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 انهغح انؼشتُح يف يىاجهح انرحذَاخ

 ()٤ط٥ػ ْػ٧اف ـا٣١

ىأواًل:ىالتحدواتىالتاروخوظ
٦ػ٨  -غ ٤ٔٯ ٦ؿ ا٣ذةرٱ - ٥٣ دٮاص٫ ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٦ة كاص٭ذ٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 دعؽٱةت، ك٥٣ دى٧ؽ و٧ٮد٬ة.

 ١ٖث ا١ٜؽآف: -1

ٯ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا٣ٕػؿب ٚػٰ أقػٮاٝ٭٥ ٚجٕؽ ٩ٞةا٭ة ك٩ىةٔح ثٲة٩٭ة ا٣ؾم دض٤ٌ 

ر٬ة قٮؽ ١ٔةظ، ١ٚةف أرٝٯ ٧٩ٮذج ٣٭ة؛ ٔ٭ؽ إ٣ٲ٭ة ا٣ٮظٰ اٷ٣٭ػٰ دىؽَّ ا٣ذٰ 

ثع٢٧ رقة٣ح اٷقٺـ إ٣ٯ اٷ٩كة٩ٲح ثأوٞةٔ٭ة كأصٲة٣٭ة ٠ةٚح، ١ٚةف ذ٣ٟ أكؿ 

ژڳ  ڳ ڳ  گ گ گ گ    ک   ک کژدعػػؽٍّ ٣٭ػػة كأػُػػؿق 

 .غ7ا٣نٮرلص  

٫ دجؽك ٣٪ة ػُٮرة ٬ؾا ا٣ذعؽم ٨٦ ا٧٣ؽل ا٣جٕٲؽ ا٣ؾم ٠ةف ٤ٔٲ٭ة أف دج٤٘ػ

٤ٚٞؽ ا٤ُ٩ٞخ ا٣ػؽٔٮة اٷقػٺ٦ٲح  ؛ثكؿٔح ٝىٮل ٥٣ ٱكض٢ ا٣ذةرٱغ ٩ْٲؿان ٣٭ة

ٰٚ أ٢ٝ ٨٦ رثػٓ ٝػؿف ٝكػ٧ةن  ن٢٧ث٤كة٩٭ة ا٣ٕؿثٰ ا٧٣جٲ٨ ٚٲ٧ة ٱنج٫ ا٣ُٛؿة، ٣ذ

٨ آ٩ػؾاؾ؛ ٧٬ػة أ٠جؿ ظٌةردٲ٨ ٔػة٧٣ٲذٲ ثى ؿً ذى ٠جٲؿان ٨٦ ٝةردٰ آقٲة كإٚؿٱٞٲح، ك٣ً 

 ا٣ٛةرقٲح كا٣ؿك٦ٲح.

٘ح ا٣ؽٔٮة كا٣ذؿظٲػت ث٭ػة ٤ي ؽم ٨٦ ا٣ٞجٮؿ ا٣ُٮٰٔ ٣ً كدجؽك ٣٪ة ٧ْٔح ٬ؾا ا٣ذع

                                                 

() ثةظر ٰٚ اٵدب كا٣ذؿاث ٨٦ قٮرٱح. 
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٨٦ ٝج٢ مٕٮب ا٣ج٤ؽاف ا٧٣ٛذٮظح، إ٣ٯ درصح ا٣ٕنٜ كا٣ذج٪ٰ كاٷق٭ةـ ا٣ٕٛػةؿ ٚػٰ 

كًٓ ٝٮأؽ٬ة ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح، كأكزاف أمٕةر٬ة، كأقة٣ٲج٭ة ا٣جٺٗٲح
(1)

. 

٣ػػ٥ دٛػػؿض ا٣ػػؽٔٮة اٷقػػٺ٦ٲح ٣٘ذ٭ػػة ثٞػػٮة ا٣ٞػػة٩ٮف، ك٣ػػ٥ دٌػػٜ ذرٔػػةن 

٪٭ة، ٚٞؽ ٠ة٩خ كأٲح ٢٠ ٧٣ع٤ٲح كا٣ٞٮ٦ٲح، ك٥٣ دُؿح ٩ٛك٭ة ثؽٱٺن ٦ثة٤٣٘ةت ا

٣ٕة٧٣ٲح رقة٣ذ٭ة كدكر٬ػة اٷ٩كػة٩ٰ ا٣ػؾم ٱٕذػؿؼ ثة٣ذٕػؽد كاػػذٺؼ  ا٣ٮٰٔ

ٱػػؿل ٚػػٰ ذ٣ػػٟ كقػػٲ٤ح ٦ػػ٨ كقػػةا٢ ا٣٪٧ػػٮ ك ،اٵ٣كػػ٪ح كاٵ٣ػػٮاف كاٵص٪ػػةس

 .غ13ا٣عضؿاتص  ژڇڇ ڇ چ  چژكا٣ذٕةرؼ ثٲ٨ ا٣نٕٮب 

٣٘ػح ا٣ٞػؿآف كاٵذاف  ،ا٩ذنؿ د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كث٭ؾا اٹػذٲةر ا٣ٮأٰ

كمٕةاؿ ا٣عش، ٰٚ ٢٠ ثٕٞح كَبذ٭ة ٝػؽـ ٦كػ٥٤. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٝػؽ ٦ٌػٯ ٤ٔػٯ 

