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ا ـ حامّة ؤدساس ـ الجضاثش. د غ بً خٍى  بدَس

 حعً املغشبي ـ مذًش مجلة سئي رلافُة ـ لُبُا

 

 
    

ف :  الحٍّش

ا ثفذس محىمة دولُة ِلمُة مجلة  ًِ ؼهٍش
 بالذساظات وجّجي الّلمي البحث حُل مشهض

ة ألادبُة ش َُئة بةؼشاف والفىٍش  ولجىة ثحٍش

 ِذة مً وباحسحن ؤظاثزة مً مؽيلة رابحة ِلمُة

 ٌ ُئة دو  .ِذد ول في دوسٍا ثخؽيل ثحىُم َو

 :ؤبّذاَا و املجلة اَحمامات

 ِذة ِلى وألادبي الفىشي  الخىاب ًىفحح
حمىلْ اِحباسات،  ظىظُىرلافي ظُاق لمً ٍو
 مىلُّات ثإخز ثمسالثه مً ًجّل وظُاسخي،
 ثماط معافة والفىشي  الجمالي فبحن محباًىة،

 ثىؽفها الحلاء هلاه والجمالي الىاكعي وبحن…

ا…املىاكف
ً
 التزام الحشف بإن مىا ،وبًماه

 مجلة فةن واسثلاء، وعي اليلمة وبإن ومعاولُة،
ة ألادبُة الذساظات حُل  املجلة والفىٍش

 بيؽش ثخحق والتي املحىمة الذولُة ألاوادًمُة
ة الىلذًة وامللاسبات ألادبُة البحىذ  والفىٍش

ة العاحة بلى حذًذا ثلذم ألن جععى  الفىٍش

. الّشبُة

: ألاَذاف 

ُلة، املّشفة وؽش ـ ض ألـا  الّلمي الحىاس وجٍّض

. املخالف والشؤي الشؤي وؽش خالٌ مً الّلالوي

 مً ظىاء الّلم وولبة الباحسحن حاحات ثلبُة ـ
 محذدة مىالُْ في املّشفي الاهحفاء هاحُة

ذف ثحماشخى  اليؽش هاحُة مً ؤم املجلة َو

ِىة البحىذ وجشجُْ . واملبحىشة الـش

 اليلمة بحن الحمُحز حذودٍ كشاجي وعي خلم ـ
ُلة  حذًذا في ثلذم ال التي املبحزلة واليلمة ألـا

 .هُة الالىترو املحاحات مْ اليؽش اظخعهاٌ ٌل
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 ؼشوه اليؽش

 

ة ألادبُة الذساظات حُل مجلة  وامللاسبات ألادبُة البحىذ بيؽش ثخحق محىمة دولُة ِلمُة مجلة والفىٍش
ة، الىلذًة ا ثفذس والفىٍش ًٍ ش َُئة بةؼشاف الّلمي، البحث حُل مشهض ًِ دوس  وباحسحن ؤظاثزة مً مؽيلة ثحٍش

ُئة ُئة الباحسحن مً هخبة مً ثحإلف ِلمُة َو  التي وامللاالت ألابحاذ املجلة ثلبل.ِذد ول في دوسٍا ثخؽيل ثحىُم َو

الة ف  ا وثحىافش واملى جُة، املىلىُِة ثلتزم : الحالُة اليؽش كىاِذ وثحترم والجذًة والذكة الّلمُة ألـا

ا املجلة جّجى التي املىلىِات لمً امللذم البحث ًىىن  ؤن•  . بيؽَش

ححمل هفعه، الىكد في ماثمش ؤو مجلة، ألي لليؽش كذم ؤو وؽش كذ البحث ًىىن  ؤال•   املعاولُة وامل الباحث ٍو

. لليؽش مّشولة ؤو ميؽىسة معاَمحه بإن اهخؽاف حاٌ في

:  ِلى البحث مً ألاولى الففحة ثححىي  ؤن• 

. البحث ِىىان- 

ة، ودسححه الباحث اظم-   ُ . بل  ا ًيحمي التي والجامّة الّلم

ذ-  . للباحث إلالىترووي ال ًر

ق- 
 
. 12 خي وب جم  ولمة 150  حذود في للذساظة ملخ

 .امللخق بّذ املفحاحُة اليلمات- 

ة الفشوعُة الّشبُة،: الحالُة اللغات بةحذي امللذمة البحىذ ثىىن  ؤن•   .وإلاهجلحًز

ذَة  ال ؤن•  ٌ  واملشاحْ والشظىمات ألاؼياٌ رلً في بما ـفحة( 20  )ِلى البحث ـفحات ِذد ًٍض . واملالحم والجذاو

  ؤن• 
َة
  ًىىن

ُة
ا البحث ًُ ًَة  خال ة والىحىٍة اللغىٍة ألاخىاءِة  مِة  ُ . وإلامالث

ها بالخىىه الباحث ًلتزم ؤن•  :  جي الىحى ِلى وؤ جامِة

  جم مْ الخي هفغ الهامؾ وفي املتن، في( 16 )الخي و جم( Traditional Arabic )الخي هُى: الّشبُة اللغة- 

(12 .)

  جم مْ الخي هفغ الهامؾ وفي املتن، في( 14 )الخي و جم( Times New Roman )الخي هُى: ألاحىبُة اللغة- 

(10.) 

ً ثىح -  ُة الشثِعُة الّىاٍو  .الخي ثطخُم مْ  هلىة 18   ب جم والفِش

. ـفحة ول   اًة في Microsoft Word بشهام  ؼشوه حع  هٍامي بؽيل الحىاشخي ثىح  ؤن• 

فا البحث ـاح  ًشفم ؤن•  . والسلافي الّلمي ووؽاوه بىفعه مخحفشا جٍّش

ذ ِ ر ملؽاسهحه الباحث بسظاٌ ِىذ•   .بزلً بؼّاس سظالة مباؼشة ظِعحلبل الالىترووي، ال ًر

للى مخحفة لجىة كبل مً والححىُم لللشاءة للمجلة امللذمة ألابحاذ ول ثخمْ • ٌ  البحث ٍو  بّذ ال  اجي اللبى

.  املحىمىن  ًىل  ا التي الحّذًالت الباحث ًجشي  ؤن

. م رسات بحلذًم ملضمة غحر و ي بل  ا ًشظل ما ول بيؽش املجلة ثلتزم ال• 

  الىتروهُة بفُغة املعاَمات ثشظل• 
ً
 :املجلة ِىىان ِلى حفشا
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  الففحة

 7  الافححاحُة 

9  الباجي والفلُه الفشوسخي ساَ  بحن املحبادلة الشظاثل في كشاءة ألاهذلسخي الّفش في املىاٌشة ؤدب، 

 العّىدًة ـ باليامل و داب  الّلىم ولُة  -حذة:حامّة الشواؼذة، العالم ِبذ فاومة.د.م.ؤ

41  َِة املىا ُّة ل الذًي
ُّ
ة، ألاوعاق وجؽي ًّة ان. د:املعاِذ املذسط واملشحُّات، الحذود في دساظة العشد  غعّة

 الّشاق. دًالى حامّة. الّبُذي

49  ؼهشة/  ؤ الشصاق، ِبذ وفاء الّشاكُة لألدًبة ،"وال  ش الجذًلة سكفة" سواًة في العجاثبي اليعم ثجلُات 

،  الجضاثش/  ِىابة -مخحاس باجي حامّة بلغٌى

61  ىس  ؤدب في السىسٍة الشخفُة ٌ  لىهجا"و" حشة مذسظة ًىمُات: "وهِسخي َص  لىذة،  كُاط.ؤ ـ ؤهمىرحا ـ" والغى

 الجضاثش ـ ؤَشاط ظىق   –معاِذًة  الؽٍشف  محمذ  حامّة الّشبي،  وألادب  اللغة  كعم

73  حىدة حمّة ِىُة مفىفى. د همىرحا، ًىظف الحىاب ِبذ الىفل ؤدب في والحخُُل إلابذاُ حمالُات  ، 

د ، ألاظاظُة التربُة ولُة ، ؤدبي وهاكذ ؤوادًمي  الىٍى

85  فُة دساظة)  مىٍىس  البً( الّشب لعان) معجم دساظة  ؤظحار   سحماوی ِبذالشصاق الذهحىس  ،(ثحلُلُة ـو

 بیشان ـ َشمضکان بجامّة معاِذ

101  هىد   املعجمُة، الجضاثشي  ـالح بً واَش الؽُخ حُة
ٌة
عجمه في كشاءة   -الشحمً ِبذ بغذاد. د ،«اللغة في اليافي»مُة

 الجضاثش  -ثلمعان حامّة

115  ُف ة الشواًة في ألاظىىسة ثٌى  الجضاثش ـ وصو ثحزي  حامّة ِبىد ؤوسٍذة. د املّاـشة، الجضاثٍش

123 
 "ؽيل ؼشح ي ؼّش مُة حح"و (458ٌ ت)ألاهذلسخي ظُذٍ البً" املحىبّة

َة
بي الف َْة  حجي البً" املحىبي مؽىالت ِلى الىَة

مي اللاس ِبذ. د/ؤ -مىاصهة دساظة- (392ٌت)
ّة
غات  داب ولُة ،وآداب ا الّشبُة اللغة كعم ،ظال

ّة
 حامّة  -والل

 الجضاثش -ثلمعان

141  امحمذ ـفاء.د الؽلىامي، محمذ اللُبي للؽاِش" ألاوفاٌ بلى سظالة" كفُذة في الحخالفي الترازي الحىاؿ 

ة والجامّة مفشاثة حامّة فىُخشة، الذًً لُاء  لُبُا ـ ألاظمٍش

155  الساهُة العىة الىمحري  فااد. ؤهمىرحا اللغة ِلى صفشة:  كفُذة: الحذًث املغشبي الؽّش في الّشبُة اللغة 

 املغشب ـ الخامغ محمذ حامّة ـ محىظىُة وفىىن  آداب: الذهحىساٍ بعلً

167  ل سط في والجزس ألـا   املعجمي الذ 
ٌة
 حامّة في محالش/البُاجي مجُذ ـابش ـفاء واملفهىم املفىلح في كشاءة

د ا  –التربُة ولُة  -ثىٍش
ً
 الّشاق ـ ظابل

179  ـ معاِذًة الؽٍشف محمذ حامّة سحامىُة لُلى.ؤ العشدي املىجض في وجّاللهما واملحخُل الىاكعي حذود 

 الجضاثش
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 ٞخخاخُتالا

 

 الشحُم الشحمً هللا بعم
 الشئي معحىي  ِلى وهزا املىشوحة املىالُْ معحىي  ِلى باالخحالف الّذد ًححفي 

 ِفىس  بلى بىا ٌّىد حُث الّلمي، الىشح وصماهُة  إلاهجاص ومياهُة املّشفُة والحفىسات

 وسظاثل ألاهذلسخي ظُذٍ وبً حجي وبً مىٍىس  بً مالفات ًِ الحذًث خالٌ مً كذًمة

 ورلً املعجمُة في مىالُْ ًلذم الذًيُة،هما إلاثلُذي دًاب بً ومىاَِ الباجي الفلُه

ل ًِ بالحذًث  بلُىا الجضاثشي،لُمُف ـالح بً واَش الؽُخ حهىد ًِ وهزا والجزس ألـا

 لىهجا وسواًة حشة مذسظة ًىمُات وسواًة وال  ش الجذًلة سكفة سواًة مسل العشد في كشاءات

 ٌ ُف ًِ الحذًث مْ ،َزا والغى ة الشواًة في ألاظىىسة ثٌى  ًِ وهزا املّاـشة الجضاثٍش

 .الّذد َزا في حمىس  الىفل وألدب للؽّش ،لُىىن  العشدي املىجض في واملحخُل الىاكعي

 الجهىد ِلى املجلة ؤظشة وؽىش اللشاء ومىح معحىي  في الّذد ًىىن  ؤن سحاثىا ومْ

لى املبزولة .  والحلىٍم الحلُُم دكة ِو

 

 

ش غضالن َاؼمي . ؤ: سثِعة الححٍش
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ة  ش املجلة معاولُت ا ًِ ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الفىٍش ثخلي ؤظشة ثحٍش

 سؤي بداسة املشهض ال جّ ر  ساء الىاسدة في َزا الّذد بالمشوسة ًِ

ة   2016 © سهض حُل البحث الّلمي لمحمُْ الحلىق محفٌى
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 : ؤدب املىاٌشة في الّفش ألاهذلسخي

 كشاءة في الشظاثل املحبادلة بحن ساَ  الفشوسخي والفلُه الباجي

 ولُة الّلىم  و داب باليامل ـ العّىدًة  -حذة:حامّة، فاومة ِبذ العالم الشواؼذة. د.م.ؤ

 

 

 امللخق

 ألاهضلـ، في(  الُواث٠ ملو٥ ٖهغ)  للمُالص ٖكغ الخاصي الهجغي، الخامـ ال٣غن  في ٦خبا ههحن البدشُت الوع٢ت َظٍ جدىاا٫ 
ما : الجضلي اإلاىاْغة آصاب يمً جىضعظان عؾالخان َا

 في الضزو٫   بلى ٞحها ًضٍٖو ؾغ٢ؿُت، مضًىت خا٦م(  باهلل اإلا٣خضع)  اإلاؿلم ألامحر بلى  بها ابٗض ٞغوسخي عاَب ٦خبها عؾالت:  ألاالى 
كغح الىهاعى، صًً . ا٢واٖضٍ،امداؾىه صًىه، ؤؾـ بٌٗ له َا

 بٗض  اطل٪ باهلل، اإلا٣خضع ألامحر مً بخ٩ل٠ُ الباجي الولُض ؤبو اإلاؿلم ال٣ُٟه ٦خبها التي ألاالى الغؾالت ٖلى الجواب هو: الشاهُت
. امجاصلتهما امىا٢كتهما، الٟغوسخي، الغاَب  مبٗوسي م٣ابلت

: ٖضة ظواهب ًٖ ج٨كٟان ألجهما ألاَمُت بالٛخا عؾالخان ٞهاجان

. الهجغي  الخامـ ال٣غن  في الٛغبُت، ؤاعبا  في االىهغاهُت ألاهضلـ، في اإلاؿلمحن بحن االخًاعي  الش٣افي الخٟاٖل_ 1

  ٧ان الظي الضًجي الجض٫ َبُٗت_ 2
ًا
حن بحن صاثغا . الٗهغ طل٪  في الُٞغ

ما_3  ٢وة آلازغ الُٝغ ؤُٖى ،مما –الُواث٠ ملو٥ ٖهغ في  –اخ٩امها ؤلاؾالمُت الضالت ل٠ًٗ الخ٣ُ٣ُت الهوعة بْهاَع
ا ابهما الخض َظا ٖىض ٣ًٟوا الم ٖالهُت، صٖوجه وكغ ٖلى ًخجغؤ ظٗلخه م ٣ٖغ في اإلاؿلمحن الخ٩ام بلى ؤانلَو  بوؾاثل صاَع

. االغؾاثل الغؾل، ٦ةعؾا٫ مسخلٟت

ما_4  اال٨ٟغي  ال٣ٗضي الجاهب ا٢وة.الغاَب عؾالت في طل٪ ججلى ا٢ض الىهاعى، ٖىض اال٨ٟغي  ال٣ٗضي الجاهب ي٠ٗ بْهاَع
 اؾبل ٖلمه بىوع  ٖلحها هللا ٞخذ ٢ض ٣ٖلُت ًٖ بال جىم ال بغؾالت الغاَب عؾالت ٖلى عصٍ في الباجي ؤْهٍغ ا٢ض اإلاؿلمحن، ٖىض

 مٗخ٣ضاث  عص ٖلى ا٢ضعتهم  ؤلاؾالمُت، ألامت ٣ٞهاء  ٖىض الجض٫ مً مكغ٢ت نٟدت الغاَب عؾالت ٖلى عصٍ ٞجاء َضاًخه،

  ال٣ٗل ابٖما٫ بالٗلم آلازٍغً
ًا
. الخضاالُت الجضلُت الىهوم مً  الىٕو َظا مشل في  الىٓغي  ال  الٗملي  ال٣ُحن بهخاط بلى انوال

: ٢ؿمحن ٖلى البدض اؾى٣ؿم

: ٖلى الخىاا٫  َظا في التر٦حز ًخم اؾٝو الٟغوسخي، الغاَب عؾالت ُٞه ؤجىاا٫ :  ألاا٫  ال٣ؿم

 
ًا
  الش٣اُٞت، مدموالتها اججلُت الىهُت اإلاًامحن: ؤاال

ًا
سُت، مغظُٗاتها بلى اؾدىاصا . ٖام بك٩ل االش٣اُٞت الخاٍع

 
ًا
ت  –الغؾالت َظٍ في ؤلا٢ىإ ؤؾالُب ؤَم ببغاػ: زاهُا . اإلاخل٣ي في الخإزحر ٖلى ٢ضعتها مضى ابُان ،-الضٍٖو
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٘ ج٣ضًم بٗض اطل٪ االخدلُل، بالضعؽ الباجي ال٣ُٟه عؾالت به ؾإزو: الشاوي ال٣ؿم اؤما  الصخهُت، َظٍ ًٖ ُٞه ؤٖٝغ ؾَغ
  الخىاا٫  ٩ًون  اؾٝو

ًا
ً جدذ مضعظا : آلاجُت الٗىاٍا

. الغاَب عؾالت ٖلى للغص الباجي صٞٗذ التي ألاؾباب_ 1

. اصٖوجه ظضاله في الباجي مجها اهُل٤ التي اإلاباصت_ 2

.  الضٖوة في الباجي ؤؾالُب_ 3

. اظضاله صٖوجه في الباجي مهاصع_ 4

. الغاَب  عؾالت في اعصث التي الخالُٞت ال٣ًاًا ؤَم مً مو٢ٟه_ 5

. االخٟىُض ؤلا٢ىإ في اؾاثله_ 6

. لها الخاظت ا٢خًذ ٧لما ٖلحها ؤج٩ئ ألازغى  اإلاهاصع زم امً ج٣ضم، ما ٧ل في مىُل٣ي عؾالخه هو ظاٖلت

 .الىهحن لهظًً جىاالي ؤزىاء له جونلذ مما بًٗا ٞحها  ؤي٘ التي الوع٢ت ج٩ون  ٞؿٝو الخاجمت اؤما     

 

 الحمهُذ

 
ً
 الباجي والفلُه الفشوسخي الشاَ  صمً في والعُاظُة الٍشوف: ؤوال

: الىىاثف ملىن ِفش في العُاظُة ألاحىاٌ_ؤ

سُت ٞترة اهي ،_ الهجغي  الخامـ ال٣غن _  ،( َـ 404_  474)  ؾىتي بحن الباجي الولُض ؤبو ٖاف  امازغة زُحرة جُوعاث قهضث جاٍع

ش في الث ج٣ؿُمه بلى ؤصث ألاهضلـ، جاٍع ِغٞذ نٛحرة صٍا َضُصَا الُواث٠،انل بضا٫  ُٖ   بماعة ٖكٍغً بلى َٖ
ًا
با . ج٣ٍغ

الث ؤَم امً     ت الضالت ؤه٣اى ٖلى جهًذ التي الضٍا بت، ؤقبُلُت،  في ٧اهذ ألامٍو ت،  اؾغ٢ؿُت، ا٢َغ  ؤلاماعاث اؤما ااإلاٍغ

ت غهاَت، مال٣ت، ٟٞي البربٍغ لُُلت، ابُلُوؽ، ٚا (  . )الؿ٣البت خ٨مها ٣ٞض الكغ٢ُت االجؼاثغ صاهُت ؤما َا

ُت ؤؾـ ٖلى ج٣م لم الضا٫  َظٍ األن       الؿُاسخي، اظوصَا جضٖم زابخت قٖغ
ًا
ضم مؿاختها نٛغ ؤنَّن  ًٖ ًٞال  مواعص امخال٦ها ٖا

ضاء يض هٟؿها ًٖ جضاٞ٘ ٧ي الٗؿ٨غي، ٦ُاجها حٗؼػ   ٧اُٞت ماصًت  يض خغابا  زايوا ٣ٞض الؿبل، ؤبك٘ بلى خ٩امها لجإ ٣ٞض ألٖا

 الخ٨م، ٦غسخي ٖلى ممل٨ت ٧ل في صازلي نغإ"  زمت ا٧ان االحهوص، االؿ٣البت البربغ مً اإلاغجؼ٢ت بالجىض مؿخُٗىحن بًٗهم،

(    " )قٗوبهم لخحر الٗمل مً ًم٨جهم ؾُاسخي اؾخ٣غاع َىا٥ ٨ًً لم الظل٪

ؼ بلى طل٪ ؤصى ا٢ض       ااه٣ؿموا الىاؽ بحن الهوة ااحؿإ الؿُاؾُت، الُاثُٟت حٍٗؼ
ًا
، ٞغ٢ا

ًا
 خؼبها، خو٫  ٞغ٢ت ٧ُل  جلخ٠ اقُٗا

مغاء بحن الٗال٢ت اانُبٛذ
ُ
ت،التي االهغاٖاث بالٗضااة الضا٫  َظٍ ؤ  َظٍ اإلااعزحن ؤخض ان٠ ا٢ض بيٗاٞها،  بلى ؤصث الضمٍو

                                                           
: مٜٜٙٔتبة اخلاجني، عنان، زلمد عبد اهلل، دول الطوائف منذ قيامها وحىت الفتح ادلرابطي وىو العصر الثاين من كتاب دولة اإلسالم يف األندلس، القاىرة، مك ٔ

ٔٗ. 
. ٕٔ: مٜٜٜٔصر، زلسن، ناجح، االجتاه السياسي عند ابن حزم األندلسي، عُت للدراسات والبحــــــوث اإلنسانيـــة واالجتماعية، م ٕ
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 الًغاثغ بحن ًجٗله لم ما االٛحرة االخىاٞـ،  الخداؾض، مً الُواث٠ ملو٥ ألامغاء ؤالئ٪ بحن هللا اظٗل: " ب٣وله الخالت
 خؿاب ٖلى الخوؾ٘ بلى ظىدوا زم ممل٨خه، اؾخ٣ال٫ ٖلى للخٟاّ مجهم ؤمحر ٧ل ٞؿعى(  )،"اإلاخٛاًغاث االٗكاثغ اإلاترا٣ٞاث،

  مجهم طل٪ ٞخُلب البٌٗ، بًٗهم
ًا
ا١ بلى ٞٗمضاا باًَت، اه٣ٟاث ؤموالا اًاَم بَع ٫َ "  ختى اإلاسخلٟت، بالًغاثب ٖع

ُ
ـُ  ط  الَغثِ

غئاؽ،
َ
ؿضث الَغُٖت، ااٞتر٢ذ ااإلا  ٖلى الٗوَن  ُٞلبوا(   .")ؤلاؾالمُت ألاهٟت الىٟوؽ مً ٞؼالذ بال٩لُت؛ الجمُ٘ ؤخوا٫ ٞا

)  هبرة مل٪ ٚغؾُت م٘ َلُُلت مل٪(  م1075_ 1043/  َـ467_ 435)  الىون  طي بً  اإلاإمون  جدال٠ ٣ٞض الىهاعى، ملو٥ مً بًٗهم

  زهمه يض(  م1065_ 1035)  ٢كخالت مل٪ ٞغهاهضا م٘ الازحر َظا اجدال٠ ؾغ٢ؿُت، مل٪ َوص بً اإلا٣خضع ايض ،( م1054_1035
 صًىاع ؤل٠ زمؿحن له اؤصى ٢كخالت، مل٪(  م1109_1065) الٟووؿو م٘ ؤقبُلُت  مل٪ ٖباص بً اإلاٗخمض جدال٠ ٦ما(  )اإلاؿلم،
 مل٪ ؾعى الو٢ذ طاث افي للٟووؿو، الخمغاء ال٣لٗت اطزاثغ للمٗخمض، اإلاضًىت ج٩ون  ؤن ٖلى ٚغهاَت، ٞخذ ٖلى ٌُٗىه ؤن م٣ابل

  هٟؿه، الٟووؿو م٘ الخدال٠ ،بلى( م1090_ 1073/ َـ483_ 465)  بل٣حن بً هللا ٖبض ٚغهاَت
ًا
 لم(   .)اإلاٗخمض في اه٩اًت ألطاٍ صٞٗا

واَم، اخضاا َظٍ، الٟغ٢ت خالت اؾخٛال٫ ًٖ الىهاعى  ملو٥ ًخواَن 
ُ
 ألامغ٧ي باصت في البٌٗ بًٗهم ٖلى اإلاخىاخٍغً اؤٖاهوا ٢

 بقاعة  -الوالة، بحن ج٣٘ ٞخىت الٟيل ٖلى شخيء ؤؾغ ا٧ان: "ال٨غصبوؽ ابً ٢ا٫ مجهم، ألاموا٫ ابتزاػ بلى ٖمضاا زم ٢ِواَم، ًًٟٗوا

ظا ٖلى َظا ُٞٗحن اإلاؿلمحن مً -الُواث٠ ملو٥ بلى مً َمٗا ؤموالهم بظل٪ ِٞؿخجلب َظا، ٖلى َظا،َا  ُٟٞٓغ ٌعجؼاا ؤن ََ

غة بمل٪ غة، قبه ٖلى الؿُُغة مً جم٨ىه التي ال٣وة ٧اهمً الؿاصؽ الٟووؿو ؤن صاػي اؤاعص( )،" ٧لها الجٍؼ   ؤال عؤى ؤهه بال الجٍؼ
 الٟيؿو زُت هٟظاا  الٛاًت َظٍ جد٤ُ٣ ؤظل امً  ألاعى، ٖلى الؿُُغة زم(  ) اإلاؿلمحن ؤموا٫ ٌؿخجٝز ختى طل٪ ًخعجل

 بطا بُضَا جل٣ى هي زم اج٠ًٗ، جغ١  ختى ؤبضا ؤموالهم اؤزظ ببٌٗ، بًٗهم تهضًض الغؤي ٧ل الغؤي ال٨ً: " ٢ا٫ الظي الؿاصؽ
ل( ". )مك٣ت بال بليّ  اناعث ؾلُاجهم، اهضباع م٘ احكختهم ؤَلها ٣ٞغ مً ٧ان بهما بُلُُلت، ظغى  ٧الظي ٖٟوا اجإحي يٟٗذ،  ْا

. اإلاغابُحن ٢ضام ختى الىدو َظا ٖلى ألامغ

: ظشكعىة مملىة في العُاظُة ألاحىاٌ_   ب

: لؿببحن بالخضًض اؤزهها

. َوص بً اإلا٣خضع مل٨ها بلى الغاَب عؾالت اِظهذ التي هي اإلامل٨ت َظٍ بن: ألاا٫ 

 ٧ان الظًً اال٣ٟهاء الٗلماء مً ٞهو الغاَب، عؾالت ٖلى الغص ب٨خابت الباجي الولُض ؤبي ال٣اضخي ٧ل٠ مً َو َوص ابً بن: الشاوي

.  َوص ابً ٖىض ؾُما ال م٩اهت لهم

                                                           
. ٕٗٗ: ابن اخلطيب، أعمال األعالم ٔ
ات ابن الكردبوس،  تاريخ األندلس البن الكردبوس ووصفو البن الشباط، نصان جديدان، حتقيق أزتد سلتار العبادي، مدريد، صحيفة معهد الدراس ٕ

  .ٚٚ: مٜٙٙٔ-هٖ٘ٙٔاإلسالمية، 
ليفيب . ـ، البيان ادلغرب يف أخبار األندلس وادلغرب، األجزاء الثالثة األوُف، حتقيق ومراجعة جس كوالن،إ(ه ٜ٘ٙت ) ابن عذاري، أزتد بن زلمد، كان  ٖ

 .ٕٕٛ_ ٕٚٚ: ٖم ج ٜٓٛٔروفنسال، بَتوت، دار الثقافة، ط 
 ،ٙٚ_ٜٙ: ابن بلقُت، مذكرات ٗ
 .ٕٛ: ابن الكردبوس تاريخ األندلس ٘
. ٕ٘ٔ: ٖم، ج ٜٜٛٔوزي، رينهرت، ادلسلمون يف األندلس، تررتت حسن حبشي، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، د ٙ
 .ٖٚ: ابن بلقُت، مذكرات ٚ
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 مً  ؤَمُتها اا٦دؿبذ الُواث٠، ملو٥ ٖهغ في ؾُما اال  ألاهضلـ، في ؤلاؾباهُت اإلامال٪ اؤزُغ  ؤَم مً ؾغ٢ؿُت ممل٨ت حٗض

: ؤمٍغً

(  )،(Tudela) جُُلت اؤٖمالها، ؾغ٢ؿُت مضًىت ألاهضلؿُت الجٛغاُٞت في حكمل هي بط لؿغ٢ؿُت؛ الجٛغاُٞت اإلاؿاخت احؿإ: ألاا٫ 

غ٧وهت(   ) ،(  Braga)  ابٞغاٚه ،(Lareda) االعصة ،(Barbastro) ابغبكتر ،(Huesca) ااق٣ت وقت(  )  )Tarragona) َا َغ  احكخمل ،(Tortosa)  َا
وقت، مضًىت ٖىض مهبه مً ببغة جهغ ًستر٢ها التي الخهبت الواؾٗت اإلاى٣ُت ة مضًىت ٖىض مضزله ختى ََغ ُهغَّن

َ
ل
َ
 االًت في(   ) ٢

ستر٢ها هاٞغة، ها ٍا كتر هدو مىه اإلامخضة الهٛحرة األإٞغ  جغي  جهغ ال٨بحر الكمالي ٖٞغ ه ااق٣ت، بَغ ٖغ  ختى  زالون  الجىوبي ٞا

 ج٣وم ٧اهذ الاؾتراجُجُت ااإلاوا٢٘ الُاوٗت الوصًان ٞحها ج٨ثر التي الكاؾٗت اإلاى٣ُت َظٍ ٟٞي اطاع٢ت، ،(Calatayud)  ؤًوب ٢لٗت

(.  ) ؾغ٢ؿُت ممل٨ت

 الىهغاهُت اإلامال٪ هجماث مً ألاهضلـ لبالص األاَم ألاا٫  الهض خاثِ هي بط الخُحر؛ االؿُاسخي الٗؿ٨غي   اإلاو٢٘: زاهُا
 الجىوب مً ٢كخالت اممل٨ت الٛغبي؛ الكما٫ مً هبرة ؤا هاٞغة اممل٨ت الكغ١  مً ممل٨ت٢ُلوهُت بحن ج٣٘ ٞهي ؤلاؾباهُت؛

  لم بط صاثم ظهاص في ٞهي لظل٪ الٛغبي؛
ْ

٠
ُ
٨  لظل٪ لها، ؤلاؾالمي الٟخذ مىظ ألاهضلـ في ؤلاؾالم بالص ٖلى هجماتهم ًٖ  الىهاعى  ًَ

لى الشٛغ ( اإلاؿلمون  ٖلحها ؤَل٤  (. ألٖا

م الُواث٠، ٢ُام بلى اإلااصًت الٟخىت ا٢ٕو ؤا٫  لضى اإلامل٨ت َظٍ ججُب بجي ؤؾغة  ب٣ُت خ٨مذ       ٞحها هجمهم ٖال ٖغبُت ؤؾغة َا

لى الشٛغ ٖلى الخجُبي الغخمً ٖبض بً ًدحى ؤ٢َغ  خُىما ٖامغ، ؤبي بً اإلاىهوع  خ٨م زال٫  ،( م898_  َـ397) ؾىت اطل٪ ألٖا

 ا٧ان ألاهضلـ، في  ججُب بجي خ٩ام ؤ٢وى  ٌٗض الظي الخجُبي، ًدحى بً اإلاىظع ابىه ازلٟه(  م1017_ َـ408) جوفي ؤن بلى ٞحها ااؾخمغ
وا٢ب ٚاعاتهم لُإمً خحن بلى الىهاعى  حهاصن ؤن عؤى ؤهه هٍٓغ ُبٗض مً ض ألاهضلـ، بالص ٖلى هجماتهم ٖا  عامون  م٘ ٖال٢خه َٞو

 بالٜ ا٢ض لُون، مل٪ الخامـ االٟووؿو ٢كخالت، مل٪ ألاا٫  ٞغهاهضا االضٍ هاٞغة، مل٪( قاهجت)  ال٨بحر اؾاوكو بغقلوهت، ؤمحر
  ٣ٗٞض مٗهم، ٖال٢خه في اإلاىظع

ًا
 اإلاؿلمحن ٣ٞهاء مً اإلالخحن ؤَل اعٍمون،خًٍغ  ؾاوكو بحن اإلاهاَغة ل٣ٗض ٢هٍغ في خٟال

 بال اإلاىظع مً الخ٨ُمت الؿُاؾت َظٍ ُبَٗض  ًضع٧وا لم الىاؽ ؤن بُض بالخُاهت ااتهمٍو ٖلُه الىاؽ ٞسخِ الىهاعى، ا٢ؿااؾت
اجه، بٗض   الىهاعى  ع٦ً ؤن بٗض ٖلحهم الىهاعى  هجماث ٖاصث بط ٞا

(   . )اإلاؿلمحن امؿاإلات للضٖت

ت صالخه ٣ًُم ؤن ًدحى بً اإلاىظع اؾخُإ      لى الشٛغ في ال٣ٍو  ؾىت ختى ؾغ٢ؿُت خ٨م في ااؾخمغ اؤٖمالها، بؿغ٢ؿُت ألٖا

 بً الشاوي اإلاىظع ابىه بٗضٍ مً زلٟه زم ،(م1029_  َـ420) ؾىت ٖجها جوفي ختى اإلاىظع بً ًدحى اإلآٟغ ابىه بٗضٍ مً ازلٟه َـ،414
  جوفي بط بؿغ٢ؿُت؛ ججُب بجي ٖهض جهاًت ًضًه ٖلى ا٧اهذ الضالت مٗؼ بالخاظب جل٣ب الظي ًدحى،

ًا
 له ٖم ابً ًض ٖلى م٣خوال

                                                           
. ٖٖ: ٕ، ج ٜٜ٘ٔ،  ٕ،  معجم البلدان دار صادر بَتوت، ط(ه  ٕٙٙت ) احلموي، ياقوت،شهاب الدين أبو عبد اهلل،  ٔ
. ٕٕٚ: ٔن، ج . م ٕ
. ٕٖ :ٗن، ج . م ٖ
. ٖٜٖ: ٗن، ج . م ٗ
. ٕ٘ٙ: ٖعنان، زلمد عبد اهلل، دولة اإلسالم يف األندلس، ج ٘
.  ٘ٛٔ-ٓٛٔ: ٔم، ج ٜٜٚٔىـ، الذخَتة يف زلاسن أىل اجلزيرة، حتقيق إحسان عباس، بَتوت، دار الثقافة،ٕٗ٘ابن بسام، أبو احلسن علي ت ٙ

.  ٚٚٔ-٘ٚٔ: ٖأخبار األندلس وادلغرب، ج  وابن عذاري، أبو العباس أزتد بن زلمد، البيان الغرب، يف
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موا زل٣ه، لؿوء ٖلُه زاعاا ؾغ٢ؿُت ؤَل ؤن  ًبضا ال٨ً لىٟؿه، صٖا زم ،(م1039_ َـ430)  ؾىت خ٨ُم بً هللا ٖبض ٌؿمى  َا
  ٞسغط ب٣خله

ًا
ُر  ؤمحر صان  ؾغ٢ؿُت ؤَل اب٣ي بىٟؿه، ٞاعا ؿّحِ

 ؾغ٢ؿُت ٞضزل العصة، خا٦م َوص بً لؿلُمان ٞبٗشوا قااجهم؛ ٌُ

(.  (. )م 1039)  ؾبخمبر_ َـ431) ؾىت اإلادغم في بؿغ٢ؿُت، َوص بجي ٖهض بضاًت طل٪ ٩ٞان ٖلُه، الىاؽ ااظخم٘

  ل٩ُون  َوص بً ؾلُمان ٖلى ؾغ٢ؿُت ؤَل ٧لمت اظخمٗذ   
ًا
 ،(َـ431) ؾىت اإلادغم في اطل٪ باهلل باإلاؿخٗحن اجل٣ب ٖلحهم، ؤمحرا

ش َظا امىظ لى الشٛغ ٖلى ؾلُاجهم َوص بىو بؿِ الخاٍع  ما اؤٖمالها ؾغ٢ؿُت ًمل٪ َوص بً ؾلُمان ا٧ان ألاهضلـ، لبالص ألٖا
وقت، ٖضا حن، الٟخُان بُض ٧اهذ التي ََغ ما٫ ؤقهغ الٗل الٗامٍغ ت الؿُاؾُت ألٖا  ٧ان ما َوص بً ؾلُمان خُاة في االٗؿ٨ٍغ

لَّن  ،(ا٢كخالت هاٞاع خ٩ام)  بالىهاعى  ازُه ٖلى مجهما ٧ل ااؾخٗان َلُُلت، ناخب الىون  طي بً اإلاإمون  ابحن بِىه
َ
 الىهاعى  ْا

٧ون 
ْ
ظ ا اإلاؿلمحن اقى هللا ؤن بال اإلاؿلمحن، ؤعاضخي ٖلى جإحي الٟخىت ا٧اصث اإلاؿلمحن، بحن الٟخىت هاع ًُ  اإلاؿخٗحن ؾلُمان بموث قَغ

(  (.)م1046_ َـ438)  ؾىت َوص بً

اجه ا٢بل  بوالًت ؤخمض ٞازخو الخمؿت، ؤاالصٍ بحن  –ؾغ٢ؿُت ممل٨ت  –ممل٨خه ؤٖما٫ باهلل اإلاؿخٗحن بجهوص ؾلُمان ٢ؿم ٞا

وؾ٠ اإلامل٨ت، ٖانمت ؾغ٢ؿُت ا ،العصة بوالًت ٍا بَّن
ُ
ُُلت، بوالًت ااإلاىظع اق٣ت، بوالًت ال

ُ
(  )ؤًوب، ٢لٗت بوالًت امدمض ج

بضا      ؤن ٞما ألازوة، بحن االخىاخغ االك٣ا١ الٗضااة ؤهبذ ٣ٞض ٣ٖباٍ، جدؿب لم الظي الجؿُم الخُإ ٧ان الخ٣ؿُم َظا ؤن ٍا

 ٖلى اإلامل٨ت ج٣ؿُم ؤصى ا٢ض.اؤٖمالها مضًيخه بد٨م ااؾخ٣ل .االضٍ ؤٖما٫ مً ًضًه جدذ بما مجهم ٧ل اؾدبض ختى االضَم جوفي
. آلازغ ٖلى الىهاعى  بملو٥ بًٗهم ااؾخٗاهت ألازوة، بحن ألاَلُت االخغب الخالٝ ٢ُام بلى الىدو َظا

  ؤزوجه ؤقض اإلا٣خضع ا٧ان
ًا
ؿخإزغ الخ٨م، ؾاخت ًٖ ًبٗضَم ؤن الٛاقمت بوؾاثله ٞاؾخُإ َموخا  ممل٨ت بد٨م َا

(   .)اخضٍ ؾغ٢ؿُت

   ججهم ؤزوجهختى ٖلى ًخداًل ْل ٣ٞض 
ًا
ؿِ ظمُٗا  ؤمام ًوؾ٠  ؤزٍو ا٠٢ بط العصة، ٚحر ؾلُاجهم، ٖلى ؾلُاهه َا

 ؤٞٗاله بكاٖت مً َعؤْاٍ إلِاا ًوؾ٠ ؤزُه م٘ الٗامت ا٢ٝو بدؿباهه ٨ًً لم اما. ؤزُه مً العصة ًدمي ؤن ااؾخُإ ؤَماٖه
ً، بحن ألاَلُت الخغب هحر جدذ ج٣٘  ؤن البالص  ا٧اصث بإزوجه، اجى٨ُله  ٖلى ًخٛلب ؤن ؤؾخُإ باهلل اإلا٣خضع ؤخمض ل٨ً ألازٍو

  العصة ًًم ؤن ب٣وتهم  ااؾخُإ ؤزُه، ٖلى بالىهاعى  اؾخٗان بط اإلاؿلمحن، بضماء االخُاهتاالاؾتهخاع بالٛضع ًوؾ٠ ؤزُه

َم (  ؾغ٢ؿُت ؤٖما٫)  اجُُلت
ُ
ٓ َٗ َ

٨هُ  ٞ
ْ
ذ ُمل وقت ًًم ؤن ااؾخُإ ،( )قو٦خه ا٢ٍو  هبُل الٟتى ٖلى حٛلبه بٗض ؤمال٦ه بلى ََغ

ا ؤن بٗض الضالت ب٢با٫ ٖلي نهٍغ مً صاهُت  ًىتٕز ؤن اؾخُإ ٦ما ،( ) ،(م1060_َـ452)  ؾىت الٗامغي   اطل٪ ٖلحها اي٤ُ خانَغ

 (.   .)اإلاؿاخت خُض مً الُواث٠ ممال٪ ؤ٦بر ؾغ٢ؿُت ؤضخذ ابظل٪ ،(م1076_َـ468)  ؾىت

                                                           

  ٓٛٔ-ٛٚٔص : ٖ، وابن عذاري، البيان ادلغرب، ج ٛٛٔ-٘ٛٔص: ٔابن بسام الذخَتة،ج : تفصيل ىذه األحداث: ينظر ٔ 
. ٛٚٔ-ٚٚٔ: وابن اخلطيب، أعمال األعالم. ٕٕٛ-ٕٚٚ: ٖابن عذاري ، البيان الغرب، ج  ٕ
 .ٔٚٔ: وابن اخلطيب، أعمال األعالم. ٕٕٕ: ٖن، ج . م ٖ
 .ٖٕٙ-ٕٕٙ: ٔ، القاىرة، ط (دول الطوائف منذ قيامــها حـىت الفتـح ادلرابطي)عنان، زلمد عبد اهلل، : ينظر ٗ
. ٖٕٕ-ٕٕٕ: ٖابن عذاري، البيان ادلغرب، ج  ٘
. ٕٓ٘: ٖن،  ج . م ٙ
 .ٕٕٛ: ٖن،  ج . م ٚ
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 :الباجي الىلُذ ؤبى -ج

 مً الىه٠ الشالزاء ًوم مولضٍ ،( )الباجي ألاهضلسخي اإلاال٩ي الخجُبي ااعر بً ؤًوب بً ؾٗض بً زل٠ بً ؾلُمان الولُض ؤبو َو   

" اخٟاْها ألاهضلـ ٖلماء ؤبغػ  مً ؤهه ٖلى له جغظمذ التي اإلاهاصع اججم٘(  )بُلُوؽ بمضًىت اؤعبٗماثت زالر ؾىت ال٣ٗضة طي
كٍغً ؾذ ؾىت اإلاكغ١  بلى اعخل ألاهضلـ قغ١  ؾ٨ً ا، ؤا اؤعبٗماثت ٖا  احج ؤٖوام زالزت الهغاي طع ؤبي م٘ بم٨ت ٞإ٢ام هدَو

٣غؤ ال٣ٟه ًضعؽ ؤٖوام زالزت بها ٞإ٢ام بٛضاص بلى عخل زم حجج، ؤعب٘ ٞحها  الُُب ٦إبي الٗلماء مً ؾاصة بها ال٣ي الخضًض، ٍا

  الؿىماوي ظٟٗغ ؤبي م٘ باإلاونل اؤ٢ام ،"اإلاهظب" ناخب الكحراػي  ب خا١ ؤبي االكُش الكاٞعي، ال٣ُٟه الُبري 
ًا
 ًضعؽ ٖاما

، ٖكغ زالزت هدو باإلاكغ١  م٣امه ا٧ان ال٣ٟه، ٖلُه
ًا
  انى٠(  ") الخُُب ب٨غ ؤبي الخاٞٔ ًٖ اعاى  ٖاما

ًا
: مجها ٦شحرة ٦خبا

ت بلى الدؿضًض-1  الخوخُض مٗٞغ

. ألانو٫  ؤخ٩ام في الٟهو٫  بخ٩ام-2

ذ الخٗضًل-3 . الصخُذ في البساعي  ٖىه زغط إلاً االخجٍغ

. الدجاط ٖلم في الؿغاط-4

. اإلاىخ٣ى-5

إ قغح-6 (  .)مال٪ مَو

ىا٥ ؾغ٢ؿُه في بالَه بلى باهلل اإلا٣خضع اؾخضٖاٍ ا٢ض    اؾخضٖاٍ زم: "ال٣الثض ناخب ٣ًو٫  هجمه اؾُ٘ جوالُٟه ْهغث َا
ىا٥ ملخاخا، ؤ٣ٞه في َابَضا مغجاخا، بلُه ٞؿاَع  باهلل، اإلا٣خضع ُه، جوالُٟه ْهغث َا ُٖ ٍُ  ابضا اؤايا . ابًًاخه الٗلم ُؾُبل في َاخُض

دخُٟل  باؾدُُاهه، لخًغجه ابًشاٍع ؾلُاهه بلى باهدُاقه ًباهي/ باهلل اإلا٣خضُع  ا٧ان ه، له ًغجبه ما في ٍا جٍغ جزله ٍا (  .")م٩اهه في ٍا

 بلى ٞؿإع ؤَغاٞها مً جيؿل الضالت اعؤى -الىىاثف ملىن ِفش  -ألاهضلـ بالص في  االٟغ٢ت الدكدذ ٖهغ الباجي ٖاف ل٣ض    
 الخُغ مً اؤَلها ألاعى خماًت ًٖ الُواث٠ ملو٥ عجؼ جبحن ؤن ٞبٗض البالص، اجوخُض الكمل لم بلى جضٖو التي  مباصعجه

ضٖو الجهاص، ٖلى ًدض ٧ان الىمغي  البر ٖبض بً مدمض ؤبو ٞهظا  الٟغ٢ت اهبظ الكمل لم بلى جضٖو ؤنواث اعجٟٗذ الىهغاوي؛  ٍا

  قملىا ٧ان الو: " ٢اثال ألامت قخاث ظم٘ بلى
ًا
  مىخٓما

ًا
، اقٗبىا

ًا
، الجؿض في ٧الجواعح ا٦ىا ملخئما

ًا
، الُض في األاهامل اقدبا٧ا

ًا
 اقترا٧ا

لَّن  خؼب، لىا ط٫ اال هجم، لىا ؾ٣ِ اال ؾهم، لىا َاف ما  ْاٍَغً ٖلحهم ا٦ىا قغب، لىا ج٨ضع اال ؾغب، لىا عإ اال ٚغب، لىا ٞا

 بػالت في جُٕو(  ) ظٟٗغ بً مهلب بً ا خا١ بً هللا ٖبض بً مدمض بً ؤخمض بً مدمض ب٨غ ؤبا ؤن ٦ما(   " )الضًً ًوم بلى

                                                           
، دار إحياء الًتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بَتوت ٔس الدين أزتد بن زلمد بن أيب بكر، وفيات األعيان وأنباء الزمان  جابن خلكان، أبو العباس شم ٔ
.                                                         ٖٗٛ:لبنان –
.   ٖ٘ٛ: ن. م ٕ
. ٕ٘ٔ:  ٖ، واإلعالم للزركلي، ج ٔٚ، ٜٙ: ٕنفح الطيب للمقري، م : ، وينظر تررتتو يف ٖٗٛ: ن. م ٖ
.  ٖ٘ٛ: ٔ، ووفيات األعيان ج ٜٙص : ٕ، ونفح الطيب م ٕ٘ٔ،  ٕٖٓ: يف اإلعالم: مصنف للمزيد ينظر ٗٔتورد ادلصادر لو أكثر من  ٗ
 .ٖ٘ٛ: ٔج : وفيات األعيان ٘
.  ٛٚٔ، ٖٚٔ: ٔ، م ٖابن يسام، الذخَتة، ق ٙ
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 حؿ٨حن في بُجهم ألظلها ٌؿاٞغ ام٩اهت، خٓوة ٖهٍغ في ألاهضلـ ملو٥ ٖىض له ا٧اهذ" ٧لمتهم اظم٘ الُواث٠ ملو٥ بحن الخالٝ
ت"  جغظمخه في  ُٖاى ال٣اضخي ؤزبذ ٦ما الباجي جوفي(  ".)الٟخىت ؤًام بٌٗ م٘ لبًٗهم ًيبٗض ما  لؿب٘ اؾبٗحن ؤعب٘ ؾىت باإلاٍغ

ت بلى ظاء ا٧ان عظب مً زلذ ٖكغة   اإلاٍغ
ًا
غام ؤلاؾالم، ههغة ٖلى ًالٟهم ألاهضلـ، عئؾاء بحن ؾٟحرا  ظىوص م٘ ٧لمتهم ظم٘ ٍا

(.  ")ٚغيه جمام ٢بل جوفي ؤهه بال طل٪ ٖلى اإلاغابُحن اإلاٛغب

ىالحُة املفاَُم ؤَم: راهُا : الّىىان في الىاسدة الـا

 املىاٌشة ؤدب

 الجاهبحن مً بالبهحرة الىٓغ هي الانُالح افي الاهخٓاع ؤا ؤلابهاع بمٗجى الىٓغ مً ؤا الىٓحر مً مإزوطة اللٛت في اإلاىاْغة

(   .)الهواب بْهاع بٛغى االؿاثل اإلاٗلل

  ااإلاىاْغة
ًا
  الكِئحن بحن اليؿبت في الجاهبحن مً بالبهحرة الىٓغ)) هي: انُالخا

ًا
 مً عؾمي ؤا مغجب هٕو:)) اهي(   )،((للخ٤ بْهاعا

 البالٚت ٖلى اإلاٗخمض الجض٫ ًٖ جسخل٠ ٦ما الخ٣ُ٣ت بزباث جضاع  التي اإلاى٣ُُت اإلاىا٢كت ًٖ اإلاىاْغة اجسخل٠ اإلاىا٢كت
شبذ ًىجر ٞهو الٗاَٟت مً اشخيء اإلاى٣ُي  الى٣اف اٖخمض ابن ٞاإلاىاْغة اؤلا٢ىإ،  الؿُا١ ٢وة بدؿب مخابُٗه ٖىض هٟؿه ٍا

  الصخو لجٗل الخواع ًٞ صعاؾت اتهضٝ امغاهتها، اإلاخ٣ىت الخواع ازُت
ًا
 الخواع حهضٝ ال ا٢ض. بؿهولت مو٢ٟه مً مخم٨ىا

 ااإلاىاْغة(.  (()االجامٗاث اإلاضاعؽ في اإلاهاعاث جىمُت بٛغى الٗام الخىاٞـ مً هٕو ل٩ل بل ا٢خهاصًت ؤا ؾُاؾُت ؤموع  إلزباث

٣حن ؤا شخهحن بحن خواع)) اإلاٟهوم بهظا  بكتى ٖجها االضٞإ مٗحن مويٕو خو٫  هٍٓغ اظهت بٖالء بلى مجهما ٧ل ٌؿعى ٍٞغ
ها ٖلى االبراَحن ألاصلت ااؾخسضام ااإلاى٣ُُت الٗلمُت الوؾاثل  الضاُٖت الدجج ابُان آلازغ الُٝغ عؤي جٟىُض مدااال جىٖو

(  ((.)٢بولها ٖضم ؤا ٖلحها للمداٞٓت

 حؿعى ال اإلاجاصلت ؤن خحن في الى٣اف، زال٫ مً الخ٣ُ٣ت بلى الونو٫  بلى تهضٝ ؤجها في اإلاجاصلت ًٖ اإلاىاْغة اجسخل٠         
هاع   اإلاجاص٫ ٧ان ٞةن الخهم، بلؼام بلى حؿعى ما ب٣ضع الهواب إْل

ًا
لَؼم ال ؤن ؾُٗه ٧ان مجُبا اٍ، الٛحر بلؼام ًٖ اَؾِلم ًُ ًّ  ابن ب

  ٧ان
ًا
هاع اإلاجاصلت ؤّما. خغام اإلاجاصلت مً الىٕو َظا بن ا٢ُل(  .)الٛحر ًلؼم ؤن ٞؿُٗه ؾاثال . بها ٞمإموع  الباَل اببُا٫ الخ٤ّ  إْل

ُهْم ...﴿ حٗالى هللا ٢ا٫
ْ
ِتي َاظاِصل

َّن
ًُ  ِهيَ  ِبال ْخَؿ

َ
 في اإلاىا٢كت ؤا اإلاىاْغة خض ًخجااػ )) ألازحر ؤن في السجا٫ ًٖ اجسخل٠(  )﴾،...ؤ

ٗخمض ٖضة، بُغ١  البؿُِ مؿخواَا  بلى ًخُل٘ ٨ًً لم بن الخهم حجت ٖلى ال٣ًاء ايُٗت بلى ًخُل٘ حجاجي زُاب ٖلى َا

                                                                                                                                                                                                 
(. ٔٔٔٔ)تررتة رقم  ٖ٘ٔ: ٔينظر تررتتو يف التكملة، ج  ٔ
. ٖ٘ٔ: ٔن، ج. م ٕ
 .ٖٔ٘: ٕترتيب ادلدارك، ج ٖ
موسوعة يوكوبيديا احلرة  ٗ
  http://AMRSELIM.netادلنهاج يف ترتيب احلجاج، للباجي نقالً عن أدب ادلناظرة، عمرو سليم، ٘
 يوكوبيديا احلرة موسوعة ٙ
  http://AMRSELIM.netسليم،أدب ادلناظرة، عمرو ٚ 
يوكوبيديا احلرة  موسوعة ٛ
 ٕ٘ٔ: سورة النحل، اآلية ٜ



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 16 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

خجه. هٟؿه الخهم ٖلى ال٣ًاء   الٟٗل َظا ٍا
ًا
  ٩ًون  ؤن اإلام٨ً مً الظي الجمهوع  بلى ٖملُا

ًا
مُا بت َا  لوي٘ الضٖم ج٣ضًم في ٚع

(.  (()اإلاؿاظل

: الشظاثل ؤدب

ترار في الغؾاثل ؤصب حٗض       
ّ
سُت، ألاخوا٫ ًٖ ااضخت نوعة حُٗي التي اإلاهاصع ؤَم مً الٗغبي ال خاٍع

ّ
ت، األاصبُت، ال  االلٍٛو

ِٓهغ بط الغؾاثل، َظٍ ٞحها ايٗذ التي الٟترة في االؿُاؾُت االا٢خهاصًت، االاظخماُٖت،
ُ
خٛحراث ج

ّ
 مغ ٖلى اإلاسخلٟت الجواهب في ال

ترازُت، ال٨خب خٟلذ ا٢ض الٗهوع،
ّ
ً ال  خمل ما ٞمجها األاصبُت، االٗلمُت ؤلازواهُت عؾاثل٫ا مً بًغاب الٗغبي ألاصب اصااٍا

الن ،الهٟا بزوان عؾاثل)ا( الجاخٔ عؾاثل: )مشل اإلاسخلٟت بضالالتها( عؾاثل) لٟٓت
ُ
ا از  الؼمان بضٌ٘ عؾاثل) ا ،(الٞو

 ( (.)الخواعػمي ب٨غ ؤبي عؾاثل( ا ،(الهمظاوي

ٟها ًم٨ً        جدضًض في خاؾم مُشا١ ابُجهما مدضصا، بلُه مغَؾال اإلاغؾل ُٞه ًساَب اآوي، مسهوم هثري  ؾغص: ))بإجها حٍٗغ

ت ُت،(  اإلاغاي)  ٍَو ٨ك٠ الىٖو ىت ظواهب اجدلُل ان٠ ًٖ الغؾالي الؿغص ٍا ُّ  ٢ضع الظاجُت، ال٩اجب ججغبت مً امدضصة مٗ
٤

ّ
 خُاة جبرػ قاملت نوعة ًٖ جخمسٌ ال ٞهي لظا الغؾالت، ٦خابت لخٓت اؤلاوؿاهُت االاظخماُٖت الىٟؿُت بالٓغاٝ ألامغ حٗل

ا، ٧املت ٧اجبها واَٟه ؤخاؾِؿه اجدّب٘ خُاجه جمشُل ٖلى طل٪ في م٣خهغة اجّٟؿَغ  ؤا الغؾالت، حسجلها ؤن ًم٨ً التي اإلاغخلت في ٖا

ت ت ال٩اجب ججغبت مً امىخسبت مهمت هماطط ًٖ الغؾاثلي الؿغص ٌّٗبر. الغؾاثل مجمٖو ت، مسخلٟت بُغاث٤ الخٍُو ٓل امخىٖو  ٍا

  طل٪ في ٧اجبها
ًا
 الونو٫  َو الظاجُت الؿحرة ؤَضاٝ ؤَم مً ٧ان ابطا. الغؾالت ٞحها ج٨خب التي اللخٓت ابدؿاؾُت بالخايغ مغتهىا

حر مىٟخذ جوػَ٘ مكغإ ٖبر اإلاخل٣حن ظمهوع  بلى ٣ت الغؾالت بلُه جخوظه بلُه مغؾل بخُٗحن ج٨خٟي الغؾالت ٞةن مدضص، ٚا  بٍُغ

ت قبه ُّ  ( ((.)ؾواٍ ٖلى جى٨ك٠ ال زٟ

 : السلافُة ومحمىالت ا الىفُة املمامحن: الفشوسخي الشاَ  سظالة

  ٨ًك٠ ٧وهه مً الٟغوسخي الغاَب هو ؤَمُت ج٨مً
ًا
 الاخخ٩ا٥ ؤا الخًاعي  الخٟاٖل ؤا الضًجي الجض٫ مً ظاهبا

 في ال٣غاءة هبوب ألاَمُت َظٍ اإلادااعة. الهجغي  الخامـ ال٣غن  في الٛغبُت ؤاعابا في االىهغاهُحن ألاهضلـ في اإلاؿلمحن بحن الش٣افي

: زالزت مدااع 

 

 
ً
ل:ؤوال  املشظِة

ا ؤا ٖجها جدضزوا ؤا الغؾالت لهظٍ ؤقاعاا الظًً الباخشحن مٗٓم ؤظم٘  ٖلى ٞغوسخي عاَبٌب  ؤا ٞغوؿا عاَب َو َاتميل ؤن خ٣٣َو

م، خض وا ؤا اؾمه، ًظ٦غاا لم ال٨جهم حٗبحَر ش ًدضصاا ؤا بصخهه، ٌٗٞغ . للغؾالت ٦خابخه جاٍع

                                                           
 موسوعة يوكوبيديا احلرة ٔ
دراسة أدبية نقدية، وفاء يوسف إبراىيم زبادي، رسالة ماجستَت، : ألزتد فارس الشدياق( الساق على الساق فيما ىو الفارياق)األجناس األدبية يف كتاب  ٕ

 ٜٙ: فلسطُت -الدكتور عادل أبو عمشة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلسبإشراف األستاذ 
  .ٔ٘ٔ: ٕ٘ٓٓزلمد صابر عبيد، احتاد الكتاب العرب، دمشق، ( السَتذاتية)قراءة يف جتربة زلمد القيسي : دتظهرات التشكل السَتذايت ٖ
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  الغؾالت َظٍ مد٤٣ الكغ٢ااي  هللا ٖبض مدمض الض٦خوع  مً بقاعة ؾوى  اؾمه ًظ٦غ مً ؤظض الم
ًا
 هو ما ٖلى مٗخمضا

 الٟغوسخي الغاَب ؤن ٖلى" جىو  ،ألاهضلـ مجلت في وكغث الغؾالخحن َاجحن خو٫  اظحزة صعاؾت  في صهلوب.  م. ص)  اإلاؿدكغ١  ٖلُه
بان ٦بحر ،)(St. Hugh" َُو" ال٣ضٌـ َو الغؾالت ناخب  م 1109  ا  م، 1049 ٖامي بحن الضًغما َظا جوّؾض ٢ض ا٧ان(  CLUNT) صًغ َع

 ".)(  )

ْىِوهذ الغؾالخحن َاجحن خو٫  ٦خبذ عجالت يمً اعصث ٣ٞض الشاهُت ؤلاقاعة اؤما  ألمحر ٞغوؿا عاَب عؾالت في ٢غاءة)  بـ ُٖ

  خموصي َاع١ .ص زُها(  ٖلُه الباجي اعص ؾغ٢ؿُت
ًا
بان ٦بحر الغاَب"  َظا ؤن ٖلى جىُو   ٚغبُت صعاؾاث ٖلى ٦ؿاب٣ه مٗخمضا  َع

و(  )ٞغوؿا، قغ١  في ٧لووي صًغ (.  . )بغاٚووي هبالء ؾلُل(  )ألا٦بر، َٙو ال٣ضٌـ َا

خه، الغاَب، الؾم الٗغب الباخشحن بٟٚا٫ اعاء الخ٣ُ٣ي الؿبب ؤما ٍو  بلى صٞٗا ٢ض مخابِىحن ؾببحن بلى ٌٗوص ٣ٞض َا

  الغاَب َظا بإن ًوحي"  الٟغوسخي الغاَب عؾالت ؤا ٞغوؿا عاَب عؾالت: " بًٗهم ٣ٞو٫  طل٪،
ُ

 اإلاخسههحن ظمهوع  لضى مٗغاٝ

ت االٗلماء االباخشحن تهم بلٛذ ا٢ض ظُضة، مٗٞغ   به مٗٞغ
ًا
 ؤاعصٍ ما الاخخما٫ َظا ًغجر اما.بِه  االخٍٗغ٠ اؾمه ط٦غ ًٖ ٌٛجي خضا

و ، ٚغبُت مهاصع ٖلى به اؾدىض الظي خموصي َاع١ . ص ت" ؤهه َا  ؤ٦ثر ؤخض بإهه وٗٝغ ؤن ٨ًٟي الٟغوسخي الغاَب َظا ٢ضع إلاٗٞغ
بان   الَغ

ًا
  الضًغ هٟوط جوؾٗت في اإلاالخٔ وكاَه بؿبب الىهغاهُت، ؤاعابا في جإزحرا

ًا
ا ، ٨ٍٞغ

ًا
 بلى الغاَب بهظا ألامغ انل ٣ٞض اصًيُا

، الشالض َجري  اإلال٪ ؤن ُبت م٩اهت له ٧ان بل ٌؿدكحٍر  الخامـ ابًدُحن الشاوي اه٩ُوالؽ لُون  البابا مشل عاما بابواث هٟوؽ في َع

 ٩ٞان بؾباهُا، قما٫ ممال٪ بلى الغاَب َظا هٟوط انل ا٢ض. م1095ألاالى الهلُبُت الخماة مهىضؽ الشاوي اؤعبان الؿاب٘ اظوعط
 في عاَب 10000 هٟوطٍ جدذ ا٧ان مغجحن، بؾباهُا بلى الغاَب َظا ؾاٞغ ا٢ض الٟووؿو، ؾُما ال ال٣ٍو ملو٥ ٖىض ج٣ضًغ مدل

  350 هدو
ًا
  اممازل هض زُاب لؤلمحر زُابه ٧ان الظل٪ ؤاعابا، ٚغب في صًغا

ًا
با ت الؿُُغة مً له ٖٝغ إلاا ج٣ٍغ  ٚالب ٖلى ال٨ٍٟغ

(   .")ؤاعابا ٦ىاجـ

 
ًا
 الاها يمحر ااؾخسضامه ألامحر مساَبت في الاؾخٗالجي ٞإؾلوبه الغاَب عؾالت بلى ابالٗوصة َاع١،.ص ؤاعصٍ ٖما ابُٗضا

ُبت م٩اهت ناخب َو مؿخسضمه ؤن الغؾمُت اإلاساَباث في ٖٝغ ا٢ض اإلاخ٩لمحن، ظماٖت ًٖ به ٨ًجى الظي الجمعي  جمىداهه َا
   الو٢اخت، خض الخُاب في الجغؤة ٖلى ًدمله آزغ اؾخد٣ا١ اجمىداهه اؾخسضامه، خ٤

ًا
 البضاًت مىظ الخُاب مً َضٞه مٗلىا

 زُابه ظاء ٣ٞض ؾلم، اآله ٖلُه هللا نلى مدمض هبوة في االًُٗ ؤلاؾالمُت، الضًاهت في االدك٨ُ٪ اظل ؤا زٝو صان 
 
ًا
ااؾخٗالثُا

ًا
ئا م ظٍغ . لؤلمحر اهصر موصة مً ؤْهٍغ ما ٚع

غؾل للخىهغ، ُٞضٍٖو مؿلم خا٦م  ٖلى ًخجغؤ ألن صٞٗخه اللخان َما االهُبت، اإلا٩اهت َظٍ ظٍ الغؾاثل له ٍا  االغؾل،َا
ؿاهضٍ ًضٖمه مً اله م٩اهت له عظل ًٖ بال جهضع ال طاجه خض في ال٨ٟغة ىٟظٍ به، ٨ًٟغ ما ٧ل في َا  خض ٖىضٍ ألاموع  ج٠ٟ ٞال ٍا

. الٗوا٢ب ٧اهذ مهما الخىُٟظ بلى ًخٗضاَا بل الخ٨ٟحر

                                                           
 ـٖٗ: ، دار الصحوة(مُت وجواب القاضي أيب الوليد الباجي عليهارسالة راىب فرنسا إُف ادلسل)زلمد عبد، ، الشرقاوي ٔ
م، ٜٓٔٔنة ىو دير مشهور، ال يزال الفرنسيون حيتفلون بو ويتذكرون موقعو الفكري والسياسي يف تشكيل أوروبا احلديثة، ولذلك احتفل بألفية الدير س"  ٕ

 الرأي، باجي عليو، زتودي، طارق، قراءة يف رسالة راىب فرنسا ألمَت سرقسطة ورد ال
(la vie de saint hugues),(huillier)( le grand dictionnairehistorique/p179)  ٖ     ،نقالً عن زتودي، طارق، السابق

 ادلصدر السابق، ٗ
 .ادلصدر السابق ٘
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 ؤَل ٖىض م٩اهخ٪ مً بلٛىا إلاا موصج٪ ٣ٞبلىا" الغاَب، َظا م٩اهت جا٦ض بٗباعاث اؾتهله  الظي  الباجي زُاب اؤما
  ظاء ٢ض(  ")ملخ٪

ًا
ا ًىاصص ٢ٍو

ًا
ئا  ٖلى ا٢ضعجه ناخبه، ٖلم ٚؼاعة مً الاؾخٗالجي اؤؾلوبه ٢وجه ٌؿخمض: الغاَب زُاب ظٍغ

  ااإلاىاْغة، اإلاداججت
ًا
ُت بٗلومه مؿخُٗىا  اإلا٣ٗو٫، ا٢بو٫  االخإمل، الخ٨ٟحر ٖلى ال٣ضعة البكغي  ال٣ٗل جمىذ التي. االضًيُت الكٖغ

بالث الخ٨هً اعٌٞ   بها، ًإجون  التي االخٖؼ
ًا
ه الٓغاٝ، َظٍ مشل في ٖلُه ااظب ٞهي ظهت، مً بضٖوجه ٢ىاٖخه ًٖ ًٞال  اؤهَّن

.  هللا بلى بالضٖوة مؿىوصة مل٩ي، اؾخٗالجي بإؾلوب زُابه نبٛذ ألاؾباب َظٍ ٧ل زاهُت، ظهت مً ألامحر بلؿان ًخدضر

، م٣ضمت في اعصث التي" الٟغوسخي الغاَب"  ٖباعة اؤما  التي الضازل، مً ٖلُه جدخوي  ما اجوضر جهٟه التي اإلاسٍُو

  الغؾالخحن لهاجحن جد٣ُ٣ه م٣ضمت في زُاعي  مدموص. ص ؤزبتها
ًا
ما اانٟا

ًا
ه اموضخا  ؤا الغؾاثل ظام٘ ٣ًو٫ " عؾاثل مً جدخٍو

 ام٩اجباث لٛت، ؤلٟاْها اجٟؿحر ،[ٖجهما] هللا عضخي.الهض٤ً ب٨غ ؤبا َالب ؤبي بً ٖلي مباٌٗت ُٞه مجمٕو هلل الخمُض : " ها خها

 1081/َـ 474) الباجي الولُض ؤبي ؤلامام اظواب الٟغوسخي، الغاَب امساَبت ،(م1143/  َـ 538 ث)جاقٟحن بً ًوؾ٠ بً ٖلي ألامحر
(   )،(م

اء الغاَب ٧لمت في الخٍٗغ٠ ٞإ٫ اإلاخ٣ضم الغؤي صخت جشبذ الٗباعة ٞهظٍ   ٧ان ؤهه جا٦ضان اليؿبت ٍا
ًا
  لضى مٗغاٞا

. ال٨ىُت بهظٍ ٖٝغ ٣ٞض  ٣ِٞ الٟغوسخي الغاَب ؤهه بونٟه ا٦خٟوا ابهما نغاخت، اؾمه ط٦غ ًخم لم الظل٪ الٗلماء، ظمهوع 

ت مجهو٫  ٧ان الغاَب َظا بإن( ٞغوسخي عاَب بها بٗض عؾالت ؤا ٞغوسخي لغاَب عؾالت: )آلازغ بًٗهم ٢و٫  ًوحي ا٢ض   الهٍو
ًا
. جماما

م ٖىض به االاؾدكهاص الغؾالت هو ٖلى الًوء بدؿلُِ الٗغب الباخشحن اَخمام ؤن اؤٖخ٣ض  الضًيُت الٓواَغ لبٌٗ ببغاَػ

ت االؿُاؾُت ت ًٖ ال٨ك٠ بلى ًلخٟخون  ال ظٗلهم ٢ض اإلاغخلت، جل٪ في االش٣اُٞت االخًاٍع . ٖىه الخضًذ ؤا الغاَب ٍَو

ضم الخد٣حر مبضؤ َو آزغ ؾبب الظًَ بلى ًدباصع ا٢ض  ٖىه،ا٢ض الخضًض ؤا اؾمه ٌٟٛلون  ٧اهوا ٣ٞض لظا صٖوجه مً الا٦ترار ٖا

 عؾاثل ج٨غاع: ألاا٫ : لؿببُحن ظاء ٣ٞض ٖلُه الباجي عص ااما  الباجي؟ ٖلُه عص ٞلم مغجر الؿبب َظا ٧ان بطا: البٌٗ ٣ًو٫ 
ظا الغؾل، اؤعؾل ججغؤ بل الخض، َظا ٖىض ٨ًخ٠ الم الغاَب، : ٣ًو٫  زُابه بضاًت في الباجي به نغح ما َا

(  .)"معاثلً مً سلِىاٍ فُما مفاولحً ِلُىا جُّيد ووظاثلً، سظاثلً ِلُىا ثىشست وملا" 

ً اإلاؿلمحن ؤن الٛحٍر له بزباث بال َو ٞما  الشاوي الؿبب اؤما ت إلاغاؾالجه خض ااي٘ ظهت، مً الغص ٖلى ٢اصٍع  ظهت مً الخىهحًر

.  ؤزغى 

ظا ٞغوؿا، مً عاَبٌب  َو الغؾالت َظٍ ٧اجب ؤن هي لضًىا، اإلاا٦ضة الخ٣ُ٣ت ٞةنَّن  الؿبب ٨ًً امهما ، الىو ؤٖلىه ما َا
ًا
 نغاخت

ا٦ضٍ :  الىهغاهُت ال٣ُٗضة مباصت في اإلاخٗم٤ الضًجي الخُاب ٍا

 ظشكعىة ـاح  باهلل امللحذس بلى)*( بفشوعه مً" 

                                                           
. ٖٙ (:عليهارسالة راىب فرنسا إُف ادلسلمُت وجواب القاضي أيب الوليد الباجي )الشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ٔ
 . ٖٛ: ٕٚ، العدد ٕٚٓٓخياري، زلمد، رسالة راىب فرنسا إُف ادلقتدر باهلل األندلسي وجواب الفقيو الباجي عليها إضاءة وحتقي رللة التبيُت اجلزائرية، سنة  ٕ
. ٘ٙ(: رسالة راىب فرنسا إُف ادلسلمُت وجواب القاضي أيب الوليد الباجي عليها)الشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ٖ

 .ٜٗ: فرنسا وكانت تكتب وتنطق ىكذا، الشرقاوي، ادلصدر السابق: يقصد)*(  
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ه الزي الحبِ  الفذًم بلى
ُة
ل ِة
  ًىىن  ؤن هامّة

ً
، خلُال

ً
ه امللحذس مذاهُا

ّة
ف، امللً الذهُا، َزٍ دولة ِلى بالل  الشاَ  مً الؽٍش

بان، ؤحلش ه ابً ٌعُى باملعُح وإلاًمان إلاهابة في الشاغ  الَش
ّة
(  . )"ظُذها الل

 
ً
ل: راهُا شظَة

ُة
: بلُه امل

 .باهلل باإلا٣خضع اإلال٣ب َوص بً مدمض بً ؾلُمان بً ؤخمض  –باهلل اإلا٣خضع  –ؾغ٢ؿُت مل٪ بلى موظهت ؤجها الغؾالت هو ًبحن

لى الشٛغ بوالًت حٗٝغ ٧اهذ التي ؾغ٢ؿُت ممل٨ت خ٨م  خضًصىا ٖىض بالخٟهُل ٖىه الخضًض جم ا٢ذ. َـ474  -َـ439 مً ألٖا
. ؾغ٢ؿُت مضًىت في الؿُاؾُت ألاخوا٫ ًٖ

 
ً
: الشظالة: رالسا

. إلسظالها املادًة والذوافْ الشظالة َذف -أ

ض ٧ان اؤهه باإلاغاؾلت، باصع الظي َو ٞغوؿا عاَب ؤن الغؾالت هو مً ًخطر  صًً في للضزو٫  باهلل اإلا٣خضع صٖوة بظل٪ ًٍغ
ض له ٌكغح ؤن بٗض الىهاعى، ُٗت اإلا٩اهت مً باهلل اإلا٣خضع ٖلُه ٧ان ما اؤن اإلاؿُذ، في عؤحهم اخ٣ُ٣ت خ٣ُ٣خه، الٞو  االبهحرة الٞغ

 :الغاَب ٣ًو٫  جًمىتها، التي الضٖوة اج٣ضًم الغؾالت َظٍ بعؾا٫ بلى صٞٗه الظي َو الخ٨ُمت،

  ًىىن  ؤن هامله الزي الحبِ  الفذًم بلى" 
ً
، خلُال

ً
ف، امللً الذهُا، َزٍ دولة ِلى باهلل امللحذس مذاهُا  الشاَ  مً الؽٍش

بان، ؤحلش . ظُذها هللا ابً ٌعُى باملعُح وإلاًمان إلاهابة في الشاغ  الَش

ض ألامحر ؤي ا  –بلُىا اهحهى ملا  هشاظلً، ؤن سؤًىا املحغحرة، ؤحىالها ثبحن في وبفحرثً الذهُا، في الشفُْ ؤمشن الٍّض

 بجمُل  –املفلحة َزٍ ثحمُم في إلاحت اد ًِ هتراخى ؤن ٌعّىا ولً...  الفاوي الضاثل امللً ِلى الذاثم امللً لحارش وهذِىن

  ِلًُ ًىسد مً بخىاهىا مً بلًُ ؤشخفىا ألامش ولهزا رلً، آرشت بن ملىىثه في مّىا لخؽترن  –مّىهحه
ً
  هالما

ً
 ما ِلى بلهُا

ؽشحىن  بلُه، هللا ًىفلهم لشسون  الىفاسي، دًً حلُلة لذًً َو  إلاًمان لىا ًيبغي ال الزي ظُذها املعُح مّشفة ِىذن ٍو

  اثخز الزي إلاله فهى به بال الىجاة هشثجي وال ظىاٍ، بإحذ
ً
(  ) ".ببلِغ َلىة مً الىاَش بذمه لُىلزها ـىسثىا، ِلى  جابا

 ؾغ٢ؿُت؟ ؤمحر اؾخمالت ٖلى الٟغوسخي الغاَب خغم لم َىا، حهمىا الظي االؿاا٫

ىا بطا الجواب ًخطر اعبما ت اإلاداالت َظٍ ؤن ٖٞغ ُت الاؾترصاص لخغاب ألاالى اإلاغاخل ؾُا١ في جإحي الخىهحًر  ال٣َو

ةٍة  ٞؿاص مً ٞحها ؤلاؾبان ؤٖمله اما م،1064/َـ456  بغبكتر ٧اعزت ٞبٗض مجهم، اإلاإزوطة للمىا٤َ
 ٖانمت َلُُلت ؾ٣ٍو ًإحي ِبُمضَّن

(  (.)م1084َـ477) ؤلاؾبان ًض في الىون  طي بجي

                                                           
 .ٜٗ: ادلصدر السابق  ٔ
 ـٓ٘-ٜٗ: ادلصدر السابق: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل ٕ
م وىي سنة وفاتو، وىو ٜٓٔٔم إُف ٜٗٓٔال يعرف مىت أرسلت  ىذه الرسالة، لكن ادلعروف أن ىذا الراىب كلف إدارة ىذا الدير من سنة : " يقول زتودي ٖ

م ديكن تضييق اجملال الزمٍت احملتمل ٔٛٓٔومع مالحظ أن األمَت ادلقتدر باهلل تويف . مٓٓٛٔم إُف ٜٓٔراىبا تعاقبوا على إدارة الدير  ٜ٘الراىب السادس من 
الظن حينها على أن رسالتو كانت خالل رحلتو األوُف يف حياة م فيغلب ٜٓٓٔفإن علمنا الرحلة الثانية للراىب إُف إسبانيا كانت .! لتبادل الرسائل بُت الطرفُت

. ٘ص. ، زتودي، طارق مصدر سابق" األمَت السرقسطي
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لُه   َو ٨ًً لم( الىهاعى  صًً في الضزو٫  بلى باهلل اإلا٣خضع صٖوة) الؿاب٤ الىو في اإلاظ٧وع  الهضٝ ؤن ًبضا ٖا
ًا
 م٣هوصا

مإ مً ٦شحر جد٤ُ٣ اعاثه مً ًغججى ٧ان ابهما لظاجه،  ٧اإلا٣خضع خا٦م ٖلى جسٟى ٧اهذ ؤجها ؤًْ ال التي االؿُاؾُت الضًيُت ألَا
 الىهغاهُت للضًاهت باهلل اإلا٣خضع ٞاٖخىا١ ألاهضلـ، في الضٖوة َظٍ إلاشل حٗغيوا الظًً اإلاؿلمحن خ٩ام مً خا٦م ؤي ٖلى ؤا باهلل
  ٩ًون  ٢ض

ًا
ت بلى ااهًمامها ؾغ٢ؿُت ممل٨ت جىهحر بلى ؾبُال  الىهغاهُت بوابت بظل٪ ٞخهبذ بؾباهُا، في الىهغاهُت الضا٫  مجمٖو

. ألاهضلـ في ؤلاؾالمُت اإلاضن ب٣ُت بلى

  ط٦غها ٦ما ؾغ٢ؿُت ممل٨ت ٧اهذ ٣ٞض
ًا
  ؾاب٣ا

ًا
  َضٞا

ًا
مإ مؿخمغا  ؤلاؾباهُت اإلامال٪ بحن اظوصَا بؿبب اإلالو٥ أَل

غة قغقي قما٫ في الىاجي اإلاىٗؼ٫  مو٢ٗها ابؿبب ظهت، مً الىهغاهُت ت ًٖ بظل٪ اابخٗاصَا الجٍؼ  ألاهضلؿُت الضا٫  مجمٖو

(  .)ع٢ٗت الُواث٠ صا٫  ممال٪ ؤٖٓم ٧اهذ ؤجها طل٪ بلى ؤي٠ زاهُت، ظهت مً ألازغى 

 االوخُض ألاؾاؽ اإلادٟؼ ٧ان ؤهه الغاَب اصعى الظي الؿاب٤، الىو في اإلاظ٧وع  الضاٞ٘ ؤن ًبضا ج٣ضم ما ٖلى ابىاءًا 

ُٗت اإلا٣خضع م٩اهت في ااإلاخمشل الضٖوة، اج٣ضًم الغؾالت ل٨خابت   ٨ًً لم الخ٨ُمت ابهحرجه الٞغ
ًا
. صخُدا

إتها مً ؾغ٢ؿُت حٗاوي ٧اهذ التي االخهاع ال٠ًٗ ْغاٝ ج٩ون  اعبما  الخ٩ام ؤخوا٫ ٖلُه ٧اهذ اما طا٥، آن َا
 بًٗهم ٖلى بمضصٍ االخ٣وي  به، االاؾخٗاهت الٗضا بلى االلجوء االدكدذ، الاه٣ؿام، مً الٗهغ طل٪ في ألاهضلـ في اإلاؿلمحن

. مؿلم ٖغبي ٢اثض بلى الضٖوة َظٍ مشل جوظُه ٖلى االخجغئ  الغؾالت، َظٍ مشل ٦خابت بلى الغاَب َظا صٞٗذ التي هي البٌٗ،

ت ٖلى الخ٣بت جل٪ في ألاهضلـ في اإلاؿلمحن الخ٩ام ي٠ٗ ؾاٖض ٣ٞض  الخغ٦ت َظٍ ؤن) طل٪ ًا٦ض امما ٞحها، الخىهحر خغ٦ت ج٣ٍو
ت ت، ٚحر ٧اهذ الخىهحًر  بغؾاثل بٗشوا الىهاعى  ؤن لضعظت بؾالمي، عاصٕ مً زٝو ؤا خظع بال هٟؿها ًٖ الى٣اب اج٨ك٠ مخواٍع

ت م اإلاؿلمحن خ٩ام بلى جىهحًر . ؤًضًىا بحن التي الغؾالت في الخا٫ َو ٦ما(  )،(اإلاؿُخي الخشلُض ااٖخىا١ الوخضاهُت لتر٥ ًضَٖو

خطر ت الخغ٦ت ؤن) الغؾالت في الغاَب ٦الم مً ٍا وص ق٩ل جخسظ ٧اهذ الخىهحًر  في الىهغاهُت ال٨ىاجـ لضى مٗخمضة ٞا

(  ( )اإلاؿلمحن خ٩ام ؤمام ال٨ىِؿت ًمشل مً بعؾا٫ ٍَغ٤ ًٖ الٛغب

. الشظالة في الىاسدة الىفشاهُة الّلُذة ؤظغ  -ب

٘ اإلاغاع بحن لها ٖغيه جباًً ا٢ض اإلاؿُدُت، ال٣ُٗضة ؤؾـ ؤَم الغؾالت َظٍ في الغاَب ٖغى  الو٢ٝو ابَالت بًٗها ٖلى الؿَغ

 .الغؾالت نٟداث مٗٓم الضًجي الٗغى َظا اؾخٛغ١  ا٢ض آلازغ، بًٗها ٖىض

  االخٟهُل الخويُذ مً بصخيء ألاؾـ َظٍ هوعص اؾٝو
ًا
 الضًاهت ًٖ جدضزذ التي اإلاغاظ٘ ابٌٗ ؤلاهجُل ههوم ٖلى اٖخماصا

: الىهغاهُت

ُة_ 1  . ِِسخى ؤلَى

ذ هدو ٖلى طل٪ جخجؿض  :٣ًو٫  بط الغاَب، عؾالت في نٍغ

                                                           
ـ  ٕ٘٘-ٕٗ٘، ص ـ.س. عنان، زلمد عبد اهلل م: ينظرٔ
ـ ٗٓٔ: مٕٔٓٓ السيوطي، خالد عبد احلليم عبد الرحيم، اجلدل الديٍت بُت ادلسلمُت وأىل الكتاب يف األندلس، دار قباء القاىرة، ٕ
 ـٗٓٔ:ادلصدر السابق ٖ
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  ِلًُ ًىسد مً بخىاهىا مً بلًُ ؤشخفىا ألامش، ولهزا"
ً
  هالما

ً
ؽشحىن  بلُه هللا ًىفلهم ما ِلى بلهُا  لذًً َو

لشسون  الىفاسي  دًً حلُلة  به بلى الىجاة هشثجي وال ظىاٍ بإحذ إلاًمان لىا ًيبغي ال الزي ظُذها املعُح مّشفة ِىذن ٍو

ه فهى
ّة
  اثخز الزي إلال

ً
(  .)ببلِغ َلىة مً الىاَش بذمه لُىلزها ـىسثىا ِلى  جابا

 ببلِـ َل٨ت مً الُاَغ بضمه الىهاعى  ؤه٣ظ اؤهه ، بؿواٍ ؤلاًمان ًيبػي ال اؤهه بله، اإلاؿُذ ؤن الؿاب٤ الىو ًا٦ض

. اللٗحن

ظا  هللا َو ِٖسخى ؤن حٗخ٣ض) الىهغاهُت الضًاهت في ٞغ٢ت ٞهىا٥ اإلاؿُدُت، الٟغ١  بخضى به جامً ما ًوا٤ٞ ال٣و٫  َا

(.    (.)األاعى الؿمواث زل٤ الظي الباعت  الخال٤

خجلى خ٣اص َظا ٍا  م٘ ٧ان اال٩لمت ال٩لمت، ٧ان البضء في: "هللا ٧لمت باإلاؿُذ اإلاٗىون  ًوخىا بهجُل مً ألاا٫  الؿٟغ في الٖا

(  ".)ج٩ون  مما شخيء ؤي ًخ٩ون  لم ابٛحٍر شخيء ٧ل ج٩ون  به هللا م٘ البضء في ٧ان َو هللا، َو ال٩لمت ا٧ان هللا،

 

 :ِِسخى بىىة_2

 :الغاَب ٢و٫  في ظاء امما

  ًىىن  ؤن هامله الزي الحبِ  الفذًم بلى"
ً
، خلُال

ً
ف، امللً الذهُا، َزٍ دولة ِلى باهلل امللحذس مذاهُا  الشاَ  مً الؽٍش

بان، ؤحلش (  ) ".ظُذها هللا ابً ٌعُى باملعُح وإلاًمان إلاهابة في الشاغ  الَش

ظا هللا، ابً ِٖسخى ؤن الىو َظا ٣ًّغ  بله ٞهو ابوؿان، بله" ؤهه ٌٗخ٣ضان  ٞهم اإلاؿُدُت، الٟغ١  بخضى به جامً ما َا
خت، هاؾوجُت، َبُٗخحن له ؤن" ؤي ،( " )ؤمه ظهت مً ابوؿان هللا، ظهت مً   ناعجا الُبُٗخان اجل٪ االٍَو

ًا
، قِئا

ًا
 ٞهاع ااخضا

  الالَوث
ًا
  بوؿاها

ًا
  مدضزا

ًا
، جاما

ًا
  الىاؾوث اناع مسلو٢ا

ًا
  بلها

ًا
  جاما

ًا
 ( ". )مسلو١  ٚحر زال٣ا

، ناعث اال٩لمت" بهجُله مً ألاا٫  الؿٟغ في ًوخىا ٣ًو٫ 
ًا
م بكغا ُّ  ألاب ٖىض اخُض ابً مجض مجضٍ، عؤًىا اهدً بُيىا، از

(  ". )ٖىه ٦ك٠ الظي َو ألاب، خًً في الظي الوخُض الابً ال٨ً ٢ِ، هللا عؤى ؤخض مً ما........ 

 :امللذط الالححام_ 3

: ٢وله في طل٪ ًخطر     

                                                           
ـ ٘ٓٔ:ادلصدر السابق ٔ
ـ ٜٕ: الًترتان، عبد اهلل، حتفة األريب يف الرد على أىل الصليب، حتقيق الدكتور الطاىر ادلعموري، دار بو سالمة  للطباعة والنشر، تونس ٕ
ـ ٖٖٔ: ، إجنيل يوحنا، السفر األولٜٛٛٔ، ٖالكتاب ادلقدس، ط ٖ
 ـٜٗ: زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابقالشرقاوي،  ٗ
. ٖٔ: الًترتان، عبد اهلل، ادلصدر السابق ٘
 . ٖٙ: ادلصدر السابق ٙ
ـ ٖٖٔ: إجنيل يوحنا، السفر األول ٚ
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  والّالم بالمالٌ مّمىسة  –كبل مً  –الذهُا واهد وملا"
ً
 ؤن  –الّهذ آخش في  –اللادس هللا ِىذ حعً ألاوران، بّبادة مذوعا

، الضمان ٌُّذ
ً
عحذسن حذًذا ، الىالذ آدم في الّالم فات الزي الفالح َو  كبل مً آبائها بلُه اَحذي كذ ؤمش ورلً ألاٌو

ّلىب، وبسحاق ببشاَُم ى بّذَم، مً به ؤفصحىا وألاهبُاء َو  الالححام ًىىن  ؤن الحىساة كبل ماهذ هللا مً ِهذ َو
، امللذط

ً
 ببُان لىا واملخالفحن ال  ىد مفاحف في ِلُه مىفىؿ َى بل فلي، مفاحفىا به ثخحق مما َزا ولِغ مّلىما

(  ) ".واضح

و الىهغاهُت، الضًاهت مباصت مً مبضؤ بلى الىو َظا ٌكحر ظا اإلا٣ضؽ، بااللخدام ال٣و٫  َا  الاعجباٍ ؤقض ًغجبِ اإلابضؤ َا

  ٩ًون  ا٢ض الؿاب٣حن، باإلابضؤًً
ًا
خه آصم ٖا٢ب احٗالى جباع٥ هللا ؤن" الىهاعى  ٌٗخ٣ض بط لهما، جٟؿحرا  زُُئت ؤظل مً بجهىم اطٍع

ًّ  حٗالى ؤهه زم.  الصجغة مً ألا٧ل في آصم ًّ  ٖلحهم، خ م بًُ في ٞالخدم الضٍ بٗض بإن الىاع، مً بسغاظهم ٖلحهم ٞم  بجؿض مٍغ
  ٞهاع ِٖسخى

ًا
  بوؿاها

ًا
  ابلها

ًا
غ مً بوؿاها   ؤمه، ظَو

ًا
غ مً ابلها ُت اؤنَّن  بوؿاهِخه، ٢خلوا الحهوص بنَّن . ؤبُه ظَو  ظؿض صزلذ بٗضما ألالَو

، آصم مجها اؤزغظذ ظهىم، بلى هؼلذ ال٣بر، بوؿاهِخه
ًا
 الؿماء بلى نٗضاا ألاهبُاء َاالء ظمُ٘ اؤن ألاهبُاء، اظمُ٘ اببغاَُم، اهوخا

 ( ". )بىاؾوجه الَوجه اظخمإ بٗض ِٖسخى بالَُت صخبت في

  ٌؿٕو ًوخىا عؤى الخالي الُوم افي: "بهجُله مً ألاا٫  الؿٟغ في -ألامغ َظا في -ًوخىا ٣ًو٫ 
ًا
، آجُا   ٞهخ٠ هدٍو

ًا
 َظا: " ٢اثال

ل الظي هللا خمل َو (.  " )الٗالم زُُئت ًٍؼ

ش فهم ًِ كاـش إلاوعاوي الّلل بن_ 4 م وبن املعُحُة، الذًاهة حَى  في الّلم سوح بدخاٌ َى هللا بلى الّلم وٍش
ة املبسىرة وآًاثه سظله، ِلى املجزلة هللا آًات في والفهم والفله والحذبش والحفىحر والحإمل الىٍش ولِغ الىاط، كلىب  في واملجلىّة

. الٍُّم هىهه

: ٢وله الغاَب عؾالت في اإلاويٕو َظا في ظاء امما

 ؤو إلاوعان، فهم ًذسهه ؤن مً وؤٍِم ؤحل جّالى هللا وملً إلاوعان بدسان دوهه ٌعجض مما بى  ها إلاحاوة وبن"
  بال الىالم بّلم بلُه ًفل

ّة
ذخل  دمُحن ـذوس  ٌؽشح ؤن شخيء، ول ِلى اللادس هللا آًات مً ؤن  كلىب م، في الّلم سوح ٍو

(  ) ".هفىظهم في إلاًمان لُحمىً

 في طل٪ الجاخٔ نوع  ا٢ض اجىا٢ٌ، اايُغاب اح٣ُٗض، ٚموى، مً ال٣ُٗضة َظٍ في ما ًٓهغ ال٣و٫  َظا الٗل

 ٖلُه، ٢ضعث إلاا اإلاؿُذ في ٢ولهم جٟهم ؤن ٣ٖل٪ ٧ل اظمٗذ ظهض٥، ب٩ل ظهضث الو: "٣ٞا٫ ،(الىهاعى  ٖلى الغص في) عؾالخه
 ًٖ ٞؿإلخه وؿُوعي بلىىهغاوي زلوث لو طل٪،اؤهذ ٖلى ج٣ضع ا٠ُ٦ ؤلالهُت في ٢ولهم ؾُما اال الىهغاهُت، خض به حٗٝغ ختى

، ل٣ا٫ اإلاؿُذ في ٢ولهم
ًا
و اؤبُه ألمه بإزُه زلوث بن زم ٢وال  ؤزُه بسالٝ ألجا٥ اإلاؿُذ في ٢ولهم ًٖ ٞؿإلخه مشله وؿُوعي َا

، (  ". )ألاصًان ظمُ٘ وٗٝغ ٦ما الىهغاهُت، خ٣ُ٣ت الو٣ٗل نغها الظل٪ اال٣ُٗوبُت، اإلال٩اهُت ظمُ٘ ا٦ظل٪  انىٍو

                                                           
ـ ٖ٘-ٕ٘: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل،ادلصدر السابق ٔ
 ـٖٔ-ٜٕ: الًترتان، عبد اهلل، ادلصدر السابق ٕ
 .ٖٗٔ: إجنيل يوحنا، السفر األول ٖ
ـ ٕ٘: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل،ادلصدر السابق ٗ
 ـٕٙٗ-ٕ٘ٗ: ٖاجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر بن زلبوب، رسائل اجلاحظ، شرحو وعّلق عليو زلمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بَتوت، ج ٘
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:  محمذ ظُذها هبىة بهياس_ 5

ب ؤصعى  ٖلى ظؿُم زُإ لظل٪ اؤجها الؿالم، ٖلُه باإلاؿُذ ل٨ُٟغاا بؾماُٖل، بجي ٖلى اللٗحن إلبلِـ جلبِـ بال هي ما بإجها الَغ

ال٥ُ  ؤلاوؿان : الغاَب ٣ًو٫  بط اق٣اء، له َا

ٌ  آلدم، بجعذٍ للمىت الذهُا َزٍ ؤَل ِشك الزي اللّحن الؽُىان وبن"  بكباٌ بّذ امللذظة امللة َزٍ جغُحر حاو
حن فُاء الؽهذاء ٌهىس  وبّذ باملىٍِة، ألاسك ؤَل َذوا الزي الحىاٍس  في دماءَم َشكىا الزي بالغلبة، ببلِغ ِلى ألـا

ّحه ظبُل وفي هللا رات في ألاسك ؤكىاس حملهم الذهُا ؤَل ٌغشي  ؤن ٌعحىُْ فلم امللذظة، ؼَش  مً اللذًم لاللهم ِلى ٍو
ٌ  ؤمش في بظماُِل بجي ِلى فؽبه ألاوران، ِبادة   بزلً فعاق بالىبىة، له اِترفىا الزي الشظى

ً
 ِزاب بلى هسحرة ؤهفعا

(  ) ".الجحُم

ذ االؿالم الهالة ٖلُه االىبي لئلؾالم الخٗغى ٧ان ا٢ض   االاٞتراء بالخجٍغ
ًا
 في مجهم اإلاخٗهبحن لضى ههغاهُا َضٞا

  اإلاؿلمحن ٢اضخي بلى ب خا١ ًضعى عاَب طَب" ألاهضلـ
ًا
ض ؤهه مضُٖا  ال٣اضخي له قغح ٞلما ؤلاؾالم، ؤنو٫  ٖلى الخٗٝغ ًٍغ

  اقضة بٗى٠، الغاَب باصٍع ؤلاؾالم مباصت
ًا
غ طل٪  –هللا لٗىه  –ٖل٨ُم ٦ظب ل٣ض: " االؿالم الهالة ٖلُه الىبي ًٖ ٢اثال  الكٍغ

  ا٢اص ٢لبه، الخبض مؤل الظي
ًا
  بل٨ُم ا٢ضم الضًً، ًوم ظهىم هاع في بالترصي ٖلحهم ا٢طخى التهل٨ت، بلى الىاؽ مً ٦شحرا

ًا
 مً ٦إؾا

ها التي الكُُاهُت، الكٗوطة بهظٍ هٟوؾ٨م بلى اإلاغى لُضزل الباعص، الىبُظ ، ٖلُه ٞمل٨ذ اختٞر  ًٖ ٨ًٟغ اؾٝو مكاٍٖغ
ًّ  ما بًٟل اإلاساَغ َظٍ ؤمشا٫ مً هٟوؾ٨م جسلهون  ال الم ألابضًت، اللٗىت مً به ًدل بما زُُئخه ت مً هللا م  الٟهم، مٍؼ

ٌ ألابضًت الىجاة جخلمؿون  ال اإلااطا ؤلاصعا٥، (  ". )اإلاؿُذ؟ بهجُل بلى بالغظٕو ٣ٖاثض٦م حكوب التي الونمت َظٍ بٞغ

 خباثل في مخوعٍ يا٫ُ  مدمض بيبوة اإلاامً ٞاإلاؿلم بدخت، ٣ٖاثضًت هٓغة الغؾالت َظٍ في آلازغ بلى الىٓغة اجبضا

:  ببلِـ

 وبشهة مىه وسحمة الؽُىان، وكهش املىت ؤرَ  الزي املعُح ظُذها مً  –الحبِ  ؤي ا  –ِلًُ والعالم"

  ف  ا هىد التي ببلِغ حباثل مً باظخىلارن
ً
(  ) ". ن بلى محىسوا

. الشظالة في املحبّة إلاكىاُ ؤظالُ   -ج

  زُابه ٩ًون  ؤن ٖلى الغاَب خغم
ًا
، مازغا

ًا
 التي ألاؾالُب ؤا الخُل مً ٖضص اؾخسضام بلى ٖمض طل٪ الخد٤ُ٣ ام٣ىٗا

  حك٩ل ؤجها ٌٗخ٣ض ٧ان
ًا
  مضزال

ًا
، هٟؿُا

ًا
: في ألاؾالُب ؤا الخُل َظٍ اجخمشل هاجخا

 

 

 

                                                           
 ـٖ٘: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل،ادلصدر السابق ٔ
. ٕٕٔ: تـ.،  دٕم، تررتة حسن إبراىيم حسن، عبد اجمليد عابدين، إمساعيل النحراوي، مكتبة النهضة ادلصرية، طأرنولد، توماس، الدعوة إُف اإلسال ٕ
ـ ٘٘-ٗ٘: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٖ
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ً
م ًِ ورلً املىدة بٌهاس_ ؤوال :  وٍش

 :امللحذس للل  اظحمالحه -1

  الىهغاهُحن ؤا الغاَب خب مضى جا٦ض التي اإلاازغة ألالٟاّ بٌٗ باهلل للم٣خضع زُابه ٖىض اؾخسضم
ًا
 للم٣خضع ظمُٗا

ٗت ابًماجهم به بعجابهم مضى اجبحن باهلل،  : ٢وله زال٫ مً ألالٟاّ َظٍ اجبضا ؤزال٢ه، بٞغ

  ًىىن  ؤن هامله الزي الحبِ  الفذًم بلى
ً
  خلُال

ً
ف امللً.........مذاهُا ض ألامحر.........  الؽٍش  الحبِ  ؤي ا........  الٍّض

 ............

 ج٨غع  لظل٪ بصخيء، ألازال٢ُت ؤا الضًيُت الخُاهت مً لِـ الضًً ًٖ الاعجضاص بإن باهلل اإلا٣خضع ٣ًى٘ ؤن ؤعاص الغاَب الٗل

. الغؾالت َظٍ في ٖضًضة مغاثٍة  الكٍغ٠ باإلال٪ له زُابه

: امللحذس ٍِمة ؤمام الحىالْ بٌهاٍس -2

: ٢وله طل٪ مً

ه الزي الحبِ  الفذًم بلى" 
ُة
ل ِة
  ًىىن  ؤن هامّة

ً
، خلُال

ً
ه امللحذس مذاهُا

ّة
ف، امللً الذهُا، َزٍ دولة ِلى بالل  مً الؽٍش

بان، ؤحلش الشاَ  ه ببً ٌعُى باملعُح وإلاًمان إلاهابة في الشاغ  الَش
ّة
(  ")ظُذها الل

 
ً
ُف: راهُا  :الحلُلة ثٍض

 باإلعجاب جمشل شخصخي، صاٞ٘ َو جًمىتها التي الضٖوة اج٣ضًم الغؾالت َظٍ ٦خابت بلى صٞٗه ما ؤن ٖلى الغاَب ؤ٦ّض 

  ط٦غها ٦ما الخ٣ُ٣ُت الضااٞ٘ اؤٟٚل بهحرجه، اهٟاط اإلا٣خضع قإن بٗلو
ًا
 .ؾاب٣ا

 
ً
: الحىشاس: رالسا

خىا١ باهلل اإلا٣خضع بلى الغاَب صٖوة ج٨غعث   الىهغاهُت الضًاهت اٖل
ًا
  الغؾالت، َظٍ في مغاعا

ًا
خباع ٖلى بًاٍ خازا  االخإمل الٖا

ف امللً ؤي ا فاِح ر): بلُه صٖاٍ ُٞما  ( (. )الحبِ  ؤي ا فحإمل........  الؽٍش

  الخ٨غاع َظا بلى الغاَب ٖمض ا٢ض
ًا
. باهلل اإلا٣خضع طًَ في اجشبُتها صٖوجه جغؾُش في الٗم٤ُ بإزٍغ مىه بًماها

 
ً
 :إلاغشاء: سابّا

  الغاَب ٢ضم
ًا
  ٖغيا

ًا
 بىٟوؾهم، بًاٍ اجٟضًتهم له الىهاعى  مىانغة في جمشل لضٖوجه، بمخشاله م٣ابل باهلل للم٣خضع عزُها

ت اصٞٗهم  :طل٪ ؤعاص بن جىهٍغ ؾغ ا٦خمهم ٖىه، الجٍؼ

ف امللً ؤي ا  –فاِح ر)   ثارش وال  –الؽٍش
ً
 حذظة في مخلفىن  فةها والجضاء، الحىم ًىم هفعً هجاة ِلى ؼِئا

ىن  ؤمىسن ملد كىلىا كبلد ومتى بىفىظىا، ثفذًحً بلى ومعاِس  مً بلُه هذِىن ما بلى بحابحً ِىذها وثلشست بشؤًىا ِو

                                                           
. ٜٗ: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٔ
. ٗ٘: ادلصدر السابق ٕ
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 ٌ  ثلذًم ِلًُ ًحم ما الحبِ  ؤي ا فحإمل.  بً الالححاق ًِ هحىكف لم ِلًُ، وّشلها التي الذاثمة الىجاة ولمة كبى
ة به، الّمل  م  م وما ِىً، الضاهُة الفذكات وبزٌ الذِاء مً اللىش َزا في بخىاهىا به ًذًً بما وؤغحبي بلُه، واملعاِس

  –الحبِ  ؤي ا ًا  –لً ًٍهش لم وبن........ مشلاثه بلى هللا ي ذًً ؤن في سغبة بزلً ًح ُر وبهما ؼاَذن، وال سآن ؤحذ
 في ًحمسل وما ظشن ِلى وؤولّهم َاالء، بخىاهىا رلً فإودُ الىح ، آلفات هحابً ثممىه ما ِلى بجىابً مشاحّحىا

(  . )(هفعً

لى م ٖا   زُابه ٩ًون  ؤن الغاَب مداالت مً الٚغ
ًا
  مازغا

ًا
ه طل٪، في ًىجر لم ؤهه بال ام٣ىٗا  ألازُاء بٌٗ في لو٢ٖو

: ًإحي ُٞما بًٗها بًجاػ ًم٨ً التي اإلاىهجُت

  ٖلُه ٧ان -أ
ًا
  ًخدضر ؤن ؤلاؾالمُت لل٣ُٗضة اإلاىاُٞت الىهغاهُت ال٣ُٗضة ؤؾـ ًٖ الخضًض مً بضال

ًا
 مباصت ًٖ بضاًت

ت، الضًاهت في ٖامت بوؿاهُت ُّ   ًخدضر ٦إن الىهغاه
ًا
و االدؿامذ اإلادبت مبضؤ ًٖ مشال  الضًاهت في ؤنُل مبضؤ َا

ت، ُّ ت الضًاهاث ظمُ٘ ؤ٢غجه هبُل ازل٤ٌب  الىهغاه . الؿماٍا

  ؤ٦ثر ٩ًون  ؤن ٖلُه ٧ان_ ب   
ًا
 اإلا٣خضع ان٠ ًخجىب اؤن ، مدمض ؾُضها هبوة به٩اع ٖلى ال٣اثم اإلابضؤ بًغاص ًٖ ُٞبخٗض خ٨مت

  ٧وهه باهلل
ًا
  مؿلما

ًا
ٍٕة  مً ؾُدُله طل٪ ألن بالًال٫، به مامىا  .ؤلاؾالم ٖلى امخُاا٫  مخهجم بلى الىهغاهُت الضًاهت بلى صا

 عؾالخه ظاءث لظل٪ للكٗغ، هاْمٍة  لؤلصب مخظا١ٍة  باهلل ٧اإلا٣خضع خا٦مٍة  ٖلى اللٛوي  البُان جإزحر مضى الغاَب ًضع٥ لم_ ط   

ت ٍغ غ مً جسلو مباقغة ج٣ٍغ  .الخهٍو

م اللشآوي والعىذ الشد حذلُة: الباجي الىلُذ ؤبى  :اللٍى

و الباجي، صبجه الظي الغاَب عؾالت ٖلى الغص زُاب هدىاا٫  البدض مً الجؼء َظا في  اإلاباصت الجضلي بإؾلوبه ؤعسخى هو َا
  حؿخمض التي ااإلاىاْغاث، الجضلي الخُاب ألؾـ الٗملُت

ًا
م الضًجي الٟهم مً مٗىاَا مً ظؼءا  ال٣غآن بلُه اهخهى الظي ال٣ٍو

م ُُة ﴿ ؤخؿً هي بالتي اإلاجاصلت بلى جضٖو التي باآلًت ال٨ٍغ ى ادْة
َة
ل ُلِة  بِة بِة

ًَة  ظَة ِة
بّة ةِة  سَة

مَة
ْة
ى حِة

ْة
ال ةِة  بِة

َة
ٍ ِِة

ىْة
َة ْة
امل ةِة  وَة

َة
ى عَة حَة

ْة
مْة  ال هُة

ْة
ل ادِة حَة ي وَة تِة

 
ال يَة  بِة   ِة

ًُة  عَة حْة
َة
(.  ) ﴾...ؤ

؛ االخواع الجض٫ ألاهضلـ في اإلاؿلمون  اجسظ ال٣ض
ًا
 االضًً ال٣ُٗضة ًٖ االضٞإ ظهت، مً هللا بلى الضٖوة جبلُٜ ؤظل مً مىهجا

 جل٪ ٖلى جغ٦حزها هً٘ ٞؿٝو الجضلُت؛ اإلاىاْغاث آصاب يمً ًىضعط َىا لضعاؾخه وؿعى الظي الىو ؤن ابما زاهُت، ظهت مً

: ؤمٍغً بلى طل٪ اعاء مً ؾاٖحن  بها جمحز التي اإلاى٣ُُت اال٣واٖض ألازال٢ُاث

. الخُاب َظا جضبُج بواؾُتها جم التي ال٨ُُٟت: ؤاال

ت ال٣واٖض اي٘: زاهُا حن ههب ايٗها ؤظل مً اإلاجهغ ٖضؾت جدذ الخىاٍْغ  ٧وجها اإلاىاْغاث مً الىٕو َظا جضاالُاث ٖىض ألٖا
 
ًا
. ٣ِٞ الىٓغي  ال٨ٟغ جدهُل بلى بهضٝ مما مً ؤ٦ثر الٗملي ال٨ٟغ بهخاط  بلى بهضٝ زُابا

                                                           
. ٘٘ -ٗ٘: السابقالشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ادلصدر  ٔ
 .ٕ٘ٔ: سورة النحل، اآلية ٕ
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: الىق محاوس 

. الوز٣ُت َظٍ ل٨خابت صٞٗخه التي ألاؾباب ط٦غ .1

  اجٟىُضَا ٖام، بك٩ل االضًً ال٣ُٗضة جمـ ٢ًاًا مً الغاَب عؾالت في اعص ما ٖلى الغص .2
ًا
 ال٣ٗلُت ألاصلت بلى مؿدىضا

 : الغؾالت مً ألا٦بر ال٣ؿم الغصاص َظٍ اؾخٛغ٢ذ ا٢ض االى٣لُت،

ُت                  -  .ِٖسخى ؤلَو

. ِٖسخى بىوة                   -

. اإلا٣ضؽ الالخدام                  -

م                  - . مدمض هبوة به٩اَع

. ال٣ٗل ججافي التي ألاباَُل بهظٍ الخمؿ٪ بلى جضٞٗه لتيا الىٟؿُت االبواٖض باألؾباب الغاَب مواظهت.  3

. ال٣ُحن بلى الونو٫  في الؿبُل ألهه اطل٪ ال٣ٗل، بٖما٫ بلى الغاَب صٖوة.  4

. ؤلاؾالم مداؾً ط٦غ.  5

. ؤلاؾالم بلى الغاَب صٖوة. 6

 

. الشاَ  سظالة ِلى للشد الباجي دفّد التي ألاظباب

: الهامت الوز٣ُت َظٍ ل٨خابت صٞٗخه التي ألاؾباب ًٖ الٟغوسخي الغاَب ٖلى الغصًت الباجي عؾالت ج٨ك٠   

  الغؾالت َظٍ ظاءث-1
ًا
 الخُىُهغ بلى ٞحها ًضٍٖو ؾغ٢ؿُت مل٪ باهلل اإلا٣خضع بلى ؤعؾلها الظي الٟغوسخي الغاَب عؾالت ٖلى عصا

بضا الىهغاهُت، ٣ٖاثض ٌكغخان عؾولحن م٘ بها بٗض ا٢ض ؤلاؾالمي، الضًً ًٖ االاعجضاص  الغاَب ٖلى ًغص ؤال ًازغ ٧ان الباجي ؤن ٍا

ه إلاا  ثىشست وملا" :٣ُٞو٫  ٖلُه للغص الباجي ايُغ عؾاثله اج٨غاع الغاَب بلخاح ؤمام ال٨ً ال٣ٗل، ٣ًبله ال ٦الم مً عؾالخه جدٍو
 في مى جً مً اخترهاٍ فُما ومّاسلحً معإلحً، مً سلِىاٍ فُما مفاولحً ِلُىا جُّيد ووظاثلً، سظاثلً ِلُىا

 مً اظحلبحىاٍ ما ِلى مّاسلحً ًِ وهففىا الشظل، ؤلعىة ِلى به هللا وؤمشها الفمل، ؤَل بلُه ًجشي  الزي الىصح

(  )" العالم ِل  م املٍّمحن وألاهبُاء الىشام الشظل ظ  ومً هحابً، مً وسخىىاٍ خىابً

: مٟخخده في ٣ًو٫  بط الىو، مً موي٘ ؤ٦ثر في طل٪ الباجي ط٦غ ا٢ض

(  )".كبلً مً الىاسد الىحاب الشاَ  ؤي ا ثففحد"

٣و٫  : آزغ موي٘ في ٍا

                                                           
.  ٘ٙ: زلمد عبد اهلل الشرقاوي: رسالة راىب فرنسا إُف ادلسلمُت وجواب القاضي أيب الوليد الباجي عليها ٔ
 .ٖٙ: ادلصدر السابق ٕ
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(.  " )هحابً َزا كبل ِلُىا وسد وان وكذ"

  بونٟه -باإلاؿاالُت بخؿاؾه-2
ًا
ٓت بالخ٨مت له ؤلاؾالموالضٖوة ججاٍ -ٖاإلاا  ألامه ٖلى ٦ٟاًت ٞغى الضٖوة بن بط الخؿىت، ااإلاٖو

  اؤ٦ثر
ًا
لون  ألجهم الٗلماء، ٖلى اظوبا ُُة }} حٗالى ٢وله مخمشلحن لظل٪ مَا ى ادْة

َة
ل ُلِة  بِة بِة

ًَة  ظَة ِة
بّة ةِة  سَة

مَة
ْة
ى حِة

ْة
ال ةِة  بِة

َة
ٍ ِِة

ىْة
َة ْة
امل ةِة  وَة

َة
ى عَة حَة

ْة
مْة  ال هُة

ْة
ل ادِة حَة  وَة

ي تِة
 
ال يَة  بِة ًُة   ِة عَة حْة

َة
(.  ) {{ ؤ

:  ٢وله اإلاجا٫ َظا في عصٍ ظملت امً  

ٌ  وجّزس معحلشن، بّذ مً وّحلذ هىا ما ولىال لً، رلً مً ًلضمىا ما ِلى بىفُححً !-هللا لّمش-وه  حىا" ى . بلًُ هحابىا ـو

اء لىىا   -ِىذها-ولـىىــد  ألاوحــ ، العبُــل مىه ووعلً ًلضم، ما رلً مً هإجي ؤن ؤحٍش

 
ً
(.  " )بلًُ وبًفاله ِلًُ الحم بّشك حذًشا

ظا   جُمُت ابً ٣ًو٫  الكمل، الم الضٖوة بلى اإلاكغ١  مً ٖوصجه بٗض هٟؿه ٦غؽ بط الباجي ًٖ ٖٝغ ما َا
ًا
ً ٖىه مضاٞٗا  بٌٗ ٖا

 االاهخهاع االبضٕ، ؤلالخاص ؤَل مً ال٨شحر ٖلى الغص في الهم مبراعة مك٩وعة،اخؿىاث مؿإ ؤلاؾالم في الهم:" ؤمشاله الٗلماء

ض٫ انض١ بٗلم ٞحهم اج٩لم ؤخوالهم، ٖٝغ مً ٖلى ًسٟى ال ما االضًً، الؿىت ؤَل مً ل٨شحر (  ")ابههاٝ ٖا

 هو الظي الؿبب ؤن اؤٖخ٣ض الخ٤، في اعٚبخه الخحر ٖلى الخغم الغاَب في جوؾمه الىو َظا ٦خابت بلى الباجي صٞ٘ امما-3
 ًيكضٍ الظي االخٟاَم الخوانل ظؿغ ٖبوع  زالله مً ٌؿخُُ٘ ط٧ي مضزل بال َو ما عؾالخه مٟخخذ في نغاخت الباجي ٖلُه

: الغاَب ابحن بِىه الباجي ال٣اضخي

ل مً لذًىا كشس  فلذ"  ً مً ثٍهٍش ما ِلُىا ملحً وؤَل سظلً مً ـو  سحاءها كىي  مما الحم، في وسغبحً الخحر، ِلى حـش

 بلى الولوط امداالت الهضاء، بلى ع٧وهه الباجي زُاب مً ٞاإلاالخٔ(  .)"بلُه وبهابحً به وؤخزن ِلُه، وبكبالً له، كبىلً في
ِب، ا٢لب ٣ٖل

َ
اَ

َ
س

ُ
. باالؾخٗالء جمحز الظي آلازغ زُاب ٖلُه ٧ان ما ٨ٖـ ٖلى اإلا

 

: ودِىثه حذاله في الباجي م  ا اهىلم التي املبادت

  لؤلمم ظاء ٧ووي صًً ؤلاؾالم بن -1
ًا
م ال٣غآن ًا٦ضٍ ظمُٗا  :ال٨ٍغ

ا﴿  مَة انَة  وَة
َة
ى
ْة
ل ظَة سْة

َة
  ؤ

 
ال   بِة

ً
ة

 
اف

َة
اطِة  و

 
لى حًرا لِة ؽِة

ًًشا بَة زِة
َة
ه  (  )﴾... وَة

ا... ﴿ مَة انَة  وَة
َة
ى
ْة
ل ظَة سْة

َة
  ؤ

 
ال ًشا بِة ِة

ّة
ؽ بَة ًًشا مُة زِة

َة
ه (  )  ﴾ وَة

                                                           
 ٖٙ: ادلصدر السابق ٔ
وفعل األمر ىنا يوجب التنفيذ . ٕ٘ٔ: سورة النحل، اآلية ٕ
. ٖٙ: اهلل، ادلصدر السابق الشرقاوي،زلمد عبد ٖ
: ٕ، جٕ٘ٗ -ٕٗٗ: ٔابن تيميو، درء تعارض العقل والنقل، بتحقيق األستاذ الدكتور زلمد رشاد ساَف طبع جامعة اإلمام زلمد بن سعود االسالمية، ج ٗ

ٔٓٔ- ٕٔٓ 
. ٖٙ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٘
 .ٕٛ: سورة سبأ، اآلية ٙ
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ت الضًاهاث زاجم ؤلاؾالم -2   الؿماٍا
ًا
  ٞجاء لها، اها خا

ًا
 الم جخٛحر لم التي الوحي ب٣اًا مً الغؾاالث َظٍ في إلاا مهض٢ا

، ا ﴿ جخدٝغ ا ًَة يُّ َة
َة
ًَة  ؤ ً زِة

 
ىا ال

ُة
وث

ُة
ابَة  ؤ

َة
ح ىِة

ْة
ىا ال

ُة
ى مِة

َة
ا آ مَة ا بِة

َة
ى
ْة
ل ض 

َة
ا ه

ً
ك ِة

ذّة فَة ا مُة
َة
مْة  ملِة

ُة
ى َّة ٣و٫ (     ) ﴾ مَة  :طل٪ في الباجي ٍا

ً، ألاولحن ِلم وثممً لها، واملفذق ِل  ا، والحاهم لها، والخاثم الىح  ؤفمل"  املبحن بالحم الللىب  وؤهاس و خٍش
 
ً
ذاها به خفىا ما ِلى هلل فحمذا ا﴿ له َو مَة ا وَة

 
ى

ُة
يَة  ه ذِة

َة
ح   لِة َة ْة

َة
ال ىْة

َة
  ل

ْة
ن

َة
ا ؤ

َة
اه ذَة هُة  ََة

 
لضمىا ﴾ الل  والشفم لً، الىصح في الاحت اد  ٍو

 والحاهمة امللل، لجمُْ الىاسخة املٍّمة امللة َزٍ ؤَل ومً املىشمة، ألامه َزٍ حملة مً ثىىن  ؤن ِلى والحشؿ بً،

 ( ".)الفشق  ظاثش ِلى

ت االؿحرة ال٣غآن بهضي االالتزام ؤلا٢خضاء -3  ٦بحرة، مؿاالُت الٗلماء اخمل الضٖوة بواظب ال٣ُام ٖلى جدض التي الىبٍو
ًْة  ﴿: حٗالى ٢ا٫

ُة
ى

َة
ح
ْة
ل مْة  وَة

ُة
ى

ْة
ى   مِة

ٌة
ة م 

ُة
  ؤ

َة
ىن ُِة ذْة ى ًَة

َة
ل رِة  بِة

حْة
َة
خ

ْة
  ال

َة
ون شُة مُة

ْة
إ ٍَة وفِة  وَة شُة ّْة َة املْة   بِة

َة
ن ىْة ٍَة ْة َة ًِة  وَة

شِة  َِة
َة
ى

ْة
ى
ُة ْة
ًَة  امل ئِة

َة
ول

ُة
ؤ مُة  وَة   َُة

َة
ىن حُة لِة

ْة
ف
ُة ْة
(  ) ﴾ امل

 بط خمحر، ؤَل بلى بها بٗض التي الغؾالت مشل ؤلاؾالم في للضزو٫  اإلالو٥ بلى عؾاثله ًدمل مً ًبٗض االؿالم الهالة ٖلُه ا٧ان

(  .)يٛاَغ ًضعى ؤؾ٠٣ بلى الؿالم ٖلُه ٦خب ا٦ظل٪ ٞحها، مىدكغة الىهغاهُت ٧اهذ

 مل٪ ٢ُهغ بلى ؤعؾله الظي(   )اليلبي، خلُفة بً دحُة االخ٩ام اإلالو٥ بلى بٗشوا الظًً" اؾلم اآله ٖلُه هللا نلى"عؾله امً

مغا  الغام، ت مل٪ اإلا٣و٢ـ بلى(  )بلخٗت، ؤبي بً خاَب ابٗض الخبكت، مل٪ الىجاشخي بلى(  )ؤمُت بً ٖا . ؤلاؾ٨ىضٍع

ا التي الضًيُت اإلاجاصالث اؤما م ال٣غآن ؾَُغ  ٖلُه الغؾو٫  ظض٫ زام، هدو ٖلى ال٨خاب اؤَل ٖامت، اإلاؿلمحن لٛحر ال٨ٍغ
ض م٘ ظغى  ما طل٪ االىهاعى،مً للحهوص الؿالم  ااإلاضٖومت اإلاكهوعة صٖوجه ٞحها ظاءث التي" اإلاباَلت ٢هت" مً هجغان ههاعى  ٞا
 عؾو٫  ٞحها صٖا التي ال٣غآهُت  آلاًت بىو عؾالخه زخم بط ال٣غآن، بىو

 الباجي ٣ًو٫  بط احٗالى، ؾبداهه هللا مً بإمغ طل٪ ا٧ان الؿالم، ٖلُه ِٖسخى في خاظٍو ؤن بٗض(  )اإلاباَلت، بلى هجغان ههاعى  هللا

: طل٪ في

                                                                                                                                                                                                 
. ٚٓٔ: سورة األنبياء، اآلية ٔ
  .ٚٗ: سورة النساء، اآلية ٕ
. ٓٚ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٖ
. ٗٓٔ: سورة آل عمران، اآلية ٗ
بة، لعز الدين بن ورد أن ضغاطر أسقف روحي أسلم على يد دحية بن خليفة الكليب وعندما علم قومو بإسالمو وثبوا عليو فقتلوه، ُأسد الغابة يف معرفة الصحا ٘

. ،ط الشعب باب الضاد والعنب وادليمٖاألثَت أيب احلسن علي اخلزرجي،اجمللد 
. ٖٚٗ، ص ٔالفضل أزتد بن علي الكناين العسقالين ادلعروف بابن حجر ج  اإلصابة يف دتييز الصحابة، شهاب الدين أيب ٙ
.  ٕٛٗ: ، اجمللد الرابعٔزلمد بن سعد الواقدي، ط: طبقات الكربى ٚ
. ٖٔٔ: ابن األثَت: ُأسد الغابة يف معرفة الصحابة ٛ
إذا أعملو وناقو " أهبلو " لضم اللعنة، وهبلة اهلل لعنة وأبعده من رزتتو من قولك مث نبتهل مث تنباىل بأن نقول هبلة اهلل على الكاذب منا ومنكم، والبهلة بالفتح وا ٜ

،إكتشاف عدد حقائق وغوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار (اإلمام زلمود بن عمر)الزسلشري، " بأىل اإلصرار عليها وأصل االبتهال ىذا 
يا عبد : فلما ختالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأي فيهم  –حىت نرجع وينظر : روي أنو دلا دعاىم إُف ادلباىلة قالوا. "ٖٛٙ: ٔلبنان،ج –الكتاب العريب، بَتوت 
واهلل لقد عرفتم يا معشر النصارى أن زلمداً نبياً يرسل وقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، واهلل ما بأىل قوم نبياً قط فعاشر كبَتىم : ادلسيح، ما ترى؟ فقال
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  ِلُىا الىاسدًً ـاحبًُ ؤودِىا وكذ"
ً
  ظشا

ً
  وحهشا

ً
  وبذءا

ً
ىدا  بحن مً به وخفىا إلاظالم، مً به هللا ؤِضها مما وّحلذٍ ما ِو

لْة  ﴿ ،"وظلم ِلُه هللا ـلى" محمذ هبِىا ؤثباُ مً به وؤهشمىا ألاهام،
ُة
ا ك لَة  ًَة َْة َة

ابِة  ؤ
َة
ح ىِة

ْة
ا ال ىْة

َة
ال َّة َة

ى ج
َة
ل ةٍة  بِة مَة لِة

َة
اءٍة  و

ىَة ا ظَة
َة
ى
َة
ي ُْة مْة  بَة

ُة
ى

َة
ى ِْة بَة   وَة

 
ال

َة
 ؤ

ذَة  بُة ّْة َة
  و

 
ال هَة  بِة

 
  الل

َة
ال شِةنَة  وَة

ْة
ؽ

ُة
هِة  و ا بِة

ً
ئ ِْة َة

  ؼ
َة

ال   وَة
َة
ز خِة

 
ح ا ًَة

َة
ى مُة ّْة ًما بَة ّْة اًبا بَة بَة سْة

َة
ًْة  ؤ ونِة  مِة هِة  دُة

 
  الل

ْة
ن ةِة

َة
ا ف ىْة

 
ل ىَة

َة
ىا ث

ُة
ىل

ُة
ل

َة
وا ف ذُة هَة

ْة
ا اؼ

 
ه
َة
إ   بِة

َة
ىن مُة لِة

عْة (  ) ﴾ مُة

لْة  ﴿
ُة
ل

َة
ا ف ىْة

َة
ال َّة َة

ُُة  ج ذْة
َة
ا ه

َة
ه اءَة

َة
ى بْة

َة
مْة  ؤ

ُة
ه اءَة

َة
ى بْة

َة
ؤ ا وَة

َة
ه اءَة عَة وِة

مْة  وَة
ُة
ه اءَة عَة وِة

ا وَة
َة
ى عَة

ُة
ف

ْة
ه
َة
ؤ مْة  وَة

ُة
ى عَة

ُة
ف

ْة
ه
َة
ؤ م   وَة

ُة
لْة  ر  ِة

تَة بْة
َة
لْة  ه َّة جْة

َة
ى
َة
  ف

َة
ة

َة
ى ّْة َة

هِة  ل
 
ى الل

َة
ل   َِة

َة
حن بِة ارِة

َة
ي

ْة
 ( )﴾ ال

ًَة  مً بً وي ذي ي ذًً، ؤن وعإٌ وهللا لِة
بَة   بإحىسَم،وثىىن  فحفىص  كِة

ً
 ف  م مىاُو  –بلغىا فُما -فإهد! اظخىلارَم بلى ظببا

."(   )

:  الذِىة في الباجي ؤظالُ 

 َظٍ بٌٗ اعصث ا٢ض ٚاًخه اجد٤ُ٣ جبلُٛها، في الىجاح ٖلى حؿاٖضٍ ؤؾالُب بلى صٖوجه جبلُٜ في اإلاؿلم الضاُٖت ًدخاط

ُُة ﴿: حٗالى ٢وله في ألاؾالُب ى ادْة
َة
ل ُلِة  بِة بِة

ًَة  ظَة ِة
بّة ةِة  سَة

مَة
ْة
ى حِة

ْة
ال ةِة  بِة

َة
ٍ ِِة

ىْة
َة ْة
امل ةِة  وَة

َة
ى عَة حَة

ْة
مْة  ال هُة

ْة
ل ادِة حَة ي وَة تِة

 
ال يَة  بِة ًُة   ِة عَة حْة

َة
(.  ) ﴾ ؤ

مت آلاًت َظٍ الباجي جمشل ا٢ض بحن ؤلاؾالم بلى الغاَب ًضٖو مجها اهُل٤ بط َظا، ههه في ال٨ٍغ ضٖو ٖلُه َو ما بُالن له ٍا . له ٍا

: ؤموع  زالزت في ٖىضٍ الخ٨مت ظاءث ا٢ض

  ؤعؾل بل بظل٪ ٨ًخ٠ِ  الم, ٦شحرة عؾاثل الغاَب ؤعؾل ؤن بٗض ظاء ٣ٞض للغص اإلاىاؾب الو٢ذ ازخُاٍع -1
ًا
 ٖىضٍ مً عؾال

ت اإلادااالث َظٍ اؤمام باهلل، للم٣خضع الىهغاهُت ٣ٖاثض ٌكغخون   ٨ًخب ؤن بال الباجي مً ٧ان ما للم٣خضع الخىهحًر

  َظٍ عؾالخه
ًا
  ٞحها، ما ٖلى عصا

ًا
: اإلاؿلمحن ٖوام ج٣ى٘ ال التي ال٣ٗو٫  مُداالث جدوي  عؾالخه ؤن بًاٍ ام٣ىٗا

ٌ  فإلىا"  شاك وؤولُىاٍ اللى  مً ِىً وبلغىا مىً، ٌهش ما }حع { -ٌّحلذ مً حىاب وحاوبىان والففح، إلِا

 املعلمحن لّفاء ِلى ًجىص  ؤهه ٌىً مْ وثحلم، ثحفُل دون  وؤٌهشت ا ثإمل، دون  ؤسظلت ا ؤهً -الغفلة خىشات

ض مً حماِحىم، ِلى ًجىص  ما رلً مً  ( ) "إلابىاٌ غاًة في َى ما وثصحُح محاٌ، ثجٍى
اث َغخه -2   ٖلحها االغص للى٣اف، الغاَب ااَخماماث جىاؾب التي اإلاويٖو

ًا
 ٢ام بط, ألاالى بالضعظت ههه مً طل٪ مؿخ٣ُا

حن تهم ٢ًاًا مً ٞحها اعص ما ٖلى بالغص : الُٞغ

، لهما وؤلىا لهما، والحإهِغ ِل  ما وإلاخفاء ب ما، الشفم آرشها لىىا"  مما ألامش، مً خفُفة هبزة بل  ما وؤبذًىا اللٌى

ما ظماِه ثحىحْ وال هفىظىا مىه ثىفش ال  (. ")ؤمسالهما في جّالى هللا بإدب رلً في آخزًً خىاوَش

                                                                                                                                                                                                 

: الزسلشري، ادلصدر السابق( بنت صغَتىم، وال إن فعلتم لنهلكن فأن أبيتم إال ألف دينكم واإلقامة على ما أنتم عليو، فوادعوا الرجل وانصرفوا إُف بالدكم وال
ٖٙٛ .

.  ٗٙ: سورة آل عمران، اآلية ٔ
. ٔٙ: سورة آل عمران، اآلية ٕ
. ٔٓٔ  –ٓٓٔ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٖ
 . ٕ٘ٔ: سورة النحل، اآلية ٗ
. ٗٙ:الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٘
. ٖٚ: ادلصدر السابق ٙ
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ُت ال٣ٗلُت لل٣ضعاث مغاٖاجه -3   ٢ضم خحن نغاخت الباجي ط٦ٍغ ٣ٞض: للغاَب ااإلاٗٞغ
ًا
  جدلُال

ًا
 جضٞ٘ التي للبواٖض هٟؿُا

م بالىهغاهُت الخمؿ٪ بلى الغاَب : لل٣ٗل مجاٞاتها ٚع

حلذ وبوي"   ًذسن مما لِغ َزا ألن ألادلة، في الىٍش ًِ والبّذ املّشفة، كلة مْ ِلًُ، ًخفى ال َزا مسل ؤن أِل

، ؤواثل ثىاله مما َى بل ثإمل، بلى فُه ًححاج وال الىٍش، بذكُم  ؤن وؤًٌ! ثحفُل ؤدوى له مً -بذي ة -الّلٌى

 :ؤمشان َزا ِلى لً الحامل

  الاظححالة في املجشي  َزا ثجشي  الؽشاجْ، ظاثش ؤن فاِحلذت ِلُه، وؽإت كذ ما غحر الؽشاجْ مً ثش لم ؤهً بما -أ

. مىه ؤفمل َى ما بلى ظبُل لً ًٍهش لم بر ظلفً، ِلُه وحذت ما ِلى جعحمش ؤن فشؤًد والفعاد،

حاٌ،ِىذ ب زا هلد كذ ؤهً سؤًد ؤو -ب
ُة
 الذًً بلى اهحللد برا ِ  ا، وثبّذ ِ  ا ثخي ؤن ثىٍش مجزلة ملحً، ؤَل حهاٌ امل

(  )" م  م الحلذم وروي  وؤثمت م ؤِالمهم بذسحة فىُف الّلم، في مجزلة ؤدو  م دسحة ثىاٌ ؤهً لّلمً الصحُح،

ٓت اؤما ُب في ال٣غآوي ألاؾلوب امخال٥ ٖلى ٢ضعجه في الباجي ٖىض ججؿضث ٞةجها, الخؿىت اإلاٖو ُب،بط التٚر  ؤؾلوبا ٧ان بهه االتَر
ٍغ٤ عؾالخه ٖلحها بجى التي ألاؾالُب مً  ٌكٍٗغ مما اجإهِؿه، له االخإحي بالغاَب جلُٟه ًٓهغ ٧ان ٣ٞض صٖوجه، في ؾل٨ها َا

: االغقاص الخ٤ بلى اظظبه ٖلُه بدغنه

 إلاغالً ٌعحّمل فةهما وفُئحه، بهابحه وثيحٍش ِىدثه ثشجى مً به سوحْ ما ؤفمل رلً ووان لً، والحإهِغ الشفم فلفذها"
خبحن ِىادٍ ًخُلً ملً ، ٍو مة، َزٍ مً وهخلفً املحىة َزٍ ًِ هشفًّ ؤن هشحى وهحً اهلُادٍ، ًشج ولم بـشاٍس  الـى

(   ) "وهفٍش وثإًُذٍ ودِىثه هللا بفمل

 بالُمإهِىت الغاَب ٌكٗغ ختى اطل٪ اإلاٟخخذ، في ٖىضٍ اعص ٣ٞض الىو، زىاًا في ألاؾلوب لهظا اإلاىاؾب اإلا٩ان ًسخاع الباجي ا٧ان
ب ٢لبه في ًضزل ؤلاؾالم،٧ي مداؾً له ٖغى ؤن بٗض اطل٪ ٦ظل٪، الخخام افي ألاؾلوب، َظا مً  الضٖوة لهظٍ ُٞمخشل الٖغ

٩ون  (  . )الٟالح ؤَل مً ٍا

، ااإلادموص به اإلاإموع  للجض٫  ؤلاؾالمُت ال٣واٖض جمشلذ ٣ٞض للغاَب مجاصلخه اؤما    
ًا
ا ، الخ٤ بْهاع مجها الهضٝ ا٧ان قٖغ  اههٍغ

 الباَل في ٖلُه الخٛلب ال
َة

ال ىا ﴿وَة
ُة
ل ادِة جَة

ُة
لَة  ث َْة َة

ابِة  ؤ
َة
ح ىِة

ْة
  ال

 
ال ي بِة تِة

 
ال يَة  بِة ًُة   ِة عَة حْة

َة
 باإلاىاْغة، ؤمغ ٣ٞض الكٍغ٠ الخضًض اؤما(  )﴾،...ؤ

 بإمىالىم، املؽشهحن حاَذوا" : ٢ا٫ ؤهه الىبي ًٖ اعص ٣ٞض حٗالى هللا ؾبُل في االى٣ٟت الجهاص، اظوب بونٟها ابًجابها

 مً اللٟٔ في االٛغابت الخ٣ُٗض هدو جخجه ال ااضخت ٞهُدت ؾلُمت، بلٛت مىاْغجه ظاءث ٢ض الظا(  )،"وؤلعيحىم وؤهفعىم،
ه، ؤظل  ٖلى اجإحي طل٪، ٧ل ًٖ جغقى ٞالغؾالت, ال٨الم ٞدل ؤا ال٣و٫  في البظاءة اججىبه الل٠ُ جودى بل الخ٣اث٤، ا٢لب الخمٍو

ت، الغؾالت َظٍ مً ٚاًخه جد٤ُ٣ ؤظل مً اطل٪. االُغح الٗغى في األاؾلوب ال٨ٟغي، الغقي مً ناخبها لها ؤعاص ما  ا٢ض الضٍٖو
: ٢وله طل٪ مشا٫ ه٣لُت، ؤم ٣ٖلُت ؤ٧اهذ ؾواء اإلا٣ىٗت ألاصلت الغاَب ٖلى عصاصٍ ؤزىاء في الباجي التزم

                                                           
 .ٕٛ: ادلصدر السابق ٔ
. ٗٙ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٕ
. ادلصدر السابق يف ثنايا النص كافة ٖ
 .ٙٗ: سورة العنكبوت، اآلية ٗ
  .ٖٕٔ: ٕىـ، ج ٜٖٗٔ،  طبع دمشق (يف جهاد ادلشركُت باللسان واليد) ينظر سنن الدرامي كتاب اجلهاد باب  ٘
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 ولم ؤم، بِّسخى حملد وكذ ثشاب، مً -وظلم ِلُه هللا ـلى-آدم خلم هما ؤب، غحر مً! العالم ِلُه -ِِسخى خلم -هللا وبن" 

ى بلها، آلدم ًىً لم فةرا رهش، وال ؤهثى بأدم ثحمل ٌ  ألاب َو ى بلها، ًىىن  ؤن ؤولى فِّسخى -مخلىق  َى بل -ألاو ة مً َو  رٍس

 في هٍش مً وؤما! املخلىق  مً الخالم ًمحز ولم الحذوذ مّجى حهل ملً بال لىاضح َزا وبن مشبىب، ِبذ َى بل وولذٍ، آدم
ا في ًمتري  ؤو جؽيل ؤو ثخفى ؤن مً ؤصح ودالثلها ؤوضح، الحذوذ فّالمات وفهم، باِحباس وؤًذ الّلم ؤبىاب مً شخيء  ؤمَش

 ال٣ٗلُت بالدج مضٖوم مى٣ُي خواعٍة  ٖبر ؤلا٢ىإ بإؾلوب ملتزم اإلاىاْغاحي، مًموهه في ٞالىو(  )،"محل ؤدوى الّلم مً له مً
  ااإلاى٣ُُت،

ًا
. الغاَب ٖلى الدجت إلل٣اء الباجي، مً ؾُٗا

: وحذاله دِىثه في الباجي مفادس

 اال٣ٗلُت، الٗلمُت الجضلبالهبٛت َظا جمحز الٟغوسخي،ا٢ض الغاَب م٘ ظضاله في ؤؾاؾُت ع٦حزة الباجي بلحها لجإ التي اإلاهاصع جمشل
تها ت في الٗلمي اجم٨ىه مباصثه مهضا٢ُت ٖلى هد٨م ؤن وؿخُُ٘ ابمٗٞغ  الٗلمي الخُاص نٟت ظضله ٨ًؿب مما ًجاصلهم، مً مٗٞغ

ً ؤَم ًٖ ه٨ك٠ ؤن وؿخُُ٘ ٞةهىا الباجي هو بلى ابالىٓغ اإلاُل٤،  الضًاهت ًمشل الظي الغاَب ٖلى عصٍ في ٖلحهما اج٨إ مهضٍع

ًٖ بٌٗ في( ؤهخم)الجم٘ بًمحر ًساَبه الباجي ٧ان بط الىهغاهُت،
ًا
لمه زبرجه ألاخُان،ًٞال  ه٣اقه، به ؤصاع الظي اؤؾلوبه ٖا

 الٟاخهت االىٓغة الخمًٗ شخيء م٘ الخُاب َظا ٣ًغؤ مً ل٩ل جخطر لخهمه،التي ااإلاٟدمت اإلا٣ىٗت عصاصٍ زالله مً ابلوع 

: َما ااإلاهضعان اإلاض٣٢ت،

م اللشآن: ؤوال       :الىٍش

لى الغاَب، َظا ٖلى عصٍ في ؤلاًماهُت مباصثه مىه اؾخ٣ى االغثِـ اإلاهضعألاؾاؽ ٞهو  َظٍ ٞمً الخهغ، ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖا

م ٞال٣غآن لهم، بصٖاء ٞهو الىهاعى  ٖىض اإلاؿُذ نلب ٣ُٖضة ال٣ٗاثض ا...﴿: بىٟحها ٣ًوم ال٨ٍغ مَة ٍُة  وَة ى
ُة
ل
َة
ح
َة
ا ك مَة ٍُة  وَة ى بُة

َة
ل ًْة  َـة ىِة

َة
ل هَة  وَة ِة

بّة
ُة

 ؼ

مْة  هُة
َة
مت آلاًت ٞهظٍ(  )﴾،...ل ىا٢كها ٢ًُت ًظ٦غ ال ال٣ُٗضة،ا٧ان لهظٍ هُٟه في الباجي بلحها اؾدىض التي هي ال٨ٍغ  ٖلحها اؾخض٫ بال ٍا

 هللا، مل٪ ؤن الغاَب ؤاعصَا التي  -الخال٤ ٖٓمت -٢ًُت  خو٫  الغاَب ٦الم ٖلى  عصٍ في ٣ًو٫  الخ٨ُم، ال٨خاب آًاث مً بأًت
 ًهل ؤن مً اؤظل ال٣انغ، ب٣ٗله بوؿان ًضع٦هما ؤن مً ؤٖٓم حٗبحٍر خؿب ألجهما بوؿان، بهما ًدُِ ال الىهغاهُت ا٦ىه

:  ال٨الم بٗلم بلحهما

_  جّالى_  ٍِمحه  فمً! بُان ؤو بالىالم ـفاثه جعحىِ  ؤو بوعان، فهم به ًحُي ؤن مً ؤٍِم_  جّالى_  هللا ملً ؤن ِلى"

ضثه، وكذسثه ا) وألاوالد الفاحبة ًِ واظحغىاٍئ وألاهذاد، إلاؼشان ًِ اهفشد ِو   مَة
َة
ز

َة
خ

 
هُة  اث

 
ًْة  الل ذٍة  مِة

َة
ل ا وَة مَة   وَة

َة
ان

َة
هُة  و َّة ًْة  مَة هٍة  مِة

َة
ل ا بِة

ً
ر  بِة

ََة َة  َة
ز

َة
لُّ  ل

ُة
هٍة  و

َة
ل ا بِة مَة مَة  بِة

َة
ل
َة
ف وإلاوؽاء بالخلم ثفشد ( )،(خ

ْة
شَة  وهؽ ً الىبُحن وبّث والبلىي، المُة ً، مبؽٍش  سبىا ًِ فإخ روا ومىزٍس

ىِة  كذسثه بٍُّم
ُة
ل ُِة ، وبِىىا مؽُئحه، وثمام ولمحه و م واملى ج البحن، بالىالم رلً ولُة  ؛ وؤمٍش بشاَُىه وؤوضحىا ؼشاجّهُة  اللٍى

  ما الىالم ولىال الحم، بلى ثإملها مً ثمىش التي وألادلة
َة

شِةف
(  )".المالٌ مً الهذي ثبحن وال املحاٌ مً الجاثض ُِة

                                                           
. ٚٙ -ٙٙ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٔ
. ٚ٘ٔ: سورة النساء، اآلية ٕ
 .ٜٔ: سورة ادلؤمنون، اآلية ٖ
.  ٛٚ-ٚٚ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٗ
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 امٗخ٣ضاتهم صًجهم في إلاا الىهاعى  مً الٛحٍر له ؤجذ ؤجها للغاَب ؤ٦ض اإلاهمت ال٣ًُت ؤا ال٨ٟغة  َظٍ ًٖ خضًشه ًسخم ؤن ا٢بل  
 لهظا خخمُت هدُجت ٞهي الٗهوع، مضى ٖلى اٖتراَا الظي االخبضًل االخُٛحر الخدٍغ٠ هدُجت ٧ان جىا٢ٌ، مً اؤهاظُلهم
ت الضًاهت َظٍ ٦ىه بصعا٥ ؤلاوؿان ٖلى ًهٗب الظا الخدٍغ٠،  االخضبغ الخ٨ٟغ ًٖ ُٖلخمٍو الظي ب٣ٗله، اإلاخًاعبت اإلادٞغ
  ال٨ٟغة َظٍ ًٖ الجاخٔ جدضر ا٢ض الىهغاهُت، ا٦ىه الخال٤ ٖٓمت بصعا٥ ًٖ ٢هوعٍ بذجت االخبهغ،

ًا
 ؤاعصها ا٢ض جدضًضا

. الوع٢ت َظٍ مً ألاا٫  ال٣ؿم في بال٩امل خولها ههه

: امللذط الىحاب ؤو إلاهجُل: راهُا

و به، ًداعبون  الظي اؾالخهم ٣ٖاثضَم مهضع ٞهو       ٣ًوم زم ؤلاهجُل، في الىو بةخًاع ٣ًوم ٧ان الباجي،بط به يغبهم ما َا
  ٞؿاصٍ اازباث ٖلُه بالغص

ًا
م به،الظي ًٟدمهم الظي الضلُل لهم ٣ًضم زم ألاموع، بحن الغبِ في ٢ضعجه ٖلى طل٪ في مٗخمضا  ًضَٖو

(  .)مٗا آن في اؤلا٢غاع الخوبُش جدمل بإؾئلت  ًسخم زم ااإلاى٤ُ، ال٣ٗل بٖما٫ بلى زالله مً

: الشاَ  ِىذ وسدت التي الخالف كماًا ؤَم مً الباجي مىكف

 
ً
ُة: ؤوال :  هللا ابً ؤهه وادِاء ِِسخى ؤلَى

ُت صٖوة حك٩ل  مىٓومت خوله اجضاع  ٖلُه، جإؾؿذ الظي اإلاغ٦ؼي  امدوعَا الىهغاهُت الضًاهت ٢اٖضة الؿالم ٖلُه ِٖسخى ؤلَو
، ًغاٍ بًٗهم ٧ان ٣ٞض ا٢ُامت، انلب، اخلو٫، ججؿض، مً ٧لها، الىهغاهُت ال٣ٗاثض

ًا
غاٍ بلها  نٟت له هللا ابً ؤهه آزغ ٍٞغ٤ ٍا

(  . )ال٣ضم

:- ؤؾباب لٗضة مٗللت ال٣ُٗضة َظٍ ظاءث ا٢ض

. اإلاؿُذ للؿُض الٗظعااي  اإلاُالص -1         

. معجؼاث مً ًضًه بحن ْهغ ما  -2         

ت لُٟخضي ا٢خله نلبه -3          . بضمه البكٍغ

  ؤُٖتهم ٧لها ٞهظٍ
ًا
.  صٖواَم عص بلى الباجي مجها صزل التي هٟؿها اهي بله، ؤهه لُضٖوا مبرعا

:   الّزساوي  املُالد -1

ت بحن الوخُض َو الؿالم ٖلُه ٞاإلاؿُذ  ٞةنَّن  لو٢ا بهجُل اخؿب ظيسخي، ل٣اء ؤا ػااط صان  ؤمه به خملذ الظي ظمٗاء البكٍغ

  ال٣ضؽ لغاح
ًا
م خمل في صاعا (  )،"٢ضاؾا اإلاولوص ٩ًون  لظل٪ جٓلل٪ الٗلي ا٢ضعة ٖلُ٪ ؾُجز٫  ال٣ضؽ الغاح بنَّن : "٣ًو٫  بط مٍغ

 به خمل اال ؤم اال ؤب ٚحر مً الض ٢ض الؿالم ٖلُه آصم ٞةن ؤب ٚحر مً ُاِلَض  الؿالم ٖلُه ِٖسخى ٧ان بن طل٪ ٖلى الباجي عص ُٞإحي
و بله َو ٩ًون  ال ٞلماطا. بًُ في ن  ﴿ ألاا٫  ألاب َا لَة  بِة

َة
س ى مَة ِسخَة ذَة  ِِة

ْة
ى هِة  ِِة

 
لِة  الل

َة
س مَة

َة
مَة  ه دَة

َة
هُة  آ

َة
ل

َة
ل
َة
ًْة  خ ابٍة  مِة شَة

ُة
م   ث

ُة
ٌَة  ر ا

َة
هُة  ك

َة
ًْة  ل

ُة
  ه

ُة
ىن

ُة
ى َُة (   ) ﴾ فَة

                                                           
. وىذا وارد يف كل أجزاء النص ٔ
.  ٕٓٚ: ٖٜٙٔ، ٔمنصور حسن عبد العزيز، ط: ينظر دعوة احلق، حقيقة بُت ادلسيحية واإلسالم ٕ
.   ٖ٘/ٔإجنيل لوقا  ٖ
 . ٜ٘سورة آل عمران ، آية  ٗ
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  هللا بإمغ ج٩ون  زم جغابي، ؤنل طا ٞهو ، زل٣ه ؤنل في آصم ًٖ ًسخل٠ ال الؿالم ٖلُه ِٞٗسخى
ًا
ٓم لخم مً بكغا  اصم، ٖا

ظا اٍ ؤن بٗض بلُه ؾُٗوص جغاب مً زل٤ ما ا٧ل الٟىاء َبُٗخه في ًدمل ألانل َا : هللا ًخٞو

 ولم ؤم، بِّسخى حملد وكذ ثشاب، مً العالم ِلُه آدم خلم هما ؤب، غحر مً  -العالم ِلُه  –ِِسخى خلم  -هللا وؤن"

ى بله آدم ًىً لم فةرا رهش، وال ؤهثى بأدم ثحمل ٌ  ألاب َو ى بله، ًىىن  ال ؤن ؤولى فِّسخى  –مخلىق  َى بل  –ألاو  مً َو
ة  وؤما املخلىق، مً الخالم ًمحز ولم الحذوذ مّجى حهل ملً بال لىاضح َزا وبن مشبىب، ِبذ َى بل وولذٍ، آدم رٍس
ؽيل ؤو ثخفى ؤن مً ؤصح ودالثلها ؤوضح الحذوذ فّالمات وفهم، باِحباس وؤًذ الّلم ؤبىاب مً شخيء في هٍش مً

ُة
 ؤو ج

ا في ًمتري  (  . )"محل ؤدوى الّلم مً له مً ؤمَش

ب لآلزغ جضٕ ال الغباهُت، ؤلاؾدكهاصاث مً ُٞه اما اال٣ٗلُت، اإلاى٣ُُت الدجج مً ُٞه ما ٖلى ٞالىو
َ
 ٞغنت مً اإلاساَ

. الجضا٫ موانلت في ٢وة اال. عؤًه في االتزمذ للخبجر

 
ً
:  العالم ِلُه ِِسخى الىبي معجضات: راهُا

ان اإلاؿُذ الؿُض معجؼاث ؤن اإلاؿُدُون  ًغى  ُخه، ٖلى بَغ  ًا٦ض ما ًوعص اإلاعجؼاث ط٦غث التي ألاهاظُل ههوم ٟٞي ؤلَو

ُت ؤلاهجُلي الخهوع  "  متى بهجُل ٣ًو٫  ألابغم ببغاء خاصزت في طل٪ مشا٫ اإلاعجؼة، بؿُا١ الغب ٧لمت عبِ ٍَغ٤ ًٖ اإلاؿُذ أللَو
٣و٫  له ِٞسجض مىه ًضهو بإبغم ابطا (  " ) جبرؤوي ؤن ٢اصع ٞإهذ قئذ بن عب ًا: ٍا

ُخه ٖلى ًض٫ معجؼاث مً الؿالم ٖلُه اإلاؿُذ به ؤحى ما ٧ان ٞةطا خاصزت، مً ؤ٦ثر في الغب ٧لمت اجخ٨غع   ؤظغى  هللا ٞةن ؤلَو
 مدمض امعجؼاث خُت، الٗها ا٢لب اموسخى ٞحها، ٢ظٝ ؤن بٗض الىاع مً اؾالمخه ببغاَُم ألاهبُاء، مً ٦شحر ًض ٖلى معجؼاجه
 الؿالم ٖلُه لِٗسخى جضٖوهه ما جمىدهم ؤن ٦ُٟلت ألاهبُاء َاالء ًض ٖلى ؤظٍغذ التي اإلاعجؼاث ٞهظٍ اؾالمه، ٖلحهم هللا نلواث

ت مً ُّ : ؤلَو

  –ِِسخى ًذي ِلي ٌهش ما مسل الباَشة، واملعجضات الىاضحة  ًات مً  –العالم ِل  م  –الشظل ظاثش ؤًذي ِلى ٌهش وكذ"

 ؤهمه، وببشاء مُد بحُاء مً ًذًه ِلى ٌهش مما شخيء  –العالم ِلُه  –لِّسخى ًذعى ؤن حاص فلى وؤهثر،  –العالم ِلُه

 ولم ف  ا، كزف ؤن بّذ الىاس، مً ظالمحه مً ًذًه ِلى ٌهش ملا إلبشاَُم، رلً ًذعى ؤن لجاص !- جّالى  –هللا ابً بإهه وؤبشؿ،

مىم  –سامىا البؽش مً ٌعحر ِذد مً ِِسخى ًى   ِلُه ٌهش ملا -العالم ِلُه  –ملىسخى رلً ًذعى ؤن ولجاص وكحله، ـلبه  –بِض

 اللمش، اوؽلاق مً ًذًه ِلى ٌهش ملا  –وظلم ِلُه هللا ـلى   -ملحمذ رلً ًذعى ؤن ولجاص البحش، وفلم حُة الّفا كل  مً

( .  )" ًات مً رلً وغحر بلُه، الجزُ وحىحن ًذٍ، في الحصخى وجعبُح ؤـابّه، بحن مً املاء وهبْ

: ااخضاهِخه هللا بغبوبُت الجاخضًً ب٢ىإ ٖلى ألاهبُاء لٗحن هللا مً جإًُض بال هي ما اإلاعجــؼاث َظٍ ال٨ً     

ٌ  ؤن لجاص بفّله، واملىفشد ًذٍ، ِلى رلً مً ٌهش ملا الخالم، َى  –العالم ِلُه  –ِِسخى بن: ًلاٌ ؤن حاص ولى"  آدم ؤن هلى

 وب  م خللهم، مً حمُّها وبن ؤًذي م، ِلى ٌهش ما بخلم اهفشدوا  –العالم ِل  م  –ألاهبُاء وظاثش ومحمذ ومىسخى وببشاَُم

                                                           
. ٚٙ -ٙٙ:الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٔ
. ٗ-ٖ-ٕ -ٔ/ٛإجنيل مىت،  ٕ
 .ٚٙ:هلل، ادلصدر السابقالشرقاوي،زلمد عبد ا ٖ
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االء ظىاٍ، مّبىد وال هللا بال خالم فال محاٌ ورلً! مّبىدون  آلهة لزلً ذون، وسظل مىشمىن  ؤهبُاء َو   –هللا ـذكهم مٍا

، ِل  ا ًلذس ال التي املعجضات مً ؤًذي م ِلى ٌهش بما  –جّالى (   . )" ظىاٍ ًخللها ؤن ثصح وال غحٍر

 
ً
: الحىادذ بففات اثفافه: رالسا

:  اظل ٖؼ هللا طاث ٖجها اجخجٍز للبكغ ج٣٘ التي الهٟاث اهي

 َى بل  –جّالى هللا ابً  –وظلم ِلُه هللا ـلى  –ِِسخى ؤن مً هحابً، به اظحفححد ِما  كذسن مً وهشفْ بمسلً، لجربإ وبن" 

بذ مخلىق  بؽش  بلى حاٌ مً والحغحر والاهحلاٌ، والضواٌ، والعىىن، الحشهة، مً: الحذوذ دالثل ًِ ٌّذو وال مشبىب ِو
 ولى ظلُم، سؤي ري ِىذ ًمىً وال كذًم، بله ِلى ًصح ال مما ألاهام، حمُْ ِلى هح  الزي واملىت الىّام، وؤول حاٌ،

  املحذرات وألاحىاٌ الففات َزٍ مْ  –وظلم ِلُه هللا ـلى  –هىهه حاوصها
ً
، بلها

ً
 مما شخيء ؤو الّالم ًىىن  ؤن لىفُىا كذًما

 غحر الحذوذ، دالثل مً والجماد الحُىان مً فُه وما والّالم البؽش مً رهشها مما شخيء في لِغ ألهه مخلىكا، محذرا فُه

  ( . ) " وظلم ِلُه هللا ـلى  –ِِسخى في ما

 
ً
 :البؽش ًفحذي ؤن ؤحل مً والفذاء الفل : سابّا

  اإلاؿُذ ٩ًون  ٠ُ٦ الباجي ًدؿاء٫
ًا
هلب؟ بلها   ٧ان ٞلو ألاجبإ؟ مً ال٣لُل مىذ اإلااطا ٍا

ًا
(  .)الُٛب الٗلم صمه بظ٫ إلاا بلها

  اإلاويٕو َظا في ٣ًو٫  بط      
ًا
: مدؿاثال

 " ٌ ً ال وحذٍ هللا ِبادة بلى دِا ، -العالم ِلُه  –آدم ؤبىها ألاسك ِلى الشظل فإو  بّذٍ، الشظل وهزلً ولذ، وال له ؼٍش

ّة وعِد ولما   هللا بّث ِهذَا، وثلادم ؼَش
ً
اهذَا، ًجذدَا ألاسك، ؤَل بلى سظىال    جّالى  –هللا بّث ؤن بلى ٍو

ً
: اظمه هبُا

 مىّه ًىُلىا لم الزًً الللُل، والّذد الِعحر به فأمً وخالله، وميؽئه سبه ِبادة بلى كىمه فذِا العالم، ِلُه ِِسخى

ً ؤِذاثه مً ؤسادٍ ممً ا...﴿ لذًه ما له واخحاس بلُه هللا سفّه حتى كبله، مً به حاء ملا املىزبحن اليافٍش مَة ٍُة  وَة ى
ُة
ل
َة
ح
َة
ا ك مَة ٍُة  وَة ى بُة

َة
ل  َـة

ًْة  ىِة
َة
ل هَة  وَة ِة

بّة
ُة

مْة  ؼ هُة
َة
مىم  -دمه بزٌ ،وكذ﴾...ل    –بِض

ً
ا  وكذ الِعحر، الّذد بال به آمً فما الماللة، مً الىاط اظخىلار ِلى حـش

 به ؤمً حتى  –وظلم ِلُه هللا ـلى  –محمذ ثىفي وال الغفحر، والجم الىسحر املبلغ، َزا به ًبلغ لم ممً ألاهبُاء مً بغحٍر آمً

ىْة ...﴿ وله، الذًً ِلى هللا فإٌهٍش  فاق، ِلى وجغل  البالد ِلى به اظححىر الزي الٍُّم الّذد
َة
ل ٍَة  وَة شِة

َة
  ه

َة
ىن

ُة
شِةه

ْة
ؽ

ُة ْة
 رم ( )﴾،...امل

ٍم ظلىا  ا، وثمىحن مياهه، ًِ بّذَا ِلى الفشط، بالد ؤصحابه  –وفاثه بةرش  –بّذٍ اظحفحح ا، ؼإ  ا ِو  وكذَس
ّحىم، وميان بالدهم، ؤفمل واهد و ي الؽام، بالد واظحفححىا بادثىم،  جىم ًخىهي وبل  ا ؼَش مىن  ملً ـاس فما ِو  ثِض

 ِِسخى وان ولى بًاَم، وحماًحه لهم هللا بِضاص مْ الىبُحن، مً  دمُحن للمشبىبحن ـاس مما ؤكل بال دمه بزٌ مْ  –بلهىم ؤهه

                                                           
 .ٜٙ-ٛٙ:ادلصدر السابق ٔ
. ٚٙ -ٙٙ:ادلصدر السابق ٕ
كتابتحريف رسالة ادلسيح عرب التاريخ أسبابو ونتائجو، بسمو أزتد جستنيو، دار القلم، دمشق، : ينظر عن ىذه العقيدة وكيف تأصلت يف النصرانية ٖ

الطاىر ادلعموري، دار بو سالمة للطباعة والنشر والتوزيع . د: عبد اهلل الًترتان، حتقيق وتقدًن: حتفة األريب يف الرد على أىل الصليب: ، وينظرٖٓٙ،ٚٙٔ:ٔط
.  ٔ٘: تونس، الباب اخلامس –
. ٜ: سورة الصف، اآلية ٗ
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 ( العالم ِلُه)
ً
  بلها

ً
 لىً اللّحن ببلِغ وال الفتن خلم ما ٌّصخى، ؤال هللا ؼاء ولى مامىحن ولخللهم رلً، بلى اححاج ملا كادسا

، للجىة خلم  –جّالى  –هللا
ً
  وخلم ٌّملىن، جّالى هللا بحىفُم ؤَال

ً
 ِلُه ِِسخى الغُ  ِلم ولى ٌّملىن، هللا بخزالن للىاس ؤَال

  دمه بزٌ ملا العالم
ً
( .  )" شخيء مىه حفل وال له، ًحم ما في ومّا

 
ً
: ببلِغ مْ كفحه: خامعا

 :الضهُا اإلا٣خضعػٍىت ٖلى الغاَب بطٌٗغى       

(  . )"املشبىب ؤم الشب:  خش ًخاف ؤن ًج  ومً املخلىق؟ ؤم الخالم الذهُا ًملً فمً"

  لُجض      
ًا
  ظوابا

ًا
: الباجي مً قاُٞا

مىم  –إلاله   -لِّسخى ِشك ببلِغ بن: "كىلىم مً بإغشب َزا لِغ ولىً" شة وؤساٍ حبل ؤِلى به وسقي  –بِض  وكاٌ الذهُا، َص

 ؤسبّحن بفُام فحيحه مً واظحجاس ؼٍش مً ِار اللّحن، ببلِغ هُذ مً املعُح ظمْ فلما! َزا حمُْ ملىحً ِبذثجي بن: له

ص  ملً فهل".  ِىه ببلِغ فإمعً لُلة، وؤسبّحن ًىما  الحمعً وبحن بِىه بلُد ؤو معىة ِىه، به وؤححز سبه، ِلى َزا حىّة

 وما والعماوات لألسك واملالً ؼاء متى َالهه، ِلى واللادس إلبلِغ الخالم َى إلاله ؤلِغ! وعبة؟ والذًاهة بالحلاثم

ً دون  بُ  ما  ثٍله، ؤو ألاسك ببلِغ ًحمل هُف ؤو ًفحىه؟ ؤن خلله مً بّن ـفحه َزٍ مً ًخاف فىُف ؟(هذ) وال ؼٍش
ى ذٍِى سبه ًخاو  َو ّذ ِبادثه بلى ٍو ىه رلً، ِلى ًسِبه مً َو

ّة
مل ىة ٍو  ًخاف وسبه خلله، ومً ملىه و ي الذهُا الحُاة ٍص

عحجحر فحيحه ( .   !! " )؟ بالفُام مىه َو

 
ً
 : - املعُح وع : ظادظا

ت ٖلى صلُل بال َو ما اليؿب ٞهظا صاااص وؿل مً بهه: اج٣ولون  هللا ابً اإلاؿُذ ؤن ٢ول٨م مً جضٖوهه اما  الِـ اإلاؿُذ بكٍغ

ُخه ٖلى : طل٪ في ٣ًو٫  ؤط(  .)ؤلَو

ف ومً"  ولذ مً بهه:" وثلىلىن  ،!رلً ًِ جّالى  –هللا ابً ِِسخى بن:كىلىم مىىم ظامّه وثطحىىن  به، ثإثىن  ما وٍش

زا -العالم ِلُه  –داوود مىن  هحابىم، مً ومحلى بهجُلىم في رابد َو ل، ؤن وثِض م بؽش بر ح ًر  ًىىن  بهه: " لها كاٌ به مٍش

  هللا ِىذ
ً
ىىن  ٍُِما   اظمه لــ( هللا) ٍو

ً
ذعى هاؼشا ىسره هللا بابً ٍو  داوود ؤن ِلى رلً ثحملىن  وال"  داوود ابُه ملً هللا ٍو

م، كبل مً ؤبٍى ة مً ثىً  لم أل  ا مٍش مىن  الزي الىجاس ًىظف كبل مً ؤبٍى ؤهه ِلى ثحملىن  وبهما داوود، رٍس  وان ؤهه ثِض

م صوحا  ًىىن  فىُف ححي، ؤن بّذ ومات ًىً، لم ؤن بّذ وحذ مخلىق، ِبذ وداوود داوود، ولذ مً ِِسخى وان فةرا! ملٍش

  ًىىن  وهُف! وبلهه؟  –ؤبُه داوود خالم إلابً، ِِسخى
ً
  املخلىق  لذاوود ابىا

ً
ل! ؟ الخالم هلل وابىا  بمّشفة حهل بال َزا َو

                                                           
.  ٜٚ -ٚٚ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٔ
 .ٔٔ -ٔ/ ٗ، إجنيل مىتٗإجنيل لوقا  ٕ
.  ٜٛ  –ٛٛ: صدر السابقالشرقاوي،زلمد عبد اهلل، اَف ٖ
. ٕٖ/ٔ، وإجنيل لوقا، ٚٔ-ٔ/ ٔإجنيل مىت، ٗ
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، اِحلاد له ًصح لم الجهل مً الحذ َزا بلغ ومً! املخلىق؟ مً والخالم املحذذ مً واللذًم ألاب، مً إلابً  فىُف وؼُش

حيلم بلُه ًذِى (  ) ! "ِلُه؟ ٍو

: والحفىُذ إلاكىاُ في الباجي وظاثل

ضم الازخهاع بلى ًمُل الباجي ٧ان ل ٖا  جٟىُضٍ ظاء ٣ٞض االغؾاثل الخُب مىهج ابهما الخإل٠ُ الًوص ألهه اطل٪ عصاصٍ في الخٍُو

: زال٫ مً الغاَب عؾالت في الواعصة للمؿاثل

 الباجي ًضي بحن ٧اهذ التي الغاَب عؾالت في جىا٢ٌ مً اعص اما اؤ٢والهم، ؤهاظُلهم، في االازخالٝ الخىا٢ٌ بْهاٍع -1

: طل٪ مشا٫ ٖلحها، عص التي

ٌ  مً الىفاسي  فشق  في لِغ فةهه ملحً، ؤَل حمُْ فُه خالفد مما هحابً في ما سؤًىا وكذ"  إلاًمان ًيبغي ال املعُح بن: ًلى

 بغحر ًامً لم فمً الابً، به اثحذ وبهما ِىذهم بالىاظىت ًححذ لم واح ،وألاب ِىذهم باألب إلاًمان َى بل! ظىاٍ بإحذ

زا! هللا ابً املعُح ؤن هحابً في ثلذم وكذ,باألب هفش الابً  َى الزي املعُح بغحر إلاًمان ًيبغي ال بهه:للىلً هلن َو

 ( ) ".الابً

ت بْهاٍع -2 غ١  ا٢هو، ؤهاظُل، مً اإلاؿُدُت بالضًاهت ٞاث٣ت مٗٞغ ش اجىا٢ٌ، ٞا  :اجاٍع

ىذها" ّحىم، ِلم مً ِو  ومّجى والاثحاد، ألاكاهُم في ؼ  ىم مً واثفة ول ثىسدٍ وما ملحىم، في ؤخباسهم واخحالف ؼَش
اظىت، الالَىت

َة
ش والى ما مىه الِعحر بل  ما ؤدًىا لى ما ؤهاحُلىم، ثىمُلات مً والجَى ما، لححَر لما وب َش  مً ِىذها ؤن ِو

ل وال ملحىم، ؤَل مً ؤحذ بلُه ًيحه لم ما وثفاـُلها حملها ّه بلى ـو  (  )" وآخشهم ؤولىم مّاهُه وثخبْ ثفَش

٣اثضَم صًجهم في ختى لجهلهم بْهاٍع -3  :ٖا

حلذ وؤوي"  بذكُم ًذسن مما لِغ َزا ألن ألادلة، في الىٍش ًِ والبّذ املّشفة، كلة مْ ِلًُ، ًخفى ال َزا مسل ؤن أِل

ل، بلى فُه ًححاج وال الىٍش، ، ؤواثل ثىاله مما َى بل ثإٍو ذسهه الّلٌى  ( )  "ثحفُل ؤدوى له مً  –بذي ة ٍو

م ٣ًوله مما ؤعؾلهم مً اٖترث التي االضَكت الخحرة للغاَب ؤاعص ٢وله ًضٖم اختى       : ٖلُه ًغصاا ؤن في اعجَؼ

 وإلاهياس والحبلذ بالحححر اثبّاٍ ما الىحى َزا مً ِىً للىُابة اخترت ما اللزًً ؤصحابً مً الىاسدًً الىالم مً حشي  وكذ"

(     .)"له إلاكشاس بّذ له،

. االى٣لُت ال٣ٗلُت ألاصلت ٖلى الباجي اٖخمض -4

                                                           
.  ٗٛ -ٖٛ: الشرقاوي،زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٔ

 
. ٗٚ -ٖٚ: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٕ
 .ٖٚ -ٕٚ: ادلصدر السابق ٖ
 . ٕٛ-ٔٛ: ادلصدر السابق ٗ
.  ٗٚ: ادلصدر السابق ٘
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 :بلى الضٖوة -5

ظا ال٣ٗل بٖما٫ -أ  . ٧لها الغؾالت زىاًا في مبشور َا

ها اج٣ُم ألالٟاّ، مٗاوي في خ٣ُ٣خه ٖلى ال٨الم ٞدؿم٘"  الؿمإ -ب  ٖلى ؤلالهي ال٨الم احؿم٘ جغجُبها، ٖلى ااؾخٗمالها اظَو
(  " ) الخ٣ُ٣ت

ُب ؤؾلوبي اؾخسضمه -6 ُب التٚر  .االتَر

 زال٫ مً اطل٪ هللا انُٟاَا التي اإلالت َظٍ مً ؤهه ٖلى هللا ًدمض ٧ان بهه ؤلاؾالمُت،بط بالضًاهت الخامت ال٣ىاٖت بْهاٍع -7

 : الخالُت الٗباعاث اؾخسضام

ها باإلظالم املعلمحن حماِة كلىب ؤهاس جّالى هللا وبن"  به وسلِىا -وظلم ِلُه هللا ـلى -محمذ باثباُ وؤهشمىا به وؤِضّة

ىا م باللشآن وخفّة ل خلفه مً وال ًذًه بحن مً الباول ًإثُه ال"  الزي الىٍش  والخاثم الىح ، ؤفمل" حمُذ حىُم مً ثجًز
ق ِل  ا، والحاهم لها، ً ألاولحن ِلم ثممً لها، واملفذّة ىا ما ِلى هلل فحمذا املبحن، بالحم الللىب وؤهاس و خٍش  به خفّة

ذاها  (  . )"له َو

 بإؾلوب ٖلُه اعص الضًاهخحن، ؤَل بحن الخالُٞت ال٣ٗضًت ال٣ًاًا بٌٗ بلى ألاا٫  الجؼء في حٗغى: ظؼؤًً بلى زُابه الباجي ٢ؿم -8
 مً ؤا بُٗىه، الغاَب زُاب َغخها التي ال٣ًاًا بٌٗ مً ٞدواٍ ٌؿخمض لؿاا٫ َغخه زال مً زهمه صٖوى  ُٞه ًبلوع  ظضلي
 الؿاا٫ َظا ٖلى بظابخه ٣ًضم زم امً ٖلحها، الغص بهضص َو التي بال٣هُت اجخٗل٤ ٦خبهم في اعص ما بٌٗ مً ؤا ؤ٢والهم، بٌٗ

 :مُٗىت ٢ًُت خو٫  صٖواَم زالله مً خضص الظي

ل؛ ًدخمل ال الظي الخٟهُل مً بصخيء لضٖواٍ ٖغيه -أ ضم البـ ًإمً ٧ي الخدضًض ؤظل مً اطل٪ الخٍُو  بحن الٟهم ٖا

حن  .الُٞغ

٘ ٖغيه مً الاهتهاء ابٗض -ب  زم زهمه، ؤصلت ٞؿاص   مسخلٟت بُغ١  بزباجه زال٫ مً اطل٪ صٞاٖه، َغح بلى ٌٗمُض  لها الؿَغ
  َو بإصلخه ًإحي

ًا
ىا ُت مهاصٍع مً ٖلحها مبَر ت، االؿىت ال٣غآن، ٖلى ألاالى بالضعظت جغج٨ؼ التي اإلاٗٞغ   الىبٍو

ًا
 صٖواَم صاٞٗا

.  االى٣لُت ال٣ٗلُت ألاصلت بحن ٞحها ًغبِ امٟىضَا،

 : ؤَمها مً ٢ًاًا ٖضة بلى ُٞه ٖغى ٣ٞض الخخامي الجؼء ق٩ل الظي الشاوي ال٣ؿم اؤما 

 : االؿالم الهالة ٖلُه مدمض هبوة بزباث -أ
ًا
  طل٪، في مٗاعيا

ًا
 هبوة بةه٩اٍع ألاالى الؿُوع  مً نغح الظي الغاَب مٗخ٣ضا

. االؿالم الهالة ٖلُه مدمض
.   لها مهض١ بهه جإ٦ُضٍ م٘ الؿاب٣ت الضًاهاث لجمُ٘ ها خ ؤلاؾالمي الضًً -ب

: ٚغيحن بنابت بلى ٢هض اؤْىه ٖامت مباصت ٖغى ا٢ض: ؤلاؾالم مداؾً ط٦غ  -ط    

                                                           
 . ٔٚ: ادلصدر السابق ٔ
. ٓٚ: الشرقاوي، زلمد عبد اهلل، ادلصدر السابق ٕ
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 ؤعصث ٞةن الىهغاهُت، الضًاهت بها هاصث التي طاتها الخٗالُم هي الخٗالُم َظٍ ؤن مٟاصَا عؾالت الغاَب بلى ًونل ؤن ًوص -1
م ٦ما الخحر . ملخ٪ ؤَل ٖلى اال ٖلُ٪ مك٣ت به ًوظض ؤلاؾالم،ٞال ٞاجب٘ ملخ٪ اؤَل لىٟؿ٪، جٖؼ

 للُالبحن َضاًت مىبر ج٩ون  ختى ال٨خاب، ؤَل م٘ الجضلي الخُاب ٢واٖض ًغسخي ؤن ًوص ًُٞ صاُٖت بلى ٌكحُر  ٞهو -2
 َو بما ؤبضؤ شخيء ٖلى ال٣لوب جإل٠ُ ؤعصث ٞةطا لهم صعؽ ٞهي الٗلم، َظا في الؿاب٣حن زُى ٖلى الؿحر في االغاٚبحن

حن، بحن مكتر٥ امت الُٞغ  . بلخ... ٚامًت ال اااضخت زانت، ال ٖا
ًا
 بلى وٗغى الظي الغاَب ؤؾلوب بظل٪ مٗا٦ؿا

. ج٣غب ال جىٟغ زالُٞت ٢ًاًا

خذ ؤلاؾالم، بلى الضٖوة ظضص عؾالخه زخام افي        الضًاهاث ؤَل بحن اإلاىاْغة باب ٞا
ًا
.  اإلاباَلت آًت ٖلى مؿدىضا

 

 الخاثمة

حن مً ههحن صعاؾت حٗض  مسخلٟت ظواهب ح٨ٗـ مغآة ،(الُواث٠ ملو٥ ٖهغ)  الهجغي  الخامـ ال٣غن  في مخىا٢ًحن َٞغ

: آلاجُت الى٣اٍ في هلخهها ؤن ًم٨ً

الث ؤٞغػث خاصة اه٣ؿاماث ألاهضلـ قهضث ٣ٞض: الهجغي  الخامـ ال٣غن  في الؿُاؾُت ألاخوا٫_ 1  مخٗضصة يُٟٗت صٍا
ً، ملو٥ طاث اؾ٣البت، ابغبغ، ٖغب، بحن الوالءاث  الجاهب في اهجض البٌٗ، بًٗهم ٖلى بالىهاعى  ٌؿخُٗىون  مخىاخٍغ

 اؤما مجهم، اإلاٛخهبت ألاعى بٖاصة في اإلاخمشلت ال٣ومُت ؤَضاٞهم جد٤ُ٣ ؤظل مً بُجهم الوخضة ًغ خون  الىهاعى  ؤن آلازغ
 ٧لها، اإلاخاخت بالوؾاثل ٞحها ؤلاؾالم ٖلى اال٣ًاء الىهغاهُت، ؤخًان بلى حٗوص اظٗلها ألاعى َظٍ جىهحر ٞهي الضًيُت

ت الخغ٧اث ٞيكُذ ,  اظل ؤا زٝو صان  ٞحها الخىهحًر

ت الخغ٧اث لهظٍ الخهضي في اإلاؿلمحن ٖلماء صاع _ 2  اؤزاعاا ااؾ٘ هُا١ ٖلى الخىهحر ال٣ؿااؾت ٞحها ماعؽ ل٣ض: الخىهحًر
، اإلاؿلمحن ٖلماء صاع  بغػ  لظا ؤلاؾالمُت، ال٣ٗاثض خو٫  الكبهاث

ًا
اااضخا

ًا
ا ظوابا بسُه الباجي جهضي زال٫ مً ظلُا  ٢ٍو

  ًغؾل ألن الجغؤة به انلذ بل للم٣خضع الغؾاثل بةعؾا٫ ٨ًخ٠ِ  لم الظي الٟغوسخي للغاَب امٟدما
ًا
 ًضٖوهه للم٣خضع عؾال

كغخون  للىهغاهُت  -مّىهحه بجمُل  –املفلحة َزٍ ثحمُم في الاحت اد ًِ هتراخى ؤن ٌعّىا لً"  صًجهم حٗالُم له َا

شِةدُة  مً بخىاهىا مً بلًُ ؤشخفىا ألامش ولهزا رلً، آرشت ؤن ملىىثه في مّا ليؽترن
 ًىفلهم ما ِلى -بلهُا هالما  ِلًُ ًُة

ؽشحىن  بلُه هللا لشسون  الىفاسي  دًً حلُلة لذًً َو  ظىاٍ بإحذ إلاًمان لىا  ًيبغي ال الزي ظُذها، مّشفة ِىذن ٍو

 مً ًخطر "ببلِغ َلىة مً -الىاَش بذمه  -لُىلزها ـىسثىا ِل  جابا اثخزا الزي إلاله فهى به، بال الىجاة هشثجى
ت الخغ٧اث ؤن الؿاب٤ الغاَب ٦الم : مجها ٖضة ؤق٩اال ؤزظث الخىهحًر

. الُواث٠ ملو٥ بلى الغؾاثل بعؾا٫ -أ

وص بٞاصة_ ب     حٗالُم قغح ؤظل مً ا٢ؿااؾتهم ٖلماءَم ًًمىوجها الٛغبُت، ؤاعبا في الىهغاهُت ال٨ىاجـ جمشل التي الٞو
م، ظهت مً الضًً َظا غيهم هَٓغ غاءاث بٌٗ ٖا . الغاَب َظا ٞٗل ٦ما اإلالو٥ ٖلى الغزُهت ؤلٚا

ُُة ﴿:اظل ٖؼ ٢وله في ؤلاؾالمُت ال٣اٖضة ٖلى اإلاخ٩ئ ال٨خاب، ألَل اإلاؿلمحن ٖلماء ظض٫ ٦ُُٟت_ 3 ى ادْة
َة
ل ُلِة  بِة بِة

ًَة  ظَة ِة
بّة  سَة

ةِة 
مَة
ْة
ى حِة

ْة
ال ةِة  بِة

َة
ٍ ِِة

ىْة
َة ْة
امل ةِة  وَة

َة
ى عَة حَة

ْة
مْة  ال هُة

ْة
ل ادِة حَة ي وَة تِة

 
ال يَة  بِة ًُة   ِة عَة حْة

َة
.. ألاصًان م٣اعهت ٖلم بهظا ماؾؿحن ﴾،ؤ
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ت، الغؾاالث زاجم ٞاإلؾالم: هللا بلى الضٖوة في الجض٫ مً الىٕو َظا ؤَمُت بُان_ 4  االًدبض٫ ٞحهالًخٛحر لم امهض١ الؿماٍا
ا﴿ ا ًَة يُّ َة

َة
ًَة  ؤ ً زِة

 
ىا ال

ُة
وث

ُة
ابَة  ؤ

َة
ح ىِة

ْة
ىا ال

ُة
ى مِة

َة
ا آ مَة ا بِة

َة
ى
ْة
ل ض 

َة
ا ه

ً
ك ِة

ذّة فَة ا مُة
َة
مْة  ملِة

ُة
ى َّة ا صان  بإمت ًسخو ال ٖالمي صًً اؤلاؾالم(   ) ﴾،مَة  ٞهو ٚحَر

ا﴿ ؤظمٗحن للىاؽ صٖوة مَة انَة  وَة
َة
ى
ْة
ل ظَة سْة

َة
  ؤ

 
ال   بِة

ً
ة مَة   سَةحْة

َة
حن ِة

َة
امل َّة ْة

ل (  . )﴾لِة

 ؤاعابا بضا٫  ألاهضلـ عبِ الظي الاخخ٩ا٥ ًٖ الىاظم اال٣ٗضي، اال٨ٟغي، الخًاعي، الخٟاٖل ؾماث ًٖ ال٨ك٠_ 5
وص، ٍَغ٤ ًٖ الٛغبُت حن، بحن اإلاخباصلت االغؾاثل الٞو . الخدلُل ٢ُض الغؾالخحن َاجحن في ااضر َو ٦ما الُٞغ

شاع ٧اهذ التي ال٣ٗضًت ال٣ًاًا َبُٗت ًٖ ال٨ك٠_ 6
ُ
. ال٨خاب اؤَل اإلاؿلمحن بحن ألاهضلـ في ج

 اإلاؿلمحن ٖلماء بٞاصة امضى الهجغي، الخامـ ال٣غن  في ألاهضلـ ٖلماء جغ٦ه الظي اال٨ٟغي  الخًاعي  ألازغ ًٖ ال٨ك٠_7

. اإلاًماع َظا في ظهوصَم مً الٗهوع  مغ ٖلى

ً، م٘ ظضلهم في اإلاؿلمحن للٗلماء( ال٣ٗلُت) اإلاى٣ُُت اإلاهاعة ًٖ ال٨ك٠_ 8  اإلاى٣ُُت بالدجج الجض٫ ؤظاصاا ٣ٞض آلازٍغ
ان جإحي التي ألاصلت اؾو٢هم ال٣ٗل، جدا٧ي التي ظا لضٖواٍ، ااإلاٟىض للخهم، اإلاٟدم بالبَر  بحن الظي الباجي هو ؤزبخه ما َا

. ؤًضًىا

٣لُت ٖلمُت ؾٗت ًٖ ال٨ك٠_ 9   جخطر اإلاؿلمحن لٗلماء ٖا
ًا
  ٧الٟلؿٟت مسخلٟت، بٗلوم بخاَتهم في ظلُا

ًا
 ًٖ ااإلاى٤ُ،ًٞال

ت  ًجهلون  الظًً ال٨خاب ؤَل ٖلماء ٨ٖـ ٖلى اجىا٢ٌ، اجبضًل جدٍغ٠ مً ٖلحها َغؤ اما ال٨خاب، ؤَل ب٣ٗاثض ص٣ُ٢ت مٗٞغ

. اظضلهم صًجهم في تهمهم التي ال٣ًاًا اؤص١ ؤَم

ضَا اال ال٣ٗل ججافي التي ال٨خاب، ؤَل ٣ٖاثض ي٠ٗ ًٖ ال٨ك٠_ 10 ان اال صلُل ًٍا  . بَغ

 

                                                           
 .ٕ٘ٔ: سورة النحل، اآلية ٔ
.107:سورةاألنبياء،اآلية 2
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ة ًّة ل ألاوعاق العشد
ُّ
ة وجؽي ُّة دساظة في الحذود واملشحُّات : املىاَِ الذًي

ان الّبُذي. د:املذسط املعاِذ الّشاق . حامّة دًالى. غعّة

    

 

ل ٨ٞغة البدض ًىا٢ل
ّ
غيذ ناعمت ٣ٖاثضًت ل٣واهحن جسً٘ ز٣اُٞت آلُت ٖبر الضًيُت اإلاوأٖ في الؿغصًت ألاوؿا١ حك٩

ُ
 ٖلى ٞ

  الهجغي  الشالض ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في اإلاؿلمحن ال٣هام مً َاثٟت
ًا
خباعاث جبٗا   صًيُت اٖل

ًا
 اظضث ٚغاثبُت أل٩ٞاع اعصٖا

غاى ا ٖلى ؾاٖضث جضاالُت ؾُا٢ُت أٚل  بلى صٖذ التي الضًيُت الغئٍت مٗاًحر م٘ حٗاعى مما الؿغصًت الٗغبُت الش٣اٞت اػصَاَع

. ؤلاؾالم إلاٗخ٣ضاث مسال٠ َو ما ٧ل شجب

  مشاال البدض ًخمشل   
ًا
ُٓا و اإلاخإزٍغً ال٣ُّهام مخون  ؤخض في اعص ٖا  ٢هت ؤاعص خُض( 1100ٌ بٗض) اإلاخوفى ؤلاجلُضي صًاب ابً َا

ض(. الٗباؽ بجي م٘ للبرام٨ت ا٢٘ بما الىاؽ بٖالم)  بـــ ااإلاكهوع ( الخلٟاء هواصع) ٦خابه في( طع اؤبو ال٣اجل االكاب ٖمغ) بٗىوان ٍغ  ٍا
ت ًٖ مسخهغ جىٓحر بلى ًخُغ١  ؤن بٗض َظٍ بخمشالجه البدض ُّ  ٖلى ٠٣ً ؤن مىه ؤلاؾالم مو٠٢ اجدضًض ؤلاؾالمُت ال٣و ؤال
 الك٩ل ؤؾاؽ ٖلى اإلاتن لهظا الش٣اُٞت اإلاغظُٗاث جٟؿحر ٌُٗض ٦ما ظهت مً اإلاتن ناخب ًخسُاَا لم التي ال٣ٗاثضًت الخضاص
ُٓت الخ٩اًت ٖلُه نُٛذ الظي البىاجي  الخهضي ظغى  خحن ؤلاؾالمُت اإلاٗخ٣ضاث ٖلى الخجااػ  خضاص ٖىض ٠٣ً صًجي بمؿٙو الٖو

سل َىاث الش٣افي اليؿ٤ ٖبر لخيؿاب ٣ِٞ الك٩ل خُض مً ناثبت اظهت جوظحهه بٗض ُٞما لُخم ألاا٫  ال٣هصخي لؤلؾلوب
ُ
 ج

ٓي ال٣و ظواهب مً آزغ بجاهب و الٖو . الخ٩اًت صخت ٖضم ٌٗجي مما الؿىض اهٟها٫ َا

ت ال٩لماث ُّ . اإلاغظُٗاث. الخضاص. الؿغص. ألاوؿا١. اإلاوأٖ: اإلاٟخاخ

: ثىٍحري  مذخل

  ؤلاؾالمي ال٣و ابخضؤ   
ًا
غاى م٣بوال  ٢و: ))له ٣ٞا٫ ٞإمؿ٪ ٣ًو، ٢ام ٖلى زغط -اؾلم ٖلُه هللا نلى -مدمض الىبي ؤن ٍا

  ؤ٢ُٗض  ٞؤلن
ًا
ـُ  حكغ١  ؤن بلى ٚضاة َ٘  ؤٖخ٤َ  ؤن مً بليّ  ؤخبُّب  الكم  اإلاخإزغان ٖلُه ٌؿدىض لم ابن اؤقباَه الخضًض َظا (1)((ع٢اب ؤعب

  ٖلمىا خّضِ  ٖلى هجض ٞلم
ًا
 -اؾلم ٖلُه هللا نلى –مدمض الىبي ٖهض ٖلى ؤا ؤلاؾالم ؤا٫  في ال٣ّو  ٌصجب مما ؤا ًىا٢ًه خضًشا

م ال٣غآن موأٖ في ال٣ّو  ؤن ألاخاصًض ؾُا٢اث مً االٓاَغ   ٧ان ال٨ٍغ
ًا
 الٗغبُت اإلاهاصع ه٣لذ ٣ٞض ألامغ باصت في مؿخدبا

  ال٣ضًمت
ًا
ً ،(2)الجّؿاؾت خضًض عاى الظي الضاعي  جمُم لؿان ٖلى -اؾلم ٖلُه هللا نلى -هللا عؾو٫  مّجضَا ؤخاصًشا غي  ٖا  الَؼ

ٗت هٓغة ابن َظا ،(3)...((ٖمغ ٖهض ٖلى الضاعي  جمُم ٢ّو  مً ؤا٫ : ))٢ا٫ ؤهه  ؤن ٖلى جض٫ األازباع االتراظم الؿحر ٦خب ٖلى ؾَغ
  ٧ان ال٣و

ًا
ا   مإلٞو

ًا
 بًضًولوجي ؤزغ طاث ٧اهذ ال٣هام لخ٣وى  الىمُُت الهوعة ؤن بل جالٍ، اما ألاا٫  الهجغي  ال٣غن  في ام٣بوال

                                                           

.  ٖٛٔ/  ٘: تفسَت ابن كثَت (ٔ)
 . ٕٕٕٙ/  ٗ: صحيح مسلم: ينظر (ٕ)
 . ٜٜٔ/  ٖ: ادلواعظ واالعتبار (ٖ)
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ذ الخ٣بت جل٪ في ألاَمُت بالٜ
ّ
  الشاوي ال٣غن  مٗٓم همُُتها ٖلى مداٞٓت الهوعة ٞٓل

ًا
 لضى الش٣اُٞت البيُت جُوعث زم ،(4)ؤًًا

  الٗغبُت ألامت
ًا
ت الخُاعاث مً ال٨شحر اصزو٫  الكٗوب اامتزاط الش٣اٞاث جال٢ذ مً بؿبب الٗامت الخُاة لخُوع  جبٗا ُّ ت ألاصب  اال٨ٟغٍّ

 الخٟاء في جدؿلل الجاَلُت الش٣اُٞت ألاوؿا١ ٧اهذ ٣ٞض آزغ ظاهب امً ظاهب، مً َظا الٗغبي الش٣افي اليؿ٤ بلى بدواملها

ت؛ الش٣اٞت في ج٣ضًغ ؤ٢ل ٖلى الٗغبُت للكٗوب الجمعي االالاعي ُّ   ٩ٞاهذ الكٟاَ
ًا
 ًخمحز)) ٢هصخي ؤؾلوب مً ًخجّؼؤ ال ظؼءا

ت ٖوالم زل٤ ٖلى الٟاث٣ت ب٣ضعجه ُّ غ الظي الجمالي مدخملها بىاء ؤظل مً بالٛغابت جلوط جسُُل سخَّن  م٣انض لخضمت ٌُ

ت ُّ ت اإلاغظُٗاث الءمذ(5)((جضاال ُّ ت الخدوالث ابؿبب للهجغة، الشاوي ال٣غن  بٗض ااخخًىتها الجاَلُت اليؿ٣ ُّ  بٌٗ عاح اليؿ٣
ذ ؤزغى  َاثٟت ال٨ً لل٣و، ألاالى باألنو٫  الخمؿ٪ ٖلى ٌكضص ال٣هام  الجضًضة، الش٣اُٞت الخدوالث ؾُا١ في اهسَغ

ُٟت حُٛحر بلى اؾٗذ اث في جدّو٫  عا٣ٞه بالٗامُاث جدّو٫  خضر ٧لما ؤهه االخ٤. (6)ال٣ضًمت ال٣و ْا ُّ  ؤن اٖخباع ٖلى الجؼث

ٔ بالضًً اإلاغجبِ ألاصبي الىخاط مً ظؼء ال٣و . اؤلاعقاص االٖو

ت بالخ٩اًاث امغاٍاتهم ال٣هام مجالـ ُملئذ الهجغي  الشالض ال٣غن  مىخه٠ في    ُّ ت ااإلاوأٖ الخسُُل ُّ  بلى اإلاؿدىضة الٛغاثب

م ال٣غآن ٢هو م ال٣غآن انٟها مكاَض مً ٞحهما اما االىاع االجىت آصم ازل٤ األاهبُاء الغؾل اؤزباع ال٨ٍغ  اؾخهجً ل٣ض. ال٨ٍغ

ت الظاث ٖلى ججااػ  ٢خِبت ابً ّٞٗضٍ الٛغاثبي ألاؾلوب َظا بٗضٍ اما الهجغي  الشالض ال٣غن  ٖلماء ُّ و ؤلاله  ،(1)الخضًض ٞؿاص مً َا

  لونٟه زهو ا٢ض ،(2)الالث٣ت االخ٩اًاث اإلاؿىضة ألازباع ط٦غ بال ال٣و في ًجوػ  ال ؤهه الجوػي ابً ًغى  خحن في
ًا
 ٦خابه في بابا

((. ااإلاظ٦ٍغً ال٣ُّهام))

ت الخضاص ٚاصعاا ألجهم اإلاؿاظض؛ مً هٟحهم بلى اال٣هام ألاااثل ألانولُحن بحن ؤلاًضًولوجي الهغإ صاثغة جُوعث    ُّ  الضالل

بت صاثغة في مٗهم اإلاؿخمٗون  صزل ٦ما ؤلاؾالم م٣خبل في ٧اهذ ٦ما لل٣و   ألازغى  الجهت افي. االك٪ الٍغ
ًا
  هجض جماما

ًا
 اؾخمغاعا

ٓي الضًجي لل٣و ظا اإلاا٦ضة االغااًاث اإلاؿىضة ألاخاصًض بلى ااإلاؿدىض الٖو  الباصًت في ؤما اإلاضن، امؿاظض الٗغبُت الخوايغ في َا

. ؤزغى  اؤػمان الخ٣ت ههوم في الٗامت مالمدها لىجض بالخٟاء خوايجها ٖبر جدؿلل الخغاُٞت الؿغصًت اإلاغاٍاث ْلذ ٣ٞض

حن االغاب٘ الشالض ال٣غن  في ألانولُحن ٢بل مً ال٣هام به ٢وبل الظي الخدامل بن     للٗىانغ جوظُه ٖامل بمشابت ٧ان الهجٍغ
ت، ألاصًان ٧ل ٖلى ٦ظب بجها بل ؤلاؾالمُت ؤلاًضًولوظُاث جسال٠ بضؤث التي الؿغصًت  ؤٚلب في ال٣و ؤؾلوب اعص ٣ٞض الؿماٍا

ت ال٨خب ا الؿماٍا م، ال٣غآن اآزَغ ٘ ب٣هض ال٣و في الازخهاع الى ًمُل الضًجي الىو ٧ان الُاإلاا ال٨ٍغ  ًٖ االخٗالي التٞر
سُت الؿُا٢اث ضم الخاٍع ت ؾُا٢اتها في الضًيُت الٓاَغة حٗمُم الى ؾُٗا ااقتراَاتها ٢ُوصَا في الخوى ٖا  ٣ٞض لظا ؛(3)ال٨ٍٟغ

ؿخمغ ٌؿخ٣ُم ل٩ي مىهجُت اخضاص صًيُت بمٗاًحر الالتزام ال٣هام مً َاثٟت ٖلى جدخم و ؤال ال٣و مً ألاؾاؽ الٛغى َا  َا

ٓي الٛغى . ؤلاؾالمي بالضًً اإلاغجبِ الٖو

                                                           

 . ٖٕٔ/  ٔ: موسوعة السرد العريب: ينظر (ٗ)
 . ٖ: ومعيار النظرة الشرعّيةالقصص الديٍت  -اإلسالم والسرد (٘)
 . ٕٚٔ/  ٔ: موسوعة السرد العريب: ينظر (ٙ)
 . ٚٓٗ-ٗٓٗ/  ٔ: تأويل سلتلف احلديث: ينظر (ٔ)
 . ٖٖٙ: ينظر الُقصاص وادلذكرين (ٕ)
 . ٓٔ: القصص الديٍت ومعيار النظرة الشرعّية -اإلسالم والسرد: ينظر (ٖ)
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ام ٌٗوص االاؾخ٨كاٝ الضعاؾت ٢ُض اإلاتن بن    هَّن
َ
ت ب٢لُم مً ل٣ ُّ  في اإلاخوفي ؤلاجلُضي صًاب بً مدمض َو بمهغ الخهِب مى

ٗٝغ اال الهجغي  ٖكغ الشاوي ال٣غن 
ُ
اجه ؾىت ح  ا٢٘ بما الىاؽ بٖالم( )الخلٟاء هواصع) اإلاؿمى ب٨خابه اقتهغ ل٨ىه بالخدضًض ٞا

ُٓت ال٣هت في( الٗباؽ بجي م٘ للبرام٨ت  اإلاهّى٘ الخ٩اجي مخجها ًدُل( طع اؤبو ال٣اجل االكاب ٖمغ) ٖىوان جدذ ؤاعصَا التي الٖو
ماث بلى

ّ
ُٓت ٢هت ؤجها ٖلى ألانلُت الخ٩اًت بيُت لها زًٗذ از٣اُٞت وؿ٣ُت مؿل  شجبها التي ال٣ٗاثضًت اإلاسالٟاث مً زالُت ٖا
مل ؤلاؾالم ؤعاصَا التي ال٣و ز٣اٞت لخغ١  حٗوص ٖام حؿٗماثت ٢غابت ابٗض ل٨جها الهجغي  الشالض ال٣غن  في ؤلاؾالم  جهجُجها ٖلى ٖا
ت خوايً جًمحن ٖلى ٞخٗمل  جل٪ خوجه اما الٗباسخي الٗهغ في اػصَغث التي الؿغصًت لؤلق٩ا٫ جبٗا ظضًضة از٣اُٞت ٨ٍٞغ

 آزغها ا٢ض بال٣اثل، الؿىض اجها٫ ٖضم ٧ان ٞحها ألاا٫  الخغ١  ؤن ٖلى الخ٩اجي، اإلاتن َظا في باعػة هدؿبها ؤصبُت ٞىون  مً ألاق٩ا٫

غاى بىهها م٨خملت الخ٩اًت هوعص ؤن ت أٚل ُّ . ٞىُت ؾُا٢

 

: الحياًة متن

ّع  اؤبو ال٣اجل االكاب ٖمغ
َ
... ط

ان بً خؿحن الضًً قٝغ ٢ا٫     بً ٖمغ مجلـ ًدًغ ٧ان ممً ألازُاع، ًٖ ه٣لخه ما اؤعجب ألازباع، مً ؾمٗخه ما ؤٚغب: ٍع
ؿم٘ اإلاامىحن، ؤمحر الخُاب، ىضٍ ألاًام، بٌٗ في ظالـ ؤلامام بِىما: ٢ا٫ ٦المه َا  اؤلانابت، الغؤي اؤَل الصخابت، ؤ٧ابغ ٖا

و د٨م ال٣ًاًا، في ٣ًو٫  َا اًا، بحن ٍا  ٢ض الشُاب، هُٟٓا الكبان، ؤخؿً مً قابان ٨ًخىٟه ألازواب، ه٠ُٓ قاب ؤ٢بل بط الٖغ

ما ابلُه، بلحهما هٓغ ًضًه، بحن ا٢ٟوا ٞلما. البباٍ اإلاامىحن، ؤمحر ًضي بحن اؤا٢ٟاٍ ا خباٍ ظظباٍ  مىه ٞإصهُاٍ. ٖىه بال٠٨ ٞإمَغ
 في مٗٓم الخضبحر، خؿً ٦بحر، قُش ؤب لىا ٧ان. خ٣ُ٣ان الخ٤ باجبإ ظضًغان ق٣ُ٣ان، ؤزوان هدً اإلاامىحن، ؤمحر ًا: ا٢اال

، عباها بًٟاثله، مٗغاٝ الغطاثل، ًٖ مجٍز ٢باثله،
ًا
، اؤٖؼها نٛاعا

ًا
  اؤاالها ٦باعا

ًا
، وٗما

ًا
: ٢ُل ٦ما ٚؼاعا

 باإلاىا٢ب ؤٚىاَم آزغٌب  ؤبٌب ...  مشله للىاؽ ٧ان لو االضٌب  لىا

ا، في ًخجٍز له خض٣ًت بلى الُوم زغط    ٠ُ٣ ؤشجاَع ا، ًاو٘ ٍا ض٫ الكاب، َظا ٣ٞخله زماَع  اوؿإل٪. الهواب ٍَغ٤ ًٖ ٖا

. هللا ؤعا٥ بما ُٞه االخ٨م ظىاٍ، بما ال٣هام

 الجواب؟ ٞما ؾمٗذ، ٢ض: له ا٢ا٫ الكاب بلى ٖمغ ٞىٓغ: الغااي  ٢ا٫

، ظلباب اهٕؼ الهل٘، زُاب زل٘ ٢ض الاؾدُداف، مً زا٫ الجإف، زابذ طل٪ م٘ االٛالم    اج٩لم الجمان، مشل ًٖ ٞخبؿم الجٕؼ

ُا ل٣ض اهللا اإلاامىحن، ؤمحر ًا: ٢ا٫ زم خؿان ب٩لماث اخُاٍ لؿان، بإٞصر برا ظغى، بما ازبرا ه٣ُا ُٞما انض٢ا اصُٖا، ما ٖا  ٖا
 اؤنُذ الباصًت، مجز٫  في ؤبِذ الٗغباء، الٗغب مً ؤوي اإلاامىحن، ؤمحر ًا اٖلم،: بلُ٪ ٞحها األامغ ًضً٪ بحن ٢هتي اؾإههي جغى، بما
 خضاث٣ها، بحن اإلاؿحر بلى َغاث٣ها، بٌٗ بي ٞإًٞذ االولض، ااإلاا٫ باألَل البلض َظا ْاَغ بلى ٞإ٢بلذ الٗاصًت، الؿىحن ؤؾوص ٖلى

ؼاث بلي، خبِباث بيُا١ م ٞدل بُجهً ٖلي، ٍٖؼ  ٖلُه مل٪ ٦إهه بُجهً ًمصخي الىخاط، خؿً الك٩ل، ملُذ اليؿل، ٦شحر ألانل، ٦ٍغ

ا، الخاثِ مً ْهغ ٢ض خض٣ًت بلى الىو١  بٌٗ ٞضهذ. جاط ا، ٞخىاالخه شجَغ . الخض٣ًت جل٪ مً ُٞغصتها بمكَٟغ

هغ الخاثِ، احؿوع  اػٞغ، ػمجغ، ٢ض قُش ٞةطا    بظل٪ الٟدل ًٞغب زُغ، بطا ٧اللُض ًتهاصى حجغ، الُمجى ًضٍ افي ْا

 الدجغ طل٪ ٞخىاالذ الًٛب، ظمغاث في جو٢ضث ااه٣لب، لجىبه ؾ٣ِ ٢ض الٟدل عؤًذ ٞلما. م٣خله اؤناب ٣ٞخله الدجغ،
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 نغزت انغر ُٖٓمت، نُدت ناح ؤن بٗض به ٢خل بما م٣خو٫  ااإلاغء مى٣لبه، ؾوء ال٣ي خُىه، ؾبب ٩ٞان به، ًٞغبخه بُٗىه،

ذ ؤلُمت . جغاوي ٦ما اؤخًغاوي ٞإمؿ٩اوي الكابحن، َظًً مً بإؾٕغ ٨ًً ٞلم م٩اوي مً ٞإؾٖغ

ذ ٢ض: ٖمغ ٣ٞا٫  ذ، بما اٖتٞر . مىام خحن االث ال٣هام، ااظب الخالم، احٗظع ا٢تٞر

 : الكاب ٣ٞا٫
ًا
ٗت ا٢خًخه بما اعيِذ ؤلامام، به خ٨م إلاا ؾمٗا  ٢بل زهه ٦بحر، ؤب له ٧ان نٛحر، ؤر لي ل٨ً ؤلاؾالم، قَغ

اجه ل، بما٫ٍة  ٞا  ٞاخٟٓه ٖىض٥، ألزُ٪ َظا: ا٢ا٫ ٖلي، هللا اؤقهض بلي، ؤمٍغ اؤؾلم ًضي، بحن اؤخًٍغ ظلُل، اطَب ظٍؼ
، لظل٪ ٞاجسظث ظهض٥،

ًا
 الؿبب، ؤهذ ا٦ىذ الظَب، طَب ب٣خلي، آلان خ٨مذ ٞةن ؤها، بال به ٌٗلم اال ُٞه، اايٗخه مضٞىا

الب٪ ضث الٛالم، ؤمغ ًخولى مً ؤ٢مذ ؤًام، زالزت ؤهٓغججي ابن زل٣ه، بحن هللا ٣ًطخي ًوم بد٣ه، الهٛحر َا   ٖا
ًا
 الي بالظمام، ااُٞا

. ال٨الم َظا ٖلى ًًمىجي مً

 اإلاجلـ ؤَل اظٍو بلى الٛالم ٞىٓغ: ٢ا٫ م٩اهه؟ بلى االٗوص يماهه ٖلى ٣ًوم مً: ا٢ا٫ خًغ، مً بلى هٓغ زم ٖمغ، ٞإَغ١ 
،ً ّع  ؤبي بلى اؤقاع الىاٍْغ

َ
ً، صان  ط ًمىجي ٨ًٟلجي َظا: ا٢ا٫ الخايٍغ . ٍا

. ؤًام زالزت بلى ؤيمىه وٗم،: ٢ا٫ ال٨الم؟ َظا ٖلى جًمىه طع، ؤبا ًا: ٖمغ ٢ا٫

 بلى الكابان خًغ ػا٫، ٢ض ؤا ًؼا٫ ا٢تها ا٧اص ؤلامها٫ مضة اه٣ًذ ٞلما. ال٣ضع طل٪ اؤهٓغاٍ طّع  ؤبي بًماهت الكابان ٞغضخي

م ؤًً: ٣ٞاال. ًيخٓغ االخهم خًغ ٢ض طّع  اؤبو ال٣مغ، خو٫  ٧الىجوم خوله االصخابت ٖمغ مجلـ  ًغظ٘ ٠ُ٦ طّع؟ ؤبا ًا الٍٛغ
. بًماهىا جٟي ختى م٩اهىا مً جبرح ال ٞغ، مً

ّع  ؤبو ٣ٞا٫
َ
ُذ الٛالم، ًدًغ الم ألاًام، جمام اه٣طخى بن الٗالم، اإلال٪ اخ٤: ط . اإلاؿخٗان اباهلل هٟسخي، اؤؾلمذ بالًمان ٞا

ٗت ا٢خًخه ما طّع، ؤبي في ألمًحن الٛالم، جإزغ بن اهللا،: ٖمغ ٣ٞا٫ . ؤلاؾالم قَغ

لذ بلُه، الىاٍْغً ٖبراث ٞهمذ غاث ٖا ٓم ٖلُه، الخايٍغً ٞػ  الكابحن ٖلى الصخابت ٦باع ٞٗغى اليكُج، اجؼاًض الطجُج ٖا

. اإلا٣خو٫  بشإع ألازظ بال اؤبُا ال٣بو٫، ٖضم ٖلى ٞإنغا ألازيُت، ااٚخىام الضًت ؤزظ

  ًموظون  الىاؽ ٞبِىما
ًا
طجون  مغ، إلاا جلهٟا   ٍا

ًا
 الؿالم ؤجم ٖلُه اؾلم ؤلامام ًضي بحن اا٠٢ الٛالم ؤ٢بل بط طّع  ؤبي ٖلى جإؾٟا

  ًتهلل ااظهه
ًا
خ٩لل مكغ٢ا   ٍا

ًا
تهم ؤزواله، بلى الهبي ؤؾلمذ ٢ض: ا٢ا٫ ٖغ٢ا ٞغ  زم. ماله م٩ان ٖلى اؤَلٗتهم ؤمواله بسٟي ٖا

اء ااُٞذ الخغ، َاظغاث ا٢خدمذ . الخغ ٞا

. ااظتراثه اإلاوث ٖلى اب٢ضامه ااٞاثه، نض٢ه مً الىاؽ ٞعجب

ٟا، الُالب عخمه افى، امً ٢ضع، مً ٖىه ٠ٌٗ لم ٚضع مً: ٣ٞا٫  ٦ُال اختراؽ، مىه ًىج لم خًغ، بطا اإلاوث ؤن اجد٣٣ذ ٖا

اء طَب: ٣ًا٫ . الىاؽ مً الٞو

ّع  ؤبو ٣ٞا٫
َ
ه الم الٛالم، َظا يمىذ ل٣ض اإلاامىحن، ؤمحر ًا اهللا،: ط  بلي هٓغ ال٨ً. الُوم طل٪ ٢بل عؤًخه اال ٢وم، ؤي مً ؤٖٞغ

 مً ال٣انض بظابت في لِـ بط ٢هضٍ، جسُب ؤن اإلاغاءة اؤبذ عصٍ، ؤؾخدؿً ٞلم ًًمىجي، َظا: ا٢ا٫ ٣ٞهضوي خًغ مً صان 

. الىاؽ مً الًٟل طَب: ٣ًا٫ ٦ُال بإؽ،
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بىا ٢ض اإلاامىحن، ؤمحر ًا: طل٪ ٖىض الكابان ٣ٞا٫  مً اإلاٗغاٝ طَب: ٣ًا٫ ٦ُال بةًىاؽ، اخكخه ٞبض٫ ؤبِىا، صم الٛالم َظا َا
. الىاؽ

 في الكابحن اٖخماص ااؾخدؿً ظلؿاثه، صان  طّع  ؤبي مغاءة ااؾخٟؼع  ااٞاثه، انض٢ه الٛالم ًٖ بالٟٗو ؤلامام ٞاؾخبكغ

: البِذ بهظا اجمشل. زىاثه ؤخؿً ٖلحهما اؤزجى اإلاٗغاٝ، انُىإ

 االىاؽ هللا بحن الٗٝغ ًظَب ال...  ظواثٍؼ ٌٗضم لم الخحر ًهى٘ مً

م، عبىا اظه ابخٛاء ٖٟوها بهما: ٣ٞاال. ؤبحهما صًت اإلاا٫ بِذ مً ًهٝغ ؤن ٖلحهما ٖغى زم  بخؿاهه ًدب٘ ال ٨َظا هِخه امً ال٨ٍغ

 
ًا
. ؤطى اال مىا

. العجاثب ٖىوان في اؾُغتها الٛغاثب، صًوان في ٞإزبتها: الغااي  ٢ا٫

ة ألاوعاق ًّة : اللق ومشحُّات العشد

لب زًٗذ (1)((طع اؤبو ال٣اجل االكاب ٖمغ ٖىوان)) جدذ ؤلاجلُضي ؤاعصَا التي ال٣هت     للم٣امت الضاللي الًٟاء م٣وماث أٚل
ل ابُل لها، عااي  اظوص ًلؼم ما خ٩اًت اظوص ٞحها جلخٔ ما اؤا٫  الٗباسخي، الٗهغ في اػصَغث التي الٗغبُت

ّ
ك٩

ُ
 ؤٞٗاله مجمٕو ح

ان بً خؿحن الضًً قٝغ: ٢ا٫ بــ الؿغصي الاؾتهال٫ ًبخضؤ خحن ،(2)الخ٩اًت جل٪ وؿُج  بً الخؿحن َو َظا الضًً اقٝغ. ٍع
ان بً ؾلُمان  جماما ألازغى  الًٟت ٖلى ٠٣ً عااٍة  ؤهه ٖلى لل٣هت الخ٣ُ٣ي اإلاال٠ ٣ًضمه بط ،(3)702ٌ ٖام بدلب الض ٢اىٍة  ٍع
ت شخّهُت َو َىا٥ اإلا٣امت بُل ؤن بال الٗباؾُت، للم٣امت ُّ  اؾخٗما٫ ًغجض خحن في لها، الخ٣ُ٣ي اإلاال٠ زُا٫ وسج مً زُال

ت ال٣و ل٣واٖض جسً٘ اٖخباعاث ٖلى لل٣هت ٦غااٍة  خ٣ُ٣ي الؾم صًاب ابً ُّ  بال٣بو٫  ؾترجبِ اعبما باإلؾالم، اإلاغجبُت الضًي
،
ًا
ٓي الىو زاللها مً ًجزاح التي الاؾتهال٫ اظملت ؤًًا  مشلذ بؾىاصًت نُٛت هي بل اإلاغاٍت للىهوم مٟخاخا جمشل الٖو

 اإلاٗاٝع ؤهوإ قتى في اإلاًمغة ابإوؿا٢ه الش٣افي بك٩له اوسخب الظي الٗباسخي الٗهغ إلا٣وماث اممحزة زابخت ؾمت باؾخمغاع
ّهام بلى لُهل ألاصبُت

ُ
 خّضَا التي االخضاص بال٣واٖض الخمؿ٪ زم امً ؤلاًضًولوظُاث ٖلى ال٣ٟؼ ٖضم خاالوا مخإزٍغً ٢

. الهجغي  الشالض ال٣غن  مىخه٠ في ألانولُون 

ل الظي السج٘ ًٞ في للىٓغ الٞذ خًوع  زبذ ٣ٞض الؿغصي لالؾتهال٫ بياٞت   
ّ
م ٖلى اإلا٣اماث ؤؾلوب في ٞاع٢ت ٖالمت ق٩  الٚغ

ه مً ان بً خؿحن الضًً قٝغ ٢ا٫))الجاَلُت الٗهوع  في قُٖو خه ما اؤعجب ألازباع، مً ؾمٗخه ما ؤٚغب: ٍع
ْ
... ألازُاع ًٖ ه٣ل

ىضٍ ألاًام، بٌٗ في ظالـ ؤلامام بِىما و اؤلانابت، الغؤي اؤَل الصخابت، ؤ٧ابغ ٖا خد٨م ال٣ًاًا، في ٣ًو٫  َا  في ٍا
اًا ب٘ ال٣هت م٣اَ٘ اؤٚلب ،(1)...((الٖغ

ّ
د . اإلا٣اَ٘ زالزُاث ؤا زىاثُاث ٖلى اإلاخواجغة ألا جإ َاب٘ ٞحها ًُ

لى    ًّمً ؤن الٗاصة ظغث اإلا٣اماث ؤؾلوب ٖا
ُ
  ال٣هت ج

ًا
: ؤباَما الكابان ان٠ خحن الكٗغ مً ؤبُاجا

 باإلاىا٢ِب  ؤٚىاَم آزغٌب  ؤبٌب                        مشلهُ  للىاِؽ  ٧ان لو االضٌب  لىا

                                                           

 . ٔٔ: نوادر اخللفان (ٔ)
 . ٕ٘ٛ: موسوعة السرد العريب (ٕ)
 . ٕٛٔ: أعالم شعراء ادلدح النبوي معجم: ينظر (ٖ)
 . ٔٔ: نوادر اخللفاء (ٔ)
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لى      الٗاصة ٖلُه ظغث ما ٖا
ًا
  الكٗغ مً ببِذ ٢هخه زخم اإلا٣اماث ازخخام في ؤًًا

ًا
: ٢اثال

ِ٘  مً ٗضمْ  لْم  الخحَر  ًهى   ًظَُب  ال                   ظواِثؼٍُ  ٌُ
ُ
 االىاِؽ  هللاِ  بحَن  الٗٝغ

: ال٣هت ؾُا١ في مغجحن اعصث(( الغااي  ٢ا٫))الاؾتهاللُت الٗباعة   

. الجواب ٞما ؾمٗذ، ٢ض له؛ ا٢ا٫ الكاب بلى ٖمغ ٞىٓغ: الغااي  ٢ا٫ -
ها: الغااي  ٢ا٫ - غتها الٛغاثب، صًوان في ٞإزبتُّب

ّ
 (2).العجاثب ٖىوان في اؾُ

و الخ٣ُ٣ي اإلاال٠ ؤن االخ٤ ٓي ٚغيها مً ظاهبا اخ٤٣ ال٣هت نىاٖت ؤظاص ٢ض ؤلاجلُضي صًاب ابً َا  في ؤز٤ٟ ل٨ىه الٖو

 .ؤلاًضًولوظُت اإلاغظُٗاث في ٖىه ؾى٨ك٠ الظي االهض١ الصخت ٢الب نُاٚت

ة ألاوعاق ًّة : إلاًذًىلىحُا وحذود العشد

 ٖلى بال٨ظب جغجبِ ألؾباب ؤؾلٟىا ٦ما الهجغي  الشالض ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في الظم هبرة احٗالذ ال٣هام ؤلاؾالم عا٢ب   
غ الؿغصي اإلاسُا٫ ٖىان ابَال١ الضًً  ٖلى ًبىوجها ال٣هام ؤ٩ٞاع بيُاث مً ؤجها ؾوى  ؾلُان مً بها هللا ؤهؼ٫  ما ؤقُاء اجهٍو

م ال٣غآن مً لبىت ت الؿىت ؤا ال٨ٍغ زون  ٞإنغ اإلاُهغة، الىبٍو  الىبوي  الخضًض ل٣واٖض ال٣هام امخشا٫ يغاعة ٖلى اإلادّضِ
م، الازخال١ ٖلى ٣ًوم ًٞ َو ؤهٟؿهم ال٣هام باٖتراٝ ال٣و ألن الكٍغ٠ و االخَو  الؿغصًت اإلاغاٍاث مً مترا٦بت ؾلؿلت َا

  ؤلاؾالم ٞإنبذ ،(1)جوز٣ُها ال ألاخضار بخمشُل ج٣وم التي
ًا
ٟٛل ؤلاؾىاص ٖلى ٣ًوم ال ٢و ل٩ل َاعصا . الش٣اث الغااة ؾىض َا

 صٞ٘ مما الضًيُت االخل٣اث الٗلمُت ألااؾاٍ في التراظ٘ ٖلى ال٣و صٞٗذ ال٣ُهام ججاٍ الهاعمت ؤلاؾالمُت الش٣اٞت َظٍ   
غاب الٗامت خُض الخًٌُ بلى الؿغصًت اإلاخسُالث بخل٪  بلى جمُل زلجاتهم ألن ؤمُل الخغاٞاث بلى الىاؽ ٖامت ٢لوب ٞةن األٖا

٘ اخب الهوى 
ّ
 ًٖ لهم االخضًض)) لٛتهم في اإلاجاػ اهدكاع ؤؾباب مً ااخض َظا اعبما اإلاسُا٫ بزغاء بلى جمُل االٗغب ،(2)الخُل

ا ؾاع ظمل ًٖ الخضًض مً لهم ؤقهى َاع ظمل ت اعٍئ ت عااًت مً ٖىضَم آزغ مغٍّ ٍّ  الؿغصًت اإلاغاٍاث ب٣ُذ ٧له الهظا ،(3)((مغا
٣ها حك٤ االاصٖاء الخغاٞاث ٖلى ج٣وم التي . مخإزغة ٖهوع  بلى لخهل الٗغبُت الش٣اٞاث ٖبر ٍَغ

ٔ بلى ٌؿدىض الظي اإلاٗخض٫ الىمِ ٖلى مغاٍاجه نُاٚت ؤلاجلُضي خاا٫  الهجغي  ٖكغ الشاوي ال٣غن  في      في ا٢٘ ل٨ىه الضًجي الٖو
خباعاث جبٗا ٧ان الخا٫ بُبُٗت اطل٪ م٣بو٫  بؿىض ٢هخه بؾىاص ٌؿخُ٘ لم ٖىضما اإلادٓوع  صاثغة  الظي ال٣و َبُٗت جدخمها اٖل

خباعاث موآٖه زًٗذ اعبما االخ٨ش٠ُ، ؤلاًجاػ اٖخمض . له الؿاب٣ت الٗهوع  في ألاصبُت ألاهوإ َبُٗت خخمتها بىاثُت اٖل

غ بن     ٧اهذ ٣ٞض الهجغي  الشالض ال٣غن  مىخه٠ في ألانولُون  بلحها صٖا التي ال٣و إلاٗاًحر الواضر بالخغ١  ًخمشل ؤلاق٩ا٫ ظَو
ت اإلاغظُٗاث زلٟه جخواعى  الظي الؿخاع بمشاًت اإلاٗاًحر جل٪ ُّ  ال٣واٖض مً ظملت بونٟها اإلادّضزحن ؤطَان في جغ خذ التي الش٣اٞ

ت الش٣اٞت ٖلى اؾخٗصخى ا٢ض الكٗوب، مً قٗب لضى الٗامت الظَىُت البيُت في اإلاوعازت ُّ ا الجضًضة ؤلاؾالم  ختى بال٩امل مدَو
ا ا٢خُٟىا اا٢ض اإلاخإزغة، ال٣غان في هٟؿها ًٖ مٗلىت ٖاصث  الٟترة بن بل بلُه، ؤلاقاعة ختى ؤا الؿىض اجها٫ ٖضم في َىا ؤزَغ

                                                           

 .ادلكان نفسو (ٕ)
 . ٜٖٔ/  ٔ: موسوعة السرد العريب: ينظر (ٔ)
 . ٓٗٔ/  ٔ: موسوعة السرد العريب: ينظر (ٕ)
 . ٗ/  ٔ: البدء والتاريخ (ٖ)
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غاى ال٣ام ؤهخجها التي الخ٩اًت شخهُاث ابٌٗ االغااي  ال٣ام بحن الؼمىُت  ٞتراث هي لل٣هت الٗام الجو جالثم ؾُا٢ُت أٚل

لت ٗٝغ اال الهجغي  ٖكغ الشاوي ال٣غن  في ٖاف ؤلاجلُضي ؤن الٗغبُت اإلاهاصع جوعص بط ألامض؛ ٍَو
ُ
اجه ؾىت ح  ؤن ٦ما ،(4)بالخدضًض ٞا

ان بً ؾلُمان بً الخؿحن ال٣اضخي ٗٝغ اال(5) َـ702 ٖام بدلب الض ٍع
ُ
اجه ؾىت ح ، بالخدضًض ٞا

ًا
 جخٗضى بُجهما التي االٟترة ؤًًا

  ٖىه وٗٝغ ال ممٍو بغاا ًبضؤ الؿغصي االاؾتهال٫ ج٣ضًغ ؤ٢ّلِ  ٖلى ؾىت ألاعبٗماثت
ًا
 بٗضَا اظملخحن الاؾتهال٫ ظملت ؾوى  قِئا

ظا ،(1)32ٌ ٖام جوفي الٟٛاعي  طع ؤبو الجلُل الصخابي ؤن خحن في(. الغااي  ٢ا٫)بلُه باإلقاعة جخمشل ب مما ٧له َا
ّ
٨ظ  الخ٩اًت ًُ

جٗلها ت صاثغة في ٍا ُّ ُٓت خ٩اًت اهي ااإلاىبوط، اإلا٣بو٫  بحن الجضل  مً ألاااثل ألانولُون  شجبها التي ال٣و خضاص جخجااػ  ال ٖا

. ؤلاًضًولوظُا خضاص جخٗضى الم ؤلاؾىاص ٢اهون  زغ٢ذ ال٨جها الك٩ل خُض

: امللخق

  ؤلاؾالمي ال٣و ابخضؤ   
ًا
  االخغاٞاث ألاباََُل  مغاٍاتهم ال٣هاُم  يمً ٖىضما باالؾخهجان ٢وبل ل٨ىه م٣بوال

ًا
 خوجه مما اقِئا

  ٩ٞان ال٣ضًمت الضًاهاث
ًا
ت اإلاغاٍاث لخل٪ ًخهضاا ؤن ال٣ٟهاء مً اا٣ٞهم امً اإلاؿلمحن مً ألامغ ؤالي ٖلى لؼاما ُّ  ؤا الخغاٞ

ا ا الخغاُٞت للمغاٍاث ٧امل اؾخدًاع بلى صٖا الظي ألامغ ناثبت، اظهت ًوظهَو  زّم  امً ااإلادّغم، اإلاىبوط صاثغة في اخهَغ
ت ألاوؿا١ إلاؿاع جصخُذ مداالت ُّ ت ٖبر الش٣اٞ ُّ ت ألاخاصًض بم٣وماث جإزظ ناعمت ٣ٖاثضًت آل  اص٢ت الؿىض صخت مً الىبوٍّ

ظا الغااًت، ت ال٣غان في ٖلُه ؤلاظمإ ظغى  ما َا ت الضالت خوايغ في الوؾُى الهجغٍّ ُّ ت الٗغب ُّ  ْلذ خحن في امؿاظضَا، ؤلاؾالم
ت اإلاغاٍاث ًّ بهج ألاؾمإ ًاوـ ُٞما الٗامت ااؾخٛال٫ الضًجي الغاصٕ اوٗضام خُض الٟلواث ٖبر بالخٟاء جدؿلل اإلاىبوطة الؿغص  ٍا
٨ظا ألاطاا١، ُٖضث الؿىحن ٖبر َا

ُ
ت اإلاوأٖ بلى ألاوؿا١ جل٪ ؤ ُّ  َٝغ ٧ل اؤزظ ؤلاؾالمي الخوظُه إلا٣وماث زًٗذ التي الضًي

 ههوم مً هو في اإلاًمغة الش٣اُٞت ألاوؿا١ ًٖ ه٨ك٠ ؤن اؾخُٗىا الضعاؾت ابهظٍ اإلاوأٖ، جل٪ في ااٞغ بدٔ مجهما
ت للش٣اٞاث جوظُه ٖامل جؼا٫ اال ٧اهذ التي ؤلاؾالمي ال٣و إلا٣وماث ججاَله ؤا اؾخجابخه امضى ال٣هام ُّ  اؤلاؾالمُت الٗغب

ت ااإلاغظُٗاث الخضاص اؾخبُان ٖلى الضعاؾت ٖملذ بط الخ٩اًت؛ ج٨ظًب اؾخُٗىا ٦ما ُّ  زم امً اإلاخإزغة الٗهوع  في ال٣هه
 ؤن مٟاصَا هدُجت بلى لخهل آزغ ظاهب مً به الخمؿ٪ ًٖ ؤز٣ٟذ اما ظاهب مً ؤلاؾالمُت الش٣اٞت به جمؿ٨ذ ٖما ال٨ك٠
ت اإلاوأٖ ُّ  ال٣و قغاٍ بمجمل الخمؿ٪ في ؤز٣ٟذ ال٨جها ؤلاؾالمي ال٣و إلا٣وماث زًٗذ اإلاخإزغة الٗهوع  في الضًي
  ب٣ي الظي الٗباسخي الٗهغ إلاالمذ ااضر اؾخٓهاع م٘ ألاا٫  ؤلاؾالمي

ًا
 ؤاازغ ختى ألاصبُت اؤؾالُبه الش٣اُٞت َُمىخه ٖلى مداٞٓا

. الٗهوع  جل٪

: واملشاحْ املفادس بإظماء الثحة

 ُت، الىٓغة امُٗاع الضًجي ال٣هو: االؿغص ؤلاؾالم : خضاص بال مامىون  مجلت مد٨م، بدض الٛغافي، مهُٟى الكٖغ

 .م2016 ماعؽ8 الضًيُت، الضعاؾاث ٢ؿم
 ٖلي ا اإلاوظوص ٖبض ؤخمض ٖاص٫: جد٤ُ٣ ،(852ٌث) الٗؿ٣الوي، ٖلي بً ؤخمض الًٟل ؤبو الصخابت، جمُحز في ؤلانابت 

 . 1415ٌ ،1ٍ، لبىان، -بحراث -الٗلمُت ال٨خب صاع مٗوى، مدمض
 الم . م2002 ،15ٍ للمالًحن، الٗلم صاع ،(1396ٌث) الضمك٣ي، الؼع٦لي مدموص ابً الضًً زحر للؼع٦صخي، ألٖا

                                                           

 . ٕٕٔ/  ٙ: األعالم للزركشي: ينظر (ٗ)
 . ٕٛٔ: معجم أعالم شعراء ادلدح النبوي: ينظر (٘)
 . 109/  7 :اإلصابة يف دتييز الصحابة: وينظر.  ٓٗٔ/  ٕ: زركشياألعالم لل: ينظر (1)
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 ش، البضء  .ث.ص ؾُٗض، بوع  الضًيُت، الش٣اٞت م٨خبت ،(355ٌث) اإلا٣ضسخي، َاَغ بً اإلاُهغ االخاٍع
 ل  ماؾؿت ؤلاؾالمي، اإلا٨خب ،(276ٌث)الضًىوعي ٢خِبت بً مؿلم بً هللا ٖبض مدمض ؤبو الخضًض، مسخل٠ جإٍا

 .م1999 ،2ٍ ؤلاقغا١،

 صاع الضًً، قمـ خؿحن مدمض: جد٤ُ٣ ،(774ٌث)الضمك٣ي ٖمغ بً بؾماُٖل ،(الُٗٓم ال٣غآن)٦شحر ابً جٟؿحر 
 .1419ٌ ،1ٍ بًُون، ٖلي مدمض ميكوعاث لبىان، -بحراث الٗلمُت، ال٨خب

 صاع الباقي، ٖبض ٞااص مدمض: جد٤ُ٣ ،(261ٌث)الىِؿابوعي ال٣كحري  الخؿحن ؤبو الدجاط بً مؿلم مؿلم، صخُذ 
 .ث.ص لبىان، -بحراث -الٗغبي الترار بخُاء

 ال٣هام ،ً  لُٟي مدمض: جد٤ُ٣ ،(597ٌث)الجوػي مدمض بً ٖلي بً الغخمً ٖبض الٟغط ؤبو الضًً ظما٫ ااإلاظ٦ٍغ
 .م1988 ،2لبىان،ٍ -بحراث ؤلاؾالمي، اإلا٨خب الهباٙ،

 ث.ص 1ٍ الهال٫، ام٨خبت صاع صعه٣ُه، ؤخمض مدمض الىبوي، اإلاضح قٗغاء ؤٖالم معجم. 

 ٖٔخباع اإلاوا ؼي  ال٣اَغ ٖبض بً ٖلي بً ؤخمض اآلازاع، الخُِ بظ٦غ االٖا  -بحراث -الٗلمُت ال٨خب صاع ،(845ٌث)اإلا٣ٍغ
 .1418ٌ ،1ٍ لبىان،

 ت  .م2008 ،1ٍ لبىان، -بحراث االيكغ، للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت ببغاَُم، هللا ٖبض الٗغبي، الؿغص موؾٖو
 ؤخمض مدمض: جد٤ُ٣ ؤلاجلُضي، بضًاب اإلاٗغاٝ مدمض ،(الٗباؽ بجي م٘ للبرام٨ت ا٢٘ بما الىاؽ بٖالم)الخلٟاء هواصع 

ؼ ٖبض  .م2004 ،1ٍ لبىان،  –بحراث -الٗلمُت ال٨خب صاع ؾالم، الٍٗؼ
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" سكفة الجذًلة وال  ش"ثجلُات اليعم العجاثبي في سواًة 

لألدًبة الّشاكُة وفاء ِبذ الشصاق 

ٌ / ؤ  الجضاثش / ِىابة  -حامّة باجي مخحاس، ؼهشة بلغى

 

 

: ملخق

ت في العجاثبي اليؿ٤ ًٖ ال٨ك٠ بلى البدض َظا حهضٝ ًّ ت لؤلصًبت" االجهغ الجضًلت ع٢هت" عاا ُّ اء الٗغا٢ ٤ اطل٪ الغػا١ ٖبر ٞا  ٞا
ت عئٍت ُّ ى جدلُل

ّ
ت ألابٗاص ج٨ُٟ٪ جخود ت الغمؼٍّ ٍّ ت األاؾُوع ُّ  ٖلى الو٢ٝو زال٫ مً الٟجي االدك٨ُل الغئٍا نُٗض ٖلى اإلاخجل

ذي بالؿُا١ اعبُها االلٛت، االًٟاء الصخوم ت ٢غاءة بونٟه للٗمل الخاٍع ًّ  ْل في الٗغا١ ٌِٗكه الظي الؿُاسخي للوي٘ ه٣ض
هوع  اإلاخُٝغ ال٨ٟغ صاثغة احؿإ ض الاظخماعي اليؿُج حهضص الظي صاٖل جىُٓم ْا  الُاثُٟت الىٗغاث جىامي ْل في الخمؼ١  مً بمٍؼ

. االٗغ٢ُت

ة اليلمات ُّة ، ألاؾُوعة، العجاثبي، اليؿ٤ :املفحاح . الٗغا١ الخُٝغ

:  ثىوئة

ا الخُا٫ ٧ان لُاإلاا 
ًا
 ٖلى جىٟخذ ظضًضة لغئٍا اجاؾـ ابزٟا٢اجه الوا٢٘ شخوب زالله مً جخجااػ  ؤلاوؿاهُت للظاث مالط

ت ٖواإلاه حك٨ُل في لؤلصًب ألاا٫  اإلاٗحن ٩ًون  ؤن ٚغابت ال لظا بىوامِؿه، الخ٣ُض ًٖ اجخإبى اإلام٨ً ًٞاءاث ت ؤا الكٍٗغ ًّ  الؿغص

. اإلاِٗل االغاًَ الوا٢٘ مُُٗاث ًٖ مُل٣ا اهٟهاال طل٪ ٌٗجي ؤن صان 

  االغااثُت الٗغبُت الؿغصًت اإلاضاهت بلى ابالٗوصة
ًا
ا ؤزظث ٢ض الخُا٫ حك٩ل مهاصع ؤن هجض جدضًضا  ٧األؾُوعي مسخلٟت ؤبٗاصًا

ا، االتراسي االضًجي اث بلٛذ ٦ما ٖمومًا ا مخباًىت مؿخٍو ًُا  َظٍ ؤ٢صخى الٗل ألاصًب، ًخبىاَا التي ااإلاغظُٗت الغئٍا َبُٗت م٘ جماق

اث . الؿغص زال٫ مً اجىامُه الٗمل زىاًا في العجاثبي خًوع  في ًخمشل اإلاؿخٍو

 ٌٗٝغ ال ٧اثً به ٌكٗغ الظي الترصص" َو الٟاهدؿدُ٪/ العجاثبي ؤّن " العجاثبي ألاصب بلى مضزل" ٦خابه في جوصاعٝا ًغى 

ت ٞو١  نبٛت له خضر ؤمام الُبُُٗت ال٣واهحن ؾوى  ُّ كتٍر ،( ") َبُٗ  بإهه الىو ٖلى الخ٨م ًدؿجى ختى قغاٍ زالزت له َا
: اهي ؤال العجاثبي صاثغة يمً ًىًوي 

خباع ٢اعثه الىو ًضٞ٘ ؤن ًيبػي -  الُبُعي الخٟؿحر بحن الترصص ٖلى ًدمله اؤن ؤخُاء ٖالم ؤهه لو ٦ما الصخهُاث ٖالم اٖل

.  اإلاغاٍت لؤلخضار الُبُعي ٞو١  االخٟؿحر

                                                           
1
 - Tezvetan todorov : introduction à la littérature fantastique, ed seuil,  paris, 1970, p29. 
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. لؤلزغ ؾاطظت ٢غاءة في مٗها ًخوخض ال٣اعت  ًجٗل مما ؾواء خض ٖلى الترصص بهظا اال٣اعت  الصخهُاث بخضى حكٗغ ٢ض -

ل زالله مً ًخجااػ  ال٣غاءة في زانا جوظها ًدبجى ؤن ال٣اعت  ٖلى - . الكٗغي  الخإٍا

ا  ًشحر مما ٢واهِىه، اججااػ  الوا٢٘ هوامِـ زغ١  في ٨ًمً العجاثبي ؤّن  بلى هسلو ؤن ًم٨ً الخهوعاث َظٍ ٖلى اؾدىاصًا
ب االخٝو الضَكت قٗوع  اإلاخل٣ي في

ّ
يبػي الخ٣ُ٣ي، الٗالم جإزِض في للمإلٝو مسالٟت ٖىانغ ؤا ٖىهغ بصزا٫ هدُجت االتر٢  ٍا

ت ٚاًت في مالخٓت الؿُا١ طاث في وسجل ؤن ُّ ا العجاثبي للم٩ون  ؤّن  اهي ؤال ألاَم
ًا
ا اعجباَ ت از٣ًُا ُّ  ٞهو اججاعبه، ألاصًب بىٟؿ

 ما َو اإلاخل٣ي بلى الكٗوع  َظا اهخ٣ا٫ الٗل هوامِؿه، م٘ ٢ُُٗت ابخضار همُُخه ٦ؿغ ٖبر الوا٢٘ مً مو٢ٟه ظلي بك٩ل ٨ٌٗـ

ت ًسل٤ ُّ . الىو ظمال

اء جإزظ" االجهغ الجضًلت ع٢هت" الغااجي ههها في  خولخه اا٢٘ ٖلى ؤؾؿتها ٖوالم لضزو٫  ٢اعئها بُض الغػا١ ٖبض ٞا
 البكغي  ال٣ٗل ا٢ضعاث الُبُٗت ٢واهحن ج٠٣ بط للخُاة، الوخُض اإلاٗجى َو اإلاوث ناع ؤن بٗض ؤعضخي جخُم بلى البكغ مماعؾاث

. مىه الى٣ضي امو٢ٟها الوا٢٘ جىا٢ًاث بلى ال٩اجبت به جدُل جى٨غي  ٣٦ىإ العجاثبي ًبرػ لظا ًدضر ما اؾدُٗاب ًٖ ٖاظؼة

تها إلاإؾاة ال٩اجبت جاعر  ؤعى" بالخُاة اخخٟذ التي الخًاعاث ؤٖغ١  قهضث ؤعى في ظيؿه بجي خ٤ في ؤلاوؿان ًض ا٢تٞر

ت الىهوم ٞغاخذ لخمخه، جمٍؼ٤ ٖلى االُاثُٟت الٗغ٢ُت الىٗغاث ٖملذ قٗب ٢ضع الدكٓي لُٛضا ،"الٗغا١ ُّ ؿدى٤ُ الضًي
ُ
 ح

 
ًا
ا ٖىوة

ًا
اث ًٖ بدش ُت مؿٚو مت، قٖغ ت اعٚم ال٩اجبت ل٨ً للجٍغ  ًلوح الظي الىوع  بسُِ مخمؿ٨ت ألامل جتر٢ب جٓل الوا٢٘ ؾوصاٍا

م٨ً ألا٤ٞ في ا طل٪ وؿدك٠ ؤن ٍا . الٗىوان مً بضءًا

 

: الىق ِحبات في كشاءة/ 1

ا الغااجي الىو لِـ            مخىًا
ًا
لت ؤا٫  مً لل٣اعت  مٛال٣ُه ًٟخذ مؿخ٣ال  صالت ٦ٗالماث جبرػ امداًشت مجااعة مدُاث ٞهىا٥ َا

ل مؿاءلت في الاهسغاٍ للمخل٣ي جدُذ به جدُِ ت اا٦دكاٝ ألاصبي ألازغ اجإٍا ًّ ً ا٦ظا االخهضًغ ٧الٗىوان ألاصًب م٣هض  الٗىاٍا

ت ُّ . الكٗغي  الُاب٘ طاث الاٞخخاخُت االىهوم الٟٖغ

ا لغااًتها ال٩اجبت جسخاع اث زالر مً ًخ٩ون  ٖىواهًا  خضى ٖلى مجها ٧ل صاللت ٖىض الو٢ٝو ؾإخاا٫  ،"االجهغ الجضًلت ع٢هت" ملْٟو

ُٟتها إلبغاػ ت ْا ُّ . الىو مًمون  ٖلى ؤلاخال

ا ال٣ضًمت الكٗوب ٖىض الغ٢و ٨ٌٗـ          لب آلالهت جمجُض ٚاًخه ؤؾُوعٍا ٣َؿًا ت، الكغ ٢وى  ام٣اامت ٖوجها َا ُّ  لظا الخٟ
ذ ا٢ض بالخُاة، از٤ُ اجمؿ٪ اإلاوث بعاصة م٣اامت مً ق٩ل ٞهو

ّ
ت الغئٍا َظٍ ججل ُّ ا الٟلؿٟ

ًا
 الُوهاوي للغااجي ػاعبا عااًت في خضًش

. ؤعااخىا زىاًا في الؿٗاصة خاملحن ُٖيُه في الخدض٤ً ٖلى هخجغؤ خحن اإلاوث ٢هغ ًخد٤٣ بط ٧اػاهتزا٦ِـ، ه٩ُوؽ

 الخُاة ٞاعجباٍ اإلاخألٟت، الجماٖت ؤي" ال٣بُلت" ؤًًا مٗاهحها امً اإلاغؤة، قٗغ مً الٟخل اإلاد٨مت الًٟحرة ٞهي الجضًلت ؤّما        

لخه آزغ ؤؾُوعي مُٗى ٖلى ًدُلىا باإلاغؤة
ّ
ا في االىماء الخهب عمؼ بهاها"/ٖكخاع" مش  ٖىض الغبُ٘ اعجبِ بط للخُاة اهخهاَع

. الؿٟلي الٗالم مً اجدغعَا بٗوصتها االابتهاط الاخخٟا٫ بُاب٘ البابلُحن

ا الغ٢و َظا ٨ًً لم ًًا ا ٧ان َبُعي بم٩ون  جوّخض بل اهٟغاص و الخًاعاث ا٢ُام الخُاة اؾخمغاع في ؾببًا  الُٗاء عمؼ" الجهغ" َا
. صظلت جهغ ٧ان بطا ٠ُ٨ٞ االؿالم االخهب الضاثم
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ا االهمذ اإلاوث اظه في نغزت ج٩ون  ؤن لغااًتها ؤعاصث ال٩اجبت ؤّن  بلى اإلاتن لهظا ٢غاءجىا بٗض هسلو  إلاواظهت الخًاعة في اججظعًا

ا الٓالم، ٢وى  ت ججلُاجه ؤؾمى في باإلوؿان بًماهًا ُّ . الىوعاه

لت مىظ ال٣اعت  حكض حؿائالث جخًمً ب٩لمت ههها ال٩اجبت جٟخخذ          ب الخٝو ٖوالم في اجضزله ألاالى الَو
ّ
 ماطا" االتر٢

؟ الغؤؽ َظا بٗض ؾُدضر م ،"الؿماء؟ تهؼ التي ال٩لمت جل٪ اؤًً اإلا٣ُٕو مت بكاٖت ٞٚغ ت الجٍغ ُاب الهمذ ًٓل اإلا٣تٞر  ٚا
ت نوث ُّ ٗؼػ  اإلاكهض ٖلى الٛالب اإلالمذ ؤلاوؿاه ذ ًترهذ ٞاإلاؿاء الغئٍا لًبابُت انٟها طل٪ َا  ًخدو٫  مضزىت، االجهاًاث ٦جٍغ
 جخدضر؟؟ مكهض ؤّي  ًٖ ل٨ً ٖبء، بلى ٖىضَا اإلاُغ

ا ط٦ٍغ ؾحرص إلاا زُالي جهوع  اعاء ال٣اعت  ًيؿا١ ؤن ا٢بل  ج٣ضم بط اا٢عي بؿُا١ الٗمل عبِ قإهه مً ما ال٩اجب ج٠ًُ الخ٣ًا

ا المُحن ق٨َغ  َل: هدؿاء٫ ؤن لىا الُغح َظا اؤمام الغااجي، الخضر مهضا٢ُت زضمذ اخ٣اث٤ بمٗلوماث جؼاٍضَا في ؤؾهما إٖل
ت حكتٍر ُّ ا ٣ًوم ؤصبي ظيـ في اإلاهضا٢  ٣ًٟض بك٩ل االخوز٤ُ الدسجُل صاثغة في هٟؿه ألاصًب ًو٢٘ ؤال الخسُُل؟ ٖلى ؤؾاؾًا

خه؟ الىو ُّ . الٗمل َظا زىاًا في ٖم٤ُ ببداع بٗض بال ا٦دكاٞه ًم٨ً ال ما َظا ظمال

: وعجاثبِحه ألاسكام سحش/ 2

ٟت، الىبوءة ؤا الغئٍا ٌكبه بما مجها ٧ل ال٩اجبت جٟخخذ ٞهو٫  حؿٗت بلى الغااًت جى٣ؿم         
ّ
 ؤهه ؤعى  صاللتها بلى الخُغ١  ا٢بل اإلا٨ش

  الو٢ٝو بي ًجضع
ًا
ت ٖىض ؤاال ا -ألا٢ل ٖلى هٓغي  اظهت مً    -ازخُاٍع ٨ًً لم الظي الٗضص َظا عمٍؼ ًُا ض ٖمل في اٖخباَ ُّ  ٖلى مك

ا ج٨دك٠ ختى موايٗها بٌٗ ًٖ ٧لمت جدغ٥ بن ٞما ال٣ضًمت الخًاعاث همِ ، ؤزغًا
ًا
 التي الٗم٣ُت ال٣غاءة ٞوخضَا لظا زالضا

. م٨ىوهاجه ًٖ اال٨ك٠ صاللخه جٟجحر ٖلى ٢اصعة الىو ؾُذ جخجااػ 

ا ألاع٢ام ؤ٦ثر مً حؿٗت الغ٢م ٌٗخبر         ا ٚمويًا  اإلاؿّمى في ج٨مً طل٪ ججلُاث ؤالى الّٗل  ال٣ضًمت، الخًاعاث في اخًوعًا

اهُت) ال٣ضًمت اللٛاث مسخل٠ في له اإلاخمازل ت الؿٍغ ت صاللخه خُض مً ؤّما ،(االٗغبُت االٗبًر  مٗجى ٖلى ًدُل ٞىجضٍ الغمؼٍّ
ت الخًاعة في ال٣ضاؾت ًّ لى زانت، الهىض ت الخًاعة في االخ٨مت الٗظب اإلااء بله" به٩ي" اجداص ٖا  ؤا ألام" هىسغؾاط" بـ الؿوماٍع

ض االظي ألاعى
ّ
ت الغؾاالث بلى ابالٗوصة ،( ) الىباث بلهت" هىمو"ؤًام حؿٗت بٗض ٖىه جول ه هجض الؿماٍا

ّ
/ اإلااصي بالجاهب اعجبِ ؤه

(.  ) الخغب الضماع، الُا٢ت، ال٣وة، ٖضص ٞهو لئلوؿان الضهُوي 

ت في ؤّما         ُّ  ل٩وهه م٣ّضؽ موث ل٨ىه الهلُب، ٖلى اإلاسلو بموث اعجبِ بط ازاجمخه ؤلاوؿان ٖمل جهاًت بلى ٞحرمؼ اإلاؿُد

 حؿ٘ موسخى آجِىا ال٣ض: "حٗالى ٢وله في ط٦ٍغ اعص بط اإلاعجؼاث صاللت ؤلاؾالم في ا٦دؿب خحن في الجماٖت، زالم ؾبُل في جطخُت
بِرػ الؿالم ٖلُه موسخى ؾُضها معجؼاث ًٖ ًٟٞال ،( ")بِىاث آًاث

ُ
 ااإلاٗغاط ؤلاؾغاء معجؼة زىاًاَا في آلاًت اعصث التي الؿوعة ج

.  االؿالم الهالة ٖلُه مدمض بؿُضها

م٨ً اشخونه الغااجي اإلاتن ٖلى بٓاللها جل٣ي اإلاٗاوي َظٍ ٧ل بّن          -اإلااصي الجاهب موث: بـحن جغااخذ ؤّجها هلخٔ ؤن ٍا
داهت" ٞالبُلت الغااًت في الُاغي خًوعَا لها جُماث اهي اإلاعجؼة/ ال٣ضاؾت/الضهُوي   اإلاواظهت ازخاعث خحن خخٟها هدو حؿحر" ٍع

                                                           

www.maaber.orgٔ-األسطورة وادلعٌت النموذج ادلستغلق: فراس السواح   
  .العدد تسعة ، ويكيبيديا ادلوسوعة احلرة -ٕ
  .ٔٓٔالقرآن الكرًن، سورة اإلسراء، اآلية -ٖ

http://www.maaber.org/
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ا لخٛضا ٢ومها زالم ؾبُل في" صاٖل" الٗضا م٘ ا ٧اثىًا ًُا ا الجؿض  جً مً جدغع  هوعاه ًُا  الخُاة بٗض ٖبر اإلاعجؼة لهى٘ ؾٗ
لذ ا٢ض اؾخصىاء ؤا جمُحز صان  الٗغا١ ؤعى في اإلاٗظبحن ل٩ل االاهخهاع

ّ
. الاهبٗار لهظا اإلاويوعي اإلاٗاص٫ الؿىابل مش

ا بىاء ٨ٌٗؿان اٞخخاخُحن زُابحن الغااًت ٞهو٫  مٗٓم حكمل         ًُا ا زىاث ًُا  بلى بياٞت االشامً، الؿاب٘ الٟهل ماٖضا ج٣ابل

٠ خًوع 
ّ
ت للشىاثُاث م٨ش ًّ   اإلاوث،/ الخُاة اإلااضخي،/الخايغ الخ٣ُ٣ت،/ الدجب الهمذ،/ الهوث الٓلمت،/ الىوع : الًض

ًا
 ٞمشال

ض بالخُاة ال٩اجبت جدخٟي ألاا٫  الٟهل بضاًت في
ّ
 في الهوث ًدًغ ٦ما الكغ، عاح مواظهت في االخوهج ؤلاقغا١ يغاعة ٖلى اجا٦

 التي الصخهُاث ؤالى الىاي ٖاٝػ ،"ااخضة نمذ ص٣ُ٢ت ًوم ٧ل ؾى٠٣ صاازلىا في ما شخيء ًولض ؤن ؤظل مً" الهمذ م٣ابل

ت الخال٤ بونٟه الؿغص لها ٌٗغى ُّ اؾـ...ؤزغى  بعاصة ًىدذ ؤن" الخُاة لؿمٟوه خوهج ظضًضة، لٛىاثُت ٍا  الخُاة جب٣ى ال ٧ي ٍا

(.  ")ب٨ماء

ما: "ال٩اجبت ج٣و٫  طاتها، خض في الصخهُت خحرة ًشحر الظي للمإلٝو االخاع١  بالٛغاثبي الٟهل مً ألاا٫  ال٣ؿم ًدٟل        
ّ
 ٧ل

 ،( ")ؤٖما٢ه امً ألازحر اعاء الؿماء مً ألاعى ؾُذ مً اإلاُاٍ، ؤٖما١ مً مىبش٤ هوع  به، ًدُِ ٍٚغب بىوع  قٗغ اللُل ؤ٢ترب
ضٞٗها ت ؤظواء في بها ِٞؿمو الغاحي الكٗوع  ًدىامى خُض الضًجي بال٣ُـ ؤقبه خالت في للضزو٫  ٍا ُّ . بله

ت بٓهوع  اإلاُٗى َظا ًخ٨ش٠          ُّ ب، ال٩اجبت جهٟه الظي الهبي شخه  ال هاخُت ٞمً بٗضًً زال٫ مً ٚغابخه اجخجلى بالٍٛغ
ا ظٗله ما ؤحى ؤًً مً ؤخض ٌٗلم بًا ت، ألَل باليؿبت ٍٚغ ت الٛغابت ؤّما ال٣ٍغ ُّ  له الؿاعصة ان٠ زال٫ مً ال٣اعت  ٨ُٞدكٟها الشاه

واع الٍٛغب الهبي مىه ًضهو" ت بمالبؿه الؿابٗت طا ألَا
ّ
ىض ألا٦مام مً اإلامؼ٢ت الغز لخدمان الشالزت بش٣وبها الهضع ٖا ا ٍا ًٗا  م

 ؤزغؾتها ؤن بٗض االخٟجغ، الاوٗخا١ ًٖ االٗاظؼة اإلاُٛبت ألانواث نضى ٌٗض هاي ؤّن  ٖلى الالخدام َظا ،ًدُل( ")اهاي ؤزغؽ
ت التراظُضي الجاهب ٨ٌٗـ اختى اإلاوث، ًض ُّ ما  االصجً، بالخؼن  الجباَه الىاي ال٩اجبت ازخاعث لل٣ً

ّ
 جوضخذ الؿغص ج٣ضم ا٧ل

 ازترا١ ٖلى ٢اصع ال٩لماث، بصعا٥ ًٖ ٖاظؼ ؤ٢غاهه، م٘ اللٗب ًٖ ٖاظؼ ط٦ٍغ اعص ما بلى بياٞت ٞهو ؤ٦ثر الهبي خ٣ُ٣ت

ا ًسخٟي الخاثِ، . الكمـ ٢غم ْهوع  م٘ صاثمًا

خ٣اص بلى ألااناٝ َظٍ جضٞٗىا          بت عاح مجغص َو الهبي بإّن  الٖا
ّ
 ٖلى قاَضة ألاخُاء لٗالم حٗوص لظا زالنها حٗٝغ لم مٗظ

 ٌٛخا٫ الظي َظا اخل ؤي ل٨ً لل٣خل، بخٗغيه جوحي ااضخت ٖالمت ٢مُهه ٖلى الشالزت ٞالش٣وب ااإلاإؾاة، الٟجُٗت حجم
 الُٟولت؟

إل بٗض زانت جو٢ٗه ؤ٤ٞ زغ١  ٌؿدكٗغ الظي ال٣اعت  ؤا للصخهُاث باليؿبت ؾواء االاهخٓاع التر٢ب مً ظو ٌؿوص           الَا
ت امالمذ بًُاء بمالبـ قابت الٟجغ بؼاٙ ٢بل جٓهغ ٞجإة الك٨غ، ٖخبت ٖلى ُّ   الُٟل ًدبٗها مكغ٢ت هوعاه

ًا
 ؾىابلها خامال

ت هدو الٍُغ٤ لِؿل٩ا  اإلاداَت الصخهُت َظٍ خ٣ُ٣ت ٖلى هخٗٝغ ؤّن  ابض٫ البُوث، ٖخباث ٖلى الؿىابل جوػَ٘ ؤظل مً ال٣ٍغ
ض الٛغابت بهالت  ؤهه الصخهُاث بخضى لؿان ٖلى جغاي بط الؿىابل، لخل٪ السخغي  ألازغ بلى حكحر خحن الٛموى مً الؿاعصة جٍؼ

. الٗاوـ ابىتها اجؼاظذ ٚغبخه بٗض ابجها ٖاص ٦ما ألاؾغة، مخُلباث عاجبه ٨ًٟي ٖمل ٖلى ػاظها خهل بؿببها

                                                           

  .ٜص.ٕ٘ٔٓ، ٔرقصة اجلديلة والنهر، دار ادلعارف، مؤسسة ادلثقف العريب، اسًتاليا،ط: وفاء عبد الرزاق-ٗ
  ٕ.ٔٔ،ٓٔص.ادلرجع نفسو-
  ٖ.ٔٔص.ادلرجع نفسو-
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 ؤَل) آلازغان ًٟخ٣ضٍ ظاهب في مٗها ٌكتر٧ان بإّجهما ًوحي ما ؤزغؽ االهبي هاي ٖضا ما الخ٩اًاث َظٍ الجمُ٘ ٌؿدى٨غ         
ت ل مسخل٠ آزغ مكهض بلى ال٣اعت  جى٣ل الجؼء َظا ال٩اجبت جسخخم ؤن ا٢بل ،(ال٣ٍغ

ّ
 الؿىابل ناخبت الكابت االٟخاة الهبي مش

ه ٖلُه، الكاَضًً
ّ
داهت" الُٟلت االصة مكهض به م" حؿمُتها اإلا٣غع  مً ٧ان التي" ٍع ا" مٍغ ا ل٨ً ظضتها باؾم جُمىًا ا قِئًا بًا  ظٗل ٍٚغ

. لخٓت آزغ في الاؾم بهظا ًى٤ُ االضَا

 جيخ٣ل ؤخضاثها ؤا بصخونها حٗل٤ ما ؾواء العجاثبي بُابٗها اإلادؿمت الٗوالم َظٍ في ال٣اعت  ٌؿدكٍٗغ الظي الخُه بٗض         
ت ماضخي بلى الشاوي الجؼء في ال٩اجبت  ه٣ل حٟٛل ؤن صان  ؤَلها َُبت بون٠ ٞخبضؤ جٟانُلها، في اإلاخض٣ٞت الخُاة لخبرػ ال٣غٍّ

ت اإلاكاَض ُّ ت، ألالوان الًٟاء، بها ًؼصهي التي الوعاص اإلاترانت، البُوث"  اإلا٩ان ًٖ الخ ُّ ٟا٫ الؼاَ  البُوث ؤمام ًلٗبون  الظًً ألَا

ا لخخُغ١  اؤَله، اإلا٩ان حٛمغ التي الؿٗاصة ْل في مؿخ٣غ شخيء ٩ٞل ،( ")بالخُاة جيبٌ مكاَض ٧لها...خل٣اث بك٩ل  بلى الخ٣ًا
ا الًٟحرجحن ناخبت الك٣غاء بُلتها ان٠ ًٟا ا ان . الٗكا١ ٢لوب باؾخٗباص لجمالها اجخيبإ ص٣ُ٢ًا

ت ًترنض الظي اإلاوث ٖلى ٦ٗالمت ألازغؽ الُٟل ًدًغ          ا ال٣ٍغ خطر ال٩اعزت، بدضار بًظاهًا  ٖلى الو٢ٝو ٖىض طل٪ ٍا

ا" عاخه في" مىاظاة بإجها ال٩اجبت جهٟها االتي ألمه مىاظاجه ا ؤاعصهاٍ إلاا جإ٦ُضًا  ؾ٨ُىت جلٟه َىا ٞالجو ؤمي ًا اإلاؿاء م٘ حٗالي" ؾاب٣ًا
ل، ٦ًٟ األاًام خُاحي، الٓالم ٧ل الٓالم، ٝو حٗالي ٍَو ت ٞو١  مٗ٪ أَل ًّ  مً ٦جبراث ظّباعا ظىاخ٪ ال٨ًُ األاشجاع ألااص

ا ؤبي اؤعصى ٢خل٪ ت ٌكبه ما في الخؼن  زُِ ًدىامى ،( ")بضماثه مًغظًا ُّ خ٨ك٠ للخُاة مغز ا٢ها ًٖ اإلاؿاا٫ ٍا ا بَػ ا، قِئًا  بط ٞكِئًا

حن بلى بقاعة في ال٨ٟغة اإلاخإؾلمحن نٟت الهبي ًوعص ت لخ٤ الظي الخغاب في حؿببوا الظًً اإلاخُٞغ . ال٣ٍغ

ضٞٗه ًخمل٨ه الظي الخٝو بلى الؿاعصة حكحر         ا بإْاٍٞغ ألاعى خٟغ بلى ٍا
ًا
 ل٨ىه  اإلاوث، ٢بًت مً ؤٞلخذ ٞغح لخٓت ًٖ بدش

ت ؤَل مدااالث اعٚم ٤ بالخىان بخاَخه ال٣غٍّ خالشخى الؿىابل ناخبت لحرا٤ٞ الهباح بؼاٙ لخٓت ًتر٢ب ًٓل االٞغ . الُٛاب في ٍا

٣ت في االشامً الؿاب٘ الٟهل ًسخل٠        ه٣ٌُ بك٩ل مجهما ٧ل في ااخضة جُمت جدًغ بط الٟهو٫  ب٣ُت ًٖ اإلاٗالجت ٍَغ
ا اجمشالن لالخ٣تها ًٗا  ًسخاع الظي اإلاش٠٣ ٖاص٫ في مخجؿضة البُولت مٗجى ٖلى الؿاب٘ الٟهل ًدُل الؿغصي، اإلاؿاع طعاة م
ت الخغب ؤًام الٗغاقي الجِل مً الهغاب ُّ ت الٗغا٢ ُّ ت خغب ؤّجها ًضع٥ خحن ؤلاًغاه ُّ وؽ للموث جيخهغ ٖبص ت، َا ُّ   الُاٚ

ًا
 مًٟال

. ال٨ما٫ ٖلى صاللت له باليؿبت ألجها" الىه٤ ٖالمت" اج٣بل بىٟؿه اإلاساَغة

داهت جل٣اٍ الظي اإلاهحر بلى ؤلاقاعة جإحي ؤزغى  هاخُت مً ٣ها بعؾا٫ ًخ٣غع  ؤن ٞبٗض صاٖل، م٣اجلي ٢بل مً ٧وباوي في ٍع  لل٣خا٫ ٍٞغ
ت جل٪ في ُّ ا حُٛب الىاخ ى ؤزباَع

ّ
الم لُخول ت، ايٟحرتها اإلا٣ُٕو لغؤؾها نوع  ٖغى الضاٖصخي ؤلٖا ُّ ًّ  اإلاخضل  عاث التي صماءَا ل٨

ل ٚو٫  بلى اجخدو٫ّ  ملجإ اجسظَا مً ٧ل بُٟئها جٓلل مباع٦ت شجغة بلى جخدو٫  ألاعى
ّ
. باإلاٗخضًً ًى٩

٠ ألاؾُوعي ؤلاقٗإ زال٫ مً الغمؼي  البٗض اإلا٣ُ٘ َظا في ًدًغ
ّ
 الصجغة/ الٛو٫  بحن ال٩اجبت جمؼط بط م٩وهاث، لٗضة اإلا٨ش

. اإلاُاٝ جهاًت لِـ اإلاوث ؤن لخبرػ الخىا خ/ اإلاباع٦ت

 الٗضص في جيخهي الخُاجُت الضاعة ؤن البابلُون  ٌٗخ٣ض" بط االٗٓمت، ال٨ما٫ ٖلى ال٣ضًمت اإلاُشولوظُا في ؾبٗت الغ٢م ًض٫        
ا ،( ")الكغ ٢وة ؾببه ٍػ٠ طل٪ ًٖ ػاص اما ال٨ما٫ ٖضص ٞهو ؾبٗت، ًُا  نضى الشامً الٟهل ًدمل الغئٍا َظٍ م٘ اجماق

                                                           

  .ٛٔة والنهر، صرقصة اجلديل: وفاء عبد الرزاق-ٔ
  ٕ.ٜٔادلرجع نفسو، ص-
- www.yabeyrouth.com ٖ- جولة مع العدد ذتانية  
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ضًحن مإؾاة ٖلى الًوء حؿلُِ زال٫ مً الٟجُٗت  الاهخ٣ام ًد٨م خحن" اإلاخد٤٣ للموث ٦ىبوءة الاٞخخاح ًإحي خُض ألاًٍؼ
". آلازٍغً مً بلحهم ألا٢غب الوخُض َو اإلاوث ؤن الظا٦غة في ًسخموا ؤن ٖلحهم الٗالم االبُل

ت الٗواثل لخ٤ الظي االّضماع اال٣خل ؾىجاع ظبا٫ بلى االلجوء الخهجحر نوع  جخوالى          ًّ ض  مً ألاصوى بال٣ضع ٞغث التي ألاًٍؼ
مت ال٩اجبت حؿخدًغ  آزغ ؾُا١ افي الٗالم، جهاًت ؤّجها لو ٦ما الغئٍا ُٞه اج٤ًُ ألاهٟاؽ ُٞه جخهاٖض مكهض في ؤعااخها  ال ظٍغ

 مً ألابٌُ اجبحن الؿوص الوظٍو مً ألا٢ىٗت ؤٍػدذ ؾبا٨ًغ في:" ج٣و٫  بط ؾبا٨ًغ ٢اٖضة مؿغخها ٧ان ؾاب٣تها ًٖ بكاٖت ج٣ل
مت ٖلى ؤلاوؿاوي الًمحر نمذ جبحن ٦ما الغماصي، ش ظٍغ  صاٖل م٣اجلي ٢بًت في اإلاونل ؾ٣ٍو مً ااخض ًوم ٞبٗض ،( ")الخاٍع

ت ٖلى ال٣خل مهحر الٗغا٢ُحن آالٝ ل٣ي . ج٨ٍغذ مضًىت في الهوٍّ

ت الٗضص ًمشل          ُّ ه، صان  الخُلولت ًم٨ً ال الظي اال٣ضع بال٣ًاء ًغجبِ ٦ما ااإلااصي الغاحي بٗضًه في الٗالم زماه  بط ا٢ٖو
خجلى ؤلالهي، االخالم اإلاعجؼة اهخٓاع ؾوى  ؾبُل مً اما حُٛحٍر ًٖ ٖاظؼة الُبُٗت ٢وى  جب٣ى ت زال٫ مً طل٪ ٍا  ٢ُامت عمؼٍّ

ا ؤ٦ثر بٗض في ؤلاوؿان ٢ُامت ٌٗجي ما ال٨يسخي ال٨ٟغ في اإلاؿُذ ضًا . ججٍغ

ال ال٩اجبت حؿخ٣غ ال الُغح َظا مً اهُال٢ا           جإزظ بل اا٢ُٗت ؤخضار ٖلى ٌؿدىض الظي اإلااصي الجاهب بكاٖت ؤمام ٍَو
ت مسخت بةيٟاء اإلاكهض جإزِض لخ٨مل ألاصبي مٗولها ُّ ت ما عاخ ُّ  ال٨غصًاث اإلا٣اجالث ؤعااح جدًغ بط الوا٢٘، خضاص جخسُى اعاث

داهت م٘ ٢خلً اللواحي و٫  ٞٓاٖت ٖلى ٦كاَضاث ٍع ً" جىٛمـ خضر، ما َا  جغاٍ ما ؤمام نامخت جٓل التي الؿماء مٗاجبت في" قحًر
ا١ لؤلٖغاى َخ٪ مً  الويوء" بلى باالخخ٩ام الٗغا٢ُحن للمٗخ٣لحن صاٖل مدا٦مت ا٢اج٘ ٞدكهض" عاَاوي" ؤّما لؤلعااح، ابَػ

ٟان" جمىذ لل٣خل آزغ مكهض افي ،"االدكهض ت جهاًت لُسخاعاا ألازحرة عنانتها الطخاًا مىدذ لو" بٍغ  الخُاهت ا٢ٕو ٢بل مكٞغ
داهت اخضَا ل٨ً للٗضا، ؾاجٛت ل٣مت ؤؾلمتهم التي ا ؾىابلها حؿخجم٘ عاخذ مً ٍع مت اؾخٗضاصًا  ؤٖض ٣ٞض مسخل٠، هٕو مً لجٍغ

ا صاٖل م٣اجلو ٣ًا ت ؤ٦ثر مهحر لخل٣ي اإلاٗخ٣لحن مً ٍٞغ حن مٗهوبي صظلت جهغ في ابل٣ائهم ب٣خلهم اطل٪ مإؾاٍا  مهٟضي ألٖا
. للىجاة ؤمل ؤي ًب٣ى ال ختى ألاًضي

داهت ايٗتها التي للؿىابل السخغي  الخإزحر بٟٗل اإلاعجؼة ٌكبه ما بلى الجىاثؼي  اإلاكهض ًخدو٫           هخُل٤ بط الجىوص ؤنٟاص في ٍع

ت نغزت مها جهٗض ألاعااح اعاخذ الؿماء َؼث الجهغ يٟاٝ مً مضاٍّ
ّ
 ،( )االجهغ الجضًلت نغزت ب٣ًإ ٖلى هللا ٖغف لُىٛ

لت
ّ
. للخُاة جيخهغ التي الكهاصة ع٢هت بّجها ع٢و، خل٣ت بُجها ُٞما مك٩

ما ًدىامى الخُالي الجزإ ؤّن  الؿُا١ َظا في هلخٔ 
ّ
إة ػاصث ٧ل ما بالعجؼ، ؤلاخؿاؽ ْل في الايُهاص امغاعة الٓلم َا

ّ
 يا٢ذ ٩ٞل

ت ااؾدبضا٫ ؤؾبابها ٚحر مً الىخاثج الخماؽ بلى الىاؽ ما٫" الخالم ؾبل ُّ ت الؿبب ًّ ت اإلااص ُّ ت بالؿبب ُّ (.  ")الُٛب

: الشواًة في العجاثبي الجزوُ ثجلُات/ 3

بت في بالخُالي الوا٢عي ًمتزط خُض الؿغصي الٗمل م٣وماث مسخل٠ العجاثبي اإلا٩ون  ٌؿخٛغ١           ا٢هغ الغاًَ لتراٌٍ ٚع

. االلٛت االؼماوي اإلا٩اوي االًٟاء الصخهُاث مً ٧ل ٖلى بالتر٦حز الجواهب َظٍ عنض ؤاعا١ مً جب٣ى ُٞما اؾإخاا٫  اإلاؿخدُل،

                                                           

  1.ٛٔٔص.رقصة اجلديلة والنهر: وفاء عبد الرزاق -

  ٕ.ٕٕٔص.ادلرجع نفسو-
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ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 55 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ات -ؤ ُّة : الشخف

ت حٗخبر        ُّ ا الصخه ا م٩وهًا ًٍا ت بوقاثج اجغجبِ ٢هصخي ٖمل ؤي في ٖىه ٚجى ال مدوع ت ًٖوٍّ ُّ  حك٩لها ًجٗل مما اإلا٩وهاث بب٣

ا ٤ مخدضصًا  ألاؾُوعي) اإلاسخلٟت بخجلُاجه الخسُُلي البٗض ا٦ظا بها اإلادُِ االش٣افي الاظخماعي الؿُا١ ًٟغيها التي ألابٗاص ٞا

ذي االضًجي . اإلا٩اوي االًٟاء الخضر زال٫ مً ًخطر االظي...( االخاٍع

ت ح٨ٗـ       ُّ ا ظاهبحن، الغااًت في العجاثبُت الصخه ا ظاهبًا ًُا ا بونٟها اا٢ٗ ا ٧اثىًا ًُا  ألاخُاء ٖالم في اإلاإلٝو خًوعٍ له َبُٗ
ا ت باٖخباع َبُعي ٞو١  ؤا اا٢عي ال اظاهبًا ُّ  العجاثبي اليسج ؤّن  الؿُا١ َظا في اوسجل زل٣ها، بٖاصة في اإلاؿخلهمت الخاع٢ت اإلاغظٗ

ت ُّ ما االضًجي باألؾُوعي ًخلّبـ ٣ٞض مدكٗب مٗحن مً ًمخذ للصخه ا ألا٦ثر البٗضان َا . الغااًت َظٍ في خًوعًا

حاهة - : ٍس

لذ       
ّ
ت َظٍ مش ُّ  ال٩اجبت ل٨ً الؿغص لها ٖغى التي الصخوم بمسخل٠ خًوعَا اعجبِ بط مسخل٠، هٕو مً بُولت الصخه

ا اانٟها َُئتها بُان ًٖ ؤحجمذ ًُا   التر٦حز جم بط مخإزغة، مغخلت في بال اا٢ٗ
ًا
ت العجاثبي اإلاُٗى ٖلى ؤاال ُّ  ٖمل بك٩ل للصخه

ت م٘ ٌكتر٥ اظٗله اإلاخل٣ي صَكت بزاعة ٖلى ُّ ب خالت في الصخهُاث ب٣
ّ
. االاهخٓاع التر٢

  خ٣ُ٣خه بصعا٥ ًم٨ً ال ٦ُان ؤّجها اٖخباع ٖلى الٛاثب بًمحر الىو بضاًت في بلحها ؤلاقاعة جإحي       
ّ
غث بطا بال ىت، قغاٍ جٞو ُّ  مٗ

ض ٞٓهوعَا ُّ ا االخإػم بال٤ًُ ًدؿم ْٝغ افي ،"الكمـ بؼاٙ ٢بل" مدضص ػمجي بخو٢ُذ م٣ غج٨ب ٦إن ٚالبًا
ُ
مت ج  جبٗض ؤا ظٍغ

 في جغجبِ االتي السخغي  الخإزحر طاث الؿىابل َو الُبُٗت ٖىانغ مً بٗىهغ م٣ترهت الؿُا٢اث ٧ل في جدًغ ٦ما ظضًضة، خُاة

لها االخُاة، باألعى عمؼي  بٗض
ّ
ا بونٟها الصخهُاث بخضى جخمش ا ٧اثىًا ًُا  بشوبها جُحر الُٛمت، مً ججز٫  عؤًتها: " هاي ٣ًو٫  خُض هوعاه

ض ا٦إجها البُوث ؤؾُذ باججاٍ بالؿىابل اإلادملخحن طعاٖحها عاٞٗت ألابٌُ  ج٨ك٠ ،( ")الؿماء مً لخ٣ترب الؿُوح حٗلو ؤن جٍغ
بت َظٍ ا جيبحها الدؿامي في الٚغ ُّ  اإلاٗهوصة الخهوعاث ججااػ  ًخُلب ط٦ٍغ ؾُإحي ما بصعا٥ ؤّن  مٟاصٍ ال٣اعت  بلى ال٩اجبت مً يمى

ت" ُّ خذ" الوا٢ٗ . ااإلاااعاجي الُٛبي ؤمام اإلاجا٫ ٞا

م" حؿمُتها البضاًت في ؤعاص االضَا ؤّن  ا٠ُ٦ البُلت االصة مكهض في الوعاء بلى الؿغص بىا ٌٗوص          ٢ض مكُئخه ؤّن  اعٚم ،"مٍغ
ت الخمولت ؤّن  بال لخٓت آزغ في حٛحرث ُّ ت بهظٍ جدُِ جٓل الاؾم لهظا الضالل ُّ ت، ٦هالت الصخه ُّ م حٗخبر بط ٢ضؾ  ال٨ٟغ في مٍغ

ا اإلاؿُخي هت اإلا٣ّضؾت الٗظعاء ا اإلاؿُذ ؤم ٞهي االى٣اء للُهغ عمؼًا
ّ
٘ ابلحها ااإلاسل  جخجؿض ألابٗاص َظٍ ٧ل بّن  الضٖواث، ؤ٠٦ جٞغ

ً في ت ج٩ٍو ُّ ت ٞمً البُلت، شخه ُّ داهت جٓل هاخ ت حُٗي ألجها ٖظعاء ٍع  خًوعَا ؤّن  ٦ما الؼااط، مؿإلت ٖلى لىًالها ألاالٍو

. الٗغا١ ؤَل مً للم٣هوعًٍ باليؿبت ااإلاعجؼة الخالم بٟٗل ًغجبِ

٠ الخًوع  هلمذ آزغ ظاهب افي       
ّ
ً في ٖكخاع ألؾُوعة اإلا٨ش  ٍَغ٤ ًٖ مباقغ ٚحر خًوع  ل٨ىه الصخهُت َظٍ مالمذ ج٩ٍو

ت ٞمً اإلادااع، مً الٗضًض في الصخهِخان جخ٣اَ٘ خُض ؤلاقٗإ ُّ  االخب الجؿم ظما٫ بلهت البابلُحن ٖىض بقخاع ج٨ً لم" هاخ
ت ااإلاوخُت الولوص ألامومت ٖلى ح٠ُٗ التي الغخُمت ؤلالهت َظا ٞو١  ٧اهذ بل ٞدؿب، ُّ ١ االٗىهغ ألاعى بسهب الخٟ

ّ
 في الخال

                                                           

  ٔ.ٙٔص.رقصة اجلديلة والنهر: وفاء عبد الرزاق-
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و ،( ")م٩ان ٧ل داهت خًوع  ًسلٟه الظي ألازغ نُٗض ٖلى عنضٍ ًم٨ً ما َا ت في ٍع ُّ  الجمُ٘ ٌكٗغ بط الصخهُاث، باقي هٟؿ
ت ب٣وى  ُّ ل االؿٗاصة الُمإهِىت ؤهٟؿهم في جبٗض عاخ إجه مً جس٠ٟ ؤا َموم مً ٧اَلهم ؤز٣ل ما اجٍؼ . َا

 ج٣غع  ابم٣خله بخموػ  البابلُحن ٖىض ٖكخاع جغجبِ بط بالخب جخٗل٤ صاللت مً ألاؾُوعة ٖلُه جدُل ما ٦ظل٪ ٖلُىا ًسٟى ال       
دل مباهجها ٧ل ألاعى ج٣ٟض ُٚابها ٞترة ازال٫ به للٗوصة الؿٟلي الٗالم بلى الجزا٫  لخ٨دؿب ااإلاوث، االجٟاٝ ال٣دِ ٍا

ا ٖوصتها . االخُاة االاهبٗار الخوهج ؤبٗاص الخ٣ًا

داهت حكٗغ  مً ًبضًه ما زال٫ مً الكٗوع  طاث ًباصلها بإهه بصعا٦ها اعٚم اإلاش٠٣ اإلا٣اجل ٖاص٫ بلى ٌكضَا ٖاَٟي بمُو٫  ٍع
جي بواظبها ملتزمت ٖاَٟتها ظماح ج٨بذ ؤجها بال بها اَخمام  للبدض الٗوصة الٗمل جهاًت م٘ عاخها لخ٣غع  ؤعيها، ًٖ الضٞإ في الَو

ىا الُٛاب، ًض َوجه ؤن بٗض ٖىه غ هلخٔ َا ت في ال٩اجبت ؤخضزخه الظي الخدٍو ُّ  البابلي الىو ٟٞي ألاؾُوعة، لهظٍ اإلاك٩لت البي
غ بُٗىت خخٟه ًل٣ى مً َو جموػ  ؤّن  هجض داهت ؤن خحن في ، بغي  زجًز ل ٦ما صاٖل، ٢بل مً خخٟها جل٣ى مً هي ٍع

ّ
ت جمش ُّ  شخه

ا مؿخوى " آزغ ظاهب في ٖكخاع ا ٨ٞغًٍا ا مغموػًا  ااؾخضامذ، اإلاسلو٢اث اظضث به بدذ َبُعي ٧ووي هٓام الخ٣ُ٣ت في َو اهٓامًا

و ت ْهوع  ؤن هجض الغااًت زال٫ امً ،( ")ؤمومي هٓام ؤًًا َا ُّ  ٟٞي الغمؼي  ؤا الخ٣ُ٣ي ؾواء باإلاُالص اعجبِ ٢ض البُلت شخه
داهت مُالص مكهض ٖىض ه٠٣ ألاا٫  الٟهل   ألازحر الٟهل في ليكهض الُٟلت ٍع

ًا
ا مُالصا  الهلب بٗض اإلاؿُذ ٢ُامت م٘ ًخماهى عمؼًٍا

ت في البُولت ؤّن  وسّجل ؤّن  هيسخى اال ظضًض، مً ألامل ااهبٗار ًّ  ألامومي الُاب٘ ٖلى جإ٦ُض في باإلاغؤة ٖام بك٩ل اعجبُذ ٢ض الغاا

بضا ألاعى ؾبُل في اجطخُتها الكغ ل٣وى  م٣اامتها زال٫ مً . ال٨غصًاث اإلا٣اجالث مؿاع جدّب٘ زال٫ مً طل٪ ٍا

ت ؤزغى  ؤبٗاص حك٨ُل في ُٚبي ٦مُٗى الخدو٫  مٟهوم ال٩اجبت حؿدشمغ آزغ ؾُا١ افي         ُّ  صاٖل َٝغ مً ٢خلها بٗض للصخه
و٫  الًٟٗاء م٘ مباع٦ت شجغة بلى جخدو٫  بط  الضًاهاث في ألاعااح جىا خ مٟهوم ج٨َغـ زال٫ مً طل٪ ا٧ل ألاقغاع م٘ ٚا

ت ُّ . ال٣ضًمت الكغ٢

: هــــاي -

ت َو        ُّ ا مغاع ًتر٢ب( "ج٩ون  مً بٗض هضعي  اال) مجُئها اجغ٢ب اهخٓاع مكهض في الؿغص لها ٌٗغى التي ألاالى الصخه  َُٖغ

سخهغ الجىت، هٟداث مً ال٣اصم  ٞهو بالخدضي ًدؿم خًوعٍ ؤّن  ٦ما ،( ")اظهها ًغى  اإلاغاًا ٧ل في ٖم٣ُت، بدؿغة لهٟخه ٍا

؟ صان  الىاي ال٩اجبت ازخاعث لم: َو ًُغح الظي الؿاا٫ ل٨ً االٛىاء باأللخان اإلاوث ٣ًاام ب٨ماء، الخُاة جب٣ى ال ختى ٌٗٝؼ  ٚحٍر

ت آلاالث ؤ٢ضم مً الىاي ٌٗخبر        ُّ ا اإلاوؾ٣ُ
ًا
 ألانواث مً بالعجُب ؤلاجُان ٖلى ٢اصعة ٢هبت ألانل في ٞهو بالُبُٗت، اعجباَ

ظٍ" ت في الجهٍغً بحن ما ؤَل هٓغ في جألٟذ جخٛحر اال ٢هبت ٧ل في جوظض التي ال٣وى  َا ُّ  ظٗلذ التي هُضابت ؤلالهت هي بلهُت شخه

(.  ") بالىاي آلاطان حكي٠ُ ًٖ عجؼ الغاعي مً بال٣غب ج٨ً لم ابطا اإلاُاٍ في جمٕغ ألا٢هاب

                                                           

، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، تونس، اجلامعة العربية،  ٔم ٕزلمد بدران، ج: قصة احلضارة الشرق األدىن، تر: ول وايريل ديورانت-ٔ
  .ٕ٘ٔ، صٜٛٛٔ

  .ٜٖٔ، صٜٕٓٓ، ٔاألسطورة توثيق حضاري عندما نطق السراة، دار كيوان، سوريا، ط: قسم الدراسات والبحوث يف رتعّية التجديد الثقافية االجتماعية-ٕ
  ٖ.ٓٔرقصة اجلديلة والنهر، ص: وفاء عبد الرزاق-
لية ، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف األدب العريب احلديث، العجائبية يف الرواية العربية ادلعاصرة مقاربة موضوعاتية حتلي: هباء بن نوار-ٕ

  .ٔٗ، صٖٕٔٓ -ٕٕٔٓجامعة احلاج خلضر باتنة اجلزائر، 
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ت الىاي نوث ًمخل٪ ٦ما        ُّ ت زهون  ٌُٗضها ٖاصة ٞهو ااإلا٩ان الؼمان خضاص ًخجااػ  الؿام٘ ظٗل ٖلى ٢ضعجه في جخمشل  خغٍّ
 اإلااضخي بحن االخدوالث لل٣ُُٗت الغانضة ال٩اجبت ٖحن الغااًت في ٌٛضا لظا األاخؼان، بالصجً مصخون  ظو في اإلااضخي لخٓاث بلى

و اإلاإؾااي، االخايغ الؿُٗض بت، ألانواث انضى اإلاوث، اظه في ًهضح الظي الخُاة وكُض ؤزغى  هاخُت مً َا ُّ خجلى اإلاٛ  ٍا

. ؤزغؽ شخهُت اؾخدًاع زال٫ مً باعػة بهوعة طل٪

ت ؤَل ًٖ الدجب إلػالت هاي ٌؿعى           ال٩لماث ؤّن  طل٪ ألالخان هي طل٪ في اؾُلخه ججلُاتها ؤؾمى في الخ٣ُ٣ت ا٦ك٠ ال٣غٍّ

ا بصعا٥ ًٖ ٖاظؼة جب٣ى َغ ت باليؿبت الكإن َو ا٦ما ،"الٗباعة يا٢ذ الغئٍا احؿٗذ ٩ٞلما" ظَو ُّ داهت لصخه  خًوع  ًغجبِ ٍع
ت َظٍ ُّ ه ٌٗجي ما الٟجغ َلٕو م٘ ًسخٟي بط مدضص بخو٢ُذ الصخه

ّ
 مجغص ؤي الجؿضي، اإلااصي لخًوعٍ ًٟخ٣ض اعاجي ما ٧اثً ؤه

م٨ىىا عاح ل جدب٘ زال٫ مً طل٪ هضع٥ ؤن ٍا
ّ
ت َظٍ مالمذ حك٩ ُّ  لم ال٩اجبت ؤّن  اإلا٣ام َظا في وسجل بط الٟهو٫، ٖبر الصخه

ت َظٍ م٘ جخٗامل ُّ ٤ الصخه ت ؤبٗاصَا ٞا ُّ   الوا٢ٗ
ّ
 الاؾم، جدضًض) جٟانُله لغؾم الوعاء بلى بىا ٖاصث خُض الغاب٘ الٟهل في بال

٘ قاب خامض(:"صاٖل مجيء ٢بل) الؿاب٣ت خُاجه ٖلى يوء ب٣ٗت ابل٣اء( اإلا٩ان الٗمغ،
ّ
إث لخٓت مىظ بكٍغً بجىون  جول  َا

ا ٦غصؾخان ؤعى ٢ضمه و البٗض ؾلُت ْلم مً ؤمه م٘ َاعبًا  في الؿلُت ًض ٖلى ؤبُه بٖضام بٗض ٖكغ، الؿابٗت في قاب َا

(.  ") خامض مُالص ُٖض ؤنبوخت في بٖضامه جم حٗظًبه ٞبٗض الباجؿت السجون 

 ػمً في  ؤؾغجه له حٗغيذ الظي الؿُاسخي اال٣م٘ الٓلم بٟٗل باإلاوث اإلاُالص اا٢ترن  بالخؼن  خامض اظضان في الاخخٟا٫ اعجبِ       
ا، االخهجحر ال٣خل ؤيخى خُض خؿحن نضام هٓام ٤ الظي الخبل بمشابت ٞالىاي لظا ٢ضَع

ّ
ت جل٣اٍ الظي بوالضٍ اعجباَه ًوز ًّ  ٦هض

. األاؾالٝ باألعى اإلاخجظع الاعجباٍ آزغ مؿخوى  في ٌٗجي ما الٟالخحن ؤخض مً

ت لِؿذ ل٨جها*" الىحراػ  ؤُٖاص ؤخض في البضاًت" الخامـ الٟهل مؿتهل في ال٩اجبت ج٣و٫         ًّ ٤ الخ٣ُ٣ُت البضا  الؿغصي اإلاؿاع ٞا
ج بالؿٗاصة الخاٞل اإلاى٣ُت ماضخي بياءة بلى حهضٝ ااؾخظ٧اع اؾترظإ بل لؤلخضار ازخاعجه الظي  ٞغ٢هاث االخب األاَاٍػ

ت بمالبؿهم ألا٦غاص ُّ و الغبُ٘، ٞهل بمجيء ًغجبِ االخُاة بالٟغح ظماعي اخخٟاء اإلاخماؾ٨ت اخل٣اتهم ألالوان الؼاَ  حُٗض ما َا

ا ججؿُضٍ ال٣خلى ؤعااح ٤ خحن الخ٣ًا
ّ
 خامض اي٘" الؿاعصة ج٣و٫  خُض الكغ ٢وى  إلاواظهت  خغي  ٣َـ في الجهغ يٟاٝ ٖلى جخدل

داهت بُض ًضٍ ت خل٣ت ا٧وهوا ٍع   ٧اهوا...مجىون  ع٢و ، َواصة بال ًضاعان  ناعاا ألاعااح، م٘ صاثٍغ
ًا
ا َضًال إحي ،( ")زاٞخًا  الخإ٦ُض ٍا

ا آلاٞا١ ًمؤل الظي الىاي نوث اؾخمغاع ٖلى ا الخُاة لش٣اٞت اهخهاعًا  ابن الكمٕو ؾىو٢ض بالٛىاء" الغاٞضًً بالص لخًاعة اامخضاصًا

ا ٦ّىا ". ؤعااخًا

ة مخحاس - : اللٍش

م           ٖابغة ٧اهذ الغااجي اإلاتن في بلُه ؤلاقاعة ؤّن  ٚع
ّ
ا خًوعٍ حُٗي بإن ٦ُٟلت ٧اهذ له ال٩اجبت عؾمتها التي اإلاالمذ ؤّن  بال  ؤبٗاصًا

ت، ٍّ ت مسخاع ٖلُه ؤَل٣ها مٗخٍو ٧لمت"  الؿاعصة ج٣و٫  الىاي، ناخب ٖلى اإلاٗخٍو ان٠ ؤَل٤ مً ؤّا٫  ٞهو مدوع  الٗها طا ال٣ٍغ
و...سٗبان بغؤؽ الؿوصاء ت ٞهو ،( ")مجهم ؤخض ًض ٖلى ٢ٍغب له ٣ًخل الم ؤخض، له ًمذ لم الوخُض َا ُّ  مً الٛموى ًلٟها شخه

                                                           

  .ٕٙ،ٔٙرقصة اجلديلة والنهر، ص: وفاء عبد الرزاق-ٔ
  .سد معاين التجدد وعودة احلياة، يج(مارس ٕٔرأس السنة الشمسية )من أعياد الفرس واألكراد ارتبط بالربيع: النَتوز )*(-

  .ٖٕٔادلرجع نفسو، ص-ٕ
  ٖ.ٙ٘رقصة اجلديلة والنهر، ص: وفاء عبد الرزاق-



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 58 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ت ُّ ً خؿاب ٖلى الكغ ٢وى  م٘ ااإلاؿاالحن الؿاؾت بٌٗ جواَا بلى جلّمذ ال٩اجبت ؤّن  لو ٦ما بضاٖل ٖال٢خه هاخ  زضمت الَو

ت إلاهالخهم ُّ .  الصخه

ت ؤؾُوعٍت م٩وهاث ؤنضاء ألاطَان في الٍٛغب الك٩ل طاث ٖهاٍ حؿخضعي        ُّ  ٖلى الٗها جدُل هاخُت ٞمً مسخلٟت، اصًي
ون   خغة ؤمام الؿالم ٖلُه موسخى ؾُضها معجؼة ت بلى جدولذ بط ٖٞغ ُّ موا اما ًإ٩ٞون  ما جل٠٣ ُٖٓمت خ ً، به ؤَا  ل٨ً آلازٍغ

مئىان، بض٫ الخوظـ قٗوع  ًشحر الشٗبان اعؤؽ ؾواصَا ا الَا .  ااإلاعجؼة للخالم الٗها َظٍ جغمؼ ال ٞدخمًا

حر داهت عاح ْهوع  لخٓت عا٤ٞ مٟٕؼ خضر بلى ال٩اجبت حكحر الؿُا١ َظا ًٖ بُٗض ٚا وص بلى الؿماء اوك٣ذ"  ْهوعَا ٞم٘ ٍع  ٖع
هغ ابغا١ ل ؤؾوص سٗبان مجها ْا ت َّو١  ٍَو ت، ًدض١ الظي بالكغ م٣ترن  خًوعٍ ؤّن  ٌٗجي ما ،( ")ال٣ٍغ  بلى ابالٗوصة بال٣غٍّ

ه هجض البابلُت الخًاعة
ّ
. االكغ الخحر ٢وى  بحن الهغإ بلى ًغمؼ ؤه

: والضماوي املياوي الفماء -ب
زغ، اظوص ٖلى صاللت ًًٟي مجهما ٧ل ؤّن  هجض بط مخباص٫ جإزحر ٖال٢ت الؿغصي الٗمل في االصخهُت اإلا٩ان بحن         

ّ
 ؤّن  ٦ما آلا

ا ًإحي اإلا٩ان  ؤّما الغااجي، للٗمل اإلاٗخاصة الغئٍا بَاع في َظا ٧ل ام٩ان، بؼمً اا٢ترن  بال خضر ٞال صخُذ اال٨ٗـ بالؼمً م٣ترهًا
ىا العجاثبُت للغااًت باليؿبت

ّ
ا وسجل ٞةه ا حٗضصًا ًُا ٗوص اإلاٗهوصة للًوابِ بزًاٖه ًم٨ً ال بما االؼمً للم٩ان احكٓ  بلى طل٪ َا

ت َبُٗت ُّ . اعاثُت اما  اا٢ُٗت ألبٗاص حك٨ُلها ًسً٘ التي الصخه
 ؤّن  ٦ما ،(اعجدالها) البُلت بدغ٦ت اعجبِ الظي االخىٕو الخٗضص َو اإلا٩اوي الًٟاء مّحز ما ؤَم ؤّن  هجض الغااًت بلى بالٗوصة         

ت ٚحر نٟاث ٖلُه ًًٟي خًوعَا بضؤ ألاخُان، مً ال٨شحر في مإلٞو  هجض ال بط مىه جإحي الظي اإلا٩ان مً العجاثبي الُاب٘ ٍا

ا ا جدضًضًا ضٍ اما له ااضخًا  ُٚمت مً تهبِ ؤّجها بلى باإلقاعة الؿاعصة اج٨خٟي ،(الٟجغ بؼاٙ ٢بل) باللُل الضاثم اعجباَه ٚغابت ًٍؼ
ا احُٛب بًُاء ت ؤّما للم٩ان، اإلاإلٝو البٗض ًٖ جخٗالى العجاثبي الًٟاء ٞإبٗاص االٟغاٙ الًباب في الخ٣ًا ُّ  في ٞهي ألاما٦ً ب٣

ا ج٨دؿب ل٨جها اؾوعٍا الٗغا١ ؤعى مً مىا٤َ ألانل ا بٗضًا ًُا ت خًوع  بٟٗل عجاثب ُّ   اإلاغجبِ الصخه
ًا
) مإؾااي  بدضر ٖاصة

ت ؤّما ،(ؾبا٨ًغ ٢اٖضة ٧وباوي، ؾىجاع، ُّ غا١ ًوم، ٧ل م٩اهه ٌّٛحر بط ؤحى ؤًً مً ؤخض ٌٗلم ٞال ؤزغؽ الُٟل شخه  ٖاصة له ٍا
، ألاعى خٟغ في الاهسغاٍ ؤا" اإلاال٥" جدب٘ إحي بإْاٍٞغ  ؤزغى  ًٞاءاث بلى الؿاعصة الهخ٣ا٫ ٦ممهض الصخهُاث باقي م٘ جٟاٖله ٍا

ا هي قهضث ًًا بت بلى ؤلاقاعة طل٪ مً ال٩واعر، مً ال٨شحر ؤً يب الؿُضة ٚع ه ا٠ُ٦ الُٟل ٖلى االخىو الا٢تراب في ٍػ
ّ
 َغب ؤه

  ؾىجاع، في ٣ٞضتهما اللظًً الضحها جخظ٦غ ظٗلها الظي ألامغ مجها،
ًا
ذ ؤزغى  بصخهُاث الخٍٗغ٠ ًٖ ًٞال

ّ
 مهٛغة نوعة ق٩ل

ت الٗغ٢ُت م٩وهاجه ب٩ل الٗغا١ ًٖ ُّ ضي اال٨غصي ااإلاؿُخي، اإلاؿلم ًدًغ بط مأؾُه، ٖلى الًوء لدؿلُِ االضًي  صان  األاًٍؼ

خجؿض ب٢هاء ؤا جمُحز ٟا٫ ؤخض موث مكهض في اإلاٗجى َظا ٍا حن ألَا ت"  اإلاهّجٍغ :  بدغ٢ت ؾمحرة ؤم ب٨ذ...الخُاة ااهتهذ اهخهى بؿٖغ
ضي؟ ؤهذ؟ ؤمؿلم اإلاؿُخي؟ الضًً ٖلى بجي؟ ًا اهضٞى٪ ؾىٛؿل٪ ٣َوؽ ؤي ٖلى  مإؾاة ؤّن  ٖلى جإ٦ُض في ،( " )نابئي؟ ؤم ؤًٍؼ

 بحن الؿلمي الخٗاٌل ظّؿضث لُاإلاا التي ألاعى َظٍ الُضة لِؿذ الخُٝغ ز٣اٞت اؤّن  اؾخصىاء صان  الجمُ٘ َالذ ٢ض الٗغا١
غا١، الُواث٠ مسخل٠ إحي الضاَم، الخُغ َظا إلاواظهت االالخٟاٝ الخوخض ؾوى  الٗغا٢ُحن ؤمام ٞلِـ لظا األٖا  جل٣ي مكهض ٍا

و للؿيبلت( ال٨غصي) َاٞا٫ ٣ه في َا ٣ت اإلا٣هى بلى ٍَغ ا( الٗغبي) ٖلي ؤبو االجاع( اإلاؿُخي)موعَـ ال٣ـ ٞع . طل٪ ٖلى جإ٦ُضًا

                                                           

  ٔ.ٚ٘ادلرجع نفسو، ص-
  ٕ.ٕ٘رقصة اجلديلة والنهر، ص: وفاء عبد الرزاق-
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ه اظضها الؼمً بلى ٖضها ابطا        
ّ
٤ ؾواء جدضًضٍ ًم٨ً ال ؤه ٤ ؤا زُي مؿاع ٞا ت َبُٗت ؤن طل٪ مى٣ُي هٓام ٞا ُّ  الصخه

ا جٟغى العجاثبُت ا حُٛحرًا ا ٨ًدؿب الظي الؼمً، مٟهوم في ظظعًٍا ا بٗضًا ًٍا . ا٢واهِىه الوا٢٘ خضاص ًخجااػ  ؤؾُوع
داهت البُلت عاح صزو٫  مكهض في طل٪ هغنض ٣ت ٍع  ٖلى اجمؿض ؤمامها ججلـ"  الوالصة ٖلى جوق٪ التي اإلاغؤة مجز٫  بلى ؤزغؽ ٞع
  ب٣غبها ؤخضَم بوظوص حكٗغ اإلاغؤة ًجٗل ما ابُجها عؤؾها

ّ
 م٘ اإلاغؤة زغاط بٗض الُل٤، خمى مً طل٪ بإّن  ًُمئجها ػاظها ؤّن  بال

٣غع  اإلاولوصة نغزت الجمُ٘ ٌؿم٘ الُٟل داهت حؿمُتها الغظل ٍا و ،( ")ٍع  للبُلت ٠ُ٦ بط اا٢عي، هٓام في خضازه ًم٨ً ال ما َا
. اإلاإلٝو هوامِـ زغ١  ٖلى البضء مىظ ًخإؾـ الخضر ؤّن  لوال الوالصة لخٓت في هٟؿها ؤمام ججلـ ؤن
 

: اللغة -حـ
لت ألازغى  اإلا٣وماث ٩ٞل الغااجي، الٗمل بىاء ٖلُه ًجهٌ الظي ألاؾاسخي الغ٦ً اللٛت حٗض         

ّ
 مغتهً ااظوصَا زاللها مً مدك٩

م٤ الىهوم ظوصة ٖلى للخ٨م مُٗاع ظوصتها ؤّن  ٦ما بها، . عئٍخه ٖا
حن" االجهغ الجضًلت ع٢هت" عااًت في ال٨خابت زًٗذ         ت باإلاباقغة ألاّا٫  احؿم الخُاب، مً إلاؿخٍو ُّ ٤ بط االوا٢ٗ

ّ
 بالجاهب حٗل

اب ٖلى خغب مً الٗغا١ به ًمغ ما ْل في الؿُاسخي ، للمض امواظهت الاَع  حٗل٣ُاث ؤا ؤخ٩ام ق٩ل في طل٪ بغػ  ا٢ض اإلاخُٝغ

 ماؾٟت االخالت للغزاء ًضٖو الوي٘" ٢ولها طل٪ مً مإؾااي، خضر بلى الخُغ١  ٣ٖب ؤا شخهُاتها لؿان ٖلى الؿاعصة جوعصَا
ا، ٟا٫ الكباب ًًُ٘ ٨َظا ظضًا ٣ت ه٣ضَا جوّظه آزغ ؾُا١ افي ،"عماص مجغص ًهبدون  البهغ ابلمذ األَا  بها حٗامل التي للٍُغ

 مً بّن  بالًغع، امىاػلهم اجهُبهم الىاؽ ٖلى ج٣٘ التي الهااهاث عمي ؾوى  خماؾُا الجِل ٖمل ٨ًً لم" الوي٘ م٘ الجِل

ت َم بكٝغ ٢اجل ت جيسخى ؤن صان  ،"الكَغ تهم مً البكغ اججغص الضالي الهمذ ْل في للىاػخحن اإلاإؾااي  الوا٢٘ حٗغٍّ ُّ "  بوؿاه
و٫  اإلاإؾاة جش٣لهم الىاػخون   ال"  ،"ااإلاخأمغان الجِل ازظلهم الخُاة زظلتهم ا٢ض ٖىوان بال ًمكون  ٢لوبهم، ًضمي اإلاٟاظإة َا

ي اظوص مً الخا٫ َظا في مٟغ  ،" مًاٖٟت بإؾٗاع الك٤٣ الؾدئجاع الضاالع اجغ ٖلى االلٗب آلازٍغً مأسخي مً الٟغم اهتهاَػ
ا ٌٗض ؤن ًم٨ً ما الؿاعصة جوعص آزغ م٣ام افي ا جٟؿحرًا ًُا ٤ مى٣ُ  الخ٨م جغؾباث َظٍ ٞغاٙ، مً ًإجوا لم" خضر إلاا عئٍتها ٞا

االء الؿاب٤، ت بسبرتهم آلان جخدغ٥ اهي...اقٗبا ؤعيا الٗغا١ لُظبدوا ؾغاخهم( صاٖل)ؤَل٣ذ الظًً ال٣خل  جىاء َا  الٗؿ٨غٍّ

(.  ")الٗغا١ لخغ١  ااإلاسُُون  اإلاغقضان  ٞهم البالص، اجًاَعـ الظزاثغ ؤم٨ىت ٖلى اجخٗٝغ
٠ الخًوع  ٨ٌٗـ ٦ما          

ّ
ت للهُٜ اإلا٨ش ُّ  ؤإلاذ التي الٟاظٗت َو٫  الؿاعصة ؤا الصخهُاث لؿان ٖلى ؾواء الاؾخٟهام

ت ؤؾئلت مجملها في اهي بالٗغا١، ًّ  اعص ما طل٪ مً لها، قاُٞت ؤظوبت ٖلى الٗشوع  اإلادضاصة ب٣ضعاجه ال٣ٗل ٖلى ٌؿخٗصخي اظوص

ت ألا٦بر الٟضاء هدً إلااطا)...( الخغاب؟ َظٍ مؿبب َو هللا َل" ٖاص٫ لؿان ٖلى  ال٨غص، ٞٗله الظي ما االؿالم؟ للخٍغ

ضًون، (  ")الٗغا٢ُون؟ الؿوعٍون، الؿّىت، الكُٗت، الكب٪، اإلاؿُدُون، ألاًٍؼ
ت بدمولت حك٨ُله في ال٩اجبت حؿخٗحن خُض للوا٢٘، ال٣اجمت الهوعة لخجااػ  العجاثبي اإلاؿخوى  ًإحي اإلاىُل٤ َظا امً          ُّ  ز٣اٞ

 الترار ا٦ظا..( به٩ي هُضابت، ٖكخاع، ؤؾُوعة)  الجهٍغً بحن ما لبالص االضًجي ألاؾُوعي الترار مً جمخذ اإلاكاعب مدكٗبت

 البٗض ٖلى ٖم٤ُ ااقخٛا٫ الضاللت ب٨شاٞت اإلا٣ام َظا في اللٛت جدؿم ٦ما ،...(الخىا خ الٗظعاء، اإلاؿُذ،)  ٖامت بهٟت ؤلاوؿاوي
 ٖم٤ُ قٗغي  وسج في اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى للٟهو٫  الاٞخخاخُت الخُاباث جغص بط اإلاٗهوصة اؾخٗماالتها ًٖ ججزاح خُض ؤلاًداجي،

                                                           

  ٔ.ٚٔادلرجع نفسو، ص-
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ا زاللها مً جىدذ بال٩اجبت ا٦إوي
ًا
ا ٖاإلا ت االخب الؿالم ب٣ُم ًدؿلر ظضًضًا ُّ  ؤن صان  ااإلاوث، االضماع الخغب مواظهت في اؤلاوؿاه

 التي)...(  الخظٝ ٞى٣اٍ للخُاب، اإلاًمغة االغؾاثل اإلاٗاوي جدضًض في الٟاٖلت اإلاكاع٦ت للمخل٣ي جدُذ بط الخل٤ بؿلُت جىٟغص
لُت َا٢اجه الؾخدًاع ال٣اعت  ٌؿخٟؼ الظي اإلاؿعى َظا ٖلى صلُل اإلا٣اَ٘ بٌٗ في مبشوزت جتر٦ها  ما ب٩ل مسخل٠ هو في الخإٍا

. مٗجى مً ال٩لمت حٗىُه
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ىس  ؤدب في السىسٍة الشخفُة  :وهِسخي َص

ٌ  لىهجا"و" حشة مذسظة ًىمُات"  ـ ؤهمىرحا ـ" والغى
ف  معاِذًة ، كعم  اللغة  وألادب  الّشبي، كُاط  لىذة.ؤ ظىق ؤَشاط ـ الجضاثش  –حامّة  محمذ  الؽٍش

 

 

 ملذمة

ت الشوعة حك٩ل سُت اإلالخمت َظٍ ناعث ختى باؾخمغاع، ألاصباء مىه ًجهل ًىًب ال مُٗىا الجؼاثٍغ  اإلادغ٥ الخاٍع
 مخىاَُت بض٢ت ،اعنضث الشوعة ؤخضار م٘ باؾخمغاع الجؼاثغ في ألاصبُت الخغ٦ت جٟاٖلذ ،ل٣ض ؤلابضإ ؤا ال٨خابت لٗملُت ألاؾاؽ

ُمىت اخغمان اباؽ ٣ٞغ مً الكٗب ٖاهاٍ ما ت ،َا  اؾُاؾتها الجاثغة ب٣واهُجها ألاهٟاؽ اؤزمضث الخىا١ ي٣ُذ اؾخٗماٍع
 صاعسخي ؤخض ٌكحر الؿُا١ َظا ،افي اآما٫ آالم مً ًدمله ما ب٩ل الوا٢٘ لهظا ٖا٦ؿت مغآة ألاصبُت اإلاًامحن ،ٞهاعث الٗضااهُت

:  ؤن بلى الٗغبي ألاصب

جي بالوي٘ از٣ُت نلت طاث ألاصبُت الخغ٦ت»   َمومها انضى ألامت، يمحر صاثما ألاصًب ٧ان ٣ٞض االاظخماعي، الَو
موخها، مٗاهاتها ًٖ اإلاٗبر الؿاجها اآمالها، ٗغى ٖموما، جل٪ ُٞباع٥ ٞحها، االكغ الخحر ظواهب ًغنض َا ضًجها بهظٍ َا  ٚالبا ٍا

ىه، ا٦غامت ٦غامخه، انون  ؤلاوؿان ؾٗاصة بلى صاُٖا)...(   التي اإلاهاصعة ؤؾالُب ا٧ل اال٣هغ الٓلم ؤق٩ا٫ ل٩ل ٖضاءٍ مٗلىا َا
ت لها جخٗغى ان ألاٞغاص خٍغ .   « األاَا

ت الشوعة ؤزغث الك٩ل بهظا حن ال٨خاب ظمُ٘ في الجؼاثٍغ لذ الجؼاثٍغ ضَم ؤزُلتهم في جسخلج ْا  اابخ٩اعا، ببضاٖا اجٍؼ

ُت ٨ًدؿب ال ألاصبي الٗمل ناع ختى»  ٩ًاص ال الشوعة، َظٍ ْل هلٟي طل٪ ٧ل ؤظل مً  الشوعة ظؿغ ٖبر باإلاغاع بال اظوصٍ قٖغ

حن، ال٨خاب مً ٧اجبا ًؼاًل ظا ، « ٖابغا جإزحرا ُٞه ًازغ مً امجهم الخإزحر، ؤقض ُٞه ًازغ مً ٞمجهم الجؼاثٍغ  به ؤقاصث ما َا
 َظا في ٌؿاَم ؤن للٟىان البض اخضَم، اإلااعزحن ب٣لم جون٠ ؤن ًم٨ً ال الكٗب زوعة»  ؤن جغى  بط ال٣لمااي  ؾهحر الض٦خوعة

.  « الون٠

ُت ٢ٟؼة الؿبُٗيُاث ٞترة في الجؼاثغي  ألاصب ا٢ضقهض  حٗامل مً مجها ٦شحرة، ؤصبُت شخهُاث ٞخإل٣ذ ا٦مُت، هٖو

م خضاص مال٪ ًاؾحن، ٧اجب صًب، مدمض مشل ٦خاباجه في الٟغوؿُت باللٛت حَر االء...  ٚا  مً ااٞغا خٓا اؤزظاا نُتهم طإ ٢ض َا

                                                           

 . ٕٙ، صٜٜ٘ٔ، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، (تأرخيا، وأنواعها، وقضايا ، وأعالمها)عمر بن قينة، يف األدب اجلزائري احلديث  .1
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م مً ؤ٦ثر الٗغبي الٗالم في االاَخمام الكهغة اع، الُاَغ مشل مً إلبضاٖاتهم اؾُلت الٗغبُت اللٛت اجسظاا ممً ٚحَر  ٖبض َا

. بوظضعة عقُض َضا٢ت، بً الخمُض

: آلاحي الؿاا٫ ؤطَاهىا بلى ًدباصع اإلاىُل٤ َظا امً

موم آالم ًٖ بهض١ ٌٗبر الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خوب الجؼاثغي  ألاصب َل   ؟ الجؼاثغي  الكٗب َا

 بٗضم ألانُل ألاصًب ٌكٗغ الهظا ال٣ومُت باللٛت بال ًخم ال الخ٣ُ٣ي ؤلابضإ ؤن»  بلى االى٣اص الضاعؾحن بٌٗ ًيبه
ُضة ٖال٢ت َىا٥ ألن ؤظىبُت، بلٛت ؤلابضإ ٖلى ال٣ضعة  خضاص مال٪ ٞةن الظل٪. اج٣الُضٍ اؤ٩ٞاٍع امكاٍٖغ اإلاجخم٘ لٛت بحن َا

ا، ؤصبا لِـ بإهه ؤظاب بالٟغوؿُت اإلا٨خوب الجؼاثغي  ألاصب ًٖ ؾئل ٖىضما ت اَخماماث طا ٞغوسخي ؤصب بهه ظؼاثٍغ .  « ظؼاثٍغ

وع  احّٗض  ت ألاؾماء مً اهِسخي َػ  ماصة االشوعة الىًا٫ مً اجسظث خُض اليؿوي، ؤلابضإ ٖالم في الباعػة الجؼاثٍغ

ت ٧اجبت ؤا٫  اهي إلبضاٖاتها، زهبت  ًضع لم»  الكاَئ بيذ الغخمً ٖبض ٖاجكت الض٦خوعة خ٣ها في ٢الذ الٗغبُت، باللٛت ظؼاثٍغ
ت ال٩اجبت ؤن بسلضي ـــُىْضعةـ َظا ا٢ُل.  « اإلاضى َظا بلى الٗغبي ٢لمها جمل٪ الجؼاثٍغ  ألؾباب  وؿاثُت بإ٢الم وكغث التي ال٨خاباث لـــِ

  .مٗغاٞت

  ؟ ألاصبُت هخاظاتها ؤَم اماهي ؟ ألاصًبت َظٍ ج٩ون  ٞمً

 ألادًبة حُاة ًِ هبزة -1

ذ وكإث ،1936 ؾىت ٢ؿىُُىت مضًىت موالُض مً اإلاٗل٣ت الجؿوع  ابىت بازخهاع بجها ٖغ  الخغ٦ت ْل في اجٖغ
غ خغب ازال٫ ٢بُل الوَىُت الخغ٦ت مىايالث مً اااخضة باصٌـ، بً الخمُض ٖبض الٗالمت عاثضَا ٧ان التي ؤلانالخُت  الخدٍغ

ش في اػٍغة اؤا٫  ال٨برى، خحن خ٣ُبخحن اؾخلمذ خُض اخضًشا، ٢ضًما عبما الجؼاثغ جاٍع  اػٍغة زم للتربُت اػٍغة: الخوالي ٖلى اػاٍع

غ عثِؿت اؤا٫  الاظخماُٖت، للخماًت ذ وؿاثُت، مجلت في جدٍغ ُت مىبرا لخخسظَما   االخٗلُم الصخاٞت مجالي في اهسَغ  ؤٞغاص لخٖو
ت به االجهوى اإلاجخم٘، ً ؤًٞل، ٚضا مؿدكٞغ ت ؤ٦ثر ٩ًون  لَو . ااوٗخا٢ا اجدغعا خٍغ

ت لها نضعث خُض االغااًت، ألاصبُت ااإلا٣الت ال٣هت لِكمل هخاظها حٗضص :  بٗىوان ؤالى ٢ههُت مجمٖو

. 1967 الىاثم الغن٠ُ -

 .1974 آلازغ الكاَئ ٖلى -

                                                           
 .ٔٗٔ، ٓٗٔ، ص ٕٛٓٓالشخصية الدينية يف روايات الطاىر وطار، دار الشروق للنشر والطباعة، اجلزائر : بن جدو موسى . 1
 .٘انظر ادلقدمة، ص " على الشاطئ اآلخر " ر ونيسي ذكرت بنت الشاطئ ىذا القول يف مقدمة اجملموعة القصصية لزىو . 2
 .ٜ، ص ٜٕٓٓأعمال زىور ونيسي، اجمللد األول، دار ىومة، اجلزائر، : زىور ونيسي . 3
 www.alhewar .orgولالستزادة انظر ادلوقع االلكًتوين . ،غالف الكتابٕٚٓٓ، موفم للنشر ،اجلزائر ،( قصص:)الظالل ادلمتدة : زىو ونيسي . 4
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 بلى مجها الظاجُت الؿحرة بلى ؤ٢غب الى٣اص ٖضَا االتي 1978 ؾىت الهاصعة"  خغة مضعؾت ًومُاث"  الغااثُت با٧وعتها ؤما
 قٛلذ خُض خُاتها مغاخل مً مهمت مغخلت جٟانُل ألاصًبت ٞحها حؿغص اا٢عي، بُاب٘ ؤخضاثها احؿمذ ٣ٞض  الغااجي الٗمل

وع  بوا٢٘ بخؿاؽ ٖلُه ؾُٛلب»  الٗمل َظا ًخهٟذ امً بالٗانمت"  نالمبي بخي"  خغة مضعؾت في مٗلمت مىهب  اهِسخي َػ
كٗغ ؤمامه، ًغاَا خ٣ُ٣ت ا٦إهه امطخى الى الظي  ما ٧ل مً ألاالى ههونهم في ًىُل٣ون  ال٨خاب ٞٛالبُت طَىه، في مازلت بها َا

اث، بخل٪ الظا٦غة لش٣ل عبما الصخهُت بدُاتهم ًخهل  ؤٖماله في الش٣ل طل٪ مً للخسلو ٌؿعى ؤن ٧اجب ل٩ل ٞالبض الظ٦ٍغ

 . « الخسُُل بمل٩اث الخ٣ا حكُٛلها ٖلى لُٗمل مل٨خه ٞخخُهغ ألاصبُت

 الٗمل َظا زال٫ مً ؤبغػث خُض"  االٛو٫  لوهجا"  الشاهُت عااًتها ظضًض، بًضاعي ٖمل لؤلصًبت نضع 1994 ؾىت افي

 الىهوم لهظٍ ٧اهذ ل٣ض. الغظل صاع  مً اؤَمُت خٓا ؤ٢ل ٩ًون  ؤن ًيبػي ال الوَىُت ال٣ًُت ؤظل مً اإلاىايلت اإلاغؤة صاع  ؤن
ت ٦ك٠ في ٦بحرة ٞاٖلُت   .الاخخال٫ ٞترة ببان الجؼاثغي  الٟغص مٗاهاة اببغاػ الاظخماُٖت الو٢اج٘ اان٠ احٍٗغ

ال٢ت"  االٛو٫  لوهجا" ا"    خغة مضعؾت ًومُاث"  عااًت صازل الشوعٍت الصخهُت ؤبٗاص لخ٨ك٠ الضعاؾت َظٍ جإحي  ٖا
سُت خغ٦ُخه في الخاعجي باإلادُِ الصخهُاث َظٍ ت الظاث»  ؤن باٖخباع الاظخماُٖت الخاٍع  اظوصَا مبرع ٣ٞضث الجؼاثٍغ

ٗالُتها، ا، ٞا ت الصخهُت َمـ اإلاؿخٗمغ اؾتهضٝ خحن اطل٪ ااؾخمغاَع  الشوعة ٩ٞاهذ. الٟغوؿُت الظاث في بةطابتها الجؼاثٍغ

ت ٍغ .  « طاجه بخإ٦ُض الجؼاثغي  لئلوؿان ؾمدذ التي الوؾُلت بمشابت الخدٍغ

وع  اؾخٟاصث ٠ُ٦ ا ؟ ٖجها نضعث التي الغئٍت اما الصخهُاث؟ م٘ الىهحن َظًً في الغااثُت حٗاَذ ٠ُ٨ٞ  َػ
غ مجا٫ في الشوعة مً اهِسخي  ؟ ؾواء خض ٖلى االغظل اإلاغؤة بُولت جهٍو

ا الدؿائالث َظٍ ًٖ ؤلاظابت ا٢بل حَر . الشوعٍت الصخهُت مٟهوم جدضًض -بضء طي باصت –بىا ًجضع ٚا

  السىسٍة الشخفُة -2

اث٠ ٧ل خوله جخمدوع  الظي الٗالم» :هي الٗام بمٟهومها الصخهُت ؤن مغجاى اإلاال٪ ٖبض ًغى   االهواظـ الْو
 هي بجها زم...  الخحر طل٪ ؤا الكغ َظا إلٞغاػ جخٗغى طاجه الو٢ذ في اهي خضر، ؤا ٞٗل اإلاٟهوم بهظا ٞهي...  ااإلاُو٫  االٗوا٠َ

ا حؿغص التي ا ؾغص ٖلحها ٣ً٘ ؤا لٛحَر .  « ٚحَر

 الوا٢٘، ؾلبُاث بها ًداعب اؤ٩ٞاعا مًامحن اخملها الغااجي زل٣ها هماطط» ًٖ ٖباعة ٞهي الشوعٍت الصخهُت ؤما
 ْغاٝ بلى اال٨بذ الؿُُغة ْغاٝ امً ابوؿاهُت، جٟخدا ؤ٦ثر ؤزغى  خالت بلى الاوٛال١ خالت مً الوا٢٘ بهظا الاهخ٣ا٫ ٢هض

ت .  « ااإلاؿاااة الخٍغ

                                                           
ال زال ىذا األخَت َف يتفق منظرو األدب والنقاد بعد على حتديد مقبول دلفهوم السَتة الذاتية فيما إذا كان ديكن اعتبارىا جنسا أدبيا مستقال بذاتو، أم  . 1

السَتة الذاتية بُت وجع الذات ومتعة الكتابة، أعمال ادللتقى الدوِف : أنظر نور الدين سيليٍتلالستزادة . تتماىى ختومو، وفواصلو مع األجناس العائلية الواحدة
 .ٕٗٚالتاسع للرواية، منشورات وزارة الثقافة، ص 

  .www.alhewar.orgزىور ونيسي األديبة اليت ال تغيب ادلوقع االلكًتوين : عبد القادركنعان . 2

  .ٖٔ، ٕٔ، ص ٕ٘ٓٓ، دار الغرب للنشر والتوزيع، اجلزائر، (الطاىر وطار)البحث عن الذات يف الرواية اجلزائرية : حكيم أومقران . 3
 .ٚٙ، ص ٜٙٛٔالقصة اجلزائرية عبد ادلعاصرة، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : عبد ادلالك مرتاض . 4
 .ٓٚالشخصية يف الرواية اجلزائرية، اجلزائر، دط، دت، ص : بشَت بوجيرة زلمد . 5

http://www.alhewar.org/


ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 64 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 بلى زالله مً ٌؿعى امباصت عئى ًدمله اإلابضٕ، ًسخل٣ه ٞجي هموطط الشوعٍت الصخهُت ؤن الخدضًض َظا مً ًٟهم
ت، الٗبوصًت ؤهوإ قتى عاًٞت ٣ٖالها، مً ألا٩ٞاع لخىُل٤ الُا٢اث، جٟجحر  االخ٣الُض للٗاصاث االخىٕو الاؾدؿالم ؤا الاؾخٗماٍع

بت البالُت، ت ٖلى ًخإؾـ مجخم٘ بىاء في مىه ٚع . ااإلاؿاااة االٗضالت الخٍغ

مبر مً الٟاجذ زوعة اؾخُاٖذ ل٣ض  ااخضة صٞٗت حهب الكٗب ججٗل ؤن ؤلاوؿاهُت اؤبٗاصَا الاظخماعي، بٗم٣ها هٞو
 مخجهم الغااًت ٦خاب ظل مىه ًجهل ًىًب ال مٗحن بلى البُوالث َظٍ لخخدو٫  اهِٟـ، هٟـ مً ًمل٪ ما ٧ل بسخاء م٣ضما

. ااهبهاعا امدااعة ه٣ضا الخ٩اجي

"  االٛو٫  لوهجا" ا"       خغة مضعؾت ًومُاث"  عااًتي في الشوعٍت الصخهُاث ؤَم اؾخٗغاى ًلي ُٞما اؾىداا٫ 
وع  اإلابضٖت لؤلصًبت . اهِسخي َػ

 الىمىرححن في السىسٍة الشخفُة ثجلُات -3

"  حشة مذسظة ًىمُات"  في السىسٍة الشخفُة ثجلى 3-1

 الىًالي بزالنها زاللها مً ججؿض ٞغصًت، ججغبت ببغاػ بلى ؾاُٖت عااجي ٢الب في خُاتها مً مغخلت ج٣ضم ؤن ألاصًبت خاالذ

ؼة انُٟت اباًت ٖاجكت اػمُالتها، هي الشوعي  هٓغا االضتها حؿاهض ٧اهذ ألجها باهخٓام مٗهم حٗمل ج٨ً لم ألازحرة َظٍ) الٍو

(. بالجبل ألاعبٗت بزوتها اللخدا١

م مضعؾت" ألاا٫  الٟهل في اجدضًضا الغااًت، ؤخضار احكحر وع ) الهٛحرة الٟخاة َظٍ ؤن"  ؤهٟ٪ ٚع  لم التي( اهِسخي َػ
ا مً ٖكغ الؿابٗت جخجااػ  ه ال ٖمال جمتهً ؤن لها ٢ضع ؤي با٦غا، الخٗلُم بؿل٪ جلخد٤ ؤن لها ٢ضع ٖمَغ  الم جخٗلمه الم حٗٞغ
ضام، خ٨م بمشابت الكا١ الٗمل َظا ٞاٖخبرث الابخضاثُت، الكهاصة ٖلى خهولها بٗض اطل٪ جخمىه،  ما ؤن ؤصع٦ذ طل٪ بٗض ؤلٖا

مل ؾامُت  عؾالت ٌٗض جماعؾه  بضازلي ٢وة...  ؤبضا ال ؤ٢و٫  ؤن ؤظغئ  لم ال٨ً... »  ااخض آن في ااإلاجخم٘ الٟغص ًسضم هًالي ٖا

.  «...  مىه َغاب ال الظي االواظب... الواظب َو به ؾإ٢وم ما ؤوي حكٗغوي

 امً( بالٗانمت نالمبي حي) ٢هضًغي  قٗبي حي اؾِ الىًا٫ قٗلت خمل اإلاضعؾت في اػمُالتها ال٩اجبت اانلذ

 زم   ظاٞت مدغامت اخُاة ؤمُحن، بؿُاء اؾ٩ان خ٣حر، قٗبي حي في ٣ٞحراث اجلمُظاث البىاء، مخوايٗت مضعؾت زال٫
 ابجها، لخٗلُم ؤم جطخُت في ممشلت مشلها، اؤٚلى ٢ُمها، اؤعإ مٗاهحها، ؤؾمى الخُاة مً ؾخٗٝغ ج٨ً لم بإجها ال٩اجبت اؾخُغصث

 في َضٞا ؤنبذ الُٗاء ا٦إن الىدُجت، ًٖ ٌؿإ٫ ؤن صان  ٌُٗي مٗلم افي اإلاخسل٠، ال٨ٟغ يٍٛو ؤمام ابيخه لخٗلُم ؤب انموص

.  طاجه خض

 زُِ به ًداعب الظي الىاظ٘ الؿالح َو الٗلم بإن الُاغي بخؿاؾهم مً هاب٘ ألابىاء حٗلُم ٖلى آلاباء خغم بن
ت الظاث بطابت بلى االغامُت ، الضهِئت اإلاؿخٗمغ ت الصخهُت م٣وماث ٖلى ال٣ًاء بُٛت ، الٟغوؿُت الظاث في الجؼاثٍغ  ، الجؼاثٍغ

غابخه ب٣ُٗضجه الدكبض بًغاعة  الجؼاثغي  الٟغص لضى ؤلاخؿاؽ ُٞخٗم٤ ؤلاوؿاوي الؿلو٥ ًوظه ا الًماثغ ًخي ٞالٗلم . ٖا

                                                           
 .ٛٔ، ص ٔٓأعمال زىور ونيسي، مج  . 1
 .ٕٕادلصدر نفسو ، ص  . 2
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 مىٛل٣ت طَىُاث مً ؾاثضا ٧ان ما ٖلى زوعة طاجه خض في ٌٗض -الٟترة جل٪ في-البىاث حٗلُم ٖلى آلاباء بٌٗ اخغم
جوعا ؾٟوعا ُٞه اجغى  اإلاغؤة حٗلُم ،جمى٘ غاٝ ًٖ اجمغصا ٞا .  ألٖا

ُغؾت ٨ٞغي  ظموص مً ٖلُه ًىُوي  اما الباجـ الاظخماعي الوا٢٘ َظا ْل افي ت ،ٚا  الىًالي الضاع  ًبرػ اؾخٗماٍع
وع   زوعجىا صامذ ٖم٣ُحن،اما ابًماها ٨ٞغا اجدمل ٢ًُت  ناخبت ؤجها مجهً ااخضة ٧ل آمىذ ،٣ٞض اإلاضعؾاث اػمُالتها اهِسخي لَؼ

ٗت الخُٛحراث ظاءث ٣ٞض ٖم٣ُت اإلاجُضة  ؤها، هدوي ...  ااخض اججاٍ افي ٞجإة، ؤجذ الخُٛحراث ل٨ً» :    ألاصًبت ج٣و٫  امٟاظئت ؾَغ
ا اؤؾباب االغاح الىٟـ ا٦دكاٝ...  الا٦دكاٝ بهه اإلاىخٓغ، الخضر طل٪ بهه...  ؤٞٗل ماطا اؤخخاع ...  الوظوص َظا في اؾخمغاَع

...  ظضًضة اقغاٍ بم٣اًِـ ظضًضة هٓغاث خولي، اما خولي، امً هٟسخي، هدو ؤهٓغ اظٗلجي ٢ضًمت، هٓغة ٧ل بضص ؤمغ

.  « ظضًض مً ًولض ؤن ًم٨ً ؤلاوؿان ؤن ٞجإة اا٦دكٟذ

 ظضًض مً الض ،ا٦إهه الوظوص َظا في الخ٣ُ٣ُت عؾالخه ،ُٞضع٥ للخُاة هٓغجه احٛحر ؤلاوؿان بظاث ما حٛحر الشوعة بن
جي الوعي ،َظا ا الوَىُت ألا٩ٞاع بخُاء  بلى ؤصى الَو َؼ م احٍٗؼ  ا٢ضع ٢ًاء الاؾخٗماع بإن  باَلت اٖخ٣اصاث مً ؾاثضا ٧ان ما ،ٚع
 اإلاٛاًغة الىٓغة َظٍ ، الجؼاثغ في الًالت الٟغ١  ا الُغ٢ُت لها جغاط ٧اهذ التي طاتها ألا٩ٞاع ،اهي له الخهضي مً ظضاى  ال اؤن

 الخٗلُم، عؾالت اهي الخُاة في لها عؾالت ؤؾمى جإصًت ًٖ جخسلى ؤن صان  الؿُاسخي الٗمل  في لالهسغاٍ  ال٩اجبت صٞٗذ للوا٢٘
خطر غ لجِل الٗامت ال٣ُاصة بسخم اإلاسخومت الونوالث بضٞتر اخخٟاْها زال٫ مً الؿُاسخي وكاَها ٍا جي، الخدٍغ  اممطخي الَو

. للشوعة بمبالٜ ًخبٕر مً ٧ل باؾم انال انال ًمؤل اختى بُاى ٖلى الؿُاسخي اإلاؿاا٫ باؾم

و"  بُاهاث"  اؾم ًدمل ا٢تها الضٞتر ٧ان»  ضام بالٟىاء اخ٨ما...  الشوعي بالٗمل"  بُاهاث"  ٞٗال َا  ًدبجى مً ل٩ل اؤلٖا

  . الٗمل َظا

ضام خ٨م جدضث ،بل اإلاساَغ ألابُت اإلاىايلت َظٍ  جدضث ل٣ض  َظٍ ًضحها بحن اظضث بن خ٣ها في ًهضع ٢ض  الظي ؤلٖا
 في ظضًض ظهاػ... ظضًض مدغ٥ اإلاغؤة»   بن ، ظؿُمت جطخُاث مً ٢ضمً بما الجؼاثغ خغاثغ ل٩ل عمؼا بظل٪ ٩ٞاهذ. الونوالث

خهاب الايُهاص ؤهوإ ألبك٘ ،احٗغيذ الوؾاثل مً ؤم٨ً بما اصاٞٗذ ، ٖىُضا نموصا نمضث ٣ٞض... الشوعة مؿحرة  ا االٚا
 اإلاغؤة بها ج٣وم ؤن بداظت ٧اهذ ؤزغى  مهام  ٞةن  الشوعة مٗاع٥ ٢ُاصة في  الغثِسخي بالضاع  ٣ًوم الظي َو الغظل ٧ان ،ابطا ال٣خل

   .«لىٟؿها عؾمخه الظي اإلاضى في ؤَضاٞها جد٤ُ٣ لدؿخُُ٘ الشوعة ج٨ً لم الخٗاان  َظا زىاثُت ابضان  اإلاغؤة ٚحر بها ج٣وم ال ،ا٢ض

 اليؿاثُت بالصخهُاث ًمخلئ الؿغصي اإلاتن َظا ؤن الغااًت،ٞىالخٔ مويٕو ٖلى اإلاهُمىت هي اإلاغؤة هًا٫ جُمت بن

وع  الىًالي، للٟٗل اإلاخبيُت ( باًت ٖاجكت، نُٟت، زانت بهٟت اإلاضعؾت في اػمُالتها) ٖامت بهٟت للمغؤة مىدذ اهِسخي َٞؼ
 صان  جدو٫  ؤن ًم٨ً مخجبرة َاُٚت ٢وة ألي مخدضًاث اإلاوث، حهبن ال مىايالث ٞهً ااضخت بسهونُت اؤبغػتهً ٦بحرة ؤَمُت

. الشوعي لٗملهً موانلتهً

 خحن بلى اعٞٗذ االلؿان، ال٣لب َهغث الشوعة ٢بل، مً اإلالػى ااظوصَا ٢وتها اإلاغؤة مىه اؾخمضث ًيبٕو الشوعة بن» 
ذي، اصاعَا اإلاغؤة ججاٍ امتزمخت مٍغًت اطَىُاث ؤ٩ٞاع مً ؾاثضا ٩ًون  ؤن ًم٨ً ما ال صعبا ٧ان الشوعة صعب الخاٍع  لم اقا٢ا، ٍَو

                                                           
 .ٖٙادلصدر نفسو، ص  . 1
 .ٖٙادلصدر نفسو، ص  . 2
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اص الٟجاط في الغظل، امؿم٘ مغؤى ٖلى لخٓت ٧ل في ٧اهذ لخٓت، ٖىه اإلاغؤة حٛب ُاء، ؤعى اإلاغؤة...  االسجون  ااإلاىافي االَو  ٖا
ت اإلاغؤة .  «خٍغ

ض التي للمغؤة حي مشا٫ بإجها نُٟت ػمُالتها بخضى ألاصًبت جه٠  اعٚم لي باليؿبت ٧اهذ الظل٪... » :ج٣و٫  ج٩وجها ؤن جٍغ

ض التي اإلاغؤة لخل٨م خُا مشاال ؾىواث، بٗضة بال ج٨بروي ال ؤجها  لخٗلُم مضعؾت ايمخىا ألا٩ٞاع، َظٍ مٗا ظمٗخىا...  ؤ٧وجها ؤن ؤٍع
ىاث اؤاظضجىا...  ااخضة، الٗغبُت ت، ج٩ٍو  مً ٢ُٗت ٞإنبدىا...  لٓاَا في بىا ٞةطا...  الشوعة اظاءث ااخضة، ااظخماُٖت خًاٍع

ا ت، ٖىٟا، ظمَغ .  « اؤمال اخٍُو

 مً الىٕو طل٪ مً ٧اهذ... »  بإجها نُٟت اإلاىايلت نض٣ًتها زها٫ ألاصًبت جبرػ الغااًت، مً آزغ موي٘ افي

 جضعؽ اهي بٗضَا، ؤا باإلاضعؾت، الشوعة بضاًت في جضعؽ اهي ؾواء ٩ٞاهذ...  شخيء ٧ل ٣ً٘ ٧اَله ٖلى ؤن ًخهوع  الظي اإلاىايالث،
 ٞضاثُت ؤا اظخماُٖت ٖملُاث مً...  بلحها ًو٧ل ما ب٩ل لخ٣وم ظهضَا، في ما ٧ل جبظ٫ ٧اهذ...  الخي مغا٦ؼ ؤخض في االخضبحر الخُاَت

 ْغاٞها اال مغيها، ال طل٪ مً ًمىٗها لم...  الغمؼ ا٦إجها...  اال٨بحر الهٛحر  ًلٟٓه اؾمها...  الجمُ٘ لضى مٗغاٞت... 

ت، االضَا ؾلُت اال الاظخماُٖت، .  «...  ألاخوا٫ مً ٦شحر في اإلاخُٞغ

 صاع  ٣ًل ،اال طاجه خض في َضٞا ؤنبذ الُٗاء ا٦إن م٣ابل، بال ُٖاء خضاص، بال ُٖاء للُٗاء، عمؼا نُٟت ٧اهذ ل٣ض
ؼة ٖاجكت  خغ٦ت مؿاع في امازغة ٞاٖلت ٢وة ٞإنبدً امماعؾت، ٨ٞغا الشوعة ظمُٗا اٖخى٣ً ٣ٞض نُٟت، صاع  ًٖ اباًت الٍو
ت اإلاغؤة ه٣كذ ل٣ض االخدغع، البىاء  البُولت في مشل مًغب ناعث ختى االىًا٫ ال٨ٟاح  جل في  طَب مً اؾمها الجؼاثٍغ

.   بوخحرص ظمُلت طل٪ ٖلى مشا٫ ازحر-ؾواء خض ٖلى –االٛغبي الٗغبي لئلٖالم زهبت ماصة ؤنبدذ ،بل االصجاٖت

 حسجُل ٌؿخ٨ملً ختى الجؼاثغ لهوث لُلت ٧ل ٌؿخمًٗ ؤن اإلاضعؾت في اػمُالتها هي اج٣ٟذ ؤجها ألاصًبت اجظ٦غ
جي اليكُض  الشوعة إلطاٖت الاؾخمإ لهٗوبت هٓغا للُالباث، لخل٣ُجها ًصدخجها زم ألابُاث ًجمًٗ ًلخ٣حن ٖىضما زم بِخا، بِخا الَو

.  الكٗب ألؾمإ ؤلاطاٖت جهل ال ختى ٖغ٢لت مً الاؾخٗماع ًضزله بما

جي اليكُض جدُٟٔ بن ا اإلاهام َظٍ ٩ٞل الُالباث هٟوؽ في الشوعة خماؽ ًظ٧ي الَو حَر  ؤ٦ضث ما يمً جىضعط ٚا

:          ًلي ما اليؿاثُت الخغ٦ت بسهوم ُٞه ظاء االظي الهومام، ماجمغ جونُاث ٖلُه

 ابؾٗاٝ اتهُئت ااإلاسابغاث، الاجها٫، اؤٖما٫ الجِل نٟٝو في الخماؽ عاح بط٧اء امهمتها اليؿاثُت الخغ٦ت» 
.  «...  ااإلاٗخ٣لحن الكهضاء ٖاثالث

                                                           
رات وزارة ىذا الكالم ىو عبارة عن تصريح أدلت بو زىور ونيسي عندما حاورهتا رللة العريب، انظر زلمد حسُت طليب وزىور ونيسي، رللة العريب، منشو . 1

 . اإلعالم، الكويت
 .٘ٚ، ص ٔٓأعمال زىور ونيسي، مج  . 2
 .ٙٚادلصدر نفسو، ص  . 3
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جي، اليكُض جدُٟٔ ظاهب بلى ا٦ً  ازُاَت بخٟهُل ٣ًمً الخي في اإلاخواظض الخُاَت مغ٦ؼ في الو٢ذ ٣ًًحن الَو

جي الٗلم ؼاث الهض٣ًاث مً ااخضة ٧ل ٦بحرة، ٢ُ٘ زالر ال٣ماف ٧ان) الَو  جدًحرا.  (الشالر ؤلواجها مً لوها حٗالج الٍٗؼ
. 1960 صٌؿمبر إلآاَغاث

وع  جظ٦غ نُٟت ٖلى ال٣بٌ ؤل٣ي اإلآاَغاث، َظٍ اهُال١ ابٗض  اؾدى٣ُذ ٖىضما» :ؤهه الغااجي مخجها في اهِسخي َػ
 ٢اصاا الظًً بٌٗ ؤؾماء مجها ٌؿخل ؤن خاا٫  الظي للًابِ ٢الذ الشاهُت للمغة مؿوؽ بجي مٗخ٣ل في...   جً مً م٘ نُٟت

:  اإلآاَغاث

.  « ؤخض ٢ُاصة صان  جٓاَغ الكٗب ٩ٞل بابا، بابا، ألابواب اص٢وا...  الخي بلى اطَبوا

 ٖملُا ججؿُضا بال ٩ًون  ؤن ٌٗضا ال اإلاضعؾت ؤؾواع صازل -هًالُت ؤٖما٫ مً –اػمُالتها هي ألاصًبت جماعؾه ما بن

 ٢ض اإلاىايلت َظٍ اؤن الؾُما -باصٌـ بً الخمُض ٖبض الٗالمت االٗغابت ؤلاؾالم قُش –ؤؾؿها التي ؤلانالخُت الخغ٦ت إلاباصت
ذ وكإث ٖغ ضٍ الظي ؤلاوؿان: ألن الخغ٦ت، َظٍ ْل في اجٖغ جٗله باصٌـ، بً الخمُض ٖبض ًٍغ  َو ؤلانالحي وكاَه مدوع  ٍا

ازغ الوا٢٘،  ٌِٗل الظي ؤلاوؿان خإزغ ٍا  حٗمحر مً ألاعى في الاؾخسالٝ م٣خًُاث مً طل٪ ٧ل في مىُل٣ا اجُوعاجه، بإخضازه ٍا

.  الٗض٫ اب٢امت الخ٤ اوكغ اجدًحر

 م٣وماث ٖلى اإلاداٞٓت في بضاعَا ؤقاص ٣ٞض الخُاة، نىاٖت في ٞاٖل ٦ٗىهغ اإلاغؤة باصٌـ ابً ٌٟٛل لم... » ا
 اإلاغؤة اوؿُا١ مً اخظع امباصثه،  ٢ُمه ٖلى اإلاداٞٔ ا بإعيه اإلادكبض بضًىه اإلاٗتز اليلء جيكئت زال٫ مً الوَىُت الصخهُت

.  « اجش٣ُٟها حٗلُمها بذجت اؤنالتها ٢ُمها ًٖ ؾلخها بلى الهاصٞت ٞغوؿا مسُُاث اعاء

 قٛل بط الخ٩اجي، إلاخجها الغثِـ اإلاغظ٘ ااٖخبرجه الوا٢٘ مً ٞاهُل٣ذ زُالُت، مجها ؤ٦ثر اا٢ُٗت ألاصًبت ٧اهذ ل٣ض

جي اإلاًمون  . الغااًت َظٍ مؿاخت مً ااؾٗا خحزا الَو

وع  ٞالتزام  بالواظب بخؿاؾها مً هابٗا التزامها ٧ان ما ب٣ضع جُاع اعاء اهجغاٞا لِـ الوَىُت، ب٣ًُتها اهِسخي َػ

جي  خُض"  ألاصب ما"  ٦خابه في ؾاعجغ ٣ًهضٍ الظي اإلاٗجى ٌكبه ؾالخا ًمشل الظي.  ال٣لم بمؿاالُت ابًماها األازالقي الَو

ب له ٩ًون  ؤن ُٞجب ًهوب ؤن ال٩اجب ازخاع بطا» :٣ًو٫  ب ال ؤَضاٝ، بلى ًغمي عظل جهٍو  الهضٞت، ؾبُل ٖلى َٟل جهٍو
. «...  الضاي  بؿمإ الؿغاع ؾوى  ٚغى اصان  الُٗىحن، مٛمٌ

وع  حٟٛل الم ا ظاهب بلى اهِسخي َػ َغ  مً الٟاجذ زوعة ؤػالذ ٣ٞض -الغظل صاع  ببغاػ –مظ٦غاتها في اإلاغؤة هًا٫ جهٍو
مبر غ في ااإلاخمشل اإلا٣ضؽ الواظب ججاٍ بُجهما اإلاوظوص الٟغ١  هٞو ً جدٍغ . الَو

                                                           
  .ٕٓٔأعمال زىور ونيسي،  ص  . 1
 .ٕٙٔ، ٕ٘ٔادلصدر نفسو، ص  . 2
  .ٕٕٔ، ص ٕٓٔٓاجلزائر،  ، دار األمل للطباعة،(ومنهجو يف الدعوة واإلصالح)عبد احلميد بن باديس : عمار بن مزوز . 3
 .ٕٗٔادلرجع نفسو، ص  . 4
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برػ  انٟخه االظي اإلاضعؾت مضًغ"  اإلاضًغ"  شخهُت زال٫ مً الغااجي الخُاب َظا في للغظل الىًالي الضاع  ٍا
 في الصخهُت َظٍ ًٖ مٟهال خضًشا اهجض. خماؽ في ًخدضر ًخدضر ٖىضما الجضًت، مٍٟغ مدترم، شخو بإهه ألاصًبت

.  " 1955 ٖام عبُ٘"  ب ااإلاوؾوم الغااًت مً الشاوي الٟهل

اث لجم٘ اإلاضعؾت صازل خٟل ب٢امت اإلادلُت الجمُٗت ؤًٖاء م٘ ابالخٗاان  االؼمالء اإلاضًغ ؤعاص ٣ٞض  ًدؿجى ختى الخبٖر
 ألجهم الٛىُت الصخهُاث بٌٗ اؾخضٖاء ٖلى -الجمُٗت ؤًٖاء ؤخض خؿب –مخو٠٢ الخٟل َظا اهجاح اإلاسجض ؾ٠٣ بىاء لهم

ً اخضَم ، ٖلى ال٣اصٍع ا بغهامجا الخٟل إلهجاح اإلاضًغ ٞا٢ترح الخبٕر  لبٌٗ البُولي الضاع  جبرػ) ال٩اَىت مؿغخُت ًًم زٍغ

 الغاَىت، للٓغاٝ اال للخٟل، ال جهلر ال ألجها  اإلاؿغخُت َظٍ ٖغى بكضة عاًٞا الجمُٗت ًٖو ٣ٞاَٗه ،(الجؼاثغ ٖٓماء
ًل و اإلاضًغ اؤظابه...  صًيُت ؤا ٩ٞاَُت مؿغخُت ٖغى ٞا ت، مؿغخُت بن» :٢اثال امخٗايه ًسٟي ال َا  ٖغيها اعاء ٨ًمً ال عمٍؼ

 ؤًًا ال٨ىىا الٗغبُت االلٛت الضًً لخٗلُم ٦دهً اإلااؾؿت ٖلى ٚحرج٪ ه٣ضع بهىا ااإلاسجض، اإلاضعؾت اؾالمت ؤمً ٖلى زُغ ؤي

.  « الوا٢٘ وِٗل ؤن ًجب...  ألاخضار هجاعي  ؤن ًجب

ضاص اجم اث، اظمٗذ اإلاضًغ، ا٢ترخه الظي بالبرهامج للخٟل ؤلٖا  اإلاضعؾت مضًغ اٖخ٣ا٫ جم»  الخٟل اهتهاء ابٗض الخبٖر
 طل٪ ٢بل اإلاسجض في جل٣ى ٧اهذ التي الجمٗت ازُب الخٟل، بغهامج ًٖ ألاا٫  اإلاؿاا٫ ٧ان ألهه الٟغوؿُت الؿلُاث َٝغ مً

.  «األا٦بر ألانٛغ الويوء موايُ٘ ًٖ جسغط ٧اهذ االتي

 مً ٖكغة ًجٍغ الضازلُت بمالبؿه ال٣ضمحن، خافي الغؤؽ، ٖاعي  ؤٖؼ٫  عظال»  ٧ان بإهه اٖخ٣اله لخٓت ال٩اجبت اجه٠

ــــاص١ خضًضًت، ازوطاث ٧ا٦ُت بمالبـ ؤقضاء الغظا٫ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا٢ض اإلاٗخ٣الث اخض بلى اإلاضًغ اا٢خُض.  « انضٍع ْهٍغ هدو موظهت ابىــ
اث ٧ل اعٚم اؾخمغ زم الخٗظًب ؤهوإ ؤبك٘ بلى حٗغى  حٗلُم في الىًالُت مهمخه موانلت في السجً ؤؾواع صازل الًَٛو

. ؤخضَم َٝغ مً ػمالثه م٘ ألاظىبُت اللٛت ًخل٣ى طاجه الو٢ذ في َو ا٧ان اإلاؿاظحن، لؼمالثه الٗغبُت

 حي في مهترثت احجغاث ٢ضًمت بمىايض ااإلاجهؼة البؿُُت اإلااؾؿت َظٍ باإلاضعؾت اإلاىٍو الضاع  ؾب٤ مما ًخطر

ىٟواهه، اإلاؿخٗمغ ُٚغؾت( مضعؾاث مضًغ،) اإلاخ٩امل بُا٢مها جخدضى ؤن اؾخُاٖذ -ال٩اجبت حٗبحر خض ٖلى –٢هضًغي  قٗبي  ٖا

ت ؤبٗاصا ًدمل بنالخُا مكغاٖا ٖاج٣ها ٖلى ٞدملذ  ججٗل التي الٟلؿٟت جل٪»  الخٗبحر في باصٌـ ابً ٞلؿٟت م٘ ًيسجم جغبٍو
 لضى الضازلي الخٛبحر إلخضار ؾبُل اال الخًاعي، ؤلا٢إل مٗاصلت في ألاَم الٗىهغ ا٢ُمه امباصثه، اجهوعاجه بإ٩ٞاٍع ؤلاوؿان

.  « االخٗلُم بالتربُت ؾوى  ؤلاوؿان

وع  اإلاىايلت ألاصًبت اؾخُاٖذ ل٣ض ىا ؤن اهِسخي َػ ت اإلاضاعؽ بخضى ًٖ ظمُلت نوعا جٍغ  اهي الهامضة، الجؼاثٍغ
ت اإلاضاعؽ خا٫ ببراٖت ٞهوعث اإلاجُضة، زوعتها ٞخُل اقخٗا٫ لخٓاث حِٗل  بط آهظا٥ الخٗلُم اخا٫ الاخخال٫ ببان الجؼاثٍغ

ت خغب قً»  اإلاؿخٗمغ خاا٫  ا الٗغبُت اللٛت ٖلى ياٍع  –الٗغبُت االلٛت الجؼاثغي  الكٗب ٞغوؿت ؤمام ألا٦بر الٗاث٤ باٖخباَع

                                                           
  .ٕ٘ادلصدر السابق، ص  . 1
 .ٕٛادلصدر السابق، ص  . 2
 .ٖٔادلصدر السابق، ص  . 3
 .ٖٖ، ص ٔأعمال زىور ونيسي، مج  . 4
 .ٕ٘ٛعبد احلميد بن باديس ومنهجو يف الدعوة واإلصالح، ص : عمار بن مزوز . 5



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 69 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

لُه.  « ؤًًا للخ٨ٟحر آلُت بل ٞدؿب للخٗبحر ؤصاة لِؿذ -الاخخال٫ ٖىض  مدل از٣اٞتها الٟغوؿُت بخال٫ هي الٟغوؿت ٧اهذ ٖا
ون  ًيسخى ختى الجؼاثغ في از٣اٞتها الٗغبُت ؿخًُٗوا ال٣ومُت از٣اٞتهم لٛتهم -الؼمً بمغاع -الجؼاثٍغ  االش٣اٞت باللٛت ٖجها َا

 ؤَضاٞه جد٤ُ٣ مً ًخم٨ً لً» :ؤهه اإلاؿخٗمغ ؤ٣ًً ٣ٞض ؤلاؾالمي بمٗخ٣ضها از٣ُت نلت لها الٗغبُت لٛخىا صامذ اما.  « الٟغوؿُت

.  « الٗغبُت االلٛت ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضة: مٗا ألامٍغً ٦ال ٖلى ٢طخى بطا بال ممحزاجه ااؾخالب الجؼاثغي  الكٗب ب٣ٞاع بلى الغامُت

ت الصخهُت م٣وماث ٖلى لل٣ًاء الغامُت اإلاؿخٗمغ مسُُاث ال٨ً  الىسبت ،بًٟل بالٟكل باءث الجؼاثٍغ

ت ً ًٖ للضٞإ هموطظا ٧اهذ االتي احٗالُمه، ؤلاؾالمي بالضًً ااإلاخمؿ٨ت ٖغبُت ز٣اٞت اإلاش٣ٟت الجؼاثٍغ . الغاخُت ا٢ُمه الَو

ما٫ ًٖ خضًثها مٗغى في ألاصًبت حٟٛل الم   اإلاضعؾت ؤؾواع صازل اػمُالتها هي بها ج٣وم ٧اهذ التي الىًالُت ألٖا

ت ؤلاصاعة َٝغ مً مالخ٣ا ٧ان الظي ببغاَُم: مشل الخي ؤٞغاص بٌٗ به ٢ام الظي البُولي الضاع  ببغاػ مً ازاعظها،  الاؾخٗماٍع
. ؤمٍغ ٨ًك٠ ال ختى االدؿتر للخسٟي مىُٗا خهىا الخي مضعؾت مً ًخسظ ٧ان االظي

 هظ٦غ الشوعٍت، ؤظوائها اعؾم الغااًت، ؤخضار صٞ٘ في ؤؾهمذ شخهُاث ْهغث الشوعٍت الصخهُاث َظٍ ظاهب ابلى

ضع، مدمض، مهُٟى،: مجها م الخ٤، ٖبض ٢ٍو حَر ...  ٚا

مبر، مً الٟاجذ لشوعة االو٢وص الؼاص ٧اهوا الٗمغ م٣خبل في قباب َم ظمُٗا َاالء وع  ط٦غث هٞو  لخٓت  اهِسخي َػ

ٟاء، اع٢ت مهُٟى ٖلى ٖغيذ ٖىضما» :بإهه بٖضامهم  ؤٖغى...  مسُئ بإهه ااٖتراٞه جوبخه خالت في السجً بصاعة َٝغ مً ؤلٖا

ٗل...  ٖجها م...  اإلا٣هلت بلى الٍُغ٤ اؤ٦مال...  مشله ػمُالٍ ٞا وعي َا  الغئاؽ اؾ٣ُذ...  ألاهاقُض ؤلخان جدذ...  الهامت مٞغ
.  « جبدؿم ٧اهذ ؤجها ؤلامام الكُش لىا اؤ٢ؿم...  ألاظؿاص ًٖ مىٟهلت الجمُلت

 الباؽ خُاة ظهت مً ٞهوعث الشوعة، ٖم٤ في للٛوم زهبت ماصة الغااًت َظٍ شخوم مً ال٩اجبت اجسظث ل٣ض
ت اإلاغؤة مٗاهاة ٞحها جبرػ مكاَض ٢ضمذ ؤزغى  ظهت امً ال٣هضًغي، الخي ؾ٩ان ٌِٗكها ٧ان التي االخغمان  ْل في الجؼاثٍغ

 ٢ؿوة مضى ٞحها جغاءث ماإلات مكاَض ٢ضمذ ؤزغى  ظهت امً اإلاخسل٠ اال٨ٟغ البالُت، االخ٣الُض الٗاصاث ٖلُه حؿُُغ مجخم٘

ت نوعة ٩ٞل»  ابكاٖخه اإلادخل  مٗجى ا٧ل هٟؿُت، خالت احٗؼػ  جا٦ض زُالُت اؾخٗاعة ا٧ل خُت، خ٣ُ٣ت بلى خخما جغمؼ مجاٍػ
 ألابُا٫ شخهُاث جدغ٥ التي الٗم٣ُت ؤلاوؿاهُت االٗوامل الضااٞ٘ ًٖ الى٣اب ٨ًك٠ ؤن قإهه مً ٞلؿٟي ؤا ؤزالقي ؤا قٗغي 

.   « الغااًت في

وع  اؾخُاٖذ ل٣ض كتها حٛمـ ؤن اهِسخي َػ  بض٢ت لىا لخهوع   -الاخخال٫ ببان -اآالمه الجؼاثغي  اإلاجخم٘ َموم في َع
 مً ٦إهثى اإلاغؤة بها جسخو التي اإلاخإججت الٗاَٟت ابد٨م ظهت، مً خولها مً بأالم الُٟغي  إلخؿاؾها اطل٪ اإلاٗاهاة َظٍ حجم

. ؤزغى  ظهت
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 ٖلى اإلاهُمً الشوعة مويٕو ٌٗض االظي"  االٛو٫  لوهجا"  عااًت في الشوعٍت الصخهُاث ببغاػ ًلي ُٞما اؾىداا٫ 
. الغااجي الًٟاء َظا مؿاخت

ٌ  لىهجا"  سواًة في السىسٍة الشخفُة ثجلي 3-2 "  والغى

 ااإلاُىاء ال٣هبت حي بحن ا٢اجٗها اجضاع ( 1962-1954) الشوعة ٖمغ مً ؾىواث ؾب٘ في الغااًت َظٍ ؤخضار جتر٦ؼ

. الجؼاثغ بٗانمت

اناث في  باؾا الكٗب ؤاعر الظي الٛانب، الاخخال٫ ججاٍ الجؼاثغي  ؤلاوؿان مٗاهاة ال٩اجبت ظؿضث الجو، َظا بَع

ا خو ماعؾُل ط٦غ خُض الٗالم في مشُل له ٌكهض لم اجمؼ٢ا اظٖو ً"  ٦خابه في marcelle    agritou ؤظٍغ  اإلاىٓماث ؤن"  الجؼاثغي  الَو

حن باليؿبت الاخخال٫ ػمً الجؼاثغ في اإلاِٗكت مؿخوى  بإن»  ؤٖلىذ الضالُت .  « ٧له الٗالم في مؿخوى  ؤخِ ٌٗض للجؼاثٍغ

 بٗض زانت ؤخضاثها اجخُوع  الغااًت، َظٍ شخهُاث جخدغ٥ بالجغاح ااإلاشسً باآلالم، اإلاكب٘ الجو َظا ْل في
ً َظا ههغة ؤظل مً( اؤَٟاال اوؿاء عظاال) الجؼاثغي  الكٗب َب خُض الشوعة بغ٧ان اهٟجاع . الَو

ذ شخهُاث ًٖ ال٣هت َظٍ جخدضر ابٗامت  ها٫ آلازغ االبٌٗ مجها، اعي بٛحر ؤا بوعي الشوعي الٗمل في اهسَغ

. مجهم اهظ٦غ ًخمىاَا ؤن صان  الكهاصة

 بهٟٝو الالخدا١ اال الشوعي، الٗمل في الاهسغاٍ في  ًوما ٨ًٟغ لم باإلاُىاء، بؿُِ ٖامل( ال٣هت بُلت) مل٨ُت االض: محمذ -1
، اال الاهٟجاع َظا ؾبب ٌٗلم الم"  اإلاُىاء"  َؼ اهٟجاع ظغاء ٌؿدكهض ؤن ألا٢ضاع قاءث ال٨ً، اإلاجاَضًً  ضخاًا األن مهضٍع

 ٖمي اؾدكهض طل٪ اعٚم... » :ال٩اجبت ج٣و٫  اإلاُىاء، قهضاء ٖلحها ا٦خب ظماُٖت م٣برة في صٞىوا ظشض ؤقالء ٧اهوا الاهٟجاع

حٍر مدمض، غة، باب ٖما٫ مً ٚا م الجٍؼ ض ال لشوعة ا٢وصا ؾ٩ُوهون  بإجهم ًضعان ال َا .  « الو٢وص َلب ًٖ جخو٠٢ ؤن جٍغ

 قابت، جُل٣ذ خُاتها في جىجب لم الخي، خمام في َُابت حٗمل"  البهجت زالتي"  اؾم ال٩اجبت ٖلحها ؤَل٣ذ: الب جة العجىص  -2
ت ا٧اهذ الؿل بمغى اإلاخوفى ؤزحها ؤبىاء بتربُت ا٢امذ ضٍ إلاا جغاط ختى الىٓام عظا٫ اؾخٛلها الىاؽ، ظمُ٘ إلاؿاٖضة مخُٖو  جٍغ

ضٍ ما لخ٣و٫ ...  اليؿاء بحن الضاثم اجواظضَا لؿاجها، ااؾخٛلذ مواَبها، اإلا٣اامت اؾدشمغث" ٞـ الشوعة .  « ج٣و٫  ؤن اإلا٣اامت لها جٍغ

 ًٖوا ٞإنبدذ»  َظا في ٦بحرة عاخت هي ااظضث الشوعة، زضمت في ال٨ٟاءة َظٍ ااْٟوا العجوػ، َظٍ ٦ٟاءة الشواع اؾخٛل

ىضَا اإلا٣اامت، في صاثما .  « طل٪ جشبذ اقهاصاث ؤاعا١ ٖا

ٟخه عمؼ هي البهجت العجوػ  بن ت اإلاغؤة بزالم مضى لخا٦ض ألاصًبت ْا جها، الجؼاثٍغ  صعظت ٧اهذ مهما زضمخه في جٟاهحها امضى لَو

حها . الش٣افي مؿخواَا ؤا ٖا

:  هظ٦غ الغااًت بها جؼزغ التي ألازغى  الشوعٍت الىماطط امً
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، مً ٖكغة الؿاصؾت الؿً بٗض ًخجااػ  لم الٗمغ م٣خبل في قاب (الغااًت بُلت) مل٨ُت ق٤ُ٣ :سؼُذ -1  الٗمل في اهسٍغ ٖمٍغ

 لُدهلوا ال اإلاٗاع٥ لُضزلوا الكباب بلى جدخاط الشوعة » ألن ؤخض مً ؤلاطن ًُلب ؤن صان  اإلاجاَضًً بهٟٝو االخد٤ الشوعي،

خدؿغاا ااإلااء، الخبز ٖلى  مأؾِىا ٧ل في الؿبب بهه اإلاؿخٗمغ، م٘ بجها الِٗل، ل٣مت الخبز م٘ لِؿذ اإلاٗغ٦ت بن الؼمان، ٖلى ٍا

و ... اآالمىا ا َا .  « مهضَع

و االضٍ عقُض زاَب ٨َظا . مىه جغزُها ًيخٓغ ؤن صان  الخغاط باب بلى ًخوظه َا

م عقُض ؤصع٥ ل٣ض اجه ا٦ؿغ اججهُله الكٗب لخ٣ٟحر ااإلا٣هوصة اإلاضعاؾت اإلاؿخٗمغ زُت»  ؾىه خضازت ٚع  مٗىٍو
ً عاح ابٞكاء . اإلاؿخدُل ؤا الخُا٫ مً يغبا الاؾخ٣ال٫ في الخ٨ٟحر ًهحر ختى  « ٖؼاثمه في اؤلاخباٍ الَو

 صاثما ًيكض الظي الواعي الُموح للكباب عمؼ بهه اإلاجخم٘، في ااإلاخدغ٦ت الٟاٖلت لل٣وة عمؼا الكاب َظا ٧ان ل٣ض 

".  خُاجه"  ًمل٪ ما ؤٚلى طل٪ م٣ابل صٞ٘ ابن الخُٛحر

 مل٨ُت جؼاط اإلاجاَضًً بهٟٝو الخدا٢ه مً قهغ بٗض ق٣ُ٣ه اؾدكهض ؤن ٞبٗض ال٣هت، بُلت( إلال٨ُت الشاوي الؼاط: )هماٌ -2

 ٧ان... »  ٣ًو٫  ؤزُه اؾدكهاص بٗض الشوعي الٗمل في الاهسغاٍ ٦ما٫ ٢غع , الٗاثلت ٢بل مً قضًض بلخاح بٗض ؤزُه ؤعملت
.  «...  اؾ٨ىاحي خغ٧احي ٣ًوص الظي ال٣ٗل َو اؾدكهاصٍ

ت الخدو٫  خضر ٣ٞض ٖم٣ُت صامذ اما ٦ما٫، هٟـ في ٖم٣ُت الشوعة ٧اهذ ل٣ض  ؤلاوؿان جدو٫  الشوعة»      ألن بؿٖغ

ش، هٓغجه ز٣اٞخه، جدو٫  طَىه، جدو٫  .  « ؤًًا الظاجه للخاٍع

 ٧ل في مهضصا اؤنبدذ الىًالي، الٗمل في جماما ٚغ٢ذ ٢ض جٍغً ؤهذ َا... »  مل٨ُت ػاظخه مساَبا ٦ما٫ ٣ًو٫ 

.  «ا٢ذ

. ابزالم ااٞاء بدب ااٖخىا٢ها الخخًاجها، ؾغاٖا ٞهبوا ا٢لوبهم، الكباب ٣ٖو٫  الشوعة َهغث ل٣ض

 الٟغا١ ٧ل مدذ ؾالٟا، ط٦غها ٦ما -الشوعة ألن –الواُٖت الشوعٍت اإلاغؤة بُولت زاهُت جبرػ الغظل بُولت ظاهب ابلى
. اإلا٣ضؽ الواظب ججاٍ ااإلاغؤة الغظل بحن اإلاوظوصة

وع  ٞخدضزذ  جدضث امغؤة –الجؼاثغ خغاثغ ل٩ل عمؼ ألجها الغااجي، الخُاب في اؾمها ًظ٦غ لم قابت امغؤة ًٖ اهِسخي َػ

 قابت، امغؤة» :بإجها ال٩اجبت انٟتها الجبا٫ في الشواع بهٟٝو االالخدا١ الؿالح خمل ااؾخُاٖذ مجخمٗها اجدضث -ؤهوزتها
.  ... ٦ٗب صان  ؤؾوص خظاء اجيخٗل الٗانمت، وؿاء ظمُ٘ مشل( ؤبٌُ بداً٪) جلخد٠
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ذ ألاعملت الكابت َظٍ بت الؿالح جدمل الم ػاظها، اؾدكهاص بٗض الشوعي، الٗمل في اهسَغ  لوالضَا ؤا له الشإع في ٚع

ً َظا ؤبىاء لجمُ٘ زإع َو ما ب٣ضع شخهُا زإعا لِـ ٞالشإع  " الخ٤ ؤظل مً ٦ٟاخا"  خملخه بهما ظضَا ؤا  به ؤصلذ ما َظا. الَو
ا بُتها في ػاعتها ٖىضما مل٨ُت جساَب اهي اإلاغؤة َظٍ ".  عقُض"  اإلاىايل ؤزحها ؤخوا٫ ًٖ لخسبَر

وع ) ج٩ون  ابهظا ا الشوعٍت، ألاخضار ًٖ ّٖبرث ٢ض( اهِسخي َػ ت للمغؤة الىًالي للضاع  بةبغاَػ غ خغب في الجؼاثٍغ  الخدٍغ
غ ظِل في ظىضًت ؤا ؤمُت، ؤا مش٣ٟت ، ؤما ؤا ػاظت ؤ٧اهذ ؾواء  ٖلى قاَضا ال٣هت ظٗل ؤي اإلااعر، بوُْٟت ج٣وم ا٦إجها. الخدٍغ

.  الشوعة

، االؼمان، اإلا٩ان، في ٌكتر٧ان الغااثُحن الىموطظحن َظًً ؤن بلى هسلو ٖغيه ؾب٤ مما ااهُال٢ا  االٛاًت، ااإلاويٕو

: طل٪ ًوضر آلاحي االجضا٫ 

ٌ لىهجا  ًىمُات مذسظة حشة  والغى

ت بلى ٚاًت : ألاحذاذ ٍغ اهُل٣ذ ألاخضار مً ٞترة اهضإل الشوعة الخدٍغ

 1960صٌؿمبر 

ٞترة اه٣ًاء الٗهض ) 1830اهُل٣ذ ألاخضار مً ؤلاقاعة بلى ؾىت 

اجغ٦ؼث ا٢اجٗها في ؾب٘ ( الٗشماوي اؾ٣ٍو الجؼاثغ في ًض الاخخال٫

 (.1962-1954)ؾىواث مً ٖمغ الشوعة 

ا٢ٗذ ؤخضار َظٍ الغااًت في حي نالمبي اؾِ الٗانمت : امليان

 الجؼاثغ 

 صاعث ؤخضار َظٍ الغااًت بحن ال٣هبت ااإلاُىاء بالجؼاثغ الٗانمت 

 ٨ٞال الىموطظحن ٣ًضمان نوعة ًٖ الشوعة في اإلاضًىت

 ؤبغػث ألاصًبت  الضاع الىًالي للغظل ااإلاغؤة، اع٦ؼث ؤ٦ثر ٖلى اإلاغؤة الشوعٍت: الشخفُات

 . البؿُُت/ ٢ضمذ هموطظا للمغؤة الٗاصًت  - (.اإلاضعؾت اػمُالتها)٢ضمذ هموطظا للمغؤة الشوعٍت اإلاخٗلمت  -

.   العجوػ البهجت امغؤة مُل٣ت، حٗمل في خمام الخي -

 .امغؤة قابت لم ًظ٦غ اؾمها، ؤعملت قهُض -

ت احٗلُم الٗغبُت : الىظُلة ؾالح اإلاغؤة اإلاش٣ٟت وكغ الٗلم ااإلاٗٞغ

 .اصت الضًًامب

.  باإلياٞت بلى مؿاٖضة ٖواثل الكهضاء

اث امؿاٖضة الٟضاثُحن االدؿتر ٖلحهم  ابٚازت اإلادخاظحن اظم٘ الخبٖر

 .صازل ؤؾواع اإلاضعؾت

ض الشواع بطاٖخه  .ؾالح العجوػ البهجت َو بطاٖت ما ًٍغ

غ   ذ في نٟٝو ظِل الخدٍغ ؤما اإلاغؤة الشوعٍت الكابت ٣ٞض اهسَغ

 .بلى ظاهب الغظل في ؤٖالي الجبا٫ لضخغ الٗضا اخملذ الؿالح لخ٠٣

الهضٝ مً هًا٫ اإلاغؤة اإلاش٣ٟت َو اإلاداٞٓت ٖلى م٣وماث : الغاًة

ت مً زال٫ حٗلُم اللٛت، وكغ الضًً، مداعبت  الصخهُت الجؼاثٍغ

ـ مباصت الخغ٦ت ؤلانالخُت التي حٗخمض ... الخسل٠  بمٗجى آزغ ج٨َغ

 .ص ااإلاجخمٖ٘لى َو٫ الىٟـ مً ؤظل الجهوى بالٟغ

ٌ : الغاًة الهضٝ مً هًا٫ العجوػ البهجت ااإلاغؤة الكابت َو حٍٗو

الخغمان مً الؼاط ألن العجوػ البهجت مُل٣ت ااإلاغؤة الكابت ؤعملت 

ً االخطخُت بالىٟـ مً ؤظل هُل  ٞسخغجا خُاتهما لخضمت الَو

ت االاؾخ٣ال٫   .-ألن ما ؤزظ بال٣وة ال ٌؿترص بال بال٣وة–الخٍغ

 التي"  االٛو٫  لوهجا" ا"       خغة مضعؾت ًومُاث"  في الشوعٍت الصخهُت مالمذ ا٦خما٫ الؿاب٤ الجضا٫  مً وؿخيخج
ىا الجؼاثغي  للٟغص ؤن ٖلى جخإؾـ ٣ُضة الجؼاثغ، َو َا  ؾعي في الجؼاثغي  ؤلاوؿان ؤن باٖخباع الٗغبُت، هي الٛت ؤلاؾالم، هي ٖا

ت صاثم حُٗل افي طاجه، جإ٦ُض بلى صئاب . ألازغى  الكٗوب ٧ل خا٫ خاله االخدغع  للخٍغ

                                                           
 .ٕٔٔادلصدر نفسو، ص  . 1
  .ٗٙٔ، ص ٜٕٓٓتطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية، دار القصبة للنشر، اجلزائر، : شربيط أزتد شربيط . 2
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ِبذ الحىاب ًىظف همىرحا  حمالُات إلابذاُ والحخُُل في ؤدب الىفل
د، مفىفى ِىُة حمّة حىدة  . د  ؤوادًمي وهاكذ ؤدبي ، ولُة التربُة ألاظاظُة ، الىٍى

 

 

 

 البحث ملخق
 ، ؤالي هٓغي  جإنُل ٖبر الُٟل ؤصب في الخسُُلُت ؤلابضاُٖت ؤلاياٞت مٟهوم ٖلى الًوء حؿلُِ َو الضعاؾت َظٍ مً الهضٝ بن

 ؤلابضإ ظمالُاث خو٫  هٓغي  جإنُل:  ألاا٫  ، ٢ؿمحن ٖلى الضعاؾت ظاءث ا٢ض ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤصب ٖلى جُب٤ُ زم
ال٢ت ، الُٟل ؤصب في االخسُُل  زال٫ مً ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤصب ٖلى جُب٤ُ ٞهو الشاوي ال٣ؿم ؤما  ، الاجها٫ بٗلم طل٪ ٖا

 ؾغصًاث نُاٚت اؾخُإ ا٠ُ٦ ٞحها، اؤلاحهامي الخسُُلي ؤلابضإ اؤبٗاص ، للُٟل اإلاوظهت اعااًاجه ٢ههه مً هماطط جىاا٫ 

.   اطاث٣خه زُاله اجىمي ، اإلاٗغفي الُٟل جهم حكب٘
 

:  املفحاحُة اليلمات

.   ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤصب ، الُٟل ؤصب ، الاجها٫ ، ؤلاحهام ، االخسُُل الخُا٫ ،  ؤلابضاُٖت ؤلاياٞت
 

 ملذمة
ٟا٫ ؤصب مال٠ ًبضٖها التي ؛ االضالالث  االغموػ  االبيُت الغئٍت جل٪ في لؤلَٟا٫ ال٨خابت في ؤلابضاُٖت ؤلاياٞت جخمشل        ألَا

 ؤصب ٖلى بضاعٍ ًيسخب ألامغ ٞةن ، الىو ظمالُاث في ابغاٖخه ألاصًب ٢ضعة ال٨باع ؤصب في هغنض ٦ىا ٞةطا ، ألاصبُت ههونه
 ٚحٍر ًٖ اجمحٍز ، ؤصبُا الىو ججٗل التي الى٣ضًت ألاؾئلت الىو ٖلى هُغح ؤن ٖلُىا ٞةن ، ؤصب مؿمى ًدمل صام ٞما ، الُٟل

ا اما ، الخ٩اثُت الىهوم مً ٣غؤ ، اظضجه ؤمه مً للخ٩اًاث ًىهذ ٞالُٟل!  خُاجىا في ؤ٦ثَر كاَض ال٣هو، ٍا  مغثُاث َا
ٟا٫  ظضاجىا ٧لماث آطاهىا في جغن  جؼا٫ ٞال.  اظمالُاجه ، ابىِخه اق٩له، ، مظا٢ه له ألاق٩ا٫ َظٍ مً ق٩ل ٧ل ؤن االق٪ ، ألَا
لب الكخاء لُالي في ؤا ، الىوم ٢بل ، ؤخًاجهً في هاثمون  اهدً ، اؤمهاجىا لب اله٠ُ ؤمؿُاث ؤا ، الضٝء َا  مىٗكت وؿماث َا

ٟا٫ ل٣هو ٢غاءجىا م٘ بالق٪ ًسخل٠ االظي ؤٖما٢ىا، في الخام ا٢ٗها لها الؿغصًاث َظٍ بن ،  اإلاٛامغاث عااًاث زم ألَا

ا البولِؿُت حَر ٣ه ٦ُُٟت في ألاصًب بغاٖت اج٨مً ، الىٟؿُت آزاٍع ؤصبي ق٩ل ٞل٩ل.  ال٩اعجون  ألٞالم مكاَضاجىا ٖىض ؤا ، ٚا  حكٍو
.   ٢هخه في ؾُغ آزغ ختى للُٟل

 ، للُٟل اإلاوظه ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤصب في ؤلابضاعي اإلاىجؼ مً ظواهب عنض بلى الؿاُٖت ، الضعاؾت َظٍ جإحي ، طل٪ يوء في    

 ، الُٟل ؤصب في االخسُُل ؤلابضإ ظمالُاث خو٫  هٓغي  جإنُل:  ألاا٫  ، ٢ؿمحن ٖلى الضعاؾت ظاءث ، الهضٝ َظا ؾبُل افي
ال٢ت ٟا٫ ؤصب مال٠ اعي ؤن ا٠ُ٦ ، الاجها٫ بٗلم طل٪ ٖا  ؤ٦بر له اإلاسخلٟت همٍو مغاخل في الُٟل ٖىض الخسُُل بإبٗاص ألَا

 زانت ، ٖلُه َاٙ ؤلاحهام ؤن ا٠ُ٦ ، الُٟولي الخُا٫ ؤبٗاص ألاصًب اعي ٩ٞلما ، الُٟل ؤصب في اإلا٣ضمت ؤلابضاُٖت البيُت في ألازغ

.   ؾغصًا اإلاٗلوماث نُاٚت في اؤًًا ، َظا مد٣٣ت ببضاٖه ٖىانغ ظاءث ، ألاالى مغاخله في
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 ، للُٟل اإلاوظهت اعااًاجه ٢ههه مً هماطط جىاا٫  زال٫ مً ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤصب ٖلى جُب٤ُ ٞهو الشاوي ال٣ؿم ؤما   

.   اطاث٣خه زُاله اجىمي ، اإلاٗغفي الُٟل جهم حكب٘ ؾغصًاث نُاٚت اؾخُإ ا٠ُ٦ ، ٞحها اؤلاحهامي الخسُُلي ؤلابضإ اؤبٗاص
م اال ، الخسُُلُت ؤلابضاُٖت ؤلاياٞت مٟهوم ٖلى الًوء حؿلِ الضعاؾت َظٍ بن     مً ألهه ًوؾ٠ الخواب ٖبض بإصب ؤلاخاَت جٖؼ

وها ، ب٦ماال ج٩ون  ؤن هُمذ ٞةهىا ، لظا.  ٢هحرة صعاؾت في ٧لها ظواهبه ٖلى الو٢ٝو الهٗب مً ًجٗل بما ؛ الاحؿإ  ابعقاصا ٖا

ا .   ٖامت الُٟل اؤصب ، زانت ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤصب في الضعاؾاث مً لٛحَر

ٌ  املبحث  للىفل الىحابة في والحخُُل إلابذاُ: ألاو
 ٣ٖوص ابُجهم بِىه بل ، ؾىا مىه ؤصوى َم مً بلى هاضج عاقض مال٠ مً ناصعة ألجها ، قا٢ت ٖملُت للُٟل ؤلابضاُٖت ال٨خابت بن    
ٟا٫ ٧اجب هجض ٞغبما ، اال٨ٟغي  الٗمغي  الٟاع١  َظا حُٛي الخإل٠ُ في امهاعجه ألاصًب بغاٖت ٞةن ، طل٪ ام٘ ، الٗمغ مً  في ألَا

بٕر ، الٗمغ زٍغ٠  بال٨خابت جخٗل٤ ال ال٣ًُت ابالُب٘.  خُاتهم في ألاالى الؿذ ؤا الخمـ الؿىواث في َم إلاً ال٨خابت في ٍا
ا ؤا مغثُا ؤا ٧ان م٨خوبا ، للُٟل موظه ببضاعي/  ٞجي مىخج ب٩ل ابهما ، اخضَا .   مؿمٖو

ٟا٫ َم اإلاؿخ٣ِبلحن ٞةن ، الاجها٫ ٖلم مىٓوع  اا٤ٞ    م قغاثذ في ألَا  َم اإلاالٟون /  اإلابضٖون /  ااإلاغؾلون  ، اإلاسخلٟت ؤٖماَع
ت الغئٍت اال اإلاٗلوماث اال الؼمً في لِؿذ ٞاإلق٩الُت ، الٗمغي  جٟااتهم في ال٨باع /  الاجها٫ ٖلى ال٣ضعة في ابهما ، ال٨ٍٟغ

ٟا٫ مً ا٢غاثه اإلاال٠ بحن الخوانل .  ؤلابضاُٖت الٗملُت زال٫ مً ، ألَا
غ      ، اإلاؿخ٣بل بلى اإلاغؾل مً ااإلاكاٖغ األا٩ٞاع االخ٣اث٤ اإلاٗلوماث الهخ٣ا٫ ؾبُل ؤجهاCommunication  الاجها٫ ٖملُت ٞجَو

 الُٟل، بلى اإلا٣ضم ؤلابضإ هخإمل ؤن الىا ،(  ) اؾوؾُولوظُت ، از٣اُٞت ، اؾ٩ُولوظُت ، طَىُت ؤوكُت حكمل ٖملُت ٞاالجها٫
ٟا٫ بٗالم الخانت الىٟؿُت األابٗاص ، ال٨ٟغي  اإلاًمون  ًدوي  ؤهه لى٨دك٠  مً ٖضص جغؾُش حكمل التي الش٣اُٞت األابٗاص ، ألَا

 ألاوكُت َظٍ ابالُب٘.  زالله مً ٣ًضم الظي الاظخماعي باليؿ٤ ٌٗجى الظي الاظخماعي الجاهب ا٦ظل٪ ، االاججاَاث ال٣ُم

ًاٝ.  لها جدلُل بال الخٟهُلُت الىٓغة اما ، ٦لي بك٩ل ، ؤلابضاعي الىو ٌكملها ؤي ، بًٗها م٘ ممتزظت مخضازلت الؿاب٣ت  ٍا
ىمي بلُه، الُٟل لُجظب ، ؤلابضاعي الىو بجمالُاث اإلاسخو ، الجمالي الجاهب ألاوكُت لخل٪ غج٣ي ، الخظا١  خاؾت ٍا  ٍا

ىُت ، امكاٍٖغ بوظضاهه  ، ؾهلت اال٩لماث ماحٗا اللخً ٧ان ا٧لما ٖظبت اؤلخان ، م٣ٟاة موػاهت ٧لماث بها ، للُٟل اإلاوظهت ٞاأٚل

غصصَا ُٞدٟٓها ، ظاطبت للُٟل ٧اهذ ، عا٢ُت ااإلاٗاوي .   ؤٖما٢ه في اجتر خ ، ٍا

 ا٠ُ٦ ؟ للُٟل ال٨خابت ٖىض الوعي مٟهوم ما:  ؤؾئلت زالزت في للُٟل اإلاوظه ؤلابضإ في ألاؾاؾُت ال٣ًُت جغظمت ُٞم٨ً    
ر ا٠ُ٦ ؟ الوعي َظا ًخ٩ون  بَّن َٗ   ؟ للُٟل ال٨خابت ٖىض ببضاُٖا ٖىه ٌُ

 ٖىضما ال٨باع اإلابضٖحن مً ال٨شحر ُٞه ٌؿ٣ِ الظي الخُإ الًٓ ؤن بضاًت ها٦ض ؤن ٖلُىا ، ألاؾئلت جل٪ ًٖ هجُب ا٧ي   

لهم في ًخمشل للُٟل لل٨خابت ًخوظهون  ُّ  االٟىون  األاقٗاع اال٣هو للمٗلوماث(  )"  جبؿُِ"  ٖملُت هي لؤلَٟا٫ ال٨خابت ؤن جس

ا في جخهل َىا ٞال٣ًُت ، طل٪ ٚحر ، ألامغ ال٨ً.  جِؿحر بك٩ل الُٟل ًٟهمها ٧ي ٖامت َغ  الشالزت ؤلابضاُٖت الٗملُت بإَغاٝ ظَو
م:  م اإلاؿخ٣بل ، الىو ،(  اإلاال٠)  اإلاغؾل َا ٟا٫ َا  ًهٙو ٧ي عؾالخه، ٌؿخ٣بلون  مً بلى ًىٓغ ؤن اإلاال٠ ٖلى ، ابالخالي.  ألَا

.   اهٟؿِخه الُٟل/  اإلاخل٣ي ٣ٖلُت يوء في ؤلابضاعي ههه
ٟا٫ ٢هو ٧اجب ٩ًون  ؤن ُٞجب     و ، ًسخاع ؤا ًيخ٣ي ؤا ، له ٨ًخب الظي الجمهوع  بُبُٗت جام اعي ٖلى ؛ ؤًًا اها٢ضَا ألَا  َا

٣ت اآزغ ٖام بحن ًىمو الخؿاؾُت قضًض ظمهوع  ُت ب٣واهحن مد٩ومت ٧اهذ ابن ، ؾاخغة بٍُغ  الىمو ظواهب جخهل ، مويٖو
                                                           

  ٛٔم ، ص ٕٔٓٓمنال طلعت زلمود ، جامعة اإلسكندرية ، . التصال ، دمدخل إُف علم ا(  ٔ
  ٗٙم ، صٕٓٓٓزلمد حسن عبد اهلل ، دار قباء للطباعة والنشر ، القاىرة ، .قصص األطفال ومسرحهم ، د(  ٕ
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 امغخلخه الُٟل ٞٗمغ ، بلُه ًخوظه الظي للُٟل ، اللٛوي  ، الٗاَٟي ، الاظخماعي ، الىٟسخي ، ال٣ٗلي ، الجؿضي:  اإلاسخلٟت
(.   ) الىو َبُٗت جدضصان

و امبضٖه الىو ناو٘ ٢بل مً مؿخمغ حك٩ل خالت في للُٟل اإلاوظه ؤلابضاعي الىو ؾ٩ُون  اؾاٖتها      ًجب ألهه ، اإلاال٠ َا
اجه ب٩ل اظوصٍ ًلؼم الظي اإلاؿخ٣بل ال٣اعت  ًً٘ ؤن ٖلُه ظا ، امغظُٗاجه اطاث٣خه مؿخٍو  ، اإلا٨خوب الىو ٖلى ًهض١ َا

هض١  مٗلمي زال٫ مً ؤا ، االخلٟاػ ؤلاطاٖت ٖبر الخ٩اًاث عااًت مشل ، مباقغة للُٟل اإلاوظه الكٟاهي الىو ٖلى ؤ٦ثر ٍا

ٟا٫ ا اإلاضاعؽ في ألَا حَر .   ٚا
ت اإلاغخلت الخخُاظاث اإلاال٠ بصعا٥ مضى:  ٌٗجي للُٟل ال٨خابت اعي ٞةن ابالخالي    ُا ، هٟؿُا:  الٗمٍغ ظا ، اببضاُٖا ، امٗٞغ  َا

بت زال٫ مً ًخإحى بت حٗجي التي ، ؤاال اإلاَو ٟا٫ هدو ؤلابضاعي بالخإل٠ُ الخوظه في الٚغ ٟا٫ م٘ الخوانل زم ، ألَا  ؤهٟؿهم ألَا

 في ، ألاهضًت في ، الٗاثلت في ، اإلاضعؾت في:  اإلاسخلٟت الخُاة موا٠٢ زال٫ مً ؤا ، بٗضَا ؤا ٧ان ؤلابضإ ٖملُت ٢بل ، مباقغ بك٩ل
٩ون  ، البرامج ً ؾبل بخضى مٗهم الخواع ٍا  ط٦ٍغ ما الهضص َظا في اوؿخدًغ.  ؤلابضاُٖت عؾالخه انُاٚت ، ألاصًب اعي ج٩ٍو

٠ الظي ، ظلون  بً الُاَغ(  ألانل اإلاٛغبي)  الٟغوسخي ألاصًب
ّ
 ؤٖاص ٢ض بإهه ؛ ٞغوؿا في مبُٗاث ؤٖلى خ٤٣ لؤلَٟا٫ ٦خابا ؤل

ٟا٫ مً لٗضص مؿوصاجه ٌُٗي ٧ان ، مغة ٧ل افي ، مغة ؾبٗحن خوالي جإلُٟه/  ال٨خابت نُاٚت  ًىا٢كهم زم امً ، ٣ُٞغئاهه ، ألَا
ل ، الىو لغؾالت اؾدُٗابهم مضى في ٤ خ٤٣ َا  مشل مال٠ اعي حك٨ُل في ؾاَمذ ، ظُضة ججغبت اجل٪.  اإلا٣هوص الدكٍو

.   الشمغة ظجى ختى انبر ، الخدضي ا٢بل ، الخجغبت زاى ال٨جها ، لل٨باع ألاصبُت مالٟاجه ٚالبُت ٧اهذ ، ظلون  بً الُاَغ
ظا      ًسخو ٞاألا٫ (  ) ؟ ه٨خب ا٠ُ٦ ؟ ه٨خب اإلااطا ؟ ه٨خب إلاً:  زالزت ؤؾئلت في"  هجُب ؤخمض"  جغظمه الظي َو اإلاٟهوم َا

 َو الجمالي البٗض ؤن اهغى .  الجمالي البٗض بلى ًىهٝغ االشالض ، ؤلابضاعي بالك٩ل ًسخو االشاوي ، اإلاؿخ٣بل الُٟل بُبُٗت
بت ال٩اجب امخال٥ ٢ضع ٞٗلى ، للُٟل اإلاال٠ مىه ًىُل٤ الظي ألاؾاؽ ٟا٫ ٣ٞهو ، مخمحزا ببضاٖه ًإحي ال٨خابت إلاَو  جدخاط ألَا

٤ االخب٨ت ال٨ٟغة بلى و ، الؿلُم االبىاء الصخهُاث اعؾم االدكٍو ًاٝ ، اإلاؿغخُت جخُلبه ما هٟـ َا  ؤهه جهوع  بلحها ٍا
 اال٩لماث األا٩ٞاع ، لخٟٓه الُٟل ًجظب الظي ، الجاطب الوػن ٟٞحها الُٟل ؤقٗاع ؤما ، اإلاؿغح زكبت ٖلى ج٣ضًمها ًم٨ً

ًاٝ ، الجمُلت االخٗبحراث ُه ًيخ٣ل اإلاال٠ ؤن طل٪ ٖلى ٍا  ، اجهوعاث زُا٫ مً ُٞه ما ب٩ل ، الُٟولت ٖالم بلى ابصعا٦ه بٖو

 اؤلٗابه ابصعا٦ه اخُاجه الُٟل اعي في ؤؾاؽ ٞالخُا٫ ، الُٟولت مغخلت ٧اهذ ؤًا ، ُٞه ؤؾاؽ الخُا٫ ألن!  الٗالم َظا ؤمخ٘ اما

خدو٫  ٣ًل ٧ان ابن ، .  الوا٢عي الٗالم هدو ؤ٦ثر اما٫ ، الُٟل ٦بر ٧لما ٍا
ٓل     ٨غ ، ٖاف متى ، ؤلاوؿان م٘ الخُا٫ ٍا  بطا ٞاإلوؿان ، للخ٨ٟحر آلازغ الوظه َو الخُا٫ بن:  ال٣و٫  ُٞم٨ً ، اجى٣ّل ، ٞا

غ
ّ
ا ٞهو ما مك٩لت في ٨ٞ غ ابطا ، اؤ٩ٞاع اشخهُاث ؤخضازا بسُاله ٌؿخدًَغ

ّ
و ؾ٩ُون  الخُا٫ ٞةن الخل في ٨ٞ  اإلاخو٢٘ الؿِىاٍع

 الؿىت مً عبما ، مب٨غا الخُا٫ ٖالم ًضزل االُٟل(.  )اإلاسُلت ببضإ مً هٟؿه اال٣ٗل"  مخسُل ٧اثً"  ؤلاوؿان بن ٣ًا٫ بل ،
 الخُالُت ٖواإلاها ب٩ل ال٩اعجون  ؤٞالم امكاَضة ، الخُالي ؤلاحهامي االلٗب ، ال٣هو بؿمإ ًبضؤ خُض ، خُاجه في الشاهُت

لى ،(  ) اإلاسخلٟت ٟا٫ ٧اجب ٖا ضعؾه البٗض َظا ٌعي ؤن ألَا ؿخدًٍغ ظُضا، ٍا  زانت ، للُٟل اؤلابضإ الخإل٠ُ في قٕغ متى َا

ضاث ازُا٫ ، البهغي  الجمالي االبٗض بالهوع  اإلاسخو الدك٨ُلي الخُا٫:  ؤبغػَا ، ٖضًضة ؤهوإ الخُا٫ ؤن  الاهٟٗالُت الخجٍغ

                                                           
  ٘ٙادلرجع السابق ، ص(  ٔ
  ٖٔ -ٕ٘م ، صٜٜٔٔأدب األطفال علم وفن ، أزتد جنيب ، دار الفكر العريب ، القاىرة (  ٕ
  ٓٙم ، صٜٕٓٓشاكر عبد احلميد ، سلسلة عاَف ادلعرفة ، الكويت ، . اخليال من الكهف إُف الواقع االفًتاضي ، د(  ٖ
  ٕٛٔادلرجع السابق ، ص(  ٗ
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خمشل الٗضصي االخُا٫ ، ااججاَاجه ااظضاهه الٟٗل باهُباٖاث ًخهل االظي  َظا ابٌٗ ، لؤلع٢ام الغمؼي  الاؾخسضام في ٍا
كخمل الٗلمي االخُا٫ ، از٣اُٞت اصًيُت ؤؾُوعٍت خموالث له ألاع٢ام ُت ؤهوإ ٖلى َا  ، ال٨ُمُاء ، الهىضؾت زُاالث مشل ٖٞغ

اء ىا٥ ، الٟحًز ظا اإلا٩ُاه٩ُي الخُا٫ َىا٥ ؤًًا ، اؤلازباث االخد٤٣ االٟغى اإلاالخٓت ٖلى ج٣وم زُاالث َا  اإلاغاهت ٖلى ٌٗخمض َا
خٗل٤ األازالقي الاظخماعي االخُا٫ ، االخ٣ىُت الٗلمُت الابخ٩اعاث نىاٖت ؤظل مً ال٣ٗلُت،  ، االاظخماُٖت ألازال٢ُت باألخ٩ام ٍا

ىا٥ ُت هواٞظ َو االظي الجٛغافي الخُا٫ ؤًًا َا  خُاة جسُل مشل ، الخهوعٍت الجٛغاُٞت اإلاجخمٗاث زاللها مً هبخ٨غ مٗٞغ

ذي االخُا٫ ، الجبا٫ ٢مم ٞو١  ؤا الٛاباث ؤا ؤزغى  ٢اعاث في الىاؽ  خضزذ التي ؤخضازه اهخسُل اإلااضخي ًٖ ه٨خب ٠ُ٦:  الخاٍع
م٨ً ، اإلااضخي في  ، ٢هخه ؤخضار ًهٙو ابالخالي ، الىاؽ مً ظماٖت ؤا الكٗوب ؤا ال٣اصة م٩ان هٟؿه ًً٘ ؤن للمال٠ ٍا

ىا٥ بي الخُا٫ َا خمشل الخجٍغ ٟا٫ ٖغى في ٍا ٛحران ، الوا٢عي الٗالم في اإلاىخٓمت لؤلق٩ا٫ الخام ٞهمهم ألَا  ؤظل مً َا

م بَاع صازل الجضًضة باالخخماالث زام ما مٗجى بلى الونو٫  (.   ) بحهامي ؤا مخَو
ت اإلاغخلت في بالخضعط الُٟولي الخُا٫ ٖالم اؾم ًم٨ً       ُٞم٨ً ، اإلاغخلت َظٍ هه٠ ؤن ؤعصها ابطا ، الُٟل بها ًمغ التي الٗمٍغ
 في الُٟل إلصعا٥ ألاالى البضاًاث م٘ ؾ٩ُون  الغؤؽ ال٨ً ، الوا٢٘ ا٢اٖضجه الخُا٫ عؤؾه ، اإلا٣لوب بالهغم ؤقبه هجٗلها ؤن

ُه ٞم٘ ، الخُاة  ، الوا٢٘ بلى الخُا٫ اهدضع ، الؿىون  به اجخابٗذ هما ا٧لما ، الٓهوع  في الخُالي الغؤؽ ًبضؤ ، خوله اَمً بما ٖا
 ، الخُا٫ هٟي صان  ال٨ً ، ٖلُه اإلاؿُُغ َو الوا٢٘ ل٩ُون  ، الىطج ؾً بلى ًهل ختى ٖىه، ٌؿخ٣ل اجاعة ، به ًمتزط جاعة

. مسخلٟت اببضاٖاث اؤ٩ٞاعا ؤق٩اال ًإزظ ال٨ىه الغقض ؾً في مخد٤٣ ٞالخُا٫
 بلى ؾاُٖا االخٗٝغ الا٦دكاٝ مغخلت بلى ًخدغ٥ زم امً ، الخاص زُاله ممخُُا مدضاص ٖالم في ألاالى ؾىواجه في الُٟل ًخدغ٥  

 الخمغص بلى ُٞخُل٘ ، االخجااػ  الؿُُغة بلى جّوا٢ا ًهبذ ٞةهه ٖٝغ ا٢ض ؤما ، البِئت في خوله ما ٖلى لُخٗٝغ الاؾخُإل خب
بت ك٤ ، االٚغ  بمجخم٘ بدلم ، اؤلاخباٍ اآلاالم بال٣ل٤ اإلاش٣ل الوا٢٘ ًخجااػ  مشالي بٗالم الخلم لُيخهي ، االبُولت اإلاٛامغة ٖا

(.   ) ظمُل مىٓم ٖاص٫

 الظي االاهٟٗالي ال٣ٗلي اليكاٍ مً هٕو"  هي االتي ، الُٟل ٖالم في"  ؤلاحهام"  مٟهوم بلى ههل ، الخسُُل ؤبٗاص ٞهم امً     

 مجها ًخسُل ٖضًضة ؤقُاء ٌؿخسضم ٞالُٟل ،( " ) ما شخيء ٖلى م٣هوص هدو ٖلى ٌؿ٣ِ االظي ، الخُا٫ ؤؾاؽ ٖلى ٣ًوم
ٟا٫ ؤلٗاب مً ٦شحرا بن بل ، خهان ٞهي ، اع٦بها الٗها ؤمؿ٪ ٞةطا ال٨باع، لٗالم مكابهاث  ، اإلاباقغ ؤلاحهام ٖلى حٗخمض ألَا

 ، جخدااع  االُُوع  ، جى٤ُ ٞالخُواهاث ، للُٟل اإلاوظه ؤلابضإ في هجضٍ ألامغ اهٟـ ، ٞغصًت ؤا ظماُٖت ؤلٗابا ٧اهذ ؾواء

٣بل.  ٖلُائها مً ججز٫  االىجوم ، ًترا٢و اال٣مغ ، جبدؿم االكمـ ، هٟؿها ًٖ حٗبر األاحجاع ٟا٫ ٍا  ؤلابضإ َظا ٖلى ألَا

م بك٠ٛ .  مخ٩لمت ال٩اثىاث جل٪ ًغان َا
٣ت ؤلاصعا٥:  ٣ًضم ألهه االخ٩اًاث ااإلاؿغح ال٣و في زانت ؤلابضاعي الٗمل قغاٍ مً قٍغ ؤلاحهام مٟهوم بن      جسخل٠ بٍُغ

٣ت ًٖ  ؤقُاء ابالًغاعة ٖمضا ج٣ضم موايٗاث/  ؤٖغاٝ بلى ٌكحر الٟجي اؤلاحهام  ، الوا٢٘ في اإلاويٕو طل٪ بها ًوظض التي الٍُغ

                                                           
اخليال ادلوسيقي ، خيال التفاصيل وادلتمثل يف ادلزيد من التخيل يف الوصف : وىناك أيضا خياالت أخرى مثل .  ٘ٙ -٘٘ادلرجع السابق ، ص: انظر (  ٔ

.  ا فيو أنو ينمي التأمل التفصيلي لألشياء واألحداث والشخصيات ، اخليال الفلسفي ويعٌت باألنساق الفلسفية والتجريد حول العاَف واإلنسان والغيب ، وأبرز م
.  ٖٙقصص األطفال ومسرحهم ، ص(  ٕ
  ٔٓٔادلرجع السابق  ، ص(  ٖ
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مُت هي ام ا٧ل. االٟهو٫  ااإلاىاْغ االخواعاث ألاشخام مشل بالٟٗل َا  جل٪ اصان  ، الخُا٫ مً وسجا جخًمً ألاصبُت ألاَا
ام ٤ ؤن ألاصب ٖلى ٌؿخدُل ألاَا

َ
سل (.   ) لئلمخإ امشحرا مٟهوما ًهبذ ؤا ًُ

غ بن ، ال٣و٫  ُٞم٨ً      ٣ه ػاص ، بحهامه في اإلاال٠ بٕغ ا٧لما ، ؤلاحهام ٖلى ٢اثم للُٟل الخإل٠ُ ظَو  ٖاإلاا انى٘ ، للُٟل حكٍو

ٓل ، الُٟل بلب ًإزظ ببضاُٖا   الخمؿت اإلاٛامٍغً ًٖ نٛاعا ه٣غئَا ٦ىا التي اال٣هو الغااًاث ؤبغػ  ًخظ٦غ ا٧لىا. مٗه ٍا
ت امؿاٖضة ، ااإلاٛامغاث البُولت بٗالم ؤلاحهام ٖلى ٢امذ ؤجها ا٠ُ٦ ، 13 الـ االكُاَحن اقذ ، الكَغ  اإلابخ٨غة الصخهُاث ٖا

لذ ، ؤٖما٢ىا في ال٣هو جل٪ في ا هٟؿُا بقباٖا خ٣٣ذ ألجها ، ٦برها ختى مٗىا ْا ٨ٍغ ٣ُا ٞا ضة ؤلاحهام بيُت زال٫ مً احكٍو  الٍٟغ

 ٖىض الخسُل به ٌكب٘ الظي ، اإلاال٠ ٢بل مً ؤلابضاعي الخسُل ال٨خابي ؤلابضإ ٖملُت ؤؾاؽ بن ال٣و٫  ًم٨ً َىا امً. ٞحها

.  الُٟل
خو٠٢     ُت ٖلى ٞىُا جد٣٣ه في ؤلاحهام ٍا  الغااًت ؤا اإلاؿغح في ؤلاحهام ًسال٠ ال٣هت في ٞاإلحهام ، الُٟل بلى اإلا٣ضم ؤلابضإ هٖو

ٟا٫ ؾِىما ؤا ال٩اعجون  ؤٞالم ؤا ٣ت:  ٌٗجي االظي الٟجي ال٣الب ؤا الك٩ل ٌؿمى ُٞما ، امؿلؿالتهم ألَا  ؤظؼاء جغجِب اؤؾلوب ٍَغ

و ، بُجها االخيؿ٤ُ ألاصبي الخإل٠ُ  جغجِب ٖلى ًىُب٤  –مشال  –الغااجي ٞالك٩ل ، الًٟ ؤٖما٫ مً لٗمل البىاجي اليؿ٤:   ؤًًا َا
 مً ًهاٙ ألاصبي الٗمل ق٩ل بإن ٖلما.  اال٨ٟغ الخٗبحر في بإظمٗه البىاجي الخ٩امل ٞهو ، ؤاؾ٘ ج٣ؿُماث في األاخضار الو٢اج٘

ما٫ افي ، الخاعط مً ٖلُه ًٟغى اال صازله، ُ٘ اإلاؿخوى  طاث ألاصبُت ألٖا ٩وهان اإلااصة م٘ الك٩ل ًههغ ، الٞغ (.  ) ااخضا ٦ال ٍا
 للُٟل ال٣ههُت اإلااصة ٞخ٣ضًم ، اإلاال٠ ًغاٖحها ؤن ًجب التي ، الخانت ابم٩اهاجه ، اإلاُٗىت موانٟاجه/  ْغاٞه ق٩ل ٞل٩ل

 بغاٖت اج٨مً(.  ) بمجلت خل٣اث في مؿلؿلت ؤا ، ؤلاطاٖت في جمشُلُت ؤا الضعامُت اإلاؿغخُت ٖىه ٦خاب في ال٣هت مً ًسخل٠

٣ت مؿغخُت/  ٢هت/  خ٩اًت بىاء ٖلى ٢ضعجه في اإلاال٠ ٟا٫ لٗمغ مخىاؾبت ، ظاطبت بٍُغ  آٞت طل٪ في مخسُُا ، ابصعا٦هم ألَا
ً ٖىض هجضَا التي الخبؿُِ ٟا٫ ٦خاب مً ال٨شحًر  ٢اموؾه في ؾهل بإؾلوب مشال قٗبُت خ٩اًاث بهخاط بٖاصة في اجخمشل ، ألَا

 ، لؤلَٟا٫ ال٨باع ٖوالم ًبّؿِ ؤهه ٖلُه ًازظ ال٨ً بأزغ، ؤا بك٩ل مُلوب َظا ؤن االق٪ ، الٟىُت جغ٦ُبخه في بؿُِ ، اللٛوي 
ت ااخخُاظاجه ، الُٟل ٖالم بلى ًىٓغ ؤهه بمٗجى ، للُٟل اإلابخ٨غ الخإل٠ُ ٖلى ٣ًوم اال ُت االىٟؿُت ال٨ٍٟغ  زم امً ، ااإلاٗٞغ

 ، األاخضار ، اؤلاقاعاث ، االغموػ  اإلاٟغصاث، ُٞخ٩ون  ، الخ٩اثُت ماصجه لُهٙو الُٟل ٖالم مً ًىُل٤ ؤي لها، الىو ًهٙو
ىا ، الُٟل ٖالم م٘ مخىاؾبت االصخهُاث ت ألن مال٠، ًٖ امالٟا ، ببضإ ًٖ ببضاٖا همحز ؤن ًم٨جن َا  ، اإلاُٗاع هي الابخ٩اٍع

 ج٣ضًم ٖبر ، الٟجي باإلحهام ظظبه زم امً الُٟل زُا٫ اا٢٘ مً الىو بىاء ؤنٗب اما ، ؤلاهخاط بٖاصة ؤا الخبؿُِ ؤٌؿغ ٞما

.   ٖضًضة ػااًا مً ، خ٩اثُت/  ؾغصًت بيُت
ا الِـ ، الُٟل بلى ألاؾاؽ في موظه ببضإ للُٟل ٞال٨خابت       ٧ي ال٨باع مً جىاػال لِـ ؤي ، اؤصبهم ال٨باع ٖالم مً مىتٖز

ٟا٫ ؤن البٌٗ ًغى  اعبما.  ببضاٖا للُٟل ٣ًضموا بون  ، امؿلؿالتهم امؿغخُاتهم ال٨باع بإٞالم ٌٛغمون  ألَا ٚغ  ، مكاَضتها في ٍا

دغنون  ظا.  مخابٗتها ٖلى ٍا  ٌكب٘ لل٨باع اإلاوظهت الٟىون  ٖلى الُٟل اَإل َل الؿاا٫ ال٨ً ، بالق٪ ااا٢٘ صخُذ َا
ت الخاظاث ُت االىٟؿُت ال٨ٍٟغ بت ؤقبه اإلاؿإلت ؤن ؤم ؟ للُٟل االخسُُلُت ااإلاٗٞغ ت الُٟل ٖىض الخُل٘ بٚغ  ال٨باع لضى ما إلاٗٞغ

ا ااإلاٛامغاث البولِؿُت األاٞالم ال٩ومُضًا مشل الٗالُت الجاطبُت طاث الٟىون  ازانت ، ٞىوجهم في حَر ٟا٫ ألن ؤا ؛ ٚا  ال ألَا

                                                           
 .  ٛ٘م ، صٜٙٛٔإبراىيم فتحي ، ادلؤسسة العربية للناشرين ادلتحدين ، تونس ، : معجم ادلصطلحات األدبية ، إعداد (  ٔ
.   ٕٗٔالسابق ، ص(  ٕ
وقد استخدم ادلؤلف ىنا مفهوم الوسيط بديال عن الشكل ، وىو يف رأينا غَت دقيق ، فالشكل مصطلح .  ٕٖأدب األطفال علم وفن ، أزتد جنيب ، ص(  ٖ

.  راسخ يف األدب والنقد ، وكل األشكال اإلبداعية ذلا قواعد ومعايَت واضحة ، يبدع ادلؤلف من خالذلا 
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م مما ، األاصبُت الٟىُت جُلٗاتهم ٌكب٘ ما ٞىوجهم مً ؤخُاها ًجضان   افي ال٨باع، ٖالم في ؤمامهم اإلاخواٞغ مخابٗت بلى ًًَُغ

.   بقباٖها ًلؼم اخخُاظاث اجب٣ى ، هٟوؾهم في ؤؾئلت ؾدخولض ألاخوا٫ ظمُ٘
 

  ًىظف الحىاب ِبذ ؤدب في والحخُُل إلابذاُ حمالُات: الساوي املبحث

و ، الٗغبي الٗالم في الُٟل ٦ّخاب ؤَم مً ااخضا(  ) ًوؾ٠ الخواب ٖبض ٌّٗض      بٗض ، الُٟل ؤصب ل٨خاب الشاوي الجُل ًمشل َا

 الخغاُٞت االخ٩اًاث ، بٌؿوب ٢هو مشل اجغظمتها ألاظىبُت بال٣هو الخإزغ ؤبغػَا ، ٖضًضة بؿماث جمحز الظي(  ) الغااص ظُل
 هدو ٖلى ااإلاؿغخُت ال٣ههُت ببضاٖاتهم ٖلى طاجه الكٗغي  الُاب٘ ٚلبت بجاهب ، لؤلَٟا٫ اإلاوظه الكٗغ ب٣هاثض االاَخمام ،

جُا  –ال٨خابت جخدو٫  ؤن ٢بل ؛ امؿغخُاجه قوقي قٗغ في هجض ما ت الهُاٚت بلى  -جضٍع  ال٣هو ؾالؾل اهدكاع هدُجت ، الىثًر

ت ا في اإلاخىٖو ٟا٫ ٦خب وكغ ٖملُت اعج٣ذ مشلما ، مخخابٗت ٣ٖوص ٖبر ألاصبُت ال٨خابت ؤؾلوب هطج ا٢ض.  ااججاَاتها مهاصَع  ألَا
ا احؿإ افي الٟجي، بزغاظها في طاتها .   اؤصبه الُٟل بش٣اٞت اإلاٗىُت اإلاجالث ا٦ظل٪ وكَغ

 اؾاُٖت ، الُٟل ألصب خايىت باجذ ٖضًضة ظهاث زال٫ مً ، مٗبضا الٍُغ٤ اظض بٗضما ، الىهج الشاوي الجُل اانل ل٣ض   

اث خو٫  بال٨خابت الشاوي الجُل جمحز ا٢ض.  به لالعج٣اء  مٗلوماث اج٣ضم ، اؤلاوؿاهُت ااإلاجخمُٗت الضًيُت ال٣ُم جضٖم مويٖو

٨ٍغ بظاث٣خه احؿمو ، ؤلاؾالمي الخًاعي  الاهخماء ُٞه احٗؼػ  للُٟل، مبؿُت .   ٞا
٤ جمحٍز:  ؤبغػَا لٗل ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ججغبت جمحز ٖضًضة مالمذ زمت   غ اؤلاهخاط ، ال٣اعت  ظظب ٖلى اال٣ضعة بالدكٍو  الٍٛؼ

إل ، آن في الٟلول٩لوعي الكٗبي االترار الٗغبي بالترار االاَخمام ، بنضاعاجه في اإلاخخاب٘  ألاظىبي الُٟل ؤصب ٖلى اإلاؿخمغ االَا

.   اؤلازغاط ال٨خابت في الٟىُت مىجؼاجه مً اؤلاٞاصة
ا ٧ان ا٦م ، ٦خاباجه مً الٗضًض في ااضخت جبضا ٞةجها ، اؤلابضإ الخسُُل ظمالُاث ًٖ ؤما    ا ااخض مويٕو في لل٨خابت باٖع  اوكَغ
ت مغاخل بلى موظهت مسخلٟت ٦خب في  اججاٍ ٖلى هٟؿحهما ًٟغيان اإلاخل٣ي اؾً ال٣هت مًمون  ؤن ٢ىاٖت ٖلى ، مخٗضصة ٖمٍغ

ا ال٨خابت ها خ٩اًخه ُٞبجي ، اإلاال٠ ٖلى هٟؿه ًٟغى  امؿاَع هٚو ٤ ٍا  للُٟل جوظحهها اإلاُلوب ال٣ُم ؤن ٦ما ، الخوظه َظا ٞا

ٟا٫ ٧اجب عئٍت في جازغ .   مٗها ًدىاؾب بما ؤلابضإ بلى اجضٞٗه ، ألَا

                                                           
كتابا لألطفال طبعت يف مصر  ٜ٘٘صاحب أرقام قياسية يف انتاجة األديب ، يف زلافظة بٍت سويف مبصـر، (  ٕٜٛٔ/ ٓٔ/ٔ)  ولد عبد التواب يوسف يف ( ٔ
خيال "،  ( ماليُت نسخة  ٚ) حياة زلمد : كتابا للكبار ، وحاز كتابان لو على نسبة توزيع عالية ومها   ٓٗكتابا لألطفال طبعت يف البالد العربية ،  ٕ٘ٔ، 

قصص البطوالت ، واألبطال ، : اهتا ومصادرىا الدينية والتارخيية وقصص الشعوب وغَتىا ، ومن أبرزىا وتنوعت قصصو يف موضوع( . ماليُت نسخة  ٖ" احلقل
دواوين شعرية  واحلكايات العلمية ، ومن قصص الشعوب ، وأركان اإلسالم ، وسَتة الرسول ، وحياة الصحابة ، وحياة العلماء ادلسلمُت وغَتىم ، ولو أيضا

. ديب بُت القصة وادلسرحية والتمثيلية اإلذاعية والتلفزيونية عديدة، كما تنوع نشاطو األ
، قصص عبد التواب الديٍت لألطفال ، دراسة حتليلية فنية ، رسالة ماجستَت ، شفاء بنت عبد اهلل احلييد ، جامعة أم القرى ، مكة ادلكرمة : انظر للمزيد  

(  ٕ٘-ٜٔ) الصفحات . ىـ ٕ٘ٗٔ
، وزلمد اذلراوي ( م ٜٛٛٔ-ٕٛٛٔ) زلمد عثمان جالل : اجليل ادلؤسس ألدب الطفل الذي أواله بعناية خاصة ، ومن أبرز رواده ادلقصود جبيل الرواد ىو (  ٕ
) وىو ادلؤسس احلقيقي لفن القصة الشعرية لألطفال  ، وكامل كيالين ( م ٕٖٜٔ -ٛٙٛٔ) ومعهم أيضا أمَت الشعراء أزتد شوقي ، ( م ٜٖٜٔ  –٘ٛٛٔ) 

، وقد قدم إنتاجا أدبيا غزيرا يف سالسل قصصية متعددة ، مثل القصص الفكاىية ، اذلندية ، أساطَت العاَف ، قصص علمية ، قصص من (  مٜٜ٘ٔ -ٜٚٛٔ
يعقوب الشاروين ، مسَت عبد الباقي : ومن رلايلي عبد التواب يوسف .  ٚٛٔ-ٕٚٔقصص األطفال ومسرحهم ، : انظر . إٍف .. شكسبَت ، ألف ليلة وليلة 

وغَتمها   
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ظا      ههجا ٦خاب ٧ل ًخسظ ؤن خغم ، ٖضة ٦خبا الواخض اإلاويٕو في ؤبضٕ ٞدُىما ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ٦خاباث في هغنضٍ ما َا
 ط٦غ في ًخوعٍ ٞال ، ٦خاباجه ًمحز ؤمغ اإلاٗلوماث اجض٤ُ٢ الخوز٤ُ ٞةن ابالُب٘ ، ظضًضة ابيُت ، ظضًضة بمٗلوماث مسخلٟا

ت مٗلوماث سُت الضًيُت ال٨خاباث في زانت ، موز٣ت ٚحر ؤا مويٖو .   االخاٍع
 ،  وؿبُا ٦بحرة ؾً في ٧ان بطا ، للُٟل م٨خملت عئٍت ًدوي  ؛ وؿبُا الدجم ٦بحر ااخض ٦خاب/  ٢هت في اإلاويٕو ٣ًّضم مشال ٞهو   

 بإ٦ثر الؿالم ٖلُه ببغاَُم خُاة ٢ضم ؤهه طل٪ ٖلى ااإلاشا٫.  الهٛحر للؿً ، ؤبؿِ امٗلوماث ، ؤٌؿغ بإؾلوب ج٣ضًمه ٌُٗض زم
كٍغً ؾذ في(  " ) لؤلبىاء ألاهبُاء ٢هو"  ؾلؿلت يمً الدجم ٦بحرحي ٢هخحن في ٧لُت نُاٚت ٞهاٚهما ؾبُل، مً  ، ٢هت ٖا

 ًٖ ٢هخحن ٣ًضم الؿلؿلت، هٟـ افي.  االدجاػ امهغ الٗغا١ بحن اعخالجه ببغاَُم لخُاة قامل ٖغى ٖلى اقخملخا ا٢ض

 ، الكهحرة الظبذ ٢هت زم ، وكإجه زم ، مُالصٍ مىظ الؿالم بابىه ببغاَُم ٖال٢ت ٞحها ٌؿغص الؿالم، ٖلحهما"  ابؾماُٖل ببغاَُم"
ت ال٨ٗبت ٢واٖض اي٘ في حٗااها ٠ُ٦ زّم  امً  ٖلُه ببغاَُم ٢هت وكغ ٢ض ٧ان ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤن ااإلاٟاع٢ت.  اعٞٗها اإلاكٞغ

 خُاة ٞحها ناٙ ٢هو، ٖكغ في( " )ببغاَُم الخلُل خُاة"  بٗىوان ببغاَُم الىبي خو٫  ٧لها جغ٦ؼث ؾاب٣ت ؾلؿلت في الؿالم
 خو٫ "  الٟضاء ٦بل"  ا٢هت بابل، بإنىام ببغاَُم ٞٗله ما جدىاا٫  التي"  ال٨بحر الهىم"   ٢هت مشل مجؼؤة ٢هو ٖبر ببغاَُم

ٟت ال٨ٗبت"  ا٢هت ، الظبذ خاصزت  موظهت ألجها مبؿِ بك٩ل م٨خوبت ألازحرة الؿلؿلت ٞةن ابالُب٘ ، ال٨ٗبت بىاء خو٫ "  الكٍغ

ت إلاغخلت ٟا٫.  اال٩لماث الهٟداث ٖضص في نٛحر حجم اطاث ، نٛحرة ٖمٍغ  ، بالخ٩اًت ؤ٦ثر حهخمون  ؾىواث(  8-6)  ؾً في ٞاأَل
ؼ ٣ٞض لظا

ّ
ٟا٫ حهخم خحن في  ُٞه الؿغص اإلاال٠ ع٦ ض( 12-9) ؾً في ألَا  في ؤًًا ج٣ضم ؤن ٖلى ، الصخهُت ًٖ اإلاٗلوماث مً باإلاٍؼ

 الؿلؿلت في اظضها ما هدو ٖلى ، مخخالُحن ٦خابحن في ٧لها الؿالم ٖلُه ببغاَُم الىبي خُاة ج٣ضًم مً بإؽ ٞال ، خ٩اجي ؾغص

.   الؿاب٣ت
ت ٦لي عااٍة  الُٟل ؤصب في الغااي /  الؿاعص ٞةن ، الؿغص ٖلم مىٓوع  في      ًدخاط بط ، الُٟل/  اإلاخل٣ي زهونُت بؿبب ، اإلاٗٞغ

.  ألاخُان مً ٦شحر في الغااي  جضزل زال٫ مً بال اإلا٣هوص ًضع٥ ال ألهه ، اإلاٗلومت احؿهُل احٗل٤ُ اجٟؿحر قغح بلى الُٟل
ُٓت عئٍت احكمل ، الُٟل ٖىض اجيخهي ال٩اجب مً جىُل٤ ، ااخض اججاٍ في ٚالبا حؿحر الُٟل ابحن اإلاال٠ بحن ٞالٗال٢ت  ،( ) ٖا

.   ازُاله ااظضاهه الُٟل طًَ بلى للونو٫  الخ٩اثُت االبجى الٟىُت ألاؾالُب بمسخل٠ جخوؾل
ت ٦لي عاا الُٟل ٧اجب ا٧ون       ظهضٍ ًىهّب  زَم  امً ، مؿب٣ا للمٗلوماث امخال٦ه ٌٗجي ٞةهه ، الٗلُم بالؿاعص ٌؿمى ما ؤا اإلاٗٞغ

 مً اإلاكهض عئٍت ًٖ ؤهٟؿىا هخمال٪ ال ٞةهىا ، الؿغص مكهض ال٣اعت  ًضزل ٞداإلاا. "  للُٟل اإلاٗلومت َظٍ نُاٚت ٖلى طل٪ بٗض

م  -الؿغصًت ٞالخ٣ىُاث.. ظضًض مىٓوع   اال ، مُٗىت جإزحراث لخد٤ُ٣ اؾاثل هي ابهما ، طاتها في ٚاًاث(  لِؿذ)   –شخيء ٧ل ٚع
 جىٟهل ؤن ًم٨ً ال ٞةجها ، اال٨ّخاب ال٣غاء ؤَضاٝ جدىٕو خحن في ، جٟٗل بما ٖال٢تها في بال ، ما مؿغاصة ماَُت وٗٝغ ؤن وؿخُُ٘

(.   " ) ااإلاٗجى ال٣ُمت ؤؾئلت ًٖ
/  ظمالُت ٚاًاث ؤظل مً ال٩اجب ٌؿخسضمه ؾبُل ابهما ، طاجه في ظمالُا َضٞا لِـ ٞهو ، ٧ل مً ظؼء بخ٣ىُاجه الؿغص بن    

ُت دوع  ًبض٫ ؤن اله ٢ُمُت،/  مٗٞغ . ُٞه ٍا

                                                           
 .م ٜٜٛٔقصص األنبياء لألبناء ، دار الكتاب ادلصري ، دار الكتاب اللبناين ، القاىرة ، (  ٔ
.  م ٖٜٛٔدار الكتاب اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع ، بَتوت ، (  ٕ
 ٗٛ، ص   ٓٛم ، صٕٕٔٓالكويت ، موفق رياض مقدادي ، سلسلة عاَف ادلعرفة ، .البٌت احلكائية يف أدب األطفال العريب احلديث ، د(  ٖ
 .  ٕٕٓم ، صٜٜٚٔنظريات السرد احلديثة ، واالس مارتن ، تررتة حياة جاسم زلمد ، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة ، (  ٗ
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ىا    ٤ اإلاٗلومت ج٣ضًم ٦ُُٟت في ٞاإلبضإ ، مٗا االخسُُل ؤلابضإ ٩ًون  َا  ، ؤلاصعا٥ حٗجي االتي ، لها اإلا٣ضم الؿيُت اإلاغخلت ٞا

 نُاٚت ٦ُُٟت ُٞٗجي الخسُُل ؤما.  اإلا٣ضمت طاتها اإلاٗلوماث بجاهب ال٣و، في اإلاُلوبت االاججاَاث اال٣ُم اللٛوي، اال٣اموؽ
ذي اإلاجا٫ في ال٣هت ٧اهذ ٞةطا ، مكو١  خ٩اجي ٢الب في اإلاٗلوماث ذي الخُا٫ ٌؿمى ُٞما ٧اثً ؤلابضإ ٞةن ، الضًجي ؤا الخاٍع  الخاٍع

سُت اإلاٗلوماث اإلاال٠/  الؿاعص ٣ًضم ؤن ٌؿخُُ٘ ٠ُ٦" بؿاا٫ ٖىه ٌٗبر االظي ،  خ٩اجي ٢الب في ًمخل٨ها التي الضًيُت/  الخاٍع

٣غبها ، ًجمٗها ظا(.  " ) لل٣اعت  ٍا م ما َا  في الؿالم ٖلُه ببغاَُم ؾحرة مٗلوماث ٞهاٙ ، ُٞه هجر ًوؾ٠ الخواب ٖبض ؤن هٖؼ
٠ جسُُلي بةبضإ ، ٖضًضة خ٩اثُت ٢والب ت ًْو سُت اإلاٗٞغ  ؤنٛغ بد٩اًاث ؤا ٧لُت بد٩اًت ٧اهذ ؾواء ؾغصًت، نُاٚت في الخاٍع

ت .   للىبي ال٩لُت الؿحرة مً مخٟٖغ

 ٖضًضة ٦خب في ظاءث االتي ،(  اؾلم ٖلُه هللا نلى)  مدمض الغؾو٫  لؿحرة ًوؾ٠ الخواب ٖبض جىاا٫  في ؤاضر ال٣ًُت اجبضا    
 هٟـ خمل ٦خاب في ، بلؿاهه ؾحرجه ٣ًضم ؤا هٟؿه ًٖ ًخدضر مدمض الغؾو٫  ؤن جسُل خُض ، ظضًضة بهُٛت جم ما ٞمجها ،

 ٖام"  اؾم خملذ عيُٗا اوكإجه الغؾو٫  االصة نٛحرة ب٣هت ؤؾب٣ه ا٢ض ، م1977 ٖام"  خُاجه ًٖ ًخدضر مدمض"  الاؾم

ٟا٫ لٍغاى موظهت ا٧اهذ ، م1973"  الُٟل ٟا٫ ٍعاى مٗلماث ج٣هها ؤي ، ألَا  خملذ ؾلؿلت ٢ّضم زم ، ؤَٟالهً ٖلى ألَا

 ؤلاوؿان االغؾو٫  ، الهاصت الىبي الغؾو٫  ٣ًضم ؤن زاللها مً اؾخُإ ، ٦خابا(  15)  يمذ ا٢ض ،(  " ) البكغ زحر مدمض"  ٖىوان
ً زال٫ امً ، الغؾو٫  خُاة في ألاخضار اؤبغػ  ،  نلى)  الغؾو٫  ًٖ ٢ههها ؤبغػ  ٞمً ، مًموجها ٖلى هخٗٝغ الؿلؿلت ٖىاٍا

 مدمض"  ،"  ؟ إلااطا..  مدمض هجغة"  ،"  الغؾالت بلى اإلاولض مً مدمض"  ،" مدمض مولض"  ،"  مدمض ٖٓمت( : "  اؾلم ٖلُه هللا
( :  اؾلم ٖلُه هللا نلى) الغؾو٫  ؾحرة ٣ٞضمذ.  بلخ" ..  الباؾم الغؾو٫  مدمض"  ،"  الباع الخلُم مدمض"  ،"  الُٗٓم اإلاهاظغ

.   ألخضار احٗلُال ، اوٗوجا ، اؾلو٧ا ، ؤخضازا

هضع ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ٌٗوص زم     ض بك٩ل ٧لها الغؾو٫  ؾحرة ٍا  االظي ،"  ٢هو في مدمض خُاة"  اؾم خمل ٦خاب في ٍٞغ
ا مهغ في الٗام الخٗلُم مغاخل في ٢غع  ا٢ض للٛاًت، ااؾ٘ ااهدكاع بكهغة خٓي حَر .   الٗغبُت الضا٫  مً ٚا

 في مباقغة نلت له ٧ان ما ا٧ل االىباث، االُحر االخُوان الجماص اؾدىُا١ ٖلى(  " )٢هو في مدمض خُاة"  ٦خاب بيُت ج٣وم    
ً هٟؿه ًٖ ًخدضر ٞالصخيء ،(  االؿالم الهالة ٖلُه) الغؾو٫  خُاة في ألاؾاسخي الخضر  مً اااضر ، بالغؾو٫  ٖال٢خه ٖا

 ًٖ ًدضز٨م ال٨خاب َظا:  بٗىوان هٟؿه ٌؿتهل اال٨خاب( .  ؾىت 11-8)  وؿبُا مب٨غة ؾً في لؤلَٟا٫ موظه ؤهه ال٨خاب نُاٚت
.. االى٣وص اإلاا٫ ؤاعا١ مً ؤٚلى اعقي اؤن ، الوظوص في شخيء ؤٚلى بإهجي اؤقٗغ ، ٦شحرا بهظا ؾُٗض اؤها ٦خاب ؤها:  ٣ُٞو٫  ، هٟؿه

 الخ٤ بلى اصاُٖا َاصًا ، ٧اٞت للىاؽ هللا ؤعؾله الظي ، ااإلاغؾلحن الىبُحن زاجم(  اؾلم ٖلُه هللا نلى)  مدمض ًٖ ٦خاب اؤهجي

(.   ") االؿالم ااإلادبت االخحر
٣ا ال٨خاب ٞهو٫  ظاءث ا٢ض     ت ُٞل ٞهظا ، ؤلابضاُٖت الغئٍت لخل٪ ٞا ً هٟؿه ًٖ ًدضزىا ألاا٫  الٟهل في ؤبَغ  مُالص ٖا

ت خملت ؤخضار ؾاعصا ، الغؾو٫  ه٠ ،"  ًدمُه عب للبِذ"  اإلاُلب ٖبض ام٣ولت ال٨ٗبت، لهضم ؤبَغ  ٖلى الهجوم لخٓت ٍا

 ، باألعى الخه٣ذ ؤعظلي ٦إن الخدغ٥، ٖلى ؤ٢ضع لم ، م٩اوي ؤ٠٢ هٟسخي اظضث ؤن ؤلبض الم: "  لخدُُمها اججهحٍز ، ال٨ٗبت

                                                           
وكالم ادلؤلف فيو حول مهمة ادلؤرخ فقط  وكيفية صياغتو ادلعلومات يف خيال تارخيي يستهدف تقدًن .  ٔٙاخليال من الكهف إُف الواقع االفًتاضي ، ص(  ٔ

.  التاريخ سردا بقدر ادلستطاع
.  دار الكتاب ادلصري اللبناين للطباعة والنشر ، بدون تاريخ (  ٕ
.  م ٖٜٛٔلتواب يوسف ، طبعة وزارة الًتبية والتعليم ، مصر ، حياة زلمد يف قصص ، عبد ا(  ٖ
.    ٘السابق ، ص(  ٗ
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 الُٟل، لؿان ٖلى الؿغص ؤي ، اإلاىوا٫ َظا ٖلى ٌؿخمغ لم ابن( .  " ) ااخضة زُوة م٩اجها مً ه٣لها ؤؾخُُ٘ ال ، ٞحها حؿمغث
٨مل ، الٗلُم الؿاعص ٌٗوص خُض ت ظِل َال٥ بٗض خضر بما الؿغص ٍا ه٠ ، اؤُٞاله ؤبَغ غخت ، الغؾو٫  مُالص ٍا  م٨ت ؤَل ٞا

ت باهضخاع ى٣وص ، ال٣غآن هؼا٫ ًٖ جخدضر ال٣ضع ٞلُلت ، ال٨ٟغة بىٟـ الٟهو٫  اجدخاب٘.  ؤبَغ  الغؾو٫  عخلت ًٖ ًخدضر ٖىب ٖا
 زم ، الخضًبُت نلر في خضر ٖما الخضًبُت اشجغة بضع، ٚؼاة ًٖ بضع ابئر ، الهجغة ًٖ جخدضر الٛاع اخمامت ، الُاث٠ بلى

.   م٨ت ٞخذ ًٖ ؤلاؾالم عاًت
)  الغؾو٫  ؾحرة زال٫ مً الخؿىت ال٣ضاة ٖلى جغبحهم بإجها للُٟل الٗضًضة الضًيُت ًوؾ٠ الخواب ٖبض ٦خاباث وٗذ ُٞم٨ً   

ت الهُاٚت زال٫ مً ، الغيوان ٖلحهم االصخابت ،(  اؾلم ٖلُه هللا نلى  الاهخماء قضًض الُٟل ٩ًون  ٧ي ، الُٟل ألصب الٗهٍغ

 َو الخب ٍَغ٤ ٞةن"  ؤبٗاصَا ب٩اٞت الخب ٢ُمت ج٣ضًم زال٫ مً اؤًًا ،( ) ؤلاؾالمُت ز٣اٞخه اؤنو٫  بجظاعٍ االاعجباٍ
 ٞةن َىا امً ، الىاع صزو٫  بإٖمالهم ٌؿخد٣ون  بكغ اظوص جهوع  ٖلى ٢اصع ٚحر ٩ًون  خُض ، للُٟل ألاالى الؿىواث في ألا٢هغ

ظا ،(  " ) الؿً خضازت جٟغيها مى٣ُُت خخمُت بالخب عبُه  ، االباَل الخ٤ بحن الخمُحز الُٟل حٗلُم ؤَمُت مً ًمى٘ ال َا

٨ظا ، مٗهُت ٖلى اال٨ٟاع ، َضاًت ٖلى ااإلاامىون  ، باَل اال٨ظب ، خ٤ ٞالهض١  ، هللا مدبت َو َىا بالخب ٞاإلا٣هوص.  َا
.   الُُبت االؿلو٦ُاث اال٣ُم االصخابت االغؾو٫  ، االخ٣ُ٣ت ، االخ٤

 الغؾو٫  ًٞل خو٫  ،"  ؾِىا ابً"  ال٨بحر االٗالم َٟل بحن خواع زال٫ مً الؿغص ًإحي ،( ") مدمض الىبي ٖٓمت"  ٢هت افي    
ً مِٗكت موا٠٢ زال٫ امً ، الىاؽ ٖلى ت ظاء مدمضا ؤن اإلاال٠ ًبَر ضاًت زحر ب٩ل للبكٍغ  ٞهو ظمُٗا، الىاؽ ًًٟل اؤن ، َا

 خ٣ب في اإلاؿلمحن ٖلماء هٟوؽ في نضاَا ًوضر ما ب٣ضع ، الؿحرة ؤخضار ُٞه ٌؿخٗغى ال ، خواع زال٫ مً الؿحرة ٣ًضم

سُت .   مسخلٟت جاٍع
وانل    ت ججضًض بلى ؾاُٖا ، ؤزغى  ٦خب في ؤلابضاعي الىهج هٟـ ٍا  ؾلؿلت ٟٞي ، ال٣اعت  بلى مجها ًضل٠ التي الؿغصًت الؼاٍا

سُا بٗضا ٣ًضم ،( ") ٢هت ٖغبي بلض ٧ل مً"  ٖىوان خملذ ش مً ب٣هت مضٖما ، ٖم٣ُا جاٍع "  ٢هت ٟٞي ، ٖغبي بلض ٧ل جاٍع
ش في اإلاازغة اؤخضاثها ، الكهحرة ظالوث ٖحن مو٢ٗت ؤخضار ًدىاا٫ "  مهغ مً ظالوث ٖحن بلى الٍُغ٤  مً ، ٧لها اإلاؿلمت ألامت جاٍع

 في ظالوث ٖحن مً بال٣غب اإلاٛو٫  إلاواظهت ٢ُؼ الضًً ؾ٠ُ زغاط ٖبر ، اإلاٛولي الؼخ٠ ب٣ًاٝ في اإلادوعي مهغ صاع  زال٫

ت ال:  ظلُت ااضخت ال٨ٟغة ، الكام سىا ، لل٣ٍُغ  ابىٟـ.  ألامت ًٖ الضٞإ في اؤًًا االٗغابت اؤلاؾالم الش٣اٞت في ، مكتر٥ ٞخاٍع
ذ ًٖ"  الجمُلت اللالاة"  ٢هت ٞهظٍ ، ال٣هو ب٣ُت جإحي ؛ ؤلابضاُٖت الغئٍت  هي ٖلحها ال٣اثمت االخٝغ البدغ خُاة خُض ، ال٩ٍو
تي اإلاجخم٘ ؤؾاؽ ش في هبدغ ، اإلاظ٧وعة ال٣هت زال٫ امً ، ال٣ضًم ال٩ٍو ذ جاٍع  لىخٗٝغ ، مكو١  بإؾلوب ، ؤَلها اؤزال١ ، ال٩ٍو

تي الكٗب ٖلى سهم ٖلى ؤًًا االخٗٝغ ا٢ُمهم، از٣اٞتهم بخ٣الُضَم ، ؤلاؾالمُت الٗغبُت ألامت مً ظؼءا بونٟهم ال٩ٍو  جاٍع

.   الىِٟ خ٣بت ٢بل ال٣ضًم

                                                           
 . ٘ٔالسابق ، ص(  ٔ
 .  ٕٙدراسة فنية حتليلية  ، مرجع سابق ، ص: قصص عبد التواب يوسف الدينية (  ٕ
م ، ٜٙٛٔ، القاىرة " ادلاضي ، احلاضر ، ادلستقبل: لطفل الندوة الدولية لكتاب ا" الكتابة الدينية لألطفال ، أزتد هبجت ، حبث منشور يف كتاب (  ٖ

.  ٖٔٔص
 .م ٜٜٗٔ، دار الكتاب ادلصري اللبناين ، القاىرة ،  ٕعظمة النيب زلمد ، ط(  ٗ
.  م ٜٜٛٔمكتبة مصر للطبوعات ، القاىرة ، (  ٘
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ض الل٣اء"  ٖىوان خملذ التي ال٣ههُت ؾلؿلخه في ، ايوخا ؤ٦ثر ٧اهذ ؤلابضاُٖت ؤلاياٞت ؤن ٖلى    الٗغب ٖلماء بحن الٍٟغ
لماء  ألاصب في الٗغبي ألاصب جإزحر ًٖ ، صعاؾاجه بخضى في ًوؾ٠ الخواب ٖبض ٖجها ّٖبر ٢ىاٖت ٖلى اعج٨ؼث ا٢ض ،( " ) الٛغب ٖا
وهُت الخًاعة مً ًمخض ، الٗالمي ألاصب ٌٛظي ، َاثال خ٩اثُا عنُضا لضًىا ؤن موضخا ، الٗالمي خٗم٤ ، الٟٖغ  الخًاعة م٘ ٍا

لُىا ، جغازىا مً ال٨شحر جهل الٗالمي ٞاألصب ، الٗغبُت ؤلاؾالمُت  ؤُٖضث ابًٗها  -الٗاإلاُت ال٨خب ؤقهغ مً ٦شحرا بإن هجهغ ؤن ٖا
 ، الخواع١  ٢هو مً اال٨شحر ، َغػان ا٢هت ، بٌؿوب خ٩اًاث بٌٗ مشل ، ألاؾاؽ في الؿغصًت ؤنولىا مً  -للٗغبُت جغظمخه

ا الُلت لُلت اؤل٠ حَر (.   ) بلُىا عصث بًاٖخىا بإجها آن في االٟسغ الوعي مً ٞالبض ، ٚا

ٟا٫ ٢هو في ٞالخُا٫       ، الُٟل لضى الاؾخُإل خب بقبإ بلى ؛ اؤلامخإ الدؿلُت  –ٖلى ؤًًا اقخماله م٘  –ًخسُى ألَا
حرا ػاصا ٣ًضم الخُا٫ ؤن ٦ما.  اَخمامه جشحر التي اإلاٗاٝع بلى اجهمه  الخـ اجىمُت بصعا٦ه، احٗم٤ُ ، ؤ٣ٞه بخوؾُ٘ الُٟل ل٣ٗل ٞا

ُت بٞاصجه ٚحر ، الجمالي (.   )الؿامي االخل٤ بالخ٨مت اجؼاٍضٍ ، اإلاٗٞغ
ذي بحن ظم٘ زُا٫ ٖلى ٢اثما ، مضَكا ؾغصًا ببضاٖا ٞىجض ، االٛغب الٗغب ٖلماء ؾلؿلت في ؤما  زُالي ؾغص ٖبر ، االٗلمي الخاٍع

 لُخدااعا بُجهما، مكتر٥ ٖلمي ا٦دكاٝ في بل ااخض ٖلمي مجا٫ في الٛغبُحن الٗلماء ؤخض م٘ اإلاؿلمحن الٗلماء ؤخض ل٣اء ٢وامه
اث ؤن بىٟؿه الٗغبي الُٟل ال٨ُدك٠ ، الٛغبي الٗالم ٖلى الٗغبي الٗالم اؤؾب٣ُت ، الا٦دكاٝ َظا ًٖ  الكهحرة الٗلمُت الىٍٓغ

  -الابخ٩اعاث ؤا الا٦دكاٞاث َظٍ  -ج٣ضم ؤن الخُإ ٞمً ؛ ؾاب٣ا اإلاؿلمحن ٖلماء ابخ٩اعاث  ٖلى امبيُت ماؾؿت هي بهما الٛغب في

.  اخضَم الٛغبُحن الٗلماء هخاط ؤجها ٖلى الٗغبي للُٟل
اث      الهُشم الخؿً بحن ل٣اء"  ٢هت في ٦ما الهُشم بً الخؿً بلى حٗوص بهما هُوجً ب خ٤ بلحها جونل التي الًوء ٖلم ٞىٍٓغ

خدااعان ُٞخ٣ابالن ،"  هُوجً اب خ٤ .   اؤخواله الًوء اه٨ؿاعاث ا٦دكاٝ في مىه ؤؾب٤ الهُشم ابً ؤن هُوجً لُٗتٝر ٍا
 الٗغبي البداعة ٞةن ، ظاما صي ٞاؾ٩و بلى ٌٗوص الًٟل بإن الٛغبُون  الغخالت ًٟازغ الظي الهىض بلى الٍُغ٤ ا٦دكاٝ ًٖ ؤما  

ظ٦ٍغ ، ظاما صي ٣ًابل ماظض بً ؤخمض الكهحر  الٗغب بسغاثِ االاؾخضال٫ ماظض ابً مكوعة بٗض بال الهىض بلى ًهل لم ؤهه ٍا

ش لُضزل ، الهىض بلى ؤبدغ امىه ، ٖمان لؿاخل انل ٖىضما  عؤؽ ٍَغ٤ م٨دك٠ ؤهه ٖلى(  جدضًضا الٛغبي) ؤلاوؿاوي الخاٍع

.   اإلاؿلم الٗغبي اال٣ٗل للبداعة الِـ ، الٛغبي الجٛغافي لل٣ٗل ظضًض ا٦دكاٝ ؤهه الخ٣ُ٣ت افي ، الهالر الغظاء

 َاعفي الُم ٣ًابل الىِٟـ ابً"  ،"  الاظخمإ ٖلم في صاع٧اَُم ٣ًابل زلضان  ابً"  مجها ؤزغى  ؤ٩ٞاعا الؿلؿلت ب٣ُت في هجض ٦ما  
ت الضاعة ا٦دكاٝ في  في ٦غاػا  اعابيؿون  ٣ًٓان بً حي"  ،" الؿاٖت ازترإ في ظالُلُو ٣ًابل اإلاهغي  ًووـ ابً"  ،"  الضمٍو

غة غة في مىٗؼال ٖاف شخو ؤؾاؾها ، ااخضة ل٨ٟغة م٣اعهت ابها ،"  الوخضة ظٍؼ  الصخُدت ال٣ُٗضة بلى ًهل ؤن ااؾخُإ ، ظٍؼ
.   االٛغبُت ؤلاؾالمُت الش٣اٞخحن بحن اإلا٣اعهت م٘ ، الُُبت ؤلاوؿاهُت ُٞغجه ٖلى بىاء الًُٟلت، األازال١

لى   ٢والب ٖلى اج٣طخي الٗغبي، الُٟل لضى الٗلمي الاهخماء حٗم٤ُ حؿتهضٝ ، زُالُت خ٩اًاث في اإلاٗلوماث هجض الىدو َظا ٖا
ت  في ًضعؾها التي الٗلمُت اإلاواص زال٫ مً الٗغبي الُٟل هٟؿُت بلى جدؿغب االتي ، الٗلمُت ال٨خب في اإلاهاٚت الٛغبُت اإلاغ٦ٍؼ

ٟا٫ ٦خب في ؤا ، الىٓامي حٗلُمه حها الٛغبُت بالخًاعة جخٛجى االتي ، ااإلاترظمت ألاظىبُت ألَا ًلها امستٖر ت ٖلى ٞا .   البكٍغ
 *****

                                                           
.  م ٜٜٜٔ،  ٕمنشورات الدار ادلصرية اللبنانية ، ط(  ٔ
م ، ٜٙٛٔ، القاىرة " ادلاضي ، احلاضر ، ادلستقبل: الندوة الدولية لكتاب الطفل " األدب العادلي ، حبث منشور يف كتاب  تأثَت األدب العريب على(  ٕ

  ٖٓٔ-ٕ٘ٔص
  ٛٛالبٌت احلكائية يف أدب األطفال العريب احلديث ، ص(  ٖ
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:   الىخاثج مً ظملت بلى هسلو ، الضعاؾت َظٍ زخام افي     
 نُاٚت في الُٟل ؤصًب ببضإ ابهما ، الخُالُت ال٣هو الخُا٫ ٌٗجي اال ، للُٟل ؤلابضاُٖت ال٨خابت في ؤؾاؽ َو الخُا٫ بن-

ش/  الؿلو٦ُاث/  ال٣ُم/  ألازباع/  اإلاٗلوماث .   زُالُت ؾغصًت ٢والب في بخ٣ضًمها بلخ...  الخاٍع

ت اإلاغخلت َبُٗت ٖلى ًخو٠٢ الخُالي ؤلابضإ بن - م ٞما ، للُٟل الٗمٍغ ضَّن
َ
٣  الشاهُت لُٟل ٣ًضم ما ٚحر الشامىت لُٟل زُالُا ًُ

ُت ، الؿغص لٛت ، الخُالي ، الؿغصي البىاء في ٦شحرا ؾاٖضٍي الؿيُت اإلاغخلت لخهاثو ألاصًب ابصعا٥ ، ٖكغة .  اإلاٗلوماث هٖو

ل امخضاصَا ٖلى ًوؾ٠ الخواب ٖبض ججغبت ظاءث - ٤ ؤلاحهام في اؤلامٗان ، ؤلابضاعي الخسُُل في بغاٖخه ٖلى ٖىواها الٍُو  لدكٍو
ُت مهاصع بلى طل٪ في مؿدىضا ، الُٟل ت امغظُٗت ، موز٣ت مٗٞغ ؼ:  ٢وامها ٨ٍٞغ  ال٣ُم ٚغؽ الٗغبي، ؤلاؾالمي الاهخماء حٍٗؼ

 الاؾخالب خالت ًٖ اببٗاصٍ ، ؤلاؾالمُت الٗغبُت اخًاعجه بترازه الُٟل ز٣اٞت صٖم ، ظضًضة بمٗلوماث الُٟل جؼاٍض ، االًٟاثل

.  الخًاعي 
ذ -  اإلاغاخل خؿب ، مخٗضصة نُاٚاث الواخض اإلاويٕو نُاٚخه ٞحها االالٞذ ، ؤق٩الها في ًوؾ٠ الخواب ٖبض ٦خاباث جىٖو

ت .   ال٨خاب لها اإلاوظه الٗمٍغ
 

 واملشاحْ املفادس

ٟا٫ ؤصب - ً ٖلم ألَا . م1991 ال٣اَغة ، الٗغبي ال٨ٟغ صاع ، هجُب ؤخمض ، ٞا

ٟا٫ ؤصب في الخ٩اثُت البجى - ٤.ص ، الخضًض الٗغبي ألَا ت ٖالم ؾلؿلت ، م٣ضاصي ٍعاى مٞو ذ ، اإلاٗٞغ  .  م2012 ، ال٩ٍو

 ، الخايغ ، اإلااضخي:  الُٟل ل٨خاب الضالُت الىضاة"  ٦خاب في ميكوع  بدض ، الٗالمي ألاصب ٖلى الٗغبي ألاصب جإزحر -
 . م1986 ال٣اَغة ،" اإلاؿخ٣بل

 .  م1983 ، بحراث ، االخوػَ٘ االيكغ للُباٖت اللبىاوي ال٨خاب صاع ، ببغاَُم الخلُل خُاة -

 .  م1983 ، مهغ ، االخٗلُم التربُت اػاعة َبٗت ، ًوؾ٠ الخواب ٖبض ، ٢هو في مدمض خُاة -

ت ٖالم ؾلؿلت ، الخمُض ٖبض قا٦غ. ص ، الاٞتراضخي الوا٢٘ بلى ال٨ه٠ مً الخُا٫ - ذ  اإلاٗٞغ  .   م2009 ، ال٩ٍو

 . م1994 ، ال٣اَغة ، اللبىاوي اإلاهغي  ال٨خاب صاع ، 2ٍ ، مدمض الىبي ةٖٓم -

ٟا٫ ٢هو - .   م2000 ال٣اَغة، ، االيكغ للُباٖت ٢باء صاع ، هللا ٖبض خؿً مدمض.ص ، امؿغخهم ألَا

 ؤم ظامٗت ، الخُُض هللا ٖبض بيذ قٟاء ، ماظؿخحر عؾالت ، ٞىُت جدلُلُت صعاؾت ، لؤلَٟا٫ الضًجي الخواب ٖبض ٢هو -

 . َـ1425 ، اإلا٨غمت م٨ت ، ال٣غى 

 . م1989 ، ال٣اَغة ، اللبىاوي ال٨خاب صاع ، اإلاهغي  ال٨خاب صاع ، لؤلبىاء ألاهبُاء ٢هو -

 ال٣اَغة ،" اإلاؿخ٣بل ، الخايغ ، اإلااضخي:  الُٟل ل٨خاب الضالُت الىضاة ، بهجذ ؤخمض ، لؤلَٟا٫ الضًيُت ال٨خابت -
.  م1986

ض الل٣اء - لماء الٗغب ٖلماء بحن الٍٟغ ت الضاع ميكوعاث ،(  ؾلؿلت)  الٛغب ٖا  م1999 ، 2ٍ ، اللبىاهُت اإلاهٍغ

ت ظامٗت ، مدموص َلٗذ مىا٫. ص ، الاجها٫ ٖلم بلى مضزل -  . م 2001 ، ؤلاؾ٨ىضٍع
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.  م1986 ، جووـ ، اإلاخدضًً للىاقٍغً الٗغبُت اإلااؾؿت ، ٞخخي ببغاَُم:  بٖضاص ، ألاصبُت اإلاهُلخاث معجم -

اث مهغ م٨خبت ،(  ؾلؿلت)  ٢هت بلض ٧ل مً        -  .  م1998 ، ال٣اَغة ، للُبٖو

اث       - لى اإلاجلـ ، مدمض ظاؾم خُاة جغظمت ، ماعجً االاؽ ، الخضًشت الؿغص هٍٓغ   ألٖا

.        م1997 ، ال٣اَغة للش٣اٞت،       
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فُة دساظة)  مىٍىس  البً( الّشب لعان) معجم دساظة ( ثحلُلُة ـو
 بیشان ـ َشمضکان بجامّة معاِذ ؤظحار   سحماوی ِبذالشصاق الذهحىس 

 

 

: امللخق

ذ الٗغبُت اإلاٗاظم حّٗضصث   و ااخضا ٧ان ألاخوا٫ ٧ل في مجها ال٣هض ال٨ً الؿالٟت الٗهوع  زال٫ اجىٖو  مً ال٣غآن خغاؾت َا
 مً الثراة َظٍ انُاهت الٗغبُت، ٖىه جغضخى ال صزُل خغمها ٣ًخدم ؤن مً الٗغبُت اخغاؾت الٟهم، ؤا الى٤ُ في زُإ ٣ًخدمه ؤن

. الًُإ

ت، اإلاعجمُت مضاعؾها احٗضصث مسخلٟت بإَواع الٗغبُت اإلاٗاظم امغث  ظٍ االلٍٛو  جوانلذ ا الخلُل بجهوص بضؤث اإلاضاعؽ َا

حن مً ٦شحر الٗمل َظٍ في ؾاَم ٢ض ا. ؤٖمالها  مباع٦ت ظهوص له ٩ٞاهذ ، اؤَله للٗلم خُاجه هظع الظي مىٓوع  ابً امجهم اللٍٛو

 ال٨خب ؤَم مً ٌّٗض  الظي( الٗغب لؿان) اإلاُٟض ال٣ُم ٦خابه امجها ، اؤبدازه مالٟاجه زال٫ مً الٛغاء الٗغبُت اللٛت زضمت في َُبت

اث ًٖ ًٞال اإلاويٕو َظا في ؤلٟذ التي ت اإلاويٖو  هللا بةطن اإلا٣الت َظٍ في ظهوصٍ بلى اؾيكحر ألازغى  ٦خبه في اإلابشوزت اللٍٛو

. حٗالى

لُة اليلمات ة ، الجهىد مىٍىس، ابً: ألـا  الّشب لعان ، اللغٍى

 

Ibn Manzur and his language efforts in Lisan al-Arab 

(a descriptive analytical study) 

 

Abstract 

 

The Arabic dictionaries have multiplied and diversified themselves over the past ages but their 

objective in every situation remained one: the protection of the Quran from the entering of any 

mistake in its pronunciation or understanding, and the protection of Arabic from entering it 

something that is not accepted by it and the maintenance this resource from getting lost. 

 The dictionaries have passed through different phases and the schools of language and 

dictionaries multiplied. These schools began with the efforts from Al-Khalil and they continued 

their works. And the great work of the language scholars came to the help of these schools. Of these 

scholars Ibn Manzur who sacrificed his life for the knowledge and its people. And it is from him 

blessed and great efforts in the service of the Arabic language through his writings and researches. 

And of these his valuable and of great benefit book (Lisan al-Arab) which is considered one of the 
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most important books written on this subject and also other language subjects which are spread in 

his other books. We will point to his efforts in this report so willing God. 

key words: Ibn Manzur, efforts, linguistic, Lisan al-Arab 

 

 :امللذمة

٣ي ألاههاعي  مىٓوع  بً ٖلي بً م٨غم بً مدمض    َظْذ  الظي الباعػًٍ الٗلماء ؤخض, مىٓوع  بابً اإلاٗغاٝ اإلاهغي  ألاٍٞغ  جوَّن
م ش  جل ؤؾماَئ ا, ؤلاؾالمُت اإلاٗاٝع ؤهوإ مسخل٠ في عا خت ٢ضم له ا٧اهذ. االٗلوم الش٣اٞت مجا٫ في  ؤلاؾالمي الخاٍع  زهونًا

ذي االلٛوي  الىدوي  اإلاجا٫ في . االخاٍع

و الٗغبُت، اللٛت ٦ىوػ  مً مىٓوع  البً الٗغب لؿان ا   ت َا  ابً بن" :مُلوب ا٢ا٫. األازباع الىهوم مً ٦شحرا اجوز٤ موؾٖو
لت مغخلت بٗض ظاء ؤهه ؤي للهجغة الشامً ال٣غن  الغظا٫ مً ٧ان مىٓوع  ً مً ٍَو  ؤمهاتها مً ٞاٚتٝر اإلاٗاظم ااي٘ اللٛت جضٍا

( 26،م1995مُلوب،")ؤنوال مجها زمؿت اجساط ٖلى ااؾخ٣غ ٞحها َاٝ ؤن بٗض معجمه ااي٘

بُضي اإلاغجطخى ا٢ا٫   مً ٦شحر ماصة ٧ل اجدذ ماصة، ؤل٠ زماهحن ٖلى ٌكخمل اللؿان بن"  (:الٗغاؽ جاط) ٦خابه م٣ضمت في الؼُّب
ظٍ اإلاكخ٣اث،   (م،اإلا٣ضمت1994الؼبُضي،) ".ل٨ثرتها الٗغبُت اللٛت في حٗضاصَا الهٗب مً اإلاكخ٣اث َا

٣و٫    ؤي في مٗاظم مً ؤل٠ ما ٧ل ٞا١( الٗغب لؿان) َو قامل، معجم الٗغب لضى ٧ان"  (:َُواص ظون ) الاه٩لحزي  اإلاؿدكغ١  ٍا
  ص٢ت ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ٢بل لٛت

ًا
 (78/3/547 الخُُب،) "اقموال

ّض  ال٨الم في اللخً ؤنبذ ختى ػماهه في األالوان ألالؿىت ازخالٝ عؤى إلاا ؤهه مىٓوع  ابً بحن ا٢ض  َٗ ا ٌُ ا لخىًا  الى٤ُ اناع, مغصاصًا
ا اإلاٗاًب مً بالٗغبُت  بٛحر ؤَله ػمان في ال٨خاب َظا ظمٗذ", ألاعجمُت اللٛت في الترظماهاث جهاه٠ُ في الىاؽ اجىاٞـ مٗضاصًا

ُخه ٌسخغان مىه ا٢ومه الٟل٪ هوح نى٘ ٦ما انىٗخه, ًٟسغان لٛخه ُْ  (1/7 ،1955مىٓوع، ابً") الٗغب لؿان اؾمَّن

حر ا٢باثلها اا٢اجٗها اؤ٢والها اؤمشالها الٗغب ؤؾٟاع مً يم ؾٟغ اؤقمل الٗغبُت، في معجم ؤاؾ٘ الٗغب لؿان ظاء بظل٪    ٚا

ب امٗاهحها، لؤللٟاّ قامال معجما ًً٘ ؤن مىٓوع  ابً ٞاؾخُإ. آزغ ٦خاب في هجضٍ ؤن ٌٗؿغ ما طل٪،  جٟغيه ما ُٞه ٌؿخٖو
ت خاظت  ألاا٫  اللٛوي  اإلاغظ٘ الُٗٓم الؿٟغ َظا ًؼا٫ اما َـ 711 ٖام جوفي بط الهجغي، الشامً ال٣غن  ختى ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ

. َظٍ ؤًامىا ختى للباخشحن

 ايض اؤلازٟاء ؤلابهام ٖلى لخض٫ الٗغب ٦الم في( عجم) اا٢ٗذ(  م ط ٕ) مً معجم ماصة ؤنل" ظجي ابً ٢ا٫: املعجم مفهىم 

 ابً)."ال٨الم ًبِىان اال ًٟصخان ال ٧اها بطا عجمي اامغؤة ؤعجم عظل طل٪ امً اللؿان في الخبؿت: ٞالعجمت. اؤلاٞهاح البُان
 (40: م ظجي،

 ْهغ ا٢ض. االخٟؿحر بالكغح م٣غاهت اللٛت مٟغصاث مً ٖضص ؤ٦بر ًًم زانا جغجِبا مغجبا ٦خابا ٌٗجي الخضًض باإلاٟهوم اإلاعجم 
. الٗحن ٦خاب مشل ٦خاب اؾم ٖلُه ًُل٤ ٩ٞان طل٪ ٢بل ما ؤما الهجغي، الغاب٘ ال٣غن  ؤاازغ في اإلاهُلر َظا

 
حن بٌٗ اؾخٗمل ا٢ض  . ٞحهما ه٣ُت ؤبٗض ؤا اإلادُِ ؤا البدغ مٗىاَا اؤنل له، نٟت لخ٣وم اإلاعجم ٖلى ٢اموؽ ٧لمت اللٍٛو
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 اؾم معجمه ٖلى ٖباص بً الهاخب ؤَل٤ ٣ٞض ال٣ضماء، اإلاالٟحن بٌٗ ٖىض ٖىواها ؤنبدذ للمعجم الهٟاث َظٍ امشل

ٓم اإلادُِ ؤا اإلاد٨م اؾم معجمه ٖلى ؾُضٍ ابً اؤَل٤ اإلادُِ . اإلادُِ ال٣اموؽ اؾم معجمه ٖلى آباصي الٟحراػ  اؤَل٤ ألٖا

 اإلاٗاظم في اإلاخمشلت ا اإلاسخلٟت ألاهوإ ا ألانىاٝ مً ٦شحر ٖضص جدذ مٗاظمهم نىاٖت في الٗغب اإلاعجمُون  بٕغ: املعجم وؽإة 

ت ا اإلاخسههت، ا الٗامت ُت ا اللٍٛو سُت ، اإلاوؾٖو ت ا الونُٟت ا الجٛغاُٞت، ا الخاٍع  مٗاظمهم بهظا ،ٞإنبدذ...اإلاُٗاٍع
 :مغاخل بشالر مغث ٢ض ا ، مخمحزة

 اللٛت ٧لماث ُٞجم٘ الباصًت بلى ًغخل ٧ان الباخض ؤن طل٪ مٗحن هٓام صان  اللٛت ٧لماث ظم٘ بضؤ: جغجِب صان  ال٩لماث ظم٘ - 1

ت  بجم٘ ٣ًوم اإلادضر ؤن طل٪ اإلاىهج هٟـ بل الخضًض ٖالم ٦إؾلوب اللٛت ٖالم ؤؾلوب ٧ان ٢ض ا. جغجِب صان  ٌسجلها ا اإلاخىٖو

 بلى ؤلاقاعة ججضع ا. الؿىض ط٦غ في ٦ظل٪ اإلادضر م٘ اللٛوي  ًخ٤ٟ ٦ما. بضاًت جغجِب صان  ٌسجلها ا ألابواب اإلاسخلٟت ألاخاصًض

حن ؤن  ؤن ٢الوا ٦ما. مترا٥ ا مى٨غ ا ي٠ُٗ ا اؤظوص ظُض ا ؤٞصر ا ٞهُذ ٣ٞالوا الخضًض جغجِب اللٛت في اعص ما عجبوا اللٍٛو
م ا الغااة ٖضلوا ٦ما. ٚحٍر في ظاء مما ؤٞصر ال٣غآن في اعصث التي اللٛت  .الخلُل ٞٗضلوا الخضًض ٖلماء ٞٗل ٦ما ظغخَو

ً مغخلت اهي :اإلاويٕو هٟـ لها التي ال٩لماث ظم٘ - 2  مً خٝغ ٖلى مبيُت نٛحرة مخٟغ٢ت عؾاثل في مغجبت اللٛت ؤلٟاّ جضٍا
ض ألبي اإلاُغ ٦خاب: امشالها اإلاٗاوي، مً مٗجى ؤا الخغاٝ  ل٣ُغب اإلاشلشاث ا٦خاب الكِباوي ٖمغ ألبي الجُم ا٦خاب ألاههاعي  ٍػ

و  (88: م ،1995، ظبري  ٦ما٫. )ًوؾ٠ ًوؾ٠، مشل خغ٧اث بشالر الخغاٝ بٌٗ لٟٔ ًجوػ  ما في َا

ت اإلاٗاظم اي٘ 3-  ًٖ البدض ا بلحها الغظٕو ألامغ حهمه مً ا للضاعؾحن ًدؿجى ختى اإلاغخلت َظٍ ا٢ٗذ ل٣ض:ال٩لماث ل٩ل اللٍٛو

ظٍ. ال٩لماث  ال٣غآن خو٫  جضاع  مسخلٟت ؤزغى  صعاؾاث اظضث ٦ما. مخضازلت هي بهما ا بًٗها ًٖ مؿخ٣لت لِؿذ اإلاغخلت َا
م ت الؿىت ا ال٨ٍغ ٍغب ال٣غآن ٍٚغب مشل الغؾاثل ا ال٨خب ٞحها الٟذ الىبٍو  ا الٗامت لخً ا اإلاٗغب ا ال٣ٟه مٗاظم الخضًض ٚا

 وكإة بٗض اظضث ٢ض الضعاؾاث َظٍ ؤٚلب ؤن بال ألابيُت ٦خب ا البلضان ٦خب ا الىواصع ٦خب ا للخُوان ٦خب ا الهمؼة ٦خب

ت الضعاؾاث و مخ٩امل معجم ؤا٫  ْهوع  ا اللٍٛو . ٢بله اظض مجها ا٢لُل الٗحن ٦خاب َا

 (88 م الؿاب٤، اإلاهضع: )ًلي ما اللٛوي  اإلاعجم ٞواثض مً ؤن ظبري  ٦ما٫ ٢ا٫ :وفىاثذٍ املعجم ؤَمُة
. الٛامًت ألالٟاّ مٗاوي ًٖ ال٨ك٠ -

ت - . ااقخ٣ا٢اجه اللٟٔ ؤنل مٗٞغ

. صخُدا يبُا اللٟٓت يبِ -

. اللٛت ؾالمت ٖلى اإلاداٞٓت -

٣ي ألاههاعي  مىٓوع  بً ٖلي بً م٨غم بً مدمض:مىٍىس  ابً حُاة ًِ هبزة  اإلاٗغاٝ( الًٟل ؤبو)  الضًً ظما٫ اإلاهغي  ألاٍٞغ
 في ا٢ُل,  ال٣اَغة بمضًىت, (َـ 630)  ؾىت اإلادغم في الهجغي  الؿاصؽ ال٣غن  ؤااثل في الض( 12/47 ث،.٦سالت،ص عيا)مىٓوع  بابً

اف(. 7/108/ م 1989الؼع٦لي،) َغبلـ سو مىه ٌؿم٘, االضٍ ٖىض مهغ في الٗلمُت َٟولخه ٖا  بلى ًمُل ظٗله مما ظلؿاجه ٍا
و الٗلوم  اؤظاٍػ ٖهٍغ ٖلماء ٦باع مً ؾم٘ ااالضٍ, للخضَعـ ظلؿوا الظًً الٗلماء ؤخض م٨غم االضٍ ٧ان ٣ٞض. نٛحر َا

 .بًٗهم
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 ٦ىذ: "٢وله خُاجه ًٖ للخُٟاشخي -الخُاب ٞهل -٦خاب في ازخهٍغ الظي -الىٟـ ؾغاع –٦خابه م٣ضمت في مىٓوع  ابً ه٣ل ا٢ض
 ؤخمض بً ًوؾ٠ بً ؤخمض الضًً قٝغ الكُش اعؤًذ, ٖلُه ألاصباء اتهاٞذ, بلُه ال٣ٗالء جغصص ؤعى  -هللا عخمه –الوالض ؤًام في

 ًظ٦غ, ؤؾمٗه ٦ىذ ؤوي ٚحر, ًل٣وهه ُٞما ؤقاع٦هم اال, ٣ًولوهه ما ؤصعي  ال الُٟولت ؾً في اؤها ظملتهم في الٗبسخي الخُٟاشخي

ا للوالض  لم اؤهه" ألالباب ألالى الخمـ الخواؽ مضاع٥ في  الخُاب ٞهل" ؾماٍ اؤهه, صٍَغ ااؾخٛغ١  ٖمٍغ ُٞه ؤٞجى, نّىٟه ٦خابًا
 ًٖ اقٛلذ, ماثت اؾذ اؤعبٗحن زمـ ؾىت في الوالض اجوفي, ٖلُه الو٢ٝو بلى الكو١  قضًض ٦ىذ اؤوي, ٦خاب في ظمٗه ما ًجم٘

( 1/48 م،1974 ، مىٓوع  ابً" )ال٨خابت

ا مىٓوع  ابً ٖاقها التي الٗلمُت الخُاة هغى  الىو َظا مً     , صعؾه في ألبُه مالػمًا
ًا
 في قاب ؤهه بط, االخدهُل بالٗلم امكٛوال

ا ًخل٣ى ظٗله مما الٗلماء اصعاؽ بالٗلم خاٞل َٝغ ا ٢ضعًا  ابً ناع ألاًام مغاع ام٘. الغظا٫ مبلٜ ًبلٜ ؤن ٢بل الٗلم مً ٦بحرًا
. اَظهاِبظِتهم الٗلماء ٦باع مً مىٓوع 

مل ظّض  خُاة خُاجه ا٧اهذ, امهغ بضمك٤ الجلُل الٗالم َظا اوكإ    ا جغ٥ ؤهه َظا ٖلى ًض٫, مونو٫  ٖا  جإلُٟه مً ٦خبًا

ا زمؿماثت بلٛذ اازخهاعاجه ي،) ألا٢ضمحن ٦خب مً الجمُل بسُه وسخه ما بلى بياٞت, مجلضًا (. 108-1/107 َـ،1326الؿَُو

 بلى ااهخ٣ل, الضهُا مىٓوع  ابً جغ٥, هللا بلى االضٖوة, ؤلاؾالم زضمت ٖلى االٗمل, الٗلمي بالُٗاء, الخاٞلت الخُاة َظٍ ابٗض    

كغة بخضى ؾىت قٗبان في بمهغ اطل٪, هللا عخمت  (. 124-1/123 ػاصة ٦برى  بُاف) ؾىت ازماهون  ازىان اله, اؾبٗماثت ٖا

 :مجهم  بٌٗ هظ٦غ َىا افي مجهم ؾم٘ ا مخٗضصة مجاالث في ا ٦شحرة قُور مىٓوع  البً ٧ان ال٣ض    

 الضًاع مؿىض, اإلا٣غت  ألاػصي الىجاع الخىبلي البٛضاصي اإلا٣حر ابً مىهوع  بً ٖلي بً الخؿحن هللا ٖبُض ؤبي بً ٖلي الخؿً ؤبو ـ

ت . اإلاهٍغ

.  اإلا٣غت  الخؿً ؤبو, اإلاهغي  الخوفي الخاعسي الٗغب ؤبي بً اإلاؿلم بً الجوص ؤبي بً خاجم بً مغجطخى ـ

 .اإلا٨بـ بابً ٖٝغ الضمك٣ي ال٣اؾم ؤبو, الُُٟل بً هللا َبت بً ًوؾ٠ بً الغخُم ٖبض ـ

ثي, اإلادموصي ؤخمض بً مدموص بً ٖلي الخؿً ؤبو ـ  .الٗغاقي الهوفي الجٍو

-23/119 الظَبي.) اإلاسُلي ابً, اإلاال٩ي الاؾ٨ىضعاوي الٛؿاوي هجا بً مىهوع  بً اإلاُٗي ٖبض بً ًوؾ٠, الًٟل ؤبو الضًً ظما٫ ـ
120) 

م ا خلمه ا ٖلمه مً ؤؾخٟاصاا ا الٗلماء مً ٦شحر ًضًه ٖلى جخلّمظ ل٣ض ا    : ؤقهَغ

. الكاٞعي الؿب٩ي جمام بً ٖلي بً ًدحى بً الل٠ُُ ٖبض بً مدمض,  الٟخذ ؤبو الضًً ج٣ي الٗالمت الٗالم ؤلامام الخاٞٔ ـ

 الٗماص ابً)َـ 673 ؾىت الض الظَبي التر٦ماوي ٢ُماػ بً ٖشمان بً ؤخمض بً مدمض,  هللا ٖبض ؤبو الضًً قمـ الخاٞٔ ؤلامام ـ

( 6/153 الخىبلي

ا, الخٟٔ ٦شحر بإهه الظَبي ان٠: الّلمُة مياهحه  ًُا ا,  الباَغ الخٟٔ ٖلى ا٢ضعة مخو٢ض خٔ طا, ط٦ ا انضعًا . ) ألاصب في عثِؿًا
 (23/128 الظَبي
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ا مىٓوع  ابً ا٧ان 
ًا
ْخه التي اإلا٩اهت ٞهي ال٣ٟه في ؤما, ٦شحرة ٖلوم في مكاع٧

ّ
ل ََ لومها اللٛت في اؤما, ال٣ًاء لوالًت ؤ  بما التي ٞهي ٖا

ت اإلاٗاٝع في اؤما, ( الٗغب لؿان: ) الٟغص ال٨خاب َظا في له ٌكهض ُّ و, ٖهٍغ ٖلماء ٖلُه ٧ان ما ؤًٞل ٞهو ال٩وه  مٟسغة بد٤ َا

( 7/108 الؼع٦لي)الٗغبي الترار في الخالضة اإلاٟازغ مً

ي انٟه ٢ض ا     ا ٧ان بإهه:  الؿَُو ا نضعًا   عثِؿًا
ًا
ا ا٧ان, ؤلاوكاء ملُذ ألاصب في ٞايال

ًا
ش االلٛت بالىدو ٖاٞع  االخاٍع

ي.)اال٨خابت ( 1/108 الؿَُو

ا ٧ان بإهه: ٖىه الهٟضي ا٢ا٫ ا ألاصب ٦خب في ؤٖٝغ اال, مىاْغتها ًٖ ًولي اال موانلتها مً ًمل ال ال٨خابت ٖلى ٢اصعًا  ٢ض بال قِئًا

( 7/108 الؼع٦لي) ازخهٍغ

ا ؾخحن ٢لمه مىٓوع  ابً خمل:مفىفاثه  مخه ٞحها جٟتر لم, زهبت ٖامًا  :٦خبه ؤقهغ امً, هِٟؿت م٨خبت اعاءٍ ٞتر٥, ٍٖؼ

 .الٗغب لؿان. 1

اع هشاع. 2  .االجهاع اللُل في ألاَػ

 .الخمـ الخواؽ بمضاع٥ الىٟـ ؾغاع. 3

 .هواؽ ؤبي ؤزباع. 4

 .بؿام البً(  الظزحرة لُاث٠)  مسخهغ. 5

 .األاقٗاع الىواصع في ااإلاسخاع اإلاىخسب. 6

غ)  مسخهغ .7 . للخهغي (  آلاصاب َػ

. للشٗالبي(  الضَغ ًدُمت)  مسخهغ. 8

ش)  مسخهغ. 9 . مجلض ٖكغة في البٛضاصي للخُُب(  بٛضاص جاٍع

ض ال٣ٗض)  مسخهغ. 10 (. َـ 228 ث) عبه ٖبض البً(  الٍٟغ

(. َـ 255 ث) بدغ بً ٖمغا  ٖشمان ؤبي للجاخٔ(  الخُوان)  مسخهغ. 11

      ٖلي بً اإلادؿً ٖلي ؤبي للخىودي(  اإلادايغة اوكواع اإلاظا٦غة ؤزباع) مسخهغ. 12

 (.َـ 394 ث)     

ش)  مسخهغ. 13    هللا ٖبض بً الخؿً بً مدمض بً ٖلي ال٣اؾم ؤبي ٖؿا٦غ البً(  صمك٤ جاٍع

 (. َـ 571 ث)     

 (.َـ 646 ث) اإلاال٣ي ؤخمض بً هللا ٖبض الضًً لًُاء(  البُُاع ابً مٟغصاث)  مسخهغ. 14

اوي مسخاع)  مسخهغ. 15 ,   ااإلا٨غع  ألاؾاهُض مً اظغصٍ, ألانٟهاوي الٟغط ألبي(  ألٚا
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. اإلاعجم خغاٝ ٖلى التراظم اعجب      

حر   مما, طل٪ ٚا
ُ
َبِ

ْ
ٛ ض, الكامش الٗلم َظا ٖلُه ٌُ ٍؼ ا ٍا

ًا
ا قٞغ ( 7/108 الؼ٦لي) ا٢ضعًا

ا ٧ان ؤهه ٖىه ه٣ل ٣ٞض الخإل٠ُ ظاهب ابلى ا ازخهغ, الخٟٔ ٦شحر ٧ان: ال٨خبي قا٦غ ابً ا٢ا٫. الكٗغ ٨ًخب قاٖغًا  اله ٦شحرة ٦خبًا

( 4/40 ال٨خبي قا٦غ ابً: )٢وله قا٦غ ابً ًٖ عاي ما: قٍٗغ ٞمً اهثر هٓم

ـىا ؤصعي  بالظي انض٢وا      بٓىـهم ُٞىـا ؤزموا ٢ض الىـاؽ                  اجضٍع

 ًٓىوهـا ُٞـىا ما ًدـ٤٣ بإن        ٢ولهم جهض٤ً في ًًغ٥ مـاطا                

ا مدلـ٪ خملي                
ًا
ا طهبـ   ُٞىا الوعى بزم مً ؤظمل بالٟٗوي        ز٣ت ااخضًا

ش في ٖٝغ ٢ض مىٓوع  ابً ٧ان اإلاا  اإلاؿلمحن ٖىض ٌٗٝغ لم ٞةهه, ُٞه اجبدٍغ الٗلم َظا في ٦ٗبه لٗلو ل٨ً, ٧لٛوي  ؤلاؾالمي الخاٍع

م ؤا  طل٪ في الؿبب الٗل...اإلاكهوعًٍ اإلاٟؿٍغً ٦باع ٞحها ًًاَُه ال زانت عئٍت ناخب ؤهه م٘ اإلااعر ؤا لل٣غآن ٦مٟؿغ ٚحَر
: ؤمٍغً بلى ًغظ٘

. اإلاجا٫ َظا في خوله اصعاؾاث بدور اظوص ٖضم: ألاا٫ 

ا جإلُٟه ٖضم: الشاوي ا ٦خبًا .  اإلاجا٫ َظا في زانًا

ٟه الظي مٗاظم ٦خب مً الٗغب لؿان ٦خاب: الّشب لعان ثإلُف ؤظباب 
ّ
 جإل٠ُ في مىٓوع  ابً  اٖخمض ا٢ض ، مىٓوع  ابً ؤل

غي  الصخاح ٦خاب: ٖلى ٦خابه غي  مسخهغ ٖلى األامالي, للجَو غي  اللٛت اتهظًب, بغي  البً الجَو ٓم ااإلادُِ ااإلاد٨م لؤلَػ  ألٖا

ً بلى باإلياٞت, ألازحر البً األازغ الخضًض ٍٚغب في االجهاًت ؾُضة البً ا ال٨خب َظٍ ا٧اهذ. الكٗغ مً ٦شحر صااٍا ا مهضعًا ًُا  ؤؾاؾ
 .الٗغب لؿان ٦خابت في

ٗخبر    ا اإلاٗاظم ٦خب ؤ٢وم مً َا و, اؤقهَغ  الٗغبُت، ألالٟاّ مٗاظم ؤاؾ٘ امً ٖلُه، الؿاب٣ت اإلاٗاظم ٧ل مً اؤاؾ٘ ؤضخم َا

ا ٢اَبت اؤضخمها   اؤ٦ثَر
ًا
حن ٖىض ألاا٫  اإلاغظ٘ ًدؿب ا. ماصة اؤٚؼعَا بؾهابا ا ٌٗخبر ٦ما اللٛوي؛ باإلاٗجى ٖىوا الظًً اللٍٛو ًٗا  مغظ

ا ًُا . اإلاٗاظم ال٨خب مغاظ٘ مً ؤؾاؾ

, اللٛوي  االهدضاع ألاصبي ال٠ًٗ ٖلُه ؾُُغ ٖهغ في الٗغبُت اللٛت خماًت يغاعة مىٓوع  ابً عؤى ٣ٞض جإلُٟه ؤؾباب ؤما  
 في اإلاالٟون  اهاٞـ الُٗب مً بالٗغبُت الى٤ُ اؤنبذ, ااإلاٛولي الهلُبي للٛؼا  ؤلاؾالمُت البالص حٗغيذ ؤن بٗض اللخً اقُٕو

 ،1955مىٓوع، ابً) الٗلم َالب ٖىه ٌؿخٛجي ال التي اإلاغاظ٘ ؤَم مً الٗغب لؿان ٦خاب ؤنبذ ا٢ض, الٗغبُت ٚحر ال٨خب جإل٠ُ
1/7 )

ا له جغظم مً ؤن اطل٪, مىٓوع  ابً َو" الٗغب لؿان" ال٨خاب ناخب ؤن ُٞه ق٪ ال مما    ا ٢ضًمًا
ًا
 ال٨خاب َظا له ط٦غ اخضًش

اث جهاه٠ُ في   الىاؽ جىاٞـ: ... مىٓوع  ابً ا٢ا٫. ؤخض ٌٗاعيه الم
َ
ْرُظَماه

َّن
اَصُخوا, ألاعجمُت اللٛت في الت َٟ  اللٛت ٚحر في اجَ

ُذ , الٗغبُت ْٗ هُ  ػمً في ال٨خاب َظا ٞجم
ُ
ِخِه  بٛحر ؤَل

َ
ٛ

ُ
ُغْاَن  ل

َ
س ْٟ َ٪  هوح نى٘ ٦ما انىُٗخهُ , ًَ

ْ
ل ُٟ ْوُمهُ  الْ

َ
ُغْاَن  مىه َا٢

َ
ْسخ  اؾمُخه, ٌَ

( 1/13 ،1955مىٓوع، ابً" ...) الٗغب لؿان"
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و   ٖلى اخخوى  ٢ض ٞهو, الباخشون  ٖىه ٌؿخٛجي ؤن ٌؿخُُ٘ ال ابط, امٗاهحها اؤلٟاْها الٗغبُت جغار في للباخض مغظ٘ ؤٚجى َا
 اإلاغظ٘ َو اإلاعجم َظا اماػا٫. ٢غان ؤعبٗت مضاع ٖلى الٗغبُت ؤٖالم لخمؿت اصٖاثمها الٗغبُت اللٛت ؤنو٫  مً ؤنو٫  زمؿت

ا ألا٦ثر اللٛوي  .  اؾخسضامًا

  الٗمل بهظا ًٞم ؾب٣خه معجمُت مهىٟاث مً ماصجه ظم٘ ل٣ض: الّشب لعان مفادس
ًا
  ٢ضعا

ًا
 اانُالخاث اللٛت ؤلٟاّ مً ااٞغا

اث مغجبت ًدبوؤ ًجٗله هدو ٖلى الٗلوم ت، الكواَض ٖلى اقخمل بط اإلاوؾٖو  الخًاعي  اليكاٍ مً اؤلوان ألازباع، ابٌٗ الكٍٗغ

   .الٗغبي

ت ٖلى مىٓوع  ابً اٖخمض غي  الصخاح اهي. ط٦غتها التي اإلاٗاظم مً مجمٖو غي، اللٛت اتهظًب  للجَو  ، ؾُضٍ البً ااإلاد٨م لؤلَػ

   .ألازحر بً الؿٗاصاث ألبي الخضًض ٍٚغب في االجهاًت الصخاح، ٖلى بغي  ابً اخواشخي

: ال٣و٫  وٗمم ؤن وؿخُُ٘ ال٨ىىا, ال٨خب َظٍ مً ااخض ٧ل م٘ الخٗامل في مىٓوع  ابً ازخل٠

ٜ مً ٞحها ما ظمُ٘ ؤاعص - َُ .  التهظًب مً زانت ا, مجها ؤقُاء خظٝ ٣ٞض الىاصعة اؾخصىاءاث م٘ اقواَض امٗان ِن

  ٧ان -
ًا
اال ُّ ا مً ؤ٦ثر ٞحها االخهٝغ, التهظًب ههوم ازخهاع بلى م  في حكتر٥ خحن ٖلحها ااإلاد٨م الصخاح ههوم ؤزغ بل, ٚحَر

غي  ؤن طل٪ في االؿبب. الخٟؿحر غي  مً ؤماهت ؤ٦ثر ٧اها ؾُضة اابً الجَو .   الىهوم ه٣ل في ألاَػ

حن ؤؾماء بما, الاؾخُغاصًت األاقُاء ألاقٗاع اعااًاث, اإلاٗاوي بٌٗ في التهظًب مً خظٞه ًخمشل ٧ان -  خظٞها ٣ٞض االغااة اللٍٛو
 . ظلها ؤا ٧لها

ا ااإلاد٨م الصخاح مً ًدظٝ لم - غي  ٖىض ال٨بحرة ألامشلت مشل الاؾخُغاصًت ألاموع  ٖضا, البخت قِئًا  في لِـ التي ااإلاواص الجَو

 .مويٗها

ها بل, قِئا مىه ًدظٝ لم ألازحر البً الجهاًت ؤما -  . حٗل٤ُ ؤا جدب٘ صان  هي ٦ما لؿاهه في ٧املت ؤٞٚغ

ا ٖباعجه اازخهغ, ألازغى  ؤنوله مً ؤنل م٘ ج٨غع  اما الغااة ؤؾماء بغي  ابً خواشخي مً خظٝ - , جغجُبها في اجهٝغ, ؤخُاهًا
ا مىه اا٢خبـ ا الخواشخي َظٍ ج٨ً الم, ٦شحرًا ًٗا ت اإلااصة في له مغظ  ابنالح الكواَض في ابهما, اإلاغاظ٘ ٦ب٣ُت اللٍٛو

 (.569-2/567 م،1968ههغ،)الصخاح

 ُٞه ٌٗاملجي ؤن اإلاؿاا٫ َو اهللا, الخمؿت ألانو٫  َظٍ مً ًى٣ل ؤهه َظا ٦خابي ًٖ ًى٣ل مً ٞلُٗخض:... مىٓوع  ابً ٢ا٫ زم    
ت اللٛت َظٍ ؤنو٫  خٟٔ ؾوى  ؤ٢هض لم ٞةوي, ألظلها ظمٗخه التي بالىُت  ال٨خاب ؤخ٩ام مضاع ٖلحها بط, ًٞلها ايبِ الىبٍو

ؼ ت االؿىت الٍٗؼ ( 1/9 م،1955مىٓوع، ابً...)  الىبٍو

 الؿٟغ َظا بضعاؾت االباخشون  الضاعؾون  اَخم ال٣ض, الخمؿت ال٨خب َظٍ مً اللؿان ماصة ؤزظ مىٓوع  ابً ؤن وٗلم َىا مً    

. اؤقٗاٍع هثٍر اصعؾوا ؤخاصًشه ا آًاجه ٞسغظوا, الُٗٓم

 ٦خاب ااإلا٣ضاع الدجم في ًٟو٢ه ٧ان ابن, اؤص٢ها ألانلُت اإلاغاظ٘ ؤظم٘ مً الٗغب لؿان معجم ٌٗض: َاعان الؿالم ٖبض ٣ًو٫     
ت مغاظٗهم ٢مت في اظٗلٍو الجام٘ اإلاعجم َظا جوز٤ُ بلى طَبوا اإلاٗانٍغً الٗلماء ؤن بال, الٗغاؽ جاط  ٌٗخمضان  التي اللٍٛو

(.        1 م م، 1979 َاعان،)ٖلحها
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 اإلاواعص مً الٗغب لؿان اخخواٍ ما بحن صعاؾت الٗغب لؿان ٦خاب ؤن الكٗغاء معجم ٦خابه في ألاًوبي ًاؾحن الض٦خوع  اي٘ ا٢ض   

ت ؤخاصًض%  15 ٢غآهُت آًاث%  12 ٖلى اخخوى  الٗغب لؿان ؤن: ًغى  ٞهو باليؿبت اإلاخٗضصة ت قواَض%  20, الىبٍو %  53, هثًر
ت قواَض ( 17 م م،1980ألاًوبي،)قٍٗغ

ظ٦غ ما ؾب٣ه إلاً لِؿخا محزجحن ظم٘ معجمه ؤن اإلا٣ضمت في ٍا : بخؿاهحن ايم االترجِب، الٗغى اؾالمت اإلااصة في الاؾخ٣هاء َا
  ؤػ٫  لم ابوي :"الوي٘ ابخؿان الجم٘ بخؿان

ًا
ا إل اللٛاث ٦خب بمُالٗاث مكٛٞو لل جهاهُٟها، ٖلى االَا ٟها، ٖا  اعؤًذ جهاٍع

ض ٞلم ظمٗه، ًجض لم ٞةهه ايٗه ؤظاص مً اؤما ايٗه، ًدؿً لم ٞةهه ظمٗه ؤخؿً مً ؤما: عظلحن بحن ٖلماءَا ِٟ
 خؿً ًُ

  (1/10م،1955مىٓوع، ابً) ".الجم٘ عصاءة م٘ الوي٘ بظاصة هٟٗذ اال الوي٘، بؾاءة م٘ الجم٘

  عؤًه ؤبضى ا٢ض  
ًا
  ٞى٣ضَا اإلاٗاظم مً ؾب٣ه ُٞما ااضخا

ًا
  خؿىاتها طا٦غا

ًا
غي  التهظًب ًٖ ٣ًو٫  .ؾِئاتها امبرعا  البً ااإلاد٨م لؤلَػ

غي، ؤخمض بً مدمض مىهوع  ألبي اللٛت تهظًب مً ؤظمل اللٛت ٦خب في ؤظض الم " :ؾُضٍ  الخؿً ألبي اإلاد٨م مً ؤ٦مل اال ألاَػ
ما هللا، عخمهما ألاهضلسخي، ؾُضٍ بً بؾماُٖل بً ٖلي  زيُاث بلحهما باليؿبت ٖضاَما اما الخد٤ُ٣، ٖلى اللٛت ٦خب ؤمهاث مً َا

  ؤن ٚحر. للٍُغ٤
ًا
ِؿغ مُلب مجهما ٦ال ْغ  امجهل اإلاهل٪، َٖ   للىاؽ قٕغ اايٗه ا٦إن اإلاؿل٪، ٖا

ًا
  موعصا

ًا
 ااعجاص ٖىه، اظالَم ٖظبا

  لهم
ًا
 ال٨ٟغ ابضص ااإلا٣لوب، ااإلاًا٠ٖ الشىاجي بحن الظًَ ٞغ١  ٞإعجم، ٌٗٝغ ؤن ا٢هض ا٢ضم، ؤزغ ٢ض مىه، امىٗهم َمْغبٗا
ما، الىاؽ ٞإَمل اإلاُلوب، ًٞإ االخماسخي االغباعي ااإلاٗخل بالل٠ُٟ وا ؤمَغ  ٖلحهما ؤلا٢با٫ لٗضم البالص ا٧اصث ٖجهما، ااههٞغ

ب الخٟهُل اجسلُِ الترجِب، ؾوء بال ؾبب لظل٪ الِـ. مجهما جسلو ؤن    (الؿاب٤ اإلاهضع:اهٓغ".)االخبٍو

غي  خماص بً بؾماُٖل ههغ ؤبا اعؤًذ: "٣ُٞو٫  الصخاح ًٖ ؤما  ، جغجِب ؤخؿً ٢ض الجَو ، مسخهٍغ  ايٗه، بؿهولت اقهٍغ
، باصًه بحن صل٠ ؤبي قهغة ، ؤمٍغ الىاؽ ٖلى ٞس٠ امدخًٍغ ، ٞخضاالٍو مإزظٍ ٖلحهم ا٢غب ٞخىاالٍو  ظو في ؤهه ٚحر اجىا٢لٍو

ا افي ٧الظعة، اللٛت ا في ٧ان ابن ٧ال٣ُغة، بدَغ و ٧الضعة، هدَغ  (ه٣ؿه) ".نّغٝ ُٞما اظٝؼ اخّغٝ، صّخ٠ ٢ض طل٪ م٘ َا

٣ُُت ٖملُت ٞهو معجمه ؤما غ١، ما ابحن مجها ّٚغب ما بحن ا٢غهذ جٟغ١، ما ال٨خاب َظا في مجها ٞجمٗذ: "اإلاٗاظم َظٍ بحن جٞو
ّ

 ق

( هٟؿه".)اإلاجمٕو َظا في ٧لها ألانو٫  جل٪ قمل ٞاهخٓم

 ؤا ه٣لذ ؤا ؾمٗذ ؤا قاٞهذ ٞإ٢و٫  صٖوى  ؤصعي ال طل٪ م٘ اؤها" ٣ًو٫  بط الُٗٓم الّؿٟغ َظا في مىهجه  مىٓوع  ابً ؤاظؼ ا٢ض  
 مً ٞلُٗخمض" ٣ُٞو٫  للبـ مجاال ًضٕ ال بما ًدضزىا بل... خملذ ؤا الٗغباء، الٗغب ًٖ ه٣لذ ؤا عخلذ ؤا قضصث ؤا ايٗذ

( هٟؿه)."الخمؿت ألانو٫  َظٍ ًٖ ًى٣ل ؤهه َظا ٦خابي ًٖ ًى٣ل

خاب٘    ال٨خب جل٪ في جٟغ١  ما ُٞه ظمٗذ ؤوي ؾوى  بؿببها، ؤجمؿ٪ اؾُلت اال بها، ؤمذُّب  ًُٞلت ال٨خاب َظا في لي الِـ: "٦المه ٍا

الب بالِؿحر، ؤقب٘ الم ُٞه ال٣و٫  ابؿُذ الٗلوم، مً  زلل، ؤا صخت ؤا ػلل، ؤا نواب ٖلى ُٞه ا٠٢ ٞمً. مٟهوم الٗلم َا

، مىه ؤبض٫ الم مًموهه، ؤنل ٧ل مً ه٣لذ ألهجي. اإلاٗو٫  ٖلُه الظي ألنله اطمه اخمضٍ ألاا٫، اإلاهىَّن٠ ٖلى ٞٗهضجه
ًا
 قِئا

ذ اما بالىو، ألانو٫  ه٣ل في ألاماهت ؤصًذ بل ًبضلوهه، الظًً ٖلى بزمه ٞةهما ٣ُٞا٫  مً ٞحها ما ٚحر ب٨الم ُٞه جهٞغ

( هٟؿه) ".الىو

  ٣ٌٗض ألاخُان بٌٗ في اهغاٍ   
ًا
، ٞهال

ًا
 هُال٘ اخُىما الباب، له ٣ٌٗض الظي الخٝغ ًٖ ُٞه ًخدضر ٣ًهغ، ا٢ض ًُو٫  ٢ض جمهُضًا

 
ًا
ع خُض اإلاعجم، في ألاالى اللخٓت مىظ َظا مً قِئا ل بدضًض اإلاهموػة، ألال٠ باب ألاا٫، الباب نضَّن و. الهمؼة ًٖ ٍَو  َظا في َا
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غي، ًٖ ًى٣ل ٦ظل٪ الخضًض ه ًٖ االؼظاط ًدحى، بً ؤخمض الٗباؽ اؤبي ألاَػ ض اؤبي ؤخمض، بً االخلُل ؾِبٍو  ٞهو. ألاههاعي  ٍػ
   .آزغ ظاهب مً الىدو ٖلماء ؤ٢وا٫ امً ظاهب، مً ألاؾاؾُت مهاصٍع مً الخمهُض َظا ماصة ًجم٘

 اإلا٣ُٗت، الخغاٝ جٟؿحر مجهما ألاا٫  في جىاا٫  إلا٣ضمخه، جالُحن ظاءا جمهُضًحن ٞهلحن اإلاعجم ًضي بحن مىٓوع  ابً اي٘ ا٢ض  

م ال٣غآن ؾوع  بٌٗ ؤااثل في اعصث التي غي  ا٧ان. ال٨ٍغ  ابً ٞأزغ ،"اللٛت تهظًب" معجمه جهاًت في الٟهل َظا مشل ٣ٖض ٢ض ألاَػ
ع ؤن مىٓوع  هّضِ   معجمه به ًُ

ًا
با جبر٧ا ُاِل٘ ًضي بحن اج٣ٍغ

ُ
باجٗها الخغاٝ ؤل٣اب ُٞه جىاا٫  ٣ٞض الشاوي الٟهل ؤما. اإلا . ازوانها َا

ت الشاوي الٟهل مً ألاا٫  الجؼء اماصة ٧لها، ألاا٫  الٟهل اماصة  ٣ٞض ألازحر الجؼء ؤما االىدو، اللٛت ٖلماء ؤ٢وا٫ مً مجمٖو
ت االاؾخسضاماث الضالالث بلى ُٞه جُغ١   البووي ؤخمض الٗباؽ اؤبي الخغالي الخؿً ؤبي ٖلى َىا اٖخماصٍ ٩ٞان للخغاٝ، السخٍغ

م االبٗلب٩ي حَر    .السخغ في ال٨خب نىٟوا ممً ٚا

 :هي ا اإلاٗاظم مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز ٞظة زهاثو اإلاعجم لهظا :الّشب لعان خفاثق 

 الترجِب بدؿب الٟهو٫  مً ٖضص باب ٧ل صازل زم باء، ألال٠ خغاٝ بٗضص ؤبواب ُٟٞه ألانو٫، ؤاازغ بدؿب عجب   -
٣٘  .ألانو٫  ألااثل ألالٟباجي ، ٖكٍغً في اإلاعجم ٍا

ًا
و ظؼءا ت ٩ًون  ؤن بلى َا ت موؾٖو  مجغص ٩ًون  ؤن بلى مىه ؤ٢غُب  اؤصبُت لٍٛو

  اطل٪ لٛوي، معجم
ًا
غة بلى هٓغا ه ما ٞا ت بدور مً ًدٍو ٝ  .ؤصبُت ااؾخُغاصاث لٍٛو

َ
  اخظ

ًا
  ألاؾاهُض مً ٦شحرا

ًا
ل مً جسُٟٟا  الخٍُو

   .الؼاثض

٣ه انٝغ اهدو لٛت معجم ٞهو للٛت ٌٗخبرزؼاهت ا - م لل٣غآن اجٟؿحر الكٍغ٠ للخضًض اقغح اؤصب ٞا    .ال٨ٍغ

   .مواص مً مجها ٧لٌّل  به اهٟغص ما الخمؿت مهاصٍع مً ظم٘ ؤهه بلى جٟو٢ه ًغظ٘-

   .ُٞه ما ؤًٞل مغظ٘ ٧ل مً ؤزظ -

   .الٗغبُت اللٛت مٟغصاث إلاٗٓم ااؾدُٗابه ماصجه بٛؼاعة ًمخاػ -

   .اإلاسخلٟت االغااًاث االلٛاث الوظٍو ابًغاص الخٟهُل ب٨ثرة ًمخاػ -

   .مجها ٌؿخمض التي اإلاهاصع بظ٦غ ًمخاػ -

ت الكواَض بًغاص مً ؤلا٦شاع - ت الكٍٗغ    .بها ًدخج التي االىثًر

  مىهجه في ا٧ان اإلاعجمي الخإل٠ُ في بجضًض ًإِث  لم -
ًا
  ال مخبٗا

ًا
   .مبخضٖا

   .اإلاهاصع ًٖ الى٣ل صخت ؾوى  اإلاعجم َظا في ٖلمُت مؿاالُت ٧ل مً هٟؿه ٌٟٗي -

غي، الصخاح معجم في ما ي٠ٗ ؤي ماصة ؤل٠ زماهون  ُٞه - و بٗضٍ، ظاء الظي اإلاعجم مً ماصة ؤل٠ بٗكٍغً اؤ٦ثر للجَو  َا

   .للٟحراػباصي اإلادُِ ال٣اموؽ معجم

ا ٢اَبت، الٗغبُت اإلاعجماث ؤَم ؤخض  :الّشب لعان محاظً   اؤ٦ثَر
ًا
اَا اللٛت، أللٟاّ ظمٗا   اؤٞا

ًا
 حٗبر التي اإلاٗاوي إلاسخل٠ قغخا

 خولها، اإلاسخلٟت االغااًاث االلٛاث الوظٍو اؤاعص اللٛاث، ؤٞصر ٖلى اإلاٟغصاث بخٟؿحر ٖجي ناخبه ألن ألالٟاّ، َظٍ ٖجها
ما، االخضًض ال٣غآن مً االكواَض االىواصع اإلاتراصٞاث مً اؤ٦ثر حَر ً قٟٛه بلى ٌٗوص طل٪ في الؿبب الٗل ٚا  ٖلُه ٖثر ما بخضٍا

   .ألا٢ضمحن ٦خب مً
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ت اإلاواص قغاح بلى ؤياٝ ٣ٞض بالكواَض، اإلاٗاظم ؤٚجى   اقواَض قغاح مً ٦شحرة ؤقُاء الخمؿت ال٨خب في اعصث ٦ما اللٍٛو

ت اخضًصُه ٢غآهُت    .اخواصثهم الٗغب ٦الم مإزوع  امً اقٍٗغ

ت باإلااصة ًمخاػ غة الكٍٗغ م جغااخذ قاٖغ اماثخا ؤل٠ بهم اإلاؿدكهض الكٗغاء ٞٗضص معجمه، بلى ؤياٞها التي الٍٛؼ  بحن ما ؤقٗاَع

  األال٠ الواخض البِذ
ًا
با ٗغى  .ببُٛخه اإلاخسهو االضاعؽ اإلاخٗم٤ الباخض ٌؿ٠ٗ للٛلُل اقاٝ الًبِ ظُض امغظ٘  .ج٣ٍغ  َا

غجر اإلاخٗاعيت الغااًاث ت  .ؤ٢والها ٍا ت اموؾٖو  اللٛت مٟغصاث لجل ااؾدُٗابه ااؾخ٣هاثه الٗلمُت، ماصجه لٛؼاعة اؤصبُت لٍٛو
ا األاما٦ً اال٣باثل ألاشخام ؤؾماء مً اللٟٔ مً اقخ٤ ما ًظ٦غ ؤن ًٟوجه اال  .الٗغبُت حَر ٗبر  .ٚا  ؤَمُت ًٖ مىٓوع  ابً َا

  الؿلو٥، ؾهل اإلاىهج ااضر هللا بدمض ال٨خاب َظا ٞجاء"  :ب٣وله معجمه
ًا
و ٚحٍر مشل ًهبذ ؤن مً هللا بمىت آمىا  مُغاح َا

جي ٖلُه، الٗلوم مً اقخمل بما هٟٗه ٖٓم. مترا٥  األاصلت، االكواَض اللٛاث مً اظم٘ بلُه، ٚحٍر ااٞخ٣غ ٚحٍر ًٖ ُٞه بما ٚا
ْ٘  لم ما ه ًْجَم

ُ
ه مشل

َ
  ًخاب٘ هغاٍ زم  (".1/13م،1955مىٓوع، ابً)مشل

ًا
 جل٪ قمل ٞاهخٓم قّغ١، ما ابحن مجها ّٚغب ما بحن ا٢غهذ  :٢اثال

، َظا في ٧لها ألانو٫  ٤ هللا بدمض ٞجاء الٟغإ، بمجزلت اؤالئ٪ ألانل بمجزلت اناع اإلاجمٕو و١  البُٛت ٞا  ؤلاج٣ان، بضٌ٘ اإلاىُت، ٞا

  ألاع٧ان، صخُذ
ًا
 (الؿاب٤ اإلاهضع) ."٧ان لو لٟٓت مً ؾلُما

 :هي ا اٖترث، التي الُٗوب بٌٗ هلمذ ؤن ًم٨ىىا ، للمعجم صعاؾدىا زال٫ مً  :الّشب لعان ُِىب

   .حجمه اضخامت اإلاٍٟغ بؾهابه بؿبب الخىاا٫  ٌؿحر اال اإلاإزظ ٢ٍغب لِـ -

ت الكغاح ج٨غاع ٦ثرة -    .اللٍٛو

  ًلتزم ال -
ًا
  ؤخُاها

ًا
  التزاما

ًا
   .الخمؿت مهاصٍع مً ًى٣له بما جاما

، مهاصٍع نغاخت ًظ٦غ ال -
ًا
   .زُوة ٧ل افي صاثما

 . اإلاواي٘ مً ال٨شحر في االترجِب الًبِ ُٚاب -

   .خضة ٖلى ماصة ٧ل يمً االخىُٓم، الترجِب بلى ًٟخ٣غ -

ض -
َ

  ألالٟاّ خك
ًا
   .ٖلمي جيؿ٤ُ ٖلى اال ااضر، مىهج ٖلى ٣ًوم ال خكضا

ت، اإلاواص قغح في اإلاٍٟغ بؾهابه - و اللٍٛو    .االايُغاب الٟوضخى مً ٦شحر في ؤا٢ٗه ؤمغ َا

 اإلاعجم َظا بها امخاػ التي االخهاثو اإلامحزاث هوظؼ ؤن وؿخُُ٘ مىٓوع  ابً إلاىهج َغخىا ما زال٫ مً: الّشب لعان ممحزات 
 (      72-71م م، 1984, ٞازغ:) ًإحي ُٞما ٚحٍر ًٖ

ا بجباٖه   هٓامًا
ًا
ا لِـ طل٪ في ال٨ىه, ؾاب٣ت ٖهوع  في    مخبٗت ٧اهذ التي الخ٣لباث بىٓام ٢وعن ما بطا اإلاواص جغجِب في ؾهال  بط عاثضًا

غي  الترجِب َظا بجبإ في ؾب٣ه  .الصخاح معجمه في الجَو

غظ٘, الٟاّ مً مجها جٟٕغ اما, اإلاواص قغح في الخوؾ٘  بما ٖجها اؤزظٍ, اللٛت ٦خب ؤمهاث مً ٦شحر بلى مىٓوع  ابً عظٕو بلى طل٪ ٍا

ا االجهاًت االصخاح ااإلاد٨م التهظًب ٦خب طل٪ في حَر  . ٚا

ا اإلاواص بكغح -ط٦ٍغ ؾب٤ ٦ما –امخاػ   قغخًا
ًا
 الٗغب ٦الم مً ؤزغ اما, االخضًض ال٣غآن مً بكواَض طل٪ ٖلى الاؾدكهاص م٘ مٟهال

ا ا هثرًا  .ألاقٗاع بيؿبت الٗىاًت م٘ اقٗغًا
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 . ال٣غاءاث َظٍ بخوظُه بالٜ ااَخمام, ال٣غآهُت ال٣غاءاث في ازخالٝ مً طل٪ جب٘ اما, الٗغب بلهجاث ال٨بحر اَخمامه

ت ال٣واٖض بٌٗ بظ٦غ اَخم ُت الىدٍو ا ًجٗله مما, االهٞغ ا مهضعًا  .الىواحي لهظٍ َامًا

غ مً ؤا٫  مىٓوع  ابً  .ؾاب٣ٍو جهوعٍ ٦ما الوي٘ طل٪ اظٍو ًٖ موظؼة اظمالُت ه٣ضًت هٓغة م٣ضمخه في لىا ٞا

لة ٣ت جخجلى: الّشب لعان ثإلُف وٍش ا ال٣غاءة في ا٢ُٗىا ُٞه ٢غؤها هدً بطا, ايوح ب٩ل معجمه في مىٓوع  ابً ٍَغ
ًا
ا قَو , بُٗضًا

ٟها ب٩ل اإلااصة ٖغى ؤهه وكاَضٍ ما ٞإا٫   بغي  البً ألامالي ؤا التهظًب ؤا الصخاح مً ًغاٍه بما ٖغى زم, مٗاهحها بُان م٘ جهاٍع

 .الجهاًت ؤا اإلاد٨م ؤا

ؿدكهض, اإلااصة ٌٗغى هجضٍ بل, اإلااصة ٖغى مجغص ٖلى ٣ًخهغ اال    ا ٢غاءتها بُان م٘ ال٣غآهُت باآلًاث َا  بلى باإلياٞت, اجٟؿحَر

ت باألخاصًض الاؾدكهاص غاب لىاخُت ًخٗغى هجضٍ ٦ما. االكٗغ الىبٍو .   طل٪ بلى الخا٫ صٕ بن ؤلٖا

٣ت ُٞه هلخو الخٟهُل مً شخيء بلى ؤلاظما٫ َظا امً   :    اهي ه٣اٍ ٖضة بلى الٗغب لؿان جإل٠ُ ٍَغ

: الّشب لعان في الىحىي  الاثجاٍ

   حٗالى ٢وله هَهب: ٢ا٫ خُض((  ؤمً))  ماصة في ظاء ما الٗغب لؿان في الىدوي  الاججاٍ ؤمشلت امً  
ًا
َمَىت

َ
 ٢وله في  ؤ

   حٗالى
ْ
ُم  ِبط

ُ
٨ُ ِ

ّ
ك

َ
ٛ اَؽ  ٌُ َٗ   الىُّب

ًا
َمَىت

َ
ْىهُ  ؤ هه( 11: ألاهٟا٫)  ...  ّمِ

َ
ُذ : ٣٦ول٪, له مٟٗو٫  أل

ْ
ل َٗ

َ
ِلَ٪  ٞ

َ
َع  ط

َ
ّغِ  َخظ

َّن
 ؤمً ماصة مىٓوع، ابً) الك

1/140 )

ْم ...      حٗالى ٢وله في" لم" زبر في" الباء" ظاءث: ٢ا٫ خُض((  الباء))  ماصة في ظاء اما 
َ
ْعيَ  َال ًَّن  ٌَ ٣ِِه

ْ
ل
َ
اِصعٍة  ِبس

َ
)  ... ِب٣

( 1/196 الباء ماصة مىٓوع  بًا اهٓغ) "لِـ"ا" ما" مٗجى في" الباء" ،ألن(33: ألاخ٣اٝ

ُم   حٗالى ٢وله في" الباء: "٢ا٫ خُض((  ٞتن))  ماصة في ظاء اما
ُ
٨ ِ

ُّ ً
َ
ُخوُن  ِبإ ْٟ َ ُخْوُن   حٗالى ٢وله. ػاثضة( 6  -5:  ال٣لم)  اإلاْ ْٟ   اإلاَ

و, الٟخىت بمٗجى ْم   حٗالى ا٢وله. ااإلا٣ٗو٫  ٧اإلادلو١  مهضع َا
ُ
٨ ًُّب ُخْوُن   حٗالى ا٢وله الابخضاء  ؤَ ْٟ  ماصة مىٓوع  ابً) زبٍر  اإلاَ

( 3345-5/3344 ٞتن

: الّشب لعان في الّشبُة الؽىاَذ

باُب : "٢ا٫ خُض((  ؤبب))  ماصة في ظاء ما, الٗغب لؿان في الكواَض ؤمشلت مً  
ُ
غاُب  اإلااءُ  بمٗجى" ألا  بمٗجى اجإحي. االؿَّن

 ًُ ُٟ غابي ابً ؤوكض: ٢ا٫ خُض ااؾدكهض, الَبّر  ُؾ ًَ :  ألٖا ْم   ٢وَّن
ًا
  ؾاظـا

َّن
٠

َ
٤ُّب      الِخْمـِل  ُمْؿَخس

ُ
ك

َ
  ح

َ
َغاٝ ْٖ َ

بـاِب  ؤ
َ
ِل  ألا

ْ
 الَخٟـ

ًُ  َو ألاباب بإن ؤزبر ُٟ َبّرِ  ُؾ
ْ
( 1/4 ؤبب ماصة مىٓوع  ابً اهٓغ) ال

صُ : "٢ا٫ خُض((  ؤبض))  ماصة في ظاء اما َِ مت مً الولوص: بمٗجى( ؤلِاِبُل  اػن ٖلى" )ؤلِاِب
َ
ا ؤ

َ
جان ؤ

َ
مت بمٗجى اجإحي. ؤ

َ
ن, ألا

َ
  ٧وجها أل

ًا
 الوصا

ي بجّض، الِـ خغمان
َ
  ِبال جؼصاص ال ؤ

ًا
:  ا٢ا٫, قّغا

َ٘  لً           ٣ْـِل ٨ِـْض  الَجـضُّب  ًُ  الىَّن

  ؤلِابـِْض  طي ِبَجـَض  ِبال                          

لـِْض  ٖامٍة  ما ٧ّلِ  في                                         
َ
 ج
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مت: بمٗجى َهىا اؤلِاِبض
َ
ن ألا

َ
  ٧وجها أل

ًا
ي بجّض، الِـ خغمان الوصا

َ
  ِبال جؼصاص ال ؤ

ًا
( 1/5 ؤبض ماصة الؿاب٤ اإلاهضع اهٓغ) قّغا

َب٤َ : "٢ا٫ خُض((  ؤب٤))  ماصة في ظاء اما 
َ
٤َ "ا" ؤ بَّن

َ
صخى ٢ا٫: ٢ا٫ خُض ااؾدكهض. طَب زم اؾخسٟى بمٗجى" جإ (.  1/262 الٗباسخي،)ألٖا

ْعِجـْؼ  الم ٞظا٥                ه اإلاـوث مً ٌَ ًْ      َعبُّب جاٍ ال٨ـ
َ
٤ُ  ال اإلاـوُث  ؤ بَّن

َ
َخـإ ًَ  

( 1/9 ؤب٤ ماصة مىٓوع  البً الؿاب٤ اإلاهضع اهٓغ) ؾُضٍ مً الٗبض ََغُب  ؤلِابا١ُ : ا٢ا٫

ا ظاء اما   ًًا ٤: "٢ا٫ خُض((  ؤب٤))  ماصة في ؤً بَّن
َ
٣ا٫ اؾختر، بمٗجى" جإ م بمٗجى اجإحي اخخبـ، ٍا

َّن
ز
َ
 خُض ااؾدكهض, م٣التها مً جإ

غابي ابً ؤن سٗلب عاى: ٢ا٫ :         ؤوكضٍ ألٖا

٤ْ  الم َبهـاِن  ٢الـْذ  ال               بَّن
َ
بـِْغَث     جـإ

َ
ِلُـ٤ُ  اال ٦ ُـُم  ب٪ ًَ ِٗ

  الىَّن

٤ لم: ا٢ا٫ بَّن
َ
م لم ِبطا جإ

َّن
ز
َ
٤ لم: ا٢ُل م٣التها، مً جإ بَّن

َ
٠ لم جإ

َ
ه
ْ
( 1/9 ؤب٤ ماصة مىٓوع  ابً اهٓغ) جإ

ة ألاحادًث  :الّشب لعان في الىبٍى

ت ألاخاصًض ؤمشلت امً َبَغ : ٢ا٫ خُض((  ؤبغ))  ماصة في ظاء ما الٗغب لؿان في الىبٍو
َ
َٕ  الىسَل  ؤ ، االؼع ُبٍغ

ْ
إ ِبُغٍ ًَ

ْ
إ   ٍا

ًا
ْبغا

َ
  ؤ

ًا
 اِبباَعة اِبباعا

ّبٍغ
َ
نلخه بمٗجى اؤ

َ
بُر "ا. ؤ

َ
ج
ْ
ا
ُ
بوع "ا. الؼعٕ عّب  بمٗجى" اإلا

ْ
ر االىسل الؼعٕ بمٗجى" اإلاإ

َ
ْهل

ُ
 صًىاع بً مال٪ ًٖ عاي بما: ااؾدكهض. اإلا

ُل : "٣ًو٫ 
َ
ُل  اإلاامً امش

َ
بوعة الكاة مش

ْ
ي( 2/377 َـ، 1405, ألانٟهاوي") اإلاإ

َ
٧لذ التي ؤ

َ
ٟها في ؤلِابغة ؤ

َ
ل ِكَبذ َٖ

َ
ي
َ
ها، في ٞ ٧ل ال ٞهي ظٞو

ْ
 جإ

،
ًا
٧لْذ  اِبن قِئا

َ
ْ٘  لم ؤ ْىَج (  1/6 ؤبغ ماصة مىٓوع  ابً اهٓغ) ٞحها ًَ

بُل: "٢ا٫ خُض((  ؤبل))  ماصة في ظاء اما
ْ
ُتها بمٗجى" ؤلِابل جإ َٗ  هللا عؾو٫  ٢ا٫: ٢ا٫ ٖمغ ابً ًٖ عاي بم ااؾدكهض. احؿمُُجها َنْى

  ٞحها ججض ال ماثتٍة  ٦ِةبلٍة  الىاؽ: "
ًا
( 6172 ع٢م 14/46 خبان ابً) عاخلت

ن ٌٗجي
َ
يّ  ؤ ْغضخِ

َ
َب  اإلا

َ
ْىَخس

ُ
ة في الىاؽ مً اإلا ؼَّن جُب ُاظوصٍ ِٖ خما٫ ٖلى ال٣وّي  ؤلِابل مً ٧الىَّن

َ
ؾٟاع ألا

َ
 مً ٦شحر في ًوظض ال الظي األا

 (1/10 ؤبل ماصة مىٓوع  ابً اهٓغ) ؤلابل

 الّشب لعان في( ُ) ِلي إلامام ؤكىاٌ

ة طل٪ في ألنَّن  ُٖٓمت، ظضاى  اللٛت خ٣اث٤ بلحها حؿدىض التي الكواَض لضعاؾت بّن  ما اال اللٛت، بىاِء  لٟهم مخ٣ّضمت زُوًا ُّ  ٖىض ؾ

ت اإلاٗاظم بلى الّغظٕو ٣اعب ما ٖلى اإلاعَجم َظا في ٖثر ال٣ض .اإلاخوّؾٗت اللٍٛو  بإبيُتٍة  مواصَّن  في ٖليّ  ؤلامام بلى ميؿوب قاَض  (900) ًُ

ا جبرػ مسخلٟت اعااًاثٍة  مسخلٟت،  .ٖلم اؾٗت بالٚت مً (ٕ)ٖلي ؤلامام به ًّخه٠ مما ظاهبًا

ًُ  اٖخمَض  ا٢ض  ه٣ل ٖلى خغم ا٢ض ا٢ّوتها، قواَضٍ ٦ثرةِ  ا بٚىائها بلى ؤّصى مما قواَضٍ اجوز٤ُ ماّصجه، في ّٖضة مهاِصع ٖلى مىٓوع  اب

ة ًغصُ  الكاَض ٧ان بط اعصث، ٦ما الكواَض ا مغًّ ا ٖليّ  بلى ميؿوبًا ة نٟت، ؤا ل٣ب ؤي مً مجغصًا ا ٖليّ  بلى امغًا ًٖا  هللا ٦ّغم) بٗباعة مخبو

ة ،(اظهه  بحن حّٗضصث اإلاهاصع ؤّن  الاهدباٍ لٟذ امما (ٖلُه هللا عيوان) ؤْا  ،(ٖىه هللا عضخي) ٖليّ  بلى ؤا ،(الّؿالم ٖلُه )بلُه ؤزغى  امغًا

م ًَ  ؤّن  ٖلى طل٪ خ٣ُ٣ت اجخطر  .ٖليّ  زُبت في ا ٖليّ  ٦الم افي  :مىٓوع  ابً ٢و٫  في ًٓهغ ما هدو ٖلى لئلمام، زُب ا ٦الٍة  مىٓوع  اب

( 5-6م،م2005عاثض،.)ؾيُت ا قُُٗت بؾالمُت، مهاصع مً اؾخ٣ى
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 ٌ ى ة ألـا  الّشب لعان في (ُ)ِلي لإلمام ؤكىاٌ مً وسد بما ملشوهة اللغٍى

:  ألا٢وا٫ َظٍ مً بٗو بلی وكحر َىا افي

ؿمت ابغؤ ََ  الّخبت ٞل٤ االظي : "الؿالم ٖلُه - ٖلي خضًض فيو  :آبش :ؤبش
َّن
َبنَّن  الي ًَ ز َُ لَذ ََ

 اعؤؾه، لخُخه بلى اؤقاع َظٍ، مً َظٍ 

ىاٍ لو :الىاؽ ٣ٞا٫ جهُ  ؤَبْغها ٖٞغ ََ َر
ْ
ت ِٖ". 

ابشٌة  مى٨م ب٣ي اال خانبٌب  ؤناب٨م":الخواعط ٖلى صٖاثه في َالب ؤبي بً ٖليّ  خضًض افي :آبش :ؤبش  ." َة

ً :ؤفً
ْة
ا٥" :ٖليّ  خضًض افي :ؤف ًّ ة ب ََ اَاَع

َ
يؿاِء  اُمك

ّ
ًَّن  ٞةّن  ال َحُه

ْ
ًٍة  بلى َعؤ

ْة
ف

َة
 ."ؤ

ًالء :ؤال ـَ " : -الّؿالم ٖلُه -ٖليّ  خضًض افي :بِة ِْ ل ََ
ًالءٌة  ح َِ  ؤلاْنال في   ."بِة

ا ؤاعى ختى" -ٖىه هللا عضخي – ٖلي خضًض افي :آالء :ؤال  ."هللا آالء ل٣ابـ ٢بؿًا

ـَ " : -اظهه هللا ٦غم -ٖلي زُبت افي :بإًذٍ :ؤًذ ذٍ جموَع  ؤن مً ٦ها ََ  ٞإْم ًْة  ."بإ

فل ٞةجها الكمـ ًٖ ٢م" -اظهه هللا ٦غم -ٖلي خضًض افي: ثحفل :ثفل  ُة
ْة

ثد ذ  َة  ."الٍغ

٧ِْل  بهما" : -اظهه هللا ٦غم - ٖليّ  ا٢و٫  :السىس  :رىس 
ُ
ْومَ  ث َُ  ؤ ٧َِل  ًَ

ُ
سىسُة  ؤ

ّة
ٌُ  ال َُ  ."ألاْب

اس :ح ر اسُة " : -اظهه حٗالى هللا ٦غم - ٖليّ  خضًض افي :حبّة  ."ُٞغاتها ٖلى ال٣لوب وحبّة

: الّشب لعان في اللشاءات

ثى: "٢ا٫ خُض((  ؤهض))  ماصة في ظاء ما الٗغب لؿان في ال٣غاءاث ؤمشلت امً 
ْ
ه
ُ
 " ألا

ُ
 " االجم٘ شخيء، ٧ل مً الظ٦غ زالٝ

ٌب
". ِبهار

 "ا
ٌب

ض
ُ
ه
ُ
وَن  ِبن  حٗالى ب٣وله ااؾدكهض. اُخُمغ ٦دماع ،"ِبهار" ظم٘" ؤ ُٖ ْض   ُصاِهِه  ِمً ًَ

َّن
ا ِبال

ًا
از

َ
 :  ا٢ا٫( 117: اليؿاء) ...  ِبه

َ
 ابً ا٢غؤ

وَن  ِبن  ٖباؽ ُٖ ْض   ُصاِهِه  ِمً ًَ
َّن
  ِبال

ًا
شا

ُ
ه
ُ
ُمغ ِجماعٍة  مشل ِبهار، ظم٘ ، ؤ

ُ
  اَمً. اج

َ
   ٢غؤ

َّن
  ِبال

ًا
عاص: ٞمٗىاٍ ، ِبهازا

َ
  ِبال ؤ

ًا
 الَدَجغ مشل َمواجا

ب
َ

ك
َ
واث، االصجغ االخ

َ
ها ااإلا

ُّب
بر ٦ما ٖجها ًسبر ٧ل

ْ
س هض ًٖ ًُ

َ
٣ا٫. اإلاا ا ٍا ًًا  : الَخُوان زالٝ َو الظي للَمواث ؤً

ُ
 ابً) ؤلِاهار

( 1/145 ؤهض ماصة مىٓوع 

ُض  آص: ٢ا٫ خُض((  ؤًض))  ماصة في ظاء اما ُْ ِئ ًَ  
ًا
ضا ًْ ُض . "ا٢وي  اقخض ِبطا ؤَ ُِ ًِ

ْ
إ ضجه مهضع": الخَّن ًَّن ي ؤَ

َ
 ...   حٗالى ب٣وله ااؾدكهض. ٢ّوٍخه ؤ

ْ
 ِبط

 ٪َ ضجُّب ًَّن ٣ُُضِؽ  ِبُغاِح  ؤَ
ْ
ا ا٢غؤ: ا٢ا٫( 110: اإلااثضة)  ... ال ًًا ٪ ِبط  ؤً

ُ
ْضج ًَ ٣ُُضِؽ  ِبُغاِح  آ

ْ
ي  ال

َ
ْضجه: مىه ج٣و٫ . ٢ّوٍخ٪ ؤ ًَ خه ٖلى آ

ْ
ل َٖ  ٞا

و ضٌب  َا ض مً اج٣و٫ . ماٍَّن ًْ هُ : ألاَ
ْ
َضج ًَّن   ؤَ

ًا
ضا ُْ

ًِ
ْ
إ
َ
ي ج

َ
ٍخه، ؤ ضٌب  االٟاٖل ٢وَّن ٍَّن ض اجهٛحٍر ماَ ِ

  ماٍّ
ًا
ًًا

َ
ض ااإلاٟٗو٫  ؤ ٍَّن  ماصة مىٓوع  ابً اهٓغ) ُماَ

1/188 )

ُ٪ : "٢ا٫ خُض((  ؤٞ٪))  ماصة في ظاء اما
ْ
ٞاثُ٪ " االجم٘ ال٨ظب،" ؤلِاٞ

َ
ا٥ اعظل". ألا

َّن
ٞ
َ
ُ٪ ؤ ِٞ

َ
و٥ اؤ

ُ
ٞ
َ
هُ . ٦ظاب بمٗجى اؤ

َ
٨

َ
 ؤي  اآٞ

ُ٪  ظٗله ِٞ
َ
إ ِلَ٪ ...  حٗالى ب٣وله ااؾدكهض. ًَ

َ
ُهْم  َاط

ُ
٨

ْ
ا ا٢غؤ: ا٢ا٫( 28: ألاخ٣اٝ)  ...   ِبٞ ًًا ُهْم   ؤً

ُ
٨

َ
ٞ
َ
ُهْم  ا  ؤ

ُ
٨

َ
 اج٣و٫ .  آٞ

ِت  ًا: الٗغب
َ
٨ُ ِٞ

َ
ؤل

َ
ا ل ٨ُٞت ٍا

َ
خدها الالم ب٨ؿغ),     ِلؤل ا امً اؾخٛازت، الالم ٞهي الالم ٞخذ ٞمً: ا٢ا٫(. ٞا هه حعجب ٞهي ٦ؿَغ

َ
 ٦إ

حها ًا: ٢ا٫
َ
٨ُٞت لهظٍ اعجب الغظل ؤ

َ
بت اهي ألا

ْ
ظ

َ
( 1/97 ؤٞ٪ ماصة مىٓوع  ابً اهٓغ) الُٗٓمت ال٨
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: الّشب لعان في الحفعحر 

حى: "٢ا٫ خُض(  ؤحى)  ماصة في ظاء ما الٗغب لؿان في الخٟؿحر ؤمشلت امً
َ
ُان" ؤ

ْ
جيء بمٗجى اؤلِاج

َ
حيُّب "ا. اإلا

َ
ُ٘  ما": ؤلِاجاءُ "ا" ألا

َ
٣  في ًَ

ا زكب مً الجهغ
َ
، ؤ ُ٘  اَع١ٍة حيٌّل "ا" آجاءٌب " االجم

ُ
ُان" مً طل٪ ا٧ل ،"ؤ

ْ
جاايُّب ". "ؤلاج

َ
ىه ٚحر في َو الظي الٍٛغب ؤي( الهمؼة بٟخذ) ،"ؤ  َا

ي
َ
، ؤ

ًا
با اث اِوْؿوة ٍٚغ جااٍَّن

َ
٣ا٫. ؤ لٌب  ظاءها: ٍا ُْ حيٌّل  َؾ

َ
جاِايٌّل  ؤ

َ
ِهْبَ٪  الم ظاء٥ ِبطا اؤ ٍغ ًُ

َ
ى  حٗالى ب٣وله ااؾدكهض. َمُ

َ
ح
َ
ْمُغ  ؤ

َ
ِه  ؤ

ّ
  الل

َ
ال

َ
ٞ 

 ٍُ و
ُ
ْؿَخْعِجل

َ
ي( 1: الىدل) ...  ح

َ
ه اَصها ٢ُغب ؤ

ُ
ُاه

ْ
ٍ مىه َصها ِبطا للغظل ٣ًا٫: ا٢ا٫. ِبج ِجَِذ : ٖضاُّب

ُ
ها اؤ حُّب

َ
 ؤحى ماصة مىٓوع  ابً) الغظُل  ؤ

1/21 )

زم))  ماصة في ظاء اما
َ
ُم : "٢ا٫ خُض((  ؤ

ْ
ُب، بمٗجى" ؤلِاز

ْ
ه
َّن
ن َو: ا٢ُل الظ

َ
ِدلُّب  ال ما ٌٗمَل  ؤ َم ...   حٗالى ب٣وله ااؾدكهض. له ًَ

ْ
 َاؤلِاز

يَ 
ْ
َبػ

ْ
ْحرِ  َاال

َ
َخ٤ِّ  ِبٛ

ْ
غاٝ) ... ال ِةْن      حٗالى ا٢وله( 33: ألٖا

َ
ِثَر  ٞ ى ُٖ

َ
ل ُهَما َٖ جَّن

َ
ا ؤ ا اْؾَخَد٣َّن مًا

ْ
ي( 107: اإلااثضة) ... ِبز

َ
ِزم ما ؤ

ُ
 ابً اهٓغ) ُٞه ؤ

( 1/29 ؤزم ماصة مىٓوع 

ٍ: ٢ا٫ خُض((  ؤزظ))  ماصة في ظاء اما
َ
ظ

َ
   حٗالى ب٣وله ااؾدكهض. ٖا٢به بمٗجى ُماازظة بظهبه آز

ًّ
ال

ُ
٨

َ
ا ٞ

َ
ه
ْ
ظ

َ
ز

َ
هِبِه  ؤ

َ
) ... ِبظ

ً  حٗالى ا٢وله( 40: الٗى٨بوث ِ
ًّ إَ

َ
ً َا٦ تٍة  ّمِ

ْغٍَ
َ
ُذ  ٢ ُْ ْملَ

َ
َها ؤ

َ
  َاِهيَ  ل

ٌب
ت
َ
اإلِا

َ
مَّن  ْ

ُ
ُتَها ز

ْ
ظ

َ
ز

َ
ي(48: الدج) ... ؤ

َ
زظتها ؤ

َ
 ٖىه ٞاؾخٛجى بالٗظاب ؤ

( 1/37 ؤزظ ماصة مىٓوع  ابً)

ى  حٗالى هللا ٢ا٫: ٢ا٫ خُض((  ؤمغ))  ماصة في ظاء اما
َ
ح
َ
ْمُغ  ؤ

َ
ِه  ؤ

ّ
  الل

َ
ال

َ
ٞ  ٍُ و

ُ
ْؿَخْعِجل

َ
ْمُغ : ٢ا٫ زم( 1: الىدل) ...   ح

َ
ِه  ؤ

َّن
ضَم ما الل َٖ  به ا

م ٖلى اإلاجاػاة مً نىاٝ مً ٦َٟغ
َ
ى  حٗالى ٢وله طل٪ ٖلى االضلُل     الٗظاب، ؤ ا َختَّن

َ
ا َظاء ِبط

َ
ْمُغه

َ
اَع  ؤ

َ
وُع  َاٞ ىُّب ي( 40: َوص) ... الخَّن

َ
 ؤ

ضهاَم ما ظاء ا...   حٗالى ٢وله ا٦ظل٪, به ٖا ََ ا
َ
ج
َ
ا ؤ

َ
ْمُغه

َ
  ؤ

ًا
ال ُْ ْا  لَ

َ
ا ؤ ا َجَهاعًا ََ َىا

ْ
ل َٗ َج

َ
ا ٞ جهم اطل٪( 24: ًووـ) ...َخِهُضًا

َ
 اؾخعجلوا ؤ

ْمَغ  ااؾدبُئوا الٗظاب
َ
ٖلم الؿاٖت، ؤ

َ
ن هللا ٞإ

َ
حى ٢ض ما بمجزلت ٢غبه في طل٪ ؤ

َ
َرَبِذ   حٗالى ٢ا٫ ٦ما: ؤ

َ
ت
ْ
  ا٢

ُ
ت َٖ ا ٤َّن  الؿَّن

َ
َمُغ  َااوك

َ
٣

ْ
)  ال

ا َاَما  حٗالى ا٢وله( 1: ال٣مغ
َ
ْمُغه

َ
  ؤ

َّن
  ِبال

ٌب
ْمذٍة  َااِخَضة

َ
ل
َ
َبَهغِ  ٧

ْ
( 1/126 ؤمغ ماصة مىٓوع  ابًا 50: ال٣مغ) ِبال

 ُٞما الكاَض ٖلى مىه ا٢خهغ ؤهه بال لُوله باآلًاث لحهخم ٨ًً لم ٦ؿاب٣ت مىٓوع  ابً, الٗغب لؿان في ال٣غآهُت آلاًاث ٦ثرة اما
, "آلاًت َظٍ جٟؿحر في ٞالن ٢ا٫", "آلاًت في ٞالن ٢ا٫" ٢وله مً ٨ًثر ٞهو, مدضصة ٚحر ٖباعاث ٌؿخٗمل ا٧ان, ؤلٟاّ مً بلُه طَب

 .الخابٗحن ؤا الصخابت ؤ٢وا٫ ابحن, بالغؤي االخٟؿحر باإلاإزوع  جٟؿحر بحن ًٟهل اال

٨ظا ٓمت ال٨خاب َظا ٖٓمت جبحن َا ت األاخاصًض ال٣غآهُت باآلًاث الاؾدكهاص ٦ثرة امخاػ ا٢ض الؾُما, مالٟه ٖا  اآلازاع, الىبٍو

. الٗغبُت األامشا٫, الصخابُت

 :هحاث 

: ًلي ُٞما اؤَمها ؤبغػَا ٖضًضة هخاثج بلى اإلا٣الت َظٍ زال٫ مً جونلذ 

ا مىٓوع  ابً ان -
ًا
ا, اؤؾالُبها الٗغب بلٛت ٖاإلا

ًا
غاٖها ألنولها خاٞٓ ا,  ٞا ًٟا ا, الىدو ص٢اث٤ ٖلى اا٢ ا ؤصًبًا ا مخم٨ىًا ا قٗغًا  ا٢ض, اهثرًا

. الٗغب لؿان ٦خابه في اؤَضاٞه ؤٚغايه لخد٤ُ٣ الٗغبُت الٟىون  َظٍ االىهغ بالكٗغ  ٌسخغ ؤن اؾخُإ

ت ٖلمُت ٢وة مً ؤاحي بما اللٛت مُضان مىٓوع  ابً صزل ل٣ض - الث مً اللٛوي  ًدخاظه بما قمولُت امٗٞغ , ااؾخٗضاصاث مَا
 الٗلم قٝغ بلى ظمٗذ التي للصخهُت بٖضاص ا٢وة, مواَب اجىٕو, بصعا٥ اؾٗت, بهحرة اهٟاط, هٓغ ٢وة مً به ًخمخ٘ ما بجاهب

ت . الٗاملحن الٗلماء  جل في اؾمه ٌسجل ؤن ٞاؾخد٤ اؤمخه صًىه ؾبُل في اإلاجاَض الٗالم بد٤ ٩ٞان, ااإلاٗٞغ
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ٟه الظي اإلاٗاظم ال٨خب مً الٗغب لؿان ٦خاب -
ّ
غي  الصخاح ٦خاب الخإل٠ُ في مىٓوع  ابً ؤلهم ا٢ض مىٓوع، ابً ؤل , للجَو

غي  مسخهغ ٖلى األامالي غي  اللٛت اتهظًب, بغي  البً الجَو ٓم ااإلادُِ ااإلاد٨م, لؤلَػ  الخضًض ٍٚغب في االجهاًت, ؾُضة البً ألٖا

ً بلى باإلياٞت, ألازحر البً األازغ ا ال٨خب َظٍ ا٧اهذ. الكٗغ مً ٦شحر صااٍا ا مهضعًا ًُا  بلى باإلياٞت, الٗغب لؿان ٦خابت في ؤؾاؾ

ً ت األاخاصًض, الكٗغ مً ٦شحرة صااٍا ا ٢غاءتها بُان م٘ ال٣غآهُت اآلاًاث ٖلي ؤلامام ؤ٢وا٫, الىبٍو  .اجٟؿحَر

ت الٗغب لؿان ٦خابه في الخٟؿحر مُضان صزل مىٓوع  ابً ان - ضة ٖلمُت بىٍٓغ  ا٢ض, ظواهبه ااؾخ٨ملذ م٣وماجه اقخملذ, ٍٞغ

ظٍ, ٦خابه في ؤبٗاصَا اؤاضر مٗاإلاها خضص  جٟؿحٍر ٖغى مىٓوع  ابً ؤن الوا٢٘ افي, اإلاٟؿٍغً ؤ٢غاهه مً ٦شحر ًٖ بها جمحز محزة َا
اجه ٞجاءث, الٗغب لؿان ٦خابه في األامشلت باألصلت َظٍ ا مويٖو ا حٗبحرًا ًُا ا اا٢ٗ

ًا
 .٦خابه في عؾمه إلاا اناص٢

ا ٧ان مىٓوع  ابً ٞةن ال٣و٫  زخام افي
ًا
ا ٖاإلا ا, مد٣٣ًا ا, اإلاخمحزة الٟظة الٗلمُت بالصخهُت ظضًغًا  اللٛت مجا٫ في ٢ضمه إلاا هٓغًا

ت ُّ غ, الٗغب
ّ
  ٩ًون  ؤن اؾخد٤ -الٗغب لؿان  -ا٦خابه. اللٛت َظٍ لخضمت ا٢خه ا٦ّغؽ اظهضٍ ٣ٖله ا خ

ًا
ا ؤنال ا موز٣ًا  امهضعًا

ا ت الٗلم مً مسخلٟت ظواهب افي, الٗغبُت اللٛت مجا٫ في بلُه ًدخ٨م مٗخمضًا  .ااإلاٗٞغ
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.  بحراث الٗغبي، ال٨خب صاع ألاالُاء، خلُت( َـ1405)، هللا ٖبض بً ؤخمض وُٗم ؤبي ألانٟهاوي، -

 .للمالًحن،بحراث الٗلم صاع,  الٗغب لؿان في الكٗغاء معجم ،(م1980)ًاؾحن، ألاًوبي، -

بض, ب٨غي  ٧امل ٧امل: بخد٤ُ٣,  الؿُاصة امهباح الؿٗاصة مٟخاح ،(ث.ص)الكهحر، مهُٟى بً ؤخمض ػاصة، ٦برى  بُاف -  ٖا

اب  .ال٣اَغة ، الخضًشت ال٨خب صاع الىوع، ؤبو الَو

، صاع ي٠ُ، قوقي ال٣غاءاث،بخد٤ُ٣ في الؿبٗت ،(م1988)، مجاَض بً الٗباؽ بً موسخى بً ؤخمض ب٨غ ؤبى البٛضاصي، -  اإلاٗاٝع

 . مهغ

 .ألاعصن ّٖمان، الخُب٣ُُت الٗلوم ظامٗت آلاصاب ٧لُت الجامعي، للُالب الٗغبُت اللٛت( م1995)٦ما٫، ظبري، -
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. جووـ, الخ٨مت بِذ ام٣اعباث، اق٩االث الٗغبي اإلاعجم ،(م1991),عقاص مدمض الخمؼاي، -

ه، - .  بحراث الكغا١، صاع. م٨غم ؾالم الٗا٫ ٖبض صػ: بخد٤ُ٣ الؿب٘، ال٣غاءاث في الدجت ،(َـ1401)زالٍو

لم،مجلت ًٞ ق٤ُٟ،ال٣اموؽ الخُُب،ؤخمض . الشالض ،الجؼء78بضمك٤،اإلاجلض الٗغبُت اللٛت مجم٘ ٖا

ُاث ٞواث ،(م1988)قا٦غ، بً مدمض ٦خبي، - . بحراث الهاصع، صاع ٖباؽ، بخؿان: جد٤ُ٣ االظًل، الٞو

.  بحراث الغؾالت، ماؾؿت, الىبالء ؤٖالم ؾحر(  َـ1413)الظَبي، -

غي، اإلادمهاوي ٖمغ ؤخمض:  بخد٤ُ٣, ال٣غآن حجج ،(1982)اإلاسخاع، بً اإلآٟغ بً مدمض بً ؤخمض الًٟاثل ؤبي الغاػي، -  ألاَػ
 .لبىان الٗغبي، الغاثض صاع

.  لبىان ، ال٨ٟغ داس الٗغاؽ، جاط( م1994)الخؿُجى، مغجطخى مدمض ، الؼبُضى  -

الم(م1989)الؼع٦لي، ا -  .بحراث للمالًحن، الٗلم صاع, أٖل

ي،ظال٫ - اة،مُبٗت بُٛت( َـ1326)الضًً، الؿَُو  .ال٣اَغة الؿٗاصة، الٖو

ش ظٟٗغ، بً ٣ٌٗوب ؤبي بً ؤخمض الٗباسخي، -  بحراث الهاصع، صاع ،(ث.ص), ال٣ُٗوبي جاٍع

 . الؿٗاصة,  الٗغبُت اإلاٗاظم في صعاؾاث ،(1984)مدمض، ؤمحن ٞازغ، -

. بحراث ، الترار بخُاء اإلاشجى،صاع م٨خبت, اإلاالٟحن ،معجم عيا ،ٖمغ ٦دالت -

. لبىان بحراث، هاقغان لبىان م٨خبت, الٗغب لؿان في اإلاالبـ معجم ،(م1995)ؤخمض، مُلوب، -

  ال٣اَغة ، للُباٖت مهغ صاع اجُوعٍ، وكإجه الٗغبي، اإلاعجم ،( م1968)خؿحن، الىهاع، -

. ال٣اَغة ظامٗت, -اجُوعٍ وكإجه  -الٗغبي اإلاعجم ،(1968)،خؿحن، ههغ -

ؼ ٖبض اإلال٪ ظامٗت الٗغب، لؿان معجم في اجيبحهاث جد٣ُ٣اث ،(م1979)الؿالم، ٖبض َاعان، -  ابخُاء الٗلمي البدض مغ٦ؼ الٍٗؼ

 .اإلا٨غمت م٨ت ؤلاؾالمي، الترار
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هىد  املعجمُة الجضاثشي  ـالح بً واَش الؽُخ حُة

 
ٌة
عجمه في كشاءة « اللغة في اليافي»مُة

 الجضاثش  -ثلمعان حامّة  -الشحمً ِبذ بغذاد. د

 

 

: امللخق

 

ضُّب  َٗ وب بً ؤخمض بً نالر بً َاَغ للكُش« اللٛت في ال٩افي» ٦خاب ٌُ –م1852/ ه1338 -ه1268) الجؼاثغي  الؿمٗووي مَو
ت اإلاٗاظم مً( م1920 حن الٗلماء ٢بل مً ْهغْث  التي اإلاخإزغة اللٍٛو ِجيَ  بط ، الجؼاثٍغ  ا اللٛت ؤنو٫  ًٖ بالخضًض ناخبه ُٞه ُٖ

  ٧وهه في ٢ُمخه ججلْذ  مشلما ، الخغاٝ ٖلى اإلاٗاظم جغجِب َغ١  ا اإلاٗجى ا الضاللت ا ألااػان ا ألابيُت ا اقخ٣ا٢ها ا وكإتها
ًا
 ٢غاءة

 الصخاح مسخاع ا الخ٨ملت ا االٗباب البالٚت ؤؾاؽ ا ااإلاسهو اإلاد٨م ا اإلاجمل ا اللٛت ٦تهظًب مكهوعة مٗاظم م٣ضماث في

.  اإلادُِ ال٣اموؽ ا اللؿان ا

  ٧اهذ ابطا
ُ
م ؤن هي ٦خابه مً اإلاال٠ ٚاًت ِضّ

َ
٣   الباخض ؤا لل٣اعت  ًُ

ًا
٣ا   ٍَغ

ًا
ت في ؾهال  ا اإلاهىٟاث جل٪ في اللٛت مواعص مٗٞغ

بها ا جإلُٟها َغ١  ا اججاَاتها   جبٍو
َّن

خطر ٢لُل، ٚحُر  ال٨خاب في اللٛوي  ظهَضٍ ؤنَّن  بال   طل٪ ٍا
ًّ
 الخ٣ُٗباث ا آلاعاء زال٫ مً ظلُا

ا التي االخٗل٣ُاث ُت ا مجها الضاللُت اإلاعجماث جل٪ مواص خو٫  ط٦َغ ت ا الهٞغ . الىدٍو

ْبَجى ؤْن  البدض َظا َبُٗت ا٢خًْذ  ٢ض ا   ألاا٫  اإلابدض في ط٦غُث  َمْبَدشْحن، ٖلى ًُ
ًا
  نالر بً َاَغ للكُش جغظمت

ًا
ْغيا َٖ   ا

ًا
 موظؼا

ِمه
ْ
ل ِٗ   قواَضٍ، ا مهاصٍع ا معجمه في الكُش مىهج الشاوي في خضصُث  ا ، ؤٖماله ا ل

ًا
 ؤي بلى ا ال٨خاب في اللٛوي  ُظْهضٍ ًٖ ًٞال

  ايُٗذ  ألازحر افي. بالجؼاثغ الٗغبُت اإلاعجماث خ٣ل بزغاء في ؤؾهَم  مضى
ًا
.  بلحها جونلُذ  التي الىخاثج ؤَم ٞحها ؤظملُذ  زاجمت

  الحّلُم  –الذاللة  –اللغة  –اليافي  –املعجمُات: املفحاحُة اليلمات

 

:  ملذمة -

:  البحث َذف. 1

ضي في صاع لُاإلاا
َ
ل
َ
ْهضٌب  الجؼاثغ ؤلٗلماء:  آلاحي الؿاا٫ ز م َٖ

ْ
ل ِٗ   ؤ٦ثر صعاؾاث  –ٖىضَم –هجض ؤن ؤًم٨ىىا ؟ اإلاٗاظم ب

ًا
 ابًٟاءًا  هطجا

 ا ه711 ث مىٓوع  ابً ا ه458 ث ؾُضٍ ابً ا ه170 ث ٧الخلُل اإلاعجمُحن ٦باع َاْي٘ مً ٧ان الظي الجلُل الٗلم َظا بمخُلباث

بُضي حن اللٛت ٖلماء مً ااخض م٘ ؤ٠٢ِ ؤن بلى ألامغ بي َخَضا ، الدؿائ٫  َظا ٖلى للغص ا ؟ ه1205 ث الؼُّب  َاَغ الكُش َو ا الجؼاثٍغ
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 التي باإلاٗاظم مواػهخه ا ، الخض٤ُ٢ ا الازخهاع خُض مً ال٨خاب في مىهجه ؤجبحن ختى" اللٛت في ال٩افي" معجمه في الجؼاثغي 
   . ؾب٣خه

:  البحث ؤَمُة. 2

ٌ٘ب  َو" ال٩افي" معجم بإن البدض ؤَمُت ج٨مً ت إلاواص َظْم ُخب مً لٍٛو
ُ
  ؤصخابها، بلى الى٣و٫  بيؿبت الاخخٟاّ م٘ ألاالحن ٦

ًا
 ًٞال

حن ؤ٢وا٫ ٞحها ح٣ٗب التي الجؼاثغي  َاَغ للكُش االكغاح االخٗل٣ُاث االخ٣ُٗباث آلاعاء جل٪ ًٖ  ا ، ظهت مً ااإلاعجمُحن اللٍٛو
َب  ما َِ ت طا٦غة مً الكُش به ُا ٔ مً م٨ىخه ٢ٍو ْٟ  شخهِخه ٞباث ، اإلاعجمُحن ٢ضامى مً ٚحٍر ًٖ اإلاى٣ولت اإلاواص مً ال٨شحر ِخ

ت ، اللٍٛو
ٌب
ه امعجمي، امد٤٣، اُمّٗغِب، انغفي، الٛوي، هدوي، ٞهو مخٗضصة   بهَّن

ٌة
ة مَة

َة
ل ّْة ة مَة  ً

ُذِة ىبِة
ُة
ل
ْة
ُي عِة

ْة
و
َة
  (encyclopédie) ؤ

ٌة
ة

َة
ل ِة
ّة
ل

َة
ى
َة
ح  مُة

.  ؤزغى  ظهت مً ، ٖلي ٦غص مدمض جلمُظٍ عؤي بدؿب

:  البحث مى ج. 3

.  ؤلاخهاء ا الاؾخ٣غاء ٖلى ال٣اثم الونٟي اإلاىهج البدض في اٖخمضُث 

:  للبحث الّلمُة الخىة. 4

  ألاا٫  جىاا٫  مبدشحن البدض جًمً
ًا
  ا نالر بً َاَغ للكُش جغظمت

ًا
ٟا مه حٍٗغ

ْ
ل ِٗ  في ال٩افي» معجم مهاصع ٖلى الشاوي ع٦ؼ ا ، ب

ت بلى البدض جونل ألازحر افي.  امىهجه اقواَضٍ« اللٛت .   الىخاثج مً مجمٖو

٤ُ ؤنبُذ  ٞةن ، ٖلُه حٗالى ا ؾبداهه هللا ؤخمض ، ُظْهضي ٞهظا .   هٟسخي ٞمً ؤزُإُث  بن ا ، مىه ٞبخٞو

ٌ  املبحث : ألاو

ه ، ـالح بً واَش الؽُح
ُة
ه و ثشحمح مُة

ْة
ل  :ِِة

 :ووعبه مىلذٍ.1

ووي ال٣اؾم ؤبي بً موسخى بً خؿحن ؤخمض بً نالر بً َاَغ َو ُٗ ْم لِسخي  الؿَّن   الجؼاثغي   الٚو

 بها جوفي ا. م1852/ه1268 ؾىت الشاوي عبُ٘ قهغ مً 20 ألاعبٗاء لُلت صمك٤ في الض ،  الضمك٣ي
  ؾبٗحن ًٖ م،1920/ه1338 ؾىت الشاوي عبُ٘ قهغ مً 14 ؤلازىحن ًوم

ًا
ًَ  ٖاما ِٞ  طي بم٣برة اُص

ل ْٟ ذ ال٨ ْٟ .  صمك٤ ٖلى اإلاُل ٢اؾُون  بؿ

ه« َاَغ» حؿمُخه في ظاء ا٢ض  آهظا٥ ا٧ان الجؼاثغي، نالر االَضٍ االصجه زبُر  بلٜ ٖىضما ؤهَّن

                                                           
 . ٘ٔص  –كنوز األجداد حملمد كرد علي : ينظر ٔ
. مسعون و صمعون ىي قبيلة تقيم يف منطقة القبائل الصغرى قرب مدينة جباية  ٕ
 . جد الشيخ طاىر اجلزائري " سيدي احلاج أزتد حسُت"واد قرب جباية أقام فيو بنو وغليس ، و فيو يوجد معهد أو زاوية  ٖ
. موطن أسرتو اليت جاءت منو مهاجرة إُف دمشق بعد احتالل فرنسا لو  ٗ
 . دمشق موطن والدتو و نشأتو و وفاتو نسبة إُف ٘
 .  ٔٔص  –أبو بكر بلقاسم ضيف اجلزائري : حتقيق  –الكايف يف اللغة للشيخ طاىر اجلزائري مقدمة حتقيق : ينظر ٙ
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٣ت ضٍ الكُش ٢ا٫ الؼاااي، اإلاهضي مدمض قُسه بٞغ هُ :"نالر الكُش إلاٍغ ُغ  ِبهَّن َِ ا
َّن
.  "الُ

  الجؼاثغ مً نالر مدمض الكُش االضٍ ٢ضم
ًا
ُلذ بالصٍ ٞغوؿا اخخلذ مبٗضما1847/ه1263 ؾىت صمك٤ بلى مهاظغا  ٞحها ٖا

ً ب٢امخه مدل صمك٤ مً ٞجٗل الٗلم، اصعاؽ اإلاؿاظض  ا٧ان م1868/ه1285 ؾىت جوفي ؤْن  بلى ٞحها اب٣ي. ا٦غامخه عاخخه امَو

 
ًا
  ٣ٞحها

ًّ
  ٧ان مشلما ، اإلاال٨ُت الؿاصة بٞخاء صمك٤ في جولى بط مال٨ُا

ًا
لوم بال٣غاءاث ٖاإلاا .   ال٣غآن ٖا

 :وؼُىخه الّلمُة وؽإثه.2

ً الجؼاثغ، ٖلماء مً االضٍ ٧ان ش الٟل٪ بٗلم ٦بحر اَخمام لهم ٧ان ِممَّن لوم االخاٍع ايُاث، الُبُٗت ٖا  ؤنبذ الكام افي االٍغ
  االضٍ

ًا
م الظًً للمال٨ُت مٟخُا حن مً ؤ٦ثَر  في ال٨ؼبغي  مؿلم ؤخمض للكُش البساعي  صخُذ صعؽ ٌُٗض ا٧ان ااإلاٛاعبت، الجؼاثٍغ

 . ألاموي  الجام٘

  االضٍ ًضي ٞٗلى
ًا
ٗت ٖلوم ٖلُه صعؽ بط الٗلمُت، مؿحرجه َاَغ(الكُش)بضؤ ؤاال لوم االٗغبُت، الكَغ ايُاث، الُبُٗت، ٖا  االٍغ
اء،االجٛغاُٞا، ش، االٟحًز  الٗالمت ٖهٍغ ٣ُٞه الػم زم االٟاعؾُت، التر٦ُت البوقىاقي الغخمً ٖبض الكُش ًض ٖلى اؤزظ االخاٍع

  ٧ان الظي م1881/ه1298 اإلاخوفى اإلاُضاوي الٛىُمي الٛجي ٖبض الكُش
ًا
 باإلاُالٗت ٧الول٘ اؤزال٢ه ٖاصاجه بٌٗ ٖىه ٞإزظ به، معجبا

ُت ألاخ٩ام جُب٤ُ في االوعي اال٣ُٓت الٗلم بلباب االخمؿ٪ االبضٕ الٓهوع  خب ًٖ االبٗض  ُٞه ٧ان الظي الو٢ذ افي.  الكٖغ

 الُبُُٗت الٗلوم ٖلى ٞحها حٗٝغ التي ألاموي  للجام٘ اإلاجااعة  الج٣م٣ُت باإلاضعؾت قُوزه،الخد٤ ٖلى ًترصص َاَغ الٟتى
٘ ٦ما اآلازاع، االجٛغاُٞا خه صاثغة اؾَّن ت، مٗٞغ ٛوٍَّن

ُّب
م بط الل

َّن
 ) حٗل

ًا
ت ًٖ ًٞال َُّن ت الٗغب ُّ ر٦

ُ
ت( بها ٨ًخب ٧ان التي االٟاعؾُت االت َُّن  الٟغوؿ

ت امباصت َُّن اه ت الؿٍغ َُّن براه ِٗ ت اال َُّن ت االخبك َُّن ت اال٣باثل ت) البربٍغ َُّن ٛ ٗجى ا٧ان الجؼاثغ، في ُمواَىُه لٛت( ألاماَػ ت ٖىاًت ٌُ  بٗال٢ت زانَّن
ٛت

ُّب
اث ٦ىوػ  ا٦دكاٝ ٖلى ٧له طل٪ ؾاٖضٍ ا٢ض. الؿامُت باللٛاث الٗغبُت الل  الُاَغ ٩ٞان ال٣ضًمت، االخٍُو اإلاسَُو

ت ألازغ البالٜ الٗلميّ  الخدهُل َظا بد٨م الجؼاثغّي  ، موؾٖو ه ٖلي ٦غص مدمض جلمُظٍ انٟه بط مٗاٝع  :"٧ان بإهَّن
ًا
ٗا ِ

ّ
ل ًَ  ٖلوم في ُمَخ

ٗت، ش الكَغ َ٘  اإلالل اجاٍع َدل،مى٣ُ ش في الىٓحر االِىّ  اجألُٟهم امىاْغتهم ٖلماثه امىا٢كاث عظاله اجغاظم اؤلاؾالم الٗغب جاٍع
  ؟؟؟ا٧ان)...()امغامحهم

ًا
ُخه ؤؾهمذ ٦ظل٪. "األاصب اللٛت ٖلوم في بماما ت اخاٞٓخه موؾٖو  اجدهُله، الٗلم في الىبٙو ٖلى ال٣ٍو

ه خاٞٓخه ٢وة:"طل٪ بج٣ان ٖلى ؾاٖضٍ ا٢ض هُ  بصخيءٍة  زاٍَغ مً َمغَّن  ما ٞةهَّن َُ ِؿ
َ
 ٣ٞا٫ الباوي ؾُٗض مدمض جلمُظٍ اانٟه. "او

ى ال ؤْن  جوق٪ التي الخاٞٓت ٢وي  ٧ان:"ٖىه سخَ
ْ
ي
َ
  ج

ًا
ْذ  قِئا ٞغ

ْ
ْخهُ  ؤا ٖلُه ؤق َٗ  . "الؼمً َا٫ مهما َؾِم

                                                           
ين  -الشيخ طاىر اجلزائري ٔ  .ٜٔص -رائد التَّجديد الدِّيٍت يف بالد الشَّام يف العصر احلديث حلازم زكريا زليي الدِّ
 . ٕٔص   –ادلرجع نفسو: ظرين ٕ
 . ٖٕص   –ادلرجع نفسو:ينظر ٖ
.  ٕٔص  –الكايف يف اللغة للشيخ طاىر اجلزائري مقدمة حتقيق : ينظر ٗ
ينظر . إُف متحف للخط العريب ، و ال يزال مبناىا قائما ٜ٘ٚٔحولت سنة (مث)م يف العصر ادلملوكي ،ٕٔٗٔ/ ى  ٕٗٛأنشأىا سيف الدين جقمق سنة  ٘

.  ٜٛٗص   –ٔج  –الدارس يف تاريخ ادلدارس لعبد القادر بن زلمد النعيمي ادلشقي : كتاب 
ين  -الشيخ طاىر اجلزائري  ٙ .   ٕٛص  -رائد التَّجديد الدِّيٍت يف بالد الشَّام يف العصر احلديث حلازم زكريا زليي الدِّ
.   ٚٔص    -ٔج  –عبد الفتاح أبو غدة : حتقيق  –مقدمة حتقيق توجيو النظر إُف أصول األثر للطاىر بن صاٌف  ٚ
   . ٚٔص  -ادلصدر نفسو  ٛ
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َن  م1875/ه1292 ؾىت افي ِحّ   َاَغ الكُش ُٖ
ًا
ت اإلاضعؾت في مٗلما هاخت ز٣اٞخه اؾٗت بظ٧اثه ؤ٢غاهه بحن بغػ  بط الابخضاثُت، الٓاٍَغ  ٞا

  ٖحن زم بضحهخه، اخًوع  حجخه ا٢وة لؿاهه
ًا
٠ م،1878/ ه1295 ٖام في الابخضاثُت اإلاضاعؽ ٖلى ٖاما مٟدكا

َّن
 الخضَعـ ٦خب ٞإل

 ٢هو في ألاط٦ُاء مىُت»،ا«الىدو في عؾالت»ا ،«الخؿاب ٖلم بلى الُالب مضزل»:،مجها ظمُٗها الٟغإ في الابخضاثُت للهٟٝو

ت في الجؿام الٟواثض»،ا«ألاهبُاء ا«باء ؤل٠ حٗلُم بلى ألالباء بعقاص»،ا«ألاظؿام زوام مٗٞغ حَر  اٞخخاح ٖلى ٖمل ٦ما.  ٦شحر ،ٚا
ت اإلا٨خبت ؤوكإ زم لئلهار، ازيخان مجها صمك٤ مضًىت في مضاعؽ حؿ٘ اٞخخاح جم خُض الابخضاثُت، اإلاضاعؽ مً ٦شحر  ااإلا٨خبت الٓاٍَغ

ُت ٖلى ٌٗمل ٩ٞان ال٣ضؽ، في الخالضًت تزاػ الخغاٞت، مداعبت ا الٗلم اوكغ الىاؽ، جٖو .   اؤلاؾالم بالٗغابت االٖا

ه م1907/ه1325ؾىت افي   مهغ بلى جوظَّن
ًا
،َغابا

ًا
ُٟت

ُ
 خل٤ في ٧الكو٦ت بنالخاجه في جغى  ٧اهذ التي الٗشماهُت الؿلُت ظوع  مً ز

ً، اإلاؿدبضًً ت ال٨خب مً مٗه خمل ؤن بٗض بلحها اانل الجاثٍغ ت اإلاسَُو  في اؾ٨ً الكام، بالص مً خمله اؾخُإ ما ااإلاُبٖو

  الىاؽ ااظخيب نٛحر بِذ
َّن

.  ٖلمه مً ؤلاٞاصة بُٛت به اجهلوا الظًً الٗلماء بٌٗ بال

اف ٟاٝ، خُاة مهغ في ٖا
َ
٦  

ًا
حن الٗلماء مً ؤنض٢اثه بٌٗ َاؾاَت عاًٞا اء اإلاهٍغ ُٟت جإمحن في باقا جُموع  ؤخمض مجهم ألازٍغ  ْا

ت، ال٨خب صاع في له ضة ناخب نض٣ًه مداالت مً اهؼعج مشلما اإلاهٍغ ض ظٍغ ت اإلاٍا  الخؿُجي ًوؾ٠ بً ؤخمض بً ٖلي اإلاهٍغ

ٌ طل٪ ٨ًً الم له، عاجب إلظغاء الشاوي خلمي ٖباؽ الخضًوي  ٖىض ؾُٗه   مىه الٞغ
َّن

ظ٦غ. ُٞه هٟـ ٖؼة بال  الضًً مدب ٍا
و)الخُُب ه(الكُش جالمُظ ؤخض َا ٘ بلى الكُش َظا الخاظت ؤلجإث ٖىضما َاَغ الكُش مؿاٖضة خاا٫  ،ؤهَّن ُْ اجه ب  لُِٗل مسَُو

ه بٌٗ م٘ له ٞخوؾِ بشمجها، ىت مً للكُش عاجب إلظغاء الخضًوي  لضى مٗاٞع ٌ الخانت، الخٍؼ  الؿُض ا٢ا٫. بةباءٍة  َظا ٞٞغ
جي لي ٞٓهغ”:الخاصزت َظٍ ٖلى مٗل٣ا الضًً مدب م ال٨بحرة، الىٟـ جل٪ ؤظهل ؤػا٫ ال ؤهَّن تي ٚع  ٣ٞض َٟولتي، مىظ بهاخبها مٗٞغ

  الخاصزت َظٍ مً َاَغ الكُش ًٚب
ًا
.  "٢بل مً ُٞه ؤٖهضٍ لم ًٚبا

َن  بط م1919/ه1337 ؾىت صمك٤ بلى ٖوصجه خحن بلى الٗلمي، االبدض الخإل٠ُ في ال٣اَغة في ؤًامه ؤمطخى ّحِ
ُٖ  

ًا
 ال٨خب لضاع مضًغا

ت   ؤؾؿها، التي الٓاٍَغ
ًا
ًوا  .  بضمك٤ الٗغبي الٗلمي اإلاجم٘ في ٖا

َ
ِغٝ ُٖ ه ٖىه ا  :"٧ان ؤهَّن

ًا
  نالخا

ًا
  ج٣ُا

ًا
الخا ُ٘ ٞا ،ٞع

ًا
 ااٞغ اإلا٣ام ه٣ُا

  الاخترام،
ًا
  هللا ٖلى م٣بال

ًا
ا مضبغا   خاله، ٖلى ًؼ٫  لم الِخال٫ ظلُل اإلا٣ا٫ ظمُل ؾواٍ، ٖمَّن

ًا
 ؤن بلى ؤاخاله، ًٖ الضَغ مً مخسلُا

.  "الٗلُت آلازغة صاع بلى اإلاىُت صااعي زُبخه

ضُّب  َٗ   للكُش ٧ان ٣ٞض َب٣اتهم، ازخالٝ ٖلى بٗلمه اهخٟٗوا الظًً باإلائاث اَُ
ٌب
ً، الىبهاء ؤكشاهه مً َب٣ت  الكُش: مجهم هظ٦غ ااإلا٨ٍٟغ

، في الكام بمامه1332 اإلاخوفى ال٣اؾمي الضًً ظما٫  ٖلماء ؤ٦بر مً اااخض ٌ 1335 اإلاخوفى البُُاع الغػا١ ٖبض الكُشا ٖهٍغ
 . ه1347اإلاخوفى ألاصًب الٗالم البساعي  ؾلُم الكُشا ؤلانالح، اصٖاة صمك٤

                                                           
 –كنوز األجداد حملمد كرد علي  –تنوير البصائر بسَتة الشيخ طاىر حملمد سعيد الباين   -للدكتور عدنان اخلطيب  " الشيخ طاىر اجلزائري"كتاب : ينظر  ٔ

.  أعيان دمشق جلميل الشطي   –أعالم جلزائر لعادل نويهض  –ادلعاصرون حملمد كرد علي 
 .ٖٔص -مٕٚٓٓ/ ى ٕٛٗٔسنة  -ٕٛٓعدد  –رللة الًتاث العريب  –لرغداء زلمد " شق الكربىطاىر اجلزائري وحلقة دم"مقال : ينظر ٕ
 . ٖٔٚص   –تاريخ علماء دمشق يف القرن الرابع عشر اذلجري حملمد مطيع احلافظ و نزار أباظة : ينظر ٖ
.  ٘ٙٗو  ٗٙٗص  -ى ٖ٘ٗٔسنة   –ٖاجلزء  –رللة يف الزىراء  –حملب الدين اخلطيب " زىد الشيخ طاىر اجلزائري: "مقال  ٗ
. ٔٓٔص  -ُمعَجُم أعالم اجلزائِر ِمن َصدر اإلسالم َحىّت الَعصر احلَاِضر لعادل نويهض : ينظر ٘
 . ٖٗٚو  ٖٖٚص   -ٖج  –حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار  ٙ
. ٖٗو ٖٖص   -ٕٕٔٓ  –ٕٚٔعدد  –رللة الًتاث العريب  –ل عرايبلبال" إسهامات الشيخ طاىر اجلزائري االجتماعية"مقال : ينظر ٚ
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المُظ َاالء ؤ٦ثَر  اما ،ثالمزثه مً ال٨شحر مىه جهل ٦ما هم! الخَّن
ُّب
 اهظ٦غ اؤلانالح، الجهًت في قُسهم مؿحرة جابٗوا باعػان، ؤٖالم ا٧ل

٨غي : مجهم
ُ

اب ٖبضا ،ه1334 اإلاخوفى الٗؿلي ب٪ ق ََّن ُخيّ  الو
َ
ل
ُ
َغااّي  الخمُض ٖبضا ،ه1334 اإلاخوفى اإلا  ؾلُما ، ه1334 اإلاخوفى الؼَّن

٤ُا ،ه1334 اإلاخوفى الجؼاثغّي   اإلاخوفى الكهبىضع الغخمً ٖبضا ،ه1351 اإلاخوفى الباوي ؾُٗض مدمضا ، ه1343 اإلاخوفى الٗٓم ب٪ ٞع

٣ّي  ؤعؾالن بً ؤصًب بً خامضا ،ه1359 مك٣ّي  الخىّٟي  الخَّن ـ) ه1372 اإلاخوفى ٖليّ  ٦غص مدمضا  ، ه1371 اإلاخوفى الّضِ  مجم٘ ُماّؾِ
ٛت

َّن
ت الل َُّن ُش الػم ا٢ض اعثِؿه، الٗغب

َّن
  الك

ًا
هل ؤِن  مىظ َاَغا ُش ٞاع١  ؤن بلى به اجَّن

َّن
ر(الخُاة الك ًاع ،اُمدّضِ ت الّضِ  ا٢ايحها اإلاهغٍَّن

اعؽ ،ه1377 اإلاخوفى قا٦غ ؤخمض ًً ُمدّب ا ،ه1386 اإلاخوفى الباعاصي ٞسغي ا ،ه1381 اإلاخوفى الخوعي ٞا  اإلاخوفى الخُُب الّضِ
ًً مدحيا ،ه1389 م ا ،ه1395 اإلاخوفى عيا الّضِ    .  ٦شحر ٚحَر

إل م٨ىه ا٢ض    طل٪ في بما امغاؾلتهم الٛغبُحن باإلاش٣ٟحن الاخخ٩ا٥ مً الٟغوؿُت للٛت االامخال٥ الٛغبُت الش٣اٞت ٖلى الَا
عجبوا الظًً الجيؿُاث مسخل٠ مً املعخؽشكحن

ُ
ه بٛؼاعة ؤ ، ؾواء، خّض  ٖلى ااإلاُبٕو اإلاسٍُو في مٗاٞع  اعاؾلهم، ٞغاؾلٍو

 
ًا
، ُمُٟضا

ًا
سخّو Ignaz Goldziher (1850-1921 ) اإلاجغّي  ظولضػحَهغ بظىاؽ: مجهم اهظ٦غ اُمؿخُٟضا

ُ
ل اإلا

َ
َدل ا باإلِال  بغاان  بصااعص ا ، الّىِ

و،اEdward Browne (1862-1926) ؤلاه٩لحزّي  ضي بٚىاٍػ ل اصًڤُض ،Ignazio Guidi (1844-1935) ؤلاًُالي ظٍو  مغظُلُور نمٍو

  . David Samuel Margoliouth (1858-1940) الاهجلحزي 

 :وؤرٍش مى جه.3

ه الٗلم َو ؤمت ؤًت اجهًت جدغع  مٟخاح ؤنَّن  الجؼاثغي  َاَغ الكُش ؤٖلً ُْ ٠ طل٪ ؤظل امً االضهُوي، الكغعي بدىاخ
َّن
 ؤاحَي  ما ْا

٘ الٗلمُت الخغ٦ت صٖم في الٗلم في ؾٗت مً ْٟ   ااإلاخٗلمحن، اإلاٗلمحن مً الٗلم ؤَل اه
ًا
، ؤا ٧اهوا  بضاا

ًا
 ؤا ٧اهوا  ؤٚىُاء خًغا

 زْحر اإلاهمت بهظٍ بىٟؿه ٢ُاَمه ؤنَّن  اعؤى اؾخُإ ما بلحهم ٣ًغبه ؤن ٖلى ابٞهامهم ٣ٖولهم بلى الٗلوم إلًها٫ خبه ٞدمله:"٣ٞغاء
 .  "ٟٞٗل اإلاغاص لخد٤ُ٣ اؤ٢غبها اؾُلت

ًا
ُموا:" ٢وله للمخٗلمحن ًغصص ٧ان ما ا٦شحرا

َّن
ل َٗ

َ
لَّن  ح

ُ
ُغ  َما ٧ ؿَّن َِ َخ ْم  ًَ

ُ
٨

َ
ُمهُ  ل

ُّب
ل َٗ

َ
 ٖىضٍ  –الؿبُل اؤنَّن .  "ح

  بالخضعط، ٩ًون  ؤن َو الٗلم جل٣حن بلى  -ٖىضٍ
ًا
٣ا ِحي َما: "٢ا٫ بط الُبُُٗت الؿجن إلا٣خطخى ٞا

ْ
إ ى ًَ

َ
ل ِت  َظَىاِح  َٖ َٖ ْغ   الؿُّب

َ
  ال

ْ
َبض

ْ
ل ْن  ًَ

َ
َ٘  ؤ ْغِظ ًَ 

 ًْ   ِم
ُ

ض ُْ ى َخ
َ
ح
َ
َغَن  لظا.  "ؤ

َ
.   الخٗلُم اصاع  اإلا٨خباث بخإؾِـ الٗلم لخضمت خُاجه بالٗمل،ٞىظع ٢وله ٢

 :الّامة املىحبات كىاُ في ؤرٍش. 1.3

 اإلا٨خباث ابوكاء ال٨خب ليكغ الىاؽ مً ااإلاِؿوعًٍ مؿاالحها ا الضالت ًضٖو ظٗله اباإلا٨خباث، بال٨خب َاَغ الكُش ال٘ لٗلَّن 
  الٗامت،

ُّب
دض   ٩ٞان ا٦خبهم، ؤموالهم مً لها الخبٕر ٖلى ٍا

ًا
الب اإلاًماع، َظا في عاثضا  ٦برى  ام٨خبت اإلاضن، في م٨خباث بةوكاء َا

جٗل ٦خاب، ؤا مسٍُو ٧ل مً وسخت ٞحها جوي٘ بؾُىبو٫  في ٖامت  اؤزمغث البلضان، في الٗامت اإلا٨خباث ٖلى ًوػٕ  جل لها ٍا

ت اإلا٨خبت جإؾِـ ظهوصٍ ش في ٖامتٍة  م٨خبتٍة  ٦إا٫  م1880/ه1296 ؾىت بضمك٤ الٓاٍَغ ب٘ ؤوكإ بط الخضًض، صمك٤ جاٍع  ٞهاعؽ َا

                                                           
  –ٖٛص  –م ٕٚٓٓ/ ى ٕٛٗٔسنة   -ٕٛٓعدد  –رللة الًتاث العريب  –لرغداء زلمد أديب زيدان " طاىر اجلزائري و حلقة دمشق الكربى"مقال : ينظر ٔ
ٗ . 
  .  ٕٖص –ري مقدمة حتقيق توجيو النظر إُف أصول األثر للشيخ طاىر اجلزائ: ينظر ٕ
 . ٛٔص  –أبو بكر بلقاسم ضيف اجلزائري : حتقيق  –الكايف يف اللغة للشيخ طاىر اجلزائري مقدمة حتقيق  ٖ
.  ٓ٘ص   –ٕٛٓعدد  –رللة الًتاث العريب  –دلرزوق العمري " الشيخ طاىر اجلزائري و نظرتو إُف تدريس العقيدة"مقال : ينظر  ٗ
 . ٖٙص   –ٕٚٔعدد  –رللة الًتاث العريب  –لبالل عرايب " اىر اجلزائري االجتماعيةإسهامات الشيخ ط"مقال : ينظر  ٘
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 عاٚب الكُش بلى وؿبت الخالضًت اإلا٨خبت هي ؤزغى  م٨خبت ال٣ضؽ في ؤوكإ مضة بٗضا. مخ٣ً بك٩ل ايبُها امسُوَاتها ٦خبها
 م1879/ ه1295ؾىت الٗشماهُت الخ٩ومت بلُه ٖهضث اإلا٨خباث جإؾِـ في وكاَه اهدُجت ؤؾغجه، ا٦خب ٦خبه اخخوث التي الخالضي

.  اال٣ضؽ ؾوعٍا في ال٨خب زؼاثً ٖلى بالخٟخِل

 :الحّلُم مجاٌ في ؤرٍش.2.3

ت ٧اهذ َاَغ للكُش ؤلانالخُت الجهوص ؤنَّن  هضع٥ َىا مً  التربُت مجا٫ َو الجهوص َظٍ ٖلى َػى الظي اإلاجا٫ ال٨ً مخىٖو
ت، الجمُٗاث ابوكاء ااإلا٨خباث، اإلاضاعؽ ابوكاء االخٟخِل، الخضَعـ، بحن جوػٕ االظي االخٗلُم ما ا ال٨خب اجإل٠ُ الخحًر َُّن  الؾ

  الٗلمُت، اإلاجام٘ في االاهسغاٍ ، اإلاضعؾُت ال٨خب
ًا
ت الىضاة ًٖ ًٞال ا.خُاجه ؤاازغ في ٣ٌٗضَا ٧ان التي ال٨ٍٟغ  الخضَعـ، ًٖ ؤمَّن

  بظ٫ ٣ٞض
ًا
  ظهضا

ًا
ت اإلاضعؾت في عةم ألا٫  بالخٗلُم بضءًا  زضمخه، في ٦بحرا  ٖكغة بخضى هدو ٞخذ في ؾاَم ٦ما الابخضاثُت، الٓاٍَغ

  لخُِٗىه الو٢ذ ًُل الم االُالباث، الُلبت مً اإلائاث ؾل٨ها في ااهخٓم للظ٧وع  زههذ مجها حؿٗت مضعؾت،
ًا
  مٟدكا

ًا
 ٖلى ٖاما

خه قُسىا هبٙو ْهغ الخ٣بت َظٍ افي:"الكُش خُاة مً اإلاغخلت َظٍ ًٖ ٖلي ٦غص مدمض ٢ا٫. الابخضاثُت اإلاضاعؽ ب٣ٍغ  في ٖا

 ٦ما. "الالػمت ال٨خب اجإل٠ُ البرامج ااي٘ ؤاالصَم، حٗلُم ٖلى آلاباء اخمل ٚانبحها، مً ال٣ضًمت ااؾخسالم اإلاضاعؽ جإؾِـ
ت الجمُٗت»جإؾِـ في ؾاَم  ليكاٍ الخهضي الغثِـ َضٞها ٧ان التي الجمُٗت اهي م،1877/  ه1294 ؾىت«ؤلاؾالمُت الخحًر

ت ؤلاعؾالُاث بكحًر  الوالي بضٖم الجؼاثغي  َاَغ الكُش ؤؾؿها التي الجمُٗت َظٍ اخُٓذ االخٗلُم الصخت خ٣لي في ألاظىبُت الخَّن

 في الجمُٗت َظٍ جدولذ ا٢ض. الىهغاوي الخبكحري  الٗمل إلاجابهت ٦شحرة مضاعؽ بٟخذ ا٢امذ باقا، مضخذ الو٢ذ طل٪ في التر٧ي
حن للمٗاٝع صًوان بلى م1879/ ه1295 ؾىت  بٗضة الكُش ٢ام الجمُٗت ٖمغ مً الشاهُت اإلاغخلت َظٍ افي.له مٟدكا َاَغ الكُش ٖا

 بالص في الخٗلُمُت الخغ٦ت بوٗاف مً ػاص ؤن الخٗلم ٖلى ب٢بالهم ابىاتهم،ا٧ان ؤبىائهم بخٗلُم اإلاؿلمحن ب٢ىإ: مجها ظلُلت ؤٖما٫

 التي اإلاضعؾُت ال٨خب مً ال٨شحر بُب٘ ٢امذ خ٩ومُت إلاُبٗت بوكاٍئ الخٗلُم مجا٫ في له جدؿب التي اإلاهمت ألاموع  امً.   الكام
. ألاصب ا االبالٚت االىدو االجٛغاُٞا ٧الخؿاب الٗلوم مباصت في نٛحرة عؾاثل ق٩ل ٖلى اطل٪ للُلبت، ٦م٣غعاث اٖخمضث

ا.جإزحٍر هُا١ احؿ٘ ابظل٪ الصخُدت، الخضَعـ بُغ١  لهم ابعقاصاجه للمضعؾحن، ؤ٩ٞاٍع ه٣ل في ؾعى مشلما  جلمُظٍ ًه٠ َو َا
  اؤلاعقاص، بالىصر ًخٗهضَم ا ، االخالمظة ألاؾاجظة ًغا٢ب ٧ان:"ب٣وله َظا ٖمله الباوي ؾُٗض مدمض الكُش

َ
٠   اَنىَّن

ًا
 مً ٦شحرا

  ٨ًً لم مبخ٨غ ؤؾلوب ٖلى َب٣اتهم، بازخالٝ اإلاسخلٟت للمبخضثحن الىاٞٗت الىاظٗت الغؾاثل
ًا
 َؾْهل الو٢ذ، طل٪ في مٗهوصا

 ؾوعٍا، في الخٗلُمُت الجهًت في الجؼاثغي  َاَغ للكُش جيؿب التي ألازغى  الجهوص امً. "الخ٣ُٗض ا الخكوص مً زا٫ٍة  الىوا٫
: هظ٦غ

ت اإلاضاعؽ بلى ؤبىائهم بعؾا٫ ٖلى الىاؽ مً الٗامت ب٢ىإ في الكُش اظتهاص. ؤ  .ال٨خاجِب ًٖ ًٞال الٗهٍغ

 جُلٗاجه م٘ اإلاخوا٣ٞت الخضًشت للمىاهج الخاظت الكُش إلاـ ااإلاضاعؽ، للم٨خباث جإؾِؿه ٞبٗض اإلاضعؾُت، للمىاهج اْيٗه. ب
٠ الخٗلُمُت،

ّ
  ٞإل

ًا
ُت الٗلوم في الابخضاثُت للهٟٝو ٦مىاهج ٦خبا ايُت الكٖغ  .االُبُُٗت االٍغ

                                                           
  . ٚٔص  –مقدمة حتقيق توجيو النظر إُف أصول األثر للشيخ طاىر اجلزائري : ينظر  ٔ
  . ٚٔص  –توجيو النظر يف أصول األثر للشيخ طاىر اجلزائري  ٕ
  . ٛٔو  ٚٔص  –ادلصدر نفسو : ينظر ٖ
.  ٚٛٔص  -ى ٗٔٗٔسنة   –ٚعدد  –رللة كلية الدراسات اإلسالمية و العربية  –دلازن ادلبارك " الشيخ طاىر اجلزائري"مقال  ٗ
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 .الابخضاثُت اإلاضاعؽ مىاهج ٖلى الهىاٖت مباصت بصزا٫ ا٢تراح. ط

 .اإلاترظمت ال٨خب لُباٖت اؤزغى  للترظمت صاع اجإؾِـ ظهت، ٧ل مً ج٣هض الٗغبُت للٛت مضعؾت لخإؾِـ صٖوجه. ص

 :وميؽىساثه مالفاثه.4

 ًٖ ٦ٟى ا الخإل٠ُ إلاُضان اهخضب ؤهه موي٘ مً ؤ٦ثر في ط٦غ خُض ، مب٨غة ؾً في الخإل٠ُ مُضان الجؼاثغي  َاَغ الكُش ا٢خدم
  ؤخُا ٦ما االىاقئحن، للمبخضثحن الهٛحرة االغؾاثل ااإلاسخهحن لل٨باع الىاٞٗت ال٨خب بخإل٠ُ اطل٪ ، مااهخه ٚحٍر

ًا
  ٖضصا

ًا
 مً ٦بحرا

ى بٗىاًخه، بًٗها ٞيكغ الىاٞٗت، الترازُت ال٨خب   اؾمَّن
ًا
  مجها ٦شحرا

ًا
 .  وكٍغ ا بخُاثه بلى صاُٖا

ًا
 َاَغ الكُش جغ٥ بظل٪ مىه اقٗوعا

  اؤلاؾالمُت، الٗغبُت اإلا٨خبت بها ؤٚجى جأل٠ُ الجؼاثغي 
ًّ
، ٦ما

ًا
ا َخْحن مضجحن بلى مالٟاجه ج٣ؿُم ًم٨ً بط اهٖو َِ :  َػَمِى

ت مٗاٝع االُاٞٗحن لؤلَٟا٫ الخ٣ضًم ٞحها اقبابه،خاا٫  ٞخوجه ٖهض بلى حٗوص ألاالى(1) بُُٗت صًيُت مً مخىٖو  ؾهلٍة  بإؾلوبٍة  َا

و مً زا٫ٍة  به، زام
ْ

  الكُش قٛلها التي الوُْٟت ابد٨م. االخ٣ُٗض الخك
ًا
، زم مضعؾا

ًا
 ٖكغاث بخإل٠ُ اإلاضة َظٍ في اٖخجى مٟدكا

باب اجؼاٍضَم ٣ٖولهم، اجش٠ُ٣ الىاقئت، بٖضاص:"ؤظل مً االغؾاثل ال٨خب
ُ
 الش٣اٞت امباصت ألانُلت، ؤلاؾالمُت الش٣اٞت بل

ت ااإلاٗاٝع الٗلمُت  ٢هو في ألاط٦ُاء مىُت»ا«ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضة في ال٨المُت الجواَغ»:هظ٦غ ال٨خب َظٍ امً.  "الٗامت الٗهٍغ

ت في الجؿام الٟواثض»ا«الخؿاب ًٞ بلى الُالب مضزل»ا«اإلاؿاخت ؤزظ بلى الغاخت مض»ا«ألاهبُاء « ألاظؿام زوام مٗٞغ
ا«باء ؤل٠ حٗلُم بلى آلاباء بعقاص»ا حَر .  ٚا

ً َظٍ اجوحي ُغ١  اإلاٗلمحن جوظُه َضٞه ُمٗلمٌب  الكُش ؤنَّن  الٗىاٍا
ُ
ما ؾباتها، مً ألامت لجهًت ألاوؿب الخضَعـ لُ َُّن  خحن ؤهه االؾ

ا٧َِل 
ُ
 ظضًضة حٗلُمُت مىاهج مً طل٪ ٌؿخلؼمه ما م٘ ؾوعٍا، في ااؾ٘ هُا١ ٖلى الخٗلُم وكغ َمه ٧ان اإلاضاعؽ جٟخِل بلُه ؤ

. الجهل مً اإلاوخلت الٗشماهُت الؿىحن ع٧ام جمدو

ْمغ اإلاخهلت الشاهُت(2) ُٗ ٗت ٦خب بلى الخٟذ بط َاَغ للكُش اإلاخ٣ضم بال  ِٞكغخه ألامت لجهًت مجها ألاوؿب ًسخاع االلٛت الكَغ

ٗل٤ ا خاػم ٣ًو٫  ٦ما االخ٣ُ٣ت،. عخالجه اؤزباع بمظ٦غاجه ٖىاًخه ظاهب بلى امىٓم، ميؿ٤ هدو ٖلى ٖلُه، َا ًً مدحي ػ٦ٍغ  الِضّ
َل :"َاَغ الكُش ؤنَّن  ًَّن ُخب في ما اؤهٟ٘ ؤخؿً لل٣اعت  ًسخاَع  ؤْن  ٞ

ُ
ٗت ٦ ش األاصب االلٛت الكَغ . الهامت ااإلاباخض اإلاؿاثل مً االخاٍع

ه طل٪، َٞٗل  ٢ض اؤْىه   اؤنَّن  بٗض، ًىُطْج  لم للخإل٠ُ ألامت ؤبىاء اؾخٗضاص ؤنَّن  ًغى  ٧ان ألهَّن
َ

٠ ِ
ّ
ال

ُ
ِث  لم بطا اإلا

ْ
، بإ٩ٞاعٍة  ًإ َٕ  ظضًضةٍة  اؤبض

٨خٟي الٗلمُت، األاماهت الخواي٘ ظاهَب  ًلتزمَ  ؤْن  به ٞاألخغى  ظضًضٍة  بإؾلوبٍة    ًغاٍ ما بَى٣ِْل  ٍا
ًّ
ا   ا يغاٍع

ًا
 امً. "لؤلمت ُمُٟضا

 الخ٣ٍغب»ا«ألاإلاعي ؤمىُت»ا«الخٍٗغب ؤنو٫  بلى الخ٣ٍغب»ا«الٗغب ؤمشا٫»ا« الكٕغ م٣انض»:هظ٦غ اإلاغخلت َظٍ في مهىٟاجه
غاى جمهُض»ا«الَخٍٗغب ألنو٫  ُٗ ًِ  في ال غاى ٞ َٗ ا«ال حَر   ال٨خب َظٍ خٔ ٧ان ابطا. ٚا

ًا
ا، في ٦بحرا   وكَغ

َّن
  ؤن بال

ًا
  ٦خبا

ًا
 ؤزغى  مىجؼة

  لم َاَغ للكُش
َ
ْدٔ

ُ
ُض  ج ْٗ ا اإلااصًت بالٗىاًت َب  اإلا٣انض ؤؾجى»ا«ألازغ ؤنو٫  بلى الىٓغ جوظُه»:٦خاب مشل مجها، االاؾخٟاصة ليكَغ

ت في الُب٘ ظالء»ا«اؾلم ٖلُه هللا نلى الىبي ؾحرة بإنو٫  ؤلاإلاام»ا«ال٣ٗاثض ٖلم في  في ال٩افي»ا« الكٕغ م٣انض مٗٞغ

و)«اللٛت ا« َاَغ الكُش ٦ىاهِل»ا ،(صعاؾخه بهضص هدً الظي اللٛوي  اإلاعجم َا حَر . ٚا

                                                           
.  ٕٔٓو  ٕٓٓص  –ادلرجع نفسو : ينظر  ٔ
ين  -الشيخ طاىر اجلزائري  ٕ .  ٘ٚص  -رائد التَّجديد الدِّيٍت يف بالد الشَّام يف العصر احلديث حلازم زكريا زليي الدِّ
.   ٕٙص   –ادلرجع نفسو  ٖ
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  له ا٧ان
ًا
 للغاٚب« الؿٗاصجحن اجدهُل اليكإجحن جٟهُل»٦خاب: مجها امهغ الكام في مهمت ٦خب اوكغ َباٖت في صاع  ؤًًا

 ؤصب»٦خاب ازخهغ ٦ما.«ال٣ٗالء عايت»،ا٦خاب«اإلا٣ٟ٘ البً االهٛحر ال٨بحر ألاصب»ا٦خابْي «ااإلاغاءة ألاصب»ا٦خاب ألانٟهاوي،

. «اإلاُضاوي ؤمشا٫»،ا٦خاب«للجاخٔ االخبُحن البُان»ا٦خاب ،«٢خِبت البً ال٩اجب

  ا
ًا
  اال٨خب اإلاالٟاث مً الكُش جغار بب٣اء ٖلى مجهم خغنا

ًّ
 ؾُٗض مدمض الكُش جلمُظٍ ٦خب اؤٞئضتهم، الىاؽ هٟوؽ في خُا

اة بٗض(1933-1877)الباوي   ؤؾخاطٍ ٞا
ًا
غ»:ؾماٍ ٦خابا  الكام بالص في الكُش ؤٖما٫ ُٞه قغح«َاَغ الكُش بؿحرة البهاثغ جىٍو

غ–ال٨خب قخاث ظْم٘ –اإلاضاعؽ بوكاء: في اظهوصٍ
ْ

ت الٗغبُت ال٨خب وك ش بخُاء–اإلاسَُو ٤ُ–الخاٍع  ا االٗلم الضًً بحن الخٞو

.    الخحر زها٫ بلى الضٖوة–الىاٞٗت ال٨خب بلى ؤلاعقاص–الصخاٞت جيكُِ–االتربُت ألازال١ بلى الضٖوة –الٗمغان

َغ  بط الجلُل، الترار َظٍ لُتر٥َ  ُٞه، له هللا اباع٥ الٗمُغ  الجؼاثغي  َاَغ للكُش احؿ٘ ا٢ض مَّن   ا٧ان ؾىت، ؾبٗحَن  َٖ
ًا
ها  ٖلى خٍغ

غٍة  في ًتر٦ها ال ال٨خابت،
ًَ ، في اال َخ غٍة

َٟ ه:"ُٞه ٢ُل ما َصرَّن  بهظا ا َؾ م زؼاهت ؤا ؾُاعة، مٗلمت بهَّن
ْ
 ٦ظل٪ ٩ًون  ال ا٠ُ٦ مخى٣لت، ٖل

  زال٣ه آجاٍ مً
ًا
  خاٞٓت

ًا
ت   ٢ٍو

ًا
  اطَىا

ًا
اصا

َّن
  ا٢

ًا
٣ْال .  "ٌؿخٗمله ٖا

 ومى جه وؼىاَذٍ مفادٍس« اللغة في اليافي» معجم :الساوي املبحث

م   الجؼاثغي  َاَغ الكُش ٢ضَّن
ًا
  جغازا

ًا
  ٖلمُا

ًا
ا   الٍٛو

ًا
  اؤصبُا

ًا
ا  التي اإلاالٟاث مً ال٨شحر ٖبر اطل٪ االٗغبُت، ؤلاؾالمُت اإلا٨خبت به ؤٚجى زٍغ

.  «اللٛت في ال٩افي»معجمه اإلاالٟاث َظٍ امً االكغح، االخٗل٤ُ الخ٣ُٗب في الىاٞظة ا٢ضعجه الخدلُل في الٗلمُت عئٍخه جمشل

ّة. 1 بْة
َة
: الىحاب و

بٗه
َ
 جلخه زم بال٣اَغة، الٗلمُت ٦غصؾخان بمُبٗت م1908/  ه1326 ؾىت «ال٨غصي ػ٧ي هللا ٞغط» ااإلاد٤٣ الباخض مغة ألا٫  َ

 بل٣اؾم ب٨غ ؤبو ألاؾخاط بخد٤ُ٣(م2007)لؿىت البحراجُت خؼم ابً صاع َبٗت الخهوم اظه ٖلى مجها هظ٦غ خضًشت َبٗاث

. الجؼاثغي  ي٠ُ

 :ِىىاهه. 2

  ل٩ُون  ٦خابه، ٖلى«ال٩افي» اؾم َاَغ الكُش ؤَل٤
ًا
ت ماصة  به ٨ًٟي ما ااقخ٣ا٢ها وكإتها في الٗغبُت اللٛت ؤنو٫  ججم٘ ٧اُٞت  لٍٛو

غظ٘ اإلاخٗلم إزظ اإلاؿترقض بلُه ٍا ض مً مىه ٍا ت ًٍغ ْعُظو:"٣ًو٫  طل٪ افي بها، االٗمل اإلاٗاظم جغجِب َغ١  مٗٞغ
َ
ْن  َاؤ

َ
وَن  ؤ

ُ
٩ ا ًَ

َ
ظ ََ 

ى ال٨َِخاُب 
َ
ل ُِه  َما َٖ ِٞ  ًَ   ؤلِاْظَما٫ِ  ِم

ً
ُا افِة

َة
َُما و َهْضُث  ِٞ

َ
ِه  ٢ ُْ ًْ  ِبلَ ْحرِ  ِم

َ
٫ٍة  ٚ

َ
ال

ْ
  ال٨خاب ؤاازغ في ًوعصُ  الكَُش  ؤنَّن  ٚحر.  "ِبز

ًا
 آزغ ٖىواها

ىا:"٢وله في« ال٩افي زُبت قغح»:َو بة ؼشح»في بًغاصٍ ؤعصها ما جمَّن  َا
ْة
ى

ُة
 ؤن ؤخبَّن  مً ٖجها ٌؿخٛجي ال التي الٟواثض مً« اليافي خ

                                                           
.  ٕٓص  -أبو بكر بلقاسم ضيف اجلزائري : حتقيق  –الكايف يف اللغة للشيخ طاىر اجلزائري مقدمة حتقيق  ٔ
، ص  ٔج  ، معجم ادلطبوعات العربية و ادلعربة ليوسف إليان سركيس ٜٕ-٘ٔ، تنوير البصائر للباين ص  ٕٙٚ-ٕٗٚادلعاصرون حملمد كرد علي ص : ينظر  ٕ

ٙٛٛ-ٜٙٔ . 
باحث وزلقق كردي، أسس مطبعة كردستان العلمية اليت سامهت يف طْبع الكثَت من كتب ى ٜٖ٘ٔفرج اهلل زكي الكردي ادلريواين الكاشنكاين األزىري ادلتوىف ٖ

 https://ar.wikipedia.org/wikiفرج اهلل الكردي: /ينظر . العربية
.  ٕٔو  ٕٓص  –ٌف بن أزتد اجلزائري الكايف يف اللغة للطاىر بن صاكتاب  ٗ
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 ؤْن  َظا ل٨خابه ؤعاص اإلاضاعؽ، اجإؾِـ الخٗلُم بمجا٫ اَخمامه بد٨م َاَغ الكُش ؤنَّن  عؤًىا، افي.  "اللٛت ٖلم في بهحرةٍة  ٖلى ٩ًون 
  ٩ًون 

ًا
  ؤاال

ًا
  جمهُضا

ًا
  ا. مجها االاؾخٟاصة ؤلاٞاصة ااإلاخسهو الٗلم َالب ٖلى التي ال٨برى  اللٛت ل٨خب مسخهغا

ًا
َ٘  الكُش ؤنَّن  زاهُا ب  اجَّن

هٟىَّن  قغخه في اإلابؿِ الخٗلُمي التربوي  ألاؾلوَب 
ُ
 ٦خابه بلى" ؼشْةح" مهُلر بياٞت آزغ لظل٪ ا ، ؤبوابه ا ال٨خاب َظا إلاواص اإلا

.  الكغح ا الازخهاع َاب٘ جإزظ ٖامٍة  بك٩لٍة  ٦خبه ظٗل الظي ألامغ ، الخٗلُمُت ؤَضاٞه جد٤ُ٣ ؤظل مً

 :ثإلُفه دوافْ. 3

م٨ً االضعؽ، الخإل٠ُ مً الًغب َظا ٖلى ٖمله في صااٞٗه ًٖ ٦خابه م٣ضمت في َاَغ الكُش ًٟصر  في الضااٞ٘ جل٪ بظما٫ ٍا

:  آلاحي

ت اإلاضاعؽ لُلبت اإلاٗاظم ٖلم جضَعـ في بالخاظت َاَغ الكُش قٗوع . 1 ،ا مٟغصاث الصخُدت الٗغبُت لٛتهم إلاٗٞغ
ًا
 بخُاء اظمال

.  امهىٟاجه ٦خبه

  اإلاعجمي الخإل٠ُ في مؿاًغتهم امداالت ال٣ضامى اإلاعجمُحن الٗلماء بمىهج جإزٍغ. 2
ًا
.  اللٛوي  الضعؽ المخضاص جإنُال

ه مً ؤعاص. 3 ِٗ   الخماؽ ال٨خاب إلااصة ُنْى
ًا
مً نالخت ظملت .  االاؾدكهاص االخٟؿحر بالكغح ح٣ٗبها اللٛت ٖلم ٞواثض ًَا

 :مى جه. 4

 ٖلى اَالٖه بمجغص جإلُٟه في الجؼاثغي  َاَغ الكُش اجبٗها التي الٗملُت االخُواث ال٨خاب مىهج ٖلى الخٗٝغ ال٣اعت  ٌؿخُُ٘

  طل٪ بًًاح ٖلى اخخوْث  التي اإلا٣ضمت
ًا
ُذ :"٢وله في نغاخت ْٟ  ؤلٟاّ ُٞه ٞظ٦غُث  ألالباب، ؤالي ًغا١ اظهٍة  ٖلى ال٨خاب َظا ؤلَّن

ؼ، ال٨خاب ُخب مً ًخلٍو اما الٍٗؼ
ُ
خه، مً لؤلصًب البض ما طل٪ بلى ايمْمُذ . األازغ الخضًض ٦   ُٞه ؤْاعْصُث  ا٢ض مٗٞغ

ًا
 مً ٦شحرا

  ال٩لماث لخب٣ى األامشا٫ الكواَض
ًا
ـ في ممشلت ْٟ   اهي الى

ُ
  اإلابجى ؾاإلات

ُ
  اإلاٗجى، ااضخت

َ
ًْ  ال٨الم جإل٠ُ في البلٛاء مجهاط ٖلى ل٠٣ُ  َم

ْىُدَو  ؤْن  ؤعاصَ  م ًَ َب  ُٞه اْظخىْبُذ  ا٢ض. هدَو   ااْخكحها اللٛت ٍٚغ
َّن

، طل٪ بلى ًضَٖو  ؤْن  بال ٍٕة   آ٫ُ  الم صا
ًا
ي في ُظْهضا ِ

ّ
 بلى الٗباعاث ؤ٢غب جود

م ًٖ اؤْبٗضَا الٟهم َْ اًت م٘ الو َؿ٤ ُخْؿً ٖع
َّن
 ألاثمت ؤ٢وا٫ ؤحٗضَّن  لم ؤوي ٚحر ؤلام٩ان، ب٣ْضع موايٗه ؤخؿً في شخيءٍة  ٧ل بةًغاص الي

٫ُ  الظًً وَّن َٗ ُذ . ٖلحهم اللٛت في ٌُ
ْ
٢ غَّن   األاٞصر الٟهُذ بحن ٞا

َ
ظ

ُ
ز

ْ
إ َُ ْهُذ  ٞةوي)..(ألاعجر َو بما هٟؿه في الىاُْغ  ل

ُ
 ٢اموؽ في ألظله ٚ

ًْ  إلْؾٗاٝ الٗغب لؿان َعبٌب  به الخدلي في لهم َم
َ
ُذ   ؤ

ْ
ل ًْ  لهم اؾخسغظُذ  زم ألااياح، اإلاسخلٟت ظواٍَغ في الىَٓغ  ٞإظَّن  مسخاع ِم

غٌب  َو ما مٟغصاتها الصخاح َِ ْبجيَ  ٧اإلاهباح، ُمْؼ َُ و البالٚت ؤؾاؽ ٖلى ل ًْ  ؤلاخ٩ام جهاًت في َا ُض  َم ٍغ  اتهظًب اإلاى٤ُ بنالح مجهم ًُ

.  "ال٨الم

 

 

                                                           
 . ٓٛص  –ادلصدر نفسو  ٔ
.  ٕٔص  –الكايف يف اللغة للطاىر بن صاٌف بن أزتد اجلزائري كتاب : ينظر ٕ
 . 22و  21ص  –ادلصدر نفسو : ينظر ٖ
 . 13و  12ص  –ادلصدر نفسو : ينظر ٗ
 . ٕٕ  –ٖٔص  – ادلصدر نفسو ٘
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 :مفادٍس. 5

َ٘  التي اإلاهاصع ال٨خاب م٣ضمت آزغ في َاَغ الكُش ط٦غ ْهُذ  ٞةوي:"٣ٞا٫ ٦خابه، ؤنل مجها َظَم
ُ
 الٗغب لؿان ٢اموؽ في ألظله ٚ

ًْ  إلْؾٗاٝ ُذ  به الخدلي في لهم َم
ْ
ل ،ٞإظَّن َعبٌب

َ
ًْ  لهم اؾخسغظُذ  زم ألااياح، اإلاسخلٟت ظواٍَغ في الىَٓغ  ؤ  مٟغصاتها الصخاح مسخاع ِم

غٌب  َو ما َِ ْبجيَ  ٧اإلاهباح، ُمْؼ َُ و البالٚت ؤؾاؽ ٖلى ل ًْ  ؤلاخ٩ام جهاًت في َا ُض  َم ٍغ وضر. "ال٨الم اتهظًب اإلاى٤ُ بنالح مجهم ًُ  لىا ٍا
  ٖلى اٖخمض َاَغ الكُش ؤنَّن  ال٨الم، َظا

َ
:  هي«ال٩افي» ٦خابه ماصة نْى٘ في ؤؾاؾُت مهاصع زمؿت

.  ه 244 ؾىت اإلاخوفى الؿ٨ُذ البً اإلاى٤ُ بنالح -

.  ه 538 ؾىت اإلاخوفى للؼمسكغي  البالٚت ؤؾاؽ -

.  ه 666 ؾىت اإلاخوفى للغاػي  الصخاح مسخاع -

.  ه 711 ؾىت اإلاخوفى مىٓوع  البً الٗغب لؿان -

غ في ال٨الم تهظًب - .  ه792 ؾىت اإلاخوفى الخٟخاػاوي الضًً لؿٗض اال٨الم اإلاى٤ُ جدٍغ

 ا اللٛت بإلٟاّ اٖخىْوا الظًً الٗلماء مً ؾب٣ه مً مٗاظم ٖلى ٦بحر بك٩ل اٖخمض –إلاعجمه ايٗه في–َاَغ ٞالكُش
ا ه ٌٗجي مٟغصاتها،ِممَّن   لم ؤهَّن

ْ
٠ ًِ

ت اإلااصة ظاهب في بلحها ًُ   اللٍٛو
َّن

 الخٗل٣ُاث ابٌٗ األامشلت الكواَض ؤا ال٩لماث مً ال٣لُل بال

ٗوص البؿُُت، الخصخُداث ؤا ؤلاياُٞت االخ٣ُٗباث  الٗغبي اإلاعجم في الخإل٠ُ ٖلى ٖؼم خحن الكُش ؤنَّن  بلى–عؤًىا في–طل٪ َا

  ا٠٢
ًا
  ؾاب٣ُه، مؿل٪ نٗوبت ٖىض ؤاال

ًا
  ٖىاء ججكم ازاهُا

ًا
. ابٖضاصٍ جإلُٟه في ٦بحرا

 :ؼىاَذٍ. 6

م لخشبُذ اطل٪ الكواَض بًغاص ٖلى َاَغ الكُش خغم ْٖ ذ ال٣ض الٗلماء، آعاء مً ًى٣له ؤا ٣ًوله ما اص  ٦خاب في الكواَض جىٖو

  ٞهي ال٩افي،
ًا
م، ال٣غآن مً آًاث جاعة   ال٨ٍغ

ًا
ٟت هبوي  ؤخاصًض اجاعة   ، قٍغ

ًا
.  الٗغبي الكٗغ مً ؤبُاث اؤخُاها

ظٍ غاى َاَغ الكُش بها اؾخٗان ٣ٞض اال٣لت، ال٨ثرة خُض مً جٟااتها ٖلى الكواَض َا ت ل٣ًاًا ٧االخخجاط مسخلٟت أٚل  ؤا لٍٛو

ت ُت ؤا هدٍو   ، نٞغ
ًا
ضة مواَبه ا الصخهُت زبرجه ٖلى َظا في مٗخمضا ُما.  الٍٟغ   هوعص ًإحي ٞا

ًا
: ٢لىا إلاا ؤمشلت

: ال٣غآوي الكاَض( 1)

 في ظاء ما ال٣غآوي للكاَض اؾخٗماله ؤمشلت امً ٢غآهُت، قواَض ٖكغة مً ؤ٦ثر ٖلى  –ال٨خاب إلااصة قغخه في  -اإلاال٠ اٖخمض ل٣ض

 لم اب٩وجها ألانواث ًٖ اللٛاث بدضار ٢الوا الظًً بنَّن :" ٢ا٫ طل٪ ال٨ٗـ؟افي ؤم اإلاٗجى زم ؤاال اللٟٔ ظاء َل:  مؿإلت قغح
 ْ٘ وَي

ُ
َم »:ؾبداهه ٢وله ًىافي ال َظا ؤنَّن  ٣ًولون  ااخض، ا٢ذ في ٧لها ج

َّن
ل َٖ ْؾَماءَ  آَصمَ  َا

َ
َها ألا

َّن
ل
ُ
 زبوث ألاا٫  ال٣و٫  في ما ٚاًت ألنَّن «٧

مت ٖلى صاللت طل٪ افي ااإلاٗجى، اللٟٔ بحن اإلاىاؾبت
ْ
 ٢وله مً الكُش ا٢خبؿه ال٣غآوي الكاَض ؤنَّن  ٞالٓاَغ. "الواي٘ ِخ٨

َم :"حٗالى
َّن
ل َٖ ْؾَماءَ  آَصمَ  َا

َ ْ
َها ألا

َّن
ل
ُ
مَّن  ک

ُ
َغَيُهْم  ز ى َٖ

َ
ل ِت  َٖ

َ
ِث 

َ
ال

َ
ا٫َ  اإلا

َ
٣

َ
ِبُئوِوي ٞ

ْ
ه
َ
ْؾَماِء  ؤ

َ
ِء  ِبإ

َ
ال

ُ
ْىُخْم  ِبْن  َا

ُ
 جل٪ في عؤًه ًضٖم ختى ،  "َناِص٢ِحَن   

                                                           
.  ٕٕ  –ٖٔص  –ادلصدر نفسو  ٔ
.  ٗٗص  –الكايف يف اللغة للطاىر بن صاٌف بن أزتد اجلزائري ب كتا ٕ
 . ٖٔاآلية : سورة البقرة  ٖ
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َو  التي اإلاؿإلت
ُ
ل
َ
  ال ُٖٓمٌب  ؤمغٌب  طل٪ مً الؿالم ٖلُه آصم ٖلمه ما:"بإنَّن  ؤلا٢غاع بلى ٞحها ز

ُ
داٍ ْجِهه، ًُ

ُ
ت ؤنَّن  ًسٟى اال ب٨  مٗٞغ

  ج٩ون  ال الخ٣ُ٣ت ٖلى ألاؾماء
َّن

ت م٘ بال ى مٗٞغ .  "الىٟـ في نوعجه اُخهو٫  اإلاَؿمَّن

: الىبوي  الكاَض( 2)

٠ ؤْن  َاَغ الكُش اؾخُإ ل٣ض ت ألاخاصًض مً خضًشْحن خضاص في ًْو ا الىبٍو   باٖخباَع
ًا
  امً مالخٓاجه، ٖلى قاَضا

و الٗغب، ٖىض الَهْمؼ لٓاَغة قغخه في ظاء ما طل٪ ؤمشلت م ا جسُٟٟه في جٟىىوا: "الظي الخٝغ طل٪ َا   مداالت ؤ٦ثَر

ما الدجاػ ؤَل لظل٪ َُّن ما الهمؼة جس٠ُٟ مً ال٣غآن في ًغصُ  ما ؤ٦ثر ٧ان الظل٪ ٢َغل الؾ ُغ٢هم مً ظاء بهَّن
ُ
  زم. "َ

  ًوعص
ًا
ا:"٢ا٫ تهمؼ؟، ما هللا عؾو٫  ًا: اؾلم ٖلُه هللا نلى هللا لغؾو٫  ٢ُل اإلاا: الؿىت مً طل٪ ٖلى قاَضا  ال ٢َغل مٗكغ بهَّن

.  "هىبر

ل»٧لمت ألنل قغخه افي ِ
ُّ ل ؤنله بًٗهم: ٢ا٫:" ٢ا٫« ٢َ ِ

ُّ ذٌب  بالدكضًض ٢َ ِ
ُّ ى ٦َم ه به ؾمَّن  ظم٘ في اال٣ُاؽ ُٞىٟظ قاء ما ٣ًو٫  ألهَّن

ؿدكهض. "اؤمواث مُذ مشل ؤ٢وا٫ ٢ُل  بؿم»:ال٣ومي لي ٦خبه الظي ال٨خاب َاِفي:"الكٍغ٠ الىبوي  الخضًض في ُعِاَي  بما طل٪ في َا

ا٫ِ  حجغ بً ااثل بلى هللا عؾو٫  مدمض مً الغخُم الغخمً هللا َُ
ْ
٢
َ
ِت  األا

َ
ل َِ َبا

َٗ .  "خًغموِث  مً ال

: الكٗغي  الكاَض( 3)

ت األاخاصًض ال٣غآهُت آلاًاث بًغاص ٖلى اإلاعجم مال٠ خغم امشلما ً بهٟتهما الىبٍو ًْ  ٖلى خغم ٦ظل٪ ٣ًوله، ما ٖلى قاَض

ت الكواَض بًغاص   ٖكغ ازجي بخٗضاص  –الكٍٗغ
ًا
  بِخا

ًّ
ا   ٧وجها -قٍٗغ

ًا
 مؿإلت ٖلى ح٣ُٗبه في ظاء: طل٪ ؤمشلت امً. عؤًه بها ٌٗؼػ  قاَضا

ُت ض زم مجغصة ٧اهذ ب٩وجها ٧لمت ٖلى الخ٨م ؤنَّن  َىا ال٨الم مٛؼى  بنَّن :"٢وله نٞغ ها ٖلحها الخ٨م ًىافي ال شخيءٌب  ٞحها ٍػ  ٞحها لِـ بإجَّن
  ػاثض

ًا
ٓهغ الخايغ، الخا٫ بلى هٓغا   ألامغ َظا ل٪ ٍا

ًا
و الىدذ، بإمغ بٗضٍ زٟاءَ  ال ْهوعا ل َا ْٗ   ال٩لمخْحن ظ

ًا
  ٧لمت

ًا
 بػالت بٗض ااخضة

َل »:هدو الخئامهما ًمى٘ ما َٗ ُْ   ؤاعص زم. "ٖلى حي: ٢ا٫: ؤي اإلاىاصي،« َخ
ًا
: الكاٖغ ٢و٫  طل٪ ٖلى قاَضا

و٫ُ 
ُ
٢
َ
َها، ؤ

َ
ُ٘  ل ْحِن  َاَصْم َٗ ْم    :  َظاعٍة  ال

َ
ل
َ
َ٪  ؤ

ْ
ْدِؼه

ُ
  ج

ُة
ة

َة
ل َّة ُ َىاِصي؟ حِة

ُ
 اإلا

 مً ٧اهذ ٞةطا اإلاباوي، خغاٝ مً ج٩ون  ا٢ض اإلاٗاوي خغاٝ مً ج٩ون  ٢ض:" ٢ا٫ قإجها في الٗلماء ط٦ٍغ اما الهمؼة إلاؿإلت جىااله افي

  اإلاىاصي ٧ان بطا للىضاء ج٩ون  ٣ٞض اإلاٗاوي خغاٝ
ًا
با : قضاص بً ٖىترة ب٣و٫  ااؾدكهض.  "٢ٍغ

مَة  اوِة
َة
ف

َة
  ؤ

ًا
ٌَ  َمْهال ْٗ ا َب

َ
ظ ِل  ََ

ُّب
ْىِذ  ِبْن  َا الَخَضل

ُ
ْض  ٦

َ
ِذ  ٢ ْٗ ْػَم

َ
ْظِمِلي َنْغِمي ؤ

َ
إ
َ
ٞ 

                                                           
 . ٓ٘ص  –ادلصدر السابق  ٔ
 . ٚٙص  –الكايف يف اللغة للطاىر بن صاٌف بن أزتد اجلزائري كتاب  ٕ
 . ٜٙ٘ص   –ٜٕج  –م ٕٛٓٓ/ىٜٕٗٔ  –ٔط  –دار النوادر  –دمشق  –التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،  البن ادللقن  ٖ
.  ٓ٘ص  –ادلصدر السابق  ٗ
 . ٖٖٛص  –ادلصدر نفسو  ٘
.  ٜٖص  –ادلصدر نفسو  ٙ
 . ٖٙو  ٕٙص  –ادلصدر نفسو  ٚ
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ا ًجوػ  التي الٗالم ٧لمت في ألال٠ مً الهمؼة ببضا٫ ألمغ قغخه افي و بكاَض ؤحى ، َمَؼ :  العجاط ٢و٫  َا

ا َمى َصاَع  ًَ
ْ
ا َؾل ِمي ًَ

َ
ْؾل

َ
َم  ا

ُ
ِمي ز

َ
ْؾل

َ
 ا

ٌب
ِسْىِضٝ

َ
ٞ  

ُ
اَمت ا ََ

َ
ظ مِة  ََ

َة
ل
ْة
إ َّة  ال

 :للىحاب املعجمُة املادة ثبٍى . 7

ِجيَ  ا٢ض اإلاسخهت، ألالٟاّ مٗاظم مً«اللٛت في ال٩افي»معجم ٌٗض ب الجؼاثغي  َاَغ الكُش ُٖ   اإلاعجمُت ٦خابه ماصة بدبٍو
ًا
با  جبٍو

 
ًا
: ٧اآلحي ًٓهغ ص٣ُ٢ا

كغان زالر ٢وامها موظؼة بم٣ضمت«ال٩افي»٦خابه َاَغ الكُش بضؤ: الىحاب ملذمة -ؤ  وؿدك٠ ؤن اؾخُٗىا نٟدت،( 23) ٖا
:  ًإحي ما مجها

ما«اللٛت في ال٩افي»٦خاب بنَّن (1) ت للمواص ازخهاع َو بهَّن ت اللٍٛو ُت االىدٍو ا اعص التي االهٞغ ٣ت الٗغبُت اإلاٗاظم في ط٦َغ  الٍٗغ

ت اإلاهىٟاث ا٦ظا . الىدٍو

م ٖلى(2)   الٗلم َلبت به ٌؿخٗحن معجمي لٛوي  ظهضٍة  بٖما٫ في مىه ؤلاؾهام َو ٦خابه في الكُش مظَب ؤنَّن  مً الٚغ
َّن
 ااإلاضاعؽ،بال

ٓهغ بّحن، هدو ٖلى االويوح الىطج مً ُٞه ظاء بىاءٍ ؤن ت َاَغ الكُش ٦ٟاءة ًُ . اإلاعجم نىاٖت في اللٍٛو

  صعؾا صعؾه الظي ال٩لم ازخُاع في مىهجه اإلا٣ضمت بهظٍ َاَغ الكُش ؤاضر(3)
ًا
  معجمُا

ًا
 بط اؤؾاجظجه، ؾاب٣ُه طل٪ في م٣خُٟا

ت الخهاثو ؤبغػ  ال٩لم طل٪ جًمً و الٗغبُت، اإلاٗاظم بها امخاػث التي اللٍٛو   مىخى الضعؽ بهظا ًىدو َا
ًا
سُا  بلى به ًغمي جاٍع

ت ؤمشلت صعاؾت . ال٣ضًم ال٩لم مً مخىٖو

:  هي َغ١  زالزت في َاَغ الكُش ؤظملها ا٢ض: ووشكها ألالفاً ملّاحم ِشك -ب

لة( 1) ٤ معجمه عجب ،الظي«الّحن» هحابه في الفشاَُذي ؤحمذ بً الخلُل إلامام بلى الكُش ًيؿبها ألاولى الىٍش  ابخضاثه ٞا
:  آلاحي الترجِب ٖلى اإلاؿو٢ت الخغاٝ بدؿب ا الٗحن، بدٝغ

 ٍ  –ػ  –ؽ  –م  –ى  –ف  –ط  –٥  –١  –ٙ  –ر  -ه  -ح  –ٕ

 ي  –ؤ   –ا  –م   –ب  –ٝ  –ن  –٫  –ع  –ر  –ط  –ّ  –ث  –ص

ظٍ ٣ت َا  لهظا.  لؤلبيُت الخ٣لُباث ٍَغ٤ ًٖ اللٛت ؤلٟاّ خهغ زم ، مساعظها ؤؾاؽ ٖلى ال٩لماث ؤنو٫  جغجِب ٖلى حٗخمض الٍُغ

٣ت –الكُش هٓغ في –اهي.الشالض الخٝغ زم الشاوي الخٝغ زم(ألانل)ال٩لمت مً ألاا٫  بالخٝغ الابخضاء ٖلى الخلُل اٖخمض  في ٍَغ
٣ت ًٖ مسخلٟت ٚحر اإلاعجم خغاٝ جغجِب ما ، اإلاٛاعبت ٍَغ ٣خْحن بحن-الكُش ٣ًو٫  ٦ما –الازخالٝ وكإ ابهَّن  ٖجهما وكإ ُٞما الٍُغ

وعص. ااخض موي٘ في بال٣لب ٗض. اإلاغى زم الغمٌ، اإلاًغ، الغيم، ،الًمغ،(الًاص خٝغ في)الًغم: ًٖ ؤمشلت طل٪ في ٍا  َظا َا
  ألا٦ثر َو الاججاٍ

ًا
ا غي،ااإلاد٨م اللٛت تهظًب: مجها معجماث مىواله ٖلى وسجِذ  ٣ٞض اإلاعجمي، الخإل٠ُ في قُٖو  البً لؤلَػ

٣ت َظٍ مً الٛغى ٧ان ا٢ض. ؾُضٍ ت الٗغب، ٦الم اخْهغ اؾدُٗاب َو الٍُغ . طل٪ اهدو امٗاهُه مىه اإلاؿخٗمل امٗٞغ

                                                           
 . ٗٙص  –ادلصدر نفسو : ينظر ٔ
 . ٕٗو  ٕٗص  –غة للطاىر بن صاٌف بن أزتد اجلزائري الكايف يف اللكتاب : ينظر ٕ
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لة(2) شي  َاَغ الكُش ظٗلها الساهُة الىٍش ها ْهوعَا في بالؿب٤ ٌٗتٝر التي«الّشبُة وصحاح اللغة ثاج»معجمه في للجَى  ألجَّن
  زغظذ

ًا
  زغاظا

ًا
٣ت مىهج ٖلى ٧امال  خغاٝ مً ألازحر الخٝغ ا اللٛوي  الجظع مساعط ُٞه ًغاعى مجهجي بترجِب اا٦خٟذ ألاالى الٍُغ

ل» ٖلى« زغص٫»٢ضم خحن طل٪ ًٖ ؤمشلت لىا يغب ا٢ض. ألانلُت اإلااصة لى. «ٖبهغ» ٖلى« ٖب٣غ»ا« زٖؼ ٣ت َظٍ ٖا  ؾاع الٍُغ

ه في الهٛاوي الخؿً الضًً عضخي ُْ ًل الخ٨ملت»ا« الؼازغ الٗباب» معجم
َّن
.  «االهلت االظ

لة( 3) لة الكُش ؤؾماَا التي السالسة الىٍش  اإلاعجم خغاٝ ٖلى ٦خبهم ٖلحها الؿال٩ون  ٞحها عجب:" ٢ا٫ ٦ما  –التي الجمهىس  بىٍش

ً و ألاا٫  الباب في ُٞظ٦غان ال٩لم، ؤااثل ٞحها مٗخبًر غاص ألال٠ باب َا  اؤبى، اؤلو ؤب: مشل ؤل٠ ؤالها في ٧لمت ٧ل الهمؼة َىا بها ٍا
و الشاوي االباب .   "بغي  ا بغ: مشل باء ؤل٠ ؤالها في ٧لمت ٧ل الباء باب َا

 

 :خاثمة -

ت بلى الٗمل َظا ؤياٞه ُٞما ؤؾاؽ بك٩ل جخمشل ما، شخو به ٣ًوم ٖلمي ٖمل ٧ل ٢ُمت بنَّن   الظي الخ٣ل في ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ

 بالض٢ت جدؿم ٖلمُت مىهجُت ٖلى مبيُت ٧اهذ بطا مهمت ٖمل ؤا ٦خاب ألي الٗلمُت ؤلاياٞت اج٩ون . الٗمل طل٪ بلُه ًيخمي
، ُٞه جمحز الظي« اللٛت في ال٩افي»معجمه في الجؼاثغي  َاَغ الكُش نيُ٘ في جوؾمىاٍ ما َظا الٗلَّن  االازخهاع، االكمو٫ 

ًا
 مىهجا

،
ًا
با   اجبٍو

ًا
:  ًإحي ما ٖلى ها٦ض  –البدض َظا زاجمت في  -ظٗلىا مما.  اماصة

 لىا ٣ًضم بط به، وٗتز الظي الجلُل، جغازىا صعاؾت ٖلى االضاعؽ الباخض ٌٗحن ؤؾاؽ مهضعٌب  ؤهه في ج٨مً اإلاعجم َظا ؤَمُت ؤنَّن  -ؤ
.  ٦خابه اي٘ في َاَغ الكُش بلحها عظ٘ التي اؤٖالمها ال٨خب ؤؾماء مً ااؾٗت زغاة

ض في ؤؾهم -ب  ا ٧الٗحن ألانُلت الٗغبُت اإلاٗاظم جإل٠ُ َغ١  خو٫  اإلاهمت الخٗل٣ُاث ا الخ٣ُٗباث مً بجملت الٗغبي اإلاعجم ٞع
ظا ، الصخاح  ما بطا ٢لُلت الخ٣ُٗباث جل٪ جب٣ى ل٨ً ا ، اإلاخمحزة شخهِخه ا اإلاؿخ٣ل عؤًه ببغاػ في خغنه ٖلى ًض٫  –عؤًىا في  –َا

ت ماصجه ؾٗت ا معجمه بذجم ٢ِؿْذ  .  اللٍٛو

 اؾم ؤا الٟاٖل ٧اؾم الهُٛت بُان ؤا اإلاشا٫، بُٖاء ؤا الخغ٦ت، ٦ظ٦غ اإلاسخلٟت الًبِ بُغاث٤ ألالٟاّ بًبِ اٖخجى -ط

ٗت" َمؼة في ط٦ٍغ ما هدو ٖلى َظا ا اإلاٟٗو٫، .  " جسظ" جاء ا ،" ؤمَّن

، -ص
ًا
م ٞٗلى ، الخضًشت الٗغبُت اإلاٗاظم خ٣ل في الجضًضة ألاؾالُب مً اإلاعجم َظا اي٘ في ؤؾلوبه اٖخباع ًم٨ً ؤزحرا  مً الٚغ

٣ت جإزٍغ ما ا الجواَغي  ا الخلُل بٍُغ  اإلااصة ج٣ٍغب اعائها مً ٢هض التي الخٗلُمُت الهٟت ٖلُه ٚلبْذ  ؤؾلوبه ؤنَّن  بال ، ٚحَر

ت   ؤؾلوبه ٞجاء ، ػماهه في الضاعؾحن للُلبت جبؿُُها ا اللٍٛو
ًا
و مً زالُا

ْ
" ال٩افي" ًب٣ى لهظا ا. الغصاص ا الى٣و٫  ٦ثرة امً الخك

ت ال٨خب مً ت ماصة مً خواٍ إلاا  -ألاػمىت ٧ل في  –الٗلم َالب ٖجها ٌؿخٛجي ؤن ًم٨ً ال التي اللٍٛو ت ا لٍٛو ُت ا هدٍو  جب٣ى نٞغ
 
ًا
ت ا الٗلم َالب مىه ًتزاص مُٗىا .  اإلاٗٞغ

 

                                                           
 . ٕٚص  – ادلصدر نفسو: ينظر ٔ
 . ٕٚص  –الكايف يف اللغة للطاىر بن صاٌف بن أزتد اجلزائري كتاب  ٕ
 . ٘ٙص  –ادلصدر نفسو : ينظر  ٖ
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 مشاحّه و البحث مفادس

م ال٣غآن - .  ال٨ٍغ

 الىح 

ش .1 .  1986 –1 ٍ  –ال٨ٟغ صاع  –صمك٤  –ؤباْت هؼاع ا الخاٞٔ مُُ٘ إلادمض الهجغي  ٖكغ الغاب٘ ال٣غن  في صمك٤ ٖلماء جاٍع

اث م٨خبت  -خلب  –ٚضة ؤبو الٟخاح ٖبض:  جد٤ُ٣  –نالر بً للُاَغ ألازغ ؤنو٫  بلى الىٓغ جوظُه .2   –1 ٍ  –ؤلاؾالمُت اإلاُبٖو
.   1 ط  –1995

.  29 ط  –م2008/ه1429  –1 ٍ  –الىواصع صاع  –صمك٤  –اإلال٣ً البً  ، الصخُذ الجام٘ لكغح الخويُذ .3

ش في البكغ خلُت .4 .  3 ط  –1993  –2 ٍ  –ناصع صاع  –بحراث  –البُُاع الغػا١ لٗبض ٖكغ الشالض ال٣غن  جاٍع

جضًض عاثض  -الجؼاثغي  َاَغ الكُش .5 ًجي الخَّن ام بالص في الِضّ
َّن

ا لخاػم الخضًض الٗهغ في الك ًً مدحي ػ٦ٍغ  ال٣لم صاع  –صمك٤  –الِضّ

. م2001/ه1421 -1 ٍ –

/  ه1428  –1 ٍ  –خؼم ابً صاع  –بحراث  –الجؼاثغي  ي٠ُ بل٣اؾم ب٨غ ؤبو:  جد٤ُ٣  –الجؼاثغي  َاَغ للكُش اللٛت في ال٩افي .6

 .  م2007

 . م1908/  ه1326  –الٗلمُت ٦غصؾخان مُبٗت  –ال٣اَغة  –الجؼاثغي  ؤخمض بً نالر بً للُاَغ اللٛت في ال٩افي ٦خاب .7

 . 1950  –1 ٍ  –ال٨ٟغ صاع  –صمك٤  –ٖلي ٦غص إلادمض ألاظضاص ٦ىوػ  .8

هغ َخّتى ؤلاؾالم َنضع ِمً الجؼاِثغ ؤٖالم ُمعَجُم  .9 َٗ  ا للخإل٠ُ الش٣اُٞت هوحهٌ ماؾؿت  –بحراث  –هوحهٌ لٗاص٫ الَخاِيغ ال
.  م1980/ ه1400  -2 ٍ  –اليكغ ا الترظمت

 املجالت

غاء في مجلت .1 .  ه1345 ؾىت  –3 الجؼء  –َهغان  –الَؼ

.  2012 –127 ٖضص  –الٗغب ال٨خاب اجداص –صمك٤  –الٗغبي الترار مجلت .2

 . م2007/  ه1428  -208 ٖضص  –الٗغب ال٨خاب اجداص  –صمك٤  –الٗغبي الترار مجلت .3

 . ه1414  –7 ٖضص  –اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث  –الٗغبُت ا ؤلاؾالمُت الضعاؾاث ٧لُت مجلت  .4
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ُف ة الشواًة في ألاظىىسة ثٌى  املّاـشة الجضاثٍش
 الجضاثش ـ وصو ثحزي  حامّة ِبىد ؤوسٍذة. د

 

 

: اإلالخو

ٟذ ت الغااًت ْا  امغظُٗت ٞىُت بخ٣ىُاث الىهوم امضث اؤؾُوعة عمؼ مً الكٗبي الىو خمولت اإلاٗانغة الجؼاثٍغ
 الغااًاث َظٍ ا٦إن مخسُلت، ألاؾاؽ في هي التي الصخهُاث ٖلى جسُالجه بةيٟاء اؾمدذ اإلابضٕ زُا٫ وكُذ مهمت، ببضاُٖت

ا التي  الكغاٍ بحن مً ؤهه طل٪ ٖاإلاىا، مً ٢غبه ًخٟااث مم٨ىا ٖاإلاا لىا ج٣ضم  الخسُُلي الٗالم َظا بىاء ٦ُُٟت هي الىو ًشحَر
 التي جل٪ ؾواء امخىا٢ًاتها خُاجىا خ٣اث٤ ًٖ ج٨ك٠ الغااًاث َظٍ ٞةن اإلاٗجى بهظا اهي ا٢غاءجه، بًاٍ ال٣اعت  ا٢خدام ا٦ُُٟت

. جدخه حؿخسٟي التي جل٪ ؤا الؿُذ في جٓهغ

 : بلى خلفىا وكذ

 ٠ُ ؤن ت الغااًت في الخضازت جمٓهغاث اَم مً الغااثُت الخُاباث في العجاثبي جْو . الجؼاثٍغ
 و احٗم٣ها اللٛت جىٕو ج٣ىُت الغمؼ    الىو بياءة في مهما صاعا ًاصي ألهه الخضازُت الغااًت في ؤؾاؽ َا
 ت الغااًت خ٣٣ذ  بالضالالث اإلاكبٗت للٛت اإلاجا٫ ؤمامها ااٞسخذ ال٨الؾ٨ُُت، ال٨خابت ج٣الُض مً اوٗخا٢ا الجؼاثٍغ

ذي الوا٢عي ابحن االخايغ اإلااضخي بحن الؼماهُت الخغ٦ت في اػصااظُت زل٤ ما االعجاثبي ألاؾُوعي بدبجي اطل٪   االخاٍع
 ت الغااًت ٖبرث ت الاه٨ؿاعاث ًٖ الجؼاثٍغ  في جازغ خُت الٟىُت الخجغبت ججٗل التي ألاؾُوعٍت بالغموػ  الغاَىت الخًاٍع

. الجؼاثغ في ًدضر ما اؾدُٗاب مً ًم٨ىه مٛاًغ جإمل بلى ٌِٗكه الظي الاخباٍ مً ٞخسغظه اإلاخل٣ي،

( اإلاٛاًغة الاهٟخاح، الغاًَ، اإلاخل٣ي، الوا٢٘، ألاؾُوعة، الغمؼ، الخضازت، الغااًت،:  )املفحاحُة اليلمات
 

ون  الغااثُون  ؤؾـ  ب، ٖلى ٢اثمت ؾغصًت ببضاُٖت ججغبت مالمذ الجؼاثٍغ  ؤق٩ا٫ ًٖ ًبدض عااجي زُاب بخ٨َغـ جيكٛل الخجٍغ
ت ٞىُت يصخئ احٗبحًر ت ٍا ت مٗماٍع  ااؾخجمإ حك٨التها اؾخ٨ما٫ بلى حؿعى ظمالُت حكُض ااإلاٛاًغة، الخجااػ  بؿماث مُبٖو

ا ت ؤبٗاصَا ب٩ل جىٓمها التي اآلُاتها ٖىانَغ ظا الؿغص، مؿاع في االش٣اُٞت الغمٍؼ  مً ٖضص ٖلى ألاالى بالضعظت ًجهٌ: "اإلاؿعى َا

ت اإلاغج٨ؼاث . ( )"االلٛت االك٩ل اإلاتن بإؾئلت اإلاخهلت الجمالُت االخهاثو ال٨ٍٟغ

ت الغااًت ٚضث لهظا  مؿخدضزت َغاث٤ ٞخبلوعث الخ٩اثُت انُٛتها اللٛت ؾ٩وهُت ٖلى جمغصث مٟخوخت بيُت الجؼاثٍغ
تها، اللٛت زوام جًم . ؤوؿا٢ه بمسخل٠ الخجٍغب ح٨ٗـ اقٍٗغ

                                                           
 .ٖٚٔ، صٕٓٓٓالبيضاء ، الدار ٔعبد احلميد عقار، الرواية ادلغاربية، حتوالت اللغة واخلطاب، دار ادلدارس، ط -ٔ



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 116 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 ابًٟ اؤلازاعة، بالٛغابت اإلاغجبِ االعجاثبي ألاؾُوعي ؤؾلوب الخضازُت ااإلاماعؾت بالخجٍغب ا٢ترهذ التي ألاؾالُب ؤَم مً الٗل

 ال٨خابت ألّن  الالم٣ٗو٫  ٖوالم جسغ١  مسخلٟت لٛت بلى الخاظت مً الخ٩ي في ألاؾلوب َظا هب٘ ا٢ض. خضاص جدضٍ ال الظي الخُا٫
. ( )االخسُُل الوا٢٘ بحن االخإعجر االٛغابت اإلاٛامغة بغاح مدكبٗت لؤلقُاء، مٛاًغة عئٍت هي ؤؾُوعٍت عجاثبُت بلٛت

لم االٟول٩لوع  الضًاهت في ٌكتر٥ اإلاٗاوي مً مهم خ٣ل بلى: "حكحر الخضًض بمٟهومها ألاؾُوعة بن   االخدلُل الاظخمإ ٖا
 اال٣ٗل الٗلم ًٖ ًبخٗض الظي الخسُُلي الؿلبي بمٗىاَا ألاؾُوعة بلى جىٓغ لم الخضًشت االضعاؾاث. ( )"الجمُلت االٟىون  الىٟسخي

. اإلاٗجى خ٣و٫  مً اخ٣ال للخ٣ُ٣ت عاٞضا ٌٗض الظي الكٗغ ٌكبه ما بلى حٛحر مٟهومها ل٨ً ال٣ضًم، في ؾاثضا ٧ان ٦ما

ٟوا الظًً الغااثُحن امً  ج٣ضًم مً ألاؾُوعي ال٨ٟغ ًد٣٣ه إلاا هٓغا مغجاى اإلاال٪ ٖبض عااًاتهم في ألاؾُوعة ْا
ت الوظوص مٓاَغ  بظل٪ لُد٤٣ ااإلاويٕو الظاث ابحن االوظضان ال٣ٗل بحن ااإلاؼط اؤلاصعا٥، الخهوع  اخضة زال٫ مً اإلاخىٖو

ٗبر اإلاِٗل الوا٢٘ خ٣اث٤ ابحن ال٨ٟغ َظا بحن مؼظا ت الاه٨ؿاعاث ًٖ َا  الخجغبت ججٗل التي ألاؾُوعٍت بالغموػ  الغاَىت الخًاٍع
. الجؼاثغ في ًدضر ما اؾدُٗاب مً ًم٨ىه مٛاًغ جإمل بلى ٌِٗكه الظي ؤلاخباٍ مً ٞخسغظه اإلاخل٣ي، في جازغ خُت الٟىُت

٠ بإن بمغجاى صٞ٘ َظا ٧ل  ااإلاٛاًغة اال٨ك٠ االاؾدبُان اؤلاٌٛا٫ الٛموى هدو ًجىذ اؤن االعجاثبي ألاؾُوعي ًْو

 ؤؾلوبا ٞازخاع طل٪، ًٖ حعجؼ الهاعمت ال٣ٗالهُت ب٣واٖضَا الٗاصًت االلٛت. االخٗضص االخ٣ُٗض اال٨شاٞت الاهٟٗالُت االالجدضص،
ظا االعجاثبي ألاؾُوعي بدبجي بالضالالث مكب٘ هو بلى لُهل اللٛت بم٩اهاث مً ااؾ٘ مباقغ ٚحر  الخغ٦ت في بػصااظُت ًسل٤ َا

ذي الوا٢عي ابحن االخايغ، اإلااضخي بحن الؼمىُت .  االخُالي االخاٍع

:  مدكُٓت مغاًا عااًت في الغااي  ٣ًو٫ 

ٟا٫ ٌٛخالون  ٧اهوا الظًً ؤن بلى اإلاوزو٢ت ٚحر ألازباع بٌٗ اجظَب"  اخوقا ٧اهوا اؤَٟالهً، األامهاث اؤمهاتهم ألَا
اء حٛخا٫ ٧اهذ التي الٗهاباث َظٍ ٌُٗض ٧ان مً الٗلماء مً الظل٪ اظه، اهه٠ عؤؽ، بىه٠ ... اليؿىاؽ ؾاللت بلي ألابٍغ

م ٧ان مً امجهم لى وؿبهم ؤن ًٖؼ ون  ال اعظال٨م ًب٩ون  اؤَٟال٨م. ًهغزً اوؿائ٦م...ًاظوظوماظوط بلى ًيخهي ألٖا  ما ٌٗٞغ
... ًغخمون  ال ال٨جهم ًغخمون، لٗل٨م احؿترخموجهم. َاظمو٦م الظًً حؿخُٟٗون  ظمُٗا اؤهخم. ًضٖون  ما اال ألامغ مىا ًإجون 
جها وؿاث٨م اصمٕو  الهضاع  هدو الهضثت الغماح انوبذ الخاُٞت، الؿُٝو اؤنلخذ الخ٨م اظاع الخ٨م، ج٣غع  ؤن بٗض ٖبشا، طٞع

ىا١ الغ٢اب اهدو االجهوص، الخضاص اهدو االىدوع،  ٌكهض لم الظي الُابـ الواصي به ًجغي  ٢اهُا ؤخمغ ًجهمغ الضم ا٧ان...  األٖا
ان م ُٞما اهه٠ ٢غن  مىظ اإلااء ظٍغ ٌ ؤعصجم ٨ٞإه٨م الصخُدت، الكُور ؤزباع جٖؼ  الواصي َظا لِؿُل. بالضماء اإلااء حٍٗو

و. اإلاجضب ٟا٫ لليؿاء مخىازغة اؤقالء... اال٣ٗاعب االشٗابحن الخُاث بال ُٞه ٨ًثر ال الظي َا . اصمـاء ؤقالء. ؤًًا االغظا٫ األَا

. ( )..." الٓالم الٓـالم ؾما٦م طل٪ ؤظل امً مىٓغ؟ ؤي

                                                           
 .٘ص ٖٜٜٔ، الربـاط ٔالصديق بوعالم، دار الكالم، ط: تزيفيتان تودوروف، مدخل إُف األدب العجائيب، تر: ينظر -ٔ
 .  ٜٛٔ، صٜٔٚٔ، بَتوت ٕزلي الدين صبحي، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: رينيو ويليك وأسنت وارين، نظرية األدب، تر -ٕ
 .ٖٙٔ-ٖ٘ٔص. ٕٓٓٓمرتاض، رواية مرايا متشظية، دار ىومو، اجلزائر عبد ادلالك  -ٖ



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 117 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ما: "االعجاثبي الوا٢عي بحن مدكُٓت مغاًا ٖالم ًجهٌ  ًخمحز خحن في مدضاص، ٖالم بإهه ؤالهما ًخمحز مخىا٢ًان ٖاإلاان َا
 في ب٢دامه ٞةن ٖىه، ؤلاوؿان ًخهوعٍ ما زال٫ مً بال له اظوص ال االخاع١  العجُب ٖالم ٧ان اإلاا مدضاص، ٚحر ٖالم بإهه زاهحهما

  لِـ الوا٢٘
ّ
ًا بال بت اججؿُضا الوا٢٘، لٗالم ال٣ًُت الخضاص ًٖ حٍٗو . ( )"ؤؾٍغ مً االخغاط ججااػٍ في ؤلاوؿان لٚغ

٠ُ حهضٝ  ت، ٚحر جسُُلُت ٖوالم بلى ال٣اعت  بصزا٫ بلى اإلاٗانغة الغااًت في العجاثبي جْو  بهخاط في ٌؿهم ججٗله مإلٞو

ٗبر ظهت، مً اإلا٣غاء الىو ٨ظا. ؤزغى  ظهت مً االعجُب الالم٣ٗو٫  صعظاث ؤ٢صخى بلى انل اا٢٘ ًٖ َا  ًٞاء زل٤ جم َا
. ُٞه االخإزحر لل٣اعت  اؾخٟؼاػا صعظاجه، ؤٖلى بلى الخُا٫ بةَال١ عجاثبي

ت ًٖ ج٨ك٠ مٗاوي لخبٗض اللٛت جخ٨ش٠ ٖىضما ٖم٣ُت صاللت ألاؾُوعة جخسظ  اعي في ااو٩ٗاؾاتها اإلادكُٓت الهٍو
ت اإلاكاَض ًٖ اج٨ك٠ اإلاخل٣ي،  بيُت في ألاؾُوعي الغمؼ ُٞخجلى االالاا٢٘، الوا٢٘ ظضلُت ٖبر الغااًت جبلوعَا التي اإلاإؾٍو
إحي اإلاخل٣ي، لُٟاجئ الغااًت ٣ت ٖلى بظل٪ الؿاعص لُا٦ض العجُب بالٍٛغب ٍا ت ؤظواء زل٤ في ااإلاخوخكت الهمجُت الٍُغ  مإؾاٍا

بت ٣وم. مٖغ ىُوي  ألاؾُوعي الٗهغ ًبلٜ الظي الؼمجي الامخضاص ٖلى ٍا ت ٖلى ٍا  ٢إ في ال٣هوى  صاللخه جترؾب خؿاؾُت،ا مٗٞغ
،  ألاهموطط ججااػ  مبخ٨غة بيُت ىىا ٖاقها التي الٗهِبت ااإلادىت االايُهاص ال٣هغ ًٖ ال٨ك٠  ابخٛاء اإلاإلٝو . الجؼاثغ َا

ب مخٗمضا ال٩اجب ًسل٣ه: "الخضازت ٢و في ألاؾُوعي اإلاجا٫ بن   الظي اإلادضاص الوا٢٘ في الخجغبت ٞاثٌ لِؿخٖو
 ال ألاؾُوعي اإلاجا٫ ٞةّن  طل٪، بؿبب ؤا طل٪، ام٘ اإلامخضة الٍٗغًت الظاث لخجغبت ًدؿ٘ ٌٗض لم بدُض ال٤ًُ، مً ؤنبذ
ٓل الوا٢٘، ٖلى ًى٨ٗـ ما ب٣ضع الوا٢٘ ٨ٌٗـ ؤن البض بل بظاجه، مؿخ٣ال ٩ًون  ؤن ًم٨ً  ًلخ٣ي ظمالي لخحز مك٨ال طل٪ بٗض ٍا

. ( )"٦كٟه بلى حؿعى ما ب٣ضع اإلاٗجى بزٟاء جخٗمض لٛت بضازله اجازغ االخاعط، الضازل ٖىضٍ

خُا٫، اإلاوث ًٖ الخضًض ؾُا١ في  عؤؽ، بىه٠ اخوف) اإلاسُٟت ألاؾُوعٍت ال٣هو جٟانُل بٌٗ ًدًغ االٚا

ؿدكهض ،(اليؿىاؽ ؾاللت : اإلاغاٖت اإلاإؾاة حجم ببغاػ في لدؿهم( ال٣ٗاعب الشٗابحن، الخُاث،) ال٣اجلت الخُت ال٩اثىاث ببٌٗ َا
. ( )"مواعب بك٩ل اإلاٗجى لخإصًت مداالت هي األاؾُوعٍت اإلاباقغة الغموػ  مً ؾلؿلت ٖبر الضم ٞهوعة"

 ألاؾلوب، بهظا الوا٢٘ ٦ش٠ ل٣ض. طاجُت عئٍت ٖبر حك٨ُله اؤٖاص ٚوامًه ااؾخ٨ىه لُخجااػٍ الوا٢٘ مً الغااجي اهُل٤
ل اإلاؿخمغ الخٟجحر ٖلى ٢اصع زهب بًداء بهه البُٗض، ااإلاٛؼى  الباًَ اإلاٗجى ًٖ ال٨ك٠ اخاا٫   م٘ ًخٟاٖل اإلاخٗضص، االخإٍا

 ؤا الٛموى هي لِـ الغمؼي  للخٗبحر الخ٣ُ٣ُت ٞالخانُت: "الٗالم في الخاعظُت البيُت ام٘ الغااجي الخُاب في الضازلُت البيُت

ت . ( )" اإلام٨ىت الخٟؿحراث اجىٕو الالخباؽ ل٨جها الؿٍغ

ون  ؤال: "الغااجي ٣ًو٫  اء الخؿىاء اإلالُدت الجمُلت ؤجها حٗٞغ اًاها ًا اللمُاء اللٗؿاء الؼظاء الهُٟاء الٟٖغ  ؟...الجُإ ٖع

ا ظاء البدوع، الؿبٗت اعاء ُٞما ٢اٝ ظبل حؿ٨ً ٧اهذ...  مىهوع  بيذ ٖالُت  بما خملت الجً مً ٍٖٟغذ بلُىا العجُب ب٣هَغ
٤ ايٗه الخا٠َ، ٧البر١  الًٟاء ؤٖالي في به خل٤ ظىاخُه، ٖلى ُٞه  قغ٢ا خول٨م مً ًمخض الظي الغخُب الؿهل َظا في بٞغ

                                                           
 .ٜ٘، صٕٓٓٓ، دمشق، ٔزلمد رياض وتار، توظيف الًتاث يف الرواية العربية، إحتاد كتاب العرب، ط -ٔ
. ٔٛٔص، ٜٙٛٔدار قباء للطباعة، نبيلة إبراىيم، فن القص يف النظرية والتطبيق،  -ٕ
 .ٗٗٔص ٜٜٚٔ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة ٖتفاصيل، مقالة يف رللة فصول، عصاٌف فخري شعرية قصيدة ال -ٖ
 .ٖٖٔ، صٖٜٛٔمصطفى ناصف، دراسة األدب العريب، دار األندلس، بَتوت  -ٗ
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غبا  اإلاؿاخت لكؿٕو. مؿخسظًت ٢انغة. خؿحرة ٞترجض. ؤعظاثه في الٗحن جمخض الاججاٍ، ق٩ل ًخسظ ؤن صان . اظىوبا اقماال ٚا
. ( )"الؿب٘ الغاابي ٖلُه الخُل ألاعظاء، الخىاجي. الخضاص الخباٖض

٠ُ بلى اؾدىاصا عااًخه وؿُج ال٩اجب ًبجي غ مً لُخم٨ً لؤلؾُوعة الخٟي الخْو  الجؼاثغ ٖاقتها التي الخجغبت مغاعة جهٍو
ً، ال٣غن  جهاًت في  الؼمً ٖلى باج٩اثه الغااجي ٞغبِ ابوؿاهُا، اظخماُٖا خًوعا االعجاثب الجً ٢هو خًغث ٢ض الٗكٍغ

ُت ز٣اُٞت مغظُٗت امشل اخضازخه، الخٗبحر جغازُت بحن ألاؾُوعي ىانٍغ الىو بىاء في جغازُت مٗٞغ ا ًم٨ً ز٣اٞت ٩ٞل ٖا  اٖخباَع

ت ت ألاهٓمت مً ٦مجمٖو . ؾترااؽ لُٟي حٗبحر خض ٖلى ( )االاهترابولوظُت الضًً ، الٗلوم الًٟ، طل٪ في بما الغمٍؼ

٠ُ بّن  ت الغااًت في الخضازت جمٓهغاث ؤَم مً الغااثُت الخُاباث في العجاثبي جْو ماث ٖبر مغجاى اؾخٛله .الجؼاثٍغ  تهٍو

ت ٚحر اجبئحراتها اللٛت امه ال٩اطب ايوخه ب٩ل بالوا٢عي الؼط مً خالت إلًجاص اإلاإلٞو لى اإلاٛل٣ت، اؤَا  ؤن للعجاثبي" :ًم٨ً َظا ٖا

ىٟه، اب٦غاَاجه الوا٢٘ ٚغابت زال٫ مً اظوصٍ ٌؿخمض  ال٣ًُت ٢والبه ج٨ؿحر زال٫ مً الوا٢٘ ج٨ؿحر بلى الغااجي ًُُٞغ ٖا

غ للترمحز مٛاًغة َغاث٤ ًٖ االبدض  َظٍ بلى ال٩اجب ًلجئ اما .( )"االؿُاسخي االضًجي الاظخماعي اإلاؿخوى  ٖلى الاهخ٣اصاث اجمٍغ

٣ت ا اإلاخض٣ٞت، مكاٍٖغ اؾدُٗاب ًٖ اللٛت ب٤ًُ قٗوعٍ َو الٍُغ غ ًٖ اعجَؼ  اللٛت، في لٛت بًجاص ًداا٫  .ألاقُاء خ٣اث٤ جهٍو

 اي٘ َىا٥ ٩ًون  ؤا انغاخت،  بويوح امكاٍٖغ ؤ٩ٞاٍع ًٖ ال٨ك٠ مً جمىٗه ياُٚت، اظخماُٖت ْغاٝ طل٪ ججبٍر ا٢ض

 . اؤلاًداء بالخلمُذ بال حٗغى ؤن لؤل٩ٞاع ٌؿمذ ال ؾُاسخي

ٛت جىٕو ج٣ىُت الغمؼ
ّ
و احٗم٣ها الل ه الخضازُت، الغااًت في ؤؾاؽ َا

ّ
مىذ الىو، بياءة في مهما صاعا ًاصي أله  اللٛت ٍا

 مً بلُه جًاٝ اال صازله مً جىبش٤ ٞضاللخه ابالخالي ًوضر، اال ٌٛمٌ ًهغح، اال ًوخـي بهه .َاثلت جإملُت ابم٨ـاهاث َا٢اث

  .الخاعط

 .ج٨شُٟه ٖلى ٌٗمالن بل ٦ممازلت به ًغجبُان ال لُخجااػاٍ، الوا٢٘ مً ًىُل٣ان مباقغة، ٚحر مٗان األاؾُوعة اللغمؼ
 ،!الضَغ بُو٫  ابغ٦خه، هللا بد٨مت جُو٫  ؤٖماع اإلاكُست في ٌُٗىون  خحن للكُور، ا٧ان" :*الٓالم ااصي عااًت في الغااجي ٣ًو٫ 

 خحن ٖاص بً ل٣مان بإؾُوعة ًخبر٥ ما ٦شحرا اإلاٗٓم الكُش ا٧ان .بالٗباصة ٦ٟغ ٨ٞإهما الٗاصة، زغ١  امً .بظل٪ ظغث الٗاصة ا٧اهذ

كٍغً ؤعبٗت ٖاف ٧ان ، في اليؿوع  بتربُت ٦شحرا ٌٗجى ٧ان ل٣ض ...!٢غها ٖا  ُُٞو٫  مجها الواخض  ًغبي ٧ان التي ل٣مان بيؿوع  جٟائال ٢هٍغ

 ل٣مان ٖاقها ٢غان ؾبٗت مضى ٖلى طل٪ ٞامخض ...مٗه آزغ ٢غها لُِٗل ٞحربُه آزغ وؿغ ٞغر بلى ٖمض َل٪ ٞةن ااخض، ٢غها ٖمٍغ

ل ٖمغ مً ٢بل مً ٖاقه ٧ان ما ٚحر ...اليؿوع  م٘  ُِٞٗل، هٟؿها ألاؾُوعة وُٗض ؤن مً ماوٗا ًغى  اإلاٗٓم الكُش ٨ًً ٞلم ... ٍَو

ت مً لهم ًتر٥ ٞال الجلولُت ؤَل ٢امٗا اإلادغاؾت مكُست ٖلى ظازما ألا٢ل، ٖلى ٢غان ؾبٗت ؤًًا، َو  اال٣و٫  االخ٨ٟحر الغؤي خٍغ

و ٖكغ الشامىت في نبُت ًتزاط ؤن في ًٚايت ؤي اإلاٗٓم الكُش ًغ لم الظل٪ ... ًدىٟؿون  به ما االٟٗل . الدؿٗحن في َا

                                                           
 .ٕٙمرايا متشظية، ص -ٔ

2 - Voir:Amberto Ecco, La sémiotique et la philosophie du langage, Presse universitaire de France, 
Paris, 1988, p191. 

 .ٚ٘تزيفيتان تودوروف، مدخل إُف األدب العجائيب، ص -ٖ
 لقد رمز الكاتب باجللولية للجزائر اليت دتلك الثروات الطبيعية وبٍت فرناس بفرنسا اليت جاءت من وراء البحار واحتلت اجللولية*
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ال ٌِٗكون  الجلولُت في الكُور ٧ان   َو٫  اؤمام ...اال٣غهحن ال٣غن  صان  ما ٌِٗل بإن ٣ًى٘ مجهم ااخض ٨ًً ٞلم ٍَو

م و٫  ؤٖماَع  ؤا باالهخساب، الخُٗحن هٓام في ٖلحهم ٞغى الظي الوا٢٘ ؤمام ًٟٗلوهه قِئا الجلولُون  ًجض لم مكُساتهم، َا

. ( )..." الوا٢٘ باألمغ الدؿلُم ٚحر بالخُٗحن، الاهخساب

ٛت ٞٗباعاث. اموا٢ٟه اؤ٩ٞاٍع مكاٍٖغ ج٨ش٠ُ ٞغنت للغااجي الاؾُوعة مىدذ
ّ
 في ٖلُه اإلاخواي٘ اؤلٟاْها الكاجٗت الل

الجها، مغجاى ٖغيها التي اإلاوا٠٢ ص٢اث٤ ب٩ل ؤلاخاَت ٖلى ج٣وى  ال الانُالح  ظم٘ التي َظٍ بٛحر ٖجها الخٗبحر ًهٗب خُض ٖا

 لصخظ ٢ىاٖا اللٛت َظٍ مً ٞاجسظ. الٗام في االخام الخام في الٗام حٛلٛل ختى الخُاة في اإلاُغاخت اإلاخىا٢ًت اإلآاَغ بحن
ٛت َظٍ الجؼاثغي، الوا٢٘ ب٣ًاًا الوعي

ّ
 ٖهِبت، مسخلٟت مغاخل ٖبر اإلاجخم٘ م٘ اجوانله اإلاال٠ اعجباٍ مضى جبرػ التي الل

ا ٛت َظٍ. ابزٟا٢اتها ؤالمها بمسخل٠ ؾاًَغ
ّ
ٗاٌل ألاػمىت ٞحها جخضازل التي الجضًضة، الغااًت ؾماث خملذ التي الل  اإلااضخي ٞحها َا

ذي َو ما ل٩ل جيخهغ االخايغ، .  ااظخماعي جاٍع

ماعؽ للوعي، مىخجا بونٟه مغجاى بن  الٛغاثبُت اإلاوا٠٢ بهظٍ ًل٣ي ؤن بلى ٌؿٗه ال اإلاخل٣ي في اؾدبهاع ٖملُت ٍا

ىثر باإلاٗجى، اإلاصخوهت الغامؼة ألاؾُوعٍت : اؾببه اإلاوث ٚموى ًٖ ٖؿحرة ؤؾئلت َاعخا جدغ٦ه، التي االهوع، اإلاكاَض ؤمامه ٍا

 ٢هحر ا٢ذ في ٦ثرا ؤاالصا مجهم ٧ل الض. ؤَغاٞها بٌٗ ٖلى احكٝغ ألاالى ؤعيهم ججااع  ٧اهذ. ؾب٘ عااب بلى ٚلُان ؤبىاء جٟغ١ "
 الغظل ًتزاط ٧ان بل الًُٟٗت الغااًاث بٌٗ في ا٢ُل. امغؤة ماثت السخ٣ُت الٗهوص جل٪ ٖلى ًتزاط ؤن ًم٨ً مجهم ٧ل ٧ان ظضا،

 الىاؽ جىاؾل. ؤ٦ثر ؤا الواخض الٗام في انبُت نبي  ماثت له ًولض الواخض الغظل ٩ٞان. امغؤة اؾخحن ازمؿا زالزماثت مجهم
ت ... آلاٞا١ بهم ا٦خٓذ ختى ج٩ازغاا. الؿب٘ الغاابي جل٪ ٖلى عجُبت بؿٖغ

خُا٫ ز٣اٞت بُجهم ٞكذ الغاابي جل٪ ٖلى ج٩ازغاا إلاا ا ز٣اٞت. الٚا  الضماء ؾالذ. لؿهولتها ظغظَغـ الٍٟٗغذ مً خظ٣ًَو

خُاالث جل٪ ٧ل ٦إن. ٖضصَم ًدىا٢و لم ٦شحرة ب٨ثرة ًدىاؾلون  ٧اهوا اإلاا. ؤجهاعا بُجهم ض ج٨ً لم الٚا . ٦ثرة بال الغاابي ؾ٩ان ٖضص جٍؼ
 ؤخض ال. آزغ في ًش٤ مجهم ؤخض ال باجوا. ٢لوبهم في ألاخ٣اص هحران اقخٗلذ. ألاخوا٫ بُجهم ؾاءث. ألاموع  عاابحهم في جٟا٢مذ ل٨ً

ش ٨ًخب لم مما الٛابغة ألاػمىت جل٪ في ز٣اٞتهم َو الٗضاء ؤنبذ. ًهاص١ اال. ًدب  في طل٪ صر إلاا....  ًولض إلاا ٧ان الظي الخاٍع
. ( )..." اإلاوزو٢ت الغااًاث

 بةصاهت مُل٤ حٗبحر َو بل ٞدؿب، ألاؾُوعة خضاص ٖىض ٠٣ً ال اإلا٣ُ٘ َظا في الٛغاثبُت الٓواَغ َظٍ ٖغى بّن 
اب مـ ؤلاَع اث ٞىُت ؤصااث بًٟل ااإلاؿخ٣بل، الخايغ بلى اإلااضخي ٌٗبر ؤن ألاصبي الًٟ ٚاًاث مً ألّن  الوعي، َا ت، اجىٖو  لٍٛو

ُا ؤبلٜ الاظخماُٖت الخؿاؾُت ججٗل . ألامت مهحر حهضص بما بهغا اؤ٦ثر ٖا

بت العجاثبي، الخ٩ي بإظواء مغجاى عااًاث الطث ٘ الخجٍغب مٗاه٣ت في ٚع  بالهُٜ الغااثُت ألاخضار اجإَحر االخىَو

٠ االخعجُب الٛغابت ُٞه جضازلذ مسخلٟا ٖاإلاا بلوعث التي( مدكُٓت مغاًا) عااًت ابسانت الالم٣ٗولت  ما ؤظمل ل٨ً: "االخسٍو
ان َظا َو الغااًت في  ملُئت َاٞدت ٖاإلاُت اؤظواء الٛت اشخهُاث اؤخضار ػمان مً ٞحها بما الغااًت ؤٚغ١  الظي الُٞو

                                                           
 .ٖٔ-ٕٔص. ٕ٘ٓٓزائر عبد ادلالك مرتاض، رواية  وادي الظالم، دار ىومو، اًف -ٔ
 .ٜٓمرايا متشظية، ص -ٕ
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 هي مدكُٓت مغاًا اؤن الجؼاثغ، في العجاثبُت الغااًت عاثض َو مغجاى ؤن ه٣غع  ججٗلىا اإلاضَكت، االخواع١  االٛغاثب بالعجاثب

. ( )"العجاثبي لؤلصب الخ٣ُ٣ي اإلاضزل

 قإهه مً اإلاٗغاٝ الوا٢٘ ؤصًم ٖلى ظضًضا اا٢ٗا جغسخي بدُض للٗاصة، زاع٢ت ؤموع  ا٢ٕو ٖلى: "العجاثبي الخ٩ي َظا ًض٫

 َظا بلى الُٝغ عصصها بطا بدُض(  )" االخُا٫ الوا٢٘: مى٣ُخحن جسوم ٖلى ٣ًوم الظي العجاثبي ألاصب ؾُا١ في الغااًت ًضزل ؤن
الم ٖاإلاىا، ل٣واهحن زاي٘ ٖالم: ٖاإلاحن بحن ًىوؽ اظضهاٍ الىو . الخواع١  ٖلى ٣ًوم ٖا

هغح بلحها ًىٟظ ؤن الغااجي ٖلى ٌؿخدُل اؾلو٧اث ؤاياٖا ؤٞغػث ؤػماث مً الجؼاثغ ٖاقخه ما بّن   ؤخاصًت، بلٛت ٖجها ٍا
ٌ الظي الوا٢٘ َظا ًٟؿغ ؤن ٖلُه لؼاما ٩ٞان تراظ٘ اإلاهالخت، مى٤ُ ًٞغ  اج٤ًُ الدؿامذ، صاثغة ٖىه اجىدؿغ ال٣ٗل ُٞه ٍا
لٟه الخُاهاث، ُٞه احؿدكغي  ألامل ٞسخت ُٞه ب، ٍا دُا الٖغ  الاجها٫، مٗه ًد٤٣ ٧ي مخٗضصًً اؤؾلوب بلٛت اإلاوث ُٞه ٍا

. ااإلاؿخ٣بل بالخايغ اإلااضخي األاؾُوعي، بالخُالي الوا٢عي جهل التي الغئٍا لٛت بجها. الٟاٖل ألازغ ًدضر الظي

و الؿاعص ًجو٫   اال٣ُُٗت، االٗى٠ ااإلاوث الخغاب في ؾ٣ِ مٓلم اا٢٘ في الٛاثبت ااإلاشل اإلا٣ٟوص الٗض٫ ًٖ ًى٣ب َا

ىضما: العجُبت االخ٩اًاث ألاؾُوعة مواص مً عااًاجه ٞبجى  حؿخدًغ ٞةّجها الٟجي، ؤلابضإ في ال٣ضًمت الىماطط َظٍ حؿخدًغ ٖا
جها مسخلٟت ُٞه جٓل الظي الو٢ذ في ؤلابضإ، بلى اجضٞ٘ الوعي، ٖلى احؿلِ الؼمً، يباب مً ج٣ٟؼ ٚامًت، ط٦غى  مً  بخ٩ٍو

 حك٨ُالث في بل خ٩اًت، ق٩ل في ال٣اعت  بلى ٣ًضمان ال الوا٢٘ اطا٥ اإلاٗجى َظا ال٨ً ٦بحرا، مٗجى الىو اعاء: "ألّن  ( )"اإلاؿخ٣ل
ت  للىو زغاء مهضع باألخغى  َو بل ال٣و، لهظا ؾلبُا مٓهغا َظا ٌٗض اال الخ٣ُٗض، بالٛت ج٩ون  ما ا٦شحرا م٣ٗضة، طَىُت لٍٛو
، الظاث بحن الٗال٢ت وؿبُت جشبُذ ٖلى ًدغم  الظي ظا االىو، ال٣اعت  بحن الٗال٢ت وؿبُت في ح٨ٗـ التي اهي ااإلاويٕو  ما َا

. ال٣غاءاث مً اال٨شحر الاخخماالث، مً ال٨شحر ٣ًضم

: املشاحْ

ُٟخان .1 ، جٍؼ الم، الهض٤ً: جغ العجاثبي، ألاصب بلى مضزل جوصاعٝا  .1993 الغبـاٍ ،1ٍ ال٨الم، صاع بٖو

يُه .2 لُ٪ ٍع ً، اؤؾتن ٍا ت ااٍع  بحراث ،2ٍ االيكغ، للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت نبخي، الضًً مخي: جغ ألاصب، هٍٓغ
1971  . 

ت ٞسغي  نالر .3 ت الهُئت ،3ٕ ٞهو٫، مجلت في م٣الت الخٟانُل، ٢هُضة قٍٗغ  .1997 ال٣اَغة لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

 .2000 البًُاء الضاع ،1ٍ اإلاضاعؽ، صاع االخُاب، اللٛت جدوالث اإلاٛاعبُت، الغااًت ٣ٖاع، الخمُض ٖبض .4

 .2005 الجؼاثغ َومه، صاع الٓالم، ااصي  عااًت مغجاى، اإلاال٪ ٖبض .5

 .2000 الجؼاثغ َومه، صاع مدكُٓت، مغاًا عااًت مغجاى، اإلاال٪ ٖبض .6

ت في ال٣اضخي، مدمض .7  .2005 جووـ لليكغ،  خغ صاع الغااًت، خواٍع

                                                           
 .ٕٙٙ، صٜٕٓٓ، اجلزائر ٔيوسف وغليسي، يف ظالل النصوص، تأمالت نقدية يف كتابات جزائرية، جسور للنشر والتوزيع، ط -ٔ
 .ٔٚ، صٕ٘ٓٓزلمد القاضي، يف حوارية الرواية، دار سحر للنشر، تونس  -ٕ
.ٙٛٔوالتطبيق، صنبيلة إبراىيم، فن القص يف النظرية -ٖ
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٠ُ اجاع، ٍعاى مدمض .8  .2000 صمك٤، ،1ٍ الٗغب، ٦خاب بجداص الٗغبُت، الغااًت في الترار جْو

 .1983 بحراث ألاهضلـ، صاع الٗغبي، ألاصب صعاؾت هان٠، مهُٟى .9

ت في ال٣و ًٞ ببغاَُم، هبُلت .10 . 1986 للُباٖت، ٢باء صاع االخُب٤ُ، الىٍٓغ

لِسخي، ًوؾ٠ .11 ت، ٦خاباث في ه٣ضًت جإمالث الىهوم، ْال٫ في ٚا . 2009 الجؼاثغ ،1ٍ االخوػَ٘، لليكغ ظؿوع  ظؼاثٍغ

12. Amberto Ecco, La sémiotique et la philosophie du langage, Presse universitaire de France, Paris, 1988. 
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ي" ؽيل ؼّش املحىبّة بي ِلى "و (458ٌت )البً ظُذٍ ألاهذلسخي" ؼشح مُة َْة حح الىَة
َة
الف

 -دساظة مىاصهة- (392ٌت)البً حجي " مؽىالت املحىبي

مي. د/ؤ
ّة
غات، كعم اللغة الّشبُة وآداب ا، ِبذ اللاس ظال

ّة
الجضاثش  -حامّة ثلمعان  -ولُة  داب والل

 

 

 :ملخق

  فاخحاس مؽىالت ا، وحلّة  دساظت ا ثجذسُة  كمُة ؤهه ِلى املحىبي ؼّش بلى ظُذٍ ابً هٍش
ً
  ا كفاثذٍ مً ؤبُاثا

ّة
 وسث

دي جعلعلها بحع  ٌ  ـباٍ في املحىبي كاله الزي بالؽّش فبذؤ.  الحاٍس ًّة  كفُذثه مىلْ مىه ؤخحاٍس ما ،وؤوّة  وخحم وهُةال

مْ كاله ؼّش آخش و ي ، و ي اليافُة، كفُذثه مً باملخحاس ؼشحه .  مىه وظُة

لى م ٖا إل زاللها مً ًم٨ً م٣ضمت مً" اإلاخىبي قٗغ مك٩ل قغح"  ٦خابه زلو مً الٚغ  مً مخىااله في ٧ان ما ٖلى الَا
ؿخٟاص الٗباعاث مً ظملت ٖلى  جًاُٖٟه في ٖثرها ٣ٞض ، ج٣ّضمخه التي اإلاالٟاث  مً ٖلُه الّؿاب٣حن الكّغاح آزاع ٖلى اَالٖه مجها ٌُ

غي  ؤ٦ثر بلُه طَب ما ٖلى ال"،"  ٢وم اطَب"  ،" بًٗهم اطَب"،"  ٣ًو٫  الىاؽ ابٌٗ:"  ٢وله ٢بُل  ازغط". الكٗغ َظا مّٟؿِ
، ؾُضٍ ابً باخترام ًبضا ما ٖلى ، خٓي  الظي  ظجي ابً الٟخذ ؤبو َاالء ًٖ  الخالُت اإلاواػهت في له ؾىٗغى ما هدو ٖلى اج٣ضًٍغ
بي الٟخذ" ابحن" اإلاخىبي قٗغ مك٩ل قغح" في ؾُضٍ ابً نيُ٘  بحن و ظجي، البً" اإلاخىبي مك٨الث ٖلى الَو   الضعاؾت حؿعى ما َا

ُت ؤلاياٞت باب مً ؾُضٍ ابً خ٣٣ّه ما مىُل٤ مً جد٣ُ٣ه بلى اإلاوالُت مؿت الىٖو
ّ
اجُت االل

ّ
. الظ

 

Abstract : 

Ibn Sidah has considered the poetry by El- Moutanabī as one of the matters that should be 

studied and so resolved. He did choose some poems from his verses and classified them according 

to their historical chronology. He started with the poetry that El- Moutanabī stated when he was still 

young. Thus, he dealt with some poems from his “Nounia” and ended with his explanation to some 

chosen poems from the “Kafia” that was his last one in poetry. 

In spite of the fact that there is no introduction in his book “The explanation of the problems 

of the poetry by El- Moutanabī”, we did come across some of his sources and those of who 

preceded him and that through some fruitful expressions that show how he did take profit from the 

previous explicators. Some useful expressions: he said, “Some people said”, “some of them went”,  

“Some people went”.  

Not the same way most of the explicators did, except for Ibn Jinnī who was greatly 

respected by Ibn Sidah in: “Explaining the Moutanabī’s Poetry” and “The ideal opening of the 

problematic of El- Moutanabī” this what this given study is trying to realize starting from what has 

been realized by Ibn Sidah taking into account his qualified addition thanks to his own contribution.     
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 :ظُذٍ ابً ثشحمة-1

 ( َـ458-398) ؾىت ؾخحن بلٛذ التي خُاجه ٖاف.ألاهضلسخي اإلاغسخي ؾُضٍ بً ٖليّ  الخؿً ؤبو َو
ًا
 ب٣ّوة ٖٝغ.٠ُٟ٦ ألب ٦ُٟٟا

ت مؼاظه، اخّضة ، طا٦غجه
ّ
ه ا٦ثرة ، جالمُظٍ ا٢ل

ّ
ت" بـ هدبه ٢طخى. اجغخاله خل ُّ   ؤن بٗض باألهضلـ" صاه

ًا
ٟا

ّ
  زل

ًا
ت آزاعا  ا امعجمُت لٍٛو

  .ؤَّمها مً" اإلاخىبي قٗغ مك٩ل قغح" ا"اإلاسّهو" ا" اإلاد٨م"  ؤصبُت،ٌّٗض 

:   املحىبي ؼّش مؽيل ؼشح-2

  ٞازخاع مك٨التها، اخّل  صعاؾتها ججضُع  ٢ًُت ؤهه ٖلى اإلاخىبي قٗغ بلى ؾُضٍ ابً هٓغ
ًا
بها ٢هاثضٍ مً ؤبُاجا

ّ
 بدؿب اعج

ذي حؿلؿلها ُ٘  مىه ؤزخاٍع ما ،اؤّا٫  نباٍ في اإلاخىبي ٢اله الظي بالكٗغ ٞبضؤ. الخاٍع ًّ  ٢هُضجه مُل (  البؿُِ مً)  : اهُتال

ى
َة
ل فا الهىي  ؤبْة ىي  ًىمَة  ، ؤظَة

 
ذوي الى   ال جشُة  وفش ق    ،بَة

َة
ً  بحن

ْة
ف ً الجَة ظَة  والىَة

( الواٞغ مً) :  ال٩اُٞت ٢هُضجه مً باإلاسخاع قغخه ازخم

ذًي  ًْة  لً فِة ش مَة ِة
لفّة ذاوا ًِ ًُة ًٌة  فال   مَة لِة

  مَة
ْة
ن

َة
  بر

 
ذاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بال  فِة

.  مىه اُؾم٘ ٢اله قٗغ آزغ اهي

 في ظّجي ابً ٞٗل ٦ما ال٣هُضة مُل٘ ًظ٦غ ؤن ٚحر مً ؤزغى  بلى ٢هُضة مً ًيخ٣ل ؤن ٦خابه في  ؾُضٍ ابً به التزم اما

بي الٟخذ"  َْ ،بل"  الَو
ًا
 ... (  ؤًًا اله)    :  ب٣وله ال٣هاثض مً ازخُاعاجه بحن ًٟهل ٧ان مشال

ّ
سخاع البِذ ٧ان بطا بال

ُ
ُ٘  َو اإلا  مُل

  . ال٣هُضة

بي الفحح ؤرش-3 :    املحىبي ؼّش مؽيل ؼشح في الَى

( ال٩امل مً:) اإلاخىبي بِذ قغح في ٢وله طل٪ مً. االخؿً بالجوصة ظجي ابً قغاح بٌٗ ؾُضٍ ابً ان٠

ي سخِة مْة
ُة
ى ث

َة
ل ي َِة ذِة

ًْة ه ؤ بِة َِة ىا
ا ؤوْة   يَة    مَة ت ُة  ُ لِة

ٌُة  ؤوِة  بَة ذَة  البَة

اٍ جمشلُه في الٟخذ ؤبو ؤظاص ا٢ض ًّ ُ٘  مىه ابتزاٍػ في ًُ٪  ٞلم ما، ؤمغٌب  به اؾدبّض  بطا  الصخيء  في الٗغب ب٣و٫  ب َم
ْ
 ٖلى اي٘:  َمُ

َضْي  ض٫ٍة  ًَ َٖ."   

ل مً: )اإلاخىبي بِذ قغح في ٢وله امجها ( الٍُو

ل وال مْة
َة
جاِة ف  ا ف

 
ذي للش

ّة
رِة     والى

َـة ْة ى و
َة
ت

َة
ىبِة  للاءُة  لىال الف ُّة َة

 ؼ

                                                           
1

و عبد الكرًن ٘ٛٔ-ٗٛٔطبقات األمم،ص: و صاعد األندلسي ٖٕٔ/ٕٔمعجم األدباء ،:و ياقوت احلمويٖٖٓ/ٖوفيات األعيان ، :ابن خلكان: ينظر . 
 .ٗٙ-ٜ٘،ٕٛ،ٕٗابن سيده آثاره وجهوده يف اللغة، ص:شديد زلمد  النعيمي

2
 .ٖٕشرح مشكل شعر ادلتنيب ،ص:ابن سيده . 
3

 .ٖٔ٘ادلرجع نفسو ،ص . 
4

 .ٕٗٔابن سيده آثاره وجهوده يف اللغة ص : عبد الكرًن شديد زلمد  النعيمي . 
5

 .ٖٖٔالفتح الوىيب على مشكالت ادلتنيب،ص: و ابن جٍت ٖٖٙادلرجع نفسو ،ص . 
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ًَ  لْو : ٢لذ قئذ ابن" ًَ   ؤْم ا  اإلاوث م
َ
جإ ٧ان إلا

ُّب
ل للص ًْ ه ٞ

ّ
ًَ  ٢ض أله ِذيُّب  ا٦ظل٪ ، اإلاوَث  ؤِم بوُع، الؿَّن  اٖخ٣اص ألن االهَّن

لوص
ُ
ْؿغ اجى٣ّل الخ ُٗ ْؿغ بلى ال ُِ ة ال ا الغَّنزاء بلى االكضَّن ً ممَّن

ّ
ٟوؽ ٌؿ٨ ل الىُّب ؿّهِ

ؽ اَُ
ْ
و الٟخذ ؤبي ٢و٫  َظا ، الُبا ًٌب  َا    ".خؿ

ان في ظّجي ابً قغاح بٌٗ اعاء ؾُضٍ ابً ًيؿا١ ؤن عجَب  ٞال َظا، ابٗض َُ  الواخض للبِذ اإلاخّٗضصة الوظٍو ؤا الوظه َب

كحر ؤن صان  ٖىه ٞبى٣ل ، . هضع ٞبما بال ، مىه بٞاصجه مواًَ بلى ٌُ

بما   ًلي ٞا
َ

بي الٟخذ"  مً ؾُضٍ ابً بى٣و٫  ْبذٌب ر ل مً":)اإلاخىبي مك٨الث ٖلى الَو ( الٍُو

 املحىبي ؼّش مؽيل ؼشح

لُة   ُ خ عي البالدَة  ؤن   لي ًُة امِة عَة يَة        مَة ِة
ّة
و
َة
ا ف  ا وؤ ٌُة  مَة لى

َة
ٌُة  ث ىارِة َّة  ال

َل " -(ؤ) ِ
ُّ ُ
َل  الصخيءُ  لهُ  ز ِ

ُّ ُ
ه ؤي ، بلُه از ّبِ

ُ
  َخِؿَبهُ  ختى ق

ًا
. ٧اثىا

شبذ ال الٗواط٫ ٢و٫ :  ٣ًو٫  ، في ؤها ؤزبذ ال ٦ما ؾمعي في ًَ ي ؤعاص بلضٍة
ّ
واط٫ لي ٣ًو٫  ما ٞحها اؤو َٗ  ًٖ لي الّىهي مً ال

( الواٞغ مً:) ٣٦وله الخهّغٝ ايغاب الخُغُّبب

 
ً
ُىت في ؤواها و بُة ذْة لي البَة هة   سَةحْة ِلى وآوِة ذِة   ٌة

َة
ح
َة
ّحرِة   ك  البَة

  ".قٍٗغ في  ٦شحر َظا امشُل 

  لهُة 
ٌة
حمي سحمة

ُة
  الٍّامَة  ث

ٌة
ة بَة مْة

َة
  ب ا     وغ

ٌة
ة

َة
ل مْة

َة
مِة  ف

شْة ًْة  للجُة مِة  ـاحِة ِة  َِة
شْة  الجُة

دمي(-ب)
ُ
 : الٗٓام ج

ٌب
  ؤلِاْخُاء، ٖلى ٢ّوتها في مبالٛت

ٌب
ًبت ِرم ؤًٚبه بطا ؤي: ٚا

َ
ْجت

ُ
 ججااػ  ٞةّما ظغمه، ٢ضع ًٚبه له ججااػ  الجاوي اإلا

  . ٞتر٦ه به تهاان  ابّما ٞإَل٨ه ظغمه ٢ضع به

:  ؤًًا اله

ادٌة  حَة
َة
اطٌة  ؤم ؤ ذَة ادِة  في ظُة حَة

ُة
ا   ؤ

َة
ى
ُة
ح
َة
ل َُة ُْة

َة
  ل

ُة
ة

َة
ىو

ُة
ى
َة
ي امل ادِة

َة
ى
 
 بالح

ا لُُلخىا  ااخضة في ؾذٌّل  ؤم َظٍ لُلُخىا ؤَااِخضة: ؤي (-حـ) َغ َّٛن ل مً)  :حجغ بً ؤاؽ ٣٦و٫  ، الخُٗٓم جهٛحر ن ( الٍُو

مَة                 ٍْة ىَة
ُة
لٍة  ف

ُْة بَة مِة  حُة َِة ًْة  لمْة  الشؤطِة  ؼا
ُة
ى هُة                ًَة

َة
ــــغ

ُة
بلـ َُة ى ل

ّة
ل   حت يِة

  ًَة
َة
ال مَة ّْة  وََة

ٍُة  ى
ُة
ل

َة
  ل

ً
شا اظِة ُِة  في حَة

سْة بٍة  دِة
شْة
َة
كُمِة        لـــــــــــــــــــ جِة  دَة

 ْة
 
 ِة ِة  الي

تَة
ْة
ل ي مُة اشخِة ىَة  الحَة

غب ؤ٢ام" (-د) ًَّن سج ص٣ُ٢ِت  صعٍٕة  م٣ام له جدهِىه في ال
َّن
  الخواشخي بالتهاِب  اانٟها ، الي

ًا
ة بلى طَابا   ".َيْغبه ِخضَّن

                                                           
1

 .ٕٗوص  ٜٚٔ-ٜٙٔادلرجعان نفسهما ،ص  . 
2

 .خشُب الّرْحل، أو رتيع أدواتو:القَتدُ  . 
3

 . ٚٗشرح مشكل شعر ادلتنيب ،ص:ابن سيده . 
4

 .ٔٚادلرجع نفسو،ص . 
5

( من اخلفيف:) ،والبيت فيو ٚٛالديوان، ص: أوس بن حجر . 
  ُفُج َو ْي َو  ُجتُفَو ْي ٍل  شامِخ  الرسِخ الْي  تُج ْي       التبلغُج  لّت   َوتِخ َّل   ُفَو ْي َو َو 



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 126 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

( ال٩امل مً:) ؤًًا اله

دِة 
ّْة َة
ى

َة
انَة  ك  ً اسِة  رَة مَة

ُة
ةٍة  الخ شَة

ْة
ى عَة تِة    بِة سْة دَة

َة
ًْة  وؤ ش م مْة

َة
اقِة  خ شَة ا الفِة وظَة

ُة
ا

ُة
 ه

َماع"  (-َـ)
ُ
  الخ

ُّب
غ مً ؤز٠

ْ
٨ جي ال٣ُْغِب  م٘ هجَغ٥ِ  ؤق٩و ٦ىذ:  ٣ُٞو٫  ، الؿُّب َٗ و ، َبُِىِ٪  ٞإجَب  ٧ان الظي الَهْجغ مً ؤقضُّب  َا

ّوِ  م٘
ُ
ْغبا الّضاع ُصه

ُ
ؼاعِ  ا٢

َ
( البؿُِ مً)  ".اإلا

شِة 
حْة

َة
ادَة  ؤ َُة

  ما ِلى الجِة
َة

د
ْة
ى

ُة
شِةي ا ه

جْة     مُة
ْة
ز

ُة
ًِة  وخ عِة

ْة
ف

َة
ى ًِة  في بِة الك

ْة
ٌِة  ؤخ

وَة
ُة
 ألا

  مىه عؤى ؤهه البِذ َظا مً بلىَّن  الّؿاب٤"  (-و) 
ًا
را ًْ  جًُٟله ٧ان ّٖما حٛحُّب ٗغاء مً ؾواٍ م

ّ
ىَذ  ٦ما اِٖض٫ْ :  له ٣ٞا٫ الك

ُ
٦ 

 
ًا
.  ٞاٖال

٧وَب  جغ٥ ٢ض الّضالت ؾ٠ُ ٧ان:٣ٞا٫ َظا ًٖ ؾإلخه:٣ٞا٫ ظجي ابً اؤّما   الغُّب
ًا
اما ًَّن ُخه ؤ ًْ ًَ اَاَصة ٖلى بظل٪ َٞد َٗ

ُ
  ". اإلا

خذي
ُة
بَة   ث

َة
ِةوا

  بىا  الشّة
ً
ُما َا بِة شُة افِة

َة
ؽ     مَة

ً
شا مْة

ُة
اظِة ُة ا خ شَة

َة
لِة  في ف

ْة
غ م الشُّ

َة
ى َُة  وال

( البؿُِ مً)

ُل "(-ص)
ْ
ٚ َىُم  الغُّب َُ ْبَخان،ؤّما:اال

َ
ا،ٞإجهم ابًُاُى  ه َغ ِٞ اَجها ال مكا

ُ
عَي،مً حهىا هم الغَّن اَا خّثِ ًّ حَر، اُموا٢ٗتهم ب  مً جبلٜ ٞال الؿَّن

عي ما جسًغَّن  ؤن الِؿحر الغَّن
ّ
ا،ابه َغ ِٞ عي ؤوٗمذ لو جسًّغ  ٧اهذ مكا   ".الغَّن

 
َة
ا فال مَة َُة ذْة مَة حْة

َة
ذْة  ث   وؤحمَة

ً
ماما ا   َُة

َة
مِة  لمْة  بر

عْة ٍُة  ٌُة ذُة ا حامِة
َة
او

َة
ى  َِة

( الواٞغ مً)

ْهغ جدمض ال:  ؤي (-حـ) ِٟ ال
َضا٥  

َ
ً ااإلا ًْ ظ

َّن
ُذ  ٖىِذ الل ِْ َى غي  بهما  َٖ ْٗ  خامضٍ ٌؿّم  لْم  ابطا خامضٍ، ٌؿّم٪ لم بطا اؤعاص...  ِق

 
ًا
ما مدموصا

ّ
ىُ٪ ٞةه ْٗ ىا٥َ  الخامض ٌؿّم٪ لم لْو  مٗىاٍ:  ٢لذ قئذ ابن.ٌَ َٗ    .مخ٣اعبان اال٣والن.ل

بي الفحح  املحىبي مؽىالت ِلى الَى

٫َ  ؤن ٨ٞما: ؤي(-ؤ)
ْ
ظ َٗ ما ؾامعي في ٌؿخ٣غُّب  ال ال

ّ
سغط)  َظٍ مً ًضزل به  ؤصزل بهما بلضة في ؤؾخ٣غُّب  ال ؤها ٨ٞظال٪(  ألازغى  مً ٍا

 
َ
  ال زم البلضة

ُ
واٞه ًه٠ ، مجها ؤزغط ؤن ؤلبض

ْ
ظا:  اجى٣ّله ِجُ  (الواٞغ مً)  : ٣٦وله َا

                                                                                                                                                                                                 
1

 .٘ٗٔشرح مشكل شعر ادلتنيب،ص:ابن سيده . 
2

 .ٕٙٔادلرجع نفسو، ص  . 
3

 .ٕٚٓادلرجع  نفسو ص  . 
4

 ..ُتسرعُ :ختذي .

5
 .األبلُ :الرّكابُ  . 

6
 .ٖٔٔادلرجع  نفسو ص . 
7

 .شعره: والفهر وادلداك.قبيلٌة، وىي أصُل قريش وىو فهُر بن غالب بن الّنضر بن كنانة، وقريش كّلهم يُنسبون إليو:الفهرُ  . 
8

 . ٖٚ٘-ٖٙ٘ادلرجع  نفسو ، ص  . 
9

 .ٕ٘ٔ -ٕٗٔعلى مشكالت ادلتنيب،ص الفتح الوىيب : ابن جٍت . 
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ً
ُىتِة  في ؤواها و بُة ذْة ي البَة لِة

     سَةحْة
ً
ة

َة
ه ذِة  ِلى وآوِة

َة
ح
َة
حرِة  ك ِّة

 البَة

ل مً: ) ؤًًا ا٣٦وله  (الٍُو

ا ي فةمّة جِة
ٍْة شَة

َة
  ث

َة
ُمُة  ال كِة

ُة
ةٍة  ؤ

ذَة
ْة
ل بَة     بِة

ُة
ة

َة
أف

َة
ي ف ذِة

مْة ىقيَة  في غِة
ُة
ل ًْة  دُة ي مِة ِة

ذّة  حَة

َبه بطا:  ٣ًو٫ "(-ب) ًَ   ججااػْث  ظانٍة  ُمجتِرمٌب  ؤٚ
ُ
 ٢ْضع بِه  ججااَػ  ابّما ٞتر٦ه اخخ٣غٍُ  ٞةّما ُظغمه ؤظل مً الَجاوي ٢ْضع ًٚبه َؾْوعة

٨ه ظغمه
َ
  ". ٞإَل

  اؾخُا٫"(-ج)
ًا
 :  ٣ٞا٫ لُلت

ٌب
غ....ؾذٌّل  ؤم هي ا ؤااخضة َّٛن   ان

َ
ُلت

َّن
  : ؤاؽ الخُِٗٓم،٣٦و٫  جهٛحَر  لظل٪ الل

مَة  ٍْة ىَة
ُة
لٍة  ف

ُْة بَة مِة  حُة َِة ًْة  لمْة  الشؤطِة  ؼا
ُة
ى بلــــــــغهُة        ًَة َُة ى ل

ّة
ل   حت يِة

  ًَة
َة
ال مَة ّْة   وََة

غب ؤ٢ام"  -ص ًّ اٍ جدهِىه في ال ًَّن ٍٕة  م٣امَ  ب   ص٣ُ٢تٍة  ِصْع
ّ
  طل٪ م٘ ؤّجها بال

ُ
ض الخواشخي، ُملتهبت ِخه يغبِه  خّضة ًٍغ   ".اؾٖغ

بت اؤهذ هجِغ٥ ؤق٩و ٦ىُذ : ؤي"  (َـ) و٢بذ مّجي ٢ٍغ ُٗ ه بالَبْحن، طال٪ ًٖ ٞ
ّ
غ ال٣ُغب، الَهْجغم٘ مً ؤقضُّب  ٞإه

ُ
 بلى اَنٛ

غ
ْ
٨ َغ  ٦ما الؿُّب

ُ
   ".الَبْحن بلى باإلياٞت الَهْجُغ  َنٛ

  َظا ًٖ اؾإلخهُ "  (-و)
ًا
ة الّغ٧وب جغ٥ ٢ض الضالت ؾ٠ُ ٧ان:  ٣ٞا٫ ؤًًا   ". مغَّن

ُل "  (-ص)
ْ
ٚ َىُم  الغُّب َُ  :  اال

ًا
ْبخان،ِبًُا

َ
ْعيَ  تُهمل ألّجها)  َمكاُٞغَا ه غعى ٞال الغَّن

َ
ٌُّب  ج ة  َمكاُٞغَا ٞخبُ حر لكضَّن  ( . الؿَّن

ًا
غا ًْ ُ

 از

غاؾُجها
َ
ًغةِ : ٞ

ُ
كب ال٨ؤل لخ ُٗ ها اال َُ ٌٌب :  ٞإٞوا ها ِبُ

ُ
غٌب  اؤعظل ًُ ُ

   ". ز

هِغي  جدمض ال ؤي (-ح) ، ٌٗجي اَمَضا٧ي ِٞ ها هَٟؿ٪ ااخِمِض  قٍٗغ ٍُ  الُهمامُ  ؤحُّب  لم بطا: ٣ًو٫  ، هٟؿه اإلاخىّبي به ٌٗجي ،اخامض

جي ، ٚحر٥ مضًذ في ؤؾّم٪
ّ
ىُ٪ ٞةه ْٖ    ".ؤ

 :هلذًة مالحٍات-4

بي الٟخذ مً ؤزظٍ ما ظجي ابً بلى ًيؿب لم ؾُضٍ ابً ؤن بضء طي باصي وسجل   الَو
ّ
  بال

ًا
، مغة

ًا
 باالؾم، بلُه ٞإقاع ااخضة

ك٩لت اإلاخىبي ؤبُاث مً ًغر٥ قغح في خ٣و٢ه بظل٪ ٞٛمُه
ُ
 اإلاشا٫ في  اعصث لُٟٓت بهُٛت ُٞه ؤمؿ٪ لٛوي  جٟؿحر ٞبٗض. اإلا

ى ، ألاا٫    للبِذ الٗام اإلاٗجى بكغح زجَّن
ًا
  للبِذ ظجي ابً قغح ٖلى مّخ٨ئا

ًا
  قغخا بلُه مًُٟا

ًا
ْوع  به َؾبر بياُٞا

َ
 الٓاَغي  اإلاٗجى ٚ

.  للبِذ اإلاخىبي هٓم اعاء ٧ان الظي البُٗض باإلاٗجى ؤلاخاَت بظل٪ ٞإم٨ىه للبِذ،
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اعة ا ؤلاحهام في مىه ؤقّض  ،بل ؤًًا ال٣بُل َظا امً بي الٟخذ"  مً ه٣ل خحن ٞٗله ما آلازٍغً ظهوص ٖلى ؤلٚا  ما"  الَو
دت بقاعة ٚحر مً ٦خابه يمً ؤصعظه ّي، جلمُذ ؤا نٍغ ِٟ

َ
. الشاوي للبِذ قغخه طل٪ ٖلى ًض٫ ٦ما ز

 جهضى الظي اللٟٔ اللٛوي  الكاعُح  جغ٥ ٣ٞض اللٛوي، الكغح في ؾُضٍ ابً الاؾخُغاص َاب٘ ُٞهوع  الشالض، البِذ ؤّما

.  الشالض للبِذ قغخه ؤزىاء في ُٞه،اطل٪ الخهٛحر بلى اللجوء مً البالغي الٛغى بُان بلى حٗغى آزغ بلٟٔ لُمؿ٪ لكغخه

ًُ  ٩ًاص ٞال ألامشلت، ؾاثغ في ؤّما ، ظجي ابً قغاح مً ٌّٛحر ؾُضٍ اب
ًا
له اؾخصىِىا ما بطا قِئا

ّ
 ٣ٞض. الؿاصؽ اإلاشا٫ في جضز

ىبئ بظابت ٞإظاب ٢هضٍ ًٖ اإلاخىبي نض٣ًه ؾإ٫ ؤهه مً ظجي ابً بلُه طَب ما ٖلى ؾُضٍ ابً اٖتراى لىا عنض
ُ
 جداًل ًٖ ج

بضا. ٞاضر ،" الكاٖغ بًُ في اإلاٗجى بن"  الىا٢ض ٢و٫  مً ظٗل ٢ض ؾُضٍ ابً ؤن ٍا
ًا
ضلي ؤن عؤى لظا ُمىُل٣ا ٍو  آلازغ َو ًُ

ْ
 بَضل

 
ًا
تها اؾخمضث ؤزغى  اظهت البِذ موظها ُّ   مىه عؤى ؤهه البِذ َظا مىت بلى الّؿاب٤: " ٣ٞا٫ ، الخا٫ اا٢٘ مً مى٣ُ

ًا
 اإلاٗاملت في مخّٛحرا

  طل٪، ٖلُه ٞإه٨غ
ًا
اٍ ُمُالبا ًّ ْض٫ ب َٗ   ظجي ابً ٢و٫  بظل٪ ّٞٗض  بال

ًا
.  َخهحنٍة  ٚحر عاٞضا

م٨ً ه َو ، اإلاغة َظٍ بؿُِ ٞاع١  م٘ الشامً اإلاشا٫ في  ؾُضٍ ابً ٖلُه هّبه ما الباب بهظا هلخ٤ ؤن اٍُ
ّ
 حٍٗغ٠ في عؤى ؤه

  ظجي ابً
ًا
".  مخ٣اعبان اال٣والن: "  ب٣وله طل٪ ًٖ ٞٗبّر  خهاهت ؤ٦ثر عاٞضا

 نُاٚتها ؤٖاص ؤهه ،ٚحر الؿاب٘ اإلاشا٫ مً ًخطر ٦ما ظجي، ابً حٗلُالث بٌٗ اؾخٗاع ؾُضٍ ابً ؤّن  َىا بالظ٦غ االجضًغ

ال الخام بإؾلوبه
ّ
.  اإلاسخلٟت الٗغبُت بإؾالُب بإلاامه ٖلى مضل

  :املحىبي ؼّش مؽيل ؼشح في  ظُذٍ ابً مى ج-5

اٖغ ًٖ الضٞإ ٧ان ل٣ض 
ّ

ت الكغاح اهدكاع بلى ؤّصث التي ألاؾباب ؤَم ؤخض مىه الاهخ٣ام ؤا الك  باججاَاتها الكٍٗغ

ىانغ، بحن الٗىهغ، َظا َغفيْ  بحن نغإ بلى ؤصى الكٗغ مً مبضجي مو٠٢ الُض ٧ان اإلاو٠٢ َظا الٗل  .اإلاسخلٟت
ُ
 الّىا٢م ابحن اإلا

ُض  ا٢ض. الكاٖغ ٖلى ُٗ حن ٦ال ًب  بًٗا بًٗهم ٞحرمي الخّٗهب، خّض  بلى ألامغ انل بطا زانت الخ٣ُ٣ت، ًٖ ناخبه الُٞغ
  الٟخذ" ؤّن  في  مكاّخت اال  .االخهومت للخالٝ نالخت ماصة ٧اهذ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اإلاخىبي، ٞإبُاث. الكغح في بااليُغاب

بي ّؿغ ٚمويها اؤبان مٛال٣ُها ٞخذ مً ؤّا٫  ٧ان"الَو لى  .لها الّىاؽ ٞهم َا م ٖا ه ااٖخ٣اصٍ للكاٖغ، اخّبه نضا٢خه مً الٚغ
ّ
 ؤه

  الكاٖغ، َظا مٗاوي جٟؿحر في الْٟهل ٧لمت ٢ا٫
ّ
 ٞحها ا٢٘ التي ألازُاء ٖلى للّخىبُه الغصاص ٨ٞثرث طل٪، ٚحر عؤاا الكّغاح ؤن بال

هُ  َاالء ّٖض  ٣ٞض  .اإلاخىبي قٗغ ٞهم في الٟخذ ؤبو َٗ  بما اإلاٗاوي جل٪ ًٖ ال٨ك٠ ٖلى ٢ضعجه لٗضم الكٗغ لهظا مَٟؿضة طل٪ نيُ

خباع عصّ  طل٪ بٗملهم ٞإعاصاا بها، ًل٤ُ   بْن  الكاٖغ، لهظا الٖا
ًا
، ؤا ؾلبا

ًا
ه مً ؤنابه إلاا بًجابا  ٞاَخمذ. ظجي ابً مدااالث في حكٍو

.  آزغ خُىا( اإلاك٩ل) ابـ ،(اإلاٗاوي ؤبُاث) بـ خُىا ؾّمٍو هٓمه ظواهب مً مسهوم بجاهب مجهم َاثٟت

                                                           
1

 .ٙٚٔ-ٛٔٔمنهج التربيزي يف شروحو والقيمة التارخيية للمفضليات، ص : فحر الدين قباوة:تراجع ىذه االجتاىات يف كتاب . 
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 .ٖالوساطة بُت ادلتنيب وخصومو،ص :القاضي اجلرجاين . 
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 .ٖٔالفتح الوىيب على مشكالت ادلتنيب ص :ابن جٍت . 
4

الواضح يف مشكالت شعر )يف كتابو ( ىـ ٓٔٗت بعد )أبا القاسم عبد اهلل بن عبد الرزتن األصفاىي : منهم من بُت الذين تصدوا للّرد على ابن جٍت نذكر . 
 (.التجٍّت على ابن جٍت)و( الفتح على فتح أيب الفتح)يف كتابيو ( ىـ ٘٘ٗت )، وأبا علي بن فوّرجة (ادلتنيب
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 ألاصبُت الخغ٦ت جل٪ اهخ٣لذ زم اه٣ضٍ، اقغخه الُُب ؤبي بضًوان الٗىاًت بلى الؿّبا١ َو الخا٫، بُبُٗت اإلاكغ١، ا٧ان 

 ابً مً ٦بحرة ٖىاًت ٞل٣ي  الهجغي، الخامـ ال٣غن  ؤااثل في بلحها الكاٖغ صًوان باهخ٣ا٫ ألاهضلـ عبٕو بلى قٍٗغ خو٫  صاعث التي
ِلُلي،

ْ
م  ؤلِاٞ

َ
ل ْٖ َخمغي، األا

ْ
ي

ّ
ِعي الٟٛوع  ٖبض اابً  الك

َ
٠ الظي ،(الهجغي  الؿاصؽ ال٣غن  ؤااؾِ في اإلاخوفى)  ال٨ِال

ّ
 ٦خاب ؤل

ُّب ألبي الاهخهاع" ا اإلاخىبي، قٗغ ٢ُمت بلى جيّبه الظي ألاهضلسخي، ؾُضٍ اابً ،"الُ
َ
 ٞجاء الكٗغاء، ب٣ُت ًٖ جمّحز مً ُٞه عؤى إلِا

 " اإلاخىبي قٗغ مك٩ل قغح" ل٨خابه جإلُٟه
ًا
  ألاصب قوامش بلى الخهّضي بلى جضٍٖو ٖالُت َّمت مً هٟؿه في ّٖما حٗبحرا

ًا
 في ،مدااال

ٟحها مجاعاة ٖلى ٢ضعجه بْهاع طل٪
ّ
 ال٠ًٗ مواًَ مبِىا ، امىا٢كاتها مك٨التها ٚماع زوى مً اجم٨ّىه بخاَخه ِجْبُان ؤا مال

. اإلاخىبي قٗغ في اال٣وة

و 
ّ
خاَم  ؤا ألالٟاّ مً ٚمٌ ما ٌكغح ؤن ًدىاالها ٢هُضة ٧ل في ؾُضٍ ابً زُت اُملخ ْٖ   ا

ًا
  قغخا

ًا
ا  ًدىاا٫  زم ، لٍٛو

ب اعبما ، االخدلُل بالكغح ، ألابُاث ؤا ، اإلاُغاح البِذ مٗجى
ّ
و.  اإلاسخلٟت الّىٓغ اظهاث ُٞه ٢ل  قغخا الواخض للبِذ ًوعص َا

ل ااإلاٗجى.  ؤخُاها طل٪ ٖلى ػاص اعبما ، ًدخملهما اإلاٗجى ٧ان بن ازىحن قغخْحن ؤا اإلا٣هوص ظالء اإلا٣هوص ٧ان بن ًّ ٟ
ُ
 صاثما ٖىضٍ اإلا

  الظي ألاّا٫ 
ُ
٨ظا ، له ٞالّخالي به ًبضؤ   طل٪ ٚحر ٖلى هّو  بطا بال َا

ًا
دا هّها  ؤا ، البِذ ٢ًاًا مىا٢كت بلى طل٪ بٗض ًيخ٣ل زّم  ، نٍغ

ت الوظهت مً اإلاجخمٗت ألابُاث ت ؤا اللٍٛو   ،  اإلاك٨الث يغاب مً طل٪ ٚحر ؤا االٟلؿُٟت اإلاى٣ُُت ؤا الىدٍو
ًا
 نالر ب٣ضع ُمدخّجا

ت،اؤقٗاع األاخاصًض ال٣غآهُت آلاًاث مً نالر   اؤمشالهم الٗغب الىبٍو
ًا
ت مىا٢كاجه مجاالث في اؤ٢والهم،مٗخمضا ت الىدٍو  االلٍٛو

حن مً ٖضص ٖلى حن الىدٍو ه:ؤمشا٫ ، االلٍٛو م بً ال٣اؾم ٖبُض اؤبي(َـ213 ث) ،األانمعي( َـ180ث)ؾِبٍو
ّ
 اابً( َـ224ث) ؾال

ُذ
ّ
(. َـ392ث)ظجي اابً ،(377ٌ ث)الٟاعسخي ٖلي اؤبي ،( َـ356 ث)ال٣الي ٖلي اؤبي(  َـ244 ث)الؿ٨

ا
ّ
  لظل٪ جوّؾل ٣ٞض اإلاهّى٠، لهظا ؾُضٍ ابً نىاٖت مً ألاالى، الٛاًت َو الكغح ٧ان اإلا

ًا
  مىهجا

ًا
ا  خ٣ُ٣ت في َو لٍٛو

  : زالر ع٧اثؼ بلى ُٞه اؾدىض الكٗغ، قغح زمغاث مً زمغة ؤمٍغ

  الٛامًت اإلاٟغصاث قغح -ؤ

  اإلاك٩لت الٗباعاث قغح -ب

٣ه بما لظل٪ الاؾدكهاص م٘ للبِذ، الؿُاقي اإلاٗجى قغح -ط
ّ
ت الىهوم ؤا ال٣غآهُت الكواَض مً ًوز  طل٪ انبٜ ألازغى، اللٍٛو

ت بش٣اٞخه ٧له ت اللٍٛو ُت االىدٍو .  ااإلاى٣ُُت االبالُٚت االهٞغ
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:  الغاممة املفشدات ؼشح -ؤ

بت ؤا اإلاك٩لت ال٩لماث قغح ٖلى ؾُضٍ ابً اَخمام اههّب  ل٣ض   في ألالٟاّ صالالث الزخالٝ اطل٪ بِذ، ٧ّل  في الٍٛغ
ؿخٗمل ٖىضما بها جلخ٤ اصالالث زانت، صالالث لها ٞاأللٟاّ الاؾخٗماالث، بٌٗ

ُ
 بلى الخام مٗىاَا ًٖ ًسغظها ؾُا١ يمً ح

 ألالٟاّ بٌٗ ؤنبدذ ابهظا. اإلاخالخ٣ت ألاػمىت ٖبر مؿحٍر ؤزىاء في ظضًضة ْالال ألالٟاّ بٌٗ ال٦دؿاب زم آزغ، مٗجى

.  االخٟؿحر الكغح حؿخضعي مك٩لت، ؤلٟاْا الكٗغ في اإلاؿخٗملت

(  اإلايؿغح مً:) اإلاخىّبي بِذ جٟؿحر في ٢وله ؾُضٍ ابً ٖىض الىاخُت بهظٍ الاَخمام مٓاَغ امً 

ذْة 
َة
ل

َة
ى ف

َة
ال ىَة

َة
ادُة  ث هَة ِّة هُة  ال

ْة
ى مْة  مِة

ُة
ى

َة
دتِة   ل

َة
ا   وحَة

ُة
ة شَة

ْة
ى

َة
مُة  التي امل عِة

َة
 ج

ه ؤّا٫ُ :الَوْؾِميُّب " ِغ،ألهَّن
َ
ُ

َ
ِؿُم  اإلا   ألاْعَى  ٌَ

ُ
ْهَضة ُٗ  :بالّىباِث،اال

ُ
َغة

ْ
ُ

َ
حي اإلا

ْ
َض  جإ ْٗ َهُض  الَوْؾِميِّ  َب ْٗ َ

   ".بالّىَباِث  ألاْعَى  ح

و  ِبحر ؤبي ٢و٫  ٖلى ؤحى خحن(  َـ 421 ث) اإلاغػاقي الخؿً بً ؤخمض ٖلي ؤبو ٞٗله بما ًظ٦غها مو٠٢ َا
َ
 مً) : الهظليّ  ٦

(  ال٩امل

ا
َة
  وبر

َة
د ُْة مَة اجَة  بهِة  سَة جَة هُة  الفِة

َة
ىِةي    سؤًح

ا يَة ْة سبَة َة اِة ىَة
َة
ي   غ ىِة

ٌِة  َُة
ذَة   ألاحْة

جُّب " َٟ ٤ُ : ال ٍغ
َّن
ُ٘  الُ َبل في الَواِؾ

َ
اعُب ... اهْدِوٍ الَجَبل ٢ ٍُ : شخيءٍة  ٧ّلِ  ٚا

َ
ال ْٖ     ".ؤ

ب، ؾُضٍ ابً اَخمام مٓاَغ امً  ب ؤهه بالٍٛغ
ّ
 ؤن ًم٨ً ما ؤ٢صخى لل٣اعت  ل٣ُّضم ّٖضة، اظٍو ٖلى الواخضة ال٩لمت ٣ًل

ه ، مً جدٍو ( اإلاخ٣اعب مً: )اإلاخىبي بِذ قغح في ٣ًو٫  ٞهو مٗانٍة

مْة  افِة  ِة ىَة
ُة
ا وث ا في بِة َة

َة
ى

َة
شِة  الل

مْة ا   العُّ مَة
َة
دِة  ه

َة
اف اػُة  وَة

َة
ى ِّة   ال

َة
ال

َة
ال ّة

 الفِة

ال٫ُ "  :الّهِ
َ
غ التي َعُيون ألا ُِ ْم

ُ
وعة، ؤَعَيْحن بحَن  ج

ُ
  ااِخضُتها َمْمُ

ٌب
ت

َّن
ت، ألاْمُاُع  هيَ : ا٢ُل. َنل

َ
خّٟغ٢

ُ
غاى اإلا الال: "اٍُ ِ

ًّ ا اهي": ال ًَ اء، ب٣ا
َ
 اإلا

،: ااِخُضَا لٌب
َ
ُل : ا٢ُل َيل

َ
ل ًَّن اءُ : ال

َ
ْدَذ  الَجاعي  اإلا

َ
  ".الَدَجغِ  ج

 بً ٖغاة بِذ ٖلى ا٠٢ خحن هٟؿه الٍُغ٤ ٢بله ؾل٪ ٢ض اإلاغػاقي ٞهظا اإلاُضان، َظا في اخضٍ ؾُضٍ ابً ٨ًً الم 

ل مً)  :الوعص ( الٍُو

ال ىِة
ى مُة

َة
اثهِة  ِل ذَة ِْة هُة  ؤ

َة
شوه ضْةحُة احت م،    ًَة شَة  بعَة ىُحِة  صحَة

َة
شِة  امل

 املؽهّة

ىُُذ : "ب٣وله اإلاك٩لت مٟغصاجه ٞكغح
َ
امً َو: الخلُل ٢ا٫ ، اإلا

ّ
ىُُذ ( : َـ 206 ث) ٖمغا  ؤبو ا٢ا٫. ال٣ِضاح مً الش

َ
ُُٟذ  اإلا ض االّؿِ : االٚو

ض   ٢ضاحٌب : االٚو
َ
ِهَباءَ  ال

ْ
ما لها، اه

ّ
ر ابه

ُ
٨ث جا٫ُ  ٞهي ال٣ضاح، بها ًَ

ُ
، ج

ًا
ىُُذ : ألانمعي ا٢ا٫ ؤبضا

َ
ٗخضُّب  ال الظي: اإلا    ".به ٌُ

                                                           
1

 .ٖٛشرح مشكل شعر ادلتنيب، ص : ابن سيده . 
2

 .ٜٗ/ٕديوان اذلذليُت،  . 
3

 .الّصقر: األجدل . 
4

 .ٜٔم،ص ٖٜ٘ٔ -ٜٔ٘ٔشرح ديوان احلماسة ،نشر أزتد أمُت وعبد السالم زلمد ىارون،مكتبة جلنة التأليف والًترتة والنشر، القاىرة، : ادلرزوقي . 
5

 .ٕٚ٘شرح مشكل شعر ادلتنيب، ص : ابن سيده . 
6

 .ٕٚالديوان،ص : عروة بن الورد . 
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٤ ؤن اخاا٫  اإلاخّٗضصة، اإلاٗاوي جل٪ ؾُضٍ ابً ٖغى اعبما
ّ
ل مً:)اإلاخىبي بِذ في هغاٍ ٧الظي بُجها، ًٞو (  الٍُو

ةٍة 
ىمَة مُة

ْة
ل مَة   وَة

ٌة
ة ُّة

فِة
ُْة   ظَة

ٌة
ة ُّة

ِّة
بَة فُحُة         سَة

َة
ى ث صخَة ُاحَة  ف  ا الحَة مِة  ِـة لالِة

ّة
 الل

ُموَمتٍة : "٢ا٫ خحن
ْ
ت: ا٢ُل. ظم٘: ؤي بٌٗ، بلى بًٗها لمَّن  مجخمٗت ٦خِبت ٌٗجي: َمل مُوم، ٧الَدَجغ مجمٖو

ْ
ل
َ
ْوالِن  اإلا

َ
 اال٣

   ".ُمخ٣اعباِن 

ض بِذ قغح في اإلاغػاقي طَب طل٪ مشل ابلى ل مً: )الخ٨م بً ًٍؼ ( الٍُو

ا
َة
ى عْة عِة

ًَة  مَة    باء مِة
ً
ىا ؼِئا

ُّ
ل
ُة
 ٍة  بلى  وو

عَة هِة  في حَة مِة
ىْة
َة
رِة  ك

حْة
َة
ِْة  غ  والِة

َخَبْرها، ؤَنْبىا بمٗجى ٩ًون  ؤن ًجوػ ( َمَؿْؿىا) ٢وله: "٢ا٫ خحن
ْ
ـّ  ألّن  ااز جوُػ  الازخباُع، به ٣ًهض ٢ض بالُض اإلا  ٩ًوَن  ؤْن  ٍا

بىا: بمَٗجى
ْ
ل
َ
َ."  

الخٔ بت، ألالٟاّ قغح في ؾُضٍ، ابً ؤن ؤزحرا ٍا ا الٍٛغ وعص ما ٚالبًا   اإلاٟغصاث ًُ
ًا
ها مخخابٗت َٗ َخاُب

َ
. ٌكغخه الظي البِذ في ج

( الخ٠ُٟ مً:) اإلاخىبي ٢ا٫ ٞةطا

ا لىْة  ذَة ًِة  َِة ى جشِةنِة  غحرَة  َِة ّذٌة   َة   الشّةظُمُة  ألساسَة           بُة
 
خ اقي مُة

َة
ى
َة
 امل

ضا: "الخوالي ٖلى مٟغصاجه ؾُضٍ ابً ّٞؿغ اَب،االّغؾُم:اؤَعاَع  َنَغٝ،: َٖ
َ
ْحر مً يغبٌب : ؤط ىاقي. الؿَّن

َ
.   "الّؿمان ؤلابُل : ااإلا

ل مً: )ؤؾض بجي بٌٗ بِذ مٟغصاث جٟؿحر في اإلاغػاقي ٞٗله ما طل٪ اهٓحر ( الٍُو

ال ىا هِة ٍْة ىَة
َة
  ؤخ

ْة
ُْة  بن شَة ُُة  ًُة ذْة هُة  ًَة مَة ىْة

َة
ي         ك لٍة  روِة امِة شٍة  حَة

ْة
ر ٍْة  دَة

مْة حَة مِة  وَة
شَة مْة شَة  َِة

ُغ ...ؤلابل: الَجاِمُل : "ب٣وله
ْ
ز ْغْمَغمُ . ال٨شحُر : االضَّن َٗ ُُٓم  الجُِل : اال َٗ    ".ال

ؽيلة الّباسات ؼشح -ب
ُة
:  امل

  اإلاك٩لت الٗباعاث قغح ٌّٗض 
ًا
  ٖىهغا

ًا
 اَخمامه مً ؤُٖاٍ ا٢ض. اإلاخىبي قٗغ مً ؤق٩ل إلاا ؾُضٍ ابً قغح في ؤؾاؾا

غاح، مً ؾاب٣ُه قإن طل٪ في قإهه ال٨شحر، الصخيء اظهوصٍ
ّ

  ج٩ون  ؤا مٗجى، مً ؤ٦ثر للٗباعة ٩ًون  بإْن  اطل٪ الك
ًا
ال

َ
 ؤمشا٫ مً َمش

ل مً)  :اإلاخىبي بِذ مً ٖباعة قغح في ٢وله طل٪ مشا٫ بإبٗاصٍ، اؤلاإلاام ا٦دكاٞه ال٣اعت  ٖلى ًهٗب الٗغب ( الٍُو

ا
َة
مْة  بر

َة
مْة  ل َُة ضْة جِة

ُة
مٍة  داسَة  ث

ىْة
َة
  ك

ٌة
ة دّة ىَة               مَة

َة
ا ؤحاص

َة
ى

َة
  الل

ُة
ف ىْة

َة
الخ ّة  مً خحرٌة  وَة دِة

 الىُة

 
ُ

ْوٝ
َ
ًَ  زْحرٌب  االخ ْن  ؤي: الُوصّ  م

َ َ
اٝ أل

َ
س

َ
ْحرٌب  ج

َ
شل في ٣٦ولهم اجغَخَم، جوصَّن  ؤِن  لَ٪  ز

َ
ُبوثٌب : )الّؿاثغ اإلا ََ ْحرٌب  َع

َ
ًْ  ز    (.َعَخُموثٌب  ِم

                                                                                                                                                                                                 
1

ستعار، والذي يتَيّمُن بإعارت:ادلنيح . 
ُ
 .ه الفائزبو كونو تثّقلث بو القداح كراىية الّتهمةالقَدح ادل

2
 .ٖٕٗشرح ديوان احلماسة، ص : ادلرزوقي . 
3

 . ٕٚٗشرح مشكل شعر ادلتنيب، ص : ابن سيده . 
4

 .ٕٖٕشرح ديوان احلماسة ،ص :ادلرزوقي  . 
5

 .ٜ٘ٔشرح مشكل شعر ادلتنيب ،ص : ابن سيده . 
6

 .ٕٗ٘شرح ديوان احلماسة ص : ادلرزوقي . 
7

 .ٕٖٗشرح مشكل شعر ادلتنيب ص : ابن سيده . 
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غ بحن قغح في اإلاغػاقي ٢و٫  طل٪ اهٓحر
َ
ل مً:)ال٨ِالبي الخاعر بً ُػٞ ( الٍُو

ا
 
ى

ُة
ه ا وَة

َة
ى بْة عِة

ل   حَة
ُة
اءَة  و

َة
م ُْة   بَة

ً
ة مَة حْة

َة
ا لُالي       ش

َة
ى ِْة اسَة

َة
  ك

ً
اما

َة
ز ا حُة رَة حَة مْة حِة

 وَة

ى"
َ
ًاءَ  ٧لُّب  َما: )ألامشا٫ في ألانمعي خ٩ ُْ ، ب

ٌب
ْخَمت

َ
  َؾْوَصاءَ  ٧لُّب  اال ش

ٌب
ْمَغة

َ
َبهَ  َما ٧ّل  لِـ ااإلاٗجى.  (ج

ْ
يءُ  طلَ٪  قِئا ؤق

َّن
   .الصخ

غى مٗجى مً ؤ٦ثر الواخضة للٗباعة ٧ان ٞةطا   ًغّجر ؤن خاا٫  اعبما اإلاٗاوي، جل٪ ٖلُىا ؾُضٍ ابً َٖ
ًا
 ما ٖلى مجها ااخضا

( البؿُِ مً:) اإلاخىبي ٣ًو٫  ؾواٍ،

 
ْة
ن ىّة لى ََة شٍة  َِة

فَة مّة  ما بَة
َة

ٍُة  ؼ شُة
َة
ىٍ ا         مَة مَة

ّة
  فةه

ُة
ات

َة
ٍ

َة
ل حنِة  ًَة َّة مِة  ال

ُة
ل  والحُة

 
ْ
ما: )ا٢وله: "٢وله قغخه في ؾُضٍ ابً ًوعصُ  بط

ّ
ْحِن  ٣ًٓاُث  ٞةه َٗ م ال

ُ
كاَض ما ٧ّل : ؤي ،(٧الُخل ت في ال٣ُٓت في ٌُ

ّ
اام ٢ل  الضَّن

كاَُض  ما بمجزلت .  ألاْخالم في ٌُ

  بّن : ٢لذ قئذ ابن
َ
كاَضة

ُ
، ٚحُر  ال٣ُٓت في اإلا   ؤّن  ٦ما خ٣ُ٣ُتٍة

َ
َىام في ما ُمكاَضة

َ
  ٦ظل٪ اإلا

ٌب
ت مبالٛت

ّ
٤ ب٣ل َد٣ُّب

َ
. ألاقُاِء  ج

  ألاّا٫ُ  اال٣و٫ُ 
ُ
ُٜ  ؤْؾٙو

َ
يّ  الخُُم بً ٢ِـ ٢و٫  قغح في اإلاغػاقي ؤاعصٍ ما طل٪ امشل  ".اؤْبل ْاسخِ

َ
  :ألا

 
ُة

  وهىد
ً
ُْة  ال امشؤ ظمَة

ُة
ة الذَشَة  ؤ ب  ظَة                   ظُة

ُة
  بال ب ا ؤ

ُة
َا هؽفد اءَة

َة
ى  غِة

 ًْ ت ؤجُغ٥ لم: ؤي( ُٚاَءَا ٦كُٟذ ) خ٣ُ٣ت: "ؤّن  م بَّن   الؿُّب
ًا
َخبَؿت

ْ
 بْل  اج٨ِظًبها، جهض٣ًِها بحن ًترّصصُ  ٩ٞاَن  َؾاِمٗها، ٖلى ُمل

ُذ 
ْ
ابه بها، الؿاّب  ازخالٝ للىاؽ باَن  اظَهها،خّتى اؤْهغُث  ؤْمَغَا ؤبي

َ
هم اطََب ...ٞحها ا٦ِظ ًُ ا: اإلاٗجى ؤّن  بلى بٗ

َ
بٍة  ُعِمَُذ  بط

ُْ َٗ  ٧اَن  ب

 
ًا
ًْ  َمْدُوٍ ٖليَّن  خ٣ّا ي، ٖ سخِ ْٟ هُ  ِبَما هَ ُٟ ْؾَخإِه

َ
٫ُ . َؾْعيٍة  مً ؤ ًُ  األااَّن ْخَؿ

َ
   ".ؤ

  :للبِد العُاقي املّجى ؼشح -ظـ

ِجي   ؾُضٍ ابً ُٖ
ًا
  للبِذ، الّؿُاقي اإلاٗجى ببؿِ ٦شحرا

ًا
البا وعصٍ ٧ان ما ٚا ٌ بٗض ًُ ْٟ  الٛامًت، ألالٟاّ قغح مً ًضٍ ه

( اإلاخ٣اعب مً: ) اإلاخىبي بِذ طل٪ امً. البِذ قغح به ُٞسخخم اإلاك٩لت، االٗباعاث

ًٍة  ّ
َة
و ُْة  وَة ّة

مِة
جَة مْة  ًُة  ُة

َة
ا 

ّة
ز

ُة
ما                           ؼ

َة
َّةد ه مَة

َة
حح   اِة

ُة
ة س  لِة  دِة  الحافِة

اجهم: "ًلي بما ًٟؿٍغ
ّ
  مً: قظ

ّ
ة مجهم، قظ عَّن بن: االّضِ

ّ
ُ٘  الل ْغٕ، في ًجخم ًَّن ُل  ال ِٞ  به ُٞٗجي ُظملت ٩ًوَن  ؤْن  بّما: االَخا

٩ون  ، ها٢تٍة  باِب  مً الّىا٢ت،ٍا ًَ  ؤي َباِػ٫ٍة ض م
ّ
اه

ُ
  ٩ًوَن  ؤِن  ابّما. ُٞه َاءَ  ال الظي اإلا

ًا
ٗجي ظؼءا َُ ْغٕ، بِه  ٞ ًَّن و ال ه ٖىضي َا

ّ
 ؤْظَوُص،أله

                                                                                                                                                                                                 
1

 .ٕٛٛ/ٔرلمع األمثال،:ادليداين . 
2

 .ٕٔٛ/ٕادلرجع نفسو،  . 
3

 .٘٘ٔشرح ديوان احلماسة، ص :ادلرزوقي  . 
4

 .ٕٖٔشرح مشكل شعر ادلتنيب ص : ابن سيده . 
5

 .ٜٗقيس بن اخلطيم الديوان،،ص  . 
6

 .ٙٛشرح ديوان احلماسة، ص :ادلرزوقي  . 
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ِل  َمْوي٘ ُّٟب َد
َ
َبِن  ج

َّن
ه البِذ امٗجى. الل

ّ
َجى ؤه ْىُذ : َٖ َٗ َ

َىتٍة  ٧لَّن  َ ْٗ َ
َُٓمتٍة  َ َٖ  ُ٘ تر٢حن جْجَم ْٟ   َناخِبها، ٖلى اإلاُ

ًا
ًْ  حعّجبا تها، م َٗ  ججخِم٘ ٦ما ِؾ

 
ُ
ٕغ في الضّعة ًّ ُل  ال َٟ ْد

ُ
   ".اإلا

ل مً: )زالض بً ُحْجغ بِذ قغح في اإلاغػاقي نيُ٘ طل٪ اهٓحر ( الٍُو

 
ُة
ق ذِة

َْة ذَة
ُة
َْة  ه مْة مِة  بَة

ُِة  اللحْة ا
ذي للب 

 
م       والى هُة لي وبّمُة

ْة
غ

َة
ّة  ج مٍة

َة
هْة  بز ُّة

ىاكِة  مَة

 :"٢ا٫ خحن
ُ
ت

َ
َض٢ َْ ُ٘ .الّهوث:الضَّن ًْ ُ٘ :االَب

ْ
ُ

َ
ى: ؤي.ال٣

ّ
خول

َ
  طل٪ ه

ًا
َغما

َ
ٍٝة  ٖلى مّىا ٦ ِدَؿا ْٖ   ".جإّثٍة  اُؾوِء  ا

ى للبِذ ٧ان ٞةطا ، ْاَغيٌب  مٗجًا ، مجاػيٌب  اآزَغ  مباقغٌب   الكغح ل٩ُون  مجهما، ٧ّل  بًغاصَ  ؾُضٍ ابً خاا٫  بُٗضٌب
ًا
ُا  مؿخٞو

ل مً: )اإلاخىبي ٢و٫  ٌكغح ؤن طل٪ مشا٫. الويوح قغاٍ ( الٍُو

ًْة  م حِة َة  وَة
هُا صَة   الذّة

ً
ٍال ىِة

َة
  و

ْة
د بَة

ّة
ل
َة
ل

َة
ى         ث

َة
هِة  ِل ىِة

ُْة شَةي  حتى َِة ها ًَة
َة
ك ذْة ا ِـة زبَة  هِة

ًَ  ؤْنَض١ُ  نْض١َ  ال: ؤي: "ًلي بما اِن، م َُ َٗ بُذ  ابه ال
ْ
  جش

ُ
اِن، خ٣ُ٣ت ًْ : ٣ُٞو٫  الُبَر   م

َ
ٝغ ٍُ  َما ؤّن  ِٖلَم  الّضهُا َٖ   ًغا

ًا
اها َُ  مّما َٖ

ٍ لَبض ال ٌؿغُّب ؼا٫َ  ؤْن  ًَ ٣ُبه ًَ ْٗ َُ ُؿوئٍ، ما ٞ ْضَع٥ُ  الّهض١َ  طل٪ ٨ٞإّن  ٌَ
ُ
اِن  اإلا َُ َٗ ِظبٌب  بال

َ
٦."   

اَغي  للمٗجى بُاهه في ظاء ٣ٞض. الكٗغ قغح في ألاؾلوب َظا بلى ؾُضٍ ابً اإلاغػاقي ؾب٤ ا٢ض
ّ
 ٢و٫  في ااإلاجاػي  الٓ

َؾضٍة  بجي بٌٗ
َ
( ال٩امل مً: )ؤ

 
ّة
ًْة  بال

ُة
ًْة  ؤه دِة  مم  مْة

ْة
ل ي َِة جِة

ّة
 ٍة  بلى   فةه

عَة
َة
ًْة  و

دِة  ممْةّة
ْة
ل هِة

شِةٍمُة  حَة
َة
 ه

ًْ  لْم  بْن : ٣ًو٫ُ : "ًلي بما
ُ
ًْ  ؤ٦ ِتِهْم  ممَّن

ْ
َغٞ َغٝ، َٖ

ّ
جي بالك

ّ
َخِمي ٞةه

ْ
ٍٝة  بلى ؤه َغ

َ
مٍة  ق ٍغ

َ
٦  ًْ ِتِهْم  ممَّن

ْ
ه.َظَهل

ّ
ُض  ٦إه ـَ : ًٍغ خباُع  لِ  بَما الٖا

ًىه ِٗضّ
َ
، ح

ًا
ا َُىهُ  ؤا قٞغ ِٞ غ

ْٗ   ح
ًا
َؿبا

َ
ًَّن  و خباَع  ل٨ َغِم  بُدُهو٫ِ  الٖا

َ
ْجِض  اَخْوػِ  َخَهَل، ِظَهتٍة  ؤّي  ٖلى ال٨

َ
هُ  ابْن  اإلا

َ
ًْ  َظِهل   ".َظِهَل  َم

، البِذ مٗجى ًخطر ال٩ي
ًا
هُ  ؤْن  بّض  ال ُمٟغصا

َ
  ًغبُ

ًا
ه، بَما ؤخُاها

َ
ْبل

َ
َىا الظل٪، ٢ ًْ ًَ  عؤ بِضي ؾُضٍ اب ًْ  ُمدااالثٍة  ًُ ، َظا م ٕو  الىَّن

خىّبي ؤّن  مْجها
ُ
ساَب اإلا ل مً: )ب٣وله َمْمُضاِخُه، ؤَخَض  ًُ ( الٍُو

ًَة  بُة
ْة
ل
َة
ُا في وك

ْة
ه   ولىْة  الذّة

ْة
د

َة
خل ا دَة

َة
ًّة      بى   ما فُهِة  وبالج

ْة
ت   دسَة

َة
ُْة  هُف  ثشْةح

٤
ّ
و الّضهُا، في ٢لُب٪: ؤي: "ب٣وله البِذ َظا ٖلى ؾُضٍ ابً ُٞٗل ًَ  َا ٗت م   الّؿِ

ُ
لِذ  لو بدُض

َ
، ِبَىا ُٞه الّضهُا َصز ًّ  ابالِج

ا
َ
ْعَجَؼه

َ
، ؤ ُٕ خه، في اُتْهَىا الغُّبظو َٗ   ِؾ

َ
٠ ُْ ِذ  ٨ٞ َٗ َبَ٪، الّضهُا اِؾ

ْ
ل
َ
٢  

َّن
ال ْذ  َا

َ
ًْ  َيا٢ ِغَا َخْمِلِه  َٖ

َ
ًْ  لِهٛ ِمه َٖ

َ
ٓ ىه. ِٖ ِّ ه، ما ًب

َ
و ٢بل  َا

ل مً) : ٢وله (  الٍُو

غَة  ِْة   ؤلَة
ً
جُبا   عَة

ّة
ًَة  ؤن

َة
ف ْـة ضٌة  وَة جِة

عْة           مُة
ّة
ؤن ىوي وَة

ُة
ى
ُة
ًَة  في ٌ ّالُ ُْة  مَة

َة
ل
ْة
ٍ

َة
 ث

ًَة  
ّة
ؤه بٍة  في وَة

ىْة
َة
سُةنَة  ر

ذْة َـة ما وَة
ُة
ه ِلى          فُى

ّة
كِة  ظاحةِة  مً ؤه

ُْة  ألاسْة ظَة  ؤوْة

                                                           
1

 .ٖٛٔشرح مشكل شعر ادلتنيب، ص :ابن سيده . 
2

 .٘ٔ٘ادلرزوقي شرح ديوان احلماسة، ص  . 
3

 .ٕٕٔشرح مشكل شعر ادلتنيب، ص : ابن سيده . 
4

 ٕٛٚشرح ديوان احلماسة ص :ادلرزوقي . 

5
 .ٔٗشرح مشكل شعر ادلتنيب ص : ابن سيده . 
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ت، بغص بً قملت ؤمّ  ٦جزة ؤبُاث ؤخض بغبُه هٟؿه، الٍُغ٤ اإلاغػاقي ؾل٪ ا٢ض  البجها ٢الذ خحن ٢بله، ظاء ببِذ اإلاى٣ٍغ

ل مً: )ؤصخابه ألخض الشإع ٖلى جدشه ( الٍُو

ا َُة لَة  فَة مْة
َة

شْة  ؼ ِة
مّة

َة
  ؼ

ُة
ل
ْة
م واو ىْة

َة
ل

ْة
ي ال زِة

 
ال   ؤـبد     بِة

َة
ال   ثلبل وَة

ً
اـا فَة   كِة

َة
ال   وَة

َة
ال

ْة
ل  َِة

٤
ّ
ه، البِذ في مىا٢ٍّض  ما ٖلى ًض٫ّ  َظا: "ب٣وله ٖلُه اإلاغػاقي ُٞٗل

َ
ْذ  ٞةّجها  ٢بل َٗ اََبت بلى َعي

َ
 ط٦غْث  بٗضما ابِجها ُمس

ـَ  َواِظ ُىوِجها، ََ
ُ
َصِث  ْ ِو٫َ  اظغَّن

َ
هُ  مْىه، بُمغاِصَا لهُ  ال٣

ْ
ِمحر اؤَمَغج

ْ
ك

ّ
ب في بالد

َ
ل
َ
هم ال٣وِم  َ

ّ
ًْ  ٧ِل ِنَِب  بَم

ُ
غاح به، ؤ

ّ
 َُٞما الّخ٣هحرِ  ااَ

ًْ  لهُ  ُظَٗل  ت ٣ًبل ال ابإْن  خ٣ّه، في ُؾلُاِهه م ًّ وا ابن الض
ُ
ال

َ
ْغضخى اال بها، ٚ ىوا ابْن  مْجهم بال٣َهام ًَ

ّ
ًَ  ُم٨ِ ، ٖلُه الجاِوي م

ًا
 بل ؤًًا

مُّب  ُٗ هم ال٣ومَ  ٌَ
َّن
ه بال٣ْخل، ٧ل

ّ
  ٩ًوُن  ِخُيئظٍة  ٞةه

ًا
هُ  ُمْضِع٧ا

َ
ْبل

ُ
٢ ،  

ًا
ٍُ  اها٢ًِا َغ

ْ
   ِاج

ًا
   ".ناِخِبِه  خ٤ّ  ا٢اِيُا

ت ز٣اٞت مً خهله ما ؾُضٍ ابً ٌؿخسضم اإلاٗاوي بًًاح ؾبُل افي  ٢ا٫ ٞةطا الٗلمُت، الخُاة مُاصًً قتى في امٗٞغ

:  الّضهُا ًه٠ اإلاخىبي

ا هَة
َة
ى

 
ل مَة

َة
ًَة   جي ث

ُّ
ل ٍة  ثمل اِة ا   ظَة هَة

َة
ك اسَة

َة
ي وف اضخِة

َة
  امل

َة
اق شَة ُ ِة  فِة لِة

 ظَة

٤
ّ
َب  آلاحي ٦إّن : ؤي: "ب٣وله ؾُضٍ ابً ٖلُه ٖل

َ
اِوي َؾل َٟ ٦َِغ .ُعاَخهُ  ال

ُ
َخبٍة  مّغ ( َـ110ث)               الَبهغّي  الَخَؿً ؤّن  اط

ْ
  بَم٨

َخبٍة 
ْ
ى،  بَم٨

َ
ْب٨َُ٪؟ ما: له ٣ُٞل َٞب٩ ِخَباِعي : ٣ٞا٫َ  ًُ ْٖ ًْ  ا االِء  م ْبُان ََ هم الّهِ وا،: ٣ًولوَن  ٦إجَّن

ُ
٨م بٗشىا ٢ض اههٞغ

َ
  ،"ؤبضال

ّ
 ؤّن  بال

خىّبي
ُ
، في ُعاَخهُ  جهّوَع  اإلا ًُ  ٚحٍر ْل  لْم  االَخَؿ َٗ ٟ    ".طلَ٪  ًَ

بحر ؤبو ٢ا٫ ابطا
َ
( ال٩امل مً)  :الهظلي ٦

 
ٌة
ؤ ـش  ـبَة مُة ًْة  وَة ّة  مِة لِة

ُة
ـشِة  و ـب 

ُة
ةٍة   غ

َة
م ُْة ادِة               حَة عَة

َة
ف ـةٍة  وَة َّة لِة ـشْة اءٍة  مُة

دَة لِة  وَة مِة ّْة ـ  مُة

ْذ  ألامّ  ؤّن  ااإلاَٗجى: "ب٣وله اإلاغػاقي اّضخه
َ
غٌب  اهي بِه  َخَمل َِ ا

َ
ـَ  َ ت لها لِ ُّ ، ب٣ ٌٍة

ُْ ْخهُ  خ َٗ ًْ  اْؾَخْصَخَبهُ  بِه  صاءَ  اال اَاَي  م

ِجها
ْ
،ألّن  ٣ًَبُل  ٞال بُ

ًا
ًِ  صاءَ  ٖالظا

ْ
ٟاِع١ُ  ال الَبُ هُ  الْم . ًُ ْٗ ْغِي

ُ
هُ  ج ، ؤمُّب

ًا
ال ُْ ؿ٣ُِِه  ؤّن  اهي َٚ

ُ
ى اهي ح

َ
ْغَاي. طل٪ بٗض ُخْبل   جإّبِ ؤمّ  ًٖ اٍُ

ًا
غا

ّ
 ق

  ايٗخه ما: ٢الذ (َـ.١ 80ث)
ًا
ىا

ْ
د ًَ، ْخهُ ؤْع  اال َٗ ، َي

ًا
ال ُْ ، ؤبّخهُ  اال َٚ

ًا
ي عؤًُذ  اال َمِئ٣ا سخِ ْٟ   ِبى

ًا
ُذ  ال٣ض. َصَما

ْ
ِلَمتٍة  لُلِت  في بِه  َخمل

ْ
ْدَذ  ُمٓ

َ
 اج

                                                           
1

(  من اخلفيف:) وىو قوذلا . 
تِخسشًا رَوزْيالَو  َوشاِخ ِخ     إْي  َو ُج  َو ِّن   َوشاِخ شًا  وُج َو  تِخسْيهُجلْي اَوحْي بَوةَو  َوحْي بِخشَو ْي

 .ٔٓٚشرح ديوان احلماسة، ص :ادلرزوقي
2

 .ماَء وجهو، أو ما قصد إليو أو قصَده بثأره: قـُبـَُلو . 
3

 .الثّأرُ : الِوتْـرُ  . 
4

 .ٕٓٚادلرجع  نفسو، ص  . 
5

ْكَتبُ  . 
َ
القاموس : الفَتوزآبادي: ينظر".الكتَّاُب وادلكَتُب واحٌد َغَلطٌ (:" ىـٖٛ٘ت)أّن يف قول اجلوىري ( ىـٚٔٛت)ويرى الفَتوزآبادي.موضع التَّعليم: ادل

 (.كتب)،مادةٕٙٔ/ٔاحمليط، 

6
 .ٕٛٔشرح مشكل شعر ادلتنيب، ص :ابن سيده  . 
7

 .ٖٜ/ ٕديوان اذلذليُت، . 
8

 .  لذي يُوَلُد وقد َسبَـَقْت رِجالُه رأسوُ ا: الَينْتُ  . 



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 135 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ي سخِ
ْ
، َعؤ لى َؾْغطٌب ٍٕة  ؤِبُِه  ٖا ما.ِصْع

ّ
ُض  ابه ٍغ

ُ
الِم  بهظا ج

َ
ه َما آلاِزغ ال٨

ُ
َغُب  ج٣ُول َٗ ًْ  ال   ؤنَّن  م

َ
غؤة

َ
ا اإلا

َ
ْذ  بط ََ ِغ

ْ
ِء،ؤْا  ٖلى ؤ٦

ْ
ْذ  الَوٍ

َ
ئ َِ  اهي ُا

َجَبْذ 
ْ
،ؤه

ٌب
وَعة ُٖ ْ

َغْث  َمظ
َ
٦

ْ
   ".اؤط

َغُح  ؾُضٍ ابً بّن  بل
ْ

ك َِ ٌَ  لَ ِم، ال٣غآِن  بأًاثٍة  ألابُاِث  بٗ ُّب ؤبي ب٣و٫ِ  ًمغُّب  ْٖىضما ٞهو ال٨ٍغ  (الواٞغ مً: )الُ

ًْة  وهمْة  اثِة ٍة  مِة
  َِة

ً
ال   كىْة

ً
حُحا هُة                  صَة

ُة
ح
َة
ًَة  وآف مِة  مِة

هْة
َة
لُمِة  الف  العّة

  ال٣و٫ُ  ٩ًوُن  ٢ض"  :ب٣وله ٌكغخه
ًا
ِاجه، في صخُدا

َ
لُوُح  اال ط

َ
ِل  بلى صّخُخهُ  ج َِ هُ  بِه، الَجا

ّ
ِٝ  ٖلى ًّٓىه ُُُٞٗبه،أله ال

َ
 َو َما ز

لْة : حٗالى ٢ا٫...ِبِه  بىا بَة
ّة
ا هز ىا لمْة  بمَة

ُة
حُى هِة  ًُة مِة

ْة
ل ِّة ا ب

 
مْة  ومل تِة ِة

ْة
إ ه ًَة

ُة
ل   . ثإٍو

ظا غح في ألاؾلوب َا
ّ

ٍُ  الك ُٟل بً ٖامغ ٢و٫  ٖلى ّٖغط ٖىضما اإلاغػاقي ٖىض عؤًىا
ّ
ل مً)               :الُ ( الٍُو

ى
َة

طخ
َة
نِة  في هللاُة  ك

ّْة ٍِة  بَة سِة اِة
َة
ي
َة
ى امل

َة
ت

َة
،        للف ذٍة

ْة
ؼ شُة سَة  ما الهىي  بّن وفي بِة حارِة  ًُة

لمْة  
َة
ي ؤ مِة

َة
ل ّْة

َة
ي ج ِة

ّة
و
َة
ا ؤ

َة
  بر

ُة
ف

ْة
ل ي إلاِة وِة

ادَة
َة
سِة  بلى              ك

ىْة   الجَة
َة
، ال   ؤهلادُة

ُة
 حاثشُة  وألالف

مازل َظا مٗجى  :ب٣وِله ّٞؿٍغ سخى :حٗالى هللا ٢و٫  ًُ َِة   و
ْة
ىا ؤن َُة   ثىشَة

ً
ئا ِْة َة

ى ؼ حرٌة  َو
َة
ى خ سخَة َِة ،و مِة

ُة
  لى

ْة
ىا ؤن بُّ حِة

ُة
  ث

ً
ئا ِْة َة

ىَة  ؼ َُة شٌّر  و
َة

 ؼ

مْة 
ُة
ى

َة
  ". ل

ِٝ  ؾُضٍ،ٖلى ابً ؤن ٦ظل٪،بلى ؤلاقاعة اججضع   زال
ًا
 بش٣اٞخه للبِذ، ال٨لي اإلاٗجى جويُذ في ٌؿخٗحن ما اإلاغػاقي،٦شحرا

  طل٪ ًخطر.  اإلاجا٫ َظا في اجهيُٟه اخخ٩ا٦ه لُو٫  اطل٪ ااإلاى٣ُُت، الٟلؿُٟت
ًا
 مً:) الُُب ؤبي لبِذ قغخه ؤزىاء في ظلُا

( ال٩امل

مُة  ال
ْة
ل هِة  حادَة  الحُة ال بِة هِة  وَة سالِة ال              بمِة ىْة

َة
واسُة  ل

ّة
هِة  ار ِِة ا دَة هِة  وَة الِة

ٍَة
 وصِة

ُم  ٌؿخُُ٘ ال مشله: ؤي:"٢ا٫ خحن
ْ
ه ًهّوعٍ ؤن الُخل

ّ
ُ٘  أله

َ
غجهُ  طل٪،ل٨ّجي مً ؤٞع

ّ
غُث  خحن جظ٦

َّن
ظ٦

َ
هُ  ج َٖ َخُه، َاَصا

َ
ًل

َ
 ٞشُبَذ  اُمَؼا

ْئُذ 
َ
ومُ  ٞإَعاِوي َاِظسخي، في مىه امَخل ٍُ  الىَّن ا ًَّن  . ب

ًا
ْم  ٞةطا

َ
ِجْض  ل   بِه  له ًَ

َّن
ٍغ بال

ّ
ا. لهُ  جظ٦

َ
ظ ٌِ  عؤُي  َا الِؾٟت بٗ َٟ ٍُ  ُٞما ال َغا   ."الّىِاثُم  ًَ
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م الؽشح في اللغة بّلىم اظحّاهحه: َـ :  والحلٍى

 اؾاثل اللٛت ٣ٞه ٢ًاًا ببٌٗ بالخٗل٤ُ، ظضًغة ؤموع  ٖلى جدخوي  ؤجها عؤى التي لؤلبُاث جىااله في ؾُضٍ، ابً ٖجي

  الخاّنت، ااإلاى٣ُُت الٗغايُت الالخٟاجاث بٌٗ له ٧اهذ ٦ما  اإلاغػاقي، قإن طل٪ في قإهه االبالٚت، االهٝغ الىدو
ًا
ىا ِّ  مب

٣ت .  اؾخسضامها في الكاٖغ ٍَغ

تٍة  إلاؿإلتٍة  ٖىاًت مً ؤاالٍ ما طل٪ امً َُ َباٖ
ْ
ا بج ل مً:)اإلاخىبي بِذ ؤزاَع (  الٍُو

ىال
َة
ل ي وَة

ّة
ل ىَة

َة
هِة  ث فعِة

َة
ملَة  ه هِة  حَة لمِة ًِة       حِة

، َِة سكِة
َة
ت ألا ذ  ِة  َة

َة
هاءَة  ال لُة  بِة ا وَة مْة  الحِة

  ،(هاء) ٧لمت باؾخٗماله
ْ
٣ا٫ُ  ال" بط اءَ ) ًُ

َ
 ( ه

ّ
َبإ خّض  في بال

ْ
ء،ا٢ض َؾاءَ  ما ٖىضي: له: ٣ًا٫(. َؾاءَ ) لـ ؤلِاج

َ
ا
َ
ِٕ  م٘ ٩ًوُن  اه  ؤلاجبا

ٌٜب  َُ وظُض  ال ن
ُ
غاِص  خّض  في ج

ْ
ولِهْم  ؤلاٞ

َ
٣٦ : ٍُ

َ
َىإ ،ٞةطا ََ ٍُ ٍُ  اَمَغؤَ َغُصا

ْ
وا ؤٞ

ُ
،: ٢ال ٍُ وا ؤْمَغؤَ

ُ
ي: ا٢ال ِ

ّ
ا آلِجُِه  بو ًَ َضا

َ
ًا بالٛ

َ
ا

َ
ك َٗ    ".اال

، ؤّما
ُ
َبت

َ
ا٢ َٗ

ُ
واَغ مً اهي اإلا

ّ
ت، الٓ ٍٛو

ّ
ًُ  بلحها جُّغ١  ٣ٞض الل ل مً:)اإلاخىّبي لبِذ قغخه مٗغى في ؾُضٍ اب ( الٍُو

هُة  برا
ْة
ث شَة ًَة ا هُة  ظَة

ْة
ح
َة
ي ًَة ا ا بَة  َة

َة
ا  بَة هُة                وَة

ْة
ح
َة
ؼاه حنِة  في وَة حرِة  َِة فِة ا البَة  َة

َة
صا   وَة

ُخُه،مً" ٞـ
ْ
ي ًَ ُه، ؤي الَبْوِن، َبا

ُ
ْضج َٖ َذ  ٞةْن  َبا

ْ
ل
ُ
ْاهُخه) طل٪ ٖلى ًيَبػي: ٢

َ
ه(َبا

ّ
ًَ  ،أله َذ  ٞةْن . الواا م

ْ
َذ  ِقئ

ْ
 ٖلى َظا بّن : ٢ل

٢بت،
َ
ا َٗ

ُ
ُب  امٗىاٍ اإلا

ْ
تٍة  لْٛحرِ  ًاءًا  الواا ٢ل

َّن
ل ِٖ  

َّن
ُب  بال

َ
ل
َ
ِت،اهيَ  َ َّٟن   الِخ

ٌب
ت

َ
ٛ

ُ
  ل

ٌب
ت   ِحَجاِػٍَ

ٌب
ِغٍَبت

َ
٣ولوَن . ٚ ًَ : 

ٌب
اٙ َُّن اٙ في ن و َمَواِز٤، في اِمُاِز٤ نوَّن  َا

، ٣ُُٗوب ُٞه ِٖمل ٢ض ٦شحرٌب ٌَ( )   
ًا
  بابا

ًا
َذ  ابن. ااِؾٗا

ْ
َذ  قئ

ْ
ل
ُ
ه: ٢

ّ
  بُجُهما(:" )ٖبُض ؤُبو خ٩ى الَبْوِن، مَٗجى في َو الظي الَبْحِن  مً به

 َبْونٌب
ه َناخُبه َباَن  ا٢ض ،"َبْحنٌب " ا" َبُٗضٌب 

ُ
ُبوه ِبُِىُه، ًَ َ٪  اٍَ

ُ
ٍُ  َٞدْمل ا ًّ ًْ  زْحرٌب  َظا ٖلى ب ا٢َبت اٖخ٣اِص  م َٗ

ُ
ِت، اإلا ما ألهَّن٪ الِدَجاِػٍَ

ّ
  به

ُ
 لْم  بطا بها جلوط

  ْٖجها جِجْض 
ًا
ِضال ْٗ    ".َم

ه ؤّما
ُ
غابُت، بقاعج ها ؤلٖا

ُ
٤ ؤْن  ٞمشال

ّ
(  البؿُِ مً: ) اإلاخىبي بِذ ٖلى ٌٗل

حُة  ذْة
َة
امل ًِة  وَة جاءِة  ؤبي الب

ُْة ٍُة  الهَة ذُة ىجِة
ُة
ةِة        ث

ُّة
لِة َِة   بالجا

ُة
حن يّة  َِة لِة  العِة

َة
ى

َة
الخ  وَة

هُ  البِِذ  ابٖغاُب : "ب٣وله ْضُح  ٩ًوَن  ؤْن  ؤْاضُخهما: َاْظَهْحِن  ٖلى ْٖىضي ًَخَوظَّن
َ
  اإلا

ًا
ٗا ِٟ  الَعيِّ  ٖحُن )ا                باالْبِخضاِء، ُمْغج

ِل 
َ
ُ

َ
ٍُ  بطا مَضَخهُ :زَبُرٍ،ؤي( االخ َجَض

ْ
لٌب  َعيٌّل  الَجاَلُِت  بظ٦ِغِ  ؤه

َ
ُ

َ
ت)ا.از َُ ل َِ ٤ٌب ( بالَجا ِ

ّ
ل َٗ ٍُ ) بـ ُمَخ ْىِجُض

ُ
ه: ؤْي  ،(ج ٍِ ّوِ

َ
٣

ُ
 ٩ًوَن  ؤْن  ًجوُػ  اال ِبها، ج

ل٣ا َٗ ْضح) بـ ُمَخ
َ
ه(اإلا

ّ
ِت  في ناَع  ٦ظل٪ ٧اَن  بطا ،أله

َ
ْهَضِع، ِنل

َ
ْذ  ا٢ْض  اإلا

َّن
ْىِجُضٍ) بـ بُجُهما َخل

ُ
٤ُ  ال ٞلظل٪ ،(ج

َّن
ُجُوػ .به ًخٗل  ٩ًوَن  ؤْن  اٍَ

ْضُح )
َ
 ( اإلا

ًا
ٗا ِٟ

َ
َبُر  ٢ّضْمَىا، ٦َما باالْبِخَضاِء  ُمغج

َ
ٍُ ) االخ ْىِجُض

ُ
 ( ٖحُن )ا(. ج

ٌب
لت ِٖ ٍُ ) بـ ٞا ْىِجُض

ُ
ِلَ٪  َظا َمْضُح :ؤي ،(ج

َ
َما الَجاَلُِت  بإزَباع اإلا

ّ
 ًمضُّب  به

ِاصَح 
َ
هُ  لهُ  بها اإلا ُُّب هُ  ٖ

ُ
ل
َ
ُ

َ
   ".از
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ُت، بقاعاجه اؤّما ًْ  الّهٞغ ماطِظها ٞم
َ
ًَ  ؤّن  ه ( ال٩امل مً: )اإلاخىبي بِذ قغح في ٣ًو٫  ؾُضٍ اب

شْة  ىِة
ليّة  ؤمْة ابَة  َِة حَة نَة  سَة ىدِة

  حُة
ً
ة شّة

َة
شْة            ر

ُة
اهٍ ةٍة  بليّة  وَة مَة   ال بشَةحْة

ُة
شَةق

ْة
 ؤغ

 ) ا٢ا٫"
ًا
و( زَغة ٗجي َا خاَب، ٌَ خاَب  ألّن  السَّن ُ٘  السَّن ، ظْم ٍ٘ة  ا٧لُّب  َ َخاَبتٍة ـَ  ظْم ٍِ  ابحَن  بَِىهُ  لِ   ااِخِض

ّ
هاُء، بال

َ
َ٪  ال

َ
ل
َ
هُ  ٞ

َ
 جإهِش

، ٍُ ٦حَر
ْ
ظ

َ
هُ  اج َٗ ٍُ  اَظْم َغاَص

ْ
  اَااِضرٌب .  "ابٞ

ُ
ًُ  ٖىاًت ِٜ  بَخْد٤ُِ٣  ؾُضٍ اب ُت، الّهُ ٞغ ِِ  الهَّن ِت  اَيْب ُّ .  األاْاَػِان ألابي

ما الَبالِغي، الجاهُب  ؤّما
ّ
ٍُ  ٞةه

َ
ا ًَ ٗغ الّٟجي الّخٟؿحر ا٢ْخ

ّ
 " للك

ْ
ـَ  بط ِْ ِجي ل

ْ
ٛ ْغءَ  ٌُ

َ
ًَ  اإلا غِح  م

َّن
ِخَهاعِ  الك

ْ
اع في َما ٖلى الا٢ َٗ

ْ
ًْ  ألاق  م

تٍة 
َ
ٛ

ُ
، ل ْدوٍة

َ
ما اه

ّ
ِىُِه  ابه

ْ
ٛ ـَ  ؤِن  ٌُ مَّن

َ
َخل َم  ًَ َُ   ال٣ِ

َ
ت َُ ُن  التي الّٟى ّوِ

َ
ل
ُ
  ج

َ
ت َٗ غِ  َنْى ِٖ ا

ّ
  الك

ًا
َض  ِخُىا ْٗ َغ  َب

َ
ًُ  ؤْالى ا٢ض  .آز  الجاهب َظا ؾُضٍ اب

 
ًا
  اَخماما

ًا
ًْ . ٦بحرا ماطظِه  ِٞم

َ
هُ  ه

ُ
اٞ

َ
ِدك

ْ
ُِب٣ُُِت،ا٦ ًَ  لُهوَعةٍة  الخَّن َوعِ  م ت الهُّب َُ َبُاِه

َ
( ال٩امل مً: )اإلاخىبي ٢و٫  في ال

 
ْة

حد
َة
ال فَة

َة
ث شُة  وَة مَة

َة
ُاهِة  ر هُة  العّة

ُة
ل ُْة

َة
خ             وَة

ْة
ت ؤوَة   ا وَة

َة
ها بل

ُة
ىك ُُة  ظُة سُة

ْة
ألار  وَة

َمُغ : "٢ا٫ خحن
َ
ٍِ  ز

َ
ُا ُض  الّؿِ

َ
٣ َباتها،ا٢ُل ُٖ

ُ
ظ والّصِخُُذ،اَظَٗل :ُٖ ها،َا

ُ
َمَغ  ؤََغاٞ

َّن
ا الش

َ
، ال إلِا

ٌب
ْىِمي،اؾخٗاعة ًُ  ًُ  ؤّن  طل٪ اُخْؿ

،
َ
َمَغة

َّن
َما الش

ّ
ِٝ  في ج٩وُن  به َغ

َ
ِوص َ ُٗ    ."ال

ي الجاهب ؾُضٍ ابً ؤُٖى ٦ما ِغاضخِ َٗ طُر  الكغح، مً خ٣ّه ال  :اإلاخىبي ٢و٫  في ال٣اُٞت إلاؿإلت مىا٢كخه زال٫ مً طل٪ ًخَّن

(  ال٩امل مً)

اةِة  ؤها
َة

ؼ ا بالىُة
َة
ًَة  بر

ُة
ث شْة

َة
ه

َة
هُة  ر بَة

ْة
ؼ

َة
جي             ؤ

ْة
إ
َة
ي ث ذَة

 
ُُة  الى زا ًَة  وٍُة

ْة
ى ٍُة  َِة شَة

ْة
ى

َة
ح
َة
 ف

ت: "٣ٞا٫ َٗ ، اال٣ُِ
ٌب
ت ُّ ، ج٩وُن  اال عاث

ًا
ت ُّ ض ألّن  َاث ْٗ   البِِذ  َظا َب

ًا
ٍُ  بِخا ْهٍغ) آِزُغ

َ
٥ٌب  بْيَماعٍة  َاءُ  ٞهظٍ ،(ه اءُ  َما ُمَخَدِغّ ها،َا

َ
ْبل

َ
٢ 

َخَدّغ٥ُِ  ؤلاْيَماعِ 
َ
َها َما اإلا

َ
ْبل

َ
  ج٩وُن  ال ٢

ّ
ُّب ؤَبا" ؤّن  ٖىضي االظي...َعِاٍا   ٧اَن " الُ

ًا
ال َِ َوافي بهىاِٖت  ظا

َ
  ٞةّجها ال٣

ٌب
  ِمْهَىت

ٌب
ْعِجُؼ  َص٣ُ٢ت  ْٖجها ٌَ

ٗغاءُ 
ُّب

وَن  الك
ُ
لُ

ْ
ٛ لَّن . ٞحها اََ

َ
ْم،ا٢ َٗ َ

ًْ  و ها َم
ُ
ٞغ ْٗ ٌ  ًَ ّحن م   الّىدٍو

َّن
  بمامْحهما،" ، الَخَؿً اؤبا الخلُل بال

ًا
ما ا٢لُال َُ َض ْٗ   ".َب

، اوكحر
ًا
 مً. اإلاخىبي قٗغ مً ؤق٩ل ما قغح في الَجض٫ ٖلى ا٢ضعجه اإلاْى٣ُُت بش٣اٞخه اؾخٗان ٢ض ؾُضٍ ابً ؤن بلى ؤزحرا

( اإلايؿغح مً: )اإلاخىبي بِذ في ظاء ما ٖلى حٗل٣ُهُ  طل٪

شَة 
ّة
ا، ؤر ، وفي ف  َة ًذِة ذِة

ا الحَة ش   ومَة
ّة
، في ؤر هِة هِة

حْة ا وَة ََة ذُة
 
ى هَة  مُة

َغ "
َّن
يء في ؤز

ّ
اَصَع : الصخ

َ
  ُٞه ٚ

ًا
  الّخإزحُر  ٩ًوُن  اال. ؤزغا

ّ
غ، في بال َِ ُغ : ٣٦ولَ٪  الَجَوا

َّن
ُغ  ؤز

َ
ُ

َ
، في اإلا ِِ   الَخاِث

ُّب
٠

ُ
َغ  في االخ

ّ
 ألاْعِى،اؤز

َغُى 
َ
َغِى  في طل٪ ٩ًوُن  ِظْؿِمِه،اال في اإلا َٗ َؿَم  ا٢ض.ال

َ
د
ْ
غ: )٢وله ا٢

ّ
  ،(الَخضًِض  افي ٞحها ؤز

ًا
،ؤّما ظْوَغا

ًا
غيا َٖ  ٞالَخضًُض، الجْوَُغ  ا

ٌٜب  ُٞه ٞالّخإزحُر  ،ألجها( ٞحها: )٢وِله في الهاءُ  اؤّما. َؾاِج َغىٌب َٗ ٞ  
ٌب
ت ًَ ًِ  ٦ىا غْبت ٖ ًّ   ِبي ًالَُذ : )٢وله في التي ال

ًا
ِجَُذ  َيْغَبت

ُ
َها ؤ

َ
ما(. ل

ّ
 لْم  ابه

                                                           
1

 ٔٗ-ٓٗادلرجع نفسو، ص  . 

2
 . ٖٕٗمنهج التربيزي يف شروحو، ص: فخر الدين قباوة . 
3

 .ٕٖٓشرح مشكل شعر ادلتنيب ص :ابن سيده . 
4

ومها من الكتب اليت اعتمدىا ابن سيده يف تأليف " القوايف"و " معاين القرآن"صاحب كتايب ( ىـٕ٘ٔت )إّن أبَا احلسن ادلقصود ىنا ىو األخفش األوسط، . 
و ٕٙٗ/ٔمعاين القرآن،:واألخفش األوسط، سعيد بن مسعدة ٖٕ٘و ٛٗ/ ٔاحملكم واحمليط األعظم،: ابن سيده، أبو احلسن علي :يبينظر على الًتت. زُلكمو

 .ٓٓٔالقوايف ،ص
5

 .ٕٚٔ -ٕٕٔشرح مشكل شعر ادلتنيب، ص :ابن سيده . 
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ِصّر  َغِى،ألّن  في الّخإزحُر  ًَ َٗ اءٌب  الّخإزحَر  ال
َ
ِغ،األازُغ  بْب٣

َ
ْحُن  لؤلز َٗ ،اال ْحنٌب   ال٩ًوُن  َٖ

ّ
ْحنٍة  في بال له َٖ

ْ
ِجي. ِمش ْٖ ْحِن  ؤ َٗ   الَجْوََغ  بال

ْ
ْدَمُل  ال بط ًُ 

ُغ  ََ   الَجْو
ّ
غٍة  بال

ََ َغُى  اؤّما. َظْو َٗ ـَ  ال ِْ ْحنٍة  ٞل َٗ   ٩ُٞوُن  ب
ًا
ْحنٍة  خاِمال َٗ َغ  ل

َ
ا. آز

َ
ه ٞةط

ُ
َغ ) ٢ول

ّ
 ( ٞحها ؤز

ٌب
بئل، امجاػٌب  اؾخٗاعة هُ  ٍٚغ

ّ
َم  ٦إه ََّن  جو

 
َ
غَبت ًْ ّ

 َعيْ  ال
ًا
، ْٖىضي َو بْل . ها ُٜ ه ؤْبلَ

ّ
ا أله

َ
َىهُ  بط

َ
َغِى  في الّخإزحُر  ؤْم٨ َٗ غِ  في لهُ  ٧اَن  ال ََ ، الَجْو ًُ َ

هُ  ؤْم٨ َ٘  ل٨ىَّن ، ٢ْو٫ٌب  طل٪ م ِغيٌّل ْٗ ِجي ِق ْٖ هُ  ؤ
ّ
 ؤه

ـَ  ِْ تٍة  لَ
َ
٣ ُِ   ".بَد٣

ت مً ؾُضٍ ابً به ًخمّخ٘ ما مضى ًٓهغ ألهه َوله ٖلى الخٗل٤ُ َظا ه٣ل آزغُث  ا٢ض  امً ا٢ًاًاٍ، باإلاى٤ُ ااؾٗت مٗٞغ
ذ االجضا٫ الدجاط ٖلى ٞاث٣ت ٢ضعة

ّ
ٜ َظا في ججل غ، الٗغى إلاؿإلت االخ٣ؿُم الخَٟغ ىا خّتى االجَو

ّ
م، ؤا مى٤ُُ ؤمام ل٨إه

ّ
 مخ٩ل

ي: "بىٟؿه مكُضا ٖىه عاي ما مهضا١ َظا في ا٦إّن  للكٗغ ها٢ض لٛوي  ؤمام الِـ
ّ
لٛت ٖلَم  ؤظُض  بو

ّ
اجعي، ؤ٢لُّب  ال ًَ َؿُغ  ب ٌْ  اؤ

ا ؤيُٟخه بطا نىاجعي
َ
ا إلِا

َ
ًْ  به ؤه م م

ْ
ت، الٗغاى،ازّٟي  اخوشخيّ  الّىدو، خ٤ُ٣ ٖل ُّ غ ال٣اٞ  في االّىٓغ اإلاى٣ُُت، ألاق٩ا٫ اجهٍو

ت الٗلوم ؾاثغ ُّ    ".الجضل

 

: خاثمة

  َو الؿاب٣ت،ما مواػهاجىا في ٦خب مً ٖلُه ّٖولىا ما بّن 
ّ
 اي٘ في  ؾُضٍ ابً اٖخمضَا التي اإلاهاصع ٌُٞ  مً ٌُٚ بال

بي االٟخذ  -ُٞه" اإلاخىّبي قٗغ مك٩ل قغح" مهىٟه  ظاء ما بٌٗ وكغ بلى ٖمض ؤهه ٠ُ٦ اعؤًىا. -ؤَّمها اإلاخىبي مك٨الث ٖلى الَو
ض ؤن صان  ٦خابه في ظجي ابً قغاح مً   ، الٛالب في ٖلحها ًٍؼ

ّ
غ١  م٘ جخالءم ظضًضة مٗلوماث بياٞت ُٞه عآٍ ما بال

ّ
 في اجبٗها التي الُ

  ، قغخه
ًا
  هاؾبا

ًا
  بيؿبت التزامه ٖضم في ٧ان ابْن  ، ؤمحن ٖلمي مىهج مً به التزم بما وكُض ًجٗلىا الظي ألامغ ظجي، ابً بلى مجها ٢ضعا

ا الكغاح بٌٗ بى٣ل عؤًىاٍ ا٢ض. اإلاىهج بظل٪ التزامه م٣ضاع مً الاهخ٣ام بلى ًضٞٗىا  ما مجها ال٨شحر با بًٗها  اجىاا٫  بدظاٞحَر
 بٌٗ اؾخيخاط ًٞل له االخٗل٦،٤ُما ااإلاىا٢كت ؤلاياٞت اببٌٗ الٗباعة احُٛحر ابالخسلُو االخإزحر، بالخ٣ضًم آلازغ بًٗها

ما التي االكغاح ألابواب
ّ
بي الٟخذ"في نضى لها هجض ٢ل تها ٌؿّهل ؤزغ بزغاظا آلازغ بًٗها ابزغاط" الَو  ٖجها اال٨ك٠ مٗٞغ

كحر  ابً مهى٠ ببن الازخالٝ ٞإحى اللٛوي، ؾاٖضٍ ٢ّوة ٖلى بها ص٫ّ  اؾخُغاصاث مً طل٪ ٌؿخدب٘ م٘ اؾخسضاماتها، موي٘ بلى َا
بي الٟخذ ا ؾُضٍ ٗؼي  بدُض الخ٣اعب مً الَو  ابً اٖخمضَا التي الكغح ؤُؾـ مً ؾُضٍ ابً ٖلُه اٖخمض ما بلى الخ٣اعب َظا ٌُ

مئىان ٩ٞان اإلاخىّبي ٖانغ ٧وهه مهّىٟه في ظّجي مئىان بلى  مضٖاة ٖىه قٍٗغ عااًت بلى الَا لى. الَا م ٖا  ابً عؤًىا طل٪، مً الٚغ
 ؤا الجملت في اظوصَا مٗجى ابحن طاتها، في ال٩لمت مٗجى بحن الٟهل إلابضؤ اؾدُٗابه في جخمشل طاجُت إلاؿت طل٪ ٧ل ٖلى ًًٟي ؾُضٍ
ت الؿُا٢اث يمً  اخضاث بلى بؿُِ مباقغ بك٩ل حٗؼى  ؤن ًم٨ً التي اإلاضلوالث، حُٗي التي الؿُا٢اث َظٍ اإلاسخلٟت، اللٍٛو

اع ٖلى مداٞٓخه في ؾُضٍ ابً ؤن ٦ما. ااؾخمغاعا خغ٦ت بٌٗ، بلى بًٗها مًموم اخضاث ؤا مُٗىت  الكٗغي  للكغح الٗام ؤلَا
 امداالت اجغا٦ُبه، الكٗغ مٗاوي في الٛوم ٖلى ج٣وم م٣ٗضة ٖملُت الكٗغي  الكغح ؤّن  ؤلاصعا٥، جمام ًضع٥ ٧ان الخ٣لُضي،

بت بإلٟاّ ؾاجٛت ؾهلت اإلاخل٣ي للجمهوع  بزغاظها اللها مضلوالتها ًضع٥ ٢ٍغ  ٖمال الكغح ؤنبذ ٖىضما زانت اإلاسخلٟت، ْا

 
ًا
ً قغاح نىٗت به ًغاص م٣هوصا ُت ز٣اٞخه مً ًخسظ ؾُضٍ ابً عؤًىا اطا٥، لهظا. ال٣ضًم قٗغها ٖبا٢غة لضااٍا  اؾُلت اإلاوؾٖو

                                                           
1

 .ٜٕ-ٕٛادلرجع نفسو، ص  . 
2

 .ٕٔ/ ٔ( ادلقدمة)احملكم،:ابن سيده . 
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ت، ُّ اث بظل٪ مدّضصا االكٗغي، اإلاعجمي: بك٣حها الضاللت ٖالم بلى ًىٟظ ؤن زاللها مً اؾخُإ ٖلم  اللٛوي  الاؾخسضام مؿخٍو
٤ االكٗغي  .    ااإلاى٤ُ اللٛت م٣ُاسخي ٞا

ب٘ ٢ض ؾُضٍ ابً ؤّن  َىا بالظ٦غ االجضًغ
ّ
 الاججاٍ زمغاث مً زمغة ؤمٍغ خ٣ُ٣ت في ٧ان الكٗغي، االكغح ، في مىهجا اج

ت، اإلاعجمُت، الضالالث جويُذ في اللٛوي   ما هدو ٖلى اإلاهّىٟحن، مً ؾب٣ه مً ظهوص زالنت هي مٟاجُذ لظل٪ مخوّؾال االكٍٗغ

.  الؿاب٣ت مواػهاجىا في ؤاضخىا

 :واملشاحْ املفادس

م اللشآن . الىٍش

: مؿٗضة بً ؾُٗض ألااؾِ، ألازٟل-

اث ٖؼة ،جد٤ُ٣ ال٣وافي*  ت خؿً،مُبٖو . م1970 ال٣ضًم،صمك٤، الترار بخُاء مضًٍغ

ذ، ،3ٍ ٞاعؽ، ٞاًؼ ال٣غآن،جد٤ُ٣ مٗاوي* . م1981 ال٩ٍو

بي الٟخذ: ٖشمان الٟخذ ،ؤبو ظجي ابً- ت ُٚاى،صاع مدؿً ،جد٤ُ٣ مك٨الث ٖلى الَو . م1973بٛضاص، ، للُباٖت الخٍغ

 للُباٖت بحراث االيكغ،صاع للُباٖت ناصع هجم،صاع ًوؾ٠ مدمض اقغح الضًوان،جد٤ُ٣:  ؤاؽ حجغ، ابً-
. م1960االيكغ،بحراث،

 م1967 بحراث، ناصع، صاع ، ألاؾض الضًً هانغ الضًوان،جد٤ُ٣: ٢ِـ الخُُم، ابً -

ُاث: ؤخمض الضًً قمـ الٗباؽ ؤبو زل٩ان، ابً - ُان،جد٤ُ٣ ٞا .  بحراث ناصع، الضًً،صاع مدحي مدمض ألٖا

ب٘ زحر،وسخ ابً ٞهغؾت: مدمض ب٨غ ؤبو ؤلاقبُلي، زحر ابً- ضن ٢ضاٍع ٞغوك٨ت ألاؾ٩وعٍا٫ ؤنل ٖلى ام٣ابلت َا  عباعة ازلُان ٍػ

،ميكوعاث ٍو . م1963 ال٣اَغة، الخاهجي، ماؾؿت بٛضاص، اإلاشجى الخجاعي،بحراث،م٨خبت اإلا٨خب َٚغ

:  ٖلي الخؿً ؤبو ؾُضٍ، ابً-

. م1975اإلاإمون،صمك٤، الضاًت،صاع عيوان مدمض جد٤ُ٣ اإلاخىبي، قٗغ مك٩ل قغح *

ٓم، ااإلادُِ اإلاد٨م*   البابي مهُٟى امُبٗت م٨خبت قغ٦ت1ههاع،ٍ اخؿحن الؿ٣ا مهُٟى جد٤ُ٣ ألٖا

. م1958الخلبي،مهغ،

ُٟل، ابً-
ّ
 للُباٖت بحراث سٗلب،صاع ًدحى بً ؤخمض الٗباؽ ؤبي ألاهباعي،ًٖ ال٣اؾم ب٨غ ؤبي الضًوان،عااًت: ٖامغ الُ

. م1959 االيكغ،بحراث، للُباٖت ناصع االيكغ،صاع

 اؤلاعقاص الش٣اٞت اػاعة اإلالوحي،مُاب٘ اإلاٗحن ٖبض جد٤ُ٣ الؿ٨ُذ، ابً ب خا١ بً ٣ٌٗوب قغح الضًوان،: ٖغاة الوعص، ابً -
اث ال٣ومي، ت مُبٖو . ال٣ضًم،صمك٤،صث الترار بخُاء مضًٍغ

. م1965ال٣اَغة، االيكغ، للُباٖت ال٣ومُت ال٨خب،صاع صاع َبٗت ًٖ مهوعة الهظلُحن،وسخت صًوان-
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ي - اة بُٛت الغخمً ٖبض بً الضًً ظال٫:الؿَُو حن َب٣اث في الٖو  اإلا٨خبت ببغاَُم، الًٟل ؤبو مدمض جد٤ُ٣ ، االىداة اللٍٛو
ت، (.  صث) بحراث، نُضا، الٗهٍغ

لوان،ٍ خُاة ألامم،جد٤ُ٣ َب٣اث: ؤخمض بً ال٣اؾم ،ؤبو ألاهضلسخي ناٖض -  بحراث، االيكغ، للُباٖت الُلُٗت ،صاع1بٖو

 . م1985

. بحراث الجُل، ،صاع اإلادُِ، ال٣اموؽ:الٟحراػآباصي-

ؼ ٖبض الجغظاوي، ال٣اضخي - لي ببغاَُم الًٟل ؤبو مدمض ازهومه،جد٤ُ٣ اإلاخىبي بحن الوؾاَت:الٍٗؼ  البجااي،صاع مدمض ٖا
. م1945ال٣اَغة، الٗغبُت، ال٨خب بخُاء

ؼي  مىهج: الضًً ٞسغ ٢بااة، - سُت اال٣ُمت قغاخه في الخبًر . م1974خلب، الٗغبُت، للمًٟلُاث،اإلا٨خبت الخاٍع

 ال٨خب صاع مُبٗت ببغاَُم، الًٟل ؤبو مدمض الىداة،جد٤ُ٣ ؤهباٍ ٖلى الغااة بهباٍ:الخؿً ؤبي بً الضًً ال٣ُٟي،ظما٫-

ت،  .م1952ال٣اَغة، اإلاهٍغ

 مك٤، م1985 بحراث، ،2ٍ الضاًت، عيوان مدمض جد٤ُ٣ ال٨الم، نىٗت بخ٩ام: الٟٛوع  ٖبض بً مدمض ال٣اؾم ال٨العي،ؤبو-
. بحراث،صث

بض ؤمحن ؤخمض ،وكغ الخماؾت صًوان قغح: الخؿً بً مدمض بً اإلاغػاقي،ؤخمض -  الخإل٠ُ لجىت َاعان،م٨خبت مدمض الؿالم ٖا
. م1953 -1951 ال٣اَغة، االيكغ، االترظمت

. صث الىهغ، الخمُض،صاع ٖبض الضًً مدحي ألامشا٫،جد٤ُ٣ مجم٘:مدمض بً ؤخمض الًٟل ؤبو اإلاُضاوي،-

م ٖبض الىُٗمي، - ٣اٞت اػاعة ميكوعاث اللٛت، في اظهوصٍ آزاٍع ؾُضٍ ابً: مدمض قضًض ال٨ٍغ
ّ
الم،صاع الش ت اؤلٖا  الخغٍّ

باٖت،بٛضاص،
ّ
  . م1984للُ

ه ٖبض ابً الخموي، ًا٢وث-
ّ
. اإلاإمون  ألاصباء،الُبٗتألازحرة،صاع معجم: الل
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للؽاِش اللُبي محمذ الؽلىامي  "سظالة بلى ألاوفاٌ"الحىاؿ الترازي الحخالفي في كفُذة 
ة ـ لُبُا ، امحمذ لُاء الذًً فىُخشة ـفاء.د حامّة مفشاثة والجامّة ألاظمٍش

 

 

 :  البحث ملخق

٠ ٟا٫ بلى عؾالت" ٢هُضجه في الكلُامي مدمض اإلاٗانغ اللُبي الكاٖغ ًْو  بلى ُٞه ٌٗمض جسالٟي هدو ٖلى التراسي الخىام" ألَا

ت الضاللت ٢لب .   اإلاخل٣ي لضى الخو٢٘ ا٦ؿغ الضَكت جسل٤ االُٛاب، الخًوع  بحن ظضلُت ٖال٢ت لخل٤ اه٣ًها، اإلادْٟو

 

:   اإلاٟخاخُت ال٩لماث

٠ُ/  الترار/  الىصخي الخٟاٖل/  التراسي الخىام .  جسالُٟا التراسي الىو جْو

 اإلاظابت ااإلاٟاَُم االخٗابحر الىهوم مً لجملت اؾدُٗابه بٗض ًإحي لىهه الكاٖغ ٞةهخاط مٗا، اجل٤ بهخاط آلُت الخىام ٌٗض      
ت طا٦غجه في   لخاحي اجخماػط ٖال٢اجـها ٞخخ٣اَ٘ بـها، اجإزٍغ الكٍٗغ

ًا
  ؤ٦ال

ًا
 َظٍ في ًماعؽ ٞالكاٖغ ظضًضة، ههُت مؿاخت في ظضًضا

 ٌُٗض زم حهضمها الىهوم، مً لٗضص مخل٣ُا ال٩اجب ٩ًون  ألاالى اإلاغخلت ٟٞي" هٟؿه، الو٢ذ في اؤلاهخاط الخل٣ي خالت اإلاؿاخت

  ال٣اعت  ٩ًون  ال٣غاءة مغخلت افي بهخاط،/جل٤ ًضةظض ب٨ُُٟت بىاءَا
ًا
٨دك٠ الىو حهضم بط مىخجا  طا٦غجه جمضٍ ما خؿب ؤنولـه ٍا

.  " بهخاط/جل٤ اب٨ُُٟت ظضًض مً بىاثه بةٖاصة ٣ًوم زم بظل٪،

 التراسي الىو َبُٗت: ال٣اعت  طًَ في متزامىخحن عئٍخحن اهبشا١ جٟترى الخايغ الىو صازل التراسي الخىام صعاؾت َبُٗت بن       
بُٗت امغامُه، ؾُا٢ه   امغامُه ؾُا٢ه آلاوي الىو َا

ًا
 اإلاخ٩امل الىٓغي  الخإؾِـ البدشُت الوع٢ت َظٍ َضٝ مً الِـ ، ؤًًا

 التي الضعاؾاث ال٨ثرة ؤاال، قٗغي  لىموطط الخُب٣ُي الخإؾِـ ٖلى ج٣وم التي الى٣ضًت لُبُٗتها هٓغا( الخىام) لـمٟهوم ااإلاخبدغ

سه ؤبٗاصٍ بكغح اَخمذ ت اجاٍع .   زاهُا اجُب٣ُا هٍٓغ

ؿدُٟا ظولُا ناٚذ ا٢ض        ٩ٞل بُجها، ألاؾلوبُت ألاهٓمت اجٟاٖل الىهوم بحن اإلاخباصلت الٗال٢اث بلى لئلقاعة اإلاهُلر ٦َغ

ل ؤا امخهام" َو لضحها هو غة جدٍو  ؤصمجذ التي الا٢خباؾاث مً زانت ٞؿُٟؿاثُت جغ٦ُبت حك٩ل "ألازغى  الىهوم مً لٞو

                                                           
 . ٕٛعبد العزيز ادلقاٌف ، جامعة صنعاء، اليمن ، ص .د: ، إشراف"سلطوط"سالمي ، التناص يف شعر عبد اهلل الربدوين ، أطروحة دكتوراه زلمد مسعد سعيد  -ٔ
لتنظَت عبدالعاطي كيوان منهج التناص مدخل يف ا.ومابعدىا، ود. م  ٕٓٓٓ،  ٕأزتد الزغيب، التناص نظريا وتطبيقا، مؤسسة عمون، األردن ، ط: للمزيد  -ٕ

وصربي حافظ، التناص . م  ٜٜٜٔ، ٙٛودرس يف التطبيق ، وفاطمة قنديل، التناص يف شعر السبعينيات كتابات نقدية، اذليئة العامة لقصور الثقافة، ع
 .م ٜٗٛٔ،  ٗوإشاريات العمل األديب ، رللة ألف، ع

  ٛٚم ، ص  ٜٜٔٔ،  ٔبيضاء ادلغرب ، طفريد زاىي، دار توبقال، الدار ال: جوليا كريستيفا ، علم النص ، تررتة -ٖ
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اث٠ اله ٖلحهما، مخٗاٝع قٗغي  امًمون  ق٩ل طاث ٦المُت مضاهت الىو ٧ان ابطا مخٗضصة، بألُاث ُٞه  ًم٨ً ٞال ، مخٗضصة ْا
 ٚحر مً اجخٗاعى مخٗضصة ٦خاباث ُٞه جخماػط ألابٗاص، مخٗضص ًٞاء" َو بل ٖابغة، مٗان لخولُض لل٩لماث عن٠ مجغص ٩ًون  ؤن

 خًوع  ٞةن الهظا ؛ "مخٗضصة ز٣اُٞت مىاب٘ مً جىدضع الا٢خباؾاث مً وؿُج الىو: ؤنالت ٚحٍر مً ؤ٦ثر َو ما ٞحها ٩ًون  ؤن
٠ُ آٞا١ بلى الاؾخدًاع خضاص ًخجااػ  مسخلٟت، ز٣اُٞت مىاب٘ ًٖ الهاصعة الؿاب٣ت الىهوم  ظؿض م٘ االاهههاع الخْو

ت، الخجغبت ؼلخه، الىو زهونُت بطابت في لِؿهم الكٍٗغ خجؿض ٖا  الجضًض الىو لُخدو٫  مباقغ، ٚحر ؤا مباقغ بٍُغ٤ ُٞه ٍا
 االجماعي الٟغصي االالاعي الوعي مً آجُت ههوم حٗال٤ هدُجت ألهه ٖالث٣ه؛ في امدكاب٪ مخٗضص بل ال٣ُمت زىاثُت ٞؿُٟؿاء بلى
ظٍ اإلاازل، الىو م٘  الخٟي ؤا الواضر للخواع اجدبٗه لل٣اعت  الؿاب٣ت ال٣غاءاث امً االخض٤ُ٢ بالخبرة بال حٗٝغ ال الىهوم َا

ه ؤ٢وا٫ م٘ الكاٖغ ؤ٢امه الظي  الضاللت ؤخاصي خُيئظ ٩ًون  الخُاب ٞةن مىٟغصا الكاٖغ نوث ٖال ٞةطا ؾاب٣ُه، ؤا مٗانٍغ

. االضالالث ألازُلت بحن اجؼااط ألاػمىت جظًب التي باإلاٗاوي ػازغا ، ال٣ُمت مخٗضص الخُاب ٩ُٞون  ألانواث حٗضصث بطا ؤما اال٣ُمت،

ل مً هٕو" الخىام اصعاؾت        ت الىا٢ض ال٣اعت  ُٞه ًخدغ٥ الظي الًٟاء َو ؤا الىو، جإٍا   اجل٣اثُت، بدٍغ
ًا
 مظزوعٍ ٖلى مٗخمضا

 ج٩وهذ ٢ض اإلابضٕ ز٣اٞت بن بط قٟغاجه، ٞ٪ بلى انوال ق٩لخه، التي ألاالى ٖىانٍغ بلى الىو بةعظإ اطل٪ االش٣اٞاث، اإلاٗاٝع مً

ت ز٣اُٞت خهُلت الىو بن)...(  مسخلٟت صعاب ٖبر  الى٣اص بٌٗ بن بل ، "٧لها خُاجه ٖبر بل ببضاٖه، ٖبر ألاصًب لغخلت اخًاٍع
 احكب٘ ال٩اجب بـها جإزغ ٖلُه ؾاب٣ت ٖلُا بإهماٍ ٖال٢خه يوء في للىو هىٓغ ألهىا الخىام؛ ْاَغة زاعط الًضع٥ الىو ؤن ًغى 
م٨ً الالخ٤، الىو ٖلى الؿاب٤ الىو ؾلُت مضى جدضًض ًـم٨ً ابا٦دكاٞها بـها،  الخايغ الىو مً الىهوم َظٍ ج٣ٍغب ٍا

ظا ، ظضًضة صالالث بىاٍ بٌٗ بُٖاء ؤا مٗاعيخه ؤا بمدا٧اجه اطل٪ اإلاًموهُت ؤا الك٩لُت البيُت زال٫ مً  خخمُت ٖلى ًض٫ َا
ه اإلابضٕ اوؿُا١ ت لل٣ُم ازًٖو ت ال٨ٍٟغ  في ًيكإ ال ٞهو اإلا٣غاء هُا١ في ًضزل الظي طل٪ ؤا بلُه ًيخمي الظي للترار االكٍٗغ

، بهخاط ٖلى اَإل صان  اال٨ًخب ٞغاٙ   –االكاٖغ)...(  زواء ٖلى ًخ٨إ قاٖغ َىا٥ الِـ" ٚحٍر
ًا
  ؤاال

ًا
 ما ب٩ل ًخإزغ بوؿان َو -اؤزحرا

.    "االش٣اُٞت ااإلااصًت الاظخماُٖت بُئخه ابً ؤهه ؤي به، ًدُِ

 الاإ اؾخلهام_ نوعَا بٌٗ في_ ألهـها ال٣اعت، ًخهوعَا ٢ض التي الواضخت الضعظت بخل٪ الىصخي الخٟاٖل ْاَغة االجبضا      

 ؤب له لِـ" بإهه اإلاؿخلهم الىو ؤخضَم ٖض الظل٪ الىهوم، مً ًدصخى ال ٖضص لخٟاٖل زالنت ٌٗض مدكاب٪ ز٣افي إلاسؼان
ت بل ااخض، ؤنل ؤا ااخض  بٌٗ، ٞو١  بًٗها ًه٠ُ ظُولوظُت، َب٣اث َُئت ٖلى جدك٩ل األاوؿاب ألانو٫  مً مجمٖو
، لِـ الواخض الىو ؤن طل٪

ًا
، الِـ خضًشا

ًا
ت ال٨ىه ٢ضًما  جيخمي َب٣اجه مً عؾوبُت َب٣ت ا٧ل ااخضة، صٞٗت ههوم مجمٖو

، صان  مٗحن ٖهغ بلى م بهه ٚحٍر َّٗن ت مُ  بٟخذ –اإلاؿخلهم الىو ؤن ٦ما ، "الىهُت الغؾوبُت االدك٨الث الُب٣اث َظٍ بمجمٖو

ال٢اث مخٗضصة، مٗان ٖلى ًىٟخذ -الهاء   مصخوهت ٖا
ًا
سُا غايه، امعجمه اللٛوي  ٦ىٓامه جاٍع خًمً ٖا  بال الجٟهم بًداءاث ٍا

 بهخاظُت ٞالخىام الىو، َظا بـها ًٟي صالالث بلى للونو٫  الىو في اإلاظابت الىهوم اؾدىُا١ مً ٞالبض ال٣بلي، للىو بالٗوصة
                                                           

 . ٕٓٔزلمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري اسًتاتيجية التناص، ص : ينظر -ٔ
 . ٘ٛم ، ص ٜٙٛٔ،  ٔعبد السالم بن عبد العاِف ، دار توبقال ، ادلغرب ، ط: روالن بارت ، درس السيمولوجيا، تررتة -ٕ
 م ، ص  ٜٜ٘ٔ،  ٔند عبد القاىر اجلرجاين ، الشركة ادلصرية العادلية للنشر لوجنمان ، طزلمد عبد ادلطلب ، قضايا احلداثة ع.د: ينظر -ٖ
.  ٕٕعبد العاطي كيوان، منهج التناص ، مدخل يف التنظَت ودرس يف التطبيق، ص .د -ٗ
 . ٛٓٔ، ص ٕج( ت.د)نور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطاب ، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، : ينظر -٘
 . ٔٚٔالنص للشاعر عبدالدائم كواص يف حوار أجراه معو رتيل زتادة ، ادلشهد الشعري اللييب حوارات وآراء ، ص  -ٙ
 . ٖٛم ، ص  ٜٜٚٔ، ٔحسن زتاد، تداخل النصوص يف الرواية العربية، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة ، ط.د -ٚ
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م٤ ٢غاءاجه ا٦شاٞت اإلاخل٣ي اعي صعظت ٖلى جخو٠٢ الٓاَغة َظٍ بن ٦ما اإلاولض، الىو في طابذ ههوم  ٖلى ا٢ضعجه هٓغجه ٖا
خماصَا الخىانُت الٗملُت في مهم بضاع  ج٣وم ااإلاخل٣ي الكاٖغ مً ٧ل ٞظا٦غة الخايغ، ٖلى اإلااضخي بؾ٣اٍ  الخلُٟت ٖلى اٖل

ُت .  مجهما ل٩ل اإلاٗٞغ

ت بالبجى اجإزٍغ ااوؿُا٢ه الكاٖغ زًٕو الٓاَغة َظٍ جخُلب اال       ت ؤا اإلاٗىٍو  ظامضا، ؾا٦ىا ِٞؿخلهمه جغازه، في الٗلُا الكٍٗغ
م ٖلى اجًاص مىا٢ًت ٖال٢ت مٗه ٣ًُم هغاٍ ألاخُان مً ٦شحر في بهه بل ، مً الٚغ  مًامُىه بٌٗ ًسلخل ا٢ض اؾخدًاٍع

خهٝغ ها مٗاهحها في ٍا ُٖو جم٘ ًضمج بل اجخاب٘، جغا٦م في جغازه ًدًغ ٞال لغئٍخه، ٍا  ٞخخطخم ظضًض، مً ًسل٤ ا٢ض ًٟغ١  ؤا ٍا

 ُٞه جخٗضص ٦برى، ههُت بيُت يمً بهخاظه ًخم" الكٗغي  ٞالىو الكاٖغ، م٣هضًت بدؿب ؤزغى  اجسخٟي الٗىانغ بٌٗ ُٞه
ال٢ت اجخٗاعى، اجخضازل اجخ٣اَ٘، الىهوم  ٖلى ج٣وم ظضلُت لى٣ل ؤا نغاُٖت ٖال٢ت هي ال٨برى  الىهُت البيُت بـهظٍ الىو ٖا

.  "االبىاء الهضم َاب٘ ًإزظ الظي الخٟاٖل ؤؾاؽ

 ألازغى، ألاصبُت ألاهوإ مً اؾخٟاصجـها خُض مً لؤلمام زُوة بالكٗغ الخىام لٓاَغة اإلاشمغة الٟاٖلُت َظٍ زُذ ا٢ض      
 البيُت يمً الاظخماعي الخ٣ل مً اإلاؿخ٣اة ألاؾالُب مً ٖضص بصماط مً بل ؤخاصي ؤؾلوب مً جدك٩ل ال التي ٧الغااًت

 ج٣اَ٘ مجغص مً ؤ٦بر" بهه األانواث، الضالالث في الخٗضصًت الخىام مً ٨ًدؿب ال٨ىه الكٗغ، بسالٝ لها، الٗامت ألاؾلوبُت
لي ٞٗل بهه ااخض، هصخي وؿُج صازل الىهوم مً لٗضص مباقغ ؿخُٟض الواٞضة الىهوم حهًم وكِ، جدٍو  ؤا وؿٛها مً َا

خٗالى لهالخه ٨ًُٟها بل هي، ٦ما الٛاثبت ههونه ٨ًغع  ال الظي َظا الجضًض، الىو ٞغاصة حك٨ُل في ٖهاعجـها  باإلًجاب ٖلحها ٍا

.  "الؿلب ؤا

 ًخم ال اإلابضٕ ؤن بد٣ُ٣ت ال٣ضامى الى٣اص اعى ٣ٞض مخٗضصة، ابغئى مسخلٟت ب٨ُُٟاث الى٣ضي جغازىا في الٓاَغة َظٍ ؤزحرث ا٢ض     

ها از٣اٞت نىاٖت للكٗغ ألن ٖلُه؛ الؿاب٤ الجهض باؾدُٗاب بال ابهًاظها ألاصبُت اإلال٨ت زل٤ له  ٧اهذ الهظا به؛ الٗلم ؤَل ٌٗٞغ
ت ٖلى ج٣وم الٗغبُت البالٚت ٖلم ٞٗالُت ا بالٗغبُت اإلاٗٞغ ت ألاصاة باٖخباَع ت زم الضاللت، إلًها٫ اللٍٛو  اؤمشالهم الٗغب بإًام اإلاٗٞغ

دت، حصخظ مما ألاقُاء َظٍ ٞةن" ااإلاىشوع  اإلاىٓوم مً اإلاخ٣ضمحن ا٦الم ا الهىاٖت ناخب ٧ان ابطا الُٟىت، اجظ٧ي ال٣ٍغ  بـها ٖاٞع

تر٥ ؤعاص ما مىه ًإزظ ًضًه، بحن اإلال٣ى ٧الصخيء اؾخسغاظها، في احٗب ط٦غث، التي اإلاٗاوي جهحر  لٗضة اؾدُٗابىا ٞبٗض ، "ؤعاص ما ٍا
همىا مسخلٟت، مجاالث في ههوم  ألازظ مغخلت َوا٫ ٖلحها جدهلىا التي للضعبت هدُجت ظضًضة ههونا طل٪ بٗض هبضٕ لها ٞا

 ؤبي جلمُظٍ ٖلى اقتٍر خحن اإلاواَب ان٣ل ؤلابضإ مل٨ت زل٤ في الضعبت َظٍ ؾغ الخباب بً االبت ؤصع٥ ا٢ض ، االخدهُل
ـــــغ، مً بِذ ؤل٠ ٖكغ ؤعبٗت ًدٟٔ ؤن بٗض بال الكٗغ ٨ًخب ال ؤن الكٗغ، لىٓم ألاالى مدااالجه في هواؽ ــ ٗـ  خٟٓها ؤن ابٗض الك

ـــــل ًيسخى ؤن ؤمــــٍغ ــ بضؤ الكٗغ، مً خٟٔ ما ٦ــ ت مل٨خه ٖلى اٖخماصا الىٓم في ٍا ٨غة ازبرة، مغاها ا٦دؿبذ التي الكٍٗغ  وؿُان) ٞا

                                                           
  ٓٛٔم ، ص ٕٛٓٓ،  ٔراوية حيياوي ، شعر أدونيس البنية والداللة ، احتاد الكتاب العرب، دمشق ، ط: ينظر -ٔ
  ٕٖم ، ص  ٕٔٓٓ،  ٕ، ادلركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ، ادلغرب ، ط(النص والسياق)سعيد يقطُت ، انفتاح النص الروائي  -ٕ
 . ٖٗ، ص سعيد يقطُت ، انفتاح النص الروائي  -ٖ
ر الكتب زلمد بن سالم اجلمحي ، طبقات الشعراء، مع دتهيد للناشر األدلاين جوزف ىل، مع دراسة عن ادلؤلف والكتاب لألستاذ طو أزتد إبراىيم، دا -ٗ

 .  ٕٙم ، ص  ٕٜٛٔ،  ٔالعلمية، بَتوت لبنان ، ط
زلمد زليي الدين عبداحلميد، ادلكتبة العصرية صيدا بَتوت ، : تب والشاعر، حتقيقىـ، ادلثل السائر يف أدب الكاٖٚٙأبوالفتح ضياء الدين بن األثَت ت  -٘

 . ٜٙ، ص  ٔم ، جٜٜ٘ٔ
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 م٨ش٠ هدو ٖلى حٗامل ٢ض ٩ًون  ؤن صان  ؤلابضإ زماع له ًاحى مبضٕ ًوظض ٞال ااإلاى٣ُُت ال٣ٗالهُـــــت الكواَض جا٦ضَا( اإلادّٟو
 الخواجغ ْاَغة هغى  الهظا المدالت؛ بًٗها مً جدىاؾل َىا ٞالىهوم الؼمً، مً ٞترة له الؿاب٣ت ؤلابضاُٖت الىماطط م٘ امٗم٤

ت الهُٜ ؤا الهوع  ؤا اإلاٗاوي بٌٗ ج٨غاع ؤا  مشل الٛغبي ألاصب ه٣اص بٌٗ طل٪ ؤ٦ض ا٢ض قاٖغ، ؤا ٧اجب مً ؤ٦ثر لضى الخٗبحًر

.  "جىهُو ٚحر مً جًمُىاث" اإلابضٖحن ببضإ في الىماطط َظٍ مالمذ حؿغب ْاَغة ؾمى الظي باعث عاالن

٣ترب        ت الكاٖغ ؤنالت ًخدغان الى٣اص ٧ان ا٢ض االخًمحن، االا٢خباؽ الؿغ٢اث مٟهوماث مً الخىام مٟهوم ٍا  بطا ما امٗٞغ

  ٧ان
ًا
  مبضٖا

ًا
  ؤا مبخ٨غا

ًا
  م٣لضا

ًا
 ابن "مىه الؿالمت ًضعي ؤن ٖلى الكٗغاء مً ؤخض ٣ًضع ال ظضا مدؿ٘ باب" ٞالؿغ٢اث ، مخإزغا

ت صااٞٗهما في الٓاَغجان ازخلٟذ  التي الى٣ضًت الضعاؾاث مً ٦شحر بًجاص في الخدب٘ َظا ؾاَم ا٢ض ، االخ٣ىُت االٟىُت ال٨ٍٟغ

ت الؿغ٢اث خضاص ؤعؾذ .  بُجها امحزث الكٍٗغ

٣ترب       ما االا٢خباؽ الخًمحن مٟهومي مً الخىام مٟهوم ٍا   باٖخباَع
ًا
  اجٟاٖلها، الىهوم جضازل ؤق٩ا٫ مً ق٨ال

ًا
 مً انوعا

 اإلاإزوط اإلاٗجى ؤا الؿغ٢ت، مً ااإلادموص الجاثؼ الىٕو ٨ٞغة مً الخًمحن مٟهوم هب٘ ا٢ض الؿاب٤، الىو م٘ الكٗغاء حٗامل نوع 
 مكتر٦ت ؤؾـ اظوص م٘ للخىام، اإلاٗانغ ااإلاٟهوم الترار في الى٣ضًت اإلاٟاَُم بحن ٞغا١ َىا٥ اجٓل الؿغ٢ت، ؾبُل ٖلى ال

 التي الهُاٚت َظٍ بىاء بـها ًـمغ التي ال٨ُُٟت ُٞدىاا٫  الخىام ؤما لؤلؾلوب، الجاَؼة الهُاٚت بلى ًىٓغ ال٣ضًم ٞالى٣ض ، بُجهما

  اػٖذ ا٢ض االخايغ اإلااضخي مً مخٗضصة ٖىانغ ج٣خطخي
ًا
، جوػَٗا

ًا
وػٖها الىو لٛت ٣ًهض ٞالخىام مخٟغصا  ظضًضا جوػَٗا" ٍا

ل اباإلاباصلت االبىاء بالهضم هاع االخدٍو ٠ًُ ، "اؤلازٟاء اباإْل  ٌُٗض ٞهو ال٣ضًم، ؾُا٢ها ًٖ جسخل٠ صاللت الترازُت للىهوم ٍا
ا نُاٚتها ٌُٗض ت م٩وهاث باٖخباَع   . الجضًض للىو بيٍُو

و اإلاكابـهت َو ااخض بٗض في الىهوم بحن الٗال٢ت خهغاا الٗغب الى٣اص ؤن ٢ىضًل ٞاَمت اجغى        خوله جخمدوع  الظي البٗض َا

اصي الؿغ٢اث، ْاَغة ت جباص٫ ٖال٢ت" الىهحن بحن الٗال٢ت جهبذ ؤن بلى ٍا ظا ، "مٛل٤ وؿ٤ صازل صاثٍغ  ْاَغة ًٖ ًسخل٠ َا

ل"ٞهو الخضًض اإلاٟهوم في الخىام ل ًدمله ما ا٧ل آزغ وؿ٤ بلى ٖالمي وؿ٤ جدٍو  مضلوالث ابهخاط اازخالٝ مكابـهت مً الخدٍو
 إلاا مٛاًغا ؾبُال ؾل٨ذ للىو اإلادضزت ال٣غاءة"ٞـ الىهوم لخدلُل الخضازُت الىٓغة بلى ًغظ٘ َظا الٗل ، "مسخلٟت مىُو٢اث ؤا
  ٧ان إلاا

ًا
الجتها الٓاَغة لهظٍ الخ٣لُضًت ال٣غاءة ؤؾالُب مً ؾاثضا  الىهوم ب٣غاءة ًدٟل اإلاٗانغ ؤن ٚحر مخ٣ضم، بوعي ٖا

  ؤ٦ثر ؤهـها مً للخإ٦ض ألازغى 
ًا
.  "ال٣ضًم الىو في مٗغاٝ َو مما ح٣ُٗضا

دىٕو        ٠ُ ٍا اث بلى الىصخي الخْو  ؤزغى، ظهت مً االىا٢ض ظهت، مً اإلابضٕ م٣هضًت بدؿب مخٗضصة، ؤهواٖا جيخج ٦شحرة مؿخٍو
٠ُ بلى ًى٣ؿم ؤلاهخاط مؿخوى  ٞٗلى ٠ُ هٟؿه، اإلاال٠ ههوم بهخاط بةٖاصة صازلي جْو  بىهوم ألامغ ًخٗل٤ خحن زاعجي اجْو

                                                           
 . ٓٔم ، ص ٜٜٛٔ،  ٕٕٕعبدادللك مرتاض، فكرة السرقات األدبية ونظرية التناص، جسور قسنطينة اجلزائر ، ع.د -ٔ
 . ٕٓٛم ، ص ٜٔٛٔ، ٘زليي الدين بن عبداحلميد، دار اجليل ، بَتوت ، ط: نقده، حتقيقاحلسن بن رشيق القَتواين ، العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو و -ٕ
 . ٕٖم ، ص ٕٓٓٓعبد الباسط مراشدة، التناص يف الشعر العريب احلديث، أطروحة دكتوراه ، اجلامعة األردنية ، : ينظر -ٖ
      ٛٓٗادلرجع نفسو ، ص : ينظر  -ٗ
 .  ٙٗ  –٘ٗم، ص ٕٓٓٓ، ٔية واإلجراء يف النقد األديب مقاربة زلايثة للسرقات األدبية عند العرب، تونس، طزلمود ادلصفار، التناص بُت الرؤ -٘
 . ٕٖفاطمة قنديل ، التناص يف شعر السبعينيات ، ص  -ٙ
. ادلرجع نفسو ، الصفحة نفسها  -ٚ
 .  ٕٕ٘م، ص  ٜٜٚٔ، ٔ، دار العودة بَتوت ، طزلمد بنيس ، ظاىرة الشعر ادلعاصر يف ادلغرب العريب مقاربة بنيوية تكوينية  -ٛ
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ُت اإلاهاصع احؿمى ، اإلاٗانغة ؤا الترازُت آلازٍغً ت ؤا الُٖو   الكاٖغ ًُلبه ما بلى حكحر التي الازخُاٍع
ًا
 ؤا متزامىت ههوم في ٖمضا

ت اإلاهاصع ؤما ٖلُه، ؾاب٣ت   ٞحها الخإزغ ٩ًون  التي الًغاٍع
ًا
  َبُُٗا

ًا
  اجل٣اثُا

ًا
  امٟغايا

ًا
٣٘ ، آن في امسخاعا  الٗام اإلاوعار في ٍا

خسظ االصخصخي،   –ٍا
ًا
  -ٚالبا

ًا
ت، ؾبال  البدشُت الوع٢ت َظٍ اجسخو ؛ نٍٛغ ؾجي في خٟٓه بكٗغٍة  الكاٖغ ٦خإزغ ازخُاٍع

٠ُ ا، بلى ؤالها مً لل٣هُضة اله٨ُلي البىاء في التراسي اإلالّٟو ٌؿهم خُض ، ال٨لي الخاعجي بالخْو  في ال٣هاثض اجخٟااث آزَغ

ُُٟت ال٨شاٞت صعظت .  الخْو

٠ُ ٩ًون  ا٢ض   التراسي اإلالّٟو ُٞه ٣ً٘ ظؼثُا الىصخي الخْو
ًا
  ٖىهغا

ًا
 في مٗه آلاوي الىو جٟاٖل ٩ًون  اال ظؼثُت، نوعة في مٟغصا

بُٗت جدىاؾب مُٗىت بوُْٟت لل٣ُام ابهما االاؾخُغاص، الخكو ٢بُل مً ٌؿخضعى اال ظؼثُت، ؤبٗاص في بل ألابٗاص، ظمُ٘  َا

٠ُ بلى ٣ًؿمه ابًٗهم ، الخجغبت حر م٨خوبت ههوم مً ٖانٍغ اما ج٣ضمه ما بهخاط ٌُٗض الكاٖغ" ألن اإلاًمون؛ في جْو  ٚا

  ؤا نوعة مجها ًيخ٣ي ؤا" قٗبُت" ؤا" ٖاإلاُت" م٨خوبت
ًا
  مو٢ٟا

ًا
  ؤا صعامُا

ًا
ت ٢وة طا حٗبحرا ٠ُ ؤما ، "عمٍؼ  ٌٗجي الظي الك٩ل في الخْو

ت، االخهاثو ألاؾلوب ش ٧الكٗغ ٚحٍر ًٖ جمحٍز اج٣ىُاث زهاثو طا ق٩ل ؤصبي هٕو ٞل٩ل البيٍُو  األاؾُوعة، االخاٍع

٠ُ ٤ُ الخ٣ُ٣ت في َو التراسي ٞالخْو ذي ألاؾلوبحن بحن جٞو .   االكٗغي  الخاٍع

:  زالزت آلُاث الٛالب في ٞخخسظ الىهان بـها ًخٟاٖل التي ال٨ُُٟت ؤما    

 التراسي الىو ُٞمشل ااإلاواػاة، االخأل٠ االخ٣لُض اإلادا٧اة ؾبُل الكاٖغ ُٞدب٘ بالجموص، اإلاٛل٠ الؿ٩ون  ٖلى ٢اثمت الٗال٢ت.1
ا، ًٖ الخغاط ًخم لم ز٣اُٞت مغظُٗت ( .  خغفي ه٣ل ؤا مدا٧اة ٖال٢ت)  ٞهي بَاَع

ل مً لىٕو التراسي الىو ُٞسً٘ االامخهام، الدؿغب آلُت ٖلى ٢اثمت الٗال٢ت.2  ال٨ً اإلاٛاًغة صعظت بلى ًهل ٢ض الظي الخدٍو
غ، ٖلى حٗضٍة  صان  ( . مدضاص جٟاٖل ٖال٢ت) ٞهي الجَو

ت ٖلى ٢اثمت الٗال٢ت.3  مً مٗه االخٗامل التراسي الىو امدا٦مت االخىا٢ٌ ااإلاسالٟت ال٨ٗـ بلى ؤخُاها جاصي ٢ض التي الخواٍع
  ٖىه اإلاٗبر اإلاويٕو بحن اإلاٟاع٢ت إلًًاح ه٣ضي، مىٓوع 

ًا
 الخىانُت آلالُاث ؤعقى اهي(  جًاص ٖال٢ت)  ٞهي  الجضًض، ااإلاويٕو ؤنال

غ الخىانُت ضمها الغا خت للمٟاَُم زلخلت ألهه ؤلابضإ؛ اظَو  الخماؽ ًٖ الٗال٢اث َظٍ اجيخج اإلاشالُت، بيُاجـها مً ابٞغاٚها َا
 ٧ل افي الخىا٢ٌ، ؤا الخسال٠ ؤا الخمازل بلى جمُل ٢ض صازلُت حك٨ُالث ًدضر الظي ألامغ اإلااضخي، ااؾخدًاع ال٣هُضة بحن

                                                           
ومصطلح التناص اخلارجي باعتبار النص ادلوظِّف ينصرف إُف التوظيف يف العناوين الرئيسية . ٕ٘ٔ  -ٕٗٔسعيد يقطُت، انفتاح النص الروائي، ص: ينظر -ٔ

ما، وتتمثل أمهية ىذا النوع من التناص يف أن النص يقوم عليو ويدخل معو، وطريقة إخراج العمل األديب عمو...والفرعية وادلقدمات والتوطئات والذيول واذلوامش
، ٔسعيد سالم، التناص الًتاثي الرواية اجلزائرية أمنوذجا ، عاَف الكتب احلديث ، أربد األردن ، ط.د: ينظر. وىو مايسميو جَتار جينيت بادلناص اخلارجي 

 . ٚٗم ، ص ٕٓٔٓ
 .وما بعدىا  ٕٕٔطاب الشعري اسًتاتيجية التناص ،  ص زلمد مفتاح ، حتليل اٍف: ينظر -ٕ
 .  ٖٓٔ  -ٜٕٔزلمد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري اسًتاتيجية التناص ، ص  -ٖ
زلمد شفيع الدين السيد، .د.أ: زلمد عبدالرزتن زلمد عبدالصاحلُت، أثر النصوص الدينية يف بنية القصيدة العربية ادلعاصرة، رسالة ماجستَت إشراف: ينظر -ٗ

ديث ، رسالة ماجستَت، معتصم ساَف الشمايلة، التناص يف النقد العريب اٌف: وينظرأيضا.  ٔ٘  –ٖٓم ، ص ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓكلية دار العلوم، جامعة القاىرة، 
م ، ص ٕٓٓٓخليل ادلوسى، قراءات يف الشعر العريب احلديث وادلعاصر ، احتاد الكتاب العرب ، دمشق ، .د: وينظر.  ٜٚم ، ص ٜٜٜٔجامعة مؤتة األردن ، 

ٗٗ  . 
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ٌ ؤلاعجاب بحن جترااح ممحزة هٟؿُت بٞغاػاث ُٞه جخجلى زم امً الخماؽ، َظا بػاء مدضص مو٠٢ لل٣هُضة ٩ًون  طل٪  االٞغ

اث ابُجهما ت ؤا الغيا مً مؿخٍو   .السخٍغ

٠ُ ج٣ىُاث اجدىٕو       اجباًً مبضُٖه ججاعب احٗضص ؤؾالُبه بدىٕو لُبُا في اإلاٗانغ الكٗغي  الخُاب في التراسي الىصخي الخْو
اجـهم ألاصبُت مظاَبهم ٣ت في ؤلاظغاجي اازخالٞهم الٟىُت ا٢ضعاجـهم الش٣اُٞت امؿخٍو ٠ُ ٍَغ  م٣انضَم، للمخل٣ي ًونل ما الخْو

ٟه اإلام٨ً امً ، جسالُٟا ٧لُا التراسي الخىام ٞحها اعص  –الضعاؾت مدل  –اال٣هُضة ُُٟت آلالُت َو بإهه حٍٗغ  التراسي للىو الخْو
  الضالالث، مً ٖلُه اإلاخٗاٝع ٢لب بلى بـها الكاٖغ ٌٗمض التي

ًا
 بحن ؤا االخايغ، الٛاثب الىو بحن ظضلُت نالث زل٤ بلى ٢هضا

 صازل اإلاىخٓمت الكٟغاث اج٨ُٟ٪ الخىام آلُت جُوع  مخابٗت ٖلى اجدٟحٍز اإلاخل٣ي مٟاظإة ٌؿخضعي ما االخًوع، الُٛاب ٖال٢اث
ت ؤلاقاعاث مً مدكاب٪ ؾُا١ ٤ حك٨ُلها ابٖاصة ابٗثرجـها اللٍٛو ال٢اث الكاٖغ، ٣ًهضَا التي ألاصبُت اإلاٗاوي ٞا  هي الُٛاب ٖا

ظا اإلاضلو٫  طل٪ ٖلى" ًض٫" الضا٫ ٞهظا اجغمحز، مٗجى ٖال٢اث"   ٌؿخضعي الخضر َا
ًا
 ٞهي الخًوع  ٖال٢اث ؤما ، "آزغ خضزا

اصة ، "ابىاء حك٨ُل ٖال٢اث"  لل٩لماث، اللٟٓي الخجااع  ٖال٢اث زال٫ مً اجويُدها ألاالى مؿاع بخدضًض الشاهُت جخ٨ٟل ما ٖا
ت الظًَ، في عا خت الترازُت ٞالبيُت ال٨ٗـ ًدضر خُض الخسالٟي، الخىام خالت في ألامغ ًسخل٠ ال٨ً  الضاللت مدْٟو

ل اإلاٗانغ الىو في الخًوع  ٖال٢اث جإحي ال٨ً اال٨ىاًت، ها الضاللت َظٍ ٖلى للدكَو  مدضصة، الُٛاب ٞٗال٢اث للى٣ٌُ انٞغ

ال٢اث  بضهي لؿبب ااإلاى٤ُ للوا٢ـــــــــــــــ٘ زالٞا ًىٟحها اال الخ٣اث٤ ًؼاع ال َىا االكاٖغ ، مإلٝو َو ما ٚحر ٖلى مكوقت الخًوع  ٖا
و ، ض ٖما مباقغة ٌٗبر ال ؤهه َا ت ؤصااجه ًُٕو ال٨ىه ٢وله، ًٍغ ت، ؤا الغمٍؼ ت بالالم٣ٗولُت حؿمُتها اإلام٨ً امً اإلاجاٍػ  التي الكٍٗغ

 الاؾخٗاعة ؤن ا٦ما ، الٗاصًت بالُغ١  ؤبضا ج٣وله ؤن ًم٨ً ال ما ج٣و٫  ؤن ٖلى اللٛت ًدِمل ؤن ؤعاص بطا الكاٖغ ٌٗبٍر ٍَغ٤ هي
 ؤصبي لىمِ ازترا١ للىو الخسالٟي الخىام ٞةن اؾخٗمالهما، في جدوالث اابخ٩اع االىدوي  اللٛوي  للىٓام ازترا١ ااإلاجاػ

خُاصي الاؾخضٖاء في جدوالث بخضار هي ؤا الاؾخضٖاء ؤا الاؾدكهاص ٖلُه هُل٤ ؤن ًم٨ً اٖخُاصي  ٖلى ااإلاشا٫ التراسي، للغمؼ الٖا
٠ُ مً الىٕو َظا ٟا٫ بلى عؾالت) ٢هُضة الخْو ت ؤبُاث ٖلى الكاٖغ اج٨إ خُض الكلُامي، إلادمض( ألَا  في للخُُئت قهحرة قٍٗغ

لب الخُاب بً ٖمغ اؾخُٗاٝ  : هي األابُاث ، بضع بً للؼبغ٢ان اإلا٣ظٕ هجاثه بٗض ؾغاخه، لُُل٤ مىه الٟٗو َا

  شجغ اال ماء ال الخوانل خمغ            مـغر بظي ألٞغار ج٣و٫  ماطا

.  ٖمـغ ًا هللا ؾالم ٖلُ٪ ٞاٟٚغ         مٓلمت ٢ٗغ في ٧اؾبهم ؤل٣ُذ

:  ال٣هُضة بضاًت في الكاٖغ ٣ًو٫ 

 بغؤسخي للجالص ؤصٞ٘ طا ؤها"

  الخالو االًٛب الشوعة قٗغ مً َب٤ في

                                                           
 .  ٕٗٔزلمد عبدادلطلب ، قضايا احلداثة عند عبدالقاىر اجلرجاين ، ص .د -ٔ
 . ٖٓ، ص  تودوروف ، الشعريـة  -ٕ
 .ادلرجع نفسو  -ٖ
 . ٜٖٛأزتد رلاىد ، أشكال التناص الشعري ، ص : ينظر  -ٗ
 . ٙ٘ٔت ، ص .أزتد درويش، دار ادلعارف مصر ، د.د: جون كوين ، بناء لغة الشعر ، تررتة وتقدًن وتعليق : ينظر  -٘
 .ٙٙم، صٕ٘ٓٓىـ، ٕٙٗٔ، ٕن، طزتدو طماس، دار ادلعرفة، بَتوت لبنا: احلطيئة، ديوانو، اعتٌت بو وشرحو -ٙ
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 للخـب

 اإلابهوعًٍ َٟليّ  ًا ؤظل٨ما مً

 ، الٗالـم بـهظا

ب الُحر ٞغار ُٖون  مشل   الَغل الٚؼ

  لض٨ًم ماء ال ؤن اؤٖلم

  لض٨ًم شجغ ال ؤن ؤٖلم

 ؤْن  اؤٖلـم

  ؤ٢ابل الخُاب بً ٖمغ ال

 الخغبّيِ  السجً في

  ل٨ً....  اؤٖلـم

  ؤظل٨ما مً

ٟا٫ ؤظل امً َٟلي ًا   ألَا
ًا
 ظمُٗا

ت ألاعى ٧ل في
َّن
  اإلايؿُـ

ُ٘  الهازب ٖاإلاىا في  ؤصٞ

 بغؤؾـي للجالص ؤصٞ٘

  ؤػعٕ ل٩ي الشوعي الكٗغ َب٤ في

 الُومْ  ٢بري  في

ٟا٫ ؤظـل مً ؤظل٨ما مً   ألاخلى ألَا

  "ألالوان اإلابخهج اله٠ُ ٢مغ مً

اث  في الخسالٟي الخىام مٓاَغ ججلذ ا٢ض :  الخالُت اإلاؿخٍو

ت الىواة ؤي الخىانُت الضاللت مؿخوى  ٖلى.1 غي  جدو٫  نى٘ اهي ااإلاٗانغ، الجضًض بشوبه التراسي للىهحن اإلاٗىٍو  ٚغى في ظَو
و ؤال الؿاب٤ الىو لب لالٖخظاع مٗلً اعٌٞ جـمغص بلى الجضًض الىو في جدو٫  الظي ال٣ضًم الاؾخُٗاٝ َا  اجىضعط الٟٗو، َا
ت الٗىانغ ٧ل اإلاٗجى َظا جدذ .   الىصخي الخٟاٖل ؾُا١ ق٩لذ التي الكٍٗغ

ٟا٫ بلى عؾالت": )الٗىوان" الىهُت الٗخبت مؿخوى  ٖلى.2 ـــــت ٢هُــــضة الك٩ل خُض مً الىو ٞد٣ُ٣ــــت( ألَا ٍـ  ؤما عؾالت، ال قٗغ
ٟا٫، بلى موظهت عؾالت ٞهو اإلاًمون  خُض مً  زال٠ اإلاٗانغ الكاٖغ ال٨ً الخُاب، ؤؾلوب الىهحن مً ٧ل اجب٘ ا٢ض ألَا

                                                           
 . ٕٖ -ٖٔم ، ص ٕٕٓٓ، ٔزلمد الشلطامي ، ديوان نص مسرحي من طرف واحد ، الدار اجلماىَتية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة ليبيا، ط -ٔ
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ب، في التراسي الىو
َ
ٌ ألهه ؤَٟاله؛ زاَب ٣ٞض اإلاساَ لب لالؾخجضاء ٖمغ الخلُٟت م٣ابلت ًٞغ  ٞوظه الخُُئت ؤما اإلاٟٛغة، َا

.  ال٣ٗاب ؤا الهٟذ بُضٍ الظي ٖمغ ٞحها زاَب ال٨ىه ؤًًا؛ عؾالت

  الخُُئت ٠٣ً خُض التراسي، الىو م٘ اإلاًمووي الخٟاٖل مؿخوى  ٖلى.3
ًا
  طلُال

ًا
 بلؿان الالطٕ الخاص لؿاهه اؾدبض٫ ا٢ض مى٨ؿغا

ب غ َع
ّ
  اعاءٍ جغ٥ ي٠ُٗ ؤؾحر ؤب بٗاَٟت الخا٦م ًظ٦

ًا
  شخيء، ٖلى ٣ًضعان ال نٛاعا

ًا
  ٖمغ مؿخجضًا

ًا
  الهٟذ َالبا

ًا
 له، صاُٖا

ت البيُت اجدك٩ل ٟا٫ الخمشُلي الدكبُه في ًخلخو ااخض، ٖىهغ مً اإلاؿخضعى التراسي الىو في اإلاٗىٍو  ٖاثلهم جغ٦هم الظًً ٞاأَل
 الىو َظا مً اإلاٗانغ الكاٖغ اقخ٤ ا٢ض امُٗمها، ٖاثلها ٣ٞضث ا٢ض ماء، اال لها ؤٖكاف ال ؤل٣ُذ التي الُُوع  ٦هٛاع

ٍغ و ، ظَو .  الؿامي ؤلاوؿاوي اإلاٗجى َا

ت البيُت مؿخوى  ٖلى.4  ججاٍ اإلاٗانغ الكاٖغ بمؿاالُت اإلاخل٣ي ؤخـ ٣ٞض الجضًض، زوبه في التراسي للىو األاؾلوبُت اإلاٗىٍو
اء، الًٗاٝ نٛاٍع   ؤخضر ل٣ض ألظلهم، االغزُو الٛالي ابظ٫ الخطخُاث ج٣ضًم ٖلى ابنغاٍع ألابٍغ

ًا
ت البيُت في حُٛحرا  اإلاٗىٍو

، ٣ًو٫  مايُه في ٧ان ٣ٞض" آزغ ػمً بلى ػمً مً الىو َظا هجغة ْغاٝ خخمخه التراسي للىو
ًا
لُه قِئا   ٣ًو٫  ؤن ٖا

ًا
 آزغ قِئا

 
ًا
٣ت مسخلٟا :  ٣ًو٫  ، "الجضًض ايٗه ؤا خايٍغ في مسخلٟت ابٍُغ

 ، بغؤسخي للجالص ؤصٞ٘ الظا"... 

 
ًا
" ٦ـال" مٗخى٣ـا

  الُال٘ الهؿخحري  الخ٣ض اظه في

 الٗهـغ ظبحن ٞو١ 

 ، ؤٖـلم ال

  موحي ؤ٢بل لم لو

  صَغ ؤا م٨ـان ؤي في

  مى٨ـم اظهي ؤزبـُئ  ؾٝو

  ال٣هغ ج٨دكٟون  ؾاٖت

  ظئخم لو ل٨م ؤ٢و٫  ماطا

 ؤَٟالي ًا

  امٓلومُـً مهمومُـً

 ؤن مً ؤٞٓـ٘ الٗالـم ألن

)...(  ؤلاوؿان ًدخمـل

  مى٨م اظهي ؤزبئ ؤًً

                                                           
 . ٗ٘خليل ادلوسى ، قراءات يف الشعر العريب احلديث وادلعاصر ، ص .د -ٔ
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  بإوي ج٨دكٟون  ؾاٖت

 الجاوي ٦ىذ

  ااإلا٣خو٫  ال٣اجل ٦ىذ

  ؤخؼاوي في الٛاع١  ا٦ىذ

  مؿخاثُـً ظئخـم لو ل٨م ؤ٢و٫  ماطا

ت شج ا٢ض   ألاؾوص الٗهغ في الكَغ

ٟـا٫ َاماث  ألَا

ت ٦ىذ بإوي ألخـ ..  الكَغ

 الٗهـغ ٦ىذ

 الجـاوي ا٦ىذ

  عؤسخي الخا٢ض للجـالص ؤصٞ٘ الظا

  "للخب الخالو االًٛب الشوعة قٗغ مً َب٤ في

 َظٍ عموػ  الىو في ٞتزصخم االٗبوصًت، ااإلاظلت اال٨بذ ال٣هغ بال ًجضان  ٞال للضهُا ًسغظون  ؤَٟا٫ ًٖ مؿاا٫ ؤب بهه

ت،_ الجالص_  ال٣اجل_  الجاوي: الضالالث ٣ضم الكَغ   هٟؿه الكاٖغ ٍا
ًا
٣بل ؾٗاصجـهم، ؤظل مً ٢غباها خه، بدُاجه بالخطخُت ٍا  اخٍغ

ت ظضًض بٗض ؤظل مً اإلاوث اهي ؤؾُوعٍت ل٨ٟغة اؾخلهام َظا افي  باالؾخٟهام اؾتهل ٢ض الخُُئت ٧ان ابطا ظضًضة، اخٍغ
  الاؾخُٗافي ؤلاه٩اعي 

ًا
خه، َلبا ٟاله اإلاوظه بالىضاء اؾتهل اإلاٗانغ الكاٖغ ٞةن لخٍغ   أَل

ًا
تهم َلبا  للجالص بغؤؾه صٞ٘ ٣ٞض َم، لخٍغ

خحن صاللخحن ٢غع  ا٢ض الهٛحرة، الٗهاٞحر ٦ُٗون  ُٞٗوهـهم بالخُاة االاهبهاع بالبراءة انٟهم ا٢ض ؤظلهم، مً  الو٢ذ في مإؾاٍا
م ٖلمه: طاجه هم بعجَؼ غحهم، اظٖو لمه ٖا ت، الخالت َظٍ مً ج٣ي اؾُلت ؤًت باوٗضام ٖا  ٖىانغ مً الىو جدو٫  ل٣ض اإلاإؾاٍا

ت مىٓومت طاث جسُلُت اٞترايُت صالالث بلى مدضصة، بداصزت امغجبِ الوا٢٘ في مخد٣٣ت اا٢ُٗت  بمؿاالُت جخٗل٤ ٦برى  جغمحًز
 ٞةن ااإلاٗانغ، التراسي الىهحن بحن االخوا٤ٞ الاقترا٥ مٓاَغ ؤَم َو الدكبُه ٧ان ابطا ال٣اصمت، ألاظُا٫ ججاٍ الخالي الجُل

ت بيُت بلى( ًاٖمغ هللا ؾالم ٖلُ٪ ٞاٟٚغ: )الُلبُت البيُت جدولذ ٣ٞض اجخٗضص، جخ٩از٠ االخسال٠ الخدو٫  مٓاَغ  خاؾمت زبًر

 جدو٫  ٦ما ،(الخغبي السجً في ؤ٢ابل/  الخُاب بً ٖمغ ال ؤن اؤٖلم: ) االهٟذ الٟٗو مهضع اظوص جىٟي ٣ًُجي بٟٗل مٟخخدت
  جدو٫  ٣ٞض ،(ؤَٟالي ًا( )َٟلي ًا ؤظل٨ما مً: )للُٟلحن اإلاوظه الىضاء بلى الؿاب٤ الىو في ٖمغ للخلُٟت الىضاء

ًا
 اإلاٟغص مً صازلُا

ٝغ( ؤٞغار) به اإلاكبه نُٛت طل٪ اجب٘ الجم٘، بلى  ؤلاوؿاهُت ع٢ٗت ااحؿٗذ االٗام، الخام جضازل خُض( لض٨ًم) اإلا٩ان ْا
ٟا٫ ؤظل مً بل ٞدؿب، َٟلُه ؤظل مً لِؿذ الكاٖغ ٞخطخُت ، ألَا

ًا
 ُٞه ًخجؿض بل هٟؿه ًمشل ال الكاٖغ ؤن ٦ما ظمُٗا

.  اإلاؿخ٣بلُت لؤلظُا٫ الٍُغ٤ لخىحر الٓلماث جبضًض عؾالت ٖاج٣ه ٖلى ًدمل ٧امل ظُل

                                                           
 . ٖٗ  –ٖٖمن طرف واحد ، ص  نص مسرحي: زلمد الشلطامي ، ديوان  -ٔ
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( اإلاكبه) الدكبُهي اإلاغظ٘ لٟٔ ًظ٦غ ٞلم الدكبحهُت البيُت في ؤلاظما٫: ألاا٫  الجاهب: ظاهبحن في باإلظما٫ التراسي الىو جمحز.5
و ٟا٫) َا   اظٗله بل اإلاغظ٘، ط٦غ ٖلى ٞدغم اإلاٗانغ الكاٖغ ؤما ،(ؤٞغار) به باإلاكبه بلحهم باإلًماء اا٦خٟى( ألَا

ًا
 ٖىهغا

 
ًا
  مشجى اج٨غع  الٗىوان، في ٞظ٦غ الىو بيُت في جإؾِؿُا

ًا
ذ، بلٟٔ الىو في مغاث ٖكغ اظمٗا  بلى الٗاثض بالًمحر مغة ازالزحن نٍغ

 بخٗضصًت احؿم الظي اإلاٗانغ الىو بسالٝ ابؿاَتها، االٛاًت الهضٝ بإخاصًت التراسي الىو ٞخمحز الشاوي الجاهب ؤما اللٟٔ،
ا بل ا٦شاٞتها اح٣ٗضَا ألاَضاٝ ت امغخلخه ٖهٍغ االُض بُئخه ابً َو هو ٩ٞل صاثغجـها، ااحؿإ اؾمَو سُت، ال٨ٍٟغ  ا٢ض االخاٍع

مومه الٗهغ ٢ًاًا مً ٦شحر مجئ مً ال٨شاٞت َظٍ ااهبش٣ذ الخٗضص َظا هب٘ :   مجها االتي الىو ؾُا١ في َا

ا(الُخـم ٢ًُت.) ؤ   باٖخباَع
ًا
:  الكاٖغ ٣ًو٫  الخضًض، الٗهغ في االؿُاؾُت الاظخماُٖت اإلاأسخي آزاع مً ؤزغا

 ؤوي اؤٖلـم"

  ؤظل٨ما مً اإلاخجل الٟٗو ؤؾخجضي لً

  ظمُـل ٞالُخـم

  ٢بل٨مـا ًدُمـا ٦ىذ

 الُخـم عبـاوي

 ألاؾوص خؼوي ؤ٢اام ٠ُ٦ ٖلمجي

 البري  ٧الصجغ ؤ٦بر

 ل٩ي ألاعى جدذ ظظاعي ؤمض

  خُاحي ؤمخو

  في الظاثب الٗؿـل َٗم ؤٖٝغ

  الخىٓـل زـمـغ

 ؤبي ٞالُخـم

  الغاج٘ الكمـ لًوء ؤ٢و٫  ٠ُ٦ ٖلمجي

 ؤبخـاٍ ًا

  "ؤهـاٍ بضان  البرّيِ  ٧الصجغ اؤ٦بر

ت خب ٢ًُت.ب :  ٣ًو٫  خُض ، ألظلها االٗظاب الك٣اء جدمل اخب االخلوص االاوٗخا١ الخٍغ

  ل٨ىـي ؤخببخ٨ما ٦م َٟلي ًا"

ت ؤخببذ   ؤ٦شـغ الخٍغ

                                                           
 . ٖٚزلمد الشلطامي ، ديوان نص مسرحي من طرف واحد ، ص  -ٔ
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  ألاػع١ الىوم ألظـل ٚىِذ ٦م

٨ـم ؤُٖى٨ـم ٌؿبل ٧ي واٍع  ٍا

  "الهُٟـي ألاع١  قبذ ًٖ

، ؤمام جظاب اطاث الجم٘ بهُٛـت مٟغص الكاٖغ. حـ ىاٍئ الجماٖت، َموم هي ٞهمومه اإلاجمٕو و اآمالها، الجمٕو آلالم نضى ٚا  َا
ٟا٫ ألظل بل ٞدؿب َٟلُه ألظل لِـ هـهاًخه ًسخاع ، ألَا

ًا
ٓل ظمُٗا  جظاب قمٗت بلى ًخدو٫  ختى ألا٦ثر بلى ألا٢ل مً ًخضعط ٍا

:  ؤظمٗحن الىاؽ َموم ألظل

  ؤٚجي ٦ىذ ٢ض ل٨جي"

 الىاؽ اؾد٣ُاّ ؤظل مً

  ٦ىذ ألاؾوص الٗهغ موث مً

  الخغاؽ حٗظًب ؤ٢اام

  بٖضامي لُلت جب٩وا ال

  اظمُل ع٤ُ٢ ٞالُخم

  ؤًٞل نباح ألظل ااإلاوث

 هبُـل الٗك٤ ؾاخاث في

 الوخكـت بٌٗ ٖى٨ـم ؾإبضص

ُـب ٞاللُل ـل َع ٍو   "َا

ظاب ًٟجى الجؿض ٧ان ٞةطا اإلاوث، بٗض الخلوص ٢ُمت.د  جخ٣ض بضازله الغاح ظظاة ٞاهُٟاء ألابض، بلى بٗضٍ ًب٣ى ألازغ ٞةن ٍا
  ُٞيؿ٨ب االٗظاب الؿامُت باإلاٗاهاة الىاضر الىاٝػ صمه ؤما الٓلماث، ًطخئ ٢ىضًال لدكٗل ٚضا ظظاجـها

ًا
  يوءا

ًا
 ًبخل٘ ٢ضؾُا

:  ٣ًو٫  ااخكُتها، الخُاة اخكت

 عؤسخي الخا٢ض للجالص ؤصٞ٘ الظا"

 للخب الخالو االًٛب الشوعة قٗغ مً َب٤ في

 ، ؤظل٨مـا مً ؤا٢ض ٧ي

ٟـا٫ ؤظل امً   ألَا
ًا
  ظمُٗـا

ًا
 ٢ىضًـال

ًَّن  ما بطا ختى   ا٧ان اللُل ظـ
ًا
ُبا   َع

ًا
ال ٍو  َا

                                                           
 .ادلصدر نفسو ، الصفحة نفسها  -ٔ
 . ٖٛنص مسرحي من طرف واحد ، ص : زلمد الشلطامي ، ديوان -ٕ
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  صمي ٢ُغاث م٘ اإلاؿ٨ـوب بالًـوء ٞإبضص

.  " الوخكـت بٌٗ

و خون  خ٣ل بلى ٢بٍر ًدو٫  َا هان همذ بطا ختى ا٢غهٟل ٍػ :  ٣ًو٫  بٗضٍ، مً ٞحها ًخُٟإ الٓال٫ مً خضاث٤ لخهى٘ اامخضث ألٚا

 ألظل٨ـما اإلاجهـو٫  ٢بري  في اؾإػعٕ"

ٟا٫ ُٖـون  األظـل  ، ألاخـلى ألَا

 ألايواء اإلابخهج اله٠ُ ٢مغ مً

خون  مكاجـل   ا٢غهٟـل ٍػ

 ال٣بـغ ٞو١  ؤٚهاوي امخضث بطا ختى

  اظـضجم
ًا
 ْـال

  بغؤسخي للجالص ؤصٞ٘ الظا
ًا
" ٦ال" مٗخى٣ـا

 الُـال٘ الهؿخحري  الخ٣ض اظه في

..   الٗهـغ ظبُـً ٞو١ 

  َٟلي ًـا

ب   البري  الُحر ؤٞغار خوانل ًاٚػ

  بغؤسخي للجالص ؤصٞ٘ طا ؤها

 االخب الخالو االظَب الًٟت قٗغ مً َب٤ في

 لض٨ًم الماء ؤن اؤٖلم

 لض٨ًم شجغ ال ؤن ؤٖلم

  الخغبي السجً في ؤ٢ابل الخُاب بً ٖمغ ال ؤن ؤٖلم

 ب٩اؾـغ لؿذ اؤوي

  الؼهؼاهـت اإلآلمت ٢ٗـغ في

  ؤوي اؤٖلم

 ؤظل٨ما مً اإلاخجل الٟٗـو ؤؾخجـضي لً

 ظمُـل ٞالُخـم

                                                           
 . ٖٙ  –ٖ٘ادلصـدر نفسـو ، ص  -ٔ
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  ٦ىذ
ًا
.  "٢بل٨ما ًدُمـا

، جٟاٖال التراسي الىو م٘ اإلاٗانغ الكاٖغ هو جٟاٖل ل٣ض
ًا
 ٞدو٫  االخ٨غاع، االخٟهُل الخمُُِ آلُت ٖلى ااٖخمض جسالُٟا

ها اإلاٗاوي ججااع  ٞغؤًىا ، االخٟاٖل بالخغ٦ت جخمحز مٟخوخت بيُت بلى زابخت م٣خًبـت مجملت بيُت مً الىو  ؤًًا، اجىا٢ًها اجهاٖع
 باالبخ٩اع الىٓام َظا جمحز ، ؾواء خض ٖلى ااإلاٗانغ التراسي ُٞه اقتر٥ جغمحزي  هٓام زل٤ في اؤؾهمذ اجىاؾلذ جوالضث بهـها بل
٠ُ ألن اخضاجه؛ بٌٗ في   ٌٗض الخسالٟي الخْو

ًا
  ابخ٩اعا

ًا
  ازل٣ا

ًا
و ، ٢ضًم لك٩ل ظضًضا ، الكٗغ عاح مً ٣ًترب بظل٪ َا ٍغ  اظَو

.   "ال٣واٖض َظٍ مسالٟت َو ابهـما التر٦ُب ٢واٖض موا٣ٞت لِـ" ٞالكٗغ

  

                                                           
 . ٓٗ  –ٜٖنص مسرحي من طرف واحد ، ص : زلمد الشلطامي ، ديوان  -ٔ
 . ٜٔجون كوين ، بناء لغة الشعر ، ص  -ٕ
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 .صفشة ِلى اللغة ؤهمىرحا: كفُذة : اللغة الّشبُة في الؽّش املغشبي الحذًث
آداب وفىىن محىظىُة ـ حامّة محمذ الخامغ ـ املغشب : العىة الساهُة بعلً الذهحىساٍ فااد الىمحري 

  

 

: الّشبُة باللغة ملخق

 الخاؾ٘ ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في زانت الخضًض اإلاٛغبي ألاصب في الاظخماعي الوا٢٘ مويٕو الى٣ضي اإلا٣ا٫ َظا في هدىاا٫    

ً، ال٣غن  ابضاًت ٖكغ غة" ال٣غي  إلادمض قٗغي  هو م٣اعبت زال٫ مً الٗكٍغ  الٗغبُت اللٛت مويٕو ًدىاا٫  االظي ،"اللٛت ٖلى ٞػ

ا  الىموطط َظا م٣اعبت زال٫ مً ؾُٗذ ا٢ض. الٟترة جل٪ في اإلاٛغبي اإلاجخم٘ ٌِٗكه ٧ان الظي الاظخماعي الوا٢٘ مً ظؼءا باٖخباَع
ُت نوعة بُٖاء الى الكٗغي   االٟىُت الجمالُت ؤلام٩اهُاث خُض مً ؾواء الٟترة، جل٪ في الكٗغي  ؤلاهخاط مؿخوى  ًٖ مويٖو

اناث مغخلت)باإلاٛغب للجهًت ألاالى البضاًاث في ال٣هُضة لخ٤ الظي الخدو٫  احجم ًمخل٨ها التي  اإلاوايُ٘ زال٫ مً ؤا ،(ؤلاَع

ت ؤلاظغاثُت ألاصااث ببٌٗ مىهجُا اؾخٗىذ ا٢ض. الاظخماعي بالوا٢٘ الاعجباٍ بلى ؤٚلبها اججه االتي جىاالتها التي يُت للبيٍُو  ا الخ٩ٍو

. يمجي بك٩ل

: الفشوعُة باللغة ملخق

  Cet article critique aborde la question de la réalité sociale dans la littérature marocaine moderne, 

en particulier dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en traitant ce poème  

de Mahomed Elkorri, qui exprime la souffrance de la langue arabe, et donne une image claire d une 

partie de la réalité sociale vécue par la société marocaine dans cette période. Je me suis efforcé à 

travers cette approche pour donner une image objective du niveau poétique de la littérature 

marocaine durant cette période, esthétiquement et techniquement, aussi de découvrir  les 

changements au niveau de la forme et de la contenu  au début de la renaissance littérature au Maroc. 

pour réaliser cet objectif , j'ai fait appel à des outils de la structuralisme formative  d une manière  

implicite. 

ة باللغة ملخق   :الاهجلحًز

This critical  article addresses the issue of the social reality in modern Moroccan literature, 

especially in the second half of the nineteenth and early twentieth century, treating a poem of 

“Mahomed Elkorri” that expresses the suffering of the Arabic language, and gives a clear picture of 

a part of the social reality of Moroccan society in this period. I have tried in this approach to give an 

objective picture of the poetic level of Moroccan literature during this period, aesthetically and 

technically, also to discover changes in the form and content of the early Renaissance literature in 

Morocco . For  realize this objective, I made use the  formative structuralism’ tools  implicitly .  

     



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 156 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

     

 ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في زانت ٖام، بك٩ل الٗغبي الى٣ض اَخماماث ًٖ بُٗضا الٗغبُت الجهًت ٞجغ في اإلاٛغبي ألاصب ْل
ٟؿغ ، الٗكٍغً ال٣غن  اؤااثل ٖكغ الخاؾ٘  االٛغب الكغ١  ًٖ اإلاٛغب ٌِٗكها ٧ان التي الؿُاؾُت، بالٗؼلت طل٪ ألاصب ماعزو ٍا

ت الخغ٦ُت م٘ بالخٟاٖل له حؿمذ لم االتي ، مٗا ها ٧ان التي األاصبُت ال٨ٍٟغ  مٗؼاال اإلاٛغبي ألاصب ٞٓل ، الٗغبي اإلاكغ١  ٌٗٞغ

ظٍ.. قِئا اإلاكاع٢ت الى٣اص ٖىه ٌٗٝغ ال امجهوال  موا٦بت مً جم٨ىه الٛغب م٘ اإلاشا٢ٟت ٖىهغ القخٛا٫ مجاال جتر٥ لم الٗؼلت َا
ت الجهًت امًاَاة ألاصب في الجضًضة الاججاَاث ها ٧ان التي األاصبُت ال٨ٍٟغ و الٗغبي، اإلاكغ١  ٌٗٞغ  في ٦ىون  هللا ٖبض ؤ٦ضٍ ما َا

خ َزا في املغشب هجذ بر" :٢وله   " الغشب في وححراهه الؽشق  في ؤـذكاثه ًِ والجذًذ، اللذًم الّالم ًِ مىّضال الحاٍس

ا الٛغب م٘ االخظع الخُُت ؾُاؾت بظل٪ مخسظا ت، ؾُاؾخه مً جسٞو  مىّد" ألجها خ٨ُما ٢غاعا  ج٨ً لم التي الاؾخٗماٍع

 ، م1830 ؾىت للجؼاثغ ٞغوؿا اخخال٫ ح٣ُٗضا ألامغ اػاص  ، "وؼشوٍس مىامّه وحه في ثلف ولم ومّاسفه، ِلىمه مً الاظحفادة
ه  ٖم٤ مما ت، اؾُاؾخه الٛغب ؤَمإ مً جسٞو  لم الوي٘ َظا ل٨ً هٟؿه، ٖلى ٞغيها التي الٗؼلت ؾُاؾت ا٦غؽ الاؾخٗماٍع

ت جهًت بواصع ْهوع  ؤمام ٠٣ً  اإلاكغ١، في مشُلتها ًٖ الخإزغ بٌٗ مسجلت مُٗىت، لٟترة جإظُلها في ؾاَم ما ب٣ضع اؤصبُت، ٨ٍٞغ

غث خُض و ألاصب، ماعدي مً الٗضًض طل٪ ؤ٦ض ٦ما ،...(الضؾخوع  الخٗلُم، اػصَاع اإلاُبٗت، البٗشاث،) الكغاٍ هٟـ لها جٞو  َا
ت خغ٦ُت زل٤ في ؾاَم ما  ل٩ل للخهضي األاصب ال٨ٟغ ؤَل اججىض الخماًت، ْغاٝ ؤججتها مٛغبُت بسهونُاث اؤصبُت ٨ٍٞغ

ت ٖلى ؤلاظهاػ مدااالث ت اإلاجاالث مسخل٠ في االيكغ الخإل٠ُ خغ٦ت في هخاثجها ٞخمٓهغث..  اإلاٛغبُت الهٍو  األاصبُت، ال٨ٍٟغ
ً، الجم٘ ٖملُت ٖلى ألامغ بضاًت في اإلاجهوصاث ٞاه٨بذ اإلاٛغبي، ألاصب في ظضًضة مغخلت إلاالمذ لخاؾـ  الخهي٠ُ زم االخضٍا

ش  ال٩افي الاَخمام -ما خض الى  –جل٤ لم مغخلت اهي اإلاجاالث، مسخل٠ في ٦خب ما الى بياٞت ألاصب، في اؤصخابها للىهوم االخإٍع
ا اإلاٗانٍغً الى٣اص َٝغ مً ش مً مهمت مغخلت باٖخباَع ه الظي للخُٛحر امىُٟٗا اإلاٛغبي الاصب جاٍع  ْلذ بط امًموها، ق٨ال ٖٞغ

ت الىهوم مً الٗضًض ت الكٍٗغ بها م٣اعبتها ؤظل مً ألاصبي الى٣ض لضاع  جٟخ٣غ االىثًر  بل ، الٟىُت بم٩اهُاتها اببغاػ ال٣اعت  بلى  اج٣ٍغ

ت ٢ٍغب ٖهض الى ال٨خب مً الٗضًض ْلذ ٝو زاعط مسَُو و.. الٗمومُت اإلا٨خباث ٞع ت ؤػمت ٌٗم٤ ما َا ت ألاصبُت الهٍو  اال٨ٍٟغ
٨غا ؤصبا هبجي ؤن ًم٨ً ٠ُ٦ بط ، اإلاٛغبي لؤلصب ت ٞا  ٧امل اهمىده اإلاٛغبي ألاصبي الترار ه٣غؤ ؤن صان  اهُوعٍ مٛغبُت، بهٍو

اناث مغخلت ق٩لذ ٖجها هخدضر التي اإلاغخلت اؤن زانت الى٣ض؟ مد٪ في اهًٗه االخ٣ضًغ، الاَخمام  في الاالى االبضاًاث ؤلاَع

. االخدضًض الخدو٫  مجا٫

 ا٢ٟت الو٢ٝو مً بض ال ٧ان الٟترة، جل٪ في الٟىُت ازهاثهه الاصبي، ؤلاهخاط إلاالمذ ااؾخجالء بالخدضًض، الؿُا١ َظا افي      
 اي٘ مً هخم٨ً ختى حؿخضٖحها، التي اإلاىهجُت آلالُاث بٌٗ يوء ٖلى ام٣اعبتها الىهوم، مً الىماطط بٌٗ في اإلاخإمل، الىا٢ض
 زهاثهها اببغاػ ألاصبُت الىهوم بٌٗ ازخُاع زال٫ مً الحها، ؤلاقاعة جمذ التي ألا٩ٞاع ؾُا١ في امويوعي م٨خمل جهوع 

غة"بـ ٖىوجها ، ال٣غي  إلادمض عاجٗت" جاثُت" اهي الكٗغ، مجا٫ في  هها ه٣ضم الؿُا١ َظا افي االجمالُت، الٟىُت  ،"اللٛت ٖلى ٞػ
ال٢تها الٗغبُت اللٛت مويٕو ًدىاا٫   صازل ٖجها ٖبر ا٠ُ٦ الكاٖغ؟ ًُغخها التي الٗال٢ت َظٍ َبُٗت هي ٞما اإلاٛغبي، باإلاجخم٘ ٖا

ٟها التي الٟىُت ؤلام٩اهُاث هي ما: ؤص١ ابمٗجى الىو؟ ؟ ج٣ضًمه في الكاٖغ ْا  الكٗغ في الخجضًض مٓاَغ هي ما اؤزحرا، للمويٕو
 بالخضازت؟ جإزٍغ بضاًت في اإلاٛغبي

                                                           
1

 ٛٔ:، صٜٗٛٔ، ٗأحاديث عن األدب ادلغريب احلديث،ط: عبد اهلل كنون . 

2
 ٛٔ:نفسو، ص . 
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 مسخل٠ يض ًدهىه الكاٖغ اؤن زانت ،" الى٣ضًت اإلاهمت" بهٗوبت وٗتٝر بيُاجه، اج٨ُٟ٪ الىو ٖالم ا٢خدام ٢بل     
خذ ا٢خدامه جداا٫  التي ال٣غاءاث  االالمىخهي اإلادضاص بلٛت الالمدضاص جدضًض حٗجي اجإَحٍر لخدضًضٍ مداالت ٞإي مٛال٣ُه، ٞا

 المخال٥ ؾ٩وهُت لخٓت في اللٛت َظٍ ٖلى لل٣بٌ مداالت مجغص اإلا٣اعبت َظٍ جب٣ى لظل٪ الالقٗغي، بلٛت االكٗغي  اإلاىخهي بلٛت
 ٞةن ٦ظل٪، ألامغ صام اما ؤزغى، هواٞظ مً ٖلُه هُل ؤن مٗها ًيخٟي ال ااخضة هاٞظة مً ٖلُه بَاللت امجغص اانٟه مجها ظؼء

ه الهجومُت بوؾاثله ًدؿلر ؤن الضاعؽ/ اإلاخل٣ي ٖلى  زباًاٍ ا٦ك٠ الىو، ال٢خدام اإلاالثمت اإلاىاهج/ااإلاىهج الخانت امٗاٞع
ت اإلاىهجُت آلالُاث ببٌٗ اؾخٗىذ الٛاًت َظٍ الخد٤ُ٣ عموػٍ، اج٨ُٟ٪ يُت للبيٍُو ا الخ٩ٍو  َظا إلا٣اعبت هجاٖت ألا٦ثر باٖخباَع

 . الىو

 ؤ٦ثر ال مجهجي اج٣ؿُم بظغاجي ٖمل َو الاظخماُٖت بالبيُاث اعبُها الجمالُت/الٟىُت الىو بيُاجه ج٨ُٟ٪ ؤن بلى وكحر بضاًت       

مال مخ٩املت بيُت ألاصبي الٗمل باٖخباع  اإلاعجمُت، التر٦ُبُت، الضاللُت، الٗىانغ) اال٨برى  الهٛغى  بيُاجه اجدضًض ٧لُا، ٖا
 االبيُت الجمالُت/ الٟىُت البيُت بحن الخمازل ؤاظه جدضًض زم الضالت، البيُت جدضًض الى ًٟطخي بظغاجي ٖمل َو...( الهوجُت

. الاظخماُٖت

 :٦برى  صاللُت م٣اَ٘ زالزت جدضًض ًم٨ً للىو، ألاالى ال٣غاءة زال٫ امً  :الذاللُة البيُة

ٌ  امللىْ     األاطى، الٓلم بؿبب بًاَا مواؾُا للٛت الخُاب ال٣هُضة مُل٘ في الكاٖغ ًوظه(: 15 البِذ بلى 1 البِذ مً: )ألاو
.  ايٟٗهم احكختهم جٟغ٢تهم ؾبب طل٪ ٩ٞان ، ؤَلها َٝغ مً له حٗغيذ الظي

 بحن م٣اعهت  بظغاء زال٫ مً اإلاجُض، اللٛت ماضخي اإلا٣ُ٘ َظا في الكاٖغ ٌؿترظ٘(: 41 البِذ بلى 16 البِذ مً: )الساوي امللىْ   

 الجُل ابنالح" الهالر الؿل٠"بـ الا٢خضاء بًغاعة( اإلاجخم٘) اإلاساَب ب٢ىإ مدااال الُوم، بلُه آلذ اما ال٣ضًم في اللٛت خا٫
ظا ال٣ضًم بالجُل اإلاشل يغب زال٫ مً الجضًض  ؤؾلوب بلى ؾحهخضي ٖىضما الشالض اإلا٣ُ٘ زال٫ مً  بجالء ؾِخطر ما َا

. اؤلاعقاص الىصر

ً، ؤبىاء بلى مباقغا زُابا الكاٖغ ًوظه(: 49 البِذ بلى 42 البِذ مً: )السالث امللىْ      لهم، الىصر ج٣ضًم ًخًمً الَو
م االجض، الٗلم ٍَغ٤ بلى ابعقاصَم ضَٖو  اإلاُاب٘، ْهوع  بؿبب اإلاخىاا٫  في ؤنبدذ الٗلوم اؤن زانت مطخى، ما اؾترصاص بلى ٍا

و ،(44 بِذ) الٗلم اهدكاع في ٦بحر بك٩ل ؾاَمذ التي مت عاح ٞحهم ًشبذ بظل٪ َا  ظمُ٘ ًمل٩ون  ألجهم االاظتهاص،  الٍٗؼ

. اإلاجض ٢مت بلى للونو٫  ؤلام٩اهُاث

 ِالكة؟ ؤًة: املغشبي الاححماعي والىاكْ الّشبُة اللغة   

 الخضًشت اإلاٛغبُت لل٣هُضة الكٗغي  اإلاتن في ؤؾاؾُا ٖىهغا ٌك٩ل ْل ٢ًاًاٍ، بازخالٝ الاظخماعي، الوا٢٘ بن

تها، مىدها الظي َو بل ااإلاٗانغة،  اإلاىُل٤ َظا مً. الٗغبي الكٗغي  ؤلاهخاط مً الهاثل الؼزم طل٪ ًٖ مخٟغصة اظٗلها ٍَو
 ٖال٢تها في ال٣غي  مدمض جاثُت مً اهُال٢ا الوا٢٘، خغ٦ت م٘ اإلاٛغبي الكٗغي  اإلاتن بها حٗامل التي ال٨ُُٟت ًٖ الؿاا٫ ًخإؾـ
 اظخماُٖت؟ ٣٦ًُت الٗغبُت باللٛت
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ىض الكاٖغ ٖىض الٗغبُت اللٛت بن ا بلى اجساَب جوانل ؤصاة ٧وجها جخجااػ » ٖامت بهٟت اإلاٛاعبت ٖا  لل٣ُم عمؼا اٖخباَع
ت الظاث لخدضًض ؤؾاؾُا امُٗاعا األانالت  بجها الٗغبي، ؤلاوؿان مسُلت في" الٗغبُت" نوعة االػالذ ٧اهذ ٨َظا ، «ال٣ومُت االهٍو

 اصٞاٖه ، ال٣ومي باالهخماء قٗوعٍ بٚىاء في اؾاَمذ جُوعَا، مغاخل مسخل٠ ٖبر خًاعجه عا٣ٞذ از٣اٞخه، خًاعجه مً ظؼء

  مىه اؾخضعى ااضخا ازخالال ٌٗٝغ ،"ال٣غي " عؤي في اللٛت اا٢٘ بن. ُٞه ٌِٗل الظي الوا٢٘ مً اظؼءا اظوص ٢ًُت ٌٗخبر ٖجها
ٗبر بلُه ًلخٟذ ؤن خسظ ٖىه َا ت، عئٍخه زال٫ مً ٢ضمه ااُٖا مو٢ٟا ُٞه ٍا  اإلاجخم٘ بيُاث َضم الاؾخٗماع خاا٫  ا٢ذ في الكٍٗغ

، يمان ؤظل مً بضًلخحن الٛت ز٣اٞت اوكغ اخًاعجه، ز٣اٞخه ااظخشار اع َظا افي اؾخمغاٍع  بنالخُت خغ٦ت باإلاٛغب ْهغث ؤلَا
ً ب٣ًاًا جام ااعي اظغؤة، بصجاٖت اإلاؿخٗمغ ألؾالُب جهضث  مخسظًً بإ٢المهم هايلوا مٛاعبت، مش٣ٟون  مشلها األامت، الَو
 اجدؿِؿه الكٗب ااؾخجهاى امٟاع٢اجه، الوا٢٘ بةق٩االث الوعي مً هٕو زل٤ ؤظل مً اإلاجخم٘ م٘ للخوانل اؾُلت الكٗغ

ا ٖلحها االخٟاّ الٗغبُت باللٛت االدكبض الٗلم ٍَغ٤ اازخُاع الاجداص ٖلى اخشه الوي٘ بسُوعة  جمىذ التي لل٣ُم عمؼا باٖخباَع

خه الٗغبي ؤلاوؿان ً ٢ًُت ٧اهذ بل اخضٍ،" لـل٣غي " ٢ًُت حك٩ل لم بظل٪، الٗغبُت االلٛت. اؤنالخه ٍَو  ٖال٫ ٣ًو٫  اؤمت، َا

لى الٗغبُت، اللٛت هي ؤلاؾالمُت الكٗوب بحن اإلاوخضة اللٛت الضالُت ٞاللٛت»:الٟاسخي  اجدخٟٔ لٛتها، جخٗلم ؤن ؤمت ٧ل ٖا
لى مؿاظضَا افي ظامٗاتها في ألا٢ل ٖلى الٗغبُت جخٗلم ؤن ٖلحها ًجب طل٪ ظاهب بلى ال٨ً بش٣اٞتها،  اللٛت ًخٗلموا ؤن ٖلمائها ٖا

ا ٞؤلهه ٢هُضجه في" ال٣غي " بلحها صٖا ٦ما الٗغبُت اللٛت حٗلم بلى ًضٖو الٟاسخي ٖال٫ ٧ان ابطا.  «الٗغبُت  لخد٤ُ٣ ؾبُال ٌٗخبَر

ضان  الظًً ؤصٖو»: ؤلاؾالم ز٣اٞت مً ًخجؼؤ ال  اظؼءا بؾالمُت اخضة  ليكغ اإلاؿخُإ ٧ل ًبظلوا ؤن بؾالمُت اخضة بلى الؿحر ًٍغ
ا في التي الٗغبُت الش٣اٞت  االٗغب اإلاٛاعبت، الكٗغاء مً الٗضًض مو٠٢ م٘ ًخٗاعى ال مو٠٢ بهه ، «ؤلاؾالمُت للش٣اٞت وكغ وكَغ

جم٘ الٗغب بحن ًوز٤ عباٍ ؤ٢وى » بإن مجهم بًماها الؿواء، ٖلى ت الوخضة ؤا اللٛت َو قخاتهم ٍا ُهم ، «اللٍٛو  َظا في اجٍٟغ

ظا ايٟٗهم، حكختهم ؾبب َو الوزا١ ت اػصااظُت ٌٗاوي ؤنبذ اإلاٛغبي ؤلاوؿان بن. 8 ،7 ،6 ،5 ألابُاث في" ال٣غي " ؤ٦ضٍ ما َا : لٍٛو
دخٟٔ االضعاؾت، التربُت صعظت بخٟااث جخٟااث ابهُٜ مُٗىت موا٠٢ في الٟهخى ٌؿخسضم  الٗامُت باللهجت هٟؿه الو٢ذ في ٍا

ا زال٫ مً ؤظىبي َو ما م٘ مسخلٟت، لهجاث مً مدلى، َو ما ٞحها ًخضازل اإلاجخم٘، هخاط هي االتي الكٗبُت، نُٛها في  جإزَغ
و اإلاؿخٗمغ، بلٛت  اؤنبدذ اإلاٛغبي، اإلاجخم٘ صازل الخوانلي صاعَا ؤصاء في البٗض ٧ل بُٗضة  الٗغبُت اللٛت ُٞه ؤنبدذ اي٘ َا

 الكاٖغ هٓغة بن. ٢هُضجه في" ال٣غي " ٖىه ٖبر ٦ما ،«الىداة بةٖغاب ًدٓى اال اقخ٣ا١ ًلخ٣ه ال ٦الما» الخ٣ُ٣ُت الخوانل لٛت
 باٖخباع به، ًدخضى ؤن ًجب الظي الىموطط احٗخبٍر" الهالر الؿل٠ ؤمجاص حؿترظ٘ التي الؿلُٟت الىٓغة ًٖ جسغط ال اللٛت بلى

ت الٗلم لٛت هي الٗغبُت اللٛت  الٗلوم مسخل٠ في االاػصَاع اإلاجض بلى ال٣ضًم في الٗغبي اإلاجخم٘ ٢اصث التي اهي االبدض، ااإلاٗٞغ

 اؾترصاص بلى االضٖوة اؤلاعقاص الىصر ج٣ضًم بلى ط٧ي، بك٩ل ال٣غي، ًيخ٣ل الؿُا١، َظا افي( 41:البِذ بلى 37:البِذ مً) االٟىون 
ذ مو٠٢ بهه الخًاعي، بالغ٦ب لاللخدا١ الهمم ااؾخجهاى اإلااضخي  الىه٠ في اإلاٛغبي، الكاٖغ ٖال٢ت جام بويوح ٌؿخجلي نٍغ

ً، ال٣غن  مً ألاا٫  اء حٗخبر التي اللٛت ٢ًُت مالمؿت زال٫ مً الاظخماعي بوا٢ٗه الٗكٍغ  ُٞه، اجدٟٔ به، جدك٩ل الظي الٖو
 اإلاجخم٘" جىسغ" ٧اهذ التي ال٨شحرة ااإلاكا٧ل ال٣ًاًا بحن مً ٢ًُت بال اللٛت اما. ااإلاجخمٗاث الكٗوب ؤ٩ٞاع بواؾُخه اجيخ٣ل
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ظا مجها، اإلاجخم٘ اهدكا٫ ٖلى الٗمل َو اإلاٛغبي الكاٖغ صاع  ا٧ان اإلاٛغبي،  الكٗغ ؤن بلى ؤقاع ٖىضما ٦ىون  هللا ٖبض ؤ٦ضٍ ما َا

ضة مً ألامت الهدكا٫ الٗمل بلى بالضٖوة هٟؿه ظىض» .  «بها الالث٤ اال٨غامت الٗؼة مدل ابخاللها الؿ٣ٍو َا

: الؽّشي  الضمً بيُة    

و الخايغ، ػمً مً الكاٖغ ًىُل٤ غ ػمجي ًٞاء َا ك٩ل ،"ؤلابضإ/ ال٨خابت ػمً" ًَا  بؿبب هٟؿُت مٗاهاة للكاٖغ َا
 الخايغ ػمً في مجها االخغاط جضاع٦ها بلى الكاٖغ ٌؿعى التي الالجواػن، لخٓت بجها اج٣هحر، بَما٫ مً الٗغبُت اللٛت حٗاهُه ما

و الخواػن  لخٓت َو ٞاإلااضخي. للمؿخ٣بل اإلاؿدكٝغ ؿعى به ًٟخسغ الظي اإلاشالي الىموطط َا  بلى ًخُل٘ ٞالكاٖغ. اؾخٗاصجه بلى َا

كٍغً ؾخت له زهو االظي ال٣ضًم، الىموطط اؾخدًاع زال٫ مً اإلاؿخ٣بل  ؤبُاث ٖضص مً 53%) ال٣هُضة مً بِخا ٖا
م٨ً ،(41 البِذ بلى 16 البِذ مً/ ال٣هُضة : الخالُت بالخُاَت الؼمجي الخضازل َظا جمشُل ٍا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ ا٢ض  ًدٓى، حٗحن، ًضعان، ال جلٟحهم، جالقي،) اإلاًإع ػمً في( ٞٗال78) ٦شحرة ؤٞٗاال ألاا٫، اإلا٣ُ٘ في الكاٖغ، ْا

و...(  ًغمون  ًلخ٣ه،  لُٗضص الخايغ ٖلى الضا٫ اإلااضخي في ؤٞٗاال اؾخٗمل ٦ما الوا٢٘،/ الخايغ ٖلى للضاللت مباقغ ماقغ َا

٣هض" َم" الٛاثب يمحر موْٟا الٗغبُت، اللٛت اهدُاٍ في ؾاَمذ التي الٗوامل دملهم اإلاجخم٘، ؤبىاء به ٍا  مؿاالُت ٍا
...(.  ؤنِبوا ٢ضعاا، ما هبظا٥، زظلو٥، ؤل٣و٥،) للٛت الخالي الوي٘

ه٠ للٛت، اإلاكغ١  اإلااضخي ػمً ٖلى الضالت لؤلٞٗا٫ اإلا٨ش٠ الخًوع  طل٪ هجض( 41 بِذ -16 بِذ) الشاوي اإلا٣ُ٘ افي  ٍا
خىاء اللٛت ظم٘ ؤظل مً  الٗلماء مٗاهاة  بدشوا، اقخٛلوا، قائاا، نضتهم، باجـوا، ؾـاعاا، ٢ُٗـوا، ظابـوا طا٢ـوا، صخـوا،) بها االٖا

٨ؿبه ؤَمُخه للخضر لُُٗي اإلاًإع الؼمً باؾخٗما٫ اإلااضخي في ؤخضازا لىا عاى ٦ما ،...( ظاػاا بلٛوا، ت ٍا : الاؾخمغاٍع

 ؤٞٗا٫ خًوع  زال٫ مً ب٣وة خايغا اإلاؿخ٣بل بلى الخُل٘ ٧ان ٣ٞض الشالض، اإلا٣ُ٘ ؤما ،...( ًىإان  ال ًإلون، ال ًغااا، ًلخمؿون،)
ىه بجي" بلى مباقغا زُابا موظها...(  جخو٢ٟوا ال اؾترصاا،: )اؤلاعقاص الىصر بلى الكاٖغ بها ًغمي" ألامغ" في و" َا ذ بٞهاح َا  نٍغ
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 :المستقبل

استعادة العز 

والمجد 
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 ٖلى ًدٟؼها ألامغ َظا ،"َم" الٛاثب يمحر ٦شحرا اؾخٗمل ؤن بٗض الكاٖغ، بلُه ًخوظه الظي اإلاساَب ًٖ ال٣هُضة في مغة ألا٫ 
. الىصخي الخُاب في ألَمُخه هٓغا ال٣هُضة في الًمحر بيُت صعاؾت

 .  ووىه وؤبىاء اللغة :الىو في عثِؿُحن مساَبحن بلى الخُاب الكاٖغ ًوظه :الممحر بيُة

ً ؤبىاء َم الىو زُاب مً اإلاؿتهضٝ هجض ٞةهىا للىو، الضاللُت البيُاث جإملىا ابطا     بالىصر بلحهم جوظه الظًً الَو

 الٗغبُت، باللٛت خل ما ٧ل بلحهم لُيؿب ال٣هُضة بضاًت في مغاث زالر ا٦غعٍ" َم" الٛاثب يمحر الكاٖغ ازخاع ل٣ض اؤلاعقاص،

ه٠ وا ؤن بٗض خالهم ٍا و مباقغة، بلحهم ٌكحر ؤن صان  ٞحها َٞغ " َم" الٛاثب يمحر ؤن ٚحر الكاٖغ، به اؾخٗان ط٧ي ؤؾلوب َا
ىه، بجي ٖلى ًض٫ ٌٗض لم الشاوي اإلا٣ُ٘ في ٗوص خُاة، مً لضحهم بما اللٛت ٞضاا" ط٦غى  عظا٫" ٖلى ًض٫ ؤنبذ ال٨ىه َا  َظا َا

 .ااإلاجض الٗؼ بلى اانلوا الٗغبُت باللٛت الٗىاًت في اظتهضاا الظًً ال٣ضماء الٗغب ٖلى الًمحر

ُا ج٣ابال هلمـ َىا امً دخ٨م الىدُجت بلى الؿبب مً ًىُل٤ ال٣هُضة في مخمحزا مويٖو : ألاقُاء إلاى٤ُ ٍا

  

 

 

 

ً ؤبىاء لُساَب ألازحر، اإلا٣ُ٘ في ٌٗوص الكاٖغ ل٨ً غؾم الَو  اال٨غامت االٗؼ اإلاجض الؾترظإ الؿلُم الٍُغ٤ لهم ٍا
ا اال٨خب ٧اإلاُبٗت اإلاخاخت ؤلام٩اهُاث ااؾخٛال٫ االاظتهاص الٗلم َلب ٍَغ٤ ًٖ حَر ...  ٚا

 

 

 

٨ظا ا هلخٔ َا  الضاللُت الىاخُت مً ال٣هُضة ٌٛجي الخىٕو َظا الًماثغ، ااؾخٗما٫ الخُاب مؿخوى  ٖلى ااضخا جىٖو

. االٟىُت

 -٦الم –اللٛاث -جهٍغ٠  –٢و٫ : ب٣وة خايغا اللٛت مويٕو ٞىجض  بالخىٕو الىو ٖلى اإلاهُمً اإلاعجم ًخمحز: الؽّشي  املعجم
 -اإلاُاب٘  –لٛو -ؤبدار  –ٖلم -ٞهُذ -بؾهاب -بلُٜ  –بًجاػ  –عااة -ا٦خخاب  –اهخ٣اء -صخاخا ؤزباعا  –الىداة –بٖغاب -اقخ٣ا١

...  اللػى  –٦خب

و  . اال٠ًٗ ال٣وة: ؤؾاؾِخحن بهٟخحن ًغجبِ بظل٪ َا

 ٞه  -عي –جلٟحهم  -ًضعان ال  -خخاث َضع  -شخاث هضام  -زاؾغ  -٧اطباث صٖااي   – خاٝ  –ٞا٢ضًً  –ها٢هحن :المّف
... قخاث  –ٞخاجُتهم  -صاء  -ؤنِبوا

 خؿً -ظهض -٢وم ؤظل -باَغاث -معجؼاث -صخُذ ٖلم -صَاة -ُٖٓم -مجض -بلٛوا -٢ضاة -زىاء -خاػاا -زالض -ظضاا :اللىة
...  ؤخب -ؤٖؼ -اإلا٨غماث -ٖؼ -ب٢با٫ -الخهاة موزو١  -صخوا -ٖؼم -ج٣اث -ظهابظة -ا٦خخاب

 أبناء الوطن الوهن الضعف التشبث التفريط في اللغة

 العرب القدماء المجد العزة القوة االهتمام باللغة

 االجتهاد، طلب العلم، 

االهتمام باللغة 

 أبناء الوطن المجد التقدم االزدهار

 هــم
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ظا ال٣هُضة، ٖلى اللٛت معجم حهُمً       االٗؼ ال٣وة جُمت اجغجبِ الىو، لخُاب ألاؾاسخي اإلادوع  هي صامذ ما َبُعي شخيء َا

خُل٘ ال٩اثً الوا٢٘ ًيخ٣ض اإلاٗجى، بهظا الكاٖغ بن. الخالي اللٛت بوا٢٘ ال٠ًٗ جُمت جغجبِ بِىما ال٣ضًم في اللٛت بدا٫  ما بلى ٍا
(. ال٣ضًم الىموطط) ٢بل مً ؾاثضا ٧ان ما يوء ٖلى ٩ًون  ؤن ًيبػي

 بحن الاهخ٣ا٫ مٗه ًهٗب بك٩ل مًامُىه ااوسجام الىو ظؿض الخئام في مهما صاعا الىصخي الترابِ ًاصي: الىصخي الترابي
ت، ال٣هُضة في الواخض اإلاويٕو صٖم اؾاثل مً اؾُلت بهه اجُماجه، م٩وهاجه  الغبِ اؾاثل مً ٦شحرة ؤهواٖا هجض لظل٪ الكٍٗغ

٠ُ امٗاهحها الجمل جغجِب زال٫ مً للىو، الضاللُت الوخضة لخد٤٣ جخ٩امل  ا٢ض مغة، 57 ج٨غعث التي" الواا" ؤَمها عاابِ بخْو

ُٟت ؤا آزغ، ٖلى م٣ُ٘ ؤا ظملت ؤا ؤزغى  ٖلى ٧لمت ل٠ُٗ ألاخُان، ؤٚلب في ظاءث، ت ْا  الواا خًغث ا٢ض... ؤزغى  ٖلى هدٍو
 قُغي  ابحن ألابُاث بحن ؤؾاسخي ٦غابِ الواا ٖلى الكاٖغ اٖخماص ح٨ٗـ لالهدباٍ الٞخت ْاَغة اهي مغة، 32 ألابُاث عؤؽ ٖلى

 اؾخ٣الله الكٗغي  البِذ ٣ًٟض اوؿُابُا ق٨ال لل٣هُضة ٌُٗي مما ؤلاعجاػ، عؤؽ ٖلى مغة 21 ج٨غع ( االعجؼ الهضع) البِذ
جٗله اإلاويوعي  ؤا ال٠ُٗ جُٟض  عبِ ٧وؾُلت ،"الٟاء" خٝغ لخًوع  ٧ان ٦ما للىو، الٗام الضاللي اليؿ٤ صازل مىضمجا ٍا

 اخٝغ...(  34 -33 -36بِذ) الكٍغ ؤصااث بلى بياٞت الىو، م٩وهاث جىاؾ٤ في مهم صاع ...(  49  –48 -45 -43 -32 -9بِذ) الاؾخئىاٝ

الن الٛاًت ابخضاء لُُٟض ،22ا 21 البِخحن في اَغص الظي" مً" الجغ  ،48 ،6 ،4 ،1) ألابُاث في الخبٌُٗ الُُٟض ال٣هض، ًٖ اؤلٖا
ت الجمل بحن الضازلي الترابِ في ألاصااث َظٍ ؾاَمذ ا٢ض(. 15ا 14)البِخحن في الخًُٟل باؾم م٣ترها ظاء ٦ما( 28  الكٍٗغ

و الىو، صازل الضالليّ  االخوالض  ٢ضعة جبرػ االٗالث٤ الهالث مً قب٨ت جغبُه مخ٩املت اخضة ٌك٩ل اإلاُٗى َظا خؿب َا

ت الخجغبت ابزغاط الكٗغي  اإلاتن ٖىانغ بحن" الخول٠ُ" ٖلى الكاٖغ  االخ٣ؿُم،  مٗه ًهٗب امخ٩امل مخىاؾ٤ ق٩ل في الكٍٗغ
ظا ت، الخجغبت ا٧لُت الٟجي الٗمل اخضة ٖلى ماقغ َا اث، ب٣ًإ، لٛت،) ٖىانٍغ ٧ل ججٗل الىو ٞيؿ٣ُت الكٍٗغ  نوع  مويٖو

غبُها ااخض، اججاٍ في حؿحر...(  ٞىُت  .موخضا ملمدا الكٗغي  للخُاب ٌُٗي ااخض زُِ ٍا

ة اللغة اء هي اللٛت :الؽٍّش  في جدمل بل الجامضة، اال٩لماث الخغاٝ مً مترانت ٦خال لِؿذ ل٨جها الكٗغ، ُٞه ًهب الظي الٖو
ت هٟؿها ت ٞاللٛت..  ؤلاًداء ٖلى ٖالُت ا٢ضعة خٍُو  بلى بةم٩اهُاتها الهٗوص امداالت بسغ٢ه» اإلاٗخاص ال٨الم ًٖ جسخل٠ الكٍٗغ

ب٣اث الخٟجحر صعظاث ؤٖلى اح، َا  َىا مً.  «الجما٫ املمذ الًٟ ؾمت ٌُٗحها مما ال٨الم َظا م٩وهاث بحن ٖال٢اث بسل٤ الاهٍؼ

اث ؤٖلى بلى اعج٣ذ ال٣هُضة لٛت َل: الخالي الؿاا٫ ًخإؾـ ت" مؿخٍو  الوا٢٘ ؤن ؤم ؾاب٣ا، ط٦غهاَا التي بموانٟاتها" الكٍٗغ
ذي ت عئٍخه ٣ًضم ؤن الكاٖغ ٖلى ٞغى االاظخماعي الخاٍع ا مىخى ًىدو بإؾلوب الكٍٗغ ٍغ بخٗض مباقغا ج٣ٍغ  الخهى٘ ًٖ ٍا

 ؾهلت الخ٩ل٠، ًٖ بُٗضة الٛموى، هدو جمُل ال الىو ٞلٛت الهواب، بلى ألا٢غب َو ألازحر الا٢تراح ٩ًون  ٢ض االخ٩ل٠؟
ت بلى جمُل الجؼلت، ال٩لماث مً ازالُت ٍغ  اإلاغخلت، َظٍ في اإلاٛغبي الكٗغ لٛت َبٗذ ؾماث اهي ٞسمت، زُابُت  هبرة م٘ الخ٣ٍغ

ظا  بلى حىح كذ اللفٍُة الىاحُة مً ؤهه» ٞالخٔ اإلاغخلت، َظٍ في اإلاٛغبي الكٗغ ًٖ خضًشه في ٦ىون  هللا ٖبض بلُه طَب ما َا
 بحم إلاجحاف بلى الؽّشاء ببّن ألامش بلغ حتى جّبحر، في بب ام وال ولمة في غمىك فال البعاوة، ظبُل وؤخز العهىلة،

ة، املادة لّف مً رلً ولِغ ؤحُاها، الفىُة الفُاغة  ٞلٛت ، «والحِعحر العماحة في الّفش لشوح ثمسل َى وبهما اللغٍى
حر ااضخت الىو ظا اؤلاصعا٥، الٟهم ٖلى مؿخٗهُت ٚا ت، مؿخوى  بلى بالىو جغقى التي الٟىُت ٢ُمتها مً ًى٣و ال  َا  الكٍٗغ
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ت مؿخوى  بلى جغقى الىو لٛت ظٗل مما بوؿاهُت، نٟاث امىدها" اللٛت" زاَب الىو بضاًت مىظ ٞالكاٖغ  ًٖ اججزاح الكٍٗغ
 .االلبـ الٛموى في الو٢ٕو صان  ؤلاًداء بلى اجمُل اإلاباقغة، اصالالجه اإلاٗخاص ال٨الم

ة الفىسة ت الهوعة حٗخبر: الؽٍّش  لى٣ل الكاٖغ بها ٌؿخٗحن الكٗغي، الخُاب ٖلحها ٌؿدىض التي اإلاغج٨ؼاث ؤَم مً الكٍٗغ
وؾ٘ ااإلا٩ان االؼمان اللٛت خضاص ًسغ١  عاج٘ ٞجي َب٤ في للمخل٣ي اج٣ضًمه اإلاٗجى اجويُذ الخجغبت ٨ؿغ اإلاخل٣ي اهخٓاع ؤ٤ٞ ٍا  ٍا

جٗله ال٤ًُ ٖاإلاه خضاص ا االاظخماُٖت الىٟؿُت الخُاب ؤبٗاص ٖلى مىٟخدا ٍا حَر  مساسة الىفغ ثحللاَا» التي الضالالث مً ٚا

 . «ببذاِه ودفلات الؽاِش ؤحاظِغ مً ثحمله بما مؽىكة،

 مالخٓت ؤَم ؤن ٚحر االاؾخٗاعة، ااإلاجاػ الدكبُه ٖلى ال٣هُضة، َظٍ زال٫ مً" ال٣غي " ٖىض الهوعة اٖخمضث ا٢ض

 الظي اال٣لب االخُاة ٧الغاح  بوؿاهُت نٟاث الٗغبُت اللٛت مىذ زال٫ مً ألاوؿىت/ الدصخُو ْاَغة خًوع  هي وؿدكٟها
لم ؤهاة ٖلى َبٗذ) بالٓلم ًدـ  بلى االخ٣ضًغ الاخترام نٟاث ؤزغى، م٣اَ٘ في الكاٖغ، ؤلبؿها بل ،...( ؤطاة مً جالقي ما   -ْا
شحر اإلاخل٣ي بسُا٫ لِؿغح الخ٣ضٌـ صعظت ٠ ٦ما الٗغبُت، اللٛت ٖلى اال٠ُٗ الًمحر بخإهِب ؤلاخؿاؽ ُٞه ٍا  نوعا الكاٖغ ْا

 ؾٗض مً اؤٖؼ الٟخاة، ط٫ مً ؤخب اللٛت ظٗل خُض 15ا 14 البِذ في زانت االاؾخٗاعة الدكبُه ٖلى حٗخمض مسخلٟت ٞىُت
م للٛت ال٣ضماء الٗغب خب مضى ًبحن ٍٚغب اج٣ابل  م٣اعهت ق٩ل في الخًُٟل نُٛت موْٟا اإلاااة، . بها ااٖتزاَػ

غ في الكاٖغ ؤبضٕ ا٢ض ٍغ في اإلاهوع  بض٢ت ٢اعهه ٖىضما االخبُحن االكغح الٟهاخت ٖلى الٗغبي ؤلاوؿان ٢ضعة جهٍو  جهٍو

 الخؿً طاث للٟخاة الٗغبي/ اإلاٛغبي ؤلاوؿان هٓغة مً ٌؿخ٣حها نوعة اهي( اإلاااة ؾٗض مً ؤٖؼ/ الٟخاة ط٫ مً ؤخب اللٛت: )للٟخاة
. الغظا٫ َٝغ مً جال٢ُه الظي االخب الخ٣ضًغ امضى االجما٫

لى    ٠ُ بلى الكاٖغ هٕؼ ألاؾلوب، مؿخوى  ٖا  مداالت في االىٟي االىهي...( 44 ،26 ،25 ؤبُاث) الاؾدى٩اعي  الاؾخٟهام ؤؾالُب جْو
٠ُ الخبري  ألاؾلوب عجابت مً  للخغاط ٘ اإلاخل٣ي اهدباٍ لكض ؤلاوكاجي ألاؾلوب اجْو  ٖلى ًًٟي مما الخُاب، ؤؾالُب اجىَو

. مخمحزا ظمالُا َابٗا الٟىُت الهوعة بلى بياٞت الىو

 اصعاؾدىا بُجهما، الٟهل ًم٨ً ال بط ااإلاًمون، الك٩ل ٞحها ًىههغ مخ٩املت بيُت ال٣هُضة حٗخبر:  اللفُذة في إلاًلاُ بيُة  
 التي االجمالُت االٟىُت ؤلا٣ًاُٖت الجواهب مالمؿت بلى حهضٝ ما٢ذ مجهجي بظغاء َو ألازغى  البيُاث ًٖ مىٟهلت ؤلا٣ًإ لبيُت

 دون  هفعه ًلذم ؤن ًمىً ال بر ؼّشي، ِمل ليل مالصمة ـفة إلاًلاُ وان وبرا". الضاللت بيُت صازل ٖلحها ال٣بٌ ًهٗب

خؽيل اللفُذة حشهة مبذثُا ًخبْ( إلاًلاُ) فةن رىابت ا، لها بًلاُِة بيُة فه ٍو ا ؤحذ بـى  ٞدغ٦ُت ، "بشوصا ِىاـَش
 .مؿاعاجه اجدضص ؤلا٣ًإ ق٩ل بهُاٚت ج٣وم التي هي بطن، ال٣هُضة

ً، هٓام ٖلى الًٟاجي، بىائها في ؤًضًىا، بحن التي ال٣هُضة احٗخمض و الكٍُغ  الٗام، ق٩له في ًسغط ال ٖموصي بىاء َا
و الخلُلُت البدوع  ألخض ٦ظل٪ اجسً٘ ال٣ضًمت، الٗغبُت ال٣هُضة بيُت ًٖ  ،(x 2 ٞٗولً مٟاٖلتن مٟاٖلتن) الواٞغ البدغ َا

ك٩ل  ؤعب٘" مٟاٖلتن" نُٛت جخ٨غع  الواٞغ البدغ ٟٞي مُٗىت، نُٜ ج٨غاع ٖلى ٌٗخمض ألهه الكٗغي  للبِذ آلالي ألاؾاؽ الوػن َا

اء َو بطن ٞالوػن ميسجما، ب٣ًاُٖا جىُٓما حك٩ل وٛمُا، ميسجمت مخوالُت ق٩ل ٖلى مغجحن" ٞٗولً"ا مغاث،  مً مك٩ل ٖا
ب مىخٓمت، نوجُت نُٜ ت الخجغبت حؿخٖو  ٞازخُاع ازهاثهها، َبُٗتها م٘ ًخالءم الظي الوػن هٕو حؿخضعي التي الكٍٗغ
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ب الكٗغي  زُابه َبُٗت م٘ ًخالءم ألهه ال٨ً اٖخباَُا، ٨ًً لم الواٞغ لبدغ الكاٖغ ؿخٖو غجه" َا و اللٛت، ٖلى" ٞػ  بدغ َا
 ًد٩ي ٞالكاٖغ االخُوع، بالخغ٦ُت الىو جُب٘ نٟت اهي ،(مض 3 مجها ؾ٨ىاث 6 م٣ابل بِذ ٧ل في خغ٦ت 13) خغ٧اجه ب٨ثرة ًخمحز

جها، ظمٗها ؤظل مً آلزغ م٩ان مً الٗلماء اجى٣ل ال٣ضًم، في الٗغبُت اللٛت خا٫ لىا  آلذ الظي الوي٘ لىا ان٠ ؤن بٗض اجضٍا

و بلُه، . اإلاؿخ٣بل بلى ًخُل٘ زم اإلااضخي في لُٛوم الخايغ مً ًىُل٤ الؼمً، ٖبر اجُوعَا الٗغبُت اللٛت خغ٦ُت ًغنض بظل٪ َا
غتها زانُت اهي الخُوع، مً اؾحراعة ألاػمىت في جضازل ٞال٣هُضة  اإلاض خغاٝ اآلازغ، الخحن بحن ؾاٖضجه ا٢ض الوػن، بيُت ٞا

[.  -0  - -: -هبظا٥   -0  -: -جالقي ،  -0  - - -زظلو٥] الٗغبُت اللٛت خا٫ ٖلى اجدؿٍغ آَاجه ًٖ للخٗبحر نوجُت مؿاخاث زل٤ ٖلى

ظا اإلاٗجى، خغ٦ت م٘ جام اوسجام في جخماهى اؾ٨ىاجه الوػن ٞدغ٧اث  في" الضاللي الًٟاء"ا الوػن ًٞاء الخدام بويوح ًبحن َا

". الخاعظُت"ا الىٟؿُت بمُُٗاجه الىو

 بأزغ ًخٗل٤ مهُلر» اال٣اُٞت: الٗام وٛمها ااحؿا١ لل٣هُضة، ؤلا٣ًاُٖت البيُت بٚىاء في بضاعَا ال٣اُٞت ؾاَمذ ا٢ض

ها ٖضص في ًضزل ازخالٞا، الٗلماء ُٞه ًسخل٠ البِذ، ا" ألازٟل" ٧ان ٞةطا «اخغ٧اتها ؤخٞغ  ٞةن البِذ في ٧لمت آزغ اٖخبَر
 في ال٣اُٞت ٞةن الخٍٗغ٠ َظا اخؿب ،«ؤالهما ٢بل ااإلاخدغ٥ بُجهما اما البِذ في ؾا٦ىحن آزغ» بحن خضصَا ؤخمض بً الخلُل

 مً م٣اَ٘ االشالزحن الشاوي البِذ باؾخصىاء ٧لها ال٣هُضة في اقٛلذ( 32 البِذ في: هاث) مؿخ٣لت ٧لمت ظاءث ما هاصعا ال٣هُضة

ا َو ٦ظل٪ ال٣هُضة محز اما. امُل٣ت مخواجغة ٢اُٞت اهي[...(. ـخاحي]بـ [ –ـااحي]مـ [ –طاة]ؤ)  البِذ آزغ ٧لماث  خٝغ ٖلى اخخواَئ
 ألاا٫، البِذ نضع آزغ في جغصصث ٦ما بِذ آزغ في جترصص موؾ٣ُُت ٞوانل ٧لها اهي الخإؾِـ، ؤل٠ ٢بله مهموؽ( الخاء) عاي

يخٓغ الؿام٘ ًخو٢ٗها  مً بّذا» لل٣هُضة حُٗي نوجُت، حٗاصالث مً جمل٨ه بما ٞال٣اُٞت مىخٓمت، ػمىُت ٞتراث في جغصصَا ٍا

.  «والضمجي واملىظُلي الىفسخي الاهحٍام وابْ ِلُه ًمفي والحمارل الحىاظم

ظا  اب٣ًاٖاث اجىُٛم اهبر ؤنواث مً للىو الضازلُت اإلاخخالُاث حٛىُه بل اخضَا، ال٣اُٞت جد٣٣ه ال الخىاؾ٤ َا

ا موؾ٣ُُا" ب٣ًاٖا" مجخمٗت حك٩ل مسخلٟت،  جوالي ٖلى ٣ًوم نوحي حكا٧ل ًهاصٞىا ال٣هُضة، بلى ابالغظٕو الضاللُت، للبجى مواٍػ
 خُض للىو، الضازلي الاوسجام في ٌؿاَم موؾ٣ُُا جواجغا مك٩لت بُجها، ُٞما مخ٣اعبت ؤا االهٟاث اإلاساعط موخضة ؤنواث

ا ًخ٨غع  ا الشاوي، البِذ في مغاث 5 االظا٫ الضا٫ خٞغ  البِذ في مغاث 5 الٟاء اخٝغ الشالض البِذ في مغاث 5 االٗحن ال٣اٝ اخٞغ

: الهوجُت بالترا٦ماث ٚجي الىو ألن الخهغ، ال الاؾدكهاص ؾبُل ٖلى ؤمشلت الغاب٘،

و  الٗضاة زظالن زظلو٥ َم(:  2)بِذ          ٧الىـواة هبـظا هبظا٥ َا

 ط    –ط                     ص    –ط     –ط                   

ا ج٨غع  ا . 47 البِذ في  مغاث 6 االهاص الؿحن خٞغ

 خهاة ؾوى  ٞا٢ـضًً الؿخم   اظتهاص ؾوى  ها٢هحن الؿخم     

 م    –ؽ   –ؽ     ؽ –م –ؽ                 
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 موؾ٣ُى ابيٟاء البِخحن جغابِ في حؿاَم ألانواث مً مخوالُاث جغصص زال٫ مً 15ا 14 البِخحن في نوجُا حكا٦ال اوسجل
: للىو اإلاوؾ٣ُي ؤلا٣ًإ بٚىاء في حؿهم زانت

 ة  –ص  –م  –ؤ  –٥  ي  –م  –٫  –ى  –ط:     14 بِذ

 ة  –ص  –م  –ؤ  –٥  ي  –م  –٫  –ى  –ط:     15 بِذ

 ضخُت  –طَبذ) ألالٟاّ مؿخوى  ٖلى ٦لي حكا٧ل ٌٛىُه موؾ٣ُي جواػن  بخضار في ٌؿاَم لؤلنواث اإلاىٓم الترا٦م َظا بن         

ُت الهُٛت في الاقترا٥ زال٫ مً ظؼجي ؤا( الجهل –  بلى الكاٖغ لجإ ٦ما...(. ؾٗض/ ط٫ ؤخب،/ ؤٖؼ اإلاٗمي،/ اإلاغصي) الهٞغ

 بحن مً ً رص ؼّىسي مّجى ِلى الّباسة في إلالحاح الحىشاس ٌّجي الؽاِش هاحُة فمً»: ٞىُت اؤزغى  هٟؿُت لضااٞ٘" الخ٨غاع"
، مً فاِلُة ؤهثر الؽّشي  املىكف ِىاـش  ًإجي ثم ومً بالفاِلُة، الّىاـش ظاثش ًِ ثمحٍز بلى رلً ًشحْ وسبما غحٍر

اث٠ الخ٨غاع ؤصى ا٢ض . «باألداء لحمحٍز الحىشاس ٍغ الصخيء ٖلى الخإ٦ُض بُجها مً ال٣هُضة في مخٗضصة ْا : اإلاشا٫ في ٦ما اج٣ٍغ

م اجلُٟـهم(:  7)بِذ         ـه ٖـي َا  الؿ٩اث بظا عمو٥ بط ؤنِبوا   ٞا

 زبـاث معي ٢اجـل بــضاء   ؤنـِبوا خا٫ ٖلى اجلٟحهم  (:  8)بِذ                

  ٢ُاة مً ؤَضى ٢بل ا٦ـاهوا   يـباب ا٦إجهم اجلُٟـهم(:  6)بِذ                

: 15ا 14 البِخحن في بإ٦ملها ظملت الكاٖغ ا٦غع                 

 الفحاة دٌ مً ؤحـ  وهىد  املشدي الجهل ضحُة رَبد                        

 مااحي ؾٗض مً ؤٖؼ ا٦ىذ  اإلاٗمي الجهل ضخُت طَبذ               

ظٍ البِخحن، مً الشاوي الجؼء في الخُٛحر بٌٗ م٘ هٟؿها باأللٟاّ ال٨ٟغة ٌُٗض البِخحن َظًً زال٫ مً الكاٖغ، بن         َا

ت" ال٣غاءة  اهٓام موخض، وؿُجي بىاء اطاث ألاظؼاء مخالخمت ٧لُت هٓغة الىو بلى هىٓغ اججٗلىا البِذ اؾخ٣اللُت جخجااػ " الخ٨غاٍع

.  مخ٩امل قمولي

 امًُٟا مىه مىُل٣ا ٖىه، مٗبرا بوا٢ٗه، مغجبُا( الٗكٍغً ال٣غن  مُل٘) الخضًشت الٟترة بضاًت في اإلاٛغبي الكٗغ ْل ل٣ض           
 اإلاٛغبي الوا٢٘ ٢ًاًا مً ٢ًُت ٖلى" قهاصة" ال٣غي  اجاثُت ا٢ًاًاٍ، انوعٍ اب٣ًاٖاجه لٛخه في الٗهغ لغاح مخمشال بلُه،

ت الٗم٤ُ الكاٖغ بخؿاؽ مً هابٗا بنالخُا جوظها جدمل ٖام، بك٩ل االٗغبي  اللٛت اا٢٘ الُه آ٫ ما ٖلى اخؼن  اؤسخى بلٖو

ً"ا ،"للمجخم٘" ٦خب ابهما ٣ِٞ، لظاجه ٨ًخب لم ٞالكاٖغ الٗغبُت،  ألاها بحن اإلام٨ىت الٗال٢اث ٧ل مغاُٖا ،"الؤلمت" للَو
اجُت ٞىُت مسخلٟت اؾاثل امؿخضُٖا اآلازغ، م ؤظل مً اإلاخل٣ي، في للخإزحر امويٖو  بلى الؿلبُت هٓغجه احُٛحر ؾلو٦ه ج٣ٍو
و االؿُاسخي، االا٢خهاصي الاظخماعي الوي٘ جغصي اعاء ال٩امىت الوظوص ٖىانغ  التي ال٨شحرة الش٣وب بحن مً ز٣با ًهلر بظل٪ َا
 اإلاٛغبي، اإلاجخم٘ ًىسغ ٧ان الظي االخسل٠ الجهل بغازً جوؾُٗها في اؾاَمذ األامت، اإلاجخم٘ ظؿض في اإلاؿخٗمغ عنام ؤخضثها

 نٗوبت ال٣اعت  الًجض الوا٢٘، مً مؿخوخاة انوعٍ ُٞه ٚموى ال ااضر اؤؾلوبه ؾهلت الىو لٛت ظاءث الٛاًت َظٍ الخد٤ُ٣
غ، ٖلى ا٢ضعة ظمالُت مً جسلو ال ل٨جها مٗاهحها، ٞهم في  ال٣هُضة ؤنو٫  ٖلى مداٞٓا الكاٖغ هجض طل٪ م٣ابل افي الخهٍو
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 .ٕٚٔالبنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث،  ص،: مصطفى السعدين . 
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ا ال٣اُٞت، ااخضة الكٍُغً بىٓام الالتزام خُض مً الٗغبُت حَر و االتر٦ُبُت، الا٣ًاُٖت الٓواَغ مً ٚا  ال الىو ًجٗل ما َا
م اقوقي الباعاصي م٘ الٗغبي باإلاكغ١  ْهغ الظي االاخُاء البٗض جُاع ًٖ ٦شحرا ًبخٗض حَر  لل٣هُضة ؤعاصاا الظًً الكٗغاء مً ٚا

٣ها حؿخُٗض ؤن  الٛخه الىو ؤؾلوب  ل٨ً بغااصَا، االا٢خضاء ال٣ضًمت الٗغبُت ال٣هُضة الى الٗوصة زال٫ مً امجضَا بٍغ

".  ألا٢صخى باإلاٛغب الٗغبُت ال٣هُضة" في الخجضًض مالمذ بٌٗ هلمـ ًجٗلىا ٖىه، االخٗبحر بالوا٢٘ ااعجباَه

 واملشاحْ املفادس الثحة

 1970 ال٣اَغة، االٗاإلاُت، ال٣ومُت بحن اللٛت ؤهِـ، ببغاَُم. 

 ،ت ؤصاهِـ  (.م.ص) 13 م، ،1985 ،1ٍ الٗغبُت، الكٍٗغ

 بحراث ،1981 ،12ٍ عقض، ابً صاع الكٗغ، ه٣ض في صعاؾاث: زوعي بلُاؽ 

 1987 ًولُوػ   –ًوهُو ،34-33ٕ الوخضة، مجلت: ألاٞٛاوي الضًً ظما٫ 

 بٛضاص ،1986 ،1ٍ اال٣وافي، الٗغاى مهُلخاث معجم: الٗبضي عقُض. 

 ؼاػ قُٗب ت اللٛت: ؤٖا  .الغباٍ ،2004 ،1ٍ ،(1991-1917) ااإلاٗانغة الخضًشت اإلاٛغبُت ال٣ومُت ال٣هُضة في الكٍٗغ

 1997 ،1ٍ الجغاعي، الىاصي ميكوعاث ،(1990-1930) باإلاٛغب ااإلاٗانغ الخضًض الٗغبي الكٗغ جُوع  الجغاعي، ٖباؽ،  
 الغباٍ

 1984 ،4ٍ الخضًض، اإلاٛغبي ألاصب ًٖ ؤخاصًض: ٦ىون  هللا ٖبض 

 1987 ،1ٍ بؾالمُت، اخضة هدو: الٟاسخي ٖال٫ 

 الغباٍ ،1ٍ اإلاٛغبُت، اإلا٨خبت ألا٢صخى، اإلاٛغب في الٗغبي ألاصب: ال٣باط الٗباؽ بً مدمض. 

 بت مجضي  .بحراث ،1984 ،2ٍ اآلاصاب، اللٛت في الٗغبُت اإلاُلخاث معجم: َا

 ميكإة ،1الخضًض،ٍ الٗغبي الكٗغ لٛت في ألاؾلوبُت البيُاث: الؿٗضوي مهُٟى ،  ال٣اَغة ،1998اإلاٗاٝع

 



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 166 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

 



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 167 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

سط املعجمي
ل والجزس في الذ   في املفىلح واملفهىم  ألـا

ٌة
كشاءة

د /ـفاء ـابش مجُذ البُاجي ا ـ الّشاق  –ولُة التربُة  -محالش في حامّة ثىٍش
ً
ظابل

 

 

ق
 
 امللخ

ما اإلاعجمي الضعؽ مهُلخاث مً مهُلخحن ٢غاءة بلى البدض َظا حهضٝ      هاع االجظع؛ ألانل: َا  ؤا اظخمإ مً بُجهما ما إْل
٘: مبدشحن زال٫ مً اٞترا١   ؤالهما جدبَّن

َ
ا مجهما ل٩ّلٍة  اإلاىاؾب الخٍٗغ٠ اا٢ترح االانُالح، اللٛت في اإلاهُلخحن مً ٧ّلٍة  صاللت  اٖخماصًا

 التي اإلاٗاًحر بدؿب بُجهما، الخٍٟغ٤ في امظاَبهم الٗلماء ؤ٢وا٫ الشاوي اإلابدض اؾخ٣صخى خحن في. الٗغب ٦الم في صاللتهما ٖلى

ا طل٪، في بلحها اؾدىضاا   َاعخًا
َ
ا الترجِب م٣ولت ا بًاٍ امٗخمضًا .  بُجهما الخٍٟغ٤ في مُٗاعًا

  اازُخِخم     
ُ

ل التي الىخاثج بإبغػ  البدض . البدض َظا في  اإلاٗخَمضة ااإلاغاظ٘ باإلاهاصع زْبذٌب  ألازحر افي بلحها، جونَّن

. الترجِب اإلاُٗاع، اإلاعجم، الجظع، ألانل، :املفحاحُة اليلمات

 

The base and root in the lesson lexical 

Reading in the term and concept 

Abstract 

     This research aims to read the two terms of the lesson lexical terms , namely: the base and root ; 

to show what between them from meeting or separation through two   sections : Tracking The first 

indication of each of the two terms in the language and terminology , and suggested that the proper 

definition of each depending on the Their meaning in the language of the Arabs . While the second 

section investigated the sayings of scholars and denominations to differentiate between them , 

according to the criteria that they based it, saying the arrangement and proposing him dependent 

criterion to differentiate between them. 

     Finally, the conclusion summarizes the most results reached in this research , and in the latter 

proved to sources and references adopted in this research. 

key words: base, root. lexicon, criteria, arrangement. 

مة  امللذّة

ضٍة  ؾُضها ٖلى االؿالم االهالة الٗاإلاحن، عّب  هلل الخمض      لى مدمَّن . ؤظمٗحن اصخبه آله ٖا

: ابُٗض 

غ ٞةنَّن        َظا ٞجاء. الخضًض الٗلمي البدض في بم٩انٍة  ألاَمُت مً بُجها الض٣ُ٢ت الٟغا١ ابظالء اإلاخضازلت، اإلاهُلخاث جدٍغ

  البدض
ًا
بت . اإلاعجمي الضعؽ في االجظع ألانل مهُلَخي بازخُاع الاججاٍ، َظا في اإلاكاع٦ت في مجي ٚع
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مذ ا٢ض        مبدشحن ٖلى البدض ٢ؿَّن
ًا

ا االخاجمت، اإلا٣ّضمت ًٖ ًٞال هخه ٣ٞض ألاا٫  اإلابدض ؤمَّن   الخٍٗغ٠، ألبٗاص زهًّ
ًا

اٍ ظاٖال ًَّن  ب

 في الشالض اإلاُلب ظاء خحن في. االانُالح اللٛت صاثغة في للجظع ازاهحها. االانُالح اللٛت صاثغة في لؤلنل ؤالها: مُالب زالزت في
. الا٢تراح صاثغة في االجظع ألانل

ا       الٗلماء ؤ٢وا٫ بدؿب مُالب ؤعبٗت جدخه اهًوث ا٢ض اإلاهُلخحن، بحن الخٍٟغ٤ مظاَب ُٞه ٞاؾخ٣هِىا الشاوي اإلابدض ؤمَّن

. الوظهي االخهوم االٗموم اإلاُل٤ االخهوم االٗموم االخباًً الدؿااي  هي آلاعاء َظٍ ا٧اهذ بُجهما، الخٍٟغ٤ في اآعائهم

ل التي الىخاثج ؤَم ببُان البدض اازخخم      ٤ اهللا. البدض بلُه جونَّن ِ
ّ
. اإلاٞو

 

ٌ  املبحث ف ؤبّاد: ألاو  الحٍّش

ٌ  املىل  ل: ألاو ىالح اللغة داثشة في ألـا  والـا

 
ً

 اللغة داثشة -ؤوال

      
ُ
َهْمَؼة

ْ
اصُ  ال مُ  َاالهَّن

َّن
ٛت في َاالال

ُّب
  الل

ُ
ت

َ
ز

َ
ال

َ
ُنو٫ٍة  ز

ُ
، ؤ ضةٍة ِٖ ا ُمَخَبا ََ َخُض

َ
َؾاُؽ : ؤ

َ
ْيِء، ؤ

َّن
ا٫َ  الصخ

َ
٨َِؿاِجيُّب  ٢

ْ
ْوِلِهْم  ِفي ال

َ
٢( : 

َ
ْنَل  ال

َ
هُ  ؤ

َ
  ل

َ
ْهَل  َاال

َ
هُ  ٞ

َ
(: ل

ْنَل  ِبنَّن 
َ ْ
َخَؿُب، ألا

ْ
ْهَل  ال َٟ َؿاُن  َاالْ ِ

ّ
ا٫ُ . الل

َ
٣ ٍُ ِنُلٌب  َمْجضٌب : َا

َ
اِوي. ؤ

َّن
 : َاالش

ُ
ت َُّن َخ

ْ
َخِضًِض  َاِفي الُٗٓمت، ال

ْ
غِ  ِفي ال

ْ
ا٫ِ  ِط٦ ظَّن نَّن : )الضَّن

َ
إ
َ
َؾهُ  ٦

ْ
 َعؤ

 
ٌب
ت

َ
َنل

َ
 . ( )(ؤ

ُ
اِلض

َّن
اَن  َما: َاالش

َ
٧  ًَ َهاعِ  ِم َض  الجَّن ْٗ ، َب ّيِ صخِ َٗ ْ

هُ  ال ُٗ ُنلٌب  َاَظْم
ُ
ا٫َ . َاآَنا٫ٌب  ؤ

َ
: ( )"ًبطئ ؤبو ٢

:  الصخيء  اؤنل     

٣ا٫ ظظاعَا،: الصجغة اؤنل ؤنله،: الخاثِ اؤؾاؽ ؤؾٟله،  ختى طل٪ ٦ثر زم. ؤنال لهم ًضٕ لم بطا ٞالن، بجي هللا اؾخإنل: ٍا
 .( )للجضا٫  ؤنل االجهغ للولض، ؤنل ٞاألب بلُه، الصخيء طل٪ اظوص ٌؿدىض ما شخيء، ٧ل ؤنل: ٢ُل

ص ا٢ض      ه لؤلنل اإلادوعي اإلاٗجى ظبل خؿً مدمض الض٦خوع  خضَّن مخضُّب  الصخيء ٖلُه ٣ًوم الٗم٤ في امخضاصٌب " بإهَّن لى بلى مىه ٍا  .( )"ألٖا

لى  .( )"ألٖا
الَخٔ      ها اإلاٗاوي َظٍ ٖلى ًُ ؿُم  ؤجَّن

َّن
 .االترجِب االاهخٓام االٓهوع، االويوح االغؾور، بالشبوث جد

ا ًُ ىالح داثشة -راه  الـا

، صالليٌّل  جُوعٌب  اؾخٗماله عخلت في ألانل مهُلر ٖلى جوالى      صٌب راث ٢بل لل٩لمت ألانلُت الخالت ٖلى بالضاللت ابخضؤ مخّٗضِ  الخٛحُّب

ُت الهوجُت ه ٢ا٫. ٖلحها جُغؤ ؤن ًم٨ً التي االهٞغ   ؾ٨ً ما ٢بل الظي ٧ان ٞةن: " ؾِبٍو
ًا
  ٖلُه اؤل٣َُذ  خغ٦َخه ؾا٦ىا

َ
 خغ٦ت

                                                           

: ينظر ".ىَجاٌن كأنَّ رأسو أَصَلٌة، أشبُو رجالكم بو عبد الُعزَّى بن َقَطن، فإّما َىَلَك اذلُلَُّك فإن ربكم عز وجل ليس بأعورىو أعوُر ": ونصو. جزٌء من احلديث( ٔ)
. ٕٗٙ/ٖ:مسند اإلمام أزتد

. ٕٗٔ/ٔ:شرح أشعار اذلذليُت: ينظر( ٕ)
 .ٜٓٔ/ٔ:معجم مقاييس اللغة: ينظر( ٖ)
 .ٜٓٔ/ٔ:ادلصدر نفسو: ينظر( ٗ)
 .ٕٛٗٔ/ٖ:جم االشتقاقي ادلؤصل أللفاظ القرآن الكرًنادلع( ٘)

شِةي 
مْة َّة َة

  ل
َة

د
ْة
ه
َة َة
  أل

ُة
د ِْة بَة

ْة
مُة  ال شِة

ْة
ه

ُة
هُة  ؤ

َة
ل َْة َة

دِة  ؤ
الذ   وَة

ـ
ْة
غ ِة

ْة
إلا  وَة

 

ذُة   ُّة ْة
ك

َة
ؤ ي وَة هِة  فِة اثِة

َُة فْة
َة
ل ؤ اثِة

َـة َة ْة
األ بِة

( ) 
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ً
َّن
، امَمضٌّل  اممضٌّل  امؿخٗضٌّل  مؿترصٌّل : ٢ول٪ اطل٪. اإلاؿ٨ ضٌّل َٗ ما امؿخ  األانل مض١ٌّل  ا٦ظل٪. امؿخَٗضصٌب  اممِضصٌب  مؿخِٗضصٌب  ألانل ابهَّن

، سظ زم. ( )"مغصصٌب  اؤنله امغصٌّل  مض٤٢ٌب م:" ٢ا٫ الظي اإلابّرص ٖىض الؼاثض للخٝغ اإلا٣ابل ألانلي الخٝغ مٟهومَ  اجَّن
َ
ل ْٖ نَّن  ا

َ
ؾماءَ  ؤ

َ
ِتي ألا

َّن
  ال

َ
 ال

اَصة حَها ِػٍَ ت ٖلى ج٩ون  ِٞ
َ
ز

َ
ال

َ
ظىاؽ ز

َ
ت ٖلى ج٩ون  ؤ

َ
ز

َ
ال

َ
لى ؤخٝغ ز َٖ عبٗت ا

َ
لى ؤ َٖ ْمَؿت ا

َ
  ز

َ
اَصة ال ِل٪ مً شخيءٍة  ِفي ِػٍَ

َ
 مّٟؿغاٍ َاهدً ط

٢ؿامه
َ
اػاهه بإ

َ
خ٣هُ  َما اطا٦غان اؤ

ْ
َاا مً ًل َغاٙ بٗض ِثضالؼَّن َٟ نو٫  مً الْ

ُ
. ( )"ألا

ا    ه ٧اهذ ٣ٞض ظجي ابً ؤمَّن
ُ
 ( ألانل) مهُلر بلى هٓغج

ًا
اٍ بةَال٢ه اطل٪ ؾاب٣ُِه؛ ًٖ مسخلٟت ًَّن ن  التي الخغاٝ ٖلى ب  ؤؾاؽ ج٩ّوِ

 : ألانل: " ٣ٞا٫ ال٩لمت،
ٌب
  جلؼم التي الخغاٝ ًٖ الهىاٖت ؤَل ٖىض ٖباعة

َ
ٍ٘ة  ٧ّلِ  في ال٩لمت ٞها مً موي  في الاخخٟاّ م٘. ( )"جهغُّب

ٍٝة  ٧ّلِ  في له الؿاب٤ باالؾخٗما٫ طاجه الو٢ذ ا. ال٩لمت مجها جخ٩ون  التي ألانلُت الخغاٝ مً خغ ًٟا   بلُه مًُ
َ
 اإلاكتر٥ اإلاٗجى ٨ٞغة

 ٞاعؽ ابً مٗانُغٍ -ألانَل : ؤي  -ؤَل٣ه خحن في. ( )ألا٦بر باالقخ٣ا١ اإلاٗغاٞت ال٨ٟغة اهي ااخض، ؤنل مً اإلاىدضعة الخ٣الُب بحن

. ( )امكخ٣اتها الواخضة اإلااصة جهاٍع٠ بحن اإلاكتر٥ اإلاٗجى ٖلى

ا    ه ألانَل  ُّٞٗغِٝ مال٪ ابً ؤمَّن : ( )٣ٞا٫. ال٩لمت بىاء في ًلؼم الظي الخٝغ: بإهَّن

  ا٢ض     

ه اإلاغاصيُّب  ٖلُه اٖترَى    بإهَّن
ٌب

٠ ٍ٘ة  ٚحُر "  حٍٗغ و الخهاٍع٠، بٌٗ مً ٌؿ٣ِ ما لخغاط ظام حُر  ٌٗض، ٧واا ؤنلٌب  َا ٍ٘ة  ٚا  ما لضزو٫  ماو
و ًلؼم، ، َا غاص، الٗالمت قٍغ ألن ؤًًا؛ ٖالمت ًصُر  اال خظا، ًصرُّب  ٞال ػاثضٌب ٗٝغ اطل٪ الَا  ًلؼم ال بما الؼاثض حٍٗغ٠ ؤنَّن  ؤًًا ٌُ

 .( )"ًصر ال

تراى َظا لُضٞ٘ ٖاص زم       م٣ضع ٞهو لؼم بطا االؼاثض الؼاثض، بسالٝ الوظوص م٣ضع ٞهو لٗلت ؾ٣ِ بطا ألانل: " ب٣وله الٖا

؛ ا ؤا جد٣ُ٣ا الوي٘ ؤنل في ؾا٢ِ َو ما الؼاثض: ٣ًا٫ الظل٪ الؿ٣ٍو . ( )"ج٣ضًغًا

و     م ُٞما الخضًض اإلاعجمي الضعؽ ٖلُه اؾخ٣غَّن  الظي الخٍٗغ٠ َا
َ
ٗل ٌُ .

ىالح اللغة داثشة في الجزس: الساوي املىل   والـا

 
ً

 اللغة داثشة -ؤوال

ِجُُم      
ْ
ا٫ُ  ال

َّن
اءُ  َاالظ ْنلٌب  َاالغَّن

َ
، ؤ َو  َااِخضٌب َُ ْنُل  َا

َ ْ
ًْ  ألا ّلِ  ِم

ُ
٧ ، ْيءٍة

َ
ى شخ ا٫َ  َختَّن

َ
٣ ْنِل  ًُ

َ
َؿاِن  أِل ِ

ّ
عٌب : الل

ْ
ا٫َ . ِظظ

َ
ْنَمِعيُّب  ٢

َ ْ
ُع : ألا

ْ
َجظ

ْ
ْنُل  ال

َ ْ
ًْ  ألا ّلِ  ِم

ُ
٧ 

                                                           

 .ٜٔٗ/ٗ:الكتاب( ٔ)
 .ٖ٘/ٔ:ادلقتضب( ٕ)
 .ٓٔ:التصريف ادللوكي( ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕ:اخلصائص: ينظر( ٗ)
 .٘ٓٔ:مفهوم األصل يف معجم مقاييس اللغة البن فارس: ينظر( ٘)
 .ٜٛٔ/ٗ:شرح ابن عقيل: ينظر( ٙ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٖ:توضيح ادلقاصد: ينظر( ٚ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٖ:ادلصدر نفسو: ينظر( ٛ)

 
ُة

ف شْة حَة
ْة
ال مْة  بن وَة ضَة

ْة
ل لٌة  ًَة ْـة َة

إ
َة
ي ف ِة

ّة
  والز

 

مُة  ال  ضَة
ْة
ل اثذُة  ًَة سلُة  الض  ي( ثا) مَة زِة

ُة
  احح
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ْيءٍة 
َ

ا٫َ . شخ
َ
ْحرٌب  ٢ ََ : ( )ُػ

نِة 
حْة
َة
ح َّة

امِة ظَة   وَة
ُة

شِةف
ّْة َة
مَة  ج

ْة
ح ِّة

ْة
ا ال مَة دِة  فِة  ِة

الذ   وَة
ـ
ْة
غ ِة

ْة
إلا  وَة

 

ى 
َة
ل سِة  بِة

ْة
ز ىنِة  حَة

ُة
ل ذْة ىبِة  مَة ُّة ُة

ى
ْة
دِة  ال

ذ  حَة   مُة
 

ا اُع  اؤمَّن
ُ
ْجظ

َ ْ
ُع  اإلا

َّن
َجظ

ُ ْ
ا٫ُ  َااإلا

َ
٣ ُُ هُ  َٞ ِهحُر  ِبهَّن

َ
٣

ْ
هُ . ال هَّن

َ
إ
َ
ْنُل  ٦

َ
ْيءٍة  ؤ

َ
ْض  شخ

َ
هُ  ٢

َ
اَع٢

َ
ٞ  ٍُ ْحُر

َ
ٚ( ). 

