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 رئيس املؤمترالسيد كلمة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 000اجمعين  معين سيدنا محمد وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيد الخلق أج

 رئيس جامعة البصرة املحترم  سعد شاهين حمادي الفاضل الدكتور  االستاذ

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته اساتذتي واخواني الكرام  000ضيوفنا االعزاء 

 من أهمية 
ً
البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية واالنسانيات وتداخلها مع العلوم التطبيقية في  انطالقا

النتاج الفكري في ظل التطور املعرفي الحاصل في جميع فروع  وتأثيرها علىمختلف التخصصات املوضوعية  

املعرفة البشرية والتي تأثرت كثيرا بتطور تكنولوجيا  املعلومات من خاللها توظيفها في الجوانب التطبيقية 

 العمل النتاج الفكري بما ينسجم ومتطلبات سوق وتحسين وتقدم مستوى  والعملية في الدراسات والبحوث  

املحلي والعربي والدولي والتي  الدولي هذا وبمشاركة واسعة على املستوى  مؤتمرنا  ، يعقد كافة املستويات على 

من العراق  واالردن والجزائر والسعودية ومصر وامريكا وماليزيا وروسيا  في  لباحثين" ( ملخصا 121)بلغت 

ولها الدور الكبير في  . يا واملكتبات والفلسفة تخصصات اللغة العربية واالنكليزية والتأريخ والترجمة والجغراف

معالجة مشكالت موضوعية مهمة غايتها النهوض بالعلوم املعرفية وفق التخصص املوضوعي والذي سوف  تزخر 

 لفائدة املستفيدين  فيه املكتبات ومراكز املعلومات

الدولي التاسع  نشعر بالفخر واالعتزاز ان يعقد املؤتمر   اآلدابوانتم في رحاب جامعة البصرة ممثلة بكلية اليوم  

الى املستوى االقليمي  ، بل امتد والعراقي فحسبوالذي يعكس الحضارة والثقافة والعلم ليس للمجتمع البصري 

والذين  كانت مشاركاتهم والفالسفة   نواملؤرخي الباحثين  ومما يدلل على ذلك اشتراك نخبة من العربي والعالمي 

حضوريا في القاعات الرئيسية او من خالل الروابط والتطبيقات االلكترونية التي تم تخصصيها وفق  سواء فعالة

 الجيل الرابع لضمان النقل املباشر لألبحاث واملناقشات على مدار ايام املؤتمر .تقنية 

سالة املرسومة للمؤتمر من خالل تسعى الى تحقيق االهداف والر  دوليأهمية الدعم واملشاركة في هذا املؤتمر ال ان

 لت من قبل املشاركون  بالجانب العلمي والتنظيمي الجهود التي بذ

 فإن املساهمة في رعاية أعماله  سيكون لها بالغ األثر في إنجاح فعالياته وتعزيز  جهود العمل املشترك لرفع جودة 

 .االكاديمي  القطاع مشتركة تقع مسؤوليتها على  مهنية وعلمية مهمة  د والتي تعالبحث العلمي 

 جامعة البصرة لدعمه السيد رئيس  االمتنان الى والتقدير وعظيم بوافر الشكر  أتقدمأن  إال يسعني  ال ختاما"و 

للبرامج واالنشطة العلمية الحضورية وااللكترونية من خالل حضوره املتواصل ومشاركته الفعالة فيها املتواصل 

وا بشكل الباحثين الذين شارك االخوة واالساتذة الى جميع  بوافر بالشكر والتقدير  كما اتقدم  00 معنويا" وماديا"

 الخيرين  والى كل00 لجان املؤتمر  كافة  في االخوة والشكر موصول الى  00السفر  ءعنا وتحملوافعال في املؤتمر 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهو  00الجميع خير الجزاء  جزى هللا مؤتمرنا هذا  في نجاح واساهم الذين 

 

 ستاذ الدكتور األ 

 ماجد عبد الحميد الكعبي

 رئيس املؤتمر/عميد كلية اآلداب

 2021نيسان -11-12
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 الصفحة               املوضوع                                                                  

 اللغة العربية
 عباد أنموذًجامحاذير تطبيق املنهج النفس ّي على النص الشعرّي القديم ؛ شعر املعتمد بن 

 منيسوتا  -الجامعة اإلسالمية / كلية الدراسات اإلسالمية   الدكتور هشام محمد عبدالعزيز السيد 
1138-1147 

 إضاءات لغوية وملسات بيانية في ضوء قراءات نصّية

 منيسوتا -الجامعة اإلسالمية / كلية الدراسات اإلسالمية       عاصم زاهي مفلح العطروز   الدكتور 
1148-1167 

 )دراسة تداولية (مقال سحر البيان للمنفلوطي

 دمنهور  /كلية اآلداب        علي محمد محمود أبو  األستاذ الدكتور 
1168-1191 

 عودة الضمير إلي البعيد في التراكيب اللغوية، قراءة في القصد النفس ي

 / كلية اآلداب سوهاججامعة         حمدي علي بدوي أحمد راشدالدكتور  
1192-1211 

  قراءة سيكوثقافية -تحوالت الشعرية العربية واتجاهات التفاعل املجتمعي 

 / كلية اآلداب جامعة عين شمسجامعة     هدى عطية عبد الغفار املدرس الدكتور: 
1212-1235 

عالء الدين قصيدة الومضة في األدب األردني بين النظرية والتطبيق " كمائن الغياب " للشاعر 

 
ً
 غرايبة أنموذجا

 جامعة جرش / األردن     الباحث: عبد هللا محمد الربيع

1236-1248 

 مصطلح العدول بين التعددية واإلشكالية في املنهج األسلوبي 

 -الجامعة اإلسالمية / كلية الدراسات اإلسالمية          إيمان محمد عبد املعطي أبو سمرة الدكتور 

 منيسوتا

1249-1266 

 اللسانيات االجتماعية ومقارباتها التداولية

 أزهار علي ياسين                األستاذ الدكتور 

 جامعة البصرة/ كلية اآلداب                 كفاية مذكور شلش األستاذ املساعد الدكتور 

1267-1278 

 النص املوازي في ديوان قالت الوردة لـ عثمان لوصيف

 ميلة )الجزائر( /املركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف           رضا عامر  الدكتور األستاذ 
1279-1294 

 التاريخ

 شط العرب في العصور القديمة ) النشأة والتاريخ ( 

جامعة البصرة/ كلية اآلدابعادل هاشم علي                              األستاذ الدكتور   
1295-1301 

(1981-1971الرؤية األوربية ألمن منطقة الخليج العربي ) أهمية النفط في  

اقد داود سلمان الشاللاألستاذ املساعد الدكتور   مركز دراسات البصرة والخليج العربي          فر
1302-1313 

 االشرف ومصر  اثر السيد جمال الدين االفغاني في توطيد الصالت الفكرية و العلمية بين النجف  

 العلوم السياسيةجامعة الكوفة/ كلية        صباح كريم رياح الفتالوي  املساعد الدكتور :األستاذ 

 

1314-1343 
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 القذٌن ؛ شعر املعتوذ 
ّ
 على النص الشعري

ّ
 حمارٌر تطبٍق املنهج النفسً

ا
ً
 بن عباد أمنورج

 
هشام حموذ عبذالعزٌز السٍذ :الذكتور   

 هنٍسوتا  -كلٍة الذراسات اإلسالهٍة / اجلاهعة اإلسالهٍة 
  -امللخص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ٌٗض اإلاىهج الىٟسخي ؤخض اإلاىاهج الى٣ضًت الخضًشت التي حؿعى ل٣غاءة الىو مً زال٫ هٟؿُت اإلابضٕ  

ُه . و٢ض اقخجغ الخالٝ بين الباخشين خى٫ نالخُت َظا اإلاىهج للخُب٤ُ ٖلى الىهىم  وال ٖو

بُٗت هٟىؾهم وشخىنهم؛ ما ًجٗل ال٣ضًمت ؛ هًٓغا ل ه ًٖ خُاة ألاصباء ال٣ضامى َو ٣لت ما وٗٞغ

ا بمساَغ ٦شيرة . و٢ض جىاو٫ الباخض بٌٗ َظٍ املخاَغ مً زال٫ مىا٢كت بخضي 
ً
ألامغ مدٟٞى

الضعاؾاث التي ٢اعبذ قٗغ "اإلاٗخمض بً ٖباص" م٣اعبت هٟؿُت ؛ مٓهًغا بٌٗ ؤوظه الٛلى التي بضث 

ين الىٓ غي والخُب٣ُي . وم٘ َظا ٞةن الباخض ًغي يغوعة ؤلاٞاصة مً اإلاىهج الىٟسخي ٖلى اإلاؿخٍى

خضا٫ والبٗض ًٖ الكُِ واإلابالٛت . ُت ؤْن ًدؿم الخُب٤ُ بااٖل ضم الاههغاٝ ٖىه ُظْملت ، قٍغ  ٖو
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 -املقذهة:
 لنقد األدبي :األول : تعريف بالمنهج النفسي في االمحور 

َٗجى ؤصخاُبه بخدلُل شخهُت اإلابضٕ مً زال٫  ٌُ ٌٗض اإلاىهُج الىٟسخُي في الى٣ض ألاصبّي ؤخض اإلاىاهج الخضًشت الظي 

٢غاءة هٟؿِخه في يىء ٞىه ، و٦ك٠ اإلا٨ىىن في ٣ٖله الباًَ ؤو ما ٌؿمى بالالقٗىع ،  مدؿلخين  ببضاٖه ، و

اث ٖلم الخدلُل الىٟسخي التي بضؤث م٘  ٤ .بىٍٓغ ًْ جالَم ٖلى َظا الٍُغ  ٞغوٍض وجُىعث ٖلى ؤًضي جالمُظٍ وَم

اث الٗلمُت التي زغظذ مً مسخبراث الُب  ؤ و٢ض وكب زالٝ خاص بين الى٣اص خى٫ ظضوي جُب٤ُ الىٍٓغ

الىٟؿاوّي ؤو بن قئذ ٢ل الاٞتراياث ال٣ائمت ٖلى الخضؽ والخسمين ، ولم جغ١ بلى صعظت الخ٣ائ٤ اإلاؿلمت . وكب 

 
ُ

 خى٫ ظضوي جُب٣ُها ٖلى الىهىم ألاصبُت التي حٗخمض في اإلا٣ام ألاو٫ ٖلى اللٛت وحك٨التها الجمالُت .الخالٝ

 املخىع الشاوي : ؤبغػ ما وظه بلُه مً اهخ٣اصاث :

  ب َظا ؛ وبٗض ْهىع الضعاؾاث الخُب٣ُُت في َظا اإلاُضان ، ُنىبذ بليها اهخ٣اصاث ٦شيرة
َ
ججاوػث الىخائَج الخُب٣ُُت

ت بلى اإلا٣  ما اعجإجه مً زلل في ؤؾـ هٍٓغ
ً
ت التي اج٩إث ٖليها . ؤٖجي ؤجها اجسظث مً جلَ٪ الىخائِج صلُال ضماث الىٍٓغ

 الخدلُل الىٟسخي ُٖنها.   

 ومً ؤبغػ الاهخ٣اصاث التي وظهذ بلى َظا اإلاىهج وجُب٣ُاجه ٖلى الىو ألاصبي :

ا ومداولت  - 1 ًٟ ا ما ٌٗجي الضزى٫ بلى الىو ألاصبي بمهُلخاث ُمٗضة ؾل ًٖ ضَا مً ههىم اإلابضٕ اهتزا اهتزإ ما ًٍا

لها .   ٞغَى ٢غاءٍة مؿب٣ٍت  ًىجُم ٖنها في ؤخاًين ٦شيرة ليُّ ؤٖىا١ِ الىهىم والٛلُى في جإٍو

ت تهخم بدُاة اإلابضٕ ونٟاجه الشخهُت وؤزباٍع بل ًهل ألامغ ؤخُاًها بلى مداولت الىلىط بلى  – 2 بطا ٧اهذ الىٍٓغ

لدؿخٗين ب٩ل ؤولئ٪ ٖلى جٟؿير ببضاٖه . ٠ُ٨ٞ ًم٨ً جُب٤ُُ طل٪ ٖلى الىهىم ال٣ضًمت التي  م٨ىىن ؤؾغاٍع ؛

 هجهُل جٟانُل خُاة مبضٖيها ٖلى َظا الىدى اإلاُلىب . و٦خُب التراظِم ال حُُٗ٪ قًِئا طا با٫ في َظا اإلاًماع . 

مىطط لخجلُاث َظي الاهخ٣اصاث في بخضي الضعاؾاث الخُب
َ
ًِ ٖباص املخىع الشالض : ه ٣ُُت التي ٢اعبذ قَٗغ اإلاٗخمِض ب

: 

في يىء الخدلُل  ث ٌ"488وؾيخى٠٢ م٘ بخضي الضعاؾاث التي ٢اعبذ قٗغ "اإلاٗخمض بً ّٖباص ألاهضلسخّي ث 

 ، اعجإًىاَا قاًَضا واضًخا ٖلى جل٪ الاهخ٣اصاث . ر الىٟسخي

 :ط وؾيىا٢ل بٌٗ ما جىنلذ بلُه مً هخائج ٧ان منها ما ًلي 

 شخًها ٚير ؾىي لضًه مُى٫ مشلُت . ٧ان اإلاٗخمض  -

-  . ً  ٌٗاوي مً ٣ٖضة الخسلي بط ٧ان ٌكٗغ بإهه مهمل ولِـ مىي٘ ج٣ضًغ مً آلازٍغ

اع ُٖىه .  - ً . بلى هخائج ؤزغي في ؤلَا ضم ال٣ضعة ٖلى ب٢امت ٖال٢اث بوؿاهُت م٘ آلازٍغ  ًخميز باالوكٛا٫ بظاجه ٖو

لى .وهجؼؤ َىا ببٌٗ الىماطط مً جل٪ الضعاؾت للض  اللت ٖلى ما هغاٍ في جل٪ الىخائج مً َؾَغٝ ٚو

 الىمىطط ألاو٫ : 
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ا مً   يَر يها ًه٠ هٟؿه بالشخىب وال٠ًٗ وهدى٫ الجؿم ٚو ؤوعص ناخب الضعاؾت بٌٗ ٚؼلُاث اإلاٗخمض ٞو

ضَّ طل٪ صاللت ٖلى ٧ىن اإلاٗخمض ٌٗاو ُٗ َُ ا للمدبىب وبزباًجا لهض١ خبه . ل
ً
ي مً الهٟاث الضالت ٖلى اإلاغى اؾخُٗاٞ

 التي ؤقغها بليها ٢بل ٢لُل . ح ٢هغ قضًض جُىع بلى ٣ٖضة الخسلي

والخ٤ ؤهىا بطا هٓغها بلى معجم الكٗغ الٛؼلي مً الجاَلُت وختى الٗهغ الخضًض ، أللُٟىا لخل٪ ألالٟاّ و 

ا . ومً طل٪  : ًُ  الهٟاث خًىًعا َاٚ

ل الِك٨غّي  ىسَّ
ُ
 : ر ٢ى٫ اإلا

َخا    َٟ ى ال
َ

ل َٖ ُذ 
ْ
ل

َ
ْض َصز

َ
٣

َ
يرِ         َول ُِ

َ ْ
ْىِم اإلا َُ ْ

 ِة الِخْضَع ِفي ال

ًْ َخُغوعِ  ُل َمــا ِبِجْؿـِمَ٪ ِم ا ُمَىـ         زَّ ًَ ـــْذ 
َ
ال

َ
ـــْذ َو٢

َ
َضه

َ
ٞ 

ـي َوِؾـيِري  ِىّ َٖ َضِئي  َْ ا
َ
ٞ ٪ِ ـْيُر ُخـ     ِبّ

َ
 ِظْؿِمي ٚ

َّ
٠

َ
 َما ق

 : ص و٢ى٫ ألاْخَىم

ي ُمكَخ٠ٍ ِبِل٣اِئها     َوُخمَّ 
ّ
لُذ ِبو

ُ
 الَخالقي َبُيىا ػاَصوي ُؾ٣ْما  ِبطا ٢

ْغجيّ  َٗ  : ط و٢ى٫ ال

ُم 
َ

ـ٣ جي الؿَّ َّٟ ـ
َ

ى َبِلُـُذ وَخـّتى ق ْخَغَيِجي  َخـتَّ
َ
ـّج بي ُخبٌّ ٞإ

َ
 ل

ٌ
ـي اْمـُغئ ِ

ّ
 به

 : ع و٢ى٫ الٗباؽ بً ألاخى٠

غصًُض 
َ
سخي ج ُّٟ َى

َ
ُه ِبَؼٍِض ج

َ
ااصي َؾا٦ًِىا            َول

ُ
ِ٪ في ٞ  ماػا٫َ ُخبُّ

ـٌ َوُظلىصُ َخّتى َبغ    بَّ ًُ ٓاٌم  ِٖ  
ّ
غي      ِبال

ُ
ما ج

َ
ىا٥ِ ٞ ََ  ي ِظؿمي 

 : ػ و٢ى٫ ؤبي هىاؽ

ؾ٣امُ     
َ
كٟى ِبِه ألا

ُ
ى٫ٍ ح

َ
َؾّمي     ُعبَّ ٢

ُ
٢ى٫ُ َمً ال ؤ

َ
ٛىا ما ؤ ِ

ّ
 بل

 : ؽ و٦ظا ٣ًى٫ ابً اإلاٗتز

خِم وَ 
َ

٣ُم في الل ًَ ِمىُه الؿُّ َّ
َم٨

َ
ٍم       ج َُّ َ ُبغَء ُمَخ َ

لىَن اَلل
َ
ؿإ

َ
ال ح

َ
 الَضِم ؤ

ضون   :  ف وابً ٍػ

لُِل    َٖ ٗلُِل َنّبٍ    َصخُِذ الُىّصِ طي ِظؿٍم 
َ
ِهَٟذ ِمً ح

َ
 َوَُٞم ؤ

 :  م و٢ى٫ الباعوصّي في الٗهغ الخضًض

ُم 
َ

٣ ى ِظْؿَمُه الؿَّ
َ

ْبل
َ
ُخبُّ ؤ

ْ
ُه ال َّٟ َ

ًْ ق َها    َم
َ
ُذ ل

ْ
ل

ُ
ِجْؿِم ٢

ْ
ِلَُل ال َٖ َعا٥َ 

َ
ْذ ؤ

َ
ال

َ
٢ 

 456ن مظَب الٗغب في اليؿِب ؤٖجي ما ط٦ٍغ ابً عق٤ُ ال٣يرواوّي ثو٧ان الكٗغاء بهظا الهيُ٘ مد٣٣ي
ً
ٌ ه٣ال

خَماِوث "
ُ
ّؼ٫ِ اإلا

َ
َخٛ

ُ
. ٌٗجي ؤن الكاٖغ في ًٞ  ى ًٖ بٌٗ الى٣اص مً ٧ىن " الٗاصة ٖىض الٗغب ؤّن الكاٖغ َى اإلا

خه ، وجإ٦ًُض  ؼا٫ ؛ ؤزًغا للكى١ ولٖى  ا ٖلى نض١ مدبخه . اليؿِب البض ؤن ًبالٜ في بْهاع ما اٖتراٍ مً ُؾ٣م َو

ا مً الكٗغاء الٛؼلين في َظا الىدى الظي هداٍ ، وؤن طل٪ لم  ًٖ ًَ ٖباص لم ٨ًً بض وهسلو مً َظا بلى ؤن اإلاٗخمَض ب

ت ، ٦ما ط٦غ ناخب الضعاؾت . ّ
ٍُ هاب

ُٖ  ٨ًً هخاَط ٣ٖض هٟؿُت ؤو ايُغاباث 

 الىمىطط الشاوي :
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ا مهمىًما بهمىم ٚامًت ... ومهما ًجتهض في جٟؿير خاله َظٍ ٞةهه ط٦غ ؤنَّ اإلاٗخمض ٧ان صائم ال٣ل٤ ، " ٌِٗل حًِٗؿ 

 
ً
 ال ًجض ؤمامه بال الهغوب والُٛاب ًٖ الىظىص . ومً َىا ًغجمي في ٖالم الُٛاب ٢ائال

 بال٣ٗل جؼصخم الهمىم ٖلى الخكا      ٞال٣ٗل ٖىضي ؤْن جؼو٫ ٣ٖى٫  

ت للكغوٍ ألاؾاؾُت التي ًغج٨ؼ ٖليها الىظىص البكغي, طل٪ الىظىص الظي  ٩ٞإهما ٌٗبر ًٖ جل٪ اإلاٗاهاة الجظٍع

ان ما  ظٍ الخلُٟت الٗضمُت وٛهذ ٖلُه ب٢باله ٖلى الخُاة لىال ؤجها ؾٖغ  ٖلى زلُٟت مً الٗضم. َو
ً
٣ًىم ؤنال

 جخدى٫ بلى خاٞؼ مً خىاٞؼ ؤلا٢با٫ ٖليها : 

ـــــُل ٖلل ٞااص٥ ٢ض ؤبّل ٖلــــــــــــــــــُل       واٚىم خُاج٪ ٞالب٣اء  ـــــ ـــ ــ  ٢لـ

ل "  ؤْن ٣ًا٫ : ٍَى
ً
 .ٍ لى ؤنَّ ٖمغ٥ ؤل٠ ٖام ٧امل       ما ٧ان خ٣ا

ظا ال٨الم هىا٢كه مً وظهين :   َو

 ألاو٫ : ؤنَّ َظا البِذ : 

 بال٣ٗل جؼصخم الهمىم ٖلى الخكا      ٞال٣ٗل ٖىضي ؤْن جؼو٫ ٣ٖى٫  

ت والىظىص البكغي ال٣ائم ٖلى زلُٟت مً الٗضم . وال ال ٖال٢ت له ب٣غاءة اإلاال٠ التي جخدضر ًٖ اإلاٗاهاة ا لجظٍع

ًبا واضًخا!  ل م٘ ٧ىن اإلاٗجى ٢ٍغ  ؤصعي إلااطا ًداو٫ اإلاال٠ الظَاب بًُٗضا في الخإٍو

ٞاإلاٗخمض ٌكير بلى اإلاؿاولُت ال٨بيرة التي ٌكٗغ بها ال٣ٗالء وؤصخاب الٟهم ، بسالٝ الجهالء ؤو املجاهين  ؛ ٞهاالء 

ً في مأالتها. في عاخت ووُٗم   مً الهمىم التي ٌكٗغ بها ال٣ٗالء مخ٨ٍٟغ

َهاب"   ُٗ ى مٗجى مُغو١ مخضاو٫ ٖىض  ٖضص ٚير ٢لُل مً الكٗغاء صون ؤن ٩ًىهىا مهابين بــــ"ال ؤو ٚيٍر مً  ّ َو

 : 
ً
 ال٣ٗض الىٟؿُت ، ومً طل٪ بِذ اإلاخىبّي الكهير الظي ؤيخى مشال

٣ِلِه  َٗ ك٣ى في الَىُِٗم ِب ٌَ ٣ِل  َٗ ُم        طو ال َٗ ى ًَ ٣اَوِة 
َ

ِت في الك
َ
زى الَجهال

َ
 َوؤ

 و٦ظا ٢ىله : 

   ُ٘
َّ
َخَى٢ ًُ ّما َمضخى ٞيها َوما  َٖ ٍل       ِٞ و ٚا

َ
ٍل ؤ َِ  ِلجا

ُ
هٟى الَخُاة

َ
 ج

ري ث
ُ
 َـ :284و٢ى٫ الُبْدت

ًؾا في اإلاِٗكت للٟتى    وال ِٖل بال ما َخَبا٥ به الجهل 
ْ

م ُبا
ْ
 ؤعي الِخل

باجت الؿٗضّي ث
ُ
 َـ :405وابً ه

ــــل٣م  ـــ ـــ ـــــ ـــ ٗـ ىض مٗاقغ ٧ال  ما با٫ َٗم الِٗل ٖىض مٗاقغ     خلى ٖو

ـــه      ال ِٖل بال ِٖل مً لم ٌٗلم  ـــــ ـــ بُاء ٞةهـ  مً لي بِٗل ألٚا

 َـ :296وابً اإلاٗتز ث 

ًْ ٣ٖال    َ
 وخالوة الضهُا لجاَلها              ومغاعة الضهُا إلا

 وآلزغ:

 لىباَت مخٗب        والِٗل ِٖل الجاَل املجهى٫ وؤزى الضعاًت وا 

ُىتهم لخٛير ألاخىا٫,  ٕ و٧ل َظي ألاقٗاع م في ٖا٢بت ألامىع ٞو جاو٫ بلى ؤن الخُاة ال جهٟى لل٣ٗالء ل٨ثرة ٨َٞغ

ا : "  ًٟ وبهما جهٟى للُجْهل الٛاٞلين ًٖ ٖىا٢بها . ٣ًى٫ بٌٗ قغاح قٗغ اإلاخىبّي حٗل٣ًُا ٖلى بِخه اإلاكاع بلُه آه
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اَن ِفي الك٣او 
َ
ل ِبطا ٧ َِ َجا

ْ
ْخَىا٫ َوال

َ ْ
ُمىع َوٖلمه بخدى٫ ألا

ُ ْ
ا٢َِبت ألا َٖ َمت ل٨ٍٟغ ِفي  ْٗ اَن ِفي و

َ
ا٢ِل ٌك٣ى َوِبن ٧ َٗ ْ

ُهَى ال
َ
ة ٞ

ه " خسٞى ُه ًخ٨ٟغ ِفي ٖىا٢ب ؤمٍغ ٍو هَّ
َ
 أِل

ّ
ا٢ل ٢ِ َٖ ْىلهم َما ُؾّغ 

َ
ِخه َو٢لت ج٨ٍٟغ ِفي الٗىا٢ب. َوِمْىه ٢

َ
ل ْٟ َ

َى ، . و  ٙ ًىٗم ِلٛ

 ٦ما هغي ، اإلاٗجى ُٖىه الظي ٖىاٍ اإلاٗخمض في بِخه الٟائذ ، بًُٗضا ًٖ جدمُل البِذ ٞى١ ما ًدخمل . 

٤ َظا الترجِب: 
ْ
 الشاوي : هالخٔ ؤن اإلاال٠ ؤصاع جدلُله ألبُاث اإلاٗخمض اإلاظ٧ىعة في الىو الؿال٠ َوٞ

ُٟت الٗضمُت التي ٢ام ٖليها الىظىص البكغي ٞىٛهذ ٖلُه ب٢باله ٢ا٫ اإلاٗخمض : بال٣ٗل جؼصخم الهمىم ٖلى الخكا ... زم جظ٦غ الخل

 بخل٪ الخجغبت ٖلى الخُاة, بُض  ؤجها ما لبصذ ؤن جدىلذ بلى خاٞؼ مً خىاٞؼ ؤلا٢با٫ ٖلى الخُاة لضي 
ً
اإلاٗخمض, ٣ٞا٫ مخإزغا

 الىٟؿُت الٗم٣ُت :

ـــــل ٖلل ٞااص٥ ٢ض ؤبلَّ ٖلُـــــــــــــــــل         واٚىم خُاج٪ ٞا  ُـ  لب٣اء ٢ل

ل    ؤْن ٣ًا٫ ٍَى
ً
 لى ؤنَّ ٖمغ٥ ؤل٠ ٖام ٧امل        ما ٧ان خ٣ا

ل٨ً ؤلاق٩ا٫ َىا ؤن جغجِب ألابُاث لِـ ٦ظل٪, بل وعصث ألابُاث في الضًىان بسالٝ َظا الترجِب , ٖلى َظا 

 : ٝ الىدى

الَب٣اءُ 
َ
ٞ ٪َ

َ
لُُل            واَٚىم َخُاج َٖ َبّل 

َ
ض ؤ

َ
ااَص٥َ ٢

ُ
ل ٞ ِ

ّ
ل لُُل  َٖ

َ
٢ 

ُل  ٍى
َ
٣ا٫َ َ ًُ ن 

َ
 ٖاٍم ٧اٍمٍل        ما ٧اَن َخ٣ا ؤ

ُ
ل٠

َ
مَغ٥َ ؤ ُٖ نَّ 

َ
ى ؤ

َ
 ل

٣ى٫ُ  ُٖ ؼو٫َ 
َ
ن ج

َ
ىضي ؤ ِٖ ٣ُل  َٗ لى الَخكا    ٞال َٖ ؼَصِخُم الُهمىُم 

َ
٣ِل ج َٗ  ِبال

 ٢هُضجه بالبِخين : ٖلل ٞااص٥...بلخ, زم زاجًما بالبِذ : بال٣ٗل جؼصخم الهمىم..
ً
 .بلخ .ٞىلٟي اإلاٗخمض باصئا

ؿاِئل 
ُ
ّم الخدلُل اإلاترجب ٖلُه. ومً خ٣ىا َىا ؤْن و

َ
ًْ ز وبطا بُل الترجِب الظي اج٩إ ٖلُه اإلاال٠ في جدلُله, بُل ِم

اإلاال٠ : لم ؤوعصث ألابُاث بترجِب ًسال٠ جغجُبها الىاعص في الضًىان ؟ ٣ٞض ٞغى اإلاال٠ ٖلى ال٣هُضة ٢غاءة 

 ل٣لب جغجُبها ٖل
ً
ن.مخٗؿٟت ايُغجه ايُغاعا  ى َظا الىدى ل٣ُ٘ في زلل منهجي َبّيِ

 الىمىطط الشالض :

ط٦غ ناخب الضعاؾت بٌٗ ؤقٗاع اإلاٗخمض التي جُغ١ ٞيها ل٠ُُ زُا٫ املخبىبت ، واظخماٖه بها في اإلاىام ؛ 

 ، يمً ما ط٦غ مً ؤصلت ، ٖلى ٣ٖضة الِخَهاء التي ٌٗاوي منها اإلاٗخمض ٖلى اإلاؿخىي الىا٢عي ما ظٗل
ً
ه لُخسظٍ صلُال

م والخُا٫
ْ
ٌ في الُخل  : ٥ . وط٦غ مً ؤقٗاع اإلاٗخمض ، ٢ىله ١ ًلجإ بلى الخٍٗى

ــــــــاصي 
َ
َض٥ِ الىزير وؾــــــــ ِٖ تي      و٧إنَّ ؾا َٗ  بوي عؤًخِ٪ في اإلاىام َضجُ

ٍُ ِمً َوظضي َوَى٫ ُؾهاصي ق٩ى
َ
ىِث ما         ؤ

َ
٣ِخجي َوق٩

َ
ما ٖاه هَّ

َ
 َو٧إ

لــــ
ًّ
 ـــــــى       والىظىخين وهلُذ مى٪ ُمــــــــــــــــــــــَغاصي و٧إهجي ٢بلُذ سٛغ٥ والُ

َٗم ُع٢اصي
َ
٢ُذ َ

ُ
ّب لي ما ط ِٛ ِ٪ ػاِئٌغ          في ال َٟ ُ

َ
ىال ؤنَّ َ

َ
ىا٥ِ ل ََ  َو

 : ٫ و٢ىله

 واظخىــــــــــــــــى وعصا
ً
ٌّ به جٟاخت ْهضا        ٞٗ ّض والنَّ

َ
ها الخ ُٟ  ؤباح لُُٟي َُ

 
َ

 ق
ً
ـــــــــــــــّضا وؤلشمجي سٛغا

َ
َُل لي ؤوي قممُذ به هــ

ُ
س

َ
ؿَُمُه            ٞ

َ
 َممُذ و

بُـــــضة      ٦ما ٢ض َؾ٣ْذ ٢لبي ٖلى خّغٍ بغصا ُٖ  ؾ٣ى هللا نىب ال٣ُِغ ؤم 
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ً
ظا ما صٞٗىا بلى ج٣ضً م و٢ض ٖل٤ ٖلى اإلا٣ُٗت ألاولى ٢ائال غ : " بن ألابُاث جٌُٟ بمٗاوي الخغمان والبٗض وألاع١ ... َو

ب 
َّ

ظ َٗ ٌُ ٣غ بإهه  ظا البٗض الىٟسخي ٌٗبر ًٖ العجؼ والخهاء اإلاٗىىّي, ٞالكاٖغ ٌٗتٝر ٍو ؤهه بٗض هٟسخي ال وا٢عي, َو

 ًٟجغ ُٞه َا٢خه لىال ؤّن ألاخالم جم٨ىه مً طل٪ ".
ً
 خين ال ًجض مجاال

وألاخالم ( مُغو٢ت في الكٗغ الٗغبي ٢ضًًما  والخ٤ ؤّن َاجُ٪ اإلاٗاوي والضالالث ) ال٠ُُ ، اإلاىام ،  ل٣اء املخبىبت في ٖالم الخُا٫

ً جل٪ اإلاٗاوي ؤلُٟىا ؤبا خُان  ا . وهًٓغا لخل٪ ال٨ثرة ال٩ازغة مً الكٗغاء الظا٦ٍغ ًً ا ختى ٚضث َغائ٤ وؤؾالُب ًخ٣ُل بًٗها بٗ
ً
وخضًش

ه ث 414الخىخُضّي ث  ٍى
َ
 , يمً ؾاالاجه الكهيرة البً ِمْؿ٩

ً
ٕى الكاٖغ ٌ , ًٖ َظا ألامغ ؛ ٣ُٞى 421ٌ ؾائال

ُ
ِجي ًٖ َول

ْ
ز ٫ :" َخّضِ

 , و
ُ
ْذ به الّهبابت

َ
ِبص َٖ ظا مٗغوٝ ٖىض مً  ٨ظا ججض ؤنىاٝ الىاؽ. َو . َو  ,  بال٠ُُ , وحكبِبه به , واؾتهخاٍع بظ٦ٍغ

ُ
لِخ٣َْخُه الّغ٢ِت

ِل٤َ  َٖ  شخو ومداِؾَىُه , و
َ
ت َُ ْ

ْذ ُُٖىه ِخل َٟ  ". ن ٞااُصٍ َىاٍ وخبهوؤِل

٠ اإلاغجضخى ث  ٌ ص٣ًُ٢ا خين ٖض ال٠ُُ وما ًخٗل٤ به باًبا ٢ائًما بىٟؿه , ٢ض ؤَا٫ الكٗغاء 436ولظا ٧ان الكٍغ

ىا وجٟىىىا  .ٌ ُٞه وؤ٢هغوا وجهٞغ

 : و ومً ألاقٗاع التي وعص ٞيها جمجي ونا٫ املخبىبت في اإلاىام ، ٢ى٫ ٖمغ بً ؤبي عبُٗت 

ِت ا َجىَّ
ْ

َضي ال
َ
ِتي       ل َٗ َىاِم َضِجُ

َ ْ
َمى ِفي اإلا ُْ َ

َذ ُؾل ُْ َ
َم َول ْو ِفي َظَهىَّ

َ
َغاِء ؤ ًْ َ

خ
ْ

 ل

 :ي  و٢ى٫ الٟغػص١

ِم 
َ
َب َملش َُ َ

َ
َخُِ٪ ؤ َٟ َ

مُذ ِمً ق
َ
ش

َ
تي          َول َٗ ىاِم َضجُ

َ
ًُخِ٪ في اإلا

َ
ض َعؤ

َ
٣

َ
 َول

َىان 
ْ
 :أ أ  و٦ظا ٢ى٫ ؤخض ألا٢

٤ ُِٞ٪ البـــــــــاعص  ول٣ض عؤًخ٪ في اإلاىام ٧إهمـا            ٖاَُخجي مً ٍع

ا في ٞغاف واخـضو٧إنَّ ٦ٟ٪ في ًضي و  ًٗ  ٧إهىـــا             بدىـــــــــــــــــا ظمُ

ا لِـ بال. وويٗىا َظا ال٣ُض " في  ًُّ ٞهظٍ قىاَض ٖلى ؾبُل الخمشُل ؛ للضاللت ٖلى ٧ىن ألامغ ، في ؤٚلبه ، ج٣لًُضا ٞى

 ؤٚلبه " ؛ إلم٩ان حٗل٤ ألامغ بخجغبت وا٢ُٗت ، ٦ما ؾُإحي مٗىا بٗض ٢لُل .

ٟٚل ناخب الضعاؾت ؾُا١ قٗغ اإلاٗخمض وما وعص ُٞه مً ٢غائً ، ولى ٞٗل طل٪ الؾخُإ ٢غاءة َظا ؛ و٢ض ؤ

ل البُٗض. وه٨خٟي َىا بةًغاص ؾُا١ اإلا٣ُٗت الشاهُت مً قٗغ اإلاٗخمض ؛  الكٗغ ٢غاءة متزهت صون خاظت بلى َظا الخإٍو

 لىىاػن بين ال٣غاءة في يىء الؿُا١ وبين ال٣غاءة بمٗؼ٫ ٖىه .

ان ًٖ اإلاٗخمض ٣ًى٫ ناخ َُ ٣ْ ِٗ ة: " وإلاا ونل " ب ب ب ٢الئض ال
َ
ْىَرك

ُ
اؾخضعى طا الىػاعجين ال٣ائض ؤبا الخؿً بً  ث ث " ل

 ُٞه ػائغ مً ُمغا٢ِب، ولم ًبُض ُٞه ٚير هجم زا٢ب، ٞىنل وما لألمً بلى ٞااصٍ 
َ

س٠ ًَ الِؿ٘ لُلخه جل٪ في و٢ذ لم 

ى ًخسُل ؤن الجى نىاعم وههى٫، بٗض ؤن وصخى بما  َؿُه، ونى٫، َو
َ
و

َ
٠، ووصٕ مً جسل٠. ٞلما مشل بين ًضًه ؤ

ّ
زل

ْغَب صمىعي، بٟخاة هي الكمـ ؤو 
َ
خه بين يلىعي، و٨ٟ٦ٟذ ُٞه ٚ ت وفي الىٟـ ٚغام ٍَى َُ بُِل

ْ
وؤػا٫ جىظؿه، و٢ا٫: زغظذ مً ِبق

ها ،  و٢ض ٢لُذ في ًىم وصاٖها، ٖىض جُٟغ ٦بضي واههض
ُ
ال

َ
خ

ْ
ُدى٫ُ ٢لُبها وال زل ًَ  اٖها :٧الكمـ بزالها، ال 

٣ْذ في ؾاخت ال٣هغ عاًاُث  َٟ َ
      و٢ض ز

ً
ــــــــــــت ًّ ض

ُ
ا الخ٣ُىا للىصإ ٚ

ّ
 وإلا

 خّتى ٧إّن ُٖىهىـــا      بجغي الضمٕى الخمغ منها ِظغاخاُث 
ً
 ب٨ُىا صما

خيخجي بضاللها وزًابها، ٣ٞلُذ   :و٢ض ػاعججي َظٍ اللُلت في مطجعي، وؤبغؤججي مً جىظعي، وم٨ىخجي مً ُعيابها، ٞو

هــــــــــــــــــض    ٌٞٗ به جٟاخت واظخىـــــــــــــــــى وعصا ها الخّض والنَّ ُٟ  ؤباح لُُٟي َُ

 ؾ٣ى هللا نىب ال٣ُغ ؤم ٖــــــــــــبُضة    ٦ما ٢ض ؾ٣ذ ٢لبي ٖلى خّغٍِ بغصا " .
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خىضح مً َظا الىو ؤن اإلاٗخمض ٖبر بكٍٗغ َظا ًٖ ججغبت وا٢ُٗت ج ت بٗض ٍو خمشل في الكى١ الكضًض لخل٪ الجاٍع

ا ًٖ الٟغا١ الايُغاعي الظي خضر في ٖالم ال٣ُٓت والىا٢٘ .  ًً ؤْن بٗضث الك٣ت بُنهما , ٞجاء ٖالم ألاخالم حٍٗى

ىا بلى الىنا٫  ا مً املخبين والٗكا١ ألالى َٖغ ًٖ واإلاٗخمض بط ًسىى جل٪ الخجغبت وبخمشلها قًٗغا ، لم ٨ًً بض

َغًيا في ؾيرة اإلاٗخمض ، ولِـ هدُجت "مخالػماث الخُالي بٗض ؤ َٖ ؿىا مً الىنا٫ الخ٣ُ٣ي. ؤي ؤن ألامغ َىا ظاء  ٌِ
َ
ْن ؤ

 مغيُت" ؤو "٣ٖض هٟؿُت" صائمت .

غى ٢غاءة   مخ٩لٟت ٖلُه .َظا ٧ل ما حشخي به ال٣غاءة في يىء الؿُا١ ، بًُٗضا ًٖ ٖؼ٫ الىو ًٖ ؾُا٢ه ، ٞو

 ض الضاللت ٖلُه .وخؿبىا ما ط٦غها قاًَضا ٖلى ما هٍغ

ت : ُّ  املخىع الغاب٘ : مى٠٢ الباخض و٧لمت زخام

هسلو مما ؾب٤ بُاهه بلى ؤّن ٧ل الىماطط التي اٖخمض ٖليها ناخب الضعاؾت مً قٗغ اإلاٗخمض ، لها هٓائغ ٖىض 

٧لهم ٚيٍر مً الكٗغاء ، وؤّن َغص مىهج ناخب الضعاؾت ًىجم ٖىه ال٣ى٫ بإن ُظل الكٗغاء ال٣ضامى ، بن لم ٨ًً 

اث  ى جىظه ٚير ؾضًض هاجج ًٖ ٖضم الض٢ت في جُب٤ُ الىٍٓغ ، مهابىن ب٣ٗض هٟؿُت وايُغاباث ؾلى٦ُت . َو

 الٛغبُت ٖلى الىهىم الٗغبُت ال٣ضًمت . 

ا جاًما ؛ بل ٧ل ما هغظٍى جغقُض الخُب٤ُ ولً ًخد٤٣ َظا بال ب٣غاءة  ًً ٌ اإلاىهج الىٟسخي ٞع ًّ ْاّن ؤهىا هٞغ َظا ؛ وؤعظى ؤال ًٓ

ضم ال ىهىم ٢غاءة مخإهُت مً وحي الش٣اٞت الى٣ضًت التي هبدذ في ْاللها ، بياٞت بلى ٢غاءتها في يىء ؾُا٢ها اللٛىّي والاظخماعّي ٖو

ىىة . َٖ ْؿًغا و
َ
 مً الىلىط بليها بخهىعاث ؾاب٣ت ؛الؾخسغاظها ٢

ً
 ٖؼلها ٖىه . بضال

ُخه وهىصح للباخشين اإلاٟخىهين باإلاىهج الىٟسخي ومهُلخاجه " ؤْن ٩ًى  ًٖ مغامي هىا ؤ٦ثر خظَعا وؤال حٛغحهم ْىاَغ ال٨الم وخٞغ

ىا . ولُدبدغوا ولُخٗم٣ىا في ال٣غاءة في ٖلم الىٟـ ٦ما ًدلى لهم ، 
ُّ
ل ًِ

ىا وٍُ
ُّ
ل ًِ

ًَ ألاصباء الظًً ًضعؾىجهم ختى ال 

ال ًإجُه الباَل ٖلى ؤال حهملىا خاؾتهم الى٣ضًت ؤو ًظَبىا ٞيرصصوا مهُلخاث طل٪ الٗلم و٧إنَّ مضلىالتها وحي 

إل ٖلى الكٗغ ال٣ضًم ر ر البخت . ٞما ؤ٦ثر ألازُاء في ٦الم ٖلماء الىٟـ وبدىثهم ! " . ٦ما هىصح لهم ب٨ثرة الَا

ل .   والخٗم٤ في ٞهمه والهبر ٖلى ٖىاء بدشه ؛ ٧ي ٩ًىهىا بَىْجىٍة مً ؾىء ال٣غاءة والخإٍو

 

 كائمة املصادر واملراجع

اث ، ازخُاع ألانمع - ُّ  7ٌ ،  جذ : ؤخمض قا٦غ / ٖبضالؿالم َاعون ، صاع اإلاٗاٝع ال٣اَغة 216ٍي ث ألانمٗ

 م .1993

 1ؤلاماء الكىاٖغ, ؤبى الٟغط ألانٟهاوّي, جذ : ظلُل الُُٗت, صاع الىًا٫ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ بيروث ٍ -

 م. 1984َـ / 1404

ووي٘ ٞهاعؾه : مهُٟى الؿ٣ا / ببغاَُم الخبُان في قغح الضًىان ) قغح صًىان اإلاخىبّي(, يبُه وصدخه  -

 م  .1936ٌ 1355ألابُاعّي, ٖبض الخُٟٔ قلبي / مُبٗت مهُٟى البابّي الخلبّي وؤوالصٍ بمهغ , 

ت الٗامت لل٨خاب ال٣اَغة   -          م.2014زهام وه٣ض ، َه خؿين ، الهُئت اإلاهٍغ

ضون وعؾائله ، جذ : ٖلي ٖبضالُٗٓم ، جهًت مه -  م.1980ال٣اَغة  ص. ٍ   غ للُباٖت واليكغصًىان ابً ٍػ

الم ببٛضاص  - ضّي, جذ: ٖبض ألامير مهضي خبِب الُائّي, وػاعة ؤلٖا ْٗ باجت الؿَّ
ُ
 م.1977-صًىان ابً ه

ىلّي ، جذ : بهجذ ٖبضالٟٛىع الخضًثّي ، َُئت ؤبى ْبي للش٣اٞت والترار  - صاع ال٨خب -صًىان ؤبي هىاؽ بغواًت الهُّ
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ىُت ؤلاماعاث  م .2010 1الٗغبُت اإلاخدضة ، ٍ الَى

٠ ، صاع  - صًىان ؤقٗاع ألامير ؤبي الٗباؽ ٖبضهللا بً دمحم اإلاٗتز باهلل الخلُٟت الٗباسخّي ، جذ : دمحم بضٌ٘ قٍغ

 م (.1977ص . ث ) ع٢م ؤلاًضإ ماعر بؿىت  1اإلاٗاٝع مهغ ٍ

 م .1998بيروث ص. ٍ صًىان الباعوصي ، جذ : ٖلي الجاعم / دمحم ق٤ُٟ مٗغوٝ ، صاع الٗىصة  -

 .3صًىان البدتري, جذ : خؿً ٧امل الهيرفي, صاع اإلاٗاٝع ال٣اَغة ص.ث ٍ -

ت ٍ -  م  .1954ٌ 1373 1صًىان الٗباؽ بً ألاخى٠ ، جذ : ٖاج٨ت الخؼعجّي ، مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهٍغ

لُائي / عقُض الٗبُضي ، َـ( ، جذ : زًغ ا392صًىان الٗغجي )عواًت ؤبي الٟخذ الكُش ٖشمان بً ظجي اإلاخىفى  -

 م  .1956ٌ 1375 1بٛضاص ٍ –لكغ٦ت ؤلاؾالمُت للُباٖت 

صًىان اإلاٗخمض بً ٖباص, جذ : خامض ٖبض املجُض / ؤخمض ؤخمض بضوي, مغاظٗت :َه خؿين, صاع ال٨خب والىزائ٤  -

 م.2000َـ, 1421 3ال٣ىمُت ال٣اَغة ٍ

ين الاًىبّي / ٢صخي الخؿين ، صاع الغائض الٗغبّي بيروث قغح الىاخضّي لضًىان اإلاخىبّي ، يبُه وقغخه : ًاؾ -

 م .1999ٌ 1419 1لبىان ، ٍ

 م. 1983  1قغح صًىان الٟغػص١, بًلُا خاوي, صاع ال٨خاب اللبىاوي / م٨خبت اإلاضعؾت بيروث, ٍ -

ت ال٨بري ال٣اَغة ٍ - َـ  1380 2قغح صًىان ٖمغ بً ؤبي عبُٗت, دمحم مدحي الضًً ٖبض الخمُض, اإلا٨خبت الخجاٍع

 م.1960

 1َـ, جذ: مهُٟى ٖلُان, ماؾؿت الغؾالت بيروث 441ٍقغح قٗغ اإلاخىبي, ابً ؤلاٞلُلي ألاهضلسخي ث  -

 م.1998 -َـ 1418

 .م1990ٌ 1411 2ال٣اَغة ٍ قٗغ ألاخىم ألاههاعّي ، جذ : ٖاص٫ ؾلُمان ظما٫ ، م٨خبت الخاهجي -

٠ اإلاغجضخي، جذ: دمحم ؾُض ٦ُال - َـ, 1374 1وي, مُبٗت ِٖسخى البابي الخلبي ال٣اَغة ٠ٍَُ الخُا٫, الكٍغ

 م.1955

 م .2000ٌ 1420 1الٗمضة في نىاٖت الكٗغ وه٣ضٍ ، جذ : الىبىّي قٗالن ، م٨خبت الخاهجّي ال٣اَغة / ٍ -

ذ ٕ - ت ال٩ٍى غ ، قا٦غ ٖبضالخمُض ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ ت في ًٞ الخهٍى ُّ  م ،1987ًىاًغ  109الٗملُت ؤلابضاٖ

ىف ، صاع اإلاىاعة ألاعصن ٢ٍالئ - ُان ،  ابً زا٢ان ، جذ: خؿين زٍغ ٣ُْان ومداؾً ألٖا ِٗ م 1989ٌ/ 1409 1ض ال

. 

اإلاٗخمض بً ٖباص ؛ صعاؾت هٟؿُت ، دمحم زُِ ، عؾالت ماظؿخير ظامٗت ؤلازىة مىخىعي بىالًت ٢ؿىُُىت  -

 م.2005بجمهىعٍت الجؼائغ، 

 م .1995 2، بيروث / ٍمعجم البلضان ، ًا٢ىث الخمىّي ، صاع ناصع -

معجم مهُلخاث الخدلُل الىٟسخي ، ظان البالول ، جغ : مهُٟى حجاػّي ، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث  -

 م1997ٌ 1417 3واليكغ والخىػَ٘ بيروث ٍ

غاء الكغ١ ال٣اَغة ٍ -  م .2003ٌ 1424 1مىاهج الى٣ض الٗغبي الخضًض ، ببغاَُم ٖىى ، م٨خبت َػ

ميكُت الهضع ال٣اَغة  -الٗغب في ال٣ضًم والخضًض ، ببغاَُم ٖىى ، م٨خبت الكُش ؤخمض الى٣ض ألاصبي ٖىض  -
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 م .2015ٌ 1436 1، ٍ

: ؤخمض ؤمين / الؿُض ؤخمض ن٣غ, الهُئت الٗامت  - ه, وكٍغ الهىامل والكىامل, ؤبى خُان الخىخُضي و مؿ٩ٍى

 .68ل٣هىع الش٣اٞت ؾلؿلت الظزائغ ع٢م

 

 الهىامش

 

                                                 
ً الٗغبي بالخالٝ الظي زاع في مُل٘ ألاعبٗين مً ال ؤ  م، ودمحم مىضوع ث ٣1954غن الؿال٠ بين ؤخمض ؤمين ثًم٨ً الخمشُل ٖلى طل٪ في الَى

غاء الكغ١ ال٣اَغة 1965ٍ ٞهاًٖضا . ٣ٞض ٖغى  79م ، م2003ٌ 1424 1م . اهٓغ : مىاهج الى٣ض ألاصبي الخضًض ، ببغاَُم ٖىى ، م٨خبت َػ

 عجأٍ مىاؾًبا . ؤؾخاطها الض٦خىع ببغاَُم ٖىى لُٝغ مً َظا الخالٝ م٘ مىاػهت بين عؤي الىا٢ضًً ، وجغظُذ ما ا

م٨ً الخم ٌ والاؾخهجان باصًت  . ٍو شُل ٖلى طل٪ ؤما في الٛغب ؛ ٞةطا هٓغها بلى ٦ُُٟت جل٣ي الى٣ض الٛغبي لضعاؾاث ٞغوٍض هٟؿه ، أللُٟىا ٖالئم الٞغ

ضم ال٨ٟاءة ، بياٞت باالهخ٣اصاث ال٣اؾُت التي ُنىبذ بلى صعاؾت ٞغوٍض ًٖ لُىهاعصو صاٞيشخي ؛ ٣ٞض ونٟها بٌٗ الى٣ضة الٛغبُين بالؿُ دُت ٖو

غ ، قا٦غ ٖبضالخمُض ، ؾل ت في ًٞ الخهٍى ُّ ؿلت ٖالم بلى الخٗؿ٠ وال٣ٟؼ بلى الىخائج صون م٣ضماث ٧اُٞت . اهٓغ جٟانُل طل٪ في :  الٗملُت ؤلابضاٖ

ذ ٕ ت ال٩ٍى  . 36 – 34م ، م1987ًىاًغ  109اإلاٗٞغ
هي ث 1964حٗض صعاؾخا ال٣ٗاص ث  ب  اث الخدلُل الىٟسخي في م ًٖ " ؤ1980م  والىٍى بي هىاؽ "  مً ؤقهغ الضعاؾاث الخُب٣ُُت التي ؤٞاصث مً هٍٓغ

ا ه٣ض َه خؿين ث  م 1973ٞهم الكٗغ ال٣ضًم وعؾم نىعة إلابضُٖه مً زال٫ هخاظهم . و٢ض ُوظهذ لخل٪ الخجغبت ه٣ضاث ٚير ٢لُلت ، مً ؤقهَغ

ا ًٖ ا الط  و العلاد؛ بط هغاٍ مىخ٣ًضا ٖلى  الظي ظاء مغًّ
 
َىاؽ وشخهِخه ، قٗغ الٛلى في جُب٤ُ اإلاىهج الىٟسخي ٖلى ىيهيالن

ُ
ا ؤجهما ؤزغظا  ؤبي ه ًُ ُمغجئ

ب ؤو بُٗض، و٢ا٫ بنَّ  ٤ الؿىاء ٟٞهمه ٖلى ٚير وظهه وخمل  النىيهيشخهُت قائهت ال ٖال٢ت لها بالىىاسخّي مً ٢ٍغ " الخىي ب٣غاءة الكٗغ ًٖ الٍُغ

٤ُُ، وؤيإ عوٖخ ًُ ه وظماله، وؤطَب بهجخه وُعَواَءٍ، وظٗله ؤقبه بما ٌٗغى للمدمىم مً الهظًان " . اهٓغ : زهام وه٣ض ، ٖلُه مً ألاز٣ا٫ ما ال 

ت الٗامت لل٨خاب ال٣اَغة  هي ُٟٞه ٞىائض 232-231م ، م2014 -َه خؿين ، الهُئت اإلاهٍغ . وهىصح بمغاظٗت ؾائغ ٦المه في مىا٢كت ال٣ٗاص والىٍى

 هج الىٟسخي ٖلى شخىم ألاصباء ؾُما ال٣ضامى .٦شيرة وآعاء عنِىت خى٫ جُب٤ُ اإلاى
 . 81 – 41م  1مج 2اهٓغ جغظمخه : الظزيرة ، ابً بؿام ، ١ ث 
 بُاهاث الضعاؾت : ر 

ت  ، دمحم زُِ ، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخير في ألاصب ال٣ضًم ، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ُّ ظامٗت  اإلاٗخمض بً ٖباص ؛ صعاؾت هٟؿ

 م . 2005 – 2004مىخىعي الجؼائغ ، ؤلازىة 
 . 94 – 92،  م  84 – 83اهٓغ : م   ط 
 وما بٗضَا . 81اهٓغ : م  ح 
اث ، ازخُاع ألانمعي ث   ر  ُّ  . 60م ، م1993 7ٌ ،  جذ : ؤخمض قا٦غ / ٖبضالؿالم َاعون ، صاع اإلاٗاٝع ال٣اَغة 216ٍألانمٗ
 . 244م ، م 1990ٌ 1411 2م٨خبت الخاهجي ال٣اَغة ٍقٗغ ألاخىم ألاههاعّي ، جذ : ٖاص٫ ؾلُمان ظما٫ ،  ص 
بٛضاص  –َـ( ، جذ : زًغ الُائي / عقُض الٗبُضي ، لكغ٦ت ؤلاؾالمُت للُباٖت 392صًىان الٗغجي )عواًت ؤبي الٟخذ الكُش ٖشمان بً ظجي اإلاخىفى  ط 

 . 5م ، م1956ٌ 1375 1ٍ
ت ٍ صًىان الٗباؽ بً ألاخى٠ ، جذ : ٖاج٨ت الخؼعجّي ، مُبٗت ع   . 105م ، م1954ٌ 1373 1صاع ال٨خب اإلاهٍغ
ىلّي ، جذ : بهجذ ٖبضالٟٛىع الخضًثّي ، َُئت ؤبى ْبي للش٣اٞت والترار  ػ  ىُت ؤلاماعاث -صًىان ؤبي هىاؽ بغواًت الهُّ صاع ال٨خب الَى

 .631م ،  م2010 1ٍ الٗغبُت اإلاخدضة ، 
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٠ ، صاع اإلاٗاٝع مهغ ٍصًىان ؤقٗاع ألامير ؤبي الٗباؽ ٖبضهللا بً دمحم اإلاٗ ؽ  ص . ث ) ع٢م ؤلاًضإ  1تز باهلل الخلُٟت الٗباسخّي ، جذ : دمحم بضٌ٘ قٍغ

 . 418م  1م ( ، ط1977ماعر بؿىت 
ضون وعؾائله ، جذ : ٖلي ٖبضالُٗٓم ، جهًت مهغ للُباٖت واليكغ ال٣اَغة  ص. ٍ   ف   . 191م ، م1980صًىان ابً ٍػ
 . 570م ، م1998م / دمحم ق٤ُٟ مٗغوٝ ، صاع الٗىصة بيروث ص. ٍ صًىان الباعوصي ، جذ : ٖلي الجاع  م 
 .789م 2م ، ط2000ٌ 1420 1الٗمضة في نىاٖت الكٗغ وه٣ضٍ ، جذ : الىبىّي قٗالن ، م٨خبت الخاهجّي ال٣اَغة / ٍ ى 
 . 119 – 118م ٍ 
َهاب )  ّ  ُٗ ا ٖ nevroseال غاى حٗبيًرا عمؼًٍ ش الُٟلي للشخو ، ( : بنابت هٟؿُت اإلايكإ ج٩ىن ٞيها ألٖا ً نغإ هٟسخي ٌؿخمض ظظوعٍ مً الخاٍع

بت والضٞإ . وله نىع وؤهىإ ، ًم٨ً مغاظٗتها بك٩ل مٟهل في : معجم مهُلخاث الخدلُل الىٟسخي ، ظان البالول ، ت ما بين الٚغ ك٩ل حؿٍى  َو

 ٞهاًٖضا . 329م ، م 1997ٌ 1417 3جغ : مهُٟى حجاػّي ، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ بيروث ٍ
 عاظ٘ ألاقٗاع التي ط٦غهاَا في : ٕ 

 2م ، ط1999ٌ 1419 1قغح الىاخضّي لضًىان اإلاخىبّي ، يبُه وقغخه : ًاؾين الاًىبّي / ٢صخي الخؿين ، صاع الغائض الٗغبّي بيروث لبىان ، ٍ -

 . 980 – 979م

ي٘ ٞهاعؾه : مهُٟى الؿ٣ا / ببغاَُم ألابُاعّي, ٖبض الخُٟٔ قلبي /  مُبٗت الخبُان في قغح الضًىان ) قغح صًىان اإلاخىبي(, يبُه وصدخه وو  -

 . 124م 4م  ، ظـ1936ٌ 1355مهُٟى البابي الخلبّي وؤوالصٍ بمهغ , 

الم ببٛضاص  - ٗضّي, جذ: ٖبض ألامير مهضي خبِب الُائي, وػاعة ؤلٖا باجت الؿَّ
ُ
 . 351م,م1977صًىان ابً ه

 . 1616, م3امل الهيرفي, صاع اإلاٗاٝع ال٣اَغة ص.ث ٍصًىان البدتري, جذ : خؿً ٧ -

 .8م 4م, ظـ1998 -َـ 1418 1َـ, جذ: مهُٟى ٖلُان, الؿٟغ الشاوي ماؾؿت الغؾالت بيروث 441ٍاهٓغ : قغح قٗغ اإلاخىبي, ابً ؤلاٞلُلي ألاهضلسخّي ث  
 . 124م 4/ الخبُان في قغح الضًىان ط 981 - 979م 2قغح الىاخضّي لضًىان اإلاخىبّي ، ط ٙ 

َـ, 1421 3صًىان اإلاٗخمض بً ٖباص, جذ : خامض ٖبض املجُض / ؤخمض ؤخمض بضوي, مغاظٗت :َه خؿين, صاع ال٨خب والىزائ٤ ال٣ىمُت ال٣اَغة ٍ ٝ 

 . 25م ، م2000
ٗجي ناخب الضعاؾت ب٣ٗضة الخهاء مٗىاَا املجاػي الظي ًخلخو في الهٗىبت التي ٌٗاهيها الٟ 93 – 90اهٓغ : م  ١  غص في جد٤ُ٣ طاجه بهىعة . َو

ض مً اإلاغؤة ؛ ما ظٗله  ّض مً طل٪ بزٟا٢ه في جد٤ُ٣ ما ًٍغ ض في الىا٢٘ اإلاِٗل  ؛ ٖو حهغب بلى مؿخ٣لت . بياٞت بلى العجؼ  ًٖ جد٤ُ٣ ٦شير مما ًٍغ

ظا ما ؤزبدىا ٖضم صخخه ُٞما ها٢كىاٍ في متن الىع٢ت .  اهٓغ :  ا ًٖ َظا ال٨بذ . َو ًً  . 151ٞهاًٖضا / م 64م ٖالم ألاخالم ؛ حٍٗى
 . 9الضًىان ، م  ٥ 
 . 7الضًىان ، م ٫ 
 . 91م م 
: ؤخمض ؤمين / الؿُض ؤخمض ن٣غ, الهُئت الٗامت ل٣هىع الش٣اٞت ؾلؿلت الظزائغ الهىامل والشىامل,  ن  ه, وكٍغ ؤبى خُان الخىخُضّي و مؿ٩ٍى

 .306م ( , م1951 1ال٣اَغة ٍ –) مهىعة ًٖ َبٗت لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ  68ع٢م
 .14 – 13م, م1955َـ, 1374 1جذ: دمحم ؾُض ٦ُالوي, مُبٗت ِٖسخى البابي الخلبي ال٣اَغة ٍاهظر كتابه : طيف الخيال,  ه 
ت ال٨بري ال٣اَغة ٍشرح ديىان عمر بن أبي ربيعة و   .501م , م 1960َـ  1380 2, دمحم مدحي الضًً ٖبض الخمُض, اإلا٨خبت الخجاٍع

 .443م 2م, ط 1983  1بًلُا خاوي, صاع ال٨خاب اللبىاوي / م٨خبت اإلاضعؾت بيروث, ٍدق, شرح ديىان الفرز  ي 
م,  1984َـ / 1404 1ؤبى الٟغط ألانٟهاوي, جذ : ظلُل الُُٗت, صاع الىًا٫ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ بيروث ٍإلاماء الشىاعر,  أ أ 

ى الٗبض . .194 – 193م  ًّ ، َو  وألا٢ىان : واخضَا ٢ِ
ىف ، صاع اإلاىاعة ألاعصن ٍابً زا٢ان,  العليان, كالئد  ب ب    . 65 – 64مم ، 1989ٌ/ 1409 1جذ: خؿين زٍغ
بت . اهٓغ :  ث ث  ْضِمير قغقي ٢َغ

ُ
٣ا٫ لغ٢ت، بؿ٩ىن الغاء بٛير واو. وهي مضًىت باألهضلـ مً ؤٖما٫ ج  .25م 5ط معجم البلدانٍو

 .230م .م2015ٌ 1436 1ى ،  م٨خبت الكُش ؤخمض ميكُت الهضع ال٣اَغة ، ٍ، ببغاَُم ٖى  النلد ألادبي عند العرب في اللديم والحديث ر ر 
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ة إضاءات لغوية 
ّ
وملسات بيانية يف ضوء قراءات نصي  

 
 عاصم زاهي مفلح العطروز: الدكتور 

  منيسوتا _اجلامعة االمريكية / اجلامعة اإلسالمية
  -امللخص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

(. وللس وملساث بياهيت في طىء كزاءاث هصّيت إطاءاث لغىيتمىهْى هصه السضاػت هى )

 .حاءث في ملسمت ومبحثحن وداجمت

ت التي فإما اإلابحث ألاٌو فةهجي دللخه  حٔسزث فيها لسضاػت بٔى اللواًا اللغٍى

ت. ودللذ اإلابحث الثاوي جباًيذ ألافياضألاكىاٌ، وحـٔبذ آلاضاء، و  ، فجاء ٓىىاهه: وكفاث لغٍى

فٔطهُذ في ول هصه الىكفاث ول ما هىذ ؤٓطفه مما كاله الىحاة، واؿخملذ للىكفاث البُاهُت. 

 ٓلُه اإلالازض، ودخمُذ اللٌى فيهم بما ؤٓخلسه وؤضاه.
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 -املقدمة:
 -بن الٔمل ألازبي 

ً
 وان ؤم هثرا

ً
ت ٓلى غحر هصا هى ضوهت غّىاء ؤو غازة حؼىاء، وبن مً ًسضغ البالغ -ؿٔطا

ُٓيُه ًٓ ول مِاهط الطوٓت والبرآت والبهاء، فال حهمه مً الغاهُت ؤو العهطة ػىي مٔطفت اػم هصه  همً ٌغمى 

 ٓلى مٔطفت هْى البُان؛ مً الدـبُه، ؤو الاػخٔاضة، ؤو الىىاًت، ؤو 
ً
ؤو هْى جلً، فُإحي الهسف مً زضاػخه كلطا

لىِط والخإمل في بسٌٕ ؤلىاجها وجىاػم ؤحعائها، فاػخجالء هصا الطواء، وؿم لىن البسٌٕ في هصا اإلاثاٌ ؤو شان، زون ا

 شًان الٔبحر

وبن ٓسم بًالء بٔى الساضػحن للحالت الىفؼُت لألزًب والـآط وما حؼخحله مً ٓىاًت وحؼخإهله مً       

ىله: )ُٔىْذ(، وكىله: اهخمام حٔلهم ال ًلخفخىن بلى اهخلاء الـآط ؤو ألازًب أللفاُه؟! فلاض ػىاء ٓىسهم ك

)ضحلْذ(، وكىله: )باهْذ(؟!. مٕ ؤن ليل لفّ مً هصه ألالفاَ مٔجى وزاللت جذخلف ًٓ ألادطي؛ فالـآط ًيخلي منها 

 ما وافم حالخه الىفؼُت.

 للبحث، وال كوُت للسضغ، هما ؤزفٕ للجّس 
ً
ا ٓلى هصا الىهج ػخيىن هصه السضاػت. ولؼُذ ؤضي مىهٓى

م، وؤزىض للفوٌى مً مىهْى حٔسزث فُه ألاكىاٌ، وحـٔبذ اإلاصاهب، وكوُت وؤحفع للهمت، وؤبٔث  ٓلى الدـٍى

لت مً ٓلل الخالف. ومىهْى هصا اإلابحث واحس مً هصه  جباًيذ فيها ألافياض؛ فياهذ موّىت لخباًً آلاضاء، ٓو

ت والبُاهُت التي اث، وكوُت مً هصه اللواًا، وهى الىكىف ٓلى بٔى اللواًا اللغٍى حٔسزث فيها  اإلاىهٓى

 ألاكىاٌ وآلاضاء. 

تفإما وكس وان ٓىىان هصه السضاػت هى  ُّ ت وإلاؼاث بُاهُت في هىء كطاءاث هل ، فلس ضؤًذ بهاءاث لغٍى

 ؤن جيىن هصه السضاػت ٓلى الىحى آلاحي:

 املبحث ألاول: إطاءاث لغىيت:

 إلاطاءة ألاولى:   -

لحم بإواد 
ُ
. وػىذلم هصه الىكفت لسضاػت )الهاء( التي ج

ً
 ؤم حطفا

ً
 وان ؤم فٔال

ً
 ط اليلم، اػما

ٔطف بهاء 
ُ
وهمهس لهصه الهاء بلىلىا: بجها حطف ػاهً ، ًاحى بها للىكف، ولبُان الحطهت ؤو الحطف كبلها. وح

الؼىذ، ؤو هاء الىكف، ؤو هاء الاػتراحت. ومثاٌ بُاجها للحطف بلحاكها باألػماء اإلاىسوبت؛ هحى: وامٔخلماه. 

ً الفخح في آدط الاػم اإلاخمىً.لبُان ؤن ألالف كب لحم إلزباث جىٍى
ُ
 لها هي ؤلف الىسبت، ولِؼذ ألالف التي ج

ؤما بلحاكها باألػماء للىكف وبُان الحطهت، فةن ؤهثر ما ٌؼخلعمها مً ألاػماء جلً اإلاوافت بلى همحر اإلالً: )الُاء(؛ 

 هحى: غالمي. واإلأطوفت ؤًوا بُاء اإلاخيلم.

ىتها فللَذ في الىكىف ٓليها: هصا غالمي. حاظ، ولم جىً  ومٔلىم بإن هصه )الُاء(
ّ
ًجىظ فيها الدؼىحن، ؤو الفخح . فةشا ػى

 في حاحت بلى بلحاق هصه الهاء.

ْه.  َُ : هصا غالم وبشا ؤضزث الىكىف وبُان الحطهت، لعمً بلحاق هصه الهاء؛ بش ال ًجىظ الىكىف بال ٓلى ػاهً. فخلٌى

ًَ ومىه كٌى اإلاامً: "هائم اكطؤوا  ْه" "هل َُ ْه". وكٌى اليافط: "ما ؤغجى ٓجي مال َُ ي مالق حؼاب
ّ
ي ُىيذ بو

ّ
ْه" " بو َُ هخاب

ْه".  َُ  ٓجي ػلٌاه

 .
ً
ت حمٕ مصهط ػاإلاا لحم بها هصه الهاء ؤًوا : ألاػماء اإلاثىاة، وألاػماء املجمٓى

ُ
 ومً ألاػماء التي ج
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في ألاػماء اإلاثىاة، والىاو ؤو الُاء في ألاػماء ومٔلىم بإن هصه ألاػماء جيخهي بإكىاث اإلاّس: ألالف ؤو الُاء 

ت حمٕ  ت حمٕ مصهط ػاإلاا، ًلي كىث اإلاس )هىن( مىؼىضة في ألاػماء اإلاثىاة، مفخىحت في ألاػماء املجمٓى املجمٓى

 مصهط ػاإلاا.

س  هما فةشا ؤضزث الىكىف ٓليها، وبُان الىؼطة ، ؤو الفخحت، ؤلحلذ باالػم هصه )الهاء(، فللَذ هحى: هصان ٍظ
ً
ا

ْه. وزبىث الىىن كبلها ًمىٕ الخباغ هصه الهاء بالهاء التي هي همحر الغُبت اإلاواف بلُه. بش 
َ
هاضباِهْه، و : هم هاضبىه

: هما هاضباه، و: هم هاضبىه.  في ؤلاهافت ًجب حصف الىىن، وكٌى

لحم بها هصه )الهاء( هصلً، الومائط اإلاىفللت؛ هحى : هى ، و هي.
ُ
ومٔلىم بإن وليهما  ومً ألاػماء التي ج

 ، 
ً
مبجٌي ٓلى الفخح . فةشا ؤضزث الىكىف ٓلى ؤّحهما فإهذ بالخُاض، فةّما ؤن جمّس همت الهاء في )هى(، فخلحر واوا

: ِهْي .  : ُهْى . وجمّس هؼطة الهاء في )هي(، فخلحر ًاء، فخلٌى  فخلٌى

لحم هصه الهاء ، فخحلم غطهحن؛ هما: بُهاض حطهت البىاء )ا
ُ
لفخحت(، والىكىف ٓلى ػاهً ، وبما ؤن ج

ْه" . ومنها ؤًوا الومائط اإلاخللت؛ هحى واف  َُ ْه(. هحى كىله حّل ؿإهه: " وما ؤزضان ما ِه َُ : )ُهَىْه(، و: )ِه فخلٌى

ىَذ الياف ، حاظ، ولم ًلعمً بلحاق هصه الهاء. 
ّ
: ما ضؤًً؟. فةشا ػى

ً
 الخٌاب. وهحىه ؤن حؼإٌ ؤحسا

، ؤو بُهاض الىؼطة، لبُان ؤهً جذاًب امطؤة، وبشا ؤضزث الىكىف وبُهاض الف
ً
خحت؛ لبُان ؤهً جذاًب ضحال

ْه؟، و: ما ضؤًِىْه .
َ
 ؤلحلذ هصه الهاء، فللَذ: ما ضؤًى

( للغائباث. ًَّ ( للمذاًباث، و )ُه نَّ
ُ
 ومنها هصلً همحرا ؤلاهار املخخىمان بالىىن اإلاـسزة: )ؤهت

ن اإلاـسزة، ؤلحلذ هصه الهاء. وهحىه ما كّفى به الـآط فةشا ؤضزث الىكىف ٓلى ؤّحهما، وبُان حطهت الىى 

 ببطاهُم ًىكان كلُسجه )الحمائم البُواء(؛ حُث كاٌ:

هْ 
َّ
ي أردد سجعهى

ّ
ْه          أو

َّ
 بيع الحمائم حسبهى

هْ 
َّ
 رمش السالمت والىداعت          مىذ بدء الخلم ُهى

م. فةشا ؤضزث الىكىف ٓ
َ
لى ؤحهما وبُان حطهت بىائه )الفخحت(، كلَذ: ؤًَىْه ومنها بٔى الِطوف؛ هحى: ؤًً، وز

ْه. مَّ
َ
 و ز

وبن ؤهثر ألافٔاٌ التي حؼخلعم بلحاق هصه الهاء بها بشا ؤضزث الىكىف ٓليها وبُان حطهت بىائها ، جلً ألافٔاٌ التي هي 

ٔطف باللفُف اإلافطوق. 
ٌ
 ٓلى حطف واحس. وهي ألافٔاٌ اإلأخلت الٌطفحن ، التي ح

ت فإزدلذ ٓليها ؤحس ؤحطف الجعم ، حصفَذ حطفّي الٔلت،  وهصه ألافٔاٌ بشا بيُتها لألمط ، ؤو واهذ موآض

ٔطف بٔحن الفٔل. فخبيُه ٓلى الىؼط. فخلٌى في  ٌُ ولم ًبم بال حطف واحس هى الحطف الصحُح )ألاوػٍ( ، ؤو ما 

 : (، وفي وفى: )ِف(، وفي وقى: )ِق(... هما جلٌى ِْ ِٕ ...هحى: وش ى )ِؾ( . وفي وعى: )  ال حِف ، ولم ح

ْه، ِفْه ، كْه ... هما  ِٓ : ِؿْه ،  فةشا ؤضزث الىكىف ٓليها وبُان )الىؼطة( ٓالمت بىائها، ؤلحلذ هصه الهاء. فخلٌى

ْه ...  ِٔ
َ
ْه ، لم ح ـِ

َ
: ال ح  جلٌى

ًاء. فةشا ومنها هصلً ألافٔاٌ اإلأخلت آلادط. وهصه جيخهي بإلف مىللبت ًٓ واو ؤو ًاء؛ بمٔجى ؤن ؤكلها واو ؤو 

خبذ ؤلفا مللىضة؛ هحى: ضمى . 
ُ
خبْذ ؤلفا مىخلبت ؤو كائمت؛ هحى: زٓا. وبشا وان ؤكلها ًاء ه

ُ
 ه

ً
 وان ؤكلها واوا
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ل الفٔل بلى اإلاواْض ، ؤو باإلجُان بملسضه. فاإلاواْض مً زٓا  وحؼخٌُٕ مٔطفت ؤكل ألالف ؤ واو هي ؤم ًاء، بخحٍى

 ٌي(.)ًسٓى(، ومً ضمى )ًطمي(. وملسض ػعى )ػع

ت فإزدلذ ٓليها ؤحس ؤحطف الجعم، حصفَذ حطف الٔلت،  وهصه ألافٔاٌ بشا بيُتها لألمط ، ؤو واهذ موآض

. وفي ضمى: اْضِم ، و : لم ًطِم. وفي هحى: زها: اْزُن، و: لم ًْسُن... َٕ َٕ ، ولم حؼ  فللَذ في هحى )ػعى(: اْػ

ؤلحلذ هصه )الهاء( . فحللَذ ؿطي الىكىف  فةشا ؤضزث الىكىف ٓلى ؤحس هصه ألافٔاٌ وبُان حطهت بىائه،

ا،   وموآض
ً
يذ ببُان الحطهت ؤكل الحطف املحصوف. فةشا وان الفٔل مما ًيخهي باأللف ماهُا ُّ ٓلى ػاهً، وب

لت، والفخحت ؤلف كلحرة. فخلٌى في هحى: ػعى  حصفذ ألالف، وفخحذ ما كبلها زاللت ٓليها؛ بش )ألالف( فخحت ًٍى

 : )) واهِط بلى ًٔامً وؿطابً لم ٌؼعى، و: ضعى ًطعى: ا
ً
طا ْه. وهحىه كىله حٔالى في دٌابه ٍٓع َٔ ْه و: لم حؼ َٔ ػ

ْه. واكل )ًدؼّىْه( : ًدؼّجى ؛ بمٔجى: ًخغّحر. فحصف حطف الٔلت للجعم، وفخح الىىن اإلاـسزة كبل هصه الهاء،  ًدؼىَّ

ٌّ بالفخحت ٓلى ؤن املحصوف ؤلف .  فس

 ؛ هحى:
ً
ْه. وبشا وان ؤكل ألالف واوا

ُ
ْه، ولم جسه ُٓ ْه. ولم جس

ُ
ْه، و: ازه ُٓ فسللذ  زٓا ًسٓى، و: زها ًسهى . كلذ : از

لت، والومت واو كلحرة.  بالومت ٓلى ما كبل الهاء ٓلى ؤن املحصوف واو . بش الىاو همت ًٍى

: ابِىْه، و: لم وبشا وان ؤكل ألالف ًاء؛ هحى: ضمى ًطمي، بجى ًبجي. كلذ في الىكىف ٓلُه: اضِمْه، و: ال جطِمْه . و

لت، والىؼطة ًاء كلحرة. وهحىه  ًبِىْه. فسللذ بالىؼطة ٓلى ما كبل الهاء ٓلى ؤن املحصوف ًاء . بش الُاء هؼطة ًٍى

كىله حّل ؿإهه: )) فبهساهم اكخِسْه((. وهى مً الفٔل )اكخسي( )ًلخسي(، وبجي لألمط، فحصف حطف الٔلت )الُاء( ، 

 الىؼطة ٓلى الحطف الصي كبلها ُزٌ ٓلى ؤن املحصوف ًاء .  وؤلحلذ هصه الهاء للىكف. وببُان

ومنها هصلً ألافٔاٌ اإلااهسة بىىن الخىهُس. فةشا ؤضزث الىكىف ٓليها وبُان حطهت الىىن ، ؤلحلذ هصه 

ْه.  : آلمىَّ ًَّ  )الهاء(، فللذ في هحى : آلَم

ْه. وبشا وبن حطهت الحطف الصي كبل الىىن جسٌ ٓلى املخاًب. فةشا وان مفطزا م صهطا فخحخه، فللذ: آلمىَّ

ْه. وبشا وان مؼىسا بلى واو الجمآت، حصفذ الىاو وهممذ هصا الحطف،  واهذ املخاًبت ؤهثى هؼطجه، فللذ: آلِمىَّ

ْه. : آلُمىَّ  فخلٌى

( بمٔجى: ؤكِبْل. فةشا ؤضزث الىكىف ٓلُه وبُان حطهت اإلاُم اإلاـسزة، ؤلحلذ هصه الهاء مَّ
ُ
، فللذ: ومنها هصلً )َهل

ْه. مَّ
ُ
 هل

ؤما الحطوف التي جلحم بها هصه الهاء، فةن ؤؿهطها )بّن( حطف الجىاب الصي هى بمٔجى: ؤَحْل، ؤو : ؤم . فخلٌى في 

. فخلٌى في  ٔلَّ
َ
َذ ، و: ل ُْ ْه. وؤهثر كبائل الٔطب اػخٔماال له لهصا اإلأجى كبُلت كَطف. ومنها هصلً : لَ

ّ
الىكىف ٓلُه : به

ْه الىكىف ٓلى ؤحهم
َّ
 .(1)ا: لَُخْه، و: لٔل

 إلاطاءة الثاهيت: -

، ومىفُا: )ال ًجُب(. وهلٌى فُه
ً
 :وكفخىا ٓىس الفٔل : )ًجُب( مثبخا

 للمٔجى الصي ؤضازوه
ً
فةشا ؤضاز   .ًذٌئ بٔى الساضػحن في اػخٔماٌ هصا الفٔل، فِؼخٔملىهه اػخٔماال مٔاهؼا

 –ؤحسهم 
ً
 ًٓ جإدحره اللالة ًٓ و  -مثال

ً
كتها، فبسال مً ؤن ًلٌى له: )ًجب( ؤال جادط اللالة ًٓ ؤن ًىهى ؤحسا

: )ال ًجب( ؤن جادط اللالة ًٓ وكتها وكتها.  .حؼمٔه ًلٌى
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 جلٌٕ الـاْض 
ّ

وبشا ؤضاز آدط ؤن ًحصض غحره مً كٌٕ الـاْض وؤلاؿاضة حمطاء. فبسٌ ؤن ًلٌى له: )ًجب( ؤال

: )ال ًجب( ؤن جلٌٕ الـاْض وؤلا  وؤلاؿاضة حمطاء.  .ؿاضة حمطاءحؼمٔه ًلٌى

 جادط ٓمل 
ّ

وبشا ؤضاز زالث ؤن ًىصح ؤحسا بٔسم جإدحر ٓمل الُىم بلى الغس. فبسال مً ؤن ًلٌى له: )ًجب( ؤال

: )ال ًجب( ؤن جادط ٓمل الُىم بلى الغس، وهىصا فةشا ؤضزَث ؤن ًيىن اػخٔمالً لهصا  .الُىم بلى الغس. حؼمٔه ًلٌى

كىلً: )ال ًجب(، هى ٓحن كىلً: )ًجىظ(. فإهذ بشا كلذ : )ال ًجب(، الفٔل اػخٔماال صحُحا ػلُما، فآلم ؤن 

 فيإهً كلذ: )ًجىظ(.

وآلان فلىٔس بلى ألاكىاٌ الؼابلت التي كُل فيها: )ال ًجب(، ولىوٕ مىهٔها: )ًجىظ(، زم لىىِط ولىخإمل، هل 

ؼخلُم، ؤم بهه ًىللب بلى ٓىؼه؟ : )ًجىظ( ؤن جادط .ًصح الىالم َو وهل . اللالة ًٓ وكتها؟فهل ًصح ؤن جلٌى

: )ًجىظ( ؤن جلٌٕ الـاْض وؤلاؿاضة حمطاء؟ : )ًجىظ( ؤن جاحل ٓمل بلى . ًصح ؤن جلٌى وهل ًصح ؤن جلٌى

: )ال ًجب( في مثل هصه ألاحىاٌ غحر صحُح، وؤهه ٓىؽ اإلاطاز.الغس؟ : بن كٌى  .بهً حخما ػخلٌى

ي كىلً بشا كلذ: )ال ًجب(. ؤًصح ؤن جوٕ دالكت اللٌى بشا كلذ: )ال ًجب(، فيإهً كلذ: )ًجىظ(. فاهِط ف

 .(2)مىهٔها ولمت : )ًجىظ(؟ فةن صّح فآلم ؤن اػخٔمالً لها صحُح ػلُم ، وبال فال

 إلاطاءة الثالثت: -

وػىذلم هصه الىكفت للحسًث ًٓ دٌإ ؿائٕ في اػخٔماٌ مفهىم: )الخىاحس( و: )ؤن ًخىاحس، ؤو 

 و هلٌى فيها:.ًخىاحسوا(

لُه فةن كىلهم: )ؤن ًخىاحسوا(، مٔىاه: آلم ؤن )الخىاح  س( مٔىاه: بُهاض )الىحس(؛ وهى : الحب الـسًس. ٓو

س ؤن ًِهط ما به مً حّب ؿسًس، غحر ؤن ٌٔاهم حبِبه،  ؤن ًِهطوا ما بهم مً حب ؿسًس. وماشا ًلىٕ مً ًٍط

مض ي في هّمه وؿّمه وجلبُله؟  .ٍو

 هصا هى مٔجى )الخىاحس( و )ؤن ًخىاحسوا(.

س اإلاـاضهت فيها )الخىاحس( ولىً هم ػ ، مثال: غسا ػخلام كالة لالػدؼلاء، فٔلى مً ًٍط مٔىا ؤحسهم ًلٌى

 .في ػاحت اإلالٔب البلسي، بٔس كالة الٔلط

ىُت )ؤن ًخىاحسوا( في ميان هصا، لُإدص ول  : وكلذ ألاهاحي، فٔلى مً ًحملىن بٌاكت مٔىهت ًو وآدط ًلٌى

 .منهم حلخه

: ٓلى ًلبت الىـ افت )الخىاحس( في ػاحت اإلاسضػت غسا كباحا، كبل كْط الجطغ، وبلباػهم وزالثا ًلٌى

 .الطػمي

خطح مً هصه ألاكىاٌ وهحىها ؤن اإلاطاز واإلاللىز بلىلهم: )الخىاحس( و)ؤن ًخىاحسوا(، هى )الحوىض(. وكس  ٍو

بت و  يُذ مٔجى )الخىاحس(؛ وبه فةن اإلأجى الصي كلسوه وؤضازوه ال ًمذ بلُه بإًت كلت كٍط ُّ لُه فةن ب ال بُٔسة. ٓو

 .اػخٔمالهم هصًً اللفِحن إلأجى )الحوىض( دٌإ

 كالىا، مثال: فٔلى اإلاـاضهحن ، ؤو فٔلى مً ًطغب، )الحوىض(، ؤو: )ؤن ًحوط، ؤو ًحوطوا(، ؤو )ؤن ًإجىا( بلى 
ّ

فهال

 .ميان هصا، ؤو : )ؤن ًيىهىا(، ؤو : )ؤن ًخجمٔىا( في ميان هصا...؟

 .(3) كُال مً كىلهم : )الخىاحس(، و :)ؤن ًخىاحسوا( بن هصه وهحىها ؤصح وؤكىم
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 إلاطاءة الزابعت: -

 :وػيخىكف في هصه السضاػت ٓىس الجصض اللغىي )ب ز ٌ(. وهلٌى فُه

ساجه؛  ( مً هصا الجصض اللغىي. وبهما اػخٔملىا مٍع ٌَ آلم ؤن الٔطب لم ٌؼخٔملىا الفٔل اإلااض ي املجّطز: )َبَس

، جبّسٌ،  ٌَ ٌ، اػدبساٌ... وؤػماء الفآلحن هحى: ؤبسٌ، بّس اػدبسٌ... ، وملازضها؛ هحى: ببساٌ، جبسًل، جبسُّ

واإلافٔىلحن مً مـخلاتها؛ هحى: مبسٌ، مخبسٌ، مؼدبسٌ... ؛ بوم اإلاُم وهؼط الساٌ ألػماء الفآلحن، وبوم اإلاُم 

 .وفخح الساٌ ألػماء اإلافٔىلحن

مٔيىػا، مٕ ؤن  ضها ومـخلاتها ، ٌؼخٔملىجها اػخٔماالوللس وحسُث بٔى مً ٌؼخٔملىن هصه ألافٔاٌ وملاز    

 وان لً زم 
ً
: ؤهذ حٔلم بإهً بشا كمذ بٔملُت ببساٌ ، فةن زمت ؿِئحن: ؿِئا . همهس لها بلٌى

ً
مٔطفخه ػهلت حسا

جطهخه وؤٌُٓخه للٌطف آلادط، وؿِئا ؤدصجه مىه بسٌ الصي ؤٌُٓخه بًاه. وؤهً حؼخٔمل في الحسًث ًٓ هصه 

الجط )الباء( غالبا. وبه، فةشا ؤضزث ؤن حؼخٔمل هصه ألافٔاٌ ؤو ملازضها ؤو ما شهطجه لً مً  الٔملُت حطف

ط هما 
ّ
مـخلاتها اػخٔماال صحُحا، فما ٓلًُ بال ؤن ججٔل )الباء( مٕ )اإلاترون(. وكّسم بٔس شلً في الىالم وؤد

ٌٌّ ٓلى ؤهه هى )اإلاترون(ؿئذ؛ شلً ألن   لً واهذ ٓىسه بلطة، ووان وحىز )الباء( مٕ ؤحس الـِئحن زا
ً
. فهب ؤن حاضا

ٓىسن حلان، فٔطن ٓلًُ ؤو ٓطهذ ٓلُه ؤن جدبازال ، واجفلخما وجمذ اإلابازلت. زم بهً ؤضزث ؤن جذبر ؤحسا 

 ؤبسلُذ )بالحلان(، ؤو: )بالحلان ( 
ً
 )بالحلان(، ؤو: بلطة

ً
، ؤو: ؤبسلذ بلطة

ً
بما جّم، فلل: ؤبسلُذ )بالحلان( بلطة

)اإلاترون(. وكل: )بالحلان( بشا وان َمً جذاًبه ٌٔطفه،  ل هصا صحُح ما زمذ حٔلَذ )الباء( مٕؤبسلذ بلطة. و

فةشا ؤضزَث ؤن حؼخٔمل اإلالازض بسٌ ألافٔاٌ، فلل: جّم ببساٌ ، ؤو جبسًل، ؤو .( فةن لم ًىً ٌٔطفه، فلل: )بحلان

، فلل: هصه البلطة مبسلت اػدبساٌ هصه البلطة )بالحلان( ؤو )بحلان(. وبشا ؤضزث اػخٔماٌ اػم اإلا فٌٔى

)بالحلان( ؤو )بحلان(. وال جلل: هصه البلطة ؤبسلُذ )بها( حلاها، ؤو مبسٌ )بها( حلان؛ ألهً حٔلذ مٕ )الباء( 

 .الومحر الٔائس بلى البلطة؛ فلاضث هي )اإلاتروهت(، فلاض هالمً دٌإ

ٌْ فةشا ٓطفذ هصا ، ووان ٓىس كسًم لً ػُاضة كسًمت، وؤضزث ؤن جىصحه  بةبسالها، فةهً ػخلٌى له: ؤبِس

ٌْ ػُاضجً )بؼُاضٍة (ؤدطي؛ ألن   ؤدطي )بؼُاضجً(. ولً جلٌى له: ؤبس
ً
ٌْ ػُاضة  ؤدطي، ؤو: ؤبِس

ً
)بؼُاضجً( ػُاضة

 (4) .ػُاضجً هي التي ػخترن

 إلاطاءة الخامست: -

َل(. فةشا ؤضزها مٔطفت اػخٔماله، كلىا: بن الفٔل )حؼلل
ّ
َؼل

َ
. وكفخىا ٓىس الفٔل )ح

ً
(، مٔىاه: )دطج( دفُت

، حؼلّل... وػائط ملازضها  ؼلَّ
ْ
، او ساجه؛ هحى: اػخلَّ (، وػائط مٍع وزلُلىا ٓلى هصا، ؤن ؤكله املجطز )َػلَّ

: ػلَّ دالٌس الؼُف. واػخل ػٌٔس  ومـخلاتها، ولها جخومً مٔجى )الخطوج(، ؤو ؤلادطاج، ؤو الاػخذطاج... جلٌى

؛ بمٔجى: ؤدطحه مً غمسه
َ
 .الؼُف

. فبسٌ ؤن ول
ً
 مٔيىػا

ً
لس وحسُث ؤهثرهم ًذٌئىن في اػخٔماٌ هصا الفٔل؛ فِؼخٔملىهه اػخٔماال

(؟  .!ٌؼخٔملىه بمٔىاه، وهى )الخطوج(، فةجهم ٌؼخٔملىهه )للسدٌى
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(، الصي وان ًيبػي ؤن ٌؼخٔمل  ًْ وكازهم هصا الخٌإ بلى ؤن ٌؼخٔملىا مٔه حطف الجط )بلى(، بسٌ )ِم

 ، كاٌ: حؼلل اللم بلى البِذ. وهصا دٌإ. ووان ًجب ؤن مٔه. فةشا ؤضاز ؤحسهم ؤن 
ً
 دفُت

ً
 زدل بِخا

ً
ًذبر بإن للا

 .
ً
 ًلاٌ: زدل اللم البِذ ، زم حؼلل مىه؛ ؤي : دطج دفُت

 " ؛ ؤي الصًً ًفاضكىن   
ً
وليؼخمٕ ولىلِغ بلى كىله حل ؿإهه: "كس ٌٔلم هللا الصًً ًدؼللىن مىىم لىاشا

ذطحىن ٓليه ا، ؤو الصًً ًلىمىن مً مجلؽ ضػٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص دافض ي ضئوػهم اػخذفاًء ومً حمآت اإلاؼلمحن ٍو

 غحر اػدئصان.

مت، وهي كىله ػبحاهه وحٔالى: " كس ٌٔلم هللا "، ومثله كىله جباضن وحٔالى: " كس هطي جللب  وفي هصه آلاًت الىٍط

مه بـط"، " كس وحهً في الؼماء"، " وللس ؤلم ؤهً ًوُم كسضن بما ًلىلىن" ، 
ّ
ٔل ٌُ ما 

ّ
" وللس ؤلم ؤجهم ًلىلىن به

كحن مىىم" ، " كس ؤلم بهه لُحعهً الصي ًلىلىن"...  ٌٔلم هللا اإلأّىِ

 للصًً ًلخلط ٓلمهم في اػخٔماٌ )كس( ٓلى ؤجها جيىن مٕ 
ً
ماث وهحىهً بُاها بّن في هصه آلاًاث الىٍط

ً والخللُل. وبن فيها السلُل والـاهس والحجت إلاً ؤضاز الفٔل اإلااض ي للخحلُم والخىهُس، ومٕ اإلاواْض للدـىُ

 .اػخٔماٌ )كس( مٕ الفٔل اإلاواْض لغطن الخحلُم والخىهُس

ت.  ولىىِط حمُٔا في هصه آلاًاث وهحىهً. بّن في ول منهً )كس( ، وألافٔاٌ بٔسها ولها موآض

مً ؿً في ٓلم هللا ؤو ضئٍخه؟!  وهل زمت مً ؿً مٔها في الفٔل وحسوزه وجحلله وجحلُله وجىهُسه؟. هل زمت

 ػبحان ضبىا وحٔالى.

وبه ، فةشا ؤضزث جىهُس الفٔل اإلاواْض ب )كس( ؛ للفذ ألاهِاض وألاشهان، وللساللت ٓلى الخجسز والاػخمطاض ، 

سان دٌإ  .(5)فافٔل ، ٓو

 إلاطاءة السادست  -

ي: )الابً، والىلس(، ؤو بحن وػىذلم هصه الىكفت لسضاػت الفطق في اإلأجى والاػخٔماٌ بحن ول مً لفِ

سان(؟
ْ
 .لفِي: )ألاوالز ، والِىل

 
ً
 في اإلأجى والاػخٔماٌ، هما ؤن بُنهما ادخالفا

ً
فلفّ )ابً( مفطز مصهط.  .بن بحن لفِي : الابً والىلس اجفاكا

: ابىت ؤو  فخلٌى
ً
 ؤو مثجى ؤو حمٔا

ً
: ؤبىاء ؤو بىىن. وجاهثه مفطزا : ابىان. وججمٔه فخلٌى ُه فخلٌى

ّ
بيذ ، وابيخان ؤو  جثي

 .بيخان ، وبىاث

س، ؤو بلسة، ؤو 
ْ
س، ؤو ِول

ْ
: ؤوالز ، ؤو ُول ساِن. وججمٔه فخلٌى

َ
: َول ُه فخلٌى

ّ
ولفّ )الىلس( مفطز مصهط هصلً . جثي

سة
ْ
 .ِول

: هصا ابً فالن، وهصان ابىاه، وهاالء ؤبىائه ؤو بىىه. وهصه بيذ فالن ؤو ابيخه، وهاجان ابيخاه ؤو  وهما اهً جلٌى

 .يخاه، وهاالء بىاجهب

ُس فالن، وهصان ولساه ، وهاالء ؤوالزه
َ
: هصا َول   فىصلً جلٌى

 ٓلى لفِه هما جبّحن. ولىىً ال جاهث )الىلس( ٓلى لفِه. وهصا ؤٌو فطق 
ً
وللس ؤهثَذ )الابً( وزىِخه وحمٔخه ماهثا

 بِىه وبحن )الابً(.
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: ؤما الفطق الثاوي فهى ؤن لفّ )ولس( ًجخمٕ فُه ؤلافطاز وا لخثيُت والجمٕ ، والخصهحر والخإهِث. فىما ؤهً جلٌى

ُسه، هصا َولُس 
َ
ُسه، وهصه َول

َ
ُسه، وهاالء َول

َ
ُس فالن، وهصان َول

َ
: هصا َول فالن، وهصان ولساه، وهاالء ؤوالزه . فةهه ًصح هصلً ؤن جلٌى

ُسه
َ
ُسه، وهاالء َول

َ
 .وهاجان َول

ًَ آزم ، وال وؤما الفطق الثالث بُنهما ، فةن لفّ )الا       : اب بً( كس ٌؼخٔمل هىاًت ؛ فإهذ جذاًب ؤحسهم فخلٌى

: ولس آزم. ومىه كٌى : ابً الؼبُل ، إلاً وان زؤبه ألاػفاض . وابً الحطب، ؤو ابً اللُل ، للصجاْ مً الطحاٌ.  جلٌى

ْطغ ِٓ م ، للّم. هما ؤن بٔى الحُىاهاث كس ٓطفْذ بلفّ )ابً(؛ هحى: ابً آوي ، و ابً  . وال ٌؼخٔمل  وابً الٌٍط

 . لفّ الىلس لصلً

: هصا ولٌس،  ، فخلٌى
ً
وؤما الفطق الطابٕ بُنهما ، فهى ؤهً حؼخٌُٕ ؤن جلُم الجملت باػخٔماٌ لفّ )ولس( مجطزا

س مٔجى حسازت الؼً . وال حؼخٌُٕ هصا في )ابً( حتى جوُفه فخلٌى هحى: ابً فالن   وكابلجي ولٌس؛ جٍط

، وحب حصف )الىىن( مً آدط الاػم. فخلٌى و بشا ؤهفذ الاػم مثجًى ، ؤو مجمى 
ً
 حمٕ مصهط ػاإلاا

ً
ٓا

 .هحى : هصان ابىا فالن، وهاجان ابيخاه، ؤو بيخاه ، وهاالء بىىه، وهصان ولساه

س. والىلسان : حمٕ ولُس؛ وهى الحسًث الىالزة. هما 
َ
سان(، فةجهما مذخلفان. فاألوالز: حمٕ َول

ْ
ؤما )ألاوالز ، والِىل

سا
ْ
ٌلم ٓلى الٔبُس، ؤو ٓلى الخسم مً الـبابؤن لفّ الِىل ًُ   .(6)ن كس 

 إلاطاءة السابعت  -

ت ، وؤفٔاٌ ألامط ،  وكفخىا هصه ٓىس همحر اإلاخيلمحن اإلاخلل: )ها(. ألاحيام اإلاترجبت ٓلى اجلاله باألفٔاٌ اإلاوآض

 : وهلٌى فيها

واإلافٔىلُت. بمٔجى ؤهه كس ًيىن همحرا  بن همحر اإلاخيلمحن اإلاخلل: )ها( ًخومً اإلأىُحن اإلاخوازًً: الفآلُت،

فآال ، وكس ًيىن همحرا مفٔىال. فةشا وان همحرا فآال ، بجي اإلااض ي مٔه ٓلى الؼيىن، هحى: ) حفِىا( الللُسة 

. هما ؤن اإلااض ي مٔه بشا وان مؤف آلادط ، وحب فً بزغامه، هحى: ؿسزها الحبل، ؿممىا الٌٔط، مطضها 

 باإلاسًىت.

ا مفٔىال ، بلي اإلااض ي ٓلى حاله مً البىاء ٓلى الفخح ، هحى : )حفِىا ( هللا وبًاهم )وضظكىا( وبشا وان همحر 

حمُٔا مً الٌُباث. وبشا وان اإلااض ي مٔه مؤف آلادط ، بلي ٓلى حاله مً ؤلازغام ، هحى : هحب مً ) ؤ حبىا( 

 وؤع مً )ؤ ٓعها ( . 

 . مط ، فةهه ًيىن همحرا مفٔىال به زائماو بشا اجلل هصا الومحر بإي مً فٔلي اإلاواْض ، وألا 

وؤما ًٓ حىم ؤلازغام في اإلاؤف آلادط منهما، فةن ؤلازغام في اإلاواْض اإلاطفْى ؤو اإلاىلىب واحب . وهى في 

في اإلاواْض املجعوم ، وفٔل ألامط حائع ، فةن لً ؤن جسغم فخلٌى : ال هحب مً لم )ًحبىا( ، ؤو مً لم ) ًحببىا ( ، وجلٌى ول مً 

  ألامط ، هحى : اللهم ) ضزها(

 (7) بلى زًىً ضزا حمُال، ؤو : ) اضززها(

  إلاطاءة الثامىت: - 

  مىهْى بهاءجىا هصه ) كس( وهلٌى فيها:

 –آلم ؤهً بشا كلذ 
ً
لم ٌؼخّٔس . كس ) ال جلام ( اإلاباضاة غًسا ؛ بؼبب غعاضة ألامٌاض وجطاهم الثلىج : -مثال

س لالمخحان حًُسا ؛ ف  : فلس وكٔذ في دٌإًً  لس ًىجح ،وكس ) ال ًىجح(ٍظ
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 . ؤهً ؤزدلذ ) كس ( ٓلى فٔل مىفّي ، وهي ال حؼخٔمل بال في ؤلاًجاب وؤلازباث : ؤولهما

 . ؤهً بشا كلذ : ) كس ال... ( ، جيىن كس فللذ ِبـ ) ال ( بحن ) كس ( والفٔل: وزاهيهما

ما فاكل غح ًّ َؼم ، وللوطوضةوال ًجىظ الفلل بُنها وبحن الفٔل بإ
َ
س جىهُس كىلً . ر الل فلس جوٌط بلى ؤن جٍع

سُث به: ب ) كس ( جىهًُسا آدط ، فخلٌى هحى  . كس وهللِا وفُُذ بما هىُذ كس ٓو

ب ،  : ومً الخٌإ ؤًوا جلُُس الصهً بملىلت كس ، حؼخٔمل مٕ الفٔل اإلااض ي إلأجى الخحلُم، ؤو الخلٍط

) كس ( هما اػخٔملذ مٕ الفٔل اإلااض ي للخحلُم ، فلس حؼخٔمل مٕ  بل بن. ومٕ اإلاواْض للدـىًُ ؤو الخللُل

 . اإلاواْض للمٔجى هفؼه

وؤن اػخٔماٌ حطٍف ما في مىهٕ حطف آدط ، كس ًيىن ؤبلغ مً اػخٔماٌ الحطف هفؼه؛ فهى ًوُف بلى 

 .اللٌى مٔاوي وزالالث ، لم جىً ٓىس اػخٔماٌ الحطف ألاكلّي اإلاىهْى لصلً

موللس حاءث ) كس ( م  : مً شلً كىله حٔالى. ٕ الفٔل اإلاواْض للخحلُم في ٓسة مىاهٕ في اللطآن الىٍط

ب وحهً في الؼماء
ّ
﴿ كس ؤلم بهه لُحعهً الصي ًلىلىن ﴾ . وهل في ٓلم هللا ؤو ضئٍخه ؤزوى .﴾ ... ﴿ كس هطي جلل

 . !ؿً ؟

لها ط حلُلٍت وجىهُس جحلُّ  : كٌى الـآطمً شلً . هما ؤجها كس حؼخٔمل مٕ اإلاواْض ؛ لخلٍط

ي بعَع حاجته         وكد يكىن مع املستعِجل الشلُل 
ّ
 كد يدرن املتأو

 : وكٌى آلادط

ِثُر الَحِمُم ألاثيُم 
ْ

ِتُر الَحِىُل التليُّ        وُيك
ْ

 كد ُيل

 . !؟  وهل مً ؿً في هصا هصا ؤوشان

ًسا به ، ؤ ُّ  . و ؿسًس اللطب مىهوبشا وان اػخٔماٌ ) كس ( مٕ الفٔل اإلااض ي ًِل مٔه اإلأجى مل

 ٓلى مٔجى الاػخمطاض في 
ا

فةن اػخٔمالها مٕ اإلاواْض لغطن الخحلُم ،ًجٔله مٌللا مً كُس العمان ، فسالا

ولهصا اإلأجى وهصا الغطن اػُخٔملذ مٕ اإلاواْض في اللطآن . ألاظمىت الثالزت : ماهيها ، وحاهطها ، ومؼخلبلها

م ، و حؼخٔمل في ما ًطاز بُان جحلل  . ه وجىهُس شلًالىٍط

 و بشا ؤضزث اػخٔماٌ )كس(، فال جسدلها ٓلى فٔل مىفي؛ ؤي ال جإِث بٔسها بحطف هفي مٌللا؛ وشلً لؼببحن؛

 ؤولهما: ؤن )كس( مذخلت بالفٔل اإلاثبذ، ال اإلاىفي

ما وزاهيهما: ؤهً بشا ؤزدلذ حطف الىفي بٔسها، فلس فللذ به بُنها وبحن الفٔل. وال ًجىظ الفلل بُنها وبحن ا ًّ لفٔل بإ

سجً به. فإما ما ٓساه فال ًجىظ.  َؼم، وللوطوضة؛ هحى كىلً: )كس وهللِا وفُُذ( لً بما ٓو
َ
 فاكل، بال بالل

ما  ًّ وزاهيهما: ؤهً بشا ؤزدلذ حطف الىفي بٔسها، فلس فللذ به بُنها وبحن الفٔل. وال ًجىظ الفلل بُنها وبحن الفٔل بإ

َؼم، وللوطوضة؛ هحى ك
َ
سجً به. فإما ما ٓساه فال ًجىظ فاكل، بال بالل  . (8)ىلً: )كس وهللِا وفُُذ( لً بما ٓو

 إلاطاءة التاسعت -

المخه ؛ ؤهي كبل الحطف ، ؤم مٕ الحطف ، ؤم بٔس  طاب ، ؤو البىاء ، ٓو ادخلف الٔلماء في مىهٕ حطهت ؤلٓا

 . الحطف
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ًِ : وبن في حصف حطف الٔلت مً الفٔل الىاكم ، في ألامط ؛ هحى  ، اب
ُْ َٕ از  وفي اإلاواْض املجعوم ؛ هحى. ... ، اػ

: َٕ ُْ ، لم ًبِن ، لم ٌؼ   ما ٌؼخسٌ به ٓلى ؤن مىكٕ الحطهت ؤو الٔالمت ، بٔس الحطف.  لم ًس

: ازْٓى . فمٔلىم ؤن حطف الٔلت في هصه ألافٔاٌ ػاهً ؛ ليىهه ٓلت واملت ؛ ؤي : كىث مّس  ُْ وؤكل لم  فإكل از

ُْ : لم ًسْٓى  ُْ وبما ؤن ٓالمت ال. ًس طاب في : لم ًس ى ٓالمت ؤلٓا ُٓ فيإهما ألاكل ازْٓى ْلم . بٔس الحطف  بىاء في : از

الؼيىن التي ٓلى حطف الٔلت، والؼيىن التي هي بٔس الحطف ؛ وهي ٓالمت البىاء ؤو : فالخلذ ػيىهان ًسْٓى ْ

طاب  . ؤلٓا

ٕ ػيىهان . وؤوكٔذ ٓلى ما فحصف الؼاهً الصي هى حطف الٔلت ؛ جذفًُفا ، اللخلائه بؼيىن ؛ ليي ال ججخم

ُْ . كبله حطهت جىاػب كىجه ُْ ، لم ًس  . فُوّم ما كبل الىاو املحصوفت ؛ فلُل : از

َٕ : وفخح ما كبل ألالف املحصوفت ؛ فلُل َٕ ، لم ٌؼ  : وهؼط ما كبل الُاء املحصوفت ؛ فلُل. اػ

ًِ ، لم ًبِن   . اب

، مؼدىسا فُه بلى ما شهطث ، وؤهه ال ٌٔجي جذٌئت  وؤضحى ؤن ًيىن في الٔلم ؤن ما كلذ لِؽ غحر احتهاز مجي

 . (9)الٔلماء الصًً ضؤوا ؤن مىهٕ الحطهت ؤو الٔالمت كبل الحطف ، ؤو مٔه

 إلاطاءة العاشزة -

طاب؛ مً:  ت. واإلاطاز بالٔىامل اللفُِت ، ما ًيىن فُه ؤلٓا ان مً الٔىامل: لفُِت ، و مٔىٍى لإلٓطاب هٓى

بحطف هلب، ؤو حط، ؤو حعم. الىلب في ألاػماء الصي كس ًيىن بـ بّن وؤدىاتها، ؤو بـ الىلب، ؤو الجط، ؤو الجعم، 

ال الىافُت للجيؽ ، ؤو بفٔل مصوىض ؤو محصوف. والىلب في ألافٔاٌ الصي ًيىن بإحطف الىلب ألاضبٔت الطئِؼت: 

ُت: الم الخٔلُل، الم الجحىز، فاء الؼببُت، حتى، واو اإلأُت، ؤو. هصه التي  ؤْن ، لً ، وي ، بشن. ؤو باألحطف الفٓط

 جىلب بـ )ؤن( مومطة وحىبا بٔس بٔوها ، وحىاظا بٔس بٔوها آلادط. والجط، وهى داق باألػماء.

يىن بما ٌٔطف بـ حطوف الجط. وكس حمٔها ابً مالً في ؤلفُخه، فلاٌ :هان حطوف الجط وهي : مً ،  ٍو

ُضّب ، الالم، وي، واو، وجا، والياف ، والبا ، ولٔل ، ومتى، بلى، حتى، دال، حاؿا، ٓسا، في، ًٓ، ٓلى، ُمص، مىص، 

ه )لىال(، ححن ًخلل بها همحر؛ هحى: لىالي، لىالن، لىاله...   وؤهاف بليها ػِبٍى

ا، الم ألامط، ال والجشم 
ّ
يىن بإحطف الجعم ألاضبٔت اإلأطوفت :لم ، إلا ، ٍو ، وهى داق بالفٔل اإلاواْض

ججعم فٔلحن، هحى: بن، ما ، مهما ... .هصه هي الٔىامل التي واهذ مىهْى بهاءجىا.  الىاهُت. ؤو بإزواث الـطي التي

طاب ًجب ؤن ًيؼب بلى الٔامل، ال بلى الحطهت ، التي هي ؤزٌط للٔامل وهخاج لٔمله. فهى ما  وكس كلىا فيها بن ؤلٓا

 ؤو هحى:ًلخويها، وهى ما ًحسزها. ؤبشا ؤٓطبذ هحى: هحً اإلاؼلمحن دحر ؤمت ؤدطحذ للىاغ. 

طاب : مفٌٔى به مىلىب بالُاء ، ؤو بالفخحت ؟! .ؤم  الاحتهاَز الاحتهاَز. ؤو هحى: زُاَبً والىاَض. هىذ جلٌى في ؤلٓا

المت هلبه الُاء ، ؤو الفخحت ؟.  جلٌى : مفٌٔى به مىلىب بفٔل محصوف ، ٓو

طاب ؤضبٔت :  وحىه ؤلٓا

يىن بٔامل مٔىىي، هما شهط الٔلماء. في هصه الزفع طاب فيها هخاحا لٔامل  ، ٍو الحاٌ التي لم ًىً ؤلٓا

لفِي وجطجِبا ٓلُه. ؤحاظ الٔلماء كٌى هحى : مطفْى بالومت ، ؤو باأللف ، ؤو بالىاو ؛ بش لِؽ زمت ٓامل لفِي 

ب ٓلُه الطفٕ ، فُيؼب الٔمل الُه.
ّ
 مصوىض ، جطج
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يىن بٔامل لفِي، هما شهطها في بن وؤدىاتها، و ال الىافُت  للجيؽ. ؤو بٔامل مٔىىي، هما هى والىلب، ٍو

في : الحاٌ، ؤو الخمُحز، ؤو الاػخثىاء... وححن ًيىن الىلب بٔامل لفِي، ًجب وؼبت الٔمل بلُه ، ال بلى الحطهت وال 

ا،  بلى الٔالمت. المت هلبه الفخحت، ؤو ألالف، ؤو الُاء .وبشا وان الٔامل مٔىٍى (، ٓو ًّ فُلاٌ هحى : مىلىب بـ )لى

طاب بلى الحطهت ؤو بلى الٔالمت. فىما ؤحاظ الٔلماء كٌى هحى :فآل ، ؤو مبخسؤ... مطفْى بالومت حاظ ؤن ًيؼب  ؤلٓا

عا؛ بش لِؽ زمت ٓامل لفِي مصوىض  ؤو باأللف ؤو بالىاو ، ؤحاظوا كٌى هحى: حاٌ مىلىب بالفخحت... ول شلً ججٍى

 ًمىً ؤن ًيؼب الٔمل بلُه .

حطوف الجط .ؤو بٔامل مٔىىي ؛ هما هى في ؤلاهافت .فةشا وان كس ًيىن بٔامل لفِي؛ ؤي بإحس  والجز،

المت حطه الىؼطة، ؤو الُاء. وبشا وان الٔامل  الٔامل لفُِا ، وحب وؼبت الٔمل بلُه .فُلاٌ هحى: مجطوض بـ )في(، ٓو

ا، حاظ كٌى هحى: مجطوض بالىؼطة .  مٔىٍى

المت حعمه ًيىن بٔامل لفِي، هى ؤحطف الجعم، فُيؼب الٔمل بليها والجعم ، فُلاٌ هحى: مجعوم بـ ) لم(، ٓو

الؼيىن... ومما ًجسض شهطه ؤن الٔامل في الخىابٕ ٓامل مٔىىي. فُصح كٌى هحى: ؤذ، ؤو مٌٔىف، ؤو جىهُس ، ؤو 

 بسٌ، مطفْى بالومت، و مىلىب بالفخحت ... .

طاب لفُِا ، وحب بػىاز الٔمل بلُه ، ال بلىالخالصت :  الحطهت ، وال بلى الٔالمت، التي  بشا وان الٔامل في ؤلٓا

 هي ؤزط له، وجطجِب ٓلُه .

طاب بلى الحطهت ؤو بلى الٔالمت ، حُث ال ٓامل مصوىض فُيؼب الٔمل  ا ، حاظ وؼبت ؤلٓا وبشا وان الٔامل مٔىٍى

 .(11)بلُه 

 املبحث الثاوي: ملساث بياهيت: -

 الىكفت ألاولى:  -

الحىُم، وزضاػتها زضاػت بالغُت فىُت. وػيبسؤ السضاػت ٓىس  وػىذلم هصا اإلابحث للىكىف ٓلى كبؼاث مً الصهط

ت اػخٌٔما ؤهلها﴾؟. وهٌطح ػاالا: إلااشا جىطض لفّ )ألاهل( ؟.  كىله حٔالى في ػىضة الىهف: ﴿ حتى بشا ؤجُا ؤهل كٍط

 اػخٌٔما ؤهلها
ً
ت (؟. ؤو : )حتى بشا ؤجُا فللس شهط )ألاهل( ؤٌو مّطة، فلماشا ؤٓاز شهطهم؟. إلااشا لم ًلل: )حتى بشا ؤجُا كٍط

ت اػخٌٔماهم(؟.  ؤهل كٍط

ىلذ بلى هصا الىِم البسٌٕ اإلاعجع، اإلاخألفت اإلااجلفت    ؼخمٕ ٍو : بن مً ًلػي َو  ًٓ الؼااٌ هلٌى
ً
وحىابا

ؼلت مٔاهُه. فيل اػم في مياهه، وول فٔل في محله، وول حطف في مىهٔه. ال ًلىم ملام 
ّ
ؤلفاُه، واإلاخىاػلت اإلاد

اػم، وال ٌؼّس مؼّس فٔل فُه ؤي فٔل، وال ٌغجي ًٓ حطف فُه ؤّي حطف. وبن َمً ًلطؤ فُه ولى آًت ، اػم فُه ؤّي 

 زم ال ًامً بإهه هالم هللا، فةهه ممً ًلسق فيهم كىله ػبحاهه: ﴿ ؤولئً واألؤام بل هم ؤهّل﴾.

مض ي مٕ ػُاكها، ًدبّحن له بإن  وبن مً ًخدّبٕ ألاحسار التي حطث بٔس للاء مىس ى بالخوط، ٓليهما الؼالم، ٍو

هط بٔس: ﴿حتى بشا﴾ فلس جىطض شهطه. 
ُ
 ؤو مٔجى، ش

ً
 ول مفٌٔى لفِا

 لألحسار هي : )الؼفُىت(: ﴿حتى بشا ضهبا في الؼفُىت﴾. و )الغالم(: ﴿حتى بشا للُا غالم
ً
﴾ . و واإلافآُل جبٔا

ً
ا

ت﴾. ت(:  ﴿حتى بشا ؤجُا ؤهل كٍط  )ؤهل اللٍط



   2021سنت ل  المؤتمر العلمي السنوي التاسعجامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  لولالح - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1159 

 

 

 

فللس كاٌ: ﴿ حتى بشا ضهبا في الؼفُىت دطكها﴾. زم كاٌ: ﴿ؤما الؼفُىت فياهذ إلاؼاهحن ٌٔملىن في البحط﴾. وللس كاٌ:  

 فلخله﴾. زم كاٌ: ﴿وؤما الغالم فيان ؤبىاه مامىْحن﴾.
ً
 ﴿حتى بشا للُا غالما

ت﴾. وهىا كاٌ: ﴿حتى بشا ؤجُا ؤهل ك  ٍط

هط بٔس ﴿حتى بشا﴾  كس جىطض شهطه هما جبّحن. وبشا وان ِشهط ول مً )الؼفُىت( و )الغالم( كس جىطض، 
ُ
وإلاا وان ول مفٌٔى ش

 فٔل واحس. فلم ًلٕ ٓلى )الؼفُىت( بال فٔل الخطق. ولم ًلٕ ٓلى )الغالم( بال فٔل 
ّ

مٕ ؤن هال منهما لم ًلٕ ٓلُه بال

 اللخل. 

ت( فةن ت﴾، وفٔل الاػخٌٔام:  ؤما )ؤهل اللٍط فٔلحن كس وكٔا ٓليهم، هما : فٔل ؤلاجُان: ﴿حتى بشا ؤجُا ؤهل كٍط

ْولى بالخىطاض.
َ
 ﴿اػخٌٔما ؤهلها﴾ . فيان شهطهم ؤ

وإلاا واهذ )الؼفُىت( ودطكها، و )الغالم( وكخله، هما مىهٕ آتران مىس ى، ٓلُه الؼالم، فلس حاء جىطاض شهطهما في 

 لحسر، ومىهٕ البُان.مىهٔحن مخبآسًً: مىهٕ ا

ت( فةجهم لم ًيىهىا مىهٕ آتران مىس ى، ٓلُه الؼالم، وبهما وان مىهٕ آتراهه بىاء الجساض بغحر  وؤما )ؤهل اللٍط

 
ً
ا ُّ هطوا مإج

ُ
. فص

ً
ؼاق الىِم ًخٌلب جىطاض شهطهم، هما جىطض شهط ػابلْيهم. فجاء جىطاض شهطهم جبآا

ّ
ؤحط. ووان اح

محن: َٔ ت اػخٌٔما ؤهلها﴾ بليهم ، وشهطوا مؼخٌ  .(11)﴿حتى بشا ؤجُا ؤهل كٍط

 الىكفت الثاهيت -

مىا مىٌم الٌحر﴾، وهٌطح الؼااٌ آلاحي: إلااشا كاٌ هبي هللا  وػىذلم وكفخىا هصه ٓىس كىله حٔالى: ِ
ّ
ل ُٓ ﴿

لى هبِىا ؤفول اللالة وؤظوى الؼالم-ػلُمان  مىا مىٌم الٌحر"، ولم ًلل: )لغت( الٌحر؟ -ٓلُه ٓو ِ
ّ
ل ُٓ " :. 

إلااشا داًبذ الىملت ػائط مثُالتها مً الىمل بلُغت )اإلاصهط الٔاكل(؛ بش كالذ: " ًا ؤحها الىمل ازدلىا و 

 .مؼاهىىم "؟

 مً )اللغت( و )اإلاىٌم( ؤكىاث ًحسثها 
ا

ٔلم بإن هال ٌُ : ًيبػي ؤن   لإلحابت ًٓ الؼااٌ ألاٌو هلٌى
ً
وجمهُسا

ت ٓامت، واإلا ُّ ذ لسي ػائط املخلىكاث الح ً بها زون حهاظ الخلٍى خمثل في ؤٓواء الىٌم الخاكت بالبـط، اإلاخمحًز

ً اللىجُحن ؤػفل الحىجطة ، حُث جىٌم همعة اللٌٕ، وجيخهي بالـفخحن، حُث  ػىاهم منها. والتي جبسؤ بالىجٍط

 .ًىٌم حطفا: اإلاُم والباء

ح )الىٌم(، وملسضه اإلاُمي )اإلاىٌم(، اإلاطاز بها واإلا ً فيها حمُٔا مٔجى وبن الفٔل )هٌم( ، وملسضه اللٍط خومَّ

 
ً
ا ذ، ؤو ؤٓواء الىٌم، فمؼمٓى  مً حهاظ الخلٍى

ً
 .اللىث ، ؤو الىالم، داضحا

 : ؤّما ؤهه كس كاٌ: " مىٌم الٌحر " ، ولم ًلل: )لغت الٌحر(، فةن لصلً ػببحن

ت، ومنها هالم البـط ُّ  .ؤولهما: ؤن )اإلاىٌم( ؿإن ٓام مـترن، ٌـمل ؤكىاث ػائط املخلىكاث الح

)اللغت( فةجها داكت بالبـط زون ػىاهم مً ػائط املخلىكاث. ولصلً كاٌ: " مىٌم الٌحر" ، ولم ًلل:  ؤما

 .)لغت الٌحر(

ذ، ؤو ؤٓواء الىٌم،  وزاهيهما: ما شهطجه ؛ مً ؤن )اإلاىٌم( هى اللىث، ؤو الىالم، داضحا مً حهاظ الخلٍى

 
ً
ا  .فمؼمٓى
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ت ، ف مٔلىما مطاز اإلاخيلم بها. وكس جيىن كامخت هي في شهً ؤما )اللغت( فةجها كس جيىن مىٌىكت، فمؼمٓى

ٔلم مطازه ما لم ًىٌم؟. ولصلً كاٌ : " مىٌم الٌحر" ، ولم ًلل: )لغت الٌحر( ٌُ ٔطف لغت ؤحس، ؤو 
ُ
 .كاحبها. وهل ح

 -ٓلُه الؼالم-وفُه هصلً لفخت بالغُت وإلاؼت بُاهُت. بن كىله: " مىٌم الٌحر" بُان هفي ٓلم ػلُمان 

بلٌى الىملت ومومىهه زون ؤن )جىٌم(، ؤو كبل ؤن جىٌم. فصلً غُب ال ٌٔلمه بال هللا، فهى وحسه  اإلاؼبم ،

 .الٔلُم بصاث اللسوض. ولصلً ؤًوا كاٌ: " مىٌم الٌحر"، ولم ًلل: )لغت الٌحر(

: ؤما دٌابها بًاهً بلُغت  وؤما إلااشا داًبذ الىملت ػائط بىاث حيؼها بلُغت ) اإلاصهط الٔاكل(، فىلٌى

، ما زام  )اإلاصهط(؛ فصلً ألجها كالذ: "ًا ؤحها الىمل"، ولم جلل: )ًا ؤًتها الىماٌ(. وال ًفطن ٓلى مخيلم هُف ًلٌى

هالمه صحُحا. والىمل ، والىحل، والصباب، والبٔىن... والخفاح، والبرجلاٌ، والـمام، والبٌُر... حؼمى في باب 

لتزم )الخصهحر(؛ وشلً  الجمْى في اللغت: )اػم الجيؽ الجمعي(. وهى ًخومً مٔجى الساللت ٓلى الجمٕ والىثرة، ٍو

: هملت، هحلت، جفاحت، بٌُذت..... فخيىن كس حئذ بالىاحسة مىه، فخيىن بصلً كس هللذ  ألهً بشا ؤهثخه فؼخلٌى

ت. ولصلً ؤلعم )الخصهحر(
ّ
 .الخٔبحر مً الىثرة بلى ؤكّل اللل

بها كس ػبم بلىله حٔالى: " كالذ هملت". وهى بش كاٌ: " وؤما ؤجها داًبتهً بلُغت الٔاكل؛ فصلً ألن دٌا

 .(12)كالذ "، فلس ؤهعلها مجزلت )الٔاكل(؛ ألهه ال ًلاٌ: )كاٌ(، ؤو )كالذ(، ؤو : )كالىا(، بال إلاا كسض مً ٓاكل

 الىكفت الثالثت -

س ٓلى زالزت ٓـط مٔجى. ؤؿهطها:  :وكفخىا ٓىس ) ؤو( . وهلٌى فيها الـً ، وؤلابهام، بن لهصا الحطف ما ًٍع

 والخذُحر، والخلؼُم ...

: ما كىلً فُما حاء في هصه آلاًت: "حتى بشا ؤدصث ألاضن ظدطفها  وللس ٌؼإٌ ؤحس ما هصا الؼااٌ فُلٌى

 وإن لم حغً باألمؽ"؟
ً
 فجٔلىاها حلُسا

ً
 ؤو جهاضا

ً
ً ؤهلها ؤجهم كازضون ٓليها ؤجاها ؤمطها لُال يذ ُو  .واّظٍّ

" . وبن مً مٔاوي ) ؤو( : الـً . ؤال ٌٔلم ػبحاهه الىكذ الصي فلماشا كاٌ حٔالى : " 
ً
 ؤو جهاضا

ً
ؤجاها ؤمطها لُال

"؟
ً
 ، كاٌ: "جهاضا

ً
" وبن وان ػُلُمها جهاضا

ً
، كاٌ: " لُال

ً
 . ػُلُم فُه الؼآت فُحسزه ، فةن وان ػُلُمها لُال

. في وكذ لم ًى
ً
س ٓلى ؤضبٔت ٓـط كطها ما ؤحس ٓلى وحه هصه فللس هعلذ هصه آلاًت كبل ما ًٍع ًّ ً فُه ؤ

 . والؼآت ػخلىم في وكذ محسز 
ً
يىن في هلفها آلادط جهاضا ، ٍو

ً
البؼٌُت ٌٔلم بإن الىكذ ًيىن في ؤحس هلفيها لُال

. ولصلً كاٌ ػبحاهه: " ؤجاها 
ً
يىن ٓىس بٔوهم آلادط جهاضا ، ٍو

ً
 ، فُيىن الىكذ ٓىس بٔى ؤهل ألاضن لُال

ً
جماما

 
ً
 ؤو جهاضا

ً
 .(13)"ؤمطها لُال

 الىكفت الزابعت -

وؼىة " . مً  ومىهْى وكفخىا هصه هى الؼااٌ آلاحي: ما الحىمت مً جصهحر الفٔل في كىله حٔالى: " وكاٌ

ع جطاوز فخاها ًٓ هفؼه  .  "كىله حل ؿإهه: " وكاٌ وؼىة في اإلاسًىت امطؤة الٍٔع

جمٕ 
ُ
: )اإلاطؤة( مً ألاػماء التي ج  لإلحابت ًٓ الؼااٌ هلٌى

ً
ٓلى غحر لفِها. فال ًلاٌ في حمٔها: وجمهُسا

  .)مطآث( وال )امطآث(. وبهما ًلاٌ: )وؼاء( و )وؼىة( و )وؼىان(. وولها حمْى جىؼحر

: حاء الٌالب، وحاءث الٌالب. هال  وبشا وان الفآل حمٕ جىؼحر ، حاظ مٔه جصهحر الفٔل وجإهِثه. جلٌى

 ؤضجحاللىلحن صحُح. وبن وان جصهحر الفٔل بشا وان فآله مصه
ً
 ؤضجح، هما ؤن جإهِثه بشا وان فآله ماهثا

ً
 .طا
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: " كاٌ "، ال : )كالذ(؟
ً
طا

ّ
مت ماهث: " وؼىة "، فلماشا حاء فٔله مصه  .والفآل في آلاًت الىٍط

 . بن في هالمىا هحً مٔـط البـط ما هى صحُح، وما هى ؤصّح. وما هى ضاجح، وما هى ؤضجح

ب في ؤن مً وان شا بُان ًلّسم ألا  .صّح ٓلى الصحُح، وألاضجح ٓلى الطاجحوال ٍض

لمه البُان، ؤػمى وؤحّل مً ؤن ًلٌى مذلىق في حملت، بل في ولمت، بل في حطف  ًّ هالم مً دلم ؤلاوؼان ٓو ولى

 
ً
 .فُه كىال ؤو ًبسي ضؤًا

بن مً ملً هاكُت اللغت والىحى لى كاٌ: )كاٌ وؼىة(، ألمىىً ؤن جلٌى له: كىلً صحُح، وبن وان ألاصّح 

: )كالذ وؼىة(.م   ىه ؤن جلٌى

، فإوحى بلًُ َوْهُمً، ؤو غطوضن 
ً
بإن لً  -بل حهلً-ؤما بشا ما كطؤَث في هخاب هللا حملت، بل ولمت، بل حطفا

، وكبل ؤن جبسي، فإٓمْل فىطن. وػُدبّحن   ًمىً لً ؤن جبسًه. فلبل ؤن جلٌى
ً
 ًمىً لً ؤن جلىله، ؤو ضؤًا

ً
فُه كىال

مم الساللت ما واها لُيىها بغحر ما وائًلً حىمت بالغت وبُان معجع ت اإلأجى ٓو
ّ
 .، وؤن زك

ط الفٔل، مٕ ؤن فآله ماهث؟
ّ
 . ولىٔس بلى الؼااٌ فىىطضه: إلااشا كاٌ: " وكاٌ وؼىة "، فصه

: ما مً ؤحس ال ٌٔطف بإن حطوف )كاٌ( ؤكّل مً حطوف )كالذ(.   ولإلحابت ًٓ الؼااٌ هلٌى

ط الفٔ
ّ
ت ٓسز ؤولئً اليؼىة وللس كاٌ : " وكاٌ " ، فصه

ّ
ل ٓسز الحطوف؛ حٔبحرا ًٓ كل

ّ
ل ، فحصف )الخاء(، فلل

ٔطفً ما  لًٔ ٓلى ؤػطاض وؼاء ٓلُت اللىم، َو
ّ
ت مً اليؼاء ؤولئً اللىاحي ًٌ

ّ
اللائالث وزاللت ٓلُه. وشلً ألن كل

 ًسوض في كلىضهً.

 اػخٔمل لفّ: " وؼىة " ، زون لفّ : )وؼاء(؛ ألن كىث اإلا
ً
ّس في )وؼاء( ًجٔله ٌؼخلعم وؤهه لصلً ؤًوا

 ؤًٌى في الىٌم. وبن ًٌى الاػخغطاق العمجي في هٌم اللفّ ًخومً الساللت ٓلى الىثرة، التي هي هلُى 
ً
وكخا

س الخٔبحر ٓنها وؤلاًحاء بها ت التي ًٍط
ّ
 .الساللت ٓلى اللل

ط الفآل فلاٌ: " وكاٌ وؼىة "، ولم ًلل: )وكاٌ اليؼىة(؛ وشلً
ّ
ألن الخٍٔطف ًفُس ؿمٌى  وؤهه لصلً هصلً هى

ل: وؼىتها
ُ
 .حمُٕ وؼاء اإلاسًىت ، ؤو ك

س بُان مثل هصا ؤلاعجاظ البُاوي فليؼخمٕ ولىلغ بلى كىله حل ؿإهه، وهى ًخحسر ًٓ الؼّس الصي  وإلاٍع

ب في ؤن  ؤكامه شو اللطهُحن زون ًإحىج ومإحىج: " فما اػٌآىا ؤن ًِهطوه وما اػخٌآىا له هلبا ". وما مً ٍض

 
ّ
 في الخٔبحر ًٓ الدؼلم لُىاػب ػهىلت حؼل

ً
م ػّس مً حسًس ؤػهل هثحرا مً دطكه. فخإمل هُف حاء اللفّ دفُفا

ٌّ ٓلى كٔىبت   في الخٔبحر ًٓ الخطق، لُس
ً
الدؼلم ملاضهت بالخطق: " فما اػٌآىا ؤن ًِهطوه ". وهُف حاء زلُال

  ."الخطق: " وما اػخٌآىا له هلبا

 ؤضحى ؤن وؼخمٕ وؤن 
ً
ِهط ٓلى غُبه ؤحسا " و: " ودخاما ًُ هلػي وؤن هىلذ بلى كىله ٓع وحل: " ٓالم الغُب فال 

م الغُىب ". فخإمل هُف حاء بىاء اللفت مٕ اإلافطز ، وهُف حاء مٕ الجمٕ
ّ

 .(14)كل بن ضبي ًلصف بالحم ٓال

 الىكفت الخامست -

 :مل( و )مطهٕ(. وهلٌى فيهاوكفخىا ٓىس هصه الثالر اللفاث الخاكت باإلاطؤة زون الطحل: )حاّز( و )حا

بن اللفت بشا واهذ داكت باإلاطؤة، ال ٌـطهها فيها الطحل، فةن الٔطب كس ؤلعمىها )الخصهحر(؛ فلالىا فُمً 

ًهطث مً الحُى: امطؤة )ًاهط(، ولم ًلىلىا: )ًاهطة(. وكالىا: )ًاهطة( بشا ؤضازوا ؤًت كفت ؤدطي غحر الٌهط مً 
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 ....ثُابالحُى؛ هحى ًهط ألادالق، ؤو ال

ا جمى ٓستها: امطؤة )حاّز(، وال 
ّ
فةشا ٓسها بلى الثالر اللفاث اإلاصوىضة، كلىا: كل في اإلاطؤة التي ماث ٓنها ظوحها وإلا

 .ؤبسا جلل: )حاّزة(

: )حامل(، وال جلل: )حاملت(. فةن واهذ جحمل ؿِئا ما  ؤما )الحامل(، فةهً جلف بها اإلاطؤة التي في بٌنها حىحن. فخلٌى

 .سحها ؤو بيلخيهما، ؤو ٓلى ُهطها، فلل: )حاملت(، وبن وان ما جحمله ضهُٔهابةحسي ً

ّم الطهُٕ ال جذلى مً ؤن جيىن هائمت ، ؤو ميـغلت بإٓماٌ البِذ، ؤو هي داضحه، فةن واهذ هصلً 
ُ
وؤما )اإلاطهٕ(، فةن ؤ

 جلل: )مطهٕ( فلل: )مطهٕ(، وال جلل: )مطهٔت(. فةن وان زسحها في فم ضهُٔها، فلل: )مطهٔت(، وال

ى ؤلاعجاظ البُاوي في كىله حل ؿإهه: )) ًا ؤحها الىاغ اجلىا ضبىم بن ظلعلت الؼآت ش يء ُِٓم ًىم 
ّ
وفي هصا ًخجل

 ًّ جطوجها جصهل ول مطهٔت ٓما ؤضهٔذ وجوٕ ول شاث حمل حملها وجطي الىاغ ػياضي وما هم بؼياضي ولى

يُذ لً الحاٌ التي  ٓصاب هللا ؿسًس((. فخإّمل، واػخمٕ، وؤكِغ بلى كىله ُّ ػبحاهه: )مطهٔت(، ال : )مطهٕ(. وللس ب

( ومبلغه ومساه، آمطؤة بُٔسة مً  ًلاٌ للمطؤة فيها : )مطهٔت(. وؤحهما ؤبلغ زاللت وبُاها في الخٔبحر ًٓ ؿّسة )الصهٌى

ه ضهُٔها ميـغلت ٓىه، ؤم امطؤة جمؼً زسحها بُمىاها وجؤه في فم ضهُٔها، وهى ًبدؼم لها وجبدؼم ل

 .؟(15)وجىاغُه

 الىكفت السادست -

 وكفخىا ٓىس مجيء )الباء( للخبُٔى:

مؼإلت مجيء )الباء( للخبُٔى ، مىهٕ دالف بحن الٔلماء، وممً كالىا بمجُئها إلأجى الخبُٔى : ابً كخِبت ،  

ن ، والثٔالبي في : فله اللغت ، واإلاطازي في: الججى الساوي ، وابً 
ٌ
ل مـيل اللطا هـام في: مغجي اللبِب في هخابه : جإٍو

ي في الهمٕ... وهم ٌؼدـهسون ملجُئها إلأجى  ،وؤوضح اإلاؼالً ، وألاؿمىوي في ؿطحه ٓلى ألالفُت ، والؼًُى

ت م كىله حٔالى : " وامسحىا  .الخبُٔى بّٔسة ؿىاهس بحن كطآهُت وؿٍٔط فمما ٌؼدـهسون به مً اللطآن الىٍط

 ٌـطب به
ً
  ."ا ٓباز هللابطئوػىم" ، وكىله حّل ؿإهه :" ُٓىا

  :ومما ٌؼدـهسون به مً الـٔط كٌى ٓىترة

 
ْ

 بماء الدحزطين فأصبحت
ْ

 سوراء جىفز عن حياض الديلم  شزبت

ب الهصلي  : وكٌى ؤبي شٍئ

 
ْ

عت
ّ
 متى لجج خظز لهّن هئيج شزبن بماء البحز ثم جزف

س ًً واإلأاضهحن. وللس ومّما ًجسض شهطه هى ؤّن هصه الـىاهس اإلاصوىضة وغحرها واهذ مىهٕ دالف بحن اإلاٍا

ل بلى مٔجى . مما ال مجاٌ لبؼٍ اللٌى فُه. الث ّٓسة ؤدطحها ول جإٍو   ؤّولها اإلأاضهىن جإٍو

 
ً
ت منها هي في مٔجى الخبُٔى. وفوال وبهجي ؤضي ؤّن )الباء( في هصه الـىاهس اإلاصوىضة وهحىها ، وبذاكت الـٍٔط

ٌّ ٓلُه. فةّن  ٔخمس ٓلُه؛ هى ؤهىا بشا حصفىا الباء ، زم  ًٓ ؤّن مٔىاها مىبئ بصلً ومخوّمىه وزا ٌُ  آدط 
ً
هىان زلُال

ت . وبه  ُّ ًطحىا هصا الؼااٌ: ما هْى البُان في هصه ألامثلت؟. فةّن الجىاب ػُيىن : بهه مجاظ مطػل ٓالكخه اليل

ٌّ ٓلى ؤّن الباء للخبُٔى . وللس فاججي ؤن ؤشهط باّن مً   ؛ فس
ً
ه بالباء كاض حعءا

ّ
ٌّ ٓلى ؤه ؼخس ؤحاظوا مجُئها ٌُ

حن ؤولهما : ؤن جيىن بمٔجى )مً( . وزاهيهما: ؤن ًيىن الفٔل مٔها مخٔسًا ىا لصلً ؿًط   .(16)للخبُٔى كس اؿتًر
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 الىكفت السابعت -

م . ووضز لفّ   بلفّ )الجً( في ول مىهٕ في اللطآن الىٍط
ً
مىهْى وكفخىا ٓىس : وضز لفّ )ؤلاوؽ( ملترها

 .ماشا؟)الىاغ( غحر ملترن بلفّ الجً، فل

 ٓامت، وؤلفاُا داكت؛ هحى لفِي: ألاخ والـلُم. فاألخ 
ً
: آلم ؤن في اللغت ؤلفاُا  ًٓ الؼااٌ هلٌى

ً
وحىابا

ً، هما ًٌلم ٓلى مً وان ألحسهما. ؤما الـلُم فةهه لفّ داق ال ًٌلم بال  لفّ ٓام ًٌلم ٓلى مً وان ألبٍى

لُه ًمىً اللٌى : بن ول ؿلُم ؤخ،  ً. ٓو  ٓلى مً وان ألبٍى
ً
 .ولِؽ ول ؤخ ؿلُلا

ٌلم ٓلى ما  ًُ  ، هما 
ً
وهحى شلً ؤًوا لفِا: اإلاٌط والغُث . فاإلاٌط لفّ ٓام ًٌلم ٓلى ما وان مىه هافٔا

لُه ًمىً اللٌى بإن ول غُث مٌط،  . ٓو
ً
. ؤما الغُث فةهه لفّ داق ال ًٌلم بال ٓلى ما وان هافٔا

ً
وان هاّضا مسمطا

 
ً
 .ولِؽ ول مٌط غُثا

: )ؤلاوؽ( ، و )الجً( و )الىاغ(. فاإلوؽ والجً ول منهما لفّ داق ًٌلم ٓلى وهحىه هصلً ؤلفاَ 

 .ؤحس حيس ي املخلىكحن اإلايلفحن بالٔبازة وملخوُاتها

ؤما )الىاغ( فةهه لفّ ٓام ًٌلم ٓلى الجً هما ًٌلم ٓلى ؤلاوؽ . فـ )ؤلاوؽ ( هاغ ، و )الجً( هاغ هصلً؛ 

لُه فال مبرض لصهط لفّ )الجً( بشا شهط    .لفّ )الىاغ(؛ ألهه مـخمل فُهٓو

 فةن كُل : )الىاغ( ، فيإهما كُل: ؤلاوؽ والجً.

ّلٍ بلفِه. فلُل : الجً وؤلاوؽ ، ؤو ؤلاوؽ 
ُ
هطا مٔا و

ُ
 ؤو دٌابا ًطاز به الخفلُل ، ش

ً
فةشا وان الىِم بُاها

ٓلى الجيؼحن وليهما : ؤلاوؽ  والجً. وبشا وان اإلاطاز ؤلاحماٌ، جيء باللفّ الٔام: )الىاغ(؛ بش بهه ًخومً الساللت

 .(17)والجً

 الىكفت الثامىت -

س ( ؤن ًىلّى فإكامه ﴾ .  وػىذلم هصه الىكفت ٓىس كىله حٔالى :﴿ فىحسا فيها حساًضا ) ًٍط

س( ، وهل للجساض بضازة ، وما الؼّط البالغي في شلً ؟.  ما مٔجى ) ًٍط

مت ًخومً بحسي زاللخحن. ؤ س( في آلاًت الىٍط والهما وؤبؼٌهما؛ ؤن اإلاطاز به مٔجى اللطب العماوّي بن الفٔل )ًٍط

مم وألاضجح ، وهي اإلاطاز  ألوان وكْى الحسر .فيإن كاٌ : ًياز ًىلّى ، ؤو ًىؿً ؤن ًىلّى . وزاهُتهما ، هي ألٓا

ؤو حماًزا ،  واإلأخَمس ؛ جلىم هي بضازة بُان ؤن اإلاىلى ػبحاهه ، لم ًسْ ؿِئا مً مذلىكاجه ، بـًطا واهىا ، ؤو حُىاًها ،

بال حٔل فُه مً اللفاث واإلامحزاث ، ومً ؤلاضازاث واللسضاث ، وؤوزٓه مً ألاػطاض واإلاعجعاث ، هما حٔل فُىا 

هحً البـط ، مّما ال ؤلم وال هسضن مىه بال الجزض الِؼحر . وهى ملساق كىله حل ؿإهه : ﴿ وما ؤوجِخم مً الٔلم بال 

 كلُال ﴾ .

ع ، وكس لفذ ؤهِاضها ، وهّبه ؤفهامىا ، واػخسعى ٓلىلىا ، ولصلً هلفُه _ جلّسػذ ؤػم ائه _ في هخابه الٍٔع

 وؤوحب بٓماٌ ؤفياضها ، وؤهاض بلائطها ، بلبؼاث مما حٔله فيها وؤوزٓه .

طن ٓليها ، وؤمطها ، وجهاها  وللس ؤدبرها ٓنها بدباَضه ًٓ ؤٓلل الٔلالء مً الىاغ ، وهازاها وداًبها ، ٓو

ه ؤولي ألالباب وؤضباب الِحجا منهم . ، هساءه ودٌابه َُ ْطَهه ، وؤْمَطه ، وجْه  ، ٓو

َم ؤّن في شلً ) الجساض ( بضازة ؤن ًىلى .
ْ
ل ِٓ  للس ؤهبإها بما ٌؼخىحب 
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س ( شلً . ُم ؤهه لم ًىً كبل شلً ) ًٍط
ْ
ل ِٓ  ًلابلها 

ل وال ُْ سٌو :هما ؤدبرها بما ًىبئ ؤهه ؤوزْ الـمؽ بضازة الٌلْى والغطوب ، وبضازة اإلا ُٔ 

 ﴿ وجطي الـمؽ بشا ًلٔذ جعاوُض ًٓ ههفهم شاث الُمحن وبشا غطبذ جلطههم شاث الـماٌ ﴾ .

 ووان كس ؤهبإها ؤهه كس ٓطن ) ألاماهت ( ٓلى الؼماواث وألاضن والجباٌ ، وؤجهً ؤَبْحن ؤن ًحملنها ، وؤجهً ؤؿفلً منها .

َٔطن ش يء ٓلى ش يء غحر شي بضازة ، ؤم هل ًملً ؤن ً  ٌُ إبى بال مً واهذ لسًه بضازة ؤلاباء ، ؤو ؤن ٌـفم وهل 

م ؤلاؿفاق ؟ .
ُ
ل
ُ
 بال مً وان فُه د

 ﴿ بها ٓطهىا ألاماهت ٓلى الؼماواث وألاضن والجباٌ فإبحن ؤن ًحملنها وؤؿفلً منها ... ﴾ .

لٔلالء ، ولصلً هطي وكس ؤدبرها ٓنها بدباضه ًٓ الٔلالء ، وحٔل ؤفٔالها ؤفٔاٌ الٔلالء ، وؤدالكها ؤدالق ا

ْذ .
َ
ًَ ( ، ولم ًلل : ؤَبْذ ،  و جحمل ، و ؤؿفل َفْل

ْ
 فلاٌ : ) ؤَبْحَن ( و ) ًحملً ( و ) ؤؿ

ىاَزي غحُر ػامٕ فمجُب ، ؤم ٌؼخجُب غحر باّضٍ فُمٌُٕ :﴿  ًُ  منهما . وهل 
ا

ال
ُ
وللس هازي ألاضن ، والؼماء ، وؤمط ه

ا ػماء ؤكلعي ﴾ . ؤم هل ج  مٌُٔت :وكلىا ًا ؤضن ابلعي ماءن ٍو
ً
 ذاًب الىاض وجامط بال بشا واهذ هصلً ػامٔت

 ٌُ ﴿ وكلىا ًا هاُض وىوي بطزا وػالما ٓلى ببطاهُم ﴾ .ؤم هل جذاًب الجباٌ وجامط ، بال بشا واهذ هصلً :﴿ ًا حبا

ًْ ال جفلهىن حؼبُحهم ﴾ بي مٔه والٌحر ﴾ . ﴿ ولى ؤّوِ
(18) . 

 الىكفت التاسعت: ) واو الثماهيت ( . -

حن . وهي في الخسكُم والخحلُم لِؼذ غحر واو وهي حؼمُ   ت ؤًللها ؤضبٔت هم مً ألازباء وهٔفاء الىحٍى

ه ، وال  ىمت ، لم ًجط لها شهط ٓلى لؼان ػِبٍى الٌٔف ، ؤو واو الاػخئىاف ، ؤو واو الحاٌ . هصه الىاو اإلآع

الفاضس ّي ، وال ابً حجي ، وال العّحاج ، وال ابً الؼّطاج الىؼائي ، وال الفّطاء ، وال اإلابّرز ، وال الَجْطمي ، وال اإلااظوّي ، وال 

، وال الجطحاوّي ، وال الؼحرافي ... ، وال ؤي مً هباض الٔلماء ، وال ٓلى ؤلؼىت ؿُىدهم ، وال جالمصتهم. ولم ٌؼخٔملها 

لىلىن ػبٔت وزامنهم ولبهم ﴾  .هما حاء في الٔطب في ؿٔطهم، وال في هثرهم . وللس حاء في ػىضة الىهف :﴿ ...ٍو

ػىضة العمط :﴿ ... حتى بشا حائوها وفخحذ ؤبىابها ﴾ .فًِ هاالء ألازباء والىحاة الؤفاء بىهمهم ، ؤجهم ؤجىا بما 

 لم حؼخٌٔه ألاوائل ؟! .مٕ ؤن ألامط ال ٌٔسو وىن ) ولبهم ( حاء آدط مٌٔىف في اللٌى .

دطها بالىاو ، بلطف الىِط ًٓ ومٔلىم ؤن ألاؿُاء واللفاث ؤو ألادباض بشا حٔسزث وحب ٌٓف آ

مىكٔه ، زامًىا وان ، ؤو ؤكّل ، ؤو ؤهثر .فةشا ؤضزث ؤن جلٌى هحى :دالٌس ًالب مجتهس مخفّىق كازق ؤمحن هٍطم 

وحب ؤن جلٌى : ومحبىب ، ٓاًفا بًاه بالىاو ، غحر هاُط بلى ٓسز اللفاث كبله . هما بشا كلذ هحى :  محبىب ...

س ، زال هم ، دالس ، ضابٔهم حٔفط ... ، فةشا وان لهم دامؽ اػمه ٓمط ، وكل اإلادؼابلىن ، ؤولهم دمحم  ، زاهيهم ٍظ

 ، وحب ؤن جلٌى : ودامؼهم ٓمط . فخٌٔفه ٓليهم بالىاو .فةشا لم ًىً لهم دامؽ ، كلذ : وضابٔهم حٔفط 
ً

مثال

 .هصه هي الىاو التي ؤًلم ٓليها ؤولئً اػم :) واو الثماهُت ( ؟! .

صوىضة في آلاًت مً ػىضة العمط ،فةجها لم جصهط ليىن الجّىت لها زماهُت ؤبىاب ،هما جىهم ؤولئً ، ؤما الىاو اإلا

لحن : اإلاامىحن  م في كُغت الىِم ؛ حٔبحًرا ٓىالفطق بحن الفٍط وبهما هي واو الحاٌ .وبهما شهطث لؼببحن :ؤولهما : الخفٍط

ً ،والفطق بحن ملحر ول منهما ، وبُاًها لصلً خحذ ( ، و ، واليافٍط
ُ
 له :) ف

ً
ر ًٓ   ومطآاة ٔبَّ ٌُ خحذ ( .وهثحرا ما 

ُ
) وف

الفطق بحن ألاؿُاء وألاحيام واللفاث وألاحىاٌ ، بالفطق في الؼُاق الىِمي ليل منهما .جإّمل كىله حٔالى :وللس 
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ب في ؤن هّم ًىػف ٓلُه الؼالم ، وان مذخلًفا  مً هّم اإلاطؤة . هّمذ به وهّم بها لىال ؤن ضؤي بطهان ضبه ﴾ .ال ٍض

سم جىهُس هّمه : ﴿ وهّم ﴾ .  فاهِط هُف ّٓبر ًٓ الفطق بحن الهّمحن ، بخىهُس هّمها : ﴿ وللس همذ ﴾ ، ٓو

 ً ً ﴾ .اهِط هُف ٓبر ًٓ الفطق بحن مىط اليافٍط مىط هللا وهللا دحر اإلااهٍط مىطون ٍو وجإمل كىله ػبحاهه :﴿ ٍو

مىط هللا ،وبحن مىطه حل ؿإهه ، بةػىاز مىطهم بلى الوم مىطون ﴾ ، وبػىاز مىطه بلى الاػم الِاهط : ﴿ ٍو حر : ﴿ ٍو

﴾ .وجإمل كىله جلسػذ ؤػمائه :﴿ بجهم ًىُسون هُسا وؤهُس هُسا ﴾ .اهِط هُف ٓبر ًٓ الفطق بحن الىُسًً 

ً : ﴿ بجهم ًىُسون ﴾،  ،بخىهُس هُس اليافٍط

سم جىهُس هُسه : ﴿ وؤهُس ﴾ .وهصلً هىا : ﴿ فخحذ ﴾ ، و ﴿ وف خحذ ﴾ .زاوي الؼببحن : ؤن الجملت بٔسها ٓو

طبٍ بما كبلها ، فيان الطبٍ بىاوالحاٌ هصه ، فيإن كُل : حاٌ ، فيان
ُ
 ًجب ؤن ج

حت  حتى بشا حائوها وكس فخحذ ؤبىابها ، فهي مفخىحت ػلًفا .وؤبىاب الجىت مالظمت للفخح :﴿ حّىاث ٓسن ُمَفخَّ

 بصلً ؤؿس ما جيىن حطاضة :﴿ بجها ٓليهم ماكسة ﴾ .لهم ألابىاب ﴾ .والىاض مالظمت لإلغالق ، وهي 

الخالكت: لِؽ زمت ما ٌؼمى ب ) واو الثماهُت ( ،وبهما هي حؼمُت دُالُت مخىهمت، ولى واهذ صحُحت ، وان 

ع الجباض  ًجب ؤن جصهط في كىله حٔالى :﴿هى هللا الصي ال بله بال هى اإلالً اللسوغ الؼالم اإلاامً اإلاهُمً الٍٔع

ر(؛ مٕ ؤهه الاػم الثامً اإلاصوىض مً هصه ألاػماء الحؼجى  اإلاخىبر ﴾   .(19).فللس كاٌ : ) اإلاخىبر ( ، ولم ًلل :)واإلاخىّبِ

 الىكفت العاشزة -

 ومىهْى وكفخىا هصه ٓىس كىله حٔالى : ﴿...وال ًسدلىن الجىت حتى ًلج الجمل في ػّم الخُاي﴾.

ً مً كالىا بإن الجمل هى حبل   مً اإلافؼٍط
ً
ت
ّ
الؼفُىت. وؤن بٔوهم كس ؤهمله ولم ًإث له ٓلى شهط مً بن ِكل

ب وال مً بُٔس كٍ . وؤهه ما مً جفؼحر بال شهط ؤن اإلاطاز بالجمل ، هصا الحُىان الطخم اإلأطوف . وهى ألاضجح  كٍط

 وألاصح .

ي زلب ببطة ، ؤبلغ شلً ألن اإلالام ملام جِئِؽ ، وبن بضازة الجمل اإلأطوف ؤوؼب للملام. فالخٔبحر باػخحالت ولى حمل ف

ٍ البحط ؟  ِ
ّ
ت ، ؤم كلذ : َبل

َ
ٍ الِبْره ِ

ّ
مً الخٔبحر باػخحالت زدٌى حبل. ؤبشا ؤضزث حعجحز ؤحس ؤو جحلحره، كلذ له : َبل

ا مإلىفا لسي الٔطب ولهم ، هبحرهم وكغحرهم . ؤما حبل 
ً
.هصا مً حهت .و مً حهت ؤدطي فةن الجمل وان مٔطوف

ت . والاهخمام الؼفُىت فلم ًىً ٌٔطفت غحر ا
ّ
لٔاملحن في البحاض، الٔاضفحن بـاون الؼفً وشجىجها ،وهم كل

 واإلاطآاة بهما ًيىهان للىثرة اليازطة ، ال للللت الىازضة .

مت :﴿ وال ًسدلىن الجىت حتى ًلج الجمل في ػم الخُاي  واما مً شهب الى كٌى بن اإلاطاز بالَجمل في آلاًت الىٍط

هط ) البٔحر ( ؟! . وكبل ؤن  ال زلُله ٓلى هصا ؤن ) الجمل ( لم ًصهط﴾ . هى حبل الؼفُىت ؟! .حآ
ُ
في اللطآن ، وبهما ش

ًلطض هصا وغحره ما كطضوا ، فهل ضحٔىا بلى هخب الخفؼحر ، فخبّحن لهم ؤن الٔلماء كس كٌٔىا بإن اإلاطاز هى حبل 

 الؼفُىت ؟! .

سوا لىا واػخىزلىا، ؤما بجهم لم ًٍع
ّ
لىا وحلّلىا ووز

ّ
ٓلى ؤن واهىا حاًبي لُل ، ٓثروا في جىللهم بحن اإلاىاكٕ  هل زك

 املخخلفت، ٓلى مخلّىٌ ؤللى بهصا اللٌى زون جسكُم وال جحلُم ، لُلاٌ بهه حاء بص يء ؟! .

ً مً كالىا بصلً .وؤن ؤهثر هخب الخفؼحر التي وضز فيها هصا اللٌى ، ت مً اإلافؼٍط
ّ
 وان كس جلسم فيها كٌى بن اإلاطاز بن كل

 مل ، ٓلى كٌى بهه حبل الؼفُىت ، وؤن اللٌى فُه وان بىاء ٓلى  كطاءة مً كطؤ بلفّ ) الُجّمل ( ، بوم الجُم ، وحـسًس اإلاُم .هى الج
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م ، بطواًت حفم ًٓ ٓاكم ، بفخح الجُم واإلاُم زون حـسًس : )الَجَمل ( . وللس وكف ابً  ومٔلىم ؤهه في اللطآن الىٍط

ف ( مؼٔىز ، هنع هللا يضر ، كٌى بن ا
ّ
 . (21)إلاطاز بالجمل في آلاًت ش يء غحر  ظوج الىاكت ، بإهه ) جيل

 الخاجمت

ت  ت ُحؼُذ فيها مٕ بٔى اللواًا اللغٍى ُّ ت بُاهُت فى ت التي  واهذ هصه ضحلت لغٍى والـىاهس الـٍٔط

ل. وكس ٓطهتها وزضػته ىفُذ ؤزىاءها بحن كبؼاث مً بسائٕ لغت الخجًز ا، وػُُٔذ مً حٔسزث فيها آلاضاء وألافياض، ًو

ت والبُاهُت ، ووان مً ؤهمها:  دالٌ هصه السضاػت بلى جلسًم بٔى الطئي اللغٍى

 ٓامت، وؤلفاُا داكت؛ هحى لفِي: ألاخ والـلُم، وهصلً هحى اإلاٌط والغُث . فاإلاٌط 1
ً
( بن في اللغت ؤلفاُا

 .
ً
ٌلم ٓلى ما وان هاّضا مسمطا ًُ  ، هما 

ً
ؤما الغُث فةهه لفّ داق ال ًٌلم بال لفّ ٓام ًٌلم ٓلى ما وان مىه هافٔا

 
ً
لُه ًمىً اللٌى بإن ول غُث مٌط، ولِؽ ول مٌط غُثا . ٓو

ً
 .ٓلى ما وان هافٔا

ْلِسم ٓلى البحث ؤال ًيىن حاًب لُل ، ًإدص ول ما ًجسه في اإلاىاكٕ املخخلفت، ٓلى ؤهه حلائم 2
ُ
( بن ٓلى اإلا

س . مجاهٌب لللىاب ومجاٍف للحلُلت_ ره_ بن لم ًىً ؤهث  فىثحر مما هى ميـىض . ملٌْى بصحتها وبن ٓلى مً ًٍط

 ما، وكبل وـطها
ً
ُه فىطة

ّ
م ، وؤن ًحّلم ، وؤن ٌؼخىزم ، كبل جبي

ّ
 وبن ٓلُه ؤن ٌٔىز بلى اإلالازض. البحث ؤن ًسك

ا ، وؤشَهُب .
ً
 فالـطب مً ضؤغ الىبٕ ؤٓصب مصاك

 .للِمإ ، مً الـطب مً املجطي 

ان مً الٔىامل3 طاب لفُِا ، وحب بػىاز الٔمل لف: ( لإلٓطاب هٓى ت. فةشا وان الٔامل في ؤلٓا ُِت، و مٔىٍى

طاب . بلُه ، ال بلى الحطهت ، وال بلى الٔالمت ، التي هي ؤزط له ، وجطجِب ٓلُه ا ، حاظ وؼبت ؤلٓا وبشا وان الٔامل مٔىٍى

  .بلى الحطهت ؤو بلى الٔالمت ، حُث ال ٓامل مصوىض فُيؼب الٔمل بلُه

 امش:كائمت الهى  -

ه، ْ، ) -  281-1/244، بحروث، ٓالم الىخب، 3، يالكتاب(: 1983ًىِط: ػِبٍى

 178 -97اللاهطة، ق:  –، جحلُم: دمحم ببطاهُم ػلُم، زاض الٔلم والثلافت الفزوق اللغىيت( 1997ًىِط: الٔؼىطي، ؤبى هالٌ:  ) -

 ، بحروث، زاض كازض، )وحس(1، يلسان العزبًىِط: ابً مىِىض، ج، )ز. ث(:  -

 182 -131، ق: الفزوق اللغىيتِط: الٔؼىطي، ؤبى هالٌ: ًى -

 296 -1/221زمـم،   -، زاض الفىط1، جحلُم وهبٍ: ٓبسالؼالم دمحم هاضون، يملاييس اللغت( 1979ًىِط: ابً فاضغ: ) -

 141 -122، ق: الفزوق اللغىيتًىِط: الٔؼىطي، ؤبى هالٌ:  -

 289 -264، زمـم، مجمٕ اللغت الٔطبُت، ق: 1ي، ألاسهيت في علم الحزوف(: 1981ًىِط: الهطوي، ْ، ) -

. ًىِط: اإلااللي، ؤ، 94 -57، بحروث، زاض الىخب الٔلمُت. ق: 1، يالجنى الداوي في حزوف املعاوي(، 1992ًىِط: اإلاطازي، ح، ) -

 478-443في ؿطح حطوف اإلأاوي، ق: رصف املباوي (: 1985)

 93-68بي ألاضكم، جحلُم وحٔلُم: بطواث ًىػف، ق: ، بحروث، زاض ألاضكم بً ؤ1، يأسزار العزبيتًىِط:  -

ىِط: : ابً كخِبت، ْ، 87-39، بحروث، ٓالم الىخب، جحلُم: ٓبس ألامحر، ق: 1، يمعاوي اللزان(: 1985ًىِط: ألادفف، غ، ) - . ٍو

 132 -68، بحروث، اإلاىخبت الٔلمُت، ق: 3، يجأويل مشكل اللزآن(: 1981)

 165 -121 ًىِط: ألادفف: مٔاوي اللطان، ق: -
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ىِط: ابً حجي، ْ، 259 -231، بحروث، زاض الىخب الٔلمُت، ق: 1، يالجنى الداوي في حزوف املعاوي(، 1992ًىِط: اإلاطازي، ح، ) - . ٍو

، 1، يالجنى الداوي في حزوف املعاوي(، 1992. اإلاطازي، ح، )2/219، بحروث، زاض الىخب الٔلمُت، 1، يالخصائص(:  2001)

، 111، زمـم، مجمٕ اللغت الٔطبُت، ق: 1، يألاسهيت في علم الحزوف(: 1981. الهطوي، ْ، )227ٔلمُت. ق: بحروث، زاض الىخب ال

، ق: 2في ؿطح حطوف اإلأاوي، جحلُم: احمس الخطاي، زاض الللم، زمـم، ي رصف املباوي(: 1985واإلااللي، احمس بً ٓبس الىىض )

210 

 231-176، ق: جأويل مشكل اللزآنًىِط: ابً كخِبت:  -

 141 -122: ق: الفزوق اللغىيتًىِط: الٔؼىطي،  -

 185-3/121، بحروث، ٓالم الىخب، جحلُم: دمحم ٓوُمت، 1، يامللتظب(: 1963ًىِط: اإلابرز، م، ) -

اث1، يجفسير اللزان العظيم(: 1982ابً هثحر، ْ، ) -  ، بحروث، زاض اإلأطفت، ػىضة الصاٍض

ي، ج، )ز. ث(:  -  189-2/133، بحروث،  زاض اإلأطفت، 1، يلزانإلاجلان في علىم الًىِط: الؼًُى

 156-121، بحروث، زاض الفىط، ق: 5، يمغني اللبيب عن هتب ألاعاريب( 1979ًىِط: ابً هـام، ج) -

 239 -211، ق: جأويل مشكل اللزآنًىِط: ابً كخِبت:  -

 كائمت املصادر واملزاجع

 لُم: ٓبس ألامحر، بحروث، ٓالم الىخب، جح1(: مٔاوي اللطان، ي1985ألادفف، غ، ) -

 ، بحروث، زاض ألاضكم بً ؤبي ألاضكم، جحلُم وحٔلُم: بطواث ًىػف1(: ؤػطاض الٔطبُت، ي1999ابً ألاهباضي، ن، ) -

 ، بحروث، زاض الىخب الٔلمُت1(:  الخلائم، ي2001ابً حجي، ْ، ) -

ي، ج، )ز. ث(: ؤلاجلان في ٓلىم اللطان، ي -  ، بحروث،  زاض اإلأطفت1الؼًُى

ه، ْ،  -  ، بحروث، ٓالم الىخب3(: الىخاب، ي1983)ػِبٍى

ت، جحلُم: دمحم ببطاهُم ػلُم، زاض الٔلم والثلافت 1997الٔؼىطي، ؤبى هالٌ:  ) -  اللاهطة –( الفطوق اللغٍى

 زمـم -، زاض الفىط1( ملاًِؽ اللغت، جحلُم وهبٍ: ٓبسالؼالم دمحم هاضون، ي1979ابً فاضغ: ) -

ل مـيل ال1981ابً كخِبت، ْ، ) -  ، بحروث، اإلاىخبت الٔلمُت3لطآن، ي(: جإٍو

 ، زمـم، زاض الللم2(: ضكف اإلاباوي في ؿطح حطوف اإلأاوي، ي1985اإلااللي، ؤ، ) -

 ، بحروث، زاض اإلأطفت1(: جفؼحر اللطان الُِٔم، ي1982ابً هثحر، ْ، ) -

 2خطاي، زاض الللم، زمـم، يفي ؿطح حطوف اإلأاوي، جحلُم: احمس ال رصف املباوي(: 1985، واإلااللي، احمس بً ٓبس الىىض ) -

 ، بحروث، ٓالم الىخب، جحلُم: دمحم ٓوُمت1، يامللتظب(: 1963اإلابرز، م، ) -

 ، بحروث، زاض الىخب الٔلمُت1، يالجنى الداوي في حزوف املعاوي(، 1992اإلاطازي، ح، ) -

 ، بحروث، زاض كازض1، يلسان العزبابً مىِىض، ج، )ز. ث(:  -

 ، بحروث، زاض الفىط5، يب عن هتب ألاعاريبمغني اللبي( 1979ابً هـام، ج) -

 ، زمـم، مجمٕ اللغت الٔطبُت1، يألاسهيت في علم الحزوف(: 1981الهطوي، ْ، ) -
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 )دراسة تذاولية (مقال سحر البيان للمنفلىطي
 

 حممذ حممىد أبىعلي :األستار الذكتىر 
 دمنهىر / كلية اآلداب 

  -امللخص:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

ي ٌععى اإلاىٙلىوي في مٝا٥ )سحش البُان( ئلى جشظُخ ٔشك مً أٔشاله التي ٌععى ئليها ف

ت والخخلق مً الز٥ والهىان، مً خال٥ خث الٝشاء ِلى الخخلق مً  هٍشاجه، ئلى بث سوح الحٍش

ُٙت  العلبُت التي هي ـٙت مالصمت للمّٙاء في ١ل صمان و١ل م٣ان، ٘اإلاىٙلىوي ًشي أن لألدب ٌو

 احخماُِت جىحيهُت جإ٠ذ ِليها مٝاالجه في هٍشاجه.
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 -املقذمة:
ئن حضًءا ٠بحًرا مً هزا اإلاؽشوُ الاحخماعي الخىحُهي ِىذ اإلاىٙلىوي ٌعخّحن ُ٘ه باالظدؽهاد بالىفىؿ 

خُت مً ٜذسة ئٜىاُِت، الترازُت في هزا ا إلاٝا٥ بما ًمخل٢ه الاظدؽهاد بالىفىؿ الترازُت والشخفُاث الخاٍس

ٙحن لشحفِخحن  ٙها همىرًحا للخىاب الحجاجي الخذاولي مٜى ٘ٝذ اظخذعى في مٝالخه )سحش البُان( بـى

مخخلٙخحن مً سواًت )ًىلُىط ُٜفش( لل٣اجب ؤلاهجلحزي اإلاؽهىس ؼ٢عبحر، ١ل شخفُت مً هاجحن 

ٞ الش خفِخحن جمخل٤ الىظاةل ؤلاٜىاُِت في العُاٛ الخذاولي للخىاب ما جم٢نها مً الخأزحر في اإلاعخمّحن ٘و

 الٕاًت التي حععى ئليها.

ٚ الشخفِخحن مً خال٥ ظُاٜحن مخخلٙحن لٝمُت واخذة، وهي ٜمُت مٝخل  ٘اإلاىٙلىوي ًٝذم لىا مٜى

ذ مً حاهب بشوحغ، وظُاٛ اإلاّاسك مً حا ٝحن ُٜفش، ظُاٛ اإلاٍإ هب أهىىهُىط، وظىّشك لخىاب الٍٙش

ت ل٣ل وٗش مً وشفي الخىاب في هٙىط اإلاخلٝحن.  لىىضح الىظاةل ؤلاٜىاُِت لذيهما، ولىىضح الٝىة الخأزحًر

ٙحن أزش سحش البُان ِلى خذ حّبحره في الجماهحر، وهي الٕاًت التي  أما اإلاىٙلىوي ُ٘ىضح لىا خال٥ اإلاٜى

ٚ مً هزه اإلاعشخُت ـىسة "الّامت ِامت في ١ل ِفش، ٌععى لخىلُدها مً خال٥ الاظدؽه اد بزل٤ اإلاٜى

ىن مشله جدذ ِشػ ُٜفش" جل٤ الفىسة التي  (1)والؽّب ؼّب في ١ل مفش، وأن ظىاد ألامت جدذ ـشح ِ٘ش

حن مً مخلٝي خىابه.  ٌععى اإلاىلٙىوي مً خال٥ مٝاله ئلى مدىها مً هٙىط اإلافٍش

ذ أخزث بمٝترخاث اللعاهُاث الخذاول ذي، ٢ُ٘ٚ ٜو اةٚ الاظدؽهاد بالىق الخاٍس ُت في مّشك جدلُل ٌو

ًم٢ً جُّٙل اإلاذاخل اإلاىهجُت للخذاولُت والحجاج في ال٢ؽٚ ًِ ٔشك اإلاىٙلىوي مً الاظدؽهاد بالىق 

ذي في مّالجت مؽ٢الث املجخمْ.  الخاٍس

ت في خى ُٚ اإلاذاخل اإلاىهجُت للخذاولُت في ال٢ؽٚ ًِ الٝىة ؤلاهجاٍص اب بشوحغ و٠ُٚ ًم٢ً جٌى

 وأهىىهُىط.

 ئن ئٜىاُ اإلاخلٝي بالشظالت اإلاشاد جبلُٕها ٌّخمذ اِخماًدا ٠بحًرا ِلى ٠ُُٙت اظخّما٥ اللٕت:

ٝفذ به ؼًِئا آخش؟ ما أزش  - مً ًخ٣لم؟ مارا ًٝى٥ جدذًًذا؟ إلاً؟  إلاارا ًخ٣لم بهزا الؽ٣ل؟ إلاارا ًٝى٥ ٠الًما ٍو

 ال٢الم في هٙىط اإلاخلٝحن؟

ذ أن ًٝى٥ مً خال٥ ١اجب الىق هى اإلاىٙل ىوي ألادًب ال٢بحر ، وهى مٝا٥ في ٠خابه الىٍشاث، ٘مارا ًٍش

ذ جدذًًذا؟  مٝاله؟ وما الىظاةل التي مً خاللها أسظل سظالخه؟ ومارا ًٍش

ٙا  ا مً سواًت "ًىلُىط ُٜفش" لألدًب اإلاؽهىس ؼ٢عبحر ًد٣ي مً خاللها "مٜى ًٙ اإلاىٙلىوي ٌعشد لىا مٜى

ٚ الالِب مً لبىلحن مً أبىا٥ الٙفاخ ٚ ١ل منهما مً ـاخبه مٜى اسظحن مً ٘شظان البُان ٜذ ٜو ت, ٘و

ٚ ال٢شة بحن مماسب ألاٜذام حّلى بها خُىا وحعٙل أخُاها ، ٘ال  الالِب, ووٜٚ الؽّب الشوماوي بُنهما مٜى

جشبذ ـاِذة وال حعخٝش هابىت "ّ٘لمذ أن الّامت ِامت في ١ل ِفش، والؽّب ؼّب في ١ل مفش، وأن 

خ ظىاد ألا  خ الِعىعي مشله في رهب الخاٍس ىن مشله جدذ ِشػ ُٜفش، وأهه في سأط الخاٍس مت جدذ ـشح ِ٘ش
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اث والخُاالث  املحمذي، جذهى به ١لمت وجىأي به أخشي، وججزبه دمّت وجذّ٘ه ابدعامت، وجىحر بلبه الؽٍّش

ذ الهىحاء بزساث الهباء"  (2)وحران الٍش

ل سظالخه للمخلٝي ذ أن ًـى ٞ ئهجاص ّ٘ل ؤلاخباس ٘اإلاىٙلىوي ًٍش ا. ًِ وٍش ًُّ  ألهه ًىٝل الح٣اًت واّٜ

 أوال : عرض مدونة البحث:

ت، ُ٘بدث في  ٢ٌّغ اإلاىٙلىوي في مٝاالجه بفٙت ِامت ـىسة املجخمْ ب٣ل خاالجه الذًيُت والذهٍُى

ت وألاخالٛ إلاىاحهت الٝهش والّبىدًت والٙٝش والز٥ والهىان  والٙىاخؾ املجخمْ ًِ الشخمت والٙمُلت والحٍش

 والٙعاد ..ئلخ، جل٤ هٍشجه الاحخماُِت في الىٍشاث. 

ت  ٙه أخذ مٝاالث الىٍشاث ًبدث في رل٤ أًًما، ًِ الحٍش ذ حاء مٝا٥ )سحش البُان( للمىٙلىوي بـى ٜو

خباس  ت مً الؽشوه التي جأخز بّحن الِا ا ملجمِى ًُ والخخلق مً الّبىدًت، و١ان اخخُاسها لهزا اإلاٝا٥ مشاِ

ت مً ألاّ٘ا٥ ال٢المُت اإلاباؼشة ألابّاد الح ا ًخممً مجمِى ت للخىاب الخذاولي، ٘اإلاٝا٥ ًٝذم هًفا خىاسًٍّ ىاٍس

ذ اظخىاُ اإلاىٙلىوي أن ًفُٖ مٝاله بؽ٣ل جٙاِلي أٜشب  ٢ّغ البّذ الخٙاِلي للخىاب، ٜو حر اإلاباؼشة َو ٔو

 لذساظاث اللعاهُت الحذًشت مشل الخذاولُت.الخىاـل بحن شخفحن في الاظخّما٥ الُىمي للٕت الزي هى ٜبلت أو وحهت ائلى 

بذأ اإلاىٙلىوي مٝاله بذاًت مباؼشة، ٘ٝا٥: "سأًذ في ئخذي سواًاث ؼ٢عبحر وهي الشواًت اإلاّشو٘ت بشواًت 

ت مباؼشة (3)"ًىلُىط ُٜفش" علي المىء ِلى وهي بذاًت ئخباٍس ، ولّل اإلاىٙلىوي في رل٤ أساد أن ًأخز حاهًبا َو

ٚ ت  هٝىت مُّىت، هي مٜى لُىلْ اإلاخلٝي مً خال٥  -ِلى خذ حّبحر اإلاىٙلىوي –شخفِخحن مً شخفُاث الشاٍو

ٚ الشخفِخحن ِلى الٕشك الزي ٌععى ئلُه.  مٜى

بت مىه في مؽاس٠ت اإلاخلٝحن إلاٝاله مؽاس٠ت حؽبه  ّذ اظدؽهاد اإلاىٙلىوي بهزا الجضء مً الىق اإلاعشحي ٔس َو

دذر ال
ُ
خأزحر اإلاباؼش بحن اإلامشلحن أو الشخفُاث التي جٝذم ٠الم اإلاإلٚ جلٝي الجمهىس لألِما٥ اإلاعشخُت التي ج

 والجمهىس الحالش للّمل اإلاعشحي.

ٚ الشخفِخحن ججاه مٝخل ًىلُىط ُٜفش ٠ما  ٙه مً مٜى واإلاىٙلىوي مىز بذاًت اإلاٝا٥ ًفشح بمٜى

 ظىىضح رل٤ ُ٘ما ًأحي. 

ا للشخفِخحن الشةِعِخحن في مٝاله، وهما ٠ز ًٙ ل٤ في معشخُت ًىلُىط ُٜفش، "سأًذ .. ٜذم اإلاىٙلىوي ـو

اسظحن مً ٘شظان البُان"، ٘هل ًشاهما اإلاىٙلىوي بىلحن أو ٘اسظحن في  ا لبىلحن مً أبىا٥ الٙفاخت, ٘و ًٙ مٜى

ٔحر البالٔت والبُان؟ هل ما أخذزاه مً جأزحر في الؽّب ِٝب خىبت ١ل واخذ منهما ٌّذ هجاًخا مً الىاخُت 

 ي ًُِبا في جأزحرهما في الؽّب أم أن الُّب في الؽّب هٙعه؟الخذاولُت؟ هل ًشي اإلاىٙلىو

 هل هجح بشوحغ في ئهجاص ألاّ٘ا٥ ال٢المُت؟ وما ألاّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥؟ وما ألازش الىاجج ًِ الٝى٥؟

وهل هجح أهىىهُىط في ئهجاص ألاّ٘ا٥ ال٢المُت؟ وما ألاّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥؟ وما ألازش الىاجج ًِ 

 و٠ُٚ اظخىاُ ئٜىاُ الؽّب ب٢ّغ ٠الم بشوحغ؟الٝى٥؟ 

 ثانيا : التحليل التداولي:

ٙاث الخذاولُت لذي الباخشحن، ٔحر أن ٢٘شة الاظخّما٥ ٙاث،  (4)حّذدث حٍّش هي اإلاعُىشة ِلى حمُْ الخٍّش

سط واظخّما٥ اللٕت ال بذ له مً معخّملحن، واللٕت حعخّمل في اإلاىاٜٚ والعُاٜاث املخخلٙت، والخذولُت جذ
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اظخّما٥ اللٕت مً ٜبل اإلاعخّملحن في اإلاىاٜٚ والعُاٜاث املخخلٙت، ٘هي دساظت اللٕت في الاظخّما٥، لزل٤ 

٘اإلاّنى الخذاولي هى اإلاّنى اإلاٝفىد مً اظخّما٥ اللٕت في العُاٛ، بًُّذا ًِ اإلاّنى الىدىي أو الٝاِذي للٕت، 

اةٚ  (5)ذ أهماه الخباد٥ اإلاّشفي وألاداتيوبىاء ِلى رل٤ ٘الخدلُل الخذاولي للىق ٌّخمذ ِلى جدذً والٌى

 ال٢المُت.

اتْ  الن ًِ وشوخاث ووـٚ الٜى والخباد٥ اإلاّشفي ًش٠ض ِلى جباد٥ اإلاّلىماث واظدُماخها وجٝذًمها وؤلِا

 وما ئلى رل٤.

ا ئلى أما الخباد٥ ألاداتي ٘حر٠ض ِلى اليؽاه، ِلى ما ًّٙله الىاط أو ما ًجّلىن ٔحرهم ًّٙلىهه، وئرا هٍشه

هزًً الىمىحن في مٝا٥ )سحش البُان( ٘اهىا ظىجذ أن الىمي اإلاّشفي ًخمشل في اإلاّلىماث التي ٜذمها اإلاىٙلىوي 

م٢ً جلخُق ألاداء اإلاّشفي للمىٙلىوي  فٚ ٘يها المُّٚ وخالت الؽّىب، ٍو ّلً ِنها ٍو ىضحها َو للٝشاء ٍو

 في هفحن مً مٝاله ألاو٥، ٜىله: 

ىن ّ٘لمذ أن الّامت ِامت ف" ي ١ل ِفش، والؽّب ؼّب في ١ل مفش، وأن ظىاد ألامت جدذ ـشح ِ٘ش

خ املحمذي، جذهى به ١لمت وجىأي به  خ الِعىعي مشله في رهب الخاٍس مشله جدذ ِشػ ُٜفش، وأهه في سأط الخاٍس

ذ الهىحاء بزساث الهباء" اث والخُاالث وحران الٍش  .(6)أخشي، وججزبه دمّت وجذّ٘ه ابدعامت، وجىحر بلبه الؽٍّش

 والشاوي ٜىله: 

ٚ واخذ أن ٌعخّبذ الؽّب الشوماوي لىٙعه وما ١اد ًخلق مً  "وه٢زا اظخىاُ أهىىهُىط في مٜى

 (7)اظخّباد ُٜفش، وه٢زا ألامم المُّٙت ال مٙش لها مً الّبىدًت لحملت الخُجان، أو خملت البُان"

؛ ألن "الخباد٥ هى جخابْ مً دوسًٍ أو ئن الخباد٥ اإلاّشفي والخباد٥ ألاداتي مخذاخالن في الخىاب الحىاسي 

ْ وسود الىٝلت )ب(، وه٢زا  هٝلخحن جدادزِخحن ًشا٘ٝهما جىاوب اإلاخ٣لمحن، وخُث ًإدي وسود الىٝلت )أ( ئلى جٜى

ٚ بشوحغ وأهىىهُىط مْ الؽّب ظخجذ أن الخباد٥ بُنهما ًدخابْ مً دوسًٍ (8)دوال٤ُ" ، ٘ارا هٍشث ئلى مٜى

الؽّب في مىالْ )اهٍش خىبخه للؽّب(، وجىاوب أهىىهُىط مْ الؽّب في ًشا٘ٝهما جىاوب بشوحغ مْ 

مىالْ )اهٍش خىبخه مْ الؽّب(، وخال٥ الحىاس ًدذر الخباد٥ اإلاّشفي ُ٘داو٥ بشوحغ وأهىىهُىط أن 

الن ًِ الٕشك الزي ٌععى ئلُه ١ل منهما، وفي أزىاء رل٤ ًدذر  ٝىما بخىلُدها وؤلِا ًٝذما اإلاّلىماث ٍو

داتي أًًما الزي ٔالًبا ما يهذٗ ئلى ئهجاص ألاّ٘ا٥ ولِغ مجشد ٜىلها ٘ٝي، أي الُٝام بأّ٘ا٥، أو الخباد٥ ألا 

ً ًٝىمىن بها.  حّل آخٍش

اةٚ ال٢المُت ألاظاظُت في الحىاس باالظدىاد ئلى الىٝالث املخخلٙت في مخخلٚ أهماه الخباد٥،  وجدذد الٌى

ٞ الخباد٥، و٠زل٤ الخباد٥ اإلاّشفي ٘الخباد٥ ألاداتي ًبذأه الٝاةم بالّٙل ٠ما ًبذأ ه ٔحر الّاٗس بالّٙل ًِ وٍش

اةٚ ال٢المُت، ٘الىلب ٜذ ًخممً أمىًسا لِعذ مً الىلب  ، مشل الخمُحز بحن الٌى حر الّاٗس ًبذأه الّاٗس ٔو

ذ مى٢م أن جىٍشوا ئلى ٜمُتي هٍش اإلاعدَُٝ الحزس الزي ال باإلاّنى الّادي لل٣لمت، هدى ٜى٥ بشوحغ: " بل أٍس

٘هى ٜى٥ خبري ل٢ىه ًدمل مّنى الىلب أو  ؛(9)ّىي هىادة وال ٌعلغ ُٜادا وال ًىام ًِ ؼاسدة وال واسدة"ٌ

 الخمني.

 ثالثا : مقصد املتكلم:



   2021سنت ل  المؤتمر العلمي السنوي التاسعجامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1172 

 

 

 

شاٗ  هىاٟ اخخالٗ بحن مّنى الجملت ومٝفذ اإلاخ٣لم، ٘مّنى الجملت ًشجبي بفىسة أظاظُت باأِل

ت، وهى ما ٌّٗش باإلاّن ت الىدٍى ى اللٕىي، وهزه ال٣لماث والجمل والّباساث التي جشجبي الخُّٝذًت اإلاُّاٍس

بفىسة أظاظُت بمىالّاث اللٕت، ئرا ١اهذ مدملت بأ٣٘اس اإلاخ٣لم ٘انها ال جمخل٤ اإلاّنى اللٕىي ٘دعب؛ وئهما 

 جمخل٤ أًًما مٝفذ اإلاخ٣لم، ٘اإلاخ٣لم ًمٙي مّنى ئلى اإلاّنى.

ىذم ا ٘اهه ًٙشك ٜفذًخه ِلى واإلاخ٣لم ٌعخّمل اللٕت ألداء الّٙل ال٢المي، ِو ًُّ  ٠الم
ً

ا ًإدي اإلاخ٣لم ّ٘ال

ا، ٘اإلاخ٣لم ِىذما ٌّبر ًِ  ًُّ  ٜىل
ً

ٝفذ ؼًِئا آخش ٘اهه ًىجض ّ٘ال ىذما ًٝى٥ ؼًِئا ٍو الّباساث والجمل، ِو

ٍهش اإلاّنى الخذاولي بىلىح في الاهدشا٘اث  ا، ٍو ًًّ  ٜفذ
ً

ه وآماله، ٘اهه ًىجض ّ٘ال مؽاِشه وسٔباجه ومخا٘و

 ت، وجمشلها مبادب الحىاس، وظىىضح رل٤ مً خال٥ مبذأ الخّاون ومبذأ الخأدب.ألاظلىبُ

 رابعا :ألافعال الكالمية:

ٚ في  ًداو٥ اإلاىٙلىوي مً خال٥ مٝاله أن ٌٕحر في مّخٝذاث املخاوبحن، والخُٕحر في مّخٝذاث اإلاخلٝي ًخٜى

ه ظُاٛ الخىاب مً ٜىاهحن ومّىُاث جشجبي باأِل شاٗ الاحخماُِت والىٙعُت ألوشاٗ الحُٝٝت ِلى ما ًدخٍى

الحىاس؛ ٘ال٢الم ؤلاوعاوي رو وبُّت احخماُِت، واللٕت في خذ راتها ٌاهشة احخماُِت، ومّنى رل٤ أن ال٢الم ال 

 ًِ ظُاٜه الاحخماعي
ً

ت العُاٛ في ٘هم مٝفذ (10)ًم٢ً جٙعحره مّضوال ، ولزل٤ أدٟس اللعاهُىن أهمُت مّ٘ش

ت بالعُاٛ املحُي بالىق، وأخزث ِلى اإلاخ٣لم، وحاءث الخذاولُت للٝ ُت للبيٍُى ماء ِلى الٝىُّت اإلاّ٘ش

ىا الٝخلت، ِاجٝها دساظت اللٕت في ظُاٛ الاظخّما٥ أو ُٜذ الاظخّما٥، ٘ال ًم٢ً جٙعحر حملت مً ٜبُل: " أخٜش

ىهم، ال جبٝىا ِلى أخذ منهم" هم مٝفذ مّضولت ًِ ظُاٜها الزي ُٜلذ ُ٘ه، ٘اإلاخلٝي ال ٌعخىُْ أن ًٙ (11)مٜض

ًْ اإلاخ٣لم؟ وإلاً؟ وإلاارا ًخ٣لم بزل٤ الؽ٣ل؟ وما ألازش الىاجج اإلاخ٣لم دون  ت مالبعاث رل٤ الٝى٥، دون أن ٌّٗش َم مّ٘ش

 ًِ رل٤ الٝى٥؟

، أو ؼشًخا، أو أمًشا، أو ولًبا، أو 
ً

٘اإلاخ٣لم ِىذما ًخلَٙ بال٢الم، ٘ان ما ًخشج مً ٘مه ٣ًىن: ِباسة، أو ظإالا

ًذا، أو هفُدت . حر ِو ت والبالُٔت والاحخماُِت والشٝاُ٘ت وألادبُت ٔو . ئلخ، وهزا ال٢الم ًخممً الٍىاهش اللٍٕى

رل٤ مً الٍىاهش، و١ل ١لمت مما ًخشج مً ٘م اإلاخ٣لم مً ال٢الم الّادي حّذ ئهجاًصا لّٙل ٠المي؛ ألن اإلاخ٣لم 

، أو ًفذس أمًشا، أو ًىلب ول
ً

ًبا، أو ٌّشك ِشًلا، أو ٌؽشح ِىذما ًخلَٙ ٜذ ًفُٖ ِباسة، أو ًىشح ظإالا

ْ خادزت في اإلاعخٝبل، أو ًفٚ ؼًِئا .. ئلخ.  دسًظا، أو ًخٜى

حرها أولٞ ِليها أوظخحن ) اث ٔو (، وهي "ما ج٣ىن speech acts( ألاّ٘ا٥ ال٢المُت )AUSTINو١ل هزه املجمِى

ر٥ ِليها بّن الخّذًالث، وأدخل ظح (12)لخأدًتها بّن آلازاس مً داللت الالتزام هدُجت ٜى٥ الٝاةل لص يء ما"

ز بحن ألاّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥ التي هي الهذٗ في هٍشة ألاّ٘ا٥ ال٢المُت، وبحن آلازاس التي جتر٠ها ألاّ٘ا٥  ٘محَّ

 اإلاخممىت في الٝى٥ ِلى اإلاعخمّحن، والتي ًىلٞ ِليها الّٙل الىاجج ًِ الٝى٥.

ا  وئرا هٍشها ئلى مٝا٥ )سحش البُان( ٘ان اإلاىٙلىوي بذأ ًٙ مٝاله بٝىله: "ٜشأث في...، ٘اإلاىٙلىوي ًد٣ي لىا مٜى

وهزا ّ٘ل مخممً في الٝى٥، والّٙل اإلاخممً في الٝى٥ ًخّحن ئهجاصه ًِ ٜفذ؛ ئر ال بذ أن ٣ًىن للمىٙلىوي 

مٝفذ مً ٠المه ختى ًىجض الّٙل، أما الّٙل الىاجج ًِ الٝى٥ أو الخأزحر الىاجج ًِ الٝى٥ في اإلاخلٝحن ٣ُ٘ىن 

ًشا، دون  ًذا أو ألْ جٍٝش ٜفذ "٘األّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥ ًخّحن ئهجاصها ًِ ٜفذ. ئرا لم أٜفذ أن أٜذم ِو
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ًشا" ًذا أو ألْ جٍٝش ، ٘اإلاىٙلىوي ًٝفذ مً مٝاله أن ًذِى اإلاخلٝي ئلى الخخلق مً ٜبى٥ الز٥ (13)٘أها ال أٜذم ِو

ت، ًذِىه ئلى الخخلق مً ال٢الم الج مُل دون الّٙل الجمُل، ًذِىه ئلى الخخلق مً والهىان ًذِىه ئلى الحٍش

ا،  ًُّ ا أو ظلب ًُّ هجض، أما الخأزحر في اإلاخلٝي، ٘ٝذ ٣ًىن ئًجاب
ُ
الخد٢م الٍالم ..ئلخ، ومً زم ٘ان ّ٘له ال٢المي ٜذ أ

ذ جدمل أو حعخمُل مٝالت اإلاىٙلىوي بّن الٝشاء أو اإلاعخمّحن ئلى الخأزش بص يء آخش لم ًٝفذه اإلاىٙلىوي،  ٜو

ٞ الٝى٥ ال ًخّحن ئهجاصها     ًٝا٥ ئنلزل٤  الّٙل الىاجج ًِ الٝى٥ ال ٌؽتره الٝفذ إلهجاصه، ٘ـ"ألاّ٘ا٥ ًِ وٍش

ًِ ٜفذ؛ ئر سبما حعخمُل شخًفا بص يء ما، أو جدمله ِلى أن ًّٙل ؼًِئا ما، أو جضعجه، أو حعلُه مً ٔحر أن 

ّىُت في اإلاٝام ألاو٥ في الخىاـل؛ ألن اإلاخ٣لم ٘األّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥ هي اإلا (14)جٝفذ ئلى ّ٘ل رل٤ ٜفًذا"

ُل مٝفذه، ٘عٗى ًىجح في  ل ما ٌّىُه ئلى اإلاعخمْ؛ ٘ارا هجح في جـى  ما ٘اهه ًداو٥ أن ًـى
ً

ِىذما ًٝى٥ ٜىال

 مخممًىا في الٝى٥.
ً

 ئهجاص ّ٘ال

 خامسا : شروط النجاح:

ا أو ئن ٔاًت اللٕت ال ج٢مً في جضوٍذ اإلاخلٝي باإلاّلىماث ٘دعب، وئهم ا لٕىًٍّ
ً
ا ججّل املخاوب ًلتزم ظلى١

ٚ رل٤ ِلى  خٜى ا مًُّىا ججاه اإلاخ٣لم، وجدذد الّالٜاث بحن اإلاخخاوبحن، وحّمل ِلى حُٕحر مّخٝذاتهم ٍو ًُّ احخماِ

شاٗ الاحخماُِت وأِشاٗ ال٢الم.  ما لعُاٛ الخىاب مً ٜىاهحن ومّىُاث جشجبي باأِل

ت مً الؽشوه ولّها الخذاولُى  ن لممان هجاح ألاّ٘ا٥ ال٢المُت بمجشد الخلَٙ بالّٙل، وهىاٟ مجمِى

 ٢ُ٘ٚ ًم٢ً أن ًخدٝٞ الّٙل ال٢المي  بمجشد الخلَٙ به؟ وما أزش رل٤ ِلى املخاوبحن؟

ذ ولْ ظحر٥ ؼشووا لىجاح الّٙل ال٢المي وهي  :(15)ٜو

ذ .1 ىجضه اإلاخلٝي في اإلاعخٝبل، مشل ّ٘ل الِى  .ؼشه املحخىي الٝمىي: ًفذس اإلاخ٣لم الّٙل ٍو

خدٝٞ ئرا ١ان اإلاخ٣لم ٜادًسا ِلى الُٝام بالّٙل وئهجاصه، وال ٢ًٙي اِخٝاد . 2 الؽشه الخمهُذي: ٍو

ا مْ ألاخذار. ًُ  املخاوب واإلاخ٣لم باهجاص الّٙل جلٝاة

بخه في ئهجاص الّٙل مً املخاوب.ؼشه ؤلاخالؿ. 3  : ـذٛ اإلاخ٣لم في ٔس

 ملخاوب إلهجاص الّٙل. الؽشه ألاظاس ي: أن ًداو٥ اإلاخ٣لم الخأزحر في ا. 4

ئن ١ل ٠الم ًفذس ًِ مخ٣لم ٘هى ًفذس لمً مإظعت جممً له ؤلاهجاص، وهزه اإلاإظعت هي التي جضود 

ٞ الخأزحر في ظلٟى املخاوب ومّخٝذاجه، ئلا٘ت ئلى رل٤  ألاّ٘ا٥ ال٢المُت بالٝىة التي جممً جدٝٝها ًِ وٍش

خخاوبُت، ٘ارا جلَٙ شخق ما بملًٙى هدى: "خ٢مذ ٘هي حّمل ِلى جدذًذ مشاجب اإلاخ٣لمحن الاحخماُِت وال

املح٢مت.." ٘ان هزا اإلالًٙى لً ٣ًىن هاجًحا ئال ئرا ١ان ـادًسا ًِ مإظعت جممً له جدٝٝه، ١أن ٣ًىن ـادًسا 

ًِ ٜاٍك في ٜاِت املح٢مت في مالبعاث مُّىت، وفي رل٤ جدذًذ إلاشجبت اإلاخ٣لم الخىابُت والاحخماُِت )الٝاض ي 

ح٢م في ٜاِت املح٢مت(، ٘اإلاخ٣لم ٜبل أن ًخلَٙ بملًٙى ما ًجب أن ٌعأ٥ هٙعه مً أ١ىن ألٜى٥ اإلاخلَٙ بال

ً؟ وإلاارا؟
َ
 رل٤؟ وإلِا

ومً زم ٘ان ـذوس هزا اإلالًٙى مً الشحل هٙعه )الٝاض ي اإلاخلَٙ بالح٢م في ٜاِت املح٢مت(، في م٣ان 

٠زل٤ ألاظخار الزي ٜا٥: "ألُٕذ مخخلٚ ًِ ٜاِت املح٢مت لً ٣ًىن ـادًسا ًِ مإظعت جممً هجاخه، و 

 املحالشة" في ٔحر ٜاِت الذسط لٕحر الىالب اإلاّىحن بها، والشحل الزي ٜا٥ لٕحر صوحخه: "أهِذ والٞ"، وه٢زا.



   2021سنت ل  المؤتمر العلمي السنوي التاسعجامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1174 

 

 

 

وئرا هٍشها في مٝا٥ )سحش البُان( ٘اهه ًفذس ًِ اإلاىٙلىوي، وهى ١اجب ًمخل٤ ظلىت ال٢خابت، جل٤ العلىت 

شاٗ الاحخماُِت إلاهىت ال٢خابت والخألُٚ، ومً زم وعخىُْ الٝى٥: ئن جممً له الخلَٙ في ٌل اإلاالبعا ث وألِا

مٝاله ًفذس ًِ مإظعت جممً هجاح ئهجاصه؛ ألن "ظلىت اإلاخ٣لم ٜذ جدٝٞ ؤلارِان ول٢نها ال جدٝٞ 

مْ الخىبُه ِلى أن الخلَٙ بّٙل الٝى٥ ًخخلٚ ًِ الّٙل الخأزحري ٠ما ر٠ش ظحر٥؛ ٘ىجاح ئهخاج  (16)الاٜخىاُ"

 الٝى٥ ًخخلٚ ًِ ألازش الىاجج ًِ الٝى٥.

ّهما أن ًإدًا الّٙل الّٙل ال٢المي أداًء هاجًحا، ٘خُٕحر  و٠زل٤ اظخىاُ بشوحغ وأهىىهُىط مً خال٥ مٜى

م٣اهت ألاشخاؿ الاحخماُِت والعُاظُت ًخٕحر مّها همي الّٙل ال٢المي وأظلىب ـُأخه، ومً زم ًخٕحر الخأزحر 

ذ ٌهش رل٤ في بذاًت الىاجج ًِ الّٙل، ولّل ج أزحر بشوحغ ِلى الؽّب ١ان ٌاهًشا بّذ الاهتهاء مً خىابه، ٜو

خىبت أهىىهُىط؛ ئر أـذس الؽّب بّن ألاّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥ التي ٌّلً ٘يها الؽّب الخمشد ِلى 

ي الٝى٥ أهىىهُىط وس٘ن ما ظأًتي به، ولىال هجاح بشوحغ في الخأزحر ِلى الؽّب لذسحت أن الّٙل اإلاخممً ف

ذ اظخٕل أهىىهُىط  )اظمّىا ..( ألاخحر لهم حاء هاجًحا، وأٌهش رل٤ في أزش هزا الّٙل ِلى الؽّب بالٝبى٥، ٜو

 هٙعه هزا الّٙل في ئٜىاُ الؽّب باالظخماُ له ئ٠شاًما لبروحغ الزي أمشهم أن ٌعمّىه.

ذ بذأ جأزحر خىبت بشوحغ ًخالش ى مْ جٝذًم أهىىهُىط لبّن الحجج واإلإال ىاث الي حّلذ الؽّب ٜو

ٝت أهىىهُىط هٙعه في بذاًت خىبخه التي امخألث باألّ٘ا٥ ال٢المُت التي جذِى ئلى  ذ حٕحرث وٍش ٌعخجُب له، ٜو

الخىدد والخٝشب مً الؽّب، زم اظخّمل ألاّ٘ا٥ ال٢المُت ٔحر اإلاباؼشة التي جلمذ ئلى مٝخل ُٜفش ٌلًما، زم 

ذ بأن بشوحغ ٜخل ُٜفش ٌلًما، ومً زم ٘ان حُٕحر ولُّت  حٕحرث ألاّ٘ا٥ ال٢المُت في نهاًت الخىبت ئلى الخفٍش

 مهًما في ئهجاص الّٙل ال٢المي.
ً

ن العماُ له ئلى خالت الاٜخىاُ بأٜىاله، ١ان ِامال  اإلاخ٣لم مً خالت ٘س

ش لها ١ا٘ت الؽشوه لىجاخها، أو للخأزحر ِلى اإلاعخ مّحن؛ مْ مالخٍت أن ألاّ٘ا٥ ال٢المُت جخدٝٞ ، وئن لم ًخ٘ى

ألن اإلاخ٣لم خحن ًفذس الّٙل اإلاخممً ًٙترك أن ١ا٘ت الؽشوه لخدُٝٞ ٜىله ٜذ جدٝٝذ ولى في رهىه، ومً زم 

"أخذ الىاط: أها أٜترح أن ٘ان اٜتراح أخذ الىاط بّذ خىبت بشوحغ أن ًدمل ِلى ألا٠ٚ والشؤوط ئلى بِخه: 

ّٙل ئهجاًصا هاجًحا وئن لم ًدمل بشوحغ ِلى ألا٠ٚ ٘ان اإلاخ٣لم أهجض ال (17)"هدمله ِلى ألا٠ٚ والشءوط ئلى بِخه

ا للؽشوه الاحخماُِت واإلاالبعاث التي اظخدمشها اإلاخل٢م ٜبل ئهجاص الّٙل. ًٝ  والشؤوط ٘و

 سادسا : أنماط ألافعال الكالمية:

ٙعش،  الخذاولُت هي اللٕت في الاظخّما٥، واللٕت لها اظخّماالث ضخمت، ٘اإلاخ٣لم ٌعدُىْ أن ٌؽشح، ٍو

ب ٢خب ..ئلخ، وهي ـُٕت ٔحر مىتهُت مً ٍو دل اإلاؽ٢الث، ٍو ٝذم جٙعحراث، ٍو فٚ ألاخذار، ٍو د٣ي، ٍو خ٢ش، ٍو

ألاّ٘ا٥، ل٢ً الخذاولُحن ًدفشون ِذد هزه ألاّ٘ا٥ بالىٍش ئلى الٕاًت اإلاؽتر٠ت في ألاّ٘ا٥ املخخلٙت التي حعمى 

 ِّ أمش، وََ دزس، ٍو ّخزس، ألاّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥ مً ٜبُل: ًٝشس، ٍو ممً، َو خّاٜذ، ٍو خىظل، ٍو ذاْ٘، ٍو ذ، ٍو

 مً ألاّ٘ا٥ 
ً

ؽ٢ش، ٘الٕاًت اإلاخممىت في الٝى٥ للّٙل ال٢المي هي الٕشك أو الٕاًت بمٝخط ى ١ىهه ّ٘ال ؽ٣ى، َو َو

 اإلاخممىت في الٝى٥.

ٚ ت مخخلٙت مً ألاظباب، وبٝذس ما ًـى ّني رل٤ أن اإلاخ٣لم ِىذما ًأمش، ٘اهه ٜذ ٌّىي ألامش ملجمِى ألامش  َو

ّذ رل٤ ٜفًذا مً اإلاخ٣لم أن  ّذُّ مداولت لحمل اإلاعخمْ لّٙل ش يء ما، َو ٌُ ٙه أمًشا  ا صحًُدا، ٘اهه بـى ًٙ ـو
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ّذُّ التزاًما أو لماًها للخّهذ مً حاهب اإلاخ٣لم لّٙل ش يء ما باليعبت  ٌُ ًذا  ٙه ِو ذ، ٘اهه بـى ِّ
ٌَ ىذما  ًٝىم باألمش، ِو

ّذُّ ٜفًذا أن ًّٙل اإلاخ٣ ذ به.للمعخمْ، وَُ  لم ما ِو

ذ ـىٙذ أهماه ألاّ٘ا٥ اإلاخممىت في الٝى٥ ئلى خمعت أهماه مخخلٙت مً الٕاًاث اإلاخممىت في ال٢الم  ، هي:(18)ٜو

ت اإلاخممىت في الٝى٥: -1 ٍش  الٕاًت الخٍٝش

ت اإلاخممىت في الٝى٥ لذي الخذاولُحن مْ ٜمُت الخبر في الترار الّشبي ٍش ؛ ألن أّ٘ا٥ هزا (19)جخٙٞ الٕاًت الخٍٝش

ت هي الخّهذ للمعخمْ بفذٛ الٝمُت، ا ٍش لفىٚ ١لها جدخمل الفذٛ وال٢زب، ٘الٕاًت مً أّ٘ا٥ ال٢الم الخٍٝش

شاث  اٗ والخٙعحراث، و١ل الخٍٝش ٙها جفىس خالت الىاْٜ في الّالم، وبّن أمشلتها هي ألاـو ئنها جٝذم الٝمُت بـى

خٝاد داةًما.  لها اججاه مىابٝت هي ال٣لمت ئلى الّالم، أي جخىابٞ مْ الىاْٜ، شاث هى الِا وؼشه ؤلاخالؿ في الخٍٝش

شاث هى الدعاؤ٥ ِما ئرا ١ان ًم٢ً أن ٣ًىن  ش هى حّبحر ًِ اِخٝاد. وأبعي اخخُاس لخدذًذ الخٍٝش و١ل جٍٝش

ُت. ا أو ١ارًبا بفىسة خ٘ش
ً
 اإلاىىٛى ـادٜ

خُت ًىلُىط ُٜفش، وئخباسه ٘اإلاىٙلىوي ًىٝل لىا ِذة ٜماًا، ًخبرها ِنها، أما الٝمُت ألاولى ٘هي ٜشاءة معش 

ت مخممىت في الٝى٥، هي حّهذ اإلاىٙلىوي أن ًىٝل للٝاسب هزه الٝمُت مّخًٝذا  ٍش لىا ًِ جل٤ الٝمُت له ٔاًت جٍٝش

بفذٛ ما ًٝى٥، و٠زل٤ ًشي بشوحغ ِىذما ًىٝل للؽّب ٜمُت مٝخل ُٜفش مّخًٝذا ـذٛ اِخٝاده في أن مٝخل 

ًِ ُٜفش ًىٝل هزه الٝمُت مّخًٝذا ـذٜه في أن ُٜفش ٜخل ٌلًما، ُٜفش ِذ٥، و٠زل٤ أهىىهُىط في الذ٘اُ 

ت ًىٝل ٘يها اإلاخ٣ٝلم ٜمِخه وؼشه هجاخها اِخٝاد اإلاخ٣لم ـذٛ الٝمُت. ٍش  ٘األّ٘ا٥ الخٍٝش

 الٕاًت الخىحيهُت اإلاخممىت في الٝى٥: -2

٢المُت الخىحيهُت جخٙٞ جخٙٞ ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت بؽ٣ل ٠بحر مْ ٜمُت ؤلاوؽاء في الترار الّشبي، ٘األّ٘ا٥ ال

مْ أظالُب الىلب، هدى ألامش والىهي والاظخٙهام والاظخّىاٗ والشحاء والذِىة وؤلارن والىصح والتهذًذ، 

 ، ت ألاّ٘ا٥ ال٢المُت في هزا الىُى والالخماط ..ئلخ، وئن ١ان الىلب ًمخاص بالذٜت والخٙفُل ِما حاءث به هٍٍش

ٝت ججّل ظلى٠ه ًماهي املحخىي وألاّ٘ا٥ ال٢المُت الخىحيهُت هي مداول ت خمل اإلاعخمْ ِلى أن ٌعل٤ بىٍش

الٝمىي، وأمشلت الخىحيهاث هي ألاوامش والىىاهي والالخماظاث. واججاه اإلاىابٝت هى داةًما الّالم ئلى ال٣لمت، 

بت في أن ًّٙل اإلاعخمْ الٙ بت. ٣٘ل جىحُه هى حّبحر ًِ ٔس ّل وؼشه ؤلاخالؿ الع٣ُىلىجي اإلاّبر ِىه هى الٔش

ه. وال ًم٢ً أن ج٣ىن الخىحيهاث مشل ألاوامش والالخماظاث ـادٜت أو ١اربت، وئهما ًم٢ً أن ج٣ىن مىاِت  َىحَّ
ُ
اإلا

ىلت.  ومّفُت ومعخجابت وم٘ش

جٍهش الٕاًت الخىحيهُت إلاٝا٥ )سحش البُان( مً خال٥ ألاّ٘ا٥ ال٢المُت اإلاخممىت في الٝى٥، ٘ارا هٍشها في 

ا هجذ أنهما اظخّمال ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت، ل٣ي ًٍٙش ١ل واخذ منهما باٜىاُ الؽّب خىاب بشوحغ وأهىىهُىط ٘اهى

وجىحيهه ئلى ؤلارِان ألٜىالهما، ٘هزا بشوحغ في خىبخه ٌعخّمل ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت اإلاخممىت في الٝى٥ بفُٕت 

ذ في خمعت مىالْ، في ٜىله: " أوي ما  ٘أِلمىابخ٢م، أيها الٝىم، وهللا لى ٠زبذ الىاط حمُّا ما ٠زألامش الفٍش

ًداو٥ بشوحغ جىحُه اهدباه الؽّب ِلى  (20)ٜخلذ ُٜفش ألوي ٠ىذ أبٕمه, بل ألوي ٠ىذ أخب سوما أ٠ثر مىه"

ىبههم أن  الخفذًٞ بأهه ٜخل ُٜفش ألهه ًدب سوما أ٠ثر مىه ولِغ بًٕما له، ٠ما ًىحههم ئلى ظماُ أهىىهُىط ٍو

ا بحن ُٜفش اإلازهب اإلاٝخى٥ ُٜفش الزي ٜخله ٔحر ُٜفش الزي ًإبىه أهىىه
ً
داو٥ أن ًٝىّهم أن هىاٟ ٜ٘ش ُىط، ٍو
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ُفش الزي ًإبىه أهىىهُىط، ًٝى٥ " بشوحغ: ها هي حشت ُٜفش وها هى ـذًٝه أهىىهُىط ٜذ حاء لُإبىه ٜو

ذ ظمّخم ما ُٜل ًِ ألاو٥   واِلمىاله،  ٘اظخمّىا ما ُٜل ًِ  ٘اظمّىاأن ُٜفش اإلازهب ٔحر ُٜفش اإلااحذ، ٜو

 .(21)لي أن أٜى٥ ١لمت أخخم بها خىابي"  واظمدىا الشاوي،

ُب والخىحُه في ئٜىاُ الؽّب  ومً زم ٘ان بشوحغ ٌّخمذ ِلى اإلإالىت الّاوُٙت؛ ألهه ٌّخمذ ِلى التٔر

بفذٛ دِىاه، أما أهىىهُىط ٘ٝذ اظخّمل ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت اإلاخممىت في الٝى٥ في حعّت مىالْ، ٘ٙي أو٥ 

٘هى ًشي الخأزش ؤلاحابي  (22)ئ٠شاما لبروحغ" اظمّىويأهىىهُىط: الخىحُهي، ٜا٥: "مىلْ ٌعخّمل ُ٘ه الّٙل 

شي أهه مً الفّب ظماُ الؽّب له، ٣٘ان جىحيهه لهم باألمش، وهى ّ٘ل حّبحري  لخىبت بشوحغ ِلى الؽّب، ٍو

ُه خمل للمعخمْ ِلى الخفذًٞ بها ، وبّذ أن أًًما؛ ألن ُ٘ه حّهًذا مً اإلاخ٣لم للمعخمْ بفذٛ الٝمُت، ٘و

ذ مً الخأزش ُ٘أمشهم  جم٢ً أهىىهُىط مً خمل الؽّب ِلى ظماِه والخفذًٞ بما ًٝى٥، بذأ ًدملهم ِلى مٍض

حن:  بالب٣اء في مىلِى

مت  ألهه ١ان باألمغ ًىىٞ ال٣لمت ٘خذوي في  اب٣ىهأله٢م ٠ىخم جدبىهه،  ٘اب٣ىهئن لم جب٣ىه لفٙاجه ال٢ٍش

ذ في آ٘اٛ العما ء، ٘أـبذ الُىم مىشًخا في ٌل هزا الحاةي, ال ًجذ بحن الىاط مً ًأبه ـذوس الٍّماء دوي الِش

 .(23)له وال مً ًىٍش ئلُه

أن الحضن ٜذ ٜعم ٘إادي ٜعمحن: ٜعم ِلى  واِلمىاأيها الشوماهُىن، ِٙىا ئن هزًذ بِى٢م أو أظأث ئل٢ُم، 

عم في رل٤ الىّؾ  .(24)هزا اإلاىبر، ٜو

ا٥" ئن  له, ٘هى  ٘اظخمّىافي ١ل حشح مً هزه الجشوح لعاها ٌؽ٣ى ئل٢ُم زم دها و٠ؽٚ الٝباء ًِ حعمه, ٜو

 .(25)أهىٞ مً لعان الشزاء

ومً زم ٘ان أهىىهُىط ٌّخمذ أًًما ِلى اإلإالىت الّاوُٙت، إلاا لها مً جأزحر ٜىي ِلى خمل اإلاخلٝي ِلى 

ىحيهُت، ويهذٗ ؤلارِان والخفذًٞ بمٝفذ اإلاخ٣لم، أما اإلاىٙلىوي ٘مٝاالجه بفٙت ِامت "جخممً ٔاًت ج

الح، وجخمحز هزا  ت الىفُت لُخم بها ّ٘ل العشد، وجدُٝٞ مٝاـذ ؤلـا اإلاىٙلىوي مً وساء هزه الٕاًت ئلى الاظخمشاٍس

٣ىن  اث ؛ ألن اإلاىٙلىوي ًٝىم بذوس الشاوي في ألاخذار، ٍو الخداوساث بفٙت ِامت ِىذ اإلاىٙلىوي بىى٥ اإلالٌٙى

ذ ٣ًىن  ا ومٙعًشا ..، ٜو ًّ املخاوب ـامًخا، وجخذاخل هزه الٍاهشة في مٝاالث اإلاىٙلىوي..، ٠ما املخاوب معخم

ا في أٔلب اإلاٝاالث" اث ٘يها هًٍشا ل٣ىن ال٣اجب )اإلاىٙلىوي( ظاسًدا أو ساوًٍ  ( 26)جدعم هزه الخداوساث بىى٥ اإلالٌٙى

ا مً معشخُت ًىلُىط ُٜفش،  ًٙ خخز مً هزا ومً هزه اإلاٝاالث مٝا٥ )سحش البُان( ٘اإلاىٙلىوي ًشوي ُ٘ه مٜى ٍو

ذ اجخز مً ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت وظُلت  ت وللخخلق مً الّبىدًت، ٜو ٚ وظُلت جىحيهُت للمخلٝي ودِىجه للحٍش اإلاٜى

ئلى دِىة اإلاخلٝي ئلى ٔاًخه، وما ًمخاص به هزا اإلاٝا٥ أن اإلاىٙلىوي حاء باألّ٘ا٥ الخىحيهُت، هدى: ألامش والىهي 

هُىط والؽّب، وهى ما ٌّني أن ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت حاءث في الخىاب والاظخٙهام..ئلخ ِلى لعان بشوحغ وأهىى 

اإلاشوي، ولم جأث ِلى لعان الشاوي وهى ال٣اجب )اإلاىٙلىوي( ومْ رل٤ ٘اإلاٝا٥ مشل ٔحره مً مٝاالث اإلاىٙلىوي التي 

ذ )اّ٘ل، وال جّٙل، ...(؛ ألن الٕاًت مً اإلاٝا٥ دِىة اإلاخلٝي ئلى ّ٘ ل ش يء، وهي الٕاًت اظخّمل ٘يها الخىحُه الفٍش

اإلاخممىت في الٝى٥ مً ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت، ومً زم ٘ان جأدًت اإلاىٙلىوي ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت بؽ٣ل هاجح ًإدي ئلى 

 ئهجاص الٕاًت اإلاٝفىدة وئن لم ج٢ً باألّ٘ا٥ ال٢المُت اإلاباؼشة.
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 الٕاًت ؤلالضامُت اإلاخممىت في الٝى٥: -3

ن ًخّهذ بعلٟى الّٙل اإلامشل في اإلاممىن الٝمىي في اإلاعخٝبل. ١ل ئلضام هى التزام مً حاهب اإلاخ٣لم بأ

ىد، والىزوس، والخّهذاث، والخّاٜذاث، والمماهاث، والتهذًذ ئلضامي أًًما،  وأمشلت ألاّ٘ا٥ ؤلالضامُت هي الِى

زامُاث ال ول٢ىه ِلى خالٗ ألامشلت ألاخشي، ًأحي مماًدا الهخمام العامْ، ولِغ إلاىّٙت العامْ؛ ٘اإلاخ٣لم في الالت

ًداو٥ الخأزحر في العامْ، في خحن ًداو٥ الخأزحر ُ٘ه الخىحيهاث. واججاه مىابٝت ألاّ٘ا٥ ؤلالضامُت هى داةًما مً 

ذ أو تهذًذ، هى حّبحر ًِ ٜفذ ًِ ش يء  الّالم ئلى ال٣لمت، وؼشه ؤلاخالؿ اإلاّبر ِىه هى داةًما الٝفذ. ٣٘ل ِو

ىد والىزوس، ؼأنها في رل٤ ؼأن ألا  وامش واإلاىالب، ال ًم٢ً أن ج٣ىن ـادٜت أو ١اربت، ول٢ً ًم٢ً أن ما. والِى

 ج٣ىن مىٙزة، ومىفى بها، ومى٣ىر بها. ٘مً خىبت بشوحغ للؽّب ًٝى٥ لهم:

ذ أن أخذ٢ِم ًِ أهٙع٢م, -  أها ال أٍس

 وأهىاة٢م,  وال أن أِبث بّٝىل٢م -

  (27)أيها الٝىم، وهللا لى ٠زبذ الىاط حمُّا ما ٠زبخ٢م -

ىد التي ًأخزها اإلاخ٣لم بّٙل ًخّهذ بشوحغ  للؽّب بأال ًخذِهم وال ٌّبث بّٝىلهم، وهزه ألاّ٘ا٥ مشل الِى

 ش يء للمعخمْ في اإلاعخٝبل، و٠زل٤ في خىبت أهىىهُىط ًٝى٥ للؽّب:

 .(28)أخب أن أس يء ئلى هٙس ي وئلى ُٜفش وئل٢ُم ٜبل أن أٜى٥: ئنهم أخىأوا في ٜخل ُٜفش, ٘أس يء ئليهم -

 .(29)العاِت ب٣اء ؼذًذا ٘اوي ظأب٢ُ٢م في هزه -

ذ أن أؼّل بِى٢م ٘خىت -  ،(30)ِمُاء أها ال أٍس

ذ أن جىالبىا الٝخلت بالذماء التي أساٜىها -  ,(31)وال أٍس

ىص ي بجمُْ ٔاباجه ومىتزهاجه  - أهىىهُىط: ئهه ٌّىي ١ل ٘شد مً أ٘شاد الشومان خمعت وظبّحن ٘شه٣ا، ٍو

 (32) وسٍاله ألمخه

ّهذ للمعخمّحن  أن ٌس ئ ئلى هٙعه وئلى ُٜفش ٜبل أن ٌس ئ ئلى ٜخلت ُٜفش، وهزه ٘أهىىهُىط ًلتزم َو

خّهذ لهم بأهه ظِب٢يهم ب٣اًء  مٕالىت ٔشلها ٠عب حّاوٚ الؽّب، وئٜىاِه ِلى اظدُّاب ما ظُٝىله، ٍو

ل أهىىهُىط مً خال٥ ألاّ٘ا٥ ال٢المُت ٔحر اإلاباؼشة؛ ئر ئهه ًخّهذ بأال ٌؽّل ٘خىت  ؼذًًذا إلاٝخل ُٜفش، ٌو

ذ أن أؼّل  ِمُاء بحن الؽّب، في خحن ًبرهً ب٣ل الىظاةل الحجاحُت ِلى أن ُٜفش ٜخل ٌلًما، ُ٘ٝى٥ "ال أٍس

ٝفذ  بِى٢م ٘خىت ِمُاء، وال أٍسي أن جىالبىا الٝخلت بالذماء التي أساٜىها" في خحن ٌععى ئلى رل٤، ُ٘ٝى٥ ؼًِئا ٍو

 ؼًِئا آخش.

ُت جذخل في ألاّ٘ا٥ ؤلالضامُت اإلاخممىت في الٝى٥  ُت ُٜفش هي حّهذ مىه والتزام بص يء هدى والـى ، ٘ـى

 الؽّب، ومً أٜىا٥ الؽّب جأزًشا بخىبت أهىىهُىط:
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 .(33)آخش: الاهخٝام الاهخٝام -

اٜه -  .(34)آخش: ظىدٛش مجز٥ بشوحغ ومىاص٥ ٘س

اٜه، وهي  ى٥ آخش: ظىدٛش مجز٥ بشوحغ ومىاص٥ ٘س والتهذًذ أًًما في ٜى٥ أخذ الىاط: الاهخٝام الاهخٝام، ٜو

ُذ وتهذًذ ًخّهذ اإلاخ٣لم بّٙلها في اإلاعخٝبل. أّ٘ا٥  ٘يها ِو

ت اإلاخممىت في الٝى٥: -4  الٕاًت الخّبحًر

ت  خزاساث والخّاصي ؼشوه لىجاح ألاّ٘ا٥ الخّبحًر ذٛ ًِ الؽ٢ش والتهاوي والِا ئن الخّبحر باخالؿ ـو

ا ؛ ألن ـذٛ  ت ٣ًىن املحخىي الٝمىي ٘أس املحخىي الٝمىي معلم به اإلاخممىت في الٝى٥، ٘ٙي ألاّ٘ا٥ الخّبحًر

ببعاوت. ٘ارا ٜلذ "مّزسة ألهني ـذمخ٤" أو "التهاوي في الٙىص بالجاةضة"، ٘أها أظلم بأهني ـذمخ٤، أو بأه٤ ٘ضث 

ت  بالجاةضة، ومً زم أظلم أو أ٘ترك جىأًما بحن املحخىي الٝمىي والىاْٜ. ول٢ً ؼشه ؤلاخالؿ لالّ٘ا٥ الخّبحًر

ا باألظٚ بؽأن ًخٕحر بخٕحر همي الّٙل الخّب ًُ خزاس مخلًفا ئرا ؼّش اإلاخ٣لم ؼّىًسا خُٝٝ حري. ومً زم ٣ًىن الِا

ا باالبتهاج خى٥ ما ٣ًىن اإلاعخمْ مبخهًجا به. ًُ  ما ٌّخزس ِىه. وج٣ىن التهاوي ـادٜت ئرا ؼّش اإلاخ٣لم ؼّىًسا خُٝٝ

 (35)"ا بالخالؿ مىهلتهىأ سومولزل٤ ٘خّبحر الؽّب ًِ الٙشخت بالخالؿ مً ُٜفش في ٜى٥ أخذ الىاط: "

ا باالبتهاح، وحّبحر بّن أ٘شاد الؽّب ًِ الحضن  ًُّ مخأزًشا بخىبت بشوحغ ٌّذ حّبحًرا هاجًحا؛ ألهه ٌّذ ؼّىًسا خُٝٝ

 في ٜىله: والخّاصي في مٝخل ُٜفش بّذ خىبت أهىىهُىط

 أخذ الىاط: ًا له مً مىٍش ٍُْ٘. -

 آخش: وا سخمخاه لُٝفش. -

 ُىم ؼشه معخىحر.آخش: ئن ًىما ًٝخل ُ٘ه ُٜفش ل -

 آخش: ًا للذهاءة والعٙالت. -

 .(36)آخش: ًا للٕذس والخُاهت -

ا بالحضن وألاس ى إلاٝخل  ًُّ حّذ أًًما جأدًت هاجحت للّٙل الخّبحري اإلاخممً في الٝى٥؛ ألهه ٌّذ ؼّىًسا خُٝٝ

 ُٜفش وبخاـت بّذ خىبت أهىىهُىط.

دُت اإلاخممىت في الٝى٥: -5  الٕاًت الخفٍش

داث ألاخشي هي ئخذار حُٕحر في ال ٞ جمشُله بٝذس ما ًخٕحر. ٘األّ٘ا٥ ألاداةُت باإللا٘ت ئلى الخفٍش ّالم ًِ وٍش

اث مشل: "أها معخُٝل"  ٞ جمشلها ٠ما هي مبذِت. وألامشلت اإلاٙملت هي اإلاىىٜى جبذُ خالت الىاْٜ مباؼشة ًِ وٍش

اججاًها مضدوًحا للمىابٝت؛  و"أهذ مٝا٥"، و"ألُٕذ املحالشة" و"بزل٤ أِلىذ الحشب". وفي هزه الحاالث همل٤

ٞ جمشُله بٝذس ما جم حُٕحره، وهىجض اججاه  ألهىا وٕحر الّالم، ومً زم هىجض اججاه مىابٝت الّالم ئلى ال٣لمت، ًِ وٍش

ذة بحن أّ٘ا٥ ال٢الم في أنها جدذر بالّٙل حُٕحراث في الّالم  داث أّ٘ا٥ ٍ٘ش مىابٝت ال٣لمت ئلى الّالم. ٘الخفٍش
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داث مم٢ىت ئال بعبب وحىد مإظعاث، بمٝخط ى ألاداء ال ىاجح ٘دعب للّٙل ال٢المي. وال ج٣ىن هزه الخفٍش

 ٘ارا أِلً ألاظخار الجامعي ئلٕاء املحالشة في ظُاٛ مّحن، ٘ٝذ خذر حُٕحر في الىاْٜ. 

ُت بالخلُٙت ؤلاظالمُت الت ُت لمً هزا الىُى ئرا ١اهذ بمّنى الـى م٢ً أن جذخل الـى ي حّني الىحىب بدذ ٍو

ذ جذخل لمً ألاّ٘ا٥ ؤلالضامُت اإلاخممىت في الٝى٥ ٠ما جٝذم في الٕاًت الشالشت  مّحن، وئن ١اهذ مشل الخّهذ والِى

ُت ُٜفش لؽّبه.  مً ـو

ذ أو ألامش،  ا في همي مً ألاهماه ألاخشي، مشل الِى ًُ  ٠الم
ً

وججذس ؤلاؼاسة ئلى أن اإلاخ٣لم ٌعخىُْ أن ًإدي ّ٘ال

لى هزا الىدى في اإلاىىٛى ألاداتي "أها أِذ أن أـل وأساٟ" ًىجض اإلاخ٣لم ورل٤ بأن  ٌّلً ببعاوت أهه ًإدًه. ِو

ذ بأهه ٌّذ. ومْ رل٤ بمٝخط ى هزه  ٞ الخفٍش جّل اإلاخ٣لم اإلاىىٛى خُٝٝت واّٜت ًِ وٍش . ٍو
ً

ذ أوال الخفٍش

ًذا. وواإلاا أن ٜىله "أها أِذ" ًدذر خالت الىاْٜ  ه ِو التي ًمشلها ٜىله، أِني خالت اإلاخ٣لم الحُٝٝت ًدذر مىىٜى

لى هزا الىدى ٣ًىن الّٙل ال٢المي زالزت أهماه  ذ. ِو ًشا لألزش الزي مإداه أهه ِو ًذا وجٍٝش الىاِذ، ٘اهه ًإلٚ ِو

شي.  ذ، والىمي ؤلالضامي، والىمي الخٍٝش  مً الٕاًت اإلاخممىت في الٝى٥ وهي الخفٍش

 سابعا : ألافعال الكالمية الكلية:

ذ ًشد بّمها، جأحي ألا  ّ٘ا٥ ال٢المُت في الخىاب ِلى خمعت أهماه، ٜذ جشد حمُّها في الىق الىاخذ، ٜو

م٢ً أن وّذ الٕاًت مً ١ل همي الٕاًاث الفٕشي للىق، وج٣ىن مْ  وجخخلٚ الٕاًت في ١ل همي ًِ آلاخش، ٍو

 مخممًىا في الٝى 
ً

٥ ًىلٞ ِلُه الّٙل ال٢المي بّمها الٕاًت ال٢بري للىق، ومً زم ًم٢ً أن ٌّذ الىق ١له ّ٘ال

بدث اإلاخ٣لم/ ال٣اجب ًِ الٕاًت الخأزحرة لىفه مً  ال٢لي، ومً زم ٘ان للّٙل ال٢المي ال٢لي هزا ٔاًت ٠بري، ٍو

ت.  خال٥ جل٤ الٕاًت الخأزحًر

ا، وهى ّ٘ل جىحُهي مخممً في الٝى٥، ٔاًخه خث اإلاخلٝي ِلى  ًُّ ا ١ل ًُ  ٠الم
ً

ومٝا٥ )سحش البُان( ًخممً ّ٘ال

ت والخخلق مً الخٗى والمّٚ والّبىدًت لحملت الخُجان، أو خملت البُان.ال  حٍش

ذ حاءث ألاّ٘ا٥ ال٢المُت الفٕشي  جخٙٞ مً خُث الٕاًت مْ الّٙل ال٢المي ال٢لي،  –ئن حاص هزا الخّبحر  -ٜو

ٕت )اّ٘ل( ٣٘اهذ ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت اإلاخممىت في ١ل مٝىْ مً مٝاوْ اإلاٝا٥، وئرا هٍشث ئلى ألاوامش في ـُ

ت والخخلق مً الّبىدًت ب٣ا٘ت أهىاِها. ً مشة، ٘اإلاىٙلىوي ًدث اإلاخلٝي ِلى الحٍش  وخذها ج٢شسث ِؽٍش

ت أؼاس اإلاىٙلىوي ٘يها ئلى وبٝخحن مً  ٍش واإلاٝا٥ ًىٝعم ئلى أسبّت مٝاوْ، أما اإلاٝىْ ألاو٥، ٘هى مٝذمت جٍٝش

ها الح٣ام، والىبٝت املح٣ىمت، وهي الىبٝت التي جخالِب وبٝاث املجخمْ، الىبٝت الّلُا، وهي الىبٝت التي ٣ًىن من

لى مش  بها الىبٝت الّلُا الحا٠مت، ٠ما ًٝشس أن رل٤ الخٝعُم الىبٝي ال ًخخلٚ بحن املجخمّاث املخخلٙت ِو

يبه ِلى اإلاؽ٣لت. ًدا ًفٚ ٍو ا ـٍش ًُّ  ٠الم
ً

 الّفىس، وهزه البذاًت حّذ ّ٘ال

ت وأما اإلاٝىْ الشاوي ٘هى خىبت بشوحغ، و  ٍش ت مً ألاّ٘ا٥ ال٢المُت الخٍٝش هزه الخىبت جمم مجمِى

شي ًٝشس ٘يها بشوحغ أهه  م٢ً ِذ خىبت بشوحغ جخ٣ىن مً ّ٘ل ٠المي ٠لي جٍٝش حرها، ٍو والخىحيهُت وؤلالضامُت ٔو

ٍهش رل٤ مً  ذ هجح بشوحغ في الخأزحر في الؽّب ٍو ٜخل ُٜفش لٍلمه، وجخلًُفا للؽّب مً ر٥ الّبىدًت، ٜو

 ىاججت ًِ الٝى٥ أو الخأزحر الٍاهش ِلى الؽّب.ألاّ٘ا٥ ال
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شي، ًٝشس ُ٘ه أن ُٜفش  وأما اإلاٝىْ الشالث ٘هى خىبت أهىىهُىط ُ٘خ٣ىن مً ّ٘لحن ٠المُحن، أخذهما جٍٝش

ا الؽّب لألخز بالشأس مً ٜخلت  ًُ ًدا ولمى ٜخل ٌلًما، وأما الشاوي ٘هى ّ٘ل جىحُهي ًدث ُ٘ه أهىىهُىط جفٍش

ذ اظخىاُ أهى  ىهُىط الخأزحر ِلى الؽّب وهجح في ئؼّا٥ زىسة الشأس لذ ٜخلت ُٜفش.ُٜفش، ٜو

خ٣ىن مً ّ٘لي ٠المي جىحُهي ًدث ُ٘ه اإلاىٙلىوي اإلاخلٝي ِلى  ُه الٕاًت مً اإلاٝالت ٍو زم حاء اإلاٝىْ ألاخحر ٘و

ت مخباًىت مً ألاّ٘ا٥ ال٢المُت ال٣لُت، منه ت والخخلق مً الّبىدًت، وه٢زا حاء اإلاٝا٥ مجمِى ا ألاّ٘ا٥ الحٍش

ت والخىحيهُت. ٍش  ال٢المُت الخٍٝش

 ثامنا : الاستلزام الحواري:

اِخمذ اإلاىٙلىوي في مٝاله ِلى أظلىب الحىاس، أما الشخفُاث اإلاخداوسة ٘هي: بشوحغ وأهىىهُىط والؽّب، 

همهـــــا؟ و٠ُـــــٚ ًم٢ـــــً ئدٟس املحخـــــىي ٔحـــــر الحشفـــــي  ٢ُ٘ـــــٚ ًم٢ـــــً جٙعـــــحر ٜـــــذسة اإلاخدـــــاوسًٍ ِلـــــى ئوؽـــــاء ألاٜـــــىا٥ ٘و

ــا ٔحــر مباؼــشة إلهجــاص أٜــىالهم وأّ٘ــالهم؟ ٠ُــٚ ٣ًــىن مم٢ًىــا أن ًٝــى٥ اإلاــخ٣لم ل
ً
ألٜــىا٥، وإلاــارا ًدبــْ اإلاخدــاوسون وٜش

ٙهم مىه ؼًِئا آخش؟ هزه ألاظـئلت ًم٢ـً ؤلاحابـت  ٝفذ ؼًِئا آخش؟ و٠ُٚ ًم٢ً للمعخمْ أن ٌعمْ ؼًِئا ٍو ٠الًما ٍو

اإلاٝفـــىد بمبـــذأ الخّـــاون؟ ومــا اإلاٝفـــىد بـــالح٢م املحادزُـــت؟ ِنهــا مـــً خـــال٥ مبــذأ الخّـــاون والِح٢ـــم املحادزُـــت، ٘مــا 

؟   و٠ُٚ ًخم خٛش هزه الح٢م؟ ومارا ًترجب ِلى هزا الخٛش

ــٞ اججــاه  ًٙتــرك مبــذأ الخّــاون أن ًدتــرم ١ــل أوــشاٗ الخىــاب إلاــا هــى مىلــىب مىــه فــي ِملُــت الخبــاد٥ الٝــى٥ ٘و

ت مً الٝ  :(37)ىاِذ، هيظحر ألاخذار وأٔشالها اإلاٝبىلت لمىُت مً خال٥ مجمِى

ّاد٥ ما هى لشوسي فـي اإلاٝـام وال  - ٌُ ٜاِذة ال٢م: جٙترك أن جخممً معاهمت اإلاخ٣لم خًذا مً اإلاّلىماث 

ذ ِلُه.  ًٍض
ٜاِذة الُٝمت: جٙترك ِلى اإلاخ٣لم أن ج٣ىن معـاهمخه ــادٜت، ٘ـال جإ٠ـذ مـا ٌّخٝـذ ٠زبـه، أو مـا ًدخـاج  -

 ئلى الحجج إلزباجه

، وجــىق ٜاِــذة اإلاىاظــبت: ًٙتــرك ِلــى اإلاــخ - ، وزُــٞ الفــلت باإلاىلــُى ٣لم أن ًخدــذر ٠الًمــا داخــل اإلاىلــُى

  ِلى أن هٝى٥ أؼُاء مُٙذة للخٙاِل، أؼُاء لها ِالٜت باملحادزت.

ٜاِــذة ال٢ُــٚ: جٙتــرك ِلــى اإلاخخــاوبحن الىلــىح فــي ال٢ــالم، وجــىق ِلــى أن هٝــى٥ مــا ًيب ــي ِلــى أخعــً  -

لــى أظــاط اإلاّلى  ــذ اٜتــرح )حــشاٌغ وحــه، أي هخــىدى الجزاهــت فــي الحــىاس ِو ُــت، ٜو (  حّــذًل 1979مــاث ال٣ا٘

، وجٙتـرك الىلـىح وججىـب (38) هزا اإلابذأ لُفبذ ِلى ـىسة "احّل ٠الم٤ ِلى ـىسة جفلح إلحابـت مـا"

ٞ ٔشك املحاوسة.  اللبغ والاخخفاس وجشجِب اإلاّلىماث ٘و

حــىاسي هدُجــت الالتــزام بهــزه ُ٘جــب ِلــى وشفــي الخىــاب الالتــزام بهــزه الٝىاِــذ فــي الحــىاس، ُ٘خىلــذ الاظــخلضام ال 

ِــً هــزه الٝىاِــذ ٘ــاإلاخ٣لم ِىــذما ًىــشح ٜمــُت مــا ًٙتــرك فــي العــامْ (39)الٝىاِــذ، ٠مــا ًخىلــذ هدُجــت الاهدــشاٗ   ،

ـٞ ٔـشك املحـاوسة  ٞ الٕـشك اإلاىـشوح فـي خىـاب اإلاـخ٣لم، بمّنـى أن ج٣ـىن معـاهمت أوـشاٗ الخىـاب ٘و الخٙاِل ٘و
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ــى٥ ئلــى الٕــشك اإلاٝبــى٥ مــً الحــىاس، ٢ُ٘ــٚ ١اهــذ التــي اهخــشه ٘يهــا اإلاخدــاوسن، أي ًخّــاون وش  ٘ــا الخىــاب فــي الـى

 معاهماث أوشاٗ الخىاب في مٝا٥ اإلاىٙلىوي.

 وئرا هٍشها في الحىاس في مٝا٥ )سحش البُان( هجذ أن بشوحغ بذأ خىبخه مْ الؽّب بذاًت ولبُت:

ِلــى ظــماُ مــا أٜــى٥ مــً بــشوحغ "وهــى ِلــى مىبــر الخىابــت": أيهــا الشومــاهُىن، أحّــذوهني بالفــبر الٝلُــل 

ٙي, وئ٠شاما للّذ٥؟  (40)خلى ال٢الم, ومشه ئ٠شاما إلاٜى

ّلــل   ــًذا بالفــبر الٝلُــل ِلــى خلــى ال٢ــالم ومــشه، َو ٝــت مىــه؟ بــشوحغ ًىلــب مــً الؽــّب ِو ٘هــل ١اهــذ بذاًــت م٘ى

ٙـه. والشــاوي ئ٠شاًمـا للّــذ٥. ٘هـل لٝاجــل أن ًىلـب مــً  ً، ألاو٥: أ٠شاًمــا إلاٜى حمهـىس اإلاٝخــى٥ ولـب الفـبر الٝلُــل بـأمٍش

ٚ الذ٘اُ ًِ هٙعه؟  الفبر الٝلُل؟ وهل للٝاجل مً ئ٠شام في مٜى

ـذ الـذ٘اُ ِـً  ـٚ الٝاجـل الـزي ًٍش ئرا هٍشها ئلى الحىاس مً هاخُت الخذاولُت؛ ٘ان ال٢الم ٜذ ال ٣ًىن مىاظًبا إلاٜى

جل لِغ في مىلْ ئ٠شام، هٙعه، وئهما هي مٕالىت ِاوُٙت ٌععى بشوحغ مً خاللها ئلى الخأزحر في الؽّب؛ ألن الٝا

جّــل مٝخــل ُٜفــش  ٙــه، ٍو ــذ مــً الفــبر ئرا أساد أن ٌٕحــر مٜى ؛ وئهمــا ًدخــاج ئلــى مٍض
ً

وال ًخىلــب ألامــش مّــه ـــبًرا ٜلــُال

.
ً

 ِذال

ت للؽّبت في اإلاؽاس٠ت في الحىاس،  ذ ٣ًىن الىلب مىاظًبا مً هاخُت أن بشوحغ مً خال٥ العإا٥ ٌّىي ٘ـش ٜو

( إلابـــذأ الخــأدب٘ــال ًٙـــشك هٙعـــه ِلــيهم مـــً بـــاب  ـــٞ اٜتراخــاث )ال٣ًـــٗى خ٣ـــىن مـــً زـــالر (41)الخــأدب فـــي الحـــىاس ٘و ، ٍو

ـــي: ٜاِـــــذة الخّٙـــــٚ(42)ٜىاِـــــذ ـــاها ، هــ اِـــــذة الدؽـــــ٤٢"ال جٙـــــشك هٙعـــــ٤ ِلـــــى املخاوـــــب"،  ومخٝمــ ـــاها ٜو "  ومخٝمــ

اِذة الخىدلخجّل املخاوب ًخخاس بىٙعه"،  ٘بروحغ مً خال٥ العإا٥ ومخٝماها هى "لخٍهش الىد للمخاوب"  ٜو

ت الاخخُاس بحن اظخمشاس املحاوسة أو ٔلٝها. تٟر لهم خٍش  ال ًٙشك هٙعه ِلى الؽّب، ٍو

ـــٞ ٜىاِـــذ مبـــذأ الخـــأدب، بـــأن ًٍهـــش اإلاـــخ٣لم الـــىد  بخـــه فـــي اظـــخمشاس املحـــاوسة وهجاخهـــا الخـــىدد ٘و والـــذلُل ِلـــى ٔس

ـــت، و٠ـــزل٤ مـــً خـــال٥ جٝذًمـــه اإلاّلىمـــاث ا إلاىلىبـــت فـــي ِملُـــت للمخاوـــب، ٠مـــا هـــى واضـــح مـــً خـــال٥ أٜىالـــه الخّبحًر

ـــٞ اٜتراخـــاث حـــشاٌغ إلابـــذأ الخّـــاون، ٘أظـــهم بـــشوحغ بمّلىمـــاث حّـــاد٥ مـــا هـــى مىلـــىب فـــي هـــزا  الخبـــاد٥ الٝـــىلي ٘و

، ٘ٝا٥:  
ً

 وما بّذه جٙفُال
ً

 العُاٛ، ومً زم ٘ان الىلب في بذاًت الخىبت ٌّذ ئحماال

ــذ أن أخــذ٢ِم ِــً أهٙعــ٢م, وال أن أِبــث بّٝــىل٢م ــذ مــى٢م أن جىٍــشوا ئلــى ٜمــُتي وأهــىاة٢م, بــ "أهــا ال أٍس ل أٍس

هٍـــش اإلاعـــدَُٝ الحـــزس الـــزي ال ٌّىـــي هـــىادة وال ٌعـــلغ ُٜـــادا وال ًىـــام ِـــً ؼـــاسدة وال واسدة؛ ألوـــي ال أِخٝـــذ أن فـــي 

ت مً صواًا ٜمُتي هزه ٠مُىا أخاٗ أن جْٝ ِلُه الُّىن"  (43)صاٍو

ــت فــي ٜمــُت ٜخلــه ُٜفــش ح خٝــاد أن هىــاٟ صاٍو ّــذ ٠مُىــا ًخــاٗ أن جٝــْ الُّــىن ِلُــه وئن ١ــان حّبحــر بــشوحغ بااِل

ــا  ًٙخٝــش ئلــى ٜاِــذة الُٝمــت مــً مبــذأ الخّــاون التــي جٙــشك ِلــى اإلاــخ٣لم أن ٣ًــىن ئظــهامه ـــادٜا، وال  ئظــهاما خىاٍس

 ًدخاج ئلى جأ٠ُذ، ٠ما ًٙخٝش ئلى ٜاِذة ال٢ُٚ لٕمىك اإلاٝفذ مً ال٢محن الزي ًخاٗ أن جْٝ ِلُه الُّىن.

 جاه الزي ٌععى ئلُه، وهى جىلُذ ألاظباب التي دّ٘خه لٝخل ُٜفش، في ٜىله:ًخابْ بشوحغ خىبخه في الاج

تهال٤ وحذا ِلُه ٘لِعمذ لـي أن أٜـى٥ لـه: أيهـا الفـذًٞ  أيها الشوماهُىن، ئن ١ان بِى٢م ـذًٞ لُٝفش ًدبه, ٍو

م، ئن بشوحغ ٜاجل ُٜفش ١ان ًدبه أ٠ثر مً خب٤ ئًاه  .(44)ال٢ٍش
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٘ـــٞ مـــ ا ًٝخمـــُه ٔـــشك املحـــاوسة، ُ٘ٝـــى٥: ئهـــه ٜخـــل ُٜفـــش، و١ـــان ًدبــــه، وال ٘جـــاءث ئلـــا٘خه مـــً اإلاّلىمـــاث و

ٝـــت مباؼـــشة أن خـــب  ًبٕمـــه، ول٢ىـــه ًدـــب سومـــا أ٠ثـــر مىـــه، وهـــزا اظـــخلضام خـــىاسي، أساد بـــشوحغ مىـــه أن ًشبـــذ بىٍش

ُــه ألاشــخاؿ، وأن ؤلاوعــان ًم٢ــً أن ًمــخي بىٙعــه مــً أحــل الــىوً؛ ألهــه فــي اِخٝــاد بــشوحغ أن ٜخــل ُٜفــش ٘الــىوً ًٙــٛى خــب 

 مفلحت الىوً.

خلــــه لىمّــــه، وئن ١اهــــذ ئلــــا٘ت  بــــشوحغ بخلــــ٤  أخــــب بــــشوحغ ُٜفــــش؛ ألهــــه ١ــــان ًدبــــه، واخترمــــه لشــــجاِخه، ٜو

اإلاّلىمــــاث ًخخللهــــا بّـــــن اإلإالىــــاث الّاوُٙــــت، ئال أنهـــــا حعــــحر وفـــــي ٔــــشك املحــــاوسة؛ ألن بـــــشوحغ ًىاحــــه الؽـــــّب 

ـت بالٝذس اإلاىلىب مً اإلاّلىماث مً خال٥ جىلُذ ألاظـباب التـي ٜ خـل ُٜفـش مـً أحلهـا، ٘هـل ١ـان الىمـْ ةجـت ٍٜى

ل ـــي لٝخــل ُٜفــش؟ أم أن الحجــت ١اهــذ الخــأزحر الٝــىي للخّبحــر البال ــي فــي ٜىلــه " ٘ٙــي ظــاِت واخــذة مىدخــه دمعــي ٜو

 (45)"وخىجشي 

دــضن إلاــىث ُٜفــش، وهىــا جبــذأ  ، ٍو
ً

ًخــابْ بــشوحغ خــىاسه مــْ الؽــّب معــدى٢ًشا أن ًشضــ ى أخــذ مــنهم بــالِّؾ رلــُال

ــــت ا ذ بالحجـــــت ألاٜـــــىي لٝخـــــل ُٜفـــــش؛ ئر ئن خُـــــاة ُٜفـــــش حعـــــخلضم أن جٝابلهـــــا خُـــــاة الؽـــــّب اإلاٙاٜس ل٢بـــــري والخفـــــٍش

ــت  اِــذة الدؽــ٤٢ اإلاخِٙش ــٞ مبــذأ الخــأدب ٜو ــش ٘و ، ومــً زــم ًخىحــه بــشوحغ ئلــى الؽــّب مخجىًبــا الخٍٝش
ً

الشومــاوي رلــُال

ـــٞ ــــُ ـــب ًخخـــاس بىٙعـــه، ٘بـــروحغ جـــٟش الخُـــاس للؽـــّب ِـــً وٍش
َ
أت ةجخـــه فـــي ٜخـــل ُٜفـــش مىـــه، بـــأن جتـــٟر املخاو

ا، في ٜىله:
ً
 بأظلىب الاظخٙهام ٠ما لى ١ان مدؽ٣٢

 مً مى٢م ٢ًشه أن ٣ًىن سوماهُا؟  -

 مً مى٢م ٢ًشه أن ٣ًىن خشا؟  -

 مً مى٢م ًدخٝش هٙعه؟  -

 مً مى٢م ًضدسي ووىه؟  -

ئن ١ان بِى٢م واخذ مـً هـإالء ٘لُـخ٣لم؛ ألهـه هـى الـزي ًدـٞ لـه أن ًشـأس لىٙعـه منـي؛ ألوـي  -

 .(46)ى أخذ ظىاهلم أس ئ ئل

 ما أساد، بذلُل ئحابت الؽّب:
ً

ذ خفل لبروحغ ّ٘ال  حّذ جل٤ الىظُلت هاحّت في ئٜشاس ٔشك اإلاخ٣لم، ٜو

 الؽّب: ال، ال، لِغ ُ٘ىا واخذ مً هإالء. -

 .(47)بشوحغ: ئرن أها لم أس ئ ئلى أخذ مى٢م -

إلإالىت في هزا الىُى مً الحجاج في أساد بشوحغ الخأزحر ِلى الؽّب بٝىة اإلإالىت أو اإلإالىت بالٝىة "وج٢مً ا

ــذه اإلاــخ٣لم دون اِخبــاس إلاــا ٢ًٙــش ُ٘ــه املخاوــب أو ٌّخٝــذه،  ــٞ مــا ًٍش الخىحــه ئلــى ظــلٟى املخــاوبحن ٜفــذ ج٢ُُٙــه ٘و

ولـزل٤ ــآ بـشوحغ أٜىالـه  (48)ودون أن ًخاوبه لُدفل ِلى اٜخىاُ راحي ٣ًىن هاجًجا ِـً ألازـش اإلاباؼـش للحجـاج"

ــــٞ العــــإا٥ لُجبــــر الؽــــّ ــــت ٘و ــــذ، ألن ـــــُأت العــــإا٥ بهــــزا الؽــــ٣ل سبمــــا جفــــادس ِلــــى خٍش ب ِلــــى الخفــــذًٞ بمــــا ًٍش
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ت الاخخُاس، "ومً زم ال ًم٢ً مّالجت هزا الىُى مً الحجاج في ئواس اإلاىىٞ الاظخذاللي؛  املخاوب، ٠ما حّىُه خٍش

ـــٞ الىبُّـــت الخذاولُـــت التـــي حعـــعى ئلـــى جدُٝـــٞ الىٙـــْ للمخاوـــب ِـــً وش  ٍـــٞ ئهجـــاص ألاّ٘ـــا٥ وئهمـــا ًم٢ـــً مّالجخـــه ٘و

 (49)الىلبُت"

ــٞ مــا ًخىلبــه الخّــاون  ــٞ رلــ٤ الٕــشك، ٔــشك الىٙــْ للمخاوــب، ٘و لٝــذ اظــخىاُ بــشوحغ أن ٌعــحر فــي خــىاسه ٘و

ــى٥ ئلــى الٕاًــت اإلايؽــىدة، ٘مــً خــال٥ خــىاسه مــْ الؽــّب ٜــذم اإلاّلىمــاث اإلاىلىبــت لخأ٠ُــذ  بــحن وشفــي الخىــاب للـى

ٙه مً ٜخل ُٜفش بالٝذس اإلاىلىب، ٠ما أ ٌهش مً خال٥ بّن الّباساث الىد للمخاوب، مشجًبا لأل٣٘اس، واضح مٜى

ذ ججـاوب الؽـّب مّـه  الخّبحر، مخجىًبا الٕمىك واللبغ، ومٙعًشا ما ٔمن أو ما ٜذ ًذخله اللبغ في الخّبحر، ٜو

ًخـا ٜـذًسا ٠بحـًرا مـً ئٜىـاُ الؽـّب بأهـه لـم ًٝخـل ُٜفـش ٌلًمـا،  ٞ ٔـشك املحـاوسة، ولـزل٤ اظـخىاُ ٢ًعـب مٜإ وئن ٘و

بر ِنها بٝىله: "ئرن أها لم أس ئ ئلى أخذ مى٢م" ٝت ٔحر مباؼشة، ِو ىله لخل٤ الٕاًت ١اهذ بىٍش  .(50)١ان ـو

ـــٞ مـــا  ـــٞ مبـــذأ الخّـــاون أن ًدتـــرم الىـــٗش آلاخـــش مـــً املحـــاوسة فـــي ِملُـــت الخبـــاد٥ الٝـــىلي ٘و ىاــــل بـــشوحغ ٘و ٍو

ا، ٘دــــحن ٜــــذم أهىىه ًُ ُــــىط ومّــــه حشــــت ُٜفــــش، أساد بــــشوحغ أن ًٙشلــــه اججــــاه املحــــاوسة وأٔشالــــها اإلاٝبىلــــت لــــمى

تٟر أهىىهُىط لُأخز دوسه في الحـىاس فـي الٝمـُت اإلاىشوخـت، ٜمـُت مٝخـل  ًدفً م٢عبه مً جأزحر في الؽّب، ٍو

 ُٜفش، ٘ٝا٥:

أن  واِلمـىالـه،  ٘اظـخمّىاها هي حشت ُٜفش وها هى ـذًٝه أهىىهُىط ٜذ حاء لُإبىـه   -

ــذ ظــمّخم  ِــً  ٘اظــمّىامــا ُٜــل ِــً ألاو٥ ُٜفــش اإلاــزهب ٔحــر ُٜفــش اإلااحــذ، ٜو مــا ُٜــل 

 .(51)لي أن أٜى٥ ١لمت أخخم بها خىابي واظمدىاالشاوي، 

ــت: )٘اظــخمّىا... واِلمــىا ... ٘اظـــمّىا...   اظــخّمل أّ٘ــا٥ ألامــش التــي ًخطــح منهــا أهــه ًمــاسط ظــلىت جىحيهُــت ٍٜى

، واٜخىــاِهم بٕشلــه، واظــمدىا(، خاـــت بّــذما خٝٝــه مــً م٢عــب أدي ئلــى حّــاوٚ الؽــّب مّــه واظــخجابتهم لــه

ا في الؽّب، حّله ًخم٢ً مً ٘شك العلىت الخىحيهُت بىجاح.  لٝذ أخذر بشوحغ جأزحًرا ٜىًٍ

ًفىس اإلاىٙلىوي الحالت التي ِليهـا الؽـّب ومـذي الخـأزش بخىبـت بـشوحغ، جلـ٤ الحالـت التـي ١اهـذ مٝذمـت ٠ُٙلـت 

٢ىخــــه مــــً اظــــخمشاس املحــــاوسة، وبٝاًــــا الخــــأزحر بٕلــــٞ املحــــاوسة، لــــىال امــــخالٟ أهىىهُــــىط الىظــــاةل الحجاحُــــت التــــي م

 الخىحُهي الزي ٘شله بشوحغ في الّٙل الىل ي.

 لٝذ بذأ أهىىهُىط خىابه بٝىله:

ذٜاء، أها ما حئذ هىا الُىم ألسسي ُٜفش بل ألدً٘ حشخه -  .(52)أيها ألـا

ٞ ٜاِذة ال٢ُٚ مً مبذأ الخّاون بىلىح ؛ ئر ِبر مدذًدا ٔشله مً الخىاب أهه حاء  ًبذو أن أهىىهُىط ٘و

ا في هزه البذاًت، أم أهه ٌععى لٕشك ٔحر مباؼـش، وئن ١اهـذ بذاًخـه 
ً
لُذً٘ حشت ُٜفش، ال لحرزُه؟ ٘هل ١ان ـادٜ

 جبذو مباؼشة وواضحت؟
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لإلحابـــت ِـــً هـــزا الدعـــاؤ٥ ِلُىـــا أن هـــشي ٠ُـــٚ جـــٟش أهىىهُـــىط هـــزه البذاًـــت التـــي ٜـــا٥ ٘يهـــا ئهـــه حـــاء مـــً سزـــاء 

ــش ٥ ئلــى جبًر ــذة جبــذو  ُٜفــش، وجدــىَّ ا مــً الىبُّــت ؤلاوعــاهُت لحُــاة البؽــش ةجــت مٍإ
ً
خعــىاث ُٜفــش وظــِئاجه مخخــز

مىىُٝت ؛ ألن خُاة ١ل ئوعان بها أِما٥ خعىت وأِما٥ ظِئت، زم ًداو٥ أن يهذم ما حاء به بشوحغ مً ةجج مـً 

مـً بّـذه خالـذة خال٥ ةجت أخشي أ٠ثر مىىُٝت، وهي: ئرا مـاث ؤلاوعـان جمـىث مّـه خعـىاجه، وأمـا ظـِئاجه ٘خبٝـ  

 أن ُٜفـش 
ً

ـا؛ ٘ـارا ا٘تـرك حـذال ًِ ئلى ًىم ًبّشـىن ، وفـي رلـ٤ دخـن لحجـت بـىسحغ أهـه ٜخـل ُٜفـش ؛   ألهـه ١ـان وما

 ١ان ٠زل٤، ٘هي ظِئت واخذة في مٝابل خعىاجه ال٢شحرة، ٜا٥ أهىىهُىط:

 أيها الٝىم، ما مً أخذ مً الىاط ئال وله في خُاجه أِما٥ خعىت, وأخشي ظِئت. -

 اجه ٘خمىث بمىجه, وأما ظِئاجه ٘خبٝ  مً بّذه خالذة ئلى ًىم ًبّشىن.أما خعى -

 .(53)٠زل٤ ١ان ُٜفش في خُاجه ومماجه، وخعىاجه وظِئاجه -

ٝشس أمامهم أهه ما ١ان لِعخىُْ أن ًٝـٚ  زم اهخٝل أهىىهُىط ئلى الحذًث ًِ بشوحغ، ُ٘خىحه ئلى الؽّب ٍو

ٙــــه هــــزا ئال بعــــبب بــــشوحغ الــــزي أمــــش٠م ّلــــل  أمــــامهم فــــي مٜى ٝــــشس أهــــه أواِــــه، َو أن حعــــمّىوي وأمشوــــي بــــال٢الم، ٍو

ــا، وأهــه ال ٌعــخىُْ  ًِ ًخــا بــشأي بـشوحغ فــي أن ُٜفــش ١ـان وما أظـباب رلــ٤ بــأن بـشوحغ سحــل ؼــٍشٚر، ٠مـا ٌّتــٗر مٜإ

 
ً

أن ًخالٙــه الــشأي؛ ألن بــشوحغ سحــل ؼــٍشٚر ٠مــا ًٝــشس أًًمــا أهــه ال ٌعــخىُْ أن ًٝــى٥ للؽــّب ئن ُٜفــش ١ــان سحــال

ا ِاد ًّ ؛ ألن الؽٍشٚ بشوحغ ًٝى٥ ٔحر هزا، ٜى٥ أهىىهُىط:ٜاو
ً

 ال

ــذ أن أٜــى٥ لــىال أن  - ٙي هــزا بِــى٢م وال أن أٜــى٥ ١لمــت ممــا أٍس أيهــا الٝــىم، مــا ٠ىــذ ألظــخىُْ أن أٜــٚ مــٜى

ٗى وأمشوي بال٢الم, وها أهخم جشون أهني ٜذ أوّخه واظخمّذ لـه؛ ألهـه  بشوحغ ٜاجل ُٜفش أمشوي بالٜى

 سحل ؼٍشٚ.

ٝــى٥ الؽــٍشٚ بــشوحغ: ئن ُٜفــش ١ــان سحــال وماِــا وأهــا ال أظــخىُْ أن أخالٙــه ُ٘مــا ًٝــى٥؛ أيهــا الٝــىم، ً -

 ألهه سحل ؼٍشٚ.

 .(54)أها ال أظخىُْ أن أٜى٥: ئن ُٜفش ١ان سحال ٜاوّا ِادال أمُىا؛ ألن الؽٍشٚ بشوحغ ًٝى٥ ٔحر هزا  -

ـا سحـل ؼـٍشٚ؟ هـل ًٝفـذ أهـه
ًٝ ال ٌعـخىُْ مخالٙـت  ٘هل أهىىهُىط ًٝفذ ما ًٝى٥؟ هـل ًٝفـذ أن بـشوحغ خ

ــــا ٔحــــر 
ً
؟ ٘ــــارا ١ــــان الجــــىاب بــــال، ٘مــــارا ًٝفــــذ؟ وإلاــــارا ًٝــــى٥ مــــا ال ًٝفــــذ؟ وإلاــــارا ًدبــــْ وٜش

ً
بــــشوحغ فــــي أٜىالــــه ّ٘ــــال

 مباؼشة إلهجاص أٜىاله وأّ٘اله؟

ّـذ مبـذأ الخّـاون أخـذ  ـت، َو ـت مـً اإلابـادب الحىاٍس ـٞ مجمِى حعىُْ الخذاولُت ؤلاحابت ًِ جلـ٤ ألاظـئلت ِـً وٍش

إلابــادب والــزي ًٙتــرك ِلــيهم اجبــاُ ِــذًدا مًُّىــا مــً الٝىاِــذ المــمىُت الالصمــت فــي الخىاـــل ال٢المــي ٠مــا أهــم هــزه ا

 جٝذم، ٘ما مذي ـذٛ اإلاّلىماث التي أظهم بها أهىىهُىط في هزه املحاوسة وما مذي مىاظبتها لٕشك املحاوسة.
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لٙت لٝاِذة الُٝمت؛ ألهه ًٝى٥ ما ًبذو أن أهىىهُىط ال ًٝفذ أن بشوحغ سحل ؼٍشٚ ٠ما ٜا٥، وفي رل٤ مخا

ٚ بشوحغ بالؽٍشٚ وهى  ٌّخٝذ ٠زبه، وفي رل٤ مٕالىت بأظلىب اإلاذح والشىاء، ّ٘ىذما ٢ًشس أهىىهُىط ـو

اًخه "الخأزحر في هٙىط اإلاعخمّحن لحملهم ِلى الاٜخىاُ ب٢المه، ختى وئن  ٚ ٌاهشه اإلاذح وؤلارِان له، ٔو ـو

ومخالٙت ٜىاِذ الخّاون ًخىلذ ِىه اظخلضام خىاسي،  (55)اء في باوىه هجاء"١اهذ الحجت لُّٙت، أو ١ان هزا الشى

ا، ٠ما ًىٙي أًًما أن  ًِ ا، وهى ما ًىٙي اِخٝاد بشوحغ في أن ُٜفش ١ان وما ًٙ  أن بشوحغ لِغ ؼٍش
ً

٘هى ٌعخلضم أوال

، زم ؼُش أهىىهُىط بالا٘ت اإلا
ً

شبذ أن ُٜفش ١ان ِادال ّلىماث أهىىهُىط ال ٌعخىُْ مخالٙت بشوحغ، ٍو

ٞ ٜىاِذ مبذأ الخّاون، ٘جاءث أٜىاله واضحت ومباؼشة، في ٜىله: ت في املحاوسة ٘و  المشوٍس

١ل ما أظخىُْ أن أٜىله, ئن الٙذًت التي ا٘خذي بها أِذاؤها أظشاهم الزًً حاء بهم ُٜفش ئلى سوما  -

 ٜذ مألث الخضاهت الّامت ختى ٘الذ بها.

بِذ اللُالي ١ل ما أظخىُْ أن أٜىله, ئوي سأًذ ُٜفش ب - دضن لحضنهم, ٍو ُّني ًب٣ي لب٣اء الٙٝشاء ٍو

ىٙا ِليهم.  رواث الّذد ظاهشا ال ٌٕخمن له حًٙ خذبا بهم, ِو

١ل ما أظخىُْ أن أٜىله, ئوي ِشلذ بىٙس ي جاج اإلال٤ ِلى ُٜفش في لىبش١ا٥ زالر مشاث ٘أباه  -

 صهذا ُ٘ه, واصدساء له.

مشل هزا الٝلب, وال ًخالي ٘إادا مشل هزا الٙإاد ٠ىذ أظخىُْ أن أٜى٥: ئن الىمْ ال ٌع٢ً ٜلبا  -

 .(56)لىال أن بشوحغ ًٝى٥: ئن ُٜفش سحل وماُ, وأها ال أظخىُْ مخالٙخه ألهه سحل ؼٍشٚ

ذ حاء  ٚ خالت ُٜفش مْ الؽّب، بّذ أن خاججهم بالحجج العابٝت، ٜو زم اهخٝل أهىىهُىط ئلى ـو

ٞ ٜاِذة الدؽ٤٢ مً مبذأ الخأدب؛ ئر ـآ  أهىىهُىط أٜىاله اإلاىحهت ئلى الؽّب في ـُٕت العإا٥، ئظهامه ٘و

تراك، ولم ٌعخّمل أهىىهُىط  ل ِىه الخجل ئرا أساد الِا ٍض ت للؽّب أن ًخخاس بىٙعه، ٍو وهى ٌّىي ٘ـش

بت في أن ًّٙل  اث ٔس ى٥ ئلى ٔاًخه مً الحىاس؛ وئهما اظخّمل أًًما ألامٍش بت في الـى ـُٕت العإا٥ ٘ٝي ٔس

ىَ 
ُ
ه، هدى ٜىله:اإلاعخمْ الّٙل اإلا  حَّ

 أيها الشوماهُىن، ئه٢م أخببخم ُٜفش ٜبل الُىم خبا حما, ٘ما الزي ًمى٢ّم الُىم مً الب٣اء ِلُه؟ -

مـت ٘ـاب٣ىه أله٢ـم ٠ىـخم جدبىهــه، اب٣ـىه ألهـه ١ـان بـاألمغ ًىىـٞ ال٣لمـت ٘خــذوي  - ئن لـم جب٣ـىه لفـٙاجه ال٢ٍش

ــذ فــي آ٘ــاٛ العــماء، ٘أـــبذ الُــىم م ىشخــا فــي ٌــل هــزا الحــاةي, ال ًجــذ بــحن فـي ـــذوس الٍّمــاء دوي الِش

 الىاط مً ًأبه له وال مً ًىٍش ئلُه.

أيها الّٝل ؤلاوعاوي، ٠ُٚ خالذ خال٤ وحٕحرث آًخ٤؟ و٠ُٚ اهخٝلذ مً الفذوس ؤلاوعُت ئلى الفذوس  -

مُــذ ِلُــ٤ مــزاهب٤ ٘دعــبذ الخحــر ؼــشا، والؽــش خحــرا، واخــخلي  الىخؽــُت؟ و٠ُــٚ لــللذ ظــبُل٤ ِو

 (57)ىاث والعِئاث, واإلا٣اسم والجشاةم؟ِل٤ُ ألامش بحن الحع
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عخمش أهىىهُىط في ٜى٥ ٔحر ما ًٝفذ، ول٢ىـه بـذأ ًخدعـغ مـً ٔشلـه ؼـًِئا ٘ؽـًِئا، ٘تـراه ٌعـخّمل أّ٘ـا٥  َو

 الًٍ بّذ اظخّمله أّ٘ا٥ الخى٠ُذ، في ٜىله:

اء ٍِمــاء؛ لــزل٤ أخــب أن أســ يء ئلــى هٙســ ي وئلــى ُٜفــش وئلــ٢ُم -  ئهنــي أِخٝــذ أن بــشوحغ وس٘اٜــه ٜــىم ؼــ٘ش

 .(58)ٜبل أن أٜى٥: ئنهم أخىئىا في ٜخل ُٜفش, ٘أس يء ئليهم

"زم أهجض ّ٘ال ٔحر لٕىي ول٢ىه ٜـىي الخـأزحر "أسظـل  ، و١ـان هٝىـت الخدـى٥ فـي (59)مـً حٙىُـه ٜىـشاث مـً الـذمُى

ـذ جىالـذ آلازـاس اإلاشجبـت  الحىاس لٍهىس الخـأزحر ؤلاًجـابي فـي الؽـّب، وبذاًـت جدُٝـٞ ٔـشك أهىىهُـىط مـً الحـىاس، ٜو

أٜىاله في أّ٘ا٥ الؽّب وأٜىالهم، ٠ما ًٍهش مً أٜىالهم، زم ًدـاو٥ أن ًتـٟر للؽـّب الاخخُـاس أًًمـا فـي ولبـه  ِلى

 في ٜىله:

 (60)أجأرهىن لي بالجزو٥ مً اإلاىبر ألٜٚ ٜلُال بجاهب حشت الٝخُل؟  -

ـت حـًذا، اظـخىاُ مـً خالل ت ٍٜى ت ومً هىا جمل٤ أهىىهُىط ظلىت جأزحًر هـا الخـأزحر ٣٘اهذ اظخجابت الؽّب ٍٜى

ٞ الٕاًت التي ٌععى ئليها.  في الؽّب ٘و

وجبذو اإلإالىت في خىاب أهىىهُىط في اخخالٗ اإلاٝذماث ِـً الىدُجـت؛ ئر بـذأ خـىاسه بٝىلـه: "أهـا مـا حئـذ هىـا 

زــم ٜــا٥ "٘ــاب٣ىه أله٢ــم ٠ىــخم جدبىهــه، اب٣ــىه ألهــه ١ــان بــاألمغ ًىىــٞ ال٣لمــت  (61)الُــىم ألسســي ُٜفــش بــل ألد٘ــً حشخــه"

ذ في آ٘اٛ العماء"٘خذوي  ٚ بشوحغ بالؽٍشٚ ٔحر مشة، زم ًبرهً ِلـى ٌلمـه (62)في ـذوس الٍّماء دوي الِش ، ـو

في ٜخـل ُٜفـش، وجـشاه ًٝـى٥: " لـىال أوـي أوزـش ؤلابٝـاء ِلـ٢ُم, ولـىال أوـي أخـب جخُٙـٚ مـا ألـم بٝلـىب٢م مـً الحـضن ِلـى 

ــــِخه لخّلمـــىا أن الشحــــل ١ــــان ًدــــب٢م, وأهـــه مــــا  ــــ٢ُم ِــــحن ُ٘ٝـــذ٠م لخلــــىث ِلــــ٢ُم ـو ١ــــان خلُٝــــا أن ًٝخـــل بِــــى٢م ٘و

عي  ـــذٟ ٘ـــا٘س ٙـــه وخـــذه: أًتهـــا الٙخىـــت الّمُـــاء, ٜـــذ أًٍٝخـــ٤ مـــً مٜش ـــإاد ًخٙـــٞ" زـــم ًخـــخم خىابـــه "فـــي مٜى جىـــٗش ٘و

ومـً  (63)سأظ٤ وامط ي في ظبُل٤ واؼخّلي ختى ًدٛش لعاه٤ أدًـم العـماء, وختـى ال جبٝـي ِلـى شـ يء ممـا خىالُـ٤"

ٕــــالي ـــاج م ٘ــــان خىــــاب أهىىهُــــىط ةجــ ـــم  ـــه زـ ـــم مٝىماجــ ـــً أهـ ـــى ؤلالـــــماس، ٘هــــى مـ ـــذ فـــــي بلــــٓى هــــذٗ ِلـ ؛ ألهــــه "ٌّخمـ

ـــً  ــ ــــا مـ حرهــ ــــىم .. ٔو ــــإا٥ اإلالٕــ ـــــزب، والعــ ـــلىت، وال٢ـ ـــــُم ١العـــ ه والخّخـ ــــٍى ــــلُل والدؽــ ــــالُب الخمــ ـــــزل٤ أظــ عــــــخخذم لـ َو

 (64)ألاظالُب، وظُلت إلخٙاء اإلاٝاـذ الحُُٝٝت"

خُــت مخمشلــت فــي ؼُخفــ ُاث ُٜفــش وبــشوحغ وأهىىهُــىط ولــزل٤ ِىــذما اظدؽــهذ اإلاىٙلــىوي بالشخفــُت الخاٍس

ذي وظُلت ئٜىاُِت، لُىضح أزش ظلىت الٝى٥ والعلىت العُاظُت في اظخّباد الؽّىب.  اجخز مً العُاٛ الخاٍس

 الخاتمة:

ت والخخلق ئلى مً الّبىدًت، واجخز  - يهذٗ اإلاٝا٥ ئلى ٔاًت جىحيهُت ًذِى ُ٘ه اإلاىٙلىوي اإلاخلٝي ئلى الحٍش

 مً سواًت )ًىلُىط ُٜفش( وظُلت ئٜىاُِت جىحيهُت لٕشك مٝاله.اإلاىٙلىوي مً الاظدؽهاد بىق 

-  ٞ اظخّمل اإلاخداوسان الحجاج اإلإالي أزىاء الّملُت الخىاـلُت لِعخذ٥ ١ل وٗش ِلى ـذٛ دِىاه ٘و

ها.  الالتزام بالٝىاِذ الّامت إلابذأ الخّاون ومبذأ الخأدب أوخٜش
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ت بحن ألاّ٘ا - ت وؤلالضامُت حاءث ألاّ٘ا٥ ال٢المُت في اإلاٝا٥ مخىِى ٍش ت والخٍٝش ٥ الخىحيهُت والخّبحًر

ت؛ ئر يهذٗ اإلاىٙلىوي ئلى دِىة اإلاخلٝي ئلى  دُت، وئن ٌهشث ألاّ٘ا٥ الخىحيهُت بفىسي ملحٌى والخفٍش

الخخلق مً الّبىدًت، ٠ما يهذٗ بشوحغ ئلى دِىة الؽّب ئلى ؤلارِان والاٜخىاُ بمٝفذه، ٠ما يهذٗ 

بشوحغ وججيهيهم ئلى مٝفذه، ٣٘اهذ جل٤ العلىت الخىحيهُت هي أهىىهُىط ئلى ئٜىاُ الؽّب بخىأ 

 اإلاعُىشة ِلى اإلاٝا٥.
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 .113/ 1: ، الشعراتالدابق(58)  
 دابق، والرفحة نفديا.ال(59)  

 .114/ 1: الدابق(60)  
 .111/ 1: السشفلهطي، الشعرات(61)  
 .112/ 1: الدابق(62)  
 .111/ 1: الدابق(63)  
، لعرر بين أحسد ديدات وأنيس شروشربيعة برياق، السغالطات الحجاجية وخرق مبادئ التحاور في مشاظرة ا( (64

 .31ص 
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ت و  ًدىاو٫ َظا البدث ؤبٗاص ال٣هض الىٟس ي في جىحُه الضاللت ، وفي جدلُل الترا٦ُب اللٍٛى

ىُل٤ ا ؛ ٍو ى ؤن الٗبرة في بصعا٥ ال٣هض  جٟؿحَر مً ؤمغ ؤ٦ضجه الضعاؾاث الخضاولُت الخضًثت ،َو

ت ؤو املخغ٦ت ؛ بهما  ىت الغجبت املخْٟى ت اإلاترانت خؿب ٢ٍغ اإلاغ٦ؼي لِؿذ في ال٣ىالب اللٍٛى

ت مً ؤبٗاص هٟؿُت ، زانت وؤن  ت و ؤلاقاٍع ًخى٠٢ ألامغ ٖلي ما جدمله  مى٢ُٗت ال٣ىالب اللٍٛى

 ت هي نىث الىٟـ ، ٞىدً هخ٩لم بالىٟـ ال بال٩لماث .ال٣ىالب اللٍٛى

ظا ال ٣ًضح في الترجِب الضاللي للجمل الخامت ، خؿب مٗاًحر ؤلاٞاصة و الاؾخ٣ال٫ و الخمام ، ؤو  َو

ب ، ؤو ٖلي البُٗض ، ألن ال٣هضًت الىٟؿُت ال جلتزم بالخجاوع  بلؼام اإلاخل٣ي بةٖاصة الًمحر ٖلي ال٣ٍغ

٥ مال٠ الىو ؤو التر٦ُِب ٢غاثً لُٟٓت ، ؤو ٣ٖلُت ، ؤو ؾُا٢ُت ج٣ّغِب ؤو الترام ؛ بهما ًتر 

 الخىحُه
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 -املقذمح:
ت ًامً بها الباخث ، وهى ؤن ألالٟاّ و صالالتها ؛ " جمثل ججاعب الخُاة ) ، باليؿبت ألصخاب (1َىا٥ خ٣ُ٣ت لٍٛى

٤ َظٍ الخجاعب جدك٩ل الضالالث ، و جهبذ ل٩ل لٟٓت صاللتها الخانت بها ؛ و  اللٛت ، و ال هبالٜ بطا ٢لىا : بهه ًٖ ٍَغ

 ( ٢2ض عنض الٗلماء مىظ ال٣ضم صالالث ألالٟاّ ، فى صعاؾاث مؿخ٣لت ، حٗٝغ باؾم اإلاٗاحم ".)

ت مً محزاث اللٟٔ اإلاٟغص ، إلًماهه بإن ٞهاخت اللٟٔ ٖاثضة و٢ض ؤه٨غ ٖبض ال٣اَغ الجغحاوي ؤن ج٩ىن الٟهاخ

بلى اإلاٗنى ، وؤن َظٍ الٟهاخت ال جٓهغ بال بًم ال٨الم بًٗه بلى بٌٗ ، في حملت مً ال٣ى٫، ؤو في هو مً 

مَّ ٞةن 
َ
حر ٞهُدت في مىاي٘ ٦ثحرة ، ومً ز الىهىم ، ومما ًض٫ ٖلى طل٪ ، ؤهىا هغي اللٟٓت ٞهُدت في مىي٘ ، ٚو

ت التي مً ا ت التي مً ؤحلها اؾخد٤ " اللٟٔ الىن٠ بإهه ٞهُذ ، هي فى اإلاٗنى صون اللٟٔ ؛ ألهه لى ٧اهذ بها اإلاٍؼ إلاٍؼ

ؤحلها ٌؿخد٤ الىن٠ بإهه ٞهُذ ؛ ج٩ىن ُٞه صون مٗىاٍ ، ل٩ان ًيبغي بطا ٢لىا في اللٟٓت : بنها ٞهُدت، ؤن ج٩ىن 

ت . في بقا (3جل٪ الٟهاخت واحبت لها في ٧ل خـا٫".)  عة مىه بلي ألابٗاص الىٟؿُت التي ججؿضَا ال٣ىالب اللٍٛى

إن جرجيب التركيب و انتخاب قىالبه املحىر ألاول :  بعنىان : حدليت العالقت بين الدوال و القصد النفس ي )

 ( :هى صىث النفس

ب  -جغا٦ُب ؤو ههىًنا  -بن مال٠ الىو  ِ
ّ
ىحه ال -فى هٟؿه  -ًغج ض ؤن ًخ٩لم به ، ٍو ىٟـ بلُه ، وبطا عحٗىا ما ًٍغ

ض ، و ًجٗل الًغب ،  بلى ؤهٟؿىا ؛ لم هجض لظل٪ مٗنى ؾىي ؤهه ٣ًهض بلى ٢ىل٪ : ) يغب ( ، ُٞجٗله زبًرا ًٖ ٍػ

ا ٖلى ٖمغو ، و ًجٗل ًىم الجمٗت ػماهه الظي و٢٘ ُٞه ، و ًجٗل الخإصًب ٚغيه ،  ًٗ ه مىه وا٢ الظي ؤزبر بى٢ٖى

ٗل الًغب مً ؤحله ، ٣ُٞى٫ :
ُ
ض ٖمًغا ًىم الجمٗت جإصًًبا له ، و َظا ، ٦ما جغي ، َى جىخى مٗاوى  الظي ٞ يغب ٍػ

 (4الىدى ، ُٞما بحن مٗاوى ال٩لم ".)

ىض املخ٣٣حن مً ٖلماء  –اإلاٗنى ٖىض الٟسغ الغاػي  -وخضَا  -ومً الجُض الخإ٦ُض ٖلي ؤهه ال جاصي ألالٟاّ  ٖو

دي ، و الث٣افي ، والاحخماعي ، فى  بهما ٌؿخٗحن ؤلاوؿان بدىاؾه ، و ؤصواجه ، -الٗغبُت  و ُٞغجه ، وؾُا٢ه الخاٍع

ا الىو ؛ اإلاال٠ و  ر الصخو ًٖ م٣هىصٍ باإلًماءاث و ؤلاقاعاث ، ؤو ًخٗاون َٞغ ذ بمٗنى ما ؛ ٣ٞض ٌّٗبِ الخهٍغ

 اإلاخل٣ى ، بىنٟهما مؿخسضمى الىو ؛ فى جىنُل اإلاٗاوى مً زال٫ ألالٟاّ و مؿاٖضاتها ، ٧الخه٤ُٟ بالُض ، و

ٟا٫ فى صاع ، بدُث ال ٌؿمٗىن قًِئا مً  ٌ٘ مً ألَا ًاء . و اخخج لظل٪ ب٣ىله : " لى ُحم٘ حم الخغ٦ت بؿاثغ ألٖا

٤ ًخٗلم  ا ، و بهظا الٍُغ ًً اللٛاث ، ٞةطا بلٛىا ال٨بر ، ال بض ؤن ًدضزىا ُٞما بُجهم لٛت ما ؛ ًساَب بها بًٗهم بٗ

ه ، و ٌّٗغِٝ ألازغؽ ٚحٍر م  (5ا فى يمحٍر ".)الُٟل اللٛت مً ؤبٍى

٣ٞىلهم: " لٟٔ لِـ ُٞه ًٞل ًٖ مٗىاٍ ، ُمدا٫ ؤن ٩ًىن اإلاغاص به اللٟٔ ، ألهه لِـ ، َهىا، اؾم ؤو ٞٗل ؤو 

ض ٖلى مٗىاٍ ؤو ًى٣و ٖىه. ٠ُ٦ ولِـ بالظٕع ويٗذ ألالٟاّ ٖلى اإلاٗاوي، وبن اٖخبرها اإلاٗاوي  خٝغ ، ًٍؼ

ض الضاللت بمٗنى ٖلى مٗنى، ٞخضزل في ؤزىاء طل٪ اإلاؿخٟاصة مً الجمل ٨ٞظل٪ ، وبهما ًسخلُّ الل ٟٔ ًٖ اإلاٗنى ؤن جٍغ

 ال خاحت باإلاٗنى اإلاضلى٫ ٖلُه بلُه، و٦ظل٪ الؿبُل في الؿب٪ والُاب٘ ال ًدخمل قًِئا مً طل٪ ؤن ٩ًىن اإلاغاص 
ً
قِئا

 (6به اللٟٔ مً خُث َى لٟٔ".)

 :القىة النفسيت لقصد مؤلف النص 
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ا ؤعاصوا ؤن ًظ٦غوا حملت ٞٗلُت ؤو اؾمُت ، حكخمل ٖلي مٗني مهم ؤو ٚغى ٞسم ؛ ل٣ض ٧ان الٗغب الٟصخاء ؛ بط

ا ًض٫ ٖلي جل٪ ألاَمُت و اإلا٩اهت ، وبهما  ٌؿخد٤ جىحُه ألاؾمإ و الىٟىؽ بلُه ، لم ًظ٦غوَا مباقغة ، زالُت ممَّ

 –ُما بطا لم ٌؿب٣ه مغحٗه بما ُٞه مً ببهام وجغ٦حز ، و ال ؾ –٣ًضمىن لها بًمحر ٌؿب٣ها ، ل٩ُىن َظا الًمحر 

 
ٌ
بت ُٞما ًبؿِ جغ٦حٍز ، ٞخجيء الجملت بٗضٍ ، و الىٟـ م٣بلت ا للٚغ

ً
ل ببهامه ؛ باٖث ٍؼ ًُ مثحًرا للكى١ و الخُل٘ بلي ما 

 جمهًُضا لهظٍ الجملت اإلاهمت ؛ ل٨ىه ًخًمً مٗىاَا جماًما ، ومضلىله 
َّ

بت ، ٞخ٣ضًم الًمحر لِـ بال ٖلحها في خغم و ٚع

 (7ا ، ٞهى بمثابت عمؼ لها ، ؤو ملخٍت ، ؤو بقاعة ، ؤو جىحُه بلحها ".)َى مضلىله

حها ًخم " الاهخ٣ا٫ مً اللٛى بلي اللٛت ، ومً اللٛت بلي الخُاب ، وبه ًخىانل ؤلاوؿان م٘  ولل٣هض ٢ىة هٟؿُت ، ٞو

ر ؤَىاءٍ وؤ٩ٞاٍع ، و٢ىاٖاجه ، وختي مٗخ٣ضاجه  ، يمً قغا٦ت  الظي َى مً حيؿه ، ُٞازغ ُٞه ، بل ٌؿخُُ٘ ؤن ٌّٛحِ

ً الجضا٫ ، وؾلُت الدجاج ، و٢ىة ؤلا٢ىإ ، بامخال٥  حماُٖت ، ج٩ىن الؿُاصة ٞحها إلاً ًمخل٪ سخغ البالٚت ، ٞو

مً صون  –(  خُث ًاصي اهٟخاح الضاللت 8ؤصواجه ، والخإزحر ُٞمً خىله ، ؤو ُٞما خىله ٖلي حٗمُم ال٣هض و الٗباعة".)

ض مىخج الىو بلي جًلُل ال٣هض  -يابِ  ٍغ له . ٍو ت  –ؤو جدٍى ت ؤو ؤلاقاٍع بلي بخضار  –بىهه في نىعجه اإلالْٟى

ىن م٣هضٍ ، ٞهى يهضٝ  سُِ –جإزحراث ما ٖلي حمهىع اإلاخل٣حن ، خبن ًخٗٞغ ؿاٖض اإلاخل٣حن ٖلي  -ٍو ٌُ مً ؤحل ؤن 

ت ؛ التى ج٨مً ص٢تها ُٞم ت و ؤلاقاٍع ا حؿدىض بلُه مً م٣انض ؛ ولِـ جدؿحن جدلُلهم إلاٗاوي ال٩لماث , ال٣ىالب اللٍٛى

ُاث ماصًت ".) ِ
ّ
 (9ُٞما لها مً ججل

ت // ألالٟاّ م٘ ؾُا٢اتها ، و ز٣اٞتها  امً الٟسغ الغاػي بخدغ٥ الضاللت ، بم٣ضاع ما حؿمذ به ال٣ىالب اللٍٛى ٍو

ع بلُه ألاؾخاط ( و َى طاجه ما ؤقا10املجخمُٗت ، وما جدمله مً شخىاث صاللُت ، حؿمذ بخٗضص ال٣غاءة للىو بُٗىه )

خحن ؤعح٘ الخٛحر الضاللي لؤللٟاّ بلى ٖاملحن ، َما الاؾخٗما٫ و  : )داللت ألالفاظ(الض٦خىع جمام خؿان فى ٦خابه 

الخاحت ، ٣ٞض ًازغ فى الضاللت ؾىء الٟهم ، و بلى ألالٟاّ ، و الابخظا٫ ، ؤو ٢ض ًازغ ُٞه الخُىع الاحخماعي ؤو 

ي و الؿُاس ي ؛ مما ًازغ ٖلى ألالٟاّ مً الخسهُو ؤو الخٗمُم ؤو ال٩لُت ؤو الُب٣ي ؤو اإلانهي ، ؤو الا٢خهاص

 (11الاقخما٫ ".)

 : القىالب اللغىيت وإلاشاريت هي جرحمان النفس 

 جغحماث لل٨ٟغ  -مً مىٓىع ٖلم الىٟـ اللٛىي  -مً الجُض ؤلاقاعة بلي ؤن ألالٟاّ و الٗباعاث 
َّ

ما هي بال

ت ، ألهه مً الٗلىم ؤن الىٓام ؤلاوؿاوي ، وزلجاث ألاهٟـ ، ال تى ال حؿُُ٘ ؤن حٗبر ٖجها ال٣ىالب ال٨المُت اإلالْٟى

غاى اإلاى٣ُُت وخضَا ، بل ٚاًخه الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ وألاخاؾِـ الضازلُت ٖىض  اللٛىي ال ٣ًىم ٖلي زضمت ألٚا

ً الىٟس ي للٟغص ، ٌ٘ للخ٩ٍى ظ٦غ ؤؾخاطها الض٦خىع جمام خؿان ؤن اإلاٗني زاي ُٞسً٘ جاعة للٛغاثؼ ، وجاعة  الٟغص ؛ ٍو

ؼة واخضة بُٗجها ، حٗخبر مً ؤَم الٛغاثؼ ، و٢ض جسً٘ لل٣ٗل الٓاَغ ؤو ال٣ٗل الباًَ ؛ و٢ض جسً٘  ؤزغي لٍٛغ

ه الٟغص ".) ا ًدؿُّ ت ؛ ممَّ ت ؤو ٚحر الًٍٗى  (12للخاحاث الًٍٗى

ٖىض الٟسغ  –ت ؛ لظا ٞاأللٟاّ لِؿذ ٖال٢ت اٖخباَُت ٖلى بَال١ الضالل -بحن اللٟٔ و اإلاٗني  -وؤن الٗال٢ت 

ا فى ال٣ٗل مً نىع ٣ٖلُت  –الغاػي  ر ٖمَّ ا في الىٟـ مً زلجاث  ٢لبُت  \بهما هي ٢ىالب ٩َُلُت حّٗبِ طَىُت ، ؤو ٖمَّ

ُان الخاعحت ًٖ الًمحر الظاحي إلاال٠ بُٗىه مً صون ٚحٍر . ا ًٖ ألٖا  )وحضاهُت( ٞال ًم٨ً الجؼم بخٗبحَر
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ُان ، و لهظا الؿبب ٣ًا٫ : ألالٟاّ جض٫  وفى َظا الؿُا١ ٣ًى٫ :  " لؤللٟاّ صالالث ٖلى ما فى الظًَ ، ال ما فى ألٖا

ٖلى اإلاٗاوي ؛ ألن اإلاٗاوي هى التى ٖىاَا الٗاوي ، وهى ؤمىع طَىُت ، و الضلُل ٖلى ما ط٦غهاٍ ؛ ؤها بطا عؤًىا حؿًما مً 

ُغبىا م
َ
ىه ، و قاَضها خغ٦خه ، و ْىىاٍ َحًرا ، ٢لىا : بهه َحر ، ٞةطا البٗض ، و ْىىاٍ صخغة ، ٢لىا : بهه صخغة ، ٞةطا ٢

اػصاص ال٣غب ؛ ٖلمىا ؤهه بوؿان ، ٣ٞلىا : بهه بوؿان ، ٞازخالٝ ألاؾماء ٖىض ازخالٝ الخهىعاث الظَىُت ؛ ًض٫ ٖلى 

ُان الخاعحت ".)  (13ؤن مضلى٫ اللٟٔ ، َى الهىع الظَىُت ، ال ألٖا

ل نىث الىٟـ الظي البض مىه ، في نُاٚت الترا٦ُب وبةؾ٣اٍ ٨ٞغة الغاػي ٖلي الًمح ِ
ّ
ر ، هجض ؤن الًمحر ٌك٩

م٨ً ال٣ى٫ بخد٤٣ الاجها٫ بحن ألالٟاّ و مٗاهحها ؛ وبحن َظٍ اإلاٗاوي و نىعَا الىٟؿُت  ًُ البلُٛت و الهاص٢ت ، ختي 

ا بلي امخضاص ت مً ؤنَٛغ غة ، خُث بن نىث الىٟـ َى الظي ٌك٩ل جإل٠ُ جىاٚم ال٣ىالب اللٍٛى َا ، و جىجلي ٞػ

ت زُىة للمٗني ، في ؾبُله بلي  ٣ت التر٦ُب و الىُٓم ، ختي جًحي ٧ل وخضة لٍٛى الىٟـ ، ٞغًخا ؤو خؼًها ، مً ٍَغ

 الىٟـ .

 : )املىاضعت )العقد اللغىي 

خباع ؛  ت ، بما في طل٪ خضًث الهمذ ، و خضًث الٖا وجسً٘ جل٪ ألالٟاّ // الضوا٫ ، ؤو ال٣ىالب ؤلاقاٍع

ت ؛ بال بطا ٧اهذ مً هللا إلاضلىال ٧ان  –حٗالى  –" ٞةطا ٧ان الىاي٘ َى هللا  -حٗالى  –تها اإلاٗغوٞت فى حماٖتها اللٍٛى

جسهُو الاؾم اإلاٗحن باإلاؿمى اإلاٗحن ؛ ٦خسهُو وحىص الٗالم بى٢ذ م٣ضع ، صون ما ٢بله ، ؤو ما بٗضٍ ؛ و بن ٧ان 

لٟٔ ، فى طل٪ الى٢ذ ؛ بالبض٫ صون ٚحٍر ، ٦ما ٢لىا فى الىاي٘ الىاؽ ؛ ُٞدخمل ؤن ٩ًىن الؿبب زُىعة طل٪ ال

 (14جسهُو ٧ل ش ىء بٗلم زام ، مً ٚحر ؤن ٩ًىن بُجهما مىاؾبت ".)

ول٣ض ؤصع٥ ٖبض ال٣اَغ و ٚحٍر مً ٖلماء اللٛت ؤبٗاص اللٛت الىٟؿُت ، خحن حاوػ باإلاٗني خضوص اللٟٔ ؛ ٞجٗل 

ضٍ مً ٧ىن َظا الىٓم ،
َّ
اث الىٓم  ما ؤ٦ مخ٘ الٗحن ، فى الهىعة و الضاللت ، و ٧إهه ؤنباٙ جخالخ٤ ،  مً مؿخٍى ًُ مما 

ت ما ، وفى َظا الؿُا١ ٣ًى٫ : " اٖلم  حكهض بالًٟل إلابضٖها ، بُض ؤنها ال جىٟ٪ ًٖ صاثغة ال٨ٟغ الجمعي لجماٖت لٍٛى

ىً ْبٜ جخالخ٤ ، ٍو ًَ ، ٧األحؼاء مً الّهِ ت في هٓمه والُخْؿ م بًٗها بلى بٌٗ ، ختى ؤن مً ال٨الم ما ؤهذ جغي اإلاٍؼ

ت ) ىَّ
ُ
ْعٕ وقضة اإلا

َّ
ت الظ َٗ ِبر قإن ناخبه ، وال ج٣ض ي له بالخظ١ وألاؾخاطًت ، وَؾ

ْ
٨
ُ
( ، 15ج٨ثر في الٗحن ، ٞإهذ لظل٪ ال ج

 (16".) ختى حؿخىفي ال٣ُٗت ، وجإحي ٖلى ٖضة ؤبُاث. وطل٪ ما ٧ان مً الكٗغ في َب٣ت ما ؤوكضج٪ مً ؤبُاث البدتري 

٣ى٫ : " ومىه إجُ٪ مىه ما ًمؤل الٗحن يغبت، ختى حٗٝغ مً البِذ  ٍو ما ؤهذ جغي الخؿً ًهُجم ٖلُ٪ مىه صٞٗت ٍو

ٗلم ، بْن لم 
َ
ى٫ البإ ، وختى ح ّىت َو

ُ
الىاخض م٩ان الغَّحل مً الًٟل ، ومىيٗه مً الخظ١ ، وحكهض له بًٟل اإلا

 ٍٕ ٗلم ، ال٣اثَل ، ؤهه مً ٢ُل قاٖغ ٞدل ، وؤهه زغج مً جدذ ًض َنَىا
َ
، وطل٪ ما بطا ؤوكضجه ؛ ويٗذ ُٞه الُض ٖلى  ح

ش يء ، ٣ٞلذ: َظا، َظا !! وما ٧ان ٦ظل٪ ٞهى الكٗغ الكاٖغ، وال٨الم الٟازغ، والىمِ الٗالي الكٍغ٠ ، والظي ال 

(٫ َهمىن ال٣ى٫ بلهاًما ".)17ججضٍ بال في قٗغ الٟدى٫ الُبزَّ
ْ
ل ًُ حن الظًً   (18( ، زم اإلاُبٖى

ًجغونها ٖلى اللٟٔ ، زم ال حٗتري٪ قبهت ، وال ٩ًىن مى٪ جى٠٢ في ؤنها لِؿذ لـه ، ٞمً الهٟاث " التي ججضَم 

ؿاب٤ مٗىاٍ لٟٓه ولٟٓه مٗىاٍ ، وال ٩ًىن لٟٓه  ٌُ ول٨ً إلاٗىاٍ ٣٦ىلهم : ال ٩ًىن ال٨الم ٌؿخد٤ اؾم البالٚت ؛ ختى 

ما ال ٌك٪ الٗا٢ل في ؤهه ًغح٘ بلى ؤؾب٤َ بلى ؾمٗ٪ مً مٗىاٍ بلى ٢لب٪ . و٢ىلهم: ًضزل في ألاطن بال بطن ، ٞهظا م

غاص به صاللت اللٟٔ ٖلى مٗىاٍ الظي وي٘ له في اللٛت " ًُ خهىع ؤن  ًُ  (19) .صاللت اإلاٗنى ٖلى اإلاٗنى ، وؤهه ال 
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 : صىث النفس قد يتحقق في اللفظ املفرد 

ت ٢هضًت ، ؤو  َـ( ؤبٗاص ٖلم الىٟـ اللٛىي ، خحن ٖضَّ ؤلاقاعاث ، و ؤلاًماءاث صالثل255ؤصع٥ الجاخٔ)ث  حٗبحًر

 في ٢ضعة اإلاال٠ ٖلي نُاٚت ٢هضٍ ، ؤو في بهجاح ٖملُت الخىانل ؛ خحن ال جىجح ألالٟاّ في 
ً

ؤماعاث ٢ض حؿضُّ زلال

خمل نىث الىٟـ ، ؤو ؤن ٌعجؼ مال٠ الىو ًٖ اهخساب مُٗىاث لُٟٓت ٖلي ببغاػ ٢هضٍ ، ٣ُٞى٫: " ما ؤ٦ثر ما 

ٛني ًٖ الخِ،
ُ
٤ ٦بحر ،  جىىب ًٖ اللٟٔ ، وما ح حر طل٪ مً الجىاعح ، مٞى وفي ؤلاقاعة بالُٝغ و الخاحب ، ٚو

ا بٌٗ الىاؽ مً بٌٗ، وُخْؿً ؤلاقاعة بالُض والغؤؽ مً جمام البُان باللؿان  ومٗىهت خايغة، في ؤمىع ٌؿتَر

(."20) 

ت ، ؤو الؿُا٢ُت ، ؤو الٗ ُت ، ُٞىاػن بحن ٞاألنل ؤن ًغبِ اإلاال٠ بحن ال٣هض و اإلاىُى٢اث ال٨المُت ؤو ؤلاقاٍع ٞغ

م٨ً  ًُ ُت ، لُىّىِٕ مً ٢ىالبه  –بدا٫  –ما ًى٣ُه ، و بحن ما ٣ًهضٍ ، ألهه ال  بَما٫ الخإزحر الظَني للمىُى٢اث الٗٞغ

 ، ًخل٣اٍ اإلاخل٣ي 
ً

ا حمُال ًُّ اإلاؿدثمغة و اإلاىخسبت ، و ًجٗل م٩ىهاتها ؤ٦ثر قٟاُٞت ، و بن ٚمًذ ؛ خملْذ ٚمىًيا ٞى

ا ، مغصٍ بلي زلُٟت اإلاخل٣ي بال٣بى٫ . ٞةطا ٢ا٫  ًُّ ؤلاوؿان ٧لمت ، هدى : الخ٤ ، و نمذ ، لتر٥ في جل٪ ال٩لمت مٗني هٟؿ

ُت َظا الخهٝغ اللٛىي ، ٞةطا ما ٢ا٫ : الٗلم ، ٞله وحهت هٟؿُت ؛ وبطا ما ٢ا٫ : الجامٗت  ِ
ّ
ل ِٖ ًٖ َظا اإلاال٠ ، و ًٖ 

ؤو ؾلًبا ؛ قٛل خحًزا ما في طَىه ؤو في ٣ٖله ، ٞهاٚت في ٢الب ، لًٓ اإلاخل٣ي ؤن َظٍ ال٩لمت جدمل ُبًٗضا ما ، بًجاًبا 

 لٛىي واخض .

وؾُدىاو٫ الباخث ال٣غاءة الىٟؿُت ل٣هض اإلاال٠ ٖلي يىء مً ؤبٗاص ٖلم الىٟـ اللٛىي، خُث جىُل٤ جضاولُت 

ا ٢غعٍ ٖلماء الىٟـ اللٛىي ؛ مً ؤن ٧ل ٧لمت ؤو ٧ل حملت ، ؤو هو  ًخ٩ىن مً ؤعبٗت ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض ممَّ

 ٖىانغ ؤؾاؾُت ، هي :

ا . - ا ؤم مٗىىًٍّ ًًّ ى الص يء اإلا٣ابل لل٣الب اللٛىي في ٖالم الىا٢٘ ، ؾىاًء ؤ٧ان ماص  اإلاضلى٫ ٖلُه، َو

ـــــت . - ــ  الىاخُت الاهٟٗالُــ

 .  Toine)الىٛم )  -

 ( 21ال٣هض .) -

 ــت( : املحىر الثاني : الجانب التطبيقي للبحث )نماذج جطبيقيــــــــــــــ

ت التى  ىجٍؼ مً الصخىاث الىٟؿُت ، بياٞت بلي الغؾالت ال٨ٍٟغ ًُ كحر جضاولُت ٖىصة الًمحر بلي البُٗض بلي ما 
ُ
ح

ا ججاٍ ال٣هض  ًٟ ا ؛ بما بالؿلب ، وبما باإلًجاب ؛ لُخسظ مى٢ ًُّ بت في جىحُه اإلاخل٣ي هٟؿ جدملها ، بُض ؤنها جغ٦ؼ ٖلي الٚغ

لخضاولُت ج٣ض ي بإن ٖملُت بهخاج الخُاب و ٢غاءجه و جٟؿحٍر هي بٟٗل مكاع٦ت اإلاغ٦ؼي إلاال٠ الىو . وما صامذ ا

ه و ج٣بله  هبذ نٚى ا ؛ ُٞهبذ م٣هض اإلاخ٩لم خالت طَىُت ، ٍو ًُّ ا وهٟؿ ًُّ ا طَى ًُّ ٖىانٍغ ؛ ُٞٛضو ؤؾاؽ ألامغ مى٣ُ

دىاو٫ في َظا البدث،  ُُ ظا ما ؾ ا مً ؤؾـ الخضاولُت ، َو ظا مًُٗي مهمًّ  ومثل طل٪ ما ًلي : خالت هٟؿُت ، َو

 : الكىاَض ال٣غآهُت :
ً

 ؤوال

ًٍ بلي ؤحٍل مؿًمي ٞا٦خبٍى ..".)حٗالي :  –٦ما في ٢ىله -1 ها الظًً ءامىىا بطا جضاًيخم بضً  (22" ًا ؤيُّ

( ًهلح  ت و الهُاٚت  –ٞبالىٓغ في ْاَغ الىو هجض ؤن الًمحر في ٢ىله : ) ٞا٦خبٍى مً خُث الهىاٖت الىدٍى

ً مخ٣ضمحن مظ٧ىعًٍ ، ؤخضَما : ؤن ٌٗىص بلي الضًً ، و آلازغ : ؤن ٌٗىص بلي ؤن ٌٗ –الضاللُت  ىص ٖلي ؤخض مٟؿٍغ
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ر ٖىه ، ؤ٢غعها بٗىصة الًمحر ٖلي الضًً ؛ بط َى  ألاحل اإلاؿمي ، وبطا ؤزظها ب٣اٖضة : ٖىصة الًمحر ٖلي املخضَّ

ت ألازغي , ٦ما ًصح ؤن ٌٗىص الًمحر ال٣هض مً الخُاب ، و َى ال٩لمت الىىاة ، التي جضوع خىلها ال٣ىالب ال لٍٛى

 ٖلي ألاحل ، و َظا ؾاجٜ ، و ٩ًىن اإلاغاص : ا٦خبىا الضًً ؤو ا٦خبىا ألاحل الظي جىايٗخم ٖلُه .

ومً الجُض الدؿلُم بٗىصة الًمحر ٖلي البُٗض ، و َى الضًً ، بط َم ألاَم في هٟـ ناخبه مً ٦خابت ألاحل ، 

، ال ًخٗل٤ بىٟـ اإلا٣غى ب٣ضع حٗل٤ هٟؿه بالخهى٫ ٖلي ماله ، ؤو ما ؤ٢غى ،  ٞاألحل مً صون الضًً بَاع ؤحٝى

ٍل ٞا٦خبٍى ؛ ٞةن ٢لذ : َال ٢ُل : بطا جضاًيخم بلي ؤحٍل  –و ٩ًىن اإلاٗني  ًٍ ماحَّ ٦ما ٖىض الؼمسكغي : " بطا حٗاملخم بضً

٦غ لحرح٘ الًمحر بلُه في ٢ىله مؿمي ؟. وؤي خاحت بلي ط٦غ الضًً ، ٦ما ٢ا٫ : صاًيذ ؤعوي و لم ٣ًل بضًً ؟. 
ُ
٢لُذ : ط

٘ الضًً  ٣ا٫ : ٞا٦خبىا الضًً . ٞلم ٨ًً الىٓم بظل٪ الُخُؿً ؛ وألهه ؤبحُن لخىَى ًُ ظ٦غ لىحب ؤن  ًُ ( ؛ بط لى لم  : )ٞا٦خبٍى

ل و خا٫ٍ . ٞةن ٢لَذ : ما ٞاثضة ٢ىله  ٗلم ؤن مً خ٤ ألاحل ؤن ٩ًىن مٗلىًما ؛بحن ماحَّ ُُ ي(؟. ٢لُذ : ل ٧الخى٢ُذ  :)مؿمَّ

مغ ب٨خابت الضًً ؛ ألن طل٪ ؤوز٤ ، و آمً مً اليؿُان ، و ؤبٗض مً الجخىص ، و 
ُ
بالؿىت و الكهغ و ألاًام ... و بهما ؤ

 (23ألامغ للىضب ".)

٢خلىا ًىؾ٠ ؤو اَغخٍى حٗالي :  –٦ما في ٢ىله  -ٖلُه الؿالم  –وللىٓغ بلي اإلاٗني طاجه ٖىض ؤزىة ًىؾ٠  -2
ُ
" ا

 (24حه ؤب٨ُم و ج٩ىهىا مً بٗضٍ ٢ىًما نالخحن ".)ؤعًيا ًسل ل٨م و 

مت ًجض ؤن الًمحر في ٢ىله : )بٗضٍ( ًهلح ؤن ٌٗىص ٖلي ؤخض مُٗىحن ، ؤخضَما : ًىؾ٠   –واإلاخإمل لآلًت ال٨ٍغ

٩ىن اإلاٗني  ( ؛ ؤي : ال٣خل ؤو الُغح ؤعًيا ، ٍو ( ؤو )اَغخٍى  -حٗالي –وهللا  –ٖلُه الؿالم ، وآلازغ : مهضع : )ا٢خلٍى

 ، و جٟؿحًرا حاثًؼا و  -ؤٖلم بالهىاب 
ً

ؤي : مً بٗض ًىؾ٠ ؤو ٢خله ؤو َغخه ؤعًيا ، و٧ل طل٪ ًدخمل مٗني م٣بىال

ا .
ً
 ؾاجٛ

ل٨ىىا خحن هلج البٗض الىٟس ي ألزىة ًىؾ٠ هجض ؤن بٖاصة الًمحر بلي البُٗض ٢ض ؤماَذ ؤمًغا زالج هٟىؽ ؤزىجه 

٣ت ال٣خل ؛ بل ما يهمهم َ ه ًٖ خبهم ، ، خُث ال ٌكٛلهم ٍَغ ى الخسلو مً ًىؾ٠ الظي قٛل ٢لب ؤبحهم ، و نٞغ

 ًِٛ ٣ت ٧اهذ ، ٞٙغ لهم ٢لب ؤبحهم مً الكٛل بُىؾ٠ ، الظي ٧ان ًإػُّ ؤهٟؿهم ، ٍو ٞةطا ما ٚاب ًىؾ٠ ، بإي ٍَغ

ك٩ل ٖلحهم وحىصٍ ٖبًئا في الىا٢٘ اإلااصي ، لظا امخؤلث هٟىؾهم خ٣ًضا ٖلي ؤزحهم ، ٌُ ٞلم  ٖلي باَجهم ،مً صون ؤن 

م الىٟس ي  خ٣اص ًٖ ؤن ٣ًخلىا ؤزاَم ، بهما اهدهغ ؤمَغ ا–ًضٞٗهم خضًث ال٣خل و الٖا ًً هم  -ؤً احهم وزٞى في اهٖؼ

ىت لُٟٓت ، هى ٧لمت)ؤبِىا( ، ومما ٣ًىي مً الغؤي ؤنهم ؤوعصوا ٧لمت  مً ًٚب ؤبحهم و سخُه ، وصللىا ٖلي طل٪ ب٣ٍغ

م ، ٞإ٣ٞضَم نىابهم ؤن ٣ًىلىا : والضها .)ؤبِىا( التى ال حٗني ألابىة اإلاباقغة ، ألن ًٚ  ب الىٟـ ٢ض ٢هَغ

صوًعا ٦بحًرا في الضاللت ٖلي  -ؤو ٢ضعة اإلاخل٣ي ٖلي ا٦خىاٍ بىاًَ هٟؿه  -٢ض جاصي بقاعة اإلاال٠ بلي صوازل هٟؿه و 

ْهبت ، الظي ؤقاع بلُه الجاخٔ ، ٣ٞا٫ : " َى ر ٖىه مهُلح الىُّ ظا ما ٖبَّ ما ٢ض ًاصي  اإلا٣هىص الخ٣ُ٣ي للىو ، َو

صوع ال٨الم في الضاللت ٖلي اإلا٣هىص ، وبًًاح اإلاؿخىع في الىٟـ ؛ ٦ما ؤن له اٖخباٍع في الىٓغ بلي الخُاب ٖلي ؤهه 

ب مً ؤٞٗا٫ 25قب٨ت مىؾٗت مً الضاللت ".) ( زم بنهم إلاا ؤٖاصوا الًمحر بلي البُٗض هٟىا ًٖ ؤهٟؿهم ؤن َظا ٢ٍغ

ا َى ؤمغ زالج هٟىؾىا ، مغصٍ بلي ؾُُغة قُُانهم ٖلي ؤهٟؿهم ، لُاعت بهم -ٖلي خؿب ْجهم  -هٟىؾهم الٗا٢لت 

ى قُُان هٟىؾهم ، و وج٣اؾمىا ؤنهم ؾُٗىصون  م ، َو مً بٗض  -ٖغى، وؤن َظا الٟٗل ٢ض نضع مً ؾُىة ٚحَر

 ؤمت نالخت . -الخسلو مىه 
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٤ ٖىصة جمُل بلي بٖاصة اؾترحإ البٗض الىٟس ي ، ول٨ً بهىعة مسخ -بُبُٗتها  -والىٟـ  هغة ، بط ٢ض خ٣َّ

الًمحر بلي البُٗض ا٢خهاًصا ال ًسل بالٛغى ، وفي التر٦ُب الؿاب٤ ؤوحؼ الخُاب ال٣غآوي ال٣هض الىٟس ي ألزىة 

ًىؾ٠ ، م٘ اؾدُٟاء ٚغيهم ، و٢ض هخج ًٖ طل٪ ُخؿً و٢٘ في هٟىؽ اإلاخل٣حن ، بط الىٟـ مجبىلت ٖلي ؤلاعجاب 

 ل٨ٟغة اإلاُىلت .باللٟٔ ال٣هحر و اإلاٗني الغاسخ ، و ا

صوا َغ١ الخسلو مىه ، ٞٗغيىا ال٣خل ؤو الُغح مً ألاعى ؛ بىُٟه بًُٗضا  والظي ٣ًّىِي مً َظا الغؤي ؤنهم ٖضُّ

ى ٢خل  م٨ً ال٣ى٫ بٗىصة الًمحر ٖلي البُٗض ، َو ًُ ىا  ًٖ الٗمغان، و٦ظل٪ ٖغيىا بل٣اءٍ في ُٚاَب الجب ، َو

م٨ً الخمؿ٪ بة –ٖلُه الؿالم  -ًىؾ٠  ًُ في َظا اإلاىي٘ ٖلي ألا٢غب ، ملجاٞاجه ل٣هضًت  –م٩اهُت ٖىصة الًمحر وال 

٣ُٞى٫  –ٖلُه الؿالم  -اإلاال٠ . و٢ض ؤصع٥ الؼمسكغي َظا اإلاٗني ، و ؤخا٫ الًمحر في ٢ىله : )بٗضٍ( بلي ٢خل ًىؾ٠ 

ب ".)  ( 26: " )مً بٗضٍ( : مً بٗض ًىؾ٠ ، ؤي : مً بٗض ٦ٟاًخه بال٣خل ؤو الخٍٛغ

ٍع مىاػ٫ لخٗلمىا ٖضص الؿىحن و حٗالي :  –ىله ومثل طل٪ ٢-3 " َى الظي حٗل الكمـ يُاًء و ال٣مغ هىًعا و ٢ضَّ

ٗلم  (27الخؿاب ".)
ُ
ما ، ٞةن قئذ حٗلذ ج٣ضًغ اإلاىاػ٫ لل٣مغ زانت ؛ بن به ح ٢ا٫ الٟغاء : و لم ٣ًل : و ٢ضَع

ى مثل ٢ىله  ا ، َو ًٗ غيٍى " . ولم حٗالي :  –الكهىع، وبن قئذ حٗلذ الخ٣ضًغ لهما حمُ ًُ " و هللا و عؾىله ؤخ٤ ؤن 

ما .) غيَى ًُ دخمل ؤن ٌٗىص ٖلي ( ٣ً28ل : ؤن  ًُ  ) ٍع وخُث بن الًمحر اإلاٟغص اإلاظ٦غ اإلاىهىب في الجملت الٟٗلُت : )٢ضَّ

ً ، َما :  ؤخض مٟؿٍغ

ب . - ى اإلاظ٧ىع ال٣ٍغ  ال٣مغ ، و٢ض قٛل مى٢٘ الاؾم اإلاُٗٝى ، َو

 َى اإلاظ٧ىع البُٗض .  الكمـ ، و٢ض قٛل مى٢٘ اإلابخضؤ ، و -

ان : بن الًمحر ٖاص ٖلُه  َُّ غاعي في ٖضص الؿىحن و الخؿاب و ال٣مغ  –ؤي : ال٣مغ  –٢ا٫ ؤبى خ
ُ
وخضٍ ، ألهه َى اإلا

ت ٖضص 29زماٍن و ٖكغون مجزلت ،) ٞان في مٗٞغ ا ؛ بدؿب ؤنهما مهغَّ ًٗ ضَما م ٍغ ًُ ( في خحن طَب ابً ُُٖت بلي ؤهه ٢ض 

 (30احتزت بظ٦غ ؤخضَما " . )الؿىحن و الخؿاب ، ل٨ىه 

مغجبِ بالؿُا١  -في آلاًت الؿاب٣ت  -ولِـ مً ق٪ في ؤن زالٞهم خى٫ ٖىصة الًمحر ٖلي ؤّيٍ مً اإلاخٗاَٟحن 

غاَعي في ٖضص الؿىحن و الخؿاب ، ٞٗلُه ٌٗىص الًمحر ، ومجهم مً 
ُ
الخاعجي ؛ ٞمجهم مً حٗل ال٣مغ وخضٍ َى اإلا

ا  -حٗل الكمـ ًً غاعَ   -ؤً
ُ
م٨ً َى اإلا ًُ ي في خؿاب ٖضص الؿىحن و الخؿاب ، ٞٗلُه ٌٗىص الًمحر ، ٦ظل٪ ٞالًمحر 

ا ، ل٨ىه احتزت بإخضَما مً آلازغ .) ًٗ  (31ؤن ٌٗىص بلحهما م

ضون ؤن ٣ًغعوا ؤمًغا في طًَ حماٖتهم ، و هٟىؾهم ، ًداولىن اؾخضٖاءٍ ؛ ؤهه الًسٟي ؤن للكمـ  لظا ٞهم ًٍغ

ت و صوًعا ٦بحًرا في خؿاب ٖضص الؿىحن  ، بط هي اإلاؿبب لٟهى٫ الؿىت ، و صوعان عجلتها ، واعجباٍ الظَىُت ال٨ٍٟغ

م بها ، ٞبها ًبضؤ الُىم ،  -والؾُما الٗغب  –الىٟؿُت بالكمـ ، لضي ٖمىم البكغ 
َّ
مً ألامىع البضَُت و اإلاؿل

الم ، وبُٛاب الًىء ما وبًُائها ٌك٘ ال٩ىن هىًعا و خُاة ، و بُٛابها ٌُٛب ٧ل طل٪ ، وجخدى٫ الخُاة بلي ؾ٩ىن  ، ْو

 ٖلم الىاؽ ؤو٢اتهم ، و ؾيُجهم . لظا ٧ان مً ألاًٞل ٖىص الًمحر بلي البُٗض . 

غاٝ ٖملُت -4 ض ٞحها ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض خالت هٟؿُت أَل و٢ض ؾا١ لىا الخُاب ال٣غآوي ؤمثلت حؿَّ

ا ٢ا٫ بئؿما زلٟخمىوي مً بٗضي حٗالي : " وإلاا عح٘ مىس ي بلي ٢ىمه ٚ –٦ما ٢ا٫ الخساَب ؤو ؤخضَم ،  ًٟ ًبان ؤؾ
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ٍ بلُه ...".) ٨م وؤل٣ي ألالىاح وؤزظ بغؤؽ ؤزُه ًجغُّ ومً َىا ٧ان جٟؿحر الًمحر اإلاٟغص اإلاىهىب في  (32ؤعجلخم ؤمغ عّبِ

ً ،َما : دخمل ؤن ٌٗىص ٖلي ؤخض مٟؿٍغ ًُ ٍ( طا صاللت هٟؿُت ، بط   التر٦ُب الٟٗلي )ًجغُّ

ٖلُه  –و٧لمت ؤر مىه ٖلي وحه الخهىم ، بط اإلا٣هىص َىا ، ؾُضها َاعون  : )أخيه( ، التركيب إلاضافي -

ى ؤ٢غب مظ٧ىع . –الؿالم   و٢ض قٛل مى٢٘ اإلاًاٝ بلُه ، و اإلاًاٝ في التر٦ُب ؤلايافي ، َو

ى اإلاظ٧ىع البُٗض . و٢ض حكٛل  كلمت : ) رأس( ، في عبارة الجار - )بغؤؽ( ،و٢ض قٛلذ مى٢٘ الاؾم املجغوع ، َو

 ؾم اإلاًاٝ في التر٦ُب ؤلايافي : )عؤؽ ؤزُه(.مى٢٘ الا 

٣ت بل٣اء ألالىاح ، ٧ل َظا ًض٫  –ٖلُه الؿالم  –مىس ي  –واإلاؿخدًغ لؿُا١ آلاًت ، و لًٛب هبّيِ هللا   –و ٍَغ

جض اإلاخإمل للؿُا١ اإلاكهض  -بىيىح ٖلي ًٚب مىس ي ، و خاحخه بلي صٝء ؤزُه ، ًدخمي به مً زىاء الًٛب ، ٍو

اهٟٗاله بدالت مً الهضوء ، بإن ٚغؽ عؤؽ ؤزُه في  –ٖلُه الؿالم  –ثه ؤمغ هٟس ي ، ٣ٞابل مىس ي ؤن ٧ل َظا مبٗ

نضٍع ، لَُُٟئ لهُب زىعة الاهٟٗا٫ ، و٢ض ؤَل٤ الخُاب ال٣غآوي الجؼء و ؤعاص ال٩ل، بط البٗض الٗغفي للؿُا١ 

ؿخُإ حغ ٧ل الجؿم بلُه ، ٞٗاص الًمحر ٖلي البُٗض . ٌُ  
َّ

 ٣ًخض ي ؤال

الؼمسكغي :" )وؤزظ بغؤؽ ؤزُه( ، ؤي : بكٗغ عؤؾه )ًجٍغ بلُه( ؛ ؤي : بظئابخه ، وطل٪ لكضة ما وعص ٖلُه  ٣ًى٫ 

ا بإزُه ؤهه ٞغٍَّ في ال٠٨ ، ... في بقاعة مىه بلي ؤنهما ؤبىاء بًُ واخضة  ىًّ ٍ ، وطَب بُٟىخه ، ْو مً ألامغ الظي اؾخٟؼَّ

ظ٦ٍغ بإمه ؛ ألنها ٧اهذ مامىت ٞاٖخض بيؿبها ، وألنها ، وطل٪ ؤصعي بلي ال٠ُٗ و الغ٢ت ، وؤٖٓم للخ٤  الىاحب ؛ ... ٍو

 ( 33هي التي ٢اؾذ ُٞه املخاٝو و الكضاثض ، ٞظ٦ٍغ بد٣ها".)

ض َظا الغؤي ما ٞٗله ؾُضها مىس ي  ٍا خحن وحض ٢ىمه ٢ض ه٨هىا في ٖهضَم مٗه ، ٞاجسظوا  -ٖلُه الؿالم –ٍو

ا ؤنابه مً ٞ
َّ
ٍغ الضَل وقضة الطجغ ، و٧ان في هٟؿه خضًًضا قضًض الًٛب ، و٧ان العجل ، ُٞغح ألالىاح  ، إلا

 –ؤلحن مىه حاهًبا ، و٢ض ؤ٦مل َظا نىعة الخالت الىٟؿُت التى صٞٗذ ؾُضها مىس ي  –ٖلُه الؿالم -ؾُضها َاعون 

ـ لًُم عؤؽ ؤزُه بلي نضٍع ، ٌؿخإوـ به : مما ًمى٘ اإلاكاَضًً مً الك٪ في ؤنهما ؤصخاب هٟ –ٖلُه الؿالم 

 واخضة ، وعؾىال صٖىة واخضة .

 ثانًيا : شىاهد الحديث الشريف :

ا م٣خًًبا ، ًظ٦غ ُٞه ؤن ال٣هضًت ٢اثمت ٖلي ؤلاخؿاؽ ، وؤن اللٛت الىٟؿُت حؿب٤ ٧ل 
ً
ٌؿى١ ابً حني خضًث

اث ، ؤم اللٛت الجؿضًت ، ؤو لٛت الؿُا١ الىا٤َ  لذ في لٛت ؤلاقاٍع
َّ
، اهٓغ بلُه لٛت ، بُض ؤن لها مدضصاث ، ؾىاًء جمث

دـ 
ُ
ى ٣ًى٫ : " وطل٪ ؤن ج ذ ، و الخٟسُم ، و الخُٗٓم  –في ٦الم ال٣اثل  –َو ل ؤو  –مً الخٍُى ه ، ٍَى

ُ
ما ٣ًىله ٢ىل

 ومً طل٪ : ( 34هدى طل٪ ".)

ا -1 ى٣ٟىن ؤمىالهم باللُل و الجهاع ؾغًّ ًُ الخضًث الظي عواٍ ؤلامام البساعي )باب نض٢ت الٗالهُت ، و٢ىله : والظًً 

:)باب بطا جهض١ ٖلي ابىه ، و َى ال ٌكٗغ( , 274/15هُت ... ( آلاًت ، و بلي ٢ىله : والَم ًدؼهىن( ؾىعة الب٣غة : و ٖال 

ض ٢ا٫: باٌٗذ عؾى٫ هللا  ً بً ًٍؼ ْٗ ت ، ؤن َم ٍغ ىٍْ
ُ
 –٣ًى٫ : خضزىا دمحم بً ًىؾ٠ ، خضزىا بؾغاثُل ، خضزىا ؤبى الخ

ض ؤزغج صهاهحر ًخهض١ ؤها وؤبي وَحضي ،وزُب -نلي هللا ٖلُه و ؾلم ٖليَّ ، ٞإه٨دني ،وزانمذ بلُه، و٧ان ؤبي ًٍؼ

ا٥ ؤعصُث ، ٞسانمخه بلي عؾى٫  ًَّ بها ،  ٞىيٗها ٖىض عحٍل في اإلاسجض ، ٞجئُذ ، ٞإزظنها ، ٞإجِخه بها ، ٣ٞا٫ :وهللا ما ب

ًُ ".) -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –هللا  ْٗ ض ،ول٪ ما ؤزظَث ًا م َذ ًا ًٍؼ  (٣ٞ35ا٫ : ل٪ ما هٍى
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ب الٛمىى في الخٗبحر ، الظي ٌعجؼ ُٞه اإلاخل٣ي ًٖ جدضًض  –نلي هللا ٖلُه و ؾلم  –و٢ض ٖمض الغؾى٫  بلي ججىُّ

ب ؤلابهام( ) ا )ججىُّ ًُّ  ٚمىًيا خمل بًٗضا حمال
َّ

ىا ٢ض ًدؿ٘ اخخما٫ هجاح 36للمٗني اإلا٣هىص مً الىو ؛ بال (، َو

٢ض ًؼصاص الٗاث٤ الاخخمالي لالجها٫ خحن ٌٗمض اإلاال٠ بلي الاجها٫ ، جخًا٠ٖ ٢ىة اؾخلؼامه الخىاعي ، ٦ما ؤهه 

 الخٗمُت ، بُض ؤهه ٢ض ٩ًىن لضي مىخج الىو صواٞ٘ للٛمىى .

ت ، لُضٞ٘ اإلاخل٣ي بلي الاهضَاف و  ت اإلاغاٚو ولِـ مً ق٪ في ؤن مال٠ الىو ٢ض ٌؿى١ نىًعا مً ال٣ىالب اللٍٛى

دال٣ُٓت ، لظا ٞالًمحر اإلاؿختر في ٢ىله  ًُ ً ، ٦الَما م٣بى٫ مً خُث الهىاٖت :)زُب(  خمل ؤن ٌٗىص ٖلي ؤخض ؤمٍغ

ت والؿالمت الضاللُت ، َما :  الىدٍى

ى ؤبٗض مظ٧ىع. -الغؾى٫  -1  نلي هللا ٖلُه و ؾلم .َو

 حض مًٗ . و َى ؤ٢غب مظ٧ىع. -2

 له٣ٞا٫ : و٢ى  -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –٣ٞض طَب ال٨غماوي بلي ؤن الًمحر في الٟٗل )زُب( ٌٗىص ٖلي الغؾى٫ 

نلي هللا ٖلُه و ؾلم؛ ألهه ؤ٢غب اإلاظ٧ىعًٍ ،  –:)زُب(، مً الخُبت ، وهي: َلب الى٩اح ،و الٟاٖل َى عؾى٫ هللا 

مً اإلاباٌٗت ، و زُبخه ٖلُه ، وبه٩اخه ، و -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –وألهه م٣هىصٍ بُان ٖال٢اجه م٘ عؾى٫ هللا 

 (37ٖغى الخهىمت ٖلُه .)

ض  -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –الٟاٖل َى عؾى٫ هللا  و٢ض ط٦غ ؤلامام ابً حجغ ؤن ً بً ًٍؼ ْٗ ى مغاص َم عض ي هللا  –َو

ى بُان ؤهىإ ٖال٢اجه بغؾى٫ هللا   –ٖىه  كغ بلي -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –َو ٌُ و التى حٗض ًٞاثل و مىا٢ب له ؛ و لمى 

غابُت للًمحر الٗاثض ٖلي عؾى٫  هللا   (38بإهه ؤ٢غب مظ٧ىع .) -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –اإلاى٢ُٗت ؤلٖا

كحر بلي ؤن الىبي  ٌُ نلي  –ووا٤ٞ عؤي الُٗني ما طَب بلُه ال٨غماوي ، خُث ط٦غ ؤن مًمىن ٢ىله : زُب ٖليَّ . 

ض  -هللا ٖلُه و ؾلم ً بً ًٍؼ ْٗ ٣ا٫: زُب ٖليَّ : ؤي : ؤعاصَا لٛحٍر ؛ وبطا ٢ا٫ : زُب بلي :  –هنع هللا يضر  –زُب امغؤة إلاَ ًُ ألهه 

 (39ألهه ؤ٢غب مظ٧ىع .) -نلي هللا ٖلُه و ؾلم –ا الخاَب لىٟؿه ، ٞهى ًغي ؤن الٟاٖل َى عؾى٫ هللا بطا ؤعاصَ

ً اإلاخ٣ضمحن ،  -بضاللخه  -بلي ؤن الًمحر اإلاؿختر نالح ألن ٌكمل  –َىا  –وججضع ؤلاقاعة  ا مً اإلاٟؿٍغ ًًّ ؤ

ض ، باٖخباع الؿُا١ ،  وآلازغ –نلي هللا ٖلُه و ؾلم  –واملخضر ٖجهما ، ؤخضَما: عؾى٫ هللا  َى : حض َمًٗ بً ًٍؼ

نلي هللا ٖلُه و ؾلم  –ٞضاعث الخُبت بحن شخهحن ، باٖخباع بْهاع الٗال٢ت و مبالٛت في الكٝغ ، ٞهى عؾى٫ هللا 

 ، الظي ٢ام ب٩ل ألاٞٗا٫ ، ٦ما َى باص مً البيُت الؿُدُت لىو الخضًث .

ى الظ ى الظي ؤه٨ده ، َو ى الظي خ٨م في الخهىمت اإلاالُت ٞهى الظي زُب للغحل ، َو ً ، َو ْٗ ي ازخهم بلُه َم

م مً  ى اإلاىٍى بمًمىن الخضًث ، ل٨ىه َى املخضر ٖىه ، ٞٗاص بلُه الًمحر ، ٖلى الٚغ ض . َو بحن مًٗ وؤبُه ًٍؼ

بخه في بْهاع ما بِىه و بحن عؾى٫ ُبٗضٍ اإلاى٢عي ؛ ٦ما ؤن َظا الخٟؿحر  ى ٚع ا للغحل ، َو ًُّ  –هللا  ٢ض خمل ُبًٗضا هٟؿ

 نلي هللا ٖلُه و ؾلم .

ت و الؿُا٢ُت و الىٟؿُت جهٝغ الًمحر اإلاؿختر في  ومٗلىم ؤن حض الغاوي َى ؤ٢غب مظ٧ىع ، ل٨ً ال٣غاثً اللٍٛى

ب ، و َى حض الغاوي ، وؤ٦ضث جل٪ ال٣غاثً ؤن َظا الًمحر بهما ٌٗىص  الٟٗل )زُب( ًٖ ؤن ٌٗىص بلي اإلاٟؿغ ال٣ٍغ

ىا ٖىص الًمحر ٖلي البُٗض املخضر ٖىه ٖلي اإلاٟؿغ البُٗض ، مغاٖ اة للبٗض الىٟس ي ؛ ٦ما ؤهه َى املخضر ٖىه . َو

غ ال٨الم ، وحمُ٘ الخُاباث مترجبت ٖلُه .  ؤولي مً ألا٢غب ؛ ألهه َى حَى
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٣ًا للمدضصاث الىٟؿُت ألبٗاص الخُاب ، -2 ومً ألامثلت الضالت ٖلي بم٩اهُت جىحُه ٖىصة الًمحر بلي البٗض ٞو

غة الخضًث ا نلي هللا ٖلُه و ؾلم :" مً آمً باهلل و عؾىله ، و ؤ٢ام  –٢ا٫ : ٢ا٫ عؾى٫ هللا  -هنع هللا يضر–لظي عواٍ ؤبى ٍَغ

ضزله الجىت ، حاَض في ؾبُل هللا ، ؤو حلـ في ؤعيه ، التى ُولض ٞحها  ًُ ا ٖلي هللا ؤن  الهالة ، و نام عمًان ، ٧ان خ٣ًّ

 ِ
ّ
غ الىاؽ ؟ ٢ا٫ : بن في الجىت ماثت صعحت ؤَضَا هللا للمجاَضًً في ؾبُل هللا ؛ ما ، ٣ٞالىا : ًا عؾى٫ هللا ، ؤٞال هبك

بحن الضعحخحن ، ٦ما بحن الؿماء و ألاعى ، ٞةطا ؾإلخم هللا ٞاؾإلٍى الٟغصوؽ ؛ ٞةهه ؤوؾِ الجىت و ؤٖلي الجىت ، 

غ ؤنهاع الجىت .) ً ًهلخان ألن ٌٗىصا ٞمً الالٞذ للىٓغ ؤ( 40ؤعاٍ ٞى٢ه ٖغُف الغخمً  ، و مىه جٟجَّ ن َىا٥ يمحًر

ت و املخضص الضاللي ، و َما : ٣ًا للهىاٖت الىدٍى  ٖلي ؤ٦ثر مً مٟؿغ ، ٞو

ً ، َما : -1 دخمل ؤن ٌٗىص بلي ؤخض مٟؿٍغ ًُ ٘ ال٣اٝ ،  ه( بٞغ
ُ
 الًمحر َاء الُٛبت اإلاٟغص اإلاخهل ب٣ىله : )ٞى٢

ى ؤبٗض مظ٧ىع . -  الٟغصوؽ . َو

 ؤٖلي الجىت ، و َى ؤ٢غب مظ٧ىع. -

ً ، َما :ا -2 دخمل ؤًـ ٌٗىص بلي ؤخض مٟؿٍغ ًُ  لًمحر َاء الُٛبت اإلاٟغص اإلاخهل في ٢ىله : )مىه( 

 الٟغصوؽ ، و َى ؤبٗض مظ٧ىع . -

 الٗغف : و َى ؤ٢غب مظ٧ىع . -

غابي لل٣اٝ مً ٢ىله : )ٞى٢ه( بحن الًمت و الٟخدت ، ٣ٞض عواَا ؤ٦ثر املخ٣٣حن بالىهب  و٢ض حٗضص الًبِ ؤلٖا

ُت ، ومً لي َظٍ الغواًت ؛ ٞال ش يء ٞحها ؛ بهما هى ْٝغ مىهىب ، و  ٖلي الٓٞغ َاالء ابً حجغ الٗؿ٣الوي ، ٖو

 ؤن جمام الضاللت ٣ًضح في َظا الغؤي ؛ بط ًجٗل ٖغف الغخمً ٞى١ الجىان ، مً صون 
َّ

ٌٗىص الهاء مىه بلي الجىت ، بال

 جدضًض لضعحاث الجىان و مىاػلها .

ػ  ٞمً الثابذ ؤن الٟغصوؽ ؤٖلي الجىان َظا الغؤي الخضًث الظي عواٍ ٖباصة ، و ٞى٢ه ٖغف الغخمً ، و مما ٌّٗؼِ

٢ا٫ : طع الىاؽ ٌٗلمىن ؛ ٞةن الجىت ماثت صعحت ، ما  –نلي هللا ٖلُه و ؾلم  –ؤن عؾى٫ هللا  –هنع هللا يضر  –بً الهامذ 

ها ٖغف الغخمً ، و مجها بحن ٧ل صعحخحن ، ٦ما بحن الؿماء و ألاعى ؛ و الٟغصوؽ ؤٖالَا صعحت و ؤ
ُ
وؾُها ، و ٞى٢

 (41جٟجغ ؤنهاع الجىت ، ٞةطا ؾإلخم هللا ؛ ٞاؾإلٍى الٟغصوؽ ".)

٘ ؛ ٞخهبذ  ا يمت الٞغ ت بال٣ا١ اإلاثىاة اإلاعجمت الٟى٢ُت ، التى حٗلَى ٖى ٚحر ؤهه جىحض عواًت ل٣ىله : )ٞى٢ه( مٞغ

ت  ، مؿخإهٟت ، جُغح مٗني حضًًضا ، و َى ؤن ٞى١  اإلاٟؿغ ٖغف الغخمً ، و ٣ًى٫ ابً حجغ : الًمحر في  الجملت زبًر

( ألهه مً ٢42ىله : )ٞى٢ه( للٟغصوؽ ؛ و٦ظل٪ الًمحر َاء الُٛبت مً ٢ىله : )مىه( ُٞٗىص بلي الٟغصوؽ ال بلي الٗغف )

ي اإلا٣ُٕى به ؤن ألانهاع مما جسخو به الجىان ، و ؤٖالَا الٟغصوؽ ، ٞٗاص الًمحران في الكاَض الؿال٠ الظ٦غ ٖل

م . وطَب  ؤلامام الُٗني بلي ؤن  البُٗض ، ختي بن ابً حجغ ًه٠ الغؤي ال٣اثل بٗىصتهما بلي ؤ٢غب مظ٧ىع بالَى

م مً ؤٖاص الًمحر بلي الٗغف ".)  (43الًمحر في : )مىه( ٌٗىص ٖلي الٟغصوؽ ، ٣ًى٫ : " ؤي : مً الٟغصوؽ ، و٢ض َو
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حن ٌٗىص ٖلي الٟغ  ٠ ؤن الًمحر في اإلاىيٖى ِ
ّ
غي اإلاال ا ٍو

ً
صوؽ ، و بن لم ٨ًً ؤ٢غب مظ٧ىع ، بل َى ألابٗض ، ؤزظ

ت و الدكى١  ىت الؿُا٢اث اللٍٛى ب٣اٖضة : ٖىصة الًمحر ٖلي املخضر ٖىه ؤولي مً حٗضص الخٟؿحراث ، و ٢ض حاءث ٢ٍغ

 الىٟس ي ؾبًبا لهٝغ جىحُه ٖىصة الًمحر ًٖ ألا٢غب بلي ألابٗض .

ا : الشىاهد الشعريت :
ً
 ثالــثــــــــ

٨ؿب ال٩لمت ُٞه صالالث في ٦  ًُ ٨ؿب ٖىص الًمحر ٖلي البُٗض الىو زغاًء في صاللخه ، و  ًُ ثحر مً ألاخُان ؛ 

بحن 
ُ
ًاٝ بلي صاللتها اإلاعجمُت ، مً زال٫ ٢هضًت اإلاال٠ ، التى ح٨ٗـ خالخه الىٟؿُت و الكٗىعٍت ، وج

ُ
حضًضة ، ج

نُاٚخه ، ؤو بزغاحه ، ؤو ٢غاءجه ، ؤو جدلُله ، ؤو لىا هٟؿُت اإلاال٠ ؤو اإلاخل٣ي ، وؤزغ طل٪ في بهخاج الىو ، ؤو 

(ٖىانغ ٢هضٍ ، في يىء 44جٟؿحٍر ؛ وؤَضاٝ طل٪ الىٟؿُت و الاحخماُٖت ، بط بن اإلاال٠ للىو ًخد٨م في جغجِب )

ت جخسُي  لي ٧ّلٍ ٞال٩لمت الكٍٗغ مٗىاَا ال٣امىس ي ، بل جخسُي  -٦ثحًرا  -مً خالخه الىٟؿُت ، و بٗضٍ الاهٟٗالي ، ٖو

ؿهم في طل٪ ال٩لمت طاتها ، حك٨ُلها ، و مٗىاَا ،  –بل اإلاخٗاعيت ؤخُاًها  –إلاٗني الىاخض بلي اإلاٗاوي اإلاخىا٣ٞت ا َو

٣ا٫ ُٞه ".)
ُ
 (45وويٗها في الؿُا١ ، و نلتها باإلاىيٕى التي ج

لٓاَغ الىهىم في و٢ض ٌؿدثمغ مال٠ الىو  اإلاٗاوي الخباصلُت التي جدُدها البيُت الك٩لُت )البيُت الؿُدُـــــت ( 

ٌ ، ؤو بحن الخٟاٖل ؤو الىٟىع ؛ ؤو بحن ال٣هض  ة هٟؿُت ، بحن ؤلاًجاب ؤو الؿلب ، ؤو بحن ال٣بى٫ ؤو الٞغ بخضار َؼَّ

اإلاغ٦ؼي ؤو ال٣هض الهامص ي ؛ مَما جبُىه ألاهٟـ ، ُٞجٗل لل٣هض اإلاغ٦ؼي ؤماعاث ، ججٗله خايًغا في الؿُذ ، ٞحن 

الخٗٝغ ٖلي ال٣هض الهامص ي مً البيُت الؿُدُت مباقغة؛ م٘ ٢ضعة طَىِخه ٖلي خحن ٩ًىن في اؾخُاٖت اإلاخل٣ي 

ً ال٣هض اإلاغ٦ؼي، بما ًخالءم م٘ زلجاث هٟؿه .  جسٍؼ

ه الجمل ،  ا في ٖالم الىو ، و ًجٗل آلازغ جدىاٖػ ًٗ وختي ًهى٘ مال٠ الىو طل٪ بإن ًجٗل ؤخض ال٣هضًً وا٢

سغج ؤخضَما وحؿخٟؼ ٢ىالبه هٟـ اإلاخل٣ي ، ُٞىاػن بحن ال٣ هُدبهما في طَىِخه ووحضاهه ، وٍُ هضًً اإلاخباصلحن ، ٍو

خهإع مٗه ، ختي الخىنل بلي  ً ، طل٪ ال٣هض الظي ًخٟاٖل م٘ هٟؿه بهىعة وكُت وصاثمت ، ٍو مً مىا٢٘ الخسٍؼ

ً اليكِ . جٗله بًُٗضا ًٖ خحز الخسٍؼ بٗض ٚحر املخخمل ، ٍو ُُ  ٢غاع ، جُمئن بلُه هٟؿه ، ٞ

الخُاب الكٗغي خؿب ما ٌٗخىع الكاٖغ مً خاالث هٟؿُت ، ؤو َؼة وحضان ، ؤو زىعة اهٟٗا٫ وجسخل٠ نُاٚت 

غ مى٤ُ  خٖى بالؿلب ؤو ؤلاًجاب ؛ ٣ًى٫ ال٣اض ي الجغحاوي :" ًغ١ قٗغ ؤخضَم و ٌؿهل ؛ و ًهلب لٟٔ ؤخضَم ٍو

مت الُب٘ وصمازت ال٨الم ٚحٍر ، وبهما طل٪ بدؿب ازخالٝ الُباج٘ ، وجغ٦ُب الِخل٣ت ، ٞةن ؾالمت اللٟٔ جدب٘ ؾال 

بم٣ضاع صمازت الخل٣ت ، وؤهذ ججض طل٪ ْاًَغا في ؤَل ٖهغ٥ وؤهاء ػماه٪ ، وجغي الجافي مجهم لؤللٟاّ م٣ٗض ال٨الم ، 

دضر 
ُ
غ الخُاب ؛ ختي ؤه٪ عبما وحضث ؤلٟاْه في نىعجه و وٛمخه في حغؾه و لهجخه ، ومً قإن البضاوة ؤن ج ٖو

 (  46طل٪ ".)

ٖغ الًمحر في ههه ، لُلٟذ اهدباٍ مؿخ٣بل الىو ، ؤو لُٗغى ججغبت احخماُٖت ؤو هٟؿُت ، و٢ض ٌؿخٗمل الكا

ًبا ، ؤو ٢ض ًجٗل ال٣هض اإلاخى٢٘ بًُٗضا ًٖ الخد٤٣ ،  ُٞجٗل مً ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض ؾبًبا في حٗل اإلاخى٢٘ ٢ٍغ

ل٠ُ اإلاٗلم ،)اللخُت الٍٗغًت(  ٧ل طل٪ هاب٘ مً صواٞ٘ هٟؿُت مدًت ، ٦ما في ٢ى٫ ابً الغومي ، ًه٠ لخُت ال

 )مً بدغ الخ٠ُٟ(:

ل لخُت ٖلُ٪ وحٗغى
ُ
ُ

َ
 ٞاملخالي مٗغوٞت للخمحر بْن ج
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٤ في ع٢بت 
َّ
له إلاىٓغ َظٍ اللخُت ، التى حكبه املخالة ، التي هي ٦ِـ ٦بحر ، ٌٗل ٌٗغى ابً الغومي في ؤبُاجه ٖضم ج٣بُّ

اء خٗغى إلاخل٣ُه بالظم ٖلي بب٣اثه لها ٖلي جل٪ الهىعة ،  الضابت ، ًىي٘ ٞحها ٖلٟها ، ؤو َى ٖو مهماث الجىضي ، ٍو

ت للخمحر ؛ بل ل٣ض حاوػ طل٪ بلي ؤن طل٪ مً آلازام  ٣ٞض اؾخهجً ابً الغومي ؤن ج٩ىن اللخُت مثل املخالة اإلاىيٖى

ٍت جدُذ للًمحر اإلاٟغص ال٨بحرة ، و ؤنها مً اإلاى٨غاث . و٢ض اؾدثمغ ابً الغومي َا٢ت ؤلايهام خحن ؾا١ ٢ىالب لٛى 

ً ، َما :  اإلااهث املجغوع في ٖباعة الجاع )مجها( ؤن ٌٗىص ٖلي ؤخض مٟؿٍغ

ة ، وهي اإلاظ٧ىع ال٣ٍغب -
َّ

خال
ُ
 ، و٢ض اؾخدًغ ابً الغومي ٞحها نىعة اللخُت ،و٢ض قٛلذ مى٢٘ اإلاٟٗى٫ به . امل

 ،و٢ض قٛلذ مى٢٘ الٟاٖل . اللخُت الٍٗغًت ، وهي اإلاظ٧ىع البُٗض -

بن الكٗغ نىعة هٟؿُت ، مىحهت ، وجخدغ٥ في ؤٖما١ الىٟـ ؛ وبهما املخاوالث اللُٟٓت التى ٌٗمض بلحها وخُث 

( ، ٣ٞض ؤصزل مال٠ الىو 48الكاٖغ ، مً بدغ ؤو وػن ؤو ٢اُٞت ؛ بهما جغح٘ لٗمل َظٍ الهؼة الىحضاهُت اإلاىحهت )

ب مً هٟـ الكاٖغ ، وؾا١ لظل٪ في خؿبان اإلاخل٣ي مٗىُحن مخباصلحن ، ٦الَما خايغ في طَىه ، و ؤ خضَما ٢ٍغ

٢غاثً ؛ بط بن خضًثه ًٖ اللخُت ، واؾدى٩اٍع لُىلها ، و ؤلاَما٫ في تهظًبها ، زم ؤوعص ٢غاثً لُٟٓت ، صٞٗذ اإلاخل٣ي 

حي ؛ ِ
ّ
 م٘ الل

َّ
ؿخٗمل بال ٌُ  بلي ج٣ٍغب ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض ، وهي ؤلٟاّ مً مثل : ؤعِٕ ٞحها اإلاىس ي ، واإلاىس ي ال 

ت الخ٣هحر. غ مجها ، و٢ىله : لى عؤي مثلها الىبيُّ ألحغي . ،و٢ىله : في ِلحي الىاؽ ؾىَّ  و٢ىله : ؤو ٣ّٞهِ

وفي ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض جدضًض ألخض اإلاٗىُحن ، واؾخضٖاء ما ًدىاؾب م٘ ؾبب ؤلاهخاج لهظٍ الهُاٚت ، 

ى ُبٌٗض هٟس ي ، و٢ض ؤصع٦ه اإلاخل٣ي ، خحن اؾخضعي َظا اإلاٗن ي مً املخؼون الظَني و الىٟس ي ل٩ل مً اإلاال٠ و َو

 اإلاخل٣ي . ٞغص ٖىصة الًمحر بلي اللخُت ال بلي املخالة.

 ٤ لح ، اإلاغجبِ ب٣هضًت اإلاال٠ و هٟؿِخه ، املخ٣ِّ
ُ
غ اإلا ل ٖىص الًمحر ٖلي البُٗض يغًبا مً الخ٨ٍغ ِ

ّ
وؤخُاًها ٌك٩

ا ٖلي هٟؿ
ً
ماعؽ يُٛ ًُ كحر بلي ه٣ُت ما ، جغجبِ به للخٗل٤ و اللظة ، و٧إن مال٠ الىو  ُِ ه ، ل٨ُك٠ ؤمًغا ما ، و ل

كحر بلحها ، و٧إنها حك٩ل لضًه باعة الكٗىع ، ٞال ًىٟ٪ ًتر٦ها ، ُٞٛضو الًمحر نىث الىٟـ  ٌُ ض ؤن  ٍغ ًُ ا وز٣ًُا ، 
ً
اعجباَ

 : ( ، في ٢ىله )مً اإلاخ٣اعب(49التى جخدغ٥ ؾٗاصة ؤو خؼًها ، ٦ما َى الخا٫ ٖىض ابً بصَعـ الُماوي )

َؿٌم 
َ
ى ؤخلي ٢ َؿم ؤما و الهىي َو

َ
ذ ٖىه بىٟس ي ٢

ْ
 وبن ِبي

جخلي مً ؤ٢اٍح ضخى٥ٍ  ًُ ِبم .) وما 
َّ
كبُّ بماء الكباب الك ٌُ50) 

ل في زىب الكباب ، طا٦ًغا ؤن َظا مً ؤخلي ما   ٣ؿم الكاٖغ بدبه ، و وكىجه خحن عؤي مدبىبخه ، الاحي جٞغ ٍو

٣غع ؤهه ٖال٤ بىٟؿه ، ختي وب بت ، التي ججٗل ؤ٢ؿم به ، ٍو
َّ

ٓهغ مضي خبه للمغوج الخال ًُ ن ٚاب ٖىه و ٞاع٢ه ، ٦ما 

ؿغ١ مىه ، في ؤًامه التى ًخمخ٘ ٞحها بلظاث الخُاة . مً مىُل٤ 
ُ
ض ؤن ح ٍغ ًُ ت ، ال  ا ، ُٞيخهي في ؾٖغ ًٗ ال٣ى٫ ، ًمض ي ؾَغ

ة
َّ

ال
َ
٪ ُمس ٤ هللا في ٖظاٍع

َّ
 ة ول٨جها بٛحر قٗحر ٖل

ْر  ّحِ ٤ هللا طا الجال٫ ٚو  مى٨ًغا ُٞ٪ مم٨ً الخُٛحر ٞاجَّ

 قهض هللا في آزام ٦بحر ؤعِٕ ٞحها اإلاىس ي ٞةه٪ مجها

غ مجها ٞدؿب٪ مجهاؤو   هه٠ قبٍر ٖالمت الخظ٦حر ٣ّٞهِ

ت الخ٣هحر.) لى عؤي مثلها الىبيُّ ألحغي   (47في ِلحي الىاؽ ؾىَّ
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ٗبر به ًٖ ؤخض َظا اإلاٗني هجض ؤن الًمحر اإلاٟغص اإلاظ٦غ املجغوع ، اإلاىحىص في ٖباعة الجاع)ٖىه(  ُُ ٢ض اؾخسضمه ؛ ل

ً ، َما :  مٟؿٍغ

ب. - ى اإلاظ٧ىع ال٣ٍغ ت في الجملت الاؾمُت ، َو  ؤخلي ٢ؿم ، والظي ق٩ل مى٢٘ الخبًر

ى اإلاظ٧ىع البُٗض . -  ٧لمت)الهىي( )ٌ( ، التي قٛلذ مى٢٘ اإلابخضؤ ، َو

ظا ًدىاؾب م٘ اهٟٗاله ، وؤ٦ثر ج ًمغ ؤمًغا في هٟؿه ، َو ًُ ماًؾا م٘ وحضاهه ، ونغح بمٗىاٍ ٞال ًسٟي ؤن الكاٖغ 

في ؤو٫ البِذ ، زم ؤلح في ط٦ٍغ بإن ؾا١ يمحر الٟهل )َى( للخى٦ُض ، زم ؤعاص ؤن ًيكغ لىاعجه ، التى جدغ١ ٞااصٍ ، 

ض َظا الغؤي ؤن لىاعج الىٟـ مًمغة ، و الٟغا١ ؤمغ  ا لخبه َظا ، ختي و بن ٞاع٢ه ، ًٍا ًُّ ٞإلؼم هٟؿه بإن ًٓل ٞو

ىا ٖاص الًمحر ٖلي البُٗض ،  هٟس ي ، و٢ض خ٣٣ ا ، َى ما ًىُىي ٖلُه ٢هض الكاٖغ . َو ًُّ ذ جل٪ اإلا٣ابلت ُبًٗضا هٟؿ

لُازغ في هٟـ اإلاخل٣ي ، خحن  –َىا  –)الهىي( ؤو )َى( . و٢ض حاء الخضإ الضاللي في اؾخسضام الًمحر   : َى ٢ىله

ٟاع١ َظا الٗهض ، و نلح بإن ٌٗىص ٖلي ال٣ؿم ؛ وؤن الكاٖغ ٢ض ٖاَض مدبىبخه ، و ؤ٢ؿ ًُ م ٖلي َظا الخب ، وؤن لً 

 بن ٞاع٢خه مدبىبخه ، ؤو ٚاب ٖجها .

ض مً اهدباَىا ، و  وفي ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض جإ٦ُض ٖلي ألابٗاص الىٟؿُت للٛت ، بط بن مىؾ٣ُي الكٗغ جٍؼ

ل ؤمام ؤٖ
ُ
ا ؛ َظا بلي جًٟي ٖلي ال٩لماث خُاة ٞى١ خُاتها ، وججٗلىا هدـ بمٗاهحها ، ٧إهما جمث ًُّ ا وا٢ٗ ًُّ  ٖمل

ً
ال
ّ
ُيىا جمث

 مهظًبا ؛ جهل مٗاهُه بلي ال٣لب بمجغص 
ً

ؤنها تهب ال٨الم مٓهًغا مً مٓاَغ الٗٓمت و الجال٫ ، و ججٗله مه٣ىال

 (51ؾماٖه ".)

ر ٞحها الكاٖغ ًٖ ٢لبه اإلا ضَّ َظا اإلاٗني واخت ، ٌّٗبِ ُٖ ى الهىي ،  خدغ١ ، وفي ال٣ى٫ بٗىصة الًمحر بلي البُٗض ، َو

ظا اإلاٗني ؾغمضي ، ًخدبٗه  ؿترخي وؾِ ٧ل َظا ، َو اى و ألا٢اح ، َو ًضا مً الغاخت و الؿٗاصة ، في الٍغ ُُٞلب مٍؼ

 الكاٖغ ، مً صون ملل ، بط َى مهضع قبابه و وكىجه .

  رابًعــــــــــــا : الشىاهد النثريـــــــــت :

د ًُ ل جضاولُت ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض ُٞما 
َّ
مً آزاع بالٛت ، الظي جباقغ طَىِخه  -في مخل٣ُه  -ضزه الًمحر جخمث

وحضاهه ، ُٞلجإ بلي اإلاىاحاة جاعة ، و بلي الخجاص٫ جاعة ؤزغي م٘ م٩ىهاث الىو بمٟهىمها ألاوؾ٘ ، ُٞهبذ الىو ؤ٦ثر 

غ ال٣بى٫ الىٟس ي لل٣هض ، ٧ان طل٪ ؤ٢غب بلي ٞهم مُُٗاث الىو ، و٢ض  ؿهم ألازغ الىٟس ي جإزحًرا في طاجه ، ٞةطا جٞى ٌُ

ل . ألن الىٟـ ٢ض  ٍ ، خحن ًإجل٠ ال٣هض م٘ هٟؿه ؤو خحن ًسخل٠ ٖجها  ، ُٞلجإ بلي الخإٍو في ٢بى٫ الىو ؤو عّصِ

 جىخضث مٗه ، ٞإنبذ ال٣هض زاعج ٢ُض ال٣ٗل .

غ له ب ا ، لُٞى ضع٥ خالت مخل٣ُه الىٟؿُت ، و ٌؿخدًَغ ًُ ِئت و٢بل ؤن ٌكٕغ مال٠ الخُاب في نُاٚخه ٖلُه ؤن 

َـ( ال٨خاب ، 267مىاؾبت لخ٣بل زُابه ، وطل٪ ٖلي مؿخىي ألالٟاّ و اإلاٗاوي ، ولٗل َظا ما وص ي به ابً ٢خِبت )ث

ؿخدب له  جز٫ ؤلٟاْه في ٦خبه ؛ ُٞجٗلها ٖلي ٢ضع ال٩اجب و اإلا٨خىب بلُه ؛ وؤن ال  -ؤي : ال٩اجب –٣ٞا٫ : " وَُ ًُ ؤن 

 ُ٘ ُ٘ ال٨الم ، و ال ٞع ُٗي زؿِـ الىاؽ ٞع  (52الىاؽ ويُ٘ ال٨الم :.)ٌُ

ومً ؾجن الٗغبُت ؤنهم ٧اهىا ، بطا ؤعاصوا ط٦غ حملت حكخمل ٖلي ؤمغ مهم " ؤو ٚغى ٞسم ٌؿخد٤ جىحُه ألاؾمإ 

و الىٟىؽ بلُه لم ًظ٦غوا مباقغة ، وبهما ٣ًضمىن لها ب٣ىالب ٞحها مً الٛمىى و ؤلابهام ما ٨ًٟي لُمـ مٗاإلاها ؛ 

ظ٦غون ٢ىالب و حمل و مٗاوي غصٞىن  ٍو ًُ ؤزغي ، ٢ض ج٣ترب ؤو جبخٗض ًٖ ألامغ الظي ًىاعوهه ، مً باب الالخٟاث ، زم 
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جٗلهم ًخُلٗىن بلي مغحُٗخه ، و عبِ طل٪ بال٣هض اإلاغ٦ؼي  ثحر الكى١ ، ٍو ًُ طل٪ بًمحر عابِ ، ًغ٦ؼ ال٣هض ، و 

وج٣بل ٖلُه في جغ٢ب ، و مدكى٢ت لل٨ك٠ ًٖ بصعا٦ها لل٣هض ،  –بٗض ط٦غ الًمحر  –إلاال٠ الىو ، ٞخإحي الىٟـ 

 جىخض ، و مخابٗت .

ؿخدؿً ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض ، مغاٖاة للجاهب الىٟس ي : ما عاٍو ٖبض -1 ٌُ ت الضالت ٖلي ؤهه  مً ألامثلت الىثًر

ـــإع هللا ( ،  الغخمً الكغ٢اوي في مؿغخُخه اص ، و ال٣اثض ؛ خى٫ وا٢ٗت ال٣ب) زـ ا صاع بحن ٖمغ بً ؾٗض ، و ابً ٍػ ٌ ممَّ

 ٖلي مؿلم بً ٣ُٖل : ٣ًى٫ : 

دضر ٨ُٞم َم٣خلت ؟. - ًُ ى ٞغٌص واخٌض   ٖمــــغ : َو

 بطا حاء الخؿحن بً ٖلّيٍ بغحاله ؟.  -باهلل –٠ُ٦  -

غي ًبرػ لــــــــه "؟!. -
ُ
اص : مً ًا ج  ابـــــــً ٍػ

 بدُلت . -
َّ

 ال٣اثــض : ؤها ما ؤو٢ٗخه بال

 ٢ض مىدىاٍ ألامان . -

 ختي اؾترخىا  -
ً
 .ولبثىا ؾاٖت

 في ألاعى له .  -
ً
 خٟغة

لمت . -
ُ
 و٦ؿىهاَا بإصٚا٫ٍ و ٖكٍب ، و ٦ؿاَا اللُُل ْ

م . -  واؾخضعحخه ختي ج٣ضَّ

ام مؿلم .) -  (٨َ53ظا ؤو٢ُٗذ بالًٚغ

ٞمجهم مً اقخِ في  –هنع هللا يضر  –ومال٠ الىو ًغوم بباٙل اإلاخل٣ي بإن خالت مً الخ٣ض ٢ض ؾاصث مٗاعض ي الخؿحن 

ؤو  –نلي هللا ٖلُه و ؾلم  –و وؿبه و ٖغ٢ه ، و نلخه بغؾى٫ هللا  –هنع هللا يضر  –لخؿحن خ٣ضٍ ، و مجهم مً عبِ بحن ا

هاب بلٗىاث مً ٌٗاصي ألاهبُاء، وآلهم ، ٞلم ٌؿدبض في ٢هٍغ للخؿحن  –هنع هللا يضر  –زاٝ ؾُىة الخؿحن  ًُ عض ي  –ؤو ؤن 

 هللا ٖىه .

لت هٟؿُت مً اؾدكغاء الخ٣ض و ال٨غاَُت بحن ٨ٌٗـ خا –بحن بٌٗ مً ٧اصوا للخؿحن  -والخداوع الؿاب٤ 

ٞاإلاخدضر ألاو٫ يهاب الخؿحن ، و ًغي ُٞه ٢ىة و شجاٖت ، و  –عض ي هللا ٖلُه و ؾلم  –حمُ٘ ؤَغاٞه ، للخؿحن 

خ٣اص بإهه في  إحي خىاع الُٝغ الثاوي ل٣ُىي َظا الٖا ًخعجب مً ٧ىهه ٞغًصا واخًضا ، و ًهى٘ م٣خلت بحن الغحا٫ ، ٍو

 مٍغ و ؤمغ عحاله ، و بطا حاء الخؿحن ، ٞمً طل٪ الغحل ال٣اصع ٖلي البروػ له ومىاحهخه .خحرة مً ؤ

ًها لؿلى٦هم ، و٢ىة صاٞٗت  ٞؿُُغث ٖلي ال٣خلت مساٝو مً ٖىصجه ، ٞما حٗاهُه طواتهم مً اهٟٗا٫ ٚضا مىّحِ

م ببُىالجه ، ٞإ اتهم ، ٩ٞإن مؿلم بً ٣ُٖل ٚضا مثل الىؾىاؽ ال٣هغي ، ٌؿخَٟؼ عاصوا ؤن ًدٟغوا له خٟغة لخهٞغ

ه ، ٞبظلىا الجهض و الُا٢ت ؛ ختي بنهم ٢ض اخخالىا لئل٣ًإ بال٣اثض البُل مؿلم  ي٣ُت ، ًسؿٟىن به ألاعى ، ٞخىاٍع

بً ٣ُٖل ؛ بإن مىدٍى ألامان ، زم اؾتراخىا ؾاٖت ، في بقاعة بلي بحهاصَم مً ٢ىة البُل ، و مً مجالضجه لهم ؛ 

ٖلي ؤنهم ٢ض خٟغوا خٟغة في ألاعى ؛ لئل٣ًإ بهظا البُل ، زم ٢امىا بخُُٛتها ببٌٗ و٢امذ ؤبٗاص جل٪ الخُلت 
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كاب ، و٢ض ػاص ْالم اللُل مً جل٪ الخضٌٗت ؛ بإن ػاص ْلمت الخٟغة ، زم اؾخضعحٍى ختي ج٣ضم ؛ زم  ألاصٚا٫ و ألٖا

٣غ ٢اثضَم بإن جل٪ الخُلت هي التي ؤو٢ٗذ بظل٪ ألاؾض في ٢خاله ، و شجاٖخه ،   و ؾغاقخه .ًُ

ً ،  )كسىناها( يجد أنهوالىاْغ بلي الًمحر اإلاٟغص اإلااهث اإلاىهىب في ٧لمت  دخمل ؤن ٌٗىص ٖلي ؤخض مٟؿٍغ ًُ

 َما :

 ٧لمت )خٟــــغة( ، و٢ض قٛلذ مى٢٘ اإلاٟٗى٫ به ، وهي اإلاظ٧ىع البُٗض . -

ب .٧لمت )ألاعى( ، و٢ض قٛلذ مى٢٘ الاؾم املجغوع مً ٖباعة الجاع و املجغوع )مً ألا  -  عى( ،وهي اإلاظ٧ىع ال٣ٍغ

ولِـ مً قّ٪ٍ في ؤن ٖىصة الًمحر ٖلي ٧لمت خٟغة في بقاعة بلي خالت الخ٣ض الىٟؿُت ، التى ٌٗاٌكها ، بط بن 

ا له 
ً
سؿ٠ ألاعى بمً ٨ًٍغ ، ٞال ًغاٍ مُل٣ًا ، بسالٝ ما بطا ٢خله ٖلي ألاعى ، ٞةهه ؾُٓل مٗاٌك

ُ
ض ؤن ج ٍغ ًُ الخا٢ض 

ض مً خى٣ه و  خ٣ضٍ ، ٦ما بن َىا٥ مً ال٣غاثً اللُٟٓت التي ؤًضث َظا الغؤي ، جمثل في خضًثهم ًٖ ، مما ًٍؼ

 الاؾخضعاج و الخداًل ، و ٦ؿىة الخٟغة بالٗكب و ألاصٚا٫.

ىت ٣ٖلُت وهي ؤن ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض )الخٟغة( ُٞه مى٣ُُت ، ؤًضتها صالثل لُٟٓت ، ٞخل٪  ٦ما ؤن َىا٥ ٢ٍغ

ضوهه ؛ بسالٝ الخٟغة ٌؿخُُٗىن حُُٛته كاب و ألاصٚا٫ ، و هي جدؿ٘ للخؿ٠ بٟغص واخض ، و َى ما ًٍغ ا باأٖل

م لِؿىا بالؿظج ، لُدٟغوا حمُ٘ ألاعى ل٣خل  كاب و ألاصٚا٫ ، ٞهظا مما ال َا٢ت لهم به ، َو ٦ؿىة ألاعى باأٖل

يخان ، ألاولي لُٟٓت ، و الثاهُت ٖ ض ٖىصة الًمحر ٖلي البُٗض ٢ٍغ ًَّ  ٣لُت . ٞغص واخض ، ٣ٞض ؤ

٫ لٗىصة الًمحر بلي البُٗض بإهه البـ اؾخ٨ىاٍ الضاللت الجىاهُت للمال٠ ، مً زال٫ جغا٦ُبه  ٗىَّ ٌُ ىا ٢ض  َو

 عؾىًما ممهضة و َاصًت بلي ما ٌٗخىع هٟـ ؤخض َغفي 
َّ
ت ، بط ٧اهذ جل٪ الٗىصة بمثابت ؤمغ ٢ض زِ ت و الىدٍى اللٍٛى

وازله ، وؤو ما ٣ًهضٍ مً الخإزحر الىٟس ي في طَىُت الخل٣ي ووحضاهه ، الخُاب ، ؤو ٧لحهما ، ؤو م٣غبت إلاا جمىع به ص

خباع ال٣ضعة الاؾخٗابُت لُا٢ت الخل٣ي . ا في الٖا ًٗ  واي

 : الخاجمـــــــــــــــــــــــــت و النتائــــــــج 

 وؤزُــــــــــــــــــــًغا : 

ت  ـــــض ٧اهذ ال٣ىالب اللٍٛى ُلت لخد٤ُ٣ ٚاًت هٟؿُت ، بط حاء الخهٝغ بٗىصة الًمحر وؾ –والاهخساب ٞحها  –٣ٞــــ

بت في بقبإ بٗض صازلي ، و٧اهذ هٟـ اإلاال٠  غاى و اإلا٣انض ، و اإلاأعب الىٟؿُت ، ؤو ٚع بلي البُٗض ٚاًت لخد٤ُ٣ ألٚا

ت مجاوػة الضاللت اإلاباقغة مً  البيُت هي الٟاٖلت لهظا الاهخساب ، وهي اإلاىحهت لخٟؿحٍر ، و٢هضث ٢ىالبه اللٍٛى

هخجذ َا٢اث هٟؿُت حضًضة ، و صالالث 
ُ
َـّ هٟـ مال٠ الىو ؤو هٟـ مخل٣ُه ، ٞإ الؿُدُت ، بلي ٞٗل جًمُني م

ت ،  -َىا –مخى٢ٗت ؤخُاًها ، و ٚحر مخى٢ٗت ؤخُاًها ؤزغي ، وال ٌٗني البدث  زغوج ال٣ىالب ًٖ مإلٝى ألانى٫ اللٍٛى

ىٟس ي ملخضصاث الخُاب ، و مداولت اإلاخل٣ي انُُاص ال٣هض اإلاغ٦ؼي ؤو الالتزام به ، بهما ألامغ في ا٦خىاٍ البٗض ال

 إلاال٠ الخُاب.

وججضع ؤلاقاعة بلي الخىبُه بًغوعة ج٨ث٠ُ البدىر خى٫ ألابٗاص الىٟؿُت للىهىم ، والترا٦ُب ، و الجمل ، ؤو 

ال٢ت طل٪ بال٣هض اإلاغ٦ؼي إلاال٠ الىو ، ٖلي يى ء مً الالتزام ختي ٖلي مؿخىي ال٣الب اللٛىي الىخُض ؛ ٖو

 لًىابِ الاؾخلؼام الخساَبي// ؤو الاؾخالم الخىاعي..
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ىص ي البدث بةٖاصة الىٓغ في نُٛت الٗمىم ال٣اٖضًت ،وبن عواًت اللٛت حؿب٤ ٧ل ٢اٖضة ، وؤن خضًث الىٟـ  ٍو

 الٗا٢لت الٟاٖلت َى ؤنل ال٣ىاٖض .

ِّ العاملين
 وآخر دعىانا أن الحمد هلل رب 

 ثبت املصادر و املراحع :

م )صعاؾت جُب٣ُُت في ٦كاٝ الؼمسكغي( ص : خمضي ٖلي بضوي ، ٍ - ،  2ؤلابضإ الضاللي للخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ب للُب٘ و اليكغ ، ال٣اَغة  صاع ٍٚغ

ت الٗامت لل٨خاب ،  - م ، 1985ؤبى جمام و ٢ًُت الخجضًض في الكٗغ ، ص : ٖبضٍ بضوي ، )ص. ٍ( ، الهُئت اإلاهٍغ

 ال٣اَغة .

 م2007، ماؾؿت الغؾالت ،  1ي دمحم بً ٢خِبت ، جد٤ُ٣ : دمحم الضالي ، ٍؤصب ال٩اجب ، ألب -

٠  ، صاع اإلاٗاٝع ، مهغ ،  -  م .1951ألاؾـ الىٟؿُت لئلبضإ الٟني في الكٗغ زانت ، ص : مهُٟي ؾٍى

الؿاب٘ البٗض الضاللي للبيُت اإلا٣ُُٗت في ؾىعة الؼلؼلت ، ص : خمضي ٖلي بضوي ، مجلت الث٣اٞت و الخىمُت ، الٗضص  -

 م .2016( ؤٚؿُـ 107بٗض اإلااثت ، )

، م٨خبت الجاخٔ ،  4جإل٠ُ :  ٖمغو بً  بدغ الجاخٔ ، جد٤ُ٣ : ٖبض الؿالم دمحم َاعون ، ٍالبُان و الخبُحن ،  -

 م ، ال٣اَغة ، مهغ.1975َـ /1395ال٨خاب الثاوي ، 

باء الخ٣ُ٣ت ،ص اخمض ًىؾ٠ ، م  - ني للث٣اٞت ؾبخم –:، ًىلُى  1، ٕ 38تهاٞذ اإلاٗني َو بر ، املجلـ الَى

ذ .  والٟىىن وألاصب ، ) ص . ث ( ، ال٩ٍى

زإع هللا ) الخؿحن زاثًغا ، الخؿحن قهًُض( ، جإل٠ُ : ٖبض الغخمً الكغ٢اوي ، م٨خبت عوػ الُىؾ٠ُ ، ال٣اَغة ،  -

 .   م 1984

ا( ص : خمضي ٖلي بضوي ، حمالُت اإلاىاؾبت اللُٟٓت في قٗغ ؤمل صه٣ل )الب٩اء بحن ًضي ػع٢اء الُمامت ؤهمىطًح  -

ب للُب٘ و اليكغ ،    . م ، ال٣اَغة2018الُبٗت ألاولي ، صاع ٍٚغ

 الخهاثو ، جإل٠ُ : ابً حني ، جد٤ُ٣ : دمحم ٖلي الىجاع ، )ص. ٍ( ، ).ص . ث( ، اإلا٨خبت الٗلمُت ، بحروث ، لبىان  -

 ٖبض اإلاىٗم زٟاجي ، ) ص . ٍ( ، َـ( جد٤ُ٣ : ص : دمحم471صالثل ؤلاعجاػ ، جإل٠ُ : ٖبض ال٣اَغ الجغحاوي )ث -

 م .1980م٨خبت ال٣اَغة ، ال٣اَغة ، 

، م٨خبت الخاهجي ،  2َـ( حٗل٤ُ : مدمىص قا٦غ ، 471ٍصالثل ؤلاعجاػ ، جإل٠ُ : ٖبض ال٣اَغ الجغحاوي )ث -

 م.1989ال٣اَغة ، 

ت ، ال٣اَغة ،  -  ) ص . ث ( صاللت ألالٟاّ ، ص : جمام خؿان ، ) ص . ٍ ( م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

ت و ال٣غآهُت ، ص : دمحم ؤخمض زًحر ، مجلت ٖلىم اللٛت ،  - صوع الؿُا١ في ج٣ضًغ مغح٘ الًمحر في الضعاؾاث اللٍٛى

ب لليكغ و الخىػَ٘ ، ال٣اَغة ،    : pdfم ، وسخت 1999املجلض الثاوي ، الٗضص ألاو٫ ، صاع ٍٚغ

ج ، جد٤ُ٣ ص : خ - اع ، )ص. ٍ( ، م٨خبت صاع ال٨خب ، ال٣اَغة ، صًىان ابً الغومي ، ٖلي بً الٗباؽ بً حٍغ ؿحن ههَّ

 م .1976
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، صاع ال٨خب  3صًىان ابً الغومي ، قغح  ألاؾخاط : ؤخمض َحؿً َبسج ، مً ميكىعاث دمحم ٖلي بًُىن ، ٍ -

 م .2002َـ/1423الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ، 

 م ، ال٣اَغة ، مهغ.2004َـ/1425صخُذ البساعي ، جإل٠ُ : ؤلامام البساعي ، ) ص. ٍ( ، صاع الخضًث ،  -

َـ( ، جإل٠ُ : دمحم بً ًىؾ٠ ال٨غماوي 786صخُذ البساعي بكغح ال٨غماوي صخُذ البساعي بكغح ال٨غماوي ، )ث -

 م .1981َـ/ 1401، صاع بخُاء الترار الٗغبي ، بحروث ، لبىان ،  2، جد٤ُ٣ : دمحم دمحم ٖبض الل٠ُُ ، ٍ

  م. 2008،  م٨خبت آلاصاب ، ال٣اَغة ،   3ا٫ الضًً ، ٍ ٖلم اللٛت اإلا٣اعن، ص : خاػم ٖلى ٧ -

ت ، ال٣اَغة ،  1ٖلم الىٟـ اللٛىي ، ص : هىا٫ دمحم ُُٖت ، ٍ -  م .1988َـ/1395، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

َـ( ، 855ٖمضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي ، جإل٠ُ : ؤلامام بضع الضًً ؤبي دمحم مدمىص بً ؤخمض الُٗني )ث -

 م .2001َـ/1421، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ،  1 مدمىص دمحم ٖمغ ، ٍجد٤ُ٣ :ٖبض هللا

ؼ بً ٖبض 852ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي ، لئلمام : ابً حجغ الٗؿ٣الوي ، ) ث  - َـ( ، جد٤ُ٣ : ٖبض الٍٗؼ

ت ، بحروث ، لبىان ، ب ش .هللا بً باػ ، ودمحم ٞااص ٖبض الباقي ، ) ص . ٍ ( ، صاع اإلاٗٞغ  ال جاٍع

ني ، جد٤ُ٣ : ص : بخؿان ٖباؽ ، صاع الث٣اٞت ،  - ام الكىتًر غة ، البً بؿَّ ٦خاب الظزحرة في مداؾً ؤَل الجٍؼ

 بحروث ، لبىان ، ال٣ؿم الثالث  ، املجلض ألاو٫ .

، م٨خبت  1َـ( ، قغح و يبِ و مغاحٗت : ًىؾ٠ خماصي ، 538ٍ، جإل٠ُ : حاع هللا الؼمسكغي)ث ال٨كاٝ -

 م ، ال٣اَغة .2010َـ/1431مهغ ، 

 .م 1985، ال٣اَغة ،  3اللٛت الٗغبُت مٗىاَا و مبىاَا ، ص : جمام خؿان ، ٍ -

ؼ ، جإل٠ُ : ؤبى دمحم ٖبض الخ٤ بً ٚالب ، )ابً ُُٖت( ، جد٤ُ٣ : ٖبض  - املخغع الىححز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ

 َـ .1422،  ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان 1الؿالم ٖبض الكافي دمحم ، ٍ

املخهى٫ فى ٖلم ؤنى٫ ال٣ٟه ، ٞسغ الضًً الغاػي ، جد٤ُ٣ : ٖاص٫ ؤخمض ٖبض اإلاىحىص ، و ٖلى دمحم مٗىى ،  -

ت ، بحروث ، لبىان ، ٍ   م .1999،  2اإلا٨خبت الٗهٍغ

ت الٗامت لل٨خاب ،  2مضزل بلي ٖلم لٛت الىو ، ص : بلهام ؤبى ٚؼالت ، و ٖلي زلُل خمض ، ٍ - ، الهُئت اإلاهٍغ

 .م1999ال٣اَغة ، 

اج ، الٗضص الغاب٘ و ألاعبٗىن ،  - مؿإلت اللٟٔ و اإلاٗني ، ص : خمضي ٖلي بضوي ، مجلت ٧لُت آلاصاب ، حامٗت ؾَى

 م 2017الجؼء ألاو٫ ، ًىلُى 

، صاع بخُاء الترار الٗغبي ، بحروث ،  3مٟاجُذ الُٛب ، ٞسغ الضًً الغاػي ، مغاحٗت : ٖبض هللا الهاوي ، ٍ  -

 . ث ( . لبىان ) ص

م ، ) ص , ٍ ( ، ) ص , 1988َـ / 1409، جد٤ُ٣ ، الكُش : دمحم ٖلي الهابىوي ، مٗاوي ال٣غآن ، ألبي حٟٗغ الىداؽ  -

 .ث( ، حامٗت ؤم ال٣غي ، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  

اء ، الجؼءان ألاو٫ و الثاوي ، جد٤ُ٣ : دمحم ٖ - اص الٟغَّ ا بً ٍػ لي الىجاع و ؤخمض مٗاوي ال٣غآن ، للٟغاء ، ؤبى ػ٦ٍغ

 م ، بحروث ، لبىان .1983َـ/1403، ٖالم ال٨خب ،  3ًىؾ٠ هجاحي ٍ

ت ، ال٣اَغة ،  1مىؾ٣ُي الكٗغ ، ص : ببغاَُم ؤهِـ ، ٍ -  م .1952، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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 ، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة )ص . ث ( . 3، جإل٠ُ : الاؾخاط : ٖباؽ خؿً ، ٍالىدى الىافي  -

لي البجاوي ، ٍالىؾاَت بحن اإلاخ - ،  1ىبي و زهىمه ، ال٣اض ي الجغحاوي ، جد٤ُ٣ : دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم ،ٖو

ت ، بحروث ، لبىان ،   م .2006اإلاُبٗت الٗهٍغ

 

                                                 
اج ، الٗضص الغاب٘ و ألاعبٗىن ، الجؼء ألاو٫ ، ًىلُى  1  69م :2017مؿإلت اللٟٔ و اإلاٗني ، ص : خمضي ٖلي بضوي ، مجلت ٧لُت آلاصاب ، حامٗت ؾَى
 5:  2008خبت آلاصاب ، ال٣اَغة ،  ،  م٨ 3ٖلم اللٛت اإلا٣اعن ، ص : خاػم ٖلى ٧ا٫ الضًً ، ٍ  2

 401 -400: )مغح٘ ؾاب٤(صالثل ؤلاعجاػ ( 3)
 405صالثل ؤلاعجاػ :  4
 89:  1املخهى٫  5

 .352-351: )مغح٘ ؾاب٤(( صالثل ؤلاعجاػ6)
 251: 1اهٓغ : الىدى الىافي )ٖباؽ خؿً( )مغح٘ ؾاب٤(  7
باء الخ٣ُ٣ت ،ص اخمض ًىؾ٠ ، م  8 ذ :  –:، ًىلُى  1، ٕ 38تهاٞذ اإلاٗني َو ني للث٣اٞت والٟىىن وألاصب ، ) ص . ث ( ، ال٩ٍى  20ؾبخمبر ، املجلـ الَى
. 158اهٓغ : مضزل بلي ٖلم لٛت الىو )مغح٘ ؾاب٤( :  9  بخهٝغ

 22:  1اهٓغ : مٟاجُذ الُٛب  10
ت ، ) ص . ث (  :  11  134صاللت ألالٟاّ ، ص : جمام خؿان ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
ت ، ال٣اَغة ،  1الىٟـ اللٛىي ، ص : هىا٫ دمحم ُُٖت ، ٍ اهٓغ : ٖلم 12 ، و اهٓغ : اللٛت الٗغبُت  40 – 39م : 1988َـ/1395، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

 27م ، )مغح٘ ؾاب٤( : 1985، ال٣اَغة ،  3مٗىاَا و مبىاَا ، ص : جمام خؿان ، ٍ
 24:  1مٟاجُذ الُٛب  13
 89:  1املخهى٫  14

ت : ال15)  ىَّ
ُ
 ٣ىة و الًبِ .(  اإلا

ت الٗامت لل٨خاب ( : 16)   88( صالثل ؤلاعجاػ ) ٍ الهُئت اإلاهٍغ

جه .17) ؿخد٨م ٢ىَّ
ُ
٫ : حم٘ باػ٫ ، و َى البٗحر ًيك٤ هابه ، و ًبز٫ ٖىض صزىله فى الؿىت الخاؾٗت ، و ح  (  و الُبزَّ

ت الٗامت لل٨خاب ( : 18)   88( صالثل ؤلاعجاػ ) ٍ الهُئت اإلاهٍغ

 .206ػ: ( صالثل ؤلاعجا19)

 84 - 83:  1اهٓغ : البُان و الخبُحن )مغح٘ ؾاب٤(  (20)

 37م : 2004اهٓغ : ٖلم الضاللت اإلا٣اعن ، ص : خاػم ٖلي ٦ما٫ الضًً ، )ص.ٍ( ، م٨خبت آلاصاب ، ال٣اَغة ،  (21)
 286/ 2ؾىعة الب٣غة ،  22
 301:  1اهٓغ : ال٨كاٝ ) مغح٘ ؾاب٤( ، حؼء  23
 12/9ؾىعة ًىؾ٠ ،  24
 86:  1البُان و الخبُحن )مغح٘ ؾاب٤(  اهٓغ : 25
 304:  2ال٨كاٝ ، ) مغح٘ ؾاب٤ ( ، م 26
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 5ؾىعة ًىوـ :  27
 458:  1اهٓغ : مٗاوي ال٣غآن ، للٟغاء ، م 28
 278:  3مٗاوي ال٣غآن ، ألبي حٟٗغ الىداؽ ، ) مغح٘ ؾاب٤ ( حؼء 29
ؼ ، جإل٠ُ : ؤبى دمحم ٖبض الخ٤ بً ت ، ، و املخغع الىححز ، البً ُُٖ 225: 2اهٓغ : ال٨كاٝ )مغح٘ ؾاب٤( م 30 املخغع الىححز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ

 125: 5مَـ ، 1422، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ،  1ٚالب ، ) ابً ُُٖت ( ، جد٤ُ٣ : ٖبض الؿالم ٖبض الكافي دمحم ، ٍ
ت و ال٣غ  31 آهُت ، ص : دمحم ؤخمض زًحر ، مجلت ٖلىم اللٛت ، املجلض الثاوي ، الٗضص اهٓغ : صوع الؿُا١ في ج٣ضًغ مغح٘ الًمحر في الضعاؾاث اللٍٛى

ب لليكغ و الخىػَ٘ ، ال٣اَغة ،   pdf : :75م ، وسخت 1999ألاو٫ ، صاع ٍٚغ
غاٝ :  32  150ؾىعة ألٖا
 67: 2ال٨كاٝ )مغح٘ ؾاب٤(  33
 118:  1ص . ث ( ، اإلا٨خبت الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ،  اهٓغ : الخهاثو ، جإل٠ُ : ابً حني ، جد٤ُ٣ : دمحم ٖلي الىجاع ، )ص.ٍ( ، ) 34
 1422، ع٢م الخضًث :  362:  1صخُذ البساعي )مغح٘ ؾاب٤( حؼء 35
م )صعاؾت جُب٣ُُت في ٦كاٝ الؼمسكغي( ص : خمضي ٖلي بضوي ، ٍ 36 ب للُب٘ و اليكغ ،  2اهٓغ : ؤلابضإ الضاللي للخظٝ في ال٣غآن ال٨ٍغ ، صاع ٍٚغ

 238ال٣اَغة :
 بخهٝغ ٌؿحر . 193- 192: 7اهٓغ : صخُذ البساعي بكغح ال٨غماوي ، حؼء  37
 293:    3اهٓغ : ٞخذ الباعي بكغح صخُذ البساعي)مغح٘ ؾاب٤( حؼء 38
دمحم َـ( ، جد٤ُ٣ :ٖبض هللا مدمىص 855اهٓغ : ٖمضة ال٣اعي قغح صخُذ البساعي ، جإل٠ُ : ؤلامام بضع الضًً ؤبي دمحم مدمىص بً ؤخمض الُٗني )ث 39

 288:  8م ، حؼء 2001َـ/1421، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحروث ، لبىان ،  1ٖمغ ، ٍ
 2790، ع٢م الخضًث :  304-303:  2صخُذ البساعي )مغح٘ ؾاب٤( ، حؼء  40
 13:  6اهٓغ : ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي )مغح٘ ؾاب٤( ، حؼء  41
 414:  13حؼء  اهٓغ : ٞخذ الباعي قغح صخُذ البساعي )مغح٘ ؾاب٤( ، 42
 120:  8ٖمضة ال٣اعي بكغح صخُذ البساعي )مغح٘ ؾاب٤( ، حؼء  43
ب اهٓغ : حمالُت اإلاىاؾبت اللُٟٓت في قٗغ ؤمل صه٣ل )الب٩اء بحن ًضي ػع٢اء الُمامت ؤهمىطًحا( ص : خمضي ٖلي بضوي ، الُبٗت ألاولي ، صا 44 ع ٍٚغ

 207م ، ال٣اَغة : 2018للُب٘ و اليكغ ، 
ت الٗامت لل٨خاب ،  اهٓغ : ؤبى 45  145م ، ال٣اَغة : 1985جمام و ٢ًُت الخجضًض في الكٗغ ، ص : ٖبضٍ بضوي ، )ص.ٍ( ، الهُئت اإلاهٍغ
لي البجاوي ، ٍ 46 ت ، بحروث ،  1الىؾاَت بحن اإلاخىبي و زهىمه ، ال٣اض ي الجغحاوي ، جد٤ُ٣ : دمحمج ؤبى الًٟل ببغاَُم ،ٖو ، اإلاُبٗت الٗهٍغ

 187م : 2006لبىان ، 
اع ، )ص. ٍ( ، م٨خبت صاع ال٨خب ، ال٣اَغة ،  47 ج ، جد٤ُ٣ ص : خؿحن ههَّ  – 927:  3م : مج 1976اهٓغ : صًىان ابً الغومي ، ٖلي بً الٗباؽ بً حٍغ

وث ، لبىان ، ، صاع ال٨خب الٗلمُت ، بحر 3، واهٓغ: صًىان ابً الغومي ، قغح  ألاؾخاط : ؤخمض َحؿً َبسج ، مً ميكىعاث دمحم ٖلي بًُىن ، ٍ 928

 23:  2م ، 2002َـ/1423
٠  ، صاع اإلاٗاٝع ، مهغ ،  48  40م : 1951ألاؾـ الىٟؿُت لئلبضإ الٟني في الكٗغ زانت ، ص : مهُٟي ؾٍى
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اجه  49 ـ الُماوي الٗبضعي الُابس ي ، مً ًابؿت ؛ بخضي الجؼع الكغ٢ُت ، ٢ا٫ ٖىه الًبي : قاٖغ حلُل ٖالم ، و ٧اهذ ٞو ٖام َى ؤبى ٖلي بً بصَع

 َـــ . 470
ني ، جد٤ُ٣ : ص : بخؿان ٖباؽ ، ، صاع الث٣اٞت ، بحروث ،  50 ام الكىتًر غة ، البً بؿَّ لبىان ، ألابُاث وعصث في ٦خاب الظزحرة في مداؾً ؤَل الجٍؼ

 341ال٣ؿم الثالث  ، املجلض ألاو٫ ، : 
ت ، ال٣ا 1مىؾ٣ُي الكٗغ ، ص : ببغاَُم ؤهِـ ، ٍ 51  16م : 1952َغة ، ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
 19م : 2007، ماؾؿت الغؾالت ،  1اهٓغ : ؤصب ال٩اجب ، ألبي دمحم بً ٢خِبت ، جد٤ُ٣ : دمحم الضالي ، ٍ 52
 141:  1اهٓغ : زإع هللا ) مغح٘ ؾاب٤( ،  53



   2021سنت ل  التاسعالمؤتمر العلمي السنوي جامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1212 

 

 

 

 قراءة سيكوثقافيت -حتوالث الشعريت العربيت واجتاهاث التفاعل اجملتمعي 
  

 هذى عطيت عبذ الغفار: الذكتور املذرس

 / كليت اآلداب عني مشسجامعت  
  -امللخص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

خه،  -بمخخلٙ ججلُاجه -الؼِس ُّ خ هى حادزت جمالُت وزٜاُٗت فى آلان ذاجه؛ ٢ٗل ػاُس ٌِاني جاٍز

ىانين وؤُساٖ حظسي خُ٘ت في بدن ػِسه ومادجه  ما ما ج٘سشه طُاٛاتها من ؤنٌمت ٛو مخف ٓز ٍو

ت الِسبُت الجدًدة ُلى امخداد مساحلها اإلاخخابِت ال٘نُت. وحظعى هره ا لدزاطت بلى ٛساءة الؼٍِس

لها في كىء الظُاٛاث الشٜاُٗت  -من ناحُت -ٟؼ٘ا لؼ٘ساتها وملمساتها النظُٜت؛ بُٔت جإٍو

خُت التي ؤنخجتها، وزؿدا  لظ٢ُىلىجُت الخلٜي والخ٘اُل  -من ناحُت ؤخسي  –والٌسوٖ الخاٍز

ظا وتهمِؼا. وهى ؤمس ال ًخحـل والخ٘لُل املجخمعي للؼِ س الجدًد في مساحله، وحِامله مِه ج١َس

 للناٛد بال بالٜساءة ال٘احـت التي ج١ؼٙ هره ألانظاٚ مشلما ج١ؼٙ دالالتها النامُت.
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 -املقذمت:
ُات اطاخجابت ؤو جـاادما الؼِس منخج زٜافي بامخُاش، ًخِاانٝ ُٗاه الاىاٛعي ماّ اإلاخخُال، وجخ٘اُال ُٗاه الاراث اإلا د

هاى حادزات زٜاُٗات بٜادز  -بمخخلاٙ ججلُاجاه - بن الؼاِس ؤٛاى٤: مّ ما ١ًخنٙ وجىدها من ججسبت زٜاُٗت. وبخِ يا  ػااز 

اااىانين وؤُاااساٖ  ماااا ماااا ج٘اااسشه طاااُاٛاتها مااان ؤنٌمااات ٛو ماااخف ٓز خاااه، ٍو ُّ خ ماااا هاااى حادزااات جمالُااات؛ ٢ٗااال ػااااُس ٌِااااني جاٍز

خىلااد ُاان هااره الشناثُاات اإلاخمشلاات فااي ُ ٛاات الؼاااُسحظااسي خُ٘اات فااي ػااِسه ومادجااه ال٘نُاات.  الاانف  -الخاااٍز ، والؼاااُس -ٍو

ظااه و نخـاااز لااه، ًااسج ى بالظااُاٚ  نظااٜان زٜاُٗااان همااا بمشاباات وجهااين لِملاات واحاادة: نظااٝ جمعااي وًاااهس  ًااخر ج١َس

ِاااد اٗااساشا لشٜاٗااات اإلااطظاات  جخماُُااات واإلاسجُِاااث  ملي املباااُى بالؼاااُس، َو  ، ونظاااٝلهاااالخاكاااِت الخاااز ي ؤو الخاااٍز

ا مخخاااارا ماااان ِٗاااال  خخ اااااء  ُّ ػااااِسي وملاااامس  هااااى الىجااااه اإلاشُاااال للنظااااٝ الشٜااااافي الٌاااااهس الااااري زاا لن٘ظااااه خ اااااء نـاااا

سوكه ومٜىالجه.  اطت اجُجُت في جسطُ  وجىده ٗو

ت ًخاإزلي باين حاالين: حلاىز موما ن ٌ ا ي   والىاٛاّ ؤن حلاىز ألانظااٚ الشٜاُٗات اإلالامسة فاي الخوابااث الؼاٍِس

ااا ااار وألاٟ ااا  جحٜٜااااا. بظ  اااادزتها ُلاااى بخلااااَ ذواث هؼاااذ لهااااا بباااداُا وجلُٜاااا، وهاااى الىكااااّ ألُا وت الشٜاٗااات وهُمنتهاااا ٛو
ْ
ل

تهاا  وحلىز آخس ٛلٝ؛ ٗسبما جناوغ جل٣ ألانظاٚ اإلالمسة ملي بـس ؤو بـي ة ِٗانذ ؿساُا ناجماا ُان محااوالث حٍِس

ؼاٙ ُُىههااا حُااف حظاخُ٘ٝ السئٍاات الؼاااُسة ُلاى حُاال الشٜاٗاات فاي جشبُااذ ؤنظاااٛها داخلات فااي كااسء مان اإلاظاااءلت إلاااا  ٟو

ااد ج لاإ اإلاظاااءلت حاد الخمااسد ُلااى ألانظاااٚ لدؼاا١ُل ُااالر ال ج٢ااىن ُٗااه الااراث  جخِماد بكاامازه فااي الخواااء الؼااِسي، ٛو

الؼااااُسة مجاااسد باااٚى للشٜاٗااات الظااااثدة، ٢ُٗاااىن الؼاااِس فاااي ؤطاااوا ججلُاجاااه محاولااات إلاِالجااات الىاٛاااّ الشٜاااافي ب١ُُ٘ااات ؤو 

 بإخسي. 

ت الِسبُت الجدًادة ُلاى امخاداد مساحلهاا وجناّىَ جحىالتهاا ٟؼا٘او   -مان ناحُات -حظعى هره الدزاطت بلى ٛساءة الؼٍِس

خُات التااي ؤنخجتهااا، وزؿاادا لهااا فااي كااىء الظاُاٛاث الشٜاُٗاات والٌااسوٖ الخاٍز  - لؼا٘ساتها وملاامساتها النظااُٜت، بُٔات جإٍو

ؿاىال بلاى ُل املجخمعي للؼِس الجدًد في مساحله وجحىالجه، و لظ٢ُىلىجُت الخلٜي والخ٘اُل والخ٘ل -من ناحُت ؤخسي 

ظاااا ؤوتهمِؼاااا. وهاااى ؤماااس ال ًخحـااال للناٛاااد بال  طاااأ  ؤٓاااىاز الِلااال ال٢امنااات وزاء حِامااال اإلاخلٜاااي مِاااه فاااي ٠ااال مسحلااات ج١َس

، ٗمان بٜساءة ٗاحـت ج١ؼٙ ألانظاٚ الشٜاُٗت ال٘اُلت مشلما ج١ؼٙ دالالتها النامُت وحِاسي خ ااء جمش تهاا النـاُت

الـِب  مظاٞ بجدلُاث ألانظاٚ الشٜاُٗت اإلالمسة بٔي  حىاز واَ مّ ألابنُات الجمالُات، ٗالجمالُات ٟماا ًاسي ُ اد 

اس ؤنظااٛها وبدامتهاا" ُ٘ات الجمالُات فاي 1هللا الٔرامي هاى "ؤخواس حُال الشٜاٗات لخمٍس ا ء مان ػاإن الًى ، وهارا ٌِياي "ؤلُا

ت اٖ -من جهت – بنُت الخواء الشٜافي ت وجىلُد ألانظاٚ من جهت ؤخسي" وُ   . 2بٜدزة ال  غي والجمالي في اإلاسآو

  1و 

: نسق التعاضد:
ً
 أوال

ت الِسبُاااات الجدًاااادة ن١دؼااااٙ ؤن ؤحااااد ؤهاااار اإلا٘اااااهُر التااااي لِ ااااذ دوزا ؤطاطااااُا فااااي مخخلااااٙ  حااااين نخإماااال الؼااااٍِس

ت بإػا٢اله وؿأُه وجمش جاه املخخل٘ات . ٜٗاد ٠اان مان باين مسج١اصاث نٜاد 3مساحل  ن٘جاز البداسي ٠ان م٘هاىا الِلاٍى

ت ، وماااان منولٜاااااث ال١خاباااات لاااادي مدزطاااات ؤبلااااى والسابواااات الٜلمُاااات م٘هااااىا آخااااس 4السوماند١ُُاااات لؼااااى ي م٘هااااىا الِلااااٍى
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ت ٛاثر ُلى وحادة الىجاىد ووحادة الِاالر ات فاي الخ ادي الباداسي الشااني، 5للِلٍى ٍص اد ػأل اإلا٘هاىا ذاجاه م٢انات مٟس . ٛو

ياا هر، نـىؿااا جٜااىا ُلاااى ٗااإنخج الؼااِساء ماان ؤمشاااا٤ الظاا ُاء وناااٞش اإلا ث١اات وخلُااال حاااوي وؿاا   ُ ااد الـااا ىز.. ٓو

نٜاااااد ٢ٟااااال ال ًخجاااااصؤ ػااااا١  
 
نُااااات، حُاااااف ج ت الِمُٜااااات التاااااي جاااااجهم ُلفهاااااا الٜـاااااُدة الجدًااااادة فاااااي مسحلتهاااااا الخ٢ٍى الِلاااااٍى

دازاات "جخولااب وملاامىنا، ٗااةدزاٞ الؼاا٢ل فااى ٛـاااثد هاااالء الؼااِساء وؤمشااالهر، ٟمااا ذهااب ؤدونااِع فااي بُانااه حااى٤ الب

اات ألاجااصاء فااي مااادة الٜـااُدة، ُو ٛاااث هااره ألاجااصاء بِلااها بااال ِم آلاخااس، واثخ ٗهااا  ا ٟ ياا ا ًدناااو٤ مِٗس ُااا ػااٍِس ُو

ت الجدًدة"    .6ُٗما بُجها ووحدتها. ومن ال ٛدزة له ُلى هرا ؤلادزاٞ، ال ًٜدز ؤن ً٘هر الٜـُدة الجدًدة وال ألاػ٢ا٤ الؼٍِس

ٜاااىالث البدازااات والباااٝ ؤن اإلا١خ ااات الِسبُااا ت والىحااادة فاااي م ااات الِلاااٍى ٍص ت جصاحماااذ بإبحاااار طاااِذ بلاااى جإُٟاااد مٟس

ن، ُيااااي ؤحااااادهما بسؿااااد مٌااااااهس  وبنجاشاتهااااا ال٘نُااااات، واجخاااارث هاااااره  ندٗاُاااات النٜدًااااات ُٗمااااا ًخـااااال بالؼااااِس مظااااااٍز

ت والىحاادة فااي بنُااات الاانف الؼااِسي اإلاِاؿاااس بز اجااا لجمالُاات جلااا٣ ال نُاات وجإُٟاادا لٜااادزة الخُااا٤ الخاا ٚ ٗفهاااا،  الِلااٍى

ت اطت جاُُت ؿىء الؼِس الٜدًر محاوال الخدلُل ُلى ؤن نـىؿه هى ؤًلاا جخمخاّ بىحادة  بِنما اججه آلاخس في حٟس

ت مااا وجساوحااذ آلازاء حاااى٤  . ػااااٞز فااي هاارا الجااادا٤ ُؼااساث النٜاااد ُأااا  دزاطاااث ومٜازباااث من جُااات مخخل٘اات،7ُلااٍى

ت الِسبُااات حلاااىزا  ُمخاااه فاااي الؼاااٍِس ت ٛو ُاباااا، ل١ااان ؤحااادامولاااب الِلاااٍى لااار ًند اااه بلاااى ًهاااىزه باُخ اااازه  -ُٗماااا ؤُلااار -ٓو

ملي للمسحلاات وللظااُاٚ الشٜااافي الباااٟر  ت م ثماات ومىاثماات للوااابّ الخاااٍز ججظااُدا لنظااٝ زٜااافي ملاامس، واطااخجابت ػااٍِس

 لها ذل٣ الري ُمد بلى ج١َسع الخِاكد محخُ٘ا به كمن منٌىمت ؤنظاٛه.

ت الشٜاٗاات ا  لِسبُاات مناار خمظااُنُاث الٜااسن اإلااصاا ي، جنخـااب زاًاات خ٘اٛاات جصامنااا مااّ ٗلٜااد دخلااذ مٜىلاات الِلااٍى

ت ٠ااااانىا ًنخمااااىن بلااااى  انخـااااهها زاًاااات ُالُاااات فااااي البُااااة الظُاطااااُت الِسبُاااات، وماااان الااادا٤ ؤن ُااااددا ماااان اإلاهخمااااين بالِلاااٍى

ماُُااات البٜلاااين مِاااا: الؼاااِسي، والظُاكااا ي. ٗااا  ػااا٣ ؤن ٠ااال زٜاٗااات ج لاااىز لن٘ظاااها فاااي بهااااز مِوُااااث اٛخـاااادًت واجخ

ات للىجاىد، وحلار للمظاخٜ ل. وماا حادر هاى ؤن الشٜاٗات الِسبُات اجخمِاذ حاى٤ حلار  ٍص وطُاطُت بجماُا ؤو زئٍات مٟس

ٛااىمي ٠ااان لااه بِااده الظُاكاا ي اإلاخمشاال فااي ال١٘ااس  ػاات ا٠ي، واِااده ؤلانظاااني الِاااا املبظااىض فااى  ن٘خااا  ُلااى ُااىالر 

ٛات مِاه فاي م٘ااهُر الخحاسز مان الخ ُِات، مماا ٌ ا ي بةجمااَ ؤخسي من دو٤ الِالر الشالف والٔاسء الاري ججظادث الِ 

 ُلى مؼسوَ ُلىي وحلازي م١خمل.

ملي ًإحي الؼِس الجدًد لُجظد هره السئٍت الجماُُت وهرا اإلاؼسوَ الجماعي الري بدؤ  وفي ذل٣ اإلا٘ـل الخاٍز

ب ؤن  -ٟما ؤط ٜذ -منر خمظُنُاث الٜسن اإلااص ي نٜى٤ بن هناٞ جوابٜا بين دخىال في الظ ُِنُاث. ولِع من الٍٔس

ت ؤو ؤلاًدًىلىجُا الجماُُت، ولبٌت الؼِس، ألامس الري ًخوابٝ ُٗه  ٍص هاجين اللبٌخين: لبٌت ج لىز السئٍت اإلاٟس

 النظٝ اإلالمس مّ النظٝ الٌاهس.

ت بن ما حدر للؼِس الجدًد فى ان٘جازه ألاو٤ والشاني والشالف هى ؤنه جواىز وجناامم مان داخلاه، ٗ ادؤث جنماى لٔا

ت لل٘ااان ُمىماااا، والنماااى ال اااين  ُ٘ااات الِلاااٍى جدًااادة لِ ٛااات الؼاااِس بالِاااالر ُو ٛااات الؼااااُس ال٘ناااان بمجخمِاااه والًى

ات، والنخااش الؼاِسي فاى جلا٣ اإلاسحلات ًجظاد السئٍات الجماُُات ججظاُدا بااهسا،  ٍص ت فاي زئٍات مٟس ل١٘سة ؤلاجماَ والِلٍى

ااد ًاال ذلاا٣ ٛاثمااا بلااى ؤواخااس الظااخِنُاث حُااف جىلااد ماان زحاار  ن١ظااازاث الِسبُاات نظااٝ ًاااهس جدًااد هااى مااا ؤدُااىه  ٛو

ت.  بنظٝ الخ٣١٘ فى مٜابل نظٝ الِلٍى
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 جمثالث التعاضد:

اااات التااااي حظاااار ػااااِس جلاااا٣  ُّ اااات ماااان الخـاااااثف الجمالُاااات والخٜنُاااااث ال٘ن ااااى الااااىعي الجمااااالي البااااداسي فااااي مجمُى
ّ
ججل

ؤن نِخأااا  خـااااثف الؼاااِس ولُااادة خُاااا٤   -ؤو ُلاااى ألاٛااال النٌاااسة الٜاؿاااسة -اإلاسحلااات فاااي مجملاااه، ومااان مجان ااات الـاااىاء 

اااااا مناااااا وزاء نٌاااااسة ذاث هاااااابّ ٠ىلاااااىزد ي ؤو اٛخ٘ااااااء إلانولٜااااااث نٜدًااااات  ٚ  ٗحظاااااب ؤو لِاااااب بباااااداعي ٓيااااا  مأااااا ز، جٍس
ّ
خااااا 

ؤطااالىبُت، ٗالبُٜٜااات ؤألهاااا با طااااض مخااااق نظاااٝ ًااااهس ًحااااو٤ ؤن ٢ًاااىن حاٟماااا وؤن ًجلاااب لن٘ظاااه جإًُااادا وبجماُاااا 

؛ ومان زااّر ًجخاا  طاااحت نخٌااس  بؼاتا الوااٚس  ً ناخج ماان منجاص ؤداااي   ً اإلانااخج الشٜاافي ملاامسا ذاجاه فااي ػاِاهها وخاؿاات ُٗمااا 

. وبن ؤبظى مخابِت ٟؼُ٘ت للؼِس في النـٙ الشاني من الٜسن اإلانـسا جمُى 8منه ؤن ٢ًىن ؿىث الشٜاٗت وبُ مها

ُاٙ ؤكامسث ذاتهاا فاي  جاين ػاِس الخمظاُنُاث والظاخِنُاث مخح١مات فاي ه ٜااث بناثااه  اللشااا ُان زٜاٗات الخِاكاد ٟو

 ث 
 
ماااش م١ااان ج١شُاااٙ هاااره الخل ا لىجاااه النظاااٝ الخ  ااا ، ٍو ُّ   بباااداُ

 
ماااش
ل
وفاااي جحدًاااد ؤباااسش طاااماجه التاااي حِاااد فاااي حاااد ذاتهاااا ج

ت زٜاُٗت ُٗما ًإحي: لها من شاٍو  وبُادة ٛساءتها وجإٍو

 التعاضد بحن املىسيقى واملىضىع: .1

ط١ُُت ػ فهت بةهااز الـاىز ال١ طا١ُُت؛ ؤي ؤألهاا ال زؤي الؼِساء البدازُىن الِسء ؤن مىطُٜم الٜـُدة ال١  

ااد  ُّ اث الجدًاادة، وماان زاار ٗ ااي جٜ جخ٘اُاال مااّ اإلاىكااَى وال جخِاكااد مِااه، ٗاإلاىطااُٜم الخٜلُدًاات طااابٜت ُلااى اإلاىكااُى

الؼااااااُس بماااااا ًخاااااىاءا ماااااّ مسحلااااات طاااااابٜت. لهااااارا حااااااو٤ هااااااالء ال حاااااف ُااااان مىطاااااُٜم جدًااااادة لخجاااااسبتهر بحُاااااف جخحاااااّى٤ 

ـااُدة بلاى مىطااُٜم الٜـااُدة الخاؿات ال بلااى مىطاُٜم ال حااس، وفااي ٠ال ألاحااىا٤ ٜٗاد انولااٝ الؼااِس اإلاىطاُٜم فااي ٠ال ٛ

 واطاااااخِمل بداًااااات الخُِ٘لااااات وحااااادة 
 
الجدًاااااد ل١ُظاااااس زجابااااات ال ِاااااذ الخٜلُااااادي، ذي الهندطااااات السجِ ااااات اإلاِسوٗااااات مظااااا ٜا

لى ٗـر ازج اهها با ي ه، ُو س ٓو  ل حس ألاؿل لها.بًٜاُُت ًسج١ص ُلفها زر ُمل ُلى ج١ظي ها بالخدٍو

 التعاضد بحن إيقاع القصيدة وإلايقاع الداخلي للنفس: .2

 مخِاكاادة مااّ 
 
 حمُمااا

 
 ُاان ال ِااذ م٘هاىا  الظااوس الؼااِسي، ٗإؿاا حذ ألاطااوس مسج وات ازج اهااا

 
ااس  ُىكااا

 
ٜٗاد ه

ع الؼااااُس ب٢ااال ماااا ٗفهاااا مااان حس٠ااااث وطااا١ناث، مااان ٗاااىزاث وجااادٜٗاث ُاهُ٘ااات ولبٌااااث هااادوء  ْ٘ ؤلاًٜااااَ الاااداخلي لااانل

٘اء، ٗساحاااذ هاااره ألاطاااوس جٜـاااس ؤو جواااى٤ بنااااء  ُلاااى ذلااا٣، وجااار الخِامااال ماااّ الٜاااىافي بـاااىزة جدًااادة مااان جُٜ٘ااات وؿااا

 
 
ت بوساثٝ مخخل٘ت، بلاى جُٜ٘ات اإلاٜواّ الؼاِسي ٗحظاب، وؿاىال ت، بلى جُٜ٘ت الجملت الؼٍِس ت مىحدة ؤو مخنُى طوٍس

ًف بلاااااى اإلااااااصش اإلاىطاااااُٜي ٗاطاااااخخدا اإلااااااصش بلاااااى بلٔاتهاااااا حتاااااا فاااااي ال١شيااااا  مااااان نـاااااىؾ الخُِ٘لااااات ٟماااااا لجاااااإ الؼااااااُس الباااااد

ـاااااُدة الن ااااا ، واطااااخلهر ؤلاًٜاُااااااث الداخلُااااات مااااان الؼاااااِس الِسااااااي الٜااااادًر  الِسوصاااا ي واإلااااااصش باااااين نٌاااااامي الخُِ٘لااااات ٛو

وىزهااا فاااي ٛـااُدجه الجدًااادة، ٜٗااد زؤًنااا الؼااااُس ًخِاماال بحّسٍااات وجلٜاثُاات مااّ بًٜااااَ الؼااِس ومىطاااُٜاه  لِظاادشمسها ٍو

 بالخج
 
ااب فااي هاارا املجااا٤، حتااا ؤؿاا   ماان اإلاظااخحُل ؤن نجااد نـااين ازنااين وزؤًناااه مظاا٢ىنا ُااين  –ٍس ن حُٜٜ  –لؼاااٍُس

 ًنٌمهما بًٜاَ واحد ؤو حظىطهما مىطُٜم واحدة!

 جكزيس مفهىم الىحدة: .3

ت   ُّ سة من م٘هىا  اُخأ  ًىمها ؤحد ؤهر مسج١صاتها الجمال
ّ
ت في ججازهها ألاولى واإلا ١ ُّ انولٜذ ٛـُدة البدازت الِسب
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اص وهى م
ّ
ت، وزٟ ُّ  ُٗماا ً ادو باإلادزطات السومانظا

 
ت جاإزسا ٘هىا الىحدة الري جااء بـإُ مخخل٘ات ؤهمهاا: الىحادة الِلاٍى

، وهارا ماا نجاده   خواىز حتاا ًحٜاٝ اٟخمالاه   ًنماى ٍو
 
ا ُّ  ح
 
 ٠اثنا
ل
اء الٜـُدة ُّ الؼِساء السواد ُلى هرِه ال١٘سة ٗسؤي الظ

 ُلااى 
 
ِلٜااا  ههااا بلااى ؤدونااِع م 

ل
بحاادي ٛـاااثِدِه، ًٜااى٤ ٗفهااا: " ٠انااذ ٛـااُدج٣ زاجِاات بمااا احخىجااه ماان فااي نااف زطااالت  بِااف

اااه ٛاااادز ُلاااى ؤلاجُاااان بم ااااث الـاااىز  ؤًااان هااارِه الٜـاااُدة مااان 
ّ
ه ؤن اااسي ٛاااساءل  ً ؿاااىز، ال ؤٟ ااا ، ل١ااان هااال ٓاًااات الؼااااُس ؤن 

 دون ؤن وال ِف والسماد   جل٣ الٜـُدة التاي جاسي ٗفهاا ال١٘اسة جنماى وجخواىز، والتاي ال حظاخوُّ ؤن جحارٖ مجهاا م
 
ٜوِاا

 .9جٜ٘د الٜـُدة مِناها"

اااد الؼااااُس الِسا اااي بلناااد البُااادزي النماااى الِلاااىي لٜـاااُدة الؼاااِس الباااس، مخخااارا مااان هااارا اإلاٌهاااس وطاااُلت   ٟا ٍو

للخمُيا  بااين الٜـاُدة الٜدًماات والجدًاادة مان حُااف ػا٢لها وبنائهااا، ِٗنااده ؤن الٜـاُدة الجدًاادة جنحـاس فااي بُواااء 

ت، بمِياااا ؤألهاااا جدظاااّ وجنماااى ُأااا  ٠اٗااات ؤهساٗهاااا: مىطاااُٜاها، وؿاااىزها، وبناتهاااا جواااىز الِمااال ال٘ياااي ه ُِااات نماااى ُ لاااىٍّ

ت فاااي بنااااء الٜـاااُدة  اااد ؤحماااد ُ اااد اإلاِواااي يجااااشي كاااسوزة الىحااادة الِلاااٍى ااارل٣ ًٟا اإلاىكاااىعي، وجإشمهاااا الن٘كااا ي. ٟو

ت الِ ٛاث التي جسبى م٘اؿلها وؤجصاءها وجدُ  لهاا الدؼا٢ل ُلا ى نحاى ًدظار باالنمى البدًشت، مؼي ا بلى ٠ىألها مجمُى

 . 10ال١لي اإلاخ٢امل

مااااا ًد ااااين، لٜااااد وجااااد الباااادًف حااااى٤ الىحاااادة بجماُااااا ٠لُااااا، ال ًنااااد ُاااان ؤلاجماااااَ الااااري الٛاااااه نظااااٝ الخِاكااااد  ٟو

ن، ألامااس الااري  ىطااٙ الخااا٤.. وآخااٍس اااحي، ٍو ُّ والىحاادة فااي البُاااة  جخماُُاات، وهناااٞ آزاء مؼاااههت لناااٞش اإلا ث١اات وال 

ت والنماى والخ٢امال، جلا٣ اإلاـااولباث ًٌهاس بجا ء ؤن ػاِساء ا لبدازات والطاُما الاسواد ماجهر اُخأا وا  الىحادة الِلاىٍّ

 التي الجن٣٘ جسج ى بالسئٍا، ؤٛانُر جمالُت زثِظت في حؼ١ُل الٜـُدة الِسبُت الجدًدة.

 التركيب الذروي: .4

م٘هاااىا الااارزوة،  ؤدٞز بِاام الؼاااِساء الِااسء ؤن ٛـااااثد الؼااِس الِسااااي الٜاادًر بـاااىزة ُاماات ٛـااااثد ال حِااٖس

ت. ٜٗاااد ناااسي  ُّ ت ؤو مىكاااُى ٗ نائهاااا ًٜاااىا ُلاااى زوُااات اإلاِااااني ال جسابوهاااا، م٘خٜااادا الىحااادة؛ طاااىاء ٠اناااذ وحااادة ُلاااٍى

 والٜاُٗاااااات واحاااااادة حؼااااااد  ؤشز 
 
الٜـااااااُدة الٜدًماااااات جمخااااااد ٗخ لاااااإ م اااااات بِااااااذ، وهاااااارا ؤمااااااس مظااااااخحب مااااااا داا الااااااىشن واحاااااادا

مت ابوات مخحادة مخـااُدة لخ لإ ذزوة مُِنات، ٗ ا م٢اان جٜادًر  الٜـُدة، وما من داَ لخ٢اىن اإلاِااني اإلاوسوٛات ٠لهاا

بِااذ ُلااى آخااس ؤو جااإخي  جملاات ؤبُاااث وجٜاادًر طااىاها، وهاارا ؤمااس لاار ًااسه الؼااِساء الااسواد فااي الؼااِس ألاوزاااي الااري ًٜااىا 

 ُّ ااات ون٘ظااا ُّ ُاااب الااارزوي، وزبماااا بظااابب جاااإزسهر بالؼِسوال٘سنكااا ي وألانجلىط١ظاااىني  واظااابب ماااازساث محل ت ُلاااى التٟ 

 من نماذش ٛـاثد الخُِ٘لت ًحاو٤ ػِسائها  طخ٘ادة من م٘هىا الارزوة فاي ال٘ان، وهاى 
 
وطُاطُت ُدًدة زؤًنا ُددا

ت ج٢ااىن مخّ٘سٛاات مخ اُاادة ؤو٤ ألامااس، زاار جخٜااازء واِااد ذلاا٣ جـااوَس زاار  م٘هااىا ًٜااىا ُلااى ؤن ُناؿااس الٜوِاات الؼااِسٍّ

ناادها جنحاال ألاشماات، زاار ٌِٜ هااا    ج لاإ الاارزوة ماان الِنااٙ: ُو
 
ه ااىن ؤو طاا ا ًااادي بلااى الجهاًاات، و ٛااد باادا ٠اال ذلاا٣ نخاجااا

مها هي م ادت السومانظُين. و ل٢ي 
ّ
ت حُف بن " انو ٚ الِىاهٙ و الخحامها زر انخـازها ؤو جحو ُّ للمسحلت السومانظ

، ٛالىا بىجىء ٗاسق وحِاكاد  ألهااجّي بُجهاا، ٗالارزوة هاي
 
ا ُّ  ٗن
 
السباان الاري  ًل٘ىا ُلى هره ال٘ىص ا  نِ٘الُت ػ١ 

ت. ُّ  ًسبى في الخخاا الِناؿس اإلاخّ٘سٛت في وحدة  ٗن

 أسطزة التجزبت: .5
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ٝ مـولي بلُىث، ؤو النظٝ ألاطاوىزي،  ٝ  ؤهلٝ ُلُه ال ِم "اإلان ج ألاطوىزي" ٗو مُ  من ٌج زاسٌخ ُو
سل ًهل

ا  بنٍُى
 
اد وزبى ٟشي ون باين ًهاىز الؼاِس الباداسي وباين ولاىش ألاطاوىزة جظاد الٜـاُدة بـا٘تها بِادا ، ٛو

 
 ػاِىزٍا

 
ا

ذٟااااس ؿاااا   ُ ااااد الـاااا ىز فااااي  حُاااااحي مااااّ الؼااااِس: "بن الااااداّٗ بلااااى اطااااخِما٤ ألاطااااوىزة فااااي الؼااااِس لااااِع هااااى مجااااسد 

 ؤٟ اا  ماان ُمٜهااا الٌاااهس، ونٜاال الخجسباات ماان مظااخىاها ال خ اا ي 
 
تهااا، و ل١نااه محاولاات بُواااء الٜـااُدة ُمٜااا مِٗس

. وؤٟاد ًىطاٙ طاامي الُىطاٙ ؤن 11ٜـاُدة فاي الخااٍز "الراحي بلاى مظاخىي بنظااني جاىهسي، ؤو هاى باا حسي ح٘اس ال

ت ن٘ظااها،  ألاطااوىزة لاار جلااج جظااد الٜـااُدة لخ٢ااىن " بمشاباات ُخلاات زاِٗاات لهااا، وبنمااا جاااءث بىؿاا٘ها السئٍااا الؼااٍِس

ُااب ال نُااىي للٜـااُدة ُُجهااا "، وباارل٣ جحٜٜااْذ ٗىاثااد ٗنُاات جّماات جمشلااذ فااي حِمُااٝ ال١ُااٙ  12وبىؿاا٘ها جااىهس التٟ 

، والاااخخلف مااان الااادزامي للٜـاااُدة
 
 ٠ىنُاااا
 
ِااادا ، وبُوااااء اإلالااامىن ب 

 
 اخـاااُا

 
ِااادا ، وبُوااااء اإلا٘ااااهُر والخـاااّىزاث ب 

 ألاطااهي  
 
دل ػِساء البدازت السواد بداًت

ل
د اطتٗ  الصمن وحِوُله والخِ ي  ُن ٓز ت الؼاُس في الخوّهس والخجّدد. ٛو

 
 
ُ٘ا ت، ٠إن نٜسؤ  دونِع ُلى طبُل اإلاشا٤ جًى ُّ ُٜت والسومان ٍس  طوىزة طيً ٙ في بِم مٜاهّ " ؤٓاني مهُااز  ؤلٓا

اد ؤن ًٜاى٤ مان خ لاه ؤناه  الدمؼٜي"، والطُما ٛـُدة "ؤلاله اإلاُذ"، اإلاٜوّ اإلاّىجه " بلاى طايً ٙ"، و٠اإن مهُااز ًٍس

 حتا 
 
، محاوال

 
خه التي طل ىه بًاها ٓالُا  زمن حٍس

 
اخخاز هره الدزء الؼاٛت ٗهى طُحمل مِه صخسجه ألابدًت داِٗا

 مٝ ألاخي  حُٔي  الىاّٛ:الس 

 اإلااء
ٚل
 " ؤٛظمذ  ؤن ؤٟخبل ٗى

 
ْ
ٙ  ؤٛظمذ  ؤن ؤحملل مّ طيً 

 صخسجه  الـماْء .

 
ْ
ٙ  ؤٛظمذ  ؤن ؤكلل مّ طيً 

ّ  للبوا وللؼساْز   ؤخل

سهْ   في املباجِس اللٍس
 
 ؤبحف

ؼت  ؤخي ْه.  ُن َز

 
ْ
ٙ  ج١خب  للِؼِب وللخٍس

 الٔ اْز.
ل
 ٛـُدة

" 
ْ
ٙ  .13ؤٛظمذ  ؤن ؤُِؽل مّ طيً 

ات وؤطااهي  ماا باين الساٗادًن ، والظاىزٍت الٜدًمات ٗؼااهدنا اط ُّ ىن خلهر الؼااُس الِسااي البادًف ألاطااهي  الُ٘س

 َْ ُناااااىض، اخـااااُاث مشااااال: "زل فااااي ٗلااااااءاِث نـىؿااااهر بلاااااى جانااااب" ؤولاااااِع وطاااايً ٙ وشوض وبسمشُاااااىض وؤٗسودًااااذ ٗو

ناااااث واِااال، وؤن١ُاااادو، مااااّ الخإُٟاااد ُلااااى حلااااى  ؼاااخاز وجلجااااامؽ، ُو ز ؤطااااهي  الخـااااب و ن ِااااار وبًاااَصع وبنانااااا ُو

وجمىش،الُ٘نُااااٝ، الِنٜاااااء، ؤدونااااِع، ُؼااااخاز، بِاااال ، والطااااُما بِااااد الن١ اااات فااااي الخمظااااُنُاث والظااااخِنُاث ٟسمااااص ُلااااى 

اات الؼااِساء الخمااىشٍين ماان ؤمشااا٤: ؤدونااِع،  لااى ان ِااار ألاماات.  وبااسشث مجمُى ان ِااار البُاااة وججااددها بِااد اإلاااىاث، ُو
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 كمن هرا الظُاٚ ٛـُدة "ال ِف والسماد"، التي مجها: والظُاء، وحاوي، ٜٗسؤنا  دونِع

 "ؤحلر ؤن زثتي جمسة

 ًخو٘يي بخىزها ًوي  اي ل ِل ٣

 بِل ٣ مربٌ  

ه بمىجه
ّ
 ًٜا٤ ُٗه هاثٌس مىل

 و ُٛل باطر ٓده الجدًد باطر بِشه

 
 ٚ
 ًحت 

... 

 للمىث ًا ُٗنُٝ في ػ ابنا   

 للمىث في حُاجنا

 منابّ، بُادز

... 

 و ؤمع ماث واحٌد 

اد وهجه    خ ا ُو

 من السماد والدجا

 14جإلجا"

سؤنا لخلُل حاوي في دًىانه " الناي و الٍس "، ماا ًٜاىد بلاى اإلاـاب ن٘ظاه، و٠اان الظاُاء فاي "ؤنؼاىدة اإلاواس" ٛاد  ٛو

طاا ٝ بلااى اطااخلهاا ؤطااوىزة  ن ِااار و النماااء ول١اان بِمااٝ ػاادًد، ودون ؤي ذٟااس للُ٘نُااٝ ؤو جمااىش ؤو طااىاهما، ٜٗااد 

 ُٙ  ًىمئ  و ال ًـّس .جاء الخًى
 
 كمنُا

اد   ُٙ مخخلٙ جل٣ ألاطاهي  التي جنخواي بلاى جاسار اإلانوٜات ؤو ماا ٗو ت في  نخٜا٤ من جًى ُّ ر جاءث النٜلت النُى
 
ز

ت وطىاها  واطخخدامها ؤدواث ٗنُت، ؤو لنٜال زا   -بلفها ُّ ت وبط م ُّ بلى اطخدُاء ال خـُاث الت ازُت الِسبُتو مظُح

اسوي ٛـاتها فاي جظاد الٜـاُدة، ٟماا ٠اان الؼاإن فاي مدزطات ؤلاحُااء،  الؼاُس ٌِّأ  ههاا ُماا اد ولار ٌِاد ٌِّأا  ُجهاا، ٍو ًٍس

ر،  ا وؤٛنِااات ومساًاااا وماااا بلاااى ذلااا٣، ومااان هاااره ال خـاااُاث ُلاااى طااابُل اإلاشاااا٤:  ُلاااي، اإلاظاااُ ، ماااٍس ٗاطاااخخدمها زماااىش 

خنبااااي، دًاااا٣ الجااان، ٠لُااااب، مهُاااااز، ؤلِااااشز، ؤبااااى ذز الٔ٘ااااازي، خالاااد باااان الىلُااااد، الؼااان٘سي، الخلااااس، ؿااااٜس ٛاااَسؽ، اإلا

ش، شزٛاء الُمامت، البظين ... بلى آخسه
ّ
 السػُد، الب 

 استجابت الجمهىر وجفاعله مع نسق العضىيت:
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ت اإلالاااااامس فااااااى بنُاااااات الؼااااااِس الجدًااااااد حتااااااا ألهاًاااااات  ه١اااااارا ١ُظااااااذ الٜااااااساءة الِمىدًاااااات اإلادظاااااااثلت نظااااااٝ الِلااااااٍى

ُت والؼاا٢لُت الصمانُاات واإلا٢انُاات. ونااإحي بلااى مظااإلت الظااخِناث، ذلاا٣ النظااٝ الااري ًخ١ؼااٙ ُلااى ٠اال ألابِاااد اإلا ىكااُى

٠ااان ٌظااخجُب لهاارا الؼااِس  -الجمهااىز  - طااخجابت والداُِٗاات الظاا٢ُىلىجُت الجماُُاات ال٢امناات وزاتهااا. ٗااةن الٜااازت 

حاسؾ  ت الاري ٌظاهر ُٗاه ٠ال ٗاسد فاي املجخماّ بٜادز ٍو  نه ٠ان ً لىز السئٍت الجماُُت اإلاىحادة، ً لاىز حلار الِلاٍى

خمناه، لرا ٠ان لهرا الؼِس ٛدزة ُلى الخىاؿل مِه والخىحد به، و٠ان لهرا الؼِس جمهىزه الىاطّ بلى حد ُل ُه ٍو

 ملبىي.

  2و  

 ثانيا: نسق التفكك والتشظي:

بن ػِ ا بالٕ ألاهمُت ٛد حدر منر ط ُِنُاث الٜسن اإلااصا ي دون ؤن ًلخ٘اذ بلُاه ال١شيا ون، وهاى ؤن الؼاِس لار 

ت، ولر ٌِد ٌظد ون جمش تها الجمالُت والداللُت في بناه النـُت، واِ ازة ؤدٚ، ٌِد ً٘صي ُن ذاث ؤلا  ًمان بالِلٍى

ت ُااان م٢انخاااه وجم١ناااه، وان ااابابه البشِاااف مٜازنااات  ٓاباااذ ال١شيااا  مااان هاااره الخماااش ث، مماااا ٌ ااا ي بااااهت اش نظاااٝ الِلاااٍى

 بالظابٝ. 

ؼااا ااات جخاااأشز ماااّ السئٍااات ٍو ااادو للمخإمااال ًهاااىز نظاااٝ زٜاااافي ملااامس جدًاااد ًنحاااى بلاااى الخ١٘ااا٣، َو ُّ ٙ ُااان زئٍااات ج٘خُد

ت الِسبُاات، ذلاا٣ النظااٝ  اات الظاااثدة فااي الِااالر، وج ثاار النظااٝ الشٜااافي الٌاااهس فااي جلاا٣ اإلاسحلاات ماان جاااٍز  الؼااٍِس ٍص اإلاٟس

 الري ؤخر ًدنامي بؼ٢ل واضي منر ط ُِنُاث الٜسن اإلااص ي ودخىال في ألالُ٘ت الشالشت.

ت ابخاااداء  بلاااى، لٜاااد طااااد نظاااٝ الخ١٘ااا٣ والخ٘خاااذ ُلاااى ين: الِاااالوي والِسااااي، واألهاااازث مٜاااىالث الِلاااٍى ٟااا  اإلاظاااخٍى

ُت اإلاِاؿاااسة مااااسوزا با ًااادًىلىجُاث ال١أاااا ي. ٍو ااادو لاااى ؤن مااااُ د هااارا النظااااٝ الجدًاااد هااااى  ااات وانتهااااء بالـااااٗى ُّ بالهُجُل

لظلظااااااالت  -ُلاااااااى اإلاظاااااااخىي الِسااااااااي –انخـااااااااز وزد ِٗااااااال للسؤطااااااامالُت اإلانـاااااااسمت ومِىلهاااااااا النااااااااخس، ٟماااااااا ؤناااااااه اطاااااااخجابت 

ِِؼااه ؤلانظااان الِساااي مناار األهُاااز   ن١ظاازاث التااي ؤخاارث ؿااىزة خلخلاات ٠املاات نااخج ُجهااا باااض مااادي وزونااي ُاػااه َو

ت مجسد خُاا٤ ًال  جاصث الشاىزاث  اإلاؼسوَ الٜىمي الىاحد وحتا اللبٌت الساهنت؛ منر ؤن ج دي له ؤن حلر الِلٍى

مااا ٠ااان ًسجنااى مجهااا؛ زبمااا  ن الىاٛااّ الِساااي ؤػااد احخُاجااا بلااى  ؤن جدُمااه، جلاا٣ الشااىزاث اإلا خااىزة التااي لاار جاااد جمُِهااا

ت ال مجسد زىزاث طُاطُت. ت جرٍز  زىزاث حلاٍز

ت بًٜاُهااا، ٗا زبااااٞ الااري لبااٝ البُااااة  لمااع مااان ان٘جاااز شمنُاات الِـااس البااادًف وطااُس  ً ًلاااٖ بلااى مااا طااا ٝ مااا 

 ُلاااى ؤلانظاااان اإلاِاؿاااس وهساثاااٝ ُِؼاااه،
 
 م اػاااسا

 
اااس جاااإزي ا

ّ
ت شوا٤ ألاػاااُاء  جاااساء ذلااا٣ ؤز اااد حظااالل ذلااا٣ الؼاااِىز بظاااُس ٛو

والٌاااىاهس التاااي ٠اااان الخُٔيااا  ًاااداهمها بلاااى ٠ااال يااا يء، والطاااُما فاااي املجاااالين  ٛخـاااادي و جخمااااعي حتاااا بذا ماااا وؿااالنا 

للجانااب الشٜااافي وجاادنا ٠ااال ياا يء ٌِاادو بِ٘ااال الخوااىز الهاثاال للمِلىماجُااات ووطاااثل  جـااا٤ واإلاُااادًا، ممااا جِاال هاااره 

َ  ماان الناااض ذلاا٣ الؼااِىز بالدًمىماات الااري ٠ااان ًمياا  ال٘تاا اث التااي اجـاا٘ذ باالهم نااان وبااىء الخُٔياا ، الِىاماال جنتاا

وماان زاار جحومااذ الدؼاا١ُ ث الٜدًماات فااي جمُااّ مجاااالث البُاااة، حتااا ؿااازث  ندٗاُاات التااي ؤُٜ ااذ الش اااث النظاابي 

ت، ول١جها ال جل ف ؤن جروء مسة ؤ  خسي ٗاي الخُاز.للماص ي ج٘سش ؤػ٢اال جدًدة جد لىز بظُس
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ىص ا السو  ُلى البُاة الىاُِٛت وحدها، بال امخادث بلاى ٠ال ألاؿاِدة وفاي ٠ال يا اء، فاي  ولر جن١ِع ال ل لت ٗو

ِاِؽ، وفاي ال٘ناىن جمُِاا: الؼاِس، وال٘ناىن الدؼاا١ُلُت،  ال٘لظا٘ت والِلار والاسئي التاي ١ً٘اس ههاا ؤلانظاان الِساااي َو

ي ها.  والٔناء، واإلاىطُٜم، والنٜد ألاداي، ٓو

اث الىاّٛ وان جاطاث النظٝ الشٜاافي الٌااهس، مشلماا اطاخجاء مان ٛ ال  نِر، لٜد اطخجاء الؼِس الِساي لخمٛص

ت وججظاُد لهاا. بن جماش ث الخ١٘اا٣ بإػا٢اله ج٘خخاا وججااوزا وحؼاٌُا والجنآمااا  إلااا ٠اان مان ج لاىز لسئٍات جماُُاات ُلاٍى

١ ت جحذ مازساث اجخماُُت وطُاطُت ٗو ت مِاؿسة.جحّل محل جمش ث الِلٍى  ٍس

 جمثالث نسق التفكك في القصيدة املعاصزة:

ات مخلاازبت ومخِاددة ًجمِهاا ؤماس نااًر هاى الدؼا٢ل فاي ٗلااء  حِأ  جمش ث الخ٣١٘ ُن ن٘ظها فاي ججلُااث مخنُى

ت الخِاكااااد، وؤحُانااااا نلبااااٍ الـااااساَ اللاااادي بااااين  ال ٌؼاااا٢ل بنُاااات مخىااااااجت مخ٢املاااات مىحاااادة ٟمااااا ٠انااااذ بنُاااات ػااااٍِس

ن : الخ١٘اااا٣ والخِاكااااد، لخ٢ااااىن الٔل اااات ُلااااى مظااااخىي ال نُاااات الظااااوحُت للاااانف للم٢ىناااااث الٌاااااهسة النظااااٜين اإلالاااامٍس

ت ٠امنااا فااى الِمااٝ ؤو حلمااا بنظااانُا مخاااج  ًخ اا ا ؤن  هااىي ٠لُااا ؤو ًخااىازي  لنظااٝ الخ١٘اا٣، ُٗمااا ًلاالى نظااٝ الِلااٍى

ِماٝ وهار الخىحاد بِنماا ال ُٗمظ٣ بال وعى طبُ  لنجاجه. ؤولِع هرا ما ًحدر بالل ى خازش الانف، ٌؼاخِل فاي ال

ت الِسبُت ُلى اإلاظخىي الجٔسافي، ُٗما جمٚص ٛىي الدؼٌي ألاػٜاء.  جنب  ٠ل الٌىاهس الخازجُت بال ُن جنازس. ؤال ٌظىد وهر الِلٍى

 النثريت وانحالل إلايقاعيت املنتظمت: .1

وااِسء الن اا  ٟمااا ًوااسء الاانٌر  ٗإجاااء: " نااا منخ  ً اا ل ؤبااى حُااان الخىحُاادي: لاارل ال  .  15ٌمااىن ٗمااا الءمنااا ؤهسبنااا"ط 

ااب، ل١اان الىاضااي ؤن  ٛااذ ٍٛس ااٙ الخاارو ي للؼااِس الِساااي مناار الِـااس الجاااهلي وحتااا و لٜااد لخااف الااسؤي الظااابٝ اإلاٛى

ز ااث هارا الاسؤي باادؤ ًلاِٙ، و هتا  اٛخناُناا بااه بذا ُسكاناه ُلاى الراثٜاات الساهنات. ٜٗاد حٔيا ث الراثٜاات ولار ٌِاد ٛااى٤ 

خاؿااات ماااّ ججسبااات ٛـاااُدة الن ااا  التاااي ؿاااازث بِاااذل هاااسء لِااادد ٟ يااا  مااان الؼاااِساء  ؤااااي حُاااان ؿاااادٛا ُلاااى نحاااى ٛااااهّ،

 ي هل اُت انا ؿدَ ؿسنا مِه المنخٌمين ٗما الءمنا ؤهسبنا . 
 
 والٜساء، ًصداد ٛاؿدوها ًىما بِد ًىا. ٗت

ت الِسبُاات، جادُىنا بةلباا  بلاى مٜ ازبااث نٜدًاات ال ػا٣ ؤن هاره الٜـاُدة اإلأاامسة اإلامخاادة فاي نظإ اإلأااًسة الؼاٍِس

ت، وألانوىلىجُت من ناحُت ، وجحاىالث الراثٜات مان ناحُات ؤخاسي،  ُدًدة وداثمت؛ ٟؼ٘ا لخ دالث ال١ُنىنخين: الؼٍِس

ر ما هى ن  ؛ حِيا به، وجول ه، بل وجخِمده.   جل٣ التي باجذ جحّ ِ

اات جاذباات لنشازهاا ٍص ت ٛـااُدة الن اا  ماان ججسباات مٟس ا، جٜااىا ُلااى بحظاااض وؤو٤ مااا ًد اادي إلاخإّماال، هااى انواا ٚ ػااٍِس

اااااد بشاء جلااااا٣ الخجسبااااات ؤن حمااااال  اااااد ؤدي الٜلاااااٝ اإلاخٛى هااااااْ بىحؼااااات الِاااااالر، واؿاااااوداا بجدزاناااااه، ومِانااااااة ُراباجاااااه. ٛو

ؼااٙ حؼااىهاث الُااىمي اإلاِااِؽ وحؼاادخاجه، وذلاا٣ ُأاا  طااسدًاث  الؼااِساء ُلااى ُاااجٜهر ببااساش بؼاااُت اللبٌاات آلانُاات، ٟو

ت الٜا   والدؼا ت دزامُات ًم١ان وطامها بؼاٍِس ه؛ ٗ اا جنحاى بلاى  حخ٘ااء بالاراث والخُ ااث و ن١ظاازاث، بلٔاات ػاٍِس ٍى

اات المنخٌماات ج٘طااي ٠ااىامن الااراث وازججاااش الىجااىد مِااا، بذ  حاات جحخ٘ااي بالدؼااٌي، وجختاا ٤ الِااالر فااي بًٜاُُاات ن ً  جٍس

ت ُأ  ؤخر مظاٗت للخإمل فاي ُاالر ال ٌظاخحٝ  الخاىبُ  نٌاسا بال -ُٗماا ًاسي ػاِساء الن ا  - جٜى٤ الخجسبت ُٟنىنتها الؼٍِس

٘ااااا وجسحااااا وجُٜحااااا، لاااارل٣ احخاااااش  اااات فااااي خساثااااب وجااااىد ًااااصداد نٍص لٌ٘اُخااااه ججاااااه الااااراث الؼاااااُسة اإلادؼااااٌُت، والٔاٛز

ب  الؼاُس بلى لٔت جحخ٘ي بِصلت ال٘سد وبخ٣١٘ املجمَى وبالخساء الناجر ُن انِداا الُٜر ؤلانظانُت، والـمذ اإلاٍس
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 لراث ٠لُت ناُظت.

ت والان٘ع ولر ١ًن خاسوش الٜـاُدة ا خ اازه جاصءا مان ؿاىث اإلااصا ي وم٘ااهُر الِلاٍى لساهنات ُلاى ؤلاًٜااَ بال اُل

تها بالِااالر اإلاااىحؽ  ، جلاا٣ اإلا٘اااهُر التااي لاار ٌِااد لهااا وجااىد فااي ًاال بااسوش ١ٗااسة الااراث ال٘سدًاات التااي جااإام ُلااٍى اإلاؼااتٞ 

في بهاز نمىذش مظ ٝ ؤو ج ِا  والِدواني، ٗخٔدو ال١خابت محم مخاكها واخخُازاتها، ال كابى ٛ لي لها، ٗ  جدؼ٢ل

ت ٟماااا ٠اااان فاااي ػاااِس الخُِ٘لااات، بااال جمشااال والدة حاااسة هلُٜااات بال مماااا ججظاااده لٔااات الن ااا  فاااي ذاتهاااا مااان  اث مؼاااتٟ  لؼاااٍِس

.  م٢ىناث جماُُت ون٘ع مؼتٞ 

خلٜذ الٜـُدة الجدًدة ؤو لنٜل آلانُات بًٜاُُات بدًلات مندٓمات ماّ بًٜااَ الاداخل، وذبارباث الِىاهاٙ وشالش٤ 

ر ُ ٛات الؼااُس ال ىا خُت لر ج١ن في ؿاالي الاراث، بٜادز ماا شادث مان جاإٍش ت وجاٍز هن اإلادؼٌُت بِ٘ل ُىامل حلاٍز

 مّ الىاّٛ اإلادؼسذا واإلادؼٌي.

 جفتت مزايا التجزبت: .2

ت بِساء بًدًىلى ي وب  انخماء  لِليي ال ؤجانب الـىاء بذا ٛلذ بن ػاُس اللبٌت الساهنت ًىاجه ال١خابت الؼٍِس

ت الِسبُاااات الجدًاااادة فااااي ٛـااااُدة الن اااا  ٛااااد اجخاااارث مناااار بال للبٌاااا ت ولراجااااه اإلان٘ااااسدة وللؼااااِس. ل١اااان، بذا ٠انااااذ الؼااااٍِس

ت اإلاِاااِؽ والُاااىمي، ٗاااةن  ت لـاااالي ػاااٍِس ااات الاااراث الؼاااٍِس ٍص حظاااُِنُاث الٜاااسن اإلااصااا ي مظاااازا ًٜاااىا ُلاااى تهماااِؽ مٟس

ت اإلاِِؽ ٍص ت الراث ومٟس ٍص ُٝ بين مٟس ، ُلى ؤطاض ؤن اإلاظاٗت بُجهما مظاٗت الٜـُدة آلانُت ؤحدزذ كسبا من الخٗى

ااات، ؤٗاااسشث الٜـاااُدة  الخحااااا ٠اػاااٙ لل ِااادًن الااادزامُين مِاااا: بًحااااغ الِاااالر، وال٘جُِااات ؤلانظاااانُت. ومااان هاااره الصاٍو

ت، بِنما ً٘سشان ُلى اإلاظخىي الظولي جمش ث الخ٣١٘ الٜاثر  ين مهمين ًىحُان في الِمٝ بىهر الِلٍى آلانُت جحٟس

 ؼٌفها:ُلى ججاوز السئي وح

جحااااٞس ًخإطااااع ُلااااى ٛااااىة اإلاؼاااااهدة، وطااااأ  ؤٓااااىاز اإلاسجااااي، وزؿااااد الخ٘اؿااااُل الُىمُاااات، والـااااىز الخلٜاثُاااات،  -

ٟؼااا٘ا إلاىبُٜااااث الِاااالر اإلاِاااِؽ، واٛخناؿاااا ل نُااات حؼاااىهاجه جلااا٣ التاااي نساهاااا ممشلااات فاااي مساًاااا مخجااااوزة ح١ِاااع جىاناااب: 

 ... بلى آخسه.الٜ  ، والخساء، والخ د٤، والِ ف، والُٔاء، والدؼٌي، والصوا٤

ِخأ هااا ججسباات ج١دكاا ي بِاادا وجىدًااا. وانو ٛااا  - ؤمااا الخحااٞس آلاخااس ٗةنااه ًإخاار الٜـااُدة بلااى مل٢ااىث السئٍااا، َو

اات الااراث فااي الىاٛااّ اإلاِااِؽ، ونلااالها ماان ؤجاال جإُٟااد البلااىز  ٍص ماان ذلاا٣ الخـااىز ػااددث بِاام الٜـاااثد ُلااى مٟس

ات، ولااى ُلاى طابُل الخاىهر، جنحاات    حخُاا٤ ُلاى الدؼاّىة والبؼاااُت الىجىدًات، م خدُات جملاات واخخُااز اإلاـاي ، مٜتٗ 

 من ؤلاجساءاث في مىاجهت ػِىز الراث ال٘اجّ واإلالبوي باالطدُحاغ.

ن.  والىاّٛ ؤن هرا الخنمُى ال ًلػي الخنَى الري زبما اُت ي ٟ  اإلاظاٍز

ت ألاولاى للمظااز الساؿاد لٜا   الِاالر، ًم١ان نِاذ ججسبات ال١ش لاى اإلاخىالُات الؼاٍِس ن مان الؼاِساء، مان مشاال: ُو ياً 

ر الساشناااي، ُ ااد اللوُاااٙ السبُااّ،   ُُاااد    مخااىلي،   آدا، نااىزي الجاااسا ، ٛاطاار حاااداد، ًح ااا جاااابس، ُ ااد ال١ااٍس
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ِاااذ طااا ا، حلواااي طاااالر، ودٌاااّ طاااِادة، ُ اااد اإلاااانِر زملاااان،ؤحمد هاااه، ماااامن طااامي ،  بباااساهُر، ٗخلاااي ُ اااد هللا ، ٗز

ـااااُدهر مااااسآة بنظااااانُت جساوحااااذ بااااين  طااااخىاء والخحاااادء مـااااو٘م الظااااُد، و  باااادزان، وآال ياااا هر. ٜٗ ء ٗااااىدة،... ٓو

ٜااا إلانٌاىزاث الااراث الساثُاات ومادي سااخوها ُلاى ذلاا٣ الِااالر  والخِٜاس، لااخ١ِع الـاىزة اليبُمُاات للِااالر اإلاِاِؽ ٗو

ااااىء، الااااري ال هاٛاااات لهااااا ُلااااى  ناااادماش ُٗااااه، وال الااااخملف ؤو ال٢٘اااااٞ منااااه؛ ٗخِٜااااد محظااااىزة، ًسه  هااااا ٗداحاااات ال مٓس

 الـىز ٛو حها، وجوحجها زنى الٓس ت وجوىحاتها.

ه الؼِسي الِمدي للِالر في خواء ٛـُدة الن   الساهنت ممش  مان شواًاا وزئي مخ اًنات،  د دي الٜ   والدؼٍى ٍو

حُااااف ج١ؼااااٙ ججسباااات الؼاااااُس  مررررزع العررررال، وخزابررررهص فررررس ججزبررررت مصررررطفى السرررريد سررررمحر.مجهااااا ُلااااى طاااابُل اإلاشااااا٤: 

فاااي ٛـااااُدجه " جااااٍز  مسصاااا ي للِاااالر" ُاااان ِٗاااال ػاااِسي ُنُااااٙ بااااَز فااااي ؿاااْى ألاحاااا ا ال٢ابىطااااُت، بذ مـاااو٘م الظااااُد 

خُاااا بلاااي دالالث  جخحاااى٤ ؤػاااُاء الِاااالر اإلاِاااِؽ، خاؿااات جلااا٣ التاااي هاإلااااا جااار  حخ٘ااااء ههاااا، لخخجااااوش دالالتهاااا اإلا شمااات جاٍز

اات الِااالر    ٜهااا نحااى حٍِس اا ٤ ؤخااسي طاال ُت، ججظااد احخااداماث الىجااىد، وجخوااى هٍس س حاٗلاات بااالخىجس ًو حاادار جحاااٍو

ُٔب ُٗه ال حف ُن الُٜمات؛  ناه لاِع زمات ُٛمات فاي  اإلاِاني ُأ  ؤداء منىلى ي اطد واني تهُمن ُٗه زئي الخساء، َو

ُالر جحىلذ بًجابُاجه بلى طل ُاث وؤمساق مصمنت، حتا ؤن ألانا وآلاخس اإلاٜرٖو ههما ُٗه ؿاز اجخماُهما مِا ٌِياي 

 ؛ ٗالِالر مٍسم ػاثه وم٣١٘ والِدا منخٌس.ال٘ناء املبٜٝ

 ؤاجاز اإلادًنت ٟماداث ُلى ج هت ؤلاطمنذ 

ن ُلى الهلر  الباٗ ث ؤمِاء ممخل ت ببؼس ُظيً 

 ال حس جطخر في بحدي السثخين  
 خسي  ٌِىق كمىز ا

 ٓنُاث جاٍز  مسص ي ًنٜـه الدٛت.. ا

 ؤط ٞ البدود الؼاث١ت ندوء في وجه البلر 
 داٟنت حِت ي الىهن الجنىد حؼنجاث 

 الساًاث م ءاث ًن ػي حُٔي ها ٠ل ٗت ة
 لخجنب ٛس  ال٘ساغ.  

 النجىا طِا٤ إلا ث١ت لر ًسجدوا ما ًٜفهر من الىحدة 

 الٜمس ُوا لُلي
 البب ٜٗدان مصمن لباطت الخرٚو  

 الٜهىة نٍصٙ داخلي ٌٔٚس ؤحؼاءنا.

 نت نذ ه ِب ٜٗي  ًٜاوا النِاض في ٛظر الوىازت الا 
 وجاُنا املبخبظت. ًلّ ٛظوسة ب طد١ُُت وهى  

 الؼىاَز دُاماث من الجبع
 حؼ٘مال حٔوي ان١ظازاجنا التي  
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 اإلاُادًن ٟدماث شزٛاء 

ا    الصواًا جحخلن ال ١خيً 
 وجوسدنا.

 وؤنا وؤنذ

 ٛوسجان من الدا من ٗـُلخين مخخل٘خين
 ن حف ُن ُالر ًم١نه بًىاءنا مِا 

 16دون ؤن ًمىث.

وجٌهاااس الٜـاااُدة ٟخلااات الم٢انُااات، جسماااي بلاااى ُىإلاااات الااانف وجِلاااه ٓيااا  ماااسج ى بحااادود جٔساُٗااات، ٗهاااى ًخلاااٝ حالااات 

٠ابىطاااُت ُامااات مسج وااات با نظاااان دون ازج اهااااث م٢انُااات ؤو شمنُااات، مماااا ٌؼاااي  بلاااى  ج٘ااااٚ الٜااااثر باااين الهااار الجمعاااي 

 والٜلٝ الراحي ججاه الِالر اإلاٍسم والٜ ُ .

اااذ والبااٝ ؤن الِااالر ا إلاااٍسم والخااسء الاااري ًخحاادر ُنااه "مـااو٘ي الظااُد" ًىجاااد داخاال الؼاااُس فااى ن٘ااع الٛى

م١اان اال فااى الااىعى الااري ًااساه، ٍو
 
ا _ الااري ًىجااد فااى الخااازش، ًمش ؤن نظااد د٤ لٌ٘اات ُااالر زٜااافى بِااالر واٛعااى، ٗااةذا _ مجاااش 

جاصءا ال ًخجاّصؤ مان م٘اسداث الِاالر ٠ان الشانم مىجىدا فاى ذاجاه ولراجاه مظاخٜ  ُان ؤًات خأا ة، ٗاةن الِاالر الشٜاافى ٌِاّد 

ل الىاٛعى بلى زٜافى ل الداخلى هى ؤطلىء الىعى فى جحٍى
ّ
خىّجه بلُه، والخمش  .17اإلاِِؽ الري ٌِيا به الىعى ٍو

ت والفقدان والغيابص في ججزبت دمحم بدران.  وجخجاوز اإلاساًا حُف
ُّ
ٗةن جصءا من ٛ   الِالر ًنؼاإ بالخإُٟاد التفل

ِملت ز زُت ألابِاد ال نٜىي ُلى اطخِادتها مان ٛ لات الهاىاء، و ن ج٘لخاه وػا٣ُ وبوامء ٗمااشا٤ من الؼِىز بخ٘لخه ٟ

راباجااه،  ااه ِٟل١اات، وماااشا٤ مؼاأىال بُٔاااء الااراث ال٢لُاات ألاشلُاات الؼاااهدة ُلااى ػااٜاثه ُو الو٘اال ؤلانظاااني ًملاإ ٛٗس

ااذ الااري ًحاااو٤ ُٗااه الاا ِم ؤن ًلِااب دوزهااا ُٗ٘ظااد الِااالر ! ال ياا اء ًمل١ااه ذلاا٣  ُاج ااا ُلفهااا: إلااااذا جحخجااب فااي الٛى

اْز من اإلاِيا.  الو٘ل فى مىاجهت الِالر طىي ؤمنُاث ٛـُد ناٖش ٗو

 ًٜخي: دجٜى٤ ؿ

 ٠ان جادا ن الله ب

 ، ن٘ظه بالسحمتوؿٙ حُن 

 ، ج ١ي ٟشُسا

 ي.وجٔمم ُُنُها من ٗسن ما جس

.. 

 "الِمُان ال ًسون الله"

 اُواٛالها 

 نا الحظُنًدً ُّ الح١اًاث ٗي ط

 حدًدي له ملمع جدًد، مٜابل جنُه 
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 مض او

 ًخمخر ٗي ؿىث ُٓس م٘هىا 

 ٟإن الله ال ًساه!

... 

  ٤ جخساٟر حى٤ ا كسحت يال

 هصلي ٠ل ًىابؼ١ل 

 ال ِم جاثّ 

 ملبا" ن هِاا الله "ناٛف 

 ؿىاث جخداخل  ا

 ي يء،ء ً٘ظس ال ي اء

 آخس دوز ًلِب ن ؤال ِم حاو٤ 

 النف.ٗاٗظد 

 ؤمه ٠الِادة

 ٛـاثدُظس من جحصا ما ج

 ٗي النهسجلٜفها 

 من مل  ما هها 

 18الله.طُِد٤ هِاا 

..... 

 زبما ٛدز لي ؤن ؤجابّ هره اإلاساًا اإلا٘خخه واإلاخجاوزة فى دزاطت الحٜت.

 الالسمانيت والالمكانيت: .3

ىإلاخاه وجِلاه ٓيا  ُلاىي  م  نخماء الصميي واإلا٢اني  ؤو ما ُاٖس "باملجانُات" هاى وجاه مان ؤنظانت الانف ُو وال ٗز

ماسج ى بحاادود جٔساُٗاات وشمنُاات مُِناات، ٗمجانُاات الاانف جااإحي ماان ُاادا انخماثااه  زق مُِناات ؤو لؼااِب مِااين. وبلٔاااء 

ٜت ؤخسي  لٔاء الصمن،  ن الصمن ًم١ن بدزاٟه ُلى ؤنه م٢ان ١ٗسي  ٜٗـُدة ماا بِاد البدازات حِاالج  0اإلا٢ان هى هٍس

املجخمِاااااث، بألهاااا مسج واااات با نظااااان ماااان دون ازج اهاااااث  ًااااهسة بنظااااانُت ُاماااات ًم١اااان ؤن نخلمظاااها فااااي ؤي مجخمااااّ ماااان

تها  ت بااال بن ُلاااٍى جٔساُٗااات ؤو شمنُااات، جخخوااام حااادود ؤوهاألهاااا بلاااى الىجاااىد ؤلانظاااانم ٠لاااه، وال ٌِياااي ذلااا٣ ٠ىألهاااا ُلاااٍى

الخحخُاات الخُ٘اات جخجلااى فااي ؤلاًحاااء ال فااى ال ناااء، بذ ًجهاااز الخاااٍز  ، ٗاا  جـاادز ُنااه الااراث، جلاا٣ التااي جخلااذ ُاان هااىض 

الصمياي، وماان وجاىه ذلاا٣ ًهااىز الؼارزة والٜـااُدة الأ هات والىملاات التااي جنخجهاا ذاث حِاااًن الِاالر وجخإماال جناٛلاااجه 

.ُٝ اجه بىعي ان٘ـامي وههدوء ٗز  وم٘اٛز
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 التشذيز وجفتت املىضىع: .4

ا ِمااان الّنـاااىِؾ اإلاخخ اااه ُٜاااد  ـ 
ل
ااات، وؿااااز ن

ل
ت ماااا بِاااد البداز ظاااب الدؼااارًس ؤهمُخاااه ال١أااا ي فاااي ِػاااِسٍ،

ل
د
ْ
تاااي اٟ

،
ابِااات؛ ال

اادً
ل
ات ػ
ل
اٗ
ل
ش
ل
ااِثه فااي ٟ لل

ل
ـاىؾ اإلاخىالُات فااي ٗ ظالت ِمااْن الن 

ْ
ل ِمااْن ِطل

،
ا٢
ل
ؼ
ل
د ًل ف   الخ١٘ا٣، ؤْؿاا ل ل الان، اد  مْ ادؤ الخجااصئ ول ِ

ّ
ٟا
 
ة، ج دل

ؼرًس:
،
الد ذ ول ِْ الخ٘خ الّخ٣١٘ ول ي ول

ّ
ؼٌ
،
ع  الطخدامت  نظٝ الد اّطِ

 
 ج

 الظخاثس اإلارُىزة لِع هها خوب

 لِظذ مِدة للساحت ألابدًت الداٗ تة ّز طِألا 

 الدمم ال الُت ال جلُٝ هها ألاٟ٘ان اإلاظخِملت

 والبداثٝ الصاخسة آلان ؤمام٣ بالٌ ٤

ا  ال  همها بن ج ذ وحُد 

 19ؤو في صب ت ُ ٛت ُابسة ب٢لب

 التركيبي املشهدي: .5

اااسّي، و  ـل اااٝ املجاااش ال ل ُْ د؛ ِلخحٜ ااهل
ْ
اُت اإلاؼ ااااِث ِؿااانل ُّ اااد آل ِخمل ُْ ت هااايل ا ،ً د مااان ذلاا٣ هااارا الاانف إلاـاااو٘م محماااىد اإلاؼااهل

ت": ُّ  با لىن الخؼب
 
ؼسونل طوسا  ُو

ٌ
 واإلاِنىن ء "خمظت

 ّٛؽ  
 
ن ٠ىمت ؼٍس  خمظت  ُو

 
 منر

نا في وطى الداز اا ه   ٠انذ جّدحي جخأ   ألاًّ

ُيّي..
ّ
سألها الو

 
 ُلى ٗ

نا نا وجخأ    وآلانل وألاًاا حعجن 

اني ا جص٤ بِم  ٠لماِث ألٓا
ّ
 إلا

س هه-
ّ
ّنا نخدز

 
 ا ؿٔازا؛التي ٟ

ما بآخنا الىني  في الؼاَز الخلّ٘ي 
ّ
ل
 
٠- 

 في ٗاادي
 
 ُالٜت

 والدنُا بدؼتي، وازو  لظّتي.. حِمل لي ٗوي ة..

 جحذ البـي ة .. آ٠لها واناا .. ُند الُماا .

*** 

ن لْىحا  ؼٍس  خمظت  ُو
 
 منر

 بِـاه  
 
مظ٢ا ُ   م 

،
 ٠انل الؼ



   2021سنت ل  التاسعالمؤتمر العلمي السنوي جامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1226 

 

 

 

 ٟمن ًحبع  ألاٗسا ل في ٟ٘ه

د  آلايل  ّنا نسّدِ ّٔيي للـدي ٟو
 
 ٠الِـاٗي  ح

لى"  "طّ ِ  اطر زّب٣ ألُا

د  ال٢ىن،  ٗي  

 ونند  ي ٟمن مّظه ٛبٌع من ن ّىة.

*** 

ن جابىجا ؼٍس  خمظت  ُو
 
 منر

دا ُّ  جاٍز  اإلاىِث ج
 
 وؤّمي جحٍ٘

،  جحّدد الجٔساُٗا بؼاهِد ٛأ  

 ألاًاا بلىن الخىابِذ!
 
 وحِٖس

 ِي بالظىاد
ّ
 جد
 
نل طنت ؼٍس  ُو

 
 خمظت

 الظمساءهرِه الّٜد 
 
 ٌظت

 التي زّبذ الـأ ل حّتا ؿاز ػُخا

 وحُنما آجاها هللا اللٔى الِـبيّ 

ي وض ك ي ٛالذ:  ٗو

 بلُٖى الب ِب في جظدي!!
 
 مسح ا

*** 

 من الؼاي بالبلُب
 
ن ٠ىبا ؼٍس  خمظت  ُو

 
 منر

 مألناها
 
، وجازة

 
صِن جازة  ٛد امخألث بالب 

"
ّ
 با ناػُد وا٤ "طدُ 

و   مس 
 
ؼسونل ُاما  ُو

ٌ
 ا ًا وٓاشي خمظت

 ونحن  نؼاهد  ط ِع جىن مِا

ل  ونخّبيء الل ااث ُلى "الهازد دٌظ٣" وفي الظساٍو

لذ ال خىؾ؛ ل١ّجها الدنُا ًا ؿاحبي..  ج د،

خِب،
 
 ٗاطند زؤط٣ بلى ٟخ٘ي اإلا

 وكّ زؤك ي

 -في جُب ٛمُـ٣ 
 
 -ُند الٜلب جماما
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صن. ٞل ٗ  جبخئع" ًابنل الب  س "بني ؤنا ؤخى
ّ
 وجرٟ

*** 

 خمظت  
 
 من السؿاؾ منر

 
نل ٛلما ؼٍس  ُو

مظ٣  ؤؿابعي الخمع  ً  وؤاي 

مظ٣  براٟسحي  ً  ٟمن 
 
 جماما

ٜى٤: اٟخب "ًابن ال٢لب"  ٍو

ٞل ُلى بخىِج٣" ف زئٍا ـ   "وال جٜ

 ًا ؤاي،
 
ّساطا
 
ؼسونل ٟ  ُو

ٌ
 خمظت

ما هممذ  بال١خابت
ّ
 وال شالذ جسّدد  في ؤذني ٠ل

ؼسونل وؤنذل معي  ُو
ٌ
 خمظت

 زؤيل الِين
ٞل  وؤنا ؤزا

ى له  هللا"!!ٟم
ّ
 ُندما ججل

 
 20ن "زؤي الج ل د٠ا

دل  اااسل ْ٘ ااااُس  ُلاااى م 
،
اااص  ُٗاااه الؼ ِ

ّ
ٟس  ً ؛  ااِنماجّيِ اااِل الّظِ

مل ِل اااِت ال ِل ، مٜت باااا مااان ه ُ ااِسي  ِ
ّ
ااال  الؼ مل ِل حاااِى ً ااادو ال ا الن،

ل
ااار لااى هل ُل اِث ول

ااااا
ل
الي ال٢ ااااىل

ل
، ماااان خاااا ٤ ج ميااااّيِ

ااااا ٌظااااوا باإلاىنخاااااِش الص،  مل
ل
حااااِدر ، وٍ  ااااسّيِ

ـل ِد ال ل ااااهل
ْ
ِت اإلاخِاٛ اااات اإلاؼ ،ُ ااااِنماث اااااِهِد الّظِ

ل
اِث ؤْو اإلاؼ دزل

 واإلاخجاوزة، حُف جحل الِين محل ألانا جماما، مما ًادي بلى انحظاز جمالُاث  نِ٘ا٤ والؼِىز وبسوش الرهنُت. 

ٜاادانا للٓس اات فااي الخ٘ظااي  وهااى وجااه  اارهب ٟمااا٤ ؤبااى دًااب بلااى ؤن هاارا البلااى٤ ًمشاال انِااداما المااخ ٞ الِااالر ٗو ٍو

،  ن ٠ااال ج٘ظاااي  فاااي الجهاًااات هاااى حِ يااا  ُااان جملااا٣ ؤًااادًىلى ي للم٘ظاااس، ٗال١خابااات مااان 21ىه طاااٜىن ألاًااادًىلىجُامااان وجااا

 ٓيا  ٛابال 
 
، ٗتا ي الِاالر مٔلٜاا

 
وجهت النٌس هره جنإي الُىا ُن الخ٘ظي   ألها حؼِس ؤألها ال جمخلا٣ الِاالر ؤًادًىلىجُا

ـااا   الؼاااِس، ػاااِس اللبٌااات الساهنااات ػاااِس الأ هااات ملي والج٘هااار لاااادزاٞ ، ٍو ، ػاااِس الاااراث التاااي " الٌؼاااسنٜها وعاااي جااااٍز

 
 
 شمنُااا
 
ها حظااُا باُخ ازهااا لبٌاات منٜوِاات ٛاثماات فااي مااا ٢ًاااد ٢ًااىن انٜواُااا اللبٌاات باُخ ازهااا ولُاادة الخاااٍز ، باال جاادٟز

.." ّٝ  ُن ألهس الصمن اإلاخدٗ
 
 ٠لُا

ت السئٍت ؤو ال ازة اإلاس  ٍص ُب اإلاؼهدي باألهُاز الىحدة وتهدا مٟس ت للِالر.َو  ي التٟ   ٍٟص

 الالمعقىليت والتشابك الاختالطي والجزوع السزيالي: .6

ااصة ُمُٜاات فااي ؤلانظااان  الي كاامن نظااٝ الخ١٘اا٣ هااى ِٗاال جحااسز، بنااه ٍٓس بن الِ٘اال ألاطاكاا ي الااري ًٜااىا بااه الظااٍس

ت الِسبُااات بمااااء البدازااات بال حُنماااا انخسهاااذ فاااي  جناااَ  بلاااى جحواااُر ماااا ٌؼاااده بلاااى الِاااالر مااان ٛاااىانين. ولااار جخِماااد الؼاااٍِس

اات ماان مشاال جخااسء الااراٟسة باُخ ازهااا آلاات مدظاالوت،  امااذ بظلظاالت ماان ألاِٗااا٤ الخدميً  مِمااان اإلاىاجهاات والخإطااِع ٛو
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ت. ىانُجها الداللُت والنحٍى  وجدمي  طلوت اللٔت ٛو

ذ للؼاُسة آالء ٗىدة، جٜى٤:ونسي وجها من هرا الشمشل فى ٛـُدة   حلصون الٛى

ذ،  جإشمذ ٟشي ا من مخ شمت الٛى

 اإلاىاُُد في طٜٙ يجسحيُلٜذ 

 وجإملذ انظ٢اء البُاة

 ٠ل ي   ٠ان هادثا

مس بر٠اء م٘سن في السجابت.  ٍو

ذ ان ىبا بين ٗلاثين ػاطِين  ٠ان الٛى

نذ حلصونا  ٟو

 ًح ى بين مدي من ألاشمنت،

 ٜٗي ا

 وحراجي مشٜل بالب  ا

،ٙ  ل١ن خوىاحي لر جخٛى

 جمددث في الظاُت

أ ث هرا الباجص اللُٝ بين الِمس وا  ل٢ىن.ُو

 زؤًذ ٠ل ؤبناجي

اث جاءث ؤو طخنيء  الرًن ؤنج تهر في ؤٛو

 ؿاز ؤبناجي ؤح٘ادا وؤجدادا ل ِلهر ال ِم.

 وال٘لاء ؤطىد

 والسحر ؤطىد

 وهره الُٜامت طىداء

ذ ٠لب ؤطىد ًنِٝ ٠لما انتهذ طاُت  والٛى

 وبدؤث ؤخسي.

 ٗلر ؤزٝ ًىما باإلاىاُٛذ.

 ا،هجسني ح ُبي في ن٘ع الشانُت التي ًح يي ٗفه

ذ لِظّ البب والىداَ!  جمدد الٛى

 جمددث الشانُت ٗـازث حُىاث بإطسها
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 حُىاث ٠التي في اإلاظاٗت بين  ج ث اإلاٜوىزة وؤلاط٘لذ،

له،  في اإلاظاٗت بين اللىء ًو

،  بين السؿاؿت والللّ اإلامٚص

 بين الجظدًن في ط١ُنت الِناٚ،

 بُيي

 وبين انٜظامي اإلاخ١سز 

ذ ٗفها.  في حُاة ال ٛو

سي      اد ٍو ُت جلخُٜاان فاي منوٜات واحادة هاي "الخجٍس الُت والـاٗى ، ٗهارا ماا حاولاه 22الدٟخىزؿ   ٗلال ؤن الظاٍس

ت وؤُوىهاا دالالث جدًادة مان خا ٤ "الت ميا  ؤو الدؼا٘ي  اللٔاىي  ىا ُن ال٢لماث دالالتها اإلاإلٗى اإلاخـّىٗت ُندما نُص

ـاالت بااالج اات اإلاخ  باادالالث جدًاادة جااسج ى فااي الؼااِس الٜاادًر بنااَ  الاادالالث البظااُت والدنٍُى
 
ااا نع والخمااس وزبوهااا زمٍص

ااات لل٢لمااااث وبُواءهاااا دالالث  ااادي ًماااازض الِملُااات ذاتهاااا ؤي ناااَص الااادالالث اإلاإلٗى بِااااإلاهر ومىاجااادهر، والؼاااِس الخجٍس

ت. ت والؼٍِس   جدًدة دون مسجُِت طىي الخجسبت اللٍٔى

ُت  الُت والـٗى  من مظازء ؤلاههااا والٔماىق فاي وخ ؿت ألامس في هره النٜوت ؤن الخٜازء بين الظٍس
 
ٌِّد مظسبا

  ػِس البدازت الِسبُت وما بِدها.

 املسافت الدالليت وكسز أفق التىقع: .7

ااااثٙ للخوااااء مااان خااا ٤ جسطاااُمت جاٟبظاااىن الؼاااهي ة التاااي جحااادد  لٜاااد حااادد الااادزض اللظااااني البااادًف طاااذ ًو

اااسي جاٟبظاااىن ؤن ماهُااات الخوااااء واججاهاااه بنماااا جسجاااّ بلاااى  ه ُِااات الخوااااء ُامااات والخوااااء ألادااااي بؼااا٢ل خااااؾ. ٍو

ُ٘اااااات  نِ٘الُاااااات جااااااإحي للخِ ياااااا  ُاااااان اإلاسِطاااااال وه ُِخااااااه  اااااااثٙ دون ٓي هااااااا، ٗالًى ياااااا  اإلاسطاااااال ُلااااااى بحاااااادي هااااااره الًى جٟس

ُ٘ااااات ؤلانؼاااااااثُت  ااااال بلُااااااه وؤحىالاااااه، وؤماااااا الًى ُ٘اااااات ؤلاب ُٓتوؤلا هامُااااات  ٗخخِلاااااٝ باإلاسطل وانو اُاجاااااه الراجُااااات، ؤماااااا الًى

ت  ٗ ي جىهس السط  فاي ذاتهاا وجمنحهاا والؼٍِس
 
ُ٘ات التاي ججِال السطاالت هادٗا الت التي ًحملها الخوااء ألادااي وهاي الًى

ُ٘اات اإلاعجمُاات وجااىد ػاا٘سة م٘هىماات بااين هسفااي الخواااء واإلاسطاال  يااي الًى ِْ
ل
، وح
 
 ؤدبُااا
 
 –الؼاا٢ل الااري ًجِاال مجهااا نـااا

ين. اإلاسطل بلُه ، وؤخي ا جحٜٝ الىًُ٘ت  ند اهُت كمان ؿي وزة الخىاؿل بين ال  وٗس

ُااات هااي وحاادها التاااي جمياا ه مااان طااىاه ماان خوابااااث البُاااة الُىمُااات،  والبااٝ ؤن للخواااء الؼاااِسي خـُـاااث نُى

ُ٘اااات  ُ٘اااات ؤلاب ُٓاااات وهاااارا مااااا ُأاااا  ُنااااه جاٟبظااااىن بالًى لِاااال ؤهمهااااا اللٔاااات واطااااخِماالتها الخاؿاااات التااااي جخجاااااوش الًى

 
 
ااااا  لٍٔى
 
ت  التااااي ججِاااال السطااااالت بىؿاااا٘ها ُٟانااااا  فااااي ذاتهااااا. ٗااااةذا ٠ااااان ال١اااا ا الِااااادي ًنؼااااإ ُاااان ؤلانؼاااااثُت والؼااااٍِس

 
هاااادٗا

اات ان٢ِاطاااث م١دظاا ت باااإلاسان واإلال١اات، ٗااةن الخواااء الؼااِسي ؿااْى للٔاات ُاان وعااي وبدزاٞ، لِظااذ اللٔاات ُٗااه  مجمُى

ٙ لاراتها. هارا ٌِياي ؤن الخوااء الؼاِسي ٌظاعى بلاى خلاٝ لٔات خاؿات  مجسد ٛنااة ُ اىز الادالالث، بال هاي ٓاًات حظاخٛى

احاتهاااا، وحٔلُاااب الٜواااب الـاااىحي ُلاااى الٜواااب الاااداللي، بحُاااف جـااا   ال٢لمااات بػاااازة حاااسة  داخااال اللٔااات مااان خااا ٤ انٍص
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اااااجّ.  ٗ ااااي لٔاااات اطدؼااااساُٗت  ااااس ٛو حظاااا   فااااي خُااااا٤ اإلاخلٜااااي دون ُٛااااىد داللُاااات مظاااا ٜتر  ن هاااادٗها بزااااازة انِ٘ااااا٤ ال جٍٜس

 الِ مت اإلا١خىبت واإلاِيا املبدد.  بو ُِتها، ال حِٖس اخت ا٤ اإلاِيا بل جىطُّ وجلُِٝ بين السمص وال١٘سة، بين

ت ألاخاسي فاي هاره الخـُـااث الِامات،  وبذا ٠انذ ٛـُدة الن   في البدازات وماا بِادها حؼاتٞ  ماّ ألاناىاَ الؼاٍِس

اااّ، وهااارا ًاااخر ُأااا    ماااا مااان طاااىاها. مااان هاااره آلالُاااث ٟظاااس ؤٗاااٝ الخٛى
 
ااا بال ؤألهااا اُخمااادث آلُااااث ٗنُااات مُِنااات جمي هاااا نُى

، ومنحهاااا دالالث لِظاااذ لهاااا مااان ٛ ااال، وذلااا٣ ُأااا  خلخلااات ألال٘ااااي ُااان ُلااا تها الٜدًمااات للمعجااار الجمعاااي اإلاؼاااتٞ  ٍى

ِااااث اإلاخلٜاااي وم٘اجإجااااه  ُاااب باااين اإلادؼاااٌم مااان الااادالالث واإلاخ اُاااد، ألاماااس الاااري ً٘ضااا ي بو ُِخاااه بلاااى خلخلااات جٛى التٟ 

ها واٛاّ ٠ال ماا  حدار ال٘جىة والهصة ؤو مظاٗت الخىجس. ولِلها ذاث ال٘جىة والهصة واإلاظاٗت اإلاىجى  دة في زٜاٗت ًـٓى

 به المأ ز وزبماالم٘هىا.

اّ وزبماا ج٢ل٘اذ  ظس ؤٗٝ الخٛى ت ٟو لى هرا ألاطاض ؤؿ حذ ٛـُدة الن   في ٟشي  من الباالث حِمد بلى اإلا٘اٛز ُو

ات مٜـاىدة لخٜادًر ؤ٢ٗااز ػا ه  ٍس   حدار الهصة ؤو مظاٗت الخاىجسر حُاف ج١خاب الٜـاُدة بخٍٜس
 
داد لرل٣ طُِا في ؤلُا

ااات، وههااارا ج٢اااىن ه ُِااات الخلٜاااي ُلاااى م  بلاااى ؤٛ ااا ا دزجااااث اإلا٘اٛز
 
  حااادار هاااره الهاااصة وؿاااىال

 
 اػاااسة فاااي الواااس  ر جمهُااادا

 ٝ اث ًخر جحـُلها بوٍس ت ؤو م٘اٛز ّ الناجر ُن م٘اٛز إ ههرا ال١ظس ٓي  اإلاخٛى امخداد النف م اػسة واظُوت، لخ٘اجل

ااد اػااخٔلذ ٛـاا ُدة جظااازة الظااّس للؼاااُس لٜمااان محمااىد ُلااى هاارا ال٘لاااء الخٜاباال والخااىاشي والخناااًس واإلا٘اجااإة. ٛو

ات خاؿات ذاث ه ُِات حؼا١ُلُت جمالُات   م٘اٛز
ل
ات ل ٠اّل لٜوات مان لٜواتهاا زمٍص

ّ
ت من لٜواتها، لدؼا٢ الؼِسّي في مجمُى

ت فااي اللىحاات، اإلاظاااز ألاّو٤    جااىهس ال٘اُلُاات الؼااٍِس
ّ
ن ازنااين ػاا١ ُاات، ٗ٘ااي بحاادي اللٜواااث زطاار الؼاااُس مظاااٍز نُى

:اإلاخ
 
مأل مظاحتها ؤًلا صّي في الـىزة وهى  هُمن ُلى بازة اللىحت ٍو  مشل بدا٤ وال٘ساػت  ذي البلىز الؼِسّي اإلاٟس

 
 
ت ُّ  ؤم
 
 ج ٜم ال٘ساػت

رل 
ّ
 حتا جخِل

 ٛساءة النازِ 

 ٚ  دون ؤن جحت 

ر مان ؤّن الـا٘ت  ات  ًمن  الِ٘ل اإلالاَز ج ٜم دا٤ ال٘ساػات خاؿاُت الدًمىمات و طاخمساز والبُااة، ُلاى الآس ُّ ؤم

 ماان شخاار هااره الدًمىماات والبلااىز والبُاااة بح١اار داللتهااا الت اجُِاات التااي جلااِٙ ماان ٛااّىة الاادا٤ وشخمااه، 
 
جٜلال ٟشياا ا

ت ال ج١خمال بال حاين تها ى هاره الجملات بلاى الظاوس  ت ماّ طاُاٛها اإلاانظان ج ٜام ناٛـات الؼاٍِس ٓي  ؤن الجملت الؼاٍِس

ٜت الؼِسّي ال حٝ اإلاؼَس با حتا ، حُف جدخل ُلى ا
ّ
ت ال٘ساػت اإلاِل ُّ  محى ؤم

 
ر، وهى ًٜت   م دثُا

ّ
لِ٘ل اإلالاَز جخِل

ات، ومان  ُّ ر مان ؤجال مىاجهات ؤم
ّ
ه، ومن زر جخحدد بلٌ٘ت ٛساءة، وهي جلااُٙ مان ٛاّىة حلاىز الِ٘ال جاخِل  ٗٛى

 
ا بـٍس

 ال ًم١ن ٗهمه بال بِد
 
 وم٘اِزٛا

 
 ًاهسا

 
احا  دون ؤن  زّر جن٘خ  ُلى ه ُِت اإلاٜسوء الناز الري ًحٜٝ انٍص

 
اطخ١ماله داللُا

ر، وبااارل٣ 
ّ
ر، وج٘اااادي  حتااا اٚ ههاااا هاااى ملااامىن هااارا الاااخِل

ّ
، ُلاااى النحاااى الاااري ج٢اااىن ُٗاااه النااااز هاااي ماااادة الاااخِل ًحتاااٚ 

ر البُاة وجخ٘ادي اإلاىث.
ّ
ف ال٘ساػت من ؤمُتها حين جخِل

ّ
 جخخل

ف ؤماااس ال ًم١ااان النٌاااس ب   فاااي الااانل
 
 جمالُاااا

 
ظاااٜا
ل
ااات ن ٘اٛز

 
لُاااه بمِاااص٤  ُااان آٗااااٚ الخجسباااِت البُاجُاااِت بن، اُخمااااد بنُااات اإلا

ماالّي ٗياّي وماا هاى حُااحّي ًاىمّي  ت  بين ما هى جل ه الؼاُس من ٛنىاث  حىاٍز
د  ِٜ والجمالُِت للؼاُس، وما ًدّٗ بلى هرا ما ٌِ

ِٙ ال اااِت، ًاااسج ى لااادي الؼااااُِس اإلاِاؿاااِس بااااإلاٛى ِت للبُااااِة والٜـاااُدة . ٗااااةن الخِ يااا  باإلا٘اٛز جااادلِي مااان فاااي مٜازبخاااِه الؼاااٍِس
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ات هاي الىطاُلت  البُاة والِـس، وما ٌؼىبه من ؿساَ ًجِل الِ٘ال ًسجواي مان ؤحلاان الا  مِياا، حُاف جـا   اإلا٘اٛز

 الىحُدة التي جٜسز اإلاِيا باٗت اق خلُ٘ت لجمُّ مٌاهِس الـساَ في هرا الِـس.

 انقطاع الزسالت وانكسارها وجحطمها وهدمها:  .8

ااااا ت اإلاِاؿااااسة ر التااااي حِخماااد هااااره آلالُااات ُلااااى ١ٗاااسة  نٍص   ؤو الِااادو٤ التااااي ٗسكاااذ طاااالوتها الظااا بُت ُلااااى الؼاااٍِس

ااات،  –الهااادا  –الخحواااُر  –جِلاااذ مـاااولباث و ال١ظاااس  ااات ؤو الظاااُاُٛت / اإلاسجُِااات  ؤو ال١ٍ٘س الٜواااّ   لل نُااات النحٍى

ت ااا ، وماان زاار الؼااٍِس ٜاات اإلاشلااى للىؿااى٤ بلااى  نٍص بم٘هىمهااا  مـااولباث لهااا دوزهااا فااي الِماال الؼااِسي بىؿاا٘ها الوٍس

ؽ  اإلاِاؿاااس، ألاماااس الاااري ؤٗاااادث مناااه ٛـاااُدة الن ااا  وحاولاااذ جاااادة جحُٜاااٝ هاااره آلالُاااتر مماااا جِااال ؤلازبااااٞ ؤو الدؼاااَى

 ؤطاطُت 
 
 بل الشمت لٜـُدة الن   :’ طمت

 الجَى امسؤة جخِسي 

اباث
،
 في طٚى البو

ن  ت   مل ن ٛد، ٛمُـ٣ ًا بن الِلٍى ن 000مل ن  000  مل    مل

 زانُت في ال دِء 

 ّ السء  ٛمُفل ألاحصانرخل

 هل خلّ السء ٛمُف النىا  

 ، وؤزوزو ... ر
 و ؤػاز بلى حؼد بٜاًا دإلاىنل

 ال ٓالب باله ال ُاؿر من هرا الصمن 

   ؤو طىن الؼسهي 
 
 بال و الجلوت

 ؤو ٠إض ُـي  .. آ .... كس ... 

لت حِخمد آلُت انٜواَ السطاالت مان خا ٤ جٜنُااث ال٘اس  واّ الداللات ُلاى هرا مٜوّ من ٛـُدة هٍى اْ والانٜى ٛو

ت فااي جإطااِع  ُبااي والنحااىير ههاادٖ جحُٜااٝ اإلاٜـاادًت ال٘نُاات والااصش باااإلاخلٜي بلااى جااى الاانف للمؼاااٟز هااى٤ طااُاٛها التٟ 

ُاات وطااد ال٘سآاااث اإلات وٟاات ٗالٜـااُدة ج اادو ٓياا  ٛااادزة  0بنُاات الخواااء الداللُاات ماان خاا ٤ بٟمااا٤ الاادالالث اإلاٜوى

ُٙ بنُت الخجاوز و نٜواَر ٍو ادو الظاوس الشالاف : ُلى بًـا٤ زطالتها بىكى   ندُ ت وجًى جت ال ت  في جساُٟ ها اللٍٔى

اات   مااان  د ٛمُـااا٣ل ًاااا بااان الِلٍى
،
   ر منٜوِاااا ُماااا ٛ لاااه ممااا ٌظاااخ٘ص ذهنُااات الٜاااازتر ٗلااا  ُماااا 000  مااان 000وماان ٛااااا

بُاااات اُخ اهُاااات مخمشلاااات فااااي مظاااااحاث ال ُاااااق واطااااخِما٤ ال ُااااب ججٍس ي هااااا. ًخخلاااال الاااانف ماااان ؤاُل بااااسوٖ والاااانٜى ٓو

ت، وج٘ااااخ   ؤٜٗااااا للخااااٚس وؤلابداُُاااات النابلاااات بااااسئي  خ اااااز بلااااى الٜااااساءة ال ـااااٍس ٗالٜـااااُدة ُمىمااااا ٠الُٔساُٗاااات حُِااااد ُ 

اجُت والجمالُت، احخ٘اء بالراث باُخ ازها مٜىما من مٜىماث نـُت جدًدة . ت بمحمىالتها اإلاىكُى ت زٍس  ػٍِس

 انهيار املزكش وغياب ألايديىلىجيا: .9

اه وجناازسه وحِادد ؤنماهاه؛ ذلا٣  ن السئٍات        لر ٌِد للٜـُدة بازة ج٘اُم مجهاا، بال ؤؿا حذ طامت ؤلانخااش جنُى

وألاًادًىلىجُا األهازجاا مِاا، واألهاازث مِهماا الاراث، هنااٞ ماىث إلا٘هاىا الاراث والاىعى ال١لاى لُحال محلاه الاىعى الجصجااي 

اااص وال وػاااثج زابوااات. وجتاا او  النـاااىؾ باااين البكاا ي فاااى الٔالااب وه١ااارا ج اادو ؿاااىز ولٜواااث وملبااااث ول٘خاااا ث بٔياا  مٟس
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اإلاخ٘جاااس ُاهُ٘اااا والجااااٖ فاااى ًااال بلٔااااء للاااراث التاااا حِااااني لـاااالي الاااراث التاااي حِااااًن وج لااإ حؼاااٌفها ب جااار حؼاااٌي ماااا 

تها. لٍى د األهازث واحدًتها ُو  حِاًنه ٛو

 انكماش الفضاء: .11

٘ي ػ ه مولٝ لآلخس، مما ؤٗض ا بلى  ن١ماغ بلى ٟسد ِٗل م الٕ ُٗه لؤُان آلاخس الجماعي ًخحى٤ ألامس بلى ن

ٗلااااااء الاااااراث، وجٜلاااااف الِاااااالر ، ودخاااااى٤ الخجسبااااات بلاااااى هاااااىض ٛهاااااسي باااااالٖٔس اإلألٜااااات وآلامنااااات جلااااا٣ التاااااي ال جدظاااااّ بال 

ه من ٠ىابِع وخُاالث جامحت وجىجساث .  لهىاجع الـىث اإلا٘سد وهمىمه ونصوُاجه وخُ اجه وم حٌاجه، وما ًلٟى

ياا  ُلااى الااراث ؤٗضاا ا بلااى ممازطاات اخت الُاات لآلخااس فااى ػاا٢ل ؤمُاال بلااى  ول١اان ؤًاان آلاخااس فااى هااره الخجسباات  بن التٟ 

 ؤلاًسوطُت اإلاساثُت في شي ؿىفي، مّ هىض بالجظد الؼهىاني بجصثُاجه وج٘اؿُله.

 استجابت الجمهىر وجفاعله مع نسق التفكك:

ت الجدًادة فاى ان٘جازهاا ألاخيا  ال نظخوُّ ؤن نخالٙ البُٜٜت ٗنٜس باطخجابت واضبت من ٛ ال املجخ ماّ للؼاٍِس

ُااه، والظاااا٤ الااري ًوااس   ٗاات، ومخلٜ ين: بااين منااخج الشٜا الااري ؤًهااسث جمش جااه طاال٘ا، ٗشماات ٛوُِاات حادزاات بااين الوااٗس

ن٘ظااه آلان وبةلبااا : بذا ٠ااان النظااٝ اإلالاامس للخ١٘اا٣ ناااجج ومااىاثر لنظااٝ ًاااهس ُلااى اإلاظااخىي الشٜااافي، حاااٟر للسئٍاات 

 ت ؤًلا ُلى ج١َسع ؿىز الخ٣١٘، ٗلماذا ال ًٜ ل ٛوُِا ما ؤٗسشجه هره الشٜاٗت املجخمُِت الٜاثم

نُات، مجظادا  بنيي ال ؤُخٜد ؤننا نىاجه ؤشمت في ؤلابداَ الؼِسي ٜٗد جمخلاذ ُناه الشٜاٗات حاام  جُناتهاا الخ٢ٍى

اااص وج٘خخاااه وج١١٘اااه. ألاشمااات البُُٜٜااات فاااى طاااُاٚ الشٜاٗااات ذاجاااه، ُٗٔااااء  زئٍاااا الِاااالر البالُااات ، التاااي حاااددتها باألهُااااز اإلاٟس

ألاًاادًىلىجُا ، ون٘ااي آلاخااس ، وجٜلااُف ال٘لاااء وتهمِؼااه ، ٠لهااا ُىاماال ٌِِؼااها ؤلانظااان الِساااي فااى ٠اال بٜاااَ ؤٛوااازه، 

ومااان زااار ًم١ااان ؤن نسجااااّ ُااادا الخىاؿااال بلاااى الااااداّٗ الظااا٢ُىلى ي الاااري ًحمااال آلاخااااس الجمهاااىز ُلاااى جٜلاااُف ٗلاااااثه 

ىاإلاااه، مااّ ُاىالر ًحماال حُالهااا هاااجع الخااٖى وزٓ اات اطاخجابت للبٌاات زاهناات ؤطاطااها الخ١٘اا وِاا مااّ آلاخااس ُو ٣، ٛو

ا  ٠م ال جٜخلِها من خُاز ال٘سدًت.   الخ ؾ. جل٣ السئٍت الوآىزٍت التي حٔلٝ نىاٗر الٍس

اد نسجاّ ماا ؤطاامُه الخ٘اُال اإلاهاصوا بلاى بنُات الشٜاٗاات  بن النظاٝ اإلالامس للخ١٘ا٣ ٌِااني ٛادز الخ٘اُاال اإلاهاصوا ، ٛو

الٜاثمااات ُلاااى الشناثُااات: بذ حؼاااي  الشٜاٗااات فاااى مِناهاااا ال١لاااي بلاااى ؿااالت باااين حلاااازة مخـىؿااات وبنظاااانُت ٠ىنُااات.  ُمىماااا

والبا٤ ؤن البلازة املخـىؿت ٛد جخخاز مـي  وج١سض له وججمّ ُلُات وجادّٗ بلُاه ل١جهاا ال جاخم١ن ؤبادا مان ج٘اادي 

ت و جحااااد ألا  ماااس الاااري ١ً ااال الخ٘اُااال اإلاؼاااوىز باااين ٛوباااي ُاااساٞ وػااا٣ُ ماااّ ؤلانظاااانُت ال٢ىنُااات التاااا ج٘لااال الِلاااٍى

ب ُلي. ت اٖ بمٜىلت هىزاض الؼهي ة ما من ي يء بنظاني ٍٓس  لدًنا ُ 
 
ـ   بدهُا  الـلت ٍو

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اإلاساجّ:

ت الِامت لل١خاء، الٜاهسة، ؤحمد ُ    .1 ُٜي، م١خ ت ألاطسة، الهُ ت اإلاـٍس  .2013د اإلاِوي يجاشي، الؼِس ٗز

ما٤ ال٢املت ، املجلد ألاو٤ ، داز الِىدة، بي وث، ن .2  .1971، 1ؤدونِع، ألُا
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 .٢٧٩١ؤدونِع، شمن الؼِس، داز الِىدة، بي وث،  .3

الُت، داز الظا ي. ن .4 ُت والظٍس  .1995، 2ؤدونِع: الـٗى

ُُل الـُ٘ي، بِ اث نٜد الؼِس ُند الِسء من الجاهلُت بلى الِـس البدًف، داز الٜلر، بطما .5

ذ،  . 1974ال٢ٍى

، دزوض في الظُمُاثُاث، داز جىبٜا٤ للنؼس، الداز ال ُلاء،  .6  .87-86، ؾ 1980حنىن اإلا اٞز

، الو ِت  ؤبى حُان الخىحُدي: اإلاٜابظاث،  جحُٜٝ حظن الظندواي،  داز ال١خاء ؤلاط مي، الٜاهسة .7

 22، ؾ1992الشانُت، 

 .140، ؾ 1983ؿ   ُ د الـ ىز، حُاحي في الؼِس، داز بٛسؤ، بي وث،  .8

ت ألامل للو اُت والنؼس،  .9 ت اإلاِاؿسة،  ػٟس  .1996ؿ   ٗلل، ؤطالُب الؼٍِس

ت الِامت لل  . .10 ت والخو ُٝ، الهُ ت اإلاـٍس ت الخجدًد الؼِسي في اإلا جس بين النٌٍس ١خاء، ُ دالب١ُر بل ّ، حٟس

 ا. 1980

 .1965ُ د اللي دًاء، ُ اض الِٜاد ناٛدا، الداز الِسبُت للو اُت والنؼس، الٜاهسة،  .11

ص الشٜافي الِساي، الداز ال ُلاء،  -ُ د هللا الٔرامي، النٜد الشٜافي .12 ٛساءة في ألانظاٚ الشٜاُٗت الِسبُت، اإلاٟس

 .2001، 2اإلأسء، ن

ت، داز ال١٘س الِساي،  ُص الدًن بطماُُل، الؼِس الِساي اإلاِاؿس: .13 ىاهسه ال٘نُت واإلاِنٍى ٛلاًاه ًو

 . 1978الٜاهسة،

 .1921، 2الِٜاد و باالػت اٞ مّ اإلااشني ، الدًىان في ألادء والنٜد، داز الؼِب، الٜاهسة، ن .14

ل نان،  -ٟما٤ ؤبى دًب، جمالُاث الخجاوز ؤو حؼاب٣ ال٘لاءاث ؤلابداُُت ، داز الِلر للم ًين، بي وث .15

 ٢٧٧٩ولى، الو ِت ألا 

 .1975ماجد الظامساجي، زطاثل الظُاء، داز الولُِت، بي وث  .16

 .1955  مندوز، الؼِس اإلاـسي بِد ػى ي، داز الجهلت للو اُت والنؼس، الٜاهسة،  .17

 .2016مجلت الشٜاٗت الجدًدة، ملٙ ؤلابداَ الؼِسي الساهن، الهُ ت الِامت لٜـىز الشٜاٗت، الٜاهسة،  .18

ذ،مـو٘م ُ دالٔيي،   .19  .1994ججاه الٜىمي في السواًت، املجلع الىهيي للشٜاٗات و ال٘ناىن وآلاداء، ال٢ٍى

 .1960، 6مُخاثُل نُِمت، الٔسبا٤، داز ؿادز للو اُت والنؼس، بي وث، ن .20

ًىطٙ ب٢از، بناء الٜـُدة الِسبُت في النٜد الِساي الٜدًر في كىء النٜد البدًف، داز ألاندلع، بي وث،  .21

 .1983، 2ن

 .1980دمؼٝ ،  –طامي الُىطٙ، الؼِس الِساي اإلاِاؿس، بجحاد ال١خاء الِسء ًىطٙ  .22

ٜافي: الؼِس الجاهلي نمىذجا، اإلااطظت الِسبُت للدزاطاث والنؼس،  .23
ّ
ًىطٙ ُلُماث، جمالُاث الخحلُل الش

   .2004، 1بي وث ، ل نان، ن
                                                 

لراءة فً األنساق الثمافٌة العربٌة، المركز الثمافً العربً، الدار البٌضاء،  -عبد هللا الغذامً، النمد الثمافً .1

 . 77، ص2001، 2المغرب، ط
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، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، مافً: الشعر الجاهلً نموذجاث  جمالٌات التحلٌل الٌوسف علٌمات،  .2

 .35، ص2004، 1بٌروت ، لبنان، ط
إسماعٌل  : ففً حٌن ٌرىوضرورة تعاضد أجزائها ختلف الدراسون فً تحدٌد أول من نادي بوحدة المصٌدةا .1

ٌعمد الزعامة للعماد،  عبد الحً دٌابإلى وجوب تحمٌمها، نجد أن حسٌن المرصفً هو أول من دعا  الصٌفً
البداٌة الحمٌمٌة لصاحبً  ٌوسف بكار ٌجعلفً حٌن مطران فً المحل األول، أما دمحم مندور فٌحل خلٌل 

  اسما للوحدة المطلوبة.« الوحدة المعنوٌة»الدٌوان )العماد والمازنً( اللذٌن ارتضٌا 
ل الصٌفً، بٌئات نمد الشعر عند العرب من الجاهلٌة إلى العصر الحدٌث، دار راجع فً هذا الصدد، إسماعٌ

. وراجع، عبد الحً دٌاب، عباس العماد نالدا، الدار العربٌة للطباعة والنشر، 136، ص1974الملم، الكوٌت،

. وراجع أٌضا، دمحم مندور، الشعر المصري بعد شولً، دار النهضة 428-410، ص 1965الماهرة، 

. وانظر، ٌوسف بكار، بناء المصٌدة العربٌة فً النمد العربً المدٌم 22، ص1955عة والنشر، الماهرة، للطبا

 .288، ص 1983، 2فً ضوء النمد الحدٌث، دار األندلس، بٌروت، ط
عمد العماد وزمالؤه إلى إثبات ما فً لصٌد أحمد شولً من تفكن، واتخذوا مثاال على ذلن لصٌدته فً رثاء .    4

 فى كامل التً مطلعها: مصط

 المشرلان علٌن ٌنتحبان        لاصٌهما فً مأتم والد انً                              

وهى لصٌدة مكونة من أربعة وستٌن بٌتا بدت لهم  مشتتة ال روح لها وال سٌاق وال شعور ٌنتظمها وٌؤلف 

ماد فً دراسة لصائد شولً وكشف ما بها من بٌنها. الرأي الذي أٌده أٌضا مٌخائٌل نعٌمة منتهجا نهج الع

 تفكن وإحالة وتملٌد وولع بالعرضً دون الجوهري.

، 1921، 2انظر، العماد ) باالشتران مع المازنً(، الدٌوان فً األدب والنمد، دار الشعب، الماهرة، ط

، 1961، 6. وانظر كذلن، مٌخائٌل نعٌمة، الغربال، دار صادر للطباعة والنشر، بٌروت، ط136-132ص

 .154 -145ص 
عبدالحكٌم بلبع، حركة التجدٌد الشعري فً المهجر بٌن النظرٌة والتطبٌك، الهٌئة المصرٌة العامة .    انظر، 5

 .224ص م، 1980للكتاب، 
 .٥٤-٥٤، ص ٢٧٩١أدونٌس، زمن الشعر، دار العودة، بٌروت، .    6
وجود العضوٌة فً الشعر المدٌم، معتبرٌن غٌابها نمٌصة  دارت معارن فعلٌة حول هذه المسألة بٌن من أنكروا.    7

إخضاع التراث الشعري لمموالت معاصرة، ومن زعموا أنهم  فٌه، ومن أنكروا وجودها من منطلك رفض

النمد الحدٌث  بها استطاعوا أن ٌكشفوا وجود الوحدة فً الشعر المدٌم وٌثبتوا بذلن فضٌلة علٌا له ٌتغنى

  .، على نحو ما فعل طه حسٌن فً كتابه من حدٌث الشعر والنثرالخٌال الخالق وٌعتبرها سمة من سمات
فً شتً  مكانة مركزٌة تماما تجلت فً أبهى صورة لها فً سعً جٌل كامل من المبدعٌن نسك التعاضد شغل.   8

واٌة، تعاضدا ووحدة عمٌمة، وٌمكن أن نعد كتابة األجزاء فً الرإلى إنتاج نصوص تمتلن  أجناس اإلبداع

فً تنظٌر المنظرٌن للحداثة  النسك هذا كذلن تجلت مركزٌةوبزوغ الرواٌة االجتماعٌة ضربا من تحكم النسك. 

 راجع: عز الدٌن إسماعٌل، فً مرحلتها التكوٌنٌة، وفً تأثٌر هذا التنظٌر على أعمال كتاب ال ٌحصون.دبٌة األ

. وراجع أٌضا، 1978،الماهرة، دار الفكر العربً ،ٌةلضاٌاه وظواهره الفنٌة والمعنو الشعر العربً المعاصر:

 .1994، الكوٌت،المجلس الوطنً للثمافـة و الفنـون واآلداب ،االتجاه المومً فً الرواٌة، عبدالغنًمصطفى 
   .85، ص1975ماجد السامرائً، رسائل السٌاب، دار الطلٌعة، بٌروت  .   9
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، الماهرة، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مكتبة األسرةً، انظر، أحمد عبد المعطً حجازي، الشعر رفٌم  10

 .142، ص 2113
 .141، ص 1983. صالح عبد الصبور، حٌاتً فً الشعر، دار إلرأ، بٌروت،  11
 .133، ص 1981دمشك ،  –الشعر العربً المعاصر، إتحاد الكتاب العرب  ،ٌوسف سامً الٌوسف.  12
 .427ص  ،1971، 1دار العودة، بٌروت، ط د األول ،الكاملة ، المجل أدونٌس، األعمال . 13
 .262أدونٌس، األعمال الكاملة ، المجلد األول ، ص .  14
أبو حٌان التوحٌدي: الممابسات،  تحمٌك حسن السندوبً،  دار الكتاب اإلسالمً، الماهرة ، الطبعة الثانٌة، .  15

 .222، ص1992
 - 71، ص2116الراهن، الهٌئة العامة لمصور الثمافة، الماهرة، مجلة الثمافة الجدٌدة، ملف اإلبداع الشعري  16

119 
 .87-86، ص 1981انظر، حنون المبارن، دروس فً السٌمٌائٌات، دار توبمال للنشر، الدار البٌضاء،  17
 .75. المرجع السابك، ص  18
 .83مجلة الثمافة الجدٌدة، ملف اإلبداع الشعري الراهن،، ص  .19
 111ص  جدٌدة، ملف اإلبداع الشعري الراهن،مجلة الثمافة ال.  20
لبنان،  -جمالٌات التجاور أو تشابن الفضاءات اإلبداعٌة ، كمال أبو دٌب، دار العلم للمالٌٌن، بٌروت انظر،  21

 .31،  ص ٢٧٧٩الطبعة األولى، 
انظر   .381ص  ،1996 ،نشرلشركة األمل للطباعة وا ، أسالٌب الشعرٌة المعاصرة ،صالح فضلانظر،  22

 .25ص  ،1995 ،2أدونٌس: الصوفٌة والسرٌالٌة، دار السالً. ط كذلن،
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قصيذة الومضت يف األدب األردوي بني الىظريت والتطبيق " كمائه الغياب " 
 للشاعر عالء الذيه غرايبت أمنورجا  

 
 عبذ اهلل حممذ الربيعالباحث: 

 جامعت جرش / األردن

  -امللخص:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ّذ قفُذة الىم
ُ
مت مً ألاهماه الجذًذة التي اظخدذزذ في القفُذة الّشبُت، فهي ح

قفُذة الىطج الفني، خُث ؤنها حعخفض ِقل اإلاخلقي وفنشه، بّذد قلُل مً الهلماث بلٕت منثفت 

ومخخفشة، لما ؤنها في خاجمتها جشلض ِلى بزاسة الذهؽت، فهي حعمذ للمخلقي بةِماى فنشة 

دبُت لفو مّشفت ألاوعاا اإلاممشة في الىقو ولّلها اهدؽشث واظخخذام مل مهاساجه الثقافُت ولا 

ا خاـاو  ؼٍّش
ً
ً ختى ؤـبدذ ؼنال  في العبُّيُاث مً القشن الّؽٍش

خي لقفُذة الىممت، وؤهم مً  وهدً في دساظدىا هزه ظيخّشف ِلى الخإـُل الخاٍس

الُٕاب( للؽاِش لخب فيها في ألادب ألاسدوي، لما ظيخّشف ِلى ظماتها مً خالى دًىان )لماثً 

 ألاسدوي ِالء الذًً ٔشاًبهو
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 -املقذمت:
همُتها واإلاىهج اإلاخبْ فيها، ومً زمَّ اقخمذ وبُّت الذساظت ؤن جهىن هىاك مقذمت بُيذ فيها مؽهلت الذساظت وؤ

 الخذًث مفهىم ًِ قفُذة الىممت ومبدثحن ِلى الىدى الخالي:

خي للصيذة الىمضت. : الخإصيل الخاٍس
ً
 ؤوال

 :
ً
 كصيذة الىمضت في ألادب ألاسدوي )همائن الغياب( للشاعش عالء الذًن غشاًبه.ثاهيا

خي للصيذة الىمضت. : الخإصيل الخاٍس  املبحث ألاٌو

: ظشقِذ الّىٍش، وؤومَن فالٌن: ؤؼاس بؼاسة خفُت 
ُ
، وؤوَمَمِذ اإلاشؤة

ً
 مً ومَن البرُا: إلاْ خفُفا

ً
الىممت لٕت

ق وؤلاؼشااو(1)
ُ
ق وؤلالاءة والخإل مّان والبًر

ّ
 و وفي هزا اإلاّنى ش يٌء ِمً الل

ىالح فهي قفُذة الذفقت الؽّىسٍت الىاخذة، ؤو خالت واخذة ًقىم ِليها الى  ؤما في لـا
ً
ق، حّذُّ همىا

 مً ؤهماه القفُذة الّشبُت 
ً
 مً الهلماث والعىىس، بلٕت بعُىت (2)حذًذا

ً
بني في الٕالب ِلى ِذد مدذود حذا

ُ
، ج

 مختزلت ومخخفشة، حّخمذ بؽهل لبحر ِلى الخنثُف ولاختزاى ولاقخفاد اللٕىيو

 
ً
 ؤخز خحًزا لبحرا

ً
 بىاثُا

ً
 ؤو ؤظلىبا

ً
ا  ؼٍّش

ً
مً اهخمام الىقاد والباخثحن في ِفشها  وحّذ قفُذة الىممت ؼنال

الخذًث، وال ظُما بّذ لجىء الؽّشاء بلى الىٍم في هزا الىمي الؽّشي الجذًذ، الزي له مً الدفاثق والخقىُاث 

حره ما ًمحزه ًِ  ْ واإلافاجئ ٔو ألاظلىبُت ماإلدهاػ والخنثُف وؤلاًجاص، وقىة ؤلاًداء والجزوُ هدى الدخام العَش

ل  توالقفُذة الىٍى

ْ، ـىسة في مىخهى الٕشابت مً خُث البىاء الفني، "بنها  وهزه الفىسة التي حّخمذ الىمُن ؤو البرا العَش

ّقذ بحن ؤوامش وزُقت ومىىقُت، تهض  ّت مفاحئت ًلخقىها الدُاى ببراِت فاثقت مً مؽاهذاث الىاقْ، َو لقىاث ظَش

 و(3)لُت الخلقي وألالفت"الدُاى بٕشابتها، وما فيها مً ِىفش اإلافاحئت وؤلامخاُ وحما

الُىثحرة، والخىقُّت، اللمدت،  :لم ًخفق الباخثىن ِلى معمى واخذ لها، فىجذها بدعمُاث مخخلفت منها

حر رلو، ولنىىا هدً  الالفخت، اإلاىمىمت، الخلنغ الؽّشي، قفُذة اإلاؽهذ، قفُذة الداوشة وقفُذة الفنشةووو ٔو

 تو في دساظدىا هزه ظىّخمذ مفىلح قفُذة الىمم

 في حزوس وؤـل هزه القفُذة، فقذ رهب بّن الباخثحن بلى ؤن قفُذة الىممت حّىد 
ً
لما اخخلفىا ؤًما

بلى الخىقُّاث، التي حّنى بـ:" النخابت ِلى الخىاش ي الشقاُ والقفق بما ٌّخمذه الهاجب مً ؤمش الىالًاث واإلاهاجباث 

و ومثاى رلو ما حاء ًِ الدلُفت (4"(مش حلُل ومىفب خفُلفي ألامىس اإلاخّلقت باإلاملنت والخدذر في اإلاٍالم، وهى ؤ

احشص على ؤبي بنش في جىقُّه ِلى سظالت خالذ بً الىلُذ الزي لخب ٌعدؽحره في ؤمش الخشب، فهان سد ؤبى بنش " 

وألهمُت الخىقُّاث وخاـت في الّفش الّباس ي فقذ جىافغ " البلٕاء في جدفُلها،  و(5"(املىث جىهب لً الحياة

ت وفىىنها" ىفللىق  و(6)فيها ِلى ؤظالُب البأل

: ؤما قفُذة 
ً
ومً ؤصخاب هزا الشؤي ِض الذًً اإلاىاـشة، ورلو في بخذي خىاساجه الصخفُت قاثال

، فىالدتها ِىذي ِشبُت اإلايؽإ، زـم الخىكيعاث العباسيتم، بخإزحر فنشة ٤٦٩١الخىقُّـت فقذ لخبتها مىز ِام 

، زم ًىلق (8) "الُاباهُت بخإزحر الترحماث، وبّن خفـاثق "العـىهِذ " (7) ىالهاًىاظخفذُث مً فنشة قفُذة " 

فت قفحرة، راث خخام خاظم ومفخىح، وجمخلو ِادة 
َّ
قىى:" هي قفُذة وممت منث ِليها اظم قفُذة الخىقُّت، ٍو
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ت، وهي جخخلف ًِ القفُذة القفحرة، فهّل جىقُّت قفُذة قفحرة، ولنً لِعذ لـل قفـُ ذة قفحرة مفاسقـت ؼٍّش

 و(9)جىقُّت"

ولّل قفُذة الىممت والخىقُّت لهما ؤوحه حؽابه لبحرة مً خُث ؤلاًجاص والخنثُف، وقىة اإلاّنى وقفش 

 الدجم، ومْ رلو جبقى قفُذة الىممت معخقلت ًِ الخىقُّت ومخخلفت ِنهاو

ت هي هخاج رلو الخإزش باآلداب الٕشبُت وه "ألابُجشما" التي  " يوهجذ هىاك سؤي آخش ًشي ؤن الىممت الؽٍّش

لى ؼىاهذ القبىس، وهى ؤن ًنخب ؤهل  ق، في ـىسة هقىػ ِلى آلاهُت ؤو ألاداة، ِو ٍش حّخبر فىا قذًم وؽإ ِىذ ؤلٔا

اإلاخىفي بِخا ؤو بِخحن مً الؽّش في بًجاص ؼذًذ ًازشان في الىفغ القاسثت ؤو اإلاخلقي باونهما اإلافاسقت، وال ًخلى هزا 

ت   (10) "الؽاِش مً خنمت قٍى

جب ؤن ؤِترف باوي ال   بهزا في لخابه " حىت الؽىك" فىجذه ًقىى:" ٍو
َ
ًْ جدّذر ولّل وه خعحن ؤوى َم

 ِلُه، وبهما ؤِشف له اظما ؤوسوبُا، فقذ 
ً
 مخفقا

ً
 واضخا

ً
 لهزا الفً مً الؽّش في لٕخىا الّشبُت اظما

ً
ؤِشف له اظما

، واؼ
ً
 مً ؤن هزا الفً قذ ظماه ألاوسوبُىن والالجُيُىن "ؤبُجشاما"؛ ؤي هقؽا

ً
با  قٍش

ً
 ٌعحرا

ً
خقىا هزا لاظم اؼخقاقا

 ِلى ألاحجاس"
ً
لى القشهحن العادط والعابْ قبل اإلاُالد، ب) و وجشحْ بذاًاث ٌهىس الفً " )ألابُجشاما(11)وؽإ مىقىؼا

لفً في آلاداب وقذ وؽإ هزا ا يهذيها الىاط للخهام جقشبا بليهمووو بر مان هزا الفً ًنخب مىقىؼا ِلى الهذاًا التي

 في القشن الخاظْ ِؽش اصدهاسا لبحرا في مل مً بهجلترا وفشوعا ألاوسبُت مىز " بذاًت القشن الثامً ِؽش زم اصدهش

 و(12)

ت هي الخنثُف والقفش، وهزا ًمحز الىممت خُث ًقىى ِض  ومً ؤهم ظماث هزا الىُى مً النخابت الؽٍّش

 الىقذ ألادبي ًهىن اإلاقفىد منها بففت ِامت القفُذة القفحرة التيالذًً بظماُِل:" وخحن جزلش )ألابُجشاما( في 

 و(13) "جخمحز ِلى وحه الدفىؿ بترلحز الّباسة والخنثُف

ؤما ًىظف هىفل فُّشف)ألابُجشاما( بإنها:" هق قفحر مشلض الّباسة منثف اإلاّنى، ٌعخّحر مً القفت 

ش، با خماد ٔالبا ِلى الشمىص واإلافاسقت واخخُاس اللفَ القفحرة حذا: الىممت الداوفت، واخخفاس لخٍت الخىٍى اِل

ًخمحز بالترلحز  –ؼّش ؤو هثر  –الذاى والّباسة الذقُقت التي جهىن مالىق اإلاشهف ،فـ )ألابُجشاما(  هي " ؼهل ؤدبي 

ت الىاخذة مىه، وقذ ٌّخمذ ِلى لٕت اإلافاسقت وبيُت الخماد، ظىاء  والخنثُف ووخذاهُت الفنشة التي جىشخها اإلاقىِى

اث هزا الفً،  البا ما ًيخهي بىُى مً ؤهىاُ اإلافاحإة وؤلادهاػ، وجدىُى مىلِى ِلى معخىي ألالفاً ؤم اإلاّاوي، ٔو

في هُئت بيُت معخقلت، ؤو داخل بيُت ؤلبر  ومً ؤبشصها الىقذ لاحخماعي والعُاس ي، وقذ جإحي )ألابُجشامت( الىاخذة

 و(14)منها جمثل هي بخذي مهىهاتها"

شي الؽ ٕحر ،حعذه ؤلاًجاص وسوخه اإلافاسقت ، (  (coleridgeاِش ؤلاهجلحزي ملىسٍذجٍو ؤنها " لُان منخمل ـو

ُت ، وهنزا جىىسث )ألابُجشاما( مً مجشد ؤن جهىن هقؽا ختى ـاسث   ؤدبُا له خفـى
ً
ا  و"(15) هِى

لخنثُف وفي لىء ما ظلف ًمنىىا الجضم بإن الىممت ولُذة جقاسب )ألابُجشاما( جشجنض ؤظاظا ِلى ا

وؤلاًجاص فهما الشلىان لهما، لما حّخمذ ؤًما ِلى اإلافاسقت في نهاًتها، والتي بذوسها ججّلها ؼبيهت بالبرا الزي 

ّا خحن ًيخهي مً قشاءجه لها، لما ؤنها قذ جدىاوى قماًا مجخمّه وظُاظُت بهذف  ًىمن الفنشة في رهً قاسئها ظَش

رلو، وقذ حّشك خالت وحذاهُت خاـت بالؽاِش في ؤظىش ِالجها مْ وحىد خنمت ؤو مثل ِام معخخشج مً 
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لت مقعمت  مدذودة مْ ٌهىس مفاسقت النهاًت، لما ؤن الىممت جإحي معخقلت بزاتها ؤو قذ جخمْ جدذ قفُذة وٍى

 :(16)ومثالها  .بلى ومماث قفحرة داخلها

 بحثتتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتتي ؤبي شامتتتتتتتتتتتا ال تتتتتتتتتتت اٌ

 

  

 
 بحثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل ال هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاث

 

  

 
 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإلم وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن لليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 

  

 
 م ؤحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ حىابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

  

 
 وحيىمتتتتتتتتتتتتتتتتتا ً  تتتتتتتتتتتتتتتتتم واو تتتتتتتتتتتتتتتتتحبم

 

  

 
 حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ٌ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإل   

 

  

 
 ؟متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتش اليأبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

  

مً اإلاالخَ في هزه )ألابُجشاما( ؤن الؽاِش وشح ؤظباب هزه الهأبت فعبب مأبخت هى ِذم خفىله ِلى  

بُجشاما( بعااى حىاب مقىْ، ومً ألالفاً الذالت ِلى رلو الخضن، ًئعذ الهأبت، ومً هاخُت ؤخشي جخخخم هزه )ألا 

 .ما ظش هزه الهأبت؟ فالعااى ال ًيخهي ومإهىا في خُاة ملُئت باألظئلت الالنهاثُت ومأبت الؽاِش لِغ لها مبرس

ق لاسبا بجزوسه في  شي بّن الباخثحن ؤن القفُذة الىممت مخإزشة )بالهاًهى(؛ وهى ؼّش ًاباوي ٍِش ٍو

خ الخماسي للُابان، ًخإلف اظم )الهاً ألاوى )هاي( " ومً مّاًىت ألاولُت التي ولّها  ":هى( مً مقىّحنِمق الخاٍس

ً، الخمثُل، الثاوي )مى( ومّىاه  ألحلها اإلاخّت وؤلامخاُ ، الطخو وؤلاضخاك، ؤن حٕحر مٍهشك الداسجي وحعلي آلاخٍش

ا جىىس داللت لفَ ؤو ملمت ؤو ِباسة،  و برا جشحمىا خشفُا ظىقىى " ِباسة ؤو ملمت ممخّت ، معلُت" زم برا ؤخزه

خي ، واهدشافاتها هىا وهىاك، والخاالث التي ظلنها ظىفل بلى ما ًمنً ؤن  وعمُه خعً الىشافت  اللفَ الخاٍس

فت و الّبثُت اإلاعلُت  :(18) و ومثاله(17)"بؽهل حذي، اإلاضاحُت الٍٍش

 ًلٌى م يح طالبان

 
  

ف آخش...   " خٍش

 
  

 مغطى باألشىت 

 
  

خ وفاة ألامش    جاٍس
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وقذ بذؤ لاهخمام بترحمت الىفىؿ الهاًهى في الّالم الّشبي ، مىز نهاًت العبُّىاث دساظت ؼاملت ، 

دُت الداؿ بالؽّش ِام  م ، وفيها جدلُل مقخمب 9191مترحمت للباخث ) حؽامبرلحن( في ِذد مجلت الفنش الهٍى

خ بذؤث جٍهش دساظاث مترحمت وقفاثذ هاًهى في ا لذوسٍاث الّشبُت الداـت باآلداب لفً الهاًهى، ومىز الخاٍس

ت والدؽنُلُت و فشادة ججاهه في النخابت املخخفُت  ألاحىبُت، ولقذ وحذ الؽّشاء الّشب في خفاثق )الهاًهى( الشئٍٍى

بتهم في جإظِغ  بالُّني والُىمي، واإلالمىط، واؼخٕاله اإلإاًش ِلى اللٕت باظخذِاثه حاهبها اإلاذهؾ ، ما ًالثم ٔس

ت( "ؼهل حذًذ في ال ل في ؤلاًجاص مّخمذا )الىممت الؽٍّش ت مٔى  و(19(نخابت الؽٍّش

ق الترحمت،  وهزا ٌّني ؤن قفُذة الىممت الّشبُت جإزشث بمازشاث ؤحىبُت، والتي حعشبذ بليها ًِ وٍش

ً ًيسجىن ِلى مىىالها وما ًجمْ قفُذة )الهاًهى( بقفُذة الىممت في ِفشها الخالي  فإـبذ الؽّشاء اإلاّاـٍش

لاهذهاػ الزي جدذزه قفُذة الهاًهى ففي " لخٍت حمالُت ال صمىُت في قفُذة مفٕشة مىحضة ومنثفت هى رلو 

 جدفض املدُلت ِلى البدث ًِ داللتها، وحّبر ًِ اإلاإلىف ِبر الخقاه مؽهذ خس ي وبُعي بوعاوي ًىىلق ِىذ خذط

ا مفخىخت جدعْ ملداوبت ؤلاوعان في مل مهان"  و(20)وسٍئ

ًْ ًشي ؤن ؤو  " قفُذة الىممت " ولُذة الّفش الخذًث، وؤنها بخـذي لـشباث الؽّش الخش، وهىالو َم

نهن ِلى الفىسة  قفُذة الىثر لما ٌعميها ؤصخابها، وهي وشاص لخابي ؼاجْ بـحن ؼـّشاء اإلاىحـت الجذًذة، ٍو

ت الداوفت، وابدىاء هق ف ولاقخفـاد اللٕـىي، والخىاوا مْ مخضون القاست  الؽٍّش
ّ
اإلاّشفي وخبراجه ؼذًذ الخقؽ

ت اإلاّاـشة ـب، والبدث ًِ ؤؼهاى حذًذة للؽٍّش  و  (21")الّاوفُت، فهي قفُذة وزُقت الفـلت بالخجٍش

 ِذة ليؽإة هزا الفً في الّفش الخذًث، وهي
ً
زلش ؤصخاب هزا الشؤي ؤظبابا   :ٍو

:
ً
 ِما هدخـاج ؤوال

ً
ال ت، الزي ًقفش فُه الىقذ مهما ًنً وٍى بلُـه لىنهن بإِباثىا  ؤهىا وِّؾ في ِفش العِش

ملىا النثحر، وهزه اللخٍاث  وهزا ًدملىا ِلى ؤن هازش ؤلاًجاص ِلى ؤلاوىاب، وهقفذ بلى مـا ًالثـم وقخىا القفحر ِو

 و(22)التي ًخاح لىا فيها ش يء مً الفشآ، وعخمخْ فيها بلزاث ألادب الدالق والفً الشفُْ"

:
ً
 لنعب مّشلت الخلّقي في صمً ِضف فُه الىاط ًِ  حاء اصدهاس هزا الؽهل الؽّشي " الىممت ثاهيا

ً
" ظُّا

ت  ت الجذًذة، خُث اإلاازشاث البفٍش القشاءة، وؤـبدذ اللٕت ؤلاظهابُت القذًمت ٔحر مخالثمت مْ مخىلباث الّفٍش

حن الؽنلي البيُىي واإلاىلىعي،  جلتهم وقذ ؤلاوعان، ولهي ٌعخُّذ الىق قاسثه، البذ مً خىاب حذًذ ِلى اإلاعخٍى

ــبدذ الُـىم سظـاثل خت ذ الىسقي، ؤ شلها ِبر البًر لت التي لّىا هنخبها معخمخّحن بىىى ؤخباسها، ِو ى سظاثلىا الىٍى

ذ الشقمي"  و(23)قفحرة وواممت ِبر البًر

:
ً
الخدىى الفنشي والخماسي للّالم اإلاّاـش؛ بر ظاِذث الٍشوف العُاظُت التي جمش بهـا البلذان الّشبُت؛  ثالثا

ت ِلى اللجىء بلى الشمض، والىمماثخُث ؤلاسهاب  ّت الداوفت" الفنشي واوّذام الخٍش  و(24)الىاقذة العَش

 
ً
ق صخمها ووشافتها سابعا  بلى قشاءتها ًِ وٍش

ً
ت ظلىاًها ِلى اإلاخلقي، وجذفّه دفّا : جدقق قفُذة الىممت الؽٍّش

ق اإلافاسقت، وؤخشي ِ ُفها جاسة ًِ وٍش ت اظخخذام اللٕت، وجٌى بقٍش قها ِو ق وحؽٍى ت، وزالثت ًِ وٍش ق السدٍش ً وٍش

 الشمض والدىفت والعجاثبُت ووو
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الىممت، ًخطح ؤنها اصدهشث فـي الّفش  مً مىىلق ما جقذم مً اظخّشاك ألساء الىقاد خىى قفُذة

 بزاجه، له ؤـىله وظماجه، وال خالف في رلو بحن الىقاد، بهما 
ً
ا قاثما ، وؤـبدذ فىَّ

ً
 خاـا

ً
الخذًث واجخزث وابّا

 ف القاثم بُنهم خىى حزوس هزا الفً الؽّشيوالدال 

 املبحث الثاوي: كصيذة الىمضت في ألادب ألاسدوي املعاصش.