ي٪ػٰ ٦كػضؽ  ، أكؿي (٬ٮاٱنػٲ٪ٖ)ا٩ُٺؽ ا٣ؽٔٮة اٷقٺ٦ٲح ٠جٲؿ كٝػخ؛ ٔ٪ػؽ٦ة ث

ٚػٰ ا٣ىػٲ٨، ك٠ػةف د٤ٕػٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػًح ا٣ٞػؿآف  (٠ػة٩ذٮف)٦كضؽ ٰٚ ٦ٞةَٕح 

ج٪ةء ا٧٣كضؽ، ك٦ة ٚذبخ ا٧٣ػؽارس اٷقػٺ٦ٲح ا٣ذػٰ دػؽرس كا٣ىٺة ٦ٮا٠جةن ٣

ثة٣ٕؿثٲح كا٣ىٲ٪ٲح ٦ٕةن 
(2)
ظذػٯ ثٕػؽ  ،دذ٪ة٦ٯ ٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣ذةرٱغ، ٨٦ دكف دٮٝٙ 

 ـ.1949ٔةـ  دأقٲف ا٣ىٲ٨ ا٣نٕجٲح

ك٣ب٨ ٠ةف ذ٣ػٟ ٱٮًػط ٣٪ػة ا٣كػؿٔح ا٣ؼةرٝػح ا٣ذػٰ كوػ٤خ ث٭ػة دٔػٮة 

٣نػؿؽ، ٧ٚػة ٔكػة٬ة اٷقٺـ ث٤كة٫٩ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣جٲ٨ إ٣ػٯ ا٣ىػٲ٨ ٚػٰ أٝىػٯ ا

خ ٠ٮ٠جػح ٦ػ٨ د١ٮف ٰٚ إٚؿٱٞٲح ا٣ذٰ اقذٞج٤خ أكؿ ٬ضؿة ٰٚ اٷقػٺـ، ًػ٧ٌ 

                                                 

ٝذٲجػح )أثػٮ ٦ع٧ػؽ اثػ٨  –/ ٨٦ مػٲؿاز ٚػٰ ثػٺد ٚػةرس 183٬ث٨ ٔس٧ةف( ت  ك)٧ٔؿ ٱ٫قٲجٮ (1)

( ٱـٱػؽاث٨ صؿٱؿ ا٣ُجؿم )٦ع٧ؽ ث٨ صؿٱػؿ ثػ٨  -٨٦ ثٺد ٚةرس ٬ 376اهلل ث٨ ٦ك٥٤( ت ٔجؽ

)أوػ٫٤ ٦ػ٨  383ا٣ؼػٮارز٦ٰ أثػٮ ث١ػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ٕجةقػٰ ت  -٨٦ َجؿقػذةف ٬ 313ت 

 ٨٦ ٚةرس. 423اث٨ ٬٪ؽك )أثٮ ا٣ٛؿج ٤ٰٔ ث٨ ا٣عكٲ٨ ( ت  -ػٮارزـ(  ٦كذٞؿق َجؿقذةف

ك٦ة ثٕؽ٬ة / ١٦ذجح ا٣٪٭ٌػح  331قٺـ، دأ٣ٲٙ قٲؿ دٮ٦ةس .ك. أر٩ٮ٣ؽ صا٣ؽٔٮة إ٣ٯ اٷ (2)

 .1957ا٧٣ىؿٱح، ط 
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قٮؿ ا٣ؾٱ٨ ٬ةصؿكا إ٣ٯ ا٣عجنػح ٚػٰ ا٣كػ٪ح ا٣ؼة٦كػح ٦ػ٨ ثٕسذػ٫ أوعةب ا٣ؿٌ 

، ٚؿاران ثؽٱ٪٭٥ ٨٦ ا٣ٛذ٪ح، ثٕػؽ أف ٠ة٩ػخ ٝػؽ اقػذٞج٤خ ٠سٲػؿان ٦ػ٨ ا٣ٞجةاػ٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟!ا٣ٕؿثٲح ٝج٢ اٷقٺـ اقذٮَ٪خ ا٣عجنح كا٣كٮداف

ز٥ ٠ةف ٨٦ دأزٲؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ إٚؿٱٞٲح ٩نٮء ا٤٣٘ح ا٣كػٮاظ٤ٲح ا١٧٣ٮ٩ػح 

٨٦ ا٣ٕؿثٲح ك٣٘ةت إٚؿٱٞٲح أػؿل، ا٩ذنؿت داػػ٢ ا٣ٞػةرة اٷٚؿٱٞٲػح، كٝة٦ػخ 

ثؽكر ا٣ٮقٲٍ ٷدػةؿ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٛػؿدات ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت اٷٚؿٱٞٲػح، 

 ف اٷٚؿٱٞٲح.٧ٲـة ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣ج٤ؽاكٷُٔةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ١٦ة٩ح ٦

كإ٩٪ة ٣٪ضؽ ا٣ذأزٲؿ ذاد٫ ٰٚ اٝذعةـ ٩كجح ٠جٲؿة ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ا٣ٕؿثٲح؛ قػةاؿ 

٠ة٣٭٪ػؽ، كثة٠كػذةف، كدؿ٠ٲػح،  ،٣٘ةت ا٣ج٤ػؽاف ا٣نػؿٝٲح ا٣ذػٰ دػ٤٭ػة اٷقػٺـ

كإٱؿاف، كأٚ٘ة٩كػذةف، ك٧ْٕ٦٭ػة ٦ػة زاؿ ٱكػذؼؽـ ا٣عػؿؼ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ٣٘ذػ٫ 

كٱ١ذت ث٫
(3)

. 

