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 ولمت الزيحان  

حان للبحىرهزا هى املجلذ الّاؼش مل مً ٜعم اللٕت  الفادس جلت الٍش

ىاد    ،ذًتىوالًت ٠حرال الهمً الّشبُت ب٣لُت الّلىم والٙىىن لذاسألاًخام اإلاعلمحن بٍى

خال٥ ًدىاو٥ هزا الّذد الجذًذ الّذًذ مً اإلاىالُْ الّلمُت وألادبُت والٙىُت 

ومً الجذًش بالز٠ش ًدىاو٥ هزا الّذد بحشا ًِ حىخت الخاسسي التي  مٝاالجه وبحىزه

ىاهُت ؤخخحر سواًتها "ظُذاث الٝمش"   هٙغ هزه العىت في لجاثضة مان ب٢ش البًر

ٜفت مجخمْ بِئت ِشبُت ؤـُلت وهي جح٣ي سواًت ممخاصة ٠خبذ في ” ظُذاث الٝمش“

خُت واحخماُِت، ٠ما جحاو٥ ؤن جٝى٥ ال٢شحر ًِ  وما وشؤ ِلُه مً حٕحراث جاٍس

الٜت  شاِاجه العُاظُت، ِو جحىالث الىاْٜ الاحخماُِت والاٜخفادًت والشٝاُ٘ت ـو

في اإلاشؤة باإلاشؤة، واإلاشؤة بالشحل، واإلاشؤة بزاتها مْ الخحىالث التي ٌؽهذها حعذها 

، و٠زل٤ ِالٜت آلاباء باألبىاء، وح٣اًاث الّؽٞ اإلاخحٝٞ ؤو اإلاىئود،  مشحلت البلٓى

الٜت الجمُْ بما ًىشؤ ِلى الىاْٜ مً حٕحراث وجبذالث، حُث جخذاخل حاالث  ِو

السُبت والؽٛى والؽّىس بالٕشبت والدؽبث باألحالم ؤو خعاستها، وجىاسخ ألادواس التي 

ذة  حىخت  سواًت  ٜذ ؤـبحذ .ًٝىم بها آلاباء مْ ألابىاء ضة للٕت الّشبُت الٍٙش ٘خشا ِو

مٍّم اإلاىخىحاث ألادبُت هزا الّذد بًمخاص  حمّاء. ومً ِالوة رل٤ وآدابها

ن في هزا الّذد عاهمحلجمُْ اإلافى هزه اإلاىاظبت الؽ٢ش السالق ـشة، هبذي ااإلاّ

  .وهللا اإلاعخّان ببحىثهم وؤ٣٘اسهم الُٝمخحن،

 املحزر                                                                          
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 اهخمام الاظدؽشاٛ باألدب الّشبي

 1هشؼت  بخالؿ

 التمهيذ

ت الاظدؽشاٛ هى  ب ل٣لمت بهجلحًز حش٠ت الاظدؽشاٛ التي ،Orientalismحٍّش

ىىن  اظتهذ٘ذ ؤوال دساظت حُاة الّالم الؽشقي وما ًخّلٞ به مً دًً لىم ٘و وجشار ِو

ذ ؤن جبحث جشار الشٝا٘اث الٝذًمت  ِش ذ وجِش وحماسة وؤدب حتى برا ما ؼِش

في بادي ألامشجذوس ِىاًاتهم ِلى جشار الٙشط والُىهان الشومان . ٘خإزشوا بها جإزشا ٠بحرا

حره  .  زم امخذث وؽاواتهم بلى جشار مفش والهىذ والفحن ٔو

لت لٕت الّلم  وبّذ الٙخىحاث ؤلاظالمُت ٌلذ اللٕت الّشبُت ٘ترة وٍى

ٝا بلى الجهىك والاصدهاس ٘ٝذ اهخمذ الذو٥ ألاوسوبُت . والشٝا٘ت والٙلعٙت ووٍش

بةسظا٥ بّشاث ِلمُت بلى بالد ألاهذلغ الّشبُت لخّلُم اللٕت الّشبُتوالّلىم 

ٞ .والٙىىن  ومً الىاحُت ألاخشي تهذٗ حش٠ت الاظدؽشاٛ بلى محاسبت ؤلاظالم ًِ وٍش

حن حّلُم هذم الل ٕت الّشبُت الٙفخى بذِىاث بلى الّامُت، ُ٘جب ِلى اإلاعدؽٜش

ت ألادب .اللٕت الّشبُت وآدابها حن بزلىا حهىدا ٠بحرة إلاّ٘ش ٘مً الىلىح ؤن اإلاعدؽٜش

ش مٙاهُم ألادب الّشبي الٝذًم  الّشبي وال ًضالىن ًبزلىن حهىدهم في جىٍى

 .والخذًث

 ألادب العزبي عىذ املصتشزكين

                                                           
1

 اٌذوزٛساٖ جبِؼخ و١شال ، رشفبٔذسَثبدضخ  
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حن ِىاًت مهمت بالترار ومً اإلاّش  وٗ ؤن لبّن ألادباء في الٕشب واإلاعدؽٜش

وهم . الّشبي في ِفش اصدهاس ألامت ؤلاظالمُت ترارالّشبي ؤلاظالمي، ٜذ جإزشوا بال

حهخمىن ب٣ل ما ـذس ًِ الّشب واإلاعلمحن،و٠زل٤ لهم ولْ بالٖ باللٕت الّشبُت 

لىمها  ىىجها، ٘هم الزًً ؤوؽإوا مئاث ألاو ِو ٜعام الّلمُت ٠ما جحَٙ آدابها ٘و

 .م٢خباتهم بإلٗى مً املسىىواث

ٌّذ الٝشن الخاظْ ِؽش والٝشن الّؽشون ِفش الاصدهاس الخُٝٝي للخش٠ت 

خ ِلم الٝىم بالؽٛش هحى اجخار . الاظدؽشاُٜت ٘خح الٕشب ـٙحت حذًذة في جاٍس

وح ِىذما ؤـذس٠خابه في الؽش (Sir William Jones)وابْ ِلمي ِلى ًذ ولُم حىهدغ 

 Silvestre de)ظلٙعتر دي ظاس ي زم .م4771الالجُيُت للؽّش آلاظُىي في ِام 

sacy ) حن في ِفشه، و١اهذ ؤٔلب حهىده الّلمُت مىفبت الزي ؤـبح بمام اإلاعدؽٜش

ِلى الذساظاث الّشبُت في الىحى وألادب ؼّشا وهثرا، ولِعذ له دساظاث حى٥ 

 (. 2)ؤلاظالم

في هزا املجا٥ مً دساظاث ٌهشث حُٕحراث ٠بحرة جهاًت الٝشن الخاظْ ِؽش  في

ذ ِامالن، ٘إولهما حذر في الّالم الّشبي هٙعه ألادب الّشبُ حُث ٌهش في هزا الٜى

خ الّشب وآدابهم جإلُٚ بدواسد ٘ان دا٤ً  بر ٌهش في مفش ححن ؤـذس ٠خاب في جاٍس

(Edward Van Dyck()3 ) ُٛلُُذط ٜعىىىحن ووبْ في بىال ما وزاهحه. م4981٘و

                                                           
داس اٌّؼبسف، : اٌمب٘شح(.غ .د . ) االعزششاق ٚاٌخٍف١خ اٌفىش٠خ ٌٍصشاع اٌذعبسٞ: صلضٚق، دمحم دّذٞ

 (04-ص. )٧٩٩١َ
دثٍِٛبع١ب ِٚئٌفب أِش٠ى١ب ػًّ ِٛظفب لٕص١ٍب ٚٔبئجب ٌٍمٕصً فٟ ٌجٕبْ ( Edward Van Dyck)ادٚاسد فبْ دا٠ه 

اوزفبء اٌمٕٛع ثّب ٘ٛ ِطجٛع ِٓ أشٙش اٌزؤ١ٌف اٌؼشث١خ "ٚلذ اشزٙش ثىزبثٗ . 3771َاٌٝ  3781ِٚصش ثذا٠خ ِٓ 

٘ٛ لبِٛط ثج١ٍٛغشافٟ ألػّبي ِطجٛػخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٠ٚؼطٟ ف١ٗ اٌفصً " فٟ اٌّطبثغ اٌششل١خ اٌغشث١خ
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الزي ولْ  (Carl Brockelmann) ٌهش في الّالم الٕشبي حُث حاء بشو١لمان

خ ألادب الّشبي"ألاظاط لخش٠ت ِلمُت حذًذة ب٢خابه  م بلى 4989ظىت " جاٍس

دساظاث ؤن ًدىاولىا لباحشىن الٍُّمت بذؤ اوبّذ ها٥ بشو١لمان ؼهشته(. 4)م4891

، زم ٜذم ه٣ُلعىن  اإلاؽهىس ب٢خابه ( R.A.Nicholson)ألادب الّشبي بؽ٣ل ملخًى

خ ألادب الّشبي"  ".  جاٍس

حن هى ظىاء بحن حمُْ ِفىسه، ؤ١ان  م مً ؤن اهخمام اإلاعدؽٜش لى الٔش ِو

ىن املخذزىن اهخمامهم  الٝذًم والخذًث، وفي سؤي بّن الباحشحن ًدبْ اإلاعدؽٜش

بن . "باألدب الّشبي الٝذًم وهم حهملىن جىىس هزه الؽّىب في الّفش الخذًث

ض الاظدؽشاٛ الّلمُت هٙعها جحى٥ دون حٍّشٚ والبها بةهخاج ألادب الّشبي مشا٠

 (. 5")الخذًث، بر جٙشك ِلحهم ٘شلا البحث في ألادب الّشبي الٝذًم وسواجّه

ول٢ً ًا٠ذ بّن الباحشحن ؤما في الّفش الخالش ٘ٝذ اصداد ِذد مشا٠ض 

الخذًث، بجاهب  البحىر الٕشبُت وألاٜعام الّلمُت التي تهخم باألدب الّشبي

ً بلى اللٕاث ما٥ ألادبُت ألدباء الّشب اإلاّاـٍش حن بترحماث ألِا  ُٜاماإلاعدؽٜش

ع٣ي. ألاخشي  ؤو٥ ِالم ؤوسوبي ٢ًخب ًِ ألادب الّشبي ( 6)ٌّخبر ١ان ٠شاحؽ٣٘ى

 الخذًث

                                                                                                                                                
ّٓ ٘زا اٌىزبة اٌضبٌش اٌذة اٌؼشثٟ ثذا٠خ ِٓ اٌمشْ اٌضبٌش ػشش ٚدزٝ اٌمشْ اٌغبثغ ػشش ثؼذ ١ِالد، ٠زع

 . فٙشعب ثبألػّبي األدث١خ اٌزٟ ٚسدد ف١ٗ ٚفٙشعب آخشا ثبٌّئٌف١ٓ
داس اٌفىش اٌؼشثٟ،  :اٌمب٘شح (غ.د. )فٍغفخ االعزششالٛأصش٘ب فٟ األدة اٌؼشثٟ اٌّؼبصش. عّب٠ٍٛف١زش، أدّذ 

 (099-ص.)3997َ
 (949-ص)اٌّصذس إٌفغٟ 

وبْ وشارشىٛفغىٟ . ِذسعخ االعزششاق اٌشٚعٟاغٕبغ١ٛط وشارشىٛفغىٟ ِغزششق سٚعٟ أدذ ِئعظ  

 .أٚي ػبٌُ أٚسٚثٟ ٠ىزت ػٓ األدة اٌؼشثٟ اٌذذ٠ش
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ماجمشاث ِذًذة حى٥ ألادب الّشبي، وهّٝذٌن حاإلاعدؽٜش حذًش بالز٠ش ؤنو 

ِٝذث هزه الىذوة في مش٠ض " لّشبي مً خال٥ ألادب٘هم الّالم ا"ومجها بّىىان 

ل  الذساظاث الّشبُت اإلاّاـشة بجامّت حىسج جاون بىاؼىىً الّاـمت في ؤبٍش

 (.7)م4881

 أشباب اهتمام املصتشزكين باألدب العزبي

 :وجىحذهىاٟ ؤظباب ٠شحرةًِ اهخمامهم باألدب الّشبي، ومجها

حن  هزا هى ظبب -:ِالٜت ألادب الّشبي باإلظالم مهم ِىذ اإلاعدؽٜش

واهخمامهم باألدب الّشبي وال ظُما ٌعخمش ألادب الّشبي ـلخه الىزُٝت باإلظالم 

م مىز هضو٥ الىحي وحتى آلان م مً ولىح ؤن ألادب الّشبي . والٝشآن ال٢ٍش والٔش

م الزي ًحاو٥ الباحشىن  ًىٙشد مً بحن آلاداب ألاخشي باجفاله اإلاباؼش بالٝشآن ال٢ٍش

زم ًىٙشد هزا ألادب بلٕخه الزي . ًىٙزوا بلى ؤظشاس حماله وحالله في ١ل ِفش ؤن

ومْ رل٤ . ًمشل لٕت الذًً و٠خابه ولزل٤ ًم٢ً ؤن ًىدؽش في حمُْ ؤهحاء الّالم

اث في مُادًً  دىُى ِبٍٝش ًىٙشد بالترار الطسمت مً مخخلٚ ؤلىان بهخاحه ٍو

 .اليؽاه ؤلاوعاوي اإلاخّذدة

ًفىس ألادب الّشبي ـىسة ـادٜت  -:ّشبُتمشُل الخُاة الًألادب الّشبي 

ذ مً ؤهمُت دساظتها، مشال ت في الؽّش : بصسفُت الّشبُت مما ًٍض حُاة البذٍو

ولزل٤ ًا٠ذ الباحشىن بن . الجاهلي والىٝاثن ألامىي وألاهاؼُذ الىوىُت الخذًشت

                                                           
7 https://www.kutub-pdf.net/amp/book/5417-اإلعالَ-دٛي-اٌذذ٠ضخ-شال١خاالعزش-اٌّئرّشاد-

 html.ٚاٌّغ١ٍّٓ

https://www.kutub-pdf.net/amp/book/5417-المؤتمرات-الاستشراقية-الحديثة-حول-الإسلام-والمسلمين.html
https://www.kutub-pdf.net/amp/book/5417-المؤتمرات-الاستشراقية-الحديثة-حول-الإسلام-والمسلمين.html
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ألادب الّشبي هى حضء مً م٣ىهاث الصسفُت الّشبُت واإلاعلمت و٠زل٤ حضء مهم 

ؤما ؤهمُت هزا ألادب الّشبي . "ىسة التي ٣ًىجها الٕشب ًِ ؤلاظالم واإلاعلمحنمً الف

خها ًبرص ِٝلُتها  خإمل جاٍس ٘ترحْ بلى ـلت هزه الصسفُت به ٘هى ٌّذ دًىاجها ٍو

ذها الزي دّ٘تها بلُه  ذْ٘ بلى ألامم وهى الزي بّث ؤوسوبا مً مٜش مشل اهٙخاحها ٍو ٍو

 (. 8")ن الىظُىتِلىمها الالهىجُت الّٝلُت في الٝشو 

ًشي ِاـم حمذان  -:حماسة ألامت الّشبُتًِ ألادب الّشبي حّبحر  

ىذ حمُْ ألامم "ؤهه ت ؤي ؤمت ومىىلٝاتها  –ألادب في ١ل الّفىس ِو هى حّبحر ًِ هٍى

ذي، ولهزا ١ان اهخمام الٕشبُحن ٠بحرا بالترار الّشبي الٝذًم،  ت وبسثها الخاٍس الخماٍس

ت  دىا الخماٍس بذو حلُا ؤن ألادب الّشبي ًمشل (.  9)ألهه ١ان حّبحرا حُٝٝا ًِ هٍى ٍو

ت ألاوسوبُت وال في محىسا سثِعُا في الخماسة الّشبُت التي ال ًم٢ً ؤن ًشي في الشٝا٘

ُم٢ً الٝى٥ هزا هى العبب ألاخشي في بٜبا٥ الاظدؽشاٛ ِلى ٘. الشٝا٘اث ألاخشي 

 .ألادب الّشبي ال٢الظ٣ُي والخذًث

الّشبي هٍما وهثرا له جإزحرا دب بهلؤل  -:جإزحر ألادب الّشبي في آلاداب الٕشبُت

ىن بؽٕٚ ا٘.٠بحرا في آلاداب الٕشبُت في الٝشون الىظىى  األدب الّشبيإلاعدؽٜش

ت الّشب واججاهاتهم  ى٥ بلى مّ٘ش ٘لعٙخه ِلحهم وجىححههم وظاُِا بلى و محاوال الـى

بلا٘ت ِلى رل٤ حاو٥ .املسخلٙت الٕشب٠ؽٚ مازشاث التي جش٠ها هزا ألادب في آداب 

                                                           
 (09-ص)عّب٠ٍٛف١زش 
ِشوض اٌّذ٠ٕخ ". األدة اٌؼشثٟ اٌذذ٠ش فٟ اٌىزبثبد االعزششال١خ اٌّؼبصشح. "1449َ. ِجٙٛي اٌّئٌف 

. إٌّٛسح ٌذساعبد ٚثذٛس االعزششاق
(http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=60) 
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حن لخٝلُل ؼإن اإلاازشاث ألادبُت مشل سوم الهذو  ( Rom Landau)بّن اإلاعدؽٜش

لى الجملت ٘ٝذ : "ُ٘ٝى٥  ١ان ألادب الّشبي ؤلّٚ ؤزشا في الٕشب مً الٙلعٙت ِو

الُاث الّشبُت الّلم الّشبي مبرسا ح٢مه هزا بش يء مً  الّشبُت والٍش

عىاثُت وبرا ١اهذ الفٙاث الشثِعُت ألي مً آلاداب جمُْ، ِلى هحى ال ( 10)الع٘ى

مىاؿ مىه، ِىذ الترحمت ٘ةن هزا الخ٢م ًصر بىحه خاؿ ِلى ألادب الّشبي الزي 

ومْ رل٤ هىاٟ سدا ِلُه مشل (. 11")ي ؤؼُاء ٠شحرة وساء لٕت هالشة ٔحر مٝخفذةًخٙ

حرهم الزًً (Goethe)وحىجه  (Michael Scott)وظ٣ىث ( H.A.R.Gibb)حب .ؤ ٔو

ىن ـشاحت بخإزش ِمالٝت ألادب ألاوسوبي باألدب الّشبي، مما ؤدي بحٞ بلى  ٌّت٘ر

 .اهٝالب ٍُِم في آلاداب ألاوسوبُت بإظشها

 اهتمام الاشتشزاق باألدب العزبي اللذًم

ىن خىىة حباسة في مجا٥ البحث لؤلدب الّشبي ٘ٝذ  اجخز اإلاعدؽٜش

الٝذًم، و١ان مً ؤواثلهم ال٣اجب اإلاؽهىس ١اس٥ بشو١لمان، بّذ ؤـبح ٠خاب ١اس٥ 

ما٥ . بشو١لمان ٌهشث ٠خب ٠شحرة التي جدىاو٥ هزا اإلاىلُى ظذث هزه ألِا

. حرا في مُذان البحث الاظدؽشاقي لؤلدب الّشبي ال٢الظ٣ُيالاظدؽشاُٜت اهخماما ٠ب

دؾ بلى  ؤهه لم ًخجاوص اإلاٍهش الساسجي لؤلدب الّشبي ولم ًىٙز "ول٢ً ًزهب ظماًل٘ى

ىن (. 12")بلى دساظت همىه الذاخلي ولم ًخّمٞ في حماله الٙني ذ اخخلٚ اإلاعدؽٜش ٜو

رل٤ البحث في ِلى  ٍذ٥و .  بّمهم ببّن حعب مّالجاتهم ًِ ألادب الّشبي

                                                           
 وٍّخ ٠ٛٔب١ٔخ ِشزمخ ِٓ اٌٍفظخ عفغطخ اٌزٟ رؼٕٟ اٌذىُ ٚاٌذذق( sophism: )اٌغٛفغطبئ١خ 
 (090-ص)عّب٠ٍٛفزش  
 (.099-ص) اٌّصذس إٌفغٟ 
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ألادب الجاهلي ؤو ِلى ألاٜل اإلاّلٝاث التي حّخبر بحٞ ٜمت مً سواجْ ألادب الّشبي، 

م٢ً  حن الالمّحن الزًً جىاولىا ألادب الجاهلي  بؼاسةٍو بلى ؤظماء بّن اإلاعدؽٜش

حرهم الزًً ( Blachere)وبالؼحر ( Theodor Noldeke)ؤمشا٥ جُىدوس هىلذ٠ه  ٔو

والًل ( D.S.Margoliuth)زم مشحىلُىر . بالبحث في هزا املجا٥ِىىا ِىاًت ٘اثٝت 

(Lyall )ودالُ٘ذ(Della Vida ) الزًً ؤه٢شوا ؤـالت ألادب الجاهلي ِامت وبهخاحه

 . الؽّشي ومزهباجه بىحه خاـت

 Emilio Garcia)و٠زل٤ الذساظاث الُٝمت التي وؽشها اإلاعدؽٛش ٔىمغ 

Gomez )بالؼحر الزي ِني بذساظت ألادب الّباس ي  ًِ ؼّشاء الّشب الٝذماء، و٠ما

" وؼاِشه ألا٠بر اإلاخىبي، بذسحت لم ًٌّ بها باحث آخش حُث ؤلٚ ٠خابه الؽهحر

ذ جىاو٥ ُ٘ه الؽاِش وهٝاده، ومً هىا حذا ...." اإلاخىبي الؽاِش الّشبي ؤلاظالمي ٜو

حن ِلى حذ ظىاء  .حزوه ٠شحرة مً الباحشحن الّشب اإلاعدؽٜش

اججاهاث ألاخشي في هزا املجا٥ حُث اججه الاظدؽشاٛ حذًش بالز٠ش ؤهه و 

ى٥ بلى الخ٢م ِلى مىلىِاث املسخلٙت  بلى دساظت اإلاٝاًِغ الخٝلُذًت معتهذ٘ا الـى

اث حتى ألان مُذاها  الت، ٘ٝذ ٌلذ هزه اإلاىلِى اث والاهخحا٥ وألـا مشل الؽٜش

م٢ً ؤن ٌعخذ٥ ِلى رل٤ . للجذ٥ الخاد الفىس  سوٍتر له ٠خابان ؤولهما. هـ"ٍو

اللٍُٙت الىٍامُت الزي ٜاسن ُ٘ه لحن الشوح الٙىُت الّشبُت والٙاسظُت مٝاسهت دُٜٝت 

مما ًذ٥ . وزاهحهما جحُٝٞ ؤظشاس البالِت في اإلاّاوي والبُان لّبذ الٝاهش الجشحاوي

ِلى اججاه الاظدؽشاٛ بلى دساظت وحهاث الىٍش الّشبُت للخذلُل ِلى وحهاث هٍشه 
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حن وهم هىلذ٠ه، ٘لهلم (.  13")انبُّجها في هزا اإلاُذ زم ًدبْ به ٠شحر مً اإلاعدؽٜش

حرهم الزًً ًدىاولىن هزا اإلاىلُى  . ؤلٙشث، ه٣ُلعىن، مشحىلُىر ٔو

ٌهش اججاه حذًذ هى البحث في الشبي الٍىاهش ألادبُت مً  ،ِالوة ِلى

البحث في ٌهىس الؽّش : حاهب وبحن الخُاة الّٝلُت مً آخش هىاٟ مشالن ألاو٥ 

البحث في ٌهىس : الٙلعٙي لذي اإلاّتزلُحن الباسصًٍ مشل بؽش بً اإلاّخمش، الشاوي

ذ ؤدي هزا بلى ؤن جم٢ً . الٝفق الشمضي لذي حماِت بخىان الفٙا ٜو

ت خُت ووزاثٞ حٕشاُ٘ت في اإلاادة الؽٍّش ى٥ بلى وزاثٞ جاٍس ىن مً الـى  .اإلاعدؽٜش

ؤوصاهه، هىاٟ  بلا٘ت بلى رل٤، ؤن اهخمام الاظدؽشاٛ بالّشوك وجحلُل

 :إلاىظُٝي الؽّش ت ِلماء الّشبزالزت ؤهىاُ مً مّالج

الؽّش ال٢مي الزي ٌّخمذ ِلى ال٢م في اإلاٝاوْ، وما ًخىلبه اإلاٝىْ مً صمً 

خخزون ؤٜفش اإلاٝاوْ وحذ يعبىن بلحها ةللىىٞ به ٍو الؽّش . ًِٝعىن بها ٍو

ٔحر اإلاٝاوْ ومً ٠زا مً ( 14)الاسج٣اصي الزي جخ٣ىن جٙاِلُت مً مٝىْ مىبىس 

ٚ الخٙاُِل بإجها جخ٣ىن مً ٠زا مً ؤهه في ححن  .اإلاىبىