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 :شسٔط الٍشس يف اجملمٛ

 ُبٍشسِا اجملمٛ تعين اليت املٕضٕعات ضىَ املكدً البشح ٖهُٕ أ. 

 ُٔاملٍّذٗٛ العمىٗٛ بالشسٔط ٔااللتصاً ٔالكصد، ٔالعىل اجلدٚ عىمْ يف الباسح ٖتشسٝ أ 

 .أنادميٗا املتبعٛ

 ٌُٔدٔٚ وؤمتس أٔ دلمٛ، ألٙ لمٍشس ُقدً أٔ ٌُشس قد البشح ٖهُٕ ال أ. 

 ُ01 خط ٔحبذي نمىٛ، 061 عمٜ ٖصٖد ال ومخص البشح وع ُٖسفل أ. 

 ُِذاًٟٗا تستب نمىات 6 عمٜ تصٖد ال وفتاسٗٛ بهمىات املمخص ُٖسفل أ. 

 ُٔاإلوالٟٗٛ ٔالصسفٗٛ ٔالٍشٕٖٛ المػٕٖٛ األخطاٞ وَ خالٗا البشح ٖهُٕ أ. 

 ُبربٌاور وطبٕعا املكاه ٖهُٕ أ (Word)، اخلط ٌٕٔع (Traditional Arabic) ٔسذي 

 السٟٗطٗٛ العٍأَٖ يف 01 ٔسذي املنت، ضطٕز بني 0101 مبطافٛ املنت، نتابٛ يف 01 اخلط

 (Times New Roman) اخلط ٌٕع األدٍبٗٛ، المػٛ ٔيف. لمشٕاش٘ 01ٔ لمىنت، ٔالفسعٗٛ

 .00 سذي وع اخلط ٌفظ اهلٕاوش ٔيف املنت، يف 06 اخلط ٔسذي

 ُٔاجلدأه ٔاملسادع املصادز فّٗا مبا صفشٛ، 01 عمٜ البشح صفشات عدد ٖصٖد ال أ 

 .املمشكات ٔنافٛ ٔالسضًٕ

 ُاألضفن يف بّا اخلاصٛ ِٕاوشّا أزقاً صفشٛ لهن ُتٕضع أ. 

 املعتربٚ املعاٖري ٔفل لمتشهٗي وتخصصٛ عمىٗٛ لمذٍٛ البشٕخ مجٗع ضتخطع. 

 ٍٛااللتصاً ٔدُٔ أضباب، إبداٞ دُٔ ٌٔشسٓ حبح أٙ قبٕه عَ االعتراز يف احلل العمىٗٛ لمذ 

 .البشح بإعادٚ

 وع تتٍاضب ال اليت ٔالعبازات الهمىات بعض صٗاغٛ إعادٚ أٔ سرف يف حبكّا اجملمٛ حتتفظ 

 .الٍشس يف أضمٕبّا

 ٔالمتجن الشخصٗٛ، ٔادتّاداتّي ناتبّٗا، آزاٞ عَ البشٕخ يف املٍشٕزٚ العمىٗٛ اآلزاٞ تعّبس 

 .اجملمٛ أٔ التشسٖس ٠ِٗٛ ٌظس ٔدّات بالطسٔزٚ

 ٜالتالٗٛ اخلطٕات وساعاٚ البشح يف اهلٕاوش تدَٖٔ يف ُٖسد: 

 األٔىل لمىسٚ املسدع ذنس عٍد: 

 الطبعٛ عدد الٍاشس،: الٍشس وهاُ)غمٗظ خبط الهتاب عٍٕاُ املؤلف، اضي املؤلف، لكب: الهتب 

 ٔوسانصِا العسبٗٛ اآلداب تطٕز أمحد، أشفام الٍدٔٙ،:  وجال. ص ز، ،(الٍشس تازٖخ ٔدد، إُ

 .01،ص( 0102 ٔالٍشس، لمطباعٛ عىس داز دهل٘، ٌٕٗ) اهلٍد يف

 الطٍٛ، غمٗظ، خبط اجملمٛ اضي ،"وصدٔدتني فاصمتني بني" املكاه عٍٕاُ املؤلف، اضي: املكاالت 

 .الصفشٛ العدد،

 ص ز، ٌفطْ، املسدع: اآلتٗٛ الطسٖكٛ تتبع وباشسٚ التال٘ اهلاوش يف املسدع تهساز عٍد. 

 غمٗظ خبط الهتاب عٍٕاُ لمىؤلف، الشّسٚ اضي البشح، وَ آخس وٕضع يف املسدع تهساز عٍد 

 .ص ز، املكاه، أٔ

 ( .0: الٍطاٞ: )ناآلت٘ التخسٖر ٖٔهُٕ اهلٕاوش، يف ٔلٗظ احلدٖح، ونت يف اآلٖات ُتخسز 

 ُاجملمٛ عٍٕاُ عمٜ املطبٕعٛ البشٕخ ُتسضن أ: 

dirasatarabiajnu2014@gmail.com  
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 َكد١َ ايعدد

 

يكطِ ايّدزاضات ايعسب١ٝ  "دزاضات عسب١ٝ"ّ ٖرا ايعدد اجلدٜد َٔ دل١ً ْكّد

ْٗسٚ ٚحنٔ ْتذّدد ًَٜٛا بعد ّٜٛ َعتُدٜٔ ع٢ً ٚاإلفسٜك١ٝ يف داَع١ دٛاٖس الٍ 

 ايجكاف١ ايعسب١ٝ خباص١ ٚايجكاف١ ايعامل١ٝ بعا١َ.

ّٛع١ يف ايّٓكد ٚاألدب حدٜج١ ايعٗد دّراب١  ُّٔ ٖرا ايعدد َكاالت ٚحبٛثًا َتٓ تض

اخلٝاٍ ايعًُٞ يف األدب ايعسبٞ أصٛي٘ "دب١ٝ ٚع١ًُٝ. فتذد حبجًا بعٓٛإ فٝٗا أفهاز أ

. ٜتخدخ حٍٛ َػاَسات اإلْطإ يف ايعٛامل اجملٗٛي١ "ايسشام َٔ داَع١ آضاّ ْٚػأت٘ يعبد

ٕٛ نسٚشٚ يداْٝاٍ دٜفٛ ٚحتٛيت ٖرٙ َجٌ ايفضا٤ ٚايهٛانب األخس٣ َجٌ زٚا١ٜ زٚبٓط

عاملٞ َػٗٛز، ٚيف األدب ايعسبٞ جند تٛفٝل احلهِٝ يف بعض ايسٚا١ٜ إىل فًِ ضُٝٓا٥ٞ 

 اخلٝايٞ . َطسح٘

ّٜٚٔ ايصَٔ ايٓخٟٛ "اجمل١ً حبج٘ ايكِٝ بعٓٛإ  ّ دزاز ايهٛض٢أ.د. عصا قد ش

 ."يًفعٌ يف ايعسب١ٝ

: ايبعد "غعس١ٜ ايعًِ"يدنتٛز٠ مسس ايدٜٛب ببخح عٓٛاْ٘ ٚأغٓت ٖرا ايعدد ا

، ٜٚطع٢ ايبخح إىل ايهػف عٔ غعس١ٜ ايعًِ منٛذدًاايعذا٥يب يف أدب اخلٝاٍ ايعًُٞ أ

 .ب غبٝ٘ باألزض يًهاتب طايب عُسإ نٛنيفب اخلٝاٍ ايعًُٞ َٔ خالٍ زٚا١ٜ يف أد

١ زٚا١ٜ َٓٝٚٔ ايبخٛخ يف ٖرا ايعدد حبح بعٓٛإ ايٛاقع١ٝ يف ايسٚا١ٜ ايُٝ

َّاج أمنٛذدًا يًدنتٛز َظفس عامل َٔ ن١ًٝ ايدزاضات ايعسب١ٝ  ايس١ٖٓٝ يصٜد َطٝع د

  يف داَع١ حٝدز آباد.

َّاج  : ٜرنسْٞ شٜدايدنتٛز املكاحل ٖرا ايهتاب فكاٍٚقد ٚصف  َطٝع د

باألْٗاز اجلاز١ٜ املأيٛف١ تًو اييت ال تهف عٔ اجلسٜإ ٚمتّد َا حٛهلا يف طسٜكٗا 

 باخلضس٠ ٚايُّٓا٤.

يًدنتٛز أخرت  "ٝات ايٓطا١ٝ٥ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝدزاض١ ايػخص"ٚحبح بعٓٛإ  

 عامل َٔ داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛدهلٞ، اهلٓد.

١ٝ ظٛاٖس بالغ"١ دَػل حبجًا بعٓٛإ بح َٔ داَعٚنتب ايدنتٛز خًدٕٚ ص

ٜتخدخ عٔ دٜٛإ ذلُد ايّدّز٠ ايّصادز عٔ دا٥ص٠ َؤضط١ ايبابطني  "يف غعساالْتفاض١

 يإلبداع ايػعسٟ.

 زٚا١ٜ قٓدٌٜ أّ ايّصساع ايّجكايف بني ايّػسم ٚايػسب يف"ٚجند حبجًا بعٓٛإ 

َٔ داَع١ ، ٖٚٓاى حبح حنٟٛ َعٟٓٛ يًباحج١ فٝٓٛع احلطٔ يٝخ٢ٝ حكٞ "ٖاغِ

 ."محٌ اجلُع ع٢ً املفسد يف اإلعساب"ايبعح َٔ محص بعٓٛإ 

يف دٜٛإ دلد اإلضالّ ألمحد قسا٠٤ ْكد١ٜ "ايبخٛخ اجل١ًُٝ يف ٖرا ايعدد  َٔٚ

قدَ٘ د.  ٚحبح يًباحح ذلُد زحيإ ايّٓدٟٚ َٔ داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ "ذلسّ

 "ٚاٜات عبد ايسمحٔ َٓٝفقضاٜا احلداث١ ٚ االضتعُاز يف ز"ذلُد ضٝا٤ اهلل بعٓٛإ 

 َِٚٓٗ َٔ مّس٢ ٖرا ايدٜٛإ بإيٝاذ٠ َٖٛريٚع تػبٝٗا بإيٝاذ٠ َٖٛريٚع.
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ع١ ايفًٛد١ بايعسام حبجًا بعٓٛإ عًٞ إبساِٖٝ َٔ داَ ٚنتب ايدنتٛزأمحد

ّٜقصٝد٠ ايٓجس بني" ٚجند يًباحج١ ْادٜا درب غعس   ."١ اضطساب املصطًح َٚأشم ايػعس

 .ايػصٍ ايهٝدٟ يد٣ ايعسدٞ

َٔ "حبجًا بعٓٛإ  نتبت أ. ا بتطاّ ذلفٛضع١ ايبعح يف محص َٚٔ داَ

                    .")احِلذاج( ايبالغ١ إىل ايبالغ١ اجلدٜد٠

 ٚحنٔ إذ ْكّدّ ٖرا ايعدد اجلدٜد َٔ دل١ً دزاضات عسب١ٝ ْٗدف إىل تعُٝل

 ، ٚيتهٕٛ زح١ً ثكاف١ٝ دراب١ ممتع١.ايجكاف١ ٚاألدب ٚايٓكد ٚايبالغ١

 ٜطعٓا يف ايٓٗا١ٜ إال إٔ ْكٍٛ َا قاي٘ ايبازٚدٟ : ٚال

 فاحلهِ يف ايّدٖس َٓطٛب إىل ايكًِ      بك٠ٛ ايعًِ تك٣ٛ غٛن١ األَِ   

 
 ز٥ٝظ ايتخسٜس

 د. زضٛإ ايسمحٔأ.



 

 

 

 

 

 

 
 

 قــراءَ نقــــــديُ فــٌ ديــــىاى

 "مـــجــد اإلســـالم" ألحـــمــــد حمـــــرم
 الهدوٍاى رحي مدحم

 عهايُ علماء تامًلهاد بهقل كتب القرضاوٍ
 الكالسًكًُ إىل لغتهم 

 شاه احلمًد بو عبدالرمحو الباقىٍ الفاضل اجلمالٌ
 

 
 

 الدراسات اإلسالمًُ





"قضا٠٤ ْكـز١ٜ يف رٜٛإ "زتز اإلعالّ                                                            رصاعات عضب١ٝ 9

 

Dirasat Arabia  اإلعال١َٝاعات ايزص 1028 ايعزر ارتاَػ 

 

 ٛإضا٠٤ ْكـز١ٜ يف رٜق
 ضّ"زتز اإلعالّ" ألمحز ست 

 

ايٓزٟٚإ صعت ُزست 


 

raihan.amu@gmail.com 

 

ؾكز ْؾأ يف سذضٖا  ،قضملمسع١ طٝب١ َباصن١  عبشاْ٘ ٚتعاىلأتاح اهلل  :ايبشح ًدكَ

ٚتضعضع يف أسناْٗا األعالّ ٚايعباقض٠ ٚصداٍ ايؿهض ٚايزع٠ٛ ممٔ قارٚا قٝار٠ ع١ًُٝ 

ٚأرب١ٝ يف ايعامل ايعضبٞ ٚنتبٛا ٚفٓؿٛا ٚهلِ آثاص ْاؾع١ َؿٝز٠، نُا أصتبت أصض 

قٞ ٚساؾغ، ٚهلِ َجٌ ايباصٚرٟ ٚؽٛ َقض عًُا٤ ٚدٗابش٠ ٚنتابا أنؿا٤ ٚؽعضا٤ أؾشاسًا

ايؾاعض ٛانب املتألأل٠ اؾ١، ٚنإ َٔ ٖشٙ ايهكنبري٠ يف إثضا٤ األرب ٚايجإعٗاَات 

 أمحز ستضّ.

بؾعضٙ املتغِ  ٚال صٜب إٔ ٖشا ايؾاعض ايععِٝ قز أثض٣ األرب ايعضبٞ نجريًا 

ؾٗٛ َٔ نباص  باالجتاٙ اإلعالَٞ ايشٟ مل ٜغبل إيٝ٘ ايؾعضا٤ اآلخضٕٚ يف عقضٙ.

متّٝظٙ يف ؽاعضٜت٘  اإلعالَٝني املضَٛقني يف ايعقض اذتزٜح، ٚايٓظع١ اإلعال١َٝايؾعضا٤ 

، يكز فزم ؾٝ٘ قٍٛ ايزنتٛص أمحز يؾعضا٤ اآلخضٜٔ املعافضٜٔعٔ اإىل سز نبري

الَٞ ادتباص ايشٟ "ٖٚٛ ايؾاعض اإلع طنٞ أبٛ ؽارٟ َؤعػ َزصع١ أبٛيٛ سني قاٍ:

 َٔ ايؿٓاْنيٚإٔ ٜهٕٛ ايكز٠ٚ يػريٙ  ٜ٘ٓقـ صٚح اإلعالّ ٚعريت إٔ مبٛاٖب٘ ٜغتطٝع

ٚاملقٛصٜٔ"
1
. 

"زتز  ؽعضٙ اإلعالَٞ ٚايٓكز ع٢ً رٜٛاْ٘سٍٛ  ٠ عتتُشٛصايٛدٝظ ٛصقيتؾ

ؾٗشا أَض ؽام ٚفعب يًػا١ٜ إٔ أقّٛ بعضض ْٚكز ع٢ً  اإلعالّ" يف َععِ األسٛاٍ.

ايضغِ َٔ ٚع٢ً مجٝع ققا٥زٙ أٚ دٌ ؽعضٙ ايشٟ قزَ٘ ايؾاعض يف ٖشا ايزٜٛإ ايندِ، 

ٚبعز  .نً٘ بشيت نٌ غاٍ ْٚؿٝػ إلعزار ٖشٙ املكاي١ يف ثٛب قؾٝب ٚيٕٛ ؾضٜز سيو

عٝغتطٝع ايكاصئ إٔ ٜتشزخ بكزص َٔ ايتؿقٌٝ ايٝغري  ،رصاع١ ٖشٙ املكاي١ املدتقض٠

عٔ ايؾعض اإلعالَٞ ٚرٜٛإ "زتز اإلعالّ" ألمحز ستضّ، ٚعٔ عبب ْعُ٘ َٚٛمٛع 

قبٌ إٔ طتٛض يف فًب املٛمٛع  ْض٣ َٔ األْغب إٔ ْغًط  ٚرٜٛاْ٘ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ عٓ٘. 

 ْعض٠ عابض٠ ع٢ً سٝات٘ ايع١ًُٝ ٚخزَات٘ األرب١ٝ.
ٚيز أمحز ستضّ سغٔ عبز اهلل بكض١ٜ إبٝا اذتُضا٤ ايتابع١  :: عري٠ أمحز ستضّأٚاًل

2م2811حملاؾع١ ايبشري٠ ع١ٓ 
، ٖٚٛ َٔ عا١ً٥ سات أفٍٛ ؽضنغ١ٝ، ْؾأ ستضّ ْؾأ٠ 

ٚتضب٢ تضب١ٝ ر١ٜٝٓ، ٚقز قضأ َٓش فػضٙ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ ٚايتاصٜخ اإلعالَٞ  ع١ًُٝ

                                                        


 ٞ، اهلٓز.هل، ْٝٛ رْٗضٚ ٍداَع١ دٛاٖضال ،باسح
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َٔ األسارٜح ايؾضٜؿ١ ٚاعتعٗض رٚاٜٚٔ  اجملٝز، نُا سؿغ ايكضإٓ اجملٝز ٚنجريًا

ايؾعضا٤
3

َاصؼ ايٓعِ َٓش فباٙ، ٚعهـ ع٢ً ٚ، ٚطايع ايهجري َٔ ايٓقٛل األرب١ٝ. 

ٛص األرب ٚايؾعض ؾأسضط رصصٖا ْٚاٍ ع يف نتب ايرتاخ، ٚايتاصٜخ اإلعالَٞ، ٚغال

ايهٓٛط َٓٗا، ٚنإ َٔ أق٣ٛ ايؾعضا٤ رٜباد١، ٚأْقعِٗ بٝاًْا، ٚاَتاط ؽعضٙ بايٛسز٠ 

املٛمٛع١ّٝ، ٚؽاعت ؾٝ٘ اذته١ُ، َطبٛع١ غري َتهًّؿ١، ٚنإ فاسب َجٌ صؾٝع١ يف 

١َّ ٖاطي١. ٜٓتُٞ أمحز ستضّ إىل َزصع١ اإلسٝا٤ ٚايبعح يف ايؾعض ايعضبٞ؛ ٚ ٖٞ تًو أ

املزصع١ اييت تنِ إيٝٗا ؽعضا٤ أَجاٍ: ستُٛر عاَٞ ايباصٚرٟ، ٚأمحز ؽٛقٞ، ٚساؾغ 

٘ يف اذتكٌ ، ٚدٌ ققا٥زٙ ٚرٜٛاْعٔ اإلعالّ ٚاملغًُني إبضاِٖٝ. ٚقز ْشص ْؿغ٘ َزاؾعًا

ٚقز أْقـ بضٚح اإلعالّ ٚعريت٘ َٚأل األرب ايعضبٞ اإلعالَٞ بؾعضٙ إس  ،اإلعالَٞ

اٖا بعض ايباسجني يف أصبع١ أدظا٤ عٔ "زتز اإلعالّ" ٚقز مّس مدًُا خًّـ رٜٛاًْا

ٚاحملككني "اإليٝاس٠ اإلعال١َٝ". عضض ٖشٙ اجملُٛع١ ايهبري٠ ع٢ً ايعامل اإلعالَٞ يف 

إطاص إعالَٞ بزٜع عاطع ٚاعتٓاص ؾٝٗا بٓٛص اهلزا١ٜ ايكضآ١ْٝ ٚبايغري٠ ايٓب١ٜٛ ايؾضٜؿ١ 

يٓيب ايهضِٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚغظٚات٘ ٠ اٚقزّ ؾٝٗا فٛص٠ األسزاخ ايقارق١ َٔ سٝا

ٜٔ إٔ "رٜٛإ ستضّ، ايغٝاعٝات" يف دظآخض بعٓٛانُا ي٘ رٜٛإ  ٚبطٛالت أفشاب٘.

قز غًبت ايضٚح  أْ٘ تتٓاٍٚ ايكناٜا ايٛط١ٝٓ ٚايغٝاع١. َٚٔ املالسغنبرئٜ، 

َٚٔ ٖٓا ٜتنح بعز رصاع١  .ًأٜنا اإلعال١َٝ ٚايؿهض٠ ايز١ٜٝٓ يف َٓعَٛات ٖشا ايزٜٛإ

ٚقز تٛيف أمحز  بهٌ َع٢ٓ ايه١ًُ. سكٝكًٝا إعالًَٝا ققا٥زٙ ٚأبٝات٘ أْ٘ نإ ؽاعضًا

 ًاؽعضٜ بعز إٔ تضى إصثًا ًاعُض ٜٓاٖظ ايجُا١ْٝ ٚايغتني عاَ عٔ ،م2491ستضّ عاّ 

ععًُٝا
4
. 

  :َع سنض بعض ايُٓاسز َٓ٘ "اإلعالّ زتز": قضا٠٤ يف رٜٛإ ثاْٝا

عتهٞ ؾٝٗا  ط١ًٜٛ ققٝز٠ ٖٛ ايؾعضاملًشُٞ :املًشُٞ ٚرٜٛإ زتز اإلعالّايؾعض 

يًعار٠ يف املعاصى  بطٛي١ٝ خاصق١ بأعُاٍ يكّٛ أٚؽعب قاَٛا أبطاٍ ايؾاعض ققك

سٍٛ بطٛالت ؽعب، ٚاذتضٚب يف قايب ؽعضٟ. "ٖٞ قق١ ؽعض١ٜ أٚ ْجض١ٜ ط١ًٜٛ، تزٚص 

أٚ أسزاث٘ ايك١َٝٛ املُٝظ٠ عرب ايعقٛص، تتدًًٗا ارتٛاصم، ؾبطًٗا آهل١ أٚ أْقاف آهل١. 

. ٚايُٓٛسز ١٦َ أيـ بٝت َٔ ايؾعض مخػاملعاصى، قز ٜبًؼ عزر أبٝاتٗا  يف ٚفـ بابؼت

األَجٌ هلشا ايؿٔ ٖٛ إيٝاس٠ َٖٛريٚؼ، ايؾاعض ايْٝٛاْٞ ايشٟ عاـ يف ايكضٕ ايجأَ َٔ 

بٌ املٝالر"ق
5

"ٖٞ قق١ ؽعض١ٜ  :بايؾعض املًشُٞ نُا سنض ايزنتٛص ارتؿادٞ تعضٜؿًا. 

أٚ ؽعض قققٞ عتتٟٛ ع٢ً أؾعاٍ عذٝب١ ٚسٛارخ خاصق١ يًعار٠ َٚٔ أِٖ عٓافضٖا 

ايٛفـ َع اذتٛاص ٚفٛص ايؾدقٝات ٚارتطب ٚعٓقض اذتها١ٜ ٖٛ ايعٓقض األِٖ ؾٝ٘ 

َع االعتطضار ٚايعٓا١ٜ باذتٛارخ ايعضم١، مما تؿرتم املًش١ُ ؾٝ٘ عٔ ايكق١ 

ا ايؾعض ٜكك أْبا٤ املعاصى ٚايبطٛي١ ٚاألبطاٍ ع٢ً ضتٛ . ٖٚشنبريًا ٚاملغضس١ٝ اؾرتاقًا

يعك١ًٝ ٚايؿ١ٝٓ"اعاسز خاٍ َٔ ايتعكٝزات 
6

ٚنشيو عضف األعتاس أمحز سغٔ ايظٜات . 

: "ٖٚٛ ْعِ ايٛقا٥ع اذتضب١ٝ ٚاملؿاخض ايك١َٝٛ يف َٛدظًا بايؾعض املًشُٞ تعضٜؿا رقٝكًا

ؽهٌ قق١، ناإليٝاس٠ ٚايؾآٖا١َ"
7
. 
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"رٜٛإ زتز اإلعالّ" يٝغتعٝز ؽباب األ١َ أزتار أعالؾِٗ ْعِ أمحز ستضّ 

قزّ ايؾاعض ايغري٠ ايٓب١ٜٛ نا١ًَ  .ألٚي٦و ايغايؿني ٚعًْٛا ٚبطــٛالتِٗ يٝهْٛٛا اَتزارًا

َٔ ايؾعض املًشُٞ نُا ْضاٙ منٛسدًا يف ٖشا ايزٜٛإ ايندِ، عزٙ بعض ايٓكار ٚاألربا٤ 

ادتاْب "أَا يف األرب ايعضبٞ ؾال تٛدز املًش١ُ  ٖشا املكضصات ايغعٛر١ٜ اييت تؾري إىل يف

ميهٔ تقٓٝؿٗا  إٔ ٖٓاى أعُااًل مبؿَٗٛٗا ايعاملٞ املعتُز ع٢ً ارتضاؾ١ ٚاألعطٛص٠ غري

أٚ "رٜٛإ زتز  "اإليٝاس٠ اإلعال١َٝ" مُٔ ايؾعض املًشُٞ، ٜٚأتٞ ع٢ً صأؼ تًو األعُاٍ

يؾعض ايعضبٞ اذتزٜح ع٢ً َجاٍ يف ا ستضّ ايشٟ ساٍٚ إٔ ٜٛدز املًش١ُ اإلعالّ" ألمحز

غريٙ َٔ األَِ األٚصٚب١ٝ ٚايؾضق١ٝ"
8
. 

١َٝ اعتؿار٠ اْؿضر ستضّ بني ؽعضا٤ ايعضب١ٝ بتكزِٜ تقٜٛض ايبطٛي١ اإلعال

ؾٓعِ ًَشُت٘ ايٓب١ٜٛ "رٜٛإ زتزاإلعالّ" يف عز٠ آالف َٔ  َٔ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ،

ٚعًِ بٛاقع١ٝ ايتغًغٌ ايظَين. األبٝات، فٛص ؾٝٗا عري٠ ٚسٝا٠ ستُز ف٢ً اهلل عًٝ٘ 

ْٚعِ املعاصى ٚايػظٚات َتن١ُٓ ايٛقا٥ع ايجابت١، زتضر٠ َٔ ارتٝاٍ ايٛاِٖ ٚاألسزاخ 

املؿتع١ً، ٖٚٛ ٜكغِ ًَشُت٘ إىل ؾقٍٛ ٜٚكزّ يهٌ ؾقٌ َكز١َ ْجض١ٜ ٜؾضح ؾٝٗا 

َٛمٛع٘، ٚبزأ ستضّ ًَشُت٘ باملزٜح ايٓبٟٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، ٚمبا دا٤ ب٘ ايٓيب 

ايهضِٜ َٔ ايضعاي١ ايغُش١ اييت تبزرت بٓٛصٖا ظ١ًُ ادتٌٗ، ٚعُت خرياتٗا يًٓاؼ ثِ 

سنض غظٚات ايضعٍٛ َٔ بزص ٚأسز ٚسٓني ٚارتٓزم َٚا إيٝٗا. ٚقز ْؾض َٓٗا بعض 

ايكقا٥ز ظضٜز٠ "ايبالؽ" ٚدضٜز٠ "ايؿتح" ٚزت١ً "األطٖض" ٚمل ٜطبع ٖشا ايزٜٛإ يف 

زنتٛص ستُز إبضاِٖٝ ادتٝٛؽٞ ع١ٓ ًح ٚاملضادع١ يسٝات٘. بٌ مت طباعت٘ بعز ايتقشٝ

 .م2491
ناْت نا١َٓ ٛ إٔ ؾهض٠ رٜٛاْ٘ "زتز اإلعالّ"ٚي ايؿهض٠ األٚىل يزٜٛإ "زتز اإلعالّ":

٘ إيٝٗا أسز ٗيف صٚح ايؾاعض ٚخٝاي٘ ٚيهٓٗا مل ختضز إىل زتاٍ ايتٓؿٝش إال بعز إٔ ٚد

يف صداٍ اإلعالّ ايػٝٛصٜٔ ٖٚٛ األعتاس ستب ايزٜٔ ارتطٝب فاسب زت١ً "ايؿتح" 

اٖتُاَ٘  َٔ اهلذض٠ الؾتًا2111ٚايعؾضٜٔ َٔ صبٝع األٍٚ ع١ٓ  يف ارتاَػ إيٝ٘ صعاي١

 عٝزٟ األعتاس ادتًٌٝ،"إىل ايكٝاّ بٗشا ايعٌُ ادتًٌٝ ٚايؾعض ادتٌُٝ ؾٗٛ غتاطب٘ ؾٝٗا: 

ايعضبٞ ٚؽاعض َقض ايهبري األعتاس أمحز ستضّ: ايغالّ عًٝهِ ٚصمح١ َؿدض٠ ايبٝإ 

اهلل ٚبضنات٘ ٚبعز، ٚنٓت ُُٖت أنجض َٔ غري َض٠ إٔ أنتب إيٝهِ أقرتح عًٝهِ 

نٓا ضتاٍٚ إقٓاع ؽٛقٞ بو صمح٘ اهلل ب٘ ٚيهٔ خؾٝت إٔ ٜقضؾهِ سيو عٔ  َؾضٚعًا

هضِٜ بني سني ٚآخض إىل َعاْٞ ادتٗار األخض٣. ٖٚشا املؾضٚع ٖٛ إصعاٍ ْعضنِ اي

َؿاخض ايتاصٜخ اإلعالَٞ ارتًك١ٝ ٚايعُضا١ْٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚاإلفالس١ٝ ٚاذتضب١ٝ. ْٚعِ 

نٌ َؿدض٠ َٓٗا يف قطع١ خايز٠ تٓكؿ يف أؾ٦ز٠ ايؾباب، ؾإسا طخض أربٓا بهجري َٔ ٖشٙ 

ايكطع ع٢ً اختالف أٚطاْٗا ٚقٛاؾٝٗا أَهٔ بعز سيو تضتٝبٗا عغب تاصٜخ ايٛقا٥ع: 

يٝـ إيٝاس٠ إعال١َٝ َٔ زتُٛعٗا"ٚتأ
9
. 

ظَٔ يٚنتاباتِٗ تاصغتِٗ  َألٚا َٔ ايعاص يٓا إٔ ٜهٕٛ يًؿضؼ ايشٜٔ ٖشا أيٝػ

يف رٜٛإ َؿاخض ٜػط٢ ؾٝ٘ ايبٝإ ع٢ً ايعٝٛب، ٜٚؾري ٚارتضاؾات داًٖٝتِٗ بايؾٓا٥ع 
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: ٚإٔ ٜهٕٛ يًْٝٛإ طَٔ ايهاتب بشيو إىل "ؽآٖا١َ ايؿضرٚعٞ". ثِ ٜغتطضر قا٥اًل

إىل  بٗا اإلْغا١ْٝ ٚتعتظ ٚثٓٝتِٗ ٚأٖٚاَِٗ ايقبٝا١ْٝ رٜٛإ َؿاخض "ناإليٝاس٠" تتػ٢ٓ

٢ أع٢ً َٓ٘ صتب١ ٚأععِ َٓ٘ ٖشا. ٚاإلعالّ ايشٟ مل تؿتح اإلْغا١ْٝ عٝٓٝٗا عً ٓاَٜٛ

 َٚؿاخض ظتتٗز َؤصخٛٙ يف تؾٜٛ٘ فؿشات٘ ٚاذتط َٔ قزص صداي٘. ستاَز
املؤصخٕٛ ال ٜغتطٝع إٔ ٜغتزصن٘ إال ايؾعضا٤، ٚأنجض : "إٕ ايشٟ ققض ؾٝ٘ قا٥اًل ٜٓب٘ٚ

ؽعضا٤ْا َؾػٛيٕٛ ظُاٍ املضأ٠. ٚعكٛهلِ َقضٚؾ١ عٔ ارتري، ِٖٚ ٜغضقٕٛ َٔ رٚاٜٚٔ 

ؽعضا٤ اإلصتًٝظ. ؾًٝػ عٓزِٖ ٚقت ملضادع تاصٜخ ايعضب ٚاإلعالّ"
10
. 

ٜتنح َٔ ايضعاي١ ايغابك١ إٔ ستب ايزٜٔ ارتطٝب ٖٛ ايشٟ سح ؽاعضْا 

ٖٛ  ع٢ً تكزِٜ ٖشٙ اهلز١ٜ ايطضٜؿ١ إىل األ١َ اإلعال١َٝ ٚنإ ٖشا ارتطابادتًٌٝ 

يف ْؿغ٘ ؾإسا ب٘ ٜٓعِ رٜٛاْ٘ ايشٟ عضض  ٚأدذت ايؾضاص٠ اييت أمضَت ؽع١ً اذتُاؼ

ؾٝ٘ خالف١ ْك١ٝ يًتاصٜخ اإلعالَٞ يف قايب ؽعضٟ َهتٌُ ايؿٔ ٚامح األرا٤ قٟٛ 

صغتِٗ ٚعع١ُ آبا٥ِٗ ٚأعالؾِٗ، ٜٚزؾع ايتعبري ست٢ ًٜؿت ؽباب اإلعالّ إىل َؿاخض تا

 َٚؿاخضِٖ اييت دعًتِٗ ٜٓعضٕٚ إىل آثاص األَِ األخض٣ ٚايعٝب عِٓٗ عكز٠ ايٓكك

 ١ايٓاؽ٦ دٝاٍٜٚعز ٖشا ايزٜٛإ َٔ اهلزاٜا ايطضٜؿ١ يأل نُا ٜٓعض األقظاّ إىل ايعُايك١.

ستُٛر قاعِ ْٛؾٌ يف نتاب٘  أ١ُٖٝ ٖشا ايزٜٛإ ايزنتٛص ستُز نُا ٜؾري إىل

: "ٖشا ايزٜٛإ ٖز١ٜ يهٌ "بطٛالت ايؾباب ٚأزتار ايؾٝٛذ يف رٜٛإ زتزاإلعالّ" قا٥اًل

أبٓا٤ اإلعالّ يٝشنضٚا بشيو عٗز اآلبا٤ ٚاألدزار َٔ األعالف املقطؿني األخٝاص، ايشٜٔ 

اْب ايضعٍٛ آثضِٖ اهلل عٌُ داْب َٔ األعبا٤ يف ْؾض ايزٜٔ اإلعالَٞ ٚيف ٚقٛف إىل د

، ٚبشا ٜتعضف ادتٌٝ ايالسل ايهضِٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، شتًقني َؤَٓني ستتغبني

َٔ آثاص ٚأزتار ادتٌٝ ايغابل، ايشٜٔ مشٛا بهٌ َا ميًهٕٛ يف عبٌٝ اهلل  ٤ٞع٢ً ؽ

ايععِٝ ؾٝبكٕٛ بشيو هلِ أع٠ٛ سغ١ٓ"
11
. 

 :مناسز َٔ ققا٥زٙ

ايؿ١ٝٓ  ًَهات٘ؾز أمحز ستضّ نٌ س :ص املؾضم األٍٚ يًزع٠ٛ اإلعال١ََٝطًع ايٓٛ

عهـ ع٢ً ايتاصٜخ اإلعالَٞ ٜغتدًك سكا٥ك٘ ٜٚغتٛعب َؿاخضٙ ٚقزصات٘ ايؾعض١ٜ ٚ

 سزاخ ٚايٛقا٥عنؿٔ عاملٞ سٞ ٜغٓزٙ األ دشاب ٜٚغذً٘ يف قايب ؽعضٟ مجٌٝ

ققٝز٠،  تغعا ٚعتنيَٚا١٥ ٜٚزٚص رٜٛاْ٘ ايشٟ بًػت ققا٥زٙ  ٚتؤنزٙ سكا٥ل ايتاصٜخ.

ٚحتزخ ايؾاعض ؾٝ٘ عٔ سٝا٠ ايضعٍٛ سٍٛ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ املطٗض٠ ٚفشابت٘ ايربص٠، 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف َه١ ثِ عٔ ٖذضت٘ ثِ عٔ اعتكضاصٙ باملز١ٜٓ ٚاملؤاخا٠ بني 

املٗادضٜٔ ٚاألْقاص َٚٛقؿ٘ َٔ ايٝٗٛر ٚاملٓاؾكني، ثِ سنض ايػظٚات َٚا ٚقع ؾٝٗا َٔ 

ت٢ ببٝإ عٔ ايٛؾٛر اييت تٛاصرت ع٢ً ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أسزاخ ٚبطٛالت، ثِ أ

َٔ أقق٢ ايعضب، ثِ حتزخ عٔ ايهتب ٚايضعا٥ٌ اييت بعجٗا إىل اذتهاّ ٚاملًٛى. ثِ 

تٓاٍٚ سنض ايغضاٜا اييت أصعًٗا ايٓيب فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إىل شتتًـ أضتا٤ ادتظٜض٠ 

ٝ٘ ٚعًِ قبٌ ذتاق٘ بايضؾٝل األع٢ً ٖٚٛ ايعضب١ٝ ٚختُٗا بآخض عٌُ قاّ ب٘ ف٢ً اهلل عً

إصعاي٘ دٝؿ أعا١َ يًػظٚ  يف بالر ايضّٚ
12
ْٚض٣ يف ايزٜٛإ قبٌ بزا١ٜ ايكقا٥ز اآلٜات  .
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ايكضآ١ْٝ اييت  حتضض أبٓا٤ اإلعالّ ع٢ً ادتٗار ٚايكتاٍ ٚحتجِٗ ع٢ً حتقٌٝ األدض 

 ٚايجٛاب.

ألٍٚ َٔ أؾل ايزع٠ٛ َطًع ايٓٛص ا"ٚأٍٚ ققٝز٠ هلشا ايزٜٛإ تأتٞ حتت عٓٛإ: 

 :ٜكٍٛ سٝحع ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٜعٗض ؾٝٗا ايؾاعض سب٘ ٚعالقت٘ َ ،"اإلعال١َٝ

 ٚأغُــــــض ايٓاؼ سه١ُ ٚايزٖـٛصا اَأل األصض ٜا ستُز ْــــــٛص       
 ــٛصٜهؾـ اذتذب نًٗا ٚايغتــ  ًــ٢ايػٝٛب عضا جت سذبتو

ـٛصاــؾتــــزؾل عًٝــ٘ ستــــ٢ ٜػـــــــ  عب عٌٝ ايؿغـــار يف نٌ ٚار       
13

 

سُٝٓا ميزح ايٓيب ايهضِٜ ف٢ً اهلل عًٝ٘  يف ؽعضٙ ع٢ٓ ايبًٝؼْٚض٣ ارتٝاٍ ايضؾٝع ٚامل

  ممتاط:يف قايب ؽعضٟ مجٌٝ  ٖشٙ األبٝات كضضؾ عًِ

 ضاـــٔ تػٝٝــنٌ نا٥ ضتـــغٝٚ  ا٠ــــــسٝ ٛؼــــيًٓؿ أتـأْؾ أْت

٘ ايشنض يف ايعقٛص ؽٗرياْاب  عقضاصتب ايزٖض يف ظاليو أ
14

 

قبٌ بعج١ ايٓيب ف٢ً اهلل  ايتعػ ٜشنض نٝـ نإ ٚمع ايعامل ايعضبٜٞٚتابع ؾهضت٘ ٚ

 :صعٌ اهلل صعٛي٘ باهلز٣ ٚرٜٔ اذتلعًٝ٘ ٚعًِ ست٢ أ

 ٕٛ اذتٝا٠ إؾهـــا ٚطٚصاعتغبـــــ ــــٛا            ـــــض ايٓاؼ صبـــِٗ ٚتٛيــأْه
 ٛصا؟ــًٛا ايبػٞ ؽضع١ ٚايؿذأْــاؼ           دعأٜٔ َٔ ؽضع١ اذتٝـــا٠ 

ــُٞ يـــــٛا٤ٙ املٓؾــــــٛصاــٍٛ           اهلل عتــــدا٤ رٜٔ اهلز٣ ٖٚب صعـ
15

 

 ايشٟ ٚادٗ٘ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘سيو اذتزخ املؿذع  ثِ مينٞ ايؾاعض َغتشنضًا

  ٜا عِ يٛ ٚمعٛا ايؾُػ يف ميٝينٍ "ٚاهللٚعًِ عٓز عُ٘ ايهضِٜ أبٞ طايـب إس ٜكٛ

ضٙ اهلل أٚ أَٛت رْٚ٘، َا ٚايكُض يف ٜغاصٟ ع٢ً إٔ أتضى ٖشا األَض ست٢ ٜعٗ

 :ايؾاعض سانًٝا ٜكٍٛتضنت٘"

 إٔ ٜكُٝٛى عٝزا أٚ أَـــــريا؟  ٢         ــــدا٤ٙ عُـــ٘ ٜكٍٛ: أتضمـــ
 ضاــــــسٝا َاطضا ٚغٝجا غـــظٜــ ٜٚقبٛا عًٝو َٔ فؿ٠ٛ املاٍ

 بتػٝٗـا َٚا خًكت سقــــٛصا ا ـاــــــقاٍ ٜا عِ َا بعجـت يزْٝــــ
ّٝــــــيٛ أت  ــٛصات أصِٜٗ َطاييب ٚايؾكـ ــضٜٔ ألعضمـْٛٞ بايٓ

 ضاــألرع اهل٣ٛ ٚأعق٢ املؾٝــ ٢ـــــــإٕ ٜؾريٚا مبا عًُت ؾأْ
اتطعِ اذتتـ صا٥عا ستـشٚص ٞــــرٕٚ ٖشا رَٞ ٜضام ْٚؿغ

16 

عٓز غظ٠ٚ بزص، َنطضبًا  قًكًا نإ ايٓيب ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سا٥ضًا ايهرب٣: غظ٠ٚ بزص

ٚاؽتز ب٘ ايكًل ٚاالمطضاب بعز َا عًِ َٔ عز٠ ايهؿاص ٚنجض٠ أعًشتِٗ ٚشتتًـ 

يف ٖشٙ املعضن١ اذتامس١، بُٝٓا نإ املغًُٕٛ بػري عز٠  ِاألدٗظ٠ ٚاملٛار ارتاف١ بٗ

"ايًِٗ إٕ تًٗو ٖشٙ ايعقاب١ ايّٝٛ ال  ايباصٟ َبتٗاًل ٚعتار، ؾزعا ايٓيب ايهضِٜ إىل دٓاب

" ؾايؾاعض ٜؾري إىل ٖشا ايزعا٤ املكبٍٛ يف ققٝز٠ املغُا٠ بػظ٠ٚ بزص تعبز يف األصض أبزًا

 ايهرب٣ إس ٜكٍٛ :

 ٜػزٚ ع٢ً ايػربا٤ أٚ ٜرتٚح ايًِٗ إٕ تًٗو ؾُا يو عابز   
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أصعٌ اهلل دربٌٜ ٚاملال٥ه١ يعٕٛ املؤَٓني املدًقني ٚيٓقضتِٗ ؾاْٗظّ  ٚقز

ٖظمي١ ْهضا٤. ٜكٍٛ ْك١ُ ايعشاب ٚساقٛا ايهؿاص ٚاملؾضنٕٛ ؽض ٖظمي١ ٚعضف ايهؿاص 

 عٕٛ اإلهلٞ يف ٖشٙ ايػظ٠ٚ املباصن١ :اي ايؾاعض َتشنضًا

ُّــ  اهلل أصعٌ يف ايغشاب نتٝبـــ١   حـتٗؿٛ نُا ٖؿــت ايبـضٚم ايً

 فـ تضض ب٘ ايقؿٛف ٜٚضمح  ٛي٘ـدربٌٜ ٜنضب ٚاملال٥ه١ س

 ضحــزا٤ نٝـــ ٜبضٜو ايــــــــْاص تــ  ـاِْٗــــــيًكــّٛ يف أعٓاقٗـــِ ٚبٓ

يف  فضٜعًا ٚاملؾضنني يف بزص ٜٚغكط أبٛ دٌٗ عٓزَا تزٚص صس٢ اذتضب بني املغًُني

اعتٗظا٤  أبا دٌٗ ٜتغا٤ٍ ايؾاعض، املغًُنيأٍٚ األَض بُٝٓا نإ ٜغع٢ إٔ ٜٗادِ ع٢ً 

 :أسنض بعض األبٝات ٚعدضًٜا

 عكــٝت طعاف املٛت ؾاؽضب أبا دٌٗ  ــٌـــبغٝؿو ؾُٝا اخرتت َٔ عادٌ ايكت
 ٌــــــــز َشٜب َٚٔ غـيٓؿـغو َٔ سك  اينعـ صاس١ؽٗزت ايٛغ٢ تبػ٢ ع٢ً 

 ٌـــايضٜٚعـــــٞ َـــٔ ؾنٚؾاتو َا ْاٍ   ٔ أس٣ـــــــــــابـــو َا َا أفــأفابو ؾٝٗـ
 ٌـــــطارتو ٖشٟ َٔ مـــالٍ َٚٔ خب  ٙ شــــــــــو ٖــتظ٣ أمًـــــٖٞ ايالت ٚايع

ًٞـــــــــا ٜؿـــٛط ٚ ٜغتعـت ب٘ صبــــــصمٝ   ضدٛ إٔ تض٣ اهلبٌ ايشٟـيكز نٓت ت
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ٚبا٤ت ٚاْهغاصِٖ،  َه١ بعز َا مسعٛا ٖظميتِٗٚأسظإ أْاؼ ٛاٍ ٖأمحز ستضّ أسنضٚ

 َغاعِٝٗ بايؿؾٌ ايشصٜع يف غظ٠ٚ بزص، ٚيف داْب آخض نإ املغًُٕٛ يف ؾضح ٚعضٚص

 :بعز ٌْٝ ايؿٛط ايضباْٞ ٚسبٛص

 يًذُع بايبٝــض ايبٛاتـــض ٜقـــزع  َا أنجـض ايبانني ٤ٌَ دؿِْٛٗ

 عــٛع اهلــُــــيًشـــظٕ َٓٗـــٔ ايزَ  ٛرصتـــــدظ ايٓغا٤ ؽعٛصٖٔ ٚغ

 عــتـــتُز َغــؾٝــٗـــا يـــهٌ َـــٛسـ  اهلل َٔ صبِٗٚاملغًُٕٛ بٓع١ُ 

 عــــا املضدـــــ٘ َٓــــٛ صبٓــــا ٚإيــٖٝـ  ـ٘ــــــض ال َـضر ذتهُـايــًــ٘ أنبـ

ققٝز٠ عٔ عض١ٜ  ٞب٘ ايؾاعض قبٌ ختاّ رٜٛاْ٘ ؾٗأت٢ أَا اذتزخ اهلاّ ايشٟ 

آخض عضاٜاٙ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚاييت ناْت  أعا١َ بٔ طٜز بٔ ساصث١ صمٞ اهلل عُٓٗا

 ٖٚشٙ اذتارث١ ٖٞ َغو ختاّ رٜٛإ إىل بالر ايؾاّ يًت١٦ٝٗ ٚايعز٠ يًشضب َع ايضّٚ

 :ٚؾٝٗا ٜكٍٛ ايؾاعض زتز اإلعالّ""

 ِــــض ٚإٕ تعتب ٚاٖـأْت األَٝ  ض ٜا أعا١َ َا دتٝؾو ٖاطّ ع

 قا٥ِٚايعزٍ عٓزٟ ال ستاي١   ٘          إٕ ظتًٗٛٙ ؾكز عضؾت َهاْـ

ٜا قّٛ ٚاْطًكٛا نُا أْا عاطّ  ٛا٘ ؾآَٓــض ؾٝ٘ ٚيف أبٝــــــارتٝ
18

 

ٚغتتِ ايؾاعض رٜٛاْ٘ ايندِ عارث١ د١ًًٝ يف تاصٜخ اإلعالّ ٚاملغًُني ٖٚٛ 

ٜٚعكب ، َضمًٝا ّٜٛ اْتكاٍ ايضعٍٛ فًٛات اهلل ٚعالَ٘ عًٝ٘ إىل دٛاص صمح١ صب٘ صامًٝا

 يف ٖشٙ ايكقٝز٠ : قا٥اًل

 أسٝـــــا ْؿــٛؼ ايٓاؼ ٖٚٞ صَا٥ــِ  اجملتيب َات ايشٟيضعٍٛ َات ا

 ـِــ٘، ٚنٌ دــــــٛ قـاتـأعؿـــــا عًٝـــ  ـــــػ      َات ايضعٍٛ ؾهٌ أؾل عاب

 ِـض ٚاذتٝــــا٠ َآتـــــاؼ ؽـــــٚايٓــــــ  َات ايشٟ ؽضع اذتٝا٠ نضمي١
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 ــِــَآت زر، ٚايعقــٛصـــظتــــ ســــظٕ   ز         ـرْٝا املُايو بعز عقضستُــــ
ِ سايـِـِ، ٚإٕ طعــــِ املظاعــــــستـــ  ـا٤ٙـو اهلل إٕ قنــــــــفًــــ٢ عًٝ
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أمحز  ؾاعضًي" ٜٚٓتٗٞ "رٜٛإ زتز اإلعالّ :ثايجا: عضض ٚاْتكار يـ"رٜٛإ زتز اإلعالّ"

ٚسضاص٠ ع٢ً ٖشا ايُٓط َٔ فزم ايعاطؿ١ نُا عضمٓا بعض ايُٓاسز َٓ٘  ستضّ

ٖٚٛ بشيو ٜناٖٞ ؽعضا٤ عقضٙ يف ايٓظع١  اإلميإ ٚإؽضام ايزٜباد١ ْٚقاع١ ايبٝإ

اعتًُٗٗا َٔ زتز اإلعالّ َٚؿاخض املغًُني َٓش  ال١َٝ بٗشٙ املًش١ُ ايضا٥ع١ اييتاإلع

ٜٚكٍٛ سغٔ عًٞ ؽٗاب ايزٜٔ يف َكاٍ ي٘ عٔ رٜٛإ . إٔ أعظِٖ اهلل بٗشا ايزٜٔ ايكِٜٛ

دعٌ َٔ رٜٛإ زتز اإلعالّ أمحز ستضّ باإلعالّ يف نٌ ؽعضٙ ٚ زتز اإلعالّ: "ؽزا

 صسبت األٚعاط األرب١ٝ بزٜٛإ زتز بت٘ ايؿ١ٝٓ ٚق١ُ ايتظاَ٘ ايعكزٟ.خالف١ جتض

اإلعالّ ٚأؽارت ب٘ األقالّ اإلعال١َٝ يف ايقشـ ٚاجملالت يف ايعامل  ايعضبٞ 

ٚاإلعالَٞ"
20
. 

َجاٍ يًؾعض املًشُٞ اإلعالَٞ ٚخري ٖٚشا ايزٜٛإ املٓكغِ إىل أصبع١ أدظا٤ خري 

منٛسز ؽعضٟ يػظٚات ايضعٍٛ ٚبطٛالت أفشاب٘، ؾإٕ ايؾاعض ْعِ ايٛقا٥ع ٚاألسزاخ 

اذتضب١ٝ ٚايبطٛالت املتؿا١ْٝ ألفشاب ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ٖشا ايزٜٛإ 

فؿش١ ْٚٝـ، بٝز إٔ ايؾاعض اإلعالَٞ أمحز ستضّ مل ًٜذأ  100ايندِ ايؾاٌَ ع٢ً

ؾعٌ َٖٛريٚؼ يف إيٝاست٘ ٚايؿضرٚعٞ يف  قع١ خضاؾ١ٝ نُاا خٝاٍ أعطٛصٟ أٚ إىل ٚإىل

مبا أْ٘ نإ ٜعتكز أْ٘ ٜٓعِ ايٛقا٥ع ٚاألسزاخ يًقارم ٚاملقزٚم ف٢ً اهلل  ."ؽآٖا١َ"

عًٝ٘ ٚعًِ اييت ٖٞ َب١ٝٓ ع٢ً ايتاصٜخ ايقشٝح ايجابت يٝػ نُا ؾعًٛا َٔ عبكٛٙ. أَا 

األْٝك١ مبا ٜال٥ِ يؿهض٠ ٚارتٝاٍ ٚباختٝاص ايهًُات ادتظي١ أعًٛب٘ ؾٗٛ ميتاط بٛمٛح ا

ؾٗٛ ؽاعض َٔ ايطبك١ احملاؾعني ًٜتظّ بايٓٗر ايكزِٜ يف ْغر األبٝات  ،ايؾعض املًشُٞ

 ٚايكقا٥ز.

 أطًل نجري َٔ ايهتاب ع٢ً رٜٛإ زتز :أٖشا رٜٛإ زتز اإلعالّ أّ اإليٝاس٠ اإلعال١َٝ؟

ع٢ً ٖشا ايزٜٛإ،  ْكزًا نيّ بعض ايهتاب املتشُغاإلعال١َٝ، ٚقّزعِ اإليٝاس٠ ااإلعالّ 

ّ أمحز ستضّ "ٚقّز :َٔ أَجاٍ ايزنتٛص ؽٛقٞ مٝـ سني قاٍ عٔ "إيٝاس٠ ستضّ"

اٖا اإليٝاس٠ اإلعال١َٝ، ٖٚٞ زتُٛع١ َٔ ايكقا٥ز ال صابط١ بٝٓٗا ايغري٠ ايٓب١ٜٛ ٚمّس

٘ سٛارخ تاصغتٞ تغذٌ ؾٝكٝك١ مضب َٔ ايؾعض ايٚالسٝا٠ ٚالخٝاٍ ٖٚٞ يف اذت

 ٤ايتعًُٝٞ ايشٟ ٜٓعِ ؾٝ٘ تاصٜخ ايعًّٛ، ٚيٝػ ؾٝٗا ؽٞايتاصٜخ، أٚ ٖٞ مضب َٔ ايؾعض 

"دزٜزًا َٔ ايؾعض ايكققٞ، ايشٟ غتًل ارتٝاٍ ؾٝ٘ َار٠ ايؾعض خًكًا
21
. 

 يٝغت صابط١ ٚال ـ ٜقـ ٖشا ايزٜٛإ بإٔ يف ققا٥زٙإٔ ؽٛقٞ مٝؾٗٓا ْض٣ 

 ايٛاقع، نُا ؽاٖزْا خالٍ رصاع١ ققا٥زٙ ٚسيو ألٕ ؾٝٗا تغًغاًلخٝاٍ، ٖٚشا َا غتايؿ٘ 

ٚؾٝ٘ خٝاٍ بزٜع خاٍ َٔ األعاطري ٚارتضاؾات نُا ْض٣ ٖشٙ األعاطري  ًاطَٓٝ

ٚارتضاؾات يف قايب ؽعض قققٞ يف "اإليٝاس٠ هلَٛريٚؼ" ٚ"ؽآٖاَ٘ يؿضرٚعٞ". ٜكٍٛ 

ٍ ٜغتٛسٞ األعاطري، ايزنتٛص صدب ايبَٝٛٞ: "مل ٜهٔ ستضّ يف إيٝاست٘ فاسب خٝا
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نُا نإ َٖٛريٚؼ يف إيٝاست٘، ٚنُا نإ ايؿضرٚعٞ يف ؽآٖاَ٘ ٚأَجاهلُا ممٔ 

ّٚ ٍ، ؾكز أغٓاٙ ٚاقع اإلعالّ ْٛا داْبا َٔ ايتاصٜخ املدتًط يف ققك تض٣ٚ ٚأؽعاص تكار

عٔ تًؿل ارتٝاٍ ٚاالعرتعاٍ َع ايِٖٛ إىل أبعز َزاٙ، ؾأنب ع٢ً رصاع١ ٖشٙ  ٤ايٛمٞ

ا٥ع١ َٔ تاصغتٓا األٍٚ يف َقارصٖا ايٝك١ٝٓٝ املعتُز٠ يٝغًغٌ صٚا٥عٗا اذتكب١ ايض

ايباٖض٠ يف أْاؽٝز ترترر!"
22
. 

ٜٚكٍٛ بزٟٚ طبا١ْ بعز املٛاط١ْ ٚاملكاص١ْ بني إيٝاس٠ "َٖٛريٚؼ" ٚ"رٜٛإ زتز 

"ٚأٜٔ ٖشا َٔ "رٜٛإ زتز اإلعالّ" ايشٟ فٛص ؾٝ٘ أمحز ستضّ  :ًاَتعذب اإلعالّ " سا٥ضًا

تاصغت١ٝ، ٚعرب عٔ سكا٥ل اعتكاٖا َٔ ايتاصٜخ ايقشٝح يؿرت٠ َعضٚؾ١ َٔ  أسزاثًا

ؾرتات ايتاصٜخ اإلعالَٞ. ٖٚٞ سكا٥ل صٚاٖا ايشٜٔ ؽٗزٖٚا ٚؽاصنٛا ؾٝٗا ْٚكًٗا خًـ 

َٔ عًـ ٚناْت أٍٚ َارٕٚ َٔ َعامل ايتاصٜخ ايقشٝح  املتهاٌَ ملطًع اإلعالّ"
23
. 

ٚثل ب٘ َٔ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ  َا ٚقز اعتُز ايؾاعض يف ؽعض ٖشا ايزٜٛإ ع٢ً

َٚػاطٟ صعٍٛ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٚٔ أخباص ايقشاب١ األبضاص ثِ ْعُٗا ٚؽضح 

أسزاثٗا يف ٖشا ايؾعض ايضفني ايشٟ حتض٣ ؾٝ٘ فزم ارترب ٚايجك١ يف ايضٚا١ٜ ثِ عضر 

 يف أعُام عكٝزتِٗ َٚؾاعضِٖ. َؾاعض أبطاهلا ٚغا٥قًا ٖشٙ األسزاخ َغتٓبطًا

دتأ ايؾاعض أمحز ستضّ إىل ايتاصٜخ  ٍ األربا٤ عٔ" رٜٛإ زتز اإلعالّ":أقٛا

اإلعالَٞ ؾٓعِ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ يف عز٠ ؾقٍٛ ٜٓتكٌ ؾٝٗا بني عٛص ايؾعض ٚقٛاؾٝ٘ 

نًُا اْتكٌ َٔ َٛمٛع إىل آخض، ٜٚبك٢ ٖشا ادتٗز ايهبري يف سانض٠ األربا٤ ٚايٓكار 

أْ٘ خًّز ايغري٠ ايٓب١ٜٛ يف فٝاغ١ ؽعض١ٜ صا٥ع١ ٚايزاصعني ٚايكاص٥ني، ٚال ٜٓغْٛ٘ مبا 

غري  بٝز أْ٘ مل ٜبًؼ ب٘ َضتب١ ايؾعض املًشُٞ ايعايٞ، ٚيهٓ٘ ؾتح ْاؾش٠ يًؾعضا٤ املتأخضٜٔ،

ّٛ ص ايبطٛي١ اإلعال١َٝ ٚزتز ايعضٚب١ اإلعال١َٝ َٔ خالٍ ايغري٠ ايٓب١ٜٛ. ؾٓعِ أْ٘ ف

ايزٜٛإ ايشٟ انتغب ي٘ مسع١  "رٜٛإ زتز اإلعالّ" يف ثالث١ آالف بٝت، ٖٚشا ٖٛ

كٌ بعض األقٛاٍ يألربا٤ ٚؽٗض٠ يف األٚعاط األرب١ٝ ايؾعض١ٜ. ٚيف مُٔ ٖشا ايزٜٛإ أْ

 ٖٚٞ نُا ًٜٞ : ٚايؾعضا٤

كز عًط األعتاس ستُز ستُٛر قاعِ ْٛؾٌ اين٤ٛ ع٢ً ؽعض أمحز ستضّ ي

الت ستضّ يف نتاب٘ "بطٛأمحز َٚٛمٛعات٘ ايؾعض١ٜ خالٍ رصاعت٘ ارتاف١ بؾعض 

: "ٚايؾاعض أمحز ستضّ، ٚاسز َٔ ايؾباب ٚأزتار ايؾٝٛذ يف رٜٛإ زتز اإلعالّ" قا٥اًل

زٚا بؾعضِٖ أزتار املغًُني، ٚقضب إىل ْؿٛؼ أسٖإ أٌٖ ايعقض َٚٔ ًِٜٝٗ، ايشٜٔ خًّ

تًو ايبطٛالت املادز٠ ٚايعبكضٜات ايؿش٠، ؾتػ٢ٓ بٗا ٚعذًٗا يف ؽعضٙ، تٓاقًتٗا األيغٔ 

بؾعض ٜٓاعبٗا. أمحز ستضّ بٛقؿت٘  رر ٚؽاصح َٚعًل َٚعاصض هلاٚاألقالّ بني َض

ايعاقٌ ٜٚٓب٘ ب٘ اإلعال١َٝ ايضا٥ع١ إمنا ٜكضب إىل األسٖإ َا أبعزت٘ ايغٕٓٛ، ٜشنض ب٘ 

يف ؽعض َٓعّٛ عٌٗ قضٜب إىل ايٓؿػ ٚستبب هلا، ٚدعٌ سيو يف رٜٛإ  ايػاؾٌ ٚقز أٚرع

ٝاس٠ اإلعال١َٝ" ٖٚشا ايزٜٛإ َاٖٛ إال أٚ "اإلي خال ب٘ مساٙ "رٜٛإ زتز اإلعالّ"

عضؾ١ َعزٕ اإلعالّ ايٓؿٝػ ٚايعضٚب١ ايقشٝش١ ايت٢ حتضٜو ألٚتاص ايعكٌ ٚايكًب مل

ٚقـ أؾضارٖا األٚا٥ٌ يٓقضتٗا َٛقـ ايغٝـ َٔ نـ ايٝز، ؾدًز بشيو تًو ايغذاٜا 
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اييت نإ ٜتعاٌَ بٗا املغًُٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ َٚع  ،ؿات ٚاألزتار ٚايبطٛالت ٚايتؿاْٞٚايق

َؤًَني ٌْٝ ايؾٗار٠ ٚايؿٛط" ،و يف فزم ٚأَا١ْ، بعٝز عٔ املضا٤أعزا٥ِٗ، نٌ سي
24
. 

ٜكٍٛ ستُز صدب ايبَٝٛٞ يف رصاعت٘ عٔ ؽعض أمحز ستضّ: "مل ٜهٔ ستضّ يف 

إ إيٝاست٘ فاسب خٝاٍ ٜغتٛسٞ األعاطري، نُا نإ َٖٛريٚؼ يف إيٝاست٘، ٚنُا ن

ايؿضرٚع٢ يف ؽآٖاَاٙ ٚأَجاهلُا ممٔ رْٚٛا داْبا َٔ ايتاصٜخ املدتًط يف ققك تض٣ٚ 

أبعز َزاٙ،  ارتٝاٍ، ٚاالعرتعاٍ َع ايِٖٛ إىل ٚأؽعاص تكاٍ، ؾكز أغٓاٙ اإلعالّ عٔ تًؿل

ؾأنب ع٢ً رصاع١ ٖشٙ اذتكب١ ايضا٥ع١ َٔ تاصغتٓا األٍٚ يف َقارصٖا ايٝك١ٝٓٝ 

ٗا ايباٖض٠ يف أْاؽٝز ترتّرر!"املعتُز٠، يٝغًغٌ صٚا٥ع
25
. 

ٚأماف قا٥ال عٔ أعًٛب٘ ايؾعضٟ ٚطضٜكت٘ يف ايٓعِ "ٚأمحز ستضّ ؽاعض 

ستاؾغ ًٜتظّ ايٓٗر ايتكًٝزٟ يف ْغذ٘ ايؾعضٟ، ؾغبًٝ٘ ؾُٝا ٜتعضض ي٘ َٔ أسزاخ 

ايتاصٜخ عبٌٝ ايغايؿني َٔ ايؾعضا٤ ايعضب نأبٞ متاّ يف ؾتح ايعُٛص١ٜ، ٚاملتٓيب يف 

٘ ٜغتًِٗ ايٛاقع١ اذت١ٝ َٔ أسزاثٗا ٚأبطاهلا، يٝقؿح عٔ خٛاطضٙ ضتٖٛا يف عٝؿٝات٘ إْ

أؾل  أسزاخ، تاصنا رتٝاي٘ إٔ ٜطري إىل ظٌ َاسزثت َٔ ْتا٥ر، َٚا تنُٓت َٔ

أعطٛصٟ، ٚي٦ٔ داطت األعطٛص٠ يف ًَش١ُ تتشزخ عٔ عٓرت٠ ايعبغٞ أٚ املًٌٗٗ، ؾًٔ 

ٝدضز ايٓاؼ َٔ ١ٝ أصعً٘ اهلل يجتٛط يزٜٛإ ٜغذٌ زتزا سكٝكٝا ْٗض ب٘ أععِ راع

"ايعًُات إىل ايٓٛص
26
. 

، ٖٚٛ َٔ نبري ٚععِٝ إٔ أمحز ستضّ ؽاعض إعالََٞٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ  ًَدك ايكٍٛ:

ل يف زتاٍ ايؾعضا٤ ايكال٥ٌ ايشٜٔ بضطٚا يف ايؾعض ايعضبٞ اذتزٜح، ؾأسضط ققب ايغب

َع أْ٘ َا بًؼ ق١ُ ايؾاعض١ٜ املًش١ُٝ ٚيهٓ٘ ؾتح بابا دزٜزا  ٞايؾعض اإلعالَٞ املًشُ

، ؾهتب ٖشا ايزٜٛإ بٓا٤ ع٢ً ايٛاقع١ٝ ٚيٝػ بٓا٤ ع٢ً األعطٛص١ٜ اآلخضٜٔيًؾعضا٤ 

ٚنتب ٖشا ايزٜٛإ يٝعٝز إىل ايؾباب  .نُا ْعِ َٖٛريٚؼ ٚايؿضرٚعٞ ،ٚارتضاؾ١ٝ

الَٞ، ؾأؾار األ١َ اإلعال١َٝ ايجك١ بأْؿغِٗ ٚعتضمِٗ ع٢ً ايٛعٞ ايكَٛٞ ٚايبعح اإلع

بؾعضٙ، ٖٚٛ ايؾاعض اإلعالَٞ ايعبكضٟ ايشٟ اعتطاع مبٛاٖب٘ إٔ ٜٓقـ صٚح اإلعالّ 

 ٚعريت٘، ٚإٔ ٜهٕٛ ايكز٠ٚ اذتغ١ٓ يػريٙ يف ايؾعض ايعضبٞ.

 

 :اهلٛاَؿ
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2
 .12، ل ،ؽاعضايعضٚب١ ٚاإلعالّ، ، ستُز إبضاِٖٝادتٝٛؽٞ -

1
 .55،ل ايعضب١ٝ ٚآرابٗا، ،ستُز ايؿاصٚقٞ ٚستُز إمساعٌٝ ،اجملزرٟ -

3
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4
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9
 .22-21،، َكز١َ رٜٛإ زتز اإلعالّ، ل، إبضاِٖٝادتٝٛؽٞ -

10
 .21، َكز١َ رٜٛإ زتز اإلعالّ، ل،  ستُز إبضاِٖٝ ،ادتٝٛؽٞ -

11
 .7،، بطٛالت ايؾباب ٚأزتار ايؾٝٛذ يف رٜٛإ زتزاإلعالّ، ل، ستُز  ستُٛر قاعِْٛؾٌ -

12
 .21، اإلعالّ، ل، َكز١َ رٜٛإ زتز ، ستُز إبضاِٖٝادتٝٛؽٞ -

13
 . 3، ستُز إبضاِٖٝ ، رٜٛإ زتز اإلعالّ، ل، ادتٝٛؽٞ -

14
 .1، ْؿػ املقزص،ل -

15
 .9-1، ْؿػ املقزص،ل -

16
 .1، ْؿػ املقزص،ل -

17
 .91-99، ْؿػ املقزص،ل -

18
 .910-994، ْؿػ املقزص،ل -

19
 .910، ْؿػ املقزص،ل -

20
 .55 ،، األرب اإلعالَٞ، ل، سغٔ ع٢ًؽٗاب ايزٜٔ -

21
 . 51 ،، لفض، رصاعات يف ايؾعض ايعضبٞ املعا، ؽٛقٞمٝـ -

22
 .227، ، ل 1ايٓٗن١ اإلعال١َٝ يف عري أعالَٗا املعافضٜٔ، ز ،، ستُزصدبايَٝٛٞ -

23
 .102، نٛنب١ َٔ ؽعضا٤ ايعقض، ل ،، بزٟٚ أمحزطبا١ْ -

24
أمحز  ، بطٛالت ايؾباب ٚأزتار ايؾٝٛذ يف رٜٛإ زتز اإلعالّ يًؾاعضْٛؾٌ، ستُز ستُٛر قاعِ -

 .11 ،ستضّ،ل

25
 .221،ل ،1فضٜٔ زا، ايٓٗن١ اإلعال١َٝ يف عري أعالُٖا املعايبَٝٛٞ، ستُز صدب -

26
 .228 ،ل ،ْؿػ املقزص -
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 عٓا١ٜ عًُا٤ تاًَٝٓاد بٓكٌ نتب ايكسضاٟٚ

 إىل يػتِٗ ايه٬ضٝه١ٝ 

 

غاٙ اذتُٝد بٔ عبدايسمحٔ ايباقٟٛ ايفاضٌ ادتُايٞ


 

shahbaqavi@gmail.com  

 

تعد َصس َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ ذات سطاز٠ عسٜك١ يف ايتازٜخ ٚهلا  :ايبشحًَدص 

تازٜخ زتٝد َػسم عرب ايكسٕٚ ٫ٚ ضُٝا يف ايعٗٛد اإلض١َٝ٬ ٖٚٞ تعترب نٓا١ْ 

ٚقد أصتبت َصس غدصٝات عبكس١ٜ خ٬ٍ ايكسٕٚ ٚيف ايكسٕ ايعػسٜٔ أٜطًا  اإلض٬ّ.

ضبتُرب  9َٚٔ تًو ايػدصٝات اإلَاّ ايعامل ايسباْٞ ايع١َ٬ ٜٛضف ايكسضاٟٚ املٛيٛد 

ّ. إْ٘ تعًِ ايعًِ ٌْٚٗ َٔ َٓاٌٖ ا٭دب ٚايفك٘ فربع ٚظٗس ْبٛغ٘ يف شتتًف 4991عاّ 

ملطًُني يف أٍٚ غباب٘ فٛاد٘ احملٔ ٚايػدا٥د ٚاتصٌ عسن١ اإلخٛإ ا يعًّٛ ٚايفٕٓٛا

ٚيهٓ٘ مل تفرت ُٖت٘ ٚمل ختس عصميت٘ إٔ تٛىل َٓصب اإلَا١َ ٚارتطاب١ ٚايدزاض١ 

أعري  م4994ايتابع يٛشاز٠ ا٭ٚقاف يف َصس ٚيف ض١ٓ  ا٭١ُ٥ٚأصبح َػسفًا ع٢ً َعٗد 

ظ ملسنص عٛخ إىل دٚي١ قطس عُٝدًا ملعٗدٖا ايدٜين ايجاْٟٛ نُا أصبح املدٜس امل٪ض

 ايط١ٓ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ ظاَع١ قطس ٫ٚ ٜصاٍ قا٥ًُا بإدازت٘ إىل ايّٝٛ.

ٚيًع١َ٬ ايكسضاٟٚ َٛاقف دس١٦ٜ جتاٙ ايدفاع عٔ اإلض٬ّ طٍٛ سٝات٘ ٚي٘ 

نتب ق١ُٝ سٍٛ املٛضٛعات اإلض١َٝ٬ ايعدٜد٠ اييت أشاست ايطتاز عٔ نجري َٔ 

ٚايفطٌ ع٢ً ا٭١َ، سعٝت نتب ايكسضاٟٚ  ا٭خطا٤ اييت أيصكت باإلض٬ّ، فً٘ امل١ٓ

بايكبٍٛ ٚايسٚاز ٚا٫ٖتُاّ ايبايؼ دزاض١ ٚتسمج١ ْٚك٬ً إىل يػات ايعامل املدتًف١، َٚٔ 

تًو ا٭عُاٍ املرتمج١ نتب٘ املرتدِ إىل ايًػ١ ايتا١ًَٝٝ اييت قاّ بٗا عًُا٤ تاًَٝٓاد، 

ٖرا ايبشح نتب٘ ضٓس٣ يف  ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً أ١ُٖٝ َ٪يفات٘ سٍٛ غت٢ املٛضٛعات

 .املرتمج١ َٔ ايعسب١ٝ إىل ايتا١ًَٝٝ

ايع١َ٬ ايكسضاٟٚ َٔ ْبر٠ عٔ فط١ًٝ ايػٝخ ايدنتٛز ٜٛضف عبداهلل ايكسضاٟٚ: 

َٚٔ  يف ايعامل اإلض٬َٞ يف ايعًِ ٚايفهس ٚايدع٠ٛ ٚادتٗاد ٔأسد أع٬ّ اإلض٬ّ ايبازشٜ

ٚيد ٚز٥ٝظ ا٫حتاد ايعاملٞ يعًُا٤ املطًُني،  أسد أبسش عًُا٤ ايط١ٓ يف ايعصس اذتدٜح،

يف قس١ٜ صفط تساب َسنص احمل١ً ايهرب٣ مبشافع١  م4991 ض١ٓ ضبتُرب 9يف 

ايتشل ايكسضاٟٚ با٭شٖس . سفغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٖٚٛ دٕٚ ايعاغس٠، صسمبايػسب١ٝ 

١ ايدنتٛزاٙ باَتٝاش َع َستب غٗاد٠ ع٢ً ٌسصإىل إٔ  ا٫بتدا١ٝ٥َٔ دزاضت٘  بدأسٝح 

يف ض١ٓ " "ايصنا٠ ٚأثسٖا يف سٌ املػانٌ ا٫دتُاع١ٝ َٛضٛع ايػسف ا٭ٚىل عٔ

م4991
1
. 

                                                           

 .داَع١ دٛاٖس ٫ٍ ْٗسٚ، ْٝٛدهلٞ، اهلٓدباسح،  
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اْتطب ايكسضاٟٚ إىل مجاع١ اإلخٛإ املطًُني مبصس ٚقد تعسض ي٬عتكاٍ 

قساب١ ٚاضتُس  م4991يف ٜٓاٜس مت اعتكاي٘ ، 4919ّٖٚٚٛ طايب يف املسس١ً ايجا١ْٜٛ ض١ٓ 

 .م4991عاَني، ثِ يف ض١ٓ 

يف املطادد، ثِ أصبح َػسفًا ع٢ً َعٗد  خطٝبًا َٚدزضًاعٌُ ايكسضاٟٚ 

 أعري إىل دٚي١ قطس، عُٝدا 4994يف ض١ٓ ٚ ،ا٭١ُ٥ ايتابع يٛشاز٠ ا٭ٚقاف يف َصس

نُا أصبح املدٜس امل٪ضظ ملسنص عٛخ ايط١ٓ ٚايطري٠ ايٓب١ٜٛ  .ملعٗدٖا ايدٜين ايجاْٟٛ

ْاٍ ايدنتٛز ايكسضاٟٚ دٛا٥ص عدٜد٠ . ٚ ايّٝٛظاَع١ قطس، ٫ٚ ٜصاٍ قا٥ُا بإدازت٘ إىل

 .هـ4141دا٥ص٠ املًو فٝصٌ ايعامل١ٝ با٫غرتاى يف ايدزاضات اإلض١َٝ٬ يعاّ ٗا: َٚٓ

ٜعتكد ايكسضاٟٚ بإٔ اإلض٬ّ حيٌُ زضاي١ س١ٜٛٝ أبد١ٜ ٖٚٛ ٜطتطٝع إٔ 

ٜٛانب زنب ايصَإ ٜٚتػًب ع٢ً سٌ َػه٬ت اإلْطاْٞ املتٓٛع١ يف نٌ عصس 

ٚشَإ، ٜٚس٣ ايكسضاٟٚ إٔ اذتسنات اإلض١َٝ٬ هلا دٚز فعاٍ يف تصشٝح َطاز ا٭١َ 

إٔ تكف َع ْفطٗا يًتكِٜٛ ٚاملسادع١، ٚإٔ تػذع أبٓا٤ٖا  فع٢ً اذتسنات اإلض١َٝ٬

٫ٚ جيٛش ارتًط بني  ع٢ً تكدِٜ ايٓصح ٚإٕ نإ َسًا، ٚايٓكد ٚإٕ نإ َٛدعًا

كد اذتسن١ ٫ ٜعين ْكد اإلض٬ّ ٚأسهاَ٘ اذتسنات اإلض١َٝ٬ ٚاإلض٬ّ ذات٘، فٓ

ٚغسا٥ع٘، ٚيكد عصِ اهلل ا٭١َ إٔ جتتُع ع٢ً ض٬ي١, ٚيهٓ٘ مل ٜعصِ أٟ مجاع١ إٔ 

ٜٚس٣  .ختط٧ أٚ تطٌ خصٛصًا يف ايكطاٜا ا٫دتٗاد١ٜ اييت تتعدد فٝٗا ٚدٗات ايٓعس

ع بني ايطًف١ٝ ادتُ: إٔ أِٖ احملاٚز اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖرا ايتٝاز، ٚاملعامل اييت متٝصٙ

ايتشرٜس َٔ ايتذُٝد ٚايتذص١٥ ٚايتُٝٝع ، املٛاش١ْ بني ايجٛابت ٚاملتػريات، ٚايتذدٜد

 .يإلض٬ّ

ايع١َ٬ ايكسضاٟٚ قد أيف نتبًا ق١ُٝ يف غ٪ٕٚ ا٫حتاد ٚا٫تفام بني ا٭١َ 

اإلض١َٝ٬ عٔ تفسم ا٫خت٬ف املرَّٛ ٚغريٖا َٔ ايػ٪ٕٚ ايعصس١ٜ اهلا١َ يٮ١َ 

 ايعامل١ٝ.اإلض١َٝ٬ 

١ٜ٫ٚ تاًَٝٓاد ٚخدَات عًُا٥ٗا ادت١ًًٝ يف تسمج١ اٯداب ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ إىل ايًػ١ 

١ٜ٫ٚ تاًَٝٓاد ١ٜ٫ٚ دٓٛب١ٝ يًٗٓد ٚقد ٚصٌ إيٝٗا ْٛز اإلض٬ّ : ايتا١ًَٝٝ ايه٬ضٝه١ٝ

يف ايكسٕ ا٭ٍٚ اهلذسٟ فبدأ اإلض٬ّ زسًت٘ ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ، فٓػأ ايعًُا٤ ايرٜٔ 

ٚا عٔ ضام ادتد يتٛضٝع ْطام اإلض٬ّ ٚتسٜٚر تعايُٝ٘ ايطُش١ فكاَٛا بٓكٌ مشس

ايعًّٛ اإلض١َٝ٬ إىل ايًػ١ ايتا١ًَٝٝ احمل١ًٝ، ٚذيو ٭ٕ سٝا٠ املطًُني ٫ ميهٔ إٔ تكّٛ 

ع٢ً ادتاد٠ ايط١ٜٛ ٚايصساط املطتكِٝ ٫ٚ ميهٔ يًُطًُني فِٗ اذتكا٥ل ايسبا١ْٝ 

١ٝ ٚادتٗاي١ ايطاي١ إ٫ برتمج١ ايكسإٓ ٚاذتدٜح ٚا٫دتٓاب َٔ ارتطٛات ايػٝطاْ

ٚايعكا٥د ٚايفك٘ ٚايطري ٚايهتب ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬، فتشكٝكًا هلرٙ ايػا١ٜ ٚضدًا هلرٙ 

اذتاد١ املاض١ قد اْرب٣ ايعًُا٤ ايهباز نأَجاٍ ايع١َ٬ أ.ى. عبداذتُٝد ايباقٟٛ 

-١4999 خ٬ٍ ضٓني ايرٟ قاّ برتمج١ ايكسإٓ إىل ايًػ١ ايتاًَٝٝ م(4799-4999)

ٚمس٢ بٗا "تسمج١ ايكسإٓ بأيطف ايبٝإ"، ٚتابع٘ ايع١َ٬ اع. اع. ستُد م 4917
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برتمج١ تفطري ايكسإٓ بايتا١ًَٝٝ يف ضبع١ زتًدات  م(4999-4911)عبدايكادز ايباقٟٛ 

-4919 نبري٠ باضِ "تبصري اذتُٝد يف تفطري ايكسإٓ اجملٝد خ٬ٍ ث٬ثني ض١ٓ َا بني

ايػٝخ برتمج١ ا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ ٚايفك٘ اإلض٬َٞ ٚايطري ٚنتاب نُا قاّ م 4994

 اإلَاّ ايػصايٞ ٚغريٖا.

ٚأٜطًا أد٣ ايػٝخ ستُد إبساِٖٝ ايباقٟٛ يف ْػس ايرتمج١ إىل ايتا١ًَٝٝ َٔ 

تفطري ضٛز٠ ايفاحت١ ٚايبكس٠ ٚادتاَع ايرتَرٟ ٚأْٛاز َػها٠ نُا تسدِ ايػٝخ 

 م4994" تازٜخ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايتا١ًَٝٝ يف ض١ٓ عبدايهسِٜ ايباقٟٛ َٔ بًد٠ "ب٬بيت

نُا قاّ ايعًُا٤ ايهباز ٚايػبإ بعٌُ تسمج١ نتب ايع١َ٬ ايدنتٛز ٜٛضف 

(، ٚا٭ضتاذ ستُد إيٝاع م4991ايكسضاٟٚ َِٓٗ: ا٭ضتاذ ستُد خإ ايباقٟٛ )

ٔ املٓبعٞ، ايسٜاضٞ ٚايهاتب ايبًٝؼ أبٛاذتطٔ ايعامل ايباضٞ، ٚايعامل امل٪يف خًٌٝ ايسمح

ٚايهاتب ايفاضٌ ستُد عًٞ دٓاح املٓبعٞ ايعُسٟ ٚاملرتدِ املفهس ايتاًَٝٞ ّ. غ٬ّ 

ستُد َٔ ايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ ٚغريِٖ َٔ ا٭دبا٤ ٚايُهتاب ٚايعًُا٤ ايٓعُٝٝني ِٖٚ 

 خسجيٕٝٛ يف قطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ ظاَع١ ْع١ُٝٝ يف مجٗٛز١ٜ ضس٬ْٜها.

 يكسضاٟٚ َرنٛز٠ أع٬ٖا:ْبر٠ َٔ تسمج١ نتب ا

ددٜد٠ يف ٖٚٞ ث٬ث١ فصٍٛ،  تػتٌُ ع٢ًطسس١ٝ ٖرٙ امل: ِ ٚطاغ١ٝعاِي -0

سٝح ٜصٛز املٛاد١ٗ  ذا٥ك١ املع٢ٓ، صٛزتٗا، قدمي١ يف َٛضٛعٗا، قص١ قصري٠ ٚمج١ًٝ

 .ٚطاغ١ٝ شَاْ٘ ،بني ايعامل ادتًٌٝ ايرٟ ٫ خيػ٢ يف اهلل ي١َٛ ٥٫ِ

 ஓர்)خإ ايباقٟٛ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ ٚقد متت تسمجت٘ بٝد ا٭ضتاذ ستُد 

இஸ்னரற அநறஞரும் க ரடுங்க ரல் ன்ணரும் 

னரற்று ரட ம்،)  ،ْػست٘ َطبع١ عا٥ػ١ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل

 .م9119ٚايجا١ْٝ يف دٜطُرب  م4999يف ْٜٛٝٛ 

ٜبني نتاب : ايصش٠ٛ اإلض١َٝ٬ بني ا٫خت٬ف املػسٚع ٚايتفسم املرَّٛ  -8

 .ا٫خت٬ف يف اإلض٬ّ ٜٚطسح فهس٠ اإلخت٬ف ٚايتفسمَػسٚع١ٝ 

ٚقاّ برتمجت٘ ا٭ضتاذ نٞ.ِٜ. ستُد إيٝاع ايسٜاضٞ، ٚمساٙ بايًػ١ ايتا١ًَٝٝ 

(ரம் திரிந்துிட கண்டரம்) ( "ٌْػست٘ َطبع١ "ٜٚسنVerugal 

Pathippagam م9144( يف ض١ٓ. 

رب اييت ٚزدت يف جيُع ايدنتٛز يف ٖرا ايهتاب آٜات ايص: ايصرب يف ايكسإٓ -3

ايكسإٓ ايهسِٜ، ٜٚعسض يٓا ايهجري َٔ ايتفطريات هلرٙ اٯٜات ٜٚطتدسز يٓا َٓٗا ايهجري 

حتٌُ يف  َٔ ايعرب ٚايفٛا٥د اييت تعاجل ْفٛضٓا ٚتطاعدْا ع٢ً ايصرب يف سٝاتٓا ٚ

 املػكات.
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 றருக்குர்ஆன்)ِٜ. إيٝاع ايسٜاضٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ  تسمج٘ ا٭ضتاذ نٞ.

கூறும் கதரறும) ْػست٘ َطبع١ ٜٚسٚنٌ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،

 .م9141ٚايجا١ْٝ يف دٜطُرب  م9119يف دٜطُرب 

حتاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ : يف فك٘ ا٭ٚيٜٛات دزاض١ ددٜد٠ يف ض٤ٛ ايكسإٓ ٚايط١ٓ -4

تًكٞ ايط٤ٛ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ا٭ٚيٜٛات اييت دا٤ بٗا ايػسع ٚقاَت عًٝٗا ا٭دي١،  إٔ

 ّ بدٚزٖا يف تكِٜٛ ايفهس، ٚتطدٜد املٓٗر، ٚتأصٌٝ ٖرا ايٓٛع َٔ ايفك٘.عط٢ إٔ تكٛ

تسمج٘ ا٭ضتاذ نٞ.ِٜ. إيٝاع ايسٜاضٞ ث٬ثًا َٔ أصٌ ايهتاب ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

(எது பனறல்?) ْػست٘ َطبع١ "ٜٚسٚنٌ" مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ،

 .م9141دٜطُرب 

نٝف ٜتعاٌَ  :يف ٖرا ايهتاب ػٝخٜتٓاٍٚ اي: ا٭قًٝات ايد١ٜٝٓ ٚاذتٌ اإلض٬َٞ -5

املطسٚح يٮقًٝات ايػري  ٖٞٓا اذتٌ ا٫ض٬َ ػٝخاملطًُٕٛ َع غري املطًُني، ٜٚكدّ اي

 .ض١َٝ٬ايدٍٚ اإل َط١ًُ يف

 இஸ்னரறتسمجٗا أبٛاذتطٔ ايعامل ايفاضٞ ٚمساٖا بايتا١ًَٝٝ )

ஆட்சறில் சறறுதரன்மிணர் உரிம ள் ،) ْٚػسٙ َسنص

 .م9144يًهتب مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف أغططظ ضادد٠ 

ايعامل ايفاضٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ  تسمج٘ أبٛ اذتطٔ: ٫ جتعٌ املطًُني نافسًا -6

(பஸ்னறம் மப  ரஃதிரக் ரீர் ள்،)  ْػسٙ َطبع١ ايصساط

 .م9149املطتكِٝ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ٜٓاٜس 

ٖرا ايهتاب إٔ ايٛقت يف سٝا٠ املطًِ ٖٛ ْتٝذ١ ملا ٜٛضح : ايٛقت يف سٝا٠ املطًِ -7

 .تعًُٓاٙ َٔ َباد٨ اإلض٬ّ َٚا ْدزن٘ َٔ سٝا٠ ايطًف

 இஸ்னரற றில்)تسمج٘ أبٛاذتطٔ ايعامل ايفاضٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

க றர்ர ம்) ْػسٙ َسنص ضادد٠ يًهتب مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ،

 .م9149ضبتُرب 

ٜتذاٚش " دتٌٝ" حيدد املعامل ٚاملٛصفات ٖرا ايهتاب: املٓػٛد دٌٝ ايٓصس  -8

 .ايعػٛا١ٝ٥، ٜٚهفس بايػٛغا١ٝ٥، ٚحيتهِ إيٞ اذتكا٥ل. ٜٚساعٞ قٛاْني اهلل يف نْٛ٘
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 ரம் கடும் புற)تسمج٘ أبٛاذتطٔ ايعامل ايفاضٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

மனபமந،)  ْػسٙ َسنص ضادد٠ يًهتب مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف

 .م9149ضبتُرب 

٘ يف نتابايكسضاٟٚ ٍ اق: اإلض٬ّ ٚايفٔ: َٔ ضًط١ً ٚضا٥ٌ تسغٝد ايصش٠ٛ  -9

فِٗ ٜكٛيٕٛ: إْهِ  "اذتٌ اإلض٬َٞ"ٖٛ أنجس َا ٜػػب ب٘ ع٢ً دعا٠ ٖرا: يعٌ "فٔ" 

تدعٕٛ إىل سٝا٠ حتسّ فٝٗا ايبط١ُ ع٢ً نٌ فِ، ٚايبٗذ١ ع٢ً أٟ قًب، ٚايص١ٜٓ يف 

أٟ َٛقع، ٚاإلسطاع بادتُاٍ يف أٟ صٛز٠. ٚأسب إٔ أقٍٛ: إٕ ٖرا ايه٬ّ ٫ أضاع ي٘ 

َٔ دٜٔ اهلل. ٚإذا نإ زٚح ايفٔ ٖٛ غعٛز بادتُاٍ، ٚايتعبري عٓ٘
2
. 

 இஸ்னரற)فاضٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ تسمج٘ أبٛاذتطٔ ايعامل اي

 னரச்சரம் ،) ْػست٘ َطبع١ ايصساط املطتكِٝ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل

 .9111يف ٜٛيٝٛ  

ٚقاّ بػسس٘  ،ي٘ ْاقد ٝظٌٖ ايعًِ ٚيأث٢ٓ عًٝ٘ نٌ أايهتاب : فك٘ ايصنا٠ -01

ابٔ يباْٞ ٚايػٝخ ث٢ٓ عًٝ٘ ايػٝخ ا٭أايع١َ٬ ايػٝخ ستُد بٔ صاحل ايعجُٝٝني ٚ

ٚىل يف املعاٖد ٚادتاَعات ا٫ض١َٝ٬ يف ايعامل أَٚعتُد يًُٓٗر ٚايتدزٜظ بدزد١  باش

إىل ناف١  أٖدٟ ٖرٙ ايدزاض١قاٍ ايػٝخ ٜٛضف ايكسضاٟٚ يف آخس ايهتاب:   .ايعسبٞ

يرتادع َٛقفٗا َٔ غسا٥ع اإلض٬ّ ْٚعُ٘،  ،ايػعٛب اإلض١َٝ٬ ٚسهَٛاتٗا املعاصس٠

ٌ ايتٓاقض ايكا٥ِ يف سٝاتٗا، ٚتطسد َٔ دضاتريٖا َٚٓٗا ايصنا٠، عط٢ إٔ تصٜ

ٚقٛاْٝٓٗا ا٫ضتعُاز ايتػسٜعٞ
3
. 

قاّ برتمجت٘ ايعامل ايهاتب امل٪يف خًٌٝ ايسمحٔ املٓبعٞ ٚمل ٜتِ تسمجت٘ سٝح 

أْ٘ أخر بعض َٛضٛع٘ َٔ ايهتاب ٚتسمج٘، ْٚػسٙ إقباٍ أمحد مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ض١ٓ 

 .م9144

إٕ املسأ٠ ْصف اجملتُع ٫ٚ ٜٓبػٞ يًُذتُع : اإلض١َٝ٬َسنص املسأ٠ يف اذتٝا٠  -00

ٚزمبا قٌٝ إٕ املسأ٠ ْصف اجملتُع  ،إٔ ٌُٜٗ ْصف٘ أٚ ٜعطً٘ أٚ ٜعًُ٘ ٜٚٗطِ سكٛق٘

جياب أٚ ايطًب يف شٚدٗا ٚيف إليف ايعدد ٚيهٓٗا أنجس َٓ٘ يف ايتأثري فإْٗا ت٪ثس با

إْصافٗا ٚتهسميٗا ٚزفع  ىلإٛا ٠ دعأٚاملصًشٕٛ ٚايدعا٠ ٚاملسبٕٛ بكط١ٝ املس ،أبٓا٥ٗا

ايعًِ ٚايتعطف عٓٗا سيت تٓاٍ سكٗا يف ايتعًِ ٚايعٌُ ٚحتٌُ املط٪ٚي١ٝ ٚايصٚاز ممٔ 

 .تسضٞ

 இஸ்னரற சப த்றல்)تسمجت٘ ا٭خت أّ شٜد ٚمست٘ بايتا١ًَٝٝ 

கதண் பின் றமன) ْٚػست٘ َطبع١ إيهٝاضٛيٞ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ،

 .م9141ا٭ٚىل يف دٜطُرب 
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ايدع٠ٛ إىل اهلل ٖٞ ايدع٠ٛ إىل دٜٓ٘، ٚاتباع ٖداٙ، ٚحتهِٝ : ثفاف١ ايداع١ٝ -08

بايعباد٠ ٚا٫ضتعا١ْ ٚايطاع١ ٚايربا٠٤ َٔ نٌ  اهلل َٓٗذ٘ يف ا٭زض ٚأفسادٙ، تعاىل

ايطٛاغٝت اييت تطاع َٔ دٕٚ اهلل، ٚإسكام َا أسل اهلل، ٚإبطاٍ َا أبطٌ، ٚا٭َس 

 ٗاد يف ضبٌٝ اهلل.باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، ٚادت

تسمج٘ ا٭ضتاذ ستُد عًٞ دٓاح املٓبعٞ ايفاضٌ ايعُسٟ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

(இஸ்னரற கசல் ீர் பின் அடிப்தமடத் குற ள்،) 

ّ ٚايجا١ْٝ 9119ْػست٘ َطبع١ إيهٝاضٛيٞ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف أنتٛبس 

 .م9141يف ضبتُرب 

إفساش طبٝعٞ بٖٚرا ايهتاب ٜتُٝص : ٚايتطسفايصش٠ٛ اإلض١َٝ٬ بني ادتشٛد  -03

يعد٠ عٓاصس، ٜٚفطح ايتطدِٝ ايرٟ ميازض٘ ا٭عدا٤ املػسضني ضد اإلض٬ّ يف قط١ٝ 

 .اإلزٖاب

 றர ரிப்புக்கும்)تسمج٘ ا٭ضتاذ أ.ز. ستُد شْري ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

ீிரத்துக்கும் த்றில் இஸ்னரற எழுச்சற ،) ْ٘ػست

  .م9141َطبع١ ًَِٝٝٓ مبد١ٜٓ تػٝٓاٟ، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ض١ٓ 

 ُٜعسف امل٪يف املٓٗر ايٛضط٢ ٭َت٘: نًُات يف ايٛضط١ٝ اإلض١َٝ٬ َٚعاملٗا -04

ٖرا ايهتاب، ٜٚٛضح صٛزت٘ ٬َٚست٘، ٚحيدد أزناْ٘ َٚكَٛات٘، ٚجيًٞ ٬َست٘ يف 

 ٚخصا٥ص٘.

 இஸ்னரம் ஒரு)ا١ًَٝٝ تسمج٘ ا٭ضتاذ زغٝد سر ا٭نرب ٚمساٙ بايت

டுறமன ரர்க் ம்،) ٘تػٝٓاٟ،  إداز٠ امل٪ضط١ اإلض١َٝ٬ مبد١ٜٓ ْػست

  .م9149ايطبع١ ا٭ٚىل يف دٜطُرب  

 ٖرا ايهتاب ٜػتٌُ ع٢ً: َعامل َٚٓازات -فك٘ ايٛضط١ٝ اإلض١َٝ٬ ٚايتذدٜد  -05

تٝاز ايٛضط١ٝ، َٚٓٗر ايٛضط١ٝ َٔ قدِٜ، ٚمل ٜهٔ ذيو اعتباًطا، ٫ٚ تكًًٝدا ٭سد، أٚ 

هل٣ٛ، ٚيهٔ ملا قاّ َٔ ايد٥٫ٌ ايٓاصع١، ٚايرباٖني ايكاطع١، ع٢ً إٔ ٖرا املٓٗر  اتباعًا

ُٜعرب عٔ سكٝك١ اإلض٬ّ.  ٖٛ ايرٟ 

 டுறமன)تسمج٘ ا٭ضتاذ زغاد صتِ ايدٜٔ ايٓعُٝٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

இஸ்னரற சறந்மண 03 அமடரபங் ள்) ْػسٙ داز اذته١ُ ،

  .م9149ظُٗٛز١ٜ ضس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف َاٜٛ 
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ا٫دتٗاد يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ َع ْعسات : ا٫دتٗاد يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ -06

ٖٛ نتاب ٜعترب دص٤ َٔ ضًط١ً "ايفك٘ ٚأصٛي٘" اييت  حت١ًًٝٝ يف ا٫دتٗاد املعاصس

 .َا ٜصٜد ع٢ً عػسٜٔ نتابًا ٜٛضف ايكسضاٟٚ أيف فٝٗا

 இஸ்னரற)تسمج٘ ا٭ضتاذ أ.ب.ّ. عباع ايٓعُٝٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

ரீஆின் ிசரனத்ன்மபம் க றழும் ன்மபம் ،)

  .م9141ْػسٙ داز اذته١ُ ظُٗٛز١ٜ ضس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ْٛفُرب 

 ْٚصابٗا، ايصنا٠ نتاب عٔ َع٢ٓ: دٚز ايصنا٠ يف ع٬ز املػه٬ت ا٫قتصاد١ٜ -07

ٚأٖدافٗا، ٚشنا٠ ايفطس،  ؟ٚيف أٟ ا٭َٛاٍ جتب ؟َٚكدازٖا، َٚصازفٗا، َٚت٢ جتب

ٚايفسم بني ايصنا٠ ٚايطسٜب١، ٖٚرا ايهتاب  ،ٚاذتكٛم املرتتب١ ع٢ً املاٍ غري ايصنا٠

ايكسضاٟٚ دزد١ ايعامل١ٝ َٔ ٜٛضف ٖٛ زضاي١ ايدنتٛزا٠ اييت ْاٍ بٗا ايدنتٛز 

 .م4991داَع١ ا٭شٖس بتكدٜس اَتٝاش ٚذيو ض١ٓ 

تسمج٘ ا٭ضتاذ ٟ.ّ.ٟ. َٓصٛز ايٓعُٝٞ ٚايػٝخ ع.ٟ.ٟ. َعاٖس ايٓعُٝٞ ٚايػٝخ 

زغاد صتِ ايدٜٔ ايٓعُٝٞ )ِٖٚ ايج٬ث١ أضاتر٠ يف داَع١ ْع١ُٝٝ ظُٗٛز١ٜ 

 ம ரத் கதரருபரரப்)ضس٬ْٜها ٚمسٛٙ بايتا١ًَٝٝ 

திச்சறமண மபத் ீர்ப்தறல் அன் தங் பிப்பும், அன் 

கற்நறக் ரண றதந்மண ளும்،)  ْٟٚٚػست٘ أنادمي١ٝ ايكسضا

  .م9144)ايه١ًٝ املفتٛس١ يًكسإٓ( ضس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ْٜٛٝٛ 

مل تعسف ايبػس١ٜ دًٜٓا َجٌ اإلض٬ّ عين بايعًِ أبًؼ ايعٓا١ٜ : ايسضٍٛ ٚايعًِ -08

١ ع٢ً ذيو، سٝح ٚزد ايعًِ ٚقسا٤ت٘ بأيفاظ ي٫دٚأمتٗا، ٚيف ايكسإٓ ايهسِٜ ٚآٜات٘ أنرب 

 .َتعدد٠ َٚتٛازد٠ يف َععِ ايطٛز ٚاٯٜات. ٚنريو ا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ

س ايٓعُٝٞ ٚايػٝخ تسمج٘ ا٭ضتاذ ٟ.ّ.ٟ. َٓصٛز ايٓعُٝٞ ٚايػٝخ ع.ٟ.ٟ. َعاٖ

زغاد صتِ ايدٜٔ ايٓعُٝٞ )ِٖٚ ايج٬ث١ أضاتر٠ يف داَع١ ْع١ُٝٝ بـطسًٜٓها ٚمسٛٙ 

ْػسٙ داز اذته١ُ ظُٗٛز١ٜ  (،இமநத்தூரும்  ல்ிபம்)بايتا١ًَٝٝ 

  .م9149ضس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ٜٛيٝٛ 

ايصش٠ٛ  إٕ :قاٍ أمحد ايسٜطْٛٞ: ايصش٠ٛ اإلض١َٝ٬ َٔ املساٖك١ إىل ايسغد -09

نإ ٜتذ٘ ضتٛ اضت٦صاٍ اإلض٬ّ أٚ تُٗٝػ٘ ع٢ً ا٭قٌ،  اإلض١َٝ٬ غريت تازخيًا

، إ٫ ٚاعترب إٔ ايصش٠ٛ اإلض١َٝ٬ ايّٝٛ ق١ٜٛ ٚساضس٠ َٚٓتػس٠ مبراٖب نجري٠ ددًا

إٔ َا ٜٓكصٗا ٖٛ ايرتغٝد
4
. 
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 இஸ்னரற")تسمج٘ ايػٝخ عطهس عسٚع ايٓعُٝٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

எழுச்சறம கநறப்தடுத்துற் ரண தத்து 

கசற்றட்டங் ள் "புநத்கரற்நத்றனறருந்து 

ரர்த்த்துக்கு،)  ْػسٙ داز اذته١ُ ظُٗٛز١ٜ ضس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف

 .م9149َاٜٛ 

٫ غ٤ٞ أععِ َٔ إٔ ٜعٝؼ اإلْطإ اذتس١ٜ اييت ٖٚب٘ اهلل : سكٝك١ ايتٛسٝد -81

ميهٔ إٔ ميس إ٫ عرب اإلميإ ايصادم بإٔ ايهٕٛ إٜاٖا، إ٫ إٔ غعٛزٙ بٗا ٚممازضتٗا ٫ 

نً٘ َٝطس مبػ١٦ٝ ارتايل فٗٛ احملٝٞ ٚاملُٝت ٖٚٛ املعص ٚاملرٍ ٖٚٛ ايسشام ٖٚٛ أقٗس 

 ادتبازٜٔ ٚقاضِ املهتربٜٔ.

 வ்யீறன்)تسمج٘ ا٭ضتاذ ٟ.ّ.ٟ. َٓصٛز ايٓعُٝٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

எரர்த் றமன ஏ த்தும் :இமநம்திக்ம ின் 

அடிப்தமட،)  م9119ْٚػست٘ َطبع١ "ًَِٝٝٓ" مبدزاع، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ض١ٓ. 

املكاي١ ا٭ٚىل تسمجٗا ا٭ضتاذ ع.ح.ّ. : َكايتإ: َط١ًُ ايػد ٚاملسأ٠ يف بسملإ -80

فطٌٝ ايٓعُٝٞ، ٚاملكاي١ ايجا١ْٝ تسمجٗا ا٭ضتاذ ٟ.ّ.ٟ. َٓصٛز ايٓعُٝٞ )ُٖٚا 

 ரமப)مسٝاُٖا بايًػ١ ايتا١ًَٝٝ ا٭ضتاذإ يف داَع١ ْع١ُٝٝ بطس٬ْٜها( ٚ

பஸ்னறம் கதண்) ْٜٛٝٛ ْػست٘ َطبع١ "ًَِٝٝٓ" مبدزاع، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ،

 .م9141ٚايجا١ْٝ يف ض١ٓ  م9119

تسمج٘ ايهاتب املػٗٛز ايعامل ايػاب ز٩ٚف شٜٔ ايٓعُٝٞ ايط٬ْٝٞ : أٜٔ ارتًٌ -88

, எழுச்சற ,ழீ்ச்சற ,ீட்சற)َٔ مجٗٛز١ٜ ضس٬ْٜها( ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ )

இந்ப் தரமில் தித் இஸ்னரற  சப ம் 

இக் ங் ள் றறுணங் ள் குநறத் ஓர் ீபரய்வு :

க ரபரறு எங்க ? ،) ْػست٘ َطبع١ إيهٝاضٛيٞ مبدزاع، ايطبع١ ا٭ٚىل يف

 .م9149أنتٛبس 

 َاَٚع٢ٓ ايبدع١؟ َٚع٢ٓ ايط١ٓ  تػتٌُ ع٢ًٖرٙ ايسضاي١ : ايط١ٓ ٚايبدع١ -83

ايفسم بني ا٫بتداع يف ايدٜٔ ٚا٫بتداع يف ايدْٝا؟ َاٖٞ أقطاّ ايبدع١؟ ملاذا غدد اإلض٬ّ 

ٖرٙ ايسضاي١ جتٝب ع٢ً ٖرٙ ايتطا٫٩ت يف ض٤ٛ ْصٛص ايػسٜع١ ٚ يف أَس ايبدع١؟ 

 .اإلض١َٝ٬
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تسمج٘ ايػٝخ َصٖس شنسٜا ايٓعُٝٞ )ٖٚٛ ناتب َػٗٛز ٚخطٝب بًٝؼ يف ضسًٜٓها( 

، ْػسٙ داز ايهتب (தித்ஆ முன்ணர ஓர் ஆய்வு)ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ 

 .م9141اإلض١َٝ٬ بطس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف َازع 

ايفتا٣ٚ يًُسأ٠ املط١ًُ يف ايعصس٣ زتب ايػٝخ بعض : فتا٣ٚ يًُسأ٠ املط١ًُ -84

اذتدٜح يف ض٤ٛ ايكسإٓ ٚاذتدٜح ٚسكل ايػٝخ يف فتاٚاٙ بأضٌٗ ايطسم ٚأٜطسٖا يف 

 غ٦ٕٛ املسأ٠ املط١ًُ.

١ ْع١ُٝٝ بطس٬ْٜها ٚمساٙ بايًػ١ تسمج٘ ا٭ضتاذ َٓصٛز ْعُٝٞ أضتاذ داَع

 ஆண்-கதண் கரடர்தரடல் சறன இஸ்னரற)ايتا١ًَٝٝ 

சட்டம்பு ள்)  ْٚػست٘ َطبع١ ايكًِ يف ضس٬ْٜها ٚأعادٙ طباع١ أٚىل َطبع١

( "ًَِٓٝٝ"Mellinam مبدزاع يف ض١ٓ )م9149. 

ايسسِٝ ايٓعُٝٞ ٚمساٙ بايتا١ًَٝٝ عبدتسمج٘ ايػٝخ ٟ.ى. : ايٓاع ٚاذتل -85

(சத்றம் கல்லும் ஆசறரிருடணரண ஓர் உமரடல்،) 

  .م9141ْػست٘ َطبع١ َٓاز٠ بطس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ٜٓاٜس 

ّ : ا٭صــــــــٍٛ ايعػــــــــسٕٚ -86 ــا سطــــــــٔ  ٖــــــــٞ ا٭صــــــــٍٛ ايــــــــيت ٚضــــــــعٗا اإلَــــــ

ــا ــِ ايبٓـ ــٛإ يفٗـ ــًُني اإلخـ ــ٬ّ املطـ ــُٔ يإلضـ ِ  ضـ ــسٜ ــسإٓ ايهـ ــ١ٓ ايكـ ــا  ٚايطـ ٚذنسٖـ

ٜــــ١ ، ٚايــــيت تعتــــرب ايس٩زضــــاي١ ايتعــــايِٝ ضــــُٔ أزنــــإ ايبٝعــــ١ يف زنــــٔ ايفٗــــِ يف 

هــــسٟ ادتُاعـــ١ يف نـــٌ َهـــإ، ٚقـــاّ ايعدٜـــد َـــٔ َف       ٚا٭زضـــ١ٝ ايـــيت تكـــّٛ عًٝٗـــا    

   ٌ ــ ــٍٛ َجـ ــرٙ ا٭صـ ــسح ٖـ ــ١ بػـ ــدنتٛز ادتُاعـ ــاٟٚ ٜٛضـــف ايـ ــٝخ ايكسضـ ــ١ ٚايػـ  مجعـ

ــني ــدنتٛز أَــ ــدايهسِٜ ٚايــ ــدإ عبــ ــٝخ شٜــ ــعٝد ٚايػــ ــ٣ٛ ضــ ــ١   ،ســ ــرتط ادتُاعــ ٚتػــ

عًـــ٢ ايتٓعُٝـــات اإلخٛاْٝـــ١ ســـٍٛ ايعـــامل فٗـــِ ادتُاعـــ١ يإلضـــ٬ّ ضـــُٔ ا٭صـــٍٛ          

ايعػسٜٔ
5
. 

    تسمج٘ ايػٝدإ زغاد صتِ ايدٜٔ ْعُٝٞ ٚبريٚش ْٛغاد ْعُٝٞ ٚمسٝاٙ بايتا١ًَٝٝ 

(இஸ்னரம் ஒரு சம்பூ ரழ்மப்பு ،)٘امل٪ضط١  ْػست

  .م9149اإلض١َٝ٬ يت١ُٝٓ املعسف١ بطس٬ْٜها، ايطبع١ ا٭ٚىل يف ْٛفُرب 

ٚددت ١ٜ٫ٚ تاًَٝٓاد يف َكد١َ ايدٍٚ اييت عٓٝت بايرتمج١ ايعسب١ٝ إىل  ارتامت١:

ايتا١ًَٝٝ ٚبايعهظ عٓا١ٜ خاص١ ٚزعا١ٜ عع١ُٝ. ٚأصتبت غدصٝات ع١ًُٝ ٚأدب١ٝ، 

زتاٍ اإلْتاز ٚايتفهري َكاّ قِٝ، نُا ٚددت عًُا٤ تاًَٝٓاد َٓر ايبدا١ٜ هلا يف 

َٗتُني بايعًّٛ اإلض١َٝ٬ بهاف١ فسٚعٗا ٚتسمجتٗا إىل ايًػات ايتا١ًَٝٝ يػسض 

 تسٚجيٗا.
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عًّٛ : أُٖٗا غت٢ ٛضٛعاتيف َ عد٠ تأيٝفاتايكسضاٟٚ ايػٝخ ٜٛضف أيف 

تٛدٝ٘ ايتٝاز ، ٚايدع٠ٛ ٚايرتب١ٝ، ٚايتصٛف، ٚايعكٝد٠، ٚايفك٘، ٚايكسإٓ ٚايط١ٓ

أسد أٜطًا ٜعد (. ٖٚٛ ا٭دب )غعس َٚطسح، ٚتسادِ ايػدصٝات اإلض١َٝ٬، ٚاإلض٬َٞ

 .املدتصني ايبازشٜٔ يف زتاٍ ا٫قتصاد اإلض٬َٞ

قد نإ ٜػتػٌ بعض َٔ ايعًُا٤ ٚا٭دبا٤ ايتاًَٝٝني يف تسمج١ ايهتب يًػٝخ 

١ سٝح إٔ تسمج١ ايهتب ايعصس١ٜ ايكسضاٟٚ ٖٚٞ ْطد١ خط١ٝ ٚداٖص٠ يًطباع

يًكسضاٟٚ قد تأثست يف ا٭١َ اإلض١َٝ٬ ايتا١ًَٝٝ يف قسٕ اذتادٟ ٚايعػسٜٔ تأثسًا 

 ظاٖسًا يف سٝاتِٗ ايد١ْٜٛٝ ٚايد١ٜٝٓ َعًا نُا تأثست يف سٝاتِٗ ايطٝاض١ٝ ا٫دتُاع١ٝ.

ازٜٔ َٔ ْطأٍ اهلل ايععِٝ إٔ ْٗتدٟ يف ضبًٝ٘ َٔ ايصساط املطتكِٝ ْٚٓاٍ ضعاد٠ ايد

 اذتطٓات ايد١ْٜٛٝ ٚا٭خس١ٜٚ، آَني.

 

 اهلٛاَؼ:
                                                           

 
1

-  https://www.marefa.org  

 
2

   2 ،، ص4999 ,ٚايٓػس يًطباع١ ٖٚب١ ، َهتب١ا٫ض٬ّ ٚايفٔايكسضاٟٚ، ٜٛضف،   -

3
 4414، ص،4صنا٠، َ٪ضط١ ايسضاي١، ز:ايكسضاٟٚ، ٜٛضف، فك٘ اي  - 

4
 -  http://www.alislah.ma (Date: 31/07/2018, Time: 12:18 PM) 

5
 - 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%8

8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88

%D9%86_(%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5

%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86) (Date: 31/07/2018, Time: 

12:30 PM) 



 

 

 
 ظواٍر بالغية يف شعر االىتفاضة

 خلدوٌ شعيد صبح .أ.د
 السمً اليحوي للفعل يف العربية                

 أ.د. عصاو درار الكوشى
 قصيدة اليثر بني اضطراب املصطلح ومأزق الصعرّية

 أمحد علي إبراٍيه أ.و.د     
 اجلديدة )احِلجاج(مً البالغة إىل البالغة 

 ابتصاو حمفوض أ.       
 محل اجلنع على املفرد يف اإلعراب

 فييوس احلصً
 أمنوذجًا شعرية العله: البعد العجائيب يف أدب اخليال العلني

 أ.د. مسر الديوب
 تطور اليظاو اللصاىي عيد الطفل

 عائصة شيت بً

 الدراشات الغوية واليقدية
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 ظٛاٖض بالغ١ٝ يف ؽعض االْتفام١

 

أ.ر: خًزٕٚ ععٝز فبح


 

farhat1966@gmail.com 

 

ٜٛٓتٓاٍٚ ٖشا ايبشح ظٛاٖض بالغ١ٝ بضطت يف ؽعض االْتفام١، ك ايبشح: ًَد يت ٚقز ع

ع٢ً رٜٛإ ستُز ايزص٠ ايقارص عٔ َؤعغ١ دا٥ظ٠ عبز ايعظٜظ ععٛر ايبابطني يإلبزاع 

ايؾعضٟ ٚغري سيو َٔ ايهتب، ٚأبضط ايعٛاٖض اييت تٓاٚيتٗا ظاٖض٠ تٜٓٛع ايٓػُات 

ػ ايؾعضٟ يًكقٝز٠، ٚظاٖض٠ ٚايتفعٝالت يف ايكقٝز٠ ايٛاسز٠ مبا ٜتٓاعب َع ايَٓف

يكقٝز٠ َٔ خالٍ اعتدزاّ اعِ )ستُز( َٚا ٜٛسٞ ٖشا االعِ ايالط١َ املٛعٝك١ٝ يف ا

 .كا١َٚ ايفًغط١ٝٓٝ يف ايٛقت ْفغَ٘ٔ فنح دضمي١ ايقٗا١ٜٓ ٚإبضاط امل

ٚرصعت بعض ايقٛص ايبالغ١ٝ ادتزٜز٠ اييت ٜعٗض مجاهلا َٔ خالٍ ٚد٘  

ارتالف بني املؾب٘ ٚاملؾب٘ ب٘ ال َٔ ٚد٘ ايؾب٘، ٚأيكٝت اين٤ٛ ع٢ً بعض األْٛاع 

يبزٜع١ٝ نايطبام ٚاملكاب١ً اييت دا٤ت عفٛ ارتاطض فايتٓاقض بني املكا١َٚ  ا

ٚاالستالٍ ٜٓاعب٘ اعتدزاّ ايطبام ٚاملكاب١ً ألْٗا أْٛاع بزٜع١ٝ تكّٛ ع٢ً ايتنار بني 

املعاْٞ اييت تٓاعب َع٢ٓ ايعزا٤ بني أبٓا٤ فًغطني ٚاالستالٍ ٚتبك٢ غا١ٜ ايزصاع١ إبضاط 

 اع ايؾعضٟ .أثض االْتفام١ يف اإلبز

فُٝا َن٢ قاٍ نُاٍ ْافض ايؾٗٝز ايؾاعض يف ققٝز٠ ي٘ مُٔ رٜٛاْ٘ )دضاح  …

تػين( بعٓٛإ )إفضاص( 
1

 

 ٛانب متنٞ ٚ أخض٣ تعٛرضتٔ ٖٓا صغِ األس٣ ٚ ادتشٛر                  َ

 ْٛصًا فُٝٓٛ يف ثضاْا ايٛدـــٛر ا                   ـــــرصبٓـ إ يفـــْــــــفذض اإلمي

ٚحتككت ْب٠٤ٛ ايؾاعض ٚناْت قٛافٌ ايؾٗزا٤ تتتاىل، ٚنإ ستُز ايزص٠ ايشٟ        

اعتطاع إٔ ٜفذض نٛأَ اإلبزاع يز٣ ؽعضا٤ ايعضب١ٝ خالٍ عاّ ٚاسز، ٚايؾعض نُا ٖٛ 

ِ َعضٚف رٜٛإ ايعضب ٚعذٌ أٜاَِٗ، ٜكٍٛ املعفض ايعًٟٛ يف املفام١ً بني ايٓع

ًا، ٚأفقح ٘ أبضع َطًع ٚأْقع َكاطع، ٚأدض٣ عٓاْإْايؾعضٟ ٚايٓجض ممٝظًا ايؾعض: )

(يغاًْا ٚأؽضر َجاًل...
2

، يشيو نإ ايزٜٛإ ايشٟ ظٗض خالٍ عاّ ٚاسز ريٝاًل ع٢ً 

َٕ ايعٛاٖض ايف١ٝٓ اص ايٛدٛر ايؾعضٟ أَاّ ايضٚا١ٜ ٚاعتُض ايكق١، ٚاألمجٌ َٔ سيو أ

َٛيت ؽعض ايضثا٤ إىل ؽعض َكا١َٚ، فُشُز ايزص٠ حتٍٛ  اييت  نُٓت يف ٖشا ايزٜٛإ س

أنز ايتٛافٌ بني املؾضم ايعضبٞ ٚاملػضب إىل ظاٖض٠ ق١َٝٛ ألْ٘ َٚسز املؾاعض ايعضب١ٝ ٚ

 .ايعضبٞ

                                                        
 داَع١ رَؾل، عٛصٜا تاس،أع. 
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َٚٔ ادتزٜض سنضٙ قبٌ ايٛيٛز إىل بعض ايكقا٥ز اييت اخرتتٗا يًزصاع١ إٔ 

قا٥ز اييت حتزثت عٔ ستُز ايزص٠ أعزر ارتقا٥ك اييت اَتاط بٗا ايزٜٛإ أٚ نٌ ايك

 سذٛ.إميإ ٚ

 .ا٥ز سات ايؾطضٜٔ ٚققا٥ز ايتفع١ًٝأٚاًل: صتز قق

 .٤ يتؾٌُ ناف١ َغاس١ ايٛطٔ ايعضبٞثاًْٝا: اَتزت أمسا٤ ايؾعضا

 ثايجًا: اعتدزاّ ناف١ األعض ايؾعض١ٜ .

 .ٟٚ مّما أر٣ إىل تٜٓٛع ايٓػُات ٚاإلٜكاع ايؾعضٟصابعًا: تٜٓٛع ايكٛايف ٚايض

ققا٥ز حتضٜن١ٝ َٚٓٗا ققا٥ز تغذ١ًٝٝ خاَغًا: تعزرت أغضاض ايكقا٥ز، فُٓٗا 

َٚٓٗا ققا٥ز تقف بضا٠٤ طفٛي١ ستُز ايزص٠، َٚٓٗا ققا٥ز تقٛص ستُز ايزص٠ 

 .ٚاْتكاي٘ َٔ ايطفٛي١ إىل ايضدٛي١

ٚعأبزأ سزٜجٞ عٔ بعض ايكقا٥ز ًَتظًَا عُٛر ايشٚم ايٓكزٟ َربطًا أِٖ ايعٛاٖض 

 .غ١ٝ اييت ظٗضت يف ؽعض االْتفام١ايبال

ُٕٛ ا ِٓ يؾاعض ادتظا٥ضٟ ايظبري رصرٚذ ققٝزت٘ بعٓٛإ )رص٠ ايؾٗزا٤(، ٚايعٓٛإ َُٜع

ٜبزأ ايؾاعض إٔ ستُزًا فاص تادًا يًؾٗزا٤، ٚ ٜٓب٦ٓا، إسا َا اَتًهٓا فٔ َٗاص٠ ايكضا٠٤،

ققٝزت٘ ببٝت حيٌُ يفغ ٚفعٌ ادتالٍ، ٚادتالٍ ٖٛ نٌ َا ٜغُٛ باإلْغإ ٜٚضفع٘ 

صفع َٔ ادتُاٍ، فادتالٍ قز ضتػ ب٘ يزقا٥ل عٔ املعاٜب ٚاينع١، ٖٚٛ رصد١ أع٢ً ٚأ

 3:رٚذ ٜؾهٌ ادتالٍ األبزٟ سٝح ٜكٍٛيهٔ ستُز ايزص٠ يف ققٝز٠ ايظبري رص

 تهرباٚيهٞ جتٌ ع٢ً ايظَإ  ٚ  نٞ تعٌ األطٗضاعاْكت دضسو 

 ـضاــــــتعطـْٛص تٛمأ بايزَـا  ٚ  ..ألْٓ٘……مادتضح أدزص بايعٓا

ايبالغ١ٝ إٔ تنِ األصض ؽٗزا٤ٖا َٚٔ املعضٚف يف املٛصٚخ ايؾعضٟ يًقٛص٠  

ٕٓ ستُز ايزص٠ ٖٛ رص٠ ٚ حتنِٓٗ بجضاٖا يهٔ ايظبري رصرٚذ نغض ٖشٙ ايكاعز٠ أل

 :ز ؽٛقٞ ٜضثٞ عُض املدتاص، فٝكٍٛايؾعضا٤، فأمح

 أب٢ً فأسغٔ يف ايعزٚ بال٤  ٌ َٗٓزتًو ايقشاص٣ غُز ن

ٜكبٌ بإٔ تهٕٛ األصض َهاًْا حملُز ايزص٠، فٗٛ أمجٌ أَا ايظبري رصرٚذ فال  

َإ أٚ حيتٜٛ٘ ايرتاب، ٚأمس٢ ٚأدٌ، يشيو ٜتعذب ايؾاعض َغتٓهضًا إٔ ٜنُ٘ ايظ

فٝكٍٛ: 
4

 

 ؟!فزص ايظَإ ؟!ٚ نٝف حيٜٛ٘ ايجض٣  رص٠ ايؾٗزا٤..نٝف ٜنُٜ٘ا 

َٓا ايؾاعض ايغٛصٟ عبز اهلل عٝغ٢ ايغال١َ  ( املض٠٤ٚيف ققٝزت٘ )صاعف دضح أ

فكز فٛص صؤ١ٜ ؽعض١ٜ دزٜز٠ ألرب املكا١َٚ أٚ أرب ايضثا٤ ايشٟ حتٍٛ إىل ؽعض 

 َكا١َٚ .

ٚتبزأ ايكقٝز٠ مبكطع ٜتأيف َٔ أصبع١ أبٝات تتشزخ عٔ اصتباط ستُز  

ايزص٠ بايكزص ..فايعالق١ ايبالغ١ٝ بني ستُز ايزص٠ ٚايهٕٛ ٚايكزص ٚايٓاؼ نهٌ ٖٞ 

ٛر ستُز ايزص٠، ٚستُز حتٍٛ إىل سٝا٠ يآلخضٜٔ ٜكٍٛ عالق١ تباري١ٝ، فاهلل قٓزص خً

ايؾاعض :
5 
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 ضٚح   يألصٚاحـٖٝٗات  أْـت  ايـ  ـٞـا ستاى املاسقزصًا قزصت فُ
 ٜضٟٚ ملٔ يف األفل َا يف ايغاح  ٚؽاٖز ٗار٠ ٚ ايؾٗٝزأْت ايؾ

ِٕ طضت فٛم ايػِٝ رٕٚ  ٚ أقًــٗا....ا..أْت ايربا٠٤ نًٗـ  دٓاح أ

ٚاملًشٛظ األٍٚ يف ايكقٝز٠ ٖٛ إثبات ايكزص ايشٟ اْتدب ستُز ايزص٠  

يؾٗٝز بأعًٛب ايٓفٞ نؾٗٝز )قزصًا قزصت( ثِ ٜعٛر ايؾاعض ٚ ٜجبت ايكزص ايشٟ خًز ا

ٜٓتكٌ ايؾاعض باعتدزاَ٘ اعِ فعٌ َاض )ٖٝٗات( ْٚفادأ بإثبات ثايح )فُا ستاى( ٚ

املعضٚف خالٍ مج١ً امس١ٝ )أْت ايضٚح( ٚٔ إىل إثبات صابع فٝٓغب اذتٝا٠ إىل ايٓاؼ َ

أؽز تٛنٝزًا أنجض ثباتًا َٔ ادت١ًُ ايفع١ًٝ ٚإٔ ادت١ًُ االمس١ٝ 
6

فأ٢ْٗ ايبٝت بٗا،  

ٚمّما ًٜفت ايٓعض إٔ ايؾاعض ْعِ ٖشا املكطع ع٢ً ٚطٕ ايبشض ايهاٌَ، ٖٚٛ عض ٜقًح 

بٍٛ اييت تضافل ألْٛاع ايؾعض نًٗا، ٚفٝ٘ َعاْٞ ايؾز٠، ٚإٜكاع٘ قضٜب َٔ إٜكاع ايط

 اذتضٚب .

ٕٓ ايطا٥ض ٜطري ظٓاسٝ٘ يهٔ  ٜٚربط خٝاٍ ايؾاعض ارتقب، فٓشٔ ْعضف أ

ستُز ايزص٠ سًل فٛم ايغشاب َٔ غري دٓاح .. ٚمجاٍ ايقٛص٠ أٚ االعتعاص٠ اييت 

أفًٗا ايبالغٞ تؾبٝ٘ ٜأتٞ يف ايٓكز ايعضبٞ َٔ ٚد٘ ايتؾاب٘ بني املؾب٘ ٚاملؾب٘ ب٘، أَا 

. ٜٚٛظف الختالف ٖٚٛ ايطريإ َٔ غري دٓاحا فكز أت٢ َٔ ٚد٘ امجاٍ ايقٛص٠ ٖٓ

ايؾاعض عًِ ايبزٜع يٝؾٌُ ستُز ايزص٠ ٚايربا٠٤ ٚايطٗاص٠ مبعاْٝٗا نًٗا إس حتٍٛ إىل 

 )أقًٗا(.ٜٚعًِ، فٓذز ايطبام بني )نًٗا( ٚصَظ ًِٜٗ 

 ٚتأتٞ عالق١ ستُز ايزص٠ باملٛت، فتعٗض ٖشٙ ايعالق١ يف املكطع ايجايح، ٚ ٖٞ

عالق١ شتتًف١ َتفضر٠ .. إْٗا عالق١ سٝا٠ ٚيزت َٔ املٛت . ٖٚشا املٛت خًزٙ يف ايزْٝا 

فهإ سٝا٠ .. ٚايؾٗار٠ نُا ْعضف سٝا٠ يف اآلخض٠ ٚ يٝغت مبٛت .. ٚادتٌُٝ يف األَض 

 اْتكاٍ ايؾاعض َٔ ؽعض ايؾطضٜٔ إىل ؽعض ايتفع١ًٝ يف ٖشا املكطع .

١ تفع١ًٝ عض ايضٌَ )فاعالتٔ( ٚ ٖٞ ٜٚٓتكٞ ايؾاعض عبز اهلل عٝغ٢ ايغالَ

تفع١ًٝ تزٍ ع٢ً ايغضع١، ٚايضٌَ يػ١ َعٓاٙ املؾٞ ايغضٜع، ٚاذتكٝك١ إٔ اإلٜكاع 

ت ٚاذتٝا٠ ألُْٗا ٜأتٝإ بغضع١ ايغضٜع يف ٖشٙ ايتفع١ًٝ ٜٓاعب اذتزٜح عٔ املٛ

ٜشٖبإ بغضع١ .. ٚ مما دا٤ يف ٖشا املكطع :ٚ
7

 

ٜٓٗا ايػقٔ ايػالّ ايٓٛص َشعٛصًا  مسٛت أ

 فارى املٛت يتشٝا سني فاص ايعٝؿ َٔ سٛيو

 نٌ ايعٝؿ َٛتًا ثِ َٛتًا ثِ إْشاصًا مبٛت

ٚإسا تابعٓا ٖشا املكطع ْالسغ ايتفاٚت يف طٍٛ ايؾطض ايؾعضٟ .. ٚطٍٛ 

ايغطض ايؾعضٟ ٚققضٙ َضتبط بًشعات اعتؾٗار ستُز ألٕ َؾٗز اعتؾٗارٙ دعٌ 

ٜكٍٛ عبز  فزٚصْا فتًفع٘ أيغٓتٓا أْػاًَا، اهلٛا٤ يف فزٚص املؾاٖزٜٔ ٜعًٛ ٜٚٗبط يف

اهلل عٝغ٢ ايغال١َ : 
8

 

 امسع ادتٛق١ تٗشٟ، ٜا ستُز

 قف .. صفال
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 َت.. قشٜف١

َٚٔ ايعٛاٖض ايف١ٝٓ يف ايكقٝز٠ االعتعاصات ايضاَظ٠ َجٌ تؾبٝ٘ ستُز  

بايػقٔ ٚايػالّ ٚايٓٛص ٖٚٞ فٛص تعز بارتري ايٛاعز ٚايعطا٤ ايكارّ بايتشضٜض.. فهٌ 

 يفغ ٚقع يف َهاْ٘، فًفغ املٛت مل ٜأت عبجًا ألْ٘ ْتٝذ١ َٛت ايعامل َٔ سٍٛ ايؾٗٝز.

ْٚتزصز يف ايكقٝز٠ يٓقٌ إىل َكطع ٜٓاقؿ ٚ حيًٌ عالق١ ايؾاعض مبشُز 

 ايزص٠ إس ٖٞ عالق١ أب بابٓ٘ ٚ سبٝب عبٝب٘.

ٍ ٜٚٓتكٌ ايؾاعض بني أعض ايؾعض، فبعز ابتزا٥٘ بايبشض ايهاٌَ يف املكطع األٚ

ثِ  تفع١ًٝ ايضٌَ يف املكطع ايجايح ٜغتدزّ يف َكطع آخض )فعٛئ( ٖٚشٙ ايتفع١ًٝ 

ٖٚٓا تغتدزّ دتٝؾإ ايعٛاطف ٚايعٓف ٚإظٗاص َا يف ايٓفػ َٔ خًذات َؾتع١ً، 

ٜتشزخ ايؾاعض بًغإ األب: 
9 

ٓٗ  ضًاـهلٝبًا ٚ َا طيت أَنؼ مج  زٌٟ فػريٟ َا طاٍ ٚدمت
ُـٓز ُٓـز سعٚ  وــت صعبـًا عذض أبٝـجت  ضًاـــــخٛفًا عًٝو  جت

 ففضاٚنٌ ابٔ أْج٢ حتٍٛ   إــإ  ٚساب املهـــاب ايظَٚغـ

 ضاـــــمتظم ؽًًٛا، ٚتٗتو عتـ  ابـل إال ْٝٛب ايش٥ــــٜب يـِٚ

تعٗض عالق١ األْا باآلخض فٝٓززتإ، ٜٚقبح ايؾاعض نأْ٘ ستُز ايزص٠  

 ايؾاعض بػضبت٘ ٚٚسزت٘ ٖٚٛ بني َالٜني ايعضب. 

أَنؼ مجضًا( ٜٚتأت٢ مجاهلا َٔ أْٗا تضعِ َٚٔ ايقٛص ادت١ًُٝ فٛص٠ ) 

 سضاص٠ سب٘ ٚسظْ٘ ع٢ً فكزإ طفٛي١ مج١ًٝ .

ٚتتفاقِ ْك١ُ ايؾاعض ع٢ً ايقٗا١ٜٓ، فٝعًٛ فٛت٘ َع فٛت ستُز. ٜٚربط  

ْزاؤٙ يًقٗا١ٜٓ َغتدزًَا يف بٓٝت٘ ايًػ١ٜٛ ايؾعض١ٜ أمسا٤ األسظاب ايق١ْٝٛٝٗ 

عٝكا ايبشض ايهاٌَ بقٛت فاخب: عٛر نُا ابتزأ إىل َٛيٝغاٟٚ بٝٓٗا فٝ
11 

 ـاذـــــــايكضٚر بهٚس٥اب ؽاؼ ٚ  ــضاذــــــــملعــعشصًا إىل ايًٝهٛر ٚا
 ضاخٞف عٓهِ ٚغطٛا بايطبٍٛ  ٜزٟ ٛاًٞ غًّـــــــ راخِ يفأعٛاْه

 ــاذــــــمما ْجضمت فٝـ٘ َٔ أٚعـ  َٛطين نٓغهِ ٚأغغٌعأ ٚغزًا

إٕ ايعالق١ ايها١َٓ بني ايؾعب ايفًغطٝين ٚ ايقٗا١ٜٓ ٖٞ عالق١ املامٞ ٚاذتامض        

ٚاملغتكبٌ َٚا حيٌُ ٖشا املغتكبٌ َٔ تفاؤٍ ثٛصٟ، فايؾاعض ٜعٍٛ ع٢ً املغتكبٌ 

ُٖٚا )عأنٓغهِ(  ،٢ اإلطاي١ ايها١ًَ يهٌ َا ٜزْػٜٚغتدزّ فعًني َغتعاصٜٔ ملعٓ

 )أغغٌ(.ٚ

حملُز ايزص٠ إىل ْزا٤ ؽاٌَ يهٌ طفٌ فًغطٝين ٖٚٛ ْزا٤ ٜٚتشٍٛ ْزا٤ ايؾاعض  

ٜٛمح ايكًل ايهأَ يف ْفٛؼ ايقٗا١ٜٓ َٔ نٌ طفٌ فًغطٝين ٜٛيز، ألٕ ْٗاٜتِٗ 

 تتُجٌ يف ٚالر٠ األطفاٍ.

ٚاملزقل يف ؽهٌ ايكقٝز٠ ٜهتؾف إٔ ايؾاعض بزأٖا بؾعض ايؾطضٜٔ يهٓ٘ أ٢ْٗ  

ايتقضف، ٚ ٖشا ٜعهػ اذتض١ٜ ايٓاجت١ ققٝزت٘ بؾعض ايتفع١ًٝ ايشٟ ٜعطٞ اذتض١ٜ يف 

زا١ٜ ايكقٝز٠ َضتبط١ بٓٗاٜتٗا، عٔ ايجٛص٠ ايكار١َ، فايؾهٌ َضتبط باملنُٕٛ، ٚ ب
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بشيو حيكل ايؾاعض ايٛسز٠ ايعن١ٜٛ يكقٝزت٘، ٜٚٓٗٞ ققٝزت٘ بتفع١ًٝ عض ايضٌَ ٚ

: حتٌُ فٛت أقزاّ ادتٝٛـ املٓتقض٠ )فاعالتٔ( ٚنأْٗا
11 

 املٛت زتغزأْت ؽعْب ناٌَ يف دت١ 

 فاْتعضْا ٜا ستُز

 إْٓا ْؾٗز أْا

 قز ع٦ُٓا اينِٝ، ٚ اؽتكٓا إىل ايعظ٠ ٚ اإلقزاّ

 فاؽٗز.

ٚتتفضر ققٝز٠ ايؾاعض ايفًغطٝين طًعت عكريم )ؽذض َكزعٞ( بتقٜٛض  

٣ ايٛاقع اذتظٕ ايزاَٞ ٚ اْتفاض ايزَا٤ أَاّ َؾٗز اعتؾٗار ستُز ايزص٠ ايشٟ عٓض

ايعضبٞ خقٛفًا يهٔ األيفاظ ايضاَظ٠ إىل اذتض١ٜ جتًٛ سيو ايعاملٞ عًَُٛا ٚايٛاقع 

 .باألٌَ يف ايكقٝز٠ )فباح( )مشػ( اذتظٕ ايزاَٞ، َٚٔ األيفاظ املن١٦ٝ

ٚإسا سًًٓا ققٝز٠ )ؽذض َكزعٞ( َٔ خالٍ املأعا٠ صتز عز٠ رٚا٥ض َٓٗا  

يو يف قٛي٘ ايزا٥ض٠ ادتُاي١ٝ يف املأعا٠، ٚ تتُجٌ يف ايقضاع بني ايكبح ٚادتُاٍ ٚصتز س

ت( ٖٚشٙ ادت١ًُ ايؾعض١ٜ تزٍ ع٢ً ايكبح ثِ صتز اعِ )ستُز( ٖٚٛ )نٌ ايبالر تعٓض

صَظ ادتُاٍ ٚيف ايزا٥ض٠ ايٓفغ١ٝ يًُأعا٠ صتز إثاص٠ ملؾاعض ايؾفك١ ٚاذتظٕ ع٢ً 

 .يف قٛي٘ )به٢ خامت َٔ فباح عًٝو(طفٛي١ ستُز ايزص٠ 

عكريم َٔ تفع١ًٝ  ٚتأتٞ ايتكغُٝات املٛعٝك١ٝ يف ققٝز٠ ايؾاعض طًعت 

 )فعٛئ( ٚتربط ايٓػ١ُ بايالط١َ ادتُاي١ٝ ٖٚٞ اعِ )ستُز( ٚال بز َٔ قضا٠٤ َكطع

َٔ ايكقٝز٠ يٓتشٚم مجايٝتٗا: 
12

 

 ستُز…

 به٢ خامت َٔ فباح عًٝو

 َن٢ عًِ َٔ عشاب إيٝو

 أْارٜو ست٢ سزٚر ايتُظم

 التًُين…ال

 رَع١…رَٞ مشع١ 

 حيط ايػُاّ مياًَا ع٢ً صاستٝو

 ستُز…

ٚإسا اْتكًٓا إىل عقفٛص٠ مج١ًٝ ال تتشٌُ ْغِٝ ايقباح فهٝف إسا ناْت 

صفافات ٚ قشا٥ف ايقٗا١ٜٓ قز ْايت َٓٗا إْٗا إميإ سذٛ، فشُٝٓا قضأت ققٝز٠ 

)طٛفإ ادتٗات( يًؾاعض عبز ايهضِٜ عبز ايضسِٝ ٚقفت أَاَٗا أفهو صَٛطٖا َٚعاْٝٗا 

دعًت َٔ ٖشٙ ايكقٝز٠ ققٝز٠ فضٜز٠  املهجف١، فاعتطعت إٔ أقٍٛ: إٕ ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ

رصد١ تعٔ أْو تكضأ ؽعضًا ٚايتٛاطٕ املٛعٝكٞ بني األعطض ايؾعض١ٜ َتظأَ إىل 

. أمف إىل سيو اعتدزاّ أعايٝب يػ١ٜٛ َتٓٛع١ َٓٗا أعًٛب االعتفٗاّ عٓز عُٛرًٜا
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صتز جتعٌ َٔ ايبعٝز ايبعٝز قضٜبًا ٚ ايبشح عٔ ايطٛفإ ايعضبٞ َٔ أدٌ اذتض١ٜ اييت

ٜغتدزّ أصعت سًُٓا يف ايكاصب املآلٕ(، ٚسيو يف قٍٛ ايؾاعض )َا ايشٟ حيزخ إٕ إميإ 

املغتكبٌ اذتض بعز اعتؾٗار إميإ )ٚاألصض تػين األيفاظ املٛاص٠ مبعاْٞ األٌَ ٚ ايؾاعض

إ َٚأعا٠ يف ؽٓاؽٌٝ َٔ ايقبح( ٚصتز أعًٛب ايتعذب يتٛمٝح مجاٍ طفٛي١ إمي

 .ب َين نضبال٤( )َا أمجٌ إميإ(َا أقضاعتؾٗارٖا يف قٛي٘ )ٚ

َٚٔ املعضٚف إٔ ٖشٙ األعايٝب جتعٌ ايعاطف١ ثا٥ض٠ مبا ٜٓاعب اذتزخ 

يطفٛي١ احملض١َٚ اآعٞ ايعضب١ٝ يف ايعضام ٚفًغطني ٚٚتتهجف ايب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ يضبط امل

صتز يف ايكقٝز٠ صبطًا فٛفًٝا بني إميإ سذٛ َٔ فضح اذتٝا٠ )آٙ بػزار ٚمام ايهٕٛ(، ٚ

ًْٔب٘، فُٔ أقٛاٍ اذتالز املعضٚف١ يف  طٖض٠ اذتب ٚاذتالز يف عؾك٘ اإلهلٞ َٚأعا٠ َف

ٞ )سنٛصى بايعًِ ال باالْتكاٍ، ٚغٝبتو باالستذاب ال ايعؾل اإلهل

 نشيو إميإ سامض٠ بعًُٓا بٗا ٚ غا٥ب١ باستذابٗا ال بضسًٝٗا.13ٚباالصحتاٍ(.

ٚادتضا٥ِ ٚارتقٛب١ ٚحتتنٔ ايكقٝز٠ صَٛط األعطٛص٠ ٚايتاصٜخ ٚايزٜٔ 

َٓا ادتُايٝات ايها١َٓ يف ايكقٝز٠ فٓذز مجاي١ٝ ايًٕٛ يف )ايهٛف١ٝ اذتُضا٤(  ٚاألْٛث١ . أ

ُٜ ٚاعتدزّ ايًٕٛ األمحض يريَظ إىل رّ إميإ سذٛ   ،زع٢ بايتزبٝرٖٚشا َا 

ايًٕٛ يرتَظ إىل َا ٜضافل ايًٕٛ. ٜكٍٛ  ٚاعتؾٗارٖا، ٚايعضب قزميًا ناْت تغتدزّ

:)ٖٚٛ عباص٠ عٔ إٔ ٜشنض ايٓاظِ أٚ ايٓاثض أيٛاًْا ٜكقز بٗا ايتٛص١ٜ  ايتزبٝرايبػزارٟ يف

زح أٚ ٚفف أٚ غري سيو َٔ األغضاض(ٚايهٓا١ٜ عٔ أؽٝا٤ َٔ تؾبٝب أٚ َ
14. 

ْٚهتؾف مجاي١ٝ ايقٛت يف قٛي٘ )أعضاص ايقٌٗٝ( ٚمجاي١ٝ اين٤ٛ يف )تغكط  

يكقٝز٠ فًغطني(، َٚٔ َكاطع اايؾُػ( ٚمجاي١ٝ املهإ يف )ٜبزأ ايبشض تناصٜػ 

: ْغضر َا ًٜٞ يتشٚم مجاهلا
15

 

 ؟…َا ايشٟ حيزخ 

 إٕ عارت ع٢ً عؾب فًغطني

 ٚ فاض املا٤

 ٚ األصض تػين

 يف ؽٓاؽٌٝ َٔ ايقبح

 ٚ َاز ايٌٓٝ

… 

 ؟…َا ايشٟ حيزخ 

 َا أمجٌ إميإ !!

 ٚ َا أقضب َين نضبال٤ !!

ؽعض ايضثا٤ إىل ؽعض َكا١َٚ ْٚتٝذ١ ايكٍٛ تضٟٚ يٓا إٔ ؽعض االْتفام١ سٍٛ  

 .دغضًا يًُٛنب ايكارّ ضتٛ اذتض١ٜ َٔ سٝح ايفهض٠ يٝهٕٛ ايؾٗٝز
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َٓا ايعٛاٖض ايبالغ١ٝ اييت ٚدزْاٖا يف ؽعض االْتفام١ فكز تعٓزرت فٛصٖا فُٔ        أ

سٝح املٛعٝك٢ ٚدزْا ايكقا٥ز تتٓاٍٚ نٌ األعض ايؾعض١ٜ، ٚٚدزْا ققا٥ز تنُٓت 

ا٤ت َٓاعب١ يًٓفػ ا َكاطع َٔ ؽعض ايتفع١ًٝ، ٖٚشٙ ايٓػ١ُ دؽعضًا عُٛرًٜا ٚختًًٗ

 . ايؾعضٟ املكاّٚ

َٓا ايقٛص ايبالغ١ٝ فكز مجح خٝاٍ ايؾعضا٤ يف اعتًٗاّ فٛص دزٜز٠ مل تطضم   أ

َٔ قبٌ َجٌ فٛص٠ صفض ايؾاعض إٔ تنِ األصض ستُز ايزص٠ ع٢ً خالف ايؾعض 

 .أبطاهلاايكزِٜ ايشٟ نإ ٜقٛص األصض ٖٚٞ تنِ 

٤ اعتدزاّ عًِ ايبزٜع عفٛ ارتاطض يف بعض ايكقا٥ز يٝظٜز ايفهض٠ دال٤ّ، ٚدا

فايتٓاقض بني املكاَٚني ٚاالستالٍ ٚاالختالف بُٝٓٗا ٜٓاعب٘ اعتدزاّ ايطبام 

ٚاملكاب١ً ألْٓٗا أْٛاع بزٜع١ٝ تكّٛ ع٢ً ايتنار بني املعاْٞ اييت تٓاعب َع٢ٓ ايعزا٤ بني 

 .ٚ االستالٍ ايقْٗٝٛٞ أبٓا٤ فًغطني

ٚصتز أٜنـًا ايالط١َ املٛعٝك١ٝ ادتزٜز٠ يف ايؾعض ايعضبٞ ٖٚٞ )ستُز( أٚ 

)إميإ( ٖٚٞ أمسا٤ دزٜز٠ فاصت متتًو ْػ١ًُ خاف١ً ٚإحيا٤ات ايكق١ اييت تضافل 

ٜعٓف ايعاطف١، ١ ٜٛمح ادتضمي١ ٜٚربط املكا١َٚ ٚسنض االعِ، فاالعِ يف ايالطَ

 .ٚ ٜٛدظٖا ٜٚضنظ ايفهض٠

صتز َٓاعب١ طٍٛ ايغطض ايؾعضٟ يف ققا٥ز ايتفع١ًٝ َٚٔ ْتا٥ر ايزصاع١ 

 .فهض٠ ٚ تاص٠ً ٜكقض إلثاص٠ عاطف١ َٓاعب١ يًفهض٠، فتاص٠ً ٜطٍٛ يتكضٜض

ؾب٘ د٘ ايتؾاب٘ بني املؾب٘ ٚاملٚصتز مجاي١ٝ ايقٛص َٔ ٚد٘ ارتالف ال َٔ ٚ

أخريًا فإٕ تٜٓٛع ايٓػُات ٚايتفعٝالت يف ايكقٝز٠ ايٛاسز٠ دعًت ايكقٝز٠ أقضب  .ب٘

ض٣ يتشٍٛ ايكاصئ إىل َغتُع إىل ايغُف١ْٝٛ اييت تعًٛ تاص٠ً بإٜكاعاتٗا ٚتٗزأ تاص٠ً أخ

 .ٜطضب ملٛعٝك٢ ايؾعض أٜنًا

 

 :ٛاَؿاهل

 

1
 / 3691/ 3ط، بريٚت ، راص ايطًٝع١ يًطباع١ ٚايٓؾض  ،31رٜٛإ دضاح تػين: ل -

2- 
 حتكٝل ر. ، 31ل، ايكضٜضْنض٠ االغضٜض يف ْقض٠  ،َعفض ابٔ ايفنٌ ،ايعًٟٛ

 /. 3661./ 2ط ،راص  فارص بريٚت ،٢ْٗ عاصف اذتغٔ       

3-
 َؤعغ١ دا٥ظ٠ عبز ايعظٜظ ععٛر  ، 113ل ،ادتظ٤ ايجاْٞ ،ايؾٗٝز ستُز ايزص٠ رٜٛإ 

 /2113/ 3ط ،يبابطني يإلبزاع ايؾعضٟ      

4-
 . 113ل، ادتظ٤ ايجاْٞ ،ؾٗٝز ستُز ايزص٠رٜٛإ اي 

5-
 .219ل، ْفػ املقزص 
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6- 
 ايكاٖض٠ .رت.، حتكٝل ستُز ناٌَ بضنات  ،396ل، فٛا٥ز ٚتهٌُٝ املكافزتغٌٗٝ اي،ابٔ َايو

7-
 .212ل، ادتظ٤ ايجاْٞ ،ايؾٗٝز ستُز ايزص٠رٜٛإ  

8-
 .212ل، ْفػ املقزص 

9-
 . 212ل، ْفػ املقزص 

11-
 . 216ل، املقزصْفػ  

11-
 . 213ل، ْفػ املقزص  

12-
 . 92ل، ْفػ املقزص 

13-
 .3،3626ط، راص ابٔ خًزٕٚ، 26ل، أعطٛص٠ اذتالز، عاَٞ ،خضطبٌٝ

14- 
 ؽضح عقاّ   ، 111ل،  2دظ٤، خظا١ْ األرب ٚغا١ٜ األصب،ابٔ سذ١ ،اذتُٟٛ

 .3663، 2ط، بريٚت، َٓؾٛصات راص  َٚهتب١ اهلالٍ ، ؽعٝتٛ        

15-
 رَؾل احتار ايهتاب ،  21-21ل ،١ ايضٚحرٜٛإ فن ،عبز ايهضِٜ ،عبز ايضسِٝ

 .3،2113ط، ايعضب        

 



ايعسب١ٝ يفايصَٔ ايٓشٟٛ يًفعٌ                                                         دزاضات عسب١ٝ 37

 

Dirasat Arabia  ايدزاضات ايًػ١ٜٛ ٚايٓكد١ٜ 8102 ايعدد ارتاَظ 

 

 
 ايصَٔ ايٓشٟٛ يًفعٌ يف ايعسب١ٝ

 

أ.د. عصاّ دزاز ايهٛض٢      


 

isamalkousa@gmail.com 
 

ايفع١ًٝ يف حتدٜد ٜتٓاٍٚ ايبشح قط١ٝ ١َُٗ تتٓاٍٚ أثس ايصٝػ١  :ايبشح ًَدص

ِ ايٓشٜٕٛٛ ايصَٔ يف ايفعٌ إىل َاض ٚساضس َٚطتكبٌ ، ٖٚرا ايصَٔ ايصَٔ، سٝح قٖط

ٖٛ َا اصطًح ع٢ً تطُٝت٘ بايصَٔ ايصسيف، ٖٚٛ شَإ فًطفٞ َطًل ٜصدم ع٢ً 

ايفعٌ سُٝٓا ٜٓعس إىل ايب١ٝٓ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا ايفعٌ ْعس٠ خازد١ٝ  تبعا يصٝػت٘ 

ٚغتايف سكٝك١  ،عٔ ايطٝام ٖٚرا ايتكطِٝ ٜفتكس إىل ايدق١ٚغهً٘ ارتازدٞ بعٝدّا 

ٖرٙ َٔ قبٌ ايعسبٞ، ٖٚٛ َا دفع بعض ايباسجني إىل ٚضِ ايًػ١ ايعسب١ٝ  ااضتعُاهل

ٕٖ ايعسبٞ اضتطاع إٔ ٜٛظف ايصٝػ١ اييت  بايطعف، ٚيهٔ سكٝك١ االضتعُاٍ أظٗست أ

َٚٔ خالٍ َا ٜصاسب  ٜسٜد يًتعبري عٔ ايصَٔ َٔ خالٍ ضٝام ايهالّ ايرٟ تسد فٝ٘

ٖرٙ ايصٝػ١ َٔ أيفاظ أخس، ٚسطب اختالف املكاّ ٚاألسٛاٍ ، ٖٚٛ ايرٟ عتدد ْٛع١ٝ 

ايصَٔ املكصٛد َٔ صٝػ١ ايفعٌ، ٚاضتطاع إٔ ٜعطٞ ايصٝػ١ ايٛاسد٠ امل١٦ٝٗ غهاَل 

يًتعبري عٔ شَٔ ٚاسد عددّا َٔ األش١َٓ َٔ خالٍ ٚظٝف١ تؤدٜٗا ايصٝػ١ يف ضٝام 

أسٛاٍ املتهًِ ٚاملداطب ٚظسٚفُٗا ، فعرب عٔ املاضٞ ايبعٝد ٚاملاضٞ ايهالّ، ٚحتددٙ 

اذتدخ أٚ  ، ٖٚٛ شَٔ حتكلايكسٜب ٚاصطًح ع٢ً تط١ُٝ ٖرا ايصَٔ بايصَٔ ايٓشٟٛ 

 . حتكك٘عدّ 

ِٔ ٜطايع ِٕ ٜتٛقف عٓدٖا مٖث١ َصطًشات البٖد يهٌ َ ٟٖ نتاب ضتٟٛ أ ؛ ٖٚٞ أ

ٚقد خًص ايٓشا٠ َٔ خالٍ اضتكسا٥ِٗ ٚتتبعِٗ يهالّ ايعسبإىل  ايه١ًُ ٚايهًِ ٚايهالّ.

 ٖٕ َٓا سسففعٌ ايه١ًُ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ تهٕٛ أسد ثالث١ أقطاّ: إَا اضِ، ٚإَاأ ، ٚبٓا٤ ، ٚإ

 عًٝ٘ قٖعدٚا ايكٛاعد، فكطُٛٙ إىل ٖرٙ األقطاّ ايجالث١.

َٖا ايفعٌ فاالضِ ٖٛ نٌ ن١ًُ دٖيت ع٢ً َع٢ٓ يف ْفطٗا، ٚمل تكرتٕ بصَٔ،  أ

، فايفعٌ ال بد فٝ٘ َٔ أَسٜٔ: ع٢ً َع٢ٓ يف ْفطٗا ٚاقرتْت بصَٔ فٗٛ نٌ ن١ًُ دٖيت

ٍٖ ع٢ً َع٢ٓ يف غريٙ َٖا اذتسف فٗٛ َا د اذتدخ ٚايصَٔ، أ
1
. 

، بٛصف٘ سدثّا ظتسٟ يف ايعٓاصس األضاض١ٝ يف بٓا٤ ادت١ًُٜٚعٓد ايفعٌ َٔ 

ايعالق١ أش١َٓ شتتًف١، ٖٚٛ َا أطًل عًٝ٘ ايٓشا٠ ٔاضِ املطٓد، إذ ميجٌ طسفّا َُّٗا يف 

، فادت١ًُ ضٛا٤ ناْت امس١ٝ أٚ فع١ًٝ تتهٕٛ َٔ طسفني ز٥ٝطني؛ُٖا املطٓد اإلضٓاد١ٜ

ايفعٌ "ٚمٓث١ تعسٜفات نجري٠ يًفعٌ، فكد عسف٘ األصٛيٕٝٛ بكٛهلِ:  ٚاملطٓد إيٝ٘.

ْاغ٧ َٔ صٝػ١ ايفعٌ ال َٔ  ن١ًُ تٓب٧ عٔ  سسن١ صادز٠ عٔ املط٢ُ، ٖٚرا اإلْبا٤

َادت٘"
2

ايفعٌ ٖٛ اهل١٦ٝ ايعازض١ يًُؤثس يف غريٙ بطبب ادتسداْٞ بكٛي٘: "، ٚعسف٘ 

ايتأثري ... ٚيف اصطالح ايٓشا٠ َا دٍ ع٢ً َع٢ٓ يف ْفط٘ َكرتٕ بأسد األش١َٓ ايجالث١، 

فغ )ضسب( ايكا٥ِ بايتًفغ، ٚايفعٌ اذتكٝكٞ ٖٛ املصدز ... ٚايفعٌ االصطالسٞ ٖٛ ي

                                                        

 .امحص، ضٛزٜداَع١ ايبعح يف  ،أضتاذ 
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نايطسب َجال. ٚايفعٌ ايعالدٞ َا عتتاز سدٚث٘ إىل حتسٜو عطٛ نايطسب 

ٚايػتِ ٚايفعٌ ايػري ايعالدٞ َا ال عتتاز إيٝ٘ نايعًِ ٚايعٗس"
3.

 

ٕٕ ستٖصٌ، "ٚايفعٌ اصطالسّا:  ٕٕ بسَا ٌٗ يفع١ ديت ع٢ً َع٢ّٓ حتتٗا َكرت ن

ُِٜطِٓد إيٝ٘ غ٤ٞ"،ٚقٌٝ َا ُأ ن١ًُ تدٍ ع٢ً َع٢ٓ شتتص بصَإ  أٚ ضٓد إىل غ٤ٞ، ٚمل 

ٍٖ ع٢ً َع٢ٓ يف ْفط٘ َكرتٕ بأسد األش١َٓ ايجالث١ ،دالي١ اإلفاد٠ أٚ َا د
4
. 

ٚأَا ايفعٌ فأَج١ً ُأخرِت َٔ يفغ أسداخ  قد قاٍ:ٚخري َٔ عٓسف٘ ضٝبٜٛ٘، إذ 

َٓكطع. فأَا بٓا٤ َا َط٢  األمسا٤ ُٚبِٓٝت ملا َط٢ ٚملا ٜهٕٛ ٚمل ٜكع َٚا ٖٛ نا٥ٔ مل ٜ

ْٓ٘ قٛي َُٔد، ٚأَا بٓا٤ َا مل ٜكطع فإ َُٔهح ُٚس ُٔٔع ٚ ََٖب َٚض ٌِ ٚاضٔسِبفَر َٖب ٚاقُت َٔسّا: اذ ، و آ

ُٜ َٜطٔسُب ٚ َُٖب ٚ َٜر  ٚ ٌُ َِٜكُت َٜٓكطع؛ ٖٚٛ ٚشتربّا:  ُٜطَسُب، ٚنريو بٓا٤ َا مل  ٚ ٌُ ِكَت

نا٥ٔ إذا أخربَت ... ٚاألسداخ ضتٛ ايٖطِسٔب ٚاذتُد ٚايكتٌ"
5
. 

 ٜػري ٖرا ايتعسٜف إىل عدد َٔ ايٓكاط امل١ُٗ: 

ٞٓ اجملٓسد أَج١ً أٚهلا: األفعاٍ  غتسز عٔ ْطام ال أٟ أب١ٝٓ، فذعٌ ايفعٌ ايجالث

ٌَ ٌَ/ أٚ /َفُع ٌَ/ أٚ /َفٔع ١ٓٝ إىل /َفَع ٌٓ األفعاٍ ايجالث١ٓٝ اجملٓسد٠ يف ايًػ١ ايعسب /، ٚأزدع ن

 ٖرٙ األب١ٝٓ.

ثاْٝٗا: ايفعٌ َػتل َٔ اذتدخ، أعين املصدز، ٖٚٛ األصٌ يف االغتكام
6.

 

١ أْٛاع :املاضٞ ٚاملطازع ٚاألَسثايجٗا: ٜٓكطِ ايفعٌ إىل ثالث
7
. 

ٚقٛع٘، ٚال ٜٓعس إيٝ٘ َٔ زابعٗا: ٜٓعس إىل ايفعٌ َٔ باب ٚقٛع اذتدخ أٚ عدّ 

خالٍ صٝؼ ايفعٌ، أٟ املاضٞ ٚاملطازع ٚاألَس، ٚال ٜٓعس إيٝ٘ َٔ خالٍ ايصَٔ، أٟ 

املاضٞ ٚاذتاٍ ٚاالضتكباٍ، فٛقٛع اذتدخ ٜعٓبس عٓ٘ بصٝػ١ املاضٞ أٚ بصٝؼ أخس٣، َٔ 

َع املطازع، ٚعدّ ٚقٛع اذتدخ قد عتٌٝ ع٢ً املطتكبٌ، ٚال ٜتشٓكل املطتكبٌ ٛ مل ضت

ُْٓا بٛ  .ٜتشكل بأغٝا٤ أخس٣ أٜطا َٔ ضتٛ ايطني ٚضٛفاضط١ املطازع اجملٓسد، ٚإ

ٕٖ بعض ايٓشٜٛني بعد ضٝبٜٛ٘ ساٚيٛا  ٚع٢ً ايسغِ َٔ دق١ ٖرا ايتعسٜف صتد أ

ف٘ ايصدادٞ إٔ غتسدٛا بتعسٜف ٜػاٜس تعسٜف ضٝبٜٛ٘ يف بعض دص٥ٝات٘، فكد عٖس

اّ ٜكّٛ ٚقعد ٜكعد، َٚا كبٌ، ضتٛ قايفعٌ َا دٍ ع٢ً سدخ ٚشَإ َاض أٚ َطت"بكٛي٘: 

"أغب٘ ذيو
8.

ٕٓ ايصدادٞ مل ظتعٌ فعٌ األَس قطُّا َٔ   ٚباملكاز١ْ بني ايتعسٜفني صتد أ

ْٓ٘ قٛيو أَسّا: اذٖب  أقطاّ ايفعٌ نُا فعٌ ضٝبٜٛ٘ سني قاٍ: "ٚأَا بٓا٤ َا مل ٜكع فإ

ٚاقتٌ ٚاضسب"
9
. 