 ،ر ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقػٺ٦ٲح ٝؿك٩ػةن كٰٚ اٵ٩ؽ٣ف ا٣ذٰ اظذٌ٪خ ازد٬ة

 ٍُّ ـو  ٠ةف ا٣٘ؿب ٚٲ٭ة ٱ٘ ُّٛ  ٰٚ ٩ٮ ٫ ا٣ض٭٢ كا٣ذؼ٤ٙ ٨٦ قػةاؿ أر٠ة٩ػ٫، ٧ٔٲٜ، ٱ٤

ٹ ٱعىٯ ٔػؽدق، ٦س٧٤ػة دؿ٠ػٮا  ازؿ   ةدؿؾ ا٧٣ك٧٤ٮف ث٤٘ذ٭٥ ا٣ٕؿثٲح دؿازةن ٧٤ٔٲ  

ثى٧ةت ك٧٤٠ةت ٠سٲؿة ٹ دـاؿ ٦جسٮزح ٰٚ ا٤٣٘ح اٷقجة٩ٲح ظذٯ ا٣ٲٮـ، دع٤٧٭ة 

ٚذةت ا٣نٮارع ٦س٢ قةظح )أ٣ٰ أدةر( ٚػٰ ٗؿ٩ةَػح ا٣ذػٰ ػ٤ػؽت اقػ٥ ٤ٔػٰ ٹ

 ٧٣ك٥٤ ا٣ٕ٪ٲؽ إثةف ١٩جح اٵ٩ؽ٣ف.ا٣ُٕةر؛ ا٧٣ٞةكـ ا

 أدب ا٫٥١شؽ: -2

إ٣ػٯ أ٦ؿٱ١ػة ا٣ٺدٲ٪ٲػح،  -٦كػ٧٤ٲ٨ ك٦كػٲعٲٲ٨  -كٔ٪ؽ٦ة ٬ةصؿ ا٣ٕػؿب 

ٓى  ا٣ٞػػؿف ا٣ٕنػػؿٱ٨ ا٧٣ةًػػٰ، ٝػػة٦ٮا ثذأقػػٲف ا٣ض٧ٕٲػػةت كا٣٪ػػٮادم  ٤ُ٦ػػ

                                                 

 ،د. ٦ع٧ػؽ ٱٮقػٙ وػؽٱٜ  -رظ٤ح ٦ػٓ ا٣٪ٞػٮش ا١٣ذةثٲػح اٷقػٺ٦ٲح ٚػٰ ثػٺد ا٣ج٪٘ػةؿ (3)

 .45ص  ،دار ا١ٛ٣ؿ/ 2334ط
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ىػػعٙ، ٱ٧ةرقػػٮف ث٭ػػة ٩نػػةَةد٭٥ ا٣سٞةٚٲػػح كاٹصذ٧ةٔٲػػح، كا٧٣ػػؽارس كا٣

ظ٧ةٱح أث٪ةا٭٥ ٨٦  -إ٣ٯ ظؽٍّ ٦ة  -كٱؿٚؽكف ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح ثأدب ٧٦ٲـ اقذُةع 

اٹ٩ى٭ةر كا٣ؾكثةف، ك٩كٲةف ٣٘ذ٭٥ ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٕةت ا٣ذٰ ٱٕٲنٮف ٚٲ٭ة، ذ١٣ػ٥ 

٬ٮ أدب ا٧٣٭ضؿ
(4)

. 

٫ ٝػؽرد٭ة ا٣ؼةرٝػح، أزجذخ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚٲػ ا٣ؾم ٠ةف ٬ؾا أكؿ ا٣ذعؽٱةت

٤ٔٯ اٹ٩ذنةر ا٣ض٘ؿاٰٚ ا٣كؿٱٓ ٣ذىجط ثعػٜ ٣٘ػح ا٣ٕػة٥٣ اٵك٣ػٯ، دػؤزؿ ٚػٰ 

 ح، كدذٕةٱل ٦ٕ٭ة دكف أف د٤٘ٲ٭ة..٣٘ةد٫ ا٧٣ع٤ٲ

 ا١خطػم ا٥٢ٓ١ٮ: -3

أ٦ة ا٣ذعؽم ا١٣جٲؿ ا٣سة٣ر ١ٚػةف ا٣ذعػؽم ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ػؾم ٚؿًػ٫ اردٞػةء 

٣٭ػ٥ ثػة٣ٞؿاءة، ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٚػٰ ٦ٕػةرج ا٣عٌػةرة، دعػخ راٱػح اٵ٦ػؿ اٷ٣٭ػٰ 

