿلُان مُّ َبدىَّ
ْ
 ؤو ألط

ً
 قضًضا

ً
بّىه ٖظابا

ّ
ظ  2قضًض.ب٣ىله ) أٖل

بضؤ مكهض آزغ ب٣ىله ٖؼ و  )٣ٞا٫ ؤخُُذ بما لم جدِ به،  :ظلًيخهي َظا اإلاكهض ٍو

 لؿُضها ؾلُمان بٗض ُٚابه 3،(وظئخ٪ مً ؾبإ بيبإ ٣ًحن
ً
 بإهه  ،َىا ًٓهغ  الهضَض مٗخظعا

ً
ومبرعا

ل٘ ٖلى ؤمغ زُحر!! وؤزظ ًدضزه ًٖ ما قاَضٍ بإؾلىب الخ٩اًت ؤي الٗغى اإلاٟهل لهظا الىبإ، 
ّ
اَ

العجُب مً مضًىت "ؾبإ" بط ؤن امغؤة وؾُضها ؾلُمان ًدؿً ؤلانٛاء بلى الهضَض! َظا الىبإ 

، بط ؤُُٖذ ٧ل م٣ىماث الجاٍ  جد٨مهم )بل٣ِـ( وظمُ٘ ؤَل البالص ًضًىىن لها بالُاٖت والخًٕى

والٗؼ، وؾٗت اإلاا٫، ووٞغة الغظا٫، ولها ٖغف ٌُٖٓم مهىٕى مً طَب، مغن٘ بالُا٢ىث، وظاءث 

ها ع ص٢ت الهى٘، ول٨ً العجب ال ٨ًمً لٟٓت )الُٗٓم( ب٣ىله )ولها  ٖغٌف ُٖٓم ( نٟت للٗغف إْل

بخٗضون ًٖ ٖباصة هللا،وما َظا بال بٟٗل  في طل٪ بل حعجب الهضَض في ؤجهم ٌٗبضون الكمـ، ٍو

ىا جٓهغ ٢ضعة هللا ٖؼ وظل بدسخحٍر ٧ل ما في َظا ال٩ىن مً مىظىصاث لٗباصجه!!  ً( َو الكُُان )ٍػ

م بلى ٖباصة ٞالُحر ٌؿخعجب ٠ُ٦ لهم ؤن ٌٗبضون ٚحر هللا؟! ٞإزبر ؾُ ضها ؾلُمان بظل٪ لُضَٖى

ال  .هللا ظّل ٖو

، إلاا ٞحها مً ٚغابت َظا الُاثغ الهٛحر 
ً
 مشحرا

ً
ًبضؤ هللا ؾبداهه وحٗالى بٗغى ال٣هت ٖغيا

ذ،  ى الىبي الظي ُسخغث له الٍغ )الهضَض( بط ٨ًك٠ ًٖ ممل٨ت ٚاب ًٖ ؾُضها ؾلُمان م٩اجها، َو

 ٖلى  –ما سخغ هللا له مً ٢ىي م٘  –والجىاب ؤن ؾلُمان   والجً، و...!
ً
 ؤن ؤمٍغ ٧ان م٣هىعا

ّ
بال

 ًٖ ٦شحر مً ألامىع، ال ٌٗلم بال ما 
ً
 ل٩ان ٢ض مل٪ الضهُا، ٞاإلوؿان ًب٣ى ٖاظؼا

ّ
ما ؤزبٍر به هللا وبال

مه هللا. 
ّ
 ٖل

                                                           
 .20ؾىعة الىمل، آلاًت/ 1
 .21ؾىعة الىمل، آلاًت/ 2
 .22الىمل، آلاًت/ؾىعة  3
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اطَب ب٨خابي َظا ٞإل٣ه بلحهم، زم جى٫ّ )ًخجلى ؤؾلىب الخىاع بالٓهىع ؤ٦ثر ٞا٦ثر ب٣ىله 

٣ت الخانت التي اهٟغص بها ال٣غآن في (ماطا ًغظٗىن... ٖجهم ٞاهٓغ  : "الٍُغ
ّ
، ٞإؾلىب ال٣غآن ما َى بال

 26بٞاصة اإلاٗاوي باأللٟاّ"
ً
٠ جابٗا ، وظاء الخٍٗغ

ً
، و٦إن اإلاٗاوي ؤلالهُت سخغث لها ألالٟاّ حسخحرا

ظا الخى٠ُْ لم ًإث  ٠ ؤٞٗا٫ ألامغ )اطَب، ؤل٣ه، اهٓغ(. َو  لها ٌؿحر في ع٧ابها: ْو
ً
بل ظاء  ،ٖبشا

ت ٠ُ٦ جخهٝغ َظٍ اإلال٨ت   ؟لُٓهغ ٢ىة ؾُضها ؾلُمان وخ٨مخه في الخهٝغ والخضبغ إلاٗٞغ

 ،وجٓهغ آلاًاث م٩اهت َظٍ اإلاغؤة وخ٨متها، بطلم جس٠ مً ٦خاب ؾُضها ؾلُمان وصٖىجه

ت، ٞجمٗذ طوي الغؤي والىصر وؤقغ٦تهم في ألامغ ب٣ىله ٖؼ وظل:  ذ بد٨مت وعوٍّ ًا ؤحها )بل جهٞغ

 ؾُضها ؾلُمان ًضٖى بلى صًً هللا، واإلال٨ت حؿ(اإلاؤل ؤٞخىوي في ؤمغي...
ً
خٟتي ٢ىمها، والخ٨م . بطا

 ٖىضَا قىعي. 

، بط ًبضؤ ب٣ىله باؾم هللا 
ً
ٟها ؾُضها ؾلُمان بسُابه ًٓهغ ظلُا وظما٫ اللٛت التي ْو

باقغة ؤي الضٖىة الغخمً الغخُم، َظا الخإصب في الخُاب والبضء بالبؿملت، زم الّضزى٫ بالٛغى م

، ؤي ال جخ٨بروا وال جخجبروا ٖلّي، وؤجىوي مىخضًً، (ؤال حٗلىا ٖلّي وؤجىوي مؿلمحن)بلى الضًً: 

 ، ُب، زم يمىه الىُٖض والتهضًض، ٞهى ؤؾلىب بإع ٤ والتٚر مؿلمحن!! اؾخٟخذ الخُاب بالدكٍى

ا ب٣ىة الخُاب، ُٞلبذ اإلاكىعة!! ؤزظتهم الٗهبُت ٞإْهغوا ما بهم م بن  ،ً ٢ىة وبإؽؤقَٗغ

ِغي 
ُ
ٍة وؤولىا َبإٍؽ قضًٍض وألامُغ بلُِ٪ ٞاهٓ ولىا ٢ىَّ

ُ
ؤعاصث اإلال٨ت  ال٣خا٫، ب٣ىله حٗالى: ) ٢الىا هدً ؤ

،) ًَ هاع الُاٖت، وهي بد٨متها هبهتهم بلى زُىعة الخعجل  1ماطا جإُمٍغ ول٨ً لٟٓه ألامغ ل٪ ظاءث إْل

 : ابن )في ألامغ باؾخسضام ؤؾلىبي الخى٦ُض والكٍغ ت ؤٞؿضَو ، ٞازخاعث (اإلالى٥ بطا صزلىا ٢ٍغ

 2اإلاؿاإلات ٦ما ظاء في جٟؿحر الهابىوي.

واإلاالخٔ ؤن اللٛت اإلاؿخسضمت في الخىاع بضؤث ح٨ٗـ الجى الىٟسخي لصخىنها، بط جٓهغ 

اإلاغؤة، مً زال٫ شخهُت "اإلال٨ت"، اإلاغؤة التي ج٨ٍغ الخغب والخضمحر بُبُٗتها، و حكهغ ؾالح الخُلت 

                                                           
 .33ؾىعة الىمل، آلاًت/ 1
، )صبي: مغ٦ؼ ظمٗت اإلااظض للش٣اٞت والترار، ؤلاماعاث الٗغبُت الخفؿحر الىاضح اإلاِؿغ اهٓغ: الهابىوي، مدمض ٖلي، 2

 .128، م2م(، ط2002، 1اإلاخدضة، ٍ
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ٍت، )ب٣ىلها:  1ال٣ىة، و جتهُإ إلاىاظهت "الغظل" بٛحر الٗضاء والخهام،٢بل ؾالح  ًّ  بلحهم بهض
ٌ
بوي مغؾلت

ىن 
ُ
 2.(ٞىاْغة بَم ًغظ٘ اإلاغَؾل

يخهي اإلاكهض.   ٍو

تراٝ بًٟل هللا  ٌ َضًت اإلال٨ت بل٣ِـ، والٖا ًبضؤ اإلاكهض آلازغ ٖىض ؾُضها ؾلُمان، بٞغ

ًِ بما٫ٍ ٞما ءاجً )ٖلُه: 
َ
وه مضُّ

ُ
، وال ٣ًبل مجهم بال ( هللا زحٌر مما ءاجا٦م٢ا٫ ؤج

ً
ؤي ؤهه ال ٣ًبل الهضاًا

اعظ٘ بلحهم ٞلىإجُجهم )ؤلاؾالم ؤو ال٣خا٫!! واؾخسضم نُٛت ألامغ لخٓهغ مضي ٢ىجه وعًٞه إلاى٢ٟهم 

، ٞٗلمذ بل٣ِـ بسبرتها ؤهه: ال ًُم٘ بما٫، وال مل٪، ٣ٞغعث الظَاب بلُه (بجىىٍص ال ٢بل لهم بها...

 ؤمغ َظا الضًً الجضًض.  لخٗلم ًٖ

ُلب مجهم بخًاع ٖغف اإلال٨ت ٢بل  م، ُٞجم٘ ظىىصٍ، ٍو ٌٗلم ؾُضها ؾلُمان بسبَر

٨م ًإجُجي بٗغقها ٢بل ؤن ًإجىوي مؿلمحن)مجُئها م٘ ٢ىمها، ب٣ىله:  ًّ و٦إن ٚغى  3،(ًا ؤحها اإلالا ؤ

ضار الخإزحر الضًجي ؾُضها ؾلُمان مً اؾخدًاع الٗغى َى الخإزحر ٖلى ٢لب اإلال٨ت ومً مٗها، إلخ

تراٝ بىخضاهُت هللا والّضزى٫ في ؤلاؾالم صون ٢خا٫ بل با٢خىإ جام  .والغوحي، والٖا

ِ ؤها آجُ٪ به ٢بل ؤن ج٣ىم مً م٣ام٪، وبوي ٖلُه ل٣ىيٌّ ؤمحن) 
ًّ ٌذ مً الج  4(,٢ا٫ ٍٖٟغ

ض ؤن ٩ًىن لل جً ٢ّىة. ُٞٓهغ َىا ظاء صوع الجً لخ٨خمل الهىعة بةْهاع ألاَضاٝ الضًيُت التي ال جٍغ

ىا بْهاع  ذ ًخٗهض بةخًاع ٖغقها بلمذ البهغ، َو عظل مً اإلاامىحن جٟى١ ٢ىجه ٢ىة طل٪ الٍٟٗغ

ت في الؼمً، ٞضٖا هللا ٞدًغ الٗغف، ٞما ٧ان مً ؾلُمان بال ؤن اٖتٝر بًٟل هللا  ألَمُت الؿٖغ

ت جمشل لىا ٨ٞغة وخضة ال٩ىن، مً زال٫ اإلال٪ الى بي ؾلُمان الظي و٢ضعجه. َظٍ الهىعة الباٖع

٪ له زال٤ ٧ّل شخيء.   سخغ هللا له ٧ل ما في الؿماء وألاعى والجً لخشبذ ؤلىَُت هللا وخضٍ ال قٍغ

ّٛحر ُٞه بٌٗ اإلاالمذ  ٌُ ول٨ً خ٨مت ؾُضها ؾلُمان ا٢خًذ إلاا جيء بالٗغف ؤن 

غوا ( بمٗجى ٚحروا ب٣ىله حٗالى
ّ
غو لها ٖغقها هىٓغ ؤته :والهٟاث، ٞلٟٔ ) ه٨

ّ
٨

َ
خِضي ؤم ج٩ىُن ) ٢ا٫ ه

ًَ ال َحْهخضوَن(، ظً
ّ
ُجها 5ِمً ال  َل حٗٝغ ٖغقها ؤم ال؟  ،ًسخبر ط٧اء اإلال٨ت ٞو

                                                           
 .83ؤبايت, اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .35ؾىعة الىمل، آلاًت/ 2
 .38ؾىعة الىمل، آلاًت/ 3
 .39ؾىعة الىمل، آلاًت/ 4
 .41ؾىعة الىمل، آلاًت/ 5
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ؤؾلىب الخىاع  1و٦إن ؾُضها ؾلُمان ؤعاص ؤن ًى٠ْ ؤ٢ىي وؤبضٕ وؾاثل ؤلا٢ىإ والخإزحر.

ما٫ ال٣ٗل. ٞٗىضم ظا ألاؾلىب ما َى بال وؾُلت إٖل ا مً زال٫ َغح ألاؾئلت، ومً زم ؤلاظابت , َو

ِ٪؟ ٞإظابذ: ٦إهه َى
ُ

ُىتها ٞلم ججب .صزلذ ؾإلها: ؤمشل َظا الٗغف ٖغق ىا جٓهغ خ٨متها ٞو َو

ظٍ هي اإلاٟاظإة ألاولى لها ،بىٗم ؤو ال، وبهما ٢الذ ٦إهه َى  .َو

 و٦كٟذ ًٖ )زم ًدبٗها بمٟاظإة ؤزغي 
ً
ّجت

ُ
و٢ُل لها اصزلي الهغح ٞلما عؤجه خؿبخه ل

غ...ؾا٢حها. ٢ا٫: بهه نغٌح ُمَمغص مً  مغ ؾُضها ؾلُمان بةصزالها الهغح الخام به في ًإ2  ،(٢ىاٍع

ىع الظي ججغي مً جدخه اإلاُاٍ، ٞٗىضما صزلذ خؿبذ ؤجها 
ّ
اة بالبل

ّ
، بطا ؤ٢ام ُٞه صعظاث مٛك ٢هٍغ

غ)ؾخسىى في اإلااء، ٨ٞكٟذ ًٖ ؾا٢ها  ؤي ؤهه ػظاط ًدى٫ بحن  (٢ا٫ بهه نغح ممغص مً ٢ىاٍع

ىا صٖاَا ؾُ ضها ؾلُمان بلى ٖباصة هللا ٖؼ وظل وجغ٥ ٖباصة الكمـ مً صون هللا اإلااشخي وبِىه، َو

ظا َى  3(،و٢الذ بوي ْلمذ هٟسخي وؤؾلمذ م٘ ؾلُمان هلل عب الٗاإلاحن)ٞإٖلىذ بؾالمها ب٣ىلها:  َو

م مً ؤن ال٣ّو  الٗغى الٟجي اإلاعجؼ الظي ًسخل٠ في مبىاٍ ومٗىاٍ ًٖ ال٣هت الٟىُت، ٞبالٚغ

الًٟ ال٣هصخي اإلاخمشلت باألخضار وألاشخام، واإلا٩ان والخىاع،  ال٣غآوي ًىُىي ٖلى ٖىانغ 

م ًمؿ٪  ُ٘، ٌعجؼ البكغ ًٖ جإلُٟه، ٞال٣غآن ال٨ٍغ غوحها بٗغى معجؼ ٞع واللٛت، بال ؤهه ًالٟها ٍو

٨ك٠  دضص مٗاإلاه، ٍو مً اإلاى٠٢ الخىاعي بالٗىانغ الخُت، واإلاكاَض الباعػة، لُٓهغ اإلاى٠٢ ٍو

بُجها مً ٞغاٚاث، ٞال٣ّو في ال٣غآن ًبرػ ؤلاعجاػ مً زال٫ الىٓم، ألهه  خ٣ُ٣خه، واإلاخل٣ي ًمؤل ما

 ًٖ ٢ضعة هللا ّٖؼ 
ً
ًى٣ل اإلاكهض بإبٗاصٍ، وخغ٦خه، ونىعجه، والخالت الىٟؿُت في جل٪ اللخٓت، مٗبرا

وظل بدسخحر مسلى٢اجه لخضمت َظا الضًً ووكٍغ مً زال٫ اإلاؼط بحن الخىظه الضًجي والٛغى الٟجي 

 4لظي ًشحر اهدباٍ ال٣اعت.اإلاىخٓم ا

 الخاجمت

 للخُاة ٧لها وؤخضاثها، وبهما َى ٖغى لبٌٗ اإلاىا٠٢، و٦ك٠ 
ً
سُا بن ال٣ّو ال٣غآوي لم ٨ًً جإٍع

، وجٟخذ ال٣ٗل 
ً
ا ، وج٣ُم في الًمحر واٖػ

ً
ًٖ بٌٗ ألاخضار التي مً قإجها ؤن جدضر في الىٟـ ؤزغا

خدضر لوال٣لب ًٖ مىا٢٘ حؿخد٤ الٗبرة والٗٓت، ٞهى بكغي  لىاؽ، الهىعة ًإزظ مً الخُاة، ٍو

يخٟٗىن به.  ٞاللٛت ما هي بال مٓهغ مً مٓاَغ الخُاة ألي ؤّمت جخ٩لم بها، ٞهي ُٞدُىن مٗه، ٍو

                                                           
م،  1 ت للُباٖت، اللهو اللغآوي في مىُىكه ومفهىمهالخُُب، ٖبض ال٨ٍغ  .111م(، م 2004، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
 .44ؾىعة الىمل، آلاًت/ 2
 .44ؾىعة الىمل، آلاًت/ 3
 .٢212ُب، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 4
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ٗترحها ال٠ًٗ  هم وز٣اٞتهم وخالتهم الاظخماُٖت، جخُىع بخُىعَم، َو نىعة ومغآة جخجلى ٞحها مٗاٞع

ُاجها، ومخماقُت م٘ ع٦ب الخًاعة، ٞهي اللٛت التي بخٟغ٢هم.ؤّما اللٛت الٗغبُت ٞىجضَا مدخٟٓت ب٨

خلى، و٦إهه هؼ٫ آلان،  ًُ ، ًخلى بها آلان، ٦ما ٧ان 
ً
م مىظ ؤ٦ثر مً ؤعبٗت ٖكغ ٢غها هؼ٫ بها ال٣غآن ال٨ٍغ

وفي جهاًت الضعاؾت هظ٦غ  َظا َى الؿّغ ال٩امً مً وعاء زلىص اللٛت الٗغبُت مً الاهضزاع والخُٛحر. 

 ؤَم هخاثج البدض: 

م .1 بال ؤن لٛت ال٣غآن جمحزث باإلعجاػ البُاوي  ،بن اللٛت الٗغبُت نٟت الػمت لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

باعاتها ،بإلٟاْها  .وؤؾالُبها وجغا٦ُبها ٞإعجؼث الٗغب ًٖ ؤلاجُان بمشلها ،ٖو

ال ق٪ ؤن ألاخضار التي ًىعصَا ال٣ّو ال٣غآوي هي الهض١ الخالو، والخ٤ الظي ال ًإجُه  .2

٠ اللٛت ب٣الب ٞجي ظمُلالباَل، والؿغص ه اء الظي ًْى  .ي الٖى

 ؤن بالٚت اللٛت، و٢ىة الخهىٍغ  .3
ّ
م في ؾغص ؤخضار ال٣ّو، بال م مً بًجاػ ال٣غآن ال٨ٍغ ٖلى الٚغ

 ْاَغجحن بك٩ل باعػ في ال٣ّو ال٣غآوي. 

 ألزظ الٗٓت والٗبرة، التي جىٟ٘ لخضمت الضٖىة بلى هللا وخضٍ .4
ً
 ال٣ّو ال٣غآوي ٌؿغص ما ًغاٍ مىاؾبا

ٟذ لٛاًت  ٪ له.ٞهي بمشل ٢هو ؾغصًت مخىاؾلت طواث جغا٦ُب معجؼة مً ٖىض هللا ْو ال قٍغ

 .ال ًسالُها الخُا٫ ،صًيُت زالهت

ها بإػمىتها، وؤم٨ىتها، وؤشخانها، وؤخضاثها، خايغة بحن ًضي الخ٨ُم الخبحر،   .5
ّ
بن الخُاة ٧ل

ظا ما مشلخه ٢هت ؾُضها ؾلُمان لظل٪ ظاء ال٣ّو ٞحها   م٘ الخُاة التي ًدُاَا الىاؽ َو
ً
مخماقُا

 م٘ ٢ضعة هللا اإلاعجؼة
ً
.  ،يمً صاثغة اإلاإلىٝ، مخماػظا

ً
 هاٞٗا

ً
 مشمغا

ً
 ل٩ُىن ال٣وُّ ٢ها

م ؤن ٩ًىن مجغص ٢ّو  وبهما َى ؤؾلىب ممحز ألزظ الٗٓت  ،وؤزخم بٗباعة )ججٍز ال٣وُّ في ال٣غآن ال٨ٍغ

 .هللا اإلاُل٣ت في َظا ال٩ىن وجظ٦حر ؤلاوؿان ب٣ضعة  ،والٗبرة , ووكغ الضًً
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ت والخُبُم سُت الجضًضة بحن الىٍٓغ  الخاٍع

 صعاؾت جُبُلُت ٖلى أزباع ألانمعي

 خؿحن مدمض اللغويالضهخىع 

ؼ، حضة، اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت  أؾخاط ألاصب الٗغبي اإلاؿاٖض، حامٗت اإلالً ٖبضالٍٗؼ

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

٩ا في ٦خاباث ؾدًُٟ ٢غاهبلذ مىظ مىخه٠ زماهِىاث ال٣غن  سُت الجضًضة" في ؤمٍغ ْهغ مىهج "الخاٍع

سُت في ألاصب،  اث الخاٍع خه في الخٗاَي م٘ اإلاىيٖى اإلااضخي ٦مىهج بدثي له ٞلؿٟخه الخانت، وعٍئ

م مما جبكغ به ألابٗاص بُض ؤن الضعاؾاث الٗغبُت  لم جٟض مىه بك٩ل ٦بحر ختى آلان؛ ٖلى الٚغ

ش ًامحن ؤلاظغاثُت في َظا اإلاىهج. الٟلؿُٟت واإلا سُت الجضًضة" ؤن ٦خابت الخاٍع مً بضَُاث "الخاٍع

ش ال ٨ٌٗـ الخ٣ُ٣ت بخجغص مُل٤؛ بل ًخإزغ بىا٢٘ ٧اجبه، ٦ما ًخإزغ ٞهم  ٖملُت مؿخمغة، وؤن الخاٍع

ٗى٫ "اإلااعزىن الجضص" ٖلى ما ٌٗضوهه "صواٞ٘ زابخت" جازغ ُٞما ٢اعثه بالىا٢٘  اإلاٗاف ٖىض ٢غاءجه. َو

 ٧اهذ ؤم ز٣اُٞت ؤم اظخماُٖت، و"الثروة" ؾىاء 
ً
ر، وؤبغػَا صاٞٗا "الؿلُت" ؾُاؾُت اعَّ ٨خُب وٍُ ًُ

 زانت بضعاؾت الش٣اٞت ال
ً
ىلىن اَخماما ؿاثضة ا٦دؿبها الٟغص ؤم الجماٖت ؤم الُب٣ت الاظخماُٖت. ٍو

ت الش٣اٞت"؛ بط مً زاللها جدبحن  ْضَعؽ مً ؤظل الىنى٫ بلى جٟؿحر ما ؤؾمٍى "قٍٗغ ًُ في الٗهغ الظي 

الضواٞ٘ اإلااصًت والش٣اُٞت التي جدغ٥ صواثغ الؿلُاث في اإلاجخم٘، وجيكإ "الخٟاوياث والخباصالث" 

.  الىُٟٗت  ٞىاثضٍل٩ل َٝغ
ً
 للمىهج، مبِىا

ً
 ٖاما

ً
ُىبه ٖىض الخُب٤ُ  ؾ٣ُضم َظا البدض ج٣ُُما ٖو

سُت ًٖ ألانٗمي وؤزباٍع في ٦خب  ش ألاصب الٗغبي مً زال٫ صعاؾت ه٣ضًت للمغوٍاث الخاٍع ٖلى جاٍع

الترار ألاصبي، وألاوؿاب، و٦خب اللٛت، والتي ال جسلى مً جىا٢ٌ ٌؿخدُل مٗه ؤن ج٩ىن ٧لها 

سُت الجض ًضة" في ج٣ضًم ٞهم صخُدت؛ جٟؿغ ؾبب جل٪ الخىا٢ًاث، و٠ُ٦ ًم٨ً ؤن حؿهم "الخاٍع

ذي.  ظضًض لؤلنمعي في ؾُا٢ه الخاٍع

 

 اإلالضمت

ال ًسٟى ٖلى صاعؽ ألاصب ؤن اإلاىاهج البدشُت ج٣ىم الخُىع والخ٩امل؛ ُٞإحي اإلاىهج الالخ٤ بما 

ت.   إلاباصثه الٟلؿُٟت ومىُل٣اجه ال٨ٍٟغ
ً
 ٖلُه، مىا٢ًا

ً
 ٖلُه، ؤو زاثغا

ً
 إلاىهج ؾاب٤، ؤو مؿخضع٧ا

ً
مخمما

ظا ما خضر  ذي )َو ( الظي ٧ان ٌٗخمض ٖلى الؿُا١ اإلادُِ Historical Approachم٘ اإلاىهج الخاٍع
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ٌ New Criticismبالىو ألاصبي بك٩ل ؤؾاؽ لخٟؿحر الٗمل ألاصبي، زم ظاء الى٣ض الجضًض ) ( لحٞر

خماص ٖلى ؤي شخيء زاعط الىو ٖىض جدلُله، بل ختى اؾم اإلاال٠ ؤو اإلاىاؾبت التي ٢ُل  ٨ٞغة الٖا

خماص ٞحها ال ؤَ مُت لههما؛ و٧ل ما ًيبػي التر٦حز ٖلُه لٟهم الىو وجدلُله هي ال٣غاءة الضازلُت بااٖل

مه والخ٨م الٟجي ٖلُه.  ٖلى عمىػ الىو وصالالتها، وبىاثه الٟجي ٖىض ج٣ٍى

سُت الجضًضة ٦غصة ٞٗل ٖلى الى٣ض الجضًض الظي ؤَمل الؿُا١  وظاء ؾدًُٟ ٢غهبُالث ب٨ٟغة الخإٍع

٣ت هٟؿها اإلادُِ بالىو ألا  صبي لُُٗض له ؤَمُخه ٖىض الىٓغ في الٗمل ألاصبي، ول٨ً لِـ بالٍُغ

ذي  ؛ بل ؤياٝ له ٞلؿٟت ظضًضة هي ؤن ‘الخ٣لُضي’التي اجبٗها اإلاىٓغون واإلاؿخٗملىن للمىهج الخاٍع

ش هٟؿها لِؿذ مدّهىت يض الخإزغ باأل٩ٞاع  ٨خب وحٗاص ٦خابخه، وؤن ٦خابت الخاٍع ًُ ش هٟؿه  الخاٍع

ش، الظي ًخإزغ بما ًازغ في الٟىان وجدغ٦ه صواثغ الؿلُت في  الؿاثضة في ز٣اٞت ما و٦ظل٪ ٧اجب الخاٍع

دٍٟؼ البدض ًٖ اإلاىٟٗت الٗامت ؤو الخانت.   اإلاجخم٘ ٍو

سُت الجضًضة  ههىم مهمت في الخاٍع

هت لٗمل الىا٢ض ٖىض اؾخٗما٫ َظا   مً الىهىم اإلاىِظّ
ً
في ألاؾُغ ال٣اصمت ؾيؿخٗغى ٖضصا

سُت الجضًضة ؾىاء ؤ٧ان طل٪ مً ٢بل اإلاىهج،   إلاا هجضٍ في ٦خب الخإؾِـ الىٓغي إلاىهج الخاٍع
ً
٣ا ٞو

ضًً لهظا اإلاىهج ؤم اإلاٗاعيحن له. ٣ًى٫ ؾدًُٟ ٢غهبُالث  ؤقهغ اإلاىاصًً بًغوعة اؾخٗما٫  -اإلاٍا

 بٌٗ زهاثهه: -َظا اإلاىهج 
ً
 1قاعخا

سُت الجضًضة في الضعاؾاث الش٣اُٞت )الىعي بالظاث بك٩ل مجهجي َى ؤخض الٗالماث الٟاع٢ت للخ اٍع

سُت  اإلابيُت ٖلى ؤلاًمان بكٟاُٞت الٗالماث ‘ ال٨الؾ٨ُُت، ؤو الخ٣لُضًت’ٖلى ال٨ٗـ مً الخاٍع

ظا الىعي ًجب جضُٖمه بةصعا٥ ؤن الٗمل الٟجي لِـ قٗلت ناُٞت جلم٘  ت. َو وؤلاظغاءاث الخٟؿحًر

ه َى خهُلت ج٩ىهذ مً ٖضة جالٖباث، في وؾِ ج٨هىاجىا؛ بل ٖلى ال٨ٗـ، ٞالٗمل الٟجي هٟؿ

 ٖلى -بًٗها مً بهخاظىا 
ً
ما٫ ٖلى ؤجها لِؿذ ٞىىها وؤوضر مشا٫ ٖلى طل٪ ٖىضما ًخم جل٣ي ألٖا

ا ال١، بل ؤخُاها ًىٓغ بلحها ٦إٖما٫ مخ٩لٟت، ؤو صٖاًاث مًللت، ؤو ابتهاالث ؤو ٚحَر ، والبٌٗ -ؤلَا

نلي هٟؿه؛ ولظل٪ ٞالٗمل الٟجي َى خهُلت آلازغ مً َظٍ الخالٖباث جمذ زال٫ بىاء الٗمل ألا 

                                                           
ظمُ٘ الىهىم اإلاى٣ىلت مً مهاصع ٚحر ٖغبُت هي مً جغظمت ٧اجب َظٍ الؿُىع بال خُىما ًغص الىّو ٖلى ٚحر   1

 طل٪.
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الخٟاوى بحن اإلابضٕ ؤو َب٣ت اإلابضٖحن اإلاضججحن ب٨ّم ٦بحر مً الالتزاماث، وماؾؿاث اإلاجخم٘ 

 1 ومماعؾاجه(.

ِهل بحن  ْٟ سُت الخ٣لُضًت’٢غهبُالث َىا ً سُت الجضًضة’و‘ الخاٍع مً خُض مىهجُخحهما في ‘ الخاٍع

ذي الخٗاَي م٘ الؿُا٢اث اإلادُُت با لٗمل الٟجي ؤو الىو ألاصبي، والتي ٧اهذ في اإلاىهج الخاٍع

سُت الجضًضة ٞـ سُت للٗهغ وللىو. ؤما في مىهج الخاٍع ش’الخ٣لُضي حٗض يمً الخلُٟت الخاٍع ‘ الخاٍع

 ًًم 
ً
 ومخجاوؿا

ً
 زابخا

ً
م بم. بحل. ؤبغاَمؼ )لِـ وؿُجا ؛ ٞهى ٦ما ًٖؼ

ً
ىٓغ له هٓغة مسخلٟت جماما ًُ

لضعاؾت ألاصب في خ٣بت مً الخ٣ب، ؤو ‘ زلُٟت’والتي ًم٨ً ؤن ٌؿخٟاص مجها ٦ـ الخ٣اث٤ وألاخضار،

٦مهضع للخ٨م ٖلى مضي او٩ٗاؽ َظٍ ألاخضار في ألاصب، ؤو ٦مهضع للضٖاًاث ًٖ الخ٣اث٤ 

 –بك٩ل مىٟغص  –والتي جدضص  -٦ما في ال٨خاباث اإلااع٦ؿُت اإلاب٨غة-اإلااصًت التي ٌؿّى٢ها ألاصب 

سُت الجضًضة جغي ؤن ألاصب .زهاثو الىو ألاصبي .. بل ٖلى ال٨ٗـ مً َظٍ الخهىعاث ٞالخإٍع

غص م٘ م٩ىهاث ؤزغي صازل  (embedded)مىٛغػ 
ّ
ى في جٟاٖل مؿخمغ، وجباص٫ مُ في ؾُا٢ه، َو

ال٢اث ال٣ىة، ومماعؾاتها، ومىخجاتها؛ َظٍ  قب٨ت مً اإلااؾؿاث، واإلاٗخ٣ضاث الش٣اُٞت، ٖو

ش’ الدك٩لُت مً الٗىانغ هي ما وؿمُه  2‘(.الخإٍع

سُت الجضًضة ًظَب بلى ؤن )ال٣اعت ٧اإلاال٠  غي مُجان الغوٍلي وؾٗض الباػعي ؤن مىهج الخاٍع ٍو

، ومً َىا ٞال بم٩اهُت لخٟؿحر ؤو ج٣ُُم مىيىعي للىو  مٗغَّى للمازغاث ألاًضًىلىظُت في ٖهٍغ

٘’ألاصبي، بل بن ما ًدضر َى ؤن ال٣اعت بما ؤن  ُّبِ
ا١ ؤًضًىلىظُخه ٣٦اعت في خالت اجٟ –الىو ‘ ًُ

ُٞمىذ زهاثو الىو اإلاىيىُٖت والٟىُت نٟت الٗاإلاُت والضًمىمت، ؤو  –م٘ ؤًضًىلىظُت ال٩اجب 

 3بةؾ٣اٍ ٞغيُاجه ٖلى طل٪ الىو(. –في خالت ازخالٞه م٘ ال٩اجب  –الىو ‘ ٌؿخُٗض’ؤن 

سُت الجضًضة في الىهىم ألاصبُت ًٖ  ت الش٣اٞت’وجبدض الخاٍع (؛ ولظا Cultural Poetics‘ )قٍٗغ

ًم٨ً جهيُٟها يمً )الضعاؾاث الش٣اُٞت التي تهخم بخدلُل مسخل٠ ؤق٩ا٫ الش٣اٞت وماؾؿاتها 

                                                           
1 Greenblatt, Stephen, “Towards a Poetics of Culture”, The New Historicism, ed. by H. Aram Veeser (New 

York: Routledge, 1989), pp. 1-14, (p.12). 
2  Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms, 7th edn, (Boston: Heinle & Heinle, 1999) p. 184. 

 الغوٍلي، مُجان والباػعي، ؾٗض،  3
ا
 مٗانغا

ا
 هلضًا

ا
 ومهُلحا

ا
، صلُل الىاكض ألاصبي ئياءة ألهثر مً ؾبٗحن جُاعا

 .81م( م2002، 3)الضاع البًُاء: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ
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ما٫ الٟىُت، مهما انُبٛذ بالبراٖت  1وؤهماٍ بهخاظها وجل٣حها(. ومً مىُل٣اتها الٟلؿُٟت ؤن ألٖا

ا ًٖ الهىاظـ والخُلٗاث الٟغصًت للمبضٕ، ٞةجها جب٣ى زمغة للخٟاوياث  ؤلابضاُٖت في حٗبحَر

ما٫ الى٣ضًت ال جسغط ًٖ َظا الخىن٠ُ. ت، و٦ظل٪ ألٖا ُّ    2والخباصالث الَجْمٗ

 مً اإلاىُل٣اث التي جاؾـ للٗمل الى٣ضي اإلاخب٘ ًم٨ً ؤن وؿخسلو مً الىهىم الؿاب٣ت ٖضص
ً
ا

 لهظا اإلاىهج:

٦ما َى  –ؤن الىا٢ض/ ال٣اعت له صوع ٦بحر في زل٤ جٟؿحر للٗمل ألاصبي، ومغص طل٪ بلى حٗغيه  .1

بٗضص مً اإلاازغاث التي جىظه ٢غاءجه واَخمامه بالٗمل الٟجي، وبلى جىا٣ٞه ؤو  –الخا٫ م٘ اإلابضٕ

 ازخالٞه م٘ ؤًضًىلجُت اإلا
ً
 الزخالٝ ال٣اعت، وجبٗا

ً
غص جبٗا

َّ
بضٕ؛ ولظل٪ ٞاإلاٗجى في حٛحر مُ

 للؿُا٢اث التي جدُِ به.

 للٓغوٝ الؿُا٢ُت  .2
ً
 ؾاطظا

ً
 لظاجُت اإلابضٕ، ولِـ او٩ٗاؾا

ً
 مباقغا

ً
ؤن الٗمل الٟجي لِـ حسجُال

التي ٖاقها، بل هدُجت لكب٨ت م٣ٗضة مً الٗال٢اث، والخٟاوياث الجمُٗت بحن اإلابضٕ 

ب٣اث  ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخباص٫ بحن  َو
ً
اإلاجخم٘، و٢ُمه، وصواثغ الؿلُاث ُٞه، وهي ؤًًا

 اإلابضٕ ؤو َب٣ت اإلابضٖحن، وب٣ُت َب٣اث اإلاجخم٘ ومماعؾاجه.

ش’ؤن ما وؿمُه  .3  مً الخ٣اث٤ اإلاخخابٗت التي ًم٨ً ٢غاءتها، بل هدُجت ‘ الخاٍع
ً
 مخجاوؿا

ً
لِـ سجال

لُه ٨ٞما ال ًم٨ً الجؼم بدُاصًت ال٨خابت  لٗضص مً اإلاازغاث التي ق٩لذ ٨ٞغ اإلااعر، ٖو

ا مً  سُت وزلَى ت’الخاٍع َُّ اإلااعر، ُٞم٨ً ؤن ٌؿخٗمل ألاصب ٦إخض ألاصواث اإلاغظُٗت ‘ طاج

-قبه’وحسجُل اإلابضٕ ‘ اإلاىيىعي-قبه’للم٣اعهت بالىٓغ بلى ٦ُُٟت حسجُل ٧ّلٍ مً اإلااعر 

ش وؤخضازه‘ الظاحي  وو٢اجٗه. لخهىعاتهم اإلاسخلٟت ًٖ خ٣اث٤ الخاٍع

ا في اإلاغجبت الشاهُت بٗض  .4 ًُّ سُت الجضًضة جإحي ٖمل صعاؾت الٗمل ألاصبي ٖىض اجبإ مىهج الخاٍع

مغخلت ٞهم الٗال٢اث اإلادكاب٨ت لٗىانغ الش٣اٞت واإلاجخم٘، وصواثغ الؿلُت ومغا٦ؼ ال٣ىة، 

ا اإلابضٕ، وال خ٣اصاث الغاثجت ُٞه التي ٖانَغ تي ق٩لذ وألا٩ٞاع الؿاثضة في اإلاجخم٘، والٖا

 مً زبرجه الخُاجُت ؤو ألاصبُت.
ً
٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ظؼءا  بٍُغ

                                                           
 82اإلاهضع الؿاب٤، م   1

2 Greenblatt, Stephen, Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance 

England, (Berkeley: University of California Press, 1988), p. vii.  
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ت  .5 ما٫ الٟىُت ٖىض ؤعباب َظا اإلاىهج بهما هي صعاؾت للش٣اٞت بك٩ل ٖام، وقاٍٖغ صعاؾت ألٖا

هم ؤبٗاصٍ و٢ًاًاٍ Representations‘ )جمشالث’الىو ألاصبي هي  ت الش٣اٞت، ٞو ( لكاٍٖغ

ت مهاصع ال٣ىة ومغامُه، َى ظؼء ال ًخجؼ  هم ؤبٗاصَا، ومٗٞغ ؤ مً ٞهم الش٣اٞت، واؾدُٗابها، ٞو

ت  ٞحها، ومىاًَ جباص٫ اإلاىاٞ٘ ونىعَا، ومغا٦ؼ الىٟىط اإلاالُت ؤو الؿلُت الاظخماُٖت ؤو ال٨ٍٟغ

 ؤو الش٣اُٞت ؤو الٗلمُت.

 جلُُم ٖام للمىهج

سُت الجضًضة َى ٢بل ٧ل شخيء مىهج لضعاؾت ألاصب ، وبالخالي ٞةهه ٖلى ال ق٪ ؤن مىهج الخإٍع

سُت  اإلاؿخىي الىٓغي، ًيبػي ؤن ٩ًىن ما ًمىده للىا٢ض مً ٞغم للخإمل في الؿُا٢اث الخاٍع

 له للخغوط ب٣غاءاث ؤص١ّ للمٗجى الظي ٧ان 
ً
والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ق٩لذ وعي اإلابضٕ، مُٗىا

 له ٖلى جٟؿحر ٦ُُٟت بىا
ً
ء ألاصًب لظل٪ اإلاٗجى، وجدضًض ًغمي بلُه ألاصًب في الىو ألاصبي، ومؿاٖضا

خباع ٖىض ال٨خابت، ‘ الخٟاوى’الٓغوٝ الؿُا٢ُت التي ٧ان ٖلى ألاصًب  مٗها، وؤزظَا بٗحن الٖا

ت،   في اإلا٣ام ألاو٫ ٖلى جهىع واضر لؤل٩ٞاع الؿاثضة في طل٪ الٗهغ، والخدضًاث ال٨ٍٟغ
ً
مٗخمضا

ٍت م٘ والاظخماُٖت، والش٣اُٞت التي ٖاٌكها اإلابضٕ، و٧ان ٞحها َ َُّ  في بَاع ٖملُت جباصل
ً
 واخضا

ً
ا ٞغ

، و٢ُمه، ومماعؾاجه التي ؾاصث جل٪ الخ٣بت. ِ٘  ؾلُاث اإلاجخم

ل٨ً َظا ألامغ بدض طاجه ال ٨ًٟي للخغوط ب٣غاءة مخىاػهت للٗمل ألاصبي؛ بط بن ال٣اعت ؤو الىا٢ض 

 جإزٍغ ب
َ
 ألن ٩ًىن ما ٨ًخبه في ه٣ض ؤي ٖمل ٞجي هدُجت

ٌ
مازغاث ٖهٍغ هَٟؿه َى آلازغ ٖغيت

ٍ٘ له مماعؾاٌث، وصواثُغ ؾلُاٍث مسخلٟت، ٢ض  ى بضوعٍ ظؼء مً مجخم الؿاثضة، وؤ٩ٞاٍع الغاثجت، َو

ى ٦ظل٪ في حٗاَُه م٘ الىو ألاصبي   بها. َو
ً
 ؾلبُا

ً
 ٞحها و٢ض ٩ًىن مخإزغا

ً
 ٞاٖال

ً
٩ًىن الىا٢ض ظؼءا

مىمه الاظخماُٖت والش٣اُٞت ، َو ، وله مهالر ٌؿعى بلى جدذ جإزحر ؤ٩ٞاٍع َى، ومك٨الث ٖهٍغ

غجبِ م٘ َب٣اث مجخمٗه بٗضص مً الٗال٢اث التي جملي ٖلُه  ها، ٍو جد٣ُ٣ها وآما٫ ًغمي بلى بلٚى

بضعظت ؤو بإزغي ما ًازغ في جباصالجه الش٣اُٞت، وما ًم٨ً ؤن ًدخٟٔ به ؤو ٣ًٟضٍ في ؾُا١ 

ىض الٗشىع ٖلى ما ٌكابه  ىض اؾدُٗابه، ٖو الٓغوٝ التي ٌِٗكها الخٟاوياث ٖىض ٢غاءة الىو، ٖو

ىض مداولخه الخٗبحر ٖما ال ًسغظه مً ؤَغ اإلاجخم٘ الظي ٨ًخب له.  الىا٢ض، ٖو

٤ َظا اإلاىهج: َ٘ البض مً بجمامها ٖىض ٢غاءة الىو ألاصبي ٞو  بهىا بالخالي ؤمام زُىاٍث ؤعب
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زُىة ٢غاءة الٗهغ واإلابضٕ، وهي في الىا٢٘ ٢غاءاث مخٗضصة َىلُت وؤ٣ُٞت حكمل جسههاث  .1

ش.  مخٗضصة، مجها الؿُاؾت، والا٢خهاص، والاظخمإ، والش٣اٞت، والاهثروبىلىظُا، والضًً، والخاٍع

هم بقاعاجه التي ٢ض جىحي لِـ ٣ِٞ باو٩ٗاؾاث الىا٢٘ الظي ٢ض  .2 زُىة ٢غاءة الٗمل ألاصبي ٞو

٩ًىن مضوها في شخيء مً ال٨خب جدذ الخسههاث الؿاب٣ت، بل ٢ض حُُٗىا بقاعاث ًم٨ً 

خماص ٖ ش ٦سجل ًٟترى ؤهه ألاوز٤ في عنض الٖا لحها في جٟؿحر شخيء مً الخىا٢ًاث بحن الخاٍع

ش ٦ما  اإلاٗلىماث والخ٣اث٤، وألاصب ٦دسجُل شخصخي لالهُباٖاث الٟىُت ًٖ ؤخضار الخاٍع

عآَا ألاصًب ؤو اإلابضٕ، َظٍ ال٣غاءة الشاهُت ٢ض ج٩ىن مصدخت لخهىعاث الىا٢ض ًٖ ألاصًب 

ٞحها، واإلاجخم٘ ومماعؾاجه، والش٣اٞت وؤخىالها، وصاوثغ الؿلُت  والخ٣بت الؼمىُت التي ٖاف

 لها.
ً
 بإهىاٖها، والتي ٧ان ألاصًب وؤصبه هخاظا

هغ  .3 ت ؤًً ٨ًمً الدكابه بحن ٖهٍغ ٖو الخُىة الشالشت هي ٢غاءة الىا٢ض لٗهٍغ َى، ومٗٞغ

ت اإلابضٕ وؤًً ٣ً٘ الازخالٝ، ألن َظٍ ال٣غاءة الىاُٖت للٗهغ مهمت ل٩ي ًداو٫ ا لىا٢ض مٗٞغ

ُخه. خه وؤًً جبضؤ مىيٖى ِّ  1ؤًً جيخهي طاج

الخُىة الغابٗت مغخلت ه٣ل َظٍ ال٣غاءة بلى وا٢٘ م٨خىب، ًداو٫ ُٞه الىا٢ض ججؿُض َظٍ  .4

 مً ؤظل اؾدُٟاء اإلاٗلىماث والخ٣اث٤، زم 
ً
 مغ٦با

ً
ال٣غاءاث مجخمٗت، والتي بظ٫ ٞحها ظهضا

جمشالث الىا٢٘ في زُاالث ألاصًب، وؤن ًدضص خاو٫ في جدلُله للىو ألاصبي ؤن ًبّحن بىيىح 

خه  ش ؤو ًىّضِ ش في الخىيُذ  -٦ظل٪ ؤًً ًم٨ً ؤن ًصدر ألاصب الخاٍع غ ٧اجب الخاٍع ؤو  -بن ٢هَّ

ُت التي ًيبػي  ؤًً ظاهبه الهىاب ؤو ٚلبذ ٖلُه ٖىامل الظاجُت، ٞابخٗض ًٖ الض٢ت ؤو اإلاىيٖى

 ؤن جالػم اإلااعر.

ت بهه ال ًسٟى ؤن َظٍ اإلاهام  اإلاخٗضصة عبما ججٗل الىنى٫ بلى جٟؿحر ٞجي لئلبضإ وآلُخه مهمت زاهٍى

ى ما ٧اهذ مىاهج الى٣ض الجضًض جداو٫ الابخٗاص ٖىه في صٖىتها بلى  ٖىض ٢غاءة الىو ألاصبي، َو

التر٦حز ٖلى ٢غاءة الىو ٢غاءة صازلي، والاج٩اء ٖلُه وخضٍ لُٟطخي لل٣اعت بإؾغاٍع صون الخاظت بلى 

ت ٧اجب  سُت الجضًضة مٗٞغ اث. ٞالخاٍع الىو، والتي لً ًهل بلحها بلى ب٣غاءاث مخٗضصة اإلاؿخٍى

 ًجب بظله ل٣غاءة ما َى زاعط الىو للىنى٫ بلى ٢غاءة ؤص١ إلاا َى 
ً
 ٦بحرا

ً
جخُلب ٖضة ٢غاءاث وظهضا

 صازل الىو ألاصبي.

                                                           
ش ٌُٗض هٟؿه" نضي ال ٌؿمٗه بال   1 سُت الجضًضة، َىا ٢ض ٩ًىن للٗباعة الؿاثضة "الخاٍع الىا٢ض الظي ًدب٘ مىهج الخاٍع

ا الىا٢ض. ا ألاصًب ما ٌكبه ألاخضار التي ٌٗانَغ ش التي ٖانَغ جض في ؤخضار الخاٍع  ٍو
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م٨ً ال٣ى٫ بن الضٖىة بلى بَما٫ مىاؾبت الىو ألاصبي، وبَما٫ ختى اؾم اإلاال٠ مىث ’ؤو  ٍو

 ٞالخُىاث ؤلاظغاثُت التي ٧ان الىا٢ض البيُىي ‘ اإلاال٠
ً
ٖلى  –هي صٖىة زبذ ٖضم نالخُتها؛ وؤًًا

 في  –ؾبُل اإلاشا٫ 
ً
 ٦بحرا

ً
 وو٢خا

ً
ًدبٗها في جدلُل الىو ألاصبي الىاخض ججٗل الىا٢ض ٌؿتهل٪ ظهضا

ُم بضعظت ؤو بإزغي هخاثجه ال تي جىّنل بلحها في ٢هُضة الخٗاَي م٘ هو واخض لكاٖغ واخض، زم ٌّٗمِ

واخضة ٖلى ؤٖما٫ قاٖغ واخض، وعبما ٖلى ػمً ؤصبي ٧امل، وال ًسٟى ؤن َظا الخٗمُم ٢ض ًجاهب 

 الهىاب في ٦شحر مً ألاخُان.

ضٖى  ِص ال٣غاءاث بخٗضص ال٣غاء ؤو الى٣اص والتي ٌؿمذ بها ٍو  ٞةن بم٩اهُت حٗضُّ
ً
ول٨ً في اإلا٣ابل ؤًًا

سُت الجض ًضة، وبن ٧ان بال ق٪ حُٗي للىو ألاصبي ٢مُت ججضًضة، بال ؤجها في بلحها مىهج الخاٍع

الى٢ذ هٟؿه حٗجي ٖضم زباث اإلاٗجى في الىو ألاصبي، وؤن ال٣اعت اإلاسخل٠ الظي ًيخمي ألًضًىلىظُت 

 لل٣غاءة ألاولى.
ً
 جماما

ً
 مًاصة

ً
 مسخلٟت ٢ض ًخىنل بلى ٢غاءة مسخلٟت للىو طاجه، و٢ض ج٩ىن ٢غاءة

ا وال ًسٟى ٦ظل٪  ؤهه ٢ض ًترجب ٖلى َظٍ الازخالٞاث في الخُىاث ؤلاظغاثُت، والتي جإزظ في اٖخباَع

ت ؤصبُت قاملت، ج٩ىن ٢اصعة ٖلى جٟؿحر  ـِ هٍٓغ طاجُت ال٣اعت ؤو الىا٢ض، الابخٗاَص ًٖ بم٩اهُت جإؾِ

و٧ل الٓىاَغ ألاصبُت اإلاسخلٟت وحؿهم في وي٘ ؤَغ للخهىع ًٖ آلُاث الخل٤ الٟجي وؤلابضإ ألاصبي، 

حر ألاصبُت في  ت ألاصبُت َى ؤن جضاو٫ الىهىم ألاصبُت ٚو ما ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ في بَاع وي٘ الىٍٓغ

وؤن ؤ٢ىي ٖىامل الخٟؼ ٖلى ؤلابضإ  1ز٣اٞت ما َى ما ًيخج الٗال٢اث بحن ؾلُاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت،

دض ًٖ ٖىض ألاصًب َما البدض ًٖ ؾلُت ؾىاء ؤ٧اهذ ؤصبُت ؤم ٚحر طل٪، باإلياٞت بلى الب

ت ؤم ماصًت.  اإلا٩اٞإة، ؾىاء ؤ٧اهذ مٗىٍى

سُت الجضًضة َى البٗض ًٖ  وبَما٫ ال٣ُمت الٟىُت للٗمل ‘ ألاصبُت’ولٗل ؤبغػ ما اهخ٣ِض به مىهج الخاٍع

ا  ألاصبي والاوكٛا٫ بالخضًض ًٖ جمشالث الش٣اٞت الؿاثضة في الىهىم ألاصبُت، ومٓاََغ

ى ما ظٗل بًٗا مً الى٣اص ا ىن ٖىه.ونغاٖاتها، َو ى ؤمغ ال مىام مىه بط بن  2لخ٣لُضًحن ٌٗٞؼ َو

م ؤهه ظاء لٟهم الىو ألاصبي، و٦ك٠ ؤؾغاٍع الٟىُت مىٗؼلت ًٖ الؿُا١، بل  َظا اإلاىهج ال ًٖؼ

ت الش٣اٞت والىهىم ألاصبُت هي ظؼء مً  الهضٝ ألاؾمى مىه ٖىض ؤههاٍع َى الخضًض ًٖ قاٍٖغ

.َظٍ الش٣اٞت، ول٨ً ًبضو ؤجها في الىا٢٘ جد
ًّ
 ىلذ بلى ظؼٍء نٛحٍر ظضا

                                                           
1  Vince Brewton, Literary Theory: New Historicism and Cultural Materialism, website: 

http://www.iep.utm.edu/literary/#H6 
 .اإلاهضع الؿاب٤  2
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سُت الجضًضة ال جؼا٫ مؤلي بالٟغم التي ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها ٖىض صعاؾت  ول٨ً باإلاجمل ٞالخاٍع

اع الٗام  سُت مسخلٟت، ومغصُّ طل٪ بلى اجداص الش٣اٞت في ؤلَا الىهىم ألاصبُت الٗغبُت في خ٣ب جاٍع

هماٍ الش٣اُٞت الؿاثضة في بٌٗ وامخضاصَا، زم اؾخمغاع وظىص بٌٗ ألا ‘ الش٣اٞت ؤلاؾالمُت’

اإلاجخمٗاث الٗغبُت، وؤبغػ نىع طل٪ في اؾخمغاع خًىع ال٣بُلت ٧ىخضة اظخماُٖت لم جىضعؽ 

ؤَمُتها لضي ٞئاث ٍٖغًت مً اإلاجخمٗاث الٗغبُت، باإلياٞت بلى مكابهت ألاخضار الؿُاؾت 

سىا الٗغبي  اإلاٗانغة، والازخالٞاث اإلاظَبُت وال٣ٟحهت وما ًترجب ٖلحها، إلاغاخل قتى مً جاٍع

وؤلاؾالمي. وبن ٧ان َظا ال ٌٗجي بدا٫ مً ألاخىا٫ الضٖىة بلى ؤن ٩ًىن ٖمل الىا٢ض َى مجغص 

 ٖلى 
ً
ش مٗخمضا ش البُٗض، ول٨ً ؤن ًداو٫ ٢غاءة الخاٍع البدض ًٖ الدكابهاث بحن وا٢ٗه ووا٢٘ الخاٍع

ٖىضما ٧ان ٨ًخب ههه ألاصبي،  ٞهمه إلاا ٌِٗكه مً ؤخضار جم٨ىه مً جهىع ما ٧ان ألاصًب بهضصٍ

 و٧ان في الى٢ذ هٟؿه ٖغيت لٗضٍص مً الٗىامل التي جملي ٖلُه ماطا ٨ًخب، و٠ُ٦ ٨ًخبه.

سُت الجضًضة وأزباع ألانمعي  الخاٍع

 مً ألاوناٝ التي ؤَل٣ها اإلاؿدكغ٢ىن ٖلى ٖبضاإلال٪ بً  1في بدض ؾاب٤ 
ً
ؤوعصُث ٖضصا

خه باللٛت وجشجي ٖلى ظهضٍ في ظم٘ اللٛت  ب ألانمعي، و٧اهذ في مجملها جخدضر ًٖ ٖم٤ مٗٞغ ٢ٍغ

ا. وال٨خب الٗغبُت الخضًشت ٦ظل٪ جخدضر ًٖ شخيء مما بظله في َظا  والبدض ٖجها في مهاصَع

 مخباًىت لؤلنمعي، بًٗها ول٨ً بالٗىصة بلى  2الؿُا١.
ً
٦خب ألازباع ألاصبُت هجض في بًٗها ؤوناٞا

ِ والبٌٗ آلازغ ًىدضع به بلى الجاَل باللٛت واإلاضلـ ٖلى الىاؽ، وؤزغي 
ّ
ًهٟه بالٗالم اللٛىي الٟظ

ؿإ٫ ٖجها ختى ال ٣ًى٫َ ٖلى هللا بٛحر ٖلم،  ٌُ جخدضر ًٖ وعٖه الضًجي ختى ؤهه ال ًٟؿغ ٧لماث ٢غآهُت 

خىعٕ  ، وبًٗها آلازغ جهٟه بالبسل وصهاءة الىٟـ والخؿت.ٍو
ً
 ًٖ عواًت ؤقٗاع الهجاء جضًىا

و٢بل البضء في الخضًض ًٖ َظٍ ألازباع ًجضع بىا الخى٠٢ ٖىض مٟهىم الخبر ألاصبي ومً  

ٟاجه التي و٢ُٗذ ٖلحها حٍٗغ٠ مدمض ؾُٗض ال٣غوي بإهه )ؾغص لخضر وا٢عي ماٍى،  ؤظم٘ حٍٗغ

                                                           
1 Alqarni, Hussain,  e ond  anguage  o  ectness in  ā at a -Shuʻa ā  s Poet    bn  a ma s Poetic 

Imagery as a Case Study, (Saarbr cken: Lambert Academic Publishing, 2015), pp.33-34 
، )ٖمان: ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ألانمعي وحهىصه في عواًت الكٗغ الٗغبيببغاَُم، بًاص ٖبضاإلاجُض،  2

 م(.2002، )ٖمان: ماؾؿت الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، ألانمعي والىلض ألاصبيم( و٦خابه آلازغ، 2001
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وظضًغ ؤن وكحر بلى ؤن وا٢ُٗت الخضر َىا حٗجي  1ى الىٟ٘ وؤلامخإ، ؤو ؤخضَما(.ًدىا٢له الغواة، بٛغ 

.)
ً
لُه ٞاإلا٣هىص  2اهخماءٍ )بلى الىا٢٘ الخُاحي بصخهُاجه، وؤما٦ىه وؤػمىخه، بما خ٣ُ٣ت ؤو بحهاما ٖو

 ال ؤن
ً
ت ُّ َغِي َٖ  الخىز٤ُِ 

ُ
ُٟت سُت، بط جإحي ٞحها ْو لُت، وألانل ؤجها َىا ألازباع ألاصبُت ال ألازباَع الخاٍع

 بل ٢ض ج٩ىن مدٌ 
ً
ها ٞٗال مً ٧اجب ‘ بحهام’جغوي لئلمخإ ؤو الٟاثضة ول٨ً ال ٌٗجي بالًغوعة و٢ٖى

 مما ٣ًا٫ ًٖ ؤي ٧اجب آزغ مً خُض 
ً
ذي ٢ض ًم٨ً ال٣ى٫ ًٖ ٧اجبه بًٗا الخبر. ٖلى ؤن الخبر الخاٍع

ِـ مً نلب اَخمام َظا جإزٍغ بإخضار ٖهٍغ وؾُا٢اجه اإلادُُت به ٖىض ال٨خابت ول٨ً َظا ل

 البدض.

ولٗل ؤو٫ ما هل٣اٍ مً ؤزباع ألانمعي ما ٦خبه الجاخٔ مً ؤزباع جًٗه بحن ظملت  

ً لهظٍ الخهلت الظمُمت، والتي ما ٞتىء الجاخٔ ًهٟه  البسالء، بل عبما ججٗله ؤخض اإلاىٍٓغ

بل ومً اجبإ ؾجِن بابخ٩اع الخُل إل٢ىإ ٚحٍر بجضوي َظٍ الهٟت وؤجها مً ٖالماث خؿً الخضبحر، 

 
ً
هىعٍ ٞحها ظالؿا الؿل٠ الهالر مً َظٍ ألامت! ٦ما هجض َظا في ٚحر زبِر ًيؿبه بلى ألانمعي، ٍو

جُبىهه بظ٦غ ما اٖخاصوا الاثخضام به، ٣ُٞى٫ ؤخضَم  ؿإلهم ًٖ ما ًإجضمىن به، ٍو بحن ؤصخابه َو

: )بئـ الِٗل َظا! لِـ 
ً
سا َظا ِٖل آ٫ الخُاب، ٧ان ؤهه ًإ٧ل اللخم ٣ُٞى٫ له ألانمعي مىّبِ

٣ى٫: مضٌّ مً اللخم ٦مّضٍ مً الخمغ!(  ٖمغ بً الخُاب عخمت هللا وعيىاهه ٖلُه ًًغب ٖلى َظا ٍو

٨غع الٗباعة هٟؿها )بئـ الِٗل َظا! لِـ َظا   ٍو
ً
 واخضا

ً
٨ظ ٌؿم٘ مً ب٣ُت الجلؿاء واخضا َو

ٛحر آزغ الجملت بما ًىا٤ٞ مُٗم اإلاجُب  3ِٖل آ٫ الخُاب...بلخ(  ؤو َو
ً
وبًضامه، ؾىاًء ؤ٧ان بغا

 ٦شحرة ًيؿبها بلى 
ً
 ؤو ٚحر طل٪. وفي زىاًا َظا ال٨خاب هٟؿه ًىعص الجاخٔ ؤزباعا

ً
 ؤو ؾمىا

ً
جمغا

 ج٣ىص ال٣اعت بلى جهىع شخهُت ألانمعي في 
ً
ا َىا، ول٨جها ظمُٗا ألانمعي، ال ًدؿ٘ اإلا٣ام لظ٦َغ

دخا٫ لجٗله مً ٖالماث خؿً الخضبحر وجىمُت اإلاا٫، بل  َُئت الكُش البسُل الظي ًمجض البسل، ٍو

 ومً ؾجن الؿل٠ الهالر!

ؤما ٦خاب اإلاىخ٣ى مً ؤزباع ألانمعي ٣ٞض ؤَىب ٖؼ الضًً الخىىدي في م٣ضمت ال٨خاب في  

ٖباعاث الشىاء ٖلى ألانمعي وط٦غ ًٞاثله، ومداؾً ؤزال٢ه، وؾٗت ٖلمه واَالٖه، واٖخظع له ًٖ 

! ٧ل ما وؿب بلُه مً زها٫ الؿىء ٧ا ا ٖلُه مىاٞؿٍى ؤو خاؾضٍو لبسل ؤو ال٨ظب، بإهه مما ؤزاَع

                                                           
ظامٗت م٨ت: ، )الخبر ألاصبي في هخاب ألامالي ألبي ٖلي اللالي: صعاؾت ونفُت جدلُلُتال٣غوي، مدمض ؾُٗض هانغ،  1

 .39(، م 1435ؤم ال٣غي عؾالت ماظؿخحر، 
 .40اإلاهضع الؿاب٤، م  2
، ص.ث( ، م البسالءالجاخٔ، ٖمغو بً بدغ،  3  .203-202، جد٤ُ٣ َه الخاظغي، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
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ه، وؤوعص ظملت مً   ٖلى نض٢ه، ووٖع
ً
و٢ض ٧ان طل٪ مجزلت ٖالُت ٖىض اإلالى٥، ٦ما ؤزجى ٦شحرا

الى٣ىالث ًٖ ٖلماء الؿل٠ والخل٠ ممً ؤزىىا ٖلى ٣ُٖضة الغظل، وزل٣ه، وؾٗت ٖلمه، وجضًىه، 

 ؤوع 
ً
خه ُٞما ًغوي، ول٨ىه ؤًًا ُّ غاب، وحج ص ما ًشبذ اٖتزاػ ألانمعي بالٗغبُت، والٗغب، وألٖا

 بالؿُا١ اإلادُِ به َى، مما ظٗله 
ً
وجًُٟلهم ٖلى ما ؾىاَم، ولٗل الخىىدي في َظا ًخدضر مخإزغا

. باعاجه بٓغوٝ ٖهٍغ ومهٍغ  في ازخُاعاجه ٖو
ً
 مد٩ىما

ً
 1ؤًًا

ى٣ل ًا٢ىث الخمىي في معجم البلضان ًٖ )٦خاب الخصخ٠ُ والخدٍغ  ٠ لخمؼة: خضزجي ٍو

ابً ألاهباعي ٢ا٫: خضزجي ؤخمض بً ًدحى سٗلب ٢ا٫: ل٣ُجي ؤبى مدلم ٖلى باب ؤخمض بً ؾُٗض ومٗه 

 :ؤٖغابّي ٣ٞا٫

ىا ٦ظب ألانمعي، ؤلِـ ٣ًى٫ في ٖىترة غابي لخٗٞغ  :ظئخ٨م بهظا ألٖا

 ػوعاء جىٟغ مً خُاى الضًلم

غابي، ٞؿإلىاٍ ٣ٞا٫:  ضاء ٞؿلىا َظا ألٖا   2هي خُاى بالٛىع ٢ض ؤوعصتها ببلي ٚحر مّغة(.بن الضًلم ألٖا

و٦ظل٪ ألامغ في ألازباع التي جه٠ ٖال٢خه باألمغاء والخلٟاء، ٞمجها ما ًهٟه بإهه خٓي  

ت بضحهخه، ومجها ما  خه بالكٗغ، ولغػاهت ٣ٖله، وخؿً مى٣ُه وؾٖغ بم٩اهت ُٖٓمت لؿٗت مٗٞغ

٨ٟي ؤن ًخهٟذ الىاخض ٦خاب ًهٟه بضهاءة الىٟـ والُم٘، والابخظا٫، وؾىء الهُئت  والهىضام، ٍو

اوي ؤو معجم ألاصباء ؤو ؤمالي ال٣الي لحري ٦م وعص ٞحها مً ٖكغاث ألازباع ًٖ ألانمعي، بك٩ل  3ألٚا

 ًهٗب مٗه الخهغ، زم لُىٓغ ٠ُ٦ ُظمٗذ ٞحها اإلاخىا٢ًاث!

ظُضٍ وعصثُه  وال ٣ًخهغ ألامغ ٖلى طل٪ بل بن ألازباع التي جخدضر ًٖ ٖلمه بالكٗغ وجمُحٍز بحن

ت، ومجها ما ًىحي بالخٗهب لىمِ مدضص مً الكٗغ، ومجها ما ًجٗله ههحر  مجها ما ًىبئ ًٖ ٖب٣ٍغ

 ٖلى سجُخه، ومجها 
ً
الكٗغ ال٣ضًم، ومجها ما ًشجي ُٞه ٖلى الكٗغ اإلاُبٕى الظي ٣ًىله الكاٖغ ٖٟىا

                                                           
اإلاىخلى مً أزباع ألانمعي لإلمام يُاء الضًً اإلالضس ي اهخلاه مً هخاب أزباع ألانمعي الخىىدي، ٖؼ الضًً،  1

 ر(. -)ؤ 23-1(، م 1354الٗلمي الٗغبي، ، )صمك٤: اإلاجم٘ لإلمام الغبعي
 .544(،  م 1397بحروث: صاع ناصع، ، )2معجم البلضان، جالخمىي، ًا٢ىث بً ٖبضهللا،  2
ب ئلى مٗغفت ألاصًبالخمىي، ًا٢ىث،  3 م(، 1993، )بحروث: صاع الٛغب ؤلاؾالمي، معجم ألاصباء ئعقاص ألاٍع

 . 2708-2707م
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حر بً ؤبي ؾلمى؛  للكٗغ  مما 1ما ًغي ٞحها ؤن زحر الكٗغ الخىلي اإلاد٨٪ ٦كٗغ َػ
ً
ًجٗله ههحرا

 اإلاُبٕى والكٗغ اإلاهىٕى في آٍن واخٍض.

و٧لما حٗم٣ىا ؤ٦ثر في البدض في ألازباع التي جهىع لىا قِئا مً َظا ألانمعي، ٖثرها ٖلى ٖضٍص ؤ٦بر 

ىا حٗٓم الخاظت بلى مىهجُت مسخلٟت للخٗامل م٘ َظٍ ألازباع، والتي ه٣ترح بإن  مً اإلاىخا٢ًاث، َو

سُت ا سُت ج٩ىن الخاٍع ٤ ما ٢ضمىاٍ ٖجها مً جهىعاث في الهٟداث الؿاب٣ت. بط الخإٍع لجضًضة، ٞو

م مً الُى٫ اليؿبي الظي حؿحر ٖلُه في الىىاحي ؤلاظغاثُت  –الجضًضة  ٣ت   -ٖلى الٚغ ج٣ضم لىا ٍَغ

لٟهم َظٍ الٗال٢اث اإلادكاب٨ت صازل الش٣اٞت، وحؿهم في جىظُه الٗمل الى٣ضي هدى اإلاىُل٣اث 

 جدٟؼ ألاصباء ٖلى ال٨خابت.وألاؾـ التي 

 ًدى٫ صون 
ً
 خ٣ُ٣ا

ً
ول٨ً جب٣ى مك٩لت حٗضص اإلاهاصع ألاصبُت وامخضاصَا ٖلى مضي ػمجي َىٍل ٖاث٣ا

اؾدُٟاء صعاؾت ظمُ٘ ؤزباع ألانمعي التي وظضهاَا في ٦خب ألاصب الٗغبي ٖلى امخضاص ٢غوهه، وحٗضص 

ت  جًم مجلضاث مً ألازباع م٘ جدلُلها، ٧اجبي َظٍ ألازباع؛ بط ٢ض ًخدى٫ ٖمٌل ٦هظا بلى مىؾٖى

ا،  ًُّ ٠ مىيٖى هىَّ
ُ
جم٘ َظٍ ألازباع زم ج

ُ
وجىظحهها والخ٨م ٖلحها. ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ًيبػي ؤوال ؤن ج

ش ٧اجب الخبر هٟؿه، وؤؾباب جإلُٟه  وبٗض طل٪ ًخم الىٓغ في ٧ل زبر بك٩ل مؿخ٣ل، بالبدض في جاٍع

، وم ىٓغ ل٨خابه، وؤَم ألا٩ٞاع الؿاثضة في ٖهٍغ هاصع الؿلُاث في مجخمٗه، ومىاًَ الهغإ وٍُ

ِخب في طل٪ ال٨خاب بمجمله ٖهَغ اإلاال٠، و٠ُ٦ ؤزغ طل٪ ٖلى 
ُ
بٗض طل٪ بلى ؤي مضًي ًمشل ما ٦

 ألازباع التي ٦خبها ًٖ ألانمعي.

 واخضا، ول٨ًُ ؤزباع ألانمعي في ٦خاب الجاخٔ للبسالء، ٞىبضؤ 
ً
ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ لى ؤزظها مشاال

ُه بضًءا بىالضًه بضعاؾ ت الجاخٔ، وهخدضر ًٖ ؤنله ووكإجه، والٗىامل التي ؤؾهمذ في حك٨ُل ٖو

ت والش٣اُٞت والؿُاؾُت  غوٝ ٖهٍغ الٗلمُت وال٨ٍٟغ  بكُىزه وؤؾاجظجه، ْو
ً
اثلخه ومغوعا ٖو

والاظخماُٖت والا٢خهاصًت، زم هل٣ي هٓغة ٖامت ٖلى مالٟاجه ألازغي، وهدضص ما هي اَخماماجه 

اث ال٨خابت؛ بط ٧ان مً طوي اإلاٗاٝع اإلاخٗضصة. الٗلمُت،   وؤًً بٕغ وؤًً ؤز٤ٟ في مىيٖى

ل َى بؿبب ؤن الجاخٔ  بٗض طل٪ هبضؤ البدض خى٫ ٦خاب البسالء هٟؿه لجري ؤؾباب جإلُٟه، َو

 ٦ما ٚمٍؼ بظل٪ ٖلي الجاعم وؤخمض الٗىامغي،
ً
ؤو ؤن طل٪ ٧ان بؿبب ؤَىاء  2هٟؿه ٧ان بسُال

                                                           
  .103َـ(، م 1429، 3، )بحروث: صاع ناصع، 3ٍ، طغاويهخاب ألا ؤلانٟهاوي، ؤبى الٟغط،  1
 .16 – 15، م 1، طالبسالءالجاخٔ، ٖمغو بً بدغ،  2
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٠ ؤؾباب مخٗضصة مجها الؿُا١ الاظخماعي اإلادُِ بالجاخٔ و٢ذ جإل٠ُ شخهُت، ؤو ؤن للخإلُ

ومجها بغاٖت الجاخٔ و٢ضعجه ٖلى الخٗبحر ختى ؤهه ًخ٣مو صوع  1ال٨خاب ٦ما ٣ًترح َه الخاظغي،

، ومجها وكىء بِئت 
ً
ىُل٤ لؿاهه بما ٢ض ٣ًىله البسُل وبن لم ٨ًً َى في هٟؿه بسُال البسُل ٍو

ت في للخجاع في الٗغا١، وزان ت في البهغة، وجدىلها بلى َب٣ت حكبه ما ٌٗٝغ الُب٣ت البرظىاٍػ

، والبسُل بها ؤله٤  ظٍ الٟئت ٧اهذ ممً ًدغم ٖلى ظم٘ اإلاا٫ وزخمحٍر ؤوعوبا في ال٣غون اإلاايُت، َو

 ٦2ما ًغي الخاظغي.

ش مً  الخهىمت  والبض مً ؤلاقاعة في َظا الؿُا١ ٖلى ما سجلخه ٦خب ألازباع ألاصبُت و٦خب الخاٍع

ا ج٣ىم ٖلى الخًُٟل بحن الجيؿحن الٗغبي  ِغٞذ باؾم الكٗىبُت و٧اهذ في ؤ٦ثَر ُٖ ال٣ىمُت التي 

ِغٝ مً الهجىم ٖلى ٢ُمت ال٨غم ٖىض الٗغب، وما  ُٖ والٟاعسخي. ومً مداوع جل٪ الخهىمت ما 

 في بًٗها 
ً
ا ش وألاصب و٧ان الجاخٔ َٞغ ناخب طل٪ مً خىاعاث مُىلت خٟٓتها ٦خب الخاٍع

 ًٖ الٗغب، وال ؤص٫ ٖلى طل٪ مً خضًشه الٗها في ٞهل مً ٦خاب البُان والخبُحن، جدضر مض
ً
اٞٗا

 ٖاصة الٗغب في اجساط الٗصخي بك٩ل ًهٗب مٗه ؤن 
ً
ُٞه نغاخت ًٖ مى٢ٟه مً الكٗىبُت مضاٞٗا

و٢ض ٧ان ألانمعي ٦ظل٪ مً طوي الٗهبُت للٗغب ولؤلٖغاب  3ًدبض٫ مى٢ٟه مجهم في ٦خاب آزغ،

 
ً
 مما ٌٗجي ؤهه والجاخٔ في زىض١ واخض في الضٞإ ًٖ الٗغب و٢ُمهم. جدضًضا

َـ 255بٗض طل٪ ًم٨ً البدض في الٗال٢ت بحن الغظلحن، لجري َل الخ٣ُا، ٞالجاخٔ اإلاخىفى ؾىت  

ل جخلمظ الجاخٔ ٖلى 216ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٢ض الخ٣ى ألانمعي اإلاخىفى ٖام  ٌ في البهغة، َو

وما َبُٗت َظٍ الٗال٢ت، بالىٓغ بلى ما ًغوٍه الجاخٔ ًٖ  4ظغي ألانمعي ٦ما ؤقاع بلى طل٪ الخا

ل ٞحها ما ٌكحر بلى الخبجُل   في ال٨خب ألازغي التي ؤلٟها، َو
ً
ألانمعي في ٚحر َظا اإلاىي٘ وزهىنا

غ في 
َ
ىٓ  جلى آلازغ، وٍُ

ً
ضّعؽ زبرا

ُ
٠، وج هىَّ

ُ
جَم٘ َظٍ ألازباع وج

ُ
والخُٗٓم ؤو يضحهما. وبٗض طل٪ ج

م ما ًظ٦ٍغ الجاخٔ ؤو ٌؿىضٍ، ؤم اإلاهاصع ألازغ  ّٖ ي ٚحر ما ٦خبه الجاخٔ لُحري َل خٟٓذ قِئا ًض

 جلى آلازغ ختى ًسغط الىا٢ض 
ً
٨ظا ٌؿخمغ البدض في ألازباع واخضا . َو ؤهه اهٟغص بهظا الخبر صون ٚحٍر

 بخهىع ًٖ خ٣ُ٣ت بسل ألانمعي ؤو ٦غمه.

                                                           
 .34، م لبسالءالجاخٔ، ا 1
 .35اإلاهضع الؿاب٤، م  2
م( جد٤ُ٣ ٖبضالؿالم مدمض 1997، 7، )ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي، ٍالبُان والخبُحنالجاخٔ، ٖمغو بً بدغ،  3

 .7 – 5 ، م3َاعون، ط 
 .32اإلاهضع الؿاب٤، م  4
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سُت الجضًضة، ًجب ؤن ٩ًىن وعي الىا٢ض ا  في ظمُ٘ الخُىاث وفي مىهج الخاٍع
ً
إلاٗانغ بىا٢ٗه خايغا

ا مً زال٫ ٞهمه َى لُبُٗتها ٦ما  ا وجٟؿحَر الؿاب٣ت، بط بهه ًىُل٤ في ٞهم َظٍ ال٣ُم وج٣ضًَغ

ًغاَا في وا٢ٗه اإلاٗاف ال ٦ما هي في ٖالم ال٣ُم اإلاشالُت اإلاُل٣ت، وال ق٪ ؤن مٟهىمي ال٨غم والبسل 

ل ازجي ٖكغ ٢غها ؤو ختى ٢بل ٢غن واخض؛ لظا ٞالىا٢ض ٢ض ازخلٟا في َظا الٗهغ ٖما ٧اها ٖلُه ٢ب

 ٌِٗكه َى 
ً
ه وا٢ٗا ًجب ؤن ٌؿخصخب َظا في ٧ل زُىاجه، ؤهه بهما ٣ًِـ ما ٣ًغئٍ ٖلى ما ٌٗٞغ

 في َظا الٗهغ.

همه لىا٢ٗها ولىا٢ٗه، و٢بل ؤن ًبضؤ ال٨خابت ًجب ؤن  زم بن الىا٢ض بٗض صعاؾخه لهظٍ ألازباع ٞو

والظي ٢ض ٩ًىن لضًه جهىع مسخل٠ بضعظت ؤو صعظاث ًٖ جهىع ال٩اجب ٌؿخدًغ ظمهىعٍ ال٣اعت 

ما٫ ألاصبُت والى٣ضًت بالترظمت بحن ألامم اإلاسخلٟت ٢ض ًترجب  لهظٍ ال٣ُم. وال ًسٟى ؤن اهخ٣ا٫ ألٖا

ظا ال مٟغ مىه في ؤ٦ثر ؤخىا٫ الترظمت  –ٖلُه هٕى مً الى٣ل ٚحر ألامحن، ؤو الىا٢و  لظا ٣ٞض  –َو

َٟهم بهىعة   ل٩ل ػمان ًُ
ً
ٚحر التي ؤعاصَا الىا٢ض. وهدً ال هُالبه بالُب٘ ؤن ٩ًىن ما ٨ًخبه نالخا

 في حٗبحٍر ًٖ مًامحن ما ٌٗىُه، ٧ان طل٪ 
ً
 في جىنُٟه، وص٣ُ٢ا

ً
وم٩ان، ول٨ً ٧لما ٧ان ؤ٦ثر جدضًضا

٣ِـ َى بضوعٍ ٖلى م  ازخالٝ خاله ًٖ خا٫ ال٩اجب، ٍو
ً
ا ؤصعى لل٣اعت ؤن ًخإمل ُٞما ٣ًغؤ مغاُٖا

ه مً زال٫ ما ٢غؤٍ وما ٌِٗكه في وا٢ٗه.   ٌٗٞغ

ىض ال٨خابت ؤجها حُٗي ال٩اجب ؤو الىا٢ض ٞغنت  ٣ت في الخ٣صخي ٖىض الضعاؾت ٖو ومما ًمحز َظٍ الٍُغ

اث ٖضة، ٦ما جم٨ىه مً ال٣غاءاث اإلاسخلٟت والتي ٢ض ج٣ىصٍ بلى ال٨ك٠  لٟهم ما ٣ًغئٍ ٖلى مؿخٍى

م و٢٘ ُٞه ٧اجب الخبر ألا   ال٨خب مً بٗضٍ، ٞالٗالم ٢ض ٌؿهى ؤو ًٖ زُإ ؤو َو
ُ
ت

َ
َسخ

َ
نلي، ؤو و

 بلى ٚحر ناخبه ألانلي، وال٣غاءاث 
ً
ًسلِ بحن اإلاٗلىماث التي اظخمٗذ لضًه، ؤو عبما وؿب زبرا

.  بلى ال٨ك٠ ًٖ ؾهٍى وؤزُاء ٦شحرة مً َظا الىٕى
ً
 اإلاخ٣ابلت لؤلزباع في مهاصع مسخلٟت ج٣ىص ٚالبا

غان في الى٢ذ هٟؿه ال ًسٟى ؤن َ ً، ٢ض ال ًخٞى  ٚحر ٌؿحًر
ً
 وظهضا

ً
٣ت َىٍلت، وحؿخٛغ١ ػمىا ظٍ الٍُغ

 ما ج٩ىن ؤص١َّ وؤٖم٤َ مً ٦شحر مما جيخجه اإلاىاهج الاؾخ٣غاثُت 
ً
ل٩ل باخض، ول٨ً هخاثجها ٚالبا

٣ت البدض في ٦خاب واخض ؤو ًٖ ظاهب واخض لصخهُت مً  لُه عبما جىاؾب َظٍ الٍُغ ألازغي؛ ٖو

الٗلمُت، لخم٨ً الباخض ؤو الىا٢ض مً جدب٘ اإلاهاصع بض٢ت، وبُٖاءٍ الٟسخت الصخهُاث ألاصبُت ؤو 

ل٨خابت ما وظضٍ وجدلُله، وبُان ؤوظه جإزحر الش٣اٞت وألا٩ٞاع الؿاثضة في اإلاجخم٘ ٖلى ما ٨ًخبه 

ألاصًب، وم٣اعهتها بما ٌِٗكه الىا٢ض اإلاٗانغ في وا٢ٗه َى مً ؤ٩ٞاع حكبه ؤو جسخل٠ ٖما ٧ان ٖاقه 

 ػمً ال٨خابت. ألاصًب
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 الخاجمت

سُت الجضًضة،   اناث التي ٢اصث بلى ْهىع مىهجُت الخإٍع اؾخٗغيىا في َظا البدض ؤلاَع

ىا  ٞغ ىا مىُل٣اتها الٟلؿُٟت وزُىاتها ؤلاظغاثُت ٖىض الخُب٤ُ ٖلى الىهىم ألاصبُت، ٖو ٞغ ٖو

سُت الخ٣لُضًت، وب٣ُت اإلاىاهج ألاصبُت ألازغي، وؤً ً جلخ٣ي مٗها وؤن جٟتر١ الٟغو١ بُجها وبحن الخاٍع

ن الٟغم التي ًمىدها للىا٢ض وصاعؽ ألاصب،  بّحِ
ًُ سُت الجضًضة   ٖام إلاىهج الخاٍع

ً
ٖجها. زم ٢ضمىا ج٣ُُما

خباع ٖىض جُب٤ُ َظا اإلاىهج.  وفي الى٢ذ هٟؿه ال٣ٗباث واإلاداطًغ التي ًيبػي ؤزظَا بٗحن زم الٖا

 مً 
ً
ألازباع ألاصبُت التي هجضَا في ٦خب جغازىا اؾخٗغيىا في الجؼء الشاوي مً َظا البدض قِئا

ه مً مخىا٢ًاث والتي جهىعٍ بالصخيء  باٍث، وما جدٍى ُّٗ ا ما ٞحها مً حك الٗغبي ًٖ ألانمعي، وبِىَّ

اث ٖضة مً شخهِخه الٗلمُت والٗامت ٖلى خّضٍ ؾىاء. بٗض طل٪  ويضٍ في آٍن واخٍض، ٖلى مؿخٍى

ي وهي ما ٦خبه الجاخٔ ًٖ بسل ألانمعي في ٦خابه اهخ٣لىا بلى الخضًض ًٖ لىن مً ؤزباع ألانمع

 في صعاؾت َظا الىٕى مً 
ً
 مؿهما

ً
سُت الجضًضة ٞاٖال البسالء، وبِىا ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ٩ًىن مىهج الخاٍع

 ألازباع.

سُت الجضًضة ًمشل ٞغنت  مً ؤبغػ الىخاثج التي ًم٨ً حسجُلها في جهاًت َظا البدض، ؤن مىهج الخاٍع

مه في صعاؾت ألاصب الٗغبي؛ إلاا ًٟتريه مً ؤخىا٫ وا٢ُٗت جخجؿض ٧لها ؤو واٖضة بطا ؤخؿً اؾخسضا

ت، وؤزغ  ت خ٣اث٤ الىٟـ البكٍغ ، ولخًمىه وظىب مٗٞغ
ً
بًٗها في وا٢٘ خُاة ألاصًب والىا٢ض مٗا

ب َظا اإلاىهج 
ّ
نالتها اإلاسخلٟت م٘ وا٢ٗها اإلادُِ وؾُا٢ها اإلاٗاف ٖلى ما جيخجه وجخل٣اٍ، وإلاا ًخُل

غاثُت وبدشُت جغاعي اإلاىُل٣اث ؤلاوؿاهُت وجىظهها هدى ٞهم مدٟؼاث ألاصًب ٖلى مً زُىاث بظ

٦ما ًم٨ً ال٣ى٫ ها، والىُٟٗت بإق٩الها اإلاخٗضصة. الخل٤ ألاصبي وجخمشل في البدض ًٖ الؿلُت بإهىاٖ

اث  للمىيٖى
ً
 ؤن َظا اإلاىهج ٌؿخمُّ في الى٢ذ هٟؿه بالُى٫ في الىىاحي ؤلاظغاثُت؛ مما ًجٗله مىاؾبا

، لِؿمذ للباخض والىا٢ض بالضعاؾت اإلاٗم٣ت والاؾخٟايت في ظىاهب الخدلُل 
ً
 وماصة

ً
اإلادضصة ػمىا

ت ٖىانغ الخباص٫  هم الٗالث٤ بحن ألاصًب والش٣اٞت الؿاثضة، ومٗٞغ للؿُا٢اث اإلاسخلٟت، ٞو

، و٦ظل٪ ؤزغ ص
ً
واثغ والخٟاوى بُجهما، وؤزغ اإلاجخم٘ ومماعؾاجه في حك٨ُل وعي ألاصًب والىا٢ض مٗا

ما٫ ألاصبُت والى٣ضًت في اججاٍ مٗحن. ىانغ ال٣ىة في جىظُه ألٖا  الؿلُت ٖو
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 ٖىض مدمض مىضوع  مىاهجه :جُىع الىلض ألاصبي

 مً زالٌ هخابه "الىلض اإلاجهجي ٖىض الٗغب"

 زالفؾىمُت 

 َالبت صعاؾاث ٖلُا، بجامٗت ٖماع زلُجي ألاغىاٍ، الجؼائغ.

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

سه بإبؿِ الهىع اإلام٨ىت، مً  حهضٝ َظا البدض بلى ببغاػ وبْهاع مٗاوي الى٣ض ألاصبي وؾغص جاٍع

ظا وؾخ٩ىن زال٫ يغب ؤمشلت وهماطط للضعاؾت مً الخُاة ألاصبُت للىا٢ض ألاصًب مدمض مىضوع. َ

 زُت البدض ٖلى الىدى الخالي:

 اإلابدض ألاو٫: الى٣ض ألاصبي ومغاخل جُىعٍ. -

 اإلابدض الشاوي: مدمض مىضوع وخُاجه الى٣ضًت وألاصبُت. -

 اإلابدض الشالض: مىهج مدمض مىضوع في ٦خابه الى٣ض اإلاجهجي ٖىض الٗغب. -

 اإلالضمت

ش الى٣ض، حٗخبر الخًاعة الُىهاهُت مهض  وكإة الى٣ض وجُىعٍ،والظي ناخب في اؾخ٣غاء لخاٍع

هغ الى٣ض ألاصبي ٢بل ْهىع ألاصب ؤو ٖانٍغ مىظ  جُىع الٟىىن والٟلؿٟت في جل٪ الخ٣بت. ْو

ا مً  حَر الُٟىلت. ٩ٞاهذ زُىاجه ألاولى م٘ ْهىع ؤلالُاطة وألاوصٌؿا والكٗغ الخمشُلي والخُابت ٚو

ألاصب الٗغبي ال٣ضًم وألاصب ألاوعبي  الٟىىن، ظاء بٗضَا ه٣ض الٟالؾٟت الظي ٧ان له ؤزغ باعػ في

 الخضًض.

ٞالى٣ض ألاصبي ؤؾؿه ٧لها مؿخمضة مً وحي الٗمل ألاصبي، ألهه ًبدض في ؤنالت َظا الٗمل 

ت والكٗىعٍت، لخدضًض م٩اهه في زِ  ُت ومً الىاخُت الخٗبحًر مه مً الىاخُت الٟىُت واإلاىيٖى وج٣ٍى

ت والخجضًض، ٞةن الى٣ض ٖلى ؾحر ألاصب الٗغبي واججاٍ.ٞةطا ٧ان ألاصب بُب ُٗخه ًخجه هدى الخٍغ

ما٫ ألاصبُت ب٣هض ال٨ك٠ ًٖ مىاًَ  ال٨ٗـ جماما ٞهى مداٞٔ م٣ُض، ألهه ٠٣ً ٖىض خضوص ألٖا

 ال٣ىة وال٠ًٗ والخؿً وال٣بذ، لدؿهُل بنضاع ألاخ٩ام ٖلحها. 
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مىاهجه؟  وهداو٫ ؤلاظابت ٖلى بٌٗ ألاؾئلت في متن البدض: خى٫ ماَُت الى٣ض ألاصبي؟ وما

سُت؟ وطل٪ في ال٨ٟغ الى٣ضي ٖىض قُش الى٣اص مدمض مىضوع مً زال٫  و٠ُ٦ ٧اهذ مؿحرجه الخاٍع

 .٦خابه "الى٣ض اإلاجهجي ٖىض الٗغب"

: الىلض ألاصبي ومغاخل جُىعه  :اإلابدث ألاٌو

سه البض مً قغح خضوص مهُلر الى٣ض وألاصب  ٢بل الٛىم في زىاًا ٖالم الى٣ض ألاصبي وجاٍع

وبقباٖها 1الخضًض اليكإة، ؤما ألاصب ٞهى الخٗبحر ًٖ الخُاة ؤو بًٗها بٗباعاث ظمُلتال٣ضًم 

٠ الى٣ض لٛت بإهه ه٣ض الشمً وه٣ضٍ له ٞاهخ٣ضٍ، وه٣ض الى٣اص  اث بُاهُت ووظضاهُت، وظغا حٍٗغ وػزٞغ

، وه٣ض الهبي الجىػة بةنبٗه:  ؤي الضعاَم، محز ظُضَا مً عصًئها، ومىه الُاثغ ًى٣ض الٟش: ًى٣ٍغ

 ٢اثال: ؾِبىٍهوؤوكض  2جٟدهها بةنبٗه.

٠  3جىٟي ًضاٍ الخصخى في ٧ل َاظغة         هٟي الضهاهحر جى٣اص الهُاٍع

ؤهه ٢ا٫: )بن ه٣ضث الىاؽ ه٣ضو٥، وبن جغ٦تهم جغ٧ى٥(. مٗجى أبي الضعصاء ومما ظاء في ألازغ ًٖ 

َضٍ ؤي ها٢كه 4ه٣ضتهم ؤي ٖبتهم واٚخبتهم ٢ابلى٥ بمشله.
َ
٣ا٫ ها٢ ومً اإلاجاػ َى مً ه٣اصة ٢ىمه  ،5ٍو

م. جمُحز الجُض مً الغصيء، وزاهحها ومىه اؾخٗملذ لٟٓت الى٣ض باؾخٗمالحن ؤولها  6ؤي مً زُاَع

 بْهاع الُٗب و اإلاؿاوت.

٣ِها باإلاغاص مً ٧لمت "الى٣ض" في  َُ لْ
َ
ؤما في الانُالح لٗل اإلاٗجى اللٛىي ألاو٫ ؤوؿب اإلاٗاوي و ؤ

الانُالح الخضًض مً هاخُت، وفي انُالح ؤ٦ثر اإلاخ٣ضمحن مً هاخُت ؤزغي.ُٟٞه مٗجى الٟدو  

                                                           
 .13م(، م2012، )ال٣اَغة: ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت، صٍ،  الىلض ألاصبيؤمحن، ؤخمض، 1 
، جد٤ُ٣ مدمض باؾل ُٖىن الؿىص، أؾاؽ البالغتالؼمسكغي، ؤبي ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ بً ؤخمض، 2

 .298-297م، 2م(، ط1998، 1)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، ٍ
 .425، م3، )بحروث: صاع ناصع، صٍ،صث(، طلؿان الٗغبابً مىٓىع، ؤبي الًٟل ظما٫ الضًً مدمض بً م٨غم، 3
 .426، م3اإلاغظ٘ هٟؿه، ط4
جد٤ُ٣ م٨خب جد٤ُ٣ الترار في ماؾؿت الغؾالت  اللامىؽ اإلادُِ،الٟحروػؤباصي، مجض الضًً مدمض بً ٣ٌٗىب، 5

 .323م(، م2005، 8حروث: ماؾؿت الغؾالت، ٍبةقغاٝ مدمض وُٗم الٗغ٢ؿىسخي، )ب
، 1،)بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت،2ٍ، طأؾاؽ البالغت الؼمسكغي، ؤبي ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ بً ؤخمض، 6

 .298-297م( ، م1998
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ىا صاللت مهُلر ه٣ض 1٦واإلاىاػهت و الخمُحز والخ٨م. ه ٚحر ؤن اإلاخ٣ضمحن ال٣ضماء لم ٌٗٞغ ما ٌٗٞغ

الى٣ض الخضًض، ٞالى٣ض ٖىض ؤَل ٖهغها ٌٗجي البدض في ألاصب ونىاٖخه قٗغا وهثرا، وفي ألاصباء 

وما ًخٗل٤ بيخاظهم وممحزاتهم، وفي الؿماث اإلامحزة ل٩ل ٖهغ مً ٖهىع ألاصب، عانضا للٓىاَغ 

، وفي الجهاًت ألاصبُت مٗلال ومٟؿغا ومدلال جدلُال ٌٗخمض ٖلى الظو١ الؿلُم والش٣اٞت وال٣ىاٖض

؛ ٚحر ؤن الى٣ض في ٖاإلاىا 2ٌؿخُُ٘ الخ٨م بالجىصة ؤو الغصاءة والخؿً ؤو ال٣بذ ٖلى الٗمل ألاصبي

هه ًٞ حهخم بةبغاػ ؤالٗغبي لم ًهل لضعظت الخمُحز بحن الٗمل ألاصبي وناخب الٗمل ولم ًسغط مً 

ً الجىاهب الؿلبُت في الٗمل ألاصبي صون مغاٖاة إلًجابِخه، ٞسل٤ جل٪ ا لهىاث بحن ألاصباء واإلا٨ٍٟغ

ظا ما ٖبرث ٖىه  ما٫ والخظو١ الجمالي له َو )ماػا٫ الى٣ض ص.ماحضة خّمىص: صون مغاٖاة لجىصة ألٖا

ا وطو٢ُا َضٞه البىاء ال الخدُُم والغقي ال ؤلاؾٟاٝ، وطل٪ ًٖ  بُٗضا ًٖ ؤن ٩ًىن وكاَا ٨ٍٞغ

٤ الخدلُل والخٟؿحر والخ٣ُُم، ٦ما َضٞه الخإؾِـ ألظى ٤ ٍَغ اؽ ؤصبُت ظضًضة ٖلُىا، ًٖ ٍَغ

 .3الخٍٗغ٠ بها والخضًض ًٖ وكإتها وجُىعَا(

صوص في ال٣ٟه وال٣ٗاثض،  ٛلُب اؾخٗما٫ُ مهُلر الى٣ض في ألاصب والكٗغ والٟلؿٟت، والغُّ َو

والجض٫ في ٖلم ال٨الم وم٣االث الٟغ١، والجغح والخٗضًل وه٣ض الغظا٫ في ٖلم الغظا٫، واإلاىاْغة 

ا، ٚحر ؤن واإلاىا٢كت واإلا ٣ٟا في الغؤي ؤو ازخلَٟ ٍ جىاَظَه ُٞه ازىان، اجَّ
ًّ ه٣ض باخشت والخىاع في ؤّيِ ٞ

زحن؛ ٞل٩ّلٍ ٢ىاُٖضٍ  هاء وؤَل الٟغ١، وه٣ض ألانىلُحن ٚحر ه٣ض اإلادّضِ َ٣ ُٟ غاء ٚحر ه٣ض ال َٗ ألاصباء والكُّ

ُىبها، و  ُٖ ٦ك٠ ه٣اثهها، زم الخ٨م ٖلحها ومىاهُجه، ٚحر ؤنَّ اإلاكتر٥ بُجها َى الىٓغ في اإلا٣الت لبُان 

ا ها، وجهيُٟها م٘ ٚحَر  .بمٗاًحر ّٞجِ

ل٩ي ه٣ىم بدىاو٫ مىاهج الى٣ض ألاصبي بالضعاؾت والٗغى البض لىا ؤن هدضص  مىاهج الىلض ألاصبي:

اًخه ؤوال،  ُٟخه ٚو اث٠ هي: ْو ا في ؤعبٗت ْو  خُض ٢ام الؿُض ٢ُب بدهَغ

                                                           
ت، ٍأنٌى الىلض ألاصبي ٖىض الٗغبالكاًب، ؤخمض، 1  .115م(، م1994، 10، )ال٣اَغة: م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ
ف الىلض بحن اللضماء واإلادضزحن "مجلت حامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت للضعاؾاث ألاصبُتؾالم، ؤمُىت عيا، 2 -مهغ-حٍٗغ

 : ، اإلاى٢٘ الال٨ترووي"

http://scholar.mediu.edu.my/index.php/LITRE/article/view/14122/13671. 
 .9م(، م1997، )صمك٤: ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت، صٍ، ٖالكت الىلض باإلبضإ ألاصبيخّمىص، ماظضة، 3

http://scholar.mediu.edu.my/index.php/LITRE/article/view/14122/13671
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قغخه،و اؾخٓهاع زهاثهه الكٗىعٍت صعاؾت الٗمل ألاصبي و جمشله و جٟؿحٍر و  .1

مه ٞىُا ومىيىُٖا. ت،و ج٣ٍى  1والخٗبحًر

حُٗحن م٩ان الٗمل ألاصبي في زِ ؾحر ألاصب،و جدضًض مضي ما ؤياٞه في الترار ألاصبي في  .2

ت مضي ظضجه مً ٖضمها.  لٛخه و في الٗالم ألاصبي ٧له.و مٗٞغ

ظا مً هاخُت ؤما مً الىاخُت جدضًض مضي جإزغ الٗمل ألاصبي باإلادُِ ومضي جإزحٍر ُٞه،َ .3

ت ماطا ؤزظ َظا الٗمل ألاصبي ومضي اؾخجابخه للبِئت.  2ؤزغي ٞةهه مً اإلاهم مٗٞغ

مداولت جهىٍغ ؾماث ناخب الٗمل ألاصبي مً زال٫ ما ًٓهغ مً ٦خاباجه وؤٖماله  .4

ت، وال٨ك٠ ًٖ الٗىامل الىٟؿُت التي حكاع٥ في  ألاصبُت، وبُان زهاثهه الكٗىعٍت والخٗبحًر

ما٫ والخهاثو ووظهتها َظٍ الىظهت اإلاٗىُت، صون جمدل وال ج٩ل٠ وال ظؼم ب لىعة َظٍ ألٖا

 3خاؾم.

ه مىاهج الى٣ض ألاصبي بال ؤجها جىًىي ظمُٗها جدض زالر  م مً حٗضص ال٨بحر الظي حٗٞغ ٖلى الٚغ

ذي واإلاىهج الىٟسخي هج ٢ض ًيكإ . ومً مجمٕى َظٍ اإلاىامىاهج عثِؿُت وهي: اإلاىهج الٟجي واإلاىهج الخاٍع

ظا بُان ل٩ل واخض مجها:لىا مىهج عاب٘ ٧امل َى 'اإلاىهج اإلاخ٩امل'،   َو

ه الٗغب ٢ضًما، اإلاىهج الفني:  ى اإلاىهج الظي ٖٞغ ٣ًىم َظا اإلاىهج ٖلى مىاظهت ألازغ ألاصبي َو

اإلاضعوؽ بال٣ىاٖض وألانى٫ الٟىُت اإلاباقغة، بدُض ًخم الىٓغ في هٕى َظا ألازغ: ٢هُضة َى ؤم 

نت ؤم عواًت ؤم جغظمت خُاة ؤم زاَغة ؤم م٣الت ؤم بدض؟ زم ًخم الخُغ١ بلى الىٓغ في ؤ٢هى 

ت ومضي ما جىُب٤ ٖلى ألانى٫ الٟىُت لهظا الًٟ مً  ،٢ُمخه الكٗىعٍت التي جاصحها و٢ُمه الخٗبحًر

ت والكٗىعٍت–ألاصب. و٢ض ًخم جلخُو زهاثو ألاصًب الٟىُت   مً زال٫ ؤٖماله. -الخٗبحًر

وختى ٩ًىن الخإزحر الظاحي للىا٢ض مإمىن الٗا٢بت في الخ٨م ألاصبي، ٞةهه البض ؤن ٌؿب٣ه طو١ ٞجي 

إل الىاؾ٘ ٖلى مإزىع  ُ٘، ٌؿدىض بلى الهبت الٟىُت اللضهُت، والخجاعب الكٗىعٍت الظاجُت، وبلى ؤلَا ٞع

ت اإلاىيىُٖت، بط جدىاو٫ ألاصب البدذ والى٣ض ألاصب. ٦ما ٣ًىم اإلاىهج الٟجي جالُا ٖلى ال٣ىاٖض الٟىُ

ت للٗمل الٟجي. والبض في َظا الؿُا١ مً ألاو٫ وؤهماٍ مً الخجاعب  ال٣ُم الكٗىعٍت والخٗبحًر

                                                           
ض، 1 ُّ  .129م(، م2003، 8، )ال٣اَغة: صاع الكغو١، ٍالىلض ألاصبي أنىله ومىاهجه٢ُب، ؾ
 130اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
 .131-130اإلاغظ٘ هٟؿه، م3
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بت زانت في الخُب٤ُ،  ت ٞىُت، ومَى الكٗىعٍت حؿم٘ للىا٢ض باإلا٣اٌؿت ٖلحها. ًًاٝ بلحها زبرة لٍٛى

 1لها هٓاثغ ٣ًاؽ ٖلحها. م٘ مغوهت ٞاث٣ت حؿم٘ بخ٣بل ألاهماٍ الجضًضة التي ٢ض ال ٩ًىن 

 :ذي اث التي جخٗل٤ بمضي  اإلاىهج الخاٍع ذي م٣اعبت ٖضص مً ال٣ًاًا واإلاىيٖى ًداو٫ اإلاىهج الخاٍع

ا باإلا٣ابل ُٞه.  ذي لخ٣بت ػمىُت ما، ومضي جإزحَر جإزغ الٗمل ألاصبي ؤو ٧اجبه بالىؾِ اإلاِٗصخي والخاٍع

ىاع التي مغ بها ًٞ مً ٞىىن ألاصب ؤو  ت مً آلاعاء ٦ما ًضعؽ ألَا ت مجمٖى لىن مً ؤلىاهه، ؤو مٗٞغ

التي ؤبضًذ في صعاؾت ٖمل ؤصبي ؤو في ناخبه، بُٛت مىاػهت َظٍ آلاعاء ؤو الاؾخضال٫ بها ٖلى لىن ؤو 

ذي بجمُ٘ زهاثو ظُل ؤو ؤمت في  همِ الخ٨ٟحر الؿاثض في ٖهغ مً الٗهىع ٦ما حهخم اإلاىهج الخاٍع

ًٞال ًٖ  لخهاثو وظملت الٓغوٝ واإلاُُٗاث التي ا٦خىٟتها.آصابها، وم٣اعبت بًجاص نلت بحن َظٍ ا

غ هو ما ؤو ٖضص مً الىهىم مً ؤظل الخإ٦ض مً صختها وصخت وؿبتها بلى ٢اثلها.  صعاؾت جدٍغ

ألظل طل٪، ٞةن مىهج الٟجي وخضٍ ال ًجهٌ بصخيء مً َظا، والبض ؾاٖض مً اللجىء بلى اإلاىهج 

خماص ٖلُه. ذي والٖا  الخاٍع

الخٗاَي م٘ اإلاىهج الٟجي ٖضص مً اإلاساَغ واإلاداطًغ ببان اؾخٗماله، ٞةن للمىهج و٦ما ٌسجل في 

ذي ٖضص مً اإلاداطًغ واإلاساَغ التي ًجب ؤن ًخجىبها الىا٢ض ببان اؾخٗماله، ولٗل مً ؤَمها:  الخاٍع

ج٩ىن الاؾخ٣غاء الىا٢و، وألاخ٩ام الجاػمت، والخٗمُم الٗلمي. بُض ؤهىا هغي ؤن َظٍ اإلاداطًغ ال ج٩اص 

ا ب٣ُت مىاهج الى٣ض ألاصبي، واإلاىاهج الٗلمُت  ذي وخضٍ، وبهما ٌكمل زَُغ م٣خهغة ٖلى اإلاىهج الخاٍع

 بىظه ٖام.

م٨ً اٖخباع صعاؾت الض٦خىع  لكٗغ اإلاجىىن في الٗهغ الٗباسخي في ٦خابه "خضًض  َه خؿحنٍو

 الٗلاص٦خب ألاؾخاط  ألاعبٗاء" مشاال وهمىطظا لظل٪، مٗخبرا "اإلاجىىن" عوح طل٪ الٗهغ. و٦ما في

ش بٌٗ الصخهُاث، بًٗها ٚحر م٣ُٕى  اث" خُض اؾدىض بلى بً٘ خىاصر باعػة في جاٍع "الٗب٣ٍغ

غ شخهُت ؤؾُىعٍت بُلت.  2بصخخه، لخهٍى

 :ٌٗض الٗىهغ الىٟسخي ٖىهغا ؤنُال وباعػا في الٗمل ألاصبي، وبطا ٧ان اإلاىهج  اإلاىهج الىفس ي

الىٟسخي ٢ض اؾخُإ ؤن ًٟؿغ لىا )ال٣ُم الٟىُت( ال٩امىت في الٗمل ألاصبي، بدُض ًم٨ىىا ؤن هد٨م 

ت لهاخبها، ٞةن ٢ؿُا مً َظا  ٖلُه الٗمل ألاصبي وؤن هخهىع الخهاثو الكٗىعٍت والخٗبحًر

غ والخٟؿح ر جخضزل ُٞه )اإلاالخٓت الىٟؿُت(، وهي ؤقمل مً ٖلم الىٟـ. ٞالخهاثو الخهٍى

 الكٗىعٍت مؿإلت هٟؿُت باإلاٗجى الكامل، ومالخٓتها وجهىعَا مؿإلت هٟؿُت ٦ظل٪.

                                                           
ض، 1 ُّ  .133-130، مألاصبي أنىله ومىاهجهالىلض ٢ُب، ؾ
 .168-165اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
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 واإلاىهج الىٟسخي َى الظي ًخ٨ٟل باإلظابت ًٖ ٖضص مً الاؾئلت:

الىٟؿُت؟ ما الٗىانغ ٠ُ٦ جخم ٖملُت الخل٤ ألاصبي؟ ما هي َبُٗت َظٍ الٗملُت مً الىظهت  .1

حر الكٗىعٍت الضازلت ٞحها و٠ُ٦ جتر٦ب وجدىاؾ٤؟ ٦م مً َظٍ الٗىانغ طاحي ٧امً  الكٗىعٍت ٚو

و٦م مجها َاعت مً الخاعط؟ ما الٗال٢ت بحن الخجغبت الكٗىعٍت والهىعة اللُٟٓت؟ ٠ُ٦ حؿدىٟظ 

 ُت الخل٤ ألاصبي؟الُا٢ت الكٗىعٍت في الخٗبحر ٖجها؟ ما الخىاٞؼ الضازلُت والخاعظُت لٗمل

ل  .2 ما صاللت الٗمل ألاصبي ٖلى ؤن هٟؿُت ناخبه؟ ٠ُ٦ هالخٔ َظٍ الضاللت ووؿدى٣ُها؟ َو

 وؿخُُ٘ مً زال٫ الضعاؾت الىٟؿُت للٗمل ألاصبي ؤن وؿخ٣غت الخُىعاث الىٟؿُت؟

٠ُ٦ ًخإزغ آلازغون بالٗمل ألاصبي ٖىض مُالٗت؟ وما الٗال٢ت بحن الهىعة اللُٟٓت التي ًبضو  .3

ً الكٗىعٍت وعواؾبهم ٚحر الكٗىعٍت؟ و٦م مً َظا الخإزغ ميكاٍ الٗمل ألاصبي ٞحه ا وججاعب آلازٍغ

ً واؾخٗضاصَم؟  1طاجه و٦م مىه ميكٍا مً طواث آلازٍغ

٤ )اإلاىهج اإلاخ٩امل( الظي ًجم٘ اإلاىهج اإلاخيامل:  ألاصب الٗغبي الخضًض ؾل٪ في ؤخُان ٦شحرة ٍَغ

ًٖ 'اإلاٗغي' و'اإلاخىبي'. و٦خب  َه خؿحنشلتها ٦خاب الض٦خىع بحن َظٍ اإلاىاهج ظمُٗا. ومً ؤَم ؤم

 ًٖ 'ابً الغومي' و'قاٖغ الٛؼ٫' و'ظمُل بشِىت'. الٗلاصألاؾخاط 

ٞاإلاىهج اإلاخ٩امل ال ٌٗض الىخاط الٟجي بٞغاػا ٧البِئت الٗامت، وال ًدخم ٖلُه ؤن ًدهغ هٟؿه في 

اإلاىهج في الى٣ض جيب٘ مً جىاو٫ الٗمل مُالب ظُل مدضوص مً الىاؽ. بن ال٣ُمت ألاؾاؾُت لهظا 

ش، واهه ال ٌٟٛل  ألاصبي مً ظمُ٘ ػواًاٍ، و٦ظل٪ ألامغ باليؿبت ل٩اجبه، بلى ظاهب جىاو٫ للبِئت والخاٍع

سُت ؤو الضعاؾاث الىٟؿُت  ال٣ُم الٟىُت الخالهت، وال ٌٛغ٢ها في الى٢ذ طاجه في ٚماع البدىر الخاٍع

 2الخسههُت.

بضءا بالى٣ض البؿُِ الظي ًهضع  ،مغ الى٣ض ألاصبي بمغاخل مخٗضصة بي:مغاخل جُىع الىلض ألاص

ت  ت قٍٟى ًبهىعة ٍٖٟى ًؤو يىابِ مىهجُت واضخت زم اهخ٣ل إلاغاخل  صون جضٍو التي  الخضٍو

٣ًىم ٖلى بُان  هلض مجهجيزم اهخهى بلى  ،ؤؾهمذ في جُىٍغ وعقي ال٨شحر مً الٗلىم والٟىىن واإلاٗاٝع

م.  ألاؾباب التي ٢اصث للىخاثج التي ًخًمجها الخٟؿحر ؤو الخ٣ٍى

:ً  وهي اإلاغخلت التي ٧اهذ مً الٗهغ الجاَلي بلى مُل٘ الٗهغ الٗباسخيمغخلت ما كبل الخضٍو

                                                           
ض، 1 ُّ  .208-207، مالىلض ألاصبي أنىله ومىاهجه٢ُب، ؾ
 .256-253اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
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ل٣ض ٧ان الى٣ض في الجاَلُت ٖباعة ًٖ مالخٓاث ٖلى الكٗغ والكٗغاء. ه٣ض ٢ىامت الظو١ 

ا ؾى١ ٩ٖاّ وطي اإلاجاػ، خُض ًجخم٘ الكٗغاء و٧اه 1البؿُِ الؿاطط. ذ ؾاخاجه ألاؾىا١ ؤقهَغ

خدا٦مىن ُٞىا بُجهم وؤقهغ جل٪ الخدا٦ماث: جدا٦م خؿان بً زابذ  م ٍو ُٞيكضون ؤقٗاَع

 2والخيؿاء ٖىض الىابٛت.

، ٞاه٣ؿم الكٗغاء بحن صإ لهظا الضًً  ل٨ً إلاا هؼ٫ ال٣غآن بهغ الىاؽ بسخغ بُاهه وبعجاٍػ

وصإ ٖىه مىاٌَ له، ٩ٞان الغؾى٫ نلت هللا ٖلُه وؾلم وؤصخابه ًازغون مً الكٗغ مىخهغ له، 

ما ًضٖىا لؤلزال١ الٟايلت والخٗالُم ؤلاؾالمُت. ومً ؤبغػ قٗغاء جل٪ الخ٣بت الظًً شجٗهم الىبي 

حر ابً ؤبي ؾلمى و٦ٗب  نلى هللا ٖلُه وؾل والصخابت عيىان هللا ٖلحهم، وه٣ضوا ه٣ىصا اًجابُت، َػ

حر. بً  3َػ

ت والؿُاؾُت في الٗهغ  احؿٗذ ع٢ٗت البالص ؤلاؾالمُت وحٗضصث البِئاث واإلاظاَب الكٍٗغ

ت والدجاػ، وؤنبدذ َظٍ  ألامىي، بؿبب اهٟخاخها ٖلى الخىايغ ٦ضمك٤ والبهغة وال٩ٞى

ُت ومغا٦ؼ اؾخ٣ُاب للكٗغاء وألاصباء. ومً قٗغاء جل٪ الٟترة ٖبض هللا بً ٢ِـ  الخىايغ ؤٖو

 لظي ؤوكض لٗبض اإلال٪ بً مغوان ٢اثال:الغ٢ُاث ا

 ًخإل٤ الخاط ٞى١ مٟغ٢ت          ٖلى ظبحن ٦إهه الظَب

 ٣ٞا٫ له ٖبض اإلال٪: ًا بً ٢ِـ جمضخجي بالخاط ٦إوي مً العجم، وج٣ى٫ في مهٗب بً الؼبحر:

 بهما مهٗب قٗاب مً هللا          ججلذ ًٖ وظهه الٓلماث

ى اٖخضا٫ الخاط ٖلى ٞإُُٖخه اإلاضح ب٨ك٠ الٛمم وظالء  الٓلم، ومضخخجي بما ال ٞسغ ُٞه َو

 4ظبُجي الظي َى ٧الظَب في الىٓاعة.

                                                           
 .109، مأنٌى الىلض ألاصبي ٖىض الٗغبالكاًب، ؤخمض، 1
 مى٢٘ ال٨ترووي:2

 http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0 
 . مى٢٘ ال٨ترووي: 110، مأنٌى الىلض ألاصبي ٖىض الٗغبالكاًب، ؤخمض، اهٓغ: 3

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0 
 . مى٢٘ ال٨ترووي: 111، مأنٌى الىلض ألاصبي ٖىض الٗغبالكاًب، ؤخمض، اهٓغ: 4

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0
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:ً  مً الٗهغ الٗباسخي بلى بضاًت الٗهغ الخضًض مغخلت الخضٍو

 ً في َظٍ اإلاغخلت ٧اهذ بضاًت ْهىع مالمذ الى٣ض اإلاجهجي ٖىض الٗغب، خُض بضء الٗغب بخضٍو

هم و٦خبهم ٖلى يىء الاخخ٩ا٥  بالش٣اٞاث ألازغي التي صٖتهم بلى حٗم٤ُ البدض في قتى ٞىىن مٗاٞع

٦خاب 'َب٣اث ٞدى٫ ومً ؤبغػ مً ؤل٠ في جل٪ اإلاغخلت  1الخُاة بض٢ت وجدلُل وحٗلُل مخ٣ضم.

ٌ، و٦خاب 'البضٌ٘' 267َـ، و٦خاب 'الكٗغ والكٗغاء' البً ٢خُبُت 232الكٗغاء' البً ؤلاؾالم الجمخي 

 2َـ. 392الىؾاَت بحن اإلاخىبي وزهىمه' لل٣اضخي الجغظاوي َـ، و٦خاب '296البً اإلاٗتز 

 اإلابدث الشاوي: مدمض مىضوع وخُاجه الىلضًت وألاصبُت:

م(، ها٢ض ؤصبي و٧اجب مهغي 1965ٌ/1384-م1907ٌ/1325مدمض ٖبض الخمُض مىسخى مىضوع )

سا خاٞال بمٗاع٥ ؾُاؾُت،  ـ الجامعي. ٖاف جاٍع ، ولٛىي. ماعؽ الصخاٞت والخضَع ت، مخىٕى ٨ٍغ ٞو

م والخد٤ ب٩لُت الخ٣ى١ و٢ذ اٞخخاح الجامٗت 1907ًىلُى  5واظخماُٖت مازغة، ولض بالكغ٢ُت في 

ت ٖام  م، زم صعؽ ب٩لُت آلاصاب ٢ؿم الاظخمإ و٢ؿم اللٛت الٗغبُت وخهل ٖلى 1925اإلاهٍغ

م.ٌٗخبر مدمض مىضوع ؤخض ؤبغػ ه٣اص 1930م ولِؿاوـ الخ٣ى١ ٖام 1929لِؿاوـ آلاصاب ٖام 

 صب الٗغب اإلاجضصًً في الٗهغ الخضًض.ألا 

ت ٦ٟغ مىضوع، بال٣غب مً مىُا ال٣مذ 1907ًىلُى  5في  مدمض مىضوع ولض  وكأجه وصعاؾخه: م في ٢ٍغ

٣ت  ت الكغ٢ُت، و٧ان والضٍ ٣ًغؤ ول٨ىه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٨ًخب، و٧ان ألاب مىخمُا بلى الٍُغ بمضًٍغ

ىضما بلٜ مدمض مىضوع الخامؿت ؤلخ٣ه ؤبٍى ب٨خاب الكُش ُٖىة، ٞخٗلم ال٣غآن  الى٣كبىضًت. ٖو

باع٥، زم الخد٤ بمضعؾت ألالٟي الابخضاثُت في مىُا ال٣مذ، التي جبٗض وال٨خابت والخؿاب وظؼء ٖم وج

ًٖ ٦ٟغ مىضوع خىالي ؾخت ٦ُلىمتراث، ٧ان مىضوع الُٟل ٣ًُٗها ٧ل نباح عا٦با خماعا. وفي ؾىت 

1921 ٤ ت –م خهل مىضوع ٖلى الكهاصة الابخضاثُت، وإلاا ٧اهذ مضًىت الؼ٢اٍػ ٖانمت مضًٍغ

ت، جسلىا آهظا٥ مً مض -الكغ٢ُت ت، ؤلخ٣ه ؤبٍى بال٣ؿم الضازلي في مضعؾت َىُا الشاهٍى عؾت زاهٍى

ىا٥ ْهغ جٟى٢ه الضعاسخي، ختى خهل ٖلى الب٩الىعٍا مً ٢ؿم ألاصبي ؾىت  م، و٧ان جغجِبه 1925َو

الشاوي ٖكغ ٖلى ال٣ُغ اإلاهغي ٧له. و٢ض جسلل طل٪ ٞهله مً اإلاضعؾت خُىا مً الى٢ذ بؿبب 

                                                                                                                                              
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0 

 .112، مأنٌى الىلض ألاصبي ٖىض الٗغبالكاًب، ؤخمض،  1
 .249، م50، م22،م 12، مالىلض اإلاجهجي ٖىض الٗغب ومىهج البدث في ألاصب واللغتمىضوع، مدمض،  2

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15117.0
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مه الُالب في ؤلايغاب واإلا لى٫ جٖؼ ىع التي زل٠ خ٩ىمت ؾٗض ٚػ ٓاَغاث يض ؤلاهجلحز وخ٩ىمت ٍػ

 بزغ م٣خل الؿغصاع.

ت: ت في هٟـ الٗام الظي خهل ُٞه مىضوع  صعاؾخه في الجامٗت اإلاهٍغ اٞخخدذ الجامٗت اإلاهٍغ

 َه خؿحنٚحر ؤن الض٦خىع  ،ٞالخد٤ ب٩لُت الخ٣ى١ آمال ؤن ًهحر و٦ُال للىُابت ،ٖلى الب٩الىعٍا

ٞأزغ مىضوع الب٣اء في ٧لُت الخ٣ى١ م٘ الاهدؿاب في الى٢ذ طاجه  ،٫1 بلى ٧لُت آلاصابهصخه باالهخ٣ا

بلى آلاصاب '٢ؿم ألاصب الٗغبي واللٛاث الؿامُت'، ٦ما ؤعجب اخض ألاؾاجظة ألاظاهب في ٢ؿم ٖلم 

ٌ مىضوع ٖغى  ،الاظخمإ باظتهاص مىضوع في ماصجه، ٞٗغى ٖلُه الاهخ٣ا٫ بلى ٢ؿم الاظخمإ وإلاا ٞع

ت ألاو٫ م٨غعا ٖلى َالب  ٖلُه ؤن ًجم٘ بحن ال٣ؿمحن، ٣ٞبل ؤًًا، وظاء جغجِبه في الؿىت الخدًحًر

ا. ًٗ  آلاصاب والخ٣ى١ م

التي ٧اهذ مضة الضعاؾت ٞحها –م، ها٫ مدمض مىضوع قهاصة اللِؿاوـ في آلاصاب 1929في ؾىت 

وب٣ُذ له ؾىت زامؿت في ٧لُت الخ٣ى١، وؤزىاء طل٪ و٢٘  ،ؤعب٘ ؾىىاث، و٧ان جغجِبه ٞحها ألاو٫ 

ازخُاع الجامٗت ٖلُه ًٖىا ببٗشتها بلى ظامٗت الؿىعبىن، ولخؿً خٓه ٢غعث ال٩لُت ؤن حؿدب٣ي 

اإلابخٗشحن ؾىت لضعاؾت اللٛت الٟغوؿُت، ٞاؾخُإ مىضوع ؤن ٨ًمل صعاؾخه للخ٣ى١، وخهل ٖلى 

 حن ألاواثل.م و٧ان جغجِبه ب1930لِؿاوـ الخ٣ى١ ؾىت 

٧ان ميكٍا خلمه –بٗض خهى٫ مىضوع ٖلى لِؿاوـ الخ٣ى١، وبٗض جغصص  البٗشت الفغوؿُت:

 للىُابت. -ال٣ضًم في ؤن ًهحر و٦ُال للىُابت
ً
 ًٞل مىضوع الؿٟغ بلى ٞغوؿا ٖلى الخُٗحن و٦ُال

، ٩ٞاصث بٗشخه ؤن جلػى لىال  ٚحر ؤن مىضوع ؾ٣ِ ٢بل الؿٟغ في ال٨ك٠ الُبي ل٠ًٗ بهٍغ

ض اإلاٗاعف و مدمض خلمي ِٖس ىالظي طَب بىٟؿه إلا٣ابلت  ،َه خؿحنزل الض٦خىع جض آهظا٥، ٍػ

غثذ ٣ٞغاث 
ُ
خامال مٗه بدشا ٧ان مىضوع ٢ض ٦خبه ًٖ طي الغمت، ٞإعجب الىػٍغ بالبدض ٖىضما ٢

ؤن ًضٞ٘ الىػٍغ بلى ٦خابت مظ٦غة بلى مجلـ الىػعاء، وا٤ٞ ٖلى  َه خؿحنمىه ٖلُه، واؾخُإ 

ا اإلاج  لـ ٖلى بٖٟاثه مً ال٨ك٠ الُبي.بزَغ

٧ان الهضٝ مً بٗشت مىضوع في باَعـ الخهى٫ ٖلى لِؿاوـ مً الؿىعبىن في آلاصاب واللٛاث 

الُىهاهُت ال٣ضًمت والالجُيُت والٟغوؿُت وألاصب اإلا٣اعن، م٘ خًىع مدايغاث اإلاؿدكغ٢حن وجدًحر 

                                                           
ؼ، 1  ، مؿاحالث مدمض مىضوع في الىلض ألاصبيالخاط، ٍٖؼ

http://elaph.com/Web/Culture/2013/11/846729.html 

http://elaph.com/Web/Culture/2013/11/846729.html
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م بلى 1930و٫ في حؿ٘ ؾىىاث )مً ص٦خىعاٍ في ألاصب الٗغبي م٘ ؤخضَم. و٢ض هٟظ مىضوع الجؼء ألا 

م(، ول٨ىه لم ٣ًضم الض٦خىعاٍ لخضَىع الٓغوٝ الؿُاؾُت في ؤوعبا آهظا٥ ٣ٖب ٞكل 1939

هىع بىا٦حر الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في ألا٤ٞ، ًٟٞل مىضوع الٗىصة  مٟاوياث حكمبرلحن م٘ َخلغ ْو

باإلياٞت بلى –ىعبىن بلى مهغ صون ؤن ٨ًخب عؾالت الض٦خىعاٍ، وان ٧ان ٢ض خهل مً الؿ

٘ اإلاالي، ٦ما ٧ان ًدًغ مدايغاث  -لِؿاوـ ٖلى صبلىم في ال٣اهىن والا٢خهاص الؿُاسخي والدكَغ

لم الىٟـ باإلياٞت بلى البرامج اإلا٣غعة. ش والاظخمإ ٖو  الٟلؿٟت والخاٍع

في باَعـ الخد٤ مىضوع ؤًًا بمٗهض ألانىاث،خُض صعؽ ؤنىاث اللٛت صعاؾت مٗملُت، و٢ام 

ٖام ًٖ مىؾ٣ُى الكٗغ الٗغبي وؤوػاهه مسجلت وم٣اؾت بال٨ُمىٚغاٝ، و٦خب في طل٪ بدشا  ببدض

 مهما بالٟغوؿُت.

٢ض ناع ٖمُضا  اخمض أمحنم ٖاص مىضوع بلى ال٣اَغة، و٧ان 1939في ًىلُى ٖىصجه ئلى مهغ:

ٌ الض٦خ ىع ل٩لُت آلاصاب، ولم ٨ًً مىضوع ٢ض خهل ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ في ألاصب الٗغبي، ٞٞغ

ؤن ًضعؽ في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، وعٌٞ ٢ؿم اللٛاث ال٣ضًمت ؤن ًضعؽ به، ألهه َه خؿحن 

ا ًضعؾها باإلاىهج الاهجلحزي، ؤما عثِـ  صعؾها ٖلى اإلاىهج الٟغوسخي، بِىما ٧ان عثِـ ال٣ؿم اهجلحًز

أمحن اخمض ٢ؿم اللٛت الٟغوؿُت ٣ٞا٫ بن لضًه مً ألاؾاجظة الٟغوؿُحن ما ٨ًٟي وػٍاصة، ٞلم ًجض 

ت بلى الٗغبُت،  ـ الترظمت مً الاهجلحًز ؤمامه بال ؾىي ؤعب٘ ؾاٖاث زالُت ٧ل٠ مىضوع ٞحها بخضَع

م ؤن مىضوع ٧ان ٢اصما مً ٞغوؿا ال مً اهجلترا، وفي الؿىت الضعاؾُت الخالُت ) م( 1941م/1940ٚع

 جم٨ً ٖمُض ال٩لُت مً ؤن ًدهل له ٖلى بً٘ ؾاٖاث جغظمت مً الٟغوؿُت في ٢ؿم اللٛت

 الٟغوؿُت.

زم اٞخخدذ ٧لُت آلاصاب اإلاٗهض الٗالي للصخاٞت، ٣ٞام مىضوع ُٞه بخضَعـ الترظمت مً 

ت ؾىت  ىضما ؤوكئذ ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع ا الض٦خىع 1942الٟغوؿُت وآصابها، ٖو َه م، ٢غع مضًَغ

 حُٗحن مىضوع وػمالثه الٗاثضًً مً ٞغوؿا صون ص٦خىعاٍ في الجامٗت الىلُضة. خؿحن

اخمض ولم ًُإؽ ٞدهل ٖلى الض٦خىعاٍ مً ظامٗت ٞااص ألاو٫ 'ظامٗت ال٣اَغة' بدصجُ٘ مً 

ها 'جُاعاث الى٣ض الٗغبي في ال٣غن الغاب٘ أمحن ، الظي اقٝغ ؤًًا ٖلى عؾالخه، و٧ان مىيٖى

اهه لً ٌٗتٝر بهظٍ الض٦خىعاٍ، وعٌٞ ؤن ٌكتر٥ في اللجىت التي  َه خؿحنالهجغي'، بِىما ؤٖلً 

غؾالت. و٢ض َب٘ َظا البدض الخ٣ا ٖضة مغاث في ٦خاب ٖىىاهه 'الى٣ض اإلاجهجي ٖىض ها٢كذ ال

 الٗغبي'، الظي ناع مغظُٗا ظامُٗا مً اإلاغاظ٘ ألاؾاؾُت في صعاؾت ألاصب الٗغبي.
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خه لجىت الخإل٠ُ واليكغ والترظمت، التي وكغ  اخمض أمحنوانل  صٖمه إلاىضوع، ًٞمه بلى ًٍٖى

مترظماجه، ٦ما ٞخذ ؤمامه باب ال٨خاب في مجلت 'الش٣اٞت'، التي ٧اهذ مىضوع مً زاللها ٖضصا مً 

ا اللجىت آهظا٥، و٧ان  ا. أخمض أمحنجهضَع َغ  بغؤؽ جدٍغ

م خهل مىضوع ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ مً ظامٗت ال٣اَغة 1943في ؾىت اؾخلالخه مً الجامٗت:

ت آهظا٥مضًغ ظام–َه خؿحن بمغجبت الكٝغ اإلامخاػ، ومً زم ج٣ضم بلى الض٦خىع   -ٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

ٌ َلبه وؤنغ ٖلى  ُٟت مضعؽ 'ؤ' مً الضعظت الغابٗت، ٚحر ؤن َه خؿحن ٞع بُلب جغ٢ُخه بلى ْو

ٌ، ٣ٞضم مىضوع اؾخ٣الخه مً الجامٗت ؾىت  ت 1944الٞغ م، و٧ان ٢ض ٢طخى بجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

 ؤ٢ل مً ٖامحن.

ضة اإلاهغي، ٚحر مدمىص أبى الفخذ بٗض اؾخ٣الت مىضوع ُٖىه  ٖمله بالصحافت: غ ظٍغ مضًغا لخدٍغ

ضة ألاَغام أبا ؤن  الٟخذ لم ًلبض ؤن ٞهله بٗض خىالي زالزت ؤقهغ، بٗض ؤن وكغ مىضوع في ظٍغ

ضجه، مٗخبرا طل٪ زغوظا ٖلى قغوٍ ال٣ٗض  ا في ظٍغ اإلاىاٞؿت م٣الت ٧ان ؤبى الٟخذ ٢ض مى٘ وكَغ

خظ ٌ الٖا ضة. و٧ان مىضوع ٢ض ٞع اع ألبي الٟخذ ٖما ٞٗل، ٢اثال بن ؤبا اإلابرم بحن مىضوع وبحن الجٍغ

ضجه، ٞمً خ٤  ٌ وكغ م٣اله في ظٍغ ، وما صام ٢ض ٞع ، ولم ٌكتر ٢لمه وال ٨ٍٞغ الٟخذ لم ٌكتٍر

 مىضوع ٦ةوؿان ؤن ًيكغ عؤًه خُض ٌؿخُُ٘.

ضة اإلاهغي، مغ بإػمت مالُت زاه٣ت لم ٨ًً له مىعص زاللها بال ما ٧ان  بٗض ٞهل مىضوع مً ظٍغ

ت بٌٗ اإلا٣االث مً مجالث ٦ـ 'الغؾالت' و'الش٣اٞت'، ومً بل٣اء بٌٗ اإلادايغاث ٨ًدؿبه مً ٦خاب

ضة 'الىٞض اإلاهغي' 1944في مٗهض الخمشُل، الظي اٞخخذ مؿاثُا ؾىت  غ ظٍغ م، ختى ٖحن عثِؿا لخدٍغ

ضة ػهحر حغاهت م، وفي الى٢ذ هٟؿه ٖهض مىضوع بلى اإلادامي 1945في ٞبراًغ  ٘ صٖىي ٖلى ظٍغ بٞغ

، مُالًبا بخٗىٌٍ ٢ضٍع زمؿت آالٝ ظىُه، و٢ض ْلذ ال٣ًُت مدمىص أبى الفخذمال٨ها 'اإلاهغي' و 

مىٓىعة في اإلادا٦م ما ٣ًغب مً زمـ ؾىىاث، زم خ٨م إلاىضوع بالخٗىٌٍ اإلاُلىب، الظي خؿً 

 مً وي٘ مىضوع اإلاالي بلى خض ٦بحر.

ض اإلاهغي ٖام  ضة الٞى غ ظٍغ الا٢خهاصي، زم م لُٟطر الاؾخٗماع الؿُاسخي و1945زم عؤؽ جدٍغ

ضة 'البٗض'وؤٚل٣ذ بؿبب مٗاعيتها إلاٗاَضة 'نضقى بًُٟ'.  انضع ظٍغ

 ٢بٌ ٖلُه وسجً زم زغط لِكخٛل باإلاداماة و٦خابت اإلا٣االث في عوػ الُىؾ٠ والجمهىعٍت.
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ؼ، و٧اهذ آهظا٥ َالبت بالؿىت 1941في ؾىت  أؾغجه: م جؼوط مىضوع مً الكاٖغة مل٪ ٖبض الٍٗؼ

 1الشالشت ب٩لُت آلاصاب بجامٗت ٞااص ألاو٫.

بُت بما ٦خبه َظا الىا٢ض  مً هخبه:  ًٖ مىهجه، ٞالبض لي ؤن ؤُٖي وكغة ج٣ٍغ
ً
٢بل ؤن ؤط٦غ قِئا

 زال٫ ؾىحن خُاجه، وهي ٢اثمت بمالٟاجه ومترظماجه:

ت  /1944في اإلاحزان الجضًض  /1943ض اإلاجهجي ٖىض الٗغب الى٣ في ألاصب والى٣ض  /1944هماطط بكٍغ

ولي الضًً ٨ًً  /1954ببغاَُم اإلااػوي  /1954زلُل مُغان  /1954مؿغخُاث قىقي  /1949

 /1957ألاصب ومظاَبه  /1957ظىلت في الٗالم الاقترا٧ي  /1956بؾماُٖل نبري  /1956

ؼ ؤباْه   /1958الش٣اٞت وؤظهؼتها  /٢1958ًاًا ظضًضة في ؤصبىا الخضًض  /1958مؿغخُاث ٍٖؼ

٤ُ الخ٨ُم  ألاصب  /1963الى٣ض والى٣اص اإلاٗانغون  /1963( 1959اإلاؿغح ) /1961مؿغح جٞى

ىىهه  ال٨الؾ٨ُُت وألانى٫  /1971( 1965ـ  58في اإلاؿغح اإلاهغي اإلاٗانغ )م٣االث بحن  /1963ٞو

اإلاؿغح الىثري  /ًٞ الكٗغ )ص.ث( /ط30الكٗغ اإلاهغي بٗض قىقي )ص.ث(  /للضعاما )ص.ث(الٟىُت 

مً الخ٨ُم ال٣ضًم بلى اإلاىاًَ الخضًض  /( مترظم1948صٞإ ًٖ ألاصب لـ)ظىعط صحهامُل( ) /)ص.ث(

ان واللُالي، لـ:الٟغص صي مىؾُه  /(1949)مترظم( بىظلُه ) مضام   /، )مترظم(1959هؼواث ماٍع

اع  ، 1964مىهج البدض في ألاصب واللٛت، لـ: الوؿىن وماًُه،  /)مترظم( 1960ي، لـ: ٞلىبحر، بٞى

ش بٖالن خ٣ى١ ؤلاوؿان، لـ: ؤلبحر باًُه، )ص.ث(  /في اإلاؿغح الٗالمي، )مترظم( )ص.ث( /)مترظم( جاٍع

 2)مترظم(.

ي الثري م بٗض خُاة خاٞلت بالُٗاء ال٨ٟغ 1965ل٣ض جىفي الض٦خىع مدمض مىضوع ؾىت وفاجه:

 3والاَخماماث ألاصبُت والى٣ضًت.

 اإلابدث الشالث: مىهج مدمض مىضوع في هخابه الىلض اإلاجهجي ٖىض الٗغب:

                                                           
 /مدمض_مىضوع https://ar.wikipedia.org/wikiاإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: 1
 ، مى٢٘ ال٨ترووي: الفىغ الىلضي ٖىض ص. مدمض مىضوع الخبىبي، ٞاعو١ مدمىص، 2

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=68 ، 

، الىاظهت الخلُٟت لل٨خاب. اهٓغ: الىلض اإلاجهجي ٖىض الٗغب ومىهج البدث في ألاصب واللغتمىضوع، مدمض، واهٓغ: 

 اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki مدمض_مىضوع/ 
 ، مى٢٘ ال٨ترووي.الفىغ الىلضي ٖىض ص. مدمض مىضوع الخبىبي، ٞاعو١ مدمىص، 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_مندور
http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research/research.php?ID=68
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_مندور
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خٗل٤ ألامغ بأعاثه مدمض مىضوع َظٍ مداولت لضعاؾت ظاهب مً بهخاط الض٦خىع  الى٣ضي. ٍو

ومىا٢ٟه مً الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم. و٢ض ٢هغها ظهضها ٖلى جدب٘ ؤَم َظٍ آلاعاء واإلاىا٠٢ زم 

جدلُلها ومىا٢كتها، في خضوص ٞهمىا. وازترها ٦خاب 'الى٣ض اإلاجهجي ٖىض الٗغب' ٦د٣ل لهظٍ الضاعؾت 

و٢ض  ،للخهى٫ ٖلى صعظت الض٦خىعاٍ ٧ان مكغوٕ جسغطالبؿُُت، ول٣ض ٢لىا ؾاب٣ا ؤن َظا ال٨خاب 

بال ؤن مىضعوا  اخمض أمحن.'جُاعاث الى٣ض الٗغبي في ال٣غن الغاب٘ الهجغي' بةقغاٝ ٧ان ٖىىاهه ٢بال 

ٖض٫ ًٖ الٗىىان ألاو٫ بلى الٗىىان الخالي، بٗض بخؿاؾه بًغوعة ؤن ًانل ٢بل ؤن ًسىى في 

ىا بطن ؤن ه٣ض ال٣غن الغاب٘ له ؤنى٫ ٦ما صعاؾت ال٣غن الغاب٘ الهجغي بالخٟهُل خُض ٢ا٫: )الخٓ

ازخاع ، خُض لم ًُل اإلا٩ىر في جل٪ الخ٣بت ألاولى بهما ٧1اهذ له ٞغوٕ ٞىؾٗىا في مجا٫ البدض(

ؼ الجغحاوي و  آلامضي وبجى ٖلحهما الضعاؾت، وابخٗض ٦إًٞل ها٢ضًً ٖغبُحن مً ال٣ضامى ٖبض الٍٗؼ

ت ؤو جُب٣ُُت ٖامت ًٖ الى٣ض الظوقي واججه بلى ما ٌؿمى بالى٣ض  اإلاجهجي )الظي جضٖمه ؤؾـ هٍٓغ

بهغ  ا ٍو بؿِ ٖىانَغ دىاو٫ بالضعؽ مضاعؽ ؤصبُت ؤو قٗغاء ؤو زهىماث ًٟهل ال٣ى٫ ٞحها ٍو ٍو

 2بمىايُ٘ الجما٫ وال٣بذ ٞحها.(

٣ت الخضَعـ الٛغبُت لؤلصب التي ج٣ىم ٖلى ما ًىظض في  مدمض مىضوع ولم ًسٟي  جإزٍغ بٍُغ

، ٣ٞا٫: )وفي الخ٤ ؤن ال٨خب الٗغبُت مالي،بٗض م٩ىزه في ٞغوؿا حؿ٘ ؾىىاثاإلاظَب الخإزغي الج

ال٣ضًمت ٦ىىػا، بطا ٖضها بلحها وجىاولىا ب٣ٗىلىا اإلاش٣ٟت ز٣اٞت ؤوعوبُت خضًشت ؤن وؿخسغط مجها ال٨شحر 

لى يىء جل٪ الخ٣اث٤ وفي خضوص جل٪ الخدٟٓاث .مً الخ٣اث٤ التي ال جؼا٫ ٢اثمت ختى الُىم . ٖو

 3ا مىيٕى ًدشىا مداولحن ؤن وؿخُٟض مً الش٣اٞت ألاوعبُت في اؾخسغاط اإلا٨ىىن(جىاولى

باإلياٞت بلى ما ؾب٤، باإلاىعور الى٣ضي الٗغبي ال٣ضًم. و ٢ض ؤوضر بٌٗ ظىاهب  مىضوع وجإزغ 

َظا الى٣ض في عؾالخه. و هسو َىا بٌٗ مالمذ الى٣ض الجمالي ٦ما ججلذ في ٦خاب 'اإلاىاػهت بحن 

ؼ الجغظاوي و ٦خابي: 'ؤؾغاع  الكٗغاء' لآلمضي و'الىؾاَت بحن اإلاخىبي وزهىمه' لل٣اضخي ٖبض الٍٗؼ

٢بل صزىله للضعاؾت ٢ام مىضوع بخبُحن اإلاىهج .و'صالثل ؤلاعجاػ' لٗبض ال٣اَغ الجغ ظاوي البالٚت'

ذي ى اإلاىهج الخاٍع الجمخي وابً ٢خِبت  ، زم جىاو٫ ابً الؿالم4الٗلمي الظي اجبٗه في صعاؾخه َو

لم ) وزغط باؾخيخاظاث، وهي: ؤن ابً الؿالم الجمخي ،بالضعاؾت ٢بل الخىى في خىاًا ال٣غن الغاب٘

                                                           
 .5، مالٗغب ومىهج البدث في ألاصب واللغتالىلض اإلاجهجي ٖىض مىضوع، مدمض، 1
 .5اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
 .6، مالىلض اإلاجهجي ٖىض الٗغب ومىهج البدث في ألاصب واللغتمىضوع، مدمض، 3
 .11اإلاغظ٘ هٟؿه، م 4
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ًخ٣ضم بالى٣ض الٟجي بلى ألامام قِئا ٦بحرا وبن ٧ان ٢ض نضع في جد٣ُ٣ه للىهىم ًٖ مظَب 

ب ج٣ىم ٖلى  ش ألاصب الٗغبي اججاَا هدى الخٟؿحر ومداولت الخبٍى صخُذ، وخاو٫ ؤن ًضزل في جاٍع

ُا جدلُلُا ابً كخِبت، ؤما ًٖ 1ؤخ٩ام ٞىُت.( عص . بهما ؤو .٢ا٫: )َى لم ًى٣ض الىهىم ه٣ضا مىيٖى

م صون  في ٦خابه 'الكٗغ والكٗغاء' ؤزباعا و٢هها ًٖ الكٗغاء اإلاسخلٟحن، زم بًٗا مً ؤقٗاَع

مىا٢كت وال خ٨م بال ؤن ٩ًىن خ٨ما ج٣لُضًا ًغوٍه ًٖ ٚحٍر وال ًٞل له ُٞه، وبهما ٖغى لى٣ض 

الكٗغ في م٣ضمخه خُض هجض بٌٗ اإلاؿاثل ألاصبُت الٗامت وبٌٗ اإلا٣اًِـ في الخ٨م ٖلى 

والاؾخيخاط ٖلُه، ختى وان ٧ان ٌكبه في ابً كخِبت ، ووي٘ يىابِ الىا٢ض بال٣ُاؽ ٖلى 2الكٗغ(

خه  ؼ الجغحاويو آلامضيهٖؼ ٣ٞا٫: )وابً ٢خِبت ٖلى ٧ل َظا لِـ ها٢ضا، بهما الىا٢ض َى  3ٖبض الٍٗغ

مُ ، وزخم في طل٪ الٟهل بإن الى٣ض ٖىض 4ز بحن ؤؾالُبها(حالغظل الظي ًدىاو٫ الىهىم بضعاؾتها ٍو

ا ٌٗجي ه٣ضا ظؼثا لِـ بمٗجى الى٣ض الظي ٖٝغ في ال٣غن الغاب٘ وما  الٗغب ٧ان ه٣ضا طو٢ُا نٞغ

 بٗضٍ. 

 كضامتو ابً اإلاٗتززم ٖغط بلى مظَب البضب٘ وجإزحٍر في وكإة الى٣ض في ال٣غن الغاب٘ وازظ 

الظي ُٞه بؾ٣اٍ ألبي جمام مً قٝغ ازترإ  ٖبض هللا بً اإلاٗتزهمىطظا خُض اؾخٟخذ ب٨الم لـ 

ابً  ؤ٩ٞاعمىضوع . ٢ىلب 5البضٌ٘، بل ظٗل ال٣غآن ألاولى بالكٝغ زم الؿىت زم قٗغ اإلاخ٣ضمحن

ؤقُاء مسخلٟت ٢اثال بجها ناعث زهاثها للمظَب الجضًض وعاح ًبدغ في خ٣اث٤ ؤن  3في  اإلاٗتز

ؤلاؾالم لم ًدضر حُٛحرا في ج٣الُض الكٗغ ٦ما ٞٗلذ اإلاؿُدُت باآلصاب ال٣ضًم زال٫ ال٣غون 

الىؾُى، بهما ٖىضما ظاء الٗهغ الٗباسخي احؿٗذ صاثغة ألاصب وجإزغ بالغواٞض الىاٞضة مً الكغ١ 

ىن بلى الخجضًض. والٛغب، هغ ؤهاؽ ًجٖز ل٨ىه  آلامضيؤعاص الخجضًض ٖلى خض حٗبحر أبا جمام بال ؤن 6ْو

ىضما ٦خب ابً اإلاٗتز  ت الشابخت ال٣ضًمت بال في الهُاٚت، ٖو لم ٌؿخُ٘ ؤلاٞالث مً الخ٣الُض الكٍٗغ

ش الى٣ض، ٩ٞان َى ؤو٫ مً ؤل٠ في زهاثو مظَب ا لبضٌ٘ ٦خابه 'البضٌ٘' ٧ان خغ٦ت هىُٖت في جاٍع

و٧ان له جإزحر ل٩ل الىا٢ضًً الالخ٣حن له، )بط ؤنبدذ مباصت اإلاظَب مٗغوٞت مدضصة. والىاْغ في 

ا مً ٦خب ألاصب،  'مىاػهت' آلامضي ؤو في 'ؤزباع ؤبي جمام' للهىلي ؤو في 'وؾاَت' الجغظاوي، ؤو في ٚحَر

                                                           
 .22اإلاغظ٘ هٟؿه، م1
 .31اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
 .30اإلاغظ٘ هٟؿه، م3
 .48اإلاغظ٘ هٟؿه،م4
 .50اإلاغظ٘ هٟؿه، م5
 .53، ماإلاغظ٘ الؿاب6٤
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، ؤما 1ضًض الانُالخاث(بجض ابً اإلاٗتز ٢ض ازغ ٖلى َاالء ظمُٗا. ولى لم ٨ًً له مً ًٞل ٚحر جد

٢ضامت بً ظٟٗغ في هٓغ مىضوع ؤل٠ ٦خابه ٖلى بيُت ٩َُلُت مى٣ُُت مجغصة ؾلبذ ظمالُت الكٗغ، 

ولخؿً الخٔ ٧ان جإلُٟه ٖباعة ًٖ وي٘ خضوص لبٌٗ الانُالخاث وجدضًض بٌٗ الٓىاَغ، 

البالٚت في ال٣غون بهما ٖلماء  ،آلامضي والجغحاويلِؿىا ه٣اصا مشا٫  كضامت)والظًً ازظوا بإ٢ىا٫ 

، بٗضَا َغح حؿائال وؤظاب ٖىه بن مالٟاث ؤصخاب مظَب البضٌ٘ لِؿذ مً ٦خب الى٣ض 2الخالُت(

في شخيء، ألجها ٦خب ٖلمُت َضٞها بًًاح اإلاباصت ووي٘ الخ٣ؿُماث، بُٗضا ًٖ جدلُل ألابُاث 

٪ الى٣ض وجىظحهه، وز ل٤ ؤَضاٝ للخهىمت طاتها، بال اهه لم ًسٟي ما البً اإلاٗتز مً ًٞل في جدٍغ

 3بحن ال٣ضماء واإلادضزحن وزهاثو طل٪ اإلاظَب الجضًض الظي ا٢خخل خىله ؤصباء ال٣غن الغاب٘ ٧لهم.

ى في َظا  ًٟل ألاؾلىب الجمالي، َو ا ألهه ًد٨م الظو١ ٍو و٦ما ٢لىا ؤن مىضوعا ًبضوا جإزٍغ

ل٨بري التي وٗل٣ها ٖلى ألهه ًُٞ بلى ألاَمُت ا آلامضيالاججاٍ ًلخ٣ي م٘ الىا٢ض الٗغبي ال٣ضًم 

٠ًُ ٦كغح إلاا ؾب٤ م٘ الخٍٗغٌ بلى خضوص اؾخٗما٫ اللٛت ٧ىؾُلت لٛاًت  4الهُاٚت في ألاصب. ٍو

ؤصبُت ٞهي ؤًًا ٚاًت في خض طاتها صون ؤن جُػى بخضاَما ٖلى ألازغي. ٣ُٞى٫: )وال٩اجب ؤو الكاٖغ 

٩ىن مً خؿً الظو١ وؾالمت الخـ، بدُض ٣ًُم اليؿب  اإلااَغ َى مً ًُٞ بلى َظٍ الخ٣ُ٣ت، ٍو

ا وؾُلت ألهه ًدغم هٟؿه  الض٤ُ٢ بحن اللٛت ٧ىؾُلت واللٛت ٦ٛاًت في ألاصب، ٞال ٌؿٝغ في اٖخباَع

ىانغ اإلاىؾ٣ُى، و٦ظل٪ ًدظع مً ؤن ًىٓغ بلحها  مً ٖىانغ َامت في الخإزحر، ٖىانغ الخهىٍغ، ٖو

. .ماصة بوؿاهُت ٨ٞغا وبخؿاؾا و٢ض ٚلبذ ٖلُه اللُٟٓت وزال مً ٧ل ،٦ٛاًت ُٞإحي ؤصبه ؤو قٍٗغ

ا، ٦ما ًغي مىضوع وبهما  ومك٩لت ٦هظٍ"ؤي خضوص اللٛت ٧ىؾُلت لٛاًت" ال ًم٨ً ؤن جدل هٍٓغ

٨ًدؿب ؤلاوؿان بخؿاؾا ناص٢ا بدضوصَا ب٨ثرة اإلاغان ٖلى الى٣ض والىٓغ في مالٟاث ٦باع ال٨خاب 

ى ٣ًهض 5(والكٗغاء الظًً هجخىا في َظا الؿبُل بالُب٘ و٢ض ه٣ل ٖىه ال٨شحر مً  آلامضي. َو

ت الجما٫ وال٣بذ في الاؾخٗاعة مً ٦شحر مً مجلضاث الخٗل٣ُاث، ألهه  ٌٗضٍ ؤَم وؤظضي مغظ٘ إلاٗٞغ

ب للظو١ وجبهحر بمىايٗه. لخ٤ ال٣اضخي  6البُاهُحن. ٞهى جضٍع ؼ الجغحاويٍو باآلمضي في  ٖبض الٍٗؼ

                                                           
 .61اإلاغظ٘ هٟؿه، م1
 .72اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
 .74-73اإلاغظ٘ هٟؿه، م3
 .123اإلاغظ٘ هٟؿه، م4
 .123اإلاغظ٘ هٟؿه، م5
 .141، مالىلض اإلاجهجي ٖىض الٗغب ومىهج البدث في ألاصب واللغتمىضوع، مدمض، 6
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 الجغحاويبال ؤن ما ًم٨ً ؤن همحز به 1.مؿإلت الظو١. ٨ٞالَما ًًٟل الكٗغ اإلاُبٕى ٖلى الهىٗت

ى في طل٪ ًسخل٠  آلامضيًٖ  خه ؤلاوؿاهُت التي ًغص بلحها ال٨شحر مً آعاثه في الى٣ض. َو ؤهه مكهىع بجٖز

الظي ٌٛلب ٖلُه الى٣ض الٟجي الخالو، ه٣ض الهُاٚت في طاتها وفي ٖال٢تها بُغ١  آلامضيًٖ 

 2ؤصائها.

دت وال وج٩لم في الكٗغ ٦ما حٗغى له ابً ا بُٗخه ٢ضًما ٣ٞا٫ )ال ٣ًى٫ بال ٖلى ٢ٍغ إلاٗتز َو

ؿدىحر مىضوع في َظا اإلاى٠٢ ؤًًا بمداولت ال٣اضخي 3ٌٗخهم بال بساٍَغ وال ٌؿخ٣ي بال مً ٢لبه( ، َو

ؼ الجغظاوي في هٓغ مىضوع ًٟغ١ بحن  ؼ الجغظاوي في ٞهم ظمالُاث الكٗغ؛ ٞٗبض الٍٗؼ ٖبض الٍٗؼ

حن مً الجما٫ في الكٗغ وألا  ى ًهضع ًٖ البضٌ٘  صب:هٖى )ؤخضَما ْاَغ ق٨لي جسُُُي ؾ٣ُم، َو

ظا َى لؿىء الخٔ ما ٚلب ٖلى الكٗغ الٗغبي اإلاخإزغ  بما ُٞه مً ججىِـ وجغنُ٘ ومُاب٣ت. َو

غث ٖلى صعاؾخه البالٚت الٗغبُت في مٗٓم ؤظؼائها  ى ما جٞى مىظ ؤن ؤعجب به اإلادضزىن، َو

، ؤما الشاوي ٞحراٍ )ؤٖم٤ مً ألاو٫ في 4ُت ؾ٣ُمت(ٞإٞؿضث الظو١ وعصث الجما٫ بلى ؤوظه بضٌٗ

ت والهض١ وؤله٤ بال٣لىب. بهه الكٗغ الظي جدهل ظماله الهضوع وال جدؿه الىىاْغ . .الكاٍٖغ

ت وال جاصًه الهٟت(.طل٪ الظي  5. جدُِ به اإلاٗٞغ

في آزغ صعاؾخه وي٘ مىضوع زالنت للبدض ط٦غ ٞحها ؾغصا مسخهغا للخُىع ظملت ٖلىم اللٛت 

وألاصب بُٗضا ًٖ الى٣ض، زم ٞهل بحن الى٣ض ال٣ُمي والى٣ض الىنٟي وبحن ؤن الى٣ض الىنٟي ال 

ٌٗخمض ٖلى م٣اًِـ بهما ٌؿخسضم مىاهج، ؤما الى٣ض ال٣ُمي ًهُى٘ اإلا٣اًِـ ٖىضما ٩ًىن ه٣ضا 

 آلامضي٧ل َظا بُٗضا ًٖ الى٣ض اإلاىيعي الظي َى لب الضعاؾت و٢ام به ٧ل مً مٗلال، 

في ٦خابحهما  الجغحاويو آلامضيظم٘ ظملت مً اإلا٣اًِـ التي اج٤ٟ ٖلحها ٧ل مً 6.الجغحاويو

 ً 'الىؾاَت' و'اإلاىاػهت'، وهي م٣اًِـ اؾخسضمذ في الى٣ض اإلاىيعي ال ًخ٩لم ٖجها الى٣اص اإلاٗانٍغ

ا وال ًىض  خىجها، بهما ًهُىٗىجها،ألجها جإحي لخٗلُل طو١ الىا٢ض وزضمت طل٪ الظو١، وهي:هٍٓغ

                                                           
 .261اإلاغظ٘ هٟؿه، م1
 .264-263اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
 .140اإلاغظ٘ هٟؿه، م3
 .274هٟؿه، ماإلاغظ٘ 4
 .275اإلاغظ٘ هٟؿه، م5
 .377-375اإلاغظ٘ هٟؿه، م6
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ت جللُضًت: .1 ى ما خهل مً ه٣ض لكٗغ  ملاًِـ قٍٗغ في ٢ًُت  آلامضيمً َٝغ  أبي جمامَو

 1ون٠ اإلاغؤة.

ضمها بُٗضا ًٖ الىدى. ومشاله ٦د٨م الكاٖغ بٗضم  ملاًِـ لغىٍت: .2 ى ما ٧ل٠ بالجىصة ٖو َو

 :أبي جمامل٣ى٫  آلامضيالض٢ت في اؾخٗما٫ ؤلٟاّ اللٛت ٦ى٣ض 

 ٢ض ٦ىذ مٗمىعا بإخؿً ؾا٦ً          زاو وؤخؿً صمىـــــت وعؾــــــىم

ا ٞحها.  بط ًغي ؤن الضاع ال جهبذ عؾىما وؾا٦جها ال ًؼا٫ زاٍو

ى ما ٧ان مً باب الاؾخٗاعاث والدكبحهاث، التي بًٟلها جهىع الهىع،  اهُت:ملاًِـ بُ .3 َو

 2والكٗغ الى خض بُٗض جهىٍغ ها٤َ.

ها الى٣اص مً خ٣اث٤ الىٟىؽ، ٣ُٞبلىن مً  ملاًِـ ئوؿاهُت: .4 وهي جل٪ الخ٣اث٤ التي ًىتٖز

غصون ماال ًهض٢ها.  ؤ٢ىا٫ الكٗغاء ما ٌكابهها ٍو

 ومشاله ما ٢اله ؤبى جمام:

 قى٢ه ًا هانغ الكى١ صٖىة          ٞلبــــاٍ َل الضم٘ ًجغي ووابله صٖا

 و٢ى٫ البدتري:

 ههغث لها الكى١ اللجىط بإصم٘          جالخ٤ في ؤ٣ٖاب ونل جهغما

غ، ٞهى ًغي ؤن الضمٕى ال ج٣ىي الكى١ بل حكٟي مىه.  ٚحر ؤن آلامضي لم ٣ًىٗه َظا الخهٍى

ى ما ٧ان هخاط الخجملاًِـ ٖللُت:  .5 وؤمشلت طل٪  3اعب الُىمُت واإلاالخٓاث في الخُاة الٗامت.َو

ا بٌٗ م٣اًِـ الى٣ض اإلاجهجي 
ً
٦شحرة إلاً ؤعاص الاؾتزاصة ًجضَا في الغؾالت بالخٟهُل. جل٪ هي بط

ا باه٣ًاء الخهىماث، ٞٓهغ ٖلم البضٌ٘  اإلاىيعي صون خهغ. التي لم ًلبض ؤن خل مدلها ٚحَر

لؿٟت ٖبض ال٣اَغ  الجغظاوي التي ويٗذ ؤؾاؾا ٖاما للى٣ض ًهلر للخُب٤ُ في بى٣ضٍ الك٨لي، ٞو

٣هي، ٦ما ٕٞغ ؤًًا ًٖ ٞلؿٟخه م٣ُاؾا ٖاما في الى٣ض َى الىٓغ في  ٖهغها ألهه ؤؾاؽ لٛىي ٞو

ض مً مٗان ٖلى زحر وظه وؤظمله. في ْل الخُب٤ُ اإلاىيعي.  4هٓم ال٨الم هٓغا ًاصي ما هٍغ

 

 الخاجمت 

                                                           
 .385اإلاغظ٘ هٟؿه، م1
 .386اإلاغظ٘ الؿاب٤، م2
 .388اإلاغظ٘ هٟؿه، م3
 .389اإلاغظ٘ هٟؿه، م4
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ىا مغاخل َظا البدض وؤجهُىا مباخشه بما ؤم٨ً، ب٣ي ؤن ها٦ض الٗال٢ت بحن ألاصب والى٣ض  بٗض ؤن ٍَى

وؤجهما ٦مهُلخحن بطا اجهلى م٘ بٌٗ ؾُُٟضان البدض ًٖ ؤؾباب الجىصة ؤو ؤؾباب الغصاءة 

 وال٠ًٗ، ومىه ٞةهىا وسجل َىا ؤَم ما وعص مً هخاثج ُٞه، وهي: 

  ت ٧ان ه٣ضا ٢ىامه الى٣ض الظي ٧ان في الٗهغ الجاَلي ونضع ؤلاؾالم وؤزىاء ٢ُام الضولت ألامٍى

 الظو١، ؤي ه٣ضا ظؼثُا لِـ ه٣ضا مىهجُا ٦ما ٖٝغ في بضاًاث الخ٨م الٗباسخي وما بٗضٍ.

  ٖغى لى٣ض ٌٗخبر ابً ٢خِبت ملهم ه٣اص الٗهغ الٗباسخي ؤمشا٫ آلامضي والجغظاوي، خُض

 اء'.الكٗغ في م٣ضمخه في ٦خاب 'الكٗغ والكٗغ 

  اهٟخاح مىضوع ٖلى ألاصب الٛغبي والخإزغ بإؾلىبه، ٧ان ؾببا في حصجُٗه ٖلى الٛىم في خىاًا

 ألاصب الٗغبي بىٓغة ٚغبُت عوخها ٖغبُت.

  في هٓغ مىضوع الى٣ض ألاصبي ٖغبي اليكإة وال ٖال٢ت له بالخًاعاث الؿاب٣ت، ٖلى ٨ٖـ الخُاع

٣ي اليك ت بٍٚغ ى ما جإزغ به ٢ضام بً ظٟٗغ خُض خاو٫ هٕؼ الى٣ضي الظي َى جُاع ٖلمي الجٖز إة، َو

ت. ت والىثًر ت مً الىهىم الكٍٗغ  جل٪ الظو٢ُت الخإزٍغ

  ًم٣اًِـ الى٣ض هي التي جد٨م ٖلى ظمالُت الىو وؤنالخه. وهي خ٣اث٤ طو٢ُت جسخل٠ م

 ها٢ض بلى آزغ.
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ٗغ الٗغبي ِ
ّ

 الخجضًض في الك

 الضهخىع ٖاعف هغدي أبىزًحري ألاؾخاط اإلاكاعن 

ف ٖلي ؤلاؾالمُت  بغوهاي صاعالؿالم، حامٗت الؿلُان الكٍغ

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ضة التي جدؿم  ت الٗاإلاُت الٍٟغ ٍٗغ ِ
ّ

ٗغ الٗغبي ؤخض ؤلابضاٖاث الك ِ
ّ

ًجم٘ ماعزى ألاصب ٖلى ؤن الك

والٛؼاعة والخّٟغص؛ بط ًخمّحز ب٣ىاُٞه وؤوػاهه وؤق٩اله اإلاخىّىٖت؛ ٣ٞض ؤبضٕ الٗغب في بال٣ضم والٗغا٢ت 

، ٦ما 
ً
 ؤزاطا

ً
ظاَلُتهم ٞجي ال٣هُضة واإلاٗل٣ت، وسجلىا ٞحهما خُاتهم في مسخل٠ مىاخحها جهىٍغا ٞىُا

ىا في ألاهضلـ ٞجي اإلاىشر والؼظل، وهّىٖىا في ال٣ىافي وألاوػان، وؤصزلىا بٗض بؾ المهم ازتٖر

ت   ِقٍٗغ
ً
ٗغ الهىفي والٛؼ٫ الٗظعي، و٢ّضمىا ؤهىاٖا ِ

ّ
ت ظضًضة ٧اإلاضًذ الىبىي والك  ِقٍٗغ

ً
ؤٚغايا

ظضًضة ٧اإلاؼصوط والغباُٖاث واإلاؿمُاث، وؤخضزىا ججضًضاث ٖضًضة في الٗهغألامىي والٗباسخي 

ت بلى آلاصاب  الٛغبُت والكغ٢ُت ٍٗغ ِ
ّ

َظا البدض بلى وحهضٝ .والٗهغ الخضًض،واهخ٣لذ ججضًضاتهم الك

ٗغ الٗغبي في ٖهىعٍ اإلاسخلٟت، وبلى جبُحن ؤزغ ِ
ّ

ؤلاؾالم والش٣اٞاث  عنض ٦بري خغ٧اث الخجضًض في الك

اجه ومىؾ٣ُاٍ و٢ىاُٞه وؤٚغايه مىظ الٗهغ الجاَلي  ٗغ الٗغبي في مىيٖى ِ
ّ

اإلاخىّىٖت في جُّىع الك

 ختى الٗهغ الخضًض.

 

 اإلالضمت

غة الٗغبُت في الجىىب الٛغبي آلؾُا، وهي الكٗغ ًٞ ٢ضًم ٖىض الٗغب، و٢ض وكإ  ؤوال في قبه الجٍؼ

ً والُمً، وهي اإلاى٣ُت   حكمل تهامت والدجاػ وهجض والُمامت والبدٍغ
ً
اإلاى٣ُت التي ٧اهذ ٢ضًما

هٟؿها التي حكمل الضو٫ التي  ًُل٤ ٖلحها صو٫ الخلُج في َظٍ ألاًام، وبٗض ْهىع ؤلاؾالم في م٨ت في 

م مً ألامم،  م وصزى٫ الٗغب612ؾىت  ٛىن الغؾالت الجضًضة لٛحَر
ّ
غتهم ًبل ُٞه، زغظىا مً ظٍؼ

يكغون الضًً الجضًض في الكغ١ والٛغب، وفي الى٢ذ هٟؿه، اهُل٣ذ لٛتهم الٗغبُت في الاهدكاع  ٍو

م، ؤو الىحي ؤلالهي الظي ؤهؼله هللا )ّٖؼ وظل( ٖلى عؾىله الٗغبي ألامحن  بىنٟها لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

مىن الٗغبُت مدمض بً ٖبضهللا
ّ
 )نلى هللا ٖلُه وؾلم(، وؾإع اإلاٗخى٣ىن لئلؾالم في ٧ّل م٩ان ًخٗل

م، وبظل٪ قاع٥ في هٓم  م ٦ما ٨ًخبىن بها هثَر خسظوجها لٛت لهم، ومًىا ًىٓمىن بها ؤقٗاَع ٍو

الكٗغ الٗغبي الكٗغاء في الٗغا١ والكام ومهغ وبالص ٞاعؽ والهىض وجغ٦ُا وبؾباهُا والبرحٛا٫ 

ا مً الضو٫ والبلضان.وبًُالُ حَر  ا ٚو

 وكأة الكٗغ الٗغبي
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ل٣ض ونل بلُىا ما هٓمه الكٗغاء في الٗهغ الجاَلي وهي الٟترة الؿاب٣ت ٖلى ْهىع  

ل ؤعقى هماطط الكٗغ 
ّ
ؤلاؾالم ؤي في ال٣غن الؿاصؽ اإلاُالصي، وبن ٧اهذ ألاقٗاع التي ونلخىا جمش

ش  الٗغبي الجاَلي، وبها ما ًض٫ ٖلى وظىص قٗغاء ؾاب٣حن ٧ابً خؼام )ؤو زؼام( وعبما ٌٗىص جاٍع

الخّٗغٝ ٖلى البضاًت  -بالُب٘–م بلى هدى ٢غن وهه٠ ؤو ٢غهحن ٢بل ؤلاؾالم. وال ًم٨ً وظىصَ

الخ٣ُ٣ُت للكٗغ الٗغبي، و٧ل ما ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ بهه وظضث ؤعقى هماطظه في الٟترة التي حؿّمى 

م، ٢ا٫ حٗالى:   بالٗهغ الجاَلي، و٢ض ؾب٣تها ظاَلُتؤولى ط٦غث في ال٣غآن ال٨ٍغ

ى  ُُ ْغَن ِفي ُب
َ
َه َوَعُؾ }َو٢

َّ
ًَ الل ْٗ

َِ
َ
 َوؤ

َ
اة

َ
٧  َوآِجحَن الؼَّ

َ
الة ًَ الهَّ ٢ِْم

َ
ى َوؤ

َ
ول

ُ
ِت ألا َُّ ِل َِ َجا

ْ
َبرَُّط ال

َ
ًَ ج ْظ َبرَّ

َ
ًَّ َوال ج ُ

ُه ِج٨
َ
ىل

ِهحًرا{
ْ
ُ

َ
ْم ج

ُ
َغ٦ ّهِ

َ
ُ ٍُ ِذ َو ِْ َب

ْ
َل ال َْ َ

ـَ ؤ ْظ ُم الّغِ
ُ
ى٨ َٖ َب  َِ

ْ
ظ ُُ ُه ِل

َّ
ِغٍُض الل ًُ َما  ت، ولم ًغص مجها ؤًت آزاع ق ،1ِبهَّ ٍٗغ

حر ألاصبُت، ؤو لٗل الغواة  ا مً آلازاع ألاصبُت ٚو ولٗلها ؾ٣ُذ مً ًض الؼمً ٦ما ؾ٣ِ ٚحَر

ضم اإلاداٞٓت ٖلحها.٢ا٫ ؤبى ٖمغو بً  ا لؿبب ؤو آلزغ مً ألاؾباب التي صٖتهم بلى بٟٚالها ٖو ؤؾ٣َُى

ه، ولى ظاء٦م واٞغ » ٌ(: 154الٗالء )ث 
ّ
 لجاء٦م ٖلم وقٗغ ما اهخهى بل٨ُم مما ٢الخه الٗغب بال ؤ٢ل

ً
ا

ت التي ونلخىا مً الٗهغ  .2«٦شحر و٢ض ْهغ الكٗغ ٖىض الٗغب ٢بل ْهىع الىثر، ٦ما بن آلازاع الكٍٗغ

ت اإلاخمشلت في الخُب وال٣هو وألامشا٫ والِخ٨م وسج٘ ال٨هان  الجاَلي جٟى١ في ٦ثرتها آلازاع الىثًر

ٔ وألاصُٖت والابتهاالث الضًيُت. ولٗل ما في َبُٗت  الكٗغ مً مىؾ٣ُا ووػن و٢ىافي ؾّهل والٖى

اث٠   ٖما ٧ان للكٗغ مً ْو
ً
ٖملُت الاخخٟاّ بما وعص بلُىا مً ٢هاثض وؤقٗاع وؤعظاػ. َظا ًٞال

اث٠ ؤزغي هٟؿُت وظمالُت ؾيكحر بلحها ُٞما بٗض.  اظخماُٖت وؾُاؾُت مهمت بلى ظاهب ْو

ن ًاصًه في ٢بُلخه مً و٢ض خٓى الكاٖغ الٗغبي بم٩اهت ٖالُت في الٗهغ الجاَلي إلاا ٧ا 

مضح قُىزها  كُض بمىا٢بها، ٍو اث٠ مهمت؛ ٣ٞض ٧ان ًضاٞ٘ ًٖ ال٣بُلت التي ًيخمى بلحها، َو ْو

هجى ؤٖضاءَا ٦ما ٧ان ًىٓم ؤقٗاٍع في  هّىع ؤًامها، ٍو سها، ٍو سجل جاٍع غسى مىجاَا، َو غؾاجها، ٍو ٞو

ل٣باثل الٗغبُت جبخهج بمُالص جدمِـ ال٣بُلت للخغب والؼوص ًٖ اليؿاء واإلادغماث؛ ولظل٪ ٧اهذ ا

٣ى٫ ابً عق٤ُ: "٧اهذ ال٣بُلت بطا هبٜ ٞحها قاٖغ، ؤجذ ال٣باثل ٞهىإتها،   الكاٖغ ٞحها، وجدخٟل به. ٍو

دباقغ الغظا٫  غاؽ،ٍو ٗمت، واظخم٘ اليؿاء ًلٗبن باإلاؼاَغ، ٦ما ًهىٗىن في ألٖا وويٗذ ألَا

غايهم، وطّب ًٖ ؤخؿابهم، وجس م، و٧اهىا ال والىلضان؛ ألهه خماًت أٖل م،وبقاصة بظ٦َغ لُض إلاأزَغ

 3حهىئىن بالبٛالم ًىلض، ؤو قاٖغ  ًيبٜ ٞحهم،ؤو ٞغسخي جيخج."

                                                           
 .33ؾىعة ألاخؼاب، آًت 1
، َبلاث الكٗغاءالجمخي، ابً ؾالم، 2  .25، م1م(، ط1952،جد٤ُ٣ مدمىص مدمض قا٦غ، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
 .65، م1، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، طالٗمضة ال٣حرواوي، ابً عق٤ُ،3
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و٧ان الٗغب ًغون في الكاٖغ م٣ضعة جٟى١ م٣ضعة الٗاصًحن مً الىاؽ، و٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤهه  

الم ٌؿخلهم ؤقٗاٍع مً ٢ىي ُٚبُت ما ولِـ مً عباث الكٗغ، ٦ما ٧ان ٌٗخ٣ض الُىهان، بل مً ٖ

 مً الكُاَحن ًىٟض الكٗغ ٖلى لؿاهه، ومً زم ٧اهىا ًخ٣ىن 
ً
الجً، و٧اهىا ًغون ؤن ل٩ل قاٖغ عثُا

ضًَ ظؿمه  ، ٍو
ً
 زانا

ً
ا ظ السخغة واإلاخجمحن. و٧ان الكاٖغ ًغجضي ٍػ غبُىن ٦المه بخٗاٍو هجاءٍ، ٍو

 واخضة ٖىض الهجاء،
ً
يخٗل وٗال يكضٍ بوكاص بضَان زام ٍو  مً الظا٦غة، و٧ان ًل٣ى قٍٗغ وا٢ٟا، ٍو

ً
ا

ها بال ؤٞغاص ٢الثل مً الٗغب، ولم ًلجإوا بلى  وال ٌٗخمض ٖلى حسجُله بال٨خابت التي لم ٨ًً ٌٗٞغ

ً بال في مىخه٠ ال٣غن الشاوي مً الهجغة. و٧ان للكاٖغ مجهم عاو ؤو ؤ٦ثر، و٧ان َاالء الغواة  الخضٍو

 ل
ً
ت ؤؾاؾا غووهه، ٦ما ٧اهذ َظٍ الغواًت الكٍٟى م الكٗغ وحٗلُمه ٖىضَم، ًدٟٓىن قٍٗغ ٍو

ّ
خٗل

ت ٦مضعؾت الهىٗت ؤو ٖبُض الكٗغ التي بضؤث بإوؽ بً حجغ  ٦ما ؤصث بلى ج٩ىًٍ اإلاضاعؽ الكٍٗغ

ؤؾخاطَا ألاو٫، وػَحر بً ؤبي ؾلمى ؤؾخاطَا الشاوي، زم جالمظجه الخُُئت الكاٖغ، وامخضث َظٍ 

 
ً
 و٦شحرا

ً
حن  اإلاضعؾت ختى الٗهغ ألامىي ويّمذ َضبت بً زكغم وظمُال م مً الكٗغاء ألامٍى حَر ٚو

ا،  ال٨باع. ت ونىاٖت، واقتهغث بدى٣ُذ ؤقٗاَع ذ َظٍ اإلاضعؾت باجساطَا الكٗغ خٞغ و٢ض ٖٞغ

ت، ٦ما ٖىِذ بالخهىٍغ اإلااصي،  وبالخض٤ُ٢ في ازخُاع ؤلٟاْها، والاَخمام بالهُاٚت والترا٦ُب الكٍٗغ

ت.  وؤلا٦شاع مً الدكابُه والاؾخٗاعاث واإلاجاػاث اللٍٛى

ٗغالٗغبي بالغىاء واإلاىؾُلا والغكو  ِ
ّ

 ٖالكت الك

ؤصع٥ الٗغب الٗال٢ت بحن الكٗغ والكٗىع، ونضوعٍ ًٖ وظضان الكاٖغ، ولظل٪ اقخ٣ىا ٧لمت 

 »"قٗغ" مً الكٗىع، وؾمىا ٢اثل الكٗغ 
ً
 باألقُاء، وؤص٢هم « قاٖغا

ً
ألهه ٖىضَم ؤ٦ثر الىاؽ قٗىعا

 ٖجها.
ً
هم حٗبحرا  لها، وؤبٖغ

ً
 بصعا٧ا

ً ازىحن، ؤولهما ما ؤقغها بلُه مىظ والكٗ  ل في ؤمٍغ
ّ
ىاثِخه جخمش غ الٗغبي قٗغ ٚىاجي، ٚو

ل في 
ّ
٢لُل مً حٗبحٍر ًٖ شخهِخه الكاٖغ ومكاٍٖغ وزىاٍَغ ووظضاهه. ؤما ألامغ الشاوي ُٞخمش

 بالٗٝؼ ٖلى آلاالث اإلاىؾ٣ُُت ٧البربِ واإلاؼماع والٗىص والُبل والّضٝ 
ً
م مصخىبا ٚىائهم ألقٗاَع

حر  ىن في صوع الٛىاء ٚو ٛىحها اإلاٛىىن اإلادتٞر َا. ٦ما ٧اهىا ًىٓمىجها لُلخجها اإلاىؾ٣ُُىن لهم، َو

هىع الخلٟاء وخاهاث الخمغ وصوع ال٣ُان.  ٞو

ا مىظ ظاَلُتهم، ٧الٛىاء   َى ٦ما ؤصع٥ الٗغب ٖال٢ت الكٗغ بالٟىىن ألازغي التي ٖٞغ

م، و في نُاٚخه بالهُٛت اإلا٨خملت التي  جمّحز بها واإلاىؾ٣ُا والغ٢و، و٧ان ل٩ل مجها ؤزغ ٦بحر في قَٗغ

م مً ألامم.  ًٖ قٗغ ٚحَر

 بدُاتهم وبالٟىىن  
ً
اٖغ ٞدؿب، بل عبٍُى ؤًًا

ّ
ولم ًغبِ الٗغب الكٗغ بالكٗىع، وبالك

م في خغبهم وؾلمهم؛بط ٧اهىا ًدضون به  التي ؤجُدذ لهم ٞحها، و٧ان ؤَّمها ًٞ الٛىاء، ٞخٛىىا بكَٗغ
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يكضوهه في ؤلابل في باصًتهم،   ضائهم، ٍو يكضوهه في ٢خالهم أٖل مخدىن به اإلااء مً آلاباع، ٍو ٍو

م، وبازخهاع  ؤؾىا٢هم واخخٟاالتهم وفي نُضَم، وفي ؤٞغاخهم ومأجمهم، وفي ٣َىؾهم وقٗاثَغ

 ٢الىا الكٗغ في ٧ل و٢ذ وفي ٧ل م٩ان.

وحّٛىىا « اءالٛى»و٧اهذ ٖال٢ت الكٗغ بالٛىاء مً ال٣ىة ختى ؤَل٤ الٗغب ٖلى الكٗغ اؾم  

ل٣مت الٟدل ٧اهىا ٌٛىىن  غوة بً ؤطهُت واإلاهلهل والؿلُ٪ بً الؿل٨ت ٖو صخى ٖو به، ٣ٞض عوي ؤن ألٖا

ض الكاٖغ ألامىي الظي  م، و٢ض اؾخمغ َظا الخ٣لُض ٖىض الكٗغاء ؤلاؾالمُحن ٧الىلُض بً ًٍؼ بكَٗغ

ا ختى نى٘ ؤصواعا ووي٘ وكإ في ظّى ٖب٤ باإلاىؾ٣ُى والٛىاء واوٛمـ ُٞه اوٛماؾا وؤ٦ب ٖلُه ب٦باب

اوي "له ؤنىاث نىٗها مكهىعة و٢ض ٧ان ًًغب  1لها ب٣ًاٖاتها الىٛمُت، ُه ٣ًى٫ ناخب ألٚا ٞو

مصخي بالضٝ ٖلى مظَب ؤَل الدجاػ". ى٢٘ بالُبل ٍو  بالٗىص ٍو

ولم ٣ًخهغ الٛىاء بالكٗغ ٖلى ٢هىع الخلٟاء وصوع اإلاٛىُحن والخاهاث ٞدؿب، بل امخض  

م و٧ان بلى الكىإع والُغ٢ اث والؿاخاث الٗامت ختى لحروي ؤن قٗغاء ألاهضلـ ّٚىىا ؤقٗاَع

بًٗهم ٌٛىُه في الُغ٢اث ٦ما َى مٗغوٝ ًٖ ابً ٢ؼمان، ٦ما اؾخمغ الكٗغاء الٗغب ٌٛىىن 

 بالكٗغ ختى الُىم.

و٢ض ؤّصي اعجُاٍ الكٗغ الٗغبي بالٛىاء بلى جُىع مىؾ٣ُا الكٗغ، وبلى  ججؼثت ؤبُاجه  

ا، ٦ما ت الٟاْه، ولُاٞت مٗاهُه. وج٣هحَر
ّ
 ؤّصي بلى ع٢

 بالٗٝؼ ٖلى   
ً
م مصخىبا ، ٩ٞان ٚىاَئ

ً
م بالٛىاء، اعجبِ باإلاىؾ٣ُا ؤًًا و٦ما اعجبِ قَٗغ

صخى ٌٗٝؼ ٖلى البربِ ؤو الَهْىج، ٦ما ٧ان ًهى٘  آلاالث اإلاىؾ٣ُُت ٦ما ؤإلادىا مً ٢بل؛ بط ٧ان ألٖا

غوة بً ؤطًى ض ٖو ل٣مت الٟدل والؿلُ٪ بً الؿل٨ت ٚحٍر مً الكٗغاء ٧الىلُض بً ًٍؼ ت واإلاهلهل ٖو

م، ٦ما ٧ان الكٗغاء  م –وعقُض ؤًىب. و٧ان مً الكٗغاء الٗغب مً ًلخىىن ؤقٗاَع ومً ؤقهَغ

م للمٛىُحن ٌٛىىن ُٞه. و٢ض ؾاع ٖلى ههج ابً ؤبي عبُٗت مً  -ٖمغ بً ؤبي عبُٗت ٨ًخبىن قَٗغ

لي مدمىص َه وؤ  خمض عامي وهؼاع ٢باوي.اإلادضزحن ؤخمض قىقي وبؾماُٖل نبري ٖو

ٛجى، ٞاعجبِ بالخلخحن اإلاىؾ٣ُي، ٞةطا ٢غؤجه   ُُ  ل
ً
و٧ان َىا٥ هٕى مً اإلاىشخاث ٦خب بضءا

٣ت ألاصاء، وما ًدضزه  ؛ ألن اإلاّٗى٫ ُٞه ٍَغ
ً
 لم ججض له وٛما وال ب٣ًاٖا

ً
ٗا

ّ
 ًٖ ؾماٖه مى٢

ً
مؿخ٣ال

ؤو ما ٠ًًُ مً ٧لماث ؤو اإلاٛجي مً حُٛحراث خحن ًمِ الخغوٝ التي لِـ مً خ٣ها َظا اإلاِ 

 2خغوٝ بلى الىو ؤزىاء الٛىاء لِؿخ٣ُم الىػن.

                                                           
 .35،)ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(،  مفهٌى في الكٗغ وملضهي٠ُ،قىقي،1
 .419، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، مملضمت ئلى ألاصب ؤلاؾالمي اإلالاعن الُاَغ، ؤخمض م٩ي، 2
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و٢ض ؤّصي اعجباٍ الكٗغ الٗغبي باإلاىؾ٣ُا بلى ٖىاًت الكٗغاء الٗغب باإل٣ًإ ٖىاًت بالٛت،  

ضون مً ال٣ضماء، وؤمحر الكٗغاء  جي بهظا الجاهب في قٍٗغ مجهم البدتري وابً ٍػ ُٖ ومً ؤقهغ مً 

لي مد  مىص َه مً اإلادضزحن.ؤخمض قىقي ٖو

ٝغ بٗلم   ُٖ ٦ظل٪ ؤّصي اعجباٍ الكٗغ باإلاىؾ٣ُا بلى ا٦دكاٝ ٖلم مىؾ٣ُا الكٗغ الظي 

ت الخلُل بً ؤخمض بٗلم اإلاىؾ٣ُا و٢ىاهُجها بلى ا٦دكاٝ بدىع الكٗغ  الٗغوى؛ ٣ٞض ؤصث مٗٞغ

 الٗغبي وجٟاُٖله، وؤٖاهخه ٖلى وي٘ صواثٍغ اإلاؿخٗملت واإلاهملت.

جي الٛىاء واإلاىؾ٣ُا، عبٍُى بًٟ الغ٢و؛ بط اٖخاصوا في و٦ما عبِ الٗغب   بحن الكٗغ ٞو

م، و٢ض ْهغث ٖىضَم ؤلىان مً الٛىاء مصخىبت  الٗهغ الجاَلي الغ٢و ؤزىاء ٚىائهم في ؤقٗاَع

ُت  الغ٢و في خل٣اث الظ٦غ ؤزىاء ٚىائهم  -وما ػالىا ختى الُىم–بالغ٢و ٧الهؼط، ٦ما اٖخاص الهٞى

حر و٢ م. ٦ما هخج ًٖ مهاخبت لبرصة ٦ٗب بً َػ حَر هاثض البىنحري وابً الٟاعى وابً ٖغبي ٚو

الغ٢و للخٛجي بالكٗغ ازترإ ال٣ىافي الٗغبُت التي جهّىع و٢٘ ؤ٢ضام الغا٢هحن ٖلى الصخغاء ٖىض 

ت.  حٛىحهم بال٣هاثض الكٍٗغ

 الكيل واإلادخىي 

ت وال٣هُضة وهي مىٓ ما اإلا٣ُٖى حن َو ىمت ٢هحرة جتراوح بحن ازتٕر الٗغب في البضء ق٩لحن قٍٗغ

ت جتراوح بحن ؾبٗت ؤبُاث  البِخحن بلى الؿخت ؤبُاث، وؤما ال٣هُضة ٞهي مىٓىمت ؤَى٫ مً اإلا٣ُٖى

ً، وجهاٙ ال٣هُضة مً  خإل٠ مً قٍُغ بلى ٢غابت اإلااثت بِذ، و٧ّل بِذ وخضة مؿخ٣لت بظاتها ٍو

ا في بدغ قٗغي واخض، ٦ما جيخهى ؤبُاتها بدٝغ واخض ً ُل٤ ٖلُه اؾم ال٣اُٞت، وهي ؤولها بلى آزَغ

ٗغ الٗغبي ًٖ ٚحٍر مً ؤقٗاع الكٗىب ألازغي.
ّ

 ما ًمّحز الك

اث ٖضًضة ؤَمها الٛؼ٫ ٦ما جًم الىن٠ والٟسغ   م في مىيٖى وهٓم الٗغب ؤقٗاَع

غاى، وجبضؤ ٖاصة بالُلل  واإلاضح والهجاء والغزاء والخماؾت والخ٨مت. و٧اهذ ال٣هُضة مخٗضصة ألٚا

ا اليؿِب،  خلَى زم ون٠ الىا٢ت ؤو الٟغؽ، وون٠ عخلت الكاٖغ بلى اإلاجز٫ الظي زال بٗض جغّخل ٍو

الخبِبت ٖىه، ؤو ون٠ عخلخه بلى اإلامضوح، وما قاَضٍ ؤزىاء الغخلت مً مكاَض، زم ًسخم ال٣هُضة 

ت ألازغي.  غاى الكٍٗغ ا مً ألٚا بالٛغى الغثِـ مً ال٣هُضة ٧اإلاضح ؤو الٟسغ ؤو الغزاء ؤو ٚحَر

 لخُاتهم التي ج٣ىم ٖلى الخى٣ّل،  وؤٚلب الًٓ
ً
غاى اإلاسخلٟت ٧ان او٩ٗاؾا ؤن َظا الخى٣ّل بحن ألٚا

 إلاا ٧ان ٣ًىم به الكاٖغ في خُاجه بالٟٗل، ٦ما ؤن زمت ٖال٢ت بحن 
ً
 ناص٢ا

ً
 ٧ان جهىٍغا

ً
ولٗله ؤًًا

الى٢ىٝ ٖلى الُلل وون٠ الٟغؽ ؤو الىا٢ت وون٠ الغخلت والٟسغ ؤو اإلاضح. وعبما ٧ان بضء 

كاٖغ بالى٢ىٝ ٖلى الُلل ظظبا للؿامٗحن، ٦ما ؤن جى٣ّله مً الٛؼ٫ بلى الىن٠ ومً الىن٠ ال

٣حن ل٣هُضجه.
ّ
غاٝ وصٞ٘ اإلالل مً هٟىؽ اإلاخل  مً ؤلَا

ً
 للٟسغ ؤو اإلاضح ٧ان لىها
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و٢ض ٢امذ وخضة الىػن في ال٣هُضة الٗغبُت الخ٣لُضًت بالغبِ بحن ؤبُاتها، ٦ما قاع٦تها في  

غاى اإلاسخلٟت بدؿً جسلههم ،طل٪ وخضة ال٣اُٞت وؤٖان ٖلى طل٪ خغنهم ٖلى الغبِ بحن ألٚا

ى ما ٌٗٝغ ٖىض الى٣اص الٗغب بال٣غآن  مً الىن٠ بلى الٛؼ٫، ومىه بلى اإلاضح ؤو الٟسغ ؤو الهجاء،َو

(، وهغي الكٗغاء ًدغنىن ٖلى جىاؾب ؤبُاث ال٣هُضة وجىز٤ُ 347)اهٓغ َىض خؿحن َه، م

دباَىن ب ظل٪ ٦ما هالخٔ في ٢ى٫ ٖمغو بً ظإ البً ٖمه: "ؤها ؤقٗغ مى٪، ألوي ؤ٢ى٫ الٗال٢ت بُجها،ٍو

٦ما ًبضو اَخمامهم بهظٍ الىخضة في خغنهم ٖلى  1البِذ وؤزاٍ، وؤهذ ج٣ى٫ البِذ وابً ٖمه،"

 مالءمت قُغي البِذ، وه٣ضَم إلاً ٌكظ ًٖ طل٪؛ ٣ٞض اهخ٣ضوا بُتي امغيء ال٣ِـ:

 للظة  
ً
 بًُ ٧اٖبا طاث زال٫ولم ؤ  ٦إوي لم ؤع٦ب ظىاصا

 لخُلي ٦غي ٦غة بٗض بظٟا٫ِ  ولم ؤؾبا  الؼ١ الغوي ولم ؤ٢ل  

لى وي٘ مهغإ ٧ل واخض مجهما في مىي٘ آلازغ ٧ان ؤق٩ل وؤصزل في  ٣ٞ2ا٫ ابً َبُبا: 

 اؾخىاء اليسج ٩ٞان ًغوي:

 ولم ؤ٢ل  
ً
 لخُلي ٦غي ٦غة بٗض بظٟا٫ِ  ٦إوي لم ؤع٦ب ظىاصا

 ولم ؤجبًُ ٧اٖبا طاث زلخا٫ِ   ةولم ؤؾبإ الؼ١ الغوي للظ  

 ُٞدىاؾب ال٨ّغ م٘ ع٧ىب الخُل، واليؿاء م٘ قغب الخمغ. 

ا،   و٢ض ؤ٦ضوا ٖلى وظىب ؤن ج٩ىن ال٣هُضة ٧لها ٩٦لمت واخضة، في اقدباٍ ؤولها بأزَغ

٩ىن زغوط الكاٖغ مً ٧ل  هاخت وظؼالت لٟٔ وص٢ت مٗان ونىاب جإل٠ُ، ٍو  ٞو
ً
 وخؿىا

ً
وسجا

.. الجىا٢ٌ في مٗاهحها، وال عي في مباهحها، وال ج٣ل٣ل في مٗجى بلى ٚحٍر مً 
ً
اإلاٗاحي زغوظا لُُٟا

 بها، مٟخ٣غا بلحها، ٞةطا ٧ان الكٗغ ٖلى 
ً
٩ىن ما بٗضَا مخٗل٣ا وسجها، ج٣خطخى ٧ل ٧لمت ما بٗضَا، ٍو

ه.  3َظا اإلاشُل، ؾب٤ الؿام٘ بلى ٢ىاُٞه، ٢بل ؤهه ًيخهي بلحها عاٍو

غ اإلاؿخمضة مً  و٧ان الكٗغاء الٗغب ٌٗمضون   بلى ألاوناٝ الخؿُت واإلااصًت والخهاٍو

 ٌؿخ٣ىجها مً ججاعبهم، وجمّحزث ؤؾالُبهم 
ً
ت، ٦ما ٧اهىا ًبشىن في زىاًا ٢هاثضَم خ٨ما البِئت البضٍو

ت بال  تر٦حز والخ٨ش٠ُ وؤلاًجاػ الكضًض.الكٍٗغ

ٗغ 
ّ

 جىُْف الٗغب للك

م مً الكٗىب  تن الٗغب بالكٗغ ٞخىت جٟى١ ٞخىت ٚحَر
ُ
، ٞمؤلوا ي به ٞ به؛ بط لم ٨ًً لهم ٖلم ٚحٍر

ُٟت ظمالُت؛  اث٠ اظخماُٖت وهٟؿُت وظمالُت: ٣ٞض ٧اهىا ًغون للكٗغ ْو ٍٟى ألصاء ْو
ّ
خُاتهم، ووْ

                                                           
 .206، م1،)ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، طالبُان والبدُحنالجاخٔ، 1
 .130-129، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، مُٖاع الكٗغباَبا، ابً 2َ
 .233اإلاغظ٘ ه٣ؿه، م3
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ُٟت  بط اؾخسضمىا الكٗغ ل٨ُك٠ لهم ًٖ الجما٫ اإلاؿختر في ال٩ىن. ٦ما ٧اهىا ًغون للكٗغ ْو

م وزىالجهم اإلاًُغبت م لهم مكاَٖغ
ّ
ُٟت  هٟؿُت؛ بط ًىٓ اإلاخىجغة. ٦ظل٪ ٧اهىا ًغون للكٗغ ْو

ت 1اظخماُٖت؛ بط ٌٛظي اإلاخل٣ّحن له الٛظاء الىاٞ٘ لهم في خُاتهم. ُٟت الكٗغ التربٍى  ًٖ ْو
ً
َظا ًٞال

ّٗضص اإلاشالب والى٣اثو ألازال٢ُت مً ظبن  ا، َو وألازال٢ُت؛ بط ًهّىع لهم ال٣ُم الٗلُا لُخسظَو

بخ ا ٍو ضع ختى ًخجىبَى ئىا ؤبىاءَم وؤخٟاصَم  وألاظُا٫ اإلا٣بلت وبسل وزُاهت ٚو
ّ

ٗضوا ٖجها، وختى ًيك

ضوجها لهم.  مً الٗغب بٗضَم بالهىعة التي ًٍغ

 جُىع الكٗغ الٗغبي 

م مً َبُٗت الٗغب اإلاداٞٓت التي ظبلىا ٖلحها، وؤملتها ٖلحهم بِئتهم وخُاتهم، مما ظٗلجهم  ٖلى الٚغ

الىزيُت في الجاَلُت، وجمّؿ٨هم بخ٣الُضَم  ًخمّؿ٩ىن بخ٣الُضَم الضًيُت ٦خٗل٣هم بضًاهتهم

٣ت بالؿٟغ والًُاٞت والٗهبُت ال٣بلُت، وجمّؿ٨هم بخ٣الُضَم الٟىُت ٦بضء 
ّ
الاظخماُٖت اإلاخٗل

ال٣هُضة بىن٠ الُلل، وبمؿا٥ الٗها ٖىض الخُابت، والى٢ىٝ ٖىض بل٣اجهم لخُبهم 

م، واإلاداٞٓت ٖلى ٖامىص الكٗغ، و٢الب ال٣هُضة وج٣ال م مً طل٪ وؤقٗاَع ُضَا الٟىُت ٖلى الٚغ

م ؤنابه ٢ضع ٚحر ٌؿحر مً الخُىع    –٧له، ٞةن قَٗغ
ً
ىع لم ًل٤  –وبن ٧ان بُُئا

ّ
٦ما ؤن َظا الخُ

حن والى٣اص الٗغب ٦إبي ٖمغو بً الٗالء وزل٠ ألاخمغ وؤبي   مً الاعجُاح وال٣بى٫ مً ٢بل اللٍٛى
ً
٦شحرا

و، و٢ض بضا طل٪ في و٢ىٝ ٦شحر ٖبُضة، بل ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪، ٢ىبل ب٨شحر مً اإلا ٗاعيت والٞغ

مً اإلاٗاعيحن والغاًٞحن لخغ٧اث الخجضًض التي هاصي بها ؤو ٢ام بها الكٗغاء مً ؤمشا٫ ؤبى هىاؽ 

وؤبي جمام واإلاخىّبي وؤخمض قىقي وظبران زلُل ظبران وؤخمض ػ٧ي ؤبي قاصي ونالح ٖبض الهبىع 

م. حَر  ٚو

ضث خغ٧اث جُّىع في الكٗغ ٖىض الٗغب وم٘ طل٪، ٣ٞض وظضث ٖىامل ٖضًضة ؾاه 

 بلى َظا 
ً
لى ؤبىاب اإلالى٥ وألامغاء والغئؾاء، مًاٞا ٧اظخمإ الكٗغاء في ألاؾىا١ الجاَلُت، ٖو

واخخٟا٫ الى٣اص بالكٗغ، وؤلا٦شاع مً جهي٠ُ ال٨خب والغؾاثل في  2الٗهبُت لل٣بُلت والكاٖغ،

ي، وآلازغ ٖامل زاعجي، بال ؤهه في الى٢ذ ج٣ُُمه وه٣ضٍ. ولٗل ؤَمها ٖامالن ؤخضَما ٖامل صازل

ت. ؤما الٗامل ألاو٫ ٞهى ؤلاؾالم، وؤما الٗامل   ومؿاهضة ٢ٍى
ً
هٟؿه، ل٣ي مً الٗامل ألاو٫ جإًُضا

 الشاوي ٞاجها٫ الٗغب بش٣اٞاث ألامم ألازغي وآصابها اإلاسخلٟت.

                                                           
 .138-137، 88-87،)ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(،  مفي الترن والكٗغ واللغتاهٓغ: قىقي ي٠ُ، 1
ت الىلضًت ٖىض الٗغبخؿحن َه،َىض، 2  .42-41، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، مالىٍٓغ
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مً الىزيُت بلى  ؤما ؤلاؾالم، ٣ٞض ٧ان في خ٣ُ٣خه زىعة قاملت لم جدّى٫ الٗغب الجاَلُُحن 

م وهٓغتهم بلى الىظىص، وخىلتهم  الخىخُض، وجى٣لهم مً ال٨ٟغ بلى ؤلاًمان ٞدؿب، بل ّٚحر مً ج٨ٟحَر

ّحر  ت، ومً الجهل بلى الٗلم، ٚو ٦ما ؾجري بٗض –مً البضاوة بلى الخًاعة، ومً الٗبىصًت بلى الخٍغ

غ  -٢لُل ىىا مً جٍُى
ّ
م، واعج٣ىا مً هٓغتهم بلى الًٟ والكٗغ والجما٫، ٞخم٨ م وقَٗغ ٞجهم وهثَر

 بهظا الًٟ ال٣ىلي ال٣ضًم بلى آٞا١ ظضًضة لم ٨ًً لهم بها ٖهض في ٖهىعَم الجاَلُت السخ٣ُت.

وؤما اجهالهم بالش٣اٞاث ألاظىبُت، ٣ٞض ّٖغٞهم اجهالهم بها بإ٩ٞاع وؤؾالُب ظضًضة لم  

ى  م اَلٗىا ٨ًً لهم بها ٖهض مً ٢بل. ٟٞي اجهالهم باألمم ال٣ضًمت مً ٞغؽ ٍو حَر ىىص ٚو هان َو

لؿٟت  لىم مسخلٟت، وه٣لىا مجها بلى لٛتهم وؤصبهم وجإزغوا بمى٤ُ ٞو لؿٟاث ٖو ٖلى لٛاث ومظاَب ٞو

جهم، واخخظوا جى٢ُٗاتهم و٢هههم، ٦ما ونٟىا في  الُىهان وبغوجى٧ىالث ملى٥ الٟغؽ وصواٍو

ا ؤ ا ؤو ؾ٨ىَى م ما قاَضٍو في البلضان التي صزلَى و مغوا بها، ؤو صزلىا في خغوب ماالٟاتهم وؤقٗاَع

مٗها، ؤو حّٗغيىا لٛؼو مجها، ؤو حّٗغيهم للخغوب الهلُبُت في ٖهىعَم الىؾُى،ؤو لٛؼو ؤوعبا لهم 

ها، ؤو جغظمتها للٛتهم،  م بلى ؤوعبا للغخلت ؤو لى٣ل ٖلىمها ومٗاٞع في الٗهغ الخضًض، ؤو بؿَٟغ

غث في ٣ٖىلهم وفي خُاتهم وفي ٞإَلٗهم طل٪ ٖلى مٗاٝع مسخلٟت، وؤ٩ٞاع ومظاَب ظضًضة
ّ
، ؤز

م  م ؤبلٜ ألازغ. ومً زم و٢٘ في قَٗغ م وقَٗغ ٦ما و٢٘ في مسخل٠ ؤوكُت –ٞىىجهم وآصابهم وفي هثَر

 جُّىع في ق٩له وفي مًمىهه، وفي ؤلٟاْه ومٗاهُه. -خُاتهم

ل، ْهغ بًٗهم   و٢ض ٢ام بمهمت الخُىٍغ في الكٗغ الٗغبي قٗغاء ٦شحرون ٖبر الؼمان الٍُى

هغ بًٗهم في  في الٗغا١ والكام في الٗهغ الٗباسخي ٦إبي هىاؽ وؤبي جمام وؤبي الٗالء اإلاٗغي، ْو

مها الباعوصي ويّمذ ؤخمض قىقي  ت ٦مضعؾت ؤلاخُاء التي جٖؼ مهغ يمً ظماٖاث ؤو مضاعؽ قٍٗغ

مها زالزت مً الكٗغاء َم ال٣ٗاص واإلااػوي وق٨غي،  وخاٞٔ ببغاَُم، ومضعؾت الضًىان التي جٖؼ

 مً الكٗغاء في ٦شحر مً البالص و 
ً
 ٦بحرا

ً
ى التي ؤؾؿها ؤخمض ػ٧ي ؤبى قاصي ويّمذ ٖضصا

ّ
ظماٖت ؤبىل

لى مدمىص َه والكابي والهمكغي والخُجاوي بكحر،  الٗغبُت، ومً ؤَم قٗغائها ببغاَُم هاجي ٖو

بض ال م بضع قا٦غ الّؿُاب ٖو هغ بًٗهم في الٗغا١ ٦غواص مضعؾت الكٗغ الخّغ الشالزت َو اب ْو َى

ً، زم امخض جإزحر مضعؾتهم بلى لبىان وؾىئٍا  البُاحي وهاػ٥ اإلاالث٨ت في هدى مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

ا مً البلضان الٗغبُت. حَر  1ومهغ ٚو

                                                           
إة الكٗغ الخّغ بلى الٗغا١، وجغظ٘ بضاًخه بلى ٢هُضة لها ؤوكإتها في ؾىت جيؿب الكاٖغة الٗغا٢ُت هاػ٥ اإلاالث٨ت وك 1

م؛ بط ْهغث بىا٦حر قٗغ الخُٟٗلت في 1932م، بُض ؤن اليكإة الخُُٟٟت لهظا الكٗغ ٧اهذ في مهغ في ؾىت 1947

ض ؤبى خضًض ومدمىص خؿً بؾماُٖل ولى  حن ٦ٗلي ؤخمض با٣٦شحر ومدمض ٍٞغ َـ ٖىى ؤٖما٫ ٖضصون الكٗغاء اإلاهٍغ

م. حَر  ٚو
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غ ًٞ الكٗغ الٗغبي في زاعط الىًَ الٗغبي، ٣ٞض   وؤما الكٗغاء الظًً ٢امىا بدغ٦ت جٍُى

لغاب٘ الهجغي ومً ؤَم قٗغائها م٣ضم بً ْهغث ظماٖت مجهم في بؾباهُا ؤو ألاهضلـ مً ال٣غن ا

ضون وابً خؼم وابً  مى الخُُلي وابً ٢ىمان وابً ٍػ غ وألٖا مٗافي ال٣بري وابً ٖبض عبه وابً َػ

هغث ظماٖت زاهُت في  ػمغ٥ ولؿان الضًً ابً الخُُب وابً ماظت والدكتري وابً ٖغبي.ْو

ً، ؤ٢ام بًٗه ٨خحن في ال٣ٗض الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ ٩ا الجىىبُت، مً ألامٍغ ل في ؤمٍغ م في البراٍػ

ىػي اإلاٗلىٝ والكاٖغ ال٣غوي )عقُض  ؤمشا٫ بلُاؽ ٞغخاث وؤبي الًٟل الىلُض ووٗمت ٢اػان ٞو

م ظبران زلُل ظبران  ٩ا الكمالُت، ومً ؤقهَغ ىع٥ مً ؤمٍغ الخىعي(، وؤ٢ام بًٗهم آلازغ في هٍُى

داوي وبًلُا ؤبىماضخي ومُساثُل وُٗمت.  وؤمحن الٍغ

ٗغي ٖلى ؤًضي الكٗغاء الٗغب الظًً ٖاقىا في بؾباهُا ون٣لُت  و٢ض 
ّ

جّم الخُىٍغ الك

ا وناعث ٞحها لٛتهم لٛت الخضًض وال٨خابت، وفي  ا وخ٨مَى ما مً البلضان التي اؾخىَىَى حَر ٚو

ا في خحن ؤن ؤَلها ًخدضزىن بلٛت ٚحر الٗغبُت  بلضان َاظغ بلحها ٖغب ؾىعبا ولبىان وؾ٨ىَى

٩ا.٧البرحٛالُت في  ت في ؤمٍغ ل، وؤلاهجلحًز  البراٍػ

و٢ض ٧ان للخُىٍغ الظي ٢ام به اإلاكاع٢ت في م٨ت واإلاضًىت وصمك٤ وبٛضاص ؤزٍغ البالٜ الظي  

م  و٢٘ في الكٗغ الٗغبي في ألاهضلـ، ٞإٖان الكٗغاء ألاهضلؿُحن ٖلى الىٟىط بلى جُىٍغ ق٩ل قَٗغ

 وازترإ ؤق٩ا٫ ظضًضة، والخجضًض في مىؾ٣ُاٍ ومٗاهُه.

٣خه ال٣ضًمت ونُاٚخه   ٦ظل٪ ٧ان إلاضعؾت ؤلاخُاء صوع مهم في بٖاصة الكٗغ الٗغبي بلى ٍَغ

م  ٤ ال٣ُٗم الظي ؾاع ُٞه الكٗغاء في الٗهغ الٗشماوي، مما ؤٖان ٚحَر له مً الٍُغ اإلاكغ٢ت وجدٍى

بٗضَم ٖلى البىاء ٖلى ما ؤعؾىٍ مً ؤؾاؽ مخحن، َظا ًٞال ٖما ؤؾهمىا به مً بصزا٫ الكٗغ 

 حي في ؤصبىا الخضًض.اإلاؿغ 

اث الجضًضة لٗل   ٗغ الخّغ، ٣ٞض ؤصزلذ في الكٗغ الٗغبي بٌٗ اإلاىيٖى
ّ

ؤما مضعؾت الك

غ مٗاهاجه وخُاجه الُىمُت و٢ًاًاٍ الىٟؿُت  ت، وجهٍى غ الخجغبت الكٍٗغ ؤَمها ظٗلها ؤلاوؿان ظَى

.٠
ّ
ت الٍؼ٠ الاظخماعي والشىعة ٖلى الخسل  والاظخماُٖت والؿُاؾُت، وحٍٗغ

ؤن ججضًضَا في مىؾ٣ُا الكٗغ ٧ان زىعة خ٣ُ٣ُت، ٖلى ال٣هُضة الخ٣لُضًت، ٣ٞض  بُض 

َغخذ ال٣اُٞت اإلاىخضة، وؤَملذ البدىع اإلاغ٦ُت، واٖخمضث ٖلى البدىع الهاُٞت، ٦ما اٖخمضث 

غخذ هٓام البِذ، وؤخلذ مدله الؿُغ، ولم جلتزم في  ٖلى الخُٟٗلت وخضة للىػن اإلاىؾ٣ُي، َو

 مً الخُٟٗالث.الؿُىع بٗضص زابذ 
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غ الكٗغ الٗغبي الخضًض ختى   ٩ي ٧ان لها، ؤبلٜ ألازغ في جٍُى بُض ؤن مضعؾت اإلاهجغ ألامٍغ

ً الٗغبي ال ٌٗضو ؤن ٩ًىن  ت ألازغي في الَى لُم٨ً ؤن ٣ًا٫ بن ٧ل ما َىعجه الخغ٧اث الكٍٗغ

 ٖلى ههجها وجىؾُٗا إلاا ؤصزلخه في مًامحن الكٗغ وؤق٩اله ظ
ً
 لها ؤو ؾحرا

ً
 1مُٗا.بجباٖا

٣ٞض ؾب٣ب مضعؾت اإلاهجغ مضعؾت الضًىان وظماٖت ؤبىلى في الضٖىة بلى جُىٍغ الكٗغ  

الٗغبي، ٧اؾخ٣ائهم ماصة الكٗغ مً مىابٗها الخ٣ُ٣ُت وألانُلت، مً الخُاة ومً الُبُٗت ومً 

ا ٞىُا الىظضان، والجزو٫ بلى الخُاة الٗامت والخ٣اٍ ألاقُاء الهٛحرة والٗابغة، والخٗبحر ٖجها حٗبحر 

ت لل٣هُضة، والخدغع مً  ت وؤلاقغا١، والضٖىة بلى الىخضة الًٍٗى ظمُال ًًٟى ٖلحها الخٍُى

٘ ال٣ىافي وبعؾالها ٦ما ظضص قٗغاء  الٗهبت ألاهضلؿُت في  ال٣اُٞت الىاخضة والضٖىة بلى جىَى

٣ت ألاهضلؿُت، ومً ظهت ؤزغي بإؾالُب الىٓم ٖىض الٛغبُ ً مً ظهت بالٍُغ حن، اإلاىشخاث مخإزٍغ

ٓهغ َظا الخإزغ اإلاؼصوط في مىا٣ٞتها للخىقُذ في ألاهضلـ ومسالٟتها في الى٢ذ هٟؿه، في ٖضم  ٍو

داوي  ىن "الكٗغ اإلاىشىع"، و٧ان طل٪ ٖلى ًض ؤمحن الٍغ ض باإلاُال٘ الالػمت. ٦ظل٪ ؤصزل اإلاهجٍغ ُّ الخ٣

خمان، وجبٗه ُٞه قٗغاء آزغون ؤبغػ  ٩ي ولذ ٍو َم ظبران زلُل الظي خظا ُٞه خظو الكاٖغ ألامٍغ

 2ظبران وعقُض ؤًىب.

و٢ض ٧ان لهاالء الكٗغاء الٗغب ظمُٗهم جإزحر ٦بحر في جُّىع الكٗغ الٗغبي ق٨ال ومًمىها.  

ؤق٩ا٫ ؤزغي ٖضًضة. ٣ٞض ْهغ  -بلى ظاهب ال٣هُضة، الك٩ل الخ٣لُضي–ٟٞي اإلاجا٫ ألاو٫ ْهغث 

ؤق٩ا٫  -ًيخمىن بلى ؤنى٫ ٞاعؾُتوالؾُما الظًً  –في الٗهغ الٗباسخي ٖلى ؤًضي الكٗغاء الٗغب 

ّٗضص في ال٣اُٞت 
ُ
ت ظضًضة، ٧اإلاؼصوط، والغباُٖت، واإلاؿمِ، واإلاىشر، والؼظل، وهي ظمُٗها ح قٍٗغ

ضص الكُىع.  ٖو

غث بإق٩ا٫ الكٗغ ألاوبي، مجها  
ّ
ت ظضًضة جإز وفي الٗهغ الخضًض، ْهغث ؤق٩ا٫ قٍٗغ

ٗغ اإلاغؾل، والكٗغ اإلاىشىع، و٢هُضة الىثر، والك
ّ

 ٗغ الضوعي، وقٗغ الخُٟٗلت.الك

اث التي هٓم ٞحها الكٗغاء   ت، جُّىعث اإلاىيٖى وفي اإلاجا٫ الشاوي، اإلاًامحن الكٍٗغ

غ ؤلاؾالم في الٛؼ٫ الٗظعي في الٗهغ ألامىي وؤؾبٜ ٖلُه مسخت عوخُت مدببت، 
ّ
الٗغب. ٣ٞض ؤز

حر،  هغ ٢بله في نضع ؤلاؾالم اإلاضًذ الىبىي الظي بضؤ ٖلى ًض ٦ٗب بً َػ زم جُّىع في الٗهىع ْو

ٗغ الهىفي 
ّ

غ ؤلاؾالم في الك
ّ
الخالُت والؾُما في ال٣غن الؿاصؽ الهجغي ٖلى ًض البىنحري، ٦ما ؤز

م. وصزلذ ٖلى ٞىىن اإلاضًذ والغزاء  حَر ت والخالط وابً ٖغبي وابً الٟاعى ٚو ٖىض عابٗت الٗضٍو

                                                           
 .227، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، مقٗغاء الغابُت الللمُتالؿغاط، هاصعة ظمُل،1
 .245-243، 233، 227اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م2



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 288  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ت  م وألاخاصًض الىبٍى غة بال٣غآن ال٨ٍغ
ّ
ٟت. ٦ظل٪ ْهغث َىاب٘ والٟسغ مٗان بؾالمُت مخإز الكٍغ

 بؾالمُت ٖلى ال٣هاثض الٟلؿُٟت ٖىض اإلاٗغي وابً قبل البٛضاصي وابً ؾِىا.

ذ جإزحراجه في ْهىع ؤظىاؽ ؤصبُت ظضًضة  
ّ
وؤما الاجها٫ بالش٣اٞاث ألاظىبُت، ٣ٞض ججل

اث الخُاة الُىمُت في صًىان "ٖابغ ؾبُل"  ت، ومىيٖى ٦سغاٞاث ؤخمض قىقي ومؿغخُاجه الكٍٗغ

ت ؤلاوؿاهُت التي ْهغث في ل ت الخإّمل الىٟسخي والكٗغ الىظضاوي والجٖز ٗباؽ مدمىص ال٣ٗاص، وهٖؼ

٩ي ومضعؾت الضًىان وظماٖت ؤبىلى ومضعؾت الكٗغ الخّغ. ً قٗغاء اإلاهجغ ألامٍغ  صواٍو

 

 ألازغ الٗغبي في الكٗغ الٗاإلاي 

ٗغ ألاوعبي في الٗهغ 
ّ

غ بالك
ّ
غ الكٗغ الٗغبي وبطا ٧ان الكٗغ الٗغبي ٢ض جإز

ّ
الخضًض، ٣ٞض ؾب٤ ؤن ؤز

هٟؿه في الكٗغ ألاوعبي في الٗهغ ال٣ضًم، وفي هدى ال٣غن الخاصي ٖكغ اإلاُالصي وما بٗضٍ مً 

م مً الكٗىب ألازغي في الكغ١ والٛغب. غ في قٗغ ٚحَر
ّ
 ٢غون، ٦ما ؤز

غ الكٗغ ؤلاؾباوي والٟغوسخى باإلاىشخا 
ّ
ث وألاػظا٫ ٟٞي ال٣غن الشاوي ٖكغ والشالض ٖكغ جإز

حن، ؤي الخاؾ٘ والٗاقغ اإلاُالصًحن،  الٗغبُت التي اػصَغث في ألاهضلـ مىظ ال٣غن الشالض والغاب٘ الهجٍغ

غ الكاٖغ ؤلاًُالي 
ّ
ت الٗغبُت بلى جإز ا في قٗغاء التروباصوع. ٦ظل٪ ؤّصث َظٍ ألاق٩ا٫ الكٍٗغ هغ ؤزَغ ْو

ت الت ٤ الترظمت–ي اهخ٣لذ بتراع٥ بها، وصٞٗخه بلى ازترإ ًٞ الؿىهاجه الكٍٗغ بلى الكٗغ  -ًٖ ٍَغ

 ٖلى وظه الخهىم. 1ؤلاهجلحزي ٖىض ؾبدؿغ وق٨ؿبحر

ى صاهتي الُجحري )  م( في ٦خابه "ال٩ىمُضًا ؤلالهُت" 1331-1265وؤٞاص قاٖغ ؤوعبي آزغ َو

بمهاصع ٖغبُت ٦شحرة، مجها "الٟخىخاث اإلا٨ُت" للكاٖغ الهىفي ألاهضلـ اإلاٗغوٝ ابً ٖغبي )ث 

غظم بلى اللٛخحن ٌ(، 638
ُ
بلى ظاهب بٞاصجه مً ٦خاب اإلاٗغاط الٗغبي الظي قإ في ألاهضلـ وج

الٟغوؿُت والالجُيُت ٦ما ؤزبذ طل٪ الٗلماء ألاوعوبُىن ٦مُجُل ؤؾحن بالزُىؽ ومىهُىؽ ؾىضًىى 

 2مً ؤلاؾبان، ولىَـ ظُُه مً الٟغوؿُحن، وحكحرولي مً ؤلاًُالُحن.

٣٘ اإلاخدب٘ للكٗغ ألاوعبي   ٖلى ؤنضاء مً قٗغ الٗباؽ بً ألاخى٠ في ال٣هاثض ٍو

البروٞيؿالُت التي حٛجى بها قٗغاء التروباصوع في ظىىب ٞغوؿا في ال٣غهحن الخاصي ٖكغ والشاوي ٖكغ 

ُما جالٍ. ىض ؤهضاصَم في ب٣ُت البالص ألاوعبُت في الٗهغ هٟؿه ٞو  3اإلاُالصًحن، ٖو

                                                           
 .272، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، مألاصب اإلالاعن َال٫، مدمض ٚىُمي،1
 .157-149اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م2
 .65، ماإلالاعن ملضمت ئلى ألاصب ؤلاؾالمي الُاَغ هإخمض م٩ي،3
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غي قىقي ي٠ُ ؤن للٛؼ٫ الٗظعي ألاهضلسخي ؤزغ    في ألاصبحن ؤلاؾباوي والٟغوسخى، ٍو
ً
 ٖم٣ُا

ً
ا

وزحر ما ًهّىعٍ ٖىض ؤلاؾبان ٢هت "صون ٦ِكىث" التي ًدُا بُلها وؤشخانها خُاة حكبه خُاة 

شىب بلى عقضٍ  مجىىن لُلى؛ بط ًدب الٗاق٤ خبا ٖىُٟا ًيخهى به بلى الجىىن ؤو ما ٌكبهه، ٍو

م٤ َىاٍ، واإلادبىبت صاث ما ج٣ُم ؤمامه مً ال٣ٗباث ما ًجٗله ًداو٫ ُٞيكض ألاقٗاع مهّىعا خبه ٖو

ا.  1اظخُاَػ

بحرا وكإة اإلاالخم في ألاصب ؤلاؾباوي بلى ًٞ ألاعاظحز   غّص اإلاؿدكغ١ ؤلاؾباوي زىلُان ٍع ٍو

سُت في ألاهضلـ ٖلى ًض ًدحى الٛؼا٫ وجمام بً ٖل٣مت وابً ٖبض عبه وؤبي َالب ٖبض الجباع.  2الخاٍع

 3اإلاىشخاث حّٗض ألاب الكغعي للكٗغ الٛىاجي ألاوعبي.٦ما ًغي الُاَغ ؤخمض م٩ي ؤن  

، وال  
ً
ؤما ؤزغ الكٗغ الٗغبي في الكٗغ الكغقي ٞإٖم٤ مً ؤزٍغ في الكٗغ ألاوعبي وؤ٦ثر احؿاٖا

 -بلى ظاهب الخِ الٗغبي –ؾُما في آلاصاب ؤلاؾالمُت؛ ٣ٞض ه٣ل الٟغؽ بٗض صزىلهم ؤلاؾالم 

ت ٖضًضة مً ألاب الٗغبي، ٧ اإلاشىىي الظي ه٣لٍى مً اإلاؼصوط، وه٣لىا الغباُٖت والٛؼ٫ اظىاؽ قٍٗغ

ا،  حَر ت الٗغبُت ٧الهؼط والغمل واإلاخ٣اعب ٚو وال٣هُضة، ٦ما ه٣لىا ألاوػان والبدىع الكٍٗغ

ت بلى لٛتهم. م، وه٣لىا اإلاهُلخاث الكٍٗغ  واؾخسضمىا ال٣ىافي في قَٗغ

ٓم في اإلاىلض الىبىي ٞىا وهٟـ الصخيء ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ ًٖ الكٗغ التر٧ي؛ ٣ٞض ؤنبذ الى 

،بٕغ ُٞه ؾلُمان ظلبى، ٦ما هٓمىا ٢هت "ًىؾ٠ وػلُست"، و٢ض هٓمها 
ً
ا مغمى٢ا وقاجٗا قٍٗغ

دحى ب٪ وابً ٦ما٫ باقا، ٦ما ؤبضٕ الكاٖغ المعي مىٓىمت ظمُلت نّىع ٞحها مإؾاة م٣خل  خمضي ٍو

ى٠. ٦ظل٪ ٖٝغ ألاصب التر٧ي ٢هت "ل ُلى واإلاجىىن" مىظ الخؿحن والخمشُل بجشماهه بىخكُت ٖو

ال٣غن الخامـ ٖكغ، ٣ٞض هٓمها مً الكٗغاء ألاجغا٥ محر ٖلى قحر هىاجي وخمضي آ١ قمـ الضًً 

ًىلي.  4ٞو

٦ما ه٣ل اإلاالًى ال٣هُضة الٗغبُت بلى لٛتهم ٖلى ًض خمؼة الٟىهىعي في ال٣غن الؿاصؽ  

ت ٖغبُت ؤزغي بلى ظاهب  ٖكغ اإلاُالصي وؤَل٣ىا ٖلحها مهُلر "قٗغ" الٗغبي، وه٣لىا ؤظىاؽ قٍٗغ

ُت والٟلؿُٟت ٨ٟ٦غة وخضة  غوا بكٗغ ابً ٖغبي وبإ٩ٞاٍع الهٞى
ّ
ال٣هُضة ٧الٛؼ٫ والغباُٖت، ٦ما جإز

الىظىص، وه٣لىا بغصة البىنحري في مضح الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤقٗاع خؿان بً زابذ 

م. حَر حر وابً الٟاعى وؤلامام الكاٞعي وؤخمض قىقي ٚو  و٦ٗب بً َػ

                                                           
 .153، مفهٌى الكٗغ وهلضهقىقي، ي٠ُ، 1
 .67الُاَغ، ؤخمض م٩ي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م2
 .80-79اإلاغظ٘ هٟؿه، م3
 .440، 437، 401، 391، 390، 337مملضمت ئلى ألاصب ؤلاؾالمي اإلالاعن،اهٓغ: الُاَغ ؤخمض م٩ي، 4
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–م ٠٣ً جإزحر الكٗغ الٗغبي ٖىض الكٗغ الٟاعسخي والتر٧ي واإلاالًىي، بل امخض َظا الخإزحر ول 

بلى قٗىب ؤزغي  -بلى ظاهب اللٛت الٗغبُت والىثر الٗغبي وبسانت ؤل٠ لُلت ولُلت و٧لُلت وصمىت

خ٩يء الكٗغ الؿىاخُلي ٖلى الكٗغ  ٣ُت التي جدخظي ببدىع الكٗغ الٗغبي،ٍو  ٖضًضة ٧الكٗىب ألاٍٞغ

حر بلى اللٛت الؿىاخُلُت، وهي  جخلى  -ٖاصة–الٗغبي، و٢ض ه٣لذ ٢هُضة "باهذ ؾٗاص" ل٨ٗب بً َػ

 ٢1بل بغصة البىنحري، و٢ض جغظمذ ٧لها لُدباع٥ بها الىاؽ في اخخٟاالث اإلاىلض الىبىي.

م،   حَر ٦ظل٪ ْهغث جإزحراث الكٗغ الٗغبي في ؤقٗاع الهىىص والبا٦ؿخاهُحن وألالبان ٚو

ت واإلاىلضًاث ومهٕغ الخؿحن في ٦غبالء و٢هت "لُلى واإلاجىىن"، و ٞىٓم قٗغائ  َم في اإلاضاثذ الىبٍى

ا. حَر  2"ًىؾ٠ وػلُست" ٚو

 

 الخاجمت 

وهسلو مما ه٣ّضم بلى ؤن خغ٦ت الخُّىع الكٗغي ٖىض الٗغب لم جبضؤ في ال٣غن الشاوي الهجغي في 

ان ٦ما ًغي ؤٚلب الباخشحن، ٦ما ٖهض الٗباؾُحن ٖلى ؤًضي الكٗغاء ٚحر الٗغب مً الٟغؽ والُىه

 -٦ما هغي –، وبهما بضؤ 3لم جبضؤ في هدى مىخه٠ ال٣غن ألاو٫ مً الهجغة ٦ما ًغي هٟغ ٢لُل مجهم

هغ الخلٟاء الغاقضًً، ٢بل طل٪ في نضع ؤلاؾالم في ٖهض الغؾى٫ نلى هللا ٖل وم٘ ؤن ُه وؾلم ٖو

ًمُلىن بلى الخجضًض والخُٛحر ُٞما  الٗغب مداٞٓىن بُبٗهم، ًخمؿ٩ىن بٗاصاتهم وج٣الُضَم، وال 

ىىجهم، بال ؤن ألاخضار الطخمت التي مّغث بهم صٞٗتهم صٞٗا بلى  م ولٛتهم ٞو ًخهل بدُاتهم وؤ٩ٞاَع

غ ٞجهم الكٗغي. وؤَم الٗىامل التي ؤّصث بلى جُّىع الكٗغ ٖىض الٗغب َى ؤلاؾالم، واجهالهم  جٍُى

م مً الكٗىب، ومً الجضًغة بالظ٦غ َىا ًٖ جُّىع الكٗغ ابهم. واَالٖهم ٖلى ز٣اٞاتهم وآص بٛحَر

الٗغبي ؤهه خحن جدى٫ الك٩ل الكٗغي مً الىخضة ال٣اُٞت والىػن في ال٣هُضة الخ٣لُضًت بلى 

حهما  الّخٗضص في ال٣اُٞت ٦ما خضر في اإلاؼصوط واإلاؿمِ واإلاىشر والكٗغ اإلاىشىع والكٗغ الخّغ، ٞو

 ٧لحهما ٦ما في اإلاىشخاث ٖلى وظه الخهىم، 
ً
 ٨ٖؿُا

ً
ٞةن مًامحن ال٣هُضة الٗغبُت ؾاعث ؾحرا

ُت، واهخ٣لذ مً الخ٨ٟ٪  غاى بلى الىخضة اإلاىيٖى ؛ بط جدّىلذ ال٣هُضة مً الّخٗضص في ألٚا
ً
جماما

ت ختى ناعث مدؿلؿلت ومخماؾ٨ت ٧البيُان اإلاٗماعي  بحن ؤبُاث ال٣هُضة بلى الىخضة الًٍٗى

 اإلاد٨م البىاء والخىُٓم.

                                                           
 .277، 274، 265، 262اهٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م1
 .446، 445، 444، 440، 405، 403، 402، 401، 392-391، 342هٟؿه، ماهٓغ: اإلاغظ٘ 2
، ملضمت في ألاصب ؤلاؾالمي اإلالاعن ، والُاَغ، م٩ي، 56، مالخُىع والخدضًض في الكٗغ ألامىي قىقي، ي٠ُ، 3
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 وؤلابضإ  ألاصب

 ألاؾخاط اإلاؿاٖض الضهخىع ٖبضالحلُم بً نالح

 ألاؾخاط اإلاكاعن الضهخىع ٖبضالغني ٌٗلىب فُاوي

ا   الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

 ال٣اثل:  شخيء، ٞهى الخمض هلل عب الٗاإلاحن الظي ؤبضٕ ٧ل 
ً
ْمغا

َ
ى ؤ طخَ

َ
ا ٢

َ
ْعِى َوِبط

َ
َمَىاِث َوألا ُ٘ الؿَّ ٌْ ﴿َبِض

ىُن﴾.
ُ
٩ َُ َٞ ًْ ُ

ُه ٦
َ
٣ُى٫ُ ل ًَ َما  ِةهَّ

َ
في ألاصب بداظت بلى ٖغى ومىا٢كت، زانت بٗضما  ٢ًُت ؤلابضإ 1ٞ

ٗا٫ ف ما٫ ألاصبُت. ٞاإلبضإ ٖىهغ مهم ٞو ي هجاح ؤصع٥ ألاصباء والى٣اص ؤَمُت ؤلابضإ في ظمُ٘ ألٖا

م  و٢ض ا٫ ألاصبُت،ؤي ٖمل ٞجي ؤصبي، ومً َىا ًدبحن لىا مضي ٖم٤ الٗال٢ت بحن ؤلابضإ وألٖا

ال٢خه باألصب َظٍ الضعاؾت جمدىعث مىا٢كت ؤلابضإ في ألاصب و  ،خى٫ بُان مٟهىم ؤلابضإ ٖو

ٖلى ؤلابضإ في الًٟ الغواجي ٦ىمىطط ًٞ ؤصبي مٗخمضا ؾدخُغ١ ؤًًا بلى صعاؾت ؤلاؾالمي،  و 

ما: ؤلابضإ الخٗبحري، والخُا٫ الخال١. ٞهظٍ الضعاؾت تهضٝ بلى بُان مضي خاظت  ً، َو ٖىهٍغ

ت الخضًشت  ألاصب ٖامت بلى ؤلابضإ زانت الًٟ الغواجي خُىما ؤنبذ مً ؤ٦ثر الٟىىن ألاصبُت الىثًر

 قهغة واهدكاع في ؤوؾاٍ اإلاجخم٘ الٗغبي.

 

 اإلالضمت

ٍ مً الٟىىن ٖ
ًّ امت ال ٌٗجي البضٖت، ؤي ألازظ ب٩ل ما قاء مً صالالث واعجباَاث، ؤلابضإ في ؤي ٞ

ومً َىا ٢ُل ؤن  وبهما َى جىلُض صالالث ظضًضة زايٗت لًىابِ وهىاْم مُٗاة في ٧ل ًٞ،

حر م٨غع، و٢ىة ؤلابضإ َى ٢ىة الابخ٩اع والخل٤، وفي الٟلؿٟت  ؤلابضإ: "ؤؾاؽ شخئ ٚحر همُي ٚو

١ ؤنُل."بًجاص شخئ ٚحر مً ٖضم، و٢ىلىا ج
َّ
و٢ُل بإهه: "بًجاص شخيء ٚحر مؿب٤  ٨ٟ2حر ببضاعي ؤي زال

ؤو ؤهه: "ه٣ٌُ  3بماصة وال ػمان ؤو ؤهه الخغوط ًٖ ؤؾالُب ال٣ضماء باؾخدضار ؤؾالُب ظضًضة،"

                                                           
 .177ؾىعة الب٣غة، آًت  1
 ، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، ماصة )ب ص ٕ(.اإلاعجم الٗغبي ألاؾاس ي 2
هٓغ 3

ُ
اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ  مجلت ئؾالمُت اإلاٗغفت،: عمؼي، ٖبضال٣اصع، مٟهىم ؤلابضإ في اليؿ٣ُت ؤلاؾالمُت، ا

 .34م، م2005(، 41ؤلاؾالمي، الٗضص )
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ام"، تراٝ باألنل ال٩امل، ؤو اإلاغظ٘ الخَّ ً  1الخ٣لُض والاجبإ، ه٣ٌُ الٖا ؤما ؤلابضإ ٖىض اإلا٨ٍٟغ

ٖىض قخاًً، بإهه: "ٖملُت ًيخج ٖجها ٖمل ظضًض ًغضخي ظماٖت ما ؤو ج٣بله ٖلى الٛغبُحن، ٞىجضٍ 

ه ؾُمؿىن، بإهه: "اإلاباصعة التي ًبضحها الصخو في ٢ضعجه ٖلى الاوك٣ا١ مً  ٗٞغ ؤهه مُٟض،" َو

ه، بإهه: "الٗملُت  الدؿلؿل الٗاصي في الخ٨ٟحر بلى ما ًسال٠ ُٞه الىمِ اإلاٗخاص"، وؾمُض ٌٗٞغ

ت في    2الخٗبحر ًٖ ال٣ضعة ٖلى بًجاص ٖال٢اث بحن ؤقُاء لم ٌؿب٤ ؤن ٢ُل بن بُجها ٖال٢اث".الابخ٩اٍع

ومً َىا ًدبحن لىا ؤن ؤلابضإ مغجبِ بصخيء ظضًض وبياٞت ظضًضة وبن لم ٨ًً ظضًضا بال٩لُت، ألن 

 ٧3ل شخيء مبضٕ ٢ض ال بضَّ و٢ض اؾخٟاص مً ؤولُاث ٢ض ؾب٣خه لخد٤ُ٣ ببضاٖه.

ُم اإلاخٗضصة جخد٤٣ مٗجى ؤلابضإ في ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى الابخ٩اع ومً زال٫ َظٍ اإلاٟاَ

والخل٤ في ظمُ٘ الٟىىن ٩٦اثً م٨ٟغ.  ٞدالت ؤلابضإ البكغي وؿبُت ومدضوصة م٣اعهت باإلبضإ 

ا٢اث مخىايٗت ال جغقى به بلى ببضاٖاث زال٢ت،  ؤلالهي، ألن ؤلاوؿان طو ٢ضعاث مدضوصة َو

ؾب٣ُت في ببضإ ؤلاوؿان ال جدؿم بال٣ضعة مً الٗضم، وبهماهي ٞالخضازت وؤلاوكاء والعجب وألا 

ال٣ضعة الٟىُت اإلادضصة في هُا١ اإلااصة والخبرة، والتي حؿخُُ٘ في الى٢ذ طاجه ؤن جإحي بالجضًض 

  4اإلابخ٨غ اإلاضَل الظي لم ٌؿب٤ بلُه.

 

 ؤلابضإ في ألاصب

غ ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ وؤلاهٟٗاالث   طَب بٌٗ ألاصباء بلى ؤن ؤلابضإ في ألاصب ٖباعة ًٖ: "جهٍى

ِٗل ٞحها وبها"، خظو٢ها َو و٢ُل  5الىظضاهُت، ومٓاَغ الجما٫، زم ج٣ضًمها بلى اإلاجخم٘ لُىٟٗل بها ٍو

ْىٗت، و٢ُل بإهه الخٗبحر الخاعجي ٖما ًدضر في الىٟـ مً ب ىاٖض وجإزحراث بإهه: "ما ٌؿاوي الهَّ

ؤو َى: "الخمإ الخىاَغ، ووهج اإلاكاٖغ،  6بىاؾُت الخُىٍ ؤو ألالىان ؤو ألانىاث ؤو ألالٟاّ"،

  7واؾخجابت الىٟـ إلاا ًهاصٞها في الخُاة مً ؤخضار ومازغاث".

                                                           
)َغابلـ: صاع الكما٫ للُباٖت  -1-الحضازت في الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ بحن الخىٓحر والخُبُم خُضٍ، ٖبضالخمُض،  1

 .11م(، م 1988واليكغ والخىػَ٘، 
 .17–15، م مفهىم ؤلابضإ في اليؿلُت ؤلاؾالمُتعمؼي،  2
الىُٗمي، ؤوـ خؿام، ؤلالتزام وؤلابضإ الٟجي في الكٗغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  3

 80م،م2015، 1ألاعصن، ٍ
 80الىُٗمي، ؤوـ خؿام، ؤلالتزام وؤلابضإ الٟجي في الكٗغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ،،م 4
5  ،٠ هٓغ: الكٍغ

ُ
 .9)بحروث: م٨خبت الهال٫(، م  اللهت في اللغآن،ا

بت،  6  .279-278، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، م معجم اإلاهُلحاث الٗغبُت في اللغت وألاصبَو
7  ،٠  .6، م اللهت في اللغآنالكٍغ



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 294  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ٗض مً ؤَم ؾماتها، ألجها جًٟي بلحها ؾماث عا٢ُت جمحٍز ًٖ ب٣ُت  ٌُ ما٫ ألاصبُت  ٞاإلبضإ في ألٖا

ما ت طاث الُاب٘ البدثي ؤو الٗلمي التي ال ًدغ٥ ألٖا ما٫ الىثًر ٫ ألازغي، ٞهى ًسخٟي وال ًٓهغ في ألٖا

ألاخاؾِـ وال ًى٢ٔ الىظضان وال٣ٗى٫، ٞاإلبضإ في الًٟ ألاصبي في هٓغ الىا٢ض وألاصًب ٦ما ُون٠ 

لُبُٗت ًخٟجغ مشلما جخٟجغ ألاعى ٞخُٗي َظٍ الجبا٫، والؿٟىح والىصًان، وجخجلى ًٖ مالمذ ا

ت.  وعٖو
ً
 وبهاءا

ً
 وخؿىا

ُ
 1اإلاخٟاوجت لُٟا

ت حٗمل ٖلى بٖاصة زل٤ الغئي مً ظضًض، وألاصًب اإلابضٕ ًداو٫  بطن ؤلابضإ ألاصبي َا٢ت ٨ٍٞغ

مداوالة مؿخمغة لل٨ك٠ ًٖ الجىاهب الجضًضة في الخُاة، ٞهى ًداو٫ باؾخمغاع البدض ًٖ لٛت 

بٓغوٝ مُٗىت، وؤ٩ٞاع وجهىعاث وآعاء و٢ًاًا ظضًضة جخُىع بخُىع الظَىُت مً خُض ٖال٢اتها 

 2جدك٩ل باؾخمغاع ًدىاؾب ووا٢٘ الخُاة اإلاخٛحر.

لظا ٞةن ؤلابضإ في ألاصب ٖباعة ًٖ لٛت زانت جمخاػ باالبخ٩اع وؤلاصَاف، ولً ٩ًىن َظا 

 بال بطا خمل في زىاًاٍ ؾماث طاجُت مؿخمضة مً ججاعب زانت، ومؼاط زام، مما ًاصي بلى 
ً
مخمحزا

حها جدكاب٪ في بيُت ظملت مً الٗال٢اث الخاعظُت )اظخماُٖت، ٞلؿُٟت، ل ٛت ٞىُت زانت، ٞو

سُت، ؾُاؾُت...(، م٘ ظملت مً الٗال٢اث الضازلُت )هٟؿُت ألاصًب، ٖىاَٟه، زُاالجه. وال  3جاٍع

عجب مً طل٪ خُىما عؤي زلُل مُغان ؤن الخجضًض في ألاصب ال٨الؾ٩ُي ًدخاط بلى الخل٤ وؤلابضإ 

ً اإلاىيٕى مً ؤوله بلى آزٍغ لم ٣ًضم ٖلُه ولم ٨ًٟغ ُٞه ؤخض، و٢ا٫: ٞالىا٢٘ ؤن ؤؾلىبىا وج ٩ٍى

 ؤلابضإ في ألاصب ؤلاؾالمي هُلخاث وألا٩ٞاع الجضًض٢ضًم ًضزله شخيء ٢لُل مً اإلا

٢ًُت ؤلابضإ في ألاصب ؤلاؾالمي وزانت ٖىض ألاصًب اإلاؿلم في الٗهغ الخايغ ٢ًُت جدخاط بلى 

ما٫ ٖغى ومىا٢ كت، وطل٪ بٗضما ؤصع٥ ألاصباء والى٣اص واإلا٨ٟغون اإلاٗانغون ؤَمُت ؤلابضإ في ألٖا

 ٞا٢ذ ٧ل جهىعاث 
ً
 ُٖٓما

ً
 ؤصبُا

ً
ألاصبُت. ٞمً اإلاٗلىم ؤن ألامت ألاؾالمُت ٢ض جغ٦ذ لىا جغازا

، ظٗل مً ألاصًب ؤو ال٩اج
ً
 َاثال

ً
ب ال٣ٗى٫، بال ؤهىا هجض ؤن َظا الترار الُٗٓم ٢ض ؾبب جغا٦ما

 
ً
 مبضٖا

ً
 ؤصبُا

ً
ؤؾحر الخ٣لُض، ٞإخالخه بِىه وبحن ؤلابضإ في ؤٚلب ألاخُان، ألهه لى خاو٫ ؤن ًيخج ٖمال

 ال٣ضعة ٖلى ؤلابضإ، وخُيئظ ٣ً٘ ؤؾحر الخبُٗت 
ً
لىظض هٟؿه ؤهه ٌُٗض بهخاط الؿاب٣حن ٞا٢ضا

ىه ؤو بتٍر الخ٣لُضًت، ختى ؤنبذ وظضان ألاصًب مصخىن بمحرار مايُه بدُض ال ًم٨ً ٖؼله ٖ

 
ً
٫ هٓغجه ووظهخه بلى الٛغب، وزاى زًمها، زم ٚام في ؤٖما٢ها، وخاو٫ ؤًًا مىه. ؤما بطا خىَّ

                                                           
)ص.م: مُبٗت الىجاح الجضًضة،  سحغ اإلاىيٕى ًٖ الىلض اإلاىيىٖاحي في الغواًت والكٗغ،لخمضاوي، خمُض،  1

 .52م(، م.1990
 81الىُٗمي، ؤوـ خؿام، ؤلالتزام وؤلابضإ الٟجي في الكٗغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ، م  2
 .14م(، م. 1997ٞت، )صمك٤: ميكىعاث وػاعة الش٣ا ٖالكت الىلض باإلبضإ ألاصبي،خمىص، ماظضة،  3
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ً
 باأل٩ٞاع الٛغبُت، جابٗا

ً
، ٞما ؤن ًلبض ختى ًجض هٟؿه ٦ظل٪ م٨بال

ً
 مبضٖا

ً
 ؤصبُا

ً
ؤن ًيخج ٖمال

خه الخ٣ُ٣ُت. خُيئظ ٣ً٘ مغة زاهُ  ًٖ ٍَى
ً
ت في ؤؾغ الخبُٗت الٛغبُت الؾتراجُجُتهم وجهىعاتهم زاعظا

سها، ولهظا ٞمً ؤًً ًجض الٗمل ؤلابضاعي الخ٣ُ٣ي، بطا ٧اهذ الخبُٗت الخ٣لُضًت، والخبُٗت  ٞو

 1الٛغبُت مؿُُغان ٖلى ٣ٖله ووظضاهه؟!

ما٫ ألاصبُت ؤلاؾالمُت زانت لضي  لظا ٞةن الغئٍت ؤلابضاُٖت ؤو مٟهىم ؤلابضإ في ألٖا

هٓغ زانت بٗض ؾُاصة الخًاعة ألاصبُت الٛغبُت ٖلى ظمُ٘  ألاصًب اإلاؿلم جدخاط بلى بٖاصة

غ ؤلام٩اهاث، والدؿهُالث الخ٣ىُت الخضًشت بمسخل٠ ؤهىاٖها التي م٨ىذ  خًاعاث الٗالم ، وم٘ جٞى

مً ألاصًب الخُغ١ والخىى في مسخل٠ اإلاجاالث ؤلابضاُٖت، وظٗلتها في مخىاو٫ ًضًه ب٩ل ؾهىلت 

ؿغ، وبؿببها جٟكذ الاهدغاٞاث ألازال٢ُت، وألا٩ٞاع الًالت في اإلاجخم٘. خُيئظ عؤي ألاصباء  َو

٨خبه، مهما ٧ان َظا  ظ ؤي بوؿان ٖلى ما ٨ًٟغ ُٞه، ٍو
َ
از

َ
ا ًُ واإلا٨ٟغون وؤلانالخُىن ؤهه ال ًجب ؤن 

الخ٨ٟحر ؤلابضاعي في ؤي ٖمل ؤصبي، بن لم ج٨ً َىا٥ ٖهمت ؤو بلتزام ج٣ي جل٪ ألا٩ٞاع وال٨خاباث 

مً الاهدغاٞاث ألازال٢ُت، وألا٩ٞاع الًالت. وبطا جمٗىا ٢ى٫ ابً زلضون، ٣ًى٫:  ألاصبُت ؤلابضاُٖت

ٟجي  ىق٪ ؤن ًىضمج اإلاٛلىب في بيُت ال٣ىي اإلادؿلِ ٖلُه، ٍو "بن اإلاٛلىب مىل٘ بمدا٧اة الٛالب، ٍو

ت ٦مىذ ُٞه، ووعثها   بن لم ٌٗهمه مً َظا الٟىاء ٖهمت مً ب٣اًا الخٍُى
ً
 ولٛت وؤصبا

ً
مال ٖاصة ٖو

سه ال٣ضًم." ًٖ وهغي ؤن ٖهمت ال٣ُٗضة بؿخُاٖتها ؤن ج٣ي ألاصًب مً الظلل، وجدٟٓه مً  2جاٍع

 الضعب 
ً
الى٢ٕى في الاهدغاٞاث، وحؿخُُ٘ ؤن جىظهه بلى اإلاىهج ؤلابضاعي الصخُذ، وجىضر له ؤًًا

ب اإلاؿخ٣ُم في الخٗامل الخ٣ُ٣ي م٘ ؤلابضإ، خُض ؤن ؤلالتزام بال٣ُٗضة ٢ض ج٨ٟل بخىظُه ألاصً

ت ؤلابضإ ألاصبُت، وصوعٍ ٞحها. ولهظا  ن له اإلا٣هىص مً خٍغ اإلاؿلم، ٞلم ًتر٦ه ًجى٫ في مخاَاث، ٞبحَّ

٤ الخهىع ؤلاؾالمي  ت الٗمل ؤلابضاعي ألاصبي في ؤلاؾالم ال بض ؤن " جىُل٤ ٞو عؤي ؾُض ٢ُب بإن خٍغ

٤ جإزظ الٗباصاث والكٗاثغ، ألجها ال٣اٖضة التي ج٣ىم ٖ لحها الهلت التي ٌؿخمض للخُاة، وفي الٍُغ

مجها الٗىن والخهمُم والاهضٞإ، ٦ما جإزظ الٟىىن وآلاصاب والخهىعاث و٧ل ما ًهضع ًٖ الىٟـ 

ت مً حٗبحر". وما طل٪ بال ؤن ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت حؿاًغ الُٟغة الؿلُمت، وجلخه٤ بها، بل ال  3البكٍغ

ها، وج٠٣ باألصًب اإلاؿلم ٖلى خ٣اث٤  ٣ٖضًت ؤؾاؾُت جيصخيء في ٢لبه ًم٨ً ؤن جًاصَا وجىاٖػ

ت ألاصبُت، وطل٪ بخجضًضَا للم٣ضؽ مً الضًً، ل٩ُىن   للىظىص، وتهظب الخٍغ
ً
 زانا

ً
٣له جهىعا ٖو

                                                           
هٓغ: ٢هاب، ولُض، "مى٠٢ ألاصب ؤلاؾالمي مً اإلاظاَب ألاصبُت الٛغبُت"،  1

ُ
اى، عابُت مجلت ألاصب ؤلاؾالميا . الٍغ

 بخهٝغ 5، م65ألاصب ؤلاؾالمي، الٗضص
هٓغ: ٢هاب، ولُض، "مى٠٢ ألاصب ؤلاؾالمي مً اإلاظاَب ألاصبُت الٛغبُت". م 2

ُ
 .5ا

هٓغ: زلُل، ٖماص الض3
ُ
 .11. م مجلت ألاصب ؤلاؾالميًً، "آعاء ه٣ضًت في اإلاىا٠٢ مً اإلامظاَب الضبُت الٛغبُت"، ا
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 مً ٖبض الٗابشحن، واهخدا٫ اإلابُلحن.
ً
 ومهىها

ً
ولهظا ٞةن اعجباٍ الٗمل ؤلابضاعي ألاصبي  1ؤصبىا هؼحها

ٛل٤ ٖلى طاجه، ٌؿض هىاٞظٍ وؤبىابه في وظه ب٣ُٗضة اإلاؿلم ، والتزامه بها، ال ٌٗجي ؤهه ؤصب م

غي  ى ؤصب مدضر مخُىع هام مخدغ٥، ٌؿخُٟض مً الترار، ٍو الش٣اٞاث ألازغي، بهه ؤصب مىٟخذ، َو

 مً ؤلىان الىٓغ والخإمل في ال٩ىن، ل٨ك٠ 
ً
اث الخُاة، ولىها في الخجضًض ؤًًا يغوعة مً يغوٍع

٪ ال٣ُىص وألاؾضاص ًٖ الُا٢اث العجُبت التي ؤوصٖها هللا في  الدجب ًٖ ألاؾغاع الضُٞىت، ٞو

٨ظا ٦ما جهىعٍ مدمض ٢ُب، خُىما عبِ ؤلابضإ ألاصبي بال٣ُٗضة ٣ٞا٫ َى:  2ال٣ٗل البكغي. َو

٣ى٫ قا٦غ مهُٟى 3"الخٗبحر الجمُل ًٖ ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان، مً زال٫ جهىع ؤلاؾالم."  4ٍو

ضي  ًٖ طل٪: "ؤن ًسل٤ الخٗبحر الجمالي ًٖ عوح ؤلاؾالم هٟؿه، وؤن ًمىذ الىٟـ الؿمى الخجٍغ

بها مً هللا، صون ؤن ًبٗضَا ًٖ ألاعى .. بهه  ًا٦ض وظىص ظمالُت ؤزغي  –الًٟ ؤلاؾالمي–الظي ٣ًّغِ

ؤو: "الخٗبحر ًٖ  5وعاء الٗالم اإلااصي اإلالمىؽ، لِؿذ مسجىهت في خضوص الىا٢٘، وج٣الُض الُبُٗت."

ظا ال ًخد٤٣ بال الىظىص والُبُٗت واإلاجخمٗاث والظاث بإؾ لىب ظمُل مً زال٫ جهىع بؾالمي، َو

  6باليؿبت بلى اإلابضٕ اإلاؿلم."

٣ًى٫ ؾُض ٢ُب في طل٪: "لم ٨ًً لها في هٟسخي بال مضلى٫ واخض، َى ظما٫ الٗغى، 

وجيؿ٤ُ ألاصاء، وبغاٖت في ؤلازغاط، وبوي ألعجب ِلم جىهٝغ ٧لمت )الًٟ( بلى الخُا٫ اإلال٤ٟ، 

 7ٌؿىضٍ الىا٢٘، والازترإ الظي ًسغط ًٖ اإلا٣ٗى٫."والابخضإ الظي ال 

ؤهه ُمدا٫ ؤن ًسً٘  لًٟ(، ٞهم ًغونوخى٫ الالتزام بال٣ُٗضة والترار ْهغث ٢ًُت ج٣ى٫ )الًٟ ل 

ٟغى ٖلُه 
ُ
غؾم له وج

ُ
ت ٖلحها، وُمدا٫ ؤن ًسً٘ ٦ظل٪ إلاُالب ج الًٟ للخ٣الُض وألاويإ اإلاخٗاٞع

 بالخُاة الاظخماُٖت ٞالًٟ للًٟ. مهما ٧ان مً نلت َظٍ اإلاُالب

غؽ البِئت  وخى٫ َظٍ ال٣ًُت، ها٢ل مدمىص جُمىع ٞغؤي: " ؤن الًٟ ألانُل ولُض اإلاجخم٘ ٚو

 ًٖ بُئخه ومجخمٗه في 
ً
 ناص٢ا

ً
ّبر حٗبحرا وهبذ الخُاة وهبٌ اإلاك٨الث، والٟىان بن ؤزلو لٟىه ٖو

                                                           
هٓغ: الخٟٓي، ٖبضالل٠ُُ ٖبضال٣اصع،  1

ُ
، اإلااجمغ الٗالمي الشاوي للٛت الٗغبُت الٗلُضة والخأنُل لألصب ؤلاؾالميا

ت وألاصبُت وجُب٣ُاتها )ملخو البدىر م، الجامٗت 2009صٌؿمبر 23-21(، وؤصابها، بؾالمُت الضعاؾاث اللٍٛى

ا، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها، م   .152ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز
هٓغ: ٢هاب،  2

ُ
 .4، م الخجضًض في مىٓىع ألاصب ؤلاؾالميا

 .6، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، م مىهج الفً ؤلاؾالمي٢ُب،  3
 ؤؾخاط الًٟ ؤلاؾالمي بإ٧اصًمُت الٟىىن بال٣اَغة.  4
 .157، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، م ججغبتي الظاجُت في اللهت ؤلاؾالمُتوي، ال٨ُال 5
 . 55، )ص.م.: ص.ن.، ص.ث.(، م. -والحًىع والغُاب-الغواًت ؤلاؾالمُت..الؼمان والغؤٍت قمغص٫،  6
 .9م(، م 1993، )ص.م.: ص.ن.، الىخضة الفىُت في اللهت اللغآهُتالضالي،  7
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ت واهُال١ بدُض ًخ٩ا بخه في خٍغ مل ُٞه ؤلازالم والهض١ وال٣ضعة لهى الهىعة التي حسخى بها مَى

 بخىظُه مً 
ً
ا ًٞ ًجض ُٞه اإلاجخم٘ الٛضاء والكٟاء، وؤما بطا حٛجى الٟىان بضٖىة ؤو ٧ان مسضٖو

الخىظحهاث صون ؤن ٌؿخجُب قٗىعٍ اؾخجابت خ٣ُ٣ُت لخل٪ الضٖىة ؤو ال٨ٟغة التي ًخٛجى بها ٞةن 

ه في الخالت َظٍ ًسىهه ال مدالت، ٞالًٟ للًٟ ؤو  الًٟ للمجخم٘ ًترصٞان ما صام الٟىان ناص١  ٞىَّ

 1الىحي صخُذ ؤلالهام".

ومً َظا اإلاىُل٤ ٧ان الهضٝ مً ؤلابضإ في ألاصب ؤلاؾالمي َى جيؿ٤ُ ٖال٢ت ؤلاوؿان بال٩ىن 

  2والخُاة ٖلى ؤؾاؽ الٗبىصًت للخال٤.

 هسلو بال٣ى٫:

 ؤصبُت ؤن  الخغ٦ت ؤلابضاُٖت واججاَاتها في الٟىىن ألاصبُت جخٗضص ظىا
ً
هبها، بط هجض ؤٖماال

ظا في   ًخهل ٞحها الجاهبان، َو
ً
جخجلى ٞحها اإلاداٞٓت وؤزغي جخطر ٞحها الخضازت، ٦ما ٢ض هجض ؤٖماال

م باصٖاء اججاٍ بلٛاثه لآلزغ، لظا وٗخ٣ض ؤن  خض طاجه ماقغ بًجابي، ول٨ً اإلاهم ؤال ٩ًىن َىا٥ ٖػ

ت اإلابضٕ في ألاصب ال بض ؤن ج٩ىن قاملت، ل٨جها  في  خٍغ
ً
لِؿذ مُل٣ت، بمٗجى ؤهه ٨ًخب باٖخباٍع ٞغصا

ما، في الخىُٖت، وال٨ك٠ والخٗبحر ًٖ الهمىم وألاقىا١ بما  مجخم٘ وؤمت ٖلُه مؿاولُاث هدَى

ًد٤٣ َظٍ اإلاؿاولُاث واإلاهام، صون ؤن ًسغط بلى ٨ٖـ طل٪، ٞلِـ َىا٥ ببضإ صون ؤَضاٝ 

 3بوؿاهُت ٖلُا.

ب ؤلابضإ الٟجي اإلاخجضص، والترار ألانُل، ًٞال ًٖ وؤن ألاصب ؤلاؾالمي لم حهمل ظىاه

عا٢ُت ٖلى مبضٖت بهخاط ؤٖما٫ ؤصبُت  وهي ال٣ُٗضة مً ؤظل جد٤ُ٣ الالتزام بالخهىع ؤلاؾالمي ؤال 

 مؿخىي ٖا٫ مً الًٟ والجما٫.

 وكأة ؤلابضإ في الفىىن ألاصبُت 

ُٟت ج٩ىجها واهبٗاثها، مما ؾب٤ هجض ؤن الٟىىن ألاصبُت جغجبِ بالٗملُت ؤلابضاُٖت، وب٨

ٞالٟىىن ألاصبُت اإلابضٖت ٖامت، ٢ض لٟخذ اهدباٍ الباخشحن في ٧ل ػمان، وظٗلتهم ٨ًٟغون في 

ا، وفي ٦ُُٟت اهبٗاثها، وفي الؼمً ال٣ضًم ٧ان الىاؽ ًيؿبىن ٧ل ٖمل مبضٕ وعاج٘ بلى  مهضَع

ت للكُاَحن وآلالهت. خُض ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤن آلالهت ؤو الك ُاَحن َم الظًً ًمضون ال٣ىي السخٍغ

                                                           
هٓغ: ُٖض،  1

ُ
ت والخُبُم فلؿفت الالتزام فيا  .17، م الىلض ألاصبي بحن الىٍٓغ

ت"،  2 هٓغ: بؾماُٖل، مدمىص، "ؤلابضإ الٟجي في وظىص الترار والهٍى
ُ
اى، عاًُت ألاصب  مجلت ألاصب ؤلاؾالمي،ا الٍغ

 .112م، م 2004(، 41ؤلاؾالمي الٗاإلاُت، الٗضص )
هٓغ: ؤبى الغيا، ؾٗض، "ؤلابضإ واإلاغظُٗت ؤلاؾالمُت،  3

ُ
اى، عاًُت ألاصب ؤلاؾالمي  ألاصب ؤلاؾالمي"،مجلت ا الٍغ

 .98م، م 2003(، 36الٗاإلاُت، الٗضص )
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ظٍ ال٣ضاؾت باليؿبت بلى ؤلالهام وزانت ؤلالهام  الكاٖغ ؤو الٟىان بٌُٟ مً ؤلالهام ؤلابضاعي، َو

الكٗغي ٧اهذ مىظىصة ٖىض الٗغب، والضعاؾاث الخضًشت التي ٢ام بها ٖلماء الىٟـ ٢ض بُيذ بن 

بدض ؤو مضة مً ال٨مىن، وله ؤَم ٖامل في ؤلابضإ َى ؤلالهام الظي ٢ض حؿب٣ه مباقغة مضة مً ال

٪(، ٣ٞض ط٦غث ؤن  ً باجٍغ مغاخل ص٣ُ٢ت ختى ًخم ٞحها ؤلابضإ، و٢ض جىنلذ بلى َظا الباخشت )٧اجٍغ

ال٨ٟغ اإلابضٕ ًمغ باإلاغاخل ألاعب٘، وهي: الاؾخٗضاص ؤو الخإَب خُض جخجم٘ لضي الٟىان بً٘ ؤ٩ٞاع 

ت، وبٗض طل٪ جمغ بمغخلت ؤلاٞغار، زم جدبلىع  وجضاُٖاث، ول٨ىه ال ٌؿُُغ ٖلحها ٞهي حٗبر بؿٖغ

 جيسج َظٍ ال٨ٟغة وجٟهل.
ً
  1ال٨ٟغة التي بغػث، وؤزحرا

٨ظا هجض ؤن ٖملُت ؤلابضإ في ألاصب بهٟت ٖامت لِؿذ َبت قُُاهُت تهبِ في ٟٚلت  َو

، ؤو ج٩ىن ال٨ٟغة ٖضًمت الهضي في هٟؿه. خ٣ُ٣ت 
ً
لى خحن ٚغة صون ؤن ًضعي لها الٟىان مهضعا ٖو

الًٟ ال ٌٗلم في مٗٓم ألاخُان مهضع بلهامه ول٨ً مما ق٪ ُٞه ؤن ؤلالهام تهُإ له جغبت بن ميصخئ 

ًىبذ ٞحها، و٢ض ٩ًىن طل٪ بةصعا٥ الٟىان وبعاصجه، ؤو بٛحر بصعا٦ه وبعاصجه، وبن ٧ان الٟىاهىن في 

ٟٛلىن ٢غاءاتهم وجإمالتهم ومكاَضاتهم جل٪ التي م ًيؿىن مداوالتهم الؿاب٣ت، َو جضوع  الٛالب ألٖا

ظٍ التربت التي تهُإ لئللهام لُىبذ ٞحها ٖباعة بقبإ الظًَ ب٩ل  خى٫ ال٨ٟغة التي جغاوص ؤطَاجهم، َو

 ما ًضوع خى٫ ال٨ٟغة، و٢ض جغظ٘ مغاخل ؤلاقبإ بلى ؾىىاث ٖضة ٢بل ؤن حهبِ ؤلالهام.

ى ا ما٫ ألاصبُت ما َى بال اؾخٛال٫ هاضج ون٣ل مشمغ للخجغبت، َو وسجام بطن ؤلابضإ في ألٖا

ً، ُٞمىدها اله٣ل والخهب م٘ مالخٓت ؤهه  وجسهِب للغئي الكاملت لل٩ىن ًى٨ٗـ ٖلى آلازٍغ

 2."لُضع٥ بها ماَُت ألاقُاء ال ًهل بلى طل٪ بىؾُلت جل٣اثُت ُٚبُت

ومما ج٣ضم ًدبحن لىا ؤن ٖملُت ؤلابضإ في الٟىىن ألاصبُت لِؿذ في الىا٢٘ ٖملُت مٟاظئت 

٣ت قٗىعٍت ؤو ال قٗىعٍت، وؤن اإلااصة باليؿبت بلى الٟىان، بل   بٍُغ
ً
 وطَىُا

ً
 لها هٟؿُا

ً
٩ًىن مؿخٗضا

هخاط ٢غاءاجه ال٣ضًمت وجإمالجه، والهىع التي ًخًمجها  بال  صًب ما هيالتي ججغي ؤلالهام ٖىض ألا 

ظا ما ؤعصها ؤن ههل بلُه، وفي طل٪ ٣ًى٫  اإلابضٕ بهخاظه الٟجي ال بض ؤن ج٩ىن مستزهت في طا٦غجه. َو

 حهبِ صون ؾاب٤ بهظاع، وؤلابضإ لِـ مىبذ الهلت بما هجُ
ً
ب ال٨ُالوي: "ؤلابضإ ألاصبي لِـ وخُا

خىله، وبما ًخٟاٖل صازل الٟىان مً ٖىا٠َ وؤَىاء ومكاٖغ، ٦ما ؤهه وز٤ُ الهلت بخجاعب 

ىىن وؤخضار." ً، وما جدهل للٟغص ؤو الجماٖت مً مٗاٝع وز٣اٞاث ٞو ولهظا ٞةن ؤلابضإ في  3ألازٍغ

                                                           
. 42 –39، )ص.م: صاع ال٣لم، ص.ث.(، م ملالث في الىلض ألاصبيَضاعة،  1  بخهٝغ
ت والخُبُمُٖض، عظاء،  2 ، ظال٫ الضً فلؿفت الالتزام في الىلض ألاصبي بحن الىٍٓغ ت: ميكإة اإلاٗاٝع ً )ألاؾ٨ىضٍع

 .18م(، م 2000وقغ٧اٍ، 
 .8، م ججغبتي الظاجُت في اللهت ؤلاؾالمُتال٨ُالوي،  3
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ظٍ الكغوٍ  ا ختى ًضزل في ٖالم الًٟ وألاصب، َو الٟىىن ألاصبُت له قغوٍ ال بض مً جىاَٞغ

٨ظا". ا في ال٣هت َو ل٣ض جدضزىا ُٞما ؾب٤ ًٖ  1جسخل٠ مً مجا٫ بلى آزغ، ؤي هي في الكٗغ ٚحَر

 ٦ما ً
ً
 قُُاهُا

ً
دباصع بلى م٩اهت ؤلابضإ في الٟىىن ألاصبُت، و٦ُُٟت ج٩ىهه، ٞاإلبضإ لِـ َبت ؤو بلهاما

ً، بل َى هخاط بقبإ الظًَ لؿىىاث ؾاب٣ت، جمذ ًٖ َغ١ ال٣غاءة والخإمل  ؤطَان ال٨شحًر

٣ت قٗىعٍت ؤو ٚحر قٗىعٍت، والتي حؿاٖض  واإلاكاَضة وؤلاصعا٥ واإلاماعؾت والخجغبت ...بلخ، بٍُغ

ؤو بًجاص الٟىان في بًجاص شخيء ٚحر مؿب٤، ؤو الاوك٣ا١ مً الدؿلؿل الٗاصي ؤو مسالٟت اإلاٗخاص، 

ت التي جدمل في زىاًاٍ ؾماث طاجُت  الصخيء مً ٖضم مىه، ولهظا ٢ُل ؤلابضإ هي الٗملُت الابخ٩اٍع

 في ج٩ىًٍ ٖمل ٞجي ٚحر همُي وم٨غع، ولهظا ُون٠ ؤلابضإ 
ً
مؿخمضة مً ججاعب زانت ج٩ىن ؤؾاؾا

ظا ما هغاٍ ؤزىاء خضًصىا ًٖ الخُا٫، والظي ًمشل ؤخض ؤبغػ  في الٟىىن بإجها ٢ىة الخل٤ والابخ٩اع، َو

 م٩ىهاث الٗملُت ؤلابضاُٖت في ًٞ الغواًت والظي ؾىٝ هخُغ١ بلى صعاؾخه ٦ىمىطط. 

 صعاؾت ؤلابضإ في الفً الغوائي هىمىطج

 وقهغة في ؤوؾاٍ  اإلاٗانغة مً ؤَم الٟىىن ألاصبُت حٗضُّ الغواًت الٗغبُت
ً
ا ت الخضًشت قُٖى الىثًر

خُض لم ج٣خهغ ٖلى ج٣ضًم ؤلابضإ وؤلامخإ ٞدؿب، بل  2اإلاجخم٘ الٗغبي في الٗهغ الخايغ،

اؾت التي ٧ان لها ألازغ البالٜ في ألاطَان، والىظضان، ولهظا   مً ال٣ًاًا الخؿَّ
ً
خملذ في ظٗبتها ٦شحرا

 ٣ًى٫: " لظا مً اإلاخى٢٘ ؤن ٩ًىن خٔ الىثر 
ً
ب ؤو العجُب بإن وؿم٘ شخها ٞةهه لِـ مً الٍٛغ

مً اإلاخى٢٘ ٦ظل٪ ؤن ج٩ىن اإلاؿاخت التي حكٛلها الغواًت ؤوؾ٘ الٟجي ؤ٦بر مً خٔ الكٗغ، و 

ا." حَر ت ألاصبُت ألازغي مً زُابت وؾحرة وجغاظم ٚو م وؤلابضإ ٖىهغ مه 3باليؿبت بلى الٟىىن الىثًر

ٗا٫ واًت الٗغبُت اإلاٗانغة ٢ض حٗاملذ م٘ مجاالث  ٞو في الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة، ولهظا ٞةن الّغِ

م٤ الٗال٢ت تها بُغ١ قتى، واججاَا ؤلابضإ ُٖ ٞٗىضما ه٣ى٫ بإن الغواًت ًٞ ببضاعي، ًخبن لىا مضي 

بحن الغواًت وؤلابضإ، ٞالغواًت بضون ببضإ ؤقبه بالجشت الهامضة، ألن ؤلابضإ عوح الغواًت، ٨ٞما 

 ؤن للُاثغ ظىاخحن ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخٛجي ٖجهما، ٦ظل٪ الغواًت ال ًم٨جها ؤن حؿخٛجي ًٖ ؤلابضإ،

ٞبضوهه ال حؿخُُ٘ الغواًت ؤن جدل٤ في ألا٤ٞ. ولظل٪ ٢ُل: "بن اهُال١ الًٟ ال ًخم بال في خضوص 

                                                           
، ص.م.، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ لؤلصب ؤلاؾالمي، -ألاصب والفً بحن الغؾالُت والفىُت-مجلت اإلاكياة ق٤ُٟ، مىحر،  1

 .147م، م 1998
هٓغ: مغجاى، ٖبضاإلال٪،  2

ُ
ذ: اإلاجلـ الَى ٖالم اإلاٗغفت،ا  .23م(، م 1978جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، )ال٩ٍى

: عاٚب، هبُل، 
ً
 .7)ص.م: م٨خبت مهغ للُباٖتصٍ(، م  فً الخألُف الغوائي،وؤًًا

هٓغ: الخؿىاوي، مدمض مدمىص،  3
ُ
)ٖمان: صاع ٖماع لليكغ والخىػَ٘،  صعاؾاث في اللهت والغواًت في بالص الكام،ا

 .5م(، م 2004



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 300  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

٢ُىص ؤلابضإ، والٟىان اإلابضٕ َى الظي ال ٌكٗغ ال٣اعت بإي مً َظٍ ال٣ُىص، بل ٖلى الى٣ٌُ مً 

 بال ٢ُىص ؤو
ً
  1خضوص." طل٪ ًجٗله ًدـ ؤهه بػاء َحر ًدل٤ في ؾمىاث الًٟ َل٣ُا

ٗاوي الؿاب٣ه، بط ؤهه ٖباعة ًٖ: " زل٤ وؤنالت 
َ
ِ الغواًت ًدمل هٟـ اإلا

ًّ وؤلابضإ في ٞ

ب٘ وسخ باَخت ...، وفي طل٪ ٣ًى٫ )٨ُٞخىع َىظى(  ً، ولِـ مجغص مدا٧اة وج٣لُض، َو وبٖاصة ج٩ٍى

ًٖ ًٞ الغواًت بن ال٣ى٫ بإن الغواًت مغآة ح٨ٗـ الُبُٗت ؤلاوؿاهُت، ال ٣ًهض به ؤن ج٩ىن مغآة 

ٖاصًت طاث ؾُذ ؤملـ مؿخى، ألن مشل جل٪ اإلاغآة ال ح٨ٗـ بال نىعة مُخت لؤلقُاء، نىعة 

ناص٢ت جدمل هٟـ الخٟانُل والبهماث، ل٨جها ال جدمل ال٣ضعة ٖلى الخُاة الظاجُت ...، ال بض ؤن 

ل الكٗإ بلى يىء، والًىء بلى هبراؽ، وفي َظا اإلاجا٫ ٣ِٞ  ج٩ىن الغواًت مغآة ٢اصعة ٖلى جدٍى

ً.
ً
ولهظا ٢ا٫ )ظُمـ(: " ًجب ٖلى الغواجي ؤن ًسً٘ مىاصٍ لٟىه وؤال  2م٨ً ؤن ج٩ىن الغواًت ٞىا

 َمه الى٣ل ألامحن."
ً
 مُُٗا

ً
َظا و٢ض ؤقحر في جيكئت الغواًت الٟجي الخام، مً حؿاهض   ٩ً3ىن لها ٖبضا

بت ؤنُلت، وصعاؾت مىٓمت، وبَإل صاثب، ومغاهت   4ُٞىت،" زمؿت ٖىامل، وهي: "مُل ُٞغي، مَى

 الغواًت هٕى مً أهىإ الخٗبحر ؤلابضاعي -

ؤقغها ؾاب٣ا ؤن ؤلابضإ في ألاصب ٖباعة ًٖ لٛت زانت جمخاػ باالبخ٩اع وؤلاصَاف، وبما ؤن 

"٨ًمً في بهخاط ق٩ل مً ؤق٩ا٫  خضًصىا ًضوع خى٫ الًٟ الغواجي، ٞةن ؤلابضإ الٟجي للغواًت:

َىا لِـ َى حٗبحر الخُاة الُىمُت، ؤي لِـ َى الخٗبحر الظي الخٗبحري ؤلابضاعي. والخٗبحر ؤلابضاعي 

ًخهضي لى٣ل مٗلىمت بؿُُت ؤو مٗجى َاعت، بهه حك٨ُل الٗىانغ الُبُُٗت ٖلى هدى ًدُل َظٍ 

 5الٗىانغ بلى ًٞ."

م، ٣ًى٫ في 1670ناخب ٦خاب )مبدض في ؤنل الغواًاث(  (Pierreوبُحر صاهُِل َُُه )

يبػي ؤن ج٨خب ٦خابت ٞىُت، ؤ -الغواًت  -طل٪: "ًيبػي  ٝغ َظا الٗهغ، ٍو ُٖ  لخخالءم م٘ 
ً
ن ج٨خب هثرا

، بال هٓام وال ظما٫."
ً
 مسخلُا

ً
 6وزايٗت لبٌٗ ال٣ىاٖض، وبال ؾخ٩ىن ع٧اما

                                                           
هٓغ: َضاعة، مدمض مهُٟ 1

ُ
 .84م  ملالث في الىلض ألاصبي،ى، ا

هٓغ: عاٚب، 2
ُ
 .66، م فً الخألُف الغوائي ا

 .10م(، م 1996)بحروث: صاع ناصع لُباٖت واليكغ،  فً اللهتهجم، مدمض ًىؾ٠،  3
4  ،٠  .9، م اللهت في اللغآنالكٍغ
 .53، م ألاؾـ الىفؿُت لإلبضإ الفني في الغواًتخىىعة،  5
اث الغواًتمضزل قاعجُِه، بُحر،  6 )الضاع البًُاء: صاع جخىب٣ا٫ لليكغ.  -جغظمت: ٖبضال٨بحر الكغ٢اوي -، ئلى هٍٓغ

 .66م(، م2001
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و٢ض ٢ا٫ مدمىص جُمىع في طل٪: " ٞمال٥ الًٟ ال٣هصخي يبِ اإلا٣اصًغ واليؿب بحن 

ٍت لهظا والغ٢ابت لظل٪، ٞةن ٧اهذ اليؿب ؾلُتي ال٣ٗل الىعي، وال٣ٗل الباًَ وجدضًض مضي الخغ 

 زغط الٗمل الٟجي و٢ض حٛكاٍ 
ً
ُا  ؤو جٍٟغ

ً
واإلا٣اصًغ مٗخضلت ٧اهذ ؤ٦ٟل لئلج٣ان، وبن ٧ان بٞغاَا

 1الى٣و ؤو حٛكاٍ الًٟى٫."

ُٟت  ت في اإلاجا٫ ألاصبي، ٣ٞا٫: "بن ْو و٢ض حٗغى ؾُض ٢ُب للخضًض ًٖ ال٣ُمت الخٗبحًر

ت لؤللٟاّ والٗباعاث، بل جًاٝ بلى َظٍ الضاللت الخٗبحر في ألاصب ال جيخهي  ٖىض الضاللت اإلاٗىٍى

ى ظؼء مً الخٗبحر ألاصبي. َظٍ اإلاازغاث هي ؤلا٣ًإ  مازغاث ؤزغي ٨ًمل بها ألاصاء الٟجي، َو

اإلاىؾ٣ُي لل٩لماث، والهىع والٓال٫ التي ٌكٗها اللٟٔ وحكٗها الٗباعاث ػاثضة ٖلى اإلاٗجى الظَجي، 

٣ت جىاو٫  ، والؿحر ُٞه، ؤي ألاؾلىب الظي حٗغى به الخجاعب، وجيؿ٤ ٖلى ؤؾاؾه زم ٍَغ اإلاىيٕى

ت جبضو وخضة في الٗمل ألاصبي، وال ج٨مً صاللت ٧ل  ال٩لماث والٗباعاث. و٧ل َظٍ الٗىانغ الخٗبحًر

 2مجهما بال باظخماٖها وجىاؾ٣ها."

 كًُت الخٗبحر اللغىي في الغواًت الٗغبُت اإلاٗانغة -

ع ٢ًُت ازخل٠ ٞحها ٦شحر مً الى٣اص وألاصباء في الخ٨م ٖلحها خُىما ازخلٟىا في ٢ًُت الًٟ للجمهى 

٢ًُت اللٛت ،  و٢ض َغخذ ٦شحرا وطل٪ ٖىضما حؿإلىا: َل هجز٫ بالٟهخى بلى اللهجت الٗامُت )لهجت 

 الخساَب الجماَحري(؟ ؤو هدؿامى بالجمهىع بلى اللٛت الٟهخى )لٛت الخانت، ولؿان الش٣اٞت(؟

ا ٢ًُت الًٟ للجمهىع، وؤحهما ًجز٫ لآلزغ ألصع٦ىا ؤن ألامغ ال ًخٗاعيان متى ٧ان لى جضبغه

ًُّ ًهىع له الخُاة  ِ ما صام الٟ
ًّ ، ٞالجمهىع ٌؿخجُب للٟ

ً
الهضٝ جؼ٦ُت الًٟ، وهٟ٘ الجمهىع مٗا

، ٞةطا ٌؿغها 
ً
ا  ملخٍى

ً
بخٗض ٖىه بطا ٖغى ٖلُه ٖغيا ىٟغ الجمهىع مىه ٍو ٨ك٠ له اإلاكاٖغ، ٍو ٍو

همه واؾخمخ٘ به، وبظل٪ وؿمى بالجمهىع، الؿبُ ، جظو١ الجمهىع الًٟ ٞو ِ
ًّ ل للٗغى الخؿً للٟ

ج وال هجز٫ به بلى   ًٖ ؤلاؾٟاٝ والابخظا٫ والتهٍغ
ً
وفي الى٢ذ هٟؿه هدهً الًٟ وهجٗله بُٗضا

ج  ه الابخظا٫ وؤلاؾٟاٝ والتهٍغ اإلاؿخىي الظي ال ًيبػي ؤن ًهل بلُه بضٖىي ؤن الجمهىع ٌؿتهٍى

 3الخاٞه.والًٟ 

ؤما ُٞما ًخٗل٤ باللٛت ٞىلخٔ ؤهه ٌؿخسضم ٖاصة خىاع الٟهُدت في الغواًاث 

الغوماوؿُت، وخىاع الٗامُت في الغواًاث الىا٢ُٗت الى٣ضًت إلا٣ضعتها ٖلى الخٗبحر ًٖ َب٣اث الكٗب 

 في خض طاتها، ول٨ج
ً
ها ال٩اصخت. وهدً َىا ال هٟايل بحن الٗامُت والٟهُدت، ألن اللٛت لِؿذ َضٞا

                                                           
1  ،٠  .6، م اللهت في اللغآنالكٍغ
 .34، مالىلض ألاصبي أنىله ومىاهجه٢ُب،  2
هٓغ: اإلاغظ٘ هٟؿه، م  3

ُ
 .19-18ا
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ض الٟىان ؤن ًٟصر ما في  مجغصة ؤصاة مً ؤصواث البىاء الضعامي ؤو وؾُلت مً وؾاثل الخٗبحر ًٍغ

غص، 1هٟؿه. م بجٟا١ الى٣اص ٖلى ؤن ج٩ىن الٟهُدت هي لٛت الؿَّ   2ٚع
ً
 واؾٗا

ً
 وظضال

ً
 خاصا

ً
بال ؤن زالٞا

والجض٫ ْهغث  صاع خى٫ لٛت الخىاع بحن ؤههاع الٟهُدت وؤههاع الٗامُت، وهدُجت لظل٪ الخالٝ

 زمؿت آعاء خى٫ َظٍ ال٣ًُت:

الغؤي ألاو٫: ًدبجى بظغاء الخىاع باللٛت الٟهُدت التي خملذ جغار الٗغب بلُىا، مً 

الٗهغ الجاَلي ختى ٖهغها َظا، ألجها اللهجت الىخُضة ال٣اصعة ٖلى الخٛلٛل في هٟىؽ الٗغب 

 القترا٥ ألا٢ُاع الٗغبُت ٞحها، والزخالٝ ال
ً
، هٓغا

ً
لهجاث اإلادلُت التي جدخاط بلى بٌٗ الجهض ظمُٗا

لٟهمها، ٞهي ألاصاة ألاصبُت الىخُضة الشابخت ٖلى مغ الٗهىع وألاػمان، ؤما اللهجاث اإلادلُت، 

مَّ ال ًم٨ً لؤلٖما٫ الٟىُت 
َ
سُت، ومً ز ٞخسخل٠ بازخالٝ اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت، وجىالي الٗهىع الخاٍع

خباع الؼمً، بطا ما جُىعث َظٍ اللهجت، وحٛحرث مضلىالتها التي ٦خبذ باللهجت الٗامُت ؤن جهمض الز

  3وؤلٟاْها.

تها  ٍٟى م ؤههاع الٗامُت ٞحرون ؤن اهُال١ اللهجت الٗامُت في الخىاع، ٖو الغؤي الشاوي: َو

ولظل٪ ال ًجب ٖلى  ،في الخٗبحر ًٖ ؤلاخؿاؾاث، وألا٩ٞاع ألخؿً صلُل ٖلى ؤجها لٛت الًٟ ألانُل

خ٩ام الٟهُدت التى جدض مً اهُال١ الخٗبحر و٢ىجه، بل ًجب ٖلُه ؤن الٟىان، ؤن ًخ٣ُض بإ

ها، ختى ولى زغط ًٖ ٢ُىصَا وؤخ٩امها بلى هُا١ الٗامُت الضاعظت، ختى ال ًهحر  ُٖى ًسًٗها ٍو

 لعجؼ الٟهُدت ًٖ ه٣له بلى 
ً
 ممؿىزا

ً
ا  وعاء ٢ًبان الٟهُدت، وِمً زمَّ ًبضو مكَى

ً
ٖمله سجُىا

ت ال٣اعت ٦ما ؤعاص له ال٩  بحن الغواًت وال٣اعت، ولظل٪ جى٣ُ٘ الهلت الجماٍَغ
ً
اجب، ٞخ٠٣ خاظؼا

 4بالغواًاث اإلا٨خىبت بالٟهُدت.

الغؤي الشالض: ًغون بظغاء الخىاع باللٛت الٟهُدت م٘ جُُٗمها ببٌٗ اإلاٟغصاث الٗامُت 

اء  باإلاٗجى مً اللٛت التي ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖجها في مىايٗها، ؤي ؤن ج٩ىن في اإلاىي٘ ؤ٢ضع ٖلى الٞى

 الٟهُدت، بدُض لى اؾخسضمذ م٩اجها مٟغصة ٞهُدت بضث هابُت ٢ل٣ت.

                                                           
هٓغ: عاٚب،  1

ُ
 66، م فً الخألُف الغوائيا

هٓغ: الخاػمي، 2
ُ
اى: مُاب٘ الخمُطخي،  البىاء الفني في الغواًت الؿٗىصًت،خؿً حجاب،  ا  .573م(، م 2006)الٍغ

573. 
 .66اإلاغظ٘ هٟؿه، م  3
 .67-66اإلاغظ٘ هٟؿه، م 4
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 إلاؿخىي الصخهُاث، 
ً
الغؤي الغاب٘: ًغي ؤصخابها بظغاء الخىاع بالٗامُت والٟهُدت جبٗا

ى٣ُىن الصخهُاث الٗامُت باللهجت الٗامُت، بذجت  ُٞى٣ُىن الصخهُاث اإلاش٣ٟت بالٟهُدت، ٍو

 ٢ُٗت.طل٪ ؤ٢غب بلى الىا

الغؤي الخامـ: ًغي ؤن حؿخسضم في الخىاع لٛت وؾُُت، ًم٨ً ؤن ج٣غؤ مك٩ىلت ٖلى ؤجها ٞهُدت، 

م٨ً ؤن ج٣غؤ ؾا٦ىت اإلاٟغصاث ٖلى ؤجها ٖامُت.    1ٍو

٨ظا لم ٌؿخُُ٘ ؤههاع اللٛت الٟهُدت وؤههاع اللهجت الٗامُت ؤن ًلخ٣ىا في مىخه٠  َو

 لهظٍ اإلاك٩لت 
ً
٤، ؤو ؤن ًجضوا خلىال التي ؤوق٨ذ ؤن جهبذ ج٣لُضًت وظضلُت ال جسغط ًٖ الٍُغ

هُا١ الؿٟؿُت، ووؿىا في زًم الجض٫ ؤن َىا٥ لٛت زانت بالًٟ ال بض ؤن ًخمشلها الغواجي 

ك٩لها، بضاٞ٘ مً ٦ُاهه الظاحي، وصعاؾخه الخانت، وز٣اٞخه الكاملت وطل٪ ختى ًم٨ىه  ها َو ُٖى ٍو

٘ ؤصاة اللٛت في ؾبُل زضمت ٖمله، بًجاص مُٗاع زام للخٗبحر ًٖ اإلاى٠٢ الظي ٌٗال جه، وجَُى

 له لٛخه 
ً
ومً َىا جهبذ اإلاك٩لت لٛت الًٟ، ولِؿذ مك٩لت ٞهُدت ؤو ٖامُت. ٞالًٟ ٖمىما

الخانت به التي ًٟغيها الٗمل هٟؿه صون ٞغى ؤخ٩ام زاعظُت ٖلُه، واإلاًمىن َى الظي ٌك٩ل 

ها، ٞةطا جىاٞغ مٗها ٞال بض ؤن ًدضر اهٟهام  ُٖى بحن الك٩ل واإلاًمىن، والطخُت اللٛت ٍو

 2الىخُضة لهظا ؤلاهٟهام َى الٗمل الٟجي هٟؿه )الغواًت(.

والغواًت بىظه ٖام ج٨خب باللٛت الٗغبُت الٟهُدت ٦ما َى الخا٫ في ٢هو َه خؿحن 

دحى خ٣ي ٚحر ؤن  ومدمىص الى٣اص وهجُب مدّٟى ومدمض ٖبضالخلُم ٖبضهللا ومدمىص جُمىع ٍو

بضالغخمً الكغ٢اوي بًٗهم ٨ًخب بالٗامُت  ىؾ٠ الؿباعي ٖو اإلاىُى٢ت ٦ةخؿان ٖبضال٣ضوؽ ٍو

ىا٥ مً ٨ًخب بلٛت بحن الٟهُدت والٗامُت مشل جى٤ُٞ الخ٨ُم وببغاَُم اإلااػوي. م، َو حَر   3ٚو

اؾخسضام اللٛت الٗغبُت الٟهُدت البُٗضة ٧ل البٗض ًٖ الخ٩ل٠، ؤو البهغظت  وهغي ؤن

ى ما طَب بلُه ؤٚلبؤًٞل اللُٟٓت ت الغواًت(،  ، َو الى٣اص ٦ٗبضاإلال٪ مغجاى في ٦خابه )في هٍٓغ

بضالٟخاح ٖشمان في ٦خابه )بىاء الغواًت(، وؾُض خامض اليؿاط في ٦خابه )باهىعاما الغواًت  ٖو

 خى٫ َظا الازخالٝ ٞؿل٪ مؿل٪  4الٗغبُت(،
ً
 عؤي مدمىص جُمىع خُىما ؤعاص ؤن ٣ًضم خال

ً
ى ؤًًا َو

: "بوي ؤعي ؤن 
ً
ؿغها الىؾُُت، ٢اثال ىا الٟهخى َو ٤، بطا َٖى الٟهخى والٗامُت ًلخ٣ُان ٖلى الٍُغ

٢ىاٖضَا وؤؾالُبها وظٗلىاَا حِٗل بحن الجماَحر وجلبي مُالبهم وجٟي بداظاتهم، وآهئظ ًخسظَا 

                                                           
 .574-573اإلاغظ٘ هٟؿه، م 1
هٓغ: عاٚب،  2

ُ
 .67، م فً الخألُف الغوائيا

. 7، م الغواًت ؤلاؾالمُت وبىاؤها اإلاىيىعي والفنيٖشمان،  3  بخهٝغ
هٓغ: الخاػمي،  4

ُ
 .574-573، مالبىاء الفني في الغواًت الؿٗىصًتا
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خًاء٫ ؾلُاجها ٖلحها." بخٗض ًٖ الٗامُت ٍو إوـ بلحها، ٍو ى ما وٗىُه  1الجمهىع ؤصاة حٗبحر له، ٍو َو

-التي ال جاصي بلى بلبلبت وؾىء الٟهم لضي ٖامت الجمهىع -ؤو الٟهُدت اإلابؿُت بالٗامُت اإلاٟصخت 

ب اإلاؿاٞت بحن الغواًت والجمهىع مً زال٫ اؾخسضام  2. ولهظا ًجب ٖلى الغواثُحن ؤن ًداولىا ج٣ٍغ

اللٛت الٟهُدت اإلابؿُت اإلاىاؾبت ألطوا١ الجمهىع، ٞال ٌٗلى ٖلى ٞهمهم م٘ اإلاداٞٓت في هٟـ 

ٟت ه٣ُت مً قىاثب الغواًاث الغزُهت التي ال جسضم اإلاجخم٘ الى٢ذ ٖلى  ؾمى الغواًت وب٣ائها قٍغ

ٝغ لضي ظمهىع ٦بحر مً ٢غاء ألاصب ؤلاؾالمي، بإهه ٧اجب  ُٖ  بإن هجُب ال٨ُالوي الظي 
ً
وجُٟضٍ. ٖلما

ال٣هت ؤلاؾالمُت ًٍٟغ في بٌٗ ألاخُان باللٛت الٟهخى، وطل٪ باؾخسضامه الٗامُاث بما ًٖ 

 ٤ ٤ الترا٦ُب.ٍَغ  3ألالٟاّ ؤو ٍَغ

ٗض مً ؤًٞل الٟىىن ألاصبُت خضًشا  للخٗبحر ًٖ  ٌُ مً َىا وؿدىج ؤن ًٞ الغواًت  

ا باإلاغوهت والض٢ت.  ؤخاؾِـ اإلاجخم٘ ومكاٍٖغ لخمحَز

 الخُاٌ ئبضإ زالق في فً الغواًت. -

ؿهم في ٖملُت ؤلابضإ الغواجي ٚحر الخٗبحر 
ُ
اللٛىي، في الخ٣ُ٣ت ؤن َىا٥ ٖىانغ ٦شحرة ح

اع الخام باإلابضٕ،  ماث اإلاؼاظُت الصخهُت، وال٣ضعاث ال٣ٗلُت، وؤن َىا٥ ٖال٢ت بحن ؤلَا مجها: الّؿِ

ؿهم ب٣ضع  ٌُ  آزغ 
ً
اع الاظخماعي، ٦الَما له ألازغ الٟٗا٫ في ٖملُت ؤلابضإ، ٖلى ؤن َىا٥ ظاهبا وؤلَا

لظي بضوهه جخدى٫ الٗملُت ٚحر ٢لُل في ٖملُت ؤلابضإ الغواجي، َظا الجاهب َى ظاهب الخُا٫ ا

 ٖما ٣ًىم به اإلااعزىن واإلاىز٣ىن.
ً
   4ؤلابضاُٖت الٟىُت بلى ٖمل حسجُل ال ًسخل٠ ٦شحرا

ٗض ِمً اإلال٩اث ألاؾاؾُت، "التي بضوجها ال ٌؿخُُ٘  ٌُ بطن، ٞالخُا٫ باليؿبت للٟىان الغواجي 

، ؤو ًدؿب في ٖضاص اإلايكئحن الخال٢حن،"
ً
 خ٣ُ٣ا

ً
 بلى  ٟخذ ؤمام ألاصًبخُض ً  5ؤن ًبضٕ ٞىا

ً
عنُضا

 6ؤلاٞالث مً ٢ُىص الؼمان واإلا٩ان.مً ؤظل  الالمخىاهي

                                                           
1  ،٠  .20-19، م اللهت في اللغآنالكٍغ
 .99، م فً اللهتهجم،  2
ٛل،  3 هٓغ: ًَغ

ُ
 .60، م صعاؾاث في اللهت ؤلاؾالمُت اإلاٗانغةا

: عواًت    
ً
هٓغ ؤًًا

ُ
 ، لىجُب ال٨ُالوي.الظًً ًدتركىن ا

هٓغ: خىىعة،  4
ُ
 .85-12، م الىفؿُت لإلبضإ الفني في الغواًتألاؾـ ا

 .43، م ملالث في الىلض ألاصبيَضاعة،  5
هٓغ: ههغ، ٖا٠َ ظىصٍ،  6

ُ
ت الٗاإلاُت لليكغ  الخُاٌ مفهىمه ووْائفه،ا  –لىهجمان  –)مهغ: الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .295م(، م1997
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ٗض مً ؤبغػ م٩ىهاث الٗملُت ؤلابضاُٖت في ًٞ الغواًت الظي  ٌُ ٨ظا، ٞاليكاٍ الخُالي  َو

ًلجإ بلُه الغواجي، ٞالغواًت في الخ٣ُ٣ت ٖباعة ًٖ خ٩اًت زُالُت طاث ِاحؿإ مٗحن م٨خىبت بإؾلىب 

ومً َىا ٧ان مً الًغوعي مداولت الا٢تراب مً ٖالم الخُا٫ الظي ٌك٩ل ؤخض ظىاهب ؾغصي، 

اوي ؤو ال٩اجب اإلابضٕ: " خحن ًمُل بلى اؾخسضام زُاله ٞإهه ال ًىصٕ  ؤلابضإ في ًٞ الغواًت. ول٨ً الغَّ

 ٚحر 
ً
٣ا  ٧له وبن ٧ان ٍَغ

ً
ا ٖاإلاه الظي ٌِٗل ُٞه، بل َى ًً٘ هٟؿه في ؾُا١ ظضًض لِـ مهىٖى

مهضٍ، ٖؿاٍ ًهل بلى اإلاى٢٘ م ى في هٟـ الى٢ذ ٌؿخ٨كٟه، ٍو مهض، ًسخاع اإلابضٕ ؤن ٌؿحر ُٞه َو

  1الظي ًلخ٣ي ُٞه بهضٞه."

ظا  الم ؤلاصعا٥ والٟهم، َو ٣ًى٫ ٧ىلغصط: "بن الخُا٫ َى الغابُت بحن ٖالم الكٗىع ٖو

 
ً
 ؾاٖت ؤلالهام  الخٗبحر ص٤ُ٢ للٛاًت، ًبحن بىيىح ؤن الخُا٫ لِـ مغآة ظامضة ح٨ٗـ ؤ٩ٞاعا

ً
ونىعا

اث، بل بن مً  ٨ـ ألاق٩ا٫ واإلادخٍى ٞدؿب، بل َى ؤصاة خُت، بط ال ٨ًخٟي بمجغص الى٣ل ٖو

َبُٗخت الخدلُل والبٗض وزل٤ الهىع الجضًضة التي ج٩ىن لها عواؾب ٢ضًمت في هٟـ الٟىان، وبطا 

شحٍر في الىٟـ مً لم ٨ًً للخُا٫ َظٍ ال٣ىة ٞةهه ال ٌؿخد٤ ؤن ًُل٤ ٖلُه اؾم الخُا٫، بما ً

ىالم بُٗضة اإلاىا٫."   2مٗاوي الاهُال١ والؿمى والخدل٤ في ؤظىاء ٖو

ما٫ ألاصبُت، هي:   ومً ؤَم زهاثو الخُا٫ والظي هغاٍ في ألٖا

ؤن الهىع الخُالُت ج٩ىن باَخه طاث جٟانُل ؤ٢ل مما ج٩ىن ٖلُه الى٢اج٘ اإلاضع٦ت ٦ما اجها ج٩ىن  -

.
ً
 وجمحزا

ً
 ؤ٢ل جدضصا

ن الهىع مخإعجخت، خُض بجها بٖاصة ج٩ىًٍ زبراث مايُت ٞهي ال حؿخُُ٘ ؤن جمضها و٢ض ج٩ى  -

.  بمٗلىماث وا٢ُٗت ًٖ اإلاى٠٢ واإلاىيٕى

    3و٢ض ج٩ىن الهىع مؿخ٣لت ًٖ الىا٢٘، وهي ٖباعة ًٖ حك٨ُل ظضًض لؤلقُاء الخاعظُت. -

                                                           
 .56، م ألاؾـ الىفؿُت لإلبضإ الفني في الغواًتخىىعة،  1
 .43، م ملالث في الىلض ألاصبيَضاعة،  2
هٓغ: خىىعة،  3

ُ
 .57، م ألاؾـ الىفؿُت لإلبضإ الفني في الغواًتا
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 ما ج٩ىن م
ً
خدغعة بإهىإ ومً َىا وؿخ٨ك٠ ؤن الخُا٫ في الًٟ الغواجي ٖالم آزغ ٚالبا

م والاج٩اء ٖلى مٟهىم مكىف للخسلو مً ؤًت  ى في هٟـ الى٢ذ ال ٌٗجى الازخال١ والَى ال٣ُىص. َو

مؿاولُت ٞىُت ٞظل٪ ؤمغ ٚحر م٣بى٫، ٞال بض مً مالخٓت ظاصة وبصعا٥ ظاص للٗال٢اث بحن ألاقُاء 

لى جظ٦غ ٧امل ووإ للخجاعب م٘ التر٦حز ٖلى بلهام مجها. ٨ظا ج٩ىن    1ٖو الغواًت ًٞ ببضاعي  َو

 مٗخمضة ٖلى نىع الخُا٫ الخال١. 

 الخاجمت

ما٫ ألاصبُت ال جخم بال مً زال٫ ؤلابضإ، ٞالٟىان اإلابضٕ، َى الظي ٌكٗغ ال٣اعت  - بن اهُال١ ألٖا

 بال ٢ُىص ؤوخضوص، بطن ٞاإلبضإ ٖىهغ مهم في الٗمل ألاصبي 
ً
بإهه َحر ًدل٤ في ؾمىاث الًٟ َل٣ُا

  2"بإن الًٟ َى الٗمل ؤلابضاعي."الٟجي، ولهظا ٢ُل: 

ٗا٫ في هجاح ؤي ٖمل ما، - ٞاإلبضإ في الٟىىن ألاصبُت بك٩ل ٖام له  ؤلابضإ ٖىهغ مهم ٞو

ت في  ُٟت ؾامُت، وهي لِؿذ جؼوٍغ الصخهُت ؤلاوؿاهُت ؤو الىا٢٘ الخُىي، ؤو ببغاػ الخُاة البكٍغ ْو

عاث ال٩امىت ؤو الٓاَغة في ؤلاوؿان، نىعة مشالُت ال وظىص لها، بهما َى الهض١ في جهىٍغ ال٣ض

 3و٦ظل٪ بمٗالم في ؤَضاٝ الخُاة الالث٣ت بٗالم مً البكغ.

ٖىضما ًخهل ؤلابضإ بإي بٗمل ؤصبي ٞال بض له مً يىابِ و٢ُىص ج٣ىصٍ لٛاًاث ؾامُت،  -

ُضة ظضا، ولم  وجدمُه مً طلل الاهدغاٞاث، ولهظا ٞةن ٖال٢ت ؤلابضإ ألاصبي بال٣ُٗضة ٖال٢ت َو

ًدضر ؤن خضر اهٟهام بُجهما ٨ٖـ ما جغاٍ اإلاظاَب الٛغبُت ٖىضما ٞهلذ ال٣ُٗضة ًٖ ألاصب ؤو 

الًٟ، ٣ٞالذ بإن الًٟ للًٟ، ٞال٣ُٗضة هٟؿها ٖباعة ًٖ اججاٍ وجهىع قامل لل٩ىن والخُاة 

لىجها بلىهه الخام، طل٪ الاو٩ٗاؽ ٢ض  وؤلاوؿان، الظي ًى٨ٗـ ؤزٍغ في ؾلى٥ الٟغص وز٣اٞخه، ٍو

 هي ال٣ىة اإلادغ٦ت التي ٩ًى 
ً
 ال ًلخٓه الٗحن، ٞال٣ُٗضة بطا

ً
، ؤو ٢ض ٩ًىن زُٟا

ً
 ملمىؾا

ً
ن مباقغا

ى يمحر ألامت والجماٖت التي جًمها بِئت مُٗىت، وجغبُها  جهضع ٖجها وكاَاث ؤلاوؿان وؤٖماله، َو

  5"الًٟ َى الىظه آلازغ للضًً." ؾُض ٢ُب: ٣ًى٫  4عوابِ مخهلت.

                                                           
هٓغ: ُٖض،  1

ُ
ت والخُبُما  .21، م فلؿفت الالتزام في الىلض ألاصبي بحن الىٍٓغ

 : ماصة  )ٝ ن ن(.اإلاجم٘ الٗغبي ألاؾاس ي 2
ش فىغة ومجهاج، )٢ُب، ؾُض،  3  .18م(، م 1978الكغو١،  ال٣اَغة: صاع في الخاٍع
 .178–177، م: مفهىم الكٗغ في يىء الٗلُضةخؿحن،  4
ت والابخظاٌال٣اٖىص،  5 غة هذ.الفً بحن ملىلث الحٍغ  ، اإلاهضع: الجٍؼ
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مي بداظت بلى ٖهمت ال٣ُٗضة ٧ي حٗهمه مً ؤي اهدال٫ واهدغاٝ، ؤلابضإ ألاصبي ؤلاؾال  -

ت، ٚحر ؤجها م٣ُضة بدضوص وزىابذ ال٣ُٗضة وما طل٪ بال مً ؤظل الخٟاّ  وؤلابضإ ال بض له مً الخٍغ

 ٖلى خ٣ى١ الٟغص واإلاجخم٘ والضولت. 

ٗض اليكاٍ الخُالي مً ؤبغػ م٩ىهاث الٗملُت ؤلابضاُٖت الخال٢ت في ًٞ الغواً - ت، ٞهي مً ٌُ

 ،
ً
اإلال٩اث ألاؾاؾُت التي بضوجها ال ًم٨ً ؤن ًبضٕ ٞىا عواثُا خ٣ُ٣ُا، والخُا٫ ٚالبا ما ج٩ىن مخدغعا

ام للخسلو مً ؤي مؿاولُت ؤو مداؾبت.  ظا ال ٌٗجي الخدغع الخَّ  َو
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ت  كغاءة حضًضة في الترار ألاصبي الٗغبي اللضًم في ْل اإلافاهُم الىفؿُت الٗهٍغ

فغػاهت عخماهُانالضهخىعة   

 كؿم اللغت الٗغبُت وآصابها، ولُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الجامٗت ؤلاؾالمُت آػاص، ئًغان

__________________________________________________________________________________ 

 البدث ملخو

ا،  ل٩ل ؤمت مً ألامم ظظوع مخإنلت في ٦ُاجها وهي الترار، ٞاألمم بما ٞحها ٢بل ؤن ج٩ىن بدايَغ

ٗخبرالترار ألاصبي الٗغبي محرار  ا، َو ٞمً َظا اإلااضخي حؿخمض وظىصَا، وبالخٟاّ ٖلُه ٩ًىن ب٣اَئ

َىٍل امخض ٖلي ازخالٝ الٗهىع وحٛحر البِئاث. ولٗل الضاعؽ لهظا الترار ًلخٔ ؤن َىا٥ 

اث  اث مسخلٟت في ٢غاءة الىو ومً زم هخج ًٖ طل٪ ازخالٝ في مؿخٍى ظا مؿخٍى همه َو جل٣ُه ٞو

ل والاؾخيخاط. بن مداوالث بٖاصة ٢غاءة الترار ٢ض  هدُجت َبُُٗت الزخالٝ مضع٧اث الٟهم والخإٍو

ج٩ىن بُٛت بًًاح ما ٚمٌ ؤو ال٨ك٠ ًٖ بٌٗ ؤؾغاٍع ؤو الكغح. وفي َظٍ الىع٢ت هداو٫ ؤن 

صة ٢غاءجه بدُض هىٓغ بلى الترار ألاصبي الٗغبي مً مىٓاع ال٣ًاًا ؤلاظخماُٖت والىٟؿُت وبٖا

وؿدك٠ ما وعاء َظا الترار مً ْاَغة بظخماُٖت ؤو جُاع هٟسخي ؤو بخؿاؽ ٖام بم٣ُاؾىا الٗهغي 

ت ظضًضة، ألن ألاصب والكٗغ حٗبحر ًٖ هٟـ وايٗه والٟىىن بجملتها جٟؿحر وظضاوي  وبىٓغة ٖهٍغ

الترار مً جٟؿحر  للخُاة ومهمت ٧ل مً ًىٓغ مً ظضًض في الترار ال٣ضًم ؤن ًدؿاء٫ ٖما وعاء َظا

ٖلمي لخل٪ الىٟؿُت التي ؤهخجخه، وهدً َىا هداو٫ ؤن هبدض ٖما ًىبئ لىا ألاصب ًٖ خاالث هٟؿُه 

ىا هٟىؽ وايٗحها في اهٟٗاالتها وماطا ه٨دك٠ وعاء َظا الترار مً ْاَغة بظخماُٖت ؤو  ل ًٍغ َو

ض قٗغاء الٛؼ٫ لىبحن الخىنُٟي، ٞىخى٠٢ ٖى -خالت هٟؿُت ؤو بخؿاؽ وطل٪ ٖلى اإلاىهج الخدلُلي

ا و٦ظل٪ الٗال٢ت بحن الكاٖغ وال٣ىي اإلاخٗالُت ًٖ البكغ زم ألاويإ  حَر بٌٗ اإلاالمذ الىٟؿُت ٚو

ؤلاظخماُٖت لبٌٗ الكٗغاء الظي ؤظبرتهم ٖلى بلتزام وي٘ بظخماعي بؿبب ما في هٟىؾهم مً 

باث، وبٌٗ مالمذ  الٗال٢ت بحن ألاصب نغإ، وجمغص البٌٗ مجهم ٖلى الىي٘ اإلاهحن ٦كظوط الٚغ

لم الىٟـ ٧اإلاٗالجت بال٣هت.بن َظا اإلاؿعى ًهل بلى ؤن ٧ل ٢غاءة في الترار الٗغبي ال٣ضًم مً  ٖو

ت.  مً م٣خًُاث ٖهٍغ
ً
 قإجها ؤن ججؿض مىا٠٢ مخباًىت وهٓغاث مخٗضصة اهُال٢ا
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 اإلالضمت

مخض ؤمؿها في  ا ٍو ًىمها، بن الترار جغار ألامت ألاصبي خُاة مخهلت، ًإزظ مؿخ٣بلها مً خايَغ

ؿاَم في جُٟٗله ٧ل ٞترة  ٗاص ٖغيه وَُ ٌُ لِـ جغ٦ت ظامضة، ول٨ىه خُاة مخجضصة، ومً الىاظب ؤن 

مً الؼمً ٖلى طو١ جل٪ الٟترة، ٞدحن حٛحرث الخُاة وؤ٢ُمذ الخىايغ الٗغبُت ٧ان ألاصًب 

٨ـ طل٪ ٖلى والكاٖغ لِـ بمٗؼ٫ ًٖ اإلادُِ الجٛغافي والش٣افي والىٟسخي الظي ٌِٗل ُٞه واوٗ

 بهخاظه.

 وعاء ٧ل مٟهىم عئي مسخلٟت وؤ٩ٞاع ظضًضة، وال مىام مً بٖاصة ٢غاءة الترار في ْل 
ً
اطا

ُض  ظا ال ًيخ٣و مً ٢ُمت َظا الترار بل ًٟسر اإلاجا٫ إلزغاثه وزضمخه وجَى اإلاٟاَُم الجضًضة، َو

َظا الخٟاٖل والخ٣اعب بحن ؤوانغ ؤلاجها٫ والخىانل بحن ألاظُا٫ ألهه ال ؾبُل بلى الخلىص ؾىي ٖبر 

 اإلاٟاَُم والغئي.

والكٗغ الٗغبي محرار ظم ألن ٖمغ اللٛت الٗغبُت َىٍل، وما ػالذ لٛت هامُت مخُىعة 

ُه الىؾِ والضاوي، وبٗض ؤلاخخ٩ا٥  ظا الترار الكٗغي ُٞه الخالض الباقي ٖلى ٧ل ٖهغ ٞو مٗبرة، َو

ُٟت ألاصًب مً ٖهغ بلى ٖهغ و٧ان الكاٖغ مؿخجُبا لهظٍ  بالخًاعاث الٛغبُت  حٛحرث ْو

الخُٛحراث ٖالوة ٖلى حكبشه بجظوعٍ الخالضة و٧ان البض مً اإلاىاػهت بحن اإلااضخي والخُلٗاث 

ى حٗبحر ًٖ   مً الٟىىن في ببضاٖه ٚحر ؤن ؤصاجه هي ال٩لمت، َو
ً
اإلاؿخ٣بلُت، لظا ؤنبذ الكٗغ ٞىا

 هٟـ ٢اثله وجٟؿحر وظضاوي للخُاة.

تها بلى ٖلم بن ؤلاوؿان ًخ٩ىن مً ع  وح وظؿض وللجؿض ؤًٖاء وؤخىا٫ جسخو مٗٞغ

ً الُٗٓمت التي حٛمغ في   مً الغمىػ والٗىاٍو
ً
باء بِىما الغوح والىٟـ جمخل٪ ٦شحرا ألابضان وألَا

تها زال٫ َظٍ ألاؾُغ ال٣لُلت.   ؤٖما١ ًهٗب مٗٞغ

لم الىٟـ بضلُل ؤن آلاصاب ال٣ضًمت حٗض اإلاضا ىا٥ ٖال٢ت ٢ضًمت بحن ألاصب ٖو عؽ التي َو

ت، وؤؾاؽ الضعاؾت الىٟؿُت لؤلصب ٧امً في الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن  ٖالجذ م٩ىهاث الىٟـ البكٍغ

ت الخاالث الىٟؿُت بهٟت ٖامت في  ألاصب والىٟـ واإلاخإنلت في الترار ؤلاوؿاوي، خُض حؿاٖض مٗٞغ

 ٞهم ألاصب لهلت ٖلم الىٟـ باألصب.

ل م الىٟـ ليؿخسغط َظٍ الٗال٢ت بحن وهدً َىا وٗغى ألاقٗاع ٖلى الُب الىٟسخي ٖو

٢اثلها وصواٞٗه، وهدؿاء٫ َل ؤمغ الكٗغاء والاصباء ؤمغ ٣ٖض هٟؿُت،و٠ُ٦ اه٣اصوا لخل٪ ألاخىا٫، 
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ت هٟؿُتهم ألن ألاصًب ٣ًضم لىا مً زال٫  ووؿخٗحن بٗلم الىٟـ اإلاٗانغ وصعاؾاجه الخضًشت إلاٗٞغ

 بدالخه الىٟؿُت  
ً
 واُٞا

ً
 ؤٖماله سجال

 هاججت ًٖ أويإ ئحخماُٖت  خالث هفؿُت

بن مٗٓم قٗغاء الضهُا لهم ُٖىبهم الخل٣ُت ؤو ويٗهم ؤلاظخماعي اإلاهحن، ولً ًى٨غ ؤخض طل٪ ٣ٞام 

في هٟىؾهم الهغإ بحن َظا الىي٘ اإلاهحن وبحن جغاثهم الغوحي، و٧اهذ لهم عصوص ؤٞٗا٫ مسخلٟت، 

ت الجاع  خت، والهجاء اإلا٣ظٕ ؤمشا٫ بكاع بً ٞلجإ بًٗهم بلى ال٣ؿىة ٖلى الخُاة والىاؽ بالسخٍغ

٣ضة الى٣و  ظا ٌؿمى الُىم في الُب الىٟسخي ؤو ٖلم الىٟـ ٣ٖضة الى٣و ؤو الضوهُت، ٖو بغص، َو

بن وظىص ٖاَاث  1َظٍ هي قٗىع بالى٣و ؤو ؤجها ؤلاججاٍ الىاجج مً الكٗىع اإلا٨بىث بالى٣و،

اث زل٣ُت ٢ض ًسل٤ بخؿاؽ بالى٣و ُٞلجإ الصخو ب لى الخٗىٌٍ ًٖ َظا مً ظؿمُت ؤو حكَى

ض ؤن ًيخ٣م لٗاَخه ، ًٟهم الٗامت ٣ٖضة الى٣و بإجها قٗىع الٟغص بىظىص 2زال٫ اإلاجخم٘ و٦إهه ًٍغ

ضٞٗه بالخٗىٌٍ لهظا  ً ٍو  باآلزٍغ
ً
ُٖب ُٞه ٌكٍٗغ بال٤ًُ والخىجغ وه٣و في شخهِخه م٣اعهت

ة آلٟغص آصلغ وبن الى٣و بكتى الُغ١ وهي انُالح قهحر لٗلم الىٟـ التي اؾخٗملها ألو٫ مغ 

 3اؾخٗملها ٢بله ٖلماء آزغون ول٨ىه َىعَا ووؾٗها.

بن خُاة بكاع زحر مشا٫ لهظٍ ال٣ٗضة خُض ٧ان للٗمى ووظهه اإلاجضع وزل٣خه مً خُض 

ال٣امت وضخامت ظؿمه ؤزغ َام في خُاجه ومً خُض ٖال٢خه بمجخمٗه ومً خُض ؾلى٦ه في الخُاة 

غوٞه الؿِئت وج٨ٟحٍر وؤؾلىب قٍٗغ ٖالوة ٖلى طل٪  ٧ىهه مىلى مً اإلاىالي وؤؾغجه الىيُٗت ْو

ٌ َظا الى٣و ٦ما ًظ٦غ ٖلماء الىٟـ  ؾّبب لضًه قٗىع باإلخباٍ ٞاؾخسضم ؾالح الهجاء لخٍٗى

 الُىم.

ض:  ٣ً4ى٫ بكاع في هجاء بجي ٍػ

ل٣ىن ؤوالص الؼها في ٖضاصَم                  ٞٗضتهً مً ّٖضة الىاؽ ؤ٦ثر ًُ 

 به مشل صؤبهم                ؤَاٞىا به والػيُّ للػّيِ ؤنىُع بطا ما عؤوا مً صؤ

                                                           
 .176، م2م(، ط1999، )ال٣اَغة: م٨خبت مضبىلي، مىؾىٖت الُب الىفس يالخٟجي، ٖبضاإلاىٗم،  1
ذ:الُب الىفس يٖؼث،صعي خؿً،   2  .126م(، م1986،  3صاع ال٣لم، ٍ ، )ال٩ٍى
ان، بغوٍؼ،   3  .10-16ٌ(، م1358، )تهغان: اهدكاعاث ظىجىبرط، ٖلضه خلاعثمىىظهٍغ
، 3م(، ط1993، 4، )بحروث: صاع اإلاكغ١ الٗغبي، ٍاإلاجاوي الحضًشت ًٖ مجاوي ألاب قُسىالبؿخاوي، ٞااصاٞغام،   4

 .18م
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 الخُُئت خُض ل٣ب بهظا الل٣ب ل٣ٍٟغ ولضمامخه 
ً
م٨ً ؤن هً٘ في َظا الٗضاص ؤًًا ٍو

... وػاص في ايُغابه و٢ل٣ه 
ً
 ٢ل٣ا

ً
ووكإ في حجغ ؤوؽ بً مال٪ مٛمىػ اليؿب وظٗله طل٪ مًُغبا

غ بٛحر ٢لُل مً اإلاغاعة ولّٗل َظا َى الؿبب في ٚلبت ي٠ٗ ظؿمه و٢بذ وظهه... ومً زم وكإ ٌكٗ

 2ؤنبذ الهجاء مل٨ت ُٞه ختي ؤهه لم ًتراظ٘ ؤمام هجاء ؤمه وػوظها بل هجاء هٟؿه 1الهجاء ٖلُه،

  ٣ُٞ3ى٫ في هجاء هٟؿه:

ُه                     
َ
٣

ْ
 قّىٍ هللا زل

ً
ُبَذ خامله    ؤعي لي وظها

َ
ُبَذ مً وظٍه و٢

َ
٣

َ
ٞ 

٣ى٫ في ه  4جاء بجي جخل مً الٗبؿُحن:ٍو

َغِؽ  ًْ ُ
ىاُتهم لم ج

َ
             ُصؾم الشُاِب ٢

ٌ
ِ ابً جخل في الخُىب ؤطلت  َع

ـِ 
َٗ ٣ْ

َ
م مً ٞ مِغ ظاَع ُْ  لم ًمىٗىا                           ًىم اإلاج

ً
 ٢بذ الالُه ٢بُلت

قضًضة ؤي شخو ًم٨ىه ؤن ًهاب بالكٗىع بالضوهُت ألجها بخؿاؾاث م٨بىجه ٢ض ج٩ىن 

 َم ٢ل٣ىن 
ً
ؤو يُٟٗت الًىدبه الصخو لىظىصَا ول٨ً اإلاهابحن بهظٍ الخالت الىٟؿُت صاثما

 ال ٩ًىن مجغص َاعت َغؤ ٖلى ؤلاوؿان بل ٩ًىن هدُجت 
ً
ومًُغبىن، واإلاُل بلى الهجاء ؤخُاها

ا ٖلى ؤلاوؿان وصٞٗخه للهجاء وال بض مً ؤلاؾخٗاهت  لهغاٖاث صازلُت وظغوح هٟؿُت جغ٦ذ ؤزَغ

الخدالُل الىٟؿُت ال٦دكاٝ ؤؾبابه، و٦إن ؤمغ الكٗغاء آهظا٥ ؤمغ ال٣ٗض الىٟؿُت التي ظٗلذ ب

ت وشخهُت 
ّ
مجهم قّخامحن ٦ما في الى٣اثٌ وناٚذ مجهم شخهُاث ٦صخهُت بكاع بً بغص الٟٓ

 الخُُئت الغظل اإلاظبظب الًمحر.

 و٦ما ٣ًا٫ 
ً
 الهجا

ً
 ؾ٨حرا

ً
 ظٗلذ َظٍ ال٣ٗض مً ؤبي هىاؽ شخها

ً
له الُىم في ٖلم ؤًًا

ًٟلها ٦دل إلاكا٧له  الىٟـ مضمً الخمغ وفي َظا الىٕى مً ؤلاصمان ًلجإ اإلاضمً بلى الخمغ ٍو

غاى هٟؿُت... و٢ض  صخو الخالت بإجها ايُغاب في الصخهُت وؤن ألٖا
ُ
٣بل ٖلى حٗاَحها... وح وٍُ

ه ًضٖى بلى ٩ًىن ؤلاٞغاٍ في الكغب وؾُلت للخىِٟـ ًٖ مُىله الٗضواهُت هدى ٖالم ٧ل ماُٞ

 لخس٠ُٟ الخىجغ وزٌٟ ال٣ل٤.
ً
 5ؤلاخباٍ... مضمً اإلاسضعاث ًخٗاَاَا َلبا

                                                           
ش ألاصب الٗغبي الٗهغ الا   1  .96-95م (،م 1963ؾالمي،)مهغ، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع ي٠ُ، قىقي، جاٍع
 .35، م2، طاإلاجاوي الحضًشتالبؿخاوي، ٞااص اٞغام،   2
 .47، م2اإلاغظ٘ هٟؿه، ط  3
 .46، م 2،طاإلاجاوي الحضًشتالبؿخاوي، ٞااص اٞغام،   4
 .53-45،م 2، طمىؾىٖت الُب الىفس يالخٟجي، ٖبضاإلاىٗم،   5
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اجه:  ٣ً1ى٫ ؤبى هىاؽ في زمٍغ

 بطا ؤم٨ً الجهُغ 
ً
 و٢ل لي: هي الخمغ              وال حؿ٣جي ؾغا

ً
 ؤال ٞاؾ٣جي زمغا

 ِٞٗل الٟتى في ؾ٨غة بٗض ؾ٨غة                 ٞةن َا٫ َظا ٖىضٍ ٢هغ الضَغ

 
ً
 م٣ترها

ً
ا صاثما  مً ؤلىان الغظىلت، وط٦َغ

ً
و٧اهذ الخمغ وقغبها ٖىض الكاٖغ الجاَلي لىها

م  مها في ؤلاؾالم لم ٌؿخُ٘ الكٗغاء ؤن ًضع٧ىا خ٨مت الخدٍغ بالصجاٖت وال٨غم،ول٨ً بٗض جدٍغ

وصاومىا بخٗاَحها ؤمشا٫ ؤبي هىاؽ ٦ىٕى مً ؤهىإ الخدضي ؤلاظخماعي والخمغص الىٟسخي ٖلى وي٘ 

 خماعي مهحن.بظ

 اللىي اإلااوعائُت والكٗغ

ىا  ٍغ ًُ يكئه في ٧ل م٩ان والكٗغ  ًُ الكٗغ ٢ضًم ٢ضم ؤلاوؿان ولم ًخسل ؤلاوؿان مً الكٗغ بل ْل 

ىاَٟها.  هٟىؾىا في اهٟٗالها ٖو

ل٣ض ْل الٛمىى ٨ًخى٠ ببضإ الٟىان وشخهِخه مضة َىٍلت وناع الٟالؾٟت والى٣اص 

للٍى  حٗلُالث قتى... وعبُه ٢ضماء الٗغب بالكُُان وبىاصي ٖب٣غ ال٣ضامى ؤمام َظا الٛمىى ٖو

 خُض وؿب الكٗغ بلى  2وؤن ل٩ل قاٖغقُُان،
ً
ض ال٣غشخي في ظمهغجه بابا و٢ض ؤٞغص لها ؤبى ٍػ

ل٣ُه ٖلى الكٗغاء،
ُ
ت الىحي  3الكُاَحن والجً التي ج بن الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم وكإ في خًً هٍٓغ

٣ا٫ الكُُان. و٢ض خغم الكٗغاء ٖلى ؤلاقاعة وؤلالهام ٣ٞغن الكٗغاء ؤهٟؿهم بالج ًُ ً ؤو ٦ما 

صخى:  4لٗملُت ؤلال٣اء والخل٣ي َظٍ التي جخم بُجهم وبحن الجً ٣ًى٫ ألٖا

 ول٨ً خؿبخجي                   اطا مسخل ٌؿضي لي ال٣ى٫ُ ؤه٤ُُ 
ً
 ٞما ٦ىذ قاخغصا

ان ُّ ٩ان ُٞما  بُيىا  مً  َىاصة                     نٟ ًٌّ   بوسخيٌّ  :قٍغ ٤ُ   وظ  مٞى

                                                           
 .57، م 3، طاإلاجاوي الحضًشتالبؿخاوي، ٞااص اٞغام،   1
م(، 1988، 1، )الضاع البًُاء: مُبٗت الىجاح الجضًضة، ٍ مىاهج الضعاؾاث ألاصبُت الحضًشتَالب، ٖمغ،   2

 .59م
ض، ال٣غشخي،   3 ، جد٤ُ٣ مدمض ٖلي الهاقمي ، )صمك٤: صاع ال٣لم، حمهغة أقٗاع الٗغب في الجاهلُت وؤلاؾالمؤبى ٍػ

 .166، م1م(، ط1986، 2ٍ
 .184، م1اإلاغظ٘ هٟؿه، ط  4
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 بال٣هو والغواًاث التي جد٩ي ِنالة الجً 
ً
بطا عظٗىا بلى الترار الٗغبي لىظضهاٍ ٚانا

م٨ً ؤن وٗخبر الجً َى اإلاغؾل والكٗغاء َم اإلاؿخ٣بلىن زم بٗض طل٪  باإلوـ وبالكٗغاء زانت ٍو

م لٗمىم اإلاخل٣حن ولٗل الظًً ًىٓغون للكٗغ بٗحن ؤلا عجاب والخ٣ضًغ ٣ًىم الكٗغاء بخىنُل قَٗغ

 ،
ً
لضحهم اٖخ٣اص بإهه مً وحي ال٣ىي الُٛبُت خُض ٧اهذ لهظٍ ال٣ىي ٢ضاؾتها في خُاة الٗغب ٢ضًما

م مٓهغ لهظٍ ال٣ضاؾت.  1بن مباصعة الكٗغاء الٟدى٫ بلى ال٨ك٠ ًٖ ؤصخابهم مً الجً في ؤقٗاَع

٣ى٫ امغئ ال٣ِـ في بِذ ٨ًك٠ ُٞه خضوص ٖال ٢خه ٣ٞغن الكٗغاء ؤهٟؿهم بالجً ٍو

 2بهظٍ ال٣ىي اإلاخٗالُت ًٖ البكغ:

ً انُُٟذ ا                          ٞما قئذ مً قَٗغ  جسحروي   الجً   ؤقٗاَع

٣ى٫ خؿان بً زابذ:  3ٍو

َىٍ  ولي ناخب مً بجي الكُهبان  َُ  
ً
ىعا  ؤ٢ى٫ َو

ً
 ُٞىعا

 للغواًاث هسلو ؤن الٗغب ٧اهذ حٗخ٣ض في َظٍ ال٣ىي الُٛبُت وجيؿب 
ً
بلحها بؾدىاصا

الكٗغ الجُض ولٗل بٌٗ ألالٟاّ الؿاثضة في ال٣هاثض ؤمشا٫ زلُلّي و ًا ناح و٢ٟا هب٪ و... تهضًىا 

خ٣اص خُض ًخهىع الكاٖغ مً ًخدضر بلُه ؤو ٌؿخم٘ له. ولم ج٨ً َظٍ ال٨ٟغة ًامً بها  لهظا ؤلٖا

مت ال ًىإػ 
ّ
ٞحها ؤخض و٢ض بٌٗ الىاؽ في الجاَلُت ٞدؿب بل جد٩ي لىا اإلاهاصع ؤجها ٧اهذ مؿل

 الٟغػص١ 
ً
خ٣اص بها ختى بٗض الٗهغ الجاَلي ظاء في اإلاىشر ًٖ ابً مىظع ٢ا٫: ؤوكض عظال امخض ؤلٖا

 له ٢ا٠ُ٦:٫ جغاٍ؟ ٢ا٫: ؤعي ؤن جغصٍ ٖلى قُُاه٪ ال ًمتن به ٖلُ٪.
ً
ظا ما ًهىٟه   4قٗغا َو

ىم لِـ له ؤؾاؽ  خسخي مً الُب الىٟسخي الُىم جدذ مؿمى الهلىؾت، ٞالهلىؾت بصعا٥ مَى

ت ؤو الؿمُٗت، ومدخىي الهلىؾت لِـ  ىا٥ خاالث مً الهلىؾت الخؿُت ؤو البهٍغ الىا٢٘، َو

                                                           
٤ُ، ؤخمض،    1 ت الٗامت، مفهىم ؤلابضإ الفني في الىلض الٗغبي اللضًمجٞى م(، م 1993، )ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

64. 
ت، صًىانامغئ ال٣ِـ،  2 ضي،)بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ  .119م(، م 2008، جد٤ُ٣ صعوَل الجٍى
البر٢ىقي، عاظٗه ًىؾ٠ الب٣اعي، )بحروث: صاع ال٨خاب الٗغبي،  ، قغح وجد٤ُ٣ ٖبضالغخمًصًىانخؿان بً زابذ،  3

 .296م( م2006
، جد٤ُ٣ ٖلي مدمض البجاوي، اإلاىشح في مأزظ الٗلماء ٖلى الكٗغاء في ٖضة أهىإ مً نىاٖت الكٗغاإلاغػباوي،   4

 .447م(، م1965)بحروث: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، 
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 ؤو ًإحي بالهضٞت ول٨ً جد٨مه َبُٗت الجِكان الىٟسخي بالصخو ولِـ مً الًغوعي في 
ً
اٖخباَُا

م٨ً ألي شخو ؤن ًدهل مٗه َلىؾت بن حٗغى   لئليُغاب ال٣ٗلي، ٍو
ً
٧ل خالت ؤن ج٩ىن مٓهغا

ىا٥  ٦1ُمُاجي ؤو ٦هغباجي ؤو ختى ؾمعي لخلىر م٨ً ؤن ٌؿم٘ الصخو ؤنىاث لِـ لها وظىص َو ٍو

م٨ً ؤن ًدضر م٘ ؤي ق٩ل مً الخىاؽ ٣ٞض  ق٩ل مٗخض٫ مً الهلىؾت ٌٗٝغ باإليُغاب ٍو

٩ًىن ٖباعة ًٖ عئٍت ؤقُاء جخدغ٥ في مجا٫ الغئٍت اإلادُُُت وؾمإ ضجُج زاٞذ ؤو ؤنىاث... 

ؤؾباب بُىلىظُت ؤو هٟؿُت... و٢ض حهلىؽ ب٨الم ؤهاؽ ٚحر مىظىصًً ؤمامه  و٢ض جترجب الهلىؾت ٖلى

بت ؤو ح٨ٗـ خاظاث الصخو  غّص ٖلحها... و٢ض ج٩ىن الهالوؽ مد٣٣ت لٚغ م بظاباتهم ٍو و٢ض ًخَى

 ما ج٩ىن مداوالث مىه للؿُُغة ٖلى ال٣ل٤
ً
البا م ؤن الهلىؾت ؾاثضة ؤ٦ثر في  2الىٟؿُت ٚو ٚع

ؤجها ايُغاب الٟهام الظَجي خُض ٌٗخ٣ض بإن الٗضًض مً ألاشخام الخاالث التي حصخو ٖلى 

 . الظًً ٌٗملىن في مجا٫ الًٟ الُىم مهابحن به مشل الٟىان الهىلىضي الكهحر ُٞيؿذ ٞان ٚٙى

ظا ٌٗجي ؤهىا لى خللىا ال٨شحر مً الٟىاهحن وألاصباء والكٗغاء ٢ضًما وخضًشا هٟؿُا لىنلىا بلى  َو

 ضًضة.خاالث وبيُغاباث هٟؿُت ٖ

 الحب وألاخىاٌ الىفؿُت 

م   بلى الخٗبض بالجما٫ والخٗبحر ٖلى ٖىاَٟهم ومكاَٖغ
ً
٣ا اجسظ الٗغب مىظ ؤ٢ضم الٗهىع الٛؼ٫ ٍَغ

وظاء في لؿان الٗغب بإن الٗك٤ َى ٍٞغ الخب و٢ُل َى ُعجب اإلادب باإلادبىب ٩ًىن في ٖٟاٝ 

مً ؤو ظُل ؤوشخو زام ال ق٪ ؤن الخب لِـ بٗىىان خضًض وال ًسخو بؼ  3الخب وصٖاعجه،

 بم٩ان ؤوػمان ولِـ الخب نى٘ البكغ وال ٌؿخُُ٘ ؤخض ػعٖه ؤو بػالخه ول٨ً ًخٛحر 
ً
ولِـ مدضوصا

 مٗاإلاه ظغاء الٓغوٝ وألاويإ الغاَىت.

بما ؤن ألاصب حٗبحر ًٖ اإلاجخم٘ واإلاجخم٘ َى الظي ٌك٩ل الٗمل الٟجي ٞىدً وؿخُُ٘ ؤن 

ما٫ ألن الٗمل ألاصبي ٦ماًظ٦غ ؾُض ٢ُب وؿدك٠ ال٨شحر مً  ألاخىا٫ الىٟؿُت  مً وعاء جل٪ ألٖا

لم الىٟـ  4َى حٗبحر ًٖ ججغبت قٗىعٍت في نىعة مىخُت، اطن َىا٥ نلت وز٣ُت بحن ألاصب ٖو

 في ٞهم ألاصب.
ً
 مهما

ً
ت ألاخاؾِـ صوعا  ولهظا جلٗب مٗٞغ

                                                           
 .676، م 2ط، مىؾىٖت الُب الىفس يالخٟجي، ٖبض اإلاىٗم،   1
 .677اإلاغظ٘ هٟؿه، م   2
 ، )بحروث: صاع ناصع،ص.ث.(، طًل ماصة ٖك٤.لؿان الٗغبابً مىٓىع،   3
 .8، مالىلض ألاصبي أنىله ومىهجهؾُض ٢ُب،   4
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ٖت بهىا ه٠٣ بػاء جغار ُٖٓم في ألاصب الٗغبي في مىيٕى الخب ُٞه ٦شحر مً الغو 

سجذ 
ُ
٣ا٫ الُىم ولضث في الجاَلُت وهمذ في ؤلاؾالم وو ًُ ى هخاط مضاعؽ ؤصبُت ٦ما  وألانالت َو

 بإًاصي الؿجن والٗهبُت، وبطا ؤمّٗىا 
ً
خىلها الخ٩اًاث، ٞالخب في الٗهغ الجاَلي ٧ان مسجىها

٢هت  الىٓغ في ؤقٗاع الٛؼ٫ والخب لضي الكٗغاء ٨ٞشحر مجهم ٧ان ًه٠ ٖظابه في الخب ول٩ل مجهم

٢ض جيخهي بالجىىن ؤو اإلاىث، ٩ٞان في الٗهغ الجاَلي قٗغاء مشل اإلاغ٢ل ألا٦بر وخبُبخه ؤؾماء 

م. ؤما  حَر ىض ٚو بضهللا بً العجالن َو اَمت واإلاسبل الؿٗضي وخبُبخه مُالء ٖو واإلاغ٢ل ألانٛغ ٞو

للمغؤة  في الٗهغ الخالي ٧ان َىا٥ قٗغاء الٛؼ٫ الٗظعي والٛؼ٫ الخسخي، اطن ٧اهذ َىا٥ هٓغة

 مً ؤلىان ؤلاؾخمخإ وؤلىان الؿُُغة ؤلاظخماُٖت ومشا٫ طل٪ ما ظاء في مٗل٣ت امغت 
ً
ا لىها باٖخباَع

 1ال٣ِـ خحن ًٟخسغ بإهه ًُغ١ زباء اإلاغؤة اإلاسضعة:

ا                    جمخٗذ مً لهى بها ٚحر معجل  غام زباَئ ًُ  وبًُت زضع ال 

صخى ال٨بحر:   2 ؤو ٢ى٫ ألٖا

 ام الغ٢ُب                             ٞبذ صون زُابها ٞضزلذ اط ه

 الغوماهدُىُت والحب

٦ما ط٦غها ُٞما ؾل٠ الىٓغة ألاولى للمغؤة ٧اهذ هٓغة بؾخمخاُٖت والىٓغة الشاهُت ظاءث لخض٫ ٖلى 

ٗت ؤلاظخماُٖت مً خُض زغوط الكٗغاء ًٖ ج٣الُض اإلاجخم٘ الجاَلي آهظا٥ في الىٓغة بلى  الٞغ

ووؿخُُ٘ ؤن هُل٤ ٖلحها خؿب هٓغة اإلاضاعؽ الٛغبُت وبٗض ؤن جىؾٗذ الٗال٢اث م٘ الٛغب اإلاغؤة، 

 3الىٓغة الغوماهد٨ُُت، و٧اهذ اإلاغؤة ملهمت باإلاٗجى اإلاخدًغ لهظٍ ال٩لمت ٦ما ٣ًى٫ مجىىن:

ا                   و و هللا مابي مً ظىىن وال سخغ  ٣ًىلىن    مجىىن   حهُم     بظ٦َغ

جي قٗغي  -وؤب٨ُم -ذ الكٗغ في ٚحر ونٟها                  ؤبىاطا ما ٢غي  ؤن ًُاٖو

٣ى٫ ٖغوة بً خؼام:  4ٍو

  ب٩ل  م٩ان 
ً
 ؤهاؾُت  ٖٟغاء   ط٦غي   بٗض  ما                     جغ٦ذ  لها  ط٦غا

                                                           
ضي، م صًىان امغئ اللِـ  1  .26، جد٤ُ٣ صعوَل الجٍى
صخى ال٨بحر،   2  .40م(، م 1994، 1اإلا٨خب ؤلاؾالمي،ٍ، ٢ضم له وقغخه مدمض ؤخمض ٢اؾم ، )بحروث: صًىانألٖا
 .104م(، م1994، قغح عخاب ٩ٖاوي، )بحروث: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، صًىان٢ِـ بً اإلالىح،   3
 .29، م 2م(، ط1997، 1، )بحروث: صاع بخُاء الترار الٗغبي،ٍألاغاويألانٟهاوي، ؤبى الٟغط،   4
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ل٣ي بلُه  ًُ اطن َظا الخب ُٞه لىن مً ال٣هض مً َٝغ الكاٖغ خُىما ًبدض ٖمً 

ظا ما ٌكبه في ٖهغها الخالي بإزباع ٖكا١ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. بإخؼاهه وآالمه ٞال   ًجض ٚحر اإلاغؤة َو

واؾخمغ طل٪ الخ٣لُض في الخب الغوحي ٖىض قٗغاء ؤمشا٫ ٖغوة بً خؼام زم ظمُل بً 

م، ٞهاالء  حَر بضالغخمً بً خؿان وظىاصة الٗظعي ٚو ذ و٢ِـ بً اإلالىح ٖو مٗمغ و٢ِـ بً طٍع

ؤة هٓغة عوماهد٨ُُت ألجهم ًًٗىجها في م٩اهت ٖالُت وهي الجما٫ الكٗغاء هجض في هٓغتهم للمغ 

 1الخالو ب٣ضع ؤجها جىق٪ ؤن ج٩ىن عوح الخُاة ٣ُٞى٫ اإلاجىىن:

ىبذ في ؤَغاٞها  الىع١ الخًغ   ج٩اص ًضي جىضي اطا ما إلاؿتها                    ٍو

ظٍ الىٓغة حٗؼي لٓغوٝ الٗهغ الاظخماُٖت خُض هجض ؤن الٛؼ٫ الٗظع  ي ًيؿب بلى َو

٢بُلت بجي ٖظعة التي ٧اهذ ج٣ُم في واصي في ظىىب الكام وما جمخاػ بها مً َبُٗت خُاة زهبت 

 ٢ِـ 
ً
ت في م٨ت واإلاضًىت ٞمشال  لُبُٗت الخُاة الخًٍغ

ً
يؿب َظا الىٕى مً الخب ؤًًا ومؿخ٣غة ٍو

لٓغوٝ ًٖ لُلى ٧ان مً الخًغ و٢ِـ لبجى مً اإلاضًىت ولبىاٍ مً م٨ت، وبالُب٘ جسخل٠ َظٍ ا

خباع ؤن َىا٥ ال٨شحر مً  جب ؤن هً٘ في ؤلٖا جل٪ الٓغوٝ ال٣اؾُت في الصخغاء ول٩ل صواٞٗه ٍو

٤ بٌٗ الغواة بلى جل٪ ألاقٗاع ٞازخلِ قٗغ الكٗغاء.  الكٗغ اإلاىدى٫ الظي ٢ض ونل ًٖ ٍَغ

ومً مالمذ الغوماهد٨ُُت اإلاكهىصة َى امتزاط الخب واإلاىث ؾىاء في ال٣هت ؤو في الكٗغ 

ض اإلاىث َى جهاًت الخالم مً آالم الخب الظي ًىصي بدُاة ناخبه و٦إن َظا الخب مغى خُ

ظا ًظ٦غها بخٗبحر مغى الٗهغ الظي ٧ان ٌؿخٗمل في ون٠  َاعت ول٨ً اإلادب ال ًبرُء مىه، َو

 2اإلادبحن الغوماهد٨ُُحن في ٞغوؿا في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ٣ُٞى٫ ظمُل:

ا٫ ؾٟىخها        ذ صمعي َو  صخُدها              ل٣ض طٞع
ً
 وؤنبذ مً هٟسخي ؾ٣ُما

  و ان همذ              
ً
دها      ؤال لُذ هدُا  ظمُٗا خي    يٍغ  ًجاوع في   اإلاىحى يٍغ

 طا ٢ُل  ٢ض ؾىي ٖلحها  نُٟدهاة   بغاٚب                      بٞما ؤها في َى٫ الخُا

٣ى٫ ٖغوة بً خؼام خُض ًخدضر ًٖ مغى الخب:  3ٍو

                                                           
 .84، قغح عخاب ٩ٖاوي، م صًىان كِـ بً اإلالىح  1
ت،صًىانبً مٗمغ،  ظمُل  2 ضي، )بحروث: اإلا٨خبت الٗهٍغ  .44م(، م2008، جد٤ُ٣ صعوَل الجٍى
 .300، م2، طألاغاويألانٟهاوي، ؤبى الٟغط،   3
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ُىاي مً وظض بها ج٨ٟانٖلى ٦ب  ضي مً خب ٖٟغاء ٢غخت                           ٖو

ٟغاء ٖجي اإلاٗغى اإلاخىاوي  ٟٞٗغاء ؤعجى الىاؽ ٖىضي مىصة                            ٖو

 
ً
جٗله ٢اثما ٣ى٫ مجىىن ًٖ َظا اإلاغى خُض ًجٗل ؤلاوؿان ًهٝغ الىٓغ في خاله ٍو ٍو

 1بضهه وال زالم مً َظا الضاء بال باإلاىث لٗل ُٞه عاخت الجؿض:ال ًظ٦غ بال مدبىبخه ختى ًظبل 

 ولى قهضججي خحن جدًغ مىُتي                         ظال ؾ٨غاث اإلاىث ٖجي ٦المها 

 طا ماث  مىجاَا  جؼاوع   َامهاب    ٦ظل٪ ما ٧ان  اإلادبىن  ٢بلىا                         

 ججاوع في الهل٩ى ٖٓامي ٖٓامها                     ُٞا لُدىا هدُا ظمُٗا و ان  همذ  

و٧ان الخٟغص م٘ الظاث والىخضة وجمجي الٗىصة بلى ٖهض الُٟىلت خُض الخب بال ٢ُىص مً 

مالمذ الغوماهد٨ُُت التي وؿخُُ٘ ؤن وؿخسغظه مً جًا٠ُٖ ؤقٗاع الٛؼ٫ آهظا٥، ٣ُٞى٫ 

 2اإلاجىىن:

 ولم ًبض لؤلجغاب مً زضحها حجم           حٗل٣ذ لُلى وهي ّٚغ نٛحرة                

ً هغعى البهم ًا لُذ ؤهىا                      بلى الُىم لم ه٨بر ولم ج٨بر البهم  نٛحًر

 الجرحؿُت والحب

ى ما ًمشله ٖمغ بً ؤبي  َىا٥ ق٩ل ظضًض مً الخب وكإ في اإلاضًىت وما خىالحها في الٗهغ ألامىي َو

بضهللا بً ٢ِـ الغ٢ُاث، ل٣ض ٧ان َاالء الكٗغاء مٟخىهحن باإلاغؤة ٞخىت عبُٗت وألاخىم والٗغجي  ٖو

خؿُت جسخل٠ ًٖ ٞخىت البضوي، بل هي ٞخىت الغظل الثري، و٧اهىا في مجخمٗاث ٖغبُت مخدًغة 

ظا ما ٌكبه في ٖهغها الخضًض مجخم٘ ٦باع الٟىاهحن وهجىم اإلاا٫ ألاعؾخ٣غاَُحن، ٞهم ًخٛؼلىن  َو

ؼ٫ ٖمغ بً ؤبي  بامغؤة مخدًغة ؤجُذ َخذ للمغؤة الجاَلُت. ٚو ًُ ىت مالم  لها مً الٟغاٙ وؤؾباب الٍؼ

ً في ٖهٍغ ٣ٞض ًه٠  عبُٗت ٖالوة ٖلى ما ط٦غها مً ظضًض ٞهى في خض طاجه ًسخل٠ ًٖ آلازٍغ

دؿً ونٟهً  ًُ ، و٢ض عشخخه جغبُت ؤمه ومٗاقغجه لها وإلاً ًُؼعجها مً اليؿاء ؤن 
ً
 هٟؿُا

ً
اإلاغؤة ونٟا

 ٠ُ٦ ًهىع هٟؿُتهً،وؤن ٌٗٝغ خ
ً
٤  ٣3ا ً ٍَغ ٤ ؤمه مً ظهت ٖو ًّ مً ٢غب ًٖ ٍَغ ٣ٞض زبَر

حٍر مً ظهت ؤزغي ٞخدى٫ ٚؼله بلى ون٠ ؤخاصًثهً وما ًىُىي ٞحها  ازخالَه بهً م٘ الٍٛغٌ ٚو

                                                           
 .196، قغح ع٧اب ٩ٖاوي، م صًىان كِـ بً اإلالىح  1
 .187قغح ع٧اب ٩ٖاوي، م  صًىان كِـ بً اإلالىح،  2
، ص.ث.(، مي الخُىع والخجضًض في الكٗغ ألامى ي٠ُ،قىقي،   3  .225، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
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مً ٚحرة... وزانت خحن ًخٗغى شخو لؿُضة ًه٠ ظمالها، ٞحزعٕ بظل٪ الخ٣ض في ٢لىب 

 1ؤزىاتها:

بْ 
ُ
ُخجي ج َٗ ْى ًَ جي                                    ؤ٦ما 

َ
ًَّ هللا ؤم ال ٣ًخهض ِهْغه ُ

ْمغ٦ َٖ 

ًٌ في ٧ل ٖحن مً جىصّ  ًَ لها                                 خؿ ل
ُ
ًَ و٢ض ٢ َخًاخ٨

َ
ٞ 

 ٧ان في الىاؽ الخؿض
ً
ىُه مً ؤظلها                                 و٢ضًما

ْ
 ُخّمل

ً
 خؿضا

ً مً ٚحرة قضًضة خحن ًخٛجى ٞٗمغ ًخدضر َىا بلؿا ن اليؿاء وهٟؿُتهً وما ٌٛمَغ

ًّ وما لها مً ٞخىت وبٚغاء ٧ل طل٪ ًمضٍ ُٞه جغبُت ؤمه له وما حٗىصٍ مً  2شخو بجما٫ بخضاَ

، وؤ٦بر الًٓ او٩ٗاؽ الٗاَٟت وقظوطَا، ٞىدً ال هجض ٖىض الكاٖغ  الجلىؽ م٘ اإلاغؤة في ٖهٍغ

ٗجي بىن٠ خبه و  ٌُ  ٌٗجي بىن٠ اإلاغؤة هٟؿها وون٠ الٛؼ٫ اإلاإلىٝ الظي 
ً
بهما هجض قاٖغا

، لم ٨ًض ٖمغ ًخجاوػ الشاهُت ٖكغ 
ً
 هٟؿُا

ً
ؤخاؾِؿها و٦إن ٚاًخه مً صًىاهه ؤن ًه٠ اإلاغؤة ونٟا

إجه 
ّ

مً ٖمٍغ ختى جىفي ؤبىٍ ٨ٟٞلخه ؤمه و٧ان لتربُت َظٍ الؿُضة جإزحر ٖم٤ُ في هٟؿُت ٖمغ ٣ٞض وك

 و٧اهذ 
ً
ٍُغ و٧ل ما وكإة ٧لها صال٫ و٧ان ظمُال جبالٜ ٦ٗاصة ؤمهاث الىلض الىاخض في َُئخه وػٍيخه ٖو

ولهظا ٣ٞض او٨ٗؿذ ٖاَٟت الخب ٖىضٍ وقظث َظا  3ًخهل به واؾخمغ طل٪ صؤبه َى٫ خُاجه،

ض٫  ًُ الكظوط الظي خىلخه مً ٖاق٤ بلى مٗكى١ ٞاطا اليؿاء ًَ الالحي ًُلبىه واطا َى الظي 

سخا٫ ٖلى ما هدى ما هغي في ٢  4ىله:ٖلحهً ٍو

ثها                                   لُٟؿضّن الُىاٝ في  ٖمغ دّضِ
ُ
 ٢الذ لترٍب لها ج

غ َٟ
َ
ه ًا ؤزذ في ز ىا                               زم اٚمٍؼ  ٢ىمي جهّضْي له لُٗٞغ

ّغْث حؿعى ٖلى ؤزغي 
َ
َمؼجه ٞإبى                               زم اْؾَبُ

َ
 ٢الذ لها ٢ض ٚ

ىا  هلمـ هٕى مً ؤلاؾخٗالء ٖلى اليؿاء في الخب ب٨ٗـ ما ٦ىا وكهضٍ ٖىض قٗغاء َو

ظٍ مً محزاث شخهِخه التي ج٩ىهذ في حجغ ؤمه ولم جخىٞغ لٛحٍر ؤي البض ؤن جخ٨غع ظمُ٘  ً َو آزٍغ

ُئت وصال٫ وزغاء وبِئت و٧ىهه بىٕى ما ظلِـ اليؿاء في  جل٪ الٓغوٝ التي ؤخاَذ بٗمغ مً ظما٫ َو

حٍر ختى ًخ٨غع قاٖغ مشله. مجز٫ ؤمه ؤو   م٘ ٍٚغٌ ٚو

                                                           
 .229اإلاغظ٘ هٟؿه، م  1
 .258، م 1، طألاغاويألانٟهاوي، ؤبى الٟغط،   2
 .103، م1، طألاغاويألانٟهاوي، ؤبى الٟغط،   3
اوي، مٗاط،   4 -145م(، م 1988، 1، )ألاعصن: صاع مجضالوي لليكغ والخىػَ٘، ٍصعاؾاث في ألاصب الٗغبيالؿَغ

146. 
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 َظا ؤلاؾخٗالء: وفي جهىٍغها لخُاجه وشخهِخه 
ً
اوي في ٦خابه مٗلال ٣ى٫ مٗاط الؿَغ ٍو

م   مً الخٗىٌٍ ٞاطا ٧اهذ الؿُاؾت ٢ض ؤَملخه ٚع
ً
ا وهٟؿِخه هلمـ ؤن الكاٖغ ٨ٌٗـ لىا هٖى

ه ووؿبه وزغاثه ٣ٞض وظض يالخه في َظا الًٟ لُخٟى١ ُٞه ٖلى ٚح ٍر ٞهى ٌؿخٗلي في خبه ٖلى قٞغ

ظا ًم٨ً ؤن ٌٗؼي  اليؿاء ٦خٗىٌٍ إلاا ٣ٞضٍ مً ؤلاؾخٗالء في الخُاة الؿُاؾُت في ْل بجي ؤمُت َو

، َظٍ الهٟت جى٨ٗـ مً زال٫ ظمُ٘ ؤقٗاٍع الٛؼلُت ٞهى ال ًخظلل وال ًدكى١ 
ً
ل٣ٗضة الى٣و ؤًًا

 جغي اليؿاء وال ٌك٩ى مً الهّض والهجغان ٦ب٣ُت اإلادبحن الٗاق٣حن بل ٖلى 
ً
ال٨ٗـ مً طل٪ جماما

لى نٟاجه، ً ٖلُه ٖو ٍُغ خدضزً ٖىه ٍو غ٢بىه ٍو ومما ؾب٤ ًخطر مً ؤخىالاث ٖمغ  1ٌٗغيً له ٍو

خؿب ما ًُل٤ ٖلُه في جدالُل ٖلم الىٟـ الجرظؿُت ٞالجرظؿُت مهُلر مً مهُلخاث 

ُت قضًض الخدلُل الىٟسخي وحٗجي خب الظاث و٢ض ٣ًا٫ ؤهه حٗك٤ الظاث وناخب َظٍ الصخه

ٗخبر ؤن مً خ٣ه ؤن ج٩ىن له امخُاػاث، ام ب٣ُمخه َو لى َظا ألاؾاؽ  2العجب بىٟؿه ولضًه ؤَو ٖو

ى ٌٗتز  بت َو  ٖلى ؤن جخٟى١ شخهِخه ٖلى الجمُ٘ ٞالٓهىع ٖىضٍ ٚع
ً
ها ٧ان خا٫ ٖمغ ٞهى ٧ان خٍغ

٦غ وا
ُ
 اإلاٗكى١ ٦ما ط

ً
ا في ال٣هاثض ٧لها ٞهى صاثما ٣ضمها ٖلى ٚحَر  ٍو

ً
إلاُلىب مً ٢بل بىٟؿه ٦شحرا

ت وهغظؿُت خاصة ٢ض ًهاب بها   ٞهظٍ طاجُت مَٟغ
ً
 ووؿبا

ً
ا  وقٞغ

ً
اليؿاء مهما ٖلذ مجزلتهً خؿبا

 ال٨شحر ممً جخىٞغ لضحهم ٖىاملها.

ى  م٨ىىا ؤن وكحر بلى شخهُت ؤزغي ٢ض جدكابه وشخهُت ٖمغ بً ؤبي عبُٗت في الٛؼ٫ والخب َو ٍو

ضون ألاهضلسخي خُض ٧ان وخُض والضٍ ؤو    ابً ٍػ
ً
 زانا

ً
باألخغي وخُض ؤمه ٞاو٨ٗـ َظا ألامغ او٩ٗاؾا

 زً٘ 
ً
ًّ ٦ٗمغ. ٞهى ؤًًا في هٟـ الكاٖغ بال ؤهه لم ٨ًً ٖلى زبرة بىٟؿُت اليؿاء ولم ًجالؿه

ظٍ الٗال٢ت الخانت م٘ ؤمه هي البظعة ألاولى للجرظؿُت التي اوٛمؿذ في ٢لبه،  للضال٫ ألاهشىي َو

ضون مً ؾاللت ُٞبٗذ ألازغة والُعجب وال ؾُما اط ىا اقتهاٍع بالىؾامت، ولٗل اهدضاع ابً ٍػ ا ٖٞغ

 بُض ؤن َبُٗخه اإلاغخت وهٟؿه 
ً
 وو٢ىعا

ً
ا ال٣ٟهاء ووكإجه في ؤخًان ظضٍ ٧اها ٦ُٟلحن بجٗله متٞر

 ًٖ َبُٗت ٖهٍغ اإلاخدلل التي مالذ به بلى مباقغة اللهى 
ً
ت ًٞال ت اإلاتٞر ٟىلخه ألاهشٍى الخؿاؾت َو

خت اإلاخٗت بٗض ؤن َؼجه ٞىىن اإلاىؾ٣ُى والٛىاء ٩ٞاهذ خُاجه جغاوح بحن ظضٍ ومٗا٢غة الغاح واؾدبا

ضون ًىٓغ بلى هٟؿه بُٗجّي  مشا٫ ألاها الٗلُا ووالضجه مشا٫ ألاها و٧ان جإزحر ألام ؤ٢ىي اط هغي ابً ٍػ

                                                           
 .576، م2ط مىؾىٖت الُب الىفس ي،الخٟجي، ٖبضاإلاىٗم،   1
ضون"،   2 (، 2و 1(، الٗضص )29، اإلاجلض )مجلت حامٗت صمكمؤ٢ضح، خؿىاء، "الجرظؿُت وججلُاتها في ٚؼ٫ ابً ٍػ

 .126م، م2013
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 اإلاُلىب واإلاٗكى١  1ؤمه.
ً
ضون ٞهى صاثما ؤما باليؿبت بلى مىيٕى الخب ٖىض الجرظسخي ؤمشا٫ ابً ٍػ

خه الجرظؿُت في ٢ىله:و   2جبضو هٖؼ

هبُىا  ًُ ِى مُلٗه                بضع الضجى لم ٨ًً خاقا٥ 
ْ
ل ُٖ  ولى نبا هدىها مً 

وبؿبب ؤخاؾِؿه الجرظؿُت ًخدضر ًٖ الٗكا١ وما ًٟٗله بهم الٗك٤ و٦إهه لم ًظ١ َى َٗم 

ه:  3الٗك٤ وال ٌٗٞغ

ما  –ًىم البحن –الىظض مىحى مً جاهلل لى خل٠  الٗكا١   ؤجهم                 

 خىشىا

 ٢ىم بطا ُهجغوا مً بٗض ما ُونلىا          ماجىا ٞةن  ٖاص مً  حهىوهه  ُبٗشىا 

 جغي اإلادبحن نغعى في ٖغانهم              ٦ٟخُت ال٨ه٠ ما ًضعون ما لبشىا

 4و٧اصث جيكإ ٖال٢ت بِىه وبحن والصة بيذ اإلاؿخ٨ٟي خحن ٢الذ له في بخضي اإلاغاث:

اعحي                  ًّ الٓالم ٍػ ْب اطا ظ
ّ
 ٞةوي عؤًُذ اللُل ؤ٦خم للؿّغِ     جغ٢

ْر       وبي مىَ٪ ما
ُ
ل
َ
ْؿِغ لى ٧ان بالكمـ لم ج ٌَ ْ٘ وباللُل لم   وبالبضع لم ًُل

و٢ض صٞٗه ٢ىلها بلى ٚغوٍع بىٟؿه وعّص ٖلحها بإبُاث ؤ٢ل خغاعة ولم ًغيها وؾاءجه خحن 

تها ؤن حُٗض ظا بن ص٫ّ ٖلى شخيء ٞهى صلُل  َلب مً ظاٍع  ٧اهذ ٢ض ّٚىخه ٣ُٞٗذ ٖال٢تها به َو
ً
لخىا

ٖلى خبه الجرظسخي لىالصة، ٞهى لم ٌؿخُ٘ الاؾخدىاط ٖلى قٗىعَا بؿبب ٚغوٍع وألن خبه لظاجه 

 ٧اهذ حٗاوي مً َظا الخُه بؿبب ْغوٞها 
ً
اثه ٧ان ؤ٦بر مً خبه لها، وألن والصة ؤًًا واٖتزاٍػ ب٨بًر

 ٖلى خؿبها ووؿبها وظمالها ؤلاظخماُٖت خُ
ً
ض ٧ان اإلاعجبىن ًتهاٞخىن ٖلى مجالؿها ألاصبُت ٖالوة

ضون ول٨ً خبها لىٟؿها ٧ان ؤ٢ىي مً خبها   جىص ؤن ج٩ىن مُلىبت لضي ابً ٍػ
ً
خُض ٧اهذ هي ؤًًا

 له ٞلم ًيكإ ٖك٤ خ٣ُ٣ي بُجهما بؿبب ألاها الجرظؿُت.

 وبطا ٖضها بلى بضاًاث ج٩ىن الجرظؿُت ٖىض ؤلاوؿا
ً
ن وظضهاَا جبضؤ بدب ألام لىلُضَا خبا

ظٍ اإلاغخلت ال ٚجى ٖجها ل٩ل بوؿان زال٫   لىٟؿه ٦ما ؤخبخه ؤمه َو
ً
 ًجٗل الُٟل مدبا

ً
ا مَٟغ

                                                           
 .128اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
ضون، صًىان،   2 ت، صعاؾت ٖبضهللا ؾىضةابً ٍػ  .147م م(، 2005، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
ضون،   3  .176، م صعاؾت ٖبضهللا ؾىضةصًىان ابً ٍػ
ش ألاصب الٗغبي ٖهغ الضٌو وؤلاماعاثي٠ُ، قىقي،   4 ، ٍجاٍع  .283م(، م 1980،  3، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
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ىا جهبذ الجرظؿُت خالت  لت َو مغخلت الىمى ألاولى ول٨ً بٌٗ ألاشخام ٌؿخ٣غون ٞحها مضة ٍَى

    1مغيُت.

 الحب والكظوط الجيس ي

بؿبب بٌٗ الٓغوٝ لم ًٓهغ بدظاٞحٍر وفي الٗهغ الخالي  الخب في الٗهغ الجاَلي

حٛحرث مالمذ الٛؼلُحن بؿبب حٛحر اإلاجخم٘ والبِئت زم في الٗهغ الٗباسخي ْهغ هٕى مً الٛؼ٫ الكاط 

 بالٛلمان.

وبؿبب ٦ثرة الجىاعي وال٣ُان الالجي صًٞٗ اإلاجخم٘ الٗباسخي في بٌٗ ظىاهبه بلى الٟؿاص الخل٣ي، 

بُعي ؤن حؿىء ؾحرتهً وجىٟخذ ؤبىاب ٦ً ًُاعخً بٌٗ الك ٗغاء ؤبُاث الٗك٤ والهبابت...َو

 ؤن ٌكُ٘ الٛؼ٫ اإلااظً في َظا الٗهغ،
ً
٨ظا ػمً بٗض ػمً جىؾٗذ  2الٛؼ٫ ؤلاباحي... و٧ان َبُُٗا َو

ان ما جبضلذ بلى مٗاًحر ًدباَا بها  الٗال٢اث م٘ الٛغب وخلذ الش٣اٞت الٛغبُت م٩ان الٗغبُت وؾٖغ

ما٫ وؾجن ؤظضاصَم في ؤوصًت اليؿُان واهؼل٤ الخب بلى اللظاث والكهىاث والكظوط الٗغب وعمىا آ

الجيسخي والخب اإلاشلي. ٞالصخ٠ جُالٗىا بإزباٍع ٧ل ًىم في ٖىانم الٛغب، و جدىا٢ل ؤزباع بٌٗ 

ه ظُض ؤو ظان ٧ى٦خى و...صون جىعٕ ول٣ض ٦ثر وعوص  الٟىاهحن ؤمشا٫ ؾحرة ؤوؾ٩اع واًلض ؤو ؤهضٍع

ما٫ ألاصبُت والٟىُت ال٣ضًمت في مسخل٠ الخًاعاث ومجها ألاصب الٗال٢اث  واإلاماعؾاث اإلاشلُت في ألٖا

ما٫ ألاصبُت، و٢ض بضؤ في الٗهغ الٗباسخي  الٗغبي، وط٦غث اإلاشلُت الجيؿُت في الٗضًض مً ؤقهغ ألٖا

 ٖلى الجما٫ الخىشىي.و٧ان ؤقهغ الكٗغاء مشل ؤبي هىاؽ ًشجي في ٢ه
ً
 اثضٍ ٦شحرا

  حُا أو الحىحن ئلى الىًَالىىؾخالى 

 مً ؤلاخؿاؽ بالٛغبت في 
ً
ًبضو ؤن ؤلاوؿان مىظ بضؤ ًًغب في ألاعى ٢ض خمل بحن ظىاهده يغوبا

بالص ال حكاٍَغ مكاٍٖغ وآالمه ٦ما ًيبػي ؤو لٗلها بن قاَغجه آالمه ًب٣ى ٌكٗغ الخىحن بلى مؿ٣ِ 

دت الكٗغا ٨ٟي َظا الكٗىع بالٛغبت ألن جٌُٟ مىه ٢ٍغ  مً الكٗغ ٌؿخضّع عؤؾه، ٍو
ً
ء لُيكضوا ؤلىاها

تراب مهُلر قاج٘ في قتى 3ٖبراث الؿامٗحن وال٣غاء ُٞخٟاٖلىا م٘ الكاٖغ وؤخاؾِؿه ، اطن ؤلٚا

الٗلىم ؤلاوؿاهُت والىىؾخالىظُا ؤو الخىحن بلى الىًَ ٢ض ظاء في ٦خب ٖلم الىٟـ بإهه خىحن بلى 

لبان ٖلى مٗٓم الىاؽ ؤو ؤهه صلُل سخِ اإلااضخي ؤو الُٟىلت ؤو الهبا وللماضخي ظما٫ وعوه٤ ٌٛ

                                                           
 .279م(، م 1984، 2، )بحروث:صاع الٗلم للمالًحن،، ٍ ، اإلاعجم الاصبيٖبض الىىع، ظبىع   1
ش ألا ي٠ُ، قىقي،   2 ٌ جاٍع ، صب الٗغبي الٗهغ الٗباس ي الاو  .179م(، م 1966، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
تراب في ألاصب الٗغبي"،   3 مبر 25، ال٣اَغة، اإلاجلض )مجلت مجم٘ اللغت الٗغبُتٞهمي، ماَغ خؿً، "قٗغ ؤلٚا (، هٞى

 م.1971
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ٖلى خايغ مصخىن بال٨غاَُت، ؤو ؤن للصخو وقاثج ٖاَُٟت باألَل ؤو بىاخض مجهم ٖلى ألاعجر 

ٞهى حهٟى بلُه ألهه ًٟخ٣ض الغاخت والُمإهِىت والؿالم و٧اهذ ظمُٗها له و٢ذ ؤن ٧ان م٘ ألاَل 

ً ضًه وعبما ٧ان الخىحن بلى الَى   الظًً ٧اها له م٘ مٍغ
ً
بت في اؾخٗاصة جىا٣ٞاث ٧اهذ للمغء ًىما ٚع

، ولِؿذ ْاَغة الٛغبت ظضًضة ٖلى الكٗغ وألاصب 1ما واٞخ٣ضَا م٘ حُٛحر همِ الخُاث وؤؾلىبها

٣ٞض ْهغث في َُاث الكٗغ الٗغبي وهي ْاَغة مغجبُت بالىٟـ ؤلاوؿاهُت وما ٌٗترحها مً آالم 

ٗلىم مشل ٖلم الٟلؿٟت والٗلىم الؿُاؾُت الٛغبت ول٨ً ْهغ لها مهُلخاث ومؿمُاث في قتى ال

 بل بن 
ً
تراب ظضًضا لم الىٟـ وؤلاظخمإ ؤو ختى َىا٥ بٚتراب ظٛغافي، وال ٌّٗض َظا ؤلٚا ٖو

جهيُٟاجه حٗضصث ومضلىالجه حكٗبذ، وفي الترار ألاصبي ال٣ضًم هجض ؤن الكٗغ الٗغبي خاٞل 

 وبًج
ً
تراب الىٟسخي بإق٩اله اإلاسخلٟت ؾلبا ، ولٗل ؤبغػ مٓهغ لهظٍ الٛغبت و٢ىٝ بىماطط مً ؤلٚا

ً
ابا

ال٫ في م٣ضماث ٢هاثضَم ًىضبىن ٚغبتهم بٗض ؤن عخل ؤَلها ٖجها مً  الكٗغاء الجاَلُحن ٖلى ألَا

و٧ان ؾ٩ان الباصًت في الٗهغ  2طل٪ م٣ضمت لبُض في مٗل٣خه خُض ج٣ُٗذ ألاؾباب بِىه وبحن هىاع،

٢ؿىة البِئت، وؤ٣ٖب َظا الترخا٫ ال٨شحر مً  الجاَلي ٦شحري الترخا٫ وعاء اإلااء وال٨ؤل بؿبب

ظا  م ملُئت بمٗاوي الٛغبت مً بٗض هجغة ألاخبت، َو الخؿغاث ٖلى ألام٨ىت اإلاسخلٟت وهغي ؤقٗاَع

 ًبدض ٖمً ٌُٗىه في اؾترصاص مل٪ ؤبُه وألازظ بشإٍع ختى ونل بلى 
ً
ضا امغئ ال٣ِـ ٣ٞض َام قٍغ

ت وألاسخى    3مً الٛغبت:بالص الغوم وله ؤبُاث جٌُٟ باللٖى

ب                                 وبوي م٣ُم ما ؤ٢ام ٖؿِب   ؤظاعجىا بن اإلاؼاع ٢ٍغ

ب وؿِب ب للٍٛغ بان َا َىا                              و٧ل ٍٚغ  ؤظاعجىا بها ٍٚغ

ً في اإلاىٟى  تراب والبٗض ًٖ الَى ش بمٗجى ؤلٚا و٢ض قٗغ ال٨شحر مً ألاصباء الٗغب في الخاٍع

٨ظا ناعث ؤو  غوا مجها َو ا واإلاىاػ٫ التي هجغوَا ؤو ُهّجِ السجً ٞاقخا٢ىا بلى ألام٨ىت التي جغ٧َى

 ؤبى ٞغاؽ الهمضاوي ٌؿم٘ َضًل 
ً
 اؾتهّل به ال٨شحر مً ال٣هاثض. ٞمشال

ً
 ج٣لُضًا

ً
اإلا٣ضمت الُللُت ههجا

٣ى٫: ً ٍو   4خمامت ٖلى شجغة ٖالُت ٢غب سجىه في بالص الغوم ُٞخظ٦غ ألاَل والَى

ً بدالي  ؤ٢ى٫ و٢ض هاخذ ب٣غبي خمامت                          ؤًا ظاعجا لى حكٍٗغ

 حٗالي ؤ٢اؾم٪ الهمىم حٗالي  ؤًا ظاعجا ما ؤهه٠ الضَغ بُيىا                       

                                                           
 .115، م 2، طمىؾىٖت الُب الىفس يالخٟجي، ٖبضاإلاىٗم،  1
 .103، م1طاإلاجاوي الحضًشت، البؿخاوي، ٞااص اٞغام،  2
 .101(، م9، ط )ألاغاوي ألانٟهاوي، ؤبى الٟغط،  3
 .275، م 3، طاإلاجاوي الحضًشتالبؿخاوي، ٞااص اٞغام،   4
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ذ بُبُٗتها الخالبت وؿم٘ ٖبضالغخمً الضازل مً ال٣غن الشاوي  وفي ألاهضلـ جل٪ الضًاع التي ٖٞغ

ىه الهجغي ٣ًى٫   1بٗض ؤن هٓغ بلى هسلت ٞهاط شجىه وجظ٦غ َو

                    جبّضْث لىا وؾِ  الغ 
ٌ
 جىاءْث بإعى الٛغب ًٖ بلِض الىسِل  ناٞت  هسلت

ى٫ الخىاجي ًٖ بُتي و ًٖ ؤَلي  ٣ُٞلُذ قبُهي في الخّٛغب والىىي                        َو

بالص ٞاعؽ و٢ض ؤعجبخه الُبُٗت َىا٥  ومً ٢هاثض الخىحن والٛغبت ما ؤوكضٍ اإلاخىبي في

  2واؾخدؿً الخلت التي ٦ؿذ الؿهى٫ في ٞهل الغبُ٘:

 في اإلاٛاوي                  
ً
 بمجزلت  الغبُ٘ مً الؼمان مٛاوي الكٗب َُبا

ًّ  الٟتى  الٗغبّي  ٞحها                           ب الىظه والُض واللؿان ول٨  ٍٚغ

بر ؤبى جمام ًٖ خىِىه    3بلى ؤعيه وبِخه وخبه ألاو٫:ٖو

 للخبِب ألاو٫ 
ّ
 ه٣ّل ٞااص٥ خُض قئذ مً الهىي          ما الخبُّ بال

   ألّو٫ِ   مجز٫ِ 
ً
 ٦م مجز٫ٍ في  ألاعى  ًإلٟه الٟتى                وخىِىه  ؤبضا

تراب م ٧ىن ؤلٚا تراب وؤؾبابه ول٨ً هىص ؤلاقاعة بلى ؤن ٖلى ٚع   ولؿىا بهضص بُان ؤهىإ ؤلٚا
ً
٢ضًما

 م٣ٗضة ومؿمُاث 
ً
٢ضم ؤلاوؿان ل٨ىه في الٗهغ الخايغ ٢ض اجسظ في الضعاؾاث الخضًشت ؤبٗاصا

 مٗانغة )الىىؾخالىظُا(لم ج٨ً عاثجت في الؿاب٤.

   عواًت خياًاث ألف لُلت ولُلت   الٗالج الىفس ي بلغاءة اللهت ٖلى غغاع 

٧ان ًا ما ٧ان... في ٢ضًم الؼمان في خ٩اًاث ؤل٠ لُلت ولُلت مل٪ مً ملى٥)بجي ؾاؾان(، مل٪  

، والؿبب زُاهت ػوظخه له، وبٗض
ً
 ْاإلاا

ً
، ول٨ىه حٛحر وناع ٖىُٟا

ً
اع ٧ان ٖاصال َظٍ  باؾم قهٍغ

ن ًلىح الىا٢ٗت ناع ال ًش٤ في ؤي بمغؤة، وناع ًتزوط بمغؤة ٧ل لُلت زم ًإمغ ؾُاٞه ب٣خلها ٢بل ؤ

ٞهغب الىاؽ ببىاتهم بلى زاعط ممل٨خه ولم ًب٤ َىا٥ ؾىي بيذ وػٍٍغ قهغػاص، ووا٣ٞذ  الهباح،

٣ت إله٣اط  قهغػاص ؤن جتزوط اإلال٪ وهي ٖلى ٖلم بدبه لالهخ٣ام مً اليؿاء، ولهظا ٨ٞغث في ٍَغ

ك٠ٛ، بىاث ظُلها مً اإلاىث، ٣ٞغعث ؤن جد٩ي ٧ل لُلت ٢هت، وناع اإلال٪ ًىهذ بلى خ٩اًاتها ب

٨ظا لم ٣ًخلها اإلال٪ ل٩ي  و٢بل ؤن ًٓهغ الهباح ٧اهذ ج٠٨ ًٖ الخضًض ولم ج٨مل ال٣هت، َو

ٌؿم٘ ب٣ُت ٢هتها،٧لىا وٗٝغ َظٍ الخ٩اًت ؾمٗىاَا و٢غؤهاَا ؤو قاَضهاَا ٖلى قاقاث 

                                                           
 .13م(، م 2004، )بحروث: صاع ناصع، أهخىلىحُا الاصب اإلاهجغي اإلاٗانغلُٟي، خضاص،   1
 .265، م 3، ط جاوي الحضًشتاإلاالبؿخاوي، ٞااص اٞغام،   2
 .99، م 3اإلاغظ٘ هٟؿه، ص  3
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ت َظٍ  ىن ؤو في ٢اٖاث الؿِىما، وبطا هٓغها بلحها بمىٓاع آزغ خضًض وؿخسلو ؤن مجمٖى الخلٍُٟؼ

الترازُت  ٧اهذ جدىي ؤَضاٝ ومًامحن، و٧اهذ قهغػاص ٖلى ٖلم بهظٍ الخالت اإلاغيُت ال٣هو  

٣ت  للمل٪ ٞىظهذ الخ٩اًاث في مؿحر مٗالجخه، وظىضث ٧ل َا٢تها في مجا٫ ما ٌؿمى الُىم ٍَغ

 الٗالط بال٣هت.

٣ت التي حؿمى الُىم في الُب الىٟسخي الٗالط بال٣هت ؤي الٗالط ب٣غاءة ؤو ؾغص  َظٍ الٍُغ

٣ت ما بلى جىمُت ال٣ضعاث ال ٣ت عواًت خ٩اًاث ؤل٠ لُلت ولُلت والتي حؿعي بٍُغ ٣هت ٖلى ٍَغ

الخسُُلُت في بَاع الخ٩اًاث إلا٣اومت اإلاكا٧ل الٗهِبت اؾُخسضمذ مً ٢بل في الترار ألاصبي 

٤ ألاصب  ،ال٣ضًم.و٧اهذ بمشابت مضعؾت لٗلماء الىٟـ ًدخظون بها الُىم بن الٗالط الىٟسخي ًٖ ٍَغ

ت والخٗلُمت.ؤنب  ذ الُىم ٌؿخسضم في ألامىع التربٍى

م  ٟا٫ ٖلى ؤخاؾِؿهم وؤ٩ٞاَع ومً زال٫ ال٣هت الٗالظُت ٩ًىن الهضٝ ؤن ًُل٘ ألَا

ومً زم ًخٗلمىن َغ١ مىاظهت مكا٧لهم وآالمهم زم ًضع٧ىن ؤن الًٟٗاء لضحهم الؿبل للىجاح 

 مٗغيىن لخىى اإلاك
ً
اء َم ؤًًا ٤ُ، وؤن ألابُا٫ ألا٢ٍى ا٧ل والهٗىباث واإلاك٣اث ول٨جهم والخٞى

.  ؾِخٛلبىن ٖلحها ٧لها بالضعاًت والخ٨مت وخؿً الخهٝغ

 الخاجمت

ت ٖلمُت ٚىُت بمىجؼاث ٖهغ مطخى، وهدً الُىم في ٖهغ  الترار ألاصبي الٗغبي خاٞٓت ٨ٍٞغ

مًُغب مليء باإلاٟاظأث وال٣ٟؼاث وألاخىا٫ الىٟؿُت الىاججت ًٖ الخًاعاث، ومً البضًهي ؤن 

َظٍ الخٛحراث ٖلى هٓغجىا إلاا مطخى، ٠ُ٨ٞ هىٓغ بلى َظا الترار؟ و٠ُ٦ وؿدك٠ ما وعاءٍ جى٨ٗـ 

بن ٖلُىا ؤن هخٟاَم م٘ الترار ألهه شخهِخىا ظؼء ال ٗالُت ؤو بظخماُٖت وما بلى طل٪.  مً زباًا اهٟ

رة، ًخجؼؤ مً خُاجىا وال ًجب ٖلُىا ؤن هجّمضٍ ؤو ه٣ضؾه ؤو هيؿاٍ بل هجضص ٢غاءجه مً ٞترة لٟت

ووؿخُُ٘ ؤن هىٓغ بلى ٦شحر مً  ٞالترار ٧له لِـ في مؿخىي واخض والىٓغاث بلُه لِؿذ واخضٍ.

ؤي ؤهىا ،ٞدى٫ الكٗغاء ال٣ضامى ٦إجهم خاالث ؾ٩ُىباجُت ؤي خاالث جضزل في ٖضاص مغضخى الىٟـ

وُٗض ٢غاءة الترار  بمىهج ٖلم الىٟـ الخضًض والُب الىٟسخي، خُض ؤن ألاصًب والكاٖغ  ٣ًضم 

لىا مً زال٫ ؤٖماله ججلُاث خالخه الىٟؿُت ووؿخُُ٘ ؤن هًٗه جدذ مجهغ الُب الىٟسخي 

 لخُب٣ُها م٘ الخاالث الىٟؿُت ؤلاًجابُت ؤو الؿلبُت.
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٩ٞان َىا٥ قٗغاء ؤمشا٫ بكاع بً بغص والخُُئت ٨ًثرون مً الهجاء ألجهم ٌٗاهىن مً ٣ٖض  .1

هٟؿُت ٣ٗ٦ضة الى٣و، وقٗغاء ونٟىا الخمغ وحٗاَىا الخمغ ٦ىٕى مً الخمغص الىٟسخي ٖلى 

 ؤوياٖهم ؤلاظخماُٖت اإلاًُغبت. 

خ٣اص بها هي مؿإلت ٢ضًمت ٢ضم  .2 ت جل٣ي الكٗغ مً ال٣ىي الُٛبُت وؤلٖا ظا ما وهٍٓغ الكٗغ، َو

ًم٨ً جىٓحٍر م٘ بٌٗ ألاؾباب البُىلىظُت والىٟؿُت اإلادُُُت والخؿُت الُىم و٢ض ج٩ىن َالوؽ 

 ح٨ٗـ خاظاث الصخو الىٟؿُت.

ؤما باليؿبت بلى ٦الم الكٗغاء خى٫ الخب ٞيؿخُُ٘ ؤن وؿدك٠ ْىاَغ هٟؿُت ٖضًضة والتي  .3

ظا ما ٧ان ٌٗاو ت ٧الجرظؿُت، َو ي مىه قٗغاء ؤمشا٫ ٖمغ بً ؤبي عبُٗت حؿمي الُىم بإؾماء ٖهٍغ

ضون ؤو وؿخُُ٘ ؤن ه٨دك٠ خاالث الخٟغص م٘ الظاث والىخضة ؤو امتزاط الخب و اإلاىث ؤو ما  وابً ٍػ

غوة بً  ٌؿمى بالغوماهد٨ُُت في الخب ٖىض قٗغاء جدضزىا ًٖ مغى الخب ؤمشا٫ ٢ِـ بً اإلالىح ٖو

إلاشلُت التي جُالٗىا بها ألازباع الٛغبُت  في خؼام وظمُل بً مٗمغ و... وخاالث الكظوط الجيسخي وا

 ٖهغها الخالي ٧اهذ حؿمى في الترار الكٗغي ال٣ضًم بٛؼ٫ الٛلمان ؤو الٛؼ٫ اإلاسىض. 

ؤما ما ٣ًا٫ له الُىم بالىىؾخالىظُا في ٢ىامِـ ٖلم الىٟـ ٞهى ٢ضًم ٢ضم ؤلاوؿان خُض ْل  .4

خدضر ًٖ قٗىعٍ بالٛغبت تراب والترار الٗغبي ال٣ضًم ػازغ  ًيصخئ الكٗغ في ٧ل ػمان وم٩ان ٍو وؤلٚا

 بخل٪ الخاالث.

ت الٗلمُت ٧اإلاٗالجت بال٣هت  .5 وفي الترار ألاصبي الٗغبي ال٣ضًم ًم٨ىىا ؤن هجض بٌٗ ألامىع التربٍى

لم الىٟـ وؿخُُ٘ ؤن وؿخسغظه مً  ٦ما في عواًت ؤل٠ لُلت ولُلت.اطن ٞالٗال٢ت بحن ألاصب ٖو

ت.والبض ؤال هيسخى ؤن َظٍ جًا٠ُٖ الترار ألاصبي الٗغبي ال ك٩له ٖلى ٚغاع اإلا٣اًِـ الٗهٍغ
ُ
٣ضًم وو

الٓىاَغ الىٟؿُت التي حؿمى الُىم بمؿمُاث ٖلمُت ؤو َبُت هٟؿُت ٧اهذ في َُاث الترار ألاصبي 

الٗغبي ال٣ضًم ول٨ً ٚحر مٗغوٞت بهظٍ ألاؾماء الٗلمُت ؤما آلان ُٞم٨ىىا  ؤن ههىٟها في بَاعاتها 

 لها.   الخانت خؿب هٓغجىا
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 مىكف الاؾدكغاق الخللُضي مً الكٗغ الٗغبي

 أؾخاط صهخىع مدمض عبُ٘

 ألاعصن -حامٗت حغف -ٖمُض ولُت آلاصاب

_________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ه٣ُهت,ًهٟهم بالخٗهب والٗضاء والهىي ًخُغ١ بٌٗ الباخشحن الٗغب ٞحرمي اإلاؿدكغ٢حن ب٩ل 

٤ آزغ بلى ؤن للمؿدكغ٢حن  ل الٗثراث.في خحن ًظَب ٍٞغ ٠ُ الخ٣اث٤ وتهٍى ي ؤٖىا١ الىهىم وجٍؼ
َ
ول

 مً ههىم الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم لم حٗٝغ بال بيكغاتهم, 
ً
 ال ًم٨ً به٩اٍع ختى" بن ٦شحرا

ً
 ٦بحرا

ً
ًٞال

َظا الى٣ض بٗامت,صون ؤن هإزظ في الخؿبان آعاءَم  وال ًم٨ً مىا٢كتها ؤو مىا٢كت ٦شحر مً ٢ًاًا

٤ حجخه التي ًخظٕع بها1ٞحها ؤو ٢غاءاتهم لها"  ًٖ اؾخ٣هاء صواٞ٘ الاؾدكغا١ .ول٩ل ٍٞغ
ً
و بُٗضا

٤ مىاهج ٖلمُه مٗانغة   مً اإلاؿدكغ٢حن ٢ض صعؾىا ألاصب الٗغبي ٞو
ً
وخ٣ى٫ اَخماماجه,هجض ٦شحرا

ش وجد٤ُ٣ الىهىم ومٗاٝع ,مدؿلخحن ب٨شحر مً اهجاػاث ٖلىم اللٛ ت والىدى والٗغوى والخاٍع

ؤزغي جخٗل٤ بما خى٫ الىو وال٣كغة الخاعظُت, التي ًدك٩ل مجها ؾُده ٣ٞضمىا لىا مٗلىماث 

اث .ؤي الكغوٍ التي ججٗل مً .٢ُمت في مجا٫ البدض,ٚحر ؤجهم خحن ًداولىن اؾخ٨كاٝ الكٍٗغ

 ٞةجهم ًخٗثرون وال ٣ًضمىن في الٛالب 
ً
بال هشاعا مً اإلاٗلىماث الٗامت واإلاخٟغ٢ت التي الىو قٗغا

ت وؤؾالُب حك٩لها ووؾاثِ جدىلها. وال ق٪ في  غ الٗملُت الكٍٗغ  ًٖ ظَى
ً
ًىهٝغ ؤٚلبها بُٗضا

.ل٨ىجي ؾإخاو٫ .نٗىبت مخابٗت ظهىص اإلاؿدكغ٢حن في َظا اإلاجا٫ لخىٕى مالخٓاتهم واحؿإ بقاعاتهم

مجها الغئٍت الاؾدكغا٢ُت الخ٣لُضًت للكٗغ الٗغبي  َىا جلمـ ؤبغػ الخُىٍ الٗامت التي جدك٩ل

يمً ظضلُت )ألاها وآلازغ(ألجاب٘ َىا"ألاها "مً زال٫ آلازغ ؤو نىعة جغازىا الكٗغي ٦ما بضث في 

 هخاظاث اإلاؿدكغ٢حن ال٨الؾ٨ُُحن.

 

 اإلالضمت

                                                           
 .11,م 1986ٞهى٫ ,اإلاجلض الؿاصؽ,الٗضص الشاوي,- 1
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ًخُٝغ بٌٗ الباخشحن الٗغب ٞحرمي اإلاؿدكغ٢حن ب٩ل ه٣ُهت، ًهٟهم بالخٗهب والٗضاء 

٤ آزغ بلى ؤن واله ل الٗثراث. في خحن ًظَب ٍٞغ ٠ُ الخ٣اث٤ وتهٍى ي ؤٖىا١ الىهىم وجٍؼ
َ
ىي ول

ٗٝغ 
ُ
 مً ههىم الى٣ض الٗغبي ال٣ضًم لم ح

ً
 ال ًم٨ً به٩اٍع ختى "ؤن ٦شحرا

ً
 ٦بحرا

ً
للمؿدكغ٢حن ًٞال

 بيكغاتهم، وال ًم٨ً مىا٢كتها ؤو مىا٢كت ٦شحر مً ٢ًاًا َظا الى٣ض بٗامت، صون ؤن هإزظ
ّ
في  بال

 ًٖ اؾخ٣هاء 
ً
٤ حجخه التي ًخظٕع بها. وبُٗضا الخؿبان آعاءَم ٞحها ؤو ٢غاءاتهم لها"، ول٩ل ٍٞغ

 ٤  مً اإلاؿدكغ٢حن ٢ض صعؾىا ألاصب الٗغبي ٞو
ً
صواٞ٘ الاؾدكغا١ وخ٣ى٫ اَخماماجه، هجض ٦شحرا

ش  وجد٤ُ٣ مىاهج ٖلمُت مٗانغة، مدؿلخحن ب٨شحر مً بهجاػاث ٖلىم اللٛت والىدى والٗغوى والخاٍع

الىهىم ومٗاٝع ؤزغي جخٗل٤ بما خى٫ الىو وال٣كغة الخاعظُت التي ًدك٩ل مجها ؾُده، 

اث... بي  ٣ٞضمىا لىا مٗلىماث ٢ُمت في مجا٫ البدض، ٚحر ؤجهم خحن ًداولىن اؾخ٨كاٝ الكٍٗغ

 مً اإلاٗلىم
ً
 هشاعا

ّ
  ٞةجهم ًخٗثرون وال ٣ًضمىن في الٛالب بال

ً
اث الكغوٍ التي ججٗل مً الىو قٗغا

ت وؤؾالُب حك٩لها ووؾاثِ   ًٖ ظىَغ الٗملُت الكٍٗغ
ً
الٗامت واإلاخٟغ٢ت التي ًىهٝغ ؤٚلبها بُٗضا

جدىلها. وال ق٪ في نٗىبت مخابٗت ظهىص اإلاؿدكغ٢حن في َظا اإلاجا٫ لخىٕى مالخٓاتهم واحؿإ 

غا٢ُت بقاعاتهم.. ل٨ىجي ؾإخاو٫ َىا جلمـ ؤبغػ الخٍُى الٗامت التي جدك٩ل مجها الغئٍت الاؾدك

الخ٣لُـضًت للكٗـغ الٗغبي يمً ظضلُت )ألاها وآلازغ( ألجاب٘ َىا  "ألاها" مً زال٫ آلازغ ؤو نىعة 

 جغازىا الكٗغي ٦ما بضث في هخاظاث اإلاؿدكغ٢حن ال٨الؾ٨ُحن.

 اإلاؿدكغكىن والكٗغ الٗغبي

ت خُاة الٗغب وقاوجهم  سُت إلاٗٞغ ل٣ض هٓغ َاالء بلى الكٗغ الٗغبي بىنٟه وز٣ُت جاٍع

ً ٖلى ٚغبلت الىهىم وجهيُٟها، وه٣ض عواتها، ومضي  الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت، مغ٦ٍؼ

جمشلها الٗهغ الظي ٢ُلذ ُٞه، وال ق٪ في ؤن َاالء اإلاؿدكغ٢حن ٧اهىا ًمخل٩ىن بم٩اهاث ز٣اُٞت 

ؿخسضمىن مىاهج ٖلمُت في الخدلُل... ل٨جهم واؾٗت  ش واللٛت والٗغوى والىدى والبالٚت، َو في الخاٍع

دبٗىن مؿاعاتها، و٢لما ًيكٛلىن بجمالُاث الىهىم   ما ًغ٦ؼون ٖلى ألا٩ٞاع واإلاًامحن ٍو
ً
ٚالبا

دا٦م ، ٍو
ً
 مؿخ٣ال

ً
، ومًمىها

ً
ىن وزهاثهها الٟىُت اإلاخٟغصة.. ًىٓغون بلى ال٣هُضة ق٨ال مؿخ٣ال

 ما ٌٗمضون بلى ألاخ٩ام الٗامت وآلاعاء اإلاخضاولت. ٣ًى٫ ٧اعلى هالُىى 
ً
 ًٖ آلازغ. و٦شحرا

ً
٧ل واخض مٗؼوال

ًه بالغجبت الٗلُا مً قٗغاء  في مٗغى خضًشه ًٖ الكاٖغ الىابٛت الظبُاوي: "ول٨ً الظي ٞاػ في ٢ٍغ

ؿان، و٧ان مً ؤبغػ اإلابرػًٍ في مُضان الكٗغ، َى الى ابٛت الظبُاوي، ٣ٞضمه بٌٗ ملى٥ الخحرة ٚو
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ؤَل ألاصب والكٗغ ٖلى امغت ال٣ِـ، و٢الىا بهه ؤوضر الكٗغاء ال٣ضامى مٗجى وؤبٗضَم ٚاًت 

م ٞاثضة  . 1وؤ٦ثَر

غة في عزاء   اهُباُٖت ٖامت، وخحن ؤعاص ؤن ٌٗل٤ ٖلى بُتي مخمم بً هٍى
ً
 ؤخ٩اما

ّ
لم ًُل٤ َىا بال

 ؤزُه مال٪: 

 و٦ىا ٦ىضماوي ظظًمت خ٣بت 

 

  ٞلما
ً
 جٟغ٢ىا ٦إوي ومال٩ا

 

 

 مً الضَغ ختى ٢ُل لً ًخهضٖا 

 

 لُى٫ اظخمإ لم هبذ لُلت مٗا

 

 جشحر ألاشجان وج٣ضح قغع الىحران، ًٞغبذ 
ً
 َظٍ ال٩لماث: "ؤقٗاعا

ّ
لم ًجض ؤمامه بال

وهي ٦ما َى واضر ٧لماث بوكاثُت ٖامت، جٟخ٣غ بلى الض٢ت  2الكٗغاء ألامشا٫ به وبإزُه مال٪"

ت ألاصبُت ٖىض الٗغب باالوكٛا٫  خٗؿ٠ ظىؾخاٝ ٞىن ٚغهباوم خحن ًتهم الىٍٓغ والخدضًض. ٍو

ت والتزو٤ٍ اللٟٓي ٣ًى٫: وفي الكٗغ الٗغبي ٌٗض الجما٫ خلُت ًًُٟها مً ٌٗالج صواعي  بالؼزٞغ

ت ألاصبُت  خ٣اص، ٞاإلادخىي ؤو ما ال٣ى٫ خحن ٌكاء. و٧ل الىٍٓغ  بلى َظا الٖا
ً
ٖىض الٗغب حؿدىض ٖملُا

م٨ً ؤن ٌٗغى بإؾالُب مسخلٟت".  بظاجه، ٍو
ً
 ٢اثما

ً
غي قِئا ًُ  ٌؿمى اإلاٗاوي 

ظَب بغو٧لمان بلى مشل َظا في مٗغى خضًشه ًٖ الكاٖغ الٗغبي ال٣ضًم ٣ًى٫: "ولم  ٍو

ت التي ٨ًثر ؤن ٨ًخ٠ الكاٖغ مً ؤظل الخإزحر ٖلى مؿخمُٗه بالخىؾ٘ في اؾخسض ام الثروة اللٍٛى

ب ؤو ؤلابٗاص في الدكبحهاث، باهخ٣اء الهىع التي ال جدباصع بلى ألاطَان، بل ٧ان ال  ج٩ىن مً الٍٛغ

 باؾخٗما٫ اإلاازغاث الهىجُت اإلاٗخمضة ٖلى الغهحن واإلاىؾ٣ُى اللُٟٓت بلى ظاهب ما 
ً
ٌؿتهحن ؤًًا

 آعاء ٖامت، ومخابٗاث لخ٣ىُاث ق٩لُت . ال ججض في ؤٚل3ًلتزم مً وخضة الك٩ل وال٣اُٞت
ّ
ب ما ج٣غؤ بال

ا الخاعجي، ٣ًى٫ َاملخىن ظب: "زم ًإحي   في مٓهَغ
ً
مٗؼولت ًٖ بيُت ال٣هاثض الٗغبُت، جخد٤٣ ٚالبا

                                                           
، ٍبغو٧لمان، ٧اع٫،  1 ش آلاصاب الٗغبي، )مهغ: صاع اإلاٗاٝع  . 85 – 84م(، م 1970، 2جاٍع
 .109بغو٧لمان، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م2
 .85اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  3
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ت باللٛت الٗغبُت ل٣ُضع الاهٟٗا٫  ض في الخإزحر وال خاظت للمغء ؤن ًدىػ ؤي مٗٞغ التزو٤ٍ اللٟٓي لحًز

 الدكبحهاث؟. البضوي الظي ًشحٍر ونٟه 

جظب ألاهٓاع بلُه  ٣ى٫ بغو٧لمان "٧ان الكاٖغ الٗغبي وبلى ٖهغ مخإزغ ًهى٘ مجضٍ ٍو ٍو

 . 1باإلاالخٓت الهاثبت والدكبُه ال٣ىي"

وبلى مشل َظا طَب ؤٚىاَُىؽ في مٗغى خضًشه ًٖ ابً َاوئ ألاهضلسخي ب٣ىله "ول٨ً قٍٗغ 

ّ ؤ٦ثر مما حهخم باإلادخىي الكٗغي، ولهظا ٦كٗغ ٚحٍر مً الكٗغاء ًمخاػ باإلاُل بلى جىم٤ُ ألالٟا

ٗض ٦خاب "ؤبى الُُب  2هالخٔ ُٞه جل٪ ال٣ٗ٣ٗت التي ؤقاع بلحها ؤبى الٗالء بإؾلىبه الالطٕ " وَُ

اإلاخىبي" لبالقحر زُىة مخ٣ضمت في َظا الاججاٍ، ل٩ىهه خاو٫ ؤن ٣ًضم لىا عئٍت صازلُت بلى الىو، 

 ًٖ حٗؿ٠ ل٨ً َظٍ الغئٍت ج٣ىم ٖلى الٟهل بحن الىخ
ً
ضاث، والىٓغة الجؼثُت بلى ألاؾالُب، ًٞال

٤ الىو بلى ق٩ل ومًمىن.   في جمٍؼ

 
ً
بن بالقحر ًُّىح ب٨شحر مً ٢هاثض اإلاخىبي مً زال٫ مى٠٢ مٗحن مً مًامُىه، ٣ًى٫ مٗل٣ا

 باإلالل والاقمئزاػ ٖىض ٢غاءة َظٍ اإلاىايُ٘ اإلاىخٟست الغجِبت طاث
ّ
 ٖلى بٌٗ ؤ٩ٞاٍع "بهىا ال وكٗغ بال

 ما ًغمي اإلاخىبي بهٟت اإلابالٛت والتهىٍل، بل بهه لُُٗب ؤٚلب  3الخىاء العجُب مً ألا٩ٞاع"
ً
و٦شحرا

٤ البِذ بإؾالُب الخ٨غاع   اؾخٗاعاجه بإجها "مىٟىزت" وؤهه مىل٘ في جٍُى
ً
ج٣ىُاجه ألاؾلىبُت، وانٟا

 والجىاؽ اللٟٓي وجؼاًض ؤلا٣ًإ باؾخٗما٫ الترنُ٘ ٣٦ى٫ اإلاخىبي:

 

 ؤخؿب ٢بل صٞى٪ في الثري ما ٦ىذ 

 

 

 ؤن ال٩ىا٦ب في التراب حٛىع 

 

                                                           
 .57ماإلاغظ٘ الؿاب٤، 1 

ؿ٩ي، 2  ش ألاصب الٗغبي٦غاحك٩ٞى م(، 1965، جغظمت: مدمض اإلاٗهغاوي، )مىؾ٩ى: صاع اليكغ مىؾ٩ى، صعاؾاث في جاٍع

 .107م

 .580م(، م1975ؤبى الُُب اإلاخىبي، )صمك٤: ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص ال٣ىمي، 3 
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 ًغي ؤن بٌٗ ؤقٗاٍع "اعجٟٗذ مغاث ٖضًضة بلى ٖٓمت ملخمُت ال هجض في الكٗغ 
ً
ى ؤخُاها َو

 لها ٢بله، ٚحر ؤهه اؾخٗمل بسانت ص٢اث٤ ومهاعاث ٞىه ٧لها، وخُل مهىخه ٧لها لُىؾ٘ 
ً
الٗغبي مشُال

ى   ؤال َو
ً
 وخُضا

ً
ا ٣ى٫ في مىي٘ آزغ " بهه لِـ  1جمجُض ٖٓمت ؤمحر قامي نٛحر" بٗض َظا مىيٖى ٍو

في ٦شحر مً ٢هاثض اإلاخىبي َاب٘ ؤي عمؼ وال ؾمت ؤي ٞىان ؤنُل، بهه قاٖغ بالٍ مً الىٕى الجُض، 

 ٖـً ؤهـه ٚـاًت في الغجابت"
ً
، ومخهىـ٘ ومخٗمـل، ًٞـال

ً
 ول٨ىـه مخ٩لـ٠ صومـا

ً
 .2ل٠ُُ خُىا

لخو قازذ مى٠٢ ؤٚلب اإلا ؿدكغ٢حن مً الكٗغ الٗغبي مً زال٫ م٣اعهخه بالكٗغ ٍو

الٟاعسخي والكٗغ التر٧ي، ٣ًى٫: "وبطا ٢اعها طل٪ بالكٗغ الٗغبي، ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ بن الكٗغ الٟاعسخي 

وما ًخهل به مً الكٗغ التر٧ي ًغ٦ؼان بهىعة ٦بحرة ٖلى اإلادخىي وال٨ٟغ، ُٚـغ ؤهـه ٦ـان ؤ٢ـل مـً 

ُٗت مً ؤظـل جد٣ُـ٤ مـا حهـضٝ بلُـه مـً جـإزُـغ في الكٗـغ الٗغبي ب٨شحر في اٖ خماصٍ ٖلى َظٍ اللٛت الٞغ

 .3الىٟىؽ"

وفي َظا ال٨شحر مً الخججي والىٓغة ال٣انغة. خُض اؾخُإ َظا الكٗغ و قٗغ اإلاخىبي 

لذ الخ٨مت في قٍٗغ خاعة مخىهجت  بسانت مً ؤن ًدمل ؤ٣ٖض الغئي، وؤزهب الخجاعب. ْو

ت ٢اصعة ٖلى الخجاوػ و الامخضاص زاعط خضوص ػمجها وم٩اجها... صخُذ ؤهه ًيكٛل ؤخُاها بالؼزٞغ

 ما جإحي ب٣ًاٖاجه الهاثخت مٟجغة مجّغة 
ً
ـالبـا  في هُا١ مدضوص... ٚو

ّ
والخىم٤ُ... ول٨ً طل٪ ال ًإحي بال

 مً الضالالث وؤلاقاعاث.

 بلى ؤن الكٗغ الٗغبي ميكٛل بالك٩ل الٗام
ً
ؤ٦ثر مً  و٢ض طَب ظىؾخاٝ ظغوهباوم ؤًًا

اوكٛاله بظاجه وشخهه: "بن الكٗغ الٗغبي ٧ان ؤمغ نىاٖت ٢بل ٧ل شخيء، و٧اهذ ؤبغػ محزاجه في 

م مضي مُاب٣خه للك٩ل اإلا٣غع ولِـ ٦ٛاًت في الخٗبحر ًٖ الظاث" َظٍ تهمت ؤزغي... الاوكٛا٫  هَٓغ

خٗبحر الٛىاجي بالٗام ٖلى خؿاب الظاث... ًا٦ض َظا اإلاى٠٢ ؤهضعي م٩ُا٫ خحن ٣ًى٫: "ٞإَمُت ال

 مً الخٗبحر ًٖ اإلاجخم٘". 
ً
 للٟغص ُٞه ؤ٢ل، وهي في جهاًت ألامغ ؤ٢ل بغوػا

                                                           
 .332اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
 .574اإلاغظ٘ الؿاب٤، م2

ذ، )، جغار ؤلاؾالمبىػوعر، ٧لُٟىعصظىػ٠ٍ. و قازذ،  3  ت، : ال٩ٍى  .  163م(، م1978ٖالم اإلاٗٞغ
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٨غع ظىؾخاٝ تهمت اوكٛا٫ الكاٖغ الٗغبي بالخاعط ٖلى خؿاب صازله، ٣ًى٫ "وعبما ٧ان  ٍو

ت ؤ٦بر مىه في  ؤ٢غب بلى الض٢ت ؤن ج٣ى٫ بن الكاٖغ ٌؿخمخ٘ في عؾم الٗالم الخاعجي ب٣ؿِ مً الخٍغ

 اوكٛا٫ الكاٖغ الٗغبي بالخٟانُل ٖلى خؿاب ال٩لُاث، ٣ًى٫: جهىٍ
ً
 ٍغ لٗاَٟخه " ٦ما ًا٦ض ؤًًا

"و٧ان اإلاُل بلى الخٟانُل ٌؿخإزغ باهدباٍ الٗغبي، وبهه لُاصحها في خّضة وهٟاط ال ؾبُل بلى 

لب" بل بن ٞان ظُلضع ًخسظ م ألٚا ها ٧اهذ جٟلذ في ألٖا  مدا٧اجه، ول٨ً وخضة ؤلاوؿان في مجمٖى

 خحن ٣ًى٫: "ٞالؼزاٝع ألاؾلىبُت ًبدض ٖجها لظاتها" وبطا عؤًىا بٌٗ اإلاؿدكغ٢حن 
ً
ا  مخُٞغ

ً
مى٢ٟا

ٗىن ٢هُضة ٞةجهم في الٛالب ًخإزغون بأعاء الى٣اص الٗغب ال٣ضامى وال   ؤو ًٞغ
ً
ًمضخىن قاٖغا

باعاث جضاولها ٦شحر مً  ٣ًضمىن ؤي ظضًض في َظا الباب، ٢هاعي ما ٣ًضمىهه ؤ٢ىا٫ م٨غعة ٖو

٣ى٫   الباخشحن الٗغب ٣ًى٫ ؤهضعي م٩ُا٫ "ًجضع ؤن ال هد٨م ٖلى َظا الكٗغ خؿب م٣اًِؿىا" ٍو

 بالؿىت ال٣ضًمت 
ً
ًٖ خؿان بً زابذ "ٌٗخبر الىا٤َ باؾم ؤلاؾالم في بضاًخه ٚحر ؤهه لم ًؼ٫ مغجبُا

 
ً
 وز٣ُا

ً
 ًٖ الى٣اص الٗغب ٢بل ؤن جيخ٣ل بلى ؤٞىاٍ اإلاؿدكغ٢حن ٦ما    اعجباَا

ً
ظٍ ؤخ٩ام نضعث ؤوال َو

 ظالـ بالث: "لٗل ال٣اعت ًيخٓغ مجي ؤن ؤبضي عؤَي في قٗغ ابً قهُض وؤن 
ً
ال ًسٟى، ٣ًى٫ ؤًًا

ؤٖغب ًٖ اؾخدؿاوي ؤو اؾخ٣باحي َظا الىٓام الظي ال جضع٥ نٗىباجه جاعة وجشحر ؤلاعجاب ؤنالخه 

 بلى ؤن مشل َظٍ ألابُاث جاعة 
ً
ؤزغي، ول٨جي ؾإ٢خهغ ٖلى ط٦غ ألابُاث التي اؾخدؿجها الى٣اص، طاَبا

"  لخسلُض ط٦ٍغ
ً
ه وؾببا  ٖلى هبٚى

ً
ا ل٨ٟذ صلُال  .1لى لم ٣ًل ابً قهُض ٚحَر

ت اإلاخىبي وؤبي  ؿ٩ي الى٣اص الٗغب ال٣ضامى في ج٣ُُم قاٍٖغ خاب٘ ؤٚىاَُىؽ ٦غاحك٩ٞى ٍو

ً الٗالء اإلاٗغي ٣ًى٫: "و  َىا ال بض ؤن ه٣ى٫، م٘ ه٣اصٍ مً ؤبىاء ظلضجه، بهه واإلاخىبي ال ٌٗضان قاٍٖغ

 ٞـي قٗـغ ؤبـي الٗـالء ٚـظاء لىٟؿـه ؤ٦شـغ 
ً
حن ٦خبا ٞلؿٟتهما بالكٗغ. ٞاإلا٨ٟغ ًجض ٚـالبـا بل ُٞلؿٞى

 . 2ممـا ًجـض هـا٢ـض الجما٫ ؤو ماعر الكٗغ"

خاب٘ َجري بغالًً ؤعاء الى٣اص الٗغب ال٣ضامى  في اإلاى٠٢ مً قٗغ ؤبي الٗالء اإلاٗغي، ٣ًى٫: ٍو

خباع ًضزل في ٖضاص الٟالؾٟت، وطل٪ ألن  ً، وبهظا الٖا ٗخبر ؤبى الٗالء مً الكٗغاء الٗٓام اإلامخاٍػ "َو

ت والٟلؿٟت جىؤمان، ٚحر ؤهه لم  ت الكٍٗغ  ٞالٗب٣ٍغ
ً
 ؤًًا

ً
ا الكاٖغ الُٗٓم ًجب ؤن ٩ًىن ُٞلؿٞى

خاب٘ ٚاعؾُا ٚىمـ آعاء ه٣اصها ال٣ضامى في قٗغ ٌكإ ؤن ًسغط لىا ٞلؿٟت مىٓمت ٧امل ت البىاء" ٍو

، وطل٪ ال٣الب الٛىاجي  اإلاخىبي "وؾغ ٢ىة قٗغ اإلاخىبي َظٍ الخ٨مت الٗم٣ُت التي يمجها قٍٗغ

                                                           
، الضًىانألاهضلسخي، ابً قهُض،  1  .14م(، م1963، جد٤ُ٣: ٣ٌٗىب ػ٧ي، )ال٣اَغ: صاع ال٨كٝى
ؿ٩ي 2  .22، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م٦غاحك٩ٞى
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ظا ال ًمىٗىا مً ال٣ى٫ بإن نُاٚت  " َو
ً
الٟلؿٟي الظي ناٙ ؤبُاجه ُٞه" ٚحر ؤهه ٌؿخضع٥ ٖلُه ٢اثال

 ٖاصًت قاجٗت".قٍٗغ الغاجٗت ٢ض جًم ؤ٩ٞا
ً
 عا

ى   َىا ؤو َىا٥، ٧الغؤي الظي طَب بلُه البروٞؿىع هُىلض ه٩لؿً، َو
ً
ئا  ظٍغ

ً
و٢ض جهاصٝ عؤًا

 ٠٣ً في هٓغ ؤًٞل الى٣اص وؤصخاب الغؤي ٞى١ 
ً
 ُٖٓما

ً
ًخدضر ًٖ ؤبي هىاؽ "بهه ٧ان قاٖغا

آعاء الى٣اص الٗغب في  ٦ظل٪ جاب٘ ٧اعلى هالُىى  1مؿخىي ظمُ٘ مً ظاء ٢بله ؤو بٗضٍ بما ٞحهم اإلاخىبي "

خضًشه ًٖ زهاثو الكٗغ الجاَلي الظي "ًجم٘ ص٢ت الٗباعة بلى ص٢ت ؤلاقاعة ومخاهت الترا٦ُب بلى 

 في ؤن "الظًً ؤصع٧ىا ؤؾمى مجزلت في الكٗغ الٗغبي في ؤًام بجي ؤمُت 
ً
خابٗهم ؤًًا عقا٢ت ألاؾالُب" ٍو

غ"  زالزت: ألازُل والٟغػص١ وظٍغ

 ًٖ ؤن ؤٚلب اإلاؿ
ً
دكغ٢حن ًتهمىن الكٗغ الٗغبي ب٠ًٗ مل٨ت الخُا٫ اإلابضٕ، وبٌٛ ًٞال

الىٓغ ًٖ الاؾخصىاءاث ال٣لُلت التي جخٗا٠َ م٘ َظا الكاٖغ ؤو طا٥، ٞةن ؤٚلب ؤصخاب َظا 

 ٖلى مبضؤ الٟهل بحن 
ً
ت الٗغبُت في ٖهىعَا ال٨الؾ٨ُُت ج٣ىم ؤنال الاججاٍ ًا٦ضون ؤن الكٍٗغ

ت والخيؿ٤ُ وظمالُاث الك٩ل واإلاًمىن، ٞدُض ًىظض ق٩ل بغ  ا١ ٢اثم ٖلى الهىٗت والؼزٞغ

 مً مكاَض الىا٢٘ اإلاإلىٝ ؤو عنُض الظا٦غة 
ً
الدكبُه ال٣هحر والاؾخٗاعة الخاَٟت اإلاجخلبت ٚالبا

 لِـ ُٞه َمىم 
ً
 ًٖ ٞاٖلُت الخُا٫، ًىظض مً الجهت ألازغي مًمىن ظاَؼ مٗض ؾلٟا

ً
بُٗضا

 ائالث وظىصًت ٦بري. بوؿاهُت قاملت ؤو عئي ٞلؿُٟت ٖم٣ُت، ؤو حؿ

 لغؤي اإلاؿدكغ٢حن مضان ل٩ىهه ًخدغ٥ في ؤ٤ٞ مدضوص. مً 
ً
٦شحر مً الكٗغ الٗغبي َب٣ا

 بلى خض الىعم ؤو جخًاء٫ في خغ٦ت 
ً
الٟسغ الؼاث٠ والكخاثم اإلاغطولت جخطخم ُٞه الظاث ؤخُاها

لـب الجاَؼة، والهُٜ اإلاجمٕى ختى ال ج٩اص جبحن. ٦شحر مً َظا الكٗغ مىٓىماث جخـىالـى ٞحهـا ال٣ـىا

الٗامت اإلاؿتهل٨ت مش٣ل بالؼزاٝع الك٩لُت واإلادؿىاث البضٌُٗت التي حؿ٣ِ ٖلى ظؿض الىهىم 

ت.  مد٣٣ت مخٗت ق٩لُت ٞاٚع

بن اإلاالخٔ ٖلى ؤٚلب جهىعاتهم الى٣ضًت التي حٗغيذ للكٗغ الٗغبي اه٨ماف الظو١ 

 واهدؿاع الخـ الجمالي. 

لت "اإلاجترون" "ؤما َاالء اإلاؿدكغ٢ىن ٞال ؤعاَم ًٟهمىن ٢ا٫ بهظا الغؤي ماعون ٖبىص في م٣ا

ش ألاصب ٚحر جمدُو ههىنه،  سه، وجّٟهم جإٍع ، بل ًٟهمىن جإٍع
ً
 صخُدا

ً
لباب ألاصب الٗغبي ٞهما

                                                           
ش ألاصب الٗباس يي٠ُ، قىقي،  1 ، ٍجاٍع  .66م م(،1967، 1، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
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ٞترظمىا الكٗغ الٗغبي بلى لٛتهم ٦ما ٞهمىٍ، وهٓغوا بلى ما ٢ا٫ الكاٖغ ال بلى ٠ُ٦ ٢ا٫، ٟٞاتهم 

ىؾ٣ُى، ٦إهما الكٗغ ٣ًىم بمٗىاٍ صون مبىاٍ، ٞجاءث جغاظمهم ظما٫ الخٗبحر ولم ًإبهىا للم

"
ً
 ؾُدُا

ً
ا ٞهما  .1مدكابهت الهىع مخمازلت، ألجهم ٞهمَى

وبلى مشل طل٪ طَب ؤخمض ٩َُل في مٗغى خضًشه ًٖ بٌٗ صعاؾاث اإلاؿدكغ٢حن خحن ٢ا٫ 

ت والاَخمام باألمىع الباعػة ٞدؿب، ٞلِـ ٞحها ؤهاة البدض اإلاٟهل الظي  "بجها ججىذ بلى الؿٖغ

.. " زم .٠٣ً ٖىض الض٢اث٤ والظي ٌٗجي باألؾباب البُٗضة والخٟانُل اإلا٨ملت لض٢ت مالمذ الهىعة

 ٖما في آعائهم 
ً
٣ًى٫ بن ؤٚلب بدىثهم ٢ض جُٟض اإلاخٗلم اإلاخإصب ٚحر ؤجها ٢لما جُٟض اإلاخسهو ًٞال

 مً حكابه وج٨غاع. 

٣ى٫ ٖمغ ٞغور: "بن اإلاؿدكغ١ ؤو اإلاؿخٛغب مهما  ت اللٛت الٗغبُت ٞةهه ٍو  في مٗٞغ
ً
٨ًً ٢ضًغا

ت الىو ؤمغ  ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن له مً الخـ اللٛىي ما للٗالم الٗغبي ألانُل".بن الخٗٝغ ٖلى قٍٗغ

ًدخاط بلى زبرة ومهاعة واؾخٗضاص طوقي ٢ض ال ًخد٤٣ في اإلاخسههحن مً ؤَل لٛخىا الٗغبُت، ٞما 

م مً ص٢ت مىاهجهم وخغنه همبال٪ في هٟغ ٖلى الٚغ ْلذ مجؿاث الخظو١ لضحهم  -م وجىٕى مٗاٞع

ت التي جداو٫ ؤن ج٣بٌ ٖلى ظمغة ؤلابضإ ٖبر قغوٍ الخدى٫ الضاللي  ظٍ الكٍٗغ يُٟٗت... َو

ًبِ بدضوص و٢ىاهحن ناعمت ًم٨ً الؿُُغة ٖلحها بالٗلم وخضٍ.. بجها 
ُ
وؤلا٣ًاعي ال ًم٨ً ؤن ج

 في
ً
الٟجىة ومؿاٞت الخىجغ، و٢ض جخد٤٣ في  حك٨الث ججزل٤ مً ق٩ل بلى آزغ.. ٢ض جخد٤٣ ؤخُاها

 لىا٢ض جخٗضي 
ّ
امٌ ال ًم٨ً ا٦دكاٞه بال اإلاٟاع٢ت وؤؾالُب اإلاجاػ، و٢ض جخد٤٣ في ؤمغ آزغ زٟي ٚو

بت  ـت اإلاىـاَـج الى٣ـضًـت بلى الظو١ واإلاَى ُـت واإلاىُل٣ـاث الٟلؿُٟـت ومٗـٞغ زبراجه ألانـى٫ اإلاٗـٞغ

 والاؾخٗضاص...

 الخاجمت

 ٢لما ًبحن... ألن ا٦دكاٝ مىا٤َ ل٣ض ْل ظما٫ ا
ً
لكٗغ الٗغبي ؤمام اإلاؿدكغ٢حن ٚاثما

ت وبالُٚت ٞدؿب، وبهما ٌٗخمض في ألاؾاؽ ٖلى  غويُت وهدٍى ت ٖو الكٗغ ال ٌٗخمض ٖلى مٗاٝع لٍٛى

ظا ما لم ؤظضٍ في ؤٚلب ٦خاباث ه٣اصها الٗغب...  ٢ضعاث ؤزغي جخٗل٤ بمىَبت الازترا١ وال٨ك٠.. َو

 ه في ٦خاباث اإلاؿدكغ٢حن الخ٣لُضًحن؟ ٠ُ٨ٞ ًم٨ً الخماؾ

 

                                                           
 .30م( م1979، )بحروث: صاع ماعون ٖبىص، مجضصون ومجترونٖبىص، ماعون،  1
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ت ُّ ت والىىاًت ملاعبت مفاهُم  الغمٍؼ

 ضهخىع مدمض ٖلى ٖمغ قُظوال

 حىىب جاًالهض-حامٗت حال ؤلاؾالمُت

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ت ومالمدها  ىا ٢ُمتها الخٗبحًر ِّ ت ٖىض الٗغب والٛغب مب ًهبى َظا اإلا٣ا٫ بلى صعاؾت مٟهىم الغمٍؼ

ت ومجاالث اؾخٗمالها،  ُّ خُغ١ بلى الخ٣اعب ؤو ٦ما ًضعؽ الٟى  ومجزلت، ٍو
ً
 وؤؾلىبا

ً
ال٨ىاًت مٟهىما

ؿخٗغى ؤؾباب اؾخسضام ألاؾلىب الّغمؼي ؤو ال٨ىاجي،  واإلاؼاًا الخانت الخباًً الخانل بُجهما، َو

ذي؛ مً ؤظل  التي ًىٟغص بها ٧ّل مً اإلاٟهىمحن. وإلظغاء َظٍ الّضعاؾت ًدب٘ الباخض اإلاىهج الخاٍع

دبجى  ت، ولغنض وا٢٘ اؾخٗماالتها ٖبر اإلاغاخل والٗهىع، ٍو ت وال٨ىاًت ٦ٓاَغة لٍٛى ش للغمٍؼ الخإٍع

ت وال٨ىاًت بُٛت ال٨ ك٠ ٖما بُجهما مً ج٣اعب ؤو جباًً، اإلاىهج اإلا٣اعن للم٣اعهت بحن مٟهىمي الغمٍؼ

 م٣الخه بالىخاثج واإلا٣ترخاث.
ً
 مسخخما

 

 لضمت اإلا

 وبهاًء. ٞةّن 
ً
٨ؿُه ظماال غ، ٍو ت في الخهٍى  في اإلاٗجى وعٖو

ً
بطا ٧ان الخٗبحر ٚحر اإلاباقغ ًمىذ اإلاغاص ٖم٣ا

خًمىان بًداءاث لُُٟت حؿخضعي جىؾُ٘ ال ت وال٨ىاًت ٌكتر٧ان في َظٍ الهٟت ٍو خُا٫ و٢غاءة الغمٍؼ

ى ما ًًٟي ٖلى اإلاٗجى  ٪ َالؾمها، َو ما ج٨خىٟه ال٩لماث مً بقاعاث ٖبر الخضؽ والخ٣ضًغ ٞو

ّٗضص اخخماالجه.  م مً ٢ضٍع َو
ّ
ٓٗ ، َو

ً
٣ا تومً َىا قّمغ الباخض إلظغاء حكٍى ُّ بحن  صعاؾت م٣اعباج

ت وال٨ىاًت. ت مً اإلاهُلخاث الجضًضة التي عا٣ٞذ جُىع ألا  الغمٍؼ صب الٗغبي ٞمهُلر الغمٍؼ

 مً الجض٫، 
ً
الخضًض، واعجبِ بإخض مظاَبه، بُض ؤن وظىصٍ في الترار الٗغبي ال٣ضًم ؤزاع ٦شحرا

 ،
ً
 ومًمىها

ً
ت ظضًض اؾما وؤظٍغذ خىله صعاؾاث ٖضًضة، ٞمً الباخشحن مً ًغي ؤن مهُلر الغمٍؼ

جهم مً جمؿ٪ ومجهم مً ًامً بإّن اإلاهُلر ظضًض ل٨ً اؾخسضاماجه في الترار الٗغبي ٢ضًمت، وم

، الاؾم واإلاًمىن في الترار الش٣افي الخلُض. بِىما ْل مهُلر ال٨ىاًت مهُلر 
ً
بىظىص الازىحن مٗا

ؼ الباخض 
ّ
غ٦ ٤ ٢ابل للخجضص واؾدُٗاب مهُلخاث ؤزغي خضًشت ٢ض جخ٣اعب مٗه في الخٗبحر. ٍو ٍٖغ

ت، والدكا٧ل اإلاجاػي َىا ٖلى الخ٣اعب الخانل بُجهما ٦ةبغاػ اإلاٗاوي اإلا٣ٗىلت في نىعة اإلادؿىؾ

ىت  ُّ ت مٗ ىن مً مىذ صالالث عمٍؼ ال٣اثم بُجهما، بياٞت بلى بٌٗ الخباًىاث مً بُجها ما ٢ام به الغمٍؼ

ا. حَر ...ٚو
ً
 لؤللىان والغواثذ وألانىاث جغا٣ٞها صاثما

ت ٖىض الٗغب والغغب  مفهىم الغمؼ والغمٍؼ
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ْمؼ ت جخ٤ٟ ٖلى ؤّن ماصة )الغَّ ُّ باُن ج٩اص ظّل اإلاٗاظم الٗغب ًُ قغَث ِبلُه مما 
َ
( في اللٛت حٗجي ٧ّل ما ؤ

و بٗحن، ؤو بداظبحن، ؤو بكٟخحن ؤو بٟم، ؤو بلؿان، ؤو بغؤؽ، ؤو 
َ
قغث ِبلُه، بُض ؤ

َ
ّي شخيٍء ؤ

َ
بلٟٔ، بإ

َم  1بهمـ. ِ
ّ
ل
َ
٩

ُ
 ج

َّ
ال

َ
ُخَ٪ ؤ ًَ ا٫َ آ

َ
٢ 

ً
ت ًَ ْل ِلي آ َٗ ا٫َ َعّبِ اْظ

َ
ا ٖلُه الّؿالم: }٢ ؼ في ٢هت ػ٦ٍغ ل الٍٗؼ  وفي الخجًز

 َعْمًؼا{ ]آ٫ ٖمغان: 
َّ

اٍم ِبال ًَّ
َ
 ؤ

َ
ت

َ
ز

َ
ال

َ
اَؽ ز ا ٖلُه الّؿالم، ؾإ٫ عّبه 41الىَّ بٗض ؤن -[، ًغوي الُبري، ؤّن ػ٦ٍغ

ن له خ٣ُ٣ت البكاعة، وؤجها مً ٖىض هللا، ولِؿذ مً  -قاٞهذ اإلاالث٨ت بًاٍ بالبكاعة بُدحى ما ًبّحِ

ْل  َٗ :}َعّبِ اْظ
ً
{ ]آ٫ ٖمغان:  َٟىجه، وزُإ ٢ُِله ومؿإلخه. ٢اثال

ً
ت ًَ [ ٞجٗل هللا آًخه ؤن ال ٣ًضع 41ِلي آ

 َعْمًؼا{ ]آ٫ ٖمغان: 
َّ

اٍم ِبال ًَّ
َ
 ؤ

َ
ت

َ
ز

َ
ال

َ
اَؽ ز َم الىَّ ِ

ّ
ل
َ
٩
ُ
 ج

َّ
ال

َ
ُخَ٪ ؤ ًَ ا٫َ آ

َ
 41ٖلى ال٨الم بال ما ؤومإ وؤقاع. }٢

ّ
[، ؤي بال

٨َِخاَبِت 
ْ
ِو ال

َ
َخاِظِب ؤ

ْ
َخْحِن َوال

َ
ٟ

َّ
ًَماء ِبالك ِ

ْ
اَعة، َوؤلا

َ
ِق

ْ
ومً اؾخسضاماث ال٣غآن للغمؼ، خ٩اًخه ًٖ  2.باإل

اَمُه{ ]ال٨ه٠: 
َ
٢

َ
إ
َ
ٞ ٌَّ َ

ْى٣ ًَ ْن 
َ
ِغٍُض ؤ ًُ ى بؾىاص الٟٗل الخام باإلوؿان بلى ظماص،  3،[77الجماصاث "} َو

مما ٌٗجي ؤن َظٍ ؤلاعاصة اإلاظ٧ىعة في آلاًت لِؿذ بعاصة خ٣ُ٣ُت، بل هي عمؼ، وبقاعة لخالت الجضاع 

 اإلااثل بلى الؿ٣ىٍ.

  ٘ ى: ٞع ب، َو ه اإلاٟهىم ال٣ٍغ
ّ
حن مً ؤلاقاعة، ون٠ ؤوالَما بإه ظ٦غ الجاخٔ هٖى ٍو

ىا١، و٢بٌ ظلضة الىظه. بِىما ون٠ زاهحهما،  ٪ ألٖا ٟاٍ وجدٍغ
ّ

الخىاظب، و٦ؿغ ألاظٟان، ولّي الك

ى الخٟاَم بالخُىٍ وال٨خب.   4بإهه اإلاٟهىم البُٗض، َو

خطر مما ؾب٤ ؤّن ماصة )الّغمؼ( جغاصٝ لٍٛى   ؤلاقاعة في ٦شحر مً ألاخاًحن، وحكمل ٧ّل ٍو
ً
ا

ؿان. و 
ّ
 بلٛت وؾُلت جض٫ّ ٖلى اإلاكاع بلُه صون اؾخٗما٫ الل

ً
ٍضزل جدتها ٦شحٌر مما ٌٗٝغ خالُا

ٟخحن، وخغ٧اث 
ّ

٪ الخاظبحن والك مؼاتها، وجدٍغ الجؿض، ٦خٗبحراث الىظه، وهٓغاث الٗحن، ٚو

ا مً الظعاٖحن وألاعظل، وبًماءاث ألاًضي وألاناب٘، وب حَر ّؼ الغؤؽ وال٨خٟحن، ٚو ؿان، َو
ّ
ْهاع الل

. ٚحر ؤّن  َىا٥ مً ّٞغ١ بحن ؤلاقاعة والّغمؼ ٦ما ًغي ابً ؤبي الغمىػ بما ٞحها الخغوٝ والخٍُى

م بزٟاء ؤمغ ما في ٦المه، م٘ بعاصجه بٞهام اإلاساَب 
ّ
ض اإلاخ٩ل ألانب٘ اإلاهغي، ٞالغمؼ ٖىضٍ َى ؤن ًٍغ

                                                           
. 1727، م3طم(، 1984)اللاهغة: صاع اإلاٗاعف، جد٤ُ٣ ٖبض هللا ٖلي ال٨بحر وآزغون،  ، لؿان الٗغب،ابً مىٓىع   1

، 4للمالًحن، ٍ)بحروث: صاع الٗلم  جد٤ُ٣ ؤخمض ٖبض الٟٛىع ُٖاع،جاج اللغت وصحاح الٗغبُت، والجىَغي، 

 .88، م2م(، ط1987
غ الُبري،  2 ل اللغآن،ابً ظٍغ ت، ٍ حام٘ البُان في جأٍو ُّ ، ص. ث.(،، 2جد٤ُ٣ مدمىص قا٦غ، )ال٣اَغة: م٨خبت ابً جُم

 .385، م6ط
م(، 1980جد٤ُ٣: مدمض وٛل، )ال٣اَغة: صاع ٞىػي، ملاماث ابً الجىػي،ؤبى الٟغط ٖبض الغخمً بً الجىػي،  3

 .2م
، 2ٍ، جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم َاعون، )ال٣اَغة: م٨خبت مهُٟى البابي ، هخاب الحُىانٖمغو بً بدغ، الجاخٔ،   4

 .48، م1م(، ط1965
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٤ اؾخسغاط ما ؤزٟاٍ في ٦المه. ؤما ؤلاقاعة ٞهي ما ؤزٟاٍ، ٞحرمؼ له في يمىه ع   حهخضي به بلى ٍَغ
ً
مؼا

ه بال ؤخظ١ الّىاؽ و٦ظل٪ جىعص ؤمُت خمضان عؤي مً  1ؤزٟى مً زٟاء الغمؼ، بدُض ال ٩ًاص ٌٗٞغ

طَب بلى ؤّن ؤلاقاعة ظؼء مً ٖالم الىظىص اإلااصي، العجباَها بصخيء مّٗحن حكحر بلُه ٖلى هدى زابذ، 

ى مخدغ٥ بِىما الغمؼ ظ ؼء مً ٖالم اإلاٗجى ؤلاوؿاوي، بط َى ٖام الاهُبا١ ًىحي بإ٦ثر مً شخيء، َو

 .2ومخى٣ل ومخىٕى

ت ٖىض الٛغب   ما ه٣له السخمضي ًٖ آمىت بٗللي ٢اثلت: بّن ومً مٗاوي ٧لمت )عمؼ( اللٍٛى

 ٖلى خؿ
ً
٣ّضم للؼاثغ صلُال

ُ
ً الًُاٞت ٧لمت )عمؼ( ٧اهذ حٗجي في الُىهاهُت: ٢ُٗت مً ٞساع، ؤو زٝؼ ج

. و٢بل ؤن جإزظ َظا اإلاٗجى الاظخماعي اإلاكخ٤ مً الٟٗل الُىهاوي   Jeterensembelوال٨غم، وللخٗاٝع

 ٧3اهذ حٗجي: اقترا٥ قِئحن في مجغي واخض، ؤي الغامؼ واإلاغمىػ، ؤو ؤلاقاعة واإلاكاع بلُه.

  :
ا
ه ٌكحر بلى ٞأما انُالخا

ّ
٨غة ؤو مٗجى مً ٞةّن الغمؼ َى نىعة حّٗبر ًٖ شخيء مجّغص ؤي ؤه

ت م٘ ما ًغمؼ بلُه، ج٣ىم ٖلى الدكابه بحن مدخىي الغمىػ وزهاثهها  ُّ غجبِ بٗال٢ت َبُٗ اإلاٗاوي ٍو

وبحن اإلاٗجى اإلاجّغص الظي ًغمؼ بلُه؛ مشا٫: ألاؾض عمؼ للصجاٖت، واإلاحزان عمؼ للٗضالت، والضاثغة عمؼ 

ى٣ل الجىضي مً ًىهج: باّن الّغمؼ وؾُلت بصعا٥  ، ٞهى لؤلبضًت. ٍو ما ال ٌؿخُإ الخٗبحر ٖىه بٛحٍر

ى بضًل مً شخيء ًهٗب، ؤو  ٣ت مم٨ىت للخٗبحر ًٖ شخيء ال ًىظض له ؤي مٗاص٫ لٟٓي، َو ؤًٞل ٍَغ

ه اللٟٔ ال٣لُل اإلاكخمل ٖلى   4ٌؿخدُل جىاوله في طاجه.
ّ
ّٗغٝ ظال٫ ٖبض هللا الّغمؼ ٖلى ؤه َو

٣ل الغمؼ مً مٗىاٍ الخسخي اللٛىي وو٤ٞ َظ مٗان ٦شحرة بةًماء بلُه ؤو إلادت جض٫ّ ٖلحها.
ُ
ا الخٍٗغ٠ ه

 عؤًه بما ظاء في ٦خاب ه٣ض  -وهي الغمؼ-بلى مهُلر ؤصبي؛ بط جُل٤ ؤلاقاعة 
ً
ٖلى ؤلاًجاػ، مٗؼػا

م بلى اإلاٗاوي ال٨شحرة بلٟٔ ٢لُل ٌكبه 
ّ
ٗغ في ون٠ البالٚت بإجها إلادت صالت، ٦ةقاعة اإلاخ٩ل

ّ
الك

  5الضاللت بةقاعة الُض.

تمهُلح ؤما   ه لم ًغصالّغمٍؼ
ّ
في الترار الٗغبي ال٣ضًم ٦ما َى  -خؿب ٖلم الباخض-، ٞةه

ت بلى الٗالم الٗغبّي في ال٣غن  ُّ ت الٛغب ، بل بضؤ بغوٍػ م٘ ٢ضوم اإلاىخجاث ال٨ٟغٍّ
ً
مخٗاٝع ٖلُه خالُا

ت و  الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي. ى اٖخ٣اص بىظىص مجمٖى ت مٗىُحن: مٗجى: ٖام، َو مً َىا اجسظث الغمؼٍّ

                                                           
، )ال٣اَغة: جهًت مهغ،  ًضٌ٘ اللغآن،ابً ابي ألانب٘ ، اإلاهغي،  1  .321م(، م1957جد٤ُ٣ خٟجي مدمض قٝغ
ٗغ اؤمُت، خمضان،  2

ّ
ت في الك ُّ ت والغوماهدُى  .26م( م1981)بحروث: صاع الغقُض،  للبىاويالغمٍؼ

ذي وصاللخه في قٗغ ٖؼ الضًً محهىبي، عؾالت اإلااظؿخحر ٚحر ميكىعٍ، )الجؼاثغ:   3 بغ٧احي ، السخمضي ، الغمؼ الخاٍع

 .18م(، م2009باجىت، -ظامٗت ال٣ُٗض الخاط لخًغ
ت في ألاصب الٗغبيالجىضي، صعوَل،   4  .102)ال٣اَغة: جهًت مهغ، ص.ث(، م الغمٍؼ
 .4م(، م2011، 52)الٗغا١: مجلت صًالي، ٕالغمؼ في الكٗغ الٗغبي ظال٫، ٖبضهللا،   5
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ضٍ ٞاثؼ ٖلي، خُض ٢ا٫: بّن   1الّغمىػ ٢اصعة ٖلى الخٗبحر ًٖ ألاخضار وال٣ٗاثض،مً 
ّ
ظا ما ًا٦ َو

لجئىن بلى الخٗبحر اإلابر٢٘". ذ، ٍو حن ًى٨غون الخٗبحر الهٍغ ٠ الٗام ما 2الّغمٍؼ ٣ترب مً َظا الخٍٗغ ٍو

ت؛ بط ؤوضخذ ؤ ؤوعصجه ٟها للغمؼٍّ ت اإلاِؿغة في ألاصًان واإلاظاَب في حٍٗغ مظَب ؤصبي ّجها اإلاىؾٖى

ّٗبر ًٖ الخجاعب ألاصبُت والٟلؿُٟت اإلاسخلٟت بىاؾُت  ل مً ال٣ُم الضًيُت، َو
ّ
ٞلؿٟي ملخض، ًخدل

 ًٖ مشالُت 
ً
 بلى ٖالم الخُا٫، وبدشا

ً
 مً ٖالم الىا٢٘ وظىىخا

ً
الّغمؼ ؤو ؤلاقاعة ؤو الخلمُذ، هإًا

باب ًٖ ُٚاب ال٣ُٗضة الضًيُت، وطل٪ باؾخسضام 
ّ

ت الجضًضة، مجهىلت حٗىى الك ألاؾالُب الخٗبحًر

ٗغ مً ٧اٞت ٢ُىص الىػن الخ٣لُضًت
ّ

غ الك ت 3وألالٟاّ اإلاىخُت، وجدٍغ بت واإلاهىضؽ الّغمٍؼ ّٗغٝ َو َو

، ؤو بالخٗبحر 
ً
ا بإّجها ٧ّل اججاٍ في ال٨خابت ُٞه اؾخٗما٫ الّغمىػ، بما بظ٦غ اإلالمىؽ وبُٖاثه مٗجى عمٍؼ

ت مغ  ُّ غاث خؿ .ّٖما َى مجّغص مً زال٫ جهٍى
ً
ت ٦دغوٝ ال٨خابت، ؤو اللىخاث الّٟىُت مشال ُّ  4ث

َخِمُض ؤلاًداَء "بإّجها  معجم الٛجي، الّغمّؼٍت،ٌّٗغٝ مٗجى ؤصبي:   ْٗ ٌَ َصِب 
َ
ِ وألا

ًّ ٌب في الَٟ ََ ْ
َمظ

 
ً
٣اِعِت َمجاال

ْ
ُر٥ُ ِلل

ْ
ت ٍَ حِر، َو َِ ؾا

َ
ِت وألا َُّ َىِع الِخّؿِ ًَ الهُّ ِت ِم ْىَبِش٣َ

ُ ْ
ٍِ اإلا مَُذ ِبُغمىِػ

ْ
ل ُا٫ِ  والخَّ

َ
ِع والخ َهىُّ ِللخَّ

ىِحي ِبها
ُ
ما ج

َ
ِت ٦ ْمِؼٍَّ الالِث الغَّ ما٫ِ الضَّ

ْ
ى ما طَب بلُه اإلاعجم الىؾُِ. 5،"إِل٦ غبِ ظبىعي 6َو َظا  ٍو

ت التي ْهغث في ٞغوؿا خىالي ٖام اإلاٗجى ب ت بإجها م،1885اإلاضعؾت الكٍٗغ  الّغمٍؼ
ً
اججاٍ ّٞجي  وانٟا

ت،  ُّ ت ٖلى ؤلىان اإلاٗاوي ال٣ٗل ُّ ٌٛلب ٖلُه ؾُُغة الخُا٫ ٖلى ما ٖضاٍ ؾُُغة ججٗل الّغمؼ صاللت ؤول

اٖغ، ؤو الٟىان في جغظمت ؤ٩ٞاٍع ومكاٍٖغ بلى بقاعاث حّٗبر ًٖ 
ّ

ت، بدُض ًىبري الك ُّ واإلاكاٖغ الٗاَٟ

بّحن ظمُل ببغاَُ 7اإلاٗاوي والٗىا٠َ بالهىع الغامؼة ٣ِٞ. ت، ٖلى ٍو م الٟغ١ بحن الغمؼ والغمٍؼ

٣ت ّٞىُت للخٗبحر  ٍغ  ؤّن الغمؼ وؾُلت َو
ً
ضا

ّ
م مً الخإزغاث والاؾخٟاصة اإلاخباصلت بُجهما، ما٦ الٚغ

ا،  اؾخسضمه ؤلاوؿان مىظ ؤ٢ضم الٗهىع، ٧ي ًخّٗغٝ مً زالله ٖلى ال٩ىن والخُاة ومٓاََغ

م ٖال٢خه بها،
ّ
ىٓ ا، ٍو ٌٟ ؤؾغاَع خٗم٤ ٞحها، ٍو ٣ت في ألاصاء الٟجي حٗخمض ٖلى  ٞالغمؼ  ٍو  ٍَغ

ً
بطا

ت، ججٗله ًخإبى ٖلى الخدضًض والخُٗحن. بِىما  ُّ ت بًداث ًّ ض ؤلاًداء باأل٩ٞاع واإلاكاٖغ طي َبُٗت ججٍغ

                                                           
 .124م(، م1984، 2)بحروث: صاع الٗلم للمالًحن، ٍاإلاعجم ألاصبي، ظبىع ، ٖبضالىىع،   1
ٗغ الٗغبيٖلي، ٞاثؼ،   2

ّ
ت والغوماوؿُت في الك  .30، م2ي، ٍ، ٦خاب بل٨ترووالغمٍؼ

اى: صاع الىضوة اإلاىؾىٖت اإلاِؿغة في ألاصًان واإلاظاهب وألاخؼاب اإلاٗانغةالىضوة الٗاإلاُت للكباب ؤلاؾالمي، 3 ، )الٍغ

 866، م 2ٌ(، بقغاٝ: ماو٘ بً خماص الجنهي، ط1420، 4الٗاإلاُت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍ
بت،   4 ت في اللغت وألاصب،معجم اإلاًُلحاث مجضي ، واإلاهىضؽ، ٧امل، َو ُّ ، 2)بحروث: م٨خبت لبىان، ٍ الٗغب

 .181م(، م1984
ت(2013) معجم الغني ٖبض الٛجي ،ؤبى الٗؼم،   5  م( ٦خاب بل٨ترووي. ماصة )عمؼٍّ
 .372م(،  م2004، 4)ال٣اَغة: م٨خبت الكغو١، ٍاإلاعجم الىؾُِ، مجم٘ اللٛت الٗغبُت،   6
 .126م، اإلاعجم ألاصبيظبىع، ٖبضالىىع،   7
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ىامل مسخلٟت،  ت ْهغث في الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، هدُجت ْغوٝ ٖو ُّ ت مضعؾت ٞى الغمٍؼ

اصث مً ؤ٩ٞاع ٞالؾٟت وقٗغاء ؾاب٣حن، ختى ناعث وعص ٞٗل ٖلى مظاَب ؤصبُت ؾاب٣ت، واؾخٟ

مضعؾت واضخت اإلاٗالم، مغؾىمت الخضوص، مبِّىت الخهاثو، ممحزة الؿماث، مدضصة ألاَضاٝ 

ت والخىاٚم الهىحي، وجامً بٗالم مً  ٍٗغ
ّ

والٛاًاث، جيبظ الىا٢٘ اإلادؿىؽ، وحٗخجي باإلاىؾ٣ُى الك

توفي َظا الخمُحز بحن الّغم ،1.الجما٫ اإلاشالي ٦مظَب اؾخسضم الغمؼ في  ؼ ٧ىؾُلت ّٞىُت، والغمؼٍّ

ت بإجها وؿبت بلى الّغمؼ.  الخٗبحر، بقاعة لُُٟت جّٟؿغ الّغمٍؼ

 
ا
 وغغبُا

ا
ت: ٖغبُا  ْهىع الّغمٍؼ

ىن الغمؼ ؤم ال.  ازخل٠ الى٣اص ما بطا ٧ان قٗغاء الٗهىع ال٣ضًمت ٌٗٞغ
ً
ٞظَب ظم٘ مجهم بإّن  ٖغبُا

 
ً
ت الٗغبي الجاَلي ٧ان ٞا٢ضا ُّ  ل٣ىة ُٚب

ً
ت؛ بط لم هجض ؤزغا الٗىهغ الُٛبي الخاع١ الظي جخُلبه الغمٍؼ

٤ بسالٝ جُغؤ وحّٛحر اإلاهاثغ، ٍغ بِىما ًغي  الظي جضزل مٗخ٣ضَم ألاؾُىعي في خُاة البكغ. ؤلٚا

ىن الغمؼ؛ ألن لٛت ال٨هان في  آزغون بإن َظا الغؤي ُٞه مجاهبت للخ٣ُ٣ت، وؤّن الٗغب ٧اهىا ٌٗٞغ

ت  ُّ غ في الجاَل
ّ
غاب؛ لخاز ل وؤلٚا ٧اهذ حٗخمض ٖلى اإلاىاعبت والّغمؼ وؤلابهام والاؾخٛال١ والتهٍى

ت التي حٗخمض ٖلى ؤلابهام  ُّ ت الٛغب الّؿامٗحن مً َالب ألاؾغاع والُٛىب، وهي ؤ٢غب بلى الغمٍؼ

 مً ألاخالم.
ً
 مً ؤلاًداء ونىعا

ً
ي ومً ؤصخاب َظا الغؤ 2 والٛمىى، وتهخم باإلاىؾ٣ُى؛ لخسل٤ ظىا

ت(، وؤإلاىا ببٌٗ زهاثهها  ىا ًٞ )الغمٍؼ ابً زٟاجي، خُض ًغي ؤّن الى٣اص الٗغب ال٣ضامى ٢ض ٖٞغ

ٗغ ما ٚمٌ 
ّ

 بٌٗ آعائهم، مشل الهابي ال٩اجب اإلاكهىع ال٣اثل: "ؤٞسغ الك
ً
، مىعصا

ً
 مىاؾبا

ً
بإلااما

ب٘ ؤّن الصخيء ٖى٪ ولم ٌُٗ٪ بال بٗض مماَلت مىه" و٢ى٫ ٖبض ال٣اصع الجغظاوي: "مً اإلاغ٧ىػ في الُ

ت ؤولى، ٩ٞان  ى، وباإلاِؼٍَّ
َ
ُله ؤخل

َ
بطا هُل بٗض الُلب له ؤو الاقدُا١ بلُه، ومٗاهاة الخىحن هدىٍ، ٧ان ه

٠" و٢ىله في مىي٘ آزغ: ؤّن اإلاٗاوي 
َ
ٛ

ْ
ق

َ
ًَّ وؤ مى٢ٗه مً الىٟـ ؤظّل وؤل٠ُ، و٧اهذ به ؤَي

ه ٖىه، َّ٣
ُ

 ؤن حك
ّ
ٍغ٪ وظهه ختى  الٛامًت ٧الجىَغ في الَهَضٝ ال ًبرػ لَ٪ بال ًُ ْدخجب ال 

ُ
ؼ اإلا و٧الٍٗؼ

ما مً الّى٣اص. حَر ىا الغمؼ ول٨ً في  3حؿخإِطن ٖلُه...ٚو ىا٥ عؤي زالض ًظَب بلى ؤّن الٗغب ٖٞغ َو

                                                           
، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، )ٚؼة: الغمؼ في اللهت الفلؿُُيُت اللهحرة في ألاعى اإلادخلتظمُل، ببغاَُم،   1

ت،  ُّ  .14م(،، م2005الجامٗت ؤلاؾالم
 .5، مالغمؼ في الكٗغ الٗغبيظال٫ ، ٖبضهللا،   2
ت،)ال٣اَغة: الض ، مضاعؽ الىلض ألاصبي الحضًثمدمض ٖبض اإلاىٗم، زٟاجي،   3 . 173م(، م1995، 1ٍ ،اع اإلاهغٍّ

-139، جد٤ُ٣: مدمىص مدمض قا٦غ، )ال٣اَغة:  مُبٗت اإلاضوي، ص.ث(، مأؾغاع البالغتوالجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ، 

141. 
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ت ٧امغت ال٣ِـ  ُّ ىا٥، مؿخضلحن بإ٢ىا٫ بٌٗ قٗغاء الجاَل ىت، وبقاعاث وعصث َىا َو ُّ خضوص مٗ

ِبــِه     في ون٠ اللُل:
ْ
ـى ِبُهل

َّ
َمُ

َ
ا ج

َّ َ
ُه إلا

َ
ـُذ ل

ْ
٣ُل

َ
ــِل    ٞ

َ
٨

ْ
ل
َ
اَء ِب٩

َ
 َوه

ً
ْعَجـاػا

َ
 ؤ

َ
ْعَصٝ

َ
 وؤ

اٖغ بلي اللُل
ّ

بر٥ ب٩ل٩له ٖلى ألاعى، ول٣ض اؾدبًُ  ٞهىا وؿب الك يؿب للجمل خحن ًىىء ٍو ًُ ما 

 ًيُش بش٣
ً
 َاثال

ً
 ؤؾُىعٍا

ً
اٖغ الجمل ووؿب خاله بلى اللُل، ٞبضا اللُل ظمال

ّ
له البأَ ٖلى الك

  1ألاعى.

ت، مخإزغة   ُّ ت الشاه ُّ ت بٗض الخغب الٗاإلا ُّ ت الٗغب ؤما في الٗهغ الخضًض؛ ٞٓهغث الغمٍؼ

ت، و٢اؾىا بلحها  ت الىٍٓغ ُّ ٗغ الغمؼي الٟغوسخي، وتهُإ لها ه٣اص ٖغب، وويٗىا لها اإلاٗاًحر الجمال
ّ

بالك

ما٫ الّٟىُت.   2ألٖا

ت بإجها مضعؾت   ّٗغٝ الغمٍؼ
ُ
: ح

ً
ٗغ ٚغبُا

ّ
ت )الًٟ للًٟ( في الك ُّ ؤصبُت زلٟذ البرهاؾ

ت مىظ ٖام ُّ ٗغ الٛىاجي بٗض 1880واؾخ٣غث في آلاصاب ألاوعوب
ّ

م، وهي ؤَم مظَب في الك

ت، ُّ ّن َظا  3الغوماهد٨ُ
ّ
م خحن 1886اإلاظَب لم جدبلىع مالمده ولم جخمّحز زهاثهه بال في ٖام ٚحر ؤ

 وكغ في ب
ً
ا بُاها ًُّ  ٞغوؿ

ً
ٝغ َاالء ؤنضع ٖكغون ٧اجبا ُٖ خضي الصخ٠ ٌٗلً مُالص اإلاظَب الغمؼي، و

ً باألصباء الٛامًحن. و٢ض ظاء في البُان: بن َضٞهم "ج٣ضًم هٕى  ال٨ّخاب ختى مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

مً الخجغبت ألاصبُت حؿخسضم ٞحها ال٩لماث الؾخدًاع خاالث وظضاهُت، ؾىاء ٧اهذ قٗىعٍت ؤو ال 

دؿىؾت التي جغمؼ بلى َظٍ ال٩لماث، وبهٝغ الىٓغ ًٖ قٗىعٍت، بهٝغ الىٓغ ًٖ اإلااصًاث اإلا

ومً ؤبغػ  اإلادخىي ال٣ٗلي الظي جخًمىه، ألن الخجغبت ألاصبُت ججغبت وظضاهُت في اإلا٣ام ألاو٫".

 م، وجلمُظٍ عامبى.1967-1821ألاصًب الٟغوسخي بىصلحر  الصخهُاث في اإلاظَب الغمؼي في ٞغوؿا:

ل٨ه وؾدُٟان ظىعط. م.1945 - 1871لحري م، وبى٫ ٞا1898 -1842وماالع عامُه   وفي ؤإلااهُا ع.م. ٍع

ل. ٩ا ًمي لٍى ُاهُا: ؤوؾ٩اع واًلض. وفي ؤمٍغ  4وفي بٍغ

ت ٧اهذ ٖلى ًض بىصلحر ومجمىٖخه في   يخ٣ض ٞاثؼ ٖلي، اإلا٣ىلت التي طَبذ بإن وكإة الغمؼٍّ ٍو

حن، ومً اهًىي جدذ لىائه : بن َظا ٦الٌم ٚحر ٞغوؿا، زم اهخ٣لذ بلى الٗغب ٖبر قٗغ اإلاهجٍغ
ً
م، ٢اثال

 ال 
ً
 في ال٣ضم، وؤّن ؤي صاعؽ مهما ٨ًً ؾُدُا

ٌ
لت ٗغ الٗغبي مٚى

ّ
ت في الك صخُذ، وبّن الغمؼٍّ

ٗغ الجاَلي مً 
ّ

 بظل٪ ما ًخًمً الك
ًّ

ت في البالٚت، مؿخضال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخٛاٞل ًٖ الضالالث الّغمٍؼ

                                                           
 .5، مالغمؼ في الكٗغ الٗغبيظال٫، ٖبضهللا،   1

ٗغ الٗغبي اإلاٗانغ وؿِب ، وكاوي،   2 
ّ

ت للٟىىن : الجؼاثغ)مضزل ئلى اإلاضاعؽ ألاصبُت في الك ُّ ى اإلااؾؿت الَى

ت ُّ  .458، م(م1984. اإلاُبٗ
 .460م ،اإلاغح٘ هفؿه 3
 .864، م2، طإلاىؾىٖت اإلاِؿغة في ألاصًان واإلاظاهب وألاخؼاب اإلاٗانغةا 4
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ال٫، وون٠ عخلت الًٓٗ، وحكبحهاث اللُ ا، مً ألالٟاّ ٖباعاث ب٩اء ألَا حَر ل والٟغؽ والّؿُل، ٚو

 1والٗباعاث التي جُغح حؿائالث خى٫ صاللتها اإلام٨ىت واإلادخملت.

 كُمت الخٗبحر الغمؼي همهُلح أصبي

اٖغ اإلاىُل٣ت 
ّ

ت جملحها بهحرة الك ُّ ه بُان طاحي ًٖ مٗان يباب
ّ
ٗغ الغمؼي بإه

ّ
وحّٗغٝ هىع ؾلمان الك

مٟٗم بالهىع اإلاشحرة وألالٟاّ اإلاىخُت التي جيبٌ باإلاٗجى  وزُاله الغخب في ؤؾلىب ب٣ًاعي مبخ٨غ 

.
ً
ت والخّٛحر، ٞةّن  2وال جبىح به ظهغا ُّ ي َى ٖالم اليؿب : بطا ٧ان الٗالم الخسخّ

ً
وباإلاشل ط٦غ ٞاثؼ ٖلي ٢اثال

 ؤّن الخٗبحر 
ً
ال٢تها في بَاع ًخجاوػ اليؿبي واإلاخّٛحر، ما٦ضا ٗغ الٗغبي ٖاصة ما ًهّىع ألاقُاء ٖو

ّ
الك

ما اػصاصث ُٞه ٖال٢اث اإلاجاػ، واحؿٗذ صالالث الّغمؼ.
ّ
ت ٧ل ٞحربِ ؾغصاع 3اللٛىي ًؼصاص قاٖغٍّ

ت، ومً  ه ألاصاة الاولى لئلبضإ في الهىعة الّغمٍؼ
ّ
ت بالخُا٫، وانٟحن الخُا٫ بإه ؿ٨غ الغمٍؼ وههغ ٖو

 ٖلى ؤلاًداء وم٣اعبت الخ٣ُ٣ت صون مىا
ً
٤ ؤؾاؾا

ّ
٢كتها، ما ٌٗجي ؤّن زّم، ٞالىجاح في اؾخسضامها ًخٗل

 ٠ُ ٣ض اإلا٣اعهاث، بل ؤلابضإ في جْى ت ٖو الٗمل الغمؼي ال ٨ًمً في مجّغص شخً ؤلاقاعاث الغمٍؼ

ت ألانُلت. ُّ ى٣ل زٟاجي ًٖ ال٣ٗاص، ٢ىله: بّن  4صالالث الغمؼ للخٗبحر ًٖ ال٣ُم واإلاكاٖغ ؤلاوؿاه ٍو

، وؤلاوؿان ٢ض ً
ً
ا ُّ  ٞى

ً
 ٚحر مّغة ُٞجض ُٞه ٧ّل مّغة وعاء الٛمىى في الكٗغ وألاصب ببضاٖا

ً
٣غؤ ٦خابا

ى عؤي َه خؿحن ول٠ُٟ مً الّى٣اص.  5مً مٗاٍن ما لم ًٍغ في ال٣غاءاث الّؿاب٣ت، َو

ت ُّ  مالمدها الفى

 ًٖ 
ً
حر واضخت، بُٗضا ٣ت ٚحر مباقغة ٚو  ًٖ ألا٩ٞاع والٗىا٠َ بٍُغ

ً
ت حٗبحرا  مً ٧ىن الغمٍؼ

ً
اهٓال٢ا

، وطل٪ بٛغى بوٗاف ٣ٖل ال٣اعت مً زال٫ الاؾخٗما٫ الدكبحهاث الٓاَغة للخُاالث الجامضة

 هىظؼ ؤَم مالمدها الّٟىُت ما ًلي:6الغمؼي ٚحر الىاضر.

ض ًمخاػ باإلًجاػ وؤلاًماء وؤلا٣ًإ وؤلاًداء. وؤن  ؤلاًداء في اللٟٔ: ؤي ؤن ج٩ىن لؤللٟاّ ؤؾلىب ٍٞغ

ت عخُبت، ٧لٟٔ )الٛغوب( الظي ًىح ُّ  بمهٕغ حّٗبر في ٢غاثجها ًٖ ؤظىاء هٟؿ
ً
ي في مى٢ٗه، مشال

 ًؼو٫ وؤلاخؿاؽ بااله٣باى وما بلحها.
ً
ٗىع بإّن قِئا

ّ
مـ الضامي، وألالىان الٛاعبت الهاعبت والك

ّ
 الك

                                                           
ٗغ الٗغبيٞاثؼ ٖلي،   1

ّ
ت والغوماوؿُت في الك  .16، مالغمٍؼ

ت في الكٗغ الهىفي الٗغبي هىع ، ؾلمان،   2  .60م(، م1954الجامٗت ألامحر٦ُت،  )بحروث:مٗالم الغمٍؼ
ٗغ الٗغبي ٞاثؼ،ٖلي،   3

ّ
ت والغوماوؿُت في الك  .10، مالغمٍؼ

ت في صًىان أبي ماض يؾغصاع ، وآزغون، ؤنالوي،   4  )ؤنٟهان: مجلت الجمُٗت  الغمؼ وألاؾُىعة والهىعة الغمٍؼ

ت وآصابها، ٕ ُّ  .4م(، م2011، 21الٗلمُت ؤلاًغاهُت للٛت الٗغب
 .175م مضاعؽ الىلض ألاصبي الحضًث، مدمض ٖبض اإلاىٗم، ، زٟاجي  5
 .398م(، 1981)بحروث:  صاع الٗىصة،  5ٍألاصب اإلالاعن، مدمض ٚىُمي ، َال٫،  6
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م في بَاع ّٞجي ظمُل مً  الٛمىى في اإلاٗجى:  ناجٛحن ؤ٩ٞاَع
ً
 ٚامًا

ً
با  ٍٚغ

ً
ىن ؤؾلىبا ًدب٘ الغمٍؼ

بت اإلاشحرة. غون  الخٗابحر الٛامًت والهىع الٍٛغ ؤّن الٛمىى والٛغابت ٖىهغان مخ٩اجٟان في الخٗبحر ٍو

الغمؼي؛ بط بن الىيىح ًاصي بلى بغوصة وظٟاٝ في ألاؾلىب، وؤما اإلاإلىٝ ٞةهه ًدىا٢ٌ م٘ ؤلابضإ 

 الّٟجي.

غ ؤلاخؿاؾاث واخضة؛ لظا ججضَم ًمؼظىن  جغاؾل الخىاؽ: خ٣اص بإن ظَى ىن بلى الٖا ًمُل الغمٍؼ

ت  بحن ؤخاؾِـ ألاوٛام وألالىان ُّ والّغواثذ والُٗىع وألانىاث، مكّضصًً ٖلى وظىص ٖال٢ت زٟ

ُغ ؤػع١...بلخ. ٨غة زًغاء، ووؿُم ؤؾىص، ٖو  1 بُجها، مشل ٢ىلهم: لخً ق٣ي، وابدؿامت نٟغاء، ٞو

تر٧ىن ألازغي  ت، ًدضصون بٌٗ مٗاإلاها، ٍو ُّ ت الٓلل ىن بلى الهىع الكٗغٍّ غة: ًلجإ الغمٍؼ الهىع الٍٛؼ

٣خه، لدؿبذ في ظى مً الٛ مىى الظي ال ًهل بلى ألالٛاػ. بجهم ًمىدىن ال٣اعت ٞغنت لُٟهم بٍُغ

ل. ُّ تر٧ىن له خّغٍت الخإمل والخس  2ًدضصون له الىظهت ٍو

 باإلًداء والخلمُذ، وجغي ؾبُلها في طل٪ 
ً
 زانا

ً
ت اَخماما ىلي الغمٍؼ

ُ
الٗىاًت بالجغؽ اإلاىؾ٣ُي: ج

واوسجاماتها ومىؾ٣ُى التر٦ُب، م٘ ُٞىت ٨ًمً في اإلاىؾ٣ُى التي جيبٗض مً ظغؽ ألانىاث 

ض ؤّن الكٗغ اإلاىبٗض 
ّ
ت اإلاسخلٟت، واعجباَها باإلاٗاوي اإلاخباًىت. وجا٦ ُّ ص٣ُ٢ت بلى و٢٘ الٗىانغ اإلاىؾ٣ُ

ىحي بلى ٧ل ؾام٘ ب٨ٟغة زانت مخالثمت م٘  ، ٍو
ً
 مباقغا

ً
غ في الىٟـ جإزحرا

ّ
مً مىؾ٣ُى ألابُاث ًاز

ت. ُّ  3 خالخه الىٟؿ

 ها، مجزلتها، أؾلىبها الىىاًت مفهىم

ال٨ىاًت بالًم، وال٨ؿغ فى ٞائها، واخضة ال٨جى، واقخ٣ا٢ها مً الؿتر، ٣ًا٫. ٦ىِذ  مفهىم الىىاًت:

. و  ال٨ىاًت واص مً ؤوصًت البالٚت، وع٦ً مً الصخىء، بطا ؾترجه، ؤي بطا ؾترث مٗجى وؤْهغث ٚحٍر

مىى ضوحّٗغٝ  4ؤع٧ان اإلاجاػ، وجسخو بض٢ت ٚو  بإن ًٍغ
ً
اإلاخ٩لم بزباث مٗجى مً اإلاٗاوي،  انُالخا

جٗله  ٞال ًظ٦ٍغ باللٟٔ اإلاىيٕى له في اللٛت، ول٨ً ًجيء بمٗجى عصٞه في الىظىص ُٞىمئ بلُه، ٍو

 ٖلُه
ً

ل ال٣امت، ٦شحر  .صلُال ٗىىن بظل٪ ؤهه ٍَى ل الىجاص، ٦شحر الغماص، َو مشا٫ طل٪ ٢ىلهم: ٍَى

                                                           
ت في الكٗغ الهىفي الٗغبيهىع، ؾلمان،   1    70-68، ممٗالم الغمٍؼ

ال٫، مدمض ٚىُمي ،   .401، مألاصب اإلالاعن َو
 . 401، ماإلالاعن ألاصب مدمض ٚىُمي، َال٫،   2

ٗغ الٗغبي اإلاٗانغووكاوي، وؿِب ، 
ّ

 .462، ممضزل ئلى اإلاضاعؽ ألاصبُت في الك
ٗغ الٗغبي اإلاٗانغوؿِب ، وكاوي،   3

ّ
 .464، ممضزل ئلى اإلاضاعؽ ألاصبُت في الك

لىم خلائم ؤلاعجاػ، ًدحى بً خمؼة، الُالبي،   4 ت، )بحروث: اإلا٨خبت  ،1ٍالُغاػ ألؾغاع البالغت ٖو الٗىهٍغ

 .185م 1َـ(، ط1423
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جىنلىا بلُه بمٗجى آزغ َى عصًٟه في الىظىص، ؤال ال٣ِغي. ٞلم ًظ٦غوا اإلاغاص بظ٦ٍغ الخام به، ول٨ً 

غبِ ابً ألازحر ال٨ىاًت بالجاهب  1جغي ؤن ال٣امت بطا َالذ َا٫ الىجاص، وبطا ٦ثر ال٣ِغي ٦ثر الغماص. ٍو

٩ىن طل٪  ٣ى٫: ال٨ىاًت هي ؤن جغاص ؤلاقاعة بلى مٗجى، ُٞىي٘ لٟٔ إلاٗجى آزغ، ٍو ؤلاقاعي الغمؼي، ٍو

ِعٍض ؤلاقاعة بلُه. اللٟٔ مشاال للمٗجى الظ
ُ
ٌ٘ ي ؤ ُه ِحْؿ

َ
ِدي ل

َ
ا ؤ

َ
ظ ََ ؿخض٫ ب٨الم هللا ٖؼ وظل: }ِبنَّ  َو

{ ]م: 
ٌ
 َواِخَضة

ٌ
ْعَجت

َ
 َوِلَي و

ً
ْعَجت

َ
ىَن و ُٗ  بلى ؤن ؤلاقاعة َىا لليؿاء، بُض ؤّن هللا 23َوِحْؿ

ً
[، مًُٟا

ل به اليؿاء.
ّ
ى الىٗاط، زم مش ٣غن ابً ألازحر ال2اؾخسضم لٟٓا إلاٗجى آزغ َو خلبي بحن الغمؼ واللٛؼ، ٍو

ل  ، ؤما بطا ؤٚو
ً
ًا ٣ى٫: ٞما و٢٘ مً َظا الباب ؤي باب ال٨ىاًت، و٢اعب الٓهىع ؾمي ٦ىاًت ؤو حٍٗغ ٍو

.
ً
 ؤو عمؼا

ً
لخ٤ ٖبض ال٣اصع بً ٖمغ البٛضاصي  3في زٟاثه ؾمي لٛؼا ًُ حر بُٗض ًٖ ابً ألازحر الخلبي  ٚو

ًّ وؤقبا َ
ٟ

ْ
ا ال

َ
ظ ََ ٣ى٫: " ْمؼ واإلاداظاة الغمؼ بًٟ ال٨ىاًاث، ٍو و واللٛؼ َوالغَّ ؿمى اإلاٗاًاة والٍٗى ٌُ َه 

اَعة والخىظُه واإلاٗمى واإلامشل. 
َ

ق ِ
ْ

ت والخٍٗغٌ َوؤلا ًَ ٨َِىا
ْ
ل َوال اِوي واإلاالخً واإلاغمىؽ والخإٍو َٗ

ْ
وؤبُاث اإلا

ٝ ُوُظٍى اٖخباعاجه" 
َ

ِخال
ْ
خلٟذ ؤؾماٍئ ِبَدؿب از

ْ
َما از َجِمُ٘ َواِخض َوِبهَّ

ْ
َجى ِفي ال ْٗ ْ

ألن ٧لها جاصي بلى َواإلا

بزٟاء اإلاٗجى اإلاغاص لهضٝ ما. وط٦غ ل٩ل واخض اٖخباٍع الظي مً ؤظله ؾمي َظا الاؾم. وؤزىاء خضًشه 

ًٖ الّغمؼ ٢ا٫ ٖبض ال٣اصع بً ٖمغ البٛضاصي: بطا اٖخبرَث ؤن وايٗه لم ًٟصر به ٢لذ: عمؼ،  

ِغٍب مىت الاقاعة. و٢ا٫ ؤً
َ
ل عمؼ َو٢ ْٗ

ِٟ
ْ
ْيء مغمىػ َوال

َّ
اِثله لم َوالصخ

َ
ن ٢

َ
 في ال٨ىاًت: ِبطا اٖخبرَث ؤ

ً
ًا

ى مشله.
َ
اؽ مًُغٌّ ِبل اء مً الىَّ َُ خ

ْ
ْعَباب ال

َ
ثر ؤ

ْ
 و٦ىاًت. َوؤ٦

ً
ًا َهغح بٛغيه ؾمُخه حٍٗغ و٢ض زّو 4ًُ

ٌ، ؤي ٧اهذ ٢لُلت الىؾاثِ، ول٨ّجها  البالُٚىن اإلاخإزغون ال٨ىاًت الغامؼة بالتي لِؿذ لها حٍٗغ

ت. ُّ ٟاتها ؤً 5زٟ ، ؤجها حٗبحر ٌؿا١ وال ًغاص لظاجه، بل ًغاص الػمه؛ بط ًلجإ ألاصًب ومً حٍٗغ
ً
 -ؤخُاها-ًا

.
ً
ًا ، ؤو بقاعة، ؤو حٍٗغ

ً
، ؤو عمؼا

ً
 بظ٦غ ما ًض٫ّ ٖلُه جلمُدا

ً
ذ بمغاصٍ م٨خُٟا  6بلى جغ٥ الخهٍغ

                                                           
)ال٣اَغة: مُبٗت  جد٤ُ٣ مدمىص مدمض قا٦غ،صلئل ؤلاعجاػ في ٖلم اإلاٗاوي، الجغظاوي، ؤبى ب٨غ ٖبض ال٣اَغ،   1

 . 66م1ط م(،1992، 3اإلاضوي، ٍ
)ال٣اَغة: صاع  جد٤ُ٣ ؤخمض الخىفي، بضوي َباهت، اإلاشل الؿائغ في أصب الياجب والكاٖغ،يُاء الضًً، بً ألازحر،   2

 .59، م3جهًت مهغ(، ط
، حىهغ الىجزالخلبي، ؤخمض بً بؾماُٖل بً ألازحر ،   3 ت، ميكإة اإلاٗاٝع لى٫ ؾالم، )الاؾ٨ىضٍع ، جد٤ُ٣ مدمض ٚػ

 106م(. م2009
، جد٤ُ٣ وقغح: ٖبض الؿالم مدمض 4ٍزؼاهت ألاصب ولب لباب لؿان الٗغب، البٛضاصي، ٖبض ال٣اصع بً ٖمغ،   4

 .447م 6م(، ط٣1998اَغة: م٨خبت الخاهجي، َاعون، )ال
ت في ألاصبحن الٗغبي والٛغبي، مجلت الترار ألاصبي، الؿىت الشاهُت،ٕعيا،   5 الم، الغمٍؼ  .7َـ، م1388، 6ؾُض ؤمحر ٚو
غ البُاويعبُعي مدمض ، ٖلي،   6 ت الجامُٗت،  البالغت الٗغبُت وؾائلها وغاًاتها في الخهٍى ت: صاع اإلاٗٞغ )بؾ٨ىضٍع

 .84م(، م1989



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 343  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

٦الم بال لل٨ىاًت ٖىض البالُٚحن مجزلت ٖالُت وم٩اهت مغمى٢ت ٞما اخخىاَا ج٣ى٫ هاثلت ٢اؾم:  :مجزلتها

ٗغاء ألاٞظاط،
ّ

ٗغ والّسخغ، ٞهي لضحهم ًٞ ال ًجُضٍ بال السخغة والك
ّ

 1واعجٟ٘ بها بلى مهاٝ الك

ٗؼػ ٢ىلها ٖلى ما طَب بلُه ٖبضال٣اَغ الجغظاوي في ٦خابه صالثل ؤلاعجاػ: خُض ون٠ ال٨ىاًت 
ُ
وح

ِل٤، والخُُُب اإلِاْه٣َ٘" بإّن لها "بالٚت ْٟ  2ال ٨ًمل لها بال الكاُٖغ اإلاُ

ا البالُٚىن ؤجها مً ؤٚغاى ال٨ىاًت، ؤو أؾلىبها : و٢ض ٢ّؿم اإلابرص ال٨ىاًت بلى ؤيغب اٖخبَر

 الّؿُا٢اث التي ٌٗالجها ؤؾلىب ال٨ىاًت، وهي: 

ي بٛحر اؾمها و٢ض  .1 ؿخض٫ّ بظل٪ ؤمشلت مً بُجها ٢ى٫ الىابٛت الجٗضّي:  ؤ٦ّجِ ُُٛت، َو ٗمُت والخَّ الخَّ

ذ. .ٖلم هللا ضم الخهٍغ ُاث ٧ّلِ م٨خخم.  ٞال٨ىاًت في َظا الًغب ٢اثمت ٖلى الّؿتر ٖو ِ
ّٟ  ..ز

، وط٦غ ؤّن َظا الًغب  .2  ًٖ اللٟٔ الخؿِـ اإلاٟدل بلى ما ًض٫ّ ٖلى مٗىاٍ مً ٚحٍر
ُ
بت الٚغ

 
ُ

ض
َ
ٞ اِم الغَّ َُ  الّهِ

َ
ت

َ
ل ُْ

َ
ْم ل

ُ
٨

َ
ِخلَّ ل

ُ
لى: }ؤ ْم{  ؤخؿجها، ومً ؤمشلخه: ٢ى٫ هللا ٖؼوظل وله اإلاشل ألٖا

ُ
ى ِوَؿاِث٨

َ
ِبل

 -[. و٢ا٫ 187]الب٣غة: 
ً
اَم{ ]اإلااثضة: -ؤًًا َٗ

َّ
ِن الُ

َ
ال

ُ
٦

ْ
إ ًَ ا 

َ
اه

َ
َم وؤمِه نلى هللا ٖلحهما: }٧ في اإلاؿُذ ابً مٍغ

 ًٖ ٢ًاء الخاظت. و٢ا٫ ٦ظل٪:75
ٌ
َىا{ ]ٞهلذ:  [، ٦ىاًت ُْ لَ َٖ ْم 

ُ
ِهْضج

َ
ْم ِلَم ق َِ ىِص

ُ
ىا ِلُجل

ُ
ال

َ
[، 21}َو٢

 خ. ٦ىاًت ًٖ الٟغوط....ال

ضعى باؾمه، وو٢ٗذ في ال٨الم  .3 ى ؤن ٌٗٓم الّغظل ٍو  َو
ُ
الخٟسُم والخُُٗٓم، ومىه اقخ٣ذ ال٨ىُت

 ًٖ ؤؾمه، وفي 
ً
ضعى ولضٍ ٦ىاًت ٖلى يغبحن: و٢ٗذ في الهبّيِ ٖلى ظهت الخٟائ٫؛ بإن ٩ًىن له ولٌض ٍو

 الؾمه.
ً
ٖلى اإلاٟهىم اللٛىي وج٣ى٫ هاثلت: بن الًغب ألازحر ٣ًىم  ال٨بحر ؤن ًىاصي باؾم ولضٍ نُاهت

ٗجي ؾتر الاؾم وبزٟاثِه  ى ال٨ىُت، َو   3َو
ً
ظ٦غ الجاخٔ ؤن ال٨ىاًت ؤؾلىب ٌؿهم في ؤلاباهت ؤخُاها ٍو

: "عبما ٧اهذ ال٨ىاًت ؤبلٜ في الخُٗٓم، وؤصعى بلى الخ٣ضًم، مً ؤلاٞهاح والكغح"
ً
  ٢4اثال

ت: جلاعب أم جباًً  الفغق بحن الىىاًت والغمٍؼ

 الخ٣اعب:

                                                           
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،  )م٨ت اإلا٨غمت: ظامٗت ؤم ال٣غي،  الىىاًت في يىء الخفىحر الغمؼي هاثلت ، ٢اؾم،   1

 .10م(، م1984
 .306، م1، طصلئل ؤلاعجاػ في ٖلم اإلاٗاويالجغظاوي،  2
، 3)ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ٍ ، جد٤ُ٣: مدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم،ليامل في اللغت وألاصبؤبى الٗباؽ ،ااإلابرص،  3

 .8مالىىاًت في يىء الخفىحر الغمؼي، . و٢اؾم، هاثلت ، 215، م1م(، ط1997
، 1م(، ط1964جد٤ُ٣ ٖبض الؿالم َاعون، )ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي، عؾائل الجاخٔ، ٖمغو بً بدغ ، الجاخٔ،   4

 .307، 1ط
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ؾلمان: بّن الغمؼ في مٗىاٍ البُاوي ال٤ًُ هٕى مً ال٨ىاًت، ؤو الاؾخٗاعة، ؤو الدكبُه ٚحر ج٣ى٫ هىع 

ذ ًٖ  اإلاباقغ، وما ٣ًاعب طل٪ مً الهىع ؤو الخٗابحر التي ًىىب ٞحها اإلاجاػ ًٖ الخ٣ُ٣ت، والخلٍى

ذ. ٗغاء الظًً اٖخمض 1الخهٍغ
ّ

ٗغ الٛغبي خٟل ب٨شحر مً الك
ّ

ظ٦غ ظال٫ ٖبض هللا ؤّن الك وا الغمؼ في ٍو

ٗغ ٖىضَم َى 
ّ

ىاَٟهم وعاء عمىػ مجّؿضة؛ ألن ُٖٓم الك م ٖو ت، وؤزٟىا ؤ٩ٞاَع ٗغٍّ
ّ

ههىنهم الك

اٖغة 
ّ

لت ألاولى، ختى ٢الذ الك مٌ مٗىاٍ، واؾخٛل٤ ٞهمه ٖلى اإلاخل٣ي للَى ما زُٟذ صاللخه، ٚو

ت  ُّ ٨ ٣ت ٚحر مباق(Emily Dickensonؤلامٍغ ها، ول٨ً ٢لها بٍُغ
ّ
و٦ظل٪ ٧اهذ  غة"( "٢ل الخ٣ُ٣ت ٧ل

ذ، واإلاجاػ ؤبلٜ مً الخ٣ُ٣ت.  2ال٨ىاًت ٖىض الٗغب ؤبلٜ مً ؤلاٞهاح، والخٍٗغٌ ؤو٢٘ مً الخهٍغ

ى    ٢هت الٗىبري ألاؾحر َو
ً
هم الباًَ، مىعصا ٗخبر الجاخٔ ال٨ىاًت هٕى مً الُٟىت ٞو َو

 مً بجي الٗىب،" ٢ا٫: صٖىوي ختى
ً
: ؤن بجي قِبان ؤؾغث عظال

ً
غاب، ٢اثال ؤعؾل بلى ؤَلي  ؤخض ألٖا

 بحن ؤًضًىا. ٢ا٫: وٗم. ٢ا٫: ٣ٞا٫ للغؾى٫. اثذ ؤَلي ٣ٞل: 
ّ

م الّغؾى٫ بال
ّ
لُٟضووي. ٢الىا: ٖلى ؤال ج٩ل

ؿاء ٢ض اقخ٨ذ وزغػث ال٣غب. زّم ٢ا٫ له: ؤح٣ٗل؟ ٢ا٫: وٗم. 
ّ
جغ ٢ض ؤوع١. و٢ل: بّن الي

ّ
بّن الص

ُل٤ بلى ؤَلي ٣ٞل لهم: ّٖغوا ظملي ٢ا٫: بن ٦ىذ ح٣ٗل ٞما َظا؟ ٢ا٫: اللُل. ٢ا٫: ؤعا٥ ح٣ٗل، اه

 له -ألانهب، واع٦بىا ها٢تي الخمغاء، وؾلىا خاعزا ًٖ ؤمغي 
ً
ٞظَب الّغؾى٫  -و٧ان خاعر نض٣ًا

 ٣ّٞو ٖلُه الّغؾى٫ ال٣هت، ٣ٞا٫ ؤّما ٢ىله: 
ً
م. ٞضٖىا خاعزا جغ ٢ض ؤوع١»ٞإزبَر

ّ
٣ٞض « بّن الص

ر ال٣ىم. وؤّما ٢ىله: 
ّ
ؿاء ٢ض اقخ٨ذ وزغ »حؿل

ّ
٩ا« ػث ال٣غببن الي

ّ
ى  -٣ُٞى٫: ٢ض اجسظث الك َو

اء مً ؤصم ه ٣ًى٫: ؤجا٦م ظِل مشل اللُل. « َظا اللُل»وزغػث ال٣غب للٛؼو. وؤما ٢ىله:  -ٖو
ّ
ٞةه

« اع٦بىا ها٢تي الخمغاء»٣ُٞى٫: اعجدلىا ًٖ الّهّمان. وؤما ٢ىله: « ّٖغوا ظملي ألانهب»وؤّما ٢ىله: 

م ال  ٣ُٞى٫ اهؼلىا الّضَىاء. و٧ان ال٣ىم ٢ض م َو م، ٞإهظَع اوا لٛؼوَم، ٞساٞىا ؤن ًىظَع ُّ ته

م".  ٖلى َظٍ ال٣هت،  3ٌكٗغون ٞجاء ال٣ىم ًُلبىجهم ٞلم ًجضَو
ً
٣ى٫ مدمض الخؿً: مٗل٣ا ٍو

جغ ٖىض الجاخِ َىا ٦ىاًت ًٖ حؿلر ال٣ىم، واجساط اليؿاء الك٩ا، وزغػًَ ال٣غب، 
ّ

ٞةًغا١ الص

مل ألانهب ٦ىاًت ًٖ الاعججا٫، وع٧ىب الىا٢ت الخمغاء ٦ىاًت ًٖ ججهحز ألامخٗت للٛؼو، وججهحز الج

ى ما   ٖلى الؿتر والخٟاء، َو
ً
، ٢اثما

ً
٦ىاًت ًٖ هؼو٫ الضَىاء. وبهظا ؤصزل ال٨ىاًت مضزل ظضًضا

                                                           
ت في الكٗغ الهىفي هىع، ؾلمان،   1  .57، مالٗغبيمٗالم الغمٍؼ
ٗغ الغغبيظال٫ ٖبض هللا، زل٠،   2

ّ
 .124، م98)الٗغا١، ظامٗت صًالي: مجلت ٦لي آلاصاب، ٕ الغمؼ في الك

 .63، م3طهخاب الحُىان، الجاخٔ،  3
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ض  م خحن ًٍغ
ّ
ه ٚغى مً ؤٚغاى ال٨ىاًت ًلجإ بلحها اإلاخ٩ل

ّ
طَب بلُه ٦شحر مً ٖلماء البالٚت بلى ؤه

ت. 1ؤلازٟاء ختى ال ًضع٥ م٣هىصٍ، ى ما ٣ًترب مً م٣هىص الغمؼٍّ  َو

ذ والغمؼ، وؤلاًماء وهي   وبدض ٖلماء البالٚت صازل مىيٕى ال٨ىاًت، الخٍٗغٌ والخلٍى

 للىؾاثِ اإلاخهلت بها. وفي َظا 
ً
ت جسخل٠ في صعظت ٚمىيها وويىخها جبٗا ؤهىإ مً الضالالث الغمٍؼ

ت لؤلصب ٢ىله: بّن ال٨ىاًت الؿُا١ ه٣ل مدمض الخؿً ًٖ ٖبض الخمُض خؿً ناخب ألانى٫ الٟ ُّ ى

ُت لؤللٟاّ في ويٗها اللٛىي، وبهما هي صالالث ًٟهم  غوٖها هي حٗبحر ال ًغاص مىه الضاللت الخٞغ ٞو

٤ الؿُا١. ٤ اإلاٟهىم، ؤو بٍُغ ٤ الخالػم، ؤو بٍُغ ٤ ٚحر مباقغ، بما بٍُغ ومً   2اإلا٣هىص مجها بٍُغ

ه الٗلماُء : والبُاِن  ٖلم الٟهاخِت َىا ٣ًى٫ الجغظاوي في مٗغى خضًشت ًٖ 
َ
"ِٞةه٪ ِبطا ٢غؤَث ما ٢ال

 
َّ
ًُ له بال

ُِ
ْٟ ًَ ، وبًماًء بلى الٛغى مً وْظٍه ال 

ً
ًا  وحٍٗغ

ً
، و٦ىاًت

ً
 وَوْخُا

ً
َه عمؼا

َّ
ل
ُ
ه ؤو ٧

َّ
ُٞه، وظْضَث ُظل

٣ْىي مٗها ٖلى الٛا ًَ ِت  َُّ ٗ
َ ْ
ْبٗه بلى ؤإلا

َ
ُ٘ مً َ غظ ًَ  ًْ َغ، وَم

َ
١َ الىٓ َغ وؤصَّ

ْ
َل ال٨ٟ

َ
ًْ ٚلٛ هُل بها َم ِمٌ، ٍو

" ٣ًى٫ الىلي مدمض: بّن الاؾخٗاعة واإلاجاػ اإلاغؾل وال٨ىاًت، جىًىي جدذ حؿمُت الغمؼ.  3بلى الخّٟيِ

و٦إن الغمؼ ًض٫ّ ٖلى ظيـ وؤهىاٖه هي الاؾخٗاعة واإلاجاػ وال٨ىاًت... وبهظا اإلاٗجى جهبذ الاؾخٗاعة 

.
ً
، وال٨ىاًت عمؼا

ً
، واإلاجاػ عمؼا

ً
٣ى٫ ظال٫ ٖبض هللا 4عمؼا ت حٗخمض ٖلى مبضثحن ٍو ُّ ت الٗغب : بن الغمٍؼ

ٗغ ال٣ضًم ًم٨ً ّٖضَا في 
ّ

لُه ٞةّن ال٨ىاًاث الىاعصة في الك َما: ؤلاًجاػ والخٗبحر ٚحر اإلاباقغ. ٖو

. بياٞت بلى ؤن مً ٢ُم  5يمً الغمؼ؛ ألن ٞحها بقاعة بلى الػم مً لىاػم الصخيء الظي ًغاص ط٦ٍغ

ت ُّ واإلاجّغصة في نىعة مدؿىؾت وملمىؾت، مشل ٢ىلهم: ٦شحر الغماص"  ال٨ىاًت ؤن جهّىع اإلاٗاوي ال٣ٗل

، ُ٘ الٗماص" ٦ىاًت ًٖ الؿُاصة والكٝغ ت  ٦6ىاًت ًٖ ال٨غم، و"ٞع وهي ما ال ًبٗض ًٖ ٢ُم الّغمٍؼ

وؤَضاٞها التي هي بًجاص حٗبحراث ص٣ُ٢ت إلاٟاَُم ٚامًت، ؤو اؾخسضام ٧لماث مدؿىؾت إلاٗاٍن 

كحر ؾ٣ا٫ بلى حك لت. َو ُّ ت ًخإل٠ مً مخس : بن الىو في الغمٍؼ
ً
ت وال٨ىاًت، ٢اثال ابه واضر بحن الغمٍؼ

ت  ُّ خدّى٫ الىو بلى بيُت صالل ، ٍو ت مً البجى الٗم٣ُت التي جستر١ الؿُا١ مً ؤوله بلى آزٍغ مجمٖى

                                                           
، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، )الؿٗىصًت: الىىاًت أؾالُبها ومىاكٗها في الكٗغ الٗغبي مدمض الخؿً،ٖلي،   1

 .16م(، م1984ال٣غي،ظامٗت ؤم 
 .95، ماإلاغح٘ هفؿه2

 .455م1طصلئل ؤلاعجاػ في ٖلم اإلاٗاوي، ؤبى ب٨غ ٖبض ال٣اَغ، الجغظاوي،  3
ت في الخُاب البالغي والىلضيالىلي، مدمض،   4 ٗغٍّ

ّ
م(، 1990، 1، )بحروث: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍالهىعة الك

192. 
 .7م ظال٫، الغمؼ في الكٗغ الٗغبي،ٖبضهللا،   5
غ البُاويعبُعي مدمض، ٖلي،   6  .84، مالبالغت الٗغبُت وؾائلها وغاًاتها في الخهٍى
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 بما ًدضر في ال٨ىاًت، خُض 
ً
ظا قبُه ظضا حن، ٌؿ٣ِ ألاّو٫ ٖلى خؿاب الشاوي، َو طاث مؿخٍى

ىن  1ن ٣ًهض مجهما اإلاٗجى ألابٗض.٩ًىن لل٨الم مٗىُا وبهظا ًغي ؾمحر الضعوبي ؤّن ما طَب بلُه الغمٍؼ

 ٖما ؤوعصٍ البالُٚىن الٗغب مً ؤّن بصعا٥ اإلاٗجى اإلاغمىػ ًدخاط بلى ط٧اء خاص، وهٓغ 
ً
ال ًسخل٠ ٦شحرا

 2ٗجى(. ص٤ُ٢ لؿبر اإلاٗجى، ولظل٪ ٞةجهم ٢غهٍى باأللٛاػ والٗىٍو واإلاٗاًاة )الخٗب في اؾخسغاط اإلا

 الخباًً

ت:  واؾٗت الىُا١، حّٗبر ًٖ ؤٖم٤ ما  ؤٚغاى الّغمٍؼ
ً
حن ب٢دام ؤؾالُبهم ؤ٩ٞاعا مً ؤَم م٣انض الغمٍؼ

ت ّٞىُت جل٪ الاَتزاػاث  ُّ ت، وفي الالوعي الباَجي، وؤن ًترظمىا جغظمت بًداث ًّ ٨ًمً في الىٟـ ؤلاوؿا

 3ومدؿىؾاجه.التي جشىع في ؤٖما١ ال٩اثً ٖىض اخخ٩ا٦ه بمٓاَغ الىظىص 

ىن باأللىان والغواثذ وألانىاث ًٖ ال٨ٟغ، ٞاللىن ألاخمغ ٖىضَم ًغمؼ بلى   و٢ض ّٖبر الغمٍؼ

الخغ٦ت والخُاة الهازبت والضم وقهىة الخب واليكىة الٗاعمت، وألازًغ ًمشل ال٩ىن والُبُٗت 

 ب٨ٟغة اإلاؿخدُل الظي ال ًبلٛه ؤلاوؿان. وألانٟغ ًغمؼ بل
ً
متزط ؤًًا ى اإلاغى والاه٣باى والصجغ، ٍو

 مً الُهغ اإلاشالي. ؤما اللىن ألاؾىص 
ً
تر٥ ألابٌُ في هٟىؾهم ظىا والخدٟؼ هدى ٖالم ؤَهغ وؤمشل، ٍو

 خضٝ ؤخض  4ُّٞٗبر ًٖ الجما٫ والُهاعة والىبل...
ً
ت لِؿذ حكبحها ٣ى٫ ٚىُمي َال٫: بن الغمٍؼ ٍو

ُه م٘ الاؾترؾا٫ ُٞما ًسو الُٝغ الشاوي، ول٨ّجها حٗمض بلى  ت جخٗاون في َٞغ ُّ حٗبحراث ونىع ظؼث

ت ص٣ُ٢ت مؿخٗهُت، حؿدشحر ؤص١ زباًا الىٟـ. وجخٗاون ٞحها  ُّ بيُت ال٣هُضة لدك٠ ًٖ نىعة هٟؿ

.
ً
ت اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ُّ  5اإلاالمذ الٟى

 أؾباب اؾخسضام ألاؾلىب الغمؼي أو الىىائي ومؼاًاه الخانت

م الغمؼ في ٦المه ٞ
ّ
ه ًٖ ٧اٞت الّىاؽ وؤلاًٞاء ٣ًى٫ ٢ضامت بً ظٟٗغ: ٌؿخٗمل اإلاخ٩ل ُّ ض َ ُما ًٍغ

 مً ؤؾماء الُحر ؤو الىخل، ؤو ؾاثغ ألاظىاؽ، ؤو 
ً
به بلى بًٗهم؛ ُٞجٗل لل٩لمت، ؤو الخٝغ اؾما

 بُجهما 
ً
 مٟهىما

ً
ض بٞهامه، ٩ُٞىن طل٪ ٢ىال ُل٘ ٖلى طل٪ اإلاىي٘ مً ًٍغ  مً خغوٝ اإلاعجم، ٍو

ً
ا خٞغ

ما.  ًٖ ٚحَر
ً
خ٤ٟ ناخب الٗمضة م٘ 6مغمىػا ٢ضامت بً ظٟٗغ في َظا اإلاىخى، بط ٣ًى٫: بن ؤنل  ٍو

                                                           
غة ، ؾ٣ا٫،   1 اث وألانٌى صًٍؼ  .187م(، م1997، 1)بحروث: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ٍٖلم لبُان بحن الىٍٓغ
 .25م(، م1،2001، )ٖمان: ماؾؿت الغؾالت، ٍالغمؼ في ملاماث الؿُىَيالضعوبي، ؾمحر ،  2
ت في الكٗغ الهىفي الٗغبي، هىع ،ؾلمان،   3  .71م مٗالم الغمٍؼ
، جد٤ُ٣ مدمض ٖبض ؤلاًًاح في ٖلىم البالغتَـ(، 739ال٣ؼوٍجي، ظال٫ الضًً مدمض بً ٖبض الغخمً )اإلاخىفى:  4

 .138.  وظال٫ ٖبض هللا، مغظ٘ ؾاب٤، م73م( م1995، 3اإلاىٗم زٟاجي، )بحروث: صاع الجُل، ٍ
 .402، مألاصب اإلالاعن ٚىُمي ،  مدمضَال٫،   5
 .61م(، م1939، جد٤ُ٣ ٖبض الخمُض الٗباصي، )ال٣اَغة: مُبٗت مهغ، هلض الىثر٢ضامت، بً ظٟٗغ،   6
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الغمؼ َى ال٨الم الخٟي الظي ال ٩ًاص ًٟهم، زم اؾخٗمل ختى ناع ؤلاقاعة. ل٨ّىه ٌؿخٗمل ؤلاقاعة 

ٗغ وملخه، وبالٚت 
ّ

ت، بإّجها مً ٚغاثب الك ُّ ّٗغٝ ألاقاعة ألاصب ت، َو ُّ ت ألاصب  مً الغمؼٍّ
ً
ت بضال ُّ ألاصب

اٖغ اإلابرػ، والخاط١ اإلااَغ، وهي عجُبت جض٫ّ ٖلى بٗض اإلا
ّ

ٍغ اإلا٣ضعة، ولِـ ًإحي بها بال الك غمى ٞو

 ومٗىاٍ بُٗض مً ْاَغ لٟٓه؛ ٞمً 
ً
ذ ٌٗٝغ مجمال في ٧ل هٕى مً ال٨الم إلادت صالت، وازخهاع وجلٍى

حر:  طل٪ ٢ى٫ َػ

.. ل٩ان ل٩ل مى٨غة ٦ٟاء.ٞةوي لى ل٣ُخ٪ واججهىا

٦ما عمؼ الٗغب  1َظا ٖىض ٢ضامت ؤًٞل بِذ في ؤلاقاعة ٣ٞض ؤقاع له ب٣بذ ما ٧ان ًهى٘ لى ل٣ُه،

ضاء بالظثب، وبلى الٟالة بالىا٢ت الخمغاء  2ألٖا

ت هي التي لها هٕى مً   ُّ ُت، ٞالُبُٗ ٣ّؿم ؾدًُٟ ؤوإلاان الغمىػ بلى َبُُٗت وج٣لُضًت ٖٞغ ٍو

امت للؿالم، واإلاحزان للٗض٫، والخم الهلت الظاجُت بالصخيء الظي جغمؼ بلُه، ٧الهلُب للمؿُدُت،

ُت ؿمحها البٌٗ انُىاُٖت- ؤما الخ٣لُضًت الٗٞغ ، ٞهي ال٩لماث مىُى٢ت، ؤو م٨خىبت، وؤبجضًت -َو

ت، والهٟاعة ٦إصاة لًبِ الى٢ذ ؤو لئلهظاع، ّؼ  الهم والب٨م، وبقاعاث الُغ١، وؤلاقاعاث البدٍغ َو

ضم اإلاىا٣ٞت ٖىض ٦شحر مً ألامم، وفي جغ٦ُا ٌ ٌ ٖو  ٖلى الٞغ
ً
ٗجي  الغيا وال٣بى٫، الغؤؽ صلُال

و٧ل ؤهىإ  واؾخٗما٫ اللىن ألاؾىص ٖالمت للخؼن، ٚحر الهحن ٞةن لىن الخؼن َى لىن ألابٌُ

ًٗىن ال٩لمت 3الغمىػ التي ًخ٤ٟ ٖلى اؾخٗمالها في ْغوٝ زانت. و٢ض ٌؿخٗمل الىاؽ ال٨ىاًت، ٍو

 
ً
 وبما جًُٟال

ً
، ٦ما ؾمىا اإلاٗؼو٫ ًٖ بض٫ ال٩لمت، وطل٪ بٛغى بْهاع اإلاٗجى بإلحن لٟٔ، بما جىىحها

، وؾمي 
ً
 ومهلخا

ً
، ختى ؾمى بًٗهم البسُل م٣خهضا

ً
، واإلاجهؼم ًٖ ٖضٍو مىداػا

ً
والًخه مهغوٞا

.
ً
 4ٖامل الخغاط اإلاخٗضي بد٤ الؿلُان مؿخ٣هُا

٪ ٖلى اإلاٗجى مباقغة،  
ّ
ومً ممحزاث ؤؾلىب ال٨ىاًت اهبشا١ اإلاٗاوي ًٖ بًٗها ٞهى ال ًضل

٤ ُاوُم  ول٨ىه ًيخ٣ل ب٪ ًٖ ٍَغ
َ
الضالالث ختى جهل بلى اإلاٗجى اإلا٣هىص، ٞمً طل٪، ون٠ اإلاغؤة بـ"ه

٣ُِل مً طل٪  ْٗ ٌَ م مً مجغص اللٟٔ، ول٨ً الّؿام٘ 
ّ
ُُٟض ٚغَى اإلاخ٩ل ًُ الًخى"، ٞهظا الىن٠ ال 

ْمَغَا
َ
٨ٟحها ؤ ًَ  ًْ ، لها َم

ٌ
 مسضومت

ٌ
ت

َ
ٞر
ْ
ى ؤجها ُمت  بياٞت بلى بٖما٫ الخُا٫، .اإلاٗجى بلى مًٗجى آزغ، َو

                                                           
، جد٤ُ٣ مدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض، )ال٣اَغة: 5ٍالٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه، ال٣حرواوي، ابً عق٤ُ،  1

 .302، م 1م(، ط1981صاع الجُل،
 .7ظال٫ ، الغمؼ في الكٗغ الٗغبي، مٖبضهللا،   2
. 27م(، م 1975جغظمت ٦ما٫ مدمض بكغ، )ال٣اَغة: م٨خبت الكباب، ، صوع اليلمت في اللغتؾدًُٟ ، ؤوإلاان،   3

 .17، مالغمؼ في اللهت الفلؿُُيُت اللهحرة في ألاعى اإلادخلت ببغاَُم، ظمُل،
 .140م 3ط عؾائل الجاخٔ،الجاخٔ، 4
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ب البُٗض، وججؿُض اإلادؿىؽ،   في هٓم ؤؾلىب ال٨ىاًت، بط ٣ًىم بخ٣ٍغ
ً
 مهما

ً
ٞالخُا٫ ًلٗب صوعا

ت ٠٣ً  ًّ  عماص
ً
  حٗبحر  "٦شحر الغماص"، ًهىع لىا ؤّن ٦شباها

ً
وبيٟاء ألالٟاّ بضالالث مخٗضصة، ٞمشال

جىهب،  ؤمامها هاْغ؛ لُُل٘ مً زلٟها ٖلى خغ٦ت وكُت مً الخُاة، جمشل ال٨غم، ٞهىا٥ ٢ضوع 

.
ً
كحر بحهاب ٖبض الغقُض بلى صوع  1وخُب ًدغ١، وخغ٦ت مً الًُىٝ ال جى٣ُ٘ ظُئت وطَابا َو

: بن ؾبب ٚمىى ال٨ىاًت ونٗىبت الخٗٝغ ٖلحها ًغظ٘ بلى ازخالٝ 
ً
البِئت في جٟؿحر ال٨ىاًت، ٢اثال

ما عؤًه بما٧اهذ الٗغب ج٨جي ًٖ جٝغ اإلاغ  ّٖ ؤة بإجها جىام الش٣اٞاث والبِئاث والبلضان والٗهىع، مض

. ول٨ً 
ً
ت، ججض مً ًسضمها، وال جدخاط بلى ال٣ُام مب٨غا ُّ الًخى، والػم اإلاٗجى باليؿبت لهم ؤجها ٚى

ت. ، بدُض هٟهم آلان مً َظٍ ال٨ىاًت ؤجها ٦ؿلى وال جخمخ٘ باليكاٍ والخُىٍّ
ً
ظا  2الىي٘ حٛحر خالُا َو

ت ومضلىالتها؛ بط جسخل٠ جٟؿحراتها  مً بلض آلزغ، بؿب ازخالٝ الش٣اٞاث، الغؤي ًىُب٤ ٖلى الغمٍؼ

 وجهىعاث اإلابضٖحن واإلاخل٣حن.

 

 الخاجمت 

 :بلحها الضعاؾت ، وهيجىنلذ  التي واإلا٣ترخاث هسخم بإَم الىخاثج

ت م٘ ال٨ىاًت في مىاي٘، مشل:  ٢ض ج٣ترب الغمٍؼ

  .الخٍٗغ٠ اللٛىي: خُض جخ٤ٟ مٗها في الؿتر والٛمىى 

  ًت اإلادؿىؾت للٛت، وما جخًمجها م الخى٠ُْ اللٛىي: ٨ٞالَما ًسخبران ؤلام٩اهاث الخٗبحرًّ

الث اإلاخٗضصة.   بًداءاث وبًماءاث ٚامًت ٢ابلت للخإٍو

 .ت، التي ًيبػي ؤن جخمّحز ًٖ الٗباعاث ألازغي ُّ  ؤجهما مً زهاثو الٗباعة ألاصب

 اث اإلاٗاوي اإلاخٗضصة، والظي ال ًٓهغ بال مً ؤجهما ًخ٣ٟان في البدض ًٖ اإلاٗجى الشاوي للٗباعاث ط

 زال٫ الىٓغ الض٤ُ٢، والٟهم الشا٢ب.

 وجبخٗض في مىاي٘ ازغي، مشل:

   ت مغجبُت باإلاضعؾت ألاصبُت التي ْهغث في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في ػمً ْهىعَا ل٩ىن الغمٍؼ

 ؤوعوبا، وامخضث بلى ؤما٦ً ؤزغي، مً بُجها الٗالم الٗغبي. 

                                                           
الىىاًت أؾالُبها  . و مدمض الخؿً،431و66، م1، طصلئل ؤلاعجاػ في ٖلم اإلاٗاوياَغ الجغظاوي، ٖبض ال٣ 1

 ومابٗضَا. 39مومىاكٗها في الكٗغ الٗغبي، 
 .83)ال٣اَغة: مغ٦ؼ الضًىان ؾلؿلت "الٗغبُت للٗالم، ص. ث(، م البالغت اإلاهىعة،بحهاب ٖبض الغقُض،  2
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 ٖ ت ٣ت بصعا٥ الٗالم الخاعجي. والاججاٍ جسخل٠ الغمٍؼ ً ال٨ىاًت في الاججاٍ الُٛبي الخام بٍُغ

بان مً ٖلم الىٟـ،  ما اججاَان ٢ٍغ الم الال وعي، َو الباَجي الؿاعي ال٦دكاٝ ال٣ٗل الباَجي ٖو

 وال٣ُٗضة.

 ت اإلاٗانغة، ؤو جدمل  م٘ الغمٍؼ
ً
ت ٕٞغ مً ٞغوٕ ال٨ىاًت، ال ٌٗجي ؤجها جخُاب٤ ٧لُا ظّل  ٧ىن الغمٍؼ

 صالالتها.

  ت ًضوع خى٫ حؿمُتها بهظا الاؾم، ولِـ في ٖضم وظىص ُّ ت الٗغب ش الغمٍؼ الازخالٝ الىاعص في جاٍع

ت الخضًشت في الكٗغ ال٣ضًم، ؤو في ٖمىم الترار الٗغبي.  ههىم جدمل مٗاوي جخ٣اَ٘ م٘ الغمٍؼ

 اإلالترخاث

اث ؤزغي طاث  ، حؿهم بٗض بظغاء َظٍ الضعاؾت، اجطر للباخض وظىص مىيٖى نلت باإلاىيٕى

ت َظا اإلاىيٕى بك٩ل ؤًٞل، مً بُجها ما ًلي: ُّ  صعاؾتها في ججل

 ت ُّ ت وال٨ىاث  صوع البِئت في جٟؿحر اإلاٗاوي الغمٍؼ

 ت في الترار الٗغبي ال٣ضًم  اؾخٗماالث الغمٍؼ

 ت الٗغبُت بحن الخ٣لُض والخضازت  الغمٍؼ

 ىن في الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم  الغمٍؼ

  ت في ال٨ىاًت  ٕٞغ ؤم ؤنلالغمٍؼ
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 مً زالٌ صًىاهه الكٗغي  الدكبُه وأكؿامه ٖىض ابً اإلاٗتز

 مىايلت الٗؼة بيذ حىضًً لىبِـ

 -ولُت مٗاعف الىحي  -كؿم اللغت الٗغبُت وآصابها - ماحؿخحر َالبت 

ا الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت      بمالحًز

ـُٗم
ُ
 خـىً هــ

 ولُت مٗاعف الىحي  -كؿم الفله  وأنىله   - ماحؿخحرَالب 

ا  الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ٗ ٓهغ طل٪ مً زال٫ ٦خابه "البضٌ٘" الظي جُغ١ ُٞه  ضٌُ ابً اإلاٗتز ؤخض عواص ٖلم البُان الٗغبي، ٍو

هل ُٞه ال٣ى٫ وط٦غ ٞىىهه وقىاَضٍ بلى ؤ٢ؿام البضٌ٘ وؤؾالُبه، ط٦غ ُٞه ال٨ىاًت ،٦ما ٞو

ب٣ُذ ٩ٞان بمام ٖهٍغ في البُان. و  والاؾخٗاعة والدكبُه، وهي مً ؤؾاؽ ٖلم البُان الٗغبي.

ش الش٣اٞت الٗغبُت. ختى ٢ُل ُٞه بن الكٗغاء ؤقٗا ٍع قىاَض في ٦خب البالٚت والى٣ض ٖلى امخضاص جاٍع

ض؛ ٞالجاَلي امغئ ال٣ِـ، وؤلاؾالمّي طو الغمت، واإلاىلض ابً اإلاٗتز. ؤما 
ّ
زالزت: ظاَلّي وبؾالمّي ومىل

ؤ٦ثر مً واخض اَخمامه بالدكبُه ٞٗٝغ مىظ ال٣ضم لضي ؤَل الكٗغ والبُان، و٢ض قهض له بظل٪ 

ممً ظاء بٗضٍ مً الى٣اص وألاصباء، ٣ٞض اهخهى بلُه الدكبُه وؾغ نىاٖت الكٗغ.وباإلياٞت بلى 

ٝغ ابً اإلاٗتز بضًىان قٍٗغ الظي اقتهغ بهىاٖت البُان وزانت الىن٠  ُٖ ٦خابه البضٌ٘، 

٣ًه والدكبحهاث. وله ُٞه ؤؾلىب بضٌ٘، ظمٗه وعجبه خؿب الخغوٝ الهجاثُت وؤبىاب الكٗغ نض

ت اإلامحزة في الكٗغ الٗغبي  ؤبى ب٨غ الهىلي. وؾيؿعى في بدشىا َظا بلى الا٢تراب مً ؤؾالُبه الكٍٗغ

ٖامت وفي الكٗغ الٗباسخي زانت، وطل٪ بدىاو٫ الهىعة الٟىُت في صًىاهه وفي باب الدكِبه وؤ٢ؿامه 

ت التي جىضر طل٪ ٧له.  وجهضٝ مً طل٪ زانت. وؾىىعص مً قٗغ ابً اإلاٗتز بٌٗ والىماطط الكٍٗغ

بلى ببغاػ صوع ابً اإلاٗتز في نىاٖت البُان وؤزٍغ الُٗٓم في الكٗغ الٗغبي، وبُان ممحزاث قٍٗغ الٟىُت 

مً زال٫ جىاو٫ الدكبُه ومٟهىمه وؤهىاٖه. ٦ما جهضٝ بلى ابغاػ مظَبه في البُان بحن اإلادضزحن 

 وال٣ضامى. وؾ٩ُىن ٩َُل البدض ٦ما ًلي:

 ز وخُاجه ألاصبُت.اإلادىع ألاو٫: ابً اإلاٗت

ً اإلاخ٣ضمحن بحن والبُان اإلادىع الشاوي: الخهيُ٘  اإلاٗتز. ابً قٗغ زال٫ مً واإلاٗانٍغ

 اإلادىع الشالض: الدكبُه وؤ٢ؿامه في صًىان ابً اإلاٗتز.

 اإلالضمت
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ٖٝغ الٗغب الى٣ض ألاصبي مىظ الٗهغ الجاَلي، وطل٪ مً زال٫ بًغاص الخ٨م وبْهاع الظو١ بىاء ٖلى 

ظا ماهجضٍ مشال ٖىض الىابٛت الظبُاوي خى٫ قٗغ الخيؿاء ؤو  ماًغاٍ الىا٢ظ في اهخاط ؤصبي مٗحن. َو

ة. والتي خؿان بً زابذ في ؾى١ ٩ٖاّ. ٦ما اقتهغ مً َظٍ اإلاجالـ الى٣ضًت ؾى١ اإلاغبض بالبهغ 

ؾاَمذ في اػطَاع ألاصب الٗغبي ٖمىما والكٗغ زهىنا. ٦ما وظض بُجهم ما ٌؿمى الى٣ض الظاحي، 

ظا ما ؾاَم ٦شحرا في الخغ٦ت الى٣ضًت لؤلصب  حر بً ؤبي ؾلمي بالخىلُاث. َو مشل ما ٖٝغ ٖىض َػ

ًض ه٣اص  الٗغبي ٢ضًما وخضًشا. وونل الى٣ض ألاصبي بلى مغاخل مخ٣ضمت في الٗهغ الٗباسخي ٖلى

ابً ٢خِبت والجمخي وألانمعي و٢ضامت بً ظٟٗغ وابً وؤصباء ؤنبدىا ع٧اثٍؼ وؤٖمضجه. مً ؤمشا٫ 

م ٦شحر. ولم ٣ًخهغ ألامغ ٖلى َاالء  حَر َباَبا والخاجمي وابً و٦ُ٘ وابً ظجي واإلاغػوقي والهىلي ٚو

ماعؾىهه، ومجهم ألامحر ا خ٣ىىهه ٍو مغاء ؤًًا ٌٗخىىن باألصب ٍو
ُ
بً اإلاٗتز الظي ؾىدىاوله في بل ٧ان ألا

 بدشىا َظا.

: ابً اإلاٗتز وخُاجه ألاصبُت  اإلادىع ألاٌو

بِئت التي ٌِٗل ٞحها، ولها جإزحر ٦بحر ٖلى شخهِخه وج٩ىًٍ خُاجه. خاط لل٢ُل ٢ضًما ؤن ؤلاوؿان ه

خلىن بإلىاجها، ٞخ٨خمل اإلاالمذ الىٟؿُت وجخٟجغ ًىابُ٘  ٞخى٨ٗـ نٟاتها ٖلُه بك٩ل مباقغ، ٍو

 ؤلا 
ّ

اَُت اإلادُُت به، خُض ؤهه الخ٠ ت والٞغ ٨ُت اإلاتٞر
َ
بضإ. ٧ان ابً اإلاٗتز قاٖغا مخإزغا ببِئخه اإلال

ت في ظما٫ ألالىاح الٟىُت،  اث ال٣هىع والؼزاٝع والبىٟسج ختى هٓم ألابُاث الكٍٗغ خى٫ مدخٍى

بضو ظلُا واضخا في ؤقٗاٍع والبُان الظي اخخىجه. بلى ظاهب طل٪ ٧اهذ خُاة ابً اإلا ٗتز ملُئت بأالم ٍو

 والٟىاظ٘، وطل٪ مما ظلبه ٖلُه اإلادُِ الؿُاسخي الظي ٧ان ٌِٗل ُٞه.

ف بابً اإلاٗتز  حٍٗغ

َى ألامحر الٗباسخي ؤبى الٗباؽ ٖبضهللا ابً الخلُٟت اإلاٗتز باهلل. ابً الخلُٟت اإلاخى٧ل ٖلى هللا ابً     

مدمض اإلاهضي ابً الخلُٟت ؤبي الخلُٟت مدمض اإلاٗخهم ابً الخلُٟت َاعون الغقُض ابً الخلُٟت 

ظٟٗغ ٖبضهللا اإلاىهىع بً مدمض بً ٖلي بً ٖبضهللا ابً الٗباؽ بً ٖبضاإلاُلب الهاقمي ظض 

ٌم مً ؤٖالم ال٨ٟغ الٗغبي، واؾ٘ الش٣اٞت ٖم٤ُ ال٨ٟغة. ٧ان 1عؾى٫ هللا  نلى هللا ٖلُه وؾلم.
َ
ل َٖ

ؿً الٗلم بهىاٖت اإلاىؾ٣ُي، قاٖغا مً ؤصخاب الخهيُ٘.  ٢ا٫ ُٞه ألانٟهاوي: "ٖبض هللا خ

للها. وله في طل٪ وفي ٚحٍر مً آلاصاب ٦خب مكهىعة، ومغاؾالث ظغث بِىه  وال٨الم ٖلى الىٛم ٖو

                                                           
 .59م(، م 1991، 2، )بحروث: صاع الجُل،، ٍوجغازه في ألاصب والىلض والبُان ابً اإلاٗتز الخٟاجي، ٖبض اإلاىٗم،  1
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ؼاعة ٖلمه  م، جض٫ ٖلى ًٞله ٚو حَر وبحن ٖبُض هللا بً ٖبض هللا بً َاَغ وبحن بجي خمضون ٚو

 1وؤصبه".

ش مُالص ألاصًب ٣ٞض ازخل٠ اإلااعزىن ُٞه، ازتره ى الظي ط٦غجه مٗٓم ؤما جاٍع ا ال٣ى٫ اإلاكهىع َو

ىفي قهغ قٗبان مً ؾىت  اف م٘ ؤبىاء  2ٌ. 249اإلاهاصع. َو ىت ٖو وكإ في َبُٗت ال٣هىع والٍؼ

  3.الخلٟاء وألامغاء(

خُاجه في ْال٫ والضٍ مداَا بإثمت ألاصب واللٛت الٗغبُت، ختى ججِكذ في نضٍع عوح  بضؤث

ت اإلالهمت. )واخض صٍَغ في  إزظ ٖجهم، ول٣ي الكاٍٖغ غاب ٍو ألاصب والكٗغ، و٧ان ٣ًهض ٞصخاء ألٖا

حن، ٦شحر الؿمإ ٚحر الغواًت، وؤمٍغ ؤقهغ مً ؤن ٌؿخ٣صخى( حن وألازباٍع  4.الٗلماء مً الىدٍى

اص الًبي الىدىي ال٩ىفي ٖالم الىدى والٗاٝع  مً ؤؾاجظجه: ؤبي ظٟٗغ مدمض بً ٖمغان بً ٍػ

، بضؤ ابً اإلاٗتز ًىٓم الكٗغ وعوي ٖىه ؤخمض بً في الشالشت ٖكغ  5بال٣غاءة والٗغبُت. ة مً ٖمٍغ

و٧ان هضماء الكاٖغ مً ألاصباء وعواة الكٗغ، ًدؿاب٣ىن بلى عواًخه،  6ؾُٗض الضمك٣ي و٧ان ماصبه.

واقتهغ مجهم ازىان، ألاو٫ ؤخمض بً ؾُٗض الضمك٣ي، والشاوي مدمض بً ًدحى الهىلي، وبًٟلهما 

ض اإلابرص، و٧ان  7ٕ.ُخٟٔ قٗغ ابً اإلاٗتز مً الًُا جخلمظ ابً اإلاٗتز ٖلى ًض ؤبى الٗباؽ مدمض بً ًٍؼ

٦ما جخلمظ ابً اإلاٗتز ٖلى ًض ال٩ىُٞحن في الىدى واللٛت، ومجهم  ٦8شحر الترصص ٖلُه و٦شحر اإلا٣ام ٖىضٍ.

 9ؤبى الٗباؽ سٗلب الظي ٧ان ابً اإلاٗتز ًدب ل٣اثه ومسالُخه.

                                                           
، 10م(، ط1997، 2، )بحروث: صاع بخُاء الترار الٗغبي،، ٍهخاب ألاغاويألانٟهاوي، ؤبي الٟغط ٖلي بً الخؿحن،  1

 .435م 
، 3م(.ط200، 1واليكغ، ٍ، )بحروث: صاع ناصع للُباٖت فىاث الىفُاث والظًل ٖلحهاال٨خبي، مدمض بً قا٦غ، 2

  239م
 .434، م 10،طهخاب ألاغاويألانٟهاوي، ؤبي الٟغط ٖلي بً الخؿحن،  3
ت، ٍالفهغؾذابً الىضًم،  4  ..148م(، م 1997، 2، )بحروث: صاع اإلاٗٞغ
ش بغضاص،  الخُُبؤخمض بً ٖلي البٛضاصي،  5  .132، م3(، ط1، )بحروث: صاع الٛغب ؤلاؾالمي، ٍ جاٍع
، جد٤ُ٣: الض٦خىع ببغاَُم الؿامغي، )ألاعصن: م٨خبت اإلاىاع، هؼهت ألالباء في َبلاث ألاصباءاعي، ؤبي البر٧اث، ابً ألاهب 6

 . 177م(، م1985،  3ٍ
 . 138، م ابً اإلاٗتز وجغازه في ألاصب والىلض والبُانالخٟاجي، ٖبض اإلاىٗم، 7
م(، 1982،  2، )بحروث: صاع اإلاؿحرة، ٍهخاب ألاوعاقأزباع الكٗغاء اإلادضزحن مً الهىلي، ؤبى ب٨غ مدمض بً ًخي،  8

 .107م 
 .114، م أزباع الكٗغاء اإلادضزحن مً هخاب ألاوعاقالهىلي، ؤبى ب٨غ مدمض بً ًخي،  9
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ا بلى جل٣ي اى،  1الٗلم وهٓم الكٗغ وجإل٠ُ ال٨خب". ؤمطخى ابً اإلاٗتز خُاجه مىهٞغ غ والٍغ مجها: الَؼ

اى، البضٌ٘، م٩اجباث ألازىان بالكٗغ، الجىاعح والهُض، الؿغ٢اث، ؤقٗاع اإلالى٥، آلاصاب،  والٍغ

خلي ألازُاع، َب٣اث الكٗغاء، الجام٘ في الٛىاء، ؤعظىػجه في طم الهبىح". ولؤلؾ٠ الكضًض، 

غ في ا إلا٨خباث، والباقي مجها يإ ولم ًظ٦غ بال ٖغيا في ال٣لُل ٣ِٞ مً َظٍ ال٨خبُب٘ ومخٞى

 مهىٟاث و٦خب ألاصباء.

.وبظل٪ اهتهذ خُاة 296ماث ابً اإلاٗتز م٣خىال في عبُ٘ آلازغ ؾىت   ٌ، وصًٞ في زغابت بةػاء صاٍع

اء واإلاجضو الخلىص: ٞغخمه هللا وظؼاٍ ًٖ ألاصب والكٗغ زحر الجؼاء.  خاٞلت بالٗٓمت وال٨بًر

ً مً زالٌ قٗغ ابً اإلاٗتز اإلادىع الشاوي:  الخهيُ٘ والبُان بحن اإلاخلضمحن واإلاٗانٍغ

غ طل٪ ج٣ضم مٗىا
ُ
ال٢اجه وؤز  ٖلى الخضًض ًٖ ؤزغ البِئت ٖلى خُاة الكاٖغ ابً اإلاٗتزالٗباسخي ٖو

ٕغ ٣بل ٞحها ابً اإلاٗتز في خايغة ٦خابخه ألاصبُت. جٖغ ؤَلها ٖلى ٦شحر مً ٞىىن اللهى واإلاجىن، ٦ما  ًُ

م، قٗغا ٧ان م وزىاََغ ذ ؤ٩ٞاَع
َ
ء بجي الٗباؽ الظًً ٖاقىا في ٖهٍغ طوو ز٣اٞت واؾٗت بي

وؤقٗلذ ٣ٖىلهم وؤطَاجهم، ٞاهُل٤ ابً اإلاٗتز ٌٗبربالكٗغ وبالخهىٍغ والخُا٫، وؤياٝ بلحها خكىص 

و٢ا٫ ابً عق٤ُ:)بهه ازخو   2مً الدكبحهاث ختى ٢ُل بهه )ؤقٗغ الىاؽ في ألاوناٝ والدكبحهاث(،

وط٦غ ناخب ٦خاب الٗمضة نىٗت ابً اإلاٗتز خحن ٢ا٫:)وما  3ازخو في الدكبُه ختى حٛلب ٖلُه(.

ؤٖلم قاٖغاؤ٦مل وال ؤعجب جهيُٗا مً ٖبض هللا بً اإلاٗتز ٞةن نىٗخه زُٟت لُُٟت ال ج٩اص جٓهغ 

خهيُ٘ مظَبا له، الظي ٌٗخمض ٞاجسظ ابً اإلاٗتز ال 4في بٌٗ اإلاىاي٘ بال للبهحر بض٢اث٤ الكٗغ...(.

غث ُٞه ؤمشلت  غ اٖخماصا قضًضا في ظمُ٘ ٞىىن الكٗغ. ٞإ٦بر، ٞخٞى ٖلى الؼزاٝع والخهاٍو

ظا َى ؤظمل ما في ٖمل ابً اإلاٗتز، خُض  ؤهه  للجىاؽ، والُبا١ وما بٗضَما مً ؤلىان البضٌ٘، َو

غ ؤحى يغوبا مسخلٟت مً الخجضًض والخُىٍغ والخىم٤ُ.ٖلى ؤهىا هالخٔ  ؤن زُىة ابً اإلاٗتز في الخهٍى

لم جمشل زُىة ؤبي جمام، التي ٧اهذ جدؿغب بلحهاشخيء مً الٟلؿٟت والش٣اٞت الٗم٣ُت وجدىٍلها بلى 

ًٞ وقٗغ. ؤو بٗباعة ؤص١ الخٗبحر الغمؼي، ولم ٌكبه ٦ظل٪ الخٗبحر الخسخي ٦ما اؾخسضمه ؤبى جمام 

                                                           
هغ الٗباؾُتٖمغ ٞغور،  1 ش ألاصب الٗغبي ألٖا  .378م(، م1992، 6، )بحروث: صاع الٗلم اإلاالًحن، ٍجاٍع
، جد٤ُ٣: مدمض بً ًدحى الضًً مٗاهض الخىهُو ٖلى قىاخض الخلخُوٖبضالغخُم بً ؤخمض الٗباسخي،  2

 .38، م1م(، ط1947ٖبضالخمُض، )بحروث: ٖالم ال٩اجب، 
، جد٤ُ٣: الىبىي ٖبض الىاخض قٗالن، )ال٣اَغة: الٗمضة في نىاٖت الكٗغابً عق٤ُ ال٣حرواوي، ؤبي ٖلي الخؿً،  3

 . 467، م1م(، ط2000، 1الىاقغ اإلا٨خبت الخاهجي، ٍ
 .227، م1، طالٗمضة في نىاٖت الكٗغابً عق٤ُ ال٣حرواوي، ؤبي ٖلي الخؿً،  4
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ت ألاويإ، وبهما ًهٙى نُٜ الدكبُه الىاخض ب 1مً ججؿُم وحصخُو. لى نُٜ مسخلٟت ومخىٖى

غ. مً ؤظل طل٪، هغي  والهىعال جدصخى ول٨ً بهُٛت ؾهلت بُٗضا ًٖ الخُا٫ والٗم٤ في الخهٍى

م  ه وجهيُٗه، بل بن ؤزباَع ؤن ٦شحر مً ؤصخاب الخهيُ٘ اجبٗىا مىهج ابً اإلاٗتز مً خُشمُبٖى

ى َب٣اث الكٗغاء.  ٦غث ٦شحرا في ؤبغػ مهاصع ابً اإلاٗتز ؤال َو
ُ
مجهم بكاع بً بغص، الظي ٧ان قاٖغا ط

ا ال ًخ٩ل٠، وؤياٝ ؤن )قٍٗغ ؤه٣ى مً الغاخت، وؤنٟى مً الؼظاظت، وؤؾلـ ٖلى اللؿان  مُبٖى

ا ظضا(. 2مً اإلااءالٗظب(. ٟا خؿً الىمِ مُبٖى  ٦3ظل٪ الؿُض الجمحري ٣ٞض ٧ان )قاٖغا ٍْغ

ٟا ٦شحر الى ا مٟل٣ا ٍْغ ىاصع في الكٗغ، و٧ان ناخب و٦ظا ؤبى صالمت، الظي ٧ان قاٖغا )مُبٖى

غا  4،بضحهت( ا م٣خضعا ٦شحر البضاج٘ واإلاٗاوي ٍٚؼ و٦ظل٪ )ؤبى هسُلت ٧ان ماصح الخلُٟت وقاٖغا مُبٖى

اجكت الٗشماهُت(..ظضا، مي، وابً ؤبي ٞىان ٖو لى ؤمّٗىا الىٓغ في ٢ًُت اإلاُبٕى  5..، ؤبى ٣ٌٗىب الخٍغ

ضَم بمٗجى بالٚت ال٨الم وبؿاَخه، وبجُان ٖىض ؤههاع اإلاهىٗحن ٖامت، لىظضها ؤن اإلاُبٕى ٖى

ا مً الخاَغ، مٗاجهحها ؾهلت الٟهم.  الكٗغ بالٛغاثب، وهٓم الكٗغ ٖلى البضحهت، والاجُان به ٍٖٟى

٩ىن َظا اإلاٗجى البً اإلاٗتز زانت.في َظا اإلاٗجى ٣ًى٫ الض٦خىع ههغ الضًً ببغاَُم ؤخمض خؿحن:  ٍو

عججا٫ والبضحهت، جٓهغ ألا٩ٞاع وجىيُدها صون مٗاهاة ؤو )بن ابً اإلاٗتز ٢ض وي٘ مٟهىم الُب٘ الا 

دخه، وجم٨ىه مً ػمام  حٗب، وفي بٌٗ ؤخُان ٩ًىن الُب٘ ٖىضٍ بمٗجى ا٢خضاع الكاٖغ، وجٟخذ ٢ٍغ

 6ال٣ىافي، واإلاٗاوي الؿهلت اإلامخىٗت واإلاى٤ُ(.

 اإلاخلضمحن: هخاباث زالٌ مً اإلاٗتز ابً ٖىض البُان -

ظا ما ظٗل الى٣اط وألاصباء الًتر٧ىن بٙؼ هىع ابً اإلاٗتز في الكٗ غ والبُان مىظ بضاًت خُاجه ألاصبُت. َو

مالٟا ؤو هها بال ط٦غ ُٞه ابً اإلاٗتز، وزانت في البُان، ٣ٞض ؤظاص ُٞه لٛت ومدخىي ومً طل٪، 

٢ى٫ ابً عق٤ُ ال٣حرواوي ُٞه: )وما ؤٖلم قاٖغا ؤ٦مل وال ؤعجب جهيُٗا مً ٖبض هللا بً اإلاٗتز، 

ى ٖىضي  ٞةن نىٗخه زُٟت لُُٟت ال ج٩اص جٓهغ في بٌٗ اإلاىاي٘ بال للبهحر بض٢اث٤ الكٗغ، َو

م بضٌٗا واٞخىاها، وؤ٢غبهم ٢ىافي وؤوػاها، وال ؤعي وعاءٍ ٚاًت لُالبها في  ؤل٠ُ ؤصخابه قٗغا، وؤ٦ثَر

                                                           
، ٍالفً ومظاهبه في الكٗغ الٗغبي، ي٠ُ هللا، قىقي،  1  . 239م(، م1993، 12)ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
، ٍَبلاث الكٗغاءابً اإلاٗتز، ٖبضهللا،  2  . 21م ، ص.ث(،3، جد٤ُ٣: ٖبضالؿخاع ؤخمض ٞغاط، )مهغ: صاع اإلاٗاٝع
 . 32، مَبلاث الكٗغاءابً اإلاٗتز، ٖبضهللا،  3
 . 54اإلاهضع الؿاب٤ ، م 4
 . 423، وم396، وم293اإلاهضع الؿاب٤ ، م5
، )٧ىالا إلابىع: الجامٗت ؤلاؾالمُت الىلض اإلاجهجي في هخاب َبلاث الكٗغاءؤخمض خؿحن، ههغالضًً ببغاَُم، 6

 .135م(، م2011، 2الٗاإلاُت، ٍ
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ٗت قٗغ َظا الباب، ٚحر ؤها ال هجض اإلابخضيء في َلب الخهيُ٘ ومؼاولت ال٨الم ؤ٦ثر اهخٟاٖا مىه بمُال

خبِب وقٗغ مؿلم بً الىلُض. زم ًخم ٢اثال: ؤو٫ مً ٞخ٤ البضٌ٘ مً اإلادضزحن بكاع بً بغص، وابً 

. زم ؤجبٗهما م٣خضًا بهما ٧لشىم بً ٖمغو  ى ؾا٢ت الٗغب وآزغ مً ٌؿدكهض بكٍٗغ َغمت، َو

ي، الٗخابي، ومىهىع الىمغي، ومؿلم بً الىلُض، وؤبى هىاؽ. واجب٘ َاالء خبِب بً ؤوؽ الُاج

بض هللا بً اإلاٗتز ٞاهخهى ٖلم البضٌ٘ والهىٗت بلُه، وزخم به(. ٞجٗله مغظٗا  1والىلُض البدتري، ٖو

لى مالٟاجه. وؤوَعص في طل٪ ؤن ابً  في نىاٖت البُان خُض ؤنبذ ٧ل مً ظاء بٗضٍ ٖالت ٖلُه ٖو

٠ ُٞه ٦خابا.
ّ
 اإلاٗتز ؤو٫ مً ظم٘ البضٌ٘، وؤل

٘ ظهابضة البُان وؤمغاثه الظًً ؤزغظىا ٖلم البُان لؤلصباء وفي هٟـ الؿُا١ ظٗله ابً ؤبي ٖىٝ م

وويٗىا ؤؾؿه ٢اثال: )بن اإلاخ٣ضمحن مً قٗغاء الٗباؾُحن ؤمشا٫ بكاع بً بغص، وؤبي هىاؽ، وؤبي 

الٗخاَُت، وؤبي جمام والبدتري، وابً الغومي وابً اإلاٗتز ٢ض ٞخدىا الباب ؤمام اإلادضزحن مً الكٗغاء 

ُه(.  2ٖلى مهاٖع

ؿب بلُه عثاؾتألاصب ٖىض اإلاىلضًً مً الكٗغاء وال٨خاب. )٢الذ َاثٟت مً بلى 
ُ
ؤبٗض مً طل٪ و

اإلاخ٣ٗبحن: الكٗغاء زالزت: ظاَلي، وبؾالمي، ومىلض، ٞالجاَلي امغئ ال٣ِـ، وؤلاؾالمي طو الغمت، 

ظا ٢ى٫ مً ًًٟل البضٌ٘، وبسانت الدكبُه ٖلى ظمُ٘ ٞىىن الكٗغ(. ى ٞه 3واإلاىلض ابً اإلاٗتز. َو

ؤقٗغ الىاؽ في ألاوناٝ والدكبحهاث، ال ًىا٣ٞه في طل٪ ؤخض والًهل م٩اهخه في الدكبُه قاٖغ. 

ا مً اللٛاث، ٞةهه لم ٨ًً في قٗغاء الٗغب  وبطا ٧اهذ اللٛت الٗغبُت جسخو بالبضٌ٘ صون ٚحَر

 وزانت اإلاىلضًً ؤنىب بضٌٗا مً ابً اإلاٗتز.

حٍر في ؤن ابً اإلاٗتز  م ٚو ٞاعؽ البُان ومخهضع الدكبُه، وؤو٫ مً ظمل ؤظم٘ مً ؾب٤ ط٦َغ

٣ُم ألاؾاؽ إلاً ظاء بٗضٍ مً ؤصباء الٗهغ الٗباؽ ووبٗضٍ  الكٗغ وػٍىه بالبُان لُٟخذ الباب ٍو

 مً الٗهىع.

 البُان ٖىض بً اإلاٗتز في الىخاباث اإلاٗانغة -

م مخ٣ضمحن ؾب٤ مٗىا عؤي الكٗغاء وألاصباء والى٣اص ممً ظاء بٗض ابً اإلاٗتز، والظًً ًم٨ً  اٖخباَع

 م٣اعهت بى٣اص الٗهغ الخضًض، الظًً ٖاٌكىا ٖهغ الجهٓت الٛغبُت وجغاظ٘ الخًاعة الٗغبُت.

                                                           
 .228، مالٗمضة في نىاٖت الكٗغابً عق٤ُ ال٣حرواوي، ؤبي ٖلي الخؿً، 1
 .74، )بحروث: صاع ناصع لليكغ، صث( مالدكبحهاثابً ؤبي ٖىن، ؤبي بسخا١، 2
، جد٤ُ٣: الىبىي ٖبض الىاخض قٗالن، )ال٣اَغة: الٗمضة في نىاٖت الكٗغابً عق٤ُ ال٣حرواوي، ؤبي ٖلي الخؿً،  3

 .154م(، م2000، 1م٨خبت الخاهجي، ٍ
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خُض ما٫ الكٗغاء وألاصباء بلى الخجضًض والخُٛحر، وبضؤ طل٪ مً ٖهغ بً اإلاٗتز هٟؿه، خُض 

 ابخٗضوا ٖما ٧ان ٖلُه الكٗغاء في الجاَلُت ونضع الاؾالم.

ه الض٦خىع بضوي َباهت خى٫ الكٗغ والبُان ٣ُٞى٫: )بن ألاؾالُب ظىدذ بلى مً طل٪ ما ًدضزىا ب

ىعة، و٧اص َظا اللحن ًمُل بلى ال٠ًٗ، وحهىي بها  الؿالؾت والغ٢ت، وجسلهذ مً الخكىهت والٖى

ض الٗلماء مً عظا٫ اللٛت واإلاداٞٓحن في بٌٗ هخاط اإلادضزحن، ٞإنبدىا ال  َّ ظا ما ػ بلى الابخظا٫، َو

في زكُت وخظع، وال ًغون ُٞه مىيٗا الخخجاط ؤو اؾدكهاص، لىال ؤن جيبه ؤولئ٪  ًغووهه بال 

ىت التي ًبضو ٞحها ٦المهم في َُئت ٞاجىت،  ض في ؤصبهم ٞالخمؿىا له الخلى والٍؼ اإلادضزىن بلى طل٪ الَؼ

ضٖى بلى البدض ًٖ مٓاَغ الجضة والاٞخىان في َظا ال٨الم(. ٨ٞإن  1ومٓهغ زالب ٌسخغ الىاؽ، ٍو

ا الجما٫ البُاوي وظض لُُٛي الؿهىلت التي ؤوظضَا الكٗغاء في ههىنهم، بٗض ؤن ٧اهذ جُبٗها َظ

 نٗىبت ألاؾلىب ووٖىعة الىلىط في مٗاوي الىهىم.

حن  م مً بًغاصٍ للبُان في قٍٗغ وجٍؼ وطل٪ الظي ؾمي باإلاظَب البضٌعي، ل٨ً ابً اإلاٗتز بالٚغ

ع الخاظت وما٣ًخًُه الخا٫، خُض ٣ًى٫ في طل٪ ٢هاثضٍ بترا٦ُبه، ٞةهه لم ًىعص طل٪ بال ب٣ض

الض٦خىع بضوي َباهت: )لم ٠٣ً جإزحر اإلاظَب البضٌعي ٖىض خضوص اللٛت الٗغبُت، بل ججاوػَا بلى لٛت 

ما مً اإلادؿىاث اللُٟٓت، ختى ٣ٞضث  حَر الخإل٠ُ في الٗلىم، ٞإو٢غوَا بالسج٘ والجىاؽ ٚو

٤ ألالٟاّ  وػزٝغ ألاؾالُب، وجل٪ آلازاع الؿِئت لم ًغصَا بً الخ٣اث٤ الٗلمُت مٗاإلاها بحن بٍغ

ا، مً ٚحر  اإلاٗتز، ولم ًضٕ ألاصباء بلحها بال بال٣ضع الظي ًجيء ُٞه اإلادؿً في مىيٗه، ؾمدا مُاٖو

ىيا(. ٞلم ٨ًخ٠  2حٗمل وال اؾخ٨غاٍ. ؤما بطا ْهغ ُٞه الخٗمل والاؾخ٨غاٍ ٞةهه ٩ًىن مغصوصا مٞغ

البُاهُت بل ؤج٣جها لخٟى بالٛغى الظي ويٗذ له وفي اإلا٩ان والؼمان ابً اإلاٗتز بالهىاٖت ألاصبُت و 

 اإلاسهو له.

٤ إلاً ظاء  وهٟـ الاججاٍ ؤ٦مل الض٦خىع بضوي ٦المه، ما٦ضا ظهض وابضإ ابً اإلاٗتز في تهُئت الٍُغ

بٗضٍ خُض: )عؾم ابً اإلاٗتز مىهج البضٌ٘، ؤو وؾاثل جدؿحن ألاؾلىب ألاصبي، ومهض الؿبُل ل٨شحر 

لٗلماء الظًً زايىا بداع الهىٗت، واؾخسلهىا ٞىىها بُاهُت ال ٩ًاص ًضع٦ها الخهغ، وهبهىا بلى مً ا

شخيء مً آزاع جل٪ الٟىىن في ججمُل ألاؾالُب، وفي جىيُذ اإلاٗاوي، ٞةن نىىٝ الجما٫ البُاوي ال 

 ٩ًاص ًضع٦ها الخهغ، وال ًم٨ً ؤن ًضعي ٖالم ؤلاخاَت بها صون ؤن ٌكظ شخيء مجها ًٖ ٖلمه

                                                           
ت، صعاؾاث في هلض ألاصب الٗغبي مً الجاهلُت ئلى نهاًت اللغن الشالثَباهت، بضوي،  1 ، )مهغ: م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 .234م(، م1975، 7ٍ
 .278م صعاؾاث في هلض ألاصب الٗغبي مً الجاهلُت ئلى نهاًت اللغن الشالث،َباهت، بضوي،  2
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) م مً ؤن اإلا٩اهت التي ؤونل بلحها ابً اإلاٗتز الهىاٖت البُاهُت ًغي بضوي ؤن  1،وط٦ٍغ ٞٗلى الٚغ

جى٫ ٞحها، لىخج ما زٟي ًٖ الؿاب٣حن.  الباب ماػا٫ هٟخىخا إلاً ًبضٕ ٍو

 .اإلادىع الشالث: الدكبُه وأكؿامه في صًىان ابً اإلاٗتز

نىاٖخه، وما اخخىجه ؤقٗاٍع مً بُان وبضٌ٘ بال ٦ما ؾب٤ مٗىا ما البً اإلاٗتز مً م٩اهت في البُان و 

صلُل ٖلى طل٪، و بن ٧ان ال٨الم في باب البُان ٖىض ابً اإلاٗتز ٤ًًُ به اإلا٣ام، ٞةهه ٤ًًُ ؤًًا 

بال٨الم ًٖ الدكبُه في ؤقٗاٍع وخهٍغ في بًٗت ؤؾُغ. خُض الًسٟى ٖلى في صًىاهه ال٨مُت 

ت. ٣ٞض اَخم ابً اإلاٗتز بالدكبُه وظٗل له الهاثلت مً ؤهىإ الدكبُه التي ؤوعصَا في ألا  بُاث الكٍٗغ

ٓهغ  خحزا واٞغا في نىاٖخه البُاهُت م٘ ما ًىاؾب طو٢ه ألاصبي الكٛىٝ بالجمالُاث والخدؿِىاث، ٍو

 طل٪ في جى٤ُٞ ابً اإلاٗتز في اؾخٗما٫ الدكبحهاث الجُضة، لُاصي بظل٪ الٛغى الظي ؤعاصٍ.

 مٗنى الدكبُه:في 

ى  َه. ٞالدكبُه بمٗجى بلخا١ ؤمغ بأزغ لهٟت مكتر٦ت بُجهما، َو بَّ
َ

٧لمت "حكبُه" ظاءث مً مهضع ق

ه به وؤصاة  ه وُمكبَّ جب ؤن ٩ًىن وظه الكبه في اإلاكّبه به حكبُه ًخ٩ّىن مً ُمكبَّ ووظه قبه، ٍو

 .ؤ٢ىي مىه في اإلاكّبه؛ وطل٪ ٦دكبُه الغظل باألؾض في الصجاٖت
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 أهىإ الدكبُه في صًىان ابً اإلاٗتز:

صث ؤهىإ الدكبُه في صًىان قاٖغها الٟدل، و٦ثرث ختى ؤه٪ ججض في البِذ الىاخض ؤ٦ثر مً حٗض

ُىا بلى ببغاػ ؤهىإ الدكبُه في صًىاهه اإلاُبٕى مً زالزت ؤظؼاء، في مداولت لخُُٛت  َٗ ، لظل٪ َؾ هٕى

ٍغ٠ مسخهغ ؤٚلب الدكبحهاث الىاعصة وصون ط٦غ الىٕى اإلاخ٨غع مجها ل٤ًُ اإلا٣ام، ٞىظ٦غ الىٕى زم حٗ

 له والخمشُل له ببِذ ؤو ؤ٦ثر مً الضًىان.

 .الدكبُه الًمني -1

ى ًلمذ  بطا جم الغبِ بحن الهىعجحن بضون اؾخسضام ؤصاة حكبُه ؾمي الدكبُه بالدكبُه الًمجى َو

٩ىن الُٝغ الشاوي صلُال ٖلى  مً زال٫ ال٨الم ولِـ مىيىٖا ٖلى نىعة الدكبُه الٗاصي ٍو

 ٖلى صخت ألاو٫. الُٝغ ألاو٫ وللخإ٦ُض

 )مجؼوء ال٩امل(: كاٌ: في حكبُه الحؿض بالىاع مً خُث ألازغ ٖلى ناخبه

 1انبر ٖلى خؿض الٗض       ّوِ ٞةن نبر٥ ٢اجله

                                                           
 .135اإلاغظ٘ الؿاب٤ ، م 1
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 ٞالىاع جإ٧ل هٟؿها         بن لم ججض ما جإ٧له

٣خل الخؿىص. ؤما الهىعة الشاهُت في الى اع هجض في َظا البِذ نىعجحن، الهىعة ألاولى ؤن الهبًر

اإلاكخٗلت جإ٧ل بًٗها بن لم ججض ما جإ٧له. ٞالخٗبحر مغجبِ بحن الهىعجحن ٞالشاهُت حكحر بلى ألاولى 

 وجا٦ضَا بضون ؤصاة مً ؤصواث الدكبُه.

٩ىن  ٞكبه ابً اإلاٗتز الخؿىص في الهىعة ألاولى )اإلاكبه( بالىاع في الهىعة الشاهُت )اإلاكبه به(، ٍو

 ناخبه. وظه الكبه ٖىصة ألاطي والًغع ٖلى

٤ الكاٖغ ُٞه بلى خض بُٗض في الغبِ بحن الهىعجحن، ٞالُٛٔ الظي ًدغ١ الخاؾض مً قضة  و٢ض ٞو

نبر٥ ٖلُه ُٞإ٧له، ٦إجها الىاع ملتهبت جإ٧ل الُابـ مً الخُب ٞخدىله عماصا. ِٞؿخُُ٘ ال٣اعت ؤن 

 ًخسُل طل٪ اإلاكهض، مً زال٫ ما ؤلٟه مً عئٍت الىاع.

 الدكبُه البلُغ. -2

 دكبُه الظي خظٝ مىه وظه الكبه وؤصاة الدكبُه.َى ال

 كاٌ: )اإلاجخث(

هً    وظه وقٗغ و٢ض  2بضع ولُل ٚو

 زمغ وصع ووعص       ع١ وسٛغ وزض

حكبُه بلُٜ، خظٝ مىه ؤصاة الدكبُه ووظه الكبه. ؤما اإلاكبهاث واإلاكبهاث بهً مخٗضصة. ٞاإلاكبهاث 

هً( في ألاو٫ و)زمغ، وصع، ووعص(  في الشاوي، ؤما اإلاكبهاث بهً )وظه، وقٗغ، و٢ض( )بضع، ولُل، ٚو

 في ألاو٫ و)ع١، وسٛغ، وزض( في الشاوي.

 لى ؤمٗىا الىٓغ في َظا البِذ لىظضها ؤن َىا٥ زالزت حكبحهاث:

ت، الٛغى جدؿِىه  .ألاو٫: الىظه ٧البضع، ووظه الكبه الخؿً في ٧ل،وألاصاة مدظٞو

 ٧ل، والٛغى مىه بُان م٣ضاع خاله.  الشاوي: الكٗغ باللُل، ووظه الكبه الؿىاص في

. وبن  ت، والٛغى بُان م٣ضاٍع خضا٫ في ٧ل، وألاصاة مدظٞو الشالض: ال٣ض بالٛهً،ووظه الكبه الٖا

 
ً
،  .قئذ ٣ٞل َظا حكبُه م٣لىب بجٗل اإلاكبه به مكبها

ً
 به بإن ًجٗل اللُل مكبها

ً
واإلاكبه مكبها

 به
ً
٤ بالخمغ في ٦ظل٪ في البِذ الخالي قبه الى٨ .والكٗغ مكبها هت بالُٗغ في اإلاكمىماث، والٍغ

غ في اإلالمىؾاث. ؾمي ؤًًا َظا الدكبُه بالدكبُه اإلالٟىٝ  بإن اإلاظو٢اث، والجلض الىاٖم بالخٍغ

 
ً
 ؤًًا

ً
، ومكبه بهما ؤو ؤ٦ثر مٗا

ً
 .ًجخم٘ مكّبهان ؤو ؤ٦ثر مٗا

                                                                                                                                              
 .179، م3م(، ط1990، جد٤ُ٣ ًىوـ، )الٗغا١: صاع الخ٨مت للُباٖت واليكغ، صٍ، الضًىان الكٗغي ، ابً اإلاٗتز1
 .240، م3، ط الضًىان الكٗغي ابً اإلاٗتز، 2
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غوا١ لخإصي اإلاٗجى الظي ٞجري في البِذ الىاخض حٗضص اإلاكبه واإلاكبه به وجىاؾ٤ مٗاهحهم في هٟـ ال

 ؤعاصٍ الكاٖغ، وماَظا بال صلُل آزغ ٖلى جم٨ً الكاٖغ مً اؾخٗما٫ الدكبُه إلًها٫ اإلاٗجى لل٣اعت.

 .الدكبُه الخمشُلي -3

 .بطا اعجبُذ نىعجان بإصاة حكبُه، ؾمي الدكبُه: بالدكبُه الخمشُلي

 ٢ا٫: في ونٟه الهال٫ 

ِغ  ٞاآلن ؤَال بُٟغ ٢ض ؤهاع َالله         ِ
ّ
 1ٞاُٚض ٖلى اإلاضام وب٨

ىبِر  واهٓغ بلُه ٦ؼوع١ مً ًٞت       َٖ  مً 
ٌ
 ٢ض ؤز٣لْخه ُخمىلت

ٞهىا قبه ابً اإلاٗتز الهال٫ و٢ض امخؤل ٢ىؾه اإلاطخيء بٓالم اللُل، قبهه بؼوع١ مً ًٞت ٢ض ؤز٣ل 

بدمىلت مً ٖىبر، ٞاإلاكبه مٟغص، اإلاكبه به مغ٦ب، وظه الكبه َى الهُئت الخانلت مً وظىص 

 ظؿم مطخيء مخ٣ىؽ ًمؤل ٞغاٙ ج٣ىؾه ؤقُاء ؾىصاء ٢اجمت. 

ه: نىعة الهال٫ اإلا٣ّىؽ الالم٘ في الؿماء الؼع٢اء.  اإلاكبَّ

 نىعة الؼوع١ الٟطخي وخىله اإلاُاٍ الؼع٢اء. :اإلاكّبه به

دُُه شخيء ؤػع١. ،نىعة شخيء م٣ّىؽ ؤبٌُ:وظه الكبه  ٍو

٣ت ظمُلت  ظضا وبهما ؤبضٕ في ازخُاع اإلاٟغصاث التي لم ٨ًخ٠ ابً اإلاٗتز باؾخٗما٫ الدكبُه بٍُغ

حُٗي للىٟـ عاخت وللؿام٘ َغبا ججٗله ٣ًغ للكاٖغ بدؿً ازخُاٍع وببضإ نىٗخه. مشل مٟغصاث 

 الؼوع١ والًٟت والٗىبر.

، مشلما ط٦ٍغ الكٗغاء آلازغون، والؾُما في 
ً
)وط٦غ ٖبض هللا بً اإلاٗتز الهال٫ وال٣مغ في قٍٗغ ٦شحرا

به الخبِب، مشله مشل ؾاثغ الكٗغاء، ول٨ىه جٟغص ٖجهم بدكبحهاث ظضًضة  مجا٫ الٛؼ٫، ٞكبه

 مسخلٟت.

)٘  ٦ظل٪ ٢ا٫ ابً اإلاٗتز في ون٠ الهال٫ والىجىم: )الؿَغ

 2َحهِخُ٪ مً ؤهىاٍع الخىضؾا اهٓغ بلى خؿً َال٫ بضا          

َٜ مً ًٍٞت          َجى هغظَؿا ٦ِمْىجٍل ٢ض نُ  ًدهض مً َػَِغ الضُّ

ت،  ، و٢ض ط٦غ الهال٫ في قٍٗغ في مىاًَ مسخلٟت مخىٖى
ً
ا  متٞر

ً
 ٞىُا

ً
وفي الخ٣ُ٣ت ًمل٪ ابً اإلاٗتز طو٢ا

ٖبر ٞحها ًٖ مٗان ظضًضة، ول٨ً لم ًسغط ًٖ الىٓغة الجؼثُت، ولم ٨ًً الهال٫ ٚاًت في خض طاجه، 

٠، ججلٍى الٗحن، وجغاٍ، ٢بل   مً مى٠٢، و٢ض ط٦ٍغ لِكبهه بصخيء ٍَغ
ً
ؤن ًٌُٟ به بل ٧ان ظؼءا

                                                           
 .534، م2، طالضًىان الكٗغي ابً اإلاٗتز، 1
 .548اإلاهضع الؿاب٤ ، م 2
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،   الكٗىع.
ً
ى ًىٓغ بلُه مؿخمخٗا هىع َال٫ الُٟغ، َو ومً طل٪ ٞغخه باهتهاء قهغ الهىم، ْو

جٗل خمىلخه مً ٖىبر، وهي الىجىم،  كبهه بؼوع١ مً ًٞت، إلاا بُجهما مً ٖال٢ت البُاى، ٍو َو

ً َما البُاى و  ، والهىعة جساَب البهغ، وحكحر بلى ٖىهٍغ
ً
ق٩ل والجام٘ بُجهما البُاى ؤًًا

الهال٫ الظي ٌكبه ق٩ل الؼوع١، و٢ض جدغى الهىعة خاؾت الكم مً زال٫ حكبُه الىجىم 

بالٗىبر، والبِخان لِؿا في الهال٫ لظاجه، وبهما َما ٞغح باهتهاء قهغ الهىم و٢ضوم قىا٫، وما الهال٫ 

عة الهال٫ بال بقاعة صالت ٖلى اهتهاء وبضاًت، ٞالكاٖغ ال ًخٛجى بال٣مغ، بهما ًخٛجى بالُٟغ، ونى 

    1.ؤقبه باؾخُغاص، ًض٫ ٖلى ٞغخه به(

 الدكبُه اإلا٣لىب.  -4

 به باصٖاء ؤن وظه الكبه ُٞه ؤ٢ىي وؤْهغ.
ً
 َى ظٗل اإلاكّبه مكبها

 ٢ا٫: في ون٠ ال٣مغ ويىثه:

محر ٧اص ًٟطخىا              
ُ
ِغ  والح يىء ٢ ْٟ ّضث مً الّٓ

ُ
 مشَل ال٣ُالمت ٢ض ٢

 ٦إهه ّٚغة ُمهغ ؤق٣غ والهبُذ في َّغة لُل مؿٟغ               

ظا الدكبُه م٣لىب الن مً الٗاصة في ٖٝغ  ٞالهبذ َىا َى اإلاكبه واإلاكبه به ٚغة مهغ ؤق٣غ َو

ألاصباء ؤن حكبه ٚغة اإلاهغ بالهبذ الن وظه الكبه َى البُاى ؤ٢ىي مىه في الهبذ مىه في اإلاهغ 

 .الدكبُه للمبالٛت باصٖاء وظه الكبه ول٨ً الكاٖغ ٖض٫ ًٖ اإلاإلىٝ و٢لب

٨ؿبه جإ٦ُضا ولهظا ما ؤَب٤ ظمُ٘ اإلاخ٩لمحن مً الٗغب  ض اإلاٗجى ويىخا ٍو ومىه ٞةن )الدكبُه ًٍؼ

والعجم ٖلُه ولم ٌؿخًٛ ؤخض مىه م٘ جهى ٢ض ظاء ًٖ ال٣ضماء وؤَل الجاَلُت مً ٧ل ظُل 

ظا ما ًخجلى مً قٗغ ابً  2(.ماٌؿخض٫ به ٖلى قغ ٞهى ًٞل َى مى٢ٗه مً البالٚت ب٩للؿان َو

ا وعٞٗت.  اإلاٗتز خُض ػاصث حكبحهاجه في صًىاهه اإلاٗجى ويىخا، وػاصجه قٞغ

 ومً ملُذ الدكبُه وبضٌٗه ٢ى٫ ابً اإلاٗتز:

ِري ٨ٞإهه             
َ
ت
ْ

ك
ُ
َط ًِبؿَغاِط    والهبذ ًخلى اإلا اُن ًمصخي في الضُّ ْغٍَ ُٖ 

 و٢ىله في نٟت ٞغؽ:

هوُم                  
ّ
ي ب٨ّمٍ ُمْؿَبِل    َذّجل ٚحر الُمحن ٦إه ْمصخِ ًَ ِتٌر 

ْ
 ُمَخَبس

                                                           
اص، مدب٪، ابً اإلاٗتز وال٣مغ، 1 ًٖ ماؾؿت الىخضة للصخاٞت والُباٖت ًىمُت ؾُاؾُت جهضع ، الجماهحرؤخمض ٍػ

 http://jamahir.alwehda.gov.syواليكغ،خلب، ؾىعٍا.
جد٤ُ٣ ٖلي مدمض البجاوي الهىاٖخحن الىخابت والكٗغ، الٗؿ٨غي، ؤبى َال٫ الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل،  2

ت،   .297م(. م1986ومدمض ؤبى الًٟل ببغاَُم، )ال٣اَغة: اإلا٨خبت الٗهٍغ
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٣ى٘،  ت في صًىان ابً اإلاٗتز مغحٗا، ًغجىي مىه ٍو وللُٗكان اإلاخله٠ للجما٫ ألاصبي والهىاٖت الكٍٗغ

جٗل لل٣ٗل جهىعا تهُم ُٞه الىٟـ الخىا٢ت بلى خؿً الهىٗت واج٣ان  ًضزل ٖلى الىٟـ بهجت ٍو

 الهاو٘.

 زاجمت 

سامخه. ألهه مما  ٌٗخبر  لى قإهه ٞو ه ٖو الدكبُه مً الهىاٖاث البُاهُت التي اج٤ٟ ألاصباء ٖلى قٞغ

غاى اإلاسخلٟت  ٘ بالٚت ال٨الم، وطل٪ في ألٚا ٞغ ىنل اإلا٣هىص ٍو ٣غب اإلاٗاوي ٍو ًدغ٥ ألاخاؾِـ ٍو

ى مً مضح وطم وهجاء واٞخساع. )ومً ًٞاثل الدكبُه ؤهه ًإجُ٪ مً الصخيء الىاخض بإقباٍ ٖضة هد

ؤن ٌُُٗ٪ مً الؼهض بةبغاثه قبه الجىاص والظ٧ي والىجر في ألامىع وبةنالصٍ قبه البسُل والبلُض 

وبٕغ ُٞه ابً اإلاٗتز بلى خض ًجٗل الؿام٘  1.والخُبت في الؿعي ومً ال٣مغ ال٨ما٫ ًٖ الى٣هان(

غ الؼُّزغفيو  ٌسخغ بٟىىن ٦المه. ، ٣ُٞى٫: )بن ٍا٦ض الض٦خىع قىقي ي٠ُ بغاٖت ابً اإلاٗتز في الخهٍى

 مً 
ً
ـّ ؤهه ٌِٗل في صاع مً صوع الهىع اإلاخدغ٦ت، ٞما ًؼا٫ ًغي مىاْغ وؤق٩اال مً ٣ًغؤ صًىاهه ًد

ر ٖىه جل٪ الىظٍى  شخىم ووظىٍ، وهي وظٍى مؿخٗاعة، ول٨جها حٗبر ًٖ َعْوٖت الًٟ بإظمل مما حّٗبِ

ومً صواٞ٘ خٟٔ الكٗغظىصة ؤلٟاْه ومٗاهُه، ومجها ؤلانابت في ازخُاع الدكبحهاث، ٞال  2.الخ٣ُ٣ُت(

ضم يُاٖه، بسالٝ مالٟاجه ألازغي التي يإ ؤٚلبها، ولم  ٚغابت في خٟٔ صًىان ابً اإلاٗتز ٖو

جها. ىاٍو ض ألاخم٤ ًدٟٔ مجها بال ؤؾمائها ٖو ٍؼ و٢ُل في طل٪: )ألاصب ًظَب ًٖ الٗا٢ل الؿ٨غ ٍو

ض الخٟاف ؾىء بهغ، و٢ض ؤخؿً في َظا اإلاٗجى ظٟٗغ بً ؾ٨غا،٧ ٍؼ ض البهحر بهغا ٍو الجهاع ًٍؼ

ا اػصاص  مدمض عضخي هللا ٖىه، ٣ٞا٫ ألاصب ٖىض ألاخم٤ ٧اإلااء الٗظب في ؤنى٫ الخىٓل ٧لما اػصاص ٍع

 3مغاعة(.

وا ألاقٗاع ولٗل ؤخض ؤَم الضواٞ٘ لالٖخىاء بالدكبُه ونىاٖت البُان ال٣غب مً الؿام٘، ختى ال جبض

٣غبان  مٌ بلى ألاوضر، ٍو  ًسغظان ألٚا
ً
بت جىٟغ ؤ٦ثر مما ج٣غب، )والدكبُه والاؾخٗاعة ظمُٗا ٍٚغ

ما ٖىضٍ في باب الازخهاع.٢ا٫: واٖلم ؤن الدكبُه ٖلى  البُٗض، ٦ما قٍغ الغماوي في ٦خابه، َو

مٌ بلى ألا  وضر ُُٟٞض يغبحن: حكبُه خؿً، وحكبُه ٢بُذ، ٞالدكبُه الخؿً َى الظي ًسغط ألٚا

، والدكبُه ال٣بُذ ما ٧ان ٖلى زالٝ طل٪، ٢ا٫:وقغح طل٪ ؤهما ج٣٘ ٖلُه الخاؾت ؤوضر في 
ً
بُاها

الجملت مما الج٣٘ ٖلُه الخاؾت، واإلاكاَض ؤوضر مً الٛاثب؛ ٞاألو٫ في ال٣ٗل ؤوضر مً الشاوي، 

ه مً ٚح ب ؤوضر والشالض ؤوضر مً الغاب٘، وما ًضع٦ه ؤلاوؿان مً هٟؿه ؤوضر مما ٌٗٞغ ، وال٣ٍغ ٍر

                                                           
 م(.4،1998، )بحروث: صاع بخُاء الٗلىم، ٍؤلاًًاح في ٖلىم البالغت ظال٫ الضًً ؤبى ٖبضهللا،ال٣ؼوٍجي، 1
، ٍ الفً ومظاهبه في الكٗغ الٗغبيي٠ُ هللا، قىقي،  2  .271م(، م2،1993، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع
 .297، مالهىاٖخحن الىخابت والكٗغ الٗؿ٨غي، ؤبى َال٫ الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل، 3
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ظا ما ؾاع ٖلُه ابً اإلاٗتز مً زال٫ ؤبُاجه   1.مً البُٗض في الجملت،وما ٢ض ؤل٠ ؤوضر مماًال٠( َو

ت.  الكٍٗغ

ٗخبر ابً اإلاٗتز ؤخض عواصَا  وزخاما ه٣ى٫ ؤن للهىاٖت البُاهُت ؤَمُت ٦بحرة في جُىع ألاصب الٗغبي َو

َاثل مً الدكبحهاث حكمل ؤٚلب ؤهىإ  َكخمل صًىان ابً اإلاٗتز ٖلى ٖضصو ٖلى مغ الٗهىع.

ت ٦ما  الدكبُه. ًخ٨غع هٕى الدكبُه في صًىان اإلاٗتز ؤ٦ثر مً مغة بإؾالُب مسخلٟت، وألاؾالُب الكٍٗغ

 التي ًمحز بها ابً اإلاٗتز في صًىاهه هي ألاوناٝ والدكبحهاث.

 

  

                                                           
 .95، م الٗمضة في نىاٖت الكٗغً عق٤ُ ال٣حرواوي، ؤبي ٖلي الخؿً،اب1
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 ألاصب ؤلاؾالمي لضي مدمض أٌو أبىبىغ

 مىار حامعي"صعاؾت في"مظهغة ئمام وزُُب فى 

ؼ ؤلامام  الضهخىع ؾُٗض ٖبضالٍٗؼ

ؿذ -بكٗبت اللغت الٗغبُت -اإلادايغ ا -هىى -حامٗت هىعر َو  هُجحًر

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث 

ال٩اثىاث اإلادُُت به,مخبٗا فى بن ألاصب ًٞ ٌٗبر به ألاصًب ًٖ ؤ٩ٞاٍع وؤخاؾِؿه ججاٍ الخُاة و 

ت ْا َغة ٖامت ومخٗا ٝع  ٣ت الخٗبحًر ظٍ الٍُغ ت مىقاة بهىع وؤَُاٝ وؤلىان.َو ٣ت حٗبحًر طل٪ ٍَغ

ٖلحها فى آصاب ألامم ٧لها,ول٨ً ال٨ٟغة التي جىُىي جدتها ,جٓل هي الٟاع١ الظي ًمحزبحن ؤصب 

٨ٗـ للمخل٣ي اإلاظَب ال٣ٗضي الظي ًيخمي بلُه ألاصً ب. ومً الخ٣ُ٣ت التي الٌكىبها قاثبت وآزغ,َو

ت  مً الك٪,ؤن بهخاظاث ٖلماثىا ألاصبُت في َظا البلض,جدمل في َُاتهامٗان ؤوؤ٩ٞاعبؾالمُت,مهٚى

َىٍخه بلى  -في ٢الب ٞجي عاج٘ ومشحر, مما ًجٗل ال٣اعي ٌٗخ٣ض بإن ألاصب الٗغبي الىُجحري ًيخمي في

ض ٞىا في َظٍ اإلا٣الت َى  اؾخجالء اإلاٗاوى ؤوألا٩ٞاع ؤلاؾالمُت في "مظ٦غة بمام ألاصب ؤلاؾالمي. َو

 وزُُب في مىار ظامعي" للبروِٞؿىعمدمض ؤو٫ ؤبىب٨غ,وبُان ما ٞحها مً زهىنُاث ٞىُت

 

 اإلالضمت

بن ألاصب ًٞ ٌٗبر ُٞه ألاصًب ًٖ ؤ٩ٞاٍع وؤخاؾِؿه ججاٍ الخُاة وال٩اثىاث اإلادُُت به,مّخبٗا     

ت ْا َغة ٖاّمت, ومخٗا  ٣ت الخٗبحًر ظٍ الٍُغ ت, مىقاة بهىع وؤَُاٝ وؤلىان.َو ٣ت حٗبحًر فى طل٪, ٍَغ

ظي ًمحزبحن ؤصب ٝع ٖلحها فى آصاب ألامم ٧لها,ول٨ً ال٨ٟغة التي جىُىي جدتها ,جٓل هي الٟاع١ ال

٨ٗـ للمخل٣ي اإلاظَب ال٣ٗضي الظي ًيخمي بلُه ألاصًب.  1وآزغ,َو

ا,جدمل في       ت في هُجحًر ُّ ٪,ؤن بهخاظاث ٖلماثىا ألاصب
ّ

ومً الخ٣ُ٣ت التي الٌكىبها قاثبت مً الك

ت في ٢الب ٞجي عاج٘ ومشحر,مما ًجٗل ال٣اعي ٌٗخ٣ض بإن ألاصب  َُاتهامٗان ؤوؤ٩ٞاعبؾالمُت,مهٚى

خه  -غبي الىُجحري ًيخمي فيالٗ  بلى ألاصب ؤلاؾالمي-ٍَى

ض ٞىا في َظٍ اإلا٣الت َىاؾخجالء اإلاٗاوى ؤوألا٩ٞاع ؤلاؾالمُت في "مظ٦غة بمام وزُُب في مىار      َو

٩ىن طل٪ خؿب اإلاداوع  ظامعي" للبروِٞؿىعمدمض ؤو٫ ؤبىب٨غ,وبُان ما ٞحها مً زهاثو ٞىُت.ٍو

 الخالُت

                                                           
ت في ألاصب والىلضاإلا٣ابلت،٦ما٫ ؤخمض،    1 ُّ  76م(، م2002-،1ألاعصن: ٍ -، )ٖمانآعاء عابُتألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلا
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 :  اإلادىع ألاٌو

ت 1948البروِٞؿىع مدمض ؤو٫ ؤبىب٨غ. ولض بمضًىت ٦ىى ٖام َى      م.خهل ٖلى الكهاصة الشاهٍى

ا. ها٫  مً مضعؾت الٗلىم الٗغبُت ٦ىى,زم اللِؿاوـ في اللٛت الٗغبُت مً ظامٗت ؤخمضبللى ػاٍع

ُاهُا,زال٫  ,بٍغ قهاصحي اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ في الى٣ض ألاصبي الخضًض مً ظامٗت ؤصهبٍر

 م1983م,و1978ٖامي

ٗٝغ باإلاٗاملت الُُبت  –٧ان والًؼا٫     ٌٗمل مدايغا في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت,ظامٗت با ًغو ٦ىى. َو

 والصجاٖت ألاصبُت وؤصاء اإلاؿاولُت.وله م٣االث ومالٟاث في ألاصب والى٣ض وؤلاؾالم.مجها:

 ؾُض ٢ُب والى٣ض ألاصبي -

هي في الى٣ض ألاصبي -  عئٍت الىٍى

 ي مىار ظامعيمظ٦غاث بمام وزُُب ف -

 1مً عؾالت ؤلاؾالم -

 اإلادىعالشاوي: مفهىم ألاصب ؤلاؾالمي

بلى اإلاظاَب  -في ظظوعَا–ٌٗخبر مهُلر "ألاصب ؤلاؾالمي"مً اإلاهُلخاث ألاصبُت, التي حؿدىض     

ٟا ًىضر خ٣ُ٣خه ومٟهىمه. ومً طل٪  ال٣ٗضًت. و٢ض وي٘ الى٣اصألاصباء الظًً صٖىا بلى بًجاصٍ حٍٗغ

 ما ٢اله مدمض ٢ُب:

خهىع ؤلاؾالمي لل٩ىن والخُاة "َىالخٗبحر الٟجي الجمُل ًٖ ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان مً زال٫ ال

 2وؤلاوؿان"

 وج٣ى٫ عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت: 

٤ ال٨خاب والؿىت"          3"ألاصب ؤلاؾالمي َى الخٗبحر الٟجي الهاصٝ ًٖ ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان ٞو

٠–ألاصب ؤلاؾالمي        بر ٖجها مً  -خؿب َظاالخٍٗغ هابٌ بخجغبت ٖا قها ألاصًب اإلاؿلم ٖو

ُه ألاصًب اإلاؿلم  ًٖ ألاًضًىلىظُتؤلاؾالمُت م ىٓىع بؾالمي.ؤو ٢ل بٗباعة ؤزغي َى ؤصب ٌٗبٞر

 اإلاؿخ٣غة في ٣ٖله وطَىه 

ض ألاصب ٖجها,ٞهىا٥ عوابِ جغبِ       وألاًضًىلىظُت ظؼء الًخجّؼؤ مً ألاصب ٦ما ال ًم٨ً ججٍغ

ل َظٍ الغوابِ في اللٛت وألاصًب
ّ
 بُجهما.وجخمش

                                                           
ً هٟؿه في الٛالٝ ألازحر ل٨خابه اإلاىؾىم"عئٍت   1 ت، م٣خبؿت مّما ٦خبه مدمض ؤو٫ ؤبىب٨ٖغ ُّ س َظٍ الىبظة الخاٍع

هي في الى٣ض ألاصبي"  الىٍى
 6م(، م1400، 4، )بحروث:صاع الكغو١، ٍمىهج الفً ؤلاؾالمي٢ُب,مدمض،   2
ت  3 ُّ اى: الىٓام ألاؾاس ي لغابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلا  23م(، م1991قغ٦ت الٗب٩ُان للُالٖت واليكغ، ، )الٍغ



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 366  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ٛت       
ّ
. وهي التي ح٨ٗـ خ٣ُ٣ت  -ما َى مٗغو٦ٝ-ٞالل ؤنىاث ٌٗبر بها ؤلاوؿان ًٖ مٗاهُه وؤ٩ٞاٍع

ت وما بلى طل٪ ُّ ت,بؾالم ُّ  1َظٍ ألا٩ٞاع واإلاٗاوي,ؤ٧اهذ ا٢خهاصًت,ؤو ؾُاؾ

ػم ؤن ًدمل الّىو ألاصبي بحن زىاًاٍ    
ّ
ه مً الال

ّ
ٛت ؤصاة للّخٗبحر,ٞةه

ّ
 -وبما ؤن ألاصب ًخسظ مً الل

ت ؤ ُّ ا,بىاءا ألاًضًىلىظ ُّ ا ؤوؤصبا اقترا٦ ُّ امً بها ألاصًب,ِٞؿمى ؤصبا بؾالم تي ٌٗخ٣ضَا ٍو
ّ
و ألا٩ٞاع ال

 ٖلى َبُٗت ألاًضًىلىظُت التي ًدخىي ٖلحها

وألاصًب بىٟؿه ٌّٗض مً َظٍ الغوابِ,ٞهى بوؿان له مشل ووُٖه ألاًضًىلىجي الظي ًىٓغ مً     

ؤصبا,ٞال بّض مً ؤن ًى٨ٗـ ٖلُه ؤًضًىلىظُخه  زالله بلى الخُاة واإلاجخم٘,ٞةطا ؤهخج َظا ألاصًب

٣ُضجه التي ًامً بها  2ٖو

جٗل ألاصب ؤلاؾالمي,ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان مدىع اَخمامه,بط ًىٓغ بلى ال٩ىن,ُٞبرػ ما       َظا, ٍو

ه البضٌ٘,وهٓامه الُٗٓم,٦ما ًدىاو٫ الخُاة,لِكحر بلى ؤجها لم جىظض ٖبشا ولم جسل٤ 
ّ
ُٞه مً نى٘ الل

٤ ؾضي ٠ ومُالب بإن ٌِٗل خُاجه ٞو
ّ
ت,وؤن ؤلاوؿان في َظٍ الخُاة مؿاو٫ وم٩ل ُّ ,بل بجها مؿاول

ه اإلاؿُُغ ٖلى الخُاة وال٩ىن ٧له
ّ
 3هٓام الل

م البٌٗ-ولِـ ألاصب ؤلاؾالمي     َّ ا  -٦ما ًخى ُّ ت مباقغة,ًى٣ل ُٞه ألاصًب مٗاهُه ه٣ال آل ُّ ٓ ٖو

ت,  -بلى ظاهب اإلاًمىن ؤلاؾالمي -هخّم مباقغا,زالُامً اإلاخٗت والجما٫,بل َى ؤصب ح ُّ بالّهُاٚت الٟى

ت الىّو  ُّ ت وخضَا ٚحر قُٟٗت بإصب ُّ  4بط بّن الغئٍت ؤلاؾالم

لى َظا, ٞاألصًب ؤلاؾالمي ًجم٘      ,خُض هغاٍ ًدىاو٫ مٗاهُه  -في قٍٗغ ؤوهثٍر-ٖو ًّ بحن ال٨ٟغة والٟ

 ُّ ّهبها في ٢ىالب ٞى باعاث طاث ْال٫ ومىاّصٍ مً زال٫ الٗاَٟت والكٗىع,ٍو ت عاجٗت مً ؤلٟاّ ٖو

 ونىع مىخُت

ا      حَر كمل ٧ل بهخاط ؤصبي م٨خىب  باللٛتالٗغبُت ٚو وألاصب ؤلاؾالمي ؤصب ألامت ؤلاؾالمُت,َو

ت اهبشا٢ه مً الغئٍت ؤلاؾالمُت  5قَغ

                                                           
قضًض، َاع١ ٖبض الٟخاح، "ؤػمت ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ، عئٍت مً زال٫ ٖال٢ت ألاصب باإلاٗخ٣ض "ؤلاًضًىلىظُا"،    1

ت، الٗضص) ُّ  59، م141(، 5مجلت عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلا
عئٍت مً زال٫ ٖال٢ت ألاصب باإلاٗخ٣ض"ؤلاًضًىلىظُا"، م٣ا٫ قضًض، َاع١ ٖبض الٟخاح، ؤػمت ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ،   2

 59ؾاب٤، م
 44م(، م1965،  1، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، ٍآفاق ألاصب ؤلاؾالميال٨ُالوي، هجُب،   3
 81اإلا٣ابلت، ٦ما٫ ؤخمض، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   4
٣ُا ؤلاؾالمي، مجلت ألاصب ؤلا   5 ، زاوى، ٖبض الغخمً قئض، مضزل بلى ؤصب ؤٍٞغ ا، مايُه وخايٍغ ؾالمي في هُجحًر

 153(، م1الٗضص)
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 اإلادىع الشالث: اإلاٗاوي ؤلاؾالمُت في "مظهغة ئمام وزُُب في مىار حامعي"

"مظ٦غة بمام وزُُب في مىار ظامعي" ؾحرة طاجُت,٦خبها  البروِٞؿىعمدمض ؤو٫ ؤبىب٨غ ٌّٗبر ٞحها     

ا في البِئت الجامُٗت خُض ٌٗمل  ت ٖاقها في الضٖىة ؤلاؾال مُت, والتي باقَغ ُّ ًٖ ججغبت بؾالم

ل ؤلامامت التي ٣ًىم بها في َظٍ الب
ّ
ِئت,الخجغبت مدايغا وبماما وزُُبا في مسجضَا الجام٘.وجمش

ت. وبلى ظاهب ؤلامامت,ًخٗغى ال٩اجب  ُّ اج
ّ
ت التي ًداو٫ ال٩اجب الخٗبحر ٖجها في َظٍ الؿحرة الظ ُّ ؤلاؾالم

ى فى ٧ل  مدّمض ؤو٫ ؤبىب٨غ,ل٣ًاًا اظخماُٖت,مبضًا جظمٍغ ًٖ بٌٗ مجها, ومكُضا ببًٗها آلازغ,َو

بٌٗ اإلاٗاوي ؤلاؾالمُت  َظا ًهضعمً مى٠٢ بؾالمي خاؾم. وهدً في َظا الهضص, ؾى٣ىم بٗغى

 الىاعصةفي "اإلاظ٦غة", جدذ َظٍ الى٣اٍ الخالُت:

 ؤلامامت   -ؤ  

ؤن ٌكحر بلى مٟهىم بؾالمي ججاٍ الىظىص ؤلاوؿاوي ٖلى -ًداو٫ ال٩ا جب مً زال٫ خضًشه ًٖ ؤلامامت

باقغمؿاولُا تها ألاعى. ومٟاص طل٪ َى ؤن ؤلاوؿان مسلى١ ٖلى َظٍ ألاعى لُخدمل ؤٖباء الخُاة ٍو

ت,  ى لم ًسل٤ لىٟؿه,و٦ظل٪ مىاَبه اإلااصًت واإلاٗىىٍّ حٍر مً اإلاسلى٢اث,َو ٣ضم زضماث ججاٍ عبه ٚو ٍو

غياٍ. ٟها وجىُْٟها خؿب ما ًدبه هللا ٍو ٠ بخهٍغ
ّ
لى  1لِؿذ مل٩ا له وخضٍ,بل َىم٩ل ٖو

لمـ ال٣ اعت َظا,ٞاإلمام مؿاو٫ وم٩ل٠ بخ٣ضًم ؤٖما٫ وواظباث ججاٍ الضًً وألامت ؤلاؾالمُت. ٍو

بىيىح َظٍ ال٨ٟغة, في خضًض ال٩اجب ًٖ اإلاكاٖغ التي ؾاوعجه خُا٫ حُِٗىه بماما للمسجض 

 الجام٘ في الجامٗت:

" ل٣ض قٗغ ؤلامام الكاب بش٣ل اإلاؿاولُت اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ه... ٞبضا له شخهِخه ٦مئظهت مسجضٍ، 

 ًخُل٘ بلُه

ٚحٍر بلحها... ٨َظا ؾاوعجه اإلاكا ٖغ ًٖ  الجمُ٘, مخى٢ٗحن ؤن ًغوا ُٞه اإلاشل الٗلُا, التي ؾُضٖىا

 جى٢ٗاث اإلاهىت،

وهي جى٢ٗاث لِؿذ ؾهلت اإلاىا٫ وال مِؿىعة الخد٤ُ٣، ول٨ً ال بض مً بظ٫ الجض هدى جد٣ُ٣ها 

ا ما، والخٟذ بلى الضوخت الٗمال٢ت، ٞسُل بلُه ؤهه مإمىع باظخشاثها وخملها ٖلى عؤؾها ".  2هٖى

 حخماعيالىلض الا  -ب

ُه ومشله ألاًضًىلىجي,الظي ًىٓغ مً زالله بلى مً الش       ابذ لضي الى٣اص ؤن ألاصًب بوؿان له ٖو

اإلاجخم٘,ُٞيصخْى مً طل٪ ؤصبا ٌكُض ؤو ًيخ٣ض ُٞه ْاَغة مً الٓىاَغ ؤلاظخماُٖت التي ال جخ٤ٟ م٘ 
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 ال٣ُم التي ًامً بها. وألاصًب اإلاؿلم ٌٗٝغ ؤهه مؿاو٫ ًٖ جىظُه ألامت,ومً زم ال ٌِٗل مىٟهال 

يخ٣ض الٓىا َغ التي ال جخمصخى م٘ اإلاباصْي التي  صخو ؤمغايه ٍو ًٖ مجخمٗه,بل ًغا٢به ًٖ ٦شب, َو

 1ظاء بها ؤلاؾالم

ما٫       وال٣اعْي "إلاظ٦غة" ًغي ؤن ال٩اجب، ًىظه اهخ٣اصا َاما ججاٍ  مما عؾاث آلُت لبٌٗ ألٖا

ل َظٍ اإلاما
ّ
ما٫ الٗباصًت، الخٓها مً بٌٗ اإلاؿلمحن في مجخمٗه، وجخمش عؾاث في ٖضم مغا٣ٞت ألٖا

بالخ٨ٟحر، بُٛت اؾخسالم الخ٨م والٟىاثض الغوخُت ال٩امىت ٞحها، وفي ما ًٓهغ  -ٖىض ؤصائها-الٗباصًت 

ت، التي الحؿدىض بلى ٞهم صخُذ لئلؾالم. ًبضي  ُّ مً بٌٗ الكبان اإلاؿلمحن مً الخماؾت الّضًي

بضو ٧ل َظ ت ٍو ُّ ا في خضًشه َظا:ال٩اجب جظّمٍغ خى٫ َظٍ الٓىاَغ الؿلب ُّ  ا ظل

".... واهخ٣ل ؤلامام بٗض طل٪، ل٣ُغع ؤن صخىة اإلاؿلمحن ٖبر الٗهىعاإلاسخلٟت، بعجبُذ اعجباَا وز٣ُا 

بةخُاء عؾالت اإلاؿاظضفي وعي ألامت. خ٣ا بن ماقغاث الصخىة ؤلاؾالمُت باصًت ٖلى ؤ٤ٞ َظا البلض. 

بت ول٨جها ماقغاث ال جيخٓم في ٣ٖض مضعوؽ وال  حؿدىض بلى  تمٗخمضة، ومً زم ٞهي ٢ٍغ ؤؾـ جغبٍى

اح ٖهٟا، ولٗل َظا ما ًٟؿغ ؤزظ مٗٓم الكٗب  ا ؤ٢ل الٍغ اإلاىا٫ َاٞدت ٖلى الؿُذ، تهَؼ

اإلاؿلم ٖىضها مً الضًً بال٣الب صون ال٣لب وؤلا٦خٟاء مىه بال٣ُىؽ والكٗاثغ صون الخٛلٛل في 

غ واللب ".  2الجَى

 الٗاصاث الاحخماُٖت ؤلاؾالمُت -ظـ 

مه في ٖاصاتها حهخم 
ّ
ت ومضي جإ زحر ؤلاؾالم وجد٨ ُّ ألاصب ؤلاؾالمي بخهىٍغ زهاثو ألامت ؤلاؾال م

ت لُخسظمً طل٪ قاَضا ٖلى قمىلُت ؤلاؾالم لجىاهب الخُاةؤلاوؿاهُت. ُّ  3وم٣ىماتها الاظخماٖ

و٢ض وعصث في ؤما٦ً مً"اإلاظ٦غة" نىع واضخت ًٖ جإزحر ال٣ُم ؤلاؾالمُت في مٗٓم الٓىاَغ      

ا، ومً طل٪ ونٟه لخٟلت الىصإ التي ؤ٢ُمذ لـ"إلمام"، خُض جىؾل الا  ظخما ُٖت ألَل هُجحًر

ض ؤن ٣ًىم بها بلى بٌٗ الضو٫  اإلاجخمٗىن بخالوة ال٣غآن، عاظحن له الخحر والؿالمت في الّغخلت التي ًٍغ

ى في طل٪ ًهىع مضي  اَخمام ؤَل َظا البلض  ٣ُت، للخٟٙغ في بخضي ظامٗاتها. َو بالضٖاء ؤلاٍٞغ

٣ى٫:  والخىؾل بخالوة ال٣غآن في ٧ل ما حهمهم مً ألامىع ٞغخا ؤو جغخا، ٍو

" ٧ان الى٢ذ ٖهىا ؾلُذ ُٞه الكمـ ؤقٗتها اإلاًِئت ٖلى ألاعى بٗض مىؾم الخهاص مما ولض 

اعجٟاٖا في صعظت الخغاعة، و٢ض بضؤ اإلاضٖىون مً اإلاضًىت ًىًمىن التي جبٗض ًٖ الخغم الجضًض بىدى 

بت.و٢ض زمؿت ٖكغ  ٦ُلىمتراث، ًىًمىن بلى بزىاجهم الؿا٦ىحن في ألاخُاء الجامُٗت وال٣غي ال٣ٍغ
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اجهم٩ىا بٗض الهال ة مباقغة في الخالوة مً مصخ٠ جدل٣ىا خىله. و٧ان اإلاصخ٠ مىػٖا بلى 

ؤخؼاب، ومً اإلاضٖىوًٍ مً ؤزظ خؼبحن خؿب صعظاث خظ٢هم في الخالوة، ومجهم مً ال ٣ًغؤ ؤنال 

ص م٘ بزىاهه، و٦ما ازخلٟذ ٢ضعاث اإلاجه٨محن في الخالوة، ازخلٟذ َغاث٣هم ٞحها. ٞمً ٞا٦خٟى بالكهى 

زاٞذ بها ًجُل ُٖيُه ٖلي الخغوٝ صوهما ه٤ُ، وظاَغ بها ٢لُال ٌؿم٘ مً خىله، ومخىؾِ بحن 

 1الخٟىث والجهغ، ولم ًمغ ٖلى بضء الخالوة بال هدى مً ؤعبإ الؿاٖت ختى ؤجىا ٖلى اإلاصخ٠ ٧له". 

لت ألاصاء -ىع الغاب٘اإلاد  ٍَغ

٣ت التي  بطا ؤمًٗ ال٣اعْي الىٓغ في الىماطط اإلاؿخٗغيت في اإلادىع الؿاب٤، ًغي ؤن الهىعة هي الٍُغ

خمشل ما في َظٍ الىماطط مً نىعة في زال زت ؤقُاء:  اجبٗها ال٩اجب في جىنُل ؤ٩ٞاٍع بلي ال٣غاء. ٍو

 ؤأللٟاّ اإلاىخُت -ا

 الهىع البُاهُت -ب

تالهىعة ال-ط ُّ  خ٣ُ٣

 ألالفاّ اإلاىخُت

م٣ُت.  2هي ألالٟاّ التي جشحرفي هٟـ ال٣اعْي مٗاوي ٦شحرة وؤ٩ٞاٖع

و٢ض وعصث في جل٪ الىماطط ؤلٟاّ مىخُت.ومً طل٪ ٢ىله: "والخٟذ بلى الضوخت الٗمال٢ت، ٞسُل 

 3بلُه ؤهه مإمىع باظخشاثها وخملها ٖلى عؤؾه".

مؿاولُت ٦بحرة, وجىحي ،بإن ؤلامامت اإلاٗغويت ٖلُه -بٓاللهما-٩ٞلمخا "الضوخت الٗمال٢ت" جىخُان  

لي هٟـ  ٧لمت"اظخشار" بما جخُلبه ؤلامامت مً زضماث, البّض لئلمام مً ج٣ضًمها ججاٍ ألاّمت.ٖو

ان ٖلى الىجحرة, جىحي ٧لمت "خمل" بإن ؤلامامت ؤماهت في ٖى٤ ؤلامام وظؼء مً اؾخسالٝ ؤلاوؿ

 ألاعى,٦ما ؤقاع بلى طل٪ ال٣غآن:

"ب ها ٖغيىا ألاماهت ٖلى الؿماواث وألاعى ٞإبحن ؤن ًدملجها وؤق٣ًٟ مجها وخملها ؤلاوؿان بهه ٧ان 

 4ْلىما ظهىال".

 الهىع البُاهُت

٣ًهض بالهىعة البُاهُت,جل٪ الهىعة التي ٌؿخسضمها ٞحها ألاصًب الىؾاثل البُاهُت مً حكبُه 

غ ؤخاؾِؿه الىٟؿُت. واؾخٗاعة و٦  1ىاًت,لى٣ل ؤ٩ٞاٍع وجهٍى
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كهض ٖلى طل٪  ٠ البروِٞؿىع مدمض ؤو٫ ؤبىب٨غ َظا الىٕى مً الهىعة في جل٪ الىماطط. َو و٢ض ْو

 ٢ىله:

"... ٞبضا له شخهه ٦مئظهت مسجضٍ ًخُل٘ بلُه االجمُ٘,مخى٢ٗحن ؤن ًغوا ُٞه اإلاشل الٗلي التي  

 2ؾُضٖىا ٚحٍر بلحها ".

"ؤلامام" َىا باإلائظهت التي هي في م٩ان ٖا٫ والتي هي ٖالمت حهخضي بها الىاؽ بلي  ٌكبه ال٩اجب 

اإلاسجض، ل٣ُى٫ بإن مً مؿاولُاث "ؤلامام" ؤن ٩ًىن ؤؾىة خؿىت لجماٖخه في ألا٢ىا٫ وألاٞٗا٫. 

دُت-و٦ظل٪ ًهىع  ٖضم اؾخصىاص الصخىة ؤلاؾالمُت لضي الكباب بلى  -ٖلى ؾبُل ؤلاؾخٗاعة الخهٍغ

٨غ ٖم٤ُ، في نىعة بىاء ٚحر ماّؾـ ٖلى ؤؾاؽ مخحن، بدُض بطا حٗغى لٗا نٟت ٞهم صخ ُذ ٞو

 ٢لُلت، ٞؿُجهاع وحهىي، ٦ما ًلمـ ال٣اعت طل٪ بىيىح في َظا ال٨الم:

" خ٣ا بن ماقغاث الصخىة ؤلاؾالمُت باصًت ٖلى ؤ٤ٞ َظا البلض. ول٨جها ماقغاث ال جيخٓم في ٣ٖض 

ا مضعوؽ وال حؿدىض بلى ؤؾـ جغبىٍت  بت اإلاىا٫ َاٞدت ٖلى الؿُذ، تهَؼ مٗخمضة، ومً زم ٞهي ٢ٍغ

اح ٖهٟا، ولٗل َظا ما ًٟؿغ ؤزظ مٗٓم الكٗب اإلاؿلم ٖىضها مً الضًً بال٣الب صون  ؤ٢ل الٍغ

غ واللبال٣لب وؤلا٦خٟاء مىه بال٣ُىؽ والكٗ  3".اثغ صون الخٛلٛل في الجَى

ت ُّ  الهىعة الحلُل

ض الخٗبحر ٖىه بإلٟاّ خ٣ُ٣ُت حك٩ل هي ٧ل نىعة اؾخُإ ألاصًب مً زالله غ ما ًٍغ ا جهٍى

ها نىعة ص٣ُ٢تالخهىٍغ,جىم ًٖ زُا٫ زهب.  4بمجمٖى

ت:   ُّ  وبطا هٓغ ال٣اعْي في َظا ال٨الم الخالي، ًجض ؤن البروِٞؿىع اؾخسضم َظٍ الهىعة الخ٣ُ٣

ولض "٧ان الى٢ذ ٖهىا ؾلُذ ُٞه الكمـ ؤقٗتها اإلاًِئت ٖلى ألاعى بٗض مىؾم الخهاص مما 

.. و٢ض اجهم٩ىا بٗض الهالة مباقغة في الخالوة مً مصخ٠ جدل٣ىا خىله .اعجٟاٖا في صعظت الخغاعة

و٧ان اإلاصخ٠ مىػٖا بلى ؤخؼاب و٦ما ازخلٟذ ٢ضعاث اإلاجهم٨حن  في الخالوة، ازخلٟذ َغاث٣هم ٞحها، 

ومخىؾِ ٞمً زاٞذ بها ًجُل ُٖيُه ٖلى الخغوٝ صوهما ه٤ُ، وظاَغبها ٢لُال ٌؿم٘ مً خىله 

 5بحن الخٟىث والجهغ"
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بن ؤلٟاّ ال٩اجب في َظا ال٨الم ؤلٟاّ خ٣ُ٣ُت، ول٨جها حُٗي نىعة ص٣ُ٢ت وقٟاٞت ًٖ خالت 

ً َب٣اث الخًىع اإلاجهم٨حن ٖلى جالوةال٣غآن.  ٣ـ في الى٢ذ الظي ٣ٖض ُٞه مجلـ الضٖاء، ٖو
ّ
الُ

 ٟٞي ٢ىله:

ض " ٧ان الى٢ذ ٖهىا ؾلُذ ُٞه الكمـ ؤقٗتهااإلاًِئت ٖلى ألا 
ّ
عى بٗض مىؾم الخهاص مماول

اعجٟاٖا ُٞضعظتالخغاعة "، جهىٍغ ص٤ُ٢ لخالت الجّى وما ًهاخبه مً ٢ُٔ وهجحر، ًيخٟي مٗه وظىص 

الهىاء و٦ظل٪ ًالخٔ جهىٍغ ص٤ُ٢ في ٢ىله في ٢ىله ًٖ ازخالٝ ٢ضعاث اإلاجهم٨حن في ال٣غاءة, ومّما 

غ، اؾخٗماله ألٞٗا٫ ا تي ويٗتها اللٛت للّضاللت ٖلى ؾاٖض ٖلى َظٍ الّض٢ت في الخهٍى
ّ
ت ال إلاًاٖع

مّما ًجٗل ال٣اعت ًدـ ٦إهه ًغي اإلاجلـ وما ًجغي ُٞه  ،ألاخىا٫ اإلاىٓىعة، مشل: "ًجُل"و"ٌؿم٘"

كهض ما ًجغي ُٞه مازال ؤمامه. عؤي الٗحن،  َو

 

 الخاجمت

"مظ٦غة بمام حٗغيىا ُٞما ؾب٤ للخضًض ًٖ بٌٗ مً اإلاٗاوي ؤو ألا٩ٞاع ؤلاؾالمُت التي وعصث  في 

وزُُب في مىار ظامعي" وجخمشل جل٪ ألا٩ٞاع في "اإلاؿاولُت " و "مغا٣ٞت اإلامغؾاث الٗباصًت 

بالخ٨ٟغ" والاَخمام بالضٖاء "بؾخىخُىا َظٍ اإلاٗاوي مً زال٫ اإلاكاٖغ التي ؾاوعجه خُا٫ "ؤلامامت 

ىم بها بٌٗ اإلاؿلمحن اإلاٗغويت ٖلُه ومً الى٣ض التي وظهه ججاٍ بٌٗ اإلاماعؾاث الٗباصًت التي ٣ً

في مجخمٗه، ومً ونٟه لبٌٗ الٗاصاث الاظخماُٖت ؤلاؾالمُت في َظا البلض، زم ؤصلُىا ببُان وظحز 

غي في جىنُل جل٪  ت التي اجبٗها ال٩اجب، و٢لىا بن ال٩اجب اجب٘ ألاؾلىب الخهٍى ٣ت الخٗبحًر ًٖ الٍُغ

وؤهه  ،مدمض ؤو٫ ؤبىب٨غ، ؤصًب بؾالمي اإلاٗاوي بلى ال٣اعْي، ومً زم ًدبحن لل٣اعْي ؤن البروِٞؿىع 

ض الٟجي. ٤ في َظٍ "اإلاظ٦غة" بحن الغئٍت ؤلاؾالمُت والخجٍى  اؾخُإ ؤن ًٞى
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ت ما كبل الاؾخلالٌ  اللهت اإلاالًٍى

ىاث )  م(1921ٖهغ الٗكٍغ

 زالض بً لىصًًالضهخىع 

ا -ىع اليلُت الجامُٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت بؿالهج -مدايغ بمغهؼ الضعاؾاث الٗامت   مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

ىاث  بُٗتها، وزانت في ٖهغ الٗكٍغ ت َو تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى الخٍٗغ٠ باهُال٢ت ال٣هت اإلاالًٍى

الاؾخ٣غاجي اإلا٨خبي، و٢ض ؤقاعث هخاثج م(. و٢ض اٖخمض الباخض في صعاؾخه  ٖلى مىهج اإلاىهج 1920)

 
ً
ً زُُا ت ُبِضؤث بالخضٍو ُخهغ ٖلى طوي اإلاخضًىحن  ،الضعاؾت بلى ؤن ال٣هت اإلاالًٍى

ْ
٢
ُ
ابها ا خَّ

ُ
وؤن ٦

الم مً  واإلاٗلمحن والصخُٟحن الظًً ٧اهىا مدضوصي الٗضص، والضوع ؤلاًجابي الظي ٢ام به ؤلٖا

ما٫ ال٣ههُت.  َظٍ ال٣هو بهىعة مجملت ؾهلت  ٩اهذ َبُٗت ٞالصخ٠ واإلاجالث في وكغ ألٖا

ظا مغجبِ بُبُٗت خُاة الىاؽ آهظا٥ التي ٧اهذ ٚحر م٣ٗضة.  وبؿُُت الخىاو٫؛ َو

 اإلالضمت

ىاث  بُٗتها، وزانت في ٖهغ الٗكٍغ ت َو َظٍ الضعاؾت تهضٝ بلى الخٍٗغ٠ باهُال٢ت ال٣هت اإلاالًٍى

بهىعتها الٟٗلُت؟ وما هي الجىاهب التي  م(. ٞجاءث الدؿائالث ًٖ متى بضؤث َظٍ الاهُال٢ت1920)

اب الظًً اقتهغوا في طل٪ الٗهغ؟.  م ال٨خَّ َُ  ًْ اتها؟ وَم خ٨ذ َظٍ ال٣هو اإلاخمشلت في مىيٖى

ٞمىهج الضعاؾت الظي ؤٖخمض ٖلُه َى اإلاىهج الاؾخ٣غاجي اإلا٨خبي، وطل٪ ب٣غاءة اإلاغاظ٘ والى٣اٍ 

 اإلاخٗل٣ت بضعاؾدىا والخٗل٤ُ ٖلحها. ٩ٞاهذ الىخا
ً
ً زُُا ت ُبِضؤث بالخضٍو ثج ؤن ال٣هت اإلاالًٍى

ُخهغ ٖلى طوي اإلاخضًىحن 
ْ
٢
ُ
ابها ا خَّ

ُ
ىاث بهىعة ٞٗلُت، وؤن ٦ واإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بها في ٖهغ الٗكٍغ

الم مً  واإلاٗلمحن والصخُٟحن الظًً ٧اهىا مدضوصي الٗضص، والضوع ؤلاًجابي الظي ٢ام به ؤلٖا

ما٫ ال ٣ههُت. ٩ٞان ُظلَّ َبُٗت َظٍ ال٣هو ٧اهذ جضوع خى٫ الصخ٠ واإلاجالث في وكغ ألٖا

ال٩ٟاهي اإلاؿلي الاظخماعي م٘ صمج الٗىهغ التربىي ٞحها، وؤن الجىاهب ألازغي لل٣هت ٧اهذ مدضوصة 

ت. ٩ٞاهذ َبُٗت ٖغى َظٍ ال٣هو   ٧الؿُاؾُت وال٣هو طاث الُاب٘ ٚحر البِئت اإلاالًٍى
ً
ظضا

ظا مغجبِ بُبُٗت خُاة الىاؽ آهظا٥ التي ٧اهذ ٚحر  بهىعة مجملت ؾهلت وبؿُُت الخىاو٫؛ َو

 م٣ٗضة.
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 اللهت في اإلاجخم٘ اإلاالًىي 

  -مً اإلاٗغوٝ ؤنَّ ال٣هت ٧اهذ في بضاًاتها في ؤي مجخم٘ بوؿاوي 
ً
   -اإلاالًىي مشال

ً
٣ا٫ لُٟٓا

ُ
 ج

ً
خ٩اًت

يخ٣ل مً لؿان بوؿان آلزغ، وج٣ا٫ َظٍ الخ٩اًاث ٖاصة للدؿلُت 
ُ
ٖلى ق٩ل خ٩اًاث ٢هحرة ج

ض ؤن ًىام.و   الٗبرة والاحٗاّ ؤو جد٩ى لُٟل ًٍغ

في ػمً ٢بل  -م٨خىبت ٖلى الىع١  -ٟٞي اإلاجخم٘ اإلاالًىي، ْهغث ال٣هت بهىعة ٦خابُت  

 ٖام )
ً
با م(، وؤن الك٩ل البىاجي لها لم ٨ًخمل بٗض، ؤي ؤجها لم ج٨ً 1920الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ج٣ٍغ

اب ال٣هو في طل٪ الى٢ذ ٧اهذ ال٣هت مٗغوٞت واضخت اإلاٗالم ٦ما َى في الٗهغ الخضًض، ٞ ٨خَّ

ِخْحرا ) خا ؤو ِقِغٍْ ( ؤو خ٩اًت، ٞجمُ٘ ؤق٩ا٫ ال٣هو ٧اهذ Cerita atau Ceriteraلضحهم ب٩لمت ِقِغٍْ

ضة ؤو اإلاجلت. ومً الجغاثض واإلاجالث اإلاكهىعة في طل٪ الى٢ذ التي جيكغ ٞحها  ظإ ٖبر الجٍغ
ُ
يكغ وج

ُ
ج

 َظٍ ال٣هو مٗبرة ًٖ 
ً
 . 2اإلاداٞٔ، والخ٨مت، وزبر ألاخض، وزبر ال٩ٟاَت، وَماْؾِخ٩ا 1اإلاجخم٘ مشال

ِخبذ  
ُ
مً َظا ه٣ى٫: بنَّ ًٞ ال٣هت ؤو باألصر ؤْن ؤو٫ ٢هت في اإلاجخم٘ اإلاالًىي ُعِنضث و٦

ٗٝغ 1920ٖام ) ٌُ م(، بِىما وظضث بٌٗ ال٣هو ٢بُل َظا الٗام، ل٨ً َظٍ ال٣هو لم 

ك
ُ
ضة و ا، وفي ؤي ظٍغ ا، بمٗجى ؤن َظٍ ال٣هو ٧اهذ ٚحر مضوهت مالَٟى ش وكَغ غث، ومتى ٧ان جاٍع

ت  ؛ بؿبب مٗٞغ
ً
ً ال٣هت في اإلاجخم٘ اإلاالًىي مً الٗام اإلاظ٧ىع آهٟا ٖخمض جضٍو

ُ
ت، لظا ؤ مجهىلت الهٍى

ش. ٞالىؾُلت التي ٧اهذ ًيكغ َظا الًٟ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘  كغ وفي ؤي جاٍع
َ
بر َمً و ٧اجب ال٣هت، ٖو

 هغة ٣ِٞ ٖلى وؾُلخحن، َما: الجغاثض واإلاجالث التي ٧اهذ مٗغوٞت آهظا٥.اإلاالًىي م٣خ

ظا اإلاؿمى لم   ٞمً خغ٦ت جُىع ألاصب اإلاالًىي الخضًض، ْهغ مؿمى ال٣هت ال٣هحرة، َو

 
ً
ً مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. وناع َظا اإلاؿمى ؤ٦ثر ويىخا وهًىظا  بال في ال٣ٗض الٗكٍغ

ً
٨ًً مٗغوٞا

اب ًُل٤ ٖلحهم ؤصباء الخمؿُيُاثفي الؿاخت ألاصبُت في ال ت مً ال٨خَّ . 3خمؿيُاث ٖلى ؤًضي مجمٖى

 بحن ؤَل الش٣اٞت 
ً
ً مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، مؿمى ال٣هت ال٣هحرة قاجٗا ٧ان في ال٣ٗض الٗكٍغ

                                                           
 .49، م Teman Pelajar Kesusasteraanؤووٜ، َاقم،   1
(، وماؾخ٩ا Warta Jenaka(، زبر ال٩ٟاَت )Warta Ahad(، زبر ألاخض )Al-Hikmah(، الخ٨مت )Pengasuhاإلاداٞٔ )  2

(Mastika.) 
 .50-49، م Teman Pelajar Kesusasteraanؤووٜ، َاقم،   3
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 ً ِٞ ا ٧لمت واخضة ؤال وهي ِقْغ والٗلم، ٞجاء ؤصباء الخمؿُيُاث وازخهغوا َظٍ ال٩لمت، وظٗلَى

(Cerpenٍٞإنبدذ َظ ،) 1ال٩لمت مخضاولت وقاجٗت في اإلاجخم٘ اإلاالًىي ختى و٢خىا الخايغ. 

 في الؿاخت ألاصبُت؛  -Cerpen-وؿخيخج ؤن مؿمى ال٣هت ال٣هحرة  
ً
٦ما َى مٗغوٝ خالُا

 في الخمؿُيُاث باجٟا١ ؤصباء طل٪ الٗهغ الظًً جضاولٍى ُٞما بُجهم، و٧ان ٢بل َظا 
َّ
لم ٌؿخ٣غ بال

ظا ٧ان بُبُٗت الخا٫، بضاًاث اهُال١ َظا الٗهغ مخٗضص ألاؾماء ٚحر و  اضر اإلاٗالم والهٟاث، َو

 آزغ بؿبب هٟىط اإلاؿخٗمغ.
ً
 وزباجه خُىا

ً
ه خُىا ُِ م جسُب

َّ
 الًٟ، والخٍٗغ٠ به، وِمً ز

هخِجذ بحن ٖام ) 
ُ
ها ٚحر مخماؾ٪ 1949 – 1946وباليؿبت لل٣هو التي ؤ ًُ م(، ُوِظض بٗ

م(؛ ؤنبدذ 1950اث في الؿاصؽ مً ؤٚؿُـ ٖام )البىاء، ٞم٘ ٢ضوم ووكإة ؤصباء الخمؿُيُ

ِخجذ في جل٪ الؿىت 
ْ
ه
ُ
، ٞمً ال٣هو التي ؤ

ً
ال٣هو بٗض طل٪ ميؿ٣ت ومىخٓمت وؤ٦ثر جماؾ٩ا

ت ٢ههُت لؼماهحن َما م٩ُاع ) . ٞمً ؤقهغ ؤصباء الخمؿُيُاث في Segar)2( وؾ٣ُاع )Mekarمجمٖى

٣خضي به في ًٞ ماؽ الظي ٌٗخبر مً ألاصباء الظً َى ٦َغـ 3جل٪ الٟترة ًُ  
ً
ً هجخىا وؤنبدىا همىطظا

جها )خا٦م  ال٣هت، ٞمً ٢ههه التي حٗخبر مً ال٣هو الىمىطظُت لضعاؾت ٖىانغ ال٣هت ٞو

ن(، و)بٖالن الاؾخ٣ال٫(، و)َم ال ًضع٧ىن(، و)اجهُاع(، و)ٚلُت الغثاؾت(
َ
 .4نٛحر مً ٧ىالا ِؾَمْىت

ِغٝ في اإلاجخ  ُٖ م٘ اإلاالًىي ٖلى ق٩ل هو م٨خىب في لظا، ه٣ى٫ بإنَّ بضاًاث َظا الًٟ 

م(، وؤن َظا الًٟ لم ٌٗٝغ بهىعجه الخٟهُلُت البدخه بال في 1920الجغاثض واإلاجالث ٖام )

خُىع ٖبر ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي  الخمؿيُاث مً ٢بل ؤصباء طل٪ ال٣ٗض، وماػا٫ َظا الًٟ ًىطج ٍو

 والخًاعي واظتهاصٍ في عنض ما ًُغؤ ٖلُه مً ؤمىع 

 اهُالكت اللهت

ت والكٗغ والضعاما  ب حن ٢بل الٟىىن ألاصبُت ألازغي ٧الغاٍو  بحن اإلاالًٍى
ً
ن الًٟ ال٣هصخي ٧ان مىظىصا

ت لل٩اجب هىع ببغاَُم مضعسخي )  Norوختى الى٣ض ألاصبي. ٩ٞان اهُال١ َظا الًٟ بهىعة مضوهَّ

                                                           
 .50اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   1
 .65-64، م Komsas Pegangan Teras Keterampilanم، 2007ٖبضال٣اصع، هُ٪ خؿً بهغي هُ٪ ،   2
  .49، م Teman Pelajar Kesusasteraanؤووٜ، َاقم ،  3

ن )  4
َ
 Pejelang(، بٖالن الاؾخ٣ال٫ )Pemimpin Kecil Dari Kuala Semantanخا٦م نٛحر مً ٧ىالا ِؾَمْىت

Merdeka( َم ال ًضع٧ىن ،)Mereka Tidak Mengerti( اجهُاع ،)Runtuh( ٚلُت الغثاؾت ،)Salah Pimpin.) 
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Ibrahim Madrasiهذ في اإلاجخمــــــــــ ـ٘ اإلاالًىي بٗىىان: ( الظي ٧اهذ ٢هخه مً ؤواثل ال٣هو التي ُصّوِ

كغث في مجــــلت اإلاداٞٔ ٖام ) 1مك٩لت ال٨ؿـــالن
ُ
 .2 م(1920التي و

خبذ في اإلاجخم٘ اإلاالًىي هي ٢هت ال٩اجب 
ُ
ظا لِـ مٗىاٍ ؤنَّ مً ؤواثل ال٣هو التي ٦ َو

هىع ببغاَُم مضعسخي ٣ِٞ، بل ٧ان َىا٥ ٢هو ها٢هت الهىٍت؛ ؤي ؤجها ؤخُاها ال جىظض لها 

ً، ؤو  كغث، ومتى وكغث. ٩ٞاهذ ٢هت هىع ٖىاٍو
ُ
ضة ؤو مجلت و ٗٝغ َمً ناخبها، ؤو في ؤي ظٍغ ٌُ ال 

.ً ت مً خُض ٦ما٫ الهىٍت والخضٍو  ببغاَُم مضعسخي مً ؤواثل ال٣هو اإلاالًٍى

 في اإلاجخم٘ اإلاالًىي؛ ألجها اهدكغث في بضاًت ألامغ 
ً
حٗض ال٣هت ؤو٫ الٟىىن ألاصبُت اهدكاعا

ٗغ 
ُ
ل٣ى وح

ُ
، ٞإزظث ج

ً
ى بهىعة ٢هحرة، ومىايُٗها ٖاصة ما ج٩ىن م٣خبؿت مً مدُِ قٟهُا

بت مً عوجحن وهمِ خُاة اإلاجخم٘ اإلاالًىي.   اإلاجخم٘؛ ؤي ؤجها ج٩ىن ٢ٍغ

الم في جهًت خغ٦ت  3هظ٦غ َىا ما ٢اله َاقم ؤووٜ   ا اؾخسلهه في صوع وؾاثل  ؤلٖا ٖمَّ

 – 1920و مً الٟترة )( صخُٟت ومجلت ٢امذ بيكغ ال٣ه64ال٣هت؛ مجاُػَا ؤنَّ " َىا٥ )

م(، ٞمً بحن َظٍ الصخ٠ واإلاجالث التي وكغث ال٨شحر مً َظا الًٟ مشل مجلت اإلاٗلم، 1941

. ٩ٞان ٦ّخاب َظٍ ال٣هو في جل٪ 4وال٣هت، وَماْؾِد٩ُا، وزبر ال٩ٟاَت، وزبر ألاخض، وزبر الؼمان

ون مً اإلاخضًىحن واإلاٗلمحن والصخُٟحن الظًً جهلىا حٗالُ مهم مً الضًً والش٣اٞت الٟترة  ٌٗضَّ

ت ت وؤلاهجلحًز  .5اإلاالًٍى

 في  
ً
 ومهما

ً
 ٞٗاال

ً
الم ٧اهذ جاصي صوعا : بنَّ وؾاثل ؤلٖا

ً
وكحر بلى ما ٢اله َاقم ؤووٜ آهٟا

 لِـ 
ً
 في الصخ٠ واإلاجالث، ٩ٞاهذ جيكُغ َاجان الىؾُلخان ٢هها

ً
خغ٦ت ؾحر َظا الًٟ، زانت

يكغ ٖلى ق٩ل ؤظؼاء ٣ِٞ بمجغص ط٦غ ال٣هت مغة واخضة ٞدؿب، بل ٧ا
ُ
هذ َىا٥ ٢هو ج

اب َظٍ ال٣هو في جل٪ الٟترة ٖلى اإلاخضًىحن واإلاٗلمحن والصخُٟحن صون  خَّ
ُ
مدؿلؿلت، وا٢ُخهغ ٦

هم َم الظًً ٧اهىا ًضاٞٗىن  ٖامت الىاؽ؛ ألجهم الٟئت الىاُٖت اإلاضع٦ت إلاا ًدهل مً ؤخضار، ؤي ؤجَّ

 ل٣لم وال٨ٟغ وب٣ًاّ الهمم.ًٖ خ٣ى١ ٢ىمهم، ووَجهم ال بالؿالح والضم، بل با

                                                           
 (.Kecelakaan Pemalasمك٩لت ال٨ؿالن )  1
 .13، م Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: cerpen، 2003بىجه، ٖشمان وآؾً، عملي،   2
 .14اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   3
 (.Utusan Zaman(، زبر الؼمان )Majalah Guruمجلت اإلاٗلم )  4
 .15، م Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: cerpen، 2003بىجه، ٖشمان وآؾً عملي،   5
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 جُىع اللهت

ً وجبٗه  َا ٧اهذ في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ بضاًت مً ال٣ٗض الٗكٍغ بنَّ قٗلت الجهىى بال٣هت وجُىّعِ

ال٣ٗض الشالزحن، وما بلى طل٪. ٟٞي ال٣ٗض ألاعبٗحن، ؤناب َظٍ الجهًت بٌٗ التراظ٘ بؿبب 

ً  -الُاباهُحن   م(. 1945 - 1942ى البالص آهظا٥ مً الٟترة )الظًً ٧اهىا ٌؿُُغون ٖل  -اإلاؿخٗمٍغ

؛ ٖاصث جهًت خغ٦ت ؾحر الًٟ ال٣هصخي، وطل٪ في 1ٞم٘ اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الشاهُت

ت، مخجهت بلى  الخمؿِىاث، ٩ٞاهذ ال٣هت في طل٪ الٗهض مً خُض الك٩ل مٗغوٞت اإلاٗالم والهٍى

٧اهذ خغ٦ت جُىع ال٣هت مً مغخلت مً الىًىط في ٖهض الؿخِىُاث، ٟٞي ٣ٖض الؿبُٗىاث 

ألاًٞل بلى ألاًٞل، وطل٪ مً خُض اإلاىيٕى والك٩ل وؤؾلىب ج٣ىُت الٗغى. ٞهظا الخُىع 

اب  ىا بلى ٦خابت ال٣هو الظًً  –الخانل اإلالمىؽ في َظا الًٟ مغجبِ بإ٢الم ال٨خَّ الظًً َبَّ

 له ومؿخم
ً
 لهظا الًٟ ٢ابال

ً
 ومخُلٗا

ً
 ٢اعثا

ً
 بهؤوظضوا مً ٦خاباتهم مجخمٗا

ً
. ٟٞي ٣ٖض الشماهِىاث 2خٗا

 في الؿبُٗىاث، و٧اهذ الٗال٢ت بُجهما في ّٖضة 
ً
ؤنبذ لهظا الًٟ له ٖال٢ت وز٣ُت بما مطخى مازغا

 ٘ ٣ت ألاؾلىبُت ؤم الدصجُ٘ والخماؾت في ٞع اث، ؾىاء ؤ٧اهذ في الك٩ل ؤم الٍُغ ْىاَغ ومىيٖى

 .  3مؿخىي َظا الًٟ

يُاث )  م(1920ٖهغ الٗكٍغ

اب ال٣هو في َظٍ الٟترة بك٩ل ٖام ال٣ضعة في صمج ؤو اؾدُٗاب ٢هههم إلاىايُ٘ لم ٨ًً ل٨خَّ  

٦بحرة، ؤو ختى ألامىع طاث الىُا٢اث ألاوؾ٘ مً صاثغتهم التي ٌؿ٨ىىن ٞحها، بل ا٢خهغث ٦خاباتهم 

ت  لى خٍغ لى آلاٞاث الاظخماُٖت اإلاخمشلت في الٓىاَغ ألازال٢ُت، ٖو ٖلى ٖىهغ ال٩ٟاَت واإلاغح، ٖو

 باإلاؿخىي الا٢خهاصي للكٗب الازخال 
ً
لُا

ُ
لى الؿُاؾت التي اعجبُذ ٧ ٍ التي لِـ لها ٢ُىص، ٖو

، بط 
ً
لٟذ في جل٪ الٟترة مدضوصة ظضا

ُ
ظا ًض٫ ٖلى ؤن ؤٚغاى وؤَضاٝ ال٣هو التي ؤ اإلاالًىي، َو

ُغ١ وؤلا٦شاع في ط٦غ ٖىهغ اإلاغ  ًْ الىٓغة ألاولى ؤن َىا٥ ؤًضولىظُخحن؛ بخضاَما الخَّ ْؿَخيخج َم ح ٌُ

                                                           
ُاهُت، وزغوظها مً ؤعى اإلاالًى.  1 مت ال٣ىاث الُاباهُت ؤمام ال٣ىاث البًر  ٍَؼ
، اإلاجلض Sejarah Kesusasteraan Melayu، 1990( وآزغون، Ahmad Kamal Abdullahٖبضهللا، ؤخمض ٦ما٫ )  2

 .134-133الشاوي،  م 
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اء، وألاًضولىظُت الشاهُت،  والخضٕ والطخ٪ مً ؤظل بًجاص وزل٤ ظى مً الدؿلُت وال٩ٟاَت لل٣غَّ

 .1ج٣ىم بةًها٫ الٗىهغ الخٗلُمي التربىي زال٫ ؤخضار ال٣هو

اث ال٣هو لم ج٨ً ٦بحرة؛ ألن الخُاة ٧اهذ ؾهلت  -مً طل٪  -لظل٪ وؿخيخج   ؤن مىيٖى

إلاخٗلمحن واإلاش٣ٟحن الىاُٖحن مدضوصون و٢لُلىن، ولِـ ٞحها ح٣ُٗضاث وؤخضار ضخمت، وؤن ا

ل. ؤما وظىص ؤًضولىظخحن،  ووؾاثل وكغ ال٣هت ومؿاخاث ٖغيها ٧اهذ ي٣ُت ال حؿمذ بالخٍُى

مىمها، والشاوي   ًٖ عوجحن الخُاة َو
ً
ت والبٗض ٢لُال ٞاألو٫ ٧ان مً ؤظل الخىِٟـ ًٖ الىٟـ البكٍغ

ٖىّط 
ُ
 ُٞه مً ؤزال١. ٧ان مً ؤظل تهظًب اإلاجخم٘ وجصخُذ ما ؤ

 اللهت الترفهُت

غى  بن ال٣هو التي اخخىث ٖلى ٖىهغ ال٩ٟاَت؛ مً الًغوعي ؤن ٩ًىن َىا٥ ججؿُض ٖو

ٓهغ مً زالله ٚباوجه اإلاغخت وبالَخه ال٩ٟاَُت ُٞما ٣ًىم به مً ؤٞٗا٫. ٞمً  ًُ لؿلى٥ بوؿان ما، 

 هجض ط٧اء َظٍ الصخهُت
ً
في صمج الصخهُاث ألازغي  َظٍ الٛباوة والبالَت ال٩ٟاَُت اإلاغخت، ؤًًا

ظا ما وظضهاٍ في ال٣هو  اإلادُُت به مٗه، وطل٪ بما ٣ًىم به مً صوع ٩ٞاهي مطخ٪ مؿلي، َو

اي
َ

ك
ْ
ىو

ُ
ْي ل ْىٜ، وسخِ

َ
ِضًغ، وِلَباي َمال

ْ
 . 2ال٩ٟاَُت الخ٣لُضًت في الصخهُاث، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ َبْ٪ َباه

 مً الدؿلُت والطخ٪ ل٣غا
ً
مذ نىعا ولى ٧اهذ ال٨ٟغة  -ئها ٞهظٍ شخهُاث ٢ض ٢ضَّ

 صمج الصخهُاث ألازغي اإلاىظىصة في ال٣هت  -زُٟٟت 
ً
مً الضوع ال٩ٟاهي الظي ٢امىا به، وؤًًا

 
ً
م وظه. بياٞت بلى طل٪، جًمىذ َظٍ ال٣هو ؤًًا مٗهم مً ؤظل لٗب الضوع ال٩ٟاهي ٖلى ؤجَّ

ال٣ههُت ٖلى  بٌٗ الخلمُداث الهاصٞت والى٣ض الخاص. ٞمً ال٨ّخاب الظًً اخخىث ؤٖمالهم

 بؾماُٖل ؾلُمان )
ً
( اإلاكهىع Ismail Sulaimanالطخ٪ واإلاغح والخضإ م٘ بٌٗ الخلمُداث مشال

ض بقبإ البًُ، وطَاب الُٗل ّؼ الغؤؽ بؿبب ألالم3بإمحر ؤعى ٧لىتن في ٢ههه؛ الظي ًٍغ  . 4، َو

                                                           
 .17اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   1
ِضًغ )  2

ْ
ْىٜ )Pak Pandirَبْ٪ َباه

َ
اي )Lebai Malang(، ِلَباي َمال

َ
ك

ْ
ىو

ُ
ْي ل  (.Si Luncai(، سخِ

كغجا في مجلت اإلاداٞٔ، ٖضص   3
ُ
 م.1921، ماًى 5ًىلُى و 6اهٓغ: و

ض بقبإ البًُ )Putra Bumi Kelantanؤمحر ؤعى ٧لىتن )  4 (، Yang Hendak Mengenyangkan Perut(، الظي ًٍغ

 (.Mengangguk Kepala Kerana Penyakit(، َّؼ الغؤؽ بؿبب ألالم )Menghilangkan Dahagaطَاب الُٗل )
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ؤ٣ٖب ُٞما ؾب٤، ؤنَّ الظًً ٣ًىمىن بصخهُت ال٩ٟاَت شخهُاث مٗغوٞت لضي  

اي، وؤن الخغ٧اث ال٩ٟاَُت التي ًاصوجها  :اإلاجخم٘ اإلاالًىي ؤمشا٫
َ

ك
ْ
ىو

ُ
ْي ل ْىٜ، وسخِ

َ
ِضًغ، وِلَباي َمال

ْ
َبْ٪ َباه

مً وحي خُاة الكٗب اإلاالًىي ال مً مجخم٘ زاعط اإلاجخم٘ اإلاالًىي ؤي مً ٖاصاجه وج٣الُضٍ 

٩ىن بما بم٣ىلت ؤو خغ٦ت ؤو حكبُه ؤو ٚحر طل٪.    وز٣اٞخه، ٍو

 حخماُٖتاللهت الا 

ت الازخالٍ؛ ٧ان الهضٝ والٛاًت  بن ال٣هو التي خ٨ْذ ًٖ اإلاجخم٘ في ْىاٍَغ ألازال٢ُت، وخٍغ

اث ؤخضار ال٣هو، والخ٣ُ٣ت التي   مً مجٍغ
ً
ظا ألامغ ٧ان واضخا مجها ألظل الخٗلُم والتربُت. َو

ت طاث ٖال٢ت مً جإزحر وجالقي بل جهاصم ا لش٣اٞخحن الكغ٢ُت حؿعى بلحها. ٩ٞاهذ َظٍ الٓىاَغ والخٍغ

 والٛغبُت. 

همىا ؤزغ َظا الخهاصم بحن الش٣اٞخحن؛ واٖخبروٍ آٞت ؾلبُت،  ب خُىظآ٥، ؤصع٧ىا ٞو
َّ
ٞال٨خا

 للكٗب اإلاالًى ٖلى ما َم ٖلُه، وؤهه البّض ٖلحهم مً اإلاىاظهت، وبزباث الظاث في ٦ُُٟت 
ٌ
بل وب٣ًاّ

ت اإلاؿخجضاث الُاعثت ٖلحهم م ماح اؾخمغاع َظٍ الخُاة، ومٗٞغ اء ما ٢ام به اإلاؿخٗمغ بالؿَّ ً ظغَّ

ا  -بهجغة ال٨شحر مً الهِىُحن والهىىص بلى َظا البلض  والاؾدُُان ُٞه والظي بُبُٗت الخا٫   -مالحًز

ت،  اصاث اإلاجخم٘ اإلاالًىي، ٞمً َظٍ الؼاٍو خمل ال٨شحر وال٨شحر مً اإلاكا٧ل واإلاخاٖب ٖلى ج٣الُض ٖو

ت الازخالٍ وحٛللذ في ٦ ٖخبرث ُوِظضث خٍغ
ُ
اب  -ُان اإلاجخم٘ اإلاالًىي الظي ا  -بٗض ٞترة مً ٢بل ال٨خَّ

، ؤن َىا٥ مً بحن 
ً
اصاتهم، وجغجب ٖلى طل٪ ؤًًا ت ٖو ْاَغة اظخماُٖت ؾلبُت ٖلى الش٣اٞت اإلاالًٍى

م وؤظضاصَم مً الٗاصاث  اعيىا مِٗكت الخُاة، ٦ما ٖاقها آباَئ ىا وعًٞىا ٖو الكباب مً ٦َغ

ِىظض مجهم
َ
ظا صلُل ٖلى  والخ٣الُض، ٞ ٨ت خُاجه بىٟؿه في مؿإلت الؼواط، َو مً ٢ام بازخُاع قٍغ

ٌ الخام مً مٟهىم ز٣اٞت ؤلاظباع ٖلى الؼواط  . 1الٞغ

، بل  
ً
ظا لم ًإث نضٞت ؤعي مً الُبُعي ؤن ألازال١ في اإلاجخم٘ اإلاالًىي في جضَىع؛ َو

ًال جهإع وجهاصم م٘ الش٣اٞت الُاباهُت والش٣اٞت الٛغبُت، ويٟٗذ الش٣ا ت ؤمامهما، ٞو ٞت اإلاالًٍى

ًٖ ال٣بًت الخضًضًت للمؿخٗمغ، َظا ٧له ؤصي بلى وؿُان وججاَل بٌٗ الٗاصاث والخ٣الُض 

.ً م مً اإلاؿخٗمٍغ ىا بٗاصاث ٚحَر
َّ
 في اإلاجخم٘ اإلاالًى جدل

ً
ت، خُض هجض َىا٥ ؤٞغاصا  اإلاالًٍى
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ٞغاٙ، بل َىا٥ ؤؾباب بن ز٣اٞت ؤلاظباع ٖلى الؼواط في اإلاجخم٘ اإلاالًىي، لم ًإِث مً  

ظٗلذ ولي ألامغ ٣ًىم بها، ٞإو٫ َظٍ ألاؾباب ٧ان مً ؤظل الخهى٫ ٖلى اإلاا٫، والخُاة الؿهلت 

التي ال جدخاط بلى بظ٫ الجهض البضوي ؤو ال٨ٟغي، وزاهحها اإلاداٞٓت ٖلى اإلاؿخىي ألاؾغي ؤو الُب٣ي ؤو 

ُٟي  ٢هت  2. ٞمً ال٣هو التي جىاولذ َظا اإلاٟهىم1الْى
ً
 .3ؾُُغة اإلاا٫، وخب مالعامشال

 في ظمُ٘  
ً
بن الؼواط ؤلاظباعي مً ز٣اٞت ٖاصاث اإلاجخم٘ اإلاالًىي في اإلااضخي، ٧ان مىدكغا

ظٍ الش٣اٞت هخجذ لؿببحن، بما اإلاا٫ ؤو اإلاىهب والغجبت   في ال٣غي. َو
ً
ؤعظاء اإلاٗمىعة زانت

 في اإلا
ً
ضن، وبطا ٧اهذ مىظىصة، الاظخماُٖت. ؤما آلان ٞهظٍ الٓاَغة مسخُٟه بٌٗ الصخيء، زانت

 وج٩ىن في ال٣غي البُٗضة ًٖ اإلاضن.
ً
 ٞهي ٢لُلت ظضا

 بحن ؤوؾاٍ  
ً
 ًٖ اإلاجخم٘ اإلاالًىي؛ ٞهي مىظىصة زانت

ً
با  ٍٚغ

ً
اَغة الخب لِـ قِئا ْو

زىا ًٖ َظٍ الٓاَغة ٖبر شخهُاث ٖضًضة مً  الكباب، ٨ّٞخاب ال٣هو في جل٪ الٟترة؛ جدضَّ

طخُت  ٣4هت البدض ًٖ ػوظتخُض ؾاللت ال٣ىم واإلاٗخ٣ض، ٞ التي خ٨ذ ًٖ مضي الُاٖت والخَّ

ٍ ُمىي 
َ
ْب ؤ ًَ ْبضث اؾخٗضاصَا، وهي عايُت ٧ل الغضخى بخٛحر صًجها 5التي ٢امذ بها الٟخاة الهِىُت 

َ
، وؤ

 ،
ً
 ٚغبُا

ً
٠ مدمض الظي حٗلم حٗلُما بلى الضًً ؤلاؾالمي، وجغ٥ ؤؾغتها مً ؤظل الؼواط مً اإلاْى

في ؾغص ؤخضار ؤػمت الخب التي خضزذ بُجهما، بل جُغ١ بلى الخالت ٞال٩اجب لم ٣ًخهغ ٣ِٞ 

هٟحن بهٟت ؤلاٞغاٍ والخبظًغ آهظا٥ حن اإلاخَّ  .6الا٢خهاصًت للمالًٍى

هغي ؤن ْاَغة الخب ٌكتر٥ ٞحها ٧ل البكغ ٖلى وظه ألاعى، ٞهي ال جٟغ١ بحن ؤبٌُ  

والٗىاث٤، ٟٞي ال٣هت الؿاب٣ت  وؤؾىص، وال بحن نُجي ومالًىي، ٞمتى و٢٘ الخب جؼو٫ ٧ل الٟىاع١ 

صلُل ٖلى طل٪، بط بن اإلاجخم٘ اإلاالًىي ُٞه ال٨شحر مً مشل َظٍ ألاخضار، وطل٪ لخٗضص ألا٢ىام 

 وألاصًان في صولت واخضة.

                                                           
 .19اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   1
ىلُى  -1927(، صٌؿمبرWarta Malaya(،زبر مالًا )Harasاهٓغ: َاعؽ )  2 . واهٓغ: هجم الكغ١ 1928ماعؽ ٍو

(Bintang Timur( مجلت صهُا اإلاالًى ،)Majalah Dunia Melayu ،)29  1929صٌؿمبر  20 –ًىهُى. 
 (.Cinta Melara(، خب مالعا )Pengaruh Wangؾُُغة اإلاا٫ )  3
 .1929ماًى  -1928ؤٚؿُـ  1(،مجلت اإلاٗلم، Muhammad Yusof Ahmadاهٓغ: ؤخمض، مدمض ًىؾ٠ )  4
ٍ ُمىي )Mencari Isteriالبدض ًٖ ػوظت )  5

َ
ْب ؤ ًَ  ،)Yap Ah Moi.) 
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بنَّ خًىع وجىاظض الهِىُحن والهىىص في اإلاجخم٘ اإلاالًىي؛ ؤٞطخى بلى ٢ل٤ واعجُاب وؾِ  

ض؛ ؤهه البّض ٖلحهم مً جدؿحن خُاتهم الخ٣لُضًت والخىظه بلى الؿ٩ان ألانلُحن الظًً ؤصع٧ى ُٞما بٗ

مىا٦بت الخ٣ضم والاػصَاع، ومً َظا ؤلاصعا٥ والىعي، ٢امىا بالجهض الضئوب والهبر مً ؤظل البدض 

 ُٞما ٣ًىمىن  به مً 
ً
 ملمىؾا

ً
والىنى٫ لخُاة ؤًٞل في اإلاؿخ٣بل. ٩ٞان َظا الجهض والهبر ٖمال

ت والٗلم، وب٢امت ألاوكُت الهاصٞت التي جىنلهم بلى ما ؤٖما٫، وطل٪ ٖبر الخهى٫  ٖلى اإلاٗٞغ

٤ ج٣ضًم الخطخُاث والدصجُ٘ واإلاؿاٖضاث  ظا ال ٩ًىن بُبُٗت الخا٫ بال ًٖ ٍَغ ضوهه، َو ًٍغ

. ٞمً ال٣هو التي خ٨ذ ًٖ طل٪ صون ط٦غ 1اإلااصًت مً ٢بل ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاالًىي ؤهٟؿهم

ىِظ  ًُ  .3، وطل٪ الجهض زؼاهت ؤبضًت2ض ال٣ضوةمالٟها، ٢هخا الجهض اإلاىخض 

في ال٣ٟغة الؿاب٣ت، ؤقغها بلى وعي وبصعا٥ ؤَل البلض ألانلُحن في الجهىى، ومؿاًغة  

ً مً خُض الخ٣ضم والخُىع، خُض ٢ام اإلاالًى بدسخحر ٧ل ما ًٟطخي بلى  ومدا٧اة وجدضي آلازٍغ

 صلٌُل ٖلى 
ً
 َظا الىعي وؤلاصعا٥.ج٣ضمهم وجهًتهم، ٞال٣هخان اللخان ط٦غهاَما آهٟا

ت بلى ؤعى اإلاالًى مً ٢بل اإلاؿخٗمغ   اء الهجغة وصزى٫ الٗمالت ٚحر اإلاالًٍى ٞمً ظغَّ

ؤلاهجلحزي مً ؤظل حكُٛلهم في ٢ُإ اإلاىاظم والؼعاٖت؛ حؿبب طل٪ في جغاظ٘ وج٣ه٣غ ا٢خهاص ؤَل 

٘، وحٛللها في اإلاجخم٘؛ وهخج ٖىه  البالص ألانلُحن، ًٞال ًٖ طل٪ اهدكاع الش٣اٞت الٛغبُت بك٩ل ؾَغ

ع الخُاة اإلاضًىت ٖلى ؤجها  4ؾلى٥ وخضوي  هّىِ
ُ
هىث َباج٘ ؾلبُت ج حن ؤهٟؿهم، ْو ٖىض اإلاالًٍى

اؾخٛال٫ للٟغم، وؤجها مخهٟت بهٟاث ماصًت، ومهالر شخهُت، ومغوع َب٣ت مً ؤصخاب 

م،  حن ؤمام ٚحَر ظا ؤّصي بُبُٗت الخا٫؛ بلى جضَىع خا٫ اإلاالًٍى  بحن عئئؽ ألامىا٫، َو
ً
زانت

م  ت، َو ت وؤلاهجلحًز مىا مً الش٣اٞخحن؛ اإلاالًٍى
ّ
ؤوؾاٍ ال٨باع في الؿً الظًً ٖىضَم ؤبىاء ٢ض حٗل

الظًً اجهٟىا بهٟاث ؾِئت ٧الخبظًغ وؤلاٞغاٍ في قاون خُاتهم ختى ونلذ خالتهم اإلااصًت بلى 

                                                           
 .20اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  1
 .1929ًىلُى  21. واهٓغ: مجلت صهُا اإلاالًى، 1925ًىاًغ  1اهٓغ: مجلت اإلاٗلم،   2
ىِظض ال٣ضوة )  3 ًُ (، طل٪ الجهض زؼاهت ؤبضًت Perusahaan yang Berpadan-Buatlah Tauladanالجهض اإلاىخض 

(Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal .) 
خه التي حؿاٖضٍ ٖلى الجهىى بلى ؤخؿً  -خب الظاث  –ؤي الؿلى٥ الظي حهخم الصخو بىٟؿه   4 ؤو بمجمٖى

.  ألاويإ مً ٚحٍر
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ً ؤعايحهم، وؤنبدىا ٚحر مال٨حن لها، وناعث في ؤًضي الُىاث٠ ألازغي بمال ا، ٞال٣هوَع  1حًز

ب  ً، ال جٚغ ب بالتًز ؛ )عظل ناخب ؤعى م٘ ؤبىاثه(، و)الٗظعاء ال جٚغ
ً
التي خ٨ذ ًٖ َظا مشال

غ٦ِذ(
ُ
، الٗاصة ٢ض ج ب بالخجى، ؤولىٍت الكٕغ ت، ال جٚغ  التزمىا بالجاهب 2بالٞؼ

ً
باها

ُ
عث ق ، نىَّ

٣ت التي ج  ٖلى الٍُغ
ّ
ضم ؤلاٞغاٍ في ب٢امت والثم ػواظهم بال خىا٤ٞ  م٘ حٗالُم صًجهم الا٢خهاصي، ٖو

 .3الخى٠ُ

ت بؿبب   وؿخيخج مً ال٣ٟغة الؿاب٣ت ؤن الٗمالت الخاعظُت التي صزلذ ٖلى الخُاة اإلاالًٍى

حن، ومً زم جغاظ٘ ا٢خهاصَم. وؤن  ونى٫  ث بلى اهدؿاع ٞغم مجاالث الٗمل للمالًٍى اإلاؿخٗمغ ؤصَّ

ا بحن ؤٞغاص ؤَل البالص ألانلُحن ٢ض ه ت، ز٣اٞت الٛغب، وهمَى تهم اإلاالًٍى ذ مً بًٗهم ٍَى ٖؼ

حن باالؾم والجؿض ٣ِٞ، ٞال٣هخان اللخان ط٦غجا ؤقاعجا بلى طل٪.   وظٗلتهم مالًٍى

 ما كُل ًٖ هظا الٗهغ

اء مى٣ُتهم،  ٢ض ٢ُل ًٖ ٦ّخاب ال٣هو في َظٍ الٟترة ؤجهم ٚحر مىٟخدحن، وما ػالىا مىٛل٣حن في ٖو

اتهم ال٣ًُت مً زال٫ هخاظهم ال ، َى وجىاو٫ مىيٖى
ً
 وواضخا

ً
 ملمىؾا

ً
 ؤن َىا٥ قِئا

ّ
٣هصخي، بال

ؤن ال٨ّخاب بضؤوا في بْهاع مى٢ٟهم ؤلاًجابي في ٖغى الٓىاَغ اإلاهمت اإلاىظىصة في مجخمٗاتهم 

ٍٝ مً ٢بل  م٨ً ؤن ٩ًىن َىا٥ بٌٗ الٓىاَغ لم ج٨ً مٗغويت بك٩ل ٧ا واإلادُُت بهم، ٍو

وٟٛل ٖىه ؤو هخجاَله، ؤن هخاظهم ال٣هصخي  ال٨ّخاب، ل٨ً الصخيء اإلاهم واإلاالخٔ الظي ال ًم٨ً ؤن

ُٞه هٕى مً الغئٍت والىٓغة الٗم٣ُت، والى٣ض لبٌٗ الٓىاَغ اإلاىظىصة في اإلاجخم٘ اإلاخٗضص الهٟاث 

 . 4واإلاؼاًا

                                                           
مبر  -(، ماًىMasa(، الى٢ذ )Zabhaاهٓغ: ػبها )  1  20(، مجلت صهُا اإلاالًى، .Ch. S. واهٓغ: قا. بؽ )1927هٞى

 .1929ؤٚؿُـ 
ً، ال Seorang Ahli Perkebunan dengan Anak-anaknyaعظل ناخب ؤعى م٘ ؤبىاثه )  2 ب بالتًز (،  الٗظعاء ال جٚغ

غ٦ِذ 
ُ
، الٗاصة ٢ض ج ت الكٕغ ب بالخجى، ؤولٍى ت، ال جٚغ ب بالٞؼ  جٚغ

Anak Dara Tak Mahu Bersunting, Tidak Mahu Bersanding, Tidak Mahu Berinai, Syarak Diutamakan, adat 

Ditinggalkan. 
 .21- 20، م Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden: cerpen، 2003مان بىجه وآؾً عملي، بىجه، ٖش  3
 .21اهٓغ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   4
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ت واضخت َُّ ى ٖىهغ ال٩ٟاَت  ،وؤن ؤَضاٝ ال٣هو ووُْٟتها في جل٪ الٟترة ٧اهذ ظل َو

ظا ال ٌٗجي ؤن ال٨شحر مً َظٍ ال٣هو ٧اهذ  بل ًخسللها بٌٗ الٗىانغ  َو
ً
للٛغى اإلاظ٧ىع آهٟا

اب في ٣ٖض  ظا ما جإزغ به مً ظائوا بٗضَم مً ال٨خَّ ت والخلمُداث الكضًضة. َو الخٗلُمُت التربٍى

غاى ال٣ههُت التي هي مغآة 1930الشالزيُاث ) م( الظًً ؤبضوا مً زال٫ ٦خاباتهم خ٣ُ٣ت ألٚا

اث صاثغتهم، وشجاٖتهم في ٖغى للٓىاَغ اإلاىظىصة في مجخمٗاتهم، وطل٪ مً ا لخغوط مً مىيٖى

ْؾُخِٗمغوا 
ُ
غاى، وزباتهم ال٣ىي ٖلى طل٪ مً ؤظل الضٞإ ًٖ ههِب ؤَل ٢ىمهم، الظًً ا َظٍ ألٚا

 .1وو٢٘ ٖلحهم الٓلم، ؾىاء ؤ٧ان في مجا٫ الؿُاؾت ؤو الا٢خهاص ؤو ختى في الش٣اٞت والٗاصاث

اب ال٣هو ٧اهذ مىٛل٣ت  اث ٦خَّ اث  هالخٔ ؤن مىيٖى حر مىٟخدت في جىاولهم إلاىيٖى ٚو

ش جل٪ الٟترة مً  ى ؤمغ وؿبي جسخل٠ ُٞه آلاعاء وألا٢ىا٫ ٖلى خؿب ٞهمهم لخاٍع مجخمٗهم؛ َو

اث الٗهغ الظي  ت ألاؾباب التي ؤصث بلى طل٪، ل٨ً اإلاهم ؤجهم ٦خبىا ًٖ مىيٖى ألاخضار، ومٗٞغ

اث نٛحرة ؤو ٦بحرة   وؤو جاٞهت وؤو مهمت.ٖاقىا ُٞه بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤن َظٍ اإلاىيٖى

يُاث التي ٧اهذ مغجبُت    مً ٢هو الٗكٍغ
ً
وؤما مىيٕى الؿُاؾت ٣ٞض ؤزظ ههِبه ؤًًا

غيذ ٖبر َظٍ  ُٖ باال٢خهاص، واجهالها بالخماؾت الىَىُت ٖلى ق٩ل واؾ٘، ٞاآلعاء وألا٩ٞاع التي 

، وص٢ت في الخىن٠ُ في ؾالمت وهجاة الخغ٦ت الا
ً
 ؤ٦ثر ببضاٖا

ً
٢خهاصًت ال٣هو، ؤُٖذ همىطظا

 
ً
غ٢ذ بلحها ٧اهذ ؤ٦ثر ما ج٩ىن ًٖ الخُاة الاظخماُٖت زانت

ّ
حن، ٞالىىاحي ؤو الى٣اٍ التي جُ للمالًٍى

اث  ت في الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، والخٗلُم بٗضة نىع. ٩ٞاهذ مٗالجت َظٍ اإلاىيٖى ًٖ ألازال١، والخٍغ

اب مهاخبت بالىعي الىاضج واإلاؿاولُت الاظخماُٖت مً ؤظ ل الخإزحر الٟٗا٫ بك٩ل مً ٢بل ال٨خَّ

 للصخهُت 
ً
 لم ج٨ً مكابهت جماما

ً
ت مشال ٖم٤ُ في وعي ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاالًىي، ٞخهىٍغ ه٣ُت الخٍغ

 جهىٍغ اإلاٗخ٣ضاث وألاًضولىظُاث ألازغي.
ً
ً، وؤًًا ث وزُذ ل٣ىم آزٍغ ت الؿاب٣ت، بل حٗضَّ  اإلاالًٍى

يُاث في ال٣هو جغ٦ؼث ٞحها   ال٣هت ٖلى ال٩ٟاَت مً ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن ٖهغ الٗكٍغ

ت  ؤظل زل٤ ظّى مً الدؿلُت ل٣اعجي َظٍ ال٣هو، وظاءث مىايُٗها ٩ٞاَُت خى٫ ألازال١، وخٍغ

ت  اتهم ببٌٗ الخٗالُم التربٍى اب َظٍ الٟترة جًمحن وبصماط مىيٖى الازخالٍ والؿُاؾت. ٞداو٫ ٦خَّ

ت؛ مً ؤظل وكغ الخٗلُم التربىي ؤلاًجابي،  وب٣ًاّ اإلاجخم٘ ُٞما َم في مىايُ٘ ألازال١ والخٍغ

٣ت ٩ٞاَُت مؿلُت.  ٖلُه مً آٞاث اظخماُٖت ؾلبُت ًجب البٗض ٖجها، بٍُغ

                                                           
 اإلاغظ٘ الؿاب٤.  1
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 اللهت الخاعحُت

ت، ٞجري ؤن مجلتي )اإلاداٞٔ(، و)صلُل اإلاٗلم( ٖلى  ٧اهذ َىا٥ ٢هو جد٩ي ًٖ مىا٤َ ٚحر مالًٍى

ُاهُا، والكغ١   مً ال٣هو ألخضار خهلذ في بٍغ
ً
ألاوؾِ، وهجض  ؾبُل اإلاشا٫ ٢ض ٖغيخا ٦شحرا

 جخدضر ًٖ الهحن وبهضوهِؿُا، وال هيسخى ؤن مجلت )اإلاٗلم(  1في مجلت )ال٨كاٝ(
ً
ؤنَّ َىا٥ ٢هها

 ًٖ مىا٤َ وؤخضار جدمل مالمذ الهبٛت ٚغبُت
ً
 ٢2ض ط٦غث ٢هها

ً
لُت(،  3، ٞمشال )خب ؾُضة بغاٍػ

 . 4و)مداولت الخب(

حها حٗاعى م٘ ما   ت، ٞو هالخٔ ؤن ال٣هو التي خ٨ذ ًٖ جل٪ اإلاىا٤َ لِؿذ مالًٍى

اب ال٣هو في َظٍ الٟترة بك٩ل ٖام؛ لم ٨ًً  يُاث التي ج٣ى٫: " ٦خَّ ط٦غهاٍ في م٣ضمت ٖهغ الٗكٍغ

اث ٦بحرة، ؤو ختى ألامىع طاث الىُا١ ألاوؾ٘ مً  لهم ال٣ضعة ٖلى صمج وجًمحن ٢هههم بمىيٖى

 ؿ٨ىىن ٞحها ". صاثغتهم التي ٌ

ت؛ ولى ٧اهذ ٦شحرة   لظا ه٣ى٫: بن ما ُوِظض مً ال٣هو التي جد٩ي ًٖ اإلاىا٤َ ٚحر اإلاالًٍى

٦ِغ مً 
ُ
بال ؤجها لِؿذ ٦مشل ال٣هو التي خ٨ذ ًٖ مىا٤َ ؤعى اإلاالًى وبِئاتهم، وبن ما ط

اقىا في مى٣ُت ىا ٖو ابها ٢ض صعؾىا وحٗٞغ ت؛ ٧ان ٦خَّ هم لٟترة وظحزة، ال٣هو مً ٚحر اإلاىا٤َ اإلاالًٍى

اث لِـ ٚحر  اث جل٪ اإلاىا٤َ، ٞى٣لىا بلى مجخمٗاتهم جل٪ اإلاىيٖى ىا مً زاللها ٖلى مىيٖى وحٗٞغ

 طل٪.

 

 الخاجمت

 في زخام البدض ًىص الباخض ؤن ًظ٦غ ؤَم هخاثج الضعاؾت وهي ٧اآلحي:

ظا ال ٌٗجي ؤن م ىاث، َو ت ُبِضؤث بخىز٣ُها في ٖهغ الٗكٍغ . ؤن ال٣هت اإلاالًٍى
ً
ا ٢بل َظا الٗهغ ال ؤوال

جىظض ٢هو بل ُٞه، ل٨جها ها٢هت الخىز٤ُ. وطل٪ مً خُض ٣ٞضان مال٠ ال٣هت ؤو متى ؤلٟذ ؤو 

حر طل٪ مً اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخىز٤ُ ال٣هت آهظا٥.  في ؤي وؾُلت ٖغيذ ٚو

ىاث بهٟت ٖامت ٖلى ال٩ٟاَت والدؿلُت اإلاؿخىخاة  . جغ٦ؼث َبُٗت ال٣هو في ٖهغ الٗكٍغ
ً
زاهُا

البِئت الاظخماُٖت وهمِ خُاتهم. ولم ج٣خهغ نٟت ال٩ٟاَت بهىعة بدخه في َظٍ ال٣هو مً 

                                                           
 (.Penyuluh(، ال٨كاٝ )Panduan Guruصلُل اإلاٗلم )  1
جاًا )  2  .16، م Dharmawijaya ،)1989 ،Intisari Sejarah Kesusasteraan Melayu Modenصَغماٍو
مبر،  1(، مجلت اإلاٗلم، Jentayuاهٓغ: ظىخاًى )  3  .1926ًىلُى  1. واهٓغ: 1925هٞى
لُت )  4  (.Cubaan Kasih(، مداولت الخب )Percintaan Lady Brazilخب ؾُضة بغاٍػ
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م ؤزال١ ؤٞغاص اإلاجخم٘ وؤٞٗاله ؾىاء ٧اهذ  ٞدؿب بل جًمىذ الٗىهغ التربىي الهاصٝ بلى ج٣ٍى

 َظٍ ألازال١ ؾلبُت ؤو بًجابُت.

. بُبُٗت الخا٫ متى ما ٧اهذ َىا٥ ٢هت؛ ؤ٦ُض ؤن لها ناخبها 
ً
حهُت والاظخماُٖت ا –زالشا ل٣هت التٞر

، ل٨ً ؤصخاب َظٍ ال٣هو في طل٪ الٗهض ٧اهىا ٢لُلي الٗضص مً اإلاٗلمحن والصخُٟحن -والخاعظُت

وعظا٫ الضًً. والؿبب في اهدهاع ٦خاب ال٣هو ٖلى َاالء مً ٞئت الىاؽ و٢لتهم؛ بؿبب ٖضم 

 اهدكاع الٗلم آهظا٥ بالهىعة ال٩اُٞت واإلاازغة في ٖامت الىاؽ.

. الضوع الٟٗا٫ واإلاخاح آهظا٥ مً الصخ٠ واإلاجالث في وكغ الًٟ ال٣هصخي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ عابٗ
ً
ا

اإلاالًىي. ٞهظٍ الىؾُلت هي التي ٧اهذ مىدكغة في ؤعظاء اإلاٗمىعة، وفي مخىاو٫ الجمُ٘ بٌٛ الىٓغ 

 ًٖ مؿخىي خُاة الىاؽ اإلاِٗكُت.
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 هلضًتالُباق وجمشالجه في الفىغ والفً الٗغبي: ملاعبت 

 نفا لُفي ةالضهخىع  ةألاؾخاط

 الٗغاق -حامٗت بابل -ولُت الفىىن الجمُلت

__________________________________________________________________________________  

 ملخو البدث

٣٘ في  م٣اعبت ه٣ضًت  الُبا١ وجمشالجه في ال٨ٟغ والًٟ ؤلاؾالمي / حهخم البدض بضعاؾت  ٍو

ٞهى٫ ًخٗغى الٟهل ألاو٫ ٞحها بلى مك٩لت البدض، ؤما الٟهل الشاوي ٣ٞض جًمً   زالزت

جمشالث الُبا١ في   (، واإلابدض الشاوي:  اإلابدض ألاو٫: ) مٟهىم الُبا١ في اللٛت الٗغبُت مبدشحن:

الله ٖلى الًٟ ؤلاؾالمي. هخاثج   في خحن زهو الٟهل الشالض بلى ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي ْو

 دض، والخىنُاث وؤزحرا اإلا٣ترخاث.الب

 

 اإلالضمت

٣٘ في  م٣اعبت ه٣ضًت  الُبا١ وجمشالجه في ال٨ٟغ والًٟ ؤلاؾالمي / حهخم البدض بضعاؾت  ٍو

ٞهى٫ ًخٗغى الٟهل ألاو٫ ٞحها بلى مك٩لت البدض والتي جخلخو بالدؿائ٫   زالزت

ضٝ البدض   الُبا١ وماهي جمشالجه في ال٨ٟغ والًٟ ؤلاؾالمي؟  ماَى   آلاحي: و٦ظل٪ ؤَمُت البدض َو

)  :اإلابدض ألاو٫  :ؤما الٟهل الشاوي ٣ٞض جًمً مبدشحن .وخضوص البدض و٦ظل٪ جدضًض اإلاهُلخاث

جمشالث الُبا١ في ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي   :(، واإلابدض الشاوي  مٟهىم الُبا١ في اللٛت الٗغبُت

الله ٖلى الًٟ ؤلاؾالمي.  :هخاثج البدض والتي مجها  :ؤوال بلىفي خحن زهو الٟهل الشالض  ْو

 مً الٟىىن البالُٚت الظي اؾخإزغ باَخمام ٖلماء .1
ً
ضُّ الُبا١ ٞىا َٗ البالٚت، ٞل٣ض وعص في ال٣غآن  ٌُ

 بحن مخًاصًً في اللٟٔ واإلاٗجى،
ً
م ظامٗا ٦ما وعص  ،و٢ض وعص في الخضًض الىبىي الكٍغ٠ ال٨ٍغ

،
ً
 وهثرا

ً
ب٩ل ما ًٟغػٍ الًضان مً  ،إ الكٗغاء وألاصباء٩ٞان مدِ ببض في ال٨الم الٗغبي قٗغا

 .مٗاٍن ظلُلت

 ،اإلاُاب٣ت" والخًاص" ،"ل٣ض حٗضصث الدؿمُاث البالُٚت لهظا الًٟ ٣ٞض ؤَل٤ ٖلُه:"الُبا١  .2

) ٩ًىن بُجهما ج٣ابل وجىاٝ ولى  :ؤي .في الجملت مٗىُحن مخ٣ابلحن :ؤي ،الجم٘ بحن اإلاخًاصًً :ٞهى

ا ،الخ٣ابل خ٣ُ٣ُاؤ٧ان   ؾىاء ،في بٌٗ الهىع    .ؤو اٖخباٍع
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ً
يغوعة اَإل الضاعؾحن واإلاهخمحن باللٛت الٗغبُت ٖلى ٖىانغ البالٚت  :ومجها ،الخىنُاث :زاهُا

 .الٗغبُت ومجها الُبا١

 :ومجها ،اإلا٣ترخاث :زالشا

 ) صعاؾت م٣اعهت (  مٟهىم الخًا٠ً وجمشالجه في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي والًٟ ؤلاؾالمي .1

 .في اللٛت الٗغبُت  البالُٚتمٟهىم الهىعة  .2

 .و٦ظل٪ واإلاهاصع    

 الُباق وجمشالجه في الفىغ والفً الٗغبي: ملاعبت هلضًت

التـــي  ممــا القــ٪ ُٞــه ؤن اللٛــت هــي عبـــاٍ قــاء هللا ؾــبداهه وحٗــالى ؤن ًجٗلــه مــً الهـــالث

ٟـــه ضها  آصم )ٖلُـــه الؿـــالم(  بخٍٗغ ؾــــماء بإ حكـــض البكـــغ بًٗـــهم بلـــى بٗـــٌ ولـــظل٪ ٣ٞــــض ٦ـــغم هللا ؾــُـ

ألاؾـماء ٞعجـؼوا ٖـً الخــضًض  اإلاؿـمُاث و٢ـض امـخدً هللا جبـاع٥ وحٗــالى مالث٨خـه بـإن ؾـإلهم ٖـً َــظٍ

٘ قإهه وبٖالء ٢ـضٍع فـي اإلاـؤل   لٞغ
ً
ٖجها زم ؾإ٫ ؾُضها  آصم ٖلُه الؿالم  ٞإظابه ٖجها  و٧ان طل٪ ؾببا

لــى، طلــ٪ ألن  الجــيـ البكــغي ــــــــــــ ٦مــا َــى مٗلــىم ــــــــــــ ظــيـ ازخــاٍع هللا حٗــالى أل  ألٖا
ً
 ن ٩ًــىن اظخماُٖــا

 بُبٗــه ٞهــى بداظــت بلــى الخٟــاَم، ومــا ًدبــ٘ َــظا الخٟــاَم مــً
ً
الخٗــاون، ولــظل٪ ٣ٞــض  بُٟغجــه، ومــضهُا

ـــال ؛ٖلـــم الخـــال٤ ٖـــؼ وظـــل بجـــي آصم البُـــان وفـــي طلـــ٪ ﴿الـــغخمً * ٖلـــم ال٣ـــغآن * زلـــ٤ : ٣ًـــى٫ ظـــل ٖو

الىـاؽ الـظًً ًجمٗهـم اإلابـضؤ ٞـةن  ولـظل٪ والبُـان مـً مؼاًـا َـظا ؤلاوؿـان. 1ؤلاوؿـان * ٖلمـه البُـان﴾،

لهـــم لٛـــت جـــغبِ ظمُـــ٘ ٞئـــاتهم وجهـــل بـــحن ظمُـــ٘  ج٩ـــىن  الىاخـــض وال٨ٟـــغ الىاخـــض َـــم بداظـــت بلـــى ؤن

 
ً
ال٣ـغآن  بُجهم واللٛت الٗغبُت هـي التـي ًجـب ؤن جغشـر لـظل٪، ألجهـا لٛـت للخٟاَم ؤَغاٞهم وج٩ىن وؾُلت

 ٧ـان ـ لٛـت ؤَـل الجىـت، ٞاإلاؿـلم ـ َى ٦خاب اإلاؿلمحن ظمُٗا و٦ـظل٪ هـي لٛـت الٗبـاصة، وهـي وال٣غآن
ً
ـا ًّ  ؤ

ُل بحن ًـضي هللا ؾـبداهه وحٗـالى ًساَـب هللا بلؿـان
ُ
بًـا٥ وٗبـض* وبًـا٥  ٣ُٞـى٫﴿ ٖغبـي مبـحن ٖىضما ًْمش

حــر ٖغبـي  وال ؤبـٌُ وال ؤؾـىص وال ظاَـل وال ٖـالم 2وؿـخٗحن﴾، ألجهـا لٛــت  وال ٞــغ١ فـي طلـ٪ بـحن ٖغبـي ٚو

ــاًء  ٫ بهــامكــتر٦ت بــحن ظمُــ٘ اإلاؿــلمحن، بٗــض ؤن هــؼ  ــا هللا ؾــبداهه وحٗــالى ألن ج٩ــىن ٖو ال٣ــغآن وازخاَع

و ظمُـــ٘ اإلاؿــلمحن، وألجهـــا لٛـــت ال٣ـــغآن ٞاإلاداٞٓـــت ٖلحهـــا مداٞٓـــت ٖلـــى ٢ـــُم  ل٨المــه ٞهـــي لٛـــت الٗـــغب

ــت ٖلــى نــاخبها ؤًٞــل التــي ظــاء ؤلاؾــالم م وظــاءث بهــا الؿــىت الىبٍى  الهــالة وؤػ٧ــى بهــا ال٨خــاب ال٨ــٍغ

م وهٟهــمالؿــالم وألهىــا ال وؿــخُُ٘ ؤ وههــل بلــى ؤؾــغاع  ال٣ُٗــضة الخ٣ــت، ن هــضع٥ مٗــاوي ال٣ــغآن ال٨ــٍغ

                                                           
 .4-2ؾىعة الغخمً، آلاًت/ 1 
 .5ؾىعة الٟاجدت، آلاًت/  2
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ٗت الٛــــغاء ووٗــــٝغ ؤخ٩ــــام صًيىــــا الخىُــــ٠ خىــــا  بال مــــً زــــال٫ الكــــَغ الٖىــــا ٖلــــى َــــظٍ اللٛــــت ومٗٞغ
ّ
بَ

 الض٣ُ٢ت بها.

ـا مـً اللٛـاث بمغاخـل، ٣ٞـض َـظبتها ّىعتهـا  ل٣ض قاء هللا حٗالى ؤن جمغ الٗغبُـت ٦ٛحَر ألالؿـً الٗغبُـت َو

ــاًء ل٨ــالم  بٗــض َــىع بلــى ؤن تهُــإث ألن ج٩ــىن ٖو
ً
هللا ٖىــضما هــؼ٫ بهــا ال٣ــغآن ٖلــى ٢لــب اإلاهــُٟى  َــىعا

ـغة  ٖلُـه الهـالة والؿـالم، و٢ـض ٧ـان الٗـغب فـي طلـ٪ الى٢ـذ ٖلـى طعوة الٟهـاخت والبالٚـت و٧اهـذ الجٍؼ

وهٓمـه  هثـٍرالٟٛحر مً الخُباء والكٗغاء الظًً ًل٣ىن الخـضًض الٗغبـي ٢هـُضٍ وعظـٍؼ و  ػازغة بالجم

خٟــازغون بالؿــب٤ بلــى ٢هــباث الؿــب٤ ُٞــه، ـم ًدبــاعون فــي َــظا اإلاًــماع ٍو ٧ــاهىا ًجخمٗــىن فــي  و٢ــض َو

يـىابِ لهـا ألجهـم وكـئىا  و٧اهىا ًخ٣ىىن الخٗبحر وال ًدخاظىن بلـى ويـ٘ ؤؾىا٢هم مً ؤظل َظا الخباعي 

اإلاسُــئ مــجهم  هم، ٩ٞــانحكــىبهم ل٨ىــت  فــي خــضًث ٞهــم ًخ٣ىىجهــا بالؿــل٣ُت وباإلاماعؾــت ومــا ٧اهــذ ٖلحهــا

 ٌٗٝغ زُإٍ بالبضحهت. 

وفي خضوص مىيٕى البالٚت والبُان ٞان لضعاؾت الٗلىم البالُٚت ؤَمُت ٦بحرة ٞهي لِؿذ 

ت إلايصخئ ألاصب ٣ِٞ، بل ت ؤًًا إلاً ٣ًىم بمهمت الى٣ض لظل٪ ألاصب، ٞالبالٚت ج٠٣  يغوٍع يغوٍع

توالى٣ض واؾُت ال٣ٗض، والبالٚت ب٣ضع ماهى يغ  مً ألاصب ت لؤلصًب والىا٢ض ٞهى يغوٍع لل٣اعت،  وٍع

ألاصًب ؤن ًى٣له مً وظضان  خؿاؽ بما ؤعاصإلإلاؿاٖضجه ٖلى جظو١ الجما٫ في الٗمل ألاصبي وا

 :وؤ٩ٞاع وصالالث. ومً َىا  جخطر ؤَمُت البالٚت في ؤجها

م مً خُض ٞهاخخه وبالٚخه -  .جبحن لىا ؾغ بعجاػ ال٣غآن ال٨ٍغ

ت في ؤخاصًض الغؾى٫ ٖلُه الهالة والؿالمجظو١ البالٚت الىحؿاٖض ٖلى  -  .بٍى

 .جظو١ ألاصب وبصعا٥ زهاثهه والى٢ىٝ ٖلى ؤؾغاع الجما٫ ُٞه -

 .ج٣ىم اإلال٩اث وجغقض الظو١، وتهضي اإلاىَبت ألاصبُت في هٟـ ألاصًب بلى ال٨ما٫ -

هه ومً بحن ؤ٢ؿام البالٚت َى الُبا١ )مىيٕى البدض الخالي( و الظي ٌٗض مً ألا٢ؿام اإلاهمت ٧ى 

ى ٦شحرا ما هجضٍ في ال٨ٟغ الٗغبي وؤلاؾالمي، ٣ٞض بجي ال٩ىن ٖلى ٨ٞغة  ًجم٘ بحن زىاثِخحن، َو

 الشىاثُت َظٍ. 

في ألاطَان، باٖخباع ؤّن  والٗىهغ الجمةلى في الُبا١ َى ما ُٞه مً الخالئم بِىه وبحن جضاعي ألا٩ٞاع

 .الٟاثاإلادكابهاث واإلاخس اإلاخ٣ابالث ؤ٢غب جساًَغا بلى ألاطَان مً
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س

ُ
ْغُػ١ُ  َوج

َ
َخِيّ َوج

ْ
ًَ ال َذ ِم ّ

ُِ
َ َ
غُِط اإلا

ْ
س

ُ
ِذ َوج ّ

ُِ
َ ْ
ًَ اإلا َخيَّ ِم

ْ
ْحِر ِخَؿاٍب  ال

َ
أُء ِبٛ

َ
ك

َ
 1﴾.َمً ح

 ؤمشلٍت مً ؤمشلت الُبا١
ُ
ت َٗ ْعَب

َ
 :في َظا الّىّو ؤ

 " ُٕ ِز
ْ
ج
َ
ِحي"، و"ج

ْ
ا

ُ
 .ٞهظا مخ٣ابالن ج٣ابل جًاصألاو٫: الُبا١ َبْحن: "ج

ى ٧األو٫  " َو ِظ٫ُّ
ُ
" و"ج ؼُّ ِٗ

ُ
 .الشاوي: الُبا١ بحن: "ح

ل ُْ هاع في اللّ ىلُج الجَّ
ُ
ل في الجهاع" و"ج ُْ ىلُج اللَّ

ُ
 ."الشالض: الُبا١ بحن: "ج

غُِط 
ْ
س

ُ
ِذ" و"ج ُّ َ ًَ اإلاْ َخيَّ ِم

ْ
غِط ال

ْ
س

ُ
ال  والغاب٘: اإلا٣ابلت بحن: "وج َخّي"، ٍو

ْ
ًَ ال َذ ِم ُِ

َ ْ
ٍلّ مً اإلا

ُ
خٔ َىا ؤّن في ٧

ا، وؤن
ً
ذ في الشاهُت، الجملخحن َبا٢ ُّ ابلت، ٞالخيُّ في ألاولى ًًاصُّ اإلا ا ُم٣َ ًٗ ُذ في  في الجملخحن م ُّ واإلا

 .الشاهُت ٖلى الترجِب الظي ظاء في ألاولى ألاولى ًًاصُّ الخيَّ في الشاهُت، و٢ض ظاء َظا الخ٣ابل في

التي جخمشل بالجم٘ بحن مخًاصًً هجضَا ٢ض ؤل٣ذ بٓاللها ٖلى  ومً اإلاُٟض ط٦ٍغ َىا ؤن جل٪ ال٨ٟغة

الٗضًض مً مىاحي اليكاٍ الٗغبي ؤلاؾالمي ومً بحن طل٪، الًٟ الٗغبي وؤلاؾالمي ٞىجض َظٍ 

الشىاثُاث واضخت ُٞه ووهي مً ألامىع التي وظض الباخشت، ؤجها لم جبدض مً ٢بل لظا جإحي الضعاؾت 

 والضعاؾت. الخةلىت لخ٠٣ ٖلحها بالبدض 

ى ٗض َى ملخو إلاك٩لت البدض الخةلى( َو  :وآلان ججض الباخشت هٟؿها ؤمام حؿائ٫ )َو

   ؟وماهي آلُاث بقٛاالجه ؟َل َىال٪ َبا١ في ال٨ٟغ والًٟ الٗغبي وؤلاؾالمي

 هضف البدث  :زاهُا

 حهضٝ البدض الخةلى بلى: 

 مً زال٫ م٣اعبت ه٣ضًت٦ك٠ الُبا١ وجمشالجه في ال٨ٟغ والًٟ الٗغبي و ؤلاؾالمي /  
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  زالشا: أهمُت البدث والحاحت ئلُه

 . ًُٟض اإلاهخمحن بال٨ٟغ الٗغبي وؤلاؾالمي الؾُما للىا٣َحن بالٗغبُت مً ٚحر الٗغب. 1

. حٗض الٟىىن، الؾُما ؤلاؾالمُت لٛت جىانل خًاعي لجمُ٘ اإلاؿلمحن في ؤعظاء اإلاٗمىعة، ومً زم 2

 .والًٟ، مً قإهه ؤن ٣ًىي ؤوانغ الٗال٢ت بحن الٗغب واإلاؿلمحنٞإن الجم٘ بحن البالٚت وال٨ٟغ 

ظا ؤمغ واإلاؿلمىن  مهُإ  َم ؤخىط الىاؽ لهظا الخىانل الخًاعي مً زال٫ الخٟاَم بهظٍ اللٛت َو

 بضلُل ؤن ٚحر الٗغب ٌٗخىىن بهظٍ اللٛت وحهخمىن بها.

م، وبن مما ُٖٓمت، وهي  الٗغبُت لٛت . ًُٟض اإلاهخمحن باللٛت الٗغبُت ٞاللٛت3 لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ٖامت ومً َلبت الٗلم زانت ًٖ حٗلم ؤقٝغ اللٛاث  ال٨بحر مً الىاؽ ًاؾ٠ له طل٪ الٗؼوٝ

الؿبُل  وه٤ُ بها ؤًٞل الغؾل، وال ًم٨ً ٞهم الضًً الخاجم الظي َى بها ؤقٝغ ال٨خب التي هؼ٫ 

 .للىجاة بال بٟهم لٛت الًاص الىخُض

  عابٗا:  جدضًض اإلاهُلحاث

 با١( )الُ

ّبا١
ُ
  )اؾم :)َ

ا١ُ  بَّ
ُّ
بِت  :الُ

َّ
غ مً الٟهُلِت اإلاغ٦ ّمِ

َٗ ى هباٌث ٖكبيٌّ ُم ان، َو
َ
ز ؿخٗمل في بٌٗ  الضُّ غ، َو هبىبُِت الَؼ

ُ
ألا

 1الؼهابحر. ؤهداء الكام في جؼبِب الٗىب لهّضِ 

با١ َِ   )اؾم :)

اَب٤َ 
َ
َبا١ُ  ،مهضع َ ِ

ّ
ُاب٤ُ  :الُ

ُ
  اإلا

َبا١ُ  ِ
ّ
ِ٘  الُ ْو  :ِفي الَبِضٌ

َ
ْحِن ؤ

َ
اِبل ْحِن ُمَخ٣َ َُ َى ْٗ ُ٘ َبْحَن َم َجْم

ْ
ًِ  ال

ًْ اصَّ ًَ ٌذ، :ُمَخ ِ
ُّ َى َحيٌّ َوَم ْدَؿُبُهْم ﴿ َُ

َ
ْم  َوج َُ  َو

ً
اْا َ٣ ًْ ؤَ

ىصٌ 
ُ
َبا١ٌ  2﴾،ُع٢ َماَواُث  َِ َب٤َ، الؿَّ

َ
َب٤ َوَ

َ
َ ُ٘ َبا١ُ  َظْم ِ

ّ
٤َ  الُ

َ
ل
َ
 ز

َ
٠ ُْ َ

َغْوا ٦
َ
ْم ج

َ
َب٣ٍَت، ﴿ل

َ
ْى١َ َ

َ
ٞ 

ٌ
َب٣َت

َ
ْي َ

َ
ؤ

َ٘ َؾَمَىاٍث  ُه َؾْب
َّ
  الل

ً
َبا٢ا َِ﴾3 

َبا١ُ  ِ
ّ
َب٣ٍَت  الُ

َ
و َ

َ
َب٤ِ ؤ

َ
َ ُ٘  ظْم

َب٤
َ
  اؾم  :َ

                                                           
 .421، م2م(، ط1998، 3، )ال٣اَغة: مُبٗت اإلاجم٘ اللٛىي، ٍاإلاعجم الىؾُِٛت الٗغبُت بال٣اَغة، مجم٘ الل  1
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َبا١ٌ، و :الجم٘
َ
با١ٌ  ؤ َِ  

َب٤ُ 
َّ
ُاب٤ُ لٛحٍر اإلاؿاوي له :الُ

ُ
  اإلا

َب٤ُ 
َّ
  الُٛاءُ  :الُ

َب٤ُ 
َّ
  الٛكاءُ  :الُ

َب٤ُ 
َّ
  ؤلِاهاء ًا٧ُل ُٞه :الُ

َب٤ُ 
َّ
 بٗض خا٫، ٧اإلاىث بٗض الخُاة زم البٗض.مجزلت بٗض م :خالت ومجزلت :الُ

ً
با١ ( 1جزلت، وخاال َِ  (:  

با١ َِ:-  

  مهضع َاب٤َ. - 1

ىٍل و٢هحر. - 2 ب وبُٗض، َو ًً، ٣٦ٍغ  2بالٚت( ظم٘ بحن لٟٓحن مخًاصَّ

  :َبا١

  َبا١

غ ؤنٟغ اللىن، َُىن  - 1  هباث طو َػ

  :َبا١

  َبا١

ىم لىا( :َى الجم٘ بحن مخًاصًً في الجملت، هدى :في البضٌ٘ . 2مهضع َاب٤.  .1 ىم ٖلُىا ٍو  . 3. )ٍو

 ما ٖالَا، وظهها. :ألاعى َبا١ . 4مُاب٤، مىا٤ٞ. 

 الفهل الشاوي 

: مفهىم الُباق في اللغت الٗغبُت    اإلابدث ألاٌو

 مً الٟىىن البالُٚت الظي اؾخإزغ باَخمام ٖلماء
ً
ضُّ الُبا١ ٞىا َٗ في ال٣غآن البالٚت، ٞل٣ض وعص  ٌُ

 بحن مخًاصًً في اللٟٔ واإلاٗجى،
ً
م ظامٗا ٠، ٦ما وعص في  ال٨ٍغ و٢ض وعص في الخضًض الىبىي الكٍغ

،
ً
 وهثرا

ً
٩ٞان مدِ ببضإ الكٗغاء وألاصباء، ب٩ل ما ًٟغػٍ الًضان مً مٗاٍن  ال٨الم الٗغبي قٗغا

 .ظلُلت

                                                           
 .216م(، م2008، 1، )ال٣اَغة:ٖالم ال٨خب، ٍمعجم اللغت الٗغبُت اإلاٗانغةٖمغ، ؤخمض مسخاع،   1
 . 388، مarablib.com/harf?view=book&lid=6&rand1، مى٢٘ بل٨ترووي: الغني اإلاعجمٖبض الٛجي، ؤبى الٗؼم،   2
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ًً٘ البٗحر عظله مىي٘  ٛىي ؤناإلاُاب٣ت في ؤنل الىي٘ الل :ظاء في لؿان الٗغب :الُبا١ في اللٛت

ب الٟغؽ في الٗضو، بلى ٚحر طل٪ مً اإلاٗاوي اإلاخىلضة. والُب٤ ُٚاء  ًضٍ، ومً مٗاهحها اإلاىا٣ٞت،وج٣ٍغ

ا، واإلاُاب٣ت اإلاىا٣ٞت، ٧ل شخيء، والجم٘ ؤَبا١، ، وجُاب٤ الكِئان حؿاٍو
ً
با٢ا  و٢ض َاب٣ه مُاب٣ت َو

اب٣ذ بحن الكِئحن بطا ظٗل ل ٢ىله حٗالى تهما ٖلى خظٍو واخض... وفيوالخُاب٤ الاجٟا١ َو ﴿ؤلم  :الخجًز

، ؤي مُب٤ٌ بًٗها ٖلى بٌٗ".
ً
 جغوا ٠ُ٦ زل٤ هللا ؾب٘ ؾمىاٍث َبا٢ا﴾  ومٗجى َبا٢ا

ى ًض٫ ٖلى وي٘ شخيء مبؿىٍ  الُاء، والباء، :. ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ وال٣اٝ ؤنل صخُذ واخض، َو

 ؤَب٤ الىاؽ ٖلى ٦ظا، ٦إن ؤ٢ىالهم حؿاوث ختى لى نّحر :ومً َظا ٢ىلهم" ٖلى مشله ختى ٌُُٛه.

 لآلزغ لهلر.
ً
 ؤخضَما َب٣ا

اإلاٟهىم اللٛىي في ؤجها الجم٘ واإلاىا٣ٞت واإلا٣اعبت واإلاؿاواة ما بحن  وبظل٪ جخطر صاللت الُبا١ في 

اصة وال ه٣هان. قِئحن ما، مً ٚحر ٍػ  في م٣ضاَع

مو  -     :مً نىع الُباق في اللغآن الىٍغ

﴿وبطا ٢ُل لهم آمىىا ٦ما آمً الىاؽ ٢الىا ؤهامً ٦ما آمً الؿٟهاء ؤال بجهم َم  :له حٗالى. ٢ى 1

مِت )بال ٌٗلمىن( إلاا ؤهه 1الؿٟهاء ول٨ً ال ٌٗلمىن﴾،  لظ٦غ  وجٟهُُل َظٍ آلاًت ال٨ٍغ
ً
با٢ا َِ ؤ٦ثُر 

 ٖلى ؤن
َ

ًٌّ مً ٞىىن الجهل، وألن الى٢ىٝ م لِؿىا  اإلاامىحن زابخىن ٖلى الخ٤، الؿٟه الظي َى ٞ َو

 بالخمُـحز بـحن الخ٤
ٌ

  .والباَل، وطل٪ مما ال ًدؿجى بال بالىٓغ والاؾخضال٫ ٖلى الباَل، َمىٍى

ًِ  وفي طل٪  2﴿ول٨م في ال٣هام خُاة ًا ؤولي ألالباب لٗل٨م جخ٣ىن﴾، :. و٢ىله حٗالى2 بـُاٌن إلاداِؾ

ىا٫ ٚاًُخه خُض ُظٗل
ُ
ٍ٘ ال ج غ الصخيُء  الُخ٨م اإلاظ٧ىع ٖلى وظٍه بضٌ ِ

ّ
٨

ُ
ّغِٝ ال٣هام وه

ُٖ ٍ، و ّضِ ًِ  ل
ً
مدال

، لُض٫ ٖلى ؤن في
ُ
، وطل٪ ألن الٗلَم به الخُاة

ُ
ٛه الىن٠

ُ
 ال ًبل

ً
 مً الخُاة ُٖٓما

ً
ا  َظا الجيـ هٖى

ب لخُاِة هَٟؿْحن، وألجهم ٧اهىا ٣ًُخلىن  ُٕ ال٣اجَل ًٖ ال٣خل ُٞدؿبَّ  بالىاخض،  ًغَص
َ
ٚحَر ال٣اجل والجماٖت

 بـُجهم، 
ُ
 لخُاتهم..(.  ٞةطا ا٢ُخوَّ مًٞخشىُع الٟخىت

ً
 ال٣اجل ؾِلم البا٢ىن، ٩ُٞىن طل٪ ؾببا
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 ؤو بزما ٞإنلر بُجهم ٞال بزم ٖلُه بن هللا ٟٚىع  :و٢ىله حٗالى. 3
ً
﴿ممً زاٝ مً مىٍم ظىٟا

   1عخُم﴾،

ِٟت( ِٗت الكٍغ ىصخٰى لهم بةظغائهم ٖلى مجهاط الكَغ
ُ
 للجى٠ )ؤي بـحن اإلا

ً
في َظا  :ؤي ،ؤي حٗمضا

ٌض للُمْهِلر، وط٦ُغ اإلاٟٛغة إلاُاب٣ت  ، ألهه جبضًُل باٍَل بلى خ٤، بسالٝ ألاو٫ الظي َى (الخبضًل ٖو

اِزم.  ط٦ِغ ؤلازم، و٧ىِن الٟٗل مً ظيـ ًُ  ما 

 الُباق )اإلاٗنى(    -

 :اإلاُاب٣ت" والخًاص، ٞهى" ،"ل٣ض حٗضصث الدؿمُاث البالُٚت لهظا الًٟ ٣ٞض ؤَل٤ ٖلُه:"الُبا١

)٩ًىن بُجهما ج٣ابل وجىاٝ ولى في بٌٗ  :في الجملت. ؤي مٗىُحن مخ٣ابلحن :الجم٘ بحن اإلاخًاصًً، ؤي

ا وؾىاء ؤ٧ان ج٣ابل الخًاص، ؤو ج٣ابل ؤلاًجاب  الهىع، ؾىاء ؤ٧ان الخ٣ابل خ٣ُ٣ُا، ؤو اٖخباٍع

 والؿلب، ؤو ج٣ابل الٗضم واإلال٨ت،  ؤو ج٣ابل الخًا٠ً، ؤو ما ٌكبه قِئا  مً

حر طل٪.طل٪.   ٚو

ى  الجم٘ بحن الصخيء ويضٍ :ٞهى أما مٗىاه الانُالحي البالغي في  الجم٘ بحن ال٩لمت ويضَا. َو

بحن البُاى والؿىاص،  ظؼء مً ؤظؼاء الغؾالت، ؤو الخُبت، ؤو البِذ مً بُىث الكٗغ، مشل الجم٘

 واللُل والجهاع، والخغ والبرص(.

  أهىإ الُباق

٩ىن بحن لٟٓحن مً هٕى واخض مً ؤهىإ ال٩لمت ؤو :َباق ئًجاب :أول حن مسخلٟحن ٍو   مً هٖى

م ع٢ىص ﴾  َو
ً
مت: ﴿ وجدؿبهم ؤ٣ًاْا  وهجضٍ في آلاًت ال٨ٍغ

ُت ؤن ٩ًىن اللٟٓان مً هٕى والُباق ؤلاًجابي ٣ابله في اإلاٗجى قٍغ ًُ ظ٦غ اللٟٔ و ما  ًُ ، و َى ؤن 

مى ﴿ وما ٌؿخىي  :٣٦ىله ٖؼ و ظّل  اؾمحن واخض، بما ل و ال الىىع  و ال الٓلماث و ال البهحر و ألٖا
ّ
 الٓ

بط ٣ٖض ؾبداهه وحٗالى في َظٍ آلاًاث م٣اعهت بحن  2ألامىاث﴾، و ال ألاخُاء و ما ٌؿخىي  الخغوع و ال

ى ال٩اٞغ والبهحر ؤي اإلاامً، والٓلماث وهي ؤيضاٍص لخىيُذ الٟغ١  مى َو  الكاؾ٘ بُجها، وهي: ألٖا
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 .35ؾىعة ٞاَغ، آلاًت/  2



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 394  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ى الجّىت والخغوع ؤي الىاع. ؤوال٨ٟغ والىىع ؤي   ﴿ جاحي :مشل ٢ىله حٗالى ٞٗلحن ؤلاًمان، والٓل َو

ّٗؼ  اإلال٪ ممً حكاء و ججٕز  اإلال٪ مً حكاء و
ُ
ظ٫ مً حكاء و ح

ُ
  1مً حكاء﴾، ج

حن ؤو  ما ا٦دؿبذ(  ٖلحها ما ٦ؿبذ و ٖؼ وظل )لها :٣٦ىله خٞغ

كمل َباق ؤلاًجاب ألاهىإ الشالزت  :َو

حن(     .1  لحها ما ا٦دؿبذ(.  مشل: ٢ىله حٗالى: )َبا١ بًجاب بحن خٞغ  )لها ما ٦ؿبذ ٖو

 )وؤهه َى ؤضخ٪ وؤب٩ى(.  مشل ٢ىله:  ٖؼ وظل: . )َبا١ بًجاب بحن ٞٗلحن( 2

 مشل: زحر اإلاا٫ ٖحن ؾاَغة لٗحن هاثمت.) . )َبا١ بًجاب بحن ؤؾمحن3

ى الجم٘ بحن ٞٗلى مهضع واخض َباق ؾلب زاهُا: مىٟى ؤو اخضَما ؤمغ    ؤخضَما مشبذ وألازغ: َو

 .وآلازغ ههي

مت: ﴿ ٌؿخسٟىن مً الىاؽ وال ٌؿخسٟىن مً هللا ﴾، ى  2وهجضٍ في آلاًت ال٨ٍغ والُبا١ الؿلبي، َو

ازكىن(،  الىاؽ و )ٞال جسكىا ؤن ًاحى بمٗجى زم بما ٣ًابله باؾخسضام ؤصواث الىٟي، ٣٦ىله حٗالى:

٦غ مٗىُان ؤو ؤ٦ثر زم ما ٣ًابلهما في  و٢ض ًخدى٫ الُبا١ بلى م٣ابلت
ُ
بطا ججاوػ الُبا١ يضًً و ط

 :الضاللت ٖلى الترجِب

ب و جىلى و ل٨ً نلى و ال نّض١ )ٞال :ؤ. ٞمً م٣ابلت ازىحن بازىحن ٢ىله ظل و ٖال
ّ
ؾىعة ال٣ُامت،  (٦ظ

 (75آلاًت 

  3﴾،جٟغخىا بما آجا٦م وال جإؾىا ٖلى ما ٞاج٨م ب. ومً م٣ابلت زالزت بشالزت ٢ىله ؾبداهه: ﴿ل٨ُال

ٞؿىِّؿٍغ  ؤُٖى و اج٣ى و نض١ بالخؿجى ﴿ٞإما مً :ث. ومً م٣ابلت ألاعبٗت باألعبٗت ٢ىله ٖؼ و ظل

بن وعوصا لُبا١ واإلا٣ابلت ـ  4ٞؿىِّؿٍغ للٗؿغي﴾، بسل و اؾخٛجى و ٦ظب بالخؿجى للِؿغي وؤما مً

ت ًض٫ّ ٖلى اَخمام  ؼ ـ ٦مدّؿىاث مٗىٍى بالٗباعة، وخغنه الكضًض  البُان ال٣غآويفي ٦خاب هللا الٍٗؼ

٠ُ الٗباعاث الخىاٚمُت التي جخٗاص٫ وخضاتها الهىجُت، وجخىا٤ٞ مً خُض ألاوػان في  ٖلى جْى

 .ؤصاء اإلاٗجى ؤخؿً ؤصاء، وبزغاظه في ؤبهى خلت اوسجام جام م٘ الؿُا١ واإلا٣ام، م٘

 .جخمحز ألاقُاء(هي جىهُض اإلاٗنى وجىيُده )وبًضها ف أما فائضة الُباق  -

 بالغت الُباق: 

                                                           
 .3ؾىعة آ٫ ٖمغان، آلاًت/  1
 . 108ؾىعة اليؿاء، آلاًت/  2

  . 57ؾىعة الخضًض، آلاًت/  3
 .92/ؾىعة اللُل، آلاًت  4
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الٗامت والخانت، بىاء ٖلى ما َى مغ٧ىػ في الُبإ مً م٣اعهت  الُبا١ لىن بضٌعي، ٌكُ٘ في ؤؾةلىب

ومٓاَغ الخُاة.  ومىاػهت بحن اإلاخ٣ابالث، هٓغا ل٨ثرتها ؤمام ألاهٓاع في مكاَض ال٩ىن، ألايضاص،

 ِ
ًّ ٓهُغ ُخؿَىه الًض(. ضُّ والًض ؤ٢غب خًىعا بالبا٫ ٖىض ط٦غ يضٍ.. )وال ًُ 

ُه م٩امً حٛمٌ، وعبما الخبؿذ بها ؤقُاء ال جخمحز بال للىٓغ الشا٢ب،  وللُبا١ قٗب زُٟت، ٞو

 والظًَ الل٠ُُ. 

اإلاخًاصة، ٞهظٍ  بالٚت الُبا١ ال ج٨مً في مجغص الجم٘ بحن اإلاٗاوي اإلاخ٣ابلت، وألالٟاّ ولظل٪ ٞةن

ت لُٟٓت، ال ج٣اؽ بها  وال ج٣ضع بها ٢ُمخه. وبهما جغظ٘ بالٚت  ظىصة ألاؾلىب،خلُت ق٩لُت، وػزٞغ

 الُبا١ بلى جإزحٍر في هاخُخحن: 

سامت،  هاخُت لُٟٓت: وطل٪ بمجُئه في ألاؾلىب ؾلؿا َُٗا ٚحر مخ٩ل٠، ُٞسل٘ ٖلُه .1 ظؼالت ٞو

 .
ً
 مازغا

ً
 ظمُال

ً
جٗل له و٢ٗا  ٍو

ت: بما ًد٣٣ه .2 ،وجإ٦ُضٍ وج٣ٍى هاخُت مٗىٍى ٤ اإلا٣اعهت بحن مً بًًاح اإلاٗجى وبْهاٍع خه، ًٖ ٍَغ

لى َظا ٞالظًَ ٖىض ط٦غ الًض ٩ًىن  الًضًً،  وجهىع ؤخض الًضًً ُٞه جهىع لآلزغ. ٖو

 له، ٞةطا وعص ٖلُه زبذ وجإ٦ض ُٞه. 
ً
 لآلزغ ومؿخٗضا

ً
 مهُئا

 

الله ٖلى الفً ؤلاؾالمي.  اإلابدث الشاوي:  جمشالث الُباق في الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي ْو

 أول: في الفىغ ؤلاؾالمي  

م لىن مً ؤلىان الخٗبحر ال٣غآوي البضٌ٘، ،  بن نىع البضٌ٘ في ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
 وخ٨ما

ً
جدمل ؤؾغاعا

خه في َظا الجاهب مً ظىاهب البُان  جدخاط بلى صعاؾاث مخىانلت مانلت؛ لخبرػ ٖٓمت ال٣غآن وعٖو

 ٖلى ظما٫
ً
 .ال٣غآوي،  ولحزصاص ظماال

 البضٌ٘ في ال٣غآن وجدضًضا الُبا١  ومً ألامشلت ٖلى نىع 

ْم  َُ ا َو
ً
اْ َ٣ ًْ ْدَؿُبُهْم ؤَ

َ
 ع٢ىص( ٢ىله حٗالى: )َوج

ِه..( 
ّ
ًَ الل ىَن ِم ُٟ ْ

ْؿَخس ٌَ  
َ
اِؽ َوال ًَ الىَّ ىَن ِم ُٟ ْ

ْؿَخس ٌَ  و٢ىله حٗالى: )

: -ٖلُه ؤًٞل الهالة وؤجم الدؿلُم -ومً ألامشلت ٖلى الُبا١ في الخضًض الىبىي الكٍغ٠ ٢ىله  

حْ 
َ
اثمت"ز

َ
ْحٍن ه َٗ َغة ِل َِ ْحٌن َؾا َٖ ا٫ِ 

َ ْ
 ."ُر اإلا

  ومً ألامشلت ٖلى الُبا١ في الكٗغ الٗغبي ٣ًى٫  الؿمىَء٫:
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هم
َ
ى٨ُِغ بن ِقئىا ٖلى الّىاِؽ ٢ىل

ُ
٣ى٫ُ  وه

َ
ى٨ِغوَن ال٣ى٫َ خحَن ه ًُ ،  ِبطا وال 

َ
 اإلاخ٣ضمت

َ
ملذ ألامشلت

َ
جإ

 ٖلى شخيٍء ويضٍ، ٞاإلاشا٫
ً
" و "ع٢ىص" ألاو٫  وظضث ٦ال مجها مكخمال

ً
مكخمل ٖلى ال٩لمخحن: "ؤ٣ًاْا

 ."ال٩لمخحن: "ؾاَغ" و "هاثمت واإلاشا٫ الشالض مكخمل ٖلى

خضَما بًجابي وآلازغ  ؤما اإلاشاالن الشاوي والغاب٘  ٩ٞل مجهما مكخمل
َ
ٖلى ٞٗلحن مً ماصة واخضة ؤ

ى الجم٘ بحن الصخيِء  َؾلبي، وبازخالٞهما في ؿمَّ مشلتؤلاًجاب والؿلب ناعا يضًً، َو
َ
 ويضٍ في ألا

و٫ والشالض  ًضَعى "َبا١
َ
هه في اإلاشا٫ ألا

َ
، ٚحر ؤ

ً
قباَها َبا٢ا

َ
ؤلاًجاب" وفي اإلاشةلىً الشاوي  اإلاخ٣ّضمت وؤ

 ."والغاب٘  ًضَعى "َبا١ الؿلب

م ىا٥ ؤمشلت ؤزغي ٖلى َبا١ ؤلاًجاب مً ال٣غآن ال٨ٍغ   َو

  ٢ا٫ حٗالى في ؾىعة الخىبت .1
ْ
 َول

ً
ِلُال

َ
٢ 

ْ
ىا

ُ
ْطَخ٩ َُ لْ

َ
ِشحًرا( َىا َبا١ بًجاب)ٞ

َ
٦ 

ْ
ىا

ُ
ْب٩ جًاص " بحن ٞٗلحن  " َُ

 " ٦شحرا -ٞلُب٩ىا " وبحن " ٢لُال  -َما " ٞلُطخ٩ىا 

 َبا١ بًجاب بحن  )ؤ٣ًاْا :٢ا٫ حٗالى .2
ً
ىٌص( َىا ؤًًا

ُ
ْم ُع٢ َُ ا َو

ً
اْ َ٣ ًْ ْدَؿُبُهْم ؤَ

َ
 ع٢ىص(. –)َوج

3.  
ْ
َؾغَّ ال

َ
ًْ ؤ م مَّ

ُ
ى٨ ض )ؾَىاء ّمِ ِل ٢ا٫ حٗالى في ؾىعة الٖغ ُْ ٠ٍ ِباللَّ

ْ
َى ُمْؿَخس َُ  ًْ ْى٫َ َوَمً َظَهَغ ِبِه َوَم َ٣

 مً اإلاتراصٞاث التي بُجها َبا١ بًجاب وهى بحن ٞٗلحن َما 
ً
َهاِع(. ظمٗذ َظٍ آلاًت ٦شحرا َوَؾاِعٌب ِبالجَّ

  الجهاع( –وبحن ؤؾمحن )اللُل  ؾاعب( –ظهغ(، )مؿخس٠  -)ؤؾغ 

4.  َُ ُه  هَّ
َ
 َبا١ بًجاب بحن ٞٗلحن َما " ٢ا٫ حٗالى في ؾىعة الىجم: )َوؤ

ً
ى( َىا ؤًًا

َ
ْب٩

َ
ْضَخَ٪ َوؤ

َ
َى ؤ

 َبا١ بًجاب بحن ٞٗلحن َما " ؤماث  ،" ؤب٩ى -ؤضخ٪ 
ً
ا( َىا ؤًًا َُ ْخ

َ
َماَث َوؤ

َ
َى ؤ َُ ُه  هَّ

َ
  " ؤخُا -)َوؤ

بخإمل آلاًاث الؿاب٣ت هجض ؤن َبا١ ؤلاًجاب ٩ًىن بحن الهٟاث ؤو ألاؾماء وؤيضاصَما.. بكٍغ ؤن 

  .الهٟاث مشبخت ٚحر مىُٟت.ج٩ىن 

 الٗغبي  ومً ألامشلت ٖلى َباق ؤلاًجاب في  الكٗغ

  ٢ا٫ اإلاخىبي   .1

  وؤعجب مً طا الهجغ، والىنل ؤعجب ؤٚالب ُٞ٪ الكى١ والكى١ ؤٚلب  

 ج٣ـــــغب  ِ ألاًـــام في بإن ؤعي  ؤما حٛل
ً
 جىاءي، ؤو خبِبا

ً
  بًُٛا

 َبا١  .." الىنل -اؾمحن َما " الهجغ َىا في البِذ ألاو٫ َبا١ بًجاب بحن 
ً
وفى البِذ الشاوي ؤًًا

  - بًجاب بحن ٞٗلحن َما " جىاءي ؤي بٗض
ً
. -وج٣غب " وبحن " بًُٛا

ً
  1وخبِبا

                                                           
م ئلى زلافخىاقا٦غ، مدمىص مدمض،   1  ، اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي:عؾالت في الٍُغ

:http://www.ahlalhdeeth.net/twealib/0137.pdf ،: P 75. 
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ضون في ٚغبخه في اإلاىٟى:  ٢ا٫ ابً ٍػ

  ٣ٞض حؿاوي لضًه الؿغ والٗلً ًسٟى لىاعجه والكى١ ًٟطخه

ًىحى بالبىح وبٞكاء الؿغ  ًٟطر " ٟٞٗل ًٟطر -ًسٟى في الكُغ ألاو٫ َبا١ بحن ٞٗلحن َما " 

 فى
ً
الكُغ الشاوي مً البِذ َبا١ بًجاب بحن اؾمحن َما  ٖلى الى٣ٌُ مً ٞٗل " ًسٟى "....... ؤًًا

  " 1الٗلً -" الؿغ 

 بحن
ً
الهٟت ويضَا  بطن باؾخٗغاى ألامشلت الؿاب٣ت ه٣ى٫ زاهُت ؤن َبا١ ؤلاًجاب ٩ًىن صاثما

اؾد٣ُٔ(  -ب٩ى( )هام  -ويضٍ )ضخ٪  هاجر( ؤو بحن ٞٗل -٣ٞحر( )عاؾب  -ٚجى ٢هحر( ) -)َىٍل 

 الٗلً(. –)الؿغ  ًدحى( ؤو بحن ألاؾماء -)ًمىث 

  َباق الؿلب

ُه هجم٘ بحن ٞٗلى مهضع واخض ؤخضَما مىٟى بـ لِـ، وال ٖلى  ى الىٕى الشاوي مً الُبا١ ٞو َو

 ؾبُل اإلاشا٫ وآلازغ مشبذ.

  ٢ا٫ اإلاخىبي .1

غ                    ونبدهم وبؿُهم جغاب  ٞمؿاَم وبؿُهم خٍغ

ذ  .2   ٢ا٫ ٢ِـ بً طٍع

لبؿىا اللُل البهُم بطا صظا                           وهبهغ يىء الهبذ والٟجغ ؾاَ٘ ٍو

  . ٢ا٫ ابً الىبُه3 

  مل٪ الٟااص ٞما ٖسخى ؤن ؤنىٗا           ؤٞضًه بن خٟٔ الهىي ؤو يُٗا          

  ٢ا٫ ٢ِـ بً اإلالىح  .4 

سمضَا           اح وؤمُاع               ًا مى٢ض الىاع ًظ٦حها ٍو  ٢غ الكخاء بإٍع

غي في م٣امخه  .5   ٢ا٫ الخٍغ

 مً ؤسخِ هللا وؤعضخى الٗبُض عضخى هللا ٞإٚبى الىعي          وابٜ

  . ٢ا٫ اإلاخىبي6 

م وؾىاص اللُل ٌكٟ٘ لي                   وبُاى الهبذ ٌٛغي بيواهشجى  ؤػوَع

 . ٢ا٫ الكاٖغ7

 ولُل َغجه الؿىصاء ؤٚغاوي جهاع ٚغجه البًُاء ؤعقضوي               

ت وئلىاث ئقخغالتها في الفً الٗغبي وؤلاؾالمي   :زاهُا  الشىائُاث الفىٍغ

                                                           
ضون البؿخاوي، ٦غم،   1  . 45م ، )بحروث: صاع بحروث للُباٖت واليكغ، ص.ث(،صًىان ابً ٍػ
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مما ج٣ضم ًم٨ىىا الىنى٫ بلى ؤن مٗجى الُبا١ َى الشىاثُت الًضًت، ؤي ؤن َىا٥ وخضة مخًاصاث 

جم٘ بحن مٗىُحن اخضَما ٩ًىن بالًض مً آلازغ و٦الَما ًخمم بًٗه في وخضة، لظا ؾ٩ُىن ج

  :الخضًض َىا ًٖ ؤمشلت لخل٪ الشىاثُاث اإلاىظىصة في ال٨ٟغ الٗغبي وؤلاؾالمي

 . اإلادضوص والالمدضوص1

ٌٗض مٟهىم اإلادضوص والالمدضوص، اخض الجضلُاث الهٗبت التي ٌِٗكها ؤلاوؿان ٖلى ؾُذ ألاعى  

اع الضًجي الصخُذ، وبطا ما ؾلمىا بن اعجباٍ ؤلاوؿان باهلل  والٌؿخُُ٘ ؤن ًجض خال لها زاعط ؤلَا

دضوص ؾبداهه وحٗالى،  َى الىاٞظة التي ًُل مً زاللها َظا ال٩اثً اإلادضوص ٖلى الٗالم الالم

)الالمخىاهي(، ؤصع٦ىا يألت اإلااصة ومدضوصًتها وبدشىا للخالم مً ٢ى٢ٗت اإلادضوصًت التي هدل ٞحها 

ض مً ال٨ماالث،  مً َىا جدؿ٘ آلاٞا١ الظَىُت لخخجاوػ ٖالم اإلااصة   بدشا ًٖ اإلاٍؼ

ُٞت ومً َىا اؾخلهم اإلاؼزٝغ اإلاؿلم ؤ٩ٞاٍع ٞاججه بلى ججؿُض الك٩ل الهىضسخي في جهامُمه الؼزغ 

ظٍ الىُْٟت للك٩ل الهىضسخي وما  إلاا للهىضؾت مً جإزحر ٖلى الىٟـ باظخظابها هدى الخ٣ُ٣ت َو

ٌك٩له مً زٍُى ؤنبدذ ٖىهغ يِٛ ٖلى عوخُت اإلاؼزٝغ اإلاؿلم، وطل٪ ألَمُت َظٍ ألاق٩ا٫ 

 وظمةلىاتها. 

َه بإي ٦ما اهه لِـ مً الخٟي ما للخِ ؤو الك٩ل الهىضسخي مً مٗجى ظمةلى مؿخ٣ل لٗضم اعجبا

ذ حكبه الضاثغة وظظٕ الصجغة  غة الغوٍػ عابِ َبُعي، بل بن ؤق٩ا٫ الُبُٗت جىن٠ به ٞى٣ى٫ َػ

٨ظا.   ٌكبه الاؾُىاهت َو

ت، ٞةطا هٓغها بلىها مً زال٫ بَال١ ؤظؼاءَا مداولحن  ا٦دكاٝ اإلاٟغصة  وفي خضوص مىيٕى الؼزٞغ

ا مً زال٫ خغ٦تها الىاخضة، ٢اصها الىٓغ بلى الجؼء، وبطا هٓغها بلى الىخضة ا ُت بدخاب٘ ؾحَر لؼزٞغ

ال١ (.  ا وما ًيخج ًٖ طل٪ الخ٨غاع مً ب٣ًإ ٢اصها ٧ل طل٪ بلى الالمدضوص )ؤلَا  وج٨غاَع

٨ظا بلى ماال جهاًت، وهجض بن لهظٍ  زم بن زمت ٨ٞغة بؾالمُت جغي ؤن الىاخض الًهضع ٖىه بال واخض َو

ُت  ال٨ٟغة نضاَا لضي اإلاؼزٝغ اإلاؿلم ٣ٞض ٧اهذ خايغة ٖىضٍ خحن ظٗل مً الىخضة الؼزٞغ

ا زم جخ٨غع ج٨غاعا ال جهاثُا.   وخضة ؤزغي جىاَْغ

ُت التي ججض ٦ثرتها مً زال٫ ججلي الىخضة في ال٨ثرة،   الؾُما الىاخض والظي ًخمشل بالىخضة الؼزٞغ

 بط بن خ٣ُ٣ت ال٨ثرة مغظٗها وخضة ؤو ال٨ثرة ماهي بال ججلُاث للىخضة، ٞالىخضة ؤؾاؽ ال٨ثرة. 
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ا لخدهُل ٦مالها  ا وؾحَر وفي َظا الىٓام جٓهغ عمىػ الُبُٗت وال٩ىن لخا٦ض مدضوصًتها واٞخ٣اَع

مً زال٫ عخلت جغوم بها بلى الالمدضوص )اإلاُل٤(، وبخٗبحر ؤص١ ماَى بال حٗبحر ًٖ اعجباٍ اإلادضوص 

  1بالالمدضوص.

 

 

ُت مً ظهت والمدضوصًت خغ٦ت  ً الؼزغالك٩ل ًىضر مدضوصًت الىخضاث الؼزٞغ في  الخ٩ٍى

 )الالجهاثُت(

 الجالٌ والجماٌ  .2

وبهظا ًغي ال٨ٟغ ؤلاؾالمي بن )ظال٫ هللا حٗالى ًٖ طاجه بٓهىعٍ في ؤؾماثه ونٟاجه ٦ما هي ٖلى 

اء واإلاجض والشىاء، و٧ل  ؤلاظما٫، وؤما ٖلى الخٟهُل، ٞان الجال٫ ٖباعة ًٖ نٟاث الٗٓمت وال٨بًر

مى ظما٫ له ٞاهه خحن ٌكخض ْهىعٍ ٌؿمى ظالال،٦ما اهه ظال٫ له مباصت ْهىعٍ ٖلى الخل٤ ٌؿ

ظماال ومً َىا ٢ا٫ مً ٢ا٫: )بن ل٩ل ظما٫ ظالال ول٩ل ظال٫ ظماال، وبهما بإًضي الخل٤ ؤي ال 

ًٓهغ مً ظما٫ هللا حٗالى بال ظما٫ الجال٫ ؤو ظال٫ الجما٫.وؤما الجما٫ اإلاُل٤ والجال٫ ٞاهه 

 ال٩ًىن قهىصٍ بال هللا وخضٍ(. 

لل٠ُ واإلاغوهت، وؤمشا٫ طل٪ هي نٟاث مما ج٣ضم  ًخطر بن ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٌٗض نٟت الغخمت وا

 ظما٫، ؤما نٟت ال٣ىة والهالبت وؤمشا٫ طل٪ مً الهٟاث ٞهي نٟاث ظال٫. 

وبظل٪ حٗض اإلاىظىصاث في َظا ال٩ىن مٓاَغ ظما٫ الخ٤، و٦ظل٪ نٟاث الخ٤ التي جض٫ ٖلى 

٨ظا ناعث بٌٗ اإلاىظىصاث مٓ ا قاج٘ في الىظىص، َو اَغ الجال٫ ٧ال٣اصع والغ٢ُب، ٞان ؤزَغ

ظا ؾغ ٢ىله حٗالى ﴿وعخمتي وؾٗذ ٧ل شخيء﴾،  2للجال٫، ؤما ؤؾماء الجما٫ ٞهي حٗم الىظىص َو

ٞالغخمت ٞحها ظما٫ ومً َىا ٧ان الجما٫ ؾاب٣ا. ومً جإمل آلاًاث ال٣غآهُت وؿخُُ٘ ؤن هجض مىا٢٘ 

ُه ما ٣ًابله ٦ما اهه ما في آًت في ال ٣غان جخًمً الجال٫ والجما٫ ٞحها، ٞما في الىظىص شخيء بال ٞو

عخمت بال ولها ؤزذ لها ج٣ابلها جخًمً ٢ىة جٓهغ ؾلُان الخال٤ ٖؼ وظل ٣٦ىله حٗالى: )ًىم جبٌُ 

                                                           
جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، حمالُت الفً الٗغبياهٓغ: ٠ُٟٖ، بهيسخي،   1 ذ: اإلاجلـ الَى م(، 1979،  )ال٩ٍى

 .101م
غاٝ، آًت/  2  .155ؾىعة ألٖا
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، وهي  (، وهي جمشل ٣ٖاب الخال٤ إلاً ٌٗصخي ؤمٍغ (، وهي جمشل الجما٫ و٢ىله: )وحؿىص وظٍى وظٍى

اإلاُل٤.مً ح٨ٗـ مٗاوي الجال٫ ٦ظل٪ ٞان الجىت مٓهغ الجما٫ اإلاُل٤، والجخُم مٓهغ الجال٫ 

٧ل ما ج٣ضم ًم٨ً الاؾخيخاط بن لهظٍ ألا٩ٞاع او٩ٗاؾاث ٖلى ؾلى٥ الٟىان اإلاؿلم، بط ؤٞاص مً 

ت ٞاؾخٗمل )الخًاص( بحن الخٍُى الخاصة  َظًً اإلاٟهىمحن )الجال٫ والجما٫(، في مجا٫ الؼزٞغ

ضاث الىباجُ ت( ٖلى الجما٫ )الهىضؾُت( والخُىٍ اإلاغهت )الىباجُت( ٞضاللت الخٍُى اإلاغهت )الخجٍغ

ىاُٖت وؾالؾت واوؿُابُت   بما ُٞه مً مغوهت َو

في خحن ٧اهذ صاللت الخُىٍ اإلاؿخ٣ُمت )الهىضؾُت( هي الجال٫، بما ُٞه مً الهُبت وؤلاظال٫ 

  :وال٣ىة. ٦ما في الك٩ل الخةلى

 

 

 

ق٩ل ًىضر )٢ىة الخٍُى الهىضؾُت ونالبتها مً ظهت ومغوهت ومُىاُٖت الخٍُى اإلاىدىُت مً 

 ظهت ؤزغي(

 

 اإلاغئي والال مغئي  -

جب٣ى الغئٍت باليؿبت للٟىان بمشابت ؤلاًضًىلىظُت ألًت َغوح ٞىُت ٖلى ؤن ٧لمت )عئٍت( حٗجي ٧ل ما 

َى مغجبِ بداؾت البهغ، )الٗحن(، ؤما الغئٍا ٞهي جغجبِ باال٦دكاٝ ؤو ال٨ك٠ ًٖ ظىاَغ 

 ٨ىىهاتها. مألاقُاء و 

ت في الًٟ، بط جهبذ مجغص ٢ىاة بًها٫ ل٩اثىاث مبهغة، في خحن  ىا ًستز٫ مٗجى الغئٍت البهٍغ َو

ظا اإلاٗجى الانُالحي َى الظي ًم٨ً ؤن هُب٣ه ٖلى  بن مٗىاَا ؤوؾ٘ واقمل، مٗجى ٚحر مدضوص، َو

التي الًٟ ؤلؼزغفي بالظاث، ٞللًٟ ؤلؼزغفي بطن عئٍت ٦ما بن له ما ؾ٣ُٗب الغئٍت ؤي الغئٍا وهي 

حٗجي الىٓغ بالبهحرة )بٗحن ال٣لب(، بل باألخاؾِـ اإلام٨ىت وبًمجها الخضؽ والخساَغ. ٖلى 

الٗمىم ٞان ٦ال مً الغئٍا والخهمُم ؤلؼزغفي ًمهضان إلاٗجى )الخٗامل( بحن الظاث وال٩ىن، ؤو الجؼء 

 وال٩ل. 

ال٢تها بال ٨ظا ٞان للغئٍت الٟىُت مجالها الظي ًسو الظاث ؤلاوؿاهُت ٖو ٣ُم اإلااوعاثُت، ومً َىا َو

غ بدض الٟىان اإلاؿلم.  الم ؤزغ )ال مغجي( والظي ٌكمل ظَى  ٞان َىا٥ ٖاإلاان ٖالم )مغجي( ٖو
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٨ًمً ظىَغ بدض الٟىان اإلاؿلم الظي ًٓهغ في جهُٗض اإلاصخو بلى اإلاخهىع واإلاغجي بلى اإلادضوؽ. 

ى ما ٧ان وما ؾ٩ُىن مغثُا وما لم ٨ًً، ؤو ما ٧ان مغثُا مً ال " ٞال مغجي لِـ ٣ِٞ ال مغثُا "، َو

٢بل آزغ ٚحر و لِـ بىاؾُتي، ومً خُض ُٚابه مدؿىب ٖلى الٗالم، ٞهى عئٍت ؾامُت، خًىع 

 جام. 

 

 

 

 

ت في الك٩ل َظا ججض جالٖب الٟىان اإلاؿلم في ٖم٤ الخٟغ ووظىص ْال٫ وؤيىاء مما ًجؿض زىاثُ

ا. ه َىا بلى ؤن َىا٥ ال٨شحر مً الشىاثُاث المجا٫ آلان لظ٦َغ  )الباعػ ـ الٛاثغ(.  وجىص الباخشت الخىٍى

 

 الخاجمت

   :جىنلذ الباخشت بلى الىخاثج آلاجُت في جهاًت الضعاؾت

 مً الٟىىن البالُٚت الظي اؾخإزغ باَخمام ٖلماء .1
ً
ضُّ الُبا١ ٞىا َٗ البالٚت، ٞل٣ض وعص في ال٣غآن  ٌُ

 بحن مخًاصًً في اللٟٔ واإلاٗجى،ال
ً
م ظامٗا و٢ض وعص في الخضًض الىبىي الكٍغ٠، ٦ما وعص  ٨ٍغ

،
ً
 وهثرا

ً
٩ٞان مدِ ببضإ الكٗغاء وألاصباء، ب٩ل ما ًٟغػٍ الًضان مً  في ال٨الم الٗغبي قٗغا

 .مٗاٍن ظلُلت

والخًاص، اإلاُاب٣ت" " ،"ل٣ض حٗضصث الدؿمُاث البالُٚت لهظا الًٟ ٣ٞض ؤَل٤ ٖلُه:"الُبا١ .2

في الجملت. ؤي: )٩ًىن بُجهما ج٣ابل وجىاٝ ولى  مٗىُحن مخ٣ابلحن :ٞهى: الجم٘ بحن اإلاخًاصًً، ؤي

ا(.  في بٌٗ الهىع، ؾىاء  ؤ٧ان الخ٣ابل خ٣ُ٣ُا، ؤو اٖخباٍع

٠ واؾخسضم  ؤهىإ مً البضٌ٘ في  .3
َ
اؾخٟاص الٟىان اإلاؿلم مً الُغوخاث البالُٚت، ٣ٞض ْو

المي، الؾُما في مجا٫ الخهمُم الؼزغفي الٗغبي وؤلاؾالمي. مً زال٫ مجا٫ الًٟ الٗغبي وؤلاؾ

 جغخُل جل٪ ألاهىإ مً البضٌ٘ مٟاَُمُا في مجا٫ الًٟ ؤلاؾالمي. 

ت الٗغبُت مً قٗغ وزُابت وؤصب، ٣ٞض ٧ان   .4 مشلما ٧ان للُبا١ خًىع واضر في الٟىىن اللٍٛى

 في(. له خًىعٍ ؤًًا في مجا٫ الًٟ الٗغبي وؤلاؾالمي )الؼزغ
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ا
 الخىنُاث، ومجها   :زاهُا

 يغوعة اَإل الضاعؾحن واإلاهخمحن باللٛت الٗغبُت ٖلى ٖىانغ البالٚت الٗغبُت ومجها الُبا١. .1

يغوعة جًمحن مىاهج الٟىىن الجمُلت لضعوؽ في البالٚت والى٣ض ألاصبي الٗغبي إلاا لها مً  .2

همه ت جغازىا الٗغبي ٞو  . ؤَمُت في مٗٞغ

 اإلالترخاث  :زالشا

   :اؾخ٨ماال إلاخُلباث البدض الخةلى، ج٣ترح الباخشت بظغاء الضعاؾاث و٦ما ًإحي 

 مٟهىم الخًا٠ً وجمشالجه في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي والًٟ ؤلاؾالمي  )صعاؾت م٣اعهت( .1

 مٟهىم الهىعة البالُٚت في اللٛت الٗغبُت. .2
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 أصبُاث البدث ًٖ الجظوع 

 
ا
 كغاءة جأنُلُت في مهُلح "كهُضة الىثر" ٖغبُا

 ألاؾخاط اإلاكاعن الضهخىع خبِب ُبىْهُغوْع 

 كؿم اللغت الٗغبُت، حامٗت كُغ

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث 

ً قٗغ الىثر ًدُلىا بالًغوعة هدى البدض ًٖ  ٧ل خضًض ًٖ  مهُلر ٢هُضة الىثر ٖو

بر بصعا٥ ه٣اٍ الخماؽ الخغظت ؤصبُاث الٗال٢ت  بحن الكٗغ والىثر ٖبر جٟاٖالث ألاػمىت في اإلااضخي، ٖو

ال مىٟهلحن ٧ل الاهٟها٫، وبطا ٧ان الٓاَغ َى  في الش٣اٞت ألاصبُت الٗغبُت بحن ٦ُاهحن ْال ػمىا ٍَى

ها ٦ظل٪، ٞةن خ٣ُ٣ت الٗال٢ت بُجهما ما ٞخئذ جخجلى قِئا ٞكِئا ٖبر ؤق٩ا٫ ؤصبُت ٖضًضة لم ًإلٟ

بلى ه٣ُت الخ٣اَ٘،  وجىلضث ٖجها ما ٌؿمى آلان ب٣هُضة الىثر، التي -في الجهاًت -اإلاخل٣ي ختى ونلذ

ت ا٢خداما واؾٗا في ؤوازغ الؿبُٗىاث وؤواثل الشماهِىاث مً ال٣غن  ا٢خدمذ الؿاخت الكٍٗغ

ثر اإلااضخي، ٞل٣ض ؤنبذ الغاًٞىن لهظا الىٕى الكٗغي ال ًجضون مهُلخا بضًال ًٖ ٢هُضة الى

ً ْهغث ججاعب  .ًىٗخىن به َظا ال٩اثً الجضًض الظي ٞغى خًىعٍ ب٣ىة ٟٞي مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

ؿت بحن الكٗغ والىثر، مً زال٫ ما ؤيخى ٌؿمى الخ٣ا  ظاصة جداو٫ ٖمًضا زل٤ ٖال٢ت جضازل ماّؾِ

ى الىثر الظي ٌٗخمض ُبًٗضا في الخُا٫، وب٣ًاٖا في التر٦ُب، و  وٞغة في "الىثر الكٗغي الغوماوسخي"َو

ت زانت لضي ظبران زلُل ظبران وؤمحن  ب ُٞه الغوح الكٍٗغ
ّ
ٛل ٌُ اإلاجاػ، و٢ىة في الٗاَٟت، مما 

م خُض  حَر داوي وزلُل مُغان، وخؿحن ٠ُٟٖ، وه٣ىال ُٞاى، ومهُٟى لُٟي اإلاىٟلىَي، ٚو الٍغ

ت وألابٗض عئٍت  بت ألاصبُت في الخغوط بلى الك٩ل الكٗغي ألا٦ثر خٍغ وألا٢غب ٖملىا ٖلى بٗض الٚغ

سُت وق٩لُت ومًمىهُت ٤ ؾُا٢اث جاٍع   .بلى الظاث اإلابضٖت مىه بلى الىمِ وألاهمىطط اإلادخظي ٞو

ظا ما ه٣غؤٍ مشال في بخضي ٦خاباث ظبران اإلاىؾىمت ب٨أبت وابدؿامت، خُض حٗلى لٛت الكٗغ ٖلى  َو

لخ٣لُضي، وال هي لٛت الىثر خحن ًخضازل ال٨ُاهان، ُٞىلضان لٛت جإؾِـ ظضًضة ال هي بلٛت الكٗغ ا

ا وزل٤ وبٗض  وجإؾِـ، جخىالض بضازلها ب٣ًاٖاث  بلٛت الىثر الخ٣لُضي ؤًًا، بجها لٛت بًداء وعٍئ

 ج٣ّغب اإلاخل٣ي مً ب٣ًاٖاث ال٣هُضة.
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اث حك٩ل الىعي الى٣ضي اإلاخدغع مً ألاهمىطط الخ٣لُضي ٖبر  ٣ًاعب البدض مؿخٍى

ت الٗغبُت واإلاخجلي في ما اج٤ٟ جغظ خدب٘ جُىع َظا مؿاعاث الكٍٗغ مخه ًٖ الٛغب ب٣هُضة الىثر، ٍو

الدك٩ل مً زال٫ عنض همى اإلاهُلر ٖبر مدُاث ؤصبُت ٞانلت ق٩لذ في مغاث ٖضًضة خل٣اث 

ت الٗغبُت الخضًشت واإلاٗانغة.  م٣ٟىصة في الكٍٗغ

 اإلاهاص الفىغي اإلاكيل للهُضة الىثر في أوعوبا 

ؤصبُاث البدض ًٖ الجظوع الٗغبُت  ًجضع بىا في بضاًت البدض و٢بل ؤن هٟهل ال٣ى٫ في

ؤن هً٘ اإلاخل٣ي ؤمام ٞلؿٟت الدك٨ُل  -بدؿمُاتها اإلاسخلٟت ٖغبُا ٢ضًما وخضًشا-ل٣هُضة الىثر 

الكٗغي الجضًض، وهىضر له بضاًاث اوٗخا١ ال٨ٟغ الكٗغي مً ٢ُىص الىمِ وألاهمىطط ال٨الؾ٩ُي 

ب ٞحها ، ٞل٣ض الاجباعي وطل٪ بالى٢ىٝ مىهجُا ٖىض مداوالث يبِ ماَُت ا ل٣هُضة وظىَغ الخجٍغ

ْهغث ٢هُضة الىثر  في الكٗغ ألاوعوبي ٖمىما والكٗغ الٟغوسخي ٖلى وظه الخسهُو في ال٣غن 

بت في الخدّغع والاوٗخا١، ومً جمغّص ٖلى الخ٣الُض اإلاؿماة  الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي مً ٚع

لى ج٣الُض اللٛت، وؤيخى الهضٝ اإلاغظى َى ب ت"و"ٖغويُت"، ٖو بٗاص الكٗغ ًٖ ًٞ هٓم "قٍٗغ

ت ظضًضة ومسخلٟت جماما ًٖ  الكٗغ، والبدض ًٖ ب٣ًإ هثري حؿخمض مىه ٢هُضة الىثر هخاثج قٍٗغ

ت ألاوعوبُت، ألن الىثر،٦ما َى مٗلىم، ٖلى ه٣ٌُ الكٗغ ًم٣ذ ال٣ىالب  اإلاإلىٝ والؿاثض في الكٍٗغ

ٌ ؤلا٣ًاٖاث اإلاٟغويت مؿب٣ا، لهظا مًذ ٢هُض ٞغ ة الىثر مىظ وكإتها َاعبت الجاَؼة جماما، ٍو

ت  غة، بلى مغوهت ال٨ٟغة الكٍٗغ
ّ
مً"الكٗغ"بلى"الىثر"، ومً الترا٦ُب البالُٚت وال٣ُم الضاللُت اإلاؿُ

ت ببً٘ نُٜ ال ًم٨ً ٢بىلها بؿهىلت في هٓم الكٗغ  التي ًسل٣ها لها الىثر ظغاء بٚىاثه للكاٍٖغ

 ال٨الؾ٩ُي.

صة عؾم البيُت الدك٨ُلُت اإلاىخٓمت والغئٍت ل٣ض ٖمل الكاٖغ ال٨الؾ٩ُي صاثما، ٖلى بٖا

ت الىٓامُت والبىاءاث الضوعٍت، ٞال ًخٗضي بلى ؤَغ ؤو  ٤ اإلا٣اَ٘ الكٍٗغ ال٣ٗالهُت الخ٣لُضًت، ًٖ ٍَغ

ؤَضاٝ ؤو بظغاءاث ؤزغي ٚحر ؤَغ حك٨ُل الكٗغ قٗغا. في خحن اعج٣ى الكاٖغ الىثري صوما بلى 

ت، ؾمخه الخمغّص ٖ بت مؿخىي الخُُئت الكٍٗغ لى ٦ُان ألاقُاء و٢ىاهحن اللٛت وصالالث ألا٩ٞاع، ٚع
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مىه في نُاٚت خلمه ألاػلي مً زال٫ حكاب٪ الخىاؽ م٘ الغئي الضازلُت والخمىّظاث الىٟؿُت 

 بدشا ًٖ ٢هُضة ؤلاقغا١.

و٢ض جىاو٫ ألاؾخاط الض٦خىع ٖبض ال٣اصع الجىابي مهُلر ٢هُضة الىثر في مٗغى مضازلخه في   

 ٨1ُت ببحروث.الجامٗت ألامٍغ

قاجٗا مىظ ال٣غن  ؤن مهُلر ٢هُضة الىثر ٧ان "... صخُذزال٫ "ماجمغ ٢هُضة الىثر" ٣ٞا٫: 

٣ا "لؿىػان بغهاع" ؤن ؤو٫ مً ؤؾخسضمه َى "الُمحرث" ٖام ، وو٣ٞا "إلاىهُ٪ 1777 الشامً ٖكغ. ٞٞى

بلى شخو اؾمه َظا ٌٗىص  باعان" في صعاؾتها ًٖ ؤلا٣ًإ في قٗغ "ؾان ظىن بحرؽ"، ؤن اإلاهُلر

ـ ٖام  .1791"ٚاعا" في م٣ا٫ له خى٫ "زغاثب ٞىهلي"، وطل٪ ٖام  وفي صعاؾت ٢ُمت، نضعث في باَع

الشامً ٖكغ الٟغوؿُت"، ًخطر ؤن اإلاهُلر ٧ان مخضاوال  ، خى٫ "٢هُضة الىثر في آصاب ال٣غن 1936

ؤَل٣ها ٦جيـ ؤصبي ؤن بىصلحر ؤخضر حُٛحرا في مهُلر ٢هُضة الىثر، و  في الى٣اقاث ألاصبُت. ٖلى

٨ًً اٖتراٝ  ؤو٫ مً ؤزغط اإلاهُلر مً صاثغة الىثر الكٗغي بلى صاثغة الىو. ولم ٢اثم بظاجه، بل

ىؽ بغجغان" في َظا اإلاجا٫ اٖخباَُا ؤو مجغص اٖتراٝ بالجمُل، وبهما ٧ان  "بىصلحر" بمغظُٗت "الحًز

ا. طل٪ ىؽ بغجغان"، َظا الكاٖغ ؤن "الحًز جلمُدا بلى "معجؼة هثر قٗغي" ٧ان ًدلم باهجاَػ

٦خابه "ٚاؾباع اللُل"، ؤن ًتر٧ىا ٞغاٚا بحن  الغوماهد٩ُي، ٢ض جغ٥ حٗلُماث بلى الٗاملحن ٖلى َب٘

اإلاؿخٗمل ٖاصة في جهمُماث ٦خب الكٗغ، وبهظا ٩ًىن ؤو٫ مً الخٟذ  ٣ٞغة وؤزغي مكابها للٟغاٙ

ٗٝغ مً ٢بل. ٦ما ؤن "بى  بلى ج٣ضًم هو هثري  ٌُ غ في ق٩ل لم  صلحر" ٧ان واضخا ؤهه ٌٗجي قِئا مَا

في ؤًام  ٚحر مىظىص، وطل٪ ٖىضما ٦خب في عؾالخه الكهحرة بلى" َىؾُِه"، "مً مىا لم ًدلْم، ظضًضا

 الُمىح، بمعجؼة "هثٍر قٗغي". 