ٕٖ ايصدادٞ ٚافل ايهٛفٝني ايرٜٔ  ٌّ أ ٔٗ ظا قطُٛا ايفعٌ إىل َاض  قد ٜع

َٚطتكبٌ ٚدا٥ِ، سٝح مل ظتعًٛا األَس قطُّٝا هلُا، فٗٛ ع٢ً قٛهلِ ايفعٌ املطازع 

اجملصّٚ بالّ األَس اييت سرفت ختفٝفّا
10

، يهٔ َا ٜبدد ٖرا ايعٔ َا ذنسٙ يف َٛضع 

األفعاٍ ثالث١: فعٌ َاض ٚفعٌ َطتكبٌ... ٚفعٌ يف اذتاٍ ٜط٢ُ " آخس َٔ نتاب٘:

َٖا فعٌ اذتاٍ فال اضٞ َا سطٔ فٝ٘ )، فاملايدا٥ِ أَظ(...ٚاملطتكبٌ َا سطٔ فٝ٘ )غْد(...ٚأ

فسم بٝٓ٘ ٚبني املطتكبٌ يف ايًفغ، نكٛيو:ٜكّٛ اآلٕ ٜٚكّٛ غدّا.. فإٕ أزدت إٔ 

ختًص٘ يالضتكباٍ أدخٌ عًٝ٘ ايطني".
11

، سٝح دعٌ )اذتاٍ( بني املاضٞ ايرٟ فات 

ْٖ٘ قصد  سدث٘ قبٌ ايتًفغ ب٘، ٚاملطتكبٌ ايرٟ ٜٓتعس سدث٘ بعد ايتًفغ ب٘، ٚال زٜب أ

َا ٖٛ نا٥ٔ مل ٜٓكطع إذا أخربت ب٘"، َٚا "بـ)ايدا٥ِ( ايفعٌ ايرٟ عٓاٙ ضٝبٜٛ٘ بكٛي٘: 

ايفاعٌ( فعاّل دا٥ُّا؛ ألْٓ٘  قصدٙ ب٘ ال ٜعين ب٘ ايبت١ َا قصدٙ ايهٛفٕٝٛ، ايرٜٔ عدٚا )اضِ

 ٜعٌُ عٌُ فعً٘، ٚالغتُاٍ داليت٘ ع٢ً اذتاٍ ٚاالضتكباٍ سّٝٓا، ٚاملاضٞ سّٝٓا آخس. 
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ٕٖ )اضِ ايفاعٌ( ٜعٌُ، ٚيٛ دٍ ع٢ً  ٚقد ذٖب ايهطا٥ٞ إَاّ ايهٛفٝني إىل أ

12﴾بايٛصٝد ذزاعٝ٘ باضط ٚنًبِٗ﴿املاضٞ، َطتداّل بكٛي٘ تعاىل: 
ٕٓ شَٔ سصٍٛ  ، فإ

 يًُدرب عٓ٘ ضابل يصَٔ ْصٍٚ اآل١ٜ. اذتدخ

ايفعٌ َا دٍ ع٢ً اقرتإ سدخ "ٚإذا َا اْتكًٓا إىل ايصشتػسٟ ٚددْاٙ ٜكٍٛ: 

بصَإ. َٚٔ خصا٥ص٘ صش١ دخٍٛ قد، ٚسسيف االضتكباٍ، ٚادتٛاشّ، ٚذتٛم املتصٌ 

ايبازش َٔ ايطُا٥س، ٚتا٤ ايتأْٝح ايطان١ٓ ضتٛ قٛيو: قد فعٌ ٜفعٌ ٚضٝفعٌ ٚضٛف 

 ٜفعٌ ٚفعًت ٜٚفعًٔ ٚافعًٞ ٚفعًت "ٜفعٌ ٚمل
13

 . 

ٚضاز ع٢ً ضٓٓ٘ ابٔ ٜعٝؼ َٚٔ دا٤ بعدٙ َٔ ايٓشٜٛني املتأخسٜٔ نابٔ 

اذتادب ٚابٔ َايو يف تكطُِٝٗ ايفعٌ إىل َإض ٚساضٕس َٚطتكبٌ،
14
ُٔ ٜعٝؼ   ٚبٖٝٔ اب

ٕٖ ايصَإ ايفًطفٞ ٖٛ املعتُد عٓد ايٓشٜٛني يف تكطُِٝٗ ايفعٌ، سٝح قاٍ: " اْت ٚملا نأ

األفعاٍ َطاٚق١ يًصَإ ٚايصَإ َٔ َكَٛات األفعاٍ، تٛدد عٓد ٚدٛدٙ ٚتٓعدّ عٓد 

عدَ٘، اْكطُت بأقطاّ ايصَإ، ٚملا نإ ايصَإ ثالث١ َإض ٚساضس َٚطتكبٌ، ٚذيو 

ٕٖ األش١َٓ سسنات ايفًو؛ فُٓٗا سسن١ َطت، َٚٓٗا سسن١ مل تأت بعد،  َٔ قبٌ أ

آلت١ٝ ناْت األفعاٍ نريو َإض َٚطتكبٌ َٚٓٗا سسن١ تفصٌ بني املاض١ٝ ٚا

ٚساضس "
15
ػهٌ، ٚفػا يف َصٓفاتِٗ سٝح اٖتُٛا باي ٖٚٛ تكطِٝ عاّ ٜفتكس إىل ايدق١ .

املاضٞ، ٚاملطازع، ٚاألَس(، ٚمل ٜٛيٛا ايصَٔ ايٓشٟٛ ايطٝاقٞ سك٘، فابٔ َصطًشات )

ٍٖ ع٢ً َع٢ٓ يف ْفط٘ َكرتٕ بأسد  األش١َٓ اذتادب عٖسف ايفعٌ بكٛي٘: َا د

ايجالث١،
16

ٚقاٍ ايسضٞ: ٚقٛي٘: )َكرتٕ بأسد األش١َٓ ايجالث١(، أٟ املاضٞ ٚاذتاٍ 

ٚاالضتكباٍ، ٚدا٤ يف غسح اآلدس١َٝٚ يألمسسٟ: "اضتكسأ أ١ُ٥ ايًَٗػ١ أْٛاع األفعاٍ 

. قاي٘ فٛددٖٚا ال ختسز عٔ ثالث١: َاض َٚطازع ٚأَس. ٖٚرا أَْس زتُع عًٝ٘

، ٚاألشَإ ثالث١ ايٓشٛ(... ايفعٌ سدْخ ٜتعًل بصَٔا٥س يف ايطٝٛطٞ يف )األغباٙ ٚايٓع

ُِٝح ٔإٕ كٝك١ ٚاضتكسا٤ بإمجاع ايعكال٤. فأٚهلا: شَٔ املاضٞس ايفعٌ ٜتعًل ب٘ ، َس

ُِٝح ٔإٕ انـ)ضسب(، ٚايجاْٞ: شَٔ اذتاٍ يفعٌ ٜتعًل ب٘ نـ)ٜطسب(، ٚايجايح: شَٔ ، َس

ُِٝح ٔإٕ ااالضتكباٍ ُٜطًب إٜكاع٘ فٝ٘ ن، َس ـ)اضسب("يفعٌ 
17
. 

ٕٖ ايصَٔ ايصسيف يًفعٌ نإ ايفٝصٌ يف تكطُٝات ايفعٌ  ٝٓٔ يٓا أ ٕٖ َا ضبل ٜب إ

ٍٓ ٌُ( ٜد ٍٓ ع٢ً املاضٞ، ٚ)ٜفع ٌَ( ٜد ع٢ً اذتاٍ أٚ  ايطا٥د٠ ست٢ َٜٛٓا ٖرا، فػدا )َفَع

ٍٓ ع٢ً املطتكبٌ.املطازع، ٚ) ٌِ( ٜد  افع

يص١َٝٓ يًفعٌ ٖٚرٙ ايٓعس٠ فٝٗا بعض ايكصٛز،ألْٗا تٓعس إىل ايدالي١ ا 

فعٌ( ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ هلا دالالت َتعدد٠، عتٓددٖا ايطٝام فصٝػ١ ) زتسدّا َٔ ايطٝام،

ايرٟ تأتٞ فٝ٘ ٚايكسا٥ٔ اييت تسافكٗا، ٖٚرا َا اصطًح ع٢ً تطُٝت٘ بايصَٔ ايٓشٟٛ 

ايرٟ تفتكت عٓ٘ عك١ًٝ ضٝبٜٛ٘، فايصَٔ ايٓشٟٛ يًفعٌ املاضٞ ٚاملطازع قد ٜهٕٛ 

ضس أٚ املطتكبٌ، ٚفكّا يًطٝام ايرٟ ٜسد فٝ٘ ايفعٌ، فايكسا٥ٔ ايًفع١ٝ املاضٞ أٚ اذتا

ٜٓبػٞ عٓد ٚضح د. متاّ سٖطإ ذيو بكٛي٘: "ٚاملع١ٜٛٓ ٖٞ اييت حتدد شَٔ ايفعٌ، ٚقد 

ِٕ ْفٓسم بني ايصَٔ ايٓشٟٛ ٚايصَإ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ٖرا املٓعطف يف حبجٓا ٖرا أ

ٌُ أٚ ايصف١ُ أٚ َا ْكٌ إىل ايفعٌ َٔ ايصَٔ ايٓشٟٛ ٚظٝف١ يف ايطٝام ٜؤدِّ ٜٗا ايفع

ُٖا ٜفِٗ َٓ٘  األقطاّ األخس٣ يًهًِ ناملصادز ٚارتٛايف, ٚايصَٔ بٗرا املع٢ٓ غتتًف ع

يف ايصسف؛ إذ ٖٛ ٚظٝف١ صٝػ١ ايفعٌ َفسد٠ خازز ايطٝام, فال ٜطتفاد َٔ ايصف١ 

دخ دٕٚ ايصَٔ ٚسني اييت تفٝد َٛصّٛفا باذتدخ, ٚال ٜطتفاد َٔ املصدز ايرٟ ٜفٝد اذت

ٜطتفاد ايصَٔ ايصسيف َٔ صٝػ١ يًفعٌ ٜبدٚ قاطّعا يف دالي١ نٌ صٝػ١ ع٢ً َعٓاٖا 
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ٌَ ٚقبًٝٗا: تفٝد ٚقٛع اذتدخ يف ايصَٔ املاضٞ.  ايصَين ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: صٝػ١ َفَع

صٝػ١ ٜفعٌ ٚقبًٝٗا: تفٝد ٚقٛع اذتدخ يف اذتاٍ أٚ االضتكباٍ. صٝػ١ افعٌ ٚقبًٝٗا: 

ع اذتدخ يف اذتاٍ أٚ االضتكباٍ. أَا يف ايطٝام ايٓشٟٛ فطٓس٣ إٔ ايصَٔ نُا تفٝد ٚقٛ

ذنسْا َٓر قًٌٝ ٖٛ ٚظٝف١ يف ايطٝام، ٜؤدٜٗا ايفعٌ ٚغريٙ َٔ أقطاّ ايهًِ اييت تٓكٌ 

إىل َعٓاٙ "
18
. 

 ايصَٔ ايٓشٟٛ يصٝػ١ )فعٌ(: -1

ٌَ( إذا دا٤ت زتسد٠ عٔ ضٝاقٗا تدٍ دالي١ قاطع١ ايداي١ ع ٢ً ايصَٔ صٝػ١ )َفَع

ٕٖ ٖرا ايصَٔ شتتًف يف َعٓاٙ:  املاضٞ، بٝد أ

ًََل  ﴿تػري إىل سدخ مٖت يف شَٔ َط٢ َبِٗ ، ضتٛ قٛي٘ تعاىل:  -أ َٛ اٖئرٟ َخ ُٖ

ُٔٝعّا  َٖا ٔفٞ اأَلِزٔض َد 19﴾َيُهِ 
ٍٗ ع٢ً سدخ اْكط٢ يف شَإ َبِٗ غري  . فايفعٌ )خًل( ٜد

 َعسٚف.

عٝد، ضتٛ قٍٛ شفس ايهالبٞ:تػري إىل سدخ مٖت يف شَٔ َط٢ ب -ب
20

 

َٝسا ُِ َّ ٚٔس ِٝٓا ُدرا َٞ الَق ٌٖ بٝطا٤َ غِش١ُّ               يٝاي  ُنٓا سٔطِبٓا ن

ٕٖ اذتدخ يف )سطب(  فايفعٌ)نإ( بدخٛي٘ ع٢ً ايفعٌ )سطب( دعًٓا ْعًِ أ

ٚقع يف شَإ بعٝد، غتتًف يف بعدٙ يٛ مل ٜطبل بـ)نإ(، ٚنكٍٛ نجري عص٠:
21

 

َُٓطا تسابّا  ُِٝح باتِت ٚظًٓٔتٚ َٚٔظاٖل َس ََٖظ ٔدًدٖا          ٚٔبٝتّا  َٕ َقِد   َنا

فايفعٌ)َٓظ( ع٢ً ايسغِ َٔ اقرتاْ٘ بـ)قد( اييت تكسب شَٓ٘ فإٕ ايفعٌ )نإ( 

 ايرٟ ضبك٘ دعٌ شَٔ  اْكطا٥٘ بعٝدّا.

تػري إىل سدخ مٖت يف شَٔ قسٜب َٔ شَٔ املتهًِ ،نكٍٛ عُس بٔ أبٞ  -ز 

زبٝع١:
22 

َِٜطُسُقٓا          ٜٚس٣ األعدا٤َ قد سطسٚا ؟ََا  ُ٘ قِد َدا٤َ   َي

ايتهًِ، ٜٚؤند ذيو سطس( قسٜبني إىل شَٔ ـ)قد(دعًت ايفعًني )دا٤( ٚ)ف

ٕٖ ْفٝ٘ ملا ٜفعٌ"قٍٛ ضٝبٜٛ٘: " ٕٖ ْفٝ٘ مل ٜفعٌ، ٚإذا قاٍ قد فعٌ فإ ٌَ فإ إذا قاٍ فع
23
. 

اذتاٍ، نكٛي٘ تعاىل:  تػري إىل سدخ مٖت يف شَٔ َط٢ ٚاضتُس ع٢ً ٖرٙ -د

ُٔنَي﴿ ٢ًَ اِيَعاَي ِِ َع ًُِتُه ِّٞ َفٖط ََٚأ  ِِ ُِٝه ًَ ُُِت َع َِْع َٞ اٖئتٞ َأ َُٔت ِْٔع ٌَ اِذُنُسِٚا  ٓٔٞ ٔإِضَسا٥ٔٝ 24﴾َٜا َب
. 

، ٝٗا ايهالّ، ٚتهٕٛ يف صٝؼ ايعكٛدتػري إىل سدخ مٖت يف ايًشع١ اييت ٚقع ف -ٙ

ُٖٚز: قبًتٗا. َٚٓٗا: نكٛهلِ يف عكٛد ايصٚاز: إذا قاٍ ا يٛيٞ: شٚدتو فال١ْ، فكاٍ املص

 :بعتو.ٟ: أتبٝعين نرا بهرا فكاٍ ايبا٥عنكٛهلِ يف عكٛد ايبٝع: قاٍ املػرت

فايعسف )ايّٝٛ( دعٌ ايفعٌ )عسف( ٜدٍ شَٓ٘ ايصسيف ع٢ً املاضٞ أَا شَٓ٘ 

 ايٓشٟٛ فٝدٍ ع٢ً اذتاضس.

ُْٔفَخ ٔفٞ ﴿: تػري إىل سدخ ضٝكع يف شَٔ َطتكبٌ: نُا يف قٛي٘ تعاىل -ش َفٔإَذا 

ًَٔت األزض ٚادتباٍ َفُدٖنَتا ُٔ َُٚس َٚأسَد٠ْ  َِْفَد١ْ  َٚأسَد٠ّ ايصٛز  ْفخ( فاألفعاٍ) 25﴾َدٖن١ّ 

ٍٗ شَٚ)محٌ( ٚ)دٓى(  ( ايػسط١ٝ غدا ٓٗا ايصسيف ع٢ً املاضٞ، ٚبدخٍٛ )إذانًٗا ٜد

 شَٓٗا ايٓشٟٛ ٚفل ايطٝام ايرٟ دا٤ت فٝ٘ ٜدٍ ع٢ً املطتكبٌ.

بٔ  ايتشطٝط١ٝ ْكًت شَٔ ايفعٌ املاضٞ إىل املطتكبٌ، نكٍٛ عٓرت٠ ٖآل(ٚ)

:غٓداد
26

 

ُٞٔ ًَ ١ًَّ مبا مل َتِع ٖٔ ِٕ نٓٔت دا ١ََٓ َأيٕو ... ٔإ ٌَ ٜا اب ِٝ  َٖاٖل َضَأِئت ارَت
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ٕٖ ايصَٓني ايصسيف ٚايٓشٟٛ ال ٜتطابكإ يف َٛاضع   ٖٔ ٖرا األَس ال ٜعين أ يه

ٕٖ ﴿نجري٠، نكٛي٘ تعاىل: َٕ َعال ٔفٞ اأَلٔإ ِٛ َٝعّأفِسَع َٗا ٔغ ًَ ِٖ ٌَ َأ ََٚدَع 27﴾ِزٔض 
، فايفعالٕ 

عال( ٚ)دعٌ( تطابل فُٝٗا ايصَٔ ايصسيف ٚايصَٔ ايٓشٟٛ، فهالُٖا ٜدٍ ع٢ً سها١ٜ )

 سدخ َإض.

 ايصَٔ ايٓشٟٛ يصٝػ١ )ٜفعٌ(: -2

ٍٓ ايفعٌ املطازع ع٢ً االضتكباٍ ببٓٝت٘ األضاض١ٝ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ  ٜٚد

١ٖٜ قس١َٜٓصشٛبّا  ٖرا َا ذٖب إيٝ٘ ضٝبٜٛ٘ بكٛي٘: ، ٚ، ضٛا٤ أناْت يفع١ٝ أّ َع١ٜٛٓبأ

ْٓ٘ قٛي" ٌِ ٚاضٔسِبٚأَا بٓا٤ َا مل ٜكع فإ َٖب ٚاقُت َٔسّا: اذ َُٖب و آ َٜر  ٚ ٌُ َِٜكُت ، ٚشتربّا: 

َٜٓكطع ٖٚٛ نا٥ٔ إذا أخربَت " ُٜطَسُب ٚنريو بٓا٤ َا مل  ٚ ٌُ ُِٜكَت َٜطٔسُب ٚ ٚ
28

. ٚقد أٖند 

ٕٖ صٝػ١ )ٜفعٌ( زتٓسد٠ َٔ ايكسا٥ٔ ظتٛش فٝ املربد ٗا اذتاٍ ٚاالضتكباٍ سٝح ٜكٍٛ: بأ

ُْٓا بين ملا َط٢ َٔ ايصَإ " ٕٖ ايفعٌ إ ٚايصَإ خاص١ ٚعا١َ ٜتصٌ ب٘ ايفعٌ، ٚذيو أ

ٕٓ ٖرا فُٝا َط٢ َٔ ايصَإ. ٚإذا قًت: ضٝرٖب عًِ  ٚملا مل ميض. فإذا قًت: ذٖب عًِ أ

ْٓ٘ ملا مل ٜأت َٔ ايصَا ِٕ تعين َا ٖٛأ فٝ٘، ٚداش إٔ تسٜد ٖٛ  ٕ. ٚإذا قًت: ٖٛ ٜأنٌ داَش أ

"ٜأنٌ غدّا
29
. 

 ٚتأتٞ ٖرٙ ايصٝػ١ يتعرب ضتّٜٛا عٔ أش١َٓ شتتًف١:

يًتعبري عٔ سدخ ٚقع عٓد ايتهًِ ٚاضتُس ٚاقعّا، ٖٚٛ َا ْدعٛٙ باذتاٍ، -أ

نكٍٛ أبٞ فساع اذتُداْٞ:
30

 

َُُتَو ايٓصرُب  ٖٞ ايٓدَٔع ٔغٝ ٌّ عًَٝو ٚال أَُس ؟       أَزاَى َعٔص  أَا ي٣ًٛٗ ْٗ

يًتعبري عٔ سدخ ٚقع يف اذتاٍ ٚضٝبك٢ َطتُسّا يف املطتكبٌ، فٗٛ سدخ  -ب

ٔٔ﴿شَاْ٘ دا٥ِ، نكٛي٘ تعاىل:  ِٝ َٝ َِْج ٌُ َسغِّ اِيُأ َِٔج ِِ ٔيًٖرَنٔس  َِٚيأدُن ُ٘ ٔفٞ َأ ُِ ايًٖ 31﴾ُٜٛٔصُٝه
 

نٌ يًتعبري عٔ سدخ ٜكع بهجس٠ ٚغري َستبط بصَإ ستدد، بٌ عتدخ يف  -ز

:شَإ، نكٍٛ أبٞ ايعال٤ املعسٟ
32

 

ِٔ ايُصِبُح َبدا ََٚقِد َبِدْز أْا  ازاـــــــــــاألُقُ َِٜطُسُد ٚايُصِبُح ٔبَو    َٞــــــــــغ َٔ

ًُِت ٌِ اَل ُق ٔٔ ٔفٞ أزأى َب ُِطّا اذُتِط َٗازا ََٚتِبُدٚ ايُدَد٢ ٔفٞ ُتَس٣ ال        َغ ْ 

 يف شَٔ َعني. نيَستبط اٚيٝط ،عٔ سدخ ٜكع بهجس٠ٜعربإ ( تبدٚ،ٜطسد)ٕ الفعيفا

َّ ﴿يًتعبري عٔ سدخ ضٝكع يف املطتكبٌ، نكٛي٘ تعاىل:  -د  ِٛ َٜ  ِِ َُٓه ِٝ ُِ َب َِٜشُه  ُ٘ ايًٖ

١ََٔ َٝا 33﴾اِئك
َٔ األدداخ ٔضَساعّا﴿، ٚنكٛي٘ تعاىل:  َٔ  َٕ َِٜدُسُدٛ  َّ ِٛ ُُْصٕب  َٜ ِِ إىل  ُٗ ْٖ َنَأ

َٕ 34﴾ُٜٛٔفُطٛ
ٍٓ شَُٓٗا ايصسيف ع٢ً املطازع، أَا غتسدٕٛ( ٚفايفعالٕ )  )ٜٛفطٕٛ( ٜد

ٍٗ ع٢ً املطتكبٌ.  شَُٓٗا ايٓشٟٛ فٝد

ًَُبِٛا ﴿يًتعبري عٔ سدخ ٚقع يف املاضٞ إذا ضبكت بـ)مل(، نكٛي٘ تعاىل:  -ٙ َفاَْك

ُِ َٜ  ِِ ٌٕ ٖي ََٚفِط  ٔ٘ َٔ ايًٖ ِّ  ١َُٕ ِٓٔع ِٕٔب ٌٕ َعٔعٝ ُ٘ ُذٚ َفِط َٚايًٖ  ٔ٘ َٕ ايًٖ َٛا َٚاٖتَبُعِٛا ٔزِض ِِ ُض٤ْٛ  ُٗ 35﴾َطِط
، أٚ 

ُِ ﴿إذا ديت قس١ٜٓ ع٢ً املاضٞ،نكٛي٘ تعاىل:  ٣َٛ َأُْفُطُه ِٗ َُا اَل َت ٍْ ٔب ِِ َزُضٛ َُا َدا٤َُن َأَفُهًٖ

َٕ ًُٛ ََٚفٔسٜكّا َتِكُت  ِِ ِِ َفَفٔسٜكّا َنٖرِبُت 36﴾اِضَتِهَبِسُت
تًٕٛ( دا٤ مبع٢ٓ )قتًتِ( دٍ فايفعٌ)تك 

عًٝ٘ ايفعٌ املاضٞ ايرٟ ضبك٘، فكد عرب باملطازع يف ايجا١ْٝ، ٚإٕ نإ ايكتٌ يف املاضٞ 

َٛ ﴿الضتشطازٙ يف ايٓفٛع ٚتصٜٛسٙ يف ايكًٛب بٝاْا يفعاعت٘، ٚنكٛي٘ تعاىل:  ُٖ َٚ

َٝا٤َ ا َٕ َأْٔب ًُٛ َِ َتِكُت ًٔ ٌِ َف ِِ ُق ُٗ َََع َُا  ََُصدِّقّا يِّ ٓٔنَياِيَشٗل  َٔ َِٗؤ ٌُ ٔإٕ ُنُٓتِ  َٔٔ َقِب  ٔ٘ 37﴾يًٖ
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نإ( ٚيهٔ إٕ دخًت) فايفعٌ)تكتًٕٛ( دا٤ مبع٢ٓ )قتًتِ( دٍ عًٝ٘ ايعسف )قبٌ(.

ُ٘ ﴿ع٢ً ايفعٌ املطازع املطبٛم بـ)مل( فإٕ شَٓ٘ ٜػدٚ دا٥ُّا، نكٛي٘ تعاىل:  ٔٔ ايًٓ َُٜه  ِِ ٖي

ِِ َضٔبًّٝا ُٗ َٜ ِٗٔد َٝ َٚاَل ٔي  ِِ ُٗ َِٝػٔفَس َي 38﴾ٔي
، فاملكصٛد يف ٖرٙ اآل١ٜ َع٢ٓ ايفعٌ ايدا٥ِ َطًّكا. 

ٕٖ تسنٝب )قد ٜفعٌ(ٜهٕٛ يًتكًٌٝ أسٝاّْا ٚ قد ٜهٕٛ ٚقد ذٖب أسد ايباسجني إىل أ

كٛي٘ تعاىل: نيًتٛنٝد َطًكّا، إذا نإ ايفعٌ َٔ أفعاٍ ايكًٛب ايداي١ ع٢ً ايعًِ، 

﴿َٛ ُٓ ًَ َُا٤ٔ َف َٗٔو ٔفٞ ايٖط َِٚد ََْس٣ َتَكًَٗب  ١ًَّ َتِسَضاَٖقِد  َٖٓو ٔقِب َٝ 39﴾ايِّ
ٕٓ ايرتنٝب  . ٚعًٝ٘؛ فإ

ٕٛٓ َٔ)قد( ٚأسد أفعاٍ ايعًِ، ٍٓ دا٥ُّا ع٢ً املاضٞ املؤٓند امله ٜد
40
. 

يًتعبري عٔ سدخ ٚقع يف املاضٞ َٚاشاٍ َطتُسّا يف ايصَٔ اذتاضس،  -ٚ

٘ٔ آلٕت﴿نكٛي٘ تعاىل:  ٌَ ايًٖ ٕٖ َأَد ٘ٔ َفٔإ َِٜسُدٛ ٔيَكا٤ ايًٖ  َٕ ﴾ََٔ َنا
41

، فايفعٌ )ٜسدٛ( ضبل 

 بايفعٌ )نإ( فأصبح ٜدٍ ع٢ً سدخ ٚقع يف شَٔ َاض َٚا شاٍ َطتُسّا. 

ابٔ ٚمث١ أدٚات هلا دٚز َِٗ يف تػٝري ايصَٔ ايصسيف يًفعٌ )ٜفعٌ(، ٚقد مجع 

َطتكبٌ، ٚبإضٓاد إىل َتٖٛقع،  ٜتدًٓص يالضتكباٍ بعسٕفَٚايو ٖرٙ ايكسا٥ٔ يف قٛي٘: "

َِٚعَدّا، ٚمبصاسب١ ْاصب أٚ أدا٠ تسزٍّ أٚ إغفإم أٚ زتاشا٠، أٚ يٛ  ،ٚباقتطا٥٘ طًبّا أٚ 

ُٛ أٚ َضٞ املصدز١ٜ، أٚ ْٕٛ تٛنٝد، أٚ سسف تٓفٝظ ٖٚٛ ايطني أٚ ضٛف ،"أٚ َض
42 

ٚقاٍ 

. َٚجًٗا: )يٛ( املطازع املٓصٛب )بإٔ( ٜتدًص يالضتكباٍ، ٚال ٜهٕٛ يًشاٍعباع سطٔ: "

املصدز١ٜ فإْٗا مبعٓاٖا ختًص شَٓ٘ يالضتكباٍ ٚإٕ ناْت ال تٓصب٘ ... أَا )نٞ( 

فاملصدز املٓطبو َٓٗا َٚٔ صًتٗا َطتكبٌ ايصَٔ، ٚذيو ع٢ً أضاع أْٗا ال تدخٌ إال 

 -ٚختًص٘ يًصَٔ املطتكبٌ فكط، ٚذيو غإٔ ايٓٛاصب نًٗا  -ع٢ً املطازع فتٓصب٘ 

املصدز املؤٍٚ َٓٗا َٚٔ صًتٗا " فٝالسغ االضتكباٍ يف
43
. 

فأداتا ايػسط )إٕ( ٚ)إذا( ٜٓكالٕ صٝػ١ املاضٞ ٚاذتاضس إىل املطتكبٌ، 

َٗا ٔإٕ ﴿نكٛي٘ تعاىل: ًٔ ِٖ ِٔ َأ ِّ ُّا  ََٚسَه  ٔ٘ ًٔ ِٖ ِٔ َأ ِّ ُّا  َُا َفاِبَعُجِٛا َسَه ٔٗ ٔٓ ِٝ ِِ ٔغَكاَم َب ِٕ ٔخِفُت َٚٔإ

ِٝ ُ٘ َب َٛفِّٔل ايًٖ ُٜ ُُِٜٗٔسَٜدا ٔإِصاَلّسا  َٓ﴾44
ٜسٜد( ، فايفعٌ )خفتِ( شَٓ٘ ايصسيف َاض، ٚايفعٌ )

ِٛي٘ َتَعاَي٢شَٓ٘ ايصسيف ساضس فبدخٍٛ )إٕ( غدا شَُٓٗا ايٓشٟٛ ٜد : ٍ ع٢ً املطتكبٌ، َق

َٗا﴿ َِٜفَسُسٛا ٔب  ١ْ٦َِّ ِِ َض ِٕ ُتٔصِبُه َٚٔإ  ِِ ُٖ ١َْٓ َتُطِؤ ِِ َسَط َُِطِطُه ِٕ َت 45﴾ٔإ
متططهِ، ، فاألفعاٍ )

د٠ تدٍ ع٢ً ايصَٔ اذتاضس ٜفسسٛا( نًٗا زتستطؤِٖ، تصبهِ، 

 إٕ(ايػسط١ٝ اْتكٌ شَٓٗا ايٓشٟٛ إىل املطتكبٌ.ٚبدخٍٛ)

يعٌ(، ٚاذتسٚف ٓكٌ ايصَٔ اذتاضس إىل املطتكبٌ )َٚٔ األدٚات اييت ت

َِّسا﴿املصدز١ٜ )إٔ( ٚ) يٛ( ٚ)نٞ(، نكٛي٘ تعاىل: ُِٜشٔدُخ َبِعَد َذٔيَو َأ  َ٘ ٌٖ ايًٖ 46﴾َيا َتِدٔزٟ َيَع
، 

ِٛي٘ َتَعاَي٢ ِِ﴿:ٚ َق ِٔ َزبُِّه َٔ ًّا  ِٕ َتِبَتُػٛا َفطِ َٓاْح َأ ِِ ُد ُِٝه ًَ َِٝظ َع 47﴾َي
ِٛي٘ َتَعاَي٢ َٖٚد َنٔجرْي ﴿: ، َٚق

ِِ ُنٖفاّزا ُْٔه ِٔ َبِعٔد ٔإمَيا َٔ  ِِ َُْه َُٜسٗدٚ  ِٛ ٌٔ اِئهَتأب َي ِٖ ِٔ َأ َٔ﴾48

ِٛي٘ َتَعاَي٢:  ٘ٔ ﴿، ٚ َق ِّ ُٙ ٔإَي٢ ُأ َْا َفَسَدِد

ِٞ َت َٗاَن ُٓ ِٝ 49﴾َكٖس َع
. 

إذا دخًت )نإ( ع٢ً ايفعٌ املطازع فإْٗا تصسف شَٓ٘ إىل ايٓصَٔ املاضٞ، ٚ 

قاٍ أبٛ فساع:
50

 

ُِ َُتين َغرَي َا ُنُٓت َأعًَ َٚال َعًٖ  َفُا َعٖسَفتين َغرَي َا َأْا عأزْف         

ايفعٌ ٜكٍٛ ابٔ فازع: "مل تٓفٞ  ٚاألدا٠ )مل( تٓكٌ ايصَٔ اذتاضس إىل املاضٞ،

نكٛي٘   املطتكبٌ، ٚتٓكٌ َعٓاٙ إىل املاضٞ، ضتٛ مل ٜكِ شٜد تسٜد: َا قاّ شٜد"،
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َٕ﴿تعاىل: ُٛٓ َٔ ُِٜؤ ِِ َيا  ُٖ ِٓٔرِز ِِ ُت ِّ َي ِِ َأ ُٗ َِْرِزَت ِِ َأَأ ٔٗ ِٝ ًَ َٛا٤ْ َع َٔ َنَفُسٚا َض ٕٖ اٖئرٜ ، ٚنكٍٛ ﴾ٔإ

ايبشرتٟ:
51

 

َّ ُنًٖٗا ٔبَدال٥ٕٔل ََُع امَلهأز َ٘ٔيِ       َد َٔٔ َقبًٔـ ِّٝـٕد  ُٔـع يف َض  َتذَت

 فايكس١ٜٓ ايًفع١ٝ ٖٓا ٖٞ قٛي٘ )َٔ قبٌ( أندت ع٢ً إٔ االدتُاع قد اْكط٢.

ِِ﴿يٛ( ايػسط١ٝ تكًب املطازع َاضّٝا نكٛي٘ تعاىل:ٚ)  َٓاُن ُِ ٔقَتااّل اٖلٖتَبِع ًَ َِْع  ِٛ 52﴾َي
، 

يصَٔ ٚقد ٜهٕٛ ايطٝام ٖٛ ايداٍ ع٢ً االْتكاٍ َٔ ايصَٔ اذتاضس إىل ا

٘ٔ اذنسٚا ﴿:قٛي٘ تعاىلفايفعالٕ )ٜطَٕٛٛ( ٚ)ٜرٓبشٕٛ( يف  ،املاضٞ َٔ ِٛ ٍَ َٛض٢ ٔيَك َٚٔإِذ َقا

 َٕ َُٜربُِّشٛ َٚ ِِ ضٛا٤ ايعراب  َُْه َُٛ َُٜطٛ  َٕ ِٛ ٍٔ ٔفِسَع ِٔ آ ِّ  ِِ ِِ ٔإِذ َأصَتاُن ُِٝه ًَ ١ََُ اهلل َع ِْٔع

ِِ َٓآ٤َُن 53﴾َأِب
ٍٗ ع٢ً املاضٞ.   ٍٓ شَُٓٗا ايصسيف ع٢ً املطازع، أَا شَُٓٗا ايٓشٟٛ فٝد ٜد

ٕٖ األفعاٍ )ٚ ِّٞ ﴿يف قٛي٘ تعاىل: أمحٌ( ٚ)تأنٌ( أعصس( ٚ)أزاْٞ( ٚ)ْس٣ أ َُا ٔإ ُٖ ٍَ َأَسُد َقا

َِٛم َزِأٔضٞ ُخِبّصا َتِأ ٌُ َف ُٔ ْٔٞ َأِس ِّٞ َأَزا ٍَ اِيآَخُس ٔإ ََٚقا ُِّسا  ْٔٞ َأِعٔصُس َخ ُِٝسَأَزا ٌُ ايٖط 54﴾ُن
حتٌُ  

ٍٗ ع٢ً سدخ َط٢.  يف شَٓٗا ايصسيف ايصَٔ اذتاضس، أَا شَٓٗا ايٓشٟٛ فٝد

ٕٖ صٝػيت املاضٞ ٚاملطازع ايًتني حتُالٕ ايصَٔ ايصسيف  ارتامت١: طتًص مما ضبل أ

يٓشٜٕٛٛ يف تكطُِٝٗ يًفعٌ املفّٗٛ َٔ خازز ايطٝام ناْتا األضاع ايرٟ اعتُدٙ ا

يهٌ بٓا٤ شَّٓا ثابتّا َطًكّا َٔ دٕٚ تكصٞ دالالت يًفعٌ يف ، سٝح ٚضعٛا غهاّل

ايرتانٝب ٚصٝػٗا، َتذاًٖني َا أملح إيٝ٘ ضٝبٜٛ٘ ايرٟ أدزى عرب اضتكسا٤ نالّ 

ٕٖ ايعسب دعًٛا ايصٝػ١ ايٛاسد٠ تدٍ ع٢ً أش١َٓ شتتًف١ ٜفسضٗا ايطٝام  ايعسب أ

ٖٛ َا اصطًح ع٢ً تطُٝت٘ ، ٚٚعتددٖا أسٛاٍ املتهًِ ٚاملداطبٛايعسٚف احملٝط١ بُٗا

شٝح تؤدٟ ايصٝػ١ ٚظٝف١ ٖٚٛ شَٔ حتكل اذتدخ أٚ عدّ حتككٗ ايصَٔ ايٓشٟٛ،

، ٖٚرا ايصَٔ أعط٢ فًطفّٝا بعٝدَا عٔ ايػهٌ ايرٟ يبطت يبٛض٘ تعبري١ٜ يف ضٝام ايهالّ

 .يًػ١ ايعسب١ٝ طاق١ تعبري١ٜ ٖا١ً٥

 

 :اهلٛاَؼ

                                                        
1- 

ٚابٔ  .1/25غسح ع٢ً أيف١ٝ ابٔ َايو، حتكٝل ستُد ستٝٞ ايدٜٔ عبد اذتُٝد ،ابٔ عكٌٝ :اْعس

 .1/13. ّ 1979 ،5ط داز ادتٌٝ، بريٚت، أٚضح املطايو إىل أيف١ٝ ابٔ َايو،  ٖػاّ األْصازٟ،

2 -
. 1981ّايبشح ايٓشٟٛ عٓد األصٛيٝني، بػداد، ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ،  ،َصطف٢، مجاٍ ايدٜٔ

 .145 ،ص

3 - 
: إبساِٖٝ األبٝازٟ، داز ايهتاب ايعسبٞ ستُد بٔ عًٞ، ايتعسٜفات،  حتكٝل عًٞ بٔ ،ادتسداْٞ

 .1415بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 
4 -

أضساز ايعسب١ٝ ، حتكٝل ستُد بٗذ١ ايبٝطاز، زتُع ايًػ١ ايعسب١ٝ  ،ايربنات ٛأب ،ٜٓعس األْبازٟ

حتكٝل إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ،  ،ايٓشٛيف عًِ  اذتدٚدايسَاْٞ، عًٞ بٔ عٝط٢،  ، 11ٚ ،بدَػل، ص

غسح ع٢ً ناف١ٝ ابٔ اذتادب، تصشٝح ٚاإلضرتاباذٟ، زضٞ ايدٜٔ،  ،67 ،صداز ايفهس،عُإ.

 .4/5. 1996، 2ٜٛضف سطٔ عُس،داَع١ قاز ْٜٛظ، بٓػاشٟ،يٝبٝا، ط
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5 -

ايهتاب، حتكٝل ٚغسح عبد ايطالّ ٖازٕٚ، َهتب١  ،بػس، عُسٚ بٔ عجُإ ٛضٝبٜٛ٘،أب

 .1/12.  1988، 3ارتاصتٞ،ايكاٖس٠، ط

6-
زبط ايفعٌ ، ٚقاٍ ايدنتٛز َصطف٢ مجاٍ ايدٜٔ: "دعٌ ادتسداْٞ املصدز ٖٛ ايفعٌ اذتكٝكٞ 

حبسن١ اذتدخ أقسب إىل املديٍٛ ايًػٟٛ يه١ًُ  ايفعٌ، نُا إٔ سسن١ اذتدخ أقسب إىل َع٢ٓ 

ٚاذتدٚخ ايرٟ ميتاش ب٘ ايفعٌ االصطالسٞ عٔ املصدز ٚاألمسا٤ املػتك١ ". ايبشح ايتذدد 

 .151 ،ص، ايٓشٟٛ عٓد األصٛيٝني

7- 
مل تعٓد َدزض١ ايهٛف١ فعٌ األَس قطُا َطتكال برات٘، ألٕ دالي١ األَس فٝ٘ عا٥د٠ إىل ايالّ 

َٓ٘   ٜٓصع  املطازع  يفغ  فُٔ  احملرٚف١ ختفٝفّا، ٖٚٞ الّ األَس، قاٍ ابٔ ٜعٝؼ : " ٚأَا صٝػت٘

 .58 ، 7 ،، البٔ ٜعٝؼ، املطبع١ املٓري١ٜ، َصساملطازع١". غسح املفصٌ  سسف

8 - 
ٌُ ، اعت٢ٓ بتصشٝش٘ ٚغسح أبٝات٘ ايػٝخ ابٔ أبٞ غٓب، َطبع١ دٍٛ ، نتاب ادتيصدادٞا

 .2 ،ص. 1926نسبٌْٛ، ادتصا٥س

9- 
 .1/12ايهتاب 

10- 
 .58:  7غسح املفصٌ 

11- 
 ..22-21ٌُ ص،نتاب ادتايصدادٞ

12- 
 .18، ايهٗف

13- 
أبٛ ايكاضِ ستُٛد بٔ عُسٚ بٔ أمحد، املفصٌ يف صٓع١ اإلعساب ، حتكٝل د . عًٞ بٛ ، يصشتػسٟا

 .319.ص1993بريٚت، ايطبع١ : األٚىل ،  –ًَشِ، َهتب١ اهلالٍ 

14- 
غسح ايٛاف١ٝ ْعِ ايهاف١ٝ، ، حتكٝل د. َٛض٢ بٓاٟ ايعًًٝٞ، َطبع١ اآلداب  ،اْعس ابٔ اذتادب

غسح ايتطٌٗٝ ، حتكٝل عبد  ،ابٔ َايوٚ. 123-122. ص1981بايٓذف األغسف، ايعسام 

 .1/15ايسمحٔ ايطٝد ٚ ستُد بدٟٚ املدتٕٛ، داز ٖذس، بال ط، بال ت، 

15-
 .7/4غسح املفصٌ  ،ابٔ ٜعٝؼ 

16-
 .122، ايٛاف١ٝ صغسح ابٔ اذتادب،  

17- 
،  4/5، غسح ع٢ً ناف١ٝ ابٔ اذتادب اإلضرتاباذٟ، ايسضٞٚ، 7/4غسح املفصٌ ابٔ ٜعٝؼ،اْعس 

األغباٙ ٚايٓعا٥س، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، ايطٝٛطٞ،  .1/44ٚغسح ع٢ً اآلدس١َٝٚاألمسسٟ، ٚ

 .2/14بريٚت.

 . 241( ص2114،)4ايهتب، طسطإ، متاّ ، ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا، ايكاٖس٠: عامل  -81
19- 

 .29ايبكس٠

20- 
، صٓع١ د, زضٛإ ستُد سطني ايٓذاز، ادتصا٥س، ضُٔ  غعس دٜٛإ ،شفس بٔ اذتازخ ،ايهالبٞ

 .239،، ص1987، يعاّ 33زت١ً زتُع ايًػ١  ايعسب١ٝ األزدْٞ، ايعدد
21-

 .93،، ص1971، مجع٘ ٚغسس٘ إسطإ عباع، داز ايجكاف١، بريٚت، ٘دٜٛاْ ،نجري عص٠
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22-

. 1996، 2، قدّ ي٘ ٚغسس٘ د. فاٜص ستُد، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت،ط ٘دٜٛاْ ،عُس بٔ أبٞ زبٝع١

 .174ص

23- 
 .3/117ايهتاب

24- 
 .41، س٠كايب

25- 
 15-13 ،اذتاق١

26-
ٛاَػ٘ زتٝد طساد، داز ايهتاب  ٘غسح دٜٛاْ ابٔ غداد، عٓرت٠ ، يًدطٝب ايتربٜصٟ، قدّ ي٘ ٚٚضع ٖ

 .171،، ص191992ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ، ط

27-
 .4 ،ايكصص 

28- 

 .1/12ايهتاب
29-

-1/197،ٖـ1386ارتايل عط١ُٝ، ايكاٖس٠  حتكٝل : ستُد عبد،املكتطباملرٓبد، ستُد بٔ ٜصٜد،  

198. 

30- 
، 1994، 2، غسح د.خًٌٝ ايدٜٚٗٞ، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، ط ٘دٜٛاْ ،فساع ٛأب ،اذتُداْٞ

 .162ص

31- 
 11 ،ايٓطا٤ 

32-
 .217، ص 1957املعسٟ، أبٛ ايعال٤، ضكط ايصْد، داز صادز، بريٚت،  

33- 
 68 ،اذتر

34- 
 43 ،املعازز

35- 
 173 ،آٍ عُسإ 

36- 
 87  ،ايبكس٠

37- 
 91،ايبكس٠

38- 
 137 ،ايٓطا٤

39-
 144 ،ايبكس٠ 

40- 
ُٓإ: ددازا اضتٝت١ٝ،  مسري، زٜاض ايكسإٓ تفطري يف ايٓعِ ايكسآْٞ ْٚٗذ٘ ايٓفطٞ ٚايرتبٟٛ، ع

 .416. ص 1يًهتاب ايعاملٞ، إزبد: عامل ايهتب اذتدٜح، ط
41-

 5ايعٓهبٛت،  
42- 

 .1/31. ٚاْعس األمسسٟ ،غسح ع٢ً اآلدس1/23١َٝٚغسح ايتطٌٗٝ ابٔ َايو،

43-
 .61-1/59ايٓشٛايٛايفسطٔ، عباع، 

44- 
 35 ،ايٓطا٤ 

45- -

 121 ،آٍ عُسإ
46- 

 1 ،ايطالم
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47- 

 196 ،ايبكس٠
48- 

 119 ،ايبكس٠
49- 

  41  ،ط٘

50- 
 .294دٜٛاْ٘ 

51- 
 1659./ 3حتكٝل سطٔ ناٌَ ايصرييف،داز املعازف،ط ٘،دٜٛاْ ،ايبشرتٟ

52- 
 167 ،آٍ عُسإ

53- 
 49 ،ايبكس٠

54- 
 36 ،ٜٛضف

 

 :املصادز ٚاملسادع

  ُِٓإ: ددازا اضتٝت١ٝ، مسري، زٜاض ايكسإٓ تفطري يف ايٓع ايكسآْٞ ْٚٗذ٘ ايٓفطٞ ٚايرتبٟٛ، ع

 .1يًهتاب ايعاملٞ، إزبد: عامل ايهتب اذتدٜح، ط
 ٟايهاف١ٝ يف ايٓشٛ، تصشٝح ٜٛضف سطٔ غسح ، زضٞ ايدٜٔ ستُد بٔ اذتطٔ، اإلضرتاباذ

 ،بالت.2عُس،داَع١ قاز ْٜٛظ، بٓػاشٟ،يٝبٝا، ط

 نتاب إيهرتْٚٞ ) ،غسح ع٢ً اآلدس١َٝٚأبٛ ستُد، صاحل بٔ ستُد بٔ سطٔ آٍ عُري، ،مسسٟاأل

 بالط، بالت.يف املهتب١ ايػا١ًَ(، 

 بادتُاَٝص ايهبري ، حتكٝل د.ستُد سطني، َهتب١ اآلداب األعػ٢ دٜٛإ ، َُٕٝٛ بٔ قٝظ،األعػ٢، 

 بالت. ،َصس

 أضساز ايعسب١ٝ، حتكٝل ستُد بٗذ١ ايبٝطاز، زتُع ايًػ١ ايعسب١ٝ بدَػل ، أبٛ ايربنات،زٟاألْبا، 

 بالت. بالط،
 ٟ1979، 5، أٚضح املطايو إىل أيف١ٝ ابٔ َايو، داز ادتٌٝ، بريٚت، طابٔ ٖػاّ ،األْصاز .ّ 

 ٟ3حتكٝل سطٔ ناٌَ ايصرييف،داز املعازف،ط ،ايٛيٝد بٔ عبٝد، دٜٛإ ايبشرتٟ ،ايبشرت. 

  ،ِٖٖٝـ .1414، ايسٜاض، 1ايصَٔ يف ايٓشٛ ايعسبٞ، طايبدزٟ، نُاٍ إبسا 

 ّ4،2114ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا، ايكاٖس٠: عامل ايهتب، ط، سطإ، متا . 
 ًٞتاب ايعسبٞ : إبساِٖٝ األبٝازٟ، داز ايه، حتكٝلايتعسٜفات ،ادتسداْٞ، عًٞ بٔ ستُد بٔ ع

 ٖـ.1415، بريٚت، ايطبع١ األٚىل

 ٜٔ1981ايبشح ايٓشٟٛ عٓد األصٛيٝني، بػداد، ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ،  ،َصطف٢،مجاٍ ايد. ّ 

 اذتادب، غسح ايٛاف١ٝ ْعِ ايهاف١ٝ، حتكٝل د. َٛض٢ بٓاٟ ايعًًٝٞ، َطبع١ اآلداب بايٓذف اب ٔ

 . 1981األغسف، ايعسام 

 بالت.15سطٔ، عباع، ايٓشٛ ايٛايف، داز املعازف، ايكاٖس٠،ط، 
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 ْٞبريٚت، ، غسح د.خًٌٝ ايدٜٚٗٞ، داز ايهتاب ايعسبٞ، أبٞ فساع اذتُداْٞ دٜٛإ ، أبٛ فساع،اذتُدا

 1994، 2ط

 قدّ ي٘ ٚغسس٘ د. فاٜص ستُد، داز ايهتاب ايعسبٞ، عُس بٔ أبٞ زبٝع١ دٜٛإ ،عُس ،بٔ أبٞ زبٝع١ ،

 . 1996، 2بريٚت،ط
  ،َٖاْٞ، عًٞ بٔ عٝط٢  حتكٝل إبساِٖٝ ايطاَسا٥ٞ، داز ايفهس،عُإ. ،يف عًِ ايٓشٛ اذتدٚدايس

 َٞاشٕ، داز ايعسٚب١، حتكٝليف عًّٛ ايٓشٛاإلٜطاح  ،أبٛ ايكاضِ،عبد ايسمحٔ بٔ إضشام،ايصداد : 

 ّ.1959 –ٖـ 1378املبازى ايكاٖس٠ 
  ٜٔ١ٓٝ، حتكٝل: ستُد بدز ايد ايصشتػسٟ، أبٛ ايكاضِ ستُٛد بٔ عُس، املفٓصٌ يف عًِ ايعسب

 ،بالت.2اذتًيب، بريٚت: داز ادتٌٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط
 ٘1981-ٖـ1411َؤضط١ ايسضاي١، بريٚت،  ،ايطاَسا٥ٞ، إبساِٖٝ، ايفعٌ شَاْ٘ ٚأبٓٝت. ّ 

 ٜٔداز ايهتب ايع١ًُٝ ،  ، األغباٙ ٚايٓعا٥س،ايطٝٛطٞ، أبٛ ايفطٌ عبدايسمحٔ بٔ أبٞ دالٍ ايد

 ،بالط،بالت.بريٚت

  ،ٜ٘ٛايهتاب، حتكٝل ٚغسح عبد ايطالّ ٖازٕٚ، َهتب١  ،بػس، عُسٚ بٔ عجُإ بٔ قٓبص ٛأبضٝب

 .3ارتاصتٞ،ايكاٖس٠، ط

  ،يًدطٝب ايتربٜصٟ، قدّ ي٘ ٚٚضع ٖٛاَػ٘ زتٝد  عٓرت٠ بٔ غداد، ٓرت٠،غسح دٜٛإعابٔ غداد

 .1،1992طساد، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت، يبٓإ، ط

 ،مجع٘ ٚغسس٘ إسطإ عباع، داز ايجكاف١، نجري عص٠ دٜٛإ ابٔ عبد ايسمحٔ، نجري ،

 .1971بريٚت،

 ٌَٝايو، حتكٝل ستُد ستٝٞ ايدٜٔ عبد غسح ع٢ً أيف١ٝ ابٔ ، عبد اهلل بٔ عبد ايسمحٔ،ابٔ عك 

 اذتُٝد، بالط،بالت.

 ٞصٓع١ د, زضٛإ ستُد سطني ايٓذاز، شفس بٔ اذتازخ ايهالبٞ دٜٛإ ،شفس بٔ اذتازخ ،ايهالب ،

 .1987، يعاّ 33ب١ٝ األزدْٞ، ايعددادتصا٥س، ضُٔ زت١ً زتُع ايًػ١  ايعس

 ،حتكٝل عبد ايسمحٔ ايطٝد  ،غسح ايتطٌٗٝ ستُد بٔ عبداهلل بٔ َايو ايطا٥ٞ ادتٝاْٞ، ابٔ َايو

 بال ت.  بالط،ستُد بدٟٚ املدتٕٛ، داز ٖذس،ٚ

 املكتطب، حتكٝل: عبدارتايل عط١ُٝ، ايكاٖس٠: اجملًظ األع٢ً ستُد بٔ ٜصٜد ،املرٓبد، أبٛ ايعباع ،

 يًػؤٕٚ اإلضال١َٝ.
  ،طبع١ املٓري١ٜ، امل، غسح املفصٌَٛفل ايدٜٔ ٜعٝؼ بٔ ٜعٝؼ بٔ عًٞأبٛ ايبكا٤، ابٔ ٜعٝؼ ،

 َصس،بالط،بالت.
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١ٜٓ  ققٝز٠ ايٓجض بني امطضاب املقطًح َٚأطم ايؾعض
 

أمحز عًٞ إبضاِٖٝ أ.ّ.ر      


 

ahmaddd17@yahoo.com 

 

اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايزصؼ ا٭ربٞ  ُتعز املقطًشات َٔ أنجض املؾه٬تًَدك ايبشح: 

 يت٬قح ايعضبٞ، عٛا٤ املرتدِ َٓٗا أٚ غريٙ، ٜٚربط ٖٓا َقطًح ققٝز٠ ايٓجض ناْعهاؼ

ٚاإلبزاع مس١ ا٭َِ اؿ١ٝ، ٚايضقٞ يف اٯراب ريٌٝ ٚعٞ  ثكايف َع ايؾعض اإلؾضلٞ.

ٕٓ َاٜغ٢ُ بكقٝز٠ ايٓجض َجاٍ ع٢ً تطٛص اإلبزاع ا٭ربٞ ايعضبٞ،  ا٭١َ ٚاعتكضاصٖا، ٚأ

ْٓ٘ ػزٜز خضز بايت٬قح َع اٯخض، ؾٛي بايرتمج١ عٔ أرب ا٭َِ ز ٫ٜٚ٪خش عًٝ٘ أ

ِٓ ساناٙ ايؾباب، ؾايعضب١ٝ ع٢ً َض عقٛصٖا أؾارت ٚاعتؿارت ٖٚشا ؽإٔ  ا٭خض٣ ث

ٚيهٔ ايشٟ ٜ٪خش ع٢ً ٖشا املٓتر اإلبزاعٞ اؾزٜز تغُٝت٘،  اؿٝا٠ ايًػ١ٜٛ ٚاإلبزاع١ٝ.

ٚسغب٘ يف سيو ؽضًؾا، ٚاملبزع إٕ نإ ْاثّضا أف٬ٝ أمس٢ َٔ إٔ  ؾٗٛ أقضب يًٓجض ايؿين

ٕٓ سضنات ايتذزٜز ؽضز َٔ صسِ ا٭فاي١ يرتتزٟ  ٜهٕٛ ٖذني ايٓغب بايؾعض، سيو أ

ثٛب اؿزاث١، ٫ٚعُٝا إسا نإ ٖشا ايشٟ ٜطًب ايتذزٜز أف٬ٝ يف اْتُا٥٘ إىل ثكاؾت٘، 

اب١ عٓ٘ يت٬يف ايض١ٜ٩ اينباب١ٝ يف ٚايغ٪اٍ ايشٟ حياٍٚ ايبشح اإلد ٚيػت٘، ٚؾهضٙ.

فزم املقطًح ع٢ً املٓتر اإلبزاعٞ، ٚبٝإ َأطم ايؾعض١ٜ بني ققٝز٠ ايٓجض ٚايكق١ 

ٌٖ ققٝز٠ ايٓجض دٓػ أربٞ بشات٘، ٌٖٚ ٖشا ايًٕٛ َٔ اإلبزاع خضز َٔ  :ايكقري٠ دزا

ْٓ٘ ْتاز طبٝعٞ متدض ب٘ صسِ ايؾعض  صسِ ايٓجض ايؿين بايت٬قح َع ثكاؾات أخض٣، أّ أ

 ايعضبٞ.

١ٓٝ ملداض َٚكزَات ٜتٛاؾل بعنٗا ع٢ً  :ايٓؾأ٠ ٌٓ ظاٖض٠ أرب ٫ُبٓز َٔ إٔ ؽنع ن

ُٓاٖا، يشيو لز ايّٝٛ ٖشا ايٓٛع  ؾاع١ًٝ بعض يتتذاٚط ايعقٝإ يف ؼزٜز َغاصٖا َٚغ

ُٓ ( عٓقاص٠ أؾهاص ايكضٕ ايتاعع عؾض اييت ٝ٘ )ققٝز٠ ْجضَٔ املٓذظ اإلبزاعٞ ايشٟ ْغ

ملًُت ؽتات تًو ا٭ؾهاص ٚايعٛاطـ املتٓاثض٠ طٛاٍ ايكضٕ ايجأَ عؾض، َع ٚدٛر إؽاصات 

عٔ ٖشا يربٚط م٤ٛ خاؾت ٜبزر ظ٬ّ املقطًح يف ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ َٓش ايكضٕ ايغابع 

تششيك١، عؾض. ٚنإ اعتدزاَ٘ يف تًو اؿكب١ ٜٓشقض يف ايضٚاٜات ايبطٛي١ٝ ٚامل

إىل تٍٓؿػ سيو املقطًح إس  م0011ٚتؾري صعاي١ بٛايٛ ايؾٗري٠ إىل بريٚ املٓؾٛص٠ عاّ 

مٓث١ أدٓاؼ ؽعض١ٜ مل ٜبظْا ؾٝٗا اي٬تٕٝٓٝٛ بٌ ٚمل ٜعضؾٖٛا نشيو نكقٝز٠ ٜكٍٛ )

(........ايٓجض ٖشٙ ع٢ً عبٌٝ املجاٍ اييت ْغُٝٗا صٚاٜات
1، ُٜ ؾري ايٛاقع إىل إٔ دٌٝ عاّ ٚ

ُػ يف نتاب١ ٖشا ايًٕٛ َٔ اإلبزاع سني أصع٢ رعا٥ُٗا ن٬ َٔ ايٛطٜٛؼ ْػا م0881

                                                        


 .، ايعضامايؿًٛد١  داَع١َزٜض َضنظ ايتعًِٝ املغتُض، 
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، ٚبضطت ْقٛل ْجض١ٜ سات طبٝع١ كتًؿ١ م0811ٚم 0881بري تضإ ٚبٛريري يف عاَٞ 

م( 0881م ـ 0881)فزص َععُٗا بعز ٚؾا٠ أفشابٗا، َج٬ أيبّٛ َتؾا٥ِ ٭يؿْٛػ 

ٛص مل٪ٜػ ٚنريإ يف )ف١ً ٚايكٓط م(،0888)ٚناعباص ايًٌٝ ٫يٛطٜٛؼ بري تضإ 

ْٓٗا مل ؼٌُ امّسا دزّٜزا أٚ ؼاٍٚ إٔ  ،2م(0881ايعاملني عاّ  يهٔ ٫بٓز َٔ ا٫ْتباٙ إىل أ

 .تٓتُٞ إىل دٓػ ايؾعض، ؾهٌ َٔ نتب ؾٝٗا قاٍ ٖٞ ْقٛل ْجض١ٜ

ٕٓ بٛريري ) ْٛاؾٌَٚٔ  عٓٛإ  .ٚبعز تضرر طٌٜٛ -ؾضض ظ٤٬ ايكٍٛ ْشنض أ

ايٓجض ع٢ً فُٛع١ قطع ْجض١ٜ فػري٠ فزصت يف ٫صٚيف ؾاْتٝظعت يف ا٭ٍٚ  ققٝز٠

ـ م0811ٚأخش ٖشا املقطًح ايشٟ ؽاع اعتدزاَ٘ بني عاَٞ  ،م0810َٔ ْٛؾُرب عاّ 

ميٌٝ إىل ا٫ْظٚا٤ يف ايعكٛر ايتاي١ٝ قبٌ إٔ ٜعٛر فزّرا بؿنٌ ْؾض قطع ْجض١ٜ  م0281

(يُٝاص يًٓؾضض اييت تقزصٖا راص ناَٛدظ٠ يف عًغ١ً ؽع
٫ٚبٓز يًباسح َٔ إٔ ٜبقض  ،3

ٕٓ ٖشا ايكٍٛ ٜؾري إىل ٚفـ ٖشٙ ايٓقٛل مبذُٛع١ قطع ْجض١ٜ فػري٠ ْٓٗا مل ،أ ٚأ

سٕ ايقاغ١ٝ يف َٛطٓٗا إ٫ بعز سني، ٚبؿنٌ ف١ً ؽعض ٚاييت اعتٓغدٗا بعز ػز اُ٭

ٕٓ فشٝؿ١ ايؿٝهاص ٚ ٢سني أرْٚٝػ ٚأْغٞ اؿاز يف ا٭رب ايعضبٞ، ٫ٚ ْٓغ ف١ً أ

ٚاييت عْٓٛٗا  م0818باصٜػ ناْتا تٛاف٬ٕ ْؾض ققا٥ز بٛريري ايٓجض١ٜ َٓش عاّ 

ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض بزأت تتًُػ  بنذض باصٜػ، ٚصٓبُا ٜضاؾل بعض ايقٛاب َٔ ٜض٣ أ

َع اْتقاص ايضَظ١ٜ، يهٔ ايغ٪اٍ ٌٖ خطٛاتٗا تغري باػاٙ م 0811ٚدٛرٖا بعز عاّ 

 ايؾعض؟. باػاٙ ايٓجض أّ

يٓا َٔ ايٓعض ظز١ٜ إىل ايتًُٝشات ايعاٖض٠ يف نتاب ٚيهٔ ٫بٓز 

اؿزاث١
4

ني ققٝز٠ ايٓجض ٚؾضْغا إس ٜكٍٛ سٍٛ ايع٬ق١ بني ايرتمج١ ٚققٝز٠ ايٓجض، ٚب

ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض دظ٤ َٔ سضن١ ؽا١ًَ باػاٙ ايؾعض اؿض ) يهٓٗا ظاٖض٠ ؾضْغ١ٝ إ

(ع٢ً مٛ باصط
5.

 

ٕٓ ايرتمج١ إ ىل ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ أرت إىل خًل يشيو ٜؾري بعض ايباسجني إىل أ

( ٚبطضاط دزٜز٠ صام يشيو اؾٌٝ املعافض عٓز اْعطاؾ١ ايكضٕ ايتاعع )ققٝز٠ ايرتمج١

ٚايكقا٥ز ايػٓا١ٝ٥ اإلغضٜك١ٝ  ،ضمجت أعزار نبري٠ َٔ ايػٓا٥ٝات ايؾعب١ٓٝعؾض سني ُت

ض رٟ ؽاَب ٚايعضب١ٝ ٚاإلْهًٝظ١ٜ ٚاهلٓز١ٜ ٚا٭ملا١ْٝ إىل ايًػ١ ايؿضْغ١ٝ ْجّضا، ٜٚشن

ٕٓ ايؾعض اؿكٝكٞ غظا ؾضْغا َٔ طضٜل ايٓجض أ
6. 

ٜٓتٗا ؾاقت ؽعض١ٜ ايكقٝز٠ ايؿضْغ١ٝ  ُٓٝٗا ققٝز٠ ايرتمج١، يهٔ ؽعض ؾغٛطإ بضْاص تغ

ٚسيو ٚاقع ٫ دزاٍ ؾٝ٘، ٭ْٓٗا متجٌ ػاصب ؽعض١ٜ أٚ ؽعٛص١ٜ ٭ْاؼ ٚأقٛاّ ٫ ٜٓتُٕٛ 

 .املظازيًؾعب ايؿضْغٞ ٚقز خيايؿْٛ٘ يف ايٓعض٠ ٚايطبع ٚ

يٝػ ايبشح عٔ دٓػ دزٜز، يهٔ عٓز ٫ٚرتٗا ٖٛ ايرتمج١ ْجّضا ٚ إّسا ؾاهلزف

ٖشا ايٓك املرتدِ ْجّضا صام يًذُٗٛص ايؿضْغٞ ٚبزأ ٜأيـ ؾهضت٘، ٚناْت قا٫ٚت 

ا٭ربا٤ ايؿضْغٝني يف نتاب١ ققٝز٠ ايٓجض تته٧ ع٢ً ققٝز٠ ايرتمج١ ٚمتتك رَا٤ٖا 

َٓٗا عغب صأٜربْاص
7. 
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ٕٓ ؼضٜض ايًػ١ ايؾعض١ٜ َٔ قٝٛرٖا بؿعٌ ايرتمج١ دعٌ ٣ يشيو تض بضْاص أ

ْٓ٘ طبل طعاّ دزٜز ايكاص٨ ٜتشٚم ققا٥ز ايرتمج١ ٚنأ
8

ٕٓ ايؾعض ٜرتدِ ْجّضا،  ، سيو أ

ٕٓ سيو ايٓجض ايٓاؽ٧ عٔ ايرتمج١ ٫ خيًٛ َٔ بعض مسات ايؾعض١ٜ،  يهٔ َٔ امل٪نز أ

 .ٚاإلجياط ،ٚاإلٜكاع ،ٚايقٛص٠ ،نا٭عًٛب

ت بشص٠ ققٝز٠ ايٓجض تُٓٛ يتذين ٫سًكا بعض مثاصٖا املتبا١ٜٓ، سني ٖٚٓا أخش

عُز دٌٝ دزٜز َٔ ايؾعضا٤ ايؿضْغٝني إىل اعتُار ٖشا ايُٓط َٔ ايهتاب١ عرب 

يكز كطٛعات املرتمج١ ٚبعباص٠ أخض٣ )قانات٘، ؾهتبٛا قطّعا ْجض١ٜ َؾاب١ٗ يتًو امل

مما ميهٔ تغُٝت٘ بـكقٝز٠  -ع٢ً ا٭صدح- ؾأت ققٝز٠ ايٓجض بٛمعٗا اؿامضْ

(ايرتمج١
9

ٕٓ تًو ا٭ب١ٝٓ ايػضٜب١ ٚا٭ؽهاٍ ايًػ١ٜٛ بقٛصٖا اؾزٜز٠ قز  ، إس ٜبزٚ أ

١ٓٝ ايؾعض ناإلٜكاع، ؾنًًا عٔ  ٚدزت أثضٖا يف ايؾعضا٤ اؾزر َع تٛظٝـ بعض ؾٓٓ

 .ايؿٕٓٛ ايبزٜع١ٝ ا٭خض٣

ٕٓ تًو ايٓقٛل ؾكزت ت كضّٜبا ٜٚؾري بضار بضٟ يف نتاب٘ اؿزاث١ إىل أ

ٜٓتٗا،  ٕٓ ققا٥ز ايٓجض اييت نتبٗا ؽعضا٤ ٚسابت يف بٛتك١ ايٓجض سني ٜكٍٛ )ؽعض سًكا إ

(مجات يكقا٥ز أدٓب١ٝ َٛدٛر٠ عبًكإٛ ناْت باملع٢ٓ ايزقٝل يًه١ًُ فضر تضَعٓٝٓ
10
، 

ٚٚدزت ققا٥ز ايرتمج١ بًْٛٗا ايٓجضٟ املٛدظ ٚاملهجـ عبًٝٗا إىل ايٓجض يف أعُز٠ 

جمل٬ت ٚايقشـ ا٭َضٜه١ٝكقق١ هلا يف بعض ا
11
. 

ٚتًكٞ ايرتمج١ بع٬هلا َٔ دزٜز يهٔ ٖشٙ املض٠ تعهػ ٚدٗتٗا سني ٜرتدِ 

ـَُط ا٭ٚىل يؾعضا٤ ققٝز٠ ايٓجض ايعضبٞ  ٢ايؾعض ايؿضْغٞ إىل ايًػ١ ايعضب١ٝ، ؾهاْت ا

بتبين املقطًح تبزأ َٔ سٝح اْت٢ٗ ايؿضْغٕٝٛ، طبعا قبٌ إٔ ٜتُهٓٛا َٔ إجيار َا 

، ٖٚشا َا أطًل عًٝ٘ )ايتعضٜـ با٭ثض تأعػ ع٢ً سزٚرٙ يف ؽعضِٖٜطابك٘ ٜٚ

( ايضدعٞ
12
ٖشا ايتٛد٘ ايؾعضٟ م 0210ٚتبٓٓت ف١ً )ؽعض( اييت ظٗضت يف يبٓإ ع١ٓ  

عٔ  ٬، ؾناؾزٜز بعز تضمج١ ْقٛل َٔ ا٭رب ايؿضْغٞ نٓقٛل بٛريري ٚصاَبٛ

يٓجضْقٛل ايؾعضا٤ ايغضٜايٝني تأثّضا بق١ً ايغضٜاي١ٝ بكقٝز٠ ا
13

ت فًتا ، نُا أيتٍؿ

اؾضٜز٠ ٚايؾضم ايًبٓاْٝتإ سٍٛ ف١ً ؽعض ْٚافضتا ٖشا ايتٛد٘ اؾزٜز بأعايٝب 

َتعزر٠، ؾػاَض بعض ايؾعضا٤ يف قانا٠ ٖشٙ ايٓقٛل املرتمج١ َٛظؿني ايكزص٠ 

ايز٫ي١ٝ يًػ١ ايعضب١ٝ يف تٛظٝـ تًو ايٓقٛل بعّٝزا عٔ أعٛاص ايٛطٕ ٚقٝٛر 

ٕٓ ايتذضب١ ايؿضْغ١ٝ تغتٓغخ ْؿغٗا َٔ دزٜز يف ا٭رب ايعضبٞايتؿع٬ٝت، مما   .ٜعين أ

ٕٓ قاٚي١ ايضَٚاْغٝني يف نتاب١ ايؾعض املٓجٛص   ٔٓ بأ ٖٚشٙ اؿكا٥ل تٓؿٞ ظٔ َٔ َظ

ُا نتابات أَني ايضحياْٞ تعز ايبزا١ٜ اؿكٝك١ٝ ي٫ٛر٠ ققٝز٠ ايٓجض ايعضب١ٝ، عٝٓ

ٚدربإ خًٌٝ دربإ
14
. 

ـْ عغري)د :إؽهاي١ٝ املقطًح ِّض ٚتعضٜ َُش ُتعٓز مباب١ٝ املقطًشات َٔ أِٖ  :(ْٓػ 

املؾه٬ت اييت غظت ايزصؼ ايٓكزٟ ايعضبٞ، ٚتتؿل يف اهل٣ٛ ايٛاؾز٠ ٚاملرتمج١ َٓٗا، أٚ 

اييت ٚيزت َٔ صسِ ا٭رب ايعضبٞ، ؾع٢ً ايضغِ َٔ تعزر ايزصاعات ٚايبشٛخ ايٓكز١ٜ 

ٕٓ اينباب١ٝ ٚصمبا ايؿٛم٢ ٖٞ اييت طؿت  اييت فٓبت يف َعاؾ١ إؽهاي١ٝ املقطًح، إ٫ أ
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ٕٓ َقطًح ققٝز٠ ايٓجض ٖٛ اْعهاؼ يت٬قح  ع٢ً عطح تًو املقطًشات. ٫ٚ غباص أ

ٌٓ ٖادػ ايتذزٜز ي٘ ايٝز ايطٛىل، يهٔ يهٌ  ايجكاؾ١ ٚا٭ؾهاص بني ايؾضم ٚايػضب.ٚيع

إؾضاط كاض عضعإ َا ٜٓشغض نُا ْؾٗز ايّٝٛ تعزر َٓابض ايتذزٜز اييت تعهػ 

 ثضْا ٚاْبٗاصْا باملٓذظ اؿناصٟ ا٭ٚصبٞ.تأ

ٚنُا ٖتؿت ايهجري َٔ اؿٓادض هلشا املٓذظ ايؿين اؾزٜز يف املؾٗز ايؾعضٟ 

ٕٓ غريٖأَ ايٛدٛٙ اييت تعهض فؿٖٛا ٖٚٞ تبقض ايتٓاقض يف  ايعضبٞ املعافض، لز أ

 :بٓٝت٘، ؾهٝـ ٜهٕٛ ققٝز٠ ؟ ٚنٝـ ٜهٕٛ ْجّضا ؟ ٖٚشا َزعا٠ ٭ٕ ْغأٍ

ٝٓ َت٢ تقح ايكقٝز٠  أتغ١ُٝ قطع١ ْجض١ٜ ققٝز٠، ٌٖٚ ٜعين سيو إٔ تتؿ

ٍٚٓ َٔ أطًل ع٢ً  ؼت عٓٛإ دزٜز حيزر َعاٜري دزٜز٠ يًؾاعض١ٜ، ٚنإ أرْٚٝػ أ

ٖشا املٓذظ اعِ ققٝز٠ ايٓجض َتأثّضا بايتغ١ُٝ ايؿضْغ١ٝ 
15
ٚتؾري ايباسج١ ا٭َضٜه١ٝ  ،

ٕٓ أٚي٦و ايشٜٔيٞ عهٛت إىل ٖشا املع٢ٓ بكٛهلا )دٛ ٛٓصٚا ٖشا ايؾهٌ أٟ ققٝز٠ ايٓجض  إ ط

ُْٓا ميجًٕٛ يف ا٭غًب صر ؾعٌ ؾين ٚؾهضٟ إطا٤ سضن١ ايؾعض اؿض ........ ٚيف متضرِٖ .إ

١ٓٝ ٚاعتًُٗٛا َٓٗا ؽ٦ّٝا  اصتبط أٚي٦و ايؾعضا٤ ظٛاْب عزٜز٠ يًجكاؾ١ ايػضب

ْٓ.نجرّيا ١ٓٝ عٔ ايؾعض ِٗ َتأثضٕٚ بؾهٌ خال باملؿاِٖٝ اي......... ٚإ ٚايقٛص٠ ػضب

(ايؾعض١ٜ
16. 

ٚسني حياٍٚ ايباسح نؾـ غُٛض ايتغ١ُٝ ٚؼزٜز َغاص املٓذظ ايؿين 

حيبٛ ٚعط َغتٓكع َتعزر ايغُات اييت تتٛطع بني ايٓجض  ٚبٝإ دٓغ٘ جيز ْؿغ٘

ٛٓقع، ٚايٓجض ايؿين، ٚاملشنضات، ٚايكقك ايكقري٠ دّزا ٚققا٥ز ايؾعض ايؾعضٟ امل
17، 

 .اتٚايغري٠ ايشات١ٝ ٚايضَٛط ٚاؿهاٜ

َٔ ٖٓا تعزرت ايتغُٝات يف املؾٗز ايٓكزٟ ٚا٭ربٞ ايعضبٞ، ؾذضدٞ طٜزإ 

بايؾعض املٓجٛص م0211ٜغُٞ نتابات ايضحياْٞ عاّ 
18
ٜٚغُٞ ايؾاعض ايعضاقٞ سغني  ،

بايٓجض املضنظم0211ايضبٝع ٚاؾٛع يف عاّ  َضرإ رٜٛاْ٘
ٚسني عاتب٘ َضٜزٚٙ قاٍ  ،19

 ع٢ً أٟ محاص ؽ٦ت، ٚهلشا ايكٍٛ ر٫ي١ ٚامش١بغدضٜت٘ املعٗٛر٠: ٖٞ بضرعيت أمعٗا 

ٜٚطًل ايؾاعض أمحز عبز املعطٞ سذاطٟ يف  ،يف ؽهٌ ٖشا املٓذظ أٚ ٚدٗت٘ ٚدٓغ٘

ف١ً إبزاع تغ١ُٝ ايكقٝز٠ اـضعا٤ صاؾّنا ا٫عرتاف بكقٝز٠ ايٓجض، ٚعًٌ صؾن٘ 

خض ٜٚض٣ ايٛطٕ ٖٛ اؾٓاح اٯ ،بجٛابت تتشزر يف َا١ٖٝ ايؾعض سني حيزرٙ َؿَٗٛ٘

يًُذاط إىل داْب ايقٛص٠ ايؾعض١ٜ، ٚبايقٛص٠ ٚايٛطٕ تٓتكٌ ايًػ١ َٔ عامل ايٝكع١ إىل 

ٕٓ ايهتاب١  ،عامل اؿًِ ُٜهتب ٜٚض٣ أ ٚاؾاْب اٯخض َٛمٛعٞ ؾٗٛ ٫ ٜعرتض ع٢ً َا 

سل يًذُٝع ٚيف خًط ايؾعض بايٓجض، ٜٚطًب َٔ ايهاتب عع١ ايقزص يف سل ايكاص٨ يف 

ٕٓ ٖشٙ ايكبٍٛ ٚايضؾض يشيو املٓذ ظ، ٚا٭ِٖ عٓزٙ ٖٛ اؾاْب اإلبزاعٞ سني ٜض٣ أ

ٗا احملزٚر٠ ؾهاْت ثٛصتٗا يكزصت ،املٛاٖب عذظت عٔ تطٜٛع قإْٛ ايؾعض يقاؿٗا

ُّا ثٛاّصا ٚصمبا ٜٚكٍٛ بٓك ايعباص٠ ) ٕٓ اـاصدني عٔ ايكإْٛ يٝغٛا را٥ َٚع٢ٓ ٖشا أ

ٕٓ .ناْٛا قطاع طضم ّٝا ٫عرتام٘ سني ٜض٣ أ ايٓجض يػ١ اـطاب  ٜٚطضح عبّبا دزي
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ٕٓ ققٝز ،٭ْٓ٘ يػ١ اإلبزاع ،اي١َٝٛٝ ٚايؾعض ي٘ فا٫ت٘ ٚأٚقات٘ ٠ ايٓجض تآيـ ٜٚؾري إىل أ

زْٚٗا قّٝٛرا َٔ قبٌ ُٖٚا ايؾعض ٚايٓجض، ايؾعض بأرٚات٘ اييت ٜع ؿابني ْكٝنني مل ٜأتً

(ٚايٓجض بتشضصٙ َٓٗا
20

ايٓاقز سامت ايقهض ققٝز٠ ايٓجض )دٓػ كٓح( أٟ ، ٚعٓز 

( ؾٝ٘ فؿات ايؾعض ٚفؿات ايٓجض َّعآَؿقٌ بٓؿغ٘ َجٌ )اؿ١ٓٝ
21

، ٚقز أؽاص )فاسب 

ُْٓا ٖٛ سًكا خط٠ٛ إىل اؿزاث١ ( إىل ٖشا املقطًح سني عٓز تغ١ُٝ ققٝز٠ ايرتمج١ إ

 :أَاّ مٛ تضعٝخ ققٝز٠ ايٓجض اييت متجٌ

Mélange dagennes ٓ١ٓٝ اؾٓػ يهٔ ايضَٚاْغٝني راؾعٛا عٔ ٖشا اؾ ػ أٟ ٖذٝٓ

اهلذني
22

ٕٓ قا٥ًٝٗا ِٖ َٔ ايؾعضا٤ ايباصطٜٔ يف  ، ٚتهُٔ أ١ُٖٝ تًو اٯصا٤ ٚايتغُٝات يف أ

ايغاس١ ايعضب١ٝ، ٚقز تعٓضمت ْاطى امل٥٬ه١ هلشا املٓذظ اؾزٜز بايٓكز، ٚايغ٪اٍ عٔ 

ْٓ٘ بزع١ ٫  أعباب تغ١ُٝ ايٓجض بايؾعض، ٚتكٍٛ ٌٖ سيو ٜعين اؾٌٗ عزٚر ايؾعض؟ أّ أ

ٛٓؽ هلا، ٚت ٛٓؽ َغ غأٍ عٔ ٚد١ٗ سيو املغ
23

، ٚبإ َٛقؿٗا بٛمٛح أنجض يف ف١ً ؽعض 

ٕٓ رٚاؾع ٖشٙ ايتغ١ُٝ ٖٛ  م،0210ايقارص٠ عاّ  ٚصأٜٗا يف ٚعِ ايٓجض بايؾعض ٚتض٣ أ

ٕٓ يف تًو  ؽعٛص َضٚدٝٗا بايٓكك أَاّ ايؾعض اؿكٝكٞ ٚتشٖب أبعز َٔ سيو، يرت٣ أ

٭ْٓٗا  ،ري ايعضب١ٝ ٚا٭١َ ايعضب١ٝايتغ١ُٝ ؼكرّيا يًؾعض ٚايًػ١ ايعضب١ٝ ٚاؾُاٖ

أبقضت يف ٖشا املٓذظ إتباّعا يٓقٛل غضب١ٝ َرتمج١ ٚمل تًُػ ص١ٜ٩ ٚامش١ ملٓذظ 

ّٝا عٔ ثكاؾتٓا  أربٞ ًٜتظَ٘ املبزعٕٛ، ٭ْٓ٘ قانا٠ يجكاؾ١ ٚؽعٛص ٚسناص٠ ؽتًـ نً

ٚؽعٛصْا ٚسناصتٓا، ٚمل ٜتُٓدض ب٘ صسِ ا٭رب ايعضبٞ، نكقٝز٠ ايتؿع١ًٝ اييت 

ُٓغت أثضٖا يف ٚدزإ املتشٚم ايعضبٞ، يشيو اْطًكت  َظدت بني املٛصٚخ ٚاملعافض٠، ؾتً

ٕٓ تغُٝتِٗ ايٓجض  ْاطى يف ٚدٗتٗا َٔ َغايو عزٜز٠ أُٖٗا اؾاْب ايٓؿغٞ سني تض٣ أ

ِْٓٗ ٜظرصٕٚ َٖٛبتِٗ يف ايٓجض ٚتتطًع عِْٝٛٗ ملٓذظ ٫ ميًهٕٛ َكَٛات٘  ،ؽعّضا أ

ِْٓٗ ٜضٕٚ ٚماع١ ايٓجض ؾ ُٓغٛا ا٫صتكا٤ ب٘ ؾغُٛٙ ؽعّضا ٚايٓاثض ؽاعّضا، ٚتض٣ إٔ ٚنأ تً

ٕٓ يًٓجض ق١ُٝ ؾ١ٝٓ ٚإبزاع١ٝ عاي١ٝ ٫ ٜػٓٝٓا عٓٗا ايؾعض َٚٔ ايٓعض٠  ،ٜعضف ٖ٪٤٫ أ

ٕٓ تًو ايزعٛات اقرتؾت إمّثا سني تقب ايؾعض ٚايٓجض َّعا يف فض٣  ايًػ١ٜٛ تض٣ أ

ٕٓ ٚيف ٚدٗتٗا ايٓكز١ٜ تتعهظ نشيو بايٛطٕ اي. ايؾعض نا٥ع َٔ ققٝز٠ ايٓجض ٚتض٣ أ

َنُْٛٗا املضتهظ ع٢ً املعاْٞ اؾ١ًُٝ املٛس١ٝ ٚايقٛص ٚاـٝاٍ ٜعٌ أعضَز ٫ٚ 

ٜغتكِٝ
24

( اييت أطًكٗا يف فضخ١ قُٛر رصٜٚؿ )أْكشْٚا َٔ ٖشا ايؾعض ٢. ٫ٚ ْٓغ

ف١ً ايهضٌَ
25

، نُا أؽاص تٛرٚصٚف إىل َز٣ اإلصباى ايشٟ ميػ عبج١ٝ ا٫فط٬ح 

ٕٓ ٖشا اؾٓػ ٫عُٝٓا يز ٣ ايتٓعري عٓز بضْاص، ٜٚؾري ـطٛصت٘ عٓزٖا سني ت٪نز أ

ٕٓ مساتٗا اييت ؾضمتٗا ٖٞ تقًح يهٌ ققٝز٠ ٫ٚ  قا٥ِ ع٢ً اؾُع بني املتٓاقنات، ٚأ

تتُٝظ بٗا ققٝز٠ ايٓجض
ٕٓ ٖشٙ ايكقٝز٠ قا١ُ٥ ع٢ً خضم ايكٛاْني  ،26 مما ٜؾري إىل أ

مز  ا٤ اـًل ايؾعضٟ، ع٢ً اعتباصٖا عٛاٌَٚؼطِٝ اؿٛادظ اييت قز تٛاد٘ ايؾاعض أثٓ

 .اإلبزاع
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ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض اؽشت َٓش ٫ٚرتٗا فٝػ١ املأطم ٚايػضب١، ٚمل  ٚسيو ٜؾري إىل أ

١ٓٝ، أٚ سضن١ إؽعاع تػظٚ قاٚص ايكقٝز٠  تهٔ إؾضاّطا َٛمٛعًّا ملؾضٚع سزاث١ عضب

ػاٚط ايرتاخ ٚبٓا٤ قٝٓض٠، ؾاؿزاث١ ٫ تعين  اؿزٜج١، بٌ غزت ظاٖض٠ قامت١ ايًٕٛ

سادظ َعًِ ٜػؾٞ َعامل٘، قزص َا تعين ايتعاٌَ َع٘ بطضٜك١ َعافض٠تٍٛظـ ٬ََح 

اؾزٜز ؾٝ٘، ٚصٓبُا ععت ققٝز٠ ايٓجض عٓز ايػضبٝني إىل تأعٝػ ْقٛل َؿاصق١ 

ُّا ع٢ً ؽٝٝب أؾل ايتٛقع  ٝٓتٗا، َٚٔ ثِ ؾكز عًُت را٥ بًػتٗا ٚؽهًٗا، َٚزٖؾ١ بؿذا٥

عٓز املتًكٞ
٪اٍ ٖٓا ٌٖ عُزت ايٓقٛل ايعضب١ٝ املٓذظ٠ إىل َجٌ سيو ٚايغ،27

ايتأعٝػ؟. ٖٓا ًُْػ غٝاب سيو ايتأعٝػ ٫عُٝٓا عٓز املٓعضٜٔ ا٭ٚا٥ٌ ايشٜٔ غاب 

ّٝا خًـ تًو املغُٝات ايػضب١ٝ،  عِٓٗ املٓعٛص احملزر يًشزاث١، سني عاقٛا أْؿغِٗ ُعُ

ع٢ً ر٫ي١ تًو ايٓقٛل  بزع٠ٛ املؿّٗٛ املتطٛص يًشزاث١، يشيو اعتُز صر أرْٚٝػ

ايػضب١ٝ يف املٓعٛص ايػضبٞ، يهٓٓ٘ يف اؿكٝك١ عذظ عٔ تكزِٜ َٓذظ عضبٞ ا٭فٌ 

 .ٚاي٫ٛر٠ ٚايٓؾأ٠، يريؾع فٛت٘ أَاّ ا٭دٓاؼ ا٭خض٣

نإ ايضر َٔ أرْٚٝػ ٚاـاٍ ع٢ً ٚفـ ْاطى امل٥٬ه١ ققٝز٠ ايٓجض بايضناّ ٚ 

إسا ناْت ايزع٠ٛ إىل ققٝز٠ ايٓجض رع٠ٛ )ا ْق٘ ايٓجضٟ ايؿاصؽ ايشٟ خيًٛ َٔ املع٢ٓ َ

صنٝه١ ؾاصغ١ املع٢ٓ نُا تكٍٛ ْاطى ؾهٌ َا نتب٘ ؽعضا٤ نباص نًٛط، بإَٛ، صاَبٛ، 

قا٥ز ْجض ٖٛ ؾٔ ؾًٛرٌٜ، ٖٓضٟ، أصْٛ رعات، دٕٛ بريٟ، ٚنٌ َا نتب٘ ٖ٪٤٫ َٔ ق

(صنٝو ؾاصؽ املع٢ٓ
28
. 

ْٓٓا ٫ ْقؿل يضٚ ٫ٚ٢ ْتبٓ ار ف١ً ؽعض، يهٔ صأٟ ْاطى امل٥٬ه١، نُا أ

ٕٓ أرْٚٝػ ١ٜٓ ققٝز٠ ا اؿكٝك١ تتٓؿػ ٖٓا سني تبقض أ تهأ يف قاٚيت٘ إثبات ؽعض

ايٓجض ع٢ً املٓذظ ايػضبٞ ٚتبع٘ اـاٍ، ٚمل ٜؾريا ٭ٟ َٓذظ عضبٞ ٚامح ؾٝٗا، ٚسيو 

١ٜٓ أَِ أخض٣،  عتع٬ٚا –إٕ نإ دّٓغا  –ٜعين اعرتاؾُٗا ظٓغ١ٓٝ ٖشا اؾٓػ  بؾعض

ْٓ٘ ٚعذظا عٔ إجيا ر ايضر بٓك عضبٞ، ٚسني ًُٜح باصم يف مسا٤ ؾضْغا ٫ ٜعين سيو أ

ُّا يف مسا٥ٓا، ٚتًو ص١ٜ٩ ؽابتٗا ايعت١ُ يف صرُٖا، يشيو طػت مباب١ٝ  ٤ٞعٝنٝ ست

املؿّٗٛ ٚأطًل ايعٓإ يًغذاٍ ايٓعضٟ املتذزر ٚغض ايٓعض عٔ نجض٠ ايتغُٝات ع٢ً 

ْٓٗا نا٥ٔ َغتكٌ ٫ ٜكبٌ غري تغُٝت٘، ٚساٚيت خ ععٝز صل ٖشا ايبٓٝإ سني  ايز٠أ

( حملُز املاغٛط ؽعّضا ٚمل تغُ٘ ققا٥ز ْجضمٓست )أسظإ يف م٤ٛ ايكُض
29
. 

ٕٓ بعض ٚدٗات ايٓكز ايؿضْغٞ املعافض عٓزت ْؾض   ٫ٚبٓز َٔ اإلؽاص٠ ٖٓا إىل أ

ٜٛانب  تًو ايٓقٛل يف ايقشاؾ١ ايؿضْغ١ٓٝ ٚإفزاص بعض ايزٚاٜٚٔ )ْٛع َٓتر(

ايقضع١
١ٜٓ ٖٚشا صأٟ د ،30 زٜض با٫ٖتُاّ ٚايٓعض، ؾًًقضع١ صٚارٖا، ٚيًؿٔ ٚايؾاعض

 .صٚارُٖا أّٜنا

ٕٓ تًو ايض١ٜ٩ قز أبقضت ايٓٛص يف املؾٗز ايٓكزٟ ايعضاقٞ، سني   ٚاؿكٝك١ أ

ٕٓ َٔ بعض بٛاعجٗا ٚظٗٛصٖا يف ايعضام ٚؽٝٛعٗا،  أؽاص ايؾاعض محٝز ععٝز إىل أ

ْٓٗا أفبش ت ؽه٬ َٔ أؽهاٍ املٛم١ ا٭رب٫ٚ١ٓٝعُٝٓا بعز َٓتقـ ايجُاْٝٓٝات ٖٛ أ
31 ،
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ٕٓ َادا٤ ب٘ أرْٚٝػ ٚتابع٘ ؾٝ٘ أْغٞ اؿاز  ٜٚؾري ايٛاقع ٚاملٓذظ ا٭ربٞ املطضٚح إىل أ

ٕٓ ٖشا ايؾهٌ  مل ٜهٔ ع٣ٛ فز٣ ملا قضصت٘ بضْاص َٔ قبٌ، ٫ٚعُٝٓا سني ػاٚطا سكٝك١ أ

ايتذضٜب إىل إٔ ايتعبريٟ ٚيز يف ايػضب َٓش أَز بعٝز، ٚتعزرت قا٫ٚت ايـتأعٝػ ٚ

ع٢ً نتاب بضْاص ٚقاٚي١ تطبٝل ص٩ٜت٘  ا٫ط٬عٚقـ بؾهً٘ ايشٟ ٚفٌ إيٝٓا بعز 

١ٓٝ، يشيو ٜكٍٛ أرْٚٝػ فضاس١ )بعّٝزا عٔ أٟ ص١ٜ٩ ع أخشْا ققٝز٠ ايٓجضَٔ ايٓك ضب

( ضأٟ ْعضٜت٘ يف ايؾع ققٝز٠ ايٓجض َٔ أرغاص ائ بٛ )ايػضبٞ نُا أخش بٛريري

(خشْا ققٝز٠ ايٓجض َٔ ايٓك ايػضبٞأٚايجكاؾات تتؿاعٌ، ٚمٔ 
32. 

ْٓٗا ايجٛص٠ ا٭خري٠ ع٢ً عُٛر ايؾعض ايعضبٞ يف   ْٚؿِٗ َٔ صأٟ أرْٚٝػ إىل أ

٫ٚ عُٝٓا سني ٜؾري إىل ايتشضص َٔ  –٫ٚ ْزصٟ ملاسا ٖشٙ ايجٛصات  –بعزٙ اإلٜكاعٞ 

ُٜؾض نٝـ فاص  ْعاّ ايعضٚض اـًًٝٞ ٜٚضاٙ سادّظا مز نٌ ػزٜز أٚ تطٜٛض، ٚمل 

ّٝا ايّٝٛ ٚقز طضبت ي٘ ا٭سٕ ايعضب١ٝ  سيو ايٓعاّ املُتز عرب ايكضٕٚ سادّظا ْؿغ

 يف َكز١َ نتاب٘  -َٚاطايت. َٚجً٘ صر٠ ؾعٌ أْغٞ اؿاز 

َٔ ايؾعض ايعضبٞ سني أغُض عٝٓ٘ ٚمل ٜض ؾٝ٘ ع٣ٛ ايٛطٕ ٚايكاؾ١ٝ  -)ئ( 

ٕٓ ايؾعض ايعضبٞ ٚافًؿا ايؾاعض ايعضبٞ بايضدعٞ ٚايتكًٝزٟ َٚجً٘ بايٛفـ قاص٥٘ ، ٚأ

ٕٓ اـ ،ٜعاْٞ اينعـ ٚا٫مطاط ْبٓر( ٬ل بٝزٙ سني ٜكٍٛ ٫بز َٔ إٔ )ٜٚض٣ أ

١ٓٝ ايكاؾ١ٝ اهلزّ اهلزَاهلزّ() ـٜٚٓقح ب ،ٖشاايغز املٓٝع َٔ ايعبٛر١ٜ ٚاؾًٗٛٚثٓ
33
ؾأٟ  ،

ُٜب٢ٓ ع٢ً اهلزّ؟.  َٓذظ ٖشا ايشٟ 

ُٓع ؽعض أغؿٌ سكٝك١ عزّ ٚدٛر َعارٍ   ٕٓ ػ ٞٓ هلشٙ ايتٓعريات، ٜٚبزٚ أ ْق

ٛٓؽ إط٬م ٖشٙ ايتغ١ُٝ ع٢ً ْقٛل ْعض أفشابٗا إيٝٗا َٔ ٚد١ٗ ثا١ْٝ ٚصاح ٜغ
34

 ،

١ٓٝ ٚايشٟ ٜٓشص بػضبتٗا سني ؾكزت قزصتٗا ع٢ً  ًُْٚػ ٖٓا اعتٓغاذ ايتذضب١ ايػضب

١ٓٝ بأْػاَٗا ٚصا٥شتٗا ٚمل تًُػ ايزف٤ ع٣ٛ يف أسنإ بعض  ،تغًل ايضٚح ايعضب

 ايزصاعات.

ٛٓؽ  ٚقز عُز  ١ٓٝ يكقٝز٠ ْجض رٕٚ َغ أْغٞ اؿاز إىل خضم احملزرات ايكاْْٛ

ُٜعتز ب٘
نُا أقزّ أرْٚٝػ ع٢ً ٖزّ َك٫ٛت بضْاص بعنٗا ببعض سني متٓغو مببزأ  ،35

اهلزّ ٚايبٓا٤ َعاصّما َؿاِٖٝ ايؾعض ايعضبٞ ٚثٛابت٘ بتش٫ٛت٘ ٚآؾاق٘، َٚزاؾّعا عٔ 

١ٜٓ مضٚص٠ ايتػٝري ٚػاٚط ايؾهٌ ٚاملؿّٗٛ، سني  عُز إىل ٖزّ َكٛي١ ايٛسز٠ ايعنٛ

١ٜٓ ٚاي٬ؽهٌ، ٚسيو أر٣ ايّٝٛ إىل عط٠ٛ ايعبج١ٓٝ  ٚاإلجياط، ببزٌٜ ٜتُجٌ بايتٓٛع ٚاؿض

يف ايهجري َٔ ايٓقٛل ؼـت َغ٢ُ ققٝز٠ ايٓجض
36.

 

١ٜٓ ١ٜٓ نُا نتبٗا صاَبٛ تتُضر ع٢ً  :ايكقٝز٠ ايؿٛمٛ ٕٓ ايكقٝز٠ ايؿٛمٛ تض٣ بضْاص أ

١ٜٓ ٚا٭قٌ قٝاع١ٓٝ، ٚبشيو ٜكطع ايكٛاْني نًٍٗا  ٚتتذ٘ مٛ ا٭ؽهاٍ ا٭نجض ؾٛمٛ

ايؾعض أٟ ع٬ق١ ي٘ بٛظٝؿ١ ا٫تقاٍ بني ايؾاعض ٚايكاص٨ يٝػزٚ آي١ د١ُٓٝٓٓٗ ٜضؾعٗا 

 .ايؿضر مز ايهٕٛ ٚايجكاؾ١ ٚايعكٌ، َٔ أدٌ بٓا٤ عاملآخض أنجض بضًٜكا ٚأؽٓز فؿا٤ّ



00            ١ٜٓ  رصاعات عضب١ٝ ققٝز٠ ايٓجض بني امطضاب املقطًح َٚأطم ايؾعض

 

Dirasat Arabia  ايزصاعات ايًػ١ٜٛ ٚايٓكز١ٜ 8104ايعزر اـاَػ 

 

ٕٓ ٖشا املبزأ ايشٟ ؼزرٙ بضْاص  ٌٓ بزٍ عبا٠٤ ٚاؿكٝك١ أ َبزأ َتدبط ٫ ميهٔ إٔ حي

١ٜٓ ١ٜٓ ٚايؾعٛص  .ايؾعض ايعضبٞ ايشٟ ميٓجٌ ػاصبٓا ايؾعض

ِْٓٗ )ٜٚقـ ايهجري َٔ ايٓ  ؿزٜج١ صعإَٛ يًشٝا٠ اكار ُنٓتاب ققٝز٠ ايٓجض بأ

(ع٢ً طضٜك١ نْٛغتاْتإ نٝظ
ْٓٗا َعافض٠ يًٛسات ٚسيو سني أرصى بٛر ،37 يري أ

ْٓٗا ناْت ػٝب عٔ  ( ٚغزا٤ ع٢ًَاْٝ٘ )أٚملبٝا ايعؾب اييت قاٍ عٓٗا دٛصز باتاٟ: إ

ع٪اٍ: َا ايعٌُ يف ايؿٔ باملعاٖض املبتشي١ يإلْغإ اؿايٞ
ٚايغ٪اٍ اٯخض ٖٓا: ٌٖ  ،38

ْٓٗا تتعزربتعزر ايتٓعري ٚاملٓتر؟ ٝٓات أّ أ  .ٚقؿت ققٝز٠ ايٓجض عٓز تًو ايتكٓ

ُّا -ٜٚعذب نٌ قاص٨ َٔ ايشٜٔ ٜٓزعٕٛ   ٕٓ دشٚص قق -ٖٚ ٝز٠ ايٓجض َتأٓف١ً أ

 ٕٓ ١ٜٓ ايكزمي١ مبٝظإ ايؾعض، نُا أ ُٓزٕٚ ايٓعض يًٓقٛل ايٓجض يف ايكزّ سني ٜتع

ٕٓ ايٛاقع ا٭ربٞ  َ٪عغ١ أٚصق١ يًزصاعات ٚايرتمج١ ٚايٓؾض تض٣ يف َ٪متضٖا ايجاْٞ أ

أؾضط ايٓك اؾزٜز ايشٟ ٜكٓزّ ْؿغ٘ باعتباصٙ ّْقا عابّضا يٮْٛاع ٚايؿٕٓٛ ٜغتٛعبٗا 

١ٓٝ سّٝٓا ٜٚ ٞٓ ايتقٓٝـ ٜتبًٛص بعّٝزا عٔ اجملاْ ّٓا آخض، ٭ْٓ٘ ْك عق تذاٚطٖا سٝ

١ٜٓ ٚسيو ايتٛمٝح ٖٛ ْؿغ٘ عاد١ يتٛمٝح آخض يٓؿِٗ أٟ ْك ٖشا ايشٟ  ٚايكقز

 .ٜهٕٛ عابّضا يٮْٛاع، ٜٚهٕٛ عقًّا أّٜنا

ٝٓٛعٞ ي ٕٓ ل ٚايعكٌ سني تض٣ )طٝزخٌ مُٔ املٜٓٚأتٞ صر ع٢ًُ اـنضا٤ اؾ ٍأ

ْٓٗا دا٤ت مجٝع  ١ٓٝ تبزٚ أ ا٭ؽهاٍ اييت تغتدزّ ايٓجض ٚع١ًٝ يًتعبري ايؾعضٟ يف ايعضب

١ٓٝ َباؽض٠ ٫ ْتٝذ١ تطٛص تزصجيٞ قتّٛ, ٚيٝػ إ٫ ايؾعض اؿض  ْتٝذ١ تأثريات غضب

 ْ٘ٓ ١ٓٝ ايشٟ ٜكّٛ ع٢ً ايٛطٕ ٖٚٛ َا ْغتطٝع ايكٍٛ عٓ٘ بؾ٤ٞ َٔ ايزق١ أ ٚسزٙ يف ايعضب

(ايؾهٌ ايؾعضٟٝذ١ ػضٜب َغتُض يف دا٤ ْت
39. 

ٚإٕ ناْت ققٝز٠ ايٓجض تشٚقت ْنذٗا ٚٚعٝٗا ع٢ً ٜز بٛريري بعز تضانِ  

ٕٓ ققٝز٠ ايتؿع١ًٝ خنعت يتذاصب  ٙايتذضٜب، ٚسيو ٭ثض يف ايجكاؾ١ ايؿضْغ١ٓٝ، ؾإ

 .َتعزر٠ قبٌ َضس١ً ْنٛدٗا اييت اعتغاغٗا ايٓكز ايعضبٞ اؿزٜح

١ٓٝ يف ققٝز٠ ايٓ  جض يف املداض املظعّٛ ٚاإلبزاع يف سني خنعت ايتذضب١ ايعضب

عٗا، ؾضرر أرْٚٝػ يف ضٚايتٓعري إىل ايتذضب١ ايؿضْغ١ٓٝ، ٚأِٖ صٚارٖا صمعٛا َٔ م

١ٓٝ ٫ ميهٔ إٔ تضق٢ إىل ايتذضب١  ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض ايعضب ف١ً ؽعض آصا٤ بضْاص، نُا أ

يف ايؿضْغ١ٓٝ اييت عٓبضت عٔ ٚاقع فتُعٗا ع٢ً ايعهػ َٔ ػضبتٗا يف املؾٗز ايجكا

ُٓكت ؾذٛتٗا َع املتًكٞ، ٚئ ت٬َػ ا٫ْغذاّ ايشٟ  ايعضبٞ سني رخًت٘ طاص١٥، ؾع

١ٜٓ، أٚ ققٝز٠ ايتؿع١ًٝ يف ٚدزإ املتشٚم ايعضبٞ اييت َجًت سات٘  َجًت٘ ايكقٝز٠ ايعُٛر

ٕٓ َٔ ٚسزتٗا ٚغضبتٗا ٫ٚ ُتكضأ إ٫ َٔ قا٥ًٝٗا أٚ َٔ  ،اإلْغا١ْٝ، ؾباتت ققا٥ز ايٓجض تأ

 .ٖتُت بٗشا املٓذظ ا٭ربٞأ ايزصاعات اييت

١ٜٓ ققٝز٠ ايٓجض:  صٓبُا ٚدز ايٓجض ايؾعضٟ يف ؾضْغا ف٬ت فٛت١ٝ ت٪رٟ  ٬ََح ؽعض

رٚص املار٠ ايضابط١ بعّٝزا عٔ إٜكاع ايكاؾ١ٝ ٚايٛطٕ يتظٜح ايٓربات املًظ١َ ٚايٓكاط ايزاي١ 

فٛت١ٝ  ٠٤يهٔ ٌٖ تٛٓعزت ققٝز٠ ايٓجض بعبا ،يًتكطٝع ايؾعضٟ يف ايبشض ا٫عهٓزصٟ

١ٓٝ يتهٕٛ غطا٤  ١ٜٓ ٚققٝز٠ ايتؿع١ًٝ؟، ٚتضنٝب هلا بز٬ٜ عٔ اإلٜكاع يف ايكقٝز٠ ايعُٛر
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١ٓٝ يقٛص٠ اإلٜكاع املٓتعِ يف ايكقٝز٠  ٕٓ ايٛطٕ ٖٛ آخض ايك٬ع ايؾهً ؾُٔ ْٛاؾٌ ايكٍٛ أ

ايعضب١ٝ، ؾٌٗ ققٝز٠ ايٓجض رع٠ٛ تقٓزأ بٛعاطتٗا سيو ايك٬ع؟ ٌٖٚ جيٛط يًؾعض إٔ 

 سني ٜتذاٚط قٝٛرٙ اييت متٝظٙ َٔ ايٓجض؟.ٜغ٢ُ ؽعّضا 

١ٜٓ ققٝز٠ ايٓجض ع٢ً ايقعٝزٜٔ ايؾهًٞ   إّسا ؾهٝـ يٓا إٔ مزر ٬ََح ؽعض

ٚاملٛمٛعٞ؟ ٚنٝـ يٓا بعز إٔ اقرتب ايؾعض ع٢ً ٖشا ايٓشٛ اـطري َٔ ايٓجض إٔ منٝظ 

ققٝز٠ ايٓجض َٔ غريٖا َٔ قطع ايٓجض ايقػري٠؟ َٚٔ ٖٓا ٜبزٚ ع٪اٍ أصانٕٛ يف 

أمٓث١ قاعز٠ ٓطل ٚايعكٌ سني ٜكٍٛ )ٔ سزٚر املمُ chroniques de bel cantoنتاب٘ 

(ققٝز٠ ْجض َهتٛب١ ع٢ً ٖشا ا٭عاؼتغٛؽ ايتُٝٝظ بني قطع١ ْجض١ٜ َٓؿق١ً ٚ
40
. 

ٕٓ ايهتاب١    ١ٓٝ يًكقٝز٠، إس إ يشيو جيب ع٢ً ايٓكز املعافض إٔ حيزر ايب٢ٓ ايؾهً

ّٝا إلجيار ايزاٍ، ايقٛص٠، اإلٜكاع، ٚا٭عاي ّٜا، ٚعع ٝب ايؾعض١ٜ تؿرتض َؾضّٚعا ؽعض

١ٓٝ اييت ؼًُٗا ايه١ًُ، ٚتؿٓن ١ٜٓ )ْاس١ٝ ايب٬غ١ٝ، يتتٖٛر ايك١ُٝ ايؿٓ ٌ ايهتاب١ ايؾعض

( يإلؽاصات نُا عٓبض عٔ سيو عاصتض، َٚٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ ْجض تعًٝكات اؿغ١ٓٝ

ٙ ايقؿات بتغ١ُٝ ٚسٛاؽٞ ٚاْطباعات، أٚ ْجّضا َٛقّعا أٚ َٛعٝكًّا، ٚغايّبا َا تػضٟ ٖش

ٝٓٓٗا )ق (، ؾكقٝز٠ ايٓجض ميهٔ إٔ تهتب بايٓجض ايؾعضٟ أ٫ٚ، قٝز٠ ْجضنٌ ْك ٜب

ٚيهٓٓٗا يٝغت ققٝز٠ ْجض هلشا ايغبب
41

رصٚؼ َأيٛؾ١ ، يشيو لز ٫َاصتني يف نتاب٘ )

ّ، ٜرترر نجرّيا يف تغ١ُٝ ٖشا املٓذظ ؽعّضا، بٌ ٜٗامج٘ ٜٚغًب 0811( عاّ بيف ا٭ر

١ٜٓ إٕ عأيْٛا اٯٕ عٔ ٖشا ايؾهٌ ٜكٍٛ )، إس ٖٚٛ َٔ قٓزّ إبزاّعا ؾٝ٘ ،َٓ٘ فؿ١ ايؾعض

ٕٓ ٖشا ايٓٛع َٔ ايؾعض ٚاإلٜكاع  َٔ ايكقا٥ز ايشٟ ٜغُْٛ٘ ايؾعض ٭دبٓا بقضاس١ أ

ٚايٛطٕ ٚا٫ْغذاّ ٚايكاؾ١ٝ، أٚ ايتٓاغِ ايقٛتٞ يبعض ا٭فٛات ايؾب١ٗٝ بٓٗاٜات 

ْٓٓا نتبٓا بأْؿغٓا د َّا، َٚع أ ظ٤ّا َٔ ايغطض املٛقع، ٜبزٚ يٓا غري َهرتخ بايؾعض متا

ٕٓ اإلٜكاع ٚايٛطٕ  ؽعضْا اينعٝـ ؼت ٖشا ايؾهٌ بايتكًٝز ٚعهِ ايعار٠، ؾغٛف ْكٓض بأ

ُّا ع٬ُ فبٝاًّْا ٚخضّٚدا إ ىل ٚا٫ْغذاّ ٚايكاؾ١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـقٛل قز بزت يٓا را٥

(سٕز َا عٔ د٬ٍ ايؾعض اؿكٝكٞ
42

ض َٔ ؽعض ايٓج، ٜٚؾري فضاس١ َ٪يؿٛ نتاب )

ٕٓ ققٝز٠ ايَاْغ١ٝعقض ايتٜٓٛض إىل ايضٚ دّٓغا ٓجض تعٌ يف سٖٔ املزاؾعني عٓٗا )( إىل أ

ّٜا ْاقّقا ٚقًُا ٜظعظع ٖشا تغًغٌ ايكِٝ ايه٬ عٝهٞ، ٚعٛف تٛفـ ققك ؽعض

ا أٟ َٛمٛع "ًَشُٞ" ْٚجض أتا٫" أٚ ايؾٗزا٤ بكقا٥ز باملعاٜري ساتٗؽاتٛبضٜإ "

(إٜكاعٞ
43
. 

ٕٓ ٖشا ايٓكز يكقٝز٠ ايٓجض ْابع َ   ٔ َٛطٓٗا ايشٟ عاْت ؾٝ٘ ٫ٚ ْٓغ٢ أ

 .قبٌ إٔ تقٌ إيٝٓا ٚيّٝزا ٜٓٗز ٗاكام

مل ٜتِ قط نٛعتاف صٚر ٖشٙ ايهتاب١ بكٛي٘ ) ٚعٓضف ايؾاعض ايغٜٛغضٟ  

ْٓ٘ َكاصب١ ْربات فضف ْٚارص٠ اإلحيا٤ بؾ٤ٞ َِٗ ٚيهٔ يٝػ هلا أٟ منٛسز فٓغِ  ،إ

٫ٚ تتٓاعب ايتؿضٜعات ايٓش١ٜٛ َع ساد١ يبٓا٤ َهٓجـ ع٢ً طضٜك١ َا٫صَٝ٘ ؾٗٞ 

تغتدزّ ملكاصب١ عٝاقني تٛاؾل بني ؽ٦ٝني أٚ ْغكني أٚ طخاصف يف ايتقُِٝ ايهًٞ 
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١ٓٝ اييت تتهٕٛ َٓٗا نٌ ققٝز٠. أدٌ أطعِ إٔ صاَبٛ نً٘ عباص٠ عٔ  با٭فباؽ املا٥

(ؾك١ٓٝنتاب١ أ
44. 

زرٖا، يشيو ٜؾري َٝؾٌٝ عاْزصا فضاس١ إىل سريت٘ َٔ غُٛض ايتغُٝات ٚتع

( سني تؿتتح نٌ عزر بايباب: ققك ققري٠، ٜٚؾري ٖٓا إىل ؾٗضؼ ف١ً )٫ؾٛى

ققا٥ز ْجض، َٓٛعات، ٖٚشٙ ايتغُٝات تؾري إىل تكاصب ققا٥ز ايٓجض َع ايكق١ 

ُْؾضت ققا٥ز ْجض عزٜز٠ مبغُٝات ع زٜز٠ مٛ: ْجض صثا٥ٞ، أٚ ْجض ايكقري٠، يشيو 

َغٓذع، أٚ اعتعاص٠، أٚ عهٝذات ققري٠
45

ؽهًت تًو املعطٝات فعٛب١ ٚقًًكا َتظاّٜزا .ٚ

ْٓ٘ َتعٓزر ا٭ؽهاٍ ٖٚذني غري ْغكٞ ١ٜٓ دٓػ ٜٛفـ غايّبا بأ  .يف ؼزٜز ؽعض

ايؾعض دٓػ ٚايٓجض دٓػ، ٚاؾٓػ ٖٛ قايب ٜقب ؾٝ٘ ا٭ثض  :مٛ َقطًح بزٌٜ

َُشٝٓض٠: ٌٖ عترتبع ا٭ربٞ،ٚسني ْٓع ض َغتكبٌ ققٝز٠ ايٓجض خيؿل ايكًب بأع١ً٦ 

١ٜٓققٝز٠ اي ؟ؾكقٝز٠ ايٓجض يف َأطم ٚمٔ يف َأطم ٓجض ع٢ً أْكاض ايكقٝز٠ ايعُٛر

٢ُٓ ٜأٜٚٗا، َٚأطقٓا تغُٝتٗا َٚنُْٛٗا، ٌٖٚ ٜقح إٔ ْقٓزم رع٠ٛ  آخض، َأطقٗا يف َغ

ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض اقرتْت بطُٛح مجٗٛص ايؾعضا٤ ايشٜ ٔ ععٛا يف اْك٬بِٗ إىل عامل صسب أ

؟اٯَار
46
. 

ْٓ٘ ٜؾب٘ ايؾعض اؿض َٔ د١ٗ  ٌٖٚ ْقٛل ققٝز٠ ايٓجض تعهػ َكٛي١ أ

نجاؾ١ ايقٛص٠، ٚاـٝاٍ اؾاَح ٚايؾهٌ عزا ايتظاّ ايتؿع١ًٝ؟.إسا َاسا ْغُٞ املكاَات، 

 ٚاإلؽاصات اإلهل١ٓٝ، ٚايتٛاقٝع، ٚاـاطض٠، ٚايكقك ايكقري٠ بعز سيو ؟.

يرتارف املتٓاقض ٚاؼار ا٭مزار املظعّٛ يف ققٝز٠ ايٓجض ميهٔ إٔ حيزر َا١ٖٓٝ ٌٖٚ ا 

تضتهظ ققٝز٠ ع٢ً مناسدٗا ايعضب١ٝ سني تكٍٛ ) دٓغٗا ؟ ٌٖٚ ٜقُزم ٚفـ بضْاص

ايٓجض يف ؽهًٗا ٚيف َنُْٛٗا ع٢ً اؼار املتٓاقنات ْجض ٚؽعض، سض١ٜ ٚفضا١َ، ؾٛم٢ 

َٓض٠ ٚؾٔ ٍَٓعِ، َٚٔ ٖٓا ٜٓبع تٓاقن ٗا ايزاخًٞ، َٚٔ ٖٓا تتأت٢ تٓاقناتٗا ايعُٝك١ َز

(ثضٖا ايزا٥ِ ٚرٜٓاَٝهٝتٗاأٚاـطري٠ ٚاملجُض٠، َٚٔ ٖٓا ٜربط ت
47
ٌٖٚ لز تًو ايضعؾ١ .

١ٜٓ اييت مغٗا يف ؽعضْا ايعضبٞ، يف ققٝز٠ ايٓجض؟.  ايؾعض

ٚتض٣ بضْاص  ،يهٔ ايتغُٝات تتعزر، ٚايٛفـ ٜتذزر عٓز املٓعضٜٔ بؾهٌ را٥ِ 

ٕٓ إٜكاع ققٝز٠ ايٓجض ٜتبًٛص َٔ خ٬ٍ إٜكاع اؾ١ًُ ٚع٬قات ايٓػُات باملعاْٞ ٚايك٠ٛ  أ

ٌٓ ْجض ؾين ممٝٓظ نشيو.  املجري٠ يًهًُات، ٚاؿز ايػاَض يإلحيا٤ ٚسيو ساٍ ن

ٚٚفؿت ققٝز٠ ايٓجض باهلذ١ٓٝ، ٭ْٓٗا مل ؽضز َٔ صسِ ا٭فاي١ يرتتزٟ  

ٕٓ َؿَٗٛٗا َاطاٍ ٜتأصدح  ثٛب اؿزاث١ ٚايتذزٜز، ؾٗٞ ّٝا، َٚا ٜؾري إىل أ َغتٛصر٠ نً

ْٓٗا  يف َٛطٓ٘ قٍٛ َٝؾٌٝ عاْزصا )قز ػين ققٝز٠ ايٓجض ْؿّعا إسا َا ُعٓزت ع٢ً أ

تتشز ؾٝ٘ فزّرا ع٥٬ل ايٓجض  ،فُٛع١ أؽهاٍ أرب١ٝ َٛدظ٠ تعٛر يؿنا٤ اْتكايٞ

دّٓغا( ٚتقاؽ ؾٝ٘ َؿاِٖٝ أخض٣ يًكقٝز٠ بز٫ َٔ إٔ تهٕٛ ،بايؾعض
48
. 

ٕٓ ايؾعض ٜضتبط بتاصٜخ ٚأفٍٛ ٚيػ١، ٚعكٝز٠َٖٚٛب١، َٚؾاعض َع١ٓٝ،   ٚ٭

ٚٓقٝ٘ َٔ ايعضب سني مل تغتغؼ ا٭سٕ ، ؾكز متٝٓظ ايؾعض ايعضبٞ ٚاصتبط مبظاز َتش

١ٜٓ املغتشزث١ قزمّيا ٚسزّٜجا. ١ٓٝ ايهجري َٔ ا٭مناط ايؾعض  ايعضب
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ُٓز اؿاز ٖ  ارٟ يف ٚفـ ٖشا اإلبزاع يشيو ْ٪ٜز َا سٖب إيٝ٘ ايزنتٛص ق

١ٜٓ ققري٠ َهجؿ١ ايقٛص َٚتٓٛع١  ا٭ربٞ بايٓجضايعُٛرٟ، ٭ْٓ٘ ٜهتب ع٢ً أعطض عُٛر

ُُٜاطٖا بعض ايػُٛض ،املعاْٞ
49

، َع ٚدٛب ٚفؿ٘ بايؿين يٝهٕٛ ايٓجض ايؿين ايعُٛرٟ 

يٓتذاٚط مباب١ٝ ايتغ١ُٝ ٚعتُتٗا، ٜٚعٌ ا٭رٜب ايٓاثض صؾٝع املٓظي١، ٫ٚعُٝا سني 

ٞ بايٓك ايٓجضٟ جملا٫ت أصسب أؾنٌ َٔ إٔ ٜهٕٛ ؽاعّضا ٖذٝٓايٓغب غٓضت٘ ٜضتك

ُٝغض، َٚا بزا ايّٝٛ َٔ ْقٛل ٖظ١ًٜ ايؾهٌ ٚاملنُٕٛ عتذعٌ نٌ  ْؾ٠ٛ ايتذزٜز ٚاي

ٕٓ ايؾعض قز خيضز خضٚز  م(0281)ت ، ٖٚٓا ٜؾري ايضفايف َٔ ميغو ايكًِ ؽاعّضا إىل أ

ٞ عٌٗ املتٓاٍٚ ع٢ً ايضغِ َٔ ٚطْ٘ ٚقاؾٝت٘، ايٓجض إسا نإ عًػ ا٭يؿاظ، مجٌٝ املعاْ

 :إس ٜكٍٛ

ُّا ٜضٚم اْغذاَ٘ ؾٝشغُب٘ امُلقػٞ إلْؾارٙ ْجضا ٚأصعًت٘ ْع
50

 

٫عُٝٓا سني تػٝب ايعٓافض اييت ٜؾٍهٌ تضابطٗا تٛتّضا تتُشٛص سٛي٘ ايز٫٫ت املتعزر٠  

تٗا يتطٜٛع اييت تٓبع َٔ تًو ايعباصات يف ايٓك ٚاييت تغري فتُع١ إىل تٛافٌ ر٫٫

 سضن١ٓٝ ايٓك.

ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض اْتكت  :ؽعض ا٫ْهغاص أّ متٓضر ٚؾٛم٢ ٌٖ ميهٔ إٔ ْضتنٞ ايكٍٛ أ

عٓافضٖا ٚفؿاتٗا َٓافؿ١ َٔ ايؾعض ٚايٓجض يٍٝٛيز تؿاعًٗا دّٓغا ثايّجا ي٘ مجايٝات٘ 

احملزر٠، ٚيف ايٛقت ْؿغ٘ تؾري ايٓقٛل امُلٓتذ١ إىل قاٚي١ تٛظٝـ ايغضر يف ايٓك 

ٚايبٓا٤ ايغضرٟ خيتًـ يف طبٝعت٘ عٔ بٓا٤ ايٓك ايؾعضٟ ٚمسات٘ ايًػ١ٜٛ  ،ايؾعضٟ

 .ٚيف عٝاق٘ ٚر٫يت٘

ٕٓ أغًب َضٜزٜٗا ٚايهجري َٔ ايٓكار سني ٜؾريٕٚ يعٓافضٖا   يهٔ ايػضٜب أ

١ٝ ٫ٜبقضٕٚ قزرات يتًو ايعٓافض، ؾاؾُاي١ٝ ايتعٜٛن١ٝ عٔ غٝاب ايٛطٕ ٚايكا

ٛٓد١ بني َبزع ٚآخض، ٜٚقؿٕٛ سيو بايكضإ بني ايؾعضٟ  يتعٌ ؾنؿام١ َٚتُ

ٚايٓجضٟ َٔ خ٬ٍ ػاٚط سزٚر ْعض١ٜ ا٭دٓاؼ ا٭رب١ٝ اينٝك١ إىل َا ٖٛ أربٞ 

مبعٓاٙ اؾُايٞ
51
. 

ََٔ طضب إلٜكاع فٛتٗا ٚعاْت ايّٝٛ   ٚايؾ٤ٞ املِٗ ايشٟ ػاٚطت٘ ف١ً ؽعض ٚ

ٕٓ متضرٖا ع٢ً ْعاّ ايؾعض ايعضبٞ مل ٜضؽزٖا ٫عت٬ٍ ْعاّ دزٜز  َٔ َٓظيك٘، ٖٛ أ

ؾتأَٔ  ،ٜٚنُٔ ا٫عتُضاص يًُٓذظ ا٭ربٞ بتٖٛر ،ٜضؾز َؾضٚعٗا يف َغريت٘ ايؿ١ٓٝٓ

مما ٖٛ غري عنٟٛ ٚؾاقز ايؾهٌ
52
. 

ٖٚٓا ًُْػ أٖٚاّ أرْٚٝػ يف تٛظٝـ َؿَٗٛ٘ يًشزاث٘، ٚايشٟ أٚفٌ املؿّٗٛ  

ِِٖ ايظ١َٝٓ ٚا٫خت٬ ف عٔ ايتكزِٜ ؿاي١ ايتؾٍعٞ، ٚاْؿقاٍ ايؾاعض عٔ تضاث٘، ٖٚٞ ٚ

ٚايتؾهٌٝ ايٓجضٟ أٚ ا٫عتشزاخ املنُْٛٞ
53

، ؾايتُضر ًٜػٞ ايؾهٌ املأيٛف، ٚسني أؽاص 

ٛٓض ايؾ٤ٞ بػريٙ ػّٓبا يًؿٛم٢ يف  ٕٓ ايتُضر ٜع أرْٚٝػ إىل متضر ققٝز٠ ايٓجض ؾات٘ أ

اْعزاّ ايعن١ٜٛ ٚتعزر ا٭ؽهاٍ اييت ٚمست ققٝز٠ ايٓجض ايّٝٛ. ٚإٕ ساٍٚ أرْٚٝػ إٔ 

ٕٓ أْغٞ اؿاز صؾض عُّزا أؽهاٍ ايتكٓني نًٗا، ٜٚض٣  ميٝظ بني ايتُضر ٚايؿٛم٢، ؾإ

ٕٓ ققٝز٠ ايٓجض ٫ ميهٔ إٔ ٜغعٗا ؽهٌ َعني، ؾؿٞ سيو تكًٝز خيايـ َؾضٚع ف١ً  أ
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ؽعض يف صؾنٗا قٛايب ايؾعض ايغابك١ رٕٚ اعتجٓا٤، ؾأٟ ؽعض ٖشا ايشٟ ٫ سزٚر ي٘، ؾٌٗ 

ت إيٝٗا ايّٝٛ ققٝز٠ ايٓجض؟. ٚست٢ ٚفـ نإ اؿاز ٜزصى تًو ا٭بعار اييت ٚفً

بٛريري يكقٝز٠ ايٓجض املتُجٌ يف ؽٓز٠ اإلجياط، ٚٚسز٠ ا٫ْطباع ٜكرتب َٔ َٝظات 

يهٔ تًو اؿزٚر اييت ٚظؿتٗا بضْاص ٚاملتُج١ً يف اإلجياط ايشٟ ٜعين  ،ايكق١ ايكقري٠

ّٝا ّٝا ٚتضنٝب ري ٚمشٛيٝت٘، ٜٚٓطٟٛ ع٢ً ٚسز٠ ايتأث ،ايهجاؾ١ يف اعتعُاٍ ايًؿغ عٝاق

ٚايتٖٛر سني ٜتأيل ايًؿغ يف عٝاق٘ ناملقباح املن٤ٞ ٚعٓزَا ٜغتٛطٔ قً٘ يؿغ 

١ٓٝ اييت تكقز  ،ٚنشيو اؾُاٍ ايرتنٝيب يًٓك ،آخض ٜٓطؿ٧ بضٜك٘ يف ر٫يت٘ ٚاجملاْ

بٗا اي٬ط١َٝٓ سني ٜضؾض ايٓك ا٫قرتإ بظَٔ قزر، ؾايز٫ي١ َتػٝٓض٠ سغب ايغٝام 

ٝٓؾػٌ ايكاص٨ بايكقٝز٠ ساتٗا بعّٝزا عٔ ايٓغري ٚايشنضٜات، ي ،ٚايض١ٜ٩ ٚايرتنٝب

١ٜٓ اييت تتذاٚط ٚسز٠ ايبٝت ،ٚاؿهاٜات ايؾدق١ٝ يهٔ سيو  ،ؾن٬ عٔ ايٛسز٠ ايعنٛ

امُلشٓضّ ٜؾػٌ ايّٝٛ ؾنا٤ات ققٝز٠ ايٓجض املتزاٚي١، أَا ايبٓا٤ ايؿين يف طعِ َٔ طعِ 

ٚاإلٜكاع ايٓاتر عٔ تؿاعٌ  ،٢ ايزاخ١ًٝٚاملتُجٌ يف اإلٜكاع ايزاخًٞ ٚتؿاع٬ت املٛعٝك

١ٓٝ يًكقٝز٠ ٚاملٓبجك١ َٔ ايقٝاغ١ ايًػ١ٜٛ، ؾكز ػاٚطت٘ ايهجري َٔ  ايع٬قات ايزاخً

 .ٚإٕ ػٓغز يف بعنٗا عغٔ ٚيطاؾ١ ،ايٓقٛل املعافض٠

ٕٓ َضدعٝات ققٝز٠ ايٓجض تتُجٌ يف ايكضإٓ ايهضِٜ،   ٔٓ بعض ايٓكار أ ٚإٕ ظ

ؾن٬ عٔ ايؾعض املرتدِ ٚايٓجض ايقٛيف ٚايبٓز ،ٚايهتاب املكٓزؼ
54

، ؾ٬ ٜعين سيو إٔ 

كضإٓ ايهضِٜ َٓتبعني بشيو تًٗح ٚصا٤ِٖ أق٬ّ ايٓكار ٚا٫عتكار بعِٓٓٗ يف َضدع١ٝ اي

(رع٠ٛ )ؽاصيػ ٖٓضٟ ؾٛصر
55

، ؾتًو َبايػات ناسب١ ٚغري َربص٠ تِٖٛ ب٘ ْؿغٗا سني 

 تبشح عٔ أثض عضبٞ يف ْؾأ٠ ققٝز٠ ايٓجض.

ؾػزت بعض ققا٥ز ايٓجض ٫ تهتب إ٫ يكا٥ًٝٗا سني اعتػ٢ٓ ايكاص٨ عٓٗا بايؾعض 

ايعُٛرٟ ٚؽعض ايتؿع١ًٝ يف تطضٜظ ثكاؾت٘، ٚبشيو خغضت ققٝز٠ ايٓجض َتًكٝٗا، 

ٕٓ نٌ َٔ نتب  ١ٜٓ َغري٠ يف اْتهاع١ ايؾعض ايعضبٞ، ٭ ٚعٓزت تًو املضاْات ايٓعض

ٛر١ٜ، َٚٔ نتب ققٝز٠ ايٓجض َِٓٗ ققٝز٠ ايتؿع١ًٝ ِٖ َٔ نٓتاب ايكقٝز٠ ايعُ

عًٞ دٛار نشغني َضرإ سني انتغب َٓتذ٘ فؿ١ ايؾاعض١ٜ يف عٓز ايزنتٛص 

ٖشا ايٓجض املضٍنظ ؽعض آخض يف صٚس٘ إسا بكٛي٘ ) (ايطاٖض يف ٚفـ رٜٛاْ٘ )فٛص َضعب١

ٛٓص ٚعٝذزٙ َٔ ٜتأًَ٘ دزّٜضا بايزصؼ  ٛٓر ؾٝ٘ ٚعٓبض، ٚف آَٓٓا بإٔ ايؾعض صٚح أ٫ٚ د

َٔ سْب سغني َضرإ إٔ أخؿل اٯخضٕٚ يف ققٝز٠ ايٓجض، ٭ِْٗ دا٤ٚا إيٝٗا  ٚيٝػ

(ْاثضٜٔ ٚمل ٜأتٛا نُا أت٢ ؽاعضٜٔ
56
ٚصغِ سيو أبت ْؿػ سغني َضرإ إٔ تٛعِ  .

 .سيو املٓتر بايؾعض أٚ ققٝز٠ ْجض

َّا ع٢ً ايٓكز ايعضبٞ املعافض قاٚي١ تكٓني ٖشا املٓذظ اإلبزاعٞ   يشيو ْض٣ يظا

 .ؾكقٝز٠ ايتؿع١ًٝ ػزٜز أنتغب خقٛفٝت٘ يف سزٚرٙ ،ر اؾٓػيبٝإ سزٚ

١ٓٝ ١ٜٓ ٜؿضض ٚدٛرٙ يف  :مٛ ققٝز٠ ْجض عضب يتكزِٜ َٓذظ يػٟٛ دزٜز مبٝظات ؽعض

سا٥ك١ املتًكٞ، ٫بٓز َٔ بزٌٜ إٜكاعٞ ٜػٓٝ٘ ٜتُجٌ يف ايعٓافض ا٭عًٛب١ٝ بضؾك١ إٜكاع 

ٕٓ َٔ أِٖ كاطض ققٝز٠ ايٓجض ايّٝٛ ػاٚط َؿّٗٛ  ايٓرب ٚدضؼ اؿضٚف، يشا ؾإ
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ٝٓظ بني ققٝز٠ ٚي ،ايؾعض ع٢ً ٚؾل تضنٝب دزٜز يًػ١ بزع٣ٛ َٛانب١ املضس١ً هٞ من

١ٜٓ ققٝز٠ ايٓجض ٚطٜٛٗا ؼت دٓاسني ٜكٓٓإ  ْجض ٚفؿش١ ْجض ٫بز َٔ ؼزٜز ٖٛ

ٕٓ املٓعضٜٔ مل جيٗزٚا سِٖٓٗ بقٝاغ١ تعضٜـ  ٚدٛرٖا يف ايظَٔ اي٬سل، ٫ٚعُٝٓا أ

١ٜٓ املهجؿ١  قزر املعامل ٜجُض ققا٥ز عضب١ٝ متٓجٌ املقطًح ٚر٫يت٘ بقٛصٖا ايؾعض

 ٞ ؾن٬ عٔ َهْٛات بٓا٥ٗا ايؿين ايشٟ ٜعهػ ا٭دٛا٤ ايٓؿغ١ٓٝ اـاف١.ٚإٜكاعٗا ايزاخً

ٚجيب  ،َها١ْٝ تبين املٓذظ ٚاإلقضاص بعزّ اعتكا١َ املقطًحإيشيو ْض٣  

ّٛٓ املض٥ٞ )ايؿضاغ١ٝ، ٚايتكطٝع، ٚايتذغِٝ ٚاـطٛط ٚايتُٗٝؿ( يف ايٓك  ،اعتجُاص املك

غز ايٛصق١ايٓجضٟ بقٛص٠ ٚاع١ٝ ٚتٛظٝـ َغاسات ايهتاب١ يف د
57

، ؾاإلٜكاع ٖٛ عٓقض 

ؾًًغٝام املٛعٝكٞ أثض يف  ،ا٭را٤ ايتًٜٛين ايشٟ ٜنؿٞ ايك١ُٝ ايتعبري١ٜ ع٢ً ايٓك

تضنٝب ا٭ْغام ايبٓا١ٝ٥ يًٓك ايؾعضٟ، ٚعكز َٛا١َ٤ تؾه١ًٝٝ بني ا٭را٤ ايتؾهًٝٞ 

ٚتعبح ايًػٟٛ ٚا٭را٤ املٛعٝكٞ بأمناط٘ املتعزر٠ إلثاص٠ ا٫ْؿعاي١ٝ يف سٖٔ املتًكٞ 

١ٜٓ ٜؿضض ٚدٛرٖا ب١ٝٓ مجاي١ٝ  بٓغك٘ ايؿهضٟ ٚاؾُايٞ املرتتب ٚؼًٝ٘ يؿٛمٛ

َتعزر٠ ا٭طضاف
58
. 

 ١ٜٓ ١ٜٓ ب٬ ؽعض نايًٛس١ يؾعض انا ٖٓاى ؽعض ب٬ ؽاعض يتعًُٝٞ, ٚؽعض

ُٜبشض ؾٝ٘  ١ٓٝ، ٫ٚبز يٓا َٔ ؼزٜز ؽعض١ٜ ققٝز٠ ايٓجض مُٔ ؾنا٤ َعني  ايتؾهًٝ

١ٜٓ تتُجٌ بايٛعا٥ٌ اؾُاي١ٝ اييت ايتدٌٝٝ املعٓبض يًُبزع ٚامل تًكٞ، ٚإٕ ناْت ايؾعض

ؼٌٝ ايقٝاغات َٔ سكًٗا ايٓجضٟ إىل صٚم١ ايؾعض
59

 –دإ نٖٛني  -، ؾٗٞ عغب 

ايٓعض٠ يًطاق١ املتؿذض٠ يف ايه٬ّ ٚاْظٜاسات٘ ٚتؿٓضرٙ بتذغٝز املؿادأ٠ ٚايزٖؾ١ 

ٛٓصٖا إ٫ ٚايتٛتض َٔ خ٬ٍ ايع٬قات اييت تتذغز راخٌ ايٓك، ؾايكقٝز٠ ٫  ميهٔ تق

ٕٓ  ،اؿضف يف ايًػ١ نايقٛت يف املٛعٝك٢ٚع٢ً مٛ تضنٝب خايك،  يشيو ْؾعض أ

ُٜزخٌ اؿٝا٠ ٚايظَإ يف أؽهاٍ إٜكاع١ٝ ٜٚؿضض عًٝٗا  ؽاعض ققٝز٠ ايٓجض ٜٟٓٛ إٔ 

ُّا عٛا٤ باملكاطع املٓتع١ُ، أٚ ايتهضاص، أٚ ايبٓا٤ ايزا٥ضٟ، ٜٚغتعٌُ تٛاطْات  ٖٝه٬ َٓع

َٔ ْٛع َػاٜض بزٍ ايكاؾ١ٝ ٚاملكاطع املٛط١ْٚ ٚتٛاطْاتٗا
60

ٚسيو ٚفـ يقؿ٠ٛ  

 .ؾٌُ نٌ َا ُنتب بٗشٙ ايطضٜك١ايٓقٛل ٫ٚ ٜ

ٕٓ ب١ٝٓ ايتؾهٌٝ ايًػٟٛ يًٓك ايؾعضٟ تعهػ َغت٣ٛ  :ْعضات يف ْقٛل تطبٝك١ٓٝ إ

١ٜٓ ايتعُِٝ اييت تٓاثضت .اإلرصاى ايشٖين يف ايٛعٞ ٚاي٬ٚعٞ يهٓٓا ًُْػ ايّٝٛ ؾٛمٛ

ٕٓ َؿاِٖٝ ايض٩ٜا ٚاؿزؼ ٚايتدٌٝٝ،  ؾٝٗا سزٚر ققٝز٠ ايٓجض، سني ٜض٣ أرْٚٝػ أ

ح عٔ اـؿٞ ْٚؾزإ املطًل َؿاِٖٝ تٓطٟٛ مُٔ ايكقٝز٠ ا٫عتؾضاق١ٓٝ اييت ٚايبش

تب٢ٓ خاصز عًط١ ايعكٌ ٚصقاب١ ايٛعٞ، ًُٜٚػ يف سيو ساي١ إؽضام تعتُز ايتًكا١ٝ٥ 

ٕٓ ايؾاعض عا١َ قز ٜػٝب غٝاي٘ عٔ  املٓتكا٠ َٔ ايغضٜايٝني، ٚصمبا غاب عٔ أرْٚٝػ أ

سٝا٠ أخض٣ ِٜٗٝ بٗا، ٫ٚ ٜتغِ بشيو ؽاعض  ايٛاقع، ؾٝػضم يف اؿًِ ٚايض١ٜ٩ يضعِ

 ققٝز٠ ايٓجض ؾكط نُا ٜعٔ قٛي٘. 

ْٓ٘ يف ّٜٛ َا عتٛيز )ققٝز٠ يشيو ْكٍٛ ٖٓا: ٌٖ أرصى أرْٚٝػ    َٚٔ سٛي٘ أ

ٕٓ سيو ْجض ( ٫ تؾب٘ ققٝز٠ ايٓجض اييت ْافضٖا يف َنُْٛٗا ٚؽهًٗا ٚؽعضٜتٗا؟ ٚأ
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ر ا٭دٓاؼ ٚا٭ْٛاع يترتاعٌ ٚتتناٜـ ايتُضر غري املُٓٗر ع٢ً أعضاف ايؾعض ٖزّ سزٚ

يشيو اـًط ٚا٫عتدؿاف  ت٫٘سًكا، ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜٛأر قًكٓا درياص دٓٝت بض٩ٜ

ْٓ٘ دٓػ آخض با٭دٓاؼ بأ
61
. 

ؾإسا ػاٚطْا أعٛاص ايٛطٕ ٚايكاؾ١ٝ املتٓاثض٠ يف ققٝز٠ ايٓجض املعافض٠، ت٪ٓصقٓا 

ٚ ؾٝٗا َٛيٛر ماع َٓ٘ عُضٙ َؾه١ً املنُٕٛ ٚاملٛمٛع ٚاؾٌُ ٚاملؿضرات، سني تبز

 ٚؽهً٘، ٚتعزرت أيٛاْ٘ بتعزر ايهتابات، ٚتًو يعُضٟ مثض٠ اي٬سزٚر.

٫ٚ ٜعين سيو صدِ تًو احملا٫ٚت، يهٓٓٓا ْضؾض قبٍٛ ايتذضٜب ٚطٝٓ٘ مُٔ  

قٛص ا٭رب َا رَٓا قبًٓا ايٓٛع مُٔ سق١ًٝ املُهٔ، ؾايظَٔ املٓكنٞ َٔ عُضٖا 

بكا٤ٖا ٚأثضٖا، ٚطٞ َا مل ٜهٔ يف اؿغبإ َٔ ايشٟ  ٜهؿٞ يبًٛصتٗا يف قٛص ٜنُٔ

 .ُٜٓؾض ايّٝٛ ؼت َعًتٗا يف ايقشـ ٚاملطبٛعات ٚفؿشات ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ

بكزص  –ع٢ً ايضغِ َٔ أًَٓا  –٫ٚ ْغع٢ يؿضض قاعز٠ منٝٓظ بٗا ققٝز٠ ايٓجض   

١ٓٝ يٓك ؽضسّ ٚتؾضسّ  َا ماٍٚ ايهؾـ عٔ بعض اـٛال ايؾه١ًٝ ٚاملٛمٛعات

مُٔ قاعز٠ اي٬سزٚر، ٚآخض متٓٗر ٚثاص ؾأثاص َتًٍكٝ٘، ٚيًؾاعض اؿل يف ايتعبري ع٢ً 

ِ مثاصٙ مبا ٜؾا٤، يهٔ ٜؿرتض إٔ ٜٔغٚؾل ْبنات قًب٘ ٚسغ٘، ٚخقٛف١ٝ فٛت٘، بٌ ٚ

ٕٓ َقزاق١ٝ املنُٕٛ ٚايؾهٌ ٖٞ عني ثك١ ايؾاعض، يشيو بات ايهجري مما ٜٓؾض  ٜعٞ أ

ؼت عبا٠٤ ققٝز٠ ايٓجض بغُات خطاب١ٝ َباؽض٠ قز ٫ تضتنٝ٘ ٖٞ إٕ اعتٓطكٓاٖا َع 

 غٝاب ؽعضٜتٗا ٚػاٚط تٓعرياتٗا ايعا١ُ٥.

ْقّٛفا ٫ٚ أرصٟ بأٟ ٫ط١َ ميهٔ إٔ  ْكضأ –َج٬  –ؾؿٞ رٜٛإ مذض باصٜػ 

 :ٜكٍٛ ؾٝٗا ،ٖٚٞ سها١ٜ سات َػظ٣ أخ٬قٞ، أٚ قق١ ققري٠ عابض٠ ،ْعٓزٖا ققٝز٠

 يهًب ٚايك١ٓٝٓا

ٜا نًيب اؾٌُٝ ٜا نًيب ايطٝب ٜا عظٜظٟ تٛتٛ اقرتب ٚتعاٍ يتغتٓؾل عطّضا ممتاّطا 

 .ابتعت٘ َٔ أؾنٌ با٥ع عطٛص يف املز١ٜٓ

ى سْب٘ مما ٜزٍ عٓز ٖشٙ ايها٥ٓات املغه١ٓٝ ع٢ً َا أظٔ ٜٚكرتب ايهًب ٖٚٛ حيض

...... ٜٚنع أْؿ٘ ايضطب بػضاب١ ع٢ً ايك١ٓٝٓ .اؿضنات املؾاب١ٗ يًنشو ٚا٫بتغا١َ

ٞٓ بؾه١َ٬ًُ  .املؿتٛس١ ثِ َا ًٜبح إٔ ٜعٛر إىل اـًـ َشعٛصا ست٢ ٜأخش بايعٛا٤ عً

يؾُُتٗا بتًشس ٚيضمبا أتت  آٙ ٜا يو َٔ نًب با٥ػ يٛ نٓت قزَت يو عًب١ َٔ ايرباط

ْؿغو أٜٗا ايضؾٝل املدذٌ ؿٝاتٞ ايبا٥غ١ أْت تؾب٘ اؾُٗٛص ايشٟ ٜٓبػٞ إٔ ٫ ْكزّ 

بٌ قُا١َ َٓتكا٠ بعٓا١ٜ  ،إيٝ٘ أبّزا عطّٛصا طن١ٓٝ تجري امش٦ظاطٙ
62
. 

ُٓٞ ٚميٝٓظ، ٚحيزر    ؾهٝـ ميهٔ تكزِٜ سيو ايٛفـ ايتشًًٝٞ ايشٟ ٜغ

ْٓ٘ ققٝز٠ ْجض.ين ٚفٛصٜقـ، ٚخيًٛ َٔ أٟ تؾهٌٝ ؾٚ  ع٢ً أ

١ٓٝ يف ايتعبري ٚايٛفـ    ٚيف ايتذضب١ ايعضب١ٝ اعتعإ ايضٚار بايبغاط١ ٚايؾعب

َٔ خ٬ٍ ايتُضر ع٢ً ايكِٝ يف قاٚي١ إلمؿا٤  ،املبتشٍ املغتُز َٔ َٜٛٝٓات اؿٝا٠
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١ٜٓ ع٢ً تًو ايٓقٛل ايعابض٠ ٚحينض ٖٓا قٍٛ قُز املاغٛط يف رٜٛاْ٘  :فؿ١ ايؾعض

 : م٤ٛ ايكُضسظٕ يف

 أسب املطض ٚأْني ا٭َٛاز ايبعٝز٠

 َٔ أعُام ايّٓٛ أعتٝكغ

 صأٜتٗا سات ّٜٛ اَضأ٠ ؽ١ٓٝٗ ٭ؾهض بضنب١

 ٭عاقض اـُض ٚأقضض ايؾعض

 قٌ ؿبٝبيت ي٢ًٝ

 سات ايؿِ ايغهضإ ٚايكزَني اؿضٜضٜتني

 إْين َضٜض َٚؾتام إيٝٗا

ملح آثاص أقزاّ ع٢ً قًيبأإْين 
63

 

١ٜٓٚخيًٛ َٔ ْػُات ايٓرب َٚٔ اـٝاٍ  ٖٚشا ْجض ٜٓايف ايشٚم ٚايشا٥ك١، بعٝز عٔ ايؾعض

ٝٓل ٚباػاٙ ٚاسز، ؾًٝػ َٔ مٓث١ َؿّٗٛ ٜغتٓز إيٝ٘ ايٓك،  ٚايؾعٛص، ٜٚغري يف أؾل م

؟ َٚٔ ٖٓا نإ ٫بز َٔ تكٓني ققٝز٠ ايٓجض ُعٓز املاغٛط أنجض ايؾعضا٤ سزاث١ؾهٝـ 

 .َُٗا نإ دٓغٗا

دٌٝ ايّٝٛ يف أغًب بًزآْا ايعضب١ٝ، َٚا  ايبعض َٔم٢ عضبز هلا ٚتًو ؾٛ 

ٜ٪عـ سًكا إٔ ٚدزت تًو ايقٝشات فزاٖا عٓز بعض ايٓكار ٚا٭نارميٝني يٮعـ، 

سني متٌ تًو املطبٛعات َٔ أْٝٓٗا ع٢ً صؾٛف املهتبات ؾٝعُز أفشابٗا إىل تكزميٗا 

ّٝا يهغب صماِٖ،٤ ميػ غضٚصيبعض ا٭نارميٝني ٚايٓكار ٚأؽباِٖٗ بإٖزا  ِٖ، عع

ٜٓا بػري طٜ٘ ست٢ٚتتزؾل ٖٓا عط٠ٛ اجملا١ًَ يتػضم اؿػ ايٓكزٟ اي  ٛاقعٞ يًٓك يٝتظ

ع٢ً تٖٛر ٖشٙ ايٓقٛل بكبػ  -نشّبا–ٜبزٚ أنجض مجا٫، سني ٜعُز ايبعض 

َغتعاص يتًو اؾُضات اـا١ًَ َؿضغني طاقاتِٗ يف غري َهاْٗا، ؾتنٝع املعٝاص١ٜ، 

ٝٓع٘ عٓز سا٥ك١ املتًكٞ، ٜٚعًٛ عٛا٤ ايهًب يُٝظم ٚؽاح  ًُٜٚػ ايٓك َِٓٗ َا م

 :ققٝز٠ ايٓجض، نكٍٛ أسزِٖ يف ن٬ّ ْجضٟ ايتظّ ايؾهٌ ايعُٛرٟ

 َات

 ٚقز ؼٓضى يف ايق٠٬

 اتَ

 ٚص٠ٚقز ْغٞ سٌ اؿٓظ

 َات قتاّصا بني نًبني

 ا٭ٍٚ ٜٓبح

 ٚايجاْٞ ٜٓبح

 ٖٚٛ ايجايح ٫ٜٓبح

.... عٛ .... عٛ.عٛ
64

 

 :بكٛي٘ ،ًٜٚكٞ املطبخ ايعضاقٞ بعًٍ٘ يف َجٌ ٖشٙ ايٓقٛل

 أٚٚٚٙ
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 أَٞ

 َاسا تؿعٌ اٯٕ

 أنٝز أْٗا تطبخ ايزٚمل١

أٚ ؼنض ايؾاٟ
65

 

ٜٓتٗا، ٚأٜٔ اؾُايٝات اييت  ؾٌٗ ٚدزت ٖشٙ ايجضثض٠ يف ايؾهٌ اؾزٜز ؽعض

غٍطت غٝاب ايٛطٕ ٚايكاؾ١ٝ، ٚاييت ُقزص هلا إٔ تتذٓب ا٫عتطضارات ٚايؾضٚح ٚتتب٢ٓ 

إؽضام ايًؿغ ٚقٛت٘ بٛعاط١ ع٬قات ايٓك ٚتضنٝب٘، يتعهػ مجاي١ٝ َع١ٓٝ تعتُز 

١ٜٓ خٝاٍ ايؾاعض ٚص٩ٜت٘ ايٛاقع ع٢ً ٚؾل َٓعٛصٙ اـال، مما ٜٛؾض ايقزَ  -١ ايؾعض

( ٖٛ املؾٗز ا٭ٍٚ يًُبزع ٜٚٓتكٌ ب٘ يٝهٕٛ املتًكٞ )ايػا٥ب ٖٓا -تغُٝٗا بضْاص نُا 

ٚؽؿاؾ١ٝ ايؾعٛص، ْٚػ١ُ ا٭يؿاظ  ،ؿاي١ َٔ ايٛدٌ ايٓؿغٞ تؿضمٗا مجاي١ٝ ايٓك

ٚسيو غاب  ،ٚايرتانٝب، ؾن٬ عٔ اإلجياط ٚايهجاؾ١ اييت تتذٓب ا٫عتطضار ٚايتؿغري

ل اييت عتعٌ تظسـ مبغتٓكعاتٗا ؼت أقزاّ ايكقٝز٠ ايعُٛر١ٜ عٔ َجٌ ٖشٙ ايٓقٛ

 .َاراَت تبين تغًكٗا ع٢ً قٛاْني ايٓجض اـطابٞ

ؾأٜٔ إٜكاعٗا ايشٟ بًٛصت٘ بضْاص املتُجٌ يف إٜكاع اؾ١ًُ، ٚع٬ق١ ايٓػُات  

ؾن٬ عٔ اؿز ايػاَض يًهًُات ،باملعاْٞ ٚايك٠ٛ املجري٠ يًهًُات
أناْت تعٞ  ،66

ٕٓ إٜكاع ققٝز٠ ايٓجض َتٓٛع ٜٓذًٞ يف ققٝز٠ ايّٝٛ؟ ٌٖٚ ٚعاٖا أرْٚٝػ سني أٓر ع٢ أ

ايتٛاطٟ ٚايتهضاص ٚايٓرب٠ ٚايقٛت، ٚسضٚف املز ٚتظاٚز اؿضٚف
67

، ٌٖٚ دٓغزت 

أٚ ايه٬ب يف عٛا٥ٗا ٚغريٖا تًو ايغُات اييت ، فٝشات املاغٛط أٚ ايزٚمل١ ايعضاق١ٓٝ

ٌٖٚ ؾِٗ َنُْٛٗا َٔ طضبت ْؿغ٘ بًكب  ،إٔ تتٛؽح بٗا ٚدب ع٢ً ققٝز٠ ايٓجض

ؾضم١ٝ اإلٜكاع ايزاخًٞ  -طبّعا  –ؽاعض ٫ٚ ؽٜٛعض بؿنٌ ققٝز٠ ايٓجض، ٖٚٛ جيٌٗ 

ؾٝٗا ٚتؿاع٬ت املٛعٝك٢ ايٓا١َٝ بؿعٌ ايع٬قات ايزاخ١ًٝ ٚاملٛس١ٝ يًز٫ي١ املٓؾٛر٠ 

ٕٓ ايؾعض تضنٝظ يز٫٫ت اي كٍٛ، ٚاؾ١ًُ ؾٝ٘ متجٌ ٚصباطٗا بايقٝاغ١ ايًػ١ٜٛ، ٭

ّٜا ملؿرتض ا٭را٤ ايتعبريٟ بتٗشٜب خال  .اْتكا٤ّ فاط

ٚغٝاب اإلٜكاع أَاّ عضر١ٜ اؿٛاص  –نُا ْعٗز  –ؾا٭ثض ٜزٍ ع٢ً املغري  

ايغاسز ي٘ ريًٝ٘، ٚتًو ْقٛل ػٓضرت َٔ ايقٛص ٚايتدٌٝٝ، ٚؽًٍت عٔ اجملا١ْٝ اييت 

د١ٝ ٚعٓافض ايٓغري٠ ٚايٓكاـ ايزاخًٞ، ؾضمتٗابضْاص ٚاييت ؼٓضّ اإلسا٫ت اـاص

ٚاؿهاٜات ايؾدق١ٓٝ اييت تؾػٌ املتًكٞ بعّٝزا عٔ ؽاعض١ٜ ايٓك، ؾػابت ٖٓا فٛص٠ 

ايٓجض ايؾعضٟ ايشٟ تًُٗ٘ ساي١ اؿًِ، ٭ْٗا ققٝز٠ َضغ١ُ ع٢ً اإلجياط 

 .ٚا٫عتك٬ي١ٝ

َُؿاصم بٝٓٗا ٚب  ُٜؾري إىل ٚراع  ني إٜكاع ؾايٛاقع املعاـ يكقٝز٠ ايٓجض ايّٝٛ 

١ٓٝ، ٜٚؾري إىل اقرتاْ٘ بعٓافض أخض٣ يتذضب١ ْٛع١ٓٝ يز٣ املتًكٞ  املٛعٝك٢ ايزاخً

١ٓٝ املدتًؿ١ ٚتطبٝكاتٗا،  ١ٜٓ ايُٓاسز املكٓز١َ يف ايجكاؾات ايػضب ايعضبٞ بعّٝزا عٔ ؽعض
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ُٜؾري ْٛع امُلٓٔتر ٚامُلَٓتر املتٛاؾض إىل تعٍهظ َغريٖا يف قاٚي١ إثبات ساتٗا يف ايٛعط  ٚ

 .يجكايف ايعضبٞا

ٖٚٓا ٜطؿح ع٪اٍ ٚاقعٞ إىل أٟ ؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايهتاب١ ميهٔ إٔ تعٛر إي١ٝ 

تًو ايٓقٛل؟ ؾُٔ سل ايكاص٨ ٚايٓاقز إٔ ًُٜػ ا٭ثض اؾُايٞ ايشٟ ٜؿرتض ٚدٛرٙ 

ٚاييت ماعت يف َتاٖات تًو ، ؾٝايٓك ع٢ً ا٭قٌ، بعّٝزا عٔ املٛمٛع ٚايؿهض٠ ٚايػضض

يشيو ْض٣ ايقٛاب حيايـ ايباسح  ،ز٠ ايتؿافٌٝ اي١َٓٝٛٝاملؿضرات اييت محًتٗا ققٝ

مٔ أَاّ ققٝز٠  :قُز ع٤٬ ايزٜٔ عبز املٛىل يف ٚفـ ققا٥ز أْغٞ اؿاز بكٛي٘

١ٓٝ أٚ َضع١َٛ باـط ايعضبٞ سني اعتعاص يه٬َ٘  ؾضْغ١ٓٝ باَتٝاط َهتٛب١ بًػ١ عضب

ْٓ٘ يف أعُاق٘ ٫ ميت ٕٓ ،بق١ً اهل ؽه٬ ٫ميت بق١ً إىل يػت٘ اييت ٜبزٚ أ ٫ٚ أعتكز أ

ّٝا ٜغُح يٓؿغ٘ مبجٌ ٖشا ايعزٚإ ع٢ً تاصٜخ يػت٘ ٚتكايٝز نتاب٘ عرب  ،ؽاعّضا ؾضْغ

ٕٓ عٌُ بضْاص نإ َٔ أدٌ ؽتِ  تضاث٘ َٔ أدٌ إٔ ٜعترب سيو ؽضًؾا ي٘، ٫ٚ ْعتكز أ

تكايٝز تضاثٗا عّجا عٔ فٕز طا٥ـ
68
. 

١ٓٝ، ٚإماؾ١ ْ ٛع١ٓٝ ملغاص اإلبزاع، ٚيًتذضٜب ٚظٝؿ١ ٫ ؽًٛ َٔ اؾُاي

١ٓٝ بعّٝزا عٔ َظاز ايهاتب يف ْظعت٘ اييت تغ٤ٞ يًؾعض ٚايًػ١  ٚؽنع يض١ٜ٩ ؾٓ

ٚايشا٥ك١، ؾإٕ نإ ايٛطٕ ٫ ٜقٓع ؽعّضا، ؾػٝاب٘ ٫ ٜقٓع ايؾعض نشيو، ٚإ٫ َا ايؿضم 

ٚايز٫ي١ ٚاؾُاي١ٝ يٛ نتبت تًو ايٓقٛل  ١ايشٟ ميهٔ إٔ ًُٜغ٘ املتًكٞ يف ايض٩ٜ

ّٝا؟  .أؾك

ٖٚٓا ٫ ْضتنٞ قا٫ٚت ايبشح عٔ ْك ٜػٓشٟ ايؿهض٠، ٜٚ٪ٜز َنُْٛٗا  

سني تؿتكض املؿاِٖٝ  ،ٚػاٌٖ سيو ايهِ، ؾتتبع ايكقٝز٠ ايتٛفٝـ ٜٚغبل ايٓكُز امُلَٓتَر

ُٜشاص ايٓاقز املٓقـ يف ٚفؿٗا َٚهاْٗا,  املٍٛظؿ١ يف ؼًٌٝ ايٓك إىل ايزق١ يف ْقٛل 

ّْا بعٛاطـ ايظَٔ سني غزا َط١ٓٝ ٭ْقاف ايؾعضا٤ مما ٜعين بكا٤ املٓذظ ا٭ربٞ َضٖ ٛ

 ٚقتايٞ ايؾعض, ٫ٚ ْعين بشيو ايتشكري بكزص َا ٖٛ رع٠ٛ يًتأطري.

ٖٓر ١ٜٓ بٓؿٞ املَٓتر اإلبزاعٞ ايشٟ متزر : ْك َتٛ َٚجٌ تًو ايٓقٛل ٫ تعهػ ؽعض

٠٤ٛ ايؾاعض بطضٜك١ َا, ؾايكقٝز٠ سٛاص سٖين ممتز نشيو، تتشزر ؾاعًٝت٘ بني ْب

خًل ٜغتًظّ ايشٍٖٛ ؽهًًّا(ٚؾنا٤ املتًكٞ, ؾهٌ )
69

ٕٓ ايع١ًُٝ اإلبزاع١ٓٝ هلا  ، سيو أ

قزصتٗا يف تػٝري طباع ؽهٌ ا٭ؽٝا٤ املٓن١ٜٛ يف ايكقٝز٠ َٚنُْٛٗا
70

 ٚ ُ٘ٓ ، ٚسيو َا ْؾ

ٚٓق٘ يف ْقٛل اْؿًتت َٔ بني غريٖا سني صؾنت سيو ايتؾهٌٝ يتدتط يٓؿغٗا  ْتش

ٝٓظٖا، ْبقض ؾٝ٘ تٛ ّْا مي ٖٓذٗا ايشٟ صمستٗربْاص يف ؽهٌ ققٝز٠ ايٓح، صٓبُا متٓجٌ يٛ

ٗٓضت مسضتٗا مبًش٘, ؾُٗت سٓذض٠ ؽآب١ ؼٓٓت برتاب ايعضام, بكقا٥ز فزست بٗا ٚتط

١ٜٓ، سني ٚقؿت تضٓتٌ ابتٗا٫ت متشٛصت بؿنا٥٘ رٕٚ إٔ متػ أعٛاصٙ  ايؾعض ٚايؾاعض

ٓٛ ص ايغانٔ يًبٛح ٚسزٚر قزعٝت٘، عرب تٛظٝـ املؿضر٠ ٚتطٜٛع ايعباص٠ اييت تج

باْؿعا٫ت٘ اييت ؼًل يف ؾنا٤ ؽاعضٜتٗا ع٢ً ٚؾل إٜكاع ْػُٞ ممٝظ، ٜغتُز رغزغت٘ 

ّْا بؾهٌ غري َأيٛف، ؾغرتاتٝذ١ٝ ايعٓٛإ  َٔ تًو ايع٬َات ايػاَن١ ٚاملتُعٗض٠ أسٝا

ٜٓت٘ تتٓاثض ٚمتٮ ايؿنا٤ ايٓقٞ  (يف ققٝزتٗا تتُشٛص يف )بٛف١ً مٛ اهلل يٝذز ؽعض
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يؿ٢ َٔ ب١ٝٓ ْٓقٗا ايؾعضٟ, مما ٜؾري إىل نٓز ايشٖٔ ٚعٓا١ٜ ايعاطؿ١ يف يتكضبٓا ط

اْتكا٤ ايعٓٛإ بعٓا١ٜ يًغري بعني املتًكٞ يًب٪ص٠ اييت تتهؾـ عٓزٖا خطٛط ايؿهض٠ اييت 

ٝٓت٘ تتشزر با٫ْظٜاح ايشٟ  ٕٓ ؾٓٓ قزست يف ايكًب. ٚبٓعض٠ عُٝك١ يف عُك٘ ًُْػ أ

يف ػضبتٗا ايؾعض١ٜ يتؾهٌ يٛس١ ؾ١ٓٝٓ ؼهٞ ُٜن٤ٞ ايٓك سني تٓقٗض صٚح ايؾاعض٠ 

ْٓ٘ ب١ٝٓ ؾضع١ٓٝ ُتػين ايب١ٝٓ  ١ٜٓ ؽعٛصٖا ٚمجايٝت٘, ؾايعٓٛإ ٫ ٜغتكٌ ببٓٝت٘، ٭ ؽاعض

١ٓٝ يًٓك يف ٚدٗت٘ ايز٫ي١ٝ  .ايهً

تأٌَ  بٛعاط١ٚعٓز أعتاب املداض ايؾعضٟ تتبًٛص يف سٖين مث١ اْطباعات  

ْغٝاٍ يػتٗا اييت متػ إٓا يف ٖشٙ ايض١ٜ٩ اإلطاص ا٭را٥ٞ يًٓك، ٚأٚمح َا ٜطايع

اؾضف سّٝٓا، ٚمتتز أطضاؾٗا يت٬َػ ايكاع ٚايقدض عًُكا ْٚنّٛدا يؿنا٤ ايتذضب١ 

ّٓا آخض، يٝغري فٛت اؿٛاصؾٛم دغز ايتذضب١ ست٢ ِٜٗٝ املتًكٞ بأَٛادٗا يهٔ  سٝ

 :مُٔ سزٚر اينؿاف، إس تكٍٛ

 ٖأْشا أتٍٛظأ بأعٝٓهِ

 ٭سٞ ف٬تٞ

ٍٔ، ٚخاصط١ٕ َنُض٠ٖا١ُ٥ بني ٚ  ط

 ٚآخض ْغُٝت يٕٛ عٝٓٝ٘

 نإ ٜزُٚؼ ع٢ً سصاعٞ

ٚٚعط سري٠ ايهًُات متٛت ايشنضٜات أٚ تهار سني تبقض اخنضاص عؾب  

ٛٓٙ َٔ افؿضاصٖا، ؾتعتقض ايه١ًُ ٖٓا سنض٣ ٚأمًلا تؿٛح َُٓٗا صا٥ش١ اؿري٠  ميتك من

١ٓٝ ٍٚظؿتٗا ايؾاعض٠ إلثاص٠ ايتؿاعٌ بني ب ١ٝٓ ايٓك ٚاملتًكٞ، ٚايشٍٖٛ، ٚتًو تكٓ

ؾانتغبت ٖٝأتٗا ٚسنٛصٖا ايؾعضٟ َٔ ب١ٝٓ مجًٗا سني ؽقب َعاْٝٗا بٛعاط١ 

ٕٓ ايٓك  ايع٬قات املجري٠ ٚغري املأيٛؾ١ اييت ت٪نز عطٛتٗا يف إثاص٠ ك١ًٓٝ املتًكٞ، ٭

ايؾعضٟ ْعاّ أْع١ُ ٚع٬ق١ ع٬قات ي٘ تٛاتضاتٗٛتٛاطٜات٘
71

، ؾهٌ دظ٤ يف ايغٝام 

 :يتكٓني ٚظٝؿٞ خال، سني تكٍٛايؾعضٟ خينع 

 أقـ ٚايؾٛاصع ؼت قزَٞ

 تعزٚ َغضع١ ؽٕٛ اـط٢

 ٚايعُض غضت٘ اؿضٚب

 ع٢ً َٛقز اؿغضات

١ٓٝ تِٓ عٔ سضن١  ؾتذضب١ ايؾاعض٠ تٓطٟٛ ع٢ً تأطري ايًػ١ بزؾكات إبزاع

١ٜٓ ػاٙ اؿٝا٠، يتؿٛح َٓٗا سضاص٠ َؾاعضٖا املتٛٓت ، ٚايعاطؿ١ ايشات١ٝ املتأدذ١ ،ض٠ؽعٛص

ّْا  عٔ طضٜل ع٬قات املؿضرات اييت تعتُز ايقٛص٠ ٚاملٛعٝك٢ ٚا٫ْؿعاٍ، ٚايػُٛض أسٝا

 ايشٟ ِٜٖٛ بتعزر املعاْٞ ٚاإلحيا٤ بٛعاط١ يػتٗا اـاف١.

ٜٚٛؽٞ اإلٜكاع اؿظٜٔ بنٝاع ايظَٔ يف عضر حيهٞ ٚدع ايشنضٜات، 

ٕٓ ٖشا ايظعِ َغتُ ٓز َٔ هلٝب ٚايضقك ع٢ً أْٝٓٗا اٯتٞ، ْٚهار ْعٔ بٌ ْعتكز أ

(ايٓؿاس إىل خاصز ايظَٔ، ؾايؾعض )يػ١ راخٌ يػ١ايكقٝز٠ اييت ؼاٍٚ سضنتٗا 
72

 ،
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تتعزر َغتٜٛات ا٭را٤ اؿٛاصٟ راخًٗا اعتذاب١ يكزص٠ ايؾاعض٠ ا٭را١ٝ٥ ٚايش١ٖٝٓ 

ٚاؾُاي١ٝ، ٚقاٚي١ إعار٠ خًل ايًػ١ ٚبٓا٤ ٖٝانٌ دزٜز٠ يًدطاب ايؾعضٟ تغتُز 

متجً٘ ا٫ْظٜاسات ٚاإلعٓار اجملاطٟ املته٧ ع٢ً بٓا٤ فٛصتني ؾاعًٝتٗا َٔ بٓا٤ َٓؿعٌ 

١ٜٓ، ؾٝقعب ع٢ً  تتػش٣ َٔ َغت٣ٛ إرصانٗا ايشٖين املتُجٌ يف ٚظٝؿ١ اؾ١ًُ ايؾعض

املتًكٞ ا٫عتٝارٟ اـٛض يف َغت٣ٛ إرصانٞ ْافع يب١ٝٓ ٖشا ايٓك ايؾعضٟ، سني 

١ٜٓ ٚبٝإ ع٬قاتٗا ايػا٥ ب١ َٔ خ٬ٍ ع٬ق١ اؾٌُ تتهؿٌ ٖٞ بؿو بعض ايضَٛط ايقٛص

ٚتضابط ايقٛص املتتابع١ ٚايبشح عٔ َغت٣ٛ تؿهٝهٞ يضَٛطٙ ايػا٥ب١ ٚاملتٓاثض٠ يف 

١ٜٓ ٚعط َؿرتمات ايب٢ٓ ايع٥٬ك١ٓٝ، ٚؼزٜز ر٫٫ت ايغٝام  .تضنٝب اؾٌُ ايؾعض

ٖٚشٙ ٚتًو تبزٚ بٛاعح َكبٛي١ يًتأٌَ ايٓكزٟ، ؽٍهًٗا خضٚز ايؾاعض٠ عٔ  

ٚي١ يف ايٓقٛل, ؾايًٛسات املتتابع١ تؾري بؾهٌ ٚامح إىل ب٪ص٠ إطاص ايب١ٝٓ املتزا

َعاْاتٗا ٚبٛاعح قٛهلا َٔ خ٬ٍ تٛظٝـ تكٓٝات ايتؾهٌٝ يف ايبٓا٤ ايٓقٞ، ٚايتشهِ 

باْظٜاسات ايٓؿػ ٚتٍٓك٬تٗا يف ؾنا٤ ايٓك ايشٟ ٜؾٍهٌ أٜزيٛدٝتٗا، يٓٓؿش يقَٛعتٗا 

 ْٚبقض بٛعاط١ ؾنا٥ٗا طضقٗا املتعٓضد١.

ٜٚزؾع اإلٜكاع املٛعٝكٞ مٛ ايتهجٝـ ايز٫يٞ ايشٟ تعتُزٙ ايؾاعض٠ يف ب١ٝٓ  

١ٜٓ تتُٝظ بكزصتٗا يف تٛدٝ٘ ك١ًٓٝ املتًكٞ  عٔ طضٜلايكقٝز٠  اعتُار َغتٜٛات تعبري

ٕٓ اإلٜكاع ايزاخًٞ ٜؾري إىل ٚٚعٝ٘ ٚاْؿعاي٘، مبا ؼٌُ َٔ مسات إب٬غٝٓ ٘ عزٜز٠، سيو أ

١ٓٝ إرصاى َعني ظُايٝات ايًػ١ ٚقُٝتٗا ايقٛت١ٝ ٚايرتنٝب
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، ٚؾاع١ًٝ اإلٜكاع ٖٓا 

 ،تٓبعح َٔ اؿضن١ ايزاخ١ًٝ يًٓك بؿاعًٝتٗا اييت تغُح يٓا بض١ٜ٩ تعزر١ٜ ر٫ي١ٝ

ؾاملٛعٝك٢ سات ْٗاٜات َؿتٛس١ يف اؾٌُ املٍٛظؿ١ يف ايكقٝز٠ تٛسٞ إىل اعتُضاصٜتٗا 

ٕٓ ايكقٝز٠ تٗزف ي ٛسز٠ ايًػ١ بؿنٌ اإلٜكاع َع ايظَٔ، يشيو تؾعض بٛسز٠ يػتٗاإس إ

ٕٓ يػ١  ،ٚأثضٙ يف ٚد١ٗ ايقٛص٠، ٚايطابع املػًل ٚاملٛسز يٮعًٛب ايؾعضٟ يف سني أ

ايٓاثض تٓتعِ ع٢ً رصدات َكٓضب١ َٔ ايهاتب إىل سٕز َا
ٕٓ إٜكاع ايٓك ٫ ٜأتٞ  ،74 نُا أ

َٔ سضن١ ايغٝام ٚاْغذاّ عٓافض املٛمٛع بكزص َا ٜأتٞ َٔ ْؾاطٗا اإلؽعاعٞ ايشٟ 

ُح ؾٝ٘ َٛقـ ايؾاعض٠ ٚتؿاعًٗا َع ايٛدٛر بغٓض١ٜ، مما ٜتٝح يٓا ؾضف١ ايٛيٛز ًْ

٭عُاقٗا يٓبقض َٛقؿٗا ايؾعٛصٟ املتٍٛيز يف عاملٗا اـال ايشٟ تقعب ص٩ٜت٘ خاصز 

ْٓٗا تغًٍكت عًٍِ ايتٛؾٝل إىل سٕز َا يف ؾضض إٜكاع َعني َٓجٌ أدٛا٤  سزٚر ايٓك، إس إ

١ٓٝا ١ايكقٝز٠، ٚخنع ؿضن١ ايض٩ٜ ٕٓ اؾ١ًُ َ٪ٍطض٠  ،يؾدق١ٓٝ ٚػضبتٗا ايشات ٚنأ

 :بأْني ايؾاعض٠، ٚخٝبات ايظَٔ، سني تكٍٛ

ُّ ايػا٥بني  أتعبين اطرسا

 ٚظ٬ّ نجٝـ

 ٚسذض دٓاسٞ

صمبا ٜبزٚ إٜكاعٗا غاَّنا يف ًٖٚت٘ ا٭ٚىل، يهٓ٘ ٜؿنت َْٛٞ، يشيو قز ٫ تعطٞ 

ايكقٝز٠ َعٓاٖا بغٗٛي١، ؾٝزٚص قٛص ر٫يتٗا سٍٛ َكطعٗا ايؾعضٟ حيٌُ إٜكاع٘ 

َعاْا٠ ايؾعٛص، ؾٝذشب ايكاص٨ إىل را٥ض٠ اإلسغاؼ اؾُايٞ ايشٟ ٜػزٚ ب٘ يإلحيا٤ 
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ذزٜز ايشٟ تطُح إيٝ٘ ققٝز٠ ايٓجض. ٚتعزر باملع٢ٓ، ٚبأعًٛب ٜػًب عًٝ٘ طابع ايت

َغتٜٛات اإلٜكاع راخٌ ايٓك ايؾعضٟ ٜزؾع بتعزر اؿضنات املتُاٜظ٠ ٚاييت تؾري إىل 

 طبٝع١ اؿضنات ايؿاع١ً ؾن٬ عٔ املٛقـ ايشٟ تأعػ عًٝ٘ ايٓك.

ّٓا آخض تعتُز يف سضن١ إٜكاع ايٓك ع٢ً عٓقض ايغضر   تٛفٝـ  بٛعاط١ٚسٝ

يت سٛهلا، بك١ُٝ ؽعض١ٜ َناؾ١، تتُجٌ يف ا٫عتعاص٠ ٚايتدٌٝٝ اييت ا٭ْا ٚا٭ؽٝا٤ اي

١ٜٓ بٛعاط١ تٛاطٕ إٜكاعٞ َٓتعِ جيٓغز  َٛٓ٘ عٓافضٙ ايؾعض ػعٌ َٔ ايغضر عضّرا تك

 تأ٬َتٗا.

ٚتربط ٖٓا ظاٖض٠ ايتشٍٛ يف ايغٝام ا٭را٥ٞ يًٓك ايؾعضٟ اييت تتُٓجٌ بتػٝري  

١ًٝٝ َػاٜض٠ ت٪ثض يف َغت٣ٛ اـطاب، يتطؿح منط اإلبزاع يُٓط آخض ٜتُٝظ بب١ٝٓ تؾه

١ٓٝ ايع٬ق١ بني ا٭رب ٚايضعِ يتذغٝز ؾنا٤  ١ٓٝ املض٥ٞ ٚاملكض٤ٚ اييت تعهػ ثٓا٥ ٖٓا ثٓا٥

بؾهٌ أعُل ٜٚؾري إىل عٍض عقٞ َٔ أعضاص ايقٛص٠  ١تقٜٛضٟ خال ٜغتٓطل ايض٩ٜ

 :، إس تكٍٛاملكقٛر٠، ٜٚتُٓجٌ سيو يف فٛص٠ َتعب١ تتٛٓعٌ ا٭ٌَ ٚعط ظ٬ّ غضبتٗا

ٛٓح يًُضانب اييت ٫ ػ٤ٞ  أي

١َٓ ايًٌٝ  َٗذٛص٠ٌ أْا ع٢ً س

 ٫ أسز ٜقٓب ايظٜت يف عضادٞ

 ٖٚاَإ نإ غ٬ٝ

 أرخٌ اؾٛع إىل أصمٞ

 ٚسز٠ٚ ؾضؼ تعقض ْاٜاتٞ

ذٓغز ايتٛطٜع ايبقضٟ يًٓك نًٛس١ تضعِ بايهًُات، ُٚت بٛعاط١ٜٚبزٚ  

ذُٗا ايَٝٛٞ مبذاب١ٗ ا٭رب ٚايضعِ، املؾاعض بب١ٝٓ تجري ك١ًٝ ايؾاعض٠ ٚتؾٍهٌ َع

يتهتٌُ خاصطتٗا بٓكٛـ ؾغٝؿغا١ٓٝ٥ ٚصعّٛ سغ١ٓٝ، ٚفٛص ْاطك١ مُٔ ايٓغٝر 

 ١ٓٝ ايًػٟٛ يًٓك ايؾعضٟ، يتهتغب ٚدٛرٖا بهْٛٗا ع٬َات يػ١ٜٛ هلا قزصتٗا ايز٫ي

 ١ً يف سضنٝتٗا ايع٥٬ك١ٓٝ، ؾن٬ عٔ عٝام ايقٛص٠ ٚايًٛس١ اييت ؼٌٝ إىل ر٫ي١املتُٓج

ايٛدٛر ا٭ٍٚ، ؾايٓك ُٜٓٛ َٔ ايزاخٌ يٝجري ؾٝٓا عزّرا َٔ ايتٛقعات اييت تنعٓا ع٢ً 

عتب١ تٛتض ايؾاعض٠ ايشٟ أعتٛطٔ ب١ٝٓ ايٓك ٚنؾـ عٔ ايٛدٛر اٯخض يًؾاعض٠، 

 ٚع٬ق١ ايتنار اييت ػٗز ايًػ١ يف محٌ َعاملٗا.

إطاص تأٌَ اإلطاص ا٭را٥ٞ يًكقٝز٠، ؾؿٞ  عٔ طضٜلٚتتبًٛص تًو ايض٣٩  

١ٓٝ َٓت ١ٜٓ ا٫لاط ا٭عًٛبٞ تبزٚ املعاؾ١ ايتؿقًٝ  بٛعاط١ذ٘ مٛ ر٫ي١ ايقٛص٠ ايؾعض

 ،١ٜٓ َعطٝات أرا١ٓٝ٥ تتؾهٌ يف إطاص احملٛص ايشٟ تؿرتم٘ ايكقٝز٠ ٚتكضصٙ أرٚات٘ ايتعبري

١ٓٝ َٔ ؾًٓقٗا خقٛف١ٓٝ أعًٛب١ٓٝ متٝظٙ َٔ غريٙ سني تؾٍهًت ٚسزات املٛعٝك٢ ايزا خً

ٕٓتآيـ تًو اي ١ٓٝ ب٪ص٠ مجاي١ٓٝ نرب٣ تؾٓز أدظا٤ َتدٌٝٓ ) قٛص سيو أ ايقٛص٠ ايؿٓ

(ىل بعنٗا، ؾٗٞ ْغد١ أخض٣ يًٛاقعايٓك إ
75

ْٓٗا  ، ٫ٚ تػٛل نجرّيا يف ايغضر، إ٫ أ

تكرتب َٔ سزٚرٙ ٚمتػ أعٛاصٙ يتػضم يف ٖٚر ايٓك ببٓا٤ ب٬غٞ سزٜح ع٢ً ٚؾل 

١َٜٓٓٗر يػ ؾتتشٍٛ ايك١ُٝ ايؾعٛص١ٜ  ،(ٟٛ ٚفٛصٟ، ٚعاطؿٞ بشنا٤ ٚرصا١ٜ )ققز
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١ٜٓ ايقٛص٠ يف ايٓك ُتعٓز َٔ  ٕٓ إقا١َ َؾٗز ١ٜٓ بٛعاط١ ايقٛص٠، سيو أ إىل ق١ُٝ تعبري

١ٓٝ اييت ؼٌٝ تًو ا٭ؽٝا٤ إىل ْغٝر ؽعضٟ ٜتأصدح بني أدٛا٤  َعطٝات ايك٠ٛ ا٫ْؿعاي

ٕٓ إع٬ٕ َٛقـ ٜزصن٘ املتًكٞ ًًُِٜٚ أؽتات٘ املتٓاثض٠  يف اـٝاٍ ٚا٭عطٛص٠، إ٫ أ

ٜهار ٜهٕٛ مس١ تأٍطضت  ،دغز ايٓك ٚػٓغز يف خٝاٍ ايؾاعض٠ بؿعٌ ايغضر ٚايقٛص٠

ّٜا ملا ٖٛ غٝيب،  ا٫ستؾار ايقٛصٟ  بٛعاط١بٗا ققٝزتٗا، ؾشكل ايٓك سنّٛصا فاط

ايشٟ أرخٌ مجًٗا يف دٛ صٚسٞ َضتبط بغُٛ اإلسغاؼ، ؾٝبزٚ عاملٗا مم٤ًٛ بايز٫ي١ 

ُل عغب ا٫ْطباعات امل٪ٍطض٠ باملؿرتمات ايٓؿغ١ٓٝ ٚايضَظ، ٚصمبا تتعٓزر ايض٣٩ ٚتتع

ّْا ؼزٜز ْغل اصتباطٞ بني ايٛسزات املكطع١ٓٝ يًكقٝز٠  .ٚايؿًغؿ١ٓٝ، إس ٜقعب أسٝا

١ٓٝ اييت تؾب٘ اؿًِ سني  ٚايٓك ٫ ٜبشح عٔ ايضَظ قزص ععٝ٘ يًب١ٝٓ ايهً

ّْا ؼزٜز ايٓك مُٔ تؿغري ٚاسز، ٚسيو ؿ نٛص ايشات تعٝؾ٘ ٫ٚ تعٝ٘، ؾٝقعب أسٝا

 ٓٔ ١ٓٝ، ٚقز ػٓغز ٚدعٗا مبٗاص٠ ايتؾدٝك ٚايتذغٝز، يه مبعاْاتٗا ٚيف يػ١ اْؿعاي

َؾٗز اؿري٠ ٚايٝأؼ ايشٟ ٜؾٛب٘ بٛح أٌَ َٓتعض ٜبزٚ ؽزٜز ايربٜل سار ايتكاطٝع يف 

ًّا، ٚاملعٟٓٛ  عٕٝٛ ايكقٝز٠, ؾٝػزٚ املغُٛع َض٥ًّا، ٚاملض٥ٞ َغُّٛعا، ٚاحملغٛؼ َعٓٛ

١ٜٓ إىل عاملٗا ايضسب يف ٚدزإ  سغًّا، ٚسيو ايتُجٌٝ ٖٛ ايشٟ تهٍؿٌ بٓكٌ ايز٫ي١ املعٓٛ

ايؾاعض٠ بٛعاط١ ؽؿضات تػٓشٟ ايتًكٞ اؿغٞ، ؾايز٫٫ت املتؾٍع١ٝ َٔ ؾنا٤ ايقٛص٠ 

ٌ صغب١ ايؾاعض٠ اين١ُٝٓ ٚايقضحي١ يف بًٛص٠ ٖشا املغًو ٚ ػُعٗا ب٪ص٠ ٚاسز٠ متٓج

 ػغٝز غاٜتٗا.

ْٓٗا اعتًُٗ   ٜٓتٗا ٚطكٛعٗا، ٚاييت تؾري إىل نُا أ ١ٓٝ بضَظ ت املؿضرات ايزٜٓ

 :طضاؾ١ ايؿهض٠ ٖٚٞ تعتُز املع٢ٓ ايزٜين، سني تكٍٛ

 ٖـأْشا أعضُر ايطٛؾإ

 ٚعبا٠٤ُ ْٛح ؼٌُ صاٜاتٞ

 يٞ قُٝك ْٚب٪٠

 ٚايتني ٚايظٜٕٓٛ ٚطٛص عٓني

 ١ٜٓ ؽٝٛع ظٛاٖض ايتزاخٌ ايتكين بني ايؾعض  عٔ طضٜلٍٚٚظؿت ؾاعًٝتٗا ايضَظ

١ٜٓ يف َغاصات َتغا١ٜٚ ْؾِ ؾٝٗا َشام ا٭ٌَ املتأٍطض  ٚايؿٔ، ٚايؾدقٝات ا٭عطٛص

 بضا٥ش١ ايٛدع.

ٚصٓبُا ٜغأٍ املض٤ عٔ عض ٖشا ايتٛد٘ سني ًُٜح صٜح املٓاذ ايٓؿغٞ تعقـ   

ٞ ًُْػ غضبتٗا سانض٠ ايؾاعض٠ ٖٚٞ سب٢ً مبؾاعض اـٛف ٚا٭مل ٚا٭ٌَ، ٚبٗشا ايٛع

ّٝا يًتعبري عٔ سًِ ْا٥ِ، ٚفٛت٘ ٜزٟٚ ٜٚػض  نب٪ص٠ أٚىل، سني تؾٍهٌ َؾّٗزا غضا٥ب

ايطضف عٓز عتب١ ْاؾش٠ َعت١ُ ع٢ً ٚؾل َعاري١ مج١ًٝ ؽب٧ عؾكٗا عٓز أم٬ع 

 ايٛدع، ؾتكٍٛ:

ُٜٓ٘ا ٚدعٞ ايشٟ   عؾًكا أم

 ٚبٛف١ً مٛ اهلل

 ٜا طٜت قٓارًٜٞ ٚرَعٞ ٚمشعٞ يف تضاتًٝٞ
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ؾٝتٍٓؿػ ا٭ٌَ ٖٓا بضدا٤ اهلل يٝغُٛ ايقؿا٤ ايضٚسٞ سني تقشب ساتٗا َعاْا٠  

ّٝا يهٓ٘  ٍّ قز ٜبزٚ سات ُٓل اإلسغاؼ بٗ ايضٚح، يٓؾِ صا٥ش١ ايزّ يف سرب قًُٗا، سني ٜتع

ِٓ ٚطٔ ٜغتٌ أًَ٘ َٔ سظٕ أْػاَٗا، ٫ٚعُٝٓا سني تؿٝل ْؿغٗا يف  يف ايٓٗا١ٜ ٖٛ ٖ

١ٓٝ بعٝز٠ عٔ سانضتٗا ٍٛٓ ؾٝٗا اغرتابٗا إىل غضب١ ؼٍطُت أعٛاصٖا بؿعٌ  ؿع١ طَٓ ؼ

ْغُات سيو اؿًِ امُلدب٧، ؾتشٚب بؿعٌ عطضٖا ايظنٞ ايشٟ أٍنز سنٛصٙ يف ك١ًٝ 

١ٜٓ ايٓك  .املتًكٞ بؿنٌ ايع٬قات ايًػ١ٜٛ ٚاْظٜاساتٗا ٚأثضٖا يف ؽعض

 ٚسني ٜغتكِٝ ٖشا ايٛعٞ يٓا ًُْػ ايقؿا٤ ايضٚسٞ ايشٟ ٫ ْؿرتم٘ ظّٓا، يف

 :قٛهلا

 ٫سظٕ إ٫ عًٝو

 ٭ْٓو عؿ١ٓٝ لاتٞ

 ٚإٕ مل تٓكؿ امسو

 يف َضاٜاٖا

 آمث١ٌ........... ٖٞ ْٗاصاتٞ

ؾتجري ٖٛادػ ْؿػ أقًكٗا اـٛف، يٝتأصدح ايغضر ٖٓا بني ايٛفـ ٚايؿعٌ  

ٚاإلسغاؼ، ؾتٓذب املؿضر٠ ٖٓا أٚ ايقٛص٠ عٓاقٝز فٛص، ؾايبٛح ايقٛيف ْٗا١ٜ يعشابات 

 ١ٓٝ ١ٓٝ ايؾاعض٠ سني ملًُت ابتٗا٫تٗا ايقٛؾ١ٓٝ ايٓك اؾُاي ٚايز٫ي١ٝ تؾعضى بضٖباْ

١ٓٝ ايٓك ؾٝ٘ غا١ٜ ايٓؿػ ا٭مس٢، بٌ  ،ع٢ً فضاط تغُٛ ؾٝ٘ صٚسٗا إس مل تعز مجاي

تغع٢ يتٛدٝ٘ فز٣ فٛت خطابٗا يٝكًل ؾنا٤ ايقُت بضباط ايبٓا٤ بني عاملٝٗا 

ايشانض٠ صَاّرا حيضخ ا٭ٌَ، اؿغٞ ٚاملعٟٓٛ، ؾٝعًٛ ايٓزا٤ فضحًيا سني أَغ٢ ٚدع 

 :يتقضذ قا١ً٥

 ؾاصؾع عٔ سصاعٞ 

 ٚدع ايضَار

ٚآَشين إفضاص قبن١ أؽذاصٟ 
76

 

ٕٓ ػضبتٗا ٪يرتتكٞ ٖٓا يػتٗا ايقٛؾ١ٓٝ مبذاطاتٗا امل  ٍطض٠ باؿػ ايشاتٞ، إ٫ أ

اخرتقت ؾٓا٤ ايقٛيف عٔ عامل٘ يرتمتٞ غاؾ١ٝ يف ؾنا٤ عاملٗا اؿامل ٚعط فضاعٗا ايشٟ 

١ٓٝ ايٓك ٚمجايٝت٘  بٛتك١ ايقؿا٤، ًُْٚػ أثّضاطشٓت٘  حيزرٙ نشيو غا٥ّبا يف ؾٓ

اؿنٛص ايػا٥ب يًظَإ ٚاملهإ يف صعِ َعامل سيو ايؿنا٤ ايضٚسٞ سني اْقٗضت ؾٝ٘ 

ايؾاعض٠، ؾايكقٝز٠ ٫ ؽًٛ َٔ سضن١ راخ١ًٝ فاخب١ تؾري يتُضنظ اؿظٕ يف سات 

ُْٓا ٜٛسٞ إيٝٗا َٔ بعٝز  ،بٗا ايٓكع يقباسات َؾضق١ ٫ ٜٓطل ايؾاعض٠ اييت تتطًٍ إ

 ٚسيو بعض ايػُٛض ايشٟ عار ب١ٝٓ ايٓك.

 ٜٓ ١، ٚتقٜٛض ساي١ َ٪مل١ تنػط ع٢ً ؾايٓك ٖٓا ٜ٪نز تٖٛر ايشات ايؾعض

ايشات يتكٗضٖا بقٛص٠ خؿ١ٝ ْؾِ ؾٝٗا طاق١ إحيا١ٝ٥ يًٓك، ع٢ً ايضغِ َٔ بغاطت٘ 

 .طٝاًؾا َٔ ايغشض ٚا٫ْغذاّايعاٖض٠ ٚاصتباط اـامت١ اؿُِٝ باملكزَات يتٓؾض أ
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ّٝا  ّٛا إٜكاع ٌَٓ، ساٚيت ايؾاعض٠ ؾٝٗا إٔ ؽًل د ٚتًو ققٝز٠ ْجض تزعٛ إىل ايـتأ

١ٜٓ ايٓك، يشيو بٓٝٓا  ٜغِٗ يف إثضا٤ خٝاٍ املتًكٞ بٛفؿ٘ ٚاسّزا َٔ َتشٍككات ؽعض

ؾُٗٓا ع٢ً ٚؾل تقٜٛض صفز املنُٕٛ يف إطاص ٚسز٠ ْؿغ١ٓٝ ب٪صتٗا تأ٬َت ايؾاعض٠، 

 .أَ ؽذٔ ايضٚح ٚيٛع١ ايكًبَٚه

 :اعتٓتادات ٚتٛفٝات

  ١ٜٓ سادّظا أَاّ ايتذزٜز، يشيو ١ٓٝ ايعُٛر ٫ ميٓجٌ ايؾهٌ ايؿين يًكقٝز٠ ايعضب

١ٓٝ ايتطٛص ايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚاؿناصٟ عرب ايعقٛص  .عاٜضتايكقٝز٠ ايعضب

  ّّْٛٝا عبّجا ٚاْؿ٬ّتا، يشيو باتت ققٝز٠ ايٓجض اي ٕٓ قز ٜعين ايتُضر أسٝا يف َأطٍم ٚتأ

١ٓٝ ،َٔ غضبتٗا ١ٓٝ أْٗا أخشت ؽهٌ املٛم١ ا٭رب ١ٓٝ ٚايعضب  .سني أٍنزت ايزصاعات ايػضب

  ١ٜٓ إطا٤ سضن١ ١ٓٝ ٚؾهض ٚٓدٝٗا)ققٝز٠ ايٓجض( نضٓر٠ ؾعٌ ؾٓ صٓبُا ٜأتٞ اْزؾاع َض

ْٓٗا خنعت يًتذضب١ ايؿضْغ١ٓٝ اييت عٓبضت عٔ ٚاقع فتُعٗا،  ايؾعض اؿض، نُا أ

ع٢ً ايضغِ َٔ َبايػ١ بعض ايٍٓكار يف ملػ أثض  ،ايضسِ ايعضبٞٚمل ٜتُدض بٗا 

 .ٚايبٓز، ٚايٓجض ايقٛيف يف ْؾأتٗا ،َقطٓع يًكضإٓ ايهضِٜ

  املٓتر املتٛامع يكقا٥ز ايٓجض ٕٓ ١ٜٓ، ٚأ ١ٓٝ تطضب يًكقٝز٠ ايعُٛر َاطايت ايشا٥ك١ ايعضب

١ٜٓ سني ػاٚ –تكضّٜبا  –ايّٝٛ مل جيز فزاٙ  طت ايٓقٛل ع٣ٛ يف ايزصاعات ايٓكز

ٔٓ سيو ٫ ٜٓؿٞ تأيل  املعافض٠ سزٚر ايبٓا٤ ايؿين ع٢ً ايقعٝزٜٔ ايؾهًٞ ٚايؿين، يه

ٜٓتٗا َٚنُْٛٗا  .بعض ايٓقٛل يف ؽعض

 عزّ ؽضع١ٓٝ تغ١ُٝ ققٝز٠ ايٓجض باؾٓػ ايعابض يٮْٛاع. 

  ١ّٝ رع٠ٛ عٛطإ بضْاص يف اؼار املتٓاقنات يف ققٝز٠ ايٓجض، ٚايشٟ أٓر٣ إىل مباب

 .ٜتٗا بني ا٭دٓاؼ ا٭رب١ٓٝؾكزإ ٖٛ

  ،إط٬م تغ١ُٝ ايٓجض ايؿين ايعُٛرٟ ع٢ً ٖشا املٓذظ ايؿين بز٫ َٔ ققٝز٠ ايٓجض

ٜٓت٘ ٝٓت٘ ٚؽاعض ؾايٓاثض إٕ نإ َبزّعا  ،ٚتًو تغ١ُٝ تظٜزٙ ؽضًؾا ٚئ تٓتكك َٔ ؾٓ

 يف ؾٓٓ٘ أؾنٌ َٔ إٔ ٜهٕٛ ؽاعّضا با٫عِ ؾكط.

 نٛابط اييت ؼزر دٓغ٘ َٚغاصٙ يٝغري املبزع ا٫ٖتُاّ بٗشا املٓذظ ايؿين بٛعاط١ اي

ٝٓظ ايٓك املتأيل َٔ غريٙ.  مُٔ أعٛاصٙ ٚمن

  ٢ُٓ ١ٓٝ ايهجري َٓٗا ؼت َغ ٝٓٔ ايبشح عٔ طضٜل رصاع١ بعض ايٓقٛل عبج ب

ققٝز٠ ايٓجض، َٚٔ أربا٤نباص راؾعٛا عٔ ٖشا اؾٓػ َٚٔ ايشٜٔ تبعِٖٛ بػري 

ٝٓٔ ايبشح تأيل بعض ايٓقٛل ٚتٛ ١ٜٓ إسغإ، نُا ب ٖذٗا مبا ؼٌُ َٔ ؽاعض

ٚفٛص٠، ٚخٝاٍ، ٚص١ٜ٩ ؾ١ٝٓ، ٚيػ١ ممٝظ٠، َٚٔ ؽعضا٤ ُدزر، مما ٜعين ايزع٠ٛ 

 .ي٬ٖتُاّ بٗشا املٓذظ ايؿين عٔ طضٜل ؼزٜز اػاٖ٘
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 اهلٛاَؿ:

                                                        
1-

، راص املإَٔٛ يًرتمج١ طٖري فٝز َػاَػ :تضمج١ أ . ر، قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ،َٝؾٌٝ ،عاْزصا

 18ل ، 8108 –0ط ،بػزارٚايٓؾض، 
2-

  01 ،00ّ . ٕ لٜٓعض 

3-
  ٕ . ّ01 

4-
 20ٜٓعض قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجضل 

5-
 18/ 8 ،بػزار ،راص املإَٔٛ يًٓؾض ٚايرتمج١ ،تضمج١ َ٪ٜز سغٔ ؾٛطٟ، ، اؿزاث١َايهّٛ ،بضاربضٟ

6-
، راص املإَٔٛ تضمج١ طٖري فٝز َػاَػ–، ٜٓعض ققٝز٠ ايٓجض َٔ بٛريري إىل أٜآَا ، عٛطإبضْاص

 81ل  ،0228ّ ،0ط ،بػزار يًرتمج١،
7-

 81 ،88ٜٓعض ّ . ٕ ل 
8-

 88ٜٓعض ّ . ٕ ل 
9-

ايغ١ٓ  1ايعزر ،بػزار ا٭ق٬ّ، ) عح( ف١ً، ققٝز٠ ايٓجض أّ ققٝز٠ ايرتمج١  ،قُز ،عبز ايٛاسز

 88ل ،8111
10-

 08اؿزاث١ ل 
11-

 11ٜٓعض ققٝز٠ ايٓجض َٔ بٛريري إىل أٜآَا ل 
12-

 ،0222ّ ،18ل 88ز ،8ف١ً ع٬َات َر ،ايتعضٜـ، ققٝز٠ ايٓجض َػايطات حيٝاٟٚ، صؽٝز

 1ٜٚٓعض َؿّٗٛ ققٝز٠ ايٓجض يف ايٓكز ايعضبٞ ل 
13-

، راص ايؾ٪ٕٚ ، رصاع١ ؿزاث١ ف١ً ؽعضأؾل اؿزاث١ ٚسزاث١ اؾٓػ اؾزٜز ،عاَٞ ،َٗزٟ 

  88ل ،0ط ،بػزار ،ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ
14-

  08 ل،0288ّ ،0ط ،َطبع١ اهل٬ٍايؾعض املٓجٛص،  ،سبٝب، ع١َ٬
15-

 88ٜٓعض أؾل اؿزاث١ ل 
16- 

، ، أطضٚس١ رنتٛصا0211ٙ – 0211 ،ا٭ؽهاٍ اؾزٜز٠ يف ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح ، دٛيٞ،عهٛت

  881 – 882ل  ،0202ّ ،داَع١ نايٝؿٛصْٝا
17-

 01ٜٓعض قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل
18-

ع٢ًُ  –ر  ،عٔ ا٫ػاٖات ٚاؿضنات يف ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح 0208ٜٓعض ف١ً اهل٬ٍ ع١ٓ 

 020ل ،8118ّ ،0ط –بريٚت  –َضنظ رصاعات ايٛسز٠ ايعضب١ٝ  ،اـنضا٤ اؾٝٛعٞ
19-

ايعزر  ،عزر خال بكقٝز٠ ايٓجض ،ف١ً ا٭رٜب املعافض –ٜٓعض ققٝز٠ ايٓجض ٚا٫ستُا٫ت امل٪د١ً 

 008ل  ،0220ّبػزار  ،80
20-

َ٪عغ١ املز١ٜٓ يًطباع١  ٖـ ايقارص ع0880ٔسٚ ايكعز٠  80ْك٬ عٔ ًَشل ا٭صبعا٤ ا٭ربٞ يف 

 81ٚايٓؾض ل
21-

  01ل ،0222ّ، بريٚت –امل٪عغ١ اؾاَع١ٝ يًزصاعات  ، ، َضاٜا ْضعٝػسامت ،ايقهض
22-

 18ٜٓعض اؿزاث١ ل
23-

 802 ،808ل  ،0208ّ ،1ط ،راص ايعًِ ي٬ًُٜني ٕ بريٚت ،، قناٜا ايؾعض املعافضْاطى ،امل٥٬ه١
24-

 888ٜٓعض ّ . ٕ ل
25-

  ّ .0288 ،1ايعزر  –ف١ً ايهضٌَ 
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26-

ٜٚٓعض ِٖٚ  ،018ل  ،محك ،راص ايشانض٠ ،َٓشص عٝاؽٞ :تضمج١ رَؿّٗٛ ا٭رب،  ،تٛرٚصٚف

 11اؿزاث١ ل
27-

امل٪عغ١ ايعضب١ٝ يًزصاعات  ،تضمج١ ععٝز ايػامنٞ ،ايٓعض١ٜ ا٭رب١ٝ املعافض٠عًزٕ، صاَإ، 

 010ل ،0221ّ ،0ط ،بريٚت ،ٚايٓؾض
28-

 080ل  ،8111ّ ،0عُإ ط ،، راص ايؾضٚم يًٓؾض ٚايتٛطٜعٚايؾاعض١ٜايؾعض١ٜ  ،أمئ ،ايًبزٟ
29-

 0211ّايغ١ٓ  ،8ف١ً ؽعض ايعزر

30- 

 28قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل 

31-
١ٓٝ  ،، نتابات عٔ تاصٜخ ثكايفمحٝز ،ععٝز  ،88ل  ،0ايعزر  –بػزار  –ف١ً ايطًٝع١ ا٭رب

0222ّ 
32-

  08ل ، 8ف١ً أعؿاص، ايعزر  –ققٝز٠ ايٓجض نُا ٜضاٖا أرْٚٝػ 
33-

 12ل  ،0288ّ ،8ط ،بريٚت ،امل٪عغ١ اؾاَع١ٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜع ،أْغٞ اؿاز ،ٜٓعض ئ
34-

صعاي١  ،ا٭فٍٛ ٚايتش٫ٛت –، َؿّٗٛ ققٝز٠ ايٓجض يف ايٓكز ايعضبٞ اؿزٜح ،أمحز عًٞقُز

 8ل،8111ّ ،َادغتري، داَع١ بػزار
35-

ايطٌٜٛ ست٢ ايٝٓابٝع( اييت اعتػضقت نتابا نا٬َ اعتُز  َٚجاٍ سيو ققٝز٠ ) ايضعٛي١ بؾعضٖا

ٚقز فزصت  ،ؾٝ٘ ايهتاب١ املكطع١ٝ ْٚجض مجًٗا ع٢ً ؾنا٤ ايقؿش١ يف أعطض كتًؿ١ ا٭طٛاٍ

 0201ّعٔ راص ايٓٗاص يف بريٚت 
36-

  8ٜٓعض َؿّٗٛ ققٝز٠ ايٓجض ل

37-
 "Anthologie du poeme en prose Julliard" , 1946 (reedition Grasset، et, 

1959)، chpelan m، 242 

38-
 088ٜٓعض قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل 

39-
 81ا٫ػاٖات ٚاؿضناتك 

40-
 2قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل

41-
 11ٜٓعض قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل 

42-
 12ّ . ٕ ل 

43-
pressesde I anivas itede parissorbonne 1993 ,66 

44-
 018قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل 

45-
 28 ،28ل  ،ٕٜٓعض ّ . 

46-
١ٓٝ، اؿغاْٞ ١ٜٓ، عارٍ،ققٝز٠ ايٓجض ايعضب ايعزر  –ف١ً أٌٖ ايبٝت  –،ايٓؾأ٠ٚاملضدعٝات ايًػٛ

 882ل  ،اـاَػ
47-

 0ققٝز٠ ايٓجض َٔ بٛريري إىل أٜآَا ل  
48-

 81قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل 
49-

ايعزر ايغابع  ،ؾزف١ً صٚا ،،ققٝز٠ ايٓجض امطضاب املقطًح ٚايبزٌٜ املٓاعب ،قُز اؿاز، ٖارٟ

 80ل  ،8108ّ
50-

 ،ايكاٖض٠ ،َ٪عغ١ ٖٓزاٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاؾ١ ،َضادع١ َقطؿ٢ ايػ٬ٜٝين رٜٛإ َعضٚف ايضفايف،

 01/  8 ،ر.ط ،8108ّ
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51-

 010ل ،8110ّ ،0ط ،بػزار –، راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ املضأ٠ ٚايٓاؾش٠ ،بؾض٣ فاحل ،َٛع٢
52-

 018ل ،8118 ،رَؾل –ؼار ايهتاب ايعضب آٜعض يف َٗب ايؾعض،  ، ْظاص بضٜو،ٖٓٝزٟ
53-

 11ل ،8118 ،0ط ،ؼار نتاب املػضبا يف ؽعض١ٜ ققٝز٠ ايٓجض ، عبزاهلل،ؽضٜـ
54-

 888ل ،ٜٓعض ققٝز٠ ايٓجض ايعضب١ٝ ايٓؾأ٠ ٚاملضدعٝات
55-

عزر خال بكقٝز٠ ايٓجض ايعزر  ،ف١ً ا٭رٜب املعافض –ٜٓعض ققٝز٠ ايٓجض يف ا٭رب ا٭ْهًٝظٟ 

 18ل  ،0221بػزار  ،80
56-

 888ل  ،0288ّ –بػزار  –، راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ، عًٞ دٛار، َٔ ٜؿضى ايقزأايطاٖض
57-

ّ ل 0282ايغ١ٓ  ،01ايعزر  ،، ف١ً املٓاصٜٓعض طٛبٛغضاؾٝا ايٓك ايؾعضٟ، قُز ساؾغ ،سٜاب

ف١ً  مسري ناظِ خًٌٝ ،يف ايعضام ) قضا٠٤ ْكز١ٜ (، ر  ٜٚٓعضققٝز٠ ايٓجض ايتغع١ٝٓٝ ،08

 00ل ، 8118ّ ،ايعزر ا٭ٍٚ ،املدتاص يًعًّٛ اإلْغا١ْٝ
58-

 ،0ط ،بػزار –راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ـطاب ايؾعضٟ يف ؽعض بؾاص بٔ بضر، ا، ْقري٠، أمحز

 888ل ،8100ّ
59-

، َطبع١ ايٝكني ٭َني أعرب أمنٛسّدا بٝاضر٫ي١ املهإ يف ققٝز٠ ايٓجض،  ، عبز اإلي٘،ايقا٥ؼ

 20ل  ،0222ّ ،0ط ،رَؾل ،ا٭ٖايٞ
60-

 ،راص تٛبكاٍ ،تضمج١ قُز ايٛيٞ ٚقُز ايعُضٟ، دإ،ٜٓعض ب١ٝٓ ايًػ١ ايؾعض١ٜ، نٖٛني

 ،راص املعاصف ،قُز ؾتٛح أمحز :ر ،ٜٚٓعض ؽعض املتٓيب قضا٠٤ أخض٣ ،2ّ، ل 0281 ،املػضب

، ٜٚٓعض ايكقٝز٠ ايعضب١ٝ اؿزٜج١ بني ايب١ٝٓ ايز٫ي١ٝ ٚايب١ٝٓ 08ل ،0288ّايكاٖض٠ 

 01ل ، 8110ّ ،رَؾل ،اؼار ايهتاب ايعضب ،قُز فابض عبٝز :اإلٜكاع١ٝ ر

61-
ت  ،بػزار ر ،راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ،، ت عبز ايضمحٔ أٜٛبدرياص، َزخٌ ؾاَع ايٓك ،دٓت

 28ل
62-

Baude larie , le spleen de paris" 42 
63-

 0212ّ ،بريٚت ،راص ف١ً ؽعض ،سظٕ يف م٤ٛ ايكُض

64- 

 12ل  ،0،8100ّط ،، راص ايظا١ٜٚعٓزَٝاتصؾعت  ،ايزيُٝٞ
65-

 82ّ . ٕ ل 
66-

 01ٜآَا ل ٜٓعض ققٝز٠ ايٓجض َٔ بٛريري إىل أ
67-

  8ل  ،08ايعزر ،8ايغ١ٓ  ،ف١ً ؽعضيف ققٝز٠ ايٓجض،  ،أرْٚٝػ
68- 

، قُز ع٤٬ ايزٜٔ، ِٖٚ اؿزاث١، َؿَٗٛات ققٝز٠ ايٓجض منٛسّدا ،قُز ع٤٬ ايزٜٔ عبز املٛىل

 18 ،80ل  ،8111ّ ،رَؾل ،ؼار ايهتاب ايعضبَٓؾٛصات ا
69-

بريٚت ،باصٜػ ،8ط ،َٓؾٛصات عٜٛزات ،عًِ اؾُاٍ، تضمج١ ظاؾض اؿغٔ ، رْٞ،ٖٜٛغُإ

  088ل  ،0288
70-

 ،8ايعزر ،8، ف١ً ؾقٍٛ َرزِٜاملع٢ٓ ايؾعضٟ ٚمناسز َٔ ايك تؾهٌٝعبز ايكارص،  ،ايضباعٞ

 11ل ،0288ّ
71-

 ،0ط ،املضنظ ايجكايف ايعضبٞ ،ٓك ايغضرٟ َٔ َٓعٛص ايٓكز ا٭ربٞب١ٝٓ ايؿُزاْٞ، محٝز، ا

 88ل ،0220ّ

72-
 082ل  –ب١ٝٓ ايًػ١ ايؾعض١ٜ 
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73- 

١ٓٝ ايعا١َ  ، صَار ايؾعض ، عبز ايهضِٜ صامٞ،دعؿض  ،0ط ،0282ّ ،بػزار –راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ

 812ل
74- 

 818ٜٓعض قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض ل

75-
 88ل  ،ر٫ي١ املهإ يف ققٝز٠ ايٓجض

76- 
 ،082ايعزر  –بػزار  ،( يًؾاعض٠ َغاص اؿذاَٞققٝز٠ ) بٛف١ً مٛ اهلل –دضٜز٠ طضٜل ايؾعب 

0 – 8 ،8101ّ 

 :املقارص ٚاملضادع

 ٝٓٛعٞ :ر ،ا٫ػاٖات ٚاؿضنات يف ايؾعض ايعضبٞ اؿزٜح َضنظ رصاعات  ،ع٢ًُ اـنضا٤ اؾ

١ٓٝ  ّ .8118 ،0ط ،بريٚت ،ايٛسز٠ ايعضب

 راص ايؾ٪ٕٚ عاَٞ َٗزٟ ،رصاع١ ؿزاث١ ف١ً ؽعض ،ؾل اؿزاث١ ٚسزاث١ اؾٓػ اؾزٜزأ ،

 0ط ،بػزار ،ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ

 املػضب –راص تٛبكاٍ  ،ٚقُز ايعُضٟ ،تضمج١ قُز ايٛيٞ ،دإ نٖٛني ،ب١ٝٓ ايًػ١ ايؾعض١ٜ، 

 ر.ط ،0281ّ

 ايزاص  ،، املضنظ ايجكايف ايعضبٞمحٝز ؿُزاْٞ ،ٓك ايغضرٟ َٔ َٓعٛص ايٓكز ا٭ربٞب١ٝٓ اي

 ّ.0220 ،0ط ،ايبٝنا٤

 بػزار، ، راص املإَٔٛ يًرتمج١ ٚايٓؾضتضمج١ َ٪ٜز سغٔ ؾٛطٟ ،ؼضٜض َايهّٛ بضابضٟ ،اؿزاث١ 

 0212 ،0ط ،بريٚت ،راص ف١ً ؽعض ،قُز املاغٛط ،سظٕ يف م٤ٛ ايكُض. ّ 

 0ط ،بػزار –راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ  ،ْقري٠ أمحز :ر ،ايؾعضٟ يف ؽعض بؾاص بٔ بضرطاب اـ، 

8100. ّ 

 َطبع١  ،عبز اإلي٘ ايقا٥ؼ :ر ،بٝاض ايٝكني ٭َني أعرب أمنٛسّدا ،ر٫ي١ املهإ يف ققٝز٠ ايٓجض

 ّ.0222 ،0ط ،رَؾل ،ا٭ٖايٞ

 ايكاٖض٠ ،ٖٓزاٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاؾ١َ٪عغ١  ،َضادع١ َقطؿ٢ ايػ٬ٜٝين ،رٜٛإ َعضٚف ايضفايف، 

 ّ .8108 ،ر .ط

 ٌٜٛ0201 ،0ط ،بريٚت ،راص ايٓٗاص ،أْغٞ اؿاز ،ايضعٛي١ بؾعضٖا ايط. ّ 

 0282ّ، 0ط ،بػزار، ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َراص ايؾ٪ ،: عبز ايهضِٜ صامٞ دعؿضر، صَار ايؾعض. 

 0288 ،0ط ،ايكاٖض٠ ،راص املعاصف ،قُز ؾتٛح أمحز :ر ،ؽعض املتٓيب قضا٠٤ أخض٣ . 

 0288 ،ر .ط ،ايكاٖض٠ ،َطبع١ اهل٬ٍ ،سبٝب ع١َ٬، ايؾعض املٓجٛص. ّ 

 ١ٜٓ ٚايؾاعض١ٜ ُٓإ ،راص ايؾضٚم يًٓؾض ٚايتٛطٜع ،أمئ ايًبزٟ ،ايؾعض  ّ .8111 ،0ط ،ع

 ٍ8ط ،بريٚت ،باصٜػ ،َٓؾٛصات عٜٛزات ،تضمج١ ظاؾض اؿغٔ ،رْٞ ٖٛعُٝإ، عًِ اؾُا، 

0288. ّ 

 ٝٓا  ّ .8100 ،0ط ،بػزار، ، راص ايظا١ٜٚصؾعت َطض ايزيُٝٞ، تعٓزَ
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 ١ٜٓ ققٝز٠ ايٓجض  ّ .8118 ،0ط ،إؼار نٓتاب املػضب ،عبزاهلل ؽضٜـ، يف ؽعض

 َٗ 8118 ،0ط ،رَؾل ،إؼار ايهٓتاب ايعضب ،ْظاص بضٜو ٖٓٝزٟ ،ب ايؾعضيف. ّ 

 راص املإَٔٛ يًرتمج١  ،تضمج١ أ.ر: طٖري فٝز َػاَػ ،َٝؾٌٝ عاْزصا، قضا٠٤ يف ققٝز٠ ايٓجض

 ّ .8108 ،0ط ،ٚايٓؾض

 ١ٓٝ إؼار  ،قُز فابض عبٝز :ر ،ايكقٝز٠ ايعضب١ٝ اؿزٜج١ بني ايب١ٝٓ ايز٫ي١ٝ ٚايب١ٝٓ اإلٜكاع

 ّ .8110 ،0ط ،رَؾل ،ايهٓتاب ايعضب

 ٜٓآَاققٝز راص املإَٔٛ يًرتمج١  ،تضمج١ طٖري فٝز َػاَػ ،عٛطإ بضْاص، ٠ ايٓجض َٔ بٛريري إىل أ

 ّ .0228 ،0ط ،بػزار ،يٓؾضٚا

 0208 ،1ط ،بريٚت ،راص ايعًِ ي٬ًُٜني ،ْاطى امل٥٬ه١، قناٜا ايؾعض املعافض. ّ 

 0288 ،8ط ،بريٚت ،امل٪عغ١ اؾاَع١ٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜع ،أْغٞ اؿاز ،ٔي. ّ 

  درياص دٓت –َزخٌ ؾاَع ايٓك 

 8110 ،0ط ،بػزار ،راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ ،بؾض٣ َٛع٢ فاحل :ر، املضأ٠ ٚايٓاؾش٠. ّ 

 ١ٓٝ يًزصاعات ،سامت ايقهض :ر ،َضاٜا ْضعٝػ  ّ .0222 ،0ط ،بريٚت ،امل٪عغ١ اؾاَع

  ر .ت ،محك ،راص ايشانض٠ ،َٓشص عٝاؽٞ :تضمج١ ر –تٛرٚصٚف  –َؿّٗٛ ا٭رب 

  ٞعغ١ املز١ٜٓ يًطباع١ ٚايٓؾض –ًَشل ا٭صبعا٤ ا٭رب٪َ 

 0288 ،0ط ،بػزار ،راص ايؾ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ  ،عًٞ دٛار ايطاٖض :ر ،َٔ ٜؿضى ايقزأ. ّ 

 ١ٓٝ املعافض٠ ١ٜٓ ا٭رب امل٪عغ١ ايعضب١ٝ يًزصاعات  ،تضمج١ ععٝز ايػامنٞ ،صاَإ عًزٕ ،ايٓعض

 ّ .0221 ،0ط ،بريٚت ،ٚايٓؾض

 َٓؾٛصات إؼار  ،قُز ع٤٬ ايزٜٔ عبز املٛىل ،َؿَٗٛات ققٝز٠ ايٓجض منٛسّدا ،ِٖٚ اؿزاث١

 ّ .8111 ،0ط ،رَؾل ،ايهتاب ايعضب

 

 :ايضعا٥ٌ اؾاَع١ٓٝ

 داَع١ نايٝؿٛصْٝا ،أطضٚس١ رنتٛصاٙ ،دٛيٞ عهٛت ،ايعضبٞ اؿزٜحا٭ؽهاٍ اؾزٜز٠ يف ايؾعض، 

0202 ّ 

 ُٝٓز، ا٭فٍٛ ٚايتش٫ٛت ،ز٠ ايٓجض يف ايٓكز ايعضبٞ اؿزٜحَؿّٗٛ قق صعاي١  ،أمحز عًٞ ق

 ّ .8111 ،بػزارداَع١ ،َادغتري
 

ٜٓات  :ايزٚص

 0222 ،بػزار ،80ايعزر  ، عزر خال بكقٝز٠ ايٓجض، ف١ً ا٭رٜب املعافض.ّ 

 0228 ،88ايعزر  ،ف١ً أعؿاص. ّ 

 بػزار8111ايغ١ٓ اـاَغ١ ٚايج٬ثٕٛ / ، 1 ف١ً ا٭ق٬ّ ايعزر . ّ 
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 ايعزر اـاَػ ،ف١ً أٌٖ ايبٝت 

 ايعضام ،ايؿًٛد١ ،8108ّ ،ايعزر ايغابع ،ف١ً صٚاؾز 

 بريٚت . ،0211ّ ،8ايغ١ٓ  ،08ايعزر  ،ف١ً ؽعض 

 ً١ٓٝف  بػزار . ،0222ّ ،0ايعزر ،١ ايطًٝع١ ا٭رب

 0222 ،88ز ،8َر ، ف١ً ع٬َات. ّ 

 ٍٛ0288 ،8ايعزر  ،8َر  ،ف١ً ؾق. ّ 

  ٌَ0288 ،1ايعزر  ،ف١ً ايهض. ّ 

 ١ٓٝ  ّ .8111 ،ايغ١ٓ ا٭ٚىل ،ايعزر ا٭ٍٚ ،ف١ً املدتاص يًعًّٛ اإلْغاْ

 0282 ،01ايعزر  ،ف١ً املٓاص. ّ 

 

 :ايقشـ

  8101ّ ،0،8 ،082ايعزر  ،بػزارطضٜل ايؾعب، دضٜز٠. 
 

 :املقارص ا٭دٓب١ٓٝ

 Anthologidu poeme en prose Julliard 1946 ( reedition Grasset, 

et,1956) chpelan m 

 Baude larie, lespleen de paris 

 Pressesde I anivas itede parissorbonne 1993  
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 َٔ ايبالغ١ إىل ايبالغ١ ادتدٜد٠ )اذٔتذاز(

                    

بتطاّ ستؿٛض ا أ.                 

   

 

ibtissamma44@gmail.com   

  
َعَسَؾت ايبالغ١ ع٢ً َد٣ تازغتٗا ايطٌٜٛ عددًا َٔ ايتعازٜـ اييت  ـ ايبشح:ًَد

ُٚددٚا ؾٝٗا، ٚغٗدت ايبالغ١ ايكدمي١  ٌٓ قّٛ ٚاذتكب١ اييت  ازتبطت بجكاؾ١ ن

ٍٛٓ إىل  ١ٓٝ( اشدٖازًا ٚاضعًا قبٌ إٔ تطِٗ ظسٚف شتتًؿ١ يف اْهُاغٗا يتتش )عسب١ٓٝ/غسب

١ٓٝ ٚايؿٕٓٛ ايبد ٕٓ َا زتٓسد يٛا٥ح َٔ ايؿٛز ايبٝاْ ـٓ ٚاإلْطإ. إ ٜع١ٓٝ َٓؿؿ١ً عٔ ايٓ

ٕٓ إعاد٠ قسا٤تٗا أقش٢ خٝازًا  ٝٓٔ أ سكّكت٘ ايبالغ١ ايكدمي١ ال ٜعين اْتٗا٤ دٚزٖا، ؾكد تب

ٕٓ تطعُٝٗا مبا سّككت٘  ًٔٓشًا ْعسًا ملا حتًُ٘ َٔ ثسا٤ ٚؾهس َٔ د١ٗ، نُا أ َُ ًٝٓا  إْطاْ

١ٓٝ أٓد٣ إىل ٚالد٠ بالغ١ ددٜد٠ جت ٜٓات ايًطاْ ُٓك١ ايٓعس اٚشت دزاض١ ٚضا٥ٌ ايتعبري املٓ

ُٜعَسض عًٝٗا َٔ  ٝٓات ارتطاب اييت َٔ غأْٗا إٔ جتعٌ ايعكٍٛ ُتطًِّ مبا  يتدزع تكٓ

َُٔ اذٔتذاز. ََه  أطسٚسات َٔ د١ٗ أخس٣، ٖٚرا 

َؿّٗٛ ايبالغ١ قدميًا َع َؿاِٖٝ عٓد٠ أبسشٖا تداخٌ حمل١ تازغت١ٓٝ(: )ايبالغ١ ايكدمي١ 

ٍِ ٚارتطأب ي٘ بٓاؤٙ  ٔٓ ايكٛ ارتطاب١، اييت ُتعَسف بهْٛٗا دٓطًا َٔ أدٓاع ايتٛاؾٌ ٚؾ

َٓا َؿّٗٛ ايبالغ١ ؾريتبط بايطسٜك١  ٝٓص بايبالغ١ ٚاإلقٓاع، أ ٚأضًٛب٘ ايرٟ ٜتُ

ٞٓ َٚا قٓدَ٘ ايطؿططا٥ٕٝٓٛ  ٚاألضًٛب. ٜٚعٛد اذتدٜح عٔ ايبالغ١ إىل ايرتاخ ايْٝٛاْ

ُٓٞ ارتطاب١ )ايبالغ١ اإلقٓاع١ٓٝ( اييت دعًٖٛا َطًهًا  ايرٜٔ ناْٛا يف األؾٌ َعً

ٍٚٓ َٔ آتذ٘ إىل تهٜٛٔ ارتطبا٤ ٚتٛدِٝٗٗ إىل  يًٛؾٍٛ إىل غاٜاتِٗ ايطٝاض١ٓٝ، ؾهاْٛا أ

ٔٓ اذتٛاز، ٚناْت ٚظٝؿ١ ارتطاب١ عٓدِٖ ايكدز٠ ع٢ً تعب١٦ ايٓؿٛع،  ادتدٍ ٚؾ

ايٛددإ، ٚحتسٜو عٛاطـ اآلخسٜٔ ٚايتأثري ؾٝٗا ٚحتٌٜٛ اقتٓاعاتِٗ إىل  ٚاضتُاي١

ايٛد١ٗ امُلساد٠ َٔ خالٍ غٛاٜات ايتكًٌٝ ٚايتػهٝو، ٚايتػًٝط بايكٝاع ايؿاضد، 

ٚاْؿٓب اٖتُاَِٗ بػهٌ نبري ع٢ً تأنٝد أ١ُٖٓٝ ايبٝإ ٚايرباع١ ايًؿع١ٓٝ، ٚدعًٛا 

١ٓٝ، ٚعٓد ٕٓ ايؿٓا٥ع مجٝعًا َٔ طٓب ٖٚٓدض١ ارتطاب١ يف ؾدز ايؿٓا٥ع اإلْطاْ ٚا أ

١ٓٝ ٚاإلْطإ َا مل تسؾدٖا ضًط١  َٚعُاز ٚغريٖا ال ميهٔ إٔ ٜتشّكل بٗا خري يًُدْ

ايكٍٛ
1

ٌٓ َا ٜؿادؾْٛ٘  ، ٚتؿٓسغٛا يتعًِٝ ايطالب ايبالغ١ ٚاإليكا٤ ٚادتدٍ ملٛاد١ٗ ن

ٓطل ٚمتٜٛ٘ َٔ خالٍ ايتالعب باأليؿاظ ٚاالضتعازات ٚايهٓاٜات ادتٓراب١ رتداع امل

 اذتكٝك١ بػ١ٝ ايتأثري يف اآلخسٜٔ ٚإقٓاعِٗ.

                                                        


 .باسج١، داَع١ ايبعح، محـ،  ضٛزٜا
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ٕٓ َا دا٤ ب٘ ايطؿططا٥ٕٝٓٛ أبٗس ايٓاع، ٚيهٓٓ٘ يف ايٛقت ْؿط٘ أشعر ايؿالضؿ١  إ

ٕٓ َا قاَٛا ب٘ )أٟ ايطؿططا٥ٕٝٓٛ( نإ ضببًا َباغسًا ضاعد ع٢ً ْػ٤ٛ  اّيرٜٔ زَأٚا أ

خطاب١ )بالغ١( ضٛدا٤ سطب تعبري بازت
2

ٍٚٓ َٔ تؿٓد٣ هلِ ٚاختًـ  . ٚنإ ضكساط أ

َعِٗ، ٚنريو ؾعٌ تًُٝرٙ أؾالطٕٛ ايرٟ اْتكد َرٖبِٗ ايكا٥ِ ع٢ً ايتكًٌٝ 

 ،١ٓٝ ٚاملتادس٠ بايعًِ ٚاذتكٝك١ َٔ أدٌ اضتُاي١ ايٓاع بأضايٝبِٗ ايبالغ١ٓٝ ٚارتطاب

ِٓ دا٤ أزضطٛ ؾأقاّ ارتطاب١ ع٢ً األ ضظ ٚقٓدَِٗ ع٢ً ايطػا٠ تأنٝدًا رتطٛزتِٗ. ث

ٟٓ ع٢ً أضاع االستُاٍ ٚاملُهٔ، ٚدعٌ ٖدف ارتطاب١ ايتأثري،  اييت سازبٗا أؾالطٕٛ أ

ٟٓ َٛقٛع نإ، ٚتستٝب تًو ايٛضا٥ٌ.  ٚضع٢ إىل انتػاف ٚضا٥ٌ اإلقٓاع املُه١ٓ يف أ

ُٜكٖدّ يف  ؾاختالف املٛقٛعات ٚاملتًّكني ٜكتكٞ تكدِٜ ٚض١ًٝ ٚتأخري أخس٣، َٚا 

١ٓٝ، ٚال ارتطاب١ ايككا١ٓٝ٥ ال ٜطت عٌُ يًتأثري ع٢ً مجٗٛز ايٓاع يف ارتطاب١ االستؿاي

 (،(ETHOSإاّل َٔ خالٍ ايرتنِٝص ع٢ً أخالم املتهًِّ  -سطب أزضطٛ -ٜتشّكل اإلقٓاع 

 ،(LOGOS)َٚساعا٠ ايكٍٛ ْؿط٘  (،(PATHOSٚتؿٝرِي املتًّكٞ يف ساي١ ْؿط١ٓٝ َا 

ٌٓ َا ضبل.  َٚعسؾ١ خؿٛؾ١ٓٝ ن

ٛعًا َٔ ايتٛاشٕ، ؾكد دعٌ ارتطاب١ ٚضطًا َا بني اضتطاع أزضطٛ إٔ ٜكِٝ ْ

ٍٚٓ عٓد أزضطٛ إتاس١ُ  ِٓ األ ٕٓ اهل ٝٓني ٚايؿالضؿ١، ٚٚدد بعض ايدازضني أ ايطؿططا٥

ِٓ باذتٓل بكدز اٖتُاَ٘ مبا  ١ٓٝ، ؾٗٛ مل ٜهٔ ٜٗت ٞٓ يتهٜٛٔ زأٟ األغًب ايتداٍٚ ادتُاع

ْٓ٘ سٓل إلقٓاع اآل ْٓ٘ سٓل، أٟ َا ٜٓبػٞ إٔ ٜعٗس أ خس يف إطاز دميكساط١ٓٝ أثٝٓا، ٜعٗس أ

 ٚظًّت أؾهازٙ قا١ُ٥ زدسًا طٜٛاًل َٔ ايصَٔ.

١ٓٝ يف ايعؿٛز ايٛضط٢ باٖ تُاّ ايعًُا٤، ٚاغتًُت ع٢ً ٚسعٝت ايبالغ١ ايعسب

ايبدٜع ٚايبٝإ ٚاملعاْٞ. ٚناْت نباقٞ ايبالغات ايكدمي١ تعاجل ْؿٛؾًا  عًّٛ

ِٓ بارتطاب ايرٟ ٜهتؿٞ برات٘ ٚال ٚخطابات أدب١ٓٝ عتهُٗا ايٛعٞ ٚايكؿد، ٚمل  تٗت

ـٓ ايرٟ ٜتٛٓد٘ إىل اآلخس، ٚضعت إىل بٓا٤ خطٛط  ٜساعٞ املتًّكٞ، بٌ زّنصت ع٢ً ايٓ

تٛاؾٌ بني ايػعس ٚارتطاب١ ٚبني ايتدٌٝٝ ٚاإلقٓاع، ٚاضتطاعت إٔ تطتشدخ أضايٝب 

٠ٓٛ املٓطل ٚخٝاٍ األدٜب اْطالقًا َٔ ٚدٛد عٛ ا٥ل بني بالغ١ٓٝ إقٓاع١ٓٝ جتُع بني ق

 ُٔٓ ١ٓٝ، ٚتك ١ٓٝ ع٢ً َعاٜري إقٓاع١ٓٝ ٚمجاي طبا٥ع ايٓاع. ٖٚهرا قاَت ايبالغ١ ايعسب

َُٜعٓد  ُٓٗا ايٛقٛح ايرٟ  ٌٓ أٖ ٞٓ يع َؿّٗٛ ايبالغ١ عٓد ايعًُا٤ بعض َبادئ اذٔتذاز اإلقٓاع

ٕٓ أؾٌ  ٌٓ َٔ أؾُٗو سادتو ؾٗٛ بًٝؼ، أٟ إ ًَٛٓا أضاضًٝٓا يف اإلقٓاع ٚايتأثري، ؾه َك

يٝظ َطًكًا أٚ  إلبالؽ، ٚإٜؿاٍ ايدالي١ ٚتبًٝػٗاـ سطب ادتاسغ١ ايكدز٠ ع٢ً اايبالغ

ممهًٓا نٝؿُا آتؿل، بٌ ي٘ طسا٥ل ظتب إٔ تٓتؿل َع ضٓٔ ايعسب ايعؿُا٤ ٚزتازٟ 

نالَِٗ
3
ٌٓ َٔ أؾُٗو سادت٘ ؾٗٛ بًٝؼ،  . ٞٓ: ن ٟٓ بإٔ قاٍ: ))...ٚقاٍ ايعتاب ٚشاد ايعطهس

ُْٓا عين: إٕ أؾُٗو سادت٘ باأل ٝٓس٠ ؾٗٛ بًٝؼ((ٚإ يؿاظ اذتط١ٓ ٚايعباز٠ ايٓ

4
.  ْ٘ٓ أٟ إ

 .١ٓٝ ٞٓ يف ايبالغ١ ايعسب ٞٓ ايرٟ ال ميهٔ ؾؿً٘ عٔ ادتاْب ايدالي أقاف ادتاْب ادتُاي

ٌٓ َا تبًؼ ب٘ املع٢ٓ قًب ايطاَع ؾتُّهٓ٘ يف ْؿط٘ نتُّهٓ٘ يف  ْٓٗا: ))ن ٚعٓسف ايبالغ١ بأ
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ْؿطو َع ؾٛز٠ َكبٛي١ َٚعسض سطٔ((
5
املتًّكٞ ٚاْؿعاي٘ ٚتأٓثسٙ  ؾاضتشطإ .

١ٓٝ، ٚاملتًّكٞ ايرٟ ٜتُا٢ٖ عاطؿًٝٓا َع امُلسضٌ ٜهٕٛ أنجس  ٜستبط بٗرٙ ارتآؾ١ ايتدًٝٝ

 َٝاًل يكبٍٛ دعٛاٙ.

جتُع ايبالغ١ بني خٛآف تسانٝب ايهالّ َٚساعات٘ ملكتك٢ اذتاٍ ٚأٚد٘ 

ال تكـ عٓد  االضتشطإ، ٚبني َطابك١ ايهالّ يكؿدٙ َٚساعات٘ يٛقٛح داليت٘، ٖٚٞ

 ٓٞ سدٚد املع٢ٓ، بٌ تتٓاٍٚ ايًؿغ أٜكًا يرا حتٓدثٛا عٔ ايؿؿاس١، ٚدعًٗا ايطهان

قطُني أسدُٖا زادع إىل املع٢ٓ ٖٚٛ خًٛف ايهالّ عٔ ايتعكٝد، ٚايجاْٞ زادع إىل 

١ٓٝ أؾ١ًٝ جتسٟ ع٢ً قٛاْني ايًػ١، ٚتهٕٛ ض١ًُٝ عٔ  ايًؿغ، ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايه١ًُ عسب

ايتٓاؾس
6
ٝك١ ؾكد تٓاٚيت ٖرٙ ايبالغ١ قكاٜا عدٜد٠ تٛٓشعت ع٢ً َطتٜٛات ٚيف اذتك .

ٞٓ َٚا ٜساؾك٘ َٔ أدا٤  ٞٓ إذ عادتت األدا٤ ايؿٛت ايًّػ١ ناّؾ١ بد٤ًا باملطت٣ٛ ايؿٛت

ٞٓ، ؾسبطت بني ايتأثري ٚغدؿ١ٓٝ املتهًِّ ٦ٖٝٚت٘ ٚسسنات٘ ٚأدا٥٘ ٚ طالقت٘،  سسن

ِٓ ايرتنٝيٓب ٞٓ ث ـٓ َسٚزًا باملطت٣ٛ ايؿسيٓف ؾاملعذُ ٞٓ، إذ أّندت ع٢ً دٚز ايٓ  ؾايدالي

ايرٟ ظتب إٔ عتٟٛ َا ٜهؿٞ َٔ اإلَهاْات ٚارتؿا٥ـ الضتُاي١ املتًّكٞ، ٚزّنصت 

ْٛٓات٘ َٔ يؿغ ْٚعِ ٚزتاش... ٚأٚيتٗا اٖتُاًَا ْعسًا ملا ميهٔ إٔ حتًُ٘ ٖرٙ  ع٢ً َه

٠ٓٛ تتٝح يًُتهًِّ اضتعُاهلا يف ايتأثري ٚاإلقٓاع. نُا  ْٛٓات َٔ ق عجت يف األضًٛب امله

ٝٓص خطابًا عٔ آخس، ؾارتطاب ايبًٝؼ يٝظ بايكسٚز٠ ذيو ارتطاب ايرٟ ٜبًؼ  ايرٟ مي

أع٢ً دزدات ايعًِ ٚايؿهس ٚاألدب بٌ ٖٛ ارتطاب ايرٟ ٜطتطٝع إٔ ٜطتعني مبا عتتٜٛ٘ 

ٛٓع١ قادز٠ ع٢ً اضتُاي١ املتًّكٞ ٚإقٓاع٘ عكاًل ٚعاطؿ١،  َٔ أدٚات ٚأضايٝب بالغ١ٓٝ َتٓ

ٖ ٓٔ ُْٓا نإ يه ٞٓ نُا ٖٛ اذتاٍ عٓد ايْٝٛإ، إ را نًّ٘ مل ٜهٔ َستبطًا باذٔتذاز اإلقٓاع

زتٓسد غرزات َتٓاثس٠ يف نتب ايتؿطري ٚايبالغ١ ٚاألدب، اقتكتٗا قسٚز٠ ايؿِٗ 

ٚاإلؾٗاّ اييت ُأٚيع بٗا ايعًُا٤ آْراى َتػاؾًني عٔ أضايٝب ايؿِٗ ٚاإلقٓاع ٚطسا٥ك٘، 

ٝٓني  ع٢ً ٚدٛٙ ايبٝإ بٛؾؿ٘ ضٓسًا َٔ أضساز مجاٍ ارتطاب ال ٚاْؿٓب اٖتُاّ ايبالغ

بٛؾؿ٘ ٚض١ًَٝ تأثري يف املتًّكٞ ٚإقٓاع٘، ٚأؾبشت ايبالغ١ ))َطسدًا بايٛدٛٙ ٚايؿٛز 

ـٓ باألضاع(( ٚأمناط ايبدٜع ٚأضايٝب أدا٤ املع٢ٓ ايكا١ُ٥ يف ايٓ
7
. 

ٔٓ ايبالغ١  ١ٓٝ-يه ١ٓٝ ٚايػسب ُٜهتب هلا  -ايعسب اييت عسؾت ؾرت٠ اشدٖاز مل 

ٟٓ، ٚؾٓطس  االضتُساز يف ٖرا ايٓشٛ إذ ضسعإ َا بدأت تطكط يف دا٥س٠ اإلُٖاٍ ايؿهس

ْٓ٘ عا٥د إىل مج١ً َٔ األضباب َٓٗا:  ايباسجٕٛ مجٛد ايبالغ١ بأ

  سؿسٖا يف زتاٍ ايتعًِٝ إذ أؾبشت َع ايٛقت زتٓسد يٛا٥ح َٔ ايؿٛز ايبدٜع١ٓٝ

ٕٓ ايبالغ١ اييت ٚايٓؿٛف احملٓٓ ـٓ ٚاإلْطإ. ٚشاد األَس تعكٝدًا أ ط١ املٓؿؿ١ً عٔ ايٓ

ًَْٗت َٔ ايٓشٛ ٚاملٓطل عٓد ْػأتٗا اختٓكت بُٗا عٓد اْهُاغٗا، ٚأخرت َباسجٗا 

١ٜٓ َتشٓذس٠ مل تطاٜس اذتٝا٠ سٛهلا نعًِ ايكاؾ١ٝ  تعاٜؼ َباسح دص١ٓٝ٥ تكًٝد

 ٚعًِ ايعسٚض.

 ٝ١ٓٝ اييت ُعٖدت َك ُْٔعَس ؾعٛد ايٝكٝٓ اضًا يًعًِ ٚاملعسؾ١ َتذاٚش٠ َسس١ً ايًػ١ اييت 
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ٍِّ، أٟ  ١ٓٝ تؤَٔ بايجابت ال باملتش إيٝٗا آْراى بٛؾؿٗا ٚض١ًٝ تعبري ال غري. ٚايٝكٝٓ

ُتدٔكع اذتكا٥ل إىل ايتذسب١ ٚايعكٌ، ٚتكٝل بايتايٞ ؾٝٗا دا٥س٠ ارتالف ايرٟ ٜعٓد 

ٓٝ ١ َطؤٚي١ َباغس٠ عٔ اْٗٝاز أضاع ايبالغ١ اذٔتذاد١ٓٝ. ٚقد عٓد بازت ايٝكٝٓ

ايبالغ١ اذٔتذاد١ٓٝ ؾشٝح ٜطٛد ايٝكني ٚايعكٌ غتتؿٞ اذٔتذاز ايرٟ الٜكّٛ إال 

١ٓٝ بصٚاٍ األدٚات ايٝكٝٓ
8
. 

ٟ  عٛد٠ ايبالغ١: ٕٓ ادتُٛد ايرٟ أؾاب ايبالغ١ مل ُتهتب ي٘ اذتٝا٠ إاّل ع٢ً ٜد بريملإ اير إ

ٞ ب٢ٓ َػسٚع٘ ع٢ً أْكاض ايبالغ١ ايكدمي١، يٝبين  ٛٓتٗا َٔ املاق بالغ١ ددٜد٠ تطتُٓد ق

ٕٓ ٖرٙ ايعٛد٠ ادتدٜد٠ ٖٝٓأت هلا زتُٛع١ َٔ ايعسٚف، َٓٗا  ٜٚعٝد بعجٗا َٔ ددٜد. إ

 ٌ ٟٓ ايرٟ يكٝ٘ ايتكٓدّ ايتكيٓن، َٚا ذتك٘ َٔ تػهٝو يف ق١ُٝ ايعك املؿري ايرتادٝد

ٟٓ، إىل داْب االْتػاز ايهبري ٚايٛاضع يٛضا٥ٌ االٓتؿاٍ )تًؿص٠ ـ ؾشاؾ١ ـ  ايبػس

ٛٓز عًّٛ االٓتؿاٍ ٚطسا٥ك٘ يف  أْرتْٝت....(، ٚنإ بريملإ قد دعا إىل قسٚز٠ َساعا٠ تط

 ٕ عؿس بات ؾٝ٘ ايعامل أغب٘ بايكس١ٜ ايه١ْٓٝٛ ايؿػري٠، نُا يؿت ايٓعس إىل َا ميهٔ أ

ٖٛز٠، إذ نإ يًتػٝري  تكّٛ ب٘ ايبالغ١ إذا َا ُأعٝدت قسا٤تٗا يف ق٤ٛ املٓاٖر ايًػ١ٜٓٛ املط

١َٓ ٚاأل١ُٖٓٝ املتصاٜد٠ يًبشٛخ  ١ٓٝ بؿؿ١ عا ّٓ ايرٟ سؿٌ يف َٓاٖر ايعًّٛ اإلْطاْ ايعا

١ٓٝ ٚايتأ١ًٜٓٝٚ... (  ١ٓٝ )ايطُٝٝا١ٓٝ٥ ٚايتٛاؾ١ًٓٝ ٚايتداٚي١ٓٝ ٚاألضًٛب ايًػ١ٜٓٛ بٓعسٜٓاتٗا ايًطاْ

 َٔ(( ٍٓٛ ٞٓ بؿؿ١ خآؾ١ أثسٙ ع٢ً ايبالغ١ ؾبدأت تتش َٚا زاؾل ذيو َٔ ْكد إٜدٜٛيٛد

١ٜٓ إىل ايٛؾؿ١ٓٝ، َٚٔ ايكاعد٠ إىل ايعاٖس٠(( املعٝاز
9

ْٓٗا تطًخ دًدًا قدميًا أَضَسٖا   ٚنأ

 ٕٓ ٚقٖٝدٖا عٗٛدًا ط١ًٜٛ، يتعٛد إىل اذتٝا٠ ع١ًّ ددٜد٠ ١٦ٖٝٚ أب٢ٗ، ٚأدزى ايباسجٕٛ أ

ايبالغ١ قسٚز٠ ال غ٢ٓ عٓٗا، ؾٓشٔ ال صتتٓح بالغ١ إاّل إلْػا٤ بالغ١ أخس٣. ٖرا َا غٗد 

ايتازٜخ، ؾبعد إٔ ضكطت يف ْطٝإ ٜطبع٘ االستكاز إىل ْٗا١ٜ ايكسٕ ايتاضع عػس، ب٘ 

ْٓٓا ْطتعني بٗا يف أْٛاع ارتطاب  ٛٓتٗا خالٍ ضٓتٝٓات ايكسٕ املاقٞ ؾاْتبٗٓا إىل أ عادت إىل ق

ْٓٓا ْٗدف  ٕٓ ايبالغ١ قد ؾازت عًًُا، ٚأ ناّؾ١، ْٚتٝذ١ هلرٙ األ١ُٖٓٝ ظتب ))إٔ ْطٓذٌ أ

ٕٓ ايبالغ١ َٔ د١ٗ ثايج١ يٝطت ستؿٛز٠ يف ايبعد  َٔ د١ٗ ثا١ْٝ ١ٜٓ بالغ١ٓٝ، ٚأ إىل ْعس

ٕ تؿبح عًُاً ٚاضعًا يًُذتُع(( ٌ تٓصع إىل أ ٞٓ بػهٌ ؾازّ، ب ادتُاي
10
. 

١ٓٝ بعد إٔ ٚددت  يكد أزادت ايبالغ١ إٔ تجبت ٚدٛدٖا ٚاْتطابٗا إىل ايعًُ

١ٓٝ نايعً ١ٓٝ ٚايعكً ١ٓٝ ْؿطٗا يف ؾساع سآد َع ايعًّٛ ايتذسٜب ّٛ ايسٜاق١ٓٝ ٚاإلْطاْ

ٞٓ، إذ  ٞٓ يبريملإ اضتعاد٠ ايبالغ١ ملهاْٗا ايطبٝع ٚاملٓطل ٚاألخالم، ٚنإ املطع٢ األضاض

١ٓٝ ًْذأ إىل ايبالغ١ سني تعٛشْا ايرباٖني املٓطك١ٓٝ ٚايتذسٜب
11

َٓني  ، ؾٛقع نتابني ٖا

١ٜٓ ايبالغ١، ٚظٗس  إىل داْب ُٖا: َؿٓٓـ يف اذٔتذاز، ايبالغ١ ادتدٜد٠ ٚإَرباطٛز

بريملإ عًُا٤ آخسٕٚ أّندٚا أ١ُٖٓٝ ايبالغ١ إذ زَأٚا ؾٝٗا قاّيتِٗ املٓػٛد٠، نُا َٚددٚا 

١ٓٝ ال  ٕٓ األضًٛب ْٓٗا تؿتكسأ ٝٓٔ ٖٓسٜؼ بًٝح يف نتاب٘ ميهٔ إٔ تٓٛب عٓٗا؛ أل ـ نُا ب

.ٓٞ ١ٓٝ ـ إىل ايبعد ايتداٚي  ايبالغ١ ٚاألضًٛب



ٔ ايبالغ١ إىل ايبالغ١ ادتدٜد٠ )اذٔتذاز(                  20                                       َ 
 دزاضات عسب١ٝ

 

Dirasat Arabia  ايًػ١ٜٛ ٚايٓكد١ٜايدزاضات  8102 ايعدد ارتاَظ 

 

ـٔ ايبالغ١ ايّٝٛ بهْٛٗا عًًُا قا٥ ًُا بٌ أؾبشت َٓطك١ َػرتن١ بني مل تهت

ٝٓات  ٌٓ خطاب بالغت٘، ٚبات اإلقٓاع َطًبًا أضاضًٝٓا يف غٓت٢ ايعًُ ايعًّٛ، ٚأؾبح يه

ٛٓع١ قادز٠  ١ٜٓ، ٚؾازت ايبالغ١ تًعب دٚز احملٓسى ايؿٓعاٍ باضتدداّ أضايٝب َتٓ ايؿهس

ّٛ ع٢ً قدز٠ ع٢ً حتكٝل اإلقٓاع ٚايتأثري َٓٗا َا ٜكّٛ ع٢ً بالغ١ ايؿٛز٠ َٚٓٗا َا ٜك

ُْٓا مبكُْٛ٘ َٚؿَٗٛ٘... ٚأؾبشت ٖرٙ ايبالغ١ قادز٠ يٝظ  ارتطاب ال مبٓطٛق٘ إ

ُْٓا أؾبشت َتشّه١ُ أٜكًا  ؾكط ع٢ً ايتأثري ٚحتٌٜٛ ايكٍٛ ٚايؿٛز٠ ؾعاًل ٚممازض١، إ

ُٜكرَتح عًٝٗا يف أذٚام ايٓاع ٚت٦ٝٗٔتٗا يكبٍٛ َا 
12

ٌٓ ٔسذاز بالغ١، ٚايعهظ  ، ؾٛزا٤ ن

ٕٓ اهل  دف ٖٛ اإلغٛا٤ ٚاالضتػٛا٤ قؿد حتكٝل اإلَتاع ٚاإلقٓاع.ؾشٝح؛ أل

ايكؿد، ٚقٌٝ: اذتٓذ١:  :يػ١ً Argumentationاذٔتذاز  ايبالغ١ ادتدٜد٠ ٚاذٔتذاز:

 :ُ٘ ٌْ سٔتذاز أٟ َدٔدٍ. ٚايٓتشآز: ايتداؾِ. ٚساٖد ُ٘ َا ُدؾع ب٘ ارتؿِ، ٚزد ٚسآد

ايديٌٝ ٚايربٖإستآد١ ٚٔسذادًا: ْاشع٘ اذُتٓذ١... ٚاذُتٓذ١: 
13

. ٚذنس ابٔ ؾازع يف 

ُٜكاٍ: سادذت ؾالًْا ؾشذِذُت٘ أٟ غًِبت٘ باذُتٓذ١، ٚذيو ايعؿس  )َكاٜٝظ ايًّػ١(: ))

ٜهٕٛ عٓد ارتؿ١َٛ، ٚادتُع ُسذر، ٚاملؿدز: اذٔتذاز((
14

ٕٓ اذٔتذاز عٓد  . ٖٚرا ٜعين أ

ٍٓ ع٢ً إقٓاع ارتؿِ باألدّي١ ٚايرباٖني ٚاذتذر. ٚقد أذتكٛٙ قدميًا مبطا٥ٌ  ايعسب ٜد

ٕٓ ٖرا املؿّٗٛ َسادف يًذدٍ ٜٚطٓد َطٓدٙ ايبٝإ ٚايبالغ١، ٚزَأٚا أ
15
. 

١ٓٝ، ؾًؿغ  ١ٓٝ عٔ َعٓاٙ يف ايًّػ١ ايعسب ٚال غتتًـ املع٢ٓ ايًػٟٛ ئًشذاز يف ايًّػ١ األدٓب

سٝح ٜػري ٖرا  (Argumentation))اذٔتذاز( ٜكابٌ يف املعادِ ايؿسْط١ٓٝ اذتدٜج١ 

ٍٕ عٓد٠ٕ َٓٗا:  املؿطًح إىل َعا

 .ايكٝاّ باضتعُاٍ اذُتذر 

 .زتُٛع١ َٔ اذُتذر اييت تطتٗدف حتكٝل ْتٝذ١ ٚاسد٠ 

 ٓٔ اضتعُاٍ اذُتذر، أٚ االعرتاض يف َٓاقػ١ َا ؾ
16
. 

ٕٓ تػري إىل ايدؾاع عٔ اعرتاض أٚ أطسٚس١  (Argumenter) ن١ًُ ٚصتد أ

بٛاضط١ ُسذر أٚ عسض ٚد١ٗ ْعس َعاِزق١ َؿشٛب١ ُعذر
17
. 

١ٜٓ ٜػري يؿغ  إىل ٚدٛد اختالف بني طسؾني  Argueٚيف ايًّػ١ اإلْهًٝص

ٍّ َُٓٗا إقٓاع اآلخس بٛد١ٗ ْعسٙ بتكدِٜ األضباب أٚ ايعًٌ   reasonsٚستاٚي١ ن

ٚ قٓد ؾهس٠ أٚ زأٟ أٚ ضًٛى َاَع أ argumentاييت تهٕٛ اذتٓذ١ 
18.

 

ٝٓات ارتطاب اييت  ٚاؾطالسًا: ْٓ٘ طا٥ؿ١ َٔ تكٓ ١ٜٓ اإلقٓاع، أٟ إ اذٔتذاز برٍ ادتٗد يػا

، أٚ إىل شٜاد٠ يت ٜطٛقٗا ارتطاب، ُٚتعَسض عًِٝٗاياضتُاي١ املتًّكني إىل ايككاٜا  تكؿد

دزد١ تًو االضتُاي١
19

ٚؾٛاًل إىل حتكٝل  اإلقٓاع. ٚع٢ً ٖرا ٜهٕٛ زتاٍ اذٔتذاز:  

ٌَُ، ٚامُلُهٔ، ٚايتكسٜيٓب، ٚارتاليٓف، ٚامُلتٛقَّع، ٚغري امُلؤنَّد... ٜٚكّٛ أضاضًا ع٢ً  امُلشت

ايتؿاعٌ ٚاالختالف يف ايسأٟ. ٜٚبك٢ خطابًا َؿتٛسًا أَاّ ايٓكاؽ ٚايتكِٜٛ، ٚعتكس يف 
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ٌٓ أمناط ارتطاب اييت تٓصع َ ًٜٓا ال ٜكني ؾٝ٘ ٚال إيصاّن ٓصعًا تأثري
20

. إِذ ال ميهٔ ٚدٛد 

 ٔسذاز إاّل سٝح تٛدد ْكاط اختالف.

اذٔتذاز عٌُ يف ايًّػ١ ٜكتكٞ ٚدٛد طسؾني، اْطالقًا َٔ نْٛ٘ عالق١ 

ٍٚٓ( إىل  ٌٍ َٚتًلٍّ سٍٛ قك١ٓٝ َا، ٜطع٢ امُلسٔضٌ امُلشأدر )ايطسف األ َُسٔض ١ٓٝ بني  ختاطب

َٓا يػ١ اذٔتذاز ؾٗٞ ايًّػ١ . )ايطسف ايجاْٞ(، ٚايتأثري عًٝ٘ إلقٓاع٘اضتُاي١ املتًّكٞ  أ

ايطبٝع١ٓٝ
21

١ٓٝ ٚتأٜٚالت َتذٓدد٠ ، َٚا تتُٝٓص ب٘ أيؿاظٗا َٔ زخا٠ٚ ٚي١ْٛٝ تداٚي
22
. 

 ،ٓٞ ٞٓ مبؿّٗٛ ارتطاب١ يف ايرتاخ ايْٝٛاْ ٜستبط َؿّٗٛ ارتطاب اذٔتذاد

ٞٓ ايٓادح يٝظ ارتطاب ايؿادم  ُْٓا ارتطاب األقدز ع٢ً حتكٝل ؾارتطاب اذٔتذاد إ

ٟٓ بٌ ارتطاب  ٟٓ يٝظ ارتطاب االضتبداد اإلقٓاع أٚ اذتٌُ ع٢ً اإلذعإ، ٚارتطاب ايكٛ

ايرٟ ٜتُّهٔ ؾاسب٘ َٔ دؾع اآلخسٜٔ إىل ايكٝاّ بايؿعٌ املطًٛب. ٜٚهُٔ صتاح ارتطاب 

ٞٓ يف قدز٠ احملادر ع٢ً تٛظٝـ األضايٝب يتشكٝل  اذٔتذاد١ٓٝ تٛظٝؿًا بازعًا اذٔتذاد

ٟٓ عٓدَا قاٍ: ))أع٢ً زتب  ٠ٓٛ َٓ٘، ٖرا َا عٓبس عٓ٘ أبٛ ٖالٍ ايعطهس ايػاٜات املسد

ُٜؿٝٓسٙ يف  ُٜشتٓر يًُرَّٛ سٓت٢ غتسد٘ يف َعسض احملُٛد، ٚاحملُٛد ست٢  ايبالغ١ إٔ 

ؾٛز٠ املرَّٛ((
23
. 

ٞٓ يتػٌُ املٓاضب١  ـٓ اذٔتذاد تدخٌ عٓاؾس خازد١ٓٝ يف ؾٝاغ١ ارتطاب/ايٓ

 ١ٓٝ ١ٜٓ ٚأدب أٚ ايػسض ايرٟ ؾٝؼ َٔ أدً٘ ٖرا ارتطاب، ٖٚرا ٜكتكٞ بدٚزٙ غسٚطًا يػٛ

َع١ٓٓٝ تستبط بايكؿد ٚايطٝام ٚاملكاّ، ٚقد أغاز ايبالغٕٝٓٛ ايعسب يريو عٓدَا أّندٚا 

ٌٓ َكاّ َكاٍ.  ٕٓ يه  أ

١ٜٓ ارتطاب ٚتأثري ذيو يف ايٓؿظ َٔ خالٍ إنطا٤ أحٓل ايدازض ٕٛ ع٢ً غعس

ٖرا ارتطاب ايؿٕٓٛ ايبدٜع١ٓٝ ٚايؿٛز ايبٝا١ْٓٝ
24

ٞٓ ٜٗدف إىل  ، ؾايبالغ١ أضًٛب ٔسذاد

تبًٝؼ املع٢ٓ ٚإٜؿاٍ اذتٓذ١ باضتدداّ ايؿٛز ٚاحملٓطٓات، ٖرا ٜعين تأنٝد ازتباط 

ٞٓ بايبالغ١، ٚقد حتٓدخ أبٛ ٖالٍ  ايعطهسٟ عٔ ارتطاب ايبًٝؼ، ٚغٓدد ارتطاب اذٔتذاد

ع٢ً أ١ُٖٓٝ ايتأثري ايٓؿطٞ يًدطاب، ٚأّند أ١ُٖٓٝ تّٛؾس ايػسٚط اذٔتذاد١ٓٝ ؾٝ٘؛ ألْٓٗا 

ٕٓ بالغ١ ارتطاب تهُٔ يف نْٛ٘ ايطٌٗ املُتٓع  ،25قادز٠ ع٢ً اضتُاي١ ايٓؿظ، ٚزأ٣ أ

َٓا بالغت٘ عٓد ادتسداْٞ ؾؿٞ قدزت٘ ع٢ً ايتأثري يف ايعكٌ ٚايٓؿظ َع ًا َٔ خالٍ أ

اضتعاْت٘ بؿٕٓٛ ايبٝإ َٔ تؿٜٛس ٚمتجٌٝ ٚتػبٝ٘ ٚاضتعاز٠. ؾارتطاب ايبًٝؼ ٖٛ 

ارتطاب ايرٟ ٜؤٓثس يف ايٓؿظ ٚايعكٌ َعًا، ٖرا َا أّندٙ ايكدَا٤
26
  ١ٜٓ ٚدعت إيٝ٘ ايٓعس

اذٔتذاد١ٓٝ سدٜجًا. ٚال ٜهٕٛ ارتطاب بًٝػًا إاّل إذا مٓت اختٝاز أنجس األضايٝب ٚاألغهاٍ 

ٜٓ ١ٓٝ تأثريًا ع٢ً املتًّكٞ،ايًػٛ ٜتكاضِ َع احملادر اعتكادٙ، ٚدؾع٘ يًكٝاّ  ٚدعً٘ ١ ٚاألدب

بايؿعٌ املطًٛب َٔ خالٍ اضتُايت٘ ٚإغسا٥٘ باعتبازٙ ذًٖٓا ٚعاطؿ١ يهطب َٛاؾكت٘ 

 ٚتأٜٝدٙ ايكُيٓن ٚايؿسٜح.  

ٝٓصت بني ايؿٛز٠  ١ٓٝ اذتدٜج١ عٔ ايؿٛز٠، َٚ حتٓدثت ايدزاضات ايًطاْ

ٞٓ ٚايؿٛز٠  اذٔتذاد١ٓٝ ايكادز٠ ع٢ً دعٌ املتًّكٞ ٜتؿاعٌ َع ارتطاب اذٔتذاد



ٔ ايبالغ١ إىل ايبالغ١ ادتدٜد٠ )اذٔتذاز(                  28                                       َ 
 دزاضات عسب١ٝ

 

Dirasat Arabia  ايًػ١ٜٛ ٚايٓكد١ٜايدزاضات  8102 ايعدد ارتاَظ 

 

١ٓٝ تجري اإلعذاب. ٚتطا٤ٍ زٚبٍٛ يف  ١ٓٝ اييت ال تعدٚ إٔ تهٕٛ ؾٛز٠ أضًٛب ايتشطٝٓ

ٕٓ بإَهإ  ِٓ ٚدد أ َكاي٘ )ايؿٛز٠ ٚاذتٓذ١(: ٌٖ بإَهإ ايؿٛز٠ إٔ تهٕٛ سٓذ١؟ ث

ٓٞ ايؿٛز٠ مبدتًـ أْٛاعٗا ايكٝاّ بدٚز ٔسذاد
27

ؾايؿٛز٠ ٚإٕ مل تهٔ استذادًا يؿهس٠  ، 

ٌٓ َع نْٛٗا ش١ٜٓ يًهالّ ٚتٛغ١ٝ يًدطاب ؾاع١ًً َٚؤٓثس٠ يف املتًّكٞ  ْٓٗا تع أٚ َٛقـ ؾإ

ًْٛٓا أضاضًٝٓا يف بٓا٤ املع٢ٓ. ٚاألَس ْؿط٘ ٜٓطبل ع٢ً ايؿٕٓٛ ايبدٜع١ٓٝ، ؾكد اضتكٓس  َٚه

ٕٓ ٚظٝؿ١ ا ٕٓ َٓر َسس١ً ايتكعٝد )ايكسٕ ايطابع اهلذسٟ( ع٢ً أ يبدٜع ٖٞ ايتشطني، ٚأ

ٍٚٓ ٖٛ حتطني األيؿاظ أٚ  ٖرا ايتشطني قد ٜهٕٛ يف ايًؿغ، ٚقد ٜهٕٛ يف املع٢ٓ، ٚاأل

ٔٓ ايدزاضات أثبتت  ١ٜٓ. يه احملٓطٓات ايًؿع١ٓٝ، ٚايجاْٞ ٖٛ حتطني املع٢ٓ أٚ احملٓطٓات املعٓٛ

١ٓٝ اييت ٕٓ ٖرٙ ايؿٕٓٛ ايبدٜع١ٓٝ ال ٜكـ دٚزٖا عٓد ٖرٙ ايٛظٝؿ١ ايػهً تربش بساع١  أ

األدٜب ٚقدزت٘ ع٢ً تصٜني ايهالّ ٚشخسؾت٘ بٌ ٜتعٓداٖا يًكٝاّ بٛظٝؿ١ ٔسذاد١ٓٝ بٗدف 

ايتأثري ٚاإلقٓاع. ؾاحملطِّٔ ضٝهٕٛ ٔسذادًٝٓا ))إذا نإ اضتعُاي٘ ٖٚٛ ٜؤٓدٟ دٚزٙ يف 

تػٝري شا١ٜٚ ايٓعس ٜبدٚ َعتادًا يف عالقت٘ باذتاي١ ادتدٜد٠ املكرتس١، ٚع٢ً ايعهظ َٔ 

ِٓ إدزان٘ باعتبازٙ  ذيو ٕٓ احملطِّٔ ضٝت ؾإذا مل ٜٓتر عٔ ارتطاب اضتُاي١ املداَطب ؾإ

َٔ أضًٛب، ٜٚعٛد ذيو إىل تكؿريٙ عٔ أدا٤ دٚز اإلقٓاع(( شخسؾ١، أٟ بٛؾؿ٘ ستطِّ
28
. 

١ٓٝ تٓٓػط ارتٝاٍ  ١ٓٝ أضًٛب ١ٓٝ ٚؾْٓٛٗا ايبدٜع١ٓٝ عًُ ٕٓ ايبالغ١ بؿٛزٖا ايبٝاْ إ

َٔ ١ٓٝ ٕٓ  ٚحتّكل ايٛظٝؿ١ ادتُاي د١ٗ، ٚهلا ٚظٝؿ١ إقٓاع١ٓٝ َٔ د١ٗ أخس٣. ٖرا ٜعين أ

ٚدٛد ٔسذاز ٜطتٓد إىل طسا٥ل بالغ١ٓٝ ٖٛ ٔسذاز َٖٛد٘ يًعكٌ ٚايكًب َعًا، ٚظتُع بني 

١ٓٝ ئ تؿُد أَاّ  ٕٓ ايؿٛز ايبٝاْ ١ٓٝ؛ أل ٞٓ يًشٓذ١ ٚؾٛزٖا ايبٝاْ املكُٕٛ ٚايتربٜس ايعكً

١ٓٝ، ؾا ٛٓب، أَا األضًٛب ايعكٌ ٚغهٛن٘ َا مل تدعُٗا سذر عكً ذٔتذاز ٜبين ٜٚؿ

١ٓٝ اإلٜؿاٍ ٚايتًّكٞ. ٞٓ ؾٝعسق٘ يف ؾٛز ٚطسا٥ل تكتكٝٗا مجاي  ايبالغ

ٜٚٓتطِ ٖرا ايٓٛع َٔ اذٔتذاز بايطُات اآلت١ٝ
29
< 

 .)ٓـ  اْدَاد٘ عكًٜٛا بارتطاب١ يف غهًٗا املٓطٛم ٚاملهتٛب. أٟ )ارتطاب ٚايٓ

 ٚ إزاد٠ املتًّكٞ املتأٓثس ٚاملكتٓع.اغرتاط٘ يسغبتني ُٖا إزاد٠ املتهًِّ املؤٓثس 

 ...ّ٠ٓٛ ٚايكعـ، ايبد٤، ارتتا ١ٓٝ ٚايتٓعِٝ: ايك  خكٛع سذذ٘ يًرتاتب

 .ٚادتُع بني ايبٝإ ٚايبدٜع ٓٞ ٞٓ ٚايبعد االستُاي  اغتُاي٘ ع٢ً ايبعد االضتدالي

 .١ٜٓ ١ٓٝ ٚايسَص ٝٓت٘ يًكٛيب١ ٚايؿٝاغ١ املٓطك١ٓٝ ايػهً  عدّ قابً

ٞٓ إىل أْػط١ ايًػ١ ٚايهالّ مجٝعٗا، ٜكٍٛ ّ. اَتٓدت أضايٝب اذٔتذاز اي بالغ

ٌٓ غ٤ٞ قد أقش٢ تٛاؾاًل َٔ ايؿداق١ إىل اذتٓب، َٚٔ  M. Meyerَاٜري:  ٕٓ ن ))إ

ايطٝاض١ إىل االقتؿاد. سٝح صتد ايعالقات تكاّ ٚتؿطخ بٓا٤ ع٢ً ؾػٌ أٚ صتاح 

ايبالغ١((
30
١ٓٝ ٚاملعسؾ١ٓٝ ٚشتتًـ َٝادٜٔ  . ٚاذٔتذاز ايرٟ اقتشِ اذتكٍٛ ايتٛاؾً

ارتطاب ٚتػٓر٣ َٔ ايًػ١ ايطبٝع١ٓٝ ٚضع٢ إىل اإلقٓاع ٚايتأثري ئ ٜتدًّـ َٔ زٚاضب٘ 

ٌٓ دا٥ًُا ستتؿعًا بكدز َعٝٓٔ َٔ ايبالغ١.   ايبالغ١ٓٝ، ٚضٝع
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ٞٓ ايسنٝص٠ اييت  ـٓ اذٔتذاد ١ٜٓ يف ايٓ تطتٓد عًٝٗا متجٌِّ ايٛظٝؿ١ ايػعس

ـٓ ٚتأًٜٚ٘ ٚؾٛاًل إىل حتكٝل  ١ٓٝ ؾِٗ ايٓ ايبالغ١ ايكدمي١، ٚض١ًٝ أضاع يف عًُ

٠ٓٛ اإلؾٗاّ ع٢ً َا ٜسٜدٙ اإلْطإ، أٚ ٜساد َٓ٘ بتُّهٔ  اإلقٓاع، ؾايبالغ١ ))ؾٓاع١ تؿٝد ق

َٔ إٜكاع ايتؿدٜل ب٘ ٚإذعإ ايٓؿظ ي٘((
31

ِٗ َٓٗا.  ـٗ، ٚايؿؿاس١ أع ٔٓ ايبالغ١ أخ . يه

ٔٓ ٚضتٔ  ْٓعس إىل ايبالغ١ بٛؾؿٗا مس١ ستٓط١ٓ، ٖٚٞ مس١ تؤٓدٟ إىل ايؿؿاس١، يه

١ٓٝ املعاؾس٠، إذ ؾازت تكّٛ بدٚز أبعد  ايبالغ١ أخرت َٓش٢ّ ددٜدًا يف ايدزاضات ايًطاْ

َٔ ازتباطٗا بايؿؿاس١، ؾكد ؾازت تستبط باإلقٓاع، ٚاإلقٓاع دص٤ َٔ ايؿؿاس١، يهٓٓ٘ 

ِٗ أسٝاًْا دٕٚ ايبالغ١. ـٓ، ٖرا َا أٓد٣ إىل ظٗٛز بالغ١  قد ٜت ِٓ ٚايبالغ١ أخ ؾاإلقٓاع أع

ددٜد٠؛ ألْٓٗا مل تعد تستبط بايبالغ١ ايكدمي١ ٚتهتؿٞ بٗا، ؾايبالغ١ ايكدمي١ اييت 

ْٛٓات٘ ٚمل تعد متٓجٌ اذٔتذاز نًّ٘، بٌ باتت متٓجً٘  ًِّْا َٔ َه ازتبطت باذٔتذاز باتت َه

ِٓ بني دٓاسٝٗا مجٝع  ضايٝب ٚايطسا٥ل اذٔتذاد١ٓٝ )املٓطك١ٓٝ األبالغ١ ددٜد٠ تك

 ٓٞ ١ٜٓ اييت تتٛٓشع ع٢ً َطتٜٛات ايًّػ١ ناّؾ١ بد٤ًا باملطت٣ٛ ايؿٛت ٚايبالغ١ٓٝ ٚايًػٛ

ٞٓ( اييت ختاطب عكٌ  ٞٓ ؾايرتنٝيٓب اْتٗا٤ باملطت٣ٛ ايدالي ِٓ املطت٣ٛ املعذُ ؾايؿسيٓف ث

١ٓٝ ٚاإلقٓاع١ٓٝ يدعِ املتًّكٞ َٚػاعسٙ ٚاْؿعاالت٘ ٖادؾ١ً إىل حتكٝل املساَٞ ادت ُاي

 ايكك١ٓٝ املطسٚس١ أٚ دسٔكٗا.

 

 اهلٛاَؼ:

                                                        
1- 

١ٓٝ َٔ أزضطٛ إىل ايّٝٛ، يف ايتكاي ٖػاّ، اذٔتذاز عٓد أزضطٛ ،ايسٜؿٞ قُٔ نتاب أِٖ ٝد ايػسب

١ٓٝ َٔ أزضطٛ إىل ايّٝٛ ْعسٜات اذٔتذاز ُٛد، تْٛظ، داَع١ ؾإغساف: محادٟ  ،يف ايتكايٝد ايػسب

١ٓٝداب ٚايؿٕٓٛ اآل  .55، ف ،ٚايعًّٛ اإلْطاْ

2- 

 .41 ف،، 4991ّ ايػسقاٟٚ، َٓػٛزات ايؿٓو،ايهبري دتس: عب بازت، زٚالٕ، ايبالغ١ ايكدمي١،

3- 

س٠، تح: عبد ايطالّ ٖازٕٚ، ايكاٖٖـ(، ايبٝإ ٚايتبٝني، 577بٔ عس ادتاسغ، )أبٛ عجُإ عُسٚ 

 .181ف،، :;;1، 9، ط1َهتب١ ارتاصتٞ، ز

4- 

تح: ستُد عًٞ  ٓاعتني،ؿ(، نتاب ايـ7ٖ;5ٖالٍ اذتطٔ بٔ عبد اهلل بٔ ضٌٗايعطهسٟ، )أبٛ 

١ٓٝ،  ايبذاٟٚ ٚستُد أبٛ ايؿكٌ إبساِٖٝ ، بريٚت، داز إسٝا ، 75ّ;1-ٖـ٤1591 ايهتب ايعسب

 .11ف،

5-  

 .11 ف،املسدع ْؿط٘، 

6- 
ت، داز بريٚقبط٘: ْعِٝ شزشٚز،  ، َؿتاح ايعًّٛ،(ـ858ٖ)أبٛ ٜعكٛب ٜٛضـ بٔ أبٞ بهسايطهانٞ،  

١ٓٝ، ط  .618 ف،، 9:;1، 5ايهتب ايعًُ

7-
ّ، ;;;1، 1، َٔ جتًّٝات ارتطاب ايبالغٞ، تْٛظ، داز قسطاز يًٓػس ٚايتٛشٜع، طُٓٛد، محادٟؾ

 . 115ف،

8- 
١ٓٝ، ايسباط، داز األَإ، ايٛيٞ ستُد ١ٓٝ ٚغسب ١ٓٝ ٚعسب  .1ف،ّ، 5117، االضتعاز٠ يف ستطات ْٜٛاْ
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9-

ايهٜٛت، اجملًظ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاآلداب،  ـ،ٚعًِ ايٓ الح ، بالغ١ ارتطابؾؾكٌ، 

 . 115ف،، 186ٖـ، ايعدد 5;;1عسؾ١، أغططظ، ضًط١ً عامل امل

10-
١ٓٝ ضتٛ منٛذز ضُٝٝا٥ٞ يتشًٌٝ ايٓ تس: ستُد ايعُسٟ،  ـ،بًٝح، ٖٓسٜؼ ، ايبالغ١ ٚاألضًٛب

 .   55 ف،، ّ;;;1سب، بريٚت، أؾسٜكٝا ايػسم، املػ

11-
  ،١ٓٝ ١ٓٝ ٚغسب ١ٓٝ ٚعسب  .588، فايٛيٞ، االضتعاز٠ يف ستطات ْٜٛاْ

12-
ِٓ ؾٜؤّند محادٟ  ١ٓٝ سٝح )ٜت ٕٓ ايعٛمل١ يٝطت إال ٚدًٗا َٔ ٚدٛٙ ٖرٙ ايبالغ١ اذٔتذاد ُٛد أ

ٛزات ٚاألخ١ًٝ اييت ْسٜد متسٜسٖا ع٢ً سطاب َا ٖٛ قا٥ِ يف ذٖٔ املتًّكٞ، ؿمتسٜس األؾهاز ٚايت

١ٜٓ ٖٞ إبعادٙ  ُٓا نإ ٜعُس ذٖٓ٘ ٚإسالٍ َا ْسٜد ضتٔ َهاْ٘، بتشسٜو اإلعذاب مبا ٚايػا ع

ُٛد، َٔ جتًٝات ارتطاب ايبالغٞ، ؾ(. د١َ أٚ ايؿت١ٓ أٚ اإلقٓاعـ،ْعسض عًٝ٘، أٚ طتًل اي

 َٚا بعدٖا. 155ف،

13- 
 ، َآد٠ )سذر(.ادزؾبريٚت، داز ابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، 

14- 
-ـ1611ٖبريٚت،  داز ادتٌٝ، ـ(، َكاٜٝظ ايًّػ١، 7ٖ;5ابٔ ؾازع )أبٛ اذتطٔ أمحد بٔ ؾازع

 .51 ف،، 5، َر1ّ، ط1;;1

15-
تح: ستُد ، ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ، ـ6ٖ;9ٜٓعس َجاًل: ايصزنػٞ، بدز ايدٜٔ ستُد بٔ عبد اهلل

ٖـ(، 559، ٚابٔ ٖٚب )إضشل56ف،، 5ّ، ز6:;1، 5اٖس٠، داز ايرتاخ، طأبٛ ايؿكٌ إبساِٖٝ، ايك

، طباع١ ْٚػس داَع١ بػداد، 1تح: أمحد َطًٛب ٚخدظت١ اذتدٜجٞ، طايبٝإ، ايربٖإ يف ٚدٛٙ 

 .98، ف، 89ّ;1

Le grand Robert, dictionnaire de langue Française, T1, Paris, 1989   

 18-
 

p535               
17-

 . 757ف،املسدع ْؿط٘،  

1:-   

Longman, dictionary of contemporary English, Longman, 1989, p34.
  

19-
ٕ، عامل ايهتب اذتدٜح، إزبد، األزداؾغ، اذٔتذاز َؿَٗٛ٘ ٚزتاالت٘، د. إمساعًٝٞ عًٟٛ، س 

 .6ف،، 1ّ، ز5111

20- 
 .6ف،املسدع ْؿط٘، 

21-
١ٓٝ اختالؾًا نبريًا عٔ خ ـ،ا٥ؿختتًـ خ ١ٜٓ االؿايًػات اي ـ،ا٥ـ،ايًػات ايطبٝع ١ٓٝ، ؾٛز طٓاع

١ٓٝ َٓطكٗا ارتا ١ٓٝ أّ  ف،ؾًًػ١ ايطبٝع ًٜٓا ناْت طبٝعتٗا ـ طبٝع ٖٚٛ َٓطل ايًّػ١، ٚايًّػ١ أ

١ٓٝ ايتأيٝـ بني سسٚف ٖرٙ ؾا ١ٜٓ َٚٔ زتُٛع١ قٛاعد تكبط عًُ ١ٓٝ ـ تتهٕٛ َٔ أظد طٓاع

١ٓٝ ٚاال ١ٜٓ، ؾايًػات ايطبٝع ١ٓٝ ؾاألظد ١ٓٝ بٗرا املع٢ٓ ٖٞ أْطام َٓطك ١ٜٓ، ٚاالختالف ؾطٓاع ٛز

َٚا ٖٛ  le naturleاالختالف ايكا٥ِ بني َا ٖٛ طبٝعٞ بني ٖرٜٔ ايُٓطني َٔ ايًػات ٖٛ 

l'artifisiel١ٓٝطٓاعٞ ؾا ١ٓٝ إٔ يهٌ َُٓٗا ؾٚايًػات اال .. ٚايؿسم بني ايًػات ايطبٝع طٓاع

١ٓٝؿا٥ؿخ ٚض١ًٝ يًشٛاز ٚإبداع املعازف ٖٚٞ يػات ًَتبط١  ٗا اييت متٝصٖا، ؾايًػات ايطبٝع

١ٜٓ تتطِ بايتٓاقض ٚايتعاز ١ٜٓ زتاش ض ٚاإلقُاز ٚاالغرتاى ٚايتعدد ايداليٞ ٚايػُٛض اضتعاز

١ٓٝ يًّ ـ،ا٥ؿٖٚٞ خ َٓأضاض ١ٓٝ ؾكد ٚقعت يتًب١ٝ اذتادات ؾا ايًػات االطإ ايطبٝعٞ، أ طٓاع
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١ٓٝ، ٚإعاد٠  ٝاغ١ املعازف ٚاملعًَٛات ٚتكّٛ ع٢ً َبادئ تتعًل بايٛقٛح ٚايدق١ ؾٚايكسٚزات ايعًُ

١ٜٓ ايدالي١ ؾهٌ غ٤ٞ ؾٝٗا ٚاقح ٚهلا طابع َػًل ٚتطتعٌُ يتًب١ٝ اذتادات ٚايكسٚزات  ٚأساد

ُٜ ١ٓٝ ٚميهٔ إٔ تهٕٛ زتٓسد ٚض١ًٝ يًشطاب قد تكّٛ ب٘ اآلي١.   ،إمساعًٝٞ عًٟٛد.عس: ِٓايعًُ

، سٛاز َع األضتاذ )أبٛ بهس ايعصاٟٚ( ساٚزٙ ساؾغ إمساعًٝٞ ((َٔ املٓطل إىل اذٔتذاز))ساؾغ 

 َٚا بعدٖا. 44ف،. 4001ّبع١، ضبتُرب، ، ايط١ٓ ايطا14عًٟٛ. زت١ً ؾهس ْٚكد، ايعدد 
22-

ا٤ ْعسٟ(، قُٔ نتاب اذٔتذاز ؿس اضتكؾأعساب، سبٝب: اذٔتذاز ٚاالضتدالٍ اذٔتذادٞ )عٓا 

 .144، ف، 4 َؿَٗٛ٘ ٚزتاالت٘، ز
23- 

١ٓٝ  إزبد، عامل ايهتب اذتدٜح،ايعسبٞ ايكدِٜ بٓٝت٘ ٚأضايٝب٘،  ، اذٔتذاز يف ايػعسايدزٜدٟ ضاَ

 .:9، ف، 5111ّ، 5ط

24-
اف ؾٜٓكٌ ادتاسغ عٔ أسد ايعًُا٤ قٛي٘ يف املعاْٞ ))إذا نطٝت األيؿاظ ايهسمي١ ٚأيبطت األٚ

ٜٓٓت ٚسطب ؾايسؾٝع١ حتٛيت يف ايعٕٝٛ عٔ َكادٜس  ٛزٖا، ٚأزبت ع٢ً سكا٥ل أقدازٖا بكدز َا ش

 .576ف،، 1ادتاسغ، ايبٝإ ٚايتبٝني، ز َا شخسؾت((.

25-
 .:7-79ف،ٓاعتني، ؿٜٓعس: ايعطهسٟ، نتاب اي

26-
ٕٓ ارتطاب ايبًٝؼ ٖٛ َا "ُسبِّب إىل ايٓؿٛع، ٚآت ٌ باألذٖإ، ٚايتشِ بايعكٍٛ، ؿٜس٣ ادتاسغ أ

. ٖٚٛ َا ناْت :، ف، 5ٖٚٓػت إيٝ٘ األمساع، ٚازتاست ي٘ ايكًٛب". ادتاسغ، ايبٝإ ٚايتبٝني، ز

 .9ف،، 1املسدع ْؿط٘، ز ٍٛ عٓ٘ أؾِٗ، ٚايٓؿٛع إيٝ٘ أضسع"،"األعٓام إيٝ٘ أٌَٝ، ٚايعك

27- 
، 5117ّ، 1ب، إؾسٜكٝا ايػسم، طاملػسادتدٜد٠ بني ايتدٌٝٝ ٚايتداٍٚ،  ، ايبالغ١ستُد، ايعُسٟ

 .55ف،

28- 
١ٓٝ ٚاذٔتذاز، َداخٌ ْٚؿٛف، اذتباغ١ ؾابس، ايت ٤، ؾؿشات يًدزاضات ٚايٓػس، ايداز ايبٝكاداٚي

 .71، ف5111ّ
29- 

 .859ف،، 1تاب اذٔتذاز َؿَٗٛ٘ ٚزتاالت٘، زقُٔ ن، اذٔتذاز ٚاالضتدالٍ اذٔتذادٞ، أعساب

Meyer. Michel: questions de rhetorique. Longage, Raison e  

51-
  

seduction, librairie Generole francaise. Paris, 1993. p. 7.        

31- 
ايتٓبٝٗات ع٢ً َا يف ايبٝإ َٔ ايتُٜٛٗات، تح: ستُد بٔ غسٜؿ١،  ،ُري٠أمحد بٔ َع ،أبٛ املطسف

 .444ف،، 4994ّ-ـ4144ٖ، 4ايداز ايبٝكا٤، َطبع١ ايٓذاح ادتدٜد٠، ط

 :املسادعٚ ادزؿامل

 ٖـ 1،1141ٖـ(، َكاٜٝظ ايًّػ١، بريٚت، داز ادتٌٝ، ط593ابٔ ؾازع )أبٛ اذتطٔ أمحد بٔ ؾازع

-1991.ّ 

  ٜٔادز.ٖـ(، يطإ ايعسب، بريٚت، داز ؾ711ستُد بٔ َهسّ ابٔ َٓعٛز )مجاٍ ايد 
 1ٖـ(، ايربٖإ يف ٚدٛٙ ايبٝإ، تح: أمحد َطًٛب ٚخدظت١ اذتدٜجٞ، ط557ابٔ ٖٚب )إضشل ،

 ّ.1997طباع١ ْٚػس داَع١ بػداد، 
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 أمحد بٔ َعُري٠، ايتٓبٝٗات ع٢ً َا يف ايتبٝإ َٔ ايتُٜٛٗات، تح: أمحد بٔ غسٜؿ١،  ،أبٛ املطسف

 ّ.1991-ٖـ 1،11، 1ايبٝكا٤، َطبع١ ايٓذاح ادتدٜد٠، طايداز 
  ،د. إمساعًٝٞ عًٟٛ، ساؾغ، اذتذاز َؿَٗٛ٘ ٚزتاالت٘، إزبد، األزدٕ، عامل ايهتب اذتدٜح

1111.ّ 
  ٙد. إمساعًٝٞ عًٟٛ، ساؾغ، َٔ املٓطل إىل اذٔتذاز، سٛاز َع األضتاذ )أبٛ بهس ايعصاٟٚ( ساٚز

 ّ. ،111، ايط١ٓ ايطابع١، ضبتُرب، 91ساؾغ إمساعًٝٞ عًٟٛ. زت١ً ؾهس ْٚكد، ايعدد 
 ا٤ ْعسٟ، قُٔ نتاب: اذتذاز ٍ اذتذادٞ عٓاؾس اضتكؿأعساب، سبٝب، اذتذاز ٚاالضتدال

 ّ.1111إزبد، األزدٕ، عامل ايهتب اذتدٜح، َؿَٗٛ٘ ٚزتاالت٘، 

  ،ٕ199يبالغ١ ايكدمي١، تس: عبد ايهبري ايػسقاٟٚ، َٓػٛزات ايؿٓو،ابازت، زٚال،.ّ 
 ايعُسٟ، تس: ستُد  ضتٛ منٛذز ضُٝٝا٥ٞ يتشًٌٝ ايٓـ، بًٝح، ٖٓسٜؼ، ايبالغ١ ٚاألضًٛب١ٝ

 ّ.1999ؾسٜكٝا ايػسم، إاملػسب، بريٚت، 
  ٖٚـ(، ايبٝإ ٚايتبٝني، تح: عبد ايطالّ ٖازٕٚ، ايكاٖس٠، 133بٔ عس ادتاسغ )أبٛ عجُإ عُس

 ّ.1991، 7َهتب١ ارتاصتٞ، ط
 ؿشات يًدزاضات ٚايٓػس، س، ايتداٚي١ٝ ٚاذتذاز، َداخٌ ْٚؿٛف، ايداز ايبٝكا٤، ؾاباذتباغ١، ؾ

1111.ّ 
 .ايهتب اذتدٜح، ايدزٜدٟ، ضا١َٝ اذتذاز يف ايػعس ايعسبٞ ايكدِٜ بٓٝت٘ ٚأضايٝب٘، إزبد، عامل  د

 ّ.1111، 1ط
  ِٖايسٜؿٞ، ٖػاّ، اذٔتذاز عٓد أزضطٛ يف ايتكايٝد ايػسب١ٝ َٔ أزضطٛ إىل ايّٝٛ، قُٔ نتاب أ

ُٛد، تْٛظ، داَع١ أزضطٛ إىل ايّٝٛ، إغساف: محادٟ ؾْعسٜات اذٔتذاز يف ايتكايٝد ايػسب١ٝ َٔ 

 اآلداب ٚايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ.
 ٖٔـ(، ايربٖإ يف عًّٛ ايكسإٓ، تح: ستُد أبٛ ايؿكٌ ،79عبد اهلل ايصزنػٞ )بدز ايدٜٔ ستُد ب

 .ّ،191، 5إبساِٖٝ، ايكاٖس٠، داز ايرتاخ، ط
 ٖـ(، َؿتاح ايعًّٛ، قبط٘: ْعِٝ شزشٚز، بريٚت، داز 919ايطهانٞ )أبٛ ٜعكٛب ٜٛضـ بٔ أبٞ بهس

 ّ.1917، 1ايهتب ايع١ًُٝ، ط
 ُٟٓٛد، محاد  ّ.;;;1، 1ظ، داز قسطاز يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط، َٔ جتًّٝات ارتطاب ايبالغٞ، تْٛؾ
 ٌٗٓاعتني ايهتاب١ ٚايػعس تح: (، نتاب ايؿـ593ٖايعطهسٟ، )أبٛ ٖالٍ اذتطٔ بٔ عبد اهلل بٔ ض

-ٖـ1571ستُد عًٞ ايبذاٟٚ ٚستُد أبٛ ايؿكٌ إبساِٖٝ، بريٚت، داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ، 

1931.ّ 



ٔ ايبالغ١ إىل ايبالغ١ ادتدٜد٠ )اذٔتذاز(                  22                                       َ 
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 ٟ1113، 1ستُد، ايبالغ١ ادتدٜد٠ بني ايتدٌٝٝ ٚايتداٍٚ، املػسب، أؾسٜكٝا ايػسم، ط ،ايعُس.ّ 
 ،ايهٜٛت، اجملًظ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ٚاآلداب،  ؾكٌ، ؾالح، بالغ١ ارتطاب ٚعًِ ايٓـ

 ّ.1991 ، أغططظ،،19ضًط١ً عامل املعسؾ١، ايعدد 
   ٚ غسب١ٝ، ايسباط، داز األَإايٛيٞ، ستُد، االضتعاز٠ يف ستطات ْٜٛا١ْٝ ٚعسب١ٝ. 

 
 ١:ادز األدٓبٝؿامل

 Le grand Robert, dictionnaire de langue Française, T1, Paris, 1989. 

 Longman, dictionary of contemporary English,Longman,     1989.  
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ّٜتٗا؛ فٗٞ يٝطت يػ١  :ًَدص ايبشح ١ُّٝ مبسْٚتٗا ٚسٝٛ ُّْا اَتاشت ايًػ١ُ ايعسب داَد٠، إ

 ٌُ ٌُ ايفع ُٜشُ تكبٌ  املس١ْٚ ٚمحٌ ايػ٤ٞ ع٢ً ايػ٤ٞ، بػ١َٝ ايتّٛضع يف املب٢ٓ ٚاملع٢ٓ؛ فكد 

ُٜشٌُ  ُٚضع ي٘، ٚنريو  ّٞ ايرٟ  ُٜطاُف إىل َعٓاٙ األصً ٌَ فٝأخُر َع٢ٓ ددٜدًا  ع٢ً ايفع

ُٜشٌُ احل ضُِ ع٢ً االضِ فٝأخر َع٢ٓ ددٜدًااال سُف ُٜطاُف إىل َعٓاٙ األصًٞ، ٚنريو 

ُٚضع ي٘ يف األصٌ.   ع٢ً احلسف فٝؤّدٟ َعاْٞ أخس٣ ُتطاف إىل َعٓاٙ األصًٞ ايرٟ 

ايّصٝػ١ٝ؛ "املب٢ٓ "، أٚ املع١ٜٛٓ،  ع٢ً ايػ٤ٞ ال ٜكتصس ع٢ً ايٓاس١ٝ ٚمحٌ ايػ٤ٞ

َٚٔ ذيو إعساب املج٢ٓ ٚمجع املرنس ايطامل  ٜطاٍ ايٓاس١ٝ اإلعساب١ٝ أٜطًا؛  ٚإمنا

ُٚضعت يف األصٌ عٛض عٔ ايتٜٓٛٔ يف ٚاملًشل بُٗا إعساَب املف سد يف عّد ايٕٓٛ اييت 

االضِ املفسد سسفًا أصًًٝا َٔ سسٚف ايه١ًُ تعٗس عًٝ٘ احلسنات اإلعساب١ٝ زفعًا ْٚصبًا 

 ٚدسًا. 

ع٢ً املفسد يف  عٔ محٌ اجلُع ّ دزاض١ًكّدٚايبشح ايرٟ سلٔ بصددٙ اآلٕ ضٝ

ٚضٝدّص بريو مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘، ْٚكً٘ َٔ اإلعساب  اإلعساب،

ّٝٔ يػات ايعسب يف إعساب٘،   ٓاقؼ آزا٤ ايٓشا٠ضٝٚباحلسٚف إىل اإلعساب باحلسنات، ٚضٝب

نطس ْٕٛ اجلُع، ٚ يف إعساب٘ باحلسنات ع٢ً ايٕٓٛ ٚيصّٚ ايٛاٚ  َطأي١ٚتّٛدٗاتِٗ يف 

  و مبا ٜٓاضب٘ َٔ غٛاٖد.ٌ يريُّجضٝٚ ،ٚايٝا٤، ٚمحً٘ ع٢ً املفسد

ّٕ  ١َ:َكّد ّْٝعًِ أ ّٕ مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘  ١؛١، ٚفسعّٝعالَات اإلعساب أصً ٚأ

ُٜعسب ناملفسد ، ًاٚدس ًاايٝا٤ ْصبزفعًا، ٚبايٛاٚ ُٜعسب بعالَات اإلعساب ايفسع١ّٝ؛ ب َّا إٔ  أ

األصًٞ َٔ سسٚف باحلسنات ع٢ً ايٕٓٛ، ُٚتعاٌَ ٚاٚ اجلُع ٜٚاؤٙ َعا١ًَ احلسف 

 ّٔٝ ايه١ًُ يف االضِ اجملُٛع، فٗٞ َطأي١ ْايت اٖتُاًَا َٔ ِقبٌ ايٓشا٠، ٚفُٝا ًٜٞ ضٓب

 آزا٤ ايٓشا٠ ٚتّٛدٗاتِٗ يف ٖرٙ املطأي١.

يف مجع املرنس ايطامل إٔ  ْعًِ إٔ األصٌ إعساب مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘: 

ٜعسب بعالَات اإلعساب ايفسع١ٝ؛ بايٛاٚ زفعًا ٚبايٝا٤ ْصبًا ٚدّسًا، ٖٚرا ٖٛ ايٛد٘ األع٢ً 

ٌِ دلُٛع، فايٛاٚ ٚاألد ٚايٝا٤ فٝ٘ شٜدتا يتأد١ٜ َع٢ٓ مجع ايرنٛز ٛد؛ ذيو أْ٘ اض

نريو ايٕٓٛ ايعكال٤ ٚيتهٕٛ ايٛاٚ عال١َ ايسفع، ٚتهٕٛ ايٝا٤ عال١َ ايٓصب أٚ اجلّس، ٚ

شٜدت عٌٛض عٔ ايتٜٓٛٔ يف االضِ املفسد، أَا إٔ تعّد ايٕٓٛ سسفًا أصًًٝا َٔ سسٚف 

                                                        
  ضٛزٜا، داَع١ ايبعحباسج١ ،. 
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ٚإٔ تعٗس احلسنات اإلعساب١ٝ عًٝٗا أٚ تكّدز فٗٛ  ُٛع١ مجع َرنس ضامل،ايه١ًُ اجمل

أٌَس خازٌز عٔ َأيٛف ايكٛاعد ايًػ١ٜٛ ٚايٓش١ٜٛ، ٚإذا َا ٚقع فٗٛ ٜعّد يػ١ً ٚال ٜكاع 

 عًٝ٘.  

ّٕ إلعساب مجع املرنس ايطامل يػات ٚب ّٝٔ يٓا أ عد ايتكصٞ يف نتب ايّٓشٛ تب

مخظ، أدٛدٖا ٚأعالٖا اإلعساب باحلسٚف؛ بايٛاٚ زفعًا، ٚبايٝا٤ ْصبًا ٚدّسًا، ٚأقًٍٗا دٛد٠ً 

ٚاضتعُااًل إعساب٘ باحلسنات، ٚيصّٚ ايٛاٚ أٚ ايٝا٤، أٟ: يصّٚ ايٛاٚ ْٕٚٛ َفتٛس١ غري 

اإلعساب١ٝ ع٢ً ايٛاٚ زفعًا ْٚصبًا ٚدّسًا، أٚ يصّٚ ايٛاٚ ْٕٚٛ  ١َْٛٓ ٚتكدٜس احلسنات

١ّْٛ ٚظٗٛز احلسنات اإلعساب١ٝ ع٢ً ايٕٓٛ زفعًا ْٚصبًا ٚدّسًا، أٚ يصّٚ ايٛاٚ ْٕٚٛ غري  َٓ

١ّْٛ ٚظٗٛز  ١ّْٛ ٚظٗٛز احلسنات اإلعساب١ٝ ع٢ً ايٕٓٛ، أٚ يصّٚ ايٝا٤ ْٕٚٛ َٓ َٓ

 احلسنات اإلعساب١ٝ ع٢ً ايٕٓٛ.

 بكٛي٘:  ابٔ ٖػاّا أٍندٙ ٚ ٖرا َ

 ّٕ إلعساب مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ مخَظ يػاٍت:إ

ُٜعسب باحلسٚف ّٚهلا: إٔ  أع٢ً ايًػات  ٙ ايًػ١ٖٚرْصبًا ٚدّسًا. ٚبايٝا٤ زفعًا، بايٛاٚ  ،أ

َسزُت  ،زأُٜت املعًٍُني ،قٛيو: دا٤ املعًٍُٕٛ ٗاَٚٓ ،اٖا ع٢ً أيط١ٓ ايعسبٚأدٛدٖا ٚأدَس

 .باملعًٍُني

ُٜؤت٢ بايٛاٚ ْٕٚٛ َفتٛس١ غري ١ّْٛ يف ايسفع ٚايّٓصب ٚاجلّس ثاْٝٗا: إٔ  فٝعسب  ،َٓ

 عسناٍت َكّدز٠ ع٢ً ايٛاٚ.

ُٜؤت٢ بايٛاٚ يف األسٛاٍ نًٍٗاثايجٗا: أ  ٕ، ُٜ َع  عسب عسناٍت ظاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛٚ

ِّ ايٕٓٛ يف ساٍ ايسفع ،ايتٜٓٛٔ  ُتهطس يف ساٍ اجلّس.ٚ ،ُٚتفتض يف ساٍ ايٓصب ،فتط

ُٜ ١ّْٛ ،ؤت٢ ب٘ بايٛاٚ يف األسٛاٍ نًٍٗازابعٗا: إٔ  فٝهٕٛ إعساب٘  ،ٚبعدٖا ْٕٛ غري َٓ

.١ّْٛ  عسناٍت ظاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛ غري املٓ

ُٜ ١ًّْٛ عس ،ؤت٢ ب٘ بايٝا٤ يف األسٛاٍ نًٍٗاخاَطٗا: إٔ   ،نات اإلعسابُٚتشّسى ايٕٓٛ َٓ

ُٝعاٌَ َعا١ًَ  ،ٚايهطس٠ يف ساٍ اجلّس ،ايٓصب ٚايفتش١ يف ساٍ ،ايط١ُ يف ساٍ ايسفع ف

ضٍهني( -َطهني -االضِ املفسد املدتّٛ بٝا٤ ْٕٚٛ، سلٛ:) ِغطًني
1
.  

ٌّ ايًػات اييت أغسْا إيٝٗا دا٥ص٠ يف إعساب مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘، غري   إذًا ن

ُٜعط٢  ّٕ األصٌ إٔ  ّٕ ايًػ١ األدٛد يف إعساب٘ ٖٞ إعساب٘ باحلسٚف ال باحلسنات؛ ذيو أ أ

ُٜعط٢ اجلُع سٍك٘ ٜٚعسب باحلسٚف  املفسد سٍك٘، ٜٚعسب باحلسنات ع٢ً األصٌ، ٚإٔ 

َّا  ُٜشٌُ اجلُع ع٢ً املفسد فٗٛ مٍما ال ع٢ً األصٌ، أ ُٜشٌُ املفسد ع٢ً اجلُع، ٚإٔ  إٔ 

ُٜطُض ب٘ يف ايػعس نْٛ٘ َٛضع اضطساز.    ضسٚز٠ ي٘ يف ايهالّ املٓجٛز، ٚيهٔ قد 

ّٕ تٓاثس بعض ايػٛاٖد ايّٓش١ٜٛ يف نتب ايّٓشٛ مما ُأعسب فٝ٘  يف نطس ْٕٛ اجلُع: إ

ايٓشٟٛ أٌَس ٜطتشّل َّٓا ايٛقٛف ع٢ً  مجع املرنس ايطامل خالفًا يألصٌ ٚيًُأيٛف

ّٛغات٘ ٚاإلملاّ بآزا٤ ايّٓشا٠ ٚتّٛدٗاتِٗ يف ا٤ آز ٖرٙ املطأي١، ٚفُٝا ًٜٞ ضّٓٛضض أضباب٘ َٚط

 نطس ْٕٛ مجع املرنس ايطامل ٚاملًشل ب٘.  ايّٓشا٠ ٚتّٛدٗاتِٗ يف َطأي١ 
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ٕٛ مجع َطأي١ نطس ْ ٌ ٖرٙ املطأي١غٛاٖد غعس١ٜ متّج ٛكد ٚزدت يف نتب ايٓشي

 املرنس ايطامل، ٚفُٝا ًٜٞ ضٓٛزد آزا٤ ايٓشا٠ بإجياش:

َّا  ّٕفكد زأ٣  ايصرلػسٟأ ُٜ ،اجملُٛع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ أ ذعٌ إعساب٘ يف أٚ ايٝا٤ ٚايٕٓٛ قد 

ٌّ عاٌَ ايٕٓٛ نأْٗا سسٌفايٕٓٛ؛ ُٚت ّْ٘ قد ٜكع يف ٘ َٔ سسٚف ايه١ًُ، يهّٓ أصً ّٝٔ أ ب

ّٕايػعس، ٚيف ايٓجس ّْ٘ عّدٙ ضسٚز٠ً يف ايػعس دٕٚ غريٙأنجس ٚقٛع٘ ٜهٕٛ  ، غري أ ؛ ٚنأ

 ،١ّٜ  فكاٍ: غعس

ُٜذعٌ إعساب َا جيُع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ يف ايٕٓٛ ٚأنجس َا جي٤ٞ ذيو يف ايػعس ًٜٚصّ  ٚقد 

ايٝا٤ إذ ذاى
2
. 

َّا  احلسنات رلػسٟ يف دعٌ ايٕٓٛ َٛضع ايصَّ َرَٖبفكد ذٖب  ابٔ عصفٛزٚأ

ٖٚرا َا ٜبدٚ يف غريٙ،  دٕٚيف ايػعس  دّسًا، يهّٓ٘ خّص ٚقٛع ذيو١ٝ زفعًا ْٚصبًا ٚاإلعساب

 : ٘يٛق

ََ َُٜٚٔ ايعسب  ا يف شفغ إٍئ جيعٌ اإلعساب يف ايٕٓٛ يف مجع املرنس ايطامل ٚذيو ال 

عسايّػ
3
. 

َّا  ّٞٚأ ّٕفكد ذٖب  أبٛ سّٝإ األْديط يف  ايهطس٠ اييت تعٗس ع٢ً ْٕٛ مجع املرنس إىل أ

ُّْا دا٤ت يًّط نتب ايٓشٛ،اٖد ايٛازد٠ يف ايػٛ ّٕ ٖرٙ ايٕٓٛ سٚز٠ ايػعس١ٜ، إ فكاٍ: إ

ُنطست يًّطسٚز٠
4
.  

ملرٍنس َٚا ُسٌُ عًٝ٘ دا٥ٌص يف إْٛ مجع ايطامل نطُس ٚ كاٍ:ٚقد أٍند ذيو ابٔ ٖػاّ؛ ف

ايػعس
5
. 

قٍٛ ذٟ اإلصبع ايعدٚاْٞ: ا ٚزد َٔ ذيو يف ايػعسٚمٍم
 طايبطٝطص  6

ٌّ ذٚ ذلافع١ٍ  ٌّ أب ّْٞ أب ِّنَي                                     إ ٍّ َٔ أب ٍّ أب ُٔ أب  ٚاب

ّٕ ايػاعس اضطّس إىل ُنطست ايٕٓٛ َٔ)أبّٝٝٔ( ٚمل ُتفتض نُا ُتفكد  فتض ْٕٛ اجلُع؛ أل

ختتًف سسن١ سسف ايسٟٚ يف ضا٥س األبٝات ي٦ًٍاذيو 
7
. 

إلقا١َ ايٛشٕ، يف ايطسٚز٠ ايػعس١ٜ جيٛش نطس ْٕٛ مجع املرنس ايطامل إذًا  

ّٕ ْٕٛ اجلُع يف األصٌ َفتٛس١ الَهطٛز٠، ٚقد زأ٣ أغًب  ٚال جيٛش يف ايهالّ املٓجٛز؛ أل

ّٕ ايٓشا٠ ّٕ األصّض ٖٛ إٔ ٚال ػٛش يف غري ايػعس ضسٚز٠ً ٖرٙ املطأي١ تعّد أ ، ٚسلٔ ْس٣ أ

حيدخ ُٜعسب اجلُع بعالَات اإلعساب١ٝ ايفسع١ّٝ سطب ايكاعد٠ ايّٓش١ٜٛ املأيٛف١، نٞ ال 

ٖرا اخلًط بني املفسد ٚاجلُع؛ بطبب ٚدٛد بعض ايهًُات املفسد٠ رلت١َٛ بايٛاٚ 

ٚايٕٓٛ، سلٛ شٜتٕٛ َٚعَسبٕٛ، أٚ ايٝا٤ ٚايٕٓٛ، سلٛ ِغطًني ٜٚكطني، ٖٚٞ يٝطت مجعًا،  

" ٚضٓني  أَا إٔ ُتعاٌَ "ضٕٓٛ د٠ ُتعسب إعساب األمسا٤ املفسد٠.فٗرٙ ايهًُات ٚسلٖٛا َفس

َٚا أغبُٗٗا َٔ مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ َعا١ًَ املفسد  ًٍُني"ٚ" َعًٍُٕٛ َٚع

َٔ سسٚف ايه١ًُ،  جيعٌ احلسف ايصا٥د سسفًا أصٝاًل فٗٛ أٌَس فٝ٘ إدشاٌف؛ ألْ٘ 

باملفسد، فال َٜٝل فسٌم بني احلسف األصًٞ، ٚألْ٘ خيًط اجلُع ٚاحلسف ايصا٥د غري 

ّٕ مجع ُٜعسب بعالَات  اجلُع ٚاملفسد َٔ سٝح اإلعساب، ٚأل املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ 

ُٜعسب بعالَات اإلعساب األص١ًٝ. ّٕ املفسد   اإلعساب ايفسع١ٝ، يف سني أ
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قد ٜعسب مجع املرنس َٚا ُأحلل ب٘ إعساب املفسد، ٚذيو بإثبات ايٝا٤ : إعساب٘ باحلسنات

أٚ ايٛاٚ؛ أٟ عّدُٖا سسفني أصًٝني َٔ سسٚف ايه١ًُ، ٚاإلعساب باحلسنات ع٢ً ايٕٓٛ، 

 ٚ بين أضد. بعض بين متِٝ ٚبين عاَسٖٚرٙ يػ١ 

ّٕ إعساب مجع املرنس ايطاملايطٝٛطٞ ٚايػٓكٝطٖٞٚرا َا أغاز إيٝ٘   ؛ إذ زأٜا أ

َٚا أحلل ب٘ إعساَب املفسد باحلسنات ايعاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛ بصفتٗا سسفًا أصًًٝا َٔ 

سسٚف ايه١ًُ إمنا ٜعّد يػ١ٌ َٔ يػات ايعسب، ٚيٝظ قاعد٠ً َكٝط١ً ميهٔ إٔ ُتّتدَر َعٝازًا 

ُّْا ٖٞ يػ١ بين متِٝ ٚبين عاَس؛ إذ ْساٙ ٜكٍٛ: ّٕ ٖرٙ ايًػ١ إ  ُٜكاع عًٝ٘، ٚقد أغازا إىل أ

ايٕٓٛ   متِٝ ٚبين عاَس ًٜصَٕٛ ايٝا٤ يف مجع املرٍنس ٚاملًشل ب٘ ٚجيعًٕٛبعض بين

١ٝاإلعسابَٛضع احلسن١ 
8
. 

ّٕ جلُع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ ٚدٗني  ٚزأ٣ أبٛ سٝإ األْديطٞ أ

ُٜعسب باحلسٚف، أٟ بعالَات اإلعساب ايفسع١ٝ بايٛاٚ زفعًا ٚبايٝا٤ ْصبًا  َّا إٔ  إعسابٝني: إ

باحلسنات ايعاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛ، بايط١ُ زفعًا ٚبايفتش١ ْصبًا، ٚبايهطس٠ دّسًا،  ٚدّسًا، أٚ

 ٖٚرا َا ْساٙ يف قٛي٘:

َٔ ّٕ ََٔ ٜهطس ْٕٛ اجلُع ع٢ً األصٌ، فٝذعٌ اإلعساب إ يف ايّٕٓٛ يف  ايعسب 

فٝكٍٛ:  ،اب باحلسٚف إىل اإلعساب باحلسناتٜٚٓكً٘ َٔ اإلعس ،مجع املرنس ايطامل

ٌٔ ٚضٓنٌي ٚق ٌٔشٜدٜ اإلعساب  أسدُٖا يًعسب يف اجملُٛع بايعال١َ َرٖبإ:ٚ .ّٓطسٜ

باحلسٚف، ٚاآلخس اإلعساب باحلسنات
9
. 

 ّٕ سكٝكٞ: ٖٚٛ َا ناْت ايٛاٚ ْٛعإ:  اجملُٛع بايٛاٚ ٚايٕٓٛنُا أغاز إىل أ

ُِسٕٚٚايٕٓٛ  ّٞ ،ِد٤ٞ بُٗا يًذُع نصٜدٕٚ َٚع سلٛ َامل ٜهٔ نريو،  : ٖٚٛٚغري سكٝك

ٖٚرا اجلُع غري  ،ُٚدُع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ يٝهٕٛ عٛضًامٍما ُسرفت َٓ٘ ايالّ  ،" َبٕٓٛ"

ٖٚرا َا أٍندٙ بكٛي٘: اجملُٛع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ  ،كٝكٞ قد ُتذعٌ ْْٛ٘ َٛضع اإلعساباحل

ُِسٕٚ، ٚغري  ضسبإ: سكٝكٞ ٖٚٛ َا ناْت ايٛاٚ ٚايٕٓٛ د٤ٞ بُٗا يًذُع نصٜدٕٚ َٚع

ُسرفت َٓ٘ ايالّ مجع بايٛاٚ ٚايٕٓٛ يٝهٕٛ  اسكٝكٞ: َامل ٜهٔ نريو سلٛ بٕٓٛ، مٍل

عٛضًا، ُٚسٌُ عًٝ٘ أَزضٕٛ، ُٚسٌُ ع٢ً أزضني إسّسٕٚ ٚإّٚشٕٚ، ٖٚرا اجلُع غري 

احلكٝكٞ قد ُتذعٌ ْْٛ٘ َٛضع اإلعساب"
10
.  

ّٕ اإلعساب باحلسنات يػ١ َٔ يػات ايعسب، ٖٚٞ يػ١ أضد ٚمتٝ ِ ٚزأ٣ ايفّسا٤ أ

ُٜذُع ع٢ً "ضٓني" ؛ إذ ضِ ايجالثٞ سلٛ " ض١ٓ" ٚ"ِعط١"االٖرٙ ايًػ١ خاص١ بٚإٔ ٚعاَس، 

ّٕ ايٛاٚ ٜٚأٚ "ضٕٓٛ ٚ ِعطٕٛ"،  ٚ"ِعطني"،  اٚقعت أٚ ايٝا٤كع اإلعساب ع٢ً ايٕٓٛ؛ ذيو أ

ِّٖ ايصٜاد٠ يًذُع، ٚأعسب عسنات ظاٖس٠  فُٝٗا األصاي١ ال َٛقع ايالّ احملرٚف١ فُتٛ

 ٖٚرا َاأغاز إيٝ٘ بكٛي٘: ،ع٢ً ايٕٓٛ

 ،ٓني بايٝا٤ ٜٚعسب ْْٛٗا فٝكٍٛ: عطُٝٓوطني ِٚضَٔ جيعٌ ِع َٔ ايعسب

ٓني ٚعصٜٔ طَٚسزُت بعطَِٝٓو ٚضِٓٝٓو، ٖٚٞ نجري٠ يف أضد ٚمتِٝ ٚعاَس، َٚجٌ ذيو اي

داش يف ايعطني ٚايطٓني، ٚإمنا داش ذيو يف ٖرا املٓكٛص ايرٟ نإ ع٢ً  جيٛش فُٝٗا َا

ُّ ّٖثالث١ أسسف فٓكصت الَ٘ فً ُٛا أْ٘ فعٍٛ؛ إذ دا٤ت ايٛاٚ ٖٚٞ ٚاٚ ا مجعٛٙ بايٕٓٛ تٛ
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ّٖ ٚإٔ احلسف ع٢ً ُفعٍٛ؛ أال ، ُٛا أْٗا ايٛاٚ األص١ًٝمجع فٛقعت يف َٛضع ايٓاقص فتٛ

تس٣ أِْٗ ال ٜكٛيٕٛ ذيو يف ايصاحلني ٚاملطًُني َٚا أغبٗ٘
11
.   

س ٖرا االضتعُاٍ يف احملرٚف ايالّ ... ا٤، فكاٍ: ٚنُجٚذٖب ابٔ َايو َرٖب ايفّس

ُٜ شرف ْْٛ٘ عٓد اإلضاف١، ...ٚقد ٚتًصَ٘ ايٝا٤ ٚال ُت ،ذعٌ إعساب ٖرا ايٓٛع يف ْْٛ٘ٚقد 

ُٜفعٌ ذيو ب" ضٓني " يػبٗ٘ ب"بٓني " يف سرف ايالّ
12
. 

أحلل ب٘ دلس٣ االضِ  مجع املرنس ايطامل َٚا ا٤دسإش ادٛٚذٖب ابٔ ٖػاّ إىل 

ُّٞ ب٘ َٔ ٖرا أغاز إيٝ٘  ٖٚرا َا ،يف اإلعساب باحلسنات ع٢ً ايٕٓٛ املفسد " بكٛي٘: َا ُض

٢ُّ ب٘ اجلُع َٚا ُأحلل َٕ َط َٕ ٚشٜدٚ ّٛٝ ُٜذس٣ دلس٣  ،ب٘، نعًٍ جيٛش يف ٖرا ايٓٛع إٔ 

١ًّْٛ"ِغطًني" يف يصّٚ ايٝا٤، ٚاإلع ُٜذس٣  ،ساب باحلسنات ع٢ً ايّٕٓٛ َٓ ٚدٕٚ ٖرا إٔ 

١ًّْٛ ُٕ" يف يصّٚ ايٛاٚ ٚاإلعساب باحلسنات ع٢ً ايٕٓٛ َٓ دلس٣ "َعَسبٛ
13
.   

قٍٛ ايػاعس:  ا ٚزد َٔ ذيو يف ايػعسٚمٍم
14

 طاخلفٝفص

َٕ ُّ باملاطسٚ َٕ                            ٚاعرتِتين اهلُٛ  طاٍ ي٢ًٝ ٚبتُّ ناجملٓٛ

َٕ ٢ُّ ب٘ بايٛاٚ يف َٛضع اجلّسيف قٛي٘: )املاطسٚ  ،(: اضتعٌُ مجع املرنس ايطامل املط

اٚ ٚايٕٓٛ، َجً٘ َجٌ االضِ املدتّٛ بايٛ ،٢ ايّٕٓٛ. فذّسٙ بايهطس٠ ايعاٖس٠ٚدعٌ إعساب٘ عً

ُٜ ،أٟ، َجٌ شٜتٕٛ ٚعسبٕٛ  ّْ٘  ،ٜٚٓصب بايفتش١ ،سفع بايط١ُ ايعاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛفإ

ٚجيّس بايهطس٠ نريو
15
.  

 َٚٓ٘ قٍٛ ضعٝد بٔ قٝظ: ط ايٛافسص

ٌّ                                     أبًا َبسًَّا ٚسلٔ ي٘ بٓنُي ُٔ عً  ٚنإ يٓا أبٛ َسط

ٚقد زفع٘ بايط١ُ ايعاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛ، ٚعاًَ٘ َعا١ًَ االضِ ، ( خرب)سلٔ(فكٛي٘:) بٓنُي

ٚسٍك٘  املفسد ٚمل ٜعاًَ٘ َعا١ًَ املًشل ظُع املرنس ايطامل، فسفع٘ بايط١ُ ايعاٖس٠،

ُٜسفع بايٛاٚ ألْ٘ ًَشل ظُع املرنس ايطامل إٔ 
16
.  

١ُّ ايُكػريٟ:  َٚٓ٘ قٍٛ ايّص
17

 طايطٌٜٛص

َُِسدادعاْٞ َٔ زل َٓٓا  َٔ بٓا ِغٝبًا ٚغّٝب ُ٘                           َيِعِب َٓ ّٕ ضٓٝ  ٍد فإ

)َ٘ٓ ٚدعٌ ايٕٓٛ فٝ٘ نايٕٓٛ اييت َٔ  ،ْصب٘ بايفتش١ ايعاٖس٠ ع٢ً ايٕٓٛ فكٛي٘: )ضٓٝ

ّْ٘ عاًَ٘ َعا١ًَ  ،يػ١ٖٚرٙ  ،ٚ)ٜكطني( أصٌ ايه١ًُ ٚقبًٗا ٜا٤ يف سلٛ)َطهني( ٚيٛ أ

ٚيهّٓ٘ أثبتٗا ٚدعٌ اإلعساب  ،طامل يهإ سرف ايٕٓٛ عٓد اإلضاف١املًشل ظُع املرنس اي

باحلسنات الباحلسٚف
18
. 

قٍٛ دسٜس:  َ٘ٓٚ
19
 طايٛافسص 

َٔ   عسفٓا دعفسًا ٚبين أبٝ٘  ِْهسْا شعاَْف آخسٜ  ٚأ

َٔ(د دّسفك ، ٚعاًَ٘ َعا١ًَ املفسد غالف األصٌبايهطس٠ ع٢ً ايٕٓٛ )آخسٜ
20
. 

عسفٓا آزا٤ ايّٓشا٠ َٚراٖبِٗ يف ٚايبشح ايدقٝل يف نتب ايٓشٛ بعد ايتكّصٞ  امت١:اخل

 َطأي١ محٌ اجلُع ع٢ً املفسد يف اإلعساب، ٚتّٛصًٓا إىل ايّٓتا٥ر اآلت١ٝ: 

ُٚضع ي٘ يف املع٢ٓ ٚاملب٢ٓ ٚاإلعساب. ُٜعاٌَ االضِ َعاًَت٘ سطب ايٛضع ايرٟ   األصٌ إٔ 
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  ُٜعسب االضِ املفسد بعالَات اإلعساب ١ّٝ؛ أٟ باحلسنات ايعاٖس٠ أٚ األصٌ إٔ  األصً

 املكّدز٠ ع٢ً آخسٙ، بايط١ُ زفعًا، ٚبايفتش١ ْصبًا، ٚبايهطس٠ دّسًا.
  ُٜٚعسب مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ بعالَات اإلعساب ايفسع١ّٝ، بايٛا األصٌ إٔ 

 ٚبايٝا٤ ْصبًا ٚدّسًا.  ،زفعًا
 ُٜعاٌَ مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ َعا١ًَ ا عالَات اإلعساب ملفسد، فتعٗس قد 

ُٜعسب االضِ املفسد. ع٢ً ايٕٓٛ متاًَا  نُا 
  ِّٜٔٛٓض١ عٔ ايت إذا ُسٌُ مجع املرنس ايطامل ع٢ً املفسد ُعًَٛت ايٕٓٛ ايصا٥د٠ املع

يف االضِ املفسد َعا١ًََ ايٕٓٛ األص١ًٝ؛ أٟ َعا١ًَ احلسف األصًٞ َٔ ايه١ًُ، يف 

س ايط١ُ عال١ًَ يًسفع، ٚايفتش١ عال١ًَ ظٗٛز عالَات اإلعساب عًٝٗا، فتعٗ

 يًٓصب، ٚايهطس٠ عال١ًَ يًذّس.  
  َٔ إذا ُسٌُ مجع املرنس ايطامل ع٢ً املفسد أصبشت ايٛاٚ ٚايٝا٤ فٝ٘ سسفني أصًٝني

 سسٚف ايه١ًُ بعد إٔ ناْتا عالَيت إعساب فسعٝتني.
 ١ َٔ يػات ايعسب إعساب مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ إعساَب االضِ املفسد ٜعّد يػ

ُٜكاع عًٝ٘.   عٓد بعض ايٓشا٠، َٚا دا٤ يػ١ً ال 
  ايّػٛاٖد ايٓش١ٜٛ ايٛازد٠ يف نتب ايٓشٛ مٍما ُسٌُ فٝ٘ مجع املرنس ايطامل َٚا

ٍُٜكعَد عًٝٗا، ٚال ميهٔ إٔ  ّْ٘ ال ميهٔ إٔ  أحلل ب٘ ع٢ً املفسد يف اإلعساب ق١ًًٌٝ؛ يرا فإ

١ّٜ ميهٔ إٔ ُت ُٜكاع عًٝٗا يف املٛاضع املػاب١ٗ.   ُتب٢ٓ عًٝٗا قاعد٠ سلٛ  شتر٣ ٚ
  ّْٗا شا٥د٠ االضِ اجملُٛع مجع َرٍنُس ضامل ُتشرف ْْٛ٘ عٓد اإلضاف١؛ ذيو أ

َّا االضِ اجملُٛع مجع َرنس ضامل  يًتعٜٛض عٔ ايتٜٓٛٔ يف االضِ املفسد، أ

ٕٓٛ د اإلضاف١؛ ألّْٗا مل تعد ايٚاحملٍُٛ ع٢ً املفسد يف اإلعساب فال ُتشرف ْْٛ٘ عٓ

ِّض١ عٔ ايتٜٓٛٔ يف االضِ املفسد، ٚإمنا صازت سسفًا أصًًٝا َٔ سسٚف  ايصا٥د٠ املع

 ايه١ًُ تعٗس عًٝ٘ احلسنات اإلعساب١ٝ ٚال ميهٔ االضتػٓا٤ عٓ٘.
 أٚ ايٝا٤ ٚايٕٓٛ،  تّٛ بايٛاٚ ٚايٕٓٛ، سلٛ "شٜتٕٛ"،البّد َٔ ايتُٝٝص بني االضِ املفسد املد

ُٛع مجع َرنس ضامل، سلٛ "َعًٍُٕٛ" ٚ"َعًٍُني" َٚا سلٛ "ِغطًني"، ٚبني االضِ اجمل

ٌّ اضِ رلتّٛ بايٛاٚ ٚايٕٓٛ، أٚ  ُاحلل ب٘ سلٛ "بٕٓٛ" ٚ"ضٓني" َٚا أغبٗٗا؛ إذ يٝظ ن

ايٝا٤ ٚايٕٓٛ ٖٛ مجع َرنس ضامل أٚ ًَشل ب٘، فٗٓاى نًُات َفسد٠ ْٗاٜاتٗا 

 نٓٗاٜات٘.

  ،ايًػ١ األدٛد ٚاألنجس  إلعساب مجع املرنس ايطامل َٚا ُأحلل ب٘ عّد٠ يػات ّٕ غري أ

 بعالَات اإلعساب ايفسع١ّٝ.اًل ٖٞ يػ١ اإلعساب باحلسٚف؛ أٟ اضتعُا
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7
، 4ٚيب يباب يطإ ايعسب، ايكاٖس٠، َهتب١ اخلازلٞ، ط خصا١ْ األدب، ايبػدادٟ، عبد ايكادز بٔ عُس  -

1997ّ ،7 :191 . 
8
 .59 ،1ّ. 1992، د.ط ، َؤضط١ ايسضاي١، بريٚتُٖع اهلٛاَع، ، ايطٝٛطٞ، دالٍ ايدٜٔ  - 

 .  52 ،1ّ، 1999، 1داز ايهتب ايع١ًُٝ، ط، بريٚتايدزز ايًٛاَع، َني، ايػٓكٝطٞ، أمحد األ 
9
 . 279: 1ايترٌٜٝ ٚايتهٌُٝ، األْديطٞ، أبٛ سٝإ،  - 
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 غعس١ٜ ايعًِ: ايبعد ايعذا٥يب

 يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ أمنٛذدًا 

 

أ.د. مسس ايدٜٛب  


 

day_samar@yahoo.com  

 

ٜطع٢ ايبشح إىل ايهػف عٔ غعس١ٜ ايعًِ يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ،  :ايبشح ًَدـ

ٜٚٓطًل َٔ فهس٠ إٔ ٖرا ا٭دب ٜب٢ٓ ع٢ً ثٓا١ٝ٥ قد١ٜ ٖٞ ثٓا١ٝ٥: عًِ/ أدب. 

ٚيتشكٝل ٖرٙ ايػا١ٜ ٜدزع ايبشح ايبعد ايعذا٥يب ايكا٥ِ ع٢ً ايتدٌٝٝ َٔ خ٬ٍ 

ح يف غعس١ٜ زٚا١ٜ يف نٛنب غبٝ٘ با٭زض يًهاتب ايطٛزٟ طايب عُسإ، ٜٚبش

ايعذا٥يب ٚايػسا٥يب، ٚع٬قتُٗا بادتاْب ايعًُٞ، ٜٚؿٌ إىل ْتا٥ر ت٪ند فسقٝت٘ 

 املب١ٝٓ ع٢ً غعس١ٜ ايعًِ يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ. 

ا٭دب ايعذا٥يب ٚأدب ارتٝاٍ ايعًُٞ طسفإ َتكادإ. يهٔ ٖرا  :غعس١ٜ ايعذا٥يب

 فاع١ًٝ ايتدٌٝٝ، ٚإىل ٖرٙ ايتكاد ٜ٪دٟ إىل ايتهاٌَ، فٝشتاز أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ إىل

ايك٠ٛ املكاد٠ يًُٓطل اييت تٓبعح َٔ ادتاْب املعًِ غري ايٛاعٞ. يهٔ أدب ارتٝاٍ 

 ايعًُٞ ٜتذاٚش غطط عذا٥ب١ٝ ارتٝاٍ، ٚغطط تكسٜس١ٜ ايعًِ. 

ٜٚسبط ا٭دب ايعذا٥يب ايكدز٠ ع٢ً ايتدٌٝٝ مبا ٖٛ غٝيب، ٜٚتػبح با٭س٬ّ    

ايعكٌ متٗٝدًا رتًل املفازقات، ٚايطدس١ٜ َٔ ا٭َٛز املأيٛف١ اييت حتسز ارتٝاٍ َٔ قٝٛد 

 ايٛاقع١ٝ.

ٜٚس٣ بعض نتاب أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ إٔ ايسعب غا١ٜ ا٭دب ايعذا٥يب، 

ٜٚعٛق٘ يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ عٓؿس املفادأ٠ ٚاإلدٖاؽ. ٚايكِٝ اييت ٜطتٓد إيٝٗا 

ٞ بٗا، ٚتؿدٜكٗا؛ ٭ْٗا غري املسعب قِٝ َطتٓهس٠ َسفٛق١، ٫ ٜتبعٗا اعتكاد املتًك

 ستت١ًُ باملس٠، ٫ٚ ٚازد٠ ايتشكل يف أٟ ٚقت. 

يهٔ أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ جيُع بني ايعذا٥ب١ٝ ٚايػسا٥ب١ٝ   
1

، ٚقد حيكل 

املطتكبٌ أفهازٙ، ٚقد ٫ حيككٗا. ٚجيُع ٖرا ا٭دب بني ارتٝاٍ ادتاَح ايرٟ تب٢ٓ عًٝ٘ 

فٗٛ ٫ ٜبك٢ ثابتًا عٓد سدٚد ايٛاقع املعًّٛ،  ايعذا٥ب١ٝ اييت ٫ تسبطٗا باملعكٍٛ ؾ١ً.

ٚخيتًف عٔ ا٭دب ايعذا٥يب يف اضتدداّ دزد١ ارتٝاٍ؛ ٭ْ٘ ٜسبط ْفط٘ عكا٥ل 

ع١ًُٝ َع إدزانٓا إٔ ا٭دٜب ًٜذأ إىل ايعذا٥ب١ٝ يٝعرب عٔ ُّٖٛ ٚاقع١ٝ، فٗٛ ٚاقعٞ 

 بطسٜكت٘. 

                                                        

 .اضٛزٜ، محـ، داَع١ ايبعح، عًّٛ اإلْطا١ْٝعُٝد ن١ًٝ اآلداب ٚاي 
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ٚخيدّ سكٛز ارتطاب ايعذا٥يب   
2

ايطٝاضٞ ظاْب ارتطاب ايعًُٞ ٚ 

ُٜشدخ ايتٛتس، ٜٚٓعِ اذتبه١،  ٚاإلٜدٜٛيٛدٞ.. يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ ايطسد، ٚ

ٜٚطٛزٖا، ٜٚطِٗ يف تؿٜٛس عامل غسٜب ٫ ٚدٛد ي٘ يف اذتكٝك١ خازز ايًػ١، ٚتػدٚ 

ٖرٙ ايٓؿٛف ٚاقع١ٝ بأدٚات ف١ٝٓ تبدٚ غري ٚاقع١ٝ، فٝتُسد ايعذا٥يب ع٢ً قٛاْني 

٢ بني ايعذٝب ٚايػسٜب.  فا٭ٍٚ ٜستبط باملاقٞ، ايٛاقع، ٖٚٛ ٜكع يف َٓطك١ ٚضط

ٜطابل ظاٖس٠ زتٗٛي١ مل ُتس  -سطب تٛدٚزٚف–ٚايجاْٞ ٜستبط املطتكبٌ. فايعذٝب 

بعد، ٚآ١ْٝ؛ أٟ إْ٘ ٜطابل َطتكب٬ً، َٚكابٌ ذيو يف ايػسٜب؛ إذ ٜسدع مبا ٫ ٜكبٌ 

ملاقٞ. أَا ايتفطري ع٢ً ٚقا٥ع َعسٚف١ إىل جتسب١ َٛدٛد٠ قب٬ً، َٚٔ مث١ ع٢ً ا

 .ايعذا٥يب بايرات فايرتدد ايرٟ ٜطبع٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜٓٗض بدا٠٤ إ٫ يف اذتاقس

ٜعين ايه٬ّ ايطابل إٔ ايعذا٥يب ٜكّٛ أضاضًا ع٢ً تسدد ايكاز٨ املتٛسد    

بايػدؿ١ٝ ايس٥ٝط١ أَاّ طبٝع١ سدخ غسٜب. ٜٚتعني ع٢ً ذيو إٔ غعس١ٜ ايعذا٥يب 

سًا إجيابًٝا يف املتًكٞ، فاملتعذب َٓ٘ ٜجري ايدٖػ١ ٖٞ غعس١ٜ ايِٖٛ، ٜٚرتى ايتعذٝب أث

ٚاإلعذاب؛ رتسٚد٘ عٔ املأيٛف، ٚقد ٜهٕٛ اذتدخ َطتَٗذًٓا يػسابت٘، ٚغرٚذٙ، ٚقد 

 ٜستفع ايتعذٝب إىل ذزا ايعذا٥ب١ٝ. 

غعس١ٜ ايِٖٛ، ٜٚكّٛ ارتٝاٍ ايعًُٞ ع٢ً إٜٗاّ  -إذٕ–غعس١ٜ ايعذا٥يب 

طاب ايعذا٥يب س٫ًًٛ إلٜٗاّ ايٓاع بتؿدٜكٗا، املتًكٞ أْ٘ عًُٞ ٚسكٝكٞ، ٜٚكدّ ارت

ٚبتؿدٜل ضريٚز٠ ا٭سداخ ايٛاقع١ٝ، فٝعتُد أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ ع٢ً ايعذا٥يب 

 ٚض١ًٝ، ٫ غا١ٜ. 

ٜٚفرتض إٔ ٜطتٓد أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ إىل َعطٝات ايعًّٛ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ، فٗٛ 

نب، عٛامل املٛاش١ٜ، ٚازتٝاد ايهٛاخٝاٍ َستبط بايعًِ ازتباطًا ٚثٝكًا يف سدٜج٘ عٔ اي

يهٔ مث١ تكاطعًا بني ايعًِ ٚايعذا٥بٝات يدزد١ تبدٚ ٚسسٚب ضهإ اجملسات ايٓا١ٝ٥. 

 فٝٗا زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ َطتٓد٠ إىل ايعذا٥بٝات أنجس مما تطتٓد إىل ايعًِ. 

ٜٚعّد أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ اضتُسازًا يٓعسٜات ايعًُا٤ فـ "دٜفٝد بسأٜ، 

ٜٔ أشازٚ، ٚغازيص غٝفًٝد،... " عًُا٤ ٜتٛضًٕٛ بأدب ارتٝاٍ ايعًُٞ؛ يٝٛاؾًٛا َا ٚناتس

 مت ايتٛؾٌ إيٝ٘ َٔ ْعسٜات؛ يٝتذٓبٛا ؾسا١َ ا٭عاخ ايع١ًُٝ. 

ٜٚٓذِ عٔ ذيو إٔ أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ َٔ املفرتض إٔ ٜهٕٛ اختبازًا يٓعس١ٜ،    

يٛاقع، ٚاضتػساف املطتكبٌ، ٖٚٛ َا ٚقدز٠ اضتهػاف١ٝ، فًٝتكٞ ايعًِ ا٭دَب يف َكازب١ ا

ٜفعً٘ ايهتاب ايػسبٕٝٛ. فايعًِ ٚأدب ارتٝاٍ ايعًُٞ ٜتٛاشٜإ يف ايتطٛز، ٜٚفٝد نٌ 

َُٓٗا َٔ اآلخس؛ إذ ٜأتٞ ايعًِ بٓعس١ٜ يتفطري ايعامل، فٝتًكفٗا أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ؛ 

  يٝبين عًٝٗا، ٜٚتذاٚش ايٛاقع بارتٝاٍ، فٝٓطًل َٔ ايعًِ، ٜٚعٛد إيٝ٘.

إٕ أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ ٜس٣ اذتاقس بعٕٝٛ َطتكب١ًٝ، فٝعٌ ارتٝاٍ َسنص 

 ا٫ْط٬م إىل املٓاطل اجملٗٛي١ اييت ٜفتشٗا ايعًِ. 
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ٚتتكاطع ايعذا٥ب١ٝ َع ارتٝاٍ ايعًُٞ يف ا٭ضًٛب ٚاملكُٕٛ، فتهٕٛ اذتها١ٜ 

  يف املطتكبٌ، أٚ يف عامل آخس؛ إذ صتد َا ٚزا٤ ايطبٝع١، ٚغريٖا.

ًٜٚذأ ناتب أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ إىل ايعذا٥ب١ٝ؛ يًتعبري عٔ ز١ٜ٩ َػاٜس٠ 

تكدّ حت٫ًٛ يف ايع٬ق١ بني ايرات ٚاآلخس، ايٛاقع، ٚاي٬ ٚاقع، فتتدر زٚا١ٜ ارتٝاٍ 

ايعًُٞ َٔ ايعذا٥ب١ٝ ث١ُٝ أضاض١ٝ خ٬ف ايسٚا١ٜ ايعاد١ٜ، فٝتذ٘ ارتطاب ايعذا٥يب 

 ٛح، فريفع غعس١ٜ ايسٚا١ٜ، ٚحيكل زتاش ايعًِ. َٔ ارتٝاٍ املعكًٔ إىل ارتٝاٍ ادتُ

إْٓا ْٓعس إىل زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ ع٢ً أْٗا ساٍ سًِ، ٚقد اْكٛت زٚا١ٜ "يف 

نٛنب غبٝ٘ با٭زض
3

" ع٢ً ساٍ سًِ إقاف١ إىل ٚدٛد َٓاّ/ نابٛع غّهٌ ب٪ز٠ 

 .ًاْؿ١ٝ أضاض١ٝ يف بٓا٤ ايسٚا١ٜ، ٚطٝف خٝاٍ/ سًِ ٜكع١ محٌ بعدًا ز٩ٜاًٜٚا ٚاقش

تدٚز أسداخ ايسٚا١ٜ يف نٛنب ٜػب٘ نٛنب ا٭زض، ٜٚبعد عٓ٘  تكدِٜ ايسٚا١ٜ:

٬َٜني ايهًَٝٛرتات
4

، فكد سطت ضف١ٓٝ فكا٤ قاد١َ َٔ ا٭زض ع٢ً ضطش٘، ٚأعطت 

ا٭دٗص٠ إغاز٠ إىل زا٥د ايفكا٤ ع٢ً ٚدٛد سٝا٠ عاق١ً ع٢ً ايهٛنب، ٚيهٔ ضهإ 

ايهٛنب ظٗسٚا َتطٛزٜٔ عًًُٝا
5

زا٥د ايفكا٤، ٚانتػفٛا ْٛاٜاٙ، ٚأزضًٛا ، فكد عسفٛا 

َٓدٚب١
6 

َٔ قبًِٗ تعّسف٘ بايهٛنب ادتدٜد، فعسفت٘ باملد١ٜٓ ايع١ًُٝ، ٚسدثت٘ عٔ 

 قُس اذتب ايرٟ ٜصٚزٙ ايعػام ايؿادقٕٛ. فايعاغكإ: 

"سني ٜٜٓٛإ ايؿعٛد إيٝ٘ جيب ع٢ً نٌ َُٓٗا إٔ ٜهٕٛ َتأندًا َٔ أْ٘ حيب فع٬ً  

قسٜٓ٘، ٚإ٫ فإٕ ايهٛنب ٜؿبح يع١ٓ عًٝ٘.. ٫ ٜس٣ فٝ٘ ض٣ٛ ا٭ٖٛاٍ ٚاملتاعب ٚاملٓاظس 

 ". 44 صاملسعب١ املدٝف١." "ايسٚا١ٜ، 

نُا سدثت٘ عٔ طبٝع١ اذتٝا٠ ع٢ً ايهٛنب، فٗٞ سٝا٠ خاي١ٝ َٔ املٓػؿات
7

 ،

ٜأخر املس٤ سك٘ نا٬ًَ إٕ نإ عٓؿسًا فاع٬ً، ٚإ٫ عاؽ َٓطًٝا َٔ غري ق١ُٝ. ٚقد 

اضتطاعٛا َٓر شَٔ طٌٜٛ ايتػًب ع٢ً ا٭غساز ايرٜٔ اْفسدٚا بجس٠ٚ ايهٛنب، 

ٚاضتعبدٚا أبٓا٤ٙ بجٛز٠ ٖا١ً٥، فأؾبح زتتُعِٗ قا٥ًُا ع٢ً احملب١، ٚإنُاٍ بعكِٗ 

ٌّ يف َٝدإ عًُ٘ ٚاختؿاؾ ٘. "ضتٔ ْطٛز سٝاتٓا َعتُدٜٔ ع٢ً ايكدز٠ بعكًا ن

اير١ٖٝٓ ارت٬ق١.. اذتاضٛب ٫ ٜطتطٝع إٔ خيًل اذتٝا٠ يف نا٥ٔ خاٌَ َُٗا ٚؾٌ 

  ."22 صتطٛز بسزتت٘" "ايسٚا١ٜ 

يكد اضتطاعٛا تسٜٚض اذتٝٛاْات ا٭نجس غدزًا، ٚأقشت غسٜص٠ ايعدٚإ غب٘ 

ًا يًتط١ًٝ، فايهٌ ٜعٌُ، ٚقد ٚفس َعد١َٚ، ٫ٜعسفٕٛ ايفػٌ أٚ اذتصٕ، ٫ٚ ٜعسفٕٛ ٚقت

ايعًِ املتطٛز أضباب زفا١ٖٝ يًذُٝع، ٫ٚ ٜعسفٕٛ املٛت بٌ إٕ بعض املتكدَني يف ايطٔ 

 ."42 حيطٕٛ باذتاد١ إىل ايت٬غٞ؛ إذ إٕ طاقتِٗ يًعٌُ قد اضُتٓفدت. "ايسٚا١ٜ ف

ٜٚتعسف إىل ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ يًهٛانب احملٝط١ بايهٛنب، نايكدز٠   

 يتكاط ا٭ؾٛات ايبعٝد٠، ٚحتًًٝٗا، ٚفو زَٛشٖا: ع٢ً ا

 ". 25 "مل أقع يف سطباْٞ أْهِ ع٢ً ٖرٙ ايدزد١ َٔ ايتطٛز" "ايسٚا١ٜ، ف 
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أَا اذتب فً٘ َهإ، فكد ُخّؿـ نٛنب اذتب يًكا٤ ايعاغكني إىل إٔ ٜؿ٬ 

ايهٛنب، إىل َسس١ً ا٫زتباط ايتاّ، ٚبعد ذيو ايٛقت ٜٓتك٬ٕ إىل اذتٝا٠ ايع١ًُٝ ع٢ً 

أَا إذا نإ ايعاغل ناذبًا فإْ٘ ٜٓاٍ يع١ٓ نٛنب اذتب
8

 . 

ٚبعد َد٠ غعس زا٥د ايفكا٤ مبٌٝ عاطفٞ ضتٛ َسافكت٘، ٚاتفكا ع٢ً ايرٖاب 

إىل نٛنب اذتب ايرٟ حتٝط ب٘ ا٭ضساز، ٖٚٓاى تعسقا ٫ختبازات قاض١ٝ يًتأند 

نٌ غ٤ٞ فٝ٘ بدا٥ٞ،  َٔ سبُٗا، ٚجتاٚشا اختبازاتُٗا بٓذاح، ٚعاغا يف ٚضط غاعسٟ،

ٜٚدافع قُس اذتب عٔ طبٝعت٘ بػساض١ يهٔ ٫خت٬ف طبٝعت١ زا٥د ايفكا٤ ايبػس١ٜ 

تطًطت عًٝ٘ ق٣ٛ غسٜس٠ ضببت ي٘ نٛابٝظ َصعذ١، ٚآ٫ًَا نبري٠، اْتٗت زسًتُٗا 

عًُٗا، يهٔ اهل١٦ٝ ا٫ضتػاز١ٜ ازتأت عٛدت٘ إىل نٛنب٘ ي٬٦ ٜطبب خطسًا ع٢ً ضهإ 

سق١، ٖٚٛ ٜٓتعس إٔ تصٚزٙ ابٓت٘ يف نٛنب٘ بعد إٔ غاب ضٓٛات ايهٛنب، فٛدعٗا ع

ط١ًٜٛ عٓ٘ عهِ املطاف١ بني ايهٛانب. يكد ظٌ ي٘ أٌَ "بطف١ً زتٗٛي١ تأتٞ َٔ زسِ 

ايػٝب، تبشح عٔ أبٝٗا يف فكا٤ ٚاضع، فطٝح ا٭زدا٤، حيفٌ مبُايو ٚنا٥ٓات 

سٚبٗا َُٗا طايت ٖٞ َتطاس١ٓ َتؿازع١ يف ضبٌٝ إثبات ٚدٛدٖا َ٪ًَٓا إٔ ستؿ١ً س

 ."452 اْتؿاز ارتري يف ايهٕٛ. " "ايسٚا١ٜ، ف

زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ عذا٥ب١ٝ. ٚايسٚا١ٜ ْـ  ارتٝاٍ ايعًُٞ ٚايعذا٥ب١ٝ ٚايػسا٥ب١ٝ:

سًُٞ ٜٓكٟٛ ع٢ً ز٩ٜا، ف٬ ٜتشكل ايبعد ايس٩ٜاٟٚ إ٫ سني تتذاٚش زٚا١ٜ ارتٝاٍ 

 ايعًُٞ عتب١ ايٛاقع١ٝ. 
" ْٛع أدبٞ قا٥ِ يف ذات٘، ٜٛظف اذتها٥ٞ، ٚا٭ضطٛزٟ، Fantastiqueٚايعذا٥يب " 

 ٚايسَصٟ بٛعٞ قؿدٟ بٗدف إجياد أفل تٛقع ٜهطس ايجٛابت يف املعاْٞ.  

" ٚايعذا٥يب، ٚصتد إٔ Merveilleuseٚصتد خًطًا يد٣ ايٓكاد بني ايعذٝب "

تفطريٙ يف " حيٌُ طاق١ ارتٛف. ٚإٔ ارتازم ٫ ميهٔ  Etrangeارتطاب ايػسا٥يب "

 سني إٔ ايػسٜب ٜكبٌ تفطريًا. 

ٜٚتعني ع٢ً َا ضبل إٔ زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ زٚا١ٜ عذا٥ب١ٝ إىل إٔ ٜتُهٔ    

 ايعًِ َٔ اإلداب١ عٔ تطا٫٩ت تتعًل بايهٕٛ سٝٓٗا تدخٌ يف باب ايعذٝب. 

إٕ َٔ غإٔ ا٫بتعاد عٔ املأيٛف إٔ ٜٛضع َطاس١ ايس٩ٜا، فٝبدٟ ارتطاب ايعذا٥يب   

قدز٠ فهس١ٜ إبداع١ٝ يف ايتعاٌَ َع َػه٬ت ايٛاقع، ٚسًٛهلا، حتطِ قٛاْني ايٛاقع 

 حتطًُٝا قؿدًٜا يتعرب عٔ أش١َ ا٭ْطام فٝ٘. 

َفتٛس١، ْسٜح  ايّٓٛ عٓدْا بايؿف١ اييت تتؿٛزٖا غري َٛدٛد، ضتٔ ْٓاّ ٚعْٝٛٓا-"

 ".65 ايرٖٔ ق٬ًًٝ..." "ايسٚا١ٜ، ف

املػبعٕٛ بادتد هلرٙ ايتذازب  -قُس اذتب-"زمبا ٖٞ أٍٚ َس٠ ٜتعسض فٝٗا عػاق٘ 

املتعب١، ستًُا ٜعٛد ايطبب إيٝ٘ ٖرا ايها٥ٔ ا٭زقٞ ايرٟ ٖبط نٛنبٗا ٚدخٌ قًبٗا، 
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قإْٛ عاملٗا "اذتب ٫ فاصتست بٗٝاَٗا إىل ايصٚاز ب٘، ٚاجمل٤ٞإىل قُس اذتب، َترنس٠ 

  ."435 ٜٛيد َستني" " "ايسٚا١ٜ، ف

حيٌُ ايٓـ اذتًُٞ قدز٠ تٓب٪١ٜ
9

ٜٚستبط ٖٓا بايبعد ايعذا٥يب. فايعذا٥ب١ٝ   

تػهٌٝ خاف يًٛاقع، قسٜب َٔ املتدٌٝ. ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايعذا٥يب يف تعس١ٜ ادتٛاْب 

املع١ًُ يف ٚاقع نٛنب ا٭زض. فطهإ ذيو ايهٛنب ٫ ٜٓإَٛ إ٫ ق٬ًًٝ، فًٝظ 

أ٠ َٔ يدِٜٗ ٚقت يًتط١ًٝ، ٚاذتب ٖٛ ايرٟ دعٌ املطتشٌٝ ممهًٓا، ٚقسب بٝٓ٘ ٚبني اَس

نٛنب شتتًف. إْ٘ سب ؾادم، زتسد َٔ ايػاٜات، ٜفتكس إيٝ٘ نجري َٔ ضهإ 

ا٭زض. َٚٔ ٖٓا ٜأتٞ اذتدٜح عٔ أ١ُٖٝ ايس٩ٜا يف ارتطاب ايعذا٥يب؛ إذ ٜتِ إخكاع 

 َا فٛم ايطبٝعٞ يًعكٌ. فايعذا٥ب١ٝ َٛدٛد٠ يف أٟ ْـ سًُٞ، حيٌُ بعدًا ز٩ٜاًٜٚا. 

ع ا٭زض، بٌ ٖٞ ز٩ٜا مبٓعاز ددٜد. إْٗا ضرب ٭غٛاز ٚيٝطت ايعذا٥ب١ٝ ٖسٚبًا َٔ ٚاق  

ايٛاقع بٛضا٥ٌ غري ٚاقع١ٝ، ٚغري َأيٛف١. فايعذا٥ب١ٝ اْصٜاح عٔ قٛاعد ايعكٌ، ٚقٛاْني 

ايطبٝع١. ٚقد خًط ايسٚا٥ٞ بني ايعذا٥ب١ٝ ٚايػسا٥ب١ٝ، فأْتر ضسدًا حيٍٛ املتًكٞ َٔ 

 َتًل ضًيب إىل فاعٌ سكٝكٞ يف ايٓـ. 

َّ/ ايهابٛع. فٝتذاٚز املٓاّ َع ساٍ اذتًِ/ يكد أقاف ايس ِِ املٓا ٚا٥ٞ إىل اذتً

ايس٩ٜا ٚطٝف ارتٝاٍ؛ يٝهٕٛ ايٓـ ٚيٝد ساٍ س١ًُٝ باَتٝاش، فكد عا٢ْ زا٥د ايفكا٤ 

نابٛضًا َصعذًا بطبب ضٝطس٠ ايك٣ٛ ايػسٜس٠ عًٝ٘؛ إذ ساٍٚ املًو ٚشباْٝت٘ إٔ 

 هَٛني باإلعداّ، َِٚٓٗ سبٝبت٘. خيكعٛٙ يطٝطستِٗ؛ يٝٓفر أٚاَسِٖ بكطع ز٩ٚع احمل

ّٞ ع٢ً  "ُدفعُت بٗد٤ٚ ٭زنع َٔ ددٜد أَاّ املًو سٝح ٚقع عؿاٙ املرٖب١ فٛم نتف

ايتٛايٞ.. ٚأسكس ايعبٝد دزعًا ٚضٝفًا ب٬ ْؿٌ، فُٗت فُٝا بعد أْ٘ ضٝف غعاعٞ ميهٔ 

 اّ ادتاذب١ٝ.إٕ ُأسطٔ اضتدداَ٘ تفذري ضف١ٓٝ فكا٤ بهاًَٗا.. نٓت َعسقًا ٫ْعد

  ..ّاغٗس ضٝفو أٜٗا ايبطٌ.. ْٚفر فِٝٗ سهِ اإلعدا 

أقشو بتػف، ٚأقػط ع٢ً شز ايكبك١ يف ايطٝف، فاْدفع يطإ َٔ ا٭غع١ 

إىل َطاف١ َرتٜٔ، ٚبدأ اذتساع ٜدفعٕٛ ايطذٓا٤ ٚاسدًا فٛاسدًا، ٚأْا أَظ ٖرا َطًا 

 بايطٝف فٝت٬غ٢، ٚأٖٟٛ ع٢ً زأع ٖرا فأغك٘ ْؿفني قبٌ إٔ ٜت٬غ٢، جتُدت

ْعساتٞ ع٢ً ٚدٗٗا، ناْت َكٝد٠ با٭غ٬ٍ، عاز١ٜ ايؿدز، نطري٠ ايٓعسات، زفعت 

 زأضٗا ضتٟٛ سني ٚؾًٗا ايدٚز "ٜا سبٝبيت أْت؟" 

  ْفر أٜٗا ايبطٌ.. تتايت ْػُات ا٭ٚاَس.. أيكٞ ايطٝف َٔ ٜدٟ، ٚأجت٘ ضتٖٛا، فأسظ

 بؿداع ٖا٥ٌ، ٚأمسع قبٌ إٔ أغٝب عٔ ايٛعٞ ؾٛت املًو: 

 يرتٜٚض ايهايف بعد ٜا ضف١ً.. مل تسٚقٛٙ ا 
  يٛ قتًتٗا ٜا ٚغد شٚدتو ابٓيت، ٚنٓت اآلَس املطاع، ٚيهٔ زفكو ضٝذًب يو

 . "425-421 فاي٬ٜٛت.." "ايسٚا١ٜ، 
خيتؿس ٖرا املٓاّ َكٛي١ ايسٚا١ٜ، فج١ُ ؾساع بني ارتري ٚايػس، ٚمث١ فعٌ 

َكا١َٚ يف َٛاد١ٗ ايػس، ٚمث١ تكاد بني اذتًِ ببٓا٤ عامل ٜطٛدٙ ايط٬ّ ٚارتري، 



ا٥يبغعس١ٜ ايعًِ: ايبعد ايعذ                                                              102  عسب١ٝ دزاضات    

 

Dirasat Arabia  ايدزاضات ايًػ١ٜٛ ٚايٓكد١ٜ 8102 ايعدد ارتاَظ 

 

ٚايهابٛع. فايهابٛع ٖٛ ايرٟ سسى زتس٣ أسداخ ايسٚا١ٜ. فكد تطًطت عًٝ٘ ايك٣ٛ 

ذتاٌَ سفاظًا ع٢ً سٝا٠ ضهاْ٘. يكد ايػسٜس٠، ٚاقطس إىل تسى ايهٛنب، ٚاذتبٝب١ ا

غري ايهابٛع زتس٣ ايطسد، ٚبدا خٝا٫ً َكدًُا

،

ٚجيب إٔ حيدخ سدخ َفاد٧ ٜعٝد  

زا٥د ايفكا٤ إىل نٛنب ا٭زض؛ يهٞ حيكل ز٩ٜا ايسٚا٥ٞ، فًٛ بكٞ يف ايهٛنب 

ايػبٝ٘ با٭زض ملا اضتطاع إٔ ٜٛؾٌ ز٩ٜاٙ املتعًك١ با٭زض. ٚهلرا ايهابٛع/ املٓاّ 

١ٝ يف ايسٚا١ٜ. فكد عهظ ايصَٔ، فتك١ٝٓ ايصَٔ يف اذتًِ/ ايس٩ٜا تتذ٘ ضتٛ خؿٛؾ

املطتكبٌ، أَا ايهابٛع فكد أٚقف ٖرا ا٫جتاٙ، ٚسٛي٘ إىل املاقٞ، ٚاعتُد ع٢ً طسٜك١ 

ايتداعٞ، فكد تداعت فٝ٘ زدٚد ايفعٌ اي٬ ٚاع١ٝ، ٚاذتا٫ت ايٓفط١ٝ اييت ٜطُٝٗا فسٜٚد 

ايعؿاب
10
.  

إٔ زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ ت٪ضظ يٓٛع أدبٞ ددٜد ٜكّٛ  ٜٚتعني ع٢ً َا ضبل

ع٢ً جتاٚز ارتطابات املدتًف١ املتكاد٠. فج١ُ خطاب عًُٞ ميجٌ ايكاعد٠ اييت بين 

ايطسد عًٝٗا، ٚمث١ َاد٠ ع١ًُٝ ٜٛظفٗا ايسٚا٥ٞ يف سبه١ زٚا١ٝ٥، ٜٚتأضظ ٖرا ارتطاب 

عًٝٗا ايؿف١ ايع١ًُٝ ع٢ً يػ١ ضسد١ٜ غري غعس١ٜ، ٖٞ سها١ٜ ٭سداخ، ٚأقٛاٍ تطػ٢ 

 اييت زمبا تجكٌ ع٢ً ايكاز٨ ايعادٟ: 

  َٚا ١َُٗ ٖرٙ احملط١؟ 

  ٘ايتػًػٌ يف ادتٖٛس، ٚتعّسف خفاٜا ايهٕٛ، تطتطٝع إٔ تس٣ املداز ايرٟ ٜسمس

ا٫يهرتٕٚ سٍٛ ايٓٛا٠ نُا تطتطٝع إٔ تس٣ نٝف ٜتشسى ا٫يهرتٕٚ ـٛايرز٠ بهٌ 

 أدصا٥ٗا

  أتطتطٝعٕٛ َساقب١ غدـ َا يف ايهٛنب ا٭ؾًٞ َٔ ٖٓا؟ 

  طبعًا ْطتطٝع َساقب١ غدـ َٔ نٛنب بعٝد عٓا.. احملط١ تتُتع بكدز٠ ايٓفاذ

   ."63 داخٌ ايطشب ٚا٭غًف١ ادت١ٜٛ، ٚايتػًػٌ إىل َطافات غاضع١.." "ايسٚا١ٜ، ف
ايؿفس يف ٫ٚ صتد ٖرا ارتطاب إ٫ يف زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ. ٖٚٛ ميجٌ دزد١ 

ايهتاب١، ٚأٟ خطاب آخس ميجٌ اضتسافًا عٓ٘. ٖٚٛ يف ايٛقت ْفط٘ دزد١ ايؿفس َٔ 

ارتسٚز عٔ قك١ٝ ايع٬ق١ املدتًف١ ٚارتاؾ١ بني ايساٟٚ ٚاملاد٠ املس١ٜٚ، حيهٞ أسداثًا 

 َتطًط١ً بًػ١ عاد١ٜ ضسد١ٜ. ٚايع٬ق١ بني املاد٠ ٚايساٟٚ ظاٖس٠ ٫ خفاٜا فٝٗا. 

عذا٥يب املتطِ بطاق١ اإلدٖاؽ، ٖٚٛ َبين ع٢ً عدّ حتكك٘ ٚصتد ارتطاب اي   

 ٚاقعًٝا أٚ َٓطكًٝا، فكد ضافس زا٥د ايفكا٤ إىل عٛامل عذا٥ب١ٝ: 

  .ّضتٔ ضتًل فٛم عري٠ خكسا٤ أز٣ أَٛادٗا تتشسى َكطسب١ َٔ دٕٚ ْعا 

  يٝطت أَٛادًا ٚإمنا سٝٛاْات أعاخ َدد١ٓ، ٖرٙ عري٠ فسٜد٠ تكِ ضًط١ً ٖٞ

 ".23 ايربَا١ٝ٥ مجٝعٗا." "ايسٚا١ٜ، فاذتٝٛاْات 

ٜٚٓاضب ارتطاب ايعذا٥يب ساٍ اذتًِ يف زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ، ٚميجٌ خسٚدًا    

 عٔ إَهإ ايتشكل ٚاقعًٝا ٚاْصٜاسًا عٔ دزد١ ايؿفس يف ايهتاب١. 
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أَا ارتطاب ايػسا٥يب فُٝجٌ خسٚدًا عٔ إَهإ قاب١ًٝ اذتدخ يًتشكل يهٔ    

 ايساٟٚ بكدزت٘ ايف١ٝٓ، ٚبتك١ٝٓ املٓاّ/ ايهابٛع جيعًٗا قاب١ً يًتشكل. 

"نابٛع شتٝف سط عًٝ٘، أسظ بجكٌ ٜكػط ع٢ً ؾدزٙ، تبدت ي٘ ٚسٛؽ خساف١ٝ، 

 ."443 "ايسٚا١ٜ، ف." ٛ، ٚقسبات قًب٘ ٚؾًت سدٖا ا٭ععِأغباح شتٝف١ قبٌ إٔ ٜؿش

ٜٚعد ارتطاب ايػسا٥يب يف ايسٚا١ٜ ستٛزًٜا، فكد نإ ايب٪ز٠ اييت ادتُع ايطسد    

 فٝٗا، ٚتٛتس، ثِ غري َطازٙ. 

ٚبادتُاع ٖرٙ ارتطابات ٜتأضظ ْٛع أدبٞ شتتًف قا٥ِ ع٢ً غعس١ٜ ايعًِ؛ أٟ ادتُع   

 بني ايعًِ ٚارتٝاٍ باضتدداّ اذتًِ، ٚاملٓاّ.

أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ بادتُاع ايعًِ ٚا٭دب فٝ٘ غعس١ٜ ايعًِ، ٚميهٔ بٓا٤ ميجٌ  امت١:ارت

 ع٢ً َا ضبل تطذٌٝ ايٓتا٥ر اآلت١ٝ:

  ادتُاع ايعًِ ٚارتٝاٍ يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ عاٌَ ق٠ٛ فٝ٘؛ إذ ٜتهاٌَ ادتاْب

 ايعًُٞ َع ادتاْب ا٭دبٞ، ٫ٚ ٜتكادإ. 
  َٔ أدب ايس٩ٜا أدب َفازم يًٛاقع، ف٬ ز٩ٜا َٔ غري ساٍ س١ًُٝ، ٫ٚ ساٍ س١ًُٝ

 غري ز٩ٜا َتُاضه١. 
  ٌٚدٛد ايس٩ٜا ٜعين ٚدٛد سس١ٜ يف ايتعبري ا٭دبٞ، حتٍٛ املتًكٞ إىل َتًل فاع

 َػازى يف ايهػف عٔ ٖرا ايبعد، ٚتعد ايس٩ٜا أٚضع َٔ ايس١ٜ٩، ٚأعُل. 
 ٜ١ ايتعذٝب، ٚبٗا جتاٚش اذتدٚد ايتكًٝد١ٜ يًشبه١ بين ارتٝاٍ ايعًُٞ ع٢ً ضسد

ايطسد١ٜ، ٚقد أقفت ايعذا٥ب١ٝ بعدًا تأًًٜٚٝا ز٩ٜاًٜٚا، فٗٞ تٗدف إىل إجياد ْعاّ 

 ددٜد يهٛنب ا٭زض. 
  ِّز ايٛاقع اْط٬قًا اَتدت ايعذا٥ب١ٝ إىل يػ١ ايٓـ ٚغدؿٝات٘ ٚشَاْ٘ َٚهاْ٘، ُٚؾ

 َٔ اآلخس. 
 سًِ ٚقعت؛ يهٞ تٛطد ايع٬ق١ بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ، تعد زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ سا ٍ

 ٜٚعد اذتًِ َٝداًْا زسبًا يًشس١ٜ ا٭دب١ٝ َع أْ٘ َبين ع٢ً َعطٝات ع١ًُٝ.
 

 :اهلٛاَؼ

                                                        
1-

مث١ فسم بني ايعذا٥يب ٚايعذٝب، ٜـس٣ تـٛٚزٚف أْـ٘ إذا قـسز ايكـاز٨ أْـ٘ ٜٓبػـٞ قبـٍٛ قـٛاْني ددٜـد٠            

إٔ تهــٕٛ ايطبٝعــ١ َفطِّـس٠ هلــا َــٔ خ٬هلــا دخٛيٓـا عٓد٥ــر يف دــٓظ ايعذٝــب. اْعــس    يًطبٝعـ١ ميهــٔ  

ٚمثـــ١ خًـــط نـــبري يــد٣ ايٓكـــاد بـــني املؿـــطًشني، فتكتكـــٞ    75َــدخٌ إىل ا٭دب ايعذـــا٥يب، ف 

ايعذا٥ب١ٝ ايرتدد، ٚاذتري٠، ٫ٚ تعـين إٔ ايػـ٤ٞ َطـتشٌٝ ايٛقـٛع. أَـا ايػسا٥بٝـ١ فـري٣ تـٛدٚزٚف إٔ         

ثاز ايـيت تٓتُـٞ إىل ٖـرا ادتـٓظ. مثـ١ ضـسد ا٭سـداخ ميهٓٗـا بايتُـاّ إٔ تفطـس           ايػسٜب احملض يف اآل
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قٛاْني ايعكٌ يهٓٗا ع٢ً ٖرا ايٓشٛ أٚ ع٢ً ضتـٛ آخـس غـري َعكٛيـ١، خازقـ١، َفصعـ١، فسٜـد٠، َكًكـ١،         

 .06 غري َأيٛف١. تٛدٚزٚف، َدخٌ إىل ا٭دب ايعذا٥يب، ف

2
ايرتدد ايرٟ حيط٘ نا٥ٔ ٫ ٜعسف غري " إٔ ايعذا٥يب ٖٛ  TzvetanTodorovٜس٣ تٛدٚزٚف" -

ايكٛاْني ايطبٝع١ٝ فُٝا ٜٛاد٘ سدثًا فٛم طبٝعٞ سطب ايعاٖس. اْعس: َدخٌ إىل ا٭دب ايعذا٥يب، 

 .75-44 ف

3
، داز ايفهس املعاؾس، بريٚت، 1عُسإ، طايب، يف نٛنب غبٝ٘ با٭زض، ضًط١ً ارتٝاٍ ايعًُٞ، ط -

 ّ.4664ٚداز ايفهس، دَػل، 

4
 Space Operaتٓدزز ٖرٙ ايسٚا١ٜ يف َا ٜعسف يف أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ با٭ٚبسا ايفكا١ٝ٥  -

 11فشدٚدٖا ايهٕٛ ايرٟ تتشسى فٝ٘ ايػدؿٝات. اْعس: دإ غاتٝٓٝٛ، أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ، ف

 َٚا بعدٖا. 

5
ز٠ تفٛم قدز٠ ٜس٣ دإ غاتٝٓٝٛ إٔ ايها٥ٓات غري ا٭زق١ٝ يف زٚا١ٜ ارتٝاٍ ايعًُٞ متتًو دا٥ًُا قد -

ايبػس، يهٔ ٖرا ايتفٛم ٫ ٜؿٌ إىل ايدزد١ اييت ٜككٞ فٝٗا ع٢ً اإلْطا١ْٝ. اْعس: دإ غاْتٝٓٝٛ، 

 .141 أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ، ف

6
 زا٥د ايفكا٤ بًػت٘. ٚختاطبَٔ امل٬سغ إٔ ايػدؿٝات ايفكا١ٝ٥ يٝظ هلا أمسا٤،  -

7
املٛاش١ْ بني طبا٥ع ايها٥ٓات ايفكا١ٝ٥ ٚايبػس،  َٔ أِٖ ايسنا٥ص اييت ٜكّٛ عًٝٗا أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ -

ٚتبدٚ طبا٥ع ايػدؿٝات يف ٖرٙ ايسٚا١ٜ ض١ًُٝ، ستب١، عادي١، ٫ تٛدد يدٜٗا ١ْٝ ض١٦ٝ جتاٙ 

ايبػس. ٚتتٝح ٖرٙ ايسٚا١ٜ تبني َٛقف ايهاتب َٔ ايها٥ٓات ايفكا١ٝ٥، فٗٛ َٛقف ٜتطِ بإقا١َ 

 ض٬ّ نْٛٞ َع ٖرٙ ايها٥ٓات. 

8
يسٚا١ٜ ايٝٛتٛبٝا املجاي١ٝ، ٚتعين ايٝٛتٛبٝا باإلغسٜك١ٝ املهإ اذتطٔ. فايهٛنب ايػبٝ٘ متجٌ ٖرٙ ا -

با٭زض ٜػب٘ املد١ٜٓ ايفاق١ً، نٌ غ٤ٞ فٝ٘ َجايٞ. ٚ٭ٕ ايهاتب ٜبشح عٔ َطتكبٌ أفكٌ دتأ 

 إىل ايٝٛتٛبٝا ارتٝاي١ٝ إضٗاًَا َٓ٘ يف تؿٛز ملؿري ايبػس١ٜ. 

9
ٜـــس٣ ستٝـــٞ ايـــدٜٔ ستطـــب إٔ َـــا حيًُـــ٘ أٟ ْــــ سًُـــٞ َـــٔ قـــدز٠ تٓب٪ٜـــ١ جيعًـــ٘ ٜٓتُـــٞ إىل     -

ْٚـس٣ إٔ أٟ   17فستطب، ستٝـٞ ايـدٜٔ، ا٭سـ٬ّ ٚايطـسد ايسٚا٥ـٞ،      ايعذا٥ب١ٝ ٚايػسا٥ب١ٝ. اْعس: 

ْـ سًُـٞ ٫ ٜكتؿـس عًـ٢ ايبعـد ايتٓبـ٪ٟ، فكـد ٜهـٕٛ اْهفا٥ٝـًا، ٚقـد ٜهـٕٛ َٛاشٜـًا يًٛاقـع، نُـا إٔ              

 طاب، ٚاذتدخ، ٚتطٛزٙ أَٛز جتعً٘ ٜٓتُٞ إىل ايعذا٥ب١ٝ.  طبٝع١ ارت

10
ٜكٍٛ فسٜٚد: فًٝظ يٓا َٔ ضبٌٝ إىل َعسف١ ايعًُٝات اي٬ٚاع١ٝ إ٫ يف غسٚط اذتًِ ٚايعؿاب  -

 .161 ، ففسٜٚد، ضٝػُْٛد، اذتًِ ٚتأًٜٚ٘بأْٛاع٘. اْعس: 

 
 :املؿادز ٚاملسادع

  ،تسمجــ١ ايؿــدٜل بــٛ عــ٬ّ، داز غــسقٝات، ايكــاٖس٠،  تــٛدٚزٚف، تصفٝتــإ، َــدخٌ إىل ا٭دب ايعذــا٥يب

1994 
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 داز ايفهـس املعاؾـس، بـريٚت،    1عُسإ، طايب، يف نٛنب غبٝ٘ با٭زض، ضًط١ً ارتٝاٍ ايعًُٞ، ط ،

 4664ٚداز ايفهس، دَػل، 
 1996، داز ط٬ع، دَػل، 1غاْتٝٓٝٛ، دإ، أدب ارتٝاٍ ايعًُٞ، ط.ّ 
 1994تسمج١ دٛزز طسابٝػٞ، داز ايطًٝع١، بريٚت، ، 4فسٜٚد، ضٝػُْٛد، اذتًِ ٚتأًٜٚ٘، ط.ّ 
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ٜهتغب َٔ خالهلا يػ١ ع١ًُٝ ، ايطؿٛي١ أؾطٌ املضاسٌ يف سٝا٠ ايطؿٌ :ًَدص ايبشح

يطؿٌ األٚىل ؾغٓٛات ا ، خصٛصا يف َضس١ً َا قبٌ املزصع١، ٜٚظٜز َٔ سصًٝت٘ ايًػ١ٜٛ

ٜغتطٝع َٔ خالهلا ٖشا األخري بٓا٤ ؽدصٝت٘ ٚتؿاعً٘ َع ، تعز املضس١ً األعاع١ٝ

ل ايعكًٞ بعض ايعٛا٥ ٚاألؾضار احملٝطني ب٘. ٚيف ٖشٙ املضس١ً َٔ َضاسٌ منٛٙ ايظَين أ

ٚاييت ، تعضف باضطضابات ايهالّ ، ختالٍ انتغاب ْعاَ٘ ايًغاْٞ ٚتطٛصٙإىل ااملؤر١ٜ 

تكطاب مجٝع ايزاصعني ايشٜٔ اْؾػًٛا باملباسح ايٓؿغ١ٝ ٚعالقتٗا أصبشت َضنظ اع

 .ايًػٟٛ عٓز ايطؿٌ ٛبايُٓ 
ٚتطٛصٖا عٓز ايطؿٌ مس١ ٚاضش١ ألخش َها١ْ يف اجملتُع  إٕ االٖتُاّ بايًػ١

ٜٚتؿتح ع٢ً ايعامل ارتاصدٞ َٔ اإلرصاى اذتغٞ  ُٜٛٓ ٖشا ٜربٖٔ ع٢ً إٔ عكً٘ بزأٚ

َاراّ ايطؿٌ ٜعٝؿ عطٛا يف زتتُع ؾال بز إٔ تضبط٘ ب٘ ٚ، إىل اإلرصاى اجملضر يألؽٝا٤

قز طٚرٙ اهلل بأدٗظ٠ ايٓطل اييت ٜعرب بٗا ٚٚع١ًٝ ٜتٛاصٌ بٗا َع غريٙ ٜهتغب ايًػ١ 

 ٚبأدٗظ٠ االعتكباٍ اييت ٜغتكبٌ بٗا .

 :ايطؿٌٚايًػ١ 

 :ايطؿٌ -1

 إسا بًؼ األطؿاٍ َٓهِ اذتًِ ؾًٝغتأسْٛا"ٚيف ايتٓظٌٜ اذتهِٝ: "  :يػ١
1

. 
ٍ إَضأ٠ ٜكاٚ" ثِ خيضدهِ طؿال ":املؤْح ٚادتُع قاٍ تعاىلٚقز ٜغتٟٛ ؾٝ٘ املشنض ٚ

طؿ١ً األْاٌَ أٟ ْاعُتٗا
2

. 
 ايصػري َٔ نٌ ؽ٤ٞ.ٖٛ :إسا ايطؿٌ يػ١

 قز ٚ، ايبٓت ست٢ عٔ ايبًٛؽٚايطؿٌ يف ايرتب١ٝ ٜطًل ع٢ً ايٛيز  :اصطالسا

 ٛايطؿٌ ٖٚايعكًٞ َعا ٚادتٓغٞ  ٜٛطًل ع٢ً ايؾدص َاراّ َغتُض ايُٓ

ي٘ ايكزص٠ ع٢ً ٚبٓا٤ عطٟٛ بٝٛيٛدٞ ي٘ إسغاعات َتعزر٠ ٚتضنٝب 

اذتضن١ ٚاذتض١ٜ أنجض َٔ غريٙ
3

. 
صريٚصتٗا ٚاييت متجٌ يف تهٜٛٓٗا اهلب١ اإلهل١ٝ ايعع١ُٝ ادت١ًُٝ ٖٚشٙ ٚ

اعتُضاصٜتٗا ٖٚشٙ ايبشص٠ اييت تؾهٌ رمي١َٛ اذتٝا٠ ٚ اإلٜزاع اإلهلٞ ...ٚايكزص٠ اإلهل١ٝ 

                                                        
 ادتظا٥ض ، غتػامنداَع١ َ، باسج١. 
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إٔ حيؿغ ؾٝٗا ايٓٛع اإلْغاْٞ ست٢ ٜأتٞ اهلل أَضا نإ  عبشاْ٘ اييت ؽا٤ اهلل رٚصتٗاٚ

َؿعٛال
4

. 
 :ايًػ١ – 2

 ٚسزٖا أْٗا أصٛات ٜعرب ، ايًغٔ :يغإ ايعضب البٔ املٓعٛص: ايًػ١ دا٤ يف :يػ١

 ، ٖٞ ؾعٌ َٔ يػٛت: أيػٝت ايؾ٤ٞ أٟ أبطًت٘ٚبٗا نٌ قّٛ عٔ أغضاضِٗ 

َايٛا ؾٝ٘ عٔ  خشت َٔ ٖشا ألٕ ٖؤال٤ تهًُٛا بهالّايًػ١ أٚ :ٚقاٍ ابٔ األعضابٞ

 يػ١ ٖؤال٤ اآلخضٜٔ
ٜٚكاٍ ٖشٙ يػتِٗ اييت ًٜػٕٛ بٗا أٟ ٜٓطكٕٛ بٗا ، ايٓطل ٖٛ :ايًػٛٚ

5
. 

َتعاصف ٜٚتًؿعٕٛ بٗا ؾُٝا بِٝٓٗ ٖٚٓا ايٓطل ٜكاٍ: ٖشٙ يػتِٗ اييت ًٜػٕٛ  ٛٚايًػ

عٓزِٖ
6

. 

 تًو ايكزصات ايؿطض١ٜ اييت ٖٞ املًه١ اإلْغا١ْٝ اييت تتذ٢ً يف :اصطالسا 

ميتًهٗا اإلْغإ رٕٚ عٛاٙ َٔ ايها٥ٓات األخض٣ اييت تغُح ي٘ باالصتاط ايؿعًٞ 

يًهالّ بٛاعط١ ْغل َٔ ايعالَات
7

. 
إىل اذتٝا٠ ٚال ؽو إٔ ايؿطٌ يف ْؾأ٠ ايًػ١ ٜضدع إىل اجملتُع ْؿغ٘  :َا١ٖٝ ايًػ١

ايتؿاِٖ ٚسادتِٗ إىل ايتعإٚ ٚ ؾًٛال ادتُاع األؾضار َع بعطِٗ ايبعض ، االدتُاع١ٝ

ال َٚزصنات َا ٚدزت يػ١ ٚايتعبري عُا جيٍٛ بارتٛاطض َٔ َعإ ٚتبارٍ األؾهاص ٚ

 .تعبري إصارٟ

ؽو إٔ ايًػ١ ظاٖض٠ ادتُاع١ٝ تٓؾأ نُا ٜٓؾأ غريٖا َٔ ايعٛاٖض الٚ 

 تٓبعح عٔ اذتٝا٠ ادتُع١ٝٚيف صٛص٠ تًكا١ٝ٥ طبٝع١ االدتُاع ؾتدًكٗا ، االدتُاع١ٝ

َا تكتطٝ٘ ٖشٙ اذتٝا٠ َٔ ؽؤٕٚٚ
8. 

اَتاط َشٖب ايتطٛص ايػٟٛ يف ْؾأ٠ ايًػ١ اإلْغا١ْٝ ألْ٘ خيطع ْؾأ٠ ايًػ١ ٚ 

 ٛثِ ُٜٓ ، ٜٓؾأ صػريا عاسداْٗا ؽإٔ نٌ نا٥ٔ سٞأتطٛصٖا إىل ع١ٓ يتطٛص عاّ ؽٚ

َٚا ايًػ١ إال ظاٖض٠ ادتُاع١ٝ  ،ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؿ ؾٝٗاٚؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا عهِ طبٝعت٘ 

ملا خيطع ي٘ ايعٛاٖض االدتُاع١ٝ َٔ عٛاٌَ ايتطٛصختطع 
9

. 

صرا يف طضح ٚإٕ ضبط َصطًح ايًػ١ يف ايهجري َٔ يػات ايعامل ؽٗز أخشا 

َِٚٓٗ  أْٗا سات طابع نالّ َِٚٓٗ َٔ نإ ٜض٣ ع٢ً أْٗا ْٛع َٔ ايعال١َ أ ، َؿَٗٛ٘

ساى ٚا بني ٖشَٚٔ ٜض٣ ع٢ً أْٗا سات طابع صٛتٞ أٟ إٔ َأخشٖا ٜٓطًل َٔ ايصٛت 

يعٌ ٚع٢ً أْٛاع َٔ ايعال١َ املغُٛع١  قز ٜٓعت ؾػٓٓا ْزصى ع٢ً إٔ ايصٛت يف سز سات٘

َا ٚدزْاٙ عٓز صاسب نتاب "ارتصا٥ص" ايشٟ ٜض٣ ع٢ً أْٗا  ٛأقضب تعضٜـ يًػ١ ٖ

أصٛات ٜعرب بٗا قّٛ عٔ أعضاضِٗ
11

. 
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ٔ إٕ ٚضع تعضٜـ داَع َاْع يًػ١ أَض يٝػ بايٝغري نُا قز ٜتبارص إىل ايشٖ 

نجريا َا خيتًؿٕٛ سٍٛ أَض َٔ أَٛص ايًػ١ نُا ٚيعٌ عًُا٤ ايًػ١ مل خيتًؿٛا ٚ

 اختًؿٛا سٍٛ ٚضع تعضٜـ رقٝل هلا.
 ايُٓٛ: – 3

 إال َٔ أخٜٛٔ بين عًِٝ  ٚبايٛا ٛمسع ُٜٓأمل :ٚعبٝز ايهغا٥ٜٞٛكٍٛ أب :يػ١

قاٍ ابٔ عٝزٙ نٗشا  ٚقاٍ: ثِ عايت عٓ٘ مجاع١ بين عًِٝ ؾًِ ٜعضؾٛٙ بايٛا

منٝت ؾالْا يف ايٓغب ٚؾغ٣ٛ بُٝٓٗا  ٍٛ أبٞ عبٝز .ٚأَا ٜعكٛب ؾكاٍ ى ُٜٓقٛ

ت٢ُٓ ايؾ٤ٞ أٟ اصتؿع من٢ اإلْغإ أٟ مسٔٚأٟ صؾعت٘ 
11

. 
 بصؿ١ عا١َ  ٖٛٚظاٖض٠ طبٝع١ٝ يز٣ مجٝع ايها٥ٓات اذت١ٝ ٖٛ :اصطالسا

نٌ َا ٜطضأ ع٢ً ٖشٙ ايها٥ٓات اذت١ٝ َٔ تػٝرب يف اجتاٙ ايظٜار٠ َٚٔ 

املأيٛؾ١ يٓا أْٓا ْؾاٖز نٌ ٖشٙ ايها٥ٓات ٜطضأ عًٝٗا يف ٚايبغٝط١ املالسعات 

أصق٢ ايها٥ٓات اذت١ٝ ميض مبضاسٌ  ٛ. أَا اإلْغإ ٖٛنٌ ّٜٛ ايتػٝري َٔ ايُٓ

خاصد١ٝ ٚقٛاْني راخ١ًٝ ٚ
12

. 
إال ع١ًُٝ ؾِٗ تًو ايًػ١  ٛإٕ انتغاب يػ١ َٔ ايًػات َا ٖ :َع٢ٓ انتغاب ايًػ١ -4

ٜضتبط االنتغاب ٚتعبري ٚعًُٝتا ؾِٗ  ٛؾٗ ، نتاب١ٚاَٗا ْطكا ثِ ايكزص٠ ع٢ً اعتدز

ايشٟ ٜؿكز ايكزص٠ ع٢ً ايتشهِ يف ٚ إصزاصٖاٚ. إس ايكزص٠ ع٢ً تًؿغ ايًػ١ بُٗا َعا

سضن١ ايٝزٜٔ ْتٝذ١ عطب يف املضانظ املد١ٝ بُٗا ٜؿكز ايكزص٠ ع٢ً ايتعبري 

ايهتاب١ٚ
13

. 

يػ١ :baby langageٌٓز ايطؿانتغاب ايًػ١ عbaby talkٚايؿضم بني األطؿاٍ 

اييت ٜتهًِ بٗا  ٚاألطؿاٍ عٓز عًُا٤ ايًػ١ ٖٞ ايًػ١ اييت ٜتهًِ بٗا ايطؿٌ َع ايبايػني أ

 األطؿاٍ ١سٝح تتُٝظ يػ ،خيتص بزصاعتٗا عًِ ايًػ١ االدتُاعٞٚ، َع ايطؿٌ ايبايػٕٛ

يػٕٛ رالي١ٝ ختتًـ عٔ ايًػ١ اييت ٜغتعًُٗا ايباٚضت١ٜٛ ٚصضؾ١ٝ ٚمبغتٜٛات صٛت١ٝ 

ؾُٝا بِٝٓٗ 
14. 

رصاع١ املضاسٌ اييت ميض بٗا ايطؿٌ َٔ ٛٚاملكصٛر بانتغاب ايطؿٌ ايًػ١ ٖ 

غايبا َا ٜٚغتعًُٗا ٚذتع١ املٝالر ست٢ ٜغتطٝع ايتشهِ يف يػ١ اجملتُع ايشٟ ٜٛيز ؾٝ٘ 

 ايغارع١ َٔ عُضٙ ع٢ً األنجض. ٚارتاَغ١ أ ٚأ ٜهٕٛ يف ايغٔ ايضابع١
 :األصٛات ايػ١ٜٛ -2

يكز أطًل األخٛإ ع٢ً أصٛات اإلْغإ أصٛاتا َٓطك١ٝ  :ايصٛت ايًػٟٛتعضٜـ  -1

َا ْعرب عٓ٘ ٚغري راي١ ٚصأٚا إٔ األصٛات ايزاي١ ٖٞ ايهالّ أٚقغُٖٛا إىل راي١ ٚ

ٖٞ ٚأَا األصٛات املٓطك١ٝ ؾٗٞ أصٛات ايٓاؼ ٚ" :ٜكٍٛ األخٛإ، باألصٛات ايًػ١ٜٛ
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بادت١ًُ نٌ صٛت ٚايصٝاح ٚايبها٤ ؾػري ايزاي١ نايطشو ٚ ،غري راي١ْٚٛعإ: راي١ 

"األقاٌٜٚ اييت هلا ٖذا٤ٚأَا ايزاي١ ؾٗٞ ايهالّ ٚال ٖذا٤ ي٘ 
15

. 

 املٓطلٚايهالّ  ٛاملٓطل ٖٚأٟ تهًِ  :ٜٓطل ْطكا ،ْطل ايٓاطل :يػ١ :تعضٜـ ايٓطل -2

َٓ٘ ْٚطك٘ نالّ نٌ ؽ٤ٞ ْٓطك٘ ٚاعتٓطك٘ أٟ نًُ٘ ٚقز أْطك٘ اهلل ٚايبًٝؼ  ٖٛ

 " صزم اهلل ايععِٝ.ريا َٓطل ايطعًُٓ" :قٛي٘ تعاىل

ايتا٤ أصٌ صشٝح ٚ ٚايٛاٚ"ايصار  :(يف َار٠ )صٛت(ـٖ 395ٜكٍٛ ابٔ ؾاصؼ )  

ٜكاٍ ٖشا صٛت طٜز ٚصدٌ صٝت إسا ، دٓػ يهٌ َا ٚقض يف أسٕ ايغاَع ٛايصٛت ٖٚ

"نإ ؽزٜز ايصٛت ٚصا٥ت إسا صاح
16

. 

 ٛايصٛت ٖ" :كضإ(يف املؿضرات يف غضٜب ايٖـ563ٗاْٞ )ؿصضاغب األاي ٜٚكٍٛ 

صٛت زتضر عٔ ايتٓؿػ بؾ٤ٞ  :اهلٛا٤ املٓطػط عٔ قضع دغُني ٚسيو ضضبإ أسزُٖا

 نايصٛت املُتز .

 :ضضبإ أٜطاٖٛٚ، ٚاألخض ايتٓؿػ بصٛت َا

 نُا ٜهٕٛ َٔ ادتُارات َٚٔ اذتٝٛإ . ، ختٝاصٟاأسزِٖ: غري 

ايٝز نصٛت ضضب ب :سيو ضضبإ أٜطاٚ، ختٝاصٟ نُا ٜهٕٛ َٔ اإلْغإاٚاآلخض: 

 َا جيضٟ زتضاٙ .ٚايعٛر 

ايٓطل ٚ، غري ايٓطل نصٛت ايٓاٟٚ، غري ْطلْٚطل  :ايشٟ ي٘ ضضبإٚٚضضب بايؿِ 

أسز أْٛاع َٔ ايهالّ  :َٓ٘ إَا َؿضر عٔ ايهالّ ٚإَا َضنب

71
. 

يٝػ أنجض َٔ ٚظٝؿ١ ثا١ْٜٛ تؤرٜٗا ٖشٙ  ،ٚع٢ً سيو "ؾايٓطل يف ايٛاقع 

هلشا ؾإٕ عذظ ٚ، ٥ؿٗا ايض٥ٝغ١ٝ اييت خًكت َٔ أدًٗاإىل داْب قٝاَٗا بٛظا، األعطا٤

ال ٜعين ع٢ً اإلطالم عذظ أعطا٥٘ ٖشٙ عٔ ايكٝاّ ْغإ عٔ ايهالّ إلصابت٘ بايبهِ اإل

ؾايًغإ األخضص ٜكّٛ ظُع  ،بٛظا٥ؿٗا األخض٣ اييت حتؿغ ع٢ً صاسبٗا اذتٝا٠

ٝع١ اذتاٍ" ؾُٝا عزا ايهالّ بطب ،ايٛظا٥ـ اييت ٜكّٛ بٗا ايًغإ غري األخضص

71
.

 

)زتُٛع أعطا٤  َٛٔ سيو ؾإٕ دٗاط ايٓطل عٓز عًُا٤ ايًػ١ املعاصضٜٔ ٖٚ

ٜٚطًل عًٝ٘ بعض املعاصضٜٔ )ادتٗاط  ايعٓل ٚايضأؼ(ٚايٓطل املغتكض٠ يف ايصزص 

 ايصٛتٞ (.

ٝطًكٕٛ ع٢ً )دٗاط ايٓطل( َصطًح عًُا٤ ايعضب١ٝ ؾ أَا املتكزَٕٛ َٔ

(ُض ٚاملشٖبنُا ٚيف يغإ ايعضب )املٚ( املزصز)
19
. 

. ؾإٕ ايهتاب ايٓاطل ٖشا نتابٓا ٜٓطل عًٝهِ باذتل" صزم اهلل ايععِٝٚقٛي٘ تعاىل: " 

 نُا إٔ ايهالّ نتاب يهٔ ٜزصن٘ ايغُع . ،يهٔ ْطك٘ تزصن٘ ايعني

نايٓطام يًُع٢ٓ يف  ٛايشٟ ٖ ،ايًؿغ ،سكٝك١ ايٓطل :)قٌٝ :ضاغباييف األخري ٜكٍٛ ٚ

ضُ٘ ٚسصضٙ(
21
. 
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 ايكزص٠  ٖٛ ٚضنات األسباٍ ايصٛت١ٝ أثٓا٤ إصزاص األصٛات أسٖٛ :اصطالسا

ع٢ً اعتعُاٍ ايًػ١ املًؿٛظ١ يف ايتعبري عُا ٜزٚص يف ايٓؿػ إطا٤ املٛاقـ اييت 

 تٛاد٘ اإلْغإ يف سٝات٘ .
إٕ تغ١ُٝ دٗاط ايٓطل َتُجال يف أعطا٥٘ ٖٞ تغ١ُٝ ؾٝٗا جتاٚط  :دٗاط ايٓطل 

ؾاهلل عبشاْ٘ تعاىل خًكٗا يتؤرٟ  ،األعطا٤ايٛظا٥ـ األعاع١ٝ اييت تؤرٜٗا ٖشٙ 

إصعاي٘ إىل ايكًب ٚؾايض٥تإ َجال تكَٛإ بتهضٜض اهلٛا٤  ،ايٛظا٥ـ اذت١ٜٛٝ يإلْغإ

 خطِ ايطعاّ .ٜٚغاعز ع٢ً قطِ ٚايًغإ ٜكّٛ عاع١ ايتشٚم ٚ
تبًؼ اثين عؾض عطٛا ٖٚٞ زتُٛع األعطا٤ امله١ْٛ دتٗاط ايٓطل ٚ :أعطا٤ ايٓطل 

:ٖٞٚـ اٜٚجتبعطٗا 
21

 

 

 

 . ايًغا5ٕ   األعٓإ .2   ايؾؿتإ  .7

 

 

 . ايتذٜٛـ األْؿٞ 6  .اذتٓو3     . ايًج4١

 

 

 

 

 

 

 . ايٛتضإ ايصٛتٝإ 9  . اذتًل1    ايًٗا٠ .1 

 

 

 

 . ايض٥تا72ٕ ايكصب١ اهلٛا١ٝ٥ .77   اذتٓذض٠ .71
 :أْٛاع األصٛات يف ايطؿٛي١ -5

 ٖٚٞ األصٛات ٛات ايتعبري ايطبٝعٞ عٔ االْؿعاالت:أص ٚاألصٛات ايٛدزا١ْٝ أ -1

ناألصٛات اييت تصزص ، ثٓا٤ تًبغ٘ عاي١ اْؿعاي١ٝأايؿطض١ٜ اييت تصزص َٔ ايطؿٌ يف 

َٓ٘ يف ساالت ارتٛف ٚاألمل ٚادتٛع ٚايؿضح ٚايغضٚص ٚايزٖؾ١ نايبها٤ ٚايطشو 

 ٚشتتًـ أْٛاع ايصضاذ ايٛدزاْٞ.
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َٓ٘ بؾهٌ غري إصارٟ ٚبزٕٚ عابل  ٜصزص، ٖٚشا ايٓٛع ؾطضٟ عٓز ايطؿٌ

ٖٚشٙ ، ٚتجري اذتاالت ادتغ١ُٝ ٚايٓؿغ١ٝ أملٗا ٚعاصٖا، جتضب١ ٚال تعًِٝ ٚال تكًٝز

اإلثاص٠ قا١ُ٥ ع٢ً صٚابط طبٝع١ٝ تضبط أعطا٤ ايصٛت باذتاالت ادتغ١ُٝ ٚايٓؿغ١ٝ 

بطضٜك١ جتعٌ ٖشٙ األعطا٤ تتشضى بؾهٌ آيٞ ٚتًؿغ أصٛاتا َع١ٓٝ عٓز ٚدٛر ساي١ 

ؾايطؿٌ إسا ًٜؿغ ٖشٙ األصٛات حتت تأثري اذتاي١ ادتغ١ُٝ ، ٖشٙ اذتاالت َٔ

 ايٓؿغ١ٝ أؽب٘ بغاع١ اذتا٥ط إسا تزم أدضاعٗا بصٛت آٍ سُٝٓا تصٌ َؾرياتٗاٚأ

ٚختتًـ رقاتٗا ْٛعا ٚن١ُٝ باختالف ٖشٙ ايٓكط، )عكاصبٗا( إىل ْكط خاص١
22

. 

بٝع١ٝ ٚأصٛات ٜٚتأيـ ٖشا ايٓٛع َٔ أصٛات َب١ُٗ )تؾب٘ أصٛات ايط 

)ٖٚٞ اييت ٜضَظ إيٝٗا عضٚف املز( شتتًط١ أسٝاْا ببعض  ايطبٝع١ٝ ٚأصٛات يني

 األصٛات سات طابع َكاطع )ٖٚٞ اييت ٜضَظا يٝٗا باذتضٚف ايغان١ٓ(. 
( ع٢ً ض٤ٛ َا قاّ ب٘ يف ٖشا ايصزر َٔ sternٚقز ساٍٚ ايعال١َ ؽرتٕ) 

 ساي١ َٔ اذتاالت االْؿعاي١ٝ َالسعات ٚجتاصب إٔ ٜعني ْٛع ايصٛت ايشٟ ٜعٗض يف

ؾاْت٢ٗ عج٘ إىل ْتا٥ر نجري٠ َٓٗا إٔ سضٚف ايًني َهضص٠ تعرب عٔ ، املؾاص إيٝٗا

ٚإ املِٝ ٚايٕٓٛ تعبريات عٔ نٌ َاي٘ عالق١ باألَٛص ايزاخ١ًٝ ، ايغضٚص ٚاذتظٕ

ٔ نٌ َاي٘ عالق١ بايعامل ٚإٔ ايبا٤ ٚايزاٍ ٚايتا٤ تعرب ع، ايضغب١ ...اخل(، )ادتٛع

ز إىل اعتكضا٤ نبري ٜتعشص غري إٔ ايتشكل َٔ صش١ ٖشٙ ايٓتا٥ر حيتا ارتاصدٞ

ألٕ األصٛات اييت ضتٔ بصزر  ،ٖشا إىل إٔ نًُا ٜكاٍ بٗشا ايؾإٔ تكضٜيب .إدضاؤٙ

نُا عبكت اإلؽاص٠ إىل سيو َٔ األصٛات َب١ُٗ ٜصعب ، ايهالّ عًٝٗا ٜتأيـ َععُٗا

 حتزٜز َا ٜؾبٗٗا َٔ األصٛات ايًػ١.

اٖض ادتغ١ُٝ املض١ٝ٥ ٖشا ٜٚصشب اْؿعاالت ايطؿٌ نشيو طا٥ؿ١ َٔ املع

ٚمحضت٘ ٚٚقٛف ؽعض ايضأؼ ٚضٝل اذتزق١ ٚاتغاعٗا ٚؾتح ايؿِ  نصؿض٠ ايٛد٘

ٚاْكباض عطالت ايٛد٘ ٚاْبغاطٗا ٚتؿتح األعاصٜض ٚاْهُاؽٗا .....ًِٖٚ دضا
23. 

سُٝٓا ٜغتعًُٗا ايطؿٌ ٖٚٞ أصٛات ايٓٛع ايغابل  األصٛات ايٛدزا١ْٝ اإلصار١ٜ: - 2

ٚسيو إٕ األصٛات ايٛدزا١ْٝ ايؿطض١ٜ اييت تكزَت اإلؽاص٠ إيٝٗا ٜزصى ، اعتعُاال إصارٜا

احملٝطٕٛ بايطؿٌ َصارصٖا َٚجرياتٗا ؾٝعًُٕٛ ع٢ً ٚقؿٗا بتشكٝل َا ٜعٛط ايطؿٌ 

ٜزصى ايطؿٌ إٔ ٖشٙ األصٛات َٔ ، َٚٔ تهضاص عًٛنِٗ ٖشا، قطا٤ َا حيتاز إيٝ٘ٚ

ؾًٝؿعٗا أسٝاْا بؾهٌ إصارٟ قاصزا بٗشا ، تضغِ ايهباص ع٢ً حتكٝل صغبات٘ؽأْٗا إٔ 

ايصضاذ  ٚؾرتاٙ َجال ٜتعُز ايبها٤ أ ،عٔ َطًب َٔ َطايب٘ٚايتعبري عٔ ساي١ قا١ُ٥ ب٘ أ

عٓ٘ ١ٖٓ ال  تبعز َٚضضعت٘ أ ٜٚتُار٣ ؾُٝٗا بؾهٌ إصارٟ ست٢ حتًُ٘ َضبٝت٘ أ ٚأ

 . صٛات ايٛدزا١ْٝ اإلصار١ٜاألٚتغ٢ُ س٦ٓٝش ٖشٙ  ٜضٜزٖا....ًِٖٚ دضا.

َا ٜتدشٙ سٝاٍ األصٛات ٜتدشٙ أسٝاْا سٝاٍ اذتضنات ادتغ١ُٝ املعرب٠ عٔ ٚ

ؾكز ٜكّٛ ببعض ٖشٙ اذتضنات بؾهٌ إصارٟ قاصزا بٗا ايتعبري عُا  ،االْؿعاالت

 ٜٚبك٢ حتكٝك٘ َٔ صغب١ ؾكز ٜتعُز َجال تكطٝب ٚدٗ٘ أ ٜٚغاٚصٙ َٔ اْؿعاٍ أ
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قز ٜتعُز قبض ٚ، ٝؿ١ يًتعبري بؾهٌ إصارٟ عٔ غطب٘حتضٜو ٜزٜ٘ سضنات عٓ

امش٦ظاطٙ َٓ٘... ٚعطالت ايٛد٘ يًتعبري عٔ نضاٖٝت٘ يؾ٤ٞ أ
24
. 

( ساي١ اذتضنات اإلصار١ٜٚساي١ ايصٛت اإلصارٟ يف اذتايتني ) ًِٖٛٚ دضا ٖٚ

ؾُٝجٌ بؾهٌ إصارٟ َا ٜصزص عٓ٘ بؾهٌ  ، حيانٞ ْؿغ٘ يف سايتٗا ايطبٝع١ٝ ايؿطض١ٜ

 . آيٞ ؾطضٟ 
ٖٞ أصٛات ؾطض١ٜ غري تكًٝز١ٜ تصزص َٔ ايطؿٌ ٚ :أصٛات اإلثاص٠ ايغُع١ٝ -2

ض٣ إٔ مساع ايطؿٌ ؾؿٞ ٖشٙ املضس١ً ْ ، يف ؽٗٛصٙ األٚىل سُٝٓا ٜغُع بعض األصٛات

جيعًٗا تًؿغ بؾهٌ ٚٚخاص١ األصٛات املضتؿع١( ٜجري أعطا٤ صٛت٘ يبعض األصٛات )

حيزخ ٖشا عٓز مساع٘ أسز ٚزا١ْٝ ....يٞ أصٛاتا غري تكًٝز١ٜ ؽب١ٗٝ بأصٛات٘ ايٛدآ

ٜتشزخ بصٛت َضتؿع ....ٚاحملٝطني ب٘ ٜٓارٜ٘ أ
25
. 

عٓز األطؿاٍ إسا  َٚٔ ٖشا ايٓٛع َٔ األصٛات َا ٜغُْٛ٘ "ايعز٣ٚ ايصٛت١ٝ" اييت تبزٚ

 اييت تالطَِٗ يف َععِ َضاسٌ طؿٛيتِٗ.ٚضُِٗ َهإ ٚاسز 

أصٛات ٚأصٛات َب١ُٗ  ٜتأيـ ٖشا ايٓٛع نُا ٜتأيـ ايٓٛعإ ايغابكإ َٔٚ

١ أسٝاْا ببعض أصٛات سات َكاطع ٖٞ اييت ٜضَظ إيٝٗا عضٚف املز( شتتًطٚيني )

 ٖٚٞ اييت ٜضَظ إيٝٗا باذتضٚف ايغان١ٓ(.)

قز ثبت إٔ ٖشٙ األصٛات يٝغت إصار١ٜ ٚال تكًٝز١ٜ بٌ ؾطض١ٜ آي١ٝ تصزص ٚ

 .ال تتذ٘ إىل ستانا٠ أّ َاٚبزٕٚ تزخٌ إصار٠ ايطؿٌ 

ع٢ً أعػ طبٝع١ٝ ؽب١ٗٝ باألعػ ايكا١ُ٥ عًٝٗا األصٛات ٖٞ قا١ُ٥ ٚ

ؾتتشضى بؾهٌ ، ؾهُا إٔ تًبػ ايطؿٌ عاي١ اْؿعاي١ٝ ٜجري أعطا٤ صٛت٘، ايٛدزا١ْٝ

 .األصٛات ايٛدزا١ْٝ ايغابل سنضٖا تًؿغٚآيٞ 
:exercice vocauxؿغ أًٚايٚ babillage أصٛات ايتُضٜٓات ايٓطك١ٝ – 4

 

ارتاَػ ٌَٝ ؾطضٟ إىل ايًعب باألصٛات  ٜعٗض يز٣ ايطؿٌ سٛايٞ ايؾٗض

ؾٝكطٞ ؾرتات ط١ًٜٛ َٔ ٚقت٘ يف إخضاز أصٛات َتٓٛع١ عاص١ٜ ، ٚمتضٜٔ أعطا٤ ايٓطل

 ايزالي١ ٚعٔ قصز ايتعبري.

ٜالسغ إٔ ايطؿٌ يف ٖشٙ املضس١ً ٜٛيع بتهضاص ايصٛت ايشٟ ًٜؿع٘ َٔ ٖشا ٚ

 تاتاتا ... ، ايٓٛع عز٠ َضات: بابا

إٔ ايٓؾاط اذتضنٞ ٜتذ٘ را٥ُا إىل  :نجري٠ َٓٗا ٜضدع ٖشا إىل أعبابٚ 

َٚٓٗا إٔ ٚقـ اذتضن١ ؾذأ٠ ٜتطًب زتٗٛرا ، األؽهاٍ املتُاث١ً ٚاألٚضاع املتؾاب١ٗ

َٚٓٗا إٔ ايطؿٌ عٓزَا ًٜؿغ صٛتا َا ، أنرب َٔ اجملٗٛر ايشٟ ٜتطًب٘ اعتُضاصٖا

ايصٛت يٝتهضص  ٜتًشس بٛقع٘ ؾٝهضصٚحيزخ يزٜ٘ ٖشا ايصٛت إسغاعا مسعٝا ٜضتاح إيٝ٘ 

بًزٜٚٔ " ايتؿاعٌ عٓز  ٖشا َعٗض َٔ املعاٖض اييت أطًل عًٝٗا ايعال١َٚ .إسغاع٘ ٖشا

" ايطؿٌ
26

. 
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إمنا تزؾع٘ ٚ، تعبريٚٚال ٜضَٞ ايطؿٌ َٔ ٚصا٤ ٖشٙ األصٛات إىل ستانا٠ أ 

جيز يش٠ نبري٠ يف زتضر يؿعٗا نُا جيز يش٠ يف ٚ، إيٝٗا غضا٥ظٙ رؾعا إىل عا٥ض أيعاب٘

 بأيعاب٘ األخض٣ . ايكٝاّ

ايطؿٌ إىل ٖشا ايٓٛع َٔ  ٜعٗض إٔ ايػضض ايشٟ تضَٞ إيٝ٘ ايطبٝع١ َٔ رؾعٚ 

إعزارٙ إعزارا تاَا ٚتزصٜب أعطا٤ ْطك٘ ع٢ً ايكٝاّ بٛظا٥ؿٗا ايعا١َ  ٖٛ األيعاب

ٖٞ اييت ٜأخش ؾٝٗا ايًػ١ عٔ طضٜل ستانا٠ ملا ٜغُع٘ َٔ احملٝطني ٚيًُضس١ً ايتاي١ٝ 

 ب٘ .

 ، ٖظٜض ايضٜح) :اذتٝٛاْاتٚاييت حيانٞ بٗا ايطؿٌ أصٛات األؽٝا٤  األصٛات – 5

ْؿري ، رقات ايغاع١ ،طٓط١ٓ األٚتاص ،مجذ١ُ ايضس٢ ، خضٜض املا٤ ، سؿٝـ ايؾذض

(.غريٖاٚصٝاح ايزٜو  ،ثػا٤ ايػِٓ ،صٌٗٝ ايؿضؼ، ايغٝاص٠

 

غضٜظ٠ احملانا٠  ٖٛٚ ،تعتُز ٖشٙ األصٛات ع٢ً اعتعزار ؾطضٟ عٓز ايطؿٌٚ

 ٛؾٗ ، ٜضَٞ ايطؿٌ َٔ ٚصا٥ٗا إىل غاٜات َع١ٓٝٚ ،ٓٗا َع سيو تصزص بؾهٌ إصارٟهيٚ

أسٝاْا إىل ٚ، إثبات قزصت٘ ع٢ً ايتكًٝزٜٚضَٞ أسٝاْا إىل زتضر ايتًشس باحملانا٠ أ

نإٔ حيانٞ صٛت ، اذتٝٛإ ايشٟ حيانٞ صٛت٘ ٚايتعبري عٔ أَٛص تتصٌ بايؾ٤ٞ أ

قزَٚ٘....عٔ ٚايهًب يًتعبري عٔ صغبت٘ يف صؤٜت٘ أ
27 

َا إىل سيو.ٚ

 

أسٝاْا ٚسٝاْا ٖشٙ األصٛات املب١ُٗ يف صٛصتٗا ايطبٝع١ٝ أ حيانٞ ٖٛٚ

حيانٝٗا بٛضعٗا يف أصٛات سات طابع َكاطع .

 

ايزالالت ايٛضع١ٝ اييت تتأيـ َٓٗا ايهًُات ٚاألصٛات املضنب١ سات املكاطع  – 6

عٔ احملٝطني ب٘ بطضٜل ٖشا ايٓٛع َٔ األصٛات ٜأخش ايطؿٌ ٚ :تتهٕٛ َٓٗا ايًػ١ٚ

ٚيهٓ٘ َع سيو إصارٟ يف  ، ٜٓزؾع إيٝ٘ حتت تأثري ًَٝ٘ ايؿطضٟ إىل احملانا٠ٚ، ايتكًٝز

ال ٜصزص َٔ ايطؿٌ بؾهٌ آيٞ نُا ٛأَا ؾُٝا ٜتعًل بتهْٛ٘ ؾٗ ،تهْٛ٘ ٚيف اعتدزاَ٘

ته١ًُ ْكص٘ ٚإصالح خطأٙ ٚتصزص أصٛات٘ ايٛدزا١ْٝ َجال ببشٍ ايطؿٌ يف إصزاصٙ 

ابكا يًصٛت ايشٟ حيانٝ٘ ...زتٗٛرا إصارٜا ٜٚؾضف ع٢ً مجٝع ٖشٙ األَٛص دعً٘ َطٚ

ؾإٕ ايطؿٌ ًٜؿع٘ َضٜزا ب٘ ايتعبري عٔ  ، أَا ؾُٝا ٜتعًل باعتدزاَ٘ٚ، إؽضاؾا َكصٛرا

سيو إٔ ٖشٙ ايطا٥ؿ١ َٔ األصٛات ال تٓتكٌ إىل ٚاذتكا٥ل اييت ٜزٍ عًٝٗا ٚاملعاْٞ 

ٜزصى َا تزٍ عًٝ٘ َٔ عٝام  ٛا َعاْٝٗا ؾٗايطؿٌ زتضر٠ بٌ تٓتكٌ إيٝ٘ سا١ًَ َعٗ

ادتغ١ُٝ اييت تصشبٗا َٚٔ اإلؽاص٠ َٚٔ اذتضنات ايٝز١ٜٚ ٚ أعُاٍ املتهًُني بٗا

ادتغ١ُٝ إىل َزيٛالتٗا...
28 

 ٚ. ؾٝشانٝٗا َتصٛصا َعاْٝٗا تصٛصا ناَال أًِٖٚ دض

ٜل نًُا انتغب يؿعا َٓٗا عٔ ٖشا ايطضٚ، ْكصا تابعا ملبًؼ ايزق١ يف َالسعات٘

ايتعبري عٔ َزيٛي٘ . ؾًٝؿع٘ نًُا أصار ، إىل سني اذتاد١ إيٝ٘ استؿغ ب٘

 

تطٛصٖا عٓز ايطؿٌ مس١ ٚاضش١ ألخش َهاْ٘ ٚتعز ع١ًُٝ انتغاب ايًػ١  :١امتــــارت

 ٜتؿتح ع٢ً ايعامل ارتاصدٞ َٖٔٚشا ٜربٖٔ ع٢ً إٔ عكً٘ بزا ُٜٓٛا ٚيف زتتُع٘ 

 .ا٤يألؽٝ اإلرصاى اذتغٞ إىل اإلرصاى اجملضر
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  عتعزار إمنا ٜٛيز يزٜ٘ األٚايًػ١ قزص٠ س١ٖٝٓ تهتغب ٚال ٜٛيز اإلْغإ بٗا

 نتغابٗا ٖٚٞ أرا٠ ٜتٛاصٌ بٗا أؾضار اجملتُع َع بعطِٗ.ايؿطضٟ ال

ثِ ٜبزأ أؽز يف انتغاب ايًػ١ ، ايطؿٌ سني ٜٛيز ال ٜعضف ع٣ٛ ايصضاذ

ايًػ١ املتعاصف  هتغبثِ ٜ ، ادتٌُٚيهًُات  باألسض٣ أصٛات إىل إٔ ٜصٌ إىل تهٜٛٓاٚأ

 .عًٝٗا يف زتتُع٘

  ٜٓتر ايصٛت ايًػٟٛ بؿطٌ ٚضع١ٝ اْػالم األٚتاص ايصٛت١ٝ اٖتظاطٖا َٔ حتت

 سضن١ عطالت اذتٓذض٠.ٚتأثري ايتٓؿػ ايظؾريٟ 

 ايبا إال إسا نتغاب ايًػ١ عٓز ايطؿٌ ٜهٕٛ يف َضاسٌ األٚىل َٔ عُضٙ غا

 .اعتجٓٝٓا طبك١ ؽاس٠

 املضس١ً ٚطؿٌ مبضاسٌ أُٖٗا املضس١ً قبٌ ايًػ١ٜٛ ميض انتغاب ايًػ١ عٓز اي

 .ايًػ١ٜٛ

  َعرب٠ عٔ تتطٛص ست٢ تصبح ٚتبزأ َعاٖض اذتٝا٠ عٓز ايطؿٌ بصٝش١ املٝالر

 .تتطٛص إىل قبٌٝ ايؾٗض ايجاْٞٚ .ساالت ايطؿٌ االْؿعاي١ٝ

  يف ؾرت٠ املٓاغا٠ تتطٛص األصٛات َٔ صٝشات إىل أْػاّ ٜضررٖا ايطؿٌ يف يعب

 .اذتضٚف ايؾؿ١ٜٛٚبٓطل اذتضٚف اي١ًٓٝ  ٜبزأٚصٛتٞ 

  ْٜٞٚغتذٝب ايطؿٌ يألصٛات ايبؾض١ٜ احملٝط١ ب٘ ؾُٝا بني ايؾٗض ايجا ٔ ايجاَ

ٜططضٙ ٖشا ايتكًٝز إىل إدار٠ االعتُاع ٜٚكًز األصٛات اييت ٜغُعٗا ٚ

 .االْتباٙٚاإلصػا٤ ٚ
 ٍبزأ عٓزٙ ٙ املضس١ً ٜيف ٖش ،بعز اْكطا٤ ايعاّ األٍٚ ٜبزأ باألمسا٤ َع األؾعا

ٖشٙ ادتٌُ ختًٛ َٔ ٚمس١ٝ ثِ ايؿع١ًٝ ٜبزأ بادت١ًُ االٚ .تهٜٛٔ ادتٌُ

ٖهشا ٚايؿعٌ ...ٚعِ بني االٚسضٚف املع٢ٓ اييت تضبط بني األمسا٤ باألمسا٤ 

 .ايطؿٌ ست٢ ٜصٌ إىل ايتهًِ بايًػ١ٜغتُض تطٛص ايٓطل عٓز 

 

 ٛاَؿ:اهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .732-737 ،ص ، 2115ّايطؿٌ ْٚؾأ٠ ايًػ١ عٓز اإلْغإ  ،سز. عًٞ عبز ايٛار ٚايف -24
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 اـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ: أفٛي٘ ْٚؾأت٘
 

ر. عبز ايضطام.أ
 

razak45@gmail.com  

 
ٚاؿٝا٠ ع٢ً اـٝاٍ ايعًُٞ ْٛع أربٞ ٜعاجل عار٠ صسالت ايؿنا٤ : ايبشح ًَدك

ايهٛانب األخض٣ ٜٚتقٛص َاميهٔ إٔ ٜتٛقع َٔ أعايٝب اؿٝا٠ ع٢ً األصض بعز تكزّ 

بايؼ يف ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. ظٗض اـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ نؿٔ َغتكٌ بشات٘ 

يف أٚاخض ايكضٕ ايتاعع عؾض. أَا يف األرب ايعضبٞ ؾٗٛ ْٛع رخٌٝ َٔ ايرتاخ ايػضبٞ ظٗض 

ايٓقـ األخري يف ايكضٕ املامٞ ؾشغب صغِ إٔ عٓافضٙ َٛدٛر٠ يف بعض َتأخضا يف 

اآلثاص ايعضب١ٝ َٓش ايعقض ايعباعٞ. ٖشا ٚبعض أعُاٍ تٛؾٝل اؿهِٝ ٖٞ األخض٣ تبزٚ 

خٝاال عًُٝا. ٖٓاى نّتاب قز ؽققٛا يف نتاب١ اـٝاٍ ايعًُٞ صٚا١ٜ ٚقق١ َٚٔ 

طايب عُضإ. ٚع٢ً نٌ ساٍ أبضطِٖ َقطؿ٢ قُٛر ٚأ١َُٝ خػادٞ ْٚبٌٝ ؾاصٚم ٚ

مل ٜتطٛص اـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ نُا ٜٓبػٞ إٔ ٜتطٛص ٚال َضا٤ يف إٔ ٖشا 

 ايتدًـ يف اطرٖاص ٖشا ايٓٛع َٔ األرب َتعًل بايتدًـ ايعًُٞ يف ايعامل ايعضبٞ بأعضٙ.

اـٝاٍ ايعًُٞ أرب مم٤ًٛ باـٝاٍ ٜكّٛ ع٢ً انتؾاؾات ع١ًُٝ أٚ تػٝريات   

"، ٜٚؾاص Science Fictionَؿرتم١، ٜٚعضف يف ايًػ١ اإللًٝظ١ٜ مبقطًح " ب١ٝ٦ٝ

َٚٔ ايقعب تعضٜؿ٘ تعضٜؿا ؽاَاًل، ٚال ٜٛدز ي٘ أٟ  SF"" أٚ "Sci-fiإيٝ٘ اختقاصًا بـ" 

ُٜضمٞ ايهٌ ٜٚعّضف نُظٜر َٔ املػاَضات ٚايعًّٛ ٚايتّٓبؤ تعضٜـ 
1

. ٖٚٛ ْٛع َٔ ايؿٔ 

سٝح خيًل املؤيـ عاملًا خٝايًٝا أٚ نًْٛا سا طبٝع١ األربٞ، ايشٟ ٜعتُز ع٢ً اـٝاٍ 

دزٜز٠ باالعتعا١ْ بتكٓٝات أرب١ٝ َتن١ُٓ ؾضمٝات أٚ اعتدزاّ يٓعضٜات ع١ًُٝ 

ؾٝظٜا١ٝ٥ أٚ بٝٛيٛد١ٝ أٚ تهٓٛيٛد١ٝ أٚ ست٢ ؾًغؿ١ٝ
2

. ٚأغًب اـٝاٍ ايعًُٞ ٜعاجل 

ٗٛ آي١ يؿِٗ سٝاتٓا يف بطضٜل َا بايتػٝريات ٚتأثريات ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ع٢ً ايٓاؼ. ؾ

ّٛص َاسا عتهٕٛ سٝاتٓا يف املغتكبٌ اؿامض ٚتق
3

. ٚتعّضؾ٘ را٥ض٠ املعاصف األَضٜه١ٝ بأْ٘ 

أرب خٝايٞ ٜؾهٌ ؾٝ٘ أسز املٓعٛصات ايع١ًُٝ عٓقضًا يف اؿبه١ أٚ اـًؿ١ٝ. ٚتعضٜـ 

ّٛصٙ أٚ يف  آخض ٖٛ أْ٘ ْٛع َٔ األرب حيزخ يف سامض َغتبزٍ أٚ يف َاض أعٝز تق

تكبٌ َكّزص اعتكضا٥ًٝا. ؾهٌ ٖشٙ ايتبزٜالت يف ايظَإ أٚ ايٛاقع َب١ٝٓ ع٢ً ايتػٝريات َغ

ايتهٓٛيٛد١ٝ أٚ االدتُاع١ٝ يف اؿامض املض٥ٞ ايٛاقعٞ
4

. ٜٚعّضؾ٘ َعذِ املقطًشات 

ايعضب١ٝ بأْ٘ ٜعاجل بطضٜك١ خٝاي١ٝ اعتذاب١ اإلْغإ يهٌ تكّزّ يف ايعًّٛ 

                                                        
 اهلٓز.، داَع١ آعاّ، عًٝتؾاص، آعاّأعتاس ، 
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ٚايتهٓٛيٛدٝا
5

ٜعاجل عار٠ صسالت ايؿنا٤ ٚاؿٝا٠ ع٢ً ايهٛانب . ٚاـٝاٍ ايعًُٞ 

األخض٣ ٜٚتقٛص َا ميهٔ إٔ ٜتٛقع َٔ أعايٝب اؿٝا٠ ع٢ً نٛنبٓا ٖشا بعز تكّزّ 

بايؼ يف َغت٣ٛ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا
6

 ’ألرب ٜٓطبل َباؽض٠ ع٢ً ن١ًُ. ٖٚشا ايٓٛع َٔ ا

 (.Science)عًِ

قغُني: ايكغِ األٍٚ  ٚاؾاْب األنرب َٔ ْتاز اـٝاٍ ايعًُٞ ٜٓكغِ إىل

ٜزٚص سٍٛ َػاَضات اإلْغإ يف ايعٛامل اجملٗٛي١، ٚغاف١ قاٚالت انتؾاف عّهإ 

األصض يًهٛانب األخض٣ ٚغظٖٚا، أٚ غظٚ عهإ ٖشٙ ايهٛانب يألصض أٚ َٔ فضر 

ايغٝاس١ يف ايؿنا٤ بني ٖشٙ ايهٛانب ٚعًٝٗا، ٚأَا ايكغِ ايجاْٞ ؾٝزٚص سٍٛ بٓا٤ عامل 

 ٕ ع٢ً نٛنب٘ أٚ ع٢ً نٛانب أخض٣.َجايٞ يإلْغا

ّٚاًل ًِٜٚٝ  ٜبزٚ إٔ املقطًحأفٍٛ اـٝاٍ ايعًُٞ:  "اـٝاٍ ايعًُٞ" قز اعتدزَ٘ أ

ًٜٚغٕٛ
7

 (William Wilson ع١ٓ )يف نتاب٘ يف ايٓكز  1581A Little 

Earnest Book upon a Great Old Subject  ٍٚٚبعز سيو ٚمع٘ يف ايتزا

ٖٝذٛ دريْغباى
8

 (Hugo Gernsback( )1967-1894 ايشٟ فاغ٘ َقطًشًا )

 أربًٝا. 

 True) ايتاصٜخ اؿلٚيف األرب ايػضبٞ ْض٣ عٛابل اـٝاٍ ايعًُٞ يف 

Historyٕقق١ يًٛؽا ،)
9

 (Lucian أّيؿت سٛايٞ ع١ٓ )ٖشٙ قق١ املػاَضات 181 .ّ

ّ 1811ٚايبطٌ ؾٝٗا ٜظٚص ايكُض ٚايؾُػ ٜٚغتػضم يف سضب بني ايهٛانب. ٚيف ع١ٓ 

أّيـ تَٛاؼ َٛص
10

 (Sir Thomas More( )1535-1478 )أٚتٛبٝا  (Utopia ،

ّٛص ؾٝ٘ مجٗٛص١ٜ قق١ٝ َجاي١ٝ باعِ  11‘أٚتٛبٝا’املز١ٜٓ ايؿام١ً(. ٖٚٛ ٜق
. َٚٔ ثِ 

نتب عرياْٟٛ رٟ بضجيرياى
12

 (Cyrano de Bergerac( )1655-1619 )

 The Comical History of)ايتاصٜخ اهلظيٞ يزٍٚ ٚإَرباطٛصٜات ايكُض ٚايؾُػ 

the states and the Empires of the Moon and Sun ٕٖٚشإ املؤيؿا .)

ُٖا اآلخضإ حيتٜٛإ ع٢ً عٓافض اـٝاٍ ايعًُٞ ٚهلُا َٓظي١ صٜار١ٜ هلشا ايٓٛع َٔ 

األرب يف أٚصٚبا . ٖشا ٚيف ايكضٕ ايجأَ عؾض ظٗضت يف أٚصبا ققتإ خٝايٝتإ عًُٝتإ 

صٚبٝٓغٕٛ خض٣ ٚايضسالت ايكق١ٝ االنتؾاؾ١ٝ ُٖٚا عٛؾت ؾُٝٗا ايعٛامل األ

( يزاْٝإ رٜؿRobinson Crusou,1719ٛ) نضٚعٛ
13

 (DanialDefoٚ ) صسالت

( ؾْٛاثإ عٜٛؿتGulliver’s Travels)دٛيٝؿٛص 
14

 (Jonathan Swift ٚيف .)

أٚاخض ايكضٕ ايتاعع عؾض ظٗض َٓؾ٧ اـٝاٍ ايعًُٞ ايهبري ٖـ. ز. ًٜٚظ
15

 (H. G. 

Wells  آي١ ايظَٔ( بضٚاٜات٘ املؾٗٛص٠ (The Time Machine, 1895ٚ ،) دظٜض٠
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 The)سضب ايعٛامل (، The Island of Dr. Moreau, 1985ٚ) ايزنتٛص َٛصٜٛ

War of the Worlds, 1898ٚ ،)ايضداٍ األٚيٕٛ ع٢ً ايكُض (First Men in 

the Moon, 1901٢ً إَهاْٝات (. ٚنإ ًٜٚظ ْب٥ًٛٝا ؾهتب قققًا ممتاط٠ قا١ُ٥ ع

ايتكزّ ايعًُٞ ٚاعتؿار يف بضاعت٘ يف نتاب١ اـٝاٍ ايعًُٞ َٔ نْٛ٘ عاملا َتزّصبًا 

بؿِٗ عُٝل يف األَٛص ايع١ًُٝ. تّٓبأ بايكٓب١ً ايشص١ٜ ٚعاـ إٔ ٜضاٖا سكٝك١
16
آي١ ٚيف  .

ٜكّزّ فٛص٠ ملا ميهٔ إٔ ٜٓشضف إيٝ٘ ايعًِ َٔ عًُٝات اـًل ٚايتؾهٌٝ يف  ايظَٔ

ٜتبعٗا َٔ خ٠ًٛ اؿٝا٠ َٔ ايكِٝ اؿكٝك١ٝ، ع٢ً مٛ ٜزؾع ايبؾض إىل  اَٚايظدادات 

إرَإ املدزصات أٚ االْتشاص. نُا أْ٘ ٜكزّ فٛص٠ عاخض٠ يًتدقك املتطضف، ٜٚٓتكٌ 

 ببطً٘ إىل َغتكبٌ كٝـ. 

َٚٔ أعالّ اـٝاٍ ايعًُٞ ايػضبٞ يف ايكضٕ ايعؾضٜٔ إعشام أعُٝٛف
17 

(Isaac Asimov( )1992-1920 ،)ٚآصثض نالصى
18

 (Arthur C. Clarke ،)

ٚصاٟ بضاربٛصٟ
19

(Ray Bradburyٜٔٚصٚبضت ٖٝٓال ،)
20

 (Robert Heinlein .)

 ٜٚعترب ٖؤال٤ ايهتاب "ايهباص األصبع١" يف اـٝاٍ ايعًُٞ. 

اـٝاٍ ايعًُٞ مبعٓاٙ اؿكٝكٞ ْٛع َغتٛصر عٓافض اـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ: 

ب ايػضب١ٝ بعز ايٓٗن١ ايعضب١ٝ نُا ٖٛ ؽإٔ أْٛاع األرب إىل األرب ايعضبٞ َٔ اآلرا

األخض٣ اؿزٜج١ َجٌ ايضٚا١ٜ ٚاألققٛف١. ٚبايضغِ َٔ ٖشا لز عٓافض اـٝاٍ 

ايضعاي١ ايها١ًَٝ يف ايعًُٞ يف بعض آثاص األرب ايعضبٞ َٓش ايعقض ايعباعٞ َٚٓٗا 

اييت نتبٗا ابٔ ايٓؿٝػ ايغري٠ايٓب١ٜٛ
21

صٚا١ٜ. ؾٗشٙ  ( ع٢ً َٓٛا1111-1155ٍ) 

ايضٚا١ٜ لز ؾٝٗا ؽت٢ عٓافض اـٝاٍ ايعًُٞ مبا ؾٝٗا ايتٛيز ايتًكا٥ٞ 

(Spontaneous generation( ٌٚعًِ املغتكب )Futurology ٚاملٛمٛعات )

( ٚايبعح ٚاؿٝا٠ بعز املٛت. بزال َٔ إٔ ٜأتٞ Apocalyptic themesايضؤ١ٜٜٛ )

سزاخ ساٍٚ ابٔ ايٓؿٝػ إٔ ٜؿغضٖا بايتؿاعري ايؿٛقطبٝع١ٝ ٚاملٝجٛيٛد١ٝ هلشٙ األ

باعتدزاّ َعضؾت٘ ايع١ًُٝ ايبايػ١ يف عًِ ايتؾضٜح ٚعًِ األسٝا٤ ٚعًِ ايٛظا٥ـ 

)ايؿغٝٛيٛدٝا( ٚعًِ ايؿًو ٚعًِ ايهْٛٝات ٚاؾٝٛيٛدٝا. ٚقز ققز ابٔ ايٓؿٝػ بتأيٝـ 

ٖشا ايعٌُ املؾب٘ باـٝاٍ ايعًُٞ إٜناح ايتعايِٝ اإلعال١َٝ َٔ ْاس١ٝ ايعًّٛ 

ٚايؿًغؿ١، ؾُٔ خالٍ ٖشٙ ايضٚا١ٜ ٜكّٛ ابٔ ايٓؿٝػ ْعضٜت٘ ايع١ًُٝ ع٢ً األٜض 

(metabolism( ٟٜٛٚؾري إىل انتؾاؾ٘ ايعًُٞ عٔ ايزٚصإ ايّض٥ )pulmonary 

circulation ٚبٛاعط١ ٖشا ٜؿغض ايبعح تؿغريا عًُٝا. ٚقز تضدِ ٖشا ايعٌُ ؾُٝا )

 .TheologusAntodidactus22باعِ بعز إىل اإللًٝظ١ٜ يف أٚا٥ٌ ايكضٕ ايعؾضٜٔ 

ٖشا ٚايعزٜز َٔ ايكقك يف أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ ٜتُٝظ بٛدٛر عٓافض اـٝاٍ 

، سٝح إٔ َغاعٞ بطٌ ايضٚا١ٜ 651ايعًُٞ. َجاًل سها١ٜ "بًٛقٝا" اييت ٚصرت يف اي١ًًٝ 
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بًٛقٝا يف اؿقٍٛ ع٢ً عؾب١ اـًٛر تكٛرٙ إىل انتؾاف ايبشاص، ٚصس١ً إىل اؾ١ٓ 

ايغؿض عرب ايهٕٛ إىل عٛامل كتًؿ١ أنرب بهجري َٔ عامل٘. ٚقز اعتدزّ يف ٚاؾشِٝ، ٚ

( نُا أْ٘ يف galaxiesاؿها١ٜ عزر َٔ عٓافض اـٝاٍ ايعًُٞ اـال باجملضات  )

طضٜك٘ ٜقارف فتُعات خاف١ باؾٔ ٚسٛصٜات ايبشض، ٚاؿٝات ايٓاطك١، ٚنشيو 

سها١ٜ أخض٣ تكّٛ ايبط١ً مبٓاظض٠ األؽذاص ايٓاطك١، ٚغريٖا َٔ أؽهاٍ اؿٝا٠. ٚيف 

عٔ عزر َٔ األَٛص، َٚٔ مُٓٗا اؿزٜح عٔ َٓاطٍ ايكُض ٚاـري٠ ٚايؾضٜض٠ َٔ 

ايهٛانب، ٚيف سها١ٜ أخض٣ َٔ سهاٜات٘ ٜهتغب بطٌ ايضٚا١ٜ ايكزص٠ ع٢ً ايتٓؿػ 

ؼت املا٤ ٖٚٛ َا ٜغاعزٙ يف انتؾاف اجملتُع املٛدٛر ؼت املا٤، سٝح جيز إٔ سيو 

كتًـ متاًَا عٔ اجملتُعات ع٢ً عطح األصض، ؾٗٛ ال ٜٗتِ بعز٠ َؿاِٖٝ اجملتُع 

ّٛص  َجٌ املاٍ ٚاملالبػ ؾٗٞ ال ٚدٛر هلا ٖٓاى. نُا إٔ ٖٓاى سهاٜات أخض٣ تق

فتُعات أَاطْٚٝات
23

 (Amazonian societies ،اييت تُٗٝٔ عًٝٗا ايٓغا٤ )

تطٛص٠ اييت سٖبت، ٚايتكٓٝات ايكزمي١ املؿكٛر٠، ٚنشيو اؿناصات ايكزمي١ امل

تنِ فُٛع١ َٔ ايضساي١ ايشٜٔ  َز١ٜٓ ايٓشاؼٚايهٛاصخ اييت سًت بٗا. ٚسها١ٜ 

ٜكَٕٛٛ بضس١ً اعتهؾاؾ١ٝ أثض١ٜ عرب ايقشضا٤ يًعجٛص ع٢ً املز١ٜٓ ايكزمي١ املؿكٛر٠، 

نُا إٔ تًو املٓطك١ ناْت تغتدزّ نُشبػ يًذٔ َٔ عٗز ايٓيب عًُٝإ، ٚيف 

ضٜٔ، ٚعزرًا َٔ األَٛص ايػضٜب١ األخض٣، ٚاملز١ٜٓ اييت طضٜكِٗ ٚدزٚا عهاْا َتشذ

تتشزخ عٔ سقإ  اؿقإ املغشٛص األبٓٛعٞأفبشت ؾُٝا بعز َز١ٜٓ أؽباح ٚسها١ٜ 

بإَهاْ٘ ايطريإ ٚبعض ايتؿغريات اؿزٜج١ تض٣ إٔ ٖشا اؿقإ ٖٛ عباص٠ عٔ صٚبٛت. 

سهاٜات ٚصر يف  ٚقز أثضت ٖشٙ ايكق١ يف عزر َٔ اؿهاٜات األٚصٚب١ٝ، َٓٗا َا

َٔ تأيٝـ دٝؿضٟ تؾٛعض (Canterbury Tales) ناْرتبٞ
24

 (Geoffrey Chaucer) .

تعترب ٖاتإ اؿهاٜتإ األخريتإ َٔ أقزّ األَجاٍ يف أرب اـٝاٍ ايعًُٞ
25
. 

ٖشا ٚيف األرب ايعضبٞ ايكزِٜ تأيٝؿات أخض٣ ؼتٟٛ ع٢ً عٓافض اـٝاٍ 

يًؿاصاب١ٞ ايؿام١ً صعاي١ يف آصا٤ أٌٖ املزٜٓايعًُٞ َٚٓٗا 
26
عٔ فتُع أٚتٛبٞ ٚقق١  

يًكظٜٚين أٚز بٔ أخؿام
27

اييت تكك عٔ صدٌ صسٌ إىل األصض َٔ نٛنب آخض  

بعٝز. ٖٚشٙ األعُاٍ املشنٛص٠ أعالٖا إٕ ٖٞ إال َجريات أٚي١ٝ يًدٝاٍ ٚيهٓٗا ال ؽو قز 

 أثضت يف أٚصٚبا ٚإْتادٗا األربٞ يف اـٝاٍ ايعًُٞ تأثريًا بايػًا. 

قز نإ يف األرب ايعضبٞ ايكزِٜ بعض اٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ اؿزٜح: اـٝ

عٓافض اـٝاٍ ايعًُٞ نُا ٖٛ َشنٛص أعالٙ ٚيهٔ ٖشا ايرتاخ مل ٜٓؾأ َٓ٘ اـٝاٍ 

ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ اؿزٜح. ؾٗٛ ْٛع رخٌٝ ؾٝ٘ َٔ ايرتاخ ايػضبٞ نُا ٖٛ ؽإٔ 

ايٓٛع قز تأخضت ْؾأت٘ عٔ األْٛاع األخض٣.  أْٛاع األرب اؿزٜج١ األخض٣، إال إٔ ٖشا

ؾاـٝاٍ ايعًُٞ يف َعٓاٙ اؿكٝكٞ ظٗض يف األرب ايعضبٞ اؿزٜح يف ايٓقـ األخري 

 َٔ ايكضٕ املامٞ ؾشغب.
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صٚا١ٜ يف اـٝاٍ ايعًُٞ يف ايعامل  18ْكار األرب ايعضبٞ اؿزٜح ٜعزٕٚ 

ايعضبٞ ست٢ اآلٕ
28

عقض ايضأٖ قز ؽققٛا يف . ٖٚٓاى نتاب يف ايعامل ايعضبٞ يف اي

نتاب١ اـٝاٍ ايعًُٞ صٚا١ٜ ٚقق١. ؾبانٛص٠ اـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞ اؿزٜح 

يٛ عضف َٚٓٗا    -ٚإٕ مل ٜهتبٗا خٝااًل عًًُٝا  -ْضاٖا يف بعض َغضسٝات تٛؾٝل اؿهِٝ 

ت . ٚيف ٖشٙ املغضسٝات تعضض اؿهِٝ ملؾهالايطعاّ يهٌ ؾِٚ صس١ً إىل ايػزٚ ايؾباب

يٛ عضف أٚ أسالّ إْغا١ْٝ ميهٔ يًعًِ إٔ حيًٗا أٚ حيككٗا، َجٌ "عٛر٠ ايؾباب" يف 

، ٚإيػا٤ اؾٛع صس١ً إىل ايػزٚغظٚ ايؿنا٤ ٚتغدري اآلي١ ـز١َ ايبؾض يف  ايؾباب

ٚتٛؾري ايطعاّ يًهٌ عٔ طضٜل اعتػالٍ ايطاقات املتٛاؾض٠ ٚايضخٝق١ ع٢ً األصض يف 

، َغضسٝت٘ ايضا٥ع١ قضا٠٤ َٔ ٚد١ٗ أٌٖ ايهٗـٔ قضا٠٤ . ٖشا َٚٔ املُهايطعاّ يهٌ ؾِ

ْعض اـٝاٍ ايعًُٞ. ٚدزٜض بايشنض ٖٓا إٔ دٌ إْتادات اـٝاٍ ايعًُٞ، نُا ٜزٍ 

رالي١، إَا صٚا١ٜ أّ أققٛف١ إال إٔ َغضسٝات اـٝاٍ  Science fictionاملقطًح 

ايعًُٞ تٛدز ست٢ يف اآلراب ايػضب١ٝ مبا ؾٝٗا األرب اإللًٝظٟ
29

ٖشا ٚيف اـٝاٍ . 

ايعًُٞ أؾالّ نجري٠ غضبًا ٚؽضقًا، ست٢ خضز املقطًح"اـٝاٍ ايعًُٞ" َٔ را٥ضت٘ 

 احملزٚر٠ األف١ًٝ.

ْٚؾضت يف  1161َغضس١ٝ نتبٗا اؿهِٝ سٛايٞ ع١ٓ  عضف ايؾباب يٛ

ّٛص اؿهِٝ ؾٝٗا استُااًل َٔ  .1181يف طبعتٗا األٚىل ع١ٓ  َغضح اجملتُعفُٛعت٘  ٜق

ِ اؿزٜح املغتكب١ًٝ. ٖٚٛ استُاٍ صر اإلْغإ َٔ ايؾٝدٛخ١ إىل ايؾباب استُاالت ايعً

أٟ ايعٛر٠ باإلْغإ إىل ايٛصا٤ ع٢ً خط ايظَٔ
30

. ٚقز طعِ اؿهِٝ ٖٛ اآلخض أْٗا َٔ 

ُّٗا َغضس١ٝ اـٝاٍ ايعًُٞ. ٚتكّٛ املغضس١ٝ ع٢ً سًِ  ٚسٞ ايعًِ اؿزٜح ٚإٕ مل ٜغ

يف ايجُاْني َٔ عُضٙ، ع٢ً أثض سك١ٓ  ٜضاٙ بطٌ املغضس١ٝ فزٜل صؾكٞ باؽا، ؽٝخ

ٜعطٝ٘ إٜاٖا طبٝب٘ املعاجل ايزنتٛص طًعت ايشٟ جيضٟ أعاثًا باملؾاصن١ َع أعتاسٙ 

األَضٜهٞ، سٍٛ رٚا٤ جيزر اـالٜا ٜٚعٝز ايؾباب إىل ايؾٝٛذ. َٚا إٔ ٜغُع ايباؽا َٔ 

ايؾباب إىل ايطبٝب عٔ ٖشا ايزٚا٤ ٚلاح ػاصب٘ ست٢ ٜقّض إٔ جيضب٘ عًٝ٘. ٚبعٛر٠ 

ايباؽا تٓكًب سٝات٘، ؾٝنطض، بزٕٚ إٔ ٜقاصح أسز مبا سزخ، إىل َػارص٠ بٝت٘ ٚايبشح 

 ِّ عٔ عٌُ ٚقاٚي١ باالعتُتاع بٗشا "ايؾباب" ايعا٥ز إيٝ٘، ٚعز اجملتُع ايباؽا َؿكٛرًا، ث

َكتٛاًل، ٚأقاّ ي٘ سؿالت ايتأبني. ٚيف ايٛقت ْؿغ٘ مل ٜغتطع عكٌ ايطبٝب إٔ حيتٌُ 

ؿادأ٠ اييت فٓعٗا باخرتاع٘ ايطيب، ؾؿكز عكً٘ ٚأٚؽو إٔ جئ يٛال إٔ ْكٌ إىل ٍٖٛ امل

َضنظ يألَضاض ايٓؿغ١ٝ ٜعاجل ؾٝ٘ ست٢ ٜغرتر عاؾٝت٘. ٚيهٓ٘ ال ٜغتطٝع بعز ؽؿا٥٘ 

إٔ ٜتشنض َا سزخ يف سيو ايّٝٛ، ؾٝشًُٛٙ إىل بٝت ايباؽا يف ظضٚف تطابل ظضٚف 

يشع١ ايقزص١ٜ. ٖٚٓاى ٜؿاد٧ ايباؽا َٔ سيو ايّٝٛ يٝعطٝ٘ اؿك١ٓ ايٛاق١ٝ َٔ ا

دزٜز بعٛرت٘ إىل ايؾٝدٛخ١. ٚنإ األَض نً٘ مل ٜهٔ إال سًًُا صآٙ ايباؽا خالٍ أصبع 

 رقا٥ل غؿا ؾٝٗا بعز اؿك١ٓ. 



ـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب ايعضبٞا  رصاعات عضب١ٝ                             122                                    

 

Dirasat Arabia  ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿهض١ٜ ايزصاعات األرب١ٝ  8102 ايعزر اـاَػ 

 

ٚقز عّز ايٓكار ٖشٙ املغضس١ٝ مُٔ َغضسٝات اؿهِٝ ايش١ٖٝٓ
31

إس أْٗا ٖٞ  

. ؾشكٝك١ األَض أْٗا أٌٖ ايهٗـَجٌ األخض٣ تعاجل بكن١ٝ ايقضاع بني اإلْغإ ٚايظَٔ 

. ٚدزٜض بايشنض ٖٓا إٔ اهلا أقضب إىل اـٝاٍ ايعًُٞ َٔ "املغضح ايشٖين"بطبٝع١ س

خيرب ببعض عًُا٤ ايطب اؿزٜح يف عجِٗ  1111تكضٜضًا فشؿٝا قز ٚصر ع١ٓ 

الخرتاع سك١ٓ يف إَهاْٝتٗا إعار٠ ايؾباب نُا ؽًٝٗا اؿهِٝ قبٌ أصبعني ع١ٓ َٔ ٖشا 

ايبشح. ٚإٕ مل تتشكل إعار٠ ايؾباب ست٢ ايّٝٛ، أعاخ ايعًُا٤ ٚتطبٝكات 

يبعض ايتهٓٛيٛدٝني اْتٗت إىل نجري َٔ املغتشنضات اييت تعٝز ايؾباب، ٚيٛ دظ٥ًٝا، 

ايػزر يف اؾغِ اإلْغاْٞ أٚ يًتػًب ع٢ً بعض َعاٖض ايؾٝدٛخ١ ؾٝ٘. ٖشا َٚٔ املُهٔ 

َٓش عكٛر اعتبزاٍ أعنا٤ ع١ًُٝ ببعض األعنا٤ اؿ١ٜٛٝ ايتايؿ١ يف اؾغز اإلْغاْٞ 

مبا ؾٝٗا ايكًب ٚايه١ًٝ ٚايعني. إٕ ٖشٙ االنتؾاؾات ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ، عٛا٤ يف 

ٝات اؾضاس١ٝ، تؿتح ايباب ٚاععًا أَاّ ٖشا اؿًِ ايبؾضٟ يف فاٍ األر١ٜٚ أٚ ايعًُ

ّٛص يف فٛص٠ سًِ،  إعار٠ ايؾباب بؾهٌ أٚ آخض إىل اإلْغإ. ٚقز قزّ اؿهِٝ ٖشا ايتق

ٚمل ٜكزَ٘ يف فٛص٠ أَض ٚاقع يٝهٕٛ َٓطكًٝا َع ْؿغ٘ َٚع ايعًِ نشيو. ٖشا ٚقز 

َته٦ًا إلثاص٠ فُٛع١ َٔ  اعتدزّ اؿهِٝ اؿًِ ٚخٝاي٘ يف إعار٠ ايؾباب يٝهٕٛ

ايكناٜا املتق١ً بهٌ َٔ ايؿضر ٚاجملتُع، ٖٚٛ اهلزف األعاعٞ َٔ اـٝاٍ ايعًُٞ يف 

املغضس١ٝ
32

. ٚصغِ ٖشٙ اؿكا٥ل اييت تقًح إٔ تغ٢ُ ٖشٙ املغضس١ٝ َغضس١ٝ اـٝاٍ 

ايعًُٞ، عزت مُٔ َغضسٝات اؿهِٝ ايش١ٖٝٓ. ٚاألصدح أْٗا مسٝت نشيو إس إٔ 

 اٍ ايعًُٞ" مل ٜهٔ ؽا٥ع االعتعُاٍ يف را٥ض٠ األرب ايعضبٞ ٚقت٦ش. َقطًح " اـٝ

ٚبعز َٓتقـ ايكضٕ ايعؾضٜٔ، ظٗض يف األرب ايعضبٞ نّتاب اـٝاٍ ايعًُٞ 

ايشٜٔ أيؿٛا إْتاداتِٗ بٓؿػ ايتغ١ُٝ. َِٚٓٗ ٜٛعـ عظ ايزٜٔ عٝغ٢ ايشٟ نتب 

ٚصا٥ز  .1181ض١ٜ َٓش عزٜزًا َٔ َغضسٝات اـٝاٍ ايعًُٞ اييت أساعتٗا اإلساع١ املق

اـٝاٍ ايعًُٞ مبعٓاٙ اؿكٝكٞ يف األرب ايعضبٞ ٖٛ َقطؿ٢ قُٛر
33
 (1111-1111) 

ٖٚشٙ ايضٚا١ٜ ٖٞ اييت تعترب أٍٚ خٝاٍ عًُٞ  .1116ع١ٓ  ايعٓهبٛتايشٟ نتب 

اـضٚز َٔ ُٖا:  1111سكٝكٞ يف األرب ايعضبٞ. ٚبايتايٞ ْؾض قُٛر صٚاٜتني ع١ٓ 

. ٖٚشٙ ايضٚاٜات ايجالخ نًٗا قز تضمجت إىل اإللًٝظ١ٜ. ؿضصدٌ ؼت ايّقٚ ايتابٛت

ْقـ ٚفُٛعات ققق٘ ٖٞ األخض٣ اييت ؼتٟٛ ع٢ً عٓافض اـٝاٍ ايعًُٞ َٚٓٗا 

 Flying saucers orٖشا ٖٚٛ راع١ٝ إىل األؾهاص عٔ األطبام ايطا٥ض٠ ) (1151) ايًٌٝ

Unidentified flying objects- UFOs .) 

ٝاٍ ايعًُٞ بكًٌٝ يف ايعامل ايعضبٞ يف أٚاخض ايكضٕ ٚقز اطرٖض أرب اـ

٢ٖٚ أٍٚ ناتب١ عضب١ٝ يف اـٝاٍ -ربا٤ ايباصطٜٔ ؾٝ٘ أ١َُٝ خؿادٞ ايعؾضٜٔ، َٚٔ األ

ْٚٗار ؽضٜـ ٚقُز ايعؾضٟ. ٚأؽٗض نتاب  –(1111) دضمي١ عاملايعًُٞ ٚهلا 

اـٝاٍ ايعًُٞ يف ايعقض ايضأٖ ْبٌٝ ؾاصٚم
34

ٖٚٛ طبٝب َقضٟ ْؾض عز٠  (1181) 
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، صدٌ املغتشٌٝ، ًَٚـ املغتكبٌعالعٌ ققق١ٝ َٔ اـٝاٍ ايعًُٞ، َٚٔ أؽٗضٖا 

. اعتدزّ يف أقافٝق٘ إَهاْٝات اـٝاٍ ايعًُٞ برباع١ ؾٝقٛص ؾٝٗا 1111نٛنتٌٝ ٚ

 عٛامل أخض٣ ٚصسالت عرب ايظَإ. 

ًُٞ ْض٣ يف أَا يف عا٥ض ايبًزإ ايعضب١ٝ خاصز َقض ؾأٍٚ عٌُ يف اـٝاٍ ايع

. ٚصٚا١ٜ أخض٣ َٔ املػضب (1116)حملُز عظٜظاؿبابٞ األنغرياملػضب ٖٚٛ صٚا١ٜ 

ألمحز عبز ايغالّ ايبكايٞ. َٚغتٛسًٝا َٔ ْؾأ٠ اـٝاٍ ايعًُٞ يف  ايطٛؾإ األصطم

َقض قز بزأ ايهتاب َٔ عا٥ض ايبًزإ ايعضب١ٝ ٜٓؾ٦ٕٛ يف ٖشا ايٓٛع، ٚدزٜضبايشنض ٖٓا 

طايب عُضإ
35
ّٚار اـٝاٍ ايعًُٞ. صٚاٜت٘ َٔ عٛص  ُٜعترب َٔ ص أعضاص َٔ َز١ٜٓ ٜا ايشٟ 

( قز تضمجت إىل اإللًٝظ١ٜ. ٖٚٛ ناتب ٚاؾض يف اـٝاٍ ايعًُٞ يف 1158)اؿه١ُ 

صٚا١ٜ ٚفُٛع١ َٔ األقافٝك.  68بًػت إْتادات٘ إىل  1118ايعامل ايعضبٞ، ٚيف ع١ٓ 

ٖشا ٖٚٓاى نتاب آخضٕٚ َجٌ قاعِ اـطاط َٔ ايعضام ٚطٝب١ أمحز اإلبضاِٖٝ َٔ 

ايهٜٛت، ٚيف أٚاخض ايكضٕ ايعؾضٜٔ ظٗض اـٝاٍ ايعًُٞ ٚيٛ بكًٌٝ يف نٌ َٔ يبٓإ 

 ٚاألصرٕ ٚايبشضٜٔ ٚايغعٛر١ٜ.

عضبٞ بايٓغب١ إىل َُٚٗا ٜهٔ َٔ األَض، مل ٜتطٛص اـٝاٍ ايعًُٞ يف األرب اي

بايتكزّ يف ايعًّٛ َتعًل أْٛاع األرب األخض٣. ٚمبا إٔ تطٛص ٖشا ايٓٛع األربٞ 

ٚايتهٓٛيٛدٝا ٜضدح ايتدًـ ايعًُٞ يف ايعامل ايعضبٞ إٔ ٜهٕٛ ايغبب يف عزّ إصعا٥٘ يف 

األرب ايعضبٞ اؿزٜح. ٖشا ٚاـٝاٍ ايعًُٞ حيتاز يتطٛصٙ يف أٟ يػ١ َؿضرات ع١ًُٝ 

١ تزاٚيت اعتعُاهلا يف تًو ايًػ١. أَا يف ايًػ١ ايعضب١ٝ نُا ٖٛ ؽإٔ نجري ٚتهٓٛيٛدٝ

َٔ ايًػات ايؾضق١ٝ، ؾاملؿضرات املكاب١ً ملقطًشات ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ملا تهٔ ؽا٥ع١ 

 االعتعُاٍ.
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12
 َغضسٞ ٚناتب ٖذا٥ٞ ؾضْغٞ ٚيز يف باصٜػ، ؾضْغا.  -

13
 ( ناتب إلًٝظٟ، ٚيز يف يٓزٕ.1111-1111ٝاٍ رٜؿٛ )راْ -

14
( ناتب أٜضيٓزٟ، ٚيز يف رابًني، نتب َكاالت يف ايًػ١ 1168 -1111دْٛاثإ عٜٛؿت ) -

 ٚاألرب.

15
( ناتب إلًٝظٟ ٚيز Herbert George Wells, 1866-1946ٖٛ ٖاصباصت دٛصز ًٜٚظ ) -

طٍٛ ايعامل َٔ أدٌ نتب٘ املشنٛص٠ أعالٖا. يف ناْت، إلًرتا. اؽتٗض نهاتب اـٝاٍ ايعًُٞ 

 ٖشا ٚنتب صٚاٜات ادتُاع١ٝ عٝاع١ٝ تعاجل بزٚص ايعًّٛ ٚاؿاد١ إىل ايغالّ ايعاملٞ.
16

-J. A. Cuddon, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 

Penguin Books, London, 2013, p639. 
17

ٚعٝا. ٖادض َع أعضت٘ إىل ايٛالٜات املتشز٠ ع١ٓ ( يف صPetrovichiٚيز يف برتٚؾٝتؾٞ ) -

. ٚنإ أعتاس ايهُٝٝا٤ اؿ١ٜٛٝ يف داَع١ بٛعنت يف ايٛالٜات املتشز٠. نتب برباع١ يف 1111ّ

عًِ ايؿًو، ٚعًِ اؿٝٛاْات، ٚعًِ ايهُٝٝا٤، ٚعًِ ايؿٝظٜا٤، ٚايتاصٜخ ست٢ بًؼ إْتادات٘ إىل أنجض 

 ٝاٍ ايعًُٞ.نتاب. اؽتٗض بإْتادات٘ يف اـ 811َٔ 

18
، اؽتٗض بإْتادات٘ يف اـٝاٍ ايعًُٞ 1111ّناتب إلًٝظٟ ٚيز يف عَٛضعٝت، إلًرتا ع١ٓ  -

 . ٖادض إىل عضًٜٓها َٔ اـُغٝٓات يف ايكضٕ املامٞ.A Space Odysiey:2001َجٌ   

19
املتشز٠. ( يف ايٛالٜات Illinois( ناتب أَضٜهٞ ٚيز يف إًٜٜٝٓٛػ )1111-1111صاٟ بضاربٛصٟ ) -

 .1115ّْؾض أٍٚ قق١ ي٘ يف اـٝاٍ ايعًُٞ ع١ٓ 

20
( ناتب أَضٜهٞ ٚيز يف َٝغٛصٟ يف ايٛالٜات املتشز٠. مّسٞ 1155-1111صٚبضت ٖٝٓالٜٔ ) -

 بعُٝز اـٝاٍ ايعًُٞ.

21
ٖٚٛ عال٤ ايزٜٔ أبٛ اؿغني عًٞ بٔ أبٞ سظّ ايكضؽٞ ايزَؾكٞ اؽتٗض بابٔ ايٓؿٝػ. طبٝب  -

 نتب يف ايطب. 111ايزّ ايض٥ٟٛ. نتب أنجض َٔ  اؽتٗض يبٝاْ٘ يزٚصإ

22
 فؿش١. 185ٚحيتٟٛ ع٢ً  1115ْؾضٙ َطبع١ داَع١ أنغؿٛصر ع١ٓ  -

23
 فتُع تغٛر ؾٝ٘ ايٓغا٤. -

24
 ( َٔ أٚا٥ٌ ايؾعضا٤ يف اإللًٝظ١ٜ ٚيز يف يٓزٕ، إلًرتا.1611-1161دٝؿضٟ تؾٛعض ) -

25
 ّ.11/11/1111طالع عًٝٗا يف ، املٛعٛع١ اؿض٠/أيـ ي١ًٝ ٚي١ًٝ، اإلٜٚهٝبٝزٜا  -
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26

( ٚيز يف ؾاصاب )تضنغتإ( ٚتٛيف يف رَؾل. ٖٚٛ َٔ 181-511ٖٛ أبٛ ْقض قُز ايؿاصابٞ ) -

أععِ ؾالعؿ١ ايعضب. رصؼ يف بػزار ٚسّضإ ثِ أقاّ يف سًب يف بالط عٝـ ايزٚي١ اؿُزاْٞ 

ايزٜٔ ٚايؿًغؿ١  ( ساٍٚ ايتٛؾٝل بني ايؿًٝغٛؾني أصعطٛ ٚأؾالطٕٛ َٔ د١ٗ ٚبني166-111)

َٔ د١ٗ أخض٣. يكب بـ"املعًِ ايجاْٞ" بعز أصعطٛ ٚنإ َتنًعا َٔ ايضٜامات ٚاملٛعٝكٞ. 

 .نتاب املٛعٝكٞ ايهبريٚايغٝاع١ املز١ْٝ ٚ صعاي١ ْقٛل اؿهَِٚؤيؿات٘ األخض٣ 

27
(، إَاّ ٚؾكٝ٘ ٚطبٝب ٚعامل ايؿًو  1151-1111ٖٛ أبٛ حيٝٞ طنضٜا٤ بٔ قُز ايكظٜٚين ) -

يف ٚيز يف قظٜٚٔ، إٜضإ. تعّضف إىل ابٔ ايعضبٞ يف رَؾل. تّٛي٢ ايكنا٤ يف ٚاعط. َٚٔ ٚدػضا

ٖٚٛ  فُٛع١ اعتطضارات َتٓٛع١ يف عًِ  عذا٥ب املدًٛقات ٚغضا٥ب املٛدٛراتَؤيؿات٘  األخض٣ 

ايطبٝع١ ٚايغٝاع١ ٚايتاصٜخ ٚاألرب. اعتشل ب٘ يكب ٖريٚرْٚػ ايكضٕٚ ايٛعط٢ ٚبًٝٓٛؼ 

 ايعضب.

28
-  www.heise/de/tp/sciencefiction in Arabic literature,  

 ّ.1111/  11/ 18االطالع عًٝٗا يف 
29

( املشنٛص آْؿا. ٖٚٛ َٔ أبضطنتاب اـٝاٍ ايعًُٞ طٍٛ Ray Bradburyَجال، صاٟ بضاربٛصٟ ) -

 ايعامل. نتب اـٝاٍ ايعًُٞ َغضس١ٝ أٜنا.

30
 .81، راص ْٗن١ َقض يًطبع ٚايٓؾض، ايكاٖض٠، لَغضح تٛؾٝل اؿهِٝ، ، قُزَٓزٚص -

31
 ظُايٕٝٛٚ  ؽٗضطارٚ  أٌٖ ايهٗـٖشٙ ايتغ١ُٝ تٓطبل غاف١ ع٢ً َغضسٝات اؿهِٝ َجٌ  -

 .أٚرٜبٚ  َؾه١ً اؿهِأٚ  بضانغاٚ

32
 .56 – 51، ل اـٝاٍ ايعًُٞ يف َغضح تٛؾٝل اؿهِٝ ، ، عقاّايبٗٞ -

33
ٖٛ ناتب ٚفشؿٞ ٚؾًغؿٞ َقضٟ. نإ طبٝبا بامل١ٓٗ. أثٓا٤ رصاعت٘ يًطب ٚقع َضٜنا ملز٠  -

عٓتني ؾُاٍ إىل ايؿًغؿ١ ٚايزٜٔ. بزأ ٜهتب يف اؾضا٥ز ٚاجملالت املقض١ٜ ايض٥ٝغ١ٝ يف أٚاخض 

تضى ٚظٝؿت٘ طبٝبا ٚعهـ ع٢ً ايهتاب١. نتب  1111ّاألصبعٝٓات َٔ ايكضٕ املامٞ. ٚيف ع١ٓ 

ابا يف َٛامٝع ؽت٢ مبا ؾٝٗا ايعكٝز٠ ٚايزٜٔ ٚايؿًغؿ١. تضمجت بعض نتب٘ إىل نت 51سٍٛ 

اإللًٝظ١ٜ. ٚقز نتب مخغ١ نتب يف ْكز املاصنغ١ٝ ٚنتب عٔ صسالت٘ إىل أٚصبا ٚأَضٜها 

ايؾُاي١ٝ ٚدٓٛب أؾضٜكٝا ٚايؾضم األٚعط. بزأ ٜهتب اـٝاٍ ايعًُٞ يف ايغتٝٓات َٔ ايكضٕ 

 .1111ّاملامٞ. ٚتٛيف ع١ٓ 

34
يف َز١ٜٓ طٓطا املقض١ٜ. بعز رصاعت٘ ايجا١ْٜٛ ايتشل به١ًٝ ايطب  1181ؾرباٜض َٔ عاّ  1ٚيز يف  -

. عٌُ نطبٝب يؿرت٠ 1151يف طٓطا ٚؽضز ؾٝٗا بزصد١ بهايٛصٜٛؼ يف ايطب ٚاؾضاس١ عاّ 

ٚاعتظٍ ١َٓٗ ايطب يٝتؿضؽ نًٝا يًهتاب١  نُٗٓت٘ ايض٥ٝغ١ٝ. َٚٔ ٖٛاٜات٘ َؾاٖز٠ أؾالّ 

 ايعًُٞ. اـٝاٍ

18
يف عٛصٜا. ٖٚٛ عامل ساط ع٢ً ايزنتٛصاٙ يف عًِ ايؿًو. تضأّؼ قغِ ايضٜامٝات ّ  1165ٚيز ع١ٓ  -

 ٚعًّٛ ايهُبٝٛتض به١ًٝ ايرتب١ٝ يف داَع١ صعتإ.
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 ايٛاقع١ٝ يف ايضٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ

 يظٜز َطٝع رَاج أمنٛسدًا "ايض١ٖٓٝ" صٚا١ٜ
 

َعفض عاملر. أ.


 

drmuzaffaralameflu@gmail.com 
 

فزٚص أٍٚ صٚا١ٜ مي١ٝٓ ع٢ً َاً عا79َضٚص ّ 1028ايعاّ  ٖشا فرٜقا :ايبخحًدك َ

  يف ايغضر ببًٝٛدضايف" نتاب ّ نُاٜؾرل2999يكُإ عاّ  بعٓٛإ )ععٝز( حملُز عًٞ

عاّ  حت٢ فارص٠ صٚا291١ٜ ايهتاب ٜٚضفز طايب، ٞأب إبضاِٖٝ ر. يًٓاقز "ُٝٔاي

 ت.صٚا٥ٝا9، ًٚاصٚا٥ٝ 79ٚصٚا١ٝ٥، َِٓٗ  ًاصٚا٥ٝ 81ّ، يـ 1009

ٜٚعظٚ املكاحل تأخض َضح١ً ايضٜار٠ يف بالرْا إىل ايٛمع ايشٟ ناْت تعٝؾ٘ 

، َٔ مجٛر ٚتكًٝز ٚاْػالم، ٜكٍٛ: "صمبا تهٕٛ َضح١ً ايضٜار٠ 2991ّايُٝٔ قبٌ ثٛص٠ 

يف بالرْا قز طايت أنجض مما جيب، عٛا٤ يف فاٍ ايضٚا١ٜ أّ يف فاٍ ايؾعض اؿزٜح 

يهٌ دزٜز غرل َأيٛف يف ايفٔ ٚاألرب، ٚألٕ حضن١ ْتٝذ١ يًٛاقع املتدًف ٚاملعارٟ 

 َٔ ايفٔ األربٞ إبزاعًٝا مل تهٔ ايضٜار٠ العتٝعاب املفاِٖٝ ايضٚا١ٝ٥ ٚقاٚص٠ ٖشا ايًٕٛ

 ١ُ ع٥٢ًدار٠، ٚباملكابٌ مل ٜقبح ٖشا ايفٔ األربٞ عٓقضًا دٖٛضًٜا يف حٝاتٓا األرب١ٝ ايكا

"ايؾعض ٚحزٙ ع٢ً ْقٛل ق١ًًٝ َٔ ايكق١ ايكقرل٠
1
. 

يكِٝ ا َٔ اعتٝا٤ ٖٓاى ٜهٕٛ عٓزَا إال الٜعٗض األفٌٝ ايضٚا٥ٞ ايعٌُ إٕ

 Goldmanٛيزَإغ عضف ٚشلشا دزٜز٠، نٝف١ٝ قِٝ مٛ ٚطُٛح اجملتُع يف ايغا٥ز٠

َٓخط" عامل يف أف١ًٝ قِٝ عٔ بأْٗا "عح اؿزٜج١ ايضٚا١ٜ 
2
أٟ إٔ ظٗٛص ايضٚا١ٜ  ،

ٚغرلٖا َٔ األدٓاؼ األرب١ٝ َضٖٕٛ بايتخٛالت اييت تطضأ ع٢ً اجملتُع، ٜكٍٛ ايزنتٛص 

عبز ايعظٜظ املكاحل يف سيو: "قز تهٕٛ فخٝخ١ إىل أبعز َز٣ تًو األقٛاٍ اييت تؾرل إىل 

إٔ ظٗٛص ايضٚا١ٜ ٚأؽهاٍ ايفٔ ايكققٞ ٜتٛقف ع٢ً ظٗٛص ايتخٛالت االدتُاع١ٝ اييت 

ع٢ إىل تػٝرل ٚاقع اؿٝا٠ ٚاْتؾاص ايتعًِٝ ٚتٛفرل ايكاصئ ٚايبخح عٔ قِٝ ٚآفام تغ

"ٚػاصب دزٜز٠ يف فاٍ األرب ٚايفٕٓٛ
3
. 

ايضٚا١ٜ اي١ُٝٓٝ بعز٠ َضاحٌ حت٢ ظٗضت نذٓػ أربٞ قا٥ِ بشات٘ يف  َٚضت

ايغبعٝٓٝات ٚايجُاْٝٓٝات َٔ ايكضٕ ايعؾضٜٔ، ٜؤنز سيو ٖؾاّ سلغإ فٝكٍٛ: "إٕ 

ايغبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات يف ايُٝٔ ٖٞ فذل٠ اطرٖاص ايفٔ ايضٚا٥ٞ بال َٓاطع"فذل٠ 
4
ٚخضدت  ،

إىل اين٤ٛ يف تًو ايفذل٠ )تغع ٚعؾضٕٚ صٚا١ٜ(
5
ٚظٗضت أزلا٤ ملعت يف زلا٤ ايضٚا١ٜ  ،

                                                        


 .، اشلٓزحٝزص آبار، ١ ايزصاعات ايعضب١ٝ، داَع١ إٜفًٛنًٝ ،ٚعُٝز أعتاس
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قُز عبز ايٛيٞ ٚحغني عامل بافزٜل ٚعبز اهلل عامل باٚطٜض ٚطٜز َطٝع ـ اي١ُٝٓٝ ن

قُز عبز ايٛيٞ، ٚطٜز َطٝع رَاج، قز  :اصا٥ٝني ايُٝٓٝني ايهبع٢ً إٔ إبزاعات ايضٚ رَاج

أتاحت يًعٌُ ايضٚا٥ٞ ايُٝين رخٍٛ َضح١ً ايتك١ٝٓ املتُٝظ٠ بٓذاح. ٚال غضاب١ يف إٔ 

اؼار األربا٤ ٚايهتَّاب ايعضب قز اختاص صٚا١ٜ "ايض١ٖٓٝ" يظٜز َطٝع رَاج، ٚصٚا١ٜ "فٓعا٤ 

ني أفنٌ األعُاٍ ايضٚا١ٝ٥ ايعضب١ٝ. ٚقز حعٝت َز١ٜٓ َفتٛح١" حملُز عبز ايٛيٞ، َٔ ب

ٖاتإ ايضٚاٜتإ بايذلمج١ إىل ايًػات األخض٣، ُتضِدُت صٚاٜات األرٜب ايُٝين قُز عبز 

 .ايٛيٞ إىل ايفضْغ١ٝ ٚاإللًٝظ١ٜ ٚاألملا١ْٝ ٚايضٚع١ٝ

َّاج عاّ  :اإلْغإرَاج  يٛا٤ ّ يف عظي١ ايٓكًٝني، ْاح١ٝ ايغٝاْٞ، 2999ٚيز طٜز َطٝع ر

ُدٌ  ،ايُٝٔ، عاـ ايكال طٜز َطٝع رَاج طفٛيت٘ ٚؽباب٘ يف ٚعط َٓطك١ صٜف١ٝ -إب 

تكايٝز ايكب١ًٝ: َجٌ ايعهاْٗا ٜعًُٕٛ بايظصاع١ ٚتغٝطض ع٢ً حٝاتِٗ عارات ايضٜف ٚ

ايجأص، ٚايز١ٜ ٚايضٖا٥ٔ، ٚاالحتهاّ إىل األعضاف ايكب١ًٝ يف فض ايٓظاع ٚحٌ املؾانٌ بني 

 .األعض املتٓاطع١

صؼ أفٍٛ ايعضب١ٝ األٚىل، ثِ اْتكٌ إىل َز١ٜٓ تعظ يٝزصؼ تًو األفٍٛ ر

رصاع١ َٓٗذ١ٝ ع٢ً ٜز فكٗا٤ ٚأعاتش٠ املزصع١ األمحز١ٜ.....َٚٓ٘ اْتكٌ إىل )بين عٜٛف( 

يف َقض ٚأخش َٓٗا اإلعزار١ٜ ثِ ايجا١ْٜٛ ايعا١َ َٔ َزصع١ املكافز بطٓطا، يف َقض 

٠ يٝزصؼ عاَني يف ن١ًٝ اؿكٛم ٚثالث١ أعٛاّ عبز ايٓافض، ثِ اْتكٌ ؾاَع١ ايكاٖض

يف ن١ًٝ اآلراب ٚألَض طاصئ اعتزعاٙ ٚايزٙ فػارص ايكاٖض٠ َهضٖا ٚتضى ايزصاع١ َهضٖا 

 يٝٓػُػ يف عض اؿٝا٠ املتُاٚج.   

تعضض ٚايزٙ ايؾٝخ َطٝع عبزاهلل رَاج يًغذٔ عز٠ َضات ملٛاقف٘ ايغٝاع١ٝ 

ثِ فض َٔ عذٔ "ايؾبه١" يف تعظ إىل عزٕ ٚبزأ  ٚاالدتُاع١ٝ ٚيتُضرٙ ع٢ً حهِ األ١ُ٥

ٜهتب َكاالت٘ ايؾٗرل٠ يف فخٝف١ "فتا٠ اؾظٜض٠" مز ْعاّ حهِ اإلَاّ حي٢ٝ ٚبٓٝ٘ 

" َع يفكٝ٘يف َعال١َ "ا يُٝ٘ األٚىلاٚأعػ َع صفاق٘ فُٝا بعز "حظب األحضاص". تًك٢ تع

١ًٝ تعًُٝ٘ ٚتجكٝف٘ َٔ أقضاْ٘ يف ايكض١ٜ فخفغ ايكضإٓ ايهضِٜ ٚبعز سيو تٛىل ٚايزٙ عُ

َهتبت٘ اـاف١ اييت عار بٗا َٔ عزٕ فكضأ نتب األرب ٚايتاصٜخ ٚايغٝاع١ ٚنإ َٔ 

أُٖٗا "صٚاٜات اإلعالّ" ؾضدٞ طٜزإ
6
. 

اؾاص١ٜ  باألْٗاصٜقف٘ ايزنتٛص املكاحل بكٛي٘ "ٜشنضْٞ طٜز َطٝع رَاج 

طضٜكٗا باـنض٠ ٚايُٓا٤،  تًو اييت التهف عٔ اؾضٜإ ٚمتز َا حٛشلا َٚا يف ،املأيٛف١

نجرلًا ٚال ٜفهضٕٚ يف َقزص ٖشا  إيٝٗاْٗاص َأيٛف١ را١ُ٥ ايعطا٤ ال ًٜتفت ايٓاؼ أٚألْٗا 

 ،ايعطا٤ ايزا٥ِ ٚال ٜتغا٤يٕٛ: نٝف ػُعت قطضات٘، نُا حيزخ َع ايٝٓابٝع ايقػرل٠

-ّ. طٜزتًو اييت ػضٟ يف املٛاعِ فٝهٕٛ عطاؤٖا املؤقت َجاص أحارٜح ٚدزٍ طٛاٍ ايعا

ْٗض َٔ ايعطا٤ األربٞ ال  -ٚأقٛشلا بعٝزًا عٔ املبايػ١ ٚغرل َتأثض بايقزاق١ ايعُٝك١

ٚايتطٛص"ٜعضف ايتٛقف ٚال ٜهف عٔ االنتؾاف 
7
. 
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طٜز َطٝع رَاج صا٥ز َٔ صٚار  املشٖب ايٛاقعٞ يف ايُٝٔ، نُا إٔ اؿٝا٠  إٕ :األرٜبرَاج 

ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يف ايُٝٔ تعتدلَٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت نْٛت ؽدقٝت٘ األرب١ٝ، 

 .ألْٗا تضنت تأثرلًا بعٝز املز٣ يف حٝات٘ ايفهض١ٜ ٚايف١ٝٓ

ًا يف تهٜٛٓ٘ تضنت أثضًا بعٝزٚاييت يكز تفاعٌ رَاج َع ٖشٙ اؿٝا٠ بعُل، 

ايفهضٟ ٚايٓفغٞ، ٚأَزت٘ مبار٠ ٚفرل٠، اقتبػ َٓٗا نجرلًا َٔ َٛمٛعات ققق٘، 

ٚاْعهغت يف ْتاد٘ األربٞ، ٚأخالق٘ ايؾدق١ٝ بقٛص٠ عا١َ، فأنغبت٘ خٝااًل فغٝخًا، 

ٜتٓاعب َع آفام حٝات٘ اييت عاؽٗا يف ايُٝٔ َٚقض خٝااًل بغٝطًا بعٝزًا عٔ ايػُٛض 

َٔ ايٝٓابٝع، اييت َٓح َٓٗا حهاٜات٘ املؾٛق١ ايطضٜف١، فكز  ٘ ْبعًاٚايتعكٝز، ٚؽهًت يزٜ

اعتطاع إٔ حيكل ٖزفًا َٔ أِٖ األٖزاف اييت ٜغع٢ إيٝٗا أٟ ناتب، ٖٛ َٓح إبزاع٘ 

املالَح احمل١ًٝ، رٕٚ إٔ ٜتعاصض سيو َع املالَح ايعضب١ٝ ٚاإلْغا١ْٝ، فكز حكل اقذلابًا 

َٔ سات٘، نُا أْ٘ أٚدز سات٘ َٔ خالٍ اقذلاب٘ َٔ َٔ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ َٔ خالٍ اقذلاب٘ 

 .ايٛاقع احملًٞ

ٜضٕٚ ايُٝٔ يف نتابات رَاج، فٝكٍٛ عٓ٘  أِْٗٚجيُع ايٓكار ايُٕٝٓٝٛ ٚايعضب 

إىل إٔ ايكال ٚايضٚا٥ٞ طٜز َطٝع رَاج ٚاحز َٔ  اإلؽاص٠ايزنتٛص املكاحل "ػزص 

ات ايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، املبزعني ايكال٥ٌ ايشٜٔ محًٛا أندل ايعب٤ يف ؼزٜز زل

إٕ تاصٜخ ايكق١ ٚايضٚا١ٜ عٝختفغ ي٘ صمبا أنجض َٔ غرلٙ َٔ نتاب ٖشا ايفٔ يف ٖشٙ 

ناْت االْعهاؼ ايفين ايقارم يٛاقع َا قبٌ ٚبعز ايجٛص٠ مبا  اإلبزاع١ٝايبالر، إٕ أعُاي٘ 

"ؼًُ٘ َضاحٌ ايتزاخٌ ٚاالْتكاٍ َٔ عٓت ايتأثض ٚصٜار٠ ايتُٝظ ٚايتفضر
8
. 

إٕ ايٛاقع١ٝ يف ْؾأتٗا ايتاصخي١ٝ رع٠ٛ بزأت يف أٚاعط ايكضٕ  :ايٛاقع١ٝ يف ايض١ٖٓٝ

ايتاعع عؾض صرا ع٢ً ايزع٠ٛ ايضَٚا١ْٝ أٚ اجملاط١ٜ، ٚتضتٝبٗا يف عًغ١ً ايزعٛات اييت 

ْؾأت بعز عقض ايٓٗن١ ٜأتٞ يف املهإ ايضابع بعز رع٠ٛ اإلْغاْٝني ٚرع٠ٛ ايغًفٝني 

 .ايضَٚاْٝني أٚ اجملاطٜنياحملزثني ٚرع٠ٛ 

 ٚعًٝٓا إٔ ْشنض إٔ ايٛاقع١ٝ ظٗضت َع ايعًِ اؿزٜح يف إبإ ْؾأت٘ ٚاْزفاع٘،

فأصارت إٔ تهٕٛ ايهتاب١ نًٗا ع٢ً ْغل ايهتاب١ ايع١ًُٝ، فضر٠ َٔ ايطابع ايؾدقٞ 

ٚايٓظعات ايعاطف١ٝ َكٝز٠ بايقٛص اييت تؾب٘ ايقٛص ايؾُغ١ٝ نأْٗا َٔ فٓع اآلي١ ال 

َٔ اؾُٛر ٚاؾفاف، ٚال ْهضإ يضعاي١ ايزع٠ٛ ايٛاقع١ٝ يف حٝٓٗا، ٚال يف فٛاب تغًِ 

اؿ١ًُ اييت محًتٗا ع٢ً َزصع١ ايتذٌُٝ ٚايطابع ايؾدقٞ ٚاألخ١ًٝ املجاي١ٝ
9
تعتدل  .

صٚا١ٜ "ايض١ٖٓٝ" َٔ بني أنجض ايضٚاٜات اي١ُٝٓٝ ؽٗض٠ ٚاألنجض تضمج١ إىل ايًػات 

مت آخضٖا تضمج١ ثا١ْٝ إىل ايفضْغ١ٝ،  ،إىل عؾض يػاتفكز ُتضِدُت  ،اؿ١ٝ يف ايعامل

ٚعبل إٔ أخضدت  صٚا١ٜ عضب١ٝ يف ايكضٕ ايعؾضٜٔ، 200 اختٝاصٖا نٛاحز٠ َٔ أفنٌ

ّ نُغًغٌ طضٜل املز١ٜٓ إلساع١ عزٕ ٚأعٝز بجٗا أنجض 2989صٚا١ٜ ايض١ٖٓٝ يف ايعاّ 

َٔ َض٠ يف إساع١ فٓعا٤
10. 
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ملضاصات ايُٝٓٝني يف فذل٠ َٔ أؽز فذلات  ُٚتعزُّ ٖشٙ ايضٚا١ٜ متجٝاًل ٚاقعًٝا

ا تكضأٖا تتدٌٝ  بإٔ أحزاثٗا تزٚص َايبا٥ز، فعٓز ٞ، يف ظٌ ايتغًط اإلَاَتاصخيِٗ ظالًَا

يف ايكضٕ ايجايح عؾض أٚ ايضابع عؾض، صغِ إٔ أحزاثٗا تزٚص يف ايٓقف األٍٚ َٔ ايكضٕ 

َٔ ايكضٕٚ ايٛعط٢  ايعؾضٜٔ، سيو ايؾعٛص ال ٜبزٚ غضٜبًا، فكز ناْت ايُٝٔ بكع١

تعٝؿ يف قًب ايكضٕ ايعؾضٜٔ َٓعظي١ متاًَا، ٦ٜٝٗٗا يشيو طبٝعتٗا اؾػضاف١ٝ اؾب١ًٝ 

 .عًٝٗا اإلَا١َايقعب١، ٚايعظي١ اييت فضمٗا حهِ 

احتًت اييت ايُٝٔ  دػضاف١ٝ نُا تكزّ ايضٚا١ٜ قغطا مدُا َٔ املعًَٛات عٔ 

ػضايف ايعضبٞ عٓز ابٔ دبرل ٚسلػ اؾ األربَهاًْا نبرلًا يف ايهتاب ٚنأْ٘ تٓال 

املهإ  ٜعضف ايكاصئ أٚاًل ع٢ً طبٛغضافٝاحٝح # ١طابٔ بطٛ$ايزٜٔ ايطٓذٞ املعضٚف 

ٚتٛطٜع٘
11

 مدًُا نشيو قزَت ايضٚا١ٜ قغطًاٚ. ٚأحٝاْا ايتٛطٜع ايبؾضٟ ايزميػضايف، 

ئ بعز ٚحٝا٠... اخل، فٝذز ايكاص ٚأعضاف ْعاّ عٝاعٞ ٚعارات ٚتكايٝزعٔ  َٔ املعًَٛات

خالفًا عٔ ايهجرل ففضاغ٘ َٔ قضا٠٤ ايضٚا١ٜ أْ٘ فاص ٜعضف عٔ ايُٝٔ يف حكب١ٍ َا ايهجرل 

 ٚبٝاًْا ػًًٝا أنجضٜػضف َٔ ْٗض ايٛاقع، ٚلز سيو  أعُاي٘نإ رَاج يف مجٝع .تٛقعاي

يف صٚاٜت٘ )ايض١ٖٓٝ( فكز قزّ فٝٗا مناسج َش١ًٖ َٔ املعٝؾ١ ٚايٓاؼ مت اْتدابٗا بعٓا١ٜ 

فا٥ك١ َكض١ْٚ عاالتٗا االدتُاع١ٝ ٚيف إطاص َٔ ايتكايٝز ٚاألعضاف اييت أتكٔ تقٜٛضٖا 

بًػ١ َضنظ٠ تًدك َع٢ٓ ايغٌٗ املُتٓع يف ايفٔ األربٞ، فكز اعتطاع رَاج ايهؾف عٔ 

تفغخ املغٝطض ع٢ً بٝٛت األَضا٤ ٚايٓٛاب ٚناْت ْعضت٘ ناؽف١ سيو االٖذلا٤ ٚاي

ٚٚاعز٠ ملا ميهٔ إٔ تذلدِ إيٝ٘ األحزاخ ٚايٛقا٥ع: ٚنإٔ يغإ حاي٘ ٜكٍٛ: ئ ْكبع يف 

 . عانتني، ٚئ ْضض ببكا٤ ٖشا ايفنا٤ ايعفٔ، إْ٘ ايتبؾرل باملغتكبٌ، بايجٛص٠ أَانٓٓا

(فنح ْعاّ )ايضٖا٥ٔحٍٛ تزٚص فهض٠ ايضٚا١ٜ 
12

ٚايٛد٘ اآلخض يًخهاّ ، 

ٚاملؤاَضات ٚايزعا٥ػ ٚايعالقات ٚاملػاَضات، فبطٌ ايضٚا١ٜ ٚايشٟ مت اختٝاصٙ َٔ بني 

ايضٖا٥ٔ يًعٌُ يف ققض ْا٥ب اإلَاّ نزٜٚزاص
13

ٜهتؾف ايؾشٚس املٓتؾض بني اؾٓٛر، 

عٔ ٚايعامل ايغِّضّ ٟ ؿضِٜ ايكقض، َٚا ٜفعًٓ٘ َع ايزٜٚزاص اؿايٞ، أيعٛبتٗٔ اييت ٜكط

بال َع٢ٓ. َٚٛت فزٜك٘ ايزٜٚزاص بني ٜزٜ٘ ْتٝذ١  ٞبٗا ًٌَ ايٛحز٠ ٚايعُض ايشٟ مين

ايٓا٥ب ايشٟ طًكٗا ابٔ عُٗا بغبب  أختاعتٓظاف ْغا٤ ايكقض ٚصداي٘ ي٘، ٚحفق١ 

عذظٙ ًْٝٗا، ٚعالقتٗا بؾاعض اإلَاّ، ٚاعتدزاَٗا يًزٜٚزاص )ايبطٌ( نضعٍٛ بٝٓٗا ٚبني 

 .قع٘ يف حبٗاايؾاعض، ٚيف ْفػ ايٛقت تٛ

ٚاعتُزت ٖشٙ ايضٚا١ٜ اعتُارا نًٝا ع٢ً اؿٛاص، ٚايشٟ ٜعتدل يف ْعض ايهجرل 

َٔ ايزاصعني "دٖٛض ايزصاَا، ألْ٘ جيعٌ أبطاٍ ايضٚا١ٜ ٜؾاصنٕٛ بأْفغِٗ يف تهٜٛٔ 

اؿزخ ايضٚا٥ٞ ٚيف نغض اعتٝار١ٜ ايغضر ايٓجضٟ ايشٟ اؽتٗضت ب٘ اؿهاٜات 

ايتكًٝز١ٜ"
14

 ايضٚا١ٜ حغب ايٛظا٥ف فٓذز )ايٓا٥ب، ايض١ٖٓٝ، زلا٤ يف، ٚٚصرت األ

ْٚٞ إٔ غٝاب اعِ رايزٜٚزاص، ايؾاعض، ايطٛاؽٞ، ايبٛصطإ( ٜٚض٣ األعتاس عبز اهلل ايدل
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َٔ ٖشٙ ايضٚا١ٜ؛ "ألٕ ق١ُٝ اعِ ايبطٌ ايض٥ٝغٞ ٖٛ ؼكٝل ايٛاقع أٚ  ٞايبطٌ ايض٥ٝغ

"اإلقٓاع باإلٜٗاّ أٚ ؼًٜٛ٘ إىل حكٝك١
15
. 

ق١ فٗٞ ايؾدق١ٝ ايٛحٝز٠ اييت فّضح ايضاٟٚ بازلٗا، فكز أَا ايؾضٜف١ حف

ايٓا٥ب ايعاْػ ٚاييت ٚصر ازلٗا  أختظٗض ازلٗا َا١٥ ٚمخػ َضات، نشيو طٖضا٤ 

 .َضتني فكط

ْٚٞ أَاّ تغ١ُٝ )ايؾضٜف١ حفق١(، فضأ٣ أْٗا ؽايف ايٛاقع رقز ٚقف ايدل

زلاٖا حفق١ ٚمل خيذل شلا اعِ ايشٟ راصت أحزاخ ايضٚا١ٜ يف أٚاْ٘، فكاٍ َتغا٥اًل: "ملاسا 

عٔ ق١ً اختباص ايضٚا٥ٞ بجكاف١ ايبٝت ايشٟ َٓ٘  فاط١ُ أٚ طٜٓب؟ إٕ اختٝاص حفق١ ٜؾرل

حفق١... َٔ املعضٚف إٔ ايبٝٛت اإلَا١َٝ يف تًو ايفذل٠ َٚا قبًٗا ناْت ػتٓب اعِ 

حفق١، ألْ٘ ٜشّنض عفق١ بٓت عُض بٔ اـطاب، ايشٟ ٜضاٙ ايؾٝع١ َتٛاط٦ًا َع 

يقّزٜل ع٢ً عًٞ، شلشا ْزص اعِ حفق١ ٚاعِ عُض يف بٝٛت ايؾٝع١ يف فذل٠ ايضٚا١ٜ َٚا ا

"عبكٗا َٔ فذلات
16
. 

ٜغتٌٗ ايزٜٚزاص حزٜج٘ بكٛي٘ "أخشْٞ عهف١ اإلَاّ سٚٚ املالبػ ايظصقا٤ ع٠ٛٓ 

َٔ بني أحنإ ٚايزتٞ َٚٔ بني عٛاعز أفضار أعضتٞ املتبكني"
17

ص٠ ؽتقض نٌ ، عبا

ي٘ يٝغٛا عقاب١  ٕٛ، ٚاملٓتظعأحناْأَ٘، طفٌ ٜٓتظع ع٠ٛٓ َٔ بني اؿٝا٠َاٖٛ َؤمل يف 

)عهف١ اإلَاّ( أٟ حضع٘ اـال، يف ٖشٙ ايقٛص٠ ال لز يًٛايز  أِْٗقطاع طضم،  أٚ

، ٚنإ اإلَاّعزٕ خٛفا َٔ  إىلٖضب  ألْ٘حنٛصا ٖٚٛ املعين بايزفاع عٔ ٚيزٙ ٚمحاٜت٘،

ايعًِ املكاصع ي٘ ٚايشٟ الخيضج عٔ ثالخ إَا ايُٝين اؿض ايضافض  اإلْغإسيو ٚاقع 

بًز، ٚقٛي٘  إىلَز١ٜٓ َٚٔ بًز  إىلٖاصب َٔ َز١ٜٓ  اإلَاَأٚيف عذٕٛ  زٝكَ أَٚكتٍٛ 

دًٝا  األَض)َٚٔ بني عٛاعز أفضار أعضتٞ املتبكني( َع ايتعُل يف ايضٚا١ٜ ٜتنح يٓا 

"أَا أعُاَو ٚأفضار ٚسيو يف قٍٛ فزٜك٘ ايزٜٚزاص ٚايشٟ تعضف عًٝ٘ يف َٓظٍ ايٓا٥ب 

"أعضتو اآلخضٕٚ ففٞ ايغذٕٛ
18
. 

خشٚا حقإ ٚايزٟ بٌ أ ٜغتُض ايبطٌ يف صٚا١ٜ َأعات٘ فٝكٍٛ: "مل ٜهتفٛا بشيو

تٓفٝشا يضغب١ اإلَاّ"
19

عٔ  اعتفغضَٖٙٚٛا ٜتهضص ع٢ً يغإ ايزٜٚزاص اؿايٞ عٓزَا 

ٌٝ ٜأخشٖا اـ -:" اإلَاّْا٥ب  إعطبٌعبب ٚدٛر بػًتني فكط ٚعزّ ٚدٛر خٍٝٛ يف 

إىل ققٛصِٖ ٚال ٜبكٕٛ ع٣ٛ بعض ايبػاٍ  ،اإلَاّ ٚٚيٞ عٗزٙ عٝف اإلعالّ األَرل

ٚاؿُرل
20

، نايزباب١ اإلَاّيفضعإ  ااـٌٝ ناْت ٚع١ًٝ ٚعالح إٔ، َٔ املعضٚف 

حزِٖ أٚايضفع١، ٚاَتالى  ٚاألْف١فاـٌٝ صَظ يًعظ٠  أخض٣َٚٔ د١ٗ  ،ٚاملزصع١ ايّٝٛ

ايبزص، ٖٚشا َا ال ميهٔ ٚيٛ نإ ْا٥ب  األَرلٚٚيٞ عٗزٙ  اّباإلَيًدٌٝ ٜعين َغاٚات٘ 

رَاج يف ْفػ اؿٛاص ايغابل دا٤ت يف عٝام ايهالّ بعز  أخض٣ أؽاص إيٝٗاْكط١ .اإلَاّ

ايبػاٍ  يآلخضٜٔ إالاـٌٝ ٜأخشٖا اإلَاّ ٚابٓ٘ ٚال ٜذلنٕٛ  إٔقٍٛ ايزٜٚزاص اؿايٞ 

 ٚاؿُرل

 ٚيهين ال أدز محاصًا ٚاحزًا؟ -
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ٚأَجايو....ٚاآلخضٜٔ!" أَجايٞ -
21

ين عًٝ٘ ب١ٝٓ بإىل ايتناصب ايشٟ تٓ ٖٞ ناْت إؽاص٠

ايغًط١، فايجض٠ٚ ال تتٛطع بايتغاٟٚ، ٚايزٜٚزاص ًٜعب رٚصًا ٖاًَا َٔ خالٍ ايغدض١ٜ َٔ 

 .ايؾعب إىلٚاقع طبكت٘، فٗٛ ٖٓا ٜتُا٢ٖ يف فٛت ايض١ٖٓٝ، َؾرلا إىل ْعض٠ اؿانِ 

ٛع ايغٝاص٠ اييت عار بٗا ابٔ ايٓا٥ب َٔ اـاصج نُا حقٌ يًدٍٝٛ حقٌ ملٛم

ٚافطف ايٓاؼ يف املز١ٜٓ العتكباي٘ ٚصؤ١ٜ ايغٝاص٠ ٚصافك٘ ايعغهض حت٢ رخٍٛ ايكقض 

 إىلَايزٜ٘، فضعٌ ٚيٞ ايعٗز ؽاعضٙ نضعٍٛ  أحغٔايٓا٥ب ايشٟ اصتز٣  أبٛٙٚظاْب٘ 

ض ايدلاق١ اييت صافكت ايٓا٥ب يٝبًػ٘ حٍٛ َٛمٛع ايغٝاص٠ َٚٛنب رخٛشلا املز١ٜٓ ٚاملعاٖ

 :رخٛشلا فٝذٝب٘ ايٓا٥ب َدلصا مبا ًٜٞ

 ٖز١ٜ ملٛالْا ٚيٞ ايعٗز حفع٘ اهلل َٔ ٚيزٟ َٚين.... ٚقز حبش ايغٝاص٠ ٖٞ أفاًل"

 ٚقز اعتكبًت٘ ٚنإ َا نإ....ٚعٝٛفًٗا يف ايقباح ،املز١ٜٓ أٜنًا إٜقاشلا بٓفغ٘ إىل

 .ايبانض ٜٚكٛرٖا بٓفغ٘

، اؿٝا٠ فٓخٔ عٓعٌ ع٢ً ايعٗز باقني َز٣، يغٝاص٠ يٞ أٚ يٛيزٟٚحاـ اهلل إٔ تهٕٛ ا -

 .اهللٚعٓضنب ايبػاٍ ٚاؿُرل را٥ُا إىل َكاّ َٛالْا حفع٘ 

 ػُٗض ايٓاؼ حٍٛ َٓظيٞ فٗٛ جملضر صؤ١ٜ ٖشٙ ايغٝاص٠ ايعذٝب١ ٚيٝػ يضؤٜيت أَا -

، ٚال ْكٝب، فال عٝز فِٝٗ ٚال قاض ،تعضفٕٛ عٝزٟ أِْٗ َٔ ايعٛاّ ، ٚأْتِأٚيضؤ١ٜ ابين

املز١ٜٓ"نًِٗ َٔ أبٓا٤ ايؾاصع ٚاؿٛاصٟ يف  ،ال حت٢ فضر صعٟٛ َظاصع
22
. 

ْض٣ ايٓا٥ب ٖٓا ٜتٓاطٍ عٔ عٝاص٠ ٚيزٙ يٛيٞ ايعٗز يرلمٞ غضٚص ايغًط١ 

 بأْ٘-ٚتغًطٗا، ٜٚؤنز ٚال٤ٙ ٚطاعت٘ يإلَاّ ٚيٛيٞ ايعٗز ٚسيو باؿط َٔ قزصٙ ٖٛ 

ٜت٘ ٖٛ ؤيضؤ١ٜ ايغٝاص٠ ٚيٝػ يض بأْٜ٘ٚدلص ػُع ايٓاؼ -ٌ ٜضنب ايبػاٍ ٚاؿُرلععٝ

فِٗ َٔ –دتُع ٖؤال٤ ايٓاؼٚإ ا -ٜتذُع ايٓاؼ يضؤٜتُٗا إٔقٌ َٔ أفُٗا –ٚٚيزٙ 

ٖٚشا ٜجبت ع١ًُٝ ايتُاٜظ يف دٓاح ايغًط١ يف َؾٗز ايقكٛص  أٟ ال خٛف َِٓٗ –ايعٛاّ 

آلف١ً ٚاملٓت١ٝٗ إىل ٚاؿُا٥ِ املعضٚف ٚايشٟ ميٝظ فتُع ايغًط١، ٚتٓاقناتٗا ا

حيهٞ ايبطٌ عٔ خضٚد٘ َٔ ايكقض َع فزٜك٘ ايزٜٚزاص يظٜاص٠ املز١ٜٓ  .اـضاب

 بضا٥خ١ ايٛبا٤ ٚأرخ١ٓ نإ اؾٛ َفعًُا ،اػٗت َع فاحيب إىل ٚعط املز١ٜٓ ":فٝكٍٛ

 املٓاطٍ،َطابخ 

 ٚايبطٕٛ َٓفٛخ١ يٝػ ؽبعًا، ايٛدٛٙ ؽاحب١ تعًٖٛا َغخ١ يٕٛ أففض َكٝت ٚباٖت

 .ٚاألٚعاذٚاألقزاّ عاص١ٜ يظد١ باؾضٚح ، ا َضمًاٚإمن

مجٛع َٓٗه١ َٔ املتغٛيني ٚاملضم٢ ٚاجملاْني ْقطزّ بِٗ يف نٌ َٓعطف ٚفٝهًظقام 

ٚؽاصع"ٚيف نٌ عاح١ 
23

 . 

اـطاب املظرٚج ملُجًٞ ايغًط١ ٜعٌُ ع٢ً ؼٌٜٛ  إٔنُا ًُْح يف ايضٚا١ٜ 

١، ٖٚٛ بشيو ٜغًبِٗ حضٜتِٗ ايفضر١ٜ األفضار إىل أؽٝا٤ أٚأرٚات تزخٌ يف عزار املًهٝ
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ٜٚتنح ٖشا ايفعٌ يف ؽضح فكٝ٘ ايكًع١  ،ٚففاتِٗ اإلْغا١ْٝ اييت ؼكل اعتكالشلِ

"أٟ مبع٢ٓ آخض اييت تتطًب إٔ ٜهٕٛ ايفضر كقًٝايًُع٢ٓ ايضزلٞ يٛظٝف١ ايزٜٚزاص 

جيب إٔ ٜهٕٛ فاقزا يضدٛيت٘..أٟ مبع٢ٓ آخض عادظا"
24

يًزٜٚزاص ٚلز إٔ ٖشٙ ايقف١ ، 

نجرلًا َا تتهضص بغدض١ٜ ع٢ً يغإ ايٓا٥ب ٚايؾضٜف١ حفق١ عٓز كاطبتِٗ يًض١ٖٓٝ 

ِٖٚ بٗشا ايتهضاص ٜؤنزٕٚ ع٢ً عزّ اَتالن٘ حض١ٜ  ،)أْت ص١ٖٓٝ ٚرٜٚزاص حايٞ(

حني  ،ٜٚتأنز ٖشا املع٢ٓ بطضٜك١ م١ُٝٓ يف أحارٜح أفزقا٤ ايض١ٖٓٝ ،االختٝاص أٚايفعٌ

فهًُا عأشلِ عٔ سيو ٜضرٕٚ عًٝ٘ بايكٍٛ:  ،يزٜٚزاصٜغتفغضِٖ عٔ طبٝع١ عٌُ ا

" ِٖٚ بشيو ٜتطابكٕٛ َع شلذ١ عارتِٗ رٕٚ إٔ ٜقضحٛا. ٚإسا "عتعضف سيو َغتكباًل

ٟٛ متعَّا أنجض يف شلذ١ اؾُاع١ امل١ُٓٝٗ يف ايضٚا١ٜ ٚعالقتٗا بايٛمع ايغٛعٝٛيػ

بٞ بني تعاصمات لز أْٗا ػُع يف ػغٝزٖا اـطا -حزرْا َعامل٘ َٔ قبٌ املعٝؿ

ٚؽتظٍ طضفٝٗا إىل ثٓا١ٝ٥ ػُع املقاحل ، ٚاختالفات تفقٌ بٝٓٗا حزٚر ٚامخ١

ٖٚٞ بشيو ؽًل ٚمعًا َظرٚدًا ٚتعٌُ  ،ايفضر١ٜ ٚاألٜزٜٛيٛدٝا )أٜزٜٛيٛدٝاايغًط١(

فٗٞ يف ايٛقت  ،ع٢ً تفهٝو ايتعاصمات ايزالي١ٝ اييت ؼاٍٚ فضمٗا ع٢ً اآلخضٜٔ بايك٠ٛ

  -ْعاّ مجٗٛصٟ يف ايٛاقع -ا١ٜ ايٓعاّ ايكُٝٞ )عٝاعٞ ٚأخالقٞ( ايشٟ تزعٞ فٝ٘ مح

ألْٗا تتٝح يٓفغٗا َا ال تتٝخ٘  ،تؤنز مبُاصعاتٗا املٌٝ مٛ قِٝ اجملتُع اإلقطاعٞ

ٖٚٛ َا ٜتذ٢ً يف  ،يآلخضٜٔ عهِ تقٛصٖا أْٗا فاحب١ اؿل يف اَتالى ايغًط١ املطًك١

َجٌ: "أْت ص١ٖٓٝ ٚرٜٚزاص حايٞ ٚٚٚ خارّ  ،ايضٚا١ٜ يف أقٛاٍ ايؾضٜف١ حفق١ يًض١ٖٓٝ

عٝزٟ ايٓا٥ب"
25

، أٟ عالق١ )عٝز ٚخارّ( )َايو ٚممًٛى( اييت ؼاٍٚ فضمٗا ع٢ً 

اؾُاعات األخض٣ بايك٠ٛ ٚيهٔ يًُتأٌَ ايباحح تعٗض ٚاقع١ٝ صَظ١ٜ، ففٞ عالق١ 

 إْغا١ْٝحزٚر  إىلايض١ٖٓٝ بايؾضٜف١ حفق١، تتذاٚط ايعالق١ حزٚر ايتًقك ٚايفنح، 

مخ١ٝ، ٜٚدلط َٔ بني حؾاٜا ايؾضٜف١ حفق١  إىلعُٝك١، حٝح ٜٓكًب اؾالر فذأ٠ 

مخٝتٗا، ٚتٓاؽزٙ  إىلنا٥ٔ َكٗٛص، ٜبخح عُٔ حيضصٙ. فتًذأ يف ؿع١ معف قاٖض٠ 

". ٚصمبا أٜنًاإٔ حيضصٖا. يهٔ اينخ١ٝ ٜضر: "َٚٔ ٜٓكشْٞ أْا أٚال، َٚٔ ٜٓكش ٖشا ايبًز 

يهٓٗا يف  ايؾدق١ٝ،َٔ اؿقاف١ تفٛم َكزصت٘ بزت إداب١ ايض١ٖٓٝ ع٢ً قزص نبرل 

يف فتُع  اؾُٝع،ناْت ْزا٤ االعتػاث١ ايشٟ ٜذلرر غٛف يف فزٚص  األَض،ٚاقع 

 َػًل. ظامل،

ٜضَظ ايهاتب يٛمع ايؾعب ايُٝين املظصٟ ٚثايٛخ ايتدًف داثِ ع٢ً فزصٙ 

ٖاْت٘ إايؾعب ٚ إىل إسالٍَاَٞ ايشٟ عُز اؿهِ اإل أٜاّ )ايفكض، ٚاؾٌٗ، ٚاملضض(

ٚحضَاْ٘ َٔ نٌ حكٛق٘ حت٢ حك٘ يف اؿٝا٠ ايهضمي١ ٚايتعًِٝ ٚايعالج، ثِ ٜعٛر 

ايٛاقع ايُٝين ٚقناٜاٙ ايغٝاع١ٝ ٚاالقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٜٚكٛشلا  فٝعهػ

املُٝت.. ١٦ًَٝ  عًٓا ٚنإٔ ْفغ٘ مل تطب بايتعضٜض فكاشلا فضاح١ "إْٗا بؤص٠ يًٛبا٤

. إْٗا َز١ٜٓ تعٝغ١ ايعاملني. ٚاملعٛقني ٚاؿهاّ اْني ٚأفخاب ايعاٖات ..ضم٢ ٚاجملبامل

املٛت٢ َٔ أبٛاب عٛصٖا تؾٝعٗا أفٛات  ٚبا٥غ١ غا١ٜ ايبؤؼ .. ٚنِ متض نٌ ّٜٛ دٓا٥ظ

"ٚطاييب اـرل ٚاملػفض٠ األطفاٍ َع َعًُِٝٗ َٔ ايفكٗا٤
26
. 
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 ايُٕٝٓٝٛ ٜعٝؾْٛ٘نُا ٜبني ايهاتب بضَظٜت٘ ايضا٥ع١ ايٛاقع املضٜض ايشٟ نإ 

 .اـاصجعٝقٌ ايّٝٛ ابٔ ايٓا٥ب َٔ  -"

 ؟أيزٜ٘ حاؽ١ٝ نبرل٠ عتقٌ َع٘يًٓعض! ٚملاسا نٌ ٖشٙ اؿضن١ ٚايزصبه١ ايالفت١  -

 ٚعتخًُٗا اؾُاٍ إىل َؾاصف املز١ٜٓ! ٚعٝكّٛفكط! عتقٌ َع٘ عٝاصت٘ ايقػرل٠  -

 زٜح ٜغتخل نٌ ٖشٙاآلٕ املٗٓزؼ اإلٜطايٞ بذلنٝبٗا فٛص ٚفٛشلا أال تض٣ أْ٘ ح

 ؟! اؿضن١ ٚايزصبه١ ايالفت١ يٓعضى

 !َٛطٓ٘ؽ٤ٞ عارٟ إٔ ٜعٛر ابٔ ايٓا٥ب َٔ اـاصج إىل  -

"؟َا ٖٞ ايغٝاص٠ أمل تعضف ،ٚفػرل٠ دزًا ،أققز ٚفٍٛ عٝاص٠ َع٘ ،ال أققز سيو -
27
. 

ٚنُا ٜكاٍ َقا٥ب قّٛ عٓز قّٛ فٛا٥ز. فكز مت اثٌ اؿزخ ايغابل اؿزخ ايتايٞ "ٚمي

"ايطبؾٞ ايعذٛط إىل ايطبٝب اإلٜطايٞ ايٛحٝز يف املز١ٜٓ ْكٌ
28
. 

 ايغضر١ٜ، شلٞ رالالت َتعزر٠ أٚاملكطعني ايغابكني ٚايهجرل َٔ املٛاقف اؿٛاص١ٜ  إٕ

تغتزعٞ ايتٛقف عٓزٖا العتبطإ تاصٜخ ايًخع١، يإلَغاى مبؾٗز إثاص٠ ايتهٓٛيٛدٝا 

َٔ اؾُاٍ اييت  ا٤عط٢، ابتزيف فتُع َا ٜظاٍ ٜعٝؿ يف ايكضٕٚ ايٛ  ٚاؿزاث١،

ٜطايٞ باملٗٓزؼ اإل َؾاصف املز١ٜٓ )يعزّ ٚدٛر طضم( َضٚصًا إىلعتخٌُ ايغٝاص٠ 

ٜطايٞ ٚايشٟ عٝكّٛ بذلنٝبٗا، اْتٗا٤ً بايطبٝب اإل أخض٣ايٛحٝز ٚايكارّ َٔ حناص٠ 

"ايطبٝب األدٓيب ايٛحٝز يف املز١ٜٓ ٚصمبا يف ايبالر نًٗا" أٜنًا
29
. 

تتًكفين ظًُات $ ٜتخزخ ايغاصر بعز ٚفا٠ ايزٜٚزاص عبارٟ: يف ْٗا١ٜ ايضٚا١ٜ

ٜٚذلنٓا ايغاصر أَاّ # اؾباٍ املط١ً ع٢ً ايٛارٟ املٛحؿ املٓخزص إىل املغتكبٌ اجملٍٗٛ..

ٖشٙ ايٓٗا١ٜ تًُح ٚتغتبل ايتػرلات ايكار١َ َٔ رٕٚ حقض. إٕ فضاص  .ٖشا ايفنا٤ املفتٛح

عٔ املهإ ايشٟ دضرٙ َٔ بضا٤ت٘، بعٝزًا عٔ املضأ٠  ايفت٢ َٔ املزفٔ بعز ؿز فزٜك٘، بعٝزًا

صعتكضاط١ٝ، فضاصٙ مٛ املغتكبٌ املفتٛح ثكافتٗا األ ايفت١ٝ اييت ٜعّظٖا نجرلًا ٜٚهضٙ

ايٛاعز باؿض١ٜ، نٌ ٖشا ٜبني اعتخاي١ إْٗا٤ ايضٚا١ٜ غالف١ قزر٠. َٚع سيو فإْٗا 

بعز ايزفٔ اْفتح عامل اؿض١ٜ تٓػًل ع٢ً َػظ٣ صَظٟ صفٝع، ٚإؽاص٠ رصا١َٝ عا١َٝ. ف

 .أَاّ ايض١ٖٓٝ اشلاصب، َٚٔ خالٍ اؿظٕ اؾاثِ ع٢ً املكدل٠ تٛيَّز أٌَ دزٜز

تعز ايض١ٖٓٝ َٔ أدضأ ايضٚاٜات اي١ُٝٓٝ اؿزٜج١ ٚاملعافض٠ يف ايذلنٝظ ع٢ً :اـامت١

فنا٤ اؾغز ٚاؾٓػ، ٚايكقٛص، ٚإٜزٜٛيٛدٝا ايطبك١ األَا١َٝ ايبا٥ز٠، صٚا١ٜ اخذلقت 

 .احملضَات ٚخامت يف املغهٛت عٓ٘

صفزت صٚا١ٜ ايض١ٖٓٝ ملدتًف ايعالقات اإلْغا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ يف 

ايشٜٔ حهُٛا ايُٝٔ،  األ١ُ٥فذل٠ ْعاّ حهِ األ١ُ٥، أٟ قبٌ قٝاّ اؿهِ اؾُٗٛصٟ، 

ّٛصٙ اؿناصٟ، فهضًٜا ٚثكافًٝا ٚعٝاعًٝا ٚاقتقارًٜا،  ٚفضمٛا عًٝ٘ عظي١، َٚٓعٛا تط

فٛصت َضح١ً تاصخي١ٝ ؿٝا٠ ايُٝٓٝني، فقٛصت حٝا٠ ايٓاؼ املعٝؾ١ٝ ٚعاراتِٗ ٚ

اـقٛف١ٝ احمل١ًٝ يًُٝٔ َٔ خالٍ  ٚأباْتٚتكايٝزِٖ يف املًبػ ٚاملأنٌ ٚايتعاٌَ، 
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اؿزخ ايض٥ٝغٞ يف ايضٚا١ٜ: أخش طفٌ َٔ حنٔ أَ٘ ٚأًٖ٘ ٚقضٜت٘ "ص١ًٖٓٝ" يف قًع١ 

ًٝت٘ يشيو اؿانِ/اإلَاّ؛ ٖشا اؿزخ مل اؿانِ، ينُإ ٚال٤ أبٝ٘ ٚعؾرلت٘ ٚقب

 خيذلع٘ املضحّٛ رَاج يػضض إرٖاـ ايكاصئ، فٗشا نإ ٚاقع ْٚعاّ اؿهِ يف ايُٝٔ.

 (.اآلخضٜٔ أٜزٟقاطب١ يف  اإلْغإ)ُٖذ١ٝ اعتػالٍ حٝح تتبز٣ حٝا٠ 

 

 :اشلٛاَؿ

                                                        
1

 .28 ،ايعظٜظ، رنتٛص، رصاعات يف ايضٚا١ٜ ٚايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، لاملكاحل، عبز  -

2
 .12ا١ٜ، تضمج١، بزص ايزٜٔ عضرٚنٞ، ل،دٛيزَإ يٛعٝإ، َكزَات يف عٛعٝٛيٛد١ٝ ايضٚ -

3
 . 19 ٚايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، ل،املكاحل، عبز ايعظٜظ، رنتٛص، رصاعات يف ايضٚا١ٜ   -

4
فخٝف١ عبتُدل اؿنٛص" ايضٚا١ٜ ٚ ايكق١ ايكقرل٠: ايػٝاب ٚٓٛإ "، َكاٍ بعسلغإ، ٖؾاّ ععٝز -

 .،2األعبٛع١ٝ، ل:

5
 ّ(، ل،1009 -2999ايغضر يف ايُٝٔ )ْعض، أبٛ طايب، إبضاِٖٝ، رنتٛص،  ببًٝٛدضافٝا ايالعتظار٠  -

181. 

6
 .22 ف ٚاألعًٛب ) رصاع١ٝ ْكز١ٜ(،ل،عًٛإ عبز اهلل، ايكق١ اي١ُٝٓٝ: املٛق -

7
 .791،املكاحل، عبز ايعظٜظ، رنتٛص، رصاعات يف ايضٚا١ٜ ٚايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، ل -

8
 .244 ،املكاحل، عبز ايعظٜظ، رنتٛص، رصاعات يف ايضٚا١ٜ ٚايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، ل -

9
 .19-17ل،  ايعكار، عباؼ قُٛر، رصاعات يف املشاٖب األرب١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ، -

10
 .220 ، ل،صاعات يف ايكق١ اي١ُٝٓٝ املعافض٠رنتٛص، راشلُزاْٞ، أمحز عًٞ،  -

11
 .ٚاإلْغا١ْٝايطبٝع١ٝ  ارقٝل يغطح األصض بعٓافضٖ قٜٛضتطبٛغضافٝا:  -

12
ّ حي٢ٝ محٝز ايزٜٔ اَْعاّ ايضٖا٥ٔ: ٖٛ ْعاّ َٛصٚخ َٔ االحتالٍ ايعجُاْٞ يًُٝٔ، اعتدزَ٘ اإل -

ايكبا٥ٌ  َؾاٜخبعز خضٚدِٗ يبغط عٝطضت٘ ْٚفٛسٙ ع٢ً عا٥ض ايُٝٔ، ٜٚتُجٌ يف تغًِٝ 

، ٚيٝهْٛٛا ٚصق١ مػط بٝز َاّخ يإلًٜنُإ ٚال٤ ٖؤال٤ املؾايإلَاَايقػاص غرل ايبايػني أٚالرُٖ

 اإلَاّ يف حاٍ فهض أًٖ٘ باـضٚج عٔ اإلَاّ أٚ حت٢ كايفت٘.

13
يقيب ايشٟ مل ٜبًؼ اؿًِ ٚحيل ي٘ ايزخٍٛ ع٢ً ايٓغا٤، ٚغايبا ناْٛا َٔ ايضٖا٥ٔ، ايزٜٚزاص: ٖٛ ا -

 ٜٚكَْٛٛبعٌُ ايطٛاؽٞ.

14
 .22، املكاحل، عبز ايعظٜظ، رنتٛص، رصاعات يف ايضٚا١ٜ ٚايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، ل -

15
 .119، ، ل9.ايجكاف١ ٚايجٛص٠ يف ايُٝٔ، ط ايدلرْٚٞ، عبز اهلل، -

16
 .22، ، ل4.ايجكاف١ ٚايجٛص٠ يف ايُٝٔ، ط اهلل، ايدلرْٚٞ، عبز -

17
 .3،ايض١ٖٓٝ، ل -

18
 .39،ايض١ٖٓٝ، ل -

19
 .3،ايض١ٖٓٝ، ل -

20
 .20 -9 ،ايض١ٖٓٝ، ل -

21
 .20 ،ايض١ٖٓٝ، ل -
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22

 .90، 19،ايض١ٖٓٝ، ل -

23
 .91 -92،ايض١ٖٓٝ، ل -

24
 .1،ايض١ٖٓٝ، ل -

25
 .299،ايض١ٖٓٝ، ل -

26
 .91 ،ايض١ٖٓٝ، ل -

27
 .98 ،ايض١ٖٓٝ، ل -

28
 .72،ايض١ٖٓٝ، ل -

29
 .291 ،ايض١ٖٓٝ، ل -

 

 ٚ املضادع: املقارص

 َٛطابع ايتٛدٝ٘،  (،1009ّ – 2999، رنتٛص، ببًٝٛدضافٝا ايغضر يف ايُٝٔ )إبضاِٖٝطايب،  أب

 .1020ّفٓعا٤، 

  ،2998ّ، 9.ايجكاف١ ٚايجٛص٠ يف ايُٝٔ، راص ايفهض، رَؾل، طايدلر ْٚٞ، عبز اهلل. 

  ،رصاعات يف املشاٖب األرب١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ، َؤعغ١ ٖٓزاٟٚ يًتعًِٝ ٚايجكاف١، ايعكار، عباؼ قُٛر

 .1021ّايكاٖض٠، َقض ،

  املكاحل، عبز ايعظٜظ، رنتٛص، رصاعات يف ايضٚا١ٜ ٚايكق١ ايكقرل٠ يف ايُٝٔ، املؤعغ١ اؾاَع١ٝ

 .2999ّ ،يبٓإ، ايطبع١ األٚىل، يًزصاعات ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع، برلٚت

  فزاصات ٚطاص٠ ايجكاف١ إعًٞ، رنتٛص، رصاعات يف ايكق١ اي١ُٝٓٝ املعافض٠، اشلُزاْٞ، امحز

 .1009ّ ،فٓعا٤ ،ٚايغٝاح١

 راص اآلراب، برلٚت، نإْٛ ايجاْٞ )ٜٓاٜض( األٚىلايطبع١  (،رَاج، طٜز َطٝع، ايض١ٖٓٝ)صٚا١ٜ ،

2989ّ. 

 َٕطابع را٥ض٠ ايتٛدٝ٘ املعٓٛ ايكق١ اي١ُٝٓٝ: املٛقف ٚاألعًٛب )رصاع١ٝ ْكز١ٜ(، ،عبز اهلل ،عًٛا ٜٔ

 ّ.1020اؾٗٛص١ٜ اي١ُٝٓٝ، -فٓعا٤

 اؿٛاص راص ضرٚنٞ،ع ايزٜٔ بزص تضمج١ ايضٚا١،١ٜ عٛعٝٛيٛدٝ يف َكزَات يٛعٝإ، ٛيزَإ،غ 

 .2991ّعٛصٜا، ،، ايالسق١ٝٚايتٛطٜع يًٓؾض

 

 :صاعات ٚفالتر

  1001ّ ،ايعزر ايجاْٞ، فٓعا٤، َاٜٛ عضر،فخٝف١. 

  ٕ1007ّفٓعا٤، ايعزر ايجايح، خضٜف  (،)ف١ً فق١ًٝ تعين بايهتاب١ اؾزٜز٠ف١ً غُٝا.
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 فٛص َٔ تاصٜخ اؿناص٠ اإلْغا١ْٝ 

 ايعقض اؾاًٖٞ يف يًُضأ٠ ايعضب١ٝ

 

خايز طغضٜت ر.أ.


 

dr.zgritt@hotmail.com 
 

املعاٖض ا٭ْجضبٛيٛد١ٝ يقٛص٠ املضأ٠ يف ايعقض تغتكقٞ ٖشٙ ايزصاع١  ًَدك ايبشح:

ضأ٠ ايعضب١ٝ بأؾعاهلا يف اؾاًٖٞ، ٚتع٢ٓ بايبشح عٔ املعاٖض اؿناص١ٜ اييت دغزتٗا امل

ٚسيو باعتكضا٤ ْقٛل ايؾعض اؾاًٖٞ  ؾٝ٘ عًطإ سنٛص١ٜ اؾاًٖٞ، عقض ؽاع

١ املضأ٠ ايعضب١ٝ يف ٢ هلشٙ ايزصاع١ إٔ تهؾـ عٔ َٓظيٚأخباصٙ يف املقارص املٛثٛق١، ٚتأٓت

ايعقض اؾاًٖٞ ٚرٚصٖا يف ػغٝز فٛص سناص١ٜ يًُضأ٠ قًُا ألظ تاصٜخ ايبؾض١ٜ 

هؾـ عٔ بعض أع٬ّ ايٓغا٤ اؾاًٖٝات ايًٛاتٞ ايَج٬ّٝ هلا، ٚععت ٖشٙ ايزصاع١ إىل 

عٔ َعاٖض سناص١ٜ صا٥ز٠  ٞأعُٗٔ يف فٓاع١ تاصٜخ ا٭سزاخ اؾا١ًٖٝ امل١ُٗ ٚايتذًٓ

  يف فاهلا. 

ٍ يٝغت تًو اييت تػٓظ ٜهؾـ تاصٜخ ايعضب يف اؾا١ًٖٝ إٔ املضأ٠ ايعضب١ٝ، :َكز١َ

متجا٫ّ ؾغزٖا أخؿ٢ عٔ ايبقا٥ض  ٛاٖا َٔ ساتٗا ا٭ْج١ٜٛ، ٚأقاَٚرايؾعضا٤ بٗا، ؾذٓض

نإ يًذاًٖٝات إٔ ٜقٓعٔ ٚمجاٍ أؾعاهلا، َٚٛاقؿٗا ايؿضٜز٠ يف تاصٜخ اؿناص٠، 

٢ ايعضب بٗا، ٚعٛف ْهؾـ يف ٖشا ايبشح عٔ بهضاَتٗٔ اييت تػٓٓتاصىّا عضٜكّا ًٜٝل 

ٓٝ ٓني أبضط فٛص ايتاصٜخ اؿناصٟ يًُضأ٠ اؾا١ًٖٝ ٚؾل ْقٛل ٚثا٥ك١ٝ َٛثٛق١، َب

 ؾعًًٗا بعت١ُ ٖشا ايتعاَٞ، ١ؽ٦ّٝا َٔ ايتعاَٞ املضػٌ ايشٟ ؿل بقٛص٠ املضأ٠ اؾاًٖٝ

ّٕ  َٔ د١ٗ ٚعٔ ص٣٩ تاصى١ٝ َؾ١ٖٛ َْٔاتر عٔ ؾغار بعض املٓاٖر ايبشج١ٝ  ٖٚٛ تعا

 أخض٣.  د١ٗ

سؿٌ تاصٜخ  اؿٝا٠ ايعضب١ٝ   اؿٝا٠ اؾا١ًٖٝ بني ا٭خطا٤ ايؾا٥ع١ ٚأٖٚاّ املغتؾضقني:

بطٝـ ٚاعع َٔ ايكقك ٚا٭خباص اييت تضعِ فٛصّا ٚامش١ يًكِٝ اإلْغا١ْٝ يف 

ايقٛص  ايعقض اؾاًٖٞ، ٚغؿًت عني املٛمٛع١ٝ يف أسٛاٍ نجري٠ عٔ ٬ََح تًو

ٚاعتغًُت يض١ٜ٩ َضػ١ً صعِ خطٛطٗا املغتؾضقٕٛ ؾزصدٛا ع٢ً تؿغري َع٢ٓ 

اؾا١ًٖٝ با٭١َٝ
1

، ُُٚ ٖٞ ٛا ايعقَضٚف ٟٓ، اؾاًٖ ايعقض   ٚأبٓا٤َ بايتدًٓـ اؿناص

بايتدًٓـ ايٓجكايٓف
2

، ٚاْغام َععِ ايباسجني ا٭ٚا٥ٌ ايشٜٔ اعتٓٛا بتاصٜخ ايعضب اؾاًٖٞ 

ايض١ٜ٩، ٚناْٛا ع٢ً ؽز٠ تؿاٚت َٛاقؿِٗ َٔ ا٫عتؾضام يف فض٣ أمػاخ ٖشٙ 

ٚست٢ أٚي٦و ايشٜٔ  ٜتأثضٕٚ مبٓاٖذِٗ ايػضٜب١ عٔ ب١٦ٝ ايعضب ٚخقا٥ك سٝاتِٗ،

                                                           


 .عٛصٜا ،داَع١ محاٙ ،ن١ًٝ اٯراب ،أعتاس 
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ؾتكُقٛا  اعتٓؿضٚا ٜضرٕٚ ع٢ً آصا٤ املغتؾضقني إمنا ٚقعٛا يف أعض َٓاٖذِٗ ٚأطٝاؾٗا،

١ٝ بأؾل َػرتب، ٚأعُٗٛا يف صٚح تًو املٓاٖر اييت تكضأ أعٝك١ ايضٚا١ٜ ايتاصى١ٝ اؾاًٖ

نجري َٔ ا٭سٛاٍ يف تعٗري فٛص نجري٠ َٔ ا٭خطا٤ ايؾا٥ع١ عٔ اؾا١ًٖٝ ٚخاف١ 

ؽاس٠ أٚ َؿضر٠ ٚدعًٖٛا سا٫ّ َٔ أسٛاٍ اؾا١ًٖٝ، ٚعام َغاقِٗ  سني عُُٛا أسٛا٫ّ

َِٓٗ ١ْٚقًٖ ٘ رٜين عاطؿٞ ؾذض٣ يف مؿاف تغؿٝ٘ نٌ َا ٖٛ داًٖٞ،ََٔ متًه٘ تٛٗد

ـَْايٛا  ٘ نشيو عٔ َٓٗر ايتأصٜخ ا٭ربٞ ايشٟ اعتٓٓ فارْص إىل إٔ تًو اؾا١ًٖٝ ٚف

املغتؾضقٕٛ،ٖٚٛ ٜتأعػ ع٢ً ايتشكٝب ايظَين ايغٝاعٞ يًعقض، ٚصأ٣ بعض ٖ٪٤٫ 

يف إط٬م ٚفـ اؾٌٗ  ظًُّا يف إؽاع١ ٖشا املع٢ٓ ع٢ً ايعقض اؾاًٖٞ، ٚخطّأ

ضب اؾٓٛب َٔ ثكاؾ١، ٚسناص٠ ٘ عٚاهلُذ١ٝ ع٢ً ١٦ٖٝ ادتُاع١ٝ اَتاطت مبا ميتاط ب

"عٝزّا قبٌ اإلع٬ّ بكضٕٚ َتطاٚي١يف َٝزإ ايتذاص٠  ٚا٭ؽػاٍ ؽٛطّا ب قطعت
3
. 

ٚصمبا يٛ تزبضْا سزٜح ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ: "إمنا بعجت ٭مٓتِ َهاصّ 

ا٭خ٬م
4

ٝ٘ يف تأٌٜٚ اؾا١ًٖٝ تأ٬ّٜٚ ؽًّٝٝا ٫ختقض عًٝٓا ايهجري َٔ ايٓت "

قنّا،٫ٚنتؾؿٓا إٔ ؾٝ٘ تكضٜضّا فضوّا عٔ تؿٓضر عضب اؾا١ًٖٝ بكِٝ إْغا١ْٝ 

٫ٚ ؽو يف إٔ ايبشح ايعًُٞ ايشٟ ٜتقز٣ إىل  رعٛت٘ َت١ُُ ملهاصَٗا. تنضمي١ دعً

شاسٜض ا٫عتكضا٤ ٚط٫ت املقارص ْافٝت٘ مب تقشٝح أخطا٤ تاصى١ٝ ؽا٥ع١ َعكٛر٠ْ

ٗا ايتهضاص رصد١ نبري٠ َٔ ايبزا١ٖ ٚأسٝاّْا ٫ٚعُٝا يف ظٛاٖض أٚفً َٚٗاٟٚ اٯصا٤،

ٍّ ُات، ٚئ ْعتُز يف ٖشٙ ايزصاع١ ع٢ً اعتكقا٤ٕأنغبٗا فؿ١ املغًٓ يبعض  اْتكا٥

ايقٛص ا٫دتُاع١ٝ املض١ٜٚ ٚتأًٜٚٗا يقاحل ص١ٜ٩ ْكز١ٜ َع١ٓٝ بكزص َا عٓغع٢ إىل 

ٚاٜاتٗا ٚأثبتٗا اعتكضا٤ ايقٛص ا٫دتُاع١ٝ اييت اْتؾضت يف أخباص ايكزا٢َ ٚعارت يف ص

ايضٚا٠ ايجكا٠ أٚ ؼزثٛا عٔ فشتٗا ٚؾل أعاْٝز َعزٚي١، ٚعٓتٛخ٢ يف ٖشا ايبشح 

تًو ايقٛص٠ اييت ققضٖا بعنِٗ ع٢ً أسٛاهلا  اعتعٗاص فٛص٠ املضأ٠ يف ايعقض اؾاًٖٞ،

املؿضر٠ َجٌ اَضأ٠ ايًٗٛ ٚاملتع١ اييت تػ٢ٓ بٗا اَض٩ ايكٝػ أٚ اَضأ٠ ايبػٞ اييت ًٌٖ هلا 

ًٌٗ يف اؿاْات أٚ اَضأ٠ طٚاز املكت ٚا٫عتبناع  اييت صٚدٛا هلا ع٢ً أْٗا عارات عا١َ املٗ

يف طٚادِٗ أٚ ظاٖض٠ ايٛأر اييت فٛصٖٚا ع٢ً أْٗا ع١ٓ دا١ًٖٝ ٚاعع١ ٚمٔ ئ ْغع٢ 

إىل ْهضإ ٖشٙ املعاٖض املدظ١ٜ يف تاصٜخ اؾا١ًٖٝ يهٓٓا عٓؾري إىل عع١ اْتؾاصٖا يف 

ٞٔ تًو ايعقٛص عٓز أَِ ْؾأتٗا ايعضب١ٝ، ٚعٓبشح يف إظٗاص فٛص سناص١ٜ  أخض٣، ْٚؿ

ْارصّا يك١ُٝ املضأ٠ اؾا١ًٖٝ إْغاّْٝا ؾضٜز٠ يف سيو ايظَإ تهؾـ صٜار٠ سناص١ٜ ٚمسّٛا 

 ٚأؾعاهلا آْشاى. 

٫ٜغعؿٓا تاصٜخ اؿناصات  :املضأ٠ اؾا١ًٖٝ صا٥ز٠ ايجٛصات ايٓغ١ٜٛ يف ؼضٜض املضأ٠

َعضن١ ؼضٜض املضأ٠ َٔ ايعًِ ايشنٛصٟ  تايٓغ٠ٛ اييت قار اإلْغا١ْٝ بتشزٜز أٚىل

غري أْٓا مع٢ بكقك دا١ًٖٝ عزٜز٠ صمست  ايشٟ ؽط٢ اؿض١َ اإلْغا١ْٝ يًُضأ٠،

ػًٝات ايشات ا٭ْج١ٜٛ اؾا١ًٖٝ يف َعاٖض سناص١ٜ ؾضٜز٠، غؿٌ ايهجري عٔ صٜارتٗا، 

إس سزثت يف  يف ايكزّ، تعٛر إسز٣ ٖشٙ ايكقك إىل أعضم ا٭ط١َٓ اؾا١ًٖٝ املٛغ١ً

أٍٚ ثٛص٠ ْغ١ٜٛ سكٝك١ٝ يتشضٜض املضأ٠ ٚايجٛص٠ ع٢ً  عٗز ايعُايٝل، ٚتضٟٚ سها١َٜ
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ا٭ٚا٥ٌ ايًٛاتٞ أعزٕ  اتامطٗارٖا، قارتٗا "ايؾُٛؼ" إسز٣ ؽاعضات ايعضب اؾاًٖٝ

ٓٝ ضٕ فض٣ تاصٜخ ايعضب ظزاص٠ تغتشل إٔ تغذًٗا نتاب١ ايتاصٜخ اإلْغاْٞ ٚغ

١ْٝ يف تضاثٗا اـايز، ؾايؾُٛؼ إسز٣ أععِ قضصات ايعضب اؿناص٠ اإلْغا

ٚعظٜظاتِٗ، عبكت صٚار اؿض١ٜ ٚ ايجٛص٠ اإلْغا١ْٝ ع٢ً ايعًِ ٚايطػٝإ بآ٫ف ايغٓني، 

ٚقز اتؿكت َقارص ايتاصٜخ ٚا٭رب ع٢ً إٔ امسٗا "عؿري٠ "
5

غري أْٗا  اختًؿت ع٢ً  

بٓت عبار أٚ بٓت غؿاص إٔ تهٕٛ " تعزر٠ اييت صٚت ايكق١نٓٝتٗا ْٚضدح سغب املقارص امل

تتذ٢ً َأثض٠ عؿري٠ بكزصتٗا ع٢ً إثاص٠ قَٛٗا ع٢ً أعت٢ ٚ" ٜغ١ٝأٚ بٓت عؿإ اؾز

"،  ٚقز فٓعت ايؾُٛؼ ثٛصتٗا بايؿعٌ ٚايكٍٛ طَاْٗا "عًُٝل ًَو طغِ ايبا٥ز٠ ٠طػا

َقارص ايتاصٜخ ٚا٭رب ايعضبٝني اييت تتُتع بكزص نبري  اٚأصختٗا بأؽعاصٖا اييت تٓاقًتٗ

َٔ  تمل تهٔ عبج١ٝ أٚ َضػ١ً، ؾكز ْؾأ َٔ ايجك١، ٚتزٍ أسزاخ قق١ ثٛص٠ عؿري٠ أْٗا

ػضب١ فارق١ عاؽتٗا يف ؽعٛص غريٖا َٔ ايٓغ٠ٛ ايًٛاتٞ أٚدعٗٔ ظًِ عًُٝل، 

١ٝ ايجٛص٠ ع٢ً ٚعاؽتٗا يف ساتٗا ؾأْنذت ٚعٝٗا ٚبٓت سغاعٝتٗا ايتاصى١ٝ عتُ

١ً ٚٚدزاْٗا، ؾاؽشت٘ أرا٠ ؾاع١ً ٝايعًِ، ٚأرصنت رٚص ايؾعض يف اعتجاص٠ مُري ايكب

سض١ٜ املضأ٠ ٚنضا١َ اإلْغإ ٚٚظٝؿ١ ايؿٔ يف تػٝري اؿٝا٠  إطا٤يبٓا٤ َٛقؿٗا اإلْغاْٞ 

ُٓز صٚا٠ ايكق١ إٔ ٜبٝٓٛا أعاْٝز صٚاٜتِٗ َٔ سيو ْغب١ اـرب إىل  ٚتطٜٛضٖا، ٚتع

ايشٟ ٜٓغب عًُٝل يف عًغ١ً َتٛاف١ً إىل ْٛح عًٝ٘ ايغ٬ّ ؾٗٛ ٚؾل ٖشٙ ا٭فُعٞ 

"عًُٝل بٔ ٖباـ بٔ ًٖٝػ بٔ ٬َرؼ بٔ ٖضنٛؼ بٔ طغِ بٔ ٫ٚس بٔ  ا٭عاْٝز:

إصّ بٔ عاّ بٔ ْٛح عًٝ٘ ايغ٬ّ"  إصّ بٔ عاّ بٔ ْٛح عًٝ٘ ايغ٬ّ ٚدزٜػ بٔ ٫ٚس بٔ

أخقب ايب٬ر ٚأنجضٖا  ٚتعٓز َٔ "ٚناْت طغِ تكِٝ يف ايُٝا١َ ٚتغ٢ُ سٝٓٗا بـ"دٛا

يف غٝ٘  ٚمتارٜ٘ عًُٝل ًَهٗا أٜاّ ًَٛى ايطٛا٥ـ، ٚعضف بؾز٠ دربٚت٘ خريّا ٚنإ

ؾري٣ٚ  ايهجري َٔ أؾاْني دربٚت٘ ٚعغؿ٘، ؾ٘ ٚظًُ٘ ٚقز سؿعت َقارص ايتاصٜخٚبط

ؾطًكٗا، ٚأفض ع٢ً أخش ٚيزٖا َٓٗا، إٔ صد٬ّ ٜغ٢ُ قابػ خافِ طٚدت٘ "ٖظ١ًٜ" 

 عًُٝل، ؾاعتزعاُٖا إىل َكاما٠، ؼٛيت إىل َغضس١ٝ َأعا١ٜٚ، إس عأٍ ؾؾهت٘ إىل

"املضأ٠ أٜٗا املًو ٖشا ابين محًت٘ تغعّا ٚٚمعت٘ صؾعّا ٚأصمعت٘  ايظٚد١ سذتٗا ؾكايت:

ؽبعّا ٚمل أٌْ َٓ٘ ْؿعّا ست٢ إسا متت أٚفاي٘ ٚاعتٛؾ٢ ؾقاي٘، أصار بعًٞ إٔ ٜأخشٙ 

؟ ؾكاٍ ايظٚز: سذيت أٜٗا دٗا: َا سذتو أْت"ؾكاٍ املًو يظٚنضّٖا ٜٚرتنين ٚهل٢

املًو: أعطٝتٗا املٗض نا٬َّ، ٚمل أفب َٓٗا طا٬ّ٥ إ٫ ٚيزّا خا٬َّ ؾاؾعٌ َا نٓت ؾاع٬ّ 

ع٢ً أْين محًت٘ قبٌ إٔ ؼًُ٘ ٚنؿًت أَ٘ قبٌ إٔ تهؿً٘ ؾضرت ايظٚد١: أٜٗا املًو 

املًو ْؿغ٘ عادظّا  محً٘ خؿّا ٚمحًت٘ ثك٬ّ، ٚٚمع٘ ؽ٠ٛٗ ٚمعت٘ نضّٖا ؾًُا ٚدز

ؾأَض  سٝاٍ ق٠ٛ سذتُٝٗا متًه٘ غضٚص ايغًطإ ٚطٝؾ٘ ؾًِ ٜغعؿ٘ ايعكٌ عهِ عارٍ،

بٓظع ايٛيز َُٓٗا ٚدعً٘ يف غًُاْ٘ ٚخاطب أَ٘ قا٬ّ٥: أبػٝ٘ ٚيزّا ٚأدظٜ٘ فؿزّا ٫ٚ 

تٓهشٞ بعز أسزّا. ؾكايت أَا ايٓهاح ؾباملٗض ٚأَا ايغؿاح ؾبايكٗض، َٚا يٞ ؾُٝٗا َٔ 

ُٜضر ع٢ً طٚدٗا مخػ مثٓٗا، ٜٚضر ع٢ً املضأ٠ أَض. ؾأَض عًُٝل بايظٚز ٚاملضأ٠ إٔ ٜباعا،ٚ
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ٌَ بٗا، َ٪صخ١ ؿارث١ َٔ  عؾض مثٔ طٚدٗا، ؾاعُتضقا، ؾأْؾزت ٖظ١ًٜ تقـ َا س

 سٛارخ ظًِ عًُٝل)ايطٌٜٛ(:

 اـــــــــؾأظٗضسهُا يف ٖظ١ًٜ ظامل  اـــــأتٝٓا أخا طغِ يٝشهِ بٝٓٓ

 ًٜظّ اؿهِ عاملا  ٫ٚ نٓت ؾُٝا  َتٛصعايعُضٟ يكز سٓهُت ٫

 ٚأفبح بعًٞ يف اؿه١َٛ  ْارَا  ٞـزَت ٚمل أْزّ ٚإْٞ يعرتتْ

ٟٓ ؾتا٠ بهض  ٚملا ٚفًت ٖشٙ ا٭بٝات إىل مسع عًُٝل أفزص ؾضَاّْا بأ٫ تتظٚز أ

َٔ دزٜػ إ٫ بعز إٔ تزخٌ عًٝ٘ يٝؿض بهاصتٗا قبٌ طٚدٗا، ؾغاّ بكضاصٙ ٖشا ايٓاؼ 

ٌٓ ٜؾل ع٢ً صعٝت٘ باْتٗاى سضَاتٗا ست٢ تظٚدت عؿري٠ بٓت غؿاص  س٫ّ ٚدٛصّا، ٚظ

ؾًُا ناْت ي١ًٝ  ؾٗٛص ا٭عٛر بٔ غؿاص،ٚؾاصعٗا املاؾزٜغ١ٝ ؽكٝك١ عٝز دزٜػ 

ـٓ بضنبٗا،  اإلٖزا٤ محًٖٛا إىل عًُٝل قبٌ محًٗا إىل طٚدٗا، ٚناْت ايكٝإ ؼ

 ٜٛقعٔ ع٢ً ايزؾٛف ٜٚتػٓني)ايضدظ(:

 ٚبارصٟ ايقبح ٭َٕض َعذب  ابزٟ بعًُٕٝل ٚقَٛٞ ؾاصنيب         

 ضبــــــََٗٚا يبهٕض عٓزٙ َٔ    ٞ        ــؾغٛف تًكني ايشٟ مل تطًب

ُٚأرخًت ع٢ً عًُٝل، ؾغع٢ إىل ايٌٓٝ َٔ عشصٜتٗا ؾاَتٓعت، ؾضاٚرٖا ست٢  

ٚوه٢ أْ٘ خؾٞ  ايعاص، ؾٛدأٖا عزٜز٠ ؾأرَاٖا، ؾدضدت، ٚقز  أعٝت٘ باَتٓاعٗا عًٝ٘،

ؽكت ثٛبٗا ٚرصعٗا ٚرَا٩ٖا تغٌٝ ع٢ً قزَٝٗا ؾُضت بأخٝٗا ٖٚٛ يف مجع َٔ قَٛ٘ 

 تٓؾز ٚتبهٞ )ايضدظ(:

َٔٔ د ٫ َأسَز  ٍٗ َٖهشا ٜؿعٌ بايعـ  زٜــــــــــــــــػأس  ضٚٔؼــــــــــــــــــَأ

َٚعٝل املُأ  ـــــٓض        َٜضم٢ ٔبٗشا ٜا يكَٛٞ ســـ ََٚقز أعط٢   ـــُٗضـٖز٣ 

 ـــــَ٘ٔ إٔ ٜؿعٌ سا بعضٔعــ خرْي   ـ٘        ٠ُ املٛٔت نشا يٓؿغــــــــــ٭خش

ٜؿٓذض مح١ٝ أخٝٗا ايؿاصؼ، ؾأخش بٝزٖا ٚداٍ ٚنإ يؿعٌ عؿري٠ ٚقٛهلا إٔ 

بٗا ع٢ً قَٛ٘، ٚعٓزَا أرصنت ايؾُٛؼ أْٗا قاب قٛعني َٔ تؿذري ثٛصتٗا، دٓزت يف 

 ؼضٜنٗا ٚإٜكاظ ايٓد٠ٛ ٚاعتٓٗاض اهلُِ، ؾضاست تكضعِٗ ٚتجريِٖ بؾعض َ٪ثض

 )ايطٌٜٛ(:

 ٌ ـــــــــــُٚأْتِ صداٍ ؾٝهِ عزر ايٓ  ــــــِـــٜ٪ت٢ إىل ؾتٝاتهـــ أهٌُ َا

 ٌ ـــــــيف ايٓغا٤ إىل بع دٗاصّا ٚطؾت  ا٤ عؿري٠ـــــمتؾٞ يف ايزَ ٚتقبح

 ٓض يشا ايؿــــعٌ ـــــٓا ٫ ْكــــــــْغا٤ يه  ــــِــــــ ٚنٓتــيٛ أْٓا  نٓا صدا٫ّٚ

 ظٍ  ضب باؿطب اؾٚسبٛا يٓاص اؿ  ٛا نضاَّا أٚ أَٝتٛا عزٚنِؾُٛت

 ظٍ ــــــــــٔ اهلًز قؿض َٚٛتٛا َإىل ب  ـــــــٛا       ــــــٚؼًُــٚإ٫ ؾدًٛا بطٓٗا 

 شٍ  ـــٚيًُٛت خري َٔ َكاّ ع٢ً اي اّ ع٢ً ا٭س٣        ـــؾًًبني خري َٔ َك

 شٌ ــــــؾهْٛٛا ْغا٤ ٫ تعٝب َٔ ايه شٙ        ـــــــــٚإٕ أْتِ مل تػنبٛا بعز ٖ

 غٌــــخًكتِ ٭ثٛاب ايعضٚؼ ٚيًػ  ُا       ــــب ايٓغا٤ ؾإْـــــــــــٚرْٚهِ طٝ

 شٌ ــــــــايؿ ٚىتايُٝؾبٝٓٓا َؾ١ٝ  عّاــــزّا ٚعشكّا يًشٟ يٝػ راؾؾبع



 رصاعات عضب١ٝ تاصٜخ اؿناص٠  اإلْغا١ْٝ يًُضأ٠ ايعضب١ٝ                641

 

Dirasat Arabia  ا٭رب١ٝ ٚايؿهض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝايزصاعات  8168 اـاَػ  ايعزر 

 

ٚأثاصت ٖشٙ ا٭بٝات ن٠ٛ دزٜػ نًٗا ٚؾٓذضت غنبِٗ، ؾٓهغٛا ص٩ٚعِٗ 

سٝا٤ ٚخذ٬ّ ٚناْت ْؿٛعِٗ تػًٞ سٓكّا، ؾأخش ا٭عٛر املبارص٠ يٝ٪عػ فش٠ٛ إْغا١ْٝ 

َعؾض دزٜػ! إٕ ٖ٪٤٫ ايكّٛ ؾأدر محٝتِٗ غطب١ دا٤ ؾٝٗا: ٜا يف ْؿٛؼ قبًٝت٘،

يٝغٛا بأعظ َٓهِ يف راصنِ إ٫ مبا نإ َٔ ًَو فاسبِٗ عًٝٓا ٚعًِٝٗ ٚأْتِ أسٍ َٔ 

 ايٓٝب، ؾأطٝعْٛٞ ٜهٔ يهِ عظ ايزٖض، ٚسٖاب سٍ ايعُض. 

َٔ ق١ً عزرِٖ  ٚطًب َٓ٘ قَٛ٘ إٔ ٜكٛرِٖ ملا ٜضاٙ فزّٜا، َبٝٓني ي٘ خٛؾِٗ

ق٠ٛ صداٍ املًو، ؾؾاطضِٖ اـٛف ٚؾأ إىل اعتُار اؿ١ًٝ ٚايزٖا٤  ٧ٚإٔ قٛتِٗ ٫ تهاؾ

"قز صأٜت إٔ أفٓع يًًُو طعاَّا، ثِ أرعٛٙ  يف إٜكاع املًو، ٚؽضح هلِ خطت٘ بكٛي٘

ٚقَٛ٘، ؾإسا دا٩ْٚا، قُت أْا إىل املًو ٚقتًت٘، ٚقاّ نٌ ٚاسز َٓهِ إىل ص٥ٝػ َٔ 

ٜبل يًباقني ق٠ٛ ٖٚشا هعًٓا ْبٝزِٖ،  مل ضؽ َٓ٘، ؾإسا ؾضغٓا َٔ ا٭عٝإص٩عا٥ِٗ ٜؿ

ٚاعتجاصت ٖشٙ اـط١ أْؿ١ بعض قَٛ٘ ؾُا اعتغاغت ْؿٛعِٗ ايػزص ايشٟ تعٝب٘ 

"ْاؾضِٖٚ ؾًعٌ اهلل إٔ ٜٓقضنِ  ايعضب، ٚناْت ع٢ً صأعِٗ إسز٣ أخٛات٘ ؾكايت:

َٓٗا إ٫ إٔ أْؾزت ؼجِٗ ع٢ً  عًِٝٗ يعًُِٗ بهِ"، ؾدايؿٗا غايب١ٝ ايكّٛ َٚا نإ

 ادتٓاب ايػزص ٚاتباع ايكتاٍ  قا١ً٥)ايبغٝط(: 

 ػضاــــٚإٕ ف عٝبّاٚنٌ عٝب ٜض٣   َٓكق١ زصٕ ؾإٕ ايػزصـــــــ٫ تػ

 عضاـــــــــــــــــٚيف ا٭َٛص تزابري ملٔ ْ  غزا تًو عًٝهِ َجٌ  إْٞ أخاف

 ؿضاـــــــــــــأصدٛ ي٘ ايعباعٌ  ؾهًهِ  َٓاٖز٠ ٓاــــــسؾٛا ؽعريا هلِ ؾٝ

 ايع١َ٬ ئ تبكٞ ٚئ تشصا ٜػؾ٢  زــــــــــٓا غريَٛت٦ــــؽتإ باؽ عًٝ

 )ايبغٝط(: ؾأدابٗا أخٖٛا ا٭عٛر 

 ناف َٓٗا فضٚف ايزٖض إٕ ظؿضا   إْا يعُضن٬ ْبزٟ َٓاٖز٠ 

 قضا ــــــايك عٓز ايطعاّ بنضب ٜٗتو  إْٞ طعِٝ يطغِ سني ؼنضْا 

ٛر ٜعز يًدط١، ؾقٓع طعاَّا ًٜٝل مبًو دباص ٚأَض قَٛ٘ إٔ ٜزؾٔ ٚصاح ا٭ع

ٌٓ ٚاسز َِٓٗ عٝؿ٘ ؼت٘ يف ايضٌَ، ٚدا٤ املًو يف قَٛ٘ ؾًُا دًغٛا يٮنٌ، ٚثب  ن

ا٭عٛر ع٢ً املًو ؾكتً٘، ٚٚثب قَٛ٘ ع٢ً صداٍ طغِ ست٢ أبارٚا أؽضاؾِٗ ثِ قتًٛا 

ايشٍ ٚايكٗض، بباقِٝٗ، ؾتًُهت دزٜػ ْؾ٠ٛ ايجأص يهضاَتِٗ  ٚايتدًك َٔ اإلسغاؼ 

 ٚاْٗٝاص طاغ١ٝ اْتٗو سكٛقِٗ اإلْغا١ْٝ ٚنضاَتِٗ، ٚنإ ا٭عٛر ٜٓؾز )ايبغٝط(:

 ؾكز أتٝت يعُضٟ أعذب ايعذب  ١ًعٓز سيو سٚقٞ ببػٝو ٜا طغِ فً

 ـٛص٠ ايػنب ايبػٞ ٖٝر َٓا عــــــٚ ــِــــــــــــــــــإْا أْؿٓا ؾًِ ْٓؿو ْكتًٗــــــــ

 ب ـــــــــيهٔ  تهْٛٛا  ب٬ أْـ ٫ٚ سْ أبزا ـــزٖاـــــــــــــــــــؾًٔ تعٛرٚا يبػٞ بعــ

 يف ا٭صساّ ٚايٓغب  نٓا ا٭قاصب َ٪نز٠ ـــِ يٓا قضب٢ؾًٛ صعٝتــــــــــــــــــ

يكز أعغت ٖشٙ اؿارث١  اْعطاؾّا َن٦ّٝا يف تاصٜخ اؿناص٠ اإلْغا١ْٝ، ٚفٕٛ 

ّا نٌ سضنات ايتشضص ٝنضا١َ املضأ٠، ٖٚشٙ  ظاٖض٠ إْغا١ْٝ صا٥ز٠ عبكت تاصى

أعغتٗا ٚ بٓتٗا ؽاعض٠ دا١ًٖٝ َٓش أقزّ ايعقٛص، ٚمل ٜكـ ؽًٝز ايؾعضا٤  ،اإلْغا١ْٝ

تبين قن١ٝ سض١ٜ يف ٝني عٓز تغذٌٝ ايٛاقع١ بٌ ؽاصنٛا ٚدزاّْٝا ٚ عًٛنّٝا اؾاًٖ



 رصاعات عضب١ٝ تاصٜخ اؿناص٠  اإلْغا١ْٝ يًُضأ٠ ايعضب١ٝ                646

 

Dirasat Arabia  ا٭رب١ٝ ٚايؿهض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝايزصاعات  8168 اـاَػ  ايعزر 

 

املضأ٠ اييت  صبطت " عؿري٠ " بٝٓٗا ٚبني نضا١َ ايضدٌ يف عقض غابض تغَٛ٘ ايبزا١ٝ٥ يف 

َؿافٌ َتعزر٠، يكز صؾزت أغ١ٝٓ اؿض١ٜ اييت ْؾضت أدٓشتٗا "عؿري٠ " ع٢ً صَاٍ 

ٖٞ ايتشضٜض ع٢ً ١ٜٛ يف ايؾعض اؾاًٖٞ ٚزاع١ٝ َعٓايقشضا٤ ايعضب١ٝ  ظاٖض٠ إب

ايعًِ ٚ ايزع٠ٛ إىل فٝا١ْ نضا١َ اإلْغإ، ؾٓؾأ  ؽعض دزٜز ٜتػ٢ٓ بٗشٙ املناَني َٔ 

 سيو ع٢ً عبٌٝ املجاٍ قٍٛ دز١ًٜ بٔ املؾُدض اؾزٜغٞ ٚنإ َٔ عارات دزٜػ

 )ايبغٝط(: 

 ضحــــــــــــــــــــــــ٭ٖٛا٤  ٚاملبو  ا ٫ ٜشٖي  ي٘  ــــــــٚقًت يكز ْٗٝت أخا طغِ

 ضحـــــــــــــــــــــزٖا تعٓٚنٌ ؾضس١ ظًِ   ًَٗه١ ٚاخؿ ايعٛاقب إٕ ايعًِ 

 ح ـــــــــــــٜٓتقعٓز ا٭َض ٚسٚ ايٓقٝش١   شصٙــــــــــــــؾٓعـ  ؾُا أطاع يٓا  أَضا

 ٛاـــــــشؾاؾتن ست٢ اعتعارٚا ٭َض ايػٞ ِ        اهلــــظٍ ساى ُٜٓٞ َٔ ؾعؾًُٝ 

 ح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ٫ٚ ؾًٚمل ٜهًِٓٗ صؽز  ِٗـــــــــــــأٚي ؾبار آخضِٖ َٔ عٓز

 حــــــــــــــــْٚقطب اإسا ؽ٦ٓ ْغك٢ ايػبٛم  ً٘      ــــــْؿع ؾٓشٔ بعزِٖ يف اؿل 

 ا ٛفًش َٔ بعز سا ناْٛا بعاؾ١ٝ ؾغزٚا  إ إســــــــــؾًٝت طغُا ع٢ً َا ن

 ح ـــــــــــــــ٢ً  صدؾٝٓا  َكاٍٚ  تغُٛ  يًع  ١ـــــــــــــــــــعا هلِ عظا ٚممٓإسا يهٓ

فٛص ايتشضص َٔ ايعًِ، ٚقز  ا١ًٖٝ أْقعاؾمتٓجٌ ٖشٙ ايقٛص٠ يًُضأ٠ 

دغزتٗا ايؾاعض٠ اؾا١ًٖٝ ايؾُٛؼ عؿري٠ بٓت غؿاص اييت أرصنت بٛعٝٗا املتكزّ َٓش 

كزص٠ ب ٛم املضأ٠ ٚنضا١َ اإلْغإ، ٚآَٓتسك بعضاق١ ايتدًـا٭ط١َٓ املٛفٛؾ١ غابض 

ٝٓضتاملضأ٠ ع٢ً َٓاٖن١ ايعًِ ٚرٚ فض٣  صٖا يف ا٫ْتقاص ؿكٛقٗا، ؾأؽعًت ثٛص٠ غ

سغب بٌ اْتكًت إىل املُاصع١ ١ٝ ٚمل تكـ ايؾُٛؼ عٓز اإلرصاى ٚتاصٜخ املضأ٠ اؾاًٖ

ض٠ اييت ت٪فٌ بأؾعاهلا أنجض ؾأعُٗت يف فٓع  ٖظمي١ ايعًِ ٚفٓاع١ تاصٜخ املضأ٠ اؿ

 َعاٖض اؿناص٠ إؽضاقّا.

ت تاي١ٝ يًعقٛص ققك أخض٣ يف ؾرتا ٓاتطايع :ْغا٤ أْقؿٔ ايعضب َٔ ايؿضؼ

يٓغا٤ صمسٔ ؾذض إْقاف ايعضب َٔ دربٚت ايؿضؼ ٚطػٝاِْٗ  اؾا١ًٖٝ ا٭ٚىل

َربطٛصٟ ع٢ً ايعضب، ؾقٓعٔ ٖظمي١ أعت٢ ا٭َِ ايباغ١ٝ ع٢ً ايعضب اإلايعضقٞ ٚ

ؿضض عًطاْٗا ع٢ً نجري َٔ ايعضب املنطٗز٠ هلِ، ؾكز ناْت ممًه١ ؾاصؼ ت

ب ا٭َضا٤ ع٢ً بعض ٚتتُار٣ يف إس٫هلِ، ناْت تٓٓق ٚتغتقػضِٖ، ٚمتتِٗٓٗ،

قٛاَتِٗ ع٢ً بًزاِْٗ، ٚمل ٜكـ عٓت ايؿضؼ عٓز إس٫ٍ  ٞممايهِٗ يف تبع١ٝ، تًػ

 ؾهجريّا ٟ أعضاض ْغا٥ِٗ،ايعضب عٝاعّٝا بٌ تطاٚيٛا ع٢ً أنجض قضَاتِٗ سغاع١ٝ أ

 شٕٛ مج٬ٝتِٗٝناْٛا واٚيٕٛ إصغاّ ايؿتٝات ايعضبٝات ع٢ً ايظٚاز َِٓٗ، أٚ ٜغتب َا

غظ٠ٚ  بعزٚمل ٜضتزع ايؿضؼ إ٫ بعز َعضن١ سٟ قاص اييت  ٚقعت ملًٛنِٗ ٚأَضا٥ِٗ، 

ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ، باملز١ٜٓ، ؾًُا بًػ٘ سيو قاٍ: ٖشا ّٜٛ  بزص بأؽٗض، ٚصعٍٛ اهلل

اييت قاص َٚٔ املعضٚف إٔ ٚقع١ سٟ  اْتقؿت ؾٝ٘ ايعضب َٔ ايعذِ، ٚبٞ ْقضٚا.

ٔ أؽعٌ دش٠ٚ َٚإٔ  ناْت رؾاعّا عٔ أعضاض ايعضب، ايعضب َٔ ايؿضؼاْتقؿت ؾٝٗا 

ِٖ، ٚيشيو ٫ْرترر بإٔ ْكٍٛ إٕ ْغا٤ ٩ن٠ٛ ايعضب يًجأص يهضاَتِٗ ناْت ْغا
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ََٔ أْقـ ايعضب َٔ ايؿضؼ، ٚقبٌ إٔ  ْعضض هلشٙ املعضن١ ْٚبني رٚص داًٖٝات ِٖ 

 اَضأ٠ عضب١ٝ أسيت أسز ا٭ناعض٠. زايٓغا٤ يف سزٚثٗا عٓتٛقـ عٓ

تعٛر أٚىل قا٫ٚت صرع ايػضٚص ايؿاصعٞ يف  :املضأ٠ اؾا١ًٖٝ اييت أسيت ا٭ناعض٠

ايتٗتو بهضا١َ ايعضب إىل طَٔ عاسل يف ايكزّ قبٌ سٟ قاص، قاَت بٗشٙ احملاٚي١  ي٢ًٝ 

ايعؿٝؿ١
6

م.ٖـ(، 341صبٝع١ بٔ بٓت ْظاص ) ي٢ًٝ بٓت يهٝظ بٔ َض٠ بٔ أعز، َٖٔٚٞ  

ناْت َٔ أمجٌ ْغا٤ ايعضب، ٚقز خطبٗا أؽٗض أؽضاف ايعضب ًَٚٛنِٗ، ؾأبت ٚ

َؿن١ً ايبكا٤ يف قَٛٗا، ٚنإ يف ْؿغٗا ٣ٖٛ تباري٘ ابٔ عُٗا ايربام بٔ صٚسإ، غري 

ه٢ عٔ مجاهلا ملًو ايؿضؼ إٔ أباٖا أْـ سيو، ؾأدابت صغبت٘، ؾًكبت بايعؿٝؿ١، ٚس

تؿنٌ املٛت ع٢ً إٔ  ًو َاعغ٢ إٔ ْبًؼ َٓٗا ٚايبز١ٜٚامل ؾكاٍ: آْشاى أسز ساؽٝت٘،

ايًبػ، ؾأصعٌ املًو ٚاغتقبٗا بٗا باملاٍ ٚقاعٔ ا٭نٌ ٚؾكاٍ ْضٓغ ٜػؾاٖا أعذُٞ،

ؾذٗز يف  ؾضغب بض١ٜ٩ ٚدٗٗا ؾأبت َٔ أبٝٗا، ٚأغٛاٖا يًٓظٚاز ب٘، ؾاَتٓعت عًٝ٘،

غري أْ٘ أخؿل، ٚأفضت ع٢ً إٔ  ا َغتع٬ُّ ؽت٢ أعايٝب ايتعشٜب إلخناعٗا،إصغاَٗ

ٜكتًٗا أٚ ٜعٝزٖا إىل أًٖٗا، ؾًُا ٦ٜػ عظهلا يف َغهٔ، ٚانتؿ٢ باخت٬ؼ ايٓعض إىل 

ُٓ ٚتعٓز ٖشٙ  ٚايتٓهٌٝ، ٓ٘ َا ٫قت َٔ ايعشاب،قٛاَٗا، ٚناْت يف ٚسزتٗا تكٍٛ ؽعضّا تن

ـ تعشٜب ايٓغا٤ ايعضبٝات ع٢ً ٜز ايؿضؼ، ؾن٬ّ ا٭بٝات ٚثٝك١ تاصى١ٝ ؾضٜز٠ يٛف

 عٔ أْٗا ت٪صذ ؾٛاْب َٔ اؿارث١ ايتاصى١ٝ ٚػضبتٗا ايؾدق١ٝ ؾٝٗا تكٍٛ )ايضٌَ(: 

ََٚعَٓا ُأ  ض٣ـــــــٓضأم َعّٝٓا َؾَتَيَٝت ئًَب َٔٔ َب٤ٕ٬   اـــــــــــــقاعٞ 

َٓٝزّا ٜا   ِـــــــًَُهَٜٜٚاُنًَٝبّاٜاُعَك٬ّٝ  اــــــــعأعزْٚٞ ٔبايُبهُد

َٜٚ ُِ ٜا  َٚ  ِ ــــــًَُهُعشَِّبت ُأخُتُه  اـــــــََغٔبعشأب ايُٓهٔض ُفبشّا 

َٜكُضُبينَٜهٔشُب اَ٭عَذ ََعٞ َبعُض  ُِ َا   أسغاعأت اَؿٝ َٚ

ِّزْٚ َٚٔاؾَعًَق  ًْٞٛٔ َٔ  ٛاــــٞ َغًٓ ٌٖ َا ٔؽ٦ُتِ َدُٝعّا   ٬ٔ َبـُن

 ١َْٖ َُٝتهَؾَأْا نأص ََضُٜض امَلٛٔت ٔع  ِـــــــــــُبػ  ٬ـــزٟ َقز َسَٓٚ

َٕ ًَٝٓا ؾأصع َأَتُزٓيٛ ـَاَص ٜا َأٖٜا َبين َأمن  ّاـــــــــــــَع  ٓاــــــــٌَ ا

 ٢ـ٢َُ امَلَٓعَض َٔ َبضر ايَعََٚص  ٔغَضت َفؿَكُتُهِٜا ٔإٜاُر َخ

ٚسح مح١ٝ  أخٛتٗا  اؿ١ ايؾعض يف إثاص٠ ن٠ٛ قَُٛٗٚتغتعٌُ ي٢ًٝ ايعؿٝ  

 ؾتكٍٛ )ايضٌَ(:  ٚابٔ عُٗا ايربام يٓذزتٗا،

ِّ ٕٕ ُؾزُٜتِ َؽ َٛسٔي ضٚاــــــُقٌ ٔيَعزْا ّٔ َتؾُرَي اي  ٢ـــــــــــــــــــَبين اَ٭عذا

َٚعريٚا يف ايُنَٚا ٚا ايضاٜأت يف َأقطأصٖاَٚٔاعٔكز َٗضٚا ايبَٝض   ش٢ؽ

ًَٝ ٚا ايعاَص َع٢ً َأعكأبهَِٚٔاسَشص  َٛص٣ــــــــــــــــــــــــِ َا ٔبكُٝتِ يف ايهََٚع

ؾٓو أعضٖا  ٚؾاصعِٗ ايربام ؾكارِٖ إىل اؾاعتٓٗنت بأؽعاصٖا مح١ٝ قَٛٗ 

ٚإْكاسٖا َٔ بضاثٔ سيو ا٭َري ايؿاصعٞ، ؾهاْت ي٢ًٝ أٍٚ اَضأ٠ عضب١ٝ تغتعقٞ ع٢ً 

 ا٭ناعض٠ ٚتٗظّ إصارتِٗ ٚتغتشهلِ.

ٚتأتٞ قٓق١ ايٓٓعُإ بٔ املٓشص يف اَتٓاع٘ تظٜٚر  :املضأ٠ اؾا١ًٖٝ اييت ٖظَت ايؿضؼ

ف يف يتغذٌ أنرب اْعطا ٣ أبضاٜٚظ آيشٟ أٓر٣ إىل ًَٗه٘،ابٓت٘ ٖٓز )اؿضق١( يهغض
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َٔ ايؿضؼ، ؾكز ناْت اُؿَضَق١ تاصٜخ اْتقاف ايعضب ٭ْؿغِٗ
7

, ٖٚٞ ٖٓز بٓت 

صايٓعُإ بٔ املٓش
8

يعضب ٚايؿضؼ، ، باصع١ اؿغٔ ست٢ عاصت ا٭سارٜح ٚطاؾت أصدا٤ ا

ٚٚفٌ خرب مجاهلا ايؿاتٔ إىل نغض٣ أبضٜٚظ، ؾأصعٌ إىل أبٝٗا ايٓعُإ ٜطًبٗا يًظٚاز، 

ٚنإ ايٓعُإ ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ خنٛع يهغض٣ سا أْؿ١ ٚعظ٠ عضب١ٝ تأب٢ عًٝ٘ إٔ ٜظٚز 

ابٓت٘ َٔ أعذُٞ ٚيٛ نإ نبري ًَٛنِٗ، ؾاعتزع٢ نغض٣ ايٓعُإ ٚأَات٘ بأقزاّ 

اؿضق١ غري أْٗا ٖضبت ػٛب بٛارٟ ايعضب تٓؾز اعتذاص٠ أسزِٖ، ايؿ١ًٝ، ٚأصار أعض 

يهٔ نغض٣ نإ قز أطًل يف أسٝا٤ ايعضب فٛا٥ح ٜأب٢ عًِٝٗ إداصتٗا، ٚخنع ايهجري 

َٔ عار٠ ايعضب آْشاى ٭َض نغض٣، ؾداؾٛا إداصتٗا، ؾكايت أبٝاتّا تقـ ؾٝٗا ساهلا َٚا 

ٗا تطٛف اٯؾام، ٚمُٓتٗا خٝبتٗا آيت إيٝ٘ نضمي١ ايٓعُإ بعز إٔ ناْت أخباص عظت

َٔ طعُا٤ ايعضب ٚخٛؾِٗ َٔ إداصتٗا
9
 )ايهاٌَ(: 

َٜبل يف ٌٔ  َطُ َيِ  ٌٓ ايكبا٥  ُٛرـيٞ يف اؾٛأص ؾكتٌ ْؿغٞ أع  عـــــن

َٚاؿـٛارُخ مجَا ُنٓت َأ َُٜعزْ  ١ْـٓسغُب  َٚمل  ْٓٞ َأَُٛت   ُٛٓرــــــــــٞ  ايعأ

ََٛي َٜظٍٚ ٚمشً  زٟــــــسٓت٢ صأُٜت َع٢ً دضا١ٜ   ٓزُرـــــــــــــــــــ٘ ٜتبًَهّا 

ٕٔ َأععِ رَٖٝؾزُٖٝت ٔبايٓ  زع أطضُرَٔٔ بعٔز ايغَُٝٚصدعُت   ١ٕــــــــعُا

َْؿُػ َٛتٞ َسغض٠ّ ٚ ٔاعَتٝكٓ ِٓ دغُو بعز ساى املًش  ٞــٜا   ُزــَعٝن

ٌٖ  ايٛؾ ٌْ ٫ ل٫ ايغٗ  اــــخاَب ايضدا َسٖب ايعظا ق  ُزـــــــْٛر ألٌُ َعٗ

َُزت عٝ َٔٔ  عربَد ُٕ ايٓأؼ  ِٓ ف َُٚقًٛبِٗ  اتٗاـٛ  ُزــــــــــــــ٬ْر دًُف

َٜضَسُٕٛ ٜت١ُّٝ قظْٚ  ضُرــــــــــــــــّٛا تطََكتٛي١َ اٯبا٤ ْن  ١ّـــــــــــ٫ 

َٕ املٓارٟ  ٌ ساــــَتبػٞ اؾٛاَص ؾ٬ ػاُص ٚقبـ  ُٛٓرــــــــــــــــٛأص ٜغيًذ نا

ٜٚؾهٌ ٖشا ايٓك ٚثٝك١ تاصى١ٝ أف١ًٝ تهؾـ عٔ دظ٤ َٔ تاصٜخ تًو       

ا٭سزاخ، ٚعذٌ تؿافًٝٗا، ْٚكٌ فٛصّا ْؿغ١ٝ َٚار١ٜ يٮسٛاٍ اييت ناْت تعٝؾٗا 

ّ سات ف١ً بؾضف ايعضب قاطب١، ؾتنُٓت  ٖٓز، ٚإسغاعٗا ايؿضرٟ بكن١ٝ ظٓت أْٗا

بكٝت ٖٓز ػٛب ب٬ر ايعضب تغتجري ا٭بٝات تكضٜعّا فضوّا ـش٫ٕ عار٠ ايعضب هلا، ٚ

نٛتِٗ ست٢ ٚفًت إىل َٛطٔ قب١ًٝ بين ؽٝبإ، ٚنإ ٜتظعُٗا أسز ؾضعإ ايعضب 

سه١ُٝ  ايهرب٣ فؿ١ٝ ٚناْت ؽكٝكت٘ ضٚ بٔ ثعًب١ ايؾٝبا٢ْ، ٚؾأت إىلاجملٝزٜٔ عُ

ٜربَٕٛ أَضّا قبٌ ايضدٛع إيٝٗا، ٥ٌَٛٚ اعتؾاصاتِٗ، ؾهاْٛا ٫ ٗاايكب١ًٝ ٚؽاعضت

َِٝذ١ يك٠ٛ َٓطكٗا ٚبضاع١ سذتٗا، ٚاعتجاصت قق١ ٖٓز َٓاقبٗا  ٜٚطًكٕٛ عًٝٗا اُؿَذ

ا٭ف١ًٝ، ٖٚبت تغتجري ن٠ٛ أخٝٗا عُضٚ ٚػُع قَٛٗا سٛي٘ َع١ًٓ إداصتٗا َتشز١ٜ 

ؼشٜض نغض٣، ٚأطًكت فضختٗا اييت ٖظت ٚدزإ بين ؽٝبإ بأبٝات َ٪ثض٠ أدذت 

ٝٓؾت ْؿٛعِٗ قايت محٝتِٗ ٚد
10
 :)ايهاٌَ( 

ٌٓ ا٭عاصٔب ٜا  اؾٛاَص َؾكز أَاتت٘ َعّا َأسٝٛا َٕٔبين ؽٝبن  ـا

ٕٔدََػضٚع١ْ يف ايزأص ٚاملض ثٝابٞ سٓض٠َْا ايعشُص قز يٓؿت   ـا

َٚايُعبٓ ٍٕٔٔ ٚفؿ٠ٛ ايٓعُـسات أؿذا  ٬ــــت املًٛى سٟٚ امَلُأئو   ا

َٕ ُعٝؿٛنـِ تٗاتؿَٛأ َٚتؾششٚ َٕ َسٚا  َٕ  َٛٓٛ ٕٔـــــــــــــــــــــبٌ املَٚتك  ٓضا
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َٕ ُدٓٛ َٛٓٛ َٕ َسكٝب١ ا٭بَُٚتذٓزر ضٟ        ــرنِ ٜا َعؾَٚتك ٕٔـــــــــــٚ  زا

ََعؾضْ  ؿٓض٠ٕ ََٚع٢ً ا٭ناعٔض َقـز أدضُت  ٍٔ ٕٔــــــــــــا ٚبايؾٔبهٗٛ  ٓبا

ٌْؽٝبإ َقٛ ٌَٖ قبٝ ٕٔــــأح ٚنٓض٠ ايؿضعٔعَٓز ايهؿ  ِـــــَجًٗ َٞ   ا

َٚايشٚا٥ َٔجًٗ  ١ــــــَٔٔ ؾضٚٔع صبٝعب ٫  ٕٔـــــــِ يف ْا٥ٔب اؿزثَا   ا

ٚفًت أبٝات فؿ١ٝ ٚإداصتٗا ٖٓز َغُع نغض٣، ؾتًع٢ عكزٙ ٚغنب٘،      

ٚاؽتٓز عًٝ٘ إٔ اَضأ٠ عضب١ٝ ػري عًٝ٘ ٚتظرصٟ تٗزٜزٙ، ؾأعًٔ أْ٘ عٝ٪رب ٖ٪٤٫ 

ا٭د٬ف ٜٚغتأفًِٗ ٜٚغيب ْغا٤ِٖ، ؾأصعٌ نتٝب١ َزدذ١ غري٠ قٛارٙ، ؾًكٝت 

ِ أعضّا ٚقت٬ّ، ؾٛقؿت َكا١َٚ ؽضع١ بزرت مشًِٗ ٚأصرت قارتِٗ ٚاعتشيت نبتٗ

متذز اعتبغاٍ قَٛٗا ٚتتػ٢ٓ
11

 )ايبغٝط(:

ّٕ سٟٚ ؽضٕفَأْا ا َٔٔ قٛ ّٔ ــــــــــــٚأٌٖ ايعٓظ ٚايهُأٚيٞ أؿؿاظ   ؿذٝذ١ُ   ض

ِٔ   ٛتــــٔيهغض٣ َأدضْا داص٠ َؾَجقٛيٛا  َٔٔخ ايعٓظ ٜا نغض٣ ع٢ً ايضغ  يف ؽا

ّٔــــــــــــــَٔ ايٓ ْبتزِع عٓزٖا ؽ٦ّٝامل   ـ١ٕــــــــــــــقُٓا يزاٖٝ مٔ ايشٜٔ إسا  ـز

 ِٔعـــــــــ٢ َٔ ايْٓٚضؾُز اؾاَص َا ٜضم  ١ٕـــــــــنٌ ْا٥ب مُٛط داَصتٓا َٔ

ََٔ بكٞ َٔ قٛار نغض٣ أ٫ ٜعٛرٚا داصٜٔ سٍٜٛ اـٝب١، ؾأصعًٛا  ٚصأ٣ 

ِٝٔ إىل بين ؽٝبإ, ٜطًبإ إيِٝٗ إٔ تٓظٍ اؿضق١ ع٢ً طاع١ "َٓقٛص" أس ز قٛار صعٛي

ايؾٝباْٝني مما ادرتَٛٙ يف ْقضِٖ ع٢ً  ٨نغض٣ املأدٛصٜٔ َٔ أفٍٛ عضب١ٝ يٝربِّ

ؽٝبإ أَض ايضعٛيني إىل اؿذٝذ١, ؾأبت ٚقايت هلُا ٛايهتٝب١، ؾأٚنٌ بٓ
12

 )ايبغٝط(:

 ا ــــفاَح ؾِٝٗ غضاُب ايبنٔي أٚ ْعكَا  ٘ــــــــــــــــــُق٫ٛ ملٓقٛص ٫ صٓرت خ٥٬ؿ

ٚٓز ايؿضَؼ ٍُ قبًهَٜا َٔ ط ُِــــــتبٛ ٍُ أٚ عبكَٔ ا٭عاص  ـ  اــــــب ٜا كشٚ

ٕٓ َٓو ٜا َٓقٛص ٔإ  ا ـا عًك٬ّ ٔنضاَّا تقٕٛ اؾاَص ََخٝ  اــــــــــــــــيٓ ٜا َٜٚح أ

َٞ ع٢ًؾُت   اٚمٓشِض نٌ ّٜٛ يكبػناى قَٛٞ   بػٝعو ٜا َٓقٛص ٚاس

١ٔٓٝ ؾأمجٌ ٜا ابٔ  َا نتبَت ب٘ آيت بٓٛ بهَض تضم٢  اــإٕ أصرت بك ايزْ

اعتؾاطت ٖشٙ ا٭بٝات سٓل ايكا٥ز ا٭دري َٓقٛص، ؾٗذِ ع٢ً بين ؽٝبإ 

ؾٗظَٛٙ، ؾعار ٜغتذزٟ نغض٣ إٔ ميزٙ ظٝؿ ٚاؾض ايعز٠ ٚايعزٜز، ؾأصعٌ ي٘ 

 عؾضٜٔ أيؿّا فٗظٜٔ أمت ػٗٝظ، ؾغُعت اؿذٝذ١ بأَض اؿ١ًُ ؾكايت )ايبغٝط(:

َ٘ بٓضام ٜـــّٛ ايكتٌ ٚ ايغً  ١ٕــُضٚ َأدبين ٜا ٔابٔ ثعًبٜا َعُضٚ َع  ٔب ـــــٜا ؽب

ٌٔ ٔع َٔ َأيؿّا ُأمٔح فاصخ٭د  ٔب ـــــــــيف آٍ بهض ٚسا ؽ٤ٞ َــٔ ايعذ  ١ّــــــؾضٜ

َٚٔاصتكــــــــبٛا ٫ َتهٔؾؿْٛٞ ٔبٗشا  ََٜٛٞ َيٛقت ٔادتُأع ايعذِ ٚايعضٔب   ايّٝٛ 

أنغبتِٗ ايكزص٠ ع٢ً ٚتأٖب بٓٛ ؽٝبإ متزِٖ إصار٠ ايزؾاع عٔ ايؾضف بك٠ٛ 

ِٝح ٖٚٛ َٔ قٛارٙ  ٖظمي١ دٝؿ ؾتاى، ؾعار َٓقٛص كظّٜا إىل نغض٣ ايشٟ أَض ايطُ

ايعضب املعزٚرٜٔ إٔ ٜعز دٝؾّا دضاصّا ٜبٝز بين ؽٝبإ، ٚنإ يف ْؿػ ايطُٝح بعض 

إبا٤ ٭ٕ ٜغتبٝح نغض٣ قَٛ٘ ايعضب دٛصّا ٚغضٚصّا، ؾأصعٌ عضّا إىل بين ؽٝبإ 

ذٝذ١ تؾهض محٝت٘شصِٖ، ؾأصعًت اؿٜٓ
13
 )ايهاٌَ(: 

ُٕ ايٛغ٢ُقٌ ٔي ُٕ   ًطُٝٔح َؾزت٘ ٔؾتٝا  ٔعٓزٟ ٔيهغض٣ ايكًُب ٚا٭بزا
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ٍُ ٚقٌ يَ٘أبًٔ ُٕٔبغٝــــــ  ؼ طُٝشّا ٜا صعٛ  ـٛٔف َتػًَب ُتػًب ا٭قضا

ٚقاَت تغتٓؿض قَٛٗا قا١ً٥: أتغتكُٕٝٛ ٚتقربٕٚ أّ أعتذري يٞ ٚؾاصتٞ 

بكبا٥ٌ غرينِ, ٚأْؾزت
14

 )ايبغٝط(:

ٜٓٗا ِٓ َأْتِ سأؾعٛ  سممٞ ٜا َأ ُِ ؾًعُضٟ ايعٓظ   ايؾ  ضٟ ــــــــيف عُ ََٚأْت

َٓا  ٌٓ سٟ سنٔض   ِـــَفربمت َؾ٬ َأرعٛ يػرينإ  َٚٔإٕ َدظعتِ ُأْارٟ ن

ٚاعتعز بٓٛ ؽٝبإ ٚاعتٓؿضٚا ايعضب، ٚمل ىطض بباهلِ إٔ ٜكٛر نغض٣ 

ا٭فػض ع٢ً املٝغض٠ ؾكز أخشت٘ اؾٝؿ بٓؿغ٘ ٚهعٌ ابٓ٘ ا٭نرب ع٢ً امل١ُٓٝ ٚابٓ٘ 

ايعظ٠ باإلثِ ٚايػضٚص، ؾػظا بين ؽٝبإ ظٝؿ ٜؿٛم ١٦َ أيـ َكاتٌ دًِٓٗ ؾضعإ، 

ٚنإ ٜتٛاتض َع أخباص عع١ُ اؾٝؿ تغاصع اْنُاّ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ إىل ؽٝبإ بعز 

إٔ خاؾت َٔ قبٌ إداصتٗا، ٚاٖتظت ايقشضا٤ عظ٠ ع١ُٝ ايعضب ٚاصتعؾت صَاهلا ن٠ٛ 

ٌٕ, ٚأخَت نٌ ؾاصؼ ؼض ؼ ن١ً ؽضؾٗا ٚفاصت اؿضق١ تًو ايٓد١ً اب١َٓ نٌ صد

ٚعضض ايعضب قاطب١ فاصت ن١ً ايهضا١َ ايعضب١ٝ اييت اعتكطبت أؾ٦ز٠ صداهلا ٚإبا٤ 

صٚح ؾضعاْٗا، ٚتؿٓذضت ٖشٙ ايضٚح يف عضٚم اؾُٝع ؾاعتذابٛا يًتنش١ٝ يف عبٌٝ 

ؾضعّا عضب١ّٝ أف١ًّٝ هُح بضٚح نضاَتِٗ، ٚؽًت اُؿَذٝذ١ عٔ ْاقتٗا، ٚاَتطت 

ؾاصع١ َغشت ايعاص عٔ دبني ايعضب قاطب١، ٚطؿكت تطٛف بايكبا٥ٌ فاصخ١ 

ِ قب١ًٝ قب١ًٝ، ؾداطبت بين سٓٝؿ١َغتٓٗن١ قٓضم١، تٓزبِٗ با٫ع
15

 )ايضدظ(:

 ٘ــــــــــــــَؾأْتِ اُؾُذ١ُُ ايٓؾضٜؿ  ٘إّٜٗا َأدٝزٚا اينضَب ٜا سٓٝؿ

ْٚاؽزت بين ؾِٝ 
16

 )ايضدظ(:

ُِ ق َٚبٓٛ أبٝٓـــــؾٝ ّٔ َؾٔاُْق   ـــــاـَٛٞ   ضْٚاــــــــــــٔإّٜٗا بين ا٭عُا

ٚأقبًت ع٢ً  بين عذٌ, ِٖٚ أًٖٗا ا٭رْٕٛ
17
 )ايضدظ(: 

      ٌٔ ٌٔ   ايؿدُض َؾدضٟ بغضا٠ عذ ََعؾضٟ يف لزِٖ ٚايغٗ  ُِٖ 

ٚؽكت طضٜكٗا إىل بين سٌٖ تٓؾز
18

 )ايضدظ(:

ُّ ايعٓظ ٫  َّ َت  ّٜٛ ايٓزّ       ايّٝٛ ٜٛ ٌْ ؾعٓظٟ ايٝٛ  ِـــٔإٕ َفَبضت سٖ

ؿٛف بين ؽٝبإ، تغٛعِٗ عٝاع١ قا٥ز َ٪َٔ بعزاي١ فٚعارت أخرّيّا إىل 

قنٝت٘ ْٚقضٖا، تغتقضخِٗ
19
 )ايضدظ(: 

 ََٔ ٜضٔر ايعًٝا٤َ َيِ ىَؿ ايَتًَـ   ـٓـــَبين ؽٝبإ فٓؿّا بعز ف ٔإّٜٗا

َٚٔعضمٞ ايّٝٛ َأْا ٔا ـٓب١ُٓ ايعٓظ  ٌٕ نايؾٗاب امُلدتط  ع َْق  ٌٓ  ـ ـٔبه

فابح نغض٣ ظٝؾ٘ املٗٝب بين ؽٝبإ، ٚدابٗ٘ ت٬سِ ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ 

ٚاعتبغاٍ ؾضعاِْٗ يف ايّٝٛ ا٭ٍٚ،ٚبزأت أٚىل ٚقا٥ع سٟ قاص، ٚتٛدغت فؿ١ٝ  اـٛف 

يتعاظِ دٝؿ نغض٣ ٚعضع١ َزرٙ،ٚراخٌ اهلًع ٚايتعب ْؿٛؼ بعض املكاتًني 

ني املكاتًني عضن١ تٓشص بع٬َات تضادع ايعضب، ؾٓظيت فؿ١ٝ بٓؿغٗا بايعضب، ٚبزأت امل

طِٗ َٔ , ٚتغكارز ايٓغا٤ ايًٛاتٞ أصرٕ ايؿضاصتكٓطع سباٍ ٖٛ ؼٌُ عٝؿٗا، ٚاْربت

, ؾاعتطاصتِٗ اؿ١ُٝ ٜغتبغًٕٛ يف رؾاعِٗ عٔ ْغا٥ِٗ، ٖٛاردٗٔ، ٚصأ٣ صداهلٔ سيو
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٢ صأؼ املزاؾعني تقضذ يٝغُعٗا ٚؽكت فؿ١ٝ فؿٛف املكاتًني َتكز١َ إىل أخٝٗا عً

20
 )ايضدظ(:

 ساّ ع٢ً داصتَو امُلغتكضب٘  ٜا عُضٚ ايَؿت٢ بٔ َثعًب٘ ٜا َعُضٚ

 َٚطاسِ ايعذُإ عَٓز ايَعكب٘                        

ؾأؽعًت ؾِٝٗ دش٠ٚ محاعتِٗ غري إٔ نجض٠ دٓٛر نارت تؿِٓٝٗ، ٚبُٝٓٗا 

ر قب١ًٝ ب٢ٓ ٜؾهض، ميٮ ا٭دٛا٤، ٚبإ هلِ أْ٘ َز يف ٖشٙ اؿاٍ صأٚا  غباصّا ٖا٬ّ٥ِٖ 

أبضط ؾضعإ ايعضب ظًِٝ بٔ اؿاصخ، ٜضاؾك٘ ؽاعضِٖ اؿاصخ بٔ سًٓظ٠  بكٝار٠

ٚاْت٢ٗ مشػ ّٜٛ فٝز ع٢ً ايعضب  ؾاعرترت فؿ١ٝ ْؿغٗا َٔ اهلظمي١، ايٝؾهض٣،

ار يهٓ٘ َؾٛب بكًل ايػز، ٚمل تِٓ بقري٠ فؿ١ٝ ؾأصعًت إىل ايطُٝح عٝز بين إٜ

دٝؿ نغض٣ ٚايكا٥ز ايعضبٞ يف
21
 )اـؿٝـ(: 

ُّ ْقٕض ّٔ   إٕ ْقض ايطُٝح أنض ٛٓ ع٢ً بين ا٭عُا  َٚسٓ

ٌ َٛقؿ٘ تاعرتدعت فؿ١ٝ بؾعضٖا اؿ١ُٝ ايعضب١ٝ يًُطٝح ؾًِ ٜهتـ ؾاْك

َٔ ايتعاطـ إىل ؼضٜض قبًٝت٘ ع٢ً ا٫ْؾكام َٔ فؿٛف نغض٣ ٚا٫يتشام 

تاٍ ايّٝٛ ايجاْٞ يف تعارٍ نؿيت ايكتاٍ، أَا بايعضب ؾأصبو نغض٣ ٖشا ايؿعٌ، ؾتابع ق

يف ايّٝٛ ايجايح ؾبزأ تؿٛم ايؿضؼ ٫ ٜضرع٘ إ٫ اعتبغاٍ ْارص يًعضب، ٚيف ايّٝٛ ايضابع, 

هلا: ٖشا آخض ّٜٛ بٝٓٓا ٚبني ٖ٪٤٫ ايكّٛ, ؾأعؿضٟ ع٢ً ٚقايت دا٤ت فؿ١ٝ باؿضق١ 

عُضٚ ٚأٚفٝ٘ مبا ؽ٦ت، ؾٓظيت اؿضق١ عاؾض٠ تٓؾز
22

 )ايهاٌَ(:

 ضَٓٔعــــاح ايؾُٓمبزٓدذني َع ايضَ  ؾٔعساؾغ ع٢ً اؿغٔب ايٓؿٝػ ا٭ص

 ٔعـــــزٜز٠ مل ُتزؾؾافرب يهٌ ؽ  ُِـــــــــــٚايّٝٛ ّٜٛ ايؿقٌ َٓو َٚٓٗ

 ٔعــٜا يَٝح غإب يف ادتُاع اجملُ ٛغ٢      ــاَح يز٣ ايٜاعُضٚ ٜاعُضٚ ايهؿ

ٝٓٔعأُتنُٝع ف  ١ّـــــــــــــــــؾت٢ ٚعظمي أظٗض ٚؾـــــا٤ّ ٜا َُن  زّا نإ غرَي 

ٕ ٚاعتٓٗنت غا١ٜ اعتبغاهلِ، ؾتطاٜضٚا ٜؿتهٛ أدر ؾعٌ ٖٓز محاع١ املكاتًني

ٚأصغُٛٙ ع٢ً  ٚأفابٛا نغض٣ ْؿغ٘ بطع١ٓ،، ظٝؿ نغض٣، ؾكتًٛا َٔ أ٫ٚرٙ

ؾٝٗا َٔ ايؿضؼ، ٭عضامِٗ ٚعضٚبتِٗ ٚإْغاْٝتِٗ  ا٫ْٗظاّ يف َعضن١ اْتقؿٛا

َٓٗا ًعضب ؾؾهضت اؿذٝذ١ بكقٝز٠ ط١ًٜٛمت ايٓقض ي ٚٚقؿت اؿضق١ ملا
23

 :)ايهاٌَ(

 عــــــــــــــــــــــيقؿٝــ١ يف قَٛٗا ٜتٛق  ُعـــــاؾغِٝ ا٭صؾ اجملز ٚايؾضف

 عـــــــوٌ َٓٗا ايربقٚيز٣ اهلٝاز   ت اؿذاب يػٝــض ّٜٛ نـض١ٜٗسا

 ُعـــــــظُض تزَٚايٓٛاٚايكًُب ىؿُل   ٗاـــــْظيت بغـٛس إس٫ أَْػ ي١ًَٝ 

ُٜذرُي تهضَ  ًُعؾُأدضت ٚاْزًَت ٖٓاى ا٭مــــ  ّاـــــــ٦ٜٚغت َٔ دإص 

ٝٓٚت  ـِ ٚاعتذُعٛاغب٢ خؿري٠ُ أختُٗت  ١ٔ رٕٚ إٔــــــٛاصرٚا سَٛض املٓ

ؽٗا١َ أبطاٍ سٟ قاص بإٔ أسزّا مل واٍٚ إٔ ٜطًب  ٚػًت أْقع فٛص   

ايظٚاز َٔ اؿضق١ ع٢ً َا ؾٝٗا َٔ مجاٍ أٚ َا قزَٛٙ َٔ أدٌ محاٜتٗا َٔ نغض٣ 

تظٚدت بعز سيو املٓشص بٔ ايضٜإ،  ؾٗاَتِٗ، ٚخؾ١ٝ إٔ ٜعٓز َجٌ ٖشا ايطًب مثّٓا ي

صمٞ اهلل عٓ٘، ٚقتٌ بني ٜزٟ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ٚقع١ ُأسز َع محظ٠ 
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ٚايتكت بغعز بٔ أب٢ ٚقال صمٞ اهلل عٓ٘ يف اؿري٠ بعز ٚقع١ ايكارع١ٝ, ؾأنضَٗا 

ٚأع٢ً َٓظيتٗا، ٚعأهلا ايٓاؼ َا فٓع بو ا٭َري؟ قايت
24

 )اـؿٝـ(:

 إمنا ٜهضّ ايهضِٜ ايهضِٜ  ساط يٞ سَيت ٚأنضّ ٚدٗٞ         

املعاٖض اؿناص١ٜ  ١ٝ أنجضتتذ٢ً يف ٖشٙ ايكق١ بٛثا٥كٗا ايؾعض١ٜ ايتاصى

ايٓناٍ مز  يتاصٜخ يف ايتاصٜخ اإلْغاْٞ، ؾكز ناْت املضأ٠ اؾا١ًٖٝ ؾٝٗا فاْع١ّ يًُضأ٠

 .َٔ أدٌ ؽضف ١ٜٖٛ املضأ٠ اؾا١ًٖٝا٫عتبزار ٚ ايتنش١ٝ 

رٚصٖا يف اؿضب،   يف ايعقض اؾاًٖٞ ع٢ً ٚد٘ ايؾٝٛعٚنإ يًُضأ٠ ايعضب١ٝ    

تبٓح ؾِٝٗ اؿُاع١، ؾتٓؾز ا٭ٖاطٜر َٛقع١ ؾٗٞ تؾاصى املكاتًني يف اؿضب، ٚ

بايٓزؾٛف
25

ٝٓٔ سيو عُضٚ بٔ نًجّٛ ، ٜٚب
26

 )ايٛاؾض(:

ِٕ ُتؿاصَم أٚ تْٗٛا  ضاّآثـاصٖا  بْٝض نـــــ عًـ٢  ماسُص أ

َٕ ع٢ً ُبعٛيتٗـٔ عـــٗزا ِٛا ؾٛاصَؼ  أخِش َٓا إسا ٫ق  َُِعًُٝ

    ٓٔ ٔٓ يف إسنا٤ دش٠ٚ ايٓجأص يًؿضعإ َٔ أًٖٗ ٝٓات رٚصٖ ٚنإ يًٓٓغا٤ اؾاًٖ

ٜٛٓثي بايٓؾعض صٚح ا٫ْتكاّ يهضا١َ ايكب١ًٝ، ؾكز ناْت اـٓغا٤
27

تغتجري يف ايٓجأص  

َٓا  ٭خٜٛٗا، ٚناْت نبؾ١ بٓت َعز ٜهضب تًّٛ أخاٖا عُضٚ يكعٛرٙ عٔ ثأص أخٝ٘، أ

ََٓاْٞ ؾكز  ِٓز ايظَٓ اخرتقتا ايٓقؿٛف ساعضتني ّٜٛ "َتِش٬َم ايًُِ"، ٚأخشتا ابٓتا ائؿ

 تِشنٝإ ْاص اؿُاع١ يف ايكّٛ َػٓٓٝتني:

 ٢ــــــــــــــــــــــَتَعاص ِٚايَسٖض اَؿَض  ٚغ٢ ٚغ٢ ٚغ٢ ٚغ٢

٦ًَت  َُ  ٢َشًٓكٕٛ بايٓنشٜا َسٓبَشا اُيُ  ٢َٓ٘ ايٗضبــــــٚ

 ّٓ  :تكٍٛ َايو بٔ طٜز، ؾاصؼ بهض، ٖٚٞٚأقبًت َٔ ٚصا٥ُٗا َنِض١َ بٓت ٔمًَع، أ

 منؾٞ ع٢ً ايُٓٓاصم  ـاصم         ــــــــمٔ بٓات ط

َٞ ايُكَط  ـــُو يف املَؿاصمــــــاملغـ  ٞٓ ايبـاصم        ََِؾ

 ـاْلإٕ تكبًٛا ْعـــــــــ  ـــل         ٚايٗزص يف املداْـــــ

َٔـــــ ٔؾَضاَم غٝــض  ــاصم         أٚ تــزبضٚا ْؿــــ  ـــلٚا

َٛٓيٞ طـ  ـلٚايعـــــاص َٓ٘ ٫سـ  ـايل         ٔعضُؼ امُل

ٔٓ ع٢ً تػًب ؾبٓزرٚا فؿٛؾِٗ ٚأٓصخٛا يٓقض  ؾًِ ًٜبح ايكّٛ إٔ تزاؾعٛا ٚصا٤ٖ

 ساعِ يبهض.

ٕٚٓ اعتظاط أِٖ  :عظٜظات ايعضب َٔ يف كتًـ اجملا٫ت، ٚر خًٓز تاصٜخ ايعضب ْغا٤ ْبػ

قاَات ًَٛى ايعقض اؾاًٖٞ ٚصدا٫ت٘ بأَٗاتِٗ إىل سٓز بًؼ ؾِٝٗ إٔ ٜٓتغبٛا إيٝٗٔ، 

ِٖٚ ع٢ً ؾٝ٘ َٔ فًـ اؾا١ًٖٝ ٚا٫عتزار بشنٛصتٗا، ؾكز اْتغب املٓشص بٔ َا٤ 

١ٜٓ بٓت عٛف، ٖٚٛ ايغُا٤  إىل أَ٘ َا٤ م(224-235)ايٓغُا٤، ًَو اؿري٠  يكب أَ٘ َاص

ُيكِّبت ب٘ ؾُاهلا
28

َٓ٘ ٖٓز بٓت  ، ٚعُضٚ بٔ املٓشص املعضٚف بعُضٚ بٔ ٖٓز، اْتغب إىل أ

عُضٚ بٔ سذض
29

َِٓٗ خٓزف ُْغب ٚيز إيٝاؼ بٔ َنض إىل أ ٚ ،
30

ُْغب بٓٛ عُضٚ بٔ ُأٓر  ٚ ،

َِٓٗ َظ١ٜٓ بٓت نًب بٔ ٚبض٠ بٔ طاغ١ إىل أ
31

زٖا ًَٛى ، ٚتًو ايعظ٠ اييت دغ

مبا أٚتني َٔ  ٗااؾا١ًٖٝ ٚطعُا٩ٖا مل تهٔ ١َّٓ  إمنا فٓعتٗا تًو ايعظٜظات ٚؾضمٗٓ
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ْؿٛؼ أب١ٝ خًزت سٚاتِٗ ا٭ْج١ٜٛ يف عقض ؽزٜز ا٫عتزار بايشنٛص١ٜ. ٚنإ نجري 

َٓٗاتِٗ ٜٚتػٕٓٛ ؽعضّا بشيو  َجٌ ايكٓتاٍ  ا٫ْتغاب إىلَٔ أبطاٍ ايعضب ٜؿتدضٕٚ ب أ

ٓٞ ايه٬ب
32
 :)ايطٌٜٛ( 

ََٚيــَزتين َٕ يف ايَكٝٔغ ٔرْٔزْا  ُســٖض٠ْ َصبـــع١َْٖٝيَكــز  ُٜشٔنض َٔ اي٥٬ٞ َيِ  َٔ 

َٓٗاتِٗ  ٚؽإ أغضب١َ ايعضب مبا ؾِٝٗ َٔ ؾضعإ ٚصداٍ اْتغابِٗ إىل أ

ّٓ عببّا يف صؾع  ٝٓات، ؾأؾكزِٖ ٖشا ا٫ْتغاب ا٫ْتُا٤ إىل ايكب١ًٝ، ؾهإ أفٌ ا٭ اؿبؾ

١ٓٝ َجٌ ساٍ عٓرت٠ َها١ْ اإلْغإ  ٞٓ أٚ ايػٓض َٓ٘ َُٗا أٚتٞ َٔ مسات ايؿضٚع اؾاًٖ

 ٚايٓغًٝو ٚايٓؾٓؿض٣.

ٞٓ، ٫ٚ ميهٓٓا  امت١:اـ ٕٓ ٖشٙ ايعارات ١َٓٝٗ ُٚعٓب١ يف تاصٜخ ايعقض اؾاًٖ ٫ ؽٓو يف أ

١ٓٝ يف تكِٝٝ ؽٝٛعٗا، ؾٗٞ مل تهٔ َٔ ايعارات ايٓغا٥ض٠،  تغٜٛػٗا، يهٔ ٫ بٓز َٔ املٛمٛع

١ٓٝ  ؾن٬ّ ٞٓ يز٣ اؾاًٖ ٍٓ ع٢ً ٚعٞ إْغاْ ْٓٗا مل تهٔ قُٛر٠ ادتُاعّٝا مٓما ٜز عٔ أ

 ٌُ ١ٓٝ آييت مل ؽ ٌٓ ا٭سٛاٍ َٔ ايٓتضٓعبات ايٛثٓ ّٝٓا، ٖٚٞ يف ن بتزْٓٞ ٖشٙ ايٓعٛاٖض أخ٬ق

ٝٓني.  َٓٗا ا٭َِ ا٭خض٣، بٌ ٖٞ تغٓضبت َٓٗا يًذاًٖ

ُٓٞ مبجٌ ٖشٙ اؿا٫ت نٌ تًو  غري إٔ املٓطل ايعًُٞ ٜؿضض عًٝٓا أ٫ ْع

اإلما٤ات اؿناص١ٜ اييت سؿٌ بٗا تاصٜخ املضأ٠ ايعضب١ٝ يف ايعقض اؾاًٖٞ، ْٚػؿٌ عٔ 

أنجض إؽضاقّا  مث١ ظٛاٖض ٖٞ ا٭عِ ٚا٭مشٌٚصٜارتٗا اؿناص١ٜ يف ايتاصٜخ اإلْغاْٞ، 

 .  سٝا٠ املضأ٠  َٔ أ١ٜ سناصات أخض٣يف 

 

 :ٛاَؿاهل

                                                           
1

ٚاملٛمٛع١ٝ، راص ايٓٗن١ ايعضب١ٝ، ، ايٓؾعض اؾاًٖٞ قناٜاٙ ايؿ١ٝٓ إبضاِٖٝ، عبز ايضمحٔ -

 .55، ، ل3891بريٚت،يبٓإ، 
2

يبٓإ، "ر.ت" َار٠  فُٛع١ َٔ املغتؾضقني، راص املعضؾ١، بريٚت، املعاصف اإلع١َٝ٬، را٥ض٠  -

 "دا١ًٖٝ". 
3

 .331، ،ل3 ،ز،3892ّبريٚت، يبٓإ،  ، َطابع ايػٓزٚص،4ايعضب،  ط   تاصٜخ، ؾًٝٝب، سيٓت  -

4-  

داَع  ،ز بٔ عبز ايهضِٜ ايؾٝباْٞ اؾظصٟفز ايزٜٔ أبٛ ايغعارات املباصى بٔ قُ ،ا٭ثريابٔ 

،  َهتب١ 3ا٭فٍٛ يف أسارٜح ايضعٍٛ، تح: عبز ايكارص ا٭صْا٩ٚط، ٚايتت١ُ تح:  بؾري عٕٝٛ، ط

 .4، ل،4ايكاٖض٠، َقض، )ر.ت(،ز، راص ايبٝإ،

5
ّ اإلؾضٜكٞ املقضٟ،  يغإ ايعضب، راص فارص، أبٛ ايؿنٌ مجاٍ ايزٜٔ قُز بٔ َهض ،بٔ َٓعٛص -

ايهاٌَ يف ايًػ١ ٚا٭رب، أبٛ ايعباؼ قُز بٔ ٜظٜز املربر، بريٚت، يبٓإ، "ر.ت"، َار٠، ايعني، ٚ

، 528، ، ل3،، ز3881ّيبٓإ، ، َ٪عغ١ ايضعاي١، بريٚت،1تح:ر. قُز أمحز ايزايٞ،ط

بريٚت،  عطٟٛ، راص فعب،ؾٛطٟ  :تح عُضٚ بٔ عض اؾاسغ، احملاعٔ ٚا٭مزار،ٚ

ا٤ املػتايني َٔ ا٭ؽضاف يف اؾا١ًٖٝ ٚاإلع٬ّ، ًٜٚٝ٘ أمسٚ. 392 -391 ،، ل3898ّيبٓإ،

ن٢ٓ ايؾعضا٤ َٚٔ غًبت  نٓٝت٘ ع٢ً امس٘، قُز بٔ سبٝب، تح: عٝز نغضٟٚ سغٔ، ط،راص 

عبز ايكارص خظا١ْ ا٭رب ٚيب يباب يغإ ايعضب، ٚ. 12،، ل5113ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، 

، 5،،ز3898َّهتب١ اـالٞ، ايكاٖض٠، َقض،  ،عبز ايغ٬ّ قُز ٖاصٕٚ :تح بٔ عُض ايبػزارٟ،
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ٚر.  طٖض ا٭نِ يف ا٭َجاٍ ٚاؿهِ، اؿغٔ ايٝٛعٞ، تح: ر. قُز سذٞ،ٚ .512-513 ،ل

ا٭غاْٞ، أبٛ ٚ .321،ل ،1ز: ،3893،املػضب ،، راص ايجكاؾ١، ايزاص ايبٝنا3٤قُز ا٭خنض، ط

، راص ايهتب ايع١ًُٝ، 5ط  ايؿضز  عًٞ بٔ سغني ا٭فؿٗاْٞ، ؽضس٘ ٚنتب ٖٛاَؾ٘ مسري دابض،

املؿقٌ يف تاصٜخ ايعضب قبٌ اإلع٬ّ، دــــٛار ٚ .315-391 ،ل ،33،ز،3885ّبريٚت، يبٓإ، 

ْٗا١ٜ ا٭صب يف ؾٕٓٛ ا٭رب، ٚ .111 ،،ل3،، ز5113ّ،، يبٓإ، راص ايغاقٞ، بريٚت4عــًٞ، ط

بريٚت،  ،  راص ايهتب ايع3،١ًُٝتح: َؿٝز قُش١ٝ، ط ٜٔ أمحزبٔ عبز ايٖٛاب ايٜٓٛضٟ،ؽٗاب ايز

 .594 -591، ل ،32 ،، ز5114يبٓإ، 

6
-119، ل، 4ز، ،3828ّ، املطبع١ اهلامش١ٝ، رَؾل، عٛص١ٜ، 5ط ، أع٬ّ ايٓغا٤،، عُضنشاي١  -

 ، ز،3814ّبريٚت،يبٓإ، إؽضاف خًٌٝ ساٟٚ، َهتب١ خٝاط،  . َٚٛعٛع١ ايؾعض ايعضبٞ،111

،ؽضن١ ْٛابؼ ايؿهض، 3ط ٚؽاعضات ايعضب يف اؾا١ًٖٝ ٚاإلع٬ّ،بؾري ميٛت، .211،ل،4

 .  11- 15ل،  ،5118ّايكاٖض٠، َقض،
7

ٚهزص بٓا إٔ ْؾري إىل أْٓا يف عٝام قق١ اؿضق١ ٫ ْضٜز صٚا١ٜ أسزاخ  َعضن١ سٟ قاص بهٌ  -

تؿافًٝٗا إمنا ْكقز صٚاٜتٗا ٚؾل ا٭سزاخ اييت أعُٗت يف تهٜٛٓٗا املضأ٠ ايعضب١ٝ،ٚعٓٛصر بعض 

املكطعات ايؾعض١ٜ نا١ًَ ٭ْٗا ْقٛل ٚثا٥ك١ٝ تغذٌ تؿافٌٝ ا٭سزاخ ٚرٚص املضأ٠ ايعضب١ٝ 

 بٓا٥ٗا. يف 

8- 

اعتُزْا يف فٝاغ١ قق١ اؿضق١ ٚفؿ١ٝ بٓت ثعًب١ ع٢ً، رٜٛإ بين بهض يف اؾا١ًٖٝ،عبز ايعظٜظ  

أبٛ عًٞ ايكايٞ  ا٭َايٞ،ٚ .452 -431، ل، 3898ّ، راص ايظٖضا٤، ايكاٖض٠، َقض، 3ْبٟٛ،ط

، ٚت، املهتب١ ايعقض١ٜ، بري3ايبػزارٟ، تح: ف٬ح بٔ ؾتشٞ ًٌٖ ٚعٝز بٔ عباؼ اؾًُٝٞ، ط

، 1. ٚخظا١ْ ا٭رب، ز، 294ل،  ،5ز، ،يف ايًػ١ ٚا٭رب . ٚايها398ٌَ، ل،3ز، ،5113،يبٓإ

 . 19 -24، ل،54ز، ٚا٭غاْٞ،  .13 - 94ل، 

9 - 

 .55 -53ؽاعضات ايعضب، ل،

10-

 . 33ؽاعضات ايعضب، ل، 
11-

 .35ؽاعضات ايعضب،ل، 

12-

 .31ؽاعضات ايعضب، ل،  

13-

 .32ؽاعضات ايعضب، ل، 

14-

 .39ؽاعضات ايعضب، ل،  

15-

 .39ل،  ؽاعضات ايعضب، 

16-

 .39ل،  ؽاعضات ايعضب، 

17-

 .31ل،  ؽاعضات ايعضب، 

18-

 .31ل،  ؽاعضات ايعضب، 
19-

 .31ل،  ؽاعضات ايعضب، 

20-

 .39ل،  ؽاعضات ايعضب، 

21-

 .38ل،  ؽاعضات ايعضب،  

22-

 .51ل،  ؽاعضات ايعضب،  

23- 

 .9 52 -54ل،  ؽاعضات ايعضب،

24-

 . 94، ل، 1خظا١ْ ا٭رب، ز، 
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25- 

 . 11، ، ل3811ّ، راص املعاصف، ايكاٖض1،٠ؽٛقٞ، ايعقض اؾاًٖٞ، ط ،مٝـ
26-

ؽضح املعًكات ايعؾض ٚأخباص ؽعضا٥ٗا، أمحز أَني ايؾٓكٝطٞ، تح: قُز عبز ايكارص ايؿامٌ،  

 .98، 91،، ل5114ّ،، يبٓإ، املهتب١ ايعقض١ٜ، بريٚت34ط

27-

، َٛاطٔ 3899ّ،، ا٭صرٕ،راص عُاص، عُا3ٕرٜٛإ اـٓغا٤، بؾضح ثعًب، تح: أْٛص أبٛ عًِٜٛ، ط 

 َتؿضق١.

28- 

، ، راص املعاصف، ايكاٖض5٠ط قُز أبٞ ايؿنٌ إبضاِٖٝ، تاصٜخ ايضعٌ ٚاملًٛى، تح:،ايطربٟ

 .811، ، ل3،، ز3898ّ،َقض

29- 

إىل أَ٘ َٔ ايؾعضا٤( ًٜٚٝ٘ )ؼؿ١ ن٢ٓ ايؾعضا٤ ٚأيكابِٗ ًٜٚٝ٘ )َٔ ْغب  ،قُز بٔ سبٝب

، ا٭بٝ٘ ؾُٝٔ ْغب إىل غري أبٝ٘(، تح: قُز فاحل ايؾٓاٟٚ، راص ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت

 . ، َٛاطٔ َتؿضق3881ّ١،يبٓإ

30-

، َطبع١ 3ْغب عزْإ ٚقشطإ، أبٛ ايعباؼ قُز بٔ ٜظٜز املربر، تح: عبز ايعظٜظ املُٝين، ط 

. ٚنتاب ايعرب ٚرٜٛإ 3:ٖـ، ل3124، اهلٓز، اٙضذداَع١ عًٝ ٝـ ٚايرتمج١ ٚايٓؾض،ؾ١ٓ ايتأي

، (املكز١َ)َٚٔ عافضِٖ َٔ سٟٚ ايغًطإ ا٭نرب  املبتزأ ٚاـرب يف أٜاّ ايعضب ٚايعذِ ٚايرببض

 ، )ر.ت(،، َقضعبز ايضمحٔ بٔ قُز بٔ خًزٕٚ، تح: نب١ َٔ ايعًُا٤، املهتب١ ايتذاص١ٜ، ايكاٖض٠

 .359، ، ل5، ز

31- 

عبز صب٘، ايعكز ايؿضٜز، تح: ر. عبز اجملٝز ايرتسٝين، ط، َٓؾٛصات قُز عًٞ بٝنٕٛ،  أمحز بٔ

 .312،، ل5، . ٚاملكز١َ، ز119، ، ل1 ،، ز3881ّ ، يبٓإ،بريٚت

32-
 .19،، ل51، ا٭غاْٞ،  ز 
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      akhterjnu@gmail.com 

 

ٜزٚص ٖشا ايبشح سٍٛ ايؾدقٝات ايٓغا١ٝ٥ اييت تٓعهػ يف ايضٚا١ٜ   ًَدك ايبشح:

ايعضب١ٝ خاف١ ايضٚاٜات اييت ْؾضت يف ايٓقـ ا٭ٍٚ َٔ ايكضٕ ايعؾضٜٔ ؾايبشح ٜعاجل 

عٛف ْض٣ ايكناٜا ايغا٥ز٠ يف سيو ايعقض  ؽدقٝات َتٓٛع١ ٜٚكزّ أرٚاصٖا املتبا١ٜٓ،

 اتجمتُ  املقضٟ أٚ اتجمتُ  ايعضبٞ َٔ َٔ خ٬هلا ْٚغتعضض أطَات املضأ٠ َٚعاْاتٗا يف

بأنجض  صْاُضؾ خ٬ٍ ٖشا ايبشح نُا ْتتب  ؽضاع١ ايتكايٝز اييت ٫ ت٪َٔ عض١ٜ املضأ٠

 ايضٚاٜات ايعضب١ٝ اييت مت ْؾضٖا يف تًو ايؿرت٠. 

ع١ َتبا١ٜٓ َتٓاقن١ ٚقناٜا َتٓٛاْعهاعات ؽدقٝات  اٍٚ ٖشا ايبشحٜتٓ :َكز١َ

. ؾـ"طٜٓب" يف صٚا١ٜ طٜٓب حملُز سغني ٖٝهٌ غاف١ ٚايعضبٝات بعا١َٓغا٤ املقضٜات يً

متجٌ قن١ٝ املضأ٠ املع١ًَٛ بزصد١ تٛسٞ بإٔ قنٝتٗا ناْت ايؾاغٌ ا٭ٍٚ يًهاتب. 

ٚ"ثضٜا" يف صٚا١ٜ ثضٜا ؾٗٞ بط١ً تجٛص ع٢ً ايتكايٝز ايغًؿ١ٝ ايغا٥ز٠ يف سيو ايعقض 

ّ" قا١ً٥: "إ٢ْ أعضف سٝا٠ ٖ٪٤٫ ا٭ؽكٝا٤ ٚتعتشص يعُتٗا عٔ ايظٚاز َٔ ايبطٌ "ٚرٜ  ْعٛ

٫ أصٜز إٔ أعٝؿ عٝؾ١ ايؿاق١ ٚاؾٛع". ٚايبط١ً يف صٚا١ٜ "إبضاِٖٝ ايهاتب" "ؽٛؽٛ" ٖٚٞ 

ؾتا٠ ؽٓكٗا ايتكايٝز ست٢ تغكط ؽٛؽٛ أعري٠ يؾضاع١ ايتكايٝز اييت ٫ ت٪َٔ عض١ٜ 

" ٜبًؼ إؾ٬عٗا ايعاطؿٞ ٚبط١ً صٚا١ٜ "إبضاِٖٝ ايجاْٞ" "ؼ١ٝ املضأ٠ ٫ٚ بؾضع١ٝ اؿب.

ٚبط١ً صٚا١ٜ "عٛر٠ ايضٚح" يتٛؾٝل اؿهِٝ "ع١ٝٓ"  َٓتٗاٙ عٓزَا تتُجٌ ْقٝش١ آرّ.

ٚ"آ١َٓ" يف صٚا١ٜ "رعا٤  متجٌ قناٜا املضأ٠ ٚتعرب عٔ قن١ٝ ؾتا٠ ايطبك١ ايٛعط٢.

ايهضٚإ" يط٘ سغني تعاْٞ َٔ أط١َ ايتؾضر ا٫دتُاعٞ ٚع٤ٛ ايٛم  ا٫قتقارٟ. 

صٚا١ٜ "سٛا٤ ب٬ آرّ" حملُٛر طاٖض ٫ؽني، ٖٞ ؾتا٠ َكطٛع١ ا٭ٌٖ تكزّ ٚ"سٛا٤" يف 

َؾه١ً ايطبك١ ايؿكري٠ بإٔ أط١َ سٛا٤ يٝغت أط١َ ؾضر ٚاسز ٚإمنا ٖٞ أط١َ طبك١ يف 

عقض ناْت ؾٝ٘ قض٣. ٚ"ملٝا٤ بٓت اؿاصخ بٔ نًز٠" يف صٚا١ٜ "باب ايكُض" ٱبضاِٖٝ 

ٚماع ايطبك١ٝ إس لز بطٌ ايضٚا١ٜ ٜضؾض إٔ صَظٟ تكزّ يٓا َٛقؿني: ا٭ٍٚ ٜتعًل با٭

ٜطًب ٜز ملٝا٤ بضغِ سب٘ هلا ست٢ ٜٛاؾل أبٖٛا، ٚايجاْٞ ٜتعًل بٛدٛب تضى اؿض١ٜ يًؿتا٠ 

عٓز ايظٚاز. ٚ"عاص٠" يف صٚا١ٜ "عاص٠" يًعكار جيعٌ بطًت٘ َ٪ٜز٠ يٛد١ٗ ْعضٙ يف عطؿٗا 

٤ اتجمٍٗٛ" حملُٛر تُٝٛص َٚػ إٜؿاْػ يف صٚا١ٜ "ْزا ع٢ً ايضدٌ ست٢ إسا غزص أٚ خإ.

                                                        


 .داَع١ دٛاٖض ٫ٍ ْٗضٚ، ْٝٛرهلٞ، اهلٓز قامض مٝـ،
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تبشح عٔ ايغعار٠ ايضٚس١ٝ بعز إٔ ٦ٜغت َٔ ايغعار٠ املار١ٜ، بعز عًغ١ً ط١ًٜٛ َٔ 

اٯ٫ّ ٚاملؾام املار١ٜ.ٚبط١ً صٚا١ٜ "قٓزٌٜ أّ ٖاؽِ" يٝش٢ٝ سكٞ، "ؾاط١ُ ايٓب١ٜٛ" متجٌ 

صَظ ٭ٚصبا مبارٜتٗا  ٟفٛص٠ املضأ٠ ؾٝٗا ايت٢ صَظ ملقض عٜٝٛتٗا َٚضمٗا، َٚاص

صَظ ينُري إمساعٌٝ، تبٝت يف أسنإ ايضس١ًٜ سني ٜتُار٣ يف  ْٞٚؿعتٝٗا، ْٚع١ُٝ ايبػ

إمساعٌٝ َٔ ايغكٛط املارٟ ٚاملعٟٓٛ  ٟعٝٓ٘، ٚتتطٗض ٜٚكبٌ اهلل تٛبتٗا سني ٜٗتز

تُٝٛص أْٗا تعاْٞ َٔ ايًشٜٔ تضر٣ ؾُٝٗا.ٚع٣ًٛ يف صٚا١ٜ "ع٣ًٛ يف َٗب ايضٜح" حملُٛر 

ت بٗا إىل إٔ تعٝؿ َ  أَٗا اـاط١٦ ايؿكري٠، ٚإٕ مل ٜهٔ ١ٝ ع١٦ٝ اْتٗظضٚف ادتُاع

مث١ ع٬ق١ بني اـط١٦ٝ ٚايؿكض يف سٝا٠ أَٗا خاف١ قبٌ ط٬قٗا. املضأ٠ املتُضر٠ تجٛص 

ع٢ً "صاٖب ايؿهض" ايشٟ ٜعظٍ ْؿغ٘ بعٝزا عٔ سضن١ اتجمتُ  ٚتطٛصٙ ٜٚعٝؿ بني 

اؿهِٝ ـــ َٔ أدٌ ٤ٌَ ايؿضاؽ ايهتب ٫ بني ايٓاؼ يف صٚا١ٜ "ايضباط املكزؼ" يتٛؾٝل 

١ قض١َٚ َٔ نٌ ؽ٤ٞ بايعاطؿٞ يف سٝاتٗا. ٚ"ي٢ًٝ" بط١ً صٚا١ٜ "يكٝط١" إْغا١ْ َعش

يف ايٛدٛر، ٚيٝػ عٝبٗا يف أْٗا ؽدق١ٝ عًب١ٝ َغطش١ ٚإمنا يف عزّ تربٜض ٖشٙ 

ايغًب١ٝ ٚسيو ايتغطح. نأْٗا سٛا٤ ٖشا ايظَٔ ؼٌُ ٚسزٖا رٕٚ ايبؾض ٚطص اـط١٦ٝ 

.ٚقن١ٝ املضأ٠ اييت متجًٗا "أَري٠" يف صٚا١ٜ "بعز ايػضٚب" تغري يف ْؿػ اٱطاص ٚإٕ ا٭ٚىل

اْعهػ ايٛم  ا٫قتقارٟ ٚفاصت ٖٞ ايػ١ٝٓ ٚاؿبٝب ٖٛ ايؿكري يهٔ أَري٠ تظٚز َٔ 

ٚتقٛص صٚا١ٜ "أطٖاص ايؾٛى" عًب١ٝ املضأ٠ يف ايكض١ٜ ٚاملز١ٜٓ،  إصما٤ يضغب١ ٚايزٖا.ٞ عاَ

٠ طضٚبا َضس١ متً٪ٖا اؿٝا٠ ٖٚٞ ؽاعض٠ بأْٗا ق١ٜٛ متز ٜزٖا إىل إس ناْت "ع١ًٝ" ؾتا

اينعؿا٤.ٚصٚا١ٜ "إْٞ صاس١ً" ايػضا١َٝ ايضَٚاْطٝك١ يٝٛعـ ايغباعٞ ٫ؽتًـ أعاعا 

عُا ٖٛ يف صٚا١ٜ طٜٓب هلٝهٌ غقٛل طٚاز اٱنضاٙ ٚايكغ٠ٛ بايٓغب١ يًؿتا٠ اييت ؼب 

ؽشات٘" يف صٚا١ٜ "ايكاٖض٠ اؾزٜز٠" ٛعا أٚ نضٖا َٔ غريٙ.ٚ"إسغإ طؽدقا ٚتتظٚز 

اصٖا بًُعإ ايعٝؾ١ ايضام١ٝ، سًِ بٗيكز تٓظيل إسغإ بغبب ؾكضٖا ٚسٝاتٗا ايبا٥غ١ ٚاْ

ٚيهٔ ا٭َض قز خيتًـ ق٬ًٝ بايٓغب١ يغكٛط  نٌ ؽدك، إىل ٖا١ٜٚ اؿٝا٠ اؾ١ُٝٓٗ.

عب١ٝ ؾكري٠، ٖٞ ب١٦ٝ محٝز٠ ـــ بط١ً ٖشٙ ايضٚا١ٜـــ يف "طقام املزم" أدٌ أْٗا صبٝب١ ب١٦ٝ ؽ

ايظقام ايكضٜب َٔ سٞ اؿغني، ٖٚٞ هلشٙ ايٓؾأ٠ ايؿكري٠ تؾب٘ إسغإ يف ْؾأت٘، يهٓٗا 

ؽتًـ عٓٗا إٔ إسغاعٗا با٭ْٛث١ نإ طاغٝا، ٚؾٝنإ اؾٓػ، ٚاْنُت محٝز٠ إىل 

فُٛع١ ايعاٖضات ا٭خضٜات اييت أطًل عًٝٗٔ ؾضز مجٝعا اعِ "َزصؼ ايضقك" ٚرعا 

ٗا ٚاؿكٝك١ أْٗا ٥هلا، ٚاعتكزّ بعض املدٓجني ٚايؿتٝات يتزصٜب أعناْؿغ٘ ْاظضا 

ناْت َعضما يًذٓػ ٚيف أسط فٛصٙ َٚبا٠٤ يًهغب بتذاص٠ ا٭عضاض.ٚصٚا١ٜ "بزا١ٜ 

ْٚٗا١ٜ" يٓذٝب قؿٛظ متجٌ سٝا٠ أعض٠ َقض١ٜ، أعض٠ تشٚقت طعِ ايؿكض ٚػضعت 

ز اييت تؿضم بني ا٭سٝا٤، ٚايؿكض سٍ ايؿاق١ بعز إٔ ؾضقت بُٝٓٗا ٚبني عا٥ًتٗا، تًو ايٝ

ٚسزٙ ٖٛ املغ٪ٍٚ عٔ ايبٓا٤ ايشٟ تقزع ٚايؾٌُ ايشٟ تبزر مشٌ ا٭عض٠ ايهارس١ اييت 

ناٜا املضأ٠ نإ يًتنش١ٝ عٓز نٌ ؾضر َٔ أؾضارٖا طعِ َٚشام، َٚا إىل سيو َٔ ق

 .ايهجري٠ ٚفٛصٖا
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يضٚع١ٝ َٔ ايجكاؾ١ ايؿضْغ١ٝ ٚاٱلًٝظ١ٜ ٚا ايعضب ٥ٕٝٛايكز أخش ايضٚ

َهْٛاتِٗ ايؿهض١ٜ ٚأرٚاتِٗ ا٭رب١ٝ يؿٔ ايضٚا١ٜ، ؾايجكاؾ١ ايؿضْغ١ٝ متجٌ يف ٖٝهٌ 

ٚاؿهِٝ ٚط٘ سغني، ٚاٱلًٝظ١ٜ متجٌ يف ايعكار ٚاملاطْٞ ٚأبٞ سزٜز، ٚايضٚع١ٝ يف 

نتاب املزصع١ اؿزٜج١، َٚ  سيو ؾكز ناْت ٖشٙ ايجكاؾ١ َ٪ثض٠ يف أعًٛب ايتعبري 

ز اتغِ بعبري ايٛاق  ٬َٚق٘ ٚاػاٖات٘، ٚبضط ايٛاق  املقضٟ يف ؾشغب، أَا املنُٕٛ ؾك

 ايضٚا١ٜ بزصد١ تعهػ ص١ٜ٩ ا٭رٜب اـاف١ ٭طَات ايٛاق  ٚتٓاقنات٘.

قز ْض٣ َٔ خ٬ٍ فٛص٠ املضأ٠ يف ايضٚا١ٜ نٝـ عرب ايضٚا٥ٕٝٛ ٚايضٚا٥ٝات يف 

أعُاهلِ ايضٚا١ٝ٥ عٔ ايٛاق  يكز نإ نتاب ايضٚا١ٜ صدا٫ ٚصغِ ٖشا ِٖ ساٚيٛا ايتعبري 

عٔ أطَات املضأ٠ َٚعاْاتٗا، ٚفٛصٚا ؾٝٗا َٛاؾكِٗ ايؿهض١ٜ َٔ سضن١ ايٛاق  َٔ خ٬ٍ 

إ ايؾعب ايعضبٞ عا١َ ٚاملقضٟ خاف١ قز عرب بجٛص٠ ع١ٓ فٛص املضأ٠ ٚقناٜاٖا، ٚإسا ن

ّ عٔ َهْٛات ؽدقٝتٗا ايك١َٝٛ، ؾإٕ ٖشٙ ايؿرت٠ بعٝٓٗا قز ؽٗزت املؾاصن١ 2822

ايٛاع١ٝ ؿضن١ املضأ٠ ٫ َٔ أدٌ تٛنٝز سضٜتٗا ايشات١ٝ ؾغشب، بٌ َٔ أدٌ املغا١ُٖ 

َٔ َاصؼ  8يًجٛص٠ ّٜٛ يف قن١ٝ ايتشضٜض ايهرب٣ يًٛطٔ، يكز اْطًكت ايؾضاص٠ ا٭ٚىل 

َٔ ؽٗض َاصؼ، ٖٚهشا ت٬طّ اـطإ ايبٝاْٝإ  25ّ ٚعاُٖت ؾٝٗا املضأ٠ ّٜٛ 2828ع١ٓ 

ّ 2841ٜٛيٝٛ ع١ٓ  12ؿضن١ اتجمتُ  ٚاملضأ٠ تكزَا ٚاْتهاعًا، ست٢ إسا دا٤ت ثٛص٠ 

أنزت ع٢ً ايتشضٜض ايهاٌَ يًُضأ٠، ٚعًُت ع٢ً ؼطِٝ نٌ قٝز ٜعٛم سضنتٗا 

 ملغا١ُٖ اٱجياب١ٝ يف فٓ  ايتكزّ.اؿض٠ َٔ أدٌ ا

لز املضأ٠ قارص٠ ع٢ً إٔ تغتكطب عغٝتٗا املتأ١ْٝ ٚاتظاْٗا ايعاطؿٞ َجٌ 

فتُعٗا ٚتكايٝز اتجمتُ  ظُٝ  عٓافضٖا، اعتكطابا ٜبًؼ سز ايجبات ٚايتهضاص، 

إٔ ؽدق١ٝ - يتهٕٛ صَظا يًٛاق  ايشٟ تعٝؿ ؾٝ٘ٚنشيو مما ٜ٪نز ف٬س١ٝ املضأ٠ 

ع٢ً ْٛع ايضعا١ٜ ٚايرتب١ٝ اييت تًكاٖا يف  -َٔ ايؿت٢ -أعض٠ َع١ٓٝ أنجض ر٫ي١ايؿتا٠ يف 

ا٭عض٠، ؾإسا قاٍ أسز: طايب١ اؾاَع١، أٚ املضأ٠ ايعا١َ أٚ ايؿ٬س١ أٚ بٓت ايبًز أٚ 

اـاطب١ أٚ ايعامل١ ع٢ً عبٌٝ املجاٍ، ؾُٔ ايغٗٛي١ مبهإ إٔ ٜغتذُ  يف ايشٖٔ فؿاتٗا 

( ٜتغِ بغُات عا١َ ٫ تهار تؿضرٖا خقٛفٝات Patternز )ٚإمنا نُٓٛس -٫ نؿضر -

تشنض، ٚيعٌ ٖشا َا دعٌ ايعكار ٜض٣ إٔ املضأ٠ "َعٗضايك٠ٛ اييت بٝزٜٗا نٌ ؽ٤ٞ يف 

ايٛدٛر ٚنٌ ؽ٤ٞ يف اٱْغإ"
1
بُٝٓا ٜضاٖا املاطْٞ: "أنجض متج٬ٝ يًٓٛع١ٝ يف "سغني"  .

إٔ ايضدٌ أنجض متج٬ٝ يًؿضر١ٜ"
2
"٫ٜٛدز مث١ سضن١ بني ٚعٓز لٝب قؿٛظ  .

ايضداٍ إ٫ ٚصا٤ٖا اَضأ٠، املضأ٠ تًعب يف سٝاتٓا ايزٚص ايش٣ تًعب٘ ق٠ٛ اؾاسب١ٝ بني ا٭دضاّ 

ٚايٓذّٛ"
3
. 

املضأ٠ املضأ٠ ا٭ّ،  ْعض٠ ع٢ً َاَضت بٓا َٔ فٛص ٞعٓز َا ًْك :ايٓغا١ٝ٥ اتايؾدقٝ 

املضأ٠ ايعاٖض٠ ٚغريٖا، ؾكز ؽاٖزْا  ،املضأ٠ ايبٓت، املضأ٠ اـ١ًًٝ ،ايظٚد١، املضأ٠ ا٭خت

خ٬ٍ ايبشح ٖشا فٛصا َتبا١ٜٓ َٚتٓاقن١ يًُضأ٠ ايعضب١ٝ. ٚأنز ايضٚا٥ٕٝٛ يف أعُاهلِ 
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املضأ٠ املتبا١ٜٓ خاف١ ع٢ً سض١ٜ املضأ٠ ٚاعتك٬هلا ايعاطؿٞ سٝح  ايضٚا١ٝ٥ ع٢ً فٛص

 .ايقٛص ٚغريٖا َٔ ٜعتربْٚٗا ؽدق١ٝ ؾضر حيكل عضٜت٘ ايغعار٠ يٓؿغ٘ ٚيٰخضٜٔ

ّ( حملُز سغني ٖٝهٌ قز فٛص ايهاتب بط١ً ايضٚا١ٜ 2823ؾؿٞ صٚا١ٜ طٜٓب )

ْٗا يٝغت نأٟ ؾتا٠ قض١ٜ با٥غ١ ٜؾػًٗا ايؿكض ٚاؿضَإ أٚ ايب٪ؼ ٜطشٓٗا، أطٜٓب ب

ٚيف عبٌٝ ٖشا إْٗا تعاْٞ بايعًِ َٔ طبكتٗا  ،إمنا ٖٞ تبشح عٔ اعتك٬هلا ايعاطؿٞ

د١ٝ ايضدٌ ايشٟ ٫ ؼبٗا نؾا٠ ماي١، ٜٚضسٌ ا٫دتُاع١ٝ سٝح تغام طٜٓب إىل طٚ

ٓض٣ ايقٛص٠ ايتكًٝز١ٜ يًظٚز بإٔ ؾسبٝبٗا بعز إٔ أٖزٟ ثٛص٠ يظٚدٗا سغٔ فزٜك٘، 

ايؿضر َاطاٍ عبزًا "ٖا ٖٛ ا٭ب قز تقضف يف ٜز ابٓت٘ بضأٜ٘"
4
. 

ْٚض٣ ؾٝٗا تقٜٛض املضأ٠ يف ايب١٦ٝ املقض١ٜ ٚايعضب١ٝ أٜنًا "ٚإسا خ٬ بٗا سغٔ 

طبٗا مبا خياطب ب٘ ايؾباب ايؿتا٠ أٚ ايظٚز طٚد٘، ٚدزت ن٬َا ساب٬ باٖتا، ٚدعٌ خيا

ب٘ َٛقؿٗا ٫ٚ تٛسٞ ب٘ ايكًٛب أٚ تزؾ  إيٝ٘ اٱسغاعات  جي٤ٞٚدزت٘ ن٬َا َقٓٛعا 

اهلا٥ذ١ اييت تضٜز إٔ تعٗض ٫ٚميهٔ سبغٗا، ٚيهٓٗا َنطض٠ إٔ ػٝب ع٢ً ايكٍٛ مبجً٘ 

ايٓاؼ، غري أْٗا ؽعضت إٔ َٛقؿا نٗشا ٫ٜٓتر إ٫  ٚتضر عٔ نٌ َا تغأٍ مبا سؿعت٘ َٔ

ايؾكا٤ ٚايب٪ؼ"
5
. 

ٚثضٜا يف صٚا١ٜ "ثضٜا" متجٌ ايؿتا٠ املغٝش١ٝ اييت سقًت ع٢ً سغ ٚاؾض َٔ 

ايتعًِٝ يف املزاصؼ ايؿضْغ١ٝ، تزٚص ٖشٙ ايضٚا١ٜ سٍٛ ؾتا٠ َغٝش١ٝ ؽا١َٝ ا٭فٌ، َٚٔ 

ىل سٝا٠ أعض١ٜ أٚؾض غ٢ٓ ٚأععِ أعض٠ ؾكري٠ تغهٔ اٱعهٓزص١ٜ، ٚقز طُشت "ثضٜا" إ

صخا٤ َٔ سٝا٠ سٜٚٗا، ٚقز اعتكزت إٔ أقضب طضٜل إىل سيو، إمنا ٖٛ ايظٚاز َٔ غ٢ٓ، ؾكز 

تٓاٍٚ عٝغ٢ عبٝز فاسب ٖشٙ ايضٚا١ٜ قناٜا املضأ٠ املقض١ٜ خاف١، ٚاملضأ٠ ايعضب١ٝ 

بٞ، ٚأْ٘ تتأثض عا١َ، ٚأؽاص إىل َغا٥ٌ املضأ٠ ٚأطَاتٗا اييت ٜعاْٝٗا اتجمتُ  املقضٟ ٚايعض

بايٓغا٤ املجكؿات،ٚرعا خ٬ٍ ؽدقٝات ايضٚا١ٜ إىل إف٬ح اتجمتُ  املقضٟ ٚايؾعٛب 

ْٚغتطٝ  إٔ ٬ْسغ بعنا َٔ  ٚاعرتع٢ اْتباٙ ايٓاؼ إىل قناٜا املضأ٠ ٚأطَاتٗا، ،ايعضب١ٝ

 ايكناٜا ٚأطَاتٗا يف سٛاص راص بني ايبطٌ ٚع١ُ ايبط١ً، ؾٝكٍٛ:

 ب١؟ـــ "فٛص٠ َٔ ٖشٙ ٜاعت يبٝ

 ـــ فٛص٠ ثضٜا بٓت "أخٜٛ٘". 

ظٌ "ٚرٜ  ْعّٛ" ٚاقؿا أَاّ ايقٛص٠ املٓشبغ١ يف إطاص مجٌٝ َعًل ع٢ً اؿا٥ط،  

ٜتأٌَ يف إعذاب تكاطٝ  ايؿتا٠، ٚيبجت ايغٝز٠ ؼزم ؾٝ٘ يرت٣ تأثري مجاٍ ثضٜا يف 

 ْؿغ٘، ٚنأْٗا أرصنت إٔ ايؿتا٠ صاق١ٝ، ؾاعطضرت تكٍٛ بػبا٠ٚ يتظٜز ؽػؿ٘ بٗا:

 "ٖار٣ فػاص خايك". ـــ

أدابت٘ ايغت يبٝب١ سيو بًٗذتٗا ايغٛص١ٜ ٚع٢ً ؽؿتٝٗا ابتغا١َ سن١ٝ 

يتؾذع٘ ع٢ً اٱؾقاح عُا ٜهٓ٘ مُريٙ، ٚيهٔ ايؾاب عار إىل َكعزٙ فاَتا َؿهضًا، 

ٚصمبا نإ ٜتأٌَ فٛص٠ ايؿتا٠ اييت اْطبعت ؾذأ٠ يف فؿش١ فزصٙ، ؾًُا صأت٘ مل 
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 مجاٍ ايؿتا٠ ٚآرابٗا ٚأخ٬قٗا ٚاملظاٜا امل١َٖٛٛ اييت ٜغرتعٌ يف ايه٬ّ أخشت تطٓب يف

 ؽًكٗا ؾٝٗا، َٚٔ ؽأْٗا إثاص٠ عٛاٌَ اٱعذاب يف ايضدٌ.

ٚيبح ٚرٜ  ْعّٛ ٜغتعٝز يف سانضت٘ أقٛاٍ ايغت يبٝب١، ٚقز ؾِٗ َٓٗا قب٫ٛ فضحيا يف 

 ساي١ إقزاَ٘ ع٢ً سطبتٗا.

 ـــ ملاسا مل أصاٖا عٓزى أبزا ٜا َزاّ؟

 عٓز أبٖٛا يف اٱعهٓزص١ٜ.ـــ َاٖٞ 

 ـــ أيٝغت هلا أّ؟

 ـــ َاتت أَٗا ٜاسضاّ ٖٚٞ يف اـاَغ١، ؾضباٖا أبٖٛا تضب١ٝ عاي١ٝ يف املزاصؼ.

 ثِ أصرؾت سيو مبا َعٓاٙ،

 ـــ عأنتب هلا ايّٝٛ يتشنض متن٢ بنع١ أَاّ َعٓا،

٫ قايت سيو ْٚعضت إيٝ٘ ْعض٠ َع١ٜٛٓ تضٜز إٔ تؿُٗ٘ بٗا أْٗا مل تؿعٌ سيو إ

٭دً٘، أَا ٖٛ ؾأطضم إىل ا٭صض َتذا٬ٖ غضمٗا"
6
. 

"ٚناْت ايػاْٝات ٜغضٕ ع٢ً ايؾاط٧ بًباعٗٔ ايبشض٣ ٖٚٛ ٜٗبط إىل َا ؾٛم 

ؽدقٝا  طٚايغاقني عاصٜني، ؾٝبزٚ ؿِ اٱبايضنب١ بهجري تاصنا ْقـ ايؿدشٜٔ 

اّ تًو ْاعُا تؾٛب٘ محض٠ تؿاس١ٝ ثري يف ْؿػ ايضدٌ قاب١ًٝ ١ُْٗ، ٚتزؾع٘ إىل ايتٗ

ا٭قزاّ اؿ٠ًٛ ايقػري٠، نإٔ ايؿتا٠ تزصى تأثري َٓعض دغُٗا ايعاصٟ يف ايضدٌ 

اػاٙ أْعاصٙ، ٚملا تضاٖا تغتكض ؿع١ ع٢ً أقزاَٗا ايعاص١ٜ  ٤ٟؾتذزٖا ترتقب غبح بض

اـ٬ب١ تتعاٖض باـذٌ، ؾتشاٍٚ عبجا إخؿا٤ٖا ؼت ايًباؼ ايكقري ايعزر ٜغاَح ٖشا 

مبا ٜغبب٘ يٓا َٔ عٛاٌَ ايًش٠ ٚا٭مل"اؾٓػ ايًطٝـ ايٛرٜ  
7
. 

ث٬ث١ٝ املاطْٞ ايٓغا١ٝ٥، ٚبعز ؼٍٛ املاطْٞ إىل فاٍ ايضٚا١ٜ تٛدز ي٘ ث٬خ صٚاٜات 

 م(2833)ث٬ث١ صداٍ ٚاَضأ٠ ٚ م(2832)إبضاِٖٝ ايجاْٞ ٚ م(2833)ٖٞ: إبضاِٖٝ ايهاتب 

ؽضى" ؾاملاطْٞ ٜقٛص املضأ٠ يف أعُاي٘ َض٠ "أرا٠ ؿؿغ ايٓٛع ٚمجاهلا
8
َٚض٠ ٫ جيز َؿضا  

َٔ إٔ ٜعرتف بإٔ "٤٫ٖٛ ايٓغا٤ أَض عذٝب ٚايشٟ ٜغتطٝ  إٔ ٜعضؾٗٔ ع٢ً سكٝكتٗٔ 

مل خيًل بعز"
9
ظٌ سبٝب٘، إٕ ث٬ث١ٝ ثِ ٜقض ع٢ً إٔ اٱْغإ ٫ ٜغعز باؿٝا٠ إ٫ يف  

٠ بأمناط ايٓاؼ ٚتظخض بُٓاسز املضأ٠ ٚقناٜاٖا خ٬ٍ ايؿرت٠ اييت ْؾضت ٤ٛاملاطْٞ ممً

  ؾٝٗا ؾبُٝٓا متجٌ ؽٛؽٛ يف "إبضاِٖٝ ايهاتب" قن١ٝ اؿب ٚاؿب ٚايظٚاز".

ٜكٍٛ: "ملاسا م( 2822)ْٚض٣ إبضاِٖٝ عبز ايكارص املاطْٞ يف صٚاٜت٘ "إبضاِٖٝ ايهاتب" 

ا آخض ٦ٜعذظ اٱْغإ عٔ ا٫عت٤٬ٝ ع٢ً دغِ مجٌٝ ٚاسز؟ ملاسا ٜؾعض إٔ ٚصا٤ َا ٜٓاٍ ؽٝ

ت ؟ أٖٞ طبٝع١ اؿب اـبٝج١ املانض٠، أّ ٖشا عض املضأ٠ ا أؾنت ٚأ٦َٜؾتٗٞ ٜٚضاؽ؟ ؽٝ

ٚعشضٖا؟ ٚتاهلل َاأمأٍ ٖشا اؾغِ ايشٟ ٜؾٝ  يف ْؿغٞ ايضغب١، عًٛا ٚعؿ٢ً؟"
10
. 

ْٚض٣ بط١ً صٚا١ٜ إبضاِٖٝ ايجاْٞ "ؼ١ٝ" تعرب قن١ٝ اؿٝا٠ ايظٚد١ٝ ٖٚٞ ايضٚا١ٜ 

قق١ صدٌ  ٞيعاطؿ١ٝ ٚؼهايجا١ْٝ يًُاطْٞ ؾٗٞ َجٌ صٚاٜت٘ ا٭ٚىل تتشزخ عٔ اؿٝا٠ ا

يف ع٬ق١ َ  ث٬خ ْغا٤، ٚيهٓٗا ٫ تبًؼ املغت٣ٛ ايؿين ٱبضاِٖٝ ايهاتب عٝح أْ٘ 

ٜٓكقٗا ؾهاٖتٗا ٚعدضٜتٗا نُا ٜٓكقٗا ؽعضٜتٗا ٚسٜٝٛتٗا ثِ ٖٞ ١٦ًَٝ بايتش٬ًٝت 
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ايغٝهٛيٛب١ٝ امل١ًُ اـاف١ مبؾاعض ايٓغا٤ ٚعٛاطؿٗٔ ٚطبا٥عٗٔ ٚايبطٌ أْاْٞ 

١ "إبضاِٖٝ ايجاْٞ" ٖٞ قق١ إىل ايٓغا٤ بعني ايتؿٛم ٚايهربٜا٤. ؾضٚاٜ َٚتػطضؼ ٜض٣

ٜنطضب يف عٛاطؿ٘ امطضابا طبٝعٝا سٝا فارقا ػاٙ ث٬خ َٔ ايٓغا٤، نٌ  إْغإ

َٓٗٔ منٛسز َٔ املضأ٠ ًٜتكٞ َ  ا٭خضٜات يف اؾٓػ ٜٚؿرتم يف ايطضاط، ٚنٌ َٓٗٔ 

 اَضأ٠ طبٝع١ٝ يف ٖشا ا٫ػاٙ.

إبضاِٖٝ ايجاْٞ، تتُت  صٚا١ٜ "ث٬ث١ صداٍ ٚاَضأ٠" ع١ٜٛٝ ٚيهٔ بايعهػ َٔ 

َٔ ايعٓٛإ، ٖشٙ ايضٚا١ٜ  حأنجض ٚتٛدز ؾٝٗا ؽدٛل ٚأسزاخ ممتع١ ٚنُا ٖٛ ٚام

تعاجل َٛمٛع ع٬ق١ َ  ث٬ث١ صداٍ، ؼًٌ ؾٝٗا ف٬ت ايؾدقٝات ٚع٬قاتٗا َٔ سب 

١ يًضٚا١ٜ عٓزَا تؾضف ٚطٚاز، ايضٚا١ٜ سات سبه١ َعكز٠، ٜتِ ؾٝٗا مل اـٝٛط املدتًؿ

 ايضٚا١ٜ ع٢ً ايٓٗا١ٜ.

يتٛؾٝل اؿهِٝ، تقٛص "ع١ٝٓ" ايؾدق١ٝ  م(2822)ٚصٚا١ٜ "عٛر٠ ايضٚح" 

ايٓغا١ٝ٥ ايض٥ٝغ١ ؾٝٗا، إْٗا سقًت ع٢ً قزص َٔ ايتعًِٝ ثِ سذبت يف ايبٝت تكضأ بعض 

ايهتب، ٖٞ تكّٛ بزٚصٜٔ، أٚهلُا ظاٖضٟ ٜٓب  َٔ اؽرتانٗا نإسز٣ ايؾدقٝات 

١ٝ يف تؾهٌٝ أسزاخ ايضٚا١ٜ ٖٚٞ ْب  اؿب يهٌ أؾضار ايضٚا١ٜ: قغٔ ٚعبزٙ ايٓاَ

ٚعًِٝ ٚست٢ َربٚى اـارّ ثِ َقطؿ٢ ايتادض ٚاؾاص اؾزٜز، ٚايجاْٞ رٚص صَظٟ 

 أقضب إىل ايتذضٜز تبزٚ ؾٝ٘ صَظا يًٛطٔ.

تزٚص سٍٛ أعض٠ قض١ٜٚ تعٝؿ يف ايكاٖض٠، ٚظاْب ؽدقٝات ايضٚا١ٜ،  ٚايضٚا١ٜ

طًتٗا ٖٞ اييت متجٌ قطب ايضس٢ ايش٣ تزٚص سٛي٘ اؿٝا٠ بأؾضاسٗا ٚأسظاْٗا ثِ "ع١ٝٓ" ب

تك  أسزاخ ايضٚا١ٜ يف َز١ٜٓ ايكاٖض٠ ايظاٖض٠ نُا تك  يف ايضٜـ ايشٟ ميجٌ ايعضاق١ 

 ٚا٭فاي١.

ٖشٙ ا٭عض٠ اييت تضَظ إىل ايؾعب املقضٟ، ٖٞ َٔ ْٛع غضٜب، ؾأؾضارٖا َُٗا 

ِٗ، ٥ِٗ ٚمضا٥ِٖ، ِٖ فتُعٕٛ، َتٛسزٕٚ يف عضا٩تبآٜت أَظدتِٗ ٚاختًؿت أٖٛا

ٚفشِٖٛ َِْٚٛٗ ٚفشتِٗ َٚضمِٗ ٚسبِٗ ٚبػنِٗ، ؾإسا ْاَٛا، ْاَٛا يف غضؾ١ 

ٚاسز٠ ٚع٢ً عضاٜض َرتاف١ نأِْٗ يف غري َغتؾؿ٢ ٚإسا أنًٛا أنًٛا َعا ٚإسا دًغٛا 

، ٚسزخ دًغٛا َعا، ست٢ إسا َضمٛا َضمٛا َعا، ٚباملضض ْؿغ٘ ثِ ٜتِ َعاؾتِٗ َعا

٫ٚسضز، إِْٗ ٜبًٕٛ َٔ َضمِٗ َعا، ثِ تتظأَ أٜاّ غضاَِٗ ؾِٗ حيبٕٛ أٜنا َعا 

ٜٚهٕٛ قٛص سبِٗ ؾتا٠ ٚاسز٠، ٜك  قغٔ ٚعبزٙ ٚعًِٝ، نأِْٗ يف سب ع١ٝٓ ٚاسز٠ 

بعز اٯخض ٚؽتًـ عٛاطؿِٗ مٖٛا َٔ َجاي١ٝ إىل ؽٗٛا١ْٝ ٚقغٔ ٖٛ ايش٣ حيب 

١ًٝ، ٖٚٞ ٫تٓذضف يف تٝاص اؿب ٖٚٞ تؿنٌ َقطؿ٢ سبا َجايٝا عُٝكا ٚيهٔ ايؿتا٠ عُ

ؽابا َٔ أْبا٤ ػاص احمل١ً ا٭ثضٜا٤، ٖٚٛ ْؿػ َقطؿ٢ ايش٣ ناْت طْٛب١ تهٔ هلا اؿب 

 ٚتغبح يف أس٬َٗا ي٘ ٚتٛر إٔ تغتأثض ب٘.

يهٔ "ع١ٝٓ" قز اْقضؾت عِٓٗ ٚٚقعت يف سب سكٝكٞ َ  داصٖا َقطؿ٢ 

ني ٚعًُت ع٢ً تأطِٜ ا٭َض ط١ْٜٛ، ٖٚشا اؿب أمثض ا٭َض ايش٣ أر٣ إىل أط١َ بني ا٭عضت

يف ايظٚاز ؾ٦ٝػ احملبٕٛ ٚؼطُت أس٬َِٗ ٚنإ قغٔ أنجض ايؾعب أملا ُٖٚا ٚبعز 
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ٖشا ايؿؾٌ امل٪مل يف اؿب ايشٟ عبب ؾضقتِٗ ٚتؾتتِٗ يبعض ا٭سٝإ، ْضاِٖ مجٝعا 

 ّ اييت اْؿذضت يف تًو ايؿرت2828.٠ٜؾاصنٕٛ بهٌ دز١ٜ يف ثٛص٠ 

ْعض إىل ا٫قتباؼ ايكارّ َٔ ايضٚا١ٜ ػز نٝـ قزّ تٛؾٝل اؿهِٝ فٛص ٚا

املضأ٠ ؾٝٗا: "ؾكز ناْت أصبط دأؽا ٚناْت املضأ٠ يف نٌ تضعضعٗا اؾغُٞ ٚاملعٟٓٛ، 

ٚإٕ ٖٞ أسٝاْا سؿنت أٖزابٗا ايط١ًٜٛ اؾ١ًُٝ ٖٚٞ تهًِ قغٔ ٚمشهت مشهات 

ط٬م ايٓعض إ٫ يف أرب ٚخؿض ْغا١ٝ٥ صقٝك١ غا١ٜ يف ا٭ْٛث١، َٓعت عٝٓٝٗا َٔ إ

ٚؼؿغ، ؾُا نإ سيو نً٘ عٔ طبٝع١ ؾٝٗا، بٌ ٖٛ سٝا٤ َقطٓ  يعً٘ أصم عشض 

متتاط ب٘ املقض١ٜ، ٚاؿكٝك١ إٔ املقض١ٜ أَٗض اَضأ٠ تزصى بايعظٜظ٠ َا يف ايٓعض٠ 

ايٛاسز٠ َٔ ٚق  ٚتأثري، يشا ٖٞ ٫ تٓعض إىل قزثٗا نجريا ٫ٚ تبدػ ْعضاتٗا ٫ٚ 

اؾا نُا تؿعٌ ايػضب١ٝ اؾض١ٝ٥ ايٓظق١، بٌ إْٗا ؼتؿغ بٓعضاتٗا بني أٖزابٗا تًكٝٗا دظ

ٚتضؽل املضخا٠ نُا حيؿغ ايغٝـ يف ايػُز، إىل إٔ ؼني ايغاع١ املطًٛب١ ؾرتؾ  صأعٗا 

"ْعض٠ ٚاسز٠ تهٕٛ ٖٞ نٌ ؽ٤ٞ
11
. 

ّ( يط٘ سغني، تٛاد٘ أط١َ تؾهًٗا 2832ٚآ١َٓ يف ص١ٜٚ "رعا٤ ايهضٚإ" )

ٚايعضف ايبايٞ ايشٟ قن٢ ع٢ً ث٬خ سضا٥ض إٔ ٜتؾضرٕ يف اٯؾام بغبب دضٜض٠ ايتكايٝز 

أب ؾاعل، ٚؽدقٝتٗا تتشضى ع٢ً دبٗات عز٠ تتعاٌَ َعٗا غٛف ٚسشص ٚاؽتٝام 

ٚأٌَ، ٚقز تٛاد٘ أط١َ أخض٣ أسزثت مٝاعٗا ايعاطؿٞ عببت بغ٤ٛ ايٛم  ا٫قتقارٟ 

ٚاع١ٝ سيو دٝزا سني تشنض  َٚا اعتبع٘ َٔ عبٛر١ٜ يًطبك١ ايٛعط٢، ٚآ١َٓ ناْت

"َٚنت أٜاّ ق١ًًٝ ٚيهٓٗا ثك١ًٝ ناْت أَٓا تزٚص ؾٝٗا بٓؿغٗا ٚبٓا ع٢ً ايبٝٛت تعضض 

١َ، نُا تعضض اٱَا٤ ع٢ً ايغار٠"ْؿغٗا ٚتعضمٓا يًدز
12
. 

ٚيف َٛم  آخض ٜعٗض ايهاتب ؽدق١ٝ املضأ٠ بإٔ "ٖشٙ املضأ٠ اييت مل تبًؼ 

ْؿغٗا سٝا٠ ايؾٝٛذ: سضَإ َتقٌ، ٚاْقضاف ايؾٝدٛخ١ بعز ٚيهٓٗا قز ؾضمت ع٢ً 

عٔ نٌ َا يف اؿٝا٠ َٔ يش٠، ٚإعضاض عٔ نٌ َا يف اؿٝا٠ َٔ َتاع، ٚانتؿا٤ مما 

ٜكِٝ ا٭ٚر ٫ٜٚزْٞ َٔ املٛت، ْٚعض َتقٌ إىل ٖشا املامٞ ايكضٜب ايشٟ ميً٪ٙ اؿظٕ 

ا ٗ، ؾ٬ ٜغعؿٜٚكُٝ٘ ا٭ع٢، ٚتنطضّ ؾٝ٘ ٖشٙ ايٓريإ اييت ؼضم قًب املضأ٠ سني ؼب

"ممٔ ؼب إ٫ خٝا١ْ ٚخزاعا ٚغزصا اؿب، ٫ٚ تًكٞ
13
ٜٚكٍٛ ايهاتب: "ٚإْٗا يؿٞ سيو  .

قظ١ْٚ ٭َغٗا، ٜا٥غ١ َٔ غزٖا، َعضم١ عٔ َٜٛٗا، ٚإسا اؿٝا٠ تتهؾـ هلا عٔ خطب 

دزٜز ثكٌٝ، يٝػ أقٌ ْهضا ٚأٖٕٛ أَضا َٔ تًو اـطٛب اييت بًتٗا يف سٝاتٗا املام١ٝ، 

ٖا ؾ٬ تض٣ إ٫ ظ١ًُ، ٚتٓعض أَاَٗا ؾ٬ تض٣ إ٫ ظ١ًُ ٚتٓعض عٔ ميني ٤اؾٗٞ تٓعض ٚص

ٚمشاٍ ؾ٬ ػز عْٛا ٫ٚ ْقريا"
14
. 

تٓكط  ا٭ٌٖ إ٫ َٔ دز٠ عذٛط  م(،2823)ٚ"سٛا٤" يف صٚا١ٜ "سٛا٤ ب٬ آرّ" 

تعٝؿ يف عامل اؾٔ، ٚاـاصز إَاّ ٚايؾٝخ رصٜٚؿ ٚل١ٝ اـار١َ اؾا١ًٖ، ٚأَا 

يضٚا١ٜ ؾٗٞ ٜعٝؿ دغزٖا يف سٞ ؽعيب ٚبٝت َتٛام ، ٚيهٔ خٝاهلا تقٜٛض سٛا٤ يف ا

حيًل بعٝزا سٍٛ ققٛص ا٭غٓٝا٤، سٝح أرخًت ْؿغٗا ٚؾضمت ٚدٛرٖا يف ب١٦ٝ ؽتًـ 
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عٓٗا يف ٚمعٗا ا٫دتُاعٞ ٚقُٝٗا اـاف١، ٖٚٞ ؽتًـ يف ٖشا عٔ آ١َٓ يف "رعا٤ 

كٗا َٚ  سيو تزصى سزٚر ٚمعٗا ايهضٚإ" اييت تعاؽض اب١ٓ املأَٛص ٚتغابكٗا ايعًِ ؾتغب

 ايطبكٞ ؾ٬ تتدطاٙ.

صٚا١ٜ "سٛا٤ ب٬ آرّ" سزٜح عٔ ؾرت٠ اْتكاي١ٝ يف اتجمتُ  املقضٟ، عٓزَا ناْت  

ايطبك١ املتٛعط١ ػاٖز يف عبٌٝ صؾ  َغتٛاٖا ا٫دتُاعٞ ٚناْت أس٬َٗا ٚآَاهلا 

ا ٚنإ اتجمتُ  تتشطِ ع٢ً ايقدٛص ٚايعكبات اييت ؽارتٗا ايطبكات ايعًٝا يف عبًٝٗ

 ميض بٓٛع َٔ ايقضاع ايطبكٞ.

ؾُٛمٛع ايضٚا١ٜ ايض٥ٝغٞ ٖٛ "ٜأؼ املجكؿني َٔ أبٓا٤ ايطبك١ ايٛعط٢ ايؿكري٠ 

ايشٜٔ حياٚيٕٛ ؽل طضٜكِٗ يف اؿٝا٠ بهؿاسِٗ ٚعضقِٗ ٚايشٜٔ ٜؿعًٕٛ يف فضاعِٗ 

 ٱثبات ٚدٛرِٖ ست٢ عٔ أْؿغِٗ، ٚيهِٓٗ بضغِ نؿاسِٗ ايؾام ٜعذظٕٚ عٔ ايٓذاح

يف اؿٝا٠ اييت ٫متٓشِٗ تعٜٛنا عٔ دٗزِٖ إ٫ ايعشاب ٚايٝأؼ، ِٖٚ يف َعضنتِٗ َ  

اؿٝا٠ ممظقٕٛ بني صغبتِٗ يف ايتدًك َٔ ايعارات ٚايتكايٝز اييت تؾزِٖ إىل ب٦ٝتِٗ 

ا٭ٚىل، ٚبني صغبتِٗ يف ؼكٝل طُٛسِٗ ٚا٫ْتكاٍ إىل سٝا٠ أصسب، تكـ ايطبك١ 

ٗا، ٚايطبك١ ا٭صعتكضاط١ٝ تن  ايعضاقٌٝ يف طضٜك٘ منٛ ا٭عتكضاط١ٝ سا٬٥ بِٝٓٗ ٚبٝٓ

املجكؿني َٔ أبٓا٤ ايطبك١ ايٛعط٢، ٫ٚتعرتف هلِ عكِٗ يف اؿٝا٠، ٚإٕ ناْت تتعاٖض 

أسٝاْا بايعطـ ع٢ً بعض أؾضارٖا، طاملا اقتقض رٚصِٖ ع٢ً ايٛقٛف َٛقـ املتاب 
15
. 

َٗا ٚتظٚز أبٝٗا، ٚع٢ً سٛا٤ ؾتا٠ ؾكري٠ ٜت١ُٝ تعٝؿ يف صعا١ٜ دزتٗا بعز َٛت أ

ايضغِ َٔ ايؿكض ٚايٝتِ ٚايب١٦ٝ اؾا١ًٖ املتدًؿ١ يًذز٠ طاق١ متن٢ يف ايزصاع١ 

ٚتتدضز بتؿٛم يف َزصع١ ايغ١ٝٓ ٚست٢ تغتشل بعج١ يًزصاع١ يف اـاصز، ٚيهٓٗا 

تقطزّ بأٍٚ عضق١ً نبري٠ يف طضٜكتٗا، إٕ ايطبك١ ايعًٝا ٫ؼب إٔ تض٣ ايطبك١ 

 عًٛ َهاْ٘، ؾٗٞ ؼضّ َٔ ايبعج١ ٖٚٞ تغٓز إىل بٓت َٔ ايطبك١ ايعًٝا ايزْٝا تٓاؾغٗا يف

سات اؿٍٛ ٚايطٍٛ ٚسٛا٤ تجٛص ثا٥ضتٗا، يهٔ ٫ تعؿض بطا٥ٌ، ؾايطبك١ ايعًٝا أق٣ٛ َٔ إٔ 

تغتطٝ  ٚسزٖا إثبات ٚدٛرٖا أَاَٗا، ؾأثضت إٔ تعٛض َا ؾكزت بايتؿاْٞ يف ايعٌُ 

  رصد١، ْغٝت ؽبابٗا ٚرٚاع٢ أْٛثتٗا.ٚاـز١َ ا٫دتُاع١ٝ ٚاُْٗهت ؾٝٗا إىل

صعتكضاط١ٝ، ٚيف سؿ١ً خري١ٜ عٓشت ؿٛا٤ ايؿضف١ ٭ٕ تٓغب إىل ايطبك١ ا٭

سضّ "ْعِٝ باؽا" اييت أعذبت غطبتٗا يف اؿؿ١ً ٚأبزت  تعضؾت بـ"ؾضٜز٠ ٖامن"

بضغبتٗا يف إٔ تهٕٛ َزصع١ ٫بٓتٗا ايقػري٠، ٚبزأت ترترر ع٢ً ايبٝت ايهبري ٚاطًعت 

اؿٝا٠ ايضغٝز٠ ٚع١ٜٛٝ ايعٝؿ ٖٚٓا٥٘ ٚراعبت اـٛاطض بٓؿغٗا إٔ تهٕٛ َٔ تًو  ع٢ً

ٚأعذبت ب٘ إىل إٔ اعتشاٍ اٱعذاب إىل  ٟايطبك١ ايضاق١ٝ ٚتعضؾت ع٢ً ابٔ ايباؽا صَظ

سب عاصّ داصف ٜهتغح نٌ َا أَاَ٘، ؾربغِ ؾاصم ايغٔ سٝح ٖٞ تهرب صَظ٣ بغٓٛات 

٬ يف تػٝري ايٛم  ٚايغُٛ بايطبك١ ٚايعؿض باؿٝا٠ عز٠ ؼبٗا ٚتت٢ُٓ ايظٚاز َٓٗا، أَ

ا٭عتكضاط١ٝ اهل١٦ٝٓ، َٚ  أْٗا مل تغتط  إٔ تقاصح عبٗا يضَظ٣، إ٫ أْٗا ساٚيت 

دٗزٖا إٔ تكرتب َٓ٘ ٚتؿٛط عب٘ ثِ ايظٚاز َٓ٘، ؾزعت٘ َٜٛا إىل طٜاص٠ بٝتٗا، ع٢ً أؽز 

َ  سيو مل تؿكز ا٭ٌَ، ٚظٌ  َا تهٕٛ ع٢ً اصتباى، ٚخذٌ ٚمل تهٔ ايظٜاص٠ عاص٠ ؿٛا٤
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اؿب ايك٣ٛ ايجا٥ض ٜت٬عب بكًبٗا، ست٢ رْت ايغاع١ اييت ؽٓل ا٭س٬ّ يف َٗزٖا 

ٚمتٛت قبٌ إٔ تض٣ ٚد٘ ايٓٗاص، أعًٓت خطب١ صَظ٣ ٫ب١ٓ فزٜل ايباؽا َٔ ايباؽٛات، 

٫ٚ تغٌ عٔ ايقز١َ، إْٗا ناْت قاع١ٝ عببت ؿٛا٤ ايك١ٜٛ ايطُٛس١ املٓهض٠ يًتكايٝز 

اؾا١ًٖ، املضض ايٓؿغٞ ٚاؾغزٟ ٚا٫عتغ٬ّ يٓؿػ ا٭ٖٚاّ ٚايؾعٛس٠ اييت ناْت 

تضؾنٗا ٚناْت ايٓتٝذ١ ْٛبات ايقضع، ثِ ايؿؾٌ يف ايعٌُ بعز إٔ ناْت ؾٝ٘ آ١ٜ 

 ايٓذاح.

سنضت سٛا٤ سؿٌ طٚاز صَظ٣، سنضت َتشا١ًَ ع٢ً ْؿغٗا، نٌ َاتضاٙ 

ٓزؾع١ بغضع١ ٖا١ً٥ إىل ْٗاٜتٗا ٜكٛض بٓا٥ٗا ٜٚٗز َٔ نٝاْٗا ٜٚزَض ْؿغٗا، ٖٞ َ

احملت١َٛ....ثِ عارت إىل بٝتٗا ٚيبغت ثٛب طؾاف ناْت تزخضٙ، ٚؽضبت مسا قات٬، 

ٚاعتًكت ع٢ً عضٜضٖا ٚيف أسْٝٗا فٛت املػٓٝات، ٜٓؾزٕ يضَظ٣ ٚعضٚع٘ أْؾٛر٠ 

ايظؾاف"
ٜا سٛا٤ صَظ ايطبك١ ايؿكري٠ َُٗا ساٚيت ٫تؿٛطٜٔ بضَظ٣، "صَظ  16

بٝٓو ٚبٝٓ٘ دزاص، دزاص ٖا٥ٌ ٫ ٜغكط٘ ٫ٜٚٗزَ٘ إ٫ ثٛص٠، ثٛص٠ ا٭صعتكضاط١ٝ" 

مجاع١ٝ عٓٝؿ١، ٫بأؼ َارَت خامع١ ٚتابع١ يًطبك١ ايعًٝا، َٚا إٕ صؾعت صأعو، 

 ى اينٝاع، ست٢ ميهٔ إٔ تهٕٛ سيو َٛتا.٩ٚساٚيت تػٝري طبكتو، ؾذظا

ريا يف ٚ"عاص٠ " يف صٚا١ٜ عاص٠ يعباؼ قُٛر ايعكار ٖٛ ٜٓؿل دٗزا ؾٓٝا نب

تكزِٜ ؽدق١ٝ عاص٠ يٓا، حيهٞ يٓا طضؾا َٔ سٝاتٗا قبٌ إٔ ٜعضؾٗا ُٖاّ، ٜٚقـ 

ٚقا٥عٗا َع٘، ٚتقضؾاتٗا بإطا٥٘ ٚٚعا٥ًٗا ٫عتذ٬ب صماٙ ٜٚطٓب يف إٜضار ْٛاطعٗا 

املدتًؿ١ املتعاصم١، ٜٚكاصْٗا بػريٖا َٔ ايٓغا٤ ٚخاف١ بـ"ٖٓز" اييت تك  َٓٗا ع٢ً 

ٜتب  ٖشا نً٘ ع١ًٝ ؾ١ٝٓ ْامذ١ ٚأخض٣ عاسد١ يٝطًعٓا ايطضف اٯخض املٓاقض، ثِ 

ع٢ً َا ٜزٚص يف راخٌ ْؿغٗا َٔ عٛاطـ ٚأٖٛا٤ ٚأخريا بضبطٗا بتاصٜخ ايتطٛص ايبؾضٟ 

نً٘، ٚخاف١ بتطٛص ٚظٝؿ١ املضأ٠ َٚٛقؿٗا َٔ ايضدٌ، يهٞ ميز قاَتٗا اىل املامٞ، 

ّ اىل دٛاص قُٝتٗا نُا ميزٖا إىل اؿامض ٚيهٞ تهتغب فؿ١ ايضَظ ٚاملع٢ٓ ايعا

 ايؿضر١ٜ ناَضأ٠  بني ايٓغا٤.

ْا ْعًِ َٓ٘ تؿافٌٝ نجري٠ عٔ فؿاتٗا إؾأَا ايٛفـ اـاصدٞ يغاص٠ ؾ

اؾغز١ٜ ؾٗٞ "مج١ًٝ: مج١ًٝ ٫ َضا٤، يٝغت أمجٌ َٔ صأٟ "ُٖاّ" يف سٝات٘ ٫ٚ أمجٌ 

ا٤" "ؾًٛ َٔ صأٟ يف أٜاّ ؾتٓت٘ ٚؽػؿ٘ ٚيهٓٗا مج١ًٝ مجا٫ حيتؿغ بػريٙ يف ٬ََح ايٓغ

عُزت اىل تضتٝب أيـ اَضأ٠ ٖٞ َٓٗٔ يٓعُتٗٔ ٚاسز٠ بعز ٚاسز٠ يف َضاتب اؾُاٍ 

املأيٛف، ٚمٝت "عاص٠" عٔ ايقـ ٚسزٖا .. ٚإ نٓت ٫تٓهضـــ ٫ٚ تبايٞ إ تٓهض ـــ اْٗا 

 تأتٞ بعز ٦َات".

، ٚعٝٓاٖا ل٬ٚإ ٚطؿاٚإ، ٚؾُٗا ؾِ ايطؿٌ ٢ٚيٕٛ عاص٠ نايؾٗز املقؿ

قٓٗا نطضف ايهُجض٣ ايقػري٠، ٚدغُٗا بض ٚدٝزٖا نأْ٘ اؿ١ًٝ ايؿ١ٝٓ ايضمٝ  ٚس

 تٓغذِ بني ايٛد٘ ايٓنري ٚاؾغِ ايػنري.

ٖٚٞ سظ١َ َٔ أعقاب تغ٢ُ اَضأ٠، اعتػضقتٗا ا٭ْٛث١ ؾًٝػ ؾٝٗا إ٫ أْٛث١، 

 ٚيعًٗا أْج٢ ْٚقـ أْج٢ ٫ْٗا أنجض َٔ اَضأ٠ ٚاسز٠ يف ؾنا٥ٌ اؾٓػ ٚعٝٛب٘.
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ب٘ "ايعكار" َٔ ٚفـ خاصدٞ يغاص٠، أَا ٚفؿٗا َٔ ايزاخٌ  ٤ٖٞشا بعض َا جي

ؾإ ايهاتب ٜضاٚح ؾٝ٘ بني ايٛفـ ايتكضٜضٟ املباؽض ملا ٜزٚص يف ْؿػ "عاص٠" َٔ عٛاطـ 

ٚأؾهاص ٚبني ايٛفـ ايؿين ايٓامر هلشا ايشٟ ميٮ تًو ايٓؿػ اؿ١ٝ، ؾُٔ أَج١ً 

 :ايٛفـ ايتكضٜضٟ ـــ ٖٚٛ ايػايب ع٢ً ايضٚا١ٜ ـــ قٛي٘

"عاؽت..تٓعض إىل خطاٜا ا٭رٜإ ْعض٠ املضأ٠ ايٛث١ٝٓ اييت ْؾأت قبٌ إٔ ٜٓؾأ 

ا٭ْبٝا٤ ؾٗٞ يٝغت ناملتز١ٜٓ اييت خاَضٖا ايؾو يف رٜٓٗا، ٚيهٓٗا ناملضأ٠ اييت مل تتزٜٔ 

قط ٫ٚ قبٌ هلا بايتزٜٔ..َٚجًٗا نُجٌ ايطؿٌ ٜأنٌ اؿ٣ًٛ خًغ١ إٔ مل ٜأنًٗا 

ًَٕٛٛ ٭ِْٗ َٓعٛٙ، ٚيٝػ ٖٛ باملًّٛ ٭ْ٘ اختًػ َا ٫بز َٔ دٗض٠، ٚآبا٩ٙ َ  سيو ِٖ امل

 اخت٬ع٘.

"يٝغت غٛا١ٜ اؾغِ عٓزٖا نذٛع اؿٝٛإ ٜؾبع٘ ايعًـ ٫ٚ ننذض املزَٔ 

خيزصٙ ايعكاص، ٚيهٓٗا نضعز٠ اؿ٢ُ ٚفضع١ ايؿضح اؾُٛح، ٜتبعٗا ايٓؾاط ٚاملضاح 

 نُا ٜتبعٗا ا٫عٝا٤ ٚايبها٤".

ي١، ايقا٥ز٠، اييت تِٖٛ ايضدٌ بأْٗا ٖٛ ايشٟ جيضٟ ٚصا٤ٖا لز عاص٠ املضأ٠ ايػظ 

ٜٚغع٢ اىل قٓقٗا، ٚٚاق  ا٭َض أْٗا ٖٞ اييت تٓقب ايؾباى، ٚتتٗٝأ ٫عتكباٍ ايؿضٜغ١، 

إٕ ٖشا ايؿقٌ ٜعز ٚاسزا َٔ أَت  ؾقٍٛ ايضٚا١ٜ، ٚأنجضٖا قضبا َٔ صٚح املٛمٛع، 

ٓ٘ طضارا ٚيعبا، ٚؽػ٬ يًعٛاطـ َٛمٛع اؿب املتشنض ٜزٚص بني صدٌ ٚاَضأ٠ جيع٬ٕ َ

 ايبؾض١ٜ مبا ٫ٜؾتػٌ سكا، ٚإٕ نإ ٜكٞ َٔ ايضنٛر ٚاؾُٛر.

ٜٚكزّ ايهاتب ملغ١ ؾ١ٝٓ عاسض٠ ٖٞ أبًؼ َٔ عؾضات َٔ فؿشات ايٛفـ 

ايتكضٜضٟ يف ايز٫ي١ ع٢ً طبٝع١ عاص٠ ايػظي١، "ؾٗا ٖٛ سا ايطضار بني ايبطًني قز اتقٌ 

ؾل، ؾًكز اعتبز ايؾٛم بُٗاّ ٚرؾعٗا رؾعا إىل تكبٌٝ بض١ٖ ٖٚاٖٞ سٟ ْٗا١ٜ تبني ا٭

"عاص٠" اييت مل ميض ع٢ً تعضؾ٘ بٗا ع٣ٛ رقا٥ل، ؾُاسا تض٣ ايبٓت ؾاع١ً"؟
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حملُٛر تُٝٛص تعرب فٛص٠ املػرتب١ "َػ  م(2830)ٚصٚا١ٜ "ْزا٤ اتجمٍٗٛ" 

إٜؿاْػ" عٔ أط١َ ايطبٝع١ ايربدٛاط١ٜ ٚعُل إسغاؼ َؿهضٜٗا باينٝاع ٚؾٓاْٝٗا 

ٚايقٛص٠ ايضَٚاْغ١ٝ يًُضأ٠ ٖٓا ؼٌُ أد١ٓ ا٫ػاٙ ايٛاقعٞ يف ايضٚا١ٜ، ٚفٛص٠ املضأ٠ ـــ 

َػ إٜؿاْػ ـــ تعرب عٔ أط١َ ايضٚا٥ٞ ايضَٚاْغٞ ٚعذظٙ عٔ ايتعاٌَ َ  ٚاقع٘، ؾٗٞ 

تؿنٌ ايعظي١ ٚادتٓاب ايٛاق  بعز إٔ أٚرعت قًبٗا رْٝا ايٓاؼ ؾضرت٘ إيٝٗا دضحيا 

طؿ١ٝ ؾاؽ١ً، يشيو تؿنٌ ايعظي١ ظٓا َٓٗا إٔ سيو ٜٓذٝٗا َٔ َطعْٛا، إثض ػضب١ عا

 ؽضٚص ايبؾض ٚآثاّ اتجمتُ .

تؾب٘ قق١ صٚا١ٜ "ْزا٤ اتجمٍٗٛ" ققك اؿب ايعشص٣ ايكزمي١ ٖٚٞ سات ْظع١  

صَٚاْغ١ٝ خٝاي١ٝ ٚامش١ ٚيهٓٗا يف ايٛقت ْؿغ٘ تٓظع ْظع١ ٚاقع١ٝ يف ؼًٌٝ 

ا١ٜ ايض٥ٝغٞ ٖٛ ؽٛم ايٓؿػ ٚتًٗؿٗا إىل ايؾدقٝات ٚايب١٦ٝ ٚايعٛاطـ، َٚٛمٛع ايضٚ

اتجمٍٗٛ ٚسبٗا املػاَض ٫عتط٬ع اـب٧ َٚعاْاتٗا َٚهابزاتٗا يف عبٌٝ ايهؾـ ثِ خٝب١ 

ا٭ٌَ آخض ا٭َض إسا اْهؾـ اتجمٍٗٛ ٚتعضت اؿكٝك١ ع٢ً ٚدٗٗا ايقارم، تكّٛ ايضٚا١ٜ 

ٔ، احملٛص ا٭ٍٚ ع٢ً ايتذضب١ اؿكٝك١ٝ ايؾدق١ٝ يًهاتب ٖٚٞ أعاعا تزٚص سٍٛ قٛصٜ
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ٖٛ ػضب١ امل٪يـ ايشات١ٝ سب ا٫عتط٬ع يًُذٍٗٛ َٚهابز٠ املداطض يف عبًٝ٘ ثِ املًٌ 

 ٚايتربّ بعز ٖشا ايهؾـ، أَا احملٛص ايجا٢ْ: ؾٗٛ قق١ سب ٜٛعـ ايقاؾ٢.

امل٪يـ ْظٌٜ ؾٓزم يف يبٓإ ٖٚٓا ٜتعضف ع٢ً "َػ إٜؿاْػ" ايػضب١ٝ سات ايضٚح 

ؽب٘ املتقٛؾ١، ؼب اٯثاص ٚتؿنت بايؾضم ٖٚٞ إىل نٌ سيو ايؾضق١ٝ ايقاؾ١ٝ اهلا١ُ٥ 

فاسب١ ػضب١ غضا١َٝ ؾاؽ١ً، تتطٛص ع٬ق١ امل٪يـ بٗا إىل ايقزاق١ َٜٚٛا عضف َٔ 

فزٜكت٘ أْٗا ت٣ٛٓ ايغؿض إىل ايقشضا٤ يهؾـ ققض َٗذٛص ي٘ سهاٜات ٚأعاطري، 

يف َقاسب١ عٝز٠  ؾٝبز٣ امل٪يـ عٔ صغبت٘ يف ايغؿض َعٗا، ععٝا ٚصا٤ اتجمٍٗٛ ٚصغب١

إلًٝظ١ٜ مج١ًٝ ثِ ٜٓنِ إيُٝٗا فاسب ايؿٓزم، ٚؽضز اؾُاع١ يف ؽهٌ قاؾ١ً َ  

ريٌٝ قٟٛ عاسز إمس٘ فاعك، ٚبعز ادتٝاط كاٚف ٚعضاقٌٝ َٚعاْات نجري٠، ٚفًٛا 

آخض ا٭َض إىل ايكقض ٚعٓزَا رخًٛٙ ٚدزٚا أْؿغِٗ يف ممض َعًِ، ثِ يف ؽبه١ ٚنار إٔ 

د٦ٛا بغِٗ فٍٗٛ َٔ قبٌ نا٥ٔ ؽب٘ َتٛسؿ، إ٫ أْ٘ طاـ، ٚبارص ٜكتٌ أسز َِٓٗ ؾٛ

أسز َِٓٗ بطًك١ صفال، ؾأفٝب املتٛسؿ باؾضٚح ٚعضؾٛا ؾُٝا بعز أْ٘ ٖٛ سؿٝز 

فاسب ايكقض املٗذٛص، قز ؾأ إيٝ٘ ؾضاصا ٚقك عًِٝٗ أْ٘ نإ حيب ؾتا٠ امسٗا 

اصّ أْ٘ ٜكتًٗا ٜٚكتٌ ْؿغ٘، "فؿا٤" ٚأصار ايظٚاز ٚيهٔ أًٖٗا صؾنٛا، ؾكضص بزاؾ  سب٘ ايع

ٚقز قتًٗا ؾع٬ يهٓ٘ مل ٜغتط  إٔ ٜكتٌ ْؿغ٘ ٚؾض ٖا٥ُا ع٢ً ْؿغ٘ ٚاٖتز٣ إىل ٖشا 

ٔ ع١ٓ، ٚأثٓا٤ متضٜن٘ تتطٛص ع٬ق١ َػ ٜقض ٖٚٛ ٖٓا َٓش أنجض َٔ مخػ ٚعؾضايك

إٜؿاْػ، إىل سب ٚسٝح إٔ ٜٛعـ ايقاؾ٢ ملػ يف ٚدٗٗا ٬ََح سبٝبتٗا فؿا٤، ٚبعز 

ت اؾُاع١ َٔ ايعٝؿ املٓكط  عٔ فدب اؿٝا٠ ٚمذٝذٗا ٚتاقت ْؿٛعِٗ أٜاّ تربَ

إىل املز١ٜٓ ؾضدعٛا قاؾًني، ٚاعتٝكعٛا َٜٛا ِٖٚ يف طضٜكِٗ إىل ؾأٜكٓٛا أْٗا عارت إىل 

 ايكقض يتعٝؿ َ  عانٓ٘ ايعاؽل ايكزِٜ.

تكزّ يًكضا٤ ؾٝٗا "ؾاط١ُ  م(،2832)سكٞ  ٢ٝٚصٚا١ٜ "قٓزٌٜ أّ ٖاؽِ" يٝش

َظ ملقض عٜٝٛتٗا َٚضمٗا، َٚاص٣ صَظ ا٭ٚصبا مبارٜتٗا ْٚؿعٝتٗا، ايضٚا٥ٞ ايٓب١ٜٛ" ص

"ايغٝز٠ طٜٓب" نعٌ ٫بٔ عُٗا، تتُجٌ  ايٓب١ٜٛ ـــ ع٢ً أْٗا ْؾأت يف سٜٞكزّ ؾاط١ُ 

اؿه١ُ يف ن٬َ٘ إسا ْطل ؾٗٛ صدًٗا َٚغتكبًٗا، ٚايهاتب ٫ ٜعين نجريا بقٛصتٗا 

ٟ اـاطـ عٓٗا، ٚبٝإ ايتٓاقض املغتُض بني املار١ٜ، قزص عٓاٜت٘ باؿزٜح ايؿهض

امساعٌٝ ٚبٝٓٗا إس نًُا نرب يف ْعضٖا اْهُؾت ٚتنا٤يت أَاَ٘"
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ٖشٙ صٚا١ٜ عشب١ قزَٗا ايضٚا٥ٞ حي٢ٝ سكٞ يف ٚقك ؾٝٗا قق١ ايعشصات 

ايضٚس١ٝ اؾاصس١ اييت نإ ًٜكاٖا دٌٝ عابل َٔ املجكؿني املقضٜني، ٌْٗ َٔ ْب  

املتكز١َ، ثِ عار إىل ب٬رٙ ؾٛدزٖا ع٢ً ساٍ َٔ ايتأخض ٚاؾٌٗ اؿناص٠ ايػضب١ٝ 

 ٜكط  ْٝاط قًب نٌ قب، ٜٖٚٛٔ عظمي١ نٌ َهاؾح.

ٚقز اختاص ايهاتب ؿهاٜت٘ ا٭عًٛب ايضَظٟ...ؾـ"قٓزٌٜ أّ ٖاؽِ" تعين يف احملٌ 

ا٭ٍٚ ٖشا ايشٟ تكزّ عضرٙ َٔ سٛارخ سزثت ٭ؾضار بعِٝٓٗ، ٚتعين ع٢ً َغت٣ٛ أعُل 

آخض أبعز أثضا...ؾامساعٌٝ ٖٛ صٚح َقض ايتكًٝز١ٜ املغتٓز٠ ع٢ً أعاؼ فًب َٔ ؽٝأ 

تاصٜخ ٚتضاخ نبرئٜ، َٚاص٣ ٖٞ أٚصبا اؿزٜج١ ايؿدٛص٠ بعًٗا املارٟ، رٕٚ إميإ أٚ 



 رصاعات عضب١ٝ ايضٚا١ٜ ايعضب١ٝ رصاع١ ايؾدقٝات ايٓغا١ٝ٥ يف               111                                               

 

Dirasat Arabia  ا٭رب١ٝ ٚايؿهض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ اعاتايزص 1027 ايعزر اـاَػ 

انرتاخ نبري باٱْغإ. َٚكاّ ايغت ٖٛ اٱميإ، ٚايكٓزٌٜ ؽهٌ اٱميإ، َٚع٢ٓ 

ض ايضٚح اؾزٜز٠، إٕ "قٓزٌٜ أّ ٖاؽِ" سها١ٜ اؿها١ٜ ع٢ً ٖشا املغت٣ٛ إٔ َقض تضؾ

صَظ١ٜ تكز١َٝ بهٌ َا يف ٖشٙ ايه١ًُ ا٭خري٠ َٔ َع٢ٓ...اْٗا تٓارٟ بايعًِ َ  اسرتاّ 

اٱْغإ، ٚتزعٛ إىل إٔ خين  ايتطبٝل يعضٚف ايب١٦ٝ املار١ٜ ٚايضٚس١ٝ ٚتاصخيٗا 

 ٚتضاثٗا.

ٛيتٗا ايػن١ ٖٚٞ َٓش طؿ م(2832)ٚ"ع٣ًٛ" يف صٚا١ٜ "ع٣ًٛ يف َٗب ايضٜح" 

تتطً  إىل سٝا٠ أؾنٌ ٚأصغز َٔ سٝاتٗا ايغاسد١ ايؿكري٠، يف نٓـ دز عذٛط، ٜٓؿض 

 َٓظٍ عتٝل ٫ؾدا١َ ؾٝ٘ ٫ٚ مجاٍ.َٔ ايػضبا٤، ٜٚعٝؿ يف 

ٚتًو ايغٓٛات ايبانض٠ أٜنا ٖٚٞ تغري ع٢ً ايزصب ايشٟ ؼغب٘ َ٪رٜا إىل 

تبز٩ٙ بقزاق١ تٓبت عضٜعا بٝٓٗا ٚبني ايؿدا١َ ٚايجض٠ٚ ٚاؾُاٍ ـــ رصب ا٫ْتٗاط١ٜ ـــ 

سا ٖٞ َضم  إ"ع١ٝٓ" ايؿتا٠ ايجض١ٜ سات ايكقض ايؿدِ املطٌ ع٢ً ايبشض، ٚتٓتٗٞ َٓ٘ ؾ

عٓزى تًو ايؿتا٠ ايجض١ٜ ْؿغٗا، تأنٌ بجزٜٝٗا، ٚإٕ اختبأ ٚمعٗا ايشيٌٝ ٖشا خًـ 

 "فزاق١" َظع١َٛ بني املضأتني.

، ٚإمنا ٖٞ اييت أيكت بٓؿغٗا إيٝ٘، ٚمل ٜزؾ  "ع٣ًٛ" أسز إىل عًٛى ٖشا ايغبٌٝ

ؾكز ظٓت٘ أققض ايطضم إىل اهلزف ايربام ايشٟ أْؿكت سٝاتٗا يف ايعزٚ ٚصا٤ٙ ..َٚا 

فزاقتٗا ايغضٜع١ يًؿتا٠ سات ايكقض ايؿدِ املطٌ ع٢ً ايبشض إ٫ اـط٠ٛ ا٭ٚىل يف 

قٝارٖا ع١ًُٝ ايتغًِٝ ايهرب٣ اييت مٝعت ؾٝٗا ع٣ًٛ عُضٖا، يكز أعًُت ع٣ًٛ اس ساى 

يًطبك١ املرتؾ١، ٚأعًُت أٜنا سضٜتٗا َٚهاْٗا يف اتجمتُ  ٚصمٝت بإٔ ؼغب تابع١ 

هلشٙ ايطبك١، نٌ َٓاٖا إٔ تأنٌ َعٗا ع٢ً َا٥ز٠ ٚاسز٠، ٚإٔ ٜػُض "أفزقا٩ٖا" 

املرتؾٕٛ عِْٝٛٗ ع٢ً َا بِٝٓٗ ٚبٝٓٗا َٔ ؾضٚم ست٢ ٫ٜؿغزٚا ع٢ً ايؿتا٠ ا٫عتُتاع 

 هت عًٝٗا أَضٖا.با٭نشٚب١ ايؿد١ُ اييت ًَ

يكز عًُت ع٣ًٛ ْؿغٗا نا١ًَ ـــ دغُا ٚصٚسا ـــ يًطبك١ املرتؾ١، ّٜٛ سٖبت 

إىل ناطٜٓٛ "عإ اعتؿاْٛ" يتؾٗز استؿاٍ مجع١ٝ "ايعض٠ٚ ايٛثك٢"، عًُت دغُٗا 

َها١ْٝ، ٚإٔ اْتعض ايتغًِٝ ايؿعًٞ عٓٛات بعز ٖشا، ست٢ تهرب ع٣ًٛ ٚصٚسٗا باٱ

ؾتٓتٗا ؾٝهٕٛ ؾٝٗا َا ٜػض٣ ايغار٠ املرتؾني باٱقباٍ عًٝٗا، ٜٚغت٣ٛ عٛرٖا ٚتهتٌُ 

 ٚقاٚي١ ؽضا٥ٗا.

َٔ أٜاَٗا ا٭ٚىل َ  أعض٠ ايظٖريٟ باؽا، اختطت ع٣ًٛ يٓؿغٗا ايغبٌٝ اييت 

عاصت ؾٝٗا ؾُٝا بعز، ٚاييت دًبت عًٝٗا نجريا َٔ ٚباٍ، طعُت ع٣ًٛ أْ٘ دا٤ٖا بؿعٌ 

ع١ٝٓ تكضبا َٔ طبكتٗا ٚإ مل ؽًك هلا  ايكزص ايشٟ ٫ٜضسِ ٫ٜٚضر، فارؾت ع٣ًٛ

ايٛر َٓش ايبزا١ٜ، ٚمل ؼرتَٗا، بٌ صاست تنٝل بٗا يف أسٝإ نجري٠، ٚتٓؿػ عًٝٗا َا 

تتُت  ب٘ َٔ ثضا٤ مل تهٔ تضاٖا تغتشك٘، ٚفارؾت ع٣ًٛ ؽضٜـ نشيو، ٖٚٞ تعًِ إٔ 

ً  يف ايغض ع١ٝٓ كطٛب١ إيٝ٘، ٚيهٓٗا مل تغتط  إٔ تضر ْؿغٗا عٔ ايٓعض إيٝ٘ ٚايتط

 إىل غضاَ٘.
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نشيو صْت "ع٣ًٛ" إىل "ايباؽا" َٔ اي١ًٖٛ ا٭ٚىل..خاؾت٘ أ٫ٚ، ٚأفابٗا َضآٙ 

مبا ٜؾب٘ ايؾًٌ، ٚيهٓٗا ناْت َؿت١ْٛ ب٘ َٔ قبٌ َٚٔ بعز، تؾعض بضغب١ خؿ١ٝ يف إٔ 

تضاقب٘ يف اـؿا٤، ٚتًٛس مبدبأ أَني قز ٖٝأت٘ هلا ع١ٝٓ يتؾاٖز ايباؽا "ٖٚٛ يف عبا٠٤ َٔ 

ضٜض ا٭بٝض تظٜزٙ بٗا٤ َٚٗاب١، دايػ ع٢ً َكعزٙ ايؿغٝح ٜطاي  ايقشـ، اؿ

ٚحيتغ٢ ايك٠ٛٗ ٜٚٓؿح رخإ ايًؿا٥ـ ع٢ً مٛ ٜجري ا٫عذاب"
19
. 

ّ( متجٌ ا٭ّ ْٛص 2832ٚيف صٚا١ٜ "ع٢ً باب ط١ًٜٚ" حملُز ععٝز ايعضٜإ )

دزت٘ دج١ نًزٟ فٛص٠ املضأ٠ ؾٝٗا ٖٚٞ اييت أؾٓت ؽبابٗا يف ايبشح عٔ ابٓٗا ست٢ ٚ

ٖاَز٠ ع٢ً باب ط١ًٜٚ أٚ "ؽٗز راص" سبٝب١ طَٛإ با٣ ٚطٚد٘ اييت ٫متجٌ ايٛؾا٤ ايغًيب 

يًذٝب ٚإمنا اٱخ٬ل ايٛاعٞ، إس تٓكٌ ي٘ َا حياى يف ققض اؿهِ، ٚؼج٘ ع٢ً اؾٗار 

 ٚايتنش١ٝ َٔ أدٌ ايزؾاع.

٢ً "صاٖب ٜغتًِٗ تٛؾٝل اؿهِٝ املضأ٠ يف صٚا١ٜ "ايضباط املكزؼ" اْٗا تٓؿتح ع

ايؿهض" ـــ َٔ ؽدقٝات صٚا١ٜ "ايضباط املكزؼ" ـــ ٜعٝؿ سٝا٠ ٖار١٥ بني ايهتب ٚايٛصم 

ٜٚهضؼ أٜاَ٘ يًؿهض ٚايتأٌَ ٚايتأيٝـ ٜٚضٜز إٔ حيٝا أؾهاصٙ، ٚخين  هلا يف عًٛن٘، 

 سيت اؽتٗض أَضٙ بني ايٓاؼ، ٚاسرتَٛٙ ٚأعذبٛا بآصا٥٘ ٚأرب٘ ٚاعتكاَت٘.

صعاي١ َٔ ؾتا٠ يف ايجا١ْٝ ٚايعؾضٜٔ َٔ عُضٙ تطًب ٚيف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ تًك٢ 

َٓ٘ إٔ ٜغُح هلا مبكابًت٘، ٭ْٗا ؼب ا٫ؽتػاٍ با٭رب ٚتضٜز إٔ تؿٝز َٔ صأٜ٘. 

ؾٝتغا٤ٍ يف ْؿغ٘ عُا رؾ  ٖشٙ ايؿتا٠ إىل سب ا٭رب ٚايؿهض َ  أْٗا يف صٜعإ ايؾباب، 

٠ اييت مل ػز صد٬ متٓش٘ "إْ٘ ٜعضف املضأ٠ اييت تعطٞ ايؿهض سٝاتٗا ٖٞ ٫ٚؽو املضأ

ٖشٙ اؿٝا٠....."
20
. 

ْ٘ ٜتٓاطٍ ٜٚنضب هلا إٚيهٔ بايضغِ َٔ ؽهٛى "صاٖب ايؿهض" يف فزم ايؿتا٠ ؾ

َٛعزا، ٚتهٕٛ رٖؾت٘ عع١ُٝ عٓزَا جيز ْؿغ٘ أَاّ ؾتا٠ صؽٝك١، خاصق١ اؾُاٍ، يف 

طٖض٠ عُضٖا سكا، ؾامطضب أَضٙ ٚقاٍ يف ْؿغ٘ إٕ َهإ ٖشٙ ايؿتا٠ يٝػ ٖٓا، 

ؾُعٗضٖا ٫ِٜٓ عٔ أْٗا خًكت ي٬ؽتػاٍ با٭رب، ٚإمنا ِٜٓ عٔ أْٗا خًكت يتشعض يف 

"سًبات ايغبام يف أسزاخ ا٭طٜا٤"
21
ٚتٓجض يف اهلٛا٤ أسزخ ايعطٛص، ٚترتى خًؿٗا "يف نٌ  

خط٠ٛ آ٫ف ايٓعضات ٚاؿغضات ٚايتٓٗزات"
22
. 

شا ؾإْٗا ٜقري نٌ َُٓٗا )صاٖب ايؿهض ٚ ايؿتا٠( ٜعٝؿ يف عامل٘ اـال، ٚي

 دا٤ت تتٛعٌ إىل "صاٖب ايؿهض" نٞ ٜعًُٗا نٝـ ؼب ا٭رب بأٟ مثٔ.

ٜٚغتُض اؿٛاص بُٝٓٗا ؾٓعضف َٔ خ٬ي٘ إٔ ايؿتا٠ يعٛب، ٚإٔ ايضاٖب قز اؾتنت 

بٗا َٔ ايًشع١ ا٭ٚىل، ٜٚٓؾأ فضاع عٓٝـ يف ْؿػ ايضاٖب بني قًب٘ ايشٟ حيج٘ ع٢ً 

ٜ٪ْب٘ ٜٚزعٛٙ إىل تأر١ٜ صعايت٘ اييت متاثٌ  ا٫عتذاب١ ٱغضا٤ ايؿتا٠، ٚبني عكً٘ ايشٟ

صعاي١ صدٌ ايزٜٔ، ؾٝتدٌٝ ْؿغ٘ "باؾٓٛؼ" بطٌ ايكق١ ايهاتب ايؿضْغٞ "أْاتٍٛ 

ؾضاْػ" ايشٟ نإ َرتٖبا يف فَٛع١ بايقشضا٤، ٚمس  عٔ اَضأ٠ تزعٞ "تاٜٝػ" تػٟٛ 

 ايٓاؼ ٚتنًِٗ، ٚساٍٚ إٔ ٜضؽزٖا، ٜٚٗزٜٗا إىل ايؿن١ًٝ، ؾكط  ايقشضا٤ سايف

 ايكزَني ست٢ قابًٗا، ٚيهٓ٘ بز٫ َٔ إٔ ٜعًُٗا َبار٥٘ عًُت٘ َبار٥ٗا، ٚٚق  فضٜ  سبٗا!
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ٚقابًت ايؿتا٠ ايضاٖب َضات أخض٣ ست٢ فاص ٫ٜطٝل غٝابٗا، ٚأخش ًٜبغٗا 

تناٖٞ أٚي٦و ايٓغا٤ ايك٬ًٝت ايًٛاتٞ تضنٔ أثضا  ب املًه١ٝ، ؾشٛهلا إىل اَضأ٠ ايجٝا

 .٢ضاٖا را٥ُا يف فٛص٠ ايظٚد١ املجًؾٗٛ ٫ٜميش٢ يف سانض٠ اٱْغا١ْٝ، 

ٚقن٢ ايضاٖب ايًٝايٞ ايطٛاٍ عاٖضا ٜٓادٞ ايؿتا٠ ع٢ً ايٛصم، ؾهتب صعا٥ٌ  

بًٝػ١ تضمسٗا يًكضا٤ يف فٛص٠ َٔ فٛص ايبؾض، "ٚإمنا ٖٞ فٛص٠ ؽ٤ٞ َعٟٓٛ صؾٝ ، أٚ 

أعطٛص٠ خٝاي١ٝ أنجض مما ٖٞ نا٥ٔ َٛدٛر"
23
. 

باؿكٝك١ املض٠ تعٗض يـ"صاٖب ايؿهض" ع٢ً سكٝكتٗا ٚتتٛايٞ أسزاخ ايضٚا١ٜ ؾإسا  

ؾتا٠ َبتزي١، راعض٠، ؽٗٛا١ْٝ إىل سز املضض، ؽٕٛ طٚدٗا، سيو ايضدٌ املجايٞ، َ  أٍٚ 

قارّ. ٚإسا بايقز١َ ايعٓٝؿ١ تقٝب "صاٖب ايؿهض" ٚتبًؼ سزا ٜقعب تقٜٛضٙ؛ إس مل تهٔ 

ٚتًطشت عدـ ا٭صض، قزاع١ اؿب ٚسزٖا ٖٞ اييت عكطت َٔ ايغُا٤ إىل ا٭صض، 

ٚ"يهٔ نٌ ؽ٤ٞ.. نٌ ؽ٤ٞ عظٜظ عكط ؾذأ٠ َٔ عًٝا٥٘ يف ايرتاب ٚتًٛخ... ٜا ي٘ َٔ 

عذب، نٝـ اعتطاعت ٖشٙ املضأ٠ إٔ تهٕٛ نشيو!.. ٚنٝـ اعتطاع ٖٛ إٔ ٜقٓ  سيو 

ايتُجاٍ ايؾاٖل ببً٘ ٚطٗاصت٘.. ٜا ي٘ َٔ أمحل!.. يكز نإ ؽأْ٘ طا٥ؿ١ ايٛثٓٝني ايشٜٔ 

ني ٚايٛسٌ آهل١ ٜعبزْٚٗا..."فٓعٛا َٔ ايط
24
. 

ٚتشنض تًو ا٭ٚصام اييت نإ ٜكنٞ ايًٝايٞ َٓهبا عًٝٗا يٝهغب ؾٝٗا 

عٛاطؿ٘، ؾضأ٣ يف نٌ عطض َٓٗا مشه١ ممتز٠ تؾٗز ع٢ً عطؿت٘ ٚعشادت٘، ؾًِ 

 ٜتُايو إٔ اْٗاٍ عًٝٗا ميظقٗا ٜٚضَٝٗا يف ع١ً امل٬ُٗت.

ؾشغب، بٌ تعزتٗا إىل ايجٛص٠  ٚمل تكتقض ثٛص٠ "صاٖب ايؿهض" ع٢ً ٖشٙ ايؿتا٠

ع٢ً املضأ٠ َٔ سٝح نْٛٗا اَضأ٠، "املضأ٠... سيو اؾٗاط ايشٟ ٫ ٜضعٌ إ٫ إؽاصات 

ايػضٜظ٠.. يع١ٓ اهلل ع٢ً ايٓغا٤!.. يع١ٓ اهلل ع٢ً ايٓغا٤!.."
25
. 

ٖشٙ ايقٛص٠ يًُضأ٠ يف "ايضباط املكزؼ" ٚايؾدق١ٝ املضأ٠ متجٌ متضر اؾٓػ 

ايظٚز ايشٟ ٌُٜٗ َؾاعضٖا اٱْغا١ْٝ، ٚاملؿهض ايشٟ ٜتذاٌٖ  ع٢ً اتجمتُ  ممج٬ يف:

أطَاتٗا ا٫دتُاع١ٝ ايعاطؿ١ٝ، ٖٚٓا تبزٚ ايقٛص٠ ايضٚا١ٝ٥ صغِ ايتذضٜز ٚايضَظ ٚثٝك١ 

 ايق١ً بايٛاق  ا٫دتُاعٞ ايشٟ عهغت أط١َ املضأ٠ ؾٝ٘.  

تٗا ّ( حملُز عبز اؿًِٝ عبزاهلل لز فٛص2834ٚ"ي٢ًٝ" بط١ً صٚا١ٜ "يكٝط١" )

إْغا١ْ َعشب١ قض١َٚ َٔ نٌ ؽ٤ٞ يف ايٛدٛر، ٜٚكٍٛ ايزنتٛص ط٘ ٚارٟ: "ٚاعتدزاّ 

مُري "أْا" ميهٔ ايضٚا٥ٞ َٔ إٔ جيعٌ نٌ ؽ٤ٞ يف ايضٚا١ٜ ٜبزٚ ساتٝا َٔ د١ٗ ْعضٙ، 

ٚجيعٌ ايضٚا١ٜ أقضب إىل ايرتمج١ ايشات١ٝ، أَا اينُري "ٖٛ" ؾٝتٝح يًضٚا٥ٞ سض١ٜ أنرب 

نٌ ايؾدقٝات نٌ ع٢ً قزص َغاُٖت٘ يف تؾهٌٝ اؿزٜح،  ندايل ٜٛطع أمٛا٥٘ ع٢ً

ٖٚهشا ٜتٝح مُري املتهًِ يًهاتب إَها١ْٝ إبضاط ا٭عًٛب اٱْؾا٥ٞ اـطابٞ ايشٟ ٚصث٘ 

عٔ أعتاسٙ املٓؿًٛط٢، عٝح ٜعًٛ فٛت "ا٭ْا" ؾٝغًب ا٭عًٛب نٌ قزص٠ ع٢ً ايتعبري 

ايؿين ٜٚقبح فضر َٗاص٠ يؿع١ٝ.
26
٢ يًؾٝخ تبج٘ أسظاْٗا: "أْا يف َٔ سيو َا قايت٘ يًٝ 

ظ٬ّ َٔ رْٝاٟ ٜا أبٞ ٫تؾضم ع٢ً مشػ ٫ٚ حي٢ٓٝٝ ؽعاع ! أْا ن١ًُ غري ٚامش١ 

٫ٚ َؿ١َٛٗ ! أْا َبتزأ َاي٘ َٔ خري، ٚؾعٌ َاي٘ َٔ ؾاعٌ ! أْا ٚاغ١ً ع٢ً َا٥ز٠ ايٛدٛر 
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صٟ َٔ أْا ؟" أطِ ٚايٓاؼ بٞ ٜضَٕٛ، ؾ٬ أْا ممغه١ ٫ٚ ِٖ صامٕٛ ! أْت ٜا أبٞ أْا ٫ أر

27
. 

ّ( يعبز اؿُٝز دٛر٠ ايغشاص إٔ قن١ٝ 2834ٚبط١ً صٚا١ٜ "يف قاؾ١ً ايظَإ" )

اؿب عٓز ايهاتب تٓاقؿ يف صٚاٜات٘ ع٢ً م٤ٛ اؿ٬ٍ ٚاؿضاّ، َٚٔ ثِ تقبح املضأ٠ 

٬َنا أٚؽٝطاْا، ٚتقبح ايقٛص٠ خامع١ يهٌ املٛصٚثات ايغًؿ١ٝ ٚإٕ خايؿت َٓطل 

ٜقبح ايغؿٛص َزعا٠ يًغكٛط ٚايتعًِٝ َ٪رٜا إىل اـٝب١  ايتطٛص ٚايعكٌ، َٚٔ ٖٓا

ٚاـغضإ ٚيعٌ ٖشا َا دعٌ َقطؿ٢ بطٌ صٚا١ٜ "يف قاؾ١ً ايظَإ" ٜؿنٌ ؼ١ٝ "عت 

ايبٝت" ع٢ً ؾتا٠ "ايًٝغ١ٝ ٫ يؾ٤ٞ إ٫ ٭ٕ ا٭ٚىل عتغتهني يػزص ايظَإ، بُٝٓا ايجا١ْٝ 

 عتزىل بضأٜٗا ؾُٝا تعضف ٚؾُٝا ٫ تعضف.

صٚا١ٜ "يف قاؾ١ً ايظَإ" فٛص املضأ٠ سُٝٓا قاٍ امل٪يـ ؾٝٗا: "ٚصاح ٚقز أظٗضت 

اؾٓٛر ٜتشضؽٕٛ بايٓاؼ، ٜنضبٕٛ ٖشا، ٜٚغبٕٛ ساى، ٜٚػاطيٕٛ ايٓغا٤ ٜٚضؾعٔ ايرباق  

عٔ ٚدٛرٖٗٔ، ؾٓظٍ باملقضٜني نضب ؽزٜز".
ٚيف َٛم  آخض ٜكٍٛ: "ٚٚمعت أ١َٝٓ  28

ملٌٝ لتٗا، ؾٗٞ ئ تٓذب بٓتا أبزا، َٛيٛرٖا اـاَػ ٚدا٤ سنضا أٜنا ؾبهت أٚ نارت 

ٖٚٞ تشنض قٍٛ اؿاز أععز إس ٜزاعب طٚدٗا: أْت صدٌ َجًٞ ٫ تٓذب بٓات"
29
. 

ٚبط١ً صٚا١ٜ "أطٖاصايؾٛى" حملُز ؾضٜز أبٛسزٜز ع١ًٝ ناْت ؾتا٠ َضس١ 

متً٪ٖا اؿٝا٠، ٜكزّ ناتب ايضٚا١ٜ منٛسدني يقٛص٠ املضأ٠ ُٖا ع١ًٝ ٚتعٜٛن١، ؾع١ًٝ 

غ١ٝٓ تتشٚم ؾٔ أخٝٗا ععٝز ايضعاّ ٚتكضأ بعض نتب ا٭رب ايؿضْغٞ،  ؾتا٠ َجكؿ١

 ٚتعٜٛن١ طٖض٠ ْنض٠ ؼٝط بٗا أؽٛاى.

ٚعا١ً٥ يف صٚا١ٜ "إْٞ صاس١ً" يٝٛعـ ايغباعٞ ٖشٙ صٚا١ٜ غضا١َٝ صَٚاْطٝك١ٝ 

٫ؽتًـ أعاعا عُا ٖٛ يف صٚا١ٜ طٜٓب هلٝهٌ غقٛل طٚاز اٱنضاٙ ٚايكغ٠ٛ بايٓغب١ 

 ب ؽدقا ٚتتظٚز تٛعا أٚ نضٖا َٔ غريٙ.يًؿتا٠ اييت ؼ

ٚايضٚا١ٜ ؼهٞ إٔ عا٥ز٠ أخت أسز ايباؽاٚات املقضٜني إٔ أباٖا قز طًل أَٗا 

َٔ أدٌ غضاَٗا بضدٌ آخض، عٓز َا ناْت )عا٥ز٠( فب١ٝ، ؾٗٞ تضعضعت يف دٛ َٔ 

 اؿضَإ َٔ اؿب ٚاؿٓإ.

أباٖا صؾض  أعذبٗا ابٔ عُٗا أمحز َٛظـ يًذٓٛر ايشٟ خطبٗا أٜنا، ٚيهٔ

خطبت٘ ٚطٚدٗا َٔ تٛتٛ ابٔ ص٥ٝػ ايٛطصا٤ عابكا ٚيهٓٗا بايضغِ َٔ طٚادٗا َٔ تٛتٛ 

ٚافًت سبٗا ٭سز ٚخاف١ عٓز َا اتنح هلا إٔ طٚدٗا ٫ٜتُت  غًل ْبٌٝ ٫ٜٚبايٞ 

باؿٝا٠ ايعا١ًٝ٥، أَا أمحز ؾٗٛ أٜنا تظٚز بؿتا٠ أخض٣ ٫تعذب٘، ؾعاـ َعٗا َاعاـ ثِ 

َٛيٛر، ٚيف ْؿػ ايّٝٛ ايش٣ أفٝب ؾٝ٘ أمحز باملأعا٠ ؾٛد٦ت عا٥ز٠  تٛؾٝت عكب ٫ٚر٠

أٜنا بقز١َ عٓٝؿ١ سني ؽاٖزت طٚدٗا ٜٓاّ َ  طٚد١ فزٜل ي٘، إْٗا غنبت غنبا 

ٚغارصتٗا ؾٛصا إىل سيو ايقزٜل طٚز املضأ٠ ٚأخربت٘ مبا جيضٟ بني طٚدٗا ٚاَضأت٘ َٔ 

 ايؿنٝش١ ٚايعاص.

سٟ قبٌ عٓزَا صأت فزٜل طٚدٗا ؾٛد٦ت عا٥ز٠ ٖٓا بقز١َ أنجض َٔ 

٫تغتػضت ع٢ً اؿارخ نايٛادب ؾن٬ عٔ املغاصع١ إىل ا٫ْتكاّ باٱماؾ١ إىل إغضا٥٘ 
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هلا ٚقاٚيت٘ بإٔ تٓاّ عا٥ز٠ َع٘ ع٢ً سغاب ا٫ْتكاّ، إْٗا اؽتزت أعؿا ٚخضدت َٔ 

عٓزٙ، ٚاْظعذت اْظعادا ؽزٜزا، ست٢ تشنضت أمحز ايش٣ ٫ٜظاٍ حيبٗا ٚحيرتَٗا 

ٕ أٟ ؽو، تٛدٗت عا٥ز٠ إىل أبٜٛٗا ي٬ٝ ٚبُٝٓا ناْت يف ايطضٜل صأت تًو ايغاق١ٝ بزٚ

اييت ٖٞ ناْت تًتكٞ يف عُاصتٗا بأمحز، ؾتٛقؿت ع٢ً ايغاق١ٝ، إس فارؾٗا أمحز ايشٟ 

نإ َتعٛرا ع٢ً ايتٓظٙ ٚايرتؾٝ٘ ٚايتُت  بايشنضٜات اؿ٠ًٛ يٮٜاّ اييت قناٖا َ  

 بشت دظ٤ا َٔ سٝات٘.عا٥ز٠ ٖٓاى ٚاييت ناْت قز أف

إُْٗا ايتكتا َقارؾ١ ع٢ً ايغاق١ٝ ٚناْا ٜا٥غني َٔ ايزْٝا ٚقاْطني َٔ 

اؿٝا٠، ؾتبار٫ املؾاعض ٚغارصا إىل اٱعهٓزص١ٜ يف ْؿػ اي١ًًٝ سٝح باتا ايًًٝتني 

ايضا٥عتني يف غا١ٜ َٔ ايبٗذ١ ٚايغضٚص ٚيهٔ أمحز تٛيف اي١ًًٝ ايجايج١ إثض ْٛب١ عقب١ٝ 

ٟٛ َٔ ايعضٚم، ؼطُت عا٥ز٠ بٗشٙ املأعا٠ ٚقضصت ع٢ً إٔ تٛافٌ ٚايٓظٜـ ايزَ

ايضس١ً َ  فاسبٗا ٯخض ا٭بز ؾغذًت ٬َسع١ ققري٠ يف ٚصق١ ٚصَتٗا إىل َاٚصا٤ 

ايهٛذ ايغاسًٞ ايش٣ ناْا ٜكُٝإ ؾٝ٘ ثِ ٚمعت٘ ؼت اؿضٜل املًتٗب ايش٣ ناْت ٖٞ 

 أٜنا ًَتؿ١ ؾٝ٘ ظغز أمحز ٖٚهشا اسرتقا َعا.

٬ف١ تزٍ ع٢ً إٔ ايهاتب ٜضٜز إٔ ٜضنظ ع٢ً عاقب١ اؿضَإ َٔ َٔ ٖشٙ اـ

اؿب ٚاؿٓإ ٚعزّ ايرتب١ٝ ٚايهؾـ عٔ َغاٟٚ طٚاز اٱنضاٙ ٚايكغض، إس إٔ ايزٜٔ 

اٱع٬َٞ أٜنا ٜغُ  يًدطٝبني عل اـٝاص ٚايٓعض إىل املدطٛب١ دا٥ظ سكا يف 

 ايؾضٜع١ بزٕٚ ؽو.

ّ( ٭١َٓٝ ايغعٝز، 2840"اؾاق١" ) ٚأَري٠ ايؾدق١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ يف صٚا١ٜ

ؾأَري٠ ؾتا٠ ؽاب١ سغاع١ سات َٖٛب١ ؾ١ٝٓ ٚاعز٠، تؿكز أَٗا يف عُض َبهض دزا ٜٚضبٝٗا 

أبٖٛا احملب ٚاؿضٜك، يهٓ٘، ٚبغبب ْعضت٘ ٭ْٛث١ ابٓت٘ ًَٚهاتٗا ايؿ١ٝٓ ع٢ً أْٗا ر٥٫ٌ 

رتض أْ٘ َٛاطٔ معـ، ٜكضص إعزار ابٓت٘ ؿٝا٠ فاص١َ خاصز ايبٝت ٚؽًٝقٗا مما ٜؿ

اينعـ ايٓغا٥ٞ، ٜٚكّٛ برتبٝتٗا ع٢ً ٖٛاٙ، بػض ايٓعض عٔ إسغاعٗا اـال بٗا، أٚ 

غضٜظتٗا أٚ عٛاطؿٗا، ٚتقبح َؾٛؽ١ ٚتؿكز أٟ إسغاؼ بايقٛاب ٚاـطأ، ٚتضبٝت٘ 

ايٓابع١ عٔ ١ْٝ سغ١ٓ، ٚايقاص١َ يف ايٛقت ْؿغ٘، ٭َري٠ نٞ تهٕٛ صد٬ بز٫ َٔ اَضأ٠ 

٠ ٜتعشص إف٬سٗا، ٚإفضاصٙ ع٢ً تكٜٛض ٚد١ٗ ْعضٖا اـاف١ تزَض ؽدقٝتٗا بقٛص

 يف اؿٝا٠ ٚإس٬ٍ ٚد١ٗ ْعضٙ قًٗا ٜٓتٗٞ إىل تزَري ؾاد  ؿايتٗا ايعك١ًٝ ٚايٓؿغ١ٝ.

ؼب أَري٠، ا٭ب١ٓ ايٛسٝز٠، فٛص٠ أَٗا املتٛؾا٠ املعًك١ راخٌ إطاص ٚتتشزخ 

ّٜٛ تتغًل نضعٝا يتكتٌ إيٝٗا ٚؽربٖا بأعضاصٖا ايقػري٠ ْقٝشتٗا أسٝاْا، ٚسات 

غبب هلا صعؾ١، ٚسني ؼاٍٚ َعضؾ١ املظٜز عٔ أَٗا ٜفٛص٠ أَٗا، يهٔ ايظداز ايباصر 

ٚتغأٍ عُا إسا نإ ايطبٝب ٜغتطٝ  إعارتٗا، ٜٛغٗا أبٖٛا ٱظٗاصٖا َجٌ ٖشا اينعـ 

ـ سٝاٍ ؾكزإ أَٗا، ٚخيربٖا َضاصا ٚتهضاصا أْ٘ ٜهضٙ ايزَٛع ٚا٭مل ٭ْٗا تعبري عٔ اينع

اٱْغاْٞ، ٖٚٛ ٫ٜضٜز ٫بٓت٘ إٔ تهٕٛ معٝؿ١، ٚبعز ٖشا ٫ تعٛر ثا١ْٝ أبزا إىل سنض أَٗا 

 املتٛؾا٠ أَاَ٘.
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ٚأَري٠ تعاْٞ َٔ ؼذِٝ ادتُاعٞ عًيب ٚخطري، جيعٌ َٔ املغتشٌٝ هلا إٔ 

تربٖٔ ع٢ً فش١ آصا٥ٗا اـاف١، َٚٔ ٖٓا، ؾؿٞ عجٗا عٔ ساتٗا اؿكٝك١ٝ، تًذأ أَري٠ 

١، بعٝزا عٔ اتجمتُ  ايبؾضٟ: "ٚمتٓت يٛ ناْت عقؿٛصا، يتعٝؿ يف ايؿنا٤ إىل ايطبٝع

ايٛاع  سض٠ َغتك١ً تضتؿ  أٚ تٓدؿض، تطري أٚ تٗبط، َغري٠ مبشض إصارتٗا 

ٚاختٝاصٖا، ٫ ٚاطع هلا يف تقضؾاتٗا إ٫ صغبات ؾطض١ٜ عاسد١، غري خامع١ يتكايٝز أٚ 

قٝٛر"
30
. 

( يٛرار عهانٝين ؾؿٞ ايضٚا١ٜ  م2838بط١ً ايضٚا١ٜ "أص٣ٚ بٓت اـطٛب" )

َعن١ً ؼٌُ ايعٓٛإ ْؿغ٘ سريت ايبط١ً، ٖٞ َعن١ً املضأ٠ اييت صؾنت إٔ تعضض 

دغزٖا ي٬َتشإ َٔ أدٌ َقًش١ ادتُاع١ٝ، بغبب صؾنٗا َٓح ؽكٝل طٚدٗا عبٝز 

ع٬ق١ دٓغ١ٝ سني نإ طٚدٗا ْعُإ َغاؾضا خاصز املز١ٜٓ، ٜتُٗٗا عبٝز بايظ٢ْ 

إىل احمله١ُ ٚحيهِ عًٝٗا بايضدِ، ٚتتعضض يغًغ١ً َٔ قا٫ٚت ٜٚضعٌ بٗا 

ا٫غتقاب رؾعتٗا يف َضس١ً َ  يكتٌ املعتزٟ عًٝٗا: "ٚقز تغُضت يف َهاْٗا ٫تقزم 

أٜٔ أٚر٣ بٗا ايعًِ ا٫دتُاعٞ"،
31
ٚتعٗض نٌ َعاْاتٗا إٔ ٖٓاى ٠ٖٛ ٚاعع١ بني  

َٔ د١ٗ أخض٣، ٚؼزر  فٛصتٗا عٔ ْؿغٗا َٔ د١ٗ ٚيف ؾهض٠ ايعامل اـاصدٞ عٓٗا

َقزصا يًعشابات ٚاملعاْات اييت سًت بٗا: "ؾهضت باملآعٞ اييت عببٗا هلا مجاهلا، ٚتغا٤يت 

نٝـ ميهٔ هلا إٔ ػعٌ ٬َقٗا خؾ١ٓ ٚتكًٌ َٔ داسبٝتٗا ا٭ْج١ٜٛ"
32
. 

تقٜٛض املضأ٠ يف نتابات لٝب قؿٛظ ميهٔ إٔ تهٕٛ َٛمٛع صعاي١ يف سز 

عٞ ؾعاٍ ٚعٓقض سٟٝٛ ٫طّ ٚنا٥ٔ ست٢ َ٪ثض يًُذتُ  املضأ٠ نعن٤ٛ أعا ،ساتٗا

اٱْغاْٞ ناْت ٫بز إٔ تغرتع٢ اْتباٙ ايهاتب ٚتؾػٌ َُٖٛٗا ٚت٪ثض يف اٖتُاَات٘ 

ٚتأخش سٝظا نبريا َٔ اْتادات٘ ٚترتى اْعهاعاتٗا ٚظ٬هلا ع٢ً نتابات٘، ٚع٢ً أعاؼ 

رْٝاٙ ا٭رب١ٝ  سيو تتذ٢ً املضأ٠ يف َعاٖض ؽت٢ ٚفٛص َتٓٛع١ ٚيف عزر نبري يف

ٚايؿهض١ٜ. ٖشا فشٝح إٔ ايهاتب ٫ٜٗتِ اٖتُاَا خافا، اٖتُاّ إخقا٥ٞ مبٛمٛع املضأ٠ 

َج٬ بعض سٝاتٗا ٚقناٜاٖا َٚعاْاتٗا ٚؽ٦ْٛٗا نُٛمٛعات ٚتُٝات أعاع١ٝ ٖٚشا 

ٜقزم ع٢ً قؿٛظ عٝح إْٓا ٫لز يزٜ٘ صٚا١ٜ ع٢ً ٖشا ايُٓط، ٚيه٢ٓ ٖٓا أخٛض 

 ٛص٠ املضأ٠ اييت قزّ ايهاتب خ٬ٍ نتاب١ صٚاٜات٘.يف نتابات٘ ٫تٓاٍٚ ف

"إسغإ ؽشات٘" يف صٚا١ٜ "ايكاٖض٠ اؾزٜز٠" يكز تٓظيل إسغإ بغبب ؾكضٖا 

ٚسٝاتٗا ايبا٥غ١ ٚاْٗباصٖا بًُعإ ايعٝؾ١ ايضام١ٝ، سًِ نٌ ؽدك، إىل ٖا١ٜٚ اؿٝا٠ 

ايهضمي١ إىل  ٚقذٛب عبز ايزا٥ِ يف ايضٚا١ٜ ٜنطض يف ععٝ٘ ٚصا٤ اؿٝا٠ ،اؾ١ُٝٓٗ

بٝ  ؽضؾ٘، أعظ ٚأغ٢ً َا يز٣ اٱْغإ، ٫ؽو إٔ ايؾدقني بطبٝعتُٗا املا٥ع١ 

ٚعكًٝتُٗا املغتٗرت٠ اييت ٫تكِٝ يًُبار٨ اـًك١ٝ ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚطْا، ؼٌُ 

اؾضاثِٝ اييت َٔ ؽأْٗا إٔ ت٪ر٣ إىل ا٫ْٗٝاص ٚايغكٛط ٚيهٔ ا٭ؾضار ٚسزِٖ يٝغٛا 

٭ٚماع ا٫دتُاع١ٝ  احملٝط١ بِٗ ٖٞ أٜنا تعٌُ عٌُ "احملؿظات" ٚيني را٥ُا، إٕ ا٪َغ

ٚتقب ايٓؿط يف ايًٗٝب، ٭ٕ ايبٓٝإ ا٫دتُاعٞ ٖٛ يف سات٘ َٗتظ َتدًدٌ ٫ٚتتُت  

بايعٓافض اؿ١ٜٛٝ اي٬ط١َ املاْع١ َٔ اعتؾضا٤ ايزا٤ ٚاعتؿشاٍ اـطض،  ؾايعضٚف 
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ا٫مضاف. أَا َقري إسغإ، ؾآٍ إىل َا ا٫دتُاع١ٝ بز٫ َٔ ايٛقا١ٜ تغاعز يف ا٫ْٗٝاص ٚ

آٍ إيٝ٘ َقري قذٛب، ناْت أؾهاصُٖا َتكاصب١ ؾقاصت َقا٥ضُٖا أٜنا َتؾاب١ٗ، 

إْٗا َجٌ قذٛب ناْت طُٛس١ إىل سٝا٠ ؾٝٗا ايٓعِٝ املكِٝ ٚعًٞ ط٘ مببار٥٘ َجايٝت٘ 

ت قاعِ ٚؽباب٘ مل ٜغتط  إٔ ٜغز ايؿضاؽ ايضٚسٞ ٚاملارٟ اٱسغإ، ٚإٕ ٖظ٠ َٔ َػاط٫

بو ايجض٣ ايكٓال فاسب ايغٝاص٠ ايؿاص١ٖ أتت ع٢ً ايع٬قات ايٛر١ٜ بني عًٞ ط٘ 

ٚإسغإ ٚإْٗا قبًت أ٫ٚ إٔ تهٕٛ عؾٝك١ يبو، ثِ تظٚدت طٚادا فٛصٜا َٔ قذٛب 

 ع٢ً ع٬قتٗا املزْغ١ َ  ايٛطٜض بو. بكا٤إ عبز ايزا٥ِ

نإ مجاهلا ناْت إسغإ ؽشات٘ عع١ُٝ ايؾعٛص بأَضٜٔ: مجاهلا ٚؾكضٖا، 

ؾا٥كا، ٚقز اعتأثض عهإ راصايطًب١ ٚدعٌ عهإ اؿذضات ٜضعًٕٛ ؽٛاظ أْؿاعِٗ 

ؾتًتك٢ مجٝعا ؽضؾ١ ايزاص ايقػري٠ ايباي١ٝ ٚتضمت٢ عٓز قزّ ايؿتا٠ اؿغٓا٤ ايؿدٛص، 

ٚيهٔ مل تٛدز بايزاص َضآ٠ سكٝك١ بإٔ تعهػ ساى اؾُاٍ ايقبٝح، ؾايؿكض سكٝك١ َاث١ً 

ب٘ إخٛتٗا ايغبع١ ايقػاص، ٚإٔ ٫َٛصر هلِ إ٫ رنإ عذا٥ض نشيو، ٚقٟٛ ؽعٛصٖا 

َغاستٗا َرت َضب ....ايٛاق  إٔ ٚايزٜٗا مل ٜنُضا يٮخ٬م اسرتاَا قط، ٚناْت 

ؽضنتُٗا عؾكا قبٌ إٔ تقري طٚادا ٚظٌ أبٖٛا ٜضتظم يف عٛم ايٓغا٤ ظُاي٘ 

ر َا بزر ع٢ً ٚفؿاقت٘ ست٢ تظٚدت٘ أَٗا ٖٚٚبت٘ َا ارخضت َٔ َاٍ يٝتادض ب٘ ؾبز

 املدزصات ٚايكُاص ٚبكٝت ي٘ رنإ عذا٥ض ايقػري٠ ٚيهٓ٘ نإ ٜكٍٛ يٓؿغ٘ َتعظٜا:

 ـــ ماعت سٝاتٞ سكا ٚيهٔ ايربن١ يف إسغإ ...

ٚدعٌ أبٖٛا ايؿادض ٜكٍٛ هلا َتأعؿا ع٢ً مٝاع ايؾباب امل٪عض: "إْو َغ٦ٛي١ 

إصارتٗا سٝاٍ تًو عٓا مجٝعا ٚخقٛفا إخٛتو ايغبع١ صباٙ ٌٖ تغتطٝ  إٔ تعتقِ ب

ايزٚاؾ  ايؿادض؟
 ْعِ اصتؿعت ا٭َٛاز ٚناْت َٔ املػضقات. 33

ٚمحٝز٠ يف صٚا١ٜ "طقام املزم" حملؿٛظ، قز أصار ايضٚا٥ٞ بٗا إٔ ٜبني أثض اؿضب 

ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ يف تػٝري ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ، ٜٚزٚص قٛص ايكق١ سٍٛ ؾتا٠ ؾكري٠ َٔ سٞ 

دٓغٝا ع٢ً ٜز أسز ايغُاعض٠، ؾتعٌُ صاقق١ تبٝ  ؽعيب َا تًبح إٔ تغكط عكٛطا 

دغزٖا يًذٓٛر اٱلًٝظ، ٚتأب٢ يغبب ٫ْعضؾ٘ إٔ تعٛر َ  سبٝبٗا إىل سٝا٠ ايؾضف 

َؿق١ً سٝا٠ ا٫ْقضاف ٚايغكٛط، ٫ٚتبايٞ إٔ تض٣ ؾتاٖا ايشٟ ناْت تباري٘ اؿب 

 فضٜعا ؼت أقزاَٗا بٝز اؾٓٛر اٱلًٝظ املدُٛصٜٔ.

خيتًـ ق٬ًٝ بايٓغب١ يغكٛط محٝز٠ ـــ بط١ً ٖشٙ ايضٚا١ٜ ـــ يف ٚيهٔ ا٭َض قز  

"طقام املزم" أدٌ أْٗا صبٝب١ )تٛؾٝت أّ محٝز٠ اؿكٝك١ ٚمحٝز٠ يف عٔ ايضماع١ 

ؾجبتتٗا ؽضٜهتٗا يف ا٫ػاص ببعض ا٭خ٬ط اؾاي١ٝ يًغ١ُٓ ٚعضؾت باعِ محٝز٠، 

ايظقام ايكضٜب َٔ سٞ اؿغني، ( ب١٦ٝ ؽعب١ٝ ؾكري٠، ٖٞ ب١٦ٝ 17صاد  إىل ايضٚا١ٜ، ل 

ٖٚٞ هلشٙ ايٓؾأ٠ ايؿكري٠ تؾب٘ إسغإ يف ْؾأت٘، يهٓٗا ؽتًـ عٓٗا إٔ إسغاعٗا 

با٭ْٛث١ نإ طاغٝا، ٚؾٝنإ اؾٓػ عٓزٖا نإ عاصَا، ٚقز ػاٚب سيو يف ْؿغٗا َ  

ايضغب١ يف ٖذض ايظقام ٚأًٖ٘، ٚايبعز عٔ سٝات٘ اـاَز٠ ايضتٝب١ ٚايتطً  إىل سٝا٠ 

رتف ٚاملتع١، ٚيشا ؾإْٗا نجريا َا ناْت تتٗهِ بايظقام ٚأًٖ٘ ٚتِٓ ْعضاتٗا إيٝٗا عٔ اي
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عدض١ٜ ٚاعتدؿاف، ٜٚزٍ ع٢ً سيو قٛهلا سات َض٠، ٚقز أطًت َٔ ْاؾش٠ سذضتٗا 

 املط١ً ع٢ً ايظقام، ًَك١ٝ ببقضٖا بني َقضاعٝٗا املٓؿضدني ق٬ًٝ:

٭د٤٬ ٜاَيشغٔ ٖشا املٓعض، َضسبا بو ٜاطقام ٖٓا ايغعار٠، رَت ٚراّ أًٖو ا 

ٜاَيذُاٍ ٖ٪٤٫ ايٓاؼ َاسا أص٣؟ ٖشٙ سغ١ٝٓ ايؿضا١ْ دايغ١ ع٢ً عتب١ ايؿضٕ 

نايظنٝب١، عٝٓا ع٢ً ا٭صغؿ١، ٚعٝٓا ع٢ً دعز٠ طٚدٗا، ٚايضدٌ ٜؾتػٌ كاؾ١ إٔ 

تٓٗاٍ عًٝ٘ يهُاتٗا ٚصن٬تٗا، ٖٚشا عباؼ اؿًٛ ـــ ؽدق١ٝ أخض٣ هلشٙ ايضٚا١ٜ ـــ 

ض إىل ايٓاؾش٠ يف مجاٍ ٚر٫ٍ ٚيعً٘ ٫ٜؾو يف إٔ ٖشٙ ايٓعض٠ عرتَٝين عٓز ٜغتُض ايٓع

قزَٝ٘ أعري٠ هلٛاٙ، أرصنْٛٞ ٜاٖٛٙ قبٌ ايتًـ، أَا ٖشا ؾايغٝز عًِٝ عًٛإ فاسب 

ايٛناي١، صؾ  عٝٓٝ٘، ٜا أَاٙ ٚغنبُٗا، ثِ صؾعُٗا ثا١ْٝ، قًٓا ا٭ٚىل َقارؾ١، ٚايجا١ْٝ 

َجٌ ٖشٙ ايغاع١؟ يٝتو مل تهٔ طٚدا ٚأبا إسا يباريتو ٜا عًِٝ بو؟ َقارؾ١ نٌ ّٜٛ يف 

ْعض٠ بٓعض٠، ٚيكًت يو أ٬ٖ ٚع٬ٗ َٚضسبا ٖشا نٌ ؽ٤ٞ، ٖشا ٖٛ ايظقام ؾًُاسا 

٫تٌُٗ محٝز٠ ؽعضٖا ست٢ ٜكٌُ؟ ٖاٖٛ سا ايؾٝخ رصٜٚؿ قارَا ٜنضب ا٭صض 

 بكبكاب٘....

 ٖٚشا قاطع١ أَٗا يف عدض١ٜ: 

 دا يو!َاأسل ايؾٝخ رصٜٚؿ إٔ تهٕٛ طٚ 

 ؾًِ تًتؿت إيٝٗا ٚصققت هلا عذٝظتٗا ٖٚٞ تكٍٛ: 

ٜاي٘ َٔ صدٌ َكتزص ٜٚكٍٛ إْ٘ أْؿل يف سب ايغٝز٠ طٜٓب َا١٥ أيـ دٓٝ٘، ؾٌٗ  

ٜبدٌ ع٢ً بعؾض٠ آ٫ف؟ثِ تضادعت ؾذأ٠ نأْٗا ًَت َٛقؿٗا، ٚعارت إىل املضأ٠ ًَك١ٝ 

محٝز٠.....إيٝٗا ْعضا ؾاسقا، ٚتٓٗزت ٖٚٞ تكٍٛ: ٜا خغاصتو ٜا 
34

 

ٚقز أغضقت محٝز٠ بز٫هلا ٚأْٛثتٗا عباؼ اؿًٛ اؿ٬م ؾٗاّ عبٗا ٚعع٢ إىل 

ايظٚاز َٓٗا، ٚمتت خطبتٗا ي٘ مبٛاؾك١ أَٗا، ٚصأ٣ أْ٘ ٜعز ْؿغ٘ هلشا ايظٚاز برتى عًُ٘ 

يف فايٕٛ اؿ٬ق١ بايظقام ٚايعٌُ مبعغهضات ا٫ست٬ٍ اٱلًٝظٟ يف َٓطك١ ايكٓا٠، 

مل١ٝ قا١ُ٥، ٚؾضل ايعٌُ ٖٓاى نجري٠، ٚأصمت ٖشٙ اـط١ طُٛح سٝح اؿضب ايعا

محٝز٠ مبا حيًُ٘ َع٘ َٔ َاٍ ٚؾري،بٝز إٔ ْٛاطع ْؿغٗا ايعُأ٣ إىل اؾٓػ ٚأؽٛاقٗا 

اؾاصؾ١ إىل ايتٓعِ باملاٍ مل تهٔ قز اعتكضت متاَا، َٚا طايت يف ساٍ َٔ ايتٛثب ٚايكًل 

ٛهلا خطب١ ايغٝز عًِٝ عًٛإ فاسب ٚؼني ايؿضف١ ا٭ؾنٌ، ٖٚشا َا ٜؿغض يٓا قب

ايٛناي١، يف أثٓا٤ غٝاب عباؼ اؿًٛ مبعغهضات ايتٌ ايهبري، ع٢ً ايضغِ َٔ ؾاصم ايغٔ 

بُٝٓٗا، َٚعضؾتٗا بأْ٘ صب أعض٠، ٚإٔ أ٫ٚرٙ ٜؾػًٕٛ َٓافب َضَٛق١، ٚيهٔ ٖشا ايظٚاز 

مل ٜتِ بغبب ايشع١ ايقزص١ٜ اييت أملت بايغٝز عًِٝ
35
. 

سٕ بٛمعٗا ايطبكٞ ٚتهْٛٗا ايٓؿغٞ مبٓذا٠ َٔ ايغكٛط إسا مل تهٔ محٝز٠ إ 

عٓشت ايؿضف١، ٚاعرتمٗا ٚاسز َٔ ٖ٪٤٫ ايشٜٔ خربٚا ٖشا املٝزإ  َٚاصعٛا ايعٌُ ؾٝ٘ 

ؼت أٟ ؽعاص، ٚعضؾٛا نٝـ ٜقٝزٕٚ مشاٜاِٖ َٔ أَانٔ كتًؿ١ ست٢ أفبشت 

ا ايؾدك يف "ؾضز َٗٓتِٗ إَزار عٛم ايضؾٝل ا٭بٝض بعٓافض دزٜز٠، ٚقز قزص هلا ٖش

إبضاِٖٝ" ايؾاب ا٭ْٝل ايشٟ ٚؾز ايظقام سات َغا٤ يٝؾٗز سؿٌ رعا١ٜ اْتداب١ٝ 
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ؾاعتزصى اٖتُاَ٘ ٬ََح محٝز٠ ْٚعضاتٗا ؾضاح ٜتؿشقٗا "بعٝٓني ْاؾشتني" ٚملا نإ 

َكتٓعا بأْٗا فٝز ٫ ميهٔ إؾ٬ت٘ ؾكز أخش ٜغًو إىل اٱٜكاع بٗا نٌ عبٌٝ، ٜٚرترر ع٢ً 

اب١ً ملغهٓٗا ٜٚعابجٗا يف ايطضٜل، ٜٚٛقغ يف ْؿغٗا ؽعٛص ايػضٚص ٚايرتؾ  ع٢ً ايك٠ٛٗ املك

ايظقام ٚأًٖ٘ باٱطضا٤ ع٢ً سغٓٗا ٬َٚستٗا، ٚأْٗا خًكت َٔ ط١ٓٝ أخض٣ غري اييت 

خًل َٓٗا أٌٖ ايظقام َٚ  نجض٠ إؿاس٘ َٚطاصرت٘ َٔ ْاسٝت٘ ٚصغبتٗا اـؿ١ٝ يف 

، بايكط  بعٝزا عٔ ايظقام، َٚٔ ْاس١ٝ أخض٣ اعتط٬ع ٖشا ايعامل اتجمٍٗٛ ايشٟ ٜٛدز

ؾإْٗا أعاَت ْؿغٗا إيٝ٘ َض٠، ٚتٛدٗت َع٘ أخريا إىل َغهٓ٘ بؾاصع ؽضٜـ طاَع١ يف إٔ 

حيكل أس٬َٗا بايظٚاز َٓٗا، ٚيهٔ ٖشٙ ا٭س٬ّ تضررت بعز إٔ فاصسٗا بايضؾض ايكاط  

ٛص ٚماع نٌ ؽ٤ٞٚمل ٜهٔ أَاَٗا َٔ عبٌٝ إىل ايعٛر٠ إىل ايظقام، ؾكز ٚق  احملع
36
. 

ٚاْنُت محٝز٠ إىل فُٛع١ ايعاٖضات ا٭خضٜات اييت أطًل عًٝٗٔ ؾضز 

مجٝعا اعِ "َزصؼ ايضقك" ٚرعا ْؿغ٘ ْاظضا هلا، ٚاعتكزّ بعض املدٓجني ٚايؿتٝات 

يتزصٜب أعنا٤ٖا ٚاؿكٝك١ أْٗا ناْت َعضما يًذٓػ ٚيف أسط فٛصٙ َٚبا٠٤ يًهغب 

بتذاص٠ ا٭عضاض
37
. 

صٚا١ٜ "بزا١ٜ ْٚٗا١ٜ" ؾايضٚا١ٜ متجٌ سٝا٠ أعض٠ َقض١ٜ، أعض٠ ْٚؿٝغ١ يف 

تشٚقت طعِ ايؿكض ٚػضعت سٍ ايؿاق١ بعز إٔ ؾضقت بُٝٓٗا ٚبني عا٥ًتٗا، تًو ايٝز اييت 

تؿضم بني ا٭سٝا٤، ٚايؿكض ٚسزٙ ٖٛ املغ٪ٍٚ عٔ ايبٓا٤ ايشٟ تقزع ٚايؾٌُ ايشٟ تبزر 

ٌ ؾضر َٔ أؾضارٖا طعِ َٚشام...مشٌ ا٭عض٠ ايهارس١ اييت نإ يًتنش١ٝ عٓز ن
38
 

ٖشٙ ا٭عض٠ تتهٕٛ َٔ أبٜٛٔ ٚث٬ث١ إخٛإ سغٔ ٚسغني ٚسغٓني ٚأخت امسٗا ْؿٝغ١، 

ا٭عض٠ َٓش ايبزأ سات سٝا٠ بغٝط١، ٫متًو َا٫ ٚؾريا ٚداٖا عضٜنا ٚيهٓٗا ع٢ً أ١ٜ 

ٍٚ ساٍ ناْت ععٝز٠، ٚؽا٤ ايكزص إٔ ٜضؾ  إىل ايغُا٤ َٔ بني ظٗضاْٝٗا ايؾدك املغ٪

عٔ ا٭عض٠ ٚاملٛصر ايٛسٝز يًضطم، ميٛت ا٭ب ٫ٚخيًـ يف قؿعت٘ إ٫ دٓٝٗني ٚعبعني 

قضؽا أٚ ايزخٌ ايشٟ ٫ٜظٜز َٔ مخغ١ دٓٝٗا ٖٞ نٌ َامتًو ا٭عض٠ َٔ ْكٛر ست٢ 

 تٓتعِ ا٭َٛص.

ٚيٝتٗا ايند١ُ خري قٝاّ ٚاعتطاعت عغٔ تزبريٖا إٔ تزٜض ٪قاَت ا٭ّ مبغ

باعت أثاخ املٓظٍ قطع١ قطع١ ٚتٓاطيت عٔ اٱقا١َ بؾك١  رؾ١ ايغؿ١ٓٝ بضؾل ٚسشص،

ايطابل ايجاْٞ، َهتؿ١ٝ بؾك١ يف ايطابل ا٭صامٞ نإ اجياصٖا أقٌ َٔ عابكتٗا. 

 ٚٚافًت ا٭عض٠ دٗارٖا مز ايؿكض ٚايؿاق١ ٚاؿضَإ ٚايب٪ؼ ٚايشٍ.

ٚأَا ْؿٝغ١ ايتعٝغ١ ايؾك١ٝ اييت ٫ َاٍ هلا ٫ٚمجاٍ ٫ٚ أب، ؾأخشت متاصؼ 

١َٓٗ اـٝاط١ ٚسغني ٚسغٓني ٫ٜضمٝإ هلا ٖشٙ امل١ٓٗ اؿكري٠ ٜٚتأؾؿإ، ٚيهٔ 

ايكزص َٔ ي٘ مب٬نُت٘ َٚقاصعت٘، ٚيٓض٣ اؿٛاصايشٟ جيض٣ بني ا٭ّ ٚا٭خٜٛٔ ٚإْ٘ 

ٜزيٓا ع٢ً طبٝع١ سغٓني املتأؾؿ١ ٚعزّ صماٙ باؿاٍ ٚمتضرٙ ع٢ً نٌ َا ؾٝ٘ ؽ٤ٞ َٔ 

 اٱٖا١ْ ٚاينع١.

 قايت ا٭ّ:
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أَا ْؿٝغ١ ؾتشغٔ اـٝاط١، ٖٚٞ ؽٝط نجريا ؾاصتٓا قب١ ٚفا١ًَ، ٚيغت أص٣ ـــ 

 بأعا يف إٔ تتكام٢ ع٢ً تعبٗا َهاؾأ٠.

 ٖٚتـ سغٔ عُاؼ:

 ـــ عني ايقٛاب..

 ٚيهٔ سغٓني فاح بػنب ٚقز افؿض ٚدٗ٘ غامبا:

 ـــ خٝاط١؟

 َا ايعٝب إ٫ ايعٝب ؾًتهٔ....

 ؾكاٍ سغٓني عز٠:

 ٝاط١، ن٬ ٚئ أنٕٛ أخا ـٝاط١ ....ـــ ئ تهٕٛ أخت٢ خ

 ٚقطبت ا٭ّ يف غنب ٚفاست ب٘:

ـــ أْت ثٛص، تأنٌ ٚتٓاّ، ٫ٚتزص٣ عٔ ايزْٝا ؽٝأ ٖٚٝٗات إٔ ٜؿِٗ عكًو ايػيب سكٝك١ 

 سايٓا ٚؾتح ؾاٙ يٝعرتض ٚيهٓٗا فاست ب٘:

ـــ أخضؼ. . .
39
. 

ؼطُت  أَا آ٫ّ ْؿٝغ١ ؾٗٞ َربس١ قاع١ٝ دزا، إٕ مجٝ  أس٬َٗا ٚأَاْٝٗا

مبٛت أبٝٗا، بٌ يعًٗا َاتت مبٛت٘، ٖٞ تؾعض بٛسز٠ أي١ُٝ ٚٚسؾ١ ممن١، قز بزأت 

متاصؼ ١َٓٗ اـٝاط١ صغِ أْؿٗا ٚأْـ ا٭خٜٛٔ يتعني أعضتٗا ٚايؿكض املزَض َقض ع٢ً 

عًب ؽضؾٗا ٚنضاَتٗا بزٕٚ صمح١ ٖٚٛار٠...تٓاد٢ ْؿٝغ١ ْؿغٗا ٖٚٞ تًك٢ ايٓعض٠ 

اييت عاؽضتٗا َٓش صأت ايٓٛص....نٌ ن١ًُ تكطضُٖا ٚسظْا ا٭خري٠ املٛرع١ ع٢ً املضأ٠ 

 ٚنٌ مج١ً تعتقض أملا ٜٚأعا:

"ٜٓبػ٢ إٔ تهٕٛ املضأ٠ آخض َا أخظٕ عًٝ٘، ئ تعهػ يٞ ٚدٗا أعضب٘ اـؿ١ 

أْؿػ َٔ اؾُاٍ! ٖشا قٛيو ٜا أبٞ ٚسزى، ٚي٣٫ٛ َا قًت٘ أبزا، ٫مجاٍ ٫َٚاٍ ٫ٚ أب، 

ل ع٢ً َغتكبًٞ، َات أسزُٖا، ٚؽػًت اهلُّٛ اٯخض، نإ ٜٛدز قًبإ ٜغاٚصُٖا ايكً

ٚسٝز٠ ٚسٝز٠، يف ٜأؼ ٚأمل، ث٬ث١ ٚعؾضٕٚ عاَا: َا أبؾ  ٖشا، مل ٜأت ايظٚز با٭َػ 

ٚايزْٝا رْٝا ؾهٝـ ٜأت٢ ايّٝٛ أٚ غزا؟ ٖٚب٘ دا٤ صامٝا بايظٚاز َٔ خٝاط١ ؾُٔ عغ٢ إٔ 

ا٥ز٠ عٛف أظٌ ٖهشا َا سٝٝت".ٜكّٛ بٓؿكات ايظٚاز؟ ملاسا أؾهض يف ٖشا ٫ ؾا٥ز٠ ٫ ؾ
40

 

ٚع٢ً ٖشا ؾكز نإ ايضٚا٥ٕٝٛ ٚايضٚا٥ٝات ٚاعني باصتباط سضن١ املضأ٠ 

يًتعبريعٔ ايٛطٔ، ٚأنزٚا يف  ٟباتجمتُ  َٔ ْاس١ٝ، َٚٔ أخض٣ بز٫ي١ املضأ٠ نضَظ ثض

، ٜٚعتربْٚٗا ؽدق١ٝ ؾضر حيكل عضٜت٘ ٞصٚاٜاتِٗ ع٢ً سض١ٜ املضأ٠ ٚاعتك٬هلا ايعاطؿ

اتجمتُ  ٚف٬س٘ ايًشٜٔ ٜ٪رٜإ يف  ٞيٓؿغ٘ ٚيٰخضٜٔ، نُا حيكل بٗا صق ايغعار٠

ايٓٗا١ٜ إىل ؼضص ايٛطٔ ٚععارت٘، ٚقز نإ ايضَٚاْغٕٝٛ فارقني يف َجايٝتِٗ سني 

يًُضأ٠، إس عذظت ْعضتِٗ عٔ إرصاى مجٝ   ٞٚا٫دتُاع ٟؾقًٛا بني ايتشضص ا٫قتقار

ٜٓطًكٕٛ عرب َٛقـ أرب٢ ٚاسز ػاٙ  دٛاْب ايقٛص٠ بهٌ ع٬قاتٗا، َٚٔ ٖٓا ْضاِٖ

اتجمتُ  ايش٣ ٜضٜز إٔ ٜغتعبز املضأ٠، ٚحيٍٛ رٕٚ ععارتٗا ايعاطؿ١ٝ ٜٚعٛم سضٜتٗا 

 ا٫دتُاع١ٝ.
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ُّل ٚاملتكّقٞ يًشا٫ت ايّٓغا١ٝ٥ يف ايّضٚا١ٜ ايعضب١ٝ تكٛرْا إىل  :اـامت١ ّٕ املتع أخريا إ

ّٕ املضأ٠ ايعضب١ٝ تأّثضت بايب٦ٝ ّٕ ا٭ْٛث١ ظًّت ْتٝذ١ تتًّدك يف أ ١ ٚايؿكض ٚايػ٢ٓ إ٫ أ

طاغ١ٝ عًٝٗا، ٚطُ  ايضدٌ ايعضبٞ يف إٔ ٜبك٢ َغٝطضا دعٌ املضأ٠ تشٚم أْٛاعا َٔ 

ّٜتٗا أؾضط ْٛعٝات كتًؿ١ َٔ  ايعشاب بغبب طػٝإ ايضدٌ، ٚقز ٜهٕٛ عح املضأ٠ عٔ سض

ّٕٛ اتجمتُ ، ٚمل ٜهٔ قارصاع٢ً صفزٖا إّيا سيو ايّضٚا٥ٞ ايش ٟ ٜزصؼ ايتؿافٌٝ ايّٓغا٤ ي

ّٝٓٗا.  ٜٚب
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هٝزٟ يز٣ أسز ؽعضا٤ ايعصض ٜتٓاٍٚ ايبشح رصاع١ ظاٖض٠ ايػظٍ اي :ًَدص ايبشح

، ُٚتربط ٖشٙ ايعاٖض٠ أثض ايغٝاعـ١ يف ايتؾهٌٝ ايفين ٚاملعٟٓٛ ا٭َٟٛ، ٖٚٛ ايعضدٞ

إىل ايتُضر ع٢ً َٚٔ ثِ ايهؾف عٔ ٚعٝ٘ ايغٝاعٞ ايشٟ رفع٘  ،ٖشا ايؾاعض يؾعض

، ا٤ ايبٝت اذتانِ، ٚايتػظٍ بٗٔٚستاٚي١ ايٌٓٝ َٓٗا َٔ خ٬ٍ ايتعضٜض بٓغـ ايغًط١،

 .ايػا١ٜ املٓؾٛر٠ ضأ٠ يًٛوٍٛ إىلأٟ مت اَتٗإ امل

ين يؾعض ايػظٍ ٜٗزف ايبشح إىل إظٗاص مجايٝات ايتؾـهٌٝ ايف :أ١ُٖٝ ايبشح َٚؾهًت٘

باب ايها١َٓ ٚصا٤ ْعُ٘ ٖشا ، ٚا٭عايهٝزٟ يز٣ ايعضدٞ، ٚعـُات٘ ايف١ٝٓ ٚاملع١ٜٛٓ

، ٚمسات َٚٛقف٘ َٔ ايغًط١ اذتان١ُ، ١، يتتطح َٔ خ٬ي٘ ص٩ٜت٘ ايغٝاعٝايؾعض

 .املتفضر٠ يف ٖشا املٝزإايؾعض١ٜ جتضبت٘ 

صعتكضاط١ٝ ايكضؽ١ٝ يًعٗٛص َع بزا١ٜ عٗز بين أ١َٝ  َتُج١ً يف عارت ا٭ :َكز١َ

، ٚا٫عـت٦جاص بٗا يبٓٝ٘ إِس ساٍٚ داٖزّا ايتُغـو بايغًط١، فٝإعًط١ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ عـ

 ، يشيو أيػ٢ َبزأ ايؾـٛص٣ ايشٟ ٚضع٘ اإلع٬ّ أعـاعـّا ٫ختٝاص اذتانِ ََٔٔ بعزٙ

ْاٖٝو عٔ ْكٌ  ،ىل عًط١ ٚصاث١ٝ، ٚحتٛيت ارت٬ف١ ايزميكضاط١ٝ إ١ٔقبٌ ايضعٝ

 طعُا٥٘ عٔ املؾاصن١ يف إلبعار أٌٖ اذتذاط ٚإىل رَؾل  عاو١ُ ارت٬ف١ َٔ اذتذاط

، ٚست٢ ٜزعِ ٖٝهٌ سهُ٘ نُا أصار ي٘ إٔ ٜهٕٛ عٌُ ع٢ً ايغًط١ أٚ ايتطًع ضتٖٛا

، ٚسٓضض بعطٗا ع٢ً اٯخض ب بعطٗا ببعضكاع ارت٬ف بني ايكبا٥ٌ املدتًف١، ٚضضإٜ

، َٚٔ ثِ ٜصضفٗا عٔ ايتطًع إىل ايضع١ٝ ٜٚبك٢ ٖٛ املغٝطض ا٭ق٣ٛ ست٢ ٜفت يف عطز

ـ نُا ُعضف عٓ٘ ـ ٚسيو ٬ٍ إتباع عٝاع١ اإلٜجاص ايكب١ًٝؽ٪ٕٚ اذتهِ، ٚنإ ٖشا َٔ خ

(فت٘ إىل ايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ بايؾاّباضتٝاطٙ يف بز٤ خ٬)
1

مل )يٛدٛر أْصاصٙ فٝٗا، ٖٚٛ  ،

)ص(، ٫ٚ بايعضب ٍٜٛهٔ ٜجل بأٌٖ َه١ ٚاملز١ٜٓ ٫ضتٝاط طعُا٥ٗا إىل أٌٖ بٝت ايضعـ

(ٚايبصض٠ ٭ٕ ايهجري َِٓٗ ؽٝعٕٝٛ املكُٝني يف ايهٛف١
2

فاعـتعضت ْاص ايعصب١ٝ ايكب١ًٝ  ،

ْكغـِ ، ٚا١ٝٚظٗضت بك٠ٛ ع٢ً َغضح اذتٝا٠ ايغـٝاعـ ،نٌ أضتا٤ ايزٚي١ ا٭١َٜٛيف 

٭ٕ ايؾعض مل ٜهٔ  ،إىل ف٦ات َتٓاسض٠ ٚأسظاب َتطاصب١، ٚنإ يًؾعضا٤ رٚصِٖايعضب 

إِس ؽاصى ٖ٪٤٫ َٔ نٌ وٛب ،مبعظٍ عٔ اذتٝا٠ بهٌ دٛاْبٗا َّٜٛا
3

ٚاضتاط نٌ  ،

، فاطرٖض ايؾعض ايغٝاعٞ يف ٖشا ع عٓ٘ بؾعضٙ، ٚسظب ٜزافؽاعض إىل ف١٦ ٜٓاوضٖا

ا٭َٟٛ  :ا٭صبع١ٚع٘ َتُج٬ّ بعٗٛص ؽـعض ا٭سظاب ، ٚتٓٛعت فض، ٚمنا ٚاعتطاٍايعصض

                                                           


 .داَع١ ايبعح، محص، عٛصٜا باسج١،
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)ؽعض ايػظٍ ايهٝزٟ َا ُعضف بـٚأفضط ٖشا ايؾعض  ،ضٟ ٚايؾٝعٞ ٚارتٛاصزاذتانِ ٚايظبٝـ

 حتكٝل، بٌ ٜضَٞ إىل ١أٚاهلذا٥ٞ(، ٖٚٛ ٫ٜعين ايتػظٍ باَضأ٠ ستبٛبـ١ أٚ َعؾـٛقـ

 .بٓغا٥ٗا اذتان١ُ َٔ خ٬ٍ ايتعضٜضغاٜات عٝاع١ٝ، ٚايٌٓٝ َٔ ا٭عض٠ 

عبز ايضمحٔ بٔ سغـإ بٔ ثابت :َٚٔ صٚار ٖشا ا٫جتاٙ يف ايػظٍ
4

، ٚأبٞ رٖبٌ 

ادتُشٞ
5

، ٚعبٝز اهلل بٔ قٝػ  ايضقٝات
6

 .، ٚايعضدٞ

فهإ ، ، ٚبعزٙ عٔ ايفشؿ يف ايػظٍٜٚٓفضر ايعضدٞ َٔ بني ٖ٪٤٫ بضق١ غظي٘

 .َتأربّا َع املضأ٠، ص٩ٚفّا بٗا

، ٚنإ ٜٓظٍ مبٛضع قضب ايطا٥ف عجُإ بٔ عفإ بزاهلل بٔ عُضٚ بٖٔٛ ع :ايعضدٞ

ُٜكاٍ ي٘ )ايَعِضز( فُٓغب إيٝ٘
7

 ٚقز أؽاص إىل سيو بكٛي٘:، 

ِٔ بايػطا  ٚايػطا َغهين  ٖٚٓا بَعِضٍز ََ ٚقز ؽطَّ عٔ سيو 
8

 

ٖذض١ٜ 77أٚ  77ٚقز صٓدح أنجض ايزاصعني إٔ َٛيزٙ نإ ع١ٓ  
9

، ٚتٛيف يف ع١ٓ 

ز بٔ ٖؾاّ املدظَٖٚٞذض١ٜ يف عذٔ ٚايٞ َه١ ستُ 027
10
. 

ٚقز عٖزٙ واسب ايؾعض ٚايؾعضا٤ َٔ أبضط ؽعضا٤ بين أ١َٝ
11
. 

ٚجيز يف ْفغـ٘ ايهفا٠٤ ٚايهجري َٔ امل٪٬ٖت يف  ،بٓغب٘ نإ ايعضدٞ ٜعتٗز

، ٚسيو َٔ سٝح عضاق١ ايٓغـب ٪ٕٚ ايزٚي١ؽدصٝت٘  يتهٕٛ ي٘ َٓظي١ صفٝع١ يف إراص٠ ؽـ

ٚسني تٛىل ٖؾاّ بٔ عبز  .املارٟ، ْاٖٝو أْ٘ َٔ قضٜؿا٤ ، ٚايجض١ٚاملها١ْ ا٫دتُاعٝـ

ٌَٔ ايعضدٞ إٔ ُتغٓز إيٝ٘ إسز٣ ضع بتبزٌٜ ايعُاٍ ٚاي٠٫ٛاملًو ارت٬ف١ ؽـ ، ٚأ

، فذعٌ ع٢ً َه١ ستُز بٔ ٖؾاّ ٘، يهٔ ارتًٝف١ آثض خايٝاملز١ٜٓ: َه١ أٚ َاصتنياإل

٢ً املز١ٜٓ أخاٙ إبضاِٖٝ بٔ ٖؾاّاملدظَٚٞ، ٚع
12
. 

ؽـعض أْ٘  ػ ايعضدٞ، ٚاؽتعٌ قًبٗأملّا، فكزنٛأَ ايػطب يف ْفـٖٚٓا تفذضت 

، ٚناْت يزٜ٘ ايضغب١ يف إٔ ٖٚٛ َٔ أؽضاف اذتذاط، املؾاصن١ يف ايغًط١ ُسضّ سـٖل

، ٚسيو بايتعضٜض ٫ْتكاّ يٓفغٜ٘هٕٛ ي٘ ؽإٔ يف َٝزإ ايعٌُ ايغٝاعٞ، مما رفع٘ إىل ا

 .فٝٗا بٗ٪٤٫ ايٓغ٠ٛ قصا٥ز ٜتػظٍ بٓغا٤ ٚايٞ َه١ ستُز بٔ ٖؾاّ يف

؛ ٭ْ٘ اْتصاص عب٬ّٝ إىل ايٓصض ايضخٝصايػظٍ ايهٝزٟ  ٚعٖز ر. ايهفضاٟٚ

يهإ ، ٚيٛ عح ايؾـاعض عٔ عٛصات اذتانِ ايغـٝاعـ١ٝ ٚأخطا٥ـ٘ َٚغـا٥ٚـ٘ عفا٤ايط

، ٚيهٓـ٘ ٚدز يف املضأ٠ بػٝتـ٘أطن٢ يؾـعضٙ
13

، ٚيف ْفغــ٘ ضاٟٚ غاضبّاايهفـ ، ٜٚبزٚ ر.

ٚصأ٣  ر.  .ٚأخ٬قٗا ضضٜب١ ملا أصارٙ ايؾاعضاملضأ٠ ،٭ْـٗا تزفـع َٔ ؽضفٗا  غريٜـ١ ع٢ً

اذتٛيف يف ٖـشا ايػـظٍ ْظع١ نٝزٜـ١
14

، ٭ْ٘ ٜٗـزف إىل ايٌٓٝ َٔ ايغـًط١ عٔ طضٜـل 

ِٗ ،ا٤ ايبٝت ا٫َٟٛ اذتانِايتػظٍ بٓغـ ، ٚحتٛيٝٗا إىل ٚعــ١ًٝ حتكـل اَتٗإ املضأ٠ إِس ٜتـ

، ٔ ْغا٩ٖا عضض١ يتػظٍ ايؾعضا٤ بٗٔ، فٗاْٖعت ايغًط١ بايطعف اعض، ٖٚٞغاٜـ١ ايؾـ

ع٢ً محا١ٜ ا٭١َ ، فهٝف بِٗ ٜكزصٕٚ اٍ اذتهِ غري قارصٜٔ ع٢ً محاٜتٗٔٚصد

غري دزٜضٜٔ باعت٬ّ طَاّ ايغًط١، ٚوٕٛ مح٢  ؟! َٚٔ ثِ ِٖٚايضع١ٝ بأنًُٗا
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، فضاح ٜعبح بهربٜا٤ خصُ٘ ايغٝاعٞ ٚايٞ َه١ ستُز بٔ ٖٚشا َا أصارٙ ايعضدٞ .ايب٬ر

ِّٛض َهاْت٘ ايغٝاع١ٝ  ، ٚاذتزٜح عٔ َٔ خ٬ٍ تكٜٛض َهاْت٘ ا٫دتُاع١ٖٝؾاّ، ٜٚك

َٔ  .ض بأَ٘ دٝزا٤ ٚطٚد٘ درب٠، فعٖض٘ يًٌٓٝ َُٓ٘سَض

 :غظي٘ بأّ ستُز بٔ ٖؾاّ.0

ِّ ٞٓ َتػظ٫ّ ظٝزا٤َ أ  :ستُز قاٍ ايعضد

ِٕ ٫ تفعًٞ ُتِشَضد   اهلٛرِزُعٛدٞ عًٝٓا صٖب١َ   ٞــــــإْٔو إ

َِٓص ُِٓتِ ٚمل ٜ ِّهِ ٔب ِٔ س َِٓط  ِّ ِضـــــَ ِِ  امُل  ِرــــــــــِٚدُز ف٪أر اهلا٥

ٍَ ٚمل  ُتعٓ  ــــــــف١ّبٞ ٔخٝ فعادِت ايٖزُٖا٤ُ ِٕ  تغَُع ايكٛ  ِرــــأ

ََ ِٕ أٚ ٍٕ أِرعـَ  أِتــفُا اعتطاعت غري أ  ِرــــــــضتٟٛ بعٝين ؽأر

ََـ  ٗاـــفٛم دٕٝز   ي  ُتضَٜو  ِٚسفّا ِّ  ايعٓٔب  امُلِز ٌَ ُصنا  ِرــــــَج

َٖ َِْشِض ًـَ  انأمنا  اذُت٢ً  فَٛم    ُّ  َفِذـٍض عــَأطٍع  أِب  ِرـــــــصتٛ

ُُِت ط٬ّٜٛ  بعزَا  أرب ِِ امُلِضتـَ  ٚاُضـــــق ٌَ امُلِفٔشـ  ِرـــــــــأْعـُض ٔفِع

ٍُ  ملا  فاتٓـٞ ُِٓت َٔ ِٚؤًِٗ أِصَتٔذٞ:  ـــــــــــــــَِٓٗ  أقٛ  َا ن

ْٓٞ أتَٝشِت  يٞ  مياْٝـ ََِشسِر   ١ْـــــــــإ  إسز٣ بين اذَتِضٔخ َٔ 

٫ِّٛ نا٬َّ  نًْب َٗـ   َّ٘ــــــُح س ِٓ ََ  ِرــــــ٫ ْـًتكـٞ إ٫  عـ٢ً   

ِٕ سٖذ ِٕ ٖٞ  مل  حتذـ  ِت َٚاسا َينيف اذَترِّ إ ِرــــــــٚأٖـً٘ إ
15

 

، ٚسني ٫ تًيب طًبـ٘ ٜغع٢ تًو املضأ٠ طايبّا ٚواهلامبداطب١  ٜبزأ ايعضدٞ

، ٚتٓعض إيٝ٘ تضاٙ إيٝٗا ع٢ً فضع٘ ايزُٖـا٤ يًٝكاٖا، ٖٚشٙ املضأ٠  ت٧َٛ ي٘ بعٝٓٝٗا سني 

،ٚايغٝام املطُض يف ايٓص ٚسيو ٭ْٗا ختاف ايفطٝش١، ر ايعٝٓنيْعض٠ ؽـارٕ أرعـ

ُٜكار بٝزٙ إىل فهض٠ ايؾاعضفًٝػ يًكاص٨ " ؛سيو ٜٛضح ، بٌ عًٝ٘ إٔ جيز ايزقٝك١ إٔ 

، ٚإٔ تكٛرٙ ع١َ٬ ٫ ُتزصى إىل أسز ييت ٜتطُٓٗا سكٌ ايكصٝز٠ ايطبابٞايفهض٠ ا

"سٝح ختتب٧ فهض٠ ٖٞ غاَط١ ٭ْٗا َضنب١َه١ٓ ا٭
16

، فٗٛ ٫ ًٜتكٞ ٖشٙ املضأ٠ إ٫ يف 

ٚقز اعرتف بشيو )ًْبح س٫ّٛ ، بكاعنٌ اي املغـًُٕٛ َٔايشٟ ًٜتكٞ فٝ٘  ِ اذترَٛعـ

ٚسزر ْغبٗا إىل إسز٣ قبا٥ٌ ، املضأ٠ ميا١ْٝنا٬َّ ٫ ًْتكٞ...(، ٚسني سنض إٔ تًو 

ُُٜٖٛ٘ مبعضفت٘زع املتًكٞ، فإمنا يٝدايعضب ، يهٓ٘ ٜٓفٞ سيو ا٭َض يف ايبٝت بٗا ، ٚ

قصٝزت٘  ، ثِ ٜكٍٛ يف ْٗا١ٜسيو ايًكا٤؛ إِس ٜغضر يٓا زتضٜات ٖٚٓا صتز َفاصق١ايتايٞ، 

، إيٝٗاٚنأْ٘ حياٍٚ ترب٥تٗا مما ْغب٘  .إٕ ٖٞ سذت. إْ٘ ٫ ًٜكاٖا إ٫ يف َٛعِ اذتر

 .يف بزا١ٜ ايكصٝز٠ ٚمما آرع٢ سزٚث٘

 ٓا إٔ ْكٍٛ: إْ٘ يكا٤ْ فين أصار ايؾاعض َٔ خ٬ي٘ إٔ خيفف بعطّا َٔٚميهٓ 

٘ ٫ سْب هلا ، يهٓ٘ ٜؾعض أْٚسيو بايتعضٜض بٗشٙ املضأ٠، ايػطب املعتٌُ راخٌ وزصٙ

باؽض٠ إٔ ٜٓفٞ ٚدٛر ، فشاٍٚ بطضٜك١ غري َُا ذتك٘ َٔ ظًِ يف َٝزإ ايغٝاع١فٝ

....ٚايؾاعض مل ٜهٔ عٓٝفّا ع٬ق١ بُٝٓٗا، ٚاختش غظي٘ بٗا "ٚع١ًٝ جملاب١ٗ خصُ٘ ايٛايٞ

"أّ ايٛايٞ املدظَٚٞ سني ؽبب بٗا يف غظي٘ .....فكز نإ ٖار٥ّا صفٝكّا ظٝزا٤
17

، ًْٚشغ 
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، ٫ بٌ أضف٢  ؿح يف ٚوف٘ إٜاٖا؛ إِس ٚوف مجاهلا ٚصقتٗا بعٝزّا عٔ ايفشـسيو بٛضٛ

ذّٛ ايفذض ٖاي١ َٔ ايغـُٛ ع٢ً سيو ادتُاٍ سني ؽـب٘ اذتًٞ ٚملعاْ٘ ع٢ً وزصٖا بٓ

ٜٚضضٝٗا  ،َٔ د١ٗ، ٖٚشا ميٓشٗا ؽ٦ّٝا َٔ ايؾُٛذ ٚايضفع١ ايغاطع قبٌ طًٛع ايؾُػ

ذتًٞ َٚٔ ثِ تػزٚ ايع٬ق١ بني ايٓذّٛ ٚا، ذتغٓا٤ ٜػضٖا ايجٓا٤، فا١ٗ أخض٣َٔ د

ٖٚٓا تربط ٚظٝف١ ايصٛص٠ ع٢ً املغتٜٛني ايز٫يٞ  ،مجاي١ٝ ْفغ١ٝ تٓاعب١ٝ يف إٓ

 ٚاملعٟٓٛ.

إِس أنزت ١ُٖٝٚ ٖشا  ،٠ ا٫يتفات بني ايطُا٥ض بهٌ ٚضٛحًْٚشغ ظاٖض

تدزَّا ضُري ، ثِ اْتكٌ إىل ٚوفٗا َغـفكز خاطب املضأ٠ يف بزا١ٜ ايٓص ،ايعؾل

، ٚخيتِ قصٝزت٘ بطُري املتهًِ ايشٟ نإ ي٘ ايزٚص ا٭بضط يف تٛضٝح غا١ٜ يػا٥با

سضف  ٚأعـِٗ يف إفضاغ غطب٘ ايشٟ استٛاٙ ،ايض٥ٝغ١ َٔ ٖشا ايعؾل ا٫فرتاضٞ ايؾـاعض

ٍٓ ، فايهغـض٠  تؾـٞ باْهغاص يف ٢ ؽز٠ ْفغـ١ٝ ٜعاْٝٗا ايؾاعضعً ايضٟٚ )ز( املهغٛص إِس  ر

ٚؽ٦ّٝا َٔ تًو إ يؾـاعضٜت٘ يٝدفف بعض سيو ا٫ْهغـاص، ، فأطًل ايعْٓفغ٘ ٚصٚس٘

 .عطّا َٔ قٛت٘ اييت نار إٔ ٜفكزٖا، فٝعٛر إيٝ٘ تٛاطْ٘ ٜٚغتعٝز بايؾز٠ ايٓفغ١ٝ

 :غظي٘ ظرب٠ طٚز ستُز بٔ ٖؾاّ .8

 :قاٍ ايعضدٞ يف درب٠ طٚز ستُز

ٖٞ ٚعًُٞ دبعٛ َِ ايصزُٚر   ُضـــــدٞ عً ُِ َعــَففٝ  ُضـــ؟ ٚأْت

 ٫َٔ ٓٓـَِفـ ست٢ ٜؾـــتَت بٝٓٓا  ٢ـــــــــًْٓتكٞ إ٫ ثـ٬َخ    ُضــــــاي

ٍِ ْتبُعبايؾٗض ب ِٛ ٍُ ٚايؾُٗض  ٘ ـــــعز اذَت ِٛ  َا ايزُٖض إ٫ اذَت

ِٓٔت َأنَج١ّ عشِصُتهـُـ َٕ يٞ َوِبْـايبعأر  ِ يٛ ن  ـُض ــــــــ، ٚيها

ِٔ سبِّهِ ْٚشِصُت وِض ٍِ   ََهِع ٖٝــ  ـِشُص ؟!ـــــــــــــَْـ سّٝٓا ، ٌٖٚ ملت

ٍٍ َعًٔكِت ْعَضِت مبك١ًٔ َِْطــ   َُػظ  ُ٘ َِْبُت  ، َِ  ُضــــــــفٓـٓـّا تٖٓعــ

ُِـ ِِأبصاَصٖـ   ٘ــــــب يف َٛقٕف صفَع ايٛؽا٠ُ ْـٓٗا ادتـ ُضــفهأ
18

 

ٜٚطًب ٚواهلا َغتٓهضّا وزٚرٖا ، ح باعِ املضأ٠ يف َطًع ايكصٝز٠إْ٘ ٜصضِّ

٢َٓٔ ، فٗٛ ٫ٖٚذضٖا ي٘ ٚمث١ ، ٜٚض٣ أْ٘ ٫ ُعشص هلا يف سيو. ًٜكاٖا إ٫ ث٬ث١ أٜاّ يف 

اذتبٝب حياٍٚ ؟! َٚفاصق١ ظاٖض٠ يف ايٓص؛ فهٝف جيعًٗا سبٝب١، ٖٚٞ تصزٙ ٚتٗذضٙ

بني أَضٜٔ: صغبت٘  ، ٚنأْ٘ ٜعٝؿ وضاعّاطٍٛ فرت٠ َع٘، ٚقطا٤ أداٖزّا يكا٤ َٔ حيب

ٛ ٜعًِ أْ٘ دعًٗا ٚع١ًٝ ، فٗؾٗري بٗشٙ املضأ٠ميٓع٘ َٔ ايت ، ٚٚاطٍعيف ا٫ْتكاّ َٔ غضمي٘

َٔ ثِ مل ٜأٔت ع٢ً سنض َا ، ْٚب هلا يف خطِ ايصضاع ع٢ً ايغًط٫ٚ١ س ي٬ْتكاّ

، بايضغِ َٔ أْ٘ وٓضح بامسٗا إ٫ إْ٘ مل ٜتُاَر فاسؾ١ َعٗا، أٚ ٜزٍ ع٢ً اصتهاب ٜؾٝٓٗا

صأفتٗا ب٘، ٚصأفت٘ بٗا ف١ ٚاذتٓإ اييت ُتعٗض يف تػظي٘ بٗا خاصز ْطام ٚوف ْعض٠ ايضأ

 . يف إٓ

ضع١ ، ٚعـ٠ٛ ايظَٔٚاي٬فـت ٚدٛر َضاص٠ تعتٌُ وزصٙ ْاجت١ عٔ ؽـعٛصٙ بكغــ

ٌٝٓ ٫ ٜزّٚ إ٫ ث٬ثـ١ أٜاّ َطٚاٍ املتع١ ٔ نٌ عاّ يتػٝب عٓ٘ ، ٖٚشا ايًكا٤ ايفين املتد

 ، ٚايعضب املغـًُْٕٛٗٛص تتٛاىل ٚتٓكطٞ، إْ٘ ؽـيظَٔ، ٖٚهشا ٜض٣ اعاَّا نا٬َّ
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ٌّ ٜعٛر إىل ب٬رٙ، ثـِ ٜتفضقٕٛ يف أوكاع ا٭صض و اذترجيتُعٕٛ ٭را٤ َٓاعـ ، ن

ُٓح إىل تؾتت ا٭١َ ٚتفضقٗا بغبب عٝاع١ ايزٚي١ ا٭١َٜٛ اييت ٜضاٖا  غري ٚنأْ٘ ًٜ

ُٜعٗض ٚعٝ٘ ايغٝاعٞ  .عاري١ بني ايضع١ٝ، ٖٚشا 

خًت َٔ ٚتعٗض ٖشٙ املضاص٠ بٛضٛح أنجض ٖٚٛ ٜشنض ايعزٜز َٔ ا٭َه١ٓ اييت 

 :ذتبٝب١ سني قاٍ يف ايكصٝز٠ عٝٓٗاا

ًُِت هل ٙٔ عِص ا                 ــٚعضِفُت َٓظي١ّ ، فك  ُض:ــــبايَكِصِض َٖض يعٗٔز

َِٝض٠َ ايَكصُِض                ٍِ ُدَب ُْٗـا  فت٬ُعـٗا  ايُعِف  أق٣ٛ َٔ آ  ـُضـــفٔكضا

ُُِض   ا                ــفايب٦ُض َٛسؾـ١ْ فٔغـِزصُتٗ فٗطاُبٗا ايؾــضق١ٝ اذُت
19

 

ُٜ يًب٬ر ؛ فٗشٙ ا٭َه١ٓ ارتاي١ٝ َٔ اذتبٝب١ ٚأًٖٗا صَظ عٗض ٚدع ايؾاعضاملهإ 

 .َٔ د١ٗ أخض٣، ٚصَظ يطٝاع ايغًط١ يف اذتذاط ايعضب١ٝ املتفضق١ َٔ د١ٗ

ُٜفصحٝل ٚقًل ظاٖض ٜعرتٜإ ْفػ ايعضدٞٚمث١ سظٕ عُ سيو عٔ آ٫ّ  ، ٚ

، ٚحياٍٚ داٖزّا ٜؾٗز زتز اذتذاط ٜتٛاص٣ أَاّ ْاظضٜ٘ غضب١ ْفغ١ٝ ٜعٝؾٗا، فٗٛ

، أٚ َؾاصنتِٗ ايفع١ًٝ عت٬ّ أبٓا٤ ايغًف ايصاحل ايغًط١إعار٠ ؽ٤ٕٞ َٓ٘ َٔ خ٬ٍ ا

يف إراص٠ ؽ٪ٕٚ ايزٚي١، ٖٚٛ ٚاسز َٔ ٖ٪٤٫، ٚسني مل حيَغ بشيو فٓضغ ؽش١ٓ ا٭مل 

ممٔ ُأدٗض ٚيػريٙ  غ٘ٔ خ٬ٍ ٖشا ايػظٍ اْتكاَّا يٓفٚايػطب ايعاص١َ يف وزصٙ َ

 .َؾضٚع٘ ايغٝاعٞ

ضعٝفّا عادظّا عٔ وٕٛ  ؛ إِس دعًٖ٘شٙ ايكصٝز٠ ٖذا٤ّ ٚاضشّا يًٛايٞٚتعٗز 

ًَُشكّا ايعاص بٗشا ايٛايٞ ، ٚايؾاعض ٖٛ ايبطٌ ايشٟ ٜتػظٍ بظٚد٘سض١َ بٝت٘  ، َٚٔدرب٠ 

 .ثِ ْؾٗز تطدِ سات ايؾاعض ادتض٤ٟ، ٚتكٓظّ اٯخض املٗذٛ، ٖٚٛ ايٛايٞ

ط بٛوف٘ إسز٣ ٚعا٥ٌ ٚبض ،ايعضدٞ ايتصٜٛض ايغضرٟ يف قصٝزت٘ٚقز اعتُز 

، ٜٚرتاٚح ٖشا ايتصٜٛض بني ايصٛص٠ ايكصص١ٝ ٚايتكضٜض، ٜٚبتعز ق٬ًّٝ عٔ ايتعبري يزٜ٘

سني ؽب٘ املضأ٠  ، ٚصتز تؾبّٝٗا ٚاسزّااملعضٚف١ َٔ ايتؾبٝ٘ ٚا٫عتعاص٠ ا٭صنإ ايب٬غ١ٝ

؛ ٭ٕ ايكصص١ٝ ايغضر١ٜ كًٌ َٔ ف١ٝٓ ايكصٝز٠ ٚؽعضٜتٗاُٜ ، ٖٚشا ٫بايػظاٍ امُلطفٌ

 .عٔ ايصٛص٠ ايف١ٝٓ اييت قٌ ظٗٛصٖاْابت 

 :غظي٘ بأّ ستُز بٔ ٖؾاّ ٖٚٛ يف عذٓ٘.7

 :بٛدٓا٤ ٚقصز بٗا دٝزا٤ أّ ٖؾاّ قاٍ َتػظ٫ّ

ٌُ ع ٓٔا٤َ يف ايغِِّذــــُأعا٥ َِٚد ْٖٓــٞ  مُلــــــــــــــيعُ  ٔ داَصٖأ   هــًَُّفـض  أبٝٗــا  إ

٢ْٓ ي ُٔـــــــٚأ َٓا٤ُ ٚايٓغـِذ َِٛد َُ  رْٚـٗا ــَو اي ًَُل رْٚٞ سٚ ُأٚاٍؼ  ُِٜػ  ؾـضُِّف؟ــــــٚ

ٌِ َٓٓٞ ن ٌُــــٚيف ايِضِد  ـُفــــٚثْٝل ، إسا َا دا٤َٙ ارتطٛ ٜٗت  ٜ٪ٚرٖا قنٍي  ِب

ٕٓ َؽـــَبا َغ ٙٔ ٖٚٛ ْأدــــــــــــنأ ِْــُاِص ٍّ ِٜطِضُب   ــ ٍَ َٜؽَبا َقِض ِٛ  ِضُفـــــِصــايٖؾـ

ًَِتِت فـ٪ارٟ ٚ ـــــــــــمياْٝــ١ْٓ ٖاَد  ِشِصُفـــبٗا ايِٖٓفُػ ست٢ رَُع عٝيٖن ٜ  ٚنَّـ

ِٔ ايػ َُؾ  ي٘ طا فَٛم ايٓكا ْفَشِتـنػِص ُ٘ ٖٚـٛ  ُْٓٛب  ُتهفـٞ َفِضَع  ـضُفــــَد

١َْٓ   ٍؼ بـضًَـ١ٕٓـاـــــــــــــــٚعٝٓا َٗـا٠ٕ يف ُن َِْعغـ١ٕ سـبٗـا ٔعـ  ني َتِطـِضُفـــَٔ 

ٕ٘ ن ٌِ ايبزِص إِســـــٚٚد َٜغ  مٖت فاعت٣ٛ ُج  ٌِ ١َُٔ ايًٝـ ًِ  ــٔزُفـــِإسا َا بـزا يف ُظ
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ِٛد ِت تصـُٗز ٚتصـٔزُفـــــإيٝٗا ٚيٛ ناْ  ُضقا٥ُّا إيٝٗاكاٖا فأْعــــــــــٓا٤ُ أياي
20
. 

٭ْٖ٘  ٜتشز٣ خصُ٘  ؛اص دضأ٠ ايعضدٞ اييت بًػت سصٚتٗاميتاط ٖشا ايٓص بإظٗ

ُٜعٗض ْفغـ٘ ؽـٖٚٛ يف عذٓ٘ بٛدٓا٤ اييت قصز بٗا دـٝزا٤ أّ ستُز بٔ ٖؾـاّ ػٛفّا، ٚ
21

 ،

ٚي٘ و١ً َا ، فٌٗ ٖٛ ممٔ ُعذٔ َع٘ ٫ْٚعًِ  َٔ قصز بـ)داَصٖا(، ٜٚغـأٍ داَصٖا عٓٗا

 -ابٓٗا  –أٚ قصز ب٘ ايٛايٞ  اعـتشطضٖا يٝشاٚصٖا؟ ؟ أٚ ٖٛ ؽدص١ٝ ف١ٝٓبٗشٙ املضأ٠

، ٚحتًٝٓا إىل راخٌ ْفغ٘ ؟! ٭ٕ َغـا٤يت٘ تعهـػ قًكـّا ٚاضعضابّا ٚسظّْا َعت٬ُٕسات٘

ع سك٘ يف املؾاصن١ يف ، ٚضٝاٜتغا٤ٍ ٜٚغأٍ اٯخض عٔ عبب ظًُ٘ ؛ فٗٛأخض٣َغا٤ي١ 

، ٜٚزصى  إٔ ٫عبٌٝ يًٛوٍٛ إىل  ٫ ًٜك٢ دٛابّا صتزٙ جيٝب ْفغ٘،ٚسنيأَٛص اذتهِ

، ز ُسبػ فٝ٘فايغذٔ َهإ َػًل ٚق ْ٘ ٫ عبٌٝ يًٛوٍٛ إىل ايغًط١،ا أ، نُملضأ٠تًو ا

ٚبٝٓ٘ ، ٛ حيٍٛ بٝٓ٘ ٚبني ايٛدٓا٤ َٔ د١ُٗٚنبٌ بكٝٛرٙ اييت آملت٘ نجريّا، َٚٔ ثِ فٗ

 .ٚبني اي١ٜ٫ٛ َٔ د١ٗ أخض٣

، ٚايشٟ ٜهار ٜكطعٗا، ٓاتر َٔ فعٌ ايكٝز اذتار يف صدًٖ٘ٚشا  ا٭مل اذتغٞ اي

، ٚسيو بغبب تأثري ايغٝاع١ ٚدع ٜهار ٜطاٖٞ أمل ايهبٌ اذتار، ْٚفغٞإىل أمل حيًٝٓا 

ٚحتزاٙ ٖٚٛ يف ، ت٘، ُٚسضّ ايعٌُ يف َٝزاْٗا، فشاٍٚ ايٌٓٝ َٔ خصُ٘ ايغٝاعٞاييت آمل

 .فظٙ يُٝٓح  ْفغ٘ ؽ٦ّٝا َٔ ايضاس١، ٭ْ٘ ٜضٜز إٔ ٜغتعذٓ٘

عض ٛ ٜؾـ، فٗ٘ ٜشصف؛ إِس إٕ رَع عٝٓٝظًْٕٚشغ إٔ ٖشا ايتشزٟ ممظٚز باذت

. ٚيشيو سْب هلا، ٖٚٞ ٫ ظًُّا أذتك٘ بتًو املضأ٠ ، نُا أْ٘ اعتؾعضأْ٘ ُأٖني، ُٚعذٔ

، فتػ٢ٓ بطٍٛ دغـزٖا، فٗٛ يٝربط مجاهلا، َؾٛبّا بعاطف١ صقٝك١صاح ٜصفٗا ٚوفّا 

، ف، ٚهلا ْعض٠ صقٝك١ بٗا ْعغ١ سني تِطِضعٝين ايػظاي١ نػصٔ ايػطا، ٚعٝٓاٖا تؾـب٘

اؽرتاى يف وف١ " )املضأ٠ ٚايػظاٍ(، َٖٚٛٔ اؽرتاى بني ايطضفني  ٖٚشا ايتؾبٝ٘ ْاتر

، ٚاذتٓإ ....َٔ د١ٗ أخض٣"ادتُاٍ َٔ د١ٗ
22

 ، ٖٚٓا تعٗض سادت٘  يًشٓإ  ايشٟ ُسضّ

 . نُا ُسضّ ايغٝار٠ ٚايؾضف ،َٓ٘

ٓري ايشٟ ٫ تطاي٘ ٚ٭ٕ ٖشٙ املضأ٠ بعٝز٠ املٓاٍ، ؽب٘ مجاٍ ٚدٗٗا بايبزص امل

ٜضفع َٔ ، ٚبشيو ، ْٚؾض ض٤ٛٙ، فبزر ظ١ًُ ايًٌٝيشٟ مٓت ٚاعت٣ٛٚا أٜزٟ ايبؾـض؛

، ٜٚتطح سيو بصٛص٠ أنجض سني ٜكٍٛ إْ٘ ٜكف قا٥ُّا إسا َا صأ٣ ٖشٙ املضأ٠،  َهاْتٗا

، َٚٔ ثِ  فإْ٘ نعارت٘ تصزٖٙٚشا إع٤ْ٬ يؾأْٗا َٚٓظيتٗا، بايضغِ َٔ إٔ ٖشٙ املضأ٠ 

 .ٔ قزصٖاٌ ٜعًٞ َحياٍٚ ترب١٥ املضأ٠ مما ٜٓغب٘ إيٝٗا ، ٫ ب

زٜٔ؛ فٗٛ ٜطعٔ ب٘ خصُ٘ إٔ ْكٍٛ إْ٘ دعٌ املضأ٠ ع٬سّا سا س ٚميهٓا

، ٚطُٛس٘ إىل ايغٝار٠ اصٜٚضٟٚ ب٘ ظُأ ْفغ٘ املتعطؾ١ يًضاس١ ٚ ا٫عتكض ايغٝاعٞ،

 ٚايؾضف.

ُٜعٗض متضرّا  :ٚاملع١ٜٛٓايغُات املٛضٛع١ٝ  ٖٚٛ يف سكٝك١  ،ادتُاعّٝاإٕ ايػظٍ ايهٝزٟ 

، َٚٔ ثِ تٛدز ع٬ق١ دزي١ٝ ٚ ٖٛ ثٛص٠ ٫ أخ٬ق١ٝ ع٢ً ايغًط١، أعٝاعٞ ا٭َض متضر
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، ٜٚٓتكِ َٓ٘ ، فايؾاعض ٜهٝز رتصُ٘ عٝاعّٝاا٫خ٬قٞ ٚايغٝاعٞ .بني ا٫دتُاعٞ

 .ُاعّٝا َٔ خ٬ٍ اْتٗاى سض١َ بٝت٘، ٚايتعضٜض بٓغا٥٘ادت

ٜكِٝ ع٬ق١ ؛ فشاٍٚ إٔ َٓٗا املضأ٠ عٓز ايعضدٞ َعارٍ َٛضٛعٞ يًغٝار٠ اييت ُسضّ -

ٗٓض بامسٗا ْٚغبٗاَع املضأ٠،  ، ٚسيو املتًكٞ بٛدٛر ع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗاإلٜٗاّ  ٚؽ

 .١ َٔ خ٬ٍ ايٛوٍٛ إىل تًو املضأ٠يِٖٝٛ ْفغ٘ بإَها١ْٝ ايٛوٍٛ إىل ايغًط

 ايٓفغ١ٝ، ٚتفضٜػّا يػطب٘ يف إٓ.، َٚبعجّا يًضاس١ دعٌ ايعضدٞ املضأ٠ أرا٠ ي٬ْتكاّ -

؛ ٚنإ يكا٩ٙ َع املضأ٠ ز عٔ ايفشؿ ٚاإلعا٠٤ إىل املضأ٠عاتغِ غظٍ ايعضدٞ بايب -

، ٚيٛ مل ٜشنض اعِ املضأ٠ يف قصا٥زٙ ايغابك١ بٓضأٖا فٝ٘ مما ْغب٘ إيٝٗايكا٤ّ فّٓٝا 

 ٭خضدٓا ٖشا ايؾعض َٔ را٥ض٠ ؽعض ايػظٍ.

، فٗٛ خياطب املضأ٠ ٚجيعًٗا جتٝب بعٝٓٗا شتاف١ ؽاعت يػ١ ايطضف عٓز ايعضدٞ -

ُٜايٛاؽ طُض َٔ عكاب ايغًط١ َٔ ، ٚخٛف٘ املعٗض خٛف٘ عًٝٗا َٔ د١ٗني، مما 

 .د١ٗ أخض٣

ر٠ َٔ عبك٘ َٔ ايؾعضا٤ نعاوف ايعضدٞ املضأ٠ ٚوفّا تكًٝزّٜا، ٚتػ٢ٓ ظُاهلا ٚ -

، ٚقز تضاٚح بني اذتغ١ٝ املار١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ، مما أظٗض تٓاقطّا ٚاضشّا بني ايَػِظيني

، ٖٚشا ٜعهػ وضاعّا راخًّٝا ٚيت٘ ترب٥تٗاٚدٛر ع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا، ٚبني ستاآرعا٥٘ 

 تعٝؾ٘ ْفغ٘ اذتظ١ٜٓ املؾتت١ ٚايطاست١ إىل ايضفع١ ٚايع٤٬. 

 ايغُات ايف١ٝٓ :

، ٚٚظفٗا مبا ش١، بعٝز٠ عٔ ايػُٛض ٚايػضاب١اعتدزّ ايعضدٞ أيفاظّا ٚاض -

ُٗا يف تضانٝب هلا ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ ْععب َع َع٢ٓ ايغٝام ايشٟ ٚصرت فٜٝ٘تٓا

 .فاعتٛعبت ست١ٓ ايؾاعض، ٚعربت عٔ َعاْات٘، َتٓٛع١ر٫٫ت 

ٌّ َٔ ايغٝام املطُض  ، ٚقزبط١ خف١ٝ بني يػ١ ايؾاعض ٚؽدصٝت٘تٛدز صا - رٍ ن

 .جملاط١ٜ يٮيفاظ ع٢ً ٖشٙ ايضابط١، ٚايز٫٫ت ايؾعضٙ

إٕ ايتٓاٚب بني ادتٌُ اإلمس١ٝ ٚايفع١ًٝ رٍ ع٢ً عزّ ا٫عتكضاص ايٓفغٞ  -

 يشٟ تتدبط فٝ٘ صٚس٘.عٓزايؾاعض، ٚا٫ضطضاب ا

اذتكٝكٞ ٚظٝفتٗا يف إظٗاص َٛقف ايؾاعض  -ٚإٕ قٌ ٚدٛرٖا- أرت ايصٛص٠ ايف١ٝٓ -

 .َٔ املضأ٠، ْٚعضت٘ إيٝٗا

، ٚ عضر زتضٜات ايًكا٤ طب ايعضدٞ املضأ٠ يف َطًع قصا٥زٙ، ٚطًب ٚواهلاخا -

ًو ، مما ٚعِ تزّا ايتصٜٛض ايغضرٟ ٚع١ًٝ تعبرٍي، َعتُاملضأ٠ املتدٌٝ بٝٓ٘ ٚبني

 .اخ٬ّ أدٓاعّٝا بني ايكص١ ٚايؾعضايكصا٥ز بايكصص١ٝ، ٖٚشا أسزخ تز

يزاخ١ًٝ اييت ا ، ٚبني املٛعٝك٢ايٓص ٚإٜكاعٗا ٚثٝك١ بني َٛعٝك٢ تٛدز ع٬ق١ -

إِس سزخ تٓاغِ بني اإلٜكاع ايٓػُٞ ذتضٚف ايضٟٚ ٚبني  ،تطر بٗا سات ايؾاعض
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، ٚايضا٤ ص ْفغ٘ ٚتؾتتٗاهغٛص٠ تؾٞ باْهغافادتِٝ امل ؛يًؾاعضاإلٜكاع ايٓفغٞ 

، أَا ايفا٤ فٗٛ سضف َُٗٛؼ ِٜٓ تزٍ ع٢ً تٛتض ٚاضطضاب يز٣ ايؾاعضاملط١َُٛ 

، ٚخٛف َطُض َٔ ايغًط١ إِس ٜتشز٣ خصُ٘ ٖٚٛ عذني ٚٚدع نبرئٜ ع٢ً أمل

 يف قبطت٘. 

ْفغّٝا  ق٠ٛ متاصؼ ضػطّاميجٌ ؽعض ايػظٍ ايهٝزٟ إٔ ْغتدًص مما عبل  :ارتامت١

، ٭ْ٘ ٜغدض َٓ٘ سني ٜتعضض يٓغا٥٘، ٜٚٓزعٞ ايًكا٤ بٗٔ ؛ايغٝاعٞع٢ً خصِ ايؾاعض 

ل ٚبشيو فإٕ ايؾـاعض يف ؽعضٙ ٖشا ٜغـتدزّ املضأ٠ أرا٠ يًٛوٍٛ إىل ٖزفـ٘ ٚحتكٝـ

، ٖٚٓا ت٪رٟ ايًػ١ ٚظٝف١ ١َُٗ؛  فإٕ ٖشا ايػظٍ ٜتكاطع َع ايغٝاع١َٚٔ ثـِ  غاٜت٘،

َع٢ٓ آخض خيتب٧ خًف  تضَٞ إىل ، فٗٞاملفضرات اْظٜاح فهضٟ أٚ َٛضٛعٞ فكز أواب

، ٚتعطٝٓا وٛص٠ عٔ َٓطل ايفهض ت٣ٛ اجملاط، يتطع َاٖٛ غظيٞ ع٢ً َغـظاٖض ايه٬ّ

 ، إِس ٜضاٖا عًط١ قُع١ٝ ٫ تعزٍ بني ايٓاؼ يف اذتكٛمًط١ آْشاىايٓاظض إىل ايغـ

 ، ٚمتٓع عِٓٗ َهاّْااملكاَات ايضفٝع١َٔ  سٟٚ ادتاٙ ٚايٓغب ٚايؾضف ، ٚحتضّٚايٛادبات

، ايغٝاع١ٝ، ِٖٚ قارصٕٚ ع٢ً سيو ٭ِْٗ نف٤ يًُٓاوب ٚايزٚي١ يف إراص٠ ؽ٪ٕٚ ايب٬ر

، بني ايكُع ٚايتشضص َٔ خ٬ٍ ايصضاع ايكا٥ِ بني ايضفض ٚايكبٍَٛٚٔ ثِ ٜتُجٌ 

، ٚفذض نٛأَ إٔ ٜكٍٛ ايفهض ع٢ً َغت٣ٛ ايغٝاع١ايػظٍ ايهٝزٟ ايشٟ قٓزّ َا ميهٔ 

ِ ، ٜٚٓتكار إٔ ٜضر يٓفغ٘ اعتباصٖا، فأصعًِ ٚاإلٖا١ْيؾاعض ايشٟ ٜؾعض بايايػطب عٓز ا

ٚدعًٛٙ ع٢ً ٖاَؿ اذتٝا٠ ايغٝاع١ٝ، فًِ ٜهٔ ي٘ ، َٔ ٖ٪٤٫ ايشٜٔ غطٛا ايطضف عٓ٘

ُٜشنض  .َات ايغٝاع١ٝ، ٚمل حيَغ مبكاّ صفٝع بني املكاؽإٔ 
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 .0/099َصض، ايفذاي١،
14

 .258 ،،ص0965ّأرب ايغٝاع١ يف ايعصض ا٭َٟٛ،راص ايكًِ، بريٚت، يبٓإ، ز ستُز، أمح اذتٛيف،  -

15
ايزُٖا٤، ايفضؼ ايغٛرا٤  ،املٓطر، امُلشهِ ايٛدز تاتٞ إمثّا،ُتشضدٞ،  ،27 -09 ،رٜٛإ ايعضدٞ، ص -

ُٜذشب طَاَٗا ي٬٦ حتٝز ،ايًٕٛ ِٚسفّا، ؽعضّا أعٛر اذتغٔ، املزَر، املرتانِ ٚاملتزاخٌ  ،ُتعٓر، 

 قض١ٜ مبه١. املضتر،  ايشٟ ُأغًل عًٝ٘ ايه٬ّ، َين، ،فشِ، ايعٝٞ، املبعط٘ ببعض

16
ٝٛؼ، َٓؾٛصات عٜٛزات، املشاٖب ايف١ٝٓ ايهرب٣ يف فضْغا، فًٝٝب فإ تٝػِٝ، تض، فضٜز أْطْٛ -

 .287، ، ص0985ّ، 2ط، بريٚت
17

 .27ص ،0987، ، َطبع١ داَع١ ايبصض٠ دٛار، ايػظٍ ايغٝاعٞ يف ايعصض ا٭َٟٛغامنصضا،  -

18
 .17- 12 ،رٜٛإ ايعضدٞ، ص  -

19
 .11 ،رٜٛإ ايعضدٞ ، ص  -

20
 ،نبٌ، قٝز، قني، اذتزار ،ٜٚضٜز ايغذٔ  ، أٚاٍؼ، ز، آع05550565057١ٝ،رٜٛإ ايعضدٞ، ص  -

ُٜجكٌ عًٝٗا، ؽبا، سز، ْادِ، قاطع، قِضّ، ايفشٌ َٔ اإلبٌ، نٓاؼ،  املٛضع ايشٟ تأٟٚ إيٝ٘ ٜ٪ٚرٖا، 

 .ٜط٧ٝ ٖٚٛ َٔ ا٭ضزار  ٚايبكض ، ٜغزف، ايعبا٤

21
ايُٝٔ، ٜٚٓغبٗا إىل ا٭طر، ٚا٭طر َٔ قاٍ ستككا رٜٛإ ايعضدٞ إٕ ٚدٓا٤ ٖشٙ َٔ عضب ادتٓٛب يف   -

 .055 ،دٝزا٤ أّ ستُزبٔ ٖؾاّ إىل ايُٝٔ، اْعض اذتاؽ١ٝ، ص ، ٚنشيو ٜٓغبٕٛايُٝٔ

22
ٌ ايفين يف ايؾعض ايعضبٞ ايكزِٜ، أصٚار يًطباع١ ٚايٓؾض، طضطٛؼ، مجايٝات ايتؾهٝايزٜٛب، مسض،   -

 . 29 ،ص ،0،2707ّعٛصٜا،ط

 

 :املصارص ٚاملضادع

 ،َٟٛ5691ّ ،راص ايكًِ، بريٚت، يبٓإ اذتٛيف، أمحز ستُز، أرب ايغٝاع١ يف ايعصض ا٭. 
  ا٭غاْٞ، راص ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ادتظ٤ ا٭ٍٚا٭وفٗاْٞ، أبٛ ايفضز. 
 َصض، َهتب١ ْٗط١ بٞ يف وزص اإلع٬ّ ٚعصض بين أ١َٝ، تاصٜخ ايؾعض ايعض، ر.ستُز عبز ايعظٜظ

 .ايفذاي١
 ٝايزٜٛب، أصٚار يًطباع١ ٚايٓؾض، ٌ ايفين يف ايؾعض ايعضبٞ ايكزِٜ، أ. ر.مسض مجايٝات ايتؾه

 .3152ّ، 5طضطٛؼ، عٛصٜا، ط
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 ٞ5692ّ،  3راص ايهتاب ايًبٓاْٞ،  ط، اذتٝا٠ ا٭رب١ٝ يف عصض بين أ١َٝ، ستُز عبز املٓعِ خفاد. 
 ،5695َّطبع١ راص املعاصف، بػزار،  ،.عاَٞ َهٞ ايعاْٞر ؽعض عبز ايضمحٔ بٔ ثابت، تح. 
 ٜٛٓصٟ، راص اذتزٜح، ايكاٖض٠، ادتظ٤ ا٭ٍٚايؾعض ٚايؾعضا٤، ابٔ قتٝب١ ايز. 
  5692ّ، 3رَؾل، طراص ايفهض،  ،ايكب١ًٝ ٚأثضٖا يف ايؾعض ا٭َٟٛ، ر. إسغإ ايٓصايعصب١ٝ. 
 ،َٟٛ5692َّطبع١ داَع١ ايبصض٠،  ،ر صضار.غامن دٛا ايػظٍ ايغٝاعٞ يف ايعصض ا٭. 
 ًٞيبٓإ ،يًطباع١ ٚايٓؾض ٚايتٛطٜع، بريٚت ، راص ا٭ٚطاعٞيف أرب اإلع٬ّ، ستُز عجُإ ع، 

 .5،5691ّط
 ٍٚايهاٌَ يف ايًػ١ ٚا٭رب، ستُز بٔ ٜظٜز املربر، َهتب١ املعاصف، بريٚت، ادتظ٤ ا٭. 
 تضمج١، فضٜز أْطْٛٝٛؼ، َٓؾٛصات عٜٛزات،  ،ًٝب فإ تٝػِٝفٝ ملشاٖب ا٭رب١ٝ ايهرب٣ يف فضْغا،ا

 .5691ّ، 3بريٚت، ط
 

 املعادِ:

  ِ3ايبًزإ،  ٜاقٛت اذتُٟٛ، َطبع١ راص املإَٔٛ، طَعذ. 
 ،5699ّايزٜٔ بٔ َٓعٛص، راص وارص بريٚت، يبٓإ،  أبٛ ايفطٌ مجاٍ َعذِ يغإ ايعضب. 

 

 ايزٚاٜٚٔ:

 ُشٞ، صٚا١ٜ أبٞ عُضٚ ايؾٝباْٞ، تح عٝز ايععِٝ عبز احملغٔ، َطبع١ رٜٛإ أبٞ رٖبٌ ادت

 .5695ّايعضام،  ،ايفطا٤، ايٓذف

 5619ّ راص بريٚت،،اهلل بٔ قٝػ ايضقٝات، حتكٝل ٚؽضح، ستُز ٜٛعف صتِ رٜٛإ عبٝز. 

  ٚ ٞايعبٝزٟ، صؽٝز رٜٛإ ايعضدٞ، صٚا١ٜ أبٞ ايفتح عجُإ بٔ دين، ؽضس٘ ٚسكك٘، خطض ايطا٥

 .5619ّايٓؾض ايؾضن١ اإلع١َٝ٬ يًطباع١ ٚ
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 يف عـش املُايٝو ايعشب١ٝايًغ١ 

 م(1382-1250هـ /  648-784)

 
ايٓٗاس حمُذ عُاس.دأ 


 

ammaralnahar@gmail.com  

ُايٝو ط١ٓ  قاَت دٚي١ :ايبحثًخف َ ١   م648/1250 امل ِ  ، م1517هـ  / 923ٚطقكتت طٓق كظق ْٚا

ُايٝققو ُققا: ايذٚيقق١ ايبحشٜقق١ بققه طقٓق        امل ـ  /  784-648إىل دٚيقق هٖ  ٚايذٚيقق١  م 1382-1250هـ  ،

ٚ ايربجٝق١  1م1517 -م 1382هـ  / 923-هـ   784بقه طٓق     اجلشنظ١ٝ أ
ٓقا ايقذٜث     . ٚطأق ـقشٖ 

ُايٝو األٚىل.  عٔ ايًغ١ ايعشب١ٝ يف عـش دٚي١ امل

ش٠ عاؿ١ُ ف ت ايكٖا ُايٝقو هْا ِ    امل َٚا قذت دقذٚد دٚيق ٗ  ،  ٔ دًق     َق َايتٝق١ٚ  غٚ  طشطٛق

  ،،ً ٞ ايذٜققذ٠  ٚمشقا جٓٛبققا، د ق٢ مشققاي ػققشقا،،ٚ  َٚا ققذت عٓققذ جقذ٠  ايفققشاتٚ  ـققش،  رَ  ٚد قق٢ جٓقٛق

ٚايشػٝذ د ٢ بشق١ ٝاط  ٔ دَ ٖا ايغشب١ٝ ع٢ً طادٌ ايبحش امل ٛططَ  دذٚد
2
. 

ٔ اققر ايعقشر،   بق ٜٚ ـق  ريقو ايعـققش    ق  َ٘ ٕ دهاَقق ٌ   أ ٖقق ٚ هعًُٖٛقا،ٚ  قق١ أ ٛا ايعشٝب ٌ فُٗق فٗقق

َقا دٚس     َه،ٚ  ٚااهقٛق  ّ قق١ ريقو ايعـققش بقه ايهققا عًُقا٤   طقادت ايعشٝب ُايٝققوٚ  قق١ يف ريققو   امل ايعشٝب

              ٘ بحقث فٝق  ٜٕ قزا ايبحقث أ  ٍٖ قا  قٚا قزاَ  هقأور بقه ايتقشفه؟ٖ  ٌ دقذت هقأوشٚ  ٖق ٛا٤؟ٚ  ع٢ً دذ ط

ٔ خالٍ األطتش اآله١ٝ. َ 

 ،ً ِ ٚايعًُققا٤: -أٚ ّ بققايعً ٔ بٓققا٤  املُايٝققو ٚاًٖ ُققا قق ُايٝققوَ  قق١  أنثققش طققالطه امل ايعُققا٥ش ايذٜٝٓ

ٛا       ٚاٚايع١ًُٝ، فأػاد ٚقفق ٚامله بقات،ٚ  ْات  ُاسطق ا ٚايٝب قا  ٜٚا ٚايض قل  ْٛا ٚاخل ٚايشبط  ٚاملذاسغ  املظاجذ 

ٗا. ُإ اط ُشاسٜ  ٗا األٚقاف يل  عًٝ

ُا٤ٚ ٕ عً ٕ         ريو ايعـش نا دفقق١ يًكقش  َذسطقهٚ  فكٗقا٤ٚ  ٚأ٥ُق١ٚ   ٕ ٛ ٍ ققْا سجقا قلا٠ٚ 

ق            وٝكقا،َ  ٛاَ  ؼقابهه هؼقابها،ٚ  نقْا ٖهقزا،ٚ  ٚأدبقا٤ٚ  فه  َ ـٛق ٚا٠ يألدادٜث ايؼقشٜف١ٚ  س  ِٚ ايهشٜ

ُاع١ٝ األخش٣ ج  ٔ األػخاقَ  ذاخًهَ   ايف٦ات ًا ٛا ف١٦َ  نْا ايف١٦ ايان١ُ،ٚ 
3
. 

ٛا    ُايٝققو نققْا ٕ امل ً   ققو  َٚقق  أ ٓعضيقق١  ٔ  طبكقق١َ  يهقق قق     بايؼققع ٚ   َِ ققت عالقققاهٗ نْا

وٝل ُا٤ عالقاتٚ  ايعً
4

٘ يًعًُقا٤   ثال، مبحب ق ؛ فاػ ٗش املقفش قتضَ 
5

قربغ حمبقا،      ش ٝب ٕ ايققٖا نقا  ٚ.

    ٣ ّ ايٓققاغ طقٛق ٞ، فكققا ٟ ايكاكقق ققذ ٍ يف حمانُقق١، فٛققق  بققهٜ  َٛققا، يف داس ايعققذ  ٌٜ ثقق قققذَ   ٚ،ِ يًعًقق

ٝا هذاع ذٜ٘ٚ  اشمي٘ بهٜ   ٚٛ  ٖ ٞ، فكّا ايكاك
6
. 

ٚايهقق   ٟ ّ ٚرنقش ايـققفذ ٔ عبققذ ايظققال ٕ عبققذ ايعضٜققض بقق ملققا دلققش  م(1261هــ  / 660)ت  يب أ

 :٘ ٍ ي ش بٝربغ، قا ذققذاس     »بٝع١ ايقٖا ى ايٓب قا أعشفقو كًٛق ٔ ْأ ٔ ايقذٜ ٘ د ق٢ جقا٤     «ٜا سن عق ، فُقا بٜا

                                                        
 ،طٛسٜاجاَع١ دَؼل،  ،قظِ اي اسٜخ أط ار. 
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       :ٍ ٘، ققا فاهق بقأٚ   ْ٘ ملقا بًغق  ٚ،٘ ٔ سقق ٘ باخلشٚجَ  ٔ ػٗذ ي ٛ أَقش       »َ ٘ يق ً ايظقاع١، ألْق ٞ إ ًهق ظق كشَ  ملٜ 

ٓاغ يفَّ مبا أساد  ٚا إىل َا ثٍا أَشٙاي «ي بادس
7
. 

ٚايـققايه،         ٕ بايعًُققا٤  ٔ قققالٚٚ ٓاؿققش حمُققذ بقق ّ اي ٔ بتٛطقق١ ٖا ُققا ذ ايشدايقق١ ابقق ٚػقٗق

 :ٍ ٞ عبققذ ا           »ٜكقٛق خ ايعابققذ املٓكتقق  املٓفققل أبقق ٞ با طققهٓذس١ٜ بايؼقٝق ْ ّ نقٛق ققا ٚنٓققت تعققت ٜأ

شات مبٛكع٘ ٓاؿشَ  قذ قـذٙ اي ٗا ...ٚ  ٓفشد ب  َٖٛ  ٚ١ٜ ٓايو صٚا «املشػذٟ ... يٖ٘ 
8
. 

      ٞ قققاص ايـقققاي ٔ ٜإ ٕ األَقققر فخقققش ايقققذٜ ـ  /687)ت ٚنقققا ــ ِ    » م(1288ه ٌ ايعًققق ققق ِ ٖأ ٜعقققق

«ٚايققذٜث
9

    ٟ ٓاؿققش ٕ اي ٔ أساقٛق ٕ األَققر طقٝق  ايققذٜ نققا نققثر اابقق١  » م(1330هــ  / 731)ت .ٚ 

ُٜزانشِٖ  ِٚ ِ، جي ُ  بٗ ٌ ايعً «ألٖ
10
.       ٞ ٕ ايـقاي ٔ ققالٚٚ ٔ حمُقذ بق ٕ األَر ايظه بق ٚنا

ٜهشَِٗ» م(1362ه  /764)ت  جيُعِٗ عٓذٙٚ  ُا٤ٚ  «   ايعً
11
. 

ٔ عًُقا٤         أوش ايعًُا٤ ايٛافذٜٔ ع٢ً دٚي١ املُايٝقو:  -واْٝا،  ق ُايٝقو ايهقثرَ  ٌ إىل بقالد دٚيق١ امل سدق

ٚا: هأوش ٚاٚ  ـاس األخش٣، فأوش  األَ

  بتؽ ٔ ٗا فاسا،َ  ٌ إيٝ ؿ  .  املغٍٛفبعلِٗٚ 
   .ٛاهلا ِٗ اي  طا٤ت أد ٔ بًذْا ٗا قادَهَ  ٚا إيٝ فذ  ٚنثرٕٚٚ 
            ُا٥ٗقا بٛق  عً  ْٔ ٛا عق َا تعق ٚاملعشفق١ بعقذ  ِ ٌ طًق  ايعًق ٚا ايشد١ً إيٝٗقا يف طقٝب ٕ قـذ ٚ خشٚ

  .ِ متٝضٖ ٗاسِٖٚ   ٚاػ 

ٚا يف نٓفٗققا،          ٕ اطقق كش ِ بعققذ أ ٗا خرٖقق ٚؿقًق ُايٝققوٚ  ٕ دٚيقق١ امل ٝعققا، بًققذا ققمج٤ًً  فأفققادٖ 

ِ ايف  ؼقققاطاهٗ ٛاْ  َاسطقق ع      ٚ ٚايققٛق ٓاؿققق  اي ققذسٜع  ٛاَ  ِ، ف ٛيقق َعقققاسفٗ  ِٚ َٗ ٛا عًقٛق ققققذََّ هشٜقق١ٚ 

ُه األبقشص         ٛا املظقٖا اقر ايعًُٝق١، فهقْا ٓاؿق  ايعًُٝق١ٚ  ٔ امل ار ريوَ  ٚايكلا٤ٚ  ٚا ف ا٤  ٚا قشا٤ 

 يف ايٓٗل١ ايفهش١ٜ.

ِ     ف  ٔ ايعقذٜ ٔ أدقذ بق ٔ عُش بق ٍ ايذٜ ُا ٘ اي  اس ن ج  ٚٔ  َٔ ُا٤ ايفاسٜ ٔ ايعً هـ  660)ت ُ

ٔ    (،م1261/  قق ققا أؿققار دًقق َ  ذَ  ققا ػققٖا ـققش بعققذَ  ٔ دًقق  إىلَ  قق ٍٖققشرَ  املغقٛق
12
ٔ اي  ققاس  . قق ٚفققشََّ 

ٔ ػققققققققذاد         ِ بقققققققق ٝ ٔ إبققققققققشٖا ٞ بقققققققق ٔ عًقققققققق ٔ حمُققققققققذ بقققققققق لققققققققا، عققققققققض ايققققققققذٜ ـ  / 684)ت ٜأ ـــــــ  ه

ٚ       م(،1285 ٕ ايغقض ٟ عقاؾ يف دًق  د ق٢ نققا ٞ ايقز ي ّ   املغٛق ٔ   م1260هـ  / 658هلقا عققا قق ق َ  ، فٗقشرَ 

ٜاس املـش١ٜ ٖشر إىل ايذ
13
. 

ٞ     ٖٚقشر   ٞ ايكالْظقق د ايعكًٝقق ٔ حمُقٛق ٔ أدققذ بق ٔ حمُققذ بقق ِ بق ٝ ٔ إبققشٖا ٍ ايققذٜ )ت جققال

ٔ م( 1322ه  / 722 ١ٜ املغٍَٛ ٗا يٓفظ٘ صٚا ٚأقّا فٝ ـش  إىلَ 
14
. 

يف     ٟ ايتقققٛق ٔ عبققققذ ايكقققٛق ٕ بقققق ُا ٘ طققققًٝ ـققققش ايفكٝقققق ٚا إىلَ  فققققذ  ٚٔ ٔ املؼققققاسق١ ايققققزٜ َٚقققق

   ٟ ٚأققق  م( 1316هــ  / 716ت ايـشؿقش ـققش  ِ طقافش إىلَ  دَؼققل، وقق ٌ يف بغقذادٚ  ش٠، عُقق ّ يف ايكققٖا ا

ٔ ايه   ٓاى نثرا،َ  ٚأيَّ ٖ 
15
. 

ٌ إىل ٚ  ٛا   ٚؿقق ٌ، طققهٓ ِ أطققش٠ فًظققت١ٝٓٝ األؿقق ٖقق قق١،ٚ  ٍ قذَا ٔ عًُققا٤   قق دَؼققل ايعذٜققذَ 

يف   ٗا،ٚ  َذاسطققق ٖاٚ  ظقققاجذ ٛا يف اي قققذسٜع يفَ  قققمج٤ً عًُققق ًٝققق ٖ  س٠ يذَؼقققل،ٚ  ايـقققاي١ٝ ارقققٚا

ٚا طقهٓذس١ٜ       ش٠  ٚايكقٖا ٖا يف دَؼقل  َظقاجذ قذاسغ األَـقاسٚ   َٔ ٖاَ  ٍ    ار   ٔ ق ٌ ايعذٜقذَ  سدق  ٚ،
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ش٠،      ِ يف ايكققٖا دَٝققاط، فاطقق كش بعلقٗق ٚا طققهٓذس١ٜٚ  ـققش  ُا  إىلَ  ًطقٝق  ِٚ قق١ يف طًقق  ايعًقق قذَا

ٗا ٚ ػٝخ ايؼٝٛخ فٝ ٓـ  قاكٞ ايكلا٠ أ ٚٚؿٌ بعلِٗ اآلخش إىلَ 
16
. 

ٞ أدققذ   ٚيف  ٟ اي ًُظققْا فققط ايتٝقق  يًُكققش ٔ  م(1631هــ  / 1041)ت ن ققارْ  دققذٜث عقق

ٗققاجشا،   ٔ هققشى األْققذيعَ  ٔ أدققذ      نققثر كقق ِ ايعققامل ايهققبر حمُققذ بقق ٗ َقٓق ـققش،ٚ  ٚافققذا، إىلَ  ٚ

  ّ ٖا عققا يف يف ؿققعٝذ ـققش د قق٢ هقٛق 17م1272هــ  /  671ايكققشطيب، فاطقق كشَّ يفَ 
 ّ إَققا  ٚٛ عققامل ايٓحقق  ٚ.

َايقو     ٔ ٔ عبذ ا  ب ٛس٠   م1273هـ  / 672ت ايكشا٤ات حمُذ ب ( ؿقاد  األيفٝق١ املؼٗق
18

 .   ٔ ق ٚٚفقذَ 

ـش  املغشر ٔ خ ايؼٗرإىلَ  ٔ ب ٕ   عبذ ايشد ً  م1405هـ  / 808ت ًقذٚ ؿق  ٟٚ ١ (، ايقز هـ  784ٗا طٓق

ٚأقّا دسٚغ ايعًِ، م1382/ 
19
. 

ٟ امل بققادٍ:  -وايثققا،  ٚأيَّ     اي ققأوش ايًغقٛق ٌ أهكٖٓٛققا  قق١، بقق ُايٝققو نققثرا، بايًغقق١ ايعشٝب ٛا فٝٗققا،  هققأوش امل فقق

ققزا اي ققأوش              ٌٖ ٙ هفاؿقٝق ٖققز ُايٝققو ايققاى،ٚ  خاؿقق١ يغقق١ امل قق١ٚ  ِ ايعققشر يغققات أجٓٝب ٌ هعًقق ٚباملكابقق

.ٍ  ٚاي أور امل باد

٘            املُايٝو ٚاي أوش بايعشب١ٝ: -1 ق ً  ْأ ق١، إ ٍ اقر عشٝب ٔ أؿٛق ق ٛاَ  ُايٝقو  يٝظق ٕ امل ٔ أ ق  َِ عًق٢ ايقشا

           ٔ ٘ عق ع ظُق قاْ  ٔ ريقوَ  َق ق١،ٚ  َعشفق١ ايًغق١ ايعشٝب  ٟٚ ّ ايٓؼقاط ايفهقش ٚاكط يف هكذ ِ أوش  ٕ هل نا

 :ٟ ٟ بشد ٔ هغش ٘ اب ٍ عٓ ٟ قا ش بٝربغ ايز ت   »ايقٖا كقشر أسبقار ايهُقًا  ٜٕ ِ،     ٚنا عًق  ٚٔ ٌ فق يف نق

ٔ اي  قاسر        ق  َِ ٍ: تقال اي قاسٜخ أعقق ٜكٛق ٝال، صا٥قذا،،ٚ   َ٘ ً ٖٚأ ٌ إىل اي اسٜخ  ٕ ميٝ ٚنا
»20

  ٌ ٚاػق غ  ،

هـذ٣  خشٕٚ يً ذسٜع ٚايًغ١ ايعشب١ٝ،ٚ  ٚايذٜث  ارٙ بايفك٘ 
21
. 

          ٕ جيًققع باملٝققذا تققاسا األدبققا٤،ٚ   ٜٕ ٔ قققالٚٚ ٌ بقق قق ٕ األػققشف خًٝ تا ٕ ايظقًق لققا، أ ٚجنققذ ٜأ

 ٘ ذٜ ٕ ايهشِٜٚايكشَّا٤ بهٜ  ٕ ايكش  ٜكشؤٚ
22

     :ٟ ٘ املكشٜقض ٍ عٓق ققذ ققا تقاسا األدبقا٤     »،ٚ  ٔ ايٓقادس٠،ٜ  دظق

فشط رنا٤َ  «بزٖٔ سا٥ل،ٚ 
23

  . 

ُايٝقو            ذ عـقش امل ؼٗق ٗقا، إر ملٜ  إهكْا  ٌٚ ق١، بق ُايٝقو إىل ايفقاع عًق٢ ايًغق١ ايعشٝب ٘ امل ٚهٛج

         ٛ ٝاطق١ حمق ِ جنقذ ط ق١، فًق يب عًق٢ ايًغق١ ايعشٝب ٝاطات رات اي أور ايظًق ٔ ايظ ٛلَ   ْٟ ايًغق١ نُقا   أ

ٝاطق١         ٚ نظ قذ ًا قادٜه األهقشاى، أ ٝاطق١ هاٜقو عًق٢ٜ  ٔ ط  َ١ٝ ُْا ّ ايذٚي١ ايعث ٜا دذت يف  خش أ

ْا عهقع ريقو، دٝقث               ذ ٌ ػٗق ٘، بق ٍ اد الهلقا يق ٞ خقال ايفشََْظ١ ايق  اهبع ٗقا فشْظق١ يف املغقشر ايعشبق

نققق     ٞ يف دٝقققا٠ ار ُققق ،ٚ  عققق َٛقعٗقققا ايتٝب هْا ٗقققا ايش٥ٝظققق١ٚ  ققق١ عًققق٢َ  ٕ دافققققت ايًغققق١ ايعشٝب ا

د ايظقب  يف           ٜعٛق ع ٓقا٤ بٗقا،ٚ  ِ يف ًا ٗق ـٝق َ   ِْ ٍ دٚيق ٗ نبقاس سجقا  ِٚ ٚأَشا٥ٗ ُايٝو  يظالطه امل

ٖا ايعشب١ٝ. ٓاطب١  داس٠ دٚي١ يغ١ أفشاد َّ يغ ِٗ ايان١ٝ أٚ اجلشنظ١ٝ مل ههَٔ   ريو إىل أ

ٛا       ُايٝققو عًقق ٕ امل عُققش فققشٚخ أ  ٚٛ ٔ جٛصٜقق  بٛسيقق قق  ٌَ كققشس نقق ِ بايًغقق١    -إرٜ  َقق   ققذوٗ

ق١ عقُٝقا، جقذا،           -ايان١ٝ  ِ بايًغق١ ايعشٝب ٕ ٖا ُقاَٗ نقا ق١،ٚ  ٕ عًق٢ اآلدار ايعاَق١ ايعشٝب  افقٛ

ٚايعًِ ٚا داس٠  ٝاط١  ٗا يغ١ ايظ ع٢ً ْأ
24
. 

           ٔ قق  َِ ٗ ق١ نقثرا،، فُٓق ٔ هقأوش بايًغقق١ ايعشٝب ق ُايٝقوَ  ٔ امل قق  َٕ الدق  أ ٝق١،ْ  ْادٝق١ وْا  ٔ َٚق

ٔ بقشل يف هق       ق سَ  هعقذ٣ ريقو إىل عٗٛق  ٚ،ٔ ّ ايذٜ ٔ دسغ عًٛ  َِ َٗٓ ٗا،ٚ  ق١،   هعًُ أيٝ  ايه ق  بايعشٝب

   ٟ س ققققربغ املٓـقققٛق ـ  / 725)ت فٝب ّ       م(1324هـــ ـققققش عققققا ٌ إىلَ  ؿقققق ىٚ  ـ  / 659َققققثال،، كًقققٛق هـــ

س          م،1261 ٙ املٓـٛق ق١، فاػقاا عقشف ايًغق١ ايعشٝب  ٜٔ هق ملٜ  زاى مخظ١ عؼقش عاَقا، هكشٜبقا،،ٚ   ْ ٙ ٚعُش
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قق  أبٓققا٤ ا       قق١َ  ّ ايذٜٝٓ دساطقق١ ايعًقٛق قق١ٚ  ِ ايًغقق١ ايعشٝب ٘ إىل هعًقق ِ هٛجقق ٘، وقق ٚأع كقق  ٕ ٕ، قققالٚٚ تا يظقًق

ت١ٓ        ْا٥قق  طقًق ٕ ا ْؼققا٤ٚ  ٛا ُققا دٜقق ُٗققه يف ايذٚيقق١ٖ  ٓـققبهَ  ىلَ  ٘ هقٛق قق قق١ أٝققث ْأ ٔ ايعشٝب فققأهك

           ٔ قق ِ املمجيقق َ  ٘ ايلققخ َٓٗققا هاس قق مجيفققات عققذ٠،  قق١َ  ٘ أيَّقق  بايعشٝب قق ٔ ريققو ْأ قق ٚاألنثققشَ  َـققش، 

   ٢ ٚاملظقُق ًققذا،   ًٔ عؼققشٜ ٘:  «صبققذ٠ ايفهققش٠ »مخظقق١ٚ  َٓٗققا ن ابقق اي حفقق١ املًٛنٝقق١ يف ايذٚيقق١  »،ٚ 

ٙ  «١ايانٝقق ِ تققا ٕ ايهققشٜ ٛاع  األبققشاس»، نُققا أيقق  هفظققرا، يًكققش  ققزا ا بققذال بايًغقق١  «َقق  ّٖ ٚأَققا  ،

ٚا ف ا٤ ٗا باي ذسٜع  ٘ فٝ شهب١ ُأجٝض ي ؿٌ بٝربغ إىلَ  ايعشب١ٝٚ 
25
. 

ٟ         ٖٚزا ٚاداس بقو ايقذ ٔ ٜأ ٔ عبقذ ا  بق ٛ بهقش بق (، ن ق  هاس قا، عاَقا، يف    م1331هـ  / 732تأب

ٔ اهل ققش٠   قق  َ٘ ًققذات بققذأ بقق ٙ  عققذ٠ً  تَّققا  ٚ،ٙ ٘ د قق٢ عـققش ٌ بقق ٚؿقق جققاَ  »ايٓبٜٛقق١ٚ  نٓققض ايققذسسٚ 

«ايغققشس
26

       ٞ ٞ ايانقق ٔ عبققذ ا  ايربيقق بققشل طقٓق ش بقق ـ  / 699ت .ٚ  ٘،  م1299هـ ٚايفكقق ( يف ايققذٜث 

عًُ ٔ جنبا٤ اياىٚ   َٕ ِ يف أسبعق١ عؼقش جقض٤      ٚنا ع ق  َ٘ يق  ٚ،ِ ا٥ٗ
27

    ِ ٝ ٞ إبقشٖا ن ٚاملقمجسخ املًُٛق  .

ٔ دقُقام     ذَش بق  ٜ ٔ ٔ حمُذ ب ٜاس املـقش١ٜ يف      م1406هـ  / 809ت ب ٟ مبقمجسخ ايقذ ٘ ايظقخٚا ؿقف  ٚ)

ٚق ٘
28

 ٘ ٗا ن اب ٓ ٚأي  هآيٝ  نثر٠،َ  ٖش ايقثُه  »،  ٚايظقالطه      « اجلٛق ٘ أخبقاس اخلًفقا٤  ًق  فٝق

ش بشقٛم ٝا، بايظًتإ ايقٖا ٗ َٓ  ٚ،٘ ٞ بهش ايـذٜل سكٞ ا  عٓ َب ذ٥ا، بظر٠ أب
29
. 

ع    ٜٟ قق١، ايققز ّ ايذٜٝٓ ِ ايعًقٛق ُايٝققو يف هعًقق ِ بايًغقق١ ًْٚحق  نققزيو ػققغ  امل هققع ٖا ُققاَٗ

ٔ ؿقققشفا           ٞ بققق َٓهًققق  ٔ ٍ بققق ٝا وٝكقققا،، فقققذْا ُا بقققبعا اسهباطقققا،ٚ  سهبقققاط ايعًُقققه بعلققٗق ققق١ً  ايعشٝب

  ٞ ُْا ٔ         م1296ه  / 696ت ايان ق ٔ ايعًُقا٤ د ق٢ أؿقبطَ  ق قذ ايهقثرَ  ِ عًق٢ٜ  هعً ( قشأ ايكشا٤اتٚ 

ايفكٗققا٤
30

     ٞ ٟ ايـققاي ٚاداس ٔ طقٓق ش ايققذ ِ ايققذٜ ٚاألَققر عًقق ٕ ( دفقق  م1299هــ  / 699ت .  ايكققش 

 ٟ ت  ايذٜث ايٓبٛق  ِٚ ايهشٜ
31

       ٟ ٓاؿقش ٕ اي ٔ أساٛق ٚاألَقر طٝق  ايقذٜ ( ُعقذَّ  م1330هـ  / 731ت . 

٘ خبت٘ ٘ ن   ؿحٝط ايبخاسٟ بهاًَ ٗا٤ د ٢ إْ ٔ ايفك َ
32
. 

         ٟ ٔ عبققذ ا  ايـققفذ بققو بقق ٔ ٜأ ٌ بقق قق ُايٝققو خًٝ ش عًُققا٤ امل ٔ أػقٗق ـ / 764ت َٚقق (، م1362هـ

ٚاي قاسٜخ      ِ ٘ يف ايااجق َعشٚفق١ ٚايبالاق١  ٚن بق
33

ٛ ؿقاد    .  ٛايف بايٛفٝقات  »ٖٚق ٔ أٚفق٢    «ايق ق  َٛ ٖق  ٚ،

          ٘ ِ فٝق ًقذا، هكشٜبقا،، هقشج ٛ يف والوقهً  ٖق ق١ ا طقال١َٝ،ٚ  ٗا يف امله بق١ ايعشٝب طع ٚٚأ  ِ ن   ايااج

صسا٤،       » ٚايقٛق  ٍ ٚايعُققا ٚايكلققا٠  ٚاألَققشا٤،  ى  ٚاملًقٛق ٚاي ققابعه،  ٕ ايـققحاب١  ٚأعٝققا  ٔ يًخًفققا٤ ايشاػققذٜ

ٚاملؼقققا ٚايفكٗقققا٤،  ٚااقققذوه  ٚاألدبقققا٤  ٚايكقققشَّا٤  ٚايٓحقققا٠  ٚاألٚيٝقققا٤،   ٕ ٚأسبقققار ايعشفقققا حا٤  ٚايـققًق ٜخ 

          ٕ ٚأعٝقا ٚاآلسا٤،  ٚايبقذل   ٌ ٚأؿقحار ايٓحق ٚايعكقال٤،  ٚاأليبَّقا٤  ٚايهُقا٤  ٚاألطبقا٤  ٚايؼقعشا٤،  ٚايه َّار 

فٝذ يٝب َ  ٝذ،ٚ  ٌ جنٝ ً  ٔ ن ٔ ايفلال٤َ  ٔ أهكَٓ٘  ٌ فٔ اػ ٗش ك «ن
34

  . 

ٔ قًققٝق   ٟ بققق غًتقققا ُايٝقققو: ايقققاف َ  ٔ عًُقققا٤ امل ٞ  ت  َٚققق ٟ ايٓفققق ٔ عبقققذ ا  ايبه قققش بققق

ٓٗققا     ٚقققذ ( م1360هـ / 762 ٘ نققثر٠،َ  ٘ فٝق َمجيفاهقق شٜقق١،ٚ  ىل هققذسٜع ايققذٜث يف املذسطق١ ايقٖا هٛق

«  ٟ د   »ٚ« ػقشا ايبخقاس ٞ دٚا ٔ أبقق ٔ طٓق ق َاجق١     »ٚ« ػقشا قتعقق١َ   ٔ ٔ ابق ٔ طقٓق ق ٚا٥ققذ »ٚ« ػقشا قتعق١َ  ص

ٔ دبإ ع٢ً ايـحٝحه «ِايضٖش ايباط»ٚؿٓ  يف ايظر٠ ايٓب١ٜٛ ن اب٘ «. اب
35
. 

ٓقٛس:  هعًِ ايعشر يغ١ املُايٝو ٚايًغات األخش٣:-2  َٔ ٍ اب قزا      »ٜكٛ ٘ ققذ اًق  يفٖ  ٚريو ملقا سٜأ ق

ؿقاس             قشدٚدا،،ٚ  ُٜعقذ يٓقا،َ   ّ ٔ يف ايهقال ٕ، د ق٢ يكقذ أؿقبط ايًحق ٛا ٚاأليق  ١ ٔ اخ الف األيظٓق  َٕ ٚا األ
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قات يف      ًْا ٝ  ايا هٓقافع ايٓقاغ يف هـقْا عذٚدا،،ٚ  ٔ املعٜا َ  ايًغق١ األع ُٝق١،   ايٓتل بايعشب١َٝ 

        ٕ فخقشٚ  ٜ٘ ٘ بغقر يغ ق ًق ٔ ٖأ قزا ايه قار يف صَق ١، ف ُعقتٖ  ٛا يف ار ايًغ١ ايعشٝب ٓاؿح «ٚه
36

ٖقزا    ٚ،

ذٍ ع٢ً ْا ؼاس يغات أخش٣ ُايٝو نالّٜ   .به ايعشر يف عـش امل

        ٙ دٚهلققا أوققش قق  ا ًقق  ػققعٛر ايعققامل املعاؿققش هلققاٚ  ٛاطققع١ يًذٚيقق١َ  ٕ يًعالقققات اي ٚنققا

ٛاكققط؛ فكققذ هتًقق  ريققو إهكقق  شاطققالت   اي  َٔ قق  َ١ َاطقٝق قق١ ايذبًٛ ّ بايعًُٝ ٍ يًكٝققا ٙ ايققذٚ ققز ٕ يغققاتٖ  ا

           ّ هفاقٝققات ايهققثر٠ عًقق٢ ريققو؛ فكققذ أبقققش ًٚا ٚاملشاطققالت  ققذات ايشتٝقق١  ٍ املعٖا هققذ َات،ٚ  ٚاطقق ال

       ّ ضْتٝقق١ عققا قق  ايذٚيقق١ ايٝب ققذ٠ ستٝقق١َ  عٖا  َٕ س قققالٚٚ ـ  / 680املٓـقٛق ٌ ن ققار  ٚم،1281هـ ٚؿقق

ْا، بايًغق١    قذٚ  َٞ ضْت ٚأعقذ        ا َرباطٛس ايٝب  ،ٞ ن ٕ املًُٛق ٛا ق١ يف ايقذٜ ِ إىل ايعشٝب هقشج ا اشٜكٝق١،ٚ 

        ّ ١  قذ َاطٝق ٔ ريقو عالققات دبًٛ زا ايه قار، فٓق   عق ٕ ؿٝغ١ يًشد ع٢ًٖ  ٕ املٓـٛس قالٚٚ ايظًتا

د باملٓفعققق١ املؼقققان١ عًققق٢ نً قققا ايقققذٚي ه     ٚاق ـقققاد١ٜ هعققٛق عظقققهش١ٜ   ٚ١ ٝاطققٝق طُٛدقققات ط
37،

 

ت ن ٌ نْا زا ايكٝب  ٖٔ ٚاملشاطالتَ  ذات  إفشٜكٝقا       ٚاملعٖا ٝاٚ  ٍ  طق بقه دٚ ُايٝقوٚ  ثر٠ بقه دٚيق١ امل

 ٚأٚسب١.

ٙ املُٗق١        قز ىلٖ  ٔ هٛق كق ٕ ايذٚيق١،ٚ  ُٜظ٢ُ باًقا  ٕ ٔ نا ّ مب١ُٗ ايا١ًَ  كٛ  ٜٕ ٚنا

      ٞ ٞ ايشَٚق ٔ عًق ٔ ػقرصاد بق ٔ كذٚد ب قا، يًذٚيق١     م1307هـ  / 707ت ػرصاد ب ًْا ( دٝقث عقه هش

    ٕ ت١ٓ قتقض، نقا ِ يف طًق ٔ بالد ايع ق ِ         يًه   اي  هشدَ  ٍ إىل دَؼقل وق ِ  ٛق ٔ بعًبقو وق ق  َٙ أبٛق

هٛيف فٝ٘ ـشٚ  ِ هٛج٘ إىلَ  ٗا حنٛ عؼش طٓه، و إىل بالد ايشّٚ فأقّا فٝ

 38
. 

     ٔ ٛطقق  بقق  ٜٔ ٔ أدققذ بقق ٞ بقق ققمج٤ً عًقق  ٖٔ َقق ٔ عققذ٠ يغققات،ٚ  ٔ أهكقق قق ٕ يف ريققو ايعـققشَ  ٚنققا

 ّ ٟ  ت بعذ عا ققذ فكقذ بـق         م(1312هـ  / 712اخللش اآلَذ ٔ ي عقبر ايشؤٜقا،ٚ  خ ايثكق١ املق ك ٙ ايؼٝق ش

ٚايشَٚٝقق١    ١ ٚايفاسطقٝق ٚايانٝقق١  ٓٗققا املغٛيٝقق١  ٔ يغققات نققثر٠َ  قق ك  ٜٕ نققا  ٚ،ٙ  خققش عُققش
39.

 ٔ ٚكقق

ٞ، األدٜق              ٟ ايقذٚسن غش ٔ ايـًق ٛاجقا دظق ٔ خ ٔ صنشٜقا بق ـقتف٢ بق  َٔ ٔ عذ٠ يغات حمُقذ بق أهك

ٓاوش  ٓاعِ اي ٚايفاسط١ٝ م(1313ه  / 713)ت اي ٚايًغ ه ايان١ٝ  ٚنإٜ  كٔ ايًغ١ ايعشب١ٝ 
40
. 

   ٜ ٔ أوقر ايقذ ٞ           ٚأهكق ٞ ايغشْققاط ٕ األْذيظق ٔ دٝقا ٛطق  بق  ٜٔ ٞ بق ٔ عًق ٛطق  بق  ٜٔ ٔ حمُقذ بق

ٔ ايًغق١ ايانٝق١ أي ق          ٚأيَّق  فٝٗقا ن بقا،، فعق ٕ األهقشاى  »يغات نثر٠،  ٔ ايًغق١   «ا دساى يًظقا عق  ٚ،

ٕ ايفقشغ    »ايفاسط١ٝ ؿقٓ     ١ ؿقٓ       «َٓتقل اخلقشغ يف يظقا ٔ ايًغق١ ايبؼٝق عق س ايغقبؽ يف   »،ٚ  ْٛق

«يظإ ايبؽ
41
. 

عًق٢      :عـش املُايٝو ايبحش١ٜ َعاجِ -3 ُايٝقو،ٚ  ق١ يف عـقش امل ٌ ع٢ً هظٝذ ايعشٝب ٕ أٚكط ديٝ إ

ًف ١. ٗا، عٗٛس املعاجِ يف ريو ايعـش بهثش٠َ   َذ٣ اي أوش ب

       ٛ ٖق قزا،ٚ  َٛٓقاٖ  ِ د ق٢ٜ  ع ق ُٚك  أػٗشَ  ٞ ريو ايعـش  ٕ ايعقشر  »فف س   « يظقا ٓقٛق  َٔ ًبق

    ٞ ٔ عًق ّ بق هش  َٔ ِ ن قار أُ   م1311هـ / 711تحمُذ ب ٛ أعقق ٖق ق١     (،ٚ  فقشدات ايًغق١ ايعشٝب يق  يفَ 

ٚ دار      ٘ فكقق ؿققشفٚ   ٚٛ حنقق ٛ ن ققار يغقق١ٚ  ٖقق  ٚ،١ ٟ عٗققش يف األصَٓقق١ املاكقٝق ِ يغقٛق ع قق ٛ أنققربَ  ٖٚق

هفظر يًكشٕ  ايهشِٜ ٚػشا يًحذٜث ايؼشٜ ٚ 
42.
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َايققو     ٔ ققق١ حمُقققذ بققق ـ / 672)ت ٚٚكقق  عقققامل ايعشٝب ٙ م(1273هــ ع ُقققا، تَّقققا  َ،« ٍ إنُقققا

ث ايهالّ ّ ب ثًٝ ًذات، اد« ا عال ضٜقذ عًق٢       يف عذ٠ً  قاٜ  ت عًق٢َ  ٔ نًُقات    2300 ٛق ق ( نًُق١َ 

ٚاملثًث املخ ً  املع٢ٓ املثًث امل فل املع٢ٓ 
43.

 

       ٟ ٚ ٔ ػققشف ايٓقٛق ـ / 676ت ٚٚكقق   ٝقق٢ بقق ٛ  م1277هـ قق ع ُققا،ٖ  هٗققزٜ  األتققا٤  »(، َ 

«ٚايًغققات
44

    ٟ ٔ داَققذ األسَقٛق ٔ حمُققذ بقق د بقق ٚكقق  حمُقٛق ِ م1323هــ / 723ت .ٚ  ع قق هٗققزٜ  »(َ 

«اي ٗزٜ 
45

ه    ٚكق  ايظُق ٛطق       .ٚ   ٜٔ ع ُقا، يغٜٛقا، أليفقاع    م1355هـ / 756ت ايًقيب أدقذ بق  َ)

 ٙ ِ، تَّقققا ٕ ايهقققشٜ «عُقققذ٠ ايفقققاع يف هفظقققر أػقققشف األيفقققاع »ايكقققش 
46

بقققو   ٔ ٜأ ٌ بققق ققق ٚكققق  خًٝ  ٚ.

ع ِ م1362ه / 764ت ايـفذٟ   ا ايـحاا»(َ  َٛا «ا
47
. 

ّ ايًغ١ ايعشب١ٝ ٚاي أور امل بادٍ: -سابعا،  ُايٝو  اصدٖاس عًٛ ّ ايًغ١ ايعشب١ٝ يف عـش امل اصدٖشت عًٛ

ققزا،       َٛٓققاٖ  ٔ إىلٜ  ٛسٜ َؼقٗق س عًُققا٤ أفققزارٚ  ٍ عًقق٢ ريققو عٗقٛق ِ   نققثرا، د عققق  َٕ ٓققا؛ أ ُٗٓققاٖ  َٚققاٜ 

            ١ ٔ ايٓٗلق١ اياؿًق ق ٚاَ  ٚاطق فاد ُايٝقو،  ِ إىل دٚيق١ امل دٖ فٛق  ٍٚ ٔ خقال ق ٚاَ  ُا٤ ققذ هقأوش ٖمج٤ً ايعً

    ٔ قق  َِ َٗ ٚا بعًقٛق ِ أوققش ٗا، وقق ٔ اطقق كشاس بًققذْا َقق ِ، نُققا طققُٝقٗش   فٝٗققاٚ  ققذٜٗ ٍ اي ًُققز٠ عًقق٢ ٜأ خققال

٘ عًُقققا٤         فايبحث. ٚاػققق ٗش فٝققق ٚايـقققشف،   ٛ ّ ايٓحققق ققق١ فا٥كققق١ بعًققٛق ٜٓا ٞ ع ن ذ ايعـقققش املًُققٛق ؼققٗق

َايققو       ٔ ٔ عبققذ ا  بقق ِ ؿققاد  األيفٝقق١ حمُققذ بقق ٗ َقٓق  ٚ،ّ ٕ إىل ايٝقٛق ( م1273هــ / 672ت َعشٚفقٛق

ٔ ػققانش ايهقق يب:    ٘ ابقق ٍ عٓقق كقٛق  ٜٟ خ ايٓحققا٠ ايققز ٚاي ـققشٜ  فهقق »ػقٝق  ٛ ً ٚأَققا ايٓحقق ٕ فُٝٗققا أققشا،  ا

«ُٜؼل ُي َّ٘
48

   :٘ مجيفاهق شَ  ٔ أػٗق َ َايقو   »،ٚ   ٔ ٛاعقذ        « أيفٝق١ ابق قات ػقعش١ٜ هؼقشا ق ٔ أٝب ق ايق  هأيفقتَ 

ُا  َظققققا٥ًٗ ُاٚ  هل ٚأؿقققٛق ٚايـققققشف   ٛ ايٓحقققق
49
َايققققو ن ققققار   .  ٔ ٌ  »ًٚبقققق ههُٝقققق ٛا٥ققققذٚ  ٌ ايف ٝ هظقققٗق

«املكاؿذ
50

 ٛ «ػشا اي ظٌٗٝ»، ػشد٘ به ار  خشٖ 
51
. 

ٔ يف عـقش   ُا٤ ايعشب١ٝ ايباسصٜ ٔ عً ٔ أدقذ          َٚ ٛطق  بق  ٜٔ ّ عبقذ ا  بق ؼقا  ٖٔ ُايٝقو ابق امل

ٕ:           م(،1359ه / 761ت   ٔ خًقذٚ ٘ ابق ٍ فٝق ققذ ققا خ ايٓحقا٠،ٚ  ٟ ُيكبق  بؼٝق ٘   »ايقز بٜٛ ٔ طٝق ق «أحنق٢َ 
52

 ،

   ٘ ِ ن بق ق ٔ ٖأ ٌ ايـقذ٣    »َٚ بق «قتقش ايٓقذ٣ٚ 
53

ٔ ن ق  األعاسٜق      »،  ق  عق «َغق  ايًٝب
54

ا عقشار  »،ٚ 

ٛاعذ األعشار «عٔ ق
55

«ػزٚس ايزٖ »،ٚ 
56
«زٖ ػشا ػزٚس اي»ٚ 

57
  . 

         ٔ ٔ عبقذ ايقشد ٌ عبقذ ا  بق ٔ عكٝق لا، ابق ُا٤ ايعشب١ٝ ٜأ ٔ أبشص عً ( م1367هـ / 769ت َٚ

ُا٤ س٥ٝع ايعً ٜاس املـش١ٜٚ  ُٚعشف بٓحٟٛ ايذ
58
. 

ٚ ٔ ُا٤َ ٔ أدقذ            ايبالا١ يف أػٗش عً ٔ عُقش بق ٔ بق ٔ عبقذ ايقشد ُايٝقو: حمُقذ بق عـقش امل

ٟ  (؛م1338هـ / 739ت ايكضٜٚ    ٔ،           ايقز قزا ايفق ش ن ق ٖ  ٔ أػٗق ق ؿقَّٓ  ن قابه يف ايبالاق١ ُعقذَّاَ 

 ٛ ٙ، األٍٖٚ  ٔ جا٤ بعذ ُا نثرا، نٌَ  ٗ ٞ « هًخٝف املف اا»ٚاع ُذ عًٝ «ا ٜلاا»ٚايثْا
59
. 

         ٞ ٞ ايًقق ٔ عًقق ٜا بقق ٔ طققشا ٔ عبققذ ايعضٜققض بقق ٞ ايققذٜ ٔ عًُققا٤ ايبالاقق١ ؿققف هــ / 750ت َٚقق

ٚأسبعق م1349 مخظ١   ٚ١٦ ٌ ع٢ًَ  ٟ ن   قـٝذ٠ هؼ ُ ٗقا      (، ايز عًٝ ط،ٚ  ٔ ايبحقش ايبظٝق ق ه بٝ قا،َ 

        ٙ ٗا يف ن قار تَّقا جعًق ٚايبالاق١،ٚ  ٛال ايبقذٜ   ق ٚأسبعه بابقا، يف ْأ  ١٦  َٔ ػقشا ايهافٝق١   »ػشاٜ  لُ

«ايبذٜع١ٝ
60
. 
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ش        ٚ  ٔ عبققذ ايقققٖا ٔ عبققذ ا  بقق ٞ ايققذٜ ش ن َّققار ريققو ايعـققش حمٝقق ٔ أػقٗق هــ  / 692ت َقق

ِ س    م1292 يقزيو هظًق  ٚ،ٌ ٌ اياطق ق ٘ ُعشف بؼٝخ ٖأ ٕ ا ْؼقا٤ يثالوق١ طقالطه      (، د ٢ ْأ ٛا ٥اطق١ دٜق

َٔ ن ب٘ األدب١ٝ  ُايٝو،ٚ  ٔ امل ُا٥ِ»َ «متا٥ِ اي
61
. 

    ٕ ُا ٔ طقًٝ ُايٝو حمُٛد بق ٔ ن َّار عـش امل د ايًقيب       َٚ ٔ حمُٛق ٔ فٗقذ بق  ه/725ت بق

ققق١     م(1324 ٘ األدٝب ٔ ن بققق َققق ٕ ا ْؼقققا٤  ٚصاس٠ اخلاسجٝققق١(،ٚ  ٛا ىل دٜققق ٌ يف  »ٚققققذ هققٛق ٔ اي ٛطققق دظققق

ٓاع١ اياطققٌق ؿققق  اخلٝققٌق»ٚ« ؿققق قققذم»ٚ« ن قققار يفٚ  ؿققق  ايٓب « َكاَققق١ ايعؼقققام»ٚ« سطقققاي١ يفٚ 

ٓاصٍ األدبار»ٚ َ»
62.

  

      ٔ ظايو األبـقاس يف كايقو األَـقاس أدقذ بق ٛطٛع١َ  ٔ ن َّار ريو ايعـش ؿاد َ  َٚ

ٌ ا    ٔ فلق ٟ    ٝق٢ بقق ٚاملهاهبققات   م1348هــ  / 749ت ايعُققش  ٌ ٔ ايشطققا٥ ق ٟ ن قق  نققثرا،َ  ٚايقز  )

 ٖٛ ُاس،ٚ  زا املل ٓا، يفٖ  ؿَّ  ن ابا، مثٝ ٛاقٝ ،ٚ  «اي عشٜ  باملـتًط ايؼشٜ »ٚاي 
63
. 

      ٟ ٔ عبقذ ا  ايـقفذ بقو بق ٔ ٜأ ٌ ب َا خًٝ ٕ     م1362هـ  / 674ت أ ُٚؿق  بأدٜق  ايضَقا (، فكقذ 

 ٘ ٔ أسٚل ن بقق َقق ٘ ٚايؼققاعش ارٝققذ،ٚ  قق١  ن ابقق ٞ »األدٝب دَعقق١ ايبققان  ٚٞ «يٛعقق١ ايؼققان
64

 ٘ ن ابقق  ٚ،

ٔ صٜذٕٚ» «متّا امل ٕٛ يف ػشا سطاي١ اب
65

ن اب٘  ؿ  اخلٍا»،ٚ  «نؼ  ايٍا يفٚ 
66
. 

ٛادقذ املعقشٚف  ت            ٔ عبقذ اي ٞ بهقش بق ٔ أبق ٔ  ٝق٢ بق ٞ د ١ً أدذ بق ٔ أب ِ األدٜ  اب َٗٓ ٚ

٘   م1374ه  / 776 ًاَٝعق  ٚ٘ َاهق كا  َٔ َ  ٚ،)«  ٌ ٕ »ٚ« داطق  يٝق ٕ  طقهشدا تا ٔ   »،ٚ «ايظًق ٠ٛ ايقضٜ طًق

ه ٛت ايٓب «يفَ 
67
. 

ٔ             اخلامتقق١:  َقق ققاٜ  عًققل بٗققاٚ   ٌَ نقق عًَٛٗققاٚ  قق١ٚ  ّ بايًغقق١ ايعشٝب ٖ ُققا ققزا ايبحققث ًا عٗققش يفٖ 

          ِ قت ايٓ ٝ ق١ هعًق نْا  ٚ،ٟ ُاس ايًغٛق ٚاي قأور يف امللق عٗقش اي قأوش   ٚ،ٞ ار ايعشبق  ٚٞ ايتشفه ايعشب

ُايٝققو ايًغقق١ ايع  ِ امل هعًقق ٕ هضدٖققش  اققر ايعققشر يغققات أع ُٝقق١،ٚ  ّ ريققو أ ً اشابقق١ أَققا يققزيو  قق١،ٚ  شٝب

            ٔ ٚابقق  ّ ؼقا  ٖٔ ٚابق َايقو   ٔ ٔ ايتقشفه نقاب َقق َبقذعهٚ   ٚٔ ٛسٜ ؼٗق ٜقٗقش عًُقا٤َ  ق١ٚ  ّ ايعشٝب عًٛق

.ٟ بو ايـفذ  ٜأ

لقا، عًقق٢           ٗا ٜأ قققذسه ُٜٓقا دًقت،ٚ  ْ ؼققاس أ ق١ عًق٢ ًا ٍ عًق٢ ققذس٠ ايًغقق١ ايعشٝب ققذ  ٜ٘ ٖٚقزا نًق

ق١ عًق٢ إ       ققذس٠ عًُقا٤ ايعشٝب ٔ هقأخش        اط ٝعار ايًغقات األخقش٣،ٚ  ق  َِ ٝا٤ جذٜقذ٠، فعًق٢ ايقشا بقذال أػق

        ٔ ق عشٚفق١َ   َٔ ٘ عذ عـشا، يٓٗل١ يغٜٛق١ جذٜقذ٠، فقٗقشت أأقات مل ههق ٝا، يهٓ َٓ ُايٝو ص عـش امل

.ٌ  قب
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، ابٔ 466 ،، ق1ااكش٠، َ دظٔ ا ، ايظٝٛطٞ،352 -350، ، ق1يها١َٓ، جايذسس ا ابٔ د ش،  

يف َٛت  ط٠ًٛ ايضٜٔ . ٚاْقش ابٔ أبٞ د 415،١ً -414، ق ،8ػزسات ايزٖ ، َ  ايعُاد،

َّإؿاحل، ايبٓه، هط، اُٝش   ،6، 5، داس ايفٝحا٤، املكذ١َ، ق ع

 .391 –362، عـش املُايٝو ايبحش١ٜ، ق ايعـش املفا٣ عًٝ٘، ٚاْقش ايه ار، ٚاْقش ايٓٗاس،

 

 :شاج املـادس ٚامل

  ،ٕ ٞ د ١ً، أدذ: طهشدٕا ايظًتا ٔ أب ه ب١ اخلاجنٞ، ط هط:اب ٞ عُش، ايكاٖش٠،َ   ّ.2001، 1عً

 حمُٛد األسْاؤٚط، دَؼل، برٚت، داس  هط:ػزسات ايزٖ  يف أخباس َٔ رٖ ،  ،عبذ ايٞ أدذ، ابٔ ايعُاد

ٔ نثر، ط  .1991ّ، 1اب

 ٟبرٚت، داس املعشف١، ط هط:ه ١ُ املخ ـش يف أخباس ايبؼش،  ،صٜٔ ايذٜٔ عُش، ابٔ ايٛسد ،ٟ ، 1أدذ ايبذسٚا

1970ّ. 

 ٓاصٟ، ايشباط، أنادمي١ٝ املًُه١  هط:سد١ً ابٔ بتٛط١،  ،حمُذ بٔ عبذ ا ، ابٔ بتٛط١ عبذ اهلادٟ اي

 .1997ّاملغشب١ٝ، 

  ٟخشٕٚ، اهل١٦ٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًه ار،  ،ابٔ هغشٟ بشد ٚ ه  ٛايف،هط حمُذ َأ ٚاملظ ٛيف بعذ اي ـايف  املٌٓٗ اي

1984.ّ 
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 ٟبرٚ ،ٜٛط ، ابٔ هغشٟ بشد ،ٔ ٚايكاٖش٠، قذّ ي٘ حمُذ مشع ايذٜ ش٠ يف ًَٛى َـش  ت، داس ايٓ ّٛ ايضٖا

١ٝ، ط  ّ.1992، 1ايه   ايعًُ

  ٝايظٔ بٔ عُش، ابٔ دب،  ،٘ ٝ ٓب ٛسٚ  ّٜا املـٓ ٘ يف أ تبع١ داس ايه  ،  هط:هزنش٠ ايٓٝب ـش،َ  ه،َ  حمُذ َأ

1976ّ. 

 ١َٓ،  ،أدذ بٔ عًٞ، ابٔ د ش ٕٝا املا١٥ ايثا ١َٓ يف أع ٞ، ط هط:ايذسس ايها تبع١ املذْ ، 2حمُذ جاد ايل،َ 

1966.ّ 

 ابٔ ػذاد، حمُذ ، ٚاجلضٜش٠،  بٔ عًٞ شا٤ ايؼّا  ٌ، دَؼل،  هط:األعالم اخلتر٠ يف رنش َأ دَٝٓٝو طٛسدٜ

 .3591ّاملعٗذ ايفشْظٞ، 

  ،ٌٝ ٞ، حمُذً  ٞ، ط ابٔ ػت ، برٚت، داس ايه ار ايعشب ٛاص صَشٞي ٓاب١ً، دساط١ ف ، 3ا ـش طبكات اي

3591ّ. 

 ، َايو،  ابٔ عكٌٝ، عبذ ا ٔ ٔ عكٌٝ ع٢ً أيف١ٝ اب ٔ عبذ ايُٝذ هط:ػشا اب  .حمٝٞ ايذٜ

  :ايو، حمُذ  َٔ ث ايهالّ،  اب ُاٍ ا عالّ ب ثًٝ ٞ، ط هط:إن تبع١ املذْ  .3591، 3طعذ ايغاَذٟ، جذ٠،َ 

  ،ٌ ٕ، اجلٝض٠، ٖ ش يًتباع١، ط هط:ابٔ َايو: ػشا اي ظٗٝ ، 3عبذ ايشدٔ ايظٝذ، حمُذ بذٟٚ املخ ٛ

3551.ّ 

 ،َايو ٔ ٛا٥ذ،  اب ٞ، اُٗٛس١ٜ ايعشب١ٝ امل حذ٠، داس ايهحمُذ بشنات، اجل هط:هظٌٗٝ ايف  ّ.3511ه  ايعشب

 َٓقٛس  ٔ ٔ حمُذ، اب  ّ.1997، 1يظٕا ايعشر، برٚت، داس ؿادس،ط ،ًٍا ايذٜ

  ، ٛط َاصٕ املباسى ٚعًٞ دذ ا  ٚارٙ،  هط:َغ  ايًبٝ  عٔ ن   األعاسٜ ،  ابٔ ٖؼاّ، عبذ ا  بٜٔ 

 ّ.3515، 9برٚت، داس ايفهش، ط

 ، ؼّا ٛاعذ ا عشار،  ابٖٔ  ٟ، داسايفهش، ط هط:ا عشار عٔ ق  ّ.3511، 3سػٝذ ايعبٝذ

 ، ؼّا  ّ.3555حمُذ فشٖٛد ٚارٙ، ايكاٖش٠، داس ايه ار املـشٟ،  هط:ػزٚس ايزٖ ،  ابٖٔ 

 ، ؼّا  ّ.3591عبذ ايغ  ايذقش، دَؼل، ايؼشن١ امل حذ٠،  هط:ػشا ػزٚس ايزٖ ،  ابٖٔ 

 ، ؼّا ٚبٌ ايـذ٣، برٚ ابٖٔ   ّ.3551، 3ت، ؿٝذا، امله ب١ ايعـش١ٜ، طقتش ايٓذ٣ 

 ،برٚت، داس ؿادس، ط هط:ػشا ايهاف١ٝ ايبذٜع١ٝ،  ايًٞ، عبذ ايعضٜض بٔ طشاٜا ،ٟ ؼاٚ  .3552، 2ْظٝ ْ 

 ،بهش ٛ ٚاداسٟ، أب ٘، ايكاٖش٠، املعٗذ األملاْٞ يآلواس،  هط:نٓض ايذسس ٚجَا  ايغشس،  ايذ  ّ.1982برْذساهه

 ١ٝ، هط:: َع ِ ػٝٛخ ايزٖيب، ، أدذايزٖيب  ّ.1990، 1ط سٚد١ٝ ايظٝٛيف، برٚت، داس ايه   ايعًُ

 ،ٟ ٕ اي اط ، ،حمُذ بٔ عبذ ايشدٔ ايظخٚا ه ب١ ايٝا٠ ايل٤ٛ ايالَ  ألٌٖ ايكش  .برٚت، داسَ 

  ،حمُذ باطٌ عٕٝٛ ايظٛد، برٚت، داس  هط:ايظُه ايًيب، أدذ: عُذ٠ ايفاع يف هفظر أػشف األيفاع

 ،١ٝ  ّ.1996، 1طايه   ايعًُ

 ٞ1997، 1دظٔ اااكش٠، برٚت، داس ايه   ايع١ًُٝ، ط ،عبذ ايشدٔ، ايظٝٛط.ّ 
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 ٞٚايٓحا٠،  ،ايظٝٛط ِٝ، َتبع١ عٝظ٢، ط هط:بغ١ٝ ايٛعا٠ يف طبكات ايًغٜٛه  ، 1حمُذ أبٛ ايفلٌ إبشٖا

1964.ّ 

 ٟبو:ايـفذ ٔ ٜأ ٌ ب ض ػ آٜش، ط ، خًٝ ٛت سٜا، داس فشْا ًُ ٓا٤ٖ  ٛايف بايٛفٝات، اع   ّ.1962، 2اي

  ،ٟفذ ْٚ اـي ٔ صٜذ ٕ يف ػشا سطاي١ اب ِ، برٚت، امله ب١ ايعـش١ٜ  ط:متاّ امل ٛ ٝ ٛ ايفلٌ إبشٖا  .حمُذ أب

  ،ٟفذ ٍ،  اـي ؿ  اخلا ٍ يفٚ  ّ ؿالٕ، دَؼل، داس طعذ ايذٜٔ، ط هط:نؼ  ايا ٗا  ّ.1999، 1ط

 ،ٟ ٞ ٚدَع١ ايبانٞ، هط ايـفذ ٚا٥ٌ يًٓؼش،ط :يٛع١ ايؼان ؽ، دَؼل، األ  ّ.2003حمُذ عٜا

  ٟفذ ، طبع١ أدذ صنٞ بو، َـش، املتبع١ اجلُاي١ٝ،  ،اـي ٕٝا هت ايعُ ٕٝا يفْ   ّ.1911ْهت اهلُ

  ،ٟفذ حاا،  اـي ا اـي َٛا ٓإ، ط هط:ا ه ب١ يب ٕ، برٚت،َ  ٗا ب  ّ.1996، 1عبذ ا يْ٘ 

  ،ٜٔايظٝ   ايعٝ ، بذس ايذ ،ٞ ش٠، داس ايهاه  ايعشب  ّ.1967املٗٓذ يف طر٠ املًو املمجٜذ، هط فِٗٝ ػً ٛت، ايكٖا

  ٝات، ، ايه يب ٛات ايٛف ٔ ػانش: ف  .إدظٕا عباغ، برٚت، داس ؿادس هط:حمُذ ب

  ف  ْ ٞ، أدذ: ظْا شِٜ طٌٜٛ،  طاملكشٟ اي ًُ هعًٝلَ  كبطٚ  ٔ اـٔ األْذيع ايشطٝ ، ػشاٚ  ايتٝ َ 

ٌ، برٚت، داس  ١ٝ، طٜٛط  طٜٛ  ّ.1995، 1ايه   ايعًُ

 ٟاخلتتاملكشٜض١ٜ،برٚت،داسؿادس:أدذبٓعًٞ، املكشٜض . 

 ٟٛاػٝ٘ ٚٚك  ؿحح٘ املًٛى، دٍٚ ملعشف١ ايظًٛى ن ار ،املكشٜض ش٠،، صٜاد٠ أدذ د  جل١ٓ َتبع١ ايكٖا

 ّ.1958 ،1ط اي أيٝ ،

  ،٢ٝ بٔ ػشف  ،ٟ ٚايًغات، برٚت، داس ايه   ايع١ًُٝ. ايٓٛٚ  هٗزٜ  األتا٤ 

  ، ٜجٛص ،ٛ ٍ، َشاجع١ ٚهكذِٜ طٌٗٝ صناس، دَؼل، داس ايه ار ايلاس٠ ا طال١َٝ، هش بٛسي ٛا سمي١ ايف

 ،ٞ  ّ.2001ايعشب

 ٛي١ٝ ايثاي ٚايعًّٛ اًج ُاع١ٝ، ايهٜٛت، ًًع ايٓؼش ايعًُٞ، اي ٛيٝات اآلدار  ٝا٠ د ٚايعؼشٕٚ ي ث١ 

ٞ، ب ٛإاي  ُايٝو،  :عٓ  ّ.2003بعا األبعاد اًق ـاد١ٜ يظًت١ٓ امل

  ا  ّ.1996، 1ار ُعات ايعظهش١ٜ عرب اي اسٜخ، برٚت، داس ايذاو١، ط ،طاَٞ، س ْا

 ايكاٖش٠، داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ،  ، طعٝذ،عاػٛس ،ّ ٚايؼا ٚاملُايٝو يف َـش   ٕ  ّ.1993األٜٛبٝٛ

 ،برٚت، داس ايعًِ يًُالٜه، ط فشٚخ، عُش ،ٞ  ّ.1981، 3هاسٜخ األدر ايعشب

 ،اسافه ٚاي ٛصٜ ،  َذٕ إطال١َٝ يف ًبٝذٚغ، إٜشَا ًٓؼش   ّ.1987عٗذ املُايٝو، برٚت، األ١ًٖٝ ي

 ،اي١ٝ، دَؼل، داس طالغ، ط َـتف٢، ػانش ٚاـي ٍ قذا١َ    ،ِ ١ٜٓ يًعً  ّ.1997، 1َذ

 ًُاس حمُذ، ايعـش املفا٣ ع ٗاس، ع ُاٍ امل حذ٠، داس ايٓٗل١،  ٝ٘،ايٓ ُٛع١ ايه ُايٝو ايبحش١ٜ،ً  عـش امل

 ّ.2007، 1دَؼل، ط
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قُز قبٛب عامل        


 

mahboobjnu@gmail.com 

 

صشاؾ١ ا٭طؿاٍ أ١ُٖٝ نبري٠ يف تٛدٝ٘ ا٭طؿاٍ ٚتهٜٛٔ  ؼتٌ :ايبشح ًَدص

ؽدصٝاتِٗ ٚؼزٜز َغتكبًِٗ َٔ خ٬ٍ َا تكزَ٘ َٔ َعًَٛات يف ناؾ١ اجملا٫ت. 

ٚتعٗض ايع٬ق١ بني ا٭طؿاٍ ٚاجمل٬ت َٔ خ٬ٍ تأثري اجمل٬ت عًِٝٗ، ؾإْٗا ت٪ثض عًِٝٗ 

اع سادات ا٭طؿاٍ، ٚػعًِٗ إهابا أٚعًبا. ؾتًعب صشاؾ١ ا٭طؿاٍ رٚصا ًَُٛعا يف إؽب

ٜؾاصنٕٛ يف بٓا٤ اجملتُع َٔ خ٬ٍ غضؼ ايكِٝ اـاص١ باجملتُع، َٚغاعزتِٗ يف 

تهٜٛٔ ايكِٝ اؾُاي١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، ٚت١ُٝٓ عار٠ ايكضا٠٤ يتٛعٝع َزاصنِٗ، ٚمت١ٝٓ 

 .ايكزص٠ ايًػ١ٜٛ يزِٜٗ، ٚتظٜٚزِٖ بايعًّٛ ٚاملعاصف بطضٜك١ َباؽض٠ أٚ غري َباؽض٠

 ٖشٙ ايزصاع١ ع٢ً قٛصٜٔ:تؾتٌُ 

 احملٛص ا٭ٍٚ: ظٗٛص صشاؾ١ ا٭طؿاٍ يف اهلٓز بإهاط.

 ٚاحملٛص ايجاْٞ: َٛضٛعات "صنٔ ا٭طؿاٍ" يصشٝؿ١ "ايضا٥ز".

ظٗضت صشاؾ١ ا٭طؿاٍ يف ايعامل، يف ايكضٕ ايتاعع عؾض، سٝح صزصت احملٛص ا٭ٍٚ: 

ٍُ ٚظٗضت صشاؾ١ ا٭طؿاٍ ايعضب١ٝ عاّ  م.2880صشٝؿ١ يٮطؿاٍ يف ؾضْغا عاّ  أٚ

بعٗٛص صشٝؿ١ "صٚض١ املزاصؼ" املصض١ٜ ؼت إؽضاف صؾاع١ صاؾع ايطٗطاٟٚ،  م2880

ٚص٥اع١ ؼضٜض ابٓ٘ عًٞ ؾُٗٞ
1
. 

َٓا ؾُٝا ٜتعًل بصشاؾ١ ا٭طؿاٍ ايعضب١ٝ يف اهلٓز ؾُا نإ هلا َٔ ٚدٛر  يف ٚأ

 ٪ٓعغ١ ايصشاؾ١ ٚايٓؾض، بزاصعٔ َ "ايضا٥ز" ايصارص٠ اهلٓز إ٫ بعز إٔ خٓصصت صشٝؿ١

 ٠ ايعًُا٤، يهٓا٩، ب١ٜ٫ٛ أٚتضا بضارٜؿ، صؿش١ّ ثابت١ّ ملٛضٛعات تٗتِايعًّٛ ْزٚ

"صنٔ ا٭طؿاٍ" ٚسيو َع َضاعا٠ َغتٜٛاتِٗ ايًػ١ٜٛ ٚا٭رب١ٝ  با٭طؿاٍ باعِ

 ٚايؿهض١ٜ. 

ع٢ً ْؾأ٠ صشاؾ١ ا٭طؿاٍ ايعضب١ٝ ٚتطٛٔصٖا يف اهلٓز،  ايتاّ ٭دٌ ا٫ٓط٬عٚ

ُٓني بصشاؾ١ ا٭طؿاٍاتصًت بيكز  ، ؾَكٔبٌ اؾُٝع ٚأربِٗ عزٜز َٔ ايباسجني اهلٓٛر املٗت

تضبٝتِٗ ٚتٓؾ٦تِٗ ايصشاؾ١ اييت تضٓنظ ع٢ً ا٭طؿاٍ بٗزف َِٓٗ إٔ ٖشا ايٓٛع َٔ 

ٍٔ  أسْز َٔ ايعًُا٤  - يف ْٛاسٞ اهلٓز ضؾ١ّ٦ إع١َّٝ٬ قٛمي١ّ مل ٜهٔ ٜعٗتٓ ُٜٛ ست٢ مل 

ُٓٛا بأرب ا٭طؿاٍ اٖتُاَّا إىل  بٗشا اؾاْب ايرتبٟٛ يٮطؿاٍ،ايباصطٜٔ اٖتُاَّا  ٚإٕ اٖت

                                                        


 ٞ، اهلٓز.هل، ْٝٛ رْٗضٚ ٍداَع١ دٛاٖض٫ ،باسح
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صأعِٗ أبٛ اؿغٔ عًٞ اؿغين ايٓزٟٚ، ٚٚسُٝز ايظَإ ايهرياْٟٛ، سز نبري، ٚع٢ً 

ٕٔ َتصُزص أٟ ف١ً/ صشٝؿ١ خاص١ أٚ  ٚمل-ٚايزنتٛص ف. عبز ايضسِٝ ٚغريِٖ صن

 .صؿش١ ثابت١ يٮطؿاٍ "صشٝؿ١ "ايضا٥زإٔ خصصت خإص بٗشا اؾاْب قبٌ 

شا اجملاٍ، "ايضا٥ز" قز عبكت ا٭خض٣ يف ٖ ميهٔ ايكٍٛ ب٬ صٜب إٕ صشٝؿ١

ٚسيو َع صزٚص ايعزر  ،م1008ا٭طؿاٍ ايعضب١ٝ يف اهلٓز عاّ  ؾعٗضت بٛانري صشاؾ١

جاْٞ يف ؽٗض ٜٛيٝٛ. ؾبايطبع، ا٭ٍٚ بؾُٛي١ٝ "صنٔ ا٭طؿاٍ" يف ايعزرٜٔ ا٭ٍٚ ٚاي

ٌُ تطٛ "ايضا٥ز" ٚاملعٓٝني بٗا، يتأر١ٜ  ايصشاؾ١ يٮطؿاٍ إىل صشٝؿ١ص ٜضدع ؾط

ي١ٝ ت١ُٝٓ ٖشٙ ايٓاس١ٝ ٚتعظٜظٖا عٔ طضٜل ْؾض ايكصا٥ز ايؾعض١ٜ ٚا٭ؽعاص َٚغ٪

ا٭رب١ٝ ٚايتاصى١ٝ ٚايز١ٜٝٓ، ٚاملٛضٛعات ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املرتمج١ ٚايكصص 

فا٫ت كتًـ سٍٛ  ت ايعا١َٚا٭رب١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايرتؾ١ٝٗٝ إىل داْب تكزِٜ املعًَٛا

 .اؿٝا٠

)ف١ً عضب١ٝ ؽٗض١ٜ يًٓاؽ٦ني ٚايٓاؽ٦ات(، ٚصزص  "ايتًُٝش" ثِ ظٗضت ف١ً

٘ دٛى، بغضٜٓػض، يف كاؾ١ ايٓز١ٜٚ، بتٓايعزر ا٭ٍٚ هلشٙ اجمل١ً ايؾٗض١ٜ عٔ َضنظ ايج

ٌ ص٥اع١َ ؼضٜضٖا ايزنتٛص َعضاز ايزٜٔ ، ٜٚؾػم1022نامشري يف ؽٗض رٜغُرب عاّ 

٠ّ إهاب١ّٝ َٚبارص٠ّ ؾضٜز٠ّ ايٓزٟٚ. يف ايٛاقع، ناْت ٖشٙ اجمل١ً ايؾٗض١ٜ يف ايبزا١ٜ، خطٛ

 َتُضنظ٠ّ سٍٛ َا ٗاقتٜٛاتإس ناْت  ٔض صشاؾ١ ا٭طؿاٍ بايعضب١ٝ يف اهلٓز،ٜمٛ تطٛ

إىل  بأعًٛب عٌٗ ٚأخاس، با٭طؿاٍ َٔ املٛضٛعات ايز١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭رب١ٝ ٜتعًل

ضعإ َا ١ٝ ٚا٭صر١ٜ ٚاإللًٝظ١ٜ. ٚيهٔ عداْب بعض املؿضرات بايًػات ايج٬خ ايعضب

ٚٓيٞ ٚأٖزاؾٗا ا٭عاع١ٝ، ٚأخشت تٓؾض َكا٫ت يًهباص ؾكط ٚمل  ،امضؾت عٔ َغاصٖا ا٭

ِٗ بٓؾض املٛار اييت تكتطٝٗا صشاؾ١ُ ا٭طؿاٍ.   َتُعز تٗت

" ٖٚٛ صؿش١ ثابت١ يف نٔ ا٭طؿاٍٖٛ "صٚ صًب املٛضٛع اٯٕ، َأخٛض يف :احملٛص ايجاْٞ

. نُا سنضُت آْؿّا إٔ ايعزر ا٭ٍٚ َع ٖشٙ ايصؿش١ َٚٛضٛعاتٗا "ايضا٥ز"صشٝؿ١ 

ت ْعض٠ّ ع٢ً ُأيكٝ ؾإسا، م1008 ايجابت١ باعِ "صنٔ ا٭طؿاٍ"صزص يف ؽٗض ٜٛيٝٛ عاّ

ٗا ٖشٙ ايصؿش١ أدزٖا َؾت١ًُّ ع٢ً املٛضٛعات ايز١ٜٝٓ ٚا٭رب١ٝ تٓاٚياملٛضٛعات اييت ت

ِٕ ٚايًػ١ٜٛ ٚايع١ًُٝ ٚايرتؾ١ٝٗٝ إىل داْب املعًَٛات ايعا١َ بأعً ٛب بغٝط ٚدٓشاب ٥٬َٚ

 .ملغتٜٛات ا٭طؿاٍ ايع١ًُٝ ٚايؿهض١ٜ

 صؿشتنيثِ  "ايضا٥ز" بتدصٝٔص صؿش١ ٚاسز٠يف ايبزا١ٜ، قاَت صشٝؿ١ 

غاس١ َٔ صؿشتني ؿطت املإ٫ أْ٘ َٓش ايغٓٛات ايك١ًًٝ املاض١ٝ، انيضنٔ ا٭طؿاٍ، 

ا٭ٍٚ ٖٛ امَلكاٍ ايشٟ ٜهتُب٘ ؾكط.  إىل صؿش١، ست٢ اْهُؾت قتٜٛاتٗا يف ؽ٦ٝني

أ ٖشا املكاٍ ، ٜٚبز"ايضا٥ز" غين ايٓزٟٚ َزُٜض ايتشضٜض يصشٝؿ١ا٭عتاس دعؿض َغعٛر اؿ

ٖشا املكاٍ بايعشٚب١ يف  را٥ُا بـ"أخٞ ايعظٜظ! ايغ٬ّ عًٝهِ ٚصمح١ اهلل ٚبضنات٘"، ٚ ٜتغِ

ٔ قصصّا ر١ّٜٝٓ ٚتاصى١ّٝ بأعًٛب أربٞ بغٝط أٓخاس، ايًػ١ ٚايغ٬ع١ يف ايبٝإ، ٜٚتطُ

ٌُٔ يف ؾ٬ هشب  ايكٓضا٤َ ايصػاَص ؾشغب بٌ إمنا هشب ايهباَص أٜطّا إىل قضا٤ت٘، ٚو
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ُٜتٝح ؾضص١ّ صا٥ع١ّ  طٝات٘ أؾهاصّا عزٜز٠ّ ْٚصا٥ح غاي١ّٝ ٚإصؽارات كًص١ّ،  ا٭َض ايشٟ 

يًكٓضا٤ ايصػأص ع٢ً انتغاب املؿضرات ٚايكزص٠ اؾٝز٠ ع٢ً ايتعبري ٚايه٬ّ ٚطٜار٠ 

ٚأَا ايجاْٞ ؾٗٛ ٜؾتٌُ ع٢ً املؿضرات ٚنٝؿ١ٝ اعتدزاَٗا يف اؾٌُ  املدظٕٚ ايًؿعٞ.

ٟ َزٜض ا٭عتاس قُز ٚثٝل ايٓزٚ ١ٜ، ٜٚكّٛ بإعزارٙٚايعضب١ٝ ٚا٭صر املؿٝز٠ بايًػتني

صُزص ايصؿش١ ت . ٚػزص اإلؽاص٠ إىل أْ٘ َٓش عٓٛات، ٫ايتشضٜض املغاعز يًصشٝؿ١

ٔٔ ا٭طؿاٍ" بٌ بامسٗا اؾزٜز اـاص١ُ با٭طؿاٍ بامسٗا ايغابل ، "بضاعِ اإلميإ" "صن

ا٭عتاس دعؿض َغعٛر  ِ إعزارٖا َٔ قبٌؾُٝهٔ ايكٍٛ إٕ صؿش١ "بضاعِ اإلميإ" ٜت

 .ٟ بؾهٌ َؾرتى ا٭عتاس قُز ٚثٝل ايٓزٚ غين ايٓزٟٚ ٚاؿ

ُٓ :املٛضٛعات ايز١ٜٝٓ ايجابت١ يٮطؿاٍ بٓؾض املعًَٛات ٚاملغا٥ٌ  ت ٖشٙ ايصؿش١ُيكز اٖت

ايز١ٜٝٓ ٚاٯراب اإلع١َٝ٬ ٚايكصص ايتاصى١ٝ ٚايكصص ايز١ٜٝٓ. ؾإْٗا تضٓنظ َٔ 

خ٬ٍ ٖشٙ ا٭َٛص ع٢ً غضؼ ايكِٝ ايعًٝا ٚايعارات ايٓب١ًٝ ٚايصؿات ايغا١َٝ يف ْؿٛؼ 

َُ ٥ٌ َٔ ايصشاب١ ؾضق١ يإلع٬ّ ٚايزٜٔ اؿٓٝـ ٚأتباع٘ ا٭ٚاا٭طؿاٍ، ٚتكزِٜ صٛص٠ 

َُ ٔ هلِ ايغعار٠َ ٚايتابعني ٚغريِٖ، ٚسٓجِٗ ع٢ً إٔ ٜعٝؾٛا سّٝا٠ إع١َّٝ٬ طٝب١ّ تط

ِٗ َضآ٠ّ يتعايِٝ اإلع٬ّ يف اؿٝا٠ ايؿضر١ٜ ٔ سٝاُتُهٚايؿ٬ح يف ايزْٝا ٚاٯخض٠، ٚيَت

ٚاؿٝا٠ اَؾُاع١ٝ، يف ايبٝت ٚايغٛم ٚاملصٓع، بٌ يف نٌ سكٍٛ ٜزخًْٛٗا ٚيف نٌ 

 ٜعٝؾْٛٗا.  أَصاص 

َٚٔ أِٖ املٛضٛعات اييت اٖتُت بٗا صؿش١ "صنٔ ا٭طؿاٍ" صٝاّ صَطإ، 

خاص١ّ عٓزَا ٜٓظٍ ٖشا ايؾٗض يًضمح١ ٚايربن١ نٌ عاّ، ؾتشُنض بعَض أسهاّ ايصٝاّ 

ٌَ أقبٌ ؽٗض صَطإ بٓؿشات٘ ايهضمي١ املباصن١، ، "ٖ٘شا ايؾٗض ٚخصا٥َص ٚآراب٘، ٚؾطا٥

ايضٚس١ٝ ٚيٝايٝ٘ ايكضآ١ْٝ ٚأْٗضٙ اهلار١٥، ايبعٝز٠ عٔ نٌ ٚخريات٘ ايع١ُُٝ ٚأدٛا٤ٙ 

ٚثٛاْٝ٘، ٚسضّ بعض َٓا َٔ بضنات٘ ؾاْتؿع نجري َٔ إخٛآْا بزقا٥ك٘  ع٤ٛ ٚؽض

ٚسغٓات٘ ٫ؽتػاهلِ بأَٛص ايزْٝا ٚعزّ عٓاٜتِٗ مبا ٜزعٛ إيٝ٘ ٖشا ايؾٗض املباصى َٔ 

إخل ...ايصٝاّ
2
. 

صنٔ َٔ أصنإ اإلع٬ّ ٖٚٛ اؿر  ا٫ٖتُاّ يف ٖشٙ ايصؿش١ بأِٖ ايكز بز

ايشٟ ٖٛ صنٔ َٔ أصنإ اإلع٬ّ اـُغ١، ٖٚٛ َعٗض يًعبٛر١ٜ َٚعٗض ايٛسز٠ 

شنض أ١ُُٖٝ ٖشا ايضنٔ ٚؾضضٝٓت٘ ؾت ،٠ ٚاملغاٚا٠ ٚايطاع١ ايها١ًَاإلع١َٝ٬ ٚا٭ٓخٛ

. إٕ اؿر ؾضٜط١ َٔ اهلل ٚؾطا٥ً٘ يف ؽهٌ قص١ قصري٠ ؼت عٓٛإ: ؾضٜط١ اؿر

ٌٓ ع ١َٓ احملُز١ٜ ٖٚٛ صنٔ َٔ أصنإ اإلع٬ّ اـُغ١، ٚقز أخرب عٓظٚد ٢ً ٖشٙ ا٭

عبزٚا اِٝ يف خطب١ ايٛراع: "أٜٗا ايٓاؼ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِٓ عٔ ٖشا ايضنٔ ايعع

صٓبهِ، ٚصًٓٛا مخغهِ، ٚصَٛٛا ؽٗضنِ، ٚسٓذٛا بٝت صبهِ، ٚأٓرٚا طنا٠ أَٛايهِ، طٝب١ 

بٓؾض ايٓيُب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بزخٍٛ اؾ١ٓ ٚاـًٛر  بٗا أْؿغهِ، تزخًٛا د١ٓ أبٛابهِ".

..إخل.ؾٝٗا َٔ أر٣ ٖشٙ ايؿضٜط١
3
. 

ؾُٝا ٜتعًل باملٛضٛعات ايز١ٜٝٓ ٖٛ  صشٝؿ١َٚٔ املٛضٛعات اييت أثاصتٗا اي

سنض اٯراب اإلع١َٝ٬ ٚاملغا٥ٌ ايز١ٜٝٓ ؼت عٓاٜٚٔ كتًؿ١ رٕٚ ؽصٝص أبٛاب 
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ـٓ ا٭س٣ ٚصٓر ايغ٬ّ، ٚا٭َض قاتآراب ايطضثابت١ هلشٙ ا٭َٛص. َجٌ  : غٓض ايبصض، ٚن

ٍٓ إسا اعرتؽز ب٘، ٚا٫عتػؿاصعٓز ايكٝاّ باملعضٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهض، ٚإصؽار ايطا
4

 .

سٝح ٜٓتٗٞ ب٘  : إيكا٤ ايغ٬ّ إسا رخٌ اجملًػ، ٚاؾًٛؼآراب اجملايػٚنشيو َٔ 

اجملًػ، ٚإٕ أؾغح يو أسز ؾادًػ سٝح أؾغح يو...
5

: ايهؿض، ٚاملعاصٞ عار٠َٛاْع ايغ. ٚ

ٚاؾضا٥ِ، ٚاؿغز ٚايػري٠، ٚاؿكز ٚايػٌ، ٚايػطب ٚايعًِٚاٯثاّ 
6

 . 

بايؾدصٝات اإلع١َٝ٬  سات ص١ًَٛضٛعات ر١ٜٝٓ تٓاٚيت ايصشٝؿ١ نُا 

ٚايتاصٜخ اإلع٬َٞ َٓش بزاٜتٗا يف أعزارٖا املدتًؿ١. ؾؿٞ عزر، تٓاٚيت عٔ سٝا٠ ٜٛعـ 

بٔ تاؽكني ايكا٥ز ٚا٭َري املغًِ ايشٟ ٚٓسز املػضب ٚضِ ا٭ْزيػ ؼت ًَه٘ ٚعًطت٘. 

ًَها نضميا خريا، وب أٌٖ ايعًِ  . ٚنإم2081ٖٚٛ ايشٟ ب٢ٓ َز١ٜٓ َضانؿ ع١ٓ 

ٔ، ٖٚٛ َٔ أبطاٍ اإلع٬ّ املعزٚرٜٔ.....إخلايزٜٚ
7

. ْٚؾضت أٜطّا قص١ نغ٠ٛ ايهعب١ 

ٛٓصٖا، ٚسٝانتٗا ٚتطٜٛضٖا ٚصٓاعتٗا ٚاإلبزاع ؾٝٗا  املؾضؾ١ ٚتاصىٗا َٚضاسٌ تط

َٚز٣ اٖتُاّ اؿهاّ املغًُني بٗا يف أطَإ كتًؿ١، ٚنٝـ ناْت ُتضعٌ إىل َه١ 

يف ْؿٛؼ املغًُني عرب ايعصٛص، َٚضاسٌ اْتكاٍ املهض١َ، َٚا هلا َٔ املها١ْ ٚايتبذٌٝ 

ايهغ٠ٛ َٔ عٗز ٯخض
8
. 

 رصاعات باملٛضٛعات ايز١ٜٝٓ أْٗا تٓاٚيت عز٠َ صشٝؿ١َعاٖض اٖتُاّ اي َٚٔ

َٔ  يف أعزارٖا سٝا٠ ؽدصٝات إع١َٝ٬ ايصشٝؿ١ر١ٜٝٓ. ْؾضت  إع١َٝ٬ ٚقصٕص

ردا١ْ صضٞ اهلل عٓ٘ ٞايصشاب١ ٚايتابعني، َجٌ أب
9

 . 

ايكصص ايز١ٜٝٓ اييت ؼٌُ يف طٝاتٗا َعاْٞ نجري٠ يٮطؿاٍ ٚتضبٝتِٗ َٚٔ 

ٚتٓؾ٦تِٗ تٓؾ١٦ إع١َٝ٬ قص١ بؾض بٔ ساصخ صاسب ايض٩ٜا ايشٟ سعٞ بغُع١ ٚاعع١ 

يف مجٝع أما٤ ايب٬ر، ٚإْ٘ انتغب ٖشٙ ايؾٗض٠ ٚاملٓظي١ يف صزٚص ايٓاؼ بؿطٌ ع٬قت٘ 

ٓبا يف ايعؾضٜٔ َٔ عُضٙ ٫ٚ ميًو ٕ ؽاابايكضإٓ ايهضِٜ، ٚتتًدص ايكص١ يف أْ٘ ن

ع٣ٛ رصُٖني، سات ّٜٛ صأ٣ ٚصق١ ًَؿٛؾ١ ع٢ً ا٭صض ؾأخشٖا ٚؾتشٗا ؾإسا ب٘ ٜض٣ ؾٝٗا 

"بغِ اهلل ايضمحٔ ايضسِٝ ٚآ١ٜ َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ" ؾشظٕ سظّْا بايػّا يٛدٛر آ١ٜ ايكضإٓ  

بعز ايعٛر٠ ع٢ً ا٭صض، ؾشٖب إىل عٓطاص ٚاؽرت٣ عطضا مبا نإ ميًه٘ َٔ رصُٖني، ٚ

غُػ ايٛصق١ يف ايعطض ٚٚضعٗا يف َهإ آَٔ. َّٜٛا مسع يف املٓاّ َٔ ٜكٍٛ ي٘ بصٛت 

قٟٛ: ٜا بؾض بٔ اؿاصخ صؾعت اعِ اهلل ٚآٜات٘ عٔ ايطضٜل ٚطٝبت٘ ٭طٝي امسو يف 

ايزْٝا ٚاٯخض٠، َٚٓش سيو ايّٝٛ اعتظّ بؾض ايتُغو بهتاب اهلل بايكضا٠٤ ٚاؿؿغ ٚايعٌُ 

ٝت٘ ٚاْتؾض امس٘ بني ايٓاؼب٘ ست٢ ساع ص
10

  . 

 غظاٖا"غظٚات ايضعٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ اييت  صشٝؿ١نُا عضضت اي

بعض اٯٜات ايكضآ١ْٝ  صشٝؿ١اي تْؾض ،إىل سيو صٛص٠ قصص١ٝ ممتع١. ٚباإلضاؾ١ب"

ِّ "يف ظ٬ٍ ايكضإٓ،  بعٓٛإ: َٔ ايٖع َٔ ُٓٔبٛا َنٔجريّا  ُٓٛا اِدَت ََ َٔ َآ َٗا ائشٜ ٜٗ ِْ َٜا َأ ِّ ٔإِث ٕٖ َبِعَض ايٖع ٔإ

َِٜػَتِب ََٚيا  ُٙ  ََٚيا َتَذٖغُغٛا  ُُٛ ُِٖت ِٝتّا َؾَهٔض ََ  ٔ٘ َِ َأٔخٝ ٌَ َيِش َِٜأُن  ِٕ ِِ َأ ُٜٔشٗب َأَسُزُن ِِ َبِعطّا َأ َبِعُطُه

ِْ ٖٛاْب َصٔسٝ َ٘ َت ٕٖ ايًٖ َ٘ ٔإ (21:)عٛص٠ اؿذضات"َٚاٖتُكٛا ايًٖ
11

ٚا٭سارٜح ايٓب١ٜٛ بعٓٛإ: يف ض٤ٛ ، 
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ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ قاٍ: املغًِ  إٔ صعٍٛ اهلل -صضٞ اهلل عُٓٗا  -ايغ١ٓ، عٔ ابٔ عُض 

أخٛ املغًِ، ٫ ٜعًُ٘ ٫ٚ ٜغًُ٘ َٔ نإ يف ساد١ أخٝ٘: نإ اهلل يف سادت٘، َٚٔ ؾٓضز 

َغًُّا عرتٙ  عٔ َغًِ نضب١ ؾضز اهلل عٓ٘ بٗا نضب١ َٔ نضب ّٜٛ ايكٝا١َ، َٚٔ عرت

"اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ َتؿل عًٝ٘
12
٫ تأتٞ بتؿغري  ٖشٙ ايصؿش١ػزص اإلؽاص٠ إىل إٔ ٚ .

ٯٜات ايكضإٓ ايهضِٜ ٫ٚ تكٓزّ ؽضسّا يٮسارٜح ايٛاصر٠ ؾٝٗا. ؾًٛ اٖتُت بتؿغري اٯٜات 

 .صػاصيًٚأعِ ؾا٥ز٠  ٚؽضح ا٭سارٜح اييت تضر ؾٝٗا يهإ ا٭َض أسغٔ ٚأنجض ؾُّٗا

سٖب ١٦ًَٝ أقٛاٍ سهُا٤ ٚأقٛا٫ّ َٔ  صشٝؿ١اي تداْب سيو، تٓاٚيٚإىل 

ٓا اؿٓٝـ. ٚإٕ ا٭طؿاٍ يف ١ً املضؽز٠ إىل َا ٜزعٛ إيٝ٘ رٜٓباملٛاعغ اؿغ١ٓ ٚايكِٝ ايٓبٝ

قاٍ أسز ايعًُا٤  أَٓػ ساد١ إىل غضعٗا يف ْؿٛعِٗ ٚايتُغو بٗا ٚايعٝؿ َٔ أدًٗا.

٫ مخغ١ ْؿض، ؾإٜاى إٔ تصشبِٗ، ٫ تصشي ٫بٓ٘: ٜا ُبين اصشب َٔ ؽ٦ت َٔ ايٓاؼ إ

ُٜكضب ايبعٝز، ٫ٚ تصشي  ُٜبعز ايكضٜب، ٚ نٓشابا، ؾإٕ ايهشاب ن٬َ٘ مبٓظي١ ايغضاب، 

أمحكا، ؾإٕ ا٭محل ٜض٣ أْ٘ ٜٓؿعو ٖٚٛ ٜطضى، ٫ٚتصشي طُاعا، ؾإْ٘ ٜبٝعو بأن١ً 

٫ تصشي ٚؽضب١، ٫ٚ تصشي غ٬ٝ، ؾإٕ ايبدٌٝ ىشيو سٝجُا نٓت أسٛز إيٝ٘، ٚ

دباْا، ؾإٕ اؾبإ ٜؾتُو، ٜٚؾتِ ٚايزٜو ٫ٚ ٜبايٞ
13

  . 

اٖتُاَّا نبريّا يًُٛضٛعات اييت هلا ص١ً  صشٝؿ١ت اييكز أَٚي :املٛضٛعات ا٫دتُاع١ٝ

إلهار ا٫ػاٖات ا٫دتُاع١ٝ ايغ١ًُٝ يز٣ ا٭طؿاٍ ٚتعضٜؿِٗ  بايٓٛاسٞ ا٫دتُاع١ٝ

ايبعض، َٚٛضٛع  ِا٭طؿاٍ ٚع٬ق١ بعطٗصزاق١ بني نُٛضٛع اي بايعارات ٚايتكايٝز،

ا٭طؿاٍ َع  تعاٌَأ١ُٖٝ ايٛقت ٚاعتػ٬ي٘، ٚعًٛى ا٭طؿاٍ َع اٯبا٤ ٚا٭َٗات، ٚسغٔ 

 اٯخضٜٔ.

 اؿزٜح عٔ أ١ُٖٝ ايٛقت ٚايؿضاؽ يف سٝا٠ اإلْغإ، ٚؼح صشٝؿ١اي تؾتٓاٚي

ٍَ  ِكٓزّ ايٓصٝش١ هلع٢ً اغتٓاّ سٝاتِٗ ايٓؿٝغ١ ٚا٫ستؿاظ بأٚقاتِٗ ايعظٜظ٠، ٚت ا٭طؿا

بأٟ ؾا٥ز٠ ٭ٕ ايٛقت دٖٛض٠ َٔ إٔ ٫ ٜطٝٓعٛا أٚقاتِٗ يف أَٛص ٫ تعِٓٝٗ ٫ٚ تعٛر 

٭ْ٘ طضٜل ايٓذاح، ٚؽصٝص  ؼطِٗ ع٢ً ؽصٝص ٚقت يًعٌُ. نُا دٛاٖض ايزْٝا

ٚقت يًكضا٠٤ ٭ْٗا َصزص اؿه١ُ، ٚؽصٝص ٚقت يًتؿهري ٭ْ٘ َبعح ايكٍٛ، 

اب ايزا٥ِ، ٚؽصٝص ٚقت يًعبار٠ ٭ْٗا ٜٓبٛع ٚؽصٝص ٚقت يًعب ٭ْ٘ ايؾب

ايطُأ١ْٓٝ ٚصاس١ ايطُري
14
. 

 ايعٓا١ٜ بغًٛى َٛضُٛع صشٝؿ١ايبٗا َٚٔ املٛضٛعات ا٫دتُاع١ٝ اييت اٖتُت 

ا٭طؿاٍ إىل سغٔ املعا١ًَ َع  صشٝؿ١ؾرتؽز اي ،ا٭طؿاٍ عٓز تعاًَِٗ َع اٯخضٜٔ

 ا٫بتعار عٔ ايتهرب ٚع٤ٛ املعا١ًَ: ٚاسرتاَِٗ صػاصّا ناْٛا أٚ نباصّا، ٚإىل اٯخضٜٔ

َٔ إٔ ػضح َؾاعض أسز ممٔ ًٜكْٛو َٔ أصزقا٥و ٚأقاصبو صػريّا  -أٜٗا ا٭ذ -سشصا"

نإ أٚ نبريّا به١ًُ ١َٓٝٗ أٚ عاخض٠، ؾ٬ تغدض َٔ أسز ٫ٚ تغتٗظ٨ بًباع٘ ٫ٚ 

١ عًُ٘ بطاي بطدا١َ دجت٘، ٫ٚ به٬َ٘ ٫ٚ بأعًٛب٘ ٫ٚ مبؾٝت٘، ٫ٚ بٓشاي١ دغُ٘ ٫

"٫ٚ بك١ً َاي٘
15
. 
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اؿزَٜح عٔ بٓض ا٭بٓا٤ َع ا٭َٗات ٚاٯبا٤، ٭ٕ بض ايٛايزٜٔ  عاؾتنُا 

ٚاإلسغإ إيُٝٗا ٚا٫َتجاٍ ٭ٚاَضُٖا ٚإرخاٍ ايغضٚص عًُٝٗا ٚتبزٜز َُُٖٛٗا 

ٚا٫بتعار عٔ نٌ َا ٜ٪سُٜٗا ٚا٫ٖتُاّ بغز ساداتُٗا ٚسغٔ ايغًٛى َع أقاصبُٗا 

٫ دضّ " ،٭َٗات ع٢ً ايبٓني ٚايبٓاتٚأصزقا٥ُٗا إسا ٚاؾتُٗا امل١ٝٓ ٖٞ َٔ سكٛم اٯبا٤ ٚا

أْو تعضف َا ٭بٜٛو َٔ سل عًٝو، ٫ٚ ؽو أْو تعًِ َا ٭بٜٛو َٔ أ١ُٖٝ يف 

 ُٖا، ٚي٫ٛ عٓاٜتُٗا بو ٚإؽضاؾُٗا عًٝو َا اعتطعت إٔ تتكزّ خط٠ٛ سٝاتو.... ٚي٫ٛ

، ٚيف ٫ إٔ تض ع٢ً ؽؿتٝو ابتغا١َ، ٚيف عٝٓٝو بضٜكاإٚاسز٠ إىل ا٭َاّ.... ٫ ُٜٗٗا 

ْؿغو اصتٝاسا، ٚيف عًُو صعٛخا، ٚيف يغاْو س٠ٚ٬، ٚيف عًُو لاسا....ٚباؾ١ًُ أْٗا 

تت٢ُٓ يو َا٫ تت٢ُٓ يٓؿغٗا، ٖٚٞ تضٜز إٔ ؼٞ ٖٚٞ متٛت، ٚإٔ تؾبع ٖٚٞ ػٛع، تٓاّ 

ٖشٙ ٖٞ أَو ٖٚهشا ٖٛ أبٛى. ؾٌٗ يكٞ أسزُٖا أٚ ن٬ُٖا عٓاٜتو  أْت ٖٚٞ تغٗض....

"ؾهض يف سيو، ٚأَعٔ ايٓعض يف َعاًَتو... نُا يكٝت عٓاٜتُٗا.
16
. 

إْٓا عاد١ إىل صشاؾ١ تعتين باؾٛاْب ايع١ًُٝ اعتٓا٤ّ إىل سز  :املٛضٛعات ايع١ًُٝ

إٔ ٜتعضف ع٢ً نٌ دٛاْب ايعًّٛ ٚتطٛصٖا ايغضٜع يف  سزْ٘ ٫ ٜغتطٝع أانبري، إس 

َتابع١ ا٫نتؾاؾات ٚا٫خرتاعات، ٭ٕ ٖشٙ املعضؾ١ تتطًب ا٫ط٬ع ع٢ً َضادع ع١ًُٝ 

، ؾإٕ ايصؿش١ ايع١ًُٝ ٚيشيو .أسز َاؿ١، ٖٚشا ا٫ط٬ع ؾٛم طاق١ نجري٠ بايًػات املدتً

كزصتٗا تٗا املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ ٚمَلب٤ إلَهاْٝاٖٞ خري َا ٜٓٛب عٔ ايكاص٨ يف محٌ ٖشا ائع

ع٢ً تبغٝط املعًَٛات ٚا٫صط٬سات ايع١ًُٝ يتذعًٗا َؿ١َٛٗ يز٣ ايكاص٨ ايعارٟ
17

 .

 بهجري أنجض ايع١ًُٝ أ١ُٖٝ ايصشاؾ١ ؾإٕع١ًُٝ ؾإسا نإ ايهباص عاد١ إىل صشاؾ١ 

بايٓغب١ يٮطؿاٍ، بؾضط إٔ تت٤٬ّ َع أؾهاصِٖ ٚأسٖاِْٗ ٚتتُاؽ٢ َع َغتٜٛاتِٗ 

 ايعُض١ٜ املدتًؿ١.

يف نٌ ّٜٛ ْكضأ يف ايصشـ ٚاؾضا٥ز، ْٚؾاٖز ع٢ً ايتًؿظْٜٛات عٔ 

أْٓا ْعٝؿ ايّٝٛ يف  ٫ٚ ؽو ؾٝ٘ .انتؾاؾات سزٜج١ ٚاخرتاعات دزٜز٠ ٚابتهاصات ؾضٜز٠

امل بؿطً٘ مبجاب١ قض١ٜ صػري٠ بٌ مبجاب١ َٓظٍ، ميهٔ طَٔ اإلْرتْت ايشٟ أصبح ايع

ا٫ط٬ع ع٢ً نٌ َا وزخ يف أٟ ْاس١ٝ َٔ ْٛاسٞ ايعامل يف غطٕٛ ثٛإ ٚسيو عٔ 

باملٛضٛعات ايع١ًُٝ ايعزٜز٠  صشٝؿ١ص ؾكط. ؾاٖتُت ايطضٜل ايطػط/ ايٓكض ع٢ً ائظ

 اٖتُاَّا ًَشٛظّا.

َٛضٛعات تتعًل بصش١  يضا٥ز"عاؾتٗا صشٝؿ١ "أَ املٛضٛعات ايع١ًُٝ اييت 

يف أعزارٖا املدتًؿ١ َجٌ  ا٭طؿاٍ، ٚا٫ٖتُاّ بِٗ َٔ ايٓاس١ٝ ايبز١ْٝ ٚايؿهض١ٜ. ؾتٓاٚيت

ض اؾغِ ٜعٓض اهلاتـ احملٍُٛ" ٖشٙ املٛضٛعات ايع١ًُٝ، ؼت عٓاٜٚٔ كتًؿ١ َجٌ

ناْت ايشٟ ٜٓبني خطض ايؾعاع املٓبجل َٔ اهلٛاتـ احملُٛي١ يًصش١ ٚخاص١ إسا  يًدطض"

"سٓشص ا٭طبا٤ َٔ ايطضص ايبايؼ ٫عتدزاّ ا٭طؿاٍ يًٗاتـ احملٍُٛ  ًَتصك١ باؾغِ

خصٛصا تأثريٙ اإلؽعاعٞ ع٢ً مجٝع أدٗظ٠ اؾغِ، ٚقاٍ ا٭طبا٤ إْ٘ أصبح َٔ املؾاٖز 

املأيٛؾ١ إٔ تؾاٖز طؿ٬ّ صػريّا يف ايٓٛارٟ أٚ يف املطاعِ أٚ يف املزاصؼ ٜغتدزّ احملٍُٛ 

"بأبعار اـطض ايشٟ ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٖشا ا٫عتدزاّ َٔ رٕٚ َعضؾت٘
18
. 
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ايتُضٜٓات "عٓٛإ: ايٛاصر٠ يف ايصشٝؿ١ ٖٛ بَٚٔ ْٛع ٖشٙ املٛضٛعات ايع١ًُٝ 

، ٚتظرار أ١ُٖٝ ٖشا املٛضٛع يف ايعصض ايضأٖ إس ٫ هز "ايضٜاض١ٝ تعاجل َضض ايغهضٟ

اعؿ١ ٚايٛادبات أسز ؾضص١ أٚ ٚقتا ناؾٝا يًتُضٜٓات ايضٜاض١ٝ بغبب ا٭ؽػاٍ املط

ٔ إٔ تغاعز يف ع٬ز ا٭ؽداص ايشٜٔ ٜعإْٛ املتظاٜز٠، "إٕ ايتُضٜٓات ايضٜاض١ٝ َٔ املُه

َٔ َضض ايغهضٟ. ٚأؽاص ايباسجإ ٌْٝ عٓٛيٓر ٌٜٚٚ َٜٛهٓظ َٔ داَع١ أٚن٬ْز 

يًتهٓٛيٛدٝا إىل إٔ ايتُضٜٓات ايضٜاض١ٝ تعترب رعا١َ أعاع١ٝ يًٓٛع ايجاْٞ َٔ را٤ 

عزّ ايٓؾاط ايبزْٞ ٜظٜز َٔ استُا٫ت اإلصاب١ بايغهضٟ... ٜشنض إٔ ايغهضٟ، ٚإٔ 

ٓٛ ٟ أٜطّا اؾٗاط ايتٓؿغٞ ٚايزٚص٠ ايز١َٜٛ"ايتُضٜٓات ايضٜاض١ٝ تك
19

. ٚنشيو "اؾٛع 

ٓٛ ٟ ايشانض٠"ٜك
20

، ٚ"قًب اإلْغإ"
21
 ٚغريٖا َٔ ا٭َٛص ايصش١ٝ. 

ٜٚكّٛ بتغٌٗٝ ٛضٛع ايهُبٝٛتض ايشٟ ٖٛ يػ١ ايعصض، مبصشٝؿ١ اٖتُت اينُا 

ص عًٝ٘ اإلْغإ، ٚبتدظٜٔ املعًَٛات بطضٜك١ املؾانٌ ايهجري٠ يف ٚقت أقٌ مما ٜكٔز

ْعٝؿ يف ايعصض إس مٔ ؾا٤، ٜٗا بغٗٛي١ عٓزَا رقٝك١ سٝح ٜغتطٝع اإلْغإ َضادعت

َٗ ز أنرب ثٛص٠ يف فاٍ ايتكزّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ ايشٟ ٫ ايشٟ َاطاٍ ٫ٜٚظاٍ ٜؾ

ؼت  صشٝؿ١ٕ سٝاتِٗ املدتًؿ١. ؾتكٍٛ اييف إععار اإلْغا١ْٝ يف ؽ٪ٚ ٜظاٍ ًٜعب رٚصّا

عٓٛإ: اإل٤٬َ ع٢ً ايهُبٝٛتض بايعضب١ٝ، "ٌٖ ميهٔ إٔ ْتصٛص سيو ب٬ ٚصق١ ٫ٚ قًِ ٫ٚ 

يٛس١ َؿاتٝح، ٜكّٛ اإلْغإ بإ٤٬َ َا ٜضٜزٙ عرب َٝهضٚؾٕٛ صػري سغاؼ ع٢ً دٗاط 

خاص َهتٛب ع٢ً ايؾاؽ١ ميهٔ إخطاع٘  ايهُبٝٛتض ؾٝتشٍٛ َا ميًٝ٘ بصٛت٘ إىل ْص

يًتصشٝح ٚايتعزٌٜ ٚايطبط"
22
. 

إىل  تؾشغب، بٌ إمنا تطضق عاؾ١ ٖشٙ املٛضٛعاتمب صشٝؿ١تهتـ اي ٚمل

ُٜ َجٌ ابٔ  ّٛ،ايعًيف كتًـ عزٕٚ أعاطني سٝا٠ ٚأعُاٍ ايؾدصٝات ايباصط٠ ايشٜٔ 

يًكضإٓ  نإ ساؾعّاايتدزٜض يف ايعٌُ اؾضاسٞ، ٚايشٟ أٍٚ طبٝب اعتعٌُ ٖٚٛ عٝٓا٤ 

ع٢ً رصاع١ نتب ايْٝٛإ ع٢ً اخت٬ف  ع٢ً ايًػ١ ٚاٯراب، ٚعانؿّا عّأًايهضِٜ َٖٚط

يف ايطب أمساٙ "ايكإْٛ" يف ايجا١ْٝ  . ٚٚضع نتابّاتا١َّ ع يف ايطب بضاع١ّأْٛاعٗا ست٢ بَض

ٚايعؾضٜٔ َٔ عُضٙ
23
 يف ايضٜاضٝات. انبري اُعأيايشٟ نإ  ٚنشيو اـٛاصطَٞ  ،

 أٜطّا، ٚخاص١ّ املٛضٛعات ايغٝاع١َٝ صشٝؿ١ "ايضا٥ز"يكز تٓاٚيت  :املٛضٛعات ايغٝاع١ٝ

يف ْؿٛؼ املغًُني يف  َضَٛق١ّ ، إس ؼتٌ ايكزؼ َها١ّْايكزؼ ٚؾًغطني احملت١ًٔ قط١َٝ

عضٟ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ناؾ١ أما٤ ايعامل، ٖٚٞ َٔ ا٭َانٔ املكزع١، سٝح ُأ

ْا ضز َٓ٘ عُٝزَه١ إىل املغذز ا٭قص٢ ايشٟ بٛصى سٛي٘، ثِ ُع َٔ املغذز اؿضاّ يف

 عٝاع١ْٝ عٔ ايص١ْٝٛٝٗ اييت ٖٞ سضن١ْ  صشٝؿ١ض ايقُز إىل ايغُٛات ايع٢ً. ؾتشُن

تٗزف إىل إقا١َ رٚي١ يًٝٗٛر يف ؾًغطني، ٚتعتكز بإٔ ايٝٗٛر ِٖ ايعٓصض  ضؾ١ْطَت

"ٖٞ سضن١ عٝاع١ٝ  هلِ ّْاملُتاط ايشٟ هب إٔ ٜغٛر ٚنٌ ايؾعٛب ا٭خض٣ خَز

نً٘،  ِ َٔ خ٬هلا ايعامَلعٓصض١ٜ َتطضؾ١، ٖزؾٗا إقا١َ رٚي١ يًٝٗٛر يف ؾًغطني، ؼُه

ٚاؽتكت ايص١ْٝٛٝٗ َٔ اعِ دبٌ"صٕٗٝٛ" يف ايكزؼ سٝح تطُع ايص١ْٝٛٝٗ إٔ تؾٝز 

ؾٝٗا ٖٝهٌ عًُٝإ. ٚايص١ْٝٛٝٗ ايعامل١ٝ َٓغٛب١ إىل تٝٛرٚص ٖضتظٍ ايصشؿٞ ايٝٗٛرٟ 
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اؽرتى ؾٝ٘ عا٥ض  م2888، ٚقز أقاّ ٖضتظٍ أٍٚ َ٪متض صْٗٝٛٞ عاملٞ ع١ٓ ايُٓغاٟٚ

كضصات يف تاصٜخ ايعامل، ٖٚٞ بضٚتٛن٫ٛت أخطض ترٖا٠ ايٝٗٛر ايشٜٔ صزصت عِٓٗ 

سيو ايٛقت أسهِ ايٝٗٛر  شؾ١، َٚٓسهُا٤ صٕٗٝٛ املغتُز٠ َٔ تعايِٝ نتب ايٝٗٛر احملٓض

ؿا٤ يتشكٝل أٖزاؾِٗ ايتزَري١ٜ اييت تٓعُٝاتِٗ، ٚأصبشٛا ٜتشضنٕٛ بزق١ ٚرٖا٤ ٚخ

يًعٝإ يف طَٓٓا ٖشا" ٗا ٚاضش١ّْتا٥ُذأصبشت 
24

  . 

َٙ صشٝؿ١يكز اٖتُت اي ا٤ ايكٓض أٜطّا باملٓاعبات ايٛط١ٝٓ ٚايزٚي١ٝ اييت تًؿت اْتبا

بأبطاٍ املغًُني ايشٜٔ ٜؿتدض  نبريّا اٖتُاَّا أٚيتإىل تاصٜخ املغًُني املؾضم، نُا 

بِٗ املغًُٕٛ َجٌ ايغًطإ قُز ؾاتح ايشٟ أدار عز٠  ٜٚعتٓظ اإلع٬َٞ، بِٗ ايتاصٜخ

ًو امُل ز رعا٥ِغطٓط١ٝٓٝ، ٚٚٓطايُك يػات، ٚقط٢ ع٢ً ايزٍٚ ايبٝظْط١ٝ، ٚؾتح َز١َٜٓ

ٖٛٔ ايكٛاْني، ٚعٌُ ع٢ً اعتكضاص اؿٝا٠ ايزاخ١ًٝ، ٚعٓظايعجُاْٞ، ٚقٓٓ ا٭َٔ  ط د

ْ٘ َتؿٛقا ع٢ً أقضاْ٘ يف ايٓاسٝتني ايجكاؾ١ٝ ٛنضاؾ١ إىل إلٚايطُأ١ْٓٝ بني ؽعب٘ با

ٚايعغهض١ٜ
25
. 

ُُ إٕ ا٭رب يٕٛ َٔ أيٛإ ايؿٕٓٛ، ٖٚٛ أنجض اْتؾاصّا :املٛضٛعات ا٭رب١ٝ ٌ ايؾعض ٭ْ٘ ٜؾ

ايٓجض ايؿين ا٭خض٣ َٔ ايكص١ ٚاملغضس١ٝ ٚاملكاي١ ٚاـاطض٠ ٚتضمج١ اؿٝا٠  ٚأْٛاَع

 ٚغريٖا. 

 ، ؾٓؾضت عزٜزّانبري٠ّ ا٭رب١ٝ أ١ُّٖٝ ايٓاس١َٝت عطقز َأ صشٝؿ١ "ايضا٥ز"ؾإٕ 

َع َٔ اؿهاٜات ٚايكصص ٚايكصا٥ز ايؾعض١ٜ ٚا٭َجاٍ ايؾا٥ع١ ايعضب١ٝ اييت تتُاؽ٢ 

يف ؽت٢  صشٝؿ١سغب َضاسًِٗ ايعُض١ٜ. ْؾضت اي قزصات ا٭طؿاٍ ايًػ١ٜٛ ٚايؿهض١ٜ

يًػٟٛ ٚايؿهضٟ إىل َغت٣ٛ ا٭طؿاٍ ا يًؾعضا٤ ايعضب ْعضّا َٓتدب١ّ أعزارٖا أؽعاصّا

 ايصشٝش١ يف قًٛبِٗ. َٚٔ ٝخ املؿاِٖٝعٚتض ،طصع ايكِٝ ايٓب١ًٝ يف ْؿٛعِٗ ٗزفب

 ايعتا١ٖٝ: ٞيًؾاعض أب "ٚخري ؽٓض" :عٓٛإب صشٝؿ١ا٭ؽعاص املٓؾٛص٠ يف ٖشٙ اي

 اٍ ا٭ربــخري اـص شب ـــــــؽض املكاٍ ايه

 حـٛر عرت صايـــٚاؾ حــايبدٌ عٝب ؾاض

 ٌــــــــاٍ ظٌ طا٥ــــــٚامل ايعُض ضعٝـ صاسٌ

 ٌ ٫ وبــــإٕ ايبدٝ بــــــــب عبايرب يًش

زص ؽض ؽ١ُٝـــــــٚايػ ١ُـــــــايهشب ٚايُٓٝ
26

 

يٮطؿاٍ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭رب١ٝ  صشٝؿ١َٚٔ أِٖ ا٭عُاٍ ا٭رب١ٝ اييت تٓاٚيتٗا اي

ٮطؿاٍ، ئَ فُٛع١ ايكصص ايعضب١ٝ  ٗا كتاص٠ْٖٞ ايكصص ا٭رب١ٝ يٮطؿاٍ، بعُط

إٔ بعض ايزاصعني املٗتُني ٖٓا َٚٔ اؾزٜض بايشنض  .َٔ يػ١ أخض٣ ١ُْٗا َرتَدٚبعُط

َٚٔ تًو ايكصص  .صؿش١ "صنٔ ا٭طؿاٍ"ؾضت يف ْ ْتذٛا قصصّابايًػ١ ايعضب١ٝ َأ

"ع٤ٛ ايعٔ إثِ"
27

، ٚ"ايطؿ٬ٕ ايٝتُٝإ"
28

، ٚ"َا عٝا٠ اإلْغإ ثك١"
29

"َٔ دز ٚدز"، ٚ
30
. 

ٛٓايٓصٛص ا٭رب١ٝ املدتاص٠ اييت ُت نُا ْؾضت بعَض ٍَؾ إىل قضا٠٤  م ا٭طؿا

ايهتاب ْعِ ايشخض اإلع١َٝ٬: ٜكٍٛ اؾاسغ: "ِٗ ع٢ً ايتُغو باٯراب ايهتب ٚؼٗج

ٚايعكز٠، ٚاؾًٝػ ٚايعُز٠، ْٚعِ ايٓؾض٠، ْٚعِ ايٓظ١ٖ، ْٚعِ املؾتػٌ ٚاؿضؾ١، ْٚعِ 
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، ْٚعِ ايكضٜٔ ٚايزخٌٝ ٚايظٌَٝ، ْٚعِ ا٭ْٝػ عاع١ ايٛسز٠، ْٚعِ املعضؾ١ بب٬ر ايػضب١

، إٕ ؽ٦ت ضشهت َٔ ْٛارصٙ، ٚإٕ ؽ٦ت عذبت َٔ غضا٥ب ٚايٓظٌٜايٛطٜض 

"ؾٛا٥زٙ......إخل
31
. 

برتادِ ا٭ربا٤ ايهباص ٚايؾعضا٤ ايععاّ بؾهٌ ٚدٝظ  صشٝؿ١اي تٖتُانُا 

َِٚٓٗ عبز اهلل ابٔ املكؿع ،يف أعزارٖا املدتًؿ١ ، ٚبأعًٛب بغٝطؽاٌَ
32

ايبٝإ ، ٚأَري 

ؽهٝب أصع٬ٕ
33

، ٚيغإ ايعصض أنرب إي٘ آبارٟ
34
. 

ثابت  بتدصٝص بإب صشٝؿ١يكز قاَت اي ،ٚإىل داْب ايٓٛاسٞ ا٭رب١ٝ

 َٔ ايٓصٛص ا٭رب١ٝ. صارق١ْ ٖٚٞ يف ايٛاقع مناسُز ،ايعضب"عٓز يـ"ا٭َجاٍ ايؾا٥ع١ 

 إٕ نٓت صوّا صشٝؿ١.ا٭َجاٍ ايؾا٥ع١ عٓز ايعضب اييت ْؾضت يف اي ٖٓا بعَض شنضْ

. بًؼ إْو ٫ بز إٔ ػز َٔ ٖٛ أق٣ٛ َٓوؾ و قَٜٛاْؿَغ أٟ إسا اعتربَت إعصاصَا َٝتؾكز ٫َق

ايغٌٝ ايظب٢ أٟ ٚصٌ ا٭َض إىل ْٗاٜت٘
35

ش١ُ، ٫ٚ نٌ عٛرا٤ متض٠ ، َٚا نٌ بٝطا٤ َؽ

أٟ يٝػ نٌ َا أؽب٘ ؽ٦ٝا قبٛبا َضغٛبا سيو ايؾ٤ٞ 
36
. 

يز٣ ت١ُٝٓ ايكاَٛؼ ايًػٟٛ ع٢ً داْب  صشٝؿ١اي صنظتٚباإلضاؾ١ إىل سيو، 

ط ١َ بأعًٛب َبٖغيطؿٌ عٔ طضٜل ت١ُٝٓ املؿضرات ٚايهًُات ٚا٭يؿاظ ٚاؾٌُ املغتدَزا

ٚمتزٙ عص١ًٝ دزٜز٠ َٔ املؿضرات ٚايهًُات ايًػ١ٜٛ  ،ٜتٓاعب َع املضس١ً ايعُض١ٜ

يهٌ يٕٛ "ؼت عٓاٜٚٔ كتًؿ١:  ٖشا ايٓٛعٚايرتانٝب املدتًؿ١. ٜٚأتٞ ايًػ١ٜٛ ٚايؿضٚم 

 "،ع٢ً عبٌٝ املجاٍ:صؿ١

 سايو أعُٛر

 أبٝض ْاصع

 أمحض قإ

 أصؿضؾاقع

 أخطض ْاضض

لأطصم غاَ
37 

 :ؾك٘ ايًػ١

 املغذز: يًُغًُني 

 ايهٓٝغ١: يًٝٗٛر

 ١: يًٓصاص٣َٝعائب

 ايصَٛع١: يًضٖبإ

ايٓاص: يًُذٛؼ
38 

إٔ ايصشٝؿ١ ضُٔ املٛضٛعات ايًػ١ٜٛ ٚا٭رب١ٝ، ٖٚٞ  ١َُٗ ٖٚٓاى ْاس١ْٝ

اعتدزاّ  بعض ايهًُات ايعضب١ٝ َٚعاْٝٗا اييت  ايكٛاعز ايٓش١ٜٛ، ٚنٝؿ١َٝ بعَض تتٓاٚي

ا ٚنًتاَٚٓٗا ن١ًُ نًٔ ،عٓز قضا٤تٗا يف خطأ ا٤ُٜكع ايكٓض
39

، ٚ"ؾصاعزا
40

" ٚ"يبٝو، 

ٚععزٜو، ٚسٓاْٝو، ٚرٚايٝو، ٚسشاصٜو
41

" ٚ"أِٜ اهلل
42

ٚ"عُضى" 
43

" ٚنِ
44
ْٚأتٞ ٖٓا  .

ايؿصٌ ٖٛ  "تعايٛا ْتعًِ" ٖٛ ضُري ايؿصٌ أٚ ايعُار: ضُري مبجاٍ ٜضر يف إطاص باب
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ضُري َٓؿصٌ ٜكع بني املبتزأ ٚاـرب يتُٝٝظ اـرب َٔ ايتابع. مٛ: "أخٛى ٖٛ ايعامل" 

ٝو" َٓ٘ إٔ ايعامل صؿ١ "٭خ ّآٓظؾًٛ قًت" "أخٛى ايعامل" ٫ْتعض ايغاَع خرب"أخٛى" 

٢ ب٘ يًتٛنٝزِ خربا، ٖٚشا ايطُري ٜ٪َتايعأي بايطُري "ٖٛ" تعنَي ؾًُا د٦َت
45
. 

ز ٚايصضا١َ، ٚتٗتِ باـرب ٚاملكاٍ ايهباص بصؿ١ أؾ غِ صشاؾ١َتٓت :املٛضٛعات ايرتؾ١ٝٗٝ

١، َٔ اٖتُاَٗا بٓؾض َٛار ايتغ١ًٝ ٚايرتؾٝ٘ املتٓٛع ٚغري سيو َٔ ؾٕٓٛ ايتشضٜض أنجَض

، ٭ٕ نبريّا اٖتُاَّا ايرتؾٝٗٞ اؾاْببإٔ تٗتِ   صشاؾ١ ا٭طؿاٍغري أْ٘ هب يف 

ميٌٝ بطبع٘ إىل ايًٗٛ ٚايًعب، ؾ٬ بز َٔ َضاعا٠ ٖشا املٌٝ  -نُا ٖٛ َعضٚف-ايطؿٌ

تكٓزّ إٔ ٚ ،شؿعٔ ايُؿ ٚبعٝز٠ّ ٖارؾ١ّ املٛار ايرتؾ١ٝٗٝ ايؿطضٟ يٮطؿاٍ بؾضط إٔ تهٕٛ

 اييت تغاعزِٖ ع٢ً ت١ُٔٝٓ ٓهات ايٓعٝؿ١َٚا٭ؾهاص اؾٝز٠ ٚاي ايصشٝش١َ املعًَٛات

 ايشنا٤ ٚتٛعٝع را٥ض٠ َعضؾتِٗ ٚأؾهاصِٖ.

ٕٔ ٗا إىل تؿهري نجري ٚنزِّبإتٝإ ا٭يػاط اييت وتاز سًٗ صشٝؿ١اٖتُت اي  .سٖ

ٍَ ع٢ً ايؿتح ايشٖين ٚايعكًٞ،  مما ٫ صٜب ؾٝ٘ إٔ ٖشا اؾاْب ايرتؾٝٗٞ ٜغاعز ا٭طؿا

ُٜٚٓ ٜت ي٘ زٖ. صدٌ َغًِ عاقٌ بايؼ غري داٌٖ ُأ1:ايبز١ٜٗ، َج٬  ايتؿهري ٚعضع١َ ٞ ق٠َٛٓ

. ؽ٤ٞ 2، آثِ)ايغُه١( ٫ٚ َططض ٚنإ يف سيو غرُي دا٥ٕع ؾأنٌ َٓٗا ٖٚٛ غرُي ١َْٝتََ

. صدٌ َغًِ قارص بايؼ عاقٌ ص٢ً ٚمل 3 ،ٙ ٫ٚ هٛط بٝع٘)ؿِ ا٭ضش١ٝ(٩هٛط إٖزا

ٚمل تأَضٙ باإلعار٠)ص٠٬  ٘ت ص٬ُت٠ َتعُزا ٚصٓشزٚاس ٜغذز يف ص٬ت٘ عذز٠ّ

اؾٓاط٠(
46

  . 

يتغ١ًٝ عٔ طضٜل عضض ْص قصصٞ َٔ اع٢ً ْٛع آخض  صشٝؿ١ت ايسضص 

اٍ ٚاؾٛاب َٔ ْؿػ ايٓص املهتٛب، ع٢ً عبٌٝ املجاٍ: عٓزَا صأ٣ با٥ع ٪ايغ ثِ أخٔش

ايظٜت قط١ صػري٠ تػضم يف ايٓٗض ؾدًع ثٝاب٘ ٚٚضعٗا ؼت ؽذض٠ ْٚظٍ إىل ايٓٗض، ٚملا 

 نإٝب، يف ايٛاقع ايؾذض٠ بعز إٔ أْكش ايكط١ مل هز ٬َبغ٘ ْٚكٛرٙ يف اَؾ عار إىل

ٕ ايكاضٞ َٚغاعزٚٙ دايغني اٙ، َٚٔ سغٔ اؿغ نْكَٛر املؾَٗز ْبم يص َضأقعَض

كاضٞ بايؿٛص بإسطاص مجٝع َٔ ناْٛا ع٢ً ايؾاط٧ يف يع٢ً ايؾاط٧ يًٓظ١ٖ. ؾأَض ا

تٞ بإْا٤ املا٤ آٚغريِٖ. ؾكاٍ ايكاضٞ ع اص ٚأصشاب ايغؿٔسيو ايٛقت َٔ صٝارٜٔ ٚٓػ

بعز اٯخض  ّازتعضف ع٢ً ايغاصم. أَض ايكاضٞ اؾُٝع بٛضع أٜزِٜٗ ٚاسايشٟ ٜتهًِ ٭

ٙ يف املا٤ صاح ايكاضٞ: أْت ايًص، ٚمل هز يف إْا٤ املا٤، ٚملا دا٤ رٚص ايًص ٚٚضع َٜز

ٚنٝـ  ،اضٞ سيورتاف ظضميت٘ أَاّ اؾُٝع. ٚيهٔ نٝـ عضف ايكعَٔ ا٫ ايًص بزّا

نؾـ إْا٤ املا٤ ايًص ايشٟ عضم ْكٛر با٥ع ايظٜت؟
47

 . 

بٗشا اؾاْب ايرتؾٝٗٞ أْٗا أتت يف بعض أعزارٖا  صشٝؿ١َٚٔ َعاٖض اٖتُاّ اي

 بايطضا٥ـ ٚايٓٛارص ؼت عٓٛإ : ضشهات، ٚطضا٥ـ : 

ابتًع أخٛى ايصػري  اعأٍ ايطبٝب ممضض١ َبتز١٥: نٝـ تتصضؾني إس" :َؿتاح املٓظٍ

 باـاصز؟ َؿتاح املٓظٍ ٚأْٔت
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"أدابت٘: أرخٌ َٔ ايٓاؾش٠
48
. 

 مبضض ؽزٜز. صبُتإىل املغتؾؿ٢ يًتزاٟٚ ٚقاٍ: ٜا طبٝب: ُأ سات َض٠ سٖب َضْٜض"

 ايطبٝب: َا ٖٛ املضض؟

"ل عٝين ٫ أص٣ ؽ٦ّٝاطٓباملضٜض: ٜا طبٝب! سُٝٓا ُأ
49
. 

 ٖشا ايباب، ضُٔ ها١ٖٝ أٜطّاايُؿايصػري٠ ايكصص  صشٝؿ١نُا تٓاٚيت اي

ُِٓضم أعضابٞ ُصعَض"ٚاإلَاّ:  ٠َٓضعاصم ايُصَٚٓٗا  صًٞ، ُٜ ، ثِ رخٌ املغذَز٠ ؾٝٗا رصاٖ

ُّ ٞٗٚنإ امس٘ َٛع٢ ؾكضأ اإلَا ٚاهلل إْو  )َٚا تًو بُٝٝٓو ٜا َٛع٢( ؾكاٍ ا٭عضاب

ََ "٠ ٚخضز ٖاصبّآض٢ ايُصيغاسض ثِ ص
50
. 

يف صشاؾ١ ا٭طؿاٍ، سٝح ُتعضض يٮطؿاٍ  نبري٠ّ ١ُّٖٝأ ؼتٌ املغابكاُت

ُِّتع١ ٚامُلاملار٠ امُل نٌ تطُٔ ٚ قص٣ٛ، املغابكات أ١ُّٖٝ صشٝؿ١ٝ١. ؾأٚيت ايق١ ٚاملغِّؾ

املغابكات، ؼت عٓٛإ: أع١ً٦ ايعزر. " صنٔ ا٭طؿاٍ"عزر َٔ أعزارٖا َٓش بزا١ٜ صؿش١ 

ٖٛ أع١ًّ٦ ٚتطِ املغابكاُت  ،ايٓب١ٜٛا٭سارٜح ايهضِٜ ٚآٜات ايكضإٓ  اْٞسٍٛ َع ع١َّٓ

ٚاملعًَٛات ايعا١َ اييت تتعًل مبذا٫ت  ،ٚايتاصٜخ اإلع٬َٞ ،ٚامل٪يؿات ٚأصشابٗا

ع٢ً عبٌٝ  ، ْشنض ٖٓا بعض ا٭ع١ً٦ٚاقتصارّٜا ٚثكاؾّٝا ٚادتُاعّٝا كتًؿ١ عٝاعّٝا

ُٚاملجاٍ يز يف اإلع٬ّ قبٌ اهلذض٠: أٍٚ َٔ 
51

. َٔ ؾتح ايكغطٓط١ٝٓٝ َٚا ٖٛ امسٗا 1؟ 

ٛيف املًو املػٛيٞ أٚصْؼ طٜب عاملهري. يف أٟ ع١ٓ ُت8ايّٝٛ ٚيف أٟ بًز تكع؟ 
52

. َٔ اخرتع 4؟

مساع١ ايطبٝب؟
53

أٍٚ َٔ نغا ايهعب١؟ 5. 
54

 . 

ايصشٝش١:  ٚبعض ا٭سٝإ مت إعطا٤ خٝاصات يٛضع ع١َ٬ ع٢ً اإلداب١

 880. 1أيـ َض٠.  800. 2أنرب عٛايٞ:  ض٠ ٖا١ً٥، ٖٚٞ بايٓغب١ يٮصضايؾُػ ُن

أيـ َض٠ 220. 8أيـ َض٠ ، 
55

يف ايعزر  ،ُٚتٓؾض ا٭دٛب١ ايصشٝش١ يٮع١ً٦ ايٛاصر٠. 

 ْكز١ٜيهٌ َغابك١ َٔ ا٭ع١ً٦ دا٥ظ٠  صشٝؿ١اي ٚسزرت ايتايٞ َع أمسا٤ ايؿا٥ظٜٔ،

امل١٦ًٝ مبعًَٛات ق١ُٝ سٍٛ َٛضٛعات  اتا٤ ع٢ً ا٫ٖتُاّ باملغابكبٗزف تؾذٝع ايكٓض

 ؽت٢. 
ُٜ :املعًَٛات ايعا١َ  طاف إىل كظٕٚ ا٭طؿاٍاملعًَٛات ٖٞ ايٓؾ٤ٞ اؾزٜز ايشٟ 

 ،ايؿهضٟ، أٚ املعضيف، أٚ ايعًُٞ، ٚاييت تعٌُ ع٢ً تٛعٝع َزاصنِٗ ٚآؾام تؿهريِٖ

١ٜٓز عصاص٠ أرَػتِٗ اييت تتٓذ٢ً يف إبزاعات ؽزدٔضُٚت ٕٓ أّ ايبؾض ١ُٖٓٝ املعًَٛات ، ٚإ

يٝطًعٛا ثكاؾاتِٗ ٚؽٓصصاتِٗ املعضؾ١ٓٝ، نبري٠ ب٬ ؽٓو ؾُٝع ا٭طؿاٍ ع٢ً اخت٬ف

ٛٓص٠ اييت ؽزّ اي ِع٢ً ايعاَي ؾا٭طؿاٍ ايشٜٔ .بؾضايشٟ ٜكّٛ باخرتاع ا٭رٚات املتط

ٝٔؤض ضٖا ِٖ ا٭طؿاٍ ا٭نجض إؽضاقّا صٕٛ را٥ُّا ع٢ً املعًَٛات ٚتٛثٝكٗا ٚمجعٗا ٚتغد

 ٚاْؿتاسّا.

سٍٛ باعتُضاص إىل أبٛاب ثابت١ يتكزِٜ َعًَٛات عا١َ  صشٝؿ١عت ايَغَؾ

ٕٓ ايعصض ايشٟ ْعٝؾ٘ أصبح ميٛز بهجرٕي َٔ املعًَٛات َٓٗا ؽت٢فا٫ت  ، ٚسيو ٭
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١ُْٓ .ايٓصشٝح َٚٓٗا اـاط٤٢ نبري٠ يف تٛصٌٝ  ٚتكع ع٢ً املٗتُني برتب١ٝ ا٭طؿاٍ َٗ

 املعًَٛات ٖٞ َؿتاح ايٓٓذاح را٥ُّا.إس إٔ ٍ، طؿااملعًَٛات ايٓصشٝش١ إىل ا٭

 عني ع٢ً بعض ايزٍٚ اإلع١َٝ٬ خاص١ًّٔا٤ َٓطظعٌ ايكٓض صشٝؿ١اعتٓت اي

مبعًَٛات أعاع١ٝ عٔ ايزٚي١ اييت بؾهٌ ٚدٝظ يهٔ َؿعِ  ٚايزٍٚ ا٭خض٣ عا١َّ

َاسا تعضف  -ع٢ً عبٌٝ املجاٍ ٫ اؿصض -ط بعٓٛإ: ل َٚبٓغبأعًٛب ؽٝٓٚسيو  ،ٗاتتٓاٚي

عٔ بايٞ
56

، ٚإْزْٚٝغٝا يف عطٛص
57

املغ١ًُ ، َٚكزْٚٝا
58

، سٝح  ٜشنض ايهاتب تاصٜخ تًو 

ْٚغبتٗا  ،تٗا املدتًؿ١غاستٗا ٚنجاؾ١ عهاْٗا، ٚرٜاْأَٚايزٚي١ َٔ ناؾ١ ْٛاسٝٗا، 

يف أٟ قاص٠ تكع، َٚا ٖٞ ايًػات اييت ٜٓطل عهاْٗا بٗا، َٚت٢ امل١ٜٛ٦، ٚاملزٕ ايض٥ٝغ١ هلا، ٚ

ؾايكضا٤ ايصػاص وصًٕٛ ع٢ً َعًَٛات ناؾ١ٝ عٔ تًو ايزٚي١  ،اإلع٬ّ ؾٝٗا؟رخٌ 

 ٚسيو يف عطٛص ؾكط.

بشنض أٚضاع املغًُني  صشٝؿ١اي تٖتُابعض ايزٍٚ اإلع١َٝ٬، ٚإىل داْب 

يف كتًـ ايبًزإ يٝتعضف ايكضا٤ ايصػاص ع٢ً أسٛاٍ املغًُني ٚعزرِٖ ٚمتجًِٝٗ يف 

ا إىل سيو، َج٬: املغًُٕٛ يف ؾضْغاقطاعات سه١َٝٛ ٚغري سه١َٝٛ َٚ
59

، املغًُٕٛ يف 

 . ايصني

َٔٚٔض بعٓٛإ:  ثابتّا بابّا صشٝؿ١صت ايتكزِٜ املعًَٛات ايعا١َ، يكز خٓص ُ

يف ٖشا ايباب  بشنض ا٭ؽداص ا٭ٚا٥ٌ يف ايكٝاّ  ١ُصشٝؿ. تأتٞ ايا٭ٚا٥ٌ أٚ ٌٖ تعًِ

أٍٚ َٔ أعػ عًِ ايتاصٜخ اإلع٬َٞ: ٖٛ عبز اهلل بٔ صاؾع :بأَٛص أٚ  أَٛص ؾضٜز٠. َج٬
60

  .

" ٖٛ أبٛسص ايػؿاصٟ. أٍٚ قب١ً يف اإلع٬ّ بٝت ١ اإلع٬ّٝٓا ايضعٍٛ بتٔشأٍٚ َٔ سٝٓ

املكزؼ
61

ٗا يف ايكضإٓ ايهضِٜ ٖٞ ايغٝز٠ . ٌٖ تعًِ إٔ ايغٝز٠ ايٛسٝز٠ اييت سنض امُس

َضِٜ عًٝٗا ايغ٬ّ
62

 غاس١ ٖٞ ايصشضا٤ ايهرب٣ يف سٝح امٔل . أنرب صشضا٤ يف ايعامل َٔ
غاس١ ٖٞ ايرباطٌٜايكاص٠ اإلؾضٜك١ٝ. أنرب رٚي١ يف ايعامل َٔ سٝح امٔل

63
. 

َٔ خ٬ٍ ٖشٙ ايزصاع١ إٔ صؿش١ "صنٔ ا٭طؿاٍ" ٚع١ًْٝ ٖا١َْ  إمنا ٜتطح اـامت١:

ٚتضعٝخ املبار٨ ٚايكِٝ  تعًِٝ ٚتجكٝـ ايطؿٌ، شكٝل أٖزاف عا١َٝ َتُج١ً يفتي

، ٚتعضٜؿ٘ بجكاؾات ٚتعظٜظ اهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚاإلع١َٝ٬ يف ثكاؾ١ ايطؿٌاإلع١َٝ٬ 

ٍٔ أٚقات ؾضاغ٘ مبا ٜعٛر عًٝ٘ بايٓؿعؽعٛب ايعامل َٔ خ٬ٍ ْؾض  ،، ٚتغًٝت٘ ٚإؽػا

ٚتكزِٜ َٛار ثكاؾ١ٝ َعضؾ١ٝ َٓٛع١ َغت١ًُٗ َٔ اؿطاص٠ اإلع١َٝ٬ ٚايكِٝ ا٭ص١ًٝ، 

. بٛعٞ ايطؿٌ ٚتغِٗ يف بٓا٤ ايؾدص١ٝ املتها١ًَ ٚاملتٛاط١ْ يف ناؾ١ اجملا٫تتضتكٞ 

ايضا٥ز" تضٓنظ سكّا ع٢ً غضؼ ايكِٝ ايٓب١ًٝ ٚايعارات ايؾضٜؿ١ ٚاملبار٨ ؾذضٜز٠ "

ٌُ اُ٭١َ َٚغتكبًُٗا  اإلع١َٝ٬ بأعًٛب ٔقصصٞ دٓشاب يف ْؿٛؼ ا٭طؿاٍ ايشٜٔ ِٖ أَ

 ايظاُٖض املؾضم.
 

 :اهلٛاَؿ
                                                        

1
، 1ايطضابٝؾٞ، َضؾت قُز ناٌَ، َزخٌ إىل صشاؾ١ ا٭طؿاٍ، ايكاٖض٠، راص ايؿهض ايعضبٞ، ط  -

 .31-22، ص، 2003ّ
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2

، اجملًز 8-8ايعزر  صشٝؿ١ ْصـ ؽٗض١ٜ، يهٓا٩، َ٪عغ١ ايصشاؾ١ ٚايٓؾض يٓز٠ٚ ايعًُا٤، ايضا٥ز،  -

 ّ.1006، أٍٚ ْٛؾُرب 64

3
 ّ.1004، أٍٚ/ ْٛؾُرب 68، اجملًز 8، ايعزر ْؿػ املصزص -

4
 ّ.1005، أٍٚ َاصؼ 64، اجملًز 28، ايعزر ْؿػ املصزص -

5
 ّ.1006، أٍٚ َاصؼ 65، اجملًز 28، ايعزر ْؿػ املصزص -

6
 ّ.1006أنتٛبض  24-2، 64، اجملًز، 8-8، ايعزر ْؿػ املصزص -

7
 ّ.1006أنتٛبض  24-2، 64، اجملًز 8-8، ايعزر ػ املصزصْؿ -

8
، ايعزر 1026َاٜٛ  24-02، 12-11، ايعزرإ 1024أبضٌٜ  24، 10اْعض يًكص١ ايها١ًَ ايعزر   -

 .1026، أٍٚ ْٜٛٝٛ 18

9
 ّ.1006، أٍٚ َاٜٛ 65، اجملًز 12، ايعزر ْؿػ املصزص -

10
 ّ.1006، أٍٚ ٜٓاٜض 65، اجملًز 28، ايعزر ْؿػ املصزص -

11
 ّ.1008أغغطػ  24، 65، ايغ١ٓ: 6، ايعزر ْؿػ املصزص -

12
 ّ.1008، أٍٚ أغغطػ 65، اجملًز 8، ايعزر ْؿػ املصزص -

13
 .1008ّأغغطػ  24، 65، ايغ١ٓ: 6، ايعزر ْؿػ املصزص -

14
 .1005ّ ٜٓاٜض 24-2، 64، ايغ١ٓ: 26-28، ايعزر ْؿػ املصزص -
15

 ّ.1028أغغطػ  02 -ٜٛيٝٛ 24-2، 55، اجملًز 2،1،8، ايعزر ْؿػ املصزص -

16
 ّ.1004أبضٌٜ ٚأٍٚ َاٜٛ  24، 68، اجملًز 10-12، ايعزر ْؿػ املصزص -

17
ّ، 2885ايكاٖض٠، ا٭لًٛ املصض١ٜ،  إد٬ٍ خًٝؿ١، اػاٖات سزٜج١ يف ؾٔ ايتشضٜض ايصشؿٞ، -

 .288-288ص:

18
 ّ.1008رٜغُرب  24-2، 65، اجملًز 22-21ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

19
 ّ.1004رٜغُرب  24ٚ  2، 68، اجملًز 22-21ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

20
 ّ.1008، أٍٚ ٜٓاٜض 68، اجملًز 28ايعزر،، ْؿػ املصزص -

21
 ّ.1006ْٜٛٝٛ  24، 65، اجملًز 16 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

22
 ّ.1006أبضٌٜ  24-2، 65، اجملًز 28-10، ايعزرإ:ْؿػ املصزص -

23
 ّ.1006رباٜض ٜض ٚأٍٚ ؾٜٓا 24، 65، اجملًز26-25ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

24
 ّ.1005ٜٛيٝٛ  24-2، 68، اجملًز 2-1ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

25
 ّ.1004، أٍٚ َاصؼ 68، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

26
 ّ.1008أغغطػ  24، 65، اجملًز 6 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

27
 ّ.1008ٜٛيٝٛ  24-2، 65، اجملًز 2-1ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

28
 ّ.1008رٜغُرب  24-22، 65، اجملًز 22-21 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

29
 .1008ّ، أٍٚ أغغطػ 65، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

30
 .1006ّ، أٍٚ أغغطػ 64، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

31
 ّ.1004ْٜٛٝٛ  24-2، 68، اجملًز  18-1 6، ايعزرإ:ْؿػ املصزص -

32
 ّ.1006َاصؼ  24، 65، اجملًز 28زر: ع، ايْؿػ املصزص -

33
 ّ.1008عبتُرب،  24، 65، اجملًز: 4 ايعزر،، ْؿػ املصزص -
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 ّ.1006، أٍٚ أغغطػ 64، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

35
 ّ.1006َاصؼ  24، 65، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

36
 ّ.1006، أٍٚ أغغطػ 64 ، اجملًز8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

37
 ّ.1005، أٍٚ َاصؼ، 64، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

38
 ّ.1004أنتٛبض  24، 68، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

39
 ّ.1006، أٍٚ أغغطػ 64، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

40
 ّ.1005ؾرباٜض  24-2، 64، اجملًز 25-24ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

41
 ّ.1006ٜٛيٝٛ  24، 64، اجملًز 1 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

42
 ّ.1006ْٜٛٝٛ  24، 65، اجملًز 16 ايعزر،، صزصْؿػ امل -

43
 ّ.1006ٜٓاٜض ٚأٍٚ ؾرباٜض  24، 65، اجملًز 26-25ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

44
 ّ.1006، أٍٚ َاصؼ 65، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

45
 ّ. 1006، أٍٚ ٜٓاٜض 65، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

46
 ّ.1008، أٍٚ أغغطػ 65، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

47
 ّ.1008، أٍٚ أغغطػ 65، اجملًز 8 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

48
 ّ.1004، أٍٚ َاصؼ 68، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

49
 ّ.1006ْٜٛٝٛ  24، 65، اجملًز 16 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

50
 ّ.1006َاٜٛ ٚأٍٚ ْٜٛٝٛ  24، 65، اجملًز: 11-18ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

51
 ّ.1008، أٍٚ َاٜٛ 68، اجملًز 12 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

52
 ّ.1004، أٍٚ ٜٛيٝٛ، 68، اجملًز 2 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

53
 ّ.1008، أٍٚ ٜٓاٜض 68، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

54
 ّ.1008ؾرباٜض  24ٚ  2، 68، اجملًز 25-24ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

55
 ّ.1006، أٍٚ ٜٓاٜض 65، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

56
 ّ.1005َاٜٛ  24، 64، اجملًز 11 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

57
 ّ.1005َاصؼ  24، 64، اجملًز 28، ايعزر، ْؿػ املصزص -

58
 ّ.1006رٜغُرب  24، 64، اجملًز 21 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

59
 ّ.1008، أٍٚ عبتُرب 65، اجملًز 5، ايعزر، ْؿػ املصزص -

60
 . 1008، أٍٚ َاٜٛ 68، اجملًز 12يعزر،ا، ْؿػ املصزص -

61
 ّ.1008ؾرباٜض  24ٚ  2، 68، اجملًز 25-24ايعزرإ،، ْؿػ املصزص -

62
 ّ.1008، أٍٚ ٜٓاٜض 68، اجملًز 28 ايعزر،، ْؿػ املصزص -

63
 ّ.1005َاٜٛ  24، 64، اجملًز 11 ايعزر،، ْؿػ املصزص -
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 ايؿساع ايجكايف بني ايػسم ٚايػسب
 يف زٚا١ٜ "قٓدٌٜ أّ ٖاغِ"

 

ستُد ضًِٝد.                              


 

salimsalafi@gmail.com 
 

ٚاملٛقٛعات  تٓاٍٚ ارتطاب ايسٚا٥ٞ ايعسبٞ اذتدٜح ايككاٜا كدي ًَدـ ايبشح:

٢ً ضاس١ ٚعسقٗا ع ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ يف ايعؿس اذتدٜح ٚاملعاؾس،

أد٣ إىل بسٚش خطاب فهسٟ مما ؿٛز اذتٛاز ٚايٓكاؽ، ف ايبشح ٚايدزاض١، ٚقدَٗا

أٜدٚيٛد١ٝ ٚزؤ٣ فًطف١ٝ شتتًف١ ٚأفهاز  عدٜد٠عسبٞ أؾٌٝ ذٟ َٛاقف فهس١ٜ 

ٚعجٗا  ،اييت تٓاٚهلا ارتطاب ايسٚا٥ٞ ايعسبٞ اذتدٜح ١ُٗ. َٚٔ ايككاٜا املعدد٠َت

ٖٞ ارتطاب ايسٚا٥ٞ ايعسبٞ اذتدٜح  ٚاييت هلا ؾد٣ ٚاقح ٚبعٝد يف طًاٚعه اًدطس

قك١ٝ أٚ إغهاي١ٝ ايؿساع بني ايػسم ٚايػسب. َٚٔ ايسٚاٜات ايعسب١ٝ األٚىل اييت َّجًت 

ٚحتدثت عٔ ٖرا ايؿساع بني ايػسم ٚايػسب ٖٞ زٚا١ٜ "قٓدٌٜ أّ ٖاغِ" يًهاتب 

ايعسبٞ اذتدٜح. ٚقد  ٞفٔ ايكؿؿاي أسد زٚاد ايرٟ ٜعّد سكٞ ٢ٝحياملؿسٟ ايػٗري 

َا بني ايعاملني َٔ خطٛط  مناذز هلرا ايؿساع َبًٝٓاٚ ؾٛزًا يف ايسٚا١ٜ قّدّ ايهاتب

ايؿدع ايجكاف١ٝ، َٚا قد خًف٘ االضتعُاز ٚاالضتػسام َٔ تداعٝات ٚؾدَات ع٢ً 

ايػعٛب ايػسق١ٝ ٚاييت تتذ٢ً يف ؾٛز٠ ايتُصم ايراتٞ أٚ اْػطاز ايرات يًرات ايػسق١ٝ 

 .ٚقت استهانٗا َع ايرات ايػسب١ٝ ٚاْبٗازٖا بٗا
سكٞ يٝذطد  ٢ٝحيا١ٜ األدٜب املؿسٟ ايهبري ٚايٓاقد ايػٗري نتب ٖرٙ ايسٚ

بٗا إغهاي١ٝ ايؿساع بني ايػسم ٚايػسب، اييت طاملا اضرتعت أْعاز ايهتاب ٚايسٚا٥ٝني 

يًذدٍ ٚايٓكاؽ فُٝا بني املفهسٜٔ ٚاألدبا٤. ٚقدتٓاٚيت  َجريًا ايعسب ٚناْت َٛقٛعًا

ايٓاس١ٝ ايجكاف١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ  ايؿساع بني ايػسم ٚايػسب َٔ ٖرٙ ايسٚا١ٜ قك١ٝ

 يتػدـ ايؿساع ايكا٥ِ بني ايعاملني يف ايكِٝ االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ.

ٚتدٚز أسداخ ايسٚا١ٜ سٍٛ أضس٠ ايػٝخ زدب اييت ٖادست َٔ ايسٜف إىل 

 ضتكس زب األضس٠ ٖٓاى ٚفتح َتذسًااايكاٖس٠ بايتشدٜد يف ساز٠ املكٝأ٠ بايطٝد٠ شٜٓب. 

باملتذس مبذسد إْٗا٥٘  عٌُ بٔ األنرباالٚ، ٚنإ ي٘ ثالث١ أٚالد. ٚبٛزى ي٘ يف ايتذاز٠

ٚأؾبح  ،ٚدزع ابٓ٘ األٚضط يف األشٖس فأخفل ثِ زدع إىل ايسٜف ،دزاضت٘ يف ايهتابي

ٖٓاى، ٚأَا االبٔ األؾػس إمساعٌٝ ايرٟ تدٚز سٛي٘ أسداخ ايسٚا١ٜ فكد تفٛم  َأذًْٚا

عسٜك١،  آَااًل ٘ٗتِ بتعًُٝ٘ ٚتكع عًٝمما دعٌ أضست٘ ت ًَشٛظًا يف دزاضت٘ تفٛقًا

 بازشًا بعد عاّ. ٚبايطبع تأثست غدؿٝت٘ تأثسًا ٚاضتُس تفٛم إمساعٌٝ يف املدزض١ عاًَا

                                                           


 ْٗسٚ، ْٝٛدهلٞ، اهلٓدداَع١ دٛاٖس الٍ  باسح، 
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َطذد ايطٝد٠ شٜٓب ايرٟ نإ  دباذتٞ ايرٟ ْػأ فٝ٘، فأبسش َا ميٝص ٖرا املهإ ٖٛ ٚدٛ

ٚاقرتبت ض١ٓ ايٓاع ٜصٚزْٚ٘ ٜٚتربنْٛ٘ ب٘. ٚإمساعٌٝ ٜس٣ ٖرا نً٘ ؾباح َطا٤. 

ايبهايٛزٜا ٚخاب أٌَ األضس٠ يف امساعٌٝ سٝح مل ٜهٔ َٔ املتفٛقني يف ٖرا ايعاّ ٚإمنا 

ٚمل ٜػُض  دا٤ يف ذٌٜ ايٓادشني ٚمل ٜعد مبكدٚزٙ إال االيتشام مبدزض١ املعًُني،

ست٢ أغاز عًٝ٘ أسد أؾدقا٥٘ بإٔ ٜطافس إمساعٌٝ إىل  يألب دفٔ ٚمل ٜرم يًّٓٛ طعًُا

يٝدزع ايطب ٖٓاى فطافس إيٝٗا. ٚمل ٜهٔ ي٘ يف ظٌ اْفتاح أٚزٚبا يف أضًٛب "بالد بس٠" 

ايتفهري غري إٔ ٜٓدسط َعِٗ ٜٚعاٜػِٗ ٜٚؿبح َجًِٗ، فٓطٞ ٖٓاى دٜٓ٘ ٚتكايٝدٙ، 

فًِ جيد َٔ حيتكٓ٘ إال َازٟ شًَٝت٘ يف ايدزاض١. ٚناْت ٖٞ عهظ إمساعٌٝ فإذا َا 

٘ تكشو َازٟ ٚتكٍٛ إٕ اذتٝا٠ فهس إمساعٌٝ يف تٓعِٝ َطتكبً٘ ٚٚقع خط١ ي

 يٝطت ثابت١. فال بد َٔ ايتذدد ٚاذتسن١ ٚاذت١ٜٛٝ.

 ،يف إصتًرتا ني أَكاٖابعد ضبع ضٓ مساعٌٝ إىل ايكاٖس٠ طبٝبًاإايدنتٛز  عاد

مساعٌٝ يف ٖرٙ اي١ًًٝ إاألضس٠ سٛي٘ فسس١ بعٛدت٘ إىل بٝت٘، ٚقبٌ إٔ ٜٓاّ  ادتُعتٚ

مساعٌٝ إيفاط١ُ اب١ٓ عُ٘: تعايٞ أقطسيف عٝٓٝو قبٌ إٔ تٓاَٞ،فكاّ  تكٍٛ ع أَ٘مس

فكايت إْ٘ شٜت قٓدٌٜ أّ ٖاغِ ايرٟ حيكسٙ إيٝٓا ؾدٜكو  ،ٚضأهلا َاذا تكطسهلا

 ،ٚتصداد سايتٗا ض٤ٛ ،ايػٝخ دزدٜسٟ ففو إمساعٌٝ عؿاب١ عٝٓٗا فٛدد ايسَد ًٜتُٗٗا

ٚٚقف ناجملٕٓٛ ٚأيك٢ بايصٜت ع٢ً األزض، ثِ اْطًل إىل ايباب  .فِٝٗ فكاّ ؾازخًا

ٚأخر عؿاب١ أبٝ٘ ٚاجت٘ ضتٛ قرب أّ ٖاغِ ٚقسب ايكٓدٌٜ بعؿاٙ فطكط، َٚا إٕ زآٙ 

 ايٓاع ست٢ اْٗايٛا بايكسب ٚايسنٌ ست٢ نادٚا ٜكتًٛٙ يٛال إٔ أْكرٙ ايػٝخ دزدٜسٟ.
ست٢ اختر قسازٙ  ال ٜطًب غ٦ًٝاٚ مساعٌٝ يف ايفساؽ عد٠ أضابٝع ال ٜهًِ أسدًاإظٌ 

بايٓٗٛض ٚايعٌُ ع٢ً عالز فاط١ُ ٚأخر حيكس األد١ٜٚ ٜٚكطسهلا ٜٚطاعدٖا يهٔ 

بدٕٚ دد٣ٚ. ٚضا٤ت ساي١ فاط١ُ أنجس ع٢ً ٜدٜ٘ ست٢ اضتٝكعت يف ؾباح ٖٚٞ ال 

اإلسباط ٚتسى ايبٝت ِٜٗٝ ع٢ً ٚدٗ٘. ٚأقاّ بأسد ارتٝب١ ٚمساعٌٝ بإ. غعس تس٣ غ٦ًٝا

َست األٜاّ ٚدا٤ غٗس زَكإ ٚمل خيطسبباي٘ إٔ ٜؿّٛ ست٢ دا٤ت ي١ًٝ ٚ ايبٓطْٝٛات،

. نإ ايٓاع ٜعٝػٕٛ يف أدٛا٥ٗاايكدز ٚترنس ٖٛ األٜاّ ارتٛايٞ ٚايسٚسا١ْٝ اييت 

ٚأخر  ،فأٜكٔ إمساعٌٝ َٓر تًو ايًشع١ أْ٘ البد َٔ اإلميإ ظاْب ايطب ٚايعًِ

ٜداٜٚٗا. فػفٝت َٚٔ ٖٓا اضتكس  شداد١ َٔ شٜت أّ ٖاغِ ٚذٖب بٗا إىل فاط١ُ ٚأخر

إمساعٌٝ ع٢ً االعتكاد بإٔ ايعًِ ال ٜهتٌُ إال باإلميإ، ٚفتح عٝاد٠ عٞ ايبػاي١ ٚأخر 

َٔ  ١ٜعاجل ايفكسا٤ ٚصتح يف نجري َٔ ايعًُٝات ٚتصٚز َٔ فاط١ُ ٚأصتب َٓٗا مخط

 ايبٓني ٚضت َٔ ايبٓات ٚأٌٖ اذتٞ الٜصاٍ ٜترنسْٚ٘ بارتري إىل اآلٕ....

سكٞ ٜكؿد ٚزا٤ نتابتٗا إال  ٢ٝحي"قٓدٌٜ أّ ٖاغِ "، ٚمل ٜهٔ  ٖٞ قؿ١ زٚا١ٜ فٗرٙ

إٔ جيطد إغهاي١ٝ ايؿساع بني ايػسم ٚايػسب اييت نجريا َا اضتًفتت أْعاز ايسٚا٥ٝني 

ٚاملفهسٜٔ ايرٜٔ قدَٛا آزا٤ِٖ ٚأفهازِٖ َٔ ْٛاح ٚأبعاد ٚشٚاٜا ثكاف١ٝ شتتًف١. ٚقد 

امل١ُٗ اييت اضرتعت  ايكك١ٝ َٚٛقف٘ َٔ ٖرٙسٙ سكٞ إٔ ٜكدّ ٚد١ٗ ْع حيٞساٍٚ 

يف  بدٟٚ -ِاٜ-. ٚيف ذيو ٜكٍٛ اِٜاْتباٙ نجري َٔ األدبا٤ ايعسب يف ايعؿس اذتدٜح



 دزاضات عسب١ٝ "يف زٚا١ٜ "قٓدٌٜ أّ ٖاغِيؿساع ايجكاا                        412

 

Dirasat Arabia   ايدزاضات األدب١ٝ ٚايفهس١ٜ ٚايجكاف١ٝ 4112 ارتاَظ ايعدد 

 

، ٚثكافًٝا زٚساًْٝا ٚيف "قٓدٌٜ أّ ٖاغِ" صتد ثٓا١ٝ٥ ايػسم ٚايػسب ختتاز بعدًا" نتاب٘

ايػسب، ٚٚفٝٗا ستاٚي١ َٔ داْب َفهسٟ َؿسٟ إلسداخ َؿاذت١ َا بني ايػسم 

َٓ٘ بإٔ يهٌ َُٓٗا قُٝا ٚميهٔ يٓا إٔ ْؤٜد ْٚكٟٛ اعتصاشْا بٜٗٛتٓا ايجكاف١ٝ  إمياًْا

"ْٚط٦ُٔ ع٢ً فعًٓا ذيو ٚيهٔ يٝظ ع٢ً سطاب زفض اآلخس نًًٝا
1
. 

بني ايكِٝ ايػسق١ٝ ٚايػسب١ٝ إمنا ايهالّ عٔ ايتؿاحل  ايؿساع ايجكايف يف ايسٚا١ٜ:ؾٛز

ٜأتٞ إذا ضتٔ قد ضًُٓا بٛدٛد ؾساع َٚػه١ً بني ايطسفني. ٚإال ملاذا ٖرا ايتؿاحل؟ 

آلٕ عٔ مناذز ايؿساع يف ايسٚا١ٜاٚعالّ ٖرٙ املؿاذت١؟ ٚيٓبشح 

1

. فٗا ٖٛ بطٌ ايسٚا١ٜ 

س بٗا يف ، ٚاْبٗأٚزٚبا يٝدزع ٜٚؿطدّ ٖٓاى بايجكاف١ األٚزٚب١ٝ إمساعٌٝ ٜرٖب إىل

هلا. ٚمل متس ضبع ضٓٛات قكاٖا يف  فػ٦ًٝا ثِ ٜٓفتح غ٦ًٝا ايبدا١ٜ، ٚمل تط٦ُٔ سٝات٘ هلا،

:"نٝف تك٣ٛ ذنس٣ ٖرا ايّٝٛ ع٢ً ايبكا٤ أٚزٚبا إال ٚسٝات٘ أؾبشت شتتًف١ متاًَا

 ع٢ً عكب؟ نإ عفا فػ٣ٛ،ؾاسًٝا بعد ضبع ضٓٛات قكاٖا يف إصتًرتا قًبت سٝات٘ زأضًا

فطهس، زاقـ ايفتٝات ٚفطل، ٖرا اهلبٛط ٜهاف٦٘ ؾعٛد الٜكٌ عٓ٘ دد٠ ٚطساف١، تعًِ 

نإٔ مل ٜهٔ يف ٚطٓ٘ غسٚب ال -نٝف ٜترٚم مجاٍ ايطبٝع١ ٜٚتُتع بػسٚب ايػُظ

ًٜٚتر بًطع١ بسد ايػُاٍ"-ٜكٌ عٓ٘ مجاال
2
. 

فٖٛبت٘  غػفٗا سبًا ،ٚقديف أٚزٚبا َهٛث٘ف ايبطٌ ع٢ً َازٟ خالٍ ٜٚتعّس

"ٚؾٝيت إيٝو إٔ تعٝؼ يف بالد بس٠،  ، ٚمل تؤت ٚؾ١ٝ األب ضاع١ ايٛداع أنًٗا:ْفطٗا

ٚإٕ تطاًٖت َس٠ فًٔ تدزٟ إىل أٜٔ  ،ع٢ً دٜٓو ٚفسا٥ك٘ نُا عػت ٖٓا، سسٜؿًا

يتبٝض ٚدٖٛٓا أَاّ ايٓاع،  ٜكٛدى تطاًٖو، ٚضتٔ ٜا بين ْسٜد إٔ تسدع إيٝٓا َفًشًا

نٌ آَايو فٝو، ٚإٜاى إٔ تػسى ْطا٤ أْا زدٌ قد أٚغهت ع٢ً ايهرب، ٚقد ٚقعت 

أٚزٚبا، فٗٔ يطٔ يو ٚأْت يطت هلٔ."
3
 ،فأبٛٙ ٜتٛدظ خٝف١ َٔ ايػسب ٚثكافت٘ ْٚطا٤ٙ 

ٚقد أٚؾ٢ ابٓ٘ بارتري ٚاذتسف ع٢ً ايدٜٔ ٚفسا٥ك٘. ٚيف ذيو َا ٜدٍ ع٢ً َا قد 

َٔ خٛف ْٚك١ُ ع٢ً ثكاف١ ٚفًطف١ اذتٝا٠  ايػسقٝني تسضب يف غعٛز عا١َ ايٓاع

ٜكٍٛ ايدنتٛز ٚب١ٝ املػاٜس٠ عٔ ثكافتِٗ ايػسق١ٝ. ٚقد ٚقع احملرٚز َع إمساعٌٝ. ايػس

"َٚازٟ اييت متجٌ  مجاٍ َبازنٞ يف زضايت٘"ايػسب يف ايسٚا١ٜايعسب١ٝ اذتدٜج١":

، ثابتًا ُت٘ إٔ اذتٝا٠ يٝطت بسْازتًاايػسب ضتًكٔ إمساعٌٝ فًطف١ اذتٝا٠ ايػسب١ٝ،عًّ

ثٗا عٔ املطتكبٌ، ُ٘ عٔ اذتب، حيّدايصٚاز فتهًّ ُٗا عٔبٌ زتادي١ َتذدد٠، ٜهًّ

ٚيكد  "تعايٞ صتًظ، فتكٍٛ ي٘" قِ ْطس..." ث٘ عٔ ساقس ايًشع١، ٜكٍٛ هلا:فتشّد

فتشت قًب٘ ع٢ً ادتُاٍ ٚايجكاف١ ٚايسٚح اإلْطا١ْٝ يف ايػسب، ٚيف ايٛقت ْفط٘ عًُت 

ع٢ً متصٜل ايٛعٞ، ٚاْػطاز ايرات ٚختسٜب ايسٚح ٚقتٌ ايكُري"
4
. 

ٚقد سدخ اْػطاز ايرات يًبطٌ بعد إٔ  الْبٗاز باذتكاز٠ ايػسب١ٝ ٚاْػطاز ايرات:ا

ٚناْت شًَٝت٘ َازٟ ٖٞ  ،اؾطدَت ْفط٘ باذتكاز٠ ايػسب١ٝ ٚاييت زآٖا عٔ نجب

اييت متجًٗا، فٗٛ َٓكطِ بني عاملني، عامل ايػسم ايرٟ أت٢ َٓ٘ ٚعامل ايػسب ايرٟ 
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"نإ َٔ قبٌ . دا٥ُا ٜتفهس ٜٚبشحٚ ،اهلَُّٛٛشع ٖٚٛ َٛشع ايٓفظ، ٜٚدزع فٝ٘. 

ٜتُطو ب٘ ٜٚطتٓد إيٝ٘: دٜٓ٘ ٚعبادت٘، ٚتسبٝت٘  ٤خازز ْفط٘ عٔ غٞ ٜبشح دا٥ًُا

"إٕ َٔ  ٚأؾٛهلا ٖٞ َٓ٘ َػذب ٜعًل عًٝ٘ َعطف٘ ايجُني، أَا ٖٞ فهاْت تكٍٛ ي٘:

ظاْب٘، حيسع َعطف٘، جيب إٔ ٜهٕٛ  ًٜذأ إىل املػذب، ٜعٌ طٍٛ عُسٙ أضريًا

ػذبو يف ْفطو، إٕ َا أخػ٢ َا ختػاٙ: ايكٝٛد. ٚأخػ٢ َا خيػاٙ ٖٛ: َ

"َٔ طًب أخالم املال٥ه١ غًبت٘  اذتس١ٜ.......ٚأٜكعت٘ بعٓف.أْت يطت املطٝح ابٔ َسِٜ!

أخالم ايبٗا٥ِ، "ٚاإلسطإ إٔ تبدأ بٓفطو........ ٖؤال٤ ايٓاع غسق٢ ٜبشجٕٛ عٔ ٜد متد 

إٕ ٖرٙ ايعٛاطف ايػسق١ٝ َسذٚي١، َهس١ٖٚ، ألْٗا إيِٝٗ، فإذا ٚددٖٚا أغسقٖٛا َعِٗ، 

غري ع١ًُٝ ٚغري َٓتذ١"
5
. 

ع١ًُٝ ٚغري َٓتذ١. ألْٗا غري ١ يف ْعس٠ َازٟ َسذٚي١،فايعٛاطف ايػسقٝ

ٚاإلْطإ عًٝ٘ إٔ ٜٗتِ بٓفط٘ فكط يٝظ إال ٖٚرا َا تدعٛ إيٝ٘ املاد١ٜ احملك١، ٖٚٞ 

ٝ٘. ٚأقٛاٍ َازٟ ٖرٙ قد أثست فٝ٘ خالف َا تعًُ٘ إمساعٌٝ يف ايػسم ٚدسب٘ ْٚػأ عً

"ناْت زٚس٘ تتأٚٙ ٚتت٣ًٛ  ،، ثِ أذعٔ هلا تدزجيًٝاتأذ٣ ٚتأمل هلا أٚاًل نبريًا تأثريًا

حتت قسبات َعٛهلا، نإ ٜػعس بهالَٗا نايطهني ٜكطع َٔ زٚابط س١ٝ ٜتػرٟ 

 َٓٗا، إذ تٛؾً٘ مبٔ سٛي٘، ٚاضتٝكغ يف ّٜٛ فإذا زٚس٘ خساب مل ٜبل فٝٗا سذس ع٢ً

سذس، بدا ي٘ ايدٜٔ خساف١ مل خترتع إال ذتهِ ادتُاٖري، ٚايٓفظ ايبػس١ٜ ال جتد 

قٛتٗا َٚٔ ثِ ضعادتٗا، إال إذا اْفؿًت عٔ اجملُٛع ٚٚادٗتٗا، أَا االْدَاز فكعف 

ْٚك١ُ"
6
ٚنٝف حتٌُ ٖٛ ٖرا ايتُصم  فُا نإ أثس ٖرا نً٘ يف ْفظ إمساعٌٝ؟ .