كظس٭٥ ٤ٔٯ اقػذؼؽاـ ٠ػ٢ ٦ػة ٱذ٤ٕػٜ ث٭ػة ٦ػ٨ ٦ٛػؿداتص ا١٣ذػةب، كا٤ٞ٣ػ٥، 

كا٣ٞؿَةس، كا٧٣ؽاد، كا٥٤ٕ٣، كا٣ٕٞػ٢، كا٣ذ١ٛػؿ، كا٣٪ْػؿ، كا٣ذػؽثؿ؛ ٚؿاظػٮا 

ٱضٮثٮف اٳٚةؽ ٤َجةن ٥٤ٕ٤٣، ٦ة إف ٱٕسؿكا ٤ٔٲ٫ ٰٚ أم ٣٘ػح كثػأم كٔػةء ظذػٯ 

ٰ ثٮدٞذ٭٥ ٣ٲٕٲؽكا إ٩ذةص٫ ٱذؿص٧ٮق كٱؽرقٮق كٱ٪ٞؽكق كٱع٤٤ٮق، ز٥ ٱى٭ؿكق ٚ

ػ٤ٞةن صؽٱؽان ػةًٕةن ٣ٞٲ٧٭٥ ك٦ٕةٱٲؿ٥٬.. ٥٣ دؿٔج٭٥ ٤ٚكٛةت اٷٗؿٱػٜ ا٣ذػٰ 

أظ٧١خ ا١٣٪ٲكح اٷٗٺؽ ٤ٔٯ ٠ذج٭ة ٰٚ ٝجؿص، ػنٲح أف ٱ٢ٌ ث٭ػة ا٣٪ػةس، 

٤ُٚج٭ة ا٧٣أ٦ٮف ٗؿا٦حن 
(5)

ٔ٪ؽ ٚذع٫ ا٣ضـٱؿة، ١ٚةف قٕٲؽان ثة٣عىٮؿ ٤ٔٲ٭ة؛ ٦ة 

٦ذؿص٧ٲػ٫ ٚػٰ ثٲػخ ا٣ع٧١ػح، ٦س٧٤ػة ٠ػةف  إف كو٤ذ٫ ظذٯ كًٕ٭ة ٰٚ أٱػؽم

ا٣ٞجةروح قٕؽاء ثة٣ذؼ٤ه ٦٪٭ة.. ك٥٣ ٱ٤جر ٬ؤٹء ا٣ذؿاص٧ػح أف اقػذٮٔجٮ٬ة، 

 ؿ دٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٌة٦ٲ٪٭ة..كامذٞٮا ٣٭ة ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ٦ٛؿداتو أ٠س

                                                 

 .1946/ ٩كٲت ٔؿٱٌح ت  1931/ صجؿاف ػ٤ٲ٢ صجؿاف ت ٦1988ٲؼةاٲ٢ ٩ٕٲ٧ح ت  (4)

 .63ص ،  1991كر ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٦ح كمج٫ ا٣ٕة٦ح ؛ د. ٱٮقٙ ا٣ٕل /ط دار ا١ٛ٣ؿ د (5)
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 ٤ٓؽٞث ا١خخؽٯٝ: -4

كدذٺظٜ ا٣ذعؽٱةت دؿكـ ا٣٪ٲ٢ٍ ٨٦ ٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣ٕذٲؽة؛ ٚٺ دؼؿج ٦٪٭ة إٹ 

٤ت ٔٮدان كأ٠سؿ مجةثةن كظٲٮٱح.. ػةًخ ٦ٕؿ٠ح ا٣ذذؿٱػٟ، ٚؼؿصػخ ٦٪٭ػة أو

ث٧ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ُجٲح كا٧٤ٕ٣ٲح
(6)
كا٣ـرأٲح كا٣ٕك١ؿٱح، ٦ة ٣جسػخ أف  

كًٕذ٭ة ٰٚ ا٣ذؽاكؿ، كأقكخ ٤ٔٲ٭ة ٤٠ٲػح ٤٣ُػت ٚػٰ صة٦ٕػح د٦نػٜ؛ ا٣ذػٰ 

ؾ ٠ة٩خ ا٣ٮظٲؽة ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ا٣ذٰ دؽرس ا٣ُت ث٤٘ح ٔؿثٲػح ٚىػٲعح ٦٪ػ

 ـ.1919ٔةـ 

 االـخ٥ٓار: -5

ز٥ ػةًخ ٦ٕةرؾ اٹقذ٧ٕةر ١ٚة٩ػخ قػضةٹنص اقػذُةٔخ ٚػٰ ا٣ضـااػؿ 

ثض٭ٮد ص٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ةء
(7)

، ك٦ؽارس د٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ أقكػ٭ة راٲكػ٭ة ٔجػؽ 

ا٣ع٧ٲؽ ث٨ ثةدٱف
(8)
ٚػٰ َػؿد ا٧٣كػذ٧ٕؿ ا٣ٛؿ٩كػٰ  أف دن٢ٕ زػٮرة ٩ضعػخ 

٩ٰ اٵ٦ؿَّٱ٨ ٧٦ة دؿ٫٠ ٣٭ة ٨٦ ، ك٦ة دـاؿ ثٕؽ ػ٧كٲ٨ ق٪ح ٨٦ َؿدق دٕةةٔك١ؿٱ  

ق ٣كة٩٭ة، كذ٬ت ثنُؿ كاقٓ ٨٦ أث٪ةا٭ة؛ أ٩كػةق ٣٘ذػ٫، ُٚٞػٓ  د٤ٮث ٣٘ٮم مٮَّ

و٤ذ٫ ثسٞةٚذ٫ كدؿاز٫، كإًٔٙ ٦نةٔؿ اٹ٩ذ٧ةء ٣ؽٱ٫، كدؿ٫٠ ظةاؿان ثٲ٨ ثػٲ٨؛ ٹ 

 ٌّٰ ٬ٮ أـ ٔؿثٰ؟! ك٦ة دـاؿ ا٧٣ٕؿ٠ػح ٦عذؽ٦ػح ٤ٔػٯ أمػؽ٬ة ثػٲ٨  ٱؽرم أأٔض٧

١ٮٚٮ٩ٲحدٲةرم ا٣ذٕؿٱت كا٣ٛؿا٩
(9)
ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ا٣ضـااػؿم ٦ػ٨ ص٭ػح، كٚػٰ  