في لىء اظخّشاك آساء الىّقاد والذاسظحن خىى قفُذة الىممت هلخَ اجفاقهم ِلى ؤنها قفُذة الّفش 

 .الزي ٌِّؽه ...لاحخماعي والعُاس ي الخذًث، التي ججعذ قماًاه في بواس فّني ًدىاظب مْ ؤلاواس الزاحي والثقافي و 

ت، ألنها ججعذ الذاللت ؤو اإلاّنى في لخٍت ومُن ما، وال ًمنًـ اظخدماس هزه الذاللت  وقذ ُظمُذ بالىممت الؽٍّش

ْ البذيهت، قادس ِلى الخقاه هزا ؤلاؼّاُ القىيو ُفت الىممت فُما ًلي بال بىحىد مخلّق ظَش  :وجخجلى ٌو

 
ً
ـق الـذالالث وؤلاًداءاث التي جدمل الخإزحر في اإلاخل :ؤوال قي، وجىلُذ اإلافاحإة والذهؽت في فنشة ووحذاهه، ِـً وٍش

ل ُه للخإٍو ، فخفخذ ِو
ً
 خفُا

ً
 فلعفُا

ً
 وبحن وُاتها بّذا

:
ً
ت لاهخقاى، وظهىلت الخفَ، لهي ًنثر دوسانها ِلى ؤلعىه الىاط، فخفـبذ ٌعـحرة ثاهيا لاظخجابت ِىذ  ظِش

 و(25)لاظخذِاء"

ت( مً خالى دساظت  ولقذ خاولذ في هزه الذساظت مّشفت اظهام الؽّشاء ألاسدهُحن في )الىممت الؽٍّش

دًىان الؽاِش ِالء الذًً ٔشاًبت )لماثً الُٕاب(، الزي ًمثل قفُذة الىممت، ففي ـفدت الٕالف هجذ ِباسة 

ي ؤمل(و وقذ شجّني ِلى دساظخه ِذم وحىد دساظاث هقذً
ّ
ل
ُ
ْودُِخَو ومماحي ول

َ
ت جخدذر ًِ قفُذة الىممت )ؤ

 ِىذ هزا الؽاِشو 

ـض قفُذة الىممت في دًىان الؽـاِش هى جماظـنها واوعـجامها الىالـذ لذسحت ؤهه ال ًمنً  ُّ ولّـل ؤهـم مـا ًم

 للمّنى ًقىى 
ً
 ِالُا

ً
 :(26)خزف ملمت مً الىق، مما ًدقق جنثُفا

 " ؤهِم والىخابت

ِىْم..."
َ
خ
ْ
 ُحْض   حين ؤخ

دُـل بلـى مّىـى منثف فـي راتها،  بر بن ؤهـم مـا ًُ مّحز الىـق العـابق هـى الخمشلـض خىى ملمت )ؤخخىُق(، ممـا  ًُ

ذمتها مً فّـل لاخخىاا اإلاعـخمش  اإلاخمثل في الفّل جدبلـىس مً خالى سئٍا الؽـاِش اإلاّبـشة ًِ خحرة الىفـغ ـو

، فُلجإ للدالؿ مً هزا لاخخىاا باللجىء بلى اإلاشؤة ال تي ِبر ِنها مً خالى الممحر )ؤهِذ(، وفّل النخابتو اإلاماُس

 ولما وّلم ما للنخابت مً قُمت حمالُت ٌعخىُْ مً خاللها اإلاشء مً الخّبحر ًِ اخاظِعه ومؽاِشهو 

فهـا بـاسة  ـضة بـى ُّ وقـذ ًىبىـي الىـق ِلـى ملمـت واخـذة مدىسٍـت جىبثـق منهـا ألاخذار، ممـا ًمىدهـا داللت مم

 : (27) ًقىى  ىـق، جخدقق مّها سئٍا الؽـاِش،بؼـّاُ لل

 
ً
 ِمْنها ِهخابا

ُ
َعشث

َ
ما اْسخ

َّ
ل
ُ
 "و

َشها
ْ
 ِعط

ُ
َمْمم

َ
 ش

ْ لى ، َوَوْسدة...."
َ
 خ

ً
ت
َ
ْبل
ُ
 فيِه ك

ُ
م
ْ
َشه
َ
 َوج
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ً، ألاوى: ؤهه مً مدبي  ذ هقل مقفذًت جدىي ؤمٍش ٌهشث هزه مً خالى الفّل )اظخّشث(، فالؽاِش ًٍش

دشؿ ِلى اظخّاستها ، ٌهش هزا اإلاقفذ مً خالى ٌشف الضمان )ملما( الزي ًفُذ الخنشاس، وؤهه ممً  النخب، ٍو
ً
داثما

ىذ سدها ًخقً الؽنش وخاـت للمشؤة املخبىبت، ٌهش هزا مً خالى  ًخقً فً اظخّاسة النخب واملخافٍت ِليها، ِو

 الفّل ا )جشلذ(، فقذ جشك في النخاب )قبلت خجلى ووسدة(و

ت للمشؤة املخبىبت التي اظخّاس منها النخاب، فهي ممً ٌعخخذمً الثاوي: جىلُذ القُم الجمال ُت اإلاادًت واإلاّىٍى

 الّىش، جبحن هزا مً خالى الفّل )ؼممذ ِىشها(، لما ؤنها ال جمىْ بِاسة النخب إلاً ًىلبهاو

دّملها مً   ًُ اجه فةهه "  لما هالخَ ؤن الؽّش في قفُذة الىممت ؤظاظه الخنثُف بر هى ٌّبر ًِ مىلِى

 و(28)اإلاّاوي ؤلثر مما جدمل في ؤرهان الىاط" 

ولّل هزا القفش الزي جخمخْ به القفُذة ؤظهم في قُام ِالقت مخِىت جشبي الؽاِش باإلاخلقي:" فالنالم  

ل "املجاصي ٌعمذ باالحعاُ وهى ال  :(30)، ًقىى (29)فماء الزي ًخدشك فُه الخإٍو

 ًِ  َصىِج
ُ
 " َمْىحاث

عيُذ لي اهخظاَم دكاِث الللب ...."
ُ
 ح

ذ بًفاى سظالت جدىي  ًنؽف الفّل ًِ مقفذًت الؽاِش في بٌهاس جإزحر ـىث اإلاشؤة املخبىبت، فهى ًٍش

ُُّذ(، فاملخبىبت ـىتها ماإلاىظُقى ً
ُ
شظل مىحاث ـىجُت راث جإزحر ِلُه، فـ )ِؽقه(، ٌهش هزا مً خالى الفّل )ح

ت 
َّ
)اهخٍام دقاث القلب( ماهذ متزامىت مْ بًقاُ الفىثو وبالخالي فالؽاِش هىا قادس ِلى بٌهاس فً الخب بشق

 وحماى، فهان للٕت الجعذ جإزحر هام في فهم الخىاـل بحن املخبحنو

إلبشاص  ىیـو فىـي یـعخخذمه الـؽاِش؛جن"وقذ ًبني الؽاِش قفُذة الىممت ِلى ـُٕت اإلافاسقت، مً خالى" 

فخدىُى الىظاثل التي جدؽهل منها ــىس اإلافاسقـت فـي  (،31) "الخىاقن بحن وشفحن مخقابلحن بینهما هُى مً الخىاقن

الـىق ألادبـي؛ بهـذف الخّبیـش ِـً اإلاىقـف ؤو الشؤي، ؤو بث اإلاؽاِش وألاخاظِغ مً حهت، وازاسة اهدباه اإلاخلقـي، ًقىى 

 : (32)اِش الؽ

 ٌُ حاِو
ُ
 " َعَبثا ؤ

عىدي 
َ
ْي ال ح

َ
شجيَب امل اِء و

َ
 ج

ّل احخياطاحي 
ُ
ِم و

ْ
بَرغ

َ
 ف

 الُحلَم 
َ
ْ خاحين

َ
 ج

 ىدي..."
َ
 ف

ًىلب اإلاخهلم مً )وُف املخبىبت( ؤن ًجىد في احخُاخه الخلم، وهزا مخّاسف ِلُه في الؽّش الّشبي، 

هه مدبىبت مازلت ؤمامه، خُث حؽهل هزه الفىسة ِالقت ٔحر ولنً مً ٔحر اإلاخّاسف ؤن ًخاوبه بفُٕت اإلااهث ومإ
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ىذما ججخاح الخلم  مخىقّت بحن وشفيها، بر نهمذ ِلى جىاٌش مخماد في البذء ًقىى بفُٕت الىهي )ال حّىدي(، ِو

قىى لها )فجىدي(، وهزا مً ؼإهه اِالء الخىاـل والىد واملخبت بُنهماو    ٌعخخذم ـُٕت ألامش، ٍو

 (33) لىب الؽشه في القفُذة لخدقُق مقفذه، فاإلاشؤة املخبىبت جالذ ِلى اإلاّاملت باإلاثلوقذ ٌعخخذم ؤظ 

 : 

 " هْن لي هذًي 

....ً ٍى
َ
 وسٍد جحخ

َ
ًَ ؤوساق  ؤهن ل

 
ً
 هن لي كمشا

"..ً ً الزي ًْشجٍى
َّ
ًَ ظل  ؤهن ل

هزه ألافّاى  جمثل هزا مً خالى جنشاس الفّل الزي جىاوب بحن الفّل الىلبي )لً(، وفّل اإلاماُس )ؤلً(و

ـادسة ًِ اإلاخهلم الزي ًلضم هفعه وآلاخش، بمثل هزا الىلبو وهزا الخنشاس في ـُأت الفّل بحن اإلااض ي والخالش 

، فاإلاشؤة املخبىبت حّامل الىشف آلاخش باإلاثل، فّىذما ًهىن لىُف، لحن اإلاّاملت 
ً
ًنعب قفُذة الىممت جماظها

بر ًِ رلو مً خالى ملمت ) هذي( الذالت  ه وؤمىس ؤخشي جٍهش ِو ِلى رلو ، جهىن املخبىبت مثل ؤوساا الىسدة لخدخٍى

مً خالى جقىُت الخزف اإلاىحىدة في قفُذة الىممت التي قذ ِبر ِنها مً خالى الثالر هقاه ، ومإنها سظالت 

 للمخلقي لِؽاسله في جخُل آخش لّملُت لاخخىاءو

التي هي مً ظماث قفُذة الىممت، مً خالى فّل  زم ًيخقل بلى مّنى حمالي آخش جمثل في اللٕت اإلانثفت

، ولما وّلم ما لهلمت القمش مً دالالث حمالُت مخخلفت، ولّل اإلابذُ ال ًقفذ 
ً
ألامش جداوسه، فخقىى له لً لي قمشا

 الذاللت اإلاادًت للقمش ، قذ ًقفذ اإلاّنى اإلاّىىي اإلاخمثل بالّىاء ولاؼّاُ والىىس، ِىذها ظخهىن اإلاشؤة املخبىبت

 لٍله الزي ال ًشافقه بل ظخهىن مفذس اسجىاء له في معحرة خُاجهو 

هزا الىبن لابذاعي ًخجعذ في ـىسة خعُت ملمىظت ِىذما جقىى اإلاشؤة املخبىبت له خحن مٕادسجه اإلاجزى 

 :(34)بفُٕت الىهي: )ال حٕلق الباَب( 

غاِدْس 
ُ
ًَ لخ

َ
 جْحُل حليبخ

َ
 " وؤهم

 ًَ
َ
ِلم الباَب خلف

ْ
غ
ُ
 ال ح

 
َ
ًَ ًإجيىا...."علَّ و

ْ
 مى

ً
  يما

ؤظلىب الىهي هىا ؤوضح مقفذًت اإلاخهلم بإن املخبىب لهبىب اليعُم الشقُق املخمل بالىذي، ًمأل اإلاهان 

 (:35)بالهىاء الىلق الىقي الضمي الشاثدت لخبخهج بالخُاةو لهزا هجذه ًخإزش فُقىى لها، في قفُذة له 

ماَسيي " 
َ
 ج
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ش
ّ
 هما َحّبِت ُسى

 جماَسيي 

 
َّ
ل
ُ
 و

ً
ً ولهاها

ُ
 ما هادًخ

ش
َّ
َعط

ُ
 لفى اِن كهىحي امل

 الّزهشِ 
َ
 فإها ًا سيذة

ىق 
َ
 ش

َذي بالحلى ؤهثْر...."
ْ
ى ًَ  
ُ
ىق

ّ
 والش

برن اإلاشؤة املخبىبت ججُذ فنشة العُىشة ِلى مؽاِش الشحل وؤخاظِعه، ختى في ِاداجه الُىمُت، فّىذما 

ها مً خالى ؤظلىب الخنشاس بـ )جماظهي(، فقذ ًداوى ؤن ٌؽشب فىجان قهىجه ًخفىسها قىّت ظنش، لزا ًىلب من

  جنشس هزا الفّل مشجحن دون ؤن ًازش ِلى بيُت الىق
ً
نشس هزا وبهما صاده جماظها ، زم ًخبر ًِ هفعه بإهه ؼىا، ٍو

خبرها ؤن الؽىا ًىذي  ذ مً حماى الىق، لُفل بلى ِىفش اإلافاحإة والباسة املخىسٍت ٍو  لحًز
ً
لاظم مشجحن ؤًما

 ووو  بالخلى ؤلثر

وفي بّن ألاخُان القفُذة ال جخّذي العبْ ملماث، وسٔم رلو ًفل اإلاّنى للمخلقي بفىسة حمالُت، 

 :(36) ًقىى 

ىىِن 
ْ
ْن ؤش

َ
 " مِل

ُه َبَيذْي"
ُ
رج
َ
ت
ْ
َذسي الزي اخ

َ
 وؤهِم ك

( ٌّبر ًِ مقفذًت اإلابذُ، بإهه ال ٌعخىُْ ؤن ٌؽهىا  ًْ فالفّل )ؤؼهىك( اإلاعبىا باظم لاظخفهام )َم

 اإلاشؤ
ً
ة املخبىبت ألخذ، ألنها قذسه الزي ٌّعشه هللا ظبداهه وحّالى له، وهُإ له ؤظبابه، فإخخاسها بُذًه، ولم ًنً مجبرا

 ِليهاو

 :(37)ولّل اإلاشؤة املخبىبت قي دًىان الؽاِش )الضوحت(، ًقىى 

 
ُ
 "ؤخاف

 بَيَذْيها ِوساَدحي 
ْ
م
َ
ض

َ
ف
َ
ما ه

َّ
ل
ُ
 و

ِلماِث 
َ
 الي

َ
 وآالف

ً
 ؤهفاسا

َ
ْ ِلط

ُ
 ح
ْ
 ...."ؤن

فالفّل )هفمذ( الزي ظبقت ٌشف الضمان )ملما( الذاى ِلى الخنشاس، ًالذ ؤن هزه اإلاشؤة املخبىبت 

 )صوحت(، فهي باظخمشاس جىفن وظادجه بُذيها، ولّل هزه الفّل ؤلثر ما جقىم به الضوحتو 

ت مذهؽت جفاسا هق الىممت الخافل  باإلًداء، لما حؽهل نهاًت الىممت في بّن ألاخُان باسة اهفجاٍس

 :(38) وقذ ًلجإ في رلو بلى ؤظلىب )لازباث والىفي( لخدقُق مقفذجُه، ًقىى 

 ًِ
ُ
ْيخ
َ
 حين الخل

ُ
بم

َ
ز
َ
 " ه
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: ُصْذفت
ُ
 وكلم

 ال جإحي مع اهخظاس ..."
ُ
 الُصْذفت

 في ـُأت اإلاّنى، ولؽف دالالجه للمعخمْ، 
ً
وسدث ألافّاى بةًقاِاث مخخلفت ومازشة، جخنشط فىُا

لى صخت هفعه، ولنً خىإه فىسدث مثبخت في  تراف بالدىإ ًذى ِلى ِذم مجاملخه لزاجه، ِو بُذ(، ولِا
َ
ز
َ
قىله: )ل

ثبذ خىإه الزي اقترفه مً خالى جنشاس مفشدة )ـذفت(، فالخنشاس  مان في ظىء الخفشف ِىذما قاى لها )ـذفت(، ٍو

 ال جإحي مْ اهخٍاسوظُلت مً وظاثل الخىلُذ، وخاـت بن جبّها فّل مىفي )ال جإحي( مْ اهخٍاسو ف
ُ
هي  (،ـ )الُفْذفت

 .الداجمت التي تهض اإلاخلقي، وجثحر اهخمامه، وجفاسا ؤفق جىقّه

ت ِالُت، فاِخمذ الؽاِش ِلى واقت اإلافشدة في العُاا،  فقذ اهمىث الىممت ِلى ِمق فني، وؼٍّش

ت في هزه الىممت ِلى الىاقت ؤلاًداثُت، والجمْ بحن الفىس اإلاخمادة  .، والداجمت اإلاذهؽتوجقىم الؽٍّش

وبزلو هجذ ؤن دًىان لماثً الُٕاب للؽاِش ِالء الذًً ٔشاًبت ًدمل بذاخله ومماث جدمل سظاثل 

 حمالُت للمخلقي، بُش فيها مً خالى راثقخه ألادبُتو

 الخاجمت:

في خاولذ هزه الذساظت الّىاًت بمقاـذ اإلاخهلم )الؽاِش(، واماوذ اللثام ًِ الذاللت الممىُت اإلاممشة 

ت، بىاظىت ألافّاى بحن ألاوشاف اإلاخخاوبت في ٌل ظُاا الىقو فخبحن ؤن الؽاِش لم ٌعخّمل  ومماجه الؽٍّش

 ِلى جىلُذ حمل وجشالُب فقي بل ماهذ جدمل سظاثل حمالُت للمخلقي بلٕت منثفت جدمل 
ً
اللٕت اظخّماال قاثما

ت التي  ِىفش اإلافاحإة مشة، ولاخباس مشة ؤخشي ِبر جنىُو مّحن ألظالُب ت الّزٍس الدىاب، التي لؽفذ ًِ الجِز

ه ـ فىجذه ًشبي ِاوفت املخبت باألخالا، فالفذا والّفت والىفاء مً ظلىله وظلىك اإلاشؤة  هُمىذ ِلى هفـى

شه  ئاث الفٕحرة والخفاـُل الذقُقت في خُاجه، وقذ الخٍىا رلو في جفٍى املخبىبت ـ وبُيذ هضوِه في الخقاه الجٍض

ىاوف   اإلاشؤة املخبىبتولّىاوفه ِو

 ملصادس واملشاحع:ا

 مو0222، 9، داس اللىجىط، القاهشة، مفش، هدمعت لألس ى.. دمعت للفشح* بظماُِل، ِض الذًًو 

 مو9114، 453، مجلت اإلاّشفت، ُكصيذة الىمضت وإشياليت الشيل*  الخذمشي، دمحم ٔاصيو 

 .م9191، 0فش، ه، ماظعت الهىذاوي للخّلُم والثقافت، محىت الشىن*  خعحن، وهو 

 .م9191، 0، ماظعت الهىذاوي للخّلُم والثقافت، مفش، هحىت الشىن* خعحن، وهو 

ذو   مو9199، 0، جذ ِلي ِبذ هللا الىاخذ، داس النهمت، مفش، هامللذمت*  ابً خلذون، ابى ٍص

 مو9199، داس الىلُّت لليؽش، بحروث، 9، هالحذاثت في الشعشالداى، ًىظفو  *
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، مخىىه لىُل ؼهادة اإلااحعخحر في اللٕت الىخابت ال ذًذة في الشعش ال زائشي املعاصش* خلُفي، ِِس ىو 

الّشبُت وآدابها، بؼشاف دو ِبذ هللا الّص ي، حامّت الّقُذ الخاج لدمش، باجىت، ملُت اللٕت ألادب الّشبي والفىىن، 

 .م0291/0299قعم اللٕت وألادب الّشبي، 

، منخبـت ابـً ظـیىا للىباِـت واليـؽش والخىصیـْ والخـفذیش، ذة العشبیتت الحذیثتتبىتاء اللتصیصایـذ، ِلـي ِـؽشي:  *

 م0223، 3القاهشة، ه

ل،  ١، مىقْ دسوب، حىاس مع عز الذًن املىاصشة*  ظىس ي، ـالحو    .م٧٠٠٢ببٍش

 .م0299، دإلاىن الجذًذة، دمؽق، ظىسٍا ،مخخاساث من الهاًىى الفاسس  * الفاسي، جىفُقو 

ام،  ت اللصيذة اللصيرة، همارج من الشعش ال عىديِادىو  * لٔش  مو٧٠٤٠، ٦٩، آلاوام، الّـذد شعٍش

ن* ِبذ القادس، مشوان خىسؼُذو  ، مىقْ وائىاث الشعش ال ذًذة، الىمضت كصيذة اللشن الحادي والعشٍش

الهاًىى  هخاب*ٍُِمت، دمحمو  www.adabfan.com/old/dritidism/6753.htmlمجلـت ؤدب وفً لالنتروهُت: 

ً، دمؽق، ظىسٍا، الياباوي  .م0291، داس الخهٍى

ماِئُن الغياِب ٔشاًبت، ِالء الذًًو   *
َ
 مو 0295، داس ًافا الّلمُت لليؽش والخىصَْ، ِمان، ه

خه*  الفاخىسي، خىاو   ، دوثو4، داس الجُل، بحروث، مج املىحز في ألادب العشبي وجاٍس

ىظف ِلى ي صىاعت إلاوشاءصبح ألاعش ى فؤبى الّباطو  * القلقؽىذي، ، جذ دمحم خعحن ؼمغ الذًً ٍو

ل، داس النخب الّلمُت، بحروث، لبىان، ه  .992، ؿ9199، 9الىٍى

، الجضاثش، 23، مجلت ألازش، الّذد ج لياث الىاكع ال ياس   في ملصلاث عز الذًن مهيىبي*  لشاد، مىس ىو 

 .م0295

ت* لُاوي، خعحنو   مو0294لفُىـق لـألدب الّشبـي، ، مىقْ ؤمادًمُـت االىمضت الشعٍش

ت الّامت للنخاب، بىاء كصيذة ألابي شاما في الشعش العشبي الحذًث* اإلاشاغي، ؤخمذ الفٕحرو  ، الهُئت اإلافٍش

 .م0290مفش، 

 مو9111، اإلااظعــت الّشبُــت للذساظــاث واليؽــش، بُــشوث، 9ه استتخلباٌ الىتتص عىتتذ العتتشب،* اإلاباسك، مدمــذو 

 مو0292، داس ـادس، بحروث، ل ان العشبابً مىٍىس، دمحم بً منشمو * 
                                                 

(1)
 و، يبدح ويض.2010، دار صبدر، ثُرود، نسان انعرباثٍ يُظىر، دمحم ثٍ يكرو. -

(2 )
.143-142ص و،1993، 354، يدهخ انًؼرفخ، ، عقصُذة انىمضت وإشكانُت انشكمانتذيرٌ، دمحم غبزٌ.  -  

(3)
و، 2015، اندسائر، 23، يدهخ األثر، انؼذد تجهُاث انىاقع انسُاسٍ فٍ مهصقاث عز انذَه مهُىبٍكراد، يىضً.  - 

 .39ص

(4)
، تح دمحم حطٍُ شًص انذٍَ وَىضف ػهً انطىَم، دار انكتت صبخ األعشً فٍ صىاعت اإلوشاءأثى انؼجبش.  انقهقشُذٌ، -

 .110، ص1978، 1انؼهًُخ، ثُرود، نجُبٌ، ط

(5(
 .398- 397، د.د، ص 3، دار اندُم، ثُرود، يح انمىجز فٍ األدب انعربٍ وتارَخهانفبخىرٌ، حُب.  -

(6 (
 .681و، ص 1981، 2، تح ػهٍ ػجذ هللا انىاحذ، دار انُهضخ، يصر، طانمقذمتاثٍ خهذوٌ، اثى زَذ.  -
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(7( 

ً يكتىثـخ ثُظـبو  - ، وتًتـبز ثبإلَدبز وانحذح ٥/٧/٥هٍ قصُذح َبثبَُخ تقهُذَخ، يكىَخ يٍ ثالثخ أضطر، وضجؼخ ػشر يقطؼب

    .وانشذّح.

 
- (8)

َطبنُخ "ضىَُتى"، وتؼٍُ انقصُذح انقصُرح، وهٍ قصُذح تحتىٌ ػهً أرثؼـخ ػشـر ضطراً، يقطًخ يأخىرح يٍ انكهًخ اإل

 .نًدًىػبد حطت انقبفُخ )يقبطغ(

(9(-
 .و٧٠٠٧إثرَم،  ٤، يىقغ دروة، دىار مع عز انذَه انمىاصرةضىضٍ، صبنح.  

(10( 
، انهُئخ انًصرَخ انؼبيخ نهكتبة، يصر، َثبىاء قصُذة األبُجراما فٍ انشعر انعربٍ انذذانًراغٍ، أحًذ انصغُر.  -

 .21و، ص2012

(11) 
 .11و، ص1986، 2، يؤضطخ انهُذاوٌ نهتؼهُى وانثقبفخ، يصر، طجىت انشىكحطٍُ، طه.  -

(12) 
 .17، صبىاء قصُذة األبُجراما فٍ انشعر انعربٍ انذذَثانًراغٍ، أحًذ انصغُر.   -

(13)
 .10و، ص2000، 1، دار انهىتىش، انقبهرح، يصر، طنهفرحدمعت نألسً ...دمعت إضًبػُم، ػس انذٍَ.  – 

(14 (
 .31و، ص2004، انهُئخ انؼبيخ نقصىر انثقبفخ، انقبهرح، يصر،انىص انكهٍَىفم، َىضف حطٍ.  -

(15)
و، 1971، تر ػجذ انحكُى حطبٌ، دار انًؼبرف، انقبهرح، يصر، انىظرَت انروماوتُكُت فٍ انشعركهىرَذج، صبيىَم.  -

 .125ص

(16)
 .77، ص دمعت نألسً ...دمعت نهفرحإضًبػُم، ػس انذٍَ.  - 

 
((17

 .17و، ص2016، دار انتكىٍَ، ديشق، ضىرَب، كتاب انهاَكى انُاباوٍػظًُخ، دمحم.  - 

 
(18)

 .24و، ص2017، دنًىٌ اندذَذح، ديشق، ضىرَب ،مختاراث مه انهاَكى انفارسٍانصبرٌ، تىفُق.  -

(19(
، يخطىط نُُم شهبدح انًبخطتُر فٍ انهغخ انؼرثُخ وآداثهب، فٍ انشعر انجزائرٌ انمعاصرانكتابت انجذَذة خهُفٍ، ػُطً.  -

إشراف د. ػجذ هللا انؼشٍ، خبيؼخ انؼقُذ انحبج نخضر، ثبتُخ، كهُخ انهغخ األدة انؼرثٍ وانفُىٌ، قطى انهغخ واألدة انؼرثٍ، 

 .138و، ص2016/2017

 
(20(

 .58، صبىُت وانرؤيانهاَكى انعربٍ بُه انانجطتبٍَ، ثشري.  -

(21 (
 ٠و، ص٧٠٠٠، ٦٦، اِطبو، انؼـذد شعرَت انقصُذة انقصُرة، ومارج مه انشعر انسعىدٌضرغبو، ػبدل.   -

 ((22-
 .٧، صجىت انشىكحطٍُ، طه.  

(23(-
، يىقغ يدهـخ أدة وفٍ كائىاث انشعر انجذَذة، انىمضت قصُذة انقرن انذادٌ وانعشرَهػجذ انقبدر، يرواٌ خىرشُذ.  

 :www.adabfan.com/old/dritidism/6753.htmlنكتروَُخ اال

(24(
 . 7و، ص 2013كُبٍَ، حطٍُ. انىيضخ انشؼرَخ، يىقغ أكبدًَُـخ انفُُـق نـألدة انؼرثـٍ،  -

(25(
 .٠٦، صجىت انشىكحطٍُ، طه.  -

(26 )
 .102ص  و، 2015، دار َبفب انؼهًُخ نهُشر وانتىزَغ، ػًبٌ، َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ.  

(27)
 .16، ص َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ.  - 

(28- (
 .94و، ص 1987، دار انطهُؼخ نهُشر، ثُرود، 1، طانذذاثت فٍ انشعرانخبل، َىضف. 
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(29- (

و، ص 1999، انًؤضطــخ انؼرثُــخ نهذراضــبد وانُشــر، ثُــرود، 1ط اســتقبال انىــص عىــذ انعــرب،انًجبرك، يحًــذ. 

220. 

(30)
 .24، ص َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ.  - 

(31   _ (
، يكتجـخ اثـٍ ضـُُب نهطجبػـخ وانُـشر وانتىزَـغ وانتـصذَر، عـه بىـاء انقـصُذة انعربُـت انذذَثـتزاَـذ، ػهـٍ ػـشرٌ: 

 .130و، ص 2004، 4انقبهرح، ط

(32_)
 .36، ص َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ.  

(33)
 108، ص َكمائُِه انغُابِ اَجخ، ػالء انذٍَ. غر 

(34(
 98، ص َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ. - 

(35)
 .89، ص انًصذر َفطه 

(36)
 .97، ص َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ.  - 

(37)
 .31، ، ص َكمائُِه انغُابِ غراَجخ، ػالء انذٍَ.  – 

(38)
 .20، ص انًصذر َفطه – 
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 مصطلح العذول بني التعذديت واإلشكاليت يف املنهج األسلىبي
  

 إميان حممذ عبذ املعطي أبى مسرة :الذكتىر 
  مبنيسىتا _االمريكيتاجلامعت  /اجلامعت اإلسالميت 

  -امللخص:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

للى  لل  هلِل رّبِ الْاملين، الَحْمُد  وصلحه  والصالة والسالم ّلى أشرف املرسليين سلندها و ّو

 ومً ثهْهم بإحسان إلى يوم الديً. أما بُْد:

فنىللدرا الْلللدوا دلل  اللللدرم  سلليو ف ملللمً ،واّللد فهلللم  سلليوب، وث ينيللل ، إ  ي   لل  فْيللل  

ا أو ّللدوا مسللحدّن  العللالم دلل  وسلل  الحْهيلل  امللل لوف ّلللى مللا يْتحنللن   إلابللدا   ّلللى رلللد ُّللأ ث للو 

ر املْولا أو الهينلة الْمنتلة لل ب لنل و  بل ل   ٍاَر الحاا مً امليابتة والوملو  وون جييل  دل  رلَو

نلللللة، إ  ُي ملللللأ ّللللللى إحلللللداذ اليللللل ة و َ للللل ا  الىو للللل  ، وث تنللللل  إلارلللللارة للللللد   نونلللللة هّو الْلللللدوا ٍو

لا املْوللا، وال يلدر   للل   املحيتلف، إمللافة إللى الولللوا إللى أصللرال ياللة بالسللنا  ليوللوا إلللى مْو 

 محيّ ٍّ حا  ب هخنجة السىاانة الىارمة ًّ الح وا الىاثج مً الْدوا ًّ الحْهي  امل لوف، حنث 
َّ
إال

 يعمً الّسر  د  الْدوا وإلن  يكون املصي  حين الحْوعي  فن  ليولوا إلى متالدٍ.
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 -املقذمت:
، والدراسات السابتة،  دات املومِو وأسهاب ايحناٍر ومىهج اله ث، رم بنان أ،سام اله ث اوْتدت لهنان ممِهّ

وراء  واملبحث ألاول: فتد راء ثوىئة ملومِو اله ث ولحومنح مصيلحاث   سام.أما الحمهيد: . ومهاحس 

و،د ثىاولد فن  املْوا الييو  و ليالح  ملصيلح الْدوا إمافة )مفهوم مصطلح العدول في التراث(،  بْىوان

)موهوم مصيلح واملبحث الثاني بعنوان:  أَأ اليية والى و والحوسي  والهالصة. إلى ثومنح الْدوا د  ال  اذ ّىد

الْدوا ّىد املحدرين( وفن  ّرل املسمنات   ث  اهخشارا ّىد الىتاو و سيوبنين والو،وف ّلى موهومها مً 

وا ومتالدٍ( بْىوان: )أسهاب الْد املبحث الثالثاملىَور الخاص لكأ منهمب لحجل  إلاشكاا الحالأ، أما 

 والخاثمة:. وٍنوح  الهالصنة،نمح  الوىنة و وي اوا َ ا امله ث ثومنح أسهاب  سيوب الْدول  مً يالا مْرفة 

ا لىحااج اله ث، و  ر و،د  : أررو أْن ثكوَن َ ٍ وخحاًما. املصادر واملراحع. رم بنان ب َم الحوصياتثنمىد ملخص 

 د  بىاء مْرفحىا  ليالحنة ملصيلح ،ديم ثم إحناٍؤ د  الدرم الدراسة ،د أّيد املومِو حت ، وأن يكون 
 
لهىة

. سيو ف  ، وأن يوند مى  الهاحسون مسيما أفاو اله ث مً صيٍ 

 الحمهيد:

دللللل  اللللللدرم  سللللليو ف ؟ وملللللا ّال،لللللة الْلللللدوا بييلللللٍ  ملللللً املصللللليلحات ال للللل اذ الهال للللل موهلللللوم الْلللللدوا ثلللللر  ملللللا 

دل  الحلديث ،هلأ الهلدء  لحات د  ثجديد الهالصلة الْربنلة دل  الْصلر الحلديث؟وما  رر الىتد  له ٍ املصي؟ الحديث

ًّ َ ٍ  سلئية والحلديث ّلً أ،سلام اله لث حلوا )مصليلح الْلدوا بلين الحْدويلة وإلاشلكالنة دل  امللىهج  سليو ف( 

 املىهج  سيو ف. -إلاشكالنة -الحْدوية -ّينىا ث ديد مصيلحات اله ث  سام: مصيلح الْدوا 

 
ً

 : مصطلح العدول:أول

ّلَدا، )ِ، و، ا(  ملً يلالا امللاوة الييويلة لل ل رلتد هحج ًّ ثخهٓ املْوا الييو  ملصليلح الْلدوا دل  املْلارم 

ا و هصللراف  مْوللا املنللأ و ه للراف، أو الح للو 
 
للُدوال ُّ  و

 
للْدال َّ للِدُا  ْْ لَدَا ّىلل  َم لل  (1)َّ ، و،للد ّللرف الْللدوا ّىللد الى للاة أهَّ

للللُروا  سللللم ّللللً لللللنيح
ُ
لللل ٍ املْللللاوف شللللديدة  رثهللللاو بللللاملْوا  للللليالح ي ة إلللللى لللللنية أيللللر ، َو ويوهللللم ،    لللللينَّ

 الْدوا د  اليية إرراء يلح  الصناصة ملتالد فىنة ّامة ال ثرثهً بداية بح سس ّىالر ال ماا.

 الحعددية )الحعدد الاصطالحي(: ثانيا:

ا لىلللا  ْن  مْلللد موهلللوم الْلللدوا ملللً املولللاَنم  سللليوبنة واليسلللاهنة ال للل  لللها اليملللول، و"صمومللل  للللاس مْللل ر  مسَّ

ملللللا صمنلللللد ا واو إيلللللاِل الهلللللاحسين 
ّ
نلللللرب ّلللللً الخلللللول فنللللل : فلللللإن بْللللله املولللللاَنم ُّي

ُ
نهملللللأ الحلللللديث ّىللللل ، وال  ن ه

يلللين ،هلللا، ح لللا ثخهيلللور دللل  أ َلللانهم، وثحملللح مْاملهلللا دللل  ّتلللولهم، فحيحلللد  هَريلللة م ّسسلللة"
ّ
 موهلللوم، والْلللدوا (2)واملحي

وا واو بيمومل  وللٓ الهلاحسين والدارسلين ورلدلهم،  وثهاييلد، مسلمناث  فحْلدوت  سيل ة مصليلحات بداارث  ارثهيد

ب فلل ري  حولل  بْلله ال لدا اهخشلر لللداٍ الىتلد الْر للف والير لف مْللاب ملنهم لكلأ الخللاص املىَلور  حسلل ورلاء جْريول  

 الْر ف الىتد حامر د  يوراث وث الْر ف، الىتد ثراذ د  املصيلح مما لْ  ث ديدٍ. ل ا تهحم َ ٍ الدراسة بج ور 

 أريل  مللا وحلديسا، ،لديما الْلرب ّىلد املوهلوم اسحعشلاف م اوللة الل مىين بلين الحاللية املوافتلة ّللى لح  دٍ والير فب

 مْا. والير ف الْر ف الىتد لداٍ مأل ردا مً حول 

 إلاشكالية: ثالثا:
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ىتديللة، وه للع بمْال للة الدراسللة مصلليلح حْللدو  للليالح  دلل  الللدرم  سلليو ف مللً أَللم إلاشللكاالت الإّن ال

 ، الل   يصلْ  ث ديلد يتلٓ باللدارم دل  حيل ة رلراء َل ا الل يم لاللليال  ال  اودل )الْدوا( د  ال  اذ والحدارة ال  

املصللليلح  و  و وّا ليْلللدوا دللل  اله لللث  سللليو ف، أو ملللهً ماَنحللل ، دللل  ٍلللأ اللللدالالت املحللل  رة لاله يلللا  والحجلللو  

ا مً املصيلحات ال   فح د الىع إلابدا   ه و  فا  واسْة ملً  إلابلداِ ومنهلا ميلاورة املهاشلرة و  و جساِ وصيَ 

، (3)الحتريريللة دللل  العلللالم. و،لللد ّّرفللل  الهاحلللث الحوو للل   ّهلللد السلللالم املسلللد  بلللل ) ه يلللا ( ووْحللل  بلللاليورة  لللليالحنة

يوبنة، و،للام بإحصللاء ّللدو مللً املصلليلحات، أ سلل   سلليوبنة رللراء دلل  الح ينللأ مللً يللالا ثكللار  السللمات  سللو،للد 

ا بللللهْه الىتللللاو اليللللربنين، ويتللللوم اله للللث بحومللللن   املصلللليلحات ،للللديما  ا، محلللل رر  ا دلللل  اروللللا ّشللللر مصلللليلح  وحصللللَر

 وحديسا ليو،وف ّلى املصيلح  ،رب لداللح  بالحواف  بين التديم والحديث للحد مً فناء ث ررٍ واجساّ .

 رابعا: املنهج ألاسلوبي:

 سللليو ف ملاَنلللة املْلللاوف حللوا الْلللدوا ّلللً الخلللً املللل لوف ليحْهيلل   ّلللً اليا،لللات إلاي اانلللة دللل  رللارة امللللىهج إن إ

للارم  سليوب،  فلااله راف ّللً اليسل   لللل  دل  الهينلة الىصللنة ي لدذ موارلل ة واسلخسارة ليمحيتلف هخنجللة الحنلاّو الىَّ

لة رلراء َل ا الح لوا و ه لراف. و،لد هلحج ًّ الحيني  الحاوذ ملً اي ل ا  صيل  محو،لٓ ليىَلام، فنلال ّلً إمل افة م يَّ

لللل ٍ الحْدويللللة حَنللللد باَحمللللام الهللللاحسين والدارسللللين، ومللللا  الللللد. ممللللا وّللللا الللللدرم  ّللللً  للللل  جْللللدو املصلللليلحات، َو

  سيو ف الحديث إلى إحناء َ ا املصيلح املْروف ،ديما بالْدوا.

 املبحث ألاول: العدول في التراث والحداثة.

 :عدول في التراثأول: مصطلح ال

لل  وسللاهوي   -الييللو  والى للو  والهال لل  والحوسللي   -رللاءت ومنللات )الْللدوا( دلل   حلل  ال لل اذ الْر للف ُّللابً رّوِ

م، و،د اسحْمأ ب شكاا محْدوة بمسلمنات م حيولة  هد التاَر ال رراوف وصيَ  وال م شر  وابً  ري  والْيو  ّو

لا يل دّا ّللى أللأ الوعلرة دل  سلعن الْلرب فهلو صيل  رديلد دل  ث ينلأ اللىع الداا محوتة د  الدالللة ومراوفلة املْولا، ممَّ

الْلدوا ّلً الحتنتلة إللى  -بْدة مدلوالت، منهلاب الْلدوا ّلً ىريتلة السلابتين  و ّف، وراء الْدوا د  ثرارىا الىتد 

ً الْدوا إلى الْدوا ًّ  بينة والصنغ. ويررٓ َدفهم م -الْدوا ًّ الصور التريهة إلى الصورة اليامنة -امل ا 

واوسلللل ام الْهللللارة، وإلايجللللا  و يحصللللار، والحوسللللٓ دلللل  املْوللللا، وثىاسلللل   اليوللللُّلللللى و،للللة  ٌأمللللور ّللللدة منهللللاب الحوللللا

 املتاىٓ أو مشاُّيتها وصي   ل .

 أ_ مصطلحات العدول عند اللغويين والنحاة:

ساع:- ِّ
 
ٓ مً يالا أر ْة لنغ لرفنة َل( بمْوا الحوس  180أو الحوسٓ د  املْوا، و،د اسح دم  )ساهوي  ت الاج

ْة، وأوسٓ، واجسٓ( ساِ، والسَّ ِ
ّ
 -أو جشبن  أو اسحْارة أو إيجا  إلى صي   ل  -. والسْة ّىدٍ جْو  )امل ا ( (4)) ج

ُّوه  لون مً الْدوا مً حنث َو يروا ًّ  لأ، واه راف باملْوا ًّ الحتنتة و ل  يكون لواادة أو لىعحة 

 . (5)ِ د  العالم لإليجا  و يحصار  ما اسح دم بالصنة. و،د يكون  جسا

ا مً باب )ش اّة الْربنة( ابن حنيوأ،ّر  مً أهواِ امل ا  و جساِ  حهاوا الحروف بْنها مكلان  (6)أّن  سي  

 ّللللى ملللا ،هلللا ملللً 
 
 ّللللى  لللل  ب مسيلللة سلللاهوي ، ملللدلال

ي
لللا، مسلللحدال بْللله، واملحللل وف وال يلللاوات والحتلللديم والحللل يي  وصيَ 

يللة  للل  ّىللدٍ ولل   يحصللار والح وللف، وو،للِو ال مللٓ مجللا   واجسللاِ وجشللبن  وثو نللد، وو،للِو املوللرو مو،للٓ ال مللٓ ّو
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سلاِ"، و "الحو نلد"، و  .(7)مو،ٓ املورو ِ
ّ
ما يتٓ امل ا  وُيْلدا إلنل  ّلً الحتنتلة ملْلانٍّ رالرلة وول : " ج

ويتوا أينا: "وإهَّ

للة""الخشلبن "، فللإن ّللِدم َلل ٍ  ولللاف ُّاهلد الحتنتللة ا . فتللام ابللً رولل  بلالربً بللين صللرل العللالم ولللناصح  دلل  (8)لهحَّ

و لي  الحتأ  سيو    ف الحديث.سنا،  الوارو فن  َو

سلابتن  الحلديث ّلً سلعن الْلرب، ملً الحل ف و يحصلار، و  لر ال ملٓ  َل( ىري 395ت  وسي  )ابً فارم

  رىللللين، والبسللللً والتللللهه، والحتللللديمواملللللراو الواحللللد، وم اىهللللة الواحللللد بيوللللُ ال منللللٓ، وييللللاب الواحللللد بيوللللُ 

ٓ الْرب  يم ثوس  ْْ ساِ، فنتوا: "... لو أه  لم م ِ
ّ
والح يي ، واملحا اة د  العالم، وّ   ال. إمافة إلى ثومنح ،نمة  ج

ة" لم العحلاب والسلىَّ
َ
َعل َّ بعسيل  ملً ّيلم ُمْ ع

َ
  مللً ، وُّل ن مْرفلة  جسلاِ وإلامللام ب هايلاٍ ضل  ء ملرور (9)ِد  م اىهاتها ل

 يرص  د  فهم الىع التر وف وث و، ، بامل ا بين اليية والهالصة إلى صي   ل .

ا مً -التدماء بامل ا  لكوه  ثجّو  للحتنتة، ويسمن  بْه الّىتاو  املجاز وإلايجاز والاخحصار:– وال   ُمْد  لوه 

تها، مً ال (10)واسح دم  )ساهوي ( لري ا د   حاب  د  أ ث  مً مومٓ -ألوان الْدوا    ا ن  ال   يررد ًّ همينَّ

دولها ًّ أليها د   واء الييو ، ساريا ّلى  الم الْرب د  سىنهم. و،د ثهّين مً يالا هصول  أه  ،ام بالربً  ُّ و

بين اليية والى و وما ييحج ًّ  ل  مً ثيي  سىنها مً ورٍو بالصنة يحجلى منها ثىاول  السيخ  ثارة، ورووة ثىاول  

 ثارة أير .

اء(، وملللنهم (11)املجااااز رر  سيللل  ملللً الْيملللاء باسلللح دام الْلللدوا بمْولللا وثللل حنلللث اسلللح دم  دللل   )َلللل207ت الولللرَّ

ِهلللْم : الْلللدوا ّلللً الحسينلللة إللللى ال ملللٓب فولللف ،ولللل  جْلللالى َحَصلللُموا ِدللل  َرّ،ِ
ْ
ْصلللَماِن اي

َ
اِن ي

َ
للل  ََ للللم يُتلللأ اللللىع التر ولللف  (12)﴿

همللا رمْللان لْاسللا بللرُريين فْللدا بللاملسوا إلللى ال مللٓ. ومللً الْللدوا بلل ن يجْيللوا املوْللوا بلل   ب(13))ايحصللما( بللاملسوا،  نَّ

 إ ا ُّلللان دللل  مللل َ  وْلللد
 
اء وسلللنية ملللً سلللعن الْلللرب وىلللر،هم دللل  العلللالمب (14)فلللاّال . ورملللة مواملللٓ  سيللل ة يح للل َا الولللرَّ

ر  الْدوا.
ُ
ا مً ى ة، وىريت   ل  رنح بْه التراءات التر هنَّ

د  )أ ُْ اَر مً امل ا   ما راء ّىد الْرب، ف شار  َل( ُّأَّ ّدوا أو210بو ّهندة توَي
َّ
اهِ راف ًّ متحط ا الَ

ا إلللى ٍللاَرة ا وهثلل   فنتللوا: "ومللً مجللا  مللا رللاء لوَلل   .امل للا  باالسخشللهاو لهللا بمللا ورو ّلللى هه هللا مللً  للالم الْللرب شللْر 

   ل  رمٓ مى  وو،ٓ مْوا َ ا املورو مو،ٓ ال مٓب ،اا جْالى:
َّ
رِ  ﴿ لوُ الواحد ال

ْ
مَّ ُي 

ُ
 ر

 
ْم ِىْوال

ُ
د  مومٓ  ،(15)  ُرع

"
 
، ومىللل  مجلللا  الْلللدوا ّلللً ال ملللٓ إللللى إلافلللراو بيولللُ الواحلللد إللللى صيللل   لللل . فحوسلللٓ مْولللا امل لللا  ّىلللد أ لللف (16)"أىولللاال

ّهنللدة "مللا دلل  العللالم الْر للف مللً اليريلل  واملْللاوف، ومللً املححمللأ مللً مجللا  مللا ايحصللر، ومجللا  مللا ُحلل ف، ومجللا  مللا 

، ومجا  ما را ء لوَ  لوُ الواحد وو،ٓ ّلى ال منلٓ، ومجلا  ملا رلاء لوَل  لولُ ال منلٓ وو،لٓ مْىلاٍ    ًّ يٍْ 

ّللى  رىللين، ومجللا  ملا رللاء لوَلل  يْلل  ال منلٓ ّلللى لوللُ يْلل  الواحلد، ومجللا  مللا رللاء ال منلٓ دلل  مومللٓ الواحللد إ ا 

شِر  باى  وبين  ير مورو... ومجا  ما راءْت م اىهح  م اىهة الياا  ومْىاٍ م اىهلة 
ُ
لاَد، ومجلا  ملا رلاءْت أ

َّ
الش

ر د وُحّوِلد م اىهح  َ ٍ إلى 
ُ
اَد، رم ث

َّ
م اىهة الياا ... ومجا  امل مأ اسحيىاء  ّلً  ثل ة م اىهح  م اىهة الش

موا ب "
َّ
ر... وُّأ َ ا راا  ،د ثكي م وامل يَّ عرير، ومجا  املتدَّ  . (17)الحَّ

)ث ويللأ مشللكأ التللر ن( و)ثوسللي  صريلل  التللر ن( ،  َللل( ّلللى ههللج سللابتن  دلل   حابنلل 276،حاهللة ت و،للد سللار )ابللً 

للا ّللً سللاار الييللات  م  للدا فعرثلل  بلل ّن التللر ن رللاء ّلللى سللعن الْللربب ملللا لييللة الْللرب مللً  جسللاِ دلل  امل للا  مللا يميَ 

ىلللا  لللل  بشلللواَد شلللْرية وهث يلللة، لللل ا رْلللأ بابلللا مسلللحتال بْىلللوان )م الولللة ٍلللاَر اليولللُ مْىلللاٍ( . ولللل  رؤيلللة دللل  (18)مَْ 
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ىاَلللللا: ىلللللر  التلللللوا وم يللللل ٍ، فو هلللللا  سلللللحْارة: والحمسنلللللأ، ثتسلللللنم ا ْْ لعلللللالم فتلللللاا: "وليْلللللرب امل لللللا ات دللللل  العلللللالم، وم

هار، والحْريه، وإلافصا ، والعىايلة، وإلاينلا ،  والتي ، والحتديم، والح يي ، والح ف، والحعرار، وإلايواء، وإلٍا

احد وال منٓ يياب  رىين... وبكأ َ ٍ امل اَ  وم اىهة الواحد م اىهة ال منٓ، وال منٓ يياب الواحد، والو 

، ويحجلى مً هع ابً ،حاهة اجساِ امل ا  مً يالا للْوبة الحوريل  بلين اللداا ومدلولل  دل  الخيلاب (19)ه ا التر ن"

  و ف مً لية الْرب أو الخياب التر وف.

و_الانحراف )الخروج عن ألاصل(:  او اليية، و،د اسحْمأ )ابً  ه راف ًّ ،اّدة ما أو الخروا ًّ أهم َو

رابنة ليبسمية د  أر ْة أشكاا، ًّ ىري  الربً بين الْدوا 392ت رو  َل( الْدوا د  حديسة ًّ الحرُّات إلّا

إ ا ُوِل  فياس  -جْالى-والداللة السنا،نة، فنتوا: "... وُّأ  ل  ّلى ور  املد ، وما أحسى  َهىا! و ل  أنَّ هللا 

يخهْ  مً لوح ... وإ ا ُّان رىاء  فالْدوا ًّ إّراب  وا أولى ب ... فإ ا ّدا ب  ًّ اليرل د   ل  جْريو  بما 

ِحنِم" بحي   ور   ًِ الرَّ
ٰ
ْحَمل راب د  "الرَّ ِوَ  ّىدها ايحالف إلّا

َ
يم أه  ليمد  أو ال ّم د  صي  َ ا... في ل  ، ُّ إّراب ، 

 ما اسحْمأ الخروا ًّ  لأ فتاا: "مً ثعسي  اليوُ  .(20)ال     رهاَا، وله ا د  التر ن والشْر هَاار  سي ة"

ويأ"، 
َ
ا مً "ى َواا"، فهو أبيغ مْو 

ُ
ْنأ"، ه و: "ى

َ
اا" د  مْوا "ف َْ

ُ
لحعسي  املْوا الْدوا ًّ ُمْحاو حال ، و ل  "ف

اا  َْ  أيع  با -لْمر  -و"ُسَراِ" أبيغ مً "َسريٓ"، فُو
 
لهاب مً وإن ُّاهد أيد "فْنأ" د  باب الصوة، فإن فْنال

ا ُّاهد  اء"... فيمَّ
َ
ا مى ، ثتوا: "َرمنأ"، وال ثتوا: "ُرَماا"، و"َبيفء" وال ثتوا: "ُبي اا"، أال ثراٍ أشدَّ اهتناو  َْ

ُ
"ف

"، واملْوا ال امٓ بننهما 
 
اال َّْ

ُ
اا" ب ل  "ف َْ

ُ
د "ف اا"، فناّر َْ

ُ
د إلى "ف

َ
ِدل ُّ ريَدت املهالية، 

ُ
"فْنأ" و  الهاب امليرو وأ

ْنأ"يروا ُّأ واح
َ
اا" فهااله راف ب  ًّ "ف َْ

ُ
اا" فهال ياوة، وأما "ف َّْ

ُ
 .(21)د منهما ّلى ألي ، أما "ف

ا هتوا: إهَّ   ماا الحروف بْنها مكان بْه(: "ولسىا هدفٓ أن يكون  ل   ما ،الوا، لعىَّ ْْ ويتوا د  باب )اسِح

للى ُّلأ حلاا  يكون ملْىاٍ د  مومٓ وون موملٓ ّللى حسل   حلواا الداّنلة إلنل  واملسلّوِصة لا دل  ُّلأ موملٓ ّو لل ، ف مَّ

صة ل  ولاس ليتنام، (22)فال" ، ويحجلى مً ،وا ابً رّو  أنَّ ثىاوب الحروف أمر ي نٓ لألحواا الداّنة إلن  واملسّوِ

َو ا لون مً الْدوا، و،لد سلار ّللى هه ل  مملً رلاء بْلدٍ ملً أَلأ الحوسلي  والى لو والهالصلة والىتلد. والشلاَد ملً 

ًَ  حلللواا اَحماملللا  هيللل ا دللل  ثورنللل  املْولللا والو،لللوف ّللللى بالصلللة اسلللحْماا روللل   العلللالم أّن ابلللً اَلللحم بالسلللناَ  و،لللراا

 لللأ، ورأ  مللً بللاب  ، وأمللا امل للا  َللو ّللدوا ّللً-ثصللور وا،علل  لللريح ومسللال -الحللرف. والحتنتللة ّهللارة ّللً  لللأ

ملا اللدا فٓ إلنل  رصهلة الشلاّر دل  الحْهيل  املهول  ّللى )ش اّة الْربنة( أّن "الْدوا" د  الشْر للاس ملً  مليرار، وإهَّ

 هحتاء، فنتوا: "... فم ا رأيد الشاّر ،لد ارثعل  مسلأ َل ٍ النلرورات ّللى ،ه هلا واه لرا   للوا ،هلا، فلاّيم أنَّ 

يللل  وللللاس  لللو ب فإهلل  ملللً ورلل   يلللر مللل  ن بصللنال  وث م   للل  ّللللى مللا َرِشلللَمُ  مىللل  وإن وا مللً ورللل  ّلللى َرلللْوِرٍ وجْس 

 
 
ُأ ُمْجِر  الَ ُمو   ولنال

َ
ُ  د   ل  ّىد  َمس

ُ
ي
َ
ا ًّ ايحنار الور  الىاى  بوصاحح ، بأ َمس ّلى مْ  ليح ، وال ،صور 

لل  مشللهوو للل   للا دلل  ّىولل  وتهالعلل ، فإهَّ ا مللً صيلل  احخشللام، فهللو وإن ُّللان ميوم  للروم حاسللر  بللال ل للام، ووارو الحللرب النَّ

ِحل " لة، بمسابللة . فنْللالج ابلً رولل  ٍلاَ(23)بصل اّح  وفللنه ِمىَّ للة إللى والالت أيللر  مجا يَّ رة  ه للراف بالدالللة الحتنتنَّ

ورللاء ّللللى هولللس  لهىللة يصلللهة ليمجللا  ليلللدرم  سلليو ف، إملللافة إللللى ثرسللنر الْلللدوا دلل  اللللىع التر ولللف و و للف أينلللا.

 .(24)الىهج مً الْدوا ًّ  لأ
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ل:  الح ويللللأ، دلللل  أرىللللاء حديسلللل  ّللللً  َللللل( مصلللليلح الْللللدوا بمْوللللا761َشلللام ت اسللللح دم )ابللللً_الححوياااال/ الححااااو 

 ّللللً الواّلللللأ، أو املوْللللوا، أو م لللللوال ّلللللً 
 
ن ل هلللللة اليسلللللهة وولللل  ّىلللللدٍ أر ْللللة: )أن يكلللللون م لللللوال منيللللل  املهللللّيِ

أ،سللللام الحَّ

ما، أو أن يكون صي  م ّوا   . و،د ّرل الشواَد ّلى ُّأ هِو ّلى حدٍ.(25)صيَ 

ا  سلليو ف، أو  ه للراف ّللً ّهلل –ّىلد الييللويين والى للاة  -أن )الْللدوا(  ويسلح يع ممللا سلله  ارة ّلً الح للو 

ر املْوا، وبمْوا  يلر يمعلً أن هتلوا أهل  الْلدوا ملً   لأ املسال ، ال   ال ثحييَّ  ب  الهينة الْمنتة ل  ال   ،ها رَو

لللنية إلللى لللنية أيللر  مللً لللنغ الحوسللٓ دلل  املْوللا، ومللً املصلليلحات ال لل  رللاءت مراوفللة ليْللدوا دلل  ثرارىللا الْر للف 

رابنلة ملً حل ف و يلاوة وثتلديم وثل يي  )  لدا ،هلا دل  الْالملة إلّا جساِ وامل ا ، و لحولات، و ه لراف والح لوا( ّو

 وثىاوب إلى صي   ل ، والنماار ب هواّها، والْدو، والىِو )ث  ي  وث هاث(، والحْنين )الحْري  والحىعي (.

 واملفسرين: ب_مصطلح العدول عند البالغيين

وثلللدور دلللل  شللللديد الصلللية بللللين الييلللويين والهالصنللللين،  صنلللون بمصلللليلح الْلللدوا ورللللاءت الدالللللةلتلللد اَللللحم الهال  

ا أو املنلللأ و ه لللراف ّلللً املللل لوف دللل  الييلللة  للللينة، أو الخلللروا لللروة،  مجميهلللا حلللوا مْولللا الح لللو 
َّ
ّلللً التاّلللدة املي

   ث  اسحْماال، ما ي جف:. ومً املصيلحات (26) هصراف ًّ الش  ء، والصرف، والحيّون ، و جساِ، والحوسٓ

ته  د   ل  )ابً املْ  ( الالحفات_ : وُّان أوا مً اسح دم مصيلح  لحوات بمْوا الْدوا ) لمع (، ّو

. و،د (27)حنث ّّدٍ أوا م اسً الهدمٓ وأَمها، و ل  د   حاب  )الهدمٓ( رم شاِ اسح دام  ّىد الهالصنين

اف(،538ت اسح دم  )ال م شر  
َّ
وأشار إلى فاادة اسح دام  د  العش  ًّ بالصة الىع التر وف،  َل( د  )العش

وراء  ل  مً يالا الحواف  والحالؤم بين ث ي   اليوُ، وث ي  املو،ٓ، فح ت  ل  بمصيلح "الْدوا" ث تن  

د، ،  ما يحم الْدوا بالخياب مً  مً املاض   إلى املناِر فنجْأ املحيتف مشارُّا د  الحدذ وُّ ه  وا،ٓ مشاَالىَم

ٓ ومى  الْدوا مً املناِر إلى املاض   يجْأ املحو،ٓ مً املحيتف 
ْ
د  اليس  اليهنع  امليرو لي مً د  ُحعم الوا،ٓ لدف

ً مى  يأ لحجاو  اليس  التر وف لألسيوب (28)املخاى  إلى الحنت  ِْ . فال م شر  يخهٓ د  مىه   الحمام  سهاب وال

  ل  بال 
َ
ح ،نمة اب ف هحم بهاب ال  ثا  د  العالم و لأ ف ها، و،نمة ثتديم ما  لل  أو امل لوف، ويوّضِ ا ورمالني صني

حت   الح يي ، فون  ثىبن  ّلى موهوم الهالصة مً ميابتة العالم ملتحط ا الحاا، حنث يجْأ العالم هتية الحتاء 

لىب لخ شوي  املحيتف وإرارث  وثيرّية فاّية بين ىرد  ّمينة الحوالأ )املحكيم واملحيتف( وفن  ثدور وثدرا إلى ّ 

ً ال م شر  ّلى الْدوا مً أسيوب إلى  ير أو بالصة  لحاسة سمْ  ومشار ح  د  اسخىيا  الىصوصب ل ا يَْ 

أ السنا  واسخىيا، ، إمافة إلى إيت سحيهً ّىد ث م 
ُ
 .(29)ٌ املحيتف والحيرّية ل ا لحوات فن  فاادة، أو هعحة بالصنة ج

واسح دم  إلامام )ّهد التاَر ال رراوف ت  و الخروج على مقحض ى الظاهر/ الححول:الخروج عن ألاصل، أ-

َل(  سي ا د   حابن  )والاأ إلاع ا ، وأسرار الهالصة( بمْانٍّ محْدوة، حنث ربً موهوم الْدوا بصنية مْوا 471

عالم الوصنح يىتسم ،سمين: املْوا ومنها مً يالا اسحْمال  العىاية، و سحْارة، وامل ا ، إ  يتوا: "اّيم أن ال

ًُ فن  إلى اليوُ و،سم مْ    ل  فن  إلى الىَم،... فالتسم  وا: "العىاية" و" سحْارة"  ْ   امل ية والحْس
ُ
،سم ج

دوٌا باليوُ ًّ الَاَر" ٌِ ّو ، (30)و"الحمسنأ" الكااً ّلى حّد  سحْارة وُّأ ما ُّان فن  ّلى ال مية، مجاٌ  واجسا

ساِ أ : اجساِ املْوا، والْدوا أ : الخروا بمْوا  ه  اسح دم مراوفاتويحجلى مً الىع أ
ّ
اليالحنة و  ) ج

اليوُ م را إلاي اء، و،د يحمح الْدوا باليوُ مً حنث مسحْص   فهم املْوا مً اليوُ  لل ، و،د وضح 
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مام ّهد التاَر فهم املْوا، ، ال مسحينٓ التارئ الْاو  د  هَر إلا (31) ل  بتوا الشاّر: وال أبحاِ إال ،ريهة  رأ

"… ما ال   ُمش    بداللة اليوُ الَاَر أو ما يوهم مً ،رب أرأ ما مش  ي  الشاّر، فال مْوا ليحمّد  إال إ ا  

ا، ُّان ،د اش    ما ،د   أو بْي  
 
ىيهد ل  ث ويال ، فْيمد أه  أراو أه  مش    ما مش  ي  لألمناف ، فإ ا اش    شاة

ا إال أنها موْمة إبداّنا (32) بُح وُيى ر ًّ ،ري "َوها أري   ه  يُ  ، يدا َ ا ّلى صمول الشير الشْر  د  ٍاََر

ّْ  ب سيوب  الخاص ًّ ثمدح  وثوايٍر وون أن يصّر  ب ، فاححاا فهم املْوا  إلى  ا، فالشاّر ،د ّ َر د  رَو

ف ها ل ة سم لورة بالصنة فتد إلاي اء ال   اسحورهح  الْهارة الشْرية، فتد ٍو  الشاّر مْىاٍ مً يالا ر 

ا ليعش 
 
ا حساس ًّ ،ىاِ املْوا ال    ال وو والعرم د  أسيوب  يوح  بمْوا يوف مما يجْأ التارئ مسعى سْن 

رف بثيبس  اليية املسحْمية ُّ ود  مومٓ  ير ربً ّهد التاَر بين  املسال  ّىد بْد الهالصنين والىتاو. التارئ ، و

ا يوره  ألأ اليية، ُول  ب ه  مجا ، ّلى مْوا أنهم مصيلح )الْدوا( و)امل ا (،  دا باليوُ ّمَّ ُّ فتاا: "وإ ا 

"
 
َْ   لل ، أو را  َو مكاه  ال   ُومٓ فن  أوال . ود  باب )الحتديم والح يي ( أشار د  سنا  (33)را وا ب  موم

الح يي ، فحيني  ال  ثا  بالحتديم أو  ، و ل  ملا د  الحتديم مً فاادة وم ّية ال ثيي (34)الْدوا إلى الحتديم وبالصح 

الح يي  َو ّدوا ًّ  لأ، ولتد فّر  إلامام بين هميين د  ال   ن  أو الصنية، أحدَما هميف أو مسال  أو ألل ، 

ين أنهما م  اوفان د  الداللة ّلى املْوا هوس   وآلاير ّدول  أو فّوِ  أو اه راف ًّ  لأ، ومررٓ املتارهة بين الىّو

أّن الْهارة ال   ي دذ ف ها الحتديم أو الح يي  ثيحج مْوا ال ثْ  ٍ الْهارة  لينة، َو ا ما يحم إيساٍر د  الىع  إال

ر .  التر وف، ملا فن  مً ّدوا لل مأ املىحَمة ّلى بىاح  الْمنتة ومْىاٍ ال َو

أشللللار إلللللى أّن: "العللللالم ّلللللى اليوللللُ ملْىللللاٍ إلللللى مْوللللا املْوللللا، حللللين  ورللللاء ّىللللد ّهللللد التللللاَر بللللالح وا مللللً واللللللة 

مللربين: مللرب أهللد ثصللأ مىلل  إلللى اليللرل بداللللة اليوللُ وحللدٍ... ومللرب  يللر أهللد ال ثصللأ مىلل  إلللى اليللرل بداللللة 

 
 
  اليوللُ ّللللى مْىلللاٍ الللل   يتحنلللن  مومللّو  دللل  الييلللة، رلللم ثجللد لللل ل  املْولللا والللللة راهنلللة

ّ
اليوللُ وحلللدٍ، ولعلللً يلللدل

ٍ ال مية فها َىا ّهلارة م حصلرة، وول  أن ثتلوا: املْولا، ومْولا املْولا، جْول  ثصأ ،ها إلى اليرل... وإ  ،د ّرفد َ 

ِتلأ بل"املْوا": املوهوم مً ٍاَر اليوُ، وال   ثصأ إلن  بييل  واسلية، وبلل "مْولا املْولا": أن  ْْ
َ
لا، رلم ج ملً اليولُ مْو 

ْولللا إللللى مْلللانٍّ أيلللر  أو مْولللا . ويحجللللى ملللً َللل ا اللللىع الوللللوا بدالللللة امل(35)"ُيوطللل ِ  بللل   لللل  املْولللا إللللى مْولللا  يلللر

 اليوُ وْحَدٍ، َو ا يجْيىا هربً املسمنات بهْنها.املْوا يكون بالْدوا ًّ ألأ الْهارة ملتالد ال يْ  َا 

َل( أ ث  الهالصنين اسلح داما وإوراُّلا لهل ا املصليلح املى لرف واملسلال ، ويحجللى  لل  ملً 626ويْد )السكاُّف ت

ممسيلين لْلدوا ّلً أْللأ مو ل ل، ولو  لهما ّللى أنهملا أملران وسلبنان، ملً ُّونهملا يالا رؤيح  لإليجا  وإلاىىاب و 

 الول  يهين مد  إورا   أينا لاله راف ًّ  لأ. . َو ا (36)َو "املساواة"، وو  محْارف أوساو الىام

ب ويررللٓ ث ديلللد مواملللٓ إلايجللا  وإلاىىلللاب  للو ميىللل  بالتنلللام إلللى صيلللٍ  إللللى فَللاَُر العلللالم ،للد يكلللون ملللور ا َو

فكيمللللا ُّللللان العللللالم م حيوللللا ّللللً  لللللأ والحتينللللد ا واو رمللللاال للللل ا يىوللللرو التللللر ن العللللريم وارثللللهً  محْللللارف  وسللللاوب

 ثلدا ملا صيل  دل  املسلحْمية الكيملة "َلو امل ا  أن ير   حنثالْدوا ّىد السكاُّف أينا بالخشبن  و سحْارة وامل ا ، 

  ٍلللاَرة والللللة بىوسلللها ّينللل 
 
 ّينللل  ثلللدا ملللا إراوة ملللً ماوْلللة ،ريىلللة ملللٓ حتنتتهلللا، هلللِو إللللى ليسلللهةبا الييللل  دللل  اسلللحْماال

 لحولات ، و،د اسحدا بشواَد ،ر هنة  سي ة. إمافة إلى براّح  ثوسنٓ ِهيا  الهينلة  للينة، ال ل  يمسلأ (37)بىوسها"

)الهللللدمٓ( إلللللى مللللً  ّللللدوال ّنهللللا، وال   يلللل  ّلللللى  ه للللراف بللللين الصللللنية الى ويللللة و سلللليوب الهينللللغ، للللل ا هتللللأ  لحوللللات
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)املْلللاوف(، وثررلللٓ فعرثللل  إللللى مراّلللاة متحطللل ا الحلللاا، وثوسلللنٓ موهلللوم الْلللدوا، وموارللل ة املحيتلللف )مسلللحمٓ أو ،للللارئ( 

باالهحتلللاا املولللاتب امللللرثهً بلللالىع، فندييللل  دلللل  ث ينلللأ وثوملللنح والللللة بينلللة الْلللدوا ملللللا دللل  َللل ٍ الهينلللة ملللً م الوللللة 

 دوة، وإحناء الىع بَهور رمالناث . لأللأ امل لوف وما ثيحج  مً ثولند مْان محْ

ّلللى ،نملة الْلدوا وارثهاىهللا بلاملحيتف املسلال  اللل   ي سلً ثيتلف الللىع  - ملا ر ل  السللكاُّف _محل ررا بال م شلر  

لللل  بحواّيلللل  مْلللل  وث ميلللل  ومللللً رللللم اسللللخىيا،  لحجللللل  متالللللد َلللل ا الْللللدوا، فنتللللوا: " ُْ للللْوِ ،للللد ث للللحع  موا، لللل ا الىَّ َو

مللللا ثحمللللُح 
َّ
، ،ي َهللللَرِة دلللل  َلللل ا الوللللً، والْيمللللاِء الى للللارير، وم للللا ايللللحعَّ  بييلللاا  مْللللانٍّ

َ
ا  امل

َّ
إال  فللللراِو بييللللاِ هم، أو للُحلللل 

 َٓ هلللوا أرفللل
َ
ةٍّ ووشلللاو، وورلللد ّىلللدٍ ملللً الت

للل َّ َِ  
َ
َٓ  يلللاوة مو،ْللل  بشللل  ء ملللً  لللل   سلللاٍ فنلللَأ ،هلللاء وروهللل ، وأْورذ السلللام

م... و م َُ ، إن ُّان ممً مسمٓ ويْتأ، و،ينٌأ ما  لرٍّ لعلالم رّبِ مع لةٍّ وم ّأٍّ رٍّ ما و،ٓ الحهايً الخارا ّلً الحلّدِ بلين ُموّسِ

ة  َّ ِْ ف  ما مو،ْ ال حواتٍّ واروٍّ د  التر ن م ا لرَت مً سامْن  ّرَّ
ْ
اص، وُّأ ال اص د  ب ر فراادٍ وصوَّ ر، وبين صوَّ  .(38)"وموّسِ

الكاثل  والشلاّر( دل  الوصلأ َل(  د   حاب  )املسأ الساار دل  أوب 637و،د حَف الْدوا باَحمام )ابً  ري  ت 

لللو  الساللللث: بْىلللوان )دللل  الحعلللم ّللللى املْلللاوف(، وثررلللٓ فاالللدة  لللل  لإلحاىلللة ب سلللالن  املْلللاوف ّللللى ايحالفهلللا وثهاينهلللا، َو

ّىلللدٍ ملللرب ملللً ملللروب الح  نلللد واملهاليلللة، ويتلللوا: "واّيلللم أن  للللأ دللل  املْولللا أن ي ملللأ ّللللى ٍلللاَر لوَللل ، وملللً 

للْر نللأ،  توللل  جْللالىيل َ  إلللى الح ويللأ يوحتللر إلللى ول ّهِ
َ
ي
َ
فالَللاَر مللً لوللُ "السنللاب" َللو مللا ييللبس، ومللً  (39): }َوِرَناَبللَ  ف

.  أ  املْولا (40)ث ّوا  َ  إلى أن املراو َو التي ، ال امليهوم، َو ا ال ُبدَّ لل  ملً ولنلأ،  هل  ّلدوا ّلً ٍلاَر اليولُ"

ُ اللل   يحجلللى مللً الح ويللأ يتللٓ فنلل  الخللالف اليوللُ الَللاَر واضللح وال ييلل  حوللل ، واملْوللا املْللدوا ّللً ٍللاَر اليولل

 ليحواوت د  اسحيهاى  بين الْيماء اليحالفهم د  الحومنح واسحْماا الْهارات والصنغ التوية. 

باالهحتلللاا ملللً  وثىلللاوا أينلللا )ابلللً  ريللل (، الْلللدوا ّللللى أهللل  الحولللات، ويلللر  ملللً بلللاب شللل اّة الْربنلللة الْلللدوا 

ويحجلللللى مللللً إشللللارات ابللللً  ريلللل  ثيللللويٍر  .(41) مللللً إلللللى  يللللر، إلللللى صيلللل   للللل لللللنية إلللللى أيللللر ، أو ييللللاب إلللللى  يللللر، أو 

للللا بللللين رىاانللللة الح يللللل  وال   نلللل ، أو املسللللحو   فتلللللف  ملصلللليلح الْللللدوا/  لحوللللات ّلللللً سللللابتن ، ف حللللدذ بللللل ل  ث لو 

 .واملسحو  الرأس  ، إمافة إلى ثومنح ّال،ة الْدوا باإليجا  السخنواء املْوا، وإشرا  املحيتف

دلل  مومللٓ  يللر : "وأمللا امل للا  فإهلل  يوهللم بْللد فهللم الحتنتللة، وإهمللا يوهللم بللالىَر والوعللرة،  -ابللً  ريلل –و،للاا 

و مسحور بالحتنتلة، أال ثلر   وله ا ي حاا إلى ولنأب  ه  ّدوا ًّ ٍاَر اليوُ فالحتنتة أٍهر، وامل ا  أيوى، َو

َسللاَء إلللى ،وللل  جْللالى ِ
ّ
َمْسللُحُم الي

َ
ْو ال

َ
يخسللاِر فنلل  إلللى الحتنتللة ال لل  ولل  مالمسللة ال سللد ال سللد، وأمللا فللإن الوهللم  (42): }أ

. (43)امل ا  ال   َو ال ماِ فإه  يوهم بالىَر والوعر، وي حاا ال اَ  إلن  إلى ولنأب  ه  ّدوا ًّ ٍلاَر اليولُ"

 سللحْارة، ويتلوا: "أملا الحصلر الل     رثل  دل  بلاب  سلحْارة فهللو  ا ، وال  يلاوة ّينل ، وأملا العىايلة ف ل  رل ء ملً 

وال ث جف إال ّلى حعم  سحْارة الخالةب  ن  سحْارة ال ثكون إال ب نث ييو    ر املسلحْار لل ، و ل ل  العىايلة، 

فإنهللللا ال ثكللللون إال ب نللللث ييللللو    للللر املعوللللا ّىلللل ، ووسللللهتها إلللللى  سللللحْارة وسللللهة يللللاص إلللللى ّللللام، فنتللللاا: ُّللللأ  ىايللللة 

للو أن  سللحْارة لوَهللا لللريح  والصللريح َللو: مللا اسللحْارة، ولللاس ُّللأ اسللحْارة  ىايللة، ويوللر   بننهمللا مللً ورلل   يللر، َو

ل ٍ رالرلة فلرو : أحلدَا الخصلوص  وا ّين  ٍاَر لوَل ، والعىايلة: ملد الصلريحب  نهلا ّلدوا ّلً ٍلاَر اليولُ، َو

 .(44)والْموم، وآلاير الصريح، وآلاير الحمأ ّلى راه  الحتنتة وامل ا "
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لح ملْرفلة   سليوباب ملً اسلح دام ويوضح ابً  ري  َدف ميشل   الخيل ِ
ّ
هلا املحوش الْلدول ، فنتلوا: "اّيلم أا 

 لىلللِو يصوللللنة ا،حنلللْد  لللل ، وال 
َّ
ّيلللم الهنلللان، أنَّ الْلللدوا ملللً للللنية ملللً  لولللاٌ إللللى للللنية أيلللر  ال يكلللون إال

يلم الهنلان،  ِّ  برمو  الوصاحة والهالصة... فإهَّ  مً أشكأ ملروب 
ُ
اٍ د   الم  إال الْارف

لا، وأصمنلها يحويَّ وأو،هلا فهم 

ا" ا بْنى ، يتصد إلن  ميش ُ  الخياب.(45)ىريت   . فإن ُّأ حالة مً حاالت الْدوا ثىيو  ّلى مْو 

 ٍّٓ و سلللنا، : "إنَّ اليلللرل املوِرللل    يلللَر ويتلللوا دللل  مومللل َو  صلللرال املتصلللووة ملللً الْلللدوا بحْلللد  مشلللي ا إللللى جْلللد 

واحللدةب وإهمللا َللو متصللوٌر ّلللى الْىايللة بللاملْوا املتصللوو، و للل   السللحْماا َلل ا الىللِو مللً العللالم ال َيجللر  ّلللى وثيلل ة

للِرو فنلل "
َ
جى ،هللا ّلللى حسلل  املومللٓ اللل   ث

ْ
ا  سيلل ة ال ثى صللر، وإهمللا ُيلل  َّْ  شللْه  ب فتللد ثحْللدو  َللداف (46)املْوللا يخشلل

 ملللا ِملللً ِللللَنغ الْلللدوا دللل  سلللنا  بْنىللل ب لخشللليَ  إللللى املْولللا املتصلللو 
ٌ
لللِرو للللنية

َ
لللِرو َللل ٍ الداللنلللة ليْلللدوا حنلللث ث

َ
و، رلللم ث

ا د  ِبْىاحل   الصنية هوُسها د  سنا   يرب لخشيَ  إلى مْوا  يَر متصوو، َو هتنٌه ليمْوا  وا، رصم أه  ممارأ لألوَّ

نا ، و،رااً  حواا  َو ا مْو  يصولنة الداللة د  ُّّأِ حالة. .املخالوة ملتحط ا الَاَر، وَيررٓ  ل  إلى ايحالف الّسِ

ع ٓ(، ومصيلح  (47) إن هَرية ّهد التاَر ال   جْوا )مْوا املْوا( :_الاجساع/ الحوس  مرثهية بمصيلح )الحوس 

ٌِ ومجلا ، وح لا ال ُيلراو  )امل ا (، إ  يتوا: "إنَّ لور املْاوف ال ثحييَّ  بىتيها مً لوُ إللى لولُ، ح لا يكلون َىلا  اجسلا

يلر" مً  لواٌ ٍواَر ما ُوِمْْد ل  دل  الييلة، ولعلً ُمشلار بمْاه هلا
ُ
إللى مْلانٍّ أ

ل ا  جسلاِ ي لدذ ملً ثلرابً (48) . َو

ساِ ّلى الداللة واملْوا، فوعرة  جسلاِ ّىلدٍ ملً املْلاوف  ِ
ّ
حماو  ج ال اه  الى و  بال اه  الهال   وجْالتهما، اّل

ا ّلى العىاية   و سحْارة والخشبن . السواوف مداَر

ْر،   ما ثىاوا إلامام ّهد التاَر موهوم  جساِ د  مومٓ ِ
ّ
ْد  والع ب د  الش  ير د  حديس  ًّ ،ننة الّصِ

لو ملً سلمات إلابلداِ وجشلعنأ الصلور الوىنلة،  فنجْلأ الشلاّر يهلدِ حنث ،ارن بلين  جسلاِ والح ننلأ دل  امل لا  َو

د  ثرا نه  لحجسند فعرث  بتدرث  ّلى الحوسٓ ب ر   لأ امل لوف، فمْوا املْوا ال يكون د  الييلة الْاويلة إهملا ول  

  ىلللو   ملللً  عللل  حدثللل  ّللللى امل لللا ، ملللً النلللرب "َللل ا ،ولللل : إللللى إملللافة. يلللروا ّلللً  للللأ واهتهلللا  املللل لوف والْلللاو 

 يللر   أهلل  فنخهللين ،(49)الهنللان" ىللر   دلل  و جسللاِ وإلاحسللان إلابللداِ دلل  الهينللغ لكاثلل وا املويلل ، الشللاّر ومللاوة الهالصللة،

ر َو الْدوا   وماوتها. الشْرية رَو

ااعَللل( 366ت و،للد اسللح دم )التاضلل   ال ررللاوف  للا  الحوس  دلل  املْوللا مللً يللالا جْيتلل  باالسللحْارة، فنتللوا: "ف مَّ

ي هلللا املْلللوا دللل   لللأ إللللى ثللل يين اليولللُ، وث سلللين  سلللحْارة، ف للل  أحلللُد أّملللدة العلللالم، ّو لللٓ والحصلللرف، و،هلللا ُيحولَّ الحوس 

ل "
ْ
نوهللا دل  مجللاالت (50)اللىَم والىث لٓ دل  املْوللا ب لر  املهللدِ ،واّلد الييلة وثٍو . فاالسللحْارة جْلد أواة مللً أووات الحوس 

الىميللف،  أوسللٓ ليحْهيلل  مْحمللدا ّلللى يناللل  مللً إي للاءات سللنا  يللاص إلللى سللنا،ات أوسللٓ ّمللا ُّاهللد ّينلل  دلل  ثر ن هللا

 َو ا َو  سيوب الْدول .

ا  سلليو ف، أو  ه للراف ّللً  –ّىلد الييللويين والى للاة  -ويسلح يع ممللا سلله  أن )الْللدوا(  ّهللارة ّلً الح للو 

ر املْوا،  ،اّدة ما أو الخروا ًّ أهماو اليية أو ًّ  لأ املسال ، ال   ال يحييَّ  ب  الهينة الْمنتة ل  ال   ،ها رَو

لل  الْللدوا مللً لللنية إلللى لللنية  يللر مللً لللنغ الحوسللٓ دلل  املْوللا مللً مىَللور مْوللا  ودلل  ،اللل   يللر يمعللً أن هتللوا: إهَّ

ومللً مراوفللات الْللدوا ،للديما  .املْوللا  مللا أوصللأ فنلل  ّهللد التللاَر، فمللً شلل اّة الييللة الْربنللة الْللدوا دلل  ثيلل  الييللة
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رابنلللللة ملللللً حللللل ف و يلللللاوة وث لللللدا ،هلللللا دللللل  الْالملللللة إلّا تلللللديم وثللللل يي  وثىلللللاوب إللللللى صيللللل   لللللل ، ) لحولللللات،  ه لللللراف( ّو

 والنماار ب هواّها، والْدو، والىِو )ث  ي  وث هاث(، والحْنين )الحْري  والحىعي (.

 املبحث الثاني: مفهوم مصطلح العدول عند املحدثين.

ّهلد  اَحمام الىتاو التدامى بالْدوا إللى الىتلد الْر لف الحلديث، مللا يسيلٍ  ملً متاللد، وي  لد و. و امحدلتد 

 الح اىللللل : ّمنيلللللة ثعحىلللل  هوسلللللنة ّواملللللأ يللللالا ملللللً يلللللحم املييلللل : "أن الهالصنلللللين التللللدماء ثويىلللللوا إللللللى أن الْللللدوا 

 مصلللليلح مسللللمنات ايللللحالف مللللً الللللرصم ّلللللى أهلللل  إلللللى إشللللارة َلللل ا ودلللل  .(51)الحيلللل  " أو الحوللللاؤا، أو السللللامٓ، شللللوي  خ

للللا دلللل  ويللللدور  محْللللدو، فنللللاء داَاللللل يمللللأل حنللللث الَللللاَرة َلللل ٍ فنللللاء دلللل  صالهللللا ثت لللل ب أنهللللا إال الْللللدوا  َر  يللللر   رَو

م إلى إمافة وسىنها، اليية أّراف واهتها  امل لوف،  ىلر   ّلً وو،لة بلو   إلاشكاا َ ا مْال ة د  واملهعر الىّي  فعَر

يلللللة، إمكاهلللللات اسلللللخىيا 
ّ
ا الكامىلللللة وىا،اتهلللللا الي ا ومالحَلللللاتهم إشلللللاراتهم رْلللللأ مملللللا الدفنىلللللةب وأسلللللراَر  للللللالحة بللللل ور 

ب التدماء ّّدَا ال   املهاحث ومً وير.والحي ليحوسٓ
 
 والحل ف، والل  ر والوللأ، والوصلأ وإلاىىلاب، إلايجا  ّدوال

 :(52)مصطلحات العدول ألاكثر اسحعمال عند املحدثينومً   ل . وصي  واملشاُّية،

لللو املصللليلح الللل   ثصلللدر املصللليلحات ال للل  ثينللل  دللل  امللللىهج  سللليو ف الحلللديث،  الانسياااا :_ للل   ه يلللّلللرف و َو
ّ
ا  أه

"اي ل ا  مسالنلة الييلة والحجللرؤ ّي هلا دل   واء إلابلدا  ، ب نللث يوطل   إللى اهتهلا  الصللناصة ال ل  ّي هلا اليسل  امللل لوف 

 .(53)أو املسال ، وإلى الْدوا د  مسحويف اليية الصوجف والدالل  ّما ّين  َ ا اليس "

 هل  صيل  مسلحتر دل  محصلّورٍب لل ل  " رملةال    ّسلي أّن  ه يا  مصليلح  املسد  السالم ّهد الد حور  وير  

هلللارة  ه يلللا  ثررملللة حرفنلللة  لللم يلللرل بللل   سيللل  ملللً رواو اليسلللاهنات و سللليوبنة فومللْوا مصللليلحات بدييلللة ّىللل ، ّو

، ّلللللى أن املوهلللوم  اثلللل  ،لللد يمعللللً أن هصللليلح ّينلللل  بْهلللارة الحجللللاو ، أو أن ه  للل  للللل  لوَلللة ّربنللللة -( Ecart)  -ليوَلللة

لً ىريتلة الحولنلد املْىلو  ،لد هصليلح ،هلا ّللى موهلوم الْلدوا(دل  سلنا  م لّدو وول  ّهلارة )اسحْميها الهالصنون  ، ّو

( Ecartاملصللليلح الورو للل   )ملللً  لللل  ثررملللة أ،لللرب الْلللدوا  أّن  يلللر   أهللل  املسلللد  هلللع ملللً يحجللللى .(54)"الْهلللارة  رىبنلللة

 اسللللح رر  مللللا ) ه يللللا (، صلللليلحمل واللنللللا مراوفللللا رْيلللل  و،للللد  لللللأ، بال لللل  والْللللدوا  ويْولللل  دلللل  ألللللأ ليحلللل  )الهْللللد(،

فكلللللان املسللللد  أوا ملللللً وّللللا إللللللى إحنللللاء مصللللليلح ّر للللف ،لللللديم ّلللللرف  لاله يللللا . ملللللراوف  مصلللليلح الحجلللللاو   مصلللليلح

بالْللدوا وُّللان ّرملل  ملصلليلح  ه يللا  دلل  بدايللة ال  رمللة مللً بللاب ثومللنح رللدة املوهللوم مللً حنللث َللو شللكأ إررابللف 

. (55)دوا إحنللاء ملصلليلح بال لل  ثرازللف لللم مْللد يجللر م للا ير  لحهلللامىللارئ ّلللى الييللة الْربنللة، رللم رللاء مصلليلح الْلل

 مسللمن  فكللٌأ  مصلليلح  وبيللورة ث ديللدٍ دلل  اليسللاوف الوعللر ث بلل ب وسلل   محصللور   اثلل  دلل  "َللو  ه يللا  أن يللر   حنللث

" مىَللورٍّ  ر للً مللً هالصللة فتللد  او املسللد  مللً ،نمللة  ه يللا   سلليوبنة، إ  أيررلل  مللً  وايللاٍ الخونللة دلل  ال .(56)يللاصٍّ

الْربنة، ووالالث  د  ال  اذ الهال  . ويررٓ  ل  إلى اله لث ّلً يصلااَع مميل ة لييلة  وبنلة بشلكأ ّلام، والشلْرية 

ا َ ا املوهوَم ّدٌو ِمً الهاحسين والىتاو اليربنين أينا، ورصم َ ا  هخشلار إال أن املوهلوم ثلّم  بشكأ ياص. و،د ثهوَّ

ية وثيهنتنة، مً ،هنأ لْوبة بىاء املْنار، و نونة ثتينع  ه يا  وث ويي ، هتدٍ، هَرا ملا اّ  مح  مشوشات هَر 

نوة الحوالينة نوح  والٍو  .(57)إمافة إلى وروو مْنية الحوفن  بين ٍو

يلراوف الْلدوا ويىافسل   ملا  -ورَمَلدل  مى–ومً ثخهٓ  راء الىتاو املحدرين ثو،وىلا ّللى  لم ملً املصليلحات 

ا املسللد  مراوفللة لاله يلللا  اللل   اسللح رٍر  سيللل ا إمللافة إلللى وملللٓ املتابللأ الللل   جْللدوت دلل  سلللعن الْللرب، و،للد حصللل َر
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 leo(، ) ه راف لد  valéry :l abus، )الحجاو  لد  l écart)يوافت  د   سحْماا الير ف، مسأ: مصيلح، ) ه يا  

spitzer :la deviation يلللحالا للللد ( ،)wellek et warren :la distorsion  ىاحلللة للللد  (، ) إلاpeytard : 

lasubversion   املخالولة للد( ،)thiry : l infraction   الشلىاّة للد( ،)barthes : le scandale  هتهلا  لللد ( ،)

cohen : le viol   حللر  السللعن  لللد  ثللوووروف(، )اللحللً لللد( ،)Todorov : l incorrection   الْصللنان لللد( ،)

aragon : la transgression ريل  لللد  (، )الح le groupe mu : l alteration)(58).  إال أن َىللا  مسللمنات  سيلل ة

،  ملا ث حيل  دل  (59)راءت د  مهْثل ة دل  وراسلات الهلاحسين املْاللريً ث ييلد َل ٍ املصليلحات  ر ْلين مصليلحا

ساااااة ويلللللر  املسلللللد  أينلللللا الداللللللة ّللللللى املوهلللللوم.  ل وامعاااااة لغوياااااة م ر 
 
 املصاااااطلح  واااااك

 
يلح وىارالللللة، يتابيللللل  مصلللللأن

 سلللللحواء أو الخسلللللان  و،لللللد وْحللللل  بالوا،ْلللللة الييويلللللة الىوْنلللللة، أملللللا  ه لللللراف فحتابيللللل   سلللللحتامة، و يلللللحالا يتابيللللل  

الحوا ن، وإلاىاحة يتابي   سحترار، املخالوة ثتابي  املوافتة، الشىاّة ثتابي  الَرافة، و هتها  ثتابي  املحافَة، 

لحللللً يتابيلللل  الصللللواب، الْصللللنان ثتابيلللل
ّ
و،للللد اسللللح دم وارسللللو  سلللليوبنة  .(60)  الياّللللة، الح ريلللل  يتابيلللل  الصللللد ال

مصللليلح  ه يلللا   هلللديأ ليشللل و   سللليو ف ملللً بلللاب يلللر  مْنلللار الييلللة اليهنعللل  واملحللل ل  إللللى ليلللة فىنلللة شلللا ة ّلللً 

للل ا مللللا ال يح تللل  دلللل  الْلللدوا اللللل   ال مْوللل  أ ثلللل  ملللً الْلللدوا ّللللً شلللكأ اهحتللللأ  إللللى  يللللر ال يتلللأ(61)امل لوفلللة ّىلللل   ، َو

 . ىا يحجلى الور  بين مصيلح الْدوا ومصيلح  ه يا  وصيٍ   اسحترارا، َو

لل ا أ ثلل  املصلليلحات اهخشللارا دل  الىتللد و سلليوبنة، إال أهلل  للم ي للأ مللً املليراب  _ الانحاراف والخاار : مسللأ –َو

  صاللل  ث لنولل  دلل  بْلله  حنللان، ودلل  متدمللة َلل الء الىتللاو لللال  فنللأ، اللل   اسللح دم   سيلل ا دلل -بللا   املصلليلحات

، و،د أشلار إللى ورلوو ملً ب لث دل  املصليلح دل  موهومل  الهال ل  التلديم )الْلدوا(،  ملا أشلار إللى أّن الانحرافبمْوا 

رمة بْه الهاحسين فنأ ) ه يا ( ملا فن  مً إي اء مكاوف ثواويلا لإلي لاء  يال ل  دل  ُّيملة )اه لراف(، و  لر بْله 

وهللوم ّىللد بْلله الىتللاو اليللربنين بلل  ر ُّللأ ها،للد واملصلليلح املسللحْمأ لللداهم، املصلليلحات ال لل  ثلل و  مْوللا َلل ا امل

والحوسٓ و جساِ م  اوفان وف هملا مْولا  .(62)ومً املصيلحاتب الحجاو ، و ه راف، والخي ، و هتها ، وصي   ل 

 .(63) ه راف  ما ّىد الىتاو التدامى واملحدرين

ا إمافة إللى وملٓ املتابلأ الل   يوافتل  دل  ،د حصر املسد  املصيلحات املراوفة لاله   يا  ال   اسح رٍر  سي  

 - هتهلا  -الشلىاّة -املخالولة -إلاىاحلة - يلحالا - ه لراف- سحْماا الير لف، مسلأ: مصليلح، ) ه يلا ، الحجلاو  

ملْالللريً الح ريلل (، إال أن َىللا  مسللمنات  سيلل ة رللاءت دلل  وراسللات الهللاحسين ا -الْصللنان -اللحللً –يللر  السللعن 

ا، مً بننها   العسلر والشل و  واليرابلة والّحجلاه  ّلً املل لوف والخيل  -إمافة إلى ملا سله –ث يد  ر ْين مصيلح 

ث حيللل  دللل  الدالللللة ّللللى املوهلللوم، ويشللوب َللل ٍ املسلللمنات بْللله  مللليراب دللل   حابلللات  سيللل  ملللً إلللى صيللل   لللل ،  ملللا 

 ير .الهاحسين، َو ا إجحاف ل ْأ املصيلح ،ريً مصيلحات أ

 ىهلللللأ و.حسلللللً أّلللللأ فتلللللد  لحوللللات، بمْولللللا -أينللللا- (64)املحلللللدرين : و،لللللد رّوا مصلللليلح الْلللللدوا ّىللللدالالحفااااات_

 اذ د   لحوات لَاَرة
 
اَرة بين وربً الهال  ، ال 

َّ
لة الشلواَد بلهْه واسحدا  سيوب، ّيم ومْينات الَ  التر هنَّ

 سلللىنهم دللل  الهالصنلللين بْللله اّحْللل  و،لللد الحواسلللي .  حللل  ّللللى مْحملللدا وبالصلللة ليلللة ث ينيهلللا ملللٓ  لحولللات ثنلللمىد ال للل 

للو ) لحوللات( لل  )الْلللدوا( أهللواِ أحلللد َو
ّ
 بصلللنغ الحْهيلل  دللل  إبداّلل  وملللد  الخيللاب ميشللل   لصلل اّة الهال لل  الورللل  أه
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للة ّدولنللة لل ا  يللَر، إلللى مْوللا مللً أو  يللر ، ىريتللة مللً بالْللدوا  وموار ثلل  املحيتللف إلرللارة  سلليوبب محىّو  الحينيلل  َو

 .وا،ْ  ومتام املحيتف ٍروف ب س  العالم أفْاا ف ها ثحعن  ال   إلابداّنة الىصوص د  الْدوا  ثداولنة مً أساسا مْد

 املبحث الثالث: أسباب العدول ومقاصده.

للللين دلللل  رلللللدَم ليتنمللللة ال مالنلللللة ليْللللدوا، إلللللى الىَللللر إلللللى الصللللنية ومللللا ث ويلللل  ملللللً  جلللل  بْللللُه الهالصّنِ لتللللد اثَّ

يويلللة مجلللاو  إمكاهلللات
ُ
 رمالنلللة، وييهللل  إللللى أسلللرار بالصنلللة  سيللل ة ل

 
عسللل  اللللىع ،نملللة

ُ
 ة ث لللر  أللللأ  سلللحْماا حنلللث ث

نولللة الْللللدوا الهالصنللللة وثكيللللم .يحْملللدَا املهللللِدِ، أو ميشلللل   الخيلللاب أنهلللا ثحجلللللى دلللل  فااللللدثين:  ّلللللى ال م شللللر َّ ّللللً ٍو

ب اهخهاَللل  بالحىلللاوب وبحيللل  الىحلللوءات، أو الح لللوال  إحلللداَما
ْ
لللف، ورللل  ْهلللا دللل  وسللل  الحْهيللل  إمحلللاِ املحيّتِ

َّ
ت ال للل  ال يحو،

ل ٍ للورة ّامللة، للأ فنملا جشلْ  ُّللأ للورة ملً ثيلل  الصلور  و يلر   َو
َّ
لة ثحمس مللً  -حسل  السللنا  اللواروة فنل -يالَّ

 ليشللللاو 
 
ًَ ثيريلللة ِتلللأ ملللً أسلللليوب إللللى أسللليوب، ُّلللان  لللل  أحسللل

ُ
إي لللاءات ووالالت ياللللة، إ  يتلللوا: "إنَّ العلللالم إ ا ه

لللا لإلللللي
 
ويحجللللى ملللً هلللع  .(65)اء إلنللل  ملللً إررااللل  ّللللى أسللليوب واحلللد، و،لللد ث لللحع  موا،ْللل  بوواالللد"السلللامٓ، وإيتاٍ

 جسلحيهً ملً يللالا 
 
و موا،ْل ، فتلد رْللأ لكلّأِ موملٓ مللً مواملٓ الْلدوا فااللدة

ال م شلر  رمالنلات الْلدوا بحْللد 

خيلاب ويررلٓ  لل   ملا السنا  الوارو فن ، مً يالا الح ري  الىارم مً الحجديد والح لديث والحيلوير دل  أسليوب ال

 ميشللل   الخيلللاب، وملللد  ،درثللل  ّللللى إلابلللداِ دللل  الحْهيللل  بملللا ُي ِدرللل  فنللل  ملللً جشلللعنالت 
َ
أشلللرت ملللً ،هلللأ إللللى شللل اّة

 ّدولنة أسيوبنة موارئة ليمحيتف ،هدف بتصد إلا،ىاِ وثولنأ الوعرة.

ل ا يلدا ّللى فالْدوا ال يحم إال  واء مْوا رديد، َو ا ما ّلرف ّلً ّهلد التلاَر ال ررلاوف بمْولا  املْولا، َو

 ، ومتناسا ملتدار الْدوا وث ريٍ  د  املحيتف.الهال  ثيّور الو   ال مال  د  الوعر 

اللل   يحواّللأ مللٓ الللىع ويللدر  أهمللاو  و،للد أشللار السللكاُّف إلللى ،نمللة الْللدوا مللً يللالا ربيهللا بللاملحيتف املسللال 

ل  بييلافتااالْدوا وأَداف ،  ُْ ْوِ ،لد ث لحع  موا، ا  : "َو ا الىَّ
َّ
ملا ثحملُح إال  فلراِو بييلاِ هم، أو للُحل 

َّ
، ،ي ا  مْلانٍّ

 َٓ َهَرِة د  َ ا الوً، والْيماِء الى ارير، وم ا ايحعَّ مو،ْل  بشل  ء ملً  لل   سلاٍ فنلَأ ،هلاء وروهل ، وأْورذ السلام
َ
امل

هللوا 
َ
ةٍّ ووشللاو، وورللد ّىللدٍ مللً الت

لل َّ َِ  
َ
َٓ  يلاوة ، إن ُّللان ممللً مسللمٓ ويْتللأ،  أرفلل للم... و مللرٍّ مللا مع لللةٍّ وم للّأٍّ

َُ و،ينللٌأ مللا 

حولاتٍّ 
ْ
اص، وُّلأ ال اص د  ب لر فراالدٍ وصلوَّ ر، وبين صوَّ ة وموّسِ

َّ ِْ رٍّ لعالم رّبِ ال و،ٓ الحهايً الخارا ًّ الحّدِ بين ُموّسِ

ف  ما مو،ْ " واروٍّ د  التر ن م ا لرَت مً سامْن  ّرَّ
(66). 

ملا يعملً دل  بنلان فيرل  سيوب الْدول  لاس ر ب اَحمام املحيتف وجشويت  ف  أصلرال ا،حنلد سلُ ، وإهَّ

ا  ل  د  الىع ليولوا إلى   محيّ ٍّ حا ٌ  ميم برمو  الوصاحة والهالصة محمعً مً أسالن  املْوامْو 
َّ
، وال يدر   إال

ا، لديلل  التلدرة ّلللى ،لراءة الشلكأ الياالل  ليلىّعِ مللً يلالا شلكي  الحامللر ل ا الييلة، الل   اىيللٓ ّللى أسلراَر مللً ، َو

و أشلللكاا ملللر  و  صلللرال املتصلللووة ملللً الْلللدوا ثكلللون بحْلللد  لللا، وأصمنلللها سلللبنال. وجْلللد  يلللم الهنلللان، وأو،هلللا فهم  ِّ وب 

و  َداف الداللنة ليْدوا، و،د ثحيي  الداللة د  أسيوب إلى  موا،ْ  أ  باملْوا املتصوو لكأ سنا . ل ل  ،د ثحْدَّ

للللنا ، و،للللرااً  حللللواا بللللً  ريلللل  ههللللج سللللابتن  دلللل  إلاشللللارة إلللللى يْلللل ة ميشلللل   ويللللىهج ا .أسللليوب  يللللَر حسلللل  ايللللحالف الّسِ

الْللدوا واملحيتللف املسللال  لللاح  الخْلل ة إلللافة إلللى أّن ،نمللة الْللدوا محييلل ة ومحْللدوة حسلل  السللنا،ات ويحجلللى  للل  

ْنهة إلى الخياب، ود   يِرَلا ُّلان الْل" مً ث ينأ ابً  ري  لسورة
َ
دوا الواث ة" أنَّ الْدوا د  أولها باالهحتاا مً الي
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ْنهلللة ودللل  الحلللالحين لحَْلللنم شللل ن املخاى _سللله اه  وجْلللالى
َ
، فتلللد ا،حطللل ا الخيلللاب بلللالحىِو دللل  -ملللً الخيلللاب إللللى الي

 املى وا الْدول  رصم ثوحد الهدف املْىو  ال   يدا ّلى ّدم ارثهاى  بتنمة رابحة.

ا فححجللللى
 
نولللة الْلللدوا  إ  ، أو الح لللو   ٍو الت  سللليوبنة دللل  ملللً يلللالا  ه رافلللات باليسللل  ّلللً متحطللل ا ٍلللاٍَر

 الخيابب ليعش  ًّ ،نمتها الح ري ية أو الداللنة. 

 يم ن في َحْوَصلة الدراسة الاسحقرار على عدة نحائج هي: الخاثمة:

لللللو ال يلللللراوف  أّن الْلللللدوَا - مصللللليلٌح أسللللليو ف اسلللللح دم  الهالصنلللللون لنمعلللللنهم اللللللربً بلللللين  سللللليوبنة والهالصلللللة، َو

و الخلللللر  أو  ه يلللللا ، فكلللللأ َللللل ٍ املصللللليلحات أسلللللام موهومهلللللا اهتهلللللا  التاّلللللدة  ه للللراف أو الح لللللوا أو  هتهلللللا  أ

و ما ال يح ت  د  الْدوا ال   ال مْو  أ ث  ملً الْلدوا ّلً ورل  ،لاّر إللى  يلر ال -مْنار اليية اليهنع - لينة  ، َو

ف بلين الْلدوا وصيلٍ  يتأ ّى  اسحترارا، ولْلأ لهل ا السلب  فنلي  الهالصنلون ّللى  صيلٍ  ملً املصليلحات. فسملة يلال 

له ا اله ث وون املسمنات  ير ب لحومنح َسْة واللحل  ّلً صيلٍ  ملً  )الْدوا (مً املسمنات، و،د  ررت مصيلح 

 املصيلحات  ير .

ر دلللللل  ال   نلللللل  الييللللللو  مراّللللللاة لييللللللة أو - َِ أّن مللللللً شلللللل اّة الْربنللللللة أّن الخيللللللاَب لللللللم مْللللللدا ّللللللً متحطلللللل ا الَللللللا

ا، فلللاملْوا َلللو الللل   يولللرل َللل ا الْلللدوا ّلللً املتحطللل ا لألشلللكاا املْناريلللة، بجاهللل  لسلللنكولورنة املحيتلللف وون املْوللل

الحىاس  والهالصة، حنث يخنح الورلة مليش   َ ا الخياب الحصرف بإبداِ د  أسالن ها وجْدو أهماىها بش ا الصور 

 الوىنة بدافٓ مْىو  يحْي  بيرل الخياب ليولوا إلى جْدو املْاوف و محاِ و ،ىاِ.

سلٓ ف هلا  ححملاالت م _
َّ
ّْد  سيوب الْدول  للخياب  و ف ّامة والخياب التر ولف ياللة ملً  سلالن  ال ل  ثخ

ِ  وايللا  للأ، ومللا ي للح   للل  مللً ثىللو  ِ يررْللان إلللى ىهنْللة الحوعيلل  والح م  ُِ والحىللو  سللا ِ
ّ
ِ  همللاو، و ج الداللنللة، وثخىللوَّ

َللرب لللل ا ي حيللل  املْولللا الللل   يلللحم اسلللحيحار  ملللً محيللل ٍّ إللللى  يللر وملللً مح ملللأ إللللى  يلللر حسللل  ملللا يولللحح هللا لللل  ّلللً  الى

 ش  أسرار ُّّأِ همً منها، وربما ي حي  املْوا ويحْدو بح مأ املحيتف هوس  د  ُّأ مرة مً ،راءث  ليولوا إلى مْوا 

ا د  إلافناء باملْوا د   سيوب الْدول .ف .املْوا ا  سي   ّْوِ
ُ
 الىصوص  وبنة ج

سللالن  ال لل  تهللحم بالسللنا  واملهللدِ واملحيتللف، حنللث ثللرثهً باملهللِدِ، وث  نللد َوْورٍ وحنللورٍ ف هللا، _الْللدوُا مللً   

بولو  التالد إلى جشعنأ لور الْدوا املخحيوة،  ما ثحيي  ملً مح ملأ الْلدوا دل  ،راءثل  وث وييل  أن يكلون محيل  

حماو ّلى هَامهل وا، وثوعرا وون ّ  ا الييلو  ف سل ، و،لدرة ّللى ،لراءة الورل  حا   لدي  بصي ة هاف ة، وحسا مَر

 واسخىيا  مْاهن . املخوف وراء الىعب لوهم 

 الحوصيات:

وثيهنتلا _أوّو الهاحسين ليحوعر والح مأ إلحناء املصيلحات الْربنة التديمة بشكأ مً الدراسة ال اوة ثىَي ا 

 والهْد ًّ الىمينة د  الدراسات.

 املراحع واملصادر:

َل(، املسأ الساار د  أوب الكاث  والشاّر، ث تن : أحمد الحود ، بدو  ىهاهة، وار نهنة 637ابً  ري  )ت -1

 م.1939التاَرة، -مصر لييهاّة واليشر والحو يٓ، الوجالة
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ر ، و أبو مىصور )ت  -2  -ته ي  اليية، ث تن ، و ّول مّر ، وار إحناء ال  اذ الْر ف  َل(،370 َ 

 م.2001، 1بي وت، و

ث تن : م موو و شا ر، ميهْة املدوف بالتاَرة، وار املدوف ال رراوف، ّهد التاَر، أسرار الهالصة،  -3

 م.1991، 1بجدة، و

 -ال رراوف، ّهد التاَر، والاأ إلاع ا  د  ّيم املْاوف، ث تن : م موو و شا ر، ميهْة املدوف بالتاَرة  -4

 م(.1992 -َل 1413، )3وار املدوف بجدة، و

َل(، ث تن : و أبو الونأ إبراَنم، ّل  و الهجاو ، ميهْة ّا  ا 392ال رراوف، التاض   )املحودى:  -5

 م.1900الها ف الحي   وشرُّاٍ، 

 م.1955الخصااع، ث تن ، و    الىجار، وار العح  املصرية، املعحهة لْيمنة،  ابً رو ،-6

وار الش ون الستافنة الْامة، د  والهال   ّىد الْرب، و. الدوة، ّهام رشند،  ه يا  د  الخياب الىت-7

 م.2009، 1الْرا ، و -بيداو

 َل. 1407، 3بي وت، و:  –ال م شر ، العشاف ًّ حتاا  صوامه الحع يأ، وار العحاب الْر ف -8

ي  ّين : وْنم  ر ور، وار العح  الْيمنة، بي وت-9 ، 2لهىان، و –السكاُّف، موحا  الْيوم، مهي  ّو

 م(.1987 -َل1407)

 م(.1988 -َل1408، )3ساهوي ، العحاب، ث تن : ّهد السالم و َارون، معحهة الخاهج ، التاَرة، و: -10

َم، ث تن : ّهد الحمند َىداو ، وار العح  الْيمنة458ابً سندة )ت -11  -ٌ(، املحعم واملحنً ّ 

 م(.2000 -َل  1421، )1بي وت، و

 م. 1992ّيم الىع، سيسية ّالم املْرفة، الكويد، لال  فنأ، بالصة الخياب و -12

الشر ة املصرية الْاملنة لييشر  -و. ّهد امليي ، و، و، الهالصة و سيوبنة، معحهة لهىان هاشرون-13

 م.1994لوهجمان، التاَرة، 

 َل. 1381أبو ّهندة، مجا  التر ن، ث تن : و فواو س گين، معحهة الخاهجى، التاَرة، -14

َلللل(، الصلللاح   دللل  فتللل  الييلللة الْربنلللة ومسلللاايها وسلللعن الْلللرب دللل   المهلللا، ث تنللل : 395ابلللً فلللارم، أحملللد )ت -15

 م(.1997-َل1418لهىان، ) -أحمد حسً بسج ، وار العح  الْيمنة، بي وت

 -َل1408، )1الوراء، مْاوف التر ن وإّراب ، ث تن : و. ّهد ال ينأ ّهدٍ شي  ، ّالم العح ، بي وت، و-16

 م(.1988

لهىان،  -إبراَنم شمس الديً، وار العح  الْيمنة، بي وتابً ،حاهة، ث ويأ مشكأ التر ن، ث تن : -17

 م.2007

،  3الترىارو ، حا م، منهاا الهيياء، ث تن : و الحها  ابً الخورة، وار اليرب إلاسالمف، بي وت، و:  -18

 م.1986

 م.2010لتدم الْر  لييشر والحو يٓ، ال  اار، مرثال، ّهداملي ، هَرية الهالصة، وار ا -19

 م.2006، 5لهىان، و: -و. املسّد  ّهد السالم،  سيوبنة و سيوب، وار العحاب ال ديد املح دة، بي وت -20
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ُ، حولنات لل اح  والحبنين( )الهنان يالا مً  و ف الىتد د   سيوبنة املتاياس السالم، ّهد و.املسد ، -21

 م.1976، يىاير 13حووسنة، ثووس، ِ:ال امْة ال

 َل. 1414، 3بي وت، و -َل(، لسان الْرب، وار لاور711ابً مىَور)ت -22

 -ابً َشام، شر  ش ور ال َ  د  مْرفة  الم الْرب، ث تن : ّهد اليو  الد،ر، الشر ة املح دة ليحو يٓ-23

 م.1994سوريا، 

 البحوث:

 م.2012، ومسمْ ، 2ة املوهوم وجْدو املصيلح، مجية متالند، ِ: و. بوحالسة، هوار،  ه يا  بين أحاوي-24

و. لولة، ّهد هللا، فعرة الْدوا د  اله وذ  سيوبنة املْالرة، متاا، مجية وراسات سنمناانة أوبنة -25

 م. 1987، 1لساهنة، ِ: 

كويد، يىاير/ مارم ، ال3، ِ: 25و. ويس، أحمد و،  ه يا  وجْدو املصيلح، مجية ّالم الوعر، مج:-26

 م.1997

 املقالت على الوب ة العن بوثية:

 .1999، هوفمْ  23شعر ، إسماّنأ، متاا: هتد موهوم  ه يا ، متاا مجية فعر وهتد، الْدو -72

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n23_14chukri.htm 

 م.2020كالنة د  الحتأ  سيو ف، مارم، و. ابً ،رما ، ىاىة، متاا:  ه يا  بين الحْدوية وإلاش-28

  https://www.nizwa.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AD-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7/ 

 : الهوامش

 

                                                 

ر ، أبو مىصور )ت  (1) ، 1بي وت، و -ي  اليية، ث تن ، و ّول مّر ، وار إحناء ال  اذ الْر فته   َل(،370يىَر:  َ 

َم، ث تن : ّهد الحمند َىداو ، وار العح  الْيمنة458. يىَر ابً سندة )ت 2/125م، 2001 بي وت،  -ٌ(، املحعم واملحنً ّ 

 . 11/430َل، "ّدا"،  1414، 3بي وت، و -رَل(، لسان الْرب، وار لاو711. يىَر: ابً مىَور)ت 12/ 2م(، 2000 -َل  1421، )1و

 .148، 147، 2010مرثال، ّهد املي ، هَرية الهالصة، وار التدم الْر  لييشر والحو يٓ، ال  اار،  (2)

 .101م، 2006، 5لهىان، و: -( يىَر: املسّد ، ّهد السالم،  سيوبنة و سيوب، وار العحاب ال ديد املح دة، بي وت3)

، 212، 211/ 1م(، 1988 -َل1408، )3ي ، العحاب، ث تن : ّهد السالم و َارون، معحهة الخاهج ، التاَرة، و: ( يىَر: ساهو 4)

214 ،235. 

 .وما بْدَا 211، 1/176( يىَر: الساب ، 5)

 .441 -360/ 2م، 1955الخصااع، ث تن ، و    الىجار، وار العح  املصرية، املعحهة الْيمنة،  ( يىَر: ابً رو ،6)

 .444-442/ 2( يىَر: الساب ، 7)
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 ، وما بْدَا.442/ 2( الساب ،8)

َل(، الصاح   د  فت  اليية الْربنة ومساايها وسعن الْرب د   المها، ث تن : أحمد حسً بسج ، وار 395( ابً فارم، أحمد )ت9)

 .12/ 1م(، 1997-َل1418لهىان، ) -العح  الْيمنة، بي وت

، 124/ 2وما بْدَا. و)باب ما يجو  د  الشْر وال يجو  د  العالم(،  1/26 )باب ما ي حمأ الشْر( سنبنوي ، العحاب،( يىَر: 10)

ا(، 125 مد الشْراء د  صي  الىداء اميرار  ، وما بْدَا، 204/ 4، وما بْدَا. و)باب ورٍو التواد  د  إلاوشاو(، 269/ 2. و )باب ما ريَّ

 .26 ،1/25وباب ) سحتامة مً العالم وإلاحالة( 

م.والسنوىف، ( منهمب الوراء، وأبو ّهندة، وابً ،حاهة، 11)  وصيَ 

 (.19( سورة الحج: آلاية ر،م )12)

 .419/ 3م(، 1988 -َل1408، )1( الوراء، مْاوف التر ن وإّراب ، ث تن : و. ّهد ال ينأ ّهدٍ شي  ، ّالم العح ، بي وت، و13)

 .255/ 2( الساب ، 14)

 (.67( سورة صافر: آلاية ر،م )15)

الوراء، مْاوف  .44/ 2، 1/131. 1/9َل،  1381( أبو ّهندة، مجا  التر ن، ث تن : و فواو س گين، معحهة الخاهجى، التاَرة، 16)

 .412التر ن وإّراب ، 

 .19، 1/18( أبو ّهندة، مجا  التر ن، 17)

 . 1/170م،2007لهىان،  -  الْيمنة، بي وتإبراَنم شمس الديً، وار العح( يىَر: ابً ،حاهة، ث ويأ مشكأ التر ن، ث تن : 18)

275 - 298. 

 .22/ 1(الساب ، 19)

 .399، 398/ 1( ابً رو ، الخصااع، 20)

 .268، 267/ 3( الساب ، 21)

 .308 - 306/ 2( الساب ، 22)

 .392/ 2( الساب ، 23)

 فت  اليية(.(د  هْهج سابتن   َ ا املْوا ّلى  َل(429ت ( واسحْمأ )السْال  24)

م، 1994سوريا،  -َشام، شر  ش ور ال َ  د  مْرفة  الم الْرب، ث تن : ّهد اليو  الد،ر، الشر ة املح دة ليحو يٓ( ابً 25)

1 /333-335. 

(  ما راء ّىد الوي و  باو ، د  بصاار  و  الحمني ، ال   سماٍ د  أرىاء حديس  ًّ ألىاف الخيابات وال وابات د  التر ن، 26)

.  ورْأ مى  رالرة ورٍو

م (27)  .ومنهمب ال م شر ، والرا  ، وابً  ري ، والْيو ، والسكاُّف، والت ويو ، والحوحا اوف، وصيَ 

 .218/ 3، 13/ 1َل،  1407، 3بي وت، و:  –: ال م شر ، العشاف ًّ حتاا  صوامه الحع يأ، وار العحاب الْر ف (  يىَر28)

 ة.. ويحجلى  ل  د  مىهج ال م شر  ّام13/ 1: الساب ، يىَر( 29)

وار املدوف بجدة،  -ال رراوف، ّهد التاَر، والاأ إلاع ا  د  ّيم املْاوف، ث تن : م موو و شا ر، ميهْة املدوف بالتاَرة( 30)

 .430، 429م(، 1992 -َل 1413، )3و

 .431: الساب ، يىَر ( 31)

 هوس .( 32)

م، ميهْة املدوف بالتاَرة، وار املدوف بجدة، 1991، 1ث تن : م موو و شا ر، و، أسرار الهالصة، ال رراوف، ّهد التاَر (33)

395. 

 .287، 286( يىَر: الساب ، 34)
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 .262( الساب ، 35)

ي  ّين : وْنم  ر ور، وار العح  الْيمنة، بي وت 36)  1987 -َل  1407، )2لهىان، و –( يىَر: السكاُّف، موحا  الْيوم، مهي  ّو

 .276م(، 

 .359 الساب ،( 37)

 .202 الساب ، (38)

 (.4( سورة املدرر: آلاية ر،م )39)

َل(، املسأ الساار د  أوب الكاث  والشاّر، ث تن : أحمد الحود ، بدو  ىهاهة، وار نهنة مصر لييهاّة 637( ابً  ري  )ت 40)

 .1/62واليشر والحو يٓ، الوجالة ل التاَرة، 

 .317، 145، 64/ 2: الساب ، يىَر( 41)

 .(43اليساء: آلاية ر،م )( سورة 42)

 .54/ 3( ابً  ري ، املسأ الساار، 43)

 .55/ 3( الساب ، 44)

 . 145/ 2، 12/ 2( الساب ، 45)

 .137/ 2( الساب ، 46)

ىد الترىارو  جْرف باملْاوف السواوف، يىَر: الترىارو ، حا م، منهاا 263( ال رراوف، ّهد التاَر، والاأ  إلاع ا ، 47) . ّو

 .24، 23م، 1986، 3رة، وار اليرب إلاسالمف، بي وت، و: الهيياء، ث تن : و الحها  ابً الخو 

 .  265( ال رراوف، ّهد التاَر، والاأ إلاع ا ، 48)

 .295( الساب ، 49)

َل(، ث تن : و أبو الونأ إبراَنم، ّل  و الهجاو ، ميهْة ّا  ا الها ف الحي   392( ال رراوف، التاض   ّل  بً و )ت 50)

 .428م، 1900وشرُّاٍ، 

م، 1994الشر ة املصرية الْاملنة لييشر لوهجمان، التاَرة،  -( و. ّهد امليي ، و، الهالصة و سيوبنة، معحهة لهىان هاشرون51)

272. 

 .راء بمْوا  ه يا  ّىد املحدرين، وجْدوت مْاهن  ُّااله راف والْدوا و هتها  ّلى أسام رْأ  ه يا  املصيلح الْام (52)

، 1الْرا ، و -وار الش ون الستافنة الْامة، بيداوّهام رشند،  ه يا  د  الخياب الىتد  والهال   ّىد الْرب، : و. الدوة، يىَر

 .34م، 2009

 .15، ( الساب 53)

 .163، 162( املسد ، ّهد السالم،  سيوبنة و سيوب، 54)

 .63( يىَر: و. ويس، أحمد و،  ه يا  وجْدو املصيلح، 55)

 .68د السالم،  سيوبنة و سيوب، ( املسد ، ّه56)

 .1999، هوفمْ  23يىَر: شعر ، إسماّنأ، هتد موهوم  ه يا ، مجية فعر وهتد، الْدو  (57)

https://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n23_14chukri.htm 

 .58، 57. ويىَر: و. ويس، أحمد و،  ه يا  وجْدو املصيلح، 100، 79( يىَر: الساب ، 58)

 .59: و. ويس، أحمد و،  ه يا  وجْدو املصيلح، يىَر( 59)

 .101( يىَر: املسد ، ّهد السالم،  سيوبنة و سيوب ، 60)

 .63( يىَر: و. ويس، أحمد و،  ه يا  وجْدو املصيلح، 61)

يم الىع، سيسية ّالم املْرفة، الكويد، 62)  . 63م، 1992( يىَر: فنأ، لال ، بالصة الخياب ّو



   2021سنت ل  المؤتمر العلمي السنوي التاسعجامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1266 

 

 

 

                                                                                                                                                             

م.63)  (  مً َ الء الىتاو و. فنأ، لال ، وو.شعر  ّناو، و و. ّهدامليي ، و، وو. ربابْة، موس ا، وو. السند، شونٓ، وصيَ 

التر هنة، وحماو ، لموو، حماو ، ولولة، ّهد هللا، د   ( ومنهم: و. ىهأ، حسً، د   حاب : أسيوب  لحوات د  الهالصة64)

يىَر املتاا د  مجية  متال : فعرة الْدوا د  اله وذ  سيوبنة املْالرة، فحىاوا الْدوا مً يالا ّرل  راء الىتاو  سيوبنين،

مم. و و. السْدوف، مصيوى، د  وراسة الْدوا د  ال1987، 1وراسات سنمناانة أوبنة لساهنة، ِ:  ر ال هاو، وصيَ   .شْر، و َ 

. ويحجلى  ل  د  مىهج ال م شر  ّامة، و يىَر  ح  ال  اذ مسأ: موحا  الْيوم، 13/ 1(  يىَر: ال م شر ، العشاف، 65)

ان د  ّيوم التر ن، وصي   ل .  وإلاينا ، واليرا ، والَْ 

 . 201/ 1( السكاُّف، موحا  الْيوم، 66)
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 اللسانياث االجتماعيت ومقاسباتها التذاوليت
 

 أصهاس علي ياسني                :األستار الذكتىس 
 كفايت مزكىس شلش :األستار املساعذ الذكتىس 

 جامعت البصشة/ كليت اآلداب
  -امللخص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشف      ٌُ  له بها 
ً
 ؤلاوعاَن مىز بذاًت خلله، ختى واهذ ضىىا

ُ
للذ سافلذ اللغت

ىا خىاء)نليهما العالم(حاء في كىله  ّمِ
ُ
خهشف، وأٌو هالم ضذس نً أبِىا آدم وأ ٍو

ًَ ا ًَّ ِم ىهَ
ُ
َىي

َ
ْشَخْمَىا ل

َ
َىا َوج

َ
ِفْش ل

ْ
غ
َ
ْم ح

َ
ُفَعَىا َوِئْن ل

ْ
ه
َ
ْمَىا أ

َ
ل
َ
َىا ق  َسبَّ

َ
اَل

َ
{حهالى:}ك ًَ اِظِشٍ

َ
خ

ْ
، (1)ل

فاللغت حضء مً ؤلاوعان ًدخاُحها في الخهبير نّما بذاخله لغشع الخفاَم والخىاضل 

ً،  فاللغت هي ؤلاوعان، وؤلاوعان في مجخمهه وَلوحىد له بذون اللغت،  مو آلاخٍش

مّيز املجخمو الزي ًخىاضل بها، ونلى 
ُ
وَلوحىد لهزٍ اللغت بذون مجخمو ئوعاوي، فهي ج

ت بها الشغم مً  ًّ َزٍ الهالكت الىزُلت، فانَّ مالخكتها في مجاٌ جؿىس الهلىم والهىا

ت اللذماء وججلى رلً في  ُّ ت نلماء الهشب ًّ  أّنها واهذ مجاٌ نىا
ّ

، ئَل
ً
حاء مخأخشا

 مإلفاتهم.
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 -املقذمت:
ىاتها معاساث جىاهب مخؿلباث  املجخمو الخىاضلُت، فبرصث بزلً كىة الهالكت بين اجخزث اللغت في بىائها وجيٍى

شي ليل منهما في نملُاث الاجطاٌ والخىاضل.   الىكام اللغىي والىكام الاحخماعي، والذوس الجَى

  –َزا البدث فسحت نلمُت مبخغاَا حعلُـ الػىء نلى مىؿلت اسجباؽ اللغت    
ً
 احخمانُا

ً
 –بىضفها وشاؾا

 لحاحا
ً
ث احخمانُت لبُان مذي جفانل العلىهين اللغىي والاحخماعي في العُاق الخذاولي. بلىة اظخهمالها اظخجابت

 اهبنى َزا البدث نلى :ــ 

اث الاحخمانُت مً ؤلاشيالُت والخذاخل الى الهضلت الى الاسجلاء.  - ى بهىىان: اللغٍى  جمهُذ: َو

اث الاحخمانُت. البىاء والخفانل. - : الخذاولُت واللغٍى  اإلابدث ألاٌو

 الاحخمانُت وئحشاءاث العُاق الخذاولي. –بدث الااوي: اإلاهنى الخىاضلي واللذسة الخؿابُتاإلا-

   

 اللغويات الاجتماعية من إلاشكالية والتداخل الى العزلة والارثقاء.  التمهيد:

ت اللذماء ئلى نالكت اللغت باملجخمو، ومنهم ابً حّني )ث     ُّ ها))أضىاٌث  ٌ(  في خّذٍ للغت392جيّبه نلماء الهشب بأنَّ

زا الحّذ نشع فُه ئلى:ـــــ  (1)ٌهبر بها ول كىم نً أغشاغهم((  ، َو

: مادة اللغت ألاولُت وخامتها ألاضلُت وهي ألاضىاث.
ً
 أوَل

: الغشع مً َزٍ ألاضىاث اللذسة نلى الخهبير بىاظؿتها.
ً
 زاهُا

ت أو اللىم هما نبرَّ نىه  ُّ  اللذماء.زالاا: مجاٌ الخهبير الجمانت ؤلاوعاه

ىا جىمً وقُفت اللغت وجخجلى  بدىىم َزٍ ألاغشاع   زٍ ألاغشاع ساحهت لهزٍ الجمانت، َو سابها: الاغشاع، َو

 التي حعخذنيها خاحاث ؤلاوعان في مجخمهه. 