صتد َجايني  فإْٓا يف ايسٚا١ٜ ادتاْب ٖرا ايجكايف.ٚإذا عجٓا عٔ ؿساعايراتٞ ٚاي

ٚطٓ٘ َؿس. ٚايسٚا١ٜ  األٍٚ يف أٚزٚبا ٚاآلخس سُٝٓا ٜعٛد إىلاملجاٍ ٚاقشني يريو، 

"مل تكٛ أعؿاب٘ ع٢ً حتٌُ ٖرا ايتٝ٘  ختربْا عٔ ساٍ متصق٘ ايراتٞ يف أٚزٚبا فتكٍٛ

ٚافرتض٘ ْٛع يف خال٥٘، فُسض ٚاْكطع عٔ ايدزاض١،  ٚسٝدًا ايرٟ ٚدد ْفط٘ غسٜكًا

حملات َٔ ارتٛف ٚايرعس" َٔ ايكًل ٚاذتري٠، بٌ بدت يف ْعست٘ أسٝاًْا
7

ٚاملجاٍ ايجاْٞ  

ٖٛ بعد عٛدت٘ إىل َؿس، بًد ايتدًف ٚادتٌٗ خالف َانإ عًٝ٘ األَس يف أٚزٚبا."ثِ 

أخرت٘ غف٠ٛ، ٚاختًط عًٝ٘ األَس، إْ٘ نايطري قد ٚقع يف فخ، ٚأدخًٛٙ ايكفـ، فٌٗ ي٘ 

ٜػعس ظطُ٘ ٚقد غد إىل ٖرٙ ايداز اييت ال ٜطٝكٗا، ٚزبط إىل ٖرا املٝدإ َٔ شتسز؟ 

"ايرٟ ٜهسٖ٘، فُُٗا ساٍٚ، فًٔ ٜطتطٝع فهانًا
8
. 

فشٝا٠ ايبطٌ إمساعٌٝ يف أٚزٚبا بعد إٔ تعسف إىل َازٟ ٚايجكاف١ ايػسب١ٝ 

أؾٝبت بايتٝ٘ ألْ٘ اؾطدّ عكاز٠ غريت َٔ زؤٜت٘ ْٚعست٘ إىل اذتٝا٠ ٚايهٕٛ 

ت ب٘ إىل اإلميإ باملاد١ٜ ايػسب١ٝ ايؿازخ١ ٚاالٖتُاّ بايرات١ٝ ٚايفسد١ٜ، فٗرا ٚذٖب

االؾطداّ األٍٚ سؿٌ ي٘ يف أٚزٚبا، أَا االؾطداّ ايجاْٞ فٗٛ َا سدخ ي٘ يف ٚطٓ٘، بعد 

عٛدت٘ َٔ أٚزٚبا فهأْ٘ قد أؾبح َجٌ "ايطري قد ٚقع يف فخ ٚأدخًٛٙ ايكفـ....فُُٗا 

" ٖٚرا زَص يًؿد١َ ٚاذتري٠ ٚايتُصم ايراتٞ، ست٢ أْ٘ ساٍٚ، فًٔ ٜطتطٝع فهانًا

"َٚست أٜاّ نجري٠ ٚإمساعٌٝ ال ٜػادز ايفساؽ،  ٜفهس يف إٔ ٜعٛد إىل أٚزٚبا َس٠ ثا١ْٝ:
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بدأ  . ٚملا أفام قًٝاًلٚال ٜطًب غ٦ًٝا زنب٘ ايعٓاد فأداز ٚدٗ٘ يًذداز ال ٜهًِ أسدًا

ٕ اذتٝا٠"ٜفهس:ٌٖ ٜعٛد إىل أٚزٚبا يٝعٝؼ ٚضط أْاع ٜفُٗٛ
9
ٚصتد يف َهإ آخس يف   .

"ٜفس إمساعٌٝ َٔ املٝدإ إىل غسفت٘، ٜٚككٞ يًٝت٘ ٜفهس نٝف ٤ٞ ايسٚا١ٜ ْفظ ايػ

ٜٗسب ألٚزٚبا َٔ ددٜد، ٚيهٓ٘ ال ًٜبح إٔ ٜعٛد إىل َٛقف٘ املعٗٛد مبٝدإ ايطٝد٠ يف 

َطا٤ اي١ًًٝ ايتاي١ٝ"
10
. 

ٜعٗس ايؿساع بني ايػسم  ايسٚا١ٜ:ايؿساع ايسٚسٞ ٚاملادٟ بني ايػسم ٚايػسب يف 

مساعٌٝ إيف اذتٛاز بني  ٚاقشًا ٚايػسب بني زٚسا١ْٝ ايػسم َٚاد١ٜ ايػسب دًًٝا

ٚشٜت أّ ٖاغِ ٚأٚزاد األب  ،َٚازٟ،ٚيعٌ َايف ايسٚا١ٜ َٔ ذنس ملطذد ايطٝد٠ شٜٓب

ٚؾًٛات أَ٘ ٚٚؾا١ٜ األب البٓ٘ ضاع١ ايٛداع باحملافع١ ع٢ً ايدٜٔ ٚفسا٥ك٘، ٜسَص 

ذيو إىل زٚسا١ْٝ ايػسم ٚاٖتُاَ٘ باملعتكدات ايد١ٜٝٓ ٚبايعهظ َٔ ذيو صتد  نٌ

ٖٚرا َا ٜعٗس َٔ  .َازٟ ممج١ً سكاز٠ ايػسب ٚفًطفتٗا يف اذتٝا٠ شتتًف١ متاًَا

ٜتُطو ب٘  ٤خازز ْفط٘ عٔ غٞ "نإ َٔ قبٌ ٜبشح دا٥ًُا خالٍ سٛازٖا َع إمساعٌٝ.

ٖٞ َٓ٘ َػذب ٜعًل عًٝ٘ َعطف٘  هلا،دٜٓ٘ ٚعبادت٘، ٚتسبٝت٘ ٚأؾٛ ٜٚطتٓد إيٝ٘:

 "إٕ َٔ ًٜذأ إىل املػذب ٜعٌ طٍٛ عُسٙ أضريًا ايجُني، أَا ٖٞ فهاْت تكٍٛ ي٘:

ظاْب٘، حيسع َعطف٘، جيب إٔ ٜهٕٛ َػذبو يف ْفطو"
11

ٚقٛهلا ي٘ "أْت يطت  

ٚ"اإلسطإ إٔ تبدأ َٔ ، املطٝح ابٔ َسِٜ!َٔ طًب أخالم املال٥ه١ غًبت٘ أخالم ايبٗا٥ِ"

طو"ْف
12

"َاذا تكٍٛ ؟ ٌٖ ٖرا  يف قٍٛ أبٝ٘ ي٘ ي١ًٝ عٛدت٘ َٔ أٚزٚبا، ٤ٚصتد ْفظ ايػٞ. 

"نٌ َا تعًُت٘ يف بالد بس٠؟ نٌ َا نطبٓاٙ َٓو إٔ تعٛد إيٝٓا نافسًا
13
. 

يف ايسٚا١ٜ. َٚجٌ  ٚافسًا فاذتدٜح عٔ زٚسا١ْٝ ايػسم َٚاد١ٜ ايػسب ٚدد سٝصًا 

بني ايعاملني ايػسقٞ ٚايػسبٞ َٔ سٝح ايسٚح ٚاملاد٠. ٚاْت٢ٗ األَس إىل  ذيو ؾساعًا

ٚيف ٖرا زَص آخس قٟٛ إىل  .زدٛع بطٌ ايسٚا١ٜ إىل أؾً٘ ٚاعتكادٙ بدٜٓ٘ ٚفسا٥ك٘

فايبطٌ إمنا ٜعٛد إىل ٚطٓ٘ ممصقا ٚيهٔ زدٛع٘ إىل أؾً٘  .زٚسا١ْٝ ايػسم َٚعتكدات٘

ٚبايتايٞ بايػسم ٚأًٖ٘، ،٥٘بسٚساْٝت٘ ٚؾفا ٚدرٚزٙ َٚعتكدات٘ ٚدٜٓ٘ ٜعٝد إيٝ٘ ؾًت٘

أضاضٞ َجٌ أضاضٝات ٚثٛابت أخس٣ يف اذتٝا٠، ٚيف ذيو  ٤ٞثابت عٓدٙ، غ ٤ٞفايدٜٔ غ

"َٚٔ ٖرٙ املكدَات ايطابك١ ْهتػف إٔ ٖرا  ٜكٍٛ ايدنتٛز ستُد صتٝب ايتالٟٚ:

 سككت ايتكاطب ايجايح)املاد١ٜ،ايسٚس١ٝ( قد َجٌ ايجٛابت اذتكاز١ٜ ٚادتٖٛس١ٜ اييت

...إال إٔ غٛم ايرات إيٞ زٚا٥ًٝا ايتباعد ايهبري بني اذتكازتني، ٚأشنت بريو ؾساعًا

بسٜل َادٜات اآلخس....أٚ غٛم اآلخس إىل زٚساْٝات ايرات مل ٜٓتر قٓاع١ ٜٚتبًٛز يف تػري 

ٚاْتكاٍ يًرات إىل اآلخس أٚ اآلخس إىل ايرات، ٚيريو زأٜٓا ايبطٌ ايػسقٞ املُجٌ يًرات 

بسٚساْٝات ايػسم نأبسش  جتسب١ االقرتاب ٚاملُازض١ ثِ ٜعٛد أنجس اقتٓاعًاخيٛض 

ايجٛابت اذتكاز١ٜ، ٚقد ٚددْا ٖرا يف ايسٚاٜات اييت دطدت ٖرا ايتكاطب بػهٌ َباغس 

يف عؿفٛز َٔ ايػسم، قٓدٌٜ أّ ٖاغِ......إٕ عٛد٠ األبطاٍ إىل زٚساْٝات ايػسم ع٢ً 

بت اذتكاز١ٜ ٖٚرا ايتكاطب)َادٟ،زٚسٞ( حيتٌ ٖٞ عٛد٠ إىل ايجٛا ،اختالف َػاَسات

أسد أبسش أضاضٝات ايجٛابت يف اذتكازتني ايعسب١ٝ ٚايػسب١ٝ يف ؾساع املٛاد١ٗ 
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اذتكاز١ٜ، إْ٘ إثبات إلَها١ْٝ املجاقف١ ٚايتكازب يف فسعٝات ٚيٝظ يف أضاضٝات ٚثٛابت 

َٚصاد١ٝ  سكاز١ٜ نايبعد املادٟ ٚايسٚسٞ ٚايرٟ ٜتؿٌ تػهًٝ٘ بأضاضٝات تازخي١ٝ

ٖٚٛ أَس ٜؿعب ١َُٗ االْفالت َٓ٘ أٚ ارتسٚز عًٝ٘" ،ٚد١ٜٝٓ
14
. 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد ٖرا ايؿساع ايجكايف ٚاالدتُاعٞ يف ايسٚا١ٜ إال أْٗا ال 

ختًٛ َٔ تكدِٜ سٌ َٔ ْٛع َا ملػه١ً ايؿساع، فٓس٣ إٔ بطٌ ايسٚا١ٜ ٜؿٝب باإلسباط 

ٜٚرتى بٝت٘ ٚأًٖ٘ ٜٚطهٔ ٚسٝدا يف عصي١ إذا مل ٜٓر يف ستاٚالت٘ ملداٚا٠ عٝين فاط١ُ 

تا١َ. أفٗرا ٜػري َٔ ساٍ أًٖ٘ ٚٚطٓ٘؟ أبٗرا ٜطتطٝع إٔ ٜكدّ إىل اجملتُع منٛذدا 

ملجكف عسبٞ قادز ع٢ً ايتهٝف َع ساٍ زتتُع٘ ٚٚطٓ٘؟ ٌٖ ايتػري ميهٔ إٔ حيدخ 

؟ خالٍ زفك٘ يًُٛزٚثات ايجكاف١ٝ ٚاذتكاز١ٜ ٚايتٗافت ع٢ً نٌ َا ٖٛ ددٜد أٚزٚبٞ

 ٜطتشل ايتكدٜس ٚاالٖتُاّ ب٘؟  ٤ٞأيٝظ يف ٚطٓ٘ غ

ٚض٤ٛ يف أسٛاٍ  ٚتدٖٛزًا بطٌ ايسٚا١ٜ إمساعٌٝ َٔ أٚزٚبا ٚٚدد ختًفًاعاد 

فشاٍٚ إٔ ٜػري ذيو إىل ارتري ٚايتكدّ بطسٜكت٘ ارتاؾ١ ع٠ٛٓ َٔ غري  ،َؿس ٚايٓاع

ْٛ٘ َٔ طكٛع ٚملا ميازض ،ملا ٜعتكد ب٘ ايٓاع َٔ َعتكدات د١ٜٝٓ إٔ ٜعري اٖتُاًَا

ٚمل ٜهطب ايٓذاح إال إذا عاد إىل زغدٙ ٚفِٗ ايٛاقع  ،فأخفل يف ستاٚالت٘ ،َٛزٚث١

يف َكد١َ ي٘ هلرٙ  بٗرا ايؿدد زدا٤ ايٓكاؽ ايدنتٛز ٜكٍٛٚٚتهٝف َع ايٛقع. 

ايسٚا١ٜ:"ٚناْت زؤ١ٜ حيٝٞ سكٞ ملػه١ً ايؿساع بني ايػسم ٚايػسب زؤ١ٜ دقٝك١ 

َب١ٝٓ ع٢ً ايعُل ٚايفطس٠ ايط١ًُٝ.....ٖٚرٙ ايسؤ١ٜ ٖٞ اييت عربت عٓٗا أسطٔ تعبري 

فبطٌ ايكؿ١ "إمساعٌٝ" ٖٛ طبٝب َجكف تعًِ يف ايػسب، ٚعاد  ،قؿ١"قٓدٌٜ أّ ٖاغِ"

ٜد إىل سٞ ايطٝد٠ شٜٓب، ٚيف ايبدا١ٜ ناْت ٚد١ٗ ْعسٙ ٖٞ أْ٘ إىل َؿس، ٚبايتشد

ٚإٔ ٖرا األَس ٜٓبػٞ إٔ  ،البد َٔ ْطف ايتكايٝد ٚاملالَح ايكدمي١ يًػدؿ١ٝ املؿس١ٜ

ٚبٓا٤  ،ٜتِ يف عٓف ٚقط٠ٛ، ألْ٘ ال ضبٌٝ إىل ايتكدّ ٚايتطٛز إال بٗدّ ايكدِٜ نً٘

ٝدا عٔ ايػسم ٚتكايٝد ايػسم، ايُٓط ايػسبٞ، بع ٢ايػدؿ١ٝ املؿس١ٜ َٔ ددٜد عً

ؾًت٘ بايٛاقع، ٚانتػف أْ٘ بأفهازٙ  ٖٚهرا فكد قطع "إمساعٌٝ" بطٌ "قٓدٌٜ أّ ٖاغِ"

ايتذدٜد١ٜ ٚسدٖا غري قادز ع٢ً ايتأثري يف أٟ غ٧ سٛي٘......ثِ دا٤ت ذتع١ ايتٜٓٛس 

ت٘ ايهرب٣ عٓدَا انتػف "إمساعٌٝ" إٔ تػٝري ايٛاقع ال ميهٔ إٔ ٜتِ إال بفُٗ٘ ٚستب

ٚاالْتُا٤ إيٝ٘، ٚإٔ ايتػٝري بايك٠ٛ ٚايعٓف ٚايكٗس ٚاإلدباز الميهٔ إٔ جيدٟ أٚ ٜفٝد"
15
. 

فتػٝري ايٛاقع ال ميهٔ إٔ ٜتِ إال بفُٗ٘ ٚبفِٗ ايػعب ٚتكدٜس ايسباط ايرٟ  

"اطُأْت ْفظ إمساعٌٝ  ٜسبط٘ بِٗ ٖٚرا َا تبني إلمساعٌٝ سُٝٓا أدزى ٖرٙ اذتكٝك١

ؾًب١، يٝظ أَاَ٘ مجٛع َٔ أغداف فسادا٣ بٌ  أزقًاٖٚٛ ٜػعس إٔ حتت أقداَ٘ 

غعب ٜسبط٘ زباط ٚاسد، ٖٛ ْٛع َٔ اإلميإ، مثس٠ َؿاسب١ ايصَإ ٚايٓكر ايطٌٜٛ 

ع٢ً ْازٙ ٚعٓد٥ر بدأت تٓطل ايٛدٛٙ َٔ ددٜد مبعإ مل ٜهٔ ٜساٖا َٔ قبٌ، ٖٓا 

الد ٚؾٍٛ فٝ٘ طُأ١ْٓٝ ٚضه١ٓٝ ٚايطالح َػُد، ٖٚٓاى ْػاط يف قًل ٚسري٠، ٚد

الٜصاٍ ع٢ً أغدٙ ٚايطالح َطٕٓٛ، ٚمل املكاز١ْ؟ إٕ احملب الٜكٝظ ٚال ٜكازٕ ٚإذا 

ٚىل اذتب َٔ ايٓافر٠" ،دخًت املكاز١ْ َٔ ايباب
16
. 
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ٚبايطبع فإٕ ٖرٙ ايطُأ١ْٓٝ ٚايطهٕٛ ٚاحملب١ ٚايػعٛز باإلْتُا٤ إىل غعب  

إيٞ! فٝهِ  ا مجٝعًا"تعايٛ :ٜسبط٘ زباط ٚاسد، نٌ ٖرا بعج٘ ع٢ً إٔ ٜؿٝح فِٝٗ قا٥اًل

َٚٔ غػين ٚيهٓين زغِ ٖرا ال ٜصاٍ يف قًيب َهإ  ،َٔ آذاْٞ، َٚٔ نرب عًٞ

يكرازتهِ ٚدًٗهِ ٚاضتططانِ، فأْتِ َين ٚأْا َٓهِ، أْا ابٔ ٖرا اذتٞ، أْا ابٔ ٖرا 

عصاشٟ يهِ أق٣ٛ ٚأغد"ااملٝدإ، يكد داز عًٝهِ ايصَإ، ٚنًُا داز ٚاضتبد،نإ 
17
. 

ٚساٍٚ إؾالح أسٛاٍ ايٓاع  ،اقع ٚاطُإٔ إىل ْفط٘ ٚغعب٘فِٗ إمساعٌٝ ايٛ

زدا٤  ايدنتٛز ٜكٍٛٚيف االعتباز َُِٖٛٗ ٚآَاهلِ ٚعاداتِٗ َٚعتكداتِٗ،  آخرًا

"يكد ٚؾٌ حيٞ سكٞ إىل املعادي١ ايؿشٝش١ اييت بدْٚٗا ال ميهٔ إٔ ٜتشكل  ايٓكاؽ:

داخً٘ ال َٔ خازد٘، ْٗٛض أٚ تكدّ َٔ أٟ ْٛع، ٖٚرٙ املعادي١ ٖٞ تػٝري ايٛاقع َٔ 

ٚحتكٝل ٖرا ايتػٝري عٔ طسٜل ايفِٗ ايؿشٝح هلرا ايٛاقع، َٚعسف١ َا فٝ٘ َٔ عٓاؾس 

.....فاألخر َٔ ٤ٞإجياب١ٝ قاب١ً يًبكا٤ ٚاالضتُساز ٚعدّ ايتكًٝد يًػسب يف نٌ غ

ايػسب جيب إٔ ٜكّٛ ع٢ً االختٝاز ايٛاعٞ ايدقٝل"
18
ؾشٝح إٔ ٖرٙ ٖٞ املعادي١  .

ؾٌ إيٝٗا حيٝٞ سكٞ ٚاييت تدعٛ إىل ايتٛفٝل ٚاملال١َ٤ بني قِٝ ايؿشٝش١ اييت ٚ

"خر َا ؾفا ٚدع  ايػسم ٚايػسب ادتُاع١ٝ ناْت أٚ ثكاف١ٝ نُا أْٗا تدعٛ إىل َٓطل

 َا ندز".

ٖٛ أْ٘ نٝف جيٛش  ذيو ايطؤاٍ ايرٟ ٜجريٙ ايٓكاد َٚٔ املالسغ إٔ ْرنس ٖٓا

ٕ ٜعٛد ٚخيتاز ْفظ أليػدـ حياٍٚ تػٝري ايٛاقع ٚإشاي١ ارتسافات َٔ زتتُع٘ 

"إمساعٌٝ" أخر شٜت قٓدٌٜ أّ ٖاغِ ٚذٖب إىل  ارتسافات اييت ٜٓهسٖا. فبطٌ ايكؿ١

بٝت٘. أيٝظ ٖرا َٔ ارتسافات ٚاألٖٚاّ اييت ألدًٗا نطس ايصٜت ٚسؿٌ َا سؿٌ. 

ت عٝين فاط١ُ؟ أ آَٔ إمساعٌٝ بربن١ أّ ٖاغِ؟ يهٔ أفدا٣ٚ إمساعٌٝ بٗرا ايصٜ

سكٞ مبٗاز٠ ٚبساع١ جتاٚش  حيٞاإلداب١ عٔ ٖرا ايطؤاٍ يٝطت مبكٓع١ يف ايسٚا١ٜ. فإٕ 

ذيو إىل تكدِٜ ٚد١ٗ ْعسٙ. أسكا اضتددّ إمساعٌٝ ٖرا ايصٜت؟ أفدا٣ٚ ب٘؟ ال صتد ي٘ 

ٗاّبيف ايسٚا١ٜ. ففٞ ٖرا ادتاْب نجري َٔ ايػُٛض ٚاإل دٛابًا
19
. 

املعادي١ تعٗس يٓا َٔ ٖرٙ ايكك١ٝ ٚ سكٞ حيٞيٓا ٚد١ٗ ْعس  ٖٚهرا تتكح

سكٞ  حيٞٚقد زأٜٓا َٔ خالٍ دزاضتٓا هلرٙ ايسٚا١ٜ إٔ ايسٚا٥ٞ  ايؿشٝش١ اييت تبٓاٖا.

ٜكّدّ بٛاضطتٗا ؾٛزًا عٔ ايؿساع ايجكايف بني ايػسم ٚايػسب، ٚبؿف١ خاؾ١ ؾٛز ٖرا 

ب يف ايعؿس اذتدٜح ايرٟ غٗد االضتعُاز األٚزٚبٞ ايؿساع ايجكايف بني ايػسم ٚايػس

َُس٠، ٚستاٚيت٘ يفسض ُٖٝٓت٘ ايطٝاض١ٝ ٚايجكاف١ٝ، مما  ٚتداعٝات٘ ع٢ً ايػعٛب املطت

أد٣ إىل ظٗٛز ايؿساع ايطٝاضٞ ٚايجكايف بني ٖرٜٔ ايعاملني. ٚقد زؾدت ٖرٙ ايسٚا١ٜ 

اسٝ٘ زؾدًا ٚاقشًا ؾٛز ٚأغهاٍ ٖرا ايؿساع ايجكايف َٔ مجٝع دٛاْب٘ ٚشٚاٜاٙ ْٚٛ

 ٚدًًٝا.
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 يكؿـ شنسٜا تاَس ايكؿري٠ ايدزاض١ املٛقٛع١ٝ

 

َطعٛد عامل


 

mmasudjnu@gmail.co 
   

 ايف ضٛزٜ َٔ زٚاد ايكؿ١ ايكؿري٠ َتُٝصًا ٜعد شنسٜا تاَس زا٥دًا٫ ًَدـ ايبشح:

ٚخطا خطٛات  ،يف ٖرا ايٓٛع ا٭دبٞ ًاددٜد ْ٘ غل طسٜكًاإ، فشطب بٌ يف ايعامل ايعسبٞ

فساد٠ ايبٓا٤ ٜتُٝص أضًٛب٘ بٚاضتطاع إٔ خيًل أضًٛب٘ اشباف ايرٟ ٜؿعب تكًٝدٙ. زا٥د٠، 

ٚايٝكظ١ باسبًِ، ايكؿؿٞ ايكا٥ِ ع٢ً دَر ايعك٬ْٞ باي٬عك٬ْٞ، ٚايػعٛز باي٬غعٛز، 

 ٚاملعاؽ باملتدٌٝ.

إٕ اإلْطإ ٚاملسأ٠ ٚاسبٝا٠ ٚاملٛت ٚايٛطٔ ٖرٙ ٖٞ بعض املٛاقٝع ايبازش٠ اييت 

ظبدٖا يف قؿؿ٘، ٚنريو ٖٞ تطتعسض تًو ايككاٜا ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ٚايجكاف١ٝ اييت ناْت تٛدد يف اجملتُع ايعسبٞ ٚتٓٗه٘ َٔ ايداخٌ نايكُع ٚايكٗس 

نٌ : "ٓاقد٠يطٝف١ ايصٜات. تكٍٛ ايب٪ع ٚاسبسَإ ٚايفكس ٚايبطاي١ ٚغري ذيوٚايظًِ ٚاي

 َٚهجفًا دا٫ً حيا٤ًإقؿ١ َٔ قؿـ شنسٜا تاَس عامل ؾػري َتهاٌَ َطتكٌ برات٘ ٜٛسٞ 

"بايٛاقع ايعسبٞ .... ٚنٌ دص١ٝ٥ ٜتٓاٚهلا شنسٜا تاَس ذبٌُ برٚز اجملتُع
1
. 

 م0741 ٕ، هٗست أٚهلا عاّْػس شنسٜا تاَس تطع صبُٛعات قؿؿ١ٝ ست٢ اٯ

ذبت عٓٛإ "ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض" ثِ تًتٗا ايكؿـ ا٭خس٣ نـ"زبٝع يف ايسَاد" عاّ 

، ٚ "ايُٓٛز يف ايّٝٛ ايعاغس" م0751 ، ٚ "دَػل اسبسا٥ل" عاّم0751 ، ٚ"ايسعد" عاّم0741

، م0111 ، ٚ"اسبؿسّ" عاّم0776 ، ٚ"ضٓكشو" عاّم0772"ْدا٤ ْٛح" عاّ ، ٚم0756 عاّ

 ، ع٠ٚ٬ ع٢ً عد٠ صبُٛعات قؿؿ١ٝ يٮطفاٍ.م0110 ٚ"تهطري زنب" عاّ

يًبدا١ٜ اسبكٝك١ٝ ٚايس٣٩ ازبدٜد٠  إٕ ٖرٙ اجملُٛعات ايكؿؿ١ٝ ناْت إٜراًْا

تاَس ٚخربت٘ ع٢ً  يف صباٍ ايكؿ١ ايعسب١ٝ ايكؿري٠، ٖٚٞ عؿاز٠ َٖٛب١ شنسٜا

يًُشسَٚني ٚاملهدٚدٜٔ ؾعٝدٟ ايفٔ ٚاسبٝا٠ اييت قدَٗا بني ايؿفشات، ٖٚٞ ؾٛز٠ 

هًٗا ا٭ضٛد ايه٦ٝب ع٢ً  ًكٞٚاملطشٛقني ٚاملطشْٛني ٚا٭ٜاّ بكطٛتٗا ايبايػ١، ت

٬َضبِٗ ٚضًٛنِٗ، اسبب عٓد ٤٫ٖٛ ضاذز، ايطفٛي١ أٜكا ضاذد١، ايصٚاز ضاذز، 

ايػسف نً٘ حيٌُ ايطراد١، املطتػًٕٛ ازبػعٕٛ ٜتأدسٕٚ بطراد١ أٚي٦و احملسَٚني 

ػًٕٛ ٜٓٗػٕٛ سبَِٛٗ ٜٚكتًٕٛ بسا٤تِٗ، ٖٚٞ آي١ ٜعاجل بٗا ايهاتب املهدٚدٜٔ، املطت

ايػسحي١ ا٫دتُاع١ٝ اييت تكع يف أضفٌ اهلسّ، ٜعاجل قاع اجملتُع، ٜعاجل ُّٖٛ ايعُاٍ 

ٚايف٬ح ٚؾػاز ايهطب١ ٚايب٪ع املتػًػٌ يف ثٓاٜا اسبازات، ٚأزنإ ايدٚز اٯ١ًٜ يًطكٛط، 

                                                           

 .داَع١ دٛاٖس ٫ٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلٓد، باسح 
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باب ايعٌُ ٚؾسا١َ ايكٛاْني ٚقط٠ٛ اسبٝا٠ ٚقػط ٜعاجل بٗا اقطٗاد ايب١٦ٝ ٚقػٛط أز

ايعٝؼ ٚا٫َتٗإ ٚاإلذ٫ٍ ٚا٫ضتػ٬ٍ اإلْطاْٞ ٚايهبت ايسٚسٞ، تسضدت بٗا أؾٍٛ 

ٜتذاٚش نٌ املفاِٖٝ اييت  ددٜدًا ايكؿ١ ايكؿري٠ ايعسب١ٝ ايطٛز١ٜ ٚأضظ َفًَٗٛا

 طسست يف ضاس١ املػٗد ايكؿؿٞ ايطٛزٟ.

يكؿـ شنسٜا تاَس،  ٞعاْاتٗا ٖٞ املٛقٛع ا٭ضاضإٕ اسبٝا٠ ايعاد١ٜ ٚقطٛتٗا َٚ

ٚايعبح ٚاي٬َبا٠٫ ٚايكًل ٚا٫قطساب ٚايطدس١ٜ ٚا٫ضتٗصا٤ َٚفازق١ ا٭س٬ّ ٚدَر 

ٚايًػ١  ،ايعك١ْٝ٬ باي٬عك١ْٝ٬ ٚايػعٛز باي٬غعٛز ٚاسبًِ بايٝكظ١ ٚايعٓف ٚايػد٠

 ،َٔ ادباٙ إىل ادباٙ املهجف١ ايؿاخب١ ٖٞ ايطُات ايبازش٠ يكؿؿ٘. إْ٘ تكًب يف قؿؿ٘

إىل ايفاْتاشٜا أنجس َٔ أٟ  أٚأنجس يف اضتعُاٍ ايسَصٜات ٚاجملاشات ٚايتػبٝٗات، ٚزب

 أدٜب عسبٞ.

 ٖافٓشاٍٚ يف ٖرٙ ايدزاض١ ايهػف عٔ ٖرٙ ا٭َٛز ٚايككاٜا امل١ُٗ اييت أثاز

بهٌ دد٠ ٚتفسد، حبٝح متٝص عٔ  فٝٗا اجملتُع شنسٜا تاَس يف قؿؿ٘، ٚعاجل ايكاف

 دبا٤ ٚايكؿاف اٯخسٜٔ ايعسب. ا٭

 عربت قؿـ شنسٜا تاَس عٔ اجملتُع ايػسقٞ تعبريًا اجملتُع يف قؿـ شنسٜا تاَس:

، نُا نػفت ايٓكاب عٔ سكٝكت٘ بػدٛؾ٘ ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ دقٝكًا ، ٚزمست٘ زمسًاسًٝا

باإلْطإ  ايػعب١ٝ، ٚأثاز ُّٖٛ صبتُع ايطبك١ ايربدٛاش١ٜ ايؿػري٠ ٚقكاٜاٖا، إْ٘ عين

بكسا٠٤ ا٭دب، ٖٚٛ ايرٟ جياٖد ٜٚٛاد٘ ايعساقٌٝ  ٢ايعسبٞ املجكف ٭ْ٘ بدٚزٙ ٖٛ ايرٟ ٜعٓ

ٚايؿعٛبات إلثباب ايٛدٛد يف صبتُع ٫ ٜعرتف إ٫ باملاد٠، فذا٤ أدب٘ يٝعرب عٔ ٤٫ٖٛ 

ايرٜٔ ميٮٕٚ ايٛطٔ ٜٚعإْٛ َٔ ايتػسد ايسٚسٞ قبٌ ازبطدٟ بؿٛز٠ ايفسد ايُٓٛذز 

 د ٜتهسز يف َعظِ أعُاي٘، ٚايرٟ ٜتؿدز بطٛي١ قؿؿ٘ دٕٚ َٓاشع.ايرٟ ٜها

إْ٘ عرب عٔ صبتُع ميازع ايعٓف ٚايكُع ٚايػد٠ ٚا٭ْٛاع املدتًف١ َٔ  ايعراب 

ست٢ يف صبتُع٘، ٜٚرٖب إىل ايكاع ايعُٝل  غسٜبًا ع٢ً اإلْطإ، فٝشطُ٘ ٚجيعً٘ تا٥ًٗا

َٔ ايٝأع ٚايكٓٛط، ست٢ َا بكٞ ي٘ إ٫ ا٫ْتشاز ٚاملٛت ايرٟ ٖٛ ايطسٜل ايٛسٝد 

يًد٬ف َٔ ايعراب ايدْٟٝٛ، فًريو ْس٣ أبطاٍ شنسٜا تاَس دا٥ُٕٛ ٜبشجٕٛ عٔ 

 ا٫ْتشاز ٚاملٛت ٭ِْٗ ٜٛادٕٗٛ ايهبت ايطٝاضٞ ٚا٫دتُاعٞ.

تعسقٗا تاَس يف قؿؿ٘ فٗٞ ُّٖٛ عا١َ، ٭ٕ ُّٖٛ اإلْطإ إٕ اهلُّٛ اييت اض

َا تهٕٛ َتػاب١ٗ عا١َ ٚخاؾ١ إذ ٫َطت  ٖرٙ اهلُّٛ ايهسا١َ ٚايطعاد٠  نإْطإ غايبًا

اإلْطا١ْٝ نازبٛع ٚاسبس١ٜ ٚاسبب، إٕ اهلُّٛ ا٫دتُاع١ٝ اييت نتب فٝٗا شنسٜا تاَس 

َٔ ا٭سٝإ  طاْٞ، إْ٘ ؾٛز نجريًايتػٌُ اهلِ ايٛطين ايكَٛٞ ٚاإلْ ناْت تتطع غايبًا

مناذز طبتًف١ يًطػا٠ ٚازببابس٠ نٓابًٕٝٛ ٚدٓهٝصخإ ٚتُٝٛز يٓو ٚاضتائ ايرٜٔ 

ٜكٗسٕٚ ايػعٛب املػًٛب١ ع٢ً أَسٖا، ٜٚعاجل قكاٜا ا٫ْتُا٤ ٚاهل١ٜٛ ايٛط١ٝٓ ٚايك١َٝٛ، 

ت٢ تتػاب٘ َا ربتًف ؾٛز ايبًدإ ايفكري٠ ٚاملتدًف١ ٚايٓا١َٝ بعكٗا ببعض س ٚنجريًا

 ايظسٚف ٚا٭سٛاٍ.
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اييت ميازضٗا اجملتُع  ا٫ضتػ٬ٍٚقد ذنس يٓا شنسٜا تاَس َظاٖس ايكُع ٚ

٘ يف َعظِ قؿؿ٘، ٖٚٞ تتُجٌ عٓدٙ يف ايفسٚم ايطبك١ٝ ١ُٖٓٝٚ ٥ايػسقٞ ع٢ً أبٓا

ضًط١ ا٭خ٬م ٚايكِٝ ٚايعادات ٚا٫غرتاب ايراتٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايطًط١ ا٭ب١ٜٛ، ٖٚرٙ 

ٚايكٗس ا٫ضتػ٬ٍ تدفع اجملتُع إىل آفات ادتُاع١ٝ أخس٣ نايكُع ٚ ١تُاعٝاٯفات ا٫د

ا٫دتُاعٞ ٚايطٝاضٞ ٚازبٛع ٚايب٪ع ٚاسبسَإ ٚايبطاي١ ٚاْتصاع اسبس١ٜ َٔ ايفسد 

 ٚاجملتُع ٚغري ذيو.

ٚأؾشاب ايٓفٛع املسٜك١ ٜتادسٕٚ  -َٔ ٚد١ٗ ْظسٙ –فا٫ضتػ٬ٍ ٫ سدٚد ي٘ 

جملتُع ب٬ ١ٜٖٛ، ٚب٬ ٚدٛد ضبرتّ، فاملٓاقٌ ٫ َهإ ي٘ يف بايٛطٔ ٚاملٛاطٔ، ست٢ ؾاز ا

عامل شنسٜا، يٝظ ٭ْ٘ غري َٛدٛد بٌ ٭ٕ اجملتُع بعاَت٘ ٜؿطبؼ بايكٝاع ٚا٫ْٗصاّ 

ٚازبٛع. ٖٚا ٖٛ ايٛشٜس حياٚز املًو حبٛاز َػًف بايػؼ ٚاشبداع "قاٍ املًو:.... ٚأزٜد ٚشٜسًا 

قاٍ ايٛشٜس: ٖرٙ ايٛشاز٠ يٝظ هلا ض٣ٛ ابين ايطادع، فٗٛ  يًُاي١ٝ ْصًٜٗا أًَٝٓا ْظٝف ايٝدٜٔ،

 ٜػطٌ ٜدٜ٘ بايؿابٕٛ ٚاملا٤ اسباز عػسات املسات يف ايّٝٛ ايٛاسد"
2

 . 

ايٓظاّ ايطبكٞ أٟ ايفسٚم بني اإلْطإ ٚاإلْطإ ٖٞ أِٖ ايككاٜا اييت  ايٓظاّ ايطبكٞ:

أنرب دا٤ يًُذتُع،  أثازٖا شنسٜا تاَس يف قؿؿ٘، َٔ ٚد١ٗ ْظسٙ إٕ ٖرا ايٓظاّ ٖٛ

ٚب٘ تٓبع آفات ادتُاع١ٝ أخس٣، نايعٓف ٚايكُع ٚازبٛع ٚغري ذيو، إٕ ازبٛع ٜدفع 

اإلْطإ إىل َأشم نبري، ٜطتػٌ شنسٜا تاَس ِٖ ازبٛع عٓد أبطاي٘ يٝعرب عٔ ُّٖٛ 

إىل ًَش١ُ ضسٜاي١ٝ َفذع١  نُا ٜس٣  -أسٝاًْا-إْطا١ْٝ نبري٠ بٌ تتشٍٛ ٖرٙ اهلُّٛ

ؿُت "إٕ ازبٛع يف قؿؿ٘ ْٛعإ: ْٛع َادٟ ْٚٛع َعٟٓٛ، ٖٚرإ ايهاتب زٜاض ع

ايٓٛعإ ٜتػابهإ َٔ أدٌ إقا٠٤ سٝا٠ ايفسد ايتعط١"
3
. 

إلْطإ إْطاْٝت٘، اإٕ ازبٛع نُا ٜس٣ شنسٜا تاَس عدٚ يدٚد غسع ٜكتٌ يف 

ٜٚػٛٙ أس٬َ٘، ٜٚكسب٘ َٔ عامل اسبٝٛإ، ٜٚدفع٘ إىل طسٜل ايعٓف ٚايػد٠ ٚايسذا٥ٌ 

، بٌ ٜتػسد يف َتصًْا ميًو تفهريًا اع١ٝ ا٭خس٣، ف٬ ٜطتطٝع ازبا٥ع إٔ حيب ٫ٚا٫دتُ

إٔ تطتأؾٌ َعدت٘ اييت طاملا ذنست٘ ايطعاّ، ٜٚت٢ُٓ أٜكا إٔ ٜسٜح  ايطسقات َتًُٓٝا

قًب٘ املعتٛٙ ٭ْ٘ ٜعٝؼ يف َد١ٜٓ خب١ًٝ، مل تعط٘ ض٣ٛ ايب٪ع ٚازبٛع ٚايهأب١
4
. 

١ َكابٌ اجملتُع ٖ٘ ٚؾٛزت٘ املػ٥ٛسسَاْ٘ َٚطاٚإْ٘ زضِ صبتُع ايفكسا٤ بهٌ 

اب ايطٝازات ايفاز١ٖ، ٚدعا إىل شايػين مبٓاشي٘ اسبذس١ٜ ايفد١ُ ٚبٗسد١ ضهاْ٘ ٚأؾ

٧ دٕٚ ْٝبر ٖرٙ ايفسٚم ايطبك١ٝ ٚايٓظاّ ايطبكٞ ايرٟ ٜٓتصع َٔ اإلْطإ إْطاْٝت٘، ٚدب

 قؿ١ "ايسغٝف ايٝابظ" يف سسٜت٘ ٚأس٬َ٘ ٚغٗٛات٘ ازبطد١ٜ ٚازبٓط١ٝ، نُا دا٤ عا٥كًا

أَاّ بطً٘ يف ممازضت٘ ازبٓط١ٝ َع ي٢ًٝ )اب١ٓ عُ٘( اييت حيبٗا، فذٛع٘ يًدبص املفكٛد 

فام دٛع٘ ازبٓطٞ، يرا رب٢ً عٔ ي٢ًٝ َكابٌ ا٫ْفساد بايسغٝف
5
. 

"ا٭غ١ٝٓ ايصزقا٤ "ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض" ٚايهٓص" ٚفًريو ْس٣ أبطاي٘ يف قؿـ "

، ٚذيو يتعٜٛض ايٓكـ اسباؾٌ يف ٠" بإٔ ٜؿبشٛا ًَٛنًا"املطسات ايؿػريشبػ١ٓ" ٚا

اسبادات اإلْطا١ْٝ ٚاييت ٫ تتٛافس يف ٖرا ايٛقت إ٫ ملٔ ٜهٕٛ مبٓصي١ املًٛى، نُا ٜكٍٛ 
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نٞ حيطِ ازبٛع ٜٚٓكر ايٓاع َٔ  بطٌ "ا٭غ١ٝٓ ايصزقا٤ اشبػ١ٓ" "بإٔ ٜؿبح ًَهًا

بساثٓ٘"
6
. 

ٜا اييت تٓاٚهلا شنسٜا تاَس يف قؿؿ٘، ٖهرا ميهٔ ايكٍٛ إٔ ازبٛع ٖٛ أِٖ ايككا

ست٢ ْس٣ يف بعض قؿؿ٘ ٖٛ َٓبع يهٌ دا٤، ٚيف داْب آخس، اشببص ٖٛ ضبٛز اإلْطإ، 

نُا ٜكٍٛ أسد أبطاي٘ "إي٘ َدٜٓيت خبص، ٚسبٝبيت مج١ًٝ ناشببص"
7
. 

ٖٚرا ازبٛع ٜٓبع َٔ ايٓظاّ ايطبكٞ، فًريو دعا شنسٜا تاَس إىل ْبر ايفسٚم 

تٌ ايهسا١َ ٚايطعاد٠ اإلْطا١ْٝ، إ٫ أْٓا ظبدٙ أسٝاْا قد ضًِ يٛدٛد ٖرا ايطبك١ٝ اييت تك

َٓر ايكدّ، فدعا إىل  ايفازم ايطبكٞ يف اجملتُع ع٢ً اعتباز أْٗا قك١ٝ َٛدٛد٠ أؾ٬ً

قسٚز٠ فتح قٓٛات ايتفاعٌ ٚايتعاٜؼ بني ايفكسا٤ ٚا٭غٓٝا٤
8

نُا ٜكٍٛ أسد أبطاي٘  ،

"جيب عًٝهِ ٜا إخٛاْٞ إٔ تٗدَٛا ازبداز ايرٟ ٜفؿٌ اإلْطإ عٔ اإلْطإ" ٚنُا 

ٜتشدخ ايساٟٚ يف قؿ١ "زبٝع يف ايسَاد" عٔ َد١ٜٓ قدمي١ ٖاد١٥ ٚادع١، ْاضٗا َصٜر َٔ 

قًٜٛا ا٭غٓٝا٤ ٚايفكسا٤ ٜعٝػٕٛ بطعاد٠ ٚأَإ ٚضبب١ ٜٚ٪َٕٓٛ باهلل إمياًْا
9
. 

َٔ ٬ََح ايعٓف ٚايػد٠ ٚايكُع ا٫دتُاعٞ ٚايطٝاضٞ  نجريًا ٚنريو ْس٣

بطبب ٖرا ايٓظاّ ايطبكٞ يف قؿـ شنسٜا تاَس، َٚٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايفسٚم 

ايطبك١ٝ ٖٞ أِٖ ايككاٜا ٚأنجسٖا غٝٛعا يف أعُاٍ شنسٜا تاَس، ٚإٔ ايتدًـ َٓٗا ٜعد 

 ٟ ا٫دتُاع١ٝ ٚاملعاْا٠ اإلْطا١ْٝ.يًشس١ٜ ٚايٓذا٠ َٔ  نجري َٔ املأضاٚ حبد ذات٘ ذبكٝكًا

إٕ شنسٜا تاَس ٖٛ أنرب داعٞ إىل اسبس١ٜ ْٚاقِ يهٌ قٝد ٚسد، إْ٘ نإ  قك١ٝ ايكِٝ:

بايٛدٛد١ٜ اييت تدعٛ إىل ْبر مجٝع ايكٛاعد ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ اشبازد١ٝ، أٟ تًو  َتأثسًا

خ٬ق٘ داخٌ إطاز ْطإ ٖٛ ٚسدٙ خيتاز قُٝ٘ ٚأاإلاييت أٚددٖا اجملتُع، ٚتؿس ع٢ً إٔ 

سسٜت٘، نُا قاٍ زا٥د ايٛدٛد١ٜ ا٭ٍٚ ضازتس "يإلْطإ يٝظ غ٦ٝا آخس غري َا ٜسٜد"
10
. 

بٗرٙ  أضظ شنسٜا تاَس فًطف١ قِٝ غسٜب١ َٔ خ٬ٍ أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ َتأثسًا

عٌُ يَٝٛو فكط، ٚعؼ نُا تػتٗٞ، ٚاضتطًِ يٓصٚاتو ٚغٗٛاتو اايتٝازات، ٖٚٞ: 

سبدٚد ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املتشذس٠ اييت ٫ تصٜد ازبٓط١ٝ، ٚزفض نٌ ايكِٝ ٚا

اإلْطإ إ٫ ايكٝاع ٚايسغب١ يف ا٫ْتشاز َٔ أدٌ ايتدًـ َٔ اسبٝا٠ ايبا٥ط١، إٕ ٖرٙ 

ايكِٝ َٔ ٚد١ٗ ْظسٙ تطاِٖ يف متصٜل ايفسد ٚذبٛى ايػباى سٛي٘ ٚذببط٘ خًف 

 قكباْٗا.

صٚدٗا ع٢ً ايسغِ َٔ أْٗا َٚٔ ٖرٙ ايكِٝ ايباي١ٝ ممازض١ ايصٚد١ دٚز املدًؿ١ ي

دٕٚ َػٛزتٗا، َٚٓٗا قك١ٝ  ٫ تسغب باضتُساز اسبٝا٠ َع٘، ٚذيو ٭ْٗا شٚدت ي٘ قؿسًا

َا تٓتٗٞ بايكتٌ ٚثأز  ايعاز، ٖٚرٙ َٔ أِٖ ايككاٜا ا٭خ٬ق١ٝ املطسٚس١ ٚاييت غايبًا

يًػسف
11
. 

نسٜا تاَس يف أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ عازبٗا شاييت  امل١ُٗ َٚٔ ايككاٜا ١ ايرنٛز١ٜ:طًايط

ٖٞ ايطًط١ ايرنٛز١ٜ، إْ٘ دعا إىل ْبر ٖرٙ ايطط١ً ٚاعتٓام اسبس١ٜ ٚاملطاٚا٠ بني ايسدٌ 

ٚاملسأ٠، ٚعد ايطًط١ ا٭ب١ٜٛ َٔ أض٤ٛ ؾٛز٠ يًطًطات ايرنٛز١ٜ، ٜطاِٖ ا٭ب يف أعُاٍ 

تصَت، شنسٜا تاَس َطا١ُٖ فعاي١ يف قُع ايفسد ٚاسبس١ٜ، فٗٛ زدٌ ض٤ٛ، َتشذس، َ
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ٜؿدز اسبهِ يهٌ َٔ ابٓ٘ ٚابٓت٘ ٚشٚدت٘، ست٢ ٜكٝدِٖ بهجري َٔ ايكٝٛد، ٫ٚ ميٓح هلِ 

 ٛاْافر٠ يًشس١ٜ، ست٢ ميٓعِٗ َٔ ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚايدزاض١ ٚميٓع أ٫ٚدٙ َٔ إٔ حيٝ

، نُا ْس٣ ٜٛضف يف قؿ١ "ثًر آخس ايًٌٝ" فٝعسض يكُع ٚايدٙ ِعٔ زقاٖ ٛاٜٚتصٚد

ايتدخني أَاَ٘ ٫ٚ ٜطتطٝع إٔ ٜطتُع إىل املرٜاع، ست٢ نطس أبٛٙ ايكاضٞ ٫ٚ جيس٩ ع٢ً 

َرٜاع٘ ايرٟ نإ ؾدٜك٘ ايٛسٝد يف ٚقت ٚسدت٘ ٚعصيت٘
12
. 

ٚنٌ ذيو ٜٓػأ ْتٝذ١ خًف١ٝ، تٛازثٗا اٯبا٤ عٔ أددادِٖ، فٝٗا سض ع٢ً 

 إطاع١ اٯبا٤ ٚا٫ْكٝاد ٭ٚاَسِٖ ٚأٖٛا٥ِٗ دٕٚ املطأي١، ٚزمبا تكدِ ٖرا ا٭َس يػعٛز

اٯبا٤ بأِْٗ ايٛسٝدٕٚ املٓتذٕٛ بُٝٓا ا٭بٓا٤ ٚا٭َٗات فِٗ َطتًٗهٕٛ
13
. 

إٕ اإلسطاع با٫غرتاب ايراتٞ ٚا٫دتُاعٞ ٜطػ٢ ع٢ً نٌ بطٌ َٔ  با٫غرتاب: ايػعٛز

أبطاٍ شنسٜا تاَس، ٚايطبب ٜعٛد إىل اجملتُع ايرٟ ٖٛ املدإ اسبكٝكٞ ٚايفسد بس٨ َٔ 

ذيو، إٕ ايفسد يف قؿؿ٘ ٜسْٛ إىل اهلصمي١ ٚا٫ضتط٬ّ ٚايٝأع ٚايكٓٛط أنجس َٔ ًَٝ٘ 

ػه٬ت، ٚيف ٖرا ايؿدد إْ٘ ًٜتشل بفساْص هٌ امليعبٛ ايجٛز٠ أٚ ايتُسد ٚطسح ايبدا٥ٌ 

نافها ايرٟ اٖتِ مبأضا٠ اإلْطإ أَاّ ايٛدٛد ٚاؾطدّ بعامل٘ احملٝط ب٘ ٚايرٟ مل 

، ي٘ نٝاْ٘ َُٖٚٛ٘ َٚػه٬ت٘ أَاّ اجملتُع، يرا فكد اغرتى نٌ ف بايفسد إْطاًْارتٜع

َُٓٗا بتطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً ايفسد املُصم املكرتب ست٢ عٔ ْفط٘
14
. 

طٌ قؿـ شنسٜا تاَس دا٥ِ ايبشح عٔ َع٢ٓ ايٛدٛد ست٢ ٜػرتب عٔ فٓس٣ ب

ٜظٌ ٜتعُل ست٢ تٓعدّ غدؿٝت٘، ٜٚصداد إسطاض٘ بايكًل ٚايعذص ٚايٝأع  ْفط٘ اغرتابًا

ٚايعصي١ ٚايهأب١ ٚايد١ْٝٚ ٚاإلسطاع با٫غرتاب ٜصداد خؿا٠ بعد ايتطٛز ايؿٓاعٞ ٚفتح 

إٔ ٜتؿاحل َع اجملتُع ٭ٕ  َؿاْع ؾٓاع١ٝ نبري٠ قد١ُ، ست٢ ٫ٜطتطٝع ايفسد

اجملتُع ٫ميد ي٘ ٜد املؿاسب١، بٌ ع٢ً ايعهظ َٔ ذيو فكد تصداد إَها١ْٝ اْط٬خ٘ عٔ 

صبتُع٘، ٜٚ٪ند شنسٜا تاَس ع٢ً إٔ ٚدٛد ايفسد ٫ َع٢ٓ ي٘ طاملا أْ٘ فكد ايكدز٠ ع٢ً 

 ايتهاٌَ بإْطاْٝت٘ يف صبتُع خاٍ َٔ اإلْطا١ْٝ.

ايراتٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚبطبب ٖرٙ ايفهس٠ ايعبج١ٝ  ٚبطبب ٖرا اإلسطاع با٫غرتاب

ايبشح عٔ ازبٓظ ٚاملسأ٠ ٚايػسب ٚغٛم املٛت  ْٛس٣ أبطاٍ شنسٜا تاَس ِٖ دا٥ُ

، فًريو ٚا٫ْتشاز، ٭ْ٘ ٫ َع٢ٓ هلِ يف اسباقس ٫ٚ بد إٔ املطتكبٌ خيًٛ َٔ املع٢ٓ أٜكًا

ايطسٜل ايٛسٝد عٓدِٖ َٔ خيتازٕٚ هلِ املٛت ايرٟ ٖٛ اسبس١ٜ ايها١ًَ ٚايؿفا٤ ايهًٞ ٚ

 اشب٬ف َٔ نٌ ايكٝٛد ا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاملعٝػ١ٝ.

شنسٜا تاَس يف قؿؿ٘ ٖٞ قك١ٝ املسأ٠، ست٢  عازبٗاَٚٔ أِٖ ايككاٜا اييت  املسأ٠: قك١ٝ

ْس٣ ٖرٙ ايكك١ٝ يف َعظِ قؿؿ٘، إْٗا دا٤ت يف ؾٛز٠ طبتًف١ ٚذبت تؿٛزات 

"إٕ ؾٛز٠ املسأ٠ اييت هٗست يف  ٚٚؾفات ممٝص٠ نُا قايت إَتٓإ عجُإ ايؿُادٟ:

ضٛد َتٗدٍ ع٢ً أَا تهٕٛ ؾب١ٝ مج١ًٝ ْاؾع١ ايبٝاض، ذات غعس  َعظِ ا٭عُاٍ غايبًا

َا تهٕٛ قعٝف١ َعتد٣ عًٝٗا، خيتطفٗا ايسداٍ، َٗذٛز٠،  تفٝٗا، نُا أْٗا غايبًان

َسأ٠ ٭بٞ اسبطٔ اذبٔ إىل ع٬ق١ َع زدٌ َا، نُا تتكح يف "ي١ًٝ َٔ ايًٝايٞ" إذ قايت 

و"تٚضأنٕٛ خادَ "تصٚدين
15

َسأ٠ ٚسٝد٠ تبشح عٔ شٚدٗا املفكٛد ٚتكع قش١ٝ اٖٚٞ  
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ع٢ً عادات اسباز٠  ١املتع١ًُ تعترب خبًعٗا امل٠٤٬ خازد اجملتُع املتدًف، ست٢ إٕ املسأ٠

 ٚتكايٝدٖا، ٚتطتشل املٛت، ٚاملسأ٠ نريو َٔ ٚضط غعيب ٫ تتعداٙ ف٬ ًْشظ هلا دٚزًا

ع٢ً ايؿعٝد ايطٝاضٞ أٚ ايفهسٟ ٜٚٓشؿس دٚزٖا يف إطاز ايع٬قات اإلْطا١ْٝ 

ٚايدف٤" ٚا٫دتُاع١ٝ، ٖٚٞ دَٚا َػتٗا٠ َٚستبط١ بػٛم ايسدٌ يًشٝا٠
16
. 

يكد أثاز شنسٜا تاَس قك١ٝ املسأ٠ َٔ نٌ ايطبكات ٚنػف عٔ قٝل ايعك١ًٝ 

ايػعب١ٝ ٚربًف ز٩ٜتٗا يًُسأ٠، إْ٘ عاجل قك١ٝ املسأ٠ بؿٛزٖا املدتًف١، إْٗا بؿٛز٠ ا٭ّ 

با٤، املدافع عٔ ا٭بٓا٤ أَاّ ضط٠ٛ اٯزَص يًعطا٤ ٚايتكش١ٝ، ٚأْٗا املٛد٘ ٚاملسبٞ ٚ

بايبطاط١ ٚايػعب١ٝ ٚايطراد١ ٚازبٌٗ املُصٚز باسبٓإ ايفطسٟ،  عًَُٛافاَتاشت ا٭ّ 

با٤، ٖٚٞ يف ؾٛز٠ فاع عٔ ا٭بٓا٤ ٚتطتطًِ يطط٠ٛ اٯٚيهٔ بعض ا٭ّ ٫ تطتطٝع ايد

ايصٚد١ زَص يًٛفا٤ ٚاإلخ٬ف ٚاسبب يًصٚز، ٚيهٔ ايؿٛز٠ بعض ا٭سٝإ ربتًف 

َٛظ يف أعُاي٘ بعا١َ ٜٚعتربٖا ٚربٕٛ ايصٚد١ شٚدٗا، ٚنريو إْ٘ تٓاٍٚ َٛقٛع امل

َسأ٠ تطع٢ ٚزا٤ املاٍ اٚض١ًٝ يًتٓفٝظ اييت ًٜيب هلا ايفسد املُصم بني اسبني ٚاٯخس، ٖٚٞ 

َٔ خ٬ٍ ٖرٙ امل١ٓٗ، ٚذيو نٞ تتُهٔ َٔ ايعٝؼ يف عامل فسض عًٝٗا ذيو، يطبب 

أ٠، ٚا٫خت٬ٍ ايتبأٜ ا٫قتؿادٟ بني ايفكري ٚايػين، ٚعدّ ٚدٛد املطاٚا٠ بني ايسدٌ ٚاملس

يف تٛشٜع ازبٓطني دػسافٝا
17
. 

إٔ ذنسٜا تاَس َٔ أنرب ايدعا٠ إىل  نُا بٝٓت ضابكًا اسبس١ٜ يف قؿـ شنسٜا تاَس:

اسبس١ٜ املطًك١، ٚاسبٝا٠ اشباي١ٝ َٔ نٌ شٜف ٚقٝد ٚسدٚد، غري املس١ْٖٛ بصَإ ضبدد 

ايطٝاض١ٝ، ٫ٚ ١ٜٖٛ ٚاقش١، إْ٘ زفض مجٝع أغهاٍ اسبدٚد ٚايكٝٛد ا٫دتُاع١ٝ ٚ

ع٢ً ٚزفض نٌ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايد١ٜٝٓ، إْ٘ ْاد٣ سبس١ٜ ايفسد ٚاجملتُع ْٚاقِ 

، ٚقد اعترب شنسٜا تاَس إٔ ايطًط١ تعين بايكػٛز تايطًط١ ع٢ً أٟ ؾٛز٠ ناْ

طبب يف متصم اإلْطإ ٚاغرتاب٘ عٔ ذات٘ نٓٛع تايططش١ٝ فكط ٚتتٓاض٢ ازبٖٛس ايرٟ ٜ

 َٔ ا٫ضتدفاف بعكٌ اإلْطإ.

 إٕ قك١ٝ اسبس١ٜ تتذ٢ً يف َعظِ أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ ٚأفهازٙ ست٢ تػهٌ ضبٛزًا

" "ايؿكسٖرٙ ايكك١ٝ يف "ثًر آخس ايًٌٝ" ٚ"ايسدٌ ايصظبٞ" ٚهلا، ٚخاؾ١ تتُظٗس  ًاز٥ٝط

ٚ"ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض" ٚ"ايتجا٩ب" ٚ"زسٌٝ إىل ايبشس" ٚ"َٛت ايػعس ا٭ضٛد" ٚ"ايٓطٝإ" 

 "مشظ ايؿػاز" ٚغري ذيو.ٚ"اشبساف" ٚ"ايػٓكسٟ ٚايًٌٝ" ٚٚ"ايسا١ٜ ايطٛدا٤" 

ٚقد تٓاٍٚ شنسٜا تاَس قك١ٝ ايطٝاض١ أٜكا يف قؿؿ٘ اإلبداع١ٝ ٚدعا إىل  ايطٝاض١:

زفض نٌ ْٛع َٔ ا٫ضتبداد ٚايكٗس ايطٝاضٞ ٚايطًط١ ايطٝاض١ٝ، ٚقد تظٗس ٖرٙ 

ري ذيو. ٚميهٔ إٔ ْس٣ "ايطذٔ" ٚغإىل ايبشس" ٚ "زسٌٝيف قؿـ "ايتجا٩ب" ٚ ايفهس٠ دًًٝا

ز٩ٜت٘ ايطٝاض١ٝ َٔ خ٬ٍ عسق٘ قك١ٝ اجملتُع ٚايطًط١ ا٭ب١ٜٛ ٚاملسأ٠ ٚايكُع 

 ٚازبٛع، إذ دا٤ت نٌ ٖرٙ املكاَني يتطتددّ َٛقف٘ َٔ ايطٝاض١.

ٚمل تهٔ ايطٝاض١ با٭َس ايؿعب ايرٟ ٫ خيرتم، فكد دربت٘ ايطٝاض١ ٚأقش٢ 

دٜد يًطٝاض١، ٚعين بأش١َ اإلْطإ ٚقكاٜاٙ ْاقدًا ٚضب٬ًً ضٝاضًٝا ٜهتب ٚفل فِٗ د
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املؿري١ٜ أَاّ ايك٣ٛ ايطٝاض١ٝ ايطًط١ٜٛ. ٚقد اْطًل يف ايتعبري عٔ آزا٥٘ ايفهس١ٜ 

 ٚايفًطف١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ بعدَا عهف ع٢ً تجكٝف ْفط٘.

ٜس٣ شنسٜا تاَس إٔ ايٓاع باتٛا ٜطتُس٥ٕٛ ايظًِ "فايظًِ أَس عادٟ، ٚا٫ست٬ٍ 

، ٚدخإ ايبٝٛت احملرتق١ هلٛإ عادٟ، ٚازبٛع عادٟ، ٚايكتٌ ايَٝٛٞ عادٟعادٟ، ٚا

"عادٟ...
18
. 

٫ٚ ٜٓط٢ إٔ يطٝاض١ ايتذٜٛع دٚزًا ٖاًَا يف خًل زع١ٝ َطٝع١ َػريًا بأؾابع 

ا٫تٗاّ إىل طبٝع١ ايطٝاض١ اييت ٜٓتٗذٗا سهاّ ايعامل ٚخباؾ١ ايعامل ايعسبٞ، فٝكٍٛ: "إٕ 

آخس  س٬ٍ ضبً٘ سانًُاإٖٞ إ٫ إطاس١ حبانِ غبع ٚا٫ْك٬بات ايعطهس١ٜ َا 

ٜػبع..."
19

 . 

ٜٚعُل ز٩ٜت٘ ايطٝاض١ٝ ٭مناط ايكُع ٚايتطًط ايرٟ متازض٘ ايطًط١ قد 

ايػعب، ف٬ ٜرتى فسؾ١ ربًٛ َٔ تٛدٝ٘ ايًّٛ ٚايكرع يًطًط١، ٚايطدس١ٜ َٔ زداهلا، 

، ٚتطٛدٙ ايطٛدا١ٜٚ اييت ٖٚٛ ٜعًِ متاًَا إٔ ايعامل ايعسبٞ اٯٕ ٖٛ عامل ميً٪ٙ ايكباب

هٗست نٓتٝذ١ ست١ُٝ يتًو ايٓظازات ايطٛدا٤ اييت ٜكعٗا اسبهاّ ع٢ً عِْٝٛٗ ست٢ ٫ 

٫ ايػُظ، إايسَصٟ( فإٕ ايعامل نً٘ قد زقخ يًًُٛى  ٜسٚ ايػُظ )٫سظ ا٭ضًٛب

بكٝت تػسم ٚتػسب ٫ٚ تطتطًِ ٭ٚاَس املًو، يرا جيب إٔ ٜستدٟ ايعامل ْظازات ضٛدا٤ 

ٓع املًو بإٔ ايػُظ قد أؾاخت ٭ٚاَسٙ...، فصعُا٤ ا٭١َ ٜتدبطٕٛ، "فِٗ ست٢ ٜك

ميازضٕٛ ا٫ضتبداد أسٝاًْا عٔ عًِ ٚدزا١ٜ ٚٚعٞ بٓتا٥ذ٘، ٚذيو ذبكٝكًا زبربٚت ٜكبع 

داخٌ أْفطِٗ املسٜك١ ٚأسٝاًْا أخس٣ ٜؿٛزِٖ شنسٜا أِْٗ أغبٝا٤ ٜٓكادٕٚ سباغ١ٝ 

ؿ١ٝ فكط ع٢ً سطاب ايػعٛب. ٜٚس٣ ًَٛث١ خبٝج١ تطع٢ يتشكٝل َؿاسبٗا ايػد

نريو إٔ اسبهَٛات مل تٓصٍ َٔ ايطُا٤ ٚإٔ ايٓاع ِٖ ايرٜٔ أٚددٖٚا يتددَِٗ ٫ 

يٝددَٖٛا

 

20
 . 

إٕ قك١ٝ ازبٓظ دص٤ َِٗ يكؿـ شنسٜا تاَس ٚخاؾ١ بعد َا عسف  قك١ٝ ازبٓظ:

ايبشح عٔ ايفتٝات اييت تككٞ ساداتِٗ  ٛأبطاي٘ بايعبح ٚاي٬َبا٠٫ ٚايػسب، ِٖٚ دا٥ُ

ظبٞ" "أْا ٫ أسب ض٣ٛ ايٓطا٤ ايًٛاتٞ اضتطٝع صازبٓط١ٝ، نُا ٜكٍٛ بطٌ قؿ١ "ايسدٌ اي

َكادعتٗٔ"
21
ٚنريو ظبد امل٬َح ازبٓط١ٝ يف قؿ١ "ٚد٘ ايكُس" ٚقؿـ أخس٣ بهٌ  .

يف ٚقٛح ٚغفاف١ٝ. إٕ غدؿ١ٝ املَٛظ غدؿ١ٝ َطتك١ً يف أعُاي٘ اييت تس٣ ٬َضبٗا 

٠" ٚ "ا٭غ١ٝٓ ايصزقا٤ اشبػ١ٓ" ٚ"ايبدٟٚ" قؿـ "زدٌ َٔ دَػل" ٚ"ايكسؾإ" ٚ "ايصٖس

 "زسٌٝ إىل ايبشس" ٚغري ذيو.ٚ

شنسٜا تاَس نًٗا تدٚز سٍٛ عد٠ َٛقٛعات  قؿـفاتكح مما ضبل إٔ 

أضاض١ٝ، ٖٚٞ: ايٛطٔ ٚاسبٝا٠ ايعاد١ٜ ٚاجملتُع اإلْطاْٞ ٚايهبت ايطٝاضٞ ٚايكُع 

إْ٘ زضِ يف قؿؿ٘  .ظ ٚاسبب ٚازبٛع ٚاشببص ٚاسبس١ٜ ٚغري ذيوا٫دتُاعٞ ٚازبٓ

أغهاٍ ايكُع ٚايعٓف َٚا ٜعاْٞ َٓ٘ اإلْطإ ع٢ً مجٝع ا٭ؾعد٠ ٚازبٛاْب، ضٛا٤ نإ 

إْ٘ ٜتشدخ عٔ ساٍ اإلْطإ َع ايدٚي١ . َٔ اجملتُع أٚ اسبهَٛات أٚ ا٭ضس٠ أٚ اسبادات

ٚايٓظاّ
22 

إْ٘ دعا إىل  .ٔ ايعٓف ايهأَ يف اإلْطإٚايػسط١ ٚايكإْٛ ٚايعداي١، ٜٚعرب ع
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ع ايكٝٛد ايطٝاض١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚايجكاف١ٝ، اْٛأاسبس١ٜ ايها١ًَ َٔ نٌ 

ٚؾٛز َعاْا٠ ايعُاٍ  .ٚإىل ْبر ايكُع ٚايظًِ ٚايكٗس ٚإعاد٠ ايعص٠ ٚايهسا١َ إىل اإلْطإ

ٔ ٚاملهدٚسني َع ؾٛزٖا ٫ّ املهدٚدٜآٚايف٬سني ٚأؾشاب ؾػاز ايهطب١ ٚاملسأ٠، ٚؾٛز 

شنسٜا تاَس بأضًٛب زا٥ع ضاخس يف  عازبٗاٖرٙ ٖٞ بعض ايككاٜا امل١ُٗ اييت  ٚأغهاهلا.

 .أعُاي٘ ايكؿؿ١ٝ، ٚتٓاٚهلا بًػ١ عٓٝف١ َهجف١

 

 اهلٛاَؼ:

                                                           
1-

 .71 ،ايصٜات، يطٝف١، َٔ ؾٛز املسأ٠ يف ايكؿـ ٚايسٚاٜات ايعسب١ٝ، ف 

2- 
 .60، ف، تاَس قاٍ املًو يٛشٜسٙ،صب١ً ايٓاقد )ايًٓد١ْٝ(، قؿ١  

3- 
 .64 ،فُّٖٛ شنسٜا تاَس، ، املعسف١صب١ً 

4-
 .44 ،تاَس، شنسٜا، ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض )قؿ١ دٛع(، ف 

5- 
 .55،فتاَس، شنسٜا، دَػل اسبسا٥ل )قؿ١ ايسغٝف ايٝابظ(، 

6- 
 .00 ،ايصزقا٤ اشبػ١ٓ(، ف تاَس، شنسٜا، ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض )قؿ١ ا٭غ١ٝٓ

7-
 20املسدع،  ف :  ظْف 

8- 
 . 13 ،ف شنسٜا تاَس ٚايكؿ١ ايكؿري٠، ،عجُإ َتٓإاايؿُادٟ، 

9- 
 .ْفظ املسدع

10-
 .64 ،ف دزاض١ يف ا٭دب املكازٕ،  ،سبس١ٜ ٚايٛدٛد١ٜ بني فهس ٚايٛاقعا ،ايطٝد ،عطإ 

11- 
 .35-36 ،شنسٜا تاَس ٚايكؿ١ ايكؿري٠، ف ،َتٓإ عجُإاايؿُادٟ، 

12- 
 .41-40 ،تاَس، شنسٜا، زبٝع يف ايسَاد )قؿ١ ثًر آخس ايًٌٝ(، ف

13-
 .35-36 ،، شنسٜا تاَس ٚايكؿ١ ايكؿري٠، فَتٓإ عجُإاايؿُادٟ، 

14-
 .40-41 ،شنسٜا تاَس ٚايكؿ١ ايكؿري٠، ف ،َتٓإ عجُإاايؿُادٟ،  

15-
 .12 ،تاَس، شنسٜا، ايُٓٛز يف ايّٝٛ ايعاغس )قؿ١ ي١ًٝ َٔ ايًٝايٞ(، ف 

16- 
 .53 ،شنسٜا تاَس ٚايكؿ١ ايكؿري٠، ف ،َتٓا ٕ عجُإاايؿُادٟ، 

17- 
 .63 ،املسدع ْفط٘، ف

18- 
 . 11 ،ف ك٬ب املطُٛح ب٘(، تاَس، شنسٜا، صب١ً ايتكأَ، إذا منٓا قتًٓا )ا٫ْ

19- 
 .املسدعْفظ 

20- 
 . 10 ،عبد ايسمحٔ ، طبا٥ع ا٫ضتبداد َٚؿازع ا٫ضتعباد، فايهٛانيب، 

21- 
 .03،تاَس، شنسٜا، ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض ف

 

 املسادع ٚاملؿادز:

  ،8791ّتاَس، شنسٜا، ايُٓٛز يف ايّٝٛ ايعاغس، داز اٯداب. 

  ،8791ّتاَس، شنسٜا، دَػل اسبسا٥ل، اذباد ايهتاب ايعسب. 

  ،1008ّزٜاض ايسٜظ يًهتب ٚايٓػس، تاَس، شنسٜا، زبٝع يف ايسَاد. 
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  ،1008ّتاَس، شنسٜا، ؾٌٗٝ ازبٛاد ا٭بٝض، ازباَع٘ ايتْٛط١ٝ. 

  ،ايصٜات، يطٝف١، َٔ ؾٛز املسأ٠ يف ايكؿـ ٚايسٚاٜات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠ ، داز ايجكاف١ ازبدٜد٠

8711ّ . 

  يًدزاضات، ايطبع١ ايؿُادٟ، إَتٓإ عجُإ: شنسٜا تاَس ٚايكؿ١ ايكؿري٠، امل٪ضط١ ايعسب١ٝ

 ّ.8771ا٭ٚىل، 

 ٕايطٝد: اسبس١ٜ ٚايٛدٛد١ٜ بني فهس ٚايٛاقع: دزاض١ يف ا٭دب املكازٕ، داز ايسساب يًٓػس  ،عطا

 .1008ّٚايطباع١ ٚايتٛشٜع، 

 8717، داز ايفازابٞ، 8عٝد، عبد ايسشام: ايعامل ايكؿؿٞ يصنسٜا تاَس، ط.ّ 

 َٚ 8711ّ، داز ايٓفا٥ظ، بريٚت، 8ؿازع ا٫ضتعباد، طايهٛانيب، عبد ايسمحٔ ، طبا٥ع ا٫ضتبداد. 

 

 ازبسا٥د ٚاجمل٬ت:

 8711ّ، 11صب١ً ايتكأَ، إذا منٓا قتًٓا )ا٫ْك٬ب املطُٛح ب٘(، تاَس، شنسٜا،   ع. 

  8799، 817ُّٖٛ شنسٜا تاَس، زٜاض، عؿُت، ع ، املعسف١صب١ً.ّ 

  8717، 80ع تاَس، شنسٜا، قاٍ املًو يٛشٜسٙ،صب١ً ايٓاقد )ايًٓد١ْٝ(، قؿ١.ّ 

  ،ٌٜ8771صب١ً ايٓاقد، عدد خاف يصنسٜا تاَس، ايعدد ايجاْٞ ٚايجُإْٛ، أبس.ّ 
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ضبُز مٝا٤ اهلل. ر                     


 

mzia.nadvi@gmail.com 

 

( َٔ ايضٚا٥ٝني ايعضب ايك٥٬ٌ م4006-55;3ايضمحٔ َٓٝـ )ٜعز عبز  ايبشح: ًَدك

بٓبض ايشٜٔ بضطٚا ع٢ً َٓق١ ا٭رب ايعضبٞ ٚخًؿٛا آثاصًا خايز٠، ٚسيو ٭ْ٘ ؽعض 

ٚاْعهغت يف صٚاٜت٘ دٛاْب ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ٚايغٝاعٞ ايعضبٞ اهلا١َ، قاّ  اجملتُع

عبز ايضمحٔ َٓٝـ خاف١ بتغذٌٝ ايتػريات ازبشص١ٜ اييت عقؿت بايعامل ايعضبٞ 

ٚايٓك٬ت اهلا١ً٥ ايعٓٝؿ١ اييت سزثت ٖٓاى يف صباٍ ايجكاؾ١ ٚايغٝاع١، ٚقزّ فٛص 

شبًٝر ايعضب١ٝ أٚ َا خاف١ يف رٍٚ ا عضبٖٞا اجملتُع ايايتش٫ٛت ا٫دتُاع١ٝ اييت ؽٗز

عِ ايزٍٚ ايٓؿط١ٝ، ٚقز ظبح يف عًُ٘ ايٛاعع ظباسًا ٚاععًا، ٚصمبا عاعزٙ اٜطًل عًٝٗا 

ع٢ً ٖشا ا٭َض اختقاف٘ يف صباٍ ا٫قتقار ايٓؿطٞ، حبٝح اْنِ إىل ؽضنات 

مما  َٚعاٖز عز٠ ُٜٗٗا ايٓؿط، ٚقزّ خزَات٘ يف ٖشا ايغبٌٝ ع٢ً َغتٜٛات عزٜز٠ ٖشا

دعً٘ َزصنا ٫قتقارٜات ايٓؿط، يهٔ ايؾ٤ٞ ايشٟ ٜنؿٞ ع٢ً عًُ٘ يٕٛ ا٭١ُٖٝ ٖٛ 

أْ٘ عاٜؿ ٚأسػ إسغاعا عُٝكا حبذِ ايتػريات اييت أسزثتٗا ايجٛص٠ ايٓؿط١ٝ يف 

 فُِٝ ٚب١ٝٓ اجملتُعات اشبًٝذ١ٝ ايعضب١ٝ.

جيز ايكاص٨ سنض ٖشٙ املار٠ ايعذٝب١ يف صٚاٜات٘  ايٓؿط أرا٠ ايتػٝري يف اجملتُع ايعضبٞ:

نجريا، ٚاييت دبضٟ نايزّ يف عضٚم املانٝٓات اسبزٜج١ ٚاييت تكٛر قاؾ١ً ايقٓاع١ 

َٔ َهإ إىل آخض  إلْغإ ايّٝٛإٔ ٜٓتكٌ اٚاملتشنض، حبٝح ٫ ميهٔ  يف ايعامل ايضأٖ 

إ٫ مبغاعز٠ ٖشٙ املار٠ ايغشض١ٜ اييت تٓؿخ ايضٚح يف أدغار ٖٚٝانٌ ايغٝاصات ايؿد١ُ 

ٚاملانٝٓات املزٖؾ١، ٖٚشٙ املار٠ ايغا١ً٥ اييت تعضف بايٓؿط ناْت َه١ْٛٓ يف قًب 

ايقشضا٤ ايعضب١ٝ، ٚمت انتؾاؾ٘ ع٢ً أٜزٟ ايكٛات ا٫عتعُاص١ٜ ٚاإلَرباطٛص١ٜ 

ا رخًت إىل أصض ايعضب ذبت خطابات إْغا١ْٝ طا٥ؿ١ ٚناسب١، َٚٔ ٖٓايػضب١ٝ اييت 

ٚدا٤ت َعٗا  ر اسبٝا٠ املأيٛؾ١ يف ٖشٙ ايبكاعْٗ ٢تبزأ تًو ايتػريات اييت قنت عً

أٚ َغتعزًا يكبٛهلا،  ٜهٔ اإلْغإ ايعضبٞ َأيٛؾًا بٗا بأعادٝب ٚأعايٝب اسبٝا٠ اييت مل

إىل رٚا١َ ا٫عتػ٬ٍ ٚايكُع  ٚرؾع ب٘ ختطـ َٔ َٛقع٘ ا٫دتُاعٞٚنأْ٘ ا

ٚا٫مطٗار ٫ تعضف ايتٛقـ ست٢ يزقٝك١، ٚيشيو نإ َٓٝـ ٜض٣ "انتؾاف 

ايبرتٍٚ يف اشبًٝر ايعضبٞ نٓك١ُ خطري٠ ع٢ً اإلْغإ ايعضبٞ، ذبٛيت ع٢ً إثضٙ 

إعار٠  املٓطك١ إىل نعه١ تتكامسٗا ؾُٝا بٝٓٗا ايزٍٚ ايػضب١ٝ ا٫عتعُاص١ٜ، ٖهشا مت

                                                           


 .ايزٚس١، رٚي١ قطضايٛطاص٠ ايزاخ١ًٝ،  َغ٪ٍٚ، 



 رصاعات عضب١ٝ قناٜا اسبزاث١ ٚ ا٫عتعُاص يف صٚاٜات عبز ايضمحٔ َٓٝـ       343                                     

 

Dirasat Arabia  ايزصاعات ا٭رب١ٝ ٚايؿهض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ 3129 ايعزر اشباَػ 

ٚذبٌٜٛ ايقشضا٤ إىل ناْتْٛات، ٖٞ عباص٠  باص ايٓؿط١ٝسغب عزر اٯتكغِٝ املٓطك١ 

٫ٚ أنجض" ٚقز عًل ع٢ً أثض ايٓؿط يف اجملتُع ايعضبٞ يف  عٔ َؾاصٜع ْؿط١ٝ ٫ أقٌ 

نتاب٘ "بني ايجكاؾ١ ٚايغٝاع١" قا٬ً٥: "ذبٍٛ ايٓؿط تزصجيٝا إىل أرا٠ يًتدضٜب 

ا ٚإسباقٗا، ٚصمبا قطع ايطضٜل ٚايتٓاسض، ٚع٢ً عبب يف اعتعبار ايؾعٛب ٚإخناعٗ

ع٢ً إَهاْٝات تطٛصٖا يف املغتكبٌ". ٚنُا ٜكٍٛ باسح َٚرتدِ َػضبٞ: "بإٔ عبز 

ايضمحٔ َٓٝـ قز أطاٍ ايػ٬ي١ ايؾؿٝؿ١ اييت ذبذب اسبكا٥ل ايزؾ١ٓٝ ٚايضانز٠ يف 

ايكاع، يٝدضدٗا إىل ايٛدٛر ٜٚكزَٗا يًكاص٨ يف صٚاٜات٘ يف قايب دزٜز، اعتطاع َٓٝـ 

ايقشضا٤ نُهٕٛ ثكايف ٚتاصخيٞ يإلْغإ ايعضبٞ  -َهْٛني ٫ اْؿقاٍ بُٝٓٗا عرب

إٔ ٜعٝز قضا٠٤ ايتاصٜخ  ؿٞ ع٢ً ايقشضا٤ ايبهض مسات دزٜز٠ٚايبرتٍٚ نأبضط عاٌَ أم

ٚجيعٌ َٔ صٚاٜات٘  نعـ، ٜٚكزّ يًكاص٨ ص٩ٜت٘ يٮسزاخايعضبٞ، ٜٚهؾـ َٛاطٔ اي

١ٝ ايؿذ١ ٚايهاسب١"تاصخيا ملٔ ٫ تاصٜخ هلِ يف ايهتابات ايضمس
1
. 

ٚنُا ٖٛ َعًّٛ َٔ قضا٠٤ صٚاٜات عبز  :ا٫عتعُاص ايػضبٞ َ٪سٕ خبضاب ايعامل ايعضبٞ

ايضمحٔ َٓٝـ أْ٘ ٜض٣ انتؾاف ايٓؿط يف ايقشضا٤ ايعضبٞ نٓك١ُ ٚعشاب ع٢ً 

ايٓٗٛض  ٢اهلا١ً٥ مل تغاعز ٖشٙ املٓطك١ عًاإلْغإ ايعضبٞ حبٝح إٔ ٖشٙ ايجض٠ٚ 

ت إىل َؾانٌ اإلْغإ بٌ أماؾ ذبزٜات ايعقض ايقٓاعٞ ايػاؽِد١ٗ ٚايتأٖب ملٛا

ا٫عتعُاص إىل  ٣عاعٞ ايشٟ دًب قٛٚسيو ٭ٕ ايٓؿط نإ ايغبب ا٭ ايعا٥ؿ ؾٝٗا

ٚنٌ ق٠ٛ اعتعُاص١ٜ عٛا٤ ناْت ٖٞ ؾضْغا أٚ بضٜطاْٝا أٚ  ٖشٙ املٓطك١،

ضتٗا ع٢ً اإلَرباطٛص١ٜ ازبزٜز٠ أَضٜها، نًٗا ؾذضت طاقاتٗا يف عبٌٝ إسهاّ عٝط

ٚأؾغزت  ايغشض١ٜ ايها١َٓ يف قًٛب ايقشضا٤ َٚظقت دغز ايعامل ايعضبٖٞشٙ املار٠ 

صٚح املٓطك١ ايعضب١ٝ، ٜٚعٛر عبز ايضمحٔ َٓٝـ إىل ٖشا املٛمٛع َضاصا ٚتهضاصًا يٛمع 

اينػط ع٢ً ْكط١ ايتشٍٛ اييت اْطًكت َٓٗا مجٝع ا٭ْٛاع َٔ ا٫عتػ٬ٍ 

ٝز١ٜ يف ايعامل ايعضبٞ، نُا تبزٚ ٖشٙ اسبكٝك١ ا٫عتعُاصٟ ٚرَاص اسبٝا٠ ايتكً

ٚامش١ ٚد١ًٝ يف ازبظ٤ ا٭ٍٚ َٔ صٚاٜت٘ املٛعٛع١ٝ "َزٕ املًح"، "ؾُتعب اهلظاٍ" ميجٌ 

ٚتٛاد٘ اْعزاّ  يت ٜتِ ادتجاثٗا َٔ دشٚص صبتُعٗاتًو اسبٝا٠ ايبز١ٜٚ يف ايقشضا٤ اي

ايتٝ٘( ٜٚغذٌ ايضٚا٥ٞ ايب١٦ٝ املأيٛؾ١ اييت تعٝؿ ؾٝٗا َٓش قضٕٚ ٚأسكاب ط١ًٜٛ )

جبٝت ايٛدٛر ا٭َضٜهٞ يف َعاْا٠ ٖشٙ املضس١ً اسبضد١، ٚناْت َضسًت٘ ٖشٙ َضس١ً ت

ٚإسهاّ عٝطضتِٗ ع٢ً ايٓؿط، ؾكز عٌُ ا٭َضٜهٕٝٛ داٖزٜٔ إٍلبعار ا٫ذبار  ايقشضا٤

ا، ٚاٖتُٛا بإعار٠ صعِ ايغٛؾٝيت عٔ املٓطك١، ٚاسبًٝٛي١ رٕٚ رخٛي٘ ؽضٜهًا يف ْؿطٗ

إعزار سهاَٗا ٚبٓا٤ تٛدٗاتِٗ ايغٝاع١ٝ، هلشا نإ املطًٛب َٔ ايغًطإ ٚ خضٜطتٗا

خظعٌ "إٔ ٜهٕٛ قٜٛا يٝبك٢ عًطاْا ٚإٔ ٜرتى ايغٝاع١ يػريٙ" ٚقز أر٣ ٖشا ايزٚص 

املٓٛط بقٛص٠ منٛسد١ٝ، ؾكز نإ ُٖ٘ ا٭ٍٚ إبعار إخٛت٘ عٔ ايكقض ٚايتؿضؽ 

اشبًؿٝات ايغٝاع١ٝ أٚ  عظٍ عٔسبضمي٘، يهٓ٘ ب٢ٓ َع سيو بعض امل٪عغات مب

رٜٛيٛد١ٝ، دعٌ َٓٗا ٖٝانٌ َار١ٜ داٖظ٠ يًؾشٔ ايغٝاعٞ، ٚتٛىل سيو ا٭

ا٭َضٜهٕٝٛ يف خط٠ٛ ٫سك١"
2
ٚيشيو ٜكٍٛ طًعت أبٛ طٜز يف َكايت٘ عٔ "ايغًط١  .
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ٚايزٚي١ اشبًٝذ١ٝ يف إبزاع عبز ايضمحٔ َٓٝـ" بإٔ ٖشٙ ٖٞ اسبق١ًٝ اييت دعًت َٔ 

املضس١ً تٓشقض يف إبضاط َا أمسٝٓاٙ بِٖٛ ايك٠ٛ، مبع٢ٓ إٔ ؾهض٠ َٓٝـ عٔ ٖشٙ 

َض دًٞ يف عظي٘ عٔ ؽدق١ٝ خظعٌ )املًو( مل تهٔ أنجضَٔ أنشٚب١ نرب٣، ٖٚٛ أ

 ؾعٓز َا غارص ايغًط١ٓ إىل أملاْٝا يكنا٤ ؽٗض "ٚرٕٚ َؾه٬ت تشنض ايغًط١ بغٗٛي١

٘ َٔ َٛصإ ٚتغًِ عظي ايعغٌ َع عضٚع٘ ؾإْ٘ تغًِ ساٍ ٚفٛي٘ إىل بارٕ بارٕ قضاص

أخٝ٘ "ؾٓض" ايغًط١ٓ َها١ْ" 
3

إٔ ايك٠ٛ ٚتؿنح اسبكٝك١ بعز ٖشٙ اإلطاس١ باملًو ب 

بٌ نإ ٜزاص َٔ ق٠ٛ خؿ١ٝ تتشهِ خبٝٛط ايًعب١، "ٚمل ٜهٔ  ا٭ف١ًٝ مل تهٔ يف ٜزٜ٘

ع٢ً عًِ حبكٝك١ ا٭رٚاص اييت ٜ٪رٜٗا ست٢ املكضبٕٛ دزا َٓ٘، ٚفعل خبٝا١ْ بعنِٗ 

ٚظٌ يف  ؽأْ٘ ايتػٝري اٯخض، ٚقـ عادظا متاَا عٔ ايكٝاّ بأٟ عٌُ َٔٚبػبا٤ ايبعض 

ٚاإلَرباطٛص١ٜ مل تهٔ  أملاْٝا ست٢ َات ؾأعٝز دجُاْ٘ إىل َٛصإ" ٚيعب١ ا٫عتعُاص

تكتقض ع٢ً ا٫عتػ٬ٍ َٔ قبٌ اإلَرباطٛص ا٭َضٜهٞ ؾشغب، بٌ تتذاٚط إىل مجٝع 

عُاص١ٜ ايعع٢ُ ُاص، بٌ ايك٠ٛ ا٫عتايكٛات ايػضب١ٝ اييت ٖٞ َزؾٛع١ بؿًغؿ١ ا٫عتع

عتػ٬ٍ ٚايتؾتٝت ٚايت٬عب بأصض ازبظٜض٠ ايعضب١ٝ أٍٚ َض٠ ٖٞ اييت سصعت بشٚص ا٫

 ٢ً٤ٞ َقارص ايجض٠ٚ ايطبٝع١ٝ قبٌ صببضٜطاْٝا ايعع٢ُ، ؾٗٞ اييت ناْت تغٝطض ع

اإلَرباطٛص١ٜ ا٭َضٜه١ٝ إيٝٗا، ٚمل تنعـ ٖشٙ ايك٠ٛ ا٫عتعُاص١ٜ ٚعٝطضتٗا ع٢ً 

عامل ايجايح عا١َ، ٚع٢ً ٖشٙ املٓطك١ خاف١ إ٫ بعز اسبضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، ٚيعبت اي

رٚصا سامسا يف ايكنا٤ ع٢ً ْؿٛسٖا ا٫عتعُاصٟ م 78;3قن١ٝ تأَِٝ قٓا٠ ايغٜٛػ عاّ 

ع٢ً املٓطك١، يهٔ بضٜطاْٝا ٚمعت ٖشٙ املٓطك١ ذبت ٚطأتٗا ايؾٓٝع١ يعكٛر ط١ًٜٛ، 

ٌٝ سٍٛ ٖشا قَض يف صٚاٜات٘ عز٠ َضات يهٓ٘ أعٗب يف ايتؿٚقز أؽاص ايضٚا٥ٞ إىل ٖشا ا٭

ازباْب َٔ ايتاصٜخ يًعامل ايعضبٞ عٓز َا ٜغًط بعض ا٭مٛا٤ ع٢ً َضس١ً فريٚص٠ 

ايزٚي١ ازبزٜز٠ يف اشبًٝر، ٖٚٞ َضس١ً ايغًطإ ؾٓض يف صٚاٜت٘ "ؾكز أعز ؾٓض إعزارا 

عاعزت٘ ع٢ً ايبكا٤ خافا قبٌ ايٛفٍٛ إىل ايغًط١، تٗٝأت ي٘ ظضٚف اعتجٓا١ٝ٥ 

َٓعظ٫ أ٫ٚ، عاـ املز٠ ا٭ٚىل َٔ سٝات٘ عٓز أخٛاي٘ بعٝزا عٔ فدب ايغٝاع١، ؾُٓت 

قزصت٘ ع٢ً ايقُت ٚايتأٌَ"
4

أبٝ٘ ٚفاص ٜتعًِ ٜٚعز ْؿغ٘ بٗز٤ٚ،  ثِ عار إىل ققض ،

ايتؿت إيٝ٘ أبٛٙ خضبٝط، آْشاى ٚقضص إٔ جيضب٘ ٚخيتربٙ، بعز سيو، قضصٖا ًَتٕٛ 

ايربٜطاْٞ، إعزارٙ يًٛفٍٛ إىل عز٠ ايغًط١ "افطشب٘ إىل بضٜطاْٝا َضات ايعٌُٝ 

ظ١ٜ ٚانتؾـ ايعامل"َٝتتاي١ٝ ؾتعًِ اإلظبً
5

ٚنإ ٖشا ايعٌُ ايربٜطاْٞ ايشٟ نإ  ،

٬َط١َ َطبٛعا ع٢ً طبٝع١ ايجعًب، مل ٜجٔ عٔ ٖزؾ٘ ا٫عتعُاصٟ أبزًا ٫ٚطّ "ؾٓض" 

زؼ يف سٖٓ٘ طضم ايغٝاع١ اييت مي٢ً ٜٚ ايعٌ يقاسب٘ ؾرياؾك١ يف مجٝع ا٭سٛاٍ

َٔ نتاب "ا٭َري"  ع٢ً ايعكٌ ايػضبٞ َهٝاؾًٝٞ، ٚنإ ايعٌُٝ ٜكضأ ع٢ً ؾٓض

ملهٝاؾًٝٞ "قضأ عًٝ٘، أ٫ٚ َكاطع َٔ نتاب ا٭َري ٚأٖزاٙ أٚصاقا َرتمج١ َٓ٘، ؾ٬سغ 

إٔ ؽ٦ًٝا أقضب إىل ايهؾـ أٚ ايظيظاٍ سزخ يف ؾهضت٘ ٚسٝات٘"
6

ؾعض ٚ"بزأ ؾٓظ حيًِ ٜٚ  

ٜتهتِ تعًِ نجريًا، ٜٚقُت نجريًا ٚأْ٘ باعتطاعت٘ تٓؿٝش َهٝاؾًٝٞ، ؾٛعز بٓؿغ٘ إٔ ٜ

نجريًا"
7

بأمثاص  بٌ تجُض يعٌُٝ ا٫عتعُاصٟ ايربٜطاْٞ عز٫ٚ٣ تشٖب َغاعٞ ٖشا ا 
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ٚتعٛر إيٝ٘ يف فٛص٠ ذبكٝل املقاحل ا٫عتعُاص١ٜ، ٜٚقبح ٖشا ا٭َري ايعضبٞ  ٜاْع١

ٚبٓٝت٘  َٚهٝاؾًٝٞ إٔ ٜهٕٛ يف سٝات٘، ٖٛ اٯٕ ؽدك ٖٝهً٘ ْٗا٥ٝا َا أصارٙ ٖاًَتٕٛ

يهٔ ايؿهض ٚايعكٌ َقٓٛع َٔ َٛار اعتعُاص١ٜ غضب١ٝ، ؾكز أخش ؾٓظ  ازبغز١ٜ عضب١ٝ

ٚمل ٜرتر أبزًا يف تٓؿٝش ٚفاٜا َهٝاؾًٝٞ  رصب "أْاص" ي٘ ٖاًَتٕٛ َٚهٝاؾًٝٞيف  ٜغري

اٍ ايتايٞ، َاسا عبتاز يبكا٤ عًُٝا، ٚأفبح عًٛن٘ ايغٝاعٞ صبُٛع١ إدابات ع٢ً ايغ٪

ايكٛاْني ا٭خ٬ق١ٝ،  يًغًط١ "إٕ ٖشا اهلزف حيتاز ع٢ً صأٟ َهٝاؾًٝٞ، إىل نغض

يشيو ع٢ً اسبانِ ايٓادح إٔ ٜهٕٛ أعزا ٚثعًبا يف إٓ، ٚعًٝ٘ إٔ ٜعضف َت٢ ٜٗارٕ 

َٚت٢ ٜكغٛ ٜٚؿتو"
8
. 

خض ٚععا ٚقز اربش ؾٓظ مجٝع اإلدضا٤ات يتٓؿٝش ٖشٙ امل١ُٗ يف سٝات٘، ٚمل ٜز

يف تٛظٝـ نٌ َا ميهٔ تٛظٝؿ٘ َٔ املكزصات ا٭١َٝٓ ٚايعغهض١ٜ ٚا٭عايٝب 

ايغٝاع١ٝ يٝبك٢ ع٢ً ايعضـ ٜٚتشهِ بايغًط١، ٚمل ٜكًل باي٘ َٔ ا٫يتؿات إىل َا 

ٜعضف بهْٛ٘ أَضا أخ٬قٝا، ٜٚضٜز ايضٚا٥ٞ اإلؽاص٠ إىل ْؿػ ا٭َض املِٗ قا٬ً٥ بإٔ ايزٚي١ 

ناْت يف ايٛقت  ١ ايغٝاع١ٝ املؾ١ٖٛ املٝهٝاؾ١ًٝٝ ايقٝػازبزٜز٠ اييت اعتٓزت إىل

عٌ َٔ ؽدق١ٝ ؾٓض أَريا يف ْؿغ٘ تؿتكز ٭عػ ٚدٛرٖا ايشاتٞ، ٖٚٛ ا٭َض ايشٟ د

"ؾكز اْتكٌ قضاص ايغًط١ٓ يف تًو اسبكب١ إىل  ايزاخٌ يهٓ٘ مل ٜهٔ عًطاْا يف اشباصز

زر ؾٓظ ْؿغ٘، املعاٖزات اييت اشباصز، فاص ٜقٓع يف اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ، ٚقز د

تغٌٗ ٖشا ا٭َض"
9
. 

ٜٚضعِ عبز ايضمحٔ َٓٝـ فٛص٠ ايتٓكٌ ٚايتػري ايًشإ َضت بُٗا ٖشٙ  

إىل ٚاقع صبط اي٫ٜٛات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ خٝٛط  املٓطك١ يف تاصخيٗا اسبزٜح، ٜٚؾري

ايعامل١ٝ، ٚسيو عٝاعتٗا ايؾضع١ يف ازبظٜض٠ ايعضب١ٝ باملعطٝات ٚاملعار٫ت ايغٝاع١ٝ 

٭ْ٘ ٜبزأ َٔ ٖٓا تاصٜخ اسبضب ايباصر٠ اييت ناْت أَضٜها تكٛرٖا مز ا٫ذبار 

ايغٛؾٝيت، ٚفاص َٔ املِٗ ٚاي٬طّ ملقاسبٗا ٚبايتبٝع١ ملقاحل ايػضب إٔ تجبت أصنإ 

رٚي١ إعضا٥ٌٝ يف قًب ا٭صض ايعضب١ٝ، ٚتعٌُ ع٢ً إمعاف ازبظٜض٠ ايعضب١ٝ 

ٚيًغٝطض٠ ايتا١َ ع٢ً ْؿط  اٚيتٗا يًٓؿٛس يف املٓطك١رارت ضبٚصبتعُٗا، ٚيشيو اط

راخًٝا ٚخاصدٝا، ٚاْزيعت  هلا عٔ را٥ض٠ ايتأثريايقشضا٤ ٚع٢ً قضاصٖا ايغٝاعٞ يعظ

ع٢ً ا٭صض  ، ٚاييت َٗزت ايطضٜل ٫عت٤٬ٝ إعضا٥ٌٝم89;3سضب ا٭ٜاّ ايغت١ عاّ 

ٚعٛصٜا املعٍٛ  ار َقضاينعـ ٚا٫عتها١ْ يف أدغ ٚأرت إىل بّح اييت تٓتُٞ إىل ايعضب

إعضا٥ٌٝ، ٚاعتدزَت اي٫ٜٛات املتشز٠ مجٝع  ٠ مّزعًُٝٗا يف ٖشٙ اسبضب ققري٠ املّز

ٚعا٥ًٗا ينُإ عٝطضتٗا اإلَرباطٛص١ٜ ع٢ً ايجض٠ٚ ايٓؿط١ٝ إىل داْب قطع ع٬قات 

ايقشضا٤ َٔ بك١ٝ ايعضب، ٚاعتُضت يف رعُٗا املتٛافٌ ايػاؽِ يًٛدٛر ايقْٗٝٛٞ 

ٖشا ايتٛاطٕ، ٚإٔ ٜبشح يٓؿغ٘ عٔ رٚص  ْٞؿػ ايٛقت، ٚنإ ع٢ً ؾٓظ إٔ ٜع يف املغتبّز

١ٝ ايعضب ٚإٕ ٚأ٫ ًٜتؿت إىل بك ٜتكبٌ ايٓؿٛس ا٭َضٜهٞ يف َٓطكت٘ؾٝ٘، عًٝ٘ إٔ 

 متاَا إٔ اشبطأ ايبغٝط يف ٖشا اجملاٍ قاتٌ. ٖٞظَٛا، ٚعًٝ٘ إٔ ٜع
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تعترباسبزاث١ َٔ أِٖ ايعٓاٜٚٔ ٚايكناٜا اييت ٜعتين : "اسبزاث١ ايكات١ً" ٚايعامل ايعضبٞ

بٗا عبز ايضمحٔ َٓٝـ يف صٚاٜات٘، ٚيٛ أْ٘ مل ٜهٔ مز ؾهض٠ اسبزاث١ ٚأُٖٝتٗا يف سٝا٠ 

ايؿضر املعافض يف عاملٓا ايقٓاعٞ ايضأٖ، يهٓ٘ ٜعتكز بإٔ اسبزاث١ مبؿَٗٛٗا ايػضبٞ 

ا٠ ايتػٝري اإلجيابٞ ايشٟ تعضف ٚمل تبل أر أمضاصا نجري٠ إىل اجملتُع ايعضبٞأسبكت 

ّْ ؿل يف ٖشٙ ايٓكط١ َع أسز أبضط عًُا٤ ايغٛعٝٛيٛدٝا يف ٘ ّٜتب٘ يف ايعامل ايػضبٞ، ٚنأ

ايعامل ايعضبٞ ٖؾاّ ؽضابٞ ايشٟ ٜكٍٛ بإٔ اسبزاث١ مل تقٌ إىل أٟ دظ٤ َٔ ايعامل 

باْٞ اجملتُع ايٝا خاصز ايػضب إ٫ نعٓقضأعاعٞ ي٬عت٬ٗى ٚا٫عتعبار، ٖٚٛ ٜعّز

نُٓٛسز اعتجٓا٥ٞ يف ٖشا اجملاٍ، حبٝح متهٔ ٖشا اجملتُع َٔ ايعامل ايؾضقٞ َٔ 

رصب دزٜز يًشزاث١ ٥٬ِٜ  ٚظبح يف ؽّل َٔ ٖشٙ ايتذضب١ يف م٤ٛ َتطًبات٘ ا٫عتؿار٠

  َع قناٜا ٚسادات صبتُع٘.

تع٢ٓ بايعار٠ ايعٓافضاشباف١  -يف ايتشًٌٝ ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ -ؾاسبزاث١ 

ّٛ باجملتُع ص را٥ِ َٚغتُضيف ايػضب َٓش ايعكٛر ايقٓاعٞ ايضأمسايٞ ايشٟ نإ يف تط

أٚ ايعكٛر ا٭ٚىل َٔ ايكضٕ ايغابع عؾض، ٖٚشٙ  ا٭خري٠ َٔ ايكضٕ ايغارؼ عؾض

أعايٝب يف إمعاف ْعِ ايؿهض٠ ايتكًٝز١ٜ ٚايعٓافض ناْت تعٌُ عًُٗا با٫عتُضاص 

ٌّ ا٭ْع١ُ ايتكًٝز١ٜ ايكزمي١  ٌّضب ايتذضب١ ٚايتعاطٞ، ٚناْت ايٓعِ ازبزٜز٠ ذب

تزصجيٝا، "ٖٚشٙ ايعٓافضناْت را٥ُا َٓٛط١ باإلدضا٤ات ا٫دتُاع١ٝ ا٭عاع١ٝ َجٌ 

ايعك١ْٝ٬ ٚايع١ًُٓ ٚايتُزٜٔ ٚايتقٓٝع إىل داْب املجٌ ايعًٝا ا٭خض٣ َجٌ اسبض١ٜ 

ا٫دتُاعٞ" ٚايتطٛص ٚايؾعٛص بايؿضح ٚنضا١َ ايشات ٚايزميكضاط١ٝ
10
. 

اجملتُع ايعضبٞ ازبزٜز بٓؿػ َضاسٌ ايتطٛص ٚايتشزٜح؟ ٌٖٚ أخشت  ؾٌٗ َّض 

اسبزاث١ دشٚصٖا يف ٖشا اجملتُع ايؾضقٞ ع٢ً ْؿػ ايٓٗر ايشٟ اربشت٘ يف أٚصبا 

ايػضب١ٝ، اييت اْطًكت َٓٗا سضن١ اسبزاث١ يف ايعكٛر ا٭ٚىل َٔ ايكضٕ ايغابع عؾضأٚ 

ّٕ اصٜخ اسبزاث١ ٚدبضبتٗا يف ايؾضم ت قبً٘؟ ٫ ٜعتكز ايضٚا٥ٞ عبز ايضمحٔ َٓٝـ يف أ

غِ ب٘ اسبزاث١ يف ايعامل ايػضبٞ ا٫عتعُاصٟ، املتٛعط حي٬ُٕ ْؿػ ايطابع ايشٟ تّت

ٖٛ ٜض٣ إٔ اسبزاث١ يٝغت مما تٓؿع اجملتُع ايعضبٞ، بٌ دا٤ت إىل ٖشا ازباْب َٔ 

ا٫عتعُاص١ٜ، ٚيشيو ٜعتكز "بإٔ َؾضٚع اسبزاث١  ٣عٔ طضٜل ايكٛ ضايعامل املتشّن

ايعضب١ٝ مل ٜهتٌُ بعز"
11
. 

ٜٚهؾـ ايًجاّ  اص٥ٝ٘ إىل ايتأْٞ يف ٖشٙ اسبكٝك١ٜزعٛ عبز ايضمحٔ َٓٝـ ق 

ؾضمٗا ع٢ً ٚدٛر ٖشا اجملتُع، ٖٚٛ ٫  ان١ ٚايكات١ً" اييت مّتعٔ ٚد٘ "اسبزاث١ ايؿّت

ّٟ عبب ي٬يتباؼ يف ؾِٗ ٖشٙ ايؿهض٠ اييت عًُت عًُٗا ايتزَريٟ يف تٛقٝـ  ٜض٣ أ

أٚقـ ٖشٙ  بات اجملتُع ايعضبٞ، ٚسيو ٭ٕ ا٫عتعُاصث١ ٚؾل َتطًّعًُٝات اسبزا

 تدًـ ٚا٫عتعُاص يف ايٛطٔ ايعضبٞصخي١ٝ عري٠ ايا ًَشُت٘ ايتايع١ًُٝ، "ٚقز عضر يف

ٚعري٠ ايتٜٓٛض ايعضبٞ ايشٟ ٖظَ٘ ا٫عتعُاص، يشا أؽاص َٓٝـ أنجض َٔ َض٠ إىل 

َّ َجاهلا  قزمي١" ْٚغكا ؾام٬ َٔ ايكِٝضت "ٚاسات مج١ًٝ "اسبزاث١ ايكات١ً" اييت ر

صٜخ اعب اهلظاٍ ايشٟ ٖٛ ت١ٜ: َتسيو ايبزٟٚ ايشٟ ٫ تػارص أطٝاؾ٘ فؿشات ايضٚا
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بزا َٓٝـ ساصعا يًشانض٠ ايك١َٝٛ ايعضب١ٝ  ٜٚعضف اسبامض ايعضبٞ  ٚإْغإ ٚسانض٠

١ ٚإٔ َعضؾ صٜخايٝ٘ َ٪نزا ٚسز٠ ايغٝاع١ ٚايتاملٗظّٚ ٚاملامٞ ايكضٜب ايشٟ أؾن٢ إ

صٜخ ؽضط يتػٝري ايٛاقع ايعضبٞ"اايت
12
. 

ايٓبٌٝ"  ٚيعٌ ايتعًٝل ايشٟ سنضٙ ضبُز ايكؾعُٞ يف نتاب٘ "تضساٍ ايطا٥ض 

ا ؾاف٬ ٖٓا َض٠ أخض٣، ٚسيو ٭ْ٘ ٜنع خّط ٔ صب١ً "ازبزٜز" جيزص بايشنضعْك٬ 

بني َٓٝـ ٚايضٚا٥ٝني ايعضب اٯخضٜٔ َٔ سٝح املعازب١ بكن١ٝ اسبزاث١، ؾٝكٍٛ: "يف 

عبز ايضمحٔ َٓٝـ صا٥ز َٔ صٚار اسبزاث١ ايضٚا١ٝ٥  اعتكارْا إٔ ايضٚا٥ٞ ايعضبٞ ايهبري

ايعضب١ٝ، إٕ مل ٜهٔ صا٥زٖا، ٜٚضتهظ اعتكارْا ٖشا إىل ؾِٗ يًشزاث١ ٜضبطٗا َنُْٛا 

ٜؿضغُٗا َٔ ضبتٛاٖا" ٚؽه٬ بايتشزٜح َٛمٛعا ٚساتا، ٫ٚ
13
.  

ٛا اسبزاث١ ؽه٬ ز ظّٓؾإسا نإ بعض ايضٚا٥ٝني "اسبزاثٝني" ايعضب ق 

ّٕ َٓٝؿا مل ٜقب مبٗٛؼ املٛم١  ٚايتشزٜح ساتا، ؾٛقعٛا يف "ايؾه١ْٝ٬" ٚ "اإلصار١ٜٚ"، ؾإ

ٖشا، بٌ عهػ ايٛاقع ايعضبٞ ايضأٖ عهغا دزيٝا، ؾُٗ٘ يف َامٝ٘ ٚسامضٙ َٚغتكبً٘، 

ٌّ ضبهٌ َا يف ٖشٙ ا٭ط١َٓ َٔ تٓاقنات، ٚعّب ُٝٓٗا َا ب عٓ٘ عضٚرا ٚأعايٝب ٚتكٓٝات، به

 َٔ ع٬قات.

 ٌّ ك٘ َٓٝـ ع٢ً املغتٜٛني اسبزاث١ تهٕٛ أٜنا، يف ايتذاٚط ايشٟ سّك ٚيع

ص١ٜ٩ ٚرع٠ٛ: ص١ٜ٩  -نُا يف نتب٘ ا٭خض٣ -ايٛاقعٞ ٚايؿهضٟ، ؾأْت دبز يف صٚاٜات٘

يإلْغإ ايعضبٞ املُظم بني سزاث١ ايتدًـ ٚسزاث١ ايتكزّ، ٚرع٠ٛ إىل ْؿٞ ا٭ٚىل 

يقاحل ايجا١ْٝ"
14
. 

ٕ  ايكُع إايضأ٣ ٚا٭رب َٔ ايعامل ايعضبٞ ٜكٍٛ بعض أفشاب : ٚايغذٔ ايكُع

ٚايٓؿط ٜؾه٬ٕ َٛمًٛعا أعاعٝا يف صٚاٜات عبز ايضمحٔ َٓٝـ، ٚنٌ قاص٨ٍ يضٚاٜات٘ 

طبٝعٞ ٭ٕ ٖشا  ايعزٜز٠ َٓٗا "َزٕ املًح" املٛعٛع١ٝ، ٜتؿل َع ٖشا ايتعًٝل، ٖٚشا أَض

ٞ يف َععِ ا٭عٛاّ ايك١ًًٝ اييت قناٖا يف ٖشا ايضٚا٥ٞ ايؿش قز عاـ سٝا٠ ايػضب١ ٚايٓؿ

ايعامل املتُزٕ ايضأٖ ايشٟ ٜغٛر ؾٝ٘ ايعًِ ٚا٫عتبزار ٚأْٛاع َٔ ايكٗض ٚا٫مطٗار 

ٛت يٮؾٛاٙ اييت ؾضض عًٝٗا ٚايتعشٜب، ٚيشيو عظّ ع٢ً نتاب١ ايضٚا١ٜ إلعطا٤ ايق

ُّ اسبعض ٔ ا٭ساعٝػ امله١ًَٛ ا جيٍٛ يف أعُام قًٛبِٗ َست٢ ٫ ٜتُهٓٛا َٔ ايتعبري ع

ؼ ٖشا ايضٚا٥ٞ سٝات٘ يًهتاب١ عٔ ؽدق١ٝ اإلْغإ ايؾعيب ق١، نّضٚايعٛاطـ املُّظ

ّٚ ُّايعارٟ ايشٟ ٫ ٜغتطٝع اشبضٚز َٔ ر يشٟ ؿ اا١َ ا٫عتػ٬ٍ ٚا٫عتعبار، ايؿضر املٗ

سبٝا٠ ايهضمي١ ٜٚكنٞ سٝات٘ َطضٚرا ََُٚٗٛا نإٔ ا ٜبك٢ را٥ُا ع٢ً ٖاَؿ اجملتُع

ّٜ طا٥ض٠ عٓكا٤أفبشت  اّ ايعٝؿ مل تعز إ٫ َقارص ايشٍ ٚاشبٓٛع ٚاإلس٫ٍ، ٚنُا ٚأ

صعِ ٜكٍٛ ايزنتٛص ْبٝ٘ ايكاعِ يف َكاي١ ي٘ سٍٛ أ١ُٖٝ صٚاٜات عبز ايضمحٔ يف 

يف صٚاٜات َٓٝـ ٖٛ  ٕ "اإلْغإ ايؾعيب نُا ظٗضإفٛص٠ ؽدق١ٝ اإلْغإ ايؾعيب 

ايضطم ٚعبٌ  ٗا اي١َٝٛٝ َٔ تٛؾريايشٟ تؾػً٘ ُّٖٛ اسبٝا٠ َٚا تؿضم٘ عًٝ٘ َؾاغً

نٌ َا ٜقارؾ٘ ٜٚتعضف عًٝ٘  مُإ ايعٝؿ، ٚايشٟ ٜٛاد٘ اسبٝا٠ َٜٛٝا ؾٝدترب

َّ ٜتكٔ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ ٚيهٔ اسبٝا٠  ٫ ٞ ايشٟ قزٜٚعاْٞ َعاْا٠ ؾع١ًٝ، ٖٛ اإلْغإ ا٭
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ضف نٝـ ٜتقضف اييت ٜٛادٗٗا ٚايتذاصب اييت خيٛمٗا دبعٌ َٓ٘ إْغاْا ٚاعٝا ٜع

ٜٚعٌُ ع٢ً تػٝريٖا عبٛ ا٭ؾنٌ، ٖٚٓا َا دعٌ َٓٝـ ٜكٍٛ:  نٝـ ٜتؾبح باسبٝا٠ٚ

َٔ املجكؿني" ٚأنجض فزقا َٔ ايهجري ٢ْغإ ايعارٟ أنجض غٓ"إٕ اإل
15
. 

ٚايؿغار  يًذظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚاجملتُع ايعضبٞ ؾايٛاقع املتأصدح ايشٟ جيزٙ طا٥ض 

يٝػ إ٫ بعض ازبٛاْب يقٛص  ايشٟ ٜغٛر ع٢ً ايقعٝز ايجكايف ٚا٫دتُاعٞ ٚايغٝاعٞ

١ٜ، ؾأط١َ اسبض١ٜ ٖٞ َٔ أِٖ ٜات ايؿهض١ٜ ٚاملاّرايكُع ٚا٫عتبزار َٚقارص٠ يًشّض

عٌُ عزر نبري َٔ  ا٭طَات اييت ٜعاْٞ َٓٗا ايؿضر ٚايؾعب يف اجملتُع ايعضبٞ، ٚقز

ٚأخشٚا  شغني ايٛمع ؾٝ٘ٚا٭رب ٚايجكاؾ١ يف ٖشا ازبظ٤ َٔ ايعامل يت صداٍ ايؿهض

اسبض١ٜ نُشٛص جملٗٛراتِٗ، ٚاعتُضت ٖشٙ املغاعٞ ط١ًٝ ايكضٕ املٓقضّ، "ؾُٓش 

بزا١ٜ ايكضٕ ايؿا٥ت ٚاملجكـ ايعضبٞ ٜؾهٛ َٔ ا٫عتبزار ٚايعًِ بهٌ أؽهاي٘، ٚقز عُز 

ٚاقرتاح ايٛعا٥ٌ  جكؿني إىل ذبًٌٝ أعباب٘ ٚطباطضٙ ٚضباٚي١ إجيار ايقٝؼَععِ امل

ّٛيًدضٚز َٓ٘ إىل أؾل اسبض صا َٚكٓعا َٚتٛاصثا، ١ٜ، أَا ايّٝٛ ؾكز أفبح ايكُع َط

ٚأَغ٢ َتذشصا يف رقا٥ل سٝاتٓا اي١َٝٛٝ، ؾايعامل ايعضبٞ عاْٞ َٔ ٚطأ٠ تاصٜخ طٌٜٛ 

َٔ اسبهِ ايطا٥ؿٞ أٚ ايعغهضٟ أٚ غريٙ َٔ ا٭ْع١ُ اييت تػٝب عٓٗا أبغط َؿضرات 

َٜٛٝا  ٍ ٚايغذٔ غشا٤بشت ثكاؾ١ ا٫عتكاايزميكضاط١ٝ ٚايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ، أف

يًُٛاطٔ ايعضبٞ، ؾايغذٕٛ ايغٝاع١ٝ تؾرتى بقؿ١ ٚاسز٠ ٖٞ ايتعاٌَ ايٛسؾٞ َع 

قز  املعتكٌ عٛا٤ نإ ايتعشٜب دغزٜا ْٚؿغٝا ٚقٗضا ٚإس٫٫ يٝػ إ٫ خٛؾا َٔ ؾهض

ب٘ اجملتُع ؾٝقبح ْٗر سٝا٠" ٜٓتؾض
16
. 

ًط١ ٚايزٚي١ اعتٓا٤ا قز اعت٢ٓ عبز ايضمحٔ َٓٝـ بكن١ٝ ايغ: ايزميكضاط١ٝ ٖٞ اسبٌ

ُّ يف إبزاعات٘  ١ ا٭نجضنبريا يف صٚاٜات٘، ٚيشيو أفبشت َٔ إسز٣ ايكناٜا املٗ

ا٭رب١ٝ، ٚسيو ٭ْ٘ ٫ ٜض٣ ايؿضم بني ايغًط١ ٚايزٚي١، ؾايزٚي١ اشبًٝذ١ٝ بايٓغب١ ي٘ 

ّٛ اإلَرباطٛص١ٜ تكّٛ ع٢ً ايكٛاعز ا٭دٓب١ٝ ٚ ١يٝغت إ٫ رٚي١ ّٖؾ َاتٗا ايشات١ٝ َٚك

صخيٗا ايطٌٜٛ ٚآؾاقٗا اإىل ت معٝؿ١ دزا، ٚقز ٚفٌ إىل ٖشٙ اسبكٝك١ بعز ايٓعض

صٜخ ٖشٙ ايزٚي١ مبٓعٛص طبتًـ، اايغبب ايشٟ رؾع٘ إىل ص١ٜ٩ ت املتغع١، ٖٚشا ٖٛ

مل٪عؿ١ اييت محًت٘ ع٢ً صخيٗا ُٖٚٝا َٚقطٓعا، ٖٚشٙ ٖٞ اسباي١ ايٝا٥غ١ ٚاات ٚاعترب

ِّا١ٝ، تصٜخ ايبزٌٜ يًذظٜض٠ ايعضبانتاب١ ايت ايؾعب ٚاإلْغإ  صٜخ ٜٓعهػ ؾٝ٘ ٖ

أسز  ضصٜخ ايب٬ط ٚا٭عض٠ اسبان١ُ املظخضف، نُا ٜعّباٜٚهٕٛ طبتًؿًا عٔ ت ايعارٟ

ٖٛ اسبه١َٛ، ٖٛ ايزٚي١" أؽدال ايضٚا١ٜ عٔ ٖشا ايٛاقع بكٛي٘: "ايكقض
17
. 

ٖشا ايٓٛع َٔ اسبه١َٛ ٚايزٚي١، سٝح  صٚاٜات عبز ايضمحٔ َٓٝـ ثٛص٠ مّز 

ِّ اسبان١ُ ايؾعب بأعايٝب ٚحيهِ بعض ايٓدب١ َٔ ا٭عض٠  تُٗٝؿ ايؾعب ٜت

ٕ ايضٖب١ اييت ؾضمتٗا إإ بطضم ٫ إْغا١ْٝ، ٚصمبا ٜكاٍ ٚيف بعض ا٭سٝ رنتاتٛص١ٜ

ايغًط١ بأعايٝبٗا ايكاع١ٝ، ٚاملٓاذ ايشٟ ٚيزت٘ يتنُٔ محا١ٜ ايٓعاّ ٚأؽداف٘، 

ٜبايػٕٛ يف ايتٓاطٍ عٔ سضٜاتِٗ  ٚيػٝاب ايكنا٤ املغتكٌ ٚايكإْٛ، دعًت ايهجرئٜ

ٚسكٛقِٗ، ٜٚؿكزٕٚ غضٜظ٠ ايزؾاع عٔ ايٓؿػ، ٜٚغًُٕٛ يهٌ َا تضٜزٙ ايزٚي١ ٚبإقضاص 
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ّٛ ٍ ايبؾض إىل أعايٝبٗا، ٚغايبًا َا تهٕٛ َظاد١ٝ أٚ بزاؾع اإلس٫ٍ ٚا٫ْتكاّ، ٚحبٝح ٜتش

ص٠ ع٢ً قطعإ، "ٜٚتشٍٛ اسبانِ ٚساؽٝت٘ إىل آهل١، ٜعطٕٛ ٚميٓعٕٛ َٔ رٕٚ ايكز

َٓاقؾتِٗ أٚ ا٫عرتاض ع٢ً َا ٜؿعًٕٛ"
18
. 

ايعضبٞ َٓش بزا١ٜ بنضٚص٠ ايتٛد٘ إىل ٖشا ازباْب ايغ٧ َٔ اجملتُع  ٚقز ؽعض 

ُّ سٝات٘ ايغٝاع١ٝ ٚملا أخش يف نتاب١ ايضٚاٜات ٣ ملجٌ ٖشٙ ايعاٖض٠ ١ٝ ايتقّزصأ٣ أٖ

ع٢ً اجملتُع ًط١ اييت ربٓل ٚسشص ايٓاؼ َٔ أخطاص َجٌ ٖشٙ ايزٚي١ ٚايغ ايغا٥ز٠

ٚاعتدزّ ايٛعا٥ٌ امل١ُ٥٬  َٔ تزاعٝاتٗا ايغًب١ٝ ع٢ً اسبٝا٠ْٚب٘ ايؾعب  سٝات٘

يتششٜض ايٓاؼ ٚتٓبِٝٗٗ َٓٗا، ٚيشيو ٜبشح َٓٝـ يف َععِ نتابات٘ ا٭رب١ٝ 

َٚكا٫ت٘ ايغٝاع١ٝ ٚصٚاٜات٘ اإلبزاع١ٝ عٔ ايٛع١ًٝ امل٪ثض٠ اييت تكزص ع٢ً إبار٠ ب١٦ٝ 

ٚإطاي١ خٝبات اٯَاٍ ٚاهلظا٥ِ اييت سبكت بايؾضم ا٭ٚعط،  ـايعٓـ ٚاشبٛف ٚايتدًّ

ٌّ ّٟ ٫ٚ ٜعتكز إٔ ٖشا اسب ع٣ٛ ايزميكضاط١ٝ، ٖٚشٙ  أعًٛب آخض َٛدٛر يف أ

ّٛ ٠ اإلَرباطٛص١ٜ ا٭َضٜه١ٝ، بٌ ٖٞ ايزميكضاط١ٝ يٝغت تًو اييت تزعٛ إيٝٗا ايك

كضاط١ٝ عبز ايزميكضاط١ٝ اييت تعضف بكُٝٗا اسبكٝك١ٝ ٚاإلْغا١ْٝ، "ٚيٝغت رمي

ل يف ايؾضم املتٛعط رميكضاط١ٝ َقطٓع١ َٔ ايضمحٔ َٓٝـ اييت ٜت٢ُٓ إٔ ذبّك

ٌّ  ايٛصم، ٖٚٛ ٜبشح عٔ املدضز َٔ املأطم ٚاملؾانٌ يف ايؾضم ا٭ٚعط، ٜٚض٣ اسب

ل ايزميكضاط١ٝ بهٌ عٓافضٖا َٚكتنٝاتٗا"ايٛسٝز يًُؾانٌ بإٔ تطّب
19
"يف َجٌ ٚ .

ٚايٛفٍٛ  ٔ إٔ ٜتقٛص بزا١ٜ َعازب١ ايكناٜاصع١ ميهٖشا املٓاذ، ٚع٢ً م٤ٛ ٖشٙ املُا

إىل فٝؼ ٚقٛاعز ذبهِ ايتعاٌَ بني ا٭ؾضار، ٚبِٝٓٗ ٚبني ايغًط١، ٚبِٝٓٗ ٚبني 

اٯخضٜٔ"
20
.

 

أٟ قن١ٝ َٔ قناٜا ايعامل ايعضبٞ يف  مل ت٪ثض: قن١ٝ ؾًغطني تٛدز يف قًب صٚاٜات٘

ٚسيو ٭ْٗا ناْت َٔ قن١ٝ ؾًغطني،  عكٌ ايضٚا٥ٞ عبز ايضمحٔ َٓٝـ أنجض

اَتظدت بًشُ٘ ٚرَ٘ نُا نإ اسباٍ َع ا٭طؿاٍ ٚا٭بٓا٤ ايشٜٔ عاؽٛا َع٘ يف عٗز 

ٖشٙ ايكن١ٝ يف ْؿغ٘، سُٝٓا  ايضٚا٥ٞ ْؿغ٘ إىل عُل أثض ايطؿٛي١ يف عُإ، ٚقز ٜؾري

٘ ا٭طؿاٍ َع ٜشنض املأعا٠ اييت ٚقعت بؿًغطني ؾٝكٍٛ: "قبٌ املزصع١، ٚصمبا صمع

عِ آخض، ٚنإ ي٘ ٚقع خال اعِ ؾًغطني ٜرترر أنجضَٔ أٟ انإ سًٝب ا٭َٗات، 

ؾًعب١ ايعغهض ٚاسبضا١َٝ،  يعاب ا٭ٚىل اييت ٜبتزعٗا ايقػاصٚظ٬ٍ نجٝؿ١، أَا ا٭

ٜػًبٕٛ  يعب١ ايعضب ٚايٝٗٛر، ْٚتا٥ر ايًعب ضبزر٠ عًؿا، ٚقبٌ إٔ تبزأ ايعغهض

يبدٌ ٚقغ٠ٛ ايكًب ٚايٛؽا١ٜ، اسبضا١َٝ، ٚايعضب ٜتػًبٕٛ ع٢ً ايٝٗٛر، أَا عٔ ايضبا ٚا

ٚفؿات أخض٣ َؾاب١ٗ، ؾإْٗا تتدًك، بعض ا٭سٝإ به١ًُ ٚاسز٠، ٜٗٛرٟ، قز تهٕٛ 

ٖشٙ ايقٛص٠ ْتٝذ١ ا٫ستهاى، بُٓاسز َع١ٓٝ أٚ َعضؾ١ ٖشا ازباْب ؾكط، ٚصغِ أْٗا ٫ 

تع٢ٓ ازبُٝع إ٫ أْٗا ايقٛص٠ ايغا٥ز٠"
21
. 

بٌ تعًِ ايضٚا٥ٞ عبز ايضمحٔ َٓٝـ  ع٢ً ٖشا ؾشغب ا٭َض ٚمل ٜكتقض 

ٚأتضاب٘ خ٬ٍ رصاعت٘ ٚبكا٥٘ يف عُإ رصؼ ايٛط١ٝٓ َٔ ٖشٙ ايكن١ٝ، ٭ْٗا ناْت 

تٛسز ايٓاؼ صغِ اخت٬ؾِٗ يف أَٛص ٚقناٜا أخض٣ َتعزر٠، ٜٚبزٚ إٔ ايعاطؿ١ تؾهًت 
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 هلا ع٬ق١ بايكن١ٝ ايؿًغط١ٝٓٝ، "يف املزصع١ َٔ خ٬ٍ ايزصٚؼ ٚا٭ْاؽٝز َٔ عٓافض

ا٭ٚىل، ناْت ايٛط١ٝٓ، سص٠ٚ ايٛط١ٝٓ، تتشزر ٚ تتذغز يف املٛقـ َٔ ؾًغطني، ٚإسا 

اختًـ ايٓاؼ سٍٛ أٟ ؽ٤ٞ ؾإِْٗ ٫ خيتًؿٕٛ سٍٛ ٖشٙ ايكن١ٝ"
22
. 

 ْؿام ايكٛات ا٫عتعُاص١ٜ ايػضب١ٖٝشا ٖٛ ايعٗز املعًِ ايشٟ ؽاٖز ايضٚا٥ٞ ؾٝ٘  

 ٚنشبٗا ايغاؾض يًعامل ايعضبٞف١ ايك٠ٛ ا٫عتعُاص١ٜ ايربٜطا١ْٝ ٚاعتػ٬هلا ٚخا
ْني إلقا١َ رٚي١ ٜٗٛر١ٜ يف قًب ا٭صض ايعضب١ٝ املكزع١، ٚرٚعٗا ع٢ً مجٝع ايكٛا

ايقٗا١ٜٓ،  ٚتٗضٜب ايٝٗٛر إىل أصض ؾًغطني يتغٌٗٝ أَض ايعامل١ٝ ٚا٭خ٬م اإلْغا١ْٝ

عٓافض ا٭عاع١ٝ ٖٛ عًٛنِٗ  ؾٝكٍٛ: "أَا املٛقـ ايغًيب َٔ اإلْهًٝظ، ؾإٕ أسز

ك١ تعاًَِٗ دباٙ ايكن١ٝ ايؿًغط١ٝٓٝ َٓش اسبضب ايعامل١ٝ ا٭ٚىل، بإع٬ٕ ٚعز ٚطضٜ

يف املعا١ًَ بني ايعضبٞ ٚايٝٗٛر خ٬ٍ ؾرت٠ ا٫ْتزاب" بًؿٛص أ٫ٚ، ثِ ايتُٝٝظ
23
. 

باملضاص٠  ٚنإ ٜؾاٖز عبز ايضمحٔ َٓٝـ نٌ َا حيزخ يف سيو ايٛقت ٜٚؾعض 

ٚتهايب ايكٛات ايػضب١ٝ  ؾًغطنيع١ٝ اييت تٛيزت بغبب قن١ٝ دباٙ ايعضٚف ايكا

ٚاست٬ٍ إعضا٥ٌٝ أصض ؾًغطني املكزع١  ايعزٚا١ْٝ ع٢ً أصض ايعامل ايعضبٞٚ

ك١ ؾ٢ سٖٔ عبز مبغاعز٠ ا٫عتعُاص ايربٜطاْٞ ايػاؽِ، ؾدًؿت ٖشٙ ايٛقا٥ع آثاصًا عُٝ

أبزا َٔ طا١ٜٚ ؾهضٙ، ٖٚشا َا ٜتذ٢ً يف صٚاٜات٘ اييت  ٚمل تٓشغض ايضمحٔ َٓٝـ ٚعكً٘

عٔ ٖشٙ ايؿهض٠  نتبٗا َزؾٛعا بٗشٙ ايكن١ٝ اهلا١َ يف سٝا٠ نٌ عضبٞ، ٚقز عرب

ناْت َٔ أِٖ  م89;3ٚإسغاع٘ ايعُٝل دباٙ ٖشٙ ايٓهب١ سٝح قاٍ بإٔ ٖظمي١ 

ٞ ٖ ،89;3اسبٛاؾظ اييت رؾعت٘ إىل نتاب١ ايضٚاٜات، "٫ٚ أسٜع عضا إسا قًت إٕ ٖظمي١ 

١ يًٗضٚب، ٚإمنا نٛع١ًٝ يًُٛاد١ٗ، يٝػ نٛعًٝ اييت دعًتين أتٛد٘ إىل ايضٚا١ٜ

يف صٚسٞ ٫ ميهٔ أْغاٙ.......عامل عضبٞ بٗشا ا٫تغاع، ٚبٗشٙ  ؾكز نإ يًٗظمي١ تأثري

 ٚبٗشا ايهِ َٔ ايؾعاصات ٚاينذٝر ٜتغاقط ٜٟٚٗٛ يٝػ خ٬ٍ عت١ أٜاّ اإلَهاْات،

٫ٚ بز يف اسبٝا٠ ايعضب١ٝ،  ٚإمنا خ٬ٍ عاعات ق١ًًٝ، قًت يف ْؿغٞ: ٖٓاى خًٌ نبري

..... ؾنش٘ أٜنا، ٚصمبا تهٕٛ ايٛع١ًٝ ا٭عاع١ٝ ٖٞ ايضٚا١ٜ َٔ انتؾاف ٖشا اشبًٌ ٚ

ٚاعتربٖا  ؾكط نكضا٠٤، ٚإمنا أٜنا نُُاصع١ يٝػ ٖٚشا َا رؾعين إىل ايضٚا١ٜ

طضٜكٞ يف ايٛفٍٛ إىل َا أصٜز"
24
. 

اط ٚاملبزع ايؿش ْٚعضا هلشٙ اشبًؿٝات يف سٝا٠ ٖشا ايضٚا٥ٞ ايعضبٞ املُت 

جيز قاص٨ صٚاٜات٘ عضرا َؿق٬ عٔ قن١ٝ ؾًغطني، ٚقًُا ٜتٓش٢  ايضمحٔ َٓٝـزعب

ٖٛ عٔ ٖشٙ ايكن١ٝ، ؾُععِ صٚاٜات٘ ذبٌُ يف طٝاتٗا أيٛاْا عزٜز٠ ملعاْا٠ ؾًغطني، 

عٔ ايعٛاطـ امله١ًَٛ بغبب اهلظمي١ ع٢ً أٜزٟ أعزا٤ ايعضب، ٚتغًط صٚاٜات٘  ٚتعرب

مٛا٤ ع٢ً معـ ٚاعتها١ْ ايزٍٚ ايعضب١ٝ يف ٚد٘ ٖشٙ ايتشزٜات ايؿتان١، ؾهٌ َٔ ا٭

عريت٘ ايشات١ٝ "عري٠ "ا٭ؽذاص ٚاغتٝاٍ َضطٚم" ٚ"سني تضنٓا ازبغض" ٚصٚاٜات٘ 

َز١ٜٓ" ٚغريٖا ايعزٜز َٔ املكا٫ت ٚاسبٛاصات يٝغت إ٫ تعبريا عٔ ٖشا اإلسغاؼ املضٜض 

 امل١٦ًٝ بهجرئَ اشبٝبات ٚقتٌ اٯَاٍ، ست٢ امطضايشٟ ؽعض ب٘ ايضٚا٥ٞ خ٬ٍ سٝات٘ 

إٔ ٜكٍٛ يف َٓتز٣ عبز اسبُٝز ؽَٛإ يف ا٭صرٕ: "إٕ ايؿرت٠ اييت ٜعٝؾٗا ايعضب  إىل
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َٓش ٖظمي١ ْٜٛٝٛ/سظٜضإ ست٢ اٯٕ َٔ أفعب ايؿرتات ٚأعٛأٖا، ْعضا يًتهًـ ٚؽٝٛع 

ا٭ر٢ْ، إماؾ١ إىل  صٚح ايٝأؼ، ٚاْعزاّ َٛقـ ايتنأَ أٚ ا٫تؿام ع٢ً َطايب اسبز

عٝار٠ ايُٓط ب ايزميكضاط١ٝ ٚاجملتُع املزْٞ ٚايتبع١ٝ ا٫قتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ، ٚغٝا

ٚا٭١َٝ بايٓغب١ يًػايب١ٝ ٚيف َععِ ا٭قطاص، ٚاْعزاّ  ا٫عت٬ٗنٞ، ثِ تظاٜز ايؿكض

اسبٛاص ازبزٟ سٍٛ ايٛاقع ايضأٖ َٚا جيب عًُ٘ ملٛاد١ٗ ايتشزٜات ايهرب٣، خاف١ إٔ 

َٔ  م بٝٓٓا ٚبني اٯخضٜٔ تظرار ٚتتغع، ثِ ا٫ْكغاَات اسبار٠، ٚع٢ً نجريايؿضٚ

َغت٣ٛ، ٚيف اجملا٫ت ناؾ١، راخٌ نٌ قطض، ٚبني ا٭قطاص ايػ١ٝٓ ٚا٭قطاصايؿكري٠، 

 أٚ خاف١ يًهؿا٤ات حبجا عٔ ؾضل أؾنٌ ٖٚضبا َٔ ايكُع ايكا٥ِ ٚاهلذض٠ املتظاٜز٠،

ٌ ايغًطات ايغٝاع١ٝ أٚ َٔ قبٌ ايك٣ٛ عٛا٤ َٔ قب طٜار٠ ايتنٝٝل ع٢ً ا٭ؾهاص

احملاؾع١، ٚإؽٗاص عٝـ اإلصٖاب ٚاسبغب١ يف َٛاد١ٗ أٟ ؾهض دزٜز، أٚ َٓاقؾ١ أٟ 

هلا إٔ تبك٢ أٚ تغٝطض، ثِ ا٫ْؾػاٍ بأَٛص ثا١ْٜٛ ع٢ً سغاب ا٭َٛص امل١ُٗ  قِٝ ٜضار

ؾػا٫ت، ٚاملقري١ٜ، ٚإؾغاح اجملاٍ َٔ ايؿ٦ات املغتشه١ُ يطػٝإ ٖشا ايُٓط َٔ ا٫ْ

خاف١ يف قٓٛات ايتًؿظٜٕٛ ا٭صم١ٝ ٚايؿنا١ٝ٥ إلهلا٤ ايٓاؼ عٔ اهلُّٛ اسبكٝك١ٝ، 

ٖشٙ ايقٛص٠ ايكامت١ يًٛمع ايعضبٞ َع إماؾات نجري٠ أٜنا، تطضح بؾهٌ دزٟ 

أع١ً٦ نبري٠، ٚصمبا َقري١ٜ سٍٛ َا جيب عًُ٘ اٯٕ ٚيف املغتكبٌ ملٛاد١ٗ ٖشا 

طٙ بعز سيو"ايتزٖٛص، يٛمع سز ي٘ أ٫ٚ ثِ يتذاٚ
25
. 

١ ؾًغطني ٚرٚصٖا ايعُٝل يف ٚنأْ٘ شبك ؾهضت٘ ٚاٖتُاَ٘ اشبال بكنٝ

ٚنٝـ أْ٘ حيًٌ تزٖٛص ايٛمع يف ايعامل ايعضبٞ َٔ خ٬ٍ ٖشٙ املضس١ً  سٝات٘

ٚأظًِ  ايتأصخي١ٝ يف ازبظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚاجملتُع ايعضبٞ نهٌ، ٚاييت دا٤ت بأعٛأ

  .املضاسٌ يف سٝا٠ ؾضر عضبٞ

قز ٜبزٚ َٔ نتابات َٚكا٫ت ٚصٚاٜات : ايتاصٜخ ايبزٌٜ" ٚعبز ايضمحٔ َٓٝـ"بزع١ 

عبز ايضمحٔ َٓٝـ أْ٘ تٛد٘ إىل نتاب١ ايضٚاٜات ٭عباب ًَش١ َٚٓٗا خٝب١ آَاي٘ َٔ 

يف راخٌ قًب٘ ٚسٖٓ٘ بإٔ ايغٝاع١ أٚ ايك٣ٛ ايغٝاع١ٝ يف  ا٭عُاٍ ايغٝاع١ٝ، ٚؽعض

ِ خزَاتٗا إىل ايك٣ٛ اسبان١ُ املغتبز٠ اييت ايعامل ايعضبٞ يٝغت أنجض َٔ أرا٠ يتكزٜ

يف اجملتُع  ٢ٝع اسبكٛم يف صبا٫ت اسبٝا٠ ايؾتتٗنِ سكٛم ايعا١َ، ٚذبضَٗا َٔ مج

 اجملتُع إىل أؾنٌ، ٚأفبشت اسبٝا٠ ايعضبٞ، ٚصغِ تزؾل ايجض٠ٚ ايٓؿط١ٝ مل ٜتػري

رٟ ٘ ؾضر عاصٜخ دزٜز يٮصامٞ ايعضب١ٝ ٫ جيز ؾٝايٮغًب١ٝ ايغاسك١ فعب١، ٚتؾهٌ ت

صٜخ أٜنا أعريا يف أٜزٟ صداٍ اسبهِ ٚصداٍ ايغًط١ اسنضٙ، ؾهأمنا أفبح ايت

ٚسًؿا٤ِٖ، ٫ٚ ٜزصؼ ايطايب يف املزاصؼ إ٫ ايهتب ايضمس١ٝ اييت تتُٛز باملزح ٚايجٓا٤ 

ع٢ً ايغًط١ ٚصداهلا ٚسًؿا٤ٖا، ٚيشيو تٛدز ؽدق١ٝ "َتعب اهلشاٍ" يف ازبظ٤ ا٭ٍٚ 

صٜخ املقطٓع، اشا ايٓٛع َٔ ايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚايتٖ ايجٛص٠ مّز ٌَٔ "َزٕ املًح" متّج

 ضاع املٛدٛرٜٔ يف اجملتُع ايعضبٞٚايق ٚتضعِ أَاّ ايكاص٨ فٛص٠ بطٌ ٜؿنح ايتٛتض

أٟ ْٛع َٔ أْٛاع ايتشزٜح ؾٝٗا، ؾٗشا ايبطٌ قز تؿطٔ  ٜٚكاّٚ َكا١َٚ ؽزٜز٠ مّز

٘ ز يف ايعامل ايعضبٞ، يهّٓاشبضاب ايؾاٌَ ايشٟ عٝػًـ صبتُع٘ بعز ٚدٛر صبتُع دزٜ
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ٚؽبش٘  ٘ ٫ ٜػٝب عٔ صٚح ايضٚا١ٜيهّٓ ؾٝدتؿٞ َٔ ايبعض متاَامل ٜغتطع ايقُٛر 

ٜبك٢ را٥ًُا يف مجٝع أٚصام ٖشا ايعٌُ املٛعٛعٞ ا٭ربٞ، ٚنإٔ ايضٚا٥ٞ ساٍٚ إٔ ٜكزّ 

ٌ عٛاطـ ايؾعب فٛص٠ طبتًؿ١ عٔ اسبٝا٠ يف ايقشضا٤ ٚايعامل ايعضبٞ، ؾأخش ٜغّذ

صٜخ ايشٟ تكّٛ ايغًط١ بإعزارٙ اصٜخ بزٌٜ، طبتًـ عٔ ايتاع ٚإسزاخ تَٔ إبزا يٝتُهٔ

 سغب صغباتٗا َٚقاسبٗا.

ٚصؾع فٛت٘  املعضن١ ايغٝاع١ٝ َبهضا يف سٝات٘عبز ايضمحٔ َٓٝـ خاض يف  

ٚاعتُض يف  ٜزصؼ ؾٝ٘ نطايب ايزصاع١ ايجا٢١ْٜٛ يف عٗز نإ ا٫عتعُاص سّت مّز

٣ ٚأّر اَع١ٝبعز اْتكاي٘ َٔ عُإ إىل بػزار يًزصاع١ ازب٢ ٖشا ايعٌُ ايغٝاعٞ سّت

ض بايٓافض١ٜ ٚتٗذريٙ إىل ايكاٖض٠، سٝح تأّث اط٘ ايغٝاعٞ إىل طضرٙ َٔ ازباَع١ْؾ

٘ مل ٜط٦ُٔ يهّٓ ي١ًُٓٝٗ ا٫عتعُاص١ٜ ايػضب١ٝ نجريا ٚاْزؾع يًعٌُ ايغٝاعٞ املناّر

سيو، ٚهلشا بزأ  قع غرئَ امل٪عغ١ ايغٝاع١ٝ ٜٚعرتف "أْ٘ خزع ٚانتؾـ إٔ ايٛا

بايبشح عٔ أؽهاٍ دزٜز٠ ملٛاد١ٗ ايعامل ضباٚي١ تػٝريٙ، عٛا٤ نإ سيو يف ايعٌُ 

 ايغٝاعٞ أٚ ايعٌُ ايؿ٢ٓ، َٚٔ ٖٓا نإ ا٫قرتاب َٔ أرا٠ أخض٣ َٔ أرٚات ايتػٝري

ٚايتعبري، ٖٞ ايضٚا١ٜ"
26
. 

 ح ٜنع ْقبحبٝ قؿ٘ نٌ ا٫ٜناح َٔ نتاب١ ايضٚا١ٜؾايضٚا٥ٞ ٜٛمح َٛ 

يف اجملتُع عٔ طضٜل ايتعبري عٔ عٛاطـ ايؾعب ٚآَاي٘،  عٝٓٝ٘ إسزاخ ايتػٝريات

غِ بايعًِ ٚايكُع ٚايتعشٜب ٖٚنِ اسبكٛم َٔ ٚسيو ٭ْ٘ ٜض٣ إٔ اجملتُع ايعضبٞ ّٜت

قبٌ اسبهاّ ايعضب ٚامل٪عغ١ ايغٝاع١ٝ اسبان١ُ، ٚقز أطاٍ ايغتاص عٔ ٖشا ايٛاقع َٔ 

ْغإ ايعضبٞ يف صٚاٜت٘ ا٭ٚىل "ا٭ؽذاص ٚاغتٝاٍ ٬ٕ اإلخ٬ٍ تٓاٚي٘ منٛسدني ميّج

ّّٔ فٛص٠ َجّكَضطٚم"، ايُٓٛسز ا٭ٍٚ ٜكّز ّْ ـ سامل ٜع تػٝري ٘ ٜكزص ع٢ً إسزاخ ايأ

ح بايجكاؾ١ ٚايكزصات، أَا ايُٓٛسز ايجاْٞ حبٝح أْ٘ َتغًّ املطًٛب يف اجملتُع ايعضبٞ

املغشٛم ايشٟ حيًِ جملتُع أؾنٌ خ ايضٚا١ٜ عٓ٘ ٖٛ اإلْغإ ايعارٟ ايهارح ايشٟ تتشّز

ل أبزا، ٚجيز ؾٝ٘ سٝا٠ أؾنٌ، يهٔ ٖشا اسبًِ ٫ ٜتشّك ٢ َعاْات٘ ٚفعٛباتٜ٘كنٞ عً

اَع١ اييت ٘ ٜطضر َٔ ازبـ أٜنا إىل ْؿػ املقري، ٚسيو ٭ّْٜٚقٌ املجّك ٜٚب٤ٛ بايؿؾٌ

 صٜخ ايبزٌٜ.اٜزصؼ ؾٝٗا ايطًب١ ايت

ايضٚا٥ٞ يف صٚاٜات٘ ايغٝاع١ٝ  خ عٓ٘ؾُا ٖٛ ايتاصٜخ ايبزٌٜ ايشٟ ٜتشّز 

ايعزٜز٠؟  ٌٖٚ نإ ضباٜزا َٚٛمٛعٝا عٓز تٓاٚي٘ هلشا ازباْب َٔ اجملتُع ايعضبٞ؟  

أٚ نإ َٓشاطا يؿهض٠ خاف١ ٜضٜز بٗا ا٫ْتكاّ َٔ ا٭عض٠ اسبان١ُ؟ ٌٖ نإ عبز 

ّٝ ُّايضمحٔ َٓٝـ حياٍٚ إخؿا٤ ْ  ك صٚا٥ٝا؟ت٘ ا٭ف١ًٝ ٚتك

ذ ضباٜز َٚٛمٛعٞ، ر صٚا٥ٞ أٚ َ٪ّص ٜعتربٙ صبّضٜبزٚ إٔ إيٝاؼ ْقضاهلل ٫ 

ٝـ يف نتاب٘ "ايغعٛر١ٜ ٚبزع١ ٚيشيو فٛب عٗاّ ايٓكز اي٬سع إىل عبز ايضمحٔ َٓ

ٜٚ٪نز  ْكز١ٜ شبُاع١ٝ عبز ايضمحٔ َٓٝـ" صٜخ ايبزٌٜ" ايشٟ تٓاٍٚ ؾٝ٘ "قضا٠٤اايت

٣ٛ ا٭ربٞ، بٌ ١ يٝػ ؾكط ع٢ً املغتع٢ً "إٔ َٓاقؾ١ مخاع١ٝ "َزٕ املًح" َغأي١ ًَّش
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صخي١ٝ أٚ َع ا١ ايتعاٌَ ا٭ربٞ َع ايٛقا٥ع ايتٚايغٝاعٞ أٜنا، باإلماؾ١ إىل َغأي

صٜخ"اسكا٥ل ايت
27
. 

 إٔ عبز ايضمحٔ َٓٝـ اصتهب أخطا٤اهلل يف َكز١َ نتاب٘  ٜض٣ إيٝاؼ ْقض 

ؾارس١ يف مخاع١ٝ َزٕ املًح، رٕٚ غريٖا َٔ أعُاي٘ ا٭رب١ٝ ا٭خض٣، ٚأْ٘ ٚدز ْؿغ٘ 

أَاّ أَضٜٔ ٫ ثايح هلُا: إَا إٔ ٜهٕٛ إىل داْب ايعا١ً٥ ايغًطا١ْٝ اييت تتطابل 

ا٭ٚفاف اييت قزَٗا َع آٍ ععٛر، أٚ إٔ ٜهٕٛ إىل داْب ايتٝاص ايغًؿٞ ايشٟ ٜغع٢ 

 إلعكاطٗا.

اهلل ا٫تٗاّ بايضٚا٥ٞ "امل٪صذ" عبز ايضمحٔ بهْٛ٘  ْقض ٖٚهشا ًٜقل إيٝاؼ 

َٓشاطا يًؿهض٠ ايغًؿ١ٝ اييت ناْت تضٜز إعكاط سه١َٛ ا٭عض٠ ايغًطا١ْٝ، ٚخًك 

زٜٛيٛد١ٝ"أٜصٜخ ٭غضاض اٜزٜٛيٛد١ٝ ٚاعتدزَت ايتأإىل إٔ "َزٕ املًح صٚا١ٜ 
28
. 

صٜخ اسبزٜح آَٝـ اختاص ايًذ٤ٛ إىل صٚا١ٜ ايتٜض٣ ايهاتب إٔ عبز ايضمحٔ  

ٔ يٟٛ َٔ أدً٘ عٓل اسبكٝك١ يف أنجض َ عٛر١ٜ بؾهٌ أربٞ يػضض عٝاعٞ ٚامحيًغ

ٖٚٛ ْظع ايؾضع١ٝ عٔ ايعا١ً٥ املايه١ يف ايغعٛر١ٜ  َٓاعب١ خز١َ يًٗزف ا٭مس٢ يزٜ٘

١ً يبعض أسزاخ ايتاصٜخ بٗزف ايتدًك َٓٗا، ٚأْ٘ ساٍٚ تكزِٜ صٚا١ٜ خاف١ ب٘ َنًّ

قناٜا تتعًل حبضن١ اإلخٛإ ٚاسبضن١ ايعُاي١ٝ  ١ يفايغعٛرٟ اسبزٜح، خاّف

ٚسضن١ املعاصم١ ايٛط١ٝٓ ْٚٗٛض ايتٝاص ايغًؿٞ َٔ دزٜز، ؾُٓٝـ، ع٢ً عهػ َا 

يف صٚاٜت٘  خٕٛ، عٔ ظباح املًو عبز ايعظٜظ يف ايكنا٤ ع٢ً اإلخٛإ، أفّضسنضٙ امل٪ّص

ّٜع٢ً إٔ املعضن١ مل تٓت٘، ٜٚض٣ إيٝاؼ ْقضاهلل "إٔ ٖشٙ ايٓكط١ ناْت  ١ يف ضبٛص

ّٕ  ٢ٓ عًٝٗا صٚاٜت٘ اييت دا٤ت يتبؾضَٓٝـ ب مخاع١ٝ َزٕ املًح، ٚميهٔ ايكٍٛ إ

ّٕ ّْ ٚبضَظ١ٜ ؽؿاؾ١، إ ٘ سضن١ اإلخٛإ أٚ ايتٝاص ايغًؿٞ ايغعٛرٟ مل ٜكض عًٝ٘، بٌ إ

ّٚ ٚاَتزح قارت٘ ٚفٛصٙ ع٢ً أْ٘ ايك٠ٛ ايٛسٝز٠ ايكارص٠ ع٢ً إعكاط سهِ  ز ٖشا ايتٝاصص

ّْ  صباٍ أَاّ َٔ ٜضغب يف سيو ع٣ٛ ا٫عتُار ع٢ً ايتٝاص ايغًؿٞ"٘ ٫آٍ ععٛر، ٚإ
29
. 

اهلل ٚسٝزا يف اْتكارات٘ يعبز ايضمحٔ َٓٝـ، بٌ ٜٛدز ٖٓاى  ٚيٝػ إيٝاؼ ْقض 

ّْ خني ايشٜٔ ٜضٕٚ إٔ َٓٝـ ٚيٛؿني ٚامل٪ّصبعض اٯخض َٔ املجّك ٘ ظبح نضٚا٥ٞ أ

صخي١ٝ، َِٓٗ عقاّ بػزارٟ، ٖٛ اذ عٓز تٓاٚي٘ ا٭سزاخ ايت٘ ؾؾٌ نُ٪ّصععِٝ، يهّٓ

ٌ املزٕ يف ٜكٍٛ: "إٕ "َزٕ املًح" تغتعٝز َطايع ايكضٕ ايعؾضٜٔ يرتعِ فٛص٠ تؾّه

ّٝ ايقشضا٤ ٚإخناع ٖشا املهإ يغط٠ٛ  تضعٝخ قِٝ دزٜز٠ يف َهإ فشضاٟٚ ١ٚنٝؿ

هٓٗا يف ايٛقت ْؿغ٘ ي صخي١ٝاايربٜطا١ْٝ، إْٗا صٚا١ٜ تايؾضنات ايٓؿط١ٝ ا٭َضٜه١ٝ ٚ

ْؿغ٘ يف  فشضاٟٚ آَض، يهٔ ايضاسٌ املبزع صٚا٥ٝا أٚقع َٚكرتح يّٓك ١ املهإصٚاٜ

اشبٛض يف ٖشا املنُاص ايقعب ٚاملضٖل يًػا١ٜ،  سني اختاص صخي١ٝاؽضاى املغأي١ ايت

قا، ٜٚبزٚ أْ٘ غاَض بإفزاص نتاب٘: "ايعضام: ٖٛاَؿ َٔ خا َتدّقؾُا عضؾٓاٙ َ٪ّص

ر ٖٛاَؿ مجعٗا خ٬ٍ إعزارٙ يعًُ٘ ايضٚا٥ٞ عٔ ايتاصٜخ ٚاملكا١َٚ" ايشٟ قاٍ عٓ٘ صبّض

ّٕ  ٢ً َا ٜشنضاهلٛاَؿ نجري٠ ع ايعضام سٟ ايٓؿػ املًشُٞ ٖٚٛ أصض ايغٛار، ٚ٭

خاف١  ع٢ً عضض عزر ضبزٚر َٓٗا ٚاقتقض َٓٝـ ؾكز اعتبعز قغُا نبريا َٓٗا
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ط بايكضٕ تًو اييت هلا ع٬ق١ با٭سزاخ اييت ْعٝؾٗا يف ايٛقت ايضأٖ، أٟ تًو اييت تضتب

ايعؾضٜٔ ٚسات ايق١ً با٫عتعُاص ايكزِٜ َٓ٘ ٚاسبزٜح"
30
. 

 ٜٚبزٚ إٔ ٖشٙ اهلٛاَؿ اييت غاَض عبز ايضمحٔ َٓٝـ بٓؾضٖا ذبتٟٛ ايهجري 

ازبٌُٝ، ايهاتب  عٝاص ايزقٝك١، ٚاييت ٜتقز٣ هلا ايزنتٛص َٔ اهلٓات املعًَٛات١ٝ غري

 خ ٜهتب مبناَٝٓ٘ قبٌ اهلٛاَؿصٜاتٚايباسح ايعضاقٞ املعضٚف، ؾٝكٍٛ َعرتما إٔ "اي

ٚي٘ طباطض ٫ ذبقٞ ٫ٚ تغتكقٞ....إٕ تاصخيا  از دّزَعّك ٚإٔ تاصٜخ ايعضام املعافض

صفٝٓا يًعضام اسبزٜح ٫ ميهٔ نتابت٘ َٔ خ٬ٍ ٖٛاَؿ ٚققافات ٚصق١ٝ َٔ قبٌ 

ّٚ قارت بعز عكٛر َٔ ايغٓني إىل نٌ ٖشا  ا١َ عٝاع١ٝ خضقا٤أرٜب صٚا٥ٞ ٖاّ يف ر

ايٛبا٤ ايشٟ تؾٗزٙ املٓطك١ يف بزاٜات ايكضٕ ايٛاسز ٚايعؾضٜٔ، ٚقز أؽاص ايزنتٛص عٝاص 

إىل ا٭خطا٤ ايتاصخي١ٝ اييت ٚقع ؾٝٗا ايضٚا٥ٞ عبز ايضمحٔ َٓٝـ"
31
. 

َزصى هلشٙ اسبكٝك١  ؾٌٗ نإ عبز ايضمحٔ َٓٝـ غري: صٜخاايؿضم بني ا٭رب ٚايت

ّٕ ا أعايٝب خاف١ ٚأرٚات طبتًؿ١ ٫ تتؾابو؟ أٚ نإ ُصٜخ يهٌ َٓٗاا٭رب ٚايت بأ

٠ يٮعض٠ ايغًطا١ْٝ نُا ٜغتدزّ ايضٚا١ٜ نكٓاع يرتٜٚر أؾهاصٙ ايغًؿ١ٝ املناّر

ٌُّ ايزنتٛصّٜت صخي١ٝ اعٝاص عًٝ٘ َغ٪ٚي١ٝ ا٭خطا٤ ايت ُٗ٘ إيٝاؼ ْقضاهلل ب٘؟ أٚ حي

اٍٚ ايزنتٛص ْبٝ٘ ايكاعِ فاسب "ايؿٔ ايضٚا٥ٞ ايؿارس١ اييت ٚقع ؾٝٗا ايضٚا٥ٞ؟ قز س

ُّ ١، ٚأٚمح ايؿضم بني ا٭رب عٓز عبز ايضمحٔ َٓٝـ" اإلداب١ ع٢ً ٖشٙ ا٭ع١ً٦ املٗ

ل ؾٝٗا ع٢ً نتاب "ايغعٛر١ٜ ٚبزع١ ايتاصٜخ ايبزٌٜ" إليٝاؼ ٚايتاصٜخ يف َكاي١ ي٘ عًّ

صخي١ٝ، اهتاب١ ايتيًْقضاهلل سٝح ٜكٍٛ: "ايهتاب١ ا٭رب١ٝ ٫ ميهٔ إٔ تهٕٛ َضارؾ١ 

ٚا٭سزاخ، ٚذبزٜز ايظَإ ٚاملهإ ٚتغ١ُٝ ؾهتاب١ ايتاصٜخ تًتظّ ايقزم يف ْكٌ املؾاٖز 

صٜخ ايٛاسز عٔ اٯخض يف اصبض٣ ا٭سزاخ، قز خيتًـ ناتب ايتٚعضر  ايؾدقٝات

ا٫ٖتُاّ بإبضاط سزخ ع٢ً سغاب سزخ آخض، أٚ يف ايرتنٝظ ع٢ً قن١ٝ ٚ إُٖاٍ أخض٣ 

ٚا٭َا١ْ  ًٜتظّ بايقزم  ٚيهٓ٘، ست٢ حيؿغ نضاَت٘ َٚهاْت٘ اصض،ٚسنضٖا بؾهٌ ع

ٜغُح يٓؿغ٘ سض١ٜ ايتقضف ٚاسبشف  يف عًُ٘، بُٝٓا ا٭رٜب ؽاعضا نإ أٚ صٚا٥ٝا

ؽدقٝات ٫ ٚدٛر هلا يف ايٛاقع" ٚايظٜار٠ ٚقًب اسبكا٥ل ٚسنض
32
. 

ٚامل٪صذ، ٫ ٚبعز َا ٜكزّ ٖشا ايؿضم ايٛامح بني ا٭رب ٚايتاصٜخ، ٚبني ا٭رٜب  

ٜزاؾع ايزنتٛص ْبٝ٘ قاعِ عٔ اعبٝاط عبز ايضمحٔ َٓٝـ يؿهض٠ خاف١ نُا أؽاص 

ٜكٍٛ ايزنتٛص ْبٝ٘ قاعِ: "صغِ إرصانٞ اهلل يف نتاب٘ املٓتكز، ٚ ٝاؼ ْقضإيٝٗا إي

اهلل، نٓت آٌَ َٔ عبز  نُا إيٝاؼ ْقضسبكٝك١ ٚاعبٝاطٟ إيٝٗا إ٫ أْين هلشٙ ا

" إٔ ًٜتظّ "ؽضم املتٛعطٚاغتٝاٍ َضطٚم" ٚ ٭ؽذاصايضمحٔ َٓٝـ فاسب صٚاٜت٢ "ا

ايع٬ّ ايز١ٜٝٓ، ؾُٓٝـ  ٣ٜٚبتعز عٔ ا٫عبٝاط إىل داْب قٛ داْب اسبٝار اإلجيابٞ

ٌّ ص يف َععِ بًزإ سضنات ايتشّض ايجٛصات ايعضب١ٝ ٚاْتقاص نُا عضؾٓاٙ ْؾأ يف ظ

١"ايعامل ٚايزٍٚ ايعضب١ٝ خاّف
33
. 
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