ٰى ٣٘ذ٫ ٤ٔٯ ٣كة٫٩، ك٦ة دـاؿ صؾكر٬ة ظٲٌػ ح داػ٢ اٷ٩كةف ا٣ضـااؿم ا٣ؾم ٩يكِّ

 ٧ٺا٥ ٣٪٧ٮ٬ة ٨٦ ص٭ح أػؿل.ٰٚ ٧ًٲؿق؛ د٪ذْؿ ا٧٣٪ةخ ا٣

                                                 

 .1923ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ. ط  -٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ضـء ا٣ؼة٦ف (6)

 .1931أقكخ ٔةـ  (7)

 غ.289ص 3ـ   اٵٔٺـ ٤٣ـر٤٠ٰ ٦ش٬1943=1359ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ث٨ ثةدٱفص ت  (8)

 .23ص، ا١ٛ٣ؿ دار 2312ط ،إثؿا٬ٲ٥ ظٰٞ  د. .ا٤٣٘ح -1در٠ٮا ا٣ؽٔةا٥ أ (9)
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ىثانوًا:ىالتحدواتىالراهنظ:
 د٥١٤ ٬ٰ ثٕي ا٣ذعؽٱةت ا٣ذةرٱؼٲح ا١٣جؿل ا٣ذٰ كاص٭ذ٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح

 ث١ٛةٱح، ٧ٚةذا ٨ٔ ا٣ذعؽٱةت ا٣ؿا٬٪ح ك٦ة أقجةب ٔضـ٩ة ٨ٔ ٦ٮاص٭ذ٭ة؟!

 ا٥١٬ٍٓ١ث:-1

٤٣ٮ٤٬ػح  - أكؿ ٬ؾق ا٣ذعؽٱةت، ٚٞػؽ ٱجػؽك ٧٤٣ؿاٝػتا٣ٕٮ٧٣حي رث٧ة د١ٮف 

أف دٲػةر ا٣ٍٕٮ٧٣ػح ا٣ضػةرؼ، ٝػؽ ٩ضػط ٚػٰ ٠كػؿ ا٣عػٮاصـ كإ٣٘ػةء  - اٵك٣ٯ

٣ذػة ا٣ٕػة٥٣ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣سٞةٚةت، كأف زٮردٰ اٹدىةٹت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٝ ؽ ظٮَّ

إ٣ٯ ٝؿٱح كاظؽة، ٨٦ أثكٍ ٦ٞٮ٦ةد٭ة أف دذعؽث ث٤٘ح كاظؽة، كدنٕؿ ث٧نةٔؿ 

 كاظؽة؛ ٣ذ٢٧ٕ دعخ راٱح كاظؽة، دٞٮد٬ة ظ١ٮ٦ح كاظؽة.. 

٨١٣ ثٕي ا٣ذأ٢٦ ٰٚ َجٲٕح ٬ػةدٲ٨ ا٣سػٮردٲ٨، ا٤٣ذػٲ٨ دٛضؿدػة ثػٲ٨ ٱػؽم 

ٔىػؿ ٔىؿ ا٧٣ٕؿٚػح، ا٣ػؾم د٪ُٕػٙ إ٣ٲػ٫ اٷ٩كػة٩ٲح ثكػؿٔح ٦ؾ٤٬ػح ٦ٮدِّٔػح 

 ٱ٤ٛخ أ٩ْةر٩ة إ٣ٯ ظٞةاٜ ٦٘ةٱؿةص قٮؼ ،ا٣ى٪ةٔح اٳ٢ٚ

ٚة٣ٍٕٮ٧٣ح ٝ٪ةع، ٦ة إف ٱ٪١نػٙ ظذػٯ ٱجػؽك ٣٪ػة ا٣ٮصػ٫ ا١٣ػة٣ط ا٧٣ؼذجػئ 

 ٱط )اٵ٦ؿ٠ح(.كراءق ثةق٫٧ ا٣ىؿ

( ظ٥٤ راكد قػؽ٩ح ا٣جٲػخ اٵثػٲي ة٨ٓ٥٭ ا١خٙؽد ةط٣ٟ ا١ٓا٣١كاٵ٦ؿ٠ح )

 ٪ْةـ ا٣ٕة٧٣ٰ.ا٣ؾم أػ٢ ثذٮازف ا٦٣٪ؾ ا٩٭ٲةر اٹدعةد ا٣كٮٚٲٲذٰ 

ة٨ٓ٥٭ ٘ؽض ا٥٨١ً األ٤ؽٯٟػٮ ٢١ٓػٰق، ةٟػ٠ ٤هػ٢ٍطاح٩، أ٦ة اٵ٦ؿ٠ح )

كا٠جػخ دٛػٮؽ ٚٮاٝٓ ركَّصخ ٫٣ اٳ٣ح اٷٔٺ٦ٲح ا٣ٌػؼ٧ح ا٣ذػٰ  ،(٢ْ٭ ا١ٓا٣١

 ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٰ ا٧٣ؾ٢٬. أ٦ؿٱ١ة

دػؿل  ،حكاٵ٦ؿ٠ح ث٢١ أكص٭٭ة ا٣سٞةٚٲح كا٣كٲةقٲح كا٣ٕك١ؿٱح كاٹٝذىةدٱ

  ٞ ٘ح ا٣ذؼةَت ك٩ذٲضح َجٲٕٲح ٣٭ٲ٧٪ذ٭ة، ٠ٰ د١ٮف ٣ ةٚؿض ٣٘ذ٭ة ٤ٔٯ ا٣ٕة٥٣ ظ

 ثٲ٨ ا٧٣ؿ٠ـ كاٵَؿاؼ.
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اٷ٦جؿاَٮرٱح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٔىٮر دةرٱؼٲح ٝؽٱ٧ػح،  ة٨١٣ أظٺـ أ٦ؿٱ١

ٝؽ دضةكز٬ة ا٣ـ٨٦، ك٬ٰ ٹ د٧خُّ ثى٤ح إ٣ٯ ٔىؿ ا٧٣ٕؿٚح ا٣ٞةدـ، ث٧٪٤ُٞةدػ٫ 

 ح ك٦ؿد١ـاد٫ اٷ٩كة٩ٲح كا٣ٞٲ٧ٲح.ا١ٛ٣ؿٱ

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىػةٹت ا٧٣ٕؿٚػح ثػٲ٨ أٱػؽم أصٲػةؿ  ٣ٞؽ ٚضؿت زٮردة

ا٣جنؿٱح ا٣ٞةد٦ح، كأ٣٘خ اٹظذ١ةر كا٣ذٛؿد، ككقٕخ دااؿة ا٣ذٕؽد ٣ذىجط ٚػٰ 

 ٦ذ٪ةكؿ ٢٠ ٚؿد..

ٚة٣ٞؿٱح ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ٮاظؽة، قذ١ٮف أزػػؿ ثػة٣ذ٪ٮع كا٣ذٕػؽد، كأ٠سػؿ كٔٲػةن 

٧ػ٪ع٭٥ ظػٜ ٥ ٝٲةد٬ػة ١٤٣جػةر، د٨٦ أف دك٤ِّ  - ٰٚ ا٣ٮٝخ ذاد٫ - ثة٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح

٭ة ٚػٰ ا٣ٮصػٮد ا٣٪ٞي )ا٣ٛٲذٮ( ٣ذ٤ٰ٘ ث٫ مؼىٲذ٭ة ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ ا٣ذٕؽد، كظٞ

 كا٣ٕؽا٣ح ا٧٣كةكاة.

كقٲ١ٮف أٚؿاد٬ة ٨٦ ٢٠ ٣ٮف ك٣كةف كص٪ف ٤ٔػٯ ٔذجػح قػجةؽ كاظػؽة، 

ٱٛٮز ٚٲ٫ ٨٦ ٠ةف أ٩ٌش ١ٚؿان، كأثٕؽ ٩ْؿان؛ ٦س٧٤ػة دىػجط ا٤٣٘ػةت ٤٠٭ػة أ٦ػةـ 

٤ػٯ اٹمػذٞةؽ كا٣ذؿ٠ٲػت كاٹػذىػةر ا٦ذعةف وٕت، ٱٛٮز ٚٲ٫ اٵٝؽر ٦٪٭ة ٔ

 قذٲٕةب قٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٧٣ذٛضؿة.كا٣ذؿ٦ٲـ؛ ٹ

 ا١خٜػـ ا٥٢ٓ١ٮ كا١خ٨ٜٮ:-2

ُّٰ ا٣ؿاٲكػٰ ثذكػ٧ٲح ا٧٣٪ػذىش ا٧٤ٕ٣ػٰ  ٚة٧٣٪ذًش ٧٤٣ٕؿٚح كأمٲةا٭ة ٬ٮ ا٧٣ٕ٪

كا٣ذٞ٪ٰ كدعؽٱؽ ر٦ػٮزق ك٦ىػ٤ُعةد٫، ك٦ػة ٤ٔػٯ ا٧٣كػذ٭٤ٟ إٹ أف ٱكػ٧ٲ٭ة 

إ٣ٯ أف ٱكذ٢٧١ ٩ٞى٫ ا٧٤ٕ٣ٰ كٱذعٮؿ إ٣ػٯ ٦ؿدجػح  ثأق٧ةا٭ة، كٱؽرِّق٭ة ث٤٘ذ٭ة

 اٷ٩ذةج.. ك٧ٕ٣ؿم إف ٬ؾا ا٣ـ٥ٔ ٱ٪ُٮم ٤ٔٯ ٔؽة ٦٘ة٣ُةتص 

أف أظؽان ٨٦ اٵ٥٦ ٥٣ ٱأػؾ ث٫، ٧ٚة ٨٦ أ٦ح أ٤٧٬خ ٣٘ذ٭ة ٣ذؽرِّس  أكال٪ا:

دٌػٓ ١٣ػ٢ ٦ىػ٤ُط  أػؿل دعػخ ٬ػؾق ا٣ؾرٱٕػح، ك٬ػؾق ٚؿ٩كػةا٤ٕ٣ٮـ ث٤٘ح 
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أص٪جٰ ٦ى٤ُعةن ث٤٘ذ٭ة
(13)

إ٧٬ة٫٣ صؿ٦ةن ٱٕةٝػت ٤ٔٲػ٫ ا٣ٞػة٩ٮف. ك٬ػؾق ، كدٕؽ 

ا٣ٲةثةف ا٣ذٰ ٗـت ا٣ٕة٥٣ ث٧٪ذضةد٭ػة ا٣ىػ٪ةٔٲح كاٷ١٣ذؿك٩ٲػح، ٦ػ٨ ا٧٣ؤ٠ػؽ أف 

ؽ ٣٘ذ٭ػة  صة٦ٕةد٭ة دؽرِّس ا٤ٕ٣ٮـ ث٤٘ذ٭ػة ا٣ٲةثة٩ٲػح، ك٣ػ٥ ٱؼُػؿ ثجة٣٭ػة أف دكػٮِّ

 ٦ىةظجح ٧٣٪ذضةد٭ة.

ذ٭ة دضةرث٭ػػة دظٌػػ ٱػػحه ؿٍ أف اد٭ػػةـ ا٣ٕؿثٲػػح ثأ٩٭ػػة ٣٘ػػح آداب ٚٞػػٍ ًٚ  كذا٧ٰخ٫ػػا:

ا٣ذةرٱؼٲح ا٣جٕٲؽة إثةف ا٧٣ػأ٦ٮف ا٣ٕجةقػٰ، كا٣ٞؿٱجػح ٚػٰ دضؿثػح ٤٠ٲػح ا٣ُػت ٚػٰ 

قٮرٱح. ٚة٣ٕضـ ٣ػٲف ٚػٰ ا٤٣٘ػح، ثٞػؽر ٦ػة ٬ػٮ ًػٕٙ ٚػٰ اٷرادة كػػٮر ٚػٰ 

 إ٣ٯ ٦ـٱؽ ٨٦ ا٣ؾؿ كا٣ذجٕٲح كاٹ٩٭ـاـ. -إف اقذ٧ؿ  -ا٣ٕـٱ٧ح؛ قٮؼ ٱؤكؿ ث٪ة 

ؿ ٰٚ ٦ؽارق٪ة كصة٦ٕة كذا١رخ٫ا: د٪ة ٨ٔ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ث٤٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ أف ا٣ذعٮُّ

صؿٱ٧ح ٠جؿل كا٩كٺخ ٨٦ ا٣ؾات كا٣٭ٮٱح،  ٣٘ةت أص٪جٲح ثؽءان ثؿٱةض اٵَٛةؿ

٤ٲػ٫ ٩ٛكػ٫ ٝجػ٢ أف د٭ػٮف قٲ١ٮف كو٧ح ٔةرو ٤ٔٯ صجٲ٨ ا٣ضٲ٢ ا٣ؾم ٬ة٩خ ٔ

 ٤ٔٲ٫ ٣٘ذ٫.

إف د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح مٰء كا٣ذ٤ٕٲ٥ ث٭ػة مػٰء آػػؿ، ٚػذ٥٤ٕ ا٤٣٘ػةت 

ة أ٦ؿ ٬ةـ، كًؿكرة ٤٣ذٮاو٢ ٦ػٓ ا٤ٕ٣ػ٥، أ٦ػة دػؽرٱف قػةاؿ اٵص٪جٲح كإدٞة٩٭

ارس اٵ٦ػؿ ا٣ػؾم أػػؾ ٱ٪ذنػؿ كٱذ٪ػة٦ٯ ٚػٰ ا٧٣ػؽك٬ػٮ  ،ا٤ٕ٣ٮـ ث٤٘ػح أص٪جٲػح

ػ ًُ دضػت ٦ٕة٣ضذ٭ػة كاقذبىػة٣٭ة ٝجػ٢ أف  ؿةه كا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح، ْٚػة٬ؿة ػى

 ج ٣٭ة دٔةة ا٣ذ٘ؿٱت كا٣ذجٕٲح..دكذٛع٢، ٦٭٧ة ركَّ 

ثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثض٧ٲػٓ ٦ؿاظ٤ػ٫، كٚػٰ كإف اٹقذؼؽاـ ا١٧٣سٙ ٤٣٘ح ا٣ٕؿ

٩نةَةد٪ة ا٣سٞةٚٲح، ك٦ٕة٦ٺد٪ة اٹٝذىةدٱح، قػٮؼ ٱُػٮر ٦ىػ٤ُعةد٪ة، كٱسجػخ 

ٱذ٤ُػت ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨  ظٲٮٱح ٣٘ذ٪ة كٝؽرد٭ة ٤ٔٯ اقذٲٕةب ا٧٣كذضؽات، ك٬ٮ ٦ة

 ا٣ٮٰٔ كا٣ض٭ؽ..