ا أكشب ئلى الىاكو اللغىي... فاّن أي مخىّظم باَلَخمام      ُّ للذ خّذد ابً حّني في َزا الخهٍشف))اججاَا نلم

ت كذ لحكىا ملحكا  بالذسط ُّ ٌّ نلى أنَّ نلماء الهشب ت ملىلت)ابً حّني( في َزا اإلالام؛ ألّنها جذ ُّ اللغىي ًلف نلى أَم

ا شيل مً أشياٌ العلىن  َش ا مً كىاهين خُاة اللغت، ووهني به أنَّ اللغت في حَى ُّ ا، وفهمىا كاهىها أظاظ غشوٍس

 خُث ًيىن املجخ
ّ

ها َل جيىن ئَل ت مو ما ًمىً أن الاحخماعي  رلً أنَّ ُّ مو، ومً زم ًمىً فهمها بىضفها قاَشة احخمان

))بيلمخين ازيخين اللىام نً الىحه الاحخماعي للغت، فاللىم املجخمو ( 2)ًترجب نلى رلً مً مىهج((
ً
،واشفا

ت؛ ألنَّ ؤلاو ًّ ت َل قاَشة فشد ُّ ، وفدىي هالمه أنَّ اللغت قاَشة احخمان عان َل ،وألاغشاع أفياس املجخمو ومشانٍش

 (3)ٌعخخذمها لُترحم أفياٍس ومشانٍش لىفعه، بل إلاً خىله مً بني حيعه، أي للمجخمو((

ذ ابً ظُذة )ث:     
ّ
ِانَّ 458هزلً أه

َ
َـ(الهالكت بين اللغت واملجخمو في ملّذمت هخابه )املخطظ(نىذما كاٌ:))ف

ْىم اإلاىظىم باإلوعان وششفه ِبَما آ ا الىَّ
َ
ز ََ َىان هللا نض َوحل إلاا هشم  َُ َح

ْ
ْضَىاف ال

َ
م نلى َظاِةش أ

ْ
ؿ ت الىُّ

َ
ِػُل

َ
ٍُ مً ف ا

َ
ج

ُفىط مً  س ِفي الىُّ ا ًَخَطىَّ ف َنمَّ
ْ
ش

َ
ى
ْ
ى ال

َ
َىام فُدىصٍ، أخىحه ِئل

ْ
ه
َ ْ
بِىُه نلى َحِمُو ألا ًُ  

ً
 ًميٍز وفػال

ً
ُه سظما

َ
َوحهل ل

ِعَىت بػشوب مً ا
ْ
ل
َ ْ
اِةَمت ِفُِه اإلاذسهت بالفىشة ففخم ألا

َ
ل
ْ
َهاِوي ال

ْ
 إلاا جطىس وهجغ مً اإلا

ً
ىن سظما

ُ
ي َُ ْفل املحعىط ل

َّ
لل

))
ً
ت ذ َمْىُغىَناث ألفاقها اخخُاٍس

َ
اه
َ
ت َوِئن و ت اغؿشاٍس

َ
غ
ُّ
نَّ الل

َ
هلمَىا بزلً أ

َ
ُفىط ف ِلً ِفي الىُّ

َ
ذ اسجباؽ ،(4)ر

ّ
زا ما ًإه َو
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ت، وؤلاوعان ًطىو ا ، فهى (5)لفاقه باخخُاٍساللغت باملجخمو والحاحت ئليها نبر الخىاضل اللغىي، فاللغت اغؿشاسٍّ

ً أنَّ اللغت  ت في مجخمهه مما ًبَر ُّ بدىم احخمانُخه ًيخلي مو أبىاء حيعه ألالفاف التي حعخذنيها الحُاة الاحخمان

ت. ُّ ت للحُاة ؤلاوعاه ت ،بل مً اإلاخؿلباث الػشوسٍّ ُّ  خاحت احخمان

ت ئشاساث حمت ئلى الؿبُهت الاحخمانُت لهزٍ اللغت     ُّ لت التي جيخلي فيها الجمانت ولهلماء الهشب ، فالؿٍش

ضؿلحىا نلُه بـ)الىغو(
ُ
ت ألفاقها، َى ما ا ُّ لابل الىغو))الاظخهماٌ أو الاضؿالح والخىاؾإ...أّما (6)ؤلاوعاه ٍو

ها مادة  ت أداةه في الخؿاب فهزا ساحو ئلى الفشد، بمهنى أنَّ اللغت لِعذ والىالم...ئنَّ ُّ اظخهماٌ الىغو أو هُف

 ،في خين أنَّ مشترهت َل ًم
ً
ىً وعبتها ئلى شخظ بهُىه، وَل ًمىً أن جخفاوث مً حشاء رلً ميىهاتها كُمت وخعىا

ُىت  ما هي َس
ّ
لت ئفادجه لِعذ هدُجت الاضؿالح، وئه  ئلى مخيلم فشد وضادس نً كاةل، وؾٍش

ً
الىالم ميعىب داةما

( ئلى 808، وجيّبه الهالم ابً خلذون)ث(7)اإلاخيلم، ومخماشُت مو ملاضذٍ، وبالغخه لِعذ هاحمت نً أوغام اللغت((

 أنَّ اهدعاب اللغت ًدطل ئّما 
َ
ت اإلاهاضشة، ئر َلخل أَم كّػُت في اهدعاب اللغت، وكذ ظبَم في رلً اإلاذاسط اللغىٍّ

ى بهزا))أخػو اهدعاب اللغت وخطٌى (8)نبر جشنشم ؤلاوعان في بُئخه وظمام لغتهم، أو بىاظؿت الحفل واإلاشان ،َو

ت وبلائها في املجخمو الىاؾم بها حُال بهذ حُل، وحىدتها أو فعادَا ئلى حملت مً اإلاإزشاث((اإلالىت اللغ ( 9)ىٍّ

ها ملياث انلم أنَّ بلىله:))
ّ
غاث ول

ّ
عان للهباسة نً اإلاهاوي وحىدتها الل

ّ
شبيهت بالّطىانت ئر هي ملياث في الل

راهُب، فارا وكطىسَا بدعب جمام اإلالىت أو هلطانها، ولِغ رلً بالّىكش ئلى ا
ّ
ما َى بالّىكش ئلى الت

ّ
إلافشداث وئه

زي ًؿّبم 
ّ
خطلذ اإلالىت الّخاّمت في جشهُب ألالفاف اإلافشدة للّخهبير بها نً اإلاهاوي اإلالطىدة ومشاناة الّخألُف ال

 بخىشاس ألافهاٌ؛ ألنَّ الفهل ًلو أّوَل وحه
ّ

م...واإلالياث َل جدطل ئَل
ّ
ىد مىه الىالم نلى ملخض ى الحاٌ بلغت اإلاخيل

اث ضفت زّم جخىّشس فخيىن خاَل، ومهنى الحاٌ
ّ
ذ الّخىشاس فخيىن ملىت أي ضفت  للز أّنها ضفت غير ساسخت زّم ًٍض

ت مىحىدة فيهم ٌعمو هالم أَل حُله وأظالُبهم في  ُّ غت الهشب
ّ
ساسخت، فاإلاخيلم مً الهشب خين واهذ ملىخه  الل

م نً ملاضذَم هما ٌعمو  ت حهبيَر ُّ الّطبّي اظخهماٌ اإلافشداث في مهاهيها فُلّلنها أّوَل زّم ٌعمو مخاؾباتهم وهُف

م واظخهماله ًخىّشس ئلى 
ّ
راهُب بهذَا فُلّلنها هزلً، زّم َل ًضاٌ ظمانهم لزلً ًخجّذد في وّل لحكت ومً وّل مخيل

ّ
الت

غاث مً حُل ئلى حُل و 
ّ
يىن وأخذَم، َىزا جطّيرث ألالعً والل مها أن ًطير رلً ملىت وضفت ساسخت ٍو

ّ
حهل

تي أخزث ننهم ولم 
ّ
بو أي باإلالىت ألاولى ال

ّ
غت للهشب بالؿ

ّ
زا َى مهنى ما جلىله الهاّمت مً أنَّ الل العجم وألاؾفاٌ، َو

ه إلاا فعذث َزٍ اإلالىت إلاػش بمخالؿتهم ألاناحم وظبب فعادَا أنَّ الّىاش ئ مً الجُل 
ّ
م، زّم أه ا نً غيَر ًأخزَو

تي واهذ للهشب فُهّبر بها نً ملطىدٍ لىثرة ضاس ٌعمو في الهباسة نً اإلالاضذ 
ّ
اث ال ُّ اث أخشي غير الىُف ُّ هُف

زٍ فاظخدذر  اث الهشب أًػا فاخخلـ نلُه ألامش وأخز مً َزٍ َو ُّ عمو هُف م َو املخالؿين للهشب مً غيَر

ت بين املجخمو واللغ(10)ملىت وواهذ هاكطت نً ألاولى(( ُّ ت التي ، وكذ خّذد د. َادي نهش أبهاد الطلت الجذل

 (11)اظخخلطها ابً خلذون في هكشجه ئلى اللغت، بعخت أبهاد، هي:

ت الهاداث والخلالُذ  -أ اللغت ملىت ضىانُت، ومهنى رلً أنَّ اللغت ضفت ساسخت جىدعب بها الىفغ البشٍش

 والطىاناث وول مكاَش الاحخمام الاوعاوي التي جدُـ بها. 

ىدعب بمفانُل اإلاهاششة اللغت حهخمذ نلى اإلاعمىم، أزبذ ابً خلذون -ب
ُ
ت ئهما حهّين وج أن اإلالىت اللغٍى

.ً  واملخالؿت واإلاماسظت فاإلوعان ًخيلم لغخه ألاضُلت بعمام آلاخٍش
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 اللغت فهل جىشاسي، بمهنى أنَّ َزٍ اإلالىت ئهما حعخلش وجابذ بالهادة وجىشاس الفهل. -ج

فذ الاخخالؽ واإلاهاششة كذ ًفعذ اإلالىت، دــــ ئنادة ألافهاٌ جمىذ خطاةظ حذًذة، وهزلً فاّن جىىم سوا

ىحهها جىحيها حذًذا هاكطا نً اإلالىت ألاولى .  ٍو

أّن اإلالىت الخاّمت َل جدطل بالىكش ئلى اإلافشداث بل الى التراهُب، بمهنى أنَّ مهشفت الىكام اللغىي اإلاهين هي -ٌ

ت مً خطاةظ اللغت َى التي جدذد ئمياهُت مهشفت ؤلاوعان لخلً اللغت وجمىىه منها، ومً الىاض ُّ ح أنَّ أَم خاض

ه ًدىم ظلىن ألافشاد الزًً ٌعخخذمىن اللغت، فاللغت جلىم نلى أظاط هىم مً الهلذ اللاةم بين أبىاء 
ّ
هكامها؛ أله

م 
ّ
الجمانت، والفشد في خاحت ئلى حهلمها وجىقُفها في وشاؾه الاحخماعي، وَل ًمىً لإلوعان أن ًخهلم اللغت بخهل

، مً دون حهلم ما ًمالها جماُال صحُدا أي حهلم الىكام، ظىاء وان هكاما ألضىاتها أم لطشفها أم مفشداتها فلـ

ا.  لىدَى

 مً اإلافشداث ودَلَلتها، فالتراهُب  -و
ً
ج مبخذأ اهدعاب اللغت ًبذأ باإلافشداث، فالؿفل ًىدعب اللغت بالخذٍس

 وأخيامها. 

ىزا أزبذ أبً خلذون أظغ ومهاًير اللغت اإلاىدع   ت الذكت واإلاالخكت وأشاس إلاا ًفعذَا َو ًّ بت في املجخمو بغا

 بعبب اخخالؾها.

 ًلترب مً الىاكهُت الاظخهمالُت،     
ً
 وضفُا

ً
اجخزث دساظت نلم اللغت في نطش ؤلاهجاصاث وجؿىس الهلىم حاهبا

ذَسط نلى وفم مخؿلباث اإلاىهج الهلمي اللغىي الاحخماعي، فيان نلم اللغت الاحخماعي أ ًُ اث وضاس  ُّ و اللعاه

ليَّ نلم اللغت ونلم الاحخمام خكهما مً الىمى والخؿىس في بذاًت 
ُ
الاحخمانُت أخذ فشوم نلم اللغت، وظبم أن ل

ً، ولىنهما ظاسا في نضلت مخفشكين مً حاهب البدث والذساظت، وبلُذ اإلاىؿلت اإلاشترهت بُنهما كىة  -اللشن الهشٍش

خمال في (12)َماٌ والخجاَل مً حاهبين:في خّيز ؤلا  -الهالكت بين اللغت واملجخمو ))أخذَما: حاهب نلماء الاحخمام، ٍو

ا  شٍّ  حَى
ً
شّي في املجخمو، فلذ هكش نلماء الاحخمام ئلى اللغت بىضفها ششؾا الخلذًش اإلابىش حّذا لذوس اللغت الجَى

ها لم جىً هاججت نً اخخالف في العلىن  ت، ولىنهم انخلذوا أنَّ ُّ الاحخماعي، أو بهباسة أخشي للُام أّي حمانت ئوعاه

لم يهخمىا بالهالكت بين الخىىم الاحخماعّي والخىىم اللغىّي، ومً زم أَملىا دساظتها. وآلاخش: مً حاهب نلماء اللغت، 

خمال بثىاةُت دي ظىظير اللغت والىالم؛ وألنَّ اللغت كذ ُنشفذ بدعب بأّنها هكام كىانذ وامىت في  -دي ظىظير –ٍو

ت الخفانلُت َل ًدكى  نلل وّل شخظ؛ فلذ ُّ جىحهذ الذساظت ئليها، واضبذ الىالم الفشدي في اإلاىاكف الاحخمان

ب، فانَّ نلماء الهشب جشوىا (13)بالذساظت((  مً أمّذِ كٍش
ّ

وئن وان الغشبُىن أهفعهم))لم ًبرنىا في َزٍ الذساظاث ئَل

ٌّ نلى ظبلهم مً هاخُت، ونلى ظهت ما ًذ ُّ  ك
ً
ت مً هاخُت  لىا في َزا اإلاػماس جشازا أفلهم في الذساظاث اللغىٍّ

))اللغت (15).غير أنَّ َزٍ الهضلت أخزث جىدعش في فترة مخأخشة(14)أخشي(( نىذما وعى نلماء الاحخمام مً الغشبُين أنَّ

ت لحاحت الاجطاٌ بين الىاط حمُها؛ ولهزا العبب ًخطل نلم  ها اظخجابت غشوسٍّ وشاؽ احخماعي، مً خُث أنَّ

 شذ
ً
ذسط في نلم الاحخمام، فيشأ لزلً فشم مىه اللغت اجطاَل

ُ
ت، وأضبدذ بهؼ بدىزه ج ُّ ًذا بالهلىم الاحخمان

ت وبين أزش جلً الحُاة  ُّ ٌعمى )نلم الاحخمام اللغىي( ًداٌو الىشف نً الهالكت بين اللغت والحُاة الاحخمان

ت املخخلفت(( ت في الكىاَش اللغىٍّ ُّ ذ َزٍ اإلاشخلت مشخلت اس (16)الاحخمان
ّ
جلاء نلم اللغت الاحخماعي، وكذ جيّبه ،ومال

ت التي أوشأَا  ُّ ت الفشوع ُّ نلماء اللغت ئلى بدىر نلم الاحخمام اللغىي والذساظاث التي جلىم بها اإلاذسظت الاحخمان
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،ً ، واججهذ الشؤي والاهكاس بهذ رلً ئلى الخفانل بين العلىن اللغىي (17)دوس واًم في أواةل اللشن الهشٍش

ي، مما كاد رلً ئلى قهىس مجاٌ آخش ٌشخغل بمىؿلت اسجباؽ اللغت وسضِذَا في ظُاكها والعلىن الاحخماع

ل َزا املجاٌ باللعاهُاث الاحخمانُت
ّ
، ورهش َذظىن أنَّ الاَخمام ألاٌو بهزا الهلم في الىَلًاث (18)الاحخماعي جما

م دساظت أ -سحاٌ الخهلُم–اإلاخدذة حاء مً أهاط مال ت نً ؾٍش ُّ بم بطىسة نمل
ُ
ظالُب هالم الجماناث فؿ

ت الُذهُا ُّ ، وقهش هخاج َزا الهلم نىذ كُام اإلاإجمش ألاٌو لهلم اللغت الاحخماعي في حامهت والُفىسهُا (19)العياه

ىسن، فكهش نلم اللغت  نىذما كذم َلبىف ججشبخه في املجاٌ الهملي خٌى الاظخهماٌ اللغىي للؿبلاث في مذًىت هٍُى

ت شذًذة الخباًً.الاحخماعي بهزٍ الدعمُت سغم و  ُّ  (20)حىد مىؿللاث واَخماماث نلم

 التداولية واللغويات الاجتماعية / البناء والتفاعل.املبحث ألاول: 

بشاحماحي لزا وحهىا اَخماماتهم الى  –َلخل اإلاإسخىن نلى الطهُذ الهالمي أنَّ اللغت خاملت َلججاٍ جىاضلي     

هم ججاوصوا الاَخمام بــالخاضُت )الترهُبُت الذَللُت( التي مالذ الىكام اللغت بىضفها هكاما جىاضلُا، مما ٌهني أنَّ 

، وهدُجت لهزا الخؿىس والاهخلاٌ لهلم اللغت ئلى مجاٌ جىاضلي (21)الذاخلي للغت ئلى وقُفت اللغت في بيُت الخىاضل

هشف بهلم اللغت الاحخماعي ٌُ لغت أهثر ظهت ،فاّن بشوص ، وضاس مجاٌ نلم ال(22)أهثر حهلُذا وشأ فشم َزا الهلم الزي 

ت والخىلُذًت ئر ظهذ ئلى ججاوص جلُُذَا  ت))حاء خشهت مخممت ومصححت للعاهُاث البيٍُى ُّ اث الاحخمان ُّ اللعاه

ملجاٌ نلم اللغت في الىكام اللغىّي نبر مفهىم أوظو لهلم اللغت، فىحهذ الىكش ئلى املحذداث الاحخمانُت للغت 

ا في املجخمو، وفي النهاًت ئلى الهالكت بين اللغت واملجخمو((،وئلى ألاظغ الاحخمانُت للغت وج ، وهدُجت لهزٍ (23)أزيَر

ىدعب بها 
ُ
الاهخلالت لهلم اللغت بكهىس اللعاهُاث الاحخمانُت أضبدذ اللغت مهخمت بالعُاكاث الاحخمانُت التي ج

عخخذم ألغشاع الخىاضل،))ئّن مهمت نلم اللغت الهام خعب َزا ال
ُ
شأي الشاتو، هي اهدشاف اللغت ومً زم ح

وجدذًذ كىانذ أًت لغت ختى ٌعخؿُو نلماء نلم اللغت الاحخماعي بهذ رلً أن ًذسظىا هلاؽ َزٍ اللىانذ باملجخمو 

هما ًدذر نىذما ًيىن َىان نذد مً بذاةل الخهبير اللغىي التي حعخخذمها املجمىناث الاحخمانُت املخخلفت 

 . ( 24)للخهبير نً ش يء واخذ((

ت دكُلت هادي بها)حىن فيرر( مإظغ مذسظت لىذن وأجبانه العُاكُت في غىء نالكت اللغت وو       ٍّ  لشؤ
ً
فلا

لت لخمُيز املجمىناث ( 25)بعُاكها الاحخماعي ت بانخباٍس وظُلت لالجطاٌ وؾٍش ُّ ))للىالم وقُفت احخمان ًخطح بأنَّ

و الزي ًخدذر به َى اظدبهاد َلخخماَلث وحىد الاحخمانُت املخخلفت، هما أنَّ دساظت الىالم دون الشحىم ئلى املجخم

فهم مً رلً أنَّ مهّمت نلم اللغت الاحخماعي (26)جفعيراث احخمانُت لألبيُت والطُغ اإلاعخخذمت في الىالم(( ًُ  ،

جىدطش بذساظت هخاحاث نلم اللغت الهام في املجخمو ؛ألنَّ اللغت ُمىدعبت مً املجخمو، وَل حذوي مً جفعير أبيُتها 

 بىحىدَا في نُىت مجخمهُت، مً َزا اإلاىؿلم سأي َذظىن:))أنَّ وجشاهُ
ّ

بها بهُذا نً مجاٌ جؿبُلها ووقاةفها ئَل

، مو جأهُذٍ أَمُت ئدسان (27)ججاَل نلم اللغت للمجخمو ٌهذ شِئا خؿيرا باليعبت لهلم اللغت في خّذِ راجه...((

 .(28)العُاق الاحخماعي في دساظت اإلاىغىم اللغىي 

زٍ الش      ؤٍت التي جبىاَا َذظىن حاءث مً مالخكخه للهالكت اللذًمت واإلاخأضلت بين اللغت واملجخمو، لىً َل َو

ت لهلم اللغت في مجاٌ الذساظت والبدث  ُّ  لهلم اللغت؛ بانخباس ألاظبل
ً
ًمىً انخباس نلم اللغت الاحخماعي بذًال

ت نلماةه فال ًمىً ئغفاٌ ما كذمٍى مً ح ُّ ًِ ، ومً هاخ هاِضَشٍ
ُ
 .(29)هىد هيرة في مجاٌ نلم اللغتاإلا
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 الاجتماعية وإجراءات السياق التداولي.   –املبحث الثاني: املعنى التواصلي والقدرة الخطابية

زمت ملاسباث وجذاخالث بين الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت، فارا واهذ اللعاهُاث الاحخمانُتـ خعب      

، اي دساظت اللغت مً حهت جأزير املجخمو (30)في نالكتها باملجخمو((حهٍشف َذظىن لهاـــ حهني:))دساظت اللغت 

 خاسج داةشة املجخمو الزي جىبذ فُه فاللغت َل جىخمل وَل حعخلُم   وظلىهُاجه نلى اللغت،
ً
 وجىاضال

ً
، لزا (،31) فهما

ت والخهذد اللغىي ومىكىمت اللهجاث والخخؿُـ والخىمُت اللغٍى ت ودساظت ؾشاةم تهخم بذساظت الاصدواحُت اللغٍى

هنى بـ))دساظت اللغت في الاظخهماٌ(( ،( 32)الىالم وأظالُبه نىذ معخهملي اللغت 
ُ
لزا تهخم ( 33)فاّن الخذاولُت مفهىما ح

بذساظت اللغت في نالكتها بالعُاق اإلاشحعي لهملُت الخخاؾب فػال نً اَخمامها باألفشاد الذاخلين في نملُت 

ه الخىاضل، وارا واهذ))الىقاةف الخ ذاولُت واظتراجُجُاث الخىاضل اللغىي قاَشة خؿابُت بامخُاص مً خُث أهَّ

ى ما ًإلف مو الجضء الكاَش مً  ل كطذ اإلاخيلم دون جدذًذ العُاق الهام الزي وسد فُه، َو ٌهعش جأٍو

لخذاولُت ، فانَّ فىشة اإلالام أو العُاق حهخبر اإلاشهض الزي جذوس خىله ا( 34)الخؿاب)الجملت ماال( هطا مخيامال((

 . (36)، خُث جشجىض اللانذة الخىاضلُت نلى العُاق الخىاضلي في ول منهما  (35)وجيبني نلُه اللعاهُاث الاحخمانُت

وفي غىء نملُت الخىاضل هجذ الذسط اللغىي الخذاولي ًذسط اإلاىجض اللغىي في ما ))ًطؿلح نلُه بالخفاَم      

خفاوغىن  -اللغىي  نليها بهذف الىضٌى مً خالٌ اظداماس اإلاهخلذاث اإلاشترهت ئلى  فبىاظؿتها ًإولىن وغهُت ما ٍو

، ( 37)جىافم ًفض ي ئلى جيعُم اإلاطالح اإلاشترهت والاهخشاؽ في مششوناث حمانُت حهىد بالىفو الهام نلى الجمُو((

ىجض في ظُاكاث احخمانُت جىاضلُت ولِغ بمهٌض ننها، مما  ًُ زا واكو خاٌ في اللعاهُاث الاحخمانُت ئر ئنَّ الىالم  َو

أنَّ العُاق في نملُت جدلُل الخؿاب الخذاولي والاحخماعي َى ))الش يء الخاسج نً اإلاخداوسًٍ والاابذ  ٌهني ول َزا

 اليشاؽ الخىاضلي، فهى ٌ
ً
زا ( 38) شيل اإلايان والضمان الزي ًدذر فُه رلً اليشاؽ((في الؿبُهت، مإؾشا ،َو

شجىض نلى نذة نىاضش، خُث ))ٌهذ الهىطش الصخص ي مً أَم  العُاق اإلاشترن ًدذد ظيروسة الهمل الخخاؾبي، ٍو

ماله ؾشفا الخؿاب: اإلاخيلم واملخاؾب، وما بُنهما مً نالكت، باإلغافت ئلى ميان الخلفل  نىاضش العُاق  ٍو

، وما فُه مً شخىص وأشُاء وما ًدُـ بهما مً نىامل خُاجُت: احخمانُت أو ظُاظُت أو زلافُت، وأزش وصماهه

  (40) الخبادٌ الخؿابي في أؾشاف الخؿاب ألاخشي((

ومً ظماث الاججاٍ الخىاضلي ))سضذ خطاةظ بيُت اللغت الؿبُهُت وسبؿها بىقُفتها في الخىاضل ،     

خؿاب الخىاضلُت جىمً في مهشفت اللىانذ الهامت التي جمىنها مً جدلُم أَذاف والخىضل ئلى أن كذسة ؾشفي ال

اتها الترهُبُت والذَللُت والطىجُت . وجخميز الذساظاث  ت في معخٍى ل الخؿاب ، ومنها اللىانذ اللغٍى الخىاضل وجأٍو

ت التي جخخز الخىاضل ئؾاسا ناّما لها بأنها دساظاث لعاهُت مشهت ، فهي جطف وج فعش اظخهماَلث اإلاشظل اللغٍى

اث اللغت لُجهل خؿابه مىاظبا للعُاق الزي ًخلفل  اإلاخىىنت ،بل ونذوله نً بهؼ اإلاهاًير الاابخت في معخٍى

 ( .39)فُه((

ئنَّ مً اإلاشترواث بين الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت أنَّ ول منهما ًجهل الىظ مىفخدا غير مىغلم أو     

لت نً ظُاكها، فػال نً رلً الاشتران في جلىُاث الخىاضل ألاخشي التي جخيىس خاسج مىدعش في بيُت شيلُت مهضو 

ت مال ؤلاًماء والاشاسة ومالبعاث لغت الجعذ   (40)اإلاهؿُاث اللغٍى
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وحشاسن الخذاولُت اللعاهُاث الاحخمانُت في ابشاص أهبر للهالكاث الاحخمانُت بين اإلاشاسهين في مىغىم الىالم     

لها مً حهت أخشي ؛إلاا في رلً م ت مً حهت وجأٍو  (. 41) ً جأزير في اهخاج الهباساث اللغٍى

للذ اهبيذ ول مً الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت سؤٍتهما نلى كػُت الاهخاج اللغىي التي جخمىهج نلى وفم      

ت مهشفُت كىامها: أنَّ ول أداء لغىي ًخمشهض خٌى فهل هالمي خامل إلالاضذ جخىحه خعب م شاد اإلاخيلم هكٍش

 . (42)وكطذًخه وقشوف الىالم وؾبلاجه اإلالامُت 

اث الاحخمانُت في بُان أزش الهالكاث الاحخمانُت في نملُت اهخاج الىالم         هما جخذاخل الخذاولُت مو اللغٍى

في للمشاسهين في مجمىنت هالمُت مخلاسبت أو مدشابهت، خاضت فُما ًخظ مإزشاث العُاق الاحخماعي ـ الالافي 

رلً، خُث ًشهض ول منهما نلى احابت الدعاٌؤ آلاحي : إلاارا هخيلم بشيل مخخلف نىذما جخخلف العُاكاث 

الاحخمانُت؟ لُيىن جشهيز الاهدباٍ نلى ظُاكاث اظخهماٌ اللغت ونلى معخهملي َزٍ اللغت بذَل مً الترهيز نلى 

 ( 43) كىانذ اللغت اإلالىىت والخىكير الىدىي فيها

ىزا ج       لخلي الخذاولُت وجخذاخل مىؿلت اشخغالها مو اللعاهُاث الاحخمانُت، فيل منهما ))َل ًخم خطٌى َو

نملُت ؤلافهام  والفهم في العُاق ئَل باَلجياء نلى مهشفت العُاق وفلا لهزا اإلاىهج الزي ًدُذ للمشظل الخلفل 

اث((  (44)بخؿابه بخىقُف ول َزٍ اإلاعخٍى

اق أو اإلالام بدطٌى نملُت الفهم لها اظخهماَلتها في جشار الىدى الهشبي ، فلذ وهجذ أّن نالكت مهشفت العُ     

ه)ث َـ( في جفعيٍر للمدزوف مً الىالم في كىله:))ورلً أهً سأًذ ضىسة شخظ فطاس آًت 180وسد في هخاب ظِبٍى

مهذ ضىجا لً نلى مهشفت الصخظ فللذ: نبذ هللا وسبي، وأهً كلذ: ران نبذ هللا، أو َزا نبذ هللا، أو ظ

ذ  دا فللذ: ٍص ذ وسبي، أو مععَذ حعذا أو شممَذ ٍس فهشفذ ضاخب الطىث فطاس آًت لً نلى مهشفخه فللذ: ٍص

َـ( في كىله:))فمً رلً أن جشي حمانت ًخىكهىن الهالٌ، فلاٌ كاةل 286ووسد هزلً نىذ اإلابّرد)ث (45) واإلاعً...((

ل واإلالام أو العُاق ، فاإلالفىق(46)منهم : الهالٌ وهللا، أي َزا الهالٌ((  اث الىاسدة في الىطين جدخمل أهثر مً جأٍو

زا ما حهٌى نلُه اللعاهُاث  الالافي ـ الاحخماعي وخذٍ كادس نلى ؾشد جلً الاخخماَلث وئزباث ملطذًت اإلاخيلم، َو

ذ ألافشاد الخذاولُت وهزلً اللعاهُاث الاحخمانُت في نالكتهما بالعُاق الخىاضلي اإلاشحعي في نملُت الخخاؾب نى

: أنَّ ول منهما ًذسط نالكت اليشاؽ  ت في هالمهم، ضفىة اللٌى الزًً ًخىاضلىن خاسج الهالكاث اإلاىؿلُت الىدٍى

ت اإلاىفخدت في العُاكاث واإلالاماث املخخلفت التي تهمين نلى  اللغىي بمعخهملُه وهُفُت اظخهماٌ الهالكاث اللغٍى

س ابالغي وؾابو جىاضلي فالىكام اللغىي في أي مجخمو مديىم حشيل معاساث الخخاؾب، وألنَّ اللغت راث معا

لت الخخاؾب اللاةمت نلى املحاواة والاهدعاب.  بؿٍش

ىزا جيىن الهالكت بين اللعاهُاث الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت نالكت كاةمت نلى الجزب والخجارب،      َو

عاهُاث الاحخمانُت اهخماء الجضء الى اليل أو الفشم الى مو ابلاء معافت مهُىت بُنهما، فالخذاولُت جيخمي الى الل

 ألاضل.         

 الخاثمة

ـــــ        جمخػذ نً َزا البدث بهؼ اإلاالخكاث والىخاةج التي هي بماابت زمشة َزا الجهذ الهلمي، وهي:
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ما لها حزوس نمُلت في جشازى -
ّ
ا الهشبي، ووغو أّن دساظت اللغت في نالكتها باملجخمو لِعذ حذًذة الههذ وئه

 أظغ َزٍ الذساظت الهالم ابً خلذون مو مالخكاث مً ظبله مً الهلماء.

ت والاضؿالح حذًذة الههذ، وقهشث هدُجت جؿىس الذساظاث في  - ُّ أّن اللعاهُاث الاحخمانُت بهزٍ الدعم

 مً الذاسظين لػشوسة سبـ اللغت باملجخمو ، فهى نلم له اظ
ً
خلاللُخه، البدث اللعاوّي اإلاهاضش، وئدساوا

ت.  مً فشوم نلم اللغت الهام أو اللعاهُاث اللغٍى
ً
 ونّذٍ الذاسظىن فشنا

اإلاعاخت الفاضلت بين الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت جياد جخالش ى بين الهلمين ، فاألٌو ًذسط اللغت  -

 مً كذسة اللغت 
ً
 في فهم املجخمو .نبر اظخهماَلتها الاحخمانُت، والااوي ًذسط اللغت في املجخمو ، معخفُذا

عخهملت فيها  -
ُ
ت اإلا  للجماناث اللغىٍّ

ً
 في اللغت، وحغير اظخهماَلتها اهما ًيىن جبها

ً
جبّين أنَّ للمجخمو جأزيرا

زا مما ًىشف نً الهالكت بين اللغت   نً الهاداث الىالمُت التي جماسظها َزٍ الجمانت، َو
ً
اللغت فػال

ذ َزٍ اإلاشخلت والحُاة الاحخمانُت وأزش جلً الحُاة الاحخم
ّ
ت املخخلفت، ومال ت في الكىاَش اللغىٍّ ُّ ان

 مشخلت اسجلاء نلم اللعاهُاث الاحخمانُت.

هنى  -
ُ
زمت ملاسباث وجذاخالث بين الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت، فارا واهذ اللعاهُاث الاحخمانُت ح

  خمل وَل حعخلُم بذساظت اللغت مً حهت جأزير املجخمو وظلىهُاجه نلى اللغت، فاللغت َل جى
ً
 وجىاضال

ً
فهما

هنى بـذساظت اللغت في اظخهماَلتها، لزا تهخم 
ُ
خاسج داةشة املجخمو الزي جىبذ فُه، فاّن الخذاولُت مفهىما ح

بذساظت اللغت في نالكتها بالعُاق اإلاشحعي لهملُت الخخاؾب فػال نً اَخمامها باألفشاد الذاخلين في 

 نملُت الخىاضل. 
م أو العُاق حهّذ اإلاشهض الزي جذوس خىله الخذاولُت وجيبني نلُه اللعاهُاث الاحخمانُت، ئنَّ فىشة اإلالا -

أنَّ العُاق في  خُث جشجىض اللانذة الخىاضلُت نلى العُاق الخىاضلي في ول منهما، مما ٌهني ول َزا

زا العُاق ، نملُت جدلُل الخؿاب الخذاولي والاحخماعي َى الزي ًإؾش اليشاؽ الخىاضلي في ول منهما َو

 اإلاشترن ًدذد ظيروسة الهمل الخخاؾبي فيهما. 

ت مال ؤلاًماء والاشاسة ومالبعاث  - الاشتران في جلىُاث الخىاضل ألاخشي التي جخيىس خاسج اإلاهؿُاث اللغٍى

 لغت الجعذ.

م وحشاسن الخذاولُت اللعاهُاث الاحخمانُت في ابشاص أهبر للهالكاث الاحخمانُت بين اإلاشاسهين في مىغى  -

لها مً حهت أخشي. ت مً حهت وجأٍو  الىالم ؛إلاا في رلً مً جأزير في اهخاج الهباساث اللغٍى

للذ اهبيذ ول مً الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت سؤٍتهما نلى كػُت الاهخاج اللغىي التي جخمىهج نلى  -

ت مهشفُت كىامها: أنَّ ول أداء لغىي ًخمشهض خٌى فهل هالمي خامل إلالاضذ جخىحه خعب مشاد  وفم هكٍش

 .اإلاخيلم وكطذًخه وقشوف الىالم وؾبلاجه اإلالامُت
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اث الاحخمانُت في بُان أزش الهالكاث الاحخمانُت في نملُت اهخاج الىالم  - هما جخذاخل الخذاولُت مو اللغٍى

للمشاسهين في مجمىنت هالمُت مخلاسبت أو مدشابهت، خاضت فُما ًخظ مإزشاث العُاق الاحخماعي ـ 

في رلً، خُث ًشهض ول منهما نلى احابت الدعاٌؤ آلاحي : إلاارا هخيلم بشيل مخخلف نىذما الالافي 

جخخلف العُاكاث الاحخمانُت؟ لُيىن جشهيز الاهدباٍ نلى ظُاكاث اظخهماٌ اللغت ونلى معخهملي َزٍ 

 .اللغت بذَل مً الترهيز نلى كىانذ اللغت اإلالىىت والخىكير الىدىي فيها

وجخذاخل في مىؿلت اشخغالها مو اللعاهُاث الاحخمانُت، فيل منهما َل جخم نملُت وجلخلي الخذاولُت  -

 ؤلافهام والفهم في العُاق ئَل باَلجياء نلى مهشفت العُاق الخىاضلي.

ىزا جيىن الهالكت بين اللعاهُاث الخذاولُت واللعاهُاث الاحخمانُت نالكت كاةمت نلى الجزب  - َو

بُنهما، فالخذاولُت جيخمي الى اللعاهُاث الاحخمانُت اهخماء الجضء الى  والخجارب، مو ابلاء معافت مهُىت
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40
16، ّاللساًٍاث االجتواػٍت : 161ٌٌظر: دلٍل الٌقذ األدبً، هٍجاى السٌّلً ّسؼذ البازي: -   
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،ّقضاٌا اللغت الؼربٍت فً اللساًٍاث  6ـ5ٌٌظر: هي الٌظرٌت اللساًٍت الى تٌظٍر الْاقغ، لٍلى الوسؼْدي:  

27ـ 26ْظٍفٍت، د. أحوذ الوتْكل: ال  

42
، ع 26ٌٌظر: اللساًٍاث االجتواػٍت الٍْم : قضاٌا ّهٌاُج، ُشام ٌسك)بحث(، الوجلت التًْسٍت للؼلْم االجتواػٍت ، ش - 

17  :72  

43
ٌٌظر: البحث ًفسَ -   

 23استراتٌجٌات الخطاب :- 44

 131/ 2الكتاب ،سٌبوٌه - 45

 129/ 4المقتضب ، المبّرد  : - 46

 مصادرال

م -1  اللشان الىٍش

ت جذاولُت ، نبذ الهادي بً قافش الشهشي ، داس الىخاب الجذًذ اإلاخدذة ،ؽ -2 ، 1اظتراجُجُاث الخؿاب ملاسبت لغٍى

 م .2004

ام البىاقي، الجضاةش،  -الاهدعاب اللغىي نىذ ابً خلذون،)بدث( ؾاسق زابذ، حامهت الشهُذ دمحم الهشبي بً مهيري  -3

ً الاٌو   .2012اهخىبش حشٍش

م مً روي الشأن ألاهبر(،ابً خلذون،  -4 خ الهشب والبربش ومً ناضَش خ ابً خلذون )دًىان اإلابخذأ والخبر في جاٍس جاٍس

 م . 1988 -َـ  1408،  2جدلُم: خلُل شحادة، داس الفىش، بيروث ، ؽ

شة الششق 1970جؿىس نلم اللغت مىز  -5 اسد َلبش ، جشحمت ظهُذ خعً بديري ، مىخبت َص  م ، حَى

 م .2011، 1نلىي ، نالم الىخب الحذًث / الاسدن ، ؽجىكُم خافل اظمانُلي  اث نلم اظخهماٌ اللغت ،الخذاولُ -6

م ، مىخبت الاداب / اللاَشة ، ؽ -7 ت ، نبذ هللا حاد الىٍش  م .2014، 1الخذاولُت في الذساظاث الىدٍى

(الهذد : -8  . 2016خٍشف  97جدلُل الخؿاب )مجلت فطٌى

 خب _ بيروث ، جدلُم : دمحم نليالخطاةظ ، ابً حني ، نالم الى -9

 م .2000 3دلُل الىلذ ألادبي، مُجان الضوٍلي وظهذ الباصي ، اإلاشهض الالافي الهشبي ، الذاس البُػاء /اإلاغشب : ؽ -10

 م.1990، 2، نالم الىخب /اللاَشة ، ؽ نلم اللغت الاحخماعي، َذظىن ، جشحمت مدمىد نُاد -11

 م.2000، 2، داس ؾالط /دمشم ، ؽ في نلم اللغت ، الذهخىسغاصي مخخاس ؾلُماث -12

ه ، جدلُم :نبذ العالم َاسون  ، مىخبت الخاهجي/ اللاَشة ، ؽ -13  م .2004، 4هخاب ظِبٍى

، م 26اللعاهُاث الاحخمانُت الُىم : كػاًا ومىاهج، َشام ٌعً)بدث(، املحلت الخىوعُت للهلىم الاحخمانُت ، ط  -14

97 

 .1هش لهُبي، نالم الىخاب الحذًث ،ؽاللعاهُاث الاحخمانُت نىذ الهشب ، د. َادي ن -15
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اللعاهُاث الاحخمانُت في الذساظاث الهشبُت الحذًات ،الخللي والخماالث ، الذهخىس خعً هضاس ،بيروث /  -16

 .2018، 1لبىان ،ؽ

 م .2001اللغت الهشبُت مهىاَا ومبىاَا ، الذهخىس جمام خعان ، داس الالافت ،  -17

 م.1996َـ 1417، 1بيروث ؽ –حفاٌ: داس ئخُاء الترار الهشبي املخطظ، ابً ظُذٍ ، جدلُم: خلُل ئبشاَم -18

ش في نلىم اللغت وأهىانها، العُىؾي، جدلُم: فإاد نلي مىطىس، داس الىخب الهلمُت  -19  . 1998بيروث، ؽ -اإلاَض

  .1985 2اإلاذخل ئلى نلم اللغت ومىاهج البدث اللغىي ، الذهخىس سمػان نبذ الخىاب ، مىخبت الخاهجي /اللاَشة، ؽ -20

ت اللعاهُت الى جىكير الىاكو، لُلى اإلاعهىدي ، مً بدىر اإلالخلي الذولي للعاهُاث ، جىوغ  -21 مً الىكٍش

 ،د.ؽ.ث.

 م .2006 2مبادب في اللعاهُاث خىلت ؾالب  الابشاَُمي ، داس اللطبت لليشش/ الجضاةش ، ؽ -22

 م.1494ء الترار الاظالمي / اللاَشة ، اإلالخػب ، أبى الهباط  اإلابّرد ، جدلُم دمحم نبذ الخالم نػُمت ، لجىت ئخُا -23

ت الىدى الىقُفي ، ًىظف حغضاوي: نالم الىخب  -24 الىقاةف الخذاولُت واظتراجُجُاث الخىاضل اللغىي في هكٍش

 .2014، 1الحذًث /الاسدن، ؽ

ه ، سحاء عجُل الحعىاوي ، مىخبت الهالمت ابً فهذ الحلي /هشبالء، ؽ -25  م .2015، 1الىقُفت في هخاب ظِبٍى
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 النص املوازي يف ديوان قالت الوردة لـ عثمان لوصيف
 

 األستار الذكتور: رضا عامر
 ميلت )اجلسائر(/ املركس اجلامعي عبذ احلفيظ بو الصوف 

  -امللخص:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُت مً الهًاًا  الىهضًت اإلاهّمت التي زاى قحها الىهاص "الىهطيميائية العحباتحػّض "    

املخضزىن ومما القَ قُه أن غخبت الػىىان،الؿالف،ألالىان، اإلاهضمت،ؤلاهضاء...ئلخ، جإصي 

ًان  -اإلاهّضم للمخلهي -صوًعا أؾُاؾُا في قهم اإلاػاوي الػمُهت للػمل ألاصبي زانت ومً هىا 

 ُ غخباث الىو التي ًمًٌ مً زاللهما الىلىج ئلى مػالم  الاهخمام بها أمًغا خخمُا ألّنها أّو

الىو وايدكاف يجهه،ومً زم جهضًم عؤٍت خضازُت ههضًت  مإؾؿت غلى مىهج ،ومىُلهاث 

ت حؿهم في يكل مػالم الىو الدكُت وجهضًمه للمخلهي غلى قٍل نغاءة ههضًت لهظا  هظٍغ

 الػمل ألاصبي. 
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 -:املقذمت
ػغ الػغبي        

ّ
ُ مً أهّم الػخباث الىهُت التي حؿدكغف خهى  «لهض أنبذ الىو اإلاىاػي في الك

، قخخسُى بظلَ أبػاص الؼمً،مً زالُ يؿغ (39،م2007)صعمل، »الضالالث،وجُّل غلى ظالُ اإلاػاوي وجألو الػباعاث

ت  ؿٍى
ّ
ػغي الظي ًيخج غضاًصا ال خهغ له مً الػالماث الل

ّ
أقو جىنؼ اإلاخلهي مً زالُ الجهىى بػبء الخىانل الك

له صون الدغوج غً َبُػت غً اإلاُلو واإلامىىع في ألاصب اليؿىي،قٍان هظا  للخػبير لؼم اإلاخلهي بخأٍو ًُ ؤلابضاع 

 غً حمُؼ (149،م2007)اإلاىاصي، »الػىىان غخبت مهمت لؿبر أؾىاع الىو« ؤلابضاع اإلاخػاعف غلُه،وهظا ما حػل
ً
، بػُضا

ت سُا. أقٍاُ الخػؿل الظهجي الظي حجب صوع الكػٍغ  الػغبُت في ؤلابضاع جاٍع

ت في الخهُهت ظهغث الػضًض م       ت أؾماء،وناماث قػٍغ ً الخجاعب الغاةضة التي أياقذ للخضازت الكػٍغ

ًالكاغغ: "بضع قايغ الؿُاب وهاػى اإلاالةٌت مً الػغام، ومدمىص صعوَل  جغيذ بهمتها غلى ؾاخت ألاصب الػغبي

وؾمُذ الهاؾم مً قلؿُين، وقاعوم قىقه، وأمل صههل مً مهغ.،وؾيرهم  مً الكػغاء الػغب غبر ججاعبهم 

ا مً نبل غلى مؿخىي أَغوخاث الٌخابت ا
ً
ا لم ًًٌ مػغوق ا قػغًٍ

ً
ت اإلاثيرة للجضُ,والتي خههذ زغن ػٍغ

ّ
لك

ػغي.
ّ
ب الك ػغ الػغبي اإلاػانغ ،ونىعة اإلاغأة في الخجٍغ

ّ
ت اإلاغجبُت بماهُت الك  الكػٍغ

عس العسبي: -1     
ّ
 الحجسبة الىلدًة في الش

ػغ      
ّ
ب،وههض الك الػغبي مىظ الػهغ الجاهلي زانت بػضما زاى  الػضًض مً  لهض بضأث غملُت الخجٍغ

ت بخدضي ناعر يّض ًل أقٍاُ التهمِل، والٌغاهُت التي قغيها الىانؼ الاحخماعي  ػٍغ
ّ
الكػغاء ججغبت الٌخابت الك

ت الػغبُت اإلاػانغة   ًامل الىماطج الكػٍغ ًاهذ نىث اإلاغأة خايغة في  والؿُاس ي في قترة مً الؼمً،وبظلَ 

سُت.يمدكؼ  ت الػغبُت وللكغوؾُت التي أعجبِ بها الكاغغ الػغبي في ًل أػمىخه الخاٍع  أؾاؽ للكػٍغ

ت         في حكٌُل نىعة مؿاًغة غً هٍى
ً
 قاغال

ً
ػغ الػغبي اإلاػانغ ٌػّض غامال

ّ
لهض باث خًىع الػىىان في الك

ا ًُ ج ،ئط جخدضص (153،م2007)اإلاىاصي، » ابقهى الىىاة التي ًمًٌ أن ًخىلض مجها الدُ« املجخمؼ الظي ًىبثو مىه جضٍع

نىعه في قهم الخدىالث،ومسخلل اإلاغحػُاث التي باث ًدملها هظا الكّو مً ألاصب،ومضي نضعة الخجغبت الػغبُت 

ما هى غهاعة ججغبت عاةضة في 
ّ
ت،قاإلهخاج الكػغي ؤلاوؿاوي لِـ ولُض الهضقت،وئه غلى جأنُله في خهل الكػٍغ

ولى،وهظا ماحؿضجه مداوالث اإلابضع الػغبي صوًما للجهىى بؿض أقًل خؿب ما ًخكو مؼ مجابهت الخُاة بالضعحت ألا 

ت ػاص  ً الكػٍغ ث والضواٍو
ّ
عؤاهم ومهالخهم،ولًٌ مىظ أن بضأ الكاغغ الػغبي بيكغ نهاةضه في مسخلل املجال

خـبت ؤلابضاع الؿُاس ي، والاحخماعي بكتى مماعؾاجه،وأقٍاله مً أحل نهغه ،وغضوله غً جسُي غ غلُه الخهاع

 الكػغي.

عس العسبي:  .1-1
ّ
 كساءة العىىان في الش

ػغ الػغبي ًجض أّن       
ّ
اث ؤلاحغاةُت  «واإلاخدبؼ لجمُؼ الخُبُهاث الىهضًت للػىىان في الك  جُبُو اإلاؿخٍى

ّ
مؿألت

ت جبهى غملُت مػغقُت مػّهضة جسخلل في جهىُاتها مً باخث آلزغ، ومً  ً الىهىم الكػٍغ لؿاهُا غلى غىاٍو

ؿاوي الظي ًهّب في صاةغة الىهض الىّهاوياإلا
ّ
  »ػلىم أّن الىهىم ألاصبُت ًلها جهبل غملُت الخدلُل الل
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ًسىيىن في مؿألت أصواث اإلاماعؾت الىهضًت ألّنها لم جخأؾـ غىض  « ،وغلُه قهض بهي حّل الىهاص(43،م2011)غامغ،

ًاهذ عؤٍدىا لهظه آلالُاث الىهضًت جخمثل في البػٌ مجهم الزخالف الغؤي واإلاكاعب اإلاػغقُت غىض ًّل هانض ومً  هىا 

 ، وهظا  لهغاءة أوؾؼ.(43،م2011)غامغ، »هى قّجي حمالي وما لؿاوي، هى الجمؼ بين ما

ػغي وغىىاهه      
ّ
ػغي ًخٍىن مً ههين ٌكيران ئلى صاللت  « ئّن بين الىو الك

ّ
غالنت جٍاملُت،قالىو الك

ل,ولػّل الىظ وعىىاهها هما:)واخضة في جمازلهما مسخلكت في نغاءاتهم (،أخضهما مهُض مىحؼ مٌثل،وآلازغ ٍَى

ا له أبػاص صاللُت،وأزغي  ًُ نكدت ًّل ؾالف حػُُىا اهُباغا ًجػل مً أؾىاع أّي غمل ئبضاعي ٌػّض هظاًما ؾُمُاة

لُت، لهظا ( 24،م2000)اإلاغس ي، »عمٍؼت ًغي الىهض جضقؼ بالباخث بخدبؼ ؾُاناجه، ومداولت قَ حمُؼ صالالجه الخأٍو

ها أحؼاء أؾاؾُت في قهم (43،م2011)غامغ، »الػىىان والىو وؤلازغاج الُباعي وؤلاقاعاث والهىع  «اإلاػانغ أّن 
ّ
، ًل

ىن والغالف والعىىان الدُاب ألاصبي ونغاءجه بالكٍل الصخُذ واإلاىاؾب،لهظا هجض أّن ًل مً "
ّ
الطباعة والل

ؿت الُبُػُت أو في حكٌُل اإلااصة الضالت للػىى « أؾاؾُتعحبات" 
ّ
ان،والتي ًمًٌ أن جٍىن مىدؿبت ئلى الل

 ،وجبهى غخبت الػىىان الىص ي أهّم مىاقظ الىو اإلاضعوؽ .(153،م2007)اإلاىاصي، » الانُىاغُت أو ألاًهىهُت

الهاعب ئلى مغيؼ  /ؾخهىص اإلاخلهي« َبًػا أنبذ الػىىان في الىنذ الغاهً غخبت هامت مً غخباث الىو      

ىلج مجها الٍاجب ئلى غاإلاه الضازلي بٍل (40،م2007)صعمل، » وخغيُت الخُاة في مؿالَ الىو الاهكػاالث ًُ ، وهاقظة 

اجه، قدُاة الىو الكػغي زانت في بىِخه الضازلُت وغالةهه جماما يغؾالت " صالالجه، " Messageوأبػاصه ومؿخٍى

ُ le recpteur"ئلى اإلاخـلهي "l’émetteurمككغة بىظام خضص مكاجُده اإلاغؾل " ل « " الظي أنبذ ًداو جأٍو

الدهاةو اإلاالػمت و الػالةهُت لىو ما،مً زالُ صمج مجمىغت مً ألاقٍاع واإلاػاوي في غباعة أو ئقاعة أو نىعة 

ت حػبر غً همِ مػين مً اإلاماعؾاث التي ججخاح الىو وجٌمً في مكانله   ،(41،م2007)صعمل،» مىثٍى
ّ
وهظا ال ًخأحى ئال

 بجى التريُبُت، والؿىم في صالالتها. مً زالُ جدلُل ال

ػغي اإلاػانغ هى هو له بىِخه       
ّ
غىيةوبما أّن الىو الك

ّ
 ،قهى هانل لجمُؼ  جلَ الهىع الطىزية/الل

ت اإلاىػغت غلى مؿاخت اإلاضوهت،وطلَ بابغاػ أهّم  ً ههىنه الكػٍغ ت التي جيبػث مً غىاٍو ت،وآلاهاث ألاهثٍى الغمٍؼ

ت،واإلاػاو ت اإلاىاقظ الكٌٍغ ت اليؿٍى ػٍغ
ّ
ً الك ت،وهظا ماًجػل الػىاٍو ؿٍى

ّ
ي الىهضًت التي جىُلو مجها الظاث الي

، (42،م2007)صعمل،  » في مػاهحها ونضعاتها الخىنُلُت،يما جخكاوث في نضعاتها الضاللُت واعجباَاتها باإلاًمىهاث« جخكاوث

 بػض حهض يبير مٌجها مً الاهُالم هدى هظه الخجغبت
ّ
 اإلاكىبت بالهػىباث. التي لم جىلها ئال

ػغ الػغبي اإلاػانغ ٌػّض هاقظة هاّمت لهغاءة الىو ألاصبي بٍّل صالالجه      
ّ
وأبػاصه  وغلُه ئّن الػىىان في الك

اجه املدخلكت ه البىابت ألاولى التي ًلج مً زاللها كقهى الػلى ال الػخبت ألاولى للىو، «هض باث,قومؿخٍى
ّ
ىقي له،ئه

واحهت غالماجُت جأزظ قٍل)الجملت اإلاكخاح( جماعؽ  «، وهى بظلَ ًمثل(196،م202)مدمىص، «اإلاخلهي ئلى غالم الىو

 
ّ
ت،)..( ٌػمل الهاعب غلى اقخٍاى بيُتها الل ت وقٌٍغ تغلى الهاعب ؾلُت أبٍى والضاللُت باغخباعها الجملت اإلاكخاح  ؿٍى

 مً زالُ جدلُل البجى:"(36،م1994)نضوم، «للىو
ّ
" للػىىان ألاصبي مً زالُ هية والجماليةاللظا، وهظا ال ًخأحى ئال

اث  ت،وهظا بػض الىنىف غلى مؿخٍى ػٍغ
ّ
الضعاؾت الىهضًت التي ًهضمها الىانض ملدخلل مكاجُذ الػىىان وججلُاجه الك

ت والجمالُت والكلؿكُت. ؿٍى
ّ
 الػىىان الػغبي اإلاػانغ غبر مسخلل بيُاجه الل
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غملُت غغى اإلاىخج ألاصبي الظي ًجض قحها غخبت خهُهُت للىنُى ئلى َبًػا ًإّصي الىو اإلاىاػي صوًعا هاًما في      

ت للمخلهي الظي ًلخهِ هظا الػمل بغوح  الػمو الضاللي لإلبضاع،ولػّل هظه البيُت الداعحُت جمثل ههُت مغيٍؼ

بىح بضالالجه،وجغايُبه الدكُت ختى ًهضم له الهغاءة اإلاىاؾبت , يما الخكاغل،والبدث غً ًّل ما ًكٌَ قكغاجه ٍو

ػّض ألاًهىهت بمثابت الىو اإلاىاػي )
ُ
بٍل ما ًدمله مً غىىهت  للمىخج ونىعة الؿالف ولىهه،وصاللت  الغالف(ح

ه ًٍىن بمثابت مػاصُ لؿىي للمىخج/الىو الضازلي للػمل ؤلابضاعي، أّما 
ّ
التريُب التي ًهضمها للمخلهي،وهظا ًل

هُت "مهُلح البيُت ألاًهىهُت قىجضه نض اهدضع في أنله ال ؿت ؤلاؾٍغ
ّ
خي مً الل "،زم اؾخػمل  Eicon , eikonaخاٍع

ؿت الغوؾُت جدذ لكظ
ّ
ت غامIKONA" في الل "،زم ICONCم جدذ لكظ "1833"،زم اؾخػمل في اللؿت ؤلاهجليًز

"،يما هجضه ٌكير ئلى الهىع اإلاهضؾت للضًاهت ICONEم جدذ لكظ"1838اؾخػمل أزيرا في اللؿت الكغوؿُت غام

نض َلُذ بها حضعان الٌىاتـ والٍاجضعاةُاث،وألاصًغة،ومسخلل صوع الػباصة لإلقاعة ئلى أهمُت  والتي اإلاؿُدُت

م الػظعاء ( 32،م2001)مغجاى،الهىعة في زهاقت الضًاهت اإلاؿُدُت،زانت نىعة الىبي غِس ى غلُه الؿالم،ومٍغ

ئّن الخىػَؼ البهغي للىو  «ُه،وغل يىماطج أًهىهُت مهّضؾت،وؾيرها مً الهىع اإلاىخُت للخأمل الضازلي والداعجي

، بل أنبذ ( 51،م202)قُؿضُ،  » لم ٌػض اغخباَُا بىنكه بيُت طاث نهض هص ي ولم ٌػض غابغا بىنكه بيُت صالت

 
ً
ا للىهىم .مدًغ ًُ ل   ا جأٍو

 .أكظام الىظ املىاشي:1-2

غالم الىو ألاصبي لهض أنبذ مً الًغوعي الاهخمام بػخباث الىو الكػغي اإلاػانغ، قهي أؾاؾُت لىلىج      

ت أو  «وقخذ مؿالُهه، ومً هىا هجض أّن الىو اإلاىاػي  بأهماَه اإلاخػضصة ووظاةكه املدخلكت هى ًل ههُت قػٍغ

بت بين هو أنلي هى اإلاتن, وهو آزغ ًهضم له  ًاهذ زكُت أو ظاهغة، بػُضة أو نٍغ ت جٍىن قحها الػالنت، مهما  هثًر

واإلاهضمت، وؤلاهضاء والخيبحهاث والكاجدت، واإلاالخو والظًُى والدالنت،  أو ًخسلله مثل الػىىان اإلاٍؼل والػىىان

والهىامل، والهىع، والىهىف )...(،واإلاخمماث له مما ألخهه اإلاإلل أو الىاقغ أو الُابؼ صازل الٌخاب أو زاعحه 

الهاعب وجىححهه ختى إلعقاص  مثل الكهاصاث واملخاوعاث وؤلاغالهاث وؾيرها، ؾىاء لبُان بىاغث ئبضاغه وؾاًاجه أو

،وئطا جدبػىا الىو اإلاىاػي هجضه غباعة غً ههىم مجاوعة جغاقو (195،م1997)اإلاُىي، »ًًمً له الهغاءة اإلاىخجت

الىو في قٍل غخباث، وملخهاث نض جٍىن صازلُت أو،زاعحُت لها غضة وظاةل صاللُت، وحمالُت، وجضاولُت 

ػغقه"  ه غباعة غً جلطعيد ًلطينمخىىغت َو
ّ
البيُت الىهُت التي حكترى وبيُت ههُت أنلُت في مهام  «َ " بأه

ًاملت ومؿخهلت، وهظه البيُت الىهُت نض جٍىن قػغا أو هثرا، ونض  وؾُام مػُىين، وججاوعها مداقظت غلى بيُتها 

ما أو  ،(99،م1989)ًهُين، »جيخمي ئلى زُاباث غضًضة، يما أنها نض جأحي هامكا أو حػلُها غلى مهُؼ ؾغصي أو خىاع

 قابه طلَ.

ِ الىظغ غً ؾُاناتها 
ٌّ يبغي ؤلاقاعة ئلى أّن الىو اإلاىاػي بيُت ههُت حؼةُت ًخم جىظُكها صازل الىو بؿ ٍو

كمل هظا الىو غخباث، وملخهاث حؿاغض غلى قهم زهىنُت الىو ألاصبي وجدضًض مهانضه  ألانلُت، َو

ل، وهي مدكل هص ي ناصع غلى ئهخاج اإلاػجى وحكٌُل الضاللُت والخضاولُت وصعاؾت الػالنت اإلاىحىصة بُجها وبين الػم

الضاللت مً زالُ غملُت الخكاغل الىص ي، لظا قللػخباث الضوع الخىانلي الهام الظي جلػبه في جىحُه الهغاءة، 
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ها الٌبري،خُجها ٌكٍل الػىىان قٌغة مستزلت، حؿمذ بسلو جهىع غام غً أقٍاع ومماعؾاث « وعؾم زَُى

قامل مً الغؤٍت اإلاػغقُت والجمالُت،ومً هظا اإلاىُلو قاّن الػىىان ٌػّض هها  ميسجمت ومىظمت يمً ئَاع

 
ً
كض ي ئلى ؾيره زاهُا  ،ٍو

ً
  بظاجه أوال

ً
، وبما أّن الػىىان أهّم الػخباث التي البّض مً وحىصها (43،م2007)صعمل،  » مىجؼا

ا بهىعة
ً
ُّل مً زاللها غلى قًاء الىو، قلم ٌػّض الػىىان مغجبُ

ُ
تزاُ الىو بل ًمًٌ أن جٍىن از «لٍي ه

اخُت  غة،»الػالنت بين الػىىان وههه جهابلُت أو اهٍؼ  هجضها جٍاملُت في صالالتها. أو( 20،م2000)قٍغ

ين الٌخاب وجىمُهه ووظُكت العىىانيما أّن للىو اإلاىاػي) ( وظُكخان؛ وظُكت حمالُت جخمثل في جٍؼ

حيراز إلاظهغ الىظُكي لهظا الىو املجاوع ًخلدو يما أقاع"جضاولُت جٌمً في اؾخهُاب الهاعب وئؾىاةه, بل ئّن ا

 »وهى الىو زُابا أؾاؾُا،ومؿاغضا مسدغا لدضمت ش يء آزغ ًثبذ وحىصه الخهُهي، «" في ًىهه حىيد

(genette,1972,p16) ت باغخباعه ئعؾالُت مىحهت ئلى الهغاء أو  «،وهظا ًله ًٌؿبه نىة قػلُت خهُهُت ت وئزباٍع ئهجاٍػ

له،( genette,1972,p15)»الجمهىع  مًٌ جهؿُم الىو اإلاىاػي ئلى  ،ئطن قللػخباث أهمُت يبري في قهم الىو، وجأٍو ٍو

  نؿمين:

  : "Péritexteالىظ املىاشي الداخلي "-أ      

كمل ًل ما وعص مدُُا بالٌخاب مً         وهى غباعة غً ملخهاث ههُت، وغخباث جخهل بالىو مباقغة، َو

الػىىان، وؤلاهضاء، واإلاهخبؿاث، اإلاهضماث، والهىامل،وؾير طلَ مما خلله حىِذ في ألاخض الؿالف، واإلاإلل، و 

 .(genette,1972,p10,11)»غخباث»غكغ قهال ألاولى مً يخابه 

                   ":Epitexteالىظ املىاشي الخازجي "-ب

قًاتي, وفي أخُان يثيرة ػماوي أًًا،و  ًّل هو مً ؾير الىىع ألاُو مما ًٍىن بِىه وبين الٌخاب بػض   «ووػجي به 

ً مً يخاب  كمل الكهلين ألازيًر ًدمل نبؿت ئغالمُت مثل الاؾخجىاباث واإلاظيغاث والكهاصاث وؤلاغالهاث،َو

 ، الظي ؾبو طيغه.(196،م1997)اإلاُىي، «حىِذ

ئياءة مػالم  غالنت حضلُت ناةمت غلى  الخداوع  مً أحل -الفسعي /السئيع -ئّن الػالنت بين الػىىاهين

له وؤلاخاَت به مً حمُؼ الجىاهب، لظلَ قاّن الػىىان هى مىجؼ لؿىي،له « الىو الضازلي نهض اؾدُػابه، وجأٍو

ت مالةمت له ولهض أهمل  ،(43،م2007)صعمل، » مكغصاجه وجغايُبه التي جهاؽ في غباعة وقٍل زام حػُي نىعة لؿٍى

لت، وايخكى الباخثىن والّضاعؾىن باالهٌباب غلى الىو ؤلابضاعي الىهض الؿغبي،والػغبي الىو اإلاىاػي مضة ٍَى

ً وئهضاءاث ونىع أًهىهُت وما ئلى  الضازلي وأهملىا ما ًدُِ بهظا الىو مً هىامل، وقهاعؽ وغىاٍو

قالٍاجب ًىُلو مً عؤٍت مػُىت في نُاؾت غىىاهه وعؾم مالمده التي جًكي غلُه نكت مً الخىاقو مؼ « طلَ،

قأهمُت الىو اإلاىاػي جخمثل في جدلُل ما ًدمله الػىىان ؤلابضاعي مً صالالث  ،(43،م2007)صعمل، »الىو اإلاىمئ ئلُه

 جدُل ئلى مػجى الىو.
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مىيىغا حضًغا باالخخكاُ وماصة زهبت للىهض غمىما والىهض ؤلاًضًىلىجي   «وجبضو الػخباث الىهُت

ها ؤلاؾتراجُجُت وبىظاةكها وأصواعها،وزاهحهما بٌُكُت خهغ،وطلَ لؿببين:أولهما ًغجبِ بأهمُتها املخضصة بمىانػ

،وما ًؼاُ (37،م1996)ألاػصي، »ٌػىص ئلى غالنتها الىىغُت بالػالم وبالىو الظي جىٌخب غلى مكاعقه وحكٍل جسىمه

ػُض ئلُه الىظغ صعاؾت  مىيىع الػخباث في الثهاقت الػغبُت الهضًمت في خاحت ماؾت ئلى مً ٌؿبر أؾىاعه، َو

ا  وخين وجُبُها، مخابػت الثهاقت ألاحىبُت الؿغبُت في جُىعها،ًالخظ أّن ما زهذ به مىيىع الػخباث ًمثل يمًّ

ا مػخبًرا زهىًنا وأهه بضأ ًخطح بكٍل هظغي أيثر مؼ " ًُ ناعبه  «" خُثSeuilsعحبات " في يخابه "حىيد حيرازغلم

ا وجُبُهُا            .(37،م1996)ألاػصي،»هظٍغ

ػغي 
ّ
وؾُلت اؾتراجُجُت لهغاءة الػىىان، وقهمه بالكٍل الصخُذ قال بّض أن جغبُهما وبما أّن الىو الك

ُّ  «غالنت جٍاملُت،قهى ض كاع به ٍو ،َو ًاالؾم للص يء، به ٌػغف وبكًله ًخضاُو بمثابت الضاُ ؤلاقاعي للىو قهى 

،قالىو الكػغي ًخٍىن مً ههين ٌكيران ئلى صاللت واخضة في جمازلهما مسخلكت في (28) »غلُه 

ل/( مغيبالعىىان( هجضه مغّمؼ/ نهير وزاهحهما:)العىىاننغاءاتهما،أولهما:) ل،ًدخاج للخأٍو  بكٍل ؾلُم،. ٍَى

ػغ الػغبي اإلاػانغ ًجض جبلىع الػىىهت قُه أليثر مً عؤٍت ئبضاغُت؛ لػّل أهمها هي اغتزاػ       
ّ
والباخث في مجاُ الك

ت الػغبُت بٌُىىهتها اإلاخمغصة ؼي،أي قِؿخه« الظاث الكػٍغ ل الىو بمظهغه ؤلاؾخالبي يمً خضوص الخػامل الؿٍغ

ه ًمثل وخضة زهاقُت بمسخلل مغحػُاتها صازل ألامكاج ؤلاًضًىلىحُت التي أعؾذ صغاةمها غاصاث املجخمؼ 
ّ
أه

،،مً زالُ نىجه اإلاخمغص الظي ال ًٌترر بىحىص اإلاػاعى له,ما ًىِنؼ الخهاصم بين (61،م2007)صعمل،  » وجهالُضه

ًان غىىان الدُاب الكػغي القًخا لالهدباه مما ًضقؼ باإلاخلهى للىلىج ئلى غىاإلاه الكاغ غ واإلاخلهي زانت ئطا 

و ُأّوُ مكخاح ئحغاتي جكخخذ به مؿال «الدكُت،قالػىىان ئطن قاجدت الدُاب،وغخبخه ألاولى الىهُت،يما هجضه

ُهُت جًمً لىا جكٌَُ الىو ويبِ اوسجامه قه دىامىالىو ًىهه غالمت ؾُمَُى  »ى املخىع الظي ًخىالض ٍو

جي لُػُض ئهخاج هكؿه.(72،م1987)مكخاح، خُىع بكٍل جضٍع  ، ٍو

 كالد الىزدةعحبات الىظ املىاشي في دًىان  -2

( 33،م2000)اإلاغس ي، »الػىىان والىو وؤلازغاج الُباعي وؤلاقاعاث والهىع  «ًغي الّؿُمُىلىحُىن أّن غخبت 

ت اإلاميزة لٍل غمل  ئبضاعي،لها ؾُىة الخًىع اإلاميز ،أحؼاء ال جخجؼأ مً الدُاب ألاصب ؿٍى
ّ
ي، وهظه الغمىػ الل

ض مً نكت ؤلاؾغاء والخدكيز للمخلهي نهض انخىاةه أوال زم نغاءجه وههضه زاهُا  ػغي،وهظا ما ًٍؼ
ّ
لكٍل الضًىان الك

لُت "، وطلَ مً زProduction,إلاا للىهض  مً أهمُت أؾاؾُت في الىلىج ئلى حؿض هظا ؤلاهخاج" الُ جهضًم نغاءة جأٍو

أولى له حػٌـ اهُباع اإلاخلهي للمىخىج، وجهضًم مكاجُذ آهُت حػٌـ الخُلػاث وألاهضاف مً زالُ صعاؾت صًىان 

،والتي ًهل البدث غىضها مً زالُ جهضًم نغاءة   -كالد الىزدة –" اإلاىؾىم بـ عثمان لىضيفالكاغغ "

ت التي جخضعج في مضوهتها الكػ ت مً زالُ اؾدىُام بيُت )للىهىم اإلاىاٍػ الىطىص املىاشية الخازحية ٍغ

  (.والداخلية

 ,العحبات الخازحية )الطىزة الهىدطية للغالف(:2-1
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 «مً زالُ نىعة  زابخت  جمخض مً -عثمان لىضيف –ئّن الػخباث الىهُت التي جخمىيؼ في مضوهت الكاغغ      

"  page de titreمًٌ أن  وؿمحها يظلَ:نكدت الػىىان "" ٍوPremiére page couvertureنكدت الؿالف ألاولى "

، وهظه الػخباث (46، 45،م2009)أقهبىن، »" أو وحه الؿالفdepage Têteخُث ًخمىنؼ الػىىان غلى عأؽ الهكدت "

ا في مضوهه الكاغغ ) ًُ مً بين الػخباث الىهُت  «( بضاًت باهضاء اليسدت،ئط ٌػّض عثمان لىضيفحكٍل بػًضا حمال

 غبر الؼمان واإلاٍان، قاإلهضاء مماعؾت احخماغُت صازل الخُاة ألاصبُت  التي لم
ً
 »ٌػغها الدُاب الىهضي الػغبي باال

دىىع ؤلاهضاء غبر مغاخله اإلاخىىغت مً مبضع آلزغ،قهى(199،م2009)أقهبىن، نض ًغص غلى قاًلت اغتراف  «، ،ٍو

هضاةُت التي ًإصي قحها  البػض الىحضاوي، وامخىان،قٌغ وجهضًغ،عحاء والخماؽ...ئلى ؾير طلَ مً الهُـ ؤلا 

، أّما نىعة اإلاهضمت قهي طلَ اإلاىػُل ألازير الظي ًهل مىه (199،م2009)أقهبىن، »الخماس ي والخمُم الضوع اإلاميز

اإلاهضمت بمثابت بىنلت مىحهت، يهخضي بىاؾُتها الهاعب ئلى الهغاءة  «اإلاخلهي ئلى قهم مػاوي ؤلابضاع ، قخٍىن 

ل والخهضًغ،ألنها غاصة ما جىحه الهغاءة، عؾم أنها نض جٍىن مؿاغضة غلى الجُضة الت ي ججىبه ًّل قُِ الخأٍو

، وغلُه جبهى هظه الػخباث الىهُت مىُلهاث أؾاؾُت في غملُت (74،م2009)أقهبىن، »جكٌَُ وجغيُب اإلاتن اإلاهغوء 

 نىاغت ؤلابضاع ألاصبي. 

ًان َُى " مً ؾالف أملـ الكالد الىزدةجخٍىن مضوهت "  ؿُذ غلى الىاحهخين الكىنُت والؿكلُت خُث 

(،لهض يخب غلى واحهخه طم 0,5(،والؿمَ ونل ئلى )طم 11.50)(، أّما غغيه قىنل ئلى طم 5017.الؿالف ئلى )

( بلىن أؾىص صايً مً حهت الِؿاع ،زم أؾكله مباقغة ًأحي عثمان لىضيف( اؾم الكاغغ )الفىكيةألاولى )

جي  ممؼوج  باألؾىص ؾلُظ ،لخأحي بػضها في أغلى الؿالف نىع لٍىايب املجمىغت الكمؿُت غىىان اإلاضوهت بلىن ب

حؿبذ وؾُهم وعصة خمغاء  لخػبر غً ئقغانت اإلاىظغ  ، زم مً حهت الىؾِ في أؾكل واحهت الؿالف هجض ًلمت 

ىن ألابٌُ لخضُ غلى هىع الجيـ ؤلابضاعي  بلىن أؾىص بالدِ الػثماوي
ّ
 . قػغ وؾِ ئَاع بالل

عثمان أّما غً الىاحهت الدلكُت قىجض في أغالها مً حهت الِؿاع  نىعة قىجىؾغاقُت للغاخل الكػغ )

 باألمل  وؾِ واخت مً هسُل مضًىت بؿٌغة ، أّما في ههل لىضيف
ً
( عخمه هللا  ًىظغ ئلى ألاقو البػُض مدمال

ِخَب بال
ُ
ىن ألاؾىص، وفي أؾكله  غباعة )الؿالف اإلاخبهى مً حهت الِؿاع، قىجض  أّن اؾم الكاغغ  نض ي

ّ
ضدز  ل

ت التي نضعث للكاغغ مً ؾىت للشاعس ً الكػٍغ ( 17م وهي خىالي )2000ئلى ؾاًت ؾىت م1982( وهي الضواٍو

ًاهذ بضًىان ) ت بضاًخه  ا أؾُغ قػٍغ ( كالد الىزدةم ونهاًتها بضًىان )1982(ؾىتالكحابة بالىازصًىاًها قػغًٍ

 م  2000ؾىت

طاى الخًاًل الؼمٍاوي بين هىغُت يخابت غىىان الضًىان وقٍل الغؾم املجؿض في لىخت  وئطا ما أزظها    

جها الكغغُت صازل اإلاضوهت هدُجت جلَ الٌُىىهت  الؿالف قالبّض مً حػضًل ما ؾُُغأ غلى نغاءجىا للىهىم،وغىاٍو

مض الغمىػ اإلاؼصوحت،وهظا ما ًكؿغ ظهىع الٌخابت املخايُت للهىع نضًًما نبل الٌخابت التي حػخ

 غلى الخػبير 
ً
ا بالىانؼ،وأيثر نضعة

ً
الهىعٍت،قالهىعة/اللىخت اإلاهاخبت للؿالف هجضها غاصة ما جٍىن أيثر الخهان

ًاهذ الجضلُت اإلاخدههت حّغاء جهضًم لىخت  ت،لهظا  ؿٍى
ّ
غىه ألّنها جخميز بجاهب ماصي ملمىؽ غلى زالف الػالمت الل

ًان ؤلابضاع قػًغا .الؿالف للمىخىج ؤلابضاعي جدهو اهخماء  ها للجيـ ألاصبي اإلاػغوى أمام اإلاخلهي،وزانت ئن 

 -01حضُو جىيخي لهىعة ؾالف مضوهت)ؾُىم الكىم لم جمُغ( الكٍل عنم -
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 العىىان السئيع للمدوهة: - أ

ىن ألاخمغ بسِ ؾلُظ مً الدجم الٌبير بؿمَ ًهضع بــ )   
ّ
خب الػىىان الغةِـ للمضوهت بالل

ُ
 0,5لهض ي

ت،وهى مهؿم ئلى حؼةين في هكـ الؿُغ ،وهظا مهُؼ جمثُلي ًهىع هظا طم ػٍغ
ّ
( وؾِ ؾالف اإلاضوهت الك

 الػىىان:

 -02الكٍل عنم  -مهُؼ جىيخي لػىىان اإلاضوهت-

 

 

 

 

 

 

 

قاغغ حؼاةغي  –عثمان لىضيف –وكير ئلى أّن اإلابضع  كالد الىزدة"وأزىاء صعاؾدىا لؿالف صًىان "          

ت مٌىخه مً ؾغص ًّل مػاهاث اإلابضعناخب ججغبت ق صازل اإلاىظىمت  -الىكؿُت مً نهغ وآالم -ػٍغ

اعسؤلاحخماغُت،خُث هجضه نؿم مضوهخه ئلى مهاَؼ زالزت ،هي: مهُؼ لـــ )
ّ
ًان بلىن أؾىص صايً اطم الش ( الظي 

اغغ،،زم ًلُه مهُؼ لـــ )عثمان لىضيف)
ّ
في وؾِ  املدوهة(عىىان ( ًّضُ غلى نىعة أللم الظي أنبذ ٌػِكه الك

ًان بلىن بجي بسِ ؾلُظ  ًبضأ اإلاهُؼ ألاّوُ مىه بلكظخين ) ( التي جدمل في َُاتها شخىاث كالدالؿالف، ونض 

(،أّما في اإلاهُؼ كالد؟غاَكُت يبيرة جبدث غً بهُو أمل في الخُاة، وغين خيرة وقًُى يبير خُى ماطا )

ت جضُ غلى الجىاب الظي َغح في الكو ألاُو مً الػىىان ( وهي حملالىزدةالثاوي مً الػىىان جلخو به لكظت )

ا،وهظا صلُل غلى الخُلؼ ئلى اإلاكاغغ الهاصنت وؾِ هظا الهدِ، والجكاف ،وزُبت ألامل التي أنابذ  ًُ يمى

 وحضاهه.

(،ئط جخىخض لؿت الػىىان بلؿت الهىعة اإلاىحىصة في وؾِ الؿالف مً زالُ البىزثسيهوأزيًرا ًأحي مهُؼ )     

ـــ )نىع  ( حمُلت ، حؿبذ وؾِ املجمىغت وزدة حمساء( جخىؾُها نىعة)املجمىعة الشمظيةة قىجىؾغاقُت لـ

ض مً اإلاخلهي أن ًكهم غالنت اهٌؿاع اإلاكاغغ ووحضان هظه  ًأهه ًٍغ الكمؿُت مخجهت جبدث غً الاهخمام ، و



   2021سنت ل  المؤتمر العلمي السنوي التاسعجامعت البصرة/ كليت اآلداب/
  الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

1287 

 

 

 

ض ألاقىام التي جالقذ وياغذ بين الكىم لهظا الخبِبت، وهظغة جلَ اإلاغأة املجغو  خت في مكاغغها هدىه، قهي جٍغ

البىح له بٍّل جلَ اإلاكاغغ،وآلاهاث الضقُىت في نىعة الىعصة الخمغاء، قخخىخض مؼ لؿت الخغوف لدكٍل في 

 ً ًامل غىاٍو ىت مملىءة بالخؿغة وألاس ى غلى يُاع وقهضان هظا ألامل, لُىدكغ أإلاها غلى  الجهاةُت وؿمت خٍؼ

ت، زم ًأحي الكو ال ػٍغ
ّ
( بًُاء ضىزة الشاعس(  مً زالُ )البىزثسيه خلف الغالفثاوي مً)نهاةضها الك

ا غً أمل، ولػل ًلخا الهىعجين حػٌؿان الخالت الىكؿُت لخالت 
ً
حامدت حػضو وؾِ هظا الػىكىان ًله بدث

ت غمىًما بين ألامل، والُأؽ،،قالىعصة هي مػاصُ مىيىعي المغأة مجغوخت جيخظغ  الكىم والصجً للىكـ البكٍغ

ًان غىىان الكاغغ )نضوم خب عثمان ُبها،وفي الىنذ هكؿه هجضها مترصصة مً قهضان هظا ألامل لألبض،لهض 

غ الظي باث مهّضصا بالًُاع، والاهضزاع الىكس ي قالخبِب الظي لىضيف ت لىانؼ اإلاغأة اإلاٍغ ( بمثابت نغزت أهثٍى

ت التي جدٍي غً في الىانؼ أنبذ وحىصه خهُهت في طاث الكاغغ ،وفي نكدا غائًبا/مغّيًباباث  ػٍغ
ّ
ث مضوهخه الك

 أن جٌخمل به 
ّ
ؿىي لهظا الخبِب الظي ًمثل َُل لهظا الىمىطج،والظي الًمًٌ للمغأة ئال

ّ
الخًىع الكػلي/الل

 .ذاثًيا/ لغىًيا/ فكسًيا

ه لـــ )      ( لطىزة الشاعسيما ئّن الهىعة الكىجىؾغاقُت اإلاىظكت غلى وحه ؾالف اإلاضوهت الدلكُت جمثل بىعجٍغ

ه  ىت وقاخبت جيخظغ الغحاء في الخُاة،وبما أّن هظا البىعجٍغ والتي جٌمً في جسلُض  -ًخمم عؾالت الهىعة « خٍؼ

خظت
ّ
ه هىا  ،(298،م2013)أومىن، »الل الخاإلات لخدهُو الخٍامل الكٌغي والكػىعي مؼ الظاث الكاغغة، قهىعة البىعجٍغ

 -عثمان لىضيف -خغف التي نض حكاًلذ في آهاث الكاغغخههذ هىغا مً الخىاػن الكّجي بين لؿت الهىعة ولؿت ألا 

مػلًىا غً مُالص لخظت الخأؾِـ لٌُاهه ؤلابضاعي؛يكاغغ لها مىُلهاجه الكىُت هدى غالم الىظم الكػغي،لُػُحها 

خه اإلاكغوغت في ايخماُ نىعجه التي لم جٌخمل في واحهت الؿالف،وفي مسُلت اإلاخلهي،طلَ أّن   «في الجهاًت هٍى

لظاث اإلاىهؿمت واإلايكهت،و الخىم ئلى الايخماُ هى ًيبىع مهم لإلبضاع ألاهثىي الظي ٌؿُُغ غلى عوح مىيىع ا

أعاص أن جىهل جلَ الخمؼناث في حؿض ؤلابضاع مً  -غثمان لىنُل –،وبما أّن (18،م1997)زمِـ، »الكاغغ الخضًثت

ا في مسُاُ اإلاخلهي مً زالُ الهىعة زالُ اإلاؼج بين لؿت الظاث،ولؿت الهىث،ولؿت الهىعة،قهض جىنل ئلى عؾمه

 ججغبت قػىعٍت أعاص الكاغغ جبلُؿها فالد الىزدة( للظاث الخاإلات في صًىن )لسوماوظية)ا
ّ
( قهظا الخضعج لم ًًٌ ئال

ت نض هطجذ يما ايخمل وحضاهه،وال صاعي لىناًخه غلحها،قهي امغأة ناصعة غلى  ػٍغ
ّ
للمخلهي ألاهثى،بأّن ججغبخه الك

 ػهباث .جسُي حمُؼ ال

هي نىع حغا قٌُت نممتها صاع هىمت لليكغ والخىػَؼ مهؿمت ئلى نىعجين الطىزة املطاخبة للغالف: -ب

 مخهابلخين غلى نكدت الؿالف  يما هى مىضح  في الكٍل آلاحي :

  02الكٍل عنم -)نىعة ؾغاقٌُت للهىعة اإلاهاخبت للؿالف(-
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ىخت الُباغُت           
ّ
جخجلى في بضيهُتها ويثاقتها  «اإلاهاخبت لىاحهت ًّل صًىان قػغي وؿىي  وهظه الهىع/الل

 صوع الهىعة في ههل البػٌ مً لؿت ؤلابضاع (42،م2002)البؿخاوي، »وخًىعها الٍاسح
ً
،خُث هجضها نض حّؿضث قػال

ًاهذ للمخلهي الظي ًبدث غً جكؿيراث لٍّل ش يء في لؿت اإلابِضع وبما أّن اإلاغأة نض جسُذ ًّل جلَ اإلاثبُ اث التي 

ًاهذ  جدانغ ججغبتها الكخُت في غالم الكػغ، قهض ػاصها هظا حغأة وجهمُما غلى جسُي ًّل جلَ اإلاػًالث التي 

ت   نغزت وؿٍى
ّ
ًاهذ جهاخب ًّل صًىان قػغي وؿىي ئال جداُو نهغ ولىحها ئلى غالم ؤلابضاع،وما لؿت الهىع التي 

ض  ٍغ ػغي،ٍو
ّ
 الىُل مً يُانها.غً ًّل ماباث يهضص لؿت ئبضاغها الك

ًدا للمخلهي لٍىنها أنبدذ       ت جمثل اؾخكؼاًػا نٍغ ًاهذ الهىعة اإلاهاخبت في واحهت ًّل مضوهت قػٍغ وغلُه 

جب الاغتراف بها صون خجل أو وحل ، قهي يُان له نىعجه ووحىصه الجؿضي،   ًلؿت،ونىعة ،وقٌغ،ٍو
ً
مىحىصة

نص َي مىه 
ُ
ؿبب الخهاع الثهافي والاحخماعي وجهؿُم ألاصواع التي مىدذ ب «والكٌغي قغيه الىانؼ ألاصبي الظي أ

ب لٍي ًٍىن مبضًغا يبيًرا ت الخجٍغ  مؼ (20،م2002)البؿخاوي، »الغحل الؼمً وخٍغ
ّ
،،ولم ٌؿمذ له بالدغوج ئلى الػلً، ئال

ت الػلُا التي ؾمذ لها املجخمؼ بالبروػ اؾخجابت لغؾبت جخدهو مً وعائها طاث  ػٍغ
ّ
املجخمؼ غلى بػٌ الىماطج الك

  خؿاب هظغة ؤلابضاع الكػغي الظي جبهى ججغبخه في جباًً خبِؿت أهكاؽ املجخمؼ،وعؾباجه.

 عحبة العىاويً الداخلية: .2-2

ً الضازلُت في اإلاضوهاث ألاصبُت هجضها غاصة جمثل مكاجُذ زاهُت لهغاءة اإلاضوهت بكٍل       ئّن غخبت الػىاٍو

الهىعة الدكُت إلاا جدمله مً ؾمىى، وجهىع ًدخاج ئلى نغاءة واغُت  مباقغ،وؾير مباقغ لٍىنها باجذ جمثل

ل الؿلُم للىو صون  جي وؾِ بيُت الىو بجغأة مً أحل الىنُى ئلى الخأٍو جمًٌ الهاعب مً الخؿلؿل الخضٍع

حكخمل الػخباث الضازلُت للمضوهت ؾالًبا غلى مػلىماث أؾاؾُت جخمىيؼ بين الهكداث التي جهؼ  مؿاالة، وغلُه

ًاآلحي:  ب  ين الؿالف بىاحهخُه الداعحُت والضازلُت،و مخىن الههاةض،و هي مىضخت في الضًىان 

*-  
ً
 العىىان املصيف: -أول

ٍىن بػضه مباقغة وهى       ازخهاع وجغصًض له ,ووظُكخه جأيُض  «هى غىىان بظاث نُؿت الػىىان الغةِس ي، ٍو

ؼ الػىىان الخهُهي بػض واحهت الؿالف في أُو نكدت قخاب غاصة ـا مىنػه مً الٌ، أّم  (475،م1999)اإلاُىي، »وحػٍؼ

ٌ هىم بمهمت حػٍى جسهُو )كالد الىزدة( اإلاالخظ في صًىان و الػىىان الغةِس ي في خاُ يُاع الؿالف  ،ٍو

ا مً الُمين ئلى الِؿاع وؾِ نكدت الؿالف،يضغىة لهغاءة  ًُ ًاملت للػىىان اإلاٍؼل،ونض يخب َىل الهكدت ألاولى 

ت جمغيًؼا غلى اإلاؿخىي ألاغلى مً الكًاء  كالد"غة لضالالث الػىىان لخٍىن ًلمت"زاهُت مؿاً ؿٍى
ّ
أُو الػالماث الل

ت الباعػة، والظي ًبدث غً ئحابت  الُباعي، وهى أمغ َبُعي للؿإاُ الظي ًجب أن حؿخهُبه اإلاؿاخاث الػلٍى

بالخُه و الخأعجح الضاللي،و هظا ما وهي ًلمت مكخاخُت جىحي قػال  "الىزدة"واضخت ،لترص بػضه مباقغة ًلمت 

ت في الضًىان،والكٍل آلاحي ٌكير ئلى طلَ:       ػٍغ
ّ
 ًخٌكل مً زالُ نغاءة اإلاخىن الك
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 - 03الكٍل عنم  -نىعة جىضخُت إلاٍىهت الؿالف اإلاٍؼل -

 

 

 

 إلاهداء:  -ثاهًيا -*

ا للػمل ألاصبي قُهضم الىو ًغقو يثير مً ألاصباء ههىنهم ؤلابضاغُت بظيغ ؤلاهضاء باغخباعه هًها م ىاػًٍ

ػلُه، ىحهه ؾلًكا، ألّن  َو غ اإلاػجى ٍو
ّ
َإ غخبت ؤلاهضاء جهىم بخدضًض زهىنُت وهىغُت اإلاغؾل ئلُه مخجاوػة  « ٍو

اغغ
ّ
يما ٌػخهض بػٌ الىهاص واإلابضغين ( 52،م2008)الهكغاوي،»الىظُكت الخجمُلُت والانخهاصًت ئلى الالخدام بغؤٍت الك

ت الىهضًت الخضًثت أغاصث الاغخباع لٍل الىهىم اإلاهاخبت، أن ؤلاهضاء غالم ػٍغ
ّ
ت ال نُمت لها ؾير أّن الك ت لؿٍى

 "،وباث مً الًغوعي الىنىف غىضه. بالىظ املىاشي والػخباث املخُُت باإلبضاع أو ما ٌؿمى "

ىعٍت الغوماهُت حػىص غلى ألانل ئلى ؤلامبراَ «خؿبما نغح به الىهاص والكالؾكت  ئّن ظاهغة ؤلاهضاءهظا و  

ت مهترهت باهضاءاث  ، ومؼ  /pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006))خمضاوي، »قهض غثر الباخثىن غلى ههىم وأغماُ قػٍغ

ا وخ ًُ ا، ومىهج ًُ ت مجها، ئط مغوع الؼمً أنبذ ؤلاهضاء جهلًُضا أصب ت أو الىثًر ػٍغ
ّ
ا في الىهىم ؤلابضاغُت الك ًُ تى زله

ػغاء يهضون نهاةضهم ئلى ألامغاء واإلالىى والدلكاء َلًبا للخٌؿب، أو مضًخا 
ّ
ػغ الػغبي الهضًم، قٍان الك

ّ
غغقه الك

هضم لغمىٍػ ؾُ ًُ  
ْ
اؾُت أو زالًها، أّما في قػغها الخضًث، واإلاػانغ قأنبذ ًدمل صالالث مؿاًغة جماًما ئط

 »باث ًضُ غلى غهض يمجي بين مًمىن الدُاب الكػغي  «وبظلَ ،احخماغُت، أو ألشدام غاصًين  أو مجهىلين

ػّض ؤلاهضاء بمثابت يخابت /pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006))خمضاوي، ت،أو  ،َو ٍغ ت  جهٍغ ت، أو قػٍغ عنُهت نض جٍىن هثًر

، ونض جىنلذ الّضعاؾت ئلى جهؿٍُم ألهىاع ؤلاهضاء 
ً
ا أو مجهىال

ً
هَضي ئلُه الظي نض ًٍىن قغًصا مػغوق

ُ
ئًداةُت ئلى اإلا

  بدؿب الػالنت بين الٍاجب، واإلاخلهي يما ًلي:

  إلاهغبين ئلُه.: ًهىم ألاصًب بخىحهُه ئلى هكؿه,أو ئلى أخض اإلاهداء الراجي-أ

  : ًىحهه ألاصًب غاصة ئلى شدو مػغوف يثيرا أو نلُال.إلاهداء الشخص ي-ب

ىحه بكٍل غام بُابؼ عمؼي.إهداء العمل-حـ ًُ  : 

،وهظا قػل خمُمي، إهداء اليسخة -د : غىضما ًدمل جىنُؼ اإلاإلل اإلاباقغ ؾىاء انترن بالٌخاب أم باملدٍُى

ؾالًبا ما ًٍىن ؤلاهضاء في بضاًت الػمل ألاصبي مهترًها بهكت الخهضًم أو وجىانلي زام ًدمل صاللت مً هىع زام.و 

غص ؤلاهضاء في  ا للػىىان الداعجي للضًىان أو خاقُت قغغُت لػىىان الىو الضازلي  أو ًٍىن هكؿه غىىاًها ،ٍو ًً مداط

مسحع،  مً مسطل، مسطل إليه، زطالة،قٍل حملت أو هو أصبي نهير ًخًمً غىانغ الخىانل ألاؾاؾُت "

 كىاة، ولغة الخشفير
ً
ال ا ٍَى ا نهيًرا، أو ههًّ -1،وؤلاهضاء في غمىمه ال ًسغج غً غىانغ هي: "، ونض ًٍىن ههًّ

هِدي.
ُ
هَدي إليه.-2امل

ُ
 شمان إلاهداء ومكاهه. -6ثىكيع املهدي -5ضيغة إلاهداء. -4أطباب إلاهداء.-3امل

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/11/23/64118.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/11/23/64118.html
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جها الضازلُت جٍىن  ئّما غالنت مباقغة، أو ؾير مباقغة غبر مجمىغت مً  ئّن غالنت ؤلاهضاء باإلاضوهت أو غىاٍو

ًالىظُكت  ت وجضاولُت،  ُّ ًاإلخالت، أو ؤلاًداء أو الترميز، وهظا ما ٌػُي لإلهضاء وظاةل هه الػالناث الضاللُت 

له ماصًا(  أو الاحخماغُت )الخىانل بين ألانضناء أو أقغاص الػاةلت(، أو وظُكت انخهاصًت )عغاًت الػمل ألاصبي وجمٍى

اغغ "
ّ
 –" عثمان لىضيفوظُكت ؾُانُت حؿاغض الىانض والهاعب غلى جظوم الىو، وغىضما هيخهل ئلى مضوهت الك

ًاآلحي: -كالد الىزدة ىا هجض ؤلاهضاء غىضها ًدكٍل 
ّ
 قاه

":وهى إهداء ًأجي بعد امللدمة مباشسة، وهى غير محىفس في املدوهة auto dédicaceإلاهداء الراجي " . أ

 ي عثمان لىضيف.للشاعس الجصائس 

ئلى شدهُاث طاث غالنت خمُمُت باإلاإلل مً  «":ًىحهdédicace personnalisée" إلاهداء الشخص يب.

وحهذ الكاغغة مجمىغت مً ؤلاهضاءاث ئلى  ونض( 77، 76،م2007)صعمل، »مثل ألاب، ألام، الؼوج، الخبِب، ألانضناء

ًاجبت مازغسيد أوبىكزضماث حلُلت،وهي شدهُت ) أشدام جًٌ لهم ًّل الخهضًغ والاخترام إلاا نضمىه لها مً  ،)

ُاهُت، وهظا ما ًظهغ في الجضُو آلاحي:  بٍغ

 -04الكٍل عنم  –حضُو جىيُخي لهُؿت ؤلاهضاء الصدص ي -

 

 

 

 

 

": وهظا ما هجضه في بضاًت الهكدت ألاولى مً ًّل ؾالف، la dédicace d’exempaireإهداء اليسخة"حـ. 

هِضي خُث خمل قُه اإلابضع غبا
ُ
اعس عثمان لىضيف –عة حمػُت جىانلُت مً اإلا

ّ
هَضي ئلُه -الش

ُ
)ئلى  –ئلى اإلا

ش -وظيمة كسيبع الُالبت املخترمت:  ًاآلحي:2005-05-08مؼ جىنُػه غلى اإلاضوهت بخاٍع  ، ونض حاءث الػباعة 
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 -05الكٍل عنم  -حضُو جىيُخي لهُؿت ئهضاء اليسدت-

          

 

 

 

 

 

ت لكهم الىو وئغاصة جغيُبه،ق وغلُه            غخبت ههُت ال جىكهل صاللتها غً صاللت  «اإلهضاء غخبت يغوٍع

ت لدانُت  الػىىان،أو اؾم اإلاإلل،أو ؾيرها مً غخباث الىو،قهي غباعة غً ئقاعاث صاللُت طاث زانُت مىاٍػ

ِلل
َ
  (77،م2007)صعمل، »الػىىان،أو الىو،أو اإلاإ

ّ
ه في ؾُام اإلاضوهت وههىنها الك

ّ
ت ًبرػ صاللتها ؤلاًداةُت أله ػٍغ

ػغي، وجدضًض صواغُه وبىاغثه، وؤلاهضاء لِـ 
ّ
ه مضزل أؾاس ي الؾدُػاب مًامين الهُى الك

ّ
واإلاغحػُت، يما أه

ه
ّ
له،ئه ػغي اإلاػانغ وجأٍو

ّ
، بل لها أبػاص صاللُت، وجضاولُت جىحهىا في مهاعبت الىو الك

ً
 مجاهُت

ً
 قٍلُت

ّ
غخبت  «غخبت

ونض خهغ البدث ،(genette,1972,p64) »في ازخُاع اإلاهضي ئلُه/ئلحهم ويظلَ غخباث ؤلاهضاء  ههُت الجسلى مً نهضًت

اغغة وهي:)
ّ
ً اإلاضوهت في زالزت ئهضاءاث اقخؿلذ غلحها الك إلاهداء الراجي،إهداء اليسخة،إلاهداء غىاٍو

 (.الشخص ي

ا -*
ً
 حهة اليشس:  -ثالث

 - 06الشكل زكم  –ضىزة  ثىضيدية  خىل داز اليشس -
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ًاهذ  هظا ونض جًّمىذ الهكدت ألاولى للجهت الدلكُت للػىىان اإلاٍؼل للمضوهت جكانُل اليكغ؛خُث 

( في أغلى الهكدت زم جأحي بُاهاث اإلاضوهت حميع الحلىق مدفىظةالبضاًت مؼ يخابت ؾلُظت جدمل غباعة )

ت: ػٍغ
ّ
 الك

 - كالد الىزدة.: عىىان الكحاب 

 - .ف:  عثمان لىضيف
ّ
 املؤل

 -  الجصائس.-الىاشس: داز هىمه لليشس والحىشيع 

  -  :2000/ 503زكم إلاًداع . 

خُث مً اإلامًٌ أن جكُض هظه اإلاػلىماث مؿألت الخًىع الثهافي اإلاميز للكاغغ)غثمان لىنُل(،      

وخهىنه يمإلل ناخب هظا الػمل غلى مؿخىي ؤلاهخاج ألاصبي مً حهت ،و مً حهت أزغي نًُت جىقغ الضًىان 

هه،ما ٌؿمذ بازًاغه للّضعاؾاث الىهضًت اإلاخػضصة ف ي غضص مً اإلاٌخباث الخٍىمُت، والضولُت بمػجى ؾهىلت حؿٍى

ؿىي والكٌلي و الضاللي.
ّ
 هظًغا لخميزه الل

 الىحائج : -*

ت مً الترييز       لهض غضص ث الضعاؾت بػٌ مً الىخاةج التي ًمًٌ للباخث في مجاُ صعاؾت الىهىم اإلاىاٍػ

 ىاء الخدلُل الىهضي  هظيغ مجها آلاحي:غلحها أز

ت جدمل في َُاتها الػضًض مً الػخباث الىهضًت،وغلى الباخث أن ًٍىن صنًُها في   -1 ئّن الىهىم اإلاىاٍػ

 جهيُكها ،وجدلُلها.

ت جخٍىن مً غخباث مخػضصة مجها: غخبت الؿالف  -2 غخبت  -غخبت ؤلاهضاء -غخبت الػىىان -ًل الىهىم اإلاىاٍػ

ً اإلاهاخبت للػىىان الغةِـ يما غبر غجها حيراع حُىِذ في  –الكهغؽ  غخبت –اإلاهضمت  غخبت الػىاٍو

 (.Seuilعحبات يخابه ) 

ت.  -3 ُّ ت بداحت ماؾت لضعاؾت  حاصة،ومىهج ههاوي لٍي جٍىن اإلاهاعبت واضخت وحل  حمُؼ الىهىم اإلاىاٍػ

ُ عثمان لىضيففي الدخام هجض أّن الكاغغ الجؼاةغي )     ت الػغبُت  ( نض قٍل ههُت جدى ػٍغ
ّ
يبير في الك

ىم ولهُب آلاه ولؿت الػكو التي 
ّ
ًابضه مً مكاغغ الك بػضما نضم نىعة غً مػاهاة اإلابضع الػغبي)الجؼاةغ(، وما 

ا هدى ألاهثى ) ًُ ج ًان ًبثها في قػغه جضٍع ( الىزدةلم جُأ أعيه عؾم نغزاث الىنل، والخىين التي 

ت للمبضع بمثابت الخايغة/الؿاةبت في لؿخه، وقػغه ًبدث غً  ػٍغ
ّ
يُىىهخه مً زاللها،وجبهى هظه الخجغبت الك

 ، وآلاه جاعة 
ً
خت بُػم ؤلاؾغاء جاعة

ّ
خت، ونىعه اإلاىش

ّ
اهُالنت أزغي في غىالم الىظم بٍل حكٍاالجه، ونىعه اإلاىش

 آزغة. 

  

  فهسض املساحع:

مجلت قًاءاث،ع   ،عحبات املىت )كساءة في هىامش وليمة ألعشاب البدس((ألاػصي،غبض الجلُل،1

 . 1996،اإلاؿغب،32
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خا،ٍالطىزة( أومىن، حاى،2  . 2013،لبىان، ميكىعاث اإلاىظمت الػغبُت للترحمت،1،جغحمت الدىعي ٍع

 . 2009، ؾىعٍا،صاع الخىاع لليكغ والخىػَؼ،1،ٍعحبات الكحابة السوائية( أقهبىن،غبض اإلاالَ،3

 . 2012،الجؼاةغ،ميكىعاث الازخالف،1،ٍوالحأويل(العىىان في الثلافة العسبية)الخشكيل ( باػي،دمحم،4

 . 2002،لبىان،صاع الٌخاب الػغبي،1،ٍكساءات في الىظ الشعسي الحدًث(البؿخاوي، بكغي،5

، الؿػىصًت،الىاصي ألاصبي 1، 16ٍ،مج61مجلت غالماث في الىهض ،جعحبات الىظ، ( صعمل،باؾمت،6

 .2007الثهافي،

 ي شعس عبد السخمان بىعلي،ملازبة إلاهداء ف( خمضاوي،حمُل، 7

http://www.al-watan voice.com/arabic/phlipt.php ?go=show &id=64118   

 . 1989، اإلاؿغب، اإلاغيؼ الثهافي الػغبي لليكغ،1،ٍاهفحاح الىظ السوائي( ًهُين،ؾػُض، 9

 . 2016،الجؼاةغ،صاع الكُماء لليكغ والخىػَؼ،1،ٍغيىم الشىق لم ثمطس( لدظاعي،مىهُت،10

 . 2002، ؾىعٍا،مغيؼ ؤلاهماء الػغبي،1،ٍحماليات الطمد في أضل املحكي واملكبىت(مدمىص، ئبغاهُم، 11

 32،املجلت الػغبُت للثهاقت ،عفي الحعالم الىص ي واملحعاليات الىطية(اإلاُىي،دمحم الهاصي، 12

 . 1997،جىوـ،ميكىعاث املجلت الػغبُت،

، مجلت غالم الظاق على الظاق فيما هى الفازياق شعسية عىىان كحاب(اإلاُىي،دمحم الهاصي، 13

جي للثهاقت والكىىن وآلاصاب،01،ع28الكٌغ،مج ذ،ميكىعاث املجلـ الَى  . 1999،الٍٍى

، 16،مج61، مجلت غالماث في الىهض ،جالىظ املىاشي) آفاق املعنى خازج الىظ(( اإلاىاصي،أخمض، 14

 . 2007الؿػىصًت،الىاصي ألاصبي الثهافي،

، ؾىعٍا، ميكىعاث ئجداص الٌخاب 1،ٍكساءات في الشعس العسبي الحدًث واملعاضسزلُل، (اإلاغس ي،15

 .2000الػغب،

احي لههُضة قىاقُل ابىه 16 ( مغجاى،غبض اإلاالَ، الخدلُل الؿُمُاتي للدُاب الكػغي) جدلُل مؿخٍى

 . 2001، الجؼاةغ،صاع الٌخاب الػغبي، 1الجلبي(،ٍ

 . 1987إلاؿغب،اإلاغيؼ الثهافي الػغبي،،ا1،ٍدًىامية الىظ( مكخاح،دمحم،17

، مجلت آلية كساءة الىظ الشعسي التراثي في ضىء املىهج الىلدي الظيميائي( غامغ، عيا،18

 . 2011، الجؼاةغ، ميكىعاث حامػت ؾغصاًت، 13الىاخاث،ع

غة،جىقُو، 19 اج، 1،ٍكيف أشسح الىظ ألادبي(قٍغ  . 2000، جىوـ، صاع نَغ

 . 1994، ؾىعٍا،صاع الخىاع،1،ٍبداًة في الىظ السوائيال( نضوم، هىع الضًً، 20
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،لبىان،اإلاغيؼ الثهافي 1،ٍ(2004-1950الخشكيل البطسي في الشعس العسبي الحدًث )(الههغاوي،دمحم،21

 . 2008الػغبي،

،اإلاؿغب، 1،جغحمت الؿظامي ؾػُض،ٍطيمياء الىظ الشعسي) اللغة والخطاب ألادبي(( قىلؼ، عوبغث،22

 . 1993ي الػغبي،اإلاغيؼ الثهاف

م،الكػغ والكىىن )صعاؾت في أهماٍ الخضازل(،23ٍ ،لُبُا،صاع ؾمىع للُباغت واليكغ 1( قُؿضُ، يٍغ

،2002 . 

،لبىان،صاع الهضي 1،ٍالرات ألاهثىية مً خالل شاعسات خدثيات في الخليج العسبي( زمِـ،ظبُت، 24

 . 1997للثهاقت واليكغ،

25) Gérard Genette, Figures III, Paris, edition Seuil, 1972 . 
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 شط العرب يف العصور القذميت ) النشأة والتاريخ ( 
 

 عادل هاشم علي: األستار الذكتور 
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ذُت التي جىحسض  ً ؿؽ العطب بمجمىعت مً ألانهاض الخاٍض ر جهٍى ًطجبؽ الحسًث عً جاٍض

ذُت أدطي   عً مؼمُاث حغطافُت وجاٍض
ً
أضجبؽ  في حىىب بالز الطافسًً مً أقسم العصىض فظال

 
ً
جُا وحىزها على املجطي اإلاائي لخجمعاث أنهاض وبحيراث وأهىاض ؿماى البصطة والتي ؿهلذ جسٍض

خي  قىاة ؿؽ العطب اإلاخصلت بمُاه الخلُج العطبي. لصا فأن مً الظطوضة الخؼطق الى عطض جاٍض

 ، والجسًط بالصلط أن ؿؽ
ً
جُا العطب  مىحع عً اإلامطاث اإلاائُت التي حـهل فيها ؿؽ العطب جسٍض

لم ًنً مىحىز حتى القطن الطابع قبل اإلاُالز بالـهل الصي هى علُه آلان ، وهصا ما ػِخم عططُه 

. 
ً
 جباعا
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 -املقذمت:

 الى           
ً
 ماهذ مىاػق ؿماى البصطة مىاػق مؼدىقعاث و مؼؼحاث مائُت جطجبؽ بمُاه الخلُج, وضحىعا

ً
ذُا جاٍض

ذُت حؼىى مُىا  بالز ػىمطألا حُث ماهذ جىؼلق منها الؼفً هحى  (1)ل  الطابع قبل اإلاُالز ماهذ مسًىت أوض الخاٍض

ر ) ً( ومگان )عمان(، وبهصا الخاٍض  لعسم وحىز اإلامط  3500زإلاىن )البحٍط
ً
ق.م( لم ًنً ؿؽ العطب قس وحس فعال

ً اإلاائي اإلاىاػب له ؛ أط  الى شلو أن السضاػاث اإلاالحُت و  ذُت الحسًثت أؿاضث الى معسى جقسم الغٍط الخاٍض

 ( 2)عام  70لم مل  16املحمىى مً زحلت والفطاث مان حىالي 
ً
جا أي أن زلخا أو ضأغ الخلُج العطبي أدص ًتراحع جسٍض

ً ؿؽ العطب .  حتى ظهطث اإلامطاث وألانهاض في مىاػق ؿماى البصطة والتي بسوضها جظافطث وعملذ على جهٍى

 حُث مان أ           
ً
ضجبؽ ظهىض ؿؽ العطب بنهط زحلت والفطاث بمذخل  املجاضي التي أجذصها مً حىىب القطهت حالُا

 بقىاة الحفاض
ً
ذُا ق اإلامط اإلاائي اإلاعطوف جاٍض  عً ػٍط

ً
 .( 3)ٌؼير الى حاهب الهاضون )ًىالًىغ= النطدت ( واضجبؼا معا

اإلامطاث اإلاائُت في أقص ى حىىب بالز الطافسًً )ؿماى البصطة  أوى اإلاصازض التي أمسجىا بمعلىماث وافُت عً           

ان في أهباػت ؤلاػنىسض) القطن الثاوي  قُت ، حُث ًصلط اإلاإضخ الُىهاوي أٍض ( هي اإلاصازض النالػُنُت ؤلاغٍط
ً
حالُا

ق البحط والخلُج العطبي وصل الى  حىىب اإلاُالزي( أن القائس البحطي )هُاضدىغ( عىسما عاز مً الهىس عً ػٍط

سون) البابلُت (   س ( 4)العطاق حُث مصب الفطاث في فم الخلُج  بالقطب مً  مسًىت جٍط زم جىحه بأػؼىله ًٍط

له مً مصب الفطاث الى البحيراث الهلساهُت التي ًصب  ق جحٍى الىصىى الى مسًىت الـىؾ في بالز فاضغ عً ػٍط

 الى الـىؾ 
ً
ه ألانهاض في اعاله لم جنً جمثل املجاضي اإلاائُت الحالُت ، هص(5)فيها زحلت ومنها الى نهط الهاضون وصىال

 عً اهحؼاض حع  لبير مً ػاحل الخلُج العطبي ، لصا فأن حغير  
ً
بؼبب جبسالث مجاضي جلو ألانهاض ومؼمُاتها فظال

 عً ػبُعت ظهىض ؿؽ العطب مً املجطي ألاعلى له قطب الق
ً
 واضحا

ً
 جظهط لىا جصىضا

ً
 طهت .مجاضي جلو ألانهاض قسًما

 لنهط  الهاضون _ بمجطاه          
ً
( مطافقا

ً
مان مؼاض نهط زحلت عىس وصىله الى مىاػق ؿماى البصطة ) القطهت حالُا

القسًم ) باػدُنيٌرؽ ، ًىالًىغ ، النطده( وماها ٌؼيران بقىاجين مىفصلخين عً بعظهما لما شلط شلو القائس 

، على أن (6)أن نهط زحلت عىس مصبه مان ٌؼىى )باػدُنيٌرؽ(البحطي هُاضدىغ ، على الطغم مً أن ػترابى شلط 

هصا ألادير مان ًصب في البحيراث اإلاىحىزة عىس فم الخلُج العطبي وأن هصا النهط مان مً ألثر الؼطق اإلاائُت 

 .(7)اػخقامت للقازمين مً ؿىؿت الى الخلُج العطبي أو الى مصب نهط زحلت 

  وبمطوض الىقذ أدص نهط             
ً
ًىالًىغ) النطده، الهاضون( ًىحطف عً مصبه ألاوى مً البحيراث الهلساهُت مخجها

 الى مسًىت دطالؽ _ مِـان 
ً
 حسًسة عبر الخىا اث هحى الجىىب وصىال

ً
 قىاة

ً
ت حفير الحالُت محسزا  هحى قٍط

ً
حىىبا

)
ً
ت زحلت( ،)حبل دُابط حالُا  باالجصاى مع نهط زحلت ، ، زم باهحىا ة لبيرة حىىب هصه اإلاسًىت مى(8))ئػنىسٍض

ً
تهُا

ً ألاوى لـؽ العطب ، ضغم قصط اإلاؼافت اإلاخهىهت مً أجصاى زحلت مع نهط النطده) الهاضون  وهصا هى الخهٍى

منً مالحظت هصا اإلاؼاض اإلاائي وهقؼت الالخقا  في الخاضػت ضقم )  ( والصي ٌعىز الى فترة حنم  1القسًم (.  ٍو

 
ً
 .(9)حنم هؼباوػُيؽ في مملنت مِـان ) دطالؽ( في القطن الثاوي ق.م الؼلىقُين في العطاق وجحسًسا

 مىص ألاظمىت             
ً
 أن ؿؽ العطب ًخهىن مً أجصاى نهطي زحلت والفطاث وهصا ألامط جم فعال

ً
ذُا مً اإلاعطوف جاٍض

ب الفتراث التي القسًمت )القطن الطابع ق.م( ولنً بمجاٍض مذخلفت لنهطي زحلت والفطاث وبمؼمُاث مخغيرة بحؼ

ت  ر هصه ألانهاض ، ولىبسأ بنهط زحلت وصىله مىؼقت القطهت الحالُت مان ٌؼطي بقىاة قسًمت جبسأ مً قٍط زوهذ بها جىاٍض
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ج    ( الحالُت ، وهصا اإلاؼاض Dwa) زوه  ( الحالُت حتى ًطجبؽ مع الفطاث ) بمجطاه القسًم( بالقطب مً )  مهيًر

 اع  الاقسم لـؽ العطب والصي عطف بسحلت العىضا .القسًم لنهط زحلت مان ًمثل الصض 

  والؼبب بدؼمُخه أن نهط زحلت عىس )مؼاضه القسًم( قس غير مجطاه الى املجطي الحالي وبقُذ هصه القىاة            

صل هصا اإلاا  الى مىؼقت اإلاصاض) حىىب العماضة حالُ)  (10)ا(زحلت القسًمت(جمخأل باإلاُاه مع اضجفاع اإلاس مً الخلُج ٍو

وهى اعلى هقؼت ممنً أن جصل الُه اإلاُاه  ، اما مع وحىز حالت الجعض ، فأن هصه القىاة ) زحلت القسًمت ( جبقى 

عة   ما جطوي فقؽ مً أهىاض الحٍى
ً
قاى  في اللغت )عاض عين اإلاا ( اي هظب ماؤها  ومً هىا  (11)بسون مُاه وزائما ٍو

 .(12)حا ث حؼمُت ) زحلت العىضا (

ئن قىاة زحلت القسًمت ) العىضا ( ماهذ حؼير الى القطب مً بساًت مجطي ؿؽ العطب الحالي بمؼافت جبعس            

منً مالحظت املجطي القسًم مً دالى الصىض  2,8-0,8عىه ما بين ) لم( مً الجهت الـطقُت لـؽ العطب الحالي ٍو

ت ال ػُما الىقؼت ألاديرة التي ًخصل بها  مع الفطاث عىس م ج الحالُت  بالقطب مً اليـىة الجٍى  .(13)ىؼقت مهيًر

أما نهط الفطاث  وهى الصضاع الثاوي اإلاهىن لـؽ العطب فقس مط هى آلادط بخغُيراث في مجطه مُاهه ولصلو           

أػلق على أحعا  مىه مؼمُاث مذخلفت ومع شلو فأن نهط الفطاث مان ًسدل الى البصطة الحالُت بألثر مً مجطي 

ذطج منها بقىاة جصب  في الخلُج العطبي مباؿطة  منها ما  بت مً هىض الحماض ٍو ًصب في مىاػق ألاهىاض  ألادطي القٍط

سوجِؽ ( أنها بالقطب مً مصب الفطاث في  سون )جٍط وهصا ما شلطه القائس البحطي هُاضدىغ الصي وص  مسًىت ػٍط

طة  اًهاضوغ )فُلنت 20فم الخلُج العطبي والتي جبعس   مىص  (14)(لم ؿماى حٍع
ً
بسو أن هصا املجطي مان معطوفا ٍو

ر العطاق القسًم.  البساًاث الاولى لخاٍض

سدل            أما املجطي آلادط للفطاث في البصطة الحالُت فقس مان ًذطج هى آلادط مً ألاهىاض واإلاؼدىقعاث ٍو

 في مجطي ؿؽ العطب الحالي بس ً 
ً
أدص باالهحساض حىىبا ق القطهت ٍو مً حىىب القطهت ) الـاملي( مً  البصطة عً ػٍط

وعطفذ  (15)لم32مسًىت )فطاث( في مىؼقت مقلىب بالقطب مً العضٍجي في الىقذ الحاطط وإلاؼافت جمخس لحىالي 

عىس البلساهُين الاػالمُين ب ) نهط الاػس( وؼبت الى قائس اإلاىصىض العباس ي الحالي هصه اإلاؼافت مً ؿؽ العطب 

 (16)ػله لحطب معاضطُه في البصطة اإلاعطوف بأبي الاػس والصي أض 

ؼير             ودالى الفتراث الفطزُت والؼاػاهُت اإلاخأدطة مان نهط ابى الاػس ًأدص مُاهه مباؿطة مً نهط الفطاث َو

بمحاشاة نهط زحلت في مجطاه القسًم وفي هصا الىقذ لم ًنً ؿؽ العطب الحالي ال ػُما في الجع  العلىي مىه ًمثل 

ر لنهطي زحلت والفطاث بل أن نهط ابى الاػس )مً نهط الفطاث( مان ًمثل املجطي لـؽ العطب الحالي ولم املخطج ألادي

ً لما هى آلان  في الىقذ الحاطط اش ًصلط هاوؼمان أي أن زحلت العىضا  ) املجطي  ًنً هىاك اجصاى للنهٍط

ين ال ين مخىاٍظ ى حٍس ما قبل أن ًىصطفان في الاديرض أػفل القسًم(ونهط ابى الاػس)نهط الفطاث(ماها ٌؼيران في مجٍط

والصي هقل حمعة ألاصفهاوي ًقىى أن الاػم الثاوي   Furatمىقع فطاث...) وهصا( مىحىز في ًاقىث )اهظط الى فطاث 

ان الجع  ألاوى لهصا الاػم فالش هي الهلمت الفاضػُت بمعنى ضفُق عسة الفطغ   Faladg rudللفطاث هى فالش ضوز 

 لما ًمش ي الفطغ بجىاض وهى ما ًىؼب
ً
ق على نهط الفطاث لما جم أدباضها ألن شلو النهط مان ًمط بجاهب زحلت جماما

 .(17)ماػو عىاهه (

يخهي        ان اإلاخقاضب لسحلت والفطاث ) العىضا  وابي اػس( مان ًبخسأ مً مىاػق حىىب القطهت ٍو ئن هصا الجٍط

ج وحؼب اإلاصازض فأن اإلاؼاضة ماهذ جؼل على نهطي زحلت والفطاث بااللخقا  في زلخا حؼىى اإلاؼاضة بالقطب مً مه يًر
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بمجطاهما القسًمين لصا فأن )مسًىت فطاث( ػمُذ على اػم أحس ألاشضع  التي جهىن فيها ؿؽ العطب والتي ػىأحي 

 على شلطها.

 

 
ً

 املدن التاريخية على شط العرب وروافده في البصرة قديما

 ،كرخ سباسينو( إسكندرية دجلة ) كراخس، ميشان -1

بعس أن أحنم ؤلاػنىسض اإلاقسووي اهخصاضاجه وفخىحاجه مً الـطق الى الغطب أػخقط في بالز الطافسًً ولم            

طة العطب لخهىن طمً مملنخه اإلاترامُت ولهصا فقس أمط ببىا  مسًىت على ػاحل الخلُج العطبي  ًبقى لسًه ػىي حٍع

طة   لخحطماجه هحى الجٍع
ً
ت بين الـطق والغطب. جهىن مىؼقا  عً ػُؼطتها على فطقت الخجاضة البحٍط

ّ
العطبُت فظال

 لهصه 
ً
( مهاها

ً
أدخاض ؤلاػنىسض مهان الخقا  نهطي زحلت والهاضون) اإلاصبان القسًمان( اللصان مىها ؿؽ العطب ) الحقا

 اػنً فيها الجىىز الُىهاهُين اإلاقسوهُي
ً
ن الجطحى وهقل ػهان مً مسًىت اإلاسًىت والتي جطجبؽ بالخلُج العطبي مباؿطة

سون؟( وقؼم مً البابلُين ) الهلسان وآلاضاًين( وحعل للُىهاهُين حي داص بهم في اإلاسًىت اػماه ببال  ) زوضاًً = جٍط

 باػم الخي الصي ولس فُه في مقسوهُا )
ً
ت  Pella )(18)ًىم جُمىا وقس عطفذ اإلاسًىت عىس اإلاإضدين الُىهان )ئػنىسٍض

ر الؼبُعي: زحلت ( لما ًصل  طها بُلُني النبير في الخاٍض

ت زحلت { على حبل صىاعي مطجفع بين الخقا  نهط زحلت في الجاهب الاًمً ونهط اوالػُىغ "...           بىِذ } اػنىسٍض

ا }ماضون{ على الجاهب الاٌؼط وبخىػع بلغ زالزت أمُاى , ماهذ اإلاسًبىت الاولى التي بىاها الاػنىسض النبير والتي أعسه

لخهىن للمؼخىػىين مً مسًىت زوضاًً اإلالنُت ) التي زمطث فُما بعس ( وابقا  هإال  الجىىز دلفه هىاك ممً لم 

ت"  . ( 19)ًهىهىا صالحين للخسمت مطة أدطي , مً جذؼُؽ هصه اإلاسًىت مان البس لها ان جسعى الاػنىسٍض

ثيري ىىب بالز الاصبحذ اإلاسًىت فُما بعس عاصمت للمقاػعت الؼلىقُت في ح          طافسًً ومىؼقت البحط الاٍض

الخلُج العطبي, بحط العطب  ( زم بعس شلو عاصمت إلاملنت داضاػين ) مِؼان( والتي عطفذ فُما باػم دطالؽ )

وبعس الاهتها  مً اعازة جطمُم مُىا  اإلاسًىت , عين اإلالو أهؼُىدؽ الطابع الحالم  166 – 165ػباػِىى . في عام 

 )أبطؾ( على مسًىت أهؼُىدُا واإلاىاػق املحُؼت بها , هؼباوػُيؽ ابً 
ً
 ػاضزوزهامىغ حالما

ُ
الحالم اإلاعين مؼبقا

منً ان ٌؼخيخج مً هصه الاػما  ان عائلت هؼباػِىىغ ماهذ شاث اصىى فاضػُت أو ضبما آضامُت ولم جنً  ٍو

قُت  .   أغٍط

ت            داضالؽ ػباػِىىغ ًمنً ان هحسزها على حاهب املجطي القسًم للمُاه  -دُاأهؼُى  –مسًىت الاػنىسٍض

اإلاخسفقت مً نهط  أوالًىغ/ لطدا/ دىاػبؽ /الهاضون والصي مان ًخقاػع مع املجطي اإلاائي القسًم  لنهط زحلت , 

 20ومان ًقع على بعس 
ً
با  الى ؿؽ العطب وجقٍط

ً
الهلساهُت   في  لم عً الخؽ النهطي اإلافترض للمؼدىقعاث2لم حىىبا

, حُث انهذ بعثت مً حامعت ماوـؼتر (20)حسوز القطن الطابع قبل اإلاُالز , وحؼىى أػالى اإلاسًىت الُىم  جل دُابط

ظاهُت وبالخعاون مع مفدـُت ازاض البصطة مىػمها الخىقُبي الاوى عام  وقس اجضحذ معالم وحىاهب  2017البًر

ذُت  مهمت مً هصه اإلاسًىت.  جاٍض
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 صرة فرات ب -2

 فطاث مِـان وؼبت الى ممهلت مِـان التي شلطهاها في اعاله , حُث ان مسًىت فطاث 
ً
مً حؼمُاث هصه اإلاسًىت اًظا

ت على مجطي ؿؽ العطب بعس ان اطمحلذ في دطالؽ ) مِـان ( , بل انها  وضزذ الحُاة الاقخصازًت والخجاٍض

اوي )بيراث مِـان ( لنً مع زدىى اإلاؼُحُت اصبحذ عاصمت مملنت مِـان واإلاطلع الطئِؽ لها وبمؼماها الؼ ٍط

 احخىث اإلاسًىت على لطس ي الابطؿُت الالبر في حىىب بالز الطافسًً 
ً
با  (21)اليها في القطن الخامؽ اإلاُالزي جقٍط

 . ( 22)وادصث جسعى ) فطاث بصطة على ان الؼاػاهُين اػمىها ) بهمً اضزؿير( 

ذُت ان نهط الفطاث قبل ان ًصب بـؽ العطب الحالي مان ًصل بمجطاه القسًم الى هصه  حـير اإلاعلىماث الخاٍض

, وعىس مؼابقت ( 23) لم   17,4بحىالي  9اإلاسًىت التي جحمل اػمه وهي جقع الى  الجىىب مً مسًىت دطالؽ ) مِـان 

منً مالحظت اػاللها   ٍو
ً
 في مىؼقتهصه اإلاعلىماث على الىاقع هجس ان هصه اإلاسًىت جقع في مىؼقت العضٍجي حالُا

 عً العثىض على قؼع وعمالث هقسًت مً الؼهان )
ً
مقلىب( حُث ججس هىاك بعع ازاض الفذاض اإلانؼىض فظال

 لثىضة العهج اًام السولت العباػُت  .
ً
 واإلاعاضعين هىاك .الجسًط بالصلط ان هصه اإلاسًىت ماهذ معقال

 

 ألابلة ) آبيال ، أبولوغوس ،ابولوم (  -3

 ما مسًىت فطاث ، وهي بمثابت مُىا  ًظهط اػم مس            
ً
ًىت الابلت في الفترة التي اطمحلذ فيها مسًىت لطادؽ وهىعا

ججاضي على نهط باػدُنَطؽ ) زحلت العىضا ( ، اقترن وـاػها الخجاضي مع ػىاحل الخلُج العطبي، وبسأ اػخذسام 

في القطن الاوى اإلاُالزي زون اؿاضاث الى  الابت لمُىا  ججاضي للبصطة في العصىض الاػالمُت . هصا الاػم ظهط فجأة

مإػؽ هصه اإلاسًىت او الى مهانها ومىقعها على النهط،الامط الصي زفع الباحثين الى افتراض مىاقع حغطافُت عسة 

( واهمها ما اؿاض الى انها في اإلاىؼقت مابين مسًىت فطاث بصطة 24لهصه اإلاسًىت الػُما مصازض البلساهُاث الاػالمُت )

 (. 25مِؼان )لطادؽ()وزػذ 

وفي الىاقع ان هىاك زضاػاث  لثيرة عً محاولت جحسًس مىقع الابلت  فمنها ماحعلها  بالقطب مً نهط العـاض             

ر  او مً ؿماى نهط اإلاعقل او غيرها ، وملها محاوالث حؼدىس الى اإلاصازض الاػالمُت التي حعس مصازض حسًثت لخاٍض

 لعهس الهُليؼتي في العطاق .اإلاسًىت الصي ًطقى الى ا

ثيري              ( وهي Apologouبصُغت )مً القطن الاوى اإلاُالزي اوى اؿاضة الى الابلت وضز في لخاب زلُل البحط الاٍض

(.  وهىاك مً ًطي 26مُىا  وػىق ججاضي ًقع بالقطب مً لطادؽ ػباًىى ) مِؼين( ومً الفطاث )بمجطاه القسًم ()

صل مفطزة السًت حعىز الى احسي القبائل الهلسًت التي حاضبها اإلالو ػطحىن الاؿىضي حا ث ان ابىلىغىغ هي باأل 

 (.27قبُلت في حىىب بالز الطافسًً) 32طمً الىصىص اإلالنُت للملو ججالجبليزض الثالث طمً 

وهي اإلاُىا   باعخقازي ان الابلت ) ابىلىغىغ ( هي الجع  الجىىبي مً مسًىت مِؼين) لطادؽ ػباػِىى(           

الجىىبي لها حُث اػخىػً فيها مىص البساًت الُىهاهُين واإلاقسوهُين بـهل داص عىسما دصص الاػنىسضاإلاقسووي 

ال  ُّ ( ، هصا الخي مان ٌؼىى في فتراجه الاولى ) أ  Pellaالجع  الجىىبي مً اإلاسًىت لهم واػنتهم في حي داص اػماه ) ب

(  لبازئت  A(  التي جظُ  ) أ  Doric ،Dorian ن واإلاقسوهُين القسًمت)( بحؼب لهجت الُىهاهُي Apellaبُال  

( ، ومما ًلفذ الىظط ان هصه اإلافطزة بالُىهاهُت القسًم حعني الحجط اإلاؼىض او الؼُاج الحجطي الصي 28للهلماث )

اػخذسام اإلاصازض  (. وبالخالي فان29ًجخمع فُه الىاغ  ، وهي بصلو جقترب مً معنى لطادؽ التي حـهل حعً  منها )
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النالػُنُت لها لمُىا  مطازف لنطادؽ ًفؼط عسم وحىز اؿاضاث لها لمسًىت مؼخقلت شاث هظام ػُاس ي او 

 عً ان اإلاسًىت 30اػدُؼان بـط مؼخقل لما هي فطاث او لطادؽ)
ً
وضزذ مسًىتي فطاث ومِؼين ( ، فظال

  ( .31( في العصىض الؼاػاهُت وعصط الفخىحاث الاػالمُت))لطادؽ

 

 الهوامش
)  4-3العسز 41عازى هاؿم علي : ػفً الخلُج العطبي أهمُتها وزوضها في بالز الطافسًً .مجلت الخلُج العطبي , املجلس -1

 . 82( , ص 2013

, بغساز 93ػطحان وعُم الخفاجي: حغيراث مجطي ؿؽ العطب وازطها على الاضاض ي العطاقُت . مجلت ملُت الازاب , العسز  -2

 .440. ص 2010

هي لما اؿاض الى شلو  قىاة -3 الحفاض  : نهط جم اػخحسازه في العصىض الاػالمُت الاولى وجم جىػعخه في عهس عظس السولت االبٍى

 .  21بعع البلساهُين . حىن هاوؼمان : اإلاصسض الؼابق ص 

 الى حىىب العط  -4
ً
سون شلطها القائس البحطي هُاضدىغ لالػنىسض عىسما ابحط مً الهىس ضاحعا سون او ػٍط اق حُث وصفها جٍط

بانها مسًىت عىس مصب نهط الفطاث في الخلُج في وقذ ٍ لم ًنً فُه الفطاث ًصب في ؿؽ العطب . واغلب الاعخقاز ان جقع في حسوز 

ب الى البحط .   مىاػق ام قصط او ػفىان الػُما ان بعع اإلاصازض جصلط انها ماهذ بالقطب مً حبل قٍط

5-  

 Arrian of  Nicomedia : The Anabasis of Alexander : The History of the Wars and Conquests of Alexander the Great. 

Translation by E.J. Chinnock, London. Hodder and Stoughton, 1884.111, 17. 

6- Straboo: The Geography of Strabo, Vol,15, Part 3 , Section 5. 

ذُت إلاىؼقت  -7 ,مطلع زضاػاث الخلُج  ضأغ الخلُج العطبي . جطحمت عازى عبسهللا حؼابحىن هاوؼمان : الجغطافُا الخاٍض

 .16, ص 1980-العطبي , حامعت البصطة 

 دُابط) حمع دُبر( بالعطبُت ودطالؽ و لطاخ  الاضامُت أو مِـين ومِؼين الُىهاهُت , ملها حعني اإلاسًىت اإلاؼىضة او املحصىت . -8

 .23ص-22( ص1986) 3الجع   15املجلس  59إلاىضز , العسزمىصض البنط : زولت مِؼان العطبُت , مجلت ا -9

ذُت ومعاضك مهمت في الاػالم اهمها معطلت اإلاؼلمين بقُازة  -10  جاٍض
ً
 , ؿهسث حسازا

ً
اإلاصاض مىؼقت بين البصطة ومِؼان حالُا

 ن احسار الخىاضج واملخخاض الثقفي وصاحب العهج .
ً
 دالس بً الىلُس مع الفطغ الؼاػاهُين ,فظال

 .39ؼمان : اإلاصسض الؼابق , ص حىن هاو -11

ر ,ص -12  عً دمحم ػاضق الهاجب ؿؽ العطب وؿؽ البصطة والخاٍض
ً
 .19هقال

 .35حىن هاوؼمان :اإلاصسض الؼابق,ص -13

14-  

Adil Hashim Ali , Andreas Perpas : ALEXANDER THE GREAT AND THE HELLENISTIC  NAVAL PRESENCE IN SOUTH 

MESOPOTAMIA AND THE GULF.  