ىؽ بغجغان  الخأؾِـ للجيـ واإلاهُلح. 2ألىٍٍؼ

                                                           
٨ُت بحروث( ماجمغ ٢هُضة الىثر الظي او٣ٗض في  )في 2005آًاع  20مضازلت اٞخخذ بها ًىم الؿبذ  1 الجامٗت ألامٍغ

٨ُت في  بحروث لشالزت ؤًام. الجامٗت ألامٍغ
ـ   2 ل  20.ولض في Bertrand,Louisبغجغان،  لَى ت ؾُٟا )1807ؤٍٞغ (،  Piémont( في مى٣ُت بُمىن )ceva، في ٢ٍغ

مٍغ ازيخا ٖكغة ؾىت ) Dijonاؾخ٣غث ٖاثلخه في مضًىت صًجىن ) ت ٖو ٖحن مضًغ  1828( ٖام 1819(، الخد٤ بالشاهٍى

ضة "البروٞاؾُا٫" ضة الىخُضة آهظا٥ في مضًىت صًجىن لٟغوؿُت، لُيخ٣ل بٗضَا بلى "و  Le provincialظٍغ هي الجٍغ

ضة "اإلاكاَض  ل  29، جىفى ًىم 1830" ٖام  Le Spectateurظٍغ  ، ًٖ ٖمغ ال ًخجاوػ الغابٗت والشالزحن.1841ؤبٍغ
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ت الٛغبُت وبالخالي ؤو٫ مً اؾخٗمل   ٌٗخ٣ض ال٨شحر ؤن قاع٫ بىصلحر َى عاثض ٢هُضة الىثر في الكٍٗغ

ت بـ "٢هاثض لُلُت" لٗام  م، ول٨ً 1857مهُلر ٢هُضة الىثر،  ُٞاعزىن ألو٫ ٢هاثضٍ الىثًر

ش َظا الجيـ الكٗغي اإلابخ٨غ، ًضع٥ ؤن قاٖغا ؤزغ ٚحر بىصلحر َى الظي ؤّؾـ ب٘ لخاٍع
ّ
اإلاٗالم  اإلاخد

ـ بغجغان ) ٍؼىؽ بغجغان Louis Bertrandألاولى ل٣هُضة الىثر؛بهه الكاٖغ الٟغوسخي لَى (ؤو ؤلٍى

(Aloysius Bertrand ٦ما ًدلى للىا٢ضة وألاصًبت الٟغوؿُت ؾىػان بغهاع حؿمُخه؛ ٣ٞض"٦خب)

ت واخضة بٗىىان "ظاؾبحر اللُل") ت قٍٗغ ت هي (، و٧اهذ َظٍ اإلاجمٖىde La Nuit Gaspardمجمٖى

البضاًت التي اهُل٣ذ مجها ٢هُضة الىثر الٟغوؿُت، و"٢ض لٟخذ َظٍ البضاًت ألاهٓاع، وؤخضزذ 

جُا، و٢ض جهاٖض  غيذ هٟؿها ٖلى الخًىع الكٗغي جضٍع ٗت ل٩ل بضاًت مٛامغة، ٞو
ّ
الهضمت اإلاخى٢

عجب بخل٪ اإلاداولت التي ٧اهذ جمشل ه
ُ
٣ُت خًىعَا ٖلى هدى زام خحن جإزغ بىصلحر ب٣هاثضَا، وؤ

اهُال١ لالججاٍ الجضًض، جماما ٦ما ٞٗل مً ظاء بٗض بىصلحر مً الكٗغاء ال٨باع، ؤمشا٫ عامبى، 

امىن "  ومالعمُه ولىجٍغ

ت الٛغبُت وبالخالي ؤو٫ مً اؾخٗمل  ٌٗخ٣ض ال٨شحر ؤن قاع٫ بىصلحر َى عاثض ٢هُضة الىثر في الكٍٗغ

ت بـ "٢ م، ول٨ً 1857هاثض لُلُت" لٗام مهُلر ٢هُضة الىثر،  ُٞاعزىن ألو٫ ٢هاثضٍ الىثًر

ش َظا الجيـ الكٗغي اإلابخ٨غ، ًضع٥ ؤن قاٖغا ؤزغ ٚحر بىصلحر َى الظي ؤّؾـ اإلاٗالم  ب٘ لخاٍع
ّ
اإلاخد

ـ بغجغان ) ٍؼىؽ بغجغان Louis Bertrandألاولى ل٣هُضة الىثر؛بهه الكاٖغ الٟغوسخي لَى (ؤو ؤلٍى

(Aloysius Bertrand ٦ما ًدلى للىا٢ضة وألاصًبت الٟغ) وؿُت ؾىػان بغهاع حؿمُخه؛ ٣ٞض"٦خب

ت واخضة بٗىىان "ظاؾبحر اللُل") ت قٍٗغ ت هي de La Nuit Gaspardمجمٖى (، و٧اهذ َظٍ اإلاجمٖى

البضاًت التي اهُل٣ذ مجها ٢هُضة الىثر الٟغوؿُت، و"٢ض لٟخذ َظٍ البضاًت ألاهٓاع، وؤخضزذ 

غيذ هٟؿها ٖلى الخ ٗت ل٩ل بضاًت مٛامغة، ٞو
ّ
جُا، و٢ض جهاٖض الهضمت اإلاخى٢ ًىع الكٗغي جضٍع

عجب بخل٪ اإلاداولت التي ٧اهذ جمشل ه٣ُت 
ُ
خًىعَا ٖلى هدى زام خحن جإزغ بىصلحر ب٣هاثضَا، وؤ

اهُال١ لالججاٍ الجضًض، جماما ٦ما ٞٗل مً ظاء بٗض بىصلحر مً الكٗغاء ال٨باع، ؤمشا٫ عامبى، 

امىن   1ومالعمُه ولىجٍغ

ت واخضة زال ت قٍٗغ م ٫1828 خُاجه وطل٪ بحن الٟترة اإلامخضة بحن ٦خب بغجغان مجمٖى

اجه، ل٨ً"٦خابه"ألاو٫ وألازحر اإلاىؾىم بـ:ظاؾبحر اللُل)1841و ش ٞو (لم ًغ Gaspard de La Nuitم جاٍع

اجه، خُض ؤقٝغ ٖلى بنضاٍع ٧ل مً "٨ٞخىع بافي" و"صاُٞض صاوٛغ" نض٣ًان   بٗض ٞو
ّ
الىىع بال

ُان لم ًضع٧ا ؤجهما بخد٤ُ٣ ونِخه، ًٟ م ؤن ٞو خدان ؤ٣ٞا لم ًدلم به الكٗغ مً ٢بل، وطل٪ ٚع

                                                           
ؼ، مىافي،  1 لى للش٣اٞتكهُضة الىثر مً الخأؾِـ ئلى اإلاغحُٗت، ٖبض الٍٗؼ  .99م(، م2004، )ال٣اَغة: اإلاجلـ ألٖا
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ىؽ بغجغان ما ٧ان ٌؿخد٤  ٍؼ ٗا وؤَمله الى٣اص ٧لُا، "والق٪ ؤن ؤلٍى ا طَع ال٨خاب ٞكل ٞكال ججاٍع

ش ألاصبي وطل٪ ألن زمت قٗغا  َظٍ اإلاهاهت، ..بهجي ؤٖخ٣ض ؤن "ظاؾباع اللُل" ؾُٓل ٞهال ؤبضًا للخاٍع

ا ؤصبُام٨خىبا بالىثر ًبضؤ في "ظاؾبا ا هٖى  ع "وألن "بغجغان" َى اإلابضٕ الخ٣ُ٣ي ل٣هُضة الىثر باٖخباَع

 1 قاٌع بىصلحر، جفُٗل اإلاهُلح 

اع الكغ" َضَم بىصلحر ٖلى مدا٧اة "بغجغان"، ابخضؤ مً صًىاهه ألاو٫ "ؤَػ
ْ
٢
َ
م، زم 1857ؤ

خه اإلاىؾىمت بؿإ ت ؤزغي ؤ٦ثر ظغؤة في الدك٨ُل والغئٍا هي مجمٖى ت ٢هاثض هثًر م باَعـ ؤو مجمٖى

ت باَعـ وبالٟغوؿُت  ً وكغث في مجلت"البغاؽLe Spleen de Paris"2ؾىصاٍو  La، بلٜ ٖضصَا الٗكٍغ

presseؿُت ٖام اصة ناخب "ظاؾباع اللُل"في ٖالم ٢هُضة 1862"الباَع ذ بٍغ م؛وهي اٖتراٝ نٍغ

ض بىصلحر ؤن ـ  الىثر،"ٞما ٞٗله بغجغان باليؿبت لباَعـ ال٣ضًمت وصًجىن الٗخ٣ُت، ًٍغ ًٟٗله لباَع

، ٞالكٗغ  ا وناصعا ًٖ مسالُت اإلاضن الٖهٍغ ًُ خضًض ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بالٟٗل بال قٗغا ََمِضًي

"ال٨بري التي قهض ال٣غن الخاؾ ى ًدؿإع . ٞل٣ض بضؤ بىصلحر بٗض وكغ َظٍ 3٘ ٖكغ جُىعَا اإلاس٠ُ َو

ال٣هاثض في مداولت لخض٤ُ٢ ا٢تراخه الجمالي وجىُٟظٍ مً زال٫ مدا٧اة وا٢٘ اإلاضًىت في ؤَم 

ؿُت خُاة ٚىُت  مالمدها، التي جمشل مُٗىا ال ًىًب مً الىماطط وألاخالم، ألن الخُاة الباَع

ت الغاجٗت، "ٞمً ؤظل جغظمت خُاة بكغ ال٣غن  اث الكٍٗغ الخاؾ٘ ٖكغ وعوخه في ٧ل  باإلاىيٖى

                                                           
 .142، م 1بغهاع، ؾىػان. ٢هُضة الىثر مً بىصلحر ختى الى٢ذ الغاًَ، ط    1
ـت نـاص١ يـمً ٦خـاب ٢هـُضة الىثـر لؿـىػان بغهـاع، ؤمـا     2 ـ( هـي لغاٍو الترظمت ألاولى) ؤي الترظمت اإلاٗىىهـت بؿـإم بـاَع

ت بــاَعـ( ٞهــي لٗبــض ال٣ــاصع الجىــابي فــي ٦خابــه  ؤهُىلىظُــا ٢هــُضة الىثــر الٟغوؿــُت، و٢ــض ٖثــرث الشاهُــت) ؤي ؾــىصاٍو

ــى ؤي ـ -ٖلـــى جغظمــــت ظضًــــضة للــــضًىان ظــــاء الٗىـــىان ٖلــــى هدــــى الترظمــــت ألاولــ ــــى مــــً جغظمــــت الكــــاٖغ  -ؾـــإم بــــاَع َو

لـى للش٣اٞـت، ٍ ، 2005، بال٣ـاَغة، 2مدمض ؤخمض خمض ومغاظٗت الض٦خىعة ٧املُا نـبخي، نـاصع ٖـً اإلاجلــ ألٖا

ت. واعجإًذ ؤن ؤٖخمض بٌٗ ههىنه  اإلاترظمت  بلى الٗغبُت  لًغوعاث ٞىُت ولٍٛى
 .142، م 1بغهاع، ؾىػان. ٢هُضة الىثر مً بىصلحر ختى الى٢ذ الغاًَ، ط    3
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ح٣ُٗضاتها، ٧ان مً الًغوعي اؾخسضام ق٩ل ؾلـ، ومخىاٞغ بما ٨ًٟي للخىا٤ٞ م٘ الخغ٧اث 

 ".1 الٛىاثُت للغوح وم٘ جمىظاث ؤخالم ال٣ُٓت واهخٟاياث الىعي

، وؾاعوا ٖلى زُاٍ  حن الظي ا٢خٟىا ؤزٍغ ت الكٗغاء الغمٍؼ بن جبجي بىصلحر ومٗه مجمٖى

ثر وزىعتهم ٖلى الىمُُت الٗغويُت الخ٣لُضًت اإلاخمشلت في البدغ الؿ٨ىضعي،  لىمىطط ٢هُضة الى

ت مىظ ٖهض الغومان، ما َى بال حٗبحر ًٖ وا٢٘ ٨ٞغي  الظي ْل مؿُُغا ٖلى الخغ٦ت الكٍٗغ

واظخماعي ظضًضًً، ًىُل٤ ٞحهما الكاٖغ مً طاجه اإلابضٖت الغاٚبت في الخدضًض هٟىعا مً 

بت نالبخه)الىػن والبدغ(التي  ٨ٍغ الكاٖغ ٖلى جطخُم ٖاَٟخه ؤو بيٗاٞها، ل٣ض ْهغث َظٍ الٚغ
ُ
ج

ضة )الصخاٞت  غ ظٍغ  Laالجامدت في الهضم والخإؾِـ ٖىض بىصلحر في عؾالخه بلى مضًغ جدٍغ

presse) ت 1862ؤوث  26(ًىم ـ )ؾىصاٍو م، والتي جهضعث ُٞما بٗض ٧ل َبٗاث صًىاهه ؾإم باَع

 ا ظاء ٞحها ٢ىله:.....  و ممLe Spleen de Parisباَعـ( 

، ال عؤؽ له وال  ٍٝ ؼ،،،، ؤبٗض بلُ٪ بٗمل نٛحر ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫، مً صون ؤي بجخا "نض٣ًي الٍٗؼ

ُل بلُ٪  . ؤجىؾَّ
ً
 وطًال

ً
٩ّىن في الى٢ذ طاجه، باإلاىاوبت وبالخباص٫، عؤؾا ًُ طًل، بما ؤن ٧لَّ ما ًدخىي ٖلُه 

لى هدى مضَل َظٍ التر٦ُب  ٖو
ٌ
دت ت؛ ل٪ ولي ولل٣اعت. ... َمً ِمّىا لم ًدلْم، في ؤن ج٣ّضع ٦م هي مٍغ

ام الُمىح، بمعجؼِة هثٍر قٗغي، مىؾ٣ُى مً صوَن ب٣ًإ ؤو ٢اٍُٞت، ُٞه ما ٨ًٟي مً اإلاغوهت  ًّ ؤ

ت، وجمّىظاث ؤخالم ال٣ُِٓت، واهخٟاياث الىعي. ُولَض  ُّ  م٘ خغ٧اِث الىٟـ الٛىاث
َ

٠ ُّ ِ٘ خّتى ًخ٨
ّ
والخ٣ُ

ِ٘ ٖال٢اتها التي ال َظا اإلاشا٫ُ اإلاؿدبضُّ الظ  مً الازخالٝ بلى اإلاضن الّطخمِت ومً ج٣اَ
ً
، زهىنا ًِ َ

َؼ، ؤلم جداو٫ْ جغظمت نغزِت الؼّظاط الخاّصة بلى ؤٚىٍُت، والخٗبحَر ًٖ  دصخى. وؤهذ، ًا نض٣ًي الٍٗؼ
ُ
ج

 بلى الؿُىِح ٖبَر يباباِث الكإع الٗلُا.
ُ
ها َظٍ الهغزت

ُ
غؾل

ُ
 ٧ّلِ ؤلاًداءاث اإلادؼهِت التي ج

 الخىٓحر للمهُلح  2 حان أعجىع عامبى

                                                           
 .145اإلاغظ٘ هٟؿت م     1
هىٞمبر  10، وجىفي ًىم 20/10/1854( ولض ًىم  Jean.Nicolas Arthur Rimbaudعامبى. َى ظان ه٩ُىال ؤعجىع عامبى) 2

ً خُض جسلى بٗضَا ًٖ 37ًىاَؼ ًٖ ٖمغ  1891 ت والى٣ضًت الخالضة ٢بل ؾىت الٗكٍغ ؾىت، ٦خب ؤٖماله الكٍٗغ

 ال٨خابت جماما، وجٟٙغ للٗمل الخجاعي. ًىٓغ.
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غ ألاّو٫ ل٣هُضة الىثر، ٣ٞض اهُل٤ في ٦خاباجه خى٫ ٢هُضة الىثر مً ججغبت 
ّ
ًم٨ً اٖخباع عامبى اإلاىٓ

لىَـ بغجغان وقاع٫ بىصلحر، ٞغؤي ؤن اإلاىا٠٢ الى٣ضًت الخدضًصُت ٖىض بىصلحر لم جغج٤ بلى مؿخىي 

ت اإلابخ٨غة واإلاخدّغعة  ت الٟغاصة اللٍٛى ٧لُا. لِـ مً اإلاخُلباث اإلاى٣ُُت ومً ال٣ُىص الىدٍى

ت  والٗغويُت ٞدؿب، بل ٦ظل٪ مً الترا٦ُب والهُاٚاث التي تهبىا بًاَا ظاَؼة ٖاصاجىا الىدٍى

 اإلاخىاعزت ًٖ ألاظُا٫ .

ت الخالضة ٞجاءث ٖباعة ًٖ َضًت ؤبضًت بلى  غ ٢هاثضٍ الىثًر ل٣ض ٦خب عامبى"اقغا٢اجه"وهي ظَى

بل اإلاٟخىح ػمىُا، ل٩ىجها ٢هاثض ال ج٠٣ ٖىض ال٩لمت ؤو الهىعة وال جخمٓهغ مً زال٫ قٗغاء اإلاؿخ٣

ا، في هٓام  ًٗ البدض ًٖ اإلاٗجى الٗام، وبهما هي ج٨مً في ٖضم جغابُها الىٟسخي والؿُاقي والضاللي م

١ واإلاخٟغّص ل٣هُضة الىثر، "ول٣ض 
ّ
ظا في ج٣ضًغي َى اللٛؼ الخال مؿختر ًغبِ بحن ظمل الىو، َو

اؾخُإ عامبى ؤن ٣ًترب ؤ٦ثر ٞا٦ثر مً زل٤ طل٪ الخىاػن بحن هثر ظّض ماج٘ وظّض هثري ٖىض بىصلحر، 

ٗت ٖالمت هبلها  ٟت والؿَغ
ّ
وجىاْغاث ظض ق٩لُت ومهُىٗت ٖىض بغجغان، وؤُٖى ٢هُضة الىثر اإلا٨ش

م قاٖغ ؾاب٤، ظاٖال مجها قٓاًا مخُاًغة مً خمم  الكٗغي، ٣ٞض شخجها بهىعلم ج٠ُ بَى

جهى٫ ٞى١ الهٟداث مجاػا مغؾال مً ؾماء لٛت ظضًضة لً حٗىص ٞحها ال٣هُضة ب٣ًاٖا خضًشا اإلا

 1 وبهما ؾدؿدب٣ه"

 حان أعجىع عامبى،الخىٓحر للمهُلح 

ت الكهحرة "عؾالت  خطر الخىٓحر الى٣ضي ٖىض عامبى مً زال٫ عؾالخه الى٣ضًت وال٨ٍٟغ ٍو

" لذ اإلاى٤ُ ال٨ٟغي         التي ٦ك٠ ٞحها الى٣اب ًٖ مجمٕى ٢ًاًا 2الغاجي
ّ
ت ق٩ ٨ٍٞغ

وؤلاًضًىلىجي لؤلظُا٫ الالخ٣ت، زانت ُٞما ًخٗل٤ بمهمت الكاٖغ وصوعٍ في ال٨ك٠     والخسُي 

ت في يىء زل٤ ٖالم ظضًض  والغئٍا والبٗض، ٦ما ٌّٗض عامبى ؤو٫ مً جىاو٫ ٢ًُت الخضازت الكٍٗغ

ظا ما ؾإٖغيه زال٫ اإلا٣خُٟاث آلا ت "عؾالت ولٛت ظضًضة جماما، َو جُت مً عؾالخه الخىٓحًر

 الغاجي"، وهي الغؾالت التي ؤضخذ باليؿبت لؤلظُا٫ الغ٦حزة الى٣ضًت ألاولى خى٫ "٢هُضة الىثر".

                                                           
 .153، مأهُىلىحُا كهُضة الىثر الفغوؿُتالجىابي، ٖبض ال٣اصع،    1
ش عؾالت الغاجي، ؤو زُاب الغاجي، َى الخُاب الظي وظّهه بلى نض٣ًه "صوم  2 ،  وجًمً  1871ماي  15ُجي " بخاٍع

ت والى٣ضًت.  با٧ىعة ؤ٩ٞاٍع الكٍٗغ
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 ٣ًى٫ ؤعجىع عامبى في م٣اَ٘ مخٟغ٢ت مً عؾالخه اإلاُىلت:

لضماٙ "...٧ان ال٣ٗل ال٩ىوي ًل٣ي ٖلى الضوام ؤ٩ٞاَعٍ بك٩ل َبُعي.٧ان الىاؽ ًجمٗىن بٌٗ زماع ا

٨ظا اؾخمغث ألامىع ...ؤلاوؿان ال ٌكخٛل، طل٪  : َو
ً
 مجها ٌٗملىن ومجها ٨ًخبىن ٦خبا

ً
َظٍ، ٞاهُال٢ا

ٟىن، و٦ّخاب: ؤما   في الخلم ال٨بحر. مْى
ً
ل جماما ؤهه لم ٨ًً ٢ض ؤؾد٣ُٔ بٗض، ولم ٨ًً ٢ض ؤٚو

ض ؤن ٩ًىن اإلاال٠، اإلابضٕ الكاٖغ، ٞهظا ؤلاوؿان لم ًىظض ٢ِ! ؤو٫ ما ًضعؾه ؤلاوؿان الظ ي ًٍغ

مها.
ّ
ُت؛ ؤن ًبدض ًٖ هٟؿه، ًخ٣ّٟضَا، ٌٛىحها، ًخٗل

ّ
 ٧ل

ً
ت  َى ؤن ٌٗٝغ هٟؿه مٗٞغ

ً
 قاٖغا

 
ً
. ٞالكاٖغ ًجٗل مً هٟؿه عاثُا

ً
. ٖلُه ؤن ًجٗل مً هٟؿه عاثُا

ً
...ؤ٢ى٫ بن ٖلى اإلاغء ؤن ٩ًىن عاثُا

الجىىن. ًبدض بىٟؿه، ٖبر ازخال٫ مضعوؽ َىٍل َاثل ل٩ل الخىاؽ.ل٩ل ؤق٩ا٫ الخب، ألالم، 

غ. ٖظاٌب ال ًىن٠ ًدخاط ُٞه بلى ٧ّل  ٌؿدىٟض ٧ّل الؿمىم في هٟؿه وال ًدخٟٔ مجها بال بالجَى

هبذ بحن الجمُ٘، اإلاٍغٌ ألا٦بر، واإلاجغم ألا٦بر، واإلالٗىن  ًُ ؤلاًمان، بلى ٧ل ال٣ّىة الخاع٢ت، خُض 

٠ هٟؿه الٛىُت مً ٢بل ؤ٦ثر مً ؤّي ألا٦بر، والٗلُم ألاؾمى، ألهه ًضع٥ اإلاجهى٫، بط بهه ٢ض ًش٣ّ 

، ٩ًىن ٢ض عآَا. ٞلُمذ  ٍُ يخهي بلى ما ٌٗمي بهحرجه ًٖ عئا ، ٍو ًّ ٧ان، ألهه ًهل بلى اإلاجهى٫، و٢ض ُظ

في وزبخه باألقُاء الخاع٢ت التي ال اؾم لها! ٞؿىٝ ًإحي ّٖما٫ آزغون ؾِبضؤون مً آلاٞا١ التي 

 ؾاع١ 
ً
ها في ٖهضجه، خّتى الخُىان. ٖلُه ؤطًٖ ٖىضَا آلازغ. بطن، ٞالكاٖغ خ٣ا

ّ
الىاع. ؤلاوؿاهُت ٧ل

ؿم٘.  ٞةطا ٧ان الصخيء الظي ؤحى به مً َىا٥ له ق٩ل ، 
ُ
دـ وح

ُ
كم وج

ُ
ؤن ًجٗل ا٦دكاٞاجه، ح

 ،
ٌ
 ، وبطا ٧ان بال ق٩ل، ؤُٖى الالق٩ل. اإلاؿإلت هي بًجاص لٛت، وبما ؤن ٧ل ٦الم ٨ٞغة

ً
ؤُٖى ق٨ال

 مً خُىان مخذجغ  –باؾخُاٖت ؤخض ٖضا ؤ٧اصًمي  ٞةن ػمً اللٛت ال٩ىهُت آٍث. ٞلِـ
ً
 –ؤ٦ثر مىجا

 ألي لٛت ٧اهذ، بن ؤج٤ٟ ؤن حكٕغ ال٣ٗى٫ الىاَىت في الخ٨ٟحر بالخٝغ ألاّو٫ 
ً
 م٨خمال

ً
ؤن ًىجؼ ٢امىؾا

ان ما ًهُبها الجىىن.  لؤلبجضًت، ٞؿٖغ

 ٧ّل شخيء، الُٗىع، ألانىاث، ألا
ً
لىان، لٛت ٨ٍٞغ َظٍ اللٛت ؾخ٩ىن زُاب الغوح للغوح، مؿخىُٞت

سخبه. ًدضص الكاٖغ ٦مُت اإلاجهى٫ التي ججهٌ في ػمىه، في الىٟـ ال٩ىهُت.ؾُُٗي  ًدكّبض ب٨ٟغ َو

، ؤ٦ثر مً ٦خابت مؿحرجه هدى الخ٣ّضم. ٞٓاٖت ؤنبدذ ٢اٖضة ًدكغبها الجمُ٘.  ؤ٦ثر مً نُٛت ٨ٍٞغ

، ٦ما جغ 
ً
 مًا٠ٖ الخ٣ّضم!ؾ٩ُىن َظا اإلاؿخ٣بل ماصًا

ً
ظٍ ال٣هاثض اإلالُئت ؾ٩ُىن الكاٖغ خ٣ّا ي. َو

، بك٩ل ما 
ً
٣ُا  بٍٚغ

ً
٨خب لخب٣ى. وفي الىا٢٘، بّجها ؾخ٩ىن قٗغا

ُ
 بالٗضص والخىاؾ٤، ؾىٝ ج

ً
صوما

اثٟه، بط ؤّن الكٗغاء مىاَىىن. لً ٩ًىن الكٗغ ب٣ًإ ٞٗل، بهما  ؾُجض َظا الًٟ الخالض ْو

ىضما جيخهي ٖبىصًت اإلاغؤة اإلا  ؾِؿدب٣ه. َاالء الكٗغاء ؾُىلضون. ٖو
ً
ُل٣ت، وخُىما ج٩ىن اإلاغؤة ٢اصعة

ىضما جىا٫ خّغٍتها مً الغظل  -البٌُٛ لخض آلان-ٖلى ؤن حِٗل لظاتها وبظاتها، ٖو
ً
ؾىٝ ج٩ىن قاٖغة

 ًٖ ٖىالم ؤ٩ٞاعها؟ ؾىٝ 
ً
ا مسخلٟت هي ألازغي؟ ولؿىٝ ج٨دك٠ اإلاجهى٫، ٞهل ج٩ىن ٖىالُم ؤ٩ٞاَع
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ب بت، ال ًم٨ً ؾبر ٚىعَا، ؤقُاء مٖغ ت، ؤقُاء ؾىٝ هخبىاَا، ؾىٝ ج٨دك٠ ؤقُاء ٍٚغ ُّ ت وقه

 1هٟهمها.

ت  خه الكٍٗغ ت لغامبى، في ج٣ضًغ الىا٢ضة ؾىػان بغهاع، مً زال٫ مجمٖى ججؿضث الغئي الخىٓحًر

ا مً Les Illuminations"الاقغا٢اث") ا وزلَى ( التي يمذ ازىحن وؤعبٗحن ٢هُضة هثر جمحزث ب٣هَغ

بت في ٧ل وػن ؤو ٢اُٞت ٦الؾ٨ُُت، بياٞت بلى صالالث  ً اإلاىخ٣اة بض٢ت، والتي حٗبر ًٖ الٚغ الٗىاٍو

ت التي هاصي بها في "عؾالت الغاجي"، ٞىجض مشال ٢هاثض مىؾىمت بـ:  ت والغئٍٍى زل٤ اإلاٟاع٢اث اللٍٛى

ُت، بلى ٣ٍٖل، بغبغي، صخىة الُؿ٨ْغ، َٟىلت، عخُل، مدكغصًً ُمضن...الخ.  ان، نٞى بٗض الُٞى

ىض عامبى ًٖ مىهج للغئٍا ووؾُلت الزاعتها والاعج٣اء بها بلى ولٗل َظا ًغظ٘ بلى البدض الضاثم ٖ

اإلاجهى٫ بدشا ًٖ لٛت ٚحر ٖاصًت للخٓت ٚحر ٖاصًت ؤًًا؛"بهه مشل الهىفي لضي زغوظه مً 

اليكىة، ٖلى الكاٖغ الغاجي ؤن ًه٠ ججغبت ال جىن٠ باإلاٗجى الض٤ُ٢ لل٩لمت، ؤن ًجٗل الىاؽ 

بداالث زاع٢ت لل٣ىاهحن ؤلاوؿاهُت، بّن ال٩لماث حٗىػ  -ىمُتمً زال٫ اؾخسضامه لل٩لماث الُ -حكٗغ

باث والدكبحهاث، مضع٦حن ؤن  الهىُٞحن ٧ي ًد٩ىا ًٖ ججاعبهم، ٞهم مجبرون ٖلى اؾخسضام الخ٣ٍغ

م َظا مؿخٗهُا ٖلى الخىنُل. غي ًٓل صاثما ٚع  2 الجَى

 الجظوع الٗغبُت إلاهُلح "كهُضة الىثر"

ً قٗغ الىثر ًدُلىا بالًغوعة هدى البدض ًٖ   ٧ل خضًض ًٖ  مهُلر ٢هُضة الىثر ٖو

بر بصعا٥ ه٣اٍ الخماؽ الخغظت  الٗال٢ت بحن الكٗغ والىثر ٖبر جٟاٖالث ألاػمىت ألاصبُت اإلاايُت، ٖو

ال مىٟهلحن ٧ل الاهٟها٫، وبطا ٧ان الٓاَغ  َى في الش٣اٞت ألاصبُت الٗغبُت بحن ٦ُاهحن ْال ػمىا ٍَى

٦ظل٪، ٞةن خ٣ُ٣ت الٗال٢ت بُجهما ما ٞخئذ جخجلى قِئا ٞكِئا ٖبر ؤق٩ا٫ ؤصبُت ٖضًضة ختى 

بلى ه٣ُت الخ٣اَ٘،  وجىلضث ٖجها ما ٌؿمى آلان ب٣هُضة الىثر، التي ا٢خدمذ -في الجهاًت -ونلذ

ت ا٢خداما واؾٗا في ؤوازغ الؿبُٗىاث وؤواثل الشماهِىاث مً ال٣غن اإلااضخي، ٞ ل٣ض الؿاخت الكٍٗغ

                                                           
 اإلاغظ٘ هٟؿه.   1
عامبــــى، ؤعجــــىع. "عؾــــالت الغاجــــي"،  ه٣ــــال ٖــــً ٖبــــض ال٣ــــاصع الجىــــابي، ؤهُىلىظُــــا ٢هــــُضة الىثــــر الٟغوؿــــُت،    2

ىٓغ هو الغؾالت ألانلي باللٛت الٟغوؿُت يمً: 164، م163م  .ٍو

- Rimbaud , Arthur . Œuvres , Gallica,1999 pp 17-20.  

- Decaunes , Luc . Le poème en prose ,Anthologie ,Paris, Seghers 1984 .p p 121,122. 
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ؤنبذ الغاًٞىن لهظا الىٕى الكٗغي ال ًجضون مهُلخا بضًال ًٖ ٢هُضة الىثر ًىٗخىن به َظا 

 ال٩اثً الجضًض الظي ٞغى خًىعٍ ب٣ىة.

سُت م٣اعبت البظوع ألاولى ل٣هُضة الىثر في الترار الٗغبي. ٗت جاٍع  ؾإخاو٫ مً زال٫ ظىلت ؾَغ

ي مدُت الىثر الٟجي الظي جُىع في ال٣غن الغاب٘ بن اإلادُت ألاولى مً مدُاث الخ٣اء الكٗغ بالىثر ه 

الهجغي، و٧ان الهضٝ مً َظا الخماؽ َى"بًجاص هٕى ببضاعي مٗاص٫ ل٣هُضة الكٗغ في ْاَغة 

ؿخ٣ل بظاجه في اإلاكهض  ال٨خابت ؤلابضاُٖت الٗغبُت، هٕى زالض ًإزظ مً الكٗغ ومً الىثر مٗا  َو

ت الخا خه اللٍٛى جّؿض قٍٗغ ًُ ، و٢ض ججؿض َظا ابخضاء مً ٦خاباث الجاخٔ في 1نت"ؤلابضاعي وؿًُجا 

ال٣غن الشاوي الهجغي الظي ؤوفى ؤلا٣ًإ صوعا ؤؾاؾُا في ٦خاباجه الخهِبت، ونىال بلى بضٌ٘ الؼماوي 

الهمظاوي والهاخب بً ٖباص، وابً الٗمُض، وؤبي ٖامغ بً قهُض، وؤبي بسخا١ الهابي، وؤبي ب٨غ 

 2هجغي. الخىاعػمي في خضوص ال٣غن الغاب٘ 

ى ٖباعة ًٖ مالٟت بحن  ؤما الًٟ ألاصبي الظي اخخىي ْاَغة الىثر الٟجي ٞهى ًٞ اإلا٣امت، َو

ىاب وؤلا٦شاع مً الجمل  الكٗغ والىثر مؿدىًضا ٖلى لٛت ؤصبُت زالهت، حٗخمض ٖلى الجزوٕ بلى ؤلَا

اؾخمغ َظا اإلاتراصٞت، والتزام السج٘ للخٟاّ ٖلى الخىاػن الهىحي الخام بًٟ اإلا٣امت. ول٣ض 

لخي )في خضًض ِٖسخى بً َكام( ولضي ؤخمض قىقي في  ألاؾلىب ختى مُل٘ ال٣غن اإلااضخي لضي اإلاٍى

)ؤؾىا١ الظَب(، خُض "حكحر الضالثل بلى ؤهه ٧ان ًامً بإن الكٗغ الٛىاجي اإلاٗغوٝ لم ٌٗض ٧اُٞا 

٘ بلى ؤن
ّ
ُ٘ الظي ًغهى بلُه. لظل٪ ٞةهه ٢ض جُل ٍُ بإ٢ىا٫ ؤزغي  وخضٍ، لُمىذ ناخبه اإلا٩ان الٞغ ْغٞض ًَ

ه ٢ض ٖثر ٖلى زالر م٣االث في ٦خاب ؤؾىا١ الظَب، ؤٖلىذ 
ّ
كحر خؿحن هّهاع بلى ؤه مً ًٞ ال٣ى٫. َو

اٞخخاخُت ٧ل مجها ؤجها مً الكٗغ اإلاىشىع. وفي َظا الخهىع، ًخإ٦ض لىا ؤن َاظـ الخُىٍغ لم ٌؿخثن 

                                                           
ت فـــي قـــٗغ مـــا زـــاعط الـــىػن، ٢هـــُضة الكـــٗغ الخـــغ،    1 ـــت لؤلهـــىإ الكـــٍٗغ ٠، "اإلاٟـــاَُم الىٍٓغ عػ١، قـــٍغ

، ه٣ــال ٖـــً مى٢ــ٘ اإلاجلـــت ٖلـــى 1998، ًىلُـــى15، ٖــضصمجلـــت هـــؼوي الٗماهُـــت٢هــُضة الىثـــر، الىشحــرة"،  

 الىاب. الىنلت ال٩املت للم٣ا٫.
صــخى    2 م فــي ٦خــب مشــل: ًدُمــت الــضَغ فــي مداؾــً ؤَــل الٗهــغ للشٗــالبي، ونــبذ ألٖا حــَر ًم٨ــً مٗاًىــت ؤٖمــا٫ َــاالء ٚو

 لل٣ك٣لىضي، والظزحرة البً بؿام، ومعجم ألاصباء لُا٢ىث الخمىي وػَغ آلاصاب للخهحري... بلخ
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خالت ٖامت م٘ بضاًت ال٣غن  ختى ٚالة ال٨الؾ٨ُُت مً ال٣ُام بٟٗل اإلاغاظٗت، والظي زل٤

".ً  1الٗكٍغ

ت ومجاوعة لخغ٦ت الىثر الٟجي )اإلا٣امت( وهي  و٢ض قهضث َظٍ اإلادُت ْهىع خغ٦ت مىاٍػ

 
ّ
ُحن، وعٚم ٖم٤ الغئي و٢ىة الُغح الظي جالمؿه في ٦خاباتهم، بال خغ٦ت الىثر الكٗغي لضي الهٞى

ض خُيئظ، ول٣ض "ْهغث ٦داالث ٞغصًت ؤجها ْلذ خغ٦ت مهّمكت بٟٗل الىا٢٘ الؿُاسخي والضًجي الؿاث

ى الاهبشا١ الخضاسي  ميك٣ت ومخىظّهت في ٖؼلتها حك٩ل الىظه آلازغ، الباَجي، لخغ٦ت الىثر الٟجي، َو

غي  ّٟ الخ٣ُ٣ي لٗال٢ت الكٗغ بالىثر، في ق٩ل ؤ٦ثر ح٣ُٗضا، في َىاؾحن الخالط ومىا٠٢ الى

ىعة باللٛت ٖلى اللٛت لخإؾِـ مكهض ومساَباجه، وؤلاقاعاث ؤلالهُت للخىخُضي،  خُض وكهض ز

 .2ظضًض، ٨ًك٠ ًٖ ججاعب عوخُت ججٕز للخدّغع"

ؿت  ً ْهغث ججاعب ظاصة جداو٫ ٖمًضا زل٤ ٖال٢ت جضازل ماّؾِ وفي مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

ى الىثر الظي ٌٗخمض  بحن الكٗغ والىثر، مً زال٫ ما ؤيخى ٌؿمى الخ٣ا "الىثر الكٗغي الغوماوسخي"َو

ب ُٞه الغوح ُبًٗضا في الخُا٫
ّ
ٛل ٌُ ، وب٣ًاٖا في التر٦ُب، ووٞغة في اإلاجاػ، و٢ىة في الٗاَٟت، مما 

داوي وزلُل مُغان، وخؿحن ٠ُٟٖ، وه٣ىال  ت زانت لضي ظبران زلُل ظبران وؤمحن الٍغ الكٍٗغ

بت ألاصبُت في الخغوط بلى  م خُض ٖملىا ٖلى بٗض الٚغ حَر ُٞاى، ومهُٟى لُٟي اإلاىٟلىَي، ٚو

ت وألابٗض عئٍت وألا٢غب بلى الظاث اإلابضٖت مىه بلى الىمِ وألاهمىطط الك٩ل الكٗغي ألا ٦ثر خٍغ

سُت وق٩لُت ومًمىهُت.  ٤ ؾُا٢اث جاٍع  اإلادخظي ٞو

ظا ما ه٣غؤٍ مشال في بخضي ٦خاباث ظبران اإلاىؾىمت ب٨أبت وابدؿامت، خُض حٗلى لٛت  َو

ضًضة ال هي بلٛت الكٗغ الكٗغ ٖلى لٛت الىثر خحن ًخضازل ال٨ُاهان، ُٞىلضان لٛت جإؾِـ ظ

ا وزل٤ وبٗض    وجإؾِـ، جخىالض  الخ٣لُضي، وال هي بلٛت الىثر الخ٣لُضي ؤًًا، بجها لٛت بًداء وعٍئ

                                                           
 .109، م كهُضة الىثر مً الخأؾِـ ئلى اإلاغحُٗتمىافي،    1
2     ،٠ ت في قٗغ ما زاعج الىػنعػ١، قٍغ ت لألهىإ الكٍٗغ ،  ه٣ال ًٖ مى٢٘ اإلاجلت ٖلـى الـىاب ، و اإلافاهُم الىٍٓغ

 الىنلت ال٩املت للم٣ا٫ 

www.nizwa.com/volume15/p102_112.html 
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بضازلها ب٣ًاٖاث ج٣ّغب اإلاخل٣ي مً ب٣ًاٖاث ال٣هُضة، ٞجبران "في هثٍر الكٗغي ٧ان ٢ض ؤٖغى ًٖ 

"الىػن وال٣اُٞت واؾدب٣ى مىه ؤلٟاّ الكٗغ ونىعٍ ومٗاهُه ٞ . 1ٛضا قاٖغا بىثٍر ؤ٦ثر مىه بكٍٗغ

 ٣ًىله :

٧ان عؤؾه مغجٟٗا ؤبًضا، وهىع الغّبِ ٧ان في ُٖيُه، ٧ان في الٛالب ٦ئِبا، ول٨ً ٦أبخه ٧اهذ 

ىضما ٧ان ًبدؿم ٧اهذ ابدؿامخه ٦مجاٖت اإلاكخا٢حن  ى واإلاؿخىخكحن. ٖو
َ
بلؿًما لجغاح الخؼاو

اإلادؿا٢ُت ٖلى ؤظٟان ألاوالص و٣٦ُٗت الخبز في بلى ٚحر اإلاٗغوٝ، بل ٧اهذ ٦ٛباع ال٩ىا٦ب 

خدى٫ بلى ابدؿامت.  الخل٤. ٧ان ٦ئِبا، ول٨ً ٦أبخه ٧اهذ مً الىٕى الظي ًجهٌ بلى الكٟخحن  ٍو

ت  ّٗ اث ٧اهذ جبضو لىا ٦إق ٠. وفي بٌٗ اإلاغَّ ٣ٞض ٧ان ٣٦ىإ طَبي في الخغط ٖىض صهى الخٍغ

ان الٛىاء في ولُمت ٖغؽ. بُض ؤهه ٧ان ال٣مغ ٖلى قىاَئ البدحرة. ٩ٞان ًبدؿم ٦إّن قٟخ ُه جىصَّ

٣ُه. " ٤ ٞى١ ٞع
ّ
ض ؤن ًدل  ٦2ئِبا ب٨أبت طي الجىاخحن الظي ال ًٍغ

ي ٣ٞض نغح في هٓغاجه ٢اثال: "ؾإ٧ىن في َظٍ اإلاغة قاٖغا بال ٢اُٞت وال ؤبدغ، ألهجي     ؤما اإلاىٟلَى

 ؾبُل 
ّ
ض ؤن ؤزاَب ال٣لب وظها لىظه، وال ؾبُل بلى طل٪ بال ي 3الكٗغ"  ؤٍع . وألاعجر ؤن اإلاىٟلَى

ال ًبالٜ في وي٘ الخضوص الك٩لُت واإلاًمىهُت الٟانلت بحن الكٗغ والىثر، وبهما َضٞه ُٞما ٨ًخب 

َى الىنى٫ بلى زل٤ لٛت جإؾِـ ظضًضة ؾماَا َى"لٛت ال٣لب"، ٣ًى٫: "وؤما خضًض ال٣لب ٞهى 

لـ بلى ظاهب٪ لُخدضر بلُ٪ ٦ما طل٪ اإلاىشىع ؤو اإلاىٓىم الظي حؿمٗه ٞدكٗغ ؤن ناخبه ٢ض ظ

ًخدضر الجلِـ بلى ظلِؿه، ؤو لُهىع ل٪ ما ال حٗٝغ مً مكاَض ال٩ىن، ؤو ؾغاثغ ال٣لىب، ؤو 

بخ٪ في  غب هٟؿ٪، ؤو لُىافي ٚع
ُ
لُٟطخي بلُ٪ بٛغى مً ؤٚغاى هٟؿه، ؤو لُىٟـ ٖى٪ ٦غبت مً ٦

 .4ؤلاٞهاح ًٖ مٗجى مً اإلاٗاوي...

                                                           
ت ؤبــى ظهجــت، زلُــل، 1 م(، 1995، )بحــروث: صاع ال٨ٟــغ اللبىــاوي، الٗغبُــت بــحن ؤلابــضإ والخىٓحــر والىلــضالحضازــت الكــٍٗغ

 128م
تظبران، ظبران زلُل،   2  254م(، م1994،  1، )بحروث: صاع الجُل، ٍ اإلاجمىٖت الياملت اإلاّٗغبت ًٖ ؤلاهجلحًز
ي، مهُٟى لُٟي،    3  م84، )بحروث: صاع الش٣اٞت،ص ث(، مالىٓغاثاإلاىٟلَى
 39هٟؿه، م الؿاب٤   4
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ت و  جىامي ؤلاخؿاؽ بًغوعة الخل٤ وجُٟٗل الظاث الكاٖغة، ٖلى و٢ض ٧ان إلقٗإ الغوح الكٍٗغ

ض مىه ما 
ّ
خؿاب ألاهمىطط الكٗغي، ؤن جُىع الىثر الكٗغي الغوماوسخي وهطج بلى صعظت ؤن جىل

ؤيخى ٌٗٝغ بالكٗغ الىثري ؤو الكٗغ اإلاىشىع، وهي ججغبت ا٢تربذ ٦شحرا في ق٩لها الخاعجي وب٣ًاٖها 

ظ٦غ ألاؾخاط ظما٫ باعوث في ٦خابه "الكٗغ ٨ًخب الضازلي مً ٢هُضة الىثر اإلاٗغو  ٞت خالُا. ٍو

ضان ؤو٫ مً ؤَل٤ َظٍ الدؿمُت)الكٗغ اإلاىشىع(في ٖام م في ونٟه 1905اؾمه"ؤن "ظىعجي ٍػ

داوي التي ظمٗذ الخ٣ا في صًىان َخاٝ ألاوصًت، وطل٪ في م٣ا٫ له بالهال٫. زم عص  إلاداوالث ؤمحن الٍغ

ضا َظا ال ضان صٖىة بلى الكٗغاء ٖلُه بىلـ شخاصة مٍا كٗغ ومدبظا بًاٍ، ٩ٞان ؤن وظّه ظىعجي ٍػ

حن ل٣ُىصوا خغ٦ت في اججاٍ َظا الكٗغ"  وجُٟٗل مهُلر ًجخم٘ ٖلُه الى٣اص والاصباء.1اإلاهٍغ

وبالخالي الخُٟٗل  -و٢ض ازخلٟذ آلاعاء خى٫ ؤؾب٣ُت ٦خابت ٢هُضة الكٗغ اإلاىشىع 

ؾحن ٞجما٫ باعوث وزلُل ؤبىظهجت، وقٍغ٠ عػ١، بحن الى٣اص والضاع  -الانُالحي للجيـ ألاصبي

ت  داوي ٦خابت وجىٓحرا، ٣ٞض ٢ّضم إلاجمٖى اصة ٞحها بلى ؤمحن الٍغ ؼ الضًً اإلاىانغة، ٣ًّغون بؿب٤ الٍغ ٖو

ت ظضًضة 1910له مً َظا الكٗغ )َخاٝ ألاوصًت( ٖام  ا الكٗغ اإلاىشىع بإهه"خغ٦ت قٍٗغ م، مٗٞغ

ت)( وباإل Vers Libreًضٖىجها بالٟغوؿُت ) (، ؤي الكٗغ الخغ الُل٤ُ، ول٣ض ظاء َظا Free Versهجلحًز

الكٗغ هدُجت لالعج٣اء الكٗغي ٖىض ؤلاٞغهج بٟٗل بَال١ ق٨ؿبحر للكٗغ ؤلاهجلحزي مً ٢ُىص 

ُت"   2ال٣اُٞت، وبَال١ وولذ واًخمان الكٗغ مً ٢ُىص الٗغوى ٧األوػان الانُالخُت وألابدغ الٗٞغ

اصة الكٗغ اإلاىشىع ٦ملمذ ؤو٫ مً مالمذ ا٢غاع الجيـ  ؼ مىافي ٍع ؿىض الض٦خىع ٖبض الٍٗؼ َو

م( خُض ًغي ؤهه "ؤو٫ مً ٦خب 1958م ـ1873واإلاهُلر مٗا، بلى الكاٖغ اللبىاوي ه٣ُىال ُٞاى )

٠ُ ألا٢دىان" الظي نضع  ٢هُضة الكٗغ اإلاىشىع في هو بٗىىان "الخ٣ىي"، و٢ض يّمىه صًىان "ٞع

                                                           
ـــت فـــي ؾـــىعٍا، )صمكـــ٤: ميكـــىعاث اجدـــاص ال٨خـــاب    1 بـــاعوث، ظمـــا٫ ، الكـــٗغ ٨ًخـــب اؾـــمه، صعاؾـــت فـــي ال٣هـــُضة الىثًر

 .31، 30م(، م1981الٗغب 
ش"،  ــ  2 ، الٗـضص مجلـت هـؼوي الٗماهُـتـاهٓغ:  اإلاىانـغة ٖـؼ الـضًً، "٢هـُضة الىثـر  بقـ٩الُاث الدؿـمُت والخجىـِـ والخـإٍع

 ه٣ال ًٖ مى٢٘ اإلاجلت ٖلى الىاب  وونلت اإلا٣ا٫ ٧املت.، 2002، ًىاًغ 29

www.nizwa.com/volume29/p80_89.html 
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ا بٗىىان "الخُاة واإلاىث" ووكٍغ ٖام 1890ٖام  داوي هها قٍٗغ م، ومً بٗضٍ ٦خب ؤمحن الٍغ

م، ٦ما ٦خب زلُل مُغان هها بٗىىان "قٗغ مىشىعـ ٧لماث ؤؾ٠ "وطل٪ في جإبحن ببغاَُم 1905

 م.1906الُاػجي ؤواثل ٖام 

ٗغ وفي اإلا٣ابل ًغي مُساثُل وُٗمت ؤن ظبران زلُل ظبران َى ؤو٫ مً ٦خب همىطط الك

ضة اإلاهاظغ م٣االث مً 1908م وختى ٖام 1903اإلاىشىع، بضاء مً ٖام  م خُض ؤزظ ًيكغ في ظٍغ

 1الكٗغ اإلاىشىع جدذ ٖىىان "صمٗت وابدؿامت. "

اصة وألاؾب٣ُت ال ٌٗجي، في ج٣ضًغي بُالن ؤًت  والىاضر مما ؾب٤ ؤن الازخالٝ في قإن الٍغ

اصة ال ًم٨ً، في ج٣ضًغي ٢ُاؾها ػمىُا، مداولت مً اإلاداوالث التي ٢ام بها الكٗغاء اإلااؾ ؿىن، ٞالٍغ

(مً زال٫ Le Poème En Proseألهه لى ٧ان ألامغ ٦ظل٪ لّٗض ؤلىٍؼوؽ بغجغان عاثض ٢هُضة الىثر)

(، والهخٟذ الهٟت ًٖ قاع٫ بىصلحر،  ولؿ٣ُذ ؤؾب٣ُت Gaspard De La nuitصًىاهه ظاؾبحر اللُل)

ها الخىٓحر ًٖ ؤعجىع عامبى،  اللظًً ظاءا  بٗضٍ مباقغة، ألن اٞخ٣اع بغجغان لٗىهغ ال٣هضًت وقَغ

غ بىصلحر وعامبى ٖلحها َى الظي ظٗلهما قٗلت لل٨خابت والخإؾِـ،  اصة، وجٞى َى الظي ؤ٣ٞضٍ َظٍ الٍغ

ظا الىمىطط ًىُب٤ ٖلى خغ٦ت الكٗغ اإلاىشىع في ألاصب الٗغبي الخضًض.٩ٞل الكٗغاء الظًً ٦خبىا  "َو

ا مخ٩امال، بلى ظاهب ٖضة ؤؾباب ؤزغي :َظا الىمىطط لم ٣ًضمىا م  كغوٖا قٍٗغ

ى قٍغ الػم لخد٤ُ٣ الكٗغ،  ؤوال: ألن بٌٗ الىماطط التي ٢ضمذ ًيخٟي ٖجها قٍغ ال٣هضًت، َو

 ٦ما في خالت م٣االث ظبران في صمٗت وابدؿامت.

ٌ، ؤو الىبىءة، ؤو اإلاٛامغة الك٩لُت، ؤو الُ مىح في زاهُا: ألن باقي الىماطط ٦خبذ ٦ىٕى مً:الٞغ

 جإؾِـ اججاٍ قٗغي ظضًض.

جب ؤن ٌكمل ٖضة قغوٍ:  اصة الّخ٣ه جدخاط بلى مكغوٕ قٗغي لخإ٦ُضَا، ٍو وهدً هخهىع ؤن الٍغ

، والىمى ال٨ُٟي، والامخضاص الؼمجي.."  ال٣هضًت، والترا٦م، والخىٕى

                                                           
ؼ .    1  112، م111، مكهُضة الىثر مً الخأؾِـ ئلى اإلاغحُٗتمىافي، ٖبض الٍٗؼ
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و٢ض اؾخ٣غ الكٗغ اإلاىشىع ٦ىٕى قٗغي ٢اثم بظاجه ٖىض الكاٖغ اإلاهغي خؿحن ٠ُٟٖ 

ى"الكاٖغ الىخُض في ظماٖت ؤبىلى، الظي لم ٨ًخب ؾىي الكٗغ اإلاىشىع، وؤنضع 1902-1979) م(َو

م(، 1939م( و )البلبل1938م( و )الؼهب٣ت1938م( و )وخُض1934ُٞه ؤخض ٖكغ صًىاها مجها: )مٟجإة

ولم ٣ًخهغ صوعٍ ٖلى ببضاٖه ٣ِٞ، بل امخض ٦ظل٪ لِكمل الخىٓحر له ووي٘ اإلاٟاَُم الجمالُت 

 1ؾخ٣باله اؾخ٣باال َبُُٗا زانا ."اإلامهضة ال 

٣ٞض ا٢ترب ٠ُٟٖ ؤ٦ثر ٞإ٦ثر مً زال٫ جىٓحراجه، بلى وي٘ ؤؾـ ومٟاَُم قغح مً 

ت في ًىم  ٟي الخ٩ىمت باإلؾ٨ىضٍع زاللها الٓاَغة وؤؾـ للمهُلر "في مدايغة ؤل٣اَا في هاصي مْى

الانُالخُت الػمت  م، ٣ًى٫ في بٌٗ ؤظؼائها:"وعّب مٗترى ٣ًى٫ بن ألاوػان1936صٌؿمبر  13

للكٗغ، والجىاب ًٖ طل٪ ؤن الكٗغ ؤؾب٤ مً ألاوػان، ألّن ألاوػان مً نى٘ البكغ، في خحن ؤن 

الكٗغ وظض م٘ الخُاة، وما صام الكٗغ ٢ض اؾخُإ ُٞما مطخى ؤن ٌِٗل خُىا مً ٚحر ؤوػان، ٞهى 

عٍ مً الىػن بٗض بط اؾخُإ ؤن ٌِٗل بضوجها، ول٨ً َل مٗجى طل٪ ؤن الكٗغ اإلاىشىع بخدغ 

لت...٦ال بالُب٘...بن جدّغع  اإلاىيٕى وال٣اُٞت ًهبذ ؾهل الهُاٚت ٦ما ًدباصع بلى الظًَ ألو٫ َو

الكٗغ اإلاىشىع مً ال٣اُٞت والىػن الىاخض ًجٗل مهمت الكاٖغ قا٢ت ٖؿحرة. بطا الخٓىا ؤن 

٣ؿغ آلاطان ٖل ى مخابٗخه الايُغاب الظي ًالبـ الىػن وال٣اُٞت ٌؿاٖض ٖلى بخضار الىٛم، ٍو

، ولهظا ٞةن الكاٖغ الىازغ ًًُغ بلى الاؾخٗايت ًٖ مىؾ٣ُى الخ٨غاع بمىؾ٣ُى  والغيىر لخإزحٍر

ؤزغي، ٌؿخمضَا مً ال٣ىة الكاٖغة هٟؿها، وهي مىؾ٣ُُا ؤبٗض مشال مً ؾاب٣تها، و٦شحرا ما ًًّل 

ا بطا َى لم ًىضمج في ٨ٞغجه.   الكاٖغ ؤوجاَع

ت بمهغ في ؤوازغ  حن، ؤو ما ٌٗٝغ بجماٖت الًٟ والخٍغ الُحن اإلاهٍغ وحٗخبر خل٣ت الؿٍغ

ش جُىع ٢هُضة الىثر الٗغبُت، خُض ًظ٦غ ٖؼ الضًً اإلاىانغة  الشالزِىاث، الخل٣ت اإلا٣ٟىصة في جاٍع

م  ٘، َو
ّ
حر م٣ُ ؤجهم "ؤو٫ مً ٦خب ٢هُضة الىثر وهي ال٣هُضة اإلا٨خىبت هثرا في جض٤ٞ مخىانل ٚو

                                                           
1   ،٠ ت فــي قــٗغ مــا زــاعج الــىػنعػ١، قــٍغ ــت لألهــىإ الكــٍٗغ ب، و . ه٣ــال ٖــً: مى٢ــ٘ اإلاجلــت ٖلــى الــىااإلافــاهُم الىٍٓغ

 الىنلت ال٩املت للم٣ا٫ .

www.nizwa.com/volume15/p102_112.html. 
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الُت ٦ظ ل٪ ؤو٫ مً ٦خب ٢هُضة الكٗغ الخغ باإلاٗجى )الضولي( لهظا الكٗغ في هماطط صاصاثُت وؾٍغ

غة، جخىاػي وجخأمغ م٘ اإلاىخج الكٗغي لهظا الكٗغ في ق٩لُه الباعػًٍ ، الكٗغ الخغ و٢هُضة 
ّ
مب٨

الُحن الٗاإلا1972-م1914الىثر، و٧ان ٢اثض َظٍ الخل٣ت ظىعط خىحن ) حن، م( مٗغوٞا مً لضن الؿٍغ

الي ومدغ٦ه الضولي ًغي في ظىعط خىحن مٗخمضٍ في مهغ، واإلاا٦ض  خىن ٢اثض الخىظه الؿٍغ و٧ان بٍغ

ؤن الؿبب في تهمِل صوع ظىعط خىحن ًغظ٘ بلى َلُُٗخه الخاصة اإلاباٚخت للمغخلت، وؤهه ٦خب ظل 

ت الخإؾِؿُت ا1قٍٗغ بالٟغوؿُت.." لجضًضة .ول٨ً َظا ال ًىٟي ٖجهم مؿاولُت خمل الغئٍا الكٍٗغ

ت، مً زال٫ مجلت  ٤ ٞلؿٟتهم ال٨ٍٟغ صازل ٖالم ًغؾمىهه ٖلى ؤه٣اى الٗالم اإلااصي ال٣ُٗم، ٞو

الُحن الٗغب في مُل٘ الخمؿِىاث.  "الخُىع"زم مجلت "خهاة الغمل"، التي ٧اهذ الىا٤َ باؾم الؿٍغ

إ" وهي ٢هُضة باللٛت الٗغبُت يمً  ومً ؤقٗاع ظىعط خىحن اإلاىشىعة، ٢هُضجه "نغزاث في مٞغ

ا"1938صًىاهه "ال مبرعاث الىظىص" الهاصع ٖام   .2م،ؤولم ٨ًً بُبُٗخه ٖب٣ٍغ

التي اٖخبرث ؤو٫  3زم جإحي في مىخه٠ زمؿِىاث ال٣غن اإلااضخي ججغبت مدمض اإلااٍٚى 

زُىة هدى الخغوط مً مغخلت الكٗغ اإلاىشىع بلى مغخلت ب٢غاع وا٢٘ ٢هُضة الىثر و مً زمت ب٢غاع 

                                                           
ش"،    1  29، الٗـــضصمجلـــت هـــؼوي الٗماهُـــتاإلاىانـــغة، ٖـــؼ الـــضًً، "٢هـــُضة الىثـــر: بقـــ٩الُاث الدؿـــمُت والخجىـــِـ والخـــإٍع

  ال٩املت للم٣الت. والىنلت،  www.nizwa.comيمً مى٢٘ اإلاجلت ٖلى الىاب 

http//www.nizwa.com/volume29/p80_89.html. 

ت الٗامـت لل٨خـاب،  قٗغ الحضازت في مهـغ، الابخضاءاث..الاهدغافاث..ألاػمـت،وكإث، ٦ما٫ .   2 )ال٣ـاَغة: الهُئـت اإلاهـٍغ

 .202م(، م 1998
ٗانـــمت صمكـــ٤(. صعؽ فـــي ٧لُـــت ٦ـــم قـــما٫ ال 210فـــي الؿـــلمُت الخابٗـــت إلاداٞٓـــت خمـــاٍ ) 1934ولـــض اإلاـــاٍٚى ٖـــام    3

ت ولِـ الخكغاث الؼعاُٖت" وطَب بلـى  م جٟى٢ه، ما٦ضا بن ازخهانه َى"الخكغاث البكٍغ الؼعاٖت واوسخب مجها ٚع

سجً فـي سـجً اإلاـؼة ٢ـغب صمكـ٤ الهخماثـه بلـى الخـؼب ال٣ـىمي الؿـىعي الاظخمـاعي.  1955وفي ٖام  1948صمك٤ ٖام ،

ىــض زغوظــه طَــب بلــى بحــروث زــم ٖــاص بلــى صمكــ٤ و٦خــب فــي اإلاؿــغح والؿــِىما. و٦خــب مظ٦غاجــه ٖلــى لٟــاث٠ الســجاثغ، ٖو

ـ  ت واإلاؿـغخُت مجهـا ظـاثؼة الٗـَى مـه ؤًًـا فـي الٗـام  2004،2005ها٫ اإلااٍٚى ٖضة ظىاثؼ ًٖ ؤٖماله الكـٍٗغ وجـم ج٨ٍغ

ً الضعظـــت فــي "م٨خبـــت ألاؾـــض" بمىاؾـــبت نـــضوع صًىاهـــه "خُـــاب ألاشــجاع الٗالُـــت" بىؾـــام الاؾـــخد٣ا١ الؿـــىعي مـــ 2002

ل  3ألاولى. جىفي ًىم الازىحن  ؾىت. 72ًٖ ٖمغ ًىاَؼ  2006ؤبٍغ

http://www.nizwa.com/
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ا ختى ؾىت  اإلاهُلر في خض طاجه، م 1960ول٨ً مً صون ؤن حؿخ٣غ الدؿمُت، التي اهخٓغث ب٢غاَع

مً َٝغ ؤصوهِـ في مجلت "الكٗغ".  لُاإلاا هاصي مدمض اإلااٍٚى بإهه ٨ًخب ههىنا وال ًىٓم 

قٗغا، ٣ٞض ه٣ل اإلاىانغة ٢ىله:"ؤها ؤ٦خب ههىنا، ولً ؤًٚب بطا ٢ُل ؤهجي لؿذ قاٖغا وبهما 

ى جدُُم الك٩ل وعٚم ؤن اإلاا ٧1اجب ههىم.." ُا للخِ الظي عؾمه في ال٨خابت، َو ٍٚى ْل ٞو

وزل٤ الك٩ل ؤلابضاعي الظاحي اإلاخٟغص في نُاٚت ٢هُضة الىثر، بال ؤن َظا الخدُُم ال ٌٗجي خُاصٍ 

ل ٦ًٟاء ؤؾاسخي مً ًٞاءاث ال٨خابت ألاهمىطظُت  ُّ ًٖ حك٨ُل الغئٍا اإلابيُت ٖلى جُٟٗل اإلاخس

ت حٗمل ٖلى )ٖلى ألا٢ل في مغخلت الخمؿِى اث(. خُض ؤضخذ ٦خاباجه ٖباعة ًٖ ججغبت قٍٗغ

ُت ال حٗتٝر بالىٓم ال٨الؾ٩ُي،  ت حك٨ُل ماَٚى ٤ هٍٓغ م٣اعبت اػصخام الخجاعب واػصخام الكٗغ ٞو

 وجشىع ٖلى ٧ل ما ال ًغجبِ بالٟغاصة الدك٨ُلُت.

 مهُلح "كهُضة الىثر" ٖىض حماٖت قٗغ اللبىاهُت 

مذ مجلت قٗغ اؾتراجُجُت ٢هُضة الىثر ٦ملمىؽ خضاسي مبجي ٖلى في ْل َظا اإلاىار عؾ        

٤ مدمى٫ مً مدمىالث الخضازت، ٞلِؿذ"٢هُضة الىثر في ججاوػَا  ٌ، ٞو ججؿُض لخٓاث الٞغ

ٌ له، وبهما هي ظؼء مً ماامغة ٖلى الخ٣لُض الظي ال ٨ٌٗؿىا. ولهظا ٞهظٍ  الك٩ل ال٣ضًم مجغص ٞع

ا ٞدؿب بل هي ٢بل  طل٪ ٖمل َبُعي بخؿاسخي ججاٍ َظا الخ٣لُض الظي ٌكبه الخُاهت لِؿذ قٞغ

، زانت بطا الخٓىا ؤن ٢هُضة الىثر التي جضٖى 2سجىا قٍغ الخدّغع مىه َضمه ختى ٖلى ما ُٞه. "

بلحها َظٍ الجماٖت هي ٢هُضة حٗمل ٖلى ؤن جٟاع١ ال٣هُضة الٗمىصًت، مٟاع٢ت ق٩لُت ومًمىهُت 

ظا ٨ٖـ ٢هُضة الخُٟٗل ت التي ْلذ مدخٟٓت بٗال٢اث مسخلٟت م٘ الىمِ ال٣ضًم، ال عظٗت ٞحها. َو

                                                                                                                                              

ش:  ً، بخاٍع ؼهُت ٖلى ٢ىاة الٗغبُت، بٖضاص و ج٣ضًم ٖلي ؤخمض الٍؼ . و ًم٨ً 11/05/2006ه٣ال ًٖ: خهت عواٞض الخلٍٟؼ

 مغاظٗت هو الخهت م٨خىبا ٖلى مى٢٘ ٢ىاة الٗغبُت ٖلى الىاب و ونلخه

.www.alarabia.net. 
ش"، ، "كهُضة الىثرًىٓغ: اإلاىانغة   1 يمً  29، الٗضصمجلت هؼوي الٗماهُت: بق٩الُاث الدؿمُت والخجىِـ والخإٍع

 والىنلت ال٩املت للم٣الت.  www.nizwa.comمى٢٘ اإلاجلت ٖلى الىاب 

www.nizwa.com/volume29/p80_89.html. http. 
 .155اإلاغظ٘ هٟؿه، م   2
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ىا ٢بُل لها  بكٍغ ؤال ًٟهم مً َظا بخضار ٢ُُٗت جامت ؤًًا م٘ الترار، "ألن ٢هُضة الىثر ٦ما ٖٞغ

٤ الترار الهىفي بٓهىعٍ  نلت بهظا الترار بةخالتها بلُه، ؾىاء مىه ال٣ضًم، خحن ونلها ًٖ ٍَغ

 1كٗغ اإلاىشىع وبعظاٖها بلُه بعظاٖا عثِؿا ."ٞحها، ؤو الخضًض خحن ونلها بال

ت ٖىض الجماٖت مً صون ؤن ؤجىؾ٘ في بل٣اء           مً َىا ؾإخاو٫ ٖغى َظٍ ؤلاؾتراجُجُت الكٍٗغ

ت لضي ؤصخابها ألهجي ؾإحٗغى لها )اإلاىا٠٢( في مغخلت الخ٣ت مً  الًىء ٖلى اإلاىا٠٢ الخىٓحًر

 البدض.

ت "بغوؿخىن" للكٗغ والك ت حٗٝغ مىؾٖى   "Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics "ٍٗغ

٢هُضة الىثر ٖلى الىدى آلاحي: "هي ٢هُضة جخمحز بةخضي، ؤو ب٩ل زهاثو الكٗغ الٛىاجي، ٚحر ؤجها 

ٗغى ٖلى الهٟدت ٖلى َُئت الىثر، وبن ٧اهذ ال حٗض ٦ظل٪...وجسخل٠ ٢هُضة الىثر ًٖ الىثر 
ُ
ح

ً الكٗغ الخغ)( بإجها Poetic Proseالكٗغي ) ؼة، ٖو
ّ
(بإجها ال جلتزم هٓام ٢Free Verseهحرة ومغ٦

ً ٢هُضة الىثر بإجها ٖاصة طاث ب٣ًإ ؤٖلى، ومازغاث نىجُت ؤوضر، ًٞال ًٖ ؤجها ؤٚجى  ألابُاث، ٖو

تراوح َىلها ٖلى  بالهىعة و٦شاٞت الٗباعة. و٢ض جخًمً ٢هُضة الىثر عئٍا صازلُت وؤوػاها ٖغويُت. ٍو

حن نٟدت )٣ٞغة ؤو ٣ٞغجحن(وزالر نٟداث ؤو ؤعب٘، بمٗجى ؤجها جمازل ال٣هُضة وظه الٗمىم، ب

با هثرا  ا، وجهبذ ج٣ٍغ الٛىاثُت اإلاخىؾُت الُى٫، وبطا ججاوػث َظا الُى٫ ٞةجها ج٣ٟض جىجغاتها وؤزَغ

ا. "   2قٍٗغ

ت  ًخطر مً الخٍٗغ٠ اإلاىؾىعي الؿاب٤ ل٣هُضة الىثر ؤن َظا اللىن مً ألاصب في الكٍٗغ

الٛغبُت التي جمشل الغاٞض ألاؾاسخي لجماٖت قٗغ، َى ُمد٨م الخٍٗغ٠، مدضص ألاصواث وواضر 

ّضوا عواص َظا الدك٨ُل الكٗغي اإلاخٟغص والجضًض، في خحن  ُٖ الٛاًاث زانت ٖىض الٟغوؿُحن، الظًً 

خىٓحر ظاءث اإلاٟاع٢ت ال٨بري في اؾتراجُجُت ظماٖت قٗغ ؤجهم جبىىا الخٍٗغ٠ الؿاب٤ واهُل٣ىا في ال

-ُٞما ؤعؾاٍ مً مٟاَُم زانت ٖىض ؾىػان بغهاع -ل٣هُضة الىثر مً ه٣ُت اهتهاء الى٣ض الٟغوسخي

                                                           
 .156هٟؿه، م اإلاغظ٘  1

2   Princeton Encylopedia of poetry and  poetics .enlarged ed. Princeton  university press.1974 ) p.664   

 ، الٗضص الشالض، بحروث،مجلت  الٍُغمه٣ال ًٖ: صًب، مدمض،  "٢هُضة الىثر بحن اإلاىَبت الٟغصًت والغاٞض الٛغبي"،   

1993. 
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ى ما ٞٗله ٧ل مً ؤصوهِـ في م٣الخه بمجلت  صون ؤن ٩ًىن لضحهم الىمىطط ؤلابضاعي الخُب٣ُي "َو

سغي نالرم1960لؿىت  14قٗغ اللبىاهُت ٖضص  في  ، وؤوسخي الخاط في م٣ضمخه لضًىاهه "لً"، ٞو

م مً الى٣اص ممً ؾاع ٖلى ههجهم، ومً الضالثل التي جا٦ض ٖلى جبجي  حَر ت، ٚو مجلت ٞهى٫ اإلاهٍغ

ً الٗغبي، ؤن الظًً جبىىا َظا  حٍٗغ٠ ل٣هُضة الىثر ًبخٗض جماما ًٖ جىاظضَا الٟٗلي في الَى

٧ان الخٍٗغ٠ مً الكٗغاء والى٣اص ٖاصوا مغة ؤزغي لهضم ما جبىىٍ، بل بلٜ الخض جبجي ٨ٖـ ما 

 1جماما، ؾىاء ٖلى مؿخىي الىهىم ؤلابضاُٖت، ؤم ٖلى مؿخىي الى٣ض والخىٓحر" 

ت الٗغبُت  لهظا مشلذ ظماٖت قٗغ، في ج٣ضًغي، الخل٣ت الكاطة مً خل٣اث الكٍٗغ

ل ما جاؾـ.ٞل٣ض 
ّ
 ما جبجي وال حك٩

َ
ّىِمِ

ُ
بامخُاػ. ألجها ؤ٢ّغث بًغوعة الهضم والبىاء ول٨ً صون ؤن ج

ىؾ٠ الخا٫ جشبُذ بٌٗ اإلاٟاَُم  خاو٫ بٌٗ ؤًٖائها لى عؤؾهم  ؤوسخي الخاط وؤصوهِـ، ٍو ٖو

م مً بًماجهم ؤن الشابذ ق٩ل ظاَؼ  والىمِ ٢ُض ٤ٌُٗ الغئٍا  ألاولُت ل٣هُضة الىثر بالٚغ

والخدضًض، ٞدضصوا زهاثو ٢هُضة الىثر التي اخخىث يمىُا ٖلى مباصت اججاَهم في ال٨خابت 

ٗذ ؾالم في الى٣اٍ آلاجُت : والشىعة، َظا ما ٌٗغيه الض٦خىع   ٞع

ظا  -" ؤ  ا مؿخ٣ال، َو  ًٍٖى
ّ
ًجب ؤن جهضع ٢هُضة الىثر ًٖ بعاصة بىاء وجىُٓم واُٖت، ٞخ٩ىن ٦ال

ت  ٍغ ت زانُت ظَى ا ًٖ الىثر الكٗغي الظي َى مجغص ماصة، ٞالىخضة الًٍٗى ما ًدُذ لىا ؤن همحَز

 في ال٣هُضة.

ٚاًت لها زاعط طاتها، ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الٛاًت عواثُت ؤو هي بىاء ٞجّي مخمحز.٣ٞهُضة الىثر ال  -ب 

م٨ً جدضًض اإلاجاهُت ب٨ٟغة  اهُت. ٞهىا٥ مجاهُت في ال٣هُضة، ٍو ؤزال٢ُت ؤو ٞلؿُٟت ؤو بَغ

 الالػمىُت.

                                                           
ت الٗغبُــتالًــب٘، مدمــىص ببــغاَُم،     1 ، )ال٣ــاَغة: الهُئــت الٗامــت ل٣هــىع الش٣اٞــت،  كهــُضة الىثــر وجدــىلث الكــٍٗغ

 م(،.2003، 1ٍ
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الىخضة وال٨شاٞت، ٞٗلى ٢هُضة الىثر ؤن جخجىب الاؾخُغاصاث وؤلاًًاح والكغح، و٧ل ما  –ط 

ت   1ألازغي."٣ًىصَا بلى ألاهىإ الىثًر

ٟا ل٣هُضة الىثر ع٦ّؼ زالله ٖلى  ؤما ؤوسخي الخاط ٣ٞض ٖغى في م٣ضمت صًىاهه "لً" حٍٗغ

زالزُت ؤلاًجاػ والخىهج واإلاجاهُت، ٦كغوٍ ؤؾاؾُت لالهخ٣ا٫ مً مغخلت الاخخظاء باإلعزُحن بلى 

 ؤهمىطط ؤلابضاُٖحن ٣ًى٫:

ت ٞىُت، ؤو ُمدّملت بالكٗغ، قغوٍ لخ٩ىن ٢هُضة الىثر ٢هُضة هثر، ؤي ٢هُضة خ٣ا، ال ٢ُٗت هثًر

لت،  زالزت: ؤلاًجاػ )الازخهاع(، الخىّهج، واإلاجاهُت. ٞال٣هُضة، ؤي ٢هُضة... ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٍَى

ت مً اإلاخىا٢ًاث، ًجب ؤن ج٩ىن ٢هُضة الىثر ٢هحرة  وما ألاقُاء ألازغي الؼاثضة ؾىي مجمٖى

ي اإلاىبٗض
ّ
غ ٖىهغ ؤلاقغا١، وهدُجت الخإزغ ال٨ل

ّ
 مً وخضة ًٖىٍت واخضة. لخٞى

وؤعي ؤن َظا ال٨الم ألوسخي الخاط ما َى بال نضي مباقغ ل٨الم ؾىػان بغهاع خى٫ قغوٍ 

ت، ؤي البدض ًٖ جد٤ُ٣ ؤلاًجاػ ججىبا لالؾخُغاصاث وؤلاؾهاماث  الاعج٣اء بالىثر بلى الكٍٗغ

ت، ؤي ٧ل ما ٢ض ًاو٫ بها بلى ؤهىإ الىثر ألازغي، زم الخىّهج ونىال  بلى مجاهُت ال٣هُضة  الخٟؿحًر

ت لىنى٫ ٢هُضة الىثر بلى ظمالها  طاتها. ج٣ى٫:"...و٢ض خاولُذ ؤلاقاعة بلى الكغوٍ الًغوٍع

ت مىم٣ت بلى َظا الخض ؤو طا٥: ٞاإلًجاػ وال٨شاٞت  الخالو، ؤي ؤن جهبذ ٢هُضة خ٣ا ال ٢ُٗت هثًر

ت خ٣ًا بضوجها  واإلاجاهُت، لِؿذ باليؿبت لها مشلما عؤًىا ٖىانغ ظما٫ مدخملت، وبهما ٍغ ٖىانغ ظَى

 2 ال وظىص لها...".

وؤٖخ٣ض ؤن الخاط ٢ض ؾلّم جماما بمُُٗاث بغهاع، بلى صعظت ؤهه لم ٌؿخُ٘ ؤن ًسل٘ ٖلى 

م٣خبؿاجه مً بغهاع َابٗا شخهُا، وانُالخا ؤ٢غب بلى ؤلابضاُٖت مىه بلى الى٣ل الخغفي، َظا ما 

جاػ، الخىهج ، اإلاجاهُت وهي ٖىض بغهاع بالٟغوؿُت ًخطر في الترظمت آلاجُت للكغوٍ الشالزت : الاً

Brièveté, Intensité, Gratuité, 

                                                           
ٗذ، م٣ضمت جغظمت ٦خاب ؾىػان بغهاع، ٢هُضة الىثر مً بىصلحر ختي الى٢ذ الغاًَ، ط    1  ، م.1ؾالم، ٞع
 .605، الجؼء الشاوي، م الىكذ الغاهًكهُضة الىثر مً بىصلحر ختى باعهاع،    2
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و٢ض ؤزجى ؤصوهِـ ٖلى جىٓحراث الخاط وببضاٖاجه في مجا٫ الخإؾِـ ل٣هُضة الىثر الٗغبُت، في  

م. جدّضصث مً زاللها الٟلؿٟت  الٗامت لجماٖت قٗغ 1961عؾالت بٗثها بلُه مً باَعـ ؤواثل الٗام 

ؿمُىاؤلاعزُىن "الٟىضخى". مً  ٌُ لؿٟت ٢هُضة الىثر مً ظهت ؤزغي، ٣ًى٫ في بٌٗ مجها: ".. ظهت، ٞو

ٌؿمىهىا ؤًًا "الخُاهت". ٨َظا هبضو في ؤُٖجهم. للمغة ألاولى، ال ًسُئىن الىٓغ. ٞالخ٤ ؤهىا وٗلً 

الخُاهت، ٞىياها وزُاهدىا.في طل٪ الٗالم اإلامٛىِ بالج٠ُ اإلا٣ضؾت.وال ه٨خٟي، بل ه٣ى٘ الجُىف ب

 ٦1ما ج٣ى٫: ٌٗجي، ه٣ىٗهم بالٟىضخى ؤًًا."

وخحن ٌٗىص ؤصوهِـ بظا٦غجه بلى مغخلت جإؾِـ مجلت قٗغ وبٗض مهُلر ٢هُضة الىثر 

ت، ًُغح زالزت مباصت ؤؾاؾُت ٧اهذ وعاء حك٨ُل الىمىطط  ٦ملمذ مً مالمذ ججؿُض الخضازت الكٍٗغ

ت" الت  ي ؾاصث خُجها ٣ُٞى٫:الجضًض بُٗضا ًٖ اإلاٟاَُم الٟغوؿُت "البرهاٍع

"و٢ض جبيُىا ما انُلخىا ٖلى حؿمُخه بـ "٢هُضة الىثر، اهُال٢ا مً زالزت مباصت )مؿخ٣لت  

 ًٖ مٟهىماتها الٟغوؿُت (ؤوظهها ُٞما ًإحي:

   ىاَا ٞىُا، وؤن م مً ٦مالها ٚو ت الٗغبُت ال حؿدىٟظَا ألاوػان، ٖلى الٚغ ألاو٫ َى ؤن الكٍٗغ

ت، َغاث٤ وجغا٦ُب ًخٗظع ؤن هً٘ لها خضا جهاثُا ج٠٣ ٖىضٍ، ٞهي َظٍ اللٛت جؼزُغ بةم٩اهاث  حٗبحًر

 لٛت مٟخىخت ٖلى الالجهاًت.

   الشاوي َى ابخ٩اع َغ١ وؤق٩ا٫ ؤزغي للخٗبحر الكٗغي، جىا٦ب الُّغ١ وألاق٩ا٫ ال٣اثمت ٖلى

ّٗضصَا، وفي َظا بزغاء  ىّىٖها َو ت الٗغبُت، ٍو للمسُلت الىػن وجاازحها، بما ٌٛجي اللٛت الكٍٗغ

 وللظاث٣ت ؤًًا.

                                                           
 .320م(، م2005، )بحروث: صاع الؿاقي،  6، ٍػمً الكٗغؤصوهِـ،    1
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   ت في بت الٗم٣ُت في ظٗل اللٛت الٗغبُت مٟخىخت ٖلى ظمُ٘ الخجاعب الكٍٗغ الشالض َى الٚغ

ُت ؤلابضإ ال٩ىوي بسهىنُتها ل٨ً في الى٢ذ هٟؿه  الٗالم، وفي ويٗها، ببضاُٖا، ٖلى زٍغ

 وخىاعا"
ً
 .33باهٟخاخها والجهاثُتها، جٟاٖال وم٣ابؿت

 مغخلت الاؾخيؿار الانُالحي ما بٗض الجماٖت 

ا في الى٣ض اإلاٗانغ مً ٚحٍر مً  ْل مهُلر )٢هُضة الىثر( َى ألا٦ثر اؾخٗماال  وقُٖى

ظٍ بٌٗ ألاؾماء التي  اإلاهُلخاث التي ؤَل٣ذ ٖلى الىمِ ال٨خابي الكبُه بالكٗغ والىثر مٗا. َو

خحن  1905مىظ وكإة الكبُه ٖام  -إلاىانغةو ظمٗها الض٦خىع ٖؼ الضًً ا -الىثر ؤَل٣ذ ٖلى ٢هُضة

داوي ؤو٫ هو مً هٕى الىثر  ، الكٗغ اإلاىشىع  -     :2001الكٗغ اإلاىشىع( وختى ٖام ) ٦خب ؤمحن الٍغ

ت، ال٨خابت الخاَغاجُت، ٢ُ٘ ٞىُت، ، الٟجي ال٨خابت  ، الىثر اإلاغ٦ؼ، ٢هُضة الىثر الخاَغة الكٍٗغ

ت،  ال٣هُضة الخغة، ، الخغة ال٨خابت زاعط الىػن، ال٣هُضة زاعط الخُٟٗلت، الىو قظعاث قٍٗغ

ت الكٗغ بالىثر، اإلاٟخىح، ت -الىثر بالكٗغ، ال٨خابت الىثًر ، هثرا، ٦خابت زىثى -قٗغا، ال٨خابت الكٍٗغ

ٚحر الٗمىصي والخغ، ال٣ى٫ الكٗغي ، الىثر الكٗغي، ٢هُضة ال٨خلت،  ،الىشحرة ، الجيـ الشالض

 الكٗغ ألاظض.....   

غ  بن ب اإلاخىا٢ًاث، والبدض  ما ٢امذ ٖلُه ٖملُت الاؾخيؿار الانُالحي َى ظَى ج٣ٍغ

ت ؛ بل هي جيخهغ للكٗغ ٖبر جىؾُ٘ وظىصٍ و٦ُىىهخه وظلبه  ًٖ الكٗغ والىثر زاعط حؿمُاجه اإلاإلٞى

٤ طاث٣ت ٢ضًمت بت في اإلاٟهىم الكاج٘ للكٗغ ، واإلاخ٩ّىن ٞو ت جبضو بُٗضة ٖىه ؤو ٍٚغ ُّ ، مً مىا٤َ ٢ه

ا : الكٗغ بجها  ًٗ َّضامت باهُت في آن واخض وطل٪ ؤمغ ؤ٦ثر زُىعة مً مجغص ا٢تراخها ظم٘ الى٣ًُحن م

ٟخان جىصوعٝو  خحن هاصي لالجٟا١ مٗه في ٦خابه ) ؤظىاؽ في الخُاب (  و َظا ما  عاظٗه. والىثر جٍؼ

ؤزغي  ٢هُضة الىثر لم جإث مً ٞغاٙ بل اعج٨ؼ ٖلى ؤق٩ا٫مهُلر ال٣اثلت بإن  خى٫ وظهت الىٓغ

ى ًدؿاء٫ مً ؤًً ًإحي الجيـ ألاصبي ؟ مً ؤظل ا ؤو جدىٍلها ؤو ججىِؿها ، َو  ببؿاَت  جضمحَر

ل ظيـ ؾاب٤ ، ؤو بًٗت ؤظىاؽ صاثًما :  مخىاَُت : مً ؤظىاؽ ؤزغي ؛ ٞالجيـ الجضًض َى جدٍى

                                                           
م، 2001، ؾـــىت 10/ 9الٗـــضص مجلـــت آلاصاب )البحروجُـــت(."خـــىاع مـــ٘ ؤصوهـــِـ خـــى٫ مجلـــت )قـــٗغ( و٢هـــُضة الىثـــر"،  33
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ظا الهضص الىثر ًٖ ألاظىاؽ ألازغي في َ ب٣لبه ، بةػاخخه ، باالعجباٍ به ؛ ولهظا ال جسخل٠ ٢هُضة

 . ج٣الُض الىثر التي اعجبُذ بها  الخ٣ًا انُالخا ، َظا بطا جهىعهاَا مغج٨ؼة ٖلى

ض ٍا الىثر ًٖ  مهُلر  الاججاٍ هٟؿه مدمىص الًب٘ ٞحري ؤن الخض الظي ٧ان ًٟهل ٍو

 ؾاب٣ًا ، ٢ض اهخ٣ل بلى م٩ان آزغ ، وؤلاػاخت الخالُت لخِ اإلاخازمت َظا مً مهُلر الكٗغ

تالىثر /   مدىع  خُاصًت / اللٛت الكٍٗغ ش ألاصبي ًبجي  وبن.  الكٗغ ( بلى مدىع  اللٛت الٖا ٧ان الخاٍع

ؤلاعبا٥ ال ٌٗمل ، في الىا٢٘ ، ؾىي ٖلى بػاخت  هٟؿه ٖلى ٢م٘ الخجضًض الظي ًغب٨ه ، ٞةن َظا

آزغ خخًما ، ومً زم ظاءث ٢هُضة الىثر لخ٣ّىى ال٣ُبُت ألاؾاؾُت  هٟؿه لُٗاوص الٓهىع في م٩ان

هًها ما (  ) والىثر ل٨ً ًب٣ى الدؿائ٫ ٢اثما صازل َظا الجيـ : ًٖ ألاؾباب التي ججٗل ن الكٗغبح

ا ؤو ؤصبُا خ٣ا ، ٦ما ؤن الترظماث ـ التي جىنل الكٗغ لىا وجضٖىها ل٣غاءجه زاعط اقتراَاث  قٍٗغ

 .ظٗل اإلاخل٣ي ٌٗاًً ٢هُضة الىثر الىػن الٗغوضخي والىٓام البُتي ـ ؾاَمذ في

 ٌ ٞغ ٤ مهُلر "٢هُضة الىثر" و٧ل اإلاٟاَُم التي جمذ بهلتٍو  الض٦خىع ٖبض هللا قٍغ

و٢ىاٖضٍ. بِىما ٢هُضة  بلحها؛ ألن َظا اإلاٟهىم ًجم٘ بحن ظيؿحن مخىا٢ًحن، ٧ل واخض له زىابخه

ؤق٩اله الجضًضة؛ لظل٪ ًسخاع مهُلر  الىثر هي ببضا٫ مً ببضالاث الكٗغ الٗغبي الخضًض وؤخض

ت ُت لـ" الجضًضة"، بضال مً "الخجغبت الكٍٗغ ت" التي هي جغظمت خٞغ  poème "en ال٣هُضة الىثًر

prose"ؾىػان بغهاع ، ٖىىان ٦خاب Susan Bernard(5)  و٢ض ٖملذ مجلت 1959الهاصع ؾىت .

ؾبب َظا  اللبىاهُت ٖلى بقاٖت َظا اإلاهُلر في الؿاخت الٗغبُت ألاصبُت والى٣ضًت. و٢ض ""قٗغ

٨ًخب صعاؾت بٗىىان: ٢هُضة  وجل٣ُٟا مما ظٗل الض٦خىع ٖؼ الضًً اإلاىانغة اإلاٟهىم بلبلت ؤظىاؾُت

 1الكٗغ والىثر الىثر ظيـ ٦خابي زىثى، ؤي ًجم٘ بحن م٣ىماث

٤ ألن  ول٨ً اإلاهُلر في خض طاجه ًدخاط بلى مغاظت و٢غاءة مٛاًغة إلاٟهىم الض٦خىع قٍغ

ت الجضًضة"، ٚحر واضر؛ ٧ىن اإلاُٗاع  مهُلر "الخجغبت لىظىص  الؼمجي َىا ٚحر مدضص بض٢تالكٍٗغ

وماػا٫ الكٗغاء ٨ًخبىجها،  جضازل في ألاظُا٫ و٢ٟؼ ٖلى الىهىم؛ بط َىا٥ مً ٨ًخب قٗغ الخُٟٗلت

ت  وفي هٟـ الى٢ذ َىا٥ مً ٨ًخب الكٗغ اإلاىشىع، م٨ً في ؤًت لخٓت ؤن جٟاظئىا ججغبت قٍٗغ ٍو

ت ٌٗبر ًٖ َظا الجضًض. لظل٪ ؤؾ ظضًضة، ُٞهبذ َظا اإلاُٗى ال مي شخهُا َظٍ الخجغبت الكٍٗغ

                                                           
ت ٢هُضة الىثر، )اإلاٛغب: ًىٓغ:   1 ٤: في قٍٗغ  .16(، م2003، 1ميكىعاث اجداص ٦خاب اإلاٛغب، ٍٖبض هللا قٍغ
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 بالكٗغ الخغ، وبما بكٗغ الاه٨ؿاع. وما ٧ان ٌؿمى بالكٗغ الخغ ؾِؿمى بكٗغ الجضًضة بما

ىا ؤوا٤ٞ  الخُٟٗلت؛ ألن ما ٦خبه الؿُاب وهاػ٥ اإلاالث٨ت ًيبجي ٖلى اخترام الخُٟٗالث الٗغويُت، َو

ُت إلاهُلر ٚغبي َىجغظمت  حؿمُت ظبرا ببغاَُم ظبرا الظي ٣ًى٫: "الكٗغ الخغ،  (free verse) خٞغ

ت،  بالٟغوؿُت. و٢ض ؤَل٣ٍى ٖلى قٗغ زا٫ مً الىػن وال٣اُٞت ٧لحهما. بهه  (vers libre)باإلهجلحًز

الكٗغ الخغ  الظي ٦خبه والذ واًخمان، وجالٍ ُٞه قٗغاء ٦شحرون في ؤصب ؤمم ٦شحرة. ٨ٞخاب الكٗغ

و٧اجب َظٍ ال٩لماث. في خحن ؤن  ٍى وجى٤ُٞ ناٌٜبحن الكٗغاء الٗغب الُىم، َم ؤمشا٫ مدمض اإلااٚ

 1هثرا مخىانال في ٣ٞغاث ٣ٟ٦غاث ؤي هثر ٖاصي" ٢هُضة الىثر هي ال٣هُضة التي ٩ًىن ٢ىامها

ظا اإلاٟهىم هجضٍ ٦ظل٪ ٖىض ؾغ٧ىن بىلو الظي ٌٗض مً ؤبغػ عواص ٢هُضة الىثر في  َو

الىثر ٞهظا حٗبحر  ٣ى٫ ٢هُضةالكٗغ الٗغبي مىظ الؿخِىُاث مً ال٣غن اإلااضخي: "هدً خحن ه

٢هُضة م٣ُٗت، وهي  انُالحي زاَئ وفي الكٗغ الٗغبي ٖىضما ه٣ى٫ ٢هُضة الىثر هخدضر ًٖ

بالكٗغ الخغ ٦ما ٧ان ٨ًخبه بًلُىث وؤوصن  مجغص حؿمُت زاَئت. وؤها ؤؾمي َظا الكٗغ الظي ؤ٦خبه

الىثر ٞإهذ جبضي ظهل٪؛ ألن الٗالم آلان، وبطا ٦ىذ حؿمحها ٢هُضة  و٦ما ٨ًخبه قٗغاء ٦شحرون في

ؤي ٢هُضة ٚحر  (Prose Poem) الىثر هي التي ٧ان ٨ًخبها بىصلحر وعامبى وماالعمُه وحٗٝغ بـ ٢هُضة

، ٞالكٗغ الجضًض ًىُب٤ ٖلُه مهُلر الكٗغ الخغ؛ ألهه ًخدغع مً الىػن
ً
وؤلا٣ًاٖاث  م٣ُٗت". بطا

وؤٖلىذ قُسىزخه ٖلى خض  ذ الخلُلبن ٢هُضة الىثر ٢خل –بازخهاع  –الٗغويُت اإلاٗغوٞت، ؤي 

 ٖىىان ٦خاب مدمض الهالخي.

 الخاجمت

ؤهه مهما ازخل٠ الى٣اص وألاصباء خى٫ وا٢٘ خًىع َظا الجيـ ألاصبي في الظو٢ُت  ومجمل ال٣ى٫ 

الٗغبُت، ٞةن ًٞاء جٟاٖله واهههاٍع ؤيخى وا٢ٗا ال مٟغ مىه، زانت ؤمام ٞكل الىا٢ض في خض 

ٖلحها في بَاع مهُلر مىخض، ومٗبر ًٖ آلُاث ؤلابضإ لهظا الجيـ، طاجه في عنض زهاثو مجم٘ 

زم ؤن اإلاخل٣ي اليكِ في َظا اإلاجا٫ ٢ض سجل خًىعٍ الٟاٖل في بهخاط اإلاهُلر بضالالث مسخلٟت 

ى ألامغ الظي ٞجغ  خ٣اصي ؤن جىاؾل اإلاهُلر ًؼصاص م٘ ٧ل ٢غاءة مبضٖت لؤلزغ ؤلابضاعي طاجه، َو اٖل

ض ًٖ لٗبت الاؾخيؿار الان ت الٗغبُت و ؤونلها بلى ما ًٍؼ ُالحي  إلاهُلر ٢هُضة الىثر في الكٍٗغ

ت  غ هٍٓغ ً مؿخيسخ انُالحي؛ ًداو٫ بصعا٥ الٛاًت ألاصبُت في الىو، باالجٟا١ م٘ ظَى ٖكٍغ

 ال٣غاءة والخل٣ي وؤلابضإ مٗا .

                                                           
 .121، م:1985، 284-283، الٗضصاإلاٗغفت باعوث، مدمض ظما٫، "الخضازت ألاولى"،   1
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 الىاكُٗت ؤلاؾالمُت في كهو الكُش ٖلي الُىُاوي 

 مدمض أهىع أخمضالضهخىع 

اللغت الٗغبت وآصابها، ولُت مٗاعف الىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُت الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت، كؿم 

ا  مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

الىا٢عي في ٞغوؿا في ال٣غن ًضعؽ البدض اإلاظَب ألاصبي الىا٢عي مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي. ْهغ اإلاظَب 

الخاؾ٘ ٖكغ، واهدكغ اهدكاعا واؾٗا في ؤهداء الٗالم، و٦ثر ؤجباٖه ٦ما حٗضصث اججاَاجه. اهبش٤ 

ا  ت الٟلؿُٟت التي جامً بإن الخُاة مبيُت ٖلى الكّغ، ٞالخُاة في هَٓغ اإلاظَب الىا٢عي ًٖ الىٍٓغ

، ومدىت. ٞهظٍ الىٓغة مسالٟت للىٓغة ؤلاؾالمُت للخ ُاة. لظا ًإحي َظا البدض لُضعؽ الاججاٍ قغٌّ

ت  ىُل٤ البدض مً ألاؾـ الىٍٓغ ألاصبي الىا٢عي الظي ًخمصخى م٘ ؤلاؾالم وحٗالُمه، ومباصثه. ٍو

غ اإلاٟؿغ الغاثض 
ّ
للمظَب الىا٢عي ؤلاؾالمي التي ويٗها ألاصًب الىا٢ض، والضاُٖت اإلاجاَض، واإلا٨ٟ

ش..٨ٞغ  ت َّىعَا مً بٗضٍ ق٣ُ٣ه ألاؾخاط ؾُض ٢ُب في ٦خابه )في الخاٍع ظٍ الىٍٓغ ة ومجهاط(. َو

الضاُٖت واإلا٨ٟغ ؤلاؾالمي ال٨بحر الكُش مدمض ٢ُب في ٦خابه )مىهج الًٟ ؤلاؾالمي(. وفي ؾبُل ببغاػ 

ت ٖلى عواًاث مسخاعة مً  َظا اإلاظَب ألاصبي ؤلاؾالمي ٣ًىم البدض بخُب٤ُ َظٍ ألاؾـ الىٍٓغ

ض بخدلُل ههىم َظٍ ال٣هو اإلاسخاعة مً زال٫ مىهج ألاصب اإلاالًىي الخضًض. وؾ٣ُىم البد

الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت. وجخجلى ؤَمُت َظا البدض في ببغاػ مظَب ؤصبي بؾالمي ًخ٤ٟ م٘ الىٓغة 

ؤلاؾالمُت، ومً زم اؾخٛالله في صعاؾت الىخاط ألاصبي ؤلاؾالمي، ولٗله بظل٪ ؾبُل الخغوط مً 

ت. ٦ خماص ٖلى ال٣ٗلُت الٛغبُت اإلاىدٞغ  ما ج٨مً ؤَمُخه في اإلاؿاَمت في مجا٫ ؤؾلمت ألاصب.الٖا

 

 

 

 



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 429  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 اإلالضمت

ُغون، 
َّ
٨ َٟ َخ ًَ ُهْم 

َّ
ل َٗ

َ
ُهِو ال٣ََهَو ل

ْ
ىا  1الخمض هلل ال٣اثل: ﴿ٞا٢ ِّ والهالة والؿالم ٖلى هب

ًَ ال٣ََهِو﴾، ْخَؿ
َ
لَُ٪ ؤ َٖ ٣ُوُّ 

َ
ًُ ه ْد

َ
صًبه، وؤهؼ٫ ٖلُه: ﴿ه

ْ
ًَ جإ ْخَؿ

َ
إ
َ
ه ٞ َبه عبُّ لى  2مدمض الظي ؤصَّ ٖو

الم. لى ؤجباٖه الٗلماِء ألٖا لى ؤصخابه الَبَرَعِة ال٨غام، ٖو ً، ٖو  آله الُاٍَغ

ٗضُّ الكُش ٖلي الُىُاوي ؤخض الصخهُاث الباعػة في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي. ُولض في  ٌُ

ى  3م في ظضة باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.1999في ؾىت  -عخمه هللا-م بضمك٤ وجىفي 1909ؾىت  َو

ت في الش٣اٞت ؤلاؾالمُت.مً ؤٖال  ّض مىؾٖى َٗ ٌُ ً، والظي  ٞهى ٣ُٞه ٢اى صاُٖت،  4م ؤلاؾالم اإلاٗانٍغ

 وؤصًب ها٢ض، وصخٟي، وماعر.

٢طخى ؤ٦ثَر مً ؾخحن ٖاًما ًضٖى بلى هللا بالخ٨مت واإلاىٖٓت الخؿىت، و٢ّضم زضماث ٦بحرة 

وله ؤ٦ثر  5م.1990الم ٖام لؤلمت ؤلاؾالمُت ختى خهل ٖلى ظاثؼة اإلال٪ ُٞهل الٗاإلاُت لخضمت ؤلاؾ

ا  ش، بجاهب مالٟاجه الضًيُت. ومً ؤقهَغ مً ؤعبٗحن مالٟا في ألاصب، والش٣اٞت، والاظخمإ، والخاٍع

غظم بلى ٖضة لٛاث مشل: 
ُ
ًِ ؤلاؾالم( خُض ؤُٖض َبٗه ؤ٦ثر مً زالزحن مغة، وج  ٖامٌّ بضً

ٌ
٠ ٦خابه )حٍٗغ

ت، ت. 6ؤلاهجلحًز  7واإلاالًٍى

                                                           
1
غاٝ:    .176ؾىعة ألٖا
2
 .3ؾىعة ًىؾ٠:  
3
 .29م(، م 2001)صمك٤: صاع ال٣لم،  ٖلي الُىُاوي أصًب الفلهاء، وفلُه ألاصباء، اهٓغ: صًغاهُت، مجاَض مإمىن  
4
 الىاكُٗت ؤلاؾالمُت في ألاصب والىلض،ؤخمض بؿام ؾاعي، "ٖلي الُىُاوي خغ٦ُت الخضًض ؤلاطاعي والبٗض الغاب٘ لؤلصب"،  

 .142-141م(، م 1985)ظضة: صاع اإلاىاعة، 
5
، عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت، ؤلاؾالمي ألاصب اهٓغ: ألاإلاعي، ببغاَُم ، "الُىُاوي ٖىا١ ال٣ٟه وال٨ٟغ وألاصب"، مجلت 

 . 78م(، م 2002، )35و  34الؿٗىصًت، الٗضصان 
6 Ali Tantawi, A General Introduction to Islam, trans. from Arabic by Babur Ali Zia, (Lahore : Islamic 

Publications Ltd., 1981), and (Jiddah :Dar al-Manara Pub., repr 1994, 1981). 

7
 Ali Tantawi, Definisi Umum Tentang Aqidah Islamiyah, trans. from Arabic by Isnawati Ismail, (Jiddah : Dar al-

Manarah, 1992).   
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باألصب ٣ٞض ٦خب في ٞىىن ٖضًضة مً اإلا٣الت، وؤصب الغخالث، وؤما مً خُض اقخٛاله 

ٟا٫.   والؿحرة الظاجُت، وؤصب الخ٣ضًماث، وال٣هت ال٣هحرة، و٢هو ألَا

٧ان للكُش ٖلي الُىُاوي مؿاَمت مخمحزة في مُضان ؤصب ال٣هت ال٣هحرة، ٣ٞض ٧ان 

ّخاب ال٣هت ال٣هحرة في ؾىعٍت.
ُ
ؤصلى بضلٍى ٞحها مً ألاظىاؽ  و٧اهذ مً ؤّو٫ ما 1مٗضوصا مً ُعواص ٦

ش( ألاصبُت. ت ٢ههه ألاولى بٗىىان )٢هو مً الخاٍع م، وخىث 1957ؾىت  2و٢ض ؤنضع مجمٖى

خه الشاهُت بٗىىان )٢هو مً الخُاة( ً ٢هت. ومجمٖى كٍغ ت زالزا ٖو وكغث في ؾىت  3اإلاجمٖى

خبذ َظٍ ال٣هو في الٟترة اإلا1959
ُ
ً ٢هت ٢هحرة، و٦ كٍغ مخضة بحن ٖام م، وجخإل٠ مً زمان ٖو

تي ٢هو الكُش ٖلي الُىُاوي خُٓذ ب٣بى٫ خاع 1952م بلى 1931 م. وخغي بالظ٦غ ؤن مجمٖى

لضي ال٣غاء، ٞلظل٪ ؤُٖضث َبٗتهما مغاث ٖضًضة بل و٢ض جغظمذ بٌٗ ٢هو مجمىٖخه 

. وزمت هٕى آزغ مً هخاظه Sketsa Kehidupan”4“)٢هو مً الخُاة( بلى اللٛت ؤلاهضوهِؿُت بٗىىان 

ش(. وهي ٖباعة ًٖ ؾلؿلت جخإل٠ مً ؾب٘ خ٩اًاث هخاظه ال٣هصخ ى )خ٩اًاث مً الخاٍع ي َو

غي مجاَض صًغاهُت ؤهه ٦خبها لؤلَٟا٫  5م.1960للهٛاع، و٢ض ْهغث الُبٗت ألاولى مجها في ؾىت  ٍو

 ب٣ىله: مؿخضال بما ًسخمه الكُش ٖلي الُىُاوي م٣ضمت َظٍ الخ٩اًاث 6في آزغ اإلاغخلت الابخضاثُت

 اله٠ الغاب٘"وؾإٖغيها بإؾ
ُ
و٦ظل٪ هاقغ  7الابخضاجي". هل لٟٔ، وؤ٢غب ٖباعة؛ ختى ًٟهَمها جلمُظ

ٟي بجها "للىاقئحن، 
ْ
ل
َ
ال٨خاب )صاع ال٨ٟغ( و٢ض خضص َظٍ الؿلؿلت لهظٍ الؿً، ٨ٞخب ٖلى ٚالٞها الخ

ت(، و)الخاظغ"، وهي ؾب٘؛ )12-10ؤبىاء  وال٣اثض(،  ظابغ ٖثراث ال٨غام(، و)اإلاجغم ومضًغ الكَغ

                                                           
1
ت الٗاإلاُت لليكغ اللهت صًىان الٗغب،اهٓغ: واصي، َه،    ؛ ال٣ىُاع، 114م(، م2001لىهجمان، -)ال٣اَغة: الكغ٦ت اإلاهٍغ

 .209-208م(، م1997، )صمك٤: ميكىعاث وػاعة الش٣اٞت، ألاصب الٗغبي الؿىعي بٗض الاؾخلالٌؾ٠ُ الضًً، 
2
شاهٓغ: الُىُاوي،    .22)صمك٤: ماؾؿت صاع الؿالم، (، م كهو مً الخاٍع
3
  م(.1990، 4)ظضة: صاع اإلاىاعة، ٍ كهو مً الحُاةاهٓغ: الُىُاوي،  

4
 Ali Tantawi, Sketsa Kehidupan, trans. from Arabic by S.Askar, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1987). 

5
 .102، م ٖلي الُىُاوي اهٓغ: صًغاهُت،   

6
 .103اإلاغظ٘ هٟؿه، م  
7
ش -حابغ ٖثراث الىغام الُىُاوي، ٖلي،    .4م(، م1981)صمك٤: صاع ال٨ٟغ،  خياًاث مً الخاٍع
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ً(، و)وػاعة ا ، و)بٗى٣ىص ٖىب( و)الخاظغ الخغاؾاوي(، و)٢هت ألازٍى ىا٥ ٢هت وكَغ ابً الىػٍغ(. َو

ٌغ(
َ

ها َبك ْٟ الّ ًُ ...لم 
ٌ
 ٧املت

ٌ
خِب بٗىىان )٢ِّهت

ُ
 2م.1998وكغث ؾىت  1الكُش ٖلي الُىُاوي في ٦

كُش ٖلي مما ًظ٦غ َىا ؤن عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت ٢ض ؤظاػث بٌٗ هخاط ال

 .ً الُىُاوي وؤصزلخه جدذ مٓلت ألاصب ؤلاؾالمي، ولظل٪ ظٗلخه مً ألاصباء ؤلاؾالمُحن اإلاٗانٍغ

ً في ٦خابه  و٢ض ٢ام ؤخمض الجضٕ بترظمت الكُش ٖلي الُىُاوي يمً ألاصباء ؤلاؾالمُحن اإلاٗانٍغ

،)ً ُش ٖلي ٦ما ازخاع ٖبض الباؾِ بضع بٌٗ ٦خب الك 3)معجم ألاصباء ؤلاؾالمُحن اإلاٗانٍغ

 4الُىُاوي هماطط لؤلصب ؤلاؾالمي في الٗهغ الخضًض في ٖضة مجاالث ألاصب ٦سىاَغ ؤصبُت،

وطل٪ الهُبا١ َظٍ ال٨خب ٖلى اإلا٣اًِـ التي ويٗها ٖبض  7واإلاظ٦غاث، 6والغخالث، 5وال٣هت،

ا يمً صلُل م٨خبت ألاصب ؤلاؾالمي في الٗهغ الخضًض  8.الباؾِ بضع لؤلصب ؤلاؾالمي لُخم ازخُاَع

 9بل و٢ض ّٖضٍ ببغاَُم ألاإلاعي عاثض ألاصب ؤلاؾالمي، وؤؾخاط عاثضٍ ألاؾخاط ٖبض الغخمً عؤٞذ الباقا.

وبههاٞا للكُش ٖلي الُىُاوي وج٣ضًغا لجهىصٍ ال٨بحرة وبؾهاماجه الُٗٓمت في ألاصب  9الباقا.

ن ؤلاؾالمي، ؤنضعث مجلت ألاصب ؤلاؾالمي ٖضًصا زاًنا ًٖ الكُش ٖلي الُىُاوي، وطل٪ بٗض ؤ

عؤث عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت ؤهه لم ًىل الكُش ٖلي الُىُاوي خ٣ه، ولم ًيكغ ٖىه مً 

ُاءٍ، وم٩اهخه.  10الضعاؾاث ما ٩ًافئ بؾهاماجه، وزضمخه، ٖو

 

                                                           
1
 ٨َظا ٦خب ٖىىان ال٣هت ٖلى ٚالٝ ال٨خِب. 
2
 م(.1998)ظضة: صاع اإلاىاعة،  كهت واملت...لم ًإلفها بكغٓغ: الُىُاوي، ٖلي، اه 
3
 .805-800م(، م1999)ٖمان: صاع الًُاء،  معجم ألاصباء ؤلاؾالمُحن اإلاٗانٍغًاهٓغ: الجضٕ، ؤخمض،  
4
خاٝ اإلاجض.   ٨ٞغ ومباخض، وفي ؾبُل ؤلانالح، وم٘ الىاؽ، وم٣االث في ٧لماث، ومً خضًض الىٟـ، َو
5
ش.  ش، و٢هو مً الخاٍع  خ٩اًاث مً الخاٍع
6
 نىع مً الكغ١ في بهضوهِؿُا. 
7
اث ٖلي الُىُاوي.   ط٦ٍغ
8
 .17-11م(، م 1993)ٖمان: صاع البكحر،  صلُل مىخبت ألاصب ؤلاؾالمي في الٗهغ الحضًثاهٓغ: بضع، ٖبض الباؾِ،  
9
 .74اهٓغ: ألاإلاعي، "الُىُاوي ٖىا١ ال٣ٟه وال٨ٟغ وألاصب"، م 
10
 .1م(، م 2002َـ/1423، )35و  34، عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت، الؿٗىصًت، الٗضصان ألاصب ؤلاؾالمي اهٓغ: مجلت 
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 وكأة اإلاظهب ألاصبي الىاكعي ومفهىمه

غاص بها جإ٦ُض الال ؤها،  (Realism)وكإث الىا٢ُٗت  ا، ٍو ًُ في عخاب الٟلؿٟت ٢بل ؤن ج٩ىن مظًَبا ؤصب

ّٗغٞها  1ؤي ما َى زاعط الظاث، و٧اهذ مٗاعيت للمشالُت التي جغص ٧ل شخيء في الىظىص بلى الظاث. َو

به و٧امل اإلاهىضؽ بـ"اإلاظَب الظي ٣ًغعٍ وظىص الٗالم الخاعجي مؿخ٣ال ًٖ ال٨ٟغ".   2مجضي َو

ا في ٞغوؿا بزغ زىعتها ٖام بغػث الىا٢ٗ ًُ و٢ض ؾاصث واػصَغث ٞحها،  3م،1830ُت مظًَبا ؤصب

غظ٘ ؾبب اػصَاع الىا٢ُٗت  ٞحها، واهدكغث مجها بلى ؤوعبا في الىه٠ ألاو٫ مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ. ٍو

في ٞغوؿا بلى ٖاملحن مهمحن، َما: "ألاو٫: جُىع ظيـ ال٣هت في ألاصب ألاوعبي الخضًض، والشاوي: 

 ٦4ُب ال٨ٟغي والىظضاوي للكٗب الٟغوسخي".َبُٗت التر 

 في مًمىن الٗمل الٟجي ألاصبي وعوخه؛ وطل٪ 
ً
ظاءث الىا٢ُٗت َضًما للغوماوؿُت زانت

 مجها بإن الًٟ الجمُل َى الظي ٌٗبر ًٖ 
ً
ٗجى بالخضًض ًٖ طاث ؤلاوؿان، بًماها

ُ
ؤن الغوماوؿُت ح

ت، في خحن حّٗض الىا٢ُٗت َظا الٗمل اإلاكاٖغ، والاهٟٗاالث، والاوكٛاالث الباَىُت للىٟـ الب كٍغ

زاعًظا ًٖ بَاع الًٟ الظي ٣ًىم ؤؾاًؾا ٖلى زضمت اإلاجخم٘، والابخٗاص ًٖ ألاهاهُت والظاجُت، وخب 

، وببغاػ زٟاًاٍ. وجغي الىا٢ُٗت  5الاهُىاء ٖلى الىٟـ. غ الىا٢٘ و٦ك٠ ؤؾغاٍع وتهخم الىا٢ُٗت بخهٍى

، وؤن  ٍغ  6ما ُٞه مً مٓاَغ الخحر لِـ في خ٣ُ٣خه بال ٧اطًبا.الىا٢ُٗت ؤن الىا٢٘ الٗم٤ُ قغٌّ في ظَى

ت الٟلؿُٟت التي  ، ووبا٫، ومدىت، هٓغا ألن الىا٢ُٗت هابٗت مً الىٍٓغ والخُاة في هٓغ الىا٢ُٗت قغٌّ

  7جامً بإن الخُاة مبيُت ٖلى الكّغ.

                                                           
1
، 5ٍ مىهج الىاكُٗت في ؤلابضإ ألاصبي،اهٓغ: ًٞل، نالح،     .11م   (،1995، )ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

2
به، واإلاهىضؽ،     .428، م معجم اإلاهُلحاث الٗغبُتَو

3
 .877، م اإلاعجم اإلافهل في ألاصباهٓغ: الخىهجي،   

4
 .19، م مىهج الىاكُٗت في ؤلابضإ ألاصبيًٞل،   

5
ىت، ٖبض الخمُض،    ت ألاصب في يىء ؤلاؾالم، اللؿم الشالث ألاصب واإلاظاهب ألاصبُت،اهٓغ: بىػٍو ، )ٖمان: صاع 1ٍ هٍٓغ

 .24-23م(، م1990البكحر، 
6
 .111م(، م 1987)بحروث: ماؾؿت الغؾالت،  ؾالمُت واإلاظاهب ألاصبُت،ؤلا اهٓغ: ال٨ُالوي، هجُب،   

7
م(، م 1998، )ال٣اَغة: صاع ألاصب ؤلاؾالمي، 4ٍ هدى مظهب ئؾالمي في ألاصب والىلض،اهٓغ: الباقا، ٖبض الغخمً عؤٞذ،   

59. 
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ازخل٠ مٟهىم الىا٢ُٗت ألاصبُت ٖىض ألاصباء والى٣اص، ُّٞٗغٞها بًٗهم بإجها "٧ل ًٞ 

خباع الخإزغ بمُى٫ الٟىان ً داو٫ جمشُل ألاقُاء بإ٢غب نىعة لها في الٗالم الخاعجي، م٘ ألازظ في الٖا

غي آلازغ "ؤجها حسجل مٓاَغ الخُاة ٦ما هي، ٩ُٞىن صوع ألاصًب ٧اإلاهّىع،  1في جمشُل ألاقُاء". ٍو

٠ًُ بًٗه . ٍو ٍغ م بلى طل٪ ٞٗمله مدهىع في ازخُاع اإلاكهض الظي ٌعجبه، ومً زم ٣ًىم بخهٍى

ؤن اإلاكاَض التي ًىلي ألاصًب الىا٢عي الٗىاًت بها، هي التي جهضع ًٖ مك٨الث ٖامت الىاؽ 

 2و٢ًاًاَم، وج٨ك٠ ًٖ مأؾحهم".

غي ولُض ٢هاب ؤهه لِـ للىا٢ُٗت حٍٗغ٠ ظام٘ ماو٘، ٦ما ؤن لها اججاَاث ٖضًضة،  ٍو

ظَب  همه، بل ٍو بلى ؤن الىا٢ُٗت ؤنبدذ ومضاعؽ مسخلٟت جدىا٢ٌ ؤخُاها في عئٍت الىا٢٘ ٞو

٣خه الخانت".  باقٍغ ٧ل ؤصًب بٍُغ
ً
 ٖاما

ً
ا  ٨ٍٞغ

ً
 3"مىازا

حكٗب اإلاظَب الىا٢عي، و٦ثر ؤٖالمه، و٦ثرث َغاث٣ه، وجٟٕغ بلى اججاَاث ومضاعؽ، ومً 

ؤَمها الىا٢ُٗت الى٣ضًت ؤو الٛغبُت ؤو ألاوعوبُت، والىا٢ُٗت الاقترا٦ُت. ؤنبدذ الىا٢ُٗت الٛغبُت 

ذ في ه٣ضَا ٖىض جدلُل اإلاجخم٘ وببغاػ ُٖىبه. وؤما الىا٢ُٗت الاقترا٦ُت اجهؼامُت ح كائمُت، وجُٞغ

ُت، وصٖذ بلى ؤلانالح الاظخماعي. م مً حكٗب اججاَاث  ٣ٞ4ض َب٣ذ الخٗالُم الكُٖى لى الٚغ ٖو

 5الىا٢ُٗت ومضاعؾها، ٣ٞض ظمٗذ بُجها مباصت ٖامت هي:

 الٗىاًت بالىا٢٘ وجىاو٫ مك٨الجه و٢ًاًاٍ.-

 مً طل٪ لم جامً -
ً
ان. واهُال٢ا ٤ الخجغبت والبَر البدض ًٖ الخ٣ُ٣ت في الىا٢٘ اإلادؿىؽ ًٖ ٍَغ

 الىا٢ُٗت بٗالم ٖلىي، ؤو ُٚبي وعاء الىا٢٘ اإلاكاَض.

 جهىٍغ الخُاة ٦ما هي، والتزام الض٢ت واإلاىيىُٖت في ٖغى الىا٢٘.-

                                                           
1
به،     .428، م معجم اإلاهُلحاث الٗغبُتاهٓغ: َو

2
 .59، م في ألاصب والىلض هدى مظهب ئؾالمياهٓغ: الباقا،   

3
ت وفىُت،٢هاب، ولُض،     .56م( ،م 2005، )بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 1ٍ اإلاظاهب ألاصبُت الغغبُت عؤٍت فىٍغ

4
ت،  اإلاهُلح في ألاصب الغغبي،اهٓغ: الخاوي، هانغ،     .187-186م(،  م1968)بحروث:ميكىعاث صاع اإلا٨خبت الٗهٍغ

5
 .57-56، م الغغبُتاإلاظاهب ألاصبُت ٢هاب،   
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اجه، وؤٞٗاله.ؤلاًمان بخإزحر الٓغوٝ الاظخماُٖت واإلااصًت في ؾلى٥ ؤلاوؿا-  ن، وجهٞغ

 الاَخمام باإلاجخم٘ ؤ٦ثر مً الٟغص، ٞالىا٢ُٗت ؤصب اظخماعي ال شخصخي.-

اث - ما٫، و٧اصخحن، ولظل٪ ٖجي ألاصب الىا٢عي بمىيٖى الاَخمام بالُب٣اث الضهُا: مً ٣ٞغاء، ٖو

حر طل٪ مما حٗاوي مىه الُب٣ا ، والدكغص، والخغمان، والاهدغاٝ، والكظوط، ٚو ث الباؽ، والجٕى

 الضهُا.

 الاَخمام باألصب اإلاىيىعي، وال ؾُما ال٣هت.-

 الٗىاًت بمًمىن الٗمل ألاصبي ؤ٦ثر مً الٗىاًت بالك٩ل.-

مىمه.-   مٗاصاة ٨ٞغة الًٟ للًٟ، والضٖىة بلى ًٞ مجّىض لخضمت اإلاجخم٘، والتزام ٢ًاًاٍ َو

اؾخمضاص وؤقاع مدمض ٢ُب بلى ؤن الىا٢ُٗت باججاَاتها اإلاسخلٟت جخ٤ٟ ظمُٗها في 

جهىعَا مً الىٓغة اإلااصًت الخُىاهُت لئلوؿان، ال٣اثمت ٖلى به٩اع الجاهب الغوحي مً ؤلاوؿان، 

لى الدكابه بحن جغ٦ُب ظؿم ؤلاوؿان وظؿم الخُىان، ؤي ؤن ؤلاوؿان خل٣ت مً خل٣اث الخُىع  ٖو

 1الخُىاوي.

ثر ؤجباٖه، وجىؾ٘ مما ط٦غهاٍ آهٟا ًٖ الىا٢ُٗت ألاصبُت وظضها ؤجها مظَب ؤصبي ٦بحر، ٦ 

لُه مأزظ في بٌٗ مباصثه، ومً ؤَمها: هٓغتها ال٣انغة والدكائمُت بلى  غًبا، ٖو ا ٚو
ً
هٟىطٍ قغ٢

ؤلاوؿان، والخُاة، والىا٢٘، وبَمالها الىا٢٘ الُٛبي ٚحر اإلادؿىؽ، و٢هىعَا في الٗىاًت بُب٣ت 

غ ٖىانغ الكغ في الخ ا ٖلى في جهٍى ت.مُٗىت مً اإلاجخم٘، ًٞال ًٖ جغ٦حَز  ُاة البكٍغ

 الىاكُٗت ؤلاؾالمُت في ألاصب

                                                           
1
 .45م(، م 1983، )بحروث: صاع الكغو١، 6ٍ  مىهج الفً ؤلاؾالمي،اهٓغ: ٢ُب، مدمض،   
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ت الٟلؿُٟت التي جامً بإن الخُاة  في خضًصىا ًٖ الىا٢ُٗت ألاصبُت وظضها ؤجها مىبش٣ت ًٖ الىٍٓغ

 ، ، ومدىت. وتهخم الىا٢ُٗت بخهىٍغ الىا٢٘، و٦ك٠ ؤؾغاٍع ا قغٌّ مبيُت ٖلى الكّغ، ٞالخُاة في هَٓغ

ٍغ قغ  ا ؤن َظا الىا٢٘ ظَى ٧له. ٞالىا٢ُٗت ألاصبُت بهظٍ الهىعة اهبش٣ذ ًٖ  ول٨ً في هَٓغ

جهىعاث مسالٟت للخهىع ؤلاؾالمي. وظضًغ بالظ٦غ َىا ؤهه لِـ ٧ل ما جضٖى بلُه الىا٢ُٗت مٗاعى 

ىاًتها بخهىٍغ مك٨الث الخُاة، ومأؾحها،  لئلؾالم، ٞاَخمام الىا٢ُٗت بالىا٢٘، وزضمتها للمجخم٘، ٖو

غ ومؿاوئها، مً ألاقُاء التي ًضٖى  بلحها ؤلاؾالم. وألاصب الظي ٌٗبر ًٖ َظٍ ألامىع ًمشل ظَى

ٌ ٧ل ما صٖذ بلُه الىا٢ُٗت ألاصبُت، ول٨ىه  الغؾالت الخل٣ُت ٖىض ؤلاؾالم، ٞاألصب ؤلاؾالمي ال ًٞغ

. تر٥ الٟاؾض واإلاىدٝغ  1ًيخ٣ي الهالر والىاٞ٘، ٍو

ا في الخهىع للىا٢٘ وا ا ظىَغًٍّ
ً
لخُاة وؤلاوؿان بحن مما ؾب٤ ًخطر لىا ؤن َىا٥ ازخالٞ

ألاصب الىا٢عي الٛغبي، وبحن ألاصب ؤلاؾالمي. ٞةطا ٧ان ألاصب الظي ًهىع الىا٢٘ ًسً٘ للٟلؿٟت 

التي جهضع ًٖ جهىع بؾالمي لل٩ىن والخُاة وؤلاوؿان، ٞةن َظٍ الىا٢ُٗت وا٢ُٗت بؾالمُت، وبن 

ومً  2ٞةجها وا٢ُٗت ٚغبُت. ٧ان ًسً٘ للىٓغة التي جىبش٤ ًٖ جهىع ٚغبي لل٩ىن والخُاة وؤلاوؿان،

َظا اإلاىُل٤ هغي بَال١ ٦شحر مً الى٣اص ؤلاؾالمُحن وؤصبائهم حؿمُت الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت ٖلى الاججاٍ 

ًبا، و٢ض ٢ا٫ ؤخض ألاصباء الغوؽ الخاعظحن ٖلى الىا٢ُٗت الاقترا٦ُت:  ألاصبي ؤلاؾالمي. ولِـ طل٪ ٍٚغ

ا م٘ ون٠ الىا٢ُٗت بةخ ًُ ضي ؤلاًضًىلىظُاث ؤن ج٩ىن َىا٥ وا٢ُٗت "بهه مً اإلاى٣ُي جمك

وهغي ؤن مدمض ٢ُب ؤو٫ مً اؾخسضم َظا  3عؤؾمالُت، وؤزغي مؿُدُت، وزالشت بؾالمُت..."

 له بٗىىان )الىا٢ُٗت في 
ً
 مؿخ٣ال

ً
اإلاهُلر في ٦خابه )مىهج الًٟ ؤلاؾالمي( خُض زهو بابا

بؾالمي ٖلى ما َغخه ق٣ُ٣ه و٢ض اٖخمض مدمض ٢ُب في بىاء مىهج وا٢عي  4الخهىع ؤلاؾالمي(.

ش..٨ٞغة ومجهاط(. ووا٣ٞهما ٖلى  5ؾُض ٢ُب في ٞهل زام ًٖ "مىهج لؤلصب" في ٦خابه )في الخاٍع

ك٤ في ٦خابه  طل٪ مً ظاء بٗضَما مً الى٣اص، وألاصباء، والباخشحن، مجهم: ٖبض هللا خمض الَٗى

                                                           
1
 .67، م اإلاظاهب ألاصبُت الغغبُتاهٓغ: ٢هاب،   

2
ت ألاصب ؤلاؾالمي،اهٓغ: ٖبىص، قلخاٙ،    ت، 1ٍ اإلاالمذ الٗامت لىٍٓغ  .146م(، م 1992، )صمك٤: صاع اإلاٗٞغ
3
 .72، م ىاكُٗتمىهج الًٞل،  
4
 .64-45، م مىهج الفً ؤلاؾالمياهٓغ: ٢ُب،   

5
ش فىغة ومجهاج،٢ُب، ؾُض،     .21-11م(، م 1974)بحروث: صاع الكغو١،  في الخاٍع
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ومدمض بً  2ُت واإلاظاَب ألاصبُت(،وهجُب ال٨ُالوي في )ؤلاؾالم 1)ألاصب في زضمت الخُاة وال٣ُٗضة(،

غ في )ال٣هو في الخضًض الىبىي(،  له )الىا٢ُٗت  3خؿً الٍؼ
ً
وؤخمض بؿام ؾاعي، خُض ؾمى ٦خابا

و٦ظل٪ ٞٗل خلمي مدمض ال٣اٖىص، و٢ض ظٗل اإلاهُلر ٖىىاها ل٨خابه  4ؤلاؾالمُت في ألاصب والى٣ض(،

ؼ ظغاع في ٦خابه )زهاثو ال٣هت ومإم 5)الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت في عواًاث هجُب ال٨ُالوي(، ىن ٍٞغ

ت ألاصب ؤلاؾالمي(، 6ؤلاؾالمُت(، ماص الضًً زلُل في  7وقلخاٙ ٖبىص في )اإلاالمذ الٗامت لىٍٓغ ٖو

ها بلى يغوعة اؾخسضام مهُلر زام  ٦8خابه )في الى٣ض الخُب٣ُي(. بَّ
َ
ان ه ىا٥ باخشان مالحزًّ َو

ماصجه مً ال٣غآن، وحٗالُم ؤلاؾالم، ؤخضَما  للىا٢ُٗت التي جىاؾب ألاصب ؤلاؾالمي الظي ٌؿخ٣ي

ؤي الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت، وآلازغ  9(Realisme Islam)لُٟي ٖباؽ الظي ا٢ترح اؾخسضام مهُلر 

 10الباخشت )ٖحٌن بيذ مدمض( التي آزغث مهُلر وا٢ُٗت ألاصب الخؿً.

في  و٢ض خهغ مدمض ٢ُب الازخالٝ بحن الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت وبحن الىا٢ُٗاث ألازغي 

 11ه٣ُخحن ؤؾاؾِخحن:

ألاولى: َبُٗت جهىع الىا٢ُٗت لئلوؿان، ومى٢ٟه مً هللا وال٩ىن والخُاة وؤزُه ؤلاوؿان، والشاهُت: 

ا للخٗبحر الٟجي. ت التي جسخاَع ٣ت حسجُلها لل٣ُاث البكٍغ  ٍَغ

                                                           
1
ك٤، ٖبض هللا خمض،     .115-111م(، م 1970)ص.م،  ألاصب في زضمت الحُاة والٗلُضةاهٓغ: الَٗى

2
 .67، م ألاصبُتؤلاؾالمُت واإلاظاهب اهٓغ: ال٨ُالوي،   

3
غ، مدمض بً خؿً،    ُت،اهٓغ: الٍؼ م(، 1985، )ظضة: م٨خبت اإلاضوي، 3ٍ اللهو في الحضًث الىبىي صعاؾت فىُت ومىيٖى

 .481-466م 
4
 م(.1985، 1)ظضة: صاع اإلاىاعة، ٍ الىاكُٗت ؤلاؾالمُت في ألاصب والىلضؤخمض بؿام ؾاعي،   

5
اى: م٨خبت الٗب٩ُان، 1ٍ ؤلاؾالمُت في عواًاث هجُب الىُالوي صعاؾت هلضًت،الىاكُٗت ال٣اٖىص، خلمي مدمض،     ، )الٍغ

 م(.2005
6
 .259-252، م زهائو اللهت ؤلاؾالمُتاهٓغ: ظغاع،   

7
ت ألاصب ؤلاؾالميٖبىص،     .146، م اإلاالمذ الٗامت لىٍٓغ
8
 .96، و م 85م  م(،1998)ٖمان: صاع البكحر،  في الىلض الخُبُلياهٓغ: ٖماص الضًً زلُل،  

9
 Lutfi Abbas, “Realisme Magis dan Realisme Islam”, Dewan Sastera, (Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, 

June 1986), 66-67. 
10

 Ainon Mohd, Panduan Menulis Novel Teknik Surah Yusuf, (Selangor: PTS Pofessional, 2011), 19. 
11

 .53، م ؤلاؾالميمىهج الفً ٢ُب،   
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ً عثِؿحن: ٢بًت مً َحن  ٞاإلوؿان في الخهىع ؤلاؾالمي مسلى١ ًخ٩ىن مً ٖىهٍغ

ُٞه الجاهب اإلااصي، وهٟست مً عوح هللا التي جمشل ُٞه الجاهب الغوحي. ٢ا٫ هللا  ألاعى التي جمشل

وِحي  ُِه ِمً عُّ ِٞ ُذ 
ْ
س َٟ ُخُه وهَ ٍْ ا َؾىَّ

َ
ِةط

َ
حٍن۞ٞ َِ  

ًْ
 ّمِ

ً
غا

َ
اِل٤ٌ َبك

َ
ي ز ِ

ّ
ِت ِبو

َ
َمالِث٨

ْ
َ٪ ِلل ا٫َ َعبُّ

َ
٢ 

ْ
ُه حٗالى: ﴿ِبط

َ
ىا ل ُٗ ٣َ

َ
ٞ

.﴾ ًَ ىه َما اإلااصة والغوح، ولهظًً ٞاإلوؿان الؿىي ًخ٩ىن مً الٗ 1َؾاِظِضً ً ألانُلحن في ج٩ٍى ىهٍغ

ً ؤزغ ٦بحر في ؾلى٥ ؤلاوؿان ووا٢ٗه. ٢ض ًٓهغ في ؤلاوؿان مً ٖىانغ ال٠ًٗ  ولهظًً الٗىهٍغ

اإلاغجبُت باألعى، بما ٞحها مً يغوعاث، وعٚباث، وقغ، ٦ظل٪ ٢ض ٩ًىن ُٞه مً ٖىانغ ال٣ىة 

ى و٦ظل٪ بن ؤلاوؿان في هٓغ  2اإلاخٗل٣ت بىٟست الغوح. ا. َو
ً
٩
َ
ا، وال مل

ً
ؤلاؾالم بوؿان، لِـ خُىاه

ـٍ َوَما 
ْٟ ٤ ٌؿل٪: ﴿َوهَ ُه ٢ابلُت ألن ًسخاع ؤي ٍَغ مسلى١ هللا، ُٞه اؾخٗضاص للخحر والكغ، ٞو

ا﴾. ََ ا ًْ َصؾَّ اَب َم
َ
ْض ز

َ
ا۞َو٢ ََ ا

َّ
ًْ َػ٧ َر َم

َ
ل
ْ
ٞ
َ
ْض ؤ

َ
ا۞ ٢ ََ ٣َْىا

َ
ا َوج ََ ُجىَع

ُ
َهَمَها ٞ

ْ
ل
َ
إ
َ
ا۞ٞ ََ ا َظا َى الخهىع  3َؾىَّ

ؤلاؾالمي لئلوؿان، ًهىع ؤلاوؿان في نىعجه اإلاؼصوظت، ًهىع مىاًَ الكغ والخحر في ؤلاوؿان، 

هىع ؤلاوؿان في لخٓاث يٟٗه ولخٓاث ٢ىجه،  وألابٌُ وألاؾىص في الىٟـ ؤلاوؿاهُت، ٍو

ٗخه. ه ولخٓاث ٞع   4ولخٓاث َبَى

ا مً الى  حَر ا٢ُٗاث، وؤما الشاهُت جل٪ الى٣ُت ألاولى التي جّٟغ١ بحن الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت ٚو

ا للخٗبحر الٟجي. بن  ت التي جسخاَع ٣ت حسجُل الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت لل٣ُاث البكٍغ ٞخخمشل في ٍَغ

الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت حٗتٝر ب٠ًٗ ؤلاوؿان، وهي خحن جهىع لخٓاث يٟٗه ال جهىعَا ٖلى ؤجها 

، ال ٖلى ؤج ها لخٓت بُىلت حؿخد٤ وا٢٘ ال مجا٫ لخبضًله، بل بجها جهىعَا ٖلى ؤجها لخٓت َبٍى

ٞهي ال جى٨غ خ٣ُ٣ُت خاالث ال٠ًٗ والهبٍى في ؤلاوؿان ووا٢ُٗتها،  5الخ٣ضًغ وؤلاعجاب وؤلاقاصة.

ول٨جها ال جمجضَا وال حؿلِ ٖلحها ألايىاء، ألجها في خ٣ُ٣تها ؾاٖاث ال٠ًٗ. وال٣غآن هٟؿه ٌكهض 

ٗت واإلاداولت ل ه ول٨ىه ًضٖى للٞغ بَى لخٛلب ٖلى ال٠ًٗ، ٣ًى٫ هللا ٖلى خاالث ي٠ٗ ؤلاوؿان َو

                                                           
1
 .72-71م، آلاًت:   

2
غ، 54، م مىهج الفً ؤلاؾالمياهٓغ: ٢ُب،     .467-466، م اللهو في الحضًث الىبىي ، والٍؼ

3
 .10-7الكمـ، آلاًت:   

4
 .54اهٓغ: ٢ُب، اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

5
 .54، م مىهج الفً ؤلاؾالمي٢ُب،   
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٣ى٫: ﴿ِبنَّ ؤلِاو ٞهظٍ آلاًاث ال٣غآهُت جظ٦غ مىاًَ  5ٍو

الى٣و وال٠ًٗ في ؤلاوؿان، والجىاهب اإلاٗخمت واإلآلمت في الخُاة، وهي ه٣اثو ال بّض ؤن ًغجٟ٘ 

 6ٖلحها ؤلاوؿان.

بن الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت ال حٟٛل ظىاهب الكغ والغطًلت في ؤلاوؿان بل جهىعَا، ول٨جها 

ال ًيبػي ؤن ٩ًىن، و٦ظل٪ ال حؿلِ ألايىاء ٖلى ج٣ى٫ ٖجها بجها قغ، وجهىعَا ٖلى ؤجها زُإ 

. ِدبُّ  7لخٓت الهبىٍ، وبهما ٖلى لخٓت ؤلاٞا٢ت مً طل٪ الهبٍى ًُ ٣ًى٫ هللا حٗالى: ﴿َوهللُا 
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ؤن الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت جىُل٤ مً الىٓغة ؤلاؾالمُت لل٩ىن، والخُاة،  ومما ؾب٤ ًخطر لىا

ا مً الاججاَاث الىا٢ُٗت. ج٣ىم الىا٢ُٗت  ا ًٖ ٚحَر غًٍّ ا ظَى
ً
وؤلاوؿان، وهي جسخل٠ ازخالٞ

ٗت  غ الخُاة ؤلاوؿاهُت في ظمُ٘ خاالتها، الخحر والكغ، وال٣ىة وال٠ًٗ، والٞغ ؤلاؾالمُت بخهٍى

ؾىص، ول٨جها ال جغ٦ؼ ٖلى مىاًَ الكغ، وال٠ًٗ، والهبىٍ، وال حٗضَا والهبىٍ، وألابٌُ وألا 

ت، ًيبػي لئلوؿان  ًُٞلت وال بُىلت، وبهما جغؾم َظٍ اإلاىاًَ والل٣ُاث ٖلى ؤجها ه٣اثو وِزؿَّ

                                                           
1
 .28اليؿاء، آلاًت:   

2
 .14آ٫ ٖمغان، آلاًت:   

3
 .37ألاهبُاء، آلاًت:   

4
 .22-19اإلاٗاعط، آلاًاث:  

5
 .34ببغاَُم، آلاًت:   

6
 .56-55اهٓغ: ٢ُب، اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

7
 .56اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

8
 .136-134آ٫ ٖمغان، آلاًاث:   
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ججاوػَا، وال حؿخد٤ الخ٣ضًغ وؤلاقاصة. ٦ما ؤن الخحر ظاهب مً وا٢٘ ؤلاوؿان، ٦ظل٪ ؤن الكغ ظؼء 

ت ؤلاؾالمُت جسخل٠ ًٖ اججاَاث الىا٢ُٗت ألازغي في ّٖضَا الكغ الجاهب ألاصوى مىه، ل٨ً الىا٢ُٗ

٨ظا حؿمذ الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت لؤلصًب اإلاؿلم ؤن ًدىاو٫ ظىاهب الغطًلت،  الىيُ٘ في ؤلاوؿان. َو

٣َبَّ 
ُ
ُغ مجها، اإلا ِ

ّٟ َى
ُ
ا ألصبه، ول٨ً بكٍغ ؤن ًدىاولها بإؾلىب اإلا ًٖ جٗلها مىيى ذ لها، والكغ في الخُاة، ٍو

غيهما ًُل٤ ٖلُه نالر آصم بُلى "ٖملُت الهضم الٟجي  ظا ألاؾلىب في جىاو٫ الكغ والغطًلت ٖو َو

 1للغطاثل والكغوع" ألهه حهضم الغطًلت والكغ بالٗمل ألاصبي الٟجي.

 الىاكُٗت ؤلاؾالمُت في كهو الكُش ٖلي الُىُاوي 

ً الاججاَاث ألاصبُت. وؤٖماله ألاصبُت، آزغ الكُش ٖلي الُىُاوي اججاٍ ألاصب الىا٢عي ٖلى ٚحٍر م

 هخاظه ال٣هصخي ٌكهض ٖلى طل٪. و٢ض ؤقاع الكُش ٖلي في م٣ضمت ٦خابه )٢هو مً 
ً
وزانت

ت. ا، ٦ما ؤن ؤخضاثها خ٣ُ٣ُت ولِؿذ مستٖر ًٗ وؤ٦ض ٖلى  2الخُاة( بلى ؤن ٢ههه جهىع قًِئا وا٢

ال٣هو )ؤو اإلا٣االث(  طل٪ مغة ؤزغي في زاجمت ال٨خاب هٟؿه، خُض ٣ًى٫: "و٢ض ؾ٣ذ َظٍ

مؿا١ الخبر الىا٢٘، وخضصث ٞحها ألاػمىت وألام٨ىت، ول٨جي ال ؤخخاط ؤن ؤبحن ؤن طل٪ ٧له مً الًٟ 

ًبضو لىا  3الظي حؿخلؼمه ال٨خابت. وؤن ألاصب الىا٢عي َى الظي ًم٨ً و٢ٕى مشله، ال الظي و٢٘ ٞٗال".

اجه مً الىا٢٘. وهًٓغا لىا مً ٦المه ؤهه ؾل٪ مؿل٪ الىا٢ُٗت في هخاظه ال٣هصخي، ِٞؿخ مض مىيٖى

لخمؿ٨ه ال٣ىي بضًىه وحٗالُمه و٢ُمه، وؿخٛغب ٦شحًرا بطا وا٤ٞ الكُش ٖلٌي ٖلى ما طَب بلُه 

الاججاٍ الىا٢عي الٛغبي مً ألاؾـ واإلاباصت التي ٌؿخمض مجها ٖمله ألاصبي مً الٟلؿٟت الٛغبُت 

ً بطا َب٤ الكُش َظٍ ألاؾـ واإلا ت، بل ه٩ىن مخدحًر باصت في ٖمله ال٣هصخي، ول٨ً صٖىا اإلاىدٞغ

ُت.  هخٟدو ٢ههه بض٢ت، زم هد٨م ٖلى مى٢ٟه بمىيٖى

وفي ؾبُل ال٨ك٠ ًٖ مؿل٪ الكُش ٖلي الُىُاوي الىا٢عي في ٢ههه هدىاو٫ مى٢ٟحن  

 مهمحن جبىاَما في ٞىه ال٣هصخي، َما:

                                                           
1
 .122م(، م 1985)ظضة: صاع اإلاىاعة،  مً كًاًا ألاصب ؤلاؾالمي،اهٓغ: بُلى، نالر آصم،   

2
 .7، م كهو مً الحُاةىُاوي، اهٓغ: الُ  

3
 .222اإلاغظ٘ هٟؿه، م   
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غ لخٓاث الكغ وال٠ًٗ والهبىٍ، والشاوي: مى٢ٟه مً جهىٍغ  مجاالث  ألاو٫: مى٢ٟه مً جهٍى

٣ت الخٗبحر ٖجها. ٍغ  الجيـ الهابُت، َو

.  مىكف الكُش ٖلي الُىُاوي مً جهىٍغ لحٓاث الكغ والًٗف والهبٍى

٦كٟذ ٢غاءجىا لىهىم ٢هو الكُش ٖلي الُىُاوي ؤن الكُش جىاو٫ شخهُاث بوؿاهُت 

ظٍ الصخهُاث جخمشل في ؤهاؽ مً مسخل٠ الُب٣اث الاظخماُٖ ت مؿخمضة مً الىا٢٘ اإلاكهىص. َو

مً الخلٟاء، واإلالى٥، وألامغاء، والٗلماء، والخ٩ام، والغئؾاء، واإلاٗلمحن، والُالب، والٗما٫، 

ٟا٫، وألاوالص، وألاػواط، والؼوظاث، والخاصمحن، والكُىر، والكباب.  والٟالخحن، والىالضًً، وألَا

غج٨ب الظهىب، ٣ًىي  سُئ، ًلتزم بالضًً ٍو بًماهه في  و٢ض عؾمهم الكُش في ٢ههه بكًغا ًهِب ٍو

٠ًٗ في و٢ذ آزغ، جإجحهم لخٓاث الهبىٍ، وجى٢ٓهم لخٓاث ؤلاٞا٢ت. ٞىا٢٘ ؤلاوؿان في  و٢ذ، ٍو

٢هو الكُش ٖلي الُىُاوي ؤقمل وؤ٦بر مً الىا٢ُٗت الٛغبُت في ٢ههها، والتي جغ٦ؼ ٖلى 

 مجها في ؤن طل٪ وا٢ٗه اإلاؿُُغ ٖلُه، الجضًغ بدؿلُِ
ً
ه، بًماها بَى  لخٓاث ي٠ٗ ؤلاوؿان َو

 الًىء ٖلُه.

ي في ٢ؿم )الجمغ٥( في اإلاغجبت اإلاخضهُت    ٖبض اإلاامً ؤٞىضي في ٢هت )ال٨إؽ ألاولى( قَغ

اصي ٖمله ٖلى ؤ٦مل  بمغجب نٛحر ال ًخجاوػ ماثت لحرة ؾىعٍت ًى٤ٟ ٖلى ػوظخه وزالزت ؤوالصٍ، ٍو

، ول٨ىه اجهؼم ؤمام يِٛ الخُاة ال٣اؾُت وخاظخه 
ً
الكضًضة الىظه ولم ٨ًؿب في ٖمٍغ خغاما

٨ظا ٢ضم الكُش ٖلي الُىُاوي شخهُت  1للما٫، ٣ٞبل الغقىة مً مهغبي البًاٖت اإلاهغبت. َو

ال٣هت ٖلى ؤؾاؽ الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت التي جهىع ؤلاوؿان في ظمُ٘ ظىاهبه: الخحر والكغ، وال٣ىة 

٠ًٗ. ٦ظل٪  سُئ، ٣ًىي ٍو وال٠ًٗ، وؤلاًمان والٟؿ٤. ٞصخهُت ال٣هت بوؿان ًهِب ٍو

ل٣هت جغصص ٖبض اإلاامً ؤٞىضي في ٢بى٫ الغقىة التي ٢ضمها له اإلاهغب في البضاًت، ٦ما نىعث ا

عؾمذ ال٣هت مً زال٫ اإلاىهىلىط الضازلي لٗبض اإلاامً ٠ُ٦ خاو٫ يمحٍر ؤن ٣ًاوم هٟؿه التي 

ّضان ظاهب ال٣ىة في ٖبض اإلاامً  َٗ ٌُ ظا الترصص والهغإ بحن الًمحر والىٟـ  جىاصًه بإزظ الغقىة. َو

                                                           
1
 .41-35، ٢هت )ال٨إؽ ألاولى(، م كهو مً الحُاةاهٓغ: الُىُاوي،   
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ىضي. ٦ما ونٟذ ال٣هت مكاٖغ ٖبض اإلاامً بٗض ؤن ؤزظ ما٫ الغقىة، مً ايُغاب الىٟـ، ؤٞ

ضم الاعجُاح، والخىٝ وال٣ل٤ مً ٦ك٠ ًُٞدخه. غ ال٣هت َظٍ  1والكٗىع بالظهب، ٖو ٞخهٍى

اإلاخمشل في -اإلاكاٖغ والٗىا٠َ بن ص٫ ٖلى شخيء، ٞةهما ًض٫ ٖلى اٖخباع الهبٍى والاهدغاٝ 

ًما، وزُُئت، ولِـ ًُٞلت، وال ٌؿخد٤ الخ٣ضًغ وؤلاعجاب. ٞالكغ قغ، ًيبػي قًغا، وبز -الاعحكاء

يخهغ ٖلُه، زم ًتر٦ه. وفي َظٍ ال٣هت  لئلوؿان الابخٗاص ٖىه، وبن و٢٘ ُٞه ٞال بّض له ؤن ٣ًاومه، ٍو

ال ًجٗل الكُش ٖلي الُىُاوي بُل ال٣هت ًخىب مً َظٍ الخُُئت، ول٨ىه ًهىع هٟؿُت ٖبض 

ؿخخي مً هٟؿه.  اإلاامً اإلاًُغبت ه السخيء، َو واإلاكىقت، ال ًُمئن ٢بله، وال ًغضخى يمحٍر بخهٞغ

ٍغ َظٍ اإلاكاٖغ اإلادؼهت واإلاًُغبت التي ًخإلم مجها شخهُت  والكُش ٖلي الُىُاوي في جهٍى

م مً  دظَع غ ال٣ّغاء مً الغقىة، ٍو ّٟ اإلاغحصخي ًداو٫ ؤن ًيخ٣ض اإلاغحصخي والغقىة وما ًخٗل٤ بها، ٦ما ًى

 اعج٩ابها.

وجىاو٫ الكُش ٖلي الُىُاوي ٢ًُت ٢خل الكٝغ في ٢هخحن، َما: )الخاصمت(، و)َب٤  

ألانل(. و٢ض نّىع َظا ال٣خل في ال٣هخحن ٖلى ؤهه مً ظىاهب الكغ وال٠ًٗ لضي ؤلاوؿان، ٟٞي 

٢هت )الخاصمت( لم ًهّغح بال٣خل وبهما ٖمض بلى ال٨ىاًت، ٞإقاع بلى ؤن ٞاٖله ٌٗا٢ب بالسجً، 

خا٫ باإلاإؾاة، ٣ًى٫: "ناع ابً الٗم في السجً، والبيذ في ال٣بر! وؤؾض٫ الؿخاع ٖلى وون٠ َظا ال

وؤما في ٢هت )َب٤  2ٞهل ظضًض مً َظٍ اإلاإؾاة التي جخ٨غع ٞهىلها صاثما في بُىث الكام."

ت. ٟٞي  ألانل( ٞهّىع قٗىع ال٣اجل بالظهب بٗض ؤن ٣ًخل ؤزخه، ًٞال ًٖ حؿلُمه هٟؿه للكَغ

مت وطهب وقغ، ولم حؿخد٤ جىاوله ل٣ًُت ٢ خل الكٝغ نّىعَا الكُش ٖلي الُىُاوي ٖلى ؤجها ظٍغ

 الخمجُض والخ٣ضًغ.

٤ مىهج  وفي ٢هت )نالة الٟجغ( عؾم الكُش ٖلي الُىُاوي شخهُت ال٣هت ٞو

الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت الظي ًغي ؤلاوؿان بوؿاًها مهما اج٣ى ونلر، ومهما ٧ان جمؿ٨ه ال٣ىي بالضًً، 

ىاء ظهب، ول٨ىه ال ًلبض ؤن ٤ًُٟ مً الخًٕى  ُٞخٗغى إٚل الهىي، ومخ٘ الكهىة، ُٞسُئ ٍو

                                                           
1
 .41-39، م كهو مً الحُاةالُىُاوي،   
2
 .51اإلاغظ٘ هٟؿه، ٢هت )الخاصمت(، م  
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ت اإلاؿخ٣ُمت. عظب ؤٞىضي شخهُت َظٍ  يخهغ ٖلحها، ُٞٗىص بلى خالخه الؿٍى لكُاَحن الكهىة، ٍو

ً، وقُش بٗمامت وظبت، ًُلب الٗلم ٖلى  ال٣هت، قاب ؤٖؼب مخضًً في الخامؿت والٗكٍغ

، وال ٌٗٝغ الؿهغ، ٧ان ًىام ٣ٖب الٗكاء، زم ٤ًُٟ في اإلاكاًش، ولم ًسخلِ بكباب الٗهغ

ؿخىي ٖىضٍ في ٖالم الغطًلت ظلىؽ في اإلا٣هى. ايُغ  لؼم اإلاسجض ًهلي في الجماٖت، َو السخغ، ٍو

ا، و٧اهذ ٖهمت له مً البالء. وصزل  عظب ؤٞىضي بلى الٗمل في بصاعة الخ٩ىمت، ٞىـٕؼ الٗمامت م٨َغ

ا ظضًًضا ٚحر الٗالم الظي ً
ً
إلٟه، وؤزُإ ازخُاع ألاصخاب، ٞإٚغوا به ٞخاة، وهجخىا في بٚىاثه، ٖاإلا

ٞى٢٘ في واصي اإلاٗاصخي، واجهاع الؿض الظي ٧ان ًدى٫ بِىه وبحن الغطاثل. ول٨ً َظا الخدى٫ الظي 

ؤنابه لم ًجٗله ٌكٗغ بغاخت البا٫، بل ًخإلم مما ُٞه، ولم ًغى بىٟؿه، ولم ًُمئن ٢لبه، ٞىضم 

ا١ ٖلى ما ٖلُه، وجيبه  بًماهه في هٟؿه، ٞٗؼم ٖلى ؤلا٢إل ًٖ َظٍ الظهىب، وجاب بلى هللا، وهجغ ٞع

اص بلى خُاة الًُٟلت والٟٗاٝ، ٞإٖاص هللا بلُه  اث، ٖو الؿىء، و٢ُ٘ خبل وصَم، وابخٗض ًٖ اإلاٍٛغ

٨ظا هجض ال٣هت خحن جهىع ظىاهب الهبٍى وال٠ًٗ  1ما ٧ان ؾلبه مً ألاوـ وؾٗاصة الغوح. َو

ا، وبهما جظلها وجدِ مً قإجها، وجىٟغ الىاؽ مجها، ٦ما ؤن والاهدغاٝ ٞةج ها ال جمجضَا، وال ج٣ضَع

 ال٣هت جهىعَا ٖلى ؤجها ه٣اثو وطهىب ًيبػي الابخٗاص ٖجها وعًٞها وجغ٦ها. 

وهغي اإلاال٠ ٌٗمض بلى اؾخسضام ال٩لماث والخٗبحراث التي جىحي بلى ه٣ض ظىاهب ال٠ًٗ 

، ومً ؤمشلتها:  )الضاع ال٣ظعة(، و)البػي(، و)الاقمئزاػ(، والهبٍى التي مّغ بها بُل ال٣هت

و)اإلاٗهُت(، و)الخُُئت(، و)ؤيإ ٖٟاٞه(، و)زؿغ َمإهِىت هٟؿه(، و)مىمـ(، و)بزم( و)ٖاع(. 

٦ظل٪ هجض ال٣هت ج٣ىم بدؿلُِ ألايىاء ٖلى ؾاٖاث الاعجٟإ والؿمى، ولخٓاث الاهخهاع ٖلى 

ه وؤلابغاػ. ٖىامل ال٠ًٗ والٟخىت، وججٗلها ًُٞلت  وبُىلت ظضًغة باإلقاصة والخىٍى

٨ظا ؤلُٟىا الكُش ٖلي الُىُاوي في ٢ههه ألازغي مشل: ٢هت)الخاصمت(، و)بىاث  َو

الٗغب في بؾغاثُل(، و)َب٤ ألانل(، و)نالة الٟجغ(، و)خض٣ًت ألاػب٨ُت(، و)مً نمُم الخُاة(، 

ت ٢ههه )ال٣هو مً الخُاة(، وؤما م ت ٢ههه )٢هو و)قُش في مغ٢و( مً مجمٖى جمٖى

ش( ٞخخمشل في ٢هو: )وصٌٗت هللا(، و)جاط ٦ؿغي(، و)عظل وامغؤة(، و)خ٩اًت الهمُان(،  مً الخاٍع

                                                           
1
 .92-85، ٢هت )نالة الٟجغ(، م كهو مً الحُاةالُىُاوي،   
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خُض ًظَب الكُش ٖلي الُىُاوي مظَب الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت في جهىٍغ شخهُاث ال٣هو 

جٟإ، ؤزظا بجىاهبها اإلاسخلٟت، ونٟداتها اإلاخٗضصة، الخحر والكغ، وال٣ىة وال٠ًٗ، والهبٍى والاع 

خباع ٖلى ؤجها ٧لها وا٢٘ ؤلاوؿان، م٘ ظٗل ؾاٖاث ال٠ًٗ والهبٍى الجاهب ألاصوى للخُاة  في الٖا

ؤلاوؿاهُت، وونٟها ه٣اثو وعطاثل، ًٞال ًٖ التر٦حز ٖلى لخٓاث الاعجٟإ والؿمى وجىظُه ألاهىاع 

مهم همىطًظا لل٠ًٗ ٖلحها وؤلاعجاب بها. بطن ٞهى ال ًمّجض ال٠ًٗ، وال ٌصج٘ الغطًلت، بل ٣ًض

 ؤلاوؿاوي الظي ما ًىٟ٪ ؤن ًؼو٫ بالغظٕى بلى ألانل؛ ؤلاًمان.

لت الخٗبحر ٖجها. ٍغ  مىكفه مً جهىٍغ مجالث الجيـ الهابُت، َو

مما ؾب٤ اجطر لىا ؤن الكُش ٖلي الُىُاوي ال ًماو٘ ؤن ًهىع الكغ والغطًلت في الىخاط ألاصبي، 

ا وعطًلت ال ول٨ىه ًهّىع طل٪ ٖلى مىهج الىا٢ُٗت  ؤلاؾالمُت الظي ًغي ظىاٍػ بكٍغ ّٖضٍ قغًّ

، وما  ٌؿخد٤ الخمجُض والخ٣ضًغ. ومً مٓاَغ الكغ في الٗمل ألاصبي جهىٍغ مىاًَ الجيـ اإلاىدٝغ

ًخٗل٤ بها مً مكاٖغ وؤخاؾِـ. وحؿمذ الىا٢ُٗت الٛغبُت مشل َظا الخهىٍغ وتهخم به، ختى هجض 

الخُاة ٧لها ٖلى ؤجها قهىة ٖاعمت جبدض ًٖ اإلاخإ  َىا٥ ما ٌؿمى بإصب الجيـ، الظي ًهىع 

ىا٥ ٖضة مهُلخاث جخٗل٤ بإصب الجيـ مجها ماظً ؤو زلُ٘  ٗجي "مال٠  (erotic)اإلاؿٗىع. َو َو

ؿخسضم ٦ظل٪ لٟٔ "اإلا٨كىٝ"  1ؤصبي حهخم بةبغاػ  الىىاحي الجيؿُت البدخت في الخب." َو

(obscene)  ،اث الٗال٢اث الجيؿُت والضٖاعة للضاللت ٖلى َظا الىٕى مً ألاصب الظي ًدىاو٫ مىيٖى

ؼة الجيؿُت لضي ال٣غاء، بًُٗضا ًٖ الغوح اإلاىيىُٖت والاؾخ٣غاثُت. و٢ض ْهغ َظا الىٕى  2إلزاعة الٍٛغ

٣ي الظي ؤُٖى مؿاخت واؾٗت إلاكاٖغ الجيـ، ووعزذ ؤوعبا َ ٍغ ظا مً ألاصب ٢ضًًما في ألاصب ؤلٚا

٣ي ٞاخخٟٔ بالٗىهغ الجيسخي في ٞىىجها ب٣ضع مىػون وم٣ٗى٫، بلى ؤن ظاء ٞغوٍض،  ٍغ الترار ؤلٚا

ُٞب٤ الىٓغة اإلااصًت الخُىاهُت لئلوؿان في ٖلم الىٟـ، ٦ما ٞؿغ الؿلى٥ البكغي ٧له مً زال٫ 

الىٟـ، ٞاهُل٣ذ الخُىاهاث اإلاؿٗىعة جلىر مجا٫ الًٟ بدغ٧اث الؿٗاع الجيسخي اإلاجهىمت 

ت، لترؾمه في ؾاٖت الجيـ وخضَا، وجغؾمه الُ اجكت، وججغص البكغ مً ٧ل زُابه الخؿُت واإلاٗىٍى

                                                           
1
به واإلاهىض    .322، م معجم اإلاهُلحاث الٗغبُتؽ، َو

2
 .382اإلاغظ٘ هٟؿه، م   
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اًها. و٢ض َػى ألاصب الجيسخي اإلا٨كىٝ ٖلى الٟىىن الٗاإلاُت ٧لها ٞاهدكغ في ًٞ الؿِىما،  1ٍٖغ

ت الُٟضًى، ومىا٢٘ الكب٨ت الٗى٨بىجُت، ٞال ٩ًاص ًسلى ؤي هخاط ٞجي ؤو ؤصبي م ً والخلٟاػ، وؤقَغ

 2مؿغخُت، ؤو عواًت، ؤو ٢هت، ؤو ُٞلم، ؤو صعاما، ؤو مؿلؿل، مً الٗىهغ الجيسخي.

 وآزًغا، وؤها 
ً

٣ى٫: "ؤها ؤصًب ؤوال ٌ الكُش ٖلي الُىُاوي ألاصب الجيسخي اإلا٨كىٝ، ٍو ٞع

كذ ؤَى٫ ٞترة مً خُاحي به وله، ول٨ً ؤخب ؤن ؤٖلً اللُلت ؤوي خغٌب ٖلى  ، ٖو ؤظل ألاصب وؤ٢ضٍع

قإ وطإ ختى قٛل ألالؿً وألاؾمإ، َى َظا ألاصب الجيسخي...بن ٧ان َظا َى  هٕى مً ألاصب

ألاصب ٞاقهضوا ٖلي ؤوي َل٣ذ ألاصب َال٢ا زالزا ال عظٗت ُٞه...لٗىت هللا ٖلى الكٗغ الجمُل 

لى ٧ل ؤصًب ًٟؿض ٖلي  والىن٠ الٗب٣غي بن ٧ان ال ًجيء بال بظَاب الضًً والًُٟلت والٟٗاٝ، ٖو

ظَب بٗ ل حّٗىى ٖلي لظحي بدالوة ال٨الم، صًجي ٍو د٣ّغ م٣ضؾاحي ل٣ُى٫ ٦الًما خلًىا، َو غضخي ٍو

ًَ الظي ٞؿض والٗغَى الظي طَب واإلا٣ضؾاث التي ُمّغِٚذ بالىخل والتراب." ٌ  3الضً ٨ظا ٞع َو

 الكُش ٖلي الُىُاوي َظا ألاصب اإلاىدٝغ الٟاؾض الظي ًازغ ؾلًبا ٖلى الضًً وألازال١ وال٣ُم.

ىض اَالٖىا ٖلى ٖمل الكُش ٖلي الُىُاوي ال٣هصخي وظضها ؤهه ؤوعص في مىاًَ  ٖو

ٖضًضة مً ٢ههه مكاَض ظيؿُت، وما ًخهل بها مً اإلاكاٖغ والاهٟٗاالث. لظل٪ هجضٍ في م٣ضمت 

٦خابه )٢هو مً الخُاة( ؤوضر مى٢ٟه مً طل٪، وط٦غ ؤهه جغصص ٦شحًرا في ج٣ضًم بطهه ليكغ جل٪ 

َض ال ًم٨ً ؤن ٌؿمذ لبىاجه ب٣غاءتها، وال ًغضخى ٦ظل٪ ؤن ال٣هو، وطل٪ الخخىائها ٖلى مكا

ج٣غؤَا بىاث الىاؽ، وم٘ طل٪ ايُغ بلى وكغ ال٣هو م٘ ما ٞحها مً جل٪ اإلاكاَض، ألجها وكغث في 

ا مً اإلاجالث، واَل٘ ٖلحها الىاؽ. وبّغع ٦ظل٪ ؤن الكباب ٣ًغئون مً ألاصب  حَر مجلت الغؾالت، ٚو

ها مما ًضٖى بلى الغطًلت، ؤٞال ٣ًغئون ما ًضٖى بلى الخحر وؤلانالح، اإلا٨كىٝ ما َى ؤ٦ثر يغًعا مج

ت. وبحن ٦ظل٪ ؤهه ٢ام بازخهاع، وخظٝ  ًٞال ًٖ طل٪ ٞةن جل٪ ال٣هو وا٢ُٗت، ولِؿذ مستٖر

بٌٗ اإلاكاَض في ٢ههه، ٦ما ٢ام بخطخُت ٦شحر مً الهىع ألاصبُت في ؾبُل الخُاء والخل٤، 

                                                           
1
 .80، م مىهج الفً ؤلاؾالمي٢ُب،   

2
اى: هدى مىهج ئؾالمي للغواًتؤبى نالر، ٖبض ال٣ضوؽ، "مى٠٢ ألاصب ؤلاؾالمي مً الجيـ في الغواًت ؤلاؾالمُت"،    ، ) الٍغ

 . 148م(، م 2011الٗب٩ُان لليكغ، 
3
 .192-191م(، م 2007)ظضة: صاع اإلاىاعة،  الضٖىة وؤلانالح فهىٌ فيالُىُاوي،   
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ا ال٣غاء  1جها ال ًم٨ً جى٣ُتها مما ظاء ٞحها.وجغ٥ ٢هًها بغمتها بٗض ؤن وظض ؤ ًُ وزخم م٣ضمخه مىن

مً الكباب ججىب ٢غاءة بٌٗ ال٣هو ُٞه، ٣ًى٫: "ولؿذ ؤظىػ )م٘ طل٪ ٧له( ؤن ًىي٘ َظا 

ال٨خاب في ؤًضي الكباب والكاباث، وبطا امخضث بلُه ًض قاب ٞإها ؤونُه بْن ؤعاص عاخت ؤٖهابه، 

ضوء باله ؤال ٣ًغؤ َظٍ ال٣هو )وهي: مً نمُم الخُاة، الخاصمت، بىاث الٗغب في بؾغاثُل،  َو

َب٤ ألانل، في خض٣ًت ألاػب٨ُت، نالة الٟجغ( ولؿذ ؤ٢ى٫ َظا صٖاًت لها، ويىا بهم ٖلحها، 

ا لُخجي لم ؤ٦خب َظا الظي ؤيُغ بلى  وزكُت مً هللا ؤن ؤ٧ىن ٢هضث ؤلانالح ٞإٞؿضث، ٍو

خظاع مىه، والىضم ٖلى ؤلا٢ضام ٖلُه،  ٟٗى ٖجي".الٖا  2وؤؾإ٫ هللا ؤن ٌٟٛغ لي َو

، والٗال٢ت بحن  و٢بل ؤن هضعؽ مى٠٢ الكُش ٖلي الُىُاوي مً الجيـ ومكاٍٖغ

الجيؿحن في ٖمله ال٣هصخي هىعص َىا مى٠٢ ؤلاؾالم مً َظٍ ال٣ًُت الظي ًخمشل في مى٠٢ 

ت وا إلاترصًت، ول٨ً ًهّىعَا ألاصب ؤلاؾالمي ٞحها. بن ألاصب ؤلاؾالمي ال ًماو٘ ؤن ًهىع الٛغاثؼ اإلاىدٞغ

. و٢ض  ابُت، لظا ٞهى ًداعب ألاصب اإلا٨كىٝ الظي ًشحر الٛغاثؼ وحهُج الىىإػ ت َو ٖلى ؤجها مىدٞغ

ؤقغها ؾاب٣ا ؤن ألاصب ؤلاؾالمي ًىٓغ بلى ال٩ىن والخُاة وؤلاوؿان مً زال٫ الخهىع ؤلاؾالمي لخل٪ 

لِؿذ في خُاة ؤلاوؿان ٞدؿب، بل  ألامىع. وفي ؤلاؾالم حٗض الٗال٢ت بحن الجيؿحن خ٣ُ٣ت ٖٓمى

ا  َها ِممَّ
َّ
ل
ُ
ْػَواَط ٧

َ
٤َ ألا

َ
ل
َ
كهض طل٪ ٢ى٫ حٗالى: ﴿ُؾْبَداَن الِظي ز في خُاة ال٩اثىاث الخُت ظمُٗها، َو

ُمىَن﴾.
َ
ل ْٗ ٌَ ا ال  ِؿِهْم وِممَّ ُٟ هْ

َ
ًْ ؤ ْعى َوِم

َ
ْىِبُذ ألا

ُ
ظٍ الٗال٢ت التي بها حؿخمغ الخُاة، وجخ٩ازغ لِؿذ  4 3ج َو

طاتها، وبهما وؾُلت لٛاًت ؤ٦بر، جخمشل في ج٩ىًٍ ال٩ىن ٧له بما ُٞه مً َا٢اث و٧اثىاث. وفي  ٚاًت في

ت  ؾبُل جد٤ُ٣ َظٍ الٛاًت، ٞال بّض مً ؤن جصخب َظٍ الٗال٢ت التي جغبِ بحن الجيؿحن، مجمٖى

بت  في مً اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ، وفي م٣ضمتها الخىحن بلى الجيـ آلازغ، وخبه، وؤلاعجاب به، والٚغ

وؤلاؾالم ال ًمى٘ الخٗبحر ًٖ َظٍ الٗىا٠َ،  5صخبخه، والؿغوع في ل٣اثه، والخؼن في البٗض ٖىه.

واإلاكاٖغ، وألاخاؾِـ، ول٨ً بكٍغ ؤن ًخم طل٪ يمً الخضوص الىُٟٓت، وب٣ُىص ألازال١ 

                                                           
1
 .7، م كهو مً الحُاةاهٓغ: الُىُاوي،   

2
 .8 -7اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

3
 .36ٌـ، آلاًت:   

4
 .204، م هدى مظهب ئؾالمي، الباقا، 67، م مىهج الفً ؤلاؾالمياهٓغ: ٢ُب،   
5

 .205-204،  م هدى مظهب ئؾالميالباقا،  اهٓغ:



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 446  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ًها ؤلاؾالم. وجهض١ طل٪  ظٍ الٗىا٠َ، واإلاكاٖغ لِؿذ ٢بُدت في طاتها، وال ًٞغ ؤلاؾالمُت. َو

ًَ  ٢هت ًَ ا َوَعَص َماَء َمْض
َّ َ
م: ﴿َوإلا مىسخى ٖلُه الؿالم م٘ ابىت الكُش الهالر التي نىعَا ال٣غآن ال٨ٍغ
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ه  م َىا ٖىا٠َ هُٟٓت المغؤة ججاٍ عظل، ٖىا٠َ ؤلاعجاب ب٣ىجه وقٞغ ون٠ ال٣غآن ال٨ٍغ

ما وخضَما بلى بِذ اإلاغؤة. غيها ؤزىاء ؾحَر وفي يىء  2وشجاٖخه وؤماهخه في الخٟاّ ٖلى ؾالمتها ٖو

ت. وم٘ طل٪  ما ؾب٤ ٌؿخُُ٘ ألاصب ؤلاؾالمي ؤن ٌٗبر ًٖ ٧ل ٖال٢ت خب هُٟٓت ٚحر  مىدٞغ

ت، ول٨ً َظا  ٌؿخُُ٘ ألاصب ؤلاؾالمي ؤن ًلجإ ؤًًا بلى الخٗبحر ًٖ مىا٠٢ الجيـ الهابُت اإلاىدٞغ

الخٗبحر حهضٝ بلى بٗض الىٟىع مً جل٪ اإلاىا٠٢ الهابُت، والخ٣ؼػ مجها، بياٞت بلى الابخٗاص ًٖ 

ت.ؤلازاعة الجيؿُت والخلظط بها، وؤلاعجاب بلخٓت الهبىٍ، واإلاخٗت با وفي طل٪ ما  3لٗىا٠َ اإلاىدٞغ
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ْىُه ٦ جهىع َظٍ ال٣هت ال٣غآهُت مىا٠٢ الهبٍى الجيسخي، م٘  1َٖ

طل٪ مى٠٢ ألاصب  2نغاخت في الىن٠ والخٗبحر، ول٨ً مً ٚحر بزاعة ظيؿُت وال جلظًظ وال بٞؿاص.

، والٗال٢ت بح ن الجيؿحن. وهيخ٣ل آلان بلى مى٠٢ الكُش ؤلاؾالمي مً الخٗبحر ًٖ الجيـ، ومكاٍٖغ

 ٖلي الُىُاوي لخل٪ ألامىع في ٢ههه. 

ت ًٖ الؿبُل   ًهّىع الكُش ٖلي الُىُاوي في ٢ههه مجاالث الجيـ الهابُت اإلاىدٞغ

باث آلازمت في مماعؾت الجيـ الخغام، ومكاٖغ الخب اإلاخضهُت  مً ٖال٢اث الجيـ اإلادّغمت، والٚغ

ًىافي ما ط٦غهاٍ ؾاب٣ًا في مى٠٢ ال٣غآن مً جل٪ ال٣ًُت، ول٨ً الظي والىيُٗت. وهغي طل٪ ال 

٣ت ٖغى لخٓاث الهبٍى وال٠ًٗ لضي ؤلاوؿان، والهضٝ الظي ًغمى  ًدغم ٖلُه ال٣غآن ٍَغ

ُت، والٗىا٠َ الىيُٗت  غ َظٍ اللخٓاث. وهجضٍ في ٖغيه لهظٍ الٗال٢اث ٚحر الكٖغ بلُه في جهٍى

وه٣اثو، وحهضٝ مً وعاثه جىٟحر ال٣غاء مً اعج٩ابها والابخٗاص في ٢ههه ًهّىعَا ٖلى ؤجها عطاثل 

 ٖجها. 

ومً هماطط َظا الخهىٍغ والٗغى وظضهاٍ في ٢هت )نالة الٟجغ(، و٢ض نّىع الكُش ٖلي  

الُىُاوي ٖال٢ت الخب الهابُت بحن بُل ال٣هت عظب ؤٞىضي، وبحن بػي في مازىع مً قغ 

دّغمت ٖلى ؤجها ٦ظل٪، ؤي ٖلى ؤجها لخٓت مً لخٓاث اإلاىازحر. نّىع َظٍ الٗال٢ت آلازمت اإلا

ال٠ًٗ ؤلاًماوي، وون٠ َظٍ الٗال٢ت مً زال٫ جُاع الىعي لبُل ال٣هت، ٣ًى٫: "وط٦غ ما ٧ان 

َـّ باالقمئزاػ، وط٫َّ في ٖحن  بِىه وبحن َظٍ البػي التي ٢ضمذ بلُه ٞغاقها، وؤخاَخه بظعاٖحها، ٞإخ

ٖغى  3ظٍ هي مباصجي وؤزالقي؟ وبٗض ٞماطا ؤنى٘ آلان؟"هٟؿه وجًاء٫...ماطا ٞٗلذ بىٟسخي؟ ؤَ

                                                           
1
 .34-23ًىؾ٠، آلاًاث:   

2
 .77، م مىهج الفً ؤلاؾالمياهٓغ: ٢ُب،   

3
 .85، ٢هت )نالة الٟجغ(، م كهو مً الحُاةالُىُاوي،   
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الكُش ٖلي الُىُاوي ما ون٠ به بُل ال٣هت هٟؿه مً الاقمئزاػ والاػصعاء والظ٫ ججاٍ هٟؿه 

غ ال٣غاء، وال ًشحر  ّٟ ٖلى ٢ُامه بهظٍ الهلت ال٣ظعة بالٟاظغة، ومً اإلاا٦ض ؤن مشل َظا الىن٠ ًى

ًال ًٖ طل٪ هغاٍ في ال٣هت ٣ًىم بخىظُه ألايىاء ٖلى ظىاهب ال٣ىة والاعجٟإ لضي  قهىتهم. ٞو

بُل ال٣هت، ٞٗغى ٖؼمه للخىبت مً الظهب، وقٗىعٍ بالىضم ٖلى َظٍ الخُُئت، وخؼهه وؤإلاه، 

ّم بة٣ًاّ بًماهه  وبخؿاؾه بالخىٝ مً ؤن جى٨ك٠ ًُٞدخه، واٚخُاْه ٖلى البػي، ٣ًى٫: "َو

إلاٗهُت حجاًبا ٖلى ٢بله، وعاهذ الخُُئت ٖلُه، واللجىء بلى عبه، ول٨ىه لم ٌؿخُ٘ ٣ٞض ؤل٣ذ ا

ـّ باأللم ٣ًُ٘ في ٞااصٍ، ٣ٞام بلى زُابه ًغجضحها ٖلى عجل لُسغط مً َظٍ الضاع ال٣ظعة التي  ٞإخ

٨غ في الىاؽ، ؤال ًغوهه؟ زم عؤي ؤن ال بض له مً  ؤيإ ٞحها ٖٟاٞه، وزؿغ َمإهِىت هٟؿه. ٞو

٦مً ؤل٣ي في بغ٦ت ٢ظعة لُمىث ٞحها ٚغ٢ا...وؤل٣ى ٖلى الخغوط مً َظٍ الضاع التي ًدـ ؤهه ٞحها 

ومً ؤوضر ما  1اإلاغؤة هٓغة ؤوصٖها ٧ل ما في هٟؿه مً ٦غاَُت، واخخ٣اع وبه٤ مكمئزا وزغط َاعًبا."

٢ام به الكُش ٖلي الُىُاوي في حؿلُِ الًىء ٖلى لخٓاث الؿمى وال٣ىة في ٢هخه، ٢ُامه 

ه ٖلى بازخخام ال٣هت بخىبت البُل مً طهبه وب زمه، خُض ون٠ جىبت البُل بالخىاع الظي ًجٍغ

ا١ الؿىء  ْخُذ الخىبت، وعؤًذ ؤن ؤنل البالء مً ٞع لؿان الكاب عظب ؤٞىضي، ٣ًى٫: "ٞصدَّ

ٞهجغتهم ظمُٗا، و٢ُٗذ خبل وّصَم، وجغ٦ذ ؾهغ اللُل، ٞإٖاص هللا بلّي ما ٧ان ؾلبيُه مً ألاوـ 

 2الخمض ٖلى طل٪." وؾٗاصة الغوح بالخىظه بلُه ومغا٢بخه...وله

وفي ٢هت )بىاث الٗغب في بؾغاثُل( وظضهاٍ ٌٗغى مكاٖغ الجيـ الهابُت وعٚباث 

ضُث بها، ٞمؤلث نىعتها هٟسخي،  تي، جمشلذ لي الٟخاة التي ٖو ُذ بلى ٚٞغ الكهىة الٗاعمت، ٣ًى٫: "إلاا ؤٍو

ا، وؤخِ قهىاتها، ووؿُِذ ؤوي في بلض الٗضو، وؤن ٖليّ  اظذ ٞحها ؤصهإ ٚغاثَؼ الخىقي والخظع،  َو

ل بلّي مى٤ُ  ُّ هاب بىاع الكهىة الجامدت، وز واعج٣بذ لُلت )٦ما ٣ًىلىن( خمغاء، جلتهب ٞحها ألٖا

ا". ؼة ؤوي بن هلُذ امغؤة مً حهىص ٣ٞض ٚؼوُث حهىص في صًاَع مً َظٍ ال٣ٟغة هجض الكُش ٖلي  3الٍٛغ

بت الكاب في مماعؾت الجيـ الخغام ٖلى ؤجها عطاثل وطهىب، وطل٪  الُىُاوي ًه٠ مكاٖغ ٚع

                                                           
1
 .86-85م  ،اإلاغظ٘ هٟؿه  

2
 .91اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

3
 .18، ٢هت )بىاث الٗغب في بؾغاثُل(، م كهو مً الحُاةالُىُاوي،   
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ا(، و)ؤخِ قهىاتها(، )هاع الكهىة  واضر مً زال٫ بٌٗ ال٩لماث والخٗبحراث مشل: )ؤصهإ ٚغاثَؼ

 الجامدت(.

وفي ٢هت )في خض٣ًت ألاػب٨ُت( ون٠ الكُش ٖلي الُىُاوي جغصص قاب ٖغاقي في هدى الشامىت ٖكغة 

بخه الجيؿُت في الا٢تراب مً اإلاغؤة  ومماعؾت الخغام مٗها في خض٣ًت ألاػب٨ُت في مداولخه إلقبإ ٚع

ه، و٢ل٣ه في ال٣ُام بما جخمىاٍ هٟؿه. بن عنضٍ إلاكاٖغ الخىٝ وال٣ل٤  في ال٣اَغة، ٦ما ون٠ زٞى

اث ٖلى  التي ًخإلم مجها بُل ال٣هت في ؾبُل بقبإ قهىجه الٗاعمت ًض٫ ٖلى هٓغجه في َظٍ الخهٞغ

ًاثذ ًيبػي ؤن ًخجىبها ؤلاوؿان. هىعص َىا ما ونٟه إلاا حٗغى له َظا الكاب الٗغاقي،  ؤجها عطاثل ٞو

ى ًغؾم شخهُت َظا الكاب: " ؤن ألاػب٨ُت، وال ماازظة، هي اإلا٩ان  ٣ًى٫ الكُش ٖلي الُىُاوي َو

الظي جمُل بلُه هٟـ ٧ل قاب، ألهه ؤوسخ مٗابض الكُُان، الؿى١ التي جبإ ٞحها اللظاثظ، 

ل الؼها بال ؤزى ال٣خل؟ وجمشل لي ماضخّي ٞا٢تربذ مجها و٢لبي ًج٠ ٦إوي م٣بل ٖلى ظ مت ٢خل، َو ٍغ

لٗت الكُش، ٞاعجضصث وجلٟذ ؤهٓغ َل عآوي مً ؤخض...ومّغ عظا٫، زُل بلّي ؤن واخضا  وؤزالقي، َو

خبّؿم، ٞكٗغث ؤن صمي ٧له ٢ض نٗض بلى عؤسخي، وؤن ؤطوّي ٢ض  دّض الىٓغ بلّي ٍو مجهم ًدّض١ فّي، ٍو

ٗلم ناعجا ظمغجحن ملتهبخحن، وجهبب ا جي، َو لٗغ١ مً ظبُجي، إلاا و٢٘ في هٟسخي مً ؤن الغظل ٌٗٞغ

ذ في مكُتي...ختى بطا ابخٗضث و٢ٟذ، ووظضث عاخت الخالم مً ؤلازم، ٦ما  ما ؤؾعى بلُه، ٞإؾٖغ

٤ عاخت الىنى٫ بلى الهىاء. ه الكُش  1"ًجض الٍٛغ ٖبر مكهض الخىاع ال٣هصخي الؿاب٤ الظي ًجٍغ

ت، خُض  ٖلي الُىُاوي ٖلى لؿان بُل ال٣هت، ًخطر لىا مى٢ٟه مً مكاٖغ الجيـ اإلاىدٞغ

ًهىعَا ٖلى ؤجها ظىاهب ال٠ًٗ والهبٍى لضي ؤلاوؿان، ٠ُ٦ ال و٢ض ونٟها بخٗبحراث مىخُت بلى 

مت ٢خل(، و)َل الؼها بال طل٪:  )ؤوسخ مٗابض الكُُان(، و)الؿى١ التي جبإ  ٞحها اللظاثظ(، و)ظٍغ

ؤزى ال٣خل؟(، و)وؤن ؤطوّي ٢ض ناعجا ظمغجحن ملتهبخحن(، و)وجهبب الٗغ١ مً ظبُجي( و)عاخت 

بت الكاب الٗغاقي في بقبإ قهىجه  الخالم مً ؤلازم(. وٗم، ًهىع الكُش ٖلي الُىُاوي ٚع

بت الكاطة، ول٨ىه ت، ول٨ىه ال ًمجض َظٍ الٚغ ًهىعَا ٖلى ؤجها بزم وزُُئت. ومً ال٣ٟغة  اإلاىدٞغ

الؿاب٣ت ؤلُٟىا بىيىح مكاٖغ ال٣ل٤ والخىٝ والخجالن التي ٌٗاوي مجها بُل ال٣هت في مداولخه 

ؼجه اإلالتهبت، وقهىجه الٗاعمت. بن َظٍ اإلاكاٖغ حٗض ظاهب ال٣ىة والاعجٟإ في هٟـ  الؾخجابت ٍٚغ

بخه آلازمت. ٌؿخخي ؤن ًضع٥ البُل، و٠ُ٦ ال؟ ٞبهظٍ ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ ا بخٗض البُل ًٖ ٚع

الىاؽ ما ٣ًىم به مً الغطاثل ٞابخٗض ٖجها. لٗلىا ال هبالٜ بطا ٢لىا بهه لىال الخُاء في هٟـ َظا 

                                                           
1
 .116اإلاغظ٘ هٟؿه، ٢هت )في خض٣ًت ألاػب٨ُت(، م   
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الكاب الٗغاقي لؿعى وعاء اللظة، والؾخجاب صاعي الهىي. وفي الخضًض الكٍغ٠ ًٖ ٖبض هللا بً 

: ًٖ ؤبي مؿٗىص ٣ٖبت بً ٖمغو ٢ا٫: ٢ا٫ الىبي و  1ان{.: }الخُاء مً ؤلاًمٖمغ ٢ا٫ عؾى٫ هللا 

ْم 
َ
ا ل

َ
ى: ِبط

َ
ول

ُ
ِة ألا ُبىَّ الِم الىُّ

َ
٦ ًْ اُؽ ِم ْصَع٥َ الىَّ

َ
ا ؤ ْؿَخِذ }ِبنَّ ِممَّ

َ
َذ{. ح

ْ
ْ٘ َما ِقئ اْنَى

َ
ٞ2 

وفي مكهض آزغ مً ال٣هت هٟؿها نّىع الكُش ٖلي الُىُاوي مداولت الكاب الٗغاقي 

ا ًض٫ صاللت واضخت ٖلى اإلاؿخمغة إلاالخ٣ت اليؿ
ً
ًغا مطخ٩ اء في الخض٣ًت ومٗا٦ؿتهً، ونّىعَا جهٍى

اث ويُٗت وصهِئت بل اقمإػ مجها َىاة َظٍ الخض٣ًت الكُُاهُت، ٣ًى٫ ٖلى لؿان  ؤن َظٍ الخهٞغ

بُل ال٣هت الكاب الٗغاقي: " وظٗلذ ؤٖىص بلحها، ٧ل ًىم، ٞلما ٧ان بٗض زالزت ؤًام، و٦ىذ ٢اًٖضا 

ٗذ عظال ٖلى عظل، ٞإبضث ما ٖلى م٣ٗض، وؤم ت الؿا١، ٢ض ٞع امي امغؤة ٢هحرة الشىب، ٖاٍع

ا بُٗجي  ا ٖلّي، ٞإٚمَؼ ها جل٣ي بهَغ
ّ
و٢ض –ؤخؿؿذ به ٧الباعوص في ؤٖهابي، وظٗلذ ؤهٓغ بلحها، ٖل

٤ بلحها، بٗض ما ؤُٖاوي الىنى٫، وظغبخه ؤمام  ٨ٞغث في طل٪ اللُلت الباعخت ٧لها، وعؤًخه َى الٍُغ

لى  -ى خؿْبُخجي ؤج٣ىخهاإلاغآة خت والخٟخذ بلّي ٞٛمؼث بُٗجي، ٞةطا بها حكمش بإهٟها، وج٣ىم ٞخمطخي ٖو

ا مً وعاجي ٞخلٟذ مظٖىًعا، ٞةطا بكاب ٖلى عؤؾه ٦ّمت 
ً
وظهها ؤماعاث الاقمئزاػ...وؾمٗذ ضخ٩

ٞ..."ً ْل ٍػ
ُّ
٣ا٫: بًُاء ًلبـ )٢ُٟاها( ًبضو ٖلُه ؤهه ٞالح...وعؤي طٖغي ٣ٞا٫: "اّػٍ٪"، ٢لذ: "٧ل

"عجبخ٪؟" ٞاؾخدُِذ ؤن ؤظُب، ٣ٞا٫ الخبِض: "لُه؟ ؤهذ م٨ؿىٝ؟ ما جخ٨ؿٟصخي! حٗا٫ ؤوصً٪ 

٨ظا وظضها ؤن بُل ال٣هت ٌسخغ مىه بٌٗ ظلؿاء الخض٣ًت ٖلى مداولخه  3واخضة ؤخلى مجها." َو

اث  غ ال٣غاء مً الا٢خضاء بخهٞغ ّٟ الٟاقلت إلاٗا٦ؿت وؿاء الخض٣ًت، ٞمشل َظا الخهىٍغ اإلاطخ٪ ًى

اث الهابُت التي ٚالًبا ب ُل ال٣هت. وبهظا الخهىٍغ ؤًًا هغي الكُش ٖلي الُىُاوي ًيخ٣ض الخهٞغ

 ما جاصي بلى الٟاخكت.

وفي ٢هت )الخاصمت( و)َب٤ ألانل( ٖغى الكُش ٖلي الُىُاوي لٗىا٢ب وزُمت 

حٗغيذ لها وؿاء ماعؾذ ٖال٢ت الجيـ الخغام. ٟٞي ٢هت )الخاصمت( ٢خل عظل ػوظخه بٗض ؤن 

٦دك٠ ؤجها ٣ٞضث ٖغيها ٢بل الؼواط الكغعي به، خُض ػهذ بؿُضَا الكاب، وهي زاصمت في ا

                                                           
1
 .36، الغ٢م: صحُذ مؿلم، ابً الدجاط، 24، الغ٢م: صحُذ البساعي البساعي،   

2
 .6120، الغ٢م: صحُذ البساعي البساعي،   

3
 .118ض٣ًت ألاػب٨ُت(، م ، ٢هت )في خكهو مً الحُاةالُىُاوي،   
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ا بٗض ؤن ؤزبٍر نض٣ًها  1بِخه. وؤما الٟخاة الجمُلت اإلاخ٨برة في ٢هت )َب٤ ألانل( ٣ٞض ٢خلها ؤزَى

ا حٗغيذ الٟخاة للكخم والًغب مً والضَا  ؤهه طا١ ؤٖؼ شخيء ٖلحها، و٦ظل٪ و٢بل ؤن ٣ًخلها ؤزَى

 2ؤزحها، وفي الخ٣ُ٣ت ؤن َظا الغظل الظي اصعى ؤهه نض٣ًها اٞتري ٖلحها وهي في الخ٣ُ٣ت َاَغة.و 

و٢ض ٖغى الكُش ٖلي الُىُاوي في ال٣هخحن ٖاصة الٗغب في الخغم ٖلى الٗغى ؤقض الخغم 

حن، خُض ًجغئ ؤخضَم ؤن ٣ًىم ب٣خل ػوظخه،  ختى ٖىض الظًً اصٖىا الخمضن والخدًغ مً الٗهٍغ

٨ظا هغاٍ ًداو٫ ؤن ٌٗغى في ٢ههه ؤن الىاؽ بُبٗهم الؿلُم، ؤو بيخه ، ؤو ؤزخه زىٝ الٗاع. َو

ًىن خُاة الاهُال١ صون ٢ُض زل٣ي و٢ُمي، ٞال ٣ًبلىن ٖال٢ت الخب الهابُت  ت ًٞغ ُغتهم الؿٍى ٞو

 ٌ ًه ٧ل الٞغ ت ًٖ اإلاؿاع الؿىي، وطل٪ ما ًٞغ اث الجيـ اإلاىدٞغ ال٣ظعة ٦ما ال ًغيىن جهٞغ

 واإلالتزمىن بخٗالُم الضًً.اإلاخضًىىن 

لى َظا اإلاىىا٫ ؾاع الكُش ٖلي الُىُاوي ٖلى مىهج الىا٢ُٗت ؤلاؾالمُت في عنض  ٖو

ىاَٟه اإلالتهبت، ٞاجطر مً طل٪ ؤن ٢ًُت الجيـ جهىع في ٢ههه  ت، ٖو مكاٖغ الجيـ اإلاىدٞغ

 في يىء الخال٫ والخغام.

٣ت الكُش ٖلي الُىُاوي في الخٗبحر ًٖ مىا٠٢ الٟاخكت  ومما ًجضع باإلقاعة بلُه ٍَغ

ولخٓاث الجيـ الهابُت في ٢ههه. هغاٍ ًداو٫ ٢ضع ؤلام٩ان اؾخٗما٫ ألالٟاّ والٗباعاث الُٟٟٗت 

ت.  دت اإلا٨كٞى ا، خُض لجإ بلى ال٨ىاًاث والٗباعاث ٚحر الهٍغ َغ في ٖغى مشل َظٍ اإلاىا٠٢ وجهٍى

 ؤمشلت ٖلى طل٪ مً زال٫ ههىم ٢ههه آلاجُت:  وهًغب 

في َظٍ الجملت ٦جى الكُش ٖلي الُىُاوي ًٖ الؼها ببظ٫  3"بظلذ ؤٖؼ شخيء ٖلحها لهظا...اإلاسلى١!" -

 ؤٖؼ شخيء ٖلى الٟخاة، ٦ما ٦جى ًٖ ٖظعة الٟخاة وب٩اعتها بإٖؼ شخيء ٖلحها.

                                                           
1
 .51اإلاغظ٘ هٟؿه، ٢هت )الخاصمت(، م   

2
 .76-68اإلاغظ٘ هٟؿه، ٢هت )َب٤ ألانل(، م   

3
 . 72، م كهو مً الحُاةالُىُاوي،   
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في ؤٖلى ٞسظَا ٖالمت ٦ظا، و٢ض "بجها ٖك٣ُتي، وؤها ؤٖٝغ ٧ل ب٣ٗت في ظؿمها، وآًت طل٪ ؤن -

لجإ في َظٍ الجملت بلى  ٢1بًذ مجي لُلت ؤمـ بط باجذ ٖىضي بلى الهباح، زالزحن لحرة طَبُت."

 ال٨ىاًت، ٨ٞجى بمبِذ الٟخاة ٖىض خبُبها ًٖ ٖال٢ت الجيـ الخغام.

ؤث "ُٞاع الىٗاؽ، و٧اهذ الىدُجت اإلادخىمت لهظٍ اإلا٣ضماث! وصزلذ )الؿذ( في الهباح، ٞغ  -

لم ًهغح في الخٗبحر ًٖ و٢ٕى الؼها في َظا اإلاكهض ال٣هصخي، ٨ٞجى ٖىه  2الخاصمت بحن طعاعي ابجها!!"

 باؾخل٣اء الخاصمت بحن طعاعي ؾُضَا الكاب.

"وخؿب اإلاؿ٨حن ٦إهما عؤي لُلت ال٣ضع ٞضٖا ٞهبُذ ٖلُه خىعاء مً خىع الجىان، و٧ان  -

ؿم الظي جخ٣ُ٘ ٖلُه هٟىؽ ؤبىاء ألامغاء الضزى٫، واخخىي بحن طعاُٖه الخكيخحن طل٪ الج

اؾخسضم الكُش ٖلي الُىُاوي في َظٍ الجملت الٗباعة  3خؿغاث و...ٞةطا الشمغة م٣ُىٞت!"

ت، ٦ما ٦جى ًٖ الجمإ  الُٟٟٗت، خُض لجإ بلى ال٨ىاًت ًٖ ٣ٞض الب٩اعة والٗظعة بالشمغة اإلا٣ُٞى

 بالضزى٫.

 ما ؤم٨ىه طل٪ مً اؾخسضام هالخٔ ؤن الكُش ٖلي الُىُاوي بظ٫ ظهًضا م٣ 
ً

ّضًعا مداوال

عمىػ وبقاعاث جىحي باإلاى٠٢ صون زضف الخُاء. والخ٣ُ٣ت ؤن مشل َظٍ اإلاىا٠٢ جدخاط بلى ؤصًب 

ظٍ  ماَغ مخم٨ً مً هاخُت اللٛت ختى ًجض ألاؾلىب اإلاىاؾب، ًُٞٗه في اإلا٩ان اإلاىاؾب، َو

مغاٖاة م٣خطخى الخا٫، ؤي بن ل٩ل م٣ام زانُت بالُٚت جمّحز بها الكُش ٖلي الُىُاوي، ٞالبالٚت 

 م٣اال، و٢ض هجر في اظخُاػ َظٍ اإلاغخلت بإؾلىب مخحن ٨ًك٠ ما في هٟؿه مً م٣ضعة بُاهُت ٞاث٣ت.

 الخاجمت

 و٢ض جىنل البدض مً زال٫ ما ج٣ضم بلى هخاثج مً ؤَمها: 

                                                           
1
 .71اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

2
 .52اإلاغظ٘ هٟؿه، م   

3
 .51اإلاغظ٘ الؿاب٤، م   
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 ومًمىهً -1
ً

ا، ٞخإحي بن الكُش ٖلي الُىُاوي ؤصًب ملتزم، ًلتزم في ؤٖماله ال٣ههُت ق٨ال

، وظىصة ألاصاء.  بحن قٝغ اإلاىيٕى
ً
 ٢ههه ظمٗا

ه -2
ُ
ٟها وؾُلت للضٖىة والخىظُه وؤلاعقاص. حؿخمض ؤٖمال بن ٢ههه َاصٞت ومىظهت، ًْى

اث واإلاًامحن وألا٩ٞاع التي  ال٣ههُت ماصتها مً وا٢٘ خُاجه الظي ٌِٗكه، ٦ما جدٟل باإلاىيٖى

 ال٩ىن.جخماشخى م٘ الخهىع ؤلاؾالمي لئلوؿان والخُاة و 

-  . ٍغ  ًشبذ الكُش ٖلي الُىُاوي نالخُت اؾخسضام الخىام في بخُاء الترار وجٍُى

اجه مً وا٢٘ الخُاة.-  بن ؤصب الكُش ٖلي الُىُاوي ال٣هصخي ؤصب وا٢عي ٌؿخمض مىيٖى

بن وا٢ُٗت ؤصب الكُش ٖلي الُىُاوي ال٣هصخي وا٢ُٗت بؾالمُت جىبش٤ ًٖ الخهىع ؤلاؾالمي  -

 وؿان.لل٩ىن والخُاة وؤلا

بن وا٢ُٗت ؤصب الكُش ٖلي الُىُاوي ال٣هصخي ؤٖم وؤقمل، حكمل الىا٢٘ البكغي في ظمُ٘ -

، وألابٌُ وألاؾىص. ٗت والهبٍى  خاالجه وظمُ٘ آٞا٢ه، الخحر والكغ، وال٣ىة وال٠ًٗ، والٞغ

ا  - َغ بن وا٢ُٗت ٢هو الكُش ٖلي الُىُاوي ال حؿلِ الًىء ٖلى الكغ وال٠ًٗ، وهي في جهٍى

لى٣و والُٗب والهبىٍ ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤجها قغ وي٠ٗ، وظاهب مً وا٢٘ ؤلاوؿان، لجىاهب ا

ى الجاهب الىيُ٘ في ؤلاوؿان، ولظل٪ ال ٌؿخد٤ الخ٣ضًغ وؤلاعجاب.  َو

بن وا٢ُٗت ًٞ الكُش ٖلي الُىُاوي ال٣هصخي جبُذ الخٗبحر ًٖ ٖال٢اث الجيـ الهابُت  -

ت ًٖ الؿبُل الؿىي، ول٨ً ب٣ُض زل٣ي وصً جي، ٖلى ؤؾاؽ ؤجها ظاهب ال٠ًٗ ؤلاًماوي اإلاىدٞغ

ؼة.  والهبٍى الخل٣ي، بًُٗضا ًٖ بزاعة الكهىة، وتهُُج الٍٛغ

 الخىنُاث 

 ٣ًترح الباخض في جهاًت َظا البدض مً الخىنُاث ما ًإحي:
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٤ مىهج ألاصب -ؤ ىبحن واإلابضٖحن مً ألاصباء ٖلى ببضإ الىخاط ألاصبي ال٣هصخي ٞو حصجُ٘ اإلاَى

٤ ب٢امت مؿاب٣اث ال٨خابت ؤلابضاُٖت بجىاثؼ ظظابت.   ؤلاؾالمي ًٖ ٍَغ

٤ مىهج -ب ج٨ش٠ُ خغ٦ت ه٣ض الىخاط ألاصبي بك٩ل ٖام والىخاط ألاصبي ؤلاؾالمي بك٩ل زام ٞو

 الى٣ض ؤلاؾالمي بُٛت وكغ ألاصب ؤلاؾالمي في الؿاخت ألاصبُت الٗاإلاُت. 

اث لها نلت -ط حصجُ٘ َلبت الضعاؾاث الٗلُا في الجامٗاث ٖلى ٦خابت عؾاثلهم الٗلمُت في مىيٖى

 باألصب ؤلاؾالمي.

 ٢امت هضواث وماجمغاث ٖلمُت بسهىم ألاصب ؤلاؾالمي وؤؾلمت ألاصب.ب-ص
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 مفهىم الترار والخجضًض ٖىض الكٗغاء الُغّواص

 قٗغاء الٗغاق همىطحا

ذ   الٗغاق -ألاؾخاط اإلاكاعن الضهخىع هاف٘ خماص مدمض حامٗت جىٍغ

ا -الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت  - ألاؾخاط الضهخىع مىجض مهُفى بهجذ  مالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 اإلالخو

ت الٗغبُت الخضًشت جيب٘ مً صازل جغار ألاصب الٗغبي جٟغيها اللٛت وز٣اٞتها        بن الخجغبت الكٍٗغ

ٌِٗكها ، ٞالكٗغ ببضإ وزل٤ ولِـ مجغص بٖاصة للمىعور مغجبُت بش٣اٞت الكاٖغ والبِئت التي 

خجاوػ ما َى ٞاؾض وال ًم٨ً ؤزظ  الكٗغي ؤو مجاعاة له، والكاٖغ الخ٤ الظي ًدبجى ؤظمل ما ُٞه ٍو

الترار ظملت، بل ًجب اؾخسالم ما ًم٨ً ؤن ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى الكٗغ، ؤما ُٞما ًخٗل٤ بمؿإلت 

الخاعظُت، ٞمً الًغوعي ؤن ٩ًىن جال٢ذ وامتزاط بحن الش٣اٞاث  الاؾخٟاصة مً الُىابُ٘ الش٣اُٞت

الٗغبُت وألاظىبُت لدؿهم في بلىعة ألاهمىطط الجضًض، والخغوط مً ؤَغ الش٣اٞت الخ٣لُضًت، بكٍغ 

 ؤال جسغط ًٖ ال٣ُم ؤلاؾالمُت وؤلاوؿاهُت التي ٌِٗكها الكاٖغ ومجخمٗه .

      
ً
ت الجضًضة بالترار الكٗغي ًداو٫ ال٨ك٠ ًٖ ٖال -ٞهظا البدض ؤوال ٢ت الخجغبت الكٍٗغ

 
ً
ت مضي الخ٣اعب بحن الكٗغ الجضًض والكٗغ ال٣ضًم مً خُض اإلاًمىن  -ال٣ضًم. وزاهُا مٗٞغ

 
ً
ت ٢ضعة الكٗغاء الّغواص في الضٞإ ًٖ ؤهمىطظهم الكٗغي،  -اإلاىيىعي والبىاء الٟجي. وزالشا مٗٞغ

 ومداولت جدضًض مٟهىمي الترار والخجضًض.

ا في ؾ     ٣ت الاؾخ٣غاء وجدلُل الىهىم الى٣ضًت للكٗغاء الغواص، التي بشَى ل٪ َظا البدض ٍَغ

ت والصخ٠ واإلاجالث، مىضخحن مى٢ٟهم مً الترار والخجضًض. جهم الكٍٗغ  م٣ضماث صواٍو

سلو البدض بلى ؤن الكٗغاء الُغّواص، اظتهضوا في جُىٍغ ألاهمىطط الكٗغي الجضًض، مً زال٫      ٍو

ت الٛغبُت في  ٖم٤ عئٍتهم ت، بط ؤٞاصوا مً الترار الٗغبي ال٣ضًم، والخضازت الكٍٗغ للخجغبت الكٍٗغ

ت التي ًخمخٗىن بها،  ا واإلاىَبت الكٍٗغ غ َظا ألاهمىطط مً زال٫ الش٣اٞت التي ا٦دؿبَى جٍُى

والكٗغاء الُغّواص وبن لم ًخ٣ٟىا في جدضًض مٟهىم الخجضًض والترار ٣ٞض اج٤ٟ ؤٚلبهم ٖلى عبِ 

ضًض بالترار، الظي َى في جهاًت ألامغ امخضاص له، ٞال خايغ صون ماى، وال مؿخ٣بل صون الخج

ت الجضًضة ٖىض الكٗغاء الُغّواص والصة ظضًضة، وؿلها الكٗغ ال٣ضًم وعخمها  خايغ. الخغ٦ت الكٍٗغ

 الىا٢٘ الجضًض.
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 اإلالضمت

لم ج٨ً ٨ٞغة الخجضًض في الكٗغ الٗغبي ولُضة لخٓت ٖابغة مغث ٖلى ألامت في جهاًت ألاعبُٗيُاث       

مً ال٣غن اإلااضخي، بهما هي امخضاص َبُعي إلاداوالث الخُٛحر في مسخل٠ مجاالث الخُاة، وما الػمها 

كٗغاء الغواص في مً حٗل٤ بال٣ضًم، ولظل٪ ًخجه بدشىا في الٛىم في الغئي الى٣ضًت التي بثها ال

٢ًُت مهمت وقاث٨ت وهي ٢ًُت الترار والخجضًض، ٦ما تهخم َظٍ الضعاؾت بمؿإلت جإزغ الكٗغ 

الجضًض بالكٗغ ال٣ضًم ٖبر ٖهىعٍ؛ مً زال٫ الىهىم الى٣ضًت للكٗغاء الغواص: بضع قا٦غ 

اب البُاحي: )2007-1923(،  وهاػ٥ اإلاالث٨ت: )1964-1926الؿُاب: ) بض الَى (، 1999-1926(، ٖو

-1931(، ومدمىص ٞخخي اإلادغو١: )1974-1929(، وقاط٫ َا٢ت: )1996-1926وبلىض الخُضعي: )

1993 .) 

، وباإلوؿاهُت       
ً
ٌؿدىض ببضإ َاالء الكٗغاء بلى ز٣اٞت ٖم٣ُت الجظوع بترار ؤمتهم الكٗغي خُىا

 زاهُا، و٧اهذ ز٣اٞتهم طاث وظه مخدغ٥ ببضاعي ظغ 
ً
يء في جمغصٍ ٖلى ٢ُىص في قمىلها وجُلٗها خُىا

الخ٣لُض والجمىص، وفي جدغعٍ مً ؾلُت الؼمً بمٗجى آلاوي الجامض بلى ؤٞا١ ظضًضة، ؾىاء ؤ٧ان 

م ببان خغ٦ت الكٗغ الجضًض في جهاًت ألاعبُٗيُاث ؤم زاللها ؤم بٗضَا؟ ومً ظضلُت  طل٪ في قَٗغ

ذي ؤلابضاعي. اصتهم بمٗىاَا الخاٍع  طل٪ )ال٣بل( ؤو )البٗض( ظاءث ٍع

خُىع م٘ مخُلباث الخُاة. ٞهى لِـ       ٞالكٗغ الجضًض ٖىض الكٗغاء الٗغا٢ُحن الُغّواص ًىمى ٍو

مجغص ٦خاب ؤو مسُىٍ ؤو ؤزغ مدضص، بل ظؼء ال ًخجؼؤ مً خُاة ؤلاوؿان ومً وا٢ٗه اإلاِٗل، 

ش والبِئاث. ٩ٞل خغ٦ت ظضًضة ال جيكإ ٖىض ؤًت  بل ًخُىع ٖبر الخاٍع
ً
ؤمت مً  وال٣ضًم ال ًب٣ى ظامضا

ت  ما إلهجاػ ؤي ٖمل لئلوؿان. وفي َظا الؿُا١ ًغي بغوهخحر "ؤن هٍٓغ ت ًجب جىاَٞغ ٚحر بعاصة وخٍغ

ب٣ضع ما حؿتهضٝ اؾخيباٍ ٢اهىن ًم٨ً ؤن  –إلاجغص بٗشه  -الخُىع في ألاصب ال جغمي بلى بٗض اإلااضخي

اث اإلاٗاهاة الٟىُت في مغاخل الخُىع الاظخماعي. بجها  جىضر حؿ لؿالث الٗىامل وعصوص ًٟؿغ مجمٖى

في  ٞٗلها في ال٩اثً ألاصبي َى٫ عخلخه ٖبر الؼمان واإلا٩ان، آزظة ومُُٗت، مخدغ٦ت ؤو وا٢ٟت ٞخهبذ

ا ظضًضا ًجم٘ ٖىانغ مً ب٣اًا هٕى ؾاب٤، لُجؿض ٖال٢ت ظمالُت ظضًضة جالءم  آزغ ألامغ هٖى

ظا ٌٗجي وظىص نلت ٖم٣ُت بحن الترار 1َبُٗت الىٓام الاظخماعي" وؤلابضإ، وؤن ؤلابضإ مخهل ، َو

( بمٗجى نُاٚت ق٩ل ظضًض Reconstructionفي مٟهىمه بالخل٤ )بمٗجى الدك٨ُل وبٖاصة البىاء( )

ظا البىاء ٌؿخمض  ٢ىجه مً الترار، وبهظا ٩ًىن له خًىع واؾ٘  ٣ت ظضًضة، َو ٌٗاص ُٞه البىاء بٍُغ

 الىظضان الٗغبي.في هٟؿُت اإلاخل٣ي وزانت الكٗغ الٗغبي لخمغ٦ٍؼ في ال٣ٗل و 

                                                           
  .27(، م1979)بحروث: صاع الاهضلـ،، 2، ٍصعاؾاث في الىلض ألاصبي، ٧ي، ؤخمض ٦ما٫ػ  1
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بجي الخجغبت، بل بن ؤًت ججغبت ظضًضة مً       بن الترا٦م ؤلابضاعي َى ما ًهى٘ الكاٖغ الخ٤، ٍو

الخجاعب ألاصبُت ال ج٨ؿب مكغوُٖت وظىصَا الٟٗلي في خ٣ل الخٟاٖل ال٨ٟغي والٟجي وألاصبي بال 

ت  بالخ٣اء ٖضص مً الُا٢اث ألاصبُت ٖىض ه٣ِ ج٩ىن ٢ىاؾم مكتر٦ت بحن َظٍ الُا٢اث، ٞالىٍٓغ

ت  ٣ه مدكبٗا بهٍى الخجضًضًت ال حؿب٤ ؤلابضإ هٟؿه، ألن ألاصب الخ٣ُ٣ي َى ألاصب الظي ٌك٤ ٍَغ

خه الخجضًضًت اإلاخ٩املت  ت، ومهاص ز٣افي جغاسي، ومىُل٤ اظخماعي، ووا٢عي باهُا مً طل٪ ٧له هٍٓغ ٨ٍٞغ

ت. التي جٓل جيخٓغ ٣ٖلُت ٞظة لخ٨ك٠ مٗاإلاها الٟىُت واإلاىهجُت و   ال٨ٍٟغ

ٞالكٗغاء الغواص لم ٌِٗكىا في ٖالم ٞجي َل٤ُ مً ال٣ُىص والٗىانغ الخ٣لُضًت ال٣ضًمت، بل      

 ؤن ًدضر ءْلىا مخمؿ٨حن بلى خض ما بةهمائها، واإلاال
ً
ا ُّ مت بُجها وبحن الخُاة اإلاٗانغة. ٩ٞان َبُٗ

، وؤن ًدب٘ طل٪ جُىع 
ً
 وزاعظُا

ً
ى جُىع لم جُىع ٦بحر في اإلاجخم٘ الٗغبي صازلُا م، َو واؾ٘ في قَٗغ

ت وباعػٍ، والكٗغاء الغواص جإزغوا بالترار  لَٜ ُٞه ظمُ٘ ألانى٫ الٟىُت الخ٣لُضًت بل ْلذ ٢ٍى
ُ
ج

الكٗغي ،٦ما ؤجهم اؾخٟاصوا مً الترار في ٢ضعتهم ٖلى صًمىمت الكٗغ الٗغبي الجضًض، مً زال٫ 

ت الترازُت.  ٖم٤ ز٣اٞتهم الكٍٗغ

  ء الُغّواص.مٟهىم الترار ٖىض الكٗغا

بن الاعجباٍ بالترار ألي مجخم٘ ًمشل الغ٦حزة ألاؾاؾُت التي ٣ًىم ٖلحها ؤي مكغوٕ خضازىي،        

ؼاعة، ل٣ض  م مما جمحزوا به مً ججضًض ٚو  بالترار ٖلى الٚغ
ّ
مً َىا هجض الكٗغاء الُغّواص ؤ٦ثر الخها٢ا

٢ىاٖاث خى٫ يغوعة ؤلاٞاصة مً  هجر الكٗغاء الُغّواص في بصزا٫ اإلاًامحن الترازُت بؿب جىلض

ى ؤَم َاالء الكٗغاء ال ًخسلى ًٖ ال٣ضًم، ؤو ًضٖى بلى َضمه الترار، ومً َىا  هجض ؤن الؿُاب َو

ظا  ت ج٨ٟي وخضَا، َو مً ألاؾاؽ، لبىاء قحىء ظضًض م٩اهه، "ٌٗخ٣ض ؤ٦ثر الىاؽ ؤن اإلاىَبت الكٍٗغ

 مً الًغوعي ؤن جضٖم َظٍ اإلاىَبت بالش٣اٞت،
ً
والخُىة ألاولى للش٣اٞت هي ٢غاءة الكٗغ  زُإ ؤًًا

،  بط بن ز٣اٞت الؿُاب حؿخمض مٟاَُمها مً 1الٗغبي ٧له، و٢غاءة الكٗغ ألاظىبي والٟلؿٟت والى٣ض"

ت ب٣ىله: "وخحن  آلاصاب الٗغبُت ٚحر مىٟهلت ٖىه، ٦ما ًا٦ض لىا ؤَمُت الترار في ججغبخه الكٍٗغ

٣ت التي ؤعاظ٘ اهخاجي الكٗغي والؾُما في مغخلخه ألا  ً واضًخا، ٞالٍُغ زحرة، ؤظض ؤزغ َظًً الكٍٗغ

٣ت ؤصًذ ؾخىٍل: بصزا٫ ٖىهغ الش٣اٞت  ٍغ ٣ت ؤبي جمام َو ج مً ٍَغ ؤ٦خب بها ٢هاثضي هي مٍؼ

ش والخًمحن في ٦خابت الكٗغ"  . 2والاؾخٗاهت باألؾاَحر والخاٍع

                                                           
 .196م(، م1986، )ٞاؽ، ميكىعاث صاع الجىاَغ، هخاب الؿُاب الىثري الٟٛغي، خؿً،  1

 .150م(، م1994، )بحروث، اإلااؾؿت الٗغبُت لليكغ، 2، ٍعؾائل الؿُابالؿامغاجي، ماظض، 2 
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ت لِؿذ مجغصة زىعة ٖلى ال٣ضًم ألهه ٢ضًم بل ججاوػ       ًظَب الؿُاب بلى ؤن الخغ٦ت الكٍٗغ

، الؿُاب لم ًبخٗض ًٖ الكٗغ الٗغبي بل ٧ان ٢اعثا ومخظو٢ا لهظا الكٗغ، 1للٟاؾض وجُىٍغ للهالر

٠ُ ألاؾُىعة، بن اؾخسضام ؤما الكٗغ الٛغبي ٣ٞض جإزغ به  الكاٖغ ؤًًا وزهىنا في مجا٫ جْى

ألاؾُىعة ٖىض الؿُاب ؤزظ اججاَا ؤزغ ؤ٦ثر ٖم٣ا وؤوؾ٘ ؤ٣ٞا، وؤبٗض هٓغا وؤ٦بر ٦ما، ومما الق٪ 

ُٞه ؤن الكاٖغ  جش٠٣ بالش٣اٞت  الٗغبُت وألاظىبُت، وؤن قٍٗغ اؾخ٣ى مً الترار الٗغبي وألاوعبي 

ُٟه لؤلؾاَحر والخ٩اًاث الٗغبُت ومجها الخ٩ا ًاث ٨ٞغة اؾخسضام ألاؾُىعة،  مً زال٫ جْى

 مً الترار 
ً
٣ُت. التي ؤنبدذ ظؼءا ٍغ ٠ ألاؾاَحر الغوماهُت والٚا الخغاُٞت وبك٩ل واؾ٘ ، ٦ما ْو

ُٟها ٧ىجها وؾُلت للخٗبحر الخ٤ ًٖ الىي٘ الغاًَ  ألاوعبي، ٞؿاع الؿُاب م٘ ػمالثه الُغّواص هدى جْى

غي الؿُاب في  ، ْغوٝ الخُاة الجضًضة، ٍو
ً
 واظخماُٖا

ً
البدغ ؤو ٖضص زىعجه ٖلى ٢ُىص ؾُاؾُا

 بلى خض ما بما 
ً
 قبحها

ً
 لشىعاث ؾاب٣ت بط ٣ًى٫: "بهىا ٞٗلىا قِئا

ً
الخُٟٗالث ؤو ال٣اُٞت اإلاىخضة امخضاصا

ٞٗله الكٗغاء ألاهضلؿُىن خحن ٦خبىا اإلاىشخاث، خُض ٧اهذ اإلاىشخاث الخُىة ألاولى بلى ألامام 

٤ بلحها قٗغ  م ًٖ ؤن و٢مىا هدً بالخُىة الشاهُت بٗض ؤن مهض لىا الٍُغ اء اإلاهجغ الظًً ج٨ثر ؤؾماَئ

ىضما ؤ٢ى٫ هدً ؤٖجي ظماٖت الكٗغاء اإلادضزحن" لُا٦ض لىا بإهه جإزغ بالكٗغ 2 ؤٖضصَا آلان، ٖو

ألاهضلسخي في مىشخاجه التي ّٚحرث هٓام الكٗغ الخ٣لُضي  في بَاع الخجضًض. والكاٖغ ال ًضٖى بلى 

 ٖل
ً
ى جغازىا الٗغبي الُٗٓم، وبهما َضٞذ بلى اؾخٛال٫ الخمغص بل ًضٖى بلى الترمُم "ؤها لؿذ مخمغصا

بم٩اهُاث الترار إلياٞت ؤقُاء ظضًضة بلُه، بن ٧ان طل٪ باإلاؿخُإ واٖخ٣ض ؤن الصخيء الظي ٢مذ 

 إلم٩اهُاث الىػن الٗغبي"
ً
، مىضخا ؤن الكٗغ الجضًض ما َى بال امخضاص 3به لم ٨ًً بال اؾخٛالال

خالءم ومخُلباث الٗهغ ،ٞالؿُاب لم ٨ًً زاثغا ٖلى للكٗغ ال٣ضًم بك٩ل ظضًض، ومًمىهه ً

الكٗغ ال٣ضًم بك٩له ومًمىهه، ل٨ىه عؤي ؤن الكٗغ الٗغبي ًدخاط بلى ججضًض .ؤما الكاٖغة هاػ٥ 

٠ ب٣ىلها: "ال بض ؤن ًمل٪ ز٣اٞت ٖم٣ُت جمخض  اإلاالث٨ت ٞخظَب بلى حؿمُت وجدضًض ألاصًب اإلاَغ

٘ اَإل واؾ٘ ٖلى ؤصب ؤمت ؤظىبُت واخضة ٖلى ألا٢ل، ظظوعَا في نمُم ألاصب ٢ضًمت وخضًشه، م

، ٞالكاٖغ  ٖىض هاػ٥ ًجب ؤن ًمخل٪ ظظوعا ز٣اُٞت حٛىم في 4بدُض ًتهُإ له خـ لٛىي ٢ىي"

ا، باإلياٞت بلى اَالٖه ٖلى  ًُ ؿخمض خًىعٍ مً الترار ال٣ضًم بىنٟه مازًغا ز٣اٞ الكٗغ ال٣ضًم، َو

ً عنُض ز٣افي غ. ٦ما ؤن الكاٖغة ال جضٖى بلى َضم  ال٣اٖضة  آصاب ألامم ألازغي، وج٩ٍى ٍؼ مخىٕى ٚو

                                                           
 
   105اإلاغظ٘ هٟؿه:   2
   85اإلاغظ٘ هٟؿه :  3

 .23م، م(، اإلاجلض الشاوي1986، )بحروث: صاع الٗىصة، 4، ٍصًىان هاػن اإلاالئىتاإلاالث٨ت، هاػ٥،  4 
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ُٟت ألاصب ٖىض زغ٢ها ٢اٖضة َىا ؤو بياٞت مٗجى ظضًض، وبهما  ألاؾاؾُت في ٢ىلها: "لً ج٠٣ ْو

ؾ٩ُىن ٖلُه واظب ؤص١ مً َظا جٟغيه ٖلُه َبُٗت الخُىع"، ٞالكاٖغ مُالب باالؾخٟاصة مً 

ؿإلت الخغ١ بل ٖلى مؿخىي الخُىع بٗض الاؾخٟاصة مً الترار، وؤن ٖملُت الخُىع الج٠٣ ٖىض م

ال٣اٖضة. ٞالجضًض ٖىض الكاٖغة " ًىإي ًٖ الخغوط الخام مً ؾُا١ ال٣ضًم، بل ًب٣ى مغاعى إلظغاء 

ضث ؤن َظا ألاؾلىب" لِـ 1خٟٓي ونىعي، ًلبـ بٌٗ زُاب ال٣ضًم اإلاخهلت باألنالت"
ّ
، خُض ؤ٦

٣ت الخلُل، وبهما َى  ( ٖلى ٍَغ
ً
غ )زغوظا ى جدٍغ حٗضًل إلاا ًخُلبه جُىع اإلاٗاوي وألاؾالُب، َو

"ً  . 2للكاٖغ مً ٖبىصًت الكٍُغ

والكاٖغة هاػ٥ اإلاالث٨ت ج٠٣ بىظه الظًً جهجمىا ٖلى الكٗغ الجضًض، واتهمٍى بال٩اثً الهجحن       

الل٣ُِ ؤو الكٗغ الؿاثب، ما٦ضة وظىص ألاؾاؽ اإلاىؾ٣ُي في ال٣هُضة الٗغبُت الجضًضة، مً 

٫ )الخُٟٗلت( في الكٗغ الٗغبي التي جدب٘ اليؿ٤ اإلاىؾ٣ُي، ٦ما اؾخ٣غؤٍ الخلُل بً ؤخمض زال

ً، والظي ًخ٩ىن مً ٖضص مدضص مً َظٍ  ى ٣ًىم ٖلى البِذ طي الكٍُغ الٟغاَُضي وسجله، َو

الخُٟٗالث، وال٣اُٞت الىاخضة والغوي الىاخض، ٞالكٗغاء الغواص ؤزظوا بمبضؤ الالتزام بالخُٟٗلت 

غ الىا خضة التي جخ٨غع مً ؾُغ بلى آزغ، ج٨غاًعا ًسً٘ لئل٣ًإ الضازلي الٗم٤ُ الظي ٌك٩ل ظَى

ت الجضًضة وماَُخه. ال٣اُٞت زى٣ذ ؤخاؾِـ ٦شحرة، ووؤصث مٗاوي ال جدهغ في  الخجغبت الكٍٗغ

نضوع قٗغاء ؤزلهىا لها، ٞالكاٖغة جضٖى بلى جىٕى ألاوػان وال٣ىافي التي جدمل في ظىاهدها 

ُىا في بدىعَا.اإلاىؾ٣ُ
ّ
 ى الٗظبت، ولِـ مجغص ؤوػان لم ًخ٣ىىا نىٗتها الض٣ُ٢ت ٞسل

ؤما ألالٟاّ ٣ٞض ب٣ُذ حؿخٗمل بمٗاهحها الكاجٗت َُلت ٢غون الٟترة الؿاب٣ت.. وعبما ٧ان طل٪      

الُت ٖلى  ت والؿٍغ ت التي حٗخمض ال٣ىة ؤلاًداثُت لؤللٟاّ، ٧الغمٍؼ  في اؾدى٩اع اإلاضاعؽ الكٍٗغ
ً
ؾببا

ىامٌ الالقٗىع ٞى١ َا٢تها. اٖ  مً الغمىػ وألاخالم، ٚو
ً
خباع ؤن َظٍ اإلاضاعؽ جدّمل ألالٟاّ ؤز٣اال

٩ىن وؾ٩ُىن" اب البُاحي ٣ُٞغع ؤن "الترار َى ما ٧ان ٍو خإزغ 3ؤما الكاٖغ ٖبض الَى ، ٞهى ًخدى٫ ٍو

. بهه ٦ما ٣ًى٫: "عجُىت لضه
ً
ل باؾخمغاع بٟٗل ٖىامل الىالصة واإلاىث وال ًب٣ى زابخا

ّ
ت ٢ابلت للدك٩

بمٗجى ؤهه البض مً وظىص خًىع مخ٤ٟ ٖلُه، في ٖملُت الدك٨ُل  والخٗحن ول٨ً لِـ بك٩ل جهاجي

ل والخجضًض،  اصاجه والخٗحن التي ٣ًهض الخدٍى  ٌٗجي ٖىضٍ اإلااضخي بش٣اٞخه ٖو
ً
 ٖاما

ً
بط ب٣ي مٟهىما

                                                           
 .40م م(،2006، )بحروث، صاع ؤهاها، 1، ٍاججاهاث في الكٗغ الٗاإلاي، ؾلؿلت الىلض الاصبيؾماوي، ؤمحر،  1
 8-7:  مهضع ؾاب٤, ملضمت صًىان قٓاًا وعماص، اإلاالث٨ت، هاػ٥ 2
اب ، الكاٖغ الٗغبي والترار،   3 ت الٗامت 4، الٗضص،مجلت فهٌى للىلض الاصبيالبُاحي، ٖبض الَى ، الهُئت اإلاهٍغ

 .19م، م1981
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ً
 مىٟهال

ً
 1ًٖ الخايغ واإلاؿخ٣بل. وج٣الُضٍ، و٢ض خهٍغ في الترار ألاصبي. واإلااضخي ٖىضٍ لِـ قِئا

خُىع بخُىعٍ. ٞهى لِـ مجغص ٦خاب ؤو  بهه ولُض الخُاة الجضًضة وؤلاوؿان اإلاٗانغ، ًىمى بىمٍى ٍو

مسُىٍ ؤو ؤزغ مدضص، بل ظؼء ال ًخجؼؤ مً خُاة ؤلاوؿان ومً وا٢ٗه اإلاِٗل. وال٣ضًم ال ًب٣ى 

ش والبِئاث .   بل ًخُىع ٖبر الخاٍع
ً
 ظامضا

خإزغ بظل٪ ٧له. ٞالترار ٖىضٍ       خٛحر بخٛحر الخُاة وؤلاوؿان والٓغوٝ اإلادُُت، ٍو شخيء ًخُىع، ٍو

ُما خىلىا، ألهه ظؼء مىا ومً وا٢ٗىا. والترار بهظا ٚحر مدضص في  ى ال ًدك٩ل زاعظىا بل ُٞىا ٞو َو

ت بُٗجها، بهما َى ٖام، و٧ل مخ٩امل، ال ًىٟهل بًٗه  ز٣اٞت ؤو ٖاصاث مُٗىت ؤو مىجؼاث خًاٍع

ظٍ هٓغة قاملت للترار باٖخباٍع اإلااضخي ًٖ بٌٗ . َو
ً
ا  ومٗىٍى

ً
. بهه ٧ل ما ًتر٦ه ألاو٫ لآلزغ، ماصًا

ا٦ض عبِ الترار والخجضًض مً ظهت، وبالٓغوٝ اإلادُُت مً ظهت  اإلاازغ في الخايغ واإلاؿخ٣بل. ٍو

ش الكٗغ الٗغبي ًا٦ض ؤن ال٣هُضة ؤلاؾالمُت ابخٗضث ًٖ ال٣هُضة الجاَلُت، با٢ ترابها ؤزغي" ٞخاٍع

ض بض٫ الخؿُت التي َٛذ ٖلى ال٣هُضة  مً لٛت الٗهغ وؤ٩ٞاٍع وؾُُغث ٖلحها نٟت الخجٍغ

ضًت خه الخجٍغ  .2"الجاَلُت، ألزغ الٗالم آلازغ في ٨ٞغ الٗغبي اإلاؿلم وزُاله الكٗغي وهٖؼ

٦ما ًغي ؤن و٢ىٝ خغ٦ت ؤلاخُاء ٖىض الترار صون ججاوػٍ، زل٣ذ خغ٦ت مًاصة ؤٖاصث الكٗغ     

بلى الخُاة مخمشلت في ظماٖت الضًىان واإلاهجغ وؤبىلى، ٖلى ؤن الاَخمام بالٗاَٟت والٛىم في 

الخُاالث، ولضث خغ٦ت الكٗغ الجضًض مً زال٫ الٗىصة بلى الىا٢٘، و٢ض زاعث َظٍ الخغ٦ت ٖلى 

 ًٖ لٛت ظضًضة وق٩ل مىاؾب ٌٗالج مك٨الث الخُاة الجضًضة، ال
ً
اث، بدشا لٛت وألاوػان واإلاىيٖى

 بل ًغاٍ مً زال٫ الىا٢٘ الاظخماعي. ٖلى ؤن الىا٢٘ 
ً
اب البُاحي ال ًىٓغ بلى الترار مجغصا بض الَى ٖو

 
ً
. ٞهى ًيخٓم الترار واإلاٗانغة مٗا

ً
في جٟاٖلهما  ٖىضٍ ؤوؾ٘ مً خُض ؤهه ٌكمل ال٣ضًم والجضًض مٗا

٣بل  ى ًغي ؤن في الترار بٌٗ الجىاهب الؿلبُت، التي حٗغ٢ل خغ٦ت الىا٢٘ مً ظهت، ٍو اإلاؿخمغ، َو

مً آلازغ ما ًم٨ً ؤن ًىظه الخايغ بلى آٞا١ ؤعخب وؤٖم٤ مً ظهت زاهُت. ٞاالهٟخاح ٖلى آلازغ 

ا٢ت ٖلى اإلاكاع٦ت في بى اء مجخم٘ بوؿاوي مً ٌُٗي اإلاجخم٘ ٢ضعة ٖلى الب٣اء والهمىص مً ظهت، َو

٤ آلُاث حؿاَم بلى خض واؾ٘ في 3ظهت ؤزغي  .  في بقاعة مىه بلى الخجضًض الظي ًجب ؤن ٩ًىن ٞو

ت مخماؾ٨ت في ؤهمىطظها  ت، وا٦خما٫ هطجها مً ؤظل الى٢ىٝ ٖلى ججغبت ٢ٍى بلىعة الخجغبت الكٍٗغ

لىا٢٘ والى٢ىٝ بىظه بُٗضا ًٖ مؿإلت الك٩ل، اإلاهم ؤن ج٩ىن ٢اصٍع ٖلى مٗاٌكت الِـ  الجضًض،

 الخدضًضاث.

                                                           
 .19، مالكاٖغ الٗغبي والترارالبُاحي، ٖبض الىَاب،  1
 .20اإلاغظ٘ هٟؿه: م 2
  .20اإلاغظ٘ هٟؿه: م 3
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    ٌ وبهظا ٞالترار ٖىض البُاحي ٖىهغ م٩ىن بلى ظاهب ٧ل مً الجضًض واإلاؿخجلب، ال ًٞغ

ش الٗغبي ؤلاؾالمي ٖىض الكاٖغ قاَض ٖلى الخٟاٖل  الخٟاٖل مٗهما لبىاء مجخم٘ ؤًٞل. والخاٍع

         الخًاعي بحن ألاظىاؽ اإلاسخلٟت.

حي ال ًم٨ً ؤن ًهل بلى عئٍت ظضًضة بال مً زال٫ بًجاص الٗال٢ت بحن ٞالكاٖغ ٖىض البُا      

اإلااضخي والخايغ. ومً َظٍ الغئٍت الجضًضة جيب٘ ججغبخه الجضًضة. ٞالخجضًض جىانل م٘ الترار 

 لـه
ً
ى اعجباٍ به وزىعة ٖلى اإلاٟاؾض مىه، ختى ال ٩ًىن وسخت ٖىه وج٣لُضا  ،واه٣ُإ ٖىه، َو

 لل٣ضً
ً
 م بل َى حك٨ُل ظضًض لـه ٖلى يىء الخجغبت الخضًشت.والجضًض لِـ َضما

ا ًغي ؤن "َظا الترار  ًً وبٗضَا اهخ٣ل البُاحي بلى مغخلت الضٞإ ًٖ الترار ٖىضما وظض ؤن بٗ

ؿعى آزغون بلى جإ٦ُض اهُبا١ َظٍ  ألاصبي ال ًشبذ ؤمام الخهىعاث واإلاباصت ألاصبُت الىاٞضة، َو

،وبٗضَا طَب بلى مغخلت قٗغاء الخجضًض الظًً لم ٣ًُٗىا 1الخهىعاث واإلاباصت ٖلى َظا الترار"

 مً زال٫ اَغاخهم للك٩ل ال٣ضًم. ٞهم "٢ض 
ً
، وبن اهٟهلىا ٖىه ق٩لُا

ً
ا نلتهم بالترار مٗىٍى

 
ً
اهٟهلىا ٖىه ل٩ي ٣ًٟىا مىه م٘ طل٪ ٖلى بٗض بُٗىه ًم٨جهم مً عئٍخه ؤنض١، وجمشله جمشال

 .2ؤٖم٤"

الك٩ل واإلاًمىن الكٗغي، ل٨ً ز٣اٞتهم والخها٢هم ٞالكٗغ ال ًىٟهل ًٖ ال٣ضًم في 

ت  لخو البُاحي مى٠٢ قٗغاء الخجضًض بمجمٖى بالترار وم٨ىتهم مً ج٩ىًٍ عئٍت واؾٗت وقاملت. ٍو

مً آلاعاء الى٣ضًت: "يغوعة ج٣ضًغ الترار في بَاٍع الخام، مً خُض َى ٦ُان مؿخ٣ل جغبُىا به 

سُت" غص بك٩ل ٞىيىي ًٖ جغازىا الٗم٤ُ آلالٝ الؿىحن بل بمٗجى ٖضم الاه٣ُإ والخم 3وقاثج جاٍع

ت، لخ٣ضًغ ما ُٞه مً ٢ُم طاجُت با٢ُت  ت الٗهٍغ ٖلُىا ٦ما ٣ًى٫:" بٖاصة الىٓغ بلُه في يىء اإلاٗٞغ

ت صوع ٦بحر في مىاظهت مخُلباث الٗهغ 4عوخُت بوؿاهُه" . بط ًجب ؤن ٩ًىن للش٣اٞت الٗهٍغ

ُض الغابُت بحن الخايغ والترار والاؾخٟاصة مً ال٣ُم الٗلُا لهظا الترا ر وججضًضَا مً زال٫ "جَى

٤ اؾخلهام مىا٢ٟه الغوخُت وؤلاوؿاهُت في ببضاٖىا الٗهغي" والاؾخٟاصة مً الجىاهب  ًٖ ٍَغ

ذي بحن الجظوع  ا ٖل هدى بوؿاوي ببضاعي ٌؿاَم في "زل٤ هٕى مً الخىاػن الخاٍع َغ الاوؿاهُت وجٍُى

 .5ٕ الىاًَت ٖلى ؾُذ الخايغ"الًاعبت في ؤٖما١ اإلااضخي، والٟغو 

                                                           
 .21ًىٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤: م 1
 .21اإلاغظ٘ هٟؿه: م 2
 .22اإلاغظ٘ هٟؿه: م 3
 .22اإلاغظ٘ هٟؿه:م 4
 .22اإلاغظ٘ هٟؿه:م 5
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ًخ٤ٟ الكاٖغ بلىض الخُضعي م٘ ػمالثه بإن الخضازت ال حٗجي الاه٣ُإ ًٖ الترار بل هي" جُىٍغ 

، صاُٖا الكٗغاء بلى اعجُاص آٞا١ 1وجإنُل " ٍغ ى ًضٖى الكٗغاء بلى الاؾخٟاصة مً الترار وجٍُى ، َو

 ؤَمُت جغ٥ ألازغ ؤلابضاعي ظضًضة في ٖملهم الكٗغي، جخًمً ججضًض عئٍتهم للكٗغ 
ّ
والٗالم. ما٦ضا

في مؿحرة الش٣اٞت، َظا ألازغ هاجج ًٖ م٣ىماث ًمخل٨ها اإلابضٕ، ؾىاء ؤ٧اهذ مً ال٣ضًم ؤم ؤحى بها 

 ًٖ شخهِخه اإلاجضصة، ٣ٞض ٖٝغ الكاٖغ بلىض باخخٟاْه بهظا الغوح اإلادلي 
ّ
بٌٗ)ظضًض( ٧اقٟا

باالزخُاع الصخُذ بط ٣ًى٫: "الازخُاع يغوعة للخل٤ الاظخماعي. ٖلى ؤن ًدؿم الخجضًض  -البُئي –

وؤلابضإ طل٪ ؤن في الترار ما َى نالر ًم٨ً الاؾخٟاصة مىه، وما َى ٞاؾض ًم٨ً بَغاخه وال 

 .2ًم٨ً ؤزظ الترار ظملت، بل ًجب اؾخسالم ما ًم٨ً ؤن ٌٗىص بالىصر للىا٢٘ الجضًض"

غ ٌٗىص بالٟاثضة والىصر والابخٗاص ًٖ ٞالخجضًض ٖىض بلىض لِـ مجغص ج٣لُض واهبهاع       وبهما جٍُى

ت ؤما الكاٖغ قاط٫ َا٢ت ُٞظَب بلى ؤن الكٗغ الجضًض لم ٨ًً في  اإلاٟاؾض والهٟىاث الكٍٗغ

، ول٨ىه ججضًض مبجي ٖلى ألانى٫ الٗغبُت ال٣ضًمت في الٗغوى" 
ً
 وال مبخضٖا

ً
 مبخ٨غا

ً
خ٣ُ٣خه "يغبا

ٞالٗغبي مٗغوٝ ٣ض مغ بمغاخل ختى ونل بلى الخجضًض، ٞالكٗغ الجضًض َى جُىٍغ للكٗغ ال٣ضًم، ٞ

، وجُغبىا ال٩لمت، وبهىا ؤصخاب لٛت وخًاعة"للكٗغ بدبه  ظَب بلى ؤن 3"هدً ٢ىم حهؼها الخٝغ . ٍو

إل ٖلى  ألاصًب َى الظي  جخُىع اللٛت ٖىضٍ ٧ىجها جغجبِ بش٣اٞخه الىاؾٗت والتي ا٦دؿبها ٖبر الَا

 تي جمخض ظظوعَا مً اإلااضخي بلى الخايغ.آلاصاب والخٗم٤ في الش٣اٞاث ال

بط ًخ٤ٟ الكاٖغ قاط٫ َا٢ت م٘ الؿُاب في امخضاص الكٗغ الجضًض بالكٗغ ال٣ضًم وبسانت 

م ٖلى   في َظا ألامغ ٞلم ٣ًهغوا قَٗغ
ً
الكٗغ الاهضلسخي ٣ُٞى٫:" ل٣ض ٧ان ألاهضلؿُىن ؤبٗض مىا هٓغا

ى  اٍعٌ الٗغبُت ال٣ضًمت، بل ؤوظضوا اإلاىشر، َو ٖلى ألاعجر مداولت لالوسجام م٘ الخُاة ألٖا

مً الكٗغاء اإلاخمؿ٨حن بالترار الكٗغي،  ٌٗض   ، ٞالكاٖغ قاط٫ َا٢ت4ألاهضلؿُت الجضًضة "

خ٤ٟ مٗهما الكاٖغ مدمىص اإلادغو١ لُا٦ض لىا مضي  الكٗغ الجضًض امخضاصا للكٗغ ال٣ضًم، ٍو

 وظىص ٖال
ً
٢ت مخِىه بط قبه َظٍ الٗال٢ت بٗال٢ت الٗال٢ت بحن الكٗغ الجضًض والكٗغ ال٣ضًم مىضخا

 
ً
بلى ظىب م٘ ال٣هُضة الٗمىصًت ٞهي ابىتها وعبِبتها،  جىاعر ألاظُا٫ ٖىضما ٢ا٫: "ل٣ض ؾاعث ظىبا

ت مً الىص والخٗا٠َ ونلت الغخم، جغبِ بُجهما ٞهي بسحر ماصامذ ال٣هُضة  وال ق٪ ؤن وقاثج ٢ٍى

                                                           
 .88م(، م1980، )بحروث، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ،1، ٍئقاعاث ٖلى الٍُغمالخُضعي، بلىض،  1
 116اإلاغظ٘ هٟؿه: م 2
ت الياملت َا٢ت، قاط٫، 3 الم، اإلاجمىٖت الكٍٗغ ، ظم٘ وج٣ضًم ؾٗض البزاػ، )بٛضاص: ال٣اَغة ميكىعاث وػاعة الٖا

  .23م(، 1977
 .11م، م1952، ال٣اَغة، 703، الٗضصمجلت الشلافتَا٢ت، قاط٫، "في ظىت ٖب٣غ"،  4
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 .1الٗمىصًت بسحر"

ؤن الكٗغاء الغواص . الٗم٣ُت بحن الترار الكٗغي والكٗغ الجضًض ومما ًا٦ض ٖم٤ الهلت والغوابِ

اصاجه وج٣الُضٍ، ومجهم مً ًغي ؤهه ًخهل بالترار الكٗغي، ومجهم  ٤ بش٣اٞخه ٖو ٖىىا به اإلااضخي الٍٗغ

مً ًغي  ؤهه ًخهل بالخُاة والىا٢٘، بط ًغ٦ؼ الكٗغاء الُغّواص ٖلى الىا٢٘ في الخٗامل م٘ الترار، طل٪ 

لترار ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن بمٗؼ٫ ًٖ اإلاجخم٘، طاَبحن بلى ازخُاع الهالر واؾدبٗاص الٟاؾض ؤن ٞهم ا

ٌ وال٣بى٫.  مً الترار ٖلى يىء الىا٢٘، ٞالىا٢٘ ٖىضَم مُٗاع للٞغ

 مٟهىم الخجضًض ٖىض الكٗغاء الغواص

ة و٢ض جًاعبذ آلاعاء وألا٩ٞاع في مىخه٠ ألاعبُٗيُاث ومُل٘ الخمؿُيُاث، خى٫ ْاَغ        

الخجضًض في الكٗغ الٗغبي، ٦ما ازخلٟذ الدؿمُاث  واإلاهُلخاث وحٗضصث اإلاٟاَُم؛ ٞهى ٖىض هاػ٥ 

ى ٖىض الؿُاب"  ٣ت الخلُل، وبهما حٗضًل لها، َو اإلاالث٨ت" ؤؾلىب ظضًض .. ولِـ زغوظا ٖلى ٍَغ

ظضًض ال  قٗغ مخٗضص ألاوػان وال٣ىافي" ؤما ٖىض البُاحي وبلىض وقاط٫ ومدمىص اإلادغو١، ٞهى ؤؾلىب

ًسلى مً ألاوػان اإلاخض٣ٞت وشخىتها اإلاىؾ٣ُُت؛ وجضزل ُٞه الهىع اإلا٨شٟت والغمىػ اإلاىخُت، زم 

ْلذ الدؿمُاث ٢ل٣ت ٚحر مؿخ٣غة ألؾباب ٦شحرة، ؤَمها ظؿامت الخضر الظي اعجُم بجضاع مخحن 

ش. وؤَم ما ًمحَز ا جغاثها الكٗغي  مً الترار الكٗغي الهاثل ألمت جمخض ظظوعَا في ٖم٤ اٖما١ الخاٍع

 الطخم اإلامخض مً الٗهغ الجاَلي ختى الٗهغ الخايغ.

ؤزاعث ٢ًُت الخجضًض في الكٗغ الٗغبي ؤؾئلت ٦شحرة وقاث٨ت، جخٗل٤ بالضواٞ٘ التي ج٨مً وعاء     

 في الغئٍت والهضٝ ووؾاثل الخٗبحر، لخى٣ل وا٢٘ 
ً
ما خحن جدضر اه٣البا ُّ الى٣الث ال٨بحرة، والؾ

 ت  الخ٣لُض بلى مؿخىي مً الخُىع والخجضًض. ؤلابضإ مً خال

 -٦ما ًبضو–بن وعي الخجضًض والخضازت لم ًإث بٟٗل مهاصٞت ٖابغة، بل هدُجت لغئٍت جبلىعث      

ت التي  ٖبر ججاعب ٦شحرة في بىاء ال٣هُضة الجضًضة، ووؿخض٫ ٖلى طل٪ مً زال٫ اإلا٣اعباث الىٍٓغ

لهظا ٣ًى٫ ها ًٖ ق٩ل ال٣هُضة الخضًشت ومًمىجها.َغخها الكٗغاء الُغّواص، والتي صاٞٗىا ٞح

الؿُاب: "بن الكٗغاء الكباب في الٗغا١ لم ًشىعوا ٖلى ال٣ىاٖض ال٨الؾ٨ُُت باإلاٗجى الضاعط للشىعة، 

ول٨جهم َىعوا بٌٗ الٗىانغ التي اٖخ٣ضوا ؤجها خؿىت مً ٖىانغ الترار الكٗغي ألاصبي؛ وجسلهىا 

ها ؤنبدذ ٞاؾضة، وؤعاصوا ؤن ٌٗبروا ًٖ َظٍ الشىعة بإؾلىب مً بٌٗ الٗىانغ التي اٖخ٣ضوا بإج

                                                           
ضة الحضباءاإلادغو١، مدمىص ٞخخي، "الكٗغ الخغ في الٗغا١: مغخلت وجُىع"،  1  م،1993،567، اإلاىنل، الٗضص حٍغ

 . 4م
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ىن ؤجهم ٌؿخمضون ال٣ىة مً جغاثهم، وؤجهم وبن  ا، ل٨ىه ٚحر مىٟهل ًٖ ال٣ضًم، ألجهم ٌٗٞغ ًً زاثغ ؤً

 .1اهٟهلىا ًٖ َظا الترار ماجىا، ٦ما جمىث الصجغة بطا اهٟهلذ ظظوعَا ًٖ ألاعى "

ٞالترار ٖىض الؿُاب ٚحر مى٣ُ٘، ومً ٚحر اإلام٨ً الاهٟها٫ ًٖ الترار، لظل٪ قبه الاهٟها٫     

ظا الدكبُه لم ًإث مً ٞغاٙ بل ظاء هدُجت ز٣اٞت جغازُت  ٖىه باهٟها٫ الصجغة ًٖ الجظوع، َو

ض حُٛحر الٗىانغ التي ٌٗخ٣ض ؤج ت، ٞالؿُاب ًٍغ ها ٖم٣ُت، اؾدىض بلحها الؿُاب في ججغبخه الكٍٗغ

ؤنبدذ بالُه، واؾدبضالها بٗىانغ مخُىعة جىا٦ب الٗهغ بمخُلباجه. ل٨جها ٚحر مىٟهله ًٖ 

ىن ؤجهم ٌؿخمضون ال٣ىة مً جغاثهم وؤجهم بن اهٟهلىا ًٖ َظا الترار ماجىا ٦ما  ال٣ضًم، ألجهم ٌٗٞغ

 جمىث الصجغة بطا اهٟهلذ ظظوعَا ًٖ ألاعى.

في م٣ضمت )قٓاًا  -مىٓغة لهظٍ الخغ٦ت الجضًضة ووّٗضَا ؤو٫  -ل٣ض َغخذ هاػ٥ اإلاالث٨ت      

ت زلخلذ  وعماص( ًٖ ألالٟاّ وألاوػان وال٣ىافي الٗمىصًت، ٩ٞاهذ َظٍ آلاعاء حك٩ل َّؼة ٢ٍى

ا َاظم الى٣اص وألاصباء هاػ٥ اإلاالث٨ت، ٣ٞض َغخذ آعاءَا ب٩ل ظغؤة  لى ؤزَغ ال٣هُضة الٗمىصًت، ٖو

٠( ؤن ًضزل حُٛحرا  وز٣ت وؤوضخذ" ؤن اللٛاث ؤلاوؿاهُت الخُت لى )ألاصًب اإلاَغ هي التي جخُىع ٖو

 في ٢امىؾه اللٟٓي وؤن ًتر٥ اؾخٗما٫ َاثٟت ٦بحرة مً ألالٟاّ اإلادىُت اإلاُخت"
ً
ا ٍغ . وهي 2ظَى

 جخجه هدى جُىٍغ اللٛت ، ٞاللٛت ٖىضَا جىمى وجخُىع، وال جب٣ى مدىُت وظاَؼة لالؾخٗما٫. 

جي الخجضًض ٖىضما ٣ًى٫: "بطن نىاٖت الخضازت باليؿبت لي ؤما البُاحي ٞحري ؤن الخضازت حٗ     

ت  ؤؾمحها الخجضًض، ألن الخجضًض ال ٣ًخهغ ٖلى اإلاًمىن، وال ٖلى اللٛت ٣ِٞ، بهما َى مٛامغة لٍٛى

. والبُاحي َىا ال ًمحز بحن مهُلخي الخضازت والخجضًض، ٩ٞل 3ووظىصًت، ؤي َى ٦خابت ال٣هُضة"

 ازت ججضًض.ججضًض خضازت، ول٨ً لِـ ٧ل خض

 في الك٩ل ؤو اإلاًمىن، ول٨ً َظا ال ٌٗجي خضازت في الكٗغ.       
ً
بن الخجضًض ٢ض ٩ًىن ظؼثُا

 . ٞالخضازت مٟهىم قامل وواؾ٘، ب٨ٗـ الخجضًض الظي ٢ض ٩ًىن في الىػن ؤو ال٣اُٞت ؤو اإلاىيٕى

اوي لؤلقُاء اإلااصًت خضازت؟ الخضازت لِؿذ ونٟ ا زاعظُا ٞهل ون٠ قىقي ؤو الغنافي ؤو الَؼ

 
ً
ا  ال ًبلٜ ٚاًخه بال بطا ٧ان مإلٞى

ً
ا  مجاٍػ

ً
اث خضًشت. "طل٪ ؤن اؾخٗما٫ شخيء ما اؾخٗماال إلاستٖر

 في خضوص الخبرة اإلاٗخاصة طاث الجظوع الٗم٣ُت في الىٟـ. والبض ؤن ج٩ىن الاعجباَاث 
ً
مدبىبا، صازال

جؼاث الٗهغ، ول٨ً خى٫ الصخيء الجضًض مؿخ٣غة في الالقٗىع الٗام". ٞاإلاُلىب لِـ ون٠ مى

                                                           
1 .86، مهخاب الؿُاب الىثري الٟٛغي، خؿً،    

.4اإلاالئىت، هاػن، ملضمت صًىان قٓاًا وعماص، مهضع ؾابم: م 1  

3 ل، 7، الٗضصالخبر ألاؾبىعيم٣ابلت م٘ البُاحي"، ، "صخغاوي ببغاَُم  . 13: م1999، ابٍغ  
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 في 
ً
ٖىض البُاحي ًجب ؤن ًمـ خضًشه، والخجضًض بصعا٥ عوح الٗهغ، بل ٢ض ٩ًىن الكاٖغ مجضصا

 الك٩ل واإلاًمىن. 

 لل٩ىن وؤلاوؿان       
ً
ى جهىع ظضًض جماما ، َو

ً
بن مٟهىم الخضازت "مٟهىم خًاعي ؤوال

 1واإلاجخم٘"
ً
  ،٦ما ًغي ٚالي ق٨غي. ٖلى ؤن اإلاٗانغة ٢ض ج٩ىن خًىعا

ً
 في الٗهغ، وجٟاٖال

ً
ٞاٖال

 بمؿخجضاث الٗهغ، 
ً
 ُٞه، وفي َظٍ الخا٫ ٢ض ج٩ىن ٖىض بٌٗ الكٗغاء ؤو الى٣اص اهبهاعا

ً
خ٣ُ٣ُا

ظا ٌٗجي ؤن اإلاهُلر بهما ًخدضص  . َو
ً
 وعاء ألايىاء، وؾُدُت وضخالت في ال٨ٟغ والغوح مٗا

ً
ا وظٍغ

ظا ما ًغاٍ الكاٖغ ب . َو
ً
 ؤو بًجابا

ً
لىض الخُضعي ٞالخضازت ٖىضٍ ق٩ل بدؿب اؾخٗماله ؾلبا

 ٣ُٞى٫: "ؤما الظًً ًظَبىن بلى جدضًض الخضازت باؾم الك٩ل ٣ِٞ ٞهم مسُئىن ألن 
ً
ومًمىن مٗا

لى َظا ٞإها ال ؤٖخ٣ض بإن هاػ٥ اإلاالث٨ت ؤ٦ثر خضازت  . ٖو
ً
 وال٨ٗـ واعص ؤًًا

ً
الخضازت مًمىن ؤًًا

 مجهم . ٞهى ًيخ٣ض ؤولئ2مً الجىاَغي في ال٨شحر مً ؤٖمالها"
ً
٪ الظًً اهضٞٗىا بلى ججضًض ألاق٩ا٫ ْىا

ؤن الخضازت التي ٌٗجي بها )الخجضًض(، مجغص ق٩ل. بن الخجضًض لِـ مجغص اهخ٣ا٫ مً البدغ بلى 

الخُٟٗلت ؤو مً البِذ بلى الكُغ والخدغع مً ال٣اُٞت اإلاىخضة. الخجضًض مى٠٢ مً ؤخضار الٗهغ 

. ٦ما 
ً
 ومًمىها

ً
ت ظضًضة للٗالم ق٨ال ؤن الاَخمام باإلاًمىن بضٖىي مىا٦بت الٗهغ لِـ وعٍئ

 في ق٩ل ج٣لُضي. ٣ًى٫ البُاحي: "ل٩ل ٖهغ 
ً
 ظضًضا

ً
ا  للخجضًض بط ٢ض ًدىاو٫ الىو مىيٖى

ً
م٣ُاؾا

، بط 
ً
خضازخه، خضازت اإلاخىبي ؤو ؤبي جمام ؤو ؤبي هىاؽ ال حكبه خضازت الؿُاب وزلُل خاوي مشال

" الكاٖغ َى الظي ًهى٘ الخضازت، والخضازت
ً
. بل 3ج٩ىن مخإزغة بؼماجها وم٩اجها وباأل٤ٞ ألاوؾ٘ ؤًًا

بن ل٩ل قاٖغ في الٗهغ طاجه ججغبخه الخضازُت الخانت به، ٞخجغبت الؿُاب ٚحر ججغبت ؤصوهِـ، 

٨ظا... ٞالخجضًض خضازت والخضازت "عئٍا ول٩ل قاٖغ عئٍاٍ  وججغبت البُاحي ٚحر ججغبت اإلادغو١ َو

 اًا الخُاة".اإلاخمحزة ومى٢ٟه الخام مً ٢ً

ظا ما طَب بلُه         بىٟؿُت اإلابضٕ. َو
ً
ٞمشلما ًغجبِ الخجضًض بٓغوٝ اإلا٩ان والؼمان ًغجبِ ؤًًا

الخُضعي خحن عؤي ؤن الخجضًض لِـ في اؾخسضام الخُٟٗلت ؤو الغمؼ وألاؾُىعة. ٦ما ؤهه لِـ مجغص 

ومى٠٢ مً الٗالم مًمىن ظضًض، ل٨ىه اؾخسضام لهظٍ ألاصواث ٧لها، مً زال٫ عئٍت خضًشت 

ً، ٖلى ؤهه لم ًى٠ وظىص عوابِ بحن  ا٦ض البُاحي الازخالٝ بحن خضازت ال٣ضماء وخضازت اإلاٗانٍغ .ٍو

                                                           
  .114م م(،1978، )بحروث، صاع آلاٞا١، 2، ٍ قٗغها الحضًث ئلى أًًق٨غي، ٚالي،  1
 .36م(، م1978، )َغابلـ، الضاع الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، شخهُاث ومىاكفالؿامغاجي، ماظض،  2
 .14-13م٣ابلت م٘ البُاحي، الخبر الاؾبىعي، ،م  3
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دـ ٦ما ًدؿىن.  ً مجهم "مً ٨ًخب ختى آلان بلٛت ٧لٛت ال٣ضماء ٍو الٗهىع، طل٪ ؤن اإلاٗانٍغ

بت مً لٛخىا وحكٛله َمىم ٦همى   . 1مىا"٦ما ؤن ال٣ضماء ٧ان ٞحهم مً ٨ًخب بلٛت ٢ٍغ

ً ٢ض جلخ٣ي م٘ خضازت ال٣ضماء بطا حكابهذ الهمىم واللٛت. وؤن  ظا ٌٗجي ؤن خضازت اإلاٗانٍغ َو

لى َظا ٞةن خضازت  . ٖو
ً
بحن خضازت ال٣ضماء ما ًب٣ي خضًصىا ٖلى مغ الٗهىع مشل قٗغ اإلاخىبي مشال

خه اإلاسخلٟت َظا الٗهغ ال ججب خضازت الٗهىع الؿاب٣ت. ٖلى ؤن َظا ال ًىٟي ؤن ل٩ل قاٖغ خضاز

 لظل٪. ٞىظىص الدكابه ال ًىٟي وظىص 
ً
٣ت اؾخٗماله للٛت جبٗا ٍغ بازخالٝ هٓغجه بلى َظٍ الهمىم، َو

 الازخالٝ، بل بن      الازخالٝ ٢ض ٩ًىن في ٢هاثض الكاٖغ الىاخض طاجه، مً خُض صعظت خضازتها.

لِـ زمت وما صام َىا٥ ازخالٝ بحن خضازاث الٗهىع بل بحن خضازاث الٗهغ الىاخض ٞ

 
ً
م٣ُاؽ مدضص للخضازت. وماصام لِـ َىا٥ م٣ُاؽ للخضازت ٞال ًجىػ ؤن جخسظ خضازت ما م٣ُاؾا

ضم الاهُال١ مً ٢ىاٖض مؿب٣ت ؤو  لب٣ُت الخضازاث. مً َىا ًضٖى البُاحي  بلى يغوعة الاؾخ٣غاء ٖو

ه ولؤلصب ؤخ٩ام ظاَؼة. ٞهى ًغي ؤن ل٩ل ببضإ وججضًض خضازخه الخانت، ٞلؤلصب الٛغبي خضازخ

. الخضازت خضازاث وال ًيبػي جُب٤ُ م٣ُاؽ خضازت ٖلى خضازت ؤزغي 
ً
 . 2الٗغبي خضازخه ؤًًا

ٞما ًىُب٤ ٖلى خضازت الٛغب ال ًىُب٤ بالًغوعة ٖلى خضازت الٗغب. ٞالخضازت "لِؿذ 

ذي ًسً٘ إلاُُٗاث ٧ل ججغبت  هلر لها بل هي ٞٗل جاٍع  ٌٗمم ٖلى ظمُ٘ آلاصاب ٍو
ً
 مُل٣ا

ً
همىطظا

 .3ت وبن اؾخٟاص مً ججاعب ؤزغي"ؤصبُ

 ٖلى ػمً صون ػمً 
ً
خ٤ٟ البُاحي م٘ ػمالثه الكٗغاء الغواص ٣ُٞغعوا ؤن الخضازت لِؿذ و٢ٟا ٍو

 بلى ٚحٍر 
ً
 في ٖهٍغ ٢ُاؾا

ً
، ٞإمغئ ال٣ِـ ٧ان خضازُا ؤو بِئت صون ؤزغي. ل٩ل ػمً خضازٍُى وم٣لضٍو

. وفي ٧ل ػمً 4قٗغاء الغابُت ال٣لمُتو٦ظل٪ ؤبى هىاؽ وؤبى جمام وابً الغومي وزلُل مُغان و 

ظا ًض٫ ٖلى ؤن م٣اًِـ الكٗغ ٚحر زابخت بل ٖغيت للخٛحر  نغإ ٢اثم بحن الخجضًض والخ٣لُض. َو

بخٛحر الخُاة وؤلاوؿان، وؤن الخجضًض مداولت مؿخمغة لخجاوػ اإلاإلىٝ ومىا٦بت مؿخمغة لخغ٦ت 

 
ً
 ًهبذ في ًىم ما ٢ضًما

ً
. ٞالخجضًض في َظا الٗهغ ال ًىٟي الخجضًض في الخُاة. وما وٗضٍ الُىم خضًشا

 مً ال٣ضًم وبال ٧ان 
ً
، ول٨ىه ًىٟي الخ٣لُض في ٧ل الٗهىع. والخجضًض ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن زالها ٚحٍر

، ٧ىهه ًىُل٤ مً الترار طاجه 
ً
 وظىىها

ً
 قظوطا

 ظضًضة 
ً
 ُٞٗض٫ في ٖىانٍغ ؤو ٌُٗض حك٨ُلها ٖلى يىء الخجغبت الجضًضة ؤو ًبخ٨غ ؤق٩اال

ً
ؤو ٢ُما

                                                           
 . 109م(، م1992)ظضة، ميكىعاث الخؼهضاع،  1، ٍأؾئلت الكٗغحجاػي، ؤخمض ٖبض اإلاُٗي،  1
 .29، مم(2005، )الاجداص الٗام لؤلصباء وال٨خاب الٗغب الحغمفهىم الكٗغ ٖىض عواص الكٗغ ٖال١، ٞاجذ،  1
ش لليكغ والخىػَ٘، خضًث الشالزاءحجاػي، ؤخمض ٖبض اإلاُٗي،  3 اى، صاع اإلاٍغ  .151، م 2م(، ط1988، )الٍغ
  .15م(، م 1978، )بحروث: صاع الُلُٗت، 1، ٍالحضازت في الكٗغالخا٫ ًىؾ٠، ًىٓغ: 4
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ت مً َىا وؿبُت العجباَها باإلاىعور الكٗغي مً  ت جخُلبها الخُاة. والجضة الكٍٗغ ٞىُت ؤو مٗىٍى

والعجباَها بلٛت طاث ؤنل اظخماعي مً ظهت ؤزغي. بل بن الخجضًض وؿبي ختى لضي الكاٖغ  1ظهت

 ؤو ال٨ٗـ. و٢ض ًجضص في ظاهب صون آزغ، 
ً
يخهي م٣لضا  ٍو

ً
٦إن ًجضص في الىاخض بط ٢ض ًبضؤ مجضصا

 الىػن ؤو اللٛت ؤو اإلاىيٕى ؤو في ٧ل طل٪.

 ٦ما ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖاما؛ متى ؤنبذ هدُجت عئٍت ظضًضة جض٫      
ً
والخجضًض مً َىا ٢ض ٩ًىن ظؼثُا

ٖلى ٣ٖلُت ظضًضة. وفي َظٍ الخا٫ ًهبذ الخجضًض خضازت ألهه مى٠٢ ظضًض مً الٗالم. ومشلما ؤهه 

لؤلنالت، ال خضازت بضون ججضًض ٦ظل٪ ال خضازت بضون ؤنالت. ٞالخضازت يض الخ٣لُض، والخ٣لُض هٟي 

ألهه صلُل ٖلى شخهُت ؾلبُت حُٗض بهخاط اإلاىعور ٦ما َى. ؤما الخجضًض ٞهى ًض٫ ٖلى الصخهُت 

لى َظا ٞةن  . ٖو ٣ت ظضًضة جمحز الكاٖغ مً ٚحٍر ؤلاًجابُت التي تهًم الترار وحُٗض حك٨ُله بٍُغ

ن الجضة ال "٧ل ببضإ ؤنُل ًىُىي بالًغوعة ٖلى صعظت ٖالُت ؤو ٖلى صعظت مً الجضة، في خحن ؤ

. طل٪ ؤجها ٢ض ج٩ىن ق٩لُت زاعظُت ال جيب٘ مً الخجغبت، ؤو 2جىُىي بالًغوعة ٖلى ببضإ ؤنُل"

 لخضازت الٗمل الٟجي، ألجها صلُل ٖلى 
ً
 لجضًض ؤظىبي. وفي َظٍ الخا٫ ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن مُٗاعا

ً
ج٣لُضا

لى ؤلابضإ والخل٤.  العجؼ أٖل

 ٞإما جدضًض مٟهىم الخجضًض في ٖال٢     
ً
خه بالىا٢٘ واإلاىعور، ٞىجض البُاحي ًغبِ الخجضًض ؤوال

بالجماٖت ال بالٟغص، طل٪" ؤن الخجضًض الٟغصي مغجبِ بش٣اٞت مجخم٘ مٗحن، والخجضًض الخ٣ُ٣ي 

ت ٧املت ج٠٣ وعاءَا ز٣اٞت . 3ؤمت بإ٦ملها، ولِـ بعاصة ٞغصًت وبال ٧ان مهحٍر الٟكل خغ٦ت قٍٗغ

 بال بط
ً
 في مجا٫ صون آزغ، ٞالخجضًض ال ٩ًىن خ٣ُ٣ُا

ً
بت ؤمت، ألهه لِـ ججضًضا ا ٧ان ٌؿدىض بلى ٚع

وبهما َى ججضًض ٖام ٖىض البُاحي. والخجضًض الكٗغي بهظا ال ًىٟهل ًٖ الخجضًض في الخُاة، ٞهى 

 للٛغب 
ً
ى لِـ ج٣لُضا  في طاجه، وبهما َى جلبُت لخاظت ماؾت ا٢خًتها اإلاغخلت الجضًضة. َو

ً
لِـ َضٞا

 .4ر، ومً زم ٞةن ق٩ل ال٣هُضة الجضًضة جُىٍغ َبُعي لل٣هُضة الٗغبُتبل ًيب٘ مً الترا

الجضًض ٖىض البُاحي جُىع ًٖ ال٣ضًم مً زال٫ جُىع الخُاة في مجخم٘ مٗحن. وماصام الخجضًض      

 باإلاجخم٘ وخاظت ماؾت ا٢خًاَا جُىع الخُاة، ٞةن الخجضًض الكٗغي لضي عواص الكٗغ 
ً
مغجبُا

ججضًض في الك٩ل بهه: "لِـ زىعة ٖلى الٗغوى وألاوػان وال٣ىافي  ٦ما  الٗغبي الخغ لِـ مجغص

                                                           
 .30، مالكٗغ الحغمفهىم ًىٓغ: ٖال١، ٞاجذ،  1
، ٖؼ الضًً بؾماُٖل2   141: 1990، 1الٗضص 1مج، حضلُت ؤلابضإ في اإلاىكف الىلضي، ، مجلت فهٌى
)بحروث، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ،  1، ٍ هىذ أقىى ئلى الحجغ، خىاعاثالبُاحي، ٖبض الىَاب،  3

 .138م( ، م1993
 .4(. ط 1979، )بحروث: صاع الٗىصة، 3، ٍالبُاحيصًىان ٖبض الىهاب البُاحي، ٖبض الىَاب،  4
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ل للبٌٗ، ب٣ضع ما َى زىعة في الخٗبحر" ُّ . ٞالخجضًض ٖىض البُاحي ًمـ ال٣هُضة في ق٩لها 1ز

بت خ٣ُ٣ُت. طل٪ ؤن اإلاىَبت الخ٣ُ٣ُت هي التي  ومًمىجها، وال ًخد٤٣ َظا بال بطا ٖؼػجه مَى

 ٣الب الكٗغي ٖلى مؿخىي الك٩ل واإلاًمىن.حؿخُُ٘ ال٣ُام بهظا الاه

ا٦ض بلىض الخُضعي      ؤن الخجضًض ظاء هدُجت َبُُٗت لخُىع الخُاة والىا٢٘. "ٞهى لِـ مجغص  ٍو

زغوط ًٖ اإلاإلىٝ، وبهما بخؿاؽ بٗضم ٢ضعة اإلاإلىٝ ٖلى الخٗبحر ًٖ وا٢٘ ؤلاوؿان الجضًض في 

ٗت. وبطا لم ٨ًً الخجضًض مً مخُلبا  في الٗبض جدىالجه الؿَغ
ً
ا ث اإلاغخلت ًهبذ ؾ٣َى

، وماصام الخجضًض خاظت ماؾت ٞهى امخضاص للترار ال اهٟها٫ ٖىه، ؤي ؤن الخجضًض 2والالظضوي"

زاعط الترار، َى صٖىة بلى اإلاىث والاوٗؼا٫. والجضًض ٖىض الخُضعي "َى طل٪ الجضًض الظي اؾخُإ 

. ٞالجضًض مغجبِ 3ُٗىت والٗهغ الخام"ؤن ًجض بٗضٍ الخ٣ُ٣ي في الظاجُت اإلاخمحزة، والبِئت اإلا

ى بهظا  بظاث مغجبُت بضوعَا ببِئت مُٗىت جسً٘ إلاخُلباث مغخلت هي ولُضة اإلاغاخل الؿاب٣ت. َو

بت ٞغصًت، ؤو خب في الجضة طاتها ول٨جها خاظت مجخم٘ بإ٦مله. ًضٕ ال٣اعت  بت ٖامت ال ٚع ٚع

لترار. ٞالخجضًض الكٗغي َى خاظت ٌؿخيبُه مً َظٍ الٗال٢ت الجضلُت بحن الكٗغ والىا٢٘ وا

.  الىا٢٘ الجضًض إلاا ًىاؾبه ٖلى مؿخىي اللٛت والك٩ل واإلاىيٕى

ؤما الكاٖغ قاط٫ َا٢ه ٣ُٞى٫: "ولٗل مً اإلاُٟض ؤن اط٦غ ل٪ ًٖ َظا الكٗغ, ما ًد٤ ل٪ ؤن     

 ًٖ )ٖمىص الكٗغ( الظي حٛجى به ه٣
ً
، بُٗضا

ً
با اصها حؿإ٫ ٖىه، ٞةه٪ ٢ض جغي يغبا ٢ض جغاٍ ٍٚغ

ال٣ضماء، وال ًؼا٫ بٌٗ الىاؽ ًخٛجى به ختى َظٍ الؿاٖت! ٞل٣ض ظغبذ، في ٖضص مً ٢هاثض 

 مً جُٟٗالث البدىع، ٞةه٪ 
ً
الضًىان، ٖلى وؿ٤ مىُل٤ ال ًخ٣ُض ب٣اُٞت مىخضة، وال ًلتزم مُٗىا

   .    4ججض في البِذ الىاخض جُٟٗلت ؤو جُٟٗلخحن، ولٗل٪ ججض في آزغ زمؿت، وفي آزغ ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل"

وبهظا ًداو٫ بًجاص حؿمُت مٛاًغة ًٖ ػمالثه الكٗغاء الغواص، ٖىضما ًغصص في م٣ضمخه  حؿمُت     

 مً مهُلر الكٗغ الخغ, ؤو قٗغ الخُٟٗلت وهي الخٟاجت ط٦ُت في مٗاًىت ال٣هُضة 
ً
)مىُل٤( بضال

الكٗغ الجضًضة التي اؾخ٣ى مجها ألاهمىطط الظي ًم٨ً ؤن ًهى٘ قٍٗغ الجضًض مً زاللها، ٦ما ؤن 

ت، ٖىض قاط٫ في ٢ض ازخل٠ في ٖضص مً الخُٟٗالث مً ؾُغ بلى آزغ، ٖلى الىدى  ججغبخه الكٍٗغ

الظي اؾخجاب للجضة ؤلا٣ًاُٖت والك٩لُت اإلاخمشلت بال٣هُضة الجضًضة، التي ال جخى٠٢ بُبُٗت 

                                                           
 4اإلاغظ٘ هٟؿه،  1
 .104، مهضع ؾاب٤، م ئقاعاث ٖلى الٍُغمالخُضعي، بلىض،   2
 .104اإلاغظ٘ هٟؿه: م 3
ت الياملتَا٢ت، قاط٫،  4 الم، اإلاجمىٖت الكٍٗغ (، 1977، ظم٘ وج٣ضًم ؾٗض البزاػ، )بٛضاص ميكىعاث وػاعة الٖا
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خمشلت الخا٫ ٖىض البيُت الٗغويُت ٣ِٞ، وبال ٧اهذ الشىعة ٖلى اإلا٣اًِـ ال٣ضًمت زىعة ٖغويُت م

في الاهخ٣ا٫ مً البدغ بلى الخُٟٗلت، ومً البِذ بلى الؿُغ، ٞالكٗغ الجضًض ٖىض قاط٫ لِـ مجغص 

 حُٛحر في الك٩ل، بهما َى حُٛحر في الك٩ل واإلاًمىن الكٗغي.

ل٘ ٖلى ججاعب ػمالثه الغواص وال٣اعت     
ّ
م مً ؤهه ٧ان مً  إلا٣ضمت قاط٫ ٌكٗغ بإهه لم ًُ ٖلى الٚغ

جضصًً الظًً ٦خبىا في الكٗغ الجضًض، بط ًظَب قاط٫ في مٗغى صٞاٖه ًٖ ؤَم الكٗغاء اإلا

الكٗغ الجضًض اإلاّٗبر ًٖ جهىعٍ ألَم بق٩االجه الٟىُت والؾُّما في مُضان ظض٫ الخٟاٖل بحن الك٩ل 

واإلاًمىن، بىنٟهما اإلا٣ىلخحن ال٨بحرجحن اللخحن جدّضر ٖجهما الى٣ض الٗغبي في م٣اعبت ال٣هُضة 

 ؤن الكٗغ الجضًض مً هخاثج الخإزغ بالكٗغ الٗغبُت الخ٣
ً
لُضًت، "ًخدغ٧ان باججاٍ الكٗغ الٛغبي مٗخبرا

    .1الٛغبي"

ٞالخإزغ ٖىض قاط٫ ال ٌٗجي الخ٣لُض ؤو الاهبهاع وبهما ٌٗجي جال٢ذ الش٣اٞاث بما ٌٗؼػ جُىع َظٍ    

مض ظؿىعَا لبىاء ؤهمىطط ظضًض ٨ًغؽ الخُاة الجضًضة، بٗض الجض ل الظي صاع الش٣اٞاث ٍو ٫ الٍُى

ً خى٫ الك٩ل الجضًض و٢ضعجه ٖلى اؾدُٗاب الٗهغ، ٞالكاٖغ قاط٫  بحن اإلاىاًَحن واإلاىانٍغ

َا٢ت ٦غؽ َغوخاجه الى٣ضًت للضٞإ ًٖ الك٩ل واإلاًمىن الكٗغي الجضًض. ٞلم ٨ًً قٍٗغ 

 ٞدؿب بل ٧ان ٖلى مؿخىي الك٩ل الٟجي الظي ًدمل اإلاًمىن.
ً
 مًمىهُا

ظا بُان و        ، ٞهى لِـ مجغص زىعة َو
ً
 ومًمىها

ً
ٍٕ في الخهاثو الٟىُت للكٗغ الجضًض ق٨ال ا

ٖغويُت حؿتهضٝ الخُٛحر والخالٖب في البيُت الٗغويُت لل٣هُضة خؿب، بل َى زىعة مًمىن 

اٖل وقٗغي بالضعظت ألاولى، طل٪ ؤن ؤ٤ٞ اإلاًمىن اإلاخٗضص َى الظي ًدضص الك٩ل ٞشمت  ٖم٤ُ ٞو

ىا يغوعة الخُٛحر الكامل جهًت في ق٩له الكٗغي جًٗ ه في مهاٝ الكٗغاء الُغّواص، الظًً ٖو

 
ً
 بٗض ؤن ؤنبذ ٖغيت لالزخالٝ والخباًً في وظهاث الىٓغ عئٍت ومىهجا

ً
ىُا  ٞو

ً
ٞٓاَغة   -خُاجُا

ت الٗغبُت جهاًت الاعبُٗيُاث, ٧ان لها خًىع ٞاٖل في  الغواص الظًً اٞخخدىا الٟجغ الجضًض للكٍٗغ

 ؤخض َاالء الغواص، وبن جإزغ ٢لُال ٖجهم، بؿبب اوكٛاله في اإلاجا٫ الؿُاسخي. الى٣ض الٗغبي، وقاط٫

ال ق٪ ؤن خضازت وعي قاط٫ جىم ًٖ ٣ٖلُت مخدغعة مهُإة إلهجاػاث مهمت مً َظا الىٕى جخمغص     

 مً ٞهم ظُض للمىعور، ول٨ُُٟت الخغوط ٖلُه ٧لما 
ً
 هابٗا

ً
 مضع٧ا

ً
 واُٖا

ً
ٖلى الؿاثض واإلاإلىٝ جمغصا

ٗبر قاط٫ ًٖ مؿخىي ؤٖلى مً الىعي، خحن ًدضص ا٢خً سُت طل٪، َو ت والخاٍع ذ الًغوعة الخًاٍع

ىُل٤ مً   ٍو
ً
 مً ظمُ٘ ال٣ُىص، ول٨ىه ًلتزم قِئا

ً
 وال مُل٣ا

ً
 ؤن َظا الىمىطط " لِـ مغؾال

ً
ؤوال

، ٞةن ظظوعٍ ممخضة في الكٗغ 
ً
ؤقُاء، ولٗل مً خ٤ الًٟ ؤن ؤط٦غ ؤن َظا الًغب لِـ مبخ٨غا

                                                           
 .10م، م1952، ال٣اَغة، 703، الٗضصمجلت الشلافت، "، "في ظىت ٖب٣غَا٢ت، قاط٫ 1
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سخي، و٧ان قٗغاء ألاهضلـ مىخحن به بلى قٗغاء اإلاهجغ، ٞىٓمىا ُٞه وؤبضٖىا وؤظاصوا ؤًما ألاهضل

ٞالكٗغ الجضًض مغ بمغاخل َىٍلت وزً٘ لًىابِ ص٣ُ٢ت اقخٛل ٖلحها الكاٖغ  ،1بظاصة ؤو ببضإ "

ىُل٤ مً ))ؤق (( ٍو
ً
ُاء(( الخضًض، ال ًىجر في الاقخٛا٫ ٖلحها الا الكاٖغ اإلاجُض ألهه ًلتزم )) قِئا

 )
ً
جب ؤن هالخٔ اإلاٗاصلت التي َغخها في َظا اإلاجا٫ والتي جىضر حجم الالتزام اإلادضص )قِئا ٍو

 مً 
ً
, مما ًض٫ ٖلى ؤن مؿخىي الخُٛحر ؤ٦بر ٦شحرا

ً
مٟغصا وباإلا٣ابل حجم الاهُال١ )ؤقُاء( ظمٗا

 ًٖ َظا ٞةهه ٌكحر بقاعة مهمت ظضا، جىم ًٖ وعي
ً
ًال ٖا٫  مؿخىي الشباث في الىمىطط. ٞو

باإلاىعور وزهاثهه الٟىُت اإلاخمحزة، خحن ًظ٦غ ؤّن َظا الًغب مً الكٗغ الجضًض ))لِـ 

((، بط
ً
بن ظظوعٍ ألاولى )ممخضة في الكٗغ ألاهضلسخي( جل٣ٟه قٗغاء اإلاهجغ َىا٥ بالُب٘ وظه  مبخ٨غا

 قبه بحن الكٗغ الجضًض والبىض في الكٗغ ألاهضلسخي. ٞالكٗغ الجضًض مىبش٤ مً نمُم الترار

 ، ، جم٨ً الكٗغاء مً جُىٍٍغ
ً
الٗغبي، ؤي ؤهه مك٤ مً ؤوػاهىا الٗغبُت الخ٣لُضًت ولِـ قِئا َاعثا

ُت بلى مى٣ُت الخضازت ،  ختى ونل بلى قاط٫ وػمالثه الظًً جم٨ىىا بضوعَم مً ه٣له ه٣لت هٖى

ت الٗغبُت  ظضًض للكٍٗغ
ً
 .2مٟخخدحن به ٞجغا

ً الخغ٧اث الخجضًضًت ٣ًى٫ اإلادغو١:"      بن الخغ٧اث الخجضًضًت التي جٓهغ ال بض ؤن ٩ًىن لها ٖو

ب مٛاًغ للتر٦ُب الباًىلىجي الٗام  ظظوع عاسخت جُىعث مجها وحك٩لذ ٖجها، وبال ٞهي ًٖى ٍٚغ

 في الكٗغ الٗغبي؟ 
ً
با  ٍٚغ

ً
. ٞهل ٧ان الكٗغ الجضًض ًٖىا

ً
 ٢اَٗا

ً
ًا ٌ ٞع الظي ال بض ؤن ًٞغ

.. بهما َى خغ٦ت مخٟاٖلت مخُىعة 
ً
مخجضصة اهبش٣ذ لخُٛحر ما َى ؾاثض مً عجابت في ألاوػان ..مُل٣ا

ومً ج٨غاع في ال٣ىافي وظمىص في الهىع والازُلت وابخٗاص ًٖ ألالٟاّ اإلادىُت اإلاخذجغة، والا٢تراب 

مً صازل الىٟـ واؾخسضام الغمىػ وج٨ش٠ُ اإلاٗاوي باإلًداء وؤلاًماء والخغوط مً صاثغة اإلاباقغة 

 ، 3والخُابُت والابخظا٫"
ً
 وز٣ُا

ً
وال ق٪ ؤن َظا الخُىع في الكٗغ الٗغبي ٖىض اإلادغو١ ًغجبِ اعجباَا

ى ولُض جل٪  بخُىع اإلاجخم٘ في ٧ل مجاالث الخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، َو

 الخٟاٖالث الٗم٣ُت في ٦ُان اإلاجخم٘ بٗض َؼاث الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ومضازالتها وح٣ُٗضاتها.

ا القى الكٗغ الجضًض بّبان ْهىعٍ في الٗغا١ مً مك٨الث ٞىُت وه٣ضًت، هي ؤهه ٧ان ولٗل ؤَم م     

ع٤ُ٢ البيُت َغي الٗىص لم جخطر مالمده بك٩ل ص٤ُ٢ ولم جغؽ ؤؾؿه و٢ىاٖضٍ بٗض ٖلى الىظه 

الصخُذ. ٞخهىع بٌٗ الكٗغاء ؤن ال٣ًُت ؾهلت اإلاىا٫ وؤن بةم٩ان ؤي قاٖغ ؤن ًمخُي نهىة 

                                                           
 .551م، اإلاغظ٘ الؿاب٤ 1
2  ،"

ً
ذ الٗضص مجلت آصاب الفغاهُضيمدمض، هاٞ٘ خماص، "قاط٫ َا٢ت ها٢ضا  .4م، م2014ؾىت  18، ظامٗت ج٨ٍغ

ضة الحضباءاإلادغو١، مدمىص ٞخخي، "الكٗغ الخغ في الٗغا١ .. مغخلت وجُىع"،  3 ؾىت  567، اإلاىنل، الٗضص حٍغ

 .4م، م1993
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الظي ؾمي بالكٗغ الخغ، )زُإ(، ُٞبىح لىٟؿه ؤن ًخدغع مً ٧ل شخيء، َظا الىمِ الجضًض 

 ال َى بالكٗغ وال َى بالىثر . وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن 
ً
 ٚشا

ً
٨خب قٗغا ٣ظٝ ب٩ل ال٣ىاٖض والانى٫، ٍو ٍو

 مغخلت الخمؿُيُاث ٧اهذ مغخلت جإؾِـ وهطج وابخ٩اع وجُىع ٖبر ججاعب الكٗغاء الُغّواص.

غبلت ل٩ل ألازُاء واإلاؼال٤ التي ؤما اإلاغاخل التي ؤ٣ٖ      بذ الخمؿُيُاث ٞهي مغاخل اؾخ٣غاع ٚو

ظا شخيء بضهي ال بض مً خضوزه في ٧ل خغ٦ت ظضًضة. ل٣ض ازخل٠  و٢ٗذ في مغخلت الخإؾِـ، َو

الكٗغاء الغواص في جدضًض مٟهىم الترار م٘ اجٟا٢هم ٖلى يغوعة اعجباٍ الكٗغ به ، ٦ما ؤجهم 

. ٞهىا٥ مً ال ًمحز بحن الخضازت واإلاٗانغة ازخلٟىا في جدضًض مٟهىم الخ
ً
ضازت والخجضًض ؤًًا

م مً ؤن ٧ل ججضًض خضازه، ول٨جهم ؤج٣ٟىا ٖلى ؤن الخجضًض قامل  والخضازت والخجضًض، ٖلى الٚغ

للك٩ل واإلاًمىن، ومى٠٢ مً الخُاة والىظىص ٖلى يىء مؿخجضاث الٗهغ الظي ٌِٗكىن ُٞه، 

ا ٞ ًُ ًىن ؤن ٩ًىن الخجضًض ق٩ل ٞغ الخجضًض ًجب ؤن ٩ًىن في الك٩ل واإلاًمىن، ٦ما اج٣ٟىا ٖلى ٍو

ؤن ل٩ل ٖهغ خضازخه ؤو خضازاجه. ٞالخضازت لِؿذ مغجبُت بٗهغ صون آزغ بط لل٣ضماء خضازتهم 

ً خضازتهم صون ؤن ججب َظٍ جل٪ بل حؿخُٟض مجها وجخسُاَا هدى الخجضًض. ٖلى ؤن زمت  وللمٗانٍغ

 بحن خضازت ٖهغ وآزغ مً خُ
ً
 لٓغوٝ اإلاغاخل الؼمىُت ازخالٞا

ً
ا وطل٪ جبٗا ض ٚىاَا ؤو ٣َٞغ

 اإلاسخلٟت.

 الخاجمت

وزالنت ال٣ى٫ بن عواص الكٗغ الجضًض في الٗغا١ اج٣ٟىا ٖلى ؤَمُت الترار وصوعٍ في بٚىاء     

ت ل٨جهم ازخلٟىا في جدضًض مٟهىم الترار، ٞمجهم مً خهٍغ في الترار الكٗغي،  الخجغبت الكٍٗغ

 ومجهم مً خهٍغ في الٗىانغ اإلاخدىلت والٟٗالت في الخايغ واإلاؿخ٣بل، بؿبب حٛحر مٟهىمه ٖبر 

م مً وظىص ازخالٝ  مغاخله الى٣ضًت اإلاسخلٟت. ٦ما ؤن َاالء الُغّواص اججهىا بلى الخجضًض، ٖلى الٚغ

يئُل في عئٍتهم الى٣ضًت خى٫ مٟهىم الخجضًض. اج٣ٟىا ٖلى ؤن الخجضًض خضازه، لم ًخ٣ٟىا ٖلى ؤن 

ت ال ق٩لُت؛ وبجها ٣ٖلُت ومى٠٢ مً ٢ًاًا ال ٍغ خُاة الخضازت ججضًض، ٞالخجضًض ٢ًُت ظَى

 اإلاٗانغة. 
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ا
 الخىام في الكٗغ ألاعصوي كهُضة "الضلُل" أهمىطحا

 ٖبض الباؾِ مغاقضة الضهخىع ألاؾخاط اإلاكاعن 

 كؿم اللغت الٗغبُت/ ألاعصن –حامٗت آٌ البِذ 

__________________________________________________________________________________ 

  ملخو البدث

غاث٤ ؾخ٣ىم َظٍ  هاع مٗىاٍ َو الىع٢ت بخجلُت مٟهىم الخىام واإلاهُلخاث واإلاهاخبت له، إْل

٦ما وؾخٗمض َظٍ الىع٢ت بلى جُب٤ُ مٟهىم .جىُْٟه في الىهىم ؤلابضاُٖت وحك٨ُله اإلاخىٕى ٞحها

٠ُ الىهىم الٛاثبت في الىو الخايغ. وجبُان  هاع ٦ُُٟت جْى الخىام ٖلى الكٗغ ألاعصوي إْل

ت  والٟىُت والخ٣ىُت ُٞه. بُٛت ٢غاءة الىو الكٗغي ٢غاءة جٓهغ ظمالُاجه وججلي ألابٗاص ال٨ٍٟغ

 . الىهىم الٛاثبت ُٞه وجبّحن ظمالُاث جى٠ُْ الىهىم

وال جتر٥ َظٍ الىع٢ت الؿماث التي جمّحز ال٣هُضة اإلاظ٧ىعة مً ؤبٗاص ٞىُت وج٣ىُت ٞحها وبْهاع 

هاع صالالث الىو ت اإلا٨شٟت إْل وحٗض َظٍ .والغمؼ والهىع واإلاىؾ٣ُى ظمالُاث اللٛت الكٍٗغ

ت ألاعصهُت، ٞهي صلُل ناص١ ٖلحها  ل٨شحر مً الىهىم الكٍٗغ
ً
وؾخٗخمض َظٍ .ال٣هُضة ؤهمىطظا

خماص  م ؤن اإلاىهج  -عبما –الىع٢ت ما جىصر به ال٣هُضة اٖل ؤ٦ثر مً مىهج مٗانغ في جدلُلها وؤٖػ

 في طل٪
ً
 .ألاؾلىبي ؾ٩ُىن ؤؾاؾُا

 

 اإلالضمت

 (1) ضلُل(ال٣هُضة )ال

 جسغُط الغوُح مً َُجها هدَى ؤعٍى 

 هي الغوُح والُحُن 

اث ألانُُل  ـُ في قٞغ  والكم

 
ُ

ٌٕ ٌؿخُٛض ها شجٌغ ٞاع
ُّ
 ْل

                                                           
ههغ هللا، ببغاَُم، صًىان باؾم الام والابً، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، وصاع الٟاعؽ لليكغ   (1)

 م.1999، 1والخىػَ٘، ٖمان، ٍ
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ُذ 
َّ
 جخٟل

ٌ
 وزُىُتها مهغة

ال٫ٍ ٢خُْل   مً ٦بىٍة ... َو

... ... 

 صخغاءُ 

... ... 

 بالؿغاِب 
ً
ت  ٧اهذ بداُع الغما٫ بلى الكغ١ِ مى٣ٖى

 في 
ً
اِح بلى الٛغِب طاثبت  الٍغ

ىا ًٖ الىجِم 
ْ
 بدش

 ًٖ ؾبُْل 
ً
 ل٨ىُه عاَح ٌؿإلىا قاْخَبا

... ... 

ٟلٌ   وؿاٍء َو
ُ

 ... وزالر
ٌ
 ؾبٗت

 وال شخيء في الُِض بال ال٣لُْل 

 ٢ا٫َ: مً َهىا ...

ِه  ًِ ْض
ََ  ٞمكِىا ٖلى 

ُذ ... ْٗ  ٢ا٫َ: ُظ

ا ٞاؾتراَح 
َ
ىا لُه ػاصه

ْ
 بؿُ

 مً هسُْل 
ً
 و٦ىا َىالَ٪ مً خىلِه ٚابت

... ... 

ُذ ؤهجَمها في الٓهحرةِ   جسبُز الٍغ

ُض   وألاعُى مً جدخىا جترمَّ

ُب في هاِعَا
َّ
َخ٣َل

َ
ـُ مً ٞى٢ىا ج  والكم
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ٌ
 واللهُُب ِهها٫ٌ زغاُٞت

لُْل   ظمُغَا مٗضٌن طاثٌب في الهَّ

... ... 

 ؤوع١َ الٗكُب في لخمىا
ٌ
 ؾىت

 ... اهُٟإ الٗكُب 

ٌم ...
ْ
َ٘ ُخل  ؤًى

لَّ نهُْل   ْو

 ٧ي 
ً
 مهمال

ً
ْل وال حجغا ُْ ٣

َ
 ه

... ... 

 
ً
خي ٢لُال  زظي ٢امتي واؾتًر

ٌل في َىا٥ِ ٌؿُْل 
َ
ل
َ
 ؤها َ

 ... ... 

 ولم ًُ٪ ُٞىا الظي ًتهاوي 

٤َ َىٍْل  ب٩ي ألنَّ الٍُغ  ٍو

... ... 

 في الٓالِم:
ً
يِكُض مكخٗال ًُ  ٧اَن 

ُب َظي البراعي ٦غاخخِه 
َّ
ل َ٣ ًُ  ؤها مً 

ُه مً ًٞاءاجِه 
ُّ
 زَم ًمخضُّ للىجِم ٌؿخل

ٛجي لهًمسُر   اللَُل ًٖ وظهِه َو

 : ًا ظمُْل 

... ... 
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ِه  ًِ  وؾغها ٖلى َْض

 ٢ا٫َ: ظُٗذ 

َىا بإعواخىا ... ُْ  ازَخلَ

 
ً
 ٞظَبْدىا له واخضا

... 
ٌ
 ؾخت

 وؿاٍء ...
ُ

 وزالر

ٌٟل ...  َو

ىُم ٖىٍْل   ٍو

 ... لُلخاِن 
ٌ
 لُلت

 َىي 

 ٢ا٫َ: ظُٗذ 

 
ٌ
 طبدىا له امغؤة

 ٢ا٫َ: ظُٗذ 

١َ في في الُِٟل   وَخضَّ

هُ 
ُ
ل
ُ
ُبَر  : آ٧

ْ
٨ ُؿَض الُحُن ُِٞه ٍو ْٟ ًَ  ٢بَل ؤن 

ْل   ٍَؼ
ً
 َٟال

ِه  ًِ  وؾْغها ٖلى َْض

... ... 

ى ؾىي ازىحِن  َب٣َّ
َ
ًْ ٢ض ج  لم ٨ً

ب٣ي ٖلَُ٪ لخدبٗجي
ُ
 ٢ا٫َ ؾإ

 وِلدكَهَض ؤوي ونلُذ 
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 وؤوي ازخخمُذ الغخُْل ...

 وؾْغها ...

 ول٨ىه ٢ا٫َ: ظُٗذ 

 
ً
 اؾخضاَع بلى ظشتي َاثجا

ي الىدُْل 
َّ
 ٖبَر ْل

 ...... 

 ٨َظا

 لم ًهْل ؤخٌض آزَغ ألامِغ 

 ٚحُر 

 الضلُْل.



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 478  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

 اإلا٣ضمت 

 إلاٟهىم الخإزغ والخإزحر وال 
ً
 بُٗضا

ً
ش ٧ان َىا٥ خًىع إلاٟاَُم عبما جغجبِ اعجباَا مً ٢بل الخاٍع

بهغ 
ُ
ؤص٫ ٖلى طل٪ مً جإزغ الغومان بالُىهان، بط ٢ام ألاصب الغوماوي بمدا٧اة لؤلصب الُىاهاي، ٣ٞض ؤ

الُىهان بٗض حٛلبهم ٖلحهم بالخًاعة والش٣اٞت ٩ٞاهذ اإلادا٧اة التي جخسظ َابٗحن: الغومان بإصب 

. بط خا٧ى الغومان 
ً
 في ظهىص الى٣ض وألاصب ٖىض ؤعؾُى مشال

ً
 ؤؾاؾُا

ً
 مدىعا

ً
 وآزغ ؤصبُا

ً
 ٞلؿُٟا

ً
َابٗا

ألاصب  الُىهان و٢لضوا ؤٖمالهم الخالضة مً زال٫ خغ٦ت الخشا٠٢ بُجهما."وحٗض ؤ٢ضم ْاَغة في جإزحر 

 في ال٣ضًم ما ؤزغ به ألاصب الُىهاوي في ألاصب الغوماوي، ٟٞي ٖام 
ً
 146في ؤصب آزغ، وؤٖٓمها هخاظا

 ما ًغص 
ً
، و٦شحرا

ً
 وؤصبُا

ً
١.م. اجهؼمذ الُىهان ؤمام عوما، ول٨جها ما لبصذ ؤن ظٗلتها جابٗت لها ز٣اُٞا

جه تها ؤلاوؿاهُت وؤصبها ٧له. وفي ماعزى ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي ؤن عوما مضًىت للُىهان في ٞلؿٟتها ٞو ا وهٖؼ

ت مً ماعدي ألاصب  لؿٟتهم ملخْى َظا ٧له ٧اهذ مدا٧اة الغوماهُحن ألصباء الُىهان و٦خابهم ٞو

 .(1)وال٨ٟغ"

ش بط   إلاا ظاء ٖلُه في ٖهىع ما ٢بل الخاٍع
ً
وفي الٗهىع الخضًشت ْهغ مٟهىم اإلادا٧اة مكابها

ما٫ الُىهاهُت والغ  ٤ بٗض ٞجي مكابه لها خا٧ى ألاوعوبُىن ألٖا ما٫ ٞو وماهُت م٣لضًً خغ٦ت جل٪ ألٖا

ما٫ ؤلابضاُٖت الجمُلت  ٞٓهغ ما ٌٗٝغ باؾم ال٨الؾ٨ُُت الجضًضة، جل٪ ال٣اثمت ٖلى ج٣لُض ألٖا

 والغاسخت في ٖهىع ٢ضًمت.

ومٟهىم اإلادا٧اة َىا ؤنبذ الخإزغ وال٨خابت مً  وحي الخ٣الُض ألاصبُت ال٣ضًمت ب٩ل ما ٞحها 

 ا والؿحر ٖلى هٓامها.وج٣لُضَ

 باألصب الٗغبي اإلاٗانغ بط ْهغث مضعؾت بخُاء 
ً
 ؤًًا

ً
ومٟهىم الخ٣لُض واإلادا٧اة ٧ان خايغا

ا وؾاعث ٖلى هٓامها،  الترار م٣لضة لؤلٖما٫ ؤلابضاُٖت ال٣ضًمت وؤخُتها و٢لضتها ب٩ل خظاٞحَر

خُاء ؤو ال٨الؾ٨ُُت ٩ٞاهذ ُٖىن الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم بِئت زّغة جلهم الكٗغاء في مضعؾت ؤلا 

 .(2)الٗغبُت

                                                           
 (.27، ص.ث، م)3َال٫، مدمض ٚىُمي، ألاصب اإلا٣اعن، صاع جهًت مهغ للُب٘ واليكغ، الٟجالت، ال٣اَغة، ٍ  (1)
 الكىُي، مدمض، في الى٣ض ألاصبي الخضًض، صاع ألاهضلـ لليكغ والخىػَ٘، خاثل،   (2)

ً
م، م م 1999اهٓغ مشال

(45- 52.) 
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ظا الخإزغ وألازظ والخ٣لُض للجهىص ال٣ضًمت ؾب٣خه خغ٦ت مً اإلاٟانل ألاصبُت اإلاكابهت في  َو

ش ألاصب الٗغبي مً زال٫ ٢ًُت الؿغ٢اث وجٟهُالتها في الجهض ألاصبي الٗغبي ال٣ضًم و٦ظل٪  جاٍع

ا.مً زال٫ اإلاد٩اة البالُٚت مً مشل الا٢خباؽ والخًمحن ٚو  حَر

غي ٚحر ها٢ض ٖغبي ؤن مهُلر الؿغ٢اث واإلاهُلخاث الى٣ضًت الٛغبُت مىه مشل الخًمحن  ٍو

 مً الى٣اص ًسلُىن ما بحن َظٍ اإلاهُلخاث الى٣ضًت 
ً
والا٢خباؽ هي الخىام خُض ؤظض ٦شحرا

با٢غ ظاؾم  –ٖلى ؾبُل اإلاشا٫  –والبالُٚت مً ظاهب وبحن مٟهىم الخىام مً ظاهب آزغ، ٣ًى٫ 

ى ًخ ً وبن َو دضر ًٖ الؿغ٢اث: "ٞالى٣اص الخٓىا ؤن مٗاوي بٌٗ الكٗغاء جخ٨غع ٖىض قٗغاء آزٍغ

بهىعة مسخلٟت وطل٪ َى الىظه الىخُض الظي الخٍٓى مً وظىٍ الخىام ٢ض صعؾٍى جدذ باب 

ت"  .(1)الؿغ٢اث الكٍٗغ

 مً ؤ٤ٞ الؿغ٢اث بلى ؤ٤ٞ
ً
 ٖاص٫ البُاحي بلى اإلادىع هٟؿه بط ٣ًى٫ مىؾٗا

ً
كحر ؤًًا  َو

ا في ٖلم اإلاٗاوي وبن ٧ان بًٗهم ٢ض ؤقاع بلى  البالٚت: "الخٟذ الضاعؾىن بلى الٓاَغة وؤصعظَى

البُان والبضٌ٘، ل٨جهم ع٦ؼوا ٖلى ما و٢٘ مً الخىام في الكٗغ الٗباسخي... ٞىعصث في ٦خبهم جدذ 

ت"  .(2)باب الؿغ٢اث الكٍٗغ

 بحن الخىام والؿغ٢اث ؤو الخىام والبضٌ٘ و 
ً
البالٚت، ٚحر ؤن جل٪ ألانىاٝ و٢ض هجض حكابها

مً اإلاهُلخاث الترازُت في الى٣ض ال٣ضًم والبالٚت الٗغبُت لم جضعؽ ٦ُُٟت جى٠ُْ اإلااصة الؿاب٣ت 

. ولم ج٨غع ظهىصَا في 
ً
بالالخ٣ت مً الىىاحي الٟىُت، ؤٖجي اعجباٍ اإلاإزىط ؤو اإلاؿغو١ بالىو ٧امال

ت وجٟاٖلها بحن الىهىم بِىما ا٦خٟذ باإلقاعة بلى مىاًَ الؿغ٢ت وجهيُٟها ووي٘  صعاؾت ؤلاقاٍع

ُٟخه   وخاص بالى٣ض ًٖ ْو
ً
 وظمالُا

ً
اإلاٗاًحر وألاؾـ البالُٚت، مما خاص بها ًٖ بٚىاء الىو ٞىُا

 ؤلابضاُٖت.

                                                           
 (.67م، م)1990، 974مدمض، با٢غ ظاؾم، الخىام اإلاٟهىم وآلاٞا١، مجلت آلاصاب،   (1)
ت، مج  –٢بل ؤلاؾالم  –البُاحي، ٖاص٫ ظاؾم، ؤبيُت الخىهُو الٓاَغة والخُٟت في الكٗغ   (2) آصاب اإلاؿدىهٍغ

 الؿٗضوي، نالح، الخىام الكٗغي ٢غاءة ؤزغي ل٣ًُت الؿغ٢اث، 44م، م)1991(، 20-21)
ً
(، واهٓغ ؤًًا

ت،   صعاؾت في الاؾخٗىاط 82 -81م، م)1999ميكإة اإلاٗاٝع باإلؾ٨ىضٍع
ً
(، وظهاص، ٧اْم، ؤصوهِـ مىخدال

بض اإلاُلب، مدمض، 25م، م٨1993خبت مضبىلي، ال٣اَغة، ألاصبي واعججالُت الترظمت، َبٗت ظضًضة، م ، ٖو

ت الٗاإلاُت لليكغ، ٢1ًاًا الخضازت ٖىض ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي، ٍ ا 138م، م)1995، الكغ٦ت اإلاهٍغ حَر (، ٚو

 ال٨شحر.
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وألن الخُاة مؿخمغة بالخُىع والخدى٫ مً خا٫ بلى ؤزغي، وألن الى٣ض وألاصب ٌٗض خل٣ت في 

٤  ؾلؿلت مىاحي الخُاة، ٣ٞض صزل ألاصب ت ًغج٣ي ؤو ًىسٌٟ ٞو والى٣ض في ٖلىم بوؿاهُت مخىٖى

خغ٦ت الش٣اٞت وال٨ٟغ والخُاة ٧املت، بط جدىلذ اإلادا٧اة وعبما الؿغ٢اث والا٢خباؽ والخًمحن بلى 

غاث٤ جىُْٟه  مٟهىم ه٣ضي مٗانغ له ٖال٢ت بخل٪ اإلاهُلخاث بُٝغ ما ل٨ىه ًسخل٠ ب٨ُىىهخه َو

ى  ٣ت ؤزغي َو  مهُلر الخىام. في الىهىم ألاصبُت بٍُغ

 

 الخىام اإلاٟهىم.

ت واؾٗت في الش٣اٞت  ٨ٍغ ت ٖلى ع٢ٗت ػمىُت وم٩اهُت ٞو ت البيٍُى عبما ؾُُغث مٟاَُم هٍٓغ

ما٫ ؤلابضاُٖت، ٞإنبذ  الٗاإلاُت و٦ظل٪ الى٣ض، ٣ٞض ظٗلذ بيُت الىو هي ألاؾاؽ في جدضًض ألٖا

)الىٓام( ٢اثم بظاجه مؿخٛجى ًٖ للىو ؾلُت مٛل٣ت حؿُُغ ٖلى اإلاال٠ واإلاخل٣ي، بط بن البيُت 

 حٗال٤ زاعظه.

ت، بط ًغظ٘  وعبما ظاء مٟهىم الخىام عصة ٞٗل ٖلى َظا اإلادىع الى٣ضي اإلاٛام البيٍُى

 الخىام الىو بلى ههىم زاعظه ؤو بلى ههىم مغاظ٘ حٗض هي ألاؾاؾُت في بىاثه.

ؿىض ٚحر باخب مهُلر الخىام بلى الىا٢ضة ظىلُا ٦غؾدُٟا وبن ٧ان ؾب في  –عبما  –٣ها َو

مٟهىم الخىام مُساثُل بازخحن، بال ؤن اإلاهُلر الخه٤ بها "لم ٌؿخٗمل بازخحن مهُلر الخىام 

ت صوؾخىٍٟؿ٩ي" وج٩لم ًٖ مهُلر آزغ   في ٦خاباجه، وزانت في ٦خابه "قٍٗغ
ً
ا ول٨ىه ؤؾـ له هٍٓغ

 ظ
ً
ٍغ وبُٖاثه اؾما ؿدُٟا( بالخ٣اَه وجٍُى ى ما ؾخ٣ىم )٦َغ ت" َو  َى الخىام"َى "الخىاٍع

ً
 .(1)ضًضا

ال٢اجه، ٞهى جىن٠ُ لىالصة الىو  ؿدُٟا( في ٚحر مىي٘ بلى مٟهىم الخىام ٖو وحكحر )٦َغ

امىن( ًىضمج ٧ل الاهضماط  ٖىضَا، بط ج٣ى٫: "وبطا ٧ان ؤؾلىب الخىاع بحن الىهىم َى لضي )لىجٍغ

ْاَغة مٗخاصة ٖلى بالىو الكٗغي بلى صعظت ٌٛضو مٗها اإلاجا٫ الًغوعي لىالصة مٗجى الىو، ٞةهه 

ت الخضازُت، ٞةهىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫ بضون مبالٛت  ش ألاصبي. ؤما باليؿبت للىهىم الكٍٗغ َى٫ الخاٍع

بإهه ٢اهىن ظىَغي، بط هي ههىم جخم نىاٖتها ٖبر امخهام، وفي هٟسخي آلان ٖبر َضم الىهىم 

                                                           
غاؽ، جغظمت اإلاسخاع خؿجي، ٖالماث، ط  (1)  (.168 -167م، م)1997، 5، م5ظاهِذ، ظحراع، مً الخىام بلى ألَا
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 بإن الىو الكٗغي ًيخج صازل الخغ٦
ً
... ٖلما

ً
ت اإلا٣ٗضة إلزباث وهٟي ألازغي للًٟاء اإلاخضازل ههُا

 .(1)متزامىحن لىو بأزغ"

ش ال  وج٣ىم ج٣ىُت الخىام ٖىضَا ٖلى زل٤ هو ٣ًىم ٖلى مضلىالث زُابُت مخباًىت الخاٍع

 ما ظاء ٖىضَا
ً
ٗل٤ ؤ٦ثر مً ها٢ض مٟؿغا  ًٖ ٚحٍر مً الىهىم َو

ً
 .(2)ًم٨ً ٢غاءة هو ٞحها مٗؼوال

ؿدُٟا الٗالث٤ ما بحن الىهىم  الٛاثبت/ اإلاغاظ٘ والىو الخايغ ٞخجٗله في وجٟهل ٦َغ

ُه ٩ًىن اإلا٣ُ٘  ى ما صٖذ ٖال٢خه بالىٟي ال٨لي، ٞو ت ٞدكحر بلى ؤهماٍ زالزت: َو ؤهماٍ مخىٖى

 ٧لُت ومٗجى الىو اإلاغظعي م٣لىب. والشاوي وؾمخه بالىو اإلاخىاػي 
ً
الضزُل )الىو اإلاغظ٘( مىُٟا

ى هٟؿه، ؤما الشالض ٞىؾمخه بالىٟي الجؼجي؛ خُض ًٓل اإلاٗىُحن للىو اإلاغظ٘ والىو الخايغ َ

.
ً
 مً الىو اإلاغظ٘ مىُٟا

ً
 واخضا

ً
 خُض ٩ًىن ظؼءا

وال ًخى٠٢ مٟهىم الخىام ما بحن الىهىم اإلاغاظ٘ والىو الخايغ ٖلى الىهىم ألاصبُت 

 آزغ ٌٗض مً مٟهىم الخىام ُٞم٨ً ؤن ٩ًىن الىو اإلاغظ٘ 
ً
ٞدؿب بل بن ؤي هو ًضازل هها

 ؤ
ً
سُا  جاٍع

ً
سُت ؤو مٗانغة ؤو مشل هها  لصخهُت جاٍع

ً
و طا٦غة للم٩ان ؤو ؤؾُىعة ؤو شخهُت ؤو ٢ىاٖا

ؤو ؤي بقاعة بوؿاهُت لها لٟٔ ومٗجى، لظل٪ ٞةن مٟهىم الخىام ال ٌٗجي بالًغوعة صزى٫ هو ؤصبي 

م٘ هو آزغ، بل بن مٟهىم الخىام ؤقمل مً طل٪ وبظل٪ ٞةهه ًخٗضي اإلاٟهىم الى٣ضي الٗغبي 

ت له، و٦ظل٪ البالٚ ت الٗغبُت ٞةن ٢لذ بإن الؿغ٢اث والا٢خباؽ... هي مً مٟهىم الخىام ؤو مىاٍػ

 
ً
ا ُٟه ٚحر الكٗغي في الكٗغ وألاصب، بل بهه ًجٗل ٚحر الكٗغي قٍٗغ ٞةن الخىام ؤعخب في جْى

، جخسلل ٧ل الخضًض البكغي، و٧ل ٖال٢اث 
ً
با  ْاَغة قاملت ج٣ٍغ

ً
، ٞالخىام بطا

ً
حر ألاصبي ؤصبُا ٚو

ىاَغ   .(3)الخُاة ؤلاوؿاهُت، جخسلل ٧ل ما له ٨ٞغ ومٗجى"ْو

ت لغؾم الٗال٢ت بحن الىهىم واإلاغاظ٘ والىو الخايغ جبضؤ عبما بما  ىا٥ َغاث٤ مخىٖى َو

ت ما بحن الىو الٛاثب والىو  َى ْاَغ مً خاالث الا٢خباؽ والخًمحن... وجيخهي بٗال٢اث بقاٍع

٤ ٢غاءاث مٗم ٤ الخايغ، ٞال جٓهغ الٗال٢اث بال ٞو ٣ت للىو وؤلاخاالث، وبظل٪ ًٓهغ الخىام ٞو

                                                           
ؿدُٟا، ظىلُا، ٖلم الىو، جغظمت ٞااص الؼاهي، ٍ  (1)  (.79م، م )1991، صاع جىب٣ا٫، اإلاٛغب، ٦1َغ
، ؾىمُٟل، لُىن، الخىانُت، ث واثل بغ٧اث، ٖالماث، ط  (2)

ً
(، وصوبُاػي، 236م، م )1996، 6، م21اهٓغ مشال

ت الىهُت، ث الغخىحي ٖبض الغخمً وػمالثه، ٖالماث، ط  (.310م، م)1996، 6، م21ماً٪ بُحر، هٍٓغ
تي، مغاظٗت خُاة   (3) ٟؿ٩ي، ث ظمُل هه٠ُ الخ٨ٍغ بازخحن، مُساثُل، ٢ًاًا الًٟ ؤلابضجاعي ٖىض صوؾخٍى

الم، بٛضاص، 1قغاعة، ٍ  (.59م، م )1986، الكاون الش٣اُٞت الٗامت، وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا
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 خُض ًدك٩ل مً 
ً
 ٖم٣ُا

ً
مىذ الىو بٗضا ت اللٛت ٍو امٌ مما ٌٗؼػ مٟهىم قٍٗغ لي ٚو خًىع جإٍو

ت في ٦ُُٟت جى٠ُْ الىهىم وجضازلها.  زال٫ ج٣ىُاث ٞىُت مخىٖى

 

 الخىام و٢هُضة )الضلُل(.

جبِ لٛت الىو ببٗض نىفي جبضؤ اٞخخاخُت ٢هُضة "الضلُل" في خًىع نىفي زام، بط جغ 

ت بلى هو ٚاثب  ت مدىعٍت في ال٨ٟغ الهىفي، بط جدُل عمىػ الىو وبخاالجه الترمحًز له ٖم٤ في هٍٓغ

 .(1)٢ىامه الخلى٫ والاجداص

ٞالخىام في َظٍ ؤلاقاعاث )الىسُل والصخغاء والهال٫...( جدُل بلى ههىم ٚاثبت ال حكبه 

الش٣اٞت الجمُٗت ٖىض اإلاخل٣ي، بط ًغمؼ الهال٫ بلى صاللت  الىو اإلاغظ٘ للهىُٞت ول٨ً الكاٖغ ٌٗخمض

 ٚحر مدضصة و٦ظل٪ الصخغاء والىسُل واإلاهغة، ٩ٞل الُا٢ت ؤلاًداثُت التي لها زلُٟت ز٣اُٞت ال 
ً
مشال

 جدُل بلى مغظ٘ بُٗىه.

٠ الىو ٖلى نىعة الصخغاء )عبما الٗغبُت( لُٓهغ ؤػمت ؤلاوؿان وؤػمت ألاعى و٦إهه  ًْى

لى مؿخىي ؤلاوؿان، بظل٪ ٣ًا عب مً الىا٢٘ الٗغبي ؤلاؾالمي الىا٢٘ اإلاإػوم ٖلى مؿخىي ألاعى ٖو

 ٖلى هو مغظعي.
ً
 والىو الخالي ًخ٩ئ ؤًًا

 بالؿغاِب 
ً
ت  ٧اهذ بداُع الغما٫ بلى الكغ١ِ مى٣ٖى

اِح   في الٍغ
ً
 بلى الٛغِب طاثبت

ىا ًٖ الىجِم 
ْ
 بدش

                                                           
خالط: "مً َظب هٟؿه في الُاٖت، ونبر ٖلى ٌكحر ٚحر ٦خاب بلى مٟهىم الخلى٫ والاجداص ل٨ىجي ؾإه٣ل ٢ى٫ ال   (1)

غج٣ي في صعظاث اإلاهاٞاة ختى ًهٟى ًٖ  اللظاث والكهىاث، اعج٣ى بلى م٣ام اإلا٣غبحن، زم ما ػا٫ ًهٟى ٍو

م، ولم ًغص خُيئٍظ  ت خٔ، خل ُٞه عوح ؤلاله الظي خل في ِٖسخى بً مٍغ ت، ٞةطا لم ًب٤ ُٞه مً البكٍغ البكٍغ

 بال ٧ان ٦ما ؤعاص و٧ا
ً
 ن ظمُ٘ ٞٗله ٞٗل هللا".قِئا

ُت في يىء ؤلاؾالم، صاع اإلاىاعة   ت الاجها٫ ٖىض الهٞى  آ٫ ؾٗىص، ؾاعة بيذ ٖبض اإلادؿً، هٍٓغ
ً
اهٓغ مشال

ت ٦خاب ؤمحن 27-26م، م)1991، 1لليكغ والخىػَ٘، ظضة، الؿٗىصًت، ٍ  لٟهم َظٍ الىٍٓغ
ً
(، واهٓغ ؤًًا

ُت، ٖالم ال٨ ل الكٗغ ٞلؿٟخه ٖىض الهٞى م، 2008، 1خب الخضًض، ظضاعا لل٨خاب الٗالمي، ٍٖىصة، جإٍو

ما ال٨شحر.52-3م) حَر  ( ٚو
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 ًٖ ؾبُْل 
ً
 (1)ل٨ىُه عاَح ٌؿإلىا قاْخَبا

 ٌكٗغ بن اإلا٩
ً
 َالمُا

ً
ان )الصخغاء( مخاَت ال جبان مالمذ الاججاَاث ٞحها ٞهي حك٩ل م٩اها

اح. وطوباجها  ت بالؿغاب وطاثبت في الٍغ بالًُإ، ٞالغما٫ بداع وهي ال جٓهغ اإلاالمذ، ٞهي مى٣ٖى

لى طل  لبان اججاَها، ٖو
ً
دا اح ًلمدان في ٖضم جدضًض الاججاٍ ٞلى ٧اهذ ٍع اح. وطوباجها بالٍغ ٪ بالٍغ

اح( وهي بًجابُت في الترار ، مً صاللتها ؤلاًجابُت بلى خ٣ل صاللي (2)٣ٞض ؤزغظذ اللٛت ٧لمت )الٍغ

ٟذ آلاًت  لى طل٪ ٣ٞض ْو مًاص، وطل٪ مً ؤظل حٗم٤ُ خـ اإلاإؾاة لئلوؿان واإلا٩ان، ٖو

ى ؤن ٩ًىن الاؾخضال٫ بالىجم للخغوط ًٖ (3)ال٣غآهُت ، ٖلى الًض مما ظاءث ٖلُه في ألازغ، َو

خالءم م٘ اإلا خاَت، ٞالخىام َىا جىام م٣لىب مً ؤظل ؤن ًداٞٔ ٖلى البٗض الىٟسخي للىو ٍو

 بق٩الُت الىو.

بن الكاٖغ ًى٤ُ بلؿان الجم٘ لِكحر بلى مٟهىم ؤػمت ؤلاوؿان )الٗغبي( وبمٗجى ؤن ألاػمت 

 لِؿذ طاجُت وبهما هي ؤػمت ظماُٖت واإلا٣ُ٘ الشاوي ًٓهغ َظا الخًىع الٗضصي:

 ... 
ٌ
ٟلٌ ؾبٗت  وؿاٍء َو

ُ
 وزالر

 وال شخيء في الُِض بال ال٣لُْل 

 ٢ا٫َ: مً َهىا ...

ِه  ًِ ْض
ََ  ٞمكِىا ٖلى 

ُذ ... ْٗ  ٢ا٫َ: ُظ

ا ٞاؾتراَح 
َ
ىا لُه ػاصه

ْ
 بؿُ

 مً هسُْل.
ً
 و٦ىا َىالَ٪ مً خىلِه ٚابت

لى طل٪ ٞةن الكاٖغ ما ػا٫  بمٗجى ؤن الىسل ؤو الىسُل ُٞه بقاعة بلى الىالصة والخُاة. ٖو

 
ً
 بةقاعاجه بلى ال٨ٟغ الجمعي ؤو الش٣اٞت الجمُٗت. خايغا

                                                           
 .175الضًىان، م  (1)
، الب٣غة، 22ؾىعة الدجغ، آًت )  (2)

ً
"، واهٓغ ؤًًا اح لىا٢ذ ٞإهؼلىا مً الؿماء ماًء ٞإؾ٣ُىا٦مٍى (، "وؤعؾلىا الٍغ

غاٝ، آًت )164آًت )  (... بلخ.57(، وألٖا
 (.79(، "... وبالىجم َم حهخضون"، واهٓغ ألاوٗام، آًت )16ؾىعة الىدل، آًت )  (3)
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ال٣ٟغة الؿاب٣ت مدىعَا ؤػمت ؤلاوؿان في البظ٫ وفي خًىع الًُإ بالصخغاء، ؤما ال٣ٟغة 

.
ً
 الالخ٣ت ٞخبحن ؤػمخه وؤػمت ألاعى مٗا

ُذ ؤهجَمها في الٓهحرةِ   جسبُز الٍغ

ُض   وألاعُى مً جدخىا جترمَّ

ُب في
َّ
ل َ
َخ٣

َ
ـُ مً ٞى٢ىا ج  هاِعَا والكم

 
ٌ
 واللهُُب ِهها٫ٌ زغاُٞت

لُْل   ظمُغَا مٗضٌن طاثٌب في الهَّ

... ... 

 ؤوع١َ الٗكُب في لخمىا
ٌ
 ؾىت

 ... اهُٟإ الٗكُب 

ٌم ...
ْ
َ٘ ُخل  ؤًى

لَّ نهُْل   ْو

ْل  ُْ ٣
َ
 ٧ي ه

ً
 مهمال

ً
 وال حجغا

... ... 

 
ً
خي ٢لُال  زظي ٢امتي واؾتًر

ٌل في َىا٥ِ ٌؿُْل 
َ
ل
َ
 ؤها َ

 ... ... 

 لظي ًتهاوي ولم ًُ٪ ُٞىا ا

٤َ َىٍْل  ب٩ي ألنَّ الٍُغ  .(1)ٍو

                                                           
 (.177 -175الضًىان، م)  (1)
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ً
٤ البٗض الؿُماجي صالالث واضخت جخجه في بزاعة ههىم ٚاثبت ؤًًا بن لؤلع٢ام ٞو

ٞالؿبٗت خايغة في ٚحر هو جغاسي وهي صلُل ٖلى الا٦خما٫ في ال٨ثرة ٞهي خايغة في ؤًام ألاؾبٕى 

( ًإحي في ٦شحر مً اإلاغاث 70الغ٢م وع٢م )والؿب٘ اإلاشاوي والُىاٝ والؿماواث ... بلخ، ٚحر ؤن َظا 

 عبما ًض٫ ٖلى طل٪. بن الكاٖغ مً زال٫ ًىيب ٖلى بخاالث 
ً
ىا ؤًًا  ٖلى ا٦خما٫ ال٨ثرة. َو

ً
صلُال

إحي الغ٢م زالزت لِكحر بلى مٟهىم الجم٘  ٤ الش٣اٞت الجمُٗت وزانت الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت. ٍو ٞو

ٗض ظم٘ ألاع٢ام )ؤخ ى الغ٢م الظي ًىمئ في والُٟل للخٟغص. َو  َو
ً
ض ٖكغ( بزاعة لىو ٚاثب ؤًًا

ؾىعة ًىؾ٠ بلى ٖضص بزىة ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم ٚحر ؤن َظا اإلاجخم٘ )ألاخض ٖكغ( ًسخل٠ بُبٗه 

مت. خ٤ٟ ٖلى ال٣خل والجٍغ  اإلاخٗاون ًٖ بزىة ًىؾ٠ الظي ظاء في الؿغص ال٣غآوي ٨ًً الٗضاوة ٍو

شحرون مٟهىم ؤػمت ؤلاوؿان ٚحر )ألاخض ٖكغ( ٖىض ههغ هللا ٣ٞغاء ًا٦ضو  ن مٗجى الٗىػ ٍو

ؤجهم ًبظلىن ما لضحهم للخغوط مً ؤػمتهم وؤػمت ألاعى ُٞطخىن بال٣لُل الظي لضحهم مً ؤظل 

 الخغوط مً ألاعى اإلاخاَت.

ًٓهغ نىث الضلُل الظي لضًه ٢ضعة ٖلى بزغاظهم مً ألاػمت للمغة ألاولى في ؤهه ًدضص اججاٍ 

ؿحرون ٖلى )َضًه( و٧لمت )َضي( لها صاللت بًجابُت ٚحر ؤن  ألام٨ىت باإلقاعة بلى ٢ىله "مً َهىا" َو

الضلُل ال ٌؿحر بالغ٦ب بال بطا بظلىا له ػاصَم زم و٢ٟىا ًٓللىهه ٦مشل الٛابت مً الىسُل. مما ًشحر 

ت و٦شحرة ومجها  ؤلاقاعة بلى ٚابت الىسُل، ألن الىسُل ُٞه بقاعاث صًيُت مخىٖى
ً
 ؤًًا

ً
 ٚاثبا

ً
في  هها

 ظىُا..."
ً
با ؼي بلُ٪ بجظٕ الىسلت حؿا٢ِ ٖلُ٪ َع  .(1) ٢ىله "َو

 ولٗل الىو في 
ً
بن ؤػمت ؤلاوؿان جغحؿم في خًىعٍ في م٩ان ٢ل٤ بل م٩ان مدتر١ جماما

ت  ى ألاخاصًض الىبٍى  لىو ٚاثب َو
ً
٢ىله "جسبز... في الهلُل" ٌكحر بلى طل٪ بط بن الىو ًشحر مٟهىما

ٟت التي جه٠ ًىم  مت، و٦إن ألاعى ألاػمت الكٍغ ا، و٦ظل٪ الىهىم ال٣غآهُت ال٨ٍغ ال٣ُامت وخَغ

ى الهىع اإلاغجبُت بظا٦غة اإلاخل٣ي لُىم  حكبه ظهىم. والىو الخايغ َىا ًىمئ بلى ز٣اٞت ظمُٗت َو

 ال٣ُامت ؤو ون٠ ظهىم وزانت الاخترا١ واللهُب.

ذ ؤهجمها في الٓهح لى طل٪ ٞةن مٟهىم الخبز في ٢ىله "جسبز الٍغ رة" َى مٟهىم ؾلبي إلاا ًشحر ٖو

٤ ولظل٪ ٞةن مٟهىم )الخبز اإلا٣ضؽ( في ؾُا١ الهىعة ٚحر خايغ بل بن ؤلاقاعة في  ـٍ بالخٍغ مً خ

ت  الهىعة الجؼثُت الؿاب٣ت في بْهاع مٗاوي الاخترا١، وطل٪ مً زال٫ خًىع الهىعة ببِئت خىاٍع

لٓهحرة ٞترة ٖالُت الخغاعة جىمئ بلى ٧لها ٢اثمت في مٗجى الاخترا١ والٗظاب ٞاألهجم / الكمىؽ، وا

                                                           
م، آلاًت )  (1)  (.19ؾىعة مٍغ
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ذ" التي جغجبِ ب٨شحر مً الىهىم الترازُت بالٗظاب لٗلها جا٦ض اإلاٗجى الؿلبي  طل٪. ولٗل ٢ىله "الٍغ

 للخبز.

بل بن الهىع الجؼثُت ألازغي في الهىعة ال٩لُت واإلاعجم اللٟٓي الظي ًسخاٍع الكاٖغ 

مذ ًخ٩ئ ٖلى ؤعى ظهىم؛ لغؾمها جا٦ض مٗجى الٗظاب بالىاع والاخترا١ و٦إ  ٧لما ٖػ
ً
ن الىو مٛلُا

ا واللهُب... بلخ.  ٞاألعى جترمض والكمـ جخ٣لب في هاَع

٤ مٟهىم الازخُاع ألاؾلىبي ًا٦ض صاللت خًىع الىاع وظهىم مما ٌٗؼػ  بن اإلاعجم اللٟٓي ٞو

ل  ى ألاػمت.مٟهىم ؤػمت ؤلاوؿان ٖلى َظٍ ألاعى، و٠ُ٦ ال وألاعى مً بضاًت الىو ٢اثمت في ؤػمت ٖو

ت صالت ٖلى اؾخمغاع الخالت ألن الٟٗل  والجضًغ بالظ٦غ ؤن الىو ٢اثم في ؤٞٗا٫ مًاٖع

اإلاًإع ًا٦ض اؾخمغاع الخضر بالؼمً وؤن باقي الجمل في الهىع الؿاب٣ت اؾمُت مما ًض٫ ٖلى زباث 

 الخالت خالت الاخترا١ ألاػمت.

( ؤي ٚحر ؤن الخغوط مً ؤػمت ألاعى وؤػمت ؤلاوؿان ال ٩ًىن  بال بالهلُل )نىث الؿُٝى

٦إن الىو ٌكحر بلى ؤن ٖلى ؤلاوؿان بن ؤعاص ؤن ًسغط مً ؤػمت ألاعى وؤػمت ؤلاوؿان ؤن ًجاَض 

ا مٗضن طاثب في الهلُل" بقاعة بلى طل٪ ؤي ؤن اإلاٗضن ًظوب وال ٣ًخل  ٣اوم ٣ٞىله "ظمَغ ٍو

 باإلا٣اومت بهىث الؿُىٝ.

ض طل٪ ٣ٞىله "ؾىت ؤوع١ الٗكب في لخمىا" ومما ًض٫ ٖلى طل٪ ؤجهم ٢ض حٗاٞىا مً بٗ

صلُل ٖلى طل٪ و٦إن مً بٗض اإلا٣اومت )الهلُل( ٧اهذ الهىعة اإلاًاصة إلاٗجى اإلاٗاهاة والاخترا١، 

، و٢ىله "ؤوع١ الٗكب" بقاعة بلى ألاؾُىعة الؼعاُٖت )جمىػ 
ً
٣ٞض حٗاٞىا وامخؤل لخمهم ٖكبا

كخاع( ألهه ٖبّر بهىعة زهب ػعاعي ًٖ مٟهىم ال  خُاة واإلاٗاٞاة.ٖو

 بل ًخدى٫ بلى ٨ٞغة ٣ِٞ ُٞمىث الٗكب )اهُٟإ 
ً
ٚحر ؤن مٟهىم اإلاٗاٞاة ال ًم٨ض ٦شحرا

ب٣ى الخلم ؤو ال٨ٟغة مً اإلا٣اومت )الهلُل( ٞخٗىص ألاػمت مً ظضًض.  الٗكب(، ٍو

 ٧ي ه٣ُل( بقاعة بلى ؤػمت الصخغاء وؤػمت الاخترا١، ل٨ً الخطخُت 
ً
 مهمال

ً
و٢ىله )وال حجغا

 ألاعى صلُل ٖلى طل٪ "زظي ٢امتي جب٣ى 
ً
٢اثمت بط ًًخى ؤلاوؿان مً ؤظل ألاعى و٢ىله مساَبا

/ ؤها َلل في َىا٥ ٌؿُل".
ً
خي ٢لُال  واؾتًر

 بن الهىث اإلاٟغص ؤو الًمحر اإلاخ٩لم ال ٌٗجي ٞغصًت الخالت بط ٌٗمم الهىث في اإلا٣ُ٘ الخالي:

٤ َىٍل ب٩ي ألن الٍُغ  ولم ٨ًً ُٞىا الظي ًتهاوي / ٍو
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بضو ؤن ٞ  في الٗضص ؤخض ٖكغ ٍو
ً
الىو َىا ظاء ٖلى الجمُ٘ و٢بل طل٪ ٧ان الخًىع ظمُٗا

 مً الكٗغ 
ً
 ٚاثبا

ً
٠ هها الكاٖغ ًىٟي نٟت ال٠ًٗ ٖىض اإلا٣اومحن ؤو ٖىض مدبي ألاعى بط ًْى

 ٦ما (1)الجاَلي في ٢هُضة امغت ال٣ِـ
ً
، بط ًى٣ل الخالت ؤلاًجابُت في الخًاص م٘ الىو اإلاغظ٘ جماما

في الىو الضًجي وبالخدضًض في الٗضص ؤخض ٖكغ الظي بىا ٨ٞغجه ٖلى الًض مما هي ٖلُه في  ٞٗل

 الىو ال٣غآوي.

٤ الخض٤ٞ الضاللي ال٩لُت  ٠ اإلاىعر في ٚحر خالت في ٞٗل الخىام وطل٪ ٞو بن الكاٖغ ًْى

 للىو.

ألاػمت،  ًٓهغ الضلُل مً ظضًض في ؤهه ٢اصع ٖلى بزغاط ؤلاوؿان مً ألاعى اإلاخاَت ؤو ألاعى

ٚحر ؤهه ًدًغ في جغاجبُت مؿخمغة، في ؤهه ال ٣ًىصَم مً ؤػمتهم بلى زاعظها بال بالخطخُت ٣ًى٫ 

 الكاٖغ بٗض مكهض صا٫ ٖلى ٢ضعة الضلُل ٖلى بزغاظهم مً ألاػمت:

ِه  ًِ  وؾغها ٖلى َْض

 ٢ا٫َ: ظُٗذ 

َىا بإعواخىا ... ُْ  ازَخلَ

 
ً
 ٞظَبْدىا له واخضا

... 
ٌ
 ؾخت

 وؿاٍء ...
ُ

 وزالر

 ٌَٟل ...و 

ىُم ٖىٍْل   ٍو

                                                           
٤ بلُه بُٗض، ٢ا٫ في خ٤ ناخبه:  (1) ى طاَب بلى ٢ُو ٌؿدىجض به، والٍُغ  ٣ًى٫ امغئ ال٣ِـ َو

 ب٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــــــــــــــــاخبي إلاـــــــــــــــــــــــــــــــــا عؤي الـــــــــــــــــــــــــــــــــضعب صون 

  

 وؤ٣ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً ؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخ٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ب٣ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغا

   

ـــــا ٣ٞلـــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ٪ بهمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ٪ ُٖىــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــه: ال جبـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  لــ

  

 ؤو ٚـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىر ٞىٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظعا
ً
 هدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو٫ م٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

   

 (.64م، م)2004، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، 5ٖبض الكافي، مهُٟى، صًىان امغت ال٣ِـ، ٍ 
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بن الىو ًى٣ل ؤلاوؿان )الٗغبي( مً ؤػمت بلى ؤزغي ومً مخاَت ألاعى بلى مخاَت ؤزغي، 

بضو ؤن الضلُل ٌك٩ل ؤػمت واضخت ٞهى ال ٌؿاٖضَم بال بطا بظلىا ألاعواح ألظله ؤو ألظل الخغوط،  ٍو

ى ال٣لُل( وآلان ًبضؤ ال بضؤ ؤلاوؿان بالخطخُت ألاولى بما ًمل٪ )َو خطخُت بالضم )ٞظبدىا له ٍو

ى  ( والخطخُت َىا جىمئ بلى ههىم زانت بالخطخُت بالبكغ وعبما طل٪ ٢بل الضًاهاث، َو
ً
واخضا

ٌُٗض عبما في الظا٦غة الجمُٗت ببغاَُم وبؾماُٖل والظبذ بط ال ًشحر الىو الخايغ َظٍ ال٣هت 

الخايغ َىا َىُٖت )ازخلُىا ال٣غآهُت بالخدضًض بال ؤهه ًم٨ً ؤن ًىمئ بلحها، والخطخُت في الىو 

 ٢ى٫ )ٞظبدىا( 
ً
ت و٢بى٫ ومما ًض٫ ٖلى طل٪ ؤًًا بإعواخىا( وبظل٪ ج٩ىن الخطخُت َىاُٖت وخٍغ

الٟاء َىا جُٟض ؤلاؾغإ في اجساط الخضر. والظبذ ًسخل٠ ًٖ ال٣خل ٞالظبذ بقاعة بلى مٟهىم 

 ال٣غبان البضاجي. ٚحر ؤن الخطخُت ٞحها ؤلم ٩ٞان ًىم ٖىٍل.

ؿخمغ   في  َو
ً
ى ظاهب مالم ًًخي اإلاجخم٘ ٧امال الؿغص والخىاع في بْهاع َظا الجاهب، َو

 جهاًخه:

 ... لُلخاِن 
ٌ
 لُلت

 َىي 

 ٢ا٫َ: ظُٗذ 

 
ٌ
 طبدىا له امغؤة

 ٢ا٫َ: ظُٗذ 

١َ في في الُِٟل   وَخضَّ

ُبَر 
ْ
٨ ُؿَض الُحُن ُِٞه ٍو ْٟ ًَ ُه ٢بَل ؤن 

ُ
ل
ُ
 : آ٧

ْل   ٍَؼ
ً
 َٟال

ِه  ًِ  وؾْغها ٖلى َْض

 َظا 
ً
اإلاجخم٘ )ألاخض ٖكغ( ًًخي في ٧ل ما لضًه للىنى٫ بلى مبخٛاٍ بىؾاَت الخطخُت بطا

 في َظا الىو 
ً
 وؤؾاؾُا

ً
 مهما

ً
 ٞالخطخُت حك٩ل مدىعا

ً
ٟا٫، بطا ب٩ل ؤٞغاصٍ، الغظا٫ واليؿاء وألَا

و٦إن الضاللت الٗامت للىو ٢اثمت ٖلى خًىع ألاػمت التي ال ًم٨ً ؤن جيخهي بال باإلا٣اومت والخطخُت 

 لضم.با
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ىهي الىو وجب٣ى ٨ٞغة اإلا٣اومت ألاؾاؾُت ُٞه و٦إن الضلُل ٌك٩ل َظٍ ال٨ٟغة، ٨ٞغة  ٍو

 اإلا٣اومت التي جإ٧ل ؤلاوؿان. ًمىث ؤلاوؿان وجب٣ى ال٨ٟغ ؤو الخلم َى ألاؾاؽ.

 ٨َظا

 لم ًهْل ؤخٌض آزَغ ألامِغ 

 ٚحُر 

 الضلُْل.

 الخاجمــت

ههىم ٢غآهُت ٦شحرة ٞهى ًخ٩ئ بغمخه ل٣ض خًغ الخىام م٘ البٗض الضًجي ألهه ًخٗال٤ م٘ 

.
ً
ىا٥ خًىع لؤلخاصًض وال٨ٟغ الهىفي ؤًًا  ٖلُه َو

ً
با  ج٣ٍغ

٦ما خًغ الخىام في الترار الٗغبي ؤلاؾالمي بك٩ل واضر، خُض لم ًغج٨ؼ ٖلى الترار 

ؤلاوؿاوي ؤو الش٣اٞت الٗاإلاُت، ولٗل طل٪ ٌك٩ل همِ ج٨ٟحر الكاٖغ وعبما التزامه بالترار الٗغبي 

 ؾالمي.ؤلا 

ل٣ض ْهغ الخىام في ٚحر ق٩ل؛ في اٖخماصٍ ٖلى الش٣اٞت الجمُٗت للمخل٣ي وهي ز٣اٞت 

٠ُ الىهىم مكابهت للترار  ت في جْى مخسههت لها خًىع صًجي ٖغبي، ٦ما ْهغ في ج٣ىُاث مخىٖى

 مغة زاهُت ؤو مدىع ٞحها في مغاث ؤزغي.
ً
 مغة ومًاصة له ج٣ىُا

 
ً
 وج٣ىُا

ً
ا ٗم٤ مً صالالث اللٛت  بن الخىام ٌٛجي الىو ٨ٍٞغ ت الىو َو ٗؼػ مٟهىم قٍٗغ َو

 وبًداءاتها.

ت   بلى ؤظىاؽ مخىٖى
ً
ا  قٍٗغ

ً
ت في ٦ُىىهت الكٗغ بىنٟه هها بن الىو ًخجاوػ مٟهىم الكٍٗغ

 وزانت الؿغص وال٣و.

ى ٌٗؼػ مٟهىم  ى الغمؼ ًجٗله ًمخض ٖلى ع٢ٗت الىو الكٗغي َو بن الٗىىان )الضلُل( َو

ى  ت َو  خُض ًم٨ً ٢غاءجه  ال٣غاءاث اإلاخىٖى
ً
 مجزل٣ا

ً
٢اثم بظل٪ في الخل٣ي، ٞالٗىىان )الغمؼ( ٌٗض عمؼا

لى طل٪ ٞةن الىو بِئت مىاؾبت لل٣غاءاث  بك٩ل بًجابي ٦ما ًم٨ً ٢غاءة الغمؼ بك٩ل ؾلبي، ٖو

لُت.  الخإٍو
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)
ا
 الحظف وبالغخه ٖىض الىػٍغ حىُض الكاٖغ الىُجحري: )اإلاؿىض ئلُه همىطحا

ُضم
ُ
 ٖمغ مىس ى غ

صهخىعاه في كؿم اللغت الٗغبُت وآصابها، ولُت مٗاعف الىحي ؤلاؾالمي والٗلىم ؤلاوؿاهُت، َالب 

ا ت مالحًز ُّ ت الٗاإلا ُّ  الجامٗت ؤلاؾالم

__________________________________________________________________________________ 

و البدث
ّ
 ملخ

وبالٚخه ٖىض الىػٍغ ظىُض الكاٖغ الىُجحري: اإلاؿىض ًدىاو٫ َظا البدض اإلاىؾىم بـــ)الخظٝ 

ا في  ٨دك٠ ْىاََغ
ُ
ا الىػٍغ، والتي ج ، ومًاث مً هىع الش٣اٞت الٗغبُت التي خاَػ

ً
بلُه همىطظا

صًىاهه مً خُض اؾخٗماله ألاؾالُب البلُٛت والتي جخًمً بالٚت خظٝ اإلاؿىض بلُه وؤما٦ىه، وما 

ما٦ً واإلاىا٠٢ التي ؤقاع بلحها ُٞاخل البالُُٚحن في ًدؿً مجها وما ًغجر خؿب ما ج٣خًُه ألا 

ٓهغ َظٍ الضعاؾت بغاٖت الكاٖغ الىػٍغ ظىُض في ٞجي ألاصب والبالٚت، وجغ٦ؼ َظٍ 
ُ
بدىثهم، وج

الضعاؾت ٖلى خظٝ اإلاؿىض بلُه ٣ِٞ وال ًخُغ١ لٛحٍر مً الٟىىن البالُٚت التي جضزل جدذ ٖلم 

 بىي٘ ه
ً
ماطط مً قٍٗغ ٞحها خظٝ اإلاؿىض بلُه، ومً زم ج٣ىم اإلاٗاوي؛ وج٣ىم الضعاؾت ؤًًا

، وحكمل الضعاؾت ؤعبٗت مباخض،
ً
 بخدلُلها جدلُال بالُٚا

 

 اإلالضمت 

مُّ 
ُ
ٍُ ؤ ْىَض ِٖ ِبُذ َو

ْ
ش ٍُ اُء َو

َ
ك ٌَ ْمُدى َما  ًَ بؿم هللا الغخمً الغخُم، الخمض هلل عب الٗلمحن الظي 

٨َِخاِب،
ْ
لى آله وصخبه ؤظمٗحن، وبٗض؛والهالة والؿالم جضمان ٖلى زحر مغؾل 1ال  عخمت للٗلمحن، ٖو

ٌؿغوي ج٣ضًم َظٍ الىع٣ٍاث بلى خًغة ؤؾاجظحي ال٨غام، هاْمي َظا اإلااجمغ اإلاباع٥، وبلى 

ؤٖؼاجي اإلاضعؾحن، والُالب، وال٣ّغاء، وؤَلب بها اؾدباهت اإلاكاع٦ت في َظا اإلااجمغ الضولي اإلاباع٥ في 

اء الترار الٗغبي ؤلاؾالمي مىظ جإؾِؿها، وال جؼا٫ جاصي َظا َظٍ الجامٗت الاؾالمُت، ال٣اثمت بةخُ

 بلى ؤن ًغر هللا ألاعى وما ٞحها. -بةطن هللا  -الىاظب 

ًدىاو٫ َظا البدض اإلاىؾىم بـــ)الخظٝ وبالٚخه ٖىض الىػٍغ ظىُض الكاٖغ الىُجحري: اإلاؿىض  

ا الىػٍغ (، ومًاث مً هىع الش٣اٞت الٗغبُت التي خاَػ
ً
ا في بلُه همىطظا ٨دك٠ ْىاََغ

ُ
، والتي ج

                                                           
ض، آلاًت  1  .39اهٓغ: ؾىعة الٖغ



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 492  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

٣ىم  صًىاهه مً خُض اؾخٗماله ألاؾالُب البلُٛت، والتي جخًمً بالٚت الخظٝ في اإلاؿىض بلُه، ٍو

الباخض بظ٦غ ؤما٦ىه، وصواُٖه، وما ًدؿً مجها وما ًغجر خؿب ما ج٣خًُه ألاما٦ً واإلاىا٠٢ التي 

ٓهغ زال٫ َظٍ ا
ُ
لضعاؾت بغاٖت الىػٍغ ظىُض في ٞجي ألاصب ؤقاع بلحها ُٞاخل البالُٚحن في بدىثهم، وج

 بىي٘ هماطط مً قٍٗغ ٞحها خظٝ اإلاؿىض بلُه، ومً زم ج٣ىم 
ً
والبالٚت. وج٣ىم َظٍ الضعاؾت ؤًًا

 م٘ الاؾخضال٫ بالىهىم ألازغي، وحكمل الضعاؾت ؤعبٗت مباخض، وهي 
ً
بخدلُلها جدلُال بالُٚا

 ٧اآلحي:

كمل اإلابدض ألاو٫: هبظة ًٖ خُاة الىػٍغ وقاٖغ  ٍخه، وؤهه قاٖغ مُبٕى ال مخ٩ل٠، َو

ُه ٖلى ؤن ٩ًىن مً ٦باع 
َ
ل ََّ ؤلاقاعاث الىياءة ٖلى وعازخه للترار الٗلمي، وال٣ٍغٌ الكٗغي، مما ؤ

٣ُا ٖامت. غب بٍٞغ ا زانت، ٚو  قٗغاء الٗغبُت في هُجحًر

ًمً قغوٍ الخظٝ،   اإلابدض الشاوي: ال٨الم ًٖ الخظٝ ومؼاًاٍ في الترار البالغي، ٍو

حن مما جبجى به  وؤيغبه، وؤ٢ؿامه، ٦دظٝ ظؼء مً ال٩لمت ؤو ما ًجز٫ مجزلت ظؼئها، ٦دٝغ ؤو خٞغ

 بما 
ً
مشله خظٝ اإلاؿىض بلُه، وخظٝ ظملت ٧املت اؾخٛىاءا ال٩لمت،   وخظٝ ظؼء مً الجملت، ٍو

ىت.  ًض٫ ٖلحها، وخظٝ ؤ٦ثر مً ظملت اؾخٛىاًء بما ًض٫ ٖلى اإلادظٝو مً ال٣ٍغ

دخىي َظا البدض ٖلى ط٦غ هماطط اإلابدض الشالض: خ ظٝ اإلاؿىض بلُه خحن ٩ًىن مبخضؤ، ٍو

 مً ألاخىا٫ الضاُٖت بلى خظٝ اإلاؿىض بلُه بطا ٧ان مبخضؤ. 

كمل ط٦غ بٌٗ الهىع مً ألاخىا٫  ، َو
ً
اإلابدض الغاب٘: خظٝ اإلاؿىض بلُه بطا ٧ان ٞاٖال

 وألاؾباب الضاُٖت بلى طل٪ الخظٝ، وجُب٣ُه في صًىان الىػٍغ ظىُض.

 
ً
جٗله ماجمغا وفي الخخام ؤؾا٫ هللا جباع٥ وحٗالى ؤن ًى٤ٞ َظا اإلااجمغ وهاْمُه بالىجاح، ٍو

٨خب ؤظٍغ في محزان خؿىاث هاْمُه،   ٧ل ٖام، ًضوم ٦ما جضوم َظٍ الجامٗت الاؾالمُت، ٍو
ً
مؿخمّغا

جؼحهم هللا زحر ظؼاثه، الخمض هللا عب الٗلمحن.  ٍو

: هبظة ًٖ خُاة الىػٍغ  خه.اإلابدث ألاٌو  وقاٍٖغ

ت  ؤعاص الباخض َىا ؤن ٌٗغى هبظة ًٖ َظٍ الصخهُت اإلادترمت ٖلى نُٗض الضولت الىُجحًر

٣ىم بٗغى شخيء ًٖ  غي مً باب ؤولى ؤن ٠٣ً ٖلى بُا٢خه الظاجُت، ٍو ، ٍو حٍر والٗالم ؤلاؾالمي ٚو

 خُاجه الٗلمُت، وما ؤهُِ به مً الًٟاثل ٦ٗىهغ مً ٖىانغ اإلاجخم٘ الىُجحري.

: : ا
ً
 لخٍٗغ٠ بهؤوال
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َى ألاصًب اإلاخهّىٝ الؿجي، الىػٍغ ظىُض بً الىػٍغ مدمض البساعي بً ؤخمض بً الىػٍغ 

ى
ُ
اَ

َ
ُ َم( 1ِٚ ُْ لُّ  LEMAبً ؤبي ب٨غ اإلال٣ّب بـ)لَ

ُ
يخهي وؿبه بلى مىسخى ُظ٩ بً ٖمغ بً ؤخمض، ٍو

(JUKULLOف )ي ( مً خُض اظخم٘ م٘ الكُش ٖشمان بً ٞىصي )اإلااؾـ للضولت التي اؾخىػعتهم

 مجزلت الجض الشاوي ٖكغ. 

وؤما الىػٍغ ظىُض هٟؿه )٢ُض البدض( ًجخم٘ م٘ الكُش ٖشمان مً ظهخحن، ألاولى هي ما  

 "لىاها ؤؾماء" بيذ الكُش ٖشمان بً ٞىصي ٞىلضث له ب٨غ ؤوالصٍ ؤخمض 
ً
ًغوي ؤن ٧ىن ُٚاٍ ػوظا

( ابً الكُش ٖشمان بً 1بى٫ ظض الىػٍغ ظىُض؛ وؤما الجهت الشاهُت ٞهي ظّهت مدمض البساعي )ؤمحر جم

،
ً
بط مدمض البساعي َظا؛ َى الىالض لٗاجكت التي جؼّوظذ بإخمض بً ُٚاَى ٞىلضث  2ٞىصي ؤًًا

  3الىػٍغ مدمض البساعي والض الىػٍغ ظىُض.

ا٫  م، 1906اإلاىا٤ٞ ٖام  -َـ 1326مىلضٍ ووكإجه: ولض الىػٍغ ظىُض ًىم الشالزاء في قهغ قىَّ

ى في الغابٗت 1910ّيِ ُٚاَاوا، في مضًىت ن٨خى، وجىفي والضٍ ؾىت بضاع ظضٍ "ُٚاَى" وِبَخ  م، َو

، ٞغباٍ ٖمه الىػٍغ مدمض ؾمبى بً ؤخمض، ٞإزٍى الىػٍغ ٖبض ال٣اصع بً الىػٍغ مدمض  مً ٖمٍغ

و٧ان مىلض الىػٍغ ظىُض بشالر ؾىىاث بٗض  4م،1912البساعي بٗض ؤن هّخي ّٖمه مً الىػاعة ؾىت 

ُاوي ل  لها خحن اهدكغ اإلاؿخٗمغون في عبٕى الضولت وؤزظوا الاخخال٫ البًر
ً
لضولت التي ٧ان ؤبٍى وػٍغا

ممخل٩اتها، و٧لما حٗتّز به مً الٗؼ واإلاجض والٟساع واؾخٗمغوا ؤَلها و٢ّخلى ٦شحًرا مً عئؾائها ونض١ 

ىا هللا حٗالى ال٣اثل: 
ُ
ل َٗ ا َوَظ ََ َؿُضو

ْ
ٞ
َ
 ؤ

ً
ت ْغٍَ

َ
ىا ٢

ُ
ل
َ
ا َصز

َ
ى٥َ ِبط

ُ
ل
ُ ْ
ىَن ِبنَّ اإلا

ُ
ل َٗ ْٟ ًَ ِلَ٪ 

َ
ظ

َ
 َو٦

ً
ت

َّ
ِطل

َ
ِلَها ؤ َْ َ

 ؤ
َ
ة ؼَّ ِٖ

َ
 .5ؤ

 ْاًَغا في خُاة الىػٍغ ظىُض مما ظٗله ؤن ٢غى ٢هُضة لغزاء جل٪ 
ً
و٢ض جغ٥ َظا الخضر جإزحرا

٣ى٫ في مُلٗها:  ً، ٍو  بالهجاء للمؿخٗمٍغ
ً
 6الضولت عزاًءا مكىبا

                                                           
ْمُبَى٫ْ( مً البالص طاث ألاَمُت في والًت ن٨خى، وج٣٘ في الكما٫ الٛغبي ٖلى بٗض ماثت ٦ُل1 

َ
 ى متر مً مضًىت ن٨خى.)ج

ت اهٓغ: الخ٨ُىت، مدمض اإلاباع٥. 2 ُّ ت في أقٗاع الىػٍغ حىُض الٗغب ُّ ا: )عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت ؤخمض ألابٗاص الفىّ ، ػاٍع

ى
ّ
 .1م(، م1981بل
ت أصب الصحىة والاؾخلالٌ لضي الىػٍغ حىُضاهٓغ: ؤٚا٧ا، ٖبض الباقي قُٗب،  3 ُّ ، ؾاي: )م٣الت: الجامٗت ؤلاؾالم

 .1م( م1998ىُجغ، بال
خُاة وػٍغ . وعاظ٘: ابغاَُم ظىُض، عاظ٘: ابغاَُم ظىُض ن٨خى، 1، م،ألابٗاص الفىُتاهٓغ : الخ٨ُىت مدمض اإلابا٥،  4

 ZARIA, GASKIYA COOPERATION LTD, THE FIRST EDITION,1993,PAGE 8.نىخى الحاج الضهخىع حىُض
 .34ؾىعة الىمل، آلاًت 5
، مالىػٍغ وػٍغ حىُضصًىان كهائض عاظ٘: 6  .44، م٨خبت زانت إلبغاَُم ظىُض، مسٍُى
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 ًْٗ الظًً ٖهضث في طا الىاص      

  

٪ في الُلى٫   جىاص ماطا و٢ٞى

   

الم جب٩ي مً ب٩اء خمامت        ٖو

  

 في ؤ٨ًت حكضو ٖلى الترصاص

   

 والضم٘ ًجغي ٞى١ هدغ٥ ؾاثال      

  

 ٧اإلااء ًجغي في مؿُل الىاص

   

م البال الـ      حر عؾم صاَع  طَبىا ٚو

  

ى٫ جهجغ وبٗاص  مغصي َو

   

٨َظا اؾخمّغ الىػٍغ بهظٍ الهُٛت ًظ٦غ اإلاىا٢٘ واإلاىا٠٢، بلى ؤن جهىع الل٣اء م٘  الخامت 

 وؤزظ ًل٣ى لها بٌٗ ألاؾئالث ل٨ُك٠ ًٖ خ٤ُ٣ ألامغ الىا٢٘ و٢ا٫: 

ٟى؟        
ّ
 ٞؿإلذ مازل٤ الظًً جسل

 ال جـــ٨ــــظب ًبجي ًــــــــا خـمــامــــــت   ؤ٦ــــكـــٟــــي!    

ْدٍل طوو ؤخ٣اص٢الذ 
ُ
 طوو ٞ

 بٞــــــــؿــــاص ٢ـــــالـــــذ  طوو  خـــــؿــــــض  طوو 

ت بعؾا٫ ؤبىائهم بلى اإلاضاعؽ  ُّ ىن ؤقّض ال٨غاَ ا ٨ًَغ ان قما٫ هُجحًر
ّ
مه وقُىزه: ٧ان ؾ٩

ّ
حٗل

 
ّ
ُاوي، وختى الغئؾاء ؤهٟؿهم الًغؾلىن بلى َظٍ اإلاضاعؽ بال ؤبىاء الخ٩ىمُت في ؤًام الاؾخٗماع البًر

ً بٗض الاخخال٫  ً جغ٧ىا ٖملُت الخٗلُم في ؤًضي اإلابكٍغ الجىاعي ٖلى ٦ٍغ مجهم، طل٪ ألن اإلاؿخٗمٍغ

ٞساٝ اإلاؿلمىن ؤن ٩ًىن طل٪ خُلت لخىهغ ؤبىائهم مً ظاهب، والجاهب الشاوي:٧ىجهم ٌٗتزون 

 
ً

 لتر٦ها  بش٣اٞتهم الٗغبُت اإلاىعوزت مً ؤظضاصَم، والتي وؾٗذ صًجهم وصولتهم والًغون صلُال
ً
مبرعا

 وألازظ بش٣اٞت ؤظىبُت ؤزغي ٧ان  اإلاؿخٗمغون واإلابكغون ًدملىجها مً ظاهب آزغ.

 1بلى صزُل مً ألالٟاّ مٛترب. ي الؿمذ مى٣ُهؤهتر٥ الٗغب 

 هُحر باللٟٔ وؿخجضًه مً بلض

 

ب  1هاء وؤمشاله مىا ٖلى ٦ش

   

                                                           
 . 332م(، م1990، 2، )ال٣اَغة: صاع الكغ٢اوي، ٍالضًىان اليامل للكاٖغ ٖلي الجاعمٖلي الجاعم،  1
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الخضًشت، لظا لم ًضزل الىػٍغ ظىُض زم بهه لم ًهل بلحهم هٓام اإلاضاعؽ الٗغبُت ؤلاؾالمُت 

ت، وال اإلاضعؾت الىٓامُت الٗغبُت الخضًشت مما ظٗله ٌؿل٪ الىٓام  اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الاؾخٗماٍع

 في طل٪ الى٢ذ.
ً
إزظ باإلاىهج الظي ٧ان ؾاثضا  الخٗلُم الخ٣لُضي في اإلاضاعؽ ألاَلُت، ٍو

ؤعؾل بلى  -ي قٗبه خؿب الخ٣الُض اإلاىعوزت لض -إلاا صزل الؿاصؾت مً ٖمٍغ   

ى -ؤلامام ٖبض ال٣اصع بً ؤبي ب٨غ
ّ
لُٗلمه ال٣غآن، و٢ض ؤقاع ٦شحر  -بمام مسجض ؤمحر اإلاامىحن مدمض بل

 مً ٖلماء مضًىت ن٨خى في ٞىىن قتى. 
ً
ىض ٦شحرا مً اإلاهاصع واإلاغاظ٘ بلى ؤهه وانل صعاؾخه ٖىضٍ، ٖو

ت ختى ٧اص ؤن ًدصخي ظمُ٘ ما ٦خبه ول٨ّىه لم ٨ًخ٠ بما ؤزظٍ مجهم، بل لجإ بلى اإلاُالٗت الظ ُّ اج

 مً الكُش ٖشمان بً ٞىصي، 
ًّ
ال

ُ
ت بما ؤن ٦ ٖلماء ٖهغ الجهاص لضولت ن٨خى وما بٗضٍ، وهاَُ٪ مٗٞغ

 ًٖ ما ٦خبه 
ً
ىا ما ٣ًاعب ماثتي ٦خاٍب في مجاالث قتى، ًٞال

َ
ٟ

َّ
ى، ؤل

ّ
وؤزُه ٖبض هللا، وابىه مدمض بل

م في م، و٢ض اجب٘ الىػٍغ ظىُض آزاَع   ٚحَر
ً
 في ٞىىن قتى هثرا

ً
الخإل٠ُ، بط له ما ًي٠ُ ٖلى ؾخحن مالٟا

ام  ًّ ـّ جل٪ الضولت وعظالها في ؤ ت ما ًم ً في مٗٞغ له بإن ٩ًىن مى٣ُ٘ ال٣ٍغ ََّ ظا ما ؤ وهٓما، َو

 خُاجه. 

 2نٟاجه وؤزال٢ه: ٣ًى٫ ؤبى الُُب ؤخمض بً خؿحن اإلاخىبي:

 بطا ٚامغث في قٝغ مغوم   

  

 ىمٞال ج٣ى٘ بما صون الىج

   

 ال ًغضخى ًٖ هٟؿه  3ون٠ بٌٗ الباخشحن
ً
الىػٍغ ظىُض بإهه عظل ٖالي الهمت، و٧ان صاثما

 لهظا اإلاظ٧ىع  -بال اإلاٗالى مً ألامىع 
ً
٧ان  -وما ط٦غ ًٖ خُاجه الٗلمُت والاظخماُٖت ٧ان جهض٣ًا

 
ً
، مىلٗا إل ، خلى الخضًض، خايغ البضحهت، ٞهُذ اللؿان، واؾ٘ الَا

ً
بدب  ز٠ُٟ الغوح مخىايٗا

 في الٗلىم 
ً
ا ال٣غاءة والخإل٠ُ وهٓم ألاقٗاع، مىز٤ الدجت، قضًض الىعٕ، واؾ٘ الهضع، باٖع

 
ً
اعة ألاولُاء والهالخحن، م٨غما  لٍؼ

ً
 للٗض٫ والٗضالت، م٨ثرا

ً
والٟىىن ؤلاؾالمُت والش٣اٞت الٗغبُت، مدبا

ً له، و٧ان   بدب ؤزباع ألاولُاء والهالخحن –عخمه هللا  –للؼاثٍغ
ً
ا  مكٛٞى

ً
 ظضا

ً
، و٧ان مخمؿ٩ا

                                                                                                                                              
 .333هٟـ الضًىان، م 1
)بحروث: صاع ، قغح ج٣ضًم: الض٦خىع ًاؾحن ألاًىبي، الٗغف الُُب في قغح صًىان أبي الُُبهان٠ الُاػجي،  2

 .396، م1م(، ط1995وم٨خبت الهال٫، 
، ؾاي: )م٣الت: خىلُاث الجامٗت مؿاهمت الضهخىع وػٍغ حىُض في وكغ الشلافت الٗغبُتاهٓغ: ٖخ٤ُ بالعبي،  3

 .103م(، م1997ؤلاؾالمُت بالىُجغ، 
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م، وظؼء مً  بإوعاصٍ بدُض ال جٟىجه ؤوعاصٍ الالػمت التي هي ٖباعة ًٖ ٢غاءة ظؼء مً ال٣غآن ال٨ٍغ

ت، والػم ٖلى طل٪ ختى بٗض ما ٠٦  ت، وؤوعاصٍ الازخُاٍع ٣ت ال٣اصٍع صالثل الخحراث، وؤوعاص الٍُغ

ى ٌؿخم٘ بدًىع   مً َالبه ؤن ٣ًغؤ له َو
ً
، ٧ان ٩ًل٠ واخضا جام في نباح ٧ل ًىم ٢بل بهٍغ

 وال ٚلُٔ ال٣لب، ًجالـ ؤصخابه في خاالتهم، ًخ٩لم ب٨المهم 
ً
زغوظه بلى مجلؿه، ولم ٨ًً ٞٓا

م ٦شحر  ى في ٧ل خاالجه ًغّبحهم وحهضحهم بلى ؾبُل الغقاص. ٞهى ظىاص ٦ٍغ طخ٪ بطخ٨هم، َو ٍو

 للٟدل م
ً
، و٧ان مخجىبا

ً
ا ومٗىا ً ال٣ى٫ ختى ًٖ حؿمُت الخهض١ للمؿا٦حن، وانل ألاعخام ِخؿًّ

خدلى بم٩اعم ألازال١، ، ٍو َظا ما ؤقاع بلُه ابىه ألاؾخاط الض٦خىع ؾمبى في  1خّؿاصٍ في ؤقٗاٍع

 ٢2هُضة عزاٍ بها ٣ًى٫ ٞحها:

ض ٧اٝ وخُض في ٖهٍغ    ما مشله في طا ؾىي ألازُاع في الَؼ

ض ِٖكها   ٞإَاخها بالهىم وألاط٧اع زًٗذ له الضهُا بإٚع

 ًا وانل ألاعخام بال٣ىُاع ظم٘ الىػاعة والٗلىم هِٟؿها 

، وسّجل ٞحها ظمُ٘ ما ٢ُل في َظا الباب ًٖ خُاة 
ً
 وزالزحن بِخا

ً
وال٣هُضة َىٍلت وجبلٜ زالزا

 الىػٍغ ظىُض. 

وحٗخبر خُاة الىػٍغ ظىُض مخٗضصة الجىاهب، بط ؤزظ مً الش٣اٞاث اإلادلُت بدٔ، وألاظىبُت 

، وعخل بلى الضو٫  اث٠ خ٩ىمُت، و٢لّض ال٣الثض الؿُاؾُت ووؾاماث الكٝغ ، و٢ام بْى بُٝغ

ى  ٣ُت، َو حن، والٛغب ؤلاٍٞغ ٗخبر مً ؤقهغ الكٗغاء الىُجحًر ٣ُت، َو  اإلاخٗضة بحن البالص الٗغبُت وؤلاٍٞغ

ت بضحهت، وخؿً الاعججا٫ خُض ٌؿخُُ٘ ؤن ًه٠ ٧ل ما قاَضٍ ؤو  ت، وؾٖغ ىب بمل٩اث قٍٗغ مَى

خجلى طل٪ في ؤصب عخالجه خحن ون٠ اإلاضن، والُاثغة، والٟىاص١  ، ٍو
ً
 ص٣ُ٢ا

ً
زُغ بباله ونٟا

 واإلاغثُاث ال٨شحراث التي قاَض َا وعا٢خه بضون جىان. 

ت، وعزذ ٢غى الكٗغ والعجب ؤن ج٩ىن له َظٍ اإلاحزة، و٢ض وكإ ف   ي بِئت قٍٗغ

٧ابغا ًًٖ ٧ابغ مما جمّحزث به وػاعة ن٨خى، ٣ٞض ؤزظث ؤؾغجه اؾخٗضاصَا الُٟغي مً ؤظضاصَا 

َو٫ْ، واجبٗتهم ػعاعحهم ٖلحها خحن ٧ان والضٍ وؤظضاصٍ، وؤٖمامه، ومً بجي بزىجه، ومً ؤبىاثه، 
ُ
ألا

                                                           
 .41، مألابٗاص الفىُتعاظ٘: الخ٨ُىت مدمض اإلاباع٥،  1
 .22-21، موجُبُله للتربُت ؤلاؾالمُتالىػٍغ حىُض ؾمبى ولي ظىُض،  2
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ظٍ الهٟاث التي جمّحز  ت، َو دت الكٍٗغ ىا بهظٍ ال٣ٍغ ش ألاصب ٖٞغ بها الىػٍغ ظىُض لم جخ٤ٟ في جاٍع

 ألٞغاص ٢لُلت.
ّ
 الٗغبي بال

 

 اإلابدث الشاوي: الحظف ومؼاًاه في الترار البالغي.

غخه، ه َو ومً َظا 1الخظٝ في اللٛت: ٦ما ٣ًى٫ ابً مىٓىع َى ٢ُ٘ الصخيء مً َٞغ

 2اإلاٟهىم ٢ى٫ الكاٖغ:

 
ً
 ؤػلذ   ولم   ؤطهب   ولم   ؤ٥   ظاهُا

حري   مشبذ   في   م٩اهه  خظٞذ  ٚو

ظا إلههاٝ الىػٍغ زالٝ   َو

 ٦إوي    هىن   الجم٘   خحن    جًاٝ

و٢ض ٖبر الكاٖغ بةػالت الصخيء ًٖ م٩اهه بدظٞه، وه٣ًُه بةزباجه، وقبه َظٍ الخالت بدا٫ 

هىن الجم٘ خحن ج٣٘ في ؤلاياٞت، و٢ض حٗىعٝ ؤجها جدظٝ بطا و٢ٗذ في ؤلاياٞت وال ب٣اء لها، زظ 

ا( وابدض ؤًً   ٧لمت )مؿلمىن( واظٗلها في ؤلاياٞت وج٣ى٫ )مؿلمى َظٍ البالص(، ؤو )مالحًز
ً
هىن مشال

 الجم٘؟ ٞال جغي َا و٢ض طَبذ. 

والخظٝ في انُالح البالُٚحن: َى بؾ٣اٍ ٧لمت ؤو ظؼئها ؤو الجملت الظتزاء ٖجها بضاللت  

ا ٖلحها مً الخا٫ ؤو ٞدىي ال٨الم، َى ؤخض ٢ؿمي ؤلاًجاػ، ومً مباخض ٖلم اإلاٗاوي، ٞةن  3ٚحَر

 بمغاصَا الٗغب حؿخٗمله لئلًجاػ والازخهاع والا٦خٟاء بِؿحر ال٣ى٫ ب
ً
طا ٧ان اإلاساَب ٖاإلاا

اٌب 4ُٞه، ىَّ
َ
َه ج

َّ
نَّ الل

َ
ْم َوَعْخَمُخُه َوؤ

ُ
٨ ُْ لَ َٖ ِه 

َّ
ُل الل ًْ َ

ٞ 
َ

ْىال
َ
ومشله ما ًغي ابً ال٩اجب في ٢ى٫ هللا حٗالى:﴿ َول

                                                           
بحروث،  –صاع ناصع  لؿان الٗغب،مدمض بً م٨غم بً ٖلى، ؤبى الًٟل، ظما٫ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي،  1

 .39( م9، ط3ٌ، 1414ٍ
ُان وأهباء ؤبى الٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً مدمض بً ببغاَُم بً ؤبي ب٨غ ابً زل٩ان البرم٩ي ؤلاعبلي،  2 وفُاث ألٖا

 .377م)، 3م، )ص.ٍ(، ط1900بخؿان ٖباؽ، )بحروث: صاع ناصع، اإلاد٤٣:  أبىاء الؼمان،
، جد٤ُ٣: مدمض زل٠ هللا، الىىذ في ئعجاػ اللغآن: ٖلي بً ِٖسخى بً ٖلي بً ٖبض هللا، ؤبى الخؿً الغماوي، اهٓغ  3

لى٫ ؾالم،) صاع اإلاٗاٝع بمهغ، ٍ معجم اإلاهُلحاث ىب، واهٓغ ؤخمض مُل. 76(، م1م، ط1976، 3ص. مدمض ٚػ

 . 220، م، البالغت الٗغبُت. واهٓغ الؼوبعي456، مالبالغُت
ب ال٩اجب،   4 ، جد٤ُ٣: وج٣ضًم: البرهان في وحىه البُاناهٓغ:  ؤبي الخؿحن اسخا١ بً ابغاَُم بً ؾلُمان بً َو

، )مهغ: مُبٗت الغؾالت، ال٣اَغة،   .121م، ص. ٍ (، م1969خٟجي مدمض قٝغ
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: ولىال ًٞل هللا ٖل٨ُم وعخمخه 1َخ٨ٌُِم ﴾ و٢ا٫ خظٝ بٌٗ الجمل لٗلم اإلاساَب بها، بط ج٣ضًٍغ

٩ىن بدظٝ ما ال ًسل باإلاٗجى، وال ًى٣و مً بالٚت  لٗظب٨م بما ٞٗلخم، ول٨ً هللا جىاب خ٨ُم. ٍو

٘ مؿخىي ال٨الم بلى  ٞغ ال٨الم، مما ًم٨ً اصعا٦ه ٖىض ؤَل الظ٧اء والُٟىت بال٣غاثً ؤو ؤلاقاعاث، ٍو

مغاجب ٖالُت في البالٚت وؤلابضإ والجما٫، خُض لى ْهغ طل٪ اإلادظٝو لجز٫ ٢ضع ال٨الم ًٖ ٖلى 

 لُالوة ال٨الم وخؿىه وع٢خه. بالٚخه،
ً
٩ىن مبُال هحر بلى شخيء مؿترط٫، ٍو  2ٍو

 قغوٍ الخظٝ

 للخظٝ، وعؤو ؤهه ال  
ً
ومً ؾجن اإلاٗالم ؤن حكتٍر لها قغوٍ، و٢ض اقتٍر البالُٚىن قغوَا

ٌٗض مً ألاؾالُب البلُٛت بال بطا جىاٞغث ُٞه، وؤظغي خظٝ ٖلحها، ومً جل٪ الكغوٍ: ؤن ٩ًىن في 

ًض٫ ٖلى اإلادظوٝ، ٦ما في بظابتي للؿاثل: ما ٢بُلخ٪؟ وما ظهت ٢ضوم٪؟ ٞإ٢ى٫ له: ال٨الم ما 

ىت الؿاا٫، وبال ٧ان  ا(، ٞإخظٝ )ؤها(، و)ظئذ( إلاا في ؤلاظابت مً ٢ٍغ )َىؾىي، مً قما٫ هُجحًر

 ٦ما ًغي ؤَل اإلاٗاوي، ومً مداؾىه ؤهه مخمم، ٞةطا ؤْهغ اإلادظٝو ػا٫ ما ٧ان في 
ً
حٗمُت والٛاػا

م مً البهجت والُالوة. ولظل٪ ٖضٍ الغماوي مً قغوٍ الٟهاخت والبالٚت، ٞظ٦غ ؤن في ال٨ال 

 
ً
الخظٝ مً ال٨الم م٘ الضاللت ٖلى اإلاغاص ٞاثضة، ألن الىٟـ جظَب ُٞه ٧ل مظَب، ولى وعص ْاَغا

 4و٢ض ٢ؿم ؤَل اإلاٗاوي ؤيغبه بلي يغبحن: 3في ال٨الم ال٢خهغ به ٖلى ٖلم البُان الظي جًمىه.

( و٢الى: ٞةن (ال1)
ً
 وؾهال

ً
غاب، ٣٦ىلهم )ؤَال ًغب ألاو٫: ما ًٓهغ ُٞه اإلادظٝو ٖىض الٖا

(. ومىه ٢ىله حٗالى: 
ً
، وهؼلذ ؾهال

ً
 ًض٫ ٖلى هانب مدظٝو ٣ًضع بىدى: )ظئذ ؤَال

ً
 وؾهال

ً
ههب ؤَال

ُهْم ﴾
َ
ْمٌي ٞ ُٖ ٌم 

ْ
غاب: نم زبر إلابخضؤ مدظٝو ج٣ضًٍغ )َم(.5﴿ ُنمٌّ ُب٨  والخ٣ضًغ في الٖا

 

ل خ٤ بهظا اإلاٟهىم ٢ى٫ الىػٍغ في ون٠ بلضة )ًىال(، وهي بلضة َابذ له ؤلا٢امت بها، خحن ٍو

 ٣ً6ى٫:

                                                           
 .10ؾىعة الىىع، آلاًت   1
 .92، م2طهخاب الُغاػ،  اهٓغ: ابً الٗلىي الُمجي،  2
 . 77، م 1ط الىىذ في ئعجاػ اللغآن،اهٓغ: الغماوي،   3
 .105اهٓغ اإلاغاغي، ٖلىم البالٚت، م  4
 .18ؾىعة الب٣غة، آلاًت   5
 .70صًىان الىػٍغ ظىُض، م  6
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اصَا  وؾ٣ى الخُا جل٪ الغبٕى َو

ً    جدً     لُه       هٟسخي      صاثًما  َو

لىال   وجالٖها مٗمىعَا َو

 ما   بن    ؤعي     جدخاع     مىه      بضًال

ً(، ُٞٗغب   بدظٝ اإلابخضؤ )اإلاؿىض بلُه( في البِذ الشاوي، والخ٣ضًغ في اإلادظوٝ: )َى َو

اإلادظٝو مبخضؤ، والجملت الاؾمُت الىانٟت الىا٢ٗت في مدل اإلاؿىض زبر له، وخظٝ إلاا ُٞه مً 

 .  ٖلم اإلاساَب باإلادظٝو لخ٣ضم ط٦ٍغ

غاب وبهما حٗلم م٩اهه ب2) طا ؤهذ جهٟدذ اإلاٗجى ووظضجه ( الًغب الشاوي: ما ال ًٓهغ بااٖل

مى٘(، بط مً البحن ؤن  ُٗي ٍو ٣ٗض، َو ال ًخم بطا لم ًغإ طل٪ اإلادظوٝ، ٦ما ٣ًا٫: )ٞالن ًدل َو

مى٘ ما ٌكاء، ول٨ً ال ؾبُل بلى بْهاع طل٪  ُٗي ما ٌكاء ٍو ٣ٗضَا، َو اإلاٗجى ًدل ألامىع َو

، ولى ؤْهغجه ؤػلذ جل٪ البهجت ويإ ما حكٗغ به مً عوٕ وظما٫ مما لم ٨ًً مً الًغب  اإلادظٝو

:1ألاو٫.
ً
  2وطل٪ ٦ما ٣ًى٫ الىػٍغ في الضٖاوي ؤًًا

ت    ٞا٦ٟجي   ومً  ج٨ٟه   ال ًسدصخى   مً   هىاثب  صٖىج٪   ًا   ٧افي   البًر

ت ؤ٦ٟجي ؤمغي،   ى )ؤمغي(، واإلاٗجى: )ًا٧افي البًر ٣ًخطخي الخا٫ بىظىص ٖىهغ مدظٝ، َو

غاب وبهما حٗلم ومً ج٨ٟه ؤمٍغ ال ًسدصخى مً هىا ت ال جٓهغ بااٖل ظٍ الٗىانغ اإلادظٞو ثب الضَغ(، َو

ا  ىَّ
ُ
ِتي ٦

َّ
 ال

َ
ت ْغٍَ َ٣

ْ
٫ِ ال

َ
م٩اجها بطا جدبٗذ اإلاٗجى. وجٓهغ ل٪ َظٍ اإلاحزة البالُٚت في ٢ىله حٗالى:﴿َواْؾإ

حَها﴾ غاب ال ٣ًخطخي ج٣ضًٍغ 3ِٞ ت(، ول٨ً ؤلٖا وفي ال٨الم خظٝ، ألن ألانل: )واؾإ٫ ؤَل ال٣ٍغ

، ألهه ٖىضما خظٝ اإلاًاٝ هاب مىابه اإلاًاٝ بلُه، ٞؿّض م٩اهه، وؤلاًجاػ ا٢خطخى ؤن اإلادظ ٝو

ًضع٥ اإلا٣هىص بمٟهىمه الضاللي، ولى ؤْهٍغ الظ٦غ الخ٨ُم ل٩ان ال٨الم مغظٗه بلى البُان، ال بلى 

اإلاٗاوي، و٢ض ٢ُل: بن الخظٝ في مشل َظا ؤبلٜ مً الظ٦غ، ألن الىٟـ جظَب ُٞه ٧لَّ مظَب، ولى 

 ٖلى الىظه الظي جىاوله الظ٦غ.
ً
  4ط٦غ الجىاب ل٩ان م٣هىعا

 ؤ٢ؿام الخظٝ باٖخباع اإلادظٝو

                                                           
 .93م ،2هخاب الُغاػ، جاهٓغ: الٗلىي،   1
 .74صًىان الىػٍغ ظىُض، م  2
 .82ؾىعة ًىؾ٠، آلاًت   3
 .220، مالبالغت الٗغبُت ٖلم اإلاٗاوياهٓغ: الؼوبعي،   4
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سخهغ اإلاٗاوي في  لى مغجبخه ؤن ٌؿل٪ اإلاخ٩لم ؤؾلىب ؤلاًجاػ، ٍو ومً بالٚت ال٨الم ٖو

 في 
ً
ٟا ُّٟ ال٩لمت، ؤو الجملت، ؤو الجمل، ُٞدظٝ بٌٗ الٗىانغ لٛغى الازخهاع في ال٨الم، ؤو جس

الخظٝ بةٖخباع نىع اإلادظٝو ًضوع خى٫ خظٝ ظؼء مً ال٩لمت ؤو ما ًجز٫ مجزلت ظؼئها الى٤ُ. ٞ

٦إصاة الىضاء، ؤو ًاء اإلاخ٩لم، وخظٝ ظؼء مً الجملت، ٦دظٝ اإلاؿىض ؤو اإلاؿىض بلُه ؤو خظٞهما، ؤو 

خظٝ شخيء مً مخٗل٣اث الٟٗل ؤوما ٌٗمل ٖمله، وخظٝ ظملت ٧املت. وخظٝ ؤ٦ثر مً ظملت. ومً 

 1الخظٝ باٖخباع اإلادظٝو بلى ؤعبٗت ؤ٢ؿام:  ٖلماء اإلاٗاويَظا ٢ؿم 

حن مما جبجى به  ال٣ؿم ألاو٫: خظٝ ظؼء مً ال٩لمت ؤو ما ًجز٫ مجزلت ظؼئها، ٦دٝغ ؤو خٞغ

ِغ ۞ 
ْ
َىج

ْ
ِ٘ َوال

ْٟ َّ
ٍغ ۞ َوالك

ْ
ك َٖ ا٫ٍ  َُ

َ
ْجِغ ۞ َول

َ
ٟ

ْ
مت مً ٢ىله حٗالى: ﴿ َوال مشل طل٪ ما في آلاًت ال٨ٍغ ال٩لمت. ٍو

 
َّ
ْؿِغ ﴾.َوالل ٌَ ا 

َ
ِل ِبط بضو في آلاًت الغابٗت خظٝ خٝغ الٗلت وهي )الُاء( مً )ٌؿغ(، ألن ألانل  2ُْ ٍو

اًت لليؿ٤ الجمالي في عئؽ آلاًاث ولى لم  ٞحها: "واللُل بطا ٌؿغي" ٞسظٞذ الُاء مً "ٌؿغي" ٖع

َب ًىظض ظاػٌم بٖغابيٌّ ٣ًخطخي َظا الخظٝ. ومً هٓحٍر خظٝ ًاء اإلاخ٩لم في ٢ىله حٗالى 
َّ
ظ

َ
: ﴿ َو٦

ً
ؤًًا

٨ِحِر ﴾
َ
اَن ه

َ
٧ 

َ
٠ ُْ َ

٨
َ
ُبىا ُعُؾِلي ٞ

َّ
ظ

َ
٨

َ
ْم ٞ َُ َىا ِْ اَع َما آجَ

َ
ك ْٗ ىا ِم

ُ
ٛ

َ
ْبِلِهْم َوَما َبل

َ
٢ ًْ ًَ ِم ِظً

َّ
واإلاٗجى: ٠ُ٦ ٧ان 3ال

.
ً
ماث ؤًًا  4به٩اعي، ٞدظٝ مً )ه٨حر( ًاء اإلاخ٩لم لضإ اليؿ٤ الجمالي الىا٢٘ في عئوؽ آلاًاث ٦ٍغ

 5ٍغ في الغزاء ٣ًى٫:ومً َظا جغي الىػ 

 عب ؤصزله في ظىاه٪ بحن الـــ 

 عب     ؤٍع       وظه    زحر        البراًا 

غ   خىع والبؿه مً لباؽ الخٍغ

 ؤخمض     اإلاجخبى      الكُٟ٘          البكحر

بضو في البِخحن ؤن الىػٍغ اؾخٗمل ؤؾلىب الخظٝ، وخظٝ في بضاًت ٧ل بِذ مجها )ًاء  ٍو

ت البلُٛت، وهي الىضاء،  واإلاساَب(، بط ؤنل في ٧ل مجها )ًا عبي(، واؾخٛجى بما في الخظٝ مً اإلاٍؼ

 6الازخهاع واؾخ٣امت الىػن مما ؾبب الخظٝ ومىاؾبخه. ومىه خظٞه ألال٠ في ٢ىله:

                                                           
 .330، م1، طالبالغت الٗغبُتعاظ٘: اإلاُضاوي،   1
 .4، بلى 1ؾىعة الٟجغ، آلاًت مً   2
 .45ؾىعة ؾبإ، آلاًت   3
 .333، م1ط البالغت الٗغبُت،اهٓغ اإلاُضاوي،   4
 .53صًىا الىػٍغ ظىُض، م  5
 .58صًىان الىػٍغ ظىُض، م  6
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لى    الصخابت    ٧لهم    م٘   جاب٘  ههج    الظي    مً   ولضٍ    بسخا١  ٖو

بمٗجى )والضٍ( لخس٠ُٟ الى٤ُ، ومغاٖاث الىػن مما ج٣خًُه وخظٝ ألال٠ في )ولضٍ(  

حن مً ال٩لمت في باب الىضاء ٦إن ًدظٝ  ت. ومً َظا الىٕى خظٝ آزغ خٝغ ؤو خٞغ ألابُاث الكٍٗغ

، ؤو ؤن ًدظٝ اإلاًاٝ بلُه مما ٌؿمى 
ً
 مؼظُا

ً
الجؼء الشاوي مً ظؼجي ال٩لمت اإلاغ٦بت جغ٦ُبا

الخجىب للمىاصي، ؤو مغاٖاة ظما٫ الٟجي في وؿ٤ ال٨الم، ؤو  )الترزُم(، وطل٪ لضواعي ؤلاًجاػ، ؤو 

حر طل٪ مما ًجحٍز ٖلم اإلاٗاوي. ومىه خظٝ خٝغ  بًشاع اللٟٔ ألاز٠ ٖلى اللؿان في الى٤ُ  ٚو

٣ى٫:  1ألازحر مً ال٩لمت في ٢ى٫ الىػٍغ في الغزاء مً ماث مً ؤزىاهه وؤزىاجه ٍو

   بٗض   ما ٢ض   مطخى   ٖمغ  وبٗض   ؤزُه   الىضب    ٖباؽ   طي   الظ٧ا
ً
غون   ؤًًا  َو

و٧لمت )الظ٧ا( ؤنلها )الظ٧اء( ٞسظٝ الهمؼة لخس٠ُٟ الى٤ُ، وإلاغاٖاث الىػن في ألابُاث،  

:
ً
 2واليؿ٤ الجمالي. ومىه ٢ىله في الىصر ؤًًا

ى      اإلاضبغ      لؤلمىع      ظمُٗها   قاء    ٧ان    ٦ما ما  َو
ً

 ٌكا    ٦ً    ٖا٢ال

ازباث الهمؼة في )ماقاء ٧ان( خظٞها في )٦ما ٌكا(، ألن ؤلازباث ٌٗضي بلى الش٣ل، وبٗض 

٣ى٫: ضم اؾخ٣امت الىػن. ومً َظا الخظٝ ٢ى٫ امغؤ ال٣ِـ ًساَب مٗكى٢خه ٍو  3ٖو

    بٌٗ    َظا    الخضلل
ً
ُم    مهال َِ  وبن    ٦ىذ    ٢ض ؤػمٗذ نغمي ٞإظملي  ؤٞا

٣هض به )ؤٞاَمت(، وخظٝ الخاء   ت، و٢ض حٗىعٝ ؤن الهمؼة مً خغوٝ ٍو الخإهِض اإلاغبَى

ب والبُٗض، و٢ض ًٓهغ َظا الترزُم مٗجى الخعجب، م٘ ؾالمت الىػن  الىضاء، ُٞىاصي بها ال٣ٍغ

حن ٢ى٫ لبُض:  1الكٗغي. ومً خظٝ الخٞغ

                                                           
 .73صًىان الىػٍغ ظىُض، م  1
 .78هٟـ الضًىان، م  2
، ص. )صولت صًىان امغؤ اللِـ وملحلاجهؤهىع ٖلُان ؤبى ؾلُم، و: ص. مدمض ٖلي الكىاب٨ت، صعاؾت وجد٤ُ٣:   3

ش، الٗحن  .192(، م1، ط1م، 1421ٌ2000ٍ، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع
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    ٖلى ما ٧ان مً   خضر
ً
 بن      الخىاصر      مل٣يٌّ       ومىخٓغ  ًا  ؤؾم  نبرا

ً، ألن ألانل ُٞه )ًا اؾماء(، والٛغى مً َظا الخظٝ و٢ض خظٝ   حن ألازحًر الخٞغ

الترزُم. و٦ما ٣ًىلىن مغزمحن في الىضاء للمًاٝ واإلاغ٦ب اإلاؼجي في هدى )خًغ مىث( و )مٗض 

  ٨ًغب(: ًا خًغ، و ًامٗض.

مشله خظٝ اإلاؿىض بلُه، ؤو اإلاؿىض، ؤو خظٞهما  ال٣ؿم الشاوي: خظٝ ظؼء مً الجملت، ٍو

خٟاء بمخٗل٣اث الٟٗل ؤو ما في مٗجى الٟٗل ٧اإلاهضع واؾم الٟاٖل، ؤو خظٝ ٚحر طل٪ مً والا٦

 بما ًض٫ ٖلى اإلادظٝو لىظىص الضاللت ٖلُه في ال٣غاثً الخالُت ؤو م٣الُت. 
ً
ٖىانغ الجملت اؾخٛىاءا

ى ًغسي ؤؾخاطٍ ٖبض ال٣اصع اإلال٣ب بمإلّىىعاط:  2ومىه خظٝ اإلاؿىض بلُه في ٢ى٫ الىػٍغ َو

 ال ًساٝ الضَغ لىمت الثممً 

 مخىاي٘        هلل         مٗخهم          به

 في هللا َظي خُلت ألابغاع 

 ؤبًضا       وملتزم      ٖلى         ألاط٧اع

 ما جلخ٤ اإلاكاع به  
ً
وبٗض وخظٞه )َاء الخىبُه( في ٢ىله )َظي خُلت ألابغاع(، والتي ٦شحرا

 
ُ
ت

َ
ا٢

َ
ٍِ ه ِظ

ََ  ﴾،٣٦ىله حٗالى: ﴿ 
ً
ت ًَ ْم آ

ُ
٨

َ
ِه ل

َّ
ؤحى بالُاء بضلها، زم اهخ٣ل بلى خظٝ ظؼء مً الجلمت 3الل

ى اإلابخضؤ في ٢ىله "مخىاي٘ هلل" في البِذ الخالي، بط ؤنله: )َى مخىاي٘ هلل(  وخظٝ )اإلاؿىض بلُه( َو

ى مً ؤظضاص  -ٞدظٞه الؾخٛىاء ٖىه. ومشله ٢ى٫ مدمض البساعي بً الكُش ٖشمان بً ٞىصي َو

 الىػٍغ ظى
ً
 4في مضح قُسه ٖبض هللا بً ٞىصي: -ُض ؤًًا

 ما له
ً
 ول٣ض خبا٥ الضَغ قُسا

 ؤٖجي     بمام     الٗهغ     ٖبض هللا    مً

ل   5في الٗلم في جل٪ ألاعاضخي خاج

 ؾاص    الكُىر    الىبل   مظ   َى    قابل

                                                                                                                                              
ه،   1 ٖبض الؿالم مدمض َاعون ) جد٤ُ٣:  ،الىخابٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر الخاعسي بالىالء، ؤبى بكغ، اإلال٣ب ؾِبٍى

 .258( م2، ط3م، ٍ 1988 -َـ  1408ال٣اَغ:م٨خبت الخاهجي، ال٣اَغة،
 .81صًىان الىػٍغ ظىُض، م  2
غاٝ، آلاًت  3  .73ؾىعة ألٖا

، مً بٌٗ  كهائض مدمض البساعي مدمض البساعي بً الكُش ٖشمان بً ٞىصي،   4 ، زؼاهت ٦خب ؤمحر ٧اهى، مسٍُى

 .9م
 وفي بٌٗ الغواًاث )مازل( باإلاُم.  5
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كاَض الترزُم في عجؼ بِذ الشاوي مً ٢ىله "مظ َى قابل"، و)مظ( بمٗجى )مىظ(، زم  َو

ى اإلاؿىض بلُه في بضاًت البِذ الشالض لٛغى  الخ٣ل بلى خظٝ الجؼء مً الجملت، وخظٝ اإلابخضؤ، َو

غاى البالُٚت للخظٝ، بط الخ٣ضًغ: )َى قُش الٗلىم(،  ى بوكاء اإلاضح مما َى مً ألٚا بالغي َو

 َى( لالؾخٛىاء ٖىه لضالثل اإلا٣ا٫ الؿاب٤ الظ٦غ بلُه. ٞدظٝ )

 ٖلى بم٩اهُت ٞهمها 
ً
 بما ًض٫ ٖلحها، ؤو اٖخماصا

ً
ال٣ؿم الشالض: خظٝ ظملت ٧املت اؾخٛىاءا

ى مد٩ي  ولى لم جظ٦غ. ٣ٞض ًمشل َظا الًغب خظٝ ظملت ال٣ؿم في مشل ٢ى٫ هللا ٖؼَّ و ظلَّ َو

ْم م٘ اله-ٖلُه الؿالم –٢هت هبُه ؾلُمان 
َ
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ًَجاِػ.ألطبدّىه، ٞدظٝ ظملت ال٣ؿم اؾخٛىاءا ِ

ْ
ًَ ؤلا ؤو خظٝ ظملت  2ػمها، مما ًٓهغ ُٞه َيْغٌب ِم

٣ًا ِفي  َٟ
َ
ْبَخِػَي ه

َ
ْن ج

َ
َذ ؤ ْٗ َ

ِةِن اْؾَخُ
َ
َغاُيُهْم ٞ ْٖ َ٪ ِب ُْ لَ َٖ ُبَر 

َ
اَن ٦

َ
، مشل ٢ىله حٗالى:﴿َوِبْن ٧ ظىاب الكٍغ

هُ 
َّ
اَء الل

َ
ْى ق

َ
ٍت َول ًَ ِجَحُهْم ِبأ

ْ
َخإ

َ
َماِء ٞ ًما ِفي الؿَّ

َّ
ْو ُؾل

َ
ْعِى ؤ

َ ْ
ًَ  ألا ًَّ ِم َ

ىه
ُ
٩

َ
 ج

َ
ال

َ
ُهَضي ٞ

ْ
ى ال

َ
ل َٖ ُهْم  َٗ َجَم

َ
ل

ِلحَن﴾ َِ َجا
ْ
ُه خظٝ، بط الخ٣ضًغ: ٞةن اؾخُٗذ طل٪ ٞاٞٗل.3ال ومىه ٢ى٫ الىػٍغ في الىصر بغص 4ٞو

  5ألامغ بلى هللا و٢ا٫:

 
ً

   واعصص     بلُه      ألامغ     ٦ً     مخىؾال
ً

ت        هاثال  بمدمض         زحر        البًر

٣ّضع الخظٝ للمؿىض الٟٗلي مً ظملت ظىاب الكٍغ في البِذ الشاوي، بط الخ٣ضًغ: مً  ٍو

ت "ج٩ىن هاثال"، ٞدظٝ )ج٩ىن(. ومً خظٝ ظملت ظىاب  ٢ىله: "٦ً مخىؾال بمدمض زحر البًر

عْ 
َ ْ
ْذ ِبِه ألا َٗ

ِ
ّ
ُ

ُ
ْو ٢

َ
ِجَبا٫ُ ؤ

ْ
َرْث ِبِه ال ا ُؾّحِ ْغآهً

ُ
نَّ ٢

َ
ْى ؤ

َ
 ٢ىله حٗالى: ﴿َول

ً
ى﴾الكٍغ ؤًًا

َ
ْىح

َ ْ
َم ِبِه اإلا ِ

ّ
ل
ُ
ْو ٧

َ
ؤي 6ُى ؤ

ى﴾
َ
ْىح

َ ْ
ؤي ل٩ان َظا ال٣غآن اإلاجز٫ ٖلى مدمض. ٣ٞض ْهغ اإلادظٝو في آلاًخحن ب٣غاثً اإلا٣ا٫ 6اإلا

ضع٦ها اإلاخل٣ي ببضحهخه، ألن اإلاظ٧ىع مىه ًض٫ ٖلى اإلادظٝو والؿ٩ىث ٖىه مً ظىابه،  وألاخىا٫، ٍو

بن الخظٝ في مشل َظا ؤبلٜ مً وألن اإلا٣ٗى٫ مً الخُاب ٖىض ؤَل الٟهم ٧اإلاىُى١. و٢ض ٢ُل: 

                                                           
 .21-20ؾىعة الىمل، آلاًت   1
 .223م، 8عاظ٘: ؤبى خُان، البدغ اإلادُِ، ط  2
 .35ؾىعة ألاوٗام، آلاًت  3
 .336، مالٗغبُت البالغتعاظ٘: اإلاُضاوي،   4
 .78صًىان الىػٍغ ظىُض، م  5
ض، آلاًت  6  .31ؾىعة الٖغ
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 ٖلى الىظه الظي 
ً
الظ٦غ، ألن الىٟـ جظَب في الخظٝ ٧لَّ مظَب ولى ط٦غ الجىاب ل٩ان م٣هىعا

 خحن ًسخخم بالضٖاء والهالة ٖلى الىبي في 
ً
جىاوله الظ٦غ. ومً خظٝ الجملت ٢ى٫ الىػٍغ ؤًًا

 1مغزِخه ؤزىاهه الؿاب٣حن بلى عخمت هللا و٢ا٫:

 هام مدمضونل ٖلى زحر ألا 

 م٘   آلا٫   وألاصخاب   ما ٢ا٫    ٢اثل

 وؾلم وباع٥ ًا مهُمً ًا وجغ 

 وما   اههب   مً  مؼن الخُا وابل مُغ

والكاَض: ٢ىله ما ٢ا٫ ٢اثل، ُٞه خظٝ الجملت، وهي ٧لمت الكهاصة، بط اإلاٟهىم في ٢ىله:  

لئلًجاػ، و٢هض الاخخهاع في ال٨الم مما "ما ٢ا٫ ٢اثل" مٗىاٍ ما ٢ا٫ ٢اثل )ال بله بال هللا(، ٞدظٞها 

 ًُلبه ألاؾلىب البالغي.

ىت، و٢ض ط٦غ  ال٣ؿم الغاب٘: خظٝ ؤ٦ثر مً ظملت اؾخٛىاًء بما ًض٫ ٖلى اإلادظٝو مً ال٣ٍغ

ُه 
َّ
حَها َوالل ِٞ ْم 

ُ
ج
ْ
اَعؤ اصَّ

َ
ًؿا ٞ ْٟ ُخْم هَ

ْ
َخل

َ
٢ 

ْ
 ٦شحرة، مجها ما في ٢ىله حٗالى: ﴿َوِبط

ً
غٌِط َما ٖلماء اإلاٗاوي مىه ؤمشاال

ْ
ُمس

 
َ
ْم ح

ُ
٨

َّ
ل َٗ

َ
اِجِه ل ًَ ْم آ

ُ
ِغ٨ٍ ٍُ ى َو

َ
ْىح

َ ْ
ُه اإلا

َّ
ْخِي الل ًُ ِلَ٪ 

َ
ظ

َ
َها ٦ ًِ

ْٗ ٍُ ِبَب َىا اْيِغُبى
ْ
٣ُل

َ
ُخُمىَن ۞ ٞ

ْ
٨

َ
ْىُخْم ج

ُ
ىَن ﴾٦

ُ
٣ِل حها 2ْٗ ٞو

خظٝ ؤ٦ثر مً ظملت، و٢ض ٢ضع ؤبى خُان اإلادظٝ ٞحها وبِىه بمالخٓخه ٖلى ما ًض٫ ٖلُه ٞاٖخبر َما 

ٍُ وَ  َض ْٗ ها، َب ًِ
ْٗ ٍُ ِبَب ى: اْيِغُبى

َ
ال َٗ

َ
ُه ح

ُ
ْىل

َ
٢ ٍُ ى َيَغُبى

َ
ل َٖ َدِحَي، بط َص٫َّ 

َ
ٞ ٍُ َغُبى ًَ َ

٣ِْضًغ: ٞ ُه،و٢ا٫: ؤن الخَّ
َ
ْبل

َ
َما ٢

ْىحى.
َ ْ
ُه اإلا

َّ
ْخِي الل ًُ ظِلَ٪ 

َ
ى: ٦

َ
ال َٗ

َ
ُه ح

ُ
ْىل

َ
َدِحَي ٢

َ
ى ٞ

َ
ل َٖ ظا الًغب مً الخظٝ ًٟهمه اإلاخل٣ي 3وزم ًُض٫ُّ  َو

مت. ومً َظا ألاؾلىب ٢ى٫ الىػٍغ بكهاصة ال٣ٗل ولىاػ  م ال٨ٟغ إلصعا٥ اإلادظٝو ٦ما في آلاًت ال٨ٍغ

٣ى٫: خهىع الخىاع م٘ الخمامت ٍو ال٫، ٍو  4في ط٦غ ألَا

؟ 
ً
لت  ٞؿإلتها مالي ؤعا٥ ٍَؼ

 ما    با٫      لىه٪     مٛبًرا      مخٛحًرا؟ 

 ٢الذ ل٨ثرة لىٖتي وؾهاص 

 ٢الذ   لبؿذ      ٖلي    زىب      خضاص

تي..(،  لت ل٨ثرة لٖى و٢ض ًضع٥ اإلادظٝو في ٦ال البِخحن، بط الخ٣ضًغ في البِذ ألاو٫: )٦ىذ ٍَؼ

اث، وهي ما في  وفي الشاوي: )لبؿذ ٖلي زىب خضاص واٚبّر لىوي وحّٛحر(. وال٣غاثً الضالت ٖلى اإلادظٞو

                                                           
 .74صًىان الىػٍغ ظىُض، م 1

 .73ؾىعة الب٣غة، آلاًت   2
 .420، م1، طالبدغ اإلادُِعاظ٘: ؤبى خُان،   3
 .45صًىان الىػٍغ ظىُض، م  4
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؟" و٢ىله: " مابا٫ لىه٪ مٛبًرا مخٛحًرا" وط
ً
لت ل٪ ٦ما ٧اهذ في آلاًت الؿاا٫ مً ٢ىله: " مالي ؤعا٥ ٍَؼ

ىت الؿاا٫.  مت ٦ما اؾخيبِ ؤبى خُان في ال٨الم ما ًض٫ ٖلُه ب٣ٍغ  ال٨ٍغ

 اإلابدث الشالث: خظف اإلاؿىض ئلُه خحن ًىىن مبخضأ.

لماء اإلاٗاوي ٌٗخبروهه ؤخض ع٦جي  و٢ض حٗىعٝ ؤن للمؿىض بلُه مىاي٘  ًظ٦غ ُٞه، ٖو

ٓم مجها ألهه ٖباعة ٣ىلىن َى الغ٦ً ألٖا ًٖ الظاث، واإلاؿىض ٧ىن٠ له، والظاث ؤ٢ىي  الجملت، ٍو

ا وخاظتها بلى الضا٫ مجهما  مً الىن٠ في الشبىث. وبطا ٧اهذ ؤلاٞاصة جٟخ٣غ بلى ٧لحهما ٞةن اٞخ٣اَع

خى٠٢  ٖلى الظاث الشابخت ؤقض في الخاظت ٖىض ٢هض ؤلاٞاصة مً الضا٫ ٖلى الىن٠ الٗاعى، ٍو

ً: ؤخضَما وظىص ما ًض٫ ٖلُه ٖى ىت، والشاوي: وظىص اإلاغجر للخظٝ خظٞه ٖلى ؤمٍغ ض خظٞه مً ٢ٍغ

ٖلى الظ٦غ. ٞاألمغ ألاو٫ مغظٗه بلى ٖلم الىدى، وؤما الشاوي ٞمغصٍ بلى ٖلم البالٚت، وال ًسلى طل٪ 

مً م٣خًُاث وصوإ بالُٚت جغجر الخظٝ مً الظ٦غ، واإلاؿىض بلُه الظي ٨ًثر خظٞه َى اإلابخضؤ ؤو 

مشل خظٝ اإلابخضؤ ٢ى٫ ال1الٟاٖل.  2ىػٍغ في ط٦غ بلضة )ًىال( وؤخبخه ٞحها خحن ٣ًى٫:ٍو

اصَا  وؾ٣ى الخُا جل٪ الغبٕى َو

ً     جدً     بلُه     هٟسخي       صاثًما   َو

لىال   وجالٖها مٗمىعَا َو

 ما    بن    ؤعي     جدخاع     مىه   بضًال

ى اإلابخضؤ للٗلم به، بط الخ٣ضًغ: )َى  ً جدً بلُه  في البِذ الشاوي خظٝ اإلاؿىض بلُه َو َو

"، واخدؿب  ى ٢ىله: "جل٪ الغبٕى هٟسخي( و٢ض ج٣ضم ط٦ٍغ في البِذ ألاو٫، وؤلاقاعة بلُه في الشاوي، َو

ظا م٣ل ل٣ُمت ال٨الم  ط٦ٍغ مّغة ؤزغي مً ؤلانغاٝ، والخالٖب باأللٟاّ مً ٚحر صاعي بلى طل٪، َو

٢غاثً اإلا٣ا٫. وجغي مشله في مىٓىع البالغي، والخظٝ ؤخؿً مىه لىظىص ما ًض٫ ٖلى اإلادظٝو مً 

 3ٖىض بكاع بً بغص في ٢ىله:

 ًا لُلتي جؼصاص ه٨غا 

 خىعاء         بن         هٓغث          بلُـ 

 مً خب مً ؤخببذ ب٨غا 

 ٥      ؾ٣خ٪    ي  بالٗحن           زمغا

                                                           
ؼ ٖخ٤ُ، واهٓغ: ٖبض 56، م1، طبغُت ؤلاًًاح في قغح اإلافخاحعاظ٘: الهُٗضي،   1 ، في البالغت الٗغبُت ٖلم الٍٗؼ

 .104، ماإلاٗاوي
 .70صًىان الىػٍغ ظىُض، م  2
، )بحروث: صاع صًىان اإلاٗاويؤبى َال٫ الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل بً ؾُٗض بً ًدحى بً مهغان الٗؿ٨غي،   3

 .270، مٖلم البُان. واهٓغ: بضوي َباهت، 846، م1الجُل،  بحروث، لبىان، )ص.ث(، ط
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 ٖىه في الظ٦غ لئلقاعة بلُه  
ً
ؤي هي الخىعاء، ٞدظٝ َظا الٗىهغ )اإلاؿىض بلُه( اؾخٛىاءا

 مما ًضع٦ه ال٣ٗل والُب٘ البالغي الؿلُم، وؤ٦ثر و٢ٕى مشل َظا ألاؾلىب في اإلاضح. 

 ؤٚغاى خظٝ اإلاؿىض بلُه )مبخضؤ( في صًىان الىػٍغ ظىُض.

غي ٖلماء اإلاٗاوي ؤهه مً الٗؿحر بخهاء ظمُ٘ ال ضواعي البالُٚت التي جاصي بلى خظٝ ٍو

اإلاؿىض بلُه، ول٨ً ؤقاع بضع الضًً بً مال٪ بلى بًٗها في ٢ىله:" ؤما  خظٝ اإلاؿىض بلُه: ٞل٩ىهه 

، وجغ٦ه عاظ٘ الجبإ الاؾخٗما٫، ؤو ل٤ًُ اإلا٣ام، ؤو لالختراػ ًٖ الٗبض، ؤو ًٖ بحهام خىالت 
ً
مٗلىما

ىهه ًٖ لؿاه٪، ؤو ألن اإلاؿىض ال ًهلر بال له، ؤو لٛحر جإصًت مٟهىمه ٖلى اللٟٔ صون ال٣ٗل، ؤو له

 1طل٪ مما ال حهضي بلُه بال ال٣ٗل الؿلُم والُب٘ اإلاؿخ٣ُم".

 بإن َظٍ الضواعي لم ج٨ً ٢انغة ٖلى ما ؤقاع بها بضع الضًً بً مال٪، بل ؤياٝ ٦شحر 
ً
ٖلما

ضع٥ اإلادظٝو بكهاصة ال٣غاثً وألاخىا٫، ومجها  مً الباخشحن صوإ ؤزغي جدظٝ بها اإلاؿىض بلُه، ٍو

 ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال ؤلازهاء:

بوكاء اإلاضح، ؤو الظم، ؤو الترخم، ٣٦ىلهم بٗض ؤن ًظ٦غوا اإلامضوح، ٞتى مً قإهه ٦ظ  -1

 2و٦ظا، ومىه ٢ى٫ الكاٖغ و٢ُل َى ٖبض هللا ألاؾضي، في مضح ٖمغو بً ٖشمان بً ٖٟان:

 ما جغاخذ مىُتي
ً
 ؾإق٨غ ٖمغا

 ب   الٛجى   ًٖ   نض٣ًهٞتى   ٚحر   مذجى  

 ؤًاصي لم جمجن وبن هي ظلذ 

 وال    مٓهغ  الك٩ىي  بطا   الىٗل  ػلذ

وال ًسٟى آزاع اإلاضح في البِخحن، والكاَض ٞحهما: خظٝ اإلاؿىض بلُه، بط اإلاٗجى: )َى ٞتى(،  

ظا  ٤ بزٟاء اؾمه واْهاع نٟخه، َو ؤبلٜ وباصع بلى خظٞه لٛغى جىنُل اإلاضح بلى اإلامضوح ًٖ ٍَغ

 في الشبىث ٖىض اإلاضح.

 3ومً ؤؾلىب بوكاء اإلاضح ٢ى٫ الىػٍغ في ؤمحر اإلاامىحن خؿً بً مٗاط: 

 لغاي٘ وؤزال٢ه   ٞا٢ذ    ؤمحر له في ٧ل ٞٗل مدامض 
ً

  ٖؿىال

                                                           
، )، )م٨خبت آلاصاب ومُبٗتها: ص.ث، الجماَحراإلاهباح في اإلاٗاوي والبُان والبضٌ٘عاظ٘: بضع الضًً ابً مال٪،   1

 . 12م
 .91، مٖلىم البالغتعاظ٘: اإلاغاغي،   2
 .37عاظ٘: صًىان الىػٍغ ظىُض، م  3
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 ؾذي ًدا٦ُه الصخاب وزحٍر 

 ُٞه      هسىة  لِـ  خلُم خحي     

  الىاؽ صان وقاؾ٘ لجم٘ ٖمُم

 لِـ بساصٕ  ُٖىٝ     ؤمحن    ال٣لب

 بلُه، ول٨ىه خظٞه وؤ٢ام اإلاؿىض م٣امه باصٖاء ؤهه هٟـ  
ً
واإلامضوح في البِذ ٣ً٘ مؿىضا

اإلاؿىض بلُه، ألن ٢ىله )ؤمحر( ون٠ له، والخ٣ضًغ: )َى ؤمحر(، زم اؾخمغ ٖلى َظا الىمِ و٢ا٫ 

ى(، ولم  )ؾذي( و )خحي(، و)خلُم(، و)ُٖىٝ(، و٧لها ؤوناٝ ؤؾىضث بلى اإلادظوٝ، اإلا٣ضع بـ)َو

 ظا ٧له بال لخد٤ُ٣ بزباث َظٍ الهٟاث بظل٪ اإلامضوح. ٨ًً َ

ض  -2  ما ًمُل الىػٍغ بلى اؾخٗما٫ ألاؾلىب اإلاُٟض للظم الباٙل عؾالت ًٍغ
ً
بوكاء الظم، و٦شحرا

هاع الظم ٖلُه، ومً مشل َظا ألاؾلىب اإلاؿخٗمل إلٞاصة الظم ٢ىله   إْل
ً
ببالٚها في ؤمغ ًغاٍ مؿخد٣ا

ً ٖلى لؿان الخ ى ًخهىع الخىاع بِىه وبُجها و٢ا٫:في اإلاؿخٗمٍغ   1مامت َو

 ٞؿإلذ ما زل٤ الظًً جسلٟى؟ 

 ال    ج٨ظبُجي     ًا خمامت     ؤ٦كٟي! 

 ٢الذ طوو ٞدل طوو ؤخ٣اص 

 ٢الذ   طوو   خؿض    طوو     بٞؿاص

وال ًمى٘ ؤن وؿخض٫ بما اؾخضلىا به في بٌٗ اإلاىا٢٘ ؤن ن به في مىا٢٘ ؤزغي بط طل٪ ظاثؼ، 

ظا الؼوبعي ًمطخي ًٖ عظاء ُٖض وزابذ  ٢ىله  -ناخب ٞلؿٟت البالٚت  -في البدىر البالُٚت، َو

،  -َىا -"وال هجض
ً
 مُٗىا

ً
 مى٣ُُا

ً
 في ج٨غاع ما ٢لىاٍ في ْاَغة الخظٝ، ٞالبالٚت لِؿذ ج٣ُٗضا

ً
ز٣ال

وبهما هي مىا٠٢ ٞىُت هضع٦ها مً اإلاى٠٢ ٧لها، ٣ٞض ج٩ىن َىا٥ ؤٚغاى ؤٖم٤ وؤص١ مً جل٪ التي 

لُىا ؤن وؿدك٠ الُٗاء الٟجي ليؿ٤ التر٦ُب مً صازل الٗمل هٟؿه ومً  ا البالُٚىن، ٖو خهَغ

غاى ؤو  بىِخه الٟىُت الخانلت به، بل ٢ض ًاصي ؾُا١ واخض ؤ٦ثر مً ٚغى مً َظٍ ألٚا

ا". ً، ظظٝ اإلاؿىض بلُه في 2ٚحَر خد٤٣ زال٫ اؾخٗماله َظا ألاؾلىب بْهاع طم اإلاؿخٗمٍغ ٍو

م طوو ؤخ٣اص(، مىيٗحن لهظا الٛغى ، بط اإلاخى٢٘ في ؤلاظابت ؤن ج٩ىن في ألاو٫: )َم طوو ٞدل، َو

م طوو بٞؿاص(، ول٨ىه جغ٥ الظ٦غ للٟغاع مً الخُىٍل الظي ًدؿبب  وفي الشاوي: )َم طوو خؿض، َو

 .
ً
ً ٢ىة الٗباعة بالُٚا َى  مىه ٞؿاص اإلاٗجى، ٍو

باٌن(، ج٣ى٫ طل٪ وج٣هض ؤن ؤن ٣ً٘ الخظٝ لٛغى الخدظًغ والؼظغ، ومشاله ٢ىل٪: )سٗ -3 

ى ال ًضعي به، ٞخدظٍع مً الى٢ٕى ٖلُه بدظٝ اإلاؿىض بلُه، بط الخ٣ضًغ:  جيبه مً صها مً سٗبان َو

                                                           
 .45صًىان الىػٍغ ظىُض، م  1
ت، )ص.ث( ٍ  2 ، الاؾ٨ىضٍع  .81، م2عاظ٘: عظاء ُٖض،  ٞلؿٟت البالٚت بحن الخ٣ىُت والخُىع، )ميكإة اإلاٗاٝع
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َظا سٗبان، ؤو بلُ٪ سٗبان. ومً َظا الٛغى ٢ى٫ الىػٍغ في ون٠ الضهُا والؼظغ ًٖ مخابٗتها خحن 

 ٣ً1ى٫:

ا
ً
 و٦م ٞاع٢ذ مً ًهُٟحها جٟغ٢

 ٦مي       ؾالخه     وؤوصث      بىزاب   

 ؤقذ واهئى مً ٞغا١ اإلادهب 

 عصًيُت         ٞحها     ؤؾىت       ٢ًٗب

ون٠ الضهُا بإجها "عصًيُت"، ؤي هي عصًيُت، وخظٝ اإلاىنىٝ وب٣ي الهٟت في مدل  

 مً ؤن جىظ٘ ؤلاوؿان بما جدمله مً ؤؾىت 
ً
ا غ ًٖ مخابٗتها، خٞى غيه ُٞه الخدٍؼ اإلاؿىض بلُه، ٚو

 ٌؿخد٤ ؤن ًدظٝ اؾمه للخىٝ ؤو الخظع  2باألؾىت التي ًهىٗها ٢ًٗب،قبحهت 
ً
واإلادظوع صؤبا

ذ بظ٦غ اؾمه.   مىه، ؤو ٦غاَت الخهٍغ

ى ًغسي 4 _ ؤن ٣ًهض الترخم بالخظٝ، و٢ض ؤٞاص الخظٝ ٢هض الترخم في ٢ى٫ الىػٍغ َو

٣ى٫:  3قُسه ٖبض ال٣اصع اإلال٣ب بمإلّىىعاط ٍو

 مخىاي٘ هلل مٗخهم به

 ًم     اإلاشل   في  ٖٓت    وفيهضب   ٖض 

 ؤبًضا وملتزم ٖلى ألاط٧اع 

 ج٣ىي   ؤلاله     وصخبت       ألازُاع

٣هض به   لب مجها الجىص بالخُا، ٍو وجغي ؾبُله في َظا الغزاء بٗض ؤن اؾخدًغ بُٗىه َو

ظ٦غ له اإلادامض و٢ا٫:  هٟه ٍو  ٖلى ٣ٞض َظا الكُش، ٞإزظ ٌؿترخم له، ٍو
ً
ؤن حؿُل الضمٕى ؤؾٟا

ت  "مخىاي٘ هلل" و"مٗخهم به" و"ملتزم ٖلى ألاط٧اع" و"هضب" و"ٖضًم اإلاشل"، زم الجمل اإلاُٗٞى

 والتي حكاع٦ها في الخ٨م ٖلحها ا
ً
إلا٨دسخى بد٨مها، زم ٢ا٫: "ؾمذ ٖلى ألازان" وما ٠ُٖ ٖلحها ؤًًا

ىض الخإمل جغي ؤن  الىاخض، وفي الخخام جٟج٘ مً ٣ٞض زم ٢ا٫: "قُذي، ومٗخمضي، وبوـ ٢غاع". ٖو

ظا اإلاؿىض البض ؤن ًٟخ٣غ بلى اإلاؿىض بلُه، ألن  َظٍ اإلاظ٧ىعاث ٧لها الهٟاث ج٣٘ في مدل اإلاؿىض، َو

، وإلاا لم ًظ٦غ اإلاؿىض بلُه في ظمُ٘ الجمل الاؾىاصًت 
ً
 ؤو ج٣ضًغا

ً
الاؾىاص ال ًمً بال باإلاؿىض بلُه خ٨ما

، ج٣ضًٍغ َى، ؤي  . و"مخىاي٘" مؿىض، واإلاؿىض بلُه مدظٝو
ً
ا الؿاب٣ت، وطل٪ ًد٤٣ ٧ىهه مدظٞو

٨ظ ج٣ى٫ في ملتزم ٖلى ألاط٧اع، وظمُ٘ ال ى مٗخهم به، َو جمل البا٢ُت. والهضٝ َى مخىاي٘ هلل، َو

                                                           
 .75عاظ٘: صًىان الىػٍغ ظىُض، م  1
، 1، طالصحاح ٣ًا٫: ٢ًٗبه: بطا اؾخٗهله، و٢ًٗب: اؾم عظل ٧ان ٌٗمل ألاؾخت، عاظ٘:  الجىَغي الٟاعابي،  2

 .182م
 .80صًىان الىػٍغ ظىُض، م 3
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 ًٖ ٢هض الترخم بال٣ُٟض ٦ما ًجضٍ البدض البالغي لهظا 
ً
البالغي مً َظا الخظٝ ٧ان هاقإ

 ألاؾلىب. 

 .
ا
 اإلابدث الغاب٘: خظف اإلاؿىض ئلُه خحن ًىىن فاٖال

ه مىه. ٘ لُٗلم الخباؽ الٟٗل به مً ظهت و٢ٖى غي الجغظاوي: ؤن الٟاٖل ًٞغ وهجض  1ٍو

َىاَعْث خظٝ الٟاٖل في ٢ى٫ هللا
َ
ى ج ي َختَّ ِغ َعّبِ

ْ
ًْ ِط٦ َٖ ْحِر 

َ
خ

ْ
ْخَبْبُذ ُخبَّ ال

َ
ي ؤ ِ

ّ
٣َا٫َ ِبو

َ
 حٗالى:﴿ ٞ

ِدَجاِب﴾
ْ
الخ٣ضًغ: ختى جىاعث الكمـ بالدجاب، ٞدظٝ الٟاٖل )الكمـ(، إلاا في آلاًت مً 2ِبال

 ما ًمُل الىػٍغ بإؾلىب
ً
 في َظا لضاللت الؿُا١. و٦ثرا

ً
ه بلى خظٝ ْهىع اإلاغاص، والخظٝ ٧ان مالثما

اث ؤًامه في )ًىال(  ى ٌؿخُٗض ط٦ٍغ ىت جض٫ ٖلُه، ومً خظٝ الٟاٖل ٢ى٫ َو الٟاٖل بٗض وظىص ٢ٍغ

٣ى٫:  3ٍو

 ؤَاظذ َمىمي وؾِ ًى٫ مىاػ٫ 

 وهىح    خماماث    ٖلى     ٚهً    صوخت

 ؤ٢ام بها مً ٢بل ٢ىم ؤٞا يل 

ذ     الهبا     وجماثل  جمُل        بها     ٍع

، وهي و٢ىله )جماثل(  ى ٞٗل، وؤًً ٞاٖله؟ ٞمدظٝو في عجؼ البِذ الشاوي: مؿىض، َو

. ومً 
ً
الخمامت التي ًخدضر ٖجها، واإلاٗجى: وجماثل الخمامت، وخظٝ إلاغاٖاث الىػن وال٣اُٞت مٗا

﴾ 
ُ
ت

َ
ل

َ
ال ًَّ ْحِهُم ال

َ
ل َٖ ِغ٣ًٍا َخ٤َّ 

َ
َضي َوٞ ََ ِغ٣ًٍا 

َ
خظٝ الٟاٖل بٗض ٞٗل 4خظٝ الٟاٖل ٢ىله حٗالى: ﴿ ٞ

ظا  )َضي(،  َضي َم هللا، بخ٣ضًم اإلاٟٗى٫ ٖلى الٟاٖل اإلادظٝو لالزخهام، َو
ً
٣ا بط الخ٣ضًغ: ٍٞغ

( مٟٗى٫ به م٣ّضم مىهىب ٖامله َضي )َضي( 
ً
٣ا ٣ى٫: " )ٍٞغ ما ؤقاع به نافي في بٖغابه آلاًت ٍو

 ومً خظ5ٝٞٗل ماى مبجي ٖلى الٟخذ اإلا٣ّضع ٖلى ألال٠، والٟاٖل يمحر مؿختر ج٣ضًٍغ َى ؤي هللا"

 6الٟاٖل ٖىض الىػٍغ ٢ىله في مضح ؤمحر اإلاامىحن خؿً بً مٗاط:

 وظلله    بالٟٗى      ًٖ     ٧ل     وا٢٘  ظؼاٍ   بله    الٗغف     بالخحر      صاثًما

                                                           
 .110، مصلئل ؤلاعجاػاهٓغ الجغظاوي،   1
 .32ؾىعة م، آلاًت   2
 .36صًىان الىػٍغ ظىُض، م  3
غاٝ، آلاًت   4  .30ؾىعة ألٖا
غابٖبض الغخمً نافي،   5  .390، م8، طالجضٌو في الٖا
 .55صًىان الىػٍغ ظىُض، م  6
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ظا   ٞدظٝ الٟاٖل في عجؼ البِذ بٗض ال٠ُٗ، واإلاٗجى: وظلله )بله الٗغف( بالٟٗى، َو

ى ٠ُٖ الجملت   بمؿبب، َو
ٌ
 ٖلى مشلها مما ؾُظ٦غ في مدل آزغ.الخظل٠ هاقإ

 ؤٚغاى خظٝ اإلاؿىض بلُه )ٞاٖل( في صًىان الىػٍغ ظىُض.

 وألاخىا٫ البالُٚت الضاُٖت بلى خظٝ الٟاٖل في اإلاىٓىع البالغي ج٩ىن  ٦شحرة، ومجها: 

الاختراػ ًٖ الٗبض، وطل٪ لٓهىع ٖضم ؤلاٞاصة مً ط٦غ اإلاؿىض بلُه، ُٞدظٝ الزخهاع  -1

ى٢ِْبُخْم ِبِه و٢هض ؤلاًجاػ  ُٖ ِل َما 
ْ
ا٢ُِبىا ِبِمش َٗ

َ
ْبُخْم ٞ

َ
ا٢ َٖ في الٗباعة، وطل٪ ٦ما في ٢ىله حٗالى:﴿ َوِبْن 

ى  ؤي: بمشل ما ٖا٢ب٨م اإلاٗخضي به.وخظٝ الٟاٖل )اإلاٗخضي(.1﴾ ومً َظا ألاؾلىب ٢ى٫ الىػٍغ َو

٣ى٫: ُاوي لضوة ن٨خى ٍو  2ًه٠ ٧اعزت الاخخال٫ البًر

 ىاعخم ؤلاله ظمُ٘ مً م٨ؿىا َ

 وؤٖاص    صولت    مً     ٖهضث     بهم     َىا

 ؤَل الخ٣ى والجىص وؤلاعقاص 

اص  آمحن      وقدذ       صولت         ألاٚو

ى )ؤلاله(، خظٝ لٛغى ؤلاًجاػ في ال٨الم، ولشبىث صاللت  وفي ٢ىله: )وؤٖاص( خظٝ للٟاٖل َو

ىت بلُه في مًمىن ال٨الم، بط الخضًض ظاع في الترخم مىه، وط٦غ في البِذ ألاو٫، وال ًهلر  ال٣ٍغ

 زبىث الٟاٖلُت بال إلاا ًخدضر ٖىه. 

ٖلى الىػن ٢ى٫ الىػٍغ في ؤَل اإلاداٞٓت ٖلى الىػن الكٗغي، ومً الخظٝ للمداٞٓت  - 2

  3ًىال:

ا    اٖخىا    ٢ضماثىا    الـــــ
ً
 ــــؿاصاث    ٢بل    بها    ٦ٟا٥    صلُال  و٦ٟى   بها    قٞغ

واإلاٗجى: ٦ٟا٥ َظا صلُال، وخظٝ )َظا( الٟاٖل، للمداٞٓت ٖلى الىػن في البِذ، ولى ط٦غ  

 في ٢هُضة حؿمى اؾخٛازت اللهٟان مً  لخغط مً الخٟٗلت التي بىِذ  ٖلحها البِذ. ومىه
ً
٢ىله ؤًًا

 4ظىص الغخمً:

                                                           
 .126ؾىعة الىدل، آلاًت   1
 .45عاظ٘: صًىان الىػٍغ ظىُض، م  2
 .71صًىان الىػٍغ ظىُض ، م  3
 .47صًىان الىػٍغ ظىُض، م  4
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 ؾهم       اإلا٩اثض      باًٚخا         ٞغما٧ا  ؤم   هٟؿ٪   الؿهىي    الخبِشت    ؾلُذ

بخدضر في البِذ ًٖ الىٟـ الؿهىي، وفي ٢ىله )ٞغما٧ا( خظٝ للٟاٖل، واإلاٗجى: ٞغما٥  

ت هٟؿ٪ الؿهىي، ٞدظٝ َظا اإلاؿىض بلُه  للمداٞٓت ٖلى الىػن الكٗغي. وؤما ألاؾباب اإلاٗىٍى

 التي جضٖى بلى خظٝ الٟاٖل وجٓهغ مجها خاالث ٦شحرة، ومجها:

، واإلاٗجى: ؤن ٩ًىن للمساَب اإلاام بالٟاٖل ختى ال ًدخاط بلى ط٦ٍغ  -3
ً
٧ىن الٟاٖل مٗلىما

لِ 
ُ
ْم َوز

ُ
ْى٨ َٖ  

َ
٠ ِ

ّٟ َ
س ًُ ْن 

َ
ُه ؤ

َّ
ِغٍُض الل ًُ ا ﴾له، ومىه ٢ىله حٗالى:﴿  ًٟ ُ ِٗ َؿاُن َي

ْ
و ِ

ْ
ؤي زل٤ هللا ؤلاوؿان ٤َ1 ؤلا

ىت الضالت ٖلى  ى الٗلم به، بط ال٣ٍغ . بجي الٟٗل للمجهى٫، وخظٝ الٟاٖل لضإ مٗىىي َو
ً
يُٟٗا

ى  ت بإال زال٤ بال هللا. ومً خظٝ الٟاٖل وب٢امت اإلاٟٗى٫ م٣امه ٢ى٫ الىػٍغ َو طل٪، وهي اإلاٗٞغ

٣ى٫:  2ًهلي ٖلى الىبي ٍو

ّو     بؾغاء  م    عبي   ما    بضا    ٣ًمغنلي     وؾل
ُ
 ٖلى   هبي   له   ٢ض   ز

والكاَض في البِذ ٢ىله: "خّو اؾغاء"، بط ؤهه مٗلىم ؤن هللا حٗالى َى الظي خّو هبُه 

َخَغاِم ملسو هيلع هللا ىلص مدمض 
ْ
ْسِجِض ال

َ ْ
ًَ اإلا  ِم

ً
ال ُْ ٍِ لَ ْبِض َٗ ْؾَغي ِب

َ
ِظي ؤ

َّ
ى ال٣اثل:﴿ُؾْبَداَن ال ى باإلؾغاء مٗه، َو

َ
ِبل

ى﴾ صخَ
ْ
٢
َ ْ
ْسِجِض ألا

َ ْ
 في بِذ خظٞه الىػٍغ وؤ٢ام م٣امه اإلاٟٗى٫ اإلا٣ضع 3اإلا

ً
وألظل ٧ىن الٟاٖل مٗلىما

ت.  ٗض الخظٝ في َظا مً ألاؾباب اإلاٗىٍى  ُٞه اإلاجغوع، ألن اإلاٗجى )خّهه هللا باإلؾغاء(، َو

ن، بطا ؤن ٩ًىن الخظٝ لٛغى بْهاع الخىٝ مً الٟاٖل، ٦إن ٣ًى٫ ال٣اثل: ٢خل ٞال  - 4

بجي الٟٗل  ذ باؾمه، ٨ُٞخمه ٍو ٧ان ٌٗٝغ ال٣اجل ل٨ً ًساٝ ٖلى هٟؿه ؤما ؾُدضر بٗض الخهٍغ

. ومً َظا ألاؾلىب ٢ى٫ الىػٍغ في مغزِخه ٖلى قُسه ؤبىب٨غ مٗلم بىبى:
ً
 4مجهىال

 ؤزاعث َمىم ال٣لب بٗض َضّوَا

ضَّ   ع٦ً   الهبر   بط   ٖٓم   البلى َُ  وٗم   

 ٖغي الهبرمهاثب ٧اصث ؤن جدل  

 ويا٢ذ   نضوع الخل٤ مً قضة   الظٖغ

                                                           
 .28ؾىعة اليؿاء، آلاًت   1
 .100صًىان الىػٍغ ظىُض، م  2
 .1ؾىعة اؾغاء، آلاًت   3
 .49صًىان الىػٍغ ظىُض، م  4
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ٓهغ في مٓهغ صا٫ ٖلى الخىٝ لغبه حٗالى  وال عجب ؤن ًخدحر ؤلاوؿان ٖىض هؼو٫ آًت، ٍو

ظا َى الىا٢٘ ٖىض الىػٍغ خحن مىث َظ الكُش، و٢ض خؿبها  الظي ججغي بم٣اصًٍغ جل٪ اإلاهاثب. َو

اؾخٗما٫ َظا ألاؾلىب في بُان ما ٣ًاؾُه مً الىػٍغ مً ؤٖٓم اإلاهاثب ٖىضٍ مما ايٍُغ بلى 

ى اإلاىث، ألهه َى َّضام  البلى، وفي ونٟه إلا٣ضاع اإلاهِبت ٢ا٫ "َضَّ ع٦ً الهبر"، بدظٝ الٟاٖل َو

اِث » ب٣ىله: ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما ونٟه الىبي 
َّ
ظ

َّ
اِصِم الل ََ ِغ 

ْ
ًْ ِط٦ ِثُروا ِم

ْ
٦

َ
  1«ؤ

 

 الخاجمت 

صًىان الىػٍغ ظىُض َظا الؾخسغاط ما ُٞه مً جىاو٫ ؤًضي ٦شحر مً الضاعؾحن والباخشحن 

م ًمُلىن بلى الضعاؾت ألاصبُت  الجىصة واإلاداؾً التي حؿخد٤ الضعاؾت والبدض ٖجها، ٚحر ؤن ؤ٦ثَر

وؤٟٚلىا ًٖ الضعاؾت البالُٚت ُٞه، م٘ ؤن الضًىان مملىء بالهىع البالُٚت اإلاؿخد٤ بالبدض ٖجها، 

البالُٚت، م٘ التر٦حز ٖلى مباخض الخظٝ وبالٚخه مما ًٓهغ  ولظل٪ ازترجه لئلقاعة بلى َظٍ الٓىاَغ 

ت التي قغخها ٦شحر مً الباخشحن في  ُٞه جم٨ً الىػٍغ في ألاؾلىب البالغي بجىب ؾل٣ُخه الكٍٗغ

 بدىثهم الجاعي في َظا الضًىان، خحن ٌؿخيخج في َظٍ الضعاؾت ما ًلي:

٣ُا ٖ-1 ا زانت، حٗخبر شخهُت الىػٍغ صخهُت مدترمت في ٚغب  اٍٞغ امت، وفي هُجحًر

َملُت، مً ؤٖما٫ الىػاعة، و٦ثرة الخإل٠ُ، والبدض في  َٖ مُت، و
ْ
ل ِٖ وطل٪ ٌٗىص بلى ؤؾباب ٦شحرة، مجها 

ش.  الخإٍع

غجب  -2 ت في ؤصب عخالجه، خحن ًه٠ اإلاكاَضاث، ٍو ٧ىن الىػٍغ قاٖغ مجُض، وجٓه قاٍٖغ

 بضون مك٣ت. الى٢اج٘ في ٢هاثض ظُضة، ؾهلت الاؾخٗما٫، واصعا٥ اإلا٣هىص

ى الجاهب البالغي،  -3 ٌٗالج َظا البدض ظاهب الظي ؤٟٚل به الباخشىن في َظا الضًىان، َو

 خحن ع٦ؼ الباخشىن بدىثهم في الجاهب ألاصبي.

الخظٝ ظاهب مهم في الضعاؾت البالُٚت، ولؿُما في مىيٕى ٖلم اإلاٗاوي، وجؼصاص ؤَُخه  -4

ي بىاء الجمل، وجٓهغ في خظٞه محزة بالُٚت ؤ٦ثر مً خظٝ في خظٝ اإلاؿىض بلُه بط َى الجؼء ألا٦بر ف

، وفي ٧ل ٚغى وؤَمُت.  ٚحٍر

                                                           
خمضي  جد٤ُ٣:مؿىض ابً الكهاب، ، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾالمت بً ظٟٗغ بً ٖلي بً خ٨مىن ال٣ًاعي اإلاهغي  1

 .391(، م1طم، 1487ٌ1986بً ٖبض اإلاجُض الؿلٟي، )ماؾؿت الغؾالت: بحروث، 
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ًمُل ؤؾلىب الىػٍغ بلى خظٝ اإلاؿىض بلُه ؤ٦ثر مً ٚحٍر مً ٖىانغ الجملت ال٨المُت،  -5

ا ٖلماء اإلاٗاوي ُٞه. غاى البالُٚت التي ط٦َغ  وفي خظٞه له ًٟي ألٚا

 

 اإلاهاصع واإلاغاح٘

ا: )عؾالت الخ٨ُىت، مدمض اإلا-1 ت، ػاٍع ُّ ت في ؤقٗاع الىػٍغ ظىُض الٗغب ُّ باع٥. ألابٗاص الّٟى

ى
ّ
 .1م(، م1981ماظؿخحر، ظامٗت ؤخمض بل

ؤٚا٧ا، ٖبض الباقي قُٗب، ؤصب الصخىة والاؾخ٣ال٫ لضي الىػٍغ ظىُض، ؾاي: )م٣الت: -2

ت بالىُجغ،  ُّ  .1م( م1998الجامٗت ؤلاؾالم

 ZARIA, GASKIYAالخاط الض٦خىع ظىُض.ابغاَُم ظىُض ن٨خى، خُاة وػٍغ ن٨خى 

COOPERATION LTD, THE FIRST EDITION,1993,PAGE 8 

، م -3  .44صًىان ٢هاثض الىػٍغ وػٍغ ظىُض، م٨خبت زانت إلبغاَُم ظىُض، مسٍُى

، 2ٖلي الجاعم، الضًىان ال٩امل للكاٖغ ٖلي الجاعم، )ال٣اَغة: صاع الكغ٢اوي، ٍ-4

 . 332م(، م1990

جي، الٗٝغ الُُب في قغح صًىان ؤبي الُُب، قغح ج٣ضًم: الض٦خىع ًاؾحن هان٠ الُاػ  -5

 .396، م1م(، ط1995وم٨خبت الهال٫،  ألاًىبي، )بحروث: صاع

ٖخ٤ُ بالعبي، مؿاَمت الض٦خىع وػٍغ ظىُض في وكغ الش٣اٞت الٗغبُت، ؾاي: )م٣الت:  -6

 .103م(، م1997خىلُاث الجامٗت ؤلاؾالمُت بالىُجغ، 

م٨غم بً ٖلى، ؤبى الًٟل، ظما٫ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي، لؿان الٗغب، مدمض بً  -7

 .39( م9، ط3ٌ، 1414ٍبحروث،  –صاع ناصع 

ؤبى الٗباؽ قمـ الضًً ؤخمض بً مدمض بً ببغاَُم بً ؤبي ب٨غ ابً زل٩ان البرم٩ي  -8

ُان وؤهباء ؤبىاء الؼمان، اإلاد٤٣: بخؿان ٖباؽ، )بحروث: صا ُاث ألٖا م، 1900ع ناصع، ؤلاعبلي، ٞو

 .377م)، 3)ص.ٍ(، ط

ٖلي بً ِٖسخى بً ٖلي بً ٖبض هللا، ؤبى الخؿً الغماوي، الى٨ذ في بعجاػ ال٣غآن،  -9

لى٫ ؾالم،) صاع اإلاٗاٝع بمهغ، ٍ  .76(، م1م، ط1976، 3جد٤ُ٣: مدمض زل٠ هللا، ص. مدمض ٚػ
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ان -10 ب ال٩اجب، البَر في وظٍى البُان،  ؤبى الخؿحن اسخا١ بً ابغاَُم بً ؾلُمان بً َو

، )مهغ: مُبٗت الغؾالت، ال٣اَغة،   .121م، ص. ٍ (، م1969جد٤ُ٣: وج٣ضًم: خٟجي مدمض قٝغ

ؤهىع ٖلُان ؤبى ؾلُم، و: ص. مدمض ٖلي الكىاب٨ت، صعاؾت وجد٤ُ٣: صًىان امغئ ال٣ِـ  -11

ش، الٗحن م، 1421ٌ2000، وملخ٣اجه، ص. )صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، مغ٦ؼ ػاًض للترار والخاٍع

 .192(، م1، ط1ٍ

ه، ال٨خاب، جد٤ُ٣:  -12 ٖمغو بً ٖشمان بً ٢ىبر الخاعسي بالىالء، ؤبى بكغ، اإلال٣ب ؾِبٍى

( 2، ط3م، ٍ 1988 -َـ  1408ٖبض الؿالم مدمض َاعون ) ال٣اَغ:م٨خبت الخاهجي، ال٣اَغة،

 .258م

البساعي، زؼاهت  مدمض البساعي بً الكُش ٖشمان بً ٞىصي، مً بٌٗ  ٢هاثض مدمض -13

 .٦9خب ؤمحر ٧اهى، مسُىٍ، م

ؤبى َال٫ الخؿً بً ٖبض هللا بً ؾهل بً ؾُٗض بً ًدحى بً مهغان الٗؿ٨غي، صًىان  -14 

 . 846، م1اإلاٗاوي، )بحروث: صاع الجُل،  بحروث، لبىان، )ص.ث(، ط

ومُبٗتها: بضع الضًً ابً مال٪، اإلاهباح في اإلاٗاوي والبُان والبضٌ٘، )م٨خبت آلاصاب  -15

 . 12، م)ص.ث، الجماَحر

ؤبى ٖلى الخؿً بً عق٤ُ ال٣حرواوي ألاػصي، الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه، جد٤ُ٣:  -16

 .128(، م2، ط5م، 1981ٍ -َـ  1401مدمض مدحي الضًً ٖبض الخمُض، )صاع الجُل، 

، الاؾ٨ -17 ت، )ص.ث( عظاء ُٖض،  ٞلؿٟت البالٚت بحن الخ٣ىُت والخُىع، )ميكإة اإلاٗاٝع ىضٍع

 .81، م2ٍ

ض، اإلا٣خًب، جد٤ُ٣: خؿً خمض، )بحروث: صاع ال٨خب  -18 اإلابرص ؤبى ٖباؽ مدمض بً ًٍؼ

 .55(، م1م، ط1999ٌ، 1420، 1الٗلمُت، لبىان،ٍ

ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؾالمت بً ظٟٗغ بً ٖلي بً خ٨مىن ال٣ًاعي اإلاهغي، مؿىض  -19

م، 1487ٌ1986الؿلٟي، )ماؾؿت الغؾالت: بحروث، ابً الكهاب، جد٤ُ٣: خمضي بً ٖبض اإلاجُض 

 .391(، م1ط
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 صعاؾت أؾلىبُت لشالر كهائض مً الكٗغ الجاهلي

 ألاؾخاط الضهخىع مدمض ئؾماُٖل مدمض

ا - حامٗت ؤلاوؿاهُت -مدايغ  بيلُت اللغت الٗغبُت   ولًت كضعح صاع ألامان بمالحًز

__________________________________________________________________________________ 

 ملخو البدث

تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى بُان ؤَمُت الضعاؾاث ألاؾلىبُت في الى٣ض الخضًض، ألن ألاؾلىبُت الخضًشت 

جمحزث بدىاولها الىاضج والٗم٤ُ للىهىم ألاصبُت و٢ضعتها ٖلى ال٨ك٠ ًٖ مىاًَ الجما٫ ٞحها، 

اهب مؿخُٟضة مً ٖلم اللٛت وصعاؾاجه الٗلمُت التي حٛضي الضعاؾاث الى٣ضًت بدُض جخجاوػ الجى 

٨ظا ٞةن الضعاؾاث ألاؾلىبُت  الك٩لُت للىو والى٣ض الؿُخي الظي ٣ًىم ٖلى الكغح والخٟؿحر، َو

لم ألاؾلىب َى الظي  جُٟضها ٦شحرا في ٞهم الىو ألاصبي واؾخ٨كاٝ ما ُٞه مً ظىاهب ظمالُت. ٖو

ت  ٣ت ال٨الم، وهي مإزىطة مً style و ٧لمت stylistic ًُل٤ ٖلُه في الاهجلحًز ال٩لمت  حٗجي ٍَغ

٣ت الخٗبحر ٖىض  stylasالالجُيُت   بمٗجى الَغل ٧ان ٌؿخسضم في ال٨خابت، زم ؤزظث جُل٤ ٖلى ٍَغ

لى َظا ، ال٩اجب ت، ٖو ٣ت ال٩اجب في حك٨ُل اإلااصة اللٍٛى ٨ظا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بن ألاؾلىب َى ٍَغ َو

خباع ًم٨ىىا ؤن وٗٝغ ألاؾلىبُت ٖلى ؤجها مىهج ه٣ضي خضًض، ًدىاو٫ الىهىم ألاصبُت بالضعاؾت  الٖا

م  ُّ ٣ ٖلى ؤؾاؽ جدلُل الٓىاَغ اللٛىٍت وألاؾلىبُت بك٩ل ٨ًك٠ الٓىاَغ الجمالُت للىهىم، ٍو

ت ال٣اثمت في  ؤؾلىب مبضٖها. و٦هظا مً ؤَم ؾماث اإلاىهج ألاؾلىبي:" ا٦دكاٝ الٗال٢اث اللٍٛى

الٗال٢اث ال٣اثمت  الىو، والٓىاَغ اإلامّحزة التي حك٩ل ؾماث زانت ُٞه، زم مداولت الخٗٝغ ٖلى

ر 
ّ
٤ ؤخاؾِؿه ومكاٍٖغ التي ججٗله ًل ت ٞو بُجها وبحن شخهُت ال٩اجب، الظي ٌك٩ل ماصجه اللٍٛى

ت حك٩ل في مجملها ْىاَغ ؤؾلىبُت لها صاللتها في الىو  ؿخسضم نُٛا لٍٛى ٖلى ؤؾالُب مُٗىت، َو

اتها اإلاس1ألاصبي"  لى َظا ألاؾاؽ، ٞؿىٝ ج٩ىن صعاؾتي هي اللٛت بمؿخٍى خلٟت، التر٦ُبُت، ٖو

لى مؿخىي الهىعة، لىىٟظ مً زاللها بلى ٖم٤ الىو الكٗغي الجاَلي، آزظًً  والهىجُت، ٖو

خباع مضي جمّحز الجاَلُحن في نُاٚت جل٪ اللٛت وحك٨ُلها، وظمالُاث َظا الدك٨ُل وؾىٝ  بٗحن الٖا

 .ؤَب٤ ٖلى زالر ٢هاثض مً الكٗغ الجاَلي

                                                           
 99م  8م،  الٗضص 1994ٖىصة زلُل: اإلاىهج ألاؾلىبي في صعاؾت الىو ألاصبي، مجلت الىجاح لالبدار  1
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 1ال٣ِـ التي ٣ًى٫ ٞحها: مً )الىاٞغ ( ـ وؤو٫ َظٍ ال٣هاثض باثُت امغت   1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ُْ
َ
ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِغ ٚ

َ
 ؤعاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْىِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٗحن أل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاِب   ٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم ، َوبالكَّ
َّ
ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخُغ بالُ

ُ
 َوو

 
ضص ؤبُاتها زالر ٖكغة بِخا   ٖو

ب الهظلّي في عزاء بيُه: مً : ) ال٩امل( 2  2ـ وال٣هُضة الشاهُت ٢هُضة ؤبي طٍئ

 ُ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َخَىظَّ
َ
ِبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ج ٍْ ُىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىِن وَع

َ
ًَ اإلا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ؤ

 

  ُٕ ْجــــــــــــــــــــــَؼ ًَ  ًْ ِخــــــــــــــــــــــٍب َمـــــــــــــــــــــ ْٗ ـَ ِبُم ُغ لـــــــــــــــــــــِ َْ  والـــــــــــــــــــــضَّ

 
ضص ؤبُاتها ) زمـ وؾخحن( بِخا  ٖو

 3ـ وال٣هُضة الشالشت ٢هُضة الخيؿاء  في ؤزحها  صخغ مً )البؿُِ(  3 

ُع 
ْ
ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــىَّ ُٖ  ٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــظي بُٗىـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ٪ ؤْم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالٗحِن 

  

 

ُع  
ْ
ا ِلَهــــــــــــــــا الــــــــــــــــضَّ َْ َ

ًْ ؤ لــــــــــــــــْذ ِمــــــــــــــــ
َ
ْم ز

َ
ــــــــــــــــْذ ؤ

َ
ٞ عَّ

َ
ْم ط

َ
 ؤ

 
ضص ؤبُاتها ؾذ وزالزىن بِخا.   ٖو

ا مً شخهُت ٢ل٣ت لىهل بلى  ت جؼزغ بإلٟاّ ٦شحرة ح٨ٗـ ظاهبا ٢ٍى ت الكٍٗغ ؤن ؤلٟاّ اإلاجمٖى

ا في اإلاهحر اإلاجهى٫، ٞلٛت الكٗغ الظي ٌٗبر به الكٗغاء ًٖ اإلاىث،  مًُغبت، وجض٫ ٖلى ج٨ٟحَر

ظا ًا٦ض  ُٟت ه٣ل اإلاٗجى والخإزحر في اإلاخل٣ي، َو ا في ه٣ل الخٟاٖل جاصي ْو ؤَمُت اللٟٓت وجإزحَر

ُت في بىاء  ت والهٞغ اتها الهىجُت والىدٍى الىٟسخي والصخصخي، ولهظا ؾاَمذ اللٛت بجمُ٘ مؿخٍى

 ٨ٞغة اإلاىث.

 جىَئت

الخمض عّب الٗاإلاحن والّهالة والّؿالم ٖلى زحر مً ه٤َُ بالٗغبُت مدّمض بً ٖبض هللا ٖلُه ؤًٞل 

ةن َظٍ الضعاؾت تهضٝ بلى بُان ؤَمُت الضعاؾاث ألاؾلىبُت في الى٣ض الّهالة والّؿالم. ؤما بٗض ٞ

                                                           
 73ـ  72صًىان امغت ال٣ِـ م  1
غّي ـ ؤبي ؾُٗض الخؿً بً الُخؿحن،  قغح ؤقٗاع الهظلُحن، 2

ّ
٨    12/ 1 الؿُّ

 47صًىان الخيؿاء، َبٗت صاع ناصع بحروث، م  3
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الخضًض، ألن ألاؾلىبُت الخضًشت جمحزث بدىاولها الىاضج والٗم٤ُ للىهىم ألاصبُت و٢ضعتها ٖلى 

ال٨ك٠ ًٖ مىاًَ الجما٫ ٞحها، مؿخُٟضة مً ٖلم اللٛت وصعاؾاجه الٗلمُت التي حٛضي الضعاؾاث 

لجىاهب الك٩لُت للىو والى٣ض الؿُخي الظي ٣ًىم ٖلى الكغح والخٟؿحر، الى٣ضًت بدُض جخجاوػ ا

ومً ؤَمُت الضعاؾاث ألاؾلىبُت ٦ظل٪ ؤجها جُٟضها ٦شحرا في ٞهم الىو ألاصبي واؾخ٨كاٝ ما ُٞه 

 مً ظىاهب ظمالُت.

لى َظا اإلاىُل٤، ٞؿىٝ ج٩ىن صعاؾتي  صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى زالر ٞهاثض مً الكٗغ الجاَلي   ٖو

ت ؤزغي ٦شحرة  حكتر٥ ى الغزاء و٢ل٤ اإلاىث ، ٦ما ؤجها حكتر٥ في ؤؾالُب لٍٛى في اإلاىيٕى َو

لى مؿخىي الهىعة، لىىٟظ مً زاللها بلى ٖم٤  اتها اإلاسخلٟت، التر٦ُبُت، والهىجُت، ٖو بمؿخٍى

خباع مضي جمّحز الجاَلُحن في نُاٚت جل٪ اللٛت وحك٨ُلها،  الىو الكٗغي الجاَلي، آزظًً بٗحن الٖا

 الُاث َظا الدك٨ُل .وظم

  1وؤو٫ َظٍ ال٣هاثض باثُت امغت ال٣ِـ التي ٣ًى٫ ٞحها: مً الىاٞغ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ُْ
َ
ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِغ ٚ

َ
 ؤعاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُمْىِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٗحن أل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاِب   ٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم ، َوبالكَّ
َّ
ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَخُغ بالُ

ُ
 َوو

 
ضص ؤبُاتها زالر ٖكغة بِخا.   ٖو

ب الهظلّي في عزاء بيُه: مً : ال٩امل   وال٣هُضة الشاهُت ٢هُضة ؤبي طٍئ

 ُ٘ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َخَىظَّ
َ
ِبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ج ٍْ ُىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىِن وَع

َ
ًَ اإلا ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ؤ

 

  ُٕ ْجــــــــــــــــــــــَؼ ًَ  ًْ ِخــــــــــــــــــــــٍب َمـــــــــــــــــــــ ْٗ ـَ ِبُم ُغ لـــــــــــــــــــــِ َْ  والـــــــــــــــــــــضَّ

 
ضص ؤبُاتها  زمـ وؾخحن  بِخا ٖو

 وال٣هُضة الشالشت ٢هُضة الخيؿاء  في ؤزحها  صخغ مً البؿُِ  

ُع 
ْ
ا ىَّ ُٖ  ٢ظي بُٗىِ٪ ؤْم بالٗحِن 

  

 

مْ  
َ
ْذ ؤ

َ
ٞ عَّ

َ
ْم ط

َ
  ؤ

ْ
ا ِلَها الضَّ َْ َ

ًْ ؤ لْذ ِم
َ
 ُع ز

                                                           
 .، َبٗت )بحروث، صاع ناصع، ب  ث(الضًىانامغئ ال٣ِـ،   1
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ضص ؤبُاتها ؾذ وزالزىن بِخا.  ت جؼزغ بإلٟاّ ٦شحرة ح٨ٗـ لىهل بلى ٖو ت الكٍٗغ ؤن ؤلٟاّ اإلاجمٖى

ا في اإلاهحر اإلاجهى٫، ٞلٛت الكٗغ الظي  ا مً شخهُت ٢ل٣ت مًُغبت، وجض٫ ٖلى ج٨ٟحَر ظاهبا ٢ٍى

ظا ًا٦ض ُٟت ه٣ل اإلاٗجى والخإزحر في اإلاخل٣ي، َو ؤَمُت اللٟٓت  ٌٗبر به الكٗغاء ًٖ اإلاىث، جاصي ْو

اتها الهىجُت  ا في ه٣ل الخٟاٖل الىٟسخي والصخصخي، ولهظا ؾاَمذ اللٛت بجمُ٘ مؿخٍى وجإزحَر

ُت في بىاء ٨ٞغة اإلاىث. ت والهٞغ  والىدٍى

 : مفهىم ألاؾلىبُت

ؾىؾحر ألازغ  مٗٓم الضاعؾحن واإلاهخمحن بد٣ل الضعاؾاث ألاصبُت، بلى ال٣ى٫ بن للؿاهُاث صي ًظَب

م٣اعبت الىهىم ألاصبُت،  اإلاىاهج الى٣ضًت اليؿ٣ُت، واهتهاظها الىن٠ والخدلُل فيال٨بحر في وكإة 

ت واؾخهضاع ألاخ٩ام الىابٗت.وجل٪ الى٣لت الىىُٖت في الخٗامل م٘ الىهىم ألاصبُت ،  وجغ٦ها اإلاُٗاٍع

ً في قتى اإلاىاهج الى٣ضًت اإلاٗانغة. ججلذ بىيىح    م٘ مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

ٗت في جُىع لٟٓت ألاؾلىب في الترار الٗغبي ال٣ضًم هجض ؤن للٗلماء اإلاخ٣ضمحن ولى ؤل٣ُىا هٓغة ؾَغ

٦إبي ٖبُضة، وألازٟل، والٟغاء ، والجغظاوي الجهض ال٨بحر في بزغاء مٟهىم ألاؾلىب في الكٗغ وظالء 

م جباًً ألاَضاٝ التي ؾٗىا بلحها، بحن بالٚت الخُاب ال٣غآوي وبعجاٍػ ؤو صٞ٘ َٗىن  ؤق٩اله، ٚع

غبِخه. لخضًًاإلا ْؾلىٌب و٧لُّ (وفي لؿان الٗغب البً مىٓىع:   في ال٣غآن ٖو
ُ
غ مً الىسُل ؤ

ْ
ُ ٣ا٫ للؿَّ ٍو

 ُ٘ جَم ىِب ُؾىٍء وٍُ
ُ
ْؾل

ُ
هخم في ؤ

َ
ُب ٣ًا٫: ؤ ََ ْ

ظ
َ
٤ والىظُه واإلا ْؾلىُب: الٍُغ

ُ
ؾلىٌب. وألا

ُ
٤ٍ ممخّضٍ ٞهى ؤ ٍَغ

ْؾلىُب با
ُ
زظ ُٞه وألا

ْ
٤ُ جإ ىُب الٍُغ

ُ
ْؾل

ُ
ؾاِلَُب، وألا

َ
ؾاِلَُب مً ؤ

َ
ظ ٞالٌن في ؤ

َ
ز

َ
ًُّ ٣ًا٫: ؤ لًم الَٟ

ٞاِهحَن مىه
َ
ي ؤ

َ
بهه ٖباعة ٖىضَم (ولٗل ؤص١ جدضًض له ًغظ٘ بلى ابً زلضون خُض ٣ًى٫: 1) ال٣ى٫ ؤ

ًٖ اإلاىىا٫ الظي ًيسج ُٞه الترا٦ُب، ؤو ال٣الب الظي ًٟٙغ ُٞه. و ال ًغظ٘ بلى ال٨الم باٖخباع بٞاصجه 

ُٟت البالٚت و البُان و ال باٖخباع الىػن ٦ما اؾخٗمله الٗغب ُٞه الظي َى  ؤنل اإلاٗجى الظي َى ْو

ُٟت الٗغوى.. و بهما ًغظ٘ بلى نىعة طَىُت للترا٦ُب اإلاىخٓمت ٧لُت باٖخباع اهُبا٢ها ٖلى جغ٦ُب  ْو

ا في الخُا٫ ٧ال٣الب  ها الظًَ مً ؤُٖان الترا٦ُب و ؤشخانها و ًهحَر زام. و جل٪ الهىعة ًىتٖز

                                                           
 .م1998، الُبٗت ألاولى، صاع الكغو١، ٖلم ألاؾلىب مباصئه واحغاءجهًٞل، نالح الض٦خىع،   1
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 ٦ما  ؤو اإلاىىا٫
ً
غاب و البُان ٞحرنها ُٞه عّنا زم ًيخ٣ي الترا٦ُب الصخُدت ٖىض الٗغب باٖخباع ؤلٖا

اُط في اإلاىىا٫ ختى ًدؿ٘ ال٣الب بدهى٫ الترا٦ُب الىاُٞت بم٣هىص  اُء في ال٣الب ؤو اليؿَّ ًٟٗله البىَّ

ال٨الم  ال٨الم، و ٣ً٘ ٖلى الهىعة الصخُدت باٖخباع مل٨ت اللؿان الٗغبي ُٞه ٞةن ل٩ل ًٞ مً

 5)ؤؾالُب جسخو به و جىظض ُٞه ٖلى ؤهداء مسخلٟت..

والظي ًٓهغ مً ؾُا١ ٦المهم ؤجهم ال ٌؿخسضمىن مهُلر ألاؾلىب باإلاٗجى اإلاؿخسضم آلان وبهما 

ظا ًُٟضها ؤن ؤنل  ٣ت الخانت في الىٓم والؿمت اإلامحزة ل٨الم ًٖ ٦الم آزغ َو ٌٗىىن به الٍُغ

 ا ٖىض ٖلماثىا ألاواثل ٢ضًما .اللٟٔ، وشخيء مً اإلاٗجى ٧ان مىظىص

و٧اهذ حؿخسضم ؤنال  ؤما ًٖ ألاؾلىب ٖىض ألاوعوبُحن ٢ضًما ٣ٞض ٧ان مً ٖهض ؤعؾُى ومً بٗضٍ

كت، زم اؾخسضمذ لًٟ هدذ الٗماعة، زم صزلذ في مجا٫ الضعاؾاث ألاصبُت، خُض  لل٣لم والَغ

٣ت نٟ ٤ زام الؾخٗما٫ اللٛت بدُض ج٩ىن َظٍ الٍُغ ت ممحزة لل٩اجب ؤو ناعث حٗجي ؤي ٍَغ

  1 الخُُب.

في الٓهىع  stylistique ؾاب٣ت ًٖ ٧لمت ألاؾلىبُت  STYLEوؿخسلو مً ٧ل َظا ؤن ٧لمت ألاؾلىب

خحن اهبش٣ذ ألاؾلىبُت بزغ الشىعة التي ؤخضزتها  بط اعجبِ مٟهىم  ألاؾلىب بالبالٚت مىظ ال٣ضًم في

َ٘ ال٣غن  ً، في مجا٫ الضعؽ اللٛىي.  لؿاهُاث صي ؾىؾحر مُل  الٗكٍغ

خباعاث وهي ٖلى  ٟاث هٓغا لخٗضص الٖا ؤما ًٖ ألاؾلىب في الٗهغ الخضًض ٞةهه ٌّٗغٝ بٗضة حٍٗغ

ب: َى الخٗبحر ال٩اق٠ لىمِ الخ٨ٟحر ٖىض ناخبه ولظل٪  َِ الىدى آلاحي باٖخباع اإلاغؾل ؤو اإلاسا

ا ٖلى اإلاخل٣ي  ٢الىا ألاؾلىب َى الغظل . باٖخباع اإلاخل٣ي واإلاساَب : َى ؾماث الىو التي جتر٥ ؤزَغ

ٟت اإلاك٩لت ٖضوال،  ت اإلاسخاعة اإلاْى ت الٓىاَغ اللٍٛى ؤًا ٧ان َظا ألازغ . باٖخباع الخُاب : َى مجمٖى

٣ت ال٩اجب في حك٨ُل  7وما ًخهل به مً بًداءاث وصالالث ٨ظا ًم٨ىىا ال٣ى٫ بن ألاؾلىب َى ٍَغ َو

خباع ًم٨ىىا ؤن وٗٝغ ألاؾلىبُت ٖلى ؤج لى َظا الٖا ت، ٖو ها مىهج ه٣ضي خضًض، ًدىاو٫ اإلااصة اللٍٛى

ت وألاؾلىبُت بك٩ل ٨ًك٠ الٓىاَغ  الىهىم ألاصبُت بالضعاؾت ٖلى ؤؾاؽ جدلُل الٓىاَغ اللٍٛى

                                                           
 .)بحروث، صاع ناصع، ب  ث( 2، َبٗتالضًىانامغئ ال٣ِـ،   1
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ظا مً ؤَم ؾماث اإلاىهج ألاؾلىبي: ا٦دكاٝ  م ؤؾلىب مبضٖها. َو ُّ ٣ الجمالُت للىهىم، ٍو

ت ال٣اثمت في الىو، والٓىاَغ اإلامّحزة التي حك٩ل ؾماث  زانت ُٞه، زم مداولت الٗال٢اث اللٍٛى

 ٤ ت ٞو الخٗٝغ ٖلى الٗال٢اث ال٣اثمت بُجها وبحن شخهُت ال٩اجب، الظي ٌك٩ل ماصجه اللٍٛى

ت حك٩ل في مجملها  ؿخسضم نُٛا لٍٛى ر ٖلى ؤؾالُب مُٗىت، َو
ّ
ؤخاؾِؿه ومكاٍٖغ التي ججٗله ًل

 ْىاَغ ؤؾلىبُت لها صاللتها في الىو ألاصبي.   

 فىغة ألابُاث/ كلم اإلاىث

ً وال٣ٗالء وؤزاعث في ؤهٟؿهم ايُغاباث ؤز اعث مؿإلت اإلاىث واإلاهحر اإلادخىم في ؤٖما١ اإلا٨ٍٟغ

اًت الؼوا٫، و٢ض ٖبرث ز٣اٞاث  وحؿائالث خاثغة ًٖ ظضلُت اإلاىث والخُاة، وؾغ الٟىاء، ٚو

اث مسخلٟت وه٣لذ ٦شحرا مً الخهىعاث الكٗىب ا ًٖ ٢ًُت اإلاىث بمؿخٍى لؿٟاتها ، وؤؾاَحَر ، ٞو

دؿاء٫ ٣ٖل البكغ صاثما ٦م مً ألاظُا٫ ٢ض مغث ٖلى َظٍ ألاعى ؤًً ًٖ َبُ ٗت الٗضم والب٣اء، ٍو

َم؟ بلى ؤًً طَبىا ؟، والؿاا٫ الطخم الظي ؤع١ الجمُ٘ َى: إلااطا ًخٗحن ؤن ًٟجى ٧ل ما ًٓهغ بلى 

الىظىص، و٧ل ما له الخ٤ في الىظىص؟. وما ٢ُمت الىظىص بطا ٧ان ٖاعيا ػاثال؟ َىا و٠٢ ٣ٖل 

 اإلاىث َى ؤٖٓم ما في الخُاة  به جدضي ـ هللا ٖؼ وظل ـ الخل٤ ؤلا
ً
وؿان ٖاظؼا ًٖ ؤلاظابت ، بطا

 ؤظمٗحن، ٞإط٫ الجبابغة والُٛاة وؤؾٗض الخ٣اة بل٣اثه . 

ب الهظلي هجض ؤن ال٣هُضة ج٣٘ في حؿٗت وؾخحن بِخا، وفي بٌٗ اليسخ   لى بضؤها ب٣هُضة ؤبي طٍئ

صاع بِىه وبحن ؤمُمت ًٖ ؾبب شخىبه، وؤإلاه وبّحن ؤن الؿبب  زمؿت وؾخحن بِخا، بضؤَا بدضًض

خلى َظا الخضر زالر ٢هو، ؤعاص ؤن ٌٗؼي  ٣ٞضان ؤبىاثه صٞٗت واخضة، زم اهخ٣ل بلى الخ٨مت، ٍو

ٟٞي ألاولى ًخدضر ًٖ خماع وخصخي م٘  والضهغ ل ًبلى ٖلى خضزاهههٟؿه بها، و٧ّل ٢هت جبضؤ 

تربو به ناثض ظاج٘،ؤجىه، ًبدض ًٖ اإلااء، لُب٣ى م٘ ؤج ىظه ؾهامه بلُه،  ىه ٖلى ٢ُض الخُاة، ٍو ٍو

ت جباٖا. وفي ال٣هت الشاهُت ًخدضر ًٖ زىع وخصخي، ًسُٟه اللُل اإلامُغ ببر٢ه،  ُٞهُض اإلاجمٖى

وعٖضٍ، ُٞسخبئ في لُلت ممُغة باعصة جدذ ألاشجاع ختى بطا ما َل٘ الٟجغ عاح ًبدض ًٖ َٗام، 

إلاُاعصة الٗىُٟت ب٣خله ومىجه. ؤما ال٣هت الشالشت ُٞخدضر ًٖ ٞخالخ٣ه ٦الب الهُض، وجيخهي ا
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ال بصجاٖتهما، زم ٌكإ ال٣ضع ؤن ٩ًىها َغفي نغإ ًيخهي بمىتهما مٗا. وبهظٍ  با الىاؽ ٍَى بُلحن ؤٖع

ب ٨ٞغة اإلاىث واإلاهحر اإلادخىم ل٩ل ألاخُاء.  ال٣هو ًجؿض ؤبىطٍو

... الظي ًدمل بظابخه  أمً اإلاىىن وعٍبها و٢ض بضؤ ؤبىطثِب الهظلي ٢هُضجه باالؾخٟهام الخعجبي

مٗه، مسالٟا بظل٪ الىمىطط الكٗغي الٗغبي، ٞلم ًغؾم الكاٖغ زُىاث الجاَلُحن في بىاء 

 ال٣هُضة، وصاٞٗه بلى طل٪ َى ال٣ل٤ والخىجغ.

ؤما ٢هُضة امغت ال٣ِـ ٞهي جخدضر ًٖ مىيٕى واخض صون اٖخماص م٣ضمت َللُت ؤو ٚؼلُت ٦ٗاصة 

ط بن الكاٖغ ٌٗبر مً زال٫ َظٍ ألابُاث ًٖ خالت هٟؿُت ٖهِبت جمّغ بها الظاث الجاَلُحن،ب

ؤلاوؿاهُت، وهي خالت ال٣ل٤ والخىٝ مً اإلاىث واإلاهحر اإلادخىم، بجها خالت هٟؿُت جىٟهل ٞحها 

 الظاث الكاٖغة ًٖ وا٢٘ اإلااصة 

ظا الىٕى مً الكٗغ جدضر ٖىه الى٣اص الٗغب  ال٣ضماء في خضًثهم اإلادخىم خى٫ ًٞاءاث الغوح. َو

لى عؤؾهم ناخب الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه ابً عق٤ُ  ًٖ بىاء ال٣هُضة الٗغبُت ٖو

مً الكٗغاء مً ال ًجٗل ل٨المه   (ال٣حرواوي ًظ٦غ ُٞه جدذ باب اإلابضؤ والخغوط، والجهاًت ب٣ىله:

دىاوله مهاٞدت، وطل٪ ٖى ضٍ م٩اٞدت، ٍو  مً اليؿِب، بل ًهجم ٖلى ما ًٍغ
ً
ضَم َى: الىزب، بؿُا

  1)والبتر، وال٣ُ٘، وال٨ؿ٘، والا٢خًاب

ؤما ٢هُضة الخيؿاء ٞمُلٗها خضًض ب٩اجي جٓهغ في مؿتهل ألاها البا٦ُت ٦ما ًٓهغ اؾم اإلاغسي مىض 

ا١ بهُٛت ألامغ ٢ظي و٢ض بضؤث بإؾلىب  البِذ ألاو٫، وجلجإ بلى زُاب الٗحن بضًال ًٖ زُاب الٞغ

ذ؟ وجضوع مٗاوي ال٣هُضة  الاؾخٟهام الظي خظٞذ آصاجه ظىاػا وج٣ضًٍغ ؤ٢ظًي ؟ ؤم بالٗحن ؟ ؤم طٞع

خى٫ ال٣ل٤ والٟغا١ الظي ٌكٗغ به ؤلاوؿان ٖىضما ٣ًٟض ؤزاٍ ٞهي ج٣ى٫ ؤن ُٖجها ال ج٩اص جبهغ 

الىىع، وؤجها لم حٗض جبهغ ؤخضا بٗض مىث صخغ، وؤن ال٩ىن زال مً الىاؽ، زم حٗضص ًٞاثل 

شا٫ صخغ، وشجاٖخه. واؾخسضمذ الكاٖغة ؤؾالُب مسخلٟت للخٗبحر ًٖ َظٍ اإلاٗاوي ٖلى ؾبُل اإلا

                                                           
بض الؿالم مدمض َاعون، )مهغ: 9الُبٗت  اإلافًلُاث،الًبي اإلاًٟل،   1 ، قغح وجد٤ُ٣ ؤخمض مدمض قا٦غ، ٖو

 ،  .م(2006صاع اإلاٗاٝع
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 في خضًثها ًٖ اإلاىث. اؾخسضمذ ؤؾلىب الخ٣ضًم والخإزحر بإهىاٖه اإلاسخلٟت. ٦خ٣ضًم الجاع واإلاجغوع 

 في ٢ىلها:

اُع  اُع   ٢ظي بُٗىِ٪ اْم بالٗحِن ٖىَّ ًْ اَلَها الضَّ زلْذ م
ْ
ْٞذ اط  اْم طعَّ

ّٖىاع مً ٞالكاٖغة حِٗل في نمُم مك٩لت الخؼن التي ج٩ابضَا، ٣ٞضمذ الجاع واإلاجغوع بالٗحن 

خاُع مً البِذ الغاب٘  ْٟ ِه َعهحٌن وهَي ِم ُْ البِذ ألاو٫ ٖلى اإلابخضؤ ّٖىاع لضاللت الازخهام.و٦ظل٪ لها ٖلَ

َها ٖبٌر مً البِذ الؿاصؽ. و وفي الخغوب  ٢ضمذ اإلاؿىض بلُه لبُان زُىعة اإلاىث. وؤًًا في نٞغ

ئ مً البِذ الخاؾ٘. ووما في وعصَا ٖاع مً البِذ الٗاقغ. وو  للضَغ بخالء ومغاء مً البِذ ظَغ

ا. حَر  الخاصي ٖكغ ٚو

ً  ومً ألامشلت الؿاب٣ت ًدبحن ؤن الجاع واإلاجغوع مً اإلاُُٗاث ألاؾلىبُت التي جلٗب صوعا َاما في ج٩ٍى

ٞخ٣ضًم َظٍ اإلاؿىضاث ٖلحها الجاع واإلاجغوع ؤٞاص الازخهام. .  1الجمل في اللٛت الٗغبُت

 واؾخسضمذ ٦ظل٪ ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به

مصخي بؿاَخِتها  لم ًَ  
ٌ
ٍُ ظاَعة َغ

َ
بٍت خحَن ًسِلي بِخُه الجاُع   ج  لٍغ

لم جٍغ الًمحر اإلاخهل في مدل ههب مٟٗى٫ م٣ضم، و٦ظل٪ ًسلي بِخه الجاع ؤزغ الٟاٖل و٢ضم 

 اإلاٟٗى٫ به

َبَخه جى خٍغ
ْ
ْب٨ِِه ُم٣ِْتٌر ؤٞ َُ خاُع   ل

ْ
ُه باٌؽ وب٢ َٟ ٌغ وخالَ َْ  َص

ما  هَي ا٢با٫ٌ َواصباُع التي جخ٩ىن مً بّن خٝغ مكبه بالٟٗل و ما التي ج٨ٟحها وج٣ضًم بهما في ٢ىلها ٞاهَّ

 ًٖ الٗمل، وهي جُٟض الخهغ.

                                                           
، الُبٗت ألاولى، جد٤ُ٣ ٖبض الخمُض َىضاوي، )بحروث: اإلا٨خبت الُغاػالٗلىي الُمجي، ؤلامام ًخي بً خمؼة،   1

ت،   .م(2002الٗهٍغ
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باجٗه اإلاالػمت له،  الكاٖغة جغسي ٞاعؾا، وجظ٦غ ؤن البإؽ وقضة الخغب مً قُمخه وؤزال٢ه، َو

 ٨ٞإهه بطا هؼ٫ بٗضو هؼلذ بهم هاثبت مً هىاثب الضَغ ججغ مٗها اإلاىث.

ى وألانل بط بخه َو ا ظاء البض له مً مؿبباث مجها بإؽ َظا الٟاعؽ، و٢ضمذ الكاٖغة ٧لمت خٍغ

ج٣ضًم اإلاٟٗى٫ به ٖلى الٟاٖل صَغ ٞالخ٣ضًم َىا لخإ٦ُض ؤن نغوٝ الضَغ جاصي بلى اإلاىث ٦ما ؤن 

 بإؽ َظا الٟاعؽ ًاصي بلى اإلاىث.

مىما بن ج٣ضًم ال٩لمت ؤو الٗباعة ًض٫ ٖلى ال٣هغ ؤو الخٟسُم، ؤو  خؿً الظو١ واللُا٢ت ؤو  ٖو

 ألاَمُت.

واؾخسضمذ الكاٖغة ؤًًا بٌٗ ألاؾالُب البُاهُت في َظٍ ال٣هُضة ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ اؾخسضمذ 

ؤؾالُب الدكبُه اإلاسخلٟت. وظمٕى الدكبحهاث الىاعصة في َظٍ ال٣هُضة هي زمـ حكبحهاث، ازىان 

 .ة  ٦إّن مجها مدظٝو ألاصاة، وزالزت مجها مظ٧ىع ألاصاة، وهٕى ألاصا

ا٫ بخضي ٖكغة مغة، و مٟٗا٫ ّٗ مغجحن،  ٦ما اؾخسضمذ بٌٗ ألاؾالُب ألازغي مجها نُٜ اإلابالٛت ٞ

ا٫، مٟٗا٫، وؤٞٗا٫ جض٫ ٖلى ٢ىة الٟجُٗت، وألالم التي   و)ؤٞٗا٫( مغة واخضة. ّٗ ٞهظٍ الهُٜ  ٞ

ٍت  ًَ  ؤوِص
ُ
ّباٍ ََ ٍت  ٍَ ٍت للَجِِل َظّغاُع(     حكٗغ بها الكاٖغة ج٣ى٫ الخيؿاء في ؤزحها :) َخّما٫ُ ؤلِى ًَ ِض

ْ
ّهاُص ؤه

َ
 ق

ّباٍ، وقّهاص نُٜ جض٫  وهلخٔ اهبشا١ ال٣ىة وما حؿدبُىه الهُٛت مً مجاَضة ٩ٞلماث خّما٫، َو

 ٖلى اإلابالٛت، وجض٫ ٖلى قّضة اإلاهاب

 وهالخٔ ٦ظل٪ اؾخسضامها لبٌٛ ألاؾالُب ألازغي، ٧اإلا٣ابلت في  بٖالن، وبؾغاع و ب٢با٫ وبصباع و

 .و حسخاع و بخالء وامغاع جدىان،

 اإلاؿخىي ؤلاًلاعي 

ظاءث ال٣هاثض الشالض في البدىع الُىٍلت الىاٞغ، ال٩امل، البؿُِ وبطا هٓغها بلى َبُٗت َظٍ 

الباء، والٗحن،  ألانىاث التي ٦ثر مجُئها عوٍا في ال٣هاثض الشالر هجض مً ألانىاث اإلاجهىعة مشل
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٘ اله الن زُىعة اإلاىث والغاء التي حؿاٖض بىيىخها ٖلى ٞع ىث ٖىض الخضًض ًٖ اإلاىث، إٖل

ٜ شخىت ألالم والُإؽ، زم بن خالت الكاٖغ الظي ًخدضر ًٖ اإلاىث ٢ل٣ت مخىجغة، ال ًدىاؾب  ولخَٟغ

 مٗها الهمـ الهاصي، وبهما الجهغ الٗالي ٦ما ججخم٘ 

الكاٖغ لهظٍ وفي الخضًض ًٖ اإلاىث ًدخاط  1َظٍ ألانىاث الباء والغاء، والٗحن ٖلى نٟت الظال٢ت

ظا ًدىاؾب م٘  ألانىاث ؾىاء ٧ان في ب٩اثه وجإبِىه، ؤو ج٨ٟحٍر في ؤمغ اإلاهحر، إلاا ٞحها مً ؾهىلت، َو

ىُت
ُ
كت الخؼن وألالم اإلاٗخلجت في الىٟـ، ٝ الباء  مً ألانىاث اإلاجهىعة الٛ ٖع

بٗىهغ الىيىح  2

ت ة جىاػي ما ٌٗاهُه امغئ ، ولٗل َظٍ الكض3الؿمعي، ٦ما ؤجها مً ألانىاث الكضًضة الاهٟجاٍع

ال٣ِـ مً قضة  ما ٌكٗغ به مً ؤلم اإلاىث و٦غبخه. ومجمل ال٣ى٫ ؤؾخُُ٘ ؤن ؤزلو ٧ل ما مطخى 

ؤن الخغوٝ التي ٦ثر وعوصَا في الخضًض ًٖ اإلاىث جىٞغث ٞحها نٟاث ال٣ىة مً: الجهغ والظال٢ت، 

الكٗغاء، و٧اهذ َظٍ والكضة ، والاهٟجاع، وال٣ل٣لت، ٞخىاؾب طل٪ الخٗبحر ًٖ نضي ؤخاؾِـ 

 ألانىاث مغآة لٗىاَٟهم وآالمهم وؤخؼاجهم.

ى وؾُلت مً  مً ألاؾالُب التي ٦ثر وعوصَا في اللٛت الٗغبُت ٖامت وفي الكٗغ زانت الىضاء، َو

٘ الهىث، وألهه ٩ًىن بضاًت ٞانلت وٛمُت جدمل ب٣ًاٖاث ؤلاوكاص، مً زال٫ اإلا٣ُ٘  وؾاثل ٞع

ظا وما  اإلاخىؾِ اإلاٟخىح ًا و  ؤ ٜ شخىت الخؼن وألالم اإلاٗخلجت في الىٟـ.َو ًدمله َظا اإلاض مً جَٟغ

ٞالكاٖغ في هضاثه ًبدض ًٖ ألاوـ اإلا٣ٟىص مً زال٫  ًدُذ للكاٖغ ؤن ًخد٨م في ػمً مض الهىث

م ح ح/م ح م/ صر/. ٞإصاة الىضاء الُاء  ،اإلا٣اَ٘ الهىجُت التي ٦غعَا ؤ٦ثر مً مغة ًا خّغ 

٘ الهىث و  الخىِٟـ ًٖ الخؼن بمّضَا ٦ما جىحي بالخباٖض بحن اإلاىاَصي واإلاىاِصي حُٗي مجاال لٞغ

وهالخٔ ؤن الىضاء َىا ٨ًك٠ ًٖ ايُغاب 15صخغ وعاّص ماء...( ٖلُه ٣٦ى٫ الخيؿاء في ؤزحها: )ًا

وطَى٫ ٢لب م٨غب ، ؤز٣لخه ؾهام الضَغ، ٞخىاعث في خضوصٍ ألاقُاء، ٞىاصث الكاٖغة مً ال ًىاصي 

                                                           
٤ ٖلُه ووي٘ ٞهاعؾه، مدّمض الخىىجي )بحروث: صاع 2، ٍ صلئل ؤلاعجاػالجغظاوي، ٖبض ال٣اَغ،   1

ّ
ل ، قغخه ٖو

 .م(1997ال٨خاب الٗغبي، 
ت حضلُت ؤلافغاص والترهُب في الىلض الٗغبي اللضًمٖبض اإلاُلب مدمض الض٦خىع،   2 ، الُبٗت ألاولى، الكغ٦ت اإلاهٍغ

 م1995الٗاإلاُت لليكغ لىهجمان، 
ت الٗامت لل٨خاب، قٗغ ابً الفاعى صعاؾت أؾلىبُتناص١ عمًان،   3  .م1998، َبٗت الهُئت اإلاهٍغ
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ت الخُاة.  وؾإلذ مً ال ًجُب، هاصث اإلاُذ وؤلخذ في هضاثه. ٨ٞغعث ٧لمت ًا صخغ لدكحر بلى مإؾاٍو

ُٟت صاللُت، وهي الخٟاٖل بحن اإلاىاِصي واإلاىاَصي ٖلُه  ًاٝ بلى َظا ما ٣ًىم به الىضاء مً ْو ٍو

 16جٟاٖال ًبٗض ٖلى بًجاص خغ٦ت ٨ًؿغ بها قاٍٖغ ؾ٩ىن اإلاىث وزمىصٍ، ووخكت الخؼن وألالم

ب الهظلي في مُل٘ و٢ض ٌٗمض الكا ى الهمؼة ٣٦ى٫ ؤبي طٍئ ٖغ بلى اؾخسضام لىن آزغ مً الىضاء َو

ومً اإلاالخٔ ؤن الكاٖغ مىظ البِذ ألاو٫ ٢ض اؾخسضم ؤصاة الىضاء  .....( أمً اإلاىىن وعٍبها٢هُضجه )

ى٣ل الكاٖغ  ؤ لُٗلً اؾدُاءٍ مً خالخه الىٟؿُت بٗض طَاب مؿاٖضًه، وبدشه ًٖ ألاوـ ، ٍو

 في مٟانل ألابُاث ؾب٘ مغاث بما ٞحها الدكضًض في ؤلا٣ًإ ا
ً
لضازلي بلى خٝغ الىىن ٞىجضٍ مىدكغا

٘ الهىث ومّضٍ. ا، والىىن مجهىع قضًض ؤًٚ. و٧ل ؤئلئ٪ ٌؿاٖض ٖلى ٞع
ّ
ومجمل ال٣ى٫  اَن وبه

التي جىاو٫ ٞحها الكٗغاء الخضًض ًٖ اإلاىث، ح٨ٗـ مالمذ ؤن ؤ٢ى٫ بن ألانىاث في ألابُاث  ؤؾخُُ٘

مـ ومً قّضة، ؤو  ً: ؤولهما: اإلاسغط. وزاهحهما: الهٟت مً ظهغ َو ىت مً زال٫ ؤمٍغ الصخهُت الخٍؼ

ا مً نٟاث الخغوٝ. وهجض ؤًًا ؤن الخضًض ًٖ اإلاىث بطا ٧ان عزاء ٞهى للخىِٟـ  عزاوة ؤو ٚحَر

ظا بُب ُٗت ًٖ الخؼن وألالم، وؤلاقاصة بال٣ُٟض، وتهضًض الخهم، والخض ٖلى الشإع وهدى طل٪، َو

ٜ شخىت الخؼن وألالم مً هاخُت، وببغاػ  الخا٫ ًخُلب ؤنىاجا طاث نٟاث مُٗىت حٗحن ٖلى جَٟغ

ت التي جخمخ٘  ظا ًدىاؾبه ألانىاث ال٣ٍى ٞضاخت اإلاهاب والخإزحر في الؿامٗحن مً هاخُت ؤزغي. َو

با١ والاؾخٗالء.  بهٟاث الجهغ والكضة، وؤلَا

 
ً
ُبىوي َخْؿَغة َ٣ ْٖ َ

إ
َ
ْوَصي َبجّي، ٞ

َ
 ؤ

ُم َؾ  َُ َى٣ىا ِلَهَىا ْٖ َ
، وؤ َىيَّ ََ  َب٣ُىا 

  ُ٘ ٣ِْل
ُ
 َما ج

ً
ْبَرة َٖ ٢اِصن َو َض الغُّ ْٗ  َب

 ُٕ ّغِمىا، ول٩ّل َظْىٍب َمْهَغ
َ
َخس

َ
ٞ 

وهالخٔ مً َظٍ ال٣هُضة ؤن وؿبت خغوٝ الجهغ ؤ٦ثر مً خغوٝ اإلاهمىؾت، و٦ظل٪ وؿبت   

ٜ شخىت ألالم، باإلياٞت بلى ما  الن ًٖ اإلاهاب، وجَٟغ خغوٝ الكّضة.  ألن الغزاء ًخُلب ؤلٖا

ًهاخب الى٤ُ مً مجاَضة للىٟـ خُض. ابخٗض ٖجها قاٖغ الغزاء ختى ال ًجم٘ ٖلُه بظهاص 
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نىاث اإلاهمىؾت في قٗغ ، وبظهاص الىٟـ بالهم والخؼن، لظا اهسًٟذ وؿبت ألا الىٟـ بالى٤ُ به

  1 .الغزاء

 مؿخىٍاث الترهُب 

 أول : الاؾخفهام

اؾخسضم الكاٖغ الجاَلي ؤؾلىب الاؾخٟهام في خضًشه ًٖ اإلاىث، ألهه اٞخ٣ض الغئٍت ال٣ُُيُت 

٨ٞثر الدؿائالث خى٫ اإلاهحر، و٧ان  للخُاة بٗض اإلاىث. ٞٓلذ ٨ٞغة الاهتهاء هي اإلاؿُُغة ٖلى طَىه،

ؤؾلىب الاؾخٟهام ٨ًك٠ ًٖ خالت الخحرة، وال٣ل٤ والخىجغ التي ٖاٌكها الكاٖغ الجاَلي، ٦ما 

  2 ن  ٣٦ى٫ امغت ال٣ِـ:٨ًك٠ ًٖ بخؿاؾه باٞخ٣اص ألاما

 ١  ؤلم ؤهٌ اإلاُي ب٩ّلِ زغ 

 وؤع٦ُب في اللهام اإلاجغ ختى 

 

 

 ِٕ ا
َّ
ى٫ِ ، إلا

ُّ
غاِب ؤَم٤َ الُ  الؿَّ

 ؤها٫َ مأ٧َِل ال٣َُدِم الّغِٚاِب 

وؤٚلــب وٛمــاث الاؾــخٟهام جيبــ٘ مــً خالــت ال٣لــ٤ والخــىجغ، و٢ــض جخٟــٕغ َــظٍ الىٛمــاث بلــى مٗــان ظؼثُــت 

ُض، و٧لها نىع جيبٌ بالخغ٦ت.  جض٫ ٖلى الخدؿغ ؤو الاؾدى٩اع، ؤو التهضًض و الٖى

ب مً  ال٩امل ٣ى٫ ؤبى طٍئ    3ٍو

ُىىِن َوَعٍِبه
َ
ًَ اإلا ؟ؤِم ُ٘ َخَىّظ

َ
 ا ج

 
ُ
ُمْىظ

ً
اِخبا

َ
: ما ِلِجْؿِمَ٪ ق

ُ
َمت ُْ َم

ُ
ْذ ؤ

َ
ال

َ
٢ 

 

  ُٕ ْجَؼ ًَ  ًْ ِخٍب َم ْٗ ـَ ِبُم ِْ ُغ لَ َْ  والّض

 ُ٘ َٟ ْى ًَ ُل َماِلَ٪ 
ْ
ُذ َوِمش

ْ
 اْبُخِظل

 

                                                           
غي، قهاب الضًً ؤخمض بً ٖبض الىَاب،   1 ، الُبٗت ألاولى، جد٤ُ٣ مُٟض ٢مُدت نهاًت ألاعب في فىىن ألاصبالىٍى

، )بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت،  حٍر  .م(2004ٚو
٤ ٖلى 5، الُبٗت الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابهال٣حرواوي، ابً عق٤ُ،  مً الىاٞغ  2

ّ
ل هله، ٖو ، خ٣٣ه ٞو

 .م(1981َىامكه مدمض مخي الضًً ٖبض الخمُض، )بحروث: صاع الجُل، 
 .م1994، م٨خبت لبىان، 3، ٍالبالغت وألاؾلىبُتٖبض اإلاُلب، مدمض،   3
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 وجبضؤ الخيؿاء ٢هُضتها باالؾخٟهام اإلادظٝو آلاصاة في ٢ىلها :

اُع  اُع ْٞذ اْم طعَّ   ٢ظي بُٗىِ٪ اْم بالٗحِن ٖىَّ ًْ اَلَها الضَّ زلْذ م
ْ
 اط

ٗخمــض الــىو الكــٗغي الــظي ًخدــضر  لُــض٫ الاؾــخٟهام ٖلــى ال٣لــ٤ وال٣ٟــض الــظي حكــٗغ بــه الكــاٖغة. َو

خمـاص ًٟطـخي بـالىو بلــى  ُٞـه الكـاٖغ ٖـً  اإلاـىث ٖلــى الجمـل الٟٗلُـت اٖخمـاصا واضـخا، ولٗــل َـظا الٖا

ت جمىدهــــا بًـــاٍ ألاٞٗــــا٫ ها، ٞخخٟاٖــــل َــــظٍ  هـــٕى مــــً الخغ٦ــــت اإلاىؾــــ٣ُُت والاؾــــخمغاٍع بمايــــحها ومًــــاٖع

 ، ٌّ ، ٢الـذ، ًىٟـ٘، ًالثـم، ؤ٢ـ ىـت مـً ايـُغاب واهٟٗـا٫ ًجـٕؼ الخغ٦ت م٘ زلجاث هٟــ الكـاٖغ الخٍؼ

ا مً ألاٞٗا٫. حَر  ؤوصي، ٞىّصٖىا، ؾب٣ىا، ؤٖى٣ىا، ٞٛحرث ٚو

وهالخــــٔ ؤن الكــــاٖغ فــــي ال٣ُٗــــت الؿــــاب٣ت اؾــــخسضم الجمــــل الٟٗلُــــت مــــ٘ حٛحــــر ػماجهــــا اإلااضــــخي والخــــا٫ 

ــــضم الشبــــاث التــــي ٌِٗكــــها بؿــــبب مــــىث ابىاثــــه، ٞهــــى ٌٗــــِل الا  ــــظا ٨ٌٗـــــ خالــــت الخٛحــــر ٖو ؾــــخ٣با٫، َو

جُٗخـــــه واإلاؿـــــخ٣بل وامخـــــضاص الخـــــؼن ُٞـــــه. ٞخـــــىاعث  اجـــــه، والخايـــــغ ٞو لخٓـــــاث اإلااضـــــخي الجمُـــــل وط٦ٍغ

ــــظا ممــــا ًبٗــــض الخغ٦ــــت صازــــل الــــىو هدُجــــت  الجمــــل الاؾــــمُت التــــي بلٛــــذ ههــــ٠ الجمــــل الٟٗلُــــت. َو

. وب٣ـــي ؤن ؤقـــحر بلـــى ؤن الكـــاٖغ 20الخم بـــحن الـــؼمً والخـــضر ممـــا ٌُٗحهـــا نـــٟت الخجضًـــضللـــخالػم والـــخ

ت مٗـا لُجمــ٘ لىــا ؤٞٗــا٫ الــضَغ ٢ضًمـه وخايــٍغ ٞحــربِ بــظل٪ بــحن  ػاوط بـحن ألاٞٗــا٫ اإلاايــُت واإلاًــاٖع

ً، وخايٍغ اإلاالم. و٢ض جخالشخى الجمل الاؾمُت في بٌٗ ألاخُان.  مايُه الخٍؼ

 الجملزاهُا: أؾالُب عبِ 

ل٣ض هبه ٦شحر مً البالُٚحن بلى ؤَمُت الغبِ بحن الجمل، وؤهه مً ؤنٗب ؤبىاب  البالٚت الٗغبُت، 

َ٘ في الجمِل  ْهَى ًُ ل٣ض ؤقاع ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي بلى َظا ألامغ ب٣ىله: ) اٖلْم ؤنَّ الٗلَم بما ًيبػي ؤن 

ٌٍ ؤو جغ٥ِ ال٠ُِٗ ٞحها واإلاجيَء بها مى  مجها بٗض مً ٠ُِٖ بًٗها ٖلى بٗ
ٌ
 واخضة

ُ
٠

َ
ه
ْ
ْؿَخإ

ُ
 ح

ً
شىعة

ىا ٖلى  ُٗ ِب
ُ
ْىٌم َ

َ
٢ 

َّ
و وؤلا

َّ
ل
ُ
غاُب الخ  ألٖا

َّ
ىاِب ُٞه بال ى لخماِم الهَّ

َّ
ؤزغي مً ؤؾغاِع البالٚت ومما ال ًخإح

هم  َٜ مً ٢ىة ألامغ في طل٪ ؤجَّ ت في طو١ِ ال٨الِم َم بها ؤٞغاٌص. و٢ض بل ًَ اإلاٗٞغ  ِم
ً
ا البالٚت وؤوجىا ٞىَّ

ٍُ َخ  ًَ الىنِل طا٥ ظٗلى هِل م
َ
 الٟ

ُ
ت

َ
ِغٞ ْٗ ًْ بًٗهم ؤهه ُؾِئل ٖجها ٣ٞا٫: َم َٖ  للبالٚت ٣ٞض ظاء 

ً
ّضا

َمَل لؿاِثغ مٗاوي البالٚت(
َ
٦ 

َّ
ُمُل إِلخغاِػ الًُٟلت ُٞه ؤخٌض بال

ْ
٨ ًَ ه ال  هَّ

ّ
  21لٛمىِيه وص٢ِت َمْؿل٨ِه وؤ
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         َٟ  ال
ُ
ت

َ
ِغٞ ْٗ ًَ الىنِل(ولظل٪ ٢ا٫ بٌٗ البالُٚحن: )البالٚت هي: َم لهظا خاو٫ ٖبض 22هِل م

: وزالنتها ؤن 23ال٣اَغ الجغظاوي يبِ مؿإلت ٠ُٖ الجمل خُض ٢ؿم الجمل بلى زالزت ؤ٢ؿام

ت مدضوصة م٘ التي ٢بلها ٧ان ال٠ُٗ، وبطا ٧اهذ لِؿذ بظاث  الجملت بطا ٧اهذ طاث نلت مٗىٍى

ا نلت ج٨غاع ٧ان جغ٥ ال٠ُٗ نلت م٘ التي ٢بلها ٧ان جغ٥ ال٠ُٗ، وبطا ٧اهذ نلتها م٘ التي ٢بله

 ؤًًا، ٞال٠ُٗ ٩ًىن ٖىضما ج٩ىن الجملت م٘ التي ٢بلها بحن جمام الاهٟها٫ وجمام الاجها٫. 

٠ بها الكٗغاء         ٞةطا ما ؤجُِذ بلى ال٣هاثض الشالض، مداوال الخىنل بلى ؤصاة الغبِ التي ًْى

ذ ؤهه مً الهٗب ٖلي ؤ ُْ َ
ن ؤ٦خب ٧ل ألامشلت ٖلى َظٍ الهٟداث الشالزت في خضًثهم ًٖ اإلاىث، ؤلٟ

 اإلاٗضوصاث . ول٨ً مً باب الا٢خهاع ؾإ٦خٟي ب٨خابت  هّو ٧امل ل٣هُضة واخضة.

وؾ٩ُىن جإملي لل٠ُٗ وخغوٞه جإمال بخهاثُا صاللُا، مداوال بخهاء خغوٝ ال٠ُٗ اإلاىظىصة      

بُٗت اإلا٩ان التي جغص ُٞه جل٪ الخغوٝ، زم ؤخاو  ٫ ؤزحرا ؤن ؤجىنل بلى صاللت بال٣هاثض اإلاظ٧ىعة، َو

 وعوص الخغوٝ بهظٍ اليؿبت في َظا اإلا٩ان، ؤو طا٥. 

وفي ال٣هُضة ألاولى ؾجري صوع خٝغ ال٠ُٗ في الخٗبحر ًٖ اإلاٗاهاة والخؼن، ٣ًى٫ امغئ ال٣ِـ: مً 

  1الىاٞغ

                                                           
 .4، م  يبحهاث في ٖلىم البالغتؤلاقاعاث والخالجغظاوي، مدمض بً ٖلي بً مدمض،   1
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ب ُْ ْمِغ َٚ
َ
 ؤعاها ُمْىِيٗحن أل

اٌن ، َوصوصٌ  بَّ
ُ
هاٞحٌر ، َوط َٖ 

ْىِم ٖاطلتي
َّ
ٌَ الل ي ٞبٗ ِ

ّ
ِةو

َ
ٞ 

ُغْوِقي ُٖ  بلى ٖغ١ِ الثري وشجذ 

ُبها ، وِظْغمي
ُ
ْؿل ٌَ  

َ
 وهٟسخي، َؾىٝ

ٌ اإلاَُي ب٩ّلِ زغ١ 
ْ
ه
َ
ْم ؤ

َ
ل
َ
 ؤ

 وؤع٦ُب في اللهام اإلاجغ ختى

ال١ِ ناَعْث 
ْ
لُّ َم٩اِعِم ألاز

ُ
 و٧

ُذ في آلاٞا١ِ ، َختى
ْ
ٞ ىَّ

َ
 و٢ض َ

 ؤبٗض الخاعر اإلالِ٪ ابً ٖمغو 

 
ً
ِٝ الضَغ لُىا  ؤعجي مً نغو

 
َ
ٍب وؤٖل ٍغ

َ
ّما ٢ َٖ جي ،  ِ

ّ
 ُم ؤه

 ٦ما القى ؤبي حجٌغ وظّضي

غاِب   ٗاِم ، َوبالكَّ
َّ
ْسَخُغ بالُ

ُ
 َوو

ثاِب  ِ
ّ
َخِت الظ ِ

ّ
ًْ ُمَجل  ِم

ُ
 25وؤْظغؤ

ِعُب واهدؿابي
ْ
َجا  ؾخ٨ُٟجي الخَّ

ُبِجي قبابي
ُ
ْؿل ٌَ ظا اإلاىُث   26َو

ُلِخ٣جي َوِق٩ُا بالتراب
َ
ٞ27 

غاِب  ِٕ الؿَّ ا
َّ
ى٫ِ ، إلا

ُّ
 28ؤَم٤َ الُ

 ٫َ29 مأ٧َِل ال٣َُدِم الّغِٚاِب ؤها

تي ، َوِبِه ا٦ِدؿابي مَّ َِ ِه 
ُْ  بلَ

 عيُِذ مً الٛىُمت باإلًاب

َض الخحِر ُحْجٍغ ، طي ال٣ِباِب  ْٗ  َوَب

 ولم حٟٛل ًٖ الهم الهًاب

 ؾإوكُب في قبا ْٟغ وهاب

الب
ُ
 بال٨

ً
 وال ؤوسخى ٢خُال

بن الكاٖغ ٌٗتٝر في بضاًت ألابُاث، بل ًا٦ض بإن الجمُ٘ ؾىٝ ًخٗغيىن ألمغ ُٚب مجهى٫، 

م ؤجهم ٌسخغون في َظٍ  ه ؤخض مً البكغ، ٚع ؾىٝ ًل٣ىن مهحرا واخضا، مهحرا مجهىال ال ٌٗٞغ

دىاؾىن اإلاهحر  الضهُا بالِٗل والُٗام والكغاب واإلالظاث، بن الجمُ٘ ميكٛلىن بإمىع الخُاة، ٍو

 م اإلاىث، وما بٗض اإلاىث. ٞدغوٝ اإلاال

ٞالكُغ ألاو٫ مً البِذ ًبضؤ بـ  الىاو والكُغ الشاوي ًبضؤ بـ بالٟاء، ولهظا ٞدغوٝ ال٠ُٗ في َظٍ 

اإلاىاي٘ الجإحي ل٠ُٗ مٟغصاث، وبهما هي ل٠ُٗ ظمل. ٞالكاٖغ ًدغم ٖلى حك٤ُ٣ البِذ، 

 ٜ  شخىت ألالم.وججؼثخه بلى وخضاث نٛحرة مترابُت لخىاؾب اإلاٗاهاة وجَٟغ

ت الىاظمت ًٖ ج ٨غاع ال٠ُٗ، وجيكُِ طًَ بطن "ٞال٠ُٗ ٨ًؿغ عجابت البِذ، ؤو الجملت الكٍٗغ

 .1 اإلاخل٣ي

                                                           
 .65، م صعاؾت الهىث اللغىي ٖمغ ؤخمض مسخاع الض٦خىع،   1
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ب في مُلٗها: مً  ال٩املؤما ال٣هُضة الشاهُت التي ٣ًى٫           1ؤبى طٍئ

 ُ٘ َخَىظَّ
َ
ِبها ج ٍْ ُىىِن وَع

َ
ًَ اإلا ِم

َ
 ؤ

 

ْجؼَ   ًَ  ًْ ِخٍب َم ْٗ ـَ ِبُم ُغ لِ َْ  ُٕ والضَّ

 
ُٞبلٜ ٖضص ؤبُاتها ٦ما ؾب٤ ؤن ؤقغث بلى) زمـ وؾخحن بِخا. ًبضؤ  ؤعب٘ وؤعبٗحن  بِخا مجها بدٝغ  

ال٠ُٗ ؤي ؤن مٗٓم ألابُاث التي جبضؤ بدٝغ ال٠ُٗ حٗاص٫ وؿبت ٦بحرة مً مجمل ؤبُاتها ، 

وج٨غعث الىاو ؾب٘ وزمؿحن مغة، والٟاء ؾذ وؤعبٗحن مغة، وج٨غعث ختى مغجحن، وظاءث ٧ل مً 

، و ؤم مغة واخضة. ومً اإلاالخٔ ؤًًا ؤن ألاقُغ ألازحرة ألخض ٖكغ بِخا مً ال٣هُضة جبضؤ هي ؤو

ألازغي بدٝغ ٠ُٖ ج٨غعث الىاو ؾب٘ مغاث، والٟاء ؤعب٘ مغاث، وهغي في بٌٗ ألاخُان حٗاه٣ا بحن 

 :2في بٌٗ ألابُاث مً ال٣هُضة ٣٦ى٫  بٌٗ خغوٝ ال٠ُٗ

َ٘ ٖجهُم 
ِٞ صا

ُ
ْن ؤ

َ
 ول٣ض َخَغْنُذ بإ

 

 

  ُ٘
َ
ْضٞ

ُ
ْذ ال ج

َ
َبل

ْ
٢
َ
 ؤ

ُ
ت َُّ ى

َ
 ِٞةطا اإلا

 
 :3وفي ٢ىله

ِل ٍهاِنٍب  َٗ ُم ِب َُ َض ْٗ َبْرُث َب
َ
ٛ

َ
ٞ 

 

 

  ُ٘ َب
ْ
ِخ٤ٌ ُمْؿَخد

َ
ي ال ِ

ّ
و
َ
زا٫ُ ؤ

َ
 وؤ

 

ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

والكُغ الشاوي ًبضؤ بـ ٟٞي َظًً البِخحن هالخٔ ؤن الكُغ ألاو٫ مً البِذ ألاو٫ ًبضؤ بـ  الىاو 

 بالٟاء وفي البِذ الشاوي زالٝ طل٪، ٨َظا ًيكِ ال٠ُٗ طًَ اإلاؿخم٘.

باإلياٞت بلى ؤن ؤصواث الغبِ اإلاؿخسضمت في مُل٘ ألابُاث في َظٍ ال٣هُضة هي الىاو، والٟاء، 

 وختى، وؤم. والىاو ؤ٦ثر خغوٝ ال٠ُٗ صوعاها في َظٍ ال٣هُضة ٖمىما.

ل٠ُٗ طعوجه في ٢لب ال٣هُضة ٖىضما ؤزظ الكاٖغ ًجلي عوٖت الضَغ وقضة و٢ض بلٜ الاج٩اء ٖلى ا

 :4اهٟٗاله في اإلاىث خُض ٣ًى٫ 

                                                           
 ، الُبٗت ألاولى.لؿان الٗغبابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم بً مىٓىع اإلاهغي،   1
 .13، م صعاؾت الهىث اللغىي ٖمغ ؤخمض مسخاع،   2
 .76، م 3، ٍالبالغت وألاؾلىبُتٖبض اإلاُلب، مدمض،   3
غّي، ؤبي ؾُٗض الخؿً بً الُخؿحن،   4

ّ
٨  89،م 1، ٍ قغح أقٗاع الهظلُحنالؿُّ
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 ُ٘ َخَىظَّ
َ
ِبها ج ٍْ ُىىِن وَع

َ
ًَ اإلا ِم

ّ
 ؤ

 

  ُٕ ْجَؼ ًَ  ًْ ِخٍب َم ْٗ ـَ ِبُم ُغ لِ َْ  والضَّ

 
  1ٞةطا ما اهخ٣لذ بلى ال٣هُضة الشالشت وهي ٢ى٫ الخيؿاء في ؤزحها : مً البؿُِ       

ُع 
ْ
ا ىَّ ُٖ  ٢ظي بُٗىِ٪ ؤْم بالٗحِن 

  

 

ُع  
ْ
ا ِلَها الضَّ َْ َ

ًْ ؤ لْذ ِم
َ
ْم ز

َ
ْذ ؤ

َ
ٞ عَّ

َ
ْم ط

َ
 ؤ

 
هجض ؤن خغوٝ ال٠ُٗ اإلاؿخسضمت في َظٍ ال٣هُضة هي الىاو، والٟاء،و ختى، و ؤم. ٣ٞض وعصث 

ٞالىاو هي ؤ٦ثر الىاو في زالر وزالزحن مغة، والٟاء في زماوي مغاث، ووعصث ٧ل مً ختى، وؤم مغجحن. 

حن 2خغوٝ ال٠ُٗ صوعاها في َظٍ ال٣هُضة وهي جُٟض اإلاكاع٦ت . و٦ما ؤن لها ال٣ضعة ٖلى قضة َٞغ

جي ؤخض َغفي عصاء بلى آلازغ
ُ
حن، وعبُهما ٦ما بطا ز   لٍٛى

٤ بيُت        ٞالكاٖغة جداو٫ ؤن حؿخجم٘ َىا زال٫ عوٖت الٟجُٗت، ٞخٟٙغ شخىتها ًٖ ٍَغ

ًغبُها هُضة ٨ٞشحرا ما جلجإ بلى حك٤ُ٣ البِذ بلى وخضاث نىجُت مخٗضصة ال٠ُٗ الضازلُت في ال٣

  3 خٝغ ال٠ُٗ ٦ما في ٢ىلها:

ُضها ُّ ىاِلُىا وؾ
َ
 ل

ً
 وبّن َصخغا

 

َىّداُع  
َ
خى ل

ْ
ك

َ
 بطا و

ً
غا

ْ
 وبّن َصخ

 
و٢ض ٦شٟذ الكاٖغة مً آلُاث ال٠ُٗ في البِذ، وبّن صخغا، ووؾُضها، وبّن صخغا، وهي جلؼم بلى 

 بخ٣ؿُم صازلي طي ب٣ًإ ع٤ُ٢. ظاهب طل٪

٨ظا ٧ان لضي الكاٖغ الجاَلي بخؿاؽ ٢ىي بغبِ ألا٩ٞاع م٘ بًٗها، ومً زم ٧ان ًمُل بلى        َو

 ىث. ٦ما ًخطر مً ؤلاخهاء الخالي:اؾخسضام خٝغ الىاو في خضًشه ًٖ اإلا

 

 

                                                           
 .69، م 5، ٍ الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابهال٣حرواوي، ابً عق٤ُ،   1
 .70(، م 8اإلاىهج ألاؾلىبي في صعاؾت الىو ألاصبي"، مجلت الىجاح لالبدار، الٗضص )ٖىصة زلُل، "  2

 .56، م الضًىانالخيؿاء،   3
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 ٖضص خغوف الغبِ

ل 
٣اث

ال
 

 ٘
ُل

م

ة 
ُض

ه
ل٣

ا
 

او 
لى

ا
 

اء
لٟ

ا
 

تى
خ

 

 بل ؤم ؤو

 
مٕى

ج
م

 ٝ
و غ

خ

ِ
غب

ال
 

مجمٕى 

 ألابُاث

امغئ 

 ال٣ِـ

ب ُْ ْمِغ َٚ
َ
 13 25 0 0 0 2 3 20 ؤعاها ُمْىِيٗحن أل

ب ًَ ا ؤبى طٍئ ِم
َ
ُ٘ ؤ َخَىظَّ

َ
ِبها ج ٍْ ُىىِن وَع

َ
 65 108 1 1 1 2 46 57 إلا

٢ظي بُٗىِ٪ ؤْم بالٗحِن  الخيؿاء

ُع 
ْ
ا ىَّ ُٖ 

33 8 2 0 2 0 45 36 

اإلاجمٕى 

 ال٨لي

 110 57 6 1 3 1 178 114 

 ظضو٫ ًبحن ٖضص خغوٝ ال٠ُٗ الىاعصة في زالر ٢هاثض

ٗت م٘ جل٪ ال٣هاثض الشالر التي ًبلٜ مجمٕى ٖضص ؤبُاتها ماثت وؤبٗت ٖكغ  وبٗض َظٍ الجىلت الؿَغ

بِخا وظض خٝغ ال٠ُٗ في ماثت وؾب٘ وؾبٗحن مغة ،وظاءث في اإلاغجبت ألاولى مجها الىاو ٣ٞض ظاءث 

كغ مغاث  وال ٚغابت  في َظا ٞالىاو هي ؤ٦ثر خغوٝ ال٠ُٗ وظىصا، واؾخسضاما في الكٗغ في ماثت ٖو

ب. زم جلحها الٟاء، ووعصث ؤو مغة واخضة، و بل مغة واخضة، ولم ًغص ؤي  الٗغبي ٧له ٖلى وظه الخ٣ٍغ

 خٝغ آزغ ٚحر َظٍ ألاخٝغ في مُل٘ ؤي بِذ مً ؤبُاث ال٣هاثض الشالر .

 زالشا :  أؾلىب الخىهُض

ا مً ؤصواث الخى٦ُض ألجها جد٤٣ الخضر في اإلااضخي جسخل٠ صالل          ت ٢ض ٖلى الخى٦ُض ًٖ ٚحَر

، وج٣غبه مً الخا٫ في اإلااضخي.  واإلاًإع



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 534  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

والٓاَغ ؤن الكٗغاء الشالزت في خضًثهم ًٖ اإلاىث اؾدشمغوا َظٍ ألاصواث اؾدشماعا ظُضا، وهجض ؤن 

الخيؿاء ٞجاءث ؾب٘ مغاث، لٟٓت      ٢ض ظاءث في ٢هُضة امغت ال٣ِـ مغة واخضة، ؤما ٢هُضة 

ب زالر مغاث، وفي ؤ٦ثر ألاخُان و٢ٗذ ٢بل اإلااضخي ٦شحرا ، وو٢ٗذ بٗض اإلاًإع  و٢هُضة ؤبي طٍئ

ها في زبر ال٣ؿم،  ٢لُال بطا ٢ِـ باإلااضخي م٘ حٗضص مىا٢ٗها في الجملت الٗغبُت، وؤٖجي مً َظا و٢ٖى

ها في الجملت الخالُت ٣٦ى٫ الخيؿاء  ؤو و٢ٖى

ُم   ؤبى ٖمٍغ و ٌؿىص٦ُم  ٧اَن ٨ُْٞم  ٢ْض  مَّ َٗ َم اإلاُ ْٗ ّهاُع  ِو
َ
 للّضاٖحَن ه

 و٢ىلها ؤًًا:

ًْ ٧ّلِ طي وؿٍب   ٢ْض ٧اَن زالهتي م

 

اُع    ٣ْٞض انَِب ٞما للِِٗل اَو

 

و٢ٗذ ٢ض في ٧ل َظٍ اإلاىا٢٘ ٖىهغا مً ٖىانغ الخى٦ُض ًىًم بلى ٚحٍر مً ٖىانغ ج٣ىم ٖلحها 

ٖلُه. ٞةطا جإملىا اإلاٗاوي التي صزلذ ٖلحها ٢ض هجضَا هي لب ظملت ال٣ؿم ٧لها اإلا٣ؿم به، واإلا٣ؿم 

ب الهظلي:  ٨ٞغة اإلاىث، ٞجىاب ال٣ؿم مشال َى اإلا٣هىص بال٣ؿم في َظٍ الجمل. ٣٦ى٫ ؤبي طٍئ

ْجُهُم، َٖ  َ٘
ِٞ صا

ُ
ْن ؤ

َ
ْض َخَغْنُذ ِبإ َ٣

َ
   َول

َ
ُ٘ َوبطا اإلا

َ
ْضٞ

ُ
 ج

َ
ْذ ال

َ
َبل

ْ
٢

َ
 ؤ

ُ
ت ُّ  ِى

 و٢ىله ؤًًا:

ْض  َ٣
َ
َعي ؤّن  َول

َ
  ؤ

ٌ
ت ََ ا اَء َؾَٟ

َ
   الُب٩

َ
َؿْىٝ

َ
ُ٘ َول َج ْٟ ًُ  ًْ ا َم

َ
ُ٘ ِبالُب٩ ىلَ ًُ 

ىا٥ ؤهىإ ؤزغي مً ؤؾالُب الخى٦ُض التي اؾخسضمها الكٗغاء الشالزت في خضًثهم ًٖ اإلاىث، ومً  َو

ا مً  حَر جل٪ ألاؾالُب الخى٦ُض بالخغوٝ الؼاثضة مشل الباء، وما، وبن، وؤن، وبهما، وِمً، وؤال ٚو

ت  الخغوٝ، والًماثغ اإلاسخلٟت. و٢ض ًُى٫ بىا اإلا٣ام لى جدبٗذ ظمُ٘ ألامشلت الىاعصة في اإلاجمٖى

ت ل٨ىجي ؤ٢خهغ ٖلى مشا٫ ؤو٫ مشالحن.   الكٍٗغ

ب   ومشا٫ الباء ٢ى٫ ؤبي طٍئ
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؟  ُ٘ َخَىّظ
َ
ُىىِن َوَعٍِبها ج

َ
ًَ اإلا ِم

َ
( ...)ؤ ُٕ ْجَؼ ًَ  ًْ ِخٍب َم ْٗ ـَ ِبُم ِْ ُغ لَ َْ  والّض

ض الكاٖغ   ٣ٞض ظاءث الباء خٝغ الجغ الؼاثض في زبر لِـ بمٗخب لخُٟض الخى٦ُض في اإلاٗجى الظي ًٍغ

 ؤن ًهل بلُه.

باإلياٞت بلى ما ؾب٤ َىا٥ ْىاَغ ؤؾلىبُت ؤزغي ٦شحرة هجضَا في ال٣هاثض الشالر مجها ٖلى ؾبُل 

ُت الىاعصة في ال٣هاثض، ل٣ض بلٛذ نُٛت اإلابالٛت ؤ٦ثر الهُٜ ْهىعا في  اإلاشا٫ صاللت الهُٜ الهٞغ

ٜ مً صاللت ٖلى اإلابالٛت الخضًض ًٖ اإلاىث بهىعة ٖامت في الكٗغ الجاَلي، ولٗل ما في َظٍ الهُ

جُٗت حٗخلج في الىٟـ ٦ما ؤن جغ٦ُب  في الخضر ج٩ىن ٢اصعة ٖلى ه٣ل اإلاكاٖغ مً خؼن وؤلم ٞو

 .ها اإلاىاؾبت بحن اللٟٔ واإلاٗجىاإلاىعٞىلىجي ٌؿاٖض ٖلى ٢ىة الضاللت التي جيكإ ٞح

ظا ما هلخمؿه في ضم الخُلت، َو ٢ى٫ امغت  وهالخٔ ؤن اعجبُذ نُٛت ُٞٗل بال٠ًٗ والخؼن، ٖو

 ال٣ِـ

الب  ٦ما القى ؤبي حجٌغ وظّضي
ُ
 بال٨

ً
 وال ؤوسخى ٢خُال

ٞىلخمـ ال٠ًٗ في ٧لمت ال٣خُل ٣ٞض ؾلب اإلاىث ٢ىة اإلاغسي. ؤما لٟٓا حجغ وظضي ٣ٞض صلخا ٖلى 

ٗت  بٗض ؤن هالهما اإلاىث. وؾلب  ٗت والٗلى، ٞالٞغ لى اإلا٩اهت. بال ؤجها ظاءث مؿلىبت الٞغ ٗت، ٖو الٞغ

م بخ لىَما. ٦ما ؤجها صلذ ٖلى الٛغبت التي ؾُُغث ٖلى مكاٖغ الكاٖغ ٚع ٗتهما ٖو ؿاؾه مً ٞع

 باإلاىث. وج٨غاع َظٍ الهُٜ ًض٫ ٖلى الاه٨ؿاع والٛغبت، وال٠ًٗ ؤمام اإلاىث. 

 

 الخاجمت:

٣غئٍ مً زال٫ لٛخه وما حٗغيه مً  بن .1 ألاؾلىبُت بك٩ل ٖام مىهج ًضعؽ الىو ٍو

، وما جٟغصٍ مً  زُاعاث
ً
، وق٩لُا

ً
، ونىجُا

ً
، ولُٟٓا

ً
ا اتها: هدٍى ؤؾلىبُت ٖلى قتى مؿخٍى

اث٠  ومًامحن ومضلىالث  ْو
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ب ؤو نض٤ً ؤو خمُم ٌكتر٥ ُٞه  .2 في الخضًض ًٖ اإلاىث ٌٗبر الكاٖغ ًٖ مكاٍٖغ ججا ٢ٍغ

 الجمُ٘، ألن مٗاوي الغزاء واخضة ٖىض الجمُ٘.

ؿخمُغون الّضًم ٖلى ال٣بىع. .3  بن الجاَلُحن ٧اهىا ًضٖىن للمُذ َو

ا .4 ت جؼزغ بإلٟاّ ٦شحرة ح٨ٗـ ظاهبا ٢ٍى ت الكٍٗغ مً شخهُت ٢ل٣ت  بن ؤلٟاّ اإلاجمٖى

ا في اإلاهحر اإلاجهى٫، ٞلٛت الكٗغ الظي ٌٗبر به الكٗغاء ًٖ  مًُغبت وجض٫ ٖلى ج٨ٟحَر

ا في  ظا ًا٦ض ؤَمُت اللٟٓت وجإزحَر ُٟت ه٣ل اإلاٗجى والخإزحر في اإلاخل٣ي َو اإلاىث جاصي ْو

اتها الهىجُت  ه٣ل الخٟاٖل الىٟسخي والصخصخي، ولها ؾاَمذ اللٛت بجمُ٘ مؿخٍى

ت وا ُت في بىاء ٨ٞغة اإلاىث.والىدٍى  لهٞغ

اصة لهما جإزحر بًجابي ٖلى اإلاؿخىي الهىحي والضاللي في آن مٗا  .5 تراى والٍؼ بن ؤؾلىب الٖا

اصة. تراى ؤو جضزل ٖلُه الٍؼ  في البِذ الظي ًضزل ٖلُه الٖا

بن ج٣ضًم ال٩لمت ؤو الٗباعة ًض٫ ٖلى ال٣هغ ؤو الخٟسُم، ؤو خؿً الظو١ واللُا٢ت ؤو  .6

 . ألاَمُت

غث ٞحها  .7 نٟاث ال٣ىة مً الجهغ بن الخغوٝ التي ٦ثر وعوصَا في الخضًض ًٖ اإلاىث جٞى

والظال٢ت، والكضة، والاهٟجاع، وال٣ل٣لت، ٞخىاؾب طل٪ الخٗبحر ًٖ نضي ؤخاؾِـ 

 .الكٗغاء، و٧اهذ َظٍ ألانىاث مغآة لٗىاَٟهم وآالمهم وؤخؼاجهم
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ُف الىلضي : كغاءة في همىطج ٖغبي  الخفىُىُت ومأػق الخْى

 ٖبضهللا بً أخمض بً خامض آٌ خماصياإلاكاعن الضهخىع ألاؾخاط 

 اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،حامٗت اإلالً زالض ،ولُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، كؿم اللغت الٗغبُت

__________________________________________________________________________________ 

 لخو اإلا

ٌؿاثل البدض ظهض الض٦خىع ٖبضهللا الٛظامي الخ٩ُ٨ٟي في ٦خابه : " عخلت بلى ظمهىعٍت  

ت  ٩ا الش٣افي " ، و٢ض خاو٫ البدض ؤن ٩ًىن خىاٍع م٘ َظٍ الجهض  –الىٍٓغ ٢غاءة في وظه ؤمٍغ

ت" آزظا في الخؿبان عئٍت الىا٢ض لها ، و٢ضعة ٢غاءجه ٖلى   ٣ًىم ٖلى مٟهىم "الىٍٓغ
ً
الى٣ضي ، خىاعا

لها الباخض...  الخى٠ُْ الى٣ضي مً زال٫ ونىلها بلى الىخاثج التي ؤمَّ

  اإلالضمت

٩لذ " الخ٨ُ٨ُٟت " التي اهدكغث ؤوازغ ؾخِىُاث ال٣غن اإلااضخي اهُال٢ا مً ٦خاباث ظا٥ ق    

٨ُت في بضاًت الؿبُٗىاث )  ضا خًىعا ه٣ضًا ، وخ٣٣ذ عواظها ال٨بحر في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ صٍع

ضا مً حؿمُتها  بال ؤجها حٗض آلُت مً آلُا363، م 2012آعون وآزغون ،  ث (  وم٘ ٧ل جدظًغاث صٍع

ً في الخٗامل الى٣ضي م٘  الى٣ض الٗغبي الخضًض التي اؾخلهما بٌٗ الى٣اص الٗغب اإلاٗانٍغ

الىهىم اإلاسخلٟت ، وم٘ ٧ل الٛمىى والاعجبا٥ الظي ًلخٓه اإلاخدب٘ إلاٟاَُم الخ٨ُ٨ُٟت مً زال٫ 

ضا طاجه ، ؤو مً زال٫ عئي بٌٗ الى٣اص الٗغب الظًً ٖغيىا لهظا اإلاىيٕى ، بال  ذ ظا٥ صٍع جهٍغ

خماص بٗض طل٪  ُت مً زال٫ ٖغى َظٍ اإلاٟاَُم ، والٖا ؤن البدض ؾِخجه بلى مى٣ُت ًغاَا مىيٖى

ما٫ الى٣ضًت الخ٨ُ٨ُٟت الٗغبُت مً زال٫ مٟاَُمها التي اعجًتها للخ٨ُ٨ُٟت  ٖلى مؿاءلت بٌٗ ألٖا

ت ٖىض َاالء الى٣اص ، وما ونلىا بلُه ، و  دُت ، وهي مٟاَُم جيب٘ مً ٞهم الىٍٓغ اعجًىٍ ؤو الدكٍغ

 ؛ بال 
ً
ضا" وبن ٧ان مىيىُٖا ما٫ الى٣ضًت مً زال٫ مٟهىم "صٍع مً هخاثج، طا٥ ؤن مؿاءلت َظٍ ألٖا

ضا ؛ ججٗل مً الهٗب جدضًض وجإَحر مٟهىم واضر  ؤن خالت الاعجبا٥ اإلاٟهىمي التي ٌٗتٝر بها صٍع

ما٫ ، وجإ٦ُضٍ ؤًًا ٖلى ؤن اإلاٟهىم ًخإزغ بالبِئاث وألا  وؾاٍ التي ٌؿخٗمل جخدا٦م بلُه َظٍ ألٖا

ضًت التي حصخي صون ؤن جهغح !  ٦ما  ٞحها ٦ما ؾُإحي ، وبن ٧ان الباخض لً ٌٟٛل ًٖ ؤلاقاعاث الضٍع

 ، بُض ؤجها 
ً
دُت ؤو ج٨ُ٨ُٟت مسخلٟت جماما ما٫ اإلاضعوؾت ٢ض نىٗذ لها حكٍغ ؤن طل٪ ال ٌٗجي ؤن ألٖا

ضا" التي –ُٞما ؤٖخ٣ض  –  بمٟاَُم ج٨ُ٨ُٟت "صٍع
ً
ال جُمئن بلى ؤي مٗجى ٢اع جهل بلُه  لم جلتزم جماما
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ؤًت ٢غاءة ! خُض حٛضو اإلاؿاءلت والخ٨ُٟ٪ والى٣ٌ للمٗاوي ، وللمٟاَُم وللضالالث زانُت 

مئىان بلى اإلاٗاوي الجضًضة ، صون ال٣ُام بى٣ًها  ج٨ُ٨ُٟت جلػي مٗها ٧ل بم٩اهُت بلى الىنى٫ بلى الَا

 ٧ل مغة ٦ما ج٣ترح الخ٨ُ٨ُٟت .

ى ما  ولظا حٛضو نٗىبت  ضا ، َو ال٣بٌ ٖلى مٟهىم ٢اع لهظا اللٗب باإلاٗاوي ٦ما ًغاٍ صٍع

 
ً
 مخٗظعا

ً
ضا ؤمغا صٞ٘ ٧اْم ظهاص ألن ٌكحر بلى م٣ىالث بٌٗ الى٣اص الظًً ًغون جغظمت صٍع

ضا ، ده بهٗىبت  44م 2000)صٍع ضا مً زال٫ جهٍغ (  وهي ال٣ًُت التي ٌٗتٝر بها صٍع

ا مً اللٛاث في خىاٍع م٘ ٧اْم ظهاص") جغظمت الازخالٝ ؾىاء بلى الٗغبُت ؤم  بلى ٚحَر

ضا ، ضا ٌٗتٝر لهجري عووـ الظي ؤقاع بلى اإلاخاَت التي 53، م 2000صٍع ( ولظل٪ ٞةن صٍع

ضا : " بن ٧ل َظٍ  ى ًداو٫ ؤن ًدضص مٗه البضاًت ، لُجُب صٍع ضا َو التي سجىه ٞحها صٍع

ل٪ ًىما ال٣ضعة ٖلى ٦خابخه الىهىم هي بالق٪ اإلاضزل الال مىخهي لىو مٛاًغ ؤوص لى ؤمخ

ضا ،  ضا 11، م1988" ) صٍع بضو ؤن مغص طل٪ في ظؼء ٦بحر مىه ٌٗىص بلى عئٍت صٍع ( ٍو

ا وجطخمها  سها الظي ًهل بلى الاههُإ لخمىالتها م٘ عجَؼ إلق٩الُت اللٛت ، وجاٍع

اإلاُل٤ ، ٣ًى٫ : بن" مك٩لت اللٛت بال ق٪ لِؿذ مجغص مك٩لت بحن مك٨الث ؤزغي ، 

ؤ٦ثر مً طي ٢بل جدخل اللٛت ألا٤ٞ الٗالمي ، وحكٛل ألابدار ٖلى ازخالٞها ،  والُىم

وحكُ٘ في ؤهىإ الخُاب اإلاخىاٞغة مً خُض ال٣هض واإلاىهج وألاًضًىلىظُا وقاَضها ٖلى 

طل٪ اهسٟاى ٢ُمت اللٛت ، وخملت الاؾدى٩اعاث التي ؾاصث ، بؿبب الش٣ت التي همىدها 

ىاء والاههُإ الؿلبي للمىيت ، والىعي لها ، وحؿِب اإلاهُلر والجزوٕ  الؿهل بلى ؤلٚا

الُلُعي ؤي الجهل . َظا الخطخم لٗالمت اللٛت َى جطخم للٗالمت في خض طاتها بىنٟها 

ه ؤو بٓل  ٖالمت ، َى الخطخم اإلاُل٤ طاجه . وم٘ طل٪ ٞةن َظا الخطخم بىظه مً وظَى

غاى . مً ْالله ما ػا٫ ٣ًىم بضوع الٗالمت : َظٍ ألاػمت هي ف ي طاث الى٢ذ ٖغى مً ألٖا

سُت  م مجها ، بال ؤهه ٢ض آن آلاوان ألن جدضص مغخلت جاٍع ٞهي حكحر و٦إن ألامغ ًخم ٖلى الٚغ

٣ُت في جهاًت اإلاُاٝ ، مجمل ؤ٣ٞها ؤلاق٩الي باٖخباٍع لٛت . ًيبػي طل٪ ، لِـ  – مُخاٞحًز

بت اهتزاٖه مً لٗبت اللٛت هجضٍ مؿخٗاصا  ٞحها ، ول٨ً ؤًًا ألن ٣ِٞ ألن ما ؤعاصث الٚغ

اللٛت هٟؿها ججض خُاتها مهضصة ، خاثغة ، َاثمت بال خضوص ، مدالت بلى جهاثُتها الخانت في 

مئىان ٖلى  الى٢ذ الظي جبضو ُٞه خضوصَا ممدىة ، وفي الى٢ذ الظي ج٠٨ ًٖ الَا

" ) هٟؿها ، وججض ؤًًا طاتها مدخىاة بىاؾُت اإلاضلى٫ الال جهاجي الظي ًبضو مخجاوػا لها 

ضا ،   ( 65، م2008صٍع
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ٌ بًجاص   ضا الظي ًٞغ  مً الٛمىى ختى ٖىض ناخبه ظا٥ صٍع
ً
بن الخ٨ُ٨ُٟت مٟهىم ًدمل ٢ضعا

ى ألامغ الظي صٞ٘ بٌٗ الباخشحن بلى حكبُه الخ٨ُٟ٪ بالالَىث الؿلبي ،  حٍٗغ٠ مدضص له ؛ "َو

٨ً ًم٨ً ان هضع٥ ماَُتها والظي ًغي ؤهه لِـ بةم٩اهىا ؤن هشبذ ؤي نٟت بًجابُت للظاث ؤلالهُت ول

(  خُض ٌكحر بلى طل٪ ؤزىاء 40؛ م2008مً زال٫ ما هىٟي ٖجها ٖما ال ًل٤ُ بها " ) مُٛض ، 

" ب٣ىله : "  DECONSTRUCIONعؾالخه بلى نض٣ًه الُاباوي خى٫ بق٩الُاث جغظمت الخ٨ُٟ٪ "

 مً ؤ٢هاٍ بلى ؤ٢هاٍ ؾاا٫ الترظمت ، وؾاا٫ لٛت اإلا
ً
ٟهىماث واإلاتن وؾاا٫ الخ٨ُٟ٪ َى ؤًًا

خ٣اص بإن مٟغصة  ٣ا اإلاضٖىة بـ : الٛغبُت" بل بهه ًغي ؤن مً الؿظاظت الٖا اإلاٟهىمي للمُخاٞحًز

 ؤن 
ً
٣ى٫ : " ل٣ض باث واضخا الخ٨ُٟ٪ ج٣ابل في الٟغوؿُت صاللت واضخت وال مهضع ٞحها للبـ ، ٍو

ً َظا بن ال٩لمت هٟؿها ألاقُاء جخٛحر مً ؾُا١ بلى آزغ في الٟغوؿُت هٟؿها بالظاث ، بل ؤ٦ثر م

٨ُت بضالالث مغا٣ٞت، وبًداءاث   ألامٍغ
ً
ت وزهىنا ؤنبدذ مغجبُت في ألاوؾاٍ ألاإلااهُت وؤلاه٩لحًز

ضا ،  ت ظض مسخلٟت ") صٍع  ( 57، م 2000و٢ُم ٖاَُٟت ؤو جإزٍغ

ى خُىما ًبدض   ضا بلى ؤن وعوص َظٍ ال٩لمت بلى طَىه ٧اهذ بهىعة ٖٟىٍت ، َو كحر صٍع َو

ه" ٌٗضص مٗاهحها ، زم ٌكحر بلى ؤن ما حهمه مجها هي الضالالث التي ًٖ وظىصَا  في ٢امىؽ "لُتًر

ضا  ض ٢ىله ، وهي م٘ طل٪ ال جخهل بال بىماطط ومىا٤َ مُٗىت مً اإلاٗجى ) ظا٥ صٍع جخىاشج م٘ ما ًٍغ

ا٦ض 59م  2000، ( بل بهه ًغي ؤن َظٍ الىماطط ٧ان ًجب ؤن جسً٘ بلى اؾدىُا١ ج٩ُ٨ٟي ، ٍو

الىماطط ٧اهذ ُٞما بٗض ؤنل في الٗضًض مً بؾاءاث الٟهم خى٫ مٟغصة الخ٨ُٟ٪ ، ؤن َظٍ 

ضا ، ه بازتزالها بلُه) صٍع  ؤن َظٍ ال٩لمت ٧اهذ هاصعة 59، م 2000واإلاٟهىم الظي ٌٍٛغ
ً
( ما٦ضا

 ، وم٘ طل٪ ٞةهه ًغي ؤن الخ٨ُ٨ُٟت طاث بٗض ؾلبي ال ًم٨ً 
ً
الاؾخٗما٫ ومجهىلت في ٞغوؿا ٚالبا

ى  ما ايٍُغ بلى ؤن ٨ًثر مً الخدظًغاث وؤن ٌؿدبٗض اإلاٟهىماث الترازُت الٟلؿُٟت ، م٘  مدٍى ، َو

ضا ،  ( ٦ما ؤهه ًغي ؤن 61-60، م 2000يغوعة الٗىصة بلحها ٖبر ٖملُت "حكُُب " ٖلى ألا٢ل) صٍع

اث وألاقُاء   ؛ ألن الخ٨ُٟ٪ ٌؿتهضٝ َظٍ اإلاىيٖى
ً
 ؛ ولِـ مىهجا

ً
 ولِـ ه٣ضا

ً
الخ٨ُٟ٪ لِـ جدلُال

ت مً ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث ال٣ابلت  ، ٞالخ٨ُٟ٪ ال ًم٨ً ؤن ًستز٫ بلى ؤصواجُت مجهاظُت ، ؤو مجمٖى

 بإ٢غب ما 
ً
 ؤو بإًت خا٫ مخمى٢ٗا

ً
ضا للى٣ل ، لِـ ٨ًٟي ال٣ى٫ بن ٧ل " خضر" ج٩ُ٨ٟي ًٓل ٍٞغ

ضا ،  مً لضن الظاث الٟاٖلت.) صٍع
ً
 ؤو جىُٓما

ً
ُا  ؤو ٖو

ً
، م 2000ًم٨ً ، بهه خضر ال ًيخٓغ حكاوعا

61) 

ضا ٌُٗض نٗىبت جدضًض مٟغصة الخ٨ُٟ٪ ، وبالخالي جغظمتها ألن ٧ل اإلا٣ىالث  وبالخالي ٞةن صٍع

والخمىالث وظمُ٘ اإلاٟهىماث ، وظمُ٘ الضالالث اإلاعجمُت والىدىٍت زايٗت هي ألازغي للخ٨ُٟ٪ ، 
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ضا َظا الد  ؤن ًُغح صٍع
ً
با جُب و٢ابلت له مباقغة ؤو مضاوعة وبالخالي ٞلً ٩ًىن ٍٚغ ب ، ٍو ؿائ٫ الٍٛغ

 ٖىه ب٣ىله :

ضا ،  ( 63، م 2000" ما الظي ال ٩ًىن الخ٨ُٟ٪ ؟ ٧ل شخيء ! ما الخ٨ُٟ٪ ؟ ال شخيء ! " )صٍع

ت بلى اللٛت الٗغبُت ، خُض  ضًت ٢ض ؤؾهمذ في ٢ل٤ ه٣ل مهُلر الىٍٓغ بضو ؤن َظا الىبىءة الضٍع ٍو

ضي )  ى ما ازخاٍع َكام  Deconstrucion)ًغي بٌٗ الى٣اص جغظمت اإلاهُلر الضٍع بالخ٨ُ٨ُٟت ،َو

دُت ، وعؤي في َظٍ الترظمت  الضع٧اوي في صعاؾخه الخ٨ُ٨ُٟت ، بِىما ازخاع الٛظامي  جغظمخه بالدكٍغ

( ٚحر ؤن ص.الغوٍلي والباػعي عؤًا ؤن 50م  1412بٗض البىاء بٗض الهضم ، ) الخُُئت والخ٨ٟحر، 

ضا ، ٞاججه ًُت ) صلُل الىا٢ض ألاصبي ، مهُلر الخ٨ُٟ٪ ال ٣ًترب مً مٟهىم صٍع بها بالخ٣ٍى ا بلى حٍٗغ

 (49، م1995

ضا  "ج٣ىم ٦هضم     ما بإن الخ٨ُ٨ُٟت التي ًخهىعَا صٍع وم٘ ٧ل طل٪ ٞةهىا ًم٨ً ؤن ه٣غ م٘ بُحر ٝ.ٍػ

٣ا ألاوعوبُت ًم٨ً جدضًضَا في َىع ؤو٫ ٦مداولت لخ٨ُٟ٪ ال٨ٟغ الى٣ضي للترار  مجهجي للمُخاٞحًز

ولُغح ؾُُغة اإلاٟهىم واإلاٟهمت للى٣اف ، َظٍ الؿُُغة التي ٌك٩ل الخٗبحر  الٟلؿٟي اإلامإؾـ ،

ضا  ألا٦ثر نغامت ٖجها الىٓام الٟلؿٟي ) ال ؾُما هٓام َُٛل( وهٓام ؾىؾىع اللٛىي . ٌؿعى صٍع

ما، ٤ ٦ك٠ الخباؾهما ، وجىا٢ًاتهما " )ٍػ ( ، ولظا 9،م2006لخ٨ُٟ٪ َظًً الىٓامحن ًٖ ٍَغ

ًُت  ضا في ٞةن مٟهىم الخ٣ٍى ٦ما ًغي الغوٍلي والباػعي : "ًدىاؾب م٘ الاؾخٗاعة التي ٌؿخسضمها صٍع

ًه "  )الغوٍلي  ونٟه ال٨ٟغ اإلااوعاجي الٛغبي ، بط ًهٟه باؾخمغاع بإهه " نغح " ؤو مٗماع ًجب ج٣ٍى

( ألهه ًضٖى بلى ؤن جلٗب اللٛت صوعا خغا بىنٟها مخىالُت ال جهاثُت 50-49، م 1995؛ الباػعي ، 

ى ما ٢اصٍ بلى جىظُه ه٣ض ٢اؽ ٦ما ًهٟه ٖبضهللا ببغاَُم بلى مً ا إلاٗاوي التي جيخجها ال٣غاءة ، َو

ُا ، ابخضاء مً ؾ٣غاٍ وؤٞالَىن وؤعؾُى، مً زال٫ ٖضة  هٓام ال٨ٟغ الٛغبي ، ٦ما حك٩ل مٗٞغ

مغج٨ؼاث ؤؾاؾُت جمشل م٣ىلت الازخالٝ ؤخض مغج٨ؼاتها ألاؾاؾُت التي ج٨ك٠ ًٖ ٖىاًت الخ٨ُٟ٪ 

بما َى ٚحر ٣ًُجي ، والضٖىة بلى الضزى٫ في قبا٥ الاخخماالث ال٨شحرة ، خُض تهًم َظٍ اللٟٓت 

ضم الدكابه ، وصاللت الدكدذ  ت ، خُض صاللت اإلاٛاًغة والازخالٝ ٖو ت مً الضالالث اإلاخىٖى مجمٖى

ها وؾُلت والخٟغ١ ، وصاللت الخإظُل والخإزحر وؤلاعظاء ، ومً زال٫ َظٍ اإلا٣ىلت التي ٖممها بىنٟ

ٌ اإلاغج٨ؼ ال٨ٟغي للشىاثُاث  ا ألا٦بر مً زال٫ مداولتها ج٣ٍى خٟغ اؾتراجُجُت ٦كٟذ مىجَؼ

 ، ً  -81، م 2011اإلاٗغوٞت ، مشل : الغوح والجؿض ، الخحر والكغ ، الك٩ل واإلاٗجى  ) ًىٓغ : الٍؼ

82- 83 
ً
 ؤن ًتهم )بلِـ( الخ٨ُ٨ُٟحن بإجهم ال ًمل٩ىن قِئا

ً
با  ٌؿخد٤ ( ولظا لم ٨ًً ٍٚغ

ً
ظضًضا

الخ٣ضًم لضاعسخي الى٣ض ألاصبي ، بل بجهم ٨ًخٟىن ٣ِٞ باؾخٟؼاػ الىا٢ض الخ٣لُضي ؛ لُسخل٠ مٗهم 
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ت ، بل بن " ظُاجغي ؾُٟا٥ "  زم ًغصوا ٖلُه بجملت مً الدكهحر والخجهُل والاتهام بالغظُٗت ال٨ٍٟغ

ى٢ٕى في ٞش زكُت الخ٨ُ٨ُٟحن الضاثمت مً ال GRAMMATOLOGY OFجا٦ض وهي جترظم ٦خاب

اث واإلاهُلخاث التي ٣ًىمىن بيؿٟها ، وبالخالي ٞهي جغي ؤن ما  ت ، ؤو مهُلر للىٍٓغ جشبُذ هٍٓغ

ضا في عؤحها مماعؾت لخظع ه٣ضي ًجٗله ال ًخمؿ٪ بمهُلر مدىعي إلاٟهىم ٣ٖلي لٟترة  ًٟٗله صٍع

لت " .) خمىصة ،  ( 47، م 1424ٍَى

ت ، وجدضًض مٟهىمها ٖىض عواصَا ، البض ؤن بن اؾخدًاع ٧ل َظا الالخباؽ ال٨بحر في ٞهم ال ىٍٓغ

ما٫ الى٣ضًت الٗغبُت التي اججهذ هدى الخ٨ُ٨ُٟت ، ومً اإلاهم ٦ظل٪  ٩ًىن خايغا ٖىض ٢غاءة ألٖا

اؾخدًاع اإلاٟاَُم التي ٖغيها ؤصخابها للخ٨ُٟ٪ ، في ْل َظٍ ٞىضخى اإلاٟاَُم التي ٢غؤهاَا ٖىض 

ضا ، وفي ْل ازخالٝ الغئٍت خى٫ ٦ ُُٟت اؾخ٣با٫ الى٣اص الٗغب للخ٨ُ٨ُٟت ، خُض ٌكحر ظا٥ صٍع

ت بحن ظابغ ٖهٟىع الظي ًغي ٖضم وظىص جإزحراث باعػة  مدمض البى٩ي بلى زالزت هماطط مخىٖى

للخ٨ُٟ٪ في ال٨ٟغ الى٣ضي الٗغبي ، وؤخمض ٖبضالخلُم الظي ًا٦ض وظىص جإزحراث باعػة للخ٨ُٟ٪ في 

غي بىظىص جإزحراث مخٟاوجت للخ٨ُٟ٪ ال٨ٟغ الى٣ضي الٗغبي ، ومدمض بضوي الظي  ًخىؾِ الغؤًحن ، ٍو

 ً ى ما ٌُٗضٍ البى٩ي بلى خمىالث اإلاىا٢٘ التي ٌكٛلها اإلاخداوعون ) الٍؼ في ال٨ٟغ الى٣ضي الٗغبي ، َو

 ( 71-61، ًىٓغ م2011، 

دُت الغظامُت  : الدكٍغ

دُت باٖخباع     ٩ا ٢غاءة حكٍغ ى اججاٍ ال ًخجه ص. ٖبضهللا الٛظامي بلى ٢غاءة ؤمٍغ َا هها ، َو

بق٩ا٫ ُٞه ، وازخُاع له ما ًبرعٍ ٖىض الٛظامي ، بُض ؤن الؿاا٫ اإلاكغوٕ ؾِىُل٤ ؤوال 

٩ي ؛ بط بن ٞهم  دُت لىهه ألامٍغ هدى الغئٍت التي اهُل٤ مجها الٛظامي في ٢غاءجه الدكٍغ

طل٪ ٌٗض زُىة ؤؾاؾُت إلاداوعة ومؿاءلت َظا الٗمل ، وزانت وؤن للمهُلر م٘ 

ى ًداو٫ الٛظ امي و٢ٟت مهمت ؤقاع لها مىظ "الخُُئت والخ٨ٟحر"  خحن قٗغ بالخحرة ، َو

ب َظا "Deconstructionؤن ًىظض جغظمت مىاؾبت إلاهُلر :  " ٢اثال :" اخترث في حٍٗغ

٨غث له  اإلاهُلر ، ولم ؤع ؤخضا مً الٗغب حٗغى له مً ٢بل ) ٖلى خض اَالعي( ٞو

وظضتهما ًدمالن صالالث ؾلبُت حسخيء بلى ال٨ٟغة . ب٩لماث مشل : )الى٣ٌ / والٟ٪( ول٨ً 

زم ٨ٞغث باؾخسضام ٧لمت ) الخدلُلُت( مً مهضع )خّل(ؤي ه٣ٌ ، ول٨جي زكِذ ؤن 

ذ  دُت ؤو حكٍغ جلخبـ م٘  )خلل( ؤي صعؽ بخٟهُل ، واؾخ٣غ عؤَي ؤزحرا ٖلى ٧لمت )الدكٍغ

ظٍ وؾُلت الىو ( واإلا٣هىص بهظا الاججاٍ َى ج٨٣ُ٪ الىو مً ؤظل بٖاصة بىاث ه ، َو
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( بُض ؤن 50،م1991جٟخذ اإلاجا٫ لئلبضإ ال٣غاجي ٧ي ًخٟاٖل م٘ الىو " ) الٛظامي ، 

ى  ًُت ، َو ان -مُجان الغوٍلي وؾٗض الباػعي ًسخاعان جغظمخه  بالخ٣ٍى اإلاهُلر  -٦ما ًٍغ

ضا ٖلى ال٣غاءة الى٣ضًت  )اإلاؼصوظت(  الظي ؤَل٣ه الُٟلؿىٝ الٟغوسخي اإلاٗانغ ظا٥ صٍع

كحران بلى خالت التي  اجبٗها في مهاظمخه لل٨ٟغ الٛغبي اإلااوعاجي مىظ بضاًت َظا ال٨ٟغ ، َو

مً الازخالٝ في ه٣ل اإلاهُلر بلى الٗغبُت ، خُض ه٣له بٌٗ الباخشحن جدذ مؿمى 

ضا ، خالها في  ان ؤن مشل َظٍ الترظمت ال ج٣ترب مً مٟهىم صٍع "الخ٨ُٟ٪" ، بُض ؤجهما ًٍغ

ى  ًالٍ ؛ ألهه ؤ٢غب بلى مٟهىم مٟهىم َظا خا٫ الخ٣ىًٍُت َو اإلاهُلر الظي ازخاعاٍ ٞو

كحران بلى ؤن ما طَب بلُه بٌٗ الى٣اص مً م٣ىلت البىاء بٗض  ضا مً الخ٨ُ٨ُٟت ، َو صٍع

ًُت ) الباػعي والغوٍلي ، ضا للخ٣ٍى ( ، ٦ما ؤن 49، م1995الخ٨ُٟ٪ ًدىافى م٘ مٟهىم صٍع

جغظمت الٛظامي ، جخٗل٤ ألاولى بالجاهب  الباػعي ٌكحر مد٣ا بلى بق٩الُخحن جغصان ٖلى

ألازالقي ، وألازغي في ٞهم اإلاهُلر ومهاصٍ الٟلؿٟي ، خُض ٌٛضو الٟ٪ مً ؤظل بٖاصة 

البىاء وكاٍ بيُىي ، وبالخالي ٣ٞض عؤي الباػعي ؤن ما ٢ام به الٛظامي في ٦خابه الخُُئت 

ٟت والخ٨ٟحر َى زلُِ عجُب مً اإلاىاهج اإلاخضازلت صوهما مبرع ، و  مً اإلاهُلخاث اإلاْى

 (227-226، م 2004جىُْٟا زاَئا . ) الباػعي ، 

وبطا ٧ان َظا ُٞما ًخٗل٤ باإلاهُلر وجُب٣ُاجه في الخُُئت والخ٨ٟحر ، ٞماطا ًم٨ً ؤن 

دُت جىُْٟا آزغ ، مً زال٫ ٦خابه الغخلي  ٠ ُٞه الدكٍغ ه٣ى٫ ًٖ ٖمله آلازغ الظي ْو

ت  ٩ا الش٣افي "م٣اعبا –:" عخلت بلى ظمهىعٍت الىٍٓغ  ث ل٣غاءة وظه ؤمٍغ

٩ا الٛظامُت :   _ ؤمٍغ

٩ا ؾخ٩ىن ٢غاءة    الن ًٖ ؤن ٢غاءجه ألمٍغ ل٣ض اججه الٛظامي مىظ البضاًت بلى ؤلٖا

دُت ٢اثال ٖجها بجها ٢غاءة : "تهضٝ بلى ؾبر ؤٚىاع اإلا٣غوء واؾخ٨كاٝ بىاَىه صون ؤن  حكٍغ

( مىُل٣ا مً ظٗل 7، م 1995،  جضعي لىٟؿها ونى٫ ٚاًت لً جهل بلحها " ) الٛظامي

دُت التي جامً ؤن للىو مٗاوي مخٗضصة ، ومً خ٤  ٩ا هها ٢ابال لل٣غاءة الدكٍغ ؤمٍغ

ال٣اعت ؤن ٣ًغؤ ٦ما قاء ، وؤن ًهل بلى ما ٌكاء ! وم٘ ؤن الغئٍت خضًشت ٖلى مؿخىي 

لى مؿخىي الٟٗل ال٨خابي  بال ؤهه ًخجه مىظ ؤو٫ ؾُغ في ٦خابه بلى الاؾ ت ٖو خٗاهت الىٍٓغ

بالترار ؛ لُبرع مكغوُٖت حٗضص ال٣غاءاث ، ٖبر اؾخدًاع ٢هت "صًغ الجىصي" الظي 

٣ًى٫ ٖىه الٛظامي :" ًظ٦غ ال٣ؼوٍجي ؤن َظا الضًغ مبجي مىظ ػمً هىح ٖلُه الؿالم ، ولم 

مىا ؤن ؾُده  ظ٦غ ال٣ؼوٍجي ٦الما ًٖ ؾُذ َظا الضًغ ٣ُٞى٫ : ) ٖػ ججضص ٖماعجه ، ٍو

ً ق ً ، زم ٌكبر ٩ُٞىن زماهُت ٌكبر ٩ُٞىن ٖكٍغ كٍغ برا مشال ، زم ٌكبر ٩ُٞىن ازىحن ٖو
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( بن الٛظامي ًهىع عخلخه 5، م1995ٖكغ ، ٩ٞلما قبر ازخل٠ ٖضصٍ (" ) الٛظامي ، 

دُت ، ما٦ضا  ٩ا "الىو" ، وؤن ٢غاءجه ؾخ٩ىن حكٍغ مىظ البضء ٖلى ؤجها ؾخ٩ىن هدى ؤمٍغ

خي في ٞهم الىو ، م ت الخضًشت ٖلى مكغوُٖت الخٗضص الدكٍغ ً زال٫ اٖخماصٍ ٖلى الىٍٓغ

، واإلا٣ىلت الترازُت ، والخجغبت الىا٢ُٗت ، بط ٌكحر نغاخت بلى حٛحر وظهاث هٓغ اإلاغجدل 

ُاهُا ، وجهىعاجه التي ٧اهذ  ا ، مؿدكهضا بغخلخه للضعاؾت في بٍغ هدى البالص التي ًؼوَع

 (6، م1995جخٛحر باؾخمغاع ٦ما ؾُإحي. ) الٛظامي ، 

دُت الخضًشت ظضا الٛظامي مً ؤن ٌؿخمض مً الترار وبالخالي  ٞلم جمى٘ ال٣غاءة الدكٍغ

سُت ٖلى هدى ًهى٘ ظاهبحن ظمُلحن مً الخأدي بحن الترار  مدمىالجه الٟىُت والخاٍع

ٟه بمهاعة م٘ ما  ت الٛغبُت ، مً زال٫ و٢ىص جغاسي في ٦شحر مً جٟانُل ال٨خابت ًْى والىٍٓغ

سها ولخًاعتها اإلاخٟى٢ت ، وؾُاؾتها اعج٨ؼ في طَىه مً ٢غاءاجه ًٖ ؤ ٩ا ، وجإمله لخإٍع مٍغ

دُت خًىعا واضخا  دًغ الترار مىظ مٟخخذ ال٣غاءة الدكٍغ الضازلُت والخاعظُت ، ٍو

دُت  ظلُا ، بل بن الجملت الترازُت ) ٧لما قبروٍ ازخل٠( حٛضو قئىا ؤم ؤبِىا بيُت حكٍغ

لخه ؛ لخ٩ىن  مؿدىضٍ الخ٣ُ٣ي ٖلمُت وؤزال٢ُت بٗض ؤن ويٗها الٛظامي في م٣ضمت عخ

دُت التي مً  خُا٫ ؤًت مؿاثلت ؤزغي ، جى٣ٌ ؤو جسخل٠ ؤو جخٗاعى م٘ عئٍخه الدكٍغ

٩ا َىا بُٗضة ًٖ نىعة "ؤلاهجلحز"  خ٣ها ؤن جهل للمٗجى الظي جغاٍ ! ولِؿذ نىعة ؤمٍغ

هم مً زال٫  ى ًًٓ ؤهه ٌٗٞغ ُاهُا ، ٣ٞض ظاءَم ٦ما ٣ًى٫ َو الظًً صعؽ ٖىضَم في بٍغ

بطاٖت لىضن ، ومً زال٫ بصماهه ٖلى ٦خب الغخالث والجٛغاُٞا بُض ؤهه ٨ًدك٠ زُإ 

مً جهىعَم  -٦ما ٣ًى٫  –جهىعٍ الؿاب٤ بمغوع الى٢ذ وؤلا٢امت ، "ٞاإلهجلحز" لِؿىا 

مً زال٫ "٦خب الغخالث وبطاٖت لىضن" ، ولِؿىا َم بٗض ؤن ؤمطخى قهغا في صعاؾت 

ؤقهغ ، ولِؿىا َم بٗض ؤن خؼم خ٣اثبه ٖام اللٛت ، ولِؿىا َم بٗض ؤن ؤمطخى ؾخت 

م ٖاثضا مً مُاع َُثرو ! وفي عؤؾه خ٨مت عاسخت وهي ٦ما ٣ًى٫ :" بهجي ؾإْل 1987

ؤٖض٫ مً جهىعاحي ، وؤن الكٗىب مشل ؾُذ صًغ ظبل الجىصي ٧لما قبروٍ ازخل٠ " ) 

ى بهظا ٨ًغؽ لخدضًضٍ الى٣ضي الؿاب٤ بإن ٦خابخه7-6، م 1995الٛظامي ،  لِؿذ  (  َو

دُت تهضٝ بلى ؾبر ؤٚىاع اإلا٣غوء ، واؾخ٨كاٝ بىاَىه ، صون ؤن جضعي  ؾىي ٢غاءة حكٍغ

 لىٟؿها ونى٫ ٚاًت لً جهل بلحها ...

ى مً  دُا للىو اإلا٣غوء ، َو بن الٛظامي لُبضو مً زال٫ َظٍ الغئٍت ج٨ُ٨ُٟا ؤو حكٍغ

ل ٖغيها ، و٦إهما زال٫ طل٪ ال ًىٟي ال٣غاءاث الؿاب٣ت ٣ِٞ ، بل ًبرع لهضم ٢غاءجه ٢ب

وظض في الجملت الترازُت ) ٧لما قبروٍ ازخل٠ ( ٞغنخه لُمطخي هدى ؤلا٢غاع الٗملي 
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ُاهُا ، وما  ى ما ٣ًغعٍ في زخام عخلخه لبًر ت الخضًشت ، ومخ٨ئها التراسي ، َو بؿالمت الىٍٓغ

٨ُت ، بٗض ؤن ماعؾه في ٦خابه :"الخُُئت  ًداو٫ ؤن ٣ًغعٍ في مٟخخذ عخلخه ألامٍغ

ذ الظي اعجًاٍ ، وممشلت والخ ٨ٟحر"، وحٛضو الغئٍت الٛظامُت الغخلُت ممشلت للدكٍغ

٤ جهىعٍ مداولت  الزخالٝ ؤقباع الخاؾبحن لؿُذ الضًغ ، خُض ٌٛضو ٦خاب الٛظامي ٞو

دُت التي اعجًاَا الٛظامي في  ٩ا ، ول٨ىه حكبحر ال ًخ٤ٟ م٘ الدكٍغ ظضًضة لدكبحر ؤمٍغ

ب ال٩لمت بٗض خحرج ه مٗه ، وعٚبخه في ٞ٪ الاعجباٍ الؿلبي الظي جدمله ازخُاٍع لخٍٗغ

ًُا ، ٣ٞض ٧ان  ٧لمخا "الى٣ٌ والٟ٪"  وم٘ طل٪ ٞلم ٨ًً  الٛظامي ج٨ُ٨ُٟا ، وال ج٣ٍى

لُا لىو خٓي ٢بله ب٣غاءاث ؾاب٣ت ، لم حهضمها ، ؤو ًإحي  دُا جإٍو ض ؤن ٩ًىن حكٍغ ًٍغ

٩ي ، ب٣ضع ما ؤٖمل ؤصواجه الجم ُلت واإلاشحرة في عبِ الٓىاَغ بمٗجى ظضًض  للىو ألامٍغ

وألاخضار بإبٗاص ال٣ىة والهُمىت والخٟغص وألاهاهُت ! وبالخالي ٞةن الغئي التي ٢ضمها 

ضٞها ، بل  ٩ا وهي عئي لم حؿدبًُ الىو اإلا٣غوء ٦ما ٧ان و٦ضَا َو الٛظامي ًٖ ؤمٍغ

٩ا ، وبن ٧ا ن الٟاع١ ؤ٦ضث عئي ؾاب٣ت ونل بلحها الغخالت الظًً ؾب٣ىا الٛظامي بلى ؤمٍغ

غاٞتها ال الىدُجت الجهاثُت !  ت الغئٍت وجدلُلها َو  ازخالٝ ػاٍو

يا اإلاخىخكت -  : أمٍغ

ى خًىع  ٩ا ٖىض الٛظامي خًىعا ؾلبُا في ؤٚلب ججلُاجه ، َو ل٣ض خًغ مٗجى ؤمٍغ

ًغبُه ببٌٗ ال٣هو الترازُت الخُالُت الٗغبُت ، التي ًداو٫ مً زاللها بًجاص وظه 

٩ا التي ٌؿخدًغ قبه بحن بٌٗ جٟانُل ال ٨ُت ، ٞهي ؤمٍغ ٣هت واإلاماعؾاث ألامٍغ

شخهُتها الٗىُٟت اإلاخىخكت التي جٟترؽ ضخُتها مً زال٫ اللٛت واإلاى٤ُ التي جظ٦ٍغ بما 

م ؤهه ٢ض قخمه  عوجه الخ٩اًت الٗغبُت ال٣ضًمت مً ؤن الظثب ؤعاص اٞتراؽ الخغوٝ ٖٞؼ

َظا؟  ٣ٞا٫ الظثب ٦ما ًى٣ل  وجُاو٫ ٖلُه باللؿان البظيء ! ٣ٞا٫ له الخغوٝ : متى

الٛظامي : في الٗام ٢بل اإلااضخي ، ٞغص الخغوٝ و٢ض ٖٝغ خ٣ُ٣ت ألامغ ب٣ىله : ل٣ض ولضث 

ذ الٛضع بي ) ٞضوه٪ ٧لجي ال َىا مإ٧ل ل٪ ( زم ًغبِ  َظا الٗام ، وبه٪ ؤحها الظثب ٢ض هٍى

٩ا الؿُاسخي الُىم ٖبر جهىع لهظٍ الخ٩اًت وزُاب  شخىنها طل٪ مً زال٫ زُاب ؤمٍغ

ى زُاب ٦ما ٣ًى٫ :" جدى٫ ُٞه الظثب ال٣ضًم بلى طثب خضًض مخُىع ، وجدىلذ  ، َو

ُٞه ٖال٢اث ال٣ىي م٘ ال٠ًُٗ مً ٖال٢اث الاٞتراؽ الىخصخي بلى ٖال٢اث ؤزغي 

٩ا الىو جخدى٫ بلى هو ٢اجل ٣ًخل 84، م 1995مسخلٟت " ) الٛظامي ،  ( بل بن ؤمٍغ

ى  مً ؤعاص ؤن ًٟهمه ، خُض ماث ماوحسخي وماجذ مٗه هبىءجه بخدُم َظا الٗمال١ ، َو

ِظ٦غ ٦ما ًغي الٛظامي باهخ٣ام الخ٨ُم صوبان مً اإلال٪ الىاعصة ٢هخه في ؤل٠ لُلت  ًُ َىا 
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( ، وهي 19، م 1995ولُلت خحن ظٗل ال٨خاب الظي ؤوناٍ ب٣غاءاجه ٣ًخله ) الٛظامي ، 

٩ا "ألاهاهُت" التي ال ًخظ٦غ ٞحها الؿاثلىن اإلااثخان  والدؿٗت مً خًىع اإلاىاْغة ؤمٍغ

م  "الىٓام الٗالمي الجضًض" م٘ ما ٌٗل٣ه ٖلُه 1992الاهخسابُت الشاهُت ٖام 

اإلاؿخًٟٗىن في الٗالم ! خُض ٧ان الٛظامي ًغظى ؤن ٌؿإ٫ ؤخضَم ًٖ َظا اإلاهُلر 

اٝ  الظي ؤيخى ٧الُدُم بٗض ؤن ججاَله ؤَله ، وؤنبذ مكغصا في ٖىانم الكغ١ وؤٍع

ى ًخى٢٘ الٛالبا والجُا ا لخُبت الٛظامي َو ٕ واإلاًُهضًً ، في مكاع١ ال٨غة ألاعيُت ، ٍو

الىٓام الٗالمي الجضًض"، الظي ٌٗض مدىع اَخمام وخضًض الٗالم ؤن جضوع ألاؾئلت ًٖ "

٧له ، بال ؤهه ٞىجئ ؤهه لم ٌؿإ٫ ٖىه بال ؾاثل واخض ، لِكٗغ بالخىحن بلى طل٪ الؿاثل ؤو 

ه ل٣ُى٫ له ما ٢اله امغت ال٣ِـ المغؤة الجبل  ب :الؿاثلت ، مخمىُا لى ٖٞغ )و٧ل ٍٚغ

٩ا التي ال حٗتر  ب وؿِب (  وهي ؤمٍغ ٝ في ٢امىؾها الؿُاسخي بالًٟٗاء بط جتر٦هم للٍٛغ

امكُا ٦ما هٓغ لظل٪ ؤٞالَىن في  وقإجهم لُب٣ى اإلاؿدبض مؿدبضا ، واإلاؿخٗبض زاعظُا َو

ب٣ه الٗغب البضو في ظاَلُتهم الظًً ٧اهىا ال ٩ًلٟىن ؤهٟؿهم خمل اإلاغضخى  ظمهىعٍخه َو

( ٚحر ؤن جل٪ ال٣ىة 148، م 1995الظًً ؤػمً مغيهم وال ال٨باع العجؼة ) الٛظامي ، 

التي لم ٌٗض ًجاعحها ؤخض لً حؿخمغ ٦ما هي ٦ما ًغي الٛظامي ، ٞىظىص اإلاىاٞـ ًدمي 

٩ا بٗض ؾ٣ٍى الاجداص الؿىُٞتي  بٗض ٞحها الخغ٦ت ، ل٨ً ؤمٍغ جضص وكاَها ، ٍو ال٣ىة ٍو

ؤنبدذ حِٗل بؿا١ واخضة ال ؾا٢حن ! بٗض ؤن زحرث بإن حِٗل الؿالم بغظل واخضة ، 

الخغب الباعصة بؿا٢حن ، خُض ٧ان َظا َى الىي٘ الُبعي ، ٞىظىص الخهم ؤو حِٗل 

ال٣ىي بمشابت الخاٞؼ الخًاعي والش٣افي ٦ما ًغي الٛظامي ، بُض ؤجها ازخاعث ؤن حِٗل 

الؿالم بغظل واخضة ، ٦دا٫ الغظل الهلُبي الظي ؤوعص الٛظامي ٢هخه ه٣ال ًٖ ؤؾامت 

في عظله صملت ٞٗالجها الُبِب الٗغبي  بً مى٣ظ الظي ًىعص ٢هت عظل نلُبي َلٗذ

الظي بٗشه ٖم ؤؾامت بىاء ٖلى َلب ناخب اإلاىُُغة ، بُض ؤهه ظاءَم َبِب بٞغهجي 

اصعى ؤن الُبِب الٗغبي ال ٌٗٝغ قِئا ، وزحر الغظل بحن ؤن ٌِٗل بغظل واخضة ؤو ًمىث 

إؾا ، ووي٘ عظل ال غظل ٖلى بغظلحن ؟ ٞازخاع ؤن ٌِٗل بغظل واخضة ، ٞإمغ بٟاعؽ ٞو

لب مً الٟاعؽ ؤن ًًغب عظل الغظل يغبت واخضة   -والُبِب الٗغبي ًغي  -زكبت َو

ٞما اه٣ُٗذ زم يغبه يغبت زاهُت ٞؿا٫ مش الؿا١ وماث الغظل مً ؾاٖخه . ) الٛظامي 

ض ، ؤصزلذ بلُه بؾغاثُل 134، م 1995،  ٩ا التي بيذ مهُلر الٛغب ٦ما جٍغ ( وهي ؤمٍغ

ىه حكُلي الٛغبُت ظٛغاُٞا ، مداولت مجها لهىاٖت ٚغب الكغ٢ُت ظٛغاُٞا وؤ٢هذ م

خم  ٌٗخمض ٖلى الهٟاث ، ولِـ اإلا٩ان ، بدُض ًٓل الٛغب ه٣ُا مخُهغا مً الكغ١ ، ٍو
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بٚال١ ألابىاب بحن الكغ١ والٛغب مشل بٚال١ طي ال٣غهحن ٖلى ) ًإظىط ومإظىط( ، بُض 

) ؤل٠ لُلت ولُلت ( طل٪  ؤن طل٪ لم ًدهل ، ٣ٞض حٗغى الٛغب لدؿالالث قغ٢ُت ؤولها

ال٨خاب الظي صزل ٦ما ٣ًى٫ الٛظامي " بلى ٧ل عؤؽ ٚغبي مشل صزى٫ الىِٟ الكغقي في 

( وهي ؤهاهُت ًغاَا الٛظامي ْاَغة مىظ 56، م 1995زؼاهاث ؾُاعاتهم " ) الٛظامي ، 

٩ا ، ٞهي ؤهاهُت هُٟٗت جدىافى والغوح الٗغبُت الٗاق٣ت مؿدكهضا ٖلى طل٪  ا٦دكاٝ ؤمٍغ

٩ا ٦ما ًغي الٛظامي بل انُاصَا ، ٦ما  بم٣اعهت ما ٖمله ٧ىلىمبـ الظي لم ٨ًدك٠ ؤمٍغ

ى في طل٪ ًظ٦ٍغ بمجىىن لُلى الظي انُاص ْبُت  ًهُاص الهُاص ْبُت ؤو َاثغا ، َو

ظمُلت ٞلما جمًٗ في ُٖىحها وفي ظُضَا عؤي ٞحها قبها مً مدبىبخه لُلى ، ٞإَل٤ ؾغاخها 

مُل ٦ما ًغي الٛظامي ، بُض ؤن الٟغ١ بُجهما ؤن الش٣اٞت الٛغبُت ج٣ضًغا لهظا الخمازل الج

 ( 79، م1995واإلاؿل٪ الٛغبي ال ٣ًبل َظٍ الؿظاظت وال ًغجًحها لىٟؿه ) الٛظامي ، 

دُت  ٩ا في خًىعَا الٛظامي خًىعا ؾلبُا ، ولئن ٧اهذ ال٣غاءة الدكٍغ ل٣ض ٧اهذ ؤمٍغ

ض ؤن جبجي ٢غاءة ظضًضة ، وجهل بلى مٗجى ظ ضًض ، وتهغب مً جدمل جبٗت َظا الى٣ض جٍغ

٩ا الخايغة  ال٣اسخي مىظ ؤٖلىذ ) ٧لما قبروٍ ازخل٠ ( ٞةن مً اإلاهم ؤلاقاعة بلى ؤن ؤمٍغ

بًجابا في الغخلت الٛظامُت ٢ض خًغث ؤًًا في نىعة اإلاؿخدُل الظي ال ًم٨ً جد٣٣ه ، 

٩ا الخلم التي ٧ان ًخُل٘ ب لحها زُا٫ ؤلاوؿان ؛ وألامل الظي ال ًدًغ ؤبضا ... بجها ؤمٍغ

لُجض ٞحها اليؿاء الخؿىاواث ، والٟىا٦ه اللظًظة ، واإلاجىَغاث الىاصعة ، خُض خهاَا 

طَب ، وجغابها مؿ٪ ، ووُٗمها صاثم ، ٦ما ٣ًى٫ الٛظامي ها٢ال ؤخالم الخاإلاحن الظًً 

غة اليؿاء ٦ما ٖىض ال٣ؼوٍجي ، وهي  غة ٧اهىا ًغوجها ظؼع الىا١ وا١ ، ؤو )ًىعا( ؤو ظٍؼ الجٍؼ

ذ ، وال ًلضن بال وؿاء مشلهً )  ل٣دً اليؿاء ٞحها مً الٍغ التي جسلى مً الغظا٫ ، ٍو

٩ا الخلم الظي ال ًخد٤٣ ، وألامل الظي ٌُٛب وال ًغي 14، م1995الٛظامي ،  ( بجها ؤمٍغ

٩ا ومهُلخها الىٓام الٗالمي الجضًض مشل "الٗى٣اء"، ومشل  في الىا٢٘ ؤبضا ، ٞإمٍغ

عآَا ناخب ابً خؼم في مىامه ٞخٗل٤ بها في صخىجه ، وبلٜ مىه الٗك٤ "الٟخاة" التي 

خال٫ ٖلى ٞخاة ال وظىص لها ) الٛظامي ،  (  30-29، م 1995مبلٛا ؤوعزه الؿ٣م والٖا

٩ا !  ومً زم ؤنبذ الىٓام الٗالمي الجضًض بٖالها ٚحر طي ظضوي ، خُض حؿُضث ؤمٍغ

(  ، 33، م1995نٟغها " ) الٛظامي ، ل٣ُٗب الٛظامي :" ونٟا الجى للٗى٣اء ٞبايذ و 

ىن به ٦ما ًدلمىن بجىت "الضظا٫ الٗهغي" )  م الظي ًدلم الىاَمىن واإلاسضٖو وهي الَى

م الظي ٌكبه "٢غن الشىع" الظي وعص ؤهه ًدمل 101، م1995الٛظامي ،  (  ، بل والَى
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ا ، وحكٗغ بالخٗب وال٨ال٫ ) ا ٩ا التي جدمل الٗالم مجاٍػ لٛظامي ، الضهُا ، وهي ؤمٍغ

 (151، م1995

٩ا ، وخل بها ، وجإمل وخلل مً زال٫ مسؼوهه الش٣افي والىا٢٘ الظي  ل٣ض ػاع الٛظامي ؤمٍغ

٩ا مً  عآٍ ، ولٗل ؤو٫ ما ًُالٗىا مً زال٫ جىُْٟه الترار في ٦خابخه ؤن الهىعة التي ا٢خىهها ألمٍغ

جىصي الظي ٧لما قبر الترار نىعة زُالُت ؤؾُىعٍت ٚحر خ٣ُ٣ُت ٚالبا ؛ ٞهي "ْهغ ؾُذ ال

ازخل٠ و"الٗى٣اء" ، و"ٞخاة الُخلم" ٖىض ناخب ابً خؼم ، و"ْبُت مجىىن لُلى" ، و"خمامت 

غة اليؿاء" ، و"ظىت الضظا٫" ، و"الظثب في مىاظهت  امغيء ال٣ِـ" ، و"ًإظىط ومإظىط" ، و"ظٍؼ

ل في ؤبٗاصَا البٗض الخغوٝ" ، و"٦خاب صوبان الخ٨ُم" اإلامخليء ؾما للمل٪ ، وهي نىع جغازُت جدم

ضم ج٣ُُضٍ بالؼمان ؤو اإلا٩ان ...  الُٛبي وألاؾُىعي الظي ًضٕ للخُا٫ ٞغنت الاهُال١ والخهىع ، ٖو

٤ مهالر  وهي مٗان لِؿذ ظضًضة ، ٞلٛت الىالًاث اإلاخدضة جدمل ؤهٓمت ٖضًضة ، وحؿحر ٞو

ى ما ٌكحر له اإلاغجدلىن بلحها ، وما ًخدضر به  الخُ اب الؿُاسخي اإلادلل ، بغاٚماجُت واضخت َو

٩ا لم  ا ، ٦ماَى الخا٫ م٘ زُاب الظثب في مىاظهت الخغوٝ . ٦ما ؤن ؤمٍغ َغ خُض اهخ٣اثُتها ، وجبًر

جخدى٫ بلى هو ٢اجل ، ٣ًخل ٧ل مً خاو٫ ؤن ًٟهمه ، ٞهي ٦خاب مٟخىح ، ج٣ىم ؾُاؾتها ٖلى 

٩ا في الخطخُت ب٩ل شخيء مً ؤظل الىنى٫ بل ى مهالخها ، وبالخالي اإلاهلخت التي ال جخىاوي ؤمٍغ

ً صولت واضخت جامً بالضًم٣غاَُت صازلُا ، وجغمي بها بن و٢ٟذ ؤمام  ٩ا ج٣ضم هٟؿها لآلزٍغ ٞإمٍغ

با ، وبالخالي ٞةن بَال٢ها  ى ألامغ الظي لم ٨ًً ٍٚغ مهالخها ، صون ٚمىى ؤو ح٣ُٗض ، َو

ُ٨ ـ للهُمىت ألامٍغ ت التي ق٩لذ طل٪ مهُلخاث مً مشل " الىٓام الٗالمي الجضًض " َى ج٨َغ

٩ا جتر٥ الًٟٗاء ٦ما ٧ان الٗغب  ٤ مهالخها ٦ما ٧ان واضخا ، وبالخالي ٞلم ج٨ً ؤمٍغ الىٓام ٞو

٩ا جدمي الًٟٗاء ، وجغؾل الجُىف مً ؤظلهم بطا  –بن ٧اهىا ٞٗلىا طل٪  –ًٟٗلىن  بل بن ؤمٍغ

ى ؤمغ لِـ زاُٞا ، ؤو مٗجى ظضًضا ًم٨ً ال٨ك٠  ٖىه ، ٦ما ؤن ٧اهذ مهالخها ج٣خطخي طل٪ ، َو

٩ا جٟهل الكغ١ ٦ما ًدلى لها ، بُض ؤجها لم حٛل٤ طاتها ًٖ  جل٪ اإلاهلخت هي التي ظٗلذ ؤمٍغ

ها الٗغقي َى ؤخض ما جٟازغ  ً ، بل ٧اهذ وما ػالذ بىابتها مٟخىخت ل٩ل ألاظىاؽ ، بل بن جىٖى آلازٍغ

ال١ به ، وبالخالي ٞلم حٛل٤ ألابىاب ٖلى الكغ١ ، ولم ٌٗض َىا٥ مى٤ُ ٌؿٙى ح كبُه َظا ؤلٚا

بةٚال١ طي ال٣غهحن ٖلى ًإظىط ومإظىط ، بلى ظاهب ؤن بٚال٢ه ٧ان يض ال٣ىة والٟؿاص ، ٠ُ٨ٞ 

ت ! وخحن ٣ًاعن الٛظامي بحن  ٩ا ٖلى هٟؿها وهي التي جمل٪ ال٣ىة وجضعي الٗض٫ والخٍغ حٛل٤ ؤمٍغ

غخه بهظا الهُض الجمُل، بالٗغب ٩ا ، واٖخ٣اله لها ، ٞو ي الظي ناص ْبُت ظمُلت جمل٪ ٧ىإلابـ ألمٍغ

زم ؤَل٣ها ؛ ألهه عؤي في ُٖىحها قبها مً مدبىبخه ، خُض ًغي الٛظامي ؤن َظا ًخٗاعى م٘ اإلاؿل٪ 
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الٛغبي الظي ًىٓغ لهظا الٗمل ٖلى ؤهه ؾظاظت ال ًغجًحها لىٟؿه ، ٞةن مً ٚحر اإلاىيىعي ؤن ج٩ىن 

ت في خب ال خمل٪ واخضة ، ولم ٨ًً الٗغب ٖبر اإلا٣اعهت ٖلى َظا الىدى ، طا٥ ؤن الُبُٗت البكٍغ

ب ؤن ٣ًاعن  خىخاتهم حكهض بظل٪ ، ٦ما ؤن مً الٍٛغ سهم ػاَضًً في الخمل٪ ، وخغوبهم ٞو جاٍع

٩ا  الٛظامي بحن خاصزت ؤصبُت ، حؿخمض مً الخُا٫ ؤخضاثها ، وخ٣ُ٣ت وا٢ُٗت جخمشل في ا٦دكاٝ ؤمٍغ

 ... 

دُت وبالخالي ال ًم٨ً في ْل ٞهم طل٪ الخهى٫ ٖلى مٗان   ظضًضة ظاءث بها الدكٍغ

٩ا "بغاٚماجُت" هُٟٗت مشل باقي الضو٫ ، وخضًثها ًٖ الىٓام الٗالمي  الٛظامُت ، ٞإمٍغ

ُت التي ؾب٣ذ الٛظامي-الجضًض ، َى ٢ُٗا  ٤ الغئٍت اإلاىيٖى ت ال  -ٞو مىاُٖض هٍٓغ

ى ألامغ  ٩ا ؤن مهلختها ، ؤو ؤمجها ًىاظه بق٩اال ما ، َو الظي جخد٤٣ ، بال بطا عؤث ؤمٍغ

٨ُىن في زُاباتهم صوما .   ٌٗلىه الؿاؾت ألامٍغ

دُت هي مٗان مىظىصة مؿب٣ا    بن اإلاٗاوي التي ونل بلحها الٛظامي مً زال٫ َظٍ الغخلت الدكٍغ

٩ا ٢بل  ٩ا ، بل بن مً الغخالت الظًً ونلىا ؤمٍغ عآَا بٌٗ ال٣غاء الٗغب الظًً اعجدلىا بلى ؤمٍغ

ى حٗضصًت الٛظامي مً ٧اهىا ٌكحرون جدضًضا ب ت التي بضؤ بها الٛظامي ٦خابه ، َو لى ال٣ًُت اإلاغ٦ٍؼ

دُت ، بل مً زال٫ وعي هٓغي ٌكحر بلى مإػ١  اإلاٗجى ، ولِـ طل٪ بالُب٘ مً زال٫ عئٍت حكٍغ

٩ا التي ٧اهذ ٖام م ، ؤي 1974الغئٍت الىاخضة ! خُض ٌكحر خؿحن ٞىػي بلى طل٪ ؤزىاء عخلخه ألمٍغ

٨ُت مك٩ل بوؿاوي ٢بل عخلت الٛظامي بدىالي ٖكغ  ًٍ ٖاما ٢اثال : "الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

واظخماعي، ال ؤخؿبجي جىنلذ بلى جدلُله، م٘ ؤن اإلاىيٕى الظي ؤعظى ٦خابخه َى مٗالجت َظا 

٩ا ٖام 5، م1984اإلاك٩ل") ٞىػي ،  ؼ الظي اعجدل بلى ؤمٍغ ى ما ٌكحر بلُه ظىعط ٍٖؼ م 1953(  َو

ؼ ، ص.ث ، م خلخه م٣ىلت ال٩اجب الٟغوسخي " بى٫ ٧لىصًل " : " ال٨خابت ًٖ ( خحن ه٣ل في ع 7) ٍٖؼ

غاُٞا . ال ج٩اص جيخهي مً الخ٣اٍ الهىعة ختى ًخٛحر الُٟل ، وجخٛحر  ٩ا ٦خهىٍغ الُٟل بالٟىجٚى ؤمٍغ

ؼ ، ص.ث، م ٩ا " )ٍٖؼ  ( .38ؤمٍغ

٩ا الخُهغ مما ٌؿمُه "الٗالم ال٣ضًم وؤمغايه الجؿضًت وال ت" وخحن ًخدضر ًٖ مداولت ؤمٍغ ٨ٍٟغ

٣ى٫ : " مً َىا ٞةهىا هجض ؤن  ًىعص مٗاهاة اإلاؿاٞغ بلحها مً زال٫ اؾخماعاث الؿٟغ وؤؾئلتها ، ٍو

٩ا ، وفي َظٍ  ؤَى٫ اؾخماعة في ؤي ؾٟاعة مٗانغة هي اؾخماعة َلب جإقحرة الضزى٫ بلى ؤمٍغ

 مً ألاؾئلت . ؤؾئلت ًٖ مايُ٪ وؤؾئلت ًٖ هىاًا٥ "ومٗها ؤؾئ
ً
لت ؤزغي الاؾخماعة هجض ؤهىاٖا

ً ؤي ٨ٞغ  جضوع خى٫ صخخ٪ الجؿضًت وخى٫ صخخ٪ ال٣ٗلُت . ؤؾئلت ًٖ ؤي مغى مٗض ، ٖو
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ت الخؼب الكُىعي" ) الٛظامي ،  (  ٞةن َظا ًخٗال٤ م٘ 71،م 1995مٗض .  مشل ؤلاًضػ ، ؤو ًٍٖى

٩ا مىظ الشالزِىاث اإلاُالصًت ) ؤمحن ،  ما ؤقاع له مً ٢بل مهُٟى ؤمحن ، الظي ٧اهذ عخالجه ألمٍغ

٨ُت لخُلب جإقحرة صزى٫ ، زُل ل٪ 19-18ص.ث ، م  ( خحن ٢ا٫ : " بطا طَبذ بلى ال٣ىهلُت ألامٍغ

حها ؤل٠  ؤجهم ٌؿإلىه٪ ؾاا٫ اإلال٨حن : ٣ًضمىن ل٪ وع٢ت ٦بحرة الدجم ٞحها زماوي نٟداث ، ٞو

م٪ وبيذ زالخ٪ ؟ وما َى ٖىىان الصخو الظي  ؾاا٫ وؾاا٫ ما اؾم٪ ؟ ما اؾم ؤبُ٪ وؤم٪ ٖو

ل  ًجب  ؤو باإلًجاع ؟ ... َو
ً
 مملى٧ا

ً
ل حؿ٨ً بِخا اج٪ ؟ وإلاً جىصخي بإمىال٪ ؟ َو بخًاٍع في خالت ٞو

 (  .٧10ان ؤخض مً ٖاثلخ٪ مسخل ال٣ٗل " )ًىٓغ : ؤمحن ، ص.ث ، م 

ل الغواجي ؤلاهجلحزي الظي لم ًجب ًٖ ؾاا٫ ما بطا   وخحن ٌكحر الٛظامي بلى ظىعط ؤوعٍو

كحر بلى الكاٖغ ٧ان ٢ض اهًم بلى الخؼب الكُ ٩ا ، َو ىعي ؛ ٞخ٩ىن الىدُجت خغماهه مً صزى٫ ؤمٍغ

ىٓغ :  ًُ  بلى الٗالم ال٣ضًم ) 
ً
 ول٨ىه َاظغ ٖاثضا

ً
٨ُا  ، ووكإ ؤمٍغ

ً
٨ُا ث.بؽ . بلُىث الظي ولض ؤمٍغ

ٞةن ؤلاقاعة التي ؤقاع بلحها مً ٢بل مهُٟى ؤمحن هي طاتها م٘ ازخالٝ   (71م، م1995الٛظامي ، 

مت مً الضزى٫ ، ؤو اإلاٛاصعة خُض ٌكحر بلى قاعلي قابلً اإلامشل الٛغبي الٗالم الصخهُت اإلادغو 

٩ي في ؾلت اإلاهمالث، )ؤمحن ، ص.ث ،  ل٣ي بجىاػ ؾٍٟغ ألامٍغ ٩ا ، ٍو الظي ؤتهم بإهه قُىعي لُٛاصع ؤمٍغ

 ( . 11م

٨ُت التي حؿ  مً ٢ىاهحن الؿى١ ألامٍغ
ً
ا ٢اهىها ُُغ ٞحها اللٛت وخحن ٌكحر الٛظامي بلى الضٖاًت باٖخباَع

ا في لٛتها وفي  الهاث التي "ًخٟجن ناوَٗى ٤ ؤلٖا ت ٖلى اإلاؿتهل٨حن ، ًٖ ٍَغ ت والخإزحًر بُا٢اتها الخٗبحًر

 لٗالم مخسُل ال ًدخاط 
ً
بزغاظها ، وفي مىاُٖض ج٣ضًمها ، بدُض جطخ في عئوؽ اإلاكاَضًً نىعا

اعة ٢هحرة بلى اإلاخجغ وصٞ٘ بٌٗ ما في الجُب ،   مً خُاة جد٣ُ٣ه بال لٍؼ
ً
ل٩ي جهبذ البًاٖت ظؼءا

ال٢اجه م٘ هٟؿه وم٘ مدُُه . بهظا جخم  اإلاكتري جخضزل في ؾلى٦ُاجه ، مشلما جىظه طاث٣خه ٖو

 إلا٣خًُاث 
ً
ٞهغؾت اإلاكاَض بةصزاله في هٓام مً الخل٣ي والاؾخجابت والخهض٤ً ، زم الخهٝغ جبٗا

ت ومً َىا جهبذ )الضٖاًت( ماؾؿت ؾلُى  ٍت جخد٨م في الظَىُت الاظخماُٖت َظٍ اإلاىٓىمت اللٍٛى

 (.121 – 120، م 1995وجسًٗها لكغوٍ )الؿى١(".)الٛظامي ، 

الن هي طاتها ما ؤقاع بلحها ٚاػي ال٣هُبي الظي اعجدل ٢بل   ٞةن ؤلاقاعة بلى ؾُُغة ؤلٖا

الهاث : " صعؾذ وخللذ  الٛظامي بؿب٘ ؾىىاث ، خُض ٣ًى٫ بٗض ؤن ايُغ بلى مكاَضة آالٝ ؤلٖا

ظا وونلذ  الهاث ال جضل٪ ٖلى ٦ُُٟت الٗشىع ٖلى خاظخ٪ ، َو بلى هخاثج زالر : ألاولى : ؤن َظٍ ؤلٖا

الهاث لخسُغ ل٪  َضٝ مكغوٕ لئلٖالن ، ول٨جها جسل٤ في هٟؿ٪ خاظاث ظضًضة لم ج٨ً لىال ؤلٖا
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ت " مً اؾُىاهاث إلاُغب مٛمىع ماث مىظ ؾخحن  ت " ؤزٍغ ببا٫ ، وبال ٞمً ٨ًٟغ في ا٢خىاء مجمٖى

ش السخغ والسخغة ؟ ومً ًىص الخهى٫ ٖلى ُٞلم " ُٞضًى"  ؾىت ض ا٢خىاء ٦خاب ًٖ جاٍع ؟ ومً ًٍغ

 
ً
 عزُها

ً
 ما حؿخسضم ؤؾلىبا

ً
الهاث ٦شحرا اث في ٦غة ال٣ضم ، والشاهُت ؤن ؤلٖا ه ؤسخ٠ اإلاباٍع مىيٖى

ى بًجاص مغ٦ب ه٣و َاثل لضي اإلا – " ؤص١ في الىنى٫ بلى َضٞها ، َو
ً
كاَض عبما ٧اهذ ٧لمت "صهِئا

٪ بكغاء معجىن مٗحن   مً ٞم ألاؾض لٍُٛغ
ً
الن ًىحي ل٪ ؤن ٞم٪ ؤقض بسغا ؤو اإلاكاَضة . ؤلٖا

لؤلؾىان ، وؤن عاثدت ٖغ٢٪ ٦ُٟلت بهٕغ زىع ؤؾباوي ، لُضل٪ ٖلى " م٣اوم الٗغ١ " وؤه٪ 

 مً اإلاؿ٨ىاث ". )ال٣هُبي ، 
ً
ا١ ٖهبي ظباع ل٣ُترح ٢غنا  ( .21م ، م1990بالًغوعة ٖغيت إلَع

٩ا ، وخ  ٩ا وآزاع طل٪ الؿِئت ٖلى ؤمٍغ  ألمٍغ
ً
حن ٌكحر الٛظامي بلى ُٚاب عوؾُا ًٖ ؤن ج٩ىن هضا

و٢غب جهاًتها التي ال جسخل٠ ًٖ جهاًت الٟاعؽ التي ؤوعصَا ؤؾامت بً مى٣ظ ، خُض ؤنِبذ ٢ضمه ؛ 

ٞسحٍر الُبِب بحن ؤن ٌِٗل بؿا١ واخضة ؤو ًمىث بؿا٢حن ، ًٟٞل ألاولى ، ٣ُٞٗذ عظله وماث 

٩ا الظي ٌٗض بمشابت الخاٞؼ الخًاعي  مً ؾاٖخه  زم ٌٗل٤ ٖلى ؤَمُت وظىص اإلاىاٞـ ال٣ىي ألمٍغ

لها ، زم ٌكحر بلى ؤَمُت وظىص اإلاىاٞـ ؤًام الخغب الباعصة : " و٧ان الٗالم الشالض ًىٗم بلٗبت حكبه 

ؿخضعون ُٖ ٟا٫ خُض ًٟغون بلى ؤمهم بطا زاٞىا مً ؤبحهم ، َو ٠ ؤبحهم  بطا لٗبت الضال٫ ٖىض ألَا

بسلذ ٖلحهم ؤمهم ، ول٣ض ٧ان لظل٪ ؤزٍغ في جىاػن ال٨غة ألاعيُت ، وفي ج٣اؾم ألاصواع وجىػَ٘ 

 ( .136، م 1995الخىجغاث ") الٛظامي ، 

٩ا الِٗل بغظل واخضة ، مما ٌٗجي الجهاًت :  " َظا زُاع اجسظجه  زم ٣ًى٫ مٗل٣ا ٖلى ازخُاع ؤمٍغ

٩ا لىٟؿها ، وصٞٗذ بالٗالم   . َظا ٞاعؽ ؤمٍغ
ً
اإلاُا  ٖو

ً
غيذ ٢بىله والغضخى به صازلُا هدٍى ، ٞو

 ( .137 - 136م ، م1995بغظل واخضة ... !!! ") الٛظامي ، 

ٞةن مدمىص الؿٗضوي ٢ض ؤقاع بلى شخيء مً ؤَمُت َظٍ اإلاٗاصلت بحن ال٣ُبحن التي جدضر ٖجها 

هدً ؤبىاء َظا الجُل ؤهىا ٖكىا الٛظامي ، وبلى الجهاًت اإلادخىمت ؤًًا ، خحن ٣ًى٫ : " وؾىء خٓىا 

٩ي مً ؤو٫  ٩ي ، وط٢ىا بٌٗ الخحر ألامٍغ ٩ي ، وو٢ٗىا جدذ َاثلت الٗض٫ ألامٍغ الٗهغ ألامٍغ

بت ؤن الٗمغ امخض بىا ختى قهضها البرؾترو٩ٍا جب٘  الكحراجىن بلى ٞغار ٦ىخا٧ي ، والخُبت التي هي بالٍى

ُت زُا٫ مأجه ، ول٨جها ٧اهذ نمام ؤمً ، الٗم ظاعباحكىٝ . ل٣ض ٧اهذ ؤلامبراَىعٍت الؿىُُٞد

 
ً
 نضثا

ً
٩ي ، و٧اهذ ؾالخا  يض الُُٛان ألامٍغ

ً
 للؿ٣ٍى ٌؿخسضمه الٛالبت ؾاجغا

ً
 آًال

ً
و٧اهذ ظضاعا

م الهضؤ ٧ان ًظوص ًٖ الخاثٟحن واإلاغحٗكحن ، زم ظاءث البروؾترو٩ٍا لخل٣ي بدبا٫ اإلاأجت  ول٨ىه ٚع

٩ي ، ٖلى ألاعى ، ولتهضم الجضاع الخامـ ، وج٨ ؿغ الؿالح الغصت ، وزلذ الؿاخت للٟخىة ألامٍغ
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ولهبُاهه الٗابشحن ول٨ً عب ياعة هاٞٗت ، وخؿب ال٣اهىن ؤلالهي ٧ل شخي َال٪ بال وظه عب٪ ، 

وخؿب ٢ى٫ الكاٖغ : ل٩ل شخيء بطا ما جم ه٣هان ، و٦ما اإلاشل الكاج٘ ، ما َاع َحر واعجٟ٘ ، بال ٦ما 

٩ا ٦ما ظغي  مً ٢بل ٖلى ٧ل ؤلامبراَىعٍاث ، وؾُدضر َاع و٢٘ ، وؾُجغي ٖلى بمبراَىعٍت  ؤمٍغ

في الخُاة ٦ما ًدضر في اإلاؿغح ، ٖىضما جهل ألاخضار بلى الظعوة ًبضؤ الاجهُاع ، وؤٖخ٣ض ؤهىا ٖلى 

 ( 9 – 8ؤبىاب مغخلت بضاًت الجهاًت ") الؿٗضوي ، ص.ث ، م

٩ا ، واٖخ٣اله لها  غخه بهظا الهُض الجمُل،  وخحن ٌكحر الٛظامي بلى جمل٪ ٧ىإلابـ ألمٍغ ، ٞو

وم٣اعهخه طل٪ بالٗغبي الظي ناص ْبُت ظمُلت زم ؤَل٣ها ألهه عؤي في ُٖىحها قبها مً مدبىبخه ، 

خُض ًغي الٛظامي ؤن َظا ًخٗاعى م٘ اإلاؿل٪ الٛغبي الظي ًىٓغ لهظا الٗمل ٖلى ؤهه ؾظاظت ال 

ؾباوي وجمل٪ الٗغبي لى ٧ان : " ًغجًحها لىٟؿه ٞةن ظما٫ الٟغا ٣ًى٫ خى٫ الٟغ١ بحن جمل٪ ألا 

ذ اإلال٨ت "بًؼابُل" ألاؾباهُت َظا ال٨ك٠ و٢هض عظالها بلى الٗالم الجضًض ٌٗملىن  ٩ٞان ؤن ٖع

دملىن بلُه اإلاؿاظحن مً ؤوعوبا والؼهىط  ضمغون خًاعتهم ٍو الؿ٠ُ في ع٢اب الؿ٩ان ألانلُحن، ٍو

٩ا  ٣ُا ٩ٞان مً زالَهم زمحرة ؤمٍغ ألاولى . مً ًضعي! لى ؤن ٧ىلىمبـ ؾب٤ اإلاؿا٦حن مً ٚغب ؤٍٞغ

اًت ؾاصة ألاهضلـ بط طا٥ مً ؤظضاصها،  ػماهه ببًٗت ٣ٖىص مً الؿىحن ل٣امذ عخلخه جدذ ٖع

٩ا زمحرة ؤَُب  ذ ؤمٍغ ول٣هضوا بلى الٗالم الجضًض ًدملىن عؾالت الدؿامذ والخًاعة، ولٗٞغ

، ول٩اهذ لىا ٞحها ؤهضلـ زاهُت. ؤخالم ؤ٤ُٞ مجها في ٚ
ً
" اإلاكٝغ ٖلى مدخضا تي مً ٞىض١ "مىؾخحٙر ٞغ

ؿحر  غي٘ مً ؤزضاء الٛابت الؿىصاء َو مىاب٘ جهغ الضاهىب. في الىاصي اإلاجاوع ًيب٘ جهغ الضاهىب، ٍو

ش"  ختى ًبلٜ مهبه ٖلى البدغ ألاؾىص. لً جبض٫ ألاخالم مجغي الجهغ... ولً جبض٫ مجغي الخاٍع
ً
مكغ٢ـا

 

٩ا الخلم ؤ1990،94)الٟغا ،  ًًا التي لم ج٨ً ٦ما ٢ا٫ ظما٫ الٟغا ، ولً ج٩ىن ٦ما ًغي (. بجها ؤمٍغ

 الٛظامي !

٩ا الىخكُت ال٣اجلت التي جم٨غ مً زال٫ اللٛت ؛ لخ٣خل  وخحن ًخدضر الٛظامي ًٖ ؤمٍغ

٦ما في ٢هت "الظثب والخغوٝ" ، ٌؿخدًغ مهُٟى مدمىص  اإلاٗجى طاجه في عخلخه لها ٢بل 

ى ٌكاَض الؿحر٥ في الٛظامي بىدى  ؤعبٗت ٖكغ ٖاما خحن ًغي  جدى٫ ؤلاوؿان بلى مجغص خُىان ، َو

٩ا: "و٦ىذ ؤعي الؿبإ والىمىع اإلاٟترؾت جل٤ٗ زض مضعبها في زًٕى وعجبذ ؤقض  ؤوعالهضو بإمٍغ

العجب لئلوؿان الظي ؾاص ممل٨ت الخُىان ٧لها وؤزًٗها ألمٍغ وبقاعجه، ٠ُ٦ لم ٌؿخُ٘ ؤن 

ض ٣ٞض ًسً٘ الخُىان بضازله؟ بهه ال ق٪ ٌؿخُُ٘ بض لُل ما ؤعي ؤمامي، ول٨ىه َظٍ اإلاغة ال ًٍغ

خه  ازخاع ؤن ًتر٥ خُىاهه الخام ٖلى سجُخه لُلٗب مٗه لٗبت اللظة، ازخاع ؤن ًتر٦ه ٖلى خٍغ

ضعي ؤهه ي٠ُٗ وؤن خُىاهِخه  ل٣ُاؾمه َظٍ اإلاهلخت الٗاظلت وؤلاوؿان اإلا٨حر ًٟٗل طل٪ بسبض ٍو
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، وما ؤظغؤٍ ٖلى ال٨ظب الظي مصخى ٖلى ال٣مغ، ٚلبخه، ول٨ىه ٨ًظب لُبرع ما ًسخلـ مً لظاث

واعجدل بلى الىجىم، وؤزً٘ وخىف الٛاب خُىما ًضعي ؤهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًد٨م الىخل بضازله".) 

 ( 1997،15مدمىص ،

ى ما  ٩ا ال٣اجلت هي التي جىلض الضالالث البُٗضة ًٖ مدخىاَا ، َو بن الٛظامي ًغي ؤن ؤمٍغ

ت ج٣ضم ٞٗلخه ؤوعوبا ٢بلها ، ٣ًى٫ :"  ت والضًم٣غاَُت بىنٟهما ع٢ُت سخٍغ ل٣ض جغصصث ٧لماث الخٍغ

٨ُحن ، جماما مشل جغصص قٗاع ) اإلاهمت  للكغ٢ُحن ، جغصصث ال٩لمخان ٖلى ؤلؿىت ٧ل الغئؾاء ألامٍغ

ى الكٗاع الظي مً زالله جىظهذ الجُىف ألاوعبُت قغ٢ا وظىىبا ؛ جىُٟظا  ت ألوعوبا( َو الخًاٍع

سُت التي جدملتها ؤوعوبا وخملتها ٖلى ٖاج٣ها إلاضة جمخض بلى ؤ٦ثر مً ٢غهحن، ٞلما  لخل٪ اإلاهمت الخاٍع

حٗبذ مً الخمل وز٣ل به ٧اَلها ؤمغث ظُىقها باالههغاٝ م٘ الكمـ بلى الٛغب ، ووؿِذ مهمتها 

ا والخضًض ٖجها . مشلما جخٟاصي  ت ، بل بجها ناعث جخجل مً جل٪ اإلاهمت وجخٟاصي ط٦َغ الخًاٍع

ها ؾً الُإؽ " ) الٛظامي ، الٗاَغة الخض ، 1995ًض ًٖ ػمان ٞجىعَا بٗض ؤن جخىب بؿبب بلٚى

ى ٣ًى٫ 23م  ى ما ٌكحر مدمىص الؿٗضوي بلى بٌٗ مىه ، َو ًٖ ال٣اصمحن البٌُ مً ؤوعوبا  -( َو

٩ا في ؤو٫ عخلت  : "٧ان الجمُ٘ ٖلى ْهغ الؿُٟىت مؿلخحن مً الغؤؽ ختى ؤزمو -بلى ؤمٍغ

وبىاص١ ومؿضؾاث ومضاٞ٘، ختى ؤصخاب ال٣ضاؾت ٧اهىا مؿلخحن  ال٣ضمحن، زىاظغ ومُاوي 

باألهاظُل والهلبان واإلاؿضؾاث ولم ال؟ و٢ض ظائا في مهمت في ؾبُل الغب، في ؾبُل الغب 

لى اإلاٗابض  م بالخإ٦ُض ٞٗلىا طل٪ لم ًخىاهىا ولم ًتهاوهىا، ٖو ؾُٟٗلىن ؤي شخيء و٧ل شخيء َو

لى ؤقالء اإلاالًحن مً ؾ٩ان البالص ألانلُحن قُضوا  البضاثُت للهىىص الخمغ ؤ٢امىا ٦ىاجؿهم ٖو

ؤصًغتهم، وازخلُذ ؤوٛام ألاوعًٚ وجغاجُل نالة ُٖض ال٣ضاؽ بهُاح الجغحى مً الهىىص الخمغ، 

وؤهاث الظًً خهضَم الغنام باأللىٝ، وصاؾذ ٖلحهم خىاٞغ الخُل بال عخمت! اإلاهم بهه لخٓت 

ا مً خًاعة الٗالم ال٣ضًم بال عؾذ الؿُٟىت ؤو٫ مغة ٖلى الكاَئ ألامٍغ ٩ي لم ٨ًً ٖلى ْهَغ

 في خُاة 
ً
 ومازغا

ً
 مهما

ً
اإلاؿضؽ وؤلاهجُل، ومً َظٍ اللخٓت وبلى ألابض ؾخلٗب ٧ل ؤصاة مجهما صوعا

٩ا ! وؾ٩ُىن اإلاؿضؽ في اإلا٣ضمت وؤلاهجُل بٗض طل٪، ول٨ً ٧ل مجهما ؾ٨ُمل مهمت آلازغ،  ؤمٍغ

(، ٦ما ٣ًى٫ في م٩ان آزغ مً 21-20" ) الؿٗضوي ،ص.ث،م وؾ٩ُىن الخٗاون بُجهما ٖلى ؤ٦مل وظه

٦خابه :" وفي الٗهىع الىؾُُت ظاءث ظُىف الٛغب اإلاؿُخي لتهاظم ؤلاؾالم في ٣ٖغ صاٍع ، واخخلىا 

لىا في البالص ختى مكاٝع ال٣اَغة ، واعج٨بىا مً  الؿاخل الٗغبي ٧له مً الالط٢ُت بلى صمُاٍ ، وجٚى

مىه الًمحر ، ول٨ً ؤٚغب شخيء خضر جل٪ ألاًام ؤن الٛغب اإلاؿُخي  الجغاثم واإلاظابذ ما ًخجل

الظي ًامً باهلل واإلاؿُذ والُىم آلازغ حٗاون ب٩ل ٢ىاٖت م٘ الخخاع الظًً ٧اهىا ٌٗبضون ألانىام ، 
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دترم الؿُض اإلاؿُذ ٦ىبي مً  وحٗاوهىا مٗهم ٖلى ؤلاؾالم ، م٘ ؤهه صًً ؾماوي ًامً باإلاؿُدُت ٍو

 (58الؿٗضوي ، ص.ث ،  ؤهبُاء هللا !" )

و٦ما اؾخدًغ الٛظامي "الهىىص الخمغ" لالؾخضال٫ ٖلى ٖى٠ َظٍ الخًاعة التي مىٗذ 

ت مً ب٣اًا الهىىص الخمغ،  ى ًخدضر م٘ مجمٖى الهىىص الخمغ مً ؤن ًخدضزىا بلٛتهم في اإلاضاعؽ ، َو

ى ًدؿاء٫ : "ما الظي ًس٠ُ الغظل ألابٌُ مً لٛت الهىىص ال خمغ ...؟ َل ألجها مخإإلاا مخإمال َو

سهم م٘ الهىىص  ً جاٍع ض ؤن ًغاَا . طا٦غة ًٖ ؤؾالٞه البٌُ ألاقاوؽ ٖو ج٨ك٠ له ًٖ طا٦غة ال ًٍغ

؟" زم ٣ًى٫ : " وما ٦ىذ ؤهذ ٢اجال وال قاَضا ول٨ى٪ حٗلم ٖلم ال٣ُحن ؤن ما ج٣ىله الطخُت 

٢اجله " ) الٛظامي ،  صخُذ ، وؤن اإلا٣خى٫ ٢ض ؾا٫ صمه ٞٗال ، وبالخإ٦ُض ٞةن اإلا٣خى٫ لم ٣ًخل

ش 177-176، م1995 ٩ا لٛت وجاٍع ًذ ؤمٍغ ( ٞةن مدمىص الؿٗضوي ٌكحر بلى جل٪ ال٣ًُت التي ٞع

ً  الهىىص الخمغ، ٣ًى٫: "ولم ًضمغ البٌُ نى٠ الهىىص الخمغ ٣ِٞ، ول٨جهم صمغوا  وخًاعة ٞو

ش وال٣ُٗضة والًٟ، وؤباصوا الجيـ هٟؿه، واقتر٥ في ٖملُت ا لخضمحر الجِل الخًاعة والخاٍع

ىن واإلا٣امغون واإلابكغون وعظا٫  ٩ي وججاع الٟغاء ، والباخشىن ًٖ الظَب وال٣خلت اإلادتٞر ألامٍغ

ش بط جم بباصة ٢باثل ٚاعاٚاوؿذ وبىىار   ال مشُل له في الخاٍع
ً
الالَىث، وبلٛذ وخكُت البٌُ خضا

ت صامذ ٖكغة زال٫ ٖام واخض ٣ِٞ، وؤبُضث ٢باثل البىصا وجإمي وال٨با٧ابى بٗض خغب يا ٍع

 (. 12ؤٖىام" ) الؿٗضوي ،ص. ث، م

 وامغؤجحن مً الهىىص الخمغ في مضًىت ؾُاجل و٧اهىا في هٍٓغ مً ٢بل 
ً
وخحن ًلخ٣ي الٛظامي عظال

٩ا مىٗخه  -٦ما ٣ًى٫ –٧اثىاث ؾِىماثُت  خدضر م٘ الهىضي الظي ٌك٩ى مً ؤن ؤمٍغ وعاح ٌؿإ٫ ٍو

سبٍر بإن اإلاضعؽ ألاب ٌُ ٧ان ًإمٍغ بطا ما ٚلِ وجٍٟى ب٩لمت مً لٛخه مً الخدضر بلٛخه ، ٍو

 لِؿض به ظٕى ٖاثلخه ، 
ً
د٩ي له ًٖ ظضٍ الظي طبذ صبا الهىضًت بإن ٌٛؿل ٞمه ؤمام الُالب ، ٍو

داوعٍ بإجهما ؤزىة مً ؤم واخضة هي ألاعى ، وؤهه لىال الجٕى إلاا طبدىا٥، ل٨ى٪  ى ٌؿلخه ٍو َو

ا٦ض له  مىا ، ٍو
ً
ؤن الهىضي "ال ٌٗخضي وال ًجىع ألهه ًغي ل٩ل شخيء  ؾخضزل ؤظؿاصها وجهبذ ظؼءا

 ، ولظا خاٞٔ ٖلى البِئت ؾلُمت ه٣ُت ، ولم ًىته٪ خغمت ألاعى و٦غامتها ، ؤما ألابٌُ ٞاهٓغ 
ً
عوخا

تها مشلما ٞٗل الهىىص الخمغ. )ًىٓغ :  بلى ٞٗله باألعى ، و٠ُ٦ اهته٪ ٖغيها ، واٚخهب ٖظٍع

 ( 178 – 177 – 176م ، م1995الٛظامي ، 

ٞةن الؿٗضوي ٌكحر ٢بُل بلى مى٠٢ ممازل إلاى٠٢ الٛظامي في ل٣اثه بصخهُت مً الهىىص  

٩ي الظي نىعَم في ؤٞالمه الؿِىماثُت  جهىٍغا  -التي ؤقاع لها الٛظامي  -الخمغ حك٩ى الٓلم ألامٍغ
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ىع  بت خحن ٧ان بجىاٍع في م٣ٗضٍ بالُاثغة اإلاخجهت مً هٍُى ٥ بلى ٧اطبا ، خُض ٌكحر بلى مٟاظئت ٍٚغ

لىؽ ؤهجلىؽ مهىضؽ مً الهىىص الخمغ ٌٗمل في قغ٦ت ٦بري ، زم ٣ًى٫ : " بٗض زالر ؾاٖاث مً 

الُحران ٞخذ الغظل ٢لبه للٗبض هلل ٖىضما ٖلم ؤهجي مً مهغ ، وصَكذ ٖىضما ٖلمذ ؤهه مً 

ى ًغجضي ػحهم ... و٢ا٫ لي اإلاهىض  َو
ً
ؽ الهىضي : الهىىص الخمغ ، وؤن والضٍ جىفي مىظ خىالي زالزحن ٖاما

٨ُت ، حكٗغ به وال جغاٍ ، بجهم  ٣ت ألامٍغ بهه ٌٗاوي الايُهاص ختى آلان ، ول٨ىه ايُهاص ٖلى الٍُغ

اث٠ الخ٩ىمُت ، وهضزل الامخدان ، وهىجر بضعظاث ٦بحرة ، ول٨ً مً  ٌؿمدىن لىا بالخ٣ضم للْى

ىا ؾِئت  ٟحن مً بحن الىاجخحن ، وألن خْٓى ٞلم ًدضر ؤن خ٤ الخ٩ىمت بٗض طل٪ ازخُاع اإلاْى

و٢٘ ازخُاع الخ٩ىمت ٖلى ؤخض مً الهىىص الخمغ الىاجخحن ... و٢ا٫ لي اإلاهىضؽ الهىضي وهدً هُحر 

 ًٖ الهىىص الخمغ ًدكىجها باأل٧اطًب واإلاٛالُاث 
ً
ٞى١ والًت ٧الُٟىعهُا بجهم ًيخجىن ٧ل ٖام ؤٞالما

ض ؾمٗت الهىىص الخمغ وجل ىهُت ؤ٦ثر لخلٍى يخجىن مؿلؿالث جلٍُٟؼ هم والخِ مً ، ٍو ض قٞغ ٍى

٦غامتهم ، وفي اإلا٣ابل ًمىٗىن بهخاط ؤي شخيء ًىه٠ الهىىص الخمغ ؤو ٌكغح ٢ًُتهم بٗضالت 

 ( .37 – 36 – 35وعًٞىا وكغ ٦خب ًٖ ٞىىن الهىىص ولٛتهم ". )الؿٗضوي ، ص.ث، 

و٢ُم ، وخحن ٌكحر الٛظامي بلى ج٨غع الىضاءاث للٗىصة بلى هٓام الٗاثلت وما جمشله مً ؤزال٢ُاث  

بُض ؤهه ًغي "ؤن الىي٘ الظي ونل بلُه هٓام الخُاة بىمىطظه الظي ٌٗخمض ٖلى مٟهىم ) الؿى١( 

ال ٌؿمذ ؤبضا بٗىصة الخُاة بلى ) الىخضة الٗاثلُت( بن الاهخ٣ا٫ بلى هٓام الؿى١ ٢ام ٞٗال ٖلى 

٩ل مً ؤه٣اى هٓام الٗاثلت ، وال حؿمذ قغوٍ َظا الىٓام الجضًض بٗىصة طل٪ ال٣ضًم ، ول

، م 1995الىٓامحن ؤزال٢ه و٢ُمه وقغوَه التي ًسخل٠ ٞحهما الىاخض ًٖ آلازغ "  )الٛظامي ، 

مت ٦ما٫ جخدضر ًٖ َظا اإلاإػ١ مً ٢بل ، مً زال٫ زىاثُت الؼوط والؼوظت ، ج٣ى٫ : 165 ( ٞةن ٦ٍغ

 مً ؤق٩ا٫ الٗبىصًت، ٞهي 
ً
 ظضًضا

ً
حٗمل "ًدضر َظا بٗض ؤن ؤنبدذ اإلاغؤة حكٗغ ؤن َىا٥ ق٨ال

ىن، ختى بن بٌٗ الؼوظاث  ى ظالـ مؿترر ٌكاَض الخلٍٟؼ في الخاعط وحٗىص لخٗمل في البِذ، َو

 مً مغجباتهً، وؤنبدذ مٗٓم الخالٞاث جدضر 
ً
جد٨مذ ٞحهً ألاهاهُت ٞإنبدً ال ًضًٞٗ قِئا

اًت الُٟل  ض ؤن جدخٟٔ بمغجبها لىٟؿها، ًدضر َظا بٗض ؤن ٢ٟؼث مهاٍع٠ ٖع ألن اإلاغؤة جٍغ

ٟخذ اإلاىـؼ٫ الخالي لُجلـ ألامٍغ  خى٫ ع٢بخه، لُٗىص ٍو
ً
 بمٟخاح ؤي ًدمل مٟخاخا

ً
٩ي ٞإنبذ َٟال

٩ي ٌؿب٤ ػوظخه التي حٗمل مٗه في هٟـ اإلابجى  ، ًدضر َظا بٗض ؤن عؤًذ بُٗجي الؼوط ألامٍغ
ً
وخُضا

ا اإلالخ٣ت ختى ال ًضٞ٘ لها زمً ٚظائها!!... ٢ض ال  ًهض١ ؤخض  بلى الىـؼو٫ لخىاو٫ الٛظاء في ال٩اٞخحًر

٩ا الخىا٢ٌ بُٗىه!!"  وعبت بِذ، ول٨جها ؤمٍغ
ً
َظا في مجخم٘ ؤنبذ الغظل ؤما

 
) ٦ما٫ ، ص.ث ، 

 (133-132م
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ى ألامغ الظي ؤٖلىخه مىظ  ٗجى باإلاٗجى الجضًض ، َو
ُ
دُت التي اعجًاَا الٛظامي ح بن الدكٍغ

ء واؾخ٨كاٝ بىاَىه صون البضاًت خحن ٢ا٫ الٛظامي ًٖ ٢غاءجه بجها :" "تهضٝ بلى ؾبر ؤٚىاع اإلا٣غو 

( ٞلم حًٗ ال٣غاءة بخ٣ضًم 7، م 1995ؤن جضعي لىٟؿها ونى٫ ٚاًت لً جهل بلحها " ) الٛظامي ، 

ض ججاوػٍ وؤلاجُان بٛحٍر ، ٦ما َى خا٫ الخ٨ُ٨ُٟت ، ولم ج٣ضم ظضًضا ًم٨ً  اإلاٗجى ال٣اع الظي جٍغ

ؤن  -ؤمام ٧ل َظٍ اإلاُُٗاث -ًم٨ً الىزى١ مً ظضجه ، وم٘ ظمالُت اإلاتن ، ومخٗت جل٣ُه ، ٞةهه ال 

دُت ! ٣ٞض ونلذ بلى الؿاخل  ًُمئن البدض بلى ؤن َىا٥ مٗجى ظضًضا ؤجذ به ال٣غاءة الدكٍغ

لُذ بإلىان ظضًضة ،لم ج٨ً لخسخل٠ ٖما ؤخًٍغ 
ُ
لىٟاظإ بإن ال ظضًض ؾىي مٗان ٢ضًمت َ

ىصَا ! ل٨جها الٛاثهىن ٢بله ! وٗم ، ٧اهذ ألاصاة ظمُلت في ق٩لها ، خضًشت في ؤؾلى  بها ، مهُبت في ٖو

ضث !   لم جهل بلى مسبىء ٦ما ٖو

  

 اإلاهاصع :

ت  - ٩ا الش٣افيم٣ –الٛظامي ، ص. ٖبضهللا ، عخلت بلى ظمهىعٍت الىٍٓغ ، ٦خاب اعباث ل٣غاءة وظه ؤمٍغ

 م.1995الكغ١ ألاوؾِ ، الكغ٦ت الؿٗىصًت لؤلبدار واليكغ، ألاولى ، ظضة ، 

 اإلاغاح٘ :

ؾان ، صًىِـ ؛ ُٞاال ، آالن . معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت . جغظمت الض٦خىع مدمض  آعون ، بى٫ ؛ -

 م.2012-َـ1433مدمىص . ألاولى . بحروث : مجض اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ، 

٩ا الًاخ٨ت، بضون، ال٣اَغة، ؤزباع الُىم  -  ٢ُإ الش٣اٞت، ص.ث. -ؤمحن ، مهُٟى ، ؤمٍغ

الٛغب في الى٣ض الٗغبي الخضًض ،ألاولى ، بحروث ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي  -اؾخ٣با٫ آلازغ الباػعي ، ؾٗض ، -

 م.2004الٗغبي ، 

ص. الغوٍلي ، مُجان ، ص. مُجان ، الباػعي ،ص. ؾٗض ، صلُل الىا٢ض ألاصبي ،بياءة أل٦ثر مً زالزحن  -

اى ، ألاولى ،   م .1995 -َـ 1415مهُلخا وجُاعا ه٣ضًا ؤصبُا مٗانغا ، م٨خبت الٗب٩ُان ، الٍغ

ضا ، ظا٥ ، في ٖلم ال٨خابت ، جغظمت وج٣ضًم : ؤهىع مُٛض ، مجى َلبت ، الشاهُت ، ال٣اَغة ،  - صٍع

 ٌ. 2008اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت ، 
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ضا ، ظا٥ ،ال٨خابت والازخالٝ. جغظمت : ٧اْم ظهاص ، ج٣ضًم : مدمض ٖال٫ ؾِىام ، الشاهُت  ،  - صٍع

 م .2000كغ ،الضاع البًُاء :صاع جىب٣ا٫ للي

ضا ، ظا٥ ، مىا٢٘  - ض ، ألاولى ، الضاع البًُاء ،  –صٍع خىاعاث ، جغظمت وج٣ضًم : الؼاهي ، ٍٞغ

 م .1992

ما ، بُحر ٝ .الخ٨ُ٨ُٟت  - ب :ؤؾامت الخاط . الشاهُت .بحروث :مجض اإلااؾؿت  –ٍػ صعاؾت ه٣ضًت . حٍٗغ

 م .2006َـ، 1427الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ،

٩ا، بضون، ال٣اَغة، ؤزباع الُىم، ص.ث.الؿٗضوي - ٩ا ًا ٍو  ، مدمىص ، ؤمٍغ

٩ا بِذ جخا ، ال٣اَغة ، صاع اإلاٗاٝع ،بضون . - ؼ ، ظىعط ، ؤمٍغ  ٍٖؼ

ال٨ٗبري ، ؤبى الب٣اء ، الخبُان في قغح الضًىان ، يبُه وصدخه : مهُٟى الؿ٣ا ببغاَُم  -

  .ث .ألابُاعي ، ٖبض الخُٟٔ قلبي ،بضون ، بضون ، صاع ال٨ٟغ، ص

دُت ) –الٛظامي ، ص.ٖبضهللا ، الخُُئت والخ٨ٟحر  - ت بلى الدكٍغ    Deconstruction)مً البيٍُى

 م.  1991 -َـ ٢1412غاءة ه٣ضًت لىمىطط بوؿاوي مٗانغ ، ، بضون ، بضون ، الشاهُت ، 

ت الٟغا، ظما٫ ، لالاة ماًىع٧ا َغاث٠ قهضتها في ؤعظاء الٗالم وقٗىبه. ؤؾٟاع وؾٟاعاث، الُبٗ  -

ت ومُبٗت الهباح،   م.1990-َـ1410ألاولى، صمك٤، صاع اإلاٗٞغ

-   ،  م. 1984ٞىػي، ص.خؿحن ، ؾىضباص بلى الٗالم الجضًض، بضون، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع

اى ، صاع الهافي للش٣اٞت واليكغ ،   - ٌ 1410ال٣هُبي ،ٚاػي ، الٗىصة ؾاثدا بلى ٧الُٟىعهُا ، الٍغ

 م .1990، 

مت ، بيذ مه  - ب، ص.ث.٦ما٫، ٦ٍغ ٩ا، بضون، ال٣اَغة، م٨خبت ٍٚغ ت في ؤمٍغ  ٍغ

-   ، ٩ا بلى الكاَئ آلازغ، الُبٗت الؿاصؾت، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع مدمىص ،ص/ مهُٟى ، مً ؤمٍغ

 م.1997

ضا - ً ، مدمض ، ظا٥ صٍع ما آلان ؟ ما ًٖ ٚض ؟ الخضر، الخ٨ُٟ٪ ، الخُاب ، ألاولى ،  -قىقي الٍؼ

 م.2011الجؼاثغ ، ميكىعاث الازخالٝ ،

ضا والخ٨ُٟ٪ ، ألاولى ، ميكىعاث الازخالٝ ، -  م.2010ُُٖت ، ؤخمض ٖبضاإلاىٗم ، ظا٥ صٍع
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ت الٛغبُت ، بق٩الُت الخ٩ىن والخمغ٦ؼ خى٫ الظاث ، ألاولى ، الضاع  - ببغاَُم ، ٖبضهللا ، اإلاغ٦ٍؼ

 م .1997البًُاء ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ، 
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ــت الكاِٖغ وكبٌى اإلاخللي 
ّ
 كهضًـــ

 كهُضة "أها .. والبضع" للكاٖغ اللُبي عحب اإلااحغي في 

 مُلىص مهُفى ٖاقىع الضهخىع 

 أًاص ٖبض هللالضهخىع ا

ت  ولُت الضعؾاث الللغىٍت الغئِؿت، حامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت اإلاالحًز

__________________________________________________________________________________  

 ملخو البدث

ــل في 
َّ
حؿعى الضعاؾاث الى٣ضًت الخضًشت بلى مىا٦بت الخُىع اإلالخّى في الضعؽ اللؿاوي الظي جمـشـ

ى٣لت الىىُٖت مً لؿاهُاث الجملت بلى لؿاهُاث الىو، خُض ظمٗذ لؿاهُاث الىو ما بحن اللٛت ال

والىدى والهٝغ والبالٚت والى٣ض، وبحن ٖلم الىٟـ والاظخمإ والٟلؿٟت واإلاى٤ُ وألاهثروبىلىظُا؛ 

. وحهضٝ َظا البدض ب
ً
 ٧ان ؤم مخل٣ُا

ً
لى حؿلُِ ٧ىجها ٖلىٌم جإزغ بك٩ٍل ؤو بأزغ في ؤلاوؿان مبضٖا

خُض ٌؿعى لضعاؾت الىو وونٟه بالىٓغ بلى ٧ىهه الًىء ٖلى اإلاؿخىي الخضاولي للىو الكٗغي 

ـٗجى 
ُ
 بلى ؤن الخضاولُت جــــ

ً
. واؾدىاصا

ً
 جضاولُا

ً
بمضي بٞاصة اإلاخل٣حن مًمىَن ال٨الم )ال٣هضًت(، م٣بىال

 مٟاصٍ: ما مضي هجاح لهظا جُغح الضعاؾت حؿازم مضي جد٤ُ٣ ألازغ في اإلاخل٣ي )اإلا٣بىلُت(؛ 
ً
ئال

الكاٖغ في بٞاصة م٣انضٍ، وما مضي جد٤ُ٣ ٢هُضة "ؤها والبضع" للم٣بىلُت؟ وطل٪ مً زال٫ ما 

دب٘ الباخض في َظٍ الضعاؾت مىهج  . ٍو
ً
، واوسجامها صاللُا ًدُده ؾُا١ الىو، وجماؾ٪ ٖىانٍغ

٠ الخدلُل والىن٠ في ه٣ض ال٣هُضة اإلاضعوؾت. و٢ض زلهذ الضعاؾت بلى ؤن 
ّ
الكاٖغ ٢ض ْو

ٖىانغ الخماؾ٪ الىصخي وآلُاث الاوسجام الضاللي في ؤلاٞهاح ًٖ م٣انضٍ، وهجر بلى خٍض ٦بحٍر في 

 الخإزحر ٖلى اإلاخل٣ي مً زال٫ ما خ٣٣ه الىو مً م٣بىلُت لضي ظمهىع اإلاخل٣حن. 

 

 اإلالضمت

ت هدى الىو؛  مُٗاعان مً مٗاًحر  Acceptabilityو اإلا٣بىلُت  Intentionalityحٗض ال٣هضًت  هٍٓغ

 ب٣هضًت الىو، وجضعؽ ؤبٗاص ٖملُت الخل٣ي، وجىا٢ل 
ً
 بالٛا

ً
خُض جىلى الضعاؾاث الىهُت اَخماما

٦ُُٟت بصعا٥ اإلاٗاًحر واإلاباصت التي جىظه اإلاغِؾل ٖىض بهخاط زُابه، بما ٨ًٟل هجاخه في ج٣ضًم 
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ت ال٣هض وجد٤٣ ٢بى٫ الىو ظان اإلاُٗاعان ًغنضان . ولظل٪ ٞه1مُُٗاث حؿاٖض اإلاخل٣ي ٖلى مٗٞغ

ومً ٧ل ما ًخٗل٤ باإلاغؾل و٢هضٍ وهىاًاٍ، واإلاخل٣ي ومضي ج٣بله وجٟاٖله م٘ الىو ؤو الغؾالت. 

ت هدى اهو ؤجها اؾخٟاصة  اث ومىاهج الٗلىم اإلاسخلٟت ووْٟتها في صعاؾت ممحزاث هٍٓغ مً هٍٓغ

ت الخل٣ي وال٣غاءة الىهىم. مً طل٪ اؾخٟاصتها مً اإلاجا٫ الىٟسخي واإلاجا٫ الٟلؿٟي ومً هٓ ٍغ

ت الؿُا٢ُت واٖخمضث مغج٨ؼاث الخدلُل الخضاولي ل والىٍٓغ ، الظي ع٦ؼ اَخمامه في جدلُل 2والخإٍو

الىهىم ٖلى اإلاىخج واإلاخل٣ي والىو ٖلى خٍض ؾىاء؛ "ٞمٗخ٣ضاث اإلاخ٩لم وم٣انضٍ، وشخهِخه 

ت اإلاكتر٦ت بحن  ىه الش٣افي ومً ٌكاع٥ في الخضر الخُابي، واإلاٗٞغ اإلاخساَبحن والى٢اج٘ وج٩ٍى

غاٝ هي ؤَم ما جغ٦ؼ ٖلُه  الخاعظُت والٓغوٝ اإلا٩اهُت والؼمىُت، والٗال٢اث الاظخماُٖت بحن ألَا

ت هدى الىو. 3الخضاولُت"  وهي ٦ظل٪ بىٟـ ال٣ضع مً ألاَمُت في هٍٓغ

ججؿض مك٩لت البدض في ؤن ؤٚلب الضعاؾاث الى٣ضًت التي ها٢كذ اإلاٗاًحر الىهُت الؿبٗت اَخمذ 

ض مً  بمُٗاعي الخماؾ٪ والاوسجام وؤٟٚلذ اإلاٗاًحر ألازغي، لظا جإحي َظٍ الضعاؾت لدؿلُِ مٍؼ

ومضي ؤَمُتهما في هجاح " Acceptabilityو اإلا٣بىلُت " Intentionalityالًىء ٖلى مُٗاعي ال٣هضًت 

 الٗملُت الخىانلُت.  

، ٖىض  Acceptabilityلُت واإلا٣بى  Intentionalityحهضٝ البدض بلى مىا٢كت مٟهىمي ال٣هضًت 

ّم صعاؾتهما في ٢هُضة "ؤها 
َ
ً، ومضي ؤَمُتهما في هجاح الٗملُت الخىانلُت. ومً زــ اللؿاهُحن اإلاٗانٍغ

 والبضع" للماظغي.

ٌٗخمض الباخض اإلاىهج الخدلُلي الىنٟي في صعاؾت مُٗاعي ال٣هضًت واإلا٣بىلُت اللظان اٖخمضتهما 

ت الىهُت يمً مٗاًحر الخ٨م  ٖلى ال٨ٟاءة الىهُت.  الىٍٓغ

"اإلا٣هضًت والدك٨ُل البىاجي في ٦خاب ٧لُلت وصمىت" تهضٝ بلى  2011: ظاع هللا، ؤخمض خؿحن صعاؾت

ت والجمالُت وبحن  ٢غاءة الىو التراسي بالغبِ بً اإلاىجؼ الىصخي ب٩ل ٖال٢اجه وحك٨ُالجه اللٍٛى

                                                           
 297(. م:  1991. )بحروث. اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، 1. زُابي، مدمض. لؿاهُاث الىو. 1ٍ

ت الخل٣ي في الى٣ض الٗغبي الخضًض. )الغباٍ. ميكىعاث ٧لُت  2 آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهُت. اهٓغ: بىخؿً. ؤخمض. هٍٓغ

 . 26(. م: 1993

لم الىو".  3 جي للش٣اٞت. الٗضص  ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغفتًٞل. نالح. "بالٚت الخُاب ٖو ذ. اإلاجلـ الَى . 164. ال٩ٍى

 . 99. م: 1992
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لُٟي وؤؾلىب بىاء الىو ظاء م٣انض اإلاال٠ و٢ىاهحن ؤلاهخاط ألاصبي. وزلهذ بلى الؿلى٥ الخإ

 م٘ م٣انض اإلاال٠ ؾىاء لخد٤ُ٣ اإلاخٗت، ؤو الخٗلُم والخإصًب وؤلاٞاصة.  
ً
 ومخىاٚما

ً
 ميسجما

اٖلُت ال٣غاءة. اؾدىُا١  2011: ؾٗضًت، وُٗمت صعاؾت "الخُاب الكٗغي بحن ؾلُت ال٣هض ٞو

ٖلى ؾاا٫ مٟاصٍ: "ما َضٞذ لئلظابت ". لىو: ؤمحر مً مُغ.. وخاقُت مً ٚباع، إلادمض اإلااٚىٍ

الظي ًم٨ً ؤن ٣ًهضٍ اإلاخ٩لم؟" وؤ٦ضث ٖلى ؤن الٗلم باإلا٣انض يغوعة ؤؾاؾُت لخ٩ىًٍ 

الخُاب، وجد٤ُ٣ ؤٚغايه. ٦ما زلهذ بلى ؤن لٛت الكٗغ ٖىض مدمض اإلااٚىٍ مإزىطة مً 

٫ في ٞهم زُابه الكٗغي، وصٞ٘ ؾحروعة ٖملُت 
ّ
نمُم الخُاة الُىمُت مما ؤؾهمذ بك٩ل ٞٗا

 ي ال٣اعت لها والخٟاٖل مٗها. جل٣

 الضعاؾاث في ال٣هض مٟهىم ج٣صخي بلى َضٝ "في جضاولُاث ال٣هض" 2014: م٣بى٫، بصَعـ صعاؾت

اث و٠ُ٦ الخضاولُت، اللؿاهُت ا م٘ الٛغبُت جخ٣اَ٘ الىٍٓغ  ٢ًاًا مٗالجت بَاع في الٗغبُت هٓاثَغ

ت الخُاب جخى٠٢ ٖلى  ٖال٢خه بال٣هضًت. وزلهذ الضعاؾت بلى ؤن في والخىانل الخُاب مٗٞغ

 في بُان 
ً
 بالٛا

ً
ت اإلاكتر٦ت ح٨ٗـ اإلاؿاٞت بحن اإلاخساَبحن وجازغ جإزحرا ت ال٣هض، وؤن اإلاٗٞغ مٗٞغ

 م٣انض الىو.

وظضًغ بالظ٦غ ؤن ؤٚلب الضعاؾاث الى٣ضًت التي ها٢كذ اإلاٗاًحر الىهُت الؿبٗت اَخمذ 

 بمُٗاعي الخماؾ٪ والاوسجام و٦ظل٪ مٗ
ً
ا  ملخْى

ً
ُاع الخىام، بِىما ؤَملذ اإلاٗاًحر اَخماما

ض مً الًىء ٖلى مُٗاعي ال٣هضًت  و  Intentionalityألازغي، لظا جإحي َظٍ الضعاؾت لدؿلُِ مٍؼ

ومضي ؤَمُتهما في هجاح الٗملُت الخىانلُت. لظل٪ ًىا٢ل الباخض في  Acceptabilityاإلا٣بىلُت 

بُٗخه في الىو ألاصبي وم ُٗاع اإلا٣بىلُت وؤَم م٣ىماجه. زم َظٍ الضعاؾت مُٗاع ال٣هضًت َو

 ًضعؾهما في ٢هُضة "ؤها .. والبضع" 

 مفهىمي اللهضًت واإلالبىلُت في خلل اللؿاهُاث الحضًشت. 

 أول: مفهىم اللهضًت

 في ٧ل ؤهىإ  Intentionalityحٗض ال٣هضًت 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ا  مً مٗاًحر جد٤٣ الىهُت، وقَغ

ً
مُٗاعا

ؿلغ جخمشل في "اججاٍ مىخج الىو بلى الخىانل ؤلاوؿاوي. و٢هضًت ؤي هٍو  بدؿب صي بىظغاهض وصَع
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ت   طا هٟ٘ ٖملي في جد٤ُ٣ م٣انضٍ، ؤي وكغ مٗٞغ
ً
 مخ٣اعها

ً
 مخًاما

ً
ت الى٢اج٘ هها ؤن جال٠ مجمٖى

. وبدؿب مدمض مٟخاح ٞةن ال٣هضًت حٗجي "الضاللت 1ؤو بلٙى َضٝ ًخٗحن مً زال٫ زُت ما"

تراٝ مً والٟهم، ٞالضاللت حٗجي يغوعة جىاٞغ ٢ه ض الخىانل مً ٢َِبل اإلاغؾل، والٟهم ٌٗجي الٖا

. لظل٪ ٞةن ٖلماء اللؿاهُاث ًا٦ضون يغوعة بخغاػ الىو ٢ِ2بل اإلاخل٣ي ب٣هض جىانل اإلاخل٣ي"

للم٣بىلُت ٖلى اإلاؿخىي الىٟعي للٗملُت الخىانلُت، ولظل٪ ًدؿاَلىن في ؤلازال٫ بخد٤ُ٣ الخماؾ٪ 

 ابخٛاٍ اإلاىخجوالاوسجام الىصخي، في خا٫ ٧ان طل٪ 
ً
 ؤو َضٞا

ً
اصي ٢هضا . 3 ًد٤٣ م٣بىلُت الىو ٍو

لظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ بإن ال٣هضًت هي الصخيء الظي ًبخُٛه اإلاخ٩لُم، ؤو ال٩اجُب، مً ٖملُت الخىانل 

ت ؾاثضة، ؤْي بجها  خل٣ي؛ باؾخٗما٫ وؾاثِ لٍٛى
ُ
م٣هض اإلاخ٩لم الظي ًيبػي ؤْن -بازخهاع -م٘ اإلا

خظاع  . ٞةطا4 ًخطر لضي اإلاخل٣ي ت، ٧ااٖل ًُ ؤٞٗاال بهجاٍػ خباع ؤّن بٌٗ ؤلٟاّ الىو جخًمَّ ؤزظها بااٖل

ت ججؿض ؤ٩ٞاع الىو وم٣هض  ، ٞةّن َظٍ ألاٞٗا٫ اللٍٛى
ً
ذ بالكى١ مشال ض بصخيء ما، ؤو الخهٍغ ؤو الٖى

م  ِ
ّٖ ُٟت الىّو الغثِؿت. وجًاٝ بلى طل٪ ماقغاٌث ؤزغي ًىحي بها الؿُا١ جض الكاٖغ، وحّٗبر ًٖ ْو

ى ما جل٪ ألا  ت وحؿاٖض ٖلى بُان ال٨ٟغة الغثِؿت لظل٪ الىّو ؤو م٣هض اإلايصخئ. َو ٞٗا٫ ؤلاهجاٍػ

ت الخضاولُت   .5ٌؿمى في ٖلم اللؿاهُاث باإلاٗٞغ

: مفهىم اإلالبىلُت
ا
 زاهُا

مضي اؾخجابت اإلاخل٣ي للىّو و٢بىله له. ؤي بجها حٗجي َبُٗت  ٣ًAcceptabilityهض باإلا٣بىلُت 

 طا هٟ٘ للمؿخ٣بل، ؤو طا نلت ما به؛ لظل٪ ٞهي اؾخ٣با٫ اإلاخل٣ي للىو 
ً
 ميسجما

ً
باٖخباٍع مخماؾ٩ا

ٖملُت جٟاٖلُت بحن الىو واإلاخل٣ي. مً َىا ًبرػ الضوع الظي ًًُل٘ به مُٗاعي الخماؾ٪ 

ت اإلاٗجى، وجىُٓم اإلاٗلىماث بضازله؛  والاوسجام في ٖملُت بىاء الىو بما ٨ًٟل جد٤ُ٣ اؾخمغاٍع

 إلاضي جد٤٣ الخماؾ٪ والاوسجام ولهظا الؿبب ٧ان مؿخى 
ً
ى٣و جبٗا ض ٍو ي اإلا٣بىلُت في الىو ًٍؼ

                                                           
(. م 1998. جغظمت. جمام خؿان. )ال٣اَغة. ٖالم ال٨خب. 1. صي بىظغاهض. عوبغث ؤالن. الىّو والخُاب وؤلاظغاء. 1ٍ

30 
(. 1986. )الضاع البًُاء، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي. 2. مٟخاح، مدمض. جدلُل الخُاب الكٗغي، اؾتراجُجُت الخىام، 2ٍ

 140م: 
ت والخُب٤ُ. 3ٍ  34(. م2009. )ال٣اَغة. م٨خبت آلاصاب. 2. قبل. ٖؼة. ٖلم لٛت الىو الىٍٓغ

ى٨غ، ٦الوؽ. الخدلُل اللٛىي للىو، 4ٍ   122(. م: 2005ل٣اَغة، ماؾؿت مسخاع لليكغ والخىػَ٘، . )ا1. اهٓغ: بٍغ
(. م: 1998. )الضاع البًُاء. اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي. 1اللؿان واإلاحزان والخ٩ىزغ ال٣ٗلي، ٍ . اهٓغ: ٖبض الغخمً، َه5
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ت  ؿهمان في ؾض الٟجىاث اللٍٛى في الىو. ألجهما ٌؿاٖضان ال٣اعت ٖلى مخابٗت جغابِ الىو، َو

ت الضاللُت التي جخجلى في مىٓىمت اإلاٟاَُم  التي جٓهغ للمخل٣ي في الىو، مما ٌؿهم في الاؾخمغاٍع

 والٗال٢اث اإلاخماؾ
ً
 ميسجما

ً
٨ت ُٞما بُجها صازل الىو. ولهظا الؿبب ٩ٞلما ٧ان الىو مخماؾ٩ا

ه في الخإزحر ٖلى اإلاخل٣ي و٢ىٍذ وؿبت الخ٣لبُت ُٞه. لظا  اإلا٣بىلُت "ؤمغ ًخٗل٤ بمى٠٢ ٞػاصث خْٓى

ن  ٩ّىِ
ُ
ت ج ًه، ٞاإلاؿخ٣بل َى الَخ٨م الظي ٣ًغ بإن اإلاىُى٢اث اللٍٛى اإلاخل٣ي مً ٢بى٫ الىو ؤو ٞع

 مخ
ً
"هها

ً
 م٣بىال

ً
اصي بلى ٦ك٠ اإلاٗجى 1 ماؾ٩ا ؛ خحن ًخجلى ال٣هض مً طل٪ الىٓام الخٟاٖلي ٍو

ت  -بدؿب ٖلماء الضاللت-اإلايكىص الظي ًمشل ال٣هضًت في الىو. ألن ٞهم الىو  ٌٗخمض ٖلى مٗٞغ

ما جدضزه ٢ىاٖض الىدى وما ؾُدبٗه مً مٗجى وما ًخىلض ًٖ جغا٦ُب الىو مً مضلى٫؛ لظل٪ ًخ٤ٟ 

ىن اإلاٗانغون ٖلى ؤن ٖال٢ت ال٩لمت م٘ ال٩لماث ألازغي في الىو هي التي جدضص مٗىاَا، اللؿاهُ

ت"أل  وطل٪ ل٩ىن "الىو وخضة صاللُت، 2 ن اإلاٗجى ال ًى٨ك٠ بال مً زال٫ "حؿ٤ُِ الىخضة اللٍٛى

ما ج٩ىهذ مٗغ . 3 والجمل وؾُلت ًخد٤٣ بها الىو"
َ
ٞت ٞلىال التر٦ُب الىدىي ما وكإ اإلاٗجى الضاللي ولـ

مكتر٦ت بحن اإلايصخئ واإلاخل٣ي, مً َىا ٞةن الٗىانغ الىهُت اإلا٩ىهت للىو بما حكمله مً ؤؾالُب 

جىاث ههُت وج٣ضًم  غاث٤ جماؾ٪ ظمل الىو، وما ًيخج ٖجها مً خظٝ ٞو جغ٦ُب اإلاٟغصاث َو

 البض ؤن جخًمً ٖال٢اث جالئمُت 
ً
ا مً ؤؾالُب الخٗبحر؛ ل٩ي ج٩ىن "م٣بىلت صاللُا حَر وجإزحر، ٚو

ظٍ الٗال٢اث ٖال٢اث ؤ٣ُٞت ؤي بجها جغ٦ُبُت" ظا ٌٗجي ؤّن ؤؾلىب جماؾ٪ ؤظؼاء 4 صخُدت، َو . َو

غاث٤ اوسجامه ُٞما بُجها ًم٨ً اٖخباٍع الىؾُلت اإلاباقغة التي ًخإؾـ ٖلحها الخ٨م  الىو َو

بم٣بىلُت الىو. ؤي بن م٣بىلُت الىو ٖىض اإلاخل٣ي جبضؤ مً ٖملُت الٟهم التي ًاؾـ لها جىاٞغ 

مُٗاعي الخماؾ٪ والاوسجام في الىو خُض جدكاب٪ اإلاٗاوي الجؼثُت وجخٟاٖل ؾاُٖت بلى ٚاًت 

خٗاَى م٘ الىو بما ُٞه مً ٖىانغ الخماؾ٪ وآلُاث  مؿتهَضٞت، هي ٢هض اإلاخ٩لم، لُإحي ال٣اعت ٍو

"
ً
خه الخلُٟت ٖمىما خه للٗالم وججاعبه الؿاب٣ت ومٗٞغ  بمٗٞغ

ً
  5 الاوسجام "مؿخُٗىا

: ا
ا
 لٗالكت بحن اللهضًت واإلالبىلُت في الىو الكٗغي زالشا

                                                           
 1467غ. م: ًىاً 2009. 19. 4ٕ. مج.مجلت الضعاؾاث الٗغبُتمدمىص، مدمض . "الخىخض ؤلابضاعي في هدى الىو".  .1
 68(. م: 1988.) ال٣اَغة, ٖالم ال٨خب، 2. ٖمغ، ؤخمض مسخاع. ٖلم الضاللت، 2ٍ
 13مغظ٘ ؾاب٤. م: . لؿاهُاث الىو، 1991. زُابي، مدمض. 3
(. 1997. )ال٣اَغة. صاع هىباع للُباٖت. 1. خمُضة، مهُٟى . هٓام الاعجباٍ والغبِ في جغ٦ُب الجملت الٗغبُت. 4ٍ

 131م:
 386م: مغظ٘ ؾاب٤. مدمض. لؿاهُاث الىو. . زُابي، 5
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ت مً الاؾتراجُجُاث   ج٣غؤ في ؾُا١ زام ًخمشل في "مجمٖى
ً
بن الىهىم ألاصبُت ٖمىما

ت ؤزغي مً  خّٗغٝ ٖلُه يمً مجمٖى ًُ التي حٗمل ٖلى مؿخىي اإلادخىي والك٩ل وحؿمذ للىو بإن 

٨ظا ٌؿخضعي مٟهىماث خى٫ الجيـ وال غاٝ"الىهىم التي حكبهه، َو ظا 1 خُاعاث ألاصبُت والٖا . َو

 في الخٗامل م٘ 
ً
 زانا

ً
 مً الٟهم وؤؾلىبا

ً
 مُٗىا

ً
ٌٗجي ؤن هٕى الجيـ ألاصبي ًٟغى ٖلى اإلاخل٣ي همُا

الىو ألاصبي. وبضون َظٍ الاؾتراجُجُاث ال ًم٨ً ٢غاءة الىو ألاصبي ٢غاءة صخُدت م٣بىلت، 

 مً الغيا وال٣بى٫ لضي اإلاخل٣ي خُا٫ ال
ً
ىو؛ وبدؿب مدمض زُابي ٞةن الىو جد٤٣ ٢ضعا

ت، مٟهلت ال جدُل بلى طاث زاعظت وبهما بلى طاث مىظىصة في الىو، جخماهى م٘  ًاؾـ "بُا٢ت ٍَى

. لظل٪ ًيبػي ؤن هخماهى م٘ الكاٖغ ٖبر مى٣ُه الخسُُلي، وهغخل ٖبر ًٞاثه 2 قاٖغ ًىظض زاعظه"

 الظَجي ليؿخسغط الضالالث الخُٟت، وهمؤل ٞغاٚاث الىو.

خجؿض ؤزغ مُٗاعي الخماؾ٪ والاوسجام مً ظهت، ومُٗاع ال٣هضًت مً ظهت ؤزغي في ٍو

ت والٗىانغ الضاللُت: "ٞالٗىهغ الىدىي  م٣بىلُت الىو؛ مً زال٫ الخٟاٖل بحن الٗىانغ الىدٍى

ًمض الٗىهغ الضاللي باإلاٗجى ألاؾاسخي في الجملت الظي ٌؿاٖض ٖلى جمُحٍز وجدضًضٍ، ٦ما ًمض الٗىهغ 

، ٞبحن الجاهبحن الضاللي  الٗىهغ الىدىي ٦ظل٪ بٗضص مً الجىاهب التي حؿاٖض ٖلى جدضًضٍ وجمُحٍز

ُاء وجباص٫ جإزحري مؿخمغ"  بلى ؤن مُٗاعي الخماؾ٪ 3 ؤزظ ٖو
ً
. لظل٪ ًغي الباخض ؤهه اؾدىاصا

والاوسجام ٌك٨الن الخانُت التي ججٗل مً الىو وخضة اجهالُت مخجاوؿت ٞةهه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن 

 بمضي ٢ىة  -الظي ٌٗبر ًٖ م٣بىلُت الىو-اإلاخباص٫ بحن الىو واإلاخل٣ي  الخٟاٖل
ً
 واضخا

ً
ًخإزغ جإزغا

ىانٍغ الك٩لُت واوسجام م٩ىهاجه الضاللُت. وبما ؤن الٗمل ألاَم  الخماؾ٪ بحن ؤظؼاء الىو ٖو

للؿاهُاث الىو بدؿب صي بىظغاهض َى صعاؾت مٟهىم الىّهُت، مً خُض َى ٖامل هاجج ًٖ 

؛ ٞةن َظا ًا٦ض ؤَمُت صعاؾاث هدى الىو 4الاجهالُت اإلاّخسظة مً ؤظل اؾخٗما٫ الىو ؤلاظغاءاث

٧ىجها حؿعى بلى جدلُل البجي الىّهُت واؾخ٨كاٝ الٗال٢اث اليؿ٣ُت اإلاًُٟت بلى جماؾ٪ الّىهىم 

                                                           
 309. هٟؿه. م:1
 295م:مغظ٘ ؾاب٤. . زُابي، مدمض. لؿاهُاث الىو. 2

)ال٣اَغة، م٨خبت ومُبٗت اإلاضًىت  1. خماؾت، مدمض. الىدى والضاللت: مضزل لضعاؾت اإلاٗجى الىدىي الضاللي. 3ٍ

 113( م: 1983
 71م:  مغظ٘ ؾاب٤.ء. . اهٓغ: صي بىظغاهض. الىّو والخُاب وؤلاظغا4
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غاى اإلاخمغ٦ؼة خى٫ اؾخٗما٫ الىو الظي 1 واوسجامها وال٨ك٠ ًٖ ؤٚغايها الخضاولُت . جل٪ ألٚا

 ٤ في ُٚاب اإلا٣بىلُت. ال ًخد٣

ُٟت الجمالُت ؤو  ؛ تهُمً ٖلحهما الْى
ً
 والخُاب الٟجي ٖمىما

ً
بن الىو الكٗغي زهىنا

 
ً
ُٟت مٗىُت بالًغوعة بخهىٍغ الخجغبت الظاجُت لؤلصًب، مما ًجٗل مىه زُابا ت، وهي ْو الكٍٗغ

٪ جهبذ ولظل  ًهُبٜ بؿماث الظاجُت التي حصخي بمالمذ زهىنُت الخجغبت الٟىُت للكاٖغ؛ 

الضالالث اإلاباقغة واإلاٗاوي الؿُدُت في ألاصبي ٚحر م٣هىصة، خُض ًسٟى الكاٖغ اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي 

وال٣هض الٟٗلي وعاء اإلاٗاوي الىيُٗت التي حصخي بها صالالث الترا٦ُب وؤلٟاّ الىو. ٞخخٗضص اإلاٗاوي 

و٫ بىاؾُت اإلاج
ُ
٩ىن الخٗبحر ًٖ اإلاٗاوي الشىاوي باإلاٗاوي ألا اػاث، وألاؾلىب الٟجي، وجخضازل، ٍو

و٦ظل٪ مً زال٫ الٟجىاث الىهُت التي    .2 والٗضو٫ بالٗىهغ اللٛىي بلى ٚحر ما وي٘ له في ألانل

ل. مىده ٢ابلُت الخإٍو  ًتر٥ ؤمغ ملئها لل٣اعت مما ًًٟي ٖلى الىو ألاصبي ؾمت الاهٟخاح ٍو

٤  مً َىا ٨ًك٠ الىو الكٗغي ًٖ َبُٗت لٛخه اإلاغهت الُُٗت، التي حٗمل ًٖ ٍَغ

 ؤمام اهٟخاح الىو وحٗضص مٗاهُه، 
ً
ؤلاًداء والٛمىى والخهىٍغ الٟجي، الظي ًٟسر اإلاجا٫ عخبا

بدُض ال جىظض ُٞه خىاظؼ مشبخت لخضوص اإلاٗاوي. لظل٪ جيكٛل الضعاؾاث الى٣ضًت بجمالُاث اإلاٗجى 

ل ال ت، وحهخم الى٣اص ب٣ًُت اهٟخاح الىو وحٗضص اإلاٗاوي، و٢ابلُت الخإٍو المخىاهي إلا٣هضًت الكٍٗغ

الىو. ٞبدؿب مدمض ٖؼام ٞةن "الىو اإلاٟخىح َى الىو الظي ًجٗل ٢اعثه ًىٟخذ ٖلى آٞا١ 

ؿهم في ؾبر  اث واإلاٗلىماث. وال٣اعت َى الظي ًٟخذ مٛال٤ُ الىو، َو مسخلٟت مً الش٣اٞاث والظ٦ٍغ

ٓهغ م٨بىجه. طل٪ ؤن ال٣اعت في اإلاىاهج الى٣ضًت ٣ى٫ ما ؾ٨ذ ٖىه، ٍو الخضازُت، ؤنبذ  ٧ىامىه، ٍو

 3ٌكاع٥ اإلاال٠ في ٦خابت الىو، بما ٌؿخيبُه مىه، وبما ًًُٟه بلُه"

ل الىو "للخغوط  ل حُٗي اإلاخل٣ي نالخُاث جإٍو اث ال٣غاءة والخإٍو وبطا ٧اهذ هٍٓغ

ت  4بد٣ُ٣ت ال٣هض. والخسلو مً ؾلُت اإلاٗجى ألاخاصي، ومً ٖى٠ ال٣غاءة اإلاٛل٣ت" ٞةن الىٍٓغ

                                                           
(. 2000. )صاع ٢باء. ال٣اَغة. 1. اهٓغ: ال٣ٟي. نبخي ببغاَُم. ٖلم اللٛت الىصخي صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى الؿىع اإلا٨ُت. 1ٍ

 .56م: 

ت اللؿاهُت الخضًشت"، 2 مجلت ٖالماث . اهٓغ: بى٢غة وٗمان. "هدى الىو مباصثه واججاَاجه ألاؾاؾُت في يىء الىٍٓغ

 وما بٗضَا. 14. م 2007. 16. اإلاجض 61لجؼء. ظضة، افي الىلض

".  . ٖؼام. مدمض. "الىو3
ً
غان.  398. صمك٤. الٗضص مجلت اإلاىكف ألاصبياإلاٟخىح الخ٨ُٟ٪ ؤهمىطظا  53. م2004خٍؼ

 54. هٟؿه: م4
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٤ للمخل٣ي وججٗل مً مُٗاعي ال٣هضًت واإلا٣بىلُت مغجبُان اعجباٍ وظهي الىهُت ج٣ّغ َظا الخ

بت اإلاخل٣ي اليكُت في اإلاكاع٦ت في بٖاصة بهخاط  الٗملت، ٟٞي خحن ٌٗجى مُٗاع اإلا٣بىلُت بغنض ٚع

 
ً
ت الى٢اج٘ هها الىو. ٞةن ال٣هضًت في الىو جخمشل "اججاٍ مىخج الىو بلى ؤن جال٠ مجمٖى

 طا ه
ً
 مخ٣اعها

ً
ت ؤو بلٙى َضٝ ًخٗحن مً زال٫ مخًاما ٟ٘ ٖملي في جد٤ُ٣ م٣انضٍ، ؤي وكغ مٗٞغ

. ؤي بجها جخمشل في الخُت التي ًًٗها ميصخئ الىو لخد٤ُ٣ الهضٝ، ولِـ مً َضٝ 1زُت ما"

ىا جلخ٣ي ال٣هضًت باإلا٣بىلت في ٧ىن ألازحرة جمشل  ؤؾمى للكاٖغ مً جٟاٖل اإلاخل٣ي م٘ ال٣هُضة، َو

بت اليكُت لضي اإلاخ ٨ظا الٚغ ل٣ي للمكاع٦ت في الخُاب ل٨ك٠ ٚاًاجه والخٟاٖل م٘ مًمىهه. َو

 بحن ٦ُىىهت الىو بإوؿا٢ها الدك٨ُلُت 
ً
 والخىاع مٟخىخا

ً
ٞم٘ الىو ألاصبي ٌؿخمغ الجض٫ مدخضما

ل ٦ؿلُت جدُدها م٣ىماث ومٟاَُم ٌٗخمضَا اإلاخل٣ي لخسمحن زباًا  وم٣هضًتها الضاللُت، وبحن الخإٍو

ذ مً اإلاخل٣ي بإن الىو ألاصبي مخاَت صاللُت مٟخىخت جإبى الىو وم٣انضٍ الخُٟ ت في ب٢غاٍع نٍغ

 بلى خ٣ُ٣ت مٟاصَا ؤهه . 2 الاوٛال١ ٖلى مٗجى مدضوص
ً
خٗامل مٗه اؾدىاصا ٞاإلاخل٣ي ًداوع الىو ٍو

ت الخضاولُت اإلاكتر٦ت، ومً زال٫  لى اإلاٗٞغ  في طل٪ ٖلى مُُٗاث الىو ٖو
ً
ل. ومٗخمضا ٢ابل للخإٍو

ا مٟانل خ٣ُ٣تاإلاكاع٦ت ف للىو ٖلى خض  ي بهخاط مٗجى الىو بملئ الٟغاٚاث الىهُت باٖخباَع

؛ ومً َظا اإلاىُل٤ ٞةن ٢غاءة الىو ألاصبي وعخلت البدض ًٖ م٣انضٍ هي في الخ٣ُ٣ت 3حٗبحر بًؼع 

ٖمل ببضاعي في خض طاجه؛ جخىلض ُٞه م٣انض ظضًضة لخ٩ىن اإلادهلت وظىص زالزت ؤهىإ مً اإلا٣انض 

ؤلابضاعي م٣هض اإلاال٠ الظي هىاٍ ؤو٫ مغٍة، وم٣هضًت الىو التي جإبى الاوٛال١ ٖلى في الٗمل 

 اإلا٣هضًت الظاجُت 
ً
مٗجى مدضوٍص وجمخل٪ ؾلُتها بمجغص اهتهاء اإلاىخج مً بهجاػ الىو، وؤزحرا

ل ٢اعٍت بُٗىه لضالالث الىو. و٢ض ؤقاع ؤمبرجى ب٩ًى بلى َظا الجض٫ اإلاخىانل بحن  اإلاغجبُت بخإٍو

ٞٗملُت بهخاط مٗجى الىو بٟٗل ال٣غاءة هي ؛ 4 ام وال٣اعت اللظان ّٖضَما اؾتراجُجُخحن ههِخحنالى

خىاع ظضلي بحن الىو وال٣اعت ًخإعجر بحن ٢هضًت الىو اإلاؿخمضة مً اؾتراجُجُت اإلابضٕ و٢هضًت 

                                                           
ت عوبغث صي بىظغاهض ولٟجاه1 ج . اهٓغ: ؤبى ٚؼالت، بلهام. وزلُل، ٖلى. مضزل بلى ٖلم لٛت الىّو. جُب٣ُاث لىٍٓغ

ؿلغ. ٍ  30(. م: 1992. )هابلـ: ٞلؿُحن. مُبٗت صاع ال٩اجب. 1صَع

ل بحن الؿُمُاثُاث والخ٨ُ٨ُٟت. 2ٍ . جغظمت: ؾُٗض بى٨غاص. )الضاع البًُاء. اإلاغ٦ؼ 2. اهٓغ: ب٩ًى، ؤمبرجى. الخإٍو

 . 42(. م2004الش٣افي الٗغبي. 

. 1992، 76، ٕمجلت صعاؾاث ؾُمُائُت أصبُت. . اًؼع. ٞىلٟٛاوٜ. "الخٟاٖل بحن الىو وال٣اعت". الضاع البًُاء3

 . 10م

لي في الىهىم الخ٩اثُت، 4ٍ ض. 1. اهٓغ: ب٩ًى. ؤمبرجى. ال٣اعت في الخ٩اًت، الخٗايض الخإٍو . جغظمت ؤهُىان ؤبى ٍػ

 وما بٗضَا.  75(. م1996)بحروث. اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي. 
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اإلاال٠  ال٣اعت ُٞهبذ الٗمل ألاصبي ٖمل ج٩املي جٟاٖلي حٗاووي بحن اإلاىخج واإلاخل٣ي خُض ٣ًىم ُٞه

ب للىو  ٪ قٟغاث الغؾالت وجَى بىي٘ ال٩لماث لُإحي ال٣غاء ًداولىن ٞهم مخاَاث اإلا٣غوء ٞو

 .1 الخُاة اإلاخجضصة بخٗا٢ب ال٣غاء اإلااولحن

 
ً
الث جبٗا ظا ًاطن بخٗضص الخإٍو ٞاإلاالخٔ ؤن الىو زابذ ؤما ٞٗل ال٣غاءة ٞمخجضص َو

غي لخٗضص ال٣غاءاث، ٩ٞل ٢غاءة جىٓغ بلى الىو مً ػاٍو لها، ٍو اث جإٍو ت مسخلٟت وحؿخيبِ مؿٚى

الباخض ؤن َظا َى الؿبب وعاء بم٩اهُت ؤلاٞالث مً ٢هضًت اإلاال٠ إلهخاط مٗاٍن ظضًضة؛ ٞال٣اعت 

اث اإلاى٣ُُت التي جدُدها  ٌُٗض بهخاط الىو بهىعة ظضًضة م٘ ٧ل ٢غاءة ظضًضة في خضوص اإلاؿٚى

 
ً
 في اؾتراجُجُاث الخُت التي ويٗها وؾاثل الخماؾ٪ وآلُاث الاوسجام التي جمشل ظؼءا

ً
ؤؾاؾُا

الىام لخد٤ُ٣ الهضٝ؛ لظل٪ جبضؤ عخلت اإلاٛامغة م٘ الىو مً َظٍ الى٣ُت؛ ٩ٞلما حٗمض اإلايصخئ 

غا١ في اللٛت ألاصبُت بمجاػاتها واؾخٗاعاتها و٧لما ػاص مً ٞغاٚاث الىو وبإلااخاجه وعمىػٍ  بلى ؤلٚا

الث ؤ٦ثر، ؤما في خا٫ ا٢خهاع اإلاال٠ ٖلى الىيىح وبقاعاجه، ٧لما اهٟخذ الىو ٖلى صالالث و  جإٍو

ل مما ًاطن   ألهه خُجها ٩ًىن ٚحر ٢ابٍل للخإٍو
ً
بت ٞةن الىو ما ًلبض ؤن ٌٛضو مبخظال واإلاٗاوي ال٣ٍغ

 ب٣غب مىجه.

 ًدك٩ل في يىثه اإلاٗجى ألاصبي، 
ً
ت الىهُت ججٗل مً ال٣هضًت يابُا وم٘ َظا ٞةن الىٍٓغ

 في
ً
 ٞاٖال

ً
  –ٞةطا ٧ان الكاٖغ ٌؿعى  .2 ٖملُت اإلا٣بىلُت والٟهم لضي اإلاخل٣ي وحؿهم بؾهاما

ً
بلى -مشال

جهىٍغ ٨ٞغة ؤؾاؾُت جخمشل في الاؾدؿالم للخؼن وال٨أبت بٗض ٞغا١ ألاخبت؛ ٞٗىضَا ًجب ؤن حٗمل 

وؾاثل جماؾ٪ الىو وآلُاث اوسجامه اإلاٗىىي ٖلى جد٤ُ٣ الهضٝ الٗام، وزل٤ الجى اإلاىاؾب له، 

 ًىحي بضوعٍ بمٗاوي الىخضة والٗؼلت والاهُىاء ٖلى  إلخضار جغابِ
ً
بحن ؤ٩ٞاع الىو الجؼثُت جغابُا

خد٤٣ الهضٝ.  الىٟـ، ل٩ي ًخجلى ال٣هض ٍو

 اإلاُلب الشاوي: اللهضًت واإلالبىلُت في كهُضة "أها.. والبضع"

، ًم٨ً للمخل٣ي ؤن ٌؿدكٗغ 
ً
 عخبا

ًّ
مضي عخابخه ًيسج اإلااظغي في ٢هُضة "ؤها .. والبضع" ًٞاًء ههُا

ابخضاًء مً الضاللت اإلا٩اهُت التي ًىحي بها الٗىىان "ؤها .. والبضع". وؤو٫ ما ًشحر اهدباٍ اإلاخل٣ي الٟجىة 

                                                           
ل صعاؾت في1 ض. ههغ خامض. ٞلؿٟت الخإٍو ل ال٣غآن ٖىض مدحي الضًً بً ٖغبي. ٍ . اهٓغ: ؤبى ٍػ . )بحروث. صاع 2جإٍو

غ للُباٖت واليكغ.   6(. م: 1993الخىٍى

ت الخل٣ي. 2ٍ ُت لىٍٓغ  121(. م 1997. )ٖمان. صاع الكغو١. 1. اهٓغ: زًغ، هاْم ٖىصة. ألانى٫ اإلاٗٞغ
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٘ مً بٖالمُت الىو والٗىىان ٖلى خٍض ؾىاء؛ ألن َظٍ الٟجىة الىهُت  الىهُت في الٗىىان، مما ًٞغ

 جضٖى اإلاخل٣ي لُغح حؿائالث ٖضًضة:

ض الكاٖغ ؤن ٣ًى  ٫ مً زال٫ َظا الٗىىان: ٢هتي ؤها ٣٦هت البضع؟ ؤم ٣ًهض: ؤها م٩اوي م٘ َل ًٍغ

البضع، وج٩ىن الىاو واو اإلاُٗت؟. ؤو عبما ٖجى الكاٖغ مً زال٫ َظا الٗىىان ؤن ٣ًى٫: ؤها وخٌُض ٖلى 

الث مدخملت وواعصة. طل٪ ألن ؤي قاٖغ ٌؿعى  ألاعى والبضع في الؿماء؟ والىا٢٘ ؤن ٧ل َظٍ الخإٍو

 ب
ً
غاب والجضة في الخهىٍغ وبىاء صاثما اح وؤلٚا ٠ُ اإلاٟاع٢ت والاهٍؼ لى الخٟغص ًٖ ٚحٍر مً زال٫ جْى

ظا ما ٖىاٍ الٗؿاٝ  الىهىم ٖلى اهٟخاح  1الٗال٢اث صازل الىو الكٗغي. َو
ُ
ت ب٣ىله: "جخ٩ئ قٍٗغ

نغ الهىع الٟىُت ٖلى مؿاخاث م٩اهُت وػماهُت المخىاَُت، ؤؾاؾها اإلاٟاع٢ت، والخباٖـض بحن الٗىا

 لظاث 
ً
ُا  مىيٖى

ً
لُت ًٓهغ ؤن الكاٖغ ظٗل مً البضع مٗاصال اإلا٩ّىهت لها". ٞم٘ ٢غاءة الىو ٢غاءة جإٍو

 الكاٖغ. ٞةطا جإملىا الٗخبت الىهُت "ؤها .. والبضع" ًم٨ً ؤن وؿدك٠ مجها:

 جىحي بالظاجُت وألاها الخاإلات.  "ؤها" 

  ".." ا اإلاخل٣ي بم ملَا ل ٍو  ٞجىة ههُت ٢ابلت للخإٍو
ً
 ا ًغاٍ مىاؾبا

ل بإن ج٩ىن واو ٠ُٖ جض٫ ٖلى اإلاكاع٦ت وفي َظٍ الخالت جىحي بدباص٫ ألاصواع  "و"  جدخمل الخإٍو

ٗت والخٟغص وفي الخؿً والخإل٤. وجدخمل  و٧امل اإلاكاع٦ت بحن الكاٖغ والبضع في الخؼن والٟغح في الٞغ

ىا جدًغ الضاللت اإلا٩اهُت  ؛ ألن واو اإلاُٗت في ؤن ج٩ىن واو مُٗت جُٟض اإلاهاخبت. َو
ً
والؼماهُت ؤًًا

 ٖٝغ الىداة جخًمً مٗجى الٓٝغ اإلا٩اوي والؼماوي خؿب اإلاخهاخبحن. 

٘ والخٟغص والخمحز.  "البضع"   صاللت م٩اهُت جىحي بالًٟاء الغخب والٗلى والٞغ

ظي ًىاػي صاللت ػماهُت جىحي بضاللخحن ألاولى جغجبِ باللُل والشاهُت جغجبِ بٗمغ البضع ال "البضع" 

ٗان قبابه ٖلى ألاعجر ؤجها   ٞالكاٖغ ٦خب ٢هُضجه في َع
ً
ظٍ الضاللت حؿخى٢ٟىا ٢لُال ٖمغ الكاٖغ. َو

ٞبراًغ مً هٟـ الؿىت في الٗضص  23ألجها وكغث  ٦1951خبذ في الٟترة بحن ًىاًغ ومُل٘ ٞبراًغ لؿىت 

مغ الكاٖغ آهظا٥  ٗان  20الشالض مً مجلت لُبُا ٖو . ؤي ؤهه في َع
ً
الكباب وػَغة الٗمغ التي ٖاما

ا ا٦خما٫ البضع اإلاترب٘ في ٦بض الؿماء مىخه٠ الكهغ. وما بن ًغبِ اإلاخل٣ي بحن َظٍ الٗخبت  ًىاَْغ

 الىهُت وبحن مُل٘ ال٣هُضة: 

ال وظهه انٟغاٌع ٦ئُِب   ؤَغ١ البضُع واٖتراٍ شخىُب      ٖو

                                                           
ت في الكٗغ الّؿٗىصي الجضًض مماع 1 ُّ ؾت في الى٣ض الخُب٣ُي. . الّٗؿاٝ، ٖبضهللا زل٠. صعاؾاث ظمالُت هه

اى.   195(. م: 2006)ميكىعاث ظامٗت اإلال٪ ٞهض للبترو٫ واإلاٗاصن، الٍغ
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َغاٝ الهىع البُاهُت وما جىًىي ٞةن َظا اإلاُل٘ ًضٞ٘ اإلاخل٣ي بلى الخماؽ خ٣ُ٣ت الٗال٢اث بحن ؤ

ٖلُه مً مٟاع٢ت صاللُت؛ ٞالكاٖغ ٌؿخضعط مخل٣ُه مً زال٫ اإلاٟاع٢ت الضاللُت في الهىعة البُاهُت 

 ً و اإلااظغي البضَع وظٗل له نٟاث ؤلاوؿان الخٍؼ
ّ
التي ؤ٢امها واٞخخذ بها ال٣هُضة، خُض شخ

؛ ختى 
ً
 ُٖٓما

ً
 بغؤؾه بلى  ال٨ئِب الكاخب الظي ؤزظ مىه الخؼن مإزظا

ً
ناع مهٟغَّ الىظه مُغ٢ا

. ٚحر ؤن الكاٖغ 
ً
ىا جبضؤ اإلاٟاع٢ت في الخجلي؛ ٞاإلاخل٣ي ًغبِ بحن البضِع وصاللت الٗلِى بضاَت ألاعى، َو

:
ً
 زال٠ َظٍ ال٣اٖضة البضَُت خحن ؤؾىض الٟٗل "ؤَغ١" للبضع زم ًإحي الكاٖغ بالبِذ الشاوي ٢اثال

ىاَ ٘ اإلاجى في نباَا   َو ُّ ُُب ٦ٟتًى ق  ا، والُإُؽ نمٌذ َع

 في مُل٘ ال٣هُضة–ٞاإلاخل٣ي 
ً
 مً اإلاٟاع٢ت الضاللُت التي مغث به آهٟا

ًّ
 -م٘ ؤهه ٢ض ٩ًىن تهُإ وؿبُا

ؾِخٟاظإ في البِذ الشاوي مً الخباٖض الكاؾ٘ بحن ؤَغاٝ الهىعة البُاهُت؛ مما ًضٍٖى بلى الخٗاَي 

 ٚحر همُُت م٣ٗضة ٖلى ؾبُل م٘ الىو ومداولت جٟؿحٍر وؤلاإلاام به؛ ٞالكاٖغ ٣ٖض ٖ
ً
ال٢ت

اإلاٟاع٢اث الضاللُت بحن: البضع/ والٟتى /والهبا/ واإلاجى / واإلاىث. خُض قبه الكاُٖغ البضَع بالٟتى. زم 

؛ ًم٨ً جٟهُلها ٖلى الىدى الخالي: ٍ٘ ٠ اإلاٟاع٢ت الضاللُت لىن٠ خا٫ الٟتى وبإؾلىٍب ٞجّيٍ بضٌ
ّ
 ْو

غا١ وهي مً نٟاث  الٟتى للبضع. ؤ. اؾخٗاع الخؼن وؤلَا

ٗان قبابه. ً بٟتًى جدُمذ آماهُه في َع  ب. وقبه البضع الخٍؼ

 ط. زم اؾخٗاع الهبا وهي مً لىاػم الكباب للمىـــى.

 ص. واؾخٗاع اإلاىث وهي مً لىاػم ال٩اثً الخي للمىــــى.

 ٌ. زم ٦ّجى ًٖ اإلاىث ب٣ىله "َىاَا"

 و. واؾخٗاع نٟت الُي للمىـــى.

ٟاٖل م٘ َظا الخضازل البضٌ٘ بحن اإلاٟاع٢اث الضاللُت، التي ؤلبـ ٞحها ال ق٪ ؤن اإلاخل٣ي ؾِخ

الكاٖغ الصخيَء اإلاجغَص زىب الصخيء اإلادؿىؽ، وون٠ ٞحها اإلاٗىىي بإوناٝ اإلااصي، ألامغ الظي مً 

ضٖىٍ لتر٦حز اهدباَه، للىنى٫ بلى خ٣ُ٣ت الٗال٢ت بحن ؤَغاٝ الهىع  قإهه ؤن ٌؿخدض اإلاخل٣ي ٍو

. ومً َىا جاصي الهىعة الٟىُت صوعَا في م٣بىلُت الىو والخإزحر في اإلاخل٣ي الظي البُاهُت البضٌٗت

 بُله الكاب الُاٞ٘ الظي قُ٘ ؤماهُه وؤخالمه وجخمشل خب٨ت اإلاكهض في ؤن 
ً
 جغاظُضًا

ً
ًُال٘ مكهضا

٘" التي جىحي  ُّ ض ٖلى و٢ٕى اإلاإؾاة ب٣ىله "ق
ّ
الكاٖغ ٢غن بحن الكباب والهبا واإلاىث والُإؽ. وؤ٦

 بل َى لخٓاث 
ًّ
 ؤبضًا

ً
. ل٨ً اإلاٟاع٢ت ج٨مً في ؤن اإلاىث لم ٨ًً مىجا

ً
بضوعَا بإن اإلاىث جد٤٣ ٞٗال

ّمٍ حٗتري الكاٖغ وحكبه ما ٌٗتري البضع الظي ٌعجؼ ؤمام السخب التي حُُٛه بحن الخحن  َّمٍ ٚو

 وآلازغ. ٟٞي البِذ الخالي ٣ًى٫ الكاٖغ:

   ًخىاعي به الخ
ً
ً الٍٛغبٞؿغي ٌؿإ٫ السخاب ه٣ابا  ٍؼ
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خُض ًىحي الٟٗل "ؾغي" بالخغ٦ت والخُاة، زم الٟٗل "ٌؿإ٫"، زم الٟٗل الخغ٧ي "ًخىاعي"، زم 

 الٟٗل "ٚاب" في البِذ الظي جالٍ:

ذ ٚمغ ألاعى صمٗها اإلاؿ٩ىب
ّ
 ٚاب في السخب ٚحر ٖحٍن ؤَل

ؿخى٢ٟىا ٢ىله "ٚحر ٖحٍن ؤَلذ" التي ج٨دسخي بضاللت اظخماُٖت مؿخمضة مً ٖاصاث الي ؿاء في لبـ َو

ت اإلاكتر٦ت التي جغجبِ بم٣ام اظخماعي ٌكتر٥ ُٞه الكاٖغ  ظٍ يمً اإلاٗٞغ الؼي الخ٣لُضي اللُبي؛ َو

ظا مً قإهه ؤن ٌٗؼػ مً ٢بى٫ الىو. دت واؾٗت مً اإلاخل٣حن، َو  م٘ قٍغ

بضؤ خىاع قٗغي مُّى٫ بحن  زم ًيخ٣ل الكاٖغ بلى مً ون٠ خالت البضع بلى مساَبخه ٍو

و٦ٍغ الىا٢٘  -مضًىت صعهت اللُبُت–غان مخىا٢ًان ٖك٤ اإلاضًىت الجمُلت الؿاخغة ازىحن ًجمٗهما ؤم

:
ً
 اإلادؼن واللخٓاث ال٨ئِبت التي ٌِٗكاجها ِٞؿإ٫ الكاُٖغ البضَع ٢اثال

ُب؟ جغي في خُاجىا ما ًٍغ
َ
 ٢ـلذ ًا بضُع ما ؤعابَ٪ ُٞىا؟     ؤ

ٍغ َػى ٖلُه ال٣ُى 
ْ

ًٍ ؤزاله ًخالشخى؟      ما لبـِك  ُب؟ما لُخْؿ

:
ً
 ٞإظابه البضُع ٢اثال

 م٨ظوُب 
ٌ

٠      بن ُخؿجي مؼٍّ
ً
" ُخْؿىا

ُ
ْذ ٖليَّ "صعهت

ّ
 ٢ا٫: ُٚ

ُُب  ُه هٌٟذ َو ٌذ وُخْؿجها ٖب٣غيٌّ           ُٞه عوٌح، ٞو ُّ  ؤها م

ًِ عوُخه اإلاكبىُب   لُخجي قـــــــــــــاٌٖغ بها ًخٛجى            َام بالخؿ

اٖغ للًماثغ في جد٤ُ٣ الخماؾ٪ الىصخي؛ ًٞمحر اإلاخ٩لم في البِذ الشالض ٌؿخى٢ٟىا جى٠ُْ الك

"ي" في ؤصاة الخمجي "لُخجي" ٌٗىص ٖلى البضع اإلاخ٩لم. زم ظاء بًمحر الٛاثب "بها" الظي ٌٗىص ٖلى 

اإلاضًىت. ومً بٗضٍ ؤحي بًمحر الُٛبت "الهاء" في "عوُخه" لُىاؾب الى٨غة اإلاظ٧ىعة في نضع البِذ 

 ، ٢ىله:٢هض مً وعاء َظٍ ال٣هُضة بلى الضٞإ ًٖ قاٍٖغخهاظغي "قاٌٖغ". ومما ًا٦ض ؤن اإلا

ًِ عوُخه اإلاكبىُب   لُخجي قاٌٖغ بها ًخٛجى      َام بالخؿ

ٌ٘ مخد٤ٌ٣  -التي ٌٗبر ٖجها البِذ ٖلى ؾبُل اإلاجاػ-ألن ؤمىُت البضع   ووا٢
ٌ
 مازلت

ٌ
هي خ٣ُ٣ت

 ًجىب َظٍ اإلاضًىت، باليؿبت للكاٖغ. ولى هثرها البِذ ل٩ان "٢ا٫ البضع: ؤجمجى ؤن 
ً
ؤ٧ىن قاٖغا

ؿغُّ الىاْغ. َظا باليؿبت للبضع ل٨ً اإلااظغي  اط الظي ًلٟذ الاهدباٍ َو
ّ
خٛجى بدؿجها ألاز الظي هغاٍ –ٍو

 للبضع
ًّ
ُا  مىيٖى

ً
خٛجى بدؿجها  –مٗاصال ها، ٍو  قاُٖغ جل٪ اإلاضًىت الظي ًجىب قىاٖع

ً
 ووا٢ٗا

ً
َى ٞٗال

 وظمالها. 

 ووٗىص لل٣هُضة لىخاب٘ الخىا
ً
ع بحن الكاٖغ والبضع ال٨ئِب خُض ظاء عص الكاٖغ مساَبا

 ًخٛجى بدؿً اإلاضًىت الجمُلت، ٣ٞا٫ والخضًض ٖلى لؿان الكاٖغ:
ً
 البضع الظي جمجى ؤن ٩ًىن قاٖغا

، بن الجما٫ يغوُب  ًٍ ْىُه. ٞهل جغي في عباَا      ٧لَّ خْؿ
ُ
ُذ: ٦

ْ
ل
ُ
٢ 
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ْىُه"
ُ
ُذ ٦

ْ
ل
ُ
ؤي: ٢لذ ًا بضع: ٦ً طا٥ الكاٖغ اإلاخُم بجما٫  ٞازتز٫ ظملخحن في ٧لمخحن خحن ٢ا٫ " ٢

٠ الكاٖغ ج٣ىُت  ْى  في طل٪ ٖلى ٞاٖلُت الًماثغ في ازتزا٫ اإلاٗاوي وؤلاخالت بلحها. ٍو
ً
اإلاضًىت. مٗخمضا

اث الىهُت في ؤ٦ثر مً مىي٘ في ال٣هُضة لُٟٓي ٖلي الىو ؾمت الاهٟخاح و٢ابلُت  الخظٝ والٟاٚع

ل مما ٌٗؼػ مً جٟاٖل اإلاخ ؿخدشه ٖلى ملئ ٞغاٚاث الىو مشل ٢ىله:الخإٍو  ل٣ي َو

 وجهُِب 
ً
ُئ ال٣هَض جاعة ُِ س

ُ
    ج

ً
. بن في الخُاِة ؤهاؾا ْٕ َغ

ُ
 ال  ج

ىضما هخإمل الٟجىاث الىهُت، هلخٔ ؤن الىو ًضًً في   ؤزغي. ٖو
ً
 وجهُِب جاعة

ً
ؤي جسُئ جاعة

ر اإلاجا٫ للمخل٣ي ظاهب مً ظىاهب م٣بىلُخه  بلى ٖملُاث الخظٝ والٟجىاث الىهُت، ألجها جٟس

ؼ  للخإمل والٛىم في ؤٖما١ الىو؛ ألامغ الظي ًدضر مٗه مخٗت الخظو١. ٞبدؿب ٖبض الٍٗؼ

ُخه  خمىصة ٞةن ال٣اعت ٌؿهم في ب٦ما٫ الىّو ٞهى اإلابضٕ اإلاكاع٥، ال للىو هٟؿه، بل إلاٗىاٍ وؤَِمّ

ظ الاهٟخ1و٢ُمخه  ٖلى ٢غاءاث ٖضة، َو
ً
ظٍ الٟجىاث ججٗل مً الىو مىٟخدا  مً . َو

ً
ا اح "ًيصخئ هٖى

ت جدضص َبُٗت َظا الىاجج، وج٨ؿبه  ً٘ ع٧اثؼ حٗبحًر الخىاع بحن الىو واإلاخل٣ي الؾخسالم الىاجج، ٍو

ً، خُض ًيخ٣ل الكاٖغ بلى مساَبت َظا 2زهىنِخه" ؿخمغ الخىاع بحن الكاٖغ والبضع الخٍؼ . َو

٨ك٠ لىا ؤهه َى طاجه طا٥ البضع ال٨ئِب، وؤن ٧ل طل٪   مً البضع ال٨ئِب ٍو
ً
لم ٨ًً ؾىي َغوبا

:
ً
ب آماله، ٢اثال ُّ  الىا٢٘ الظي ز

ٌ٘ وقى١ٌ   ٖاعٌم نازٌب و٢لٌب ؾلٌُب   ٢لُذ ًا بضُع ؤهذ صم

ً والاخؿاؽ باأللم وال٨أبت، ٞلجإ بلى الُبُٗت الؿاخغة  إة الخٍؼ ٞاإلااظغي ؤعاص ؤن ًس٠ٟ مً َو

٤ بها ٢لبه، ٩ٞان اإلا٩ان مضًىت "صعهت" مغاب٘ الهبا وط٦غ 
ّ
ٍاث الُٟىلت، ّٞٗبر للبضع الظي التي حٗل

:
ً
 ًبىح له بإخؼاهه ٢اثال

ً
 اجسظٍ الكاٖغ ؾمحرا

 ًا ؾمحري: اؾخم٘ ًدضز٪ ٢لٌب     ٌؿخبُه الخؿً الى٢ىع اللٗىُب 

 َى في مٗبض الجما٫ ولٌُض      وهي مدغابه الُهىع اللٗىُب 

هي مدغاب الجما٫  ٞاإلااظغي الكاٖغ َى طا٥ اإلاىلىص "في مٗبض الجما٫"، ومضًىت صعهت الجمُلت

ٛغ١ في مٟاجً الُبُٗت التي وظض ٞحها  "الُهىع اللٗىب". زم ًمًٗ الكاٖغ في الابخٗاص ًٖ الىا٢٘ َو

إة ٦أبخه، خُض جخًاٞغ صالالث طل٪ الجما٫ في مشل ٢ىله: عوٌى ٚغٌص/   ًس٠ٟ مً َو
ً
مخىاٞؿا

ٍَ باإلااء/ ؤؾ٩ىُب/ طوُب  / زهٌِب/ مٟاجىه/ واٍص عخُب/ جا ٌ٘ ًٌ هايٌغ/ بضٌ غاٌث باؾماٌث/ ٖه لجحٍن/ َػ

                                                           
ت بلى الخ٨ُٟ٪". 1 ؼ . "اإلاغاًا اإلادضبت مً البيٍُى ذ: اإلاجلـ ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغفت. اهٓغ: خمىصة، ٖبض الٍٗؼ . ال٩ٍى

جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب. الٗضص   205ـ م:  1998. 323الَى

، 398، اجداص ٦خاب الٗغب بضمك٤، ٕمجلت اإلاىكف ألاصبيض اإلاُلب، مدمض. "الىو اإلاٟخىح والىو اإلاٛل٤"، . ٖب2

غان 34الؿىت   30. م: 2004. خٍؼ
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 /
ً
 / ًهضح الٗىضلُُب/ مىٌٓغ ًبهُج الىٟىؽ/ اليؿُم/ وعوصا

ً
ه لُىا ُْ ٌُب/ حهّؼ الىسُل ُٖٟ َع

. ًُ  الُاؾمحن/ الُٟل/ واليؿٍغ

 ٨ٞغة الشىعة ٖلى الىا٢٘ وم٣اومت الُإؽ والانغاع ٖلى الخُاة 
ً
وهي مً  -زم جٓهغ ٞجاة

ول٘ بها قٗغاء الغوم
ُ
 ألا٩ٞاع التي ؤ

ً
 خُض ٣ًى٫:  -اوؿُت ٦شحرا

ِخَل الُإُؽ ال ًدلُّ ب٣لبي   بنَّ ٢لبي ٌَٟل بغٌي َغوُب 
ُ
٢ 

ُُب  ٌم ٚع
ُ
 إلاشلي    ؤمٌل باؾٌم وخل

َ
ْمَخـــــجي ؤن الخُاة

َّ
 ٖل

 إلاشلي"
َ
ْمَخـــــجي ؤن الخُاة

َّ
واؾدىاصا بلى عؤي ال٣ٗاص  ٞىن٠ اإلااظغي في َظًً البِخحن ججغبخه الظاجُت "ٖل

غ" ٞةن "الكاٖغ  ِٗ
ْ

ك ُغ وَُ ُٗ ، وفي َظٍ ال٣هُضة ؤقٗغها اإلااظغي بازخالٍ اللظة باأللم وبىبرة 1مً ٌك

ِخَل الُإُؽ ال ًدلُّ ب٣لبي" ٩ٞاهذ الىدُجت هي اؾخمغاع الخُاة بـ 
ُ
الخدضي في م٣اومت الُإؽ في ٢ىله:" ٢

ُب/ الُٟل البريء الُغوب" اإلا٣بل ٖلى عبُ٘ الٗمغ.  : "ألامل الباؾم/ الخلم الٚغ

 ٌٗبر به و 
ً
ُا  مىيٖى

ً
مما ًا٦ض ؤن ٢هض الكاٖغ ًخمشل ازخُاٍع البضع وخؼهه و٦أبخه مٗاصال

 ًٖ هٟؿه؛ وعمؼ به بلى طاجه وجٟغصٍ وبصخهُت اإلاخمحزة، ٢ىله ٖلى لؿان البضع:

ا ؤؾخجُُب  مي ألمَغ يخجي     ٞبٚر ـُ التي ٍػ  هي ؤمَي الكم

ٌم ٖلى ؤن  ٌؿخ٣ي هىعٍ مً الكمـ، ل٨ً م٘ َظا جب٣ى ٨ٞما ؤن البضع ُظغٌم مً ؤظغام الؿماء ومٚغ

ا مً ال٩ىا٦ب والىجىم،  حَر للبضع زىانه وظماله اإلاخٟغص الظي ًسخل٠ به ًٖ ؤمه الكمـ ٚو

ه  و٦ظل٪ الكاٖغ اإلااظغي ٞهى قاٌٖغ في ًٞاء الكٗغ، ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًٟلذ مً جإزحر مٗانٍغ

ظٍ ؾىت الكٗغ وصًضن وؾاب٣حهم. ٌؿخ٣ي مً مٗاهحهم مشل ما اؾخ٣ىا َم مً مٗاوي ؾاب٣ حهم. َو

 الكٗغاء.

 بما صاع بحن البضع 
ً
ومً زال٫ هٓغة ٧لُت لجمُ٘ ؤظؼاء الىو ابخضاًء مً صاللت ٖىىاهه مغوعا

والكاٖغ مً خىاع مُّى٫ زّم بطا عبُىا ٧ل طل٪ بالؿاا٫ الظي زخم به اإلااظغي ال٣هُضة وظٗله 

 البضع: 
ً
 آزغ ؤبُاتها مساَبا

ْوِوي–َْل جغاوي 
َ
ىُب  – ٦ما عؤ      ٢ا٫: بْل ؤهَذ قاٌٖغ مَى

ً
 لُخىها

ه  ولٗلها بن  –ٞةن َظا البِذ ًدُلىا بلى ما ًىحي بالخهىمت ألاصبُت بحن الكاٖغ وبٌٗ مٗانٍغ

 عمى بلُه بها
ً
ألهىا وؿخض٫ مً زال٫  -صر ال٣هض ج٩ىن ؾبب بوكاء الكاٖغ لهظٍ ال٣هُضة و٢هضا

" ؤن َىا٥ مً ًتهُم 
ً
ْوِوي لُخىها

َ
ظا ٌٗؼػ مً عؤًىا  ٢ىله "٦ما عؤ خه وبُاهه وبغاٖخه. َو الكاٖغ في قاٍٖغ

خى٫ ؾبب ازخُاع اإلااظغي للبضع صون ٚحٍر إلاىاظاجه، خُض عمؼ به اإلااظغي بلى ٖهامُخه وجمّحِز قٍٗغ 

                                                           
 107(. م: 1995. ال٣ٗاص، ٖباؽ. اللٛت الكاٖغة. ص/ٍ. )ال٣اَغة، صاع جهًت مهغ للُباٖت 1
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 للُبُٗت وظمالها الخالب، ٦ما ظغث ٖاصة الكٗغاء؛ 
ً
 مباقغا

ً
ّٖمً ؾىاٍ. ولم ج٨ً ال٣هُضة ونٟا

 
ً
 مٛاًغا

ً
ت طاجُت جمشلذ  بل ٧اهذ جىاوال في ؤػمٍت ما  -ٖلى ما ًبضو-ًىُل٤ مً ججغبت هٟؿُت وهٖؼ

خه وججغبخه ؤلابضاُٖت؛ خُض ًغي الباخض ؤن ال٣هضًت في  ٖهٟذ بالكاٖغ، لٗلها جخٗل٤ بكاٍٖغ

خه ؤمام زهٍم ما اتهمه ٞحها. ٦ما ؤن َظٍ  َظٍ ال٣هُضة جضوع خى٫ صٞإ الكاٖغ ًٖ قاٍٖغ

 مّغ الخهىمت ألاصبُت ٨ًمً اٖخبا
ً
 خ٣ُ٣ُت

ً
 ؤصبُت

ً
ا مٗغ٦ت ا م٘ ؤ٢غاهه  َع بها الكاٖغ وزاى ٚماَع

اإلاه الاٞتراضخي. ٚحر بن الباخض  ه، وفي الى٢ذ هٟؿه ًم٨ً ؤن ج٩ىن مً زُا٫ الكاٖغ ٖو ومٗانٍغ

خٗؼػ  ؛ وبجها ٧اهذ ظؼًء مً وا٢٘ الخُاة ألاصبُت للكاٖغ آهظا٥، ٍو
ً
ًغي ؤن الخهىمت و٢ٗذ ٞٗال

ً َما: الغؤي بىظىص الخهم بإم  ٍغ

:  بحن الكٗغاء وألاصباء في طل٪  ألاٌو
ً
ت ٧اهذ قاجٗت ًخمشل في ؤن الخهىماث ألاصبُت واإلاٗاع٥ الكٍٗغ

٤ُ ومدمض الخهاصي وؤخمض  ً ؤخمض ٞع ت التي وكبذ بحن قاٖغ الَى ألاوان. مشل اإلاٗغ٦ت الكٍٗغ

ت بُج م؛ خُض قاٖذ اإلاٗاع٥ واإلاؿاظالث والغصوص الكٍٗغ هم آهظا٥. الكاٝع وبٌٗ مً ٖانَغ

اجب ٞحها  ٤ُ ٖو ٤ُ والخهاصي خى٫ ٢هُضة "اإلاىػ" التي ٦خبها ؤخمض ٞع ا اإلاٗغ٦ت بحن ٞع ومً ؤقهَغ

م له اإلاىػ ٖلى اإلااثضة ٖىضما ػاع بٌٗ ؤنض٢اثه في  ٣ضَّ ًُ ؤَل صعهت ٖلى ؾبُل الضٖابت؛ ألهه لم 

 .1اإلاضًىت

 بطا عبُىا بحن ُٞخمشل في اخخىاء الضًىان بقاعاث جىحي بىظىص  الشاويؤما ألامغ 
ً
الخهم. ٞمشال

٢هُضة "ؤها والبضع"، و٢هُضة "اٖخظاع ومضاٖبت"، خُض ؤإلاذ اإلااظغي في ألازحرة بلى وظىص الخهىمت 

 ألاصبُت و٢هضَا في ٢ىله في ٢هُضة "اٖخظاع ومضاٖبت":

 في الغؤي والخسمحن
ً
     وقظوطا

ً
 وعوي لي ٖى٪ الخهاصي خضًشا

َذ     
ْ
 ٢لــ

ً
 الخ٤ِ في ظالِء م٨حن ناح لى ٦ىَذ مىهٟا

َ
 ٢ىلت

ً
 ظهغا

جي        ًٖ ؤهاٍؽ مجهــــــــــــم ؤها و٢ٍغ
ً
 ال جلمجي بطا عؤًُذ صٞــــــــــــــــاٖا

وبطا عبُىا بحن ال٣هُضجحن وجإملىا ٢هُضة "ؤها والبضع" وما هغنضٍ ٞحها مً إلاداث ال٨أبت والخؼن 

ُبُٗت مً خىله؛ هجض ؤّن طل٪ ٌٗؼػ مً عؤي التي ٢اصث الكاٖغ للهغوب بلى مىاظاة البضع وون٠ ال

خه في َظٍ ال٣هُضة، ولظل٪ ًم٨ً اٖخباع ٢ى٫  الباخض و٢ىله بإن اإلااظغي ٧ان ًيخهغ لكاٍٖغ

 الكاٖغ في آزغ بِخحن مً ال٣هُضة:

ِ للجما٫ِ وؿِِب 
ـّ ٠ الخ  ٢ُل ًا بضع خحن ّٚىُِذ بوي     مَغ

                                                           
مجلت ً والكٗغ واإلاغؤة خىاع م٘ الكاٖغ عظب اإلااظغي". . اهٓغ: الُٟخىعي. ؤخمض. واإلاؿماعي بصَعـ. "ًٖ الَى1

 41. م: 1995. 79جهضع ًٖ عابُت ألاصباء وال٨خاب اللُبُحن. َغابلـ: الٗضص الفهٌى ألاعبٗت.



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 574  اإلاإجمغ الٗاإلاي الخامـ للغت الٗغبُت وآصابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

ْوِوي –َْل جغاوي 
َ
     ٢ا٫: بْل  –٦ما عؤ

ً
ىُب لُخىها  ؤهَذ قاٌٖغ مَى

 في صٞإ 
ً
ٌذ واضر ًستز٫ الٛاًت التي ؤعاصَا الكاٖغ مً نٙى َظٍ ال٣هُضة الغاجٗت ممشلت جهٍغ

ٍ٘ ٚاًت في ؤلابضإ والبراٖت.قاٍٖغخه  ًٖ الكاٖغ ُ  بإؾلىب ٞع

 الخاجمت 

ت هدى الىو ُٞما ًخٗل٤ بضعاؾت م٣هضًت الىهىم وم٣بىلُتها مً  - ل٣ض اؾخٟاصث هٍٓغ

ملُت  اإلاجا٫ الىٟسخي ت الخل٣ي التي اٖخيذ بال٣اعت ٖو واإلاجا٫ الٟلؿٟي و٦ظل٪ اؾخٟاصث مً هٍٓغ

 في بىاء اإلاٗجى ألاصبي، ولظل٪ ًم٨ً ال٣ى٫ 
ً
 ٞاٖال

ً
ُُٟت صالت حؿهم بؾهاما الٟهم واٖخبرتها ٖملُت ْو

بإن الىو الكٗغي هو ببضاعي مىٟخذ ٖلى صالالث ال خهغ لها؛ ومً زم ال ًم٨ً بُٖاء جدضًض 

ضي  ظا ججٍغ ل٣هضًخه ألجها بُبُٗتها مخجضصة مخٗضصة جخجضص وجخٗضص بخٗضص ال٣غاء وججضصَم. َو

ال ٌٗجي ؤن اإلاخل٣ي له ؾلُت مُل٣ت في جدمُل الىو ما ال ًدخمل، بل بن ال٣غاءة الصخُدت 

 إلاُُٗاث الىو التي جمشلها ٖىانغ الخماؾ٪ 
ً
ل صالالجه اؾدىاصا للىو هي التي حٗخمض ٖلى جإٍو

جام الىصخي اللظان ًىظها الىو هدى ٢غاءٍة مى٣ٍُُت م٣بىلٍت جمشل بلى خٍض ما ؤ٩ٞاع وآلُاث الاوس

الىو وج٣ترب مً م٣هضًت اإلاال٠. بط ًم٨ً ؤن ه٣ترب مً ٢هضًت الٗمل الكٗغي مً زال٫ 

ل  ت التي ًدُدها الىو للمخل٣ي، خُض ًخ٩ئ اإلاخل٣ي ٖلحها في جإٍو حر اللٍٛى ت ٚو اإلااقغاث اللٍٛى

 مً ال٣هض الظي ؤعاصٍ اإلاخ٩لم.صالالث الىو، ؤ
ً
 و في ألا٢ل ججٗله ٣ًترب ٦شحرا

 الىخائج

ت الىهُت في الىنى٫ بلى م٣انض اإلاخ٩لم ٖلى اإلاٗجى الخغفي للىو  - ال حٗخمض الىٍٓغ

ت اإلاىخج، وم٩ان الخُاب،   بلى ٍَى
ً
ٞدؿب، بل جضعؽ اإلاٗجى الظي ًغمي بلُه الىو اؾدىاصا

 ٖلى ما جدُده ٖىانغ الخماؾ٪ الىصخي وآلُاث  وػماهه، والٓغوٝ التي ج٨خى٠ الخُاب
ً
مٗخمضة

ل اإلا٣هضًت.  الاوسجام الضاللي التي جمشل ال٣غاثً التي ٌؿخإوـ بها اإلاخل٣ي في جىلُض اإلاٗجى وجإٍو

ٟها الكاٖغ  - جد٣٣ذ اإلا٣بىلُت في ٢هُضة "ؤها.. والبضع" مً زال٫ ٖىامل ٖضة، ْو

ا للخإزحر ٖلى اإلاخل٣ي، ٧ان مً ؤبغػَ ا جد٤٣ الخماؾ٪ والاوسجام في ال٣هُضة، و٦ظل٪  واؾدشمَغ

ت اإلاكتر٦ت بحن اإلاخل٣ي والىو، ٦ما ؤن بٖالمُت الىو  جىاٞغ الىو ٖلى ٢ضع ٦بحر مً اإلاٗٞغ

 مً ٞغم الخل٣ي ؤلاًجابي وخٟؼث ال٣غاء ٖلى الخٟاٖل واإلاكاع٦ت في الىو.
ً
 الٗالُت ٖؼػث ٦شحرا

ؼ  ٦ما ؤؾهم ؤؾلىب الخىاع والؿاا٫ والجىاب الظي - بجى ٖلُه الكاٖغ ٢هُضجه في حٍٗؼ

 م٣بىلُت الىو؛ ألهه ؤؾهم في جدٟحز اإلاخل٣ي للخٗاَي م٘ الىو.
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ـ ٞى٢٘  ّٟ بدض ٞحها ًٖ مخى جض٫ ال٣هُضة بإن اإلااظغي ٧ان ًمغ بإػمت ما ظٗلخه ًلجإ بلى الُبُٗت ٍو

 ّٖبر به ًٖ خا
ً
ُا  مىيٖى

ً
َٕ ازخُاٍع ٖلى البضع الظي ُٚذ السخب ظماله وظٗله مٗاصال غ

َ
لخه، ٞبـــ

. َٕ  وؤبض
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Introduction  

Hujjat Al Baligha, undoubtedly, is one of the masterpieces written by Sheikh Waliyullah Al 

Dahlawi. It ‘scientifically„ emphasizes studies on society and its ethics/morals – branches of 

knowledge considered to be among the secrets of the sacred religion. This book appeared into 

two parts. The first explains the secrets of prophetic sunnah related to the well-being of sins and 

good deeds. To emphasize these aspects, the author referred to two general principles; firstly the 

aspect of good deeds and sins whilst the second deals with methods to unify existing religions. 

(Hermansen, 2000) 

 

Apart from the above, the first section also deals with areas of obligation and retribution; 

methods of retribution in this present life and after death when men are resurrected, principles 

of good deeds and sins in accordance to believers of all religions, followed by the arguments on 

political systems which are then directed towards the discussion on a much heated issue such as 

the implementation of hudud and various other Islamic laws through prophetic sunnah.  The 

second section of this book highlights the secrets of numerous prophetic sunnah on belief 

(iman), sensity and prayer (solah). The author also touches subjects of tithe, fasting, performing 
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hajj, ihsan, and Islamic ethics when dealing with people and in daily life, management of family 

institutions, state politics and a few other chapters.  

 

It must be noted that among the important concepts elaborated by the author is that of taklif; 

one which recognizes the subservient nature of the immortal human being to his Creator (Abdul 

Rani, 2006: 121-129) and the emphasis on the ‘why„ concept of taklif has to be one of the vital 

keys in understanding human nature and its behaviors. In the author„s view, there are three 

foundations on which this concept is built upon; namely human nature, the nature of knowledge 

which is followed by good deeds, and last but not least, the nature of literature and its function.  

 

In the Malaysian literary context, it must be noted that a one Mohd Affandi Hassan, an 

outspoken controversial literary figure and a retired civil servant from the elite MCS, (the 

Malaysian Civil Service) developed this concept of the taklif, appearing with a new literary theory 

which the author termed as ‘Persuratan Baru„ (the New Literary Theory). Mohd Affandi Hassan, 

seen as the author well-versed, possessing a deep understanding and knowledge of the taklif, 

propagates the idea how literary works particularly novels, should be crafted so as to be more 

effective, beautiful and meaningful by adopting ‘Persuratan Baru„ as the guiding principle in 

crafting novels. He argues, by crafting literary writings based on the taklif, one important 

outcome achieved would be that literary works enhanced; its beauty and language. And of 

utmost importance, the literary works crafted would be in line with God„s blessings. 

  

Apart from the above, the author describes at length on the background, the definitions, the basic 

philosophy, the methods and approaches in an aesthetic education. He sheds light on some 

aspects of Espen ― a new genre of literature in which the author highlights the contemporary 

literary arena. In the author„s mind, aesthetic education is intended to examine literary works in 

terms of its meaning towards civilisation of human beings. This meaning is seen from two 

perspectives namely the structure, which characterizes the beauty of a work; and the meaning of 

the message (content, philosophy, message and the moral) which,  in the Affandi„s opinion,  

characterizes the truth of faith in terms of world view.  
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The development of literature in Malay Archipelago 

 

The development of literature in the Malay world is certainly a wide topic to discuss. Initially, the 

word 'Malay' itself has a wide range of meaning.  For example in the context of Malaysian 

constitution, “Malay” means “a person, who professes the religion of Islam, habitually speaks the 

Malay language, and conforms to Malay custom”.  

 

The “Malay-Polynesian” Malay is a race whose existence has inhabited the Malay Archipelago, 

Polynesia and Madagascar since long time ago. In terms of languages, the Malay race is classified 

in the family of Austronesia, a race whose presence has long occupied a vast land area of the 

archipelago starting from the Malay Peninsula along the coast up to China Indo (which was a 

Malay state in Malaya) tracing along Patani, Southeast of Siam, Funan until the kingdom of 

Campa along the coast of Vietnam. ( Zakir, S.M,2000) 

 

Literary development in Malay Archipelago is said to date back to the early centuries of AD. In 

fact, Boris Parnikael has once said that oral form of literature has existed in the Malay world 

since the year 2000 BC, even before the emergence of Hindu-Buddhist influence and other 

religion set foot in Malay Archipelago. There were many inscriptions written in the ancient royal 

language, each explaining the history of the Malay literature„s existence in Malay Archipelago. ( 

Zakir, S.M,2000) 

 

The term ‘sastera„ was coined from Sanskrit language: sastra. The word ‘sas„ means ‘to give 

instructions, to teach, or to guide„. While the word ‘tra„ defines tools. The word ‘Sastera„ can thus 

be summed up as ‘the tools to teach, educate or to guide„. On the other hand, in English, the word 

‘literature„ holds pretty much the same meaning as it is in Malay. The contextual meaning of 

literature is the same with that of Malay language which uses the term ‘Persuratan„, coined from 

the word ‘Surat„. In a much wider context, it means ‘stories, happenings or thoughts which were 
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written down„.  Another definition brings the meaning of ‘kepustakaan„, a tool which is used to 

safeguard or spread knowledge„.  

 

It must be noted that Malay literature has undergone numerous evolutions and development 

both in terms of its conceptual and textual meanings. It delivers to us the meaning of literature 

which is said to be ‘the meaning of stories, happenings, thoughts in its imaginative and fictional 

way; be it either in written or oral forms targeted to be understood by the mass population„.  

 

If the Traditions of Sanskrit has a great influence over the Javanese literature in the Eastern 

Archipelago, the Western Archipelago on the other hand has witnessed the influence of the 

ancient Malay literature in Sumatera Island. It is greatly influenced by Hindu-Buddhism which 

later gradually transformed into a new civilisation i.e. the Islamic civilisation. ( Zakir, S.M,2000) 

 

Islam has set its path in Eastern Sumatra since the 13th century.  Malaysian Peninsular, at the 

same time was experiencing its golden time. Islam has brought along with it a new civilisation 

known as Malay civilisation which has not only changed the traditions and beliefs of its people 

with regard to culture and literary beliefs, but also sparked the emergence of Jawi-Malay writing 

system inspired by Arabic writings adapted to the local surrounding, thus bringing along with it 

prosperity and progress to the Malay world. ( Zakir, S.M,2000) 

 

This new Islamic civilization in the Malay world has abolished the influence of the ancient Malay 

writing system along with its Buddhist Hindu literary form. The existence of Islamic civilisation in 

the Malay world has also spawned a new literary genre that takes after a large influence from 

Islamic cultural tradition and gradually developed it. Among the literary genres that reflect the 

influence of Malay Islamic civilization is the genre of narrative story. ( Zakir, S.M,2000) 

 

The development of Malay literature has been shaped greatly by the nature and principles of 

Islamic teachings. In the year of 16th century until the 19th century, Islamic literature in the 

Malay Archipelago and the province of the West has flourished greatly. ( Zakir, S.M,2000) 
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In those glory days of Malay literature, new genre of literatures such as poetry, couplets, 

quatrains, and most importantly, the arts of writing ‘kitab„ or academic writings were born, 

functioning as the benchmark of the Islamic civilization. There is a vast array of literature on the 

topic. This period of time has witnessed the birth of great poets such as Hamzah Fansuri. ( Zakir, 

S.M,2000) 

 

The development of Malay literature however is said to be at its peak with the birth of the Empire 

of Malacca Sultanate in the Straits of Malacca. The development of knowledge and the presence 

of many scholars in Malacca were the catalysts which helps spread Islam in the Malay world. 

Among the greatest literary heritage of this empire were ‘Sejarah Melayu„ and ‘Hikayat Hang 

Tuah„ followed by thousands of works of tales, poems and other forms of literary works in all 

parts of the territory of Islam in the Malay world. ( Zakir, S.M,2000) 

 

Moving forward to a much recent time; in the 1970„s, the field of literature in Malaysia has 

witnessed the Islamic teachings phenomena taking Malaysia by storms, relating closely to the 

dakwah movement happening in Malaysia during that period of time. (Ungku Maimunah, 1989: 

288) 

 

On the other hand, during the 1990„s, several renowned Malay scholars with the likes of 

Muhammad Kamal Hassan, Shahnon Ahmad, Lutfi Abas and not forgetting Mohd. Affandi 

Hassan have had their share of academic opinions with regards to Islamic literature. There were 

differences of opinions among these scholars as to what aspire the Malay writers in their literary 

attainments. Could it be that these writers want to educate the society within the guidelines of 

Islamic teachings or could they merely be working on their literary attainments without giving 

much thought to educate the society – let alone to abide by the teachings of religion when it 

comes to the works of arts?  

 

This article is intended to study the Islamic Literature from the perspective of Mohd. Affandi 

Hassan (later will be referred to as Mohd. Affandi) on Islamic literature as well as the thoughts of 
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Sheikh Shah Wali Allah Ad-Dahlawi on this matter through the work of latter entitled Hujjat 

Allah al-Baligha. 

 

In the Malaysian literary context, it must be noted that Mohd Affandi Hassan, an outspoken 

controversial literary figure and a retired civil servant from the elite MCS, (the Malaysian Civil 

Service) developed this concept of the taklif, appearing with a new literary theory which the 

author termed as ‘Persuratan Baru„ (the New Literary Theory).  

This article highlights the concept of taklif as proposed by Mohd. Affandi, one which has been 

implemented by Sheikh Shah Wali Allah Ad Dahlawi in his above afore mentioned book.1   

The next section is going to examine briefly the life history of both scholars.  

 

 

Background of Mohd. Affandi Hassan 

Mohd. Affandi hailed from Kelantan Darul Naim. He was born in 9th March 1940 in Kampung 

Seberang Pasir, Kelantan from a not-a-very-affluent family. Due to financial reasons, unlike the 

usual schooling age for children, he started his formal education at a much later age, 10 years 

old.  

 

Upon his completion of studies at Sekolah Melayu Pasir Mas, Kelantan, he furthered his studies 

at Penang Free School, Penang. For his tertiary education, he pursued his degree in Malay 

Studies at University Malaya in 1968, and later received his Diploma in Public Administration in 

1972. As a government servant, he pursued his Masters at University of Essex in 1977. 

 

To further explore the various areas of religions, Mohd. Affandi attended formal classes in order 

to obtain a diploma of Islamic Studies in the year 1981. Not only that, he has actually started 

attending several classes in a Doctorate studies at the School of Oriental and African Studies 

(SOAS) in University of London. However, his studies were put on hold because of financial 

constraints, leaving him unable to continue his studies.  

                                                           
1 The information about the early life of Sheikh Shah Wali Allah ad Dahlawi was obtained from website: 

http://hujjatullah-il-baaligha.blogspot.com/2008/09/sheikh-shah-walilulah-hujjatullahil_25.html 

http://hujjatullah-il-baaligha.blogspot.com/2008/09/sheikh-shah-walilulah-hujjatullahil_25.html
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Based on the history of his early education, it can be seen clearly seen that he is a very passionate 

person in ‘pursuing knowledge„. His passion to gain knowledge and curiosity to learn is like an 

unquenchable thirst.  It could not be quenched. 

 

When he was 12, he was enchanted with the writings of a columnist, Muhammad Salehuddin 

which were published in Utusan Kanak-kanak. All of the writings have had such a big impact on 

the little boy that they were able to mold and influence the mind of the little boy who grew up to 

be knowledge–seeker throughout his life after that.  

 

Background of Sheikh Shah Wali Allah Al-Dahlawi 

 

Sheikh Shah Wali Allah and his family had been in India for a very long time. When he was born, 

he was named Qutubuddin Ahmad bin Abdurrahim bin Wajihuddin al-Umriy ad-Dahlawi. Many 

members of Sheikh„s family were very well-educated and pious.  

 

Sheikh„s education started at the tender age of 5. His father, Abdurrahim was his teacher and 

spiritual guide. Abdurrahim was a renowned scholar in a place called Dahliy. He was a man with 

high knowledge of the material and spiritual worlds as well as possessing a respectable 

reputation in the branch of Sufism. 

 

Under his father„s guidance, Shah Wali Allah memorized Quran, learned about Fiqhu Islam (such 

the way of performing the obligatory prayer), mastered Arabic and Parsi. He also learned from 

various books like Mishkat and some volumes of Bukhari and Muslim.  

 

At the age of 10, he has learnt syarhul al-kafiyah by al-Jami and Tafsir Baidhawi, among others 

including books in the field of hadith, fiqh, ushulfiqh, akhlaq, tasawwuf and others.  His 

knowledge in these fields blossomed at the hands of his father except that of hadith. He took the 

chains of the narration of hadith from an imam of his time; Muhammad Afdhal as-Sialkuti. 
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Shah Wali Allah Ad-Dahlawi writing career began upon his return from pilgrimage in 1731. 

During the decade of his return from pilgrimage, Shah Wali Allah started to work on writing 

Hujjat Allah al-Baligha. It could be said that his pilgrimage was a life changing experience that 

prompted him to move further forwards both in the spiritual and academic aspects.  

 

Being brought up in a family who has always been close to knowledge has undoubtedly shaped 

Shah Wali Allah into a great Islamic scholar. Among one of the most notable works of Sheikh 

Wali Allah Ad-Dahlawi is Hujjat Allah al-Baligha which ‘scientifically„ stresses studies on society 

and its ethics/morals – branches of knowledge considered to be among the secrets of the sacred 

religion of Islam. 

 

The Concept of Islamic literature from  Mohd. Affandi's persepective.  

Mohd Affandi Hassan, is an author well-versed, possessing a deep understanding and 

knowledge of the taklif, propagates the idea how literary works, particularly novels, should be 

crafted so as to be more effective, beautiful and meaningful by adopting ‘Persuratan Baru„ as the 

guiding principle in crafting novels.  

 

He argues, by crafting literary writings based on the taklif, one important outcome achieved 

would be that literary works enhanced; its beauty and language. And of utmost importance, the 

literary works crafted would be in line with God„s blessings. 

 

Mohd. Affandi has written a few critical essays, strengthening on the Tawhidic elements in 

crafting literary works. Mohd. Affandi was chosen in this journal as he was seen among the 

figures in the writing arena who had voiced out his opinions strongly regarding Islamic literature 

during that time. Among his major works are 'Pendidikan Estetika Dari Pendekatan Tauhid' 

which later contributed to the rise of 'Gagasan Persuratan Baru'. Practically, 'Persuratan Baru' is 

seen to differentiate between knowledge and mere story lines. (Ungku Maimunah, 2009: 68)  

 

According to Mohd. Affandi Hassan, based on his observation, he has opined that these two 

significant key notes in crafting literary works were not given its much-deserved importance and 



 الثاني )األدبيات(أبحاث محكمة: الجزء                            مقاربات في اللسانيات واألدبيات بين التقليد والتجديد 
 

 585  املؤتمر العاملي الخامس للغة العربية وآدابها
THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF ARABIC LANGUAGE & Literature,KUALA LAMPUR, MALAYSIA. 

 

attention in Malaysian literature, thus prompting him to express his ideas through 'Gagasan 

Persuratan Baru'. Later he further argued that knowledge should be given priority over storylines 

because it reveals ideas, thoughts, and submissions among others. 

 

He has continuously expressed his concerns over trending practices of Malay writers who seem 

to apportion much more focus on the story without giving as much attention to the aspect of 

knowledge which, according to Mohd Affandi Hassan, should supposedly be spread through the 

literary works.  

 

The implementation of ‘taklif’ as proposed by Mohd. Affandi in Hujjatullah al Baligha by 

Shah Wali Allah Ad Dahlawi 

It must be noted that among the important concepts elaborated by the author is that of taklif; 

one which recognizes the subservient nature of the immortal human being to his Creator and the 

emphasis on the ‘why„ concept of taklif  has to be one of the vital keys in understanding human 

nature and its behaviours. This is also one of the key points which have been stressed by Mohd. 

Affandi in his theory of Gagasan Persuratan Baru.There are three foundations on which this 

concept are built upon; namely human nature, the nature of knowledge which is followed by 

good deeds, and last but not least, the nature of literature and its function. 

 

The original source which has contributed greatly in the Hujjat Allah al-Baligha is the legal 

derivation of the metaphysical status from the corpus of hadith. Shah Wali Allah depicts religion 

throughout human history as having its origin in a primordial base which he terms the “din”.  

 

Mankind is said to be in its utmost harmony and in the ideal form with the “din”.  Actualized 

manifestations of the ideal form, known as “milal”, encompasses the primeval form of the ideal 

religion (din) in a modified form relevant for those who are meant for it. 

 

Throughout the course of time in the history of mankind, religion has changed in its forms, in 

order to suit the beliefs and spiritual practices of the nations to whom it has been revealed. He 
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has formulated a theory which has foreseen an interaction between the human customs and 

beliefs and the actualized form (milla) of the ideal religion.  

 

According to Shaikh Wali Allah, there are two sources of religious legislation. The first is made up 

of a branch based on the universal advantageous aims for the mankind in its ideal natural 

structure (fitra). The basis of practices and beliefs suited to the laws of all people is termed as 

“maddhabtabi„i”.  

 

The second consists of systems of laws (shari„as). Shaikh Wali Allah justifies ways of specific 

rulings of a religion inaugurated by a prophet are based on several factors. The prophet retains 

among people some of the elements of previous revelations which are beneficial, adding at the 

same time, new legislations that are necessary.  

 

Hujjat Allah al-Baligha appeared into two parts. The first explains the secrets of prophetic sunnah 

related to the well-being of sins and good deeds. To emphasize these aspects, the author referred 

to two general principles; firstly the aspect of good deeds and sins whilst the second deals with 

methods to unify existing religions.  

 

Apart from the above, the first section also deals with areas of obligation and retribution; 

methods of retribution in this present life and after death when men are resurrected, principles 

of good deeds and sins in accordance to believers of all religions, followed by the arguments on 

political systems which are then directed towards the discussion on a much heated issue such as 

the implementation of hudud and various other Islamic laws through prophetic sunnah.   

 

The second section of this book highlights the secrets of numerous prophetic sunnah on belief 

(iman), sanctity and prayer (solah). The author also touches subjects of tithe, fasting, performing 

hajj, ihsan, and Islamic ethics when dealing with people and in daily life, management of family 

institutions, state politics and a few other chapters. 
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Kitab Hujjat Allah al-Baligha is inspired by the Quranic verse (6:149) “Indeed, the conclusive 

argument is from God,” is seen as an ideal model of the Islamic literature as there were a quite 

number of stories which portrays how significance “taklif” is in the writings of Shah Wali Allah.  

 

For an instance, Shah Wali Allah was bogged down in his writing for a long time because he was 

unable to find a reliable religious scholar whom he could consult about vague matters. He also 

felt that he lack of skills in the branches of transmitted knowledge compared to what had 

previously existed in the fortunate centuries. 

 

Shah Wali Allah left India to Mecca to perform his pilgrimage in April 1731. His fourteen months 

stay in the Holy Cities was a remarkable developmental influence which has had such a great 

influence on his thought while crafting his works. He has studied a wide range of Islamic 

knowledge with the likes of hadith, fiqh and Sufism with various affluent teachers during his stay 

in the Hijaz. Among those honourable teachers of his, he had mentioned in the Anfas al- ‘Arifin, 

are Shaikh Abu Tahir al-Kurdi al-Madani, Shaikh Wafd Allah al-Makki and Shaikh Taj al-Din al-

Qala„i al- Hanafi (d. 1734).  All of them had taught very valuable life lessons for Shah Wali Allah 

in his quest of knowledge.  

 

Being a very pious man, Allah has granted him the advantages of experiencing mystical dreams 

in which he encountered the prophet Muhammad p.b.u.h. In another great work of his, The 

Emanations of the Two Holy Cities, Shah Wali Allah mentioned that these visions which he had 

been experiencing during that particular time strengthen his faith in religious purpose thus urge 

him to carry out the noble work of teaching and spreading dakwah. One could tell by reading his 

works that those writings were not genuinely written by his own idea, but rather it was written 

under the guidance of Allah.  

 

It was said that Shah Wali Allah has said that:  

“I felt discouraged that I am in an age of ignorance, prejudice and following the passions, in 

which every person has a high opinion of his own ruinous opinions; for being contemporary is 
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the basis of disagreement, and whoever writes makes himself a target”. He later added on, “Thus 

I would run one lap, and then I would retreat backwards”.  

 

It was the role of Muhammad known as ‘Ashiq whom has realised the great potential of Shah 

Wali Allah to educate people using his knowledge. Muhammad was inspired with the knowledge 

that human pleasure could only be attained through tracing its noble aspects.  

 

Shah Wali Allah was beseeched by ‘Ashiq who had also insisted him to write a book to share his 

knowledge with people. Whenever Shah Wali Allah made excuses to avoid writing books, he 

would be reminded of the “hadith of the bridling”. Shah Wali Allah later became convinced that 

writing was one of the great challenges and he turned to God and asked for his guidance.  

 

Shah Wali Allah initiated his writing by beseeching God to purify his heart from distractions, to 

guide his heart and to preserve him from error in the writing which he was embarking on and 

grant him the strength in holding to the truth in every situation.  

 

All of these instances hence justify the reasons why Hujjat Allah al-Baligha is indeed a model of 

Islamic literature. Shah Wali Allah has totally submitted to God the Almighty in guiding his path 

towards the truth in providing his facts and arguments in this book.  

 

Mohd Affandi Hassan in his theory describes at length on the background, the definitions, the 

basic philosophy, the methods and approaches in an aesthetic education. He sheds light on some 

aspects of Espen (esei pendek)-(short essay) ― a new genre of literature in which the author 

highlights the contemporary literary arena. In the author„s mind, aesthetic education is intended 

to examine literary works in terms of its meaning towards civilisation of human beings. 

 

 This meaning is seen from two perspectives namely the structure, which characterizes the 

beauty of a work; and the meaning of the message (content, philosophy, message and the moral) 

which, in Mohd. Affandi„s opinion, characterizes the truth of faith in terms of world view. The 
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theory that has been elevated by him as stated above is clearly seen in the works of Shah Wali 

Allah, particularly in Hujjat Allah al-Baligha. 

 

Conclusion 

Conclusively, from the above discussion that literature is indeed one of the tools which could be 

used in delivering educational message to the public effectively. Literature is said to be a true 

reflection of human„s nature, instilling virtues and disregarding vices. Therefore, it is of utmost 

importance for writers to always come up with creative ideas in crafting their literary works to be 

enjoyed by the readers and educating them with beneficial knowledge at the same time.  

Based on the observation on the views of Shah Wali Allah Ad-Dahlawi and Mohd. Affandi, it is 

evident that both scholars opine that at the foundation and philosophical level, Islamic literature 

is a holistic field, possessing its own foundation and is indeed very unique from being shaped by 

Islamic teachings. There are two distinguished similarities between these two scholars, one being 

the emphasize on literary works and the message behind them, and second one is the co-relation 

between literature and life.  If literary works are crafted well within the guidance of Islamic 

teachings, the writers would be rewarded greatly by Allah.  
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 والحمد هلل ف اتحة كل خير  
 وتمام كل نعمة
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