                                                 

 .23ص، دار ا١ٛ٣ؿ 2312ط ، در٠ٮا ا٣ؽٔةا٥ ا٤٣٘ح/د. إثؿا٬ٲ٥ ظٰٞأ (13)
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 ا١ٓا٤ٰث كا١ٙهط٭: -3

ف ا٤٣٘ػح دذ٪ة٦ٯ دٔٮات ٹقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲح ثؽٱٺن ٦ػ٨ ا٣ٛىػعٯ، ثعضػح أ

٠ةا٨ اصذ٧ةٰٔ ٦ذُٮر
(11)

ٱ٪ذض٫ ا٧٣ضذ٧ػٓ ظكػت َةٝذػ٫ كظٲٮٱذػ٫،  ،ك٦ذ٘ٲؿ 

 كظكت ظةصةد٫ كإ٩ذةص٫..

كدضةكثػػةن ٦ػػٓ ٬ػػؾق ا٣ػػؽٔٮات ٝة٦ػػخ إذأػػةت كٝ٪ػػٮات ٌٚػػةاٲح، د٤ػػٮم 

أ٣ك٪ذ٭ة، ٣ذؿكِّج ٢٠ ٦٪٭ة ٣ٕة٦ٲػح ث٤ػؽ٬ة، كد٧ػةدل ا٣ذٕىػت ٤٣ٕة٦ٲػةت، ظذػٯ 

ا ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣سٞٛػٲ٨ ٔػةصـان أوجعخ ٣٘ح ا٣ؼُةب كا٧٣عةًؿة كا٣ذ٤ٕٲ٥، كٗؽ

٨ٔ وٮغ ص٤٧ح كاظؽة ثة٣ٛىعٯ؛ دكف ارد١ةب أػُةءو ٦ؼـٱح ٚٲ٭ػة، ثكػجت 

 إ٧٬ة٫٣ اقذؼؽا٦٭ة، كإ٫ٛ٣ اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲةت. 

٣كخ ٨٦ دٔةة إ٣٘ةء ا٣ٕة٦ٲػةت ٷظػٺؿ ا٣ٛىػعٯ ٦ع٤٭ػة، ١٤ٚػ٢ٍّ دكرقي 

ك١٦ة٩ي٫، إ٧٩ة أدٔػٮ إ٣ػٯ دٛىػٲط ا٣ٕة٦ٲػح ٣ذٞذػؿب ٦ػ٨ ا٣ٛىػعٯ ٦ػة أ١٦ػ٨، 

٣ذؿدٰٞ ثة٤٣٘ةت ا٣ٕة٦ٲح ا٣ؽارصح ٚذذٞةرب. كٝؽ أز٧ؿت ٬ؾق ا٣ػؽٔٮة أكاقػٍ ك

ا٣ٞػػؿف ا٧٣ةًػػٰ، ٚة٩ػػؽزؿت ٧٤٠ػػةت ٔة٦ٲػػح ٬ةثُػػح، كظ٤ػػخ ٦ع٤٭ػػة ٧٤٠ػػةت 

ٚىٲعح
(12)

  َّٞ أ٠ػؽ ظٲٮٱػح  ةٞػخ ٕٚػٺن اصذ٧ةٔٲ ػدرصخ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا٣٪ةس، كظ

 .. أ٦ػة دػؿؾ ا٣ٕة٦ٲػةت دذُػٮرا٧٣ضذ٧ٓ كٝؽرد٫ ٤ٔٯ دُٮٱؿ ٣٘ذ٫ ٩عٮ اٵق٧ٯ

٣ذٮاو٢ ٬جٮَ٭ة ك٬ض٪ذ٭ة، ٚٺ أراق د٣ٲٺن ٤ٔٯ ظٲٮٱػح ا٧٣ضذ٧ػٓ، ٦٭٧ػة  ةٔٛٮٱ  

 ٣عٲٮٱح كا٣عؿاؾ اٹصذ٧ةٰٔ ٤ٔٲ٭ة.ظةكؿ ا٧٣ذنؽٝٮف إًٛةء وٛةت ا

٦ػٓ ٩ةمػؿٱ٨  ةأدٮاوػ٢ ٱٮ٦ٲ ػ ةؿثذٰ ا٣نؼىٲح ثىٛذٰ ٩ةمؿان ٔؿثٲ  ك٨٦ دض

                                                 

 ٦9٪نٮرات صة٦ٕح د٦نػٜ ص، ٰٚ َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح . د. ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ (11)

 ك٦ة ثٕؽ٬ة.

د. ٦ع٧ػؽ  ،ا٣ٛىػٲط ٦ٕض٥ ا١٣٪ةٱةت ا٣ٕة٦ٲػح كا٣نػة٦ٲح ك٦ٕضػ٥ ا٣ٕػة٦ٰٱي٪ْؿ ٣ٺقذـادة  (12)

 ـ.2334 -2332ط دار ا١ٛ٣ؿ  ،رًٮاف ا٣ؽاٱح
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ٌيتة يتي أستتطٌ  أ  أكدتأ أ  الحىتاى الل ،نو أقطار عربٌة نتباًية اللهجات

ا إلتى االستحاتار عتو ربت  ني ت بٌييا، لواليا الحتاج دل  لتحايم لوسٌلة أىج  

وانٌس الهحتترتات المانٌتتة الهالٌتتة، أو إلتتى االستتتماىة بهجهوعتتة نتتو ال تت

 الشارحة لها.

*   *   * 