 .10, ص2017, حامعت البصطة  2-1العسز 45لخلُج العطبي ,املجلس مجلت ا

 .38حىن هاوؼمان : اإلاصسض الؼابق, ص -15

 ػىي هصا النهط بابي الاػس وؼبت الى قائس اإلاىصىض العباس ي اإلاعطوف بابي الاػس الصي اضػله لقخاى عمه عبس هللا بً علي . -16

 .40حىن هاوؼمان : اإلاصسض الؼابق ,ص -17

18- Adil Hashim Ali , Andreas Perpas,Op.cit. p.11. 

19- Pilny : Natural History : English Translation H.Rackam, London. Loeb Classical Library,1942 . 6,31,138. 
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20- AdilHashimAli , Andreas Perpas : Op.cit. p11. 

ه غيره ميـىضة , ملُت آلازاب للخفصُل ًىظط أؿطف عبس الحؼً : اإلاؼُحُىن في السولت الؼاػاهُت . أػطوحت زلخىضا -21

 .  2018حامعت البصطة 

22-  www.Iranicaonline.org ( Bahman Ardsir) 

   . 23حىن هاوؼمان : اإلاصسض الؼابق . ص  -23

 .77، ص 1م، ج1995، 2زاض بيروث، غ -ًاقىث الحمىي: معجم البلسان، بيروث، زاض صازض -24

ر   - -25  وما بعسها .  594, ص 3الطػل واإلالىك , جبحؼب ضواًاث فخح اإلاؼلمين لالبلت  الؼبري : جاٍض

ثيري إلاإل  مجهىى : الفصل  - -26 طمً لخاب جطحماث ًماهُت , جطحمت عبس هللا حؼً الـِبت ,زاض النخاب  35زلُل البحط الاٍض

 . 83, ص 2008الجامعي 

ر ,البصطة  -27  .  20, ص1, غ1971ػاضق الهاجب: ؿؽ العطب وؿؽ البصطة والخاٍض

28- - pliny :6.31.138.  

29-  Hesych., Schol.U.Demosth., Martin Nilsson, Die Geschichte der Griechische Religion, vol. I 1955, p. 558  

30- - Etymological Dictionary of Greek, Brill, 2009, p. 1168  Bekees. R.S.p. : 

ر القسًم للباحث .  - -31  اإلاسًىت قُس السضاػت بـهل مفصل في لخاب البصطة في الخاٍض

 .77، ص 1م، ج1995، 2زاض بيروث، غ -ًاقىث الحمىي: معجم البلسان، بيروث، زاض صازض -32
ر الطػل واإلالىك , ج   -33  ثيري إلاإل   - -34وما بعسها .   594, ص 3بحؼب ضواًاث فخح اإلاؼلمين لالبلت  الؼبري : جاٍض زلُل البحط الاٍض

 . 83, ص 2008عبس هللا حؼً الـِبت ,زاض النخاب الجامعي طمً لخاب جطحماث ًماهُت , جطحمت  35مجهىى : الفصل 

ر ,البصطة 35    .  20, ص 1, غ1971ػاضق الهاجب: ؿؽ العطب وؿؽ البصطة والخاٍض

 36-  pliny :6.31.138.  

 37 Hesych., Schol.U.Demosth., Martin Nilsson, Die Geschichte der Griechische Religion, vol. I 1955, p. 558  

 38-  Etymological Dictionary of Greek, Brill, 2009, p. 1168  Bekees. R.S.p. : 

ر القسًم للباحث.  - 39    اإلاسًىت قُس السضاػت بـهل مفصل في لخاب البصطة في الخاٍض
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(1791-1791) العربي اخلليج منطقت ألمه األوربيت الرؤيت يف النفط أهميت  
 

 فراقذ داود سلمان الشالل: األستار املساعذ الذكتور 
 مركز دراساث البصرة واخلليج العربي

  -امللخص:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

ت جدخُل مىؿٓت الخلُج الهشبي أهمُت ٖبري في اظتراجُجُاث الٓىي الذولُت ورلٚ لخطاةطها الاظتراجُجُ

 
ً
 ٖبحرا

ً
ٗان اٖدشاٍ الىُـ واهخاحه داَها خ. و ت نبر الخاٍس والاْخطادًت التي حهلتها مدـ اؾمام الٓىي الاظخهماٍس

ت لخبجي ظُاظتها ججاه اإلاىؿٓت َٓذ اخز الىُـ ٌشٙل مٙاهت باسصة في خُاة الذٛو اإلاخٓذمت  لهزه ألاؾمام الاظخهماٍس

 مً مطادس ال
ً
 ، ٗىهه ًمثل مطذسا مهما

ً
ؿاْت، وهدُجت لزلٚ اٖدعبذ مىؿٓت الخلُج الهشبي أهمُت ضىانُا

ذسث بثلثي الاخخُاؽ 
ُ
 مً مداوس الطشام الذولي الخخىائها نلى اخخُاؾُاث هُؿُت هاةلت ْ

ً
اظخثىاةُت  واضبدذ مدىسا

ذٛو بهذ الهالمي. والتي وحذث َيها الذٛو الاوسبُت مبخًاها للخخلظ مً "اصمت الثٓت اإلاالُت" التي ناهذ منها جلٚ ال

خلُجي  -َذنذ الى احشاء خىاس اوسبي1973انالن الذٛو الهشبُت الخكش الىُؿي نلى الذٛو اإلاعاهذة "إلظشاةُل" نام

الظخذساج الاظدثماساث الخلُجُت داخل أوسبا  لزلٚ سأث الذٛو الاوسبُت ان امً مىؿٓت الخلُج الهشبي مشجبـ 

ى ان أمً هُـ الخلُج اهم مً امً هكمه العُاظُت. ولً٘ بهذ باظخمشاس الامذاداث الىُؿُت اليها. وهزا ٌشحر ال

حًحرث الشؤٍت الاوسبُت ألمً اإلاىؿٓت واضبذ امً الخلُج هى 1981حشُ٘ل مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت نام 

.
ً
 معإولُت دوله اوال
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 -املقذمت:
 بعبب مطاخبت الاٖدشاٍ  ٗان اٖدشاٍ الىُـ في مىؿٓت الخلُج الهشبي ري اهمُت ٖبحرة مدلُا

ً
 وناإلاُا

ً
واْلُمُا

ٗان مً بُنها الذٛو الاوسبُت التي أخزث جىكش الى  حًحراث نذًذة في هكشة الٓىي الذولُت ألمً الخلُج الهشبي والتي 

زلٚ الامش باليعبت لذٛو الخلُج  هُـ الخلُج الهشبي ٖطمام امان في خالت جذهىس اْخطادها ومعخىاها اإلاهِصخي ٖو

َان الىُـ ٌشٙل اإلاىسد الاظاط إلاهكم الىُٓاث التي جدخاحها هزه الذٛو في جؿىس مجخمهاتها. َأبان مشخلت الهشبي 

ؿاهُا  حر يؿاء نع٘شي خاسجي ونٓذ مهاهذاث بحن بٍش ؿاوي اسج٘ضث ْػُت امً الخلُج خٛى جَى الىحىد البًر

ؿاوي مً الخلُج نام  اسجبـ امً الخلُج الهشبي بىحىد الٓىي  ،1971ومشُخاث الخلُج الهشبي، وبهذ الاوسخاب البًر

ؿاهُا. وبالشيم مً الاهخمام ألاوسبي بالُٓمت  خه بٍش املخلُت الاْلُمُت  ال٘بري ملخاولتها ظذ الُشاى الزي جٖش

ٗاهذ جىأي بىُعها نً الخأزحر في العُاظاث الاهخاحُت للذٛو الخلُجُت الا  الاظتراجُجُت لىُـ الخلُج الهشبي الا انها 

ت اظدشهشث الذٛو الاوسبُت الخٍى نلى امذاداتها  1973نام  اهه في وبهذ اظخخذام الهشب الىُـ ٖعالح في اإلاهٖش

حر مخضون  ٔ جَى الىُؿُت  وبذأث حععى الى اجبام ظُاظت الاختراص غذ اي اهٓؿام قشفي في الامذاداث ورلٚ نً ؾٍش

الىُؿُت"، اما نً امً الاظهاس َٓذ اسجأث الذٛو ٌعذ خاحت الاظتهالٕ املخلي وهزا ما اؾلٓذ نلُه "امً الامذاداث 

الاوسبُت اْامت نالْاث ضذاْت وحهاون مو دٛو الخلُج الهشبي لٙي جخالفى ْذس الامٙان اسجُام اظهاس الىُـ اإلاعخىسد 

. وبهذ حشُ٘ل مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت في 1980منها وبخاضت بهذ الخشب الهشاُْت الاًشاهُت في اًلٛى 

اظتراجُجي. لزلٚ اسجبؿذ الشؤٍت  الخلُج الهشبي بمىكاس اْخطادي اخزث الذٛو الاوسبُت جىكش الى 1981اٌغ م

ت الاوسبُت.  الاوسبُت ألمً الخلُج الهشبي بأمً الىُـ، بانخباس الخلُج الهشبي حضء مً اإلاطالح الخٍُى

الشؤٍت الاوسبُت ألمً الخلُج الهشبي. والتي  يهذٍ البدث الى جىغُذ أزش اإلاخًحراث الاْلُمُت نلى أهداف البحث:   

ؿاوي مً الخلُج الهشبي نام . َػال 1979.واهذالم الثىسة الاظالمُت في اًشان شباؽ 1971ٗان مً بُنها الاوسخاب البًر

يها الهشاقي والاًشاوي وا 1980الاًشاهُت التي اهذلهذ اًلٛى نام -نً الخشب الهشاُْت هما والتي لم جً٘ مدذودة بحن ؾَش

 خشبا الٓذ بكاللها نلى حمُو دٛو اإلاىؿٓت.

ًخٙىن البدث مً مٓذمت وزالر مباخث، حهشع اإلابدث الاٛو الى اٖدشاٍ الىُـ في الخلُج  أقسام البحث:

. في 1971الهشبي والخىاَغ الاظخهماسي نلُه. واإلابدث الثاوي جىاٛو اهمُت الىُـ في الاظتراجُجُت الاوسبُت ختى نام 

بدث الثالث الى ازش اإلاخًحراث الاْلُمُت والذولُت نلى الشؤٍت الاوسبُت ألمً الخلُج الهشبي، واإلابدث خحن جؿّش اإلا

ِ الاوسبي مً جأظِغ مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت.  الشابو اظخهشع اإلاْى

 َػال نً ْاةمتي الهىامش والاظخيخاحاث التي جىضل اليها البدث.

خي في ٖخابت هزا البدث.: اجبهىا اإلاىهج امنهجية البحث  لخاٍس

 .1791املبحث الاول: اكخشاف النفط في الخليج العزبي والحنافس الاسحعماري عليه حتى عام 

 بهذ اهؿالّ نملُاث     
ً
ً وجدذًذا حهضصث أهمُت مىؿٓت الخلُج الهشبي الاظتراجُجُت في مؿلو الٓشن الهشٍش

ت ا ؿاهُا بأخٙام الخىُٓب نً الىُـ التي دَهذ بالذٛو الاظخهماٍس لى الععي إلًجاد مىؾئ ْذم لها وبذأث بٍش

ت او مىاوئ مدطىت في الخلُج  ت ونذث اْامت اي اًت ْانذة بدٍش ت والبدٍش ت البًر ٗاَت الؿّش الخجاٍس ْبػتها نلى 

جب مٓاومخه بٙاَت الىظاةل، معدىذة في رلٚ نلى الاجُاُْاث   إلاطالخها ٍو
ً
الهشبي مً ْبل اًت دولت اخشي تهذًذا
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ؿاهُا باظخًالٛ الىُـ اًػا مً خالٛ نٓذ  (1)لتي نٓذتها مو خٙام الخلُج.ا وجأظِعا نلى رلٚ َٓذ اظخأزشث بٍش

ؿاهُت بالبدث نً الىُـ في  ٗاث يحر البًر اجُاُْاث مو خٙام الخلُج الزًً التزمىا بمىحبها بهذم العماح للشش

ؿاهُت.  (2)بالدهم الا بهذ مىآَت العلؿاث البًر

ٗان الىحىد  ٙي في الخلُج الهشبي مٓخطشا مىز نهاًت الٓشن الخاظو نشش نلى نالْاث الطذاْت والخهاون مو و الامٍش

ٗاث  (3)ظلؿىت معٓـ، ا الى ان جم اٖدشاٍ الىُـ َُه. نىذما بذأث الشش ٙي ٍْى ولم ًً٘ اليشاؽ الاْخطادي الامٍش

ُ٘ت خلبت اإلاى ٗاث الامٍش ؿاهُت في اظخخشاحه مً اًشان دخلذ الشش ٗان الهشاّ هى اإلاعشح الثاوي البًر اَعت مهها، و

ؿاوي ٙي-للخىاَغ الاظخهماسي البًر وأخذر اٖدشاٍ الىُـ في مىؿٓت الخلُج الهشبي خالٛ زالزِىاث ( 4)الاإلااوي.-الامٍش

ً نام  خ اإلاىؿٓت الاْخطادي، َٙان اٛو اٖدشاٍ له في البدٍش  في مجمل جاٍس
ً
 ٖبحرا

ً
ً اهٓالبا م، 1932الٓشن الهشٍش

ؿش نام 1938ٍذ ناموالٙى  ٔ  (5)م.1939م،  زم اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت في الهام هُعه، ْو ٙا نً ؾٍش وظاسنذ امٍش

ت بابٙى) ً نام  Bapco)(6)شٖش ُو نلى اجُاّ مو البدٍش ً ألهه حهل مُاهها  1934الخْى ٗان مجخُا بدٔ البدٍش و

لت مو أ ت لُترة صمىُت ؾٍى ت مً ادواث وأحهضة مً اًت واساغيها مجاال مُخىخا الظخًالٛ الشٖش نُاء ما حعخىسده الشٖش

ً نلى مبلٌ صهُذ لٓاء ٗل ؾً مً الىُـ الخام اإلاعخخشج. اما َُما ًخظ ( 7)سظىم وفي اإلآابل ًدطل خاٖم البدٍش

ذ َُي نام  ذ  1913الىُـ في الٍٙى ٔ مهاهذة نَش ؿاهُت مً الاهُشاد بامخُاص الخىُٓب نً ؾٍش جم٘ىذ العلؿاث البًر

يها حههذ الشُخ مبإس الطباح )باظم اج ذ َو ( بهذم الخىاٛص نً خٔ الخىُٓب في بالده الا إلاً 1915-1896ُاُْت الٍض

ؿاهُت الا ان اخذار الخشب الهاإلاُت الاولى) ( خالذ دون الخىُٓب مً حاهب 1918-1914جدذده الخٙىمت البًر

ت  ٔ الشٖش ؿاهُا نملُاتها الخىُٓبُت نً ؾٍش ؿاهُا، واظخأهُذ بٍش ُت للىٓاباث الهامت جؿلب امخُاصا للبدث بٍش الشْش

ت الاهُت الزٖش لم جباشش بأنمالها ( 8).1924نً الىُـ في نام  ذ الا ان الشٖش وبالشيم مً مىآَت خاٖم الٍٙى

ُ٘ت في نام  ت بتروٛ الخلُج الامٍش ت الى بُو امخُاصها الى شٖش واضبذ لها امخُاص الخىُٓب نً 1934واغؿشث الشٖش

دُت.الىُـ في حم  (9)ُو الاساضخي الٍٙى

ُ٘ت حاهذة مً احل ان جدطل نلى امخُاص في دٛو خلُجُت اخشي ومنها ْؿش الا  ٗاث الىُؿُت الامٍش خاولذ الشش

ُ٘ت، ومو  ٗاث الىُـ الامٍش ِ حجش نثرة امام شش ؿاوي في اإلاىؿٓت وحههذاث خٙام الخلُج لها ْو أن الىُىر البًر

ٙي بٓىة الىُىر البًر ؿاهُا ال جشيب بمهاداة الىالًاث الانتراٍ الامٍش ٗاهذ بٍش ذ هُعه  ؿاوي في اإلاىؿٓت وفي الْى

ت هُـ ْؿش املخذودة في  ان مً الىضٛى الى خل جىآَي، وهى جأظِغ شٖش ُ٘ت وجمً٘ الؿَش اإلاخدذة الامٍش

ت هُـ ْؿش املخذودة وهدُجت لهزا 1937شباؽ ت هُـ الهشاّ والتي ظمُذ َُما بهذ باظم شٖش ٗاهذ َشم لشٖش  و

ُ٘ت)  ٗاث الامٍش ٗاهذ وعبت الشش ٙي ًطل الى هُـ ْؿش خُث   (10)%(.23،75الخدٛى بذأ الىُىر الامٍش

ً في نذم ظماخهم  ؿش والبدٍش ذ ْو ؿاهُا العُاظت هُعها مو امشاء الٍٙى وفي اماساث العاخل الهماوي اجبهذ بٍش

ت1932-1913لعلؿان معٓـ جُمىس بً َُطل ) اخشي الا بهذ مىآَت العلؿاث  ( مىذ امخُاصاث الخىُٓب ألي شٖش

ت داسسخي في هِعان  ؿاهُت، وبزلٚ مىذ ظلؿان معٓـ شٖش امخُاصا للخىُٓب في اساغيها ووشؿذ هزه  1925البًر

ت ازىاء الاصمت اإلاالُت التي ناهذ منها العلؿىت نام  ، وفي مداولت للخخلظ منها مىذ العلؿان ظهُذ بً 1937الشٖش

ٗاث الا 1972-1932جُمىس) ت هُـ الهشاّ امخُاصا للخىُٓب في العلؿىت، ولم ًخم الهثىس ( الشش ُ٘ت مً خالٛ شٖش مٍش

ت ظىي نام   (11).1967وبذاث نملُاث الخطذًش نام1964نلى الىُـ ب٘مُاث ججاٍس
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اما نً اٖدشاٍ الىُـ في اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت ًزٖش حىن َُلبي في ٖخابه مًامشاث الىُـ الهشبي 

ٗاث ال ىُـ الهاإلاُت الهاملت في مىؿٓت الخلُج آهزإ للخىُٓب في الجضء الششقي مً اإلامل٘ت حعاسم نشوع شش

ً واظباب اخشي ؾىبىيشاَُت وحُىلىحُت ومً  الهشبُت العهىدًت بانخباس ممازلت هزه اإلاىؿٓت إلاا حاوستها للبدٍش

ت اخخماٛ ٖبحر.  (12)زم َان اٖدشاٍ الىُـ ب٘مُاث ججاٍس

ت  ٗالُُىسهُا)خُث مىدذ اإلامل٘ت الى شٖش ل اٍو  ٙاتها Standard oil of Californiaظخاهذسد اٍو ُ٘ت وشٍش ( الامٍش

ُو الاجُاُْت مو اإلامل٘ت للخىُٓب نً الىُـ في اإلامل٘ت وجدذًذا الجضء الششقي َيها في اراس نام  ٗاهذ 1933الى جْى . و

نلى الثرواث الؿبُهُت في البالد، الاجُاُْت مبيُت نلى بىىد واضخت مً خُث جدذًذ خٔ العُادة الىؾىُت الٙاملت 

وخطت الخٙىمت مً الىاسداث والاسباح هدُجت لخطذًش الىُـ وبُهه، ولٓذ حشث الهذًذ مً الخهذًالث نلى هزه 

 (13)الاجُاُْت في َترة الاسبهُىاث والخمعُيُاث.

ٗاهذ وبما ان الىُـ ٌهذ مً اإلاىاسد املخلُت َٓذ بشصث معألت اإلاش٘الث الخذودًت بحن الذٛو ا لخلُجُت، و

ٗاث  ٗاهذ الشش ت خذود امخُاصاتها مما ادي الاهخمام بترظُم الخذود بشٙل دُْٔ، ولٓذ  ٗاث جدشص نلى مهَش الشش

ت لذٛو  ؿاهُت في اإلاعاةل الخذودًت بهذ ان قهش الىُـ نلى الخذود اإلاشتٖر الىُؿُت جٓىم باظدشاسة العلؿاث البًر

نىذما مىدذ اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت التي جشجبـ 1933َاث في نام وقهش اٖبر واهم الخال  (14)الخلُج الهشبي.

ٗاث الًشبُت ونىذما جؿىس الخالٍ جذخلذ الخٙىمت  خذودًا مو ْؿش ونمان وابى قبي خٔ امخُاص هُؿي إلخذي الشش

ؿاهُت للُٓام بهملُت جشظُم الخذود.  (15)البًر

 م.  1791حتى عام  املبحث الثاني: أهمية النفط في الاستراثيجية الاوربية 

ٙا الشمالُت مً هاخُت اظتهالٕ الىُـ في الهالم وبزلٚ اضبدذ      جأحي أوسبا الًشبُت في اإلاشجبت الثاهُت بهذ امٍش

ٔ املخُـ الاؾلسخي، وأهم البلذان  ٗاهذ جأحي ٖمُاجه ال٘بحرة ْبل الخشب الهاإلاُت الثاهُت نً ؾٍش سهُىت للىُـ والزي 

بي. واما بهذ اهتهاء جلٚ الخشب اخزث الذٛو الاوسبُت حعخىسد اإلاطذسة مىحىدة في خلُج ا إلا٘عُٚ والبدش الٙاٍس

ٖمُاث ٖبحرة مً هُـ الخلُج الهشبي وبعبب اصدًاد الاظتهالٕ الاوسبي نمل العاظت الاوسبُحن نلى حهل ْػُت 

ت وا لعُاظُت، أي أن الىُـ الامذاداث الىُؿُت مً ضلب اهخماماتهم اإلاالُت والاْخطادًت واظتراجُجُتهم الهعٍ٘ش

ٗاث هُؿُت وؾىُت  ٌشٙل اظاط الاظخٓالٛ الاْخطادي لذٛو أوسبا الًشبُت وجؿىسها لزا نملذ نلى جأظِغ شش

ت ولِغ زابخت.  (16)غمً اؾاس ظُاظت هُؿُت مخدٖش

ىد في الهملُاث الخشبُت خُث َشع الخكش  وخالٛ مهإس الخشب الهاإلاُت الثاهُت قهشث الخاحت الى الىُـ ْٗى

ٙي نلى ضادساث الىُـ الى الُابان الامش الزي دَو الاخحرة الى مهاحمت ْانذة بحٛر هاسبش في نهاًت نام  الىُؿي الامٍش

ٗان الهذٍ الشةِغ للًضو 1941 ٗاهذ اإلااهُا بداحت ماظت الى الىُـ مما دَهها الى يضو سوظُا و ، وفي الهام هُعه 

ُتي في باٗى. ض الىُـ العَى  (17)اخخالٛ مٖش

 لخثبذ َُه  1945اهتهاء الخشب الهاإلاُت الثاهُت نام  وبهذ
ً
شٙل اظترداد امً أوسبا ودَانها الزاحي امخداها نعحرا

ٗامل ظُؿشتها الاْخطادًت ظُما بهذ يضو اظىاْها الذاخلُت في مجاالث الال٘تروهُت  دولها ْذستها نلى اظخهادة 

ت.      (18)واإلاهلىماجُت َػال نً العلو الهعٍ٘ش
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ما نبر نىه اخذ الاخخطاضحن  س الاشاسة خٛى اهمُت هُـ الخلُج الهشبي باليعبت لألوسبُحن وهىومما ججذ

بي في  " ان نصف استهالكنا من النفط ًأجي من  1958/شباؽ/3الُشوعُحن في املجاٛ الىُؿي وهى حان حإ بٍش

بحز الاحمز بات احد مناطق الضفة العزبية للخليج الفارس ي والاسالم الذي ولد في الحجاس على ضفاف ال

العىامل الزئيسة في سياسخنا الداخلية والخارجية للىالًات املححدة الامزيكية بند جشءا من استراثيجيتها 

العاملية على صداقة ملك بدوي وان مصيرنا مزثبط بهذه الاستراثيجية وان كل عالقات الغزب الاوربي والامزيكي 

ٖما نبر نً اهمُت  (17)ا قىة عليا هي النفط وهي صاحبة الجاللة".مع بلدان شبه الجشيزة العزبية ثإثز عليه

ؿاهُحن بٓىله  حن البًر  (20)" انها شزيان الحياة الزئيس لنا"اإلاىؿٓت أخذ اإلاعدشْش

ت نام  ت   1958ونىذما جأظعذ العّى ألاوسبُت اإلاشتٖر ىة نعٍ٘ش وجم مً خالله حشُ٘ل وخذة اْخطادًت ْو

 للمىاحهت بحن أهطاس أوسبا الاؾلعُت ْادسة نلى انادة الخىاصن لل
ً
ىكام الذولي، خُث شٙلذ العُاظت الىُؿُت معشخا

ُ٘ت واجبام أوسبا ألاوسبُت بُٓادة َشوعا واًؿالُا وفي نذة مىاظباث قهشث سيباث  ٗاث الىُـ الامٍش اإلاشجبؿت بٙاسجل شش

شان وهزا ما بذا واضخا بهذ اه (21)جٓترح الخهاون مو البلذان اإلاىخجت للىُـ. اخػهذ الذٛو  1967ذالم خشب خٍض

ٔ قشوٍ الجزام الهشبي  الاظشاةُلي ومً هزه الذٛو –الاوسبُت ظُاظاتها ججاه الذٛو الهشبُت الى انادة جُُٓم ورلٚ َو

امذ بُشع خكش نلى بُو العالح الى اظشاةُل، وبزلٚ جم٘ىذ  هذ شهاس الاظخٓالٛ نً واشىؿً ْو َشوعا التي َس

خذ اظىاّ حذًذة امام البػاتو الُشوعُت َشوعا مً جشظُخ مٙاهت ها في الشّش الاوظـ وجأمحن امذاداتها مً الىُـ َو

 (22)في اإلاىؿٓت.

 املبحث الثالث: اثز املحغيرات الاقليمية والدولية على الزؤية الاوربية ألمن الخليج العزبي.

طاني من الخليج العزبي عام  1791اوال: الانسحاب البًر

ؿاهُا باالوسخاب مً اإلاىؿٓت في مىنذ ال ًخجاوص نام ولٓذ ازاس الٓشاس ا ْػُت امً الخلُج  1971لزي اجخزجه بٍش

ٗاهذ جمثل الٓىة الذانمت إلاطالح الذٛو الًشبُت في اإلاىؿٓت وهخج نً رلٚ ما ظمي بُشاى الٓىة، لزا  ؿاهُا  الن بٍش

خ اإلاىؿٓت لكهىس الُ٘اهاث العُ 1971شٙل نام  اظُت اإلاعخٓلت  مثل الاماساث الهشبُت بذاًت مشخلت حذًذة في جاٍس

اإلاخدذة، لزلٚ اصدادث مخاٍو الذٛو الاوسبُت   مً اهُشاد اخذي الذٛو الاْلُمُت ال٘بري وهي ٗل مً )الهشاّ 

،اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت ،واًشان( إلاليء الُشاى الامجي الىاشخئ َُإدي رلٚ الى خلٔ نذم الاظخٓشاس في اإلاىؿٓت ، ونلى 

ٗاهذ حععى للىضٛى الى خالت الخىاصن الاْلُمي بُنها وبحن دٛو اإلاىؿٓت نلى اظاط اإلاطالح ما ًبذو  ان الذٛو الاوسبُت 

ت.  (23)اإلاخبادلت واإلاشتٖر

 .1791ثانيا: اسمة الطاقة الاولى عام 

ذ ان ٗان مً الؿبُعي ان ًإدي الىمى الطىاعي للذٛو الاوسبُت الى جضاًذ خاحت ألاوسبُحن للؿاْت ظُما به   

نىذما  1973اظخهادث أوسبا مٙاهتها الطىانُت نلى اإلاعخىي الذولي والزي جضامً مو اسجُام اظهاس الىُـ في نام 

 نلى الذٛو اإلاعاهذة إلظشاةُل 
ً
 هُؿُا

ً
َشغذ الذٛو الهشبُت اإلاطذسة للىُـ بُٓادة اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت خكشا

ت ، والزي ا دي الى اسجُام الاظهاس مً زالر دوالساث الى اخذي نششة دوالسا وسَهذ شهاس الىُـ ٖعالح في اإلاهٖش

للبرمُل الىاخذ  وبزلٚ خذزذ اصمت في اظىاّ الؿاْت الهاإلاُت،  َُُما ًخظ العّى الاوسبُت قهش ما ٌعمى بأصمت 
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خىاس  لزلٚ ظهذ الذٛو الاوسبُت وبؿلب َشوسخي واًؿالي الى امٙاهُت احشاء 1974الثٓت اإلاالُت  في شباؽ مً نام

 ( 24)اوسبي نشبي.

ُ٘ت     ٗاث الىُؿُت  الامٍش ٗان نلى الذٛو الاوسبُت ان جدبو ظُاظت هُؿُت معخٓلت والخشوج مً هُمىت الشش و

ُ٘ت بمعاعي الذٛو الاوسبُت  ال٘بري نليها، الا انها لً جخمً٘ مً الخدشس مً هزه الهُمىت  لهلم الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ُ٘ت الى َشع ظُادتها نلى بلذان في جدُٓٔ مٙاظب نلى خعاب ها في مىؿٓت الخلُج الهشبي، لزلٚ ظهذ الاداسة الامٍش

ت في ٗل اإلاىغىناث الىُؿُت مً اظهاس ششاء وجٙالُِ هٓل، وبشص رلٚ واضخا في احخمام  العّى الاوسبُت اإلاشتٖر

ىذا وممثل1974واشىؿً الزي نٓذ في اواخش شباؽ  حن نً بلذان العّى وبدػىس ممثلحن نً ٗل مً الُابان ٖو

ُ٘ت َ٘شة جػامً البلذان الًشبُت  ت ، وازىاء حلعاث الاحخمام دنمذ الىالًاث اإلاخدذة الامٍش الاوسبُت اإلاشتٖر

ػذ َشوعا ممثلت بىصٍش خاسحُتها مِشاٛ  اإلاعتهل٘ت للىُـ مً خالٛ وغو اظتراجُجُت للؿاْت مخُٔ نليها، وبِىما َس

ٙي واضش نلى الخىاس ألاوسبي(  الهشع الا  Michel Jobert)(25)حىبحر ٙي -مٍش الخلُجي بِىما، وآَذ نلى اإلآترح ألامٍش

ُ٘ت  (26)بُٓت الذٛو ألاوسبُت. وبهذ هزا الاحخمام اوشٔ وخذة الطِ الاوسبي بحن معاهذ للعُاظاث الىُؿُت الامٍش

اٛ الخلُجُت الىُؿُت هدى وبحن مهاسع لها وناهذ الذٛو الاوسبُت مً اصمت الثٓت اإلاالُت، بعبب جىحه سؤوط الامى 

ُ٘ت لدعخُُذ مً وداتو البترودوالس  ٗان هزا الخىحه هدُجت لجهىد بزلتها الىالًاث اإلاخدذة الامٍش ٙي و العّى ألامٍش

ملُىن دوالس( وهزا ما خُِ مً عجض محزان  200خُث وضلذ الىداتو الخلُجُت مىخطِ الهام هُعه الى )

ٙي وأزبذ الذوالس ْىج  (27)ه.اإلاذَىناث الامٍش

 1797ثالثا: اسمة الطاقة الثانية عام

التي َجشها  1979الخلُجي ازش اصمت الؿاْت الثاهُت في نام  -وبشٙل ممازل َٓذ حاءث َ٘شة الخىاس ألاوسبي

ُتي ألًَاوعخان مخًحراث شذًذة الاهمُت والخهُٓذ  الىكام الاًشاوي وما أنٓبها مً اخذار اهمها الاخخالٛ العَى

 لتزاًذ هُىر الٓ
ً
ُ٘ت لخؿش ٖبحر، وتهذًذا ىي الذولُت في شإون اإلاىؿٓت. الزي ادي بذوسه الى حهشع اإلاطالح الامٍش

 للمطالح ألامىُت للذٛو ألاوسبُت في اإلاىؿٓت.
ً
ؿاهُا جشيب باالظخُادة مً اصمت اًَاوعخان  (28)مباششا ٗاهذ بٍش ولٓذ 

ٗاسوًخىن) ت بحن الًشب وصٍش الPeter Carington)(29)وهزا ما اٖذ نلُه بُتر  ؿاوي في ان اإلاطلخت اإلاشتٖر خاسحُت البًر

ُتي ، ومً احل رلٚ ْام بجىلت في اواةل نام  شملذ ٗل مً  1980والهالم الاظالمي في مىاحهت الاخخالٛ العَى

ذ وناد باهؿبام ْىي نً امٙاهُت حهاون مو الذٛو الخلُجُت ارا ما  اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت وظلؿىت نمان والٍٙى

ؿاهُا ويحرها بزٛ  ٗاهذ مىغو اجُاّ بٍش ٗاهذ جلٚ الٓىانت التي  ذ   لخل اإلاشٙلت الُلعؿُيُت، ْو
ً
ٗا حادا الًشب جدش

شان  13مً الذٛو الاوسبُت نامال مهما في ُْام وصساء العّى بهٓذ احخمام ْمت  في مذًىت البىذُْت الاًؿالُت في  خٍض

عاهذة الخٔ الهشبي وانتراَهم بدٔ الشهب الُلعؿُجي وئضذاس انالن  البىذُْت والزي أٖذوا َُه نلى م 1980

ِ اظشاةُل نً بىاء اإلاعخىؾىاث بىضُها يحر ششنُت ونٓبت امام جدُٓٔ ظالم  ش مطحره وجْى باْامت دولخه وجٍٓش

ٗاهىن الثاوي  (30)نادٛ وشامل في الشّش ألاوظـ. اْترح وصٍش خاسحُت اإلااهُا الًشبُت هاهض  1980وفي مىخطِ 

دش حُ ض الاظخٓشاس في اإلاىؿٓت Hanz Deetaryetsh Gensherيشش)دًُتًر ت نلى حهٍض ( ان حهمل دٛو العّى اإلاشتٖر

ُو اجُاُْاث للخهاون مو دٛو الخلُج الهشبي بدُث ال جخػمً جلٚ الاجُاُْاث مهامالث جُػُلُت في  ٔ جْى نً ؾٍش

ُ اث وظٍى ًإدي بالخأُٖذ الى ازاسة يػب مجاٛ الخجاسة الن رلٚ ظُٙىن اخالال باالجُاُْت الهامت للخجاسة والخهٍش
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ت  ل الاحل في الهالْاث بحن العّى اإلاشتٖر ُ٘ت ولً٘ ًجب جأُٖذ وغبـ الاظخٓشاس الؿٍى الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 . (31)والاْؿاس اإلاهىُت في مجاالث الؿاْت والخهاون الخ٘ىىلىجي

ت اًجاب ٗاهذ سدود الُهل بشأن الاْتراح في اؾاس العّى اإلاشتٖر ُت جدعم بالخزس َبهؼ الخٙىماث ظُما و

ٗاهذ مُىغُت العّى اٖثر اهخماما باإلاىغىناث  ٗاهذ مخدمعت ألظباب ظُاظُت بالذسحت الاولى، بِىما  ؿاهُا  بٍش

شسث الذٛو الاوسبُت  ِ مجاٛ الاجُاُْاث اإلآترخت بشٙل مدذد ْو الُىُت وجيبأث باخخماالث بهؼ الطهىباث في حهٍش

ذ  1980ج الهشبي مً خُث اإلابذأ وجم رلٚ في شهش شباؽ اظخؿالم سأي دٛو الخلُ ٗان سد َهل دٛو الخلُج بحن مٍإ و

 نلى الاْل 
ً
 مبذةُا

ً
ً ودولت الاماساث الهشبُت اإلاخدذة وظلؿىت نمان اهخماما ومخجاوب وبحن المبالي َٓذ أبذث البدٍش

ؿش نً نذم سيبتهم ذ ْو   (32).بِىما نبرث ٗل مً اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت والٍٙى

 -ونلى الشيم مً الُٓام باجطاالث اخشي في اواخش رلٚ الهام ظُما مو الُهماهُحن َٓذ جىاسث َ٘شة الخىاس الاوسبي

بت الى خذ ما  1980الخلُجي في نام  ت الىخُذة والًٍش ٗاهذ الىدُجت الثاهٍى هدُجت نذم الاهخمام مً الجاهب الخلُجي و

ت والجمهىسٍ ت الهشبُت الُمىُت والتي ال حهذ دولت خلُجُت باإلاهجى الخشفي ولً٘ اضبذ مً هي الخىاس بحن العّى اإلاشتٖر

ٗاهذ هىإ بالخأُٖذ مىاَو اإلآذس ان ًخم نٓذ اجُاُْت للخهاون مهها مً هىم الاجُاُْاث التي اْترخها حُيشش  وسبما 

و  ٗان رلٚ اْل اهمُت باليعبت لذٛو الخلُج الًىُت بالىُـ، ٖما اهه مً يحر اإلاخْى اْخطادًت مً رلٚ الاجُاّ وان 

ان ًإدي رلٚ الاجُاّ الى َاةذة ظُاظُت في اإلاىؿٓت بل اهه ْذ ًخم الىكش الُه مً الجاهب الهشبي نلى اهه مداولت 

ذ نً أوسبُت لخجاوص ال خىاس الهشبي ألاوسبي هدُجت إلاػمىهه العُاسخي الزي لم ًً٘ مىغو جشخُب أوسبا ؾُلت الْى

 واظدبهاد اولئٚ 
ً
ٔ جدذًذ اؾاس الهالْاث مو جلٚ الذٛو الهشبُت التي حعخؿُو ان جٓذم ال٘ثحر الوسبا اْخطادًا ؾٍش

ت في الطشام الهشبي  (33)الاظشاةُلي. -الاٖثر مشاٖس

ج واسجباؾه بتزوٍذ املجمىنت الاْخطادًت ألاوسبُت بالىُـ  مدىس مىاْشاث احخمام البرإلاان لٓذ أخخل أمً الخلُ

خ   (34)، والزي جمخؼ نىه نذة مٓشساث مً اهمها.1980/هِعان/17ألاوسبي في اظتراظبىسى اإلاىهٓذ بخاٍس

ِ نلى امً ت اإلاخهلٓت بها ًخْى ً البدٍش : امً أوسبا الًشبُت الىُؿي وخؿىؽ الخمٍى
ً
واظخٓشاس دٛو مىؿٓت  اوال

 الخلُج الهشبي.

: لػمان امً الخؿىؽ اإلاالخُت وحب حصجُو اإلاهاهذاث بحن الذٛو الخلُُت الوسبا.
ً
 زاهُا

ً الىُـ. : ان املجمىنت الاْخطادًت ألاوسبُت مهشغت الهٓؿام مُاجئ او مخهمذ لخمٍى
ً
 زالثا

وم خاص للخُاوع بحن مجلغ وصساء املجمىنت لٓذ ؾالب املجلغ ألاوسبي في هزا الاحخمام بمىاْشت اْشاس مشش  

ت  الاْخطادًت ألاوسبُت وبحن دٛو الخلُج الهشبي لػمان امً الاهخاج ،وهٓل الىُـ ،َػال نً جأمحن الؿّش البدٍش

ظغ إلحشاء مشاوساث بحن دٛو خلِ شماٛ الاؾلسخي لىغو جشجِباث خاضت لذنم الترجِباث 
ً
الذولُت ٖما وغهذ ألا

ُ٘ت ت الامٍش في الخلُج الهشبي في خالت حهشع مطالح دولها الصماث داخلُت اْلُمُت ْذ جإدي لٓؿو ئمذاداث  الهعٍ٘ش

ِ اهخاحه.   (35)الىُـ او جْى

ٗاسجش نام ُ٘ت اْشاس مبذأ  إلوشاء ْىة  1980وفي اؾاس هزه املخاٍو ألاوسبُت حاء ْشاس الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ض ْذساث الىالًاث اإلا و لخهٍض ُ٘ت في الخلُج نلى انخباس ان اي تهذًذ للىُـ الخلُجي ٌهذ الاهدشاس العَش خدذة الامٍش

ُ٘ت، لزا نملذ نلى جىظُو البيُت الاظاظُت إلاىكىماث الذَام واإلاشاْبت والاجطاالث  ت الامٍش  للمطالح الخٍُى
ً
تهذًذا
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ٔ اظخخذام الاْماس الاضؿىانُت وج ت في الخلُج نً ؾٍش ىكُم ؾلهاث لذنم وجيشُـ َهالُت الٓىانذ الهعٍ٘ش

ُ٘ت هذَها خماًت  ت الامٍش ت لؿاةشاث الاواٖغ في احىاء اإلامل٘ت الهشبُت العهىدًت هزه الاظخهذاداث الهعٍ٘ش حٍى

حر الخماًت لخؿىؽ  ُ٘ت نبر جَى مىابو الىُـ دَهذ اجداد أوسبا الًشبُت لىغو اظتراجُجُاث إلظىاد العُاظت الامٍش

ت التي جمش نبر اٛ ُ٘ت حىىب الا  اإلاىاضالث البدٍش ت الامٍش حر معخلضماث دنم لىحعتي للٓىاث الهعٍ٘ش ؾلسخي، وجَى

ؿاوي في املخُـ الهىذي خُث ْامذ َشوعا بيشش  ض الىحىد الُشوسخي والبًر ت 30والهمل نلى حهٍض % مً ْىاتها البدٍش

 نلى الخلُج الهشبي والبدش الاخم
ً
 وحىا

ً
ت في املخُـ الهىذي وهزا ما ًم٘نها مً الاششاٍ بدشا ش واملخُـ والجٍى

 (36)الهىذي.

ت واظهت مً ْبل خلُائها في أوسبا الًشبُت في خالت ُْام ْىاث الاهدشاس  و مشاٖس ُ٘ت جخْى ٗاهذ الاداسة الامٍش ولٓذ 

 نً أهمُت وغو ْىاث الاهدشاس 
ً
و بدىُُز مهماث خاسج الخذود اإلاشظىمت إلاىكمت خلِ شماٛ الاؾلسخي ، َػال العَش

و جدذ امشة الٓاةذ الانل ذ هُعه مهام الٓاةذ الانلى لٓىاث العَش ُ٘ت في أوسبا والزي ٌشًل في الْى ى للٓىاث الامٍش

ٗاهذ هدُجت هزا الخيعُٔ والهمل اإلاشتٕر بحن ْىاث الخدالِ الًشبي لخأُٖذ حذًت الذٛو الًشبُت  خلِ الاؾلسخي و

خاضت في الخلُج  الطىانُت الشأظمالُت في الذَام نً مطالخها الاْخطادًت بطىسة نامت والىُؿُت بطىسة

 (37)الهشبي.

ت إلاىاحهت الاخخماالث الامىُت للخٓلُل مً خؿش التهذًذاث وغهذ الىالًاث اإلاخدذة  والى حاهب الاحشاءاث الهعٍ٘ش

 لالخخُاف ب )
ً
ُ٘ت بشهامجا ( ملُىن ؾً مً الىُـ مً املخضون الاظتراجُجي. اما الذٛو الاوسبُت َٓذ ْامذ 150الامٍش

و حجم مخضونها الا   (38)( ملُىن ؾً.120ظتراجُجي مً الىُـ الى )بَش

 .1791املبحث الزابع: املىقف الاوربي من ثأسيس مجلس الحعاون لدول الخليج العزبية 

لت إلاا     ثحرة الدشابٚ ولُتراث صمىُت ؾٍى خُت شذًذة الخهُٓذ ٖو  ألخذار جاٍس
ً
ٗاهذ مىؿٓت الخلُج الهشبي معشخا

و اظتراجُجي خُىي، َػال نما جمل٘ه مً زشواث هُؿُت هاةلت حهلتها مدـ اهكاس الٓىي الًشبُت  جخمخو به مً مْى

ؿاوي مً الخلُج نام  ٙي الهع٘شي َُه َبرصث نلى العاخت 1971ال٘بري بهذ الاوسخاب البًر واصدًاد الىحىد الامٍش

اسة التي ْام بها الشُخ حابش بً  الخلُجُت دنىاث لُٓام شٙل مً اشٙاٛ الخهاون. وحهىد َ٘شة اوشاء املجلغ الى الٍض

ذ وسةِغ مجلغ الىصساء آهزإ الى دولت الاماساث الهشبُت اإلاخدذة في  ، 1975/ اًاس19الاخمذ الطباح ولي نهذ الٍٙى

ت ًشاظها وصٍشا خاسحُت البلذًً ججخمو  ت مشتٖر والتي جمخؼ ننها ضذوس بُان مشتٕر اْش َُه حشُ٘ل لجىت وصاٍس

 (39)مشجحن ٗل ظىت نلى الاْل.

ٛ  12وفي  ذ الشُخ ظهذ الهبذهللا العالم الطباح دٛو الخلُج الهشبُت للبدث 1978ٗاهىن الاو صاس ولي نهذ الٍٙى

ٗاَت املجاالث، وازش اهذالم الخشب  في شإون ُْام الىخذة الخلُجُت وجىكُم خلُجي مىخذ لخدُٓٔ حهاون اْىي في 

الخؿش مً امخذاد الخشب الى اساغيها وبالُهل لم اظدشهشث الذٛو الخلُجُت  1980الهشاُْت الاًشاهُت في اًلٛى نام 

يها الهشاقي والاًشاوي واهما خشب ظُاظُت واْخطادًت ونٓاةذًت شاملت ،الامش  (40)جً٘ هزه الخشب مدذودة بحن ؾَش

ؿت الىكام  الزي وغو مىؿٓت الخلُج الهشبي ٗلها نلى خاَت الاهُجاس حاءث الخشب لخؿشح مخًحرا حذًذا في خٍش

لخلُجي ولخطبذ واخذة مً اإلاخًحراث الشةِعت في نملُاث الاظخٓشاس العُاسخي والاحخماعي والامجي للخلُج. الاْلُمي ا

ورلٚ إلاا جشجب نليها مً اوهٙاظاث امىُت خؿحرة هذدث امً اإلاىؿٓت واظخٓشاسها ظُما اخخماٛ امخذاد الخشب الى 
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ذ مً ان ٌعدىذ نلى الاضالح الذاخلي والخىمىي اساضخي الذٛو الخلُجُت، أٖذث الذٛو الاوسبُت ان امً الخلُج الب

وبهذ ظلعلت مً الاحخماناث (41)والاظخٓشاس العُاسخي وهزه اإلاهام ًجب ان جٙىن معإولُت شهىبه بالذسحت الاولى.

خ  اع بخاٍس  في الٍش
ً
ت نٓذ وصساء خاسحُت الذٛو الخلُجُت العذ مإجمشا وجم  1981/ شباؽ 4الخلُجُت اإلاشتٖر

ُو في خخام اإلاإجمش نلى وزُٓت انالن ُْام مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت. وجمذ اإلاطادْت نلى الىكام  الخْى

 (42)للمجلغ.

ؼ  1981ولٓذ نبر ْادة الذٛو الخلُجُت في البُان الخخامي للذوسة الاولى اإلاىهٓذة في ابى قبي في هِعان َس

ٗان مطذسه وياًخه، ول ًشع الخُاف نلى امً واظخٓشاس مىؿٓت الخلُج املجلغ اي جذخل احىبي في اإلاىؿٓت مهما 

الهشبي ًجب ابهادها نً الطشاناث الذولُت وان غمان امً واظخٓشاس اإلاىؿٓت مشهىن بخدُٓٔ العالم في الشّش 

 (43)الاوظـ.

ٗان اوشاء مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت مىغو جشخُب مً حاهب الخٙىماث الاوسبُت ٖبادسة نلى ان  و

ؿاهُا بمجلغ الخهاون لذٛو الخلُج  دٛو الخلُج ٗاهذ حهمل لخأُٖذ الاظخٓشاس والامً في اإلاىؿٓت، وسخبذ بٍش هُعها 

 
ً
ٓا الهشبُت لُٙىن امام املجلغ َشضت لخدُٓٔ الخهاون ؤلاْلُمي مو الًشب في خماًت امً الخلُج الهشبي ورلٚ َو

 ٛ اإلاىؿٓت. اما َشوعا َٓذ أبذي الشةِغ الُشوسخي  لىحهت هكشهم بان الًشب ماصاٛ اإلاىسد الىخُذ للعالح أليلبُت دو

ش نالْاث الاخترام والخهاون اإلاخبادٛ Francois Mitterrand()1981-1995)(44) َشاوعىا مُتران ( خشص بلذه نلى جؿٍى

شان 7مو مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت، وفي ًىم  ٗاَت ْادة دٛو املجلغ أٖذ َيها  1981خٍض ُت الى  اسظل بْش

جمعٚ َشوعا بمبادب الخػامً والاظخٓالٛ واخترام العُادة الىؾىُت وهي هُغ اإلابادب التي ْام نلى اظاظها نلى 

مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت ومً هزا اإلاىؿلٔ ظدبزٛ َشوعا حهذها لخذنُم نالْاث الطذاْت والخهاون مو 

ت لخُل الخىاصن ٗاَت الذٛو الانػاء في املجلغ. وبزلٚ جشي َشوعا ان امً الخلُ ج الهشبي بىضُه مىؿٓت خٍُى

 نً الجزاناث الذولُت.
ً
 (45)الذولي معإولُت الذٛو اإلاؿلت نلُه ورلٚ لُٙىن بهُذا

ٗاهذ  حشهش نلى الذوام بػشوسة قهىس مىكماث  ولم حشز نً هزه اإلاىاِْ دٛو العّى الاوسبُت مجخمهت التي 

ٗاسوًخىن في اًلٛى نام  دولُت اْلُمُت نلى شاٗلتها بىحه نام ومً زم َٓذ ٗان سةِعا ملجلغ  1981اْترح لىسد  خُىما 

ٗان رلٚ الاْتراح مىغو جشخُب وبذأث الاجطاالث  وصساء العّى الُٓام باجطاٛ مباشش مو اإلاىكمت الجذًذة و

 (46)الشظمُت بحن اإلاىكمخحن.

ٙي اإلاىُشد في الخلُج الهشبي شٙل مطذس ْلٔ وجى  جش نلى اإلاعخىي الاْلُمي في خحن ومً خالٛ مىاضلت الذوس الامٍش

مثل الهالْاث الخلُجُت الاوسبُت الى خذ ما مدىس جىاصن، وبزلٚ مثلذ الشؤٍت الاوسبُت ألمً الخلُج الهشبي ٌهجي امً 

ذ نلى غشوسة اجخار احشاءاث وجشجِباث امىُت حذًذة ًػؿلو مً خاللها الذٛو الاوسبُت  اهكمخه العُاظُت التي جٖإ

ت وخماًتها اإلاشجبـ امنها بأمً الخلُج الهشبي.بذوس ممحز في ظب  (47)ُل الخُاف نلى مطالخه الىُؿُت والخجاٍس

 الاسحنحاجات

: اٖدعبذ مىؿٓت الخلُج الهشبي اهمُت ٖبحرة في الاظتراجُجُاث الهاإلاُت ألنها جدمل ُْمت اظتراجُجُت وامىُت 
ً
اوال

ٗاةض الاظاظُت  را  واْخطادًت مخمحزة حهلذ منها اخذي اهم الش
ً
في الخىاصهاث الذولُت. لزلٚ ُنذ الىُـ الخلُجي  سهاها

 وصن ٖبحر في العُاظت الذولُت.
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ُتي  ُ٘ت والاجداد العَى : حهذ الذٛو الاوسبُت اي تهذًذ هُؿي مً ْبل الذٛو ال٘بري الىالًاث اإلاخدذة الامٍش
ً
زاهُا

ٔ والاظه  اس بمثابت تهذًذ إلاطالخها.او ختى دٛو الخلُج الهشبي اإلاخهلٓت بمعاةل الاهخاج والدعٍى

ُٔ ما بحن مطالخها الىُؿُت واإلاش٘الث العُاظُت للبلذان اإلاىخجت ختى ان  : نملذ الذٛو الاوسبُت نلى الخَى
ً
زالثا

ٗان واضخا خالٛ مشخلت العبهُيُاث والثماهُيُاث  الخػىس ال٘بحر للذٛو الاوسبُت نلى اإلاعشح العُاسخي الخلُجي 

 ي الاوسبي باظخٓشاس مىؿٓت الخلُج الهشبي.ورلٚ السجباؽ الامً الىُؿ

ِ الشؤٍت الاوسبُت ألمً الخلُج الهشبي نلى الىُـ َٓـ بل حهذي رلٚ الى اإلاطالح الاْخطادًت  : ال جخْى
ً
سابها

ت.  ُت والخجاٍس  والاظدثماساث اإلاالُت واإلاطَش

: الشؤٍت الاوسبُت ألمً الخلُج الهشبي بهذ جأظِغ مجلغ الخهاون لذٛو ا
ً
لخلُج الهشبُت جٓىم نلى غشوسة خامعا

جخُُؼ الدعلح في اإلاىؿٓت، وانهاء اإلاشاٗل الخذودًت الٓاةمت بحن دوله، وحهمُٔ اواضش الخهاون العُاسخي 

 والاْخطادي والامجي بحن دوله.

ٗاسجش في  ٙي حُمي  ظادظا: دَو الانخماد ال٘بحر للهالم الطىاعي نلى هُـ الخلُج الهشبي انالن الشةِغ الامٍش

ُ٘ت" والذَام نً هزه اإلاطالح 1980هىن الثاوي ٗا ت الامٍش "ان الخلُج الهشبي ًمثل حضءا مً اإلاطالح الخٍُى

 باظخخذام الٓىة.

 الهىامش

،سظالت ماحعخحر يحر ميشىسة، 2013-1981( مدمىد دمحم نبُذ الجبىسي، الهالْاث بحن مجلغ الخهاون الخلُجي والاجداد الاوسبي1)

 .44، ص2020ىضل،ٗلُت آلاداب /حامهت اإلا

ض الخلُج 2)  ت والاْخطادًت بحن دٛو مجلغ الخهاون الخلُجي والاجداد ألاوسبي، مٖش ( الحزابِث ظدُُجر، الهالْاث الهعٍ٘ش

 .2، ص2004لالبدار،

ٙي ادمىهذ سوبشحغ)3) ُ٘ت 1833( الى معٓـ نام Edmond Roberts ( وضل اإلابهىر الامٍش م نلى قهش العُُىت الخشبُت الامٍش

ٚ)بُ ُ٘حن بمىحبها Pickwickٍٙى ( في نهذ ظهُذ بً ظلؿان خُث نٓذث بحن الجاهبحن مهاهذة ضذاْت وججاسة ار مىذ الخجاس ألامٍش

ُ٘حن في ٗل مً صهجباس نام ت وجم حهُحن ْىاضل امٍش هٓال نً َخدُت الىبراوي، ودمحم  .1836ومعٓـ نام 1834امخُاصاث ْىطلُت وججاٍس

ت،د.ث،صهطش مهىا، الخلُج الهشبي دسا ، الاظ٘ىذٍس  .435ظت في الهالْاث الذولُت والاْلُمُت، ميشاة اإلاهاٍس

خ الامخُاصاث، داس ال٘خب الهلمُت،ؽ4)  .48-47، ص2017، بًذاد،1( ؾالب خعحن خاَل، الىُـ والعُاظت في الهشاّ الخاٍس

ض دساظاث الىخذ5) ٗاء الابانذ(، مٖش  .31، ص1995ة الهشبُت، بحروث،( بشاسة خػش، أوسبا وبلذان الخلُج الهشبُت)الشش

ؿاهُىن. وحهمل في مىؿٓت 6) ٓىم باداستها مىقُىن بٍش ُ٘ت اإلالُ٘ت ٍو ت امٍش ت مٙاها ممحزا مً هاخُت ٗىنها شٖش ( اخخلذ هزه الشٖش

ؿاهُت.  خاغهت للخماًت البًر

ً بحن الاظخٓالٛ العُاسخي والاهؿالّ الذولي،د.م.7) اوي، البدٍش  .25،ص1977( امل الٍض

ذ بحن الخشبحن)( هجا8)  .198،ص1997، الٓاهشة،2(، ؽ1939-1914ة نبذ الٓادس الجاظم، الخؿىس العُاسخي والاْخطادي للٍٙى

 .439( َخدُت الىبراوي ودمحم هطش مهىا، اإلاطذس العابٔ،ص9)

 160، ص2015،داس اإلاهتز، نمان،1(  نبذ الشخمً اخمذ ظُِ، جؿىس دولت ظلؿىت نمان،ؽ10)

 .162-161( اإلاطذس هُعه، ص11)

اع، 12)  .107، ص2001( حىن َُلبي، مًامشاث الىُـ الهشبي، جشحمت نىع الباسي، م٘خبت الهبُٙان، الٍش

 .33-32بشاسة خػش، اإلاطذس العابٔ،ص (13)
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ض 14) ( نلي دمحم خعحن، مش٘الث الخذود في مىؿٓت الخلُج الهشبي،) الاؾاس الٓاهىوي والبهذ العُاسخي(، مجلت دساظاث دولُت، مٖش

 .175،ص2013، هِعان56ساظاث الذولُت، حامهت بًذاد، الهذد،الذ

 .16( الحزابِث ظدُُجز، اإلاطذس العابٔ، ص15)

ؿاوي ختى الثىسة الاًشاهُت  ( اهؿىان متي،16)  .34، ص1993،داس الجُل بحروث،1978-1798الخلُج الهشبي مً الاظخهماس البًر

ٗاهىن 43، الهذد 22ُٔ، مجلت الهلىم العُاظُت، حامهت بًذاد، املجلذ( الخىاَغ الذولي وغمان امً الىُـ، ظهذ خٓي جَى17)  ،

 ٛ  .2،ص2011الاو

دُت والعهىدًت 18) ت بحن الهشاةش الهشاُْت والٍٙى ( اهم هزه اإلاش٘الث هي مشٙلت الخذود بحن نعحر والُمً والاغؿشاباث الهعٍ٘ش

، وهٓال نً َخدُت الىبراوي ودمحم هطش مهىا، 1937نٓذ مهاهذة في نام َػال نً اصماث الخذود الهشاُْت الاًشاهُت والتي لم جدل الا بهذ 

، ص  ت ،د.ث، مؿبهت ميشأة اإلاهاٍس خ الهالْاث الاْلُمُت والذولُت، الاظ٘ىذٍس  .397الخلُج الهشبي دساظت في جاٍس

 .14( الحزابِث ظدُُجر، اإلاطذس العابٔ، ص19)

 .15( اإلاطذس هُعه،ص20)

 .35العابٔ،ص( اهؿىان متي، اإلاطذس 21) 

 .107( اهؿىان متي، اإلاطذس العابٔ،ص22) 

 .37،ص2002( ماًٙل ٗلحر، الخشوب نلى اإلاىاسد، جشحمت نذهان خعً، بحروث، داس ال٘خاب الهشبي،23)

 ( دمحم ظالم اخمذ الٙىاص ومنهل الهام نبذ اٛ نٓشاوي ، الهالْاث بحن الاجداد الاوسبي ومجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت24)

خُت(، مجلت ابدار ٗلُت التربُت الاظاظُت، حامهت اإلاىضل،املجلذ  .601، ص 2013، 4، الهذد12اليشأة والخؿىس) دساظت جاٍس

جىلى وصاسة الخاسحُت الُشوعُت الخامعت جدذ سةاظت  1974-1973في اإلاًشب، في نام  1921اًلٛى نام 11( مِشاٛ حىبحر: ولذ في 25)

ت  1974ذ شابان دإلااط في اهخخاباث نام سةِغ الىصساء بُحر مِعمش، ظان بهذ َىص َالحري حِعٙاس دٌعخان في الاهخخاباث اظغ خٖش

ت الذًمٓشاؾُحن ، وفي نام   ظانذ َشاوعىا مُتران في خملت الاهخخاباث الشةاظُت واضبذ وصٍش الخجاسة الخاسحُت.  1981ظُاظُت وهي خٖش

 .105( اهؿىان متي، اإلاطذس العابٔ،ص26)

 .14،ص1981، 26وولعتر، اهطاٍ خشوب واهطاٍ ظُاظاث في الخلُج، دساظاث اظتراجُجُت، الهذد  ( البرث27)

اتو الىذوة الهلمُت الهاإلاُت 28) ( ادواسد مىسجُمىس، ظُاظت الذٛو الاوسبُت الهشش في مىؿٓت الخلُج الهشبي وابهادها اإلاعخٓبلُت، ْو

ض دساظاث الخلُج الهشبي/ حامهت البطشة ب ض الذساظاث الهشبُت بلىذن،الخاضت إلاٖش  .85، ص1987الخهاون مو مٖش

ٗاهىن الاٛو نام 29) ٗاسوًخىن: ولذ في حشُلسخي  ٗادًمُت ظاهذهحرظذ الخشبُت وسقي 1919( بُتر  ، جلٓى حهلُمه في مههذ اًخىن ودخل ا

ت وفي نام  اضبذ وصٍشا للذَام ، وخالٛ  1970وفي نام نحن مىذوبا ظامُا في اظترالُا  1959الى مشجبت ماحىس في ظالح سماة الٓىابل الُذٍو

 نمل وصٍشا للخاسحُت . 1982-1979الُترة 

ِ الاوسبي مً اْامت الذولت الُلعؿُيُت. شب٘ت اإلاهلىماث الذولُت30)  ( دمحم نبذ الهاؾي، اإلاْى

 .87(  ادواسد مىسجُمىس، اإلاطذس العابٔ، ص31)

ي دمحم، في ٖخاب الطشاناث الًشبُت في الخلُج الهشبي، (  البُتر ماهجىلذ، جذخل الٓىي ال٘بري في الخل32ُ) ج الهشبي، جشحمت َاغل ٗص

ض دساظاث الخلُج الهشبي/ حامهت البطشة،  .87،ص1983مٖش

 .88( ادواسد مىسجُمىس، اإلاطذس العابٔ،ص33)

ض دساظاث الىخذة ( ياصي َُطل خعحن، اإلاىكىس الجُىظتراجُجي الاوسبي ججاه الخلُج الهشبي، مجلت اإلاعخٓبل الهشبي34) ، مٖش

شان244الهشبُت، بحروث، الهذ  .62، ص1999، خٍض

 .36( اإلاطذس هُعه،ص35)

حن الادوى والاوظـ، دساظاث اظتراجُجُت ، بحروث، الهذد36) ، 42( حىهازان الُىسد، وغو الًشب الاظتراجُجي في الشْش

 .13،ص1981

 .14( اإلاطذس هُعه،ص37)



   0202يت اآلداب/المؤتمر العلمي السنوي التاسع  لسنت جامعت البصرة/ كل
 الحلول - التحدياث - الواقع - العلوم االنسانيت واالجتماعيت

 

1313 

 

 

 

 .64ٔ،ص( ياصي َُطل خعحن، اإلاطذس العاب38)

 .126،ص2011( نلي نبذ الخعحن نبذهللا، امً الخلُج الهشبي في قل اإلاخًحراث الاْلُمُت والذولُت، دمشٔ،39)

ذ الى يضو الهشاّ دساظت لألداء الامجي ملجلغ الخهاون الخلُجي)40) -1981( هطشة نبذهللا البعخٙي، أمً الخلُج مً يضو الٍٙى

 .68، ص2003اث واليشش،(، بحروث، اإلاإظعت الهشبُت للذساظ2002

ػاًا الامً في الخلُج، مجلت العُاظت الذولُت، الٓاهشة،الهذد41)  .94، ص93،1981( هبُل نبذ الُخاح ،الخشب ْو

ذ، د.ث،ص42)   .66( ًدحى خلمي سحب، مجلغ الخهاون لذٛو الخلُج الهشبُت ،دساظت ْاهىهُت اْخطادًت، الٍٙى

ض دساظاث ( قاَش دمحم العجمي، امً الخلُج الهش 43) بي جؿىسه واشٙالُاجه مً مىكىس الهالْاث الاْلُمُت والذولُت، بحروث، مٖش

 .56،ص2006، 1الىخذة الهشبُت، ؽ

ً الاٛو  26( َشاوعىا مُتران: ولذ في 44) غ وهى في ظً العابهت نششة مً نمشه والخدٔ  1916حشٍش ذم الى باَس في مذًىت حاسهإ ْو

خّٓى في حامهت العىسبىن ومههذ الهلىم العُاظُت الخش واظىذث الُه وصاسة اظشي الخشب في نام بجامهخحن في ان واخذ وهما ٗلُت ال

ت منها وصاسة املخاسبحن الٓذامى نام  1944 ت الشةاظت الُشوعُت 1948ووصاسة الانالم نام  1947وجىلى نذة مىاضب وصاٍس خاع مهٖش

ذ مً الخُاضُل ًىك غ، اإلا٘خب واهخخب سةِعا للجمهىسٍت الُشوعُت للمٍض ش، حىسج َششخ، َشاوعىا مُتران والٓػاًا الهشبُت ، باَس

 .33،ص1981الهشبي،

 .455( َخدُت الىبراوي ودمحم هطش مهىا، اإلاطذس العابٔ،ص45)

 .88( ادواسد مىسجُمىس، اإلاطذس العابٔ،ص46)

 .66( ياصي َُطل خعحن، اإلاطذس العابٔ،ص47)
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  اثر السيد مجال الدين االفغاني يف توطيد الصالت الفكرية و العلوية بني 
 النجف االشرف وهصر

 

 صباح كرين رياح الفتالوي :األستاذ املساعد الدكتور 
 العلوم السياسية/ كلية الكوفةجاهعة 
  -امللخص:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه اإلامخض غبر       ً في الػالم الػغبي وؤلاؾالمي ،وغبر جاٍع ؾاَم الػضًض مً اإلاهلخحن واإلاكٌٍغ

افي والؿُاس ي مابحن قػىبهم وبلضاجهم مئاث الؿىحن في مض ظؿىع الخىانل الاظخماعي والكٌغي والشه

ًاهذ ؤم ؤظىبُت,مً زالُ الضوع الٌبحر الظي نامىا به في  والكػىب والبلضان ألازغي غغبُت او بؾالمُت 

ًإن طلَ  اعتها ؾىاء ا ههل الترار واإلاػغقت والشهاقت والػلىم الػغبُت وؤلاؾالمُت الى البلضان التي نامىا بٍؼ

 لؿُاخت .لؿغى الضعاؾت اوالػمل او ا
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 -املقدهة:
ا جخمحز بمضاعؾها مً الىاضح ظضا ان الخىايغ الػغبُت وؤلاؾال  ًالهاَغة والٍىقت والهحروان وؾحَر مُت اإلاػغوقت 

ًان لهم الضوع  ً واإلاهلخحن ،والظًً  ج الػلماء واإلاكٌٍغ ت والشهاقُت  الامغ الظي ظػلها مهاوؼ لخسٍغ الػلمُت والكٌٍغ

ًاهذ ا لىجل الاقغف زالُ الهغن الباعػ في اغالء قإن صًجهم وجهالُضَم الػغبُت وؤلاؾالمُت وجغاثهم الكٌغي واإلاػغفي.و

الخاؾؼ غكغوما بػضٍ مً اإلاضن الػلمُت والشهاقُت التي ايدؿبذ ؤَمُت زانت مً زالُ وظىص مغنض الامام غلي بً 

ٌ ،بُض ان الىجل في  36ابي َالب )غلُه الؿالم( في خايغة الٍىقت، التي اجسظَا غانمت للخالقت ؤلاؾالمُت  ؾىت 

ًاهذ حػض امخضاصا َ  بُػُا إلاضعؾت الٍىقت في اللؿت والبالؾت والخكؿحر. الىنذ هكؿه 

ًان الضاعؾحن في مضعؾت الىجل الاقغف او خىػتها الضًيُت ًجهلىن مً قتى مىابؼ الػلم واإلاػغقت الؿاثضة في      

لهم في ان ًٍىهىا غلماء وناصة ٌكاع الحهم بالبىان مً زالُ الضوع الظي ؾُلػبى  هه مىاهجها الضعاؾُت آهظاى مما ًَا

ش قػىبهم وامتهم ؤلاؾالمُت والػغبُت، ولػل الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي واخضا مً اقهغ َاالء الػلماء  الخها في جاٍع

ت والشهاقُت قحها يما غانغوا  الظًً صعؾىا في الىجل الاقغف وغاقىا قحها وجإزغوا يشحرا بالبِئت الػلمُت والكٌٍغ

بُػت الػضًض مً الاخضار الؿُاؾُت والاظخماغُت ا لتي جغيذ قُما بػض بهماث واضخت في مىهجهم الػملي َو

م، الامغالظي  اَله قُما بػض ان ًٍىن ؾكحرا امُىا للترار ؤلاؾالمي والػغبي الؿاثض في الىجل الاقغف مً  جكٌحَر

اعاجه وؾُاخخه في الػضًض مً البلضان الػغبُت وؤلاؾالمُت وألاظىبُت .  زالُ ٍػ

ا الؿُض الاقؿاوي وانام قحها اليثر مً ًاهذ مهغ مً البلضان       ؾىىاث غلى  10الػغبُت وؤلاؾالمُت التي ػاَع

ً واإلاشهحن  ًان الؿُض الاقؿاوي مدِ اَخمام وجُلؼ االىسبت الٌبحرة مً الضاعؾحن واإلاكٌٍغ قتراث مخػضصة، و

ت ومػغقُت وؾُاؾُت يبحرة.ونض ؾاَم ً ل َظا بالقَ في والؿُاؾُحن إلاا غغف غىه مً نضعاث وامٍاهُاث قٌٍغ

ت بِىه وبحن الكػب اإلاهغي.  ججؿُض هىع مً الهلت الىزُهت والىقاثج اإلاػغقُت والػلمُت والكٌٍغ

ت والشهاقُت والػلمُت      ُض الهالث الكٌٍغ وإلاػغقت الضوع الىاضح والازغ الٌبحر الظي لػبه الؿُض الاقؿاوي في جَى

ؾت الى مبدشحن قًال غً مهضمت وزاجمت وناثمت للمهاصع بحن الىجل الاقغف ومهغ،اعجإًىا ان جهؿم َظٍ الضعا

ت والػلمُت  واإلاغاظؼ اإلاؿخسضمت قحها، ونض ازخو اإلابدض ألاُو مً الضعاؾت بخىيُذ ازغ بِئت الىجل الكٌٍغ

ت والؿُاؾُت في مهغ، بِىما غالج  والشهاقُت والؿُاؾُت في شخهُت الؿُض الاقؿاوي واوػٍاؾاتها غلى البِئت الكٌٍغ

ت والؿُاؾُت في مهغ. وؤوضخذ الخاجمت اَم ماجىنل الُه اإلابد ض الشاوي جإزحراث الؿُض ألاقؿاوي الػلمُت والكٌٍغ

 الباخض،واغخمض البدض ظملت مً اإلاهاصع الػغبُت واإلاػغبت التي ازغث مكغصاجه بالٌشحر مً اإلاػلىماث الهُمت.

 ٌ  اإلابحث ألاو

ت والعلمُت و   العُاظُت في شخطُت العُذ حماٌ الذًً الافغاوي جإزيراث بِئت الىجف الاششف الفىٍش

ت والعُاظُت في مطش  .واوعياظاتها على البِئت الفىٍش

 ظملت مً الغواقض والهىىاث  (1)ونكذ وعاء البىاء اإلاػغفي والكٌغي للؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي    
ً
وكإة وجُىعا

ت، اؾهمذ في جإَحر وغُه الؿُاس ي،ومً زم جدكحٍز في جكػُل مهىماث مكغوغه ؤلانالحي والخجضًضي اإلاازغ  الكٌٍغ

  والكاغل
ً
بيبز مً زالُ جىظُه ؤطَان الكباب والكئت الىاغُت مً قػىب الاؾالم نىب ؤلانالح والخجضًض، بضءا
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الخىم الاظدبذادي والفشدي ، والخحٍشؼ على الذظخىس وظُادة اللاهىن، والشئي الذًملشاطُت، مع الخؼ على 

 ألاضُلت، وفخح ألارهان ضىب الخطىساث الخمعً بلُم ؤلاظالم 

 مً      
ً
مشلذ ًل مً بًغان واقؿاوؿخان املخُاث ألاولى في خُاة الؿُض ألاقؿاوي وقحهما وكإ وجغغغع، وحػلم بػًا

غلىم الهغآن ألاولُت ومباصت اللؿت الػغبُت ويظلَ اللؿت الكاعؾُت، بياقت للؿت ألاقؿاهُت وقِئا مً غلىم 

ايُاث) ،وبػٌ الػلىم الػامت، ويظلَ بَلؼ غلى الػاصاث والخهالُض وألاصاب واإلاىعور الخًاعي (الخعابالٍغ

ً شخهِخه بهىعة  ، وال بض وبهه جغى بػٌ البهماث والخإزحراث في جٍٍى
ً
والشهافي بكٍل بؿُِ لٌىه مازغ خخما

مػذ في شخهِخه مً َُئت مبٌغة جسخلل غما ؾبهه مً ؤنغاهه واهضاصٍ، بط جمحز الاقؿاوي بالهكاث الخمُضة التي جج

ًان ًلهي غلحهم بسُبه الخماؾُت لٍي  ا اإلاخمحز غلى ؾامػُه خحن  ظظابه وقٍل مهُب، وازالم غالُت ازغث ؤزَغ

ؼعع في غهىلهم ؤقٍاٍع ومباصثه ؤلانالخُت في مداعبت الاؾدبضاص وحػمُو الىعي يض الؿؼو  ٌؿخجهظهم مً الؿكلت ٍو

 . (2)الؿغبي لبالص اإلاؿلمحن 

دت وقضة الخكٌحر والكُىت جبضو غلُه مىظ نباٍ بالكٍل الظي ً      ًاء ونىة الكُغة وجىلض الهٍغ اهذ مساًل الظ

، ومً زم (3)وابٌى وكضوًٍ وطهشانؤجاح له الخػلم وايدؿاب اإلاػغقت في قترة مبٌغة مً زالُ صعاؾخه في مضاعؽ 

ت بغخالجه ألاولى بلى الػغام ومً  الىجف ألاششف وهشبالء زم الهىض للضعاؾت في مضاعؽ مىانلت عخلخه اإلاػغقُت والكٌٍغ

 .  (4)الضًيُت وػٍاعة الػخباث اإلاهضؾت في بؿضاص وؾامغاء ويغبالء اإلاهضؾت والىجل ألاقغف  اإلالذظت

 ,ونض(5)ًاهذ الىجل ألاقغف, في اوط جهًتها الػلمُت, اط اقتهغث قحها الضعاؾاث الكلؿكُت والٌالمُت وألانىلُت    

مً صعاؾخه قحها اط جكهه غلى ًض اؾاَحن الخىػة الػلمُت,وزغط مجها بػض حػغيه إلاٍاثض بػٌ الػلماء  فغاويالا اؾخكاص 

. (6)وصؾاجؿهم وفي ظػبخه طزغ مػغفي مهم جىىع بحن اإلاىُو والكلؿكت والخكؿحر وغلم الكلَ والُب وغلم الٌالم 

ًان الجى الكٌغي والشهافي والغوحي الظي جمحزث به اإلاضن اإلا هضؾت في الػغام بما جمشله مً انالت وغمو في الكٌغ ونض

 ظػل الاقؿاوي ًسخاع َظٍ اإلاضًىت اإلاىُلو ألاُو لالَالع 
ً
 الىجل ألاقغف ويغبالء اإلاهضؾت، ؤمغا

ً
ألاؾالمي، وزهىنا

، وغلىمه، وطلَ زالُ مغظػُت الكُش ألاغظم مغجض ى ألاههاعي)  -1800َـ( )1281-1241غلى زهاقت غهٍغ

 غً اػصَاع الضعاؾت الكلؿكُت في خىػة يغبالء اإلاهضؾت مىظ غهض الىخُض البهبهاوي وقٍغل الػلماء ق (7)م(1864
ً
ًال

. لهض صعؽ الاقؿاوي في (8)اإلااػهضعاوي ومً زم جهضي الكُش دمحم نالح البرؾاوي للخىػة والخضَعـ والاقخاء في الخىػة

عب الخمـ ؾىىاث، جهل مً غلىمها في الخكؿحر والخضًض عخلخه ألاولى بلى الىجل الاقغف ويغبالء اإلاهضؾت إلاضة جها

ا ايُاث والُبُػاث،ومهضماث الُب والهُئت وؾحَر ًاهذ صعاؾت (9) والكهت وألانُى والٌالم واإلاىُو والخٌمت والٍغ . و

 الاقؿاوي ألاولى في الىجل ألاقغف غلى ًض واخض مً ؤقهغ الصخهُاث الكههُت والػلمُت في الخىػة الػلمُت آهظاى،

 وبكغ في عؾاثله بلى 
ً
 وخبا يبحرا

ً
َى اإلاغظؼ ألاغظم الكُش مغجض ى ألاههاعي، والظي اغخنى به ؤًما ؤغخىاء، وؤوالٍ غُكا

 بدؿً مؿخهبله
ً
 .(10)ؤَل ألاقؿاوي وله شخهُا

ًان َالب غلم في خىػة الىجل الضًيُت التي جلهى الضعاؾت غلى ًض ؤؾاَُجها  ونض نؿمذ صعاؾت ألاقؿاوي ًىم 

غلى مغخلخحن صعؽ في اإلاغخلت ألاولى مجهما الػلىم الػالُت في  (11)يما طيغث بػٌ اإلاهاصع العشش ظىىاثاعب مضة جه

الخكؿحر والخضًض والكهه وألانُى والٌالم واإلاىُو غلى ًض اؾخاطٍ الٌبحر الكُش الاههاعي، وفي الشاهُت ؤيمل 

ت غلى ًض الكُلؿىف الػالم ناخب صعاؾخه في الكلؿكت واإلاىُو والػغقان  والخٌمت ؤلالهُت والػل ىم الػهلُتواإلاػىٍى
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ً في الىجل (12)اإلاضعؾت الػهلُت والػغقاهُت الػالُتآلازىهض خؿحن مٍي الهمضاوي ,يما صعؽ غلي ًض غلماء آزٍغ

 .(13)الاقغف ويغبالء اإلاهضؾت 

لخلمُظٍ ظماُ الضًً ،بياقت الى ما وال مغاء في بن الغغاًت اإلاخمحزة والػىاًت الٌبحرة اللخحن ؤوالَا الكُش ألاههاعي    

ًاء واإلاُل الى الجضُ والخكلؿل، نض اصث الى خهُى بػٌ الكخىع في غالنخه مؼ بػٌ  غغف غً ألازحر مً قضة الظ

، (14)ػمالثه الظًً ؤيمغوا له الؿىء بؿبب خؿضَم للمٍاهت التي ونل بلحها ألاقؿاوي لضي اؾخاطٍ الكُش ألاههاعي 

 اهه
ً
 والشابذ ؤًًا

 )ؤي 
ً
ًان مخبػا  زالُ قترة وظىصٍ في الىجل الاقغف بكإن صغىجه الى انالح ما 

ً
ألاقؿاوي( نض اخضر ضجت وظضال

 
ً
بػها، واهخهاصٍ   لبػٌ الػاصاث مًاقا غنها ويخبها اإلاالكت باألؾلىب الهضًم َو بكإن الضعاؾت في الىجل الاقغف َو

ًان الى طلَ, مجها الًغب بالؿالؾل غلى الظهغ في قهغ مدغم الخ ا، قاههؿم الىاؽ بكإن طلَ،و غام )غاقىعاء(وؾحَر

 (15)ألاؾلب مجهم نض ؤًضٍ وهانٍغ في طلَ الىنذ
ً
هضٍع يشحرا ًان ًدترمه ٍو . ولظلَ هصخه الكُش ألاههاعي الظي 

ضعى) اعؾله الكُش ألاههاعي الحها مؼ بػٌ زىانه ٍو
ً
.بُض ان (16)م1854( في جهاًت الػام البيربالؿكغ الى الهىض، وقػال

لىظىص بيُغاباث في الهىض هدُجت اهخكايت   1857الؿُضالاقؿاوي  نض غاص مغة ؤزغي الى الىجل ألاقغف في الػام 

، ولٌُمل صعاؾاجه الػالُت وجىظه إلصاء قٍغًت الدج زم عظؼ بلى الىجل الاقغف ووانل  (17)يض ألاهٍلحز َىاى 

الشاهُت التي لم حؿػكىا اإلاهاصع في جدضًض اإلاضة التي صعاؾخه مغة ؤزغي غلى ًض الكُش ألاههاعي،بُض ؤن مضة صعاؾخه 

بهي قحها ألاقؿاوي زاللها، لم جسل مً بػٌ الجضُ وألازخالقاث مؼ بػٌ الػلماء وعظاُ الضًً خُى امىع قتى 

 مً عخلتي الىجل الاقغف 
ً
بضو ان ألاقؿاوي نض اؾخكاص قػال جمدىعث خُى مىهج الضعاؾت وألانالح والخجضًض، ٍو

بط طيغث بػٌ اإلاهاصع اهه جمحز غلى ؤنغاهه مً جالمظة الكُش ألاههاعي األامغ الظي صلل غلى جكىنه وهبىؾه والهىض، 

مً الىجل الاقغف بػض حػغيه إلاٍاثض بػٌ الػلماء وصؾاجؿهم وفي ظػبخه طزغ مػغفي  الافغاوي,ولهظا زغط الػلمي

   ،(18)م الٌالم.مهم جىىع بحن اإلاىُو والكلؿكت والخكؿحر وغلم الكلَ والُب وغل

ًان قإن       الب الػلم في الىجل ألاقغف، بط  ألافغاويلهض  ً مً ؤبىاء ظُله مً ألاصباء واإلاشهكحن َو يكإن ألازٍغ

ت ؤُو ألامغ باملجالـ ألاصبُت والضًيُت واإلاأجم الخؿُيُت التي جيكض قحها زُاع اإلاغاسي  قضجه الغؾبت واإلاُُى الكٍُغ

ًا  في الىجل ألاقغف, قإن يبحر في الخىغُت واإلاضاثذ الخؿُيُت ،قهض 
ً
ن لهظٍ املجالـ في اإلاضن اإلاهضؾت, وزهىنا

والخىظُه ألاصبي والكٌغي، والبض ؤن الؿُض الاقؿاوي نض اؾخكاص خخما مً َظٍ املجالـ في نهل زهاقخه وزلكُخه 

ت،وبػض مىاَبه ومضاعيه ألاصبُت في هكؿه طاث ألاؾخػضاص والهابلُت ت، بط ان َظٍ املجالـ  اإلاػغقُت والكٌٍغ الكٍُغ

ًاهذ بال قَ مضاعؽ ؤصبُت وزهاقُت جهل مجها الػضًض مً الُلبت والكباب وعظاُ الانالح والخجضًض الٌشحر مً 

ت   (19)اإلاػاعف الشهاقُت وألاصبُت واللؿٍى

الع بكٍل واف وظضي غلى مالكاث وزُب ظماُ الضًً ألاقؿاوي ؾىاء اإلايكىعة مجها في صخُكخه   بن الَا

ا في )غُاء الخافلين" ؤو في مجلت "العشوة الىزلى" ،بياقت بلى الصخل  (20)(اعماله الياملت" والتي جم وكَغ

ا في ؤوناث مخكاوجه ، جايض وجضُ غلى خهُهت  واملجالث ألازغي, وزُبه التي الهاَا في مسخلل البلضان ؤلاؾالمُت وؾحَر

خه في الىجل ألاقغف ويغبالء اإلاهضؾت،بط ان َظٍ اإلاالكاث ماطَبذ بلُه الػضًض مً اإلاهاصع التي اقاعث الى صعاؾ

 قلؿكت ابً ؾِىا
ً
ًاهذ جىم في وانؼ ألامغ غً مػغقت ايُضة بترار الكلؿكت ؤلاؾالمُت، وزهىنا ًاهذ (21)والخُب  ,بط 

ُذ خُت في مشل َظٍ اإلاػغقت ؾهلت اإلاىاُ آهئٍظ في اإلاضاعؽ الكُػُت،خُض بهُذ حػالُم ابً ؾِىا خُت قحها ؤيثر مما به
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كت الضالت مً ظاهب ؤزغ غلى جإزغ الاقؿاوي ببِئت الىجل الاقغف (22)مضاعؽ ؤلاؾالم الؿني .,ومً ألامىع ألازغي الٍُغ

ًاهذ  ًان ٌكغب الكاي بٌثرة وهي غاصة جمحزث بها َظٍ املجالـ, بط  وغاصاتها وجهالُض مجالؿها ألاصبُت والضًيُت اهه 

 (23) ت باؾخسضام)نىعٍحن( لكغب الكايحؿخسضم قحها جهىُت)الؿماوع(اإلاػغوق

ًان الؿُض ظماُ الضًً ألاقؿاوي ًداُو الاؾخكاصة مً وظىصٍ في بِئت الىجل ألاقغف الػلمُت وألاصبُت 

ًاهذ له في جلَ اإلاضة مىاظغاث ومىانكاث مؼ الػلماء وألاصباء في الىجل ألاقغف ,قهض جغيذ َظٍ (24)والضًيُت, بط 

ا البال  آزاَع
ً
ؿت في شخهُت الؿُض الاقؿاوي وغؼػث مً زهاقخه واَالغه واإلاامه بالبِئت ألاصبُت والػلمُت املجالـ خخما

ت في اإلاضًىت, ونض ههل الؿُض الاقؿاوي ججغبخه في َظٍ املجالـ الى مهغ ابان انامخه قحها قُما بػض , بط غغف (25)والكٌٍغ

 ؾاع غلُه الٌشحر مً عظاُ 
ً
ا مً اإلاضن َىاى بمجلؿه الُىمي الظي ؤنبذ جهلُضا الػلم وألاصب في الهاَغة وؾحَر

ت  .(26)اإلاهٍغ

ً ظماُ الضًً ألاقؿاوي الشهافي والكٌغي مً   لهض ججلى جإزحر املجالـ ألاصبُت والضًيُت والشهاقُت في جٍٍى

زالُ خغنه يما اؾلكىاغلى ههل َظٍ الظاَغة الصخُت مً الىجل ألاقغف وبصامتها َُلت مضة بنامخه في مهغفي 

ًان للؿُض ظماُ الضًً مجلـ ؤصبي وغلمي وزهافي مكهىع ًغجاصٍ الػضًض مً  ؾبػُيُاث الهغن الخاؾؼ غكغ،بط 

ونض بؾخُاع الاقؿاوي مً زالُ جلَ املجالـ جىزُو الػالنت بحن الىجل  (27)اإلاشهكحن وعظاُ الػلم وؤلانالح والُلبت

 بلى ازٍغ الػظُم في حؿُحر صقت الخغيت ألا 
ً
،بُض بن (28)صبُت والصخاقُت في مهغ آهظاىألاقغف والهاَغة، بياقت

الاقؿاوي لم ًهُؼ نلخه بالىجل الاقغف بل غضٍ بػًهم نىث الىجل الاقغف في املخاقل الػلمُت وألاصبُت في 

ًاهذ الهاَغة في جلَ الكترة ملخهى َلبت الػلم والكٌغ  الهاَغة بما ؤزظٍ مً غلىم قلؿكُت ويالمُت وانىلُت وقههُت،و

غ الكٍغل مً ازغ في خكظ اللؿت الػغبُت واصابها  (29)قت مً صازل مهغوزاعظها وألاصب  والشها ًان لالَػ ، قًال غما 

 بػض طلَ وؾاح في ؤعظاء الػالم املخخلكت ، قإيدؿب مً َظٍ 
ً
، وال ؾغو في ؤن ظماُ الضًً ألاقؿاوي نض ؾاقغ يشحرا

 يشحرة ،وججاعب زغة  ؤياقها بلى زهاقخه ؤلاؾالم
ً
ُت ألانُلت التي جهلها مً الىجل ألاقغف ويغبالء الؿُاخاث غلىما

غ الكٍغل لم جًٌ جسخلل غً الخُاة في الىجل ،ونض قٍلذ َظٍ الشهاقت ألانُلت  اإلاهضؾت، اط ان الخُاة في الاَػ

 في شخهِخه مٌىخه ؤن ًدبىؤ مٍاهت مخمحزة في ؤوؾاٍ ؤَل الػلم وألاصب والؿُاؾت 
ً
 مهما

ً
واإلاػغقت الىاؾػت غىهغا

 .(30)له آلاقام الغخبت للىنُى بلى مغايؼ الهغاع الؿُاس ي والخإزحر غلُه في الػالم ؤلاؾالمي آهظاى وقخدذ 

ؤن عخالث الؿُض الاقؿاوي وػٍاعاجه للىجل ألاقغف ويغبالء اإلاهضؾت اإلاهضؾت, وصعاؾخه قحهما ولهاءاجه بغظاُ     

ًان لها الضوع ال لبت الػلم وعظاُ الضًً اإلاخىىعًٍ ، ٌبحر في بلىعة شخهِخه الهُاصًت والانالخُت, ويظلَ الانالح َو

 ؤؾهمذ في نهل ججاعبه ومػالم مؿحرجه الىًالُت يض الاؾخػماع 
ً
جىمُت نضعاجه الػلمُت واإلاػغقُت, وبالخالي ؤًًا

 غً مداعبت الجهل والخسلل ويظلَ الضغىة الى الخجضًض والانالح في ًل مجاالث 
ً
والاؾدبضاص بٍل ؤقٍالهما, قًال

ُاة, بط ان ؤهظمت ومىاهج الخضَعـ في الخىػاث الػلمُت في الىجل الاقغف ويغبالء اإلاهضؾت اإلاهضؾت, نض ؾاَمذ الخ

ج ػغاماث   في زلو مجاُ مهم لخسٍغ
ً
 مهما

ً
ًان لهظا الػامل بالظاث ؤزغا ىه الشهافي والكٌغي, و بكٍل ؤؾاس ي في جٍٍى

سُت ت ؾُاؾُت بإهماٍ مىاثمت بظغوقها الخاٍع ظا ما ًمًٌ ان وكهضٍ في بغوػ غضص مً مغاظؼ الكُػت صًيُت وقٌٍغ , َو

.
ً
ًان ظماُ الضًً مػغوقا لضي الػلماء  في اوناث مسخلكت ونُامهم بضوع الؼغامت الضًيُت والؿُاؾُت في آن مػا لهض 

ًالٍاظمُت والىجل الاقغف ويغبالء  وألاوؾاٍ اإلاشهكت في ؾاثغ اإلاضن الػغانُت وزهىنا بؿضاص واإلاضن اإلاهضؾت 

الى الػام 1849اإلاهضؾت,اط صعؽ في الىجل الاقغف ويغبالء اإلاهضؾت في مغاخل مخكاوجت زالُ اإلاضة مً الػام 
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اعة إلاغانض ؤثمت آُ البِذ)  (31)1863 و اصاء مغاؾُم الٍؼ اعجه لهظٍ اإلاضن ؾىاء غً ٍَغ ( او عليهم العالم. وجٌغعث ٍػ

لهض اجكهذ ؤؾلب اإلاهاصع غلى ؤمغ واخض نلما اجكهذ غلى ؾحٍر  , (32)اإلاغوع غبر الػغام الى الدجاػ الصاء قٍغًت الدج

ى عخلخه الى الػغام في الػام   مً نبل هانغ الضًً قاٍ اًغان 1891بسهىم الؿُض الاقؿاوي طاجه, الا َو
ً
م, مىكُا

(وبػض طلَ 33ومغوٍع في جلَ الغخلت بساههحن وبؿضاص والٍاظمُت زم ؾكٍغ الى البهغة وبهاثه قحها أليثر مً ؾخت ؤقهغ) 

 ولهاثه في الىجل الاقغف بهضًهه وػمُله في الضعاؾت 
ً
اعة الىجل ألاقغف ويظلَ يغبالء اإلاهضؾت ؾغا نُامه بٍؼ

( , َظٍ الغخلت التي ؤظمػذ غلحها يما ؤؾلكىا ًل اإلاهاصع التي جهضث للٌخابت غً الؿُض 34)الؿُض دمحم ؾػُض الخبىبي

ًاهذ اإلاكخاح الظي ؤغُى الباخض  اعة التي نام بها الاقؿاوي  اعاث ؤزغي ؾابهت لخلَ الٍؼ  لخإيُض وظىص ٍػ
ً
ًاقُا  

ً
مبرعا

ى ما طيغجه مهاصع غضًضة ايضث بإن الؿُض  الؿُض الاقؿاوي الى الىجل الاقغف ويغبالء اإلاهضؾت وصعؽ قحهما, َو

ان غالنت ظماُ الضًً , وبالخالي ق(35 )الاقؿاوي نض صعؽ في َاجحن اإلاضًيخحن إلاضة جهاعب الػكغ ؾىىاث وإلاضص مخهُػت

ت والؿُاؾُت الالخهت.  واضخت في مؿحرة خُاجه الكٌٍغ
ً
ًاهذ وزُهت لضعظت اجها جغيذ آزاعا  بهاجحن اإلاضًيخحن 

الع غلى جكانُل عخلت ظماُ الضًً الاقؿاوي الى الػغام في الػام   1891ومهما ًًٌ مً امغ قان الَا
ً
م مىكُا

ٍت للىجل, ونغاءة ؤَم ما خهل في جلَ الغخلت مً ؤوكُت وقػالُاث, ( وػٍاعجه الؿغ  36مً نبل هانغ الضًً قاٍ )

بُػتها, وما وعص قحها مً زُاباث ولهاءاث ويخاباث له ؤبان وظىصٍ  واؾخػغاى آلُاث ؤغماله الؿُاؾُت وؤلانالخُت َو

اعاث التي  بإن جلَ الغخلت والٍؼ
ً
 واضخا

ً
نام بها لخلَ اإلاضن  في بؿضاص وؾامغاء والىجل الاقغف والبهغة, ٌػُُىا صلُال

ًان لها ؤزغ يبحر في بىاثه الكٌغي واإلاػغفي, بط ظاء الى الػغام في  اعاث وعخالث ؾابهت  ج واؾخمغاع لٍؼ ما هي الا جخٍى

ى مهلح يبحر وناخب مكغوع ؾُاس ي وانالحي غظُم ٌكاع له بالبىان, ونض ؾُذ ؤزباٍع ًل 1891الػام  م, َو

 (37 م )بلضان اإلاكغم واإلاؿغب, ومجها الػغا

" الىزلى العشوةهاََُ غً غلى مجزلت الؿُض ألاقؿاوي يؼغُم لخغيت انالح وججضًض في الاؾالم ,وطلَ غبر مجلت " 

ا في باَعـ مؼ جلمُظٍ الكُش دمحم غبضٍ,قًال غً ونُى ازباع الؿُض ألاقؿاوي ووكاَاجه الانالخُت  ًان ًهضَع التي 

ً الى  و الصخل واملجالث مشل ويكاخه يض الخٍام اإلاؿدبضًً واإلاؿخػمٍغ اؾلب اإلاضن الػغانُت الغثِؿت غً ٍَغ

ما مً الصخل واملجالث الازغي الهالٌ" و "اإلالخطف" (  ان الاؾخػماع الخاعجي والاؾدبضاص الضازلي 38)" وؾحَر

ت لخالت الكغم غامت في مىخهل الهغن  ٍغ ًاهذ هي الػىانغ الجَى والخإزغ والجمىص الكٌغي والؿكلت الكاملت, 

، وجلَ هي خالت الكغم في الىنذ الظي ظهغ قُه ظماُ الضًً ألاقؿاوي، قٍان لها وال ٍعب (39)غكغ اإلاُالصي الخاؾؼ

ت والخمهُض لبضاًت يكاخه يض الاؾخػماع والاؾدبضاص،  ً شخهِخه واججاَاجه الؿُاؾُت والكٌٍغ اًما صزل في جٍٍى

 زالُ مىخهل الهغن الخاؾؼ غكغ، قٍان  ألامغ الظي ظػل الىطج الؿُاس ي للؿُض ظماُ الضًً ألاقؿاوي ًبضو
ً
مبٌغا

ُاوي للهىض املجاوعة القؿاوؿخان، جإزحراث ؤؾاجظة ظماُ الضًً في ًل مً  الؿؼو الكٌغي والشهافي ألاوعبي والاخخالُ البًر

 الكُش ألاههاعي والكُش الهمضاوي
ً
، ًل (40)بالص الاقؿان واًغان وبضعظت ؤيبر في الػغام بالىجل ألاقغف وزهىنا

ت الخدضي والاؾخجابت ان صح الخػبحر. ولًٌ مً  َظٍ الػىامل ؤزغث في وكإجه الؿُاؾُت وولضث لضًه ما ٌكبه هظٍغ

 ً ًاهذ الػامل اإلاازغ في جٍٍى ه ما خغيخه في هكؿه , قلماطا  الخو ان ههُى ان َظٍ الخالت لم جدغى في هكىؽ مػانٍغ

 شخهِخه؟,

(اهخكايخحن مهمخحن نام بها اَل 9488-9481في الىجل ألاقغف ) قهض ألاقؿاوي زالُ قترة صعاؾخه الاولى     

، واؾدبضاصَم وؾُاؾتهم الهاثمت غلى مبضؤ ججاَل اإلاكاغغ (41)الىجل يض حؿلِ الىالة الػشماهُحن في بؿضاص
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ىُت والهىمُت للػغانُحن واؾخسضام اؾالُب البُل والخىٌُل في مػالجت مكٌالتهم ومُالُبهم اإلاكغوغت والتي  الَى

صث بلى جهلُب ؤغىاص اإلاهاجلحن مً ؤبىاء اإلاضن الػغانُت وعظاُ الػكاثغ وهطج اَضاقهم وخهُى خاالث مً ا

الاجهاُ  والخيؿُو والػمل اإلاكترى بحن نكىف الشىاع مما ٌكػغ باعجهاء خغيت اإلاهاومت في الػغام آهظاى بلى مؿخىي 

ً. ، اوػٌـ قُما بػض غلى الشىعاث والاهخكاياث ال(42)جىظُم ظُض  في بضاًت الهغن الػكٍغ
ً
تي قهضَا الػغام وزهىنا

ى ًالخظ طلَ غً نغب، ًل جلَ اإلاػاهاة والظلم والههغ الظي هاله ابىاء الىجل الاقغف  ولم ٌؿب غً باُ ألاقؿاوي َو

مً الػغانُحن،الامغ الظي اؾدكػغ ألاقؿاوي بالٌغاَُت الكضًضة لالؾخػماع والاؾدبضاص بٍاقت اقٍالهما وػاص مً 

 .(43)ًماهه بًغوعة مداعبتهما بكتى الىؾاثل والؿبل، ا

لم ًهخهغ ازغ الاؾدبضاص والاؾخػماع في شخهُت ظماُ الضًً ألاقؿاوي غلى ما جهضم طيٍغ مً الخىاصر  

ه  التي قهضَا ألاقؿاوي وؤزغث في هكؿه، بل ججاوػث طلَ بلى ان البػٌ مً اؾاجظجه وقُىزه نض عسخىا يَغ

الاؾخػماع الؿغبي بٍاقت ؤقٍاله، قمً ظملت ألامىع التي جغوي غً اؾخاط ألاقؿاوي الكُش لالهجلحز ولالؾدبضاص و 

ت اودةمغجض ى الاههاعي، نًُت) ًاهذ مً ألامىع التي جضُ غلى يٍغ الكُش ألاههاعي الكضًض (44)(خيًر ,والتي 

ُحن الاهجلحز مهابلت الكُش لالؾخػماع الؿغبي ولالهجلحز بالظاث، ويم مً اإلاغاث التي َلب قحها الػضًض مً الؿُاؾ

ًان ًجابه جلَ الُلباث بالغقٌ وبُغم مخػضصة  اهه 
ّ
 .(45)الاههاعي بال

ه   يَغ
ً
ًان ألؾخاط ألاقؿاوي آلازغ الكُش خؿحن نلي الهمضاوي بػٌ اإلاىانل التي ٌؿخضُ مجها ؤًًا يما 

ت غلى بالص الاؾالم, ومً َظٍ اإلاىانل الجضًغة بالظيغ  الكضًض لالؾخػماع بٍاقت ؤقٍاله. وعقًه الؿُُغة الاهجلحًز

ًاهذ جضزل بالص الاؾالم جدذ مؿمُاث وؤؾُُت  ت وبػٌ الايدكاقاث الؿغبُت التي  ونىقه يض البًاجؼ الاهجلحًز

ب الشهافي  ضًه مً مؿبت الاوؿُام ملخاوالث الخؿٍغ ًان ًىظه الخدظًغاث اإلاكضصة لخالمظجه ومٍغ مسخلكت،بط 

ت  ًان الكُش الهمضاوي ًغي ان الايدكاقاث (46)الاؾالمُت ألانُلتوالانخهاصي والاغغاى غً الهٍى ،لظلَ قهض 

ت  الػلمُت للؿغب ؤمغ ظُض بطا لم ًدمل مساَغ الخبػُت والخًىع للػضو الٍاقغ ألن َظٍ املخاَغ حؿتهضف الهٍى

ظ زِ ؤخمغ ال ًمًٌ ججاوػٍ مً اظل ؤي مهلخت ؤزغي, وان جلَ الايدكاقاث ال ػلمُت بغؤي ؤلاؾالمُت في الهمُم َو

ًاهذ حكٍل وؾُلت لالزًاع والاؾخػباص وجدمل قغ الخبػُت   غىضما جهضع الى البلضان اإلاخسلكت 
ً
الهمضاوي اًًا

ًإيدكاقاث غلمُت ظا ؤَم مً مىكػت الاؾخكاصة مجها  . وال مغاء في ان َظا الخدلُل ًمشل في الىانؼ (47)لؤلظاهب، َو

 غل
ً
 لىعّي مبٌغ للؿاًت ًخهضم يشحرا

ً
 غً اهمىطظا

ً
ى ألامغ الظي لم ًًٌ ؾاثبا ى مؿخىي الىعي الػام في جلَ ألاًام، َو

ًاء ونىة  ه لالؾخػماع بٍل اقٍاله ويظلَ جمحٍز بالىعي والكُىت والظ  بٌَغ
ً
طًَ ظماُ الضًً اإلاػغوف ؤؾاؾا

 للػُان وبكٍل ًجؿض مضي
ً
 ظاَغا

ً
جإزٍغ  اإلاالخظت، مما ظػل جإزحراث ؤؾاجظجه في َظا الجاهب في شخهِخه ؤمغا

و الٍلمت وبض  ت لخكٍغ الكضًض بهم.واياقت إلاا جهضم قإن ظماُ الضًً نض عؤي بال قَ ما بظلخه الؿُاؾت الاهجلحًز

الضؾاجـ في بالص الاقؿان، واقػاُ هاع الكتن الضازلُت قحها، وانُىاغها الولُاء مً بحن امغائها, وال مغاء في ان َظٍ 

و وؾغؾذ في قااصٍ الاخضار نض يككذ للؿُض ظماُ الضًً غً م ُامؼ الاهجلحز، واؾالُبهم الخبِشت في الضؽ والخكٍغ

ت ألاوعبُت غامت، ونض الػمه َظا الٌٍغ َىاُ خُاجه،  ُاهُت زانت، واإلاُامؼ الاؾخػماٍع عوح الػضاء للؿُاؾت البًر

ًاجه الؿُاؾُت غ اغماله وآعاءٍ وخغ
ّ
 لم ًدُض غىه، ونض ؤَ

ً
 وزابخا

ً
ًان له مبضؤ عاسخا هظا قهض ظػل ألاقؿاوي مً . ول(48)و

اَم ؤَضاقه مداعبت الاؾخػماع والىكىط الاظىبي في البالص الاؾالمُت، والظي لػب بمهضعاث البالص، وغلى عؤؽ طلَ هكىط 

ُاهُا التي قغنذ البالص الاؾالمُت آهظاى  .(49)بٍغ
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وجإزحراث ؤؾاجظجه ومما جهضم ًدبحن لىا مضي جإزحر صعاؾت الاقؿاوي في الىجل ألاقغف ويغبالء اإلاهضؾت 

 غً  البرغاوي ضالحألاههاعي والهمضاوي ويظلَ الكُش 
ً
غلى  وظه الخهىم في بىاثه اإلاػغفي والكٌغي قًال

ًابُى ونؼوًٍ و َهغان والهىض,بياقت بلى عخالجه الٌشحرة التي وؾػذ  الخإزحراث اإلابٌغة لبُئخه ألاولى وحػلُمه ألاولي في 

 غً حػلمه للػضًض مً اللؿاث والتي مػاعقه ومضاعيه ويظلَ ججاعبه الؿ
ً
ت في ؤقؿاوؿخان, قًال ُاؾُت والػؿٌٍغ

غ وؤلانالح في الػاإلاحن الػغبي   مً عواص الخىٍى
ً
ه بدو ؤن ًٍىن عاثضا

ّ
ؼ زهاقخه ومػغقخه مما ؤَل ؾاَمذ في جىَى

 وؤلاؾالمي. 

الع في الػلىم الػهلُت والىهلُت ، و   ًان ًجُض اللؿاث " ألاقؿاهُت ًان الؿُض ظماُ الضًً َمىخا ، واؾؼ الَا

ت والغوؾُت )  51( ، يما  جغى بػٌ الازاع والخإلُكاث ) 50والكاعؾُت والػغبُت والتريُت والكغوؿُت باإلياقت الى ؤلاهٍلحًز

 ومٌىخه مً الىنُى الى اغظم  حماٌ الذًً الافغاوي(ووان وكإة الؿُض 
ً
 زاثغا

ً
ومىاَبه ونضعاجه ظػلذ مىه قُلؿىقا

ش الكغم الاؾالمي في زىعاجه يض الاؾدبضاص ما ًإمل قُه  ش ختى نُل ان جاٍع ى الخازحر في جُاع الخاٍع امشاله مً الػلماء َو

ش الؿُض ظماُ الضًً ألاقؿاوي   .والاؾخػماعوالاؾخؿالُ لً ًىكهل غً جاٍع

 اإلابحث الثاوي                                           

ت والعلمُت والعُاظُت في مطشجإزيراث الافغ                    اوي الفىٍش

ظٍ اإلاغة الى الهىض في الػام      م، 1855للمغة الشاهُت بػض ان صعؽ قحها في الػام  1868اؾخمغث عخالث ألاقؿاوي َو

 غلى الؿكغالى الهىض (52)وزغط مجها الى الىجل الاقغف
ً
ًان مغؾما ًاهذ نض ؾبهخه قهغجه بلى جلَ (53)ولًٌ َظٍ اإلاغة  ، و

ت الض  غلى الخٍىمت ألاهجلحًز
ً
ًاع إلاا غغف غىه مً الػلم والخٌمت وما هاله مً اإلاجزلت الػالُت بحن نىمه ،ولم ًًٌ زاقُا

 وان الهىض في لخظت نضومه الحها 
ً
غضاثه لؿُاؾتها، وما ًدضزت مجُئه الى الهىض مً ؤزاعة عوح الهُاط في الىكىؽ، زانت

,قلما ونل الى الخسىم الهىضًت جلهخه الخٍىمت  (54)م1857ازماص زىعة ًاهذ الجؼاُ جًُغم بالكتن غلى الغؾم مً 

ؿخمػىن الى  بالخكاوة وألايغام، لٌجها لم حؿمذ له بُُى ؤلانامت في بالصَا، وظاء ؤَل الػلم والكًل حهغغىن بلُه َو

ٍىمت قا ؤهؼلخه اخضي اخاصًشه وما قحها مً ؾظاء للػهل والغوح، والخض غلى ألاهكت وغؼة الىكـ، لًٌ طلَ لم ًغم للخ

ـ في مهغ,  قىنلها جهاًت ؾىت   . (55)1869ؾكجها التي انلخه الى الؿَى

لم ًًٌ ألاقؿاوي ًههض َُى ؤلانامت بمهغألهه بهما ظاء ووظهخه الدجاػ، قما  ؤن ؾمؼ الىاؽ بمهضمه  

غ الكٍغل، واجهل به يشحر مً الُلبت،قأوؿىا  ختى اججهذ بلُه ؤهظاع الىابهحن مً ؤَل الػلم، وجغصص َى غلى ألاَػ

ايُت والكلؿكُت والٌالمُت، والتي صعؽ  قُه عوخأ جكٌُ مػغقت وخٌمت، قانبلىا غلُه ًخلهىن مىه بػٌ الػلىم الٍغ

,وؤنام ( 57)في البِذ الظي هُؼ قُه بسان الخلُلي (56)( ألاظهاساؾلبها في الىجل الاقغف يما اؾلكىا، اط نغؤ لهم قغح )

 زم ج
ً
(بمهغ اعبػحن ًىما .  وفي ألاؾخاهت لم ٌؿلم مً يُض (58)دُى غؼمه غً الدجاػ وؾاقغ الى ألاؾخاهت )اؾُىبُى

( 
ً
،الظي ؤزاع اللؿِ خُى بػٌ آعاءالؿُض ظماُ الضًً بلى صعظت  (59) شُخ ؤلاظالم(الىقاة والخاؾضًً وزهىنا

ـ وؤلالخاص,مما خضا بالخٍىمت الػشماهُت الُلب مً الؿُض مؿاصعة البال   للخىاَغ, قغخل غجهابلى بتهامه بالَؼ
ً
ص حؿٌُىا

 ؤزغي ؾىت 
ً
 .  (60)م1871مهغ مغة

ً
وغىض عظىغه الى مهغ َظٍ اإلاغة ، ؤجبؼ ؤؾلىب الٌخابت في الصخل واملجالث قًال

غً الخُابت وجىغُت الاوؿان الػغبي اإلاؿلم،ونض اغخاص ألاصباء  والٌخاب آهظاى في يخاباتهم غلى ؤؾالُب ؤلاوكاء 

ظا ما صغا الؿُض اإلاػّىلت غلى السج مىمه ومكاًله،َو ؼ واملخؿىاث اللكظُت صون الاَخمام بهًاًا املجخمؼ َو

غ جلَ ألاؾالُب والخٌ غلى يخابت اإلاهاُ الههحر اإلاػّىُ غلى اللؿت الؿهلت واإلامخىػت، ونام بخضٍعب  ألاقؿاوي الى جٍُى
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غ غضص مً جالمظجه غلى َظا الىىع مً الٌخابت، ألامغ الظي ؤصي بلى جهضم  قً الٌخابت في مهغ، بُض ؤن، غملُت الخٍُى

ت َظٍ والتي ناصَا الؿُض ألاقؿاوي نض ظاءث زضمت إلاكغوغه الكٌغي والػهغي   .(61)اللؿٍى

ضة "  ت يجٍغ التي  (62")مطشونل الؿُضظماُ الضًً ألاقؿاوي وعاء جإؾِـ غضص مً الصخل اإلاهٍغ

ا،وقحها يخب ال (63)((ؤدًب اسخم((ًلل اإلاضهش بً ؿُض ألاقؿاوي جدذ اؾم مؿخػاع َى))باألقغاف غلى انضاَع

 هي وغاح
ً
ا ظضال ويظلَ اوكإ (65")"سوح البُان في الاهيليز وألافغانو (64")"الخىىماث الششكُت((ؤَم مهاالجه وؤيثَر

ضة  العُذ ألافغاوي ،وازخاع مضًىت (67)،وجىالَا ًل مً اصبب اسخو وؾلُم الىهاف(66")"الخجاسةفي مهغ ظٍغ

ت مهغا ًاهذ جهل بلحها ؤؾغع مً  ؤلاؾٌىضٍع ،مما (68)بؿبب وظىص الجالُاث ألاظىبُت قحهااللاهشة لها ألن ألاهباء الضولُت 

 ؤوكإ))
ً
 ٌعلىب بً ضىىعًضلل غلى بػض هظغ الؿُض ألاقؿاوي وؾػت مضاعيه.وباًداء مباقغ مً الؿُض ألاقؿاوي ؤًًا

ًاع "ابى هظاسة صسكاء،صخُكت(69)(( ًاهذ تهضف بلى اهخهاص اغماُ " وهي ؤُو صخُكت غغبُت ؾازغة  ت  الخذًىي ٍٍاجحًر

،بُض ان الصخُكت هكؿها نض حػغيذ للخػُُل والاؾالم بػض غضصَا الخامـ (70)بإؾلىب َؼلي ؾازغ اظماعُل

 .(71)غكغ والظي َاظمذ قُه الخضًىي بكضة

غة وبؿضاص ظػلذ عخالث وػٍاعاث الؿُض ألاقؿاوي اإلاخٌغعة للبلضان الاؾالمُت وزانت اؾخاهبُى والهاَ 

ت في البلضان الاؾالمُت  له ناغضة ظماَحًر
ً
ا  قٌٍغ

ً
 اؾالمُا

ً
هغان وػٍاعاجه الى صُو اعوبا، ظػلذ مىه ػغُما  (72)َو

ً
ًان غاإلاا .

، ونض اغخبر))
ً
 باعػا

ً
ًان (74)،بػضؤن ؤؾـ هىاة الجهًتالصخكُت في مهغ(73)((ؤبا للصخافت الثىسٍت في الششق قهحها ، و

 بت ممخاػة مً الصخاقُحن والٌخاب َىاى.له الُض الُىلى في بغوػ هس

" بنها غلى خض ونل بػٌ اإلااعزحن والٌخاب:1871ًاهذ خالت مهغ ببان غىصة الؿُض ظماُ الضًً بلحها ؾىت     

( كذ لىر حمُع الطبلاث ، وؤطفإ حزوس الشجاعت  75واهذ في عهذ مظلم،وان عهذ الخذًىي بظماعُل)

ذ الىاس والغيرة اللخان جذفم لهما حذًث حماٌ الذًً العُذ ألافغاوي ؤن والاظخلالٌ في ضذوس العلماء، وما لبث

 . (76)حمعذ حىله العلماء والشباب إلًلاد الثىسة "

اخخًيذ مهغ الؿُض ألاقؿاوي بىاًء غلى جُبُو الهاغضة التي ؾجها الخضًىي اؾماغُل في بضاًاث خٌمه  

 لالقػاع الشهافي
ً
ًان  واإلاخمشلت في َمىخه لجػل مهغ مغيؼا , و عؾم نؿىة غهضٍ ويثرة قٍاوي الكػب اإلاهغي وجظمٍغ

ًان  ًاهذ حػاوي الاالم التي ؾببها لها اؾماغُل لظا  مً خظ مهغ والؿُض ألاقؿاوي ان ًلخهي ًل مجهما باالزغ, قمهغ 

 في ازالنه لها وبػ
ً
ثها غً َبٍى الؿُض ألاقؿاوي غلى اعيها في ونذ هي في اقض الخاظت الى مهلح ًازظ بُضَا ؾببا

حن, الامغ الظي صغا دمحم غبضٍ الى ان ٌػض َظا الامغ اخض  و حػالُمه التي النذ بالكػل اؾخجابت واغُت مً اإلاهٍغ ٍَغ

"اهه باعث النهػت الىطىُت في مطش، وان هجشجه اليها، الاؾباب اإلاهمت في جهًت مهغ اط ناُ غً الؿُض ألاقؿاوي:

 بين ماض ي مظلم وحاغش  9481الى العام 9489واكامخه فيها مً العام 
ً
 فاضال

ً
 لها وحذا

ً
 وظُاظُا

ً
 وطىُا

ً
واهذ بعثا

ت"  .(77)مض يء ومعخلبل مبشش بالىشامت والخٍش

 (78)(G aveم بػشت ) 9481اب ظىت  48م و9489اراس ظىت غانغ الاقؿاوي في مهغزالُ اإلاضة الىانػه بحن       

خت للغنابت اإلاالُه ًسًؼ الخضًىي جىقُو لها خاُ م التي اوقضث الى مهغ لكدو مالُتها وبوكاء مهل 9488ظىت 

م,قًال غً اوكاء هظام الغنابت  9481ظىت ( الظي اوص ئ في  الذًًمباقغتها, ونض جمشلذ جلَ الغنابت في نىضوم )

الشىاثُت إلاغانبت مهغوقاث الخٍىمت مً ازىحن:اخضَما اهجلحزي والازغ قغوس ي, ويظلَ ؤوكاء لجىت مسخلُت إلصاعة 

ت ,زم جُىعاث الغنابت الشىاثُت التي آصث الى جإلُل وػاعة مسخلُت ًضزلها وػٍغ الؿٌت ا لخضًضًت ومُىاء الاؾٌىضٍع
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,مما ًضُ غلى ؾػت مهضاع الىكىط الاوعبي (79)( هىباس باشااهجلحزي لىػاعة اإلاالُت, وازغ قغوس ي لىػاعة الاقؿاُ   بغثاؾت )

ُاوي في مهغ ؤبان ؤنامت ُاوي الغؾمي  العُذ حماٌ الذًً الافغاوي اإلاخمشل في الىكىط البًر قحها  نبل الاخخالُ البًر

 م. 9444ظىت إلاهغ في 

غ التي وكغ لىاءَا ظماُ الضًً الؿُض ألاقؿاوي في مهغ ونىي ؾلُاجها في البالص،   ًاهذ غىانغ الخدٍغ

ظهغ بن ألازحر ونبل اعجهاثه ا ًان نض غاَض جخىؾم في بهكاط بنالخاث غظُمت غلى ًض اإلالَ جىقُو ، ٍو لػغف اإلاهغي 

الؿُض ألاقؿاوي وزانخه غلى اهه بطا آُ بلُه الامغ ؤًضَم في ظهىصَم ؤلانالخُت وهدُجت إلاىانل الؿُض ظماُ الضًً 

الاقؿاوي اإلاهاومت لٍل اؾالُب الاهٍلحز في مهغ قهض جم ابػاصٍ غً واصي الىُل  الى خُض اباص في الهىض بمكىعة الهىهل 

ًاهذ التهمت اإلاىظهت لالقؿاوي اهظاى هي اهه م9481( غلى الخضًىي جىقُو في الػام اإلاعتر فُفُان)الاهٍلحزي في مهغ ,و

 . (80)"حمعُت مً الشبان روي الطِش ججخمع على فعاد الذًً والذهُا"جغؤؽ زالُ انامخه في مهغ 

الصخفي يما ونكها ) ًاهذ للؿُض ظماُ الضًً مجالـ ؾُاعة في الهاَغة ؾىُت بالػلم وألاصب والؿُاؾت،      

))ان الفئت التي واهذ جخإلف حىله على هُئت هطف دائشة فيها اللغىي، والشاعش قهاُ:  (81)(ظلُم عىجىسي

خي والجغشافي واإلاهىذط والطبُعي، وبنهم واهىا ًدعابلىن على اللاء ؤدق  واإلاىطلي والطبي والىُمُاوي والخاٍس

بعطىا اعىص ألاحاجي علُه، ف  اإلاعائل علُه، ٍو
ً
 ؤو ًفخح بغالق طالظمها وسمىصها واحذا

ً
 فشدا

ً
ُحل ؤشيالها فشدا

فحم  حت ال حعشف الىالٌ فُذهش العامعين ٍو  بلعان عشبي الًخلعثم وال ًتردد بل ًخذفم والعُل مً كٍش
ً
واحذا

 .(82)العائلين((

, ختى       بطا ما اججه الى  لهض بيدؿب ظماُ الضًً قهغة غظُمت في الهاَغة , بط طاع نِخه واهدكغث ازباٍع

 في مغيؼ الخالقت الغثِس ي خُض غهض 
ً
و لُدخل مىنػا ًاهذ قهغجه نض ؾبهخه بلحها، وقخدذ ؤمامه الٍُغ اؾُىبُى 

ضان  (83)بلُه بةصاعة قاون اإلاػاعف قحها ى ًهل نىة جإزحٍر غلى جالمظجه  (84)ختى ناُ غىه ألاصًب اإلاػغوف ظغجي ٍػ َو

ضًه: "قكخدىا ؤ  غً الػلم وسخٍغ الكُغي غلى مٍغ
ً
غُجهم وآطاجهم في ظلمت، ونض ظاءَم الىىع قانخبؿىا مىه قًال

ام ووكُىا للػمل في الٌخابت واوكإوا   ؤعتهم خالهم يما هي، بط جمؼنذ غً غهىلهم حجب ألاَو
ً
والكلؿكت، عوخاهُت

    .(85)"الكهُى ألاصبُت والخٌمُت والضًيُت

ًان ظلُا في الشىعاث وا ًاث ؤلانالخُت التي قهضَا الػالم ؤلاؾالمي،وابخضؤث  في ان جإزحر الؿُض ألاقؿاوي  لخغ

حن في جإيُض ؤزغ الؿُض ألاقؿاوي في َظا املجاُ: " ومما ال مشاء فُه بن حشهت مهغ،ويما ناُ اخض الٌخاب اإلاهٍغ

 ؤلاضالح التي دبذ في حمُع هىاحي الخُاة العلمُت والعُاظُت والاحخماعُت في مطش، بنها واهذ مً ؤزش العُذ

ألافغاوي وان حعالُمه كذ هفزث بلى عشوق حمُع ؤفشادها فإزمشث زمشها،واجذ ؤولها، وبذؤ في ول حهت ؤزشها، 

فاظدُلظذ الىفىط، واهبعثذ الهمم لخبلغ مأسبها التي جادي بلى اظخلالٌ ألامت وبظعادها،وفي آلازاس البالغت في 

التي  (86)م،والتي ؤطلم عليها اظم )الثىسة العشابُت(9444جلً الىزبت الىطىُت التي اظخطاس ششسها في البالد ظىت 

احمع ول اإلااسخين بإنها واهذ ؤزشا مً آزاس العُذ  حماٌ الذًً العُذ ألافغاوي فلم ًيشإ الذافع ألاٌو لخشهت 

ؤلاضالح مً مطش هفعها،بل وان ضذي حعالُم حماٌ الذًً العُذ ألافغاوي وؤزشا مً ؤزاسه ووان هزلً العامل 

،وبػض جهاًت الشىعة الػغابُت في مهغ ؾمدذ له خٍىمت الهىض  (87)ألاٌو في بحُاء حشهت الخجذًذ في مطش" الجىهشي 

ىاى وكِ في خغبه، قبض في هكىؽ الكباب  بمؿاصعة البالص قػاص ظماُ الضًً بلى مهغ،واؾخهبل اؾخهباال خاعا َو
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غ مً الؿُاصة ألاوعبُت بطا ما انخبؿىا ز حن ألامل في الخدٍغ هاقت الؿغب اإلااصًت ومىاهجه الػلمُت، ابخؿاء الضقاع اإلاهٍغ

 .(88)غً ؤلاؾالم بىنكه صًىا ؤيثر بمػاها  في مًماع الغقي 

   
ًاهذ        ًاهذ له لهاءاث يشحرة مؼ مسخلل قئاث الكػب اإلاهغي و وفي اإلاضة التي نًاَا الؿُض الاقؿاوي في مهغ

 غلحهم ،ومً الخُاباث َظٍ الخُبت  الخُاباث التي ًلهحها غلى مؿامػهم جمخاػ بالجغؤة
ً
 ظضًضا

ً
ظا ٌػض قِئا البالؿت َو

ين كذ وشإجم في الاظخعباد وسبِخم في حجش ألاظدبذاد ،وجىالذ علُىم اإلاػبرة التي ناُ قحها : " بهىم معاشش اإلاطٍش

لظاإلاين ... كشون مىز صمً اإلالىن الشعاة حتى الُىم واهخم جحملىن عبء هير الفاجحين، وحعىىن لىطإة الغضاة ا

جىاوبخىم ؤًذي الشعاة زم الُىهان والشومان والفشط زم العشب وألاهشاد واإلامالًُ زم الفشوعِغ واإلامالًُ 

ين ،ععفت ،واهخم والصخشة اإلاللاة في الفالة، الحغ لىم وال ضىث، اهظشوا اهشام مطش وهُاول مىفِغ  والعلٍى

ىا مً غفلخىم ،اهفػىا عىىم غباس الغباوة وآزاس طُبت شاهذة بمىعت آبائىم وعضة ؤحذادهم .. هب

 ظعذاء،ؤو مىجىا مإحىسًٍ شهذاء "
ً
،عِشىا هباقي ألامم ؤحشاسا وؤيض الؿُض ألاقؿاوي في زُبت له في  (89)والخمٌى

ت في اإلاػنى هكؿه قهاُ : " ؤهذ ؤيها الفالح اإلاعىين حشم كلب ألاسع لدعخيبذ  ما حعذ به الشمم وجلىم الاؾٌىضٍع

 .(90)فلمارا ال حشم كلب ظاإلاً؟، إلاارا ال حشم كلب الزًً ًإولىن زمشة احعابً ؟"بإود العُاٌ 

 مً مكغصحي الشىعة او الخمغص،بن       
ً
بن الخمػً في الىهحن اإلاخهضمحن ًىضح لىا ان اؾخسضمىا مكغصة ؤيثر جىايػا

ًلمت مً َظٍ الٍلماث ؤنل مً ما صغا  له الؿُض ظماُ الضًً ألاقؿاوي َىا َى الػهُان ؤو ختى الغقٌ,بُض بن ًل 

ا  َغ ت،وهي في ظَى  مؼ هؼغت الاقؿاوي اإلاغيٍؼ
ً
ًان َظا في جهاًت ألامغ مخكها ت، وعبما  ؾابهتها صعظت  في الكمىلُت والجظٍع

ًان ًل ما قؿله َى حؿُحر  هؼغت مداقظت،قلم ًًٌ ًسُغ بباله ؤن ًضغى الى حؿُحر ظظعي،الى حؿُحر ًل ش يء،بل 

 
ً
ً،ويظب بػًهم خحن جدضزىا  الاججاٍ وخؿب،حؿُحرا ىا ًدبحن زُإ اإلاكؿٍغ و الؿلل الهالح،َو ٌػىص باألمت الى ٍَغ

م،قهىاى غىضٍ في زُبه وؤخاصًشه التي اؾخػغيىا  غً الاقؿاوي غلى اهه صاغُت الشىعة،وعبما ًٍىن للبػٌ غظَع

 مجها ما ًضُ غلى طلَ،ولًٌ َىاى قغم زىعة وزىعة،قالشىعة هي الخؿُحر مً الج
ً
ظوع.بُض ان اججاٍ الاقؿاوي َظا نؿما

الًمًٌ قهله غً َبُػت جإزٍغ الىاضح باؾاجظجه في الىجل الاقغف واؾالُبهم في عقٌ الىانؼ الكاؾض ويٍغ 

الاؾخػماع والاؾدبضاص قًال غً اإلاُل الى الخجضًض يما مغ بىا في اؾخػغايىا لغواقض بىاء الؿُض الاقؿاوي اإلاػغقُت 

ت.  والكٌٍغ

م، ؾمؼ الؿُض ألاقؿاوي 9481بالهىض في الػام  بىمباي(بلى ) مطشمً  الخذًىي جىفُمنبل وبػض هكُه مً  

ينبىظىص ظماغت مىالُت لالهجلحز جضعى بـ)) ((، جهضم جكؿحراث مؿالُت للٍىن ولظىاَغ الُبُػت بُابؼ حماعت الذهٍش

ظا ما ؤزاع خمُت (91)غلمي جهضم للىاؽ.بكٍل ًىانٌ الكٌغ الاؾالمي للغص غلى َظٍ الجماغت ًىجها  فغاويالعُذ ألا . َو

 غلى ما جضغُه جلَ الجماغت مؿكها ؤنىالها. ومهىالتها وؤَلو غلُه حؿمُت ))
ً
الشد على ممالئت لالهجلحز قٌخب عصا

ين  غلحهم ولًٌ عؾبخه لم جخدهو بؿبب وكىب الشىعة الػغابُت بمهغ في الػام الذهٍش
ً
ا  9444((، وؤعاص الهًاء قٌٍغ

ً بإقٍاع الؿُض ألاقؿاوي، بط نام الاهجلحز بىكي ألازحر بلى )بهُاصة ؤخمض غغاب ( وقغيىا غلُه ولىخاي، ؤخض اإلاخإزٍغ

ت  مً جإزحٍر الاكامت الجبًر
ً
لىذن .وبػض عقؼ الخهاع اإلاكغوى غلُه قض الغخاُ الى باَعـ ونبلها غغط غلى (92)زىقا

بلى ؤًت هدُجت عؾم انخىاع بػٌ عظاالث ،ولٌجها لم جل بالعىدان ومطشللخكاوى مؼ الاهجلحز بمؿاثل جخػلو 

ُاهُت بىظهت هظٍغ ومً بُجهم   .(94)والعير اصمىهذ وولف،(93)ظالضبىسيالخٍىمت البًر
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م ؾمدىا لؤلقؿاوي بالظَاب الى ؤي بلض، 9444وغىضما ازكهذ الشىعة الػغابُت، واخخل الاهجلحز مهغ في الػام       

، وؤُو مضًىت وعصَا هي لىضن، بط ؤنام بها مضة 9441ض الحها ؾىت قازخاع الصخىم الى اوعبا، يما اؾلكىا، قهه

 الى 
ً
ًان جلمُظٍ الكُش دمحم غبضٍ مىكُا غهب ازماص الشىعة، قاؾخضغاٍ ألاقؿاوي بيروث نهحرة، زم اهخهل الى باَعـ، و

ىاى انضع صخُكت  صًب اسخو صخُكت ،مؼ جلمُظًه ؤلامام دمحم غبضٍ وا "العشوة الىزلى"بلى باَعـ قىاقاٍ بلحها، َو

 .(95)، ونض ؾمُذ الصخُكت بإؾم الجمػُت التي ؤوكإتها9441في الػام  "العشوة الىزلى"

ىا مػا في  العشوة الىزلىًاهذ مهاالث "       "  ججمؼ بحن عوح الؿُض ظماُ الضًً ونلم دمحم غبضة،اط اقتًر

ا، قجاءث آًاث بِىاث في ؾمى اإلاػاوي ونىة الغوح وبالؾت الػبا َغ تجدٍغ  (96)عة، وهي ؤقبه ما جٍىن بالخُب الىاٍع

ا ؤؾلىب ؤلامام غلي)ع( في زُبه الخماؾُت اإلايكىعة  حؿدشحر الصجاغت في هكىؽ ناعئها، وجضاوي في عوخها  ونىة جإزحَر

ت، قٍإن عوح (97)(ههج البالغتفي يخاب )  ؤلامام علي )ع(. وال ؾغو في ان ظماُ الضًً َى نبـ مً هىع الػترة الػلٍى

ا قُما ًٌخبه ؤو ًملُه، الامغ الظي ًايض مً صون قَ ازغ بِئت الىجل الاقغف الىاضح في  جمشلذ قُه، وججلى ؤزَغ

ا ) "العشوة الىزلى"ؤؾالُب حػبحٍر ويخابخه، ونض اجسظث  ( واإلاضاقػت غً خهىم اًلاظ ألامم الاظالمُتقػاَع

ًاقت، وصغىتهم الى مهاومت الاؾخػماع ألاوعبي والجهاص ف ت والاؾخهالُالكغنُحن  . ونض نضع مً جلَ (98)ي ؾبُل الخٍغ

ضة في الهىض، وويػذ   قهِ َّؼث الكغم والػالم نبل ؤن ًخم ونكها، ونض نىصعث الجٍغ
ً
الصخُكت زماهُت غكغ غضصا

م ًل مً جىظض لضًه وسخت مجها مً ) حىيهاث الى 8جدذ الغنابت في مهغ، زم نضع نغاع بمىؼ صزىلها مهغ بل حؿٍغ

ا48 ًاهذ غهىبت عجُبت لهغاء الصخل آهظاى. (99)حىيها(مطٍش  ، ولػلها 

ضة         خاصر  العُذ حماٌ الذًً الافغاوينىع  (100) "العشوةالىزلى"وفي اإلاهاُ الاقخخاحي ألُو غضص مً ظٍغ

ًاعزت غلى الػالم الاؾالمي ونض اَاب باإلاؿلمحن بباغض مً صًجهم ان ًخٍاجكىا لضق ُاوي إلاهغ غلى اهه  ؼ الاخخالُ البًر

عخىم، : بالء َظا الاخخالُ اط ناُ ىن: جلً دًاسهم، واعشاغىم،وعلائذ دًىىم، واخالكىم، وشَش "فُا ايها اإلاطٍش

كبؼ العذو على صمام الخطشف فيها غُلت واخخالظا.. فلذ ساًخم اهه افعذ شاوهىم،واكلم ساحخىم،ووهب مً 

ًخخظ بإمىسهم)واألوكاف(، وعمذ الى خشق بالدهم العذائىم، واغش بمىافعىم العامت،وكطذ الى الخذخل فُما 

 .(101)ظُاحىم واصالت كىجىم بطشد حىىدهم، وجلً اوائل اعماله فىُف جىىن نهاًتها" 

لم ًترى ألاقؿاوي اَخمامه بالٌخابت والصخاقت ختى في انػب الظغوف التي مغث به في خله وجغخاله،       

 بػض ان حػغى َى وجلمُظٍ الكُش دمحم غبضٍ ا
ً
لى مًاًهاث وغهباث غضة ويبحرة مً نبل الاهجلحز واغىاجهم وزهىنا

 واؾخداُ  "العشوة الىزلى"مً الخٍام اإلاؿدبضًً والتي جىظذ بمهاصعة صخُكت 
ً
في مهغ والهىض يما مغ بىا ؾابها

هظت الػالم  ا اؾخمغ في بػض ٍو غىضثظ ونُى الصخُكت الى نغائها، قاخخجبذ غً الهضوع، لًٌ جإزحَر

ضي  103)العُذ هبت الذًً الخعُنيًان و .(102)الاؾالمي  العُذ حماٌ الذًً ألافغاوي(ٌػترف باهه اخض جالمظة ومٍغ

ً في ههجه الخجضًضي والانالحي َى والػضًض مً الػلماء والكػغاء والاصباء ؤمشاُ الكُش  عبذ املخعً والؿاثٍغ

م الضهجاوي(وقُما بػض  104)الياظمي ًان مً اَم وؾاثل خ(105) الشُخ عبذ الىٍش غيخه الانالخُت هي عبِ ألاهضًت ,و

ًاهذ اإلاٍاهتاإلاغمىنت التي جدخلها خىايغ الىجل ألاقغف ويغبالء وبؿضاص الػلمُت  الشهاقُت بالػالم الخاعجي ،ؤط 

الع غلى ما ًضوع قُه مً جُىعاث زهاقُت وغلمُت,قاهضقؼ  مكىبت بؿلبُت الاههُاع غً الػالم الخاعجي وغضم الَا

بصخل الهاَغة م،9191ت َظا الجاهب قاجهل زالُ انامخه في الىجل الاقغف بضاًت الػام الؿُض َبت الضًً إلاػالج

و الظي بضؤٍ اؾخاطٍ  ،لٌُمل الٍُغ واهضًتها الػلمُت ومُبىغاتها التي ناعث جغص غلُه بٌثرة مؼ قهضاجها غىض ؾحٍر
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اجهل لهظا الؿغى بالػضًض ،ونض (106)الؿُض الاقؿاوي، قخجمؼ غلُه اإلاخػُكىن مً ؤبىاء الػلم الظًً حجبذ غجهم

ً بىهجه ؤلانالحي ،ومجهم الكُش  دمحم مً عواص الخدضًض والخجضًض وؤلانالح, مً جالمظة الؿُض الاقؿاوي واإلاخإزٍغ

ذانو) عبذه ت،و)حشجي ٍص ًان اإلالخطف( ناخب مجلت "ٌعلىب ضشوف( ناخب مجلت "الهالُ" اإلاهٍغ " الؿىعٍت،و

ًان ًٍاجب الػضًض مً الصخل واملجالث والصخهُاث املخّبت لئلنالح الظ ألافغاويبظلَ ًهخكي آزاع ؤؾخاطٍ  ي 

يؿو مً زالُ طلَ  العُذ هبت الذًًوالخجضًض في مسخلل البلضان ؤلاؾالمُت والؿغبُت,قٍان  ًغاؾل َاالء ٍو

غعة الكام ومهغ وهكـ الامغ قػله ًل مً الكُش الٍاظمي والكُش الؼهجاوي قٍاهىا جالمُظ ب غالناث الىجل ببالص

ب بحن الهاَغة والىجل الاقغف  .(107)لىهج الاقؿاوي الخجضًضي والانالحي ويظلَ َم ايملىا ههجه في الخهٍغ

ونكىا قُما جهضم غلى اَم الضالثل للضوعالٌبحر الظي ايُلؼ به الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي في حػمُو الهالث    

ت والػلمُت والشهاقُت بحن الىجل الاقغف ومهغ زالُ  الىهل الشاوي مً الهغن الخاؾؼ غكغ،َظا الضوع الكٌٍغ

ت جلَ الهالث الغاجػت زالُ  ً بىهجه ؤلانالحي واقٍاٍع الؿُاؾُت جىزُو وجهٍى الظي ايمل جالمظة الاقؿاوي واإلاخإزٍغ

ً في يال مً اعاث اإلاخباصلت واإلاغاؾالث بحن الػلماء والاصباء واإلاكٌٍغ ً مً زالُ الٍؼ  الىهل ألاُو مً الهغن الػكٍغ

 الىجل الاقغف والهاَغة

 الخاجمت  

ت والػلمُت بحن الىجل الاقغف      ًان للؿُض الاقؿاوي مً صون قَ ازغ يبحر في حػمُو الهالث الشهاقُت والكٌٍغ

غ،اط             ههل  ومهغ مً زالُ الخالنذ الكٌغي  والػلمي والشهافي بحن ظامػت الىجل  ؤلاؾالمُت وظامػت الاَػ

ًان الؿُض الاقؿاوي  الى الهاَغة الٌشحر مً  اإلاػاعف والػلىم التي التي خهل غلحها مً صعاؾخه في خىػة الىجل وما

غ ماحػلمه زالُ  ًان ًضعؽ في الاَػ ًضعؽ آهظاى قحها مً غلىم، قٍان الاقؿاوي ًلهي غلى َلبخه وجالمُظٍ ومجهم مً 

غ والىجل الاقغف  ًاهخا مهغا للؿت الػغبُت واصابها والهغان الٌٍغم صعاؾخه  في الىجل ) (،والؾغو في ان يال مً الاَػ ،

ًاهذ  ا وزهاقُا . و ًاهذ في هكـ الىنذ  مػؿٌغاث إلاهاومت الاؾخػماع قٌٍغ وغلىمه  والشهاقت ؤلاؾالمُت وقغوغها، و

ًاهذ الضعاؾت َىاى ،  غ ؤمشاُ الكُش دمحم غبضٍ ًىم  ًان في الاَػ الىجل نبلت الهانضًً مً اعظاء اإلاػمىعة، واطا 

ً، ولم  جدٍي جماما ماَى مىظىص في الىجل في الغبؼ ألازحر مً الهغن الخاؾؼ غكغ والىهل ألاُو مً الهغن الػكٍغ

ىن اجها زغظذ شخهُت الؿُض الاقؿاوي  م ًضًع غ  ًىمئظ ًجهلىن نُمت الىجل الاقغف ومجزلتها ، َو ًًٌ ؤؾاجظة الاَػ

ا الػظُم في حؿُحر صق ت والؿُاؾُت والصخاقُت في مهغ. التي غغقىا ظُضا،قُما بػض ، ازَغ ت الخغيت ألاصبُت والكٌٍغ

اط جإزغ الاقؿاوي يشحرا بالبِئت اإلاػغقُت والؿُاؾُت والشهاقُت الؿاثضة في الىجل آهظاى ،وقهض الػضًض مً الاخضار 

بُػت الؿُض الاقؿاوي جج لذ الؿُاؾُت والاظخماغُت قحها ، الامغالظي جغى وبال قَ بهماث واضخت في هكؿُت َو

بهىعة واضخت في مىهجه ؤلانالحي والخجضًضي وؾػُه الضئوب ملخاعبت اَم الػلل التي حػاوي مجها الامت ؤلاؾالمُت 

ًاهذ  آهظاى وهي الجهل والاؾدبضاص والاؾخػماع، والؾغو في ان ًل زُاباث ويخاباث ومدايغاث الاقؿاوي في مهغ 

 خظت في خُاجهجخمدىع خُى جلَ الشىابذ التي لم ًدُض غجها ختى ازغ ل

ت نض عبُذ في غضصَا اُ)      ضة " اإلاٌكىف " اإلاهٍغ ( الهاصع في  180ومما له مؿؼاٍ في َظا الجاهب، ان ظٍغ

.بحن عخلت الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي التي بضؤَا مً الىجل في الىهل الشاوي مً الهغن الخاؾؼ غكغ 26/1/1938

ما ، وعخلت الػالمت الٌ م الؼهجاوي مً الىجل الى مهغ والانُاع الػغبُت الى مهغ، والهىض وؾحَر بحر الكُش غبض الٌٍغ
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ً غلى ههجه ؤلانالحي.ونض اقغػث  ً بالؿُض الاقؿاوي والؿاثٍغ ًان مً الػلماء اإلاخإزٍغ ألازغي، اط ان الكُش الؼهجاوي  

ت والشهاقُت الٍامىت.)  (108َاجان الغخلخان مٍاهت الىجل الػلمُت وظىاهبها الكٌٍغ

ت والػلمُت والشهاقُت بحن الىجل والهاَغة  ان ال     ؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي ٌػض اإلااؾـ الكػلي للهالث الكٌٍغ

و الظي ازخُه في بضاًت مكغوغه ؤلانالحي قالؿُض َبت  ضًه ؾاعوا مً بػضٍ غلى هكـ الٍُغ ،اط ان جالمظجه ومٍغ

ًاهذ لهم ؤًًا مؿاَ ُض غغي الخىانل بحن الضًً الكهغؾخاوي والكُش غبض املخؿً الٍاظمي  ماث يبحرة في جَى

اعاث واللهاءاث اإلاباقغة وؾحر اإلاباقغة واإلاغاؾالث الصخكُت قٍاهذ َظٍ  الىجل الاقغف والهاَغة مً زالُ الٍؼ

اعاث واللهاءاث واإلاغاؾالث بػض وقاة  اإلااقغاث والاغماُ قاَضها واضخا غلى ماطَبىا الُه.قهض اؾخمغث جلَ الٍؼ

ً مً زالُ الخإزحر والخإزغ اإلاخباصُ مابحن الػغام الاقؿاوي وجغسخذ اي ثر زالُ الىهل ألاُو مً الهغن الػكٍغ

 ومهغ غمىما والىجل والهاَغة بهىعة زانت.

  شالهىام

 

                                                 

ظماُ الضًً الاقؿاوي : َى الؿُضظماُ الـضًً بـً الؿـُض نـكضع الخؿـُني الاقؿـاوي  مـً صغـاة ؤلانـالح والخجضًـض البـاعػًٍ فـي الػـالم (  1)

ــت ) 1838ؤلاؾــالمي  زــالُ غهــض هانــغ الــضًً قــاٍ ،ولــض غــام  اؾــض ابــاص ( اخــضي نــغي )يجــر ( الخابػــت الــى ًــابُى الػانــمت ألاقؿاهُــت ، فــي نٍغ

غظـؼ وؿـبه الـى الامـام الخؿـحن بـحن غلـي بـي ابـي َالـب ) غلحهمـا الؿـالم ( ،صعؽ فـي اإلاغخلـت اإلابٌـغة ًان ابٍى )الؿُض نكضع (مً ؾـاصاتها  ٍو  و

هغان  نبل ان ًخىظه للضعاؾت في الىجل الا  ًابُى َو ـا الـى  1854وبهـي قحهـا ختـى الػـام  1849قغف غـام مً خُاجه في مضاعؽ  خُـض ؾاصَع

الهىض للضعاؾت َىاى بدصجُؼ مً اؾخاطٍ اإلاغظؼ الضًني ألاغلى آهظاى الكُش مغجض ى الاههاعي الـظي ًـان ًخىؾـم قُـه ًـل الخحـر والخهـضم 

الهىـض وبهـي قحهـا لكتـراث مخهُػـت ًـضعؽ فـي  ، لًٌ الاقؿاوي مالبض ان غاص بػض ؾيخحن الى الىجل الاقغف لىنىع اهخكايت يض الاهجلحز في

ــغة  1863مضاعؾـها ومـضاعؽ يـغبالء ختــى الػـام   ــاف اهدـاء اوعبـا والجٍؼ خُـض ؾــاصع الـى ؤقؿاوؿـخان ومــً زـم الـى الهىــض ومهـغ قاالؾـخاهت  َو

مـً نبــل هانـغ الــضًً قـاٍ وبهــي ماًهـاعب الؿــىت ًدىهـل بــحن بؿـضاص ويــغبالء والىجــل  1891ُـا الــى الػـغام غــام الػغبُـت واًــغان  زـم غــاص مىك

مخىظهـــا الـــى لىـــضن  زـــم ااؾـــخهغ فـــي بؾـــُىبُى غانـــمت الضولـــت الػشماهُـــت بُلـــب مـــً الؿـــلُان  1892والبهـــغة  ، ختـــى ؾـــاصع الػـــغام غـــام 

بت جدىم خىلهـا الكـٍىى. وصقـً َىـاى زـم ههلـذ عقاجـه الـى مؿـهِ عؤؾـه م  1897الػشماوي غبض الخمُض الشاوي ختى وقاجه غام  بهىعة ؾٍغ

، ًـــان الاقؿـــاوي زـــاثغا ومكٌـــغا وغاإلاـــا يبحـــرا  ؾـــاَم فـــي جإؾـــِـ خغيـــت الشـــىعاث يـــض الظلـــم والاؾـــدبضاص  1944فـــي الػانـــمت ألاقؿاهُـــت غـــام 

ً والاؾــخػماع فــي الػــالم ؤلاؾــالمي  زــالُ اإلاــضة مــً الغبــؼ ألازحــر مــً الهــغن ا لخاؾــؼ غكــغ اإلاــُالصي وختــى الىهــل ألاُو مــً الهــغن الػكــٍغ

ـــاح الكـــخالوي ، ظمــــاُ الـــضًً الاقؿــــاوي والػـــغام صعاؾـــت جدلُلُــــت فـــي الخـــإزحر والخــــإزغ اإلاخبـــاصُ ،) بحــــروث : صاع  م ٍع ـــض ًىظغ:نـــباح يــــٍغ ،للمٍؼ

مىنظ الكغم وقُلؿـىف ؤلاؾـالم ، ) بحـروث :   .؛ دمحم غماعة ، ظماُ الضًً الاقؿاوي67-3م( ،م2014الػاعف للُباغت واليكغ والخىػَؼ،

؛  غبض الغخمً الغاقعي ، ظماُ الضًً الاقؿاوي باغـض جهًـت الكـغم ،) الهـاَغة : صاع الٌخـاب الػغبـي 22( ،م1948مُبػت صاع الىخضة ، 

بحـــروث: مُبػـــت صاع ابـــً م، )  1980 -1906؛ َـــالُ مجـــظوب ، اًـــغان مـــً الشـــىعة الضؾـــخىعٍت ختـــى الشـــىعة ؤلاؾـــالمُت   8-5م( ،م 1967، 

 ؛ 66 -59م( ، 1980عقض ، 

ً الاؾالمُحن،)َهغان:اإلاػاوهُت الشهاقُت (2) ظماُ الضًً الاقؿاوي واإلاكغوع الانالحي مجمىغت مهاالث،هسبت مً الػلماء واإلاكٌٍغ

ب بحن اإلاظاَب الاؾالمُت،   . 38م م( ،2004َـ/ 1425للمجمؼ الػلمي للخهٍغ
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 http:/ w.w.w. (wikipedia.org) (؛ ظماُ الضًً الاقؿاوي "ؤهترهذ"، )اإلاىنؼ(، 14، م( الاقؿاوي، اإلاهضع هكؿه3)

؛ الىعصي، الضيخىع غلي ،ملخاث اظخماغُت.مً 210مم(،1940،)صمكو: ص.م ، 16،ط 17اغُان الكُػت ،مج مدؿً ألامحن، ( 4)

ش الػغام الخضًض,ط  . 270-267م(،م2005،)بحروث: صاع الغاقض ،  2,  3ٍجاٍع

ًاظم مػلت, 5) قباٍ  24َـ/1413عمًان  3(, الاعبػاء 5186صعاؾت الاقؿاوي في الىجل الاقغف,"الػغام")صخُكت(, بؿضاص , الػضص)(

 . 271, م3؛ الضيخىع غلي الىعصي, ملخاث اظخماغُت...,  اإلاهضع الؿابو،ط 8, مم.1993

 (http://www.rouza.com)زُابه,)اإلاىنؼ( ( "اهترهذ", ظماُ الضًً الاقؿاوي زُُب الكغم الظي عن في الخاقهحن 6)

 . 271الضيخىع غلي الىعصي، ملخاث اظخماغُت ، اإلاهضع الؿابو، م( 7)

( الـــىعصي,  الـــضيخىع غلـــي، الكُلؿـــىف الشـــاثغ الؿـــُض ظمـــاُ الـــضًً الاقؿـــاوي ،جدهُـــو وجهـــضًم غبـــض الخؿـــحن الهـــال ي ،)بحـــروث: ماؾؿـــت 4)

 .65م(،م 2009البالؽ ، 

 . 210، م(  اإلاهضع هكؿه 9)

( زـــان، محـــرػا لُـــل ج، الؿـــُض ظمـــاُ الـــضًً ألاؾـــض ؤبـــاصي اإلاػـــغوف باالقؿاوي،جغظمـــت غـــً الكاعؾـــُت ونضمـــه وغلـــو غلُـــه نـــاصم وكـــإة 10)

ت،  ؛  ظماُ الضًً الاقؿاوي اإلاهـلح الٌبحر"ؤهترهـذ"، 55م ( .    ، م1957َـ / 1376وص.غبض الىػُم خؿىحن،)الهاَغة:مٌخبت ألاهجلىاإلاهٍغ

 (.http;/ www.hoaim.net Net(، ))اإلاىنؼ

 .270الىعصي ,ملخاث اظخماغُت...,اإلاهضعالؿابو م؛(http://www.alghad.dot"ؤهترهذ"  )اإلاىنؼ(, ) ( 11)

م( بً عمًان قىهضي الهمضاوي, ًيخهي وؿبه بلى الصخابي الجلُل ظابغ ًً غبض 1311َـ 1239الكُش خؿحن نلي الهمضاوي )( 12)

ت )قىهض( مً نغي )َمضان( بةًغان, ؾاقغ بلى َهغان لضعاؾت الػلىم الضًيُت, زم اإلاهضماث والؿُىح, ؾاقغ بلى ج ألاههاعي, ولض به ٍغ

خه قمٌض بها مضة زم ؾاقغ بلى الىجل ألاقغف إلاىانلت  )ؾبزواع( بةًغان وصعؽ غىض الكُلؿىف الكُش َاصي الؿبزواعي, زم عظؼ بلى نٍغ

غاث" ؤؾخاطٍ ألاههاعي و"نالة اإلاؿاقغ",  صعاؾخه غلى ًض الكُش مغجض ى ألاههاعي, واؾخهغ قحها, وله الػضًض مً اإلاالكاث, ؤَمها: "جهٍغ

ا, ط1311جىفي في قػبان  ض ًىظغ: ظػكغ بانغ مدبىبت, ماض ي الىجل وخايَغ , )الىجل 2َـ وصقً في يغبالء اإلاهضؾت. للمٍؼ

, الهؿم الاُو ،) نم: اللجىت الػلمُت في 14ث الكههاء", ط؛ "مىؾىغت َبها388م (, م 1955َـ / 1374الاقغف:اإلاُبػت الػلمُت، 

 .5430ماؾؿت ؤلامام الهاصم )ع(, ص.ث( ، م 

 لم حؿػكىا اإلاهاصع في مػغقتهم. (13)

ـو الؿـُض ألاقؿـاوي ألانالحي،"الاؾـخاط الجـامعي" )صـخُكت(،)الىجل(، الػـضص14) ، الؿـىت ألاولـى، 10(الضيخىع خؿً الخٌُم، يىء غلى ٍَغ

م(، 1428/2000،)بحروث:ماؾؿـــــــت الػـــــــاعف، 2-1؛ الؿـــــــغوي، دمحم،مـــــــؼ غلمـــــــاءالىجل الاقـــــــغف،ط3م، م2008/ اًلـــــــُى 1429عمًـــــــان 

 .121م

 .  270؛ الضيخىع غلي الىعصي,ملخاث اظخماغُت...، اإلاهضع الؿابو، م54(محرػا لُل ج، اإلاهضع الؿابو، م15)
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 -َـــ1420ضًً ألاقؿــاوي شخهــُت لــً جخٌــغع، )بحــروث:صاع الهــاصي, ؛ مسخــاع ألاؾــضي، ظمــاُ الــ55(محــرػا لُــل ج، اإلاهــضع هكؿــه، م16)

 .86، م2م (،1999ٍ

(, 3غلي انؿغ،مال ظػكغ,الؿـُض ظمـاُ الـضًً الاقؿـاوي,"الكٌغ الجضًض")مجلت(,لىضن,الؿـىت الاولـى, الػـضص)( 17) ,عبُـؼ 1992(, ؾـبخمبر)اًلُى

ت( . 1314الاُو ,  َـ , )باللؿت ألاهٍلحًز

 . 270؛ الضيخىع غلي الىعصي ، ملخاث اظخماغُت..مهضع ؾابو،م 54، اإلاهضع الؿابو ،  (لُل ج زان محرػا18)

ًاهذ حػٌــ الىظـه 19) ( بقتهغث اإلاضن اإلاهضؾت في الػغام ومجها الىجل ؤلاقغف بالػضًض مً َظٍ املجالـ ألاصبُت والشهاقُت اإلاخىىغت والتي 

ًاهـــذ جلـــَ املجـــالـ بمشابـــت مـــضاعؽ جســـغط قحهـــا اإلائـــاث مـــً قُاخـــل الكٌـــغ الخًـــاعي والشهـــافي و الػلمـــي والكٌـــغي وألاصبـــي لهـــظٍ اإلاـــضن ، و

وألاصب, ولم جسل ؤؾغة غلمُت في مضًىت الىجل ألاقغف مً ؤن ًٍىن لها مىخضي اصبـي ؤو مجلــ غلمـي, وؤقـهغ َـظٍ املجـالـ ًـان مجلــ 

ـــــض ًىظـــــغ: آُ الجــــىاَغي, مجلــــــ آُ الكـــــُش عاضـــــ ي , مجلــــــ آُ الخبـــــىبي, مجلــــــ آُ الجؼاثـــــغي , مجلــــــ  م. للمٍؼ آُ بدـــــغ الػلـــــىم وؾحـــــَر

صعاؾــــت ههضًــــت  –خغيــــت الكــــػغ فــــي الىجــــل الاقــــغف واَــــىاٍع زــــالُ الهــــغن الغابــــؼ غكــــغ الهجــــغي اإلاىؾــــىي، الــــضيخىع غبــــض الهــــاخب، 

غاء ،  ل ؛ دمحم مهـضي آلانـكي ، مضعؾـت الىجـل وجُـىع الخغيـت ؤلانـالخُت قحهـا، )الىجـ122-117، مم (1988َـ /1418،)بحروث:صاع الَؼ

 .   371م( , م 1963,) بؿضاص: مُبػت الاعقاص,1؛ الخلُلي، ظػكغ، ٌَظا غغقتهم,ط32 -27َـ (، م1385ألاقغف:مُبػت الىػمان ، 

 م ( .1976،) بحروث:اإلااؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليكغ، 2. 2ٍ-1(غماعة ،ا لضيخىع ،ظماُ الضًً ألاقؿاوي ألاغماُ الٍاملت, ط20)

م غؼنُى ،1939ٍ-1798الػغبي في غهغ الجهًت (البرث خىعاوي, الكٌغ 21)      .137م , م 1977، ) بحروث: صاع الجهاع ، 3،جغظمت يٍغ

 . 137( اإلاهضع هكؿه , م 22)

-1م( ط2000) مغيــــؼ يــــغبالء للبدــــىر والضعاؾــــاث (،) لىــــضن:اإلاغيؼ الاؾــــالمي فــــي اهٍلتــــرا, ( "الىجــــل اؾــــهاماث فــــي الخًــــاعة الاوؿــــاهُت"،23)

 .21,م،2ط

 . 54؛ محرػا لُل ج زان, اإلاهضع الؿابو, م271, م3خىعغلي الىعصي, ملخاث اظخماغُت...مهضع ؾابو, ط( الضي24)

ش "الػغبـــي" )مجلـــت(, 25) ـــذ ، ( اهىعالجىـــضي, هـــضواث لهـــا جـــاٍع ـــغان 1390,  عبُـــؼ ألاُو 139الػـــضص الٍٍى ؛اهـــىع  113-110م ،م1970ٌ /خٍؼ

ظمـــاُ الــــضًً الاقؿــــاوي ؛  ؤمحن،الــــضيخىعغشمان,  162-158, م157جلـــت(, الػــــضص الجىـــضي، مجــــالـ ظمـــاُ الــــضًً الاقؿــــاوي،"الػغبي" )م

 .  239، م 1994ٌ/1415( 1والانالح,"اإلاغقض")مجلت(,َهغان,الػضص)

(الخٌــــــــــــــــــُم، الــــــــــــــــــضيخىع خؿــــــــــــــــــً،,بحن الهاَغةوبؿــــــــــــــــــضاص لهــــــــــــــــــاءاث ومىــــــــــــــــــاظغاث فــــــــــــــــــي اللؿــــــــــــــــــتوالاصاب, "الكغاث")صــــــــــــــــــخُكه(,الىجل 26)

؛ الجىــــــــــــــــضي، ؤهــــــــــــــــىع، مجــــــــــــــــالـ ظمــــــــــــــــاُ الــــــــــــــــضًً 4م.م1971ًــــــــــــــــاهىن اُو  6َـــــــــــــــــ/1421ان عمًــــــــــــــــ10(,الاعبػــــــــــــــــاء 33الاقــــــــــــــــغف,الػضص)

 .  162-158الاقؿاوي"الػغبي",اإلاهضع هكؿه, م

ش ،"الػغبــــي"  اإلاهــــضع الؿــــابو ، م 27) ؛ 239؛غشمــــان امــــحن ، "اإلاغقــــض" اإلاهــــضع الؿـــــابو، م113-110(  اهــــىع الجىــــضي، هــــضواث لهــــا جــــاٍع

 . 162-158،" اإلاهضعهكؿه ، م اهىعالجىضي ،مجالـ ظماُ الضًً ألاقؿاوي
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28) ELIe Kedourie,Afghani and ABDuh,An Essay on Religlous unbelief and political AcTivism   )in modern Islam 

,BeIfast,1966,P.9. 4؛ الضيخىع  خؿً الخٌُم ، بحن الهاَغة والىجل لهاءاث ومىاظغاث في اللؿت وألاصب، "اإلاهضع الؿابو، م . 

 . ELie Kedourie, Op ,Cit .,P.9؛4الضيخىع خؿً الخٌُم ، اإلاهضع هكؿه،م (29)

 . 231(غشمان امحن، "اإلاغقض" ،اإلاهضع الؿابو، م 30)

 271( الضيخىع غلي الىعصي , ملخاث اظخماغُت...مهضع ؾابو .،م 31)

و الدج البري لؿٍان قغم اؾُا ًمغ غبر الػغام والػاُ . 32) ًان ٍَغ  ) 

, ظماُ الضًً الاقؿاوي,  82؛ غمغ ابى الىهغ, اإلاهضع الؿابو, م 14, اإلاهضع الؿابو, ممال انؿغ غلي ( 33 ؛ الضيخىع دمحم غماٍع

 136؛ غبض الغخمً الغاقعي, اإلاهضع الؿابو, م 39؛غبض اإلاىػم قمِـ, اإلاهضع الؿابو, م 76مىنظ الكغم, م

م، وجكخذ  غلى  1849اًا غامت  ، ولض في الىجل الاقغف ؾىت دمحم ؾػُض الخبىبي ،  قهُه مجتهض  يخب الكػغ للخىكِـ غً نً  ( 34

غلىم  الكهه والكلَ وانُى الكػغ ، وصعؽ غلى زاله الكُش غباؽ الاغؿم  قىىن الاصب والكػغ زم عخل الى خاثل بالدجاػ ؾىت 

ًاهذ  1867مهُدبا والضٍ للػمل زم غاص الى الىجل ؾىت   1864 له هظغاث اظتهاصًت  في مؿاثل قىانل صعاؾخه في الخىػة الػلمُت ، 

الضًً الكغغُت  وخىاف وحػلُهاث غلى صعوؽ ويخاباث الػلماء ، ػامل الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي وانبذ نضًهه وجإزغ به يشحرا ، ناص 

مغة، ًىظغ :  وجىفي بػض اإلاػغيت اإلاظًىعة ، له صًىان قػغ َبؼ ايثر مً 1914ظِل الشىاع ملخاعبت ؤلاهٍلحز في مػغيت الكػُبت غام 

ً ،ط ؛ غبض 190م( م1995،) بؿضاص : صاع الكاون الشهاقُت الػامت،1اإلاُبعي ، خمُض ، مىؾىغت اغالم الػغام في الهغن الػكٍغ

, ظماُ الضًً الاغماُ الٍاملت, ط14الخمُض الػلىجي, اإلاهضع الؿابو, م  .43, م1؛ الضيخىع دمحم غماٍع

 .4؛ الضيخىع خؿً الخٌُم, بحن الىجل والهاَغة, م 7م غبض الخمُض الػلىجي, اإلاهضع الؿابو, ( 35

؛الضيخىع  خؿً الخٌُم, ظماُ الضًً الاقؿاوي في مضًىت     الىجل ألاقغف؛  270, م3( الضيخىعغلي الىعصي, ملخاث اظخماغُت..., ط 36

 8ًاظم مػلت املخامي, صعاؾت الاقؿاوي في الىجل ألاقغف,م

اث مً  37 ظماصي الاولى 8, 8037الظايغة.. َل ؾًٌ الاقؿاوي في بؿضاص؟ "الجمهىعٍت")صخُكت(, بؿضاص, الػضص ( غبض الهاصع البراى, طيٍغ

ً الشاوي 14َـ/1412  .7م, م1991حكٍغ

ـــت والؿُاؾــــُت فـــي الػـــغام (الىهـــحري، الـــضيخىع غبـــض الـــغػام اخمــــض،  38) ،)بؿـــضاص : مٌخبــــت 1932-1908صوع املجـــضصًً فـــي الخغيـــت الكٌٍغ

 . 85م  (.2012غضهان، 

م(.  1967م،)الهــــــاَغة: صاع الٍاجــــــب الػغبــــــي، 1897-1838( الغاقعــــــي،  غبــــــض الــــــغخمً، ظمــــــاُ الــــــضًً الاقؿــــــاوي باغــــــض جهًــــــت الكــــــغم (39

،ألاقؿاوي، الاغماُ الٍاملت،ط12،م  .24، مهضع ؾابو، م1؛الضيخىع دمحم غماٍع

ُت,"الكٌغالجضًض"، )مجلت(, لىضن, ( الكامي، خؿحن بغيت،الكُش الاههاعي صعاؾت في نُمه الػلمُت وظغوقه الاظخماغ(40 .1

 .326م، م1995َـ/قباٍ 1415عمًان  10(10, الػضص)3الؿىت,
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ش الىجـل فـي الػهـض الػشمـاوي الازحـر (41 ؿحن،  هاَضة خؿـحن غلي,جـاٍع ,اَغوخـت صيخـىعاٍ مُبىغـت بااللـت الٍاجبـت,) ظامػـت 1917-1831( َو

ـض ًىظـغ: و. 1854و  1852هـض خـضزذ الاهخكايـخان فـي الىجـل غـامي ؛ ل 29-25م ، م 1999َــ/1420بؿضاص:ًلُت التربُت/ابً عقـض, . للمٍؼ

، اعاصة صازلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الىزُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ، اؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاهبُى  ع. عثاؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىػاٍع

ت ؛ مهـضي ظـىاص خبِـب البؿــخاوي ، وزـاثو ؾحـر ميكـىعة غـً اإلاهاومـت الػغبُــت فـي الىجـل اواؾـِ الهـغن الخاؾــؼ 6، لـل 19157)  (، غؿـٌٍغ

ش  .185-184م ، م1991، الؿىت 8وآلازاع" )مجلت(، بؿضاص، املجلض  غكغ، "صعاؾاث في الخاٍع

ؿـــــــــحن، اإلاهضعهكؿـــــــــه، م (42 ـــــــــت فـــــــــي الُبهـــــــــاث  29-25( هاَـــــــــضة خؿـــــــــحن َو ش دمحم خؿـــــــــحن، الػبهـــــــــاث الػىبًر ًاقـــــــــل الؿُـــــــــاء ،الكــــــــُـ ؛  

ت،جدهُو ظىصث الهؼوٍني،)بحروث:صاعالبُان لليكغوالخىػَؼ،   .124-123. وعنت 12م(،ط 1998الجػكٍغ

 .54م(، م 1966،َاملخىن، الاججاَاث الخضًشت في الاؾالم، جغظمت َاقم الخؿحن، )بحروث:صاع الخُاة، ( ظب(43

ًإمــاعة مؿــخهلت ؾــىت 1724(  ؤوصة : مملٌــت قــُػُت ؤؾؿــذ فــي قــماُ الهىــض ؾــىت (44 ،  ومىدــىا ) الىــىاب  1774، ونــض اغتــرف بهــا الاهجلحــز 

ى ؾاػي الضًً لهب ملَ  وؤنبدذ غا) ش ونل ؤوصة  قُبـضؤ ؾـىت الؿابؼ لها  َو غىـضما ؤنتـرى خـايم الهىـض   1825نمتها لىٍى  ، واما جاٍع

الػام اللىعص ؤمهغؾذ ، مبلؿا مً مً ملَ ؤوصة  نُمخه غكغة مالًحن عوبُت  واجكو الجاهبان غلى ببهـاء انـل الهـغى صون حؿـضًض  بكـٍل 

ا  ـت  ، وطلــَ بمىظـب اجكـام ونػــه  الجاهبـان فــي % 5صاثـم  غلـى ؤن جــضقؼ خٍىمـت الهىـض  قاثــضة مؿـخمغة  لالبــض مهـضاَع وجىنـل ألؾــغاى زحًر

ُـــاوي فـــي الػـــغام  الـــظي مىدـــذ لـــه ؾـــلُت  1852، وفـــي ؾـــىت  1825آب  17 ـــو الىيُـــل الؿُاســـ ي البًر ـــت ؤوصة جـــضقؼ غـــً ٍَغ ؤنـــبدذ زحًر

ـاب ، ) لىـضن : صاع م ، جغ 1912-1908ناهىهُت لؤلقغاف غلى اهكام اإلااُ . ًىظغ: ؾؿان الػُُت  ، الػغام وكإة الضولت  ظمـت غُـا غبـض الَى

 110-97(، م  1968؛  بؾـــــــماغُل عاثـــــــحن ، خهـــــــىم بٌحـــــــران ؤهٍلــــــــ صع ؤًـــــــغان ، ) َهـــــــغان : ظابساهـــــــت بهـــــــغوػ ،144م( ،م1988الـــــــبالم ، 

 .59-58َـ، م 1415م / 1994،َىلىضا، 20؛"اإلاىؾم"،)مجلت( ، الػضص 

ت الشاهُت إلاُالصالكُش الاغظم (املخمىصي,مجخبى,في طيغي الكُش الاههاعي،الاماهت ال45 ػامت للماجمغالػالمي بمىاؾبت الظيغي اإلائٍى

 57َـ(،م1373الاههاعي،)نم:مُبػت بانغي، 
 .190، م 2، م 8( ظػكغ الضظُلي، اإلاهضع الؿابو، ط (46

 .190( اإلاهضع هكؿه، م(47

 .9-6( غبض الغخمً الغاقعي, اإلاهضع الؿابو، م (48

ــاث الاؾــ( مُهغي،مغجضــ ى، (49 ، م (2001َـــ/1422المُت فــي الهــغن الغابــؼ غكــغ الهجغي,جغظمــت نــاصم الػبــاصي,)بحروث:صاع الهــاصي,الخًغ

ـــــــضة ؤي اػ اؾـــــــىاص وػاعث زاعظـــــــه اهٍلـــــــِـ صع بـــــــاٍع ؾـــــــُض ظمـــــــاُ الـــــــضًً اؾـــــــض ابـــــــاصي، 12م ؛ ؾـــــــُض َـــــــاصي زؿـــــــغو قـــــــاهي, جغظمـــــــت يٍؼ

 .77-73َـ (،م1379تهغان:يخابساهت ملي اًغان ,

ضان ،ظغجي ، جغاظم مكاَحر 345م(، م 1966،)بحروث:صاع الٍاجب الػغبي، 1الخضًض ،ط( غمغ،الضؾىقي ،في الاصب 49 .؛ ٍػ

؛ غٍاوي ،ص.عخاب  زًغ ، ظماُ الضًً الاقؿاوي ، خٌُم الكغم وعؾالخه في 83، )بحروث: مٌخبت صاع الخُاة ، بال( ،م2الكغم، ط

حن ،)بحروث : صاع الكٌغ الػغبي ،   .14( ، م 1993الغص غلى الضٍَغ

 .34، م1،مجلض  4(  ألامحن، مدؿً ، اغُان الكُػت ، اإلاهضع الؿابو ، ط 7



   0202جامعت البصرة/ كليت اآلداب/المؤتمر العلمي السنوي التاسع  لسنت 
 الحلول - التحدياث - واقعال - العلوم االنسانيت واالجتماعيت

 

1332 

 

 

 

                                                                                                                                                             
ضان ،ظغجي ، جغاظم مكاَحر الكغم، ط345، م 1( غمغ،الضؾىقي ،اإلاهضع الؿا بو، ط 50 ، )ابحروث: مٌخبت صاع الخُاة ، بال( 2.؛ ٍػ

حن ،)بحروث : صاع الكٌغ الػغبي ، ؛ غٍاوي ،ص.عخاب  زًغ ، ظماُ الضًً الاقؿاوي ، خٌُم الكغم وعؾالخه في ال83،م غص غلى الضٍَغ

 .14( ، م 1993

 .34، م1،مجلض  4(  ألامحن، مدؿً ، اغُان الكُػت ، اإلاهضع الؿابو ، ط 7

, الضيخىع دمحم، ظماُ الضًً ألاقؿاوي مىنظ الكغم  وقُلؿىف 347ألامحن,اإلاهضع هكؿه,م (مدؿً 52) ؛ غماٍع

 . 47م(، م1984، الاؾالم،)بحروث:صاع الىخضة للُباغت 

غفي ؤلاؾالم،)بحروث:صاعغمغابىالىهغللخإلُل والترظمت، (53) ظماُ الضًً ؛ 65-64،م  م(،1968ابىالىهغ,غمغ،ػغماءالخدٍغ

 . 139ألاقؿاوي واإلاكغوع ألانالحي , اإلاهضعالؿابو , م 

 . 105 -98لؿابو, م ,،اإلاهضع ا20؛ "اإلاىؾم" )مجلت(, الػضص 139, م هكؿهألاقؿاوي واإلاكغوع ...., اإلاهضع (54)

ت ،ص.ث(.    ,م (ناؾم،  الضيخىعمدمىص55) ؛ غبض 16،ظماُ الضًً الاقؿاوي،خُاجه وقلؿكخه،)الهاَغة:مٌخبت الاهجلىاإلاهٍغ

املجُض,دمحم ؾػُض)ؾػُض اقؿاوي(،هابؿت الكغم الؿُضظماُ الضًً الاقؿاوي،ؾلؿلت مظاَب وشخهُاث،)الهاَغة:صاع الٍاجب الػغبي 

 . 23م (،م 1967َـ/ 1386للُباغت واليل، 

 قغح ألاظهاع : ؤخض يخب الكلؿكت ؤلاؾالمُت اإلاػخمضة آهظاى في مضاعؽ الكلؿكت ؤلاؾالمُت.( 56)

 غــــً الــــىعصي  ملخــــاث ( 57)
ً
 مــــً مســــجض ؾــــُضها الخؿــــحن بســــان الخلُلــــي : ههــــال

ً
بــــا ؾــــًٌ ألاقؿــــاوي فــــي غمــــاعة الػىــــاوي فــــي خــــاعة ؤم الؿــــالم نٍغ

 .  الى َىا275,   3اظخماغُت، اإلاهضع الؿابو , ط

(؛ظمــــاُ الــــضًً http://www.7nona.com؛ "ؤهترهذ",ظمــــاُ الــــضًً الاقؿــــاوي,)اإلاىنؼ(, )47املخؼومــــي, دمحم باقا,اإلاهضعالؿــــابو ,م ( 58)

 ألاقؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي واإلاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوع ؤلانالحي,اإلاهضعالؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابو, 

 .72م

 . 67ى , ًىظغ : غمغ ؤبى الىهغ ,اإلاهضع الؿابو , م خؿً قهمي ؤقىضي , قُش ؤلاؾالم آهظا( 59)

 . 228ؤمحن , اإلاهضع الؿابو, م (غشمان 60)

 .213( ظماُ الضًً ألاقؿاوي واإلاكغوع ؤلانالحي، مهضع ؾابو،   م (61

ًان ظماُ الضًً ألاقؿاوي وعاء جإؾِؿها في مهغ في الػام  62 ت التي  ًان عثِـ 1877( صخُكت مهغ:مً الصخل اإلاهٍغ م و

ت بجاهب صخُكت  ا اصًب اسخام ونضعث في الهاَغة اُو مغة زم ههلها اصًب اسخو باٌػاػ مً ألاقؿاوي الى الاؾٌىضٍع َغ جدٍغ

حن((.ًىظغدمحمؾالم،الضيخىعة لُُكت، ًاهذ صخُكت "مهغ" ؤُو صخُكت حسجل قػاع))مهغ للمهٍغ الهىي الاظخماغُتفي "الخجاعة"،و

 .88، م م(. 2004اَغة:مٌخبت مضبىلي، الشىعة الػغابُت،الجظوع والاخضار،)اله
ـه، واَـخم مىـظ خضازخـه بالكـػغ، اهخهـل 1885-1856(اصًب اسخام: ) (63 ( اصًب وصخكي ولـض فـي صمكـو وجلهـى غلىمـه فـي اإلاضعؾـت الػاػاٍع

ــغة آلاصاب، ػاع مهــغ وانــضع قحهــا صــخُكتي "مهــغ"و "1871الــى بحــروث فــي الػــام  الخجــاعة"، ، وغمــل فــي الصــخاقت، اهدؿــب الــى ظمػُــت َػ

http://www.7nona.com/
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ـــضة "الهـــاَغة"، وؤيـــض غلـــى يـــغوعة وكـــغ الخػلـــُم الخـــضًض،  ـ وانـــضعقحها ظٍغ بدصـــجُؼ وصغـــم مـــً ظمـــاُ الـــضًً ألاقؿـــاوي، ؾـــاقغ بلـــى بـــاَع

ًان ًضغى للخهُى غلى الخهـىم  واغخبر اإلالٌُت الضؾخىعٍت اقًل قٍل للخٌم، وؤزظ مً زهاقت اوعبا، وجإزغ باقٍاع الشىعة الكغوؿُت، و

ًان له نالث زهاقُت مؼ بػٌ مكٌغي الػغام، ظمػـذ مهاالجـه واقـػاٍع الؿُاؾُت بالؿ لم ال بالشىعة، صاقؼ غً مؿاواة الغظل باإلاغؤة، و

ض ًىظغ: مىحر قابَ مىس ى، الكٌغ الػغبي في الػهغ الخضًض مً الهغن الشامً غكغ ختـى الػـام  بحـروث: )،1918في يخاب ))الضعع((. للمٍؼ

ـــغة مٌُـــىف الخـــىعاوي، الكٌـــغ الؿُاســـ ي فـــي اإلاكـــغم الػغبـــي ؤوازـــغ الهـــغن الخاؾـــؼ غكـــغختى الػـــام ؛ غبـــض ال 63-47م( ،م 1973بـــال،  َؼ

 .109-105م(، م 2001، )بؿضاص:صاع الكاون الشهاقُت الػامت، 1914

ت، الػضص (64  م..1879َـ/ قبراًغ ؾىت  1296نكغ  22، 33( "مهغ" )صخُكت(، ؤلاؾٌىضٍع

 –َـ ؛الضيخىع غلي قلل، ظماُ الضًً ألاقؿاوي  1295م/ ظماصي الاولى  1878بغ ايخى  17، 21( "مهغ" )صخُكت(، الػضص  65

ـ للٌخب واليكغ، ؾلؿلت الاغماُ املجهىلت اى الَغ  .34 - 31م م ( . 1987،)لىضن:ٍع
ا في الهاَغة اصًب اسخام بضغم مً ظماُ الضًً ألاقؿاوي في غهض الخـضًىي اؾـماغُل غـام( "الخجاعة":(66  1878 صخُكت اَلُت انضَع

ت ولًٌ مالبصذ ان اؾلهذ إلاهاظمتهـا الخٍىمـت فـي الػـام  .ًىظغ:الـضيخىعة لُُكـت دمحم ؾـالم، اإلاهـضع  1879وبػض طلَ ههلها الى الاؾٌىضٍع

 .95-88الؿابو ،م

ــضة "ملخغوؾـــت"، مــً ازـــاٍع 1884-000َــــ( )1301-000( ؾــلُم الىهــاف ) 67 ت واوكــإ بهـــا ظٍغ ًاجــب ،ماعر،صـــخكي، ؾــًٌ ؤلاؾـــٌىضٍع م( : 

حن( اعر قُـــــــــــــــه الخــــــــــــــىاصر الػغابُــــــــــــــت فـــــــــــــــي ) ـــــــــــــــض ًىظــــــــــــــغ: غمــــــــــــــغ عيـــــــــــــــا يدالــــــــــــــه،             ، م جـــــــــــــــم  6مهــــــــــــــغ للمهــــــــــــــٍغ مجلــــــــــــــضاث. للمٍؼ

 .246م(،م1975,)بحروث:صاعاخُاء الترار الػغبي,اطاع 3اإلاالكحن,ط

 .http://www.rouza.com)(؛ ))اهترهذ((، )اإلاىنؼ(،  88(الضيخىعة لُُكت دمحم ؾالم,اإلاهضع الؿابو، م  68

 غــً الخــىعاة. 1912 – 1839( )ٌػهــىب بــً نــىىع( )ابــى هظــاعة( : )(69
ً
ً حهــىصًحن, صعؽ الهــغآن والاهجُــل قًــال (، ولــض فــي الهــاَغة مــً ابــٍى

ؤُو مؿـغح غغبـي فــي الهـاَغة بمؿـاغضة الخــضًىي اؾـماغُل، الـل ازيخــحن وزالزـحن عواًـت َؼلُــت ؾغامُـت، وؤؾــ فــي  1870اؾــ فـي الػــام 

ًاهـذ اُو صـخُكت  1877ُخحن جىلى عثاؾتهما، ؾاقغ بلـى اوعبـا، وفـي الػـام ظمػُخحن غلم 1872الػام  ـضة "ابـي هظـاعة الؼعنـاء" و انـضع ظٍغ

ـ   مجهــا ، قؿــاقغ بلــى بــاَع
ً
َؼلُـت جهــضع فــي مهــغ، واهخهــضث ؤغمــاُ الخـضًىي اؾــماغُل بكــضة، قإؾلهــذ بػــض نــضوع زمؿـت غكــغ غــضصا

ـض ضة باألؾم هكؿه،انضع الػـضص ألازحـر مـً ظٍغ ـ غـام 31/12/1910ة "ابـى هظـاعة" فـي وؤنضع ظٍغ ، ًىظـغ: قُلُـب 1912، وجـىفي فـي بـاَع

ش الصخاقت الػغبُت, )بحروث:اإلاُبػت الاصبُت,  .286-281،م 2م(،ط1914صي َغاػي،جاٍع

 .27، م 2009ًاهىن الشاوي  29، الؿىت الؿاصؾت ، الخمِـ 1567( "الضؾخىع" )صخُكت(، بؿضاص، الػضص  (70

 .27( اإلاهضع هكؿه، م  (71

ه، (72 سه وعؾالخه،)الهاَغة:ص.م ، ( مدمىص ابى عٍّ  .15، م م(1958ظماُ الضًً الاقؿاوي،جاٍع

 .36( غبض الغخمً الغاقعي، اإلاهضع الؿابو، م  73

 .84( الضيخىعة لُُكت دمحم ؾالم، اإلاهضع الؿابو، م (74
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ٌمـــه بٌثــرة جــضزل الاظاهـــب فــي قــاون مهـــغ وجمحــز خ 1879الــى1863( الخــضًىي اؾــماغُل: بـــً ؾــػُض باقــا, خٌـــم مهــغ للمــضة مـــً  75)

 غً اؾالُب الهؿىة والكضة في اؾخدهالها, اياقت الى الكؿـاص الاصاعي اإلاخمشـل 
ً
الضازلُت والخاعظُت, ويثرة الًغاثب اإلاكغويت, قًال

الكـــػب الـــى الخـــظمغ ببُـــؼ الىظـــاثل فـــي ظهـــاػ الاصاعة, ايـــاقت الـــى خـــضور الٍـــىاعر الُبُػُـــت ًـــاالمغاى والاوبئـــت والكًُـــاهاث ممـــا اصي ب

ــــض ًىظغ:الــــضيخىعة  لُُكـــــت دمحم  ــــان للؿــــُض الؿــــُض ألاقؿـــــاوي صوع يبحــــر فــــي زلــــؼ اؾــــماغُل وجىلُـــــت ابىــــه جىقُــــو مٍاهه,للمٍؼ والكــــٍىي, ًو

 .36-5ؾالم,اإلاهضع الؿابو ,م

الٍاجبت,)ظامػـــــت  خؿـــــىحن الهـــــافي،الاججاَاث الانـــــالخُت فـــــي الكٌغالؿُاســـــ ي الاؾـــــالمي اإلاػام,عؾـــــالت ماظؿـــــخحر مُبىغـــــت بااللـــــت( 76)

ت، مهضعؾابو، م35م (، م2006َـ/1427الٍىقت:ًلُت الاصاب،,  .105؛مدمىص ؤبى ٍع

 .82( الضيخىعة  لُُكت دمحم ؾالم, اإلاهضع الؿابو, م 77)

ــت ظــاءث الــى مهــغ فــي الػــام Gave( بػشــت ) (78 م لكدــو مالُــت مهــغ, ونــض انترخــذ البػشــت اوكــاء مهــلخت للغنابــت 1875(: بػشــت اهجلحًز

ــض ًىظــغ: اخمـض امحن,ػغمــاء الانــالح فــي  غلـى  الا بمىاقهتهـا. للمٍؼ
ً
مالُتهــا لؿــغى انـالخها, وان ًسًــؼ الخــضًىي إلاكـىعتها, وال ٌػهــض نغيــا

 .69م(, م1971،) الهاَغة:ص.م،3الػهغ الخضًض، ٍ

حن اخـضَما اهجلحـزي لـىػاعة اإلاالُــت م, والـظي صزـل فـي وػاعجـه ازىـان مـً الـىػعاء الاوعبُـ1879( هىبـاع باقـا :عثـِـ الـىػاعة فـي مهـغ غـام  (79

ت اط جــــىلى َــــظان الــــىػٍغان الغنابــــت غلــــى  والازــــغ قغوســــ ي لــــىػاعة الاقــــؿاُ, قٍاهــــذ جلــــَ بمشابــــت خٍىمــــت اظىبُــــت صازــــل الخٍىمــــت اإلاهــــٍغ

ػها, ًىظغ: اخمض امحن , اإلاهضع الؿابو,م  69الاًغاصاث الػامت للخٍىمت ويظلَ مكاَع

بت، البهي ،الضيخىعدمحم ،الكٌغ الا  ( 80  م(،1973ؾالمي الخضًض ونلخه باالؾخػماعالؿغبي،)الهاَغة:مٌخبت َو

 .75, م   

ًاجــب لؿـىي صـخافي خهــىقي, ولـض فـي صمكــو فـي َــى ؾـلُم بـً ظــغظِـ الػىجـىعي الضمكـهيؾـلُم غىجـىعي : ( 81) اًــاع  21, اصًــب قـاغغ 

ـــضة "1272م /1856 مـــغاة الكـــغم"ومجلت "مـــغاة الازـــالم" واقـــخؿل َــــ وعخـــل الـــى مهـــغ واوكـــإ مجلـــت "الكـــكاء" بالهـــاَغة, زـــم اؾــــ ظٍغ

 باملجمؼ الػغبي الؿىعي, جىفي في صمكو فـي 
ً
 10باملخاماة وازغ مىهب جىالٍ الاصغاء الػام لضي مدٌمت الخمُحز الؿىعي واهخسب غًىا

غ الكـــغص والكـــػغ اإلاهـــغي 1352م/1933جمـــىػ  "," ســـخغ َـــاعوث"," َــــ, ومـــً ازـــاٍع "يجـــز الىـــاظم ومهـــباح الهـــاهم فـــي قهـــه اللؿـــت", "الجـــَى

ض ًىظغ :غمغ عيا يدالت, , اإلاهضع الؿابو,م  .247قلؿكت الخُاُ"," جهًت الكػغ" للمٍؼ

 . 160 -159,م 157؛ ؤهىع الجىضي, مجالـ ألاقؿاوي,اإلاهضعالؿابو, الػضص 239ؤمحن,امهضعؾابو, م (غشمان 82)

 ( http://www.snjd.com"ؤهترهذ"  ألاقؿاوي مهلح عؾم الجضُ , )اإلاىنؼ(, )( 83)

ــضان: ولــض فــي بحــروث فــي الػــام ( 84) ٌُــت فــي الػــام  1861ظغجــي ٍػ ونبــل مباقــغجه بضعاؾــخه فــي  1881وصزــل ًلُــت الُــب فــي الجامػــت الامٍغ

ـــضة الؼمـــان وفـــي الػـــام  ـــغ ظٍغ ٌُـــت طَـــب الـــى مهـــغ وجـــىلى جدٍغ   1885الجامػـــت الامٍغ
ً
فـــي املجمـــؼ الػلمـــي  ؾـــاقغ الـــى بحـــروث وغـــحن غًـــىا

  1941انـضع مجلـت الهـالُ . جـىفي غـام  1892غاص الى مهغ قدؿلم اصاعة مجلت "اإلاهخُل" وفي الػام  1886االكغقي, وفي الػام 
ً
ـا م, جاًع

ش الخمـــضن الاؾـــالمي" زمؿـــت اظـــؼاء و"جـــغاظم  ش مهـــغ الخـــضًض" ظـــؼءان ,و"جـــاٍع الػضًـــض مـــً اإلاالكـــاث والخهـــاهُل الٌشحـــرة, مجهـــا "جـــاٍع

http://www.snjd.com/
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ـــض مكــا ـــا, ولـــه ازيخـــان وغكـــغون عواًـــت مُبىغـــت .للمٍؼ بهـــاث الامـــم" وؾحَر ش اصاب الػغبُـــت" اعبػـــت اظـــؼاء "َو َحر الكـــغم" ظـــؼءان و"جـــاٍع

,)الهـاَغة:بال، 2ًىظغ: زحر الـضًً الؼعيلـي، الاغـالم القـهغ عظـاُ ووؿـاء الػـغب واإلاؿـخػغبحن فـي الجاَلُـت وؤلاؾـالم والػهـغ الخـضًض, ط

ش الاصب الػغبي في الػغام,ط109 109-108م(,م1927/1928  .71-70م( م1962,)بؿضاص:ص.م, 2؛الػؼاوي،غباؽ، جاٍع

عاجــــي، الــــضيخىع مدؿــــً، الؿــــُض ظمــــاُ الــــضًً والخغيــــت ؤلانــــالخُت والىخــــضة ؤلاؾــــالمُت،" "اقــــام الخًــــاعة ؤلاؾــــالمُت"،) مجلــــت(، ( 85)

؛ غشمـان امـحن , اإلاهـضع 332ىقي, مهـضع ؾـابو,، م،م؛غمغ الضؾـ275, 2005ؤًلُى  24ٌ/1426قػبان  19َهغان، الؿىت الشالشت ، 

 . 231الؿابو , م 

ت الكػبُت الٌبري في مهغ ؾىت  86) والتي ناصَا الًابِ  اخمض غغابي يض اؾـدبضاص الخـضًىي  1881( الشىعة الػغابُت: الشىعة الػؿٌٍغ

ًان  ُاوي غلى قاون مهغ, و ىُحن وؾُُغة الاؾخػماع البًر للؿُض ظماُ الضًً الؿُض ألاقؿـاوي وجالمظجـه جىقُو اإلاُلو وايُهاصٍ للَى

ــض ًىظــغ: دمحم غهــام اإلا م, للمٍؼ  فــي الخمهُــض للشــىعة بــاعائهم واقٍــاَع
ً
 يبحــرا

ً
ل ي صوعا غقــضي, امشــاُ دمحم غبــضٍ وغبــضج الىــضًم وابــغاَُم اإلاــٍى

ا في جُىع الكػب وجهًخه,) الهاَغة: صاع اإلاػاعف,   .128م(,م1958الشىعة الػغابُت وازَغ

ه، مهضع ؾابو , م 87)  .34؛خؿىحن الهافي،اإلاهضع الؿابو،م 101(مدمىص ؤبى ٍع

ت,اإلاهضع هكؿه, م 88)  101( مدمىص ابى ٍع

ش ألاؾخاط الامام دمحم غبضٍ،طدمحم عقُض عيا,(89)  .  47- 46م(  م1931،) الهاَغة:ص.م ، 1جاٍع

؛الـــضيخىعغؼة نغوـــي, اإلاهـــضع الؿـــابو, 22م,(، م1940ع الهـــالُ,غشمـــان امـــحن, ظمـــاُ الـــضًً الاقؿـــاوي عاثـــض الكٌـــغ اإلاهـــغي, )الهـــاَغة,:صا (90)

 .267م

تي، مػض نابغ، (91 ظماُ الضًً الاقؿاوي وجإزحٍر في الكٌغ الؿُاس ي الػغاقي، ؤَغوخـت صيخـىعاٍ مُبىغـت بااللـت الٍاجبت،)ظامػـت (  الخٌٍغ

 .21م   1990بؿضاص: ًلُت الاصاب،

 .84، مهضع ؾابو،م( ظماُ الضًً ألاقؿاوي، الىخضة الاؾالمُت (92

ُـاوي ولـض فـي  (Salisbury)( ؾالؼبىعي:  (93  للهىـض فـي الػـام 1854، صزـل البرإلاـان فـي الػـام 1830: ؾُاسـ ي بٍغ
ً
م، ؤنـبذ 1866م غـحن وػٍـغا

 للخاعظُـــت للمـــضة )
ً
 لخـــؼب املخـــاقظحن بػـــض وقـــاة صػعاثُلـــي فـــي الػـــام 1880-1878وػٍـــغا

ً
 للـــىػعاء للكتـــر 1881(، وػغُمـــا

ً
اث م، ؤنـــبذ عثِؿـــا

 )1892-1886( و )1885-1886)
ً
 .Encyclopedia Britannica, vol.3, Pم.للخكانـُل ًىظـغ: 1903(, جـىفي فـي آب 1902-1895( وؤزحـرا

312.   

ُـاوي يخــىم،ومكٌغ ؾُاســ ي مخمىُــو ،ازخاعجــه Sir Drummond Wolff( الؿـحراػمىهض وولــل ) (94 (: َجـري صػمىهــض وولــل: حهــىصي بٍغ

ُاهُت ؾكحرا لها في اًغان في الػام اعونت وػاعة الخاعظُت ال ـا للؿـكحر الغوسـ ي  1988بًر بضال مً الؿحر ؤعزغ هٍُلؿىن لٍي ًٍىن هـضا نٍى

ُــاهحن فــي اًــغان .ًىظــغ : ابــى الهاؾــم َــاَغي ،  1887)صولٍــى عويـــ (الــظي نــضم الــى َهــغان فــي الػــام  ــان مــً اقًــل اإلاــىظكحن البًر ًو

ش عوابــِ باػعًــاوي وؾُاســ ي اًــغان واهٍلــِ  .Erther M؛ 510َـــ ( ،م1354ـ صع نــغن هــىػ صَــم مُالصي,ظلــض ظهــاعم,)تهغان، ص.م,جــاٍع

Russo, Persian Commerciel  Relations , 1828-1914, Calnesville, Florida, 1965, P26 
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باب الخُـــــاة م لــــضغىة ألامــــم الاؾــــالمُت الـــــى الاجدــــاص والخًــــامً وألازــــظ بإؾــــ1879( ظمػُــــت الػــــغوة الــــىزهى: جإلكــــذ فــــي مهـــــغ ؾــــىت  (95

ًاهـذ جًـم ظماغـت مـً ؤنُـاب الػـالم الاؾـالمي ويبراثـه، وهـي  ـغ مهـغ والؿـىصان مـً الاخـخالُ، و والجهًت، ومجاَـضة الاؾـخػماع، وجدٍغ

ــض ًىظـــغ: دمحم غمــاعة، ظمــاُ الـــضًً ..، الاغمــاُ الٍاملـــت  ــضة لخٍـــىن لؿــان خالها.للمٍؼ التــي غهــضث الـــى ظمــاُ الــضًً ألاقؿـــاوي بانــضاع ظٍغ

 .58؛ الضيخىعمدمىص ناؾم، اإلاهضع الؿابو، م  133-129ؾابو، م ،، مهضع 1ط

 .(http://www.ar.wikipedia.org)( ظماُ الضًً ألاقؿاوي، ))اهترهذ((، )اإلاىنؼ(،  96(

ل الغضـ ي )ث  97) م ًًم مجمىغت زُب ؤلامام غلي بً ؤبي َالب )ع( وعؾاثله ونهـاع ؤنىالـه، ظمػهـا الكـٍغ ُّ ( )ههج البالؾت(: يخاب ن

ــض 406 (، ونــض قــغخذ غــضة قــغوخاث, ؤَمهــا قــغح بــً ؤبــي الخضًــض اإلاؿؼلــي، وقــغح يمــاُ الــضًً البدغاوــي وقــغح الكــُش دمحم غبــضٍ، للمٍؼ

ـان،) نم:ماؾؿـت صاع  ٍؼ ًىظغ: الهالح،الضيخىع نب ي، ههج البالؾت، حػلُو وقهغؾت الضيخىعنب ي الهـالح، جدهُـو الكـُش قـاعؽ جبًر

 .22-11َـ(,م 1410ظىاص، في ظالُ ههج البالؾت، )بحروث:, صاع الجُل، َـ (،؛مؿىُت، دمحم  1425الهجغة، 

تي، اإلاهضع الؿابو، م  98)  .65( مػض نابغ الخٌٍغ

ت الػامــــــت، (  الخىكي،الضيخىعخؿــــــً ،  (99 ؛ اخمــــــض امــــــحن، اإلاهــــــضع  28(، م  م1999ظمــــــاُ الــــــضًً الاقؿاوي،)الهاَغة:الهُئــــــت اإلاهــــــٍغ

 .85الؿابو، م 

ـ، الػضص (" الػغوٍ الىزهى"  (100  .125م,م1883,غام  1,) مجلت(، باَع

 .189(الػغوة الىزهى،اإلاهضع الؿابو،م (101

تي، اإلاهضع الؿابو، م  (102  .66( مػض نابغالخٌٍغ

(: مجتهض وقهُه قُعي ولض في ؾامغاء، عاثض الانالح والخدٍغٌ يض الجمىص 1967-1884( َبت الضًً الخؿُني)الكهغؾخاوي( ) 103) 

غوخاث الؿُض ظماُ الضًً ألاقؿاوي، قاعى في الضًني، له مىانل ما   بإقٍاع َو
ً
ٍضة للشىعجحن الضؾخىعٍت في اًغان وجغيُا، جإزغ ظضا

ُاوي، ؤنضع مجلت "الػلم" في الػام 1915مػغيت الكػُبت في الػام  ً يض الاخخالُ البًر ض ًىظغ:دمحم بانغ 1910م وزىعة الػكٍغ .للمٍؼ

ت ومىانكه الؿُاؾُت،)بؿضاص:قغيت الخؿام للُباغت،البهاصلي، الؿُض َبت الضًً الكهغؾخاوي  28-25م(،م 02000، آزاٍع الكٌٍغ

سُت غىض َبت الضًً الكهغؾخاوي،)بؿضاص:صاع الكاون الشهاقُت الػامت،  -21م(،م 2008؛اؾماغُل َه الجابغي، مىهج الٌخابت الخاٍع

23. 

، وحػلم الهغاءة  1865بً الهاصي الىسعي  في مضًىت الٍاظمُت غام ولض غبض املخؿً بً دمحم بً غلي بً املخؿً بً دمحم بً نالح  ( 104

والٌخابت في مجالؿها، واقخؿل مؼ ابه في الخجاعة زم جغيها مدترقا الؼعاغت وقكل قحها زم اخترف الكػغ يخابت ونغاءة قدكظ ؾكغة 

ى نبي في ظل ؤزُه الاصًب دمحم خؿحن الٍاظمي، ازظ زهاقخه  غلى اًضي ؤؾ ً ،مً ابغػَم في خُاجه ، الكاغغ الاف بِذ َو اجظة يشحًر

ى قاغغ الهغن الخاؾؼ غكغ، واإلاهلح ظماُ  ًان مهُما في الٍاظمُتة،َو الكُش ظابغ الٍاظمي والؿُض ببغاَُم الُباَباجي غىضما 

ت الخٌم الػشماوي الضًً الاقؿاوي الظي انام في الٍاظمُت عصخا مً الؼمً ، وإلاا هكي الاقؿاوي مً بؿضاص ؾاع الٍاظمي غلى ههجه  في حػٍغ

بػض وقاة الاقؿاوي بؿىت واخضة نانضا اًغان قالهىض قمهغ وهي مهٍغ ألازحر قاخخكى به الكػغاء  1898قًُو غلُه قهاظغ ؾىت 
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ً ويخب  جىفي ؾىت  وصقً في مهغ ،ًىظغ:  1935والاصباء الٌباع ويظلَ اإلاهلح دمحم غبضةٍ، غغف باعججاله الكػغ، له مجمىغت صواٍو

ً ، طاإلا  . 136( ، م 1995، ) بؿضاص ، صاع الكاون الشهاقُت الػامت ، 1ُبعي ،خمُض ، مىؾىوغت اغالم الػغام في الهغن الػكٍغ

م بً دمحم عيا بً دمحم خؿً الؼهجـاوي, مجتهـض امـامي مـً غلمـاء الىجـل، ولـض فـي  105) م الؼهجاوي :َى الكُش غبض الٌٍغ ( الكُش غبض الٌٍغ

ــى غغبــي َـاظغ ظــضٍ الــى ػهجـان بضاًــت الهـغن الخاؾــؼ غكــغ بػـض ازــخالُ الامــً فـي الىجــل هدُجــت 1304ٌ/1887ػهجـان بــاًغان غـام ) م( َو

ـــابُحن، ازـــظ اولُاجـــه الكههُـــت والانـــىلُت غلـــى ؤؾـــاجظة بلضجـــه زـــم َـــاظغ الـــى َهـــغان وجخلمـــظ بهـــا زـــم الـــى الىجـــل الاقـــغف ؾـــىت)  ؾـــاعاث الَى

ً غامـا، زـم م(في طعوة جهاغض الشـىعة الضؾـخىعٍت ؤلا1908ًٌ/1326 غاهُـت . هـاُ  بظـاػة الاظتهـاص مـً قُاخـل غهـٍغ نبـل ان ًبلــ الػكـٍغ

انــبذ غاإلاـــا ٌكـــاع الُـــه بالبىـــان ومـــً مغاظـــؼ الخهلُـــض للمؿــلمحن والكـــُػت الامامُـــت فـــي ألانُـــاع الػغبُـــت ،والهىـــض، والبايؿـــخان ، واًـــغان ، 

ـــا، لـــه مالكـــاث باللؿـــت الكاعؾـــُت  هُـــا  والهـــحن وؾحَر والاعوصًـــت بيـــاقت الـــى الػغبُت،لـــه ازـــغ مهـــم فـــي الـــضغىة الـــى الىخـــضة والاقؿـــان ، واقٍغ

ــــب بــــحن اإلاـــــظاَب ،جــــىفي فــــي الىجــــل الاقـــــغف فــــي ظمــــاصي الشاهُــــت غـــــم  ــــض ًىظــــغ: الامُنـــــي ، دمحم 1970ٌ/1388ؤلاؾــــالمُت والخهٍغ م،  للمٍؼ

الؼعيلـي ، زحـر الـضًً ، اإلاهـضع ؛ 642م ، م1992،)الىجل الاقغف: مُبػـت الؿـغي،2،طمعجم سحاٌ الفىش والادب في الىجفَاصي،

 .56، م 4الؿابو ، ط

 .67م  10؛ غلي الخاناوي، اإلاهضع الؿابو,ط 42(  عاجي، الضيخىع مدؿً، مهضع ؾابو، م  106)

 .10م(،م1929(دمحم مهضي الػلىي، هابؿت الػغام، جصخُذ وحػلُو خؿً الخؿُني،) بؿضاص:مُبػت آلاصاب ،  107)

ش الىجل الاقغف ،ط(الخٌُم ، الضيخىع خؿً غِس ى، ا108 ، نالث الىجل بالخىػاث الػلمُت الػغبُت،) نم: اإلاٌخبت 12إلاكهل في جاٍع

ت ،  .؛املخؼومي ، الضيخىع، مؿاَمت الىجل في الجهًت ألاصبُت الخضًشت ،" الؿغي " ،) مجلت 181-179م(، نو 2006ٌ/ 1430الخُضٍع

 .1261م، م 1941ٌ/1360(، الؿىت الشاهُت،  75-74(، الىجل الاقغف ، الػضصان ) 

 اإلاطادس واإلاشاحع

 ؤوال: الىزائم

ش الىزُهت آب 6( لل)19157ؤعقُل عثاؾت الىػعاء) اؾُىبُى (،بعاصة صازلُت ،عنم الىزُهت)  -1 ت ,جاٍع  م 1854(, غؿٌٍغ

ح الجامعُت  زاهُا: الشظائل والاطاٍس

إلاػانغ, عؾالت ماظؿخحر مُبىغت بااللت الهافي,خؿىحن غلي,الاججاَاث الانالخُت في الكٌغ الؿُاس ي الاؾالمي ا -1

 م ( .2006َـ/1427الٍاجبت,)ظامػت الٍىقت:ًلُت الاصاب ,

تي ، مػض نابغ،ظماُ الضًً الاقؿاوي وجإزحٍر في الكٌغ الؿُاس ي الػغاقي، ؤَغوخت صيخىعاٍ مُبىغت بااللت  -3 الخٌٍغ

 (.1990الٍاجبت،)ظامػت بؿضاص: ًلُت الاصاب،

ؿحن,هاَضة خؿحن غ -3 ش الىجل في الػهض الػشماوي الازحر َو ,اَغوخت صيخىعاٍ مُبىغت بااللت الٍاجبت,) 1917-1831لي,جاٍع

 م (1999َـ/1420ظامػت بؿضاص:ًلُت التربُت/ابً عقض,

 العشبُت:–ؤ    زالثا: اإلاشاحع العشبُت واإلاعشبت:

غفي ؤلاؾالم، )بحروث:صاعغمغابىالىهغللخإلُل والتر  .1  م(.1968ظمت، ابىالىهغ,غمغ،ػغماء الخدٍغ

سه وعؾالخه،)الهاَغة:ص.م ،  .2 ت,مدمىص،ظماُ الضًً الاقؿاوي،جاٍع  م(..1958ابى ٍع
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 م( 1999َـ/ 1420الاؾضي,مسخاع،ظماُ الضًً الاقؿاوي،همىطط لم ًخٌغع،)بحروث:صاعالهاصي،  .3

 َـ ( . 1385آلانكي,دمحم مهضي،مضعؾت الىجل وجُىع الخغيت الانالخُت قحها،)الىجل الاقغف:مُبػت الىػمان ،  .4

ت ومىانكه الؿُاؾُت،)بؿضاص:قغيت الخؿام للُباغت ، .5  م(.2000البهاصلي ،دمحم بانغ،الؿُضَبت الضًً الكهغؾخاوي، ازاٍع الكٌٍغ

سُت غىض الؿُض َبت الضًً الكهغؾخاوي،) بؿضاص : صاع الكاون الشهاقُت الػامت  .6 الجابغي، بؾماغُل َه،مىهج الٌخابت الخاٍع

 م(.2008،

 م ( . 1923َـ / 1325اُ الضًً،الىخضة الاؾالمُت،لجىت الكبِبت الؿىعٍت في الهاَغة،)الهاَغة:مُبػت الاهىاع،الاقؿاوي,ظم .7

 م(  . 1940امحن ,غشمان ،ظماُ الضًً الاقؿاوي عاثض الكٌغاإلاهغي،)الهاَغة:صاع الهالُ،  .8

 (  م1971،) الهاَغة:ص.م، 3ؤمحن, الضيخىعاخمض، ػغماء الانالح في الػهغ الخضًض، ٍ .9

بت،  .10  م (. .1973البهي,الضيخىعدمحم،الكٌغ الاؾالمي الخضًض ونلخه باالؾخػماعالؿغبي،)الهاَغة:مٌخبت َو

ً الاؾالمُحن،)َهغان:اإلاػاوهُت الشهاقُت  .11 ظماُ الضًً الاقؿاوي واإلاكغوع الانالحي مجمىغت مهاالث، هسبت مً الػلماء واإلاكٌٍغ

ب بحن اإلاظاَب الاؾالم  م( . 2004َـ / 1425ُت، للمجمؼ الػلمي للخهٍغ

غة مٌُىف، الكٌغ الؿُاس ي في اإلاكغم الػغبي ؤوازغ الهغن الخاؾؼ غكغ ختى الػام  .12 م ،)بؿضاص:صاع 1914الجىعاوي,غبض الَؼ

 م(.2001الكاون الشهاقُت الػامت، 

ش الىجل الاقغف،ط .13 ت ، 12الخٌُم,الضيخىعخؿً غِس ى،اإلاكهل في جاٍع  .  م(.2006ٌ/1430،)نم:اإلاٌخبت الخُضٍع

ت الػامت،  .14  م(.  1999الخىكي,الضيخىعخؿً،ظماُ الضًً الاقؿاوي،)الهاَغة:الهُئت اإلاهٍغ

ت، 1الخاناوي,غلي،قػغاءالؿغي،ط .15  م(  1955َـ/ 1374،)الىجل الاقغف:اإلاُبػت الخُضٍع

 م(. 1963،)بؿضاص:مُبػت اإلاػاعف ، 1الخلُلي,ظػكغ،ٌَظا غغقتهم،ط .16

ػذ، ،)َهغان:مُبػت 3========،ٌَظاغغقتهم،ط .17  م(.  2005َـ / 1426قَغ

 م(. 1966،)بحروث:صاع الٍاجب الػغبي، 1الضؾىقي,غمغ، في الاصب الخضًض ،ط .18

 م(. 1967م،)الهاَغة: صاع الٍاجب الػغبي، 1897-1838الغاقعي,غبض الغخمً،ظماُ الضًً الاقؿاوي باغض جهًت الكغم  .19

اح، اًغان في غهض دمحم غلي قاٍ   .20 م ٍع سُت في الخُىعاث الؿُاؾُت الضازلُت،مغاظػت 1909-1907الكخالوي،نباح يٍغ ، صعاؾت جاٍع

 (.2012ألاؾخاط الضيخىع خؿحن خمض غبض ج الهىالؽ،) الىجل الاقغف:صاع الخمُمي للُباغت واليكغ والخىػَؼ ،

ألاؾخاط الضيخىع  =====،= = = ========، ظماُ الضًً الاقؿاوي والػغام صعاؾت جدلُلُت في الخإزحر والخإزغ اإلاخباصُ، مغاظػت .21

 (.2014يماُ مظهغ اخمض،) بحروث : صاع الػاعف للُباغت واليكغ والخىػَؼ ، 

ش ألاؾخاط الامام دمحم غبضٍ،ط .22  م( .1931،) الهاَغة:ص.م ، 1عيا، عقُض، جاٍع

ضان,ظغجي ،بىاة الجهًت الػغبُت ،)الهاَغة، صاع الهالُ، بال ( .23  .  ٍػ
 م(. 2004ماغُت في الشىعة الػغابُت ،الجظوع والاخضار،)الهاَغة:مٌخبت مضبىلي، ؾالم,الضيخىعٍ لُُكت دمحم،الهىي الاظخ .24

ـ للٌخب واليكغ،  .25 اى الَغ  م ( . 1987قلل,الضيخىعغلي،ؾلؿلت الاغماُ املجهىلت ظماُ الضًً الاقؿاوي،)لىضن:ٍع

 م  (. 1969قمِـ,غبض اإلاىػم،ؾكحر ج ظماُ الضًً الاقؿاوي،)الهاَغة:مُبىغاث ظماغت الامىاء،  .26

ان،)نم:ماؾؿت صاع الهجغة ،  .27 ٍؼ الهالح,الضيخىعنب ي،ههج البالؾت،حػلُو وقهغؾذ،جدهُو الكُش قاعؽ جبًر

 َـ ( . 1425
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غبض املجُض,دمحم ؾػُض)ؾػُض اقؿاوي(،هابؿت الكغم الؿُضظماُ الضًً الاقؿاوي،ؾلؿلت مظاَب  .28

 م (.1967َـ/ 1386وشخهُاث،)الهاَغة:صاع الٍاجب الػغبي للُباغت واليل، 

ت للُباغت،  .29  م ( . 1977الػبُه,مدمىص،ظماُ الضًً الاقؿاوي في بؿضاص ،)بؿضاص:صاعالخٍغ

ش الاصب الػغبي في الػغام،ط .30  م(.. 1962،)بؿضاص:ص.م ، 2الػؼاوي,غباؽ، جاٍع

 م  (.1929الػلىي,دمحم مهضي،هابؿت الػغام،جصخُذ وحػلُو خؿً الخؿُني،)بؿضاص:مُبػت الاصاب , .31

 م(. 1984 ،ظماُ الضًً الاقؿاوي مىنظ الكغم وقُلؿىف الاؾالم،)بحروث:صاع الىخضة للُباغت ، غماعة,الضيخىعدمحم .32

 م ( .1976،) بحروث:اإلااؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليكغ، 2، 2ٍ-1الاغماُ الٍاملت، ط–==========،ظماُ الضًً الاقؿاوي .33

ت ،ص.ث(. ناؾم,الضيخىعمدمىص ،ظماُ الضًً الاقؿاوي،خُاجه وقلؿكخه،)الهاَغ  .34  ة:مٌخبت الاهجلىاإلاهٍغ

ني للشهاقت  .35 ذ:املجلـ الَى ت في قجغ الجهًت الػغبُت الخضًشت ،ؾلؿلت غالم اإلاػغقت،ا)لٍٍى نغوي,الضيخىعغؼث،الػضالت والخٍغ

 م (. 1980َـ/ 1400والكىىن والاصاب ، 

ت، جدهُو ظىصث  .36 ت في الُبهاث الجػكٍغ الهؼوٍني،)بحروث:صاع البُان لليكغ ًاقل الؿُاء,الكُش دمحم خؿحن،الػبهاث الػىبًر

 م (  .1998والخىػَؼ ، 

 م(.   1980م، )بحروث:مُبػت ابً عقض ، 1980-1906مجظوب,َالُ،اًغان مً الشىعة الضؾخىعٍت ختى الشىعة الاؾالمُت  .37

ا،ط .38  م ( . .1955َـ / 1374،)الىجل الاقغف:اإلاُبػت الػلمُت، 2مدبىبت,الكُش ظػكغبانغ،ماض ي الىجل وخايَغ

ت الشاهُت ا .39 ملخمىصي,مجخبى,في طيغي الكُش الاههاعي،الاماهت الػامت للماجمغالػالمي بمىاؾبت الظيغي اإلائٍى

 َـ(.1373إلاُالصالكُش الاغظم الاههاعي،)نم:مُبػت بانغي، 

 م.(. 1931املخؼومي,دمحم،زاَغاث ظماُ الضًً الاقؿاوي،)بحروث:اإلاُبػت الػلمُت، .40

افي جُىعالكػب وجهًخه،)لهاَغة: صاعاإلاػاعف، اإلاغقضي,دمحم غهام،الشىعة الػغا .41  م.   1958بُت وازَغ

 َـ.(.1410مؿىُت,دمحم ظىاص، في ظالُ ههج البالؾت ،)بحروث:صاع الجبل،  .42

 (.1973،) بحروث: بال، 1918مىس ى، الضيخىع مىحر قابَ، الكٌغ الػغبي في الػهغ الخضًض مً الهغن الشامً غكغوختى الػام  .43

صعاؾت ههضًت  –الهاخب، خغيت الكػغ في الىجل الاقغف واَىاٍع زالُ الهغن الغابؼ غكغ الهجغي اإلاىؾىي,الضيخىعغبض  .44

غاء ،   م (. 1988َـ /1418،)بحروث:صاع الَؼ

الىعصي,الضيخىع غلي ، الكُلؿىف الشاثغ الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي ،جدهُو وجهضًم غبض الخؿحن الهال ي ،)بحروث: ماؾؿت  .45

 م(. 2009البالؽ ، 

ش الػغام الخضًض،  طا .46  م(.2005،)بحروث: صاع الغاقض ،  2، 3ٍ،ط1لىعصي,الضيخىعغلي،ملخاث اظخماغُت مً جاٍع

ت والؿُاؾُت في الػغام  .47 ،)بؿضاص : مٌخبت 1932-1908الىهحري،ؤ.ص غبض الغػام،صوع املجضصًً في الخغيت الكٌٍغ

 (.2012غضهان، 

 .اإلاعشبت:-ب

م غؼنُى ،1939ٍ-1798غ الجهًت خىعاوي ، البرث، الكٌغ الػغبي في غه .1  م(1977، ) بحروث: صاع الجهاع ، 3،جغظمت يٍغ

 (.1966ظب،َاملخىن،الاججاَاث الخضًشت في ؤلاؾالم،جغظمت َاقم الخؿُني)بحروث:صاعالخُاة ، .2

زان,محرػا لُل ج،الؿُض ظماُ الضًً ألاؾض ؤباصي اإلاػغوف باالقؿاوي،جغظمت غً الكاعؾُت ونضمه وغلو غلُه  .3

ت، ناص  م ( . 1957َـ / 1376م وكإة وص.غبض الىػُم خؿىحن،)الهاَغة:مٌخبت ألاهجلىاإلاهٍغ
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اب،) لىضن:صاعالبالم، 1921-1908الػُُت,ؾؿان،الػغام وكإة الضولت  .4  م (  .1988م ،جغظمت غُا غبض الَى

ًاث الاؾالمُت في الهغن الغابؼ غكغ الهجغي,جغظمت ناصم الػباصي,)بحروث:صا .5  م (.2001َـ/1422ع الهاصي,مُهغي,مغجض ى,الخغ

 سابعا: اإلاشاحع الفاسظُت:

ضة اػاؾىاص وػاعة زاعظت اهٍلِـ صوباٍع ؾُض ظماُ الضًً ؤؾض اباصي ,)ت .1 هغان:يخابساهت ملي اًغان زؿغوقاهي,َاصي,جغظمت يٍؼ

 (.َـ1379,

 م .1968عاثحن,اؾماغُل,خهىم بٌحران اهٍلـ صعاًغان,)تهغان:ظابساهت بهغوػ,  .2

ًاوي وؾُاس ي اًغان واهٍلِـ صع نغن هىػ صَم مُالصي,ظلض ظهاعم,)تهغان، ص.م,َاَغي,ابى الها .3 ش عوابِ باػع  َـ (..1354ؾم ,جاٍع

ت.-ؤ  خامعا: اإلاشاحع الاحىبُت:  اإلاشاحع الاهجليًز

1 - Elie Kedouri, AFGhani and ,ABDUH,Anessay on Religious unbelief and political Activism in modern Islam, London,1960. 

2- Erther M. Russo, Persian Commerciel Relation ,1828-1914 , Calnesville , Florida, 1. 

 

 اإلاعاحم واإلاىظىعاث واإلازهشاث: ظادظا:

 اإلاعاحم العشبُت واإلاعشبت. -ؤ    

 م (.1955،)الىجل الاقغف:مُبػت الىػمان ،  4خغػ الضًً,دمحم،م جم عظاُ الخضًض،ط .1

 م(.1940،)صمكو: ص.م ، 16،ط 17دؿً ، اغُان الكُػت ،مج ألامحن ، م .2

 م(1992،)الىجل الاقغف: مُبػت الؿغي،2،طالامُني،دمحم هادي، معجم سحاٌ الفىش والادب في الىجف  .3

 (،.1979،)بحروث : صاع الػلم للمالًحن، 2الؼعيلي,زحر الضًً، الاغالم ، ط .4

 4ٍ ،======================،4====، ======،=====، ط .5

 م(. 1428/2000،)بحروث:ماؾؿت الػاعف، 2-1الؿغوي,دمحم،مؼ غلماءالىجل الاقغف،ط .6

 م(.1975,)بحروث:صاعاخُاء الترار الػغبي,اطاع 3يداله,غمغعيا,م جم اإلاالكحن,ط .7

 اإلاىظىعاث العشبُت واإلاعشبت . -ج

ػذ,3الخلُلي ,ظػكغ،ٌَظا غغقتهم ط .1  م(.2005َـ/1426, )َهغان:مُبػت قَغ

 م.(1963,) بؿضاص: مُبػت الاعقاص,1ٌَظا غغقتهم,ط====,====، .2

،)بحروث:صاعالايىاء,13الضظُلي,ظػكغ,مىؾىغتالىجل الاقغف,ط .3  م(.1997َـ/1417،الهؿم ألاُو

 م(.1997َـ/1417الهؿم الشاوي,)بحروث:صاعالايىاء, -8====، ==،مىؾىغتالىجل الاقغف,ط .4

ش الصخاقت الػغبُت ,ط .5  م(.1914:اإلاُبػت الاصبُت,,) بحروث,2-1َغاػي,قُلُب صي,جاٍع

ً، ط .6  (.1995،) بؿضاص : صاع الكاون الشهاقُت الػامت، 1اإلاُبعي ، خمُض،مىؾىغت اغالم الػغام في الهغن الػكٍغ

،)نم:اللجىت الػلمُت في ماؾؿت الامام الهاصم )ع(، ص.ث.14"مىؾىغت َبهاث الكههاء"، ط .7  م(. 1980،الهؿم ألاُو

 اإلاىظىعاث الاحىبُت

1.Encyclopedia Britannica ,vol,3,1958.                                              

 اإلالاالث باللغت العشبُت -ظابعا: اإلالاالث والبحىر:ؤ
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ضة(,بؿضاص,ملخو صًمهغاَُت ومجخمؼ مضوي ,الػضص) .2 اطاع  27(,1075الاقؿاوي,ظماُ الضًً صاغُت الانالح والجهًت,"الهباح")ظٍغ

 .َـ1428عبُؼ اُو  8م/2007

 م.1994َـ/1415(, 1امحن,غشمان, ظماُ الضًً الاقؿاوي والانالح, "اإلاغقض" )مجلت(, َهغان,الػضص) .3

اث مً الظايغة ..َل ؾًٌ الاقؿاوي في بؿضاص,"الجمهىعٍت")صخُكت(,بؿضاص,الػضص) .4 ظماصي 8(, 8037البراى,غبض الهاصع,طيٍغ

, ً زاوي,14َـ/1412الاُو  م.1991حكٍغ

ش والازاع ")مجلت(, البؿخاوي,مهضي ظىاص,وز .5 اثو ؾحر ميكىعة غً اإلاهاومت الػغبُت في الىجل اواؾِ الهغن الخاؾؼ غكغ ,"صعاؾاث في الخاٍع

 م.1991م.1991(, الؿىت 8بؿضاص ,مجلض )

ذ، الػضص) .6 ًاهىن اُو 1391(,قىاُ 157الجىضي,اهىع, مجالـ ظماُ الضًً الاقؿاوي,"الػغبي")مجلت(,الٍٍى  .م1971َـ/

,الجىاَغي,دمحم  .7  م.1927مهضي,جهًت الاصب الىجكي ," الخحرة" )مجلت(, الىجل الاقغف,الؿىت الاولى,املجلض الاُو

عمًان  10(10, الػضص)3الكامي,خؿحن ,الكُش الاههاعي صعاؾت في نُمه الػلمُت وظغوقه الاظخماغُت,"الكٌغ الجضًض") مجلت(, لىضن, الؿىت, .8

 م.1995َـ/قباٍ 1415

و الؿُض الاقؿاوي الانالحي,"الاؾخاط الجامعي")صخُكه(,الىجل الاقغف الػضص) الخٌُم ،الضيخىعخؿً يىءغلى .9 (,الؿىت 10ٍَغ

 م.2008َـ/اًلُى 1429الاولى,عمًان 

 م.1993هِؿان  14(,5219الخٌُم ،الضيخىعخؿً,ظماُ الضًً الاقؿاوي في الىجل, "الػغام")صخُكه(, بؿضاص,الػضص) .10

(,الاعبػاء 33ءاث ومىاظغاث في اللؿتوالاصاب, "الكغاث")صخُكه(,الىجل الاقغف,الػضص)الخٌُم,الضيخىعخؿً,بحن الهاَغةوبؿضاص لها .11

 م.1971ًاهىن اُو  6َـ/1421عمًان 10

( , طي الدجت 14(, الؿىت)81الؿػُض,خؿً,الؿُض ظماُ الضًً ؤؾض اباصي)اقؿاوي( خٌُم الكغم وباغض جهًت, "الخىخُض" )مجلت( الػضص ) .12

 .1996َـ/هِؿان 1416

ذ ,الػضص )نبُذ,ا .13 ت,"الػغبي" مجلت(,الٍٍى  1977(,اًلُى 226لضيخىعهبُل غامغ,الاقؿاوي في عوؾُا الهُهٍغ

ذ,الػضص) .14 ش,"الػغبي")مجلت(,الٍٍى غان 1390(, عبُؼ ؤُو 139نبُذ، الضيخىع هبُل, هضواث لها جاٍع ." ، )مجلت(،َهغان ، الػضص م 1970َـ/خٍؼ

 م،2005ؤًلُى  24ٌ/1426قػبان  19(،  3(، الؿىت)16)

عاجي، الضيخىع مدؿً، الؿُض ظماُ الضًً والخغيت ؤلانالخُت والىخضة ؤلاؾالمُت،" "اقام الخًاعة ؤلاؾالمُت"،) مجلت(، َهغان، الؿىت  .15

 .2005ؤًلُى  24ٌ/1426قػبان  19الشالشت ، 

 م..1978َـ/1398(, عبُؼ 7(, املجلض )1الػلىجي,غبض الخمُض,الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي, "اإلاىعص" )مجلت(, بؿضاص, الػضص) .16

ًاظم مػلت,صعاؾت الاقؿاوي في الىجل الاقغف,"الػغام")صخُكت(, بؿضاص , الػضص) .17  24َـ/1413عمًان  3(, الاعبػاء 5186املخامي,

 م.1993قباٍ 

اهُت، املخؼومي، الضيخى مهضي، مؿاَمت الىجل في الجهًت ألاصبُت الخضًشت ، " الؿغي "،) مجلت(، الىجل الاقغف، الؿىت الش .18

 م.1941ٌ / 1360( ، 75-74الػضصان ) 

ت: -ب (, 3غلي انؿغمال ظػكغ,الؿُض ظماُ الضًً الاقؿاوي,"الكٌغ الجضًض")مجلت(,لىضن,الؿىت الاولى, الػضص)-1 باللغت الاهيليًز

 ,)  َـ1314,عبُؼ الاُو ,1992ؾبخمبر)اًلُى

م, 2000غيؼ يغبالء للبدىر والضعاؾاث (, لىضن,اإلاغيؼ الاؾالمي في اهٍلترا, الىجل اؾهاماث في الخًاعة الاوؿاهُت ,) م-1 البحىر العشبُت: -ج

 .2ط-1ط
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 زامىا: الصخف واملجالث العشاكُت والعشبُت والاحىبُت:

 م .1927ًاهىن زاوي  29،  1" الخحرة ") مجلت (،املجلض الاُو ، ط .1

 م.2005ُ اًلى 24/ 1426قػبان19, 3,الؿىت 16"آقام الخًاعةؤلاؾالمُت")مجلت(,الػضص .2

 م.2008/اًلُى 1429،الؿىتألاولى،عمًان10"الاؾخاطالجامعي")صخُكت(، الىجل،الػضص .3

ً الشاوي 14َـ/1412ظماصي الاولى8, 8037"الجمهىعٍت")صخُكت(,بؿضاص,الػضص  .4  م. 1991حكٍغ

 .م.2009ًاهىن الشاوي 29،الؿىت الؿاصؾت،الخمِـ 1567"الضؾخىع")صخُكت(،بؿضاص،الػضص  .5

ضة( .6  .َـ.1428عبُؼ الاُو  8م/2007آطاع  27(،1075،بؿضاص،ملخو صًمهغاَُتومجخمؼ مضوي،)الػضص "الهباح")ظٍغ

 م. 1993هِؿان  14, 5219"الػغام" ) صخُكت(, بؿضاص, الػضص  .7

 م. 1993قباٍ  24َـ/1413عمًان 3, الاعبػاء 5186"الػغام" )صخُكت(, الػضص  .8

ذ ، الػضص  .9 غان 1390، عبُؼ ألاُو 139"الػغبي"  )مجلت( ، الٍٍى  م 1970َـ / خٍؼ
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 َـ.1398م/ 1978، عبُؼ 7، املجلض 1"اإلاىعص"  )مجلت( ،بؿضاص، الػضص .18
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ت،الػضص"مهغ" )صخُكت(،  .21  َـ.1295م / ظماصي الاولى  1878ايخىبغ  17 ،( 21(ؤلاؾٌىضٍع
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      The way technology has developed has forced a change in the industry whereby 

traditional translation skills must now be combined with technical ability. Some 

translation scholars have broadly considered the relationship between changes in 

technology and communication. Referring to the way computers have changed the 

way we write, read and think, and that has led to conceptual changes that challenge 

their definition of translation. The technology involves deep conceptual changes and 

therefore affects tasks. Thus, translators no longer think of themselves as just isolated 

ones, but as technical adapters/experts offering their performance to ever-increasing 

communication. This study is based on Rainer Schulte's assumption (1985) that 

translation calls for highly-qualified translators who need to be acquainted with the 

latest technology. 
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          1.Introduction 

 

    Technology extends human capacities. More general technologies are collections of tools. 

Some of    them affect our communications, and thus translation. The use of print technology from 

the fifteenth century supported the idea of the definitive translation, and thus notions of 

equivalence as a relation between fixed texts. Here shall be looked at translation tools that extend 

translators' capacities. These tools fundamentally affect communication. (Esselink,2000:www) 

The industrial applications of translation tools are based on the idea that translation is a word-

replacement activity. On the other hand translation theories since the 1980s have tended to see 

translators as communicators whose duties go beyond the replacement of source-text words; 

translators are employed to provide meaningful communication. Translation tools make this 

difficult. Indeed, they move translators back to the linguistic equivalence paradigms of the 1960s. 

Through the years translators'  work went through different stages, the reason for that goes to 

technological advances and communication. The relationship between translators and their 

clients plus the process of translators work have changed. This goes to the increasing in the 

amount of translated information and the development of translation tools. Studies say 

translation tools may increase and help translation to concentrate on what matters the most, but 

there are problems that accompany such advantages, these problems will be included in the 

solution. (Bedard,2000:www) 

Electronic communications have additionally been used to foster communications between 

translators, particularly via internet forums for professional translator. In these boards translators 

are very inclined to change advice, give tips, and generally discuss their work simply by reading 

the posted message, college students and commonly talk about their work to learn about 

translation and see the kind of help that experts supply each other. (Lockwood, 2000: 187-202) 

Translation scholars introduced the idea of the translator going beyond just transferring the 

language elements to paper. They saw the translator as actually reaching out and adopting the 

technology required to take a step further into previously uncharted territory into the realms of 

multimedia, software, video, and websites. (Schulte,1985:www) 

This study investigates the following question:  Do translators take advantage of being 

acquainted with the latest technical means to enrich their communicative abilities and develop 

their performance in the new age of technology? 

2. Literature Review 
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This part is devoted to discussing other studies conducted previously on the same topic in hand. 

In this part, advantages and disadvantages for translators, translation and transfer, equivalence, 

translation and communication, are going to be expressed generally. 

2.1. Advantages and Disadvantages for Translators 

Technology is no longer an option in today s' professional world; it is a necessity. Practically all 

translating is aided by way of computer systems. Further, the most progressive tools are likely the 

everyday ones that are not precise to translation: internet search engines, spell checkers , search 

and replace functions, and revision tools have had a large affect on all varieties of written 

communication. The advantages introduced by using technology are so remarkable that they 

cannot be refused. Translator tools operate the most repetitive tasks so that translators can focus 

on the most creative elements of translation. The smart use of machine translation have to 

suggest that our fine human efforts are centred where they are most wished . However, 

technology is not perfect, and translators have to be fully   aware of these shortcomings. Each new 

technology demands new investment, not simply in  purchasing  tools however also in gaining 

knowledge of how to use them. The investment one places in must be much less than the 

advantages one excepts to have, that the form of text corpora that  linguists  use to study. 

(Megal,2004:www) 

2.2. Translation and Transfer 

According to Alan Duff  “translation, as the process of conveying messages across linguistic and 

cultural barriers, is an eminently communicative activity”. And the truth that the twentieth 

century, the age of communication has additionally been called the age of translation support the 

fact that translation situates at the centre of this dynamic process. But, even if it belongs to the 

area of communication, translations show some variations with regard to the general model of 

communication which entails five stages: encoding, sending, transmission, reception, decoding. It 

appears that translation goes hand in hand with transfer, constantly supposing movement from a 

source language towards a target language, always having a certain effect on the target language 

audience. This brought about, “a sociology of reception” which proved that, as an intercultural 

phenomenon, translations have had a lively historical role in the configuration of the 

characteristics of a certain period. (Rodica,etal.2011,pp.1401-1841) 
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                      2.3. Equivalence  

           According to Susan Bassnett , “translation involves the rendering of a source language text 

into the  target language, so as to ensure that the surface meaning of the two will be 

approximately similar and the structures of the source language will be preserved as closely as 

possible, but not so closely that the target language structures will be seriously distorted”. The 

preservation of sure features from the original text brings us to the concept of equivalence. It is a 

well acknowledged truth that perfect equivalence is an ideal that can by no means be completely 

reached because, as Newmark showed, “each exercise of translation involves some kind of loss of 

meaning, the basic loss being a continuum between over translation (increased detail) and under 

translation (increased generalization)”. The loss, of whatever kind, have to constantly be 

diminished by means of making an attempt to discover the type of equivalence suitable to the text 

to be translated. But texts in diverse languages can be equivalent in various degrees, in respect of 

diverse levels of presentation (equivalence in respect of context, of semantics, grammar, lexis, etc.) 

and at various ranks (word-for-word, phrase-for-phrase, sentence-for-sentence). Different 

linguists determined various classifications of equivalence and of  kinds of translations. (Rodica, 

2006:www) 

 2.4. Translation and Communication                                                                             

      Language communication is an essential part of translation and, in addition, it reveals the 

following characteristics: 1 During the normal communication, the sender and receiver have 

identical keys, the sender symbolizes specific media content in the form of text, and the sender 

decodes the text with these keys to extract media content. Following the Harris effect, we 

understand from the media content the semantic value of the linguistic expression, which shows 

that the specified sequence of signals is capable of causing a specific action to affect the recipient, 

in line with the sender's desire. Matching the symbol keys in the sender and recipient's possession 

is a key element of communication within a single language framework. It is understood, 

however, that the keys to communication partners cannot be fully identical in reality. In other 

words, the matching of the symbols' keys is a relative match, because absolute congruence can 

contradict the nature of language, which constitutes a flexible system, Specific, ability to change. 

In ordinary languages, there is no connection in one sense, between physical and physiological 

aspects of the language. The absolute congruence of the symbols' keys, in addition to the above, 

hinders the variance of personal experience (linguistic and experience in dealing with the 
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surrounding world), diverse from individual to individual, which leads to the emergence of the 

idiotic language in some representatives of the linguistic community. (Mundy,2001:www)                                                               

Communication is the exchange of information between individuals, cultures, civilizations, using 

a general system of symbols. It can be performed through verbal and non-verbal means. Two 

methods of communication are specified. Communication in the automated route is a one-way 

process to encode the transmission of information from the source and receive the information by 

the recipient. Communicating in the activity is a joint activity of the participants in the 

communication, in which a common overview of things and how to deal with them. If we want to 

understand the characteristics of the process of communication between languages, it is very 

important to acknowledge the perception of language as a system of signals. Inter-language 

communication is a process of reorganization of information, transmitted by a signal system, in a 

transitory information through a system of other signals appropriate to the linguistic format of the 

receiving language. (Rodica,2006:www) 

2.5. Translators as Localization Experts 

Technology involves deep conceptual adjustments and consequently impacts tasks. Localization 

is one of these tasks that has been affected by technology and makes use of it. It is the result to 

cope with new media, using new tools and learning new skills. Scholars noticed that the translator 

as simply attaining out and adopting the technology required to take a step in addition into 

formerly uncharted territory into the realms of multimedia, software, video, and websites. They 

did however draw the line at programming. They claimed their view was increasingly consistent 

with that documentation engineers or managers. They concluded that localization is the result of 

technological changes but it is also firmly in the domain of technology. Other scholars, adopting a 

narrower concept of localization as adopting a text (or a product) to a local audience, did not 

consider there to be any deep conceptual changes but did strongly advocate the idea that the 

translator must a new skill set. Translators be in a position to bridge the hole between technical 

human beings who lack the integral cultural awareness and translators who do not possess ample 

technical know- how. The scholars additionally asked what the relationship is between translation 

memories, localization and typical translation. They saw localization as a branch of translation 

that requires a vital awareness of translation theory but represents an activity that is a greater 

complex in its use of it. They felt that the underlying concept of adaptation to the local goal target 

audience stays constant, but what modifications is the extent of technical expertise involved. 
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Their definition of localization centres on new technological know-how and internationalization. 

They mentioned the concept of globalization ought to be central. This would involve the thought 

of the supply text as a draft which is then transformed as correctly as possible into localized and 

last version. They stated that localization is the translation of the new age. It has now not 

delivered conceptual changes to translation but has rather broadened the concept. Consequently, 

the translator needs to be acquainted with the latest technology. (Schulte,1985:www) 

3. Methodology 

 

The data used in this quantitative study includes that the translator must be familiar with the 

latest technical means of multimedia, software, video, and websites to develop and improve their 

translation performance in today's technology and communication . 

For reasons of convenience, the researcher tackles the role of translators as  technical 

adaptors/experts. The researcher  considers that having the ability in one aspect only is a bad 

matter; therefore it is preferable to have complementary technical means to enhance translators' 

communicative abilities to develop and improve their translation performance. 

To measure participants„ attitudes toward the use of technical means as a tool to enhance their 

communicative abilities to develop and improve their translation performances in today's 

technology, 236 students of the Fourth Year in the Department of Translation, Basra University 

were selected to be the participants of this study. 

The study participants are given a 10 - question questionnaire to tick one out of five boxes that 

corresponds their attitudes toward technical means in this study subject. Results revealed that the 

majority of the participants use technical means to enrich their communicative abilities to develop 

and improve their translation performance in today's technology. 

Besides, results stemmed from the questionnaire indicated that the participants trust and believe 

in the role of the technical means in enhancing translators„ communicative abilities to develop 

and improve their translation performance in today's technology. 

Hence, the translator's acquaintance with the latest technology is required to develop and 

improve their translation performances in today's technology and communication. 

4. Data Analysis    

 To measure the participants„ opinion concerning the impact of  technical means of multimedia, 

software, video, and websites on enhancing communicative abilities to develop and improve the 
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translation performances, (236) participants of the fourth year students in the Translation 

Department, College of Arts, Basra University were chosen to tick their favourite answers.  

                The results were as follows:  

Participants answered the statement (1) [looks around the latest technical means on daily basis.], 

revealing that 31% of them strongly agree with this statement, 45% of them agree with this 

statement, 02% of them strongly disagree, 06% of them disagree, and 15% was neutral.  

As to the statement (2) [urges the college administration to adopt the latest technical means to 

develop and improve translation performance in classes.], 58% of them strongly agree with this 

statement, 30% of them agree with this statement, 04% of them strongly disagree, 02% of them 

disagree, and 06% was neutral.  

(3) [considers the latest technical means more interactive and confident in communicating with 

others to develop and improve translation performance.] reached that 44% of them strongly 

agree with this statement, 38% of them agree with this statement, 04% of them strongly disagree, 

07% of them disagree, and 07% was neutral.  

Moreover, Statement (4) [ finds the latest technical means serve the purpose of their creation in 

developing and improving translation performance.] showed that 31% of them strongly agree 

with this statement, 40% of them agree with this statement, 08% of them strongly disagree, 07% 

of  them disagree, and 10%  was neutral.  

Also, statement (5) [considers that he latest technical means offer enough opportunities to 

promote myself and activities in developing and improving translation performance.] brought 

that 30% of them strongly agree with this statement, 39% of them agree with this statement, 08% 

of them  strongly disagree, 06% of them disagree, and  15% of them was neutral.  

Statement (6) [ feels that expressing self on the latest technical means enhances translation 

performance positively.] expressed that 25% of the participants strongly agree with this 

statement, 27% of them agree with this statement, 08% of them strongly disagree, 14% disagree, 

and 25% was neutral.  

Moving through the statement (7) [feels motivated and enthusiastic while using the latest 

technical means.], it had shown that 33% of the participants strongly agree with this statement, 

27% of them agree with this statement, 07% of them strongly disagree, 07% of them disagree, and 

19% was neutral.  
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Statement (8) [believes the latest technical means assist translation performance in online 

education and training settings.] assured that 33% of the participants strongly agree with this 

statement, 40% of them agree with this statement, 07% of them strongly disagree, 08% of them 

disagree, and 12%  was neutral.  

As to statement (9) [thinks the latest technical means enhance the spirit of communication 

among translators.], it showed that 34% of the participants strongly agree with this statement, 

27% of them agree with this statement, 08% of them disagree, and 13% was neutral.  

Finally, as to the statement (10) [thinks the latest technical means have positive impact on 

translation performance.], it revealed that 36% of the participants strongly agree with this 

statement, 36% of them agree with this statement, 04% of them strongly disagree, 12% of them 

disagree, and 08% was neutral.  

To sum up, the 236 participants responded positively toward the adoption of  the latest technical 

means in the translation performance development and improvement. Majority of the study 

participants revealed their pleasure to use the latest technical means to develop and improve 

translation performance. They feel confident and enthusiastic while using these means. Hence, 

the latest technical means have enhanced their motivation to develop and improve translation 

performance.  

5. Conclusions and Recommendations  

The study concluded that specialization within one discipline no longer seems to meet the demand of our present 

educational needs. Having the ability in one aspect only is a bad matter; therefore traditional translation skills 

should now be combined with technical expertise. The participants as well have shown confidence in the new era 

of education. Present translators no longer think of themselves as isolated ones, but as ones surrounded with the 

latest technical means of  multimedia, software, video, and websites that can make their translation performance 

better than before. As these means have the power to bridge the communicative gaps, it is a good chance for 

the present translators to enhance their translation performance . They have the role to facilitate 

the present education and training where translators have a big area of freedom to communicate 

with each other confidently. Translators, through these means, will be able to develop and 

improve translation performance without hesitance. They look at their instructors as education 

and training process facilitators. Thus, disagreeing with today's point of views could  reverse the 

results and would widen a gap between today„s generation of translators and present education 

and training processes. 
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So, it is recommended that translation training via the latest technical means should be 

encouraged rapidly in The Translation Department. Because lecturing alone is not fruitful access 

to translators„ performance. The translation department instructors as well must be familiar with  

the latest technical means of  multimedia, software, video, and websites and know that present 

education and training process across the world is shifted, and these tools should be applied in 

developing and improving translation performance. Therefore, present instructors of this 

technical world should also change their techniques to cope with the needs of  today's translators 

and abandon outdated ones.  
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                    Students’ Questionnaire 

Dear students: I invite you to participate in the research study of the issue "Utilizing Technology 

in Translation". Your answer will help me to achieve the research goal. I appreciate your 

participation in the research study in advance. 

You are offered various answers on a number of statements. Please, read them carefully and put 

a tick mark on the answer that best describes your point of view. 

            Student's name:                                                 Age:               Date:  
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This research paper deals with one central question as to how our 

philosophical assumptions guide our research. The paper starts by explaining key 

words in educational research and educational research philosophy: paradigm, 

ontology, epistemology and methodology. It is crucial to the discussion of 

ontology, epistemology and methodology to show how these three terms are very 

closely related. Within the realm of ontology, two philosophical schools are 

recognized: objectivism and constructivism. Under the epistemological umbrella, 

two philosophical concepts are noticed: positivism and interpretivism (Marsh & 

Furlong, 2010). Normally, objectivist researchers, represented by Auguste Comte 

(Cohen, Manion, & Morrison, 2011), tend to behave in a positivist way. On the 

other hand, constructivist researchers, represented by Kant and Hegel, Marx and 

Engels - specifically Theses on Feuerbach and The German Ideology, and Vygotsky 

(Lantolf & Thorne, 2006), usually follow an interpretative epistemological path. 

However, the case is not that simple! 
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1. Introduction 

In this paper, qualitative and quantitative research methods are compared and contrasted. But 

prior to that, the term paradigm is introduced and the philosophical concepts that underpin it - namely 

ontology, epistemology and methodology - are uncovered. After that, an experimental  example is 

supplied. Such an example shows how such philosophical research underpinnings (i.e. ontology and 

epistemology) guide the research and directly influence the methodology adopted. 

The Term Paradigm: The Role of the Philosopher Thomas Kuhn   

Having Faced difficulty understanding Aristotle„s account of the physical world, Thomas Kuhn - though 

experienced in 20th century physics - coined the term paradigm in the 1960s (Hammersley, 2007; Scott & 

Morrison, 2007). This difficulty urged him to study the natural science in depth, from a different angle, and 

consult the work of other scholars who were also unconvinced of the Greek philosopher„s explanations of 

the physical world. His investigation resulted in his call for the establishment of an alternative paradigm: a 

paradigm taking into account the social aspect of the natural science (Hammersley, 2007; Kuhn, 1970). 

Kuhn (1970) believed that the old paradigm (which was called positivism as represented by the scientific 

movement) and his new paradigm (often attached to interpretivism) are incompatible (Hammersley, 

2007; Kuhn, 1970). However, a new paradigm – called mixed methods research paradigm – has recently 

emerged whose proponents (such as Johnson and Onwuegbuzie, 2004; Denscombe et al., 2008) argued 

that the commensurability of the positivist and interpretivist paradigms is possible (Cohen et al., 2011). 

       The paradigm represents “a fixed body of knowledge and a particular belief system”. It is in fact a 

way in which we look at the world (Tobin & Kincheloe, 2006, p. 102). It is based upon three – very closely 

related – philosophical assumptions: ontology, epistemology and methodology (Cohen et al., 2011, 

Hammersley, 2007, Guba & Lincoln, 1994). It is useful in this context to supply a brief account with 

regards to the origin of paradigm and Thomas Kuhn Role in its coining. As has been clearly stated, the 

paradigm is composed of three interrelated components: ontology, epistemology and methodology. Below 

is an account of these philosophical terms. 

2. Mainstream Philosophy: Ontology,  Epistemology and Methodology  

2.1.  Ontology: The Foundational Level 

This first philosophical level is represented by ontology. Ontology is defined as the “theory of being” 

(Marsh & Furlong, 2010, p.185). It is the start of the research, that is followed logically by one„ s 

epistemological and methodological stances (Grix, 2002). This philosophical concept is concerned 

with the researcher„s belief s about the nature of reality or social phenomenon (Cohen et al., 2011; 
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Paul & Marfo, 2001; Allison & Pomeroy, 2000; Tudge, 2000; Guba & Lincoln, 1994). This 

philosophical level,  objectivists and constructivists are recognized. 

     Objectivists are those researchers who believe in the availability of  an objective reality that is 

independent of the researcher. They also believe that this reality can be discovered, measured, 

reduced to numbers and replicable (Cohen et al., 2011; Hammersley, 2007; Grix, 2002; Guba & 

Lincoln, 1994). Constructivists, on the other hand, are those who maintain that reality is “multiple”, 

something relative, abstract and socially constructed (Ates, Coban, & Sengoren, 2017); Cohen, et al, 

2011; Marsh and Furlong, 2010; Hammersley, 2007; Grix, 2002; Guba and Lincoln, 1994). Marsh and 

Furlong (2010) provide an explain which clearly explains these two positions. 

     Examining Men Are from Mars Women Are from Venus (Gray, 2002), it can be recognized that this 

book provides and objectivist ontological position. In this book, the author argues that men are completely 

different from women. The difference - that he maintains - is “essential” and thus has nothing to do with 

time and place. In other words, men are different from women in “features of their very existence” (i.e. 

ontologically different).  On the other hand, feminists believe that there are no “essential” difference 

between men and women. They are of the view that their difference is but a cultural construct. Thus, they 

can be looked upon as holding a constructivist ontological position (Marsh & Furlong, 2002, p. 18). 

However, Pring (2000) holds that the philosophical assumptions underpinning social research have been 

misunderstood by a number of researchers. Therefore, he disagrees with constructivists and maintains 

that as there is a tangible reality in the physical world, there does exist a social reality. Weber (2004) also 

appears to be sure of the existence of some (social) reality that is beyond our perceptions. 

      Having discussed the first philosophical level, it is now high time to move on to the second 

philosophical level – i.e. epistemology. 

2.2.  Epistemology: The Information level 

This second level is related to epistemology – i.e. information! Literally, epistemology is the 

“theory of knowledge” (Marsh & Furlong, 2010, p.185, Bartlett & Burton, 2007, p. 77). It is concerned with 

the researcher„s way of looking at knowledge within reality (Allison & Pomeroy, 2000). Epistemology is 

concerned with two issues: The first is related to the question as to how certain we are about our research 

conclusions; the second concerns the question as to whether or not our research findings can be 

generalized (Hay, 2002). Positivism and interpritivism  are noticed at this philosophical level (that is 

concerned with knowledge). 
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            Positivism is “the belief that all true knowledge is based on observable phenomenon” (Wellington,    

     2000, p. 199). As such, positivists (such as Henri de Saint- Simon, Pierre-Simon Laplace, and Auguste 

Comte) consider their findings as being facts, laws and true and as having the potential to be 

generalized (Guba & Lincoln, 1994). They also place a lot of emphasis on the objective state of the 

researcher (Carson et al., 2000). According to them, the social researcher should treat social 

phenomena the same way scientist treat physical entities – such as atoms and chemicals (Bartlett & 

Burton, 2007; Hammersley, 2007). Interpretivism, on the other hand, is the philosophical stance 

considering knowledge as gained through the interpretation that the researcher (and the research 

participants) make(s) of the data (Bartlett & Burton, 2007). This means that the researcher is not 

objective in their research but rather is “part of the research instrument” (Carson et al., 2000, p. 13). It 

has to be noted in this respect that the researcher„s interpretation of the data is neither facts, nor laws 

nor true; it is, rather,  just an opinion – a mere point of view. Therefore, research findings cannot be 

generalized (Bartlett & Burton, 2007). However, some theorists and researchers disagree with this 

account. 

          It has been stated at the outset of this paper that that ontology, epistemology and methodology are 

closely connected. In what follows, it will be shown how ontology impacts epistemology! 

Epistemology Influenced by Ontology 

Ontology, as noted above, affects epistemology. Objectivists (researchers looking at social 

phenomenon – i.e. reality – as something physically available) normally hold a positivist 

epistemological stance: that research should be conducted objectively and that research findings – i.e. 

knowledge- are facts, laws and true. The Swiss psychologist Piaget as an illustrative example: 

      Piaget is an objectivist. This is due to the fact that he studied children„s behavior (which 

is a social phenomenon) experimentally (Bartlett & Burton, 2007). That is, he studied behavior in a 

way analogous to physical entities. It is stated (Bartlett & Burton, 2007) that his objective ontological 

views towards children„s behavior led him to adopt a positivist epistemological point of view. 

According to him, behavior can be measured through observing how certain variables could have an 

influence on it (i.e. behavior)! As a positivist, Piaget, along with other positivist researchers (e.g. 

Comte), look upon his findings as something true, on account that these findings have nothing to do 

with his opinion and that they can be replicated by researchers working on similar cases in similar 

contexts. On the other hand, constructivists (researchers believing that social phenomenon is 

relative -e.g. Dewey, Bruner and Vygotsky) often embrace an interpretivist epistemological stance. 
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As such, they consider their findings  as being only a point of view. So, because they believe that 

social reality is multiple, there is no single interpretation of it (Cohen et al, 2011; Marsh and Furlong, 

2010; Hammersly, 2007; Willis, 2007; Grix, 2002). However, Hay (2002) states that “one„s ontology 

is not reducible to one„s epistemology” (p. 67). In other words, researchers adopting an objectivist 

ontological position do not always need to follow positivist epistemological stances (Marsh & 

Stoker, 2010; Marsh & Stoker, 2002; Grix, 2002). 

         That said, it is time to turn to methodology – the most recognizable level of the paradigm – and 

show how methodological practices are informed by epistemological assumptions. 

2.3.  Methodology: The Most Recognizable Level 

This third level is the most noticeable one! Methodology can be defined as the process “of choosing, 

reflecting upon, evaluating and justifying the methods” used (Wellington, 2000, p. 22). Because it is 

logically related to research methods, methodology is so often confused with methods (Grix, 2000, 

p. 179). Methods are defined as techniques or tools researchers adopt to collect (Clough and 

Nutbrown, 2007) and analyze their data (Blaikie, 2000). In social science research, there are two 

main methods of data collection: Qualitative and quantitative research methods (Cresswell, 2009). 

It should be pointed out here that mixed methods research has recently emerged and is widely 

recognized (Cohen et al, 2011; Denscombe et al, 2008; Johnson and Onwuegbuzie, 2004).  

           Diagram (1) below shows these three philosophical assumptions about research. The top – i.e. 

methodology - is shown in a slightly light color! This is to indicate that it is the only part that is 

appears to light!  
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Closely related to methodology is the discussion of quantitative, qualitative and mixed methods 

research. Therefore, they are discussed in the section to follow. 

2.3.1. Quantitative Research 

Quantitative research works in a deductive way (Leydens, Moskal and Pavelich, 2004). This means 

that quantitative researchers start their research with a hypothesis and aim at testing it – i.e. checking 

whether it is true or false (Bartlett and Burton, 2007; Carson et al, 2001). Because they are interested 

in “counts and measures of things”, as Berg (2009, p.3) stated, and in making generalizations, as 

Cohen el al, (2011) and Mahoney and Goertz, (2006) argued, they use such data collection methods 

as surveys and structured interviews (Cohen et al, 2011; Creswell, 2009). In such a deductive 

quantitative process, data analysis phase will not start until all data have been gathered (Leydens et al, 

2004). The quality of quantitative research is judged by validity and reliability of data (Bartlett and 

Burton, 2007). 

2.3.1.1. Validity 

     Validity is “a demonstration that a particular instrument… measures what it purports to 

measure”  (Cohen et al, 2011, p. 179). According to Bartlett and Burton, (2007), Validity  points to 

three important aspects in the quantitative research: accuracy, correctness, and truthfulness of the 

data. It has also to be noted here that it is impossible to achieve a perfectly valid research; that is why 

quantitative research does possess an inbuilt measure of a standard error that should be reported 

(Cohen et al, 2011). Reliability, on the other hand, is an assessment of method consistency (Bartlett 

and Burton, 2007, p. 44). Quantitative researchers are very much concerned with reliability; this is 

because they are normally conducting a large scale research. However, certain criticism has been 

leveled at the quantitative research. For example, it has been argued that quantitative research cannot 

provide depth for the research data (Cohen et al, 2007; Bartlett and Burton, 2007). In addition the 

research process is not completely objective (Bartlett and Burton, 2007; Johnson and Onwuegbuzie, 2004). 

2.3.1.2.  Reliability 

Quantitative research - contrary to the qualitative one - operates inductively. That is to say, 

researchers do not begin their research with a hypothesis; rather, their theory emerges from the data 

they collect (Cohen et al, 2011; Bartlett and Burton, 2007; Scott and Morrison, 2006). Such a 

research is called theory grounded – a type of research in which theory is grounded in the data 

(Baikie, 2010)! According to Berg (2009), qualitative researchers often refer to “the meanings, 

concepts, definitions,  characteristics, metaphors, symbols, and description of things”). Their aim is 
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to deeply understand the social phenomena (Cohen et al, 200111; Bartlett and Burton, 2007; 

Mahoney and Goertz, 2006). To achieve this aim, they adopt such methods of data collection as 

observations, unstructured interviews and document [text] analysis (Cohen et al, 2011; Creswell, 2009).   

2.3.2. Qualitative Research 

Qualitative research, rather than judged by validity and reliability, is evaluated through such 

measures as trustworthiness and authenticity (Brown et al, 2002; Wellington, 2000; Lincoln and Guba, 

1994). 

2.3.2.1.  Trustworthiness 

Trustworthiness is a term introduced by Lincoln and Guba (1985). A qualitative research study is 

said to be trustworthy when it is ethically conducted (Padgett, 2009) and when its findings depict 

accurately “the settings and events, participants„ perspectives, or content of documents” (Leydens et 

al, 2004, p. 67). Trustworthiness is composed of four constituents: credibility, transferability, 

dependability and confirmability (Brown et al, 2002; Wellington, 2000; Lincoln and Guba, 1985). It 

can be achieved through employing various methods of data collection and data analysis (Leydens et 

al, 2004).  

2.3.2.2.  Authenticity 

Holloway (1997) states that authenticity is achieved when “the strategies used are appropriate for 

the true reporting of the participants„ ideas”. It is composed of the following five components: fairness, 

ontological authenticity, educative authenticity, catalytic authenticity and tactical authenticity 

(Holloway, 1997). However, like quantitative research, qualitative research – more specifically the 

process of data interpretation – has been criticized. For example, being so specific to a single case (or a 

few cases), qualitative research findings cannot be generalized. Thus, it was argued that the findings 

could neither be of use to the teachers who aim to improve their practices, nor to policy makers who 

aim to develop a certain educational policy (Cohen et al., 2011)! There are also claims that qualitative 

researchers usually impose their own opinions in the process of data interpretation (Cohen et al, 

2011; Scott & Morrison, 2006). 

     The following section will answer the question as to how would epistemological assumptions 

determine the methodology employed. 

Epistemology Determines Methodology 

Researchers with positivist beliefs (e.g. Comte and Piaget) would normally use quantitative 

methods in order to quantify the researched phenomenon, be it physical or social. On the other 
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hand, those embracing interpretivist beliefs (e.g. Vygotsky) would usually employ qualitative 

methods which allow them to understand the phenomenon under investigation. An illustrative 

example is crucial here! 

      A situation can be imagined in which a positivist and an interpretivist investigate the English 

language proficiency of two learners. Those researchers provide the learners a question which both 

learners answer  correctly! The positivist might state in their finding that that the two students 

answered the question correctly, based upon their direct observation - observation is the method of 

data collection here. But quite differently, the interpretivist might find out that one of the learners 

studied smart and was able to answer the question, while the other only made a correct guess! The 

researcher might be able to discover that through the learners„ account in the interview - a structured 

interview is the interpretivist method of data collection (adapted from Pring, 2000). So, because the 

positivist believe that knowledge is gained through direct observation (epistemology), they employed 

observation as a method to collect their data (methodology) so as to be able to observe the tangible 

reality – the answer sheet of the two students. Due to the fact that the interpretivist believes in the 

constructed interpretation of the data – i.e. data is constructed between the researcher and the 

research participants (epistemology) -  they would avail themselves of the interview as a data collection 

tool (methodology). 

3. Different Philosophical Stance 

Weber (2004) who is a positivist rejects the idea that positivists work can provide facts or laws. He 

notes that the researcher„s experience, culture and history can have an influence on their work and its 

findings. Pring (2015) also seems to disagree with the interpretivists stance and states that social 

science might provide us with facts about which generalizations can be made. This is because people 

do possess emotions and capacities, which are predictable, thus enabling “generalizations to be made 

and ‘quantities„ to be added and subtracted” (Pring, 2000, p. 51). 

      Paul Connolly (2012; 2007) is a pioneer in a quantitative research. He is always dealing with 

such abstract notions as feelings and emotions as though they are being tangible and real! For 

example, he supplies a number of examples I which the respondents are asked to rate their feeling 

on a likert, ranging scale from 1 to 5, with one being “Very much like” down to five “Not at all”! 

According to this scale, the respondents are asked about a given statement whether they like or 

dislike, and if they do like they need to tell how much they like or if they dislike how much this 

dislike is! The following experiential example shows this difference in approach. 



   0202جامعت البصرة/ كليت اآلداب/المؤتمر العلمي السنوي التاسع  لسنت 
    الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

86 

 

 

 

Different Philosophical Orientation: An Experimental Example 

Drawing on Connolly (2012; 2007), the researcher did an empirical study in 2012 and collected & 

analyzed the students„ feelings statistically - the analysis was conducted with the help of the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) software! This quantitative study included 80 ESL learners in 

Belfast! It examined if there was a difference between Middle Eastern & North African ESL students and 

European ESL students in Belfast in relation to their attitudes towards the student-centered approach. It 

also investigated if there was a difference between the male and female ESL students regarding their 

views towards the aforementioned approach. In addition, it raised a question as to whether there is any 

relation between the their age and their opinions on this approach!  

1. Ontology 

This example followed objectivist ontology where learners feelings were quantified and treated as 

being something tangible! This is not in accordance with mainstream views as feelings are normally 

dealt with through a constructivist ontological approach! This has reversed the research formula! In 

this study, the following three hypotheses were tested: 

H1: There is a difference between Middle Eastern & North African ESL students and European 

students in Belfast concerning their attitudes towards the student-centered approach. 

H2: There is a difference between male and female ESL students in Belfast regarding their attitudes 

towards the student-centered approach. 

H3: There is a relation between the age of the ESL students and their attitudes towards the student-

centered approach. 

2. Epistemology 

The example followed a positivistic epistemological stance after respondents„ feelings were 

counted as data were collected statistically! The researcher here is totally objective as he had no role in 

data interpretation as data were analyzed and interpreted via the computer!  

3. Methodology 

Data were collected quantitatively! A questionnaire was used as a data collection tool! Data were 

analyzed statistically via the SPSS computer software! 

4. Results 

The statistics showed there was no difference between the two groups as regards their views on 

the student-centered approach. Also, no gender differences were revealed concerning their stance 

on the approach. In addition, a Spearman Correlation Test  proved no relation between the students„ 
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age and their attitudes towards the examined approach. Figure 1 and Output 1 below clearly 

illustrate that: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Suggestions: 

It was suggested that future studies with a similar design could involve a large number of students! It was 

also suggested that the same design could be applied on different topics/fields where the participants feelings 

are calculated statistically! Other suggestions included adding additional variable to the current variables!  

6. Limitations: 

Time was one of the major limitations of this study. Thus, interested researcher may try a similar 

research with a longer period of time! 



   0202جامعت البصرة/ كليت اآلداب/المؤتمر العلمي السنوي التاسع  لسنت 
    الحلول - التحديات - الواقع - العلوم االنسانية واالجتماعية

 

88 

 

 

 

7. Conclusion: 

The main conclusion in this experimental study was that there was no difference between the two 

groups as regards their views on the student-centered approach. Also, no gender differences were 

shown concerning their stance on the approach. In addition, no relation was revealed between the 

students„ age and their attitudes towards the examined approach.  

4. The Current Research Overall Conclusion 

In this research paper, the term paradigm was introduced and its three philosophical constituents: 

ontology, epistemology and methodology were explained. The paper also showed how ontology 

impacts on epistemology and how the latter influences methodology. Further, the qualitative and 

quantitative research methods were discussed! An experimental research example showing how a 

previous philosophical beliefs could influence the direction of the research was also supplied! This 

example belongs to a philosophical stance that is different to the mainstream„s. The main point in 

this study was that previous philosophical views influence the methodology employed. 

     This research paper is significant in that it can help new researchers examine their world views 

and conduct their research accordingly. Future researchers could provide different hypothetical 

example. For example, one study might include a hypothetical qualitative interpretivist example. 

Another study could provide a mixed methods research study example. 
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