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 العني واألثر
 يف ما نظمه الشعراء يف العصر احلديث

 من وحي الصور

 ()محمد رضوان الدايةأ. د. 

نان فٖ دٍيث اىتذدٗد اىذي ظرأ غيٕ اىشػر اىػرةٖ فٖ اىػصر اىحدٗث 

 ،اىتفاااتا اىشااػراى مىاإ ٌااا سااِػّ ارُهااان وادترغااّ ٌااَ ا  وات واٙ ت

وُتٓأا غيإ  ا ،حه٘ ا  فٔسفٔا ذىم وسف ،جات اىػئم وتعت٘لاتٓاوُتائخ ٌاْحد  

 ،وححٔا أةِاى ا ٌث غيٕ اىيحاق ةرنب اىٍدُ٘ث ىتعٔٗر أساى٘ب اىح٘ااة ،فٔائده

وْهاذا ودادُا ٌاَ  ؛واىٍشارنث فٖ اىحرنث اىحضارٗث اىٍتذاد ة ةاساتٍرار

َْ ذنار اىعاائرة واىتارداث واىٍِعاا  ا (واىهتاب أٗضا)اىشػراى   ،ها٘ارةواى ،ٌ ا

اٌات واىذرارات ،واىلٍر اىصِاغٖ ّٔ ت او وكاد ذناروا اىهٓرةااى وا  ،واىح

وكاد  داو اىػااىً فاٖ حارةَ٘ )وذنروا آ ت اىحرب اىحدٗحاث  ،اىِاشعث ةٓا

ً اىػصر اىحدٗث (غاىٍّ٘تَ٘ ا وس  ٍّ وغّ٘ار ٌاَ  ،وتغيغاو ف٘اّ ،مىٕ غ٘ر ذىم ٌ

 .أو ددَّ  ف٘ٓا ،أساى٘ب اىح٘اة وأ واتٓا

اا٘ٔ   ونااان  دتاارا  «اىتلااا »)اىتْصاأٗر( وتعاأٗر آ تااّ، وشا
(4)

اأر   اىصُّ

                                                 

() فٖ داٌػث  ٌشق ساةلا . أستاذ ا  ب واىِلد 

 م.00/0/0042ور  اىتحث مىٕ ٌذيث اىٍذٍع ةتارٗخ 

رْا ةآ (4) ّٔ ؛ =كال اىٍػذً اىٔس٘ط )ل ق  (: ىلط اىٍِْظ ر  أو اىصٔرة: س  ّٖ  ىث اىتصٔٗر اىشٍه
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ّي أف ٧ٜػ٬ؿ: إٌف ا١لػٓؽ ا١طػػٯد  ا١لغهٌٰث كٰٕؽ٪ا أذؽه ٘ٮ أكٓار ا١لٓؽاء؛ ك٧فخٍٰ

ٙىًث كا٬ٍٜ٥١ْػث  ا١خٙج إ١٭ ُا٪ؽة ا١خه٬ٯؽ، ك٧خز ٦ْ ذ١ٝ ٧ه٬صه كٓؽٯث ه ة٦ٰ ا٨١خ

كا١ٜهػػٰػة ا٥١ػػ٬سؾة، كا١ٜهػػٰػة ا٥١ي١٬ٌٍػػث. كاـػػخ٥ؽت ٪ػػؼق ا١طؽٞػػث ٨٤ػػؼ ا٧ختػػاقً 

 ٓؽاء اٳكائ٠ ا١ؼٯ٦ ْانؽكا أٌك١ٌٰات ا١خه٬ٯؽ إ١٭ أكاعؽ ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦.ا١ل

ك٪ٮ ٧ه٬صه أدةٰث ه ٷ٘خث ه، ك٪ٮ نا١طثه ٢١ػرس، كا١خط٠ٰ٢، كاـػخغٸص 

ةا١لغهػٌٮ،  ٨ه٬ص اٳدةٮ ةػا٨ٙ١ٮ؛ كاٷسخ٥ػاْٮع ا٨١خائز. ١ٜػ ارحتً ٘ٮ ٪ؼق ا١

٢ْ٭ أـ٬٢ة٩، ك٤ػ٦ عػٸؿ  كـٌش٠ ُا٪ؽةن أدةٰثن اكخؽؾ ٫ٰ٘ا ٞرٰؽه ٦٤ ا١لٓؽاء: ٠ٌّٞ 

 رؤٯخ٩ ا١لغهٰث كاٳدٯتث كاٷسخ٥اْٰث كا٨١ٙفٰث.

ذ٣ٌ ٠ٌٛ اٷ٪خ٥اـ ة٫ؼق ا١ِػا٪ؽة حػػرٯشان، كأعػؼت كـػائ٠ي ا١خ٬انػ٠ ا١طػٯرػث 

 جى ن٬ت كًٓؽ ا١ه٬رة، كٞادت ا١ِا٪ؽةي أف ح٨خ٫ٮ.ٙى ٤شا٫١ا، كض٢ٌج ٤ط٫ٌ٢ا؛ كعى 

ا٥١ٓانػؽٯ٦  ٘ٮ دكاكٯ٦ ا١لػٓؽاء ،ك٦٤ أكاعؽ ٤ا ٛؽأت ٦٤ كٓؽ ا١ه٬ر

٦٤ ةٰخ٦ٰ اذ٦ٰ٨ ٨١ػٯ٣ ٤ط٥ػ ٍٛٓثه 
(3)

ٞخت٥٫ا حطج ن٬رح٩ 
(1)

 :ك٪٥ا ،

 ٯا ـائ٢ٮ ٰٞػٗ ضػا١ٮ

 

ػػػ٬رحٮ حٍؽس٥ػػػا٧ٮ   ٘هي

٬ٛػػػا   أْػػػٰق ٫ٰ٘ػػػا ٧ٍى

 

 ١ٟػػػ٦ٍ ةٰٖػػػؽ ١فػػػافً  

إٌف ا١هػ٬رة حخطػػث إ١ػ٭ ا٨١ػاُؽ إ٫ٰ١ػا ة٢فػاف ا١طػاؿ ٷ ة٢فػػاف  :ٯٜػ٬ؿ 

أك  إ١٭ ٤ى٦ٍ ٯؽا٪ا ٦٤ ٛؽٯػبو  ٯتٓد ة٫ا ا١لاْؽ كٞأٌف ٘ٮ ا١ه٬رة رـا١ثن  ؛ا٥١ٜاؿ

 .أك ٕؽٯب ،نػٯٚ

                                                 

كا١ػػخًٜ: ١ٜػػً، كٛػػاؿ إٌف ٪ػػؼا اٷـػػخ٥ٓاؿ )٤يطػػػىث( ك٧ٜػػ٠ ٪ػػؼا اٷـػػخ٥ٓاؿ، ا٥١ٓشػػ٣  =

 اٳـاـٮ، كا٥١ٓش٣ ا٥١ػرـٮ.

( كاْؽ ـ٬رم، نػر ٩١ دٯ٬اف )آٷـ(، ذ٣ نػرت دكاكٯ٨ػ٩ 3883-٤3803ط٥ػ ) ٧ػٯ٣ (3)

 -٬٥١اٞػػب )٧ػػػٯ٣ ٤ط٥ػػػ كػػاْؽ ا٨ٓ١اٞػػب كا ٤ش٬٥ْػػثن: اٳ٥ْػػاؿ ا١لػػٓؽٯث ا١ٟا٢٤ػػث.

 .(3033د٤لٚ  -٨٤ل٬رات ا٫١ٰئث ا١ٓا٤ث ا١ف٬رٯث ٢١ٟخاب 

 .131: 1اٳ٥ْاؿ ا١لٓؽٯث ا١ٟا٢٤ث )٧ػٯ٣ ٤ط٥ػ(  (1)
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(3) 

٤ػ٦ ٤ؽاضػ٠  ةٓػػدو  ك٤ىػؽٌ  ،٘ٮ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلػؽ ٫ُؽ ا١خه٬ٯؽ ا١ٌل٥فٮع 

ْيؽ٘ج ٌؽائٚ ٢١خه٬ٯؽ ةأـ٥اء أنطاة٫ا ٤رػ٠ ،ا١خطف٦ٰ كا١خ٬ٍٯؽ « دإٰػؽ» :ك

ر «٧ػػادار»أ٧شػػؾ ا١ٙؽ٧فػػٮ  3930ك٘ػػٮ ـػػ٨ث  «.حػػا١ت٬ت»ك ػػ٬ى ٤خ٥ٰػػؾة  ان ني

 أعػؽل ةارْػثو  إ١ػ٭ كغهػٰاتو  ،ٮ ٫ْػ ٧اة٬ٰ٢ف ا١را١د٘ ٤ل٬٫رةو  ١لغهٰاتو 

أـ٥٫ٍج ٘ٮ ٦٘ ا١خه٬ٯؽ ضخ٭ ة٢ٔ ا١ٖاٯث
(3)

. 

ك٥١ا ٞا٧ج ا١ه٬رة ا١ل٥فٰث ح٫ِؽ
(3)

٢ْػ٭ ا١ػ٬رؽ ا١غػاص ٤ػ٦ ح٨اـػٚ  

أ٧لػػػ ع٢ٰػػ٠  ان(اٳةػػٰو كاٳـػػ٬د ٥ٞػػا ٯٜػػاؿ أٯيػػ :أك)اٳىػػ٬اء كا١ِػػٸؿ 

٤ٍؽاف
(1)

رةً ٫ٰ٘ػا ةػ٦ٰ  ،نػٛائ٩١٩ أ٪ػا٪ا إ١٭ أضػ أ ٞخت٫ا ٢ْ٭ ن٬رةو  ٍٛٓثن  

ٛاؿ ،كا١فؽٯؽة (ا١ِا٪ؽة)ا١ه٬رة 
(3)

: 

 ْػػ٦ ـػػؽٯؽحٮ ٤رػػا١ٮى ٪ػػؼا ٤ي٨تػػ،ه 

 

ٌّٚ  كػػػػ٫ادىح٩ي    ٢ْػػػػٮَّ ٤يتػػػػ٦ٰي  ضػػػػ

تىػػ٬تي ةػػ٩ عػػٸ    ِّ٘ ضى  ٮ ةهػػ٩٧٬ ٯيػػ٬ى

 

دٌم   كا١ػػػػ٬٘ٮ أ٤ػػػػ٦ٰي  ،ٞؽا٤ػػػػثى كي

ٙػػ٩   ٤لػػ٭ ا٨١ػػ٬ر ٰ٘ػػ٩ كا١ِػػٸؿي حطي

 

ن٬ادؽ ٘ٮ ا١خلت٩ٰ ١ػٰؿ ح٥ػ٦ٰي  
(9)

 

 ا١ٖه٬ف ك٫٤شخٮ د٤ٮ ٩٨٤ ٯشؽم ٘ٮ 

 

ؿع ٫١ػا حطػج ا١فػ٬ٟف ض٨ػ٦ٰي    ٯيطى

 .كا٥٢ٓ١ػٮٌ  ،كاٳدةٮٌ  ،ك٦٘ع ا١خه٬ٯؽ ا٥١شاؿى ا٬ٖ٢١م ا١ٌه٬رة كدع٠ ْا٣١ي  

ؽِّةج ٤ٙؽداته  ْي كدع٠ ذ١ٝ ٢ٞػ٩  ،كحؽس٥ج أعؽل ،٦٤ أدكات ٪ؼا ا١شػٯػ ك

                                                 

 .331-333ا٧ِؽ ٢١خ٬ـّ: ا٬٥١ـ٬ْث ا١ٓؽةٰث )د٤لٚ( ا٥١ش٢ػ ا١فادس  (3)

ػ (3) اـػخغؽس٫ا ٢ْػ٭ ا١ػ٬رؽ ٤ػ٦  :أم ؛ؽ ا١هػ٬رةاـخ٬٢٥ٓا ٘ٮ ا١ه٬رة ا١ل٥فٰث ٘ٓػ٠: ٫َُّ

(. ك٣١ أسػ٪ا ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١رٸذث: ا٬١ـػًٰ، كاٳـاـػٮ، NEGATIVEف٢تٮ )اٳن٠ ا١

 كٛا٬١ا: ٌتّ ا١ه٬رة. ،كا٥١ػرـٮ

٩١ دٯػ٬اف  ،( ٦٤ ٞتار ا١لٓؽاء كا١ٟخاب ٘ٮ ا١ٓهؽ ا١طػٯد3838-3933ع٠ٰ٢ ٤ٍؽاف ) (1)

ي  ٤3ٍت٬ع )  (13: 3لاْؽ ا١ٍٜؽٯ٦ )اٳْٸـ ة بى ِّٜ أسؾاء( ك٤ ١ٙات ك٤يخؽس٥ات. ك١

 .33ص  338، ك٤ش٢ث ا٥١ٓؽ٘ث ا١ٓػد 339: 3ا١غ٠ٰ٢ دٯ٬اف  (3)

: ٷ حٟؼب. (9)  ١ٰؿ ح٦ٰ٥ي
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ك٧غمع ا٥١شا٤ّ ا٬ٖ٢١ٯػث ك٤ػا )كٞاف ٳ٪٠ ا٣٢ٓ١  ؛٧رؽق ككٓؽق :ْا٣١ اٳدب

ك٘ٮ ٧ل٬ء ضؽٞث  ،٘ٮ احفاع ـاضث ا٢١ٖث ٦٤ ٪ؼا ا١شا٧ب أذؽه  (ا ة٥ؾٯثٯ٢طٚ ة٫

 ان.كاحفاْ ،٫١ا ك٢ٍ٨٤ٜان  ان كا١طػٯد ٫٨ْا أـاـ (ا١ه٬رة)ح٢ٜائٰث ٞا٧ج 

ػػ٬ئٮع أٍف أنػػتص كاضػػػ  ،٤ػػ٦ ا٨ٙ١ػػ٬ف ا١ش٢ٰ٥ػػث ان ك٤ػػا ١تػػد ا١خهػػ٬ٯؽ ا١يَّ

كح٨ٰٜاحػػ٩  ،كأدكاحػػ٩ ،كحٓػػؾزت ٤ٟا٧خػػ٩ ٤ػػّ ا١خٜػػػـ ا٥٢ٓ١ػػٮ ٘ػػٮ ٘ػػ٦ٌ ا١خهػػ٬ٯؽ

ك٬٫ُر ٤ه٬ٌرٯ٦ ةار٦ْٰ ٤تػ٦ْٰ ،ا٥١غخ٢ٙث
(8)

. 

ٔى  ،٤غخ٢ٙػث ك٪ٟؼا ٞاف ١ػع٬ؿ ٦ٌ٘ ا١خه٬ٯؽ ضٰػاة ا٨١ػاس آذػاره   ٜ٘ػػ أـػت

كٞػاف ٫١ػ٣ ٤ػ٦ ٛتػ٠ي ٫ْػػه ةا٨١طػج كا١ػ٨ٜق  ،س٥ا١ٰػثن  ٢ْ٭ ضٰػاح٣٫ ُػٸٷن 

٘ػٮ  ٢ٰ٢ٛػثو  ٢ْػ٭ ٘ئػثو  ان كٞاف ذ١ٝ ٤ٜه٬ر ،كا١خه٬ٯؽ ا١ٰػكٌم ةأدكاح٩ ا٥١غخ٢ٙث

كٞتػؽكا ٫٨٤ػا  ،٨اس ٢١ه٬رة ٘ٮ ضش٫٥ا ا١ٌهٰٖؽ ا٥١ػأ٬١ؼكا٪خ٣ ا١ ،ا٥١شخ٥ّ

أك  ان،أك اـخٍطفػا٧ ان،أك اـخئ٨اـػ ان ك٬ٜ٢ْ٪ا ٘ٮ ة٬ٰح٣٫ ك٤ٟاحت٣٫ حػؼٞار ان،٧فغ

 .١ظإ١ٖؽ٘ث ا١ي٬ًٰؼ أك ٕؽ٘ث ا١ش٬٢س..  ان حؾٯ٨ٰ

ٚو  ،ٕائػب ٤ػ٦ ٛؽٯػبو  «ا١ٌلػغم»ْػ٦  ٬رة ٧ائتػثن كنارت ا١ٌه   أك نػػٯ

 .ا٤ثْ أك كغهٰثو  ،ض٣ٰ٥ أك ضتٰبو  ،كدكد

٬رً   ،كاٳدةػاء ،ا١فٰاـػث ا١ٟتػار ا١ٟتؽاء ٘ٮ ا٥١شخ٥ػّ ٞأ٪ػ٠ً  كا٪خ٬٥ا ١هي

 .٘ٮ ا١طٰاة ا٨ٙ١ٰث كاٷسخ٥اْٰث كا٨ٙ١ٌا٦ٰ٧ ذكم ا١شػارة كاٳذؽً  ،كا١ٌلٓؽاء

٤ػ٦ ا١خ٬ذٰػٚ  ان كنػارت سػؾء ،أعؽل ان ك٤ا ١ترج ا١ه٬رة أف أعؼت أةٓاد

ٚي  :اٵدارم كا١ٜػػا٧٬٧ٮٌ  ػػ ا١تٍاٛػػث )ٌلغهػػٰث أك حرتٌػػجي ٢ْػػ٭ ا٬٫١ٯٌػػث ا١ حي٢هى

                                                 

ب ٌتػّ ٰرا٘ٚ ا٧خلار ٘ػ٦ ا١خهػ٬ٯؽ ا١يػ٬ئٮ كاـػخغػاـ ا١فػ٢تٰات، كحطفػ٦ٰ أـػا١»...  (8)

٬ر كحٟتٰؽ٪ا احشا٪ات ٤خٓػدة ٘ٮ حش٬ٯػ ا٠٥ٓ١ ا٨ٙ١ٮ. كا٧ٜفػ٣ ا٥١هػ٬ركف  ٬٫ُري  ،ا١هع

ج حشارة٣٫، ك٫ُؽت إ١٭ ا٬١سػ٬د ْػػة ٤ػػارس ا١ي٬ئ٬ٰف إ١٭ ٤طخؽ٦ٰ٘ ك٪٬اة، كح٬ٌ٨ْ

٤ػادة ا١خهػ٬ٯؽ « ٨ٌٰ٘ث، حفٓ٭ ٠ٞ كاضػة ٫٨٤ػا إ١ػ٭ إذتػات ح٬س٫٫ػا ٘ػٮ ْػا٣١ ا١خهػ٬ٯؽ..

 «.333 -333: 33ا١ي٬ئٮ ٘ٮ ا٬٥١ـ٬ْث ا١ٓؽةٰث 
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 .كد٘خؽ اٳـؽة إ١٭ ٰٕؽ ذ١ٝ ،كةٍاٛث ا٠٥ٓ١ ،كس٬از ا١ٌفٙؽ (ا١لغهٰث

ي  أف ٯ٢ػخًٜ ا١هػ٬ر  -آٷت ا١خه٬ٯؽ ا١لغهػٰث  ٤ّ ا٧خلارً  -حٰصى ٢١ٙؽد كأ

، كاحفػػٓج ا١ػػػائؽة ١خهػػ٬ٯؽ اٷضخٙػػاٷت كاٷسخ٥اْػػات ،٢ْػػ٭ ٤ػػا ٯلػػخ٫ٮ

كا٥١يٓشتػث ٤ػ٦  ،تػثكا١ٖؽٯ ،كاٷ١خٙات إ١٭ ا١ٍتٰٓث ١خهػ٬ٯؽ اٳكػٰاء ا١ش٢ٰ٥ػث

ٚو   كىػٙثً  ،كا٬١اـّ ا١ٟتٰؽ ٞا١طػٯٜػث ؛كا١ٙؽاكث ،كا١ؾ٧تٜث ،ٞا٬١ردة نٰٖؽ دٰٛ

 .كا١ٜهؽ ا٥١ي٨ٰٗ ،كا١لارع ا٬١اـّ ،ك٥ٛث ا١شت٠ ،ا٫٨١ؽ

ك٤ا ١ترػج نػ٨ٓث ا١خهػ٬ٯؽ أف ا٧خلػؽت ٘ػٮ ا١ػتٸد ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ أكٛػات 

 ،٪ػؼا ا١ٙػ٦ ةٓػػ أف اٞخ٥ػ٠ ،٘ٮ ا٨١هٗ ا١را٧ٮ ٦٤ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ ٤خٜارةثو 

ؽ ، كٞا٧ج ٢٥ْٰث ا١خه٬ٯؽ حخ٣ع ٘ٮ كائٓثن  ك٪٬اٯثن  ،٤ٓؽك٘ثن  كنار ٨٫٤ثن  ،كاـختٍطى

 اـػخ٥ٟاٷن  كىػؽكرةه  ك٥ٌ١ا نار ٢١ه٬رة ضاسػثه  .ض٬ا٧ٰج عانث ٤ي٫ٰأة ١ؼ١ٝ

كح٥ادت رٕتات ا٨١ػاس ٘ػٮ ا١طهػ٬ؿ ٢ْػ٭ ، ١ٴكراؽ كا٥١ٓا٤ٸت ا١ؽـ٥ٰث

٤ػ٦ آٷت ا١خهػ٬ٯؽ  ان ٬٧ْػ٫ُؽ ا٥١ه٬ر ا١ش٬ٌاؿ ا١ؼم ٯط٥ػ٠  كغهٰثو  ن٬رةو 

كٞاف ٯٓا١ز كرؽ ا١خه٬ٯؽ ةا٬٥١اد ا٥ٰٟ١اكٯػث ا١غاٌنػث ٘ػٮ ٕؽ٘ػث  ؛ٯ٨خ٠ٜ ٩ٓ٤

٘ٮ ح٢ٝ اٱ١ث ٧ٙف٫ا ـ٬داء نٰٖؽةو 
(30)

. 

(3) 

ك٤ٍٰٓاحػػ٩ ا٥١غخ٢ٙػػث ْػػا٣١ ا٢١ٖػػث  ك٤ر٥٢ػػا دعػػ٠ ٘ػػ٦ٌ ا١خٌهػػ٬ٯؽ ة٥ٙؽداحػػ٩

 -رة ٘ػنٌف ا١هػ٬ ؛كاعػخٌم ا١لػٓؽي ة٥ؾٯػثو  ،ا٬٢ٓ١ـ كا٬٨ٙ١ف دع٠ ْا٣١ى اٳدبك

نػارت ٨٤ػؼ ا٨١هػٗ ا١رػا٧ٮ ٤ػ٦ ا١ٜػؽف  -٢ْ٭ ا٬١س٬ق ا١ٟرٰؽة ا١خٮ ذٞؽحي٫ػا 

ػع ا١لٓؽاء أٯػٯ٣٫ إ٫ٰ١ا ٘ػٮ ٧هػ٬صو  ٨ٰٕثن  ا١خاـّ ْلؽ ٤ادةن  حػػع٠  كػٓؽٯثو  ٯى٥ي

٭  .ْا٣١ اٳدب ٦٤ ةػاب كاـػّ ١ٜػػ نػارت ُػا٪ؽة ا١خهػ٬ٯؽ ٪ػؼق ٤فػخ٬ضن

                                                 

ضخػ٭ إف  ،كةؽع ٘ٮ ٪ؼا ا٬٨١ع ٦٤ ا١خه٬ٯؽ ٘ٮ د٤لٚ كا٥١ػػف اٳعػؽل ٧ٙػؽه ٤ػ٦ اٳر٤ػ٦ (30)

 ٷت ا٥١ط١٬٥ث ٧يفتج إ٣٫ٰ١.ح٢ٝ ا١ه٬ر ا٢٥١خٍٜث ةاٱ
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أو فٖ اظت٘داء ٌعًِىٕ  ،ىّصٔرةبسأ ذىم بب٘تَ٘ ٌَ اىشعص فٖ وصف ا .ىيشعصاء

شىات  فىٖ اواوٗىَ  ونىان ْىشا ٌتابعىم ىٍلتعىاٍت  ،ٌِٓا أو ٌيٍحٍ  ،أو فهصةٍ 

ىش٘ٔع اىٍلتٔتم اىتٖ نحىصت  ٌتأرصي اىّشعصاء ٌَ اىعصص اىعحٍاُٖ اظتصظالً 

َّ اىّصباتّ٘ات ،ٌع اىعصص اىعباظٖ اىحاُٖ  .وأظٍٓ  فٖ ظٓٔر ف

٘صوتّٖٖ اىبَ تعْ وُلصأ فٖ شعص أبٖ اىدعَ اىهَ 
(11)

: 

 فإُٓىا اً جضى اهلل تِٖ اىشٍَط ر٘ص

 

 فىاااي أراخى  بتصىٔٗص اىدب٘ىِ   

 اً وِصْصُت إذا ٌا فات أىلىاه خارىص 

 

بَج٘بٖ، تيٕ َوفِق اىٓٔى، وٌُصااي 
(12)

 

إىىٕ أشىعار  ٌبهىصٍ  وٌَ طصائف أربار اىتفات اىشعصاء واألاباء ٌَ وكٍ   

ًِ  ٓامِ ٌَ إظ (اىصدافٖ اىتائّ)جصٗسة  اىّصٔر ٌا ََُشصتُّ   رٍعم شىعصاء فىٖ ُ ى

كال اىزبص .صٔرة فتاة فٖ وصِف  واخسةٍ  كتعمٍ 
(13)

نىان  تسٗسةٍ  ٌِش ظِٔاٍت : »

اىٍصخٔم إبصاًْ٘ اىدٔراُٖ
(14)

فٖ زٗىارة اىف٘هُٔى  ف٘ي٘ى  اي طىّصازي 
(15)

 

 ، وٌسٗص اار اىهتى  اىهبىصى، وٌُتدىف اٙجىار(تارٗذ اىصدافم اىعصب٘م)صاخ  

                                                 

أاٗ  نات  شىاتص  :(1909-1840ّٖ اىب٘صوتٖ )ُدٔ تأبٔ اىدعَ كاظً بَ ٌدٍس اىهعْ  (11)

ٌصِّف ٌشىار  فىٖ اىعيىٔم اىشىصت٘م، اشىتلو باىتىسرٗط. وىىّ اٗٔاُىان: ٌىصةة اىلصٗبىم، 

 .(184: 5)األتالم  ٌتبٔتان، وىّ نتٌ  أرصى. وتصجٍان األفهار، وٍْا

 اىٍجيم[.]=  181واىصد٘ح  نشا، .200تصجٍان األفهار:  (12)

. وكس أجب  ٌاىف اىهتاب اىٍشنٔر )خيىً٘ اٌىٔس( صىٔرةً 8 - 9: 2اىٍحاىث واىٍحاُٖ  (13)

 باىضُهٔغصاف ىٓشه األب٘ات بزتٔط أصدابٓا، وتٔك٘عاتًٓ.

خٍى،، وىىس فىٖ  باخث أاٗ  ٌَ أْو :(1916-1844بصاًْ٘ بَ ت٘عٕ اىدٔراُٖ )إ (14)

ٌشق، وٌات فٖ ب٘صوت. ىّ ٌاىفات وٌتصجٍىات ٌتبٔتىم، واٗىٔان اخي ، واُتلو إىٕ 

 (.57-56: 1)األتالم  .كال اىضرنيٖ: ىً ُٗتبع شعص.

ف٘ي٘  بَ ُصص اهلل اي طصازي: ٌارخ اىصدافم اىعصب٘م، وٌَ أتضاء ٌجٍع اٌشىق، ىىّ:  (15)

صة. وُعبتّ إىٕ َجّسٍة ىّ ناُى  طىّصازة أجضاء( ونت  أرصى نح٘ 4تارٗذ اىصدافم اىعصب٘م )

 (.169: 5)األتالم 
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١ٟؽٯ٥ػث ان نػٰٖؽ ان ٘ػؽأل ا١طػ٬را٧ٮ رـػ٥ ،٘ٮ ةٰػؽكت
(31)

ا٧٬ٰٟٙ١ػج اٱ٧فػث  

ض٨ٰ٨ث
(33)

ٟ٘خػب ٢ْػ٭  ،كٞا٧ج ٯ٤٬ئػؼ ٘ػٮ ـػ٦ٌ ا١ٓاكػؽة ،٧ؾٯ٢ث ةارٯؿ ا٬ٰ١ـ 

 :ا١ؽـ٣ ٪ؼا ا١تٰج

٨ٰ٨ػػػػػػػثه  ر٪ا رة٫ػػػػػػػا ضي  نػػػػػػػ٬َّ

 

ا٥١فػػػػٙؽً  ٞػػػػا٥ٜ١ؽً  ةػٯٓػػػػثن  
(39)

 

  ٌَّ ٢ّ ٩ٰ٢ْ ا١ٓٸ٤ث ا١لٰظ ـٰٓػ ا١لؽح٧٬ٮ٘ا
(38)

 :ٟ٘خب ا١تٰج ا١خا١ٮ 

 ٛػػػ ٞخػػب ا١طفػػ٦ ٢ْػػ٭ كس٫٫ػػا

 

 !: ٛٙػػٮ كا٧ِػػؽمٯػػا أْػػٰي٦ى ا٨١ػػاس 

  ٌَّ ْتػ اهلل ا١تفخا٧ٮ :٢ّ ٫ٰ٢ْا اٳـخاذ ا١ٓٸ٤ثكا
(30)

 :ٟ٘خب ٪ؼا ا١تٰج 

٫ػػػػػا ٛػػػػػاؿ ٳضػػػػػػا٫ٛا  :٬ٍ٘س٫ي

 

ؽم! ،إ٧ٌػػػػػٮى ٘خػػػػػافه   ػػػػػطى ـٍ  أٷ ٘ا

  ٌَّ عٰؽ ا١ػٯ٦ ا١ؾر٢ٞٮ :٢ّ ٢ْ٭ ا١رٸذث كاْؽ ا١ٰٙطاءكا
(33)

 :ٟ٘خب 

ػػػػًج  ٛػػػػػٍ   ا١ٌلػػػػٓؽى ٳرةاةػػػػ٩ً  أكضى

 

  ًٝ ٢ػػػ  اٳ٫ٌػػػؽً  ٥١ػػػا ةػػػػٍت ٞا٥١ى

  ٌَّ ٢ّ ٢ْ٭ اٳرةٓث نػٯ٨ٜا كػاْؽ ا١تؽدك٧ػٮ ض٢ػ٣ٰ أ٨٘ػػم دى٤عػ٬سكا
(33)

 

                                                 

 ٞؽٯ٥ث ا١ؽس٠: اة٨خ٩. (31)

ي٫ػا، كضػػٯر٫ا ٯػ ٧ؿ.  (33) اٱ٧فث ٘ٮ ا٢١ٖث: ا١ٙخػاة ا١ٍٰتػث ا١ػ٨ٙؿ كا١طػػٯد، ا٥١طتػ٬بي ٛؽة

كاٛخؽض٫ا ْتػ اهلل ا١تفخا٧ٮ ٢١ٙخاة ا١خٮ ٣١ حخؾٌكج. كحت٨ػ٭ ذ١ػٝ ا٥١ش٥ػّ ا٢١ٖػ٬م ة٥هػؽ، 

 كأكرد٪ا ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ )أ ف س(.

 طؽ ٦٤ ا١فؽٯّ.ض٨ٰ٨ثه ٪٨ا ةا١خ٬٨ٯ٦ ٨٥١اـتث ا٬١زف، ٘ا١ت (39)

٩١ ٤ ١ٙػات ٘ػٮ اٳدب كا٢١ٖػث.  ،٬ٖ١م ةاضد :(3833-3938ـٰٓػ ة٦ ْتػ اهلل ا١لؽح٧٬ٮ ) (38)

 (.89: 1)اٳْٸـ  كاكخ٫ؽ ٦٤ ٤ ١ٙاح٩ ٤ٓش٣: أٛؽب ا٬٥١ارد )٘ٮ سؾأٯ٦ كذٯ٠(.

١ٖػ٬م، أدٯػب، ٤ػ٦ أْيػاء ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  :(3810-3933ْتػ اهلل ٤ٰغائ٠ٰ ا١تفخا٧ٮ ) (30)

 .(330: 3)اٳْٸـ  ٩١ ٤ ١ٙات، ك٤خؽس٥ات ٤ٍت٬ْث.ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ، 

كاْؽ، ٞاحب، أدٯب، ٤ ١ٗ، اكػخ٠ٖ ٤ػػة  :(3831-3981عٰؽ ا١ػٯ٦ ة٦ ٤ط٬٥د ا١ؾر٢ٞٮ ) (33)

ةا١ػٯت٤٬٢اـٰث؛ كع٢ػق ٞخاب )اٳْٸـ(. ك٩١ دٯ٬اف كٓؽ ٤ٍتػ٬ع، كٞخػب أعػؽل ٘ػٮ ا١خػارٯظ 

 «(.٬٤اىّ ٤خٙؽٛث»اٳْٸـ كٞخاب: ٣٢ْ  ،9)٦٤ حؽس٥خ٩ ا١ؼاحٰث ٘ٮ اٳْٸـ ج . كٰٕؽق

١ػ٩  ،٩١ ٣ِ٧ ٞرٰػؽه ٘ػٮ ةٓيػ٩ إسػادة ،٤خأدب :(3833-3981ض٣ٰ٢ ة٦ إةؽا٪٣ٰ د٬ٌ٤س ) (33)

 (.330: 3)اٳْٸـ  دٯ٬اف ض٣ٰ٢ )ط(، كا٥١را١د كا٥١را٧ٮ )ط(، كٞخب أعؽل.
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 :اٳةٰات ة٩١٬ٜ ان ٨٫٘أ كا١ػ٪ا عاح٥ ،٘ٮ ةٰؽكت ان ا٣ٰٜ٥١ ضا١ٰ

ػػػٸ ْاكػػػج ٢ٰٙ١ٰػػػبى ـػػػ٠ٰ٢ً  ٓي  ا١

 

قي ٞػػػاٳرىجً    .«!ا١ٓػػػاٌؽً  ٤ىػػػ٦ٍ ًذٞػػػؽي

 
(1) 

 :ك٪ػٮ ،٢١ٌػٷ١ث ٢ْ٭ ا١ٌه٬رة ا١ٌل٥فٌٰث اـخ٠٥ٓ ا١لٓؽاء ٤ٙؽدات ٤خٓػدةن 

٠ٌ  ،كعٰاؿ ،كح٥راؿ ،ك٤ًراؿ ،رـ٣ك ،ن٬رة ًُ  .كٌٰٗ ،ك

نػٙث  :كا٥١راؿ ،كا١هٙث ،كا١طٰٜٜث ،كا٫١ٰئث ،٘ا١ٌه٬رة حػٌؿ ٢ْ٭ ا١ٌل٠ٟ

ٚو  ان كٯٜاؿ ا١خ٥راؿ ٘ٮ ا١لٮء ا٥١ه٬٨ع ٤لػت٫ٌ ،ا١ه٬رة :كا١خ٥راؿ ،ا١ٌلٮء  ةغ٢ػ

٠ ٥رِّػن٬رة ا١لٮء ا١خػٮ حي  :ا٥١راؿي  :ك٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ .٦٤ ع٢ٚ اهلل حٓا١٭

ػ٣ي  .كا١ٌه٬رة ٘ٮ ا١ر٬ب كٰٕػؽق ،نٙاح٩ ـٍ  :كا١ٌؽـػ٣ .كا٥١ؽـػ٬ـ ،اٳذػؽ :كا١ٌؽ

٢ػ٩ عَّٰ  (:خ م ؿ)ك٘ػٮ حػاج ا١ٓػؽكس  .ةا٣٢ٜ١ ك٧طػ٬ق أك كغمو  كٮءو  ح٥ر٠ٰي 

كػغم  :كا١غٰاؿ ،ا١غٰاؿي ٦٤ كٮء حؽاق ٞا٠ِ١ٌ ر. كه٬َّ ق ٘خى رى ٘خغ٠ٌٰ ٤ر٠ ن٬َّ 

 .ا١غٰاؿ :كا١ٍٰٗ .ا١ؽس٠ ك٢ٌٓخ٩

كأٌؽىؼى ٧شٰب ا١طػاد
(31)

ٜ٘ػػ ٛػاؿ  ،ض٦ٰ س٠ٓ ا١ه٬رة عٰػاؿ ا١غٰػاؿ 

ا٧ٮ ٩٨٤ كٞخب حطػج  .ٷ ٯٟاد ٯىت٦ًٰ عٰاؿي عٰاؿ :٦ْ ٧ٙف٩ إ٩٧ ٢١ٌي٨٭ ا١ؼم ٯٓي

٩١ ٪ؼٯ٦ ا١تٰخ٦ٰ ن٬رةو 
(33)

: 

 عٰا١ػ٩ي  رـػ٥ٍجي  ٛػ ٞاف ١ػٮ سفػ٣ه 

 

ـً  ٢ْٰػػ٩ً  ان ًضؽنػػ   زكا١ػػػ٩ً  ٛتػػػ٠ى ٯػػ٬

 كا٬ٰ١ـ أككٝ أف ٯؾكؿ ٦٤ ا١ٌي٨٭ 

 

 !٩ً ٘أ٧ػػا ١ٟػػ٣ٍ أٍ٪ػػػم عٰػػاؿ عٰا١ػػ 

كذٞؽ  ،كٞخب ٤ٙخٮ ا١لاـ ٤ط٬٥د ا١ط٥ؾاكم ٪ؼٯ٦ ا١تٰخ٦ٰ حطج ن٬رح٩ 

                                                 

١ػػ٩ ٤فػػؽضٰات  ،أدٯػػب كػػاْؽ نػػطٙٮ :(3988-٧3913شٰػػب ةػػ٦ ـػػ٥ٰ٢اف ا١طػػػاد ) (31)

 (.9:33ـ٥اق: حؼٞار ا١هتا. )اٳْٸـ كركاٯات، كدٯ٬اف كٓؽ 

 .3حؼٞار ا١ٌهتا: ص:  (33)
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ٛاؿ ،٥٫ٰ٘ا ا٠ٌِ١ كا١ه٬رة
(33)

: 

 أٯ٫ػػػػا ا٨١ػػػػاُؽي ُػػػػ٠ٌ نػػػػ٬رحٮ

 

 !ذا أ٧ػػا ،ذا أ٧ػػا ٤ػػ٦ ضٰػػد ٧ٙفػػٮ 

 كإذا ٷضِػػػػج ٨٤ػػػػٮ نػػػػ٬رحٮ 

 

 !٨٘ػػػا ٦ٍ ك٤ػػػا١ٮ ٤ىػػػ ٘أ٧ػػػا ةػػػاؽو  

 .ناضت٫ا (ك٘اةً )ةٓػ ٨٘اء  ،ذٞؽ ا١لاْؽ ةٜاء ا١ه٬رة 

 ان،أٯيػ كـػ٥ٌاق ُػٸن  ،٢ْ٭ ا٥١شػاز ان أض٥ػ ك٬ٛٮ ا١ه٬رة كغهكـ٥ٌ٭ 

ٛاؿ ،ا١ؼم أ٪ػل إ٩ٰ١ ن٬رح٩ ض٦ٰ رأل أ٫٧ا ح٬٨بي ٩٨ْ ٨ْػ نػٯ٩ًٜ 
(31)

: 

 ـٍٓج ١ٝ ن٬رحٮ كأحاؾ كغهٮ

 

 كـػػار ا١ِػػ٠ع ٧طػػ٬ؾ كا١ش٫ػػاتي  

 ٳٌف ا١ػػؽكح ٨ْػػػم ك٪ػػٮ أنػػ٠ه  

 

 كضٰدي اٳن٠ي حٍفػٓ٭ ا٢٥١طٜػاتي  

 ٤ػػػ٦ ٰٕػػػؽ ركحو  ك٪ت٫ػػػا نػػػ٬رةن  

 

 !؟٫١ػػا ضٰػػاةي  أ١ػػٰؿى ٤ػػ٦ ا١ٜتيػػ٬ؿً  

 ٘ؼٞؽ ك٬ٛٮ ٤ٙؽدات: اٳن٠، كا١لغم، كا٠ٌِ١، كا١ه٬رة، كا٢٥١طٚ. 

٢ْػ٭  ،٢١ػٷ١ػث ٢ْػ٭ ا١ٌهػ٬رة (ا١ٍٰػٗ)كأكرد ٤هٍٙ٭ ا١ٖٸٯ٨ٰٮ ٥٢ٞث 

ـت٠ٰ ا٥١شاز، ٛاؿ
(33)

: 

دٌ اٳضتػػػث ٧اكػػػئ ةٰػػػجي ٢ْػػػ٭ كي  ان رى

 

 ككبَّ ٘ػ ادم ك٪ػ٬ ٢١طػبِّ ْاةػػي  

ػػي ا١ػػار   ٓي  ة٨ٰػٮ كةٰػ٣ٟ٨٘نف ضاؿ ة

 

 ٍٰ٘ٙٮ ٢ْ٭ ٤ا ٘ٮ ا١ي٥ائؽ كػاً٪ػي  

                                                  

٤ٙخٮ ا١ػػٯار  :(3993-٤3933ٙخٮ ا١لاـ ا١ٓٸ٤ث ٤ط٬٥د ة٦ ٤ط٥ػ ٧فٰب ا١ط٥ؾاكم ) (33)

كاْؽان، كٞاف آٯثن ٘ٮ ٦٘  ا١لا٤ٰث، كأضػ ا٥٢ٓ١اء ا٥١ٟرؽٯ٦ ٦٤ ا١خها٧ٰٗ، كٞاف ٫ٰٜ٘ان أدٯتان 

كائ٠ ا١ط٨ت٢ٮ رـا١ثه سا٤ٰٓثه ٬٨ْا٫٧ا: ٤ٙخٮ ا١لػاـ (. ك٥١ط٥ػ 393: 3ا١ؽ٤اٯث: )اٳْٸـ 

٫ٓ٤ػػ ا١ٙػخص اٵـػٸ٤ٮ  -ا١ٓٸ٤ث ٤ط٬٥د ا١ط٥ػؾاكم: ضٰاحػ٩ ك٤ٟا٧خػ٩ ا٥٢ٓ١ٰػث كآذػارق 

3003-3003. 

 كا١لٓؽ ٤ٟخ٬ب ٘ٮ ٤ٜػ٤ث ا١تطد حطج ن٬رة ا١ط٥ؾاكم ةطػؽكؼ ا١ٍتاْػث ٧ٜػٸن 

 ٦ْ اٳن٠.

 .303: 3دٯ٬اف ك٬ٛٮ  (31)

 .333دٯ٬اف ا١ٖٸٯ٨ٰٮ:  (33)
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٘ػٮ ا١ٟػٸـ ٢ْػ٭ ا١خهػ٬ٯؽ ٨٤اـػتثه  إ٘اىػثه  (ا٥١ٓش٣ ا٬١ـػًٰ)ك٘ٮ 
(39)

 

قي » (:ص ك ر)ك٩ٰ٘  ،ا١ؼم ٌؽأ ٘ٮ ا١ٓهؽ ا١طػٯد ٬ٌرى رـ٩٥ ٢ْػ٭ ا١ػ٬رؽ  :نى

ك٧ط٬ق ةا٣٢ٜ١ أك ةا١ٙؽس٬ف
(38)

سٓػ٠ ١ػ٩ نػ٬رة  :كنػ٬ٌرق ،أك ةال١ػث ا١خهػ٬ٯؽ 

ٌف٥ثن  ٤ىػ٦ٍ ضؽ٘خػ٩ ا١خهػ٬ٯؽ. كا٥١يهػ٬ٌرة :٬ٌر. كا٥١يهى ٤يشى
(10)

: آ١ػث ح٨ٜػ٠ نػ٬ر 

٘ػٮ  ى٬ئٰث ٦٤ اٳكػٰاء حفػًٜ ٢ْػ٭ ْػـػثو  اٳكٰاء ا٥١شف٥ث ةا٧تٓاث أكٓثو 

ًو  ،سؾئ٫ا اٳ٤ا٤ٮٌ   ،٘ػٮ سؾئ٫ػا ا١غ٢ٙػٮٌ  ضٌفػاسو  أك زسػاجو  ك٦ٍ٤ً ذى٣ٌ إ١٭ كؽٯ

 «.ان ٥ٰٞاكٯ ان ٘خٍتّ ٩ٰ٢ْ ا١ٌه٬رة ةخأذٰؽ ا١ي٬ء ٩ٰ٘ حأذٰؽ

*   *   * 

(3) 

كاـخٙاد ٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ
(13)

٘ػا١خًٜ ، ٦٤ ْا٣١ ا١خهػ٬ٯؽ ا١ٌل٥فػٮٌ  

إ٧ػ٩  :ٛػاؿ ٰ٘ػ٩ كأ١ٜا٪ا ٢ْ٭ رس٠و  ،كإٯطاءاح٫ا ، negativeضاؿ ا١ٌه٬رة ا١فا١تث 

 ٬٘ؽ (زساسات ا٥١ه٬ٌر)كٞخب ْتارة  ،كا١ٌيٸ١ث ٪ػنل ٯ٢ٜب ا٫١ػل ىٸ١ثن 

                                                 

كا٧ِؽ ا٥١ٓشػ٣ اٳـاـػٮ، كا٥١ٓشػ٣ ا٥١ػرـػٮ )ص ك ر(  .ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ )ص ك ر( (39)

 ك٧ٌم ٘ٮ ا٬١ـًٰ ٢ْ٭ أف ا١خٓؽٯٗ ٦٤ ٤ه٢ٍطات ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث.

ػ٣ ا١ؽـػاـ ةػ٩ أك  (38) ـي ٬ٍفى ٘ٮ دىٍرج ٤ادة )ص ك ر( ٣٢ٜ٢١ ا١ؼم ٯؽ ًٙؽسى ذٞؽ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ ا١

ـى ٯيه٬ٌر؛ ك٣١ ٯؼٞؽ ا٥٢ٟ١ث ٘ٮ )ؼ ر ج ٣ ة٩: ٣٢ٛ ا٥١هػ٬ر (، كاٛخؽح ض٣ٰ٢ د٬ٌ٤س ٥١ا ٯيٍؽ

 «.٘ؽكاٯث ا٥١ه٬ر»٦٤ ا١ػارسث:  ةػٷن 

«: ٤ٓش٣ أـ٬٢ةٮ ضيارم ا١شػٯػ: »حٙه٠ٰ ٘ٮ ٞخاةٮ« ا١ٙؽس٬ف»ك٢١ٟٸـ ٢ْ٭  -

 كذ٥ث ا٥١هادر كا٥١ؽاسّ. ،٤ادة )ؼ ر ج ف( ك٤ادة )ؼ ر ش ل(

ث ا١خهػ٬ٯؽ، كاـػخ٬٢٥ٓا اٳس٨تٰػث: ٣١ حلّ ٥٢ٞث )ا٥١ه٬رة( ٘ٮ اٷـػخ٥ٓاؿ، كٛػا٬١ا: آ١ػ (10)

ؽة، ٞا٤ٰؽا. كٞاف د. أض٥ػ زٞٮ رئػٰؿ حطؽٯػؽ ٤ش٢ػث ا١ٓؽةػٮ اٳكؿ ٯٟخت٫ػا ةا١ٜػاؼ: ٥ٛػ

ة: )كأن٠ ٨ٓ٤ا٪ا ٘ٮ اٳس٨تٰث ا١طي   (.cameraشؽى

ْا٣١ إـػٸ٤ٮ، أدٯػب، ةاضػد  :(3839-3931اٵ٤اـ ٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ ا١خ٧٬فٮ ) (13)

١ٜا٪ؽة، ح١٬٭ ٤لٰغث اٳز٪ؽ، ٠٥ْ ٘ٮ ـ٬رٯث ٯ٬ٜؿ ا١لٓؽ، ٦٤ أْياء ٤ش٥ٓٮ د٤لٚ كا

 (.333-331: 1)اٳْٸـ  .ك٤هؽ، ك٩١ ٤ ١ٙات ٞرٰؽة، ٫٨٤ا دٯ٬ا٩٧: ع٬اٌؽ ا١طٰاة
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٪ؼٯ٦ ا١تٰخ٦ٰ
(13)

: 

 ْؼرحٝ إذ ن٬رتى ٘ٮ ٧ٙفٝ ا٫١ػل

 

 !كن٬رت ا١يٸؿ ركادا ،ىٸٷن  

 ػ٘نٌف زساسات ا٥١ه٬ر ح٢ٜب ا١ف 

 

 كا١تٰػػاضى ـػػ٬ادا ان ف٬ادى ةٰاىػػػػػ 

ػا١ز ة٫ػا كرؽ ، ا٥١ػ٬اد ا٥ٰٟ١اكٯػث :زساسات ا٥١ه٬ٌر(ػ)كأراد ة  ا١خػٮ ٯٓي

 (.positive) :إ١٭ ٬٤ستث( negative)كٯٟٓؿ ا١ه٬رة ا١فا١تث  ،ا١خه٬ٯؽ

٣٫ٰ٘ رؤٯخػ٩  ـ ٠ٞ كاضػو كٛػٌ  ،كٛاة٠ ةٓو ا١ٌلٓؽاء ة٦ٰ اٳن٠ كا١ٌه٬رة

ػؽ ،كا١خلػ٬ٌؽ ،كا١خؼٞؽ ،٫١ؼا ا٥٢٥١ص ة٦ٰ اٷْختار ك٬٤اٜ٘ػث ا١هػ٬رة  ،كا١خطفع

 ،كا١خٌٓشب ٦٤ ذتات ا١ٌه٬رة ٢ْ٭ ا١ػ٬رؽ ان،أك ٞرٰؽ اٳن٠ أك ٤غا١ٙخ٫ا ٢ٰٛٸن 

 .كاـخٟلاؼ ٤ٸ٤ص ٘ٮ كغهٰخ٩ ٣١ ٯ٦ٟ ٯ٨خت٩ إ٫ٰ١ا

٤ػ٦  كا١ٌه٬رة ٘ٮ كاضػةو ٦ْ اٳن٠  ،٤رٸن  ،كأكًردي ٤ا ٛا٩١ ٧شٰب ا١طٌػاد

ا١ٍّٜ ا١خٮ ٫٥ِ٧ا ٦٤ كضٮ ا١ٌه٬رة
(11)

: 

ى   كا ةٟٙػػػػػػػٮ نػػػػػػػ٬رةرأ

 

ػػػػ٥ٍ٥خ٫ا ٤ػػػػ٦ كػػػػٖٙٮ   ىى

 ١ٜػػػػػ ىػػػػ٥ٍ٥خى٫ا» :ٛػػػػا٬١ا 

 

ًٗ  ان،سػػػػػ   «ك٥١ػػػػا حلػػػػخ

٥ٍ٥ػػ» :٢ٜ٘ػػج   ػ١ػػ٬ أ٧ػػٮ ىى

 

ًٗ ػػػ  جي أنػػ٢ى٫ا ١ػػ٣ أكػػخ
(13)

 

ػػػػػو   ٓي  ة٫ػػػػا ٰٟ٘ػػػػٗ ْػػػػ٦ ة

 

 ؟«ك٧ػػارم ح٨ٍٙػػٮ ،أكػػٙ٭ 

كْتؽ ٤ط٥ػ اٳـ٥ؽ 
(13)

 :ٜ٘اؿ ،آعؽ ة ٢ْ٭ كس٩و ٦ْ ا١ٟٙؽ 

فػػػ٫٨ا٬رة ٘ػػػٮ ٍؽتى ٢١هػػػٞتَّػػػ  ضي

 

ٰٟ٘ٗ ٬١ أةهؽت ٦٤ ن٬ٌركا؟ 
(11)

 

                                                  

٬رة ٘ٮ دٯ٬ا٩٧. ان ٥ِ٧ ٢١لاْؽك٣١ أسػ  - .98ع٬اٌؽ ا١طٰاة:  (13)  ٦٤ كضٮ ا١هع

 .89حؼٞار ا١هتا:  (11)

 .)أك: ٢ٌب ة٩ ا١لٙاء( ،اكخٙ٭ ةٟؼا: ٧اؿ ة٩ ا١لٙاء (13)

كػػاْؽ كٞاحػػب ك٤ ١ػػٗ، ١ػػ٩ ْػػػد ٤ػػ٦ ا١ػػػكاكٯ٦،  :(3831-٤3800ط٥ػػػ اٳـػػ٥ؽ ) (13)

 .٤311:1ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١  -ك٪٬ ٤ٍت٬ع. ،ك٤ ١ٙات ٤غخ٢ٙث، ك٫٨٤ا )دٯ٬اف اٳـ٥ؽ(

 .113-111دٯ٬اف اٳـ٥ؽ:  (11)
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ذات  :٘ػا٦ٰٓ١ ،ا٦ٰٓ١ كاٳذؽ :ك٥٢ٞخا اٳن٠ كا١ٌه٬رة حٜخؽةاف ٦٤ ٥٢ٞخٮ

ةٰٜػث ا١لػٮء  :أك ا١ٌلػغم ا٥١اذػ٠، كاٳذػؽ ،كا١ت٨اء ا١لاعم ،ا١لٮء ك٧ٙف٩

 .ك٤ا ٯػؿ ٢ْ٭ كس٬دق

تٍػكف اٳ٧ػ ْى ١فٮك٘ٮ كٓؽ اة٦ 
(13)

٩١ ٦٤ ٢ٍ٤ّ ٛهٰػةو  
(19)

: 

ّي ةٓػػػ ا١ٓػػ٦ٰ ةػػاٳذؽً   ا١ػػػ٪ؽي ٯٙشػػ

 

٬رً  ٥٘ا ا١تٟاءي ٢ْ٭ اٳكتاحً    ؟كا١هع

كضػٯد ا١لٓؽاء ا٥١ٓانؽٯ٦ ٦ْ ع٬٢د ا١ه٬رة ةٓػ نػاضت٫ا أك أنػ٫٢ا  

ًٌ ةٓػ ٞاحت٩ ان ٛػٯ٥ ان ٯلت٩ ٞٸ٤ كاكخ٫ؽ ٪ؼا ا١تٰج ضخ٭ إٌف ا٨١اس  ،٦ْ ةٜاء ا١غ

 :ة٥ا ٩ٰ٘ ان إْشاة ك٬ٜ٢ْق ٞخت٬ق ٘ٮ أ٬١احو 

ًٌ ٯتٜػػ٭ ز٤ا٧ػػ  ةٓػػػ ٞاحتػػ٩ ان ا١غػػ

 

ًٌ حطج اٳرض ٤ػ٬٘في!   كٞاحب ا١غ

٢ْ٭ أٌف ا٥١ػٌكف ٘ٮ ا٥١هادر كا٥١ؽاسّ 
(18)

: 

ًٌ ٯتٜػػ٭ ز٤ا٧ػػ  ةٓػػػ ٞاحتػػ٩ ان ا١غػػ

 

ًَّ ٯ٨ٍػػػػىرسي    !كٷ ٤طا١ػػػث أٌف ا١غػػػ

٘ٮ دىرج  (ٯتٜ٭)كأكرد ٤ٍؽاف ٌؽاة٢ؿ ٕؽٯ٬ٖرٯ٬س ا١ؽاةّ ا١طػاد ٥٢ٞث  

ككى٥٫ٓا حطج ن٬رح٩ ،ٮ ا١ٖؽضةٰخ٦ٰ ٩١ ٘
(30)

: 

                                                 

يؽم )ة٢ػ (13) ٞاحػب،  :ـ(3313-٪338( )حػ٬٘ٮ ان ْتػ ا٥١شٰػ ة٦ ْتػكف ا٫ٙ١ؽم )ٛت٢ٰث( ا١ٰاة

٥ػّ ١ػ٩ دٯػ٬اف نػٰٖؽ. )ا٧ِػؽ كاْؽ كْا ٣١ ةا١خارٯظ، كا١طػٯد، كاـّ ا٣٢ٓ١ ةا١لػٓؽ. سي

 (.303-383: 3 -٥ْؽ ٘ؽكخ  -حارٯظ اٳدب ا١ٓؽةٮ 

ٷة٦ ةػركف ٞخاب ـ٥ٌاق: )٥ٞا٤ث ا١ٌؾ٪ؽ ك٘ؽٯػة ا١ػػ٪ؽ( ٘ػٮ كػؽح ٛهػٰػة اةػ٦ ْتػػكف،  (19)

ػًؽؼى ك٪ٮ ٘ٮ رذاء ة٨ٮ اٳٍ٘ؿ ضٟاـ دكٯ٢ث ة٬ٰ٢ٍس أٯاـ دكؿ ا٬ٍ١ائػٗ ةاٳ٧ػػ١ ْي ؿ. ك

 )ا١تٌفا٤ث(.ػة ان ا١ٟخاب أٯي

( ك٩٢ٜ٧ ٘ػٮ: ٤ش٥ػّ ا١طٟػ٣ 93: 3ا١تٰج ٦٤ دكف ٧فتث ٘ٮ: ا١ػر ا١ٙؽٯػ كةٰج ا١ٜهٰػ ) (18)

 .333: 1كاٳ٤راؿ ٘ٮ ا١لٓؽا١ٓؽةٮ 

٤ّ ٤ش٬٥ْث ن٬ر كردٍت ٘ٮ ٞخاب: حارٯظ ا١هطا٘ث ا١ٓؽةٰػث ٢ٰٙ١ٰػب دم ٌػؽازم )ٰٕػؽ  (30)

 ٤ؽ٥ٛث ا١هٙطات(.
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 إ١ػػ٭ أ٪٢ػػٮ أـػػ٬ؽ اٱف رـػػ٥ٮ

 

 تػػػػٮ١ٰتٜػػػػ٭ ةٰػػػػ٣٫٨ حػػػػؼٞاري ضي  

ػػ٣   ك٧ٙفػػٮ ٛػػػ كٛٙػػجي ٢ْػػ٭ كىٷ٪ي

 

َّٞػػػ كرـػػػ٥ٮ كػػػا٪ػه    اقي ٢ٛتػػػٮز

٢ْػػ٭ أذػػؽق  ان ٧ٙفػػ٩ ح٨ت٫ٰػػ (٘ػػ٦ٌ ا١خهػػ٬ٯؽ)ككٛػػٗ ةٓػػو ا١لػػٓؽاء ٨ْػػػ  

 اظ١ٜػػ أحػاح ا١خهػ٬ٯؽي ا١ل٥فػٌٮ اٷضخٙػ ؛ا١طيارم كاٷسخ٥اْٮ كا٨١ٙفػٮ

ٚه  ةخؼٞارو  كنػ٢ث  ،ـػاًضؽه  كٞأ٫٧ػا عٰػاؿه  ٤ػ٦ كرؽو  كن٬رةو  ،نا٤جو كٞأ٩٧ ٧اٌ

خ٨ٮ ا١ٌه٬رة كناضت٫ا  .كٞأ٥٫٧ا ٯ٢خٰٜاف كٯخطاكراف ،٬٤ن١٬ث ة٦ٰ ٤ٜي

كٓؽ أةٮ ا١طف٦ ا١ٍٟفخٮ ا١تٰؽكحٮ ك٧ٜؽأ ٦٤
(33)

: 

 ٘ن٫ٌ٧ا ان عٰؽ« ا١ٌل٥ؿ»سؾل اهلل ٨ْٮ 

 

 ٘ػ ادم أراضػج ةخهػ٬ٯؽ ا١طتٰػب 

 ان ضاىػؽ ٘ات أ١ٜػاقي كًنؽتي إذا ٤ا  

 

٘ٚ ا٫١ػ٬ل ك٤ػؽادم   ةشٰتٮ ٢ْ٭ كى

٬٢ل ضاىؽةن  ،٤ ٛخان  ٜ٘ػ نارت ا١ه٬رة ةػٯٸن   ـى ردٌ ا١لػاْؽ ا١ٙيػ٠ ، كك

أعؽل كٛاؿ ٘ٮ ٍٛٓثو  .إ١٭ ا١ٌه٬رة ا١ٌل٥فٰث
(33)

: 

ٝى ا١لػ٥ؿ ْػ٦ ْتػدو  رىح  ٯا ةػري ٤ػا نػ٬َّ

 

 كإ٥٧ػػا ٞػػاف ٪ػػؼا اٳ٤ػػؽ ٤ٜهػػ٬دا 

 قي ؽي عاٍ٘ج ٢ْ٭ ا١طٍف٦ً ٦٤ كٮء ٯِّٰٖػ 

 

 ٬٤سػ٬دا -ا١ػػ٪ؽى  -١ٰتٜػ٭  ٘أذتخخ٩ي  

ف٦ى  :ك٘ٮ ٪ؼا ٤ا ٯػْ٭   .ا١خ٠ٰ٢ٓ ٦٤ ٣٢ْ ا١تػٯّ ضي

ك٘ٮ ـٰاؽ ذ٨اء ٤ٓؽكؼ ا١ؽنا٘ٮ
(31)

٢ْ٭ ٤ه٬ر ٤خ٦ٜ ـ٥ٌاق ٘ػٮ ٍٛٓػث  

ف ٢١ٍٜٓػث  ٘ٮ اـخٍؽادو  (٦٘ ا١خه٬ٯؽ ٧ٙف٩)٘ٮ دٯ٬ا٩٧ كٛٗ ٨ْػ  ٨ػ٬ى ْى ٛانػ. ك

ٛاؿ (ا٥١ه٬ٌر ا١تارع) ػة
(33)

: 

                                                 

 .393ٟار: حؽس٥اف اٳ٘ (33)

 .393حؽس٥اف اٳٟ٘ار:  (33)

كػاْؽ ا١ٓػؽاؽ ٘ػٮ ْهػؽق، ك٤ػ٦  :(3833-٤3933ٓؽكؼ ةػ٦ ْتػػ ا٨ٖ١ػٮ ا١ؽنػا٘ٮ ) (31)

(، 318: 3)اٳْػٸـ  .٩١ دٯ٬اف كٓؽ، ك٤٬ِ٨٤ات ك٤ ١ٙات ٞرٰػؽة ،أْياء ٤ش٥ّ د٤لٚ

 كا١ؽنا٘ٮ ٦٤ ا١لٓؽاء ا١ؼٯ٦ أٞرؽكا ٦٤ ٣ِ٧ ا١ٍّٜ ٦٤ كضٮ ا١ٌه٬ر.

 .331 دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ: (33)
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 ؽ ٛػػػ نػػار ٰ٘ػػ٩إف ٘ػػ٦ٌ ا١خهػػ٬ٯ

 

 ةٰٖػػػػؽ ٧ِٰػػػػؽً  ان ةارْػػػػ (أـػػػػٓػه ) 

ٗع  (ا١لػػ٥ؿ)ض٥ػػ٠    ١ٴ٧ػػاـ ةٟػػ

 

 كةػػػػأعؽل نػػػػ٨اْث ا١خهػػػػ٬ٯؽً  

 ا١تػػػػػائّ ٨٢١ػػػػا كأحػػػػ٭ ٯتػػػػػعي  

 

 ٤ػػػ٦ ا١ٌؽـػػػ٬ـ عٍٰػػػؽً  ةٙػػػ٦ع  سً  

 ١ػػ٣ ٯٙخػػ٩ ٤ػػ٦ نػػ٬رة ا٥١ػػؽء ضخػػ٭ 

 

 ا١خٰٟٙػػػؽً  ٤ػػػا ة٫ػػػا ٤ػػػ٦ ْٸئػػػ٣ً  

 ٟ٘ػػػػػػؽو  ٘خؽا٪ػػػػػػا ٞأ٫٧ػػػػػػا ذاتي  

 

 ح٫ػػػػػ٣ع ةػػػػػا١خٓتٰؽً  ٪ػػػػػٮ ٨ْػػػػػ٩ي  

ػػؾفو  حػػؽل ٨ْػػػك  ؾ٫٧ػػا ذات ضي  ضي

 

 كحيػػؽل ٘ػػٮ ا١فػػؽكر ذات ـػػؽكرً  

 ػ١ػػٝ ٯػػا )أـػػٓػ( ا١ٙغػػاري كٷ ًز١ػػ 

 

 !ًسػػػَّ سػػػٯؽً  ةػػا١ٙغؽً  ان سػػػٯؽ جى ػػػ 

٘ػٮ ضفػ٦ ا١خٜػاط  :كا٨١م ةا١ٔ ا١ػٛث ٘ػٮ ا١خٓتٰػؽ ْػ٦ ةؽاْػث ا٥١ٌهػ٬ر 

ك٧ٙؼ ا١لاْؽ إ١ػ٭ ا٥١ٸ٤ػص ا١خػٮ  .ك٘ٮ ضف٦ اعخٰار ١طِث ا١خٜا٫ٌا ،ا١ه٬رة

كٷضػَ  ؛كدٛػائٚ حٙهػٰٸت أسؾائػ٩ ،ا٬١رؽ ٤ػ٦ ـػ٥ات ا٬١سػ٩ حرتج ٢ْ٭

ر  َّ٬ ٦٤ ـ٥ات ا١طػؾف أك ا١ٙػؽح  (ناضب ا١ه٬رة)حرتٰج ا١ه٬ر ١طاؿ ا٥١هى

أك ا١لؽكد
(33)

 .أك ٰٕؽ ذ١ٝ ٦٤ ا٥١ٸ٤ص 

 ،ْػ٦ نػاضت٫ا حػ٬ضٮ إ١ػ٭ ضا٫٢٤ػا ةػأ٬٤رو  -٢ْػ٭ نػ٥خ٫ا  -كا١ه٬رة 

 .٦٤ ا٬١س٬ق ٢ْ٭ كس٩و  أك حه٠ إ٩ٰ١ ،كحيغ٠ٰي ١طا٫٢٤ا أٞرؽ ٦٤ ٨ٓ٤ن٭ حطخ٩٢٥

ككنٗ ٛف٨ٍػم داككد أضػ ا٥١ه٬رٯ٦ ةػ)ا٥١ه٬ر ا٨ٙ١اف( كٛاؿ ٩ٰ٘ -
(31)

: 

 ٛػػػػا٬١ا ٨١ػػػػا إٌف ا٬٨١اةػػػػٔ ة٨٨ٰػػػػا

 

 ْػػػػؾعكا ك١ػػػػٰؿ ةٍٜؽ٧ػػػػا ٨٘ػػػػافي  

 ٘ٙػٮ ٤هػؽو ٘خنػ٭ !ٞػٸ» :٘أستخ٣٫ 

 

 ْلػػٚ ا١ٍتٰٓػػث كا٫١ػػ٬ل ٞخ٥ػػافي  

 ٯغخهػػػػػ٫ا ةط٨ا٧ػػػػػ٩ كس٨ا٧ػػػػػ٩ 

 

 ٘فػػؽل ١ػػ٩ ٫٨٤ػػا ٪ػػ٬نل كس٨ػػافي  

 رت ٯػػػق ٘ٙػػٮ حهػػ٬ٯؽقإف نػػ٬َّ  

 

هػػافي  ٞػػ٠ع    «..ا١ٍتٰٓػػث ٤ػػا ة٫ػػا ٧ٜي

                                                  

ؽكد ا١ؼ٪٦ (33) ؽكد، كي ْػػـ اٷ٧ختػاق إ١ػ٭  :)ك٘ٮ ٣٢ْ ا١ػ٨ٙؿ( .ٛاؿ ٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ: ا١لع

 ا١ِؽكؼ ا٥١طٍٰث، أك ا٥١ٸةفات ا١ٍارئث )٤ز(.

(. كٛػاؿ ٘ػٮ ا٥١ٜػ٤ػث: ٤ػ٦ ٛهػٰػة 313ص:  3813)دٯف٥تؽ  -ا١لٓؽ ٘ٮ ٤ش٢ث أة٬١٬  (31)

٨اف: ا٢ٜ١ب.ٌْؾكا: ٬ٌ٢ٛا.  ٫٤ػاة إ١٭ ا٨ٙ١اف ا٥١هؽم: كٓتاف زٞٮ.  كا١شى
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، ك٘ػٮ حٓؽٯٙػات «ا٨ٙ١ػاف»١ٜػ ضِٮ ا٥١ه٬ر ٦٤ ا١لٓؽاء، كٰٕؽ٪٣، ة٢ٜػب 

٤ى٦ٍ ٤ى٫ؽ ٘ٮ حؼٌكؽ ا١ش٥ػاؿ أك حطهػ٩٢ٰ، أك  :ا٨ٙ١اف»ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ )ؼ ف ف(: 

 )٤ز(. «إةػا٩ْ، ٞا١لاْؽ كا١ٟاحب، كا٬٥١ـٰٜٮ كا٥١ه٬ر، كا٥٥١ر٠...

ك٩ٓ٤ ن٬رحاف ك٥فػٰخاف ٥١هػ٬رٯ٦  ،«ا١ؽـاـ ا١غا١ػ»٬اف كحطج ٨ْ -

ٛاؿ ض٣ٰ٢ د٬ٌ٤س ،٤ٓانؽٯ٦ ٩١
(33)

: 

 نػػػ٬ٌرح٨ٮ ٯػػػا نػػػاضتٮ ةخٙػػػ٦٨و 

 

 ٢ْػػػػ٭ اٳكراؽً  ان ٘ش٢ٓخ٨ػػػػٮ أذػػػػؽ 

 أ٧ػػج ا٥١غ٢ػػػ ٘ػػٮ ا٥١رػػاؿ ٳ٨٧ػػٮ 

 

 !أ٧ػػػا ذا٪ػػػبه ١ٟػػػ٦ٌ ٨٘ػػػٝ ةػػػاؽً  

 *   *   * 

(3) 

٤ػا  ،٦ ٧ٙفػ٩ك٘ٮ أكٓار ا١ٌه٬ر ٬٧ع ٯشؽم ٩ٰ٘ ا١ط٬ار ةػ٦ٰ ا١لػاْؽ كةػٰ

٢ٚ ٩ٰ٢ْ ٘ٮ ٪ؼق ا٨١ه٬ص ٯه٬ٌر ا١لػاْؽ ضا١ػ٩ ٥١لػا٪ػ  ،ا١ط٬ار ا١ؼاحٮ :٧ٍي

كٯلػ٬ٟ ٤ػ٦ ةٓػو ٤ػا ٞػاف ٤ػ٦  ،كٯخؼٞؽ ٦٤ أ٤ؽ ٧ٙف٩ ٤ا ٯغٍؽ ١ػ٩ ،ا١ه٬رة

ك٪ػٮ ٧هػ٬صه ح٢ٖػب  .أك ٯ٨ِؽ إ١٭ ا١ٖػ ا١ؼم ٷ ٯٓؽؼ ٤ا ٯ٬ٟف ٰ٘ػ٩ ،ضٰاح٩

ً ا١لػاْؽ ٫٨٤ػا ٯفػخ٨ت ؛٫ٰ٢ْا ْاٌٙث ا١لش٦، كحفٍٰؽ ٫ٰ٢ْا ُٸؿ ا١ؼٞؽٯات

 ،أك ٦٤ اٳ١ػ٣ ك٤ِػا٪ؽ ا٥١ٓا٧ػاة ،٤ٸ٤ص ٤غخ٢ٙث ٦٤ ا١ٙؽح كا١ٌفؽكر كا١ت٫شث

 ،٢١ٌلاْؽ ٬ٰ١ٌىط٫ا أك ٯ٫ٍٜ٨ا ة٥ا ٯلاء ان ١ٜػ نارت ا١ٌه٬رة ٤ي٨ٙؽس .أك ا١خأ٠ٌ٤

ؽغ كط٨ثن   .ْاٌٰٙث ٞا٨٤ث أك ٯٙي

ك٘ٮ كٓؽ ع٠ٰ٢ ٤ٍؽاف
(39)

: 

 ٤رػػا١ٮى ٪ػػؼا ٨٤تػػ، ْػػ٦ ـػػؽٯؽحٮ

 

ٌّٚ ٢ْػػػػٮَّ    ٤تػػػػ٦ٰي كػػػػ٫ادح٩ ضػػػػ

                                                  

 .313-311: 3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (33)

 .33: 3دٯ٬اف ا١غ٠ٰ٢  (39)

 = ]ا٥١ش٢ث[. 339: 3٪ٟؼا أضاؿى ا١ٟاحب، كٛػ أضاؿ ٘ٮ ذ١ٝ ٛت٠ ٢ْ٭ ا١ػٯ٬اف  )*(
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كٞخب ا١غٍاط ٧فٰب ٤ٟارـ
(38)

حطج ن٬رح٩ ةغ٩ٍ ٦٤ ٩٥ِ٧ 
(30)

: 

ػػ٩٥ ـٍ  أٷ إ٥٧ػػا كغهػػٮ ٕؽٯػػبه ةؽى

 

 ٞػػؼاؾ كػػتاةٮ ٘ػػٮ ا١طٰػػاة ٕؽٯػػبي  

 ٰ٘ػػا رـػػ٣ي ٪ػػا إ٧ػػا ٕؽٯتػػاف ٪ا٪٨ػػا 

 

«٧ًفػٰبي  ٢١ٖؽٯًب  ٕؽٯبو  ك٠ٞع » 
(33)

 

 .ٷ٤ؽئ ا١ٰٜؿ ك٪٬ ٦٤ ةٰجو  ،٦كا١لٍؽ اٳعٰؽ ٤ي٥ٌ  

كٞخب أ٬٧ر ا١ٍٓار -
(33)

ك٪ػ٬ ٘ػٮ  ،١ػ٩ ٢ْ٭ ن٬رةو  ،٘ٮ نتاق ،٦٤٩٥ ٧ِ 

٩١ كأ٪ػل ا١ه٬رة إ١٭ اة٦ ٣ْع  ،٧ط٬ ا١را١رث ْلؽة ةٰخ٦ٰ
(31)

: 

 ػإ٥٧ػػا ٧طػػ٦ ٘ػػٮ ا١طٰػػاة إ١ػػ٭ ضٰػػ

 

 ك٘خٰػػػػث ك٫ٞػػػػ٬ٷ كػػػػتاةان  ٦و ػػػػػ 

 ٧خ٨٥ػػػػ٭ ا١طٰػػػػاة ةٓػػػػػ ح٥ػػػػ٦ع  

 

 !٢ٛػػػٰٸ ان ك٪ػػػٮ ١ٰفػػػج إٷ ٤خاْػػػ 

ٯلػثك٢ْ٭ ٕٸؼ ٤فؽضٰث )ذم ٛار( ن٬رةه ٨١ا٫٥ُا ا١لاْؽ ٥ْؽ أة٬ ر - 
(33)

 

                                                 

حػؽس٣ ١ػ٩ ٘ػٮ اٳْػٸـ، ٛػاؿ: عٍػاط ١ت٨ػا٧ٮ  :(3833-٧3998فٰب ة٦ ـٰٓػ ٤ٟارـ ) (38)

 (.39: 9( إ١٭ ٰٕؽ ذ١ٝ. )اٳْٸـ ضتث اٳرز ٤رٸن  ٤يخ٦٨ٙ، ةؽع ٘ٮ ا١ٟخاةث ا١ػٰٜٛث )٢ْ٭

 .38: 3٘ٮ ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (30)

كح٥ػاـ ا١تٰػج  .٧فػٰب( ٰب )ذم ا٨١فػب كا١ٜؽاةػث، كةػ٦ٰ اـػ٣٘ٮ ا١لٓؽ ح٬رٯث ة٦ٰ ا٨١ف (33)

 ٷ٤ؽئ ا١ٰٜؿ:

 ٢ٜ٘ػػج ١ػػ٩ إ٧ػػا ٕؽٯتػػاف ٪ا٪٨ػػا

 

 كٞػػ٠ٌ ٕؽٯػػب ٢١ٖؽٯػػب ٧فػػٰبي  

 
 

، ٤ػ٦ أدةػاء 38: ١3ؾر٢ٞٮ )اٳْػٸـ ( ٛاؿ ا3833-3809أ٬٧ر ا١ٍٓار ) (33) ٚه (: كػاْؽ رٰٛػ

ا٥١ػرـ٦ٰ، د٤لٜٮ ا١٬٥١ػ كا٬١٘اة. ٩١ ْػد ٦٤ ا٥١ ١ٙات، كدٯ٬اف: ُٸؿ اٳٯاـ، كنػر 

 ةٓػ ك٘اح٩: دٯ٬اف ٥٢ْخ٨ٮ ا١طٰاة )أك: رةاْٰات ا١ٍٓار(.

نٙؽ ا١غٰػؽ ـػ٨ث  33، كا١ه٬رة ٤ ٌرعث ة٩٥٢ٜ ٘ٮ 333ا١لٓؽ ٘ٮ رةاْٰات أ٬٧ر ا١ٍٓار:  (31)

 ـ ٥ٞا ذتج ٢ْ٭ ٯػ اة3831.٩٨-٪3113، ككٷدة ا١لاْؽ ٞا٧ج 3131٪

٤ػ٦ ٞتػار كػٓؽاء ا١ٓػؽب ٘ػٮ ا١ٓهػؽ  :(3880-٥ْ3809ؽ ة٦ ٤ط٥ػ كاّ٘ أة٬ رٯلث ) (33)

ك٬ٛٮ ىٰٗ: إف ا١خه٬ٯؽ أـاس ٩٨٘، ك٪٬ حه٬ٯؽ ٯػو نػ٨اع حٓػؽؼ  ا١طػٯد. ٛاؿ ٩ٰ٘ د.

٭ ا١يػ٬ء، كا١ِػ٠ إ١ػ٭ ا١ِػ٠ كا١ي٬ء إ١ ،كا٬٢١ف إ١٭ ا٬٢١ف ،ٰٞٗ حي٣ٌ ا١غً إ١٭ ا١غً

(. كنػرت أكٓارق ٤ش٬٥ْث ٘ٮ دٯ٬اف ٤ػ٦ سػؾأٯ٦ 331)دراـات ٘ٮ ا١لٓؽ ا١طػٯد: 

كنػػرت ٤ػّ ا١ػػٯ٬اف دراـػث  .«ن٨ٓث د. ٘اٯؾ ا١ػاٯث كز٩ٰ٢ٰ٤»د٤لٚ.  -كزارة ا١رٜا٘ث  -

 ٤فخ٢ٜث ٦ْ أةٮ رٯلث ٦٤ حأ١ٰٗ د. ٘اٯؾ ا١ػاٯث.



 333 د. ذلمد زضوان الداية -العني واألثس يف ما نعمى الػعساء يف العصس احلديح 

 :كحطخ٫ا ٪ؼاف ا١تٰخاف ،ْؽةٮ ةػكمٌ  ة٢تاسو 

 ان ٯػػػػا ٘ػػػػ ادم أٷ حػػػػؾاؿ ٞئٰتػػػػ

 

 ؟٢ْػػ٭ ٰٕػػؽ سػػػكل ان ةاٰٞػػ ان كػػاٰٞ 

 ٘ن٧ػػػٝ إف ٤ػػػٌج  ان ٷ حٟػػػ٦ ُا٥١ػػػ 

 

 !حؽٞػػج اٱٷـ ٤ػػ٦ ٰٕػػؽ ٤ػػأكل 

ك٦ٟ١ ا١لاْؽ  ،ك٪ؼا ٬٤ٛٗ ٧شػق ٨ْػ ا١لٓؽاء ا٥١خٜػ٦ٰ٤ ٘ٮ ا١ف٦ٌ ْادةن  

 .ن٬ٌر ٧ٙف٩ ٢ْ٭ ح٢ٝ ا١طاؿ

اف ٤ط٥ػ ا١تػؾـك٘ٮ دٯ٬
(33)

 ،«٢ْػ٭ رـػ٣ ٤ٌٰػج»ذٸذػث أةٰػات ٬٨ْا٫٧ػا  

 (حفػ٦ٰٓ كْلػؽٯ٦) ػحٜػػٯؽ ا١ٌلػاْؽ ـػ٬٨ات ٥ْػؽق ةػ ك٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٥ٌ٤ػا ٘ػٮ

 :ك٪ٮ ،ا١ِا٪ؽ أف ا١لاْؽ ٫٥ِ٧ا ١ه٬رح٩

نطتٍجي ة٨ات ا١ٌػ٪ؽ حف٦ٰٓ ضشثن 
(31)

 

 

 كْلؽٯ٦ ٤ا أ٧ٟؽت ٦٤ كأ٫٧ا أ٤ػؽا! 

 إ١٭ أف ٛيٍج ٨٤ٮ ا٢١ٰػا١ٮ ٤يؽاد٪ػا 

 

 رٛخ٫ا سؼٷف ٷ أكخٟٮ ا٫١شؽا٘ٙا 

 ١هػػطتخٮ ان ك٥١ػػا أةػػج إٷ ادٌٞػػار 

 

 حؽٞجي ٫١ا رـ٥ٮ، كٛػ ح٨ّٙ ا١ؼٞؽل! 

كٞخب ٬٘زم ا٬٢ٓ٥١ؼ - 
(33)

٦٤ ٩٥ِ٧ ذٸذث أةٰاتو حطج ن٬رح٩، ٛاؿ 
(39)

: 

 ػك٪ؼا ا١ؽـػ ٪ؼم ا١طٰاة ك٪٣ه  ٠ٞع 

 

 ك٤ػػا أ٧ػػا ٰٕػػؽي ك٪ػػ٣ً  ،ك٪ػػ٣ه  ٣ي ػػػ 

                                                  

ْياء ٤ش٥ػّ د٤لػٚ. ٛػاؿ ٰ٘ػ٩ نػػٯ٩ٜ ٦٤ أ :(3833-٤3993ط٥ػ ة٦ ٤ط٬٥د ا١تؾـ ) (33)

ٞاف كاـّ ا٥١ٓؽ٘ث ةا٢١ٖث، ٞرٰؽ ا٥١ط٬ٙظ ٦٤ ا١لٓؽ كا٨١رؽ، ضف٦ ا١خؽـ٠ ٘ٮ »ا١ؾر٢ٞٮ: 

٥٢١ٓؽم ١ػ٣  «ا١ٖٙؽاف»٩١ ٤ٜاٷت أدةٰث ك٧ٜػٯث، كٞخاب ٢ْ٭ ٧فٚ  .«..٨ْٰٙان  ان إ٧لائ٩، ٧ٜاد

كزارة ا١رٜا٘ػث  (، كنػرت ٤ٜػ٤ث دٯ٬ا٩٧ ٘ػٮ83:3ٯخ٩٥، ك٩١ دٯ٬اف كٓؽ ٤ٍت٬ع )اٳْٸـ 

٘ػٮ ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةػ٤لػٚ  «٤ط٥ػػ ا١تػؾـ»ةػ٤لٚ. كحهػر دراـث ٨ْػ٩ ة٨ٓػ٬اف 

 ٥١ط٥ػ رى٬اف ا١ػاٯث.

كأ٦ُ ك٬ٛع ـ٬٫و ٦٤ ٧اكؽم ا١ٟخػاب: )ٞػأف ٯٟػ٬ف  ،ٞؼا ٘ٮ ا١ػٯ٬اف ا٥١ٍت٬ع: )حف٦ٰٓ( (31)

ت كأكراؽ اٳن٠: ع٥ف٦ٰ، أك: ـخ٦ٰ(، كعػً ةٓػو أكراؽ ا١ػػٯ٬اف )كأٞرؽ٪ػا سػؼاذا

 كٛػ ا٢ٌٓج ٫ٰ٢ْا. ارىث( ٰٕؽ دٰٜٛث ا١ؽـ٣،ْ

( ٛاؿ ٩ٰ٘ ا١ؾر٢ٞٮ: كاْؽ ١ت٨ػا٧ٮ، رٰٛػٚ 3810-٬٘3988زم ْٰف٭ إـ٨ٟػر ا٬٢ٓ٥١ؼ ) (33)

 (.311: 3)اٳْٸـ 

 ـ.3833ك٣ِ٧ ا٬٢ٓ٥١ؼ ٍٛٓخ٩ ـ٨ث  .381 :3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (39)
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 حتٜػػػ٭ ٌػػػ٬ٯٸن  ٰٕػػػؽى أٌف ا١ؽـػػػ٬ـى 

 

 سفػػ٥ٮطػػٮ ةؽكضػػٮ ك٧ػػا أ٤َّ كأ 

 ٘اض٬ِٙا ا١ؽـ٣ ٨ْػ٣ٞ كاذٞؽكا ٦٤ٍ  

 

 ا٨١ػػػػ٬ل ةؽٛػػػػث رـػػػػ٣ً  نػػػػٰؽح٩ي  

كٛػ أكار ا١لاْؽ إ١٭ ٟ٘ؽة ع٬٢د ا١ؽـ٣ أك  ،ك٪ؼا ٬٧ع ٦٤ ا١خلاؤـ ٤تٟؽ 

 .ناضت٫ا (أك ك٘اة)ا١ه٬رة ةٓػ ٨٘اء 

٫٥ِ٧ػا ةٓػػ ع٥فػث  كعاٌب ا١ٌلاْؽ ض٣ٰ٢ د٬ٌ٤س ن٬رح٩ ٘ػٮ ٍٛٓػثو  -

أذؽ ا١ؾ٦٤ ا١ؼم ٯٰٖػؽ  ان ٤يت٨ٌٰ ،كٞخب حطخ٫ا ،ا١خٜاط ا١ٌه٬رة٦٤ حارٯظ  ان ْلؽ ْا٤

٦٤ ا١شفػ ضخ٭ ٯت٢ٔ ٕاٯخ٩
(38)

: 

 ةػػ٦ٰ سفػػ٥ٮ كةػػ٦ٰ ركضػػٮ ٘ػػؽؽه 

 

 ٢١ٰٓػػاف ٞا١هػػتص ُػػا٪ؽٍ  كاىػػصه  

 ٯػػػا رـػػػ٣ي ٷ ٤طا١ػػػث ةػػػاؽو أ٧ػػػج  

 

 ك٤رػػػا١ٮ ٤ػػػّ اٳضتػػػث ضاىػػػؽٍ  

ك٪ػؼا  ،كٛػ ٯشػ ا١لاْؽ ٘ٮ ن٬رح٩ ٤ا ٯػػ٬ْق إ١ػ٭ أف ٯ٢ٓػ٦ حلػاؤ٩٤ - 

٠ٜكدٯّ ْ
(10)

٘ٮ ٤ٜػ٤ث دٯ٬ا٩٧ ٯ٬ٜؿ ٨ْػ ن٬رح٩ 
(13)

: 

 دْػػ٬ت ا٥١ػػ٬ت ٯ٨ٜػػؼ٧ٮ كٛػػ٤٬ٮ

 

 !كضػػم ٘نف ٣١ ٯٍؽض ٤٬ٛٮ ٤ػجع  

 كإػػتً ٞػػ٠ٌ ٤ػػ٦ ٛػػػ ٤ػػات ٛت٢ػػٮ 

 

 ٛػػ ٤ػات ةٓػػم كا٧ػيبي ٞػ٠َّ ٤ػ٦ٍ  

كح٬ٟف ا١ٌه٬رة ٤ادٌة إ٪ػاء، كاـخ٫ػاء: ٯ٬ٟف ذ١ٝ ة٦ٰ ا٥١طت٦ٌٰ، كٯ٬ٟف ةػ٦ٰ  

 ارؼو سػٯػو ة٦ٰ اذ٦ٰ٨، ك٤ا كاة٩ ذ١ٝ.كٯ٬ٟف ةٓػ حٓ ،اٳنػٛاء كاٳنطاب

                                                 

 ـ.3830، كحارٯظ ا١ه٬رة ـ٨ث 11: 3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (38)

رى أذٞؽ ةا١ - ٬ى قي ا٢٥١خٍٜث ٨٥اـتث أف اٳـخاذ ٤ٓؽكؼ زرٯٚ ن٨ّ ٬١ضثن أذتج ٫ٰ٢ْا ني

؛ ٠ٟ١ ـ٨ث ن٬رة حيرتىجي إ١ػ٭ سا٧ػب ـػاةٜخ٫ا، ٟ٘أ٧ػ٩ ٯػ رخ ٨١ٙفػ٩ ةا١هػ٬رة ٨٤ؼ ١٬ٌٙخ٩

. كٞاف ة٨ٰٮ كة٩٨ٰ ان ، ك٤ ١ٙان ةارْ ان كٞاف ٤ػرـ .ٷعخٸؼ أض٬ا٩١( ان كاعخٸؼ أض٬ا٫١ا )حتٓ

٬ر ٧ؾار أةاُث ٘ٮ حخ٥ػث اٳْػٸـ ٘ػٮ ٧فػغث سػٯػػة ٤ٓػػةو نػاٛث ك٬٤دة. )حؽس٣ ٩١ ا١ػٞخ

 ٢١ٍتّ. ك٘ٮ دار ا١ٟٙؽ ٢٤ٗ ٦ْ ـٰؽح٩.

١ػ٩ ٧ِػ٣  ،( ٛاؿ ا١ؾر٢ٞٮ: نػطٙٮ ١ت٨ػا٧ٮ3811-3933كدٯّ ة٦ كػٯػ ة٦ ةلارة ٠ْٜ ) (10)

 (.333: ٤9ٍت٬ْث. )اٳْٸـ  ان ٩١ دٯ٬اف كٓؽ كأرةّ ركاٯات ح٥ر٢ٰٰث، ك٪ٮ س٥ٰٓ ،ضف٦

 .3دٯ٬ا٩٧:  (13)
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اـخ٫ػل ا٥١فخلؽؽ ْتػ ا١ؽض٦٥ ٠ٰٟ٧ ٤ػ٦ ا١ػػٞخ٬ر ٥ْػؽ ٘ػؽكخ -
(13)

 

٦٤ ٩٥ِ٧ ٟ٘خب ان ك٢ٌب إ٩ٰ١ أف ٯٟخب حطخ٫ا كٓؽ ،ن٬رةن 
(11)

: 

جي ٢ْػ٭ ا١ػٌػ٧ٰا ذؽائػٮ كٕتٍخػٮ  أةٰى

 

ٍلجي ْؾٯؾى ا٨١ٌٙؿ ٘ٮ ٢ٌب ا٣٢ٓ١ً   ًْ  ك

 ان ٯى٢ٜ٭ ٤ػ٦ ا٢ٓ١ػ٣ ٨٤هػٙ ان كإٌف ا٤ؽء 

 

 ٢ْٰػ٩ ٤ػا ٯٸٛػٮ ٤ػ٦ ا٢ِ١ػ٣ً  ٯ٬٫ف 

 .كٛػ ا٧هؽؼ ا١لاْؽ ٦ْ ا١ه٬رة إ١٭ ضٰٜٜث ا٨١ٙؿ ك٬ٌ٢ْ ٤ٍا١ت٫ا 

كا١ه٬رة ا٫٥١ػاة ٦٤ أض٥ػ ٯ٬ـٗ -
(13)

، ٜ٘ػػ ١هػػٯ٩ٜ ٪ٮ حؼٞار دائ٣ه  

ٛاؿ
(13)

: 

 ان ٪ػػػػؼق نػػػػ٬رحٮ ح٥رػػػػ٠ ٫ْػػػػػ

 

 ا١لػػتاب ٘ػػٮ ٨ْٙػػ٬ا٧ٮ ٪ػػ٬ كػػؽحي  

 ـػػػٰأحٮ ان ٘ادٌعؽ٪ػػػا ٘ػػػنف ٯ٤٬ػػػ 

 

 ٮٰ٘ػػ٩ حغلػػ٭ ا١ٙػػؽاؽ ةٓػػػ ا١خػػػا٧ 

 كإذا ٕػػاب ْػػ٦ ٧٬ْٰػػٝ رـػػ٥ٮ 

 

 ٘ا١خ٥فػػػ٨ٮ ٫ٰ٘ػػػا ٘أ٧ػػػج حؽا٧ػػػٮ 

 !... حشػ٧ٮ.ن٬رحٮ ٘ا٧ِؽ إ١٭ ،ٯ٬ٜؿ: إف ٕاب كغهٮ ٨ْٝ 

كإخ٣٨ أض٥ػ ٫ِ٤ؽ ا٥ِٓ١ث
(11)

إ٪ػػاء نػ٬رح٩ إ١ػ٭ نػػٯ٩ٜ ٥ْػؽ ة٫ػاء  

ٜ٘اؿ اٷةخفا٤ث ا١ِا٪ؽة ٘ٮ ح٢ٝ ا١ه٬رةك٠٢ْ  ،اٳ٤ٰؽم
(13)

: 

                                                 

ةاضد ٘ٮ اٱداب كا١خارٯظ كا١ٟٙؽ اٵـٸ٤ٮ كا٢١ٖػث،  :(3893-٥ْ3801ؽ ْتػ اهلل ٘ؽكخ ) (13)

كٞاحب، كأـخاذ سا٤ٓٮ ٤خ٬ٌٙؽ، ك٤ ١ٗ ةارع. ٞاف ْي٬ان ٘ٮ أٞرؽ ٦٤ ٤ش٥ّ ٬ٖ١م، كاكػخ٫ؽ 

ةٟخب ٞرٰؽة ٫٨٤ا: ا١ختلٰؽ كاٷـخ٥ٓار، كْتٜؽٯث ا١ٓؽب ٘ػٮ ا٢ٓ١ػ٣ كا٢ٙ١فػٙث، كحػارٯظ اٳدب 

 اف كٓؽ ٬٨ْا٩٧: ٘شؽ ككٙٚ )٥ْؽ ٘ؽكخ: ٞخاب اٳ٤ث(.ا١ٓؽةٮ، ك٩١ دٯ٬

 .313٘شؽ ككٙٚ:  (11)

٩١ دٯ٬اف  ،كاْؽ ٢٘ف٨ٍٰٮ ٦٤ ا١ٍٰتث )أ٥ْاؿ ٬ٌؿ ٞؽـ( :(3833-3833أض٥ػ ٯ٬ـٗ ) (13)

 ٤ٍت٬ع )٤ٜػ٤ث ٤طٜٜث ا١ػٯ٬اف: ٤ٌٮ ٯ٬ـٗ(.

 .398دٯ٬اف أض٥ػ ٯ٬ـٗ:  (13)

 ٬ٛٮ ١ػ٩ ٞخػبه ككػٓؽ، كرأسى ككاْؽ، ضٜةاضد  :(3893-3833أض٥ػ ٫ِ٤ؽ ا٥ِٓ١ث ) (11)

 (.31حطؽٯؽ ٤ش٢ث ا١خ٥ٌػف اٵـٸ٤ٮ )إح٥اـ اٳْٸـ:

 .13د٬ْة ا٥١شػ )دٯ٬اف ا٥ِٓ١ث(:  (13)
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٥ٍج ركضٮ ١ؽكضٝ ض٥٨ٰا ىفى  ١ٜػ ة

 

 اٱٷـ ٤ػػ٦ ىػػ٢ث ا١تلػػؽٍ  ح٬اٜ٘ػػج 

 ة٥ػػػ٬دٌحٮ ان ٘شػػػاء عٰػػػا١ٮ ةاـػػػ٥ 

 

 ٯػا أعػٮ ٥ْػؽٍ  ان ةاـػ٥ ك١ٰؿ ةتًٍلؽو  

ك٣ِ٧ ع٠ٰ٢ ٤ؽدـ ةٝ 
(19)

أ٪ػػا٪ا  ،٩١ ٞخت٥٫ا حطج ن٬رةو  ،ةٰخ٦ٰ ر٦ٰٰٜٛ 

إ١٭ نػٯٚ ٕادر د٤لٚ
(18)

 :ٛاؿ 

ي٢ٖػج ا٨٥١ػ٭ ٫٤ػٸن   ٯا ٤يؾ٤ّ ا١فٰؽ ة

 

ػػػ   ٜ  ا ٤ػػػ٦ ا١خ٬دٯػػػّ ٢ٛتػػػافً ٯػػػ دِّ ض

ٝي ا١ؽك   حى ذٞؽل ا٬١دٌ إذ أز٘ػجزٌكدٍح

 

 ـاْات ـٰؽؾ ٘اٛت٠ٍ رـ٣ سر٥ػا٧ٮ 

 ٫٨٤ػا كاضػػةه  ،ك٘ٮ دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ أٞرؽ ٦٤ ٍٛٓث ٘ػٮ ٬٤ىػ٬ع ا١هػ٬ر 

ٛاؿ ،ةٓد ة٫ا ٤ّ ن٬رح٩ إ١٭ ا١ٓٸ٤ث ْتػ ا١ٜادر ا٥١ٖؽةٮ
(30)

: 

 إ١٭ ا٥١ٖؽةٌٮ ا١طتًؽ أ٪ػٯٍجي ن٬رحٮ

 

 نػػػادؽً  حػػػؼٞؽقي ٨٤ػػػٮ نػػػػاٛثى  

 ثه ةػػػػا٬١دٌ ك٪ػػػػٮ عٰا١ػػػػ كح ذ٧ػػػػ٩ي  

 

ًٚ  ٤ػػػ ذفو  كرب عٰػػػاؿو    ةا١طٜػػػائ

 ٩ي كإٌف ١ٓتػػػػ ا١ٜػػػادر ا١ٙيػػػ٠ى ٢َّٞػػػ 

 

  ًٚ  ة٥ا أكىػطج أٛٸ٤ػ٩ ٤ػ٦ ضٜػائ

 زا٧خػػ٩ ا٢ٓ١ػػ٬ـي ة٬٨ر٪ػػا ٘خػػ٭ ا٢ٓ١ػػ٣ً  

 

  ًٚ ٍفػػ٦ ا١غٸئػػ  ٥ٞػػا زا٫٧ػػا ٨٤ػػ٩ ةًطي

 *   *   * 

(1) 

أك حيطػؽِّؾ ٰ٘ػ٩ ٤لػاْؽ  ،٢١لاْؽ ٪٬اسؿ أك ذٞؽٯػات كٛػ ح٫ٰز ا١ٌه٬رة

٤ػػ٦ ا٥١اىػػٮ  أك ٫٢ٓ١ػػا حفػػخرٰؽ ٰ٘ػػ٩ حػػػاْٰات ٬ٛٯٌػػثن  ؛دئػػثن أك ٪ا ،ٞا٧ػػج ٞا٨٤ػػثن 

 ،٘ػػٸ ٯٟخٙػػٮ ةا١تٰػػج أك ا١تٰخػػ٦ٰ أك ا١ٍٜٓػػث ،أك ا٥١اىػػٮ ا١تٰٓػػػ ،ا١ٜؽٯػػب

٠ي كراء أضٸ٩٤ ـً ك٤ػ٦ ٪ػؼا  ،أك ٪٬اسفػ٩ ٍٰ٘ػ٬ؿ ا١ػ٨مع  ،أك ذٞؽٯاح٩ ،كٯٍفخؽ

                                                 

رأسى ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  ،أدٯػب ٞاحػب، كػاْؽ، ٤ ١ػٗ :(3838-3983ع٠ٰ٢ ٤ػؽدـ ةػٝ ) (19)

 (.133: 3ا١ٓؽةٰث، ٩١ ْػد ٦٤ ا٥١ ١ٙات كدٯ٬اف كٓؽ ٤ٍت٬ع. )اٳْٸـ 

 .130ؽدـ: دٯ٬اف ع٠ٰ٢ ٤ (18)

 .301دٯ٬ا٩٧:  (30)
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اهًوًح قصٖدةٌ إلبراِٖى ٍاجٔ
(74)

ن هّا بموًة   َْ  :لقا (اهصْرة)َعَ

 َرسممممَى اه اٖمممم  ا  ل  

 

 ه سَك أجتومٔ «دعَٔ» 

 يقر حممممممة   بَممممممْا ر   

 

 هممممى لتم ممممن   بمممماهَْ    

 مدعّمما لُّمم ا سممَا   ّمم 

 

 شمممقٖة همممى لَّمممن   َٔ مممم ...

 باهصمممار بممماٗ    ِمممن 

 

 ؟، إ  أًٍومممٔحًوتمممَك  

 إٍمممٔ أُمممارل يمممٌ اه ممما 

 

  أٍتًمممما  ممممٔ يَمممم ل       ...

ٌ    َّمما  قوممٌ     هممى ٕ مم

 

ل   ا  عّممممد    هممممى ٕتاممممد 

 ٕوقٓ ضٖاء   ٔ اهسموْ 

 

  مممٔ ِٖمممممن   لُّابمممد   د   ...

 ***  *** 

 يٌ أعطٓ اهّْى ٕا رسىل 

 

 ؟يفتمماَ  قواممٔ اهًقفممن   

ممماا  َٔ اهص    مممٔ حامممُ  َممم

 

َ  َشمممااأل إٔمممائ    ٔو مممب

 ميمما َضممُّٖ   ٖمم ٕممحَ  ٕمما  

 

 يل وممن   يممٌ قوٖممن   ُ  ممم ...

ٔض ضمماو  هممْ قممَدر     ياضمم

 

 هومممدتل باهًسمممتقان  تل  ...

 ***  *** 

ممىل ٕمما   لممى يممٌ هٖوممة  َرس 

 

 !أبمممٔ  أسممتامٖك هممٔ 

ة     قممن ِممن لَرلتممك يممر 

 

 باهممممدير ُٖممممَر ياوممممن   

 ا  حتممٓ رجُّممَ  ي ادعمم 

 

  يضمممَٖ  جمممد  يضمممون   

 ا  أرٍممممْ هممممدئُّ بادٕمممم 

 

  مممٔ  جّمممك اهًتّومممن   

  أخمممالل عَٖمممَك ِ ضِممما 

 

ًلًّمن     شمْى اهغرٕ  اه

  اممم    لوممك ديْعّمما 

 

 ِمم ت لسممٖن  لت لوممٔ 

                                                  

طاٖ  يصرت، شاعر، يٌ أِمن اهقماِرة، همُ ياهفمات،  :(4891-4181ابراِٖى ٍاجٔ ) (74)

إهمٓ  1ا بٖمات يمٌ هُ اهًوًْعة اهشُّرٕة اهمايوة،  ؛(77: 4 د ا ٌٕ شُّرٕة )ا عا  

 .419ْان ٍاجٔ عوٓ اهصف ة:  ردت يَفردة  ٔ دٕ 47
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٢ػ ٣ي ٞػ٣ ٨ٓ٤نػ٭ ض٥ى ـٍ  ػٯا ر

 

 ؟ا٥١خأ٤ػػػ٠ً  ٨١ػػػاُؽً ػػػػجى  ...

 ح٢ػػػٝ ا١لػػػٙاق ا١طا٧ٰػػػا 

 

 ٢ْػػػػػ٭ أرٌؽ ٤ٜتػػػػػ٠ً تي  ...

 ػْػػ٣ٌ ا٧ٙػػؽىس٦ إذ اةخف٥ػػ 

 

 ٤ؽـػ٠ً  أْػ٦ ْخػابو  ،٦ػ ...

 ٪ػػػاسؽو  أـ ْػػػ٦ ٛفػػػا٤ثً  

 

٘ٮ ا٨١ا٦ٰ٥ْ ٤ػػى٠١ 
(33)

 ؟

 ح٢ػػػٝ ا١ٰٓػػػ٬في ا١ٌؽا٤ٰػػػا 

 

ٜخػػػػػ٠ً  تي  ...  ـػػػػ٫ا٤ى٦٫َّ ة٥ى

 ٣ٞ ً٪ش٦ أكشاف ا١لشٮٌ  

 

 !ع٢ػػٮ ك٢٧ػػ٦ى ٤ػػ٦ ٢ٛػػبو  

٣ي »حٟؽرٍت ْتارة   ـٍ ٤ّ رؤكس ٤ٜاٌّ ا١ٜهػٰػة أرةػّ ٤ػٌؽات، كسػاءت  «ٯا ر

 «ا١ٌؽـػ٣»أكت٩ ة٥طاكرةو داع٢ٌٰثو ٫ٰ٘ا حه٬ٯؽ ٥٢١اىٮ، كحلغٰمه ٢١طاىؽ، كنار 

رج ٩ٰ٘ ا١طٰاة، كن٢ص ٳف ٯػع٠ ا١ٌلاْؽ ٩ٓ٤ ٘ػٮ  ٓي ك٪٬ ا١ٌه٬رة، ٤راٷن أك ح٥راٷن، ة

 ٭ ٦٤ ا١ؼٞؽٯات.ض٬ار، كٯ٢ٜب ٩ٓ٤ نٙطات ٧٬ٌ٢٤ث ةأ٬١افو كخ

*   *   * 

(3) 

 ،كنػٗ ا١ٌهػ٬ر ا٥١خطٌؽٞػث :«كٓؽ ا١ٌه٬رة»٦٤ ا١ش٬ا٧ب ا١خٮ ا٪خ٣ٌ ة٫ا 

٢ٚ ٫ٰ٢ْا ٨ْػ ٬٫ُر٪ا ا١فػ٥٨ٰا :ك٪ٮ ٘ٮ اٳس٨تٰث ،٥ٞا ٞاف ٯٍي
(31)

، كا٥٢ٟ١ػث 

 .ا١غٰا١ث :ا١ٓؽةٰث ا٥١ٜاة٢ث ٫١ا

                                                 

 ا١ٜفا٤ث: ا١طف٦ كا١ش٥اؿ. (33)

نػػا١ث أك دار ك: ٘ػػ٣٢ٰ ـػػ٥٨ٰائٮ، «cinema» 333 - 331٘ػػٮ ٤ٓشػػ٣ )ا٥١ػػ٬رد ا٬١ـػػًٰ(  (31)

 ٢١ف٥٨ٰا، كن٨اْث ا١ف٥٨ٰا، كا٦ٙ١ ا١ف٥٨ٰائٮ.

 cinema: 330كٛاؿ ٘ٮ ٤ٓش٣ )ا٠٫٨٥١( ٤ر٠ ذ١ٝ ٘ٮ ٤ادة  -

٬ٖ٢١انػث  ان كذٞؽ أض٥ػ ك٬ٛٮ ا١ف٥٨ٰا ةٓتارة: ٬١ح ا١غٰػاؿ، ك٪ػ٬ ٯهػٗ ٤لػ٫ػ -

 ا١طؽب اٳك١٭: ٬١زٯخا٧ٰا ا١خٮ أنٰتج ٘ٮ

 رأٯج ٢ْ٭ ٬١ح ا١غٰػاؿ ٯخ٥ٰػثن 

 

 ٛي٭ ٯػ٬ـ )٬١ـػٰخا٧ٰا( أة٬ا٪ػا 

 ٰ٘ا١ٝ ٦٤ ضػاؾو أ٤ػ٦ٰو ٤هػػؽو  

 

 كإف ٪اج ٨٢١ٙؿ ا١تٟا ككشا٪ا 

 (313 - 311:3دٯ٬اف ك٬ٛٮ ) 
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ك٤ٌؽت ا١ه٬ر ا٥١خطؽٞث ٦٤ ضٰػد ا١هػ٢ث ةػ٦ٰ ا١هػ٬رة كا١هػ٬ت ٘ػٮ 

إ٥٧ػا  :ٜ٘ػ ةػأت ا١غٰا١ث نا٤خثن  ؛كؿ ٦٤ ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦ ة٥ؽض٢خ٦ٰا٨١هٗ اٳ

ره حخطؽؾ كى  ٬ى ٘خغٰػ٠ي ٥٢١لػا٪ػ أ٫٧ػا  ،عػاصٌ  ، كحؽحٰػبو ٨ٰٓ٤ثو  ٘ٚ ـؽْثو ٪ٮ ني

ٗي اٳضػاث ا١خٮ ـتٚ حه٬ٯؽ٪ا ٥ٞا كٛٓج  .حه

كض٦ٰ زار ضاَ٘ إةػؽا٪٣ٰ د٤لػٚ اـػخٜت٩٢ أ٪ػ٠ ا٢ٓ١ػ٣ كا١ٟٙػؽ كا١رٜا٘ػث 

ككا٘ػٚ  .كض٢ػ٣ٰ د٤ٌػ٬س ،ع٠ٰ٢ ٤ٍؽاف ان ة٩ كٓؽكٞاف ٦٥ٌ٤ اضخٙ٭  ،كا١فٰاـث

 ا٥١را١ػد كا٥١رػا٧ٮ( نػ٬رةه )كس٬د ضاَ٘ ٘ٮ د٤لٚ ٰ٘يافي ٫٧ؽ ةؽدل. ك٘ٮ 

١ٰٙياف ا٫٨١ؽ ٤ّ ا١ٜهٰػة ا١خٮ ٛاؿ ٫ٰ٘ا
(33)

: 

َى ا١لٓؽ نا٘ص ىٙخٮ ةػؽدل  ٯا ضا٘

 

ػ  ٍّ ٢ْ٭ ٤ر٩٢ حط٨اف ضي ٬رافً كاـ٥
(33)

 

 ٞأ٩٧ ا٪خػٌؾ ٢١تلػؽل ٘ٙػاض سػ٬نل 

 

 ـ ٯشؽم سؽم سؼٷفً ةاٳ٤ؿ، كا٬ٰ١ 

كٞخب ا١لاْؽ ٧ٙف٩ حطج ن٬رة ٫٨١ؽ ةؽدل ٯشخاز ا٬ٖ١ٌث 
(31)

: 

 ًٝ  ٘ػػػٮ ا١ٖػػػ٬ٌخ٦ٰ ذٞػػػؽتي رةٰٓػػػ

 

 ك٫٧ػػػؽؾ ٯ٨فػػػاب ةػػػ٦ٰ ا١لػػػشؽٍ  

 كأ٧ػػج ٞطفػػ٨اءى ٷضػػج س٥ػػاٷن  

 

ػػػػ٨٭ ا١ٓتػػػػؽٍ  ك٤اـػػػػج دٷٷن   ـٍ  ةأ

كٞخب ٨ْػ ن٬رة ا٥١فشػ اٳ٬٤م 
(33)

 ٯغاٌب د٤لٚ: 

 ك٤فػػػشػيؾ اٳ٤ػػػ٬ٌم ا١ٌؽضٰػػػبي 

 

ّع   ػػػػػػػ٬رٍ  س٬ا٧تػػػػػػػ٩ي  حلػػػػػػػ  ةا١فع

 كٞختجي حطج ن٬رةو ١تٓو ٬٧اْٰؽ ض٥اة: 

 :ا٨١ػػػ٬اْٰؽ ٛا١ػػػج ًج ٥٢ٞػػػا أ٧َّػػػ

 

؟»  «٦٤ ٥ٞر٢ٮ ٢ْ٭ ا١ٙؽاؽ ٯ٬٨حي
(39)

 

                                                  

 .339:3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (33)

٬ار: ك١ػ ا٨١اٛث ـاْث حي٩ٓ أ٤ (33) ٩ عانػث، أك ا١خط٨اف: ا١ط٦ٰ٨ ا١لػٯػ، كا١ط٬راف س٥ّ ا١طي

 )كض٫٨ٰا ٪٬: ٘ه٠ٰ(. ،٦٤ ض٦ٰ ٯ١٬ػ إ١٭ أف ٯ٣ٍٙ كٯٙه٠ ٦ْ أ٩٤

 .90: 3ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ  (31)

 .93: 3ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ  (33)

 عٍأ كٯ٬١٬ٜف: ٨ْج، ك: ٦ٰ٨ْ، كن٬اة٩ ةا٥٫١ؾ. ان ا١ٓا٤ٌث ٯ٢ٜت٬ف ا٥٫١ؾة ٨ْٰ (39)
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ُ  ٌْ أحتوووْي يَووو  ُ هحظووو ٍ  ب وووحِ أ

 

 ثووى ًٕ وؤ ولوؤ  هروو     ووسو ُ  

ولٔ  ْٕ ن دوٖون يوٖبْق يدوٖربٌ وػَوْ ن و هدوْت  هًتحسلوها ٍظًّو  لؤ  

9998 هث ٍٔ يوٌ يوب ) ولبس ٕوسا  ألول و
ا79و

ولؤ ِوزه  هًورب ل ٍوس  هاوًَٖ   .

لؤ أيسٕمو  9927ص يتهً، لإّن أول لوٍى ٍ طٍق ظّوس نوَه 
ا80و

ول ٍوس يدوس أول  .

  وهٍه غسوٍٖه صَػس  أللالم، ويٌ  هرول  ألوهٓ لٔ  هػ هى لٔ صَ غه  هاًَٖ .

 4وصووه ذو  يقريه ِٔ يوردنٌ   ً:ويدٖرب ويٖبْقا يٌ نته وثالثٌٖ وٖت

ويو  ووٌٖ  هًقريوه و هذ تًوه  ،اوٖت ً  99ؤِ يس  ػه وتأيٌن  ود تًهٌ  ،اأوٖ  

 . هّدْت  هًتحسله :هواًَٖ  وصٌف 

  ً يًّور ،إهوٓ  هوْغا  هوزي ٕحتو ي إهٖوُ   ٍاو ن وأول  هقدٖرب إيو تبٌ 

أو  هذٖ هه ،أو  هّدْت  هًتحّسله ا هاًَٖ وو هًقريه إهٓ  همالم غوٓ 
ا89و

لًو   

 .هى تشع لٔ  النتػً لوإن  ،يٖن لّٖ 

 ي ل لٔ  هبٖس  ألول:

                                                 

 .969: « هرجس  ألول»ْ ن دوٖن يٖبْق:  ٕ ا79و

وِْ ي غس نْتي  دن يدس لٔ يب وُ  ألول، و نتْطٌ   نومَرتٕه، ويو ت   -

يحًور  -لٔ  هحسله  أل وٖه، ول ن ُٕػوّر دوٖروه دوٖون ينوس ن ويقريوه يحقوق  هورْٕ ن 

 تضْ ن  هر ٕها.

هشوسله  «يغَٔ  هج ز»و نى  هروى  .476: 99ً ا لٔ  هًْنْغه  هػسوٖه  ٍظس ي  ب و هاَٖ ا80و

 و تٍس.

ول ٍوس  ، هذٖ هه ِٔ  هموًه  هتٔ  غتًرِ  يجًع  هق ِسب هوو هاًَٖ ا:  هْنٖط وخ ي لا ا89و

 أل َبٖوه. ويو ل  cinemaهجَه   ت  هػوْم ير وضػس يبن ذهك لوًه  هذٖ هه ِزه هموًوه 

 إن» :523: 2 هشٖخ يحًر  هرنْئ لؤ يػجًوُ  هَروٖت وتّوزٕل  ألهرو ا  هػ يٖوها: 

 وي ل:  هذٖ هه لن ي  تس ءى هك يوٌ  هدوْت، ،توك  هوجَه وضػس لوًه و هذٖ هها هواًَٖ 

يدس وأهنف يٌ:  هدْت  هًتحسلوه، أوِْ أيسق إهٓ يػَٓ  هاًَٖ تْغس ف، وير تإَٔ ِ  

 «.ووضع هّ   هًسحْم يحًر وك  ٕ ق لوًه  هذٖ ل
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 ٌ٥ ّي ا١هي ًَ ٛػ ٯيٍف٥ً  ا٧٬ِْا ٘تٓو ا٬١ْ

 

كداككا ٬ٙ٧ـان ة٨٨ٰا د٧ًٍٙج ـ٥ٜا 
(93)

 

ذ٣ ذٞؽ ٪ؼا اٷعخؽاع ا١شػٯػ، ك٧رؽ ةٓو ا٥١ٙؽدات ا٨٥١اـتث ٥٤ا كػاع ٘ػٮ 

، كـ٥٭ ا١هػ٬ر ا٥١خطؽٞػث: اٷـخ٥ٓاؿ، أك أكردق ٪٬ اةخػاءن ٘ف٥ٌ٭ )ا٣٢ٙ١( ٤ي٢ٓتان 

ْيػؽؼ ةػ ، كذٞؽرـ٥ان  )اٳةػٰو كاٳـػ٬د( ا١ػؼم  ػا٥٢ِ١ث كا٬٨١ر إكارة إ١ػ٭ ٤ػا 

( ٦٤ ا٨ٙ١ػ٬ف، كذٞػؽ )ا٥١أـػاة( ٤ػ٦ ٧ػ٬ع حخل٠ٟ ٩٨٤ ا١ه٬ر، كس٠ٓ ا١ف٥٨ٰا )٨٘ان 

ك٧تػ٩ ٢ْػ٭ ؛ ك٪ػٮ ا٫٢٥١ػاة ،اٳ٘ٸـ، كا١ٌػْاةث كا١خ٩ٟٙ ا١ؼم ٛا٬١ا ٩ٰ٘ )٤٬ٰٞػػٯا(

 د آ٧ؼاؾ.سؽأة ا١ٌه٬ر ا٥١خطٌؽٞث ٘ٮ حٜػٯ٣ ا٥١ؽأة ٢ْ٭ ٰٕؽ ا٥١يٓخا

 :ك٘ٮ ا١ٜهٰػة

خلٙج س٬ا٧طٮ ـٍ  إذا ىاؽ نػرم كا

 

٥ٌ٭  ٬١اْز ٘ٮ اٳكٰاء ٦٤ دك٫٧ا ضي
(91)

 

 ح٨ٌ٨ٙػػجي ٘ػػٮ أـػػتاب ٫١ػػ٬مى ٧اٰ٘ػػا 

 

 اا٥ٌ٫١ػػ ٮى ة٥ػػا كػػ٢٥ج أ٬١ا٫٧ػػا ٨ِّْػػ 

 كأضف٫٨ا ٘ٮ ٤ا حؽل ا٦ٰٓ١ ٢٤ٓػبه  

 

 رـػ٥ا ٯتػك ٨١ا ٤اذٸن  -كٷ ٢٤ٓبه  - 

 ان ٘ػػٰٟٓؿ ٰ٘ػػ٩ ا٨١ػػ٬ر ٯط٥ػػ٠ي ْا٥١ػػ 

 

 ٰ٘ػػ٩ ٫٤خ٥ٌػػا ان كح كٯٖػػػك ـػػارٯٯػػؽ 

 ا٨١ػاس ٤ػا ةػ٦ٰ ٥٢ُػثو  كحتػك ضٰاةي  

 

ػػخش٢ٮ كٛائ٫ٓػػا ك٪٥ػػا ك٧ػػ٬رو   ـٍ  ٘أ

 كٛػػػ حِٙػػؽ ا٨ٰٓ١ػػاف ٨٤ػػ٩ ة٥لػػ٫ػو  

 

ػػ  اةخػػ٩ ٥َّْ ّي دْي  اا٥ٌ٫١ػػ ٦ٍ ٯػػؽل حػػػ٘

 ٤رٰػػػؽةو  كحِٙػػػؽي ٨٤ػػػ٩ ٘ػػػٮ ٤ػػػالسو  

 

 حير٠ٜ ا١ٌؽكحى كا١شف٥ا كش٬فى ٘ ادو  

كحٌٜػـ  ،ٮ حر٠ٜ ا١ؽكح كا١شفػك٤الـ ،٘ا١غٰا١ث حٓؽض ٤ٸ٪ٮ حػّ٘ ا٣٫١ٌ  

 .كضػائ٫ٜا كأضػاذ٫ا، ٤لا٪ػ حيغ٠ٌٰ إ١ٰٝ ا١ػ٧ٰا ةأكغان٫ا ك٬٤ا٫ٓٛا

ذػ٣ اـخؽـػ٠  ؛(رائٓث ا٦ٙ١ٌ ، ك)٪ؼق (ةػْث ا٣٢ٓ١)ك٧ت٩ ا١لاْؽ ٢ْ٭ أ٪٥ٰث 

 :ك٥٤ا ٛا٩١ (،اٳ٘ٸـ) «٤يا٦ٰ٤»٘ٮ ا١ٟٸـ ٢ْ٭ أكٰاء ٦٤ 

 ض٬ادث ٪ػؼا ا١ٓػٰق ٥٤ػا ةػػا ٨١ػا

 

 ٭ كٛػ أيض٥ٟج ٥ِ٧اك٥ٌ٤ا اعخٙ٭ حش٢ 

                                                  

 د٧ٗ ا٥١ؽٯو: ذ٠ٜ ٩ٰ٢ْ ا٥١ؽض )كأكٙ٭ ٢ْ٭ ا٬٥١ت(. (93)

 ا٬٢١اْز: س٥ّ ا١ٸْز: ا٬٫١ل ا٥١يطًؽؽ. (91)
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 حٖػػؽم ة٥ػػا كػػاءت ا١ٙخػػ٭ ٤ي٬٨ْػػثه 

 

٘ػٍػ٤ا ٞاف أـ سا٪ٸن  ان ٰٖ٘ؽل أدٯت 
(93)

 

ك٘ٮ أةٰات ا١غخاـ، ك٫ٰ٘ا اْختاره، كحأ٤ٸت ٘ٮ ا١طٰاة، ٛاؿ ٤لػت٫ان ا٨١ػاس ٘ػٮ  

ضؽٞث ا١طٰاة ا١طٰٰٜٜث ةلغ٬ًص دار ا١غٰا١ث )دار ا١ٌف٥٨ٰا( ٢ْ٭ ح٢ٝ )ا١ٌفخارة(
(93)

. 

 ٰػػؽى ٤ٓلػػؽو أ٘ػػخق ضػػ١٬ٮ ٷ أرل ٕ

 

ػ٣٫ي   ضخ٥ػا أرٛاء أـؽل ذاؾ ْٰلي
(91)

 

 ٞػػػأ٣٫٧ ذاؾ ا١فػػػخار ك٤ػػػا ةػػػػا 

 

 كا٢١ط٥ػا! ة٩ ٦٤ كغ٬صو حلت٩ ا١ٌػـٌ  

كساءت ا٥١ؽض٢ث ا١را٧ٰث ض٦ٰ نارت ا١غٰا١ث ن٬ران ٤خطؽٞث ٧اٌٜػثن )ـػ٥٨ٰا  

٧اٌٜث(. ك٘ٮ دٯ٬اف ا١لػاْؽ ٤ط٥ػػ ا١ٰٓػػ آؿ ع٢ٰٙػث
(93)

ٛهػٰػةه ٫٥ِ٧ػا ةٓػػ أف  

«١ػ٬ح ا١غٰػاؿ»، ك٨ْػ٬ىف ٢١ٜهػٰػة ةٓتػارة ٧اٌٜان  اْؽةٰ   ا٥ائٰ  ـ٨ٰ كا٪ػ كؽٯٍان 
(99)

 

ٛهٰػة ٘ٮ كنٗ ا١ف٥٨ٰا ا٨١اٌٜث ةا١ٓؽةٰث ٫٥ِ٧ػا ا١لػاْؽ »كساء ٘ٮ ا١خٜػٯ٣ ٫١ا: 

«أ٧ل٬دة ا١ٙ اد»ةٓػ ٤لا٪ػح٩ ٣٢٘ 
(98)

 ـ.3813، كا١ٜهٰػة ٤ رعث ةف٨ث 

 ،٘ػػٮ ٤ٍٜٓػ٦ٰ ٤خ٬انػػ٦ٰ٢ ان،كسػاءت ا١ٜهػٰػة ٘ػػٮ ـػتٓث كْلػػؽٯ٦ ةٰخػ

ٳكؿ ٯخطٌػث ٦ْ ٪ؼا اٷعخؽاع ا١ؼم ٯش٥ّ ا٥١اىٮ كا١طاىػؽ كٯ٨ٜػ٠ي ٤ػا ٘ا

 (أ٧لػ٬دة ا١ٙػ اد)ذػ٣ٌ ا١خٙػج إ١ػ٭ ا٢ٙ١ػ٣ ا١ٓؽةػٌٮ  ،ْلؽ ةٰخػان  ٯيػ٪ق ٘ٮ أرةٓثى 

د  .٘خطٌػث ٩٨ْ كاـخٍؽى

٥٤ػا ٞػاف  «ا٣٢ٙ١»ت ذات ن٢ث ةا١ه٬رة ككأكرد ا١ٌلاْؽ ْتارات ك٤ٙؽدا

                                                 

 ، ا١ٌٰٓٮ.ا١ٍٙػـي: ذ٠ٰٜ ا٣٫ٙ١ (93)

 ؛نارت ٥٢ٞث ا١فخارة ١فخار ا٥١فؽح، ك٥٢ٞث ا١لاكث ٢١فخارة ا١خٮ حي٢ٜ٭ ٫ٰ٢ْا ُػٸؿ اٳ٘ػٸـ (93)

 ذ٣ ٢ٰٛج ٦٤ ةٓػي ٘ٮ كاكث ا١خ٢ٙاز. كا٧ِؽ ٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ: ا١فخار؛ كا١لاكث.

٣ ا١طٰاةي، ٣٫٘ ٞاٳرٛاء. (91)  ٞأ٩٧ ٯ٬ٜؿ: اـخٓتػح٫ي

٤ػػ٦ أْيػػاء س٥ٰٓػػث ا٥٢ٓ١ػػاء ا٥١فػػ٦ٰ٥٢  :(3838-٤3803ط٥ػػػ ا١ٰٓػػػ آؿ ع٢ٰٙػػث ) (93)

١ػ٩ دٯػ٬اف كػٓؽ ٤ٍتػ٬ع )دٯػ٬اف  ،ا١شؾائؽٯ٦ٰ، اكخ٠ٖ ةا١خ٣ٰ٢ٓ، ككارؾ ٘ٮ ا١طؽٞث ا٨ٌ٬١ٰػث

 (.313-٤313ط٥ػ ا١ٰٓػ ٤ط٥ػ ٢ْٮ ع٢ٰٙث( ٌتّ ٘ٮ ا١شؾائؽ )ح٢٥ٟث ٤ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١: 

 = ]ا٥١ش٢ث[. 39-33ٞؼا، كا١هطٰص  .33-33دٯ٬ا٩٧:  (99)

 ٣٢٘ ٤هؽم ٨ٕائٮ، ك٪٬ أكؿ ٣٢٘ ٧اٌٚ ةا١ٓؽةٰث.أ٧ل٬دة ا١ٙ اد:  (98)
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 .٢١فػ٥٨ٰا «١ػ٬ح ا١غٰػاؿ»ْتػارة اـخ٠٥ٓ  (أض٥ػ ك٬ٛٮ)كٛػ ـتٚ أٌف  ان،كائٓ

 :ٛاؿ ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ

 أ٧ػػًج د٧ٰػػا ٤ػػا أ٧ػػًج ١ػػ٬ح عٰػػاؿً 

 

 ة٥يطػػػاؿً  ٕاٯػػػثه  ٤ػػػا ٢ْػػػ٭ ا٢ٓ١ػػػ٣ً  

 ٤ػػػ٦ ةػػػٸدو  أ٧ػػػًج د٧ٰػػػا ْؽٯيػػػثه  

 

 كستػػػػػػاؿً  أةطػػػػػػؽو ك كْتػػػػػػادو  

 ككػػػٜاءو  ـػػػٓادةو  :ةػػػ٦ٰ ضػػػا١ٮٍ  

 

 كٛخػػػػػػاؿً  كداْػػػػػػثو : كز٤ػػػػػػا٧ٮٍ  

 ٘ػػٮ ٤ٸ٪ٰػػٝ سػػػَّ ٢١ٓػػ٦ٰ ك١ػػٴذ 

 

 كاٳ٤ػػا١ٮ ىػػؽكبه ٤ػػ٦ ا١ػػؽؤل فً  ...

ك٠ٌٓ١ اٷعخؽاْات ٥ٞا ٛػاؿ  ،)ا١ه٬رة ا٥١خطٌؽٞث( ا٦ٰٓ١ كاٳذف ٜػ أ٤خًٓج ١ 

ح٨هٗ ـائؽ ا١ط٬اٌس، كٛاؿ: إ٫٧ا س٥ٓج سػٰٸن إ١ػ٭ سٰػ٠، كٛػٌػ٤ج ٥٢١لػا٪ػ 

 ا١شػٯػ كٌٛؽةج إ٩ٰ١ ا١تٰٓػ، كْؽىج ٩ٰ٢ْ ا١ٖؽٯب، ذ٣ ٛاؿ ٘ٮ ا١خٙاحثو ذٰٞث:

 ان كٞػػػأ٧ٮ أرل كػػػؽٯٍٝ ٍْؽىػػػ

 

ػػ٘ي ٰ٘ػػ٩    ائٗ اٳ٥ْػػاؿً نػػط ٍج يَّ

  ٍَ  اةػػ٩ ٯػػا س٥ػػاد ٤ػػ٦ ٞػػاف ضٰ ػػ ْػػ

 

٥ػػػادً   ٜػػػاؿي ا١شى  ٘هػػػ٠ي ا٥١ٜػػػاؿً  ٥٘ى

 ،سػٯػػ ةأـػ٬٢بو  ؛كردٌد ٤ا ٛا٩١ ا١لٓؽاء ٘ٮ ا١ه٬رة ا١خٮ حغ٢ػ ناضت٫ا 

 :ةارْث كٟ٘ؽةو 

 ١ػػػٝ ٰ٘ػػػ٩ ٪ػػػ٬ٌفى ا٥١ػػػ٬تى ْػػػا٣١ه 

 

 ة٥رػػػػػاؿً  ٤يغ٢ػػػػػػه  ٞػػػػػ٠ٌ ضػػػػػٮع  

 ػة٥اىػػ كا١خٜػػ٭ ضاىػػؽي ا١ؾ٤ػػافً  

 

 ٤ػػ٦ زكاؿً  ةػػ٩ً  ٞػػأٍف ١ػػ٣ ٯٟػػ٦ ٩ًٰ ػػػ ...

 «:ا١ف٥٨ٰا»كأ٥١ص إ١٭ ٬٘ائػ حٌٜػ٫٤ا  

 ٨٤ػػٝ كػػخ٭ ان ككْػػ٭ ا٨١ػػاس أ١فػػ٨

 

 ذات ةػػػػاؿً  ٥٢ْٰػػػػثو  ٘ػػػػٮ ٤ٖػػػػازو  

 «أ٧لػ٬دة ا١ٙػ اد»ك٘ٮ ا١ٜف٣ ا١را٧ٮ ٦٤ ٪ؼق ا١ٜهٰػة ا٥ٌ٫٥١ث ضػٯد ْاـ ٦ْ  

حطٌؽٞج ٩ٰ٘ ٤لاْؽ ٤خلاةٟث: ٦٤ ا١ٌػ٪لث ٦ٌٙ٢١ كاٵْشاب ةا٣٢ٙ١، ك٤ػ٦ اٷ١خٙػات 

ؽ ا١ٓؽةٌٮ )٤هؽ كـائؽ ا١ت٢ػاف(، ك٥ٌػص إ١ػ٭ أف ٯٓػ٬د ا٥١شػػي ا١ٓؽةػٌٮ إ١٭ ا٥١لؽ

ٰػ ٤ر٩٢ ،  ؛ا١ؼم ـش٩٢ ا١خارٯظ، ك٧فخٍّٰ أف ٧ٓي ّو ْؽةػٮع كنتٔ ا١لاْؽ ٛهٰػح٩ ةهػت

 كأىٙ٭ ٫ٰ٢ْا ض٥اـثن نٌػاضث ا١ه٬ت؛ كأذٞؽي ٦٤ آعؽ ا١ٜهٰػة ٩١٬ٛ:
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نٍصممٌىنيممٌنبْاٍمملناهَٖممنن   ممٓ

ن

ناهوٖمميهٔنحِنٍغممُىناهَٖممننجدمم نبممَ 

ن نٍمممّىنؾمممٌنييممممُناهًَٖممم نوؾًمممي

ن

هممممُُن  ْْ نورمممم  ِننيممممٌنيمممم   ٍننخ

ن نيممٌن مم ٕىٍننيًنُؾمم اناه مم رني مم  

ن

نؾومممٓناهوممم نواهممم   ِننوب ٕممم ٍن 

ن ُِن نؾومممٓناهنولممم ٍٔن ممم ن غممم ظمممنل

ن

نؾمٌنٗهمٔنِبنيؽناه ًسنضيخميًن ...

ن نهو ممم  ٌَ نولممم ٍٔن ممميهغْ بن لْؾممم

ن

ن ًممينهممُنيممٌنلًممي ِنناؾ  ا مميًنن،رِن ...

ن واهّ ممْ ةنن،يؾ نل يممُنؾوممٓن  اؾممانار مم اةناهّ ممْ ةهقمم ناشمم ْ ٓناهّ مم

ن« ٍ مْةةناهومداة»و م نؾَم ن ومىن،نوواه ْ ةناهً د لاناهَيظقمان،اهً دّ لا

و  َمٓنؾومٓننيً،واش ع ةنإهٓني   ناهؿ بن  ًٕن،اهذينبًؽناهّ ْتنواهّ ْ ة

رنإهّٖي ّْ نواهً  رن،ي  نوج  ّٔ نوٍؼ نإهٓنغم ٍنن،و  طن ٌٖن  ةناهًغ بناهؿ  

.نوالنٕغُٖلنؾٌناهبي ن ّنناهّ ميؾ ن.اهدضي ةناهؿ  ٖاناإلش يٖانوجُصْةنجؿْةن ُٖ

ويممٌنرمم  نٍ مميِلناهؿوًممي نن،ٍؼممىن  ممٖ جُن ممٔنػممّنناالشمم ؿًي ناهو ٍصممٔ

وّٕٖئْننهًينشٖ جٔن ؿ نن،و مّننيُص عيةن،اهجزام ٌّٕٖناهذٌٕنٕجيِ ونن يهموًا

 ضؽ
)*(
وؾ  ٌٕنشَانيٌنجي ٕذنِذهناهق ٖ ةن

(90)
ن.

نِْنوخ هُناهذينٕوو نٍؼَ ناه ميؾ نوهىنٕمٌناهًَؼ  ٌُ  قم نٕقم نن،اهدص

ًُدزننؾَ ناهًَؼ ِن ناه ّٔ هؿؤناه   ٔنليهذينٍج هن ٔن  ٖ ةٍنن،اهّ ج
(91)

 قم نن،

ٍٔن»نيًين آهن مٔنرم ٕطٍننوص نظ  يًن ؾمٌن خم اثناهدم بناهؿيهًٖمانن«شمًَٖيم

ن:و ي ن ٔنلهكن،اهثيٍٖا

                                                 

نيين ٌٖن«ٍّٖ »لذا،نواه دٖحنن)*( م(نواٍع رناهثْ ةناهجزام ٕمان1932اهق ٖ ةن)جي ٕذن؛نألنل

و مْةننؾوٓن ن«.ن ْضؽ»الن«نٍِّٖ »م(نا َ يننوؾ  وننشَا،نواال َ يننيًينُٕقي ن ُٖن1954)

ِقننؾٌناهودٖئٍنيٌن ٍمُن بنناهؿق نيًينو ةن ُناش ؿًي ناهق يي ،نر  يًنهًينٍُن«نٍّٖ »لوًان

نإالن ؿ نهوغناهؿق .ن=ن]اهًجوا[.نالنٕمْن

ن.1954ن-ٍْ ًب نن-ج  ٌٕناألو نن1اٍع رناهثْ ةناهجزام ٕان ٔنن(90)

اه مؿ نواهَثم (،ن  ةن ٔنؾوْمناألةبن)ن:(1964-1490ؾؤن ٌنبؿو ناه   ٔناهَجؤن)ن(91)

ن(.413:ن2هُنةْٕاننرؿ نول لن ر ىن)يؿجىناهًدهوٌٖن
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 ٨٤خ٫ػػػ٭ ا١ؽكْػػػث رؤٯػػػا ٬٤ٞػػػبو 

 

تىػػؽٍ   ْى  ةػػا٥١ِٸت ٢ْػػ٭ ا١ٌلػػٓؽل 

 :ك٪ٮ ح٢ٜٮ ٦٤ ض١٬٥خ٫ا ا٥١ػ٤ٌؽة ،اتككنٗ ا١ٍائؽ 

 ا١ٍٰػػػػار ٯػػػػا ـػػػػاةؽى٪ا ٬١ضػػػػثي 

 

رٍ   ػػ٬ى ٍج ٫ٰ٘ػػا ةػػػٯٓاتي ا١هع ػػ٥ى ـً  ري

ٓىج كػػػٰغ٬عثه    ٨ْػػػػق ٤ػػػا كػػػٙ

 

 كٛفػػا أف ٯٓهػػػ٣ ا١ٍٙػػ٠ نػػػٖؽٍ  

 ح٥ػػػٴ ا١ٓػػػ٦ٰ ٕػػػػٍت  ٞػػػ٣ ةػػػٸدو  

 

 !٤ػػػا ٰ٘ػػػ٩ ْػػػ٦ٰه أك أذػػػؽٍ  ة٢ٜٓػػػان  

ا١ػ٬اٛٓٮ إ١٭ ا٬١نٗ  إىا٘ثن  ،كح٥فص ٪ؼق ا١ٜهٰػة ٤فطث إ٧فا٧ٰث ٕا١تث 

٢ْػٮ ا١لػؽٛٮ . ككحلػ٠ٖي ضٜائٜػ٩ ا١ػ٨ٙؿ كا٢ٜ١ػب ،٥٢ٞاح٩ اٳذف ا١ؼم حٜؽعي 

 .كس٬دة ا١خٓتٰؽ ،٤ٓؽكؼ ةػٛث ا٬١نٗ، كضف٦ ا١هٰإث

*   *   * 

(9) 

ـػٌش٠ ا١لػٓؽاء ٫ٰ٘ػا عػ٬اٌؽ٪٣ ٨ْػػ ا١ٌهػ٬ر  ٘ٮ كٓؽ ا١ٌه٬ر ٧ه٬صه 

ٜى حؼٞارٯٌث حي  ٧ه٬صه  -ْادةن  -ك٪ٮ  ،ا١ش٥اٌْٰث ٓػات ٘ٮ ا٥١ػػارس كا١شا٤ ًي ٢خ

أـػؽٯث  ان كحٟػ٬ف نػ٬ر؛ ك٤ا كػاة٩ ذ١ػٝ ،كةٓو دكائؽ ا١ػك١ث كاٷسخ٥اْات

 .ح٬ذٚ اٳ٘ؽاح كا٨٥١اـتات ا٥١غخ٢ٙث

ٍج ٳْياء س٥ٰٓث ا١ٌلتٰتث  ٣ِ٧ ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢ٰٙث ةٰخ٦ٰ ١ه٬رة ا١خٜي

، ٛاؿكحٸ٤ؼة ن٫٘٬ٙا ،كك٬ٰخ ٤ػرـخ٫ا (ا١شؾائؽٯث)اٵـٸ٤ٰث 
(83)

: 

 ٨ػػادار ا١ٙػػٸح ٪ ٘ػػٮ ٪٨ػػا ا١لػػتٰتثي 

 

 عٰؽي ا١لتاب ٪٨ا ،عٰؽ ا٬٫ٟ١ؿ ٪٨ا 

 ٯغ٢ػػػػ ١ٴسٰػػػاؿ ضا٤ٰػػػثن  رـػػػ٣ه  

 

 ا٨ٌ٬١ػا٦٤ ا١لتٰتث حط٥ٮ ا١ػٌػٯ٦ى ك 

 ،ة٦ٰ أ٘ؽاد ٘ؽٯٚ ٦٤ ٤ ـفٮ ا١ؽاةٍث اٳدةٰث ٘ػٮ د٤لػٚ كس٥ٓج ن٬رةه  

، ك٪٥ا«ٷ حخٙؽ٬ٛا»ك٫ٛ٬٘ا ةٰخاف حطج ٬٨ْاف 
(81)

: 

                                                 

 = ]ا٥١ش٢ث[. 381ٞؼا، كا١هطٰص  .33-33دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢ٰٙث:  (83)

. كا١لٓؽ ١ط٣ٰ٢ د٬٤س. كٞاف ٘ٮ ا١ه٬رة: ٤ط٥ػ ا١لؽٯٜٮ، كع٢ٰػ٠ 339: 3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (81)

ػ٣ٰ٢ ا١ش٨ػػم  ،٤ؽدـ ةٝ، كا١ل٥اس أةٰٙا٬٧س )٤ٍػؽاف ض٥ػم ٨ْػػ ٧لػؽ ا١ٟخاب(،كا١لػٰظـ 

 كض٣ٰ٢ د٬٤س، كأض٥ػ كاٞؽ ا١ٟؽ٤ٮ، كْتػ اهلل ا٨١شار. كْؾا١ػٯ٦ ٣٢ْ ا١ػٯ٦)ا١خ٬٨عٮ(،
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 ٘ػػػػٮ ـػػػػٰؽ٪ا أدةٰػػػػثو  كراةٍػػػػثو 

 

 ك٬ٛاكأْيػػاؤ٪ا كػػ٫ػى ا٢ٓ١ػػ٬ـ حػػؼ 

 ك٘ػػٮ رـػػ٣٫٥ ٨ٓ٤ػػ٭ احٌطػػادو ٞأ٧ػػ٩ 

 

 «ةػػػاهلل ٷ حخٙؽٛػػػ٬ا» :ٯٜػػػ٬ؿي ٫١ػػػ٣ 

ك٦٤ أكٓار ا١ه٬ر ٤ا ٩٥ِ٧ ا١لٓؽاء حطػج نػ٬ًر ٤لػ٬٫رٯ٦ ٘ػٮ ا٢ٓ١ػ٣  

٨٤ػ٩ ٘ػٮ ٤ػا ٥ِ٧ػ٩  ك٪ؼا ٞرٰؽ ٧شػػ أ٤ر٢ػثن  ،كاٳدب كا٦ٙ١ كا١فٰاـث كاٵدارة

 .(ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ) :ض٣ٰ٢ د٬٤س ٘ٮ ٞخاة٩

حطج ن٬رة ْتػ ا١ط٥ٰػ ةػ٦ ةػادٯؿ  ٰٙث ٍٛٓثن ك٣ِ٧ ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢

ا١ٓا٣١ ا٥١شا٪ػ ا١شؾائؽم ا٥١ل٬٫ر
(83)

: 

خٟػػؽه  ٪ػػؼا اةػػ٦ ةػػادٯؿ ةػػا١ٜؽآف  ٤ٙي

 

 ٞا١ػػػٌػر كا٥١ػػػاسً  ٯش٢ػػػ٬ ٤ٓا٧ٰػػػ٩ي  

 أضٰا ا١شؾائػؽ ةا١ٙؽٛػاف ٘ا٧خٓلػٍج  

 

 ذاد ْػػ٦ ض٫ٜػػا ةػػا١ٓؾـ كا١تػػاسً ك 

ػػٓت٩ أف ٯفػػخشٰب ١ػػ٩ك   كدٌ ٤ػػ٦ كى

 

 كٯفػػخ٨ٰؽى ٤ػػ٦ ا١ػػؼٞؽل ة٥ٜتػػاسً  

 إف ري٤ٍػػجى ٨٤ؾ١ػػثن  ان ٟ٘ػػ٦ٍ ١ػػ٩ ـػػا٤ٓ 

 

رٰ٘ٓث ا١ٜػٍػًر ٨ْػػ اهلل كا٨١ػاسً  
(83)

 

ٛاؿ ٫ٰ٘ا ،ٳض٥ػ ك٬ٛٮ ٤ل٬٫رة ن٬رةو حأ٠ٌ٤ ٍٛٓث ٨ْػ  ان ك٣ِ٧ أٯي 
(81)

: 

 ٳض٥ػػػػ كػػػ٬ٍٛٮ ٘ػػػٌؼةه  نػػػ٬رةه 

 

 حخش٢ػػػ٭ ٤ِػػػا٪ؽي ا١لػػػٓؽ ٫ٰ٘ػػػا 

 ان ٞتٰػػػػؽ ان ٘خأ٤ػػػػ٠ حشػػػػٍػ د٤إػػػػ 

 

 كس٫ٰػػا ان ككس٫ػػ ،ةػػا٨٥١٭ ان زاعػػؽ 

 ٥ْٰٜػػػا ان ٬ٓركحأ٤ػػػ٠ حشػػػػ كػػػ 

 

ػػػ٭ راسطػػػ   ٧ت٫ٰػػػا ان كٟ٘ػػػؽ ان كًضشن

ٌٗ رأـػػ ان ٤ا١ػػ٩ كاىػػٓ   ان ٢ْػػ٭ ا١ٟػػ

 

 ؟ٯلػػػخ٫ٰٟا ٯػػػا حػػػؽل أٌم ٬٧ةػػػثو  

 ٢ٰٞػػػ٠و  ةٍػػػؽؼو  ان ١ػػػ٩ ٧ػػػاُؽ ٤ػػػا 

 

 ؟ٯشخ٫ٰ٢ػػػا ٯػػػا حػػػؽل أم ٬١ضػػػثو  

 ٘ػػػٮ ا١طٰػػػاة ىػػػ٠ ٌؽٯٜػػػان  ٩ي ٢َّْػػػ 

 

 كةهػػػػػػطؽائ٫ا حطٰػػػػػػؽى ح٫ٰػػػػػػا 

 ٬٘ٯػػػ٠ه  ،٪ٟػػػؼا حٙٓػػػ٠ي ا١ٜػػػ٬ا٘ٮ 

 

 !اك٢١ػػػػؼم ٯٜخ٫ٰٙػػػػ ،٢١ٜػػػػ٬ا٘ٮ 

كٯفػخغؽج ٫٨٤ػا ٤ٓػا٧ٮ  ،ٯخأ٠٤ نػ٬رح٩، ٘ا١لاْؽ ٤ٓشبه ةأض٥ػ ك٬ٛٮ 

                                                 

 (.3830-3993رئٰؿ س٥ٰٓث ا٥٢ٓ١اء ا٥١ف٦ٰ٥٢ ا١شؾائؽٯ٦ٰ ) (83)

 .330دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ:  (83)

 .333ا٥١هػر ا١فاةٚ:  (81)
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 ،كٯ٨ٙؼ إ١٭ أض٬اؿ ا١لٓؽاء، كٯٌٙفؽ ٧ِؽة ا١خأ٠٤ ٘ٮ ا١ه٬رة ،ك٤ٜانػ ٤غخ٢ٙث

 .كٯغخ٣ ة٥ا ٯلت٩ ا١ٍؽ٘ث كا١ػعْاةث

*   *   * 

(8) 

كنٗ ٤ط٥ػ ة٫شث اٳذؽم
(83)

ة٥ائ٩ كا٨١غٰػ٠  :٫٨١ؽ ا٠ٰ٨١ كا٢٤ثن  ن٬رةن  

٤ػ٦  إ١٭ سا٧ت٩ ح٥ٲف سٌؽةن  ككنٗ ٘خاح٦ٰ ،ا٥١ؽاٞب حش٬ؿ ٩ٰ٘ك ،٢ْ٭ ىٙخ٩ٰ

«كضٮ ن٬رة» :ك٥ٌ٤ا ٛا٩١ حطج ٬٨ْاف ،٤ائ٩
(89)

: 

 خ٨ػػػػػػٮ ةػػػػػػا٨٥١ِؽ ا١ٙخػػػػػػافَّٰٰضى 

 

 ٫٘ػػؾٍزتى ٧ٙفػػٮ كاـػػخرٍؽتى ةٰػػا٧ٮ 

ىةػعى ٤ا ٞاف    ٤ا انٍٰٙج ٨١ػاُؽمأ

 

 ـتطاف ةارم ا١طف٦ ٘ٮ اٳٞػ٬افً  

ٚو  ح٢ٜ٭ ٪ػٯثن  -٥ٞا ٯتػك  -٬٫٘   ٩١ ٪ػٮ نػ٬رة ا٥١لػ٫ػ ا٢ٰ٨١ػٮِّ  ٦٤ نػٯ

 :ذ٣ ٛاؿ ،ا٥١ٓشب ا١ؼم اـخرار ٩ٰ٘ ا١لاْؽٯث

 ان ا٨١ٰػػ٠ي ٯغخػػؽؽي ا١غ٥ائػػ٠ى ـػػادر

 

ػافً  ٘ٮ ٞتًؽ ٤ٍؽ٬٤ؽً   ا١شػٸؿ ٤ٓي
(88)

 

ػػبي كس٫ػػ٩ ٤خػػأ١ٚ اٳكىػػاحً    حطفى

 

 أة٢ػػػزى ْتٜػػػؽمِّ ا١لػػػافً  ٛفػػػ٥اًت  

 :كٛاؿ ٘ٮ ٤ٍّٜ آعؽ 

ػؽيع ا١طفػاف حغا٫١ػا ٝي ةا١لع  كا٢ٙ١

 

٤ىػػؽى ا١  ٍٰػػ٬ر ح٫ػػ٣ٌ ةػػا١ٍٰؽافً زي
(300)

 

  ٍَّ  ٦ٰ كػت٩ ْػؽائؿو كا٨١غ٠ ٘ٮ ا١ل

 

  ٍَّ  افً ٯؾ٪ػػػ٬ ٪٨ػػػاؾ ةطفػػػ٫٨ا ا١لػػػ

                                                  

٤ػ٦ ٞتػار ٥٢ْػاء ا٢١ٖػث كاٳدب، ٞاحػب كػاْؽ،  :(3881-٤3803ط٥ػ ة٫شث اٳذؽم ) (83)

٘ػٮ ْػػدو ٤ػ٦ ٤شػا٤ّ ا٢١ٖػث  ان كٞػاف ْيػ٬ ،اؿ اٵدارٯػثاكخ٠ٖ ٘ٮ ا١هطا٘ث ك٘ٮ اٳ٥ْػ

 (.133ا١ٓؽةٰث، ٩١ ٤ ١ٙات كدٯ٬اف كٓؽ )٤ٸض٣ كأز٪ار( )إح٥اـ اٳْٸـ: 

 .111-٤113ٸض٣ كأز٪ار:  (89)

ـػادر: ٘اْػ٠ ٤ػ٦  ا١غ٢ٰ٥ث: اٳرض ا١ف٢٫ث ا٨٥١غٙيث ا١خٮ ٯيٍلت٩ ٧تخي٫ا ع٥ػ٠ى ا١ٍٰٜٙػث. (88)

( ٘ٮ ا١تٸد: ذ٪بى  ٠ي رى )ا١ؽَّسي ػى ٫ٰ٘ا ٣٢٘ ٯر٩٨ كٮء، كاـخٓار ا١لاْؽ ا٥١ادة ٨٢١ٰػ٠ ٢ْػ٭  ـى

 ا١خلغٰم.

 ا١لؽيع: س٥ّ كؽاع ا١ف٨ٰٙث: ٫ٓ٢ٛا )كٯٜاؿ ٘ٮ ا١ش٥ّ: أكؽْث(. (300)
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 ان ٞػػاٳكا٧ؿ ٬٤ٛٙػػ ٭ٛا٤ػػج ح٨ػػاس

 

ًؽ ا٢١ٍٰػٗ ا١   ٮا٫٧ػ٘ٮ ٤ش٥ّ ا١ٌف٥ى

 .كٛػ ا٧ل٢ٖخا ة٠٥ء سؽة ا٥١اء ٦٤ ٌؽؼ ا٠ٰ٨١ ،ككنٗ ا١ٙخاح٦ٰ - 

*   *   * 

(30) 

٥اـ ا٨١اس ة٩، كاـخٙادح٣٫ ٩٨٤ كا٪خ ،أذؽ ٬٫ُر ٦٘ ا١خه٬ٯؽ كك٩ْ٬ٰ :إذف

ككسػ٧ا ٘ػٮ  ،١ظإ.. .كاٷسخ٥اع ،٘ٮ س٬ا٧ب ٦٤ ا٣٢ٓ١ كا٢١ٖث كاٳدب كا٦ٙ١

١ٍّٜ  آذار ا١لٓؽاء كاٳدةاء ٨٤ؼ ا٨١هٗ ا١را٧ٮ ٦٤ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ حفشٰٸن 

كائخ٢ػٗ ةٓػو ا١لػٓؽاء  ،كٓؽٯث ٫٥ِ٧ا أنطاة٫ا ٦٤ كضٮ ا١ٌه٬رة ا١ل٥فٰث

 .٫١ؼا ا١ٖؽض كاضػةو  ؽ ٦٤ ٍٛٓثو ٤ّ ٪ؼق ا١ِا٪ؽة ٬٥ِ٨٘ا أٞر

كةػػ٦ٰ  ،كحٙاكحػػج ا٤٬ِ٨٥١ػػات ةػػ٦ٰ ا١ٍٜٓػػث ا١خػػٮ ٷ حؾٯػػػ ٢ْػػ٭ ةٰخػػ٦ٰ

كا١ر٨ػاء  ،كاـخؽـ٠ ةٓو ا١لٓؽاء إ١٭ ا١ٟٸـ ٘ٮ ٦٘ ا١خه٬ٯؽ ٧ٙف٩ .ا١ٜهٰػة

 .٢ْ٭ ةٓو ا٥١تػ٦ْٰ ٩ٰ٘

ػ٣ ٍٛػّ حهػ٬ٌري كغهػٰات ٤لػ٬٫رة ٘ػٮ  كا٧خ٠ٜ ةٓو ا١لٓؽاء إ١ػ٭ ٧ِى

٬ا ٘ٮ ا١ه٬ر ا١ش٥اْٰث ا١خػٮ ٞا٧ػج ح٢ػخًٜ ٢١ػؼٞؽل ك٥ِ٧ ،أز٨٤خ٣٫ كة٢ػا٣٫٧

 .أك اضخٙاؿو أـؽم ،أك اسخ٥اع أك ٤ػرـثو  ٘ٮ ٫ٓ٤ػو 

أٌف  ان ٥٢ْػ ،كةا١ٔ ةٓي٣٫ ٬٘نٗ ا١ٍتٰٓث ٦٤ عٸؿ ن٬رة ك٥فٰث ٤خ٨ٜػث

 .ا٨٥١ِؽ ا١ٍتٰٓٮ ا٥١ه٬ر ٤خاح ٢١لاْؽ أف ٯؽاق ٤تاكؽة

١ػث ٯػ٬ـ ٫ُؽ كٓؽ ٯهٗ أكػؽٌث ا١غٰا (ا١ف٥٨ٰا)ك٥١ا ٫ُؽت ا١غٰا١ث أك 

 .كن٬رة ان ن٬ح :كةٓػ أف نارت ،أف ٞا٧ج نا٤خثن 

 ،٤ػػ٦ كغهػػٰث ٤غخ٢ٙػػثن  ان كضٜػػٚ ا١لػػٓؽاء ٘ػػٮ ٪ػػؼق ا٨١هػػ٬ص إٔؽاىػػ

ٯ٢خٙػج  :كٞرػؽ ٫ٰ٘ػا ا١طػ٬ار ا١ػؼاحٮ ،ك٧ٙفػٰث ،كس٥ا١ٰػث ،كأدةٰث ،كاسخ٥اْٰث

أك  ،أك ٯٜػـ رؤٯػثن  ،أك ٯتػم رٕتثن  ان،كٯخغؼ ٬٤ٛٙ ،ا١لاْؽ ٘ٮ ا١ٍٜٓث إ١٭ ٧ٙف٩

 .ٯفخغؽج ْتؽةن 
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٬ٰٜ٘ـ ا١خٙات ٤ػ٦ ٧ػ٬ع  ،كٛػ ٯ٢خٙج ا١لاْؽ إ١٭ ا١ؼم أ٪ػٯج ٩١ ا١ه٬رة

ك٤ػ٦ ٪ػؼا ا٥٢٥١ػص ٤ػا ٧شػػق ٘ػٮ ٍٛٓػث  .كحتؽز كغهٰث ا٥١ي٫ػل إ١ٰػ٩ ،آعؽ

٥١ٓؽكؼ ا١ؽنػا٘ٮ
(303)

٬٘ح٬ٕؽاٰ٘ػث أ٪ػػا٪ا إ١ػ٭  حطػج نػ٬رةو »٥٤ػا ٞختػ٩  

 :«اٳدٯب ا١ٟتٰؽ إـٓاؼ ا٨١لاكٰتٮ ا٥١ٜػـٮ

 نػػػٙا ١ػػػٝ ٘ػػػٮَّ ٯػػػا إـػػػٓاؼ كدٌّ

 

 ٣ٰ٥ه ٤ػػػا ١هػػػٌطخ٩ اْػػػخٸؿي نػػػ 

 ذم كدادو  ح٥رػػػػاؿ ُػػػػ٠ع  ٘غػػػػؼٍ  

 

 ٯ٥رػػػ٠ نػػػػ٩ٛ ١ػػػٝ ذا ا٥١رػػػاؿي  

 ك١ػػػؽٌب كػػػٮءو  ،عٰػػػاؿ ضٰٜٜػػػثو  

 

 ا١غٰػػػػاؿي  ٢ْػػػػ٭ ضٰٜٜخػػػػ٩ً  ٯػػػػػؿع  

دٌ عً  ان ك١فػػج ٥٤اذٛػػ   ٮ٢ِّػػ٘ػػٮ ا١ػػ٬ي

 

إذا ٤ىػػؼٛج ٬٤دٌح٫ػػا ا١ؽسػػاؿي  
(303)

 

 ك٤ر٢ػػٝ ٤ػػ٦ حيشػػاد ١ػػ٩ ا١ٜػػ٬ا٘ٮ 

 

 !كٯيٍط٥ػػػػ ٘ػػػٮ ٘يػػػائ٩٢ ا٥١ٜػػػاؿي  

كسٓػ٠ ا١ػ٨م رـػا١ث كدٌ  ،(ا١ٌهػ٬رة)كا٥١رػاؿ  ،ا١غٰػاؿ :ا١لػاْؽ ٘ؼٞؽ 

 ٨٭ ٢ْ٭ عهاؿ ا١ٌهػٯٚ أذ٨ػ٭ ٪ػ٬ ٢ْػ٭ك٤ر٥٢ا أذ ،٩٨٤ إ١٭ ا٥١غاٌب ك٤طتثو 

ك٪ػٮ  ،. كض٥ٌػ٠ ا١لػاْؽ ا١ٍٜٓػث.٘ػ٬دٌق ١ػ٩ كدٌّ نػ٣ٰ٥ ؛ك٘ائ٫اكنػؽ ٬٤دح٩ 

 .٤ا ٯ٦ٟ٥ أف حخفّ ٩١ ٛهٰػة ١٬ٌٍ٤ث ،ع٥فث أةٰات

رـا١ث ك٨ٌٰػث، أك دْاٯػث ـٰاـػٰث، أك اسخ٥اٌْٰػث؛  كٛػ ح٬ٟف ا١ٌه٬رة سؾءان ٦٤

ٞخب اٳـخاذ ا١لٰظ ٤تارؾ ا٢ٰ٥١ٮ
(301)

حطج ن٬رح٩، ٘ٮ ٤ٜػ٤ث أضػ ٞخت٩ 
(303)

: 

 إ١٭ ا١لٓب أ٪ػم ن٬رحٮ كرـا١خٮ

 

ٞؼٞؽل ٵعٸنٮ 
(303)

 ٩١ كس٫ادم 

 كأـػم ١ػ٩ ٘ػٮ ا١ٓػا٦ٰ٥١ ٧هػٰطثن  

 

 ةػػٸدمأرٯػػػي رىػػ٭ رةٌػػٮ ة٫ػػا ك 

                                                  

 .301دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ:  (303)

 ك٤ؼىؽى ا٬١دٌ: كاة٩ ةٟػر. ٤ؼ٩ٛ: ع٩ٍ٢. (303)

 ٛػؽب ثْػا٣١ ٤ ١ػٗ )أنػ٩٢ ٤ػ٦ ٢ٰ٤ػ :ـ(3819-٪٤3133تارؾ ا٢ٰ٥١ٮ )حػ٬٘ٮ ٧طػ٬  (301)

ك١ٮ أ٤ا٧ػث ـػؽ س٥ٰٓػث ا٥٢ٓ١ػاء ا١شؾائػؽٯ٦ٰ. ٤ػ٦ ٞختػ٩ )ا١شؾائػؽ(  ،ٛف٨ٍٰ٨ث ةا١شؾائؽ(

 (.31: 1ك)ا١لؽؾ( )٤ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١ 

 ٦٤ دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢ٰٙث. 333٘ٮ ضاكٰث ا١هٙطث ٥ٞا كرد  (303)

 ك٪٬ ٯٙفػ كزف ا١لٓؽ، ٘ه٬ةخ٩ ٥ٞا حؽل.« ١ٶعٸص»٘ٮ اٳن٠ ا٥١ٍت٬ع:  (303)
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 خٮكإف ٛتػػ٠ى ا١لػػٓبي ا١ٟػػؽٯ٣ ٪ػػػٯ

 

 ك٧هطٮ ٜ٘ػ أدرٞجي ٞػ٠ٌ ٤يػؽادم 

كٞخب ْتػػ ا١ػؽض٣ٰ ٢ٛػٰٸت - 
(301)

ٍٛٓػث ٤ػ٦ ، حطػج نػ٬رح٩ ةغٍػ٩ 

 :ع٥فث أةٰاتو ٛاؿ ٫ٰ٘ا

 ك٤ػػػا ا١ػػػ٬ى٦ٌ ا١ػػػ٬ا ٨٢ٞػػػا أعػػػ٬ةه 

 

 ا١ِٓػػػ٣ٰي  ضػػػػي إٷ ةٰػػػجي اٵعػػػاءً  ...

 ـػػ٣ٰ٢ه  -إف نػػٙج ٢ٛػػ٬به  -٨٢ٞػػا  

 

٘ػػٍج ْٜػػ٬ؿه  -٨٢ٞػػا  ...  ض٢ػػ٣ٰي  -إف كى

فا٤ص كاٵعػاء ا١ػ٨ٌ٬ٮ ٘ػٮ ة٢ػػ ٷةػػ ٰ٘ػ٩ ٤ػ٦ ك٪ٮ ٍٛٓث حػ٬ْ إ١٭ ا١خ 

 .ك٦٤ اٵعاء ا١هادؽ كا٬٥١ا٨ٌث ا١هطٰطث ،ضف٦ ا١خٓاٯق

ة٦ ا١لاْؽ كدٯّ ٠ْٜ حطج ن٬رح٩اكٞخب أ٬ٍ٧اف 
(303)

: 

ٗه ٢ْػػػ٭ ٤ػػػ٨ٌ٬ٍٮ  كػػػتاةٮى كٛػػػ

 

 ك٥٢ْػػػٮ ك٤ػػػا ٌا١ػػػ٩ ـػػػاْػم 

ػػكد   ـأ٫٧ز ٘ٮ ا٨ٰٓ١ػ٦ٰ ٫٧ػز ا١شي

 

 ٥ٞػػػا ٞػػػاف ٘ػػػٮ ْٰلػػػ٩ كا١ػػػػم 

 .ـ3830كا١لٓؽ ٤ رخ ٘ٮ  

*   *   * 

(33) 

٬ر ٛهٰؽةن  ٜ٘ػ اسخ٫ػػ ا١ٌلػٓؽاء ٘ػٮ أف  ك٥١ا ٞا٧ج ٧يه٬ص اـخٰطاء ا١هع

دةن  كٛانػةن  ،كذاحٰث ٤خأ١ٜث ،٤ ذؽةن  ح٬ٟف ْاٌٰٙثن  ؽِّ  .نٌػاضث ٥ٌ١اضث ك٤ٖي

حػ٬٪ز ، ككٯٸضَ ا٥١خاةّ أ٫٧ا ٧ه٬ص حٍهػير ٘ٮ ا١ٖا١ب ٦ْ حأ١ٚ ذ٪٦و 

 .كا٧رٰاؿ ْاٌٙث ،٤لاْؽ

ة ١خطٌؽؾ ٘ٮ ا١لٓؽاء س٬ا٧ب ٨ٰ٘ث ٤ا ٞا٧ج ١خ٫ِػؽ ١ٜػ ساءت ٪ؼق ا١ِا٪ؽ

كا٨١خائز ا٥١اذ٢ث ا١طاىؽة ة٦ٰ  ،كا١ه٨ٓث ا٥١ػ٪لث ،٬١ٷ ٪ؼا اٷعخؽاع ا١شػٯػ

٘نذا ةا١لاْؽ ٯؽل ٧ٙف٩ ٢ْ٭  ،ا١خٜاط ا١ه٬رة كحطٜٚ ا٧ٍتا٫ْا ٘ٮ دٛائٚ ٢ٰ٢ٛث

                                                 

 80: 3ٌث ٘ٮ س٬٫٥رٯث ١ت٨اف ض٦ٰ ٧لؽ ا٨١م ٘ٮ )ا٥١را١د كا٥١رػا٧ٮ( ٞاف رئٰؿ ا١لؽ (301)

 ـ.3810ا١ؼم نػر ـ٨ث 

 .1٘ٮ ٤ٜػ٤ث ا١ػٯ٬اف: ص (303)
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ٓيػ ٩٨ْ ضاىؽ ى  ان.كرؽ ا١خه٬ٯؽ أك ٯؽل ٤ى٦ ة

 (،ٙػث)ةأدكات ا١ؽـ٣ كا١خ٢ػ٬ٯ٦ ا٥١غخ٢كم ١ٜػ ْؽ٬٘ا ٦٤ ٛت٠ ا١ؽـ٣ ا١ٰػ

ك١ٟػ٣٫٨ ةٓػػ ٪ػؼا  ،كن٨اْث ا١ػ٤٭ كاٳٯ٧٬ٜات ،كْؽ٬٘ا ا٨١ٜق ٢ْ٭ ا١طشؽ

نػاركا أ٤ػاـ أذػؽ ضيػارم سػٯػػ  ان(ا١ؼم ٞاف ٘ٮ ةػاٯاح٩ ٤ػ٪ل)اٷٞخلاؼ 

 .اـخطٚ ٣٫٨٤ أف ٯيػع٬٢ق ٘ٮ أكٓار٪٣ ٢ْ٭ كس٬ق كخ٭

ؽٞػػث ا١لػػٓؽ كةػػ٦ٰ ض ،ك٧ٸضػػَ ٪ػػؼا اٷـػػخٖؽاؽ ةػػ٦ٰ ا١ٙػػ٦ ا١شػٯػػػ

٘ٮ ٤ر٠ ٍٛٓث ٢١ٖٸٯ٨ٰٮ (ا٬١سػا٧ٮ عاٌنث)
(309)

: 

ػػػػ٬رحٮ ح٥رػػػػ٠ي عػػػػٸ  ٪ػػػػؼق   ني

 

 ضخػػ٭ ٕػػػا ٞػػا١غٸؿ ذابى كػػ٬ٛان  

ػػٍّٰ إ٪ػػػاء ركضػػٮ  ـٍ  ك١ػػ٬ى ا٧ٌػػٮ أ

 

ٍّ ٤رػػا١ٮ أ٪ػػػٯخ٫ا ٤ػػّ ٤رػػا١ٮ   !٤ىػػ

كـٸـػػث  ،كا١تفػػاٌث ،ا١فػػ١٬٫ث :كٯ٢ٖػػب ٢ْػػ٭ ٬ٍٜ٤ْػػات ٪ػػؼا ا١لػػٓؽ 

ارةث ا٨١رؽ ،ا١ٓتارة ٷ  ،ةٰاتي ا١ٍٜٓث ـ٢فػث ـػ٢٫ث ٛؽٯتػث ا٥١أعػؼكح٨ػّ٘ أ .ك٤ٜي

 .حتخٓػ ٦ْ ا٥١تاكؽة إٷ ٢ٰٛٸن 

كٯ٠ٜ إٯؽاد ا٥٢ٟ١ات ا١ٖؽٯتث، كٯ٬ٟف ذ١ػٝ ْػادة ٘ػٮ أ٥ْػاؿ ا١لػٓؽاء ا١ػؼٯ٦ 

ك٧ٜؽأ  .ٯطت٬ف ا١شؾا١ث، أك ٯػ٫٧٬ْا حخفؽب إ١٭ ا٬ٍٜ٥١ْات ا١خٮ ح٬ٟف ْادة عٰٙٙث

ٜػـٮ٘ٮ ٍٛٓث ٢١ؽنا٘ٮ ةٓد ة٫ا إ١٭ نػٯ٩ٜ ْادؿ ستؽ ا٥١
(308)

: 

 رـػػ٣ى ذم ٤ٜػػثو  إ١ٰػػٝ ْػػادؿى ستػػؽو 

 

ٝى ضَّٰػػ   ْػػ٦ ا٨ٙ١ػػػً  ادو ٤ػػ٦ أنػػػٛائ

ٗو    ٬١ حػرؾ ا١ل٥ؿ ٤ا ٘ٮ ا٢ٜ١ب ٦٤ كٖ

 

د    ض٠ٌ ٘ػٮ ع٢ػػم ا١ه٬ٌرٍت ١ٝ كي

ٌٓ  :ادكضٌٰ  ،ا٥١طتث :٘ا٥١ٜثي   ٙى  ،اةخٓػ :اؿ ٦٤ ضاد ٦ْ ا١لٮءنٰٖث ٘  :ػ٨ىػكا١

 .ه٬ٯؽ ا١ٌل٥فٮآ١ث ا١خ :كأراد ةا١ٌل٥ؿ .ا١ٟؼب كاٵحٰاف ةا١تا٠ٌ

ك٪٨اؾ ٤ٓافو ك٤ٜانػ ٕا١تثه حػاك١خ٫ا أكٓار ا١ه٬ر، ٤ر٠ حفش٠ٰ ٧خائز حأ٤ػ٠ 

                                                 

 .333دٯ٬اف ا١ٖٸٯ٨ٰٮ:  (309)

 .301دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ:  (308)
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ا١ه٬ر، كحٙفٰؽ اٷةخفا٤ث )ا١خ٢ٰٜػٯث( ٘ٮ ا١ه٬رة، كٟ٘ؽة إةٜػاء ا١هػ٬رة )اٳذػؽ( 

كاٷـخئ٨اس ةا١ٌه٬رة ا١خٮ ٯخ٢ٜا٪ا ا١لاْؽ ٤ػ٦ ضتٰػبو أك  ،ك٨٘اء ناضت٫ا )ا٦ٰٓ١(

، كا١خ٢ٰٓٚ ٢ْ٭ ن٬ًر  ٚو  اٱعؽٯ٦ ٨٥١اـتث حٍؽأ، أك ٬٤ٛٗ ٯطػث.نػٯ

كٛػ ٞخب ا١لػٓؽ حطػج نػ٬رح٩  ،ك٧ٜؽأ ١ها١ص ة٦ ٢ْٮ ا١طا٤ػ ا٬٢ٓ١م

كأرـ٩٢ إ١٭ ٤ش٢ث أة٬١٬
(330)

: 

 ػ٪ػػػؼق نػػػ٬رحٮ إ١ٰػػػٝ ٘ػػػٸ حٓػػػ

 

ٍب إذى ػ ...  ٦٤ ةلاكػخٮ كاةخفػا٤ٮ فٍ شى

 ٘يػػطٟٮ ،ضػػارةخ٨ٮ أٯػػاـي د٪ػػؽم 

 

ره   ـً  ٤ػػػػ٦ ضػػػػؼى  !كػػػػ٥احث اٳٯػػػػا

 ٪ػػػؼق نػػػ٬رحٮ ١ػػػػٯٝ ـػػػختٜ٭ 

 

ـً  ٕيػػػثن    ٘ػػػٮ كػػػتاة٫ا ٞػػػ٠ٌ ْػػػا

 ػـ٬ؼ حتٜ٭ ذٞػؽل ا١لػتاب إذا ٕتػ 

 

 كذٞؽل ا١طٰػاًة ةٓػػ ض٥ػا٤ٮ ،جي ػ ...

 كإذا ٤ػػا ـػػ٬٥تي ٘ػػٮ ْػػا٣١ ا١ػػؽعك 

 

ـً  ـػػػخطٰا ٘ػػػٮ ْػػػا٣١ً  حً  ...  اٳسفػػػا

٦ه رائٚ ٘ٮ حف٢ف٠ أٟ٘ارق  فى  (ةفػاٌث)ك٘ػٮ  ،ك١ٍا٘ػث أ١ٙاُػ٩ ،كا١لٓؽ ضى

١ٟرٰػؽ  . ك٩ٰ٘ نػٰإث ٤غخهػؽة.تكحأ٩٢٤ ٘ٮ ا١طٰاة كا٬٥١ ،كْاٌٙخ٩ ،ْؽى٩

 ،كا١خػػأذؽ ة٫ػػا ،٥ٌ٤ػػا ٯخػػؽدد ٢ْػػ٭ أ١فػػ٨ث ا١لػػٓؽاء ٘ػػٮ ٤ٓا١شػػث ٛيػػٰث ا١هػػ٬رة

 .كا٬١ن٠ ة٦ٰ ا١لغهٌٮ كاٷسخ٥اٌْٮ ٫ٰ٘ا

كأك٢ٕج ٍٛٓث ١خ٬ٰ٘ٚ ةؽةؽ
(333)

كىػ٫ٓا حطػج نػ٬رة ٤ػ٦ نػ٬رق ٘ػٮ  

ٜ٘ػ ٛاؿ ،ا٬١اٰٛٓث كاٳ١ٙاظ ا٥١تاكؽة
(333)

: 

 ٷ ٯشػػػػػؾ٦ٌْ ضتٰتػػػػػٮ

 

 ٤خػػػ٭ ٧ؾ١ػػػجي ىػػػؽٯطٮ 

 ٪ػػػؼم ا١ٜهػػػائػي ٨ْػػػٮ 

 

 ح٨ػػػ٬بي ةٓػػػػ ٧ؾكضػػػٮ 

 ٘ٮ ا١ؽـ٣ ن٬رة سف٥ٮ 

 

 ركضػػٮ كا١ػػ٣ِ٨ نػػ٬رةي  

                                                  

 .313ص: - 3813اٞخ٬ةؽ ـ٨ث  -٤ش٢ث أة٬١٬  (330)

ا١تؽازٯػ٠،  -ا٫٥١شػؽ كاْؽ ١ت٨ا٧ٮ ٦٤ كٓؽاء  :(3889-3833ح٬ٰ٘ٚ ة٦ سؽسٮ ةؽةؽ ) (333)

 ٩١ دٯ٬اف ٤ٍت٬ع.

 .131دٯ٬اف ح٬ٰ٘ٚ ةؽةؽ:  (333)
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ّّ اهظعرؼ  ، وثقن اهػَؽة اهفَٖة فٔ أطعؽر  اهػعْ  ٕمجفعٔ  -ؼعرةة  -لعن

وة جرثّعر،  وبد ا ة اهؽرطفة ؼوٓ اخجالف أٍْاؼّعر ،برهجؽبٖ  اهًبرط  اهقرغد

 .ل اهقطؽة اهًَغْيةواهج وٕح ؼٌ اهَفس يٌ خال

عر ط ٕطععٓ ؼوعٓ اهعَع وط  وٍجد ؼوٓ قوةٍ  ًّ بؽؼ اهػعْ  واخخٖوعة ي

يعٌ  وٍق أ يدالً  .اهبٖرّ واهبدٕػ فٔ اهَع ؼوٓ غع ه «ج ؼة»وقد ثزٕد  ،ٕدقوُ

طؽ  اهعالَٕٖٔ
(113)

: 

 إذا طبؽْت  شًٔ ذُلعرُُ لًعر ثع ى

 

 هُْٖؽَ ض إخالغٔ وخبٔ هجوك اهِدًٓ 

 ٍُْ ِر فقوبَك طًُس اهدّب أط قَ  

 

 ؼوٓ غفدرت اهط ِس فرٍطبؽت  ْشًر 

وقرل 
(117)

: 

 ثْصععطْ وِععٔ ِرة ععةٌ  اخفعع ِ  غزاهععةُ 

 

 اهوجِب  فجنشُ  اهوَٖح بٌٖ اهجدفنِ  

 ؼجبععُت هدشععد اهؾعع غرُ ثنشععُ ه 

 

در عبٖةٌ   ُِ   أةَ اهؾُّ  اخِطعِب  فٔ غٖوع

 .غْ  طًصٖة :ثدت ؼَْاّ ،يػ غٖ ِر ،وقد وؽػ اهظرؼ  اهقطؽة 

 (بٌٖ ٍػْص اهػعْ  ٍصبٖرً )يػ ازةخرُ اخهفرظ اهع ٕبة  وٕالخظ اهقر ئ

 ،واهؽبر ات اهج اخٖة اؼجًرة اهظرؼ  ؼوٓ اهػعْ ة اهفَٖعة يعٌ ثظعبُٖ واشعجؽر ة

وثمرة اهقطؽة اهدرٍٖة ثمّْ غريؾة اهًقػد هْط و وةِر فعٔ شعٖرق ٍػعْص 

 .يجْاهٖة ؼٌ طؽ  اهػْ 

                                                 

 .447ةْٕاّ اهعالَٕٖٔ:  (113)

 )ذُلرُ: ؼوٌى ؼوٓ اهظًس، واهً اة برهدًٓ: ةٕر  اخخبة، واهط س: اهّػدٖفة(.

 .447ةْٕاّ اهعالَٕٖٔ:  (117)

ٕقعرل: « وفٖعُ خٖعن»َد طوْؼّعر. واهَجْدفعن: اهجعٖض اهمدٖع  )اهعزاهة: اهّظًس ؼ

جٌٖض هجٌب؛ أي: فُٖ جوبة ولد ة. واهّؾع غرُ: اخشعد اهؾعر ي اهظعدٕد. و أة اهؾعدٓ 

و ا ده: وقت ا ثفرع اهظًس واٍبصرط اهؾُْ فٔ طبرب اهَّر . واهعٖن: اخَجًة ويْؽػ 

 اخشد. وأِطَب اهظج : اهجّف ولد ، فّْ أطب(.
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أو  ،ِذه اهَػْص اهظهرٕة يٌ قفهٍة وقػٖدٍة نبرت نٌ شعرلٍ  :خى أقْل

 ،وأةّت هوظعرنر -نوٓ ورُ يٌ اهْرْه  -أو ثنخر ،أو اٍفبرع ،، أو  ؤٕةيْقٍف 

 ووغعالً  ،ٍفصعٖرً  رً وبْشع ،و شعرهة طصػعّٖة ،رفَٖ ع اً فٔ وقجّعر ثهبٖعر ،واهقر ئ

ٌّ وي ؛و ؤٕة رًرهٖة رً،ارجًرنٖ فٔ أخعر  (اهظهر خرّغة)ظر لة يٌ اخةب واهف

 .اهجػْٕر اهّظًصٔ فٔ اهصٖرة اهًهرغرة

واهجهبٖعر نعٌ ـبٖهعة  ،ولرّ فٔ ِذه اهَّػْص يٌ اطهجفرت إهٓ اهعّذات

هعة ،اهظصػٖة ّْ  ،وإبداُ طُٔ يٌ فوصفة اهصٖرة يرط ٍزد يدوعُ فعٔ قػعر د يف

ُ واطنجًععرة نوععٓ واخجػععر  اهمععال ،وثععدقٖ  اهَلععر ،هجمدٖععف اهفمععرة اً ٍلععر

 .وةِظة اهًفررنة ،وغراشة اهبْح ،اهوًصة

ًٌٍؿ يٌ اهظهر ا ثبؿ بلرِرة يٌ ٍجرج اههوى فٔ اههػر اهصدٕح. وفٔ اهظعهر 

أخرى لدٖرةٌ هًر ـرأ يٌ ٍجر ذ اههوُْ اهًصجوفة اهجعٔ كّعرت يَعذ  اهصدٕح أغداٌُ 

 صٖرة.اهدْ ة اههوًٖة، وير ثبهّر يٌ شرلرت غَرنٖة وثفبٖقٖة فٔ ورْه اه

*   *   * 

(14) 

واهبْانح نوٓ ٍلعى ِعذه اهقفعم  ،هقد ثهّدةت يقرغد اهظهراُ و ؤاِى

وهمععَّى رًٖهععر ثععنخروا بّععذا  ،اهّػععْ  اهظًصععٖة واهقػععر د اهًصععجْشرة يععٌ

 ،واهجهبٖعر نعٌ اهًظعرنر ، رهعْا إهّٖعر هوعَلى اهزدٕد اهذي قعّدُ هّعى يعرةّةً 

 .واهجَبُٖ نوٓ اهصْاـر

وخػْغعٖرت ثصعّع لعّن  ،وُ بهْاين ذاثٖعةوثنخروا فٔ ثصزٖن ذهك ل

ر وقعر فعٔ ٍفْشعّى يًعر نرفعْه فعٔ ثعراث اخيعة  ،واشد فّٖى ًّ واشجفرةوا ي

ّٔ قدًُٕ وشدٕدُ  .اخةب
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أو إةدرا  امدسأ   ،أو صِغ امحكىث ،والوطج ةػض املطع طسب امىثل

 .وامفٌا  وامذنِد ،امىِصِل ةفنطفث امحٔاة وامىِت

 :طٔب وكارم وي عػس اوسئ املٔصوكر ضتلج اإلعارة إمّ اضخفادة ً

 فٔددا رضدده َددا إًددا اسٓتددان َاٌَددا

 

 «وكددل اسٓددب من سٓددب ًطددٔب  » 

 :اضخفادة أًِر امػطار وي األمفاظ وامىػاًْ اإلضالؤثوي َزا املتٔل و 

 ًخىٌددددّ امحٔدددداة ةػددددر حىددددي  

 

«كنٔال   ا  وخاغ»وَْ مٔطج إال  
(115)

 

وكر ًظه رعٔر عأَي غطٔث ةٔخٔي 
(116)

صِرة مدٍ فدْ ووطػُىا ححج  ،

ّْ وامردٔل»ولروث كخاةٍ   :وَىا ،«امرمٔل إمّ وسادف امػاو

 وحدددرودة   ودددا امػ ىدددس إال ر ندددث  

 

ٍ   :وامىددددس  فُٔددددا   كددددرره  ةفػامدددد

 ضددلٔا مىددي ٓحٔددا وٓ تلددْ ةػددره 

 

ٍ   ا  ذكدددس  ٍ  أو وامددد  مدددٍ ودددي غنىددد

إذا وات اإلًطدان اًلطدع غىندٍ » :وكر اضخفاد امغاغس وي األثس امىغُِر 

«ٓدرغِ مدٍ أو ومدر صدام    ،ٌٓخفع ةٍ صركث جارٓث أو غنه   :إال وي ثالث
(117)

، 

وكر كال امىخٌتْ
(118)

: 

 و اجخدٍ ،ذ كس  امفخّ غىدسه امثداًْ

 

دِل  امػدٔظ أعد ال   ،وا كاحدٍ   وفظ 

 .*   *   * 

                                                 

امتلدسة:  اًظدس ودثال  « امىخدا  املنٔدل»ورد فْ املسآن امكسٓه آٓات كثٔدسة ورد فُٔدا ذكدس  (115)

 ... إمخ.197، وآل غىسان: 126

كاحب، صحفْ، وررس، وؤمف، مٍ عػس، ضدافس  :(1956-1882رعٔر عأَي غطٔث ) (116)

 وي متٌان إمّ وصس، ثه إمّ أوسٓكا، وأكام فْ ضان ةاومِ، ومٍ كخاةان ةامن ث امػسةٔث.

امطتػدث  -دار امػنده منىالٓدٔي  -جدِرج صدٔرح  -)أدةٌا وأدةاؤًدا فدْ امىُ دس 

 (.717: 1، ووػ ه امىؤمفٔي مػىس رطا كحامث 563-562امثامثث 

 رواه وطنه وأةِ داود.. (117)

 .505«: ححلٔق د. غشام»دِٓان أةْ امطٔب امىخٌتْ  (118)
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 املصادر واملراجع
 

دار  -ا١ٍتٓػث ا١را٧ٰػث  -رٯػاض ا٥١ػا١ص كد. ٧ػؾار أةاُػث  -إح٥اـ اٳْػٸـ  -

 .3888 - ةٰؽكت - دار نادر - ثا١ٟٙؽ: ـ٬رٯ

دار ا٢ٓ١ػػ٣  -سػػ٬رج نػػٰػح  -أدة٨ػػا كأدةاؤ٧ػػا ٘ػػٮ ا٥١ي٫ػػاسؽ اٳ٤ؽٯٟػػٮ  -

 .ا١ٍتٓث ا١را١رث -ةٰؽكت  -٥٢١ٸٯ٦ٰ 

 .ا١ٍتٓث ا١را٧ٰث -دار ا٣٢ٓ١ ٥٢١ٸٯ٦ٰ  -عٰؽ ا١ػٯ٦ ا١ؾر٢ٞٮ  -اٳْٸـ  -

 .3839د٤لٚ  -ا١شؾء ا١را٧ٮ  -أد٪٣ ا١ش٨ػم  -أْٸـ اٳدب كا٦ٙ١  -

د٤لػػٚ  -كزارة اٵْػػٸـ  -٧ػػػٯ٣ ٤ط٥ػػػ  -اٳ٥ْػػاؿ ا١لػػٓؽٯث ا١ٟا٢٤ػػث  -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭ - 3883

نػ٨ٓث  -د٤لٚ  -كزارة ا١رٜا٘ث  -دٯ٬اف ٥ْؽ أة٬ رٯلث  -اٳ٥ْاؿ ا١ٟا٢٤ث -

 .٘اٯؾ ا١ػاٯث كر٩ٰٰٜ٘

 ا١ٜا٪ؽة. -ا١ٍتٓث ا١را٧ٰث  -ا١لٰظ ٤ط٥ػ ا١ػـ٬ٛٮ  -ح٫ؼٯب اٳ١ٙاظ ا١ٓا٤ٰث  -

ٌتػّ ٘ػٮ  -رةٓػث أسػؾاء أ -٢ٰٰ٘ب دم ٌػٌؽازم -حارٯظ ا١هطا٘ث ا١ٓؽةٰث  -

 .(3811 - 3831ةٰؽكت ة٦ٰ )

 -ةٰػؽكت  -دار ا٣٢ٓ١ ٥٢١ٸٯػ٦ٰ  -د. ٥ْؽ ٘ؽكخ  -حارٯظ اٳدب ا١ٓؽةٮ  -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭

 .٪3991 -ةٰؽكت  -ا٥١ٍتٓث اٳدةٰث  -ٛاـ٣ ا١ٟفخٮ  -حؽس٥اف اٳٟ٘ار  -

 -دار اةػ٦ ضػؾـ  -٤ط٥ػ عٰؽ ر٤ياف ٯ٬ـػٗ  -ح٢٥ٟث ٤ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١  -

 .ـ3883 -٪3339 -ٍتٓث اٳك١٭ ا١ -ةٰؽكت 
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كزارة ا١رٜا٘ػث  -ا١شػٯػ )٤ٓش٣ أـ٬٢ةٮ ضيارم( ٤ط٥ػ رى٬اف ا١ػاٯػث  -

 .3033 -د٤لٚ -

 ـ.3000د٤لٚ  -دار ا١تلائؽ  -ْتػ ا٨ٖ١ٮ ا١ٍٓؽم -ضػٯد ا١ٓتٜؽٯات  -

ؽ ا١طٰاة  - ٢ٮ رىا ا١طف٨ٰٮ  -٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ  -ع٬ٌا  ْ:٩ٰ٢ ض٩ٜٜ ك٢ْْٚ 

ث ا -ا١ػار ا١طف٨ٰٰث ٢١ٟخاب  -  د٤لٚ. - 3880 - ٪3330 -١ٍتٓث ا١ؽآة

 -دار ا٥١ٓارؼ ة٥هػؽ  -د. ك٬ٛٮ ىٰٗ  -دراـات ٘ٮ ا١لٓؽ ا١طػٯد  -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭

٤ٟختػث ك٤ٍتٓػث سؽسػٮ  -٧شٰب ـػ٥ٰ٢اف ا١طػػاد  -دٯ٬اف حؼٞار ا١هتا  -

 .3803 -اٵـ٨ٟػرٯث  -ٕؽزكزم 

 ـ.3031 -اٳردف  -ْا٣١ ا١ٟخب  -اة٦ د٥ٛاؽ  -ا١ػر ا١ٙؽٯػ كةٰج ا١ٜهٰػ  -

١ش٨ث ا١خأ١ٰٗ  -حطٰٜٚ د. ْتػ ا٬١٪اب ْؾاـ  -دٯ٬اف أةٮ ا١ٍٰب ا٥١خ٨تٮ   -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭ -ا١ٜا٪ؽة  -كا١خؽس٥ث كا٨١لؽ 

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭ -ا١ٜا٪ؽة  -٤ط٥ػ اٳـ٥ؽ  -دٯ٬اف اٳـ٥ؽ  -

دار ا١ٟٙػؽ  -حطٰٜٚ ٤ط٥ػ رى٬اف ا١ػاٯػث  -دٯ٬اف اة٦ عاح٥ث اٳ٧هارم  -

 .3883 - ٪3333 -ٰث ا١ٍتٓث ا١را٧ -د٤لٚ  -

 .ةٰؽكت -دار ٤اركف ْت٬د  -دٯ٬اف ا١غ٠ٰ٢ -

 .ـ3891 - ةٰؽكت -دار ا٬ٓ١دة  -دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ  -

 .ا١ٜا٪ؽة -٤ٟختث ٫٧يث ٤هؽ -٠٥ْ د. أض٥ػ ا١ط٬٘ٮ  -دٯ٬اف ك٬ٛٮ  -

 .ـ3881 -١ت٨اف  -نٰػا  -ا٥١ٟختث ا١ٓهؽٯث  -دٯ٬اف ا١ٖٸٯ٨ٰٮ  -

 .ا١طٰاةدٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ ا١خ٧٬فٮ = ع٬اٌؽ  -

كزارة ا١خؽةٰػث ا٨ٌ٬١ٰػث  -ا١شؾائؽ  -دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ ٤ط٥ػ ٢ْٮ ع٢ٰٙث  -

 .٪3193ح٬زٯّ ا١لؽٞث ا٨ٌ٬١ٰث ٨٢١لؽ كا١خ٬زٯّ  -
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 .4202 -الجزائر  -غِن ملِلث  -دار الًدى  -دٌُان محمد الػِد آل خلِفث  -

 -تدٌري جمع وإغداد د. غتدد ا  الج -دٌُان محمد الًاشمَ التغدادي  -

 .الػراق - 0511( شوث 95شلصلث نتب التراث ) -وزارة اإلغالم 

المجلس األغلٍ للفودٌن واّدا  والػلدٌم  -دٌُان التزم )محمد التزم(  -

 .0592 -دمشق  -االجتماغِث 

دار التشِر للتٌزُع  -حللى وكدم لى د. مَ ٌُشف  -دٌُان أحمد ٌُشف  -

 .الطتػث األولٍ -غمان  -

 .م0542 -موشٌرات مارون غتٌد  -دٌُان ودُع غلل -

الطتػدث  -م 0549 -دمشدق  -حمد مظًر الػظمث(أدغٌة المجد )دٌُان  -

 األولٍ.

 .الطتػث األولٍ -مجمع اللغث الػرةِث ةدمشق  -دٌُان خلِل مردم ةم  -

 .م0599 -ةغداد  -دار الشؤون الثلافِث الػامث  -دٌُان غلَ الشركَ  -

 .الطتػث األولٍ -جدة  -دار الموارة  -ذنرُات غلَ الطوطاوي  -

 -الواشدر محمدد حدتحَ اللتاةِددي  -تألِف غمدر أةدٌ رُشدث  -ذي كار  -

 .الطتػث األولٍ -مطتػث المػارف ةحلب 

محمددد  -الرشددو والرددٌرة والمثددال والتمثددال فددَ شددػر خلِددل مطددران  -

 .4229ناهٌن األول  - 905الػدد  -مجلث المػرفث  -رضٌان الداُث 

 -نِدٌان للطتاغدث والوشدر والتٌزُدع  -ٌح غِصدٍ فتد -شخرِات أدةِث  -

 .4229دمشق 

 -دمشدق  -دار المػرفدث  -مػروف زرُدق وغمدر  دى  -شػراء من دوما  -

 .م0554 - ي0409

دة  -أهددٌر الػطددار  -ظددالل األُددام  -  -الرُددا   -الطتػددث األولددٍ المجددد 

 .م4204 -ي0444
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 -دار املادري  -ودىد شػٔد امتاًْ امدصٌْ  -غنىاء امشام كىا غرفتُه  -

 .امطتػث األومّ -دوشق 

 -امرٓااض  -امػطاار  غٌآاث َااًْ أًاِر -أًِر امػطاار  -غنىتٌْ امدٔاة  -

 .م4164 -6441َ

 -تدلٔق ودىد رضاِان امدآاث  -)دِٓان خنٔل شٔتِب(  -امفجر األول  -

 .امطتػث األومّ -دوشق  -وزارة امحلافث 

 -ةٔاروت  -دار متٌاان منطتاغاث وامٌشار  -د. غىار فارو   -فجر وشفق  -

 .م6896 -6416َ

 - مػرةاْار  دار امشا -غىر امادكا   -فٌِن األدب امىػاصر فْ شِرٓث  -

 .ةٔروت امطتػث األومّ

 -أخىاد امػووًاث  -كتاب األوث )غدد خاص غي امدكتِر غىار فارو (  -

 .امطتػث األومّ -كطر  -امدوخث 

شاٌث  6ج  -وطتػاث امػرفاان ةدأدا  -خنٔه دوِس  -امىحامث وامىحاًْ  -

 .م6841شٌث  4م، ج6841

 .م6914 -ةٔروت  -امىطتػث امػىِؤث  -كاشه امكصتْ  -ورآة امغرٓتث  -

دارٓث امػاواث امُٔئث امى -املاَرة  -ودىد ةُجث األجري -ووخه وأزَار  -

 .م6894 -منكتاب 

 -الروس  -جىاغاث واي امنغآِٔي امػارب  -امىػجه امػرةْ األشاشاْ  -

 .م6899 -6419َ

 -دوشاق  -وزارة امترةٔاث  -ودىد خٔر أةاِ خارب  -امىػجه امىدرشْ  -

 .م4119 -6449َامطتػث امحأًث 

 -دوشاق  -دار امفكار  -غتد املادر غٔااش  -وػجه امىؤمفٔي امصِرٓٔي  -

6891. 
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امطتػث  -دوشق  -وؤشصث امرشامث  -غىر رضا كدامث  -وػجه امىؤمفٔي  -

 .6884 -األومّ 

 .امطتػث امحامحث -املاَرة  -وجىع امنغث امػرةٔث  -امىػجه امِشٔط  -

رشاامث  -امدٌتناْ ودىد وائل  -وفتْ امشام امػووث ودىِد امدىزاوي  -

 .دوشق -وجىع امفتح اإلشووْ  - 4111 -4114 -جاوػٔث 

 .ةٔروت -دار امػنه منىوٓٔي  -غرةْ(  -امىٌُل )وػجه فرًصْ  -

 .ةٔروت -دار امػنه منىوٓٔي  -ؤٌر ةػنتكْ  -امىِرد امِشٔط  -

امىِشّ )أو امظرف وامظرفاء( ألةْ امطٔب امِشاء )أةاْ امطٔاب ودىاد  -

 .6884 -6464َ -ةٔروت  -ار صادر د -ةي إشدا ( ا

 -وجنث فٌٔث مخدوث امشػر امدْ )مصان خال جىػث أةِماِ(  -وجنث أةِمِ  -

 م.6844تشرٓي أول  -أكتِةر 

امىجناس األغناّ منحلافاث  -إةرأَه ًاجْ  -امىجىِغث امشػرٓث امكاونث  -

 .امطتػث األومّ -املاَرة  -

 .امطتػث األومّ -دوشق  -امىِشِغث امػرةٔث  -

إغاداد  -شاغر امػٌاكب وامىِاكب )وكائع امٌدوة امحلافٔث(  -ودىد  ًدٓه -

 -دوشاق  -وزارة امحلافاث  -وتِجٔق د. إشاىاغٔل واروة وًزٓاٍ امخاِري 
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.*   *   * 

 