َباث اظظع      ِظي ظؼئٍ الىَّن
َّن
ْعِى  ًدكٗب ال

َ ْ
َٗضص اظظع ٚظاثه ٖلى َاٍدهل ِباأل

ْ
خؿاب ِفي ال

ْ
َٗضص َو ال

ْ
ِظي ال

َّن
غب ال ًْ ٟؿه ِفي ً

َ
ا ه

َ
 ِفي ؤ

ِل٪ ُٞيخج ٢واٍ ِبْخَضى
َ
َٗضص ط

ْ
ت ٞجظع ال

َ
ْمَؿت اظظع ٖكَغة مئ

َ
ٍغً ز

ْ
ْمَؿت َاٖك

َ
ْمَؿت اظظع ز

َ
ا ز ٖو

ُ
ى َمْغٞ

َ
ت ٢وجه ِبل َُ اِه

َّن
ت الش

َ
 مئ

ْمَؿت
َ
ُغاَن  َاز

ْ
ك ِٖ َا

( ) .

ض التي اإلااصة خو٫  جضاع  مٗانٍة  اهي      كاع٥ بها، ًخهل ما جٞغ
ُ
مه في اح   اجيكئخه، ج٣ٍو

ًا
ُّٗبب مٗاوي ًٖ ًٞال ضم الدك  الاهخٓام، ٖا

. ألاعى جدذ المخضاصٍ االٛموى

ا ًُ ىالح داثشة -راه  الـا

ا( الجظع) ٖلى  -االخدغي  البدض بٗض  -ه٠٣ لم      ا مهُلخًا اٍ ااؾخٗمالهم انُالخهم ا٢خهغ الظًً اإلاخ٣ضمحن ٖىض لٛوًٍا ًَّن  ٖلى ب

اضخي اإلاٟهوم غب َما ٧ّل " ٖلى الضا٫ّ  الٍغ ًْ ٟؿه ِفي ًُ
َ
ضاص مً ( )"ه .  ألٖا

ل٣ُِذ وكإجه بظاَع  الٗلَّن      
ُ
 (radix)بـ( ؤنل) ل٩لمت الالجُيُت ٦خبهم في اإلاؿدكغ٢حن جغظمت بؿبب اإلاُالصي ٖكغ الؿاب٘ ال٣غن  في ؤ

  ألانل،: ؤٖجي  –ال٩لمت َظٍ مٗاوي ؤخض َو الظي
ًا

ت اللٛت هداة اؾخٗما٫ ًٖ ًٞال اٍ الٗبًر ًَّن ما اال الجظع، بمٗجى ب َُّن  ُمعجِميّ  ؾ

٠ الظي ظىاح ابً ألاهضلسخي ٖكغ الخاصي ال٣غن 
َّن
ا ؤل ت معجمًا . ( ) (ألانو٫  ٦خاب: )ٖىوان جدذ للٗبًر

ا      تٍة  البؿُِ ألانلي الٗىهغ َو: " ب٣وله ٌّٗغِٞه ٣ٌٗوب بضٌ٘ بمُل الض٦خوع  ؤنَّن  ٞىجض اإلاٗانٍغً ٖىض ؤمَّن  ال٩لماث مً إلاجمٖو

مت) ا( اؾخٗلم) ا( ٖاِلم) ٞجظع. ااخضة ٖاثلت بلى جيخمي
َّن

م) ا( ٖال
َّن
 ألاخٝغ ظمُ٘ بدظٝ الجظع ٖلى اهدهل. م ٫ ٕ: َو( حٗل

ت ألاخٝغ ابغّصِ  ال٩لمت، مً الؼااثض خ٩ون . بلحها اإلادظٞا ا الٗغبُت اللٛت في الجظع ٍا  هدا طاجه اإلاٟهوم ابلى. ( )"نوامذ زالزت مً ٚالبًا
. ( )مًٗ ٖباؽ مكخا١ الض٦خوع 

اعي خؿام الض٦خوع  طَب خحن في    ض ال٩لماث مً ٖضص بحن اإلاكتر٦ت ألاخٝغ"  َو اإلاعجمُحن انُالح في الجظع ؤنَّن  بلى ٢ضُّب
َ
ٗخ٣ ٌُ 

ها   ببًٗها جخهل ؤجَّن
ًا

ا، اجهاال ًُّ ع ا٢ض اقخ٣ا٢
َّن
َٗمض نوجُت ألؾبابٍة  الخاالث مً ٦شحرٍة  في الاخٝغ َظٍ لٟٔ ًخٗظ ُُ  بياٞت بلى ٞ

تٍة  ؤنواث
َّن
غ بُجها ٖل . ( )"لٟٓها لُخِؿَّن

                                                           

 .ٖٕ:ديوانو: ينظر( ٔ)
 .ٙٔ/ٔ:، وادلصباح ادلنَتٙٔ/ٔٔ:لسان العرب: ينظر( ٕ)
 .ٕٔٔ:ادلعجم الوسيط: ينظر( ٖ)
 .ٗ٘٘/ٔ:، وكشاف اصطالحات الفنونٖٕٔ:التوقيف على مهمات التعاريف: ، وينظر٘٘ٔ:معجم مقاليد العلوم(  ٗ)
 .ٖٕٛ:النحاة العرب القدامىمفهوم اجلذر عند : ينظر(  ٘)
 .ٖٜٗ-ٕٜٗ:ادلعجم ادلفصَّل يف اللغة واألدب(  ٙ)
 .ٙٚ:ادلعجم ادلفصَّل يف فقو اللغة: ينظر(  ٚ)
 .ٕٙ:تأصيل اجلذور الساميَّة: ينظر(  ٛ)



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 171 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

      
ُّب

٠
َ

ؿدك م ما ٧ّلِ  مً ٌُ . لل٩لمت ألاؾاسخي الٗام اإلاٗجى جدمل التي الخغاٝ ًٖ ًسغط ال الجظع مٟهوم ؤنَّن  ج٣ضَّن

ل: السالث املىل   الاكتراح داثشة في والجزس ألـا

ا لىا جبحَّنن      م ممَّن ه ج٣ضَّن
ُ
ه االجظع ألانل مهُلخي حٍٗغ٠ في بُاه   مجهما ٧ّلٍة  ٖلى جغصُ  ؤهَّن

ٌب
تراياث مً ظملت ا اال٣واصح؛ الٖا  ممَّن

٠ِٗ ً
خماص بهما ألازظ ًُ تراياث َظٍ امً. ٖلحهما االٖا ، خكوٌب  ُٞه ؤا ماو٘، ٚحر ؤا ظام٘، ٚحر الخٍٗغ٠ ؤنَّن  الٖا لٌب  ُٞه ؤا اجٍُو

 
ٌب
ضم اإلاهُلخحن بحن زلِ ٟهما ٩ًون  ؤن ه٣ترح لظا بُجهما؛ الخمُحز ٖا : ًإحي ما بدؿب حٍٗغ

ل ا  -املؽترن َى: )ألـا
ً
فه بحن  -ثلذًًشا ؤو لفٍ (. ثفاٍس

ا  -املؽترن َى: )الجزس
ً
(. ثلالُبه بحن  -ثلذًًشا ؤو لفٍ

ٟه، في زالٝ صاثغحي مً للخغاط الخغاٝ؛ صان  (املؽترن): ٣ٞولىا  ٖضص في االشالزُت االشىاثُت ألاخاصًت زالٝ: ؤخضَما حٍٗغ

ص بحن ألانل خغاٝ خغ٧اث مؿإلت: ازاهحهما. ال٩لمت بىاء خغاٝ . بها االا٢تران مجها الخجغُّب

ا): ا٢ولىا
ً
ُٟت، لٗلت اإلاكتر٥ مً ٌؿ٣ِ ما إلصزا٫ ؛(ثلذًًشا ؤو لفٍ َضةٍة : )في الٟاء: هدو جهٍغ ْل : )في االٗحن( ِٖ

ُ
تٍة ) في االالم( ٢

َ
ٛ

ُ
( ل

.  طل٪ اهدو

فه): ا٢ولىا سغُِط  ٢ُضٌب  اهي. الٗام اإلاٗجى في ااإلاخ٣ٟت اإلاكتر٥، في الترجِب الشابخت اإلاسغَظاث: حٗجي ،(ثفاٍس (. الجظع) ًُ

ز التي بالخ٣الُب (الجزس) ًسخوُّب  خحن في : بإمٍغً جخمحَّن

ر .1 . اإلاكتر٥ جغجِب في الخٛحُّب
 .الٗام ألاؾاسخي اإلاٗجى في الازخالٝ .2

ت الضاللت بحن الخُاب٤ مبضؤ بلى الخٍٗغ٠ َظا نُاٚت في البدض ااؾدىض  ٖلي الض٦خوع  به هاَصى الظي الانُالخُت، الضاللت ا اللٍٛو

ا اظٗله ال٣اؾميّ 
ًا
ت االترجِب االٓهوع  الشبوث مٗاوي بيٟاءُ  َو َىا خهَل  ٞما. ( )اإلاهُلر اي٘ قغاٍ مً قَغ  لؤلنل، اللٍٛو

ضم االدكدذ الدكٗب امٗاوي  .الانُالحي مٟهومها ٖلى اللٛت في للجظع الاهخٓام ٖا

ت ٞاإلااصة الضعاؽ، بلُه ٌؿعى الظي الاججاٍ خُض مً( الجظع) صعاؾت ًٖ( ألانل) صعاؾت جسخل٠ اإلاٟهوم َظا ٖلى ٞبىاءًا        اللٍٛو

ا مسغظاتها صعاؾت بلى ٞحها ُحهَضٝ التي ًُا ٣ٞ
ُ
ا مسغظاتها صعاؾت بلى ٞحها ُحهَضٝ االتي. ألانل هي ؤ ًًا . الجظع هي ٖموص

 ٖلى الجظع مويٕو ٣ًخهغ خحن في اال٣ُاؾُت، الؿماُٖت الهُٜ ٖلى حكخمل التي الخهاٍع٠ َو ألانل مويٕو بنَّن  ؤي     

اصة. ااإلاهملت اإلاؿخٗملت البجى ٖلى اإلاكخملت الخ٣الُب ا ألامغ الٍؼ  ٚحَر  االباء االخاء ال٩اٝ خغاٝ بنَّن (: ٦خب: )مشل في ه٣و٫  ايوخًا

بتٍة  ت اإلااصة هي مغجَّن : هدو مىه، اإلاكخ٣ت االاؾمُت الٟٗلُت بالهُٜ ألانل ًسخوُّب  خحن في. االجظُع  ألانُل  ٞحها ٌكتر٥ التي اللٍٛو
 اإلاٟٗو٫  ااؾم الٟاٖل ااؾم. ااإلااهض ااإلاظ٦غ االجم٘، ااإلاشجى ااإلاٟغص االٛاثب، ااإلاساَب ااإلاخ٩لم األامغ، ااإلاًإع اإلااضخي

. آلالت ااؾم ااإلا٩ان الؼمان ااؾمي الخًُٟل ااؾم اإلاكبهت االهٟت اإلابالٛت االهُٛت

ا      ت بالبجى ُٞسخوُّب  الجظع ؤمَّن
َ
. ج٨ب جب٪، بخ٪، ب٨ذ، ٦بذ، ٦خب،: هدو مىه، اإلاخ٩وهت اإلادخمل

                                                           

 .٘:مقدمة يف علم ادلصطلح: ينظر(  ٔ)
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م٨ً : آلاحي اإلاسُِ في ؾب٤َ  ما جويُذ ٍا

 

 

 

: ًإحي ما الؿاب٤ اإلاسُِ ٢غاءة مً لىا ًدبحَّنن  

ت، اإلااصة في ًخ٣ٟان االجظع ألانل بنَّن   .1 سخلٟان اللٍٛو .  اإلاسغَظاث في ٍا
حن ٖلى جدوي  جهاٍع٠ ألانل ُمسغظاُث  .2  حكخمل ج٣الُب الجظع اُمسغظاث االؿماُٖت، ال٣ُاؾُت: الهُٜ مً هٖو

حن ٖلى  .ااإلاهملت اإلاؿخٗملت: البجى مً هٖو
ت اإلااصة خغاٝ جغجِب .3 ا، صعاؾتها اججاٍ ل٩ون  مسغظاتها؛ ٧ل في زابذٌب  ألانل في اللٍٛو ًُا ٣ٞ

ُ
رٌب  ؤ  مسغظاث في امخّٛحِ

غ لالٖخضاص الجظع؛
َ
ا بلحها بالىٓ ًًا . ٖموص

ت، للماصة الٗام اإلاٗجى في ألانل مسغَظاث ظمُ٘ ًخ٤ٟ .4  ال بمٗجىًا  الجظع مسغَظاث مً بيُتٍة  ٧لُّب  جسخوُّب  خحن في اللٍٛو
كاع٦ها

ُ
  ُٞه ح

ٌب
زغى  بيُت

ُ
 .ؤ

م مزاَ : الساوي املبحث  الحفٍش

 ٣ٞض مخباًىت، ٧اهذ االجظع ألانل مهُلَخي مً مو٢ٟهم في االباخشحن الٗلماء آعاء ؤنَّن  االخدغي  الغنض زال٫ مً لىا جبحَّنن     

هىَّن٠ ؤن آلاعاء َظٍ َبُٗت ا٢خًذ
ُ
:  مظاَب ؤعبٗت بلى ج

 ا شاة 
 ابل  ة

 اجذر

 القشا ب

 ات   
 ا ه بة

 ات   
 ا سل  بة

 أل  

 الصشر ف

 اص غ 
 اس شع ة

 اص غ 
 اق شس ة
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ٌ  املىل  ٌ  مزَ : ألاو   بـالخعاوي  اللى

ا ما مٗجىًا  ٩ًون  ؤن َو الدؿااي       ًٟا ا اإلاٟهوم، في آزَغ  إلاٗجىًا  مسال  ًىُب٤ ما ظمُ٘ ٖلى مجهما ٧لٌّل  ُٞىُب٤ اإلااَنَض١، في مٗه امخدضًا

و. ( )ؤٞغاص مً آلازغ ٖلُه حن اإلاٗاظم ؤصخاب ؾل٨ه الظي اإلاظَب َا كحر ما ٖلى لهم ه٠٣ لم الظًً ال٣ضامى، االلٍٛو  بلى ٌُ
٣هم ٘ ًلخٔ بط اإلاهُلخحن، بحن جٍٟغ هم أل٢والهم اإلاخدبُّب  ؤخمض بً الخلُل ٣ًو٫  متراصٞحن، االجظع ألانل ٌؿخٗملون  ؤجَّن

ؿان ؤنل الَجظُع :" الٟغاَُضي ِ
ّ
٦غ، اؤنل الل ِ

ّ
غ ابمشله. ( )"شخيء ٧ل اؤنل الظ حن ؤٚلب ٞؿَّن ُّ خضاص صان  ،( )اإلاعجم  في بصخيءٍة  الٖا

هم. بُجهما الخمُحز َٗ حن بٌٗ طل٪ في اجب  .( )اإلاخإزٍغً اللٛوٍّ

ٌ  مزَ : الساوي املىل   بالحباًً اللى

ا ما مٗجىًا  ٩ًون  ؤن َو الخباًً      ًٟا ا ٞغصٍة  ؤّيِ  ٖلى مجهما ااخضٍة  ؤيُّب  ًىُب٤ ٞال ااإلااَنَض١، اإلاٟهوم في آزَغ  إلاٗجىًا  مسال  ٖلُه ًىُب٤ ممَّن

ً ٖلى اٖخمضاا اإلاظَب َظا ؤصخاب ؤنَّن  لىا جبحَّنن ا٢ض. ( )آلازغ ٣هم في مُٗاٍع : االجظع ألانل مهُلَخي بحن جٍٟغ

 
ً

د مُّاس -ؤوال  الحجشُّ

ص مُٗاع ٖلى ُٚثري  مدمض ؾُضي الض٦خوع  اٖخمض       و االجظع، ألانل مهُلَخي بحن بالخباًً ال٣و٫  في الخجغُّب  اإلابجي اإلاُٗاع َا

ا ٧ان ما ؤنَّن  ٖلى صًا   ألانو٫  الهوامذ مً ًخإل٠"  ألانل ؤنَّن  ط٦غ ٣ٞض ألانل، َو الخغ٧اث مً مجغَّن
ًا
صة  ؤا الخغ٧اث مً مجغَّن

ا ٧ان ما ٖضَّن  خحن في. ( )"الهواثذ صًا اصة مً مجغَّن ا، الٍؼ ا: " ٣ٞا٫ ظظعًا  ألانلُت الخغاٝ مً ُٞخ٩ون  الٗغبُت اللٛت في الجظع ؤمَّن

ت الوخضاث مجها جخ٩ون  التي اإلاعجمُت للوخضة صة خالتها في الضالت اللٍٛو اصة ٧ّلِ  مً اإلاجغَّن ؿ٘(... مًغب) في( يغب) ٍػ
َّن
 َظٍ اجد

اصة، ٍَغ٤ ًٖ الجظاع  اصة اطل٪ الٍؼ اصة خغاٝ مً ا٦ثر ؤا خٝغ بٍؼ . ( )"الجظع ٖلى الٍؼ

ا ًُ ة املادة مُّاس -راه  اللغٍى

و       ااإلاهملت اإلاؿخٗملت للجظاع  الخمشُل ًٖ خضًشه في البٗؼااي  الصخبي مدمض ألاؾخاط بلُه اؾدىض الظي اإلاُٗاع -ًٓهغ ُٞما  -َا

و:" ب٣وله ،(ااإلاُم االالم، الٗحن،) بماصة  اؤنالن ،/ٕ م ٫/ ٫ ٕ م/ ٫ م ٕ/ م ٫ ٕ: هي مؿخٗملت ؤنو٫  ؤعبٗت ٖىه ًخٟغَّنٕ ظظعٌب  َا

                                                           

 .ٛٗ:ضوابط ادلعرفة :ينظر(  ٔ)
 .ٖٜ/ٙ:العُت(  ٕ)
، ولسان ٖٙٗ/ٔ:، ومعجم مقاييس اللغةٓٔٙ/ٕ:، والصحاحٜ/ٔٔ:، وهتذيب اللغة٘ٙٙ:، والبارع يف اللغةٔٛٔ/ٔ:األدب معجم ديوان: ينظر(  ٖ)

 .ٕٔٔ:، وادلعجم الوسيطٜٖٛ/ٓٔ:، وتاج العروسٜٗ/ٔ:، وادلصباح ادلنَتٖٕٔ/ٗ:العرب
، وتداخل األصول اللغوية ٕٛٓ: ، وعلم اللغة العربيةٛ: وس، ودراسة إحصائية جلذور معجم تاج العر٘: إحصائيات جذور معجم لسان العرب :ينظر(  ٗ)

 .ٖٗ:ويف اللغة. ٖٙ/ٔ:وأثره يف بناء ادلعجم العريب
 .ٚٗ:ضوابط ادلعرفة :ينظر(  ٘)
 .ٕٓ٘:التباين اللغوي بُت األصول واجلذور(  ٙ)
 .ٕٙ٘:التباين اللغوي بُت األصول واجلذور(  ٚ)
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.  ( )"م ٕ ٫/ ٕ ٫ م: َما مهمالن

ت اإلااصة ٖضَّن  ٢ض ٞىجضٍ      ا،( ااإلاُم االالم الٗحن) اهي اإلاسغَظاث مجها جخ٩ون  التي اللٍٛو  ااإلاهملت اإلاؿخٗملت الهوع  ٖضَّن  خحن في ظظعًا

  ٖجها اإلاسَغظت
ًا

. ؤنال

ٌ  مزَ : السالث املىل   املىلم والخفىؿ بالّمىم اللى

ا ما مٗجىًا  ٩ًون  ؤن َو اإلاُل٤ االخهوم الٗموم      ًٟا  ما ٧ّلِ  ٖلى ًىُب٤ ؤخضَما ؤنَّن  ظهت مً اطل٪ اإلاٟهوم، في آزَغ  إلاٗجىًا  مسال

 بدؿب ٢ؿمحن ٖلى اه٣ؿموا اإلاظَب َظا ؤصخاب ؤنَّن  الغنض زال٫ مً لىا ْهغ ا٢ض. ( )ال٨ٗـ صان  ؤٞغاصٍة  مً آلازغ ٖلُه ًىُب٤
٤، في اٖخمضٍا الظي اإلاُٗاع : آلاحي الىدو ٖلى اطل٪ الخٍٟغ

 
ً

 الترهُ  مُّاس -ؤوال

ما اإلاهُلخحن، بحن الخٍٟغ٤ في مخٗا٦ؿحن اججاَحن به ال٣اثلون  ؾل٪ ا٢ض الخغاٝ، في الشالزُت ؤا الشىاثُت به اوٗجي      :  َا

ل ورالرُة الجزس رىاًة .1 و: ألـا ، األانل زىاجيٌّل  الجظع ؤنَّن  ط٦غ ٣ٞض ،(Drozdik) اإلاؿدكغ١  اٖخمضٍ ما َا  اؤنَّن  زالسيٌّل
  ًمىذ اا٢ٗه في الاقخ٣ا١

َ
ه الجظع؛ مً ؤٖم ألانل ٩ُٞون  .( )اإلاهُلَخحن بحن الخٍٟغ٤ ٖلى ال٣ضعة  ما ٖلى ًىُب٤ ألهَّن

 .اػٍاصة الجظع ٖلُه ًىُب٤

ل رىاثُة .2 م ؤخمض الض٦خوع  ٖمَض : الجزس ورالرُة ألـا ُّ بضالغخمً َّبو اعخ  ًٖ مخُوعٌب  الشالسي الجظع ؤنَّن  بلى صع٦ؼللي ٖا

حن ٣ٞاال  الشىاجي، ألانل
َ
٣ ِ

ّ
 اما اؾخصىاء، بضان  زىاجّي  ًٖ مخُوعٌب  الجظاع  مً زالسّي  ٩ٞلُّب  ابطن: "الخُوع  َظا يوء في مٗل

  بال الشالسي
ٌب
 ألانل خغاٝ ٖلى القخماله ألانل؛ مً ؤٖم الجظع ٩ًون  ابظل٪. ( )"ؤلاوؿان( ٞٗالُت) ليكاٍ هدُجت

 .اػٍاصة

ا ًُ ة مُّاس -راه  ُ شف  الحَة

٣َهض        الجظع ؤنَّن  به اٍُ
ٌب
  الخغاٝ ًٖ ٖباعة

ًا
صة ن  ألانل اؤنَّن  الخغ٧اث، مً مجغَّن   الجظع خغاٝ مً ًخ٩وَّن

ًا
و. بالخغ٧اث م٣ترهت  َا

 مضازل إلاواص اإلاٗاظم ؤصخاب اؾخٗما٫ بلى الٗغب الباخشحن مً جبٗهم امً اإلاؿدكغ٢ون  اإلادضزون  ُٞه اؾدىض الظي اإلاُٗاع
صَ  مىه ٟٞهموا ألانو٫؛ زالزُت ٢والب ق٩ل في مٗاظمهم . ( )الخغ٦ُت ٢ُمها مً ألانو٫  الخغاٝ جل٪ ججغُّب

ه زالو خغفيٌّل  ظظعٌب  الٗغبي الجظع ؤنَّن  بلى ًظَب( Blachere) بالقحر ٞىجض      حن مجمٕو اؤهَّن ل ؤعبٗت ؤا زالزت ؤا خٞغ
ّ
 مٗجىًا  جمش

ا، صًا ا٫( ب.ث.٥: )هدو مدضَّن . ( )اقخ٣ا١ ٖىانغ ؾوى  ٖىضٍ الخغ٧اث لِؿذ خحن في ال٨خابت، مٟهوم ٖلى الضَّن

                                                           

 .ٛٛ-ٚٛ: وقضية أصل االشتقاقاألبنية ادلتحدة يف األصول وادلعٌت(  ٔ)
 .ٛٗ:ضوابط ادلعرفة :ينظر(  ٕ)
 .ٕٙٔ:االشتقاق اللغوي وجوانب متعلقة بو لدى النحويُّت واللغويُّت العرب القدامى :ينظر(  ٖ)
 .ٔٙ:اجلذر يف اللغات السامية(  ٗ)
 .ٖٕٗ:اجلذر احلريف دلداخل ادلعاجم العربية: ينظر(  ٘)
 .ٖٕ٘:نفسوادلصدر : ينظر(  ٙ)
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اعسي اط٦غ     
َّن
 مٟهوم في( Fleich Henri) َجري  ٞالف ٖجهم ًسخل٠ اال. الٗغبي الهٝغ هٓام ؤؾاؽ َو الخغفي الجظع ؤنَّن ( Maccarthy) م٩

  االجظع: " ٣ًو٫  بط الجظع،
ٌب

٠
َّن
ل
َ
  بن ااضر مٗجى بخجمٗها ٌٗل٤ ٣ِٞ، خغاٝ امً خغاٝ، مً ما

ًا
ا، ؤا ٢لُال  َظا اجد٤ُ٣ ٦شحرًا

. ( )"الجظع َظا صازل الخغ٧اث لٗبت بٟهل ًخم مؿخ٣لت ٧لماث في الٗام اإلاٗجى

غى       ، ؤؾغةٍة  ٧لماث بحن اإلاكتر٥ ألاؾاؽ الٗىهغ َو الجظع ؤنَّن ( Bubois) بوا صي ٍا  بحن مكتر٥ٍة  ؤؾاؽٍة  إلاٗجىًا  الخامل ااخضةٍة
. ( )مىه اإلاكخ٣ت ال٩لماث

 ٣ِٞ الخغاٝ مً ًخإل٠ الجظع"  ؤنَّن  بلى طَب الظي الُدُااي  مولضي ألاؾخاط ٖلحهم ا٢ٟىا ممً الٗغب الباخشحن مً اجبٗهم     
. ( )"ال٨خابت مٗجى ًُٟض الظي( ktb) الجظع مشل الخغ٧اث صان 

ٌ  مزَ : الشابْ املىل   الىحهي والخفىؿ بالّمىم اللى

ا ما مٗجىًا  ٩ًون  ؤن َو الوظهي االخهوم الٗموم      ًٟا  التي ألاٞغاص بٌٗ ٖلى مجهما ٧ّلٍة  اهُبا١ م٘ اإلاٟهوم، في آزَغ  إلاٗجىًا  مسال

و. ( )آلازغ ٖلحها ًىُب٤ ال ؤٞغاص ٖل باهُبا٢ه مجهما ٧ّلٍة  ااهٟغاص آلازغ، ٖلُه ًىُب٤   ٖلُه بجى الظي اإلاؿل٪ َا
ُ

ه الباخض ًَ  في عؤ
ا االجظع ألانل مهُلَخي حٍٗغ٠ ا بُجهما، الخٍٟغ٤ في الترجِب مُٗاع بلى مؿدِىضًا ًٗا َب

َ
ت للُمُُٗاث ج  اه٣هض مجهما، ل٩ّلٍة  اللٍٛو

ت اإلااصة في الخغاٝ مو٢٘ بالترجِب ر، الشبوث خُض مً اللٍٛو ُ٘  زبذ ٞما االخٛحُّب ٗضُّب  مسغظاجه في الخغاٝ مو٢ ٌُ ،
ًا

ر اما ؤنال  ُٞه حٛحَّن

 ُ٘  . الجظع به ًسخوُّب  مسغظاجه في الخغاٝ مو٢

ضص ظيـ في ٌكتر٧ان االجظع ألانل ؤنَّن  اإلاُٗاع َظا بدؿب هجض بط       هت الخغاٝ ٖا  ؤي مجهما، مهُلرٍة  ٧ّلِ  إلاسغظاِث  اإلا٩ّوِ

ت، اإلااصة في ًخ٣ٟان ر الشبوث خُض مً الترجِب في ًسخلٟان خحن في اللٍٛو  الجظع ًىٟغص بِىما بالخهاٍع٠، ألانل ُٞىٟغص. االخٛحُّب

ا ،(ألانل) ألاا٫  مسغظاث ظمُ٘ في الخغاٝ جغجِب لشبوث بالخ٣الُب؛ َر (.  الجظع) الشاوي في احٛحُّب

 الخاثمة

ل ؤن لي ًُُب اإلاعجمي، الضعؽ عخاب في اإلااحٗت الجولت َظٍ بٗض      : هخاثج مً البدض بلُه جونل ما ؤ ّجِ

غ بنَّن  .1 ا١ مً بُجها ما ا٦ك٠ اإلاتراصٞت، اإلاهُلخاث جدٍغ  به الٗىاًت بلى االخوظه بلُه الىٓغ ًيبػي ما ؤَم مً اازخالٝ ٞا
. اصعاؾخه

  اؾخٛغ٢ذ بُجهما االٟغ١  االجظع ألانل مؿإلت بنَّن  .2
ًا
ا الٗلم؛ ؤَل ٦خب في نٛحرةٍة  ٚحر مؿاخت ًٟي ممَّن  اإلاويٕو َظا ٖلى ًُ

 .اإلاعجمي الضعؽ في ؤَمَُخه
م .3 ا البدض ٢ضَّن ًٟا ا حٍٗغ ًٗا ا ظام ًٗا ا االجظع ألانل مهُلَخي مً مهُلرٍة  ل٩ّلِ  ماو ًُّ  ٖىض ايوابُه الخٍٗغ٠ قغاٍ ٖلى َمبي

ا االغؾم، الخض ٖلماء ًُا ِ
ّ
َ٘  -ؤَمُتها ٖلى  -٧اهذ التي الخٗاٍع٠ بظل٪ مخسُ  .االباخشحن الٗلماء ٖىض ااٖتراى ه٣ضٍة  موي

ت ؤنَّن  ْهغ .4  االٗموم اإلاُل٤، االخهوم االٗموم االخباًً، الدؿااي، اهي اإلاهُلخحن، بحن الخٍٟغ٤ في مظاَب ؤعبٗت زمَّن

                                                           

 .ٖٕ٘:ادلصدر نفسو(  ٔ)
 .ٖٕ٘:ادلصدر نفسو: ينظر(  ٕ)
 .ٙٗٔ:اجلذور يف العربية(  ٖ)
 .ٜٗ:ضوابط ادلعرفة :ينظر(  ٗ)
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اٍ الظي الوظهي االخهوم  .اإلاهُلخحن بحن الخٍٟغ٤ في الترجِب مُٗاع بدؿب ااٖخمضٍ البدض جبىَّن
  هلل االخمض

ًا
ا ؤاال  .اآزغًا

 واملشاحْ املفادس ربد

 في الشالض الضالي اإلالخ٣ى ا٢اج٘ البٗؼااي، الصخبي مدمض: الاقخ٣ا١ ؤنل ا٢ًُت ااإلاٗجى ألانو٫  في اإلاخدضة ألابيُت 
. م2009 جووـ، نٟا٢ـ، اللؿاهُاث،

 اث موسخى، خلمي ٖليّ  للض٦خوع  الٗغب، لؿان امعجم ظظاع  بخهاثُت ذ ظامٗت مُبٖو  .م1972 ال٩ٍو

 ّحن لضى به مخٗل٣ت اظواهب اللٛوي  الاقخ٣ا١ ّحن الىدٍو  اللٛت مجم٘ مجلت موسخى، مغاص: ال٣ضامى الٗغب االلٍٛو
 .م2013 الغاب٘، الٗضص خُٟا، الٗغبُت،

 م1975 ،1ٍ بحراث، الٗغبُت، الخًاعة صاع الُٗان، َاقم: جد٤ُ٣ ،(َـ356ث) ال٣الي ٖلي ؤبو: اللٛت في البإع. 
 بُضي بمغجطخى، اإلال٣ّب الٌُٟ، ؤبو الخؿُجي، الغّػا١ ٖبض بً مدّمض بً مدّمض: ال٣اموؽ ظواَغ مً الٗغاؽ جاط  الؼَّن

ت: ،جد٤ُ٣(َـ1205ث)  .الهضاًت صاع اإلاد٣٣حن، مً مجمٖو

 ت الجظاع  جإنُل َُّن  ،1ٍ بحراث، الٗلمُت، ال٨خب صاع ٖبضٍ، ٢ضاع  خؿام: خضًض ٖغبي معجم بىاء في اؤزٍغ الؿام
 .م2007/َـ1428

 ًًالجؼاثغ، اع٢لت، ظامٗت االلٛاث، آلاصاب مجلت -ألازغ ُٚثري، مدمض ؾُضي.ص: االجظاع  ألانو٫  بحن اللٛوي  الخبا 
 .م2005 الغاب٘، الٗضص

 ت ألانو٫  جضازل  الجامٗت الٗلمي، البدض ٖماصة الهاٖضي، ٞغاط بً الغػا١ ٖبض: اإلاعجم بىاء في اؤزٍغ اللٍٛو

 م2002/َـ1ٍ،1422 الؿٗوصًت، الٗغبُت اإلامل٨ت اإلاىوعة، باإلاضًىت ؤلاؾالمُت
 ي بً ٖشمان الٟخذ ؤبو :اإلالو٧ي الخهٍغ٠  الخمضن قغ٦ت مُبٗت الىٗؿان، ؾُٗض مدمض: جد٤ُ٣ ،(َـ392ث) ظِجّ

 .1ٍ مهغ، الهىاُٖت،
 غي  بً ؤخمض بً مدمض: اللٛت تهظًب ب، ٖوى مدمض: جد٤ُ٣ ،(َـ370ث) مىهوع  ؤبو الهغاي، ألاَػ  بخُاء صاع مٖغ

 .م2001 ،1ٍ بحراث، الٗغبي، الترار
 ٖلي الغخمً ٖبض.ص: جد٤ُ٣ ،(َـ749ث) اإلاغاصي ٢اؾم ؤم ابً: مال٪ ابً ؤلُٟت بكغح ااإلاؿال٪ اإلا٣انض جويُذ 

ت، ال٩لُاث م٨خبت ؾلُمان، ٍغ . 2ٍ ال٣اَغة، ألاَػ

 الخٗاٍع٠ مهماث ٖلى الخو٠ُ٢ :ً  ،1ٍ ال٣اَغة، ال٨خب، ٖالم ،(َـ1031 ث) ال٣اَغي  اإلاىااي  مدمض الضًً ٍػ
 .م1990/َـ1410

 ت، مجلت َّجي، ؾيُت: الٗغب مً جبٗهم امً اإلاؿدكغ٢حن ٨ٞغ في الٗغبُت اإلاٗاظم إلاضازل الخغفي الجظع  اػاعة اإلاٗٞغ
 .م1433/2013 ،(598) الٗضص الؿوعٍت، الش٣اٞت

 م ؤخمض. ص: الشالزُت بلى الشىاثُت مً جُّوعٍ الؿامُت، اللٛاث في الجظع ُّ بضالغخمً َّبو اعخ  بدور مجلت صع٦ؼللي، ٖا

 .1985 الؿاب٘، الٗضص خلب، ظامٗت
  نٟا٢ـ، اللؿاهُاث، في الشالض الضالي اإلالخ٣ى ا٢اج٘ الُدُااي، مولضي: ال٣ُ٘ مؿخ٣لت صعاؾت -الٗغبُت في الجظاع 

 .م2009 جووـ،
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 ي بً ٖشمان الٟخذ ؤبو: الخهاثو ت الهُئت ،(َـ392ث) ظِجّ  .4ٍ لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ
 ال٣اَغة موسخى، خلمي ٖليّ  االض٦خوع  قاَحن الهبوع  ٖبض للض٦خوع  الٗغاؽ، جاط معجم لجظاع  بخهاثُت صعاؾت. 

 حر صًوان اؽ، خمضا: اقغخه به اٖخجى: ؾلمى ؤبي بً َػ ت، صاع َمَّن  .م2005/َـ1426 ،2ٍ بحراث، اإلاٗٞغ

 ت، اإلا٨خبت الخمُض، ٖبض الضًً مدحي مدمض: جد٤ُ٣: مال٪ ابً ؤلُٟت ٖلى ٣ُٖل ابً قغح  .َـ1415 بحراث، الٗهٍغ
 ال٣اَغة، الٗغابت، صاع قا٦غ، مدّمض مدموص امغاظٗت ّٞغاط، الؿخاع ٖبض بخد٤ُ٣ للؿ٨غّي، الهظلُحن، ؤقٗاع قغح 

 .م1984

 غي  خماص بً بؾماُٖل( :الٗغبُت اصخاح اللٛت جاط) الصخاح  الٟٛوع  ٖبض ؤخمض: جد٤ُ٣ ،(َـ400خضاص ث) الجَو
 .م1987 ،4ٍ بحراث، للمالًحن، الٗلم صاع ُٖاع،

 ِت يواب ٨ت ٖبضالغخمً: ااإلاىاْغة الاؾخضال٫ اانو٫  اإلاٗٞغ  .م1993/َـ1414 ،4ٍ صمك٤، ال٣لم، صاع اإلاُضاوي، خبىَّن
 ذي مضزل) الٗغبُت اللٛت ٖلم  ا٧الت حجاػي، ٞهمي مدموص للض٦خوع ( الؿامُت االلٛاث الترار يوء في م٣اعن  جإٍع

اث، ذ اإلاُبٖو  .م1973 ال٩ٍو

 اػاعة ميكوعاث الؿامغاجي، ببغاَُم. اص اإلاسؼامي، مهضي. ص: جد٤ُ٣ ،(َـ175ث) الٟغاَُضي ؤخمض بً الخلُل: الٗحن 
الم، الش٣اٞت  .م1985-1980 بٛضاص، الغقُض، صاع اؤلٖا

 اث في مخسههت مىهجُت جمهُضًت صعاؾت -اللٛت في ت، البيُت مؿخٍو ، صاع اللٍٛو  .م2002/َـ1423 ،1ٍ الجؼاثغ، الباٙل
 ه: ال٨خاب  .3ٍ بحراث، الٗلمُت، ال٨خب صاع َاعان،  مدمض الؿالم ٖبض: اقغح جد٤ُ٣ ،(َـ180ث) ؾِبٍو

 ٝهاقغان لبىان م٨خبت ، صخغاط ٖلي. ص: جد٤ُ٣ ،( َـ1158بٗض ث) التهاهوي  مدمض: االٗلوم الٟىون  انُالخاث ٦كا ، 

 .م1996 ،1ٍ ، بحراث
 ٣ى ألاههاعي  مىٓوع  ابً ٖلى، بً م٨غم بً مدمض: الٗغب لؿان  .1414ٌ ،3ٍ بحراث، ناصع، صاع ،(َـ711ث) ؤلاٍٞغ

 قا٦غ، مدمض ؤخمض: جد٤ُ٣ ،(َـ241ث) الكِباوي خىبل بً مدمض بً ؤخمض هللا ٖبض ؤبو: خىبل بً ؤخمض ؤلامام مؿىض 
 .م1995/َـ1416 ،1ٍ ال٣اَغة، الخضًض، صاع

 ومي مدمض بً ؤخمض: للغاٞعي ال٨بحر الكغح ٍٚغب في اإلاىحر اإلاهباح ُُّب  الكىااي، ٖبضالُٗٓم.ص: جد٤ُ٣ ،(َـ770ث) الٟ
، صاع . 2ٍ اإلاٗاٝع

 ل الاقخ٣اقي اإلاعجم م ال٣غآن أللٟاّ اإلاانَّن  .م2010 ،1ٍ ، ال٣اَغة آلاصاب، م٨خبت ، ظبل خؿً خؿً مدمض.ص: ال٨ٍغ

 ببغاَُم.اص ٖمغ، مسخاع ؤخمض. ص: جد٤ُ٣ ،(َـ350ث) الٟاعابي ببغاَُم بً ب خا١ ببغاَُم ؤبو: ألاصب صًوان معجم 
 .م2003/َـ1424 ال٣اَغة، االيكغ، االُباٖت للصخاٞت الكٗب صاع ماؾؿت ؤهِـ،

 ل اإلاعجم  .م1987 ،1ٍ بحراث، للمالًحن، الٗلم صاع ٖاصخي، مِكا٫. اص ٣ٌٗوب، بضٌ٘ بمُل. ص: األاصب اللٛت في اإلاٟهَّن
 ل اإلاعجم  . م2001/ 1422ٌبحراث، الٗلمُت، ال٨خب صاع مًٗ، ٖباؽ مكخا١: اللٛت ٣ٞه في اإلاٟهَّن

 ي الضًً ظال٫: االغؾوم الخضاص في الٗلوم م٣الُض معجم  م٨خبت ٖباصة، ببغاَُم مدمض ص. ؤ: جد٤ُ٣ ،(َـ911ث) الؿَُو

 .م2004/َـ1424 ،1ٍ ال٣اَغة، آلاصاب،
 م1979/َـ1399 بحراث، ال٨ٟغ، صاع َاعان، ٖبضالؿالم: جد٤ُ٣ ،(َـ395ث)ٞاعؽ بً ؤخمض: اللٛت م٣اًِـ معجم .

 غاب في الوؾُِ اإلاعجم  .َـ1408 ،1ٍ الىٟاجـ، صاع مٗغاٝ، ها٠ً.ص: ؤلٖا
 سخي، هللا ُٖاء: الخضًشت اإلاعجمُت يوء في صعاؾت -ٞاعؽ البً اللٛت م٣اًِـ معجم في ألانل مٟهوم  عؾالت َٖو
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 . م2014 اع٢لت، ظامٗت االلٛاث، آلاصاب ٧لُت بوظملحن، لبور. ص: بةقغاٝ  ماظؿخحر
 الش٣افي الاصبي الىاصي ظظاع، مجلت الٗلوي، مدمض: جغظمت جغابو، ظحراع: ال٣ضامى الٗغب الىداة ٖىض الجظع مٟهوم 

 .م2005/َـ1426 ،22الجؼء ،10اإلاجلض بجضة،

 َـ1388 بحراث، ال٨خب، ٖالم ًُٖمت، ٖبضالخال٤ مدمض: جد٤ُ٣ ،(َـ285 ث) اإلابرص: اإلا٣خًب. 
 م1985 بٛضاص، الش٣اُٞت، الكاان صاع ال٣اؾمي، ٖلي. ص: اإلاهُلر ٖلم في م٣ضمت  . 
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حذود الىاكعي واملحخُل وجّاللهما في املىجض العشدي 
ف  لُلى سحامىُة.ؤ معاِذًة ـ الجضاثش حامّة محمذ الؽٍش

 

 

: امللخق
 ٦خاباث في إلاؿىاٍ ما َظا الواخض، اإلاجا٫ في اإلاالٟحن مً ٚحٍر ًٖ اجمحٍز ازهونِخه بهمخه للمال٠ جهى٘ الخإل٠ُ ٖملُت بن   

ت ؾواء الٗغاي  بظل٪ لخهبذ" الُدُم"ا" الٛغبت" بضؤتها مؿحرة لىا ج٨مل هجضَا ألاعا٢ه جهٟدىا ٞٗىض الٟىُت، ؤا مجها ال٨ٍٟغ
 الٗغاي، خُاة لىا لخد٩ي اإلاًمون  في اجدضث ههوم ٞهي ،-الخٗبحر صر بن الوع٢ُت ههونه في –بصَعـ ل٣هت ألازحر الجؼء

 اإلاجخم٘ اخُاة خُاجه في الخاؾمت اإلاىٗغظاث ٖىض اج٠٣ الخُاة مً اإلاهمت اإلادُاث ؤبغػ  ج٣ضم ؤجها بال ٧املت الخُاة ج٨ً لم ابن

. مخ٩امال بزغاظا في ٞإزغظها ٖىضَا اا٠٢ الىو ٢ضمها ٦شحرة جدوالث ٖاف ٦بلض اإلاٛغب خُاة زمت امً اإلاٛغبي،
ا في ؾحرجه ٨ًخب ؤن ا٢غع  مؿخ٣غة خُاة ٖاف ٞمً الخايغ، مً اهُال٢ا بىاء بٖاصة  بطن هي، الظاجُت الؿحر        م ؤاازَغ  ًخَو
 صاثما ًخ٠ُ٨ خُاجه قٍغِ ؤن ًجض مغاث ٖضة ؾحرجه ا٦خب مخ٣لبت خُاة ٖاف امً  لها، الخ٣ُ٣ُت الوخُضة اليسخت ٨ًخب ؤهه
 نوعَا ألاالى اإلاغة في بُجهما، ؾىت ٖكغ زمـ بٟاع١  مغجحن َٟولخه ٦خب الظي ؾاعجغ بو٫  ظان ازخبٍر ما َظا  جدوالجه، م٘

ىت، م٨خئبت نوعَا ألازغى  اإلاغة افي ؾُٗضة، باؾمت  الوا٢٘ في حٗبر مالٟها، ماضخي ًٖ الٓاَغ في جد٩ي التي الظاجُت ٞالؿحرة  خٍؼ

. خايٍغ ًٖ
Anglais 

The creation process is the author brand and secret, it distinguishes him over other authors in 

a single domain. This is found in the writings of Laroui, intellectual one of them or artistic. When 

we read them it’s found completing a life journey initiated by the" alienation" and" orphan" to 

become so that the last part of Idris’s story - in the texts paper if we can say - . All of their 

containing’s describe the life of Laroui; even if it is incomplete it provides the most important steps 

of life and stops on the crucial turns in his life and the life of the Moroccan society. Moreover, the 

life of Morocco as a country that lived many changes was presented in the text and set on stage in 

an integrals scene.  

The biographies are reconstructed basing on the present, someone who lived a stable life and 

decided to write his biography in its end thinks his writings are the only real version. However, 

someone who lived a life of volatile and wrote his biography several times notes that his life fits 

always with its changes. This is what John Paul Sartre has experienced, he wrote his childhood 

twice with a difference of fifteen years between them. In the first time he described it as a smiling 

happy one, and in the other time he described it as a depressing sad one, the biography that tells the 

past of its author, expresses in fact its present. 

 

 

Francais 

Le processus de création fait à l’auteur sa marque et son secret, et lui distingue par rapport 

aux autres auteurs dans un domaine unique. C'est ce qu’on constate dans les écrits de Laroui soi 

intellectuelles d' entre eux ou artistiques. Quand on les parcourt on trouve qu’ils complètent un 

processus initié par la « aliénation» et      «orphelin» pour devenir de sorte que la dernière partie de 
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l’histoire de Idris -dans les textes papier si l’on peut dire-. L’ensemble de leur contenues décrient la 

vie de Laroui, même si elle est incomplète elle fournit les étapes les plus importantes de la vie et 

s'élève sur les tournants crucial dans sa vie et la vie de la société marocaine. Et de suite la vie du 

Maroc comme un pays qui a vécu de nombreux changements sur lesquelles s’élève le texte, et que 

l’auteur a réalisé dans des mises en scènes intégrales.  

 Les biographies sont donc reconstruites à la base du présent, quelqu’un qui a vécu une vie 

stable et a décidé d’écrire sa biographie dans sa fin pense qu’il écrit la seule version réelle. Par 

contre quelqu’un qui a vécu la vie de volatiles et a écrit sa biographie plusieurs fois constate que sa 

vie s’adapte toujours avec ses changements, c'est ce qui a connu Jean Paul Sartre qui a écrit son 

enfance deux fois par différence de quinze ans entre eux. Dans la première fois il l’a décrit souriante 

heureuse, et dans l’autre fois il l’a décrit déprimante triste, la biographie qui raconte le passé de son 

auteur, exprime en fait son présent. 

 

 : الزاثُة العحرة في املالف ثجلي-1

حن بحن للؿحرة الؿغصي الجاهب في هٟهل       ت الؿحرة: هٖو  اخضة مً ط٦ٍغ ؾب٤ ما ٖلُه ًىُب٤ ا٦الَما الظاجُت، االؿحرة الٛحًر
ظٍ االغااي، اإلاال٠ ا حٗض ألازحرة َا سُت ال٨خابت افي بل الؿحرة في ؤؾاؾُا قَغ  الؿحرجحن بحن للٟغ١  باليؿبت ؤما ٖامت، الخاٍع

ت في ُٞىدهغ ت الؿحرة في ٖجها، اإلاغاي الصخهُت ٍَو  الغااي =اإلاال٠) ٖجها اإلاغاي الصخهُت ًٖ الغااي /اإلاال٠ ًىٟهل" الٛحًر

=  الغااي = اإلاال٠) بالصخهُت الغااي / اإلاال٠ ًخدض الظاجُت الؿحرة افي الٛاثب، بًمحر ٖاصة ألاخضار ٞحراي(الصخهُت≠
.  "اإلاخ٩لم بًمحر ٖاصة ألاخضار ٞحراي( الصخهُت

خماص ًم٨ً       ت الؿحرة مال٠ ؤن الوا٢٘ افي الىٓغي، الجاهب في ٣ِٞ ط٦ٍغ ؾب٤ ما ٖلي الٖا  ب٢دام مً عاصٕ ؤي ًغصٖه ال الٛحًر
دت، مواظه لل٣اعت  امواظهخه الىو في هٟؿه  ٖلى اإلاوا٠٢ اجدلُل االخٗل٤ُ، باإلاساَبت مٗه ًخٟاٖل الظي الُٝغ باٖخباٍع نٍغ

 الىو ًٖ اإلاال٠ ُٚاب مً ماو٘ ًوظض اال.  الو٢ذ هٟـ في ٖىه ااإلا٨خوب ال٩اجب بلى َىا ال٣اعت  ُٞخدو٫  الصخهُت، مؿاالُخه
ٗض ألايواء، جدُُه اخُضا بُال ٖىه اإلاغاي ًٓهغ بدُض  هٟؿها، جغاي الؿحرة اجغ٥ الىو  ٖلحها جيبجي التي ألاؾـ ُٚاب َا
ت الؿحرة بت الؿغصًت ألاهوإ بحن جترااح جب٣ى ؤجها بط ليؿبها يُاٖا الٛحًر البا مجها، ال٣ٍغ  مً جيبجي التي الغااًت بحن جخإعجر ما ٚا

ش ابحن الخسُُل، بَاع في ال٨ً بالخُاة حعج خُت شخهُت لخً٘ ٧اجبها جهوعاث ت ٖلى ًيبجي الظي الخاٍع  مجها ًهى٘ ازاث٤ مجمٖو

.  الخُاة مً الخالي ٧الخمشا٫ ج٠٣ شخهُت

  ظضال" ؤاعا١" ق٩لذ ا٢ض      
ًا
تها، خو٫  ااؾٗا  ؤم طاجُت ؾحرة هي َل: ؤزغ ظض٫ ؤمام ؤهٟؿىا هجض ؾحرة ؤجها ظؼمىا ابن ٞدتى ٍَو

ت حن ٚحًر غا الىو في هجض اللىٖو ت ؾحرة ج٩ون  ٢ض. جبًر اف خُاجه مغاخل ظمُ٘ في بصَعـ عا٤ٞ الؿاعص ؤن بد٨م ٚحًر  ؤص١ مٗه ٖا
 لخل٪ جٟؿحر بًجاص مً هخم٨ً ؾب٤ ما ٖلى ااٖخماصا الش٣اٞت، اا٦دؿاب الٗلم اجدهُل االؿٟغ الضعاؾت في جغا٣ٞا جٟانُلها،

ت  مً اجسظث طاجُت ؾحرة الىو وٗخبر ٢ض ؤزغى  ظهت امً ظهت، مً بصَعـ ألاعا١ ج٣ضًمه في الؿاعص بها ْهغ التي ال٨بحرة اإلاٗٞغ
 الصخهِخحن بحن اظض الظي ال٨بحر ٞالخُاب٤ الٗغاي، اعاءٍ جسٟى ٢ىاٖا الو٢ذ طاث افي بإ٦مله لجُل عمؼا بصَعـ شخهُت

                                                           
 .ٕٙ،ص  ٕٕٔٓالرواية العربية البنية وحتوالت السرد، مكتبة لبنان ناشرون، زقاق البالط، بَتوت، لبنان، الطبعة األوُف،: لطيف زيتوين -ٔ
نص قارئ إُف كاتب بعدما يصل إُف جتميع كم لبأس بو من ادلعلومات، فيصبح ىذا الرصيد ادلعريف ىو ادلرجع الذي يؤسس عليو فيما كتابو، ففي يتحول ال -ٕ 

خ والفيلسوف وادلفكر ؤرأوراق جند أن العروي بعدما غاص يف قراءة التاريخ والتعمق يف كتب الفلسفة والفكر   تسٌت لو كتابة نص مائز ومتفرد، عرب عن العروي اَف
 .بامتياز
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ب( االٗغاي بصَعـ) ٗت شخهُت ٖلى اٖخماصا ؾحرجه ٦خب الٗغاي ؤن ٨ٞغة ٌؿخٖو ٤ُ بصَعـ شخو هي م٣ىَّن  االهض٤ً، الٞغ
ت الظاجُت الؿحرجحن ًدخمل َىا ٞالىو . م٣ىٗت بزباجاث مجهما ااخضة ال٩ل االٛحًر

ت الظاجُت الؿحرة مال٠ ًخمخ٘       ٠ ٦إن ٖضًضة، َغ١  طل٪ في اله الىو صازل هٟؿه بلى ؤلاقاعة في اإلاُل٣ت بالخٍغ  اؾم ًْو

ا١ َو ُٞما الؿا١ ٖلى الؿا١" ٦خابه في الكضًا١ ٞاعؽ ٞٗل ٦ما اؾمه مً اهُال٢ا اؾما ًغ٦ب ؤن ؤا بلُه، ٖاثض ٖلم ". الٍٟغ
ظا ااخض، بًمحر ال اإلاخ٩لم بًمحر هٟؿه بلى ٌكحر ؤا        ٟه ما َا ٤ُ ْا  عاى خحن" الٗمغ خهاص" ٦خابه في ٖواص ًوؾ٠ جٞو

 اؾمحن لهما ااؾخٗاع ههٟحن، بلى ألاها َظٍ ٞهل مىه مسخلٟت مواي٘ افي ال٨خاب بضاًت في ال٨ىه اإلاخ٩لم بًمحر ؾحرجه

٤ُ") ازىحن في اااخض ااخض في  ازىان ٞهما: "٣ًو٫  اؾُُذ، ق٤  َما ؤؾُوعٍحن  ًٟخذ ،( 14م الٗمغ خهاص ٖواص ًوؾ٠ جٞو
 حؿاٖضٍ ٦ما جسخلجه، التي االٗوا٠َ  األا٩ٞاع الهغاٖاث ٧ل لُبض األاها ألاها بحن خواعا ل٣ُُم اإلاال٠ ؤمام الباب الاػصااط َظا

غ اإلاوا٠٢ بٌٗ زلُٟاث ًٖ ال٨ك٠ في تراٞاث بٌٗ اجمٍغ داث الٖا اث مً حٗض التي ؤا ٖجها اإلاؿ٩وث االخهٍغ  الُابَو
ت ىا اإلاساَب، بًمحر خُاجه اإلاال٠ ًغاي ٢ض اؤًًا  .اإلامىٖو . مخ٩لم ال مساَب ؾحرة الؿحرة جهبذ َا

 ألن" طل٪ بةم٩اهه ؤن هجض الٛاثب؟ يمحر ٌؿخسضم ؤن اإلام٨ً مً ٞهل اإلاساَب، ؤا اإلاخ٩لم يمحر اإلاال٠ ٌؿخسضم ٢ض      
ت جُاب٤ غاٝ بحن الهٍو  ٌٗوص ما زال٫ مً بل حؿخسضمه الظي الًمحر زال٫ مً ًخد٤٣ ال الظاجُت الؿحرة في الشالزت الؿاعصة ألَا

ت ال٩اجبت الظاث ؤي الًمحر، بلُه  الٗىوان في ٩ًون  ٦إن الىو، في يمىُا ٩ًون  الاؾخسضام مً الىٕو َظا.  "مٗا ااإلاغاٍت االغاٍا
ا وُٗمت مساثُل:٫" ٖمغ خ٩اًت ؾبٗون،" ٦خاب في اؤًًا" خُاحي" ٦خابه في ؤمحن ؤخمض ٞٗل ٦ما مشال حَر . ال٨خاباث مً ٚا
 في اإلاؿخسضم الًمحر ؤن ال٣اعت  ًدـ اخُجها لل٣اعت، الغااي  ًخٗهض ؤًً اإلاضزل ؤا ال٨خاب م٣ضمت زال٫ مً ؤًًا جخم ا٢ض       

 بطا الصخهُت اؾم زال٫ مً ؤزحرا ًخد٤٣ ا٢ض الىو، في الاؾم ًخ٨غع  لم ابن ال٨خاب ٚالٝ ٖلى اإلاضان  الاؾم ٖلى ٌٗوص الىو

. اإلاال٠ اؾم َاب٤
٠ُ ٖلى  ؤاعا١ في الٗغاي ٌٗخمض لم       ٠ُ ٖلى اٖخمض بل الٛاثب، ختى اال اإلاساَب ؤا اإلاخ٩لم يمحر جْو  بصَعـ شخهُت جْو
٠ الٛاثب ايمحر الؿحرة، ناخبت ؤجها اٖخباع ٖلى  شخهِخه ٖؼ٫  ٣ٞض بالىو، اإلاٗىُت الصخهُت طاث ٖلى ٌٗوص الىو في اإلاْو

. صعبه اع٤ُٞ بصَعـ نض٤ً بإهه البضاًت مً ٞؿٍغ ما بال الىو ًٖ جماما

 خُاجه اخواصر اؤ٢واله اؾمه اؾخٗملذ:" اشخهِخه اؾمه ٖلى ااٖخماصا بصَعـ ؤاعا١ مً اهُال٢ا ههه الٗغاي ؤؾـ      
 ٦ما الىو، ٧امل في ٖلُه ٌٗوص الٛاثب يمحر اختى ، "جؼن  ما لتزن  ؾحرجه َظٍ لخ٨ً" الىو مدوع  َو ٞةصَعـ  ."مىه بطن بضان 

 للىو ألاؾاؾُت الى٣اٍ البضاًت مىظ خضص ٞالٗغاي اإلا٣ضمت، في ا٦ظل٪" الظَىُت بصَعـ ؾحرة" الٗىوان في طل٪ خضص ؤهه
 زال٫ مً الخُاة ُٞه ابشوا الىو زل٣وا الظًً َم اقُٗب بصَعـ اإلاال٠،. مؿب٣ا خضصٍ مجا٫ في خغة خغ٦خه ٞإنبدذ

٣ت نض٣ًهم، مسلٟاث ٖلى الخدااع  بُٗخه الخواع ٍَغ  ؤلابضاُٖت ال٨خابت مجا٫ اؤصزلخه جسُُلُا بٗضا الىو ؤُٖذ التي هي َا

. الٟىُت
 َو( اإلاال٠ ال) الغااي  ؤن ٌٗجي الصخهُاث بخضى ٖلى للضاللت اإلاخ٩لم لًمحر الغااي  ٞاؾخسضام اإلاخسُلت، للخ٩اًت اباليؿبت      
ُٟتي بحن ٞالخمُحز الصخهُت، َظٍ لِـ ؤهه ٌٗجي ٞهظا بلحها لئلقاعة الٛاثب يمحر الغااي  اؾخسضم ابن الصخهُت، َظٍ  ْا

                                                           
 .ٕٙادلرجع السابق،ص -ٔ
. ٗٙادلرجع نفسو، ص  -ٕ
. ٜٓص، ادلدونة -ٖ
 .ٓٔص، ادلدونة -ٗ
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 حٗضص" خاالث مً زانت خالت  ظُىِذ ظحراع ٣ًو٫  ٦ما َو اإلاخسُلت، الخ٩اًت في الؿغص، ؤَغاٝ بحن ابالخالي االغااي، اإلاال٠
ت جُاب٤ ًدو٫  ال ؤهه ااإلاالخٔ.  "الخسُُلُت ٣ًهض" " الجضًت ٚحر"  الخ٩اًت بها جخمحز التي" ألانواث  في الؿغص ؤَغاٝ بحن الهٍو

حن َظًً بحن الهوث ٞازخالٝ. االصخهُت الغااي /اإلاال٠ نوحي بحن الخماًؼ صان  الظاجُت الؿحرة  الاهضماط ٖضم مً ًخإحى الُٞغ

 ألاها اإلاؼصاظت، ألاها َىا٥ ٞىجض طل٪ ٢بل ؤما. ال٨خابت ػمً الخايغ، ػمً بلى الؿغص ًهل ٖىضما بال االغااي  الصخهُت بحن ال٨لي
ا جخدض ألاها َظٍ(. الصخهُت) الٟاٖلت األاها ،(الغااي ) اإلاخ٩لمت  ٖىضما الاػصااظُت بلى حٗوص ؤجها ٚحر الظاجُت، الؿحرة ظل في ْاٍَغ

٤ُ ٫"  الٗمغ خهاص" في ٦ما ٖىه اإلاغاي ؤؾغاع ٖالم بلى ال٣اعت  الغااي  ًضزل .  ٖواص جٞو
 خايغ بلى اإلاىخمي الغااي / اإلاال٠) شخهِخحن" لىا ج٣ضم الخ٣ُ٣ت في الظاجُت الؿحرة ؤن مً ؤًًا ألانواث ازخالٝ ًخد٤٣ ٢ض      

)  ال٨خابت في اؤؾلوبحن ،( االخايغ اإلااضخي)  ػمىحن لىا ج٣ضم ابالخالي ،(الؿغص ماضخي بلى اإلاىخمُت ٖجها اإلاغاي االصخهُت الؿغص،
اإلاحن ،( ألاخضار اجدلُل ألاخضار ؾغص الم الغااي،/ اإلاال٠ ُٞه ٌِٗل الظي االخظ٦غ ال٨خابت ٖالم) ٖا  حِٗل الظي ألاخضار ٖا

  ("الصخهُت ُٞه

ل بلى اإلاُل ٌؿااعوي ٢ض ألاؾئلت ٖلي الىو ًُغح خحن" ٣ُٞو٫  اإلاال٠ بلى الخاظت مٗجى لوظون  ٞلُب ًبحن ا٢ض        جدٍو
ت  "اإلاال٠ بلى الخٗٝغ في اعٚبت ًٞو٫  بلى ال٣غاءة في الضتهما اللظًً االخيبه االوعي اق٩و٧ي ايُغابي  حؿاٖض اإلاال٠ ٍَو

 الظي االٟجي ال٨ٟغي  اإلاجا٫ هاخُت مً الىو لجو ألاؾاؾُت اإلاٗالم جدضًض ٖلى حؿاٖضٍ ٦ما الىو، في ؤ٦ثر الاهضماط ٖلى ال٣اعت 
ضَا التي ال٨ٟغة بًها٫ في الىو ًلٗبه الظي ال٨بحر الضاع  هيسخى ؤن صان  ُٞه، ًهى٠  الىو ٌٗخبر ألامغ جهاًت ٟٞي اإلاال٠، ًٍغ

دمها ؤًضًولوظُخه زاللها مً ًمغع  ٦ما ااظضاهه ٨ٍٞغ ٖهاعة جدمل التي الشمغة اهي اإلاال٠ ظهض زمغة  مؿحرجه ؤؾاؾُاث ٍا

. الخُاجُت
ت حك٩ل بن       ت ٧اهذ بطا" ٝ ٦بحرا ظضال ٣ًُم ؤمغ اإلاال٠ ٍَو ُٟخه ؤي الؿغص، في صاعٍ ًهىٗها الغااي  ٍَو  للخ٩اًت، ٦ؿاعص ْا

ت ٧اهذ ابطا جُا جخ٩ون  الصخهُت ٍَو  ٠ُ٨ٞ  " الىو في بلحها اإلايؿوبت ااإلاكاٖغ األا٢وا٫ األاٞٗا٫ الهٟاث مجمٕو مً جضٍع
ت جدك٩ل بطا  اإلاال٠؟ ٍَو

لت  حٗٝغ الظي الاؾم في عبما ؤا ال٨خاب ٚالٝ ٖلى اإلاضان  الاؾم في هدهٍغ ؤن ًم٨ً بؿُِ ق٩ل في الجواب لىا ًخإحى ألاالى للَو
 ؾب٤ مما ال٩اجب ًٖ لضًىا ج٩ون  التي الهوعة ٖلى الو٢ٝو بلى بىا جاصي الاخخماالث َظٍ ا٧ل لل٨خاب، ألاالى الهٟداث ٖاصة به
ت همل٪ ٞىدً ٖىه، ؤا له ا٢غؤهاٍ لىا ت َظٍ اػن ابىٟـ اإلاال٠، خو٫  مُٗىت مٗٞغ  جازض التي الصخهُاث نى٘ في وؿاَم اإلاٗٞغ

سُت شخهُت خو٫  هها ما ٧اجب ًال٠ ؤن بحن ٞغ٢ا هجض ال ٞىدً الخام، ٖاإلاىا ٣ضمها ُٞه ًهٟها جاٍع  ابحن ؤصبي، ٢الب في ٍا
ذي، ٢الب في لىا ٣ُٞضمها ماعر ٖجها ٨ًخب ل٨ً الصخهُت هٟـ  نٟاتها ٖلى الصخهُت جإل٠ُ في ًغج٨ؼ ال٣البحن ٦ال جاٍع

٣ت في ؤجها ٚحر اؤٞٗالها، جا ٞخ٩ون  الشاهُت في ؤما مخسُلت ج٩ون  ألاالى الٍُغ . االخُا٫ الخ٣ُ٣ت مً مٍؼ
، جغ٦ه الؿحرة مال٠ ٌكإ لم الظي الضاع  َو َظا ؤن وؿخسلو ؾب٤ مما        مخىاؾ٣ت اج٣ضًمها ؾحرجه جإل٠ُ بلُه خبب بل  لٛحٍر

٣ت امترابُت اميسجمت ا صان  مىاؾبت َو ًغاَا التي بالٍُغ  ج٩ون  بل االؼااثض ؤلاياٞاث لظ٦غ مجاال ًتر٥ ال بط الُغاث٤، مً ٚحَر

                                                           
. ٗٙالرواية العربية البنية وحتوالت السرد، ص : لطيف زيتوين -ٔ
. ٗٙادلرجع نفسو، ص  -ٕ
. ٘ٙادلرجع السابق، ص  -ٖ
 ٗ.ٖٓص. ، ادلركز الثقايف العريب ٜٜٗٔ، ٔعمر حلي ط: ، تررتة وتقدًن( والتاريخ األديبادليثاق )السَتة الذاتية : فليب لوجون -
 .ٗٔٔمعجم مصطلحات نقد الرواية، ص : لطيف زيتوين -٘
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 اإلاؿلماث بٌٗ جهمل لل٨خاب جهٟدىا ؤزىاء ٣٦غاء اهدً الخضًض، قواثب مً زا٫ ااخض ل٨خاب ٞهو٫  ا٦إجها مخالخمت ؤ٩ٞاع
 بما خُاة لىا جد٩ي بل خُاة لىا ج٣ضم ال الؿحرة ؤن وؿخدًغ ال ؤهىا ٦ما ، ٦خابه في ٞهوال ٞٗال ٌٗخبر ؤًضًىا بحن َو ما ؤن ٨ٟ٦غة

ه ًاء مٗحن امىٓوع  اشخهُاث بُل مً جدٍو ا ًٖ الخمحز َاب٘ حُٗحها بدب٨ت زهونا جىٟغص مدضص، ٞا . ٚحَر
 في إلاؿىاٍ ما َظا الواخض، اإلاجا٫ في اإلاالٟحن مً ٚحٍر ًٖ اجمحٍز ازهونِخه بهمخه للمال٠ جهى٘ الخإل٠ُ ٖملُت بن      

ت ؾواء الٗغاي ٦خاباث  لخهبذ" الُدُم"ا" الٛغبت" بضؤتها مؿحرة لىا ج٨مل هجضَا ألاعا٢ه جهٟدىا ٞٗىض الٟىُت، ؤا مجها ال٨ٍٟغ

 خُاة لىا لخد٩ي اإلاًمون  في اجدضث ههوم ٞهي ،-الخٗبحر صر بن الوع٢ُت ههونه في –بصَعـ ل٣هت ألازحر الجؼء بظل٪
 اخُاة خُاجه في الخاؾمت اإلاىٗغظاث ٖىض اج٠٣ الخُاة مً اإلاهمت اإلادُاث ؤبغػ  ج٣ضم ؤجها بال ٧املت الخُاة ج٨ً لم ابن الٗغاي،

. مخ٩امال بزغاظا في ٞإزغظها ٖىضَا اا٠٢ الىو ٢ضمها ٦شحرة جدوالث ٖاف ٦بلض اإلاٛغب خُاة زمت امً اإلاٛغبي، اإلاجخم٘

: الّمل َزا لىحابة الّشوي دوافْ-2
 ،اإلاجاالث مً ٦شحر في مٗغاٝ االٗغاي الظاجُت، ؾحرجه ٦خابخه ٢بل مٗغاٞا الظاجُت الؿحرة ٧اجب الٛالب في ٩ًون 

ت ئت ب٨خاباجه اقتهغ ٦ما األا٧اصًمي، الى٣ضي الجاهب افي األاصبُت االٟلؿُٟت ال٨ٍٟغ  ٞهو ،1964 ؾىت مىظ اإلاخجضصة اؤ٩ٞاٍع الجٍغ
ل ػمً امخضاص ٖلى  ؤؾاؽ ٩ًون  اإلاىاؾباث مً ٦شحرا اؤن بل اإلاىاؾباث مً الٗضًض في مىخٓغ خًوع  اطا ال٣امت باعػ  ٧اجب ٍَو

 آلاصاب ب٩لُت ظامُٗا ؤؾخاطا خالُا ٌكخٛل اؤهه بسانت، ؤلابضاعي ؤا ال٨ٟغي  الجاهب في ؾواء الصخصخي، خًوعٍ جىُٓمها
ض بحن مخدبُٗه، اػاص م٩اهخه اعجٟٗذ الؿىحن ابمغاع زانت م٩اهت لىٟؿه اخخل بالغباٍ، ؤلاوؿاهُت االٗلوم  امٗاعى مٍا

ا ٧اجبا الٗالم ُٞه عؤى خحن في اخاؾض،
ّ
. ااإلاكاٖغ ألا٩ٞاع مً عا٦ض ٧ل جدٍغ٪ ٖلى ٢ضعة له ٞظ

بت ٦خابخه اعاء مً الضاٞ٘ ٩ًون  ا٢ض مؿب٣ا، له ممهضا هها الٗغاي هو ٌٗض        في ؤ٩ٞاع مً هثٍر ما قخاث لّم  في الٗغاي ٚع
 ؤعاص ما ُٞه ًلخو بُٗىه ٖمل بوي٘ ملؼما ؤنبذ َىا ال٩اجب ا٦إن ؤاعا١، ٖلحها ٢امذ التي ال٨ٟغة جسضم االتي الؿاب٣ت ؤٖماله

: ٣ًو٫  َظا افي ٢بل، مً لهما ممهض الجيؿحن مً ا٦ال االغااًت، الؿحرة بحن الىو َظا ٦خب اإلاوا٠٢، مً الٗضًض في ٢وله
ت مً ٢ؿم" ؤاعا١"  االؿحرة ٦خبذ ٢ض بُلها بصَعـ ٩ًون  التي الغااًت ؾىحن؟ مىظ اهو٢كذ ا٢غثذ وكغث ههوم مجمٖو

ما٫ في ماصتها اؾدىٟضث ٢ض اإلاخ٩لم نُٛت ٞحها اؾخٗمل التي الظاجُت .  "اإلايكوعة ألٖا

 ُٞه ٖاف الظي الش٣افي الجو ان٠ ٨ٞغة زامغججي ٖىضما" ٣ُٞو٫  عااجي الؿحر الىو ٖلحها ٢ام التي ال٨ٟغة الٗغاي ًدضص      
 الجاهب الجُل، لظل٪ عمؼا بصَعـ آزظ ؤن مً لي مٟغ ال ٧ان مىجؼ، هه٠ ٖمل ؤمام هٟسخي اظضث بلُه ؤهخمي الظي الجُل

 َظا في ًد٤٣ لم اؤهه للًٟ لُخٟٙغ الؿُاؾت ٚاصع ؤهه بهخاجي جابٗوا الظًً ال٣غاء ٌٗلم مؿب٣ا، مٗغاٝ خُاجه مً الوا٢عي

 للىو ٌُٗي الظي الخسُلي الجاهب ٖلى مىهب ألاؾاؽ في االتر٦حز مىجؼ، هه٠ ٩ًون  َىا ٞالٗمل ، "بلُه ًهبو ٧ان ما اإلاُضان
ش ظٟاٝ مً اجسغظه ؤصبُت َغااة ٖلُه جًٟي ببضاُٖت نبٛت  ال٣اعت  ؤما للٗغاي، مخدب٘ ل٩ل موظه الىو االوا٢٘، الخاٍع

.مِٗكخه ا٢اج٘ لىا جٟهل االتي بصَعـ خُاة جدوي  التي الؿاب٣ت ال٨خاباث ٖلى ًُل٘ بٗضما بال اإلاويٕو ٞهم ًم٨ىه ٞال الجضًض
 مً اإلاال٠ ؤعاصَا التي اإلاٟانل بٌٗ" ٞحها ًوضر م٣ضمت اي٘ الىو مً الؿابٗت الُبٗت في الٗغاي ًخولى       

 هب٘ الخويُذ َظا ، "اإلاٛغبُت اإلامل٨ت في للضعاؾت ماصة الٗمل َظا ؤنبذ ؤن ابٗض الخانت، الُبٗت َظٍ نضاع  إلاىاؾبت ،"ؤاعا١"
 ٣ٖضٍ ما الصخيء بٌٗ ًبؿِ ؤن ٖلُه ٩ٞان مضازله، مً اؤلابهام الٛموى ًلٟه الظي ههه بهٗوبت اإلاال٠ لضى جام ٣ًحن مً

                                                           
 .٘ٓ، ص ادلدونة -ٔ
. ٘ٓص ، ادلدونة -ٕ
. أنظر مقدمة الكتاب يف اذلامش -ٖ
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٣ت ٦خب الىو ؤن ُٞه ظضا٫ ال الظي ؤن بط لل٣اعت، ا٢ضمه ها مً ظضًضة بٍُغ  بلحها ٌؿب٣ه لم ٩ًون  ا٢ض ٢بل مً وٗهضَا لم هٖو

. ٢بل مً ؤخض
 الى٣اف ٞغنت له جسل٤ التي هي الخُابُت بصَعـ ٞم٣اَ٘ الىو، في اإلادلل صاع  لٗب ؤهه الٗغاي ًوضر البضاًت مىظ      

 مسخلٟت ههوم اإلا٨خوبت، مسلٟاجه زال٫ مً بال طل٪ لي ًخم ٠ُ٦ الخدلُلي، الجاهب في ؤجوؾ٘ ؤن بال لي ًب٤ لم: "٣ًو٫  االخدلُل

 م٣اَ٘ اهخماء ًدضص اؤهه ٦ما   ."اجإل٠ُ هٓم بلى خاظت في مىشوعة ؤاعا١ ،(مغاظٗاث ٖغاى، ًومُاث،) الُو٫  مخٟااجت اإلاًمون 
. اجإل٠ُ هٓم بلى خاظت في ؤاعا١ ؤجها مً به انٟها ما جخٗضى ال ٞهي اإلاظ٧وعة، ألاصبُت ألاق٩ا٫ مً ألخض بصَعـ

 ًم٨ً ال٨ً امدضصا، ااضخا بُٗىه صاٞٗا هجض ٣ٞلما الىو، لهظا الٗغاي ٦خابت اعاء الخ٣ُ٣ي بالضاٞ٘ الجؼم الهٗوبت مً      
  ظاء الىو بن ال٣و٫  ًم٨ىىا ٦ما بُجها، ُٞما جٟاٖلذ صااٞ٘ ط٦ٍغ ؤؾلٟىا ما ٌٗخبر ؤن

ًا
  ٖمال

ًا
 ًٖ البدض ناخبه به ؤعاص اؾخ٨كاُٞا

سغ١  اإلاإلٝو بها ًخجااػ  ظضًضة ٦خابت . الضازل مً اإلاٗهوص الىٕو ٍا
 الٗلمُت خُاجه ٢ُمت ًبرػ ختى لل٨خابت ًىضٞ٘ ٢ض ؤهه بط الخام صاٞٗه ٧اجب ٞل٩ل ؤزغ، بلى ٧اجب مً ال٨خابت صااٞ٘ جسخل٠       

ت، مجهوصاجه ا٧ل ااهجاػاجه  مغخلت بلى انل ؤهه بط اإلاجُض مايُه الؾخدًاع بداظت الكٗوع  بضاٞ٘ ٨ًخب ٢ض ٦ما ال٨ٍٟغ
 ًسل٣ه الظي اإلاٗىوي  الضاٞ٘ بمشابت جهبذ َىا ال٨خابت ا٦إن ٢بل، مً ًمل٨ها ٧ان التي ال٣ضعة ًمل٪ ال اؤنبذ ظهضٍ ٞحها ايمدل
ظا ٖاقها، التي ألاًام ب٣ُمت ًدـ ا ٢واٍ به لِؿخجهٌ مايُه مً اهُال٢ا ال٩اجب  مخإزغة ؾىواث في ًٓهغ ما ٖاصة الضاٞ٘ َا

 .الؿخِىُاث ؤا الخمؿُيُاث خضاص في الٗمغ مً
 ؤ٩ٞاع ٖلى ٢امذ التي مؿحرجه ُٞه ًلخو ا٦إهه ؤ٩ٞاٍع ل٩ل ظامٗا ظاء الىو اؤن ٦ما مخإزغة، ؾً في ؤاعا٢ه الٗغاي ٦خب      

ت الؿُاؾُت موا٢ٟه ٧ل الىو خوى  ٣ٞض ًسهها، لبـ ٧ل ؤػا٫ الخويُذ مً ههُبها اؤُٖاَا الٗغاي ٢ضمها امٟاَُم  اال٨ٍٟغ
موخاث َموم مً باله قٛل ما ا٧ل  مً ُٞه ما ب٩ل الٗغاي اظضان ازخهغ ٞالىو ااهخهاعاث، اه٨ؿاعاث مً ٖاقه ما ا٧ل َا
. اآالم ؤما٫
ا اإلا٣ٗض الىثري  اليؿُج َظا صازل        ت ال٨خابت بحن الٗغاي ُٞه جى٣ل االظي ما، هٖو  م٩وهاث ُٞه اا٠ْ االغااثُت الؿحًر

 ال٨خابت ٖالم في الخانت بهمخه الٗغاي اي٘ للٛاًت، ممحزا مخٟغصا هها لىا لخ٩ون  بُجها ُٞما اامتزظذ اجباًيذ ازخلٟذ
و ؤال ااخض صاٞ٘ في اجدضث ل٨جها ازخل٠ االتي للىو ٦خابخه صااٞ٘ اإلا٣ضمت زال٫ مً خضص ا٢ض ؤلابضاُٖت،  ٨ٍٞغ ظم٘ َا

. ؤلابضاُٖت اإلاٟاَُم ا٧ل الاظىاؾُت الخضاص ٧ل به زغ١  هو في ااظضاهه
ت الؿحرة ٧اجب ٌٗوص        ، ؤ٩ٞاٍع ٧ل ايمجها ٦خبها ؤاعا١ مً  بُله مسلٟاث بلى الٛحًر  ال٩اجب ُٞىُل٤ ٖىه، ٦خبذ ؤا امكاٍٖغ
غة اإلاُُٗاث مً ؤي الضازل بلى الخاعط مً َىا ٣ا البُل شخهُت جدلُل بلى اإلاخٞو ىا مٗلوماث، مً ظمٗه إلاا ٞا  ٖىض ه٠٣ َا
ت الؿحرة بحن ازخالٝ ه٣ُت ؤبغػ   األا٢وا٫ ألاٞٗا٫ اجٟؿغ الخاعط بلى الضازل مً  ٞحها الاهُال١ ٩ًون  التي الظاجُت االؿحرة الٛحًر

.  ا٢تها في جغا٣ٞها التي ااإلاكاٖغ ألا٩ٞاع زال٫ مً
اث مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر لِؿخجم٘ َٟولخه بلى ُٞٗوص الظاجُت الؿحرة ٧اجب ؤما         الخاؾمت ااإلاىٗغظاث اإلاهمت ااإلادُاث الظ٦ٍغ

يسج لُٛغبلها خُاجه، في  ٖالُت الهض١ ٖاَٟت ٧اهذ مهما ؤهه بط بالخإ٦ُض، َو لِـ ل٨ىه ٦بحر خض بلى ٌكبهه بوؿان نوعة مجها ٍا
اث مً ال٨شحر بؾ٣اٍ في الؼمان اؤزغ الظا٦غة ز٣وب ًجابه ؤن للمال٠ ًم٨ً ال ظا الظ٦ٍغ  نوعة ج٣ضًم ؤمام ٖثرة ٌك٩ل ما َا

 الو٢ذ؟ طاث في اال٨خابت الخظ٦غ في مهاخبخه قٝغ ال٣لم ٌُٗي ٞةهه ٦خابتها في ؤما. الظاجُت الؿحرة ج٣ضمها التي مً ؤ٦ثر خ٣ُ٣ُت

                                                           
 .٘ٓص ، ادلدونة -ٔ
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٣خحن اؤي ت جخٗاعى ال التي الٟىُت للهُاٚت ؤ٢غب الٍُغ ت االٍٟٗو ل خض بلى جهل ٢ض التي اإلاَٟغ ضم الدكَو ٍغ الترابِ، ٖا  ٞا

. ٞدؿب الخايغ ؾحرة ال٨جها ؾحرجىا مً ظؼءا طاتها في حٗخبر بإ٩ٞاع بُٗضا اؤلابداع الخسُل
ا في ؾحرجه ٨ًخب ؤن ا٢غع  مؿخ٣غة خُاة ٖاف ٞمً الخايغ، مً اهُال٢ا بىاء بٖاصة  بطن هي، الظاجُت الؿحر        م ؤاازَغ  ًخَو
 صاثما ًخ٠ُ٨ خُاجه قٍغِ ؤن ًجض مغاث ٖضة ؾحرجه ا٦خب مخ٣لبت خُاة ٖاف امً  لها، الخ٣ُ٣ُت الوخُضة اليسخت ٨ًخب ؤهه
 نوعَا ألاالى اإلاغة في بُجهما، ؾىت ٖكغ زمـ بٟاع١  مغجحن َٟولخه ٦خب الظي ؾاعجغ بو٫  ظان ازخبٍر ما َظا  جدوالجه، م٘

ىت، م٨خئبت نوعَا ألازغى  اإلاغة افي ؾُٗضة، باؾمت  الوا٢٘ في حٗبر مالٟها، ماضخي ًٖ الٓاَغ في جد٩ي التي الظاجُت ٞالؿحرة  خٍؼ

.  خايٍغ ًٖ

 ًخمشل ٦ما اإلااضخي ج٣ضم.  خ٣ُ٣ي ٚحر اٞتراضخي هو هي اإلااضخي ج٣ضًم في االهض١ الٗغى في ألانالت باب مً االؿحرة      
ش ٨٦خب األاخضار الو٢اج٘ ٖلى  ًغج٨ؼ ال٩اجب ٧ان ؾواء الخايغ في لل٩اجب  الصخهُت الٗوالم بلى طل٪ ًخجااػ  ؤا الخاٍع

 بل الظا٦غة، زال٫ مً ه٨ٟغ ال ٞىدً الخايغ في لل٩اجب ًخمشل ٦ما اإلااضخي بل مطخى الظي اإلااضخي ج٣ضم ال ٞالؿحرة الضازلُت،

 مٟهوما ال٣ٗل في مٗجى لها ًهبذ بدُض_  ماصتها ابىاء اجغ٦ُبها بىاءَا وُٗض بمٗجى_   اهخمشلها طَىىا في الظا٦غة نوعة وؿخُٗض

 بل زالهت خ٣ُ٣ُت ج٩ون  ؤن الظاجُت للؿحرة ًم٨ً ال لظا. الخُا٫ زاعط ًخم ال الؿِىماجي ٧اإلزغاط  الخمشل، َظا مٗا، ام٣بوال
 مجها اجٓهغ الظاجُت الؿحرة ؤق٩ا٫ جخٗضص َىا امً مخٟااجت، ابضعظاث مسخلٟت موا٢٘ في ًدؿ٘ ؤا ٤ًًُ ٢ض الظي للخُا٫ ججزاح
ٟت االخُا٫ الخ٣ُ٣ت وؿبت بلى ٞحها الخهي٠ُ ًدخ٨م ٦شحرة ؤهوإ  الدسجُل صعظاث ابدؿب اال٨ظب االهض١ ٞحها، اإلاْو

. االخٟجن
 
: ؤوساق في الزاثُة الحجشبة اظخسماس-3

ذ ل٩اجبها الظاجُت الخجاعب م٘ الٗغبُت الغااًت جٟاٖلذ       ٖغ ش األاخضار الصخهُت الو٢اج٘ ظو في اجٖغ  الصخهُاث اجاٍع
ت اموا٢ٟها ا اختى ال٨ٍٟغ واظؿها، زواََغ  ألاؾاؽ احٗض بل ؤلابضاُٖت ال٨خابت ٖملُت ؤزىاء بالخُا٫ جمتزط اإلاُُٗاث َظٍ ا٧ل َا

يخجان الخسُُلي اإلا٩ون  م٘ ًىضمج الظاحي ٞاإلا٩ون  الخسُُلي، ٖاإلاه ال٩اجب ٌكُض به الظي   ٍا
ًا
  هها

ًا
 بامخُاػ، عااثُا ٖمال ٌٗض ؾغصًا

ب ال ٢ض اؤخُاها ا ٌك٩ل بما الغااي  لؿان ٖلى الغااجي ؤ٩ٞاع جٓهغ" لظا لل٩اجب الظاجُت الخباعاث ٧ل ٌؿخٖو  الؿغص مً هٖو
ٓهغ ًغاى اما الغااي  بحن وؿبُا ًٟهل الظي ال٨ش٠ُ  طل٪ ًسٟي، مما ؤ٦ثر ًٟطر ٢ىإ ال٨ىه للغااجي، ٢ىاٖا بونٟه الغااي  ٍا

م مُال، ؤ٦ثر ٩ًوهون  الغااثُحن بٌٗ ؤن ت، الظاجُت ججاعبهم يِٛ جدذ َا  الغااي  زلٟه ًدخمي الظي الؿُاط لخغ١  اال٨ٍٟغ
م، مً اقظعاث الغااثُحن، ججاعب مً هبظ الؿُذ ٖلى اجُٟو االغااي، الغااجي بحن الخواظؼ ٞخجهاع  ٧ون  خالت افي ؤ٩ٞاَع

ا، الؿغص ًوا٦ب الخًوع، قضًضة الخجغبت ٣ضمها مؿاَع  . "حكٗباتها ب٩ل ٍا
 امً ؤزغ بلى هو مً ًسخل٠ هجضٍ صعظخه ٢ُاؽ خاالىا ما بطا الخًوع  َظا ل٨ً ؤلابضاعي الٗمل في الظاجُت الخجاعب جدًغ      

ل مً ؤخُاها هجض ٞال ؤزغ، بلى ٧اجب ٠ُ في ًٚو  ٧اجبا هجض خحن في اإلاخىازغة، االومًاث الخُٟٟت باإلقاعاث ٨ًخٟي بل ججاعبه جْو

 عاح بلى ألازغى  الٟىون  ؤهوإ ؤ٢غب الظاجُت الؿحرة ًٞ" ٝ. الىوع  جغ لم التي ألا٩ٞاع اختى بل الخجاعب مً اؾخُإ ما ًوعص ؤزغ

 ٦بحرا ج٣اعبا هلمـ بهىا ، "ججاعبه مً ؤَمُت ؤ٦ثر ألاصًب لضى شخيء مً لِـ بط اجإزحرا، اجو٢ضا خغاعة مىا٣َه ؤ٦ثر ٞهو ألاصًب،

                                                           
. ٘ٙحتوالت السرد، ص الرواية العربية البنية و: لطيف زيتوين -ٔ
.                                                ٜٚٔص . ٕٔٔٓادلؤسسة العربية للدراسات، بَتوت، الطبعة األوُف، . عبد اهلل إبراىيم، السرد واالعًتاف، واذلوية -ٕ
 ٕٚٔ، عاَف الكتب احلديث، األردن، ص ٖٕٔٓ ،ٔبالغة العالمة وتأويل الرؤيا، من السَتة إُف التجربة األدبية،ط: زلمد صابر عبيد -ٖ
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وظهها، جٟانُلها ًغؾم مً ٞهو ببضاٖه، في البُلت اشخهِخه ال٩اجب بحن   ًسخاع هجضٍ ٦ما ٍا
ًا
 مً ًٓهغ ٞجي ٣٦الب بُٗىه ٞىا

٠ُ ٖلى ا٢ضعجه اختراٞه زالله ٣ضم مجها اإلاهم ُٞسخاع ججاعبه جْو مشل بل ٖىه، مٗبرا ًغاٍ ٖمل في ٖهاعتها ٍا  بُا٢خه ٍا

. الصخهُت
غ ًداا٫  بل ججاعبه، لُى٣ل هها ٣ًضم ال ال٩اجب بن        ٖىض بها ٖٝغ التي األازباع جخوا٤ٞ خ٣ُ٣ُت َو ًغاَا نوعة في طاجه جهٍو

غ َظا افي اإلاخل٣ي،  ُٞوعص بةًجاػ، ٖىه ٌٗبر إلاا ازخُاٍع زال٫ مً ط٧اءٍ ًخطر ٦ما ؤلابضاُٖت، امهاعجه ال٩اجب ٢ضعة جخجلى الخهٍو
يخ٣ي ااإلاٗبر اإلاهم ه ًيسج ٞىُا هها ٌكُض ؤهه ٦ما الخ٣ُ٣ُت، للهوعة اها٢ل زام َو ما ٍا يكا اخى٨ت، بٗىاًت زَُو  قب٨ت ٍا

. الؼمان مّغ  مهما الخمحز له اجًمً جسلضٍ التي الاظىاؾُت اإلا٩وهاث بحن ٖال٢اث
ً، اججاعب ججاعبه مً ًسخاٍع ما ٧ل ًًمىه ٞجي هو ببضإ ال٩اجب ًسخاع        ًٖ الخٗبحر ؤظل مً الؿغص بلى ًلجإ ٞىجضٍ آلازٍغ

ىا  الخُاة ٢هت برػ ألاصبُت ًٖالجه ِٞؿخٗغى ال٩اجب، بغاٖت جٓهغ َا ٣ضم مل٨خه ٍا  الجاهب ٖلى هخٗٝغ  بهىا زم ٢اموؾه، ٍا
ت ٖلى ٞىخٗٝغ عااجي، ٚحر ٧ان بن زانت اإلابضٕ ٖىض الخٟي ؤلابضاعي  ًٖ جىم التي اإلاؿخٗملت األاؾالُب ٖىضٍ ال٨خابت قٍٗغ

.  ؤلاًضًولوجي جوظهه
ش لخهذ ٣ٞض االجماُٖت، الصخهُت طا٦غجه جمشل ؤنبدذ التي بصَعـ، ؤاعا١ زال٫ مً مايُه الٗغاي ٌؿترظ٘         بلض جاٍع

برث بإؾٍغ ً بإ٦مله، ظُل عؤي ًٖ ٖا ُىت هموطظا حٗض قاملت بوؿاهُت ٢ًُت ٖا و الٗالم، ًٖ حٗبر ٖا "  ؤاعا١"  ًجٗل ما َا
بت ًٖ ٌٗبر ٞحها ط٦غ ما ٩ٞل -ال٣و٫  صر بن -الٗالم في اإلاهمت ألاخضار ؤا  الٗالم بٌٗ اطا٦غة ٧له اإلاٛغب طا٦غة  في اإلاال٠ ٚع
م اإلاسُئون  َم البكغ الخغاب، صاامت في اجضزله البلض جًُ٘ التي البكغ ؤزُاء ٖلى الو٢ٝو  الِـ ؤزُاءَم ٌُٗضان  مً َا

ش، ش ببراءة ال٣و٫  الٗغاي ٢هض عبما الخاٍع مت ٞهي هٟؿه بٖاصة تهمت مً الخاٍع .   البكغي  ال٣ٗل ظٍغ
٠ُ َظا         ختى الغااًت م٩وهاث باقي م٘ ٞإ٦ثر ؤ٦ثر ًىضمج اؤزظ الو٢ذ مغاع م٘ جُوع  الغااجي الىو في الظاحي للم٩ون  الخْو
 ؤن ًم٨ً ما بحن قاؾٗت َوة اظوص ٖلى ه٠٣ ظٗلىا الظي ألامغ ألاخُان، مً ٦شحر في ٖىه الخسلي ًم٨ً ال ؤؾاؾُا م٩وها ٚضا

 بمغجبت اخٓي الجيؿحن مً م٩وهاجه وسج مهجً ظيـ الض الهوة َظٍ ااؾِ طاجُت، ؾحرة اٖخباٍع ًم٨ً اما زالهت عااًت وٗخبٍر
 ٩ٞاهذ بق٩االجه، في االبدض ٢ًاًاٍ مٗالجت في اإلابجل الجيـ َو الخاالث مً ٦شحر في ؤنبذ ختى مغجبتهما ٦بحر خض بلى ٢اعبذ

  الظي الهجحن اإلاولوص هي" الظاجُت الؿحرة"
َّن

ىوا ال٨خاب مً ٦شحر خوله الخ٠ ملوا ابم٩وهاجه به ٖا ا ٖلى ٖا َغ ظا جٍُو  في هغاٍ ما َا
.  األاظىبي الٗغبي ؤلابضاعي اإلاكهض

خه  –ل٨ىه طاجُت، الؿحر ال٨خابت ام٣وماث قغاٍ ٞحها ا٦خملذ مغخلت في ههه الٗغاي ٦خب        ججااػ  ٖلى ٖمل  -الواؾٗت اإلاٗٞغ
بت الجيـ َظا ًسغ١  ختى الكغاٍ َظٍ ٧ل  ب٩ل الٗغاي اؾخُإ ٣ٞض الٗغبُت، ال٨خابت في مٗهوص ٚحر ظضًض ق٩ل زل٤ في مىه ٚع

ت مل٩اث مً ًمل٪ ما خه بلى ااؾدىاصا اؾغصًت اؤصبُت لٍٛو  ال٨ٟغ مجا٫ في  –طاتها خض في ٦ًٟ ال٨خابت في جم٨ىه االى الواؾٗت مٗٞغ
ش ااإلادايغاث االٟلؿٟت غ٦ؼ االغااًت الؿحرة بحن ًجم٘ طَجي طاحي ؾحر مكغاٖا ابخضٕ ٣ٞض  -االخاٍع  صان  الظَجي الجاهب ٖلى ٍا

٤ ألازغى، الجواهب حهمل ؤن ش َو بما الوا٢عي ااإلاخسُل، الوا٢عي بحن ُٞه ًٞو .  اببضإ ًٞ َو بما ااإلاخسُل جاٍع
٣ت اإلاٛغب اخُاة خُاجه في خاؾما مىٗغظا ق٩ل خُاجه مً مهما ظؼءا الٗغاي ٢ضم        ا بُٗضة بٍُغ  الؼمجي الترجِب ًٖ ما هٖو

 للىو، اإلا٩وهت الجؼثُاث ؤخض ٧ان بل الؿغص، ٖملُت في اإلاخد٨م اإلاغظ٘ ٨ًً لم اإلاىخٓم ٞالؼمً ال٨خاباث، َظٍ مشل في اإلاإلٝو
احي اإلادخوى  ؤن ؤظض ؿحٍر الىو ٣ًوص الظي َو اإلاويٖو  ٢ام التي ال٨ٟغة َو الىو ٞإؾاؽ احؿلؿلها، ألا٩ٞاع جخاب٘ بدؿب َا
ُلؿٝو م٨ٟغ ال٩اجب ؤن هيسخى اال ٖلحها  ٖلى اٖخمض ٞىجضٍ عثِسخي، ام٩ون  امغظ٘ ٦إؾاؽ ال٨ٟغ بلى ًدخ٨م هجضٍ  اماعر، ٞا

                                                           

 ٔ.ٕٚٔأنظر ادلرجع السابق،ص -



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 187 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 قض ٢بله، مً ؤخض ٌٗخمضَا لم الٗغاي بصخو زانت ج٣ىُت اهي ٖلحها، االخ٣ُٗب بصَعـ ؤاعا١ جغجِب اج٣ىُت الاؾترظإ ج٣ىُت
ش في اإلاهمت اإلادُاث ؤبغػ  ٖلى االو٢ٝو ؤ٩ٞاٍع لخدب٘ ال٣اعت  بها دت لضى زانت الغااط مً ٖالُت وؿبت بها اخ٤٣ اإلاٛغب، جاٍع  قٍغ

. اإلاٛاعبت االى٣اص االضاعؾحن اإلاش٣ٟحن
ت ؤُٖى الظي ألامغ لؤلخضار، الؼمجي الخخاب٘ ٖلى ؤاعا١ حٗخمض لم        مسخلٟت، احٗل٣ُاث زُابُت م٣اَ٘ إلصزا٫ للمال٠ خٍغ

سُت، ؤخضازا: الىو ًّٞمً ت، اجإمالث ٞلؿُٟت، ؤعاء جاٍع  ال٨ٟغة في الٗخمت ظواهب بها ؤياء اإلاهضع مسخلٟت ام٣خُٟاث ٨ٍٞغ
 الٟانلت الخضاص جبحن ٦ما ّٖضة، ٢ًاًا مً اإلاال٠ مو٠٢ جبحن للخضر، م٣ُٗت الِؿذ مؿاٖضة جًمُىاث اهي بًهالها، اإلاغاص

 مً الؼمً عجابت ج٨ؿحر في امًموها ق٨ال ازخالٞها ٖلى الخًمُىاث َظٍ ؤؾهمذ ٦ما مويوعي، َو اما شخصخي َو ما بحن
 الؿغص ػمً افي الخضر، َظا ؾغص اػمً للخضر الخ٣ُ٣ي الؼمً بحن ًسخل٠ الؼمجي ٞالترجِب ااؾترظاٖاث، اؾدبا٢اث هي خُض

بت خؿب ًدظٝ ؤا ًازغ ؤا ٣ًضم ٣ٞض ظضًض جغجِب بلى الخضر ًسً٘ . إلًهالها ٌؿعى التي اال٨ٟغة اإلاال٠ ٚع
اء الىو مً ظٗل ٣ٞض ههه، في ال٨ٟغي  الجاهب ٖلى الٗغاي ع٦ؼ       ، ؤ٩ٞاٍع ُٞه ًهب ٖا بحن ازواٍَغ  ٖلى اظب التي الٗبر ٍا

ُتهم اظب الضالت ٢غاعاث اناوعي اإلاؿخ٣بل قباب ؤجهم بط بها ألازظ ال٣غاء  الظي اإلااضخي في ؾاص إلاا ٣ٖولهم ابهاعة اجوظحههم جٖو
خباع ًجب ت مىه الٖا  الٗالم ٖلى التر٦حز الٗغاي ٢هض االؿُاصة، االاؾخٗماع الاؾخٗباص ؤؾالُب ٖلى االخٗٝغ الخهوم امٗٞغ

سوى الخبُٗت ؤؾباب ٖلى ؤ٦ثر ًغ٦ؼ ٦ما جٟهلهما، التي ال٨بحرة االهوة بُجهم الٟغ١  لُبحن الٛغبي االٗالم الٗغبي  الو٢اج٘ في ٍا
سُت  ؾُا٢اث في ألاؾباب َظٍ ج٨غاع ٢هض ٣ٞض  بسانت، اإلاٛغب ؤا ٩٦ل الٗغبي الٗالم في ؾواء الخا٫، َظا بلى ؤانلخىا التي الخاٍع

. ٧امل ظُل امؿاع خُاجه مؿاع اظهذ التي ألاؾباب هٟـ ؤجها الُبحن هٟؿه، في قضًض ا٢٘ مً جغ٦خه إلاا الىو في مسخلٟت
      ٠ ؼ بهضٝ ٖضًضة ازاث٤ الىو في ْا  ط٦غ ٞالٗغاي مُٗىت، خ٣ُ٣ت اجإ٦ُض اإلاظ٧وعة، لؤلخضار اإلاغظُٗت الخلُٟت حٍٗؼ

سها ألاخضار غى عا٣ٞتها، التي الخ٣ُ٣ت بخواٍع  ازاث٤ ٞهي ااإلاكاَضة، بالخًوع  ؤا باإلاكاع٦ت ؾواء ٖاقها التي ألاخضار ؤَم ٖا
مـ مجها اإلاغظوة ااإلا٣هضًاث للخضر الخ٣ُ٣ُت الهوعة ببغاػ في ٦بحر بك٩ل اؾاَمذ اؤزغجه الىو ؤٞاصث  اإلاًلل ال٨الم ٧ل َا
ُت بالخُاص الخمحز ؤلام٩ان ٢ضع الٗغاي خاا٫  الُٗون، ٖلى الغماص طع ٌٗخبر الظي  اها٢ض ماعر باٖخباٍع ل٨ً ٦خابه، في ااإلاويٖو

سُت الخواصر ٚغبل ام٨ٟغ . ااإلاالخٓت الخمُحز ص٢ت له ًسو٫  الظي الى٣ضي بالخـ ًخمخ٘ ٞهو خ٣ُ٣ُا، اظضٍ ما اؤزظ الخاٍع
 
: راجي العحر العشد-4

 ؤهه بط ال٨خابت، ؤَضاٝ مً ؤؾاؾُا َضٞا لخهبذ طل٪ جخٗضى بل ااضخت،" ؤاعا١" ٦خاب في الؿغص بجمالُاث الٗىاًت جبضا      
 الؿاخت صازل بصَعـ شخهُت  جٟجحر ٖلى الٗغاي ٖمل ٣ٞض الٟىُت، امهاعجه اإلابضٕ ٢ضعة ًا٦ض امخإل٣ا مهما ٖىهغا  ٌك٩ل

. ؤخُاها الاؾدُٗابُت َا٢تها جخجااػ  ٦بحرة عؾاثل  اجدمُلها الؿغصًت،
 مكواٍع بضاًت مىظ لىٟؿه نى٘ ل٨ىه الغااثُت ال٨خابت ٞىُاث مً اؾخٟاصة ٣ٞض ههه، ٦خابت في ظضًضة ج٣ىُاث الٗغاي اٖخمض      

ظا اإلابضٖحن، باقي ًٖ محٍز زانا ؤؾلوبا ؤلابضاعي  في هٕو ٣ٞض الٛغبت، هو م٘ بضؤٍ الظي إلاكواٍع جخممت بال َو ما الىو َا
ت الكٗوع  له خ٤٣ الظي ألامغ االخ٣ىُاث ألاؾالُب  اإلاغاص نوعجه زاللها مً ٢ضم ٦بحرة، ٦خابُت مهاعاث ؤبغػث التي ال٨خابت بدٍغ

. للمخل٣ي بًهالها
، ظُل ًٖ حٗبر اظماُٖت طاجُت ججغبت اهي الصخهُت، ججغبخه مً مهما ظؼءا طاجُت الؿحر الغااًت َظٍ في الٗغاي ٢ضم        بإؾٍغ
م ل٨ً ت ال٨خابت جب٣ى َظا ٚع ب عخبت الٟىُت الؿاخت ٞىجض الخُاة، ٧ل ًٖ حٗبر ال الؿحًر ب التي الخ٣ىُاث ٧ل حؿخٖو  ال٩اجب ًٚغ



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 188 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 ًٟؿغ ما َظا اعبما ، "م٣ى٘ هدو ٖلى اال٨خابت الخُاة في ججغبخه ًٖ ٌٗبر ؤصبي هو بىاء زاللها مً ٌؿخُُ٘" الىو في بصعاظها
 ٞٗالُاث ًىٓم إلاى٤ُ الجهاًت في جسً٘ الظاجُت الؿحرة ٦خابت في ق٪ ال" ٝ ؤاعا١، ٞحها بما ؤلابضاُٖت ٦خاباجه في الٗغاي مىهج

لؿٟت الؿغص،  ٦خابخه في الٗغاي ٖلحها اؾدىض التي الخلُٟت ٞهم ًم٨ىىا ؾب٤ ما بلى ااؾدىاصا ، "ال٨خابت ؤؾلوبُت ٖلحها ججهٌ ٞا

ت . الؿحًر
، ٌؿّحر ٧ان ؤهه ا٢خىٗذ مى٤ُ خؿب بصَعـ ؤاعا١ عجبذ" ٣ًو٫   جدلُالجه مً اؾخسلهذ بما قُٗب، ًا اخّضزخ٪، ج٨ٟحٍر

ل ؤن خاالذ زم. اجإّمالجه ُّ  ال٨خابت: ألازحرة ٧لمتي أل٢و٫  الو٢ذ ظاء اآلان بٟٚاله، ا٢غع  بباله زُغ ؤا بباله ًسُغ لم ما ؤجس
.  "الجماُٖت الخُاة إلزٟا١ اؾخجابت ااهخداع، اوؿالر

و خُاجه، مً مهما ظؼءا الٗغاي ٦خب        ؤلازاعة مً ٞحها الِـ خُاتهم ٨ًخبون  الٗاصًحن ألاشخام مً ٦شحرا ؤن بط َبُعي ؤمغ َا
 ؤا ظمالي لٛغى ؾ٣ُغؤ اإلا٨خوب ؤن مجهم از٣ت ال٨خابت ٖلى ٢ضعتهم في بًماها ٨ًخبون  ٞىجضَم  طل٪، ٣ًخطخي ما االٛغابت

ُغي  َبُعي ؤمغ بالظاث اللهو١  ٞهظا مًمووي، سُا اإلاهمت بالخواصر ٚىُت ال٩اجب خُاة ٧اهذ بطا ٠ُ٨ٞ ُٞىا، ٞا  ٖاف ٦ما جاٍع

ذي اإلاؿاع في الخاؾمت اإلاىٗغظاث . الٗالم صا٫  ابٌٗ لبالصٍ الخاٍع
م خُاتهم ٢هو ٨ًخبون  ممً ال٨شحر هجض       ت ًمل٩ون  ال َا  ٞخيخهي ال٨خابت، ٞٗل لهم جسو٫  التي ال٩اٞت االضعاًت اإلاٗٞغ

و ؤلابضاُٖت، الؿاخت في زابخت م٩اهت بظل٪ حجؼ ٞجي ٖمل بلى ال٣هو خولذ بطا ؤما خُاتهم، باهتهاء ٢هههم   ؤهجٍؼ ما َا
ال ؾغصًا مكغاٖا لىٟؿه ؤؾـ ٣ٞض الٗغاي  االُدُم الٛغبت مً اإلاكغإ بضؤ ؤهه بط ُٞه، ألازحرة بالخل٣ت الخ٨هً ًم٨ً ال ٍَو

،٤ و االٍٟغ  الٗام الجو ان٠ ٖلى ؤؾاؾا ٌٗخمض الظي االض٤ُ٢ اإلاخوانل الؿغص ٖلى ٞاث٣ت ا٢ضعة ٦بحر اعي ًٖ ٌٗبر بظل٪ َا
ش في اإلاهمت للٟتراث ض ٖغبي ٞغص ٧ل ُٞه ٌؿحر ؤن ًجب الظي الصخُذ اإلاؿاع بغؾم البالٜ اَخمامه بلى بياٞت بالصٍ، جاٍع  ًٍغ

ُمذ الخ٣ضم . الخبُٗت مً االخسلو ال٣مت بلى الونو٫  في ٍا
٠ الٗغاي ؤن هجض الهضص َظا افي       تراٝ زانُت ْا ذ زانُت ٞهي ؤاعا١، هو  َبُٗت اؾخضٖتها التي الٖا  ظون  م٘ ٖٞغ

 هجض" ؤاعا١" في ؤهىا ٚحر ال٨ىِؿت، ألب اٖتراٞاجه ٣ًضم الظي اإلاؿُخي باإلاجخم٘ ؤ٦ثر ااعجبُذ" اٖتراٞاث" ٦خابه في عاؾو ظا٥
٣ت ٌؿخسضمها الٗغاي ُت اإلا٩وهاث ٖلى لُدُلىا مسخلٟت بٍُغ ىه في ؤؾهمذ التي اإلاٗٞغ  اإلاٛغب في ؾاثض َو بما ااُٖه ال٨ٟغي  ج٩ٍو
ُت اال٨خب الٗلمُت اإلاغظُٗاث ٖلى ؤخالىا ٣ٞض ٩٦ل، االٗالم ُه، ق٩لذ التي اإلاٗٞغ ت بلى بياٞت ٖا  ٖاقها التي ألاخضار مجمٖو

. شخهِخه ان٣ل ج٨ٟحٍر بلوعة في ٦بحر بك٩ل اؤؾهمذ
 ألاصًب بصَعـ بً بصَعـ الٗالء ؤبو الضًً نٟي" شخهُت ٣ُٞضم" الٗاثلت" ألاا٫  الٟهل بضاًت مىظ باٖتراٞاجه الٗغاي ًبضؤ      

ؿغص  "الٗغب اؤًام الىاؽ ؤزباع ٖلى اإلاُل٘ ألانولي  بٗض مدضصة ٖبرة بلى لُسلو قُٗب م٘ ًدىا٢ل ٞهو اإلاخإزغ، بىبرة خ٩اًخه َا

تراٞاث اجخوالى مىا٢كت، ٧ل . بهمتها اجغ٦ذ ُٞه ؤزغث التي ألاقُاء مٗٓم ًٖ الٗغاي لُبوح الٖا
ت في الٗغاي صعؽ       ُت الؿاخت احؿٗذ ؤًً" الغباٍ" بلى ؾاٞغ زم" مغا٦ل" زاهٍو  مكواع ابضؤ  "هدكه قمـ ؾُٗذ"ا اإلاٗٞغ

ً بضؤ َىا امً األا٩ٞاع، الٟلؿٟاث في االٛوم الٗلمي البدض  مجا٫ في الخوى ىت ٌٗخبر الظي للٗغاي ال٨ٟغي  الخ٩ٍو ُّ  للُلبت ٖ

.  االٗغب اإلاٛاعبت

                                                           

 ٔ. ٙ٘ٔ-٘٘ٔبالغة العالمة وتأويل الرؤيا، من السَتة إُف التجربة األدبية، ص: زلمد صابر عبيد -
 .ٙ٘ٔادلرجع نفسو، ص -ٕ
 ٖ.ٖٕٛ، ص ادلدونة -
  ٗ.ٖٔادلدونة،ص 
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ظا الٗغاي، بها اٖتٝر ٦شحرة مغظُٗاث" ؤاعا١" هو خمل       ُت، الٗغاي ز٣اٞت ًا٦ض ما َا   ال٨خب لٗضًض حٗغى ٣ٞض اإلاوؾٖو
م ال٣غان عؤؾها ٖلى يب" ٦خاب بلى باإلياٞت  مدمض، ؾوعة ألاهٟا٫، ؾوعة ال٨ٍغ  لجبران اإلاخ٨ؿغة ألاظىدت ٩َُل، لخؿحن" ٍػ

ُت، الشاهُت، ال٩وهُت ٧الخغب  ؾُاؾُت ٢ًاًا اها٢ل َا٦ؿلي، ؾاعجغ، ٦خب ٧ان، ما ٧ان وُٗمت مُساثُل ظبران، زلُل  االكُٖو

ا حَر . ٚا
ً في جازغ التي الجواهب ٦ك٠ ٖلى الٗغاي ٖمل        ٖلى ٖٝؼ ٣ٞض اإلاٛغب، ٦مجخم٘ مجخم٘ في ٌِٗل الظي الٗغبي اإلاش٠٣ ج٩ٍو
 الٗلم ٢ًُت ٣ًضم الٗغاي ا٦إن الخٗلُم، ظاهب بلى اؾدىاصا ؤزغ بلى خا٫ مً اإلاٛغبي الٟغص اهخ٣ا٫ ا٦ُُٟت اإلاٗاف الوا٢٘ اجغ

 في الخ٨ٟحر ؤٞا١ له جٟخذ ٖلمُت مؿحرة اظوص لوال  الٗالم افي بالصٍ في الوي٘ خ٣ُ٣ت لُعي ٧ان ما اإلاٛغبي ٞالٟغص للٟغص، احُٛحٍر

.  الجهل  ٖلُه ؾُُغ الظي الكٗب ٖلى الؿلُاث ًُب٣ها التي ال٣غاعاث مىب٘ مً االا٢تراب الخ٣ُ٣ت
 امخضاص ٖلى لخُاجه ص٤ُ٢ جدب٘ َظا افي احٗلُمه، ؾٍٟغ زم ٖاقه الظي الٗاثلي الجو انٟه مً بضاًت ههه الٗغاي ٢ضم      

 َظا ا٧ل ٞحها، ٨ًٟغ ؤا الٗغاي ٖاقها التي الُومُت الخٟانُل ؤص١ ج٣ضًم في مٛغ٢ا ًجضٍ للىو ٞال٣غاء ؤاعا١، هو نٟداث
ٗبر ٞٗال ٖىه ٌٗبر هو اج٣ضًم لل٣اعت  الهوعة ج٣ٍغب بلى الٗغاي به حهضٝ  ا٧ل قٛلخه، التي ال٣ًاًا ًٖ الو٢ذ طاث في به َا

. هٟؿه في اظٗه ق٩لذ التي ألاايإ
 ٖىض الو٢ٝو بلى بياٞت ؾواء، خض ٖلى ااإلاٛغبي الٗغبي للمجخم٘ الؿلبُت الجواهب بْهاع ٖلى الؿحرة َظٍ في الٗغاي خغم      

َملذ التي اًجابُاتها
ُ
 ٖلى اإلاؿُُغة الٓاَغة اهي الٗغبي، ال٨ٟغ ظّمضث التي الخبُٗت احّٗوص  آلازغ نوعة اجطخم الجهل بٟٗل ؤ

 .عب٪ عخم مً بال ألامت
ٟه زال٫ مً اطل٪ الٗغبي، الكٗوع  ب٣ًاى بًغاعة الٗغاي ٌكٗغ          ٖلحها، ٩ًون  ؤن اإلاٟغاى مً التي الخ٣ُ٣ُت بم٩اهخه حٍٗغ
اث مً ًغاٍ إلاا االاؾدُاء باإلاغاعة ٌكٗغ الو٢ذ طاث افي الٗغبي، م٩اهت ٌٗض الظي االخٟو١  الاؾخٗالء بكٗوع  ًدـ ٞهو  جهٞغ

ِٗل الخ٣ُ٣ُت ٢ُمخه ًضع٥ ال الظي الٗغبي الٟغص خماص ؤؾاؾا ال٣مت بلى نٗض الظي الٛغبي له ٌُُٗه ما ٖلى َا  الٗغبي، ٖلى بااٖل

. ألاما٦ً في جباص٫ مً الٗالم ٌِٗكه إلاا اؤلم خؿٍغ اصاٞٗه ٨ًخب ٞهو
خٗم٤ الٗغبي بالٗالم ؤَاح الظي الجاهب ؾغص ًداا٫  ٞهو الاًجابُت، مً ؤ٦ثر الؿلبُت ألاخضار ط٦غ ٖلى الٗغاي ع٦ؼ        في ٍا

ش بلى الٗوصة ٖلى ٌٗمل طل٪،٦ما ا التي ألاؾـ اط٦غ الخاٍع  اخًاعجه، ج٨ٟحٍر ؤؾاؾها ٖلى قُض اصٖاثم مؿلماث الٗغبي ٌٗخبَر
ض ا٦إهه  الباَل ٖلى ؤؾـ اما زاَئت ٧اهذ ٞالبضاًت ألاالى، البضاًاث بلى بجظاعٍ ًًغب وِٗكه الظي الخسل٠ بإن ال٣و٫  ًٍغ
ض الاًجابي الجاهب جىاسخى ٢ض ٞالٗغاي باَل، ٞهو  الترار ؤن خحن في اججااػَا، ٞحها الىٓغ بٖاصة اظب زُإ جغ٦ُبت ٧له الترار ٖا

ت َو . اإلاغظوة ال٣ُُٗت ابخضار ٖىه الاهٟها٫ ًم٨ىىا ال ؤهىا بال اؤزُاء ؾلبُاث اظوص اعٚم األانل، الهٍو
اجه ازخالٝ ٖلى اإلاخل٣ي اظضان بلى الضزو٫  مدااال الظاجُت ؾحرجه الٗغاي ٢ضم       ت، مؿخٍو  ٖاقها التي ألاخضار ّٖض  ٣ٞض ال٨ٍٟغ

ا ا، ال٣غاء ٧ل بلى ًونلها ؤن البض مٗاهاث ٦خابه في اط٦َغ  بًها٫ ٖلى جغ٦حز ألاؾاؽ في َو ألازغ صان  خضر ٖلى اجغ٦حٍز بدظاٞحَر
 الٗلمُت، بدوزه افي ااإلاهىُت الضعاؾُت خُاجه في اإلاخاٖب مً ل٨شحر حٗغى ؤهه بط ؾبُلها، في ايخى ؤظلها مً ٖاوى التي ال٨ٟغة

ُبذ لخ٣اث٤ ٦ك٠ مً ٞحها اإلاا بإ٦مله، ظُل مٗاهاة مً ٖلُه جىم إلاا الٗغبي الكٗب ٧اٞت بلى بًهالها ؤعاص اإلاٗاهاة َظٍ ا٧ل
ُ
ٚ 

 الظي الجيـ مغاهت م٘ اؾخٗمالها ًيسجم التي ألاصااث مً ٦بحرا ٖضصا الغااثُت الظاجُت للؿحرة ال٩اجب ًمخل٪" خُض ٢هضا،
٣ت ابإًت شخيء ٧ل ٢و٫  ًم٨ً الظاجُت الؿحرة ٟٞي طل٪، ٚحر ؤم عااًت ؤ٧ان ؾواء الظاجُت، الؿحرة جدخه جىًوي   قاءَا ٍَغ

                                                                                                                                                                                                 

  ٔ.ٜٕادلدونة،ص



ة  2016ماًى    19الّذد  -الّام السالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 190 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ظٍ ال٩اجب، ت مً ٦بحر ب٣ضع اإلا٣غاهت اإلاغاهت َا ا له جدُذ الخٍغ ظا  "الٟجي اإلا٨غ مً هٖو  ٖملُت مماعؾت لل٩اجب ًدُذ الخم٨ً َا
ؿٟٗه قضًض، باعجُاح ؤلابضإ .  ًًٟٗه ما ٧ل  ابزٟاء جسضمه التي ألاقُاء بْهاع ٖلى َا

 جىٟخذ الؿحرة ؤن َو ٖلُه ااإلاخٗاٝع بالخدضًض طَىُت ؾحرة ٦خبذ إلااطا الٟغعي، الٗىوان َو ؤاعا١ في ال٣اعت  اهدباٍ ٌكض ما بن      
 ما اٞترايُت؟ ؤا اا٢ُٗت لصخهُت االش٣اٞت ال٨ٟغ خو٫  التر٦حز َظا ٧ل اإلااطا ال٨خاب، لبُل الخُاجُت الىواحي مسخل٠ ٖلى

 اما ؟ اإلابٗثرة اال٨ىاهِل الضٞاجغ اجغ٥ اإلاوث بلى االيكإة اإلاولض مً ٧لها اإلاؿحرة اجدب٘ اإلااضخي اؾخٗاصة مً الضاٞ٘ اما الٛاًت
ل اجغجُبها ظمٗها مً اإلاٛؼى   ناخبها؟ ؤعاصٍ الظي الترجِب َو الترجِب َظا َا

 ُٖىه األامغ بصَعـ، ًٖ الٛاثب يمحر ااؾخٗماله الؿاعص، عااًت ظاهب في الؿحر ب٣ُت م٘ جخ٣اَ٘ ًجٗلها ؾحرة بجها ال٣و٫       

ظا الٟتى، ًٖ الخضًض ًخم ٖىضما بصَعـ جغ٦ها التي ؤاعا١ في هجضٍ  طاث في ؾ٣ُذ التي خؿحن لُه" ألاًام" في جد٤٣ ما َا
 ٚحر ٧اهذ التي الٗاثلت بض٫ ال٨ٟغ ٖلى ال٩اجب ع٦ؼ ؤًً" الُٟولت في" ب اإلاٗىون  الجؼء في ٖلُه التر٦حز جم الؿغص ؤن ٚحر اإلاؿا١،
٣ضان ألام لُٛاب مغيُت  الالخدام ل٠ًٗ نٛحر َٟل اجيكئت للتربُت ٢ابلت ٚحر ؤؾغة هي الٗاثلي، االضٝء االخىان الخب ٞا

غ ما ب٩ل ؤظؼاءَا لخم نوعة في لل٣اعت  اج٣ضًمه بتر٦ُبه الؿاعص ٢ام الجؼء َظا في ط٦غ ما ا٧ل ألاؾغي،  زل٣خه ظو مً لضًه جٞو

. ٚحر ال ؤ٩ٞاع ٦مُت ٩ٞاهذ. اإلابٗثرة ألااعا١
 الخإزحر زل٤ في ؤٞلخذ ٦م٣غاءاث ؤما بٗغيها اطل٪" ظضًض هو في ا٢ضمها اإلا٣اَ٘ بٌٗ ؾاب٣ت ههوم مً الؿاعص ظم٘      

ت جدااع  َظٍ، الظَىُت ٞالؿحرة. مدخواَا ٖلى االغص بخلخُهها ؤا االخإزغ،  الضازل، مً لخٟختها جًمها الىهوم، مً مجمٖو
 مؿاٞت جدخًً عااًت ا٧ل عااًت، هي ؾحرة ؤًت بإن ٖلما...الغااثُت ال٨خابت مؿخوى  ٖلى مإلٝو ٚحر مٛاًغا هها مجها زال٣ت

ه .  "ؾحًر
٠ُ زال٫ مً ؾغصٍ في الٗغاي هٕو       ٣ت اهي مُٗىت، قٗوعٍت خالت ًٖ ص٢ت ب٩ل حٗبر إلصَعـ ؾغصًت م٣اَ٘ جْو  اٖخمضَا ٍَغ

ض. االٟكل الخبُّب  ًٖ خضًثي"  طاحي، الؿحر ؾغصٍ لخُُٗم الٗغاي  مً الخب ُٞجخض نوعجه ٖلى الخبِبت ج٩ون  ؤن اإلاش٠٣ ًٍغ

٠ ٦ما ، ."مىبخه ت ههونا ًْو  :٣٦وله قٍٗغ

و ؤها خّب  ٞتى ٩ٞل"         "لبؿت ؤؾماء اال٩ّل  ٞتى ٧ل خبب                 اهي َا
و ٟؿغ اإلا٣هوص، اإلاٗجى به ًوضر ختى الٟاعى البً بِذ َا . بصَعـ خا٫ ٍا
 مُٗىت ٨ٞغة في جبدض ظاٞت ماصة ٢غاءة لل٣اعت  ًم٨ً ،٠ُ٨ٞ ؤاعا١، في الخُالُت اإلاؿاخت في البدض ٖلى ًبٗض ط٦غهاٍ ما بن      

ُت انغامت بجضًت اجىا٢كها ٣ت للٗغاي ٧اهذ ا٢ض. مٗٞغ  بٗض اإلاوث بلى" بصَعـ" شخهُت آلذ ٣ٞض اإلاجا٫، َظا في اإلاخمغؽ ٍَغ
لت مؿحرة . ز٣اُٞا ابٗضا ٢ُمت احُٗحها اإلاُخت الصخهُت بضاعَا جخي اؤعاء موا٠٢  َُاتها في جدمل ؤاعا١ ٧ومت ظغاَا جسل٠ ٍَو

ظٍ مغجبت ٚحر ألااعا١ َظٍ ىاٍ الظي اقُٗب الؿاعص مً ٧ل مهمت َا  ٌؿعى الظي اإلاخهٝو الؼاَض طل٪ االٍٟغ٤ الٛغبت في ٖٞغ
 الخُٛحر عؾالت اوكغ الخ٤ ًٖ للبدض

 ًدىاؾب ما ا٢ضم الصخهُت، عئٍخه خؿب ألااعا١ عجب ٢ض ٞال٩اجب ال٩اجب، شخهُت ٖلى مباقغة بًداءاث الىو في هجض      
ت، اجهوعاجه ت ج٣ضًم ٖلى ع٦ؼ  ٦ما ال٨ٍٟغ ظٍ ٦صخو، َو ٖىه ٌٗبر ما ٞحها اظض  التي ألا٩ٞاع مجمٖو ظا الاهخ٣اثُت َا  َا

                                                           

 ٔ.ٗٙٔ، ص ٖٕٓٓ، القاىرة ٔٓالرواية العربية ادلعاصرة، اجمللس األعلى للثقافة، طسرديات : صالح صاٌف.د -
 .ٔٓٔص.ٜٜٗٔ.عبد اهلل العروي وحداثة الرواية، قراءة يف نصوص العروي الروائية، ادلركز الثقايف العريب، الطبعة األوُف: صدوق نور الدين -ٕ
 ٖ.ٓ٘ٔ، صادلدونة -
 ٗ.ٔ٘ٔ، صادلدونة -
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٠ُ ظا ال٩اجب، شخو ٖلى بإزغى  ؤا ب٨ُُٟت ًدُل الخْو  جدضر ٣ٞض الىو، في اإلاؿخٗملت الًماثغ ٧ل في   ؤًًا ًخجلى ما َا

غاٝ خؿب ٖلُه ٧ان. الجامعي الخي في ؾىواث ؤعب٘ بصَعـ ٢طخى: "الٛاثب بًمحر  ًٖ ًبدض اؤن اإلاٛغب صاع ٌٛاصع ؤن ألٖا
 ال٩اجب َو ٞاإلاخ٩لم اإلاخ٩لم، يمحر  ٖلى جدُل ٧لها الًماثغ ل٨ً ، "ُٚاب٪ لخٓت بلُ٪ ؤ٦خب: "اإلاساَب ابًمحر ، ..."مؿ٨ً

٣خه ألااعا١ ٢ضم الظي ا الىو زٍُو في اإلاخد٨م َو ٌٗض بط طاجِخه، ًد٤٣ ما اا٠ْ بٍُغ ٣خه ًضًَغ  ًد٤٣ هها بها لِكُض بٍُغ

.   ؤ٩ٞاٍع به
ت ههوم ق٩ل في ظاءث ٣ٞض الؿحرة ظاهب بلى باليؿبت       غ الٟجي، الؿغص مجها مجمٖو  االخإمالث، االغؾاثل، الجاٝ، االخ٣ٍغ

م٨ىىا. الخ.....االخ٣ُٗباث  ؤا ؾاب٣ت للىهوم الىو اجًمحن االترجِب التر٦ُب في ؤهدهغ ٢ض الخسُُل ظاهب بن ال٣و٫  ٍا

. مٛاًغة ههوم
 

 واملشاحْ املفادس كاثمة

: املفذس

غ ظحرة) ؤوساق: الٗغاي هللا ٖبض  . 2006الؿابٗت، الُبٗت1989الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،(الزَىُة بدَس

: املشاحْ

 الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،"الشواثُة الّشوي هفىؿ في كشاءة الشواًة، وحذارة الّشوي هللا ِبذ": الضًً هوع  نضا١  .1
 1994.ألاالى الُبٗت

لى اإلاجلـ ،"املّاـشة الّشبُة الشواًة ظشدًات": نالر نالح .2  .2003 ال٣اَغة ،01ٍ للش٣اٞت، ألٖا

تراف، العشد": ببغاَُم هللا ٖبض .3 ة والِا  2011 ألاالى، الُبٗت بحراث، للضعاؾاث، الٗغبُت اإلااؾؿت ".والهٍى

خووي ل٠ُُ .4  الُبٗت لبىان، بحراث، البالٍ، ػ٢ا١ هاقغان، لبىان م٨خبت ،"العشد وثحىالت البيُة الّشبُة الشواًة": ٍػ

 2012ألاالى،

ل الّالمة بالغة": ٖبُض نابغ مدمض .5  ال٨خاب ٖالم ،"ألادبُة الحجشبة بلى العحرة مً الشئٍا، وثإٍو

.  2013الخضًض،ألاعصن،ٍ،

خ املُساق) الزاثُة العحرة": لوظون  ٞلُب .6  الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،1994 ،1ٍ خلي ٖمغ: اج٣ضًم جغظمت ،("ألادبي والحاٍس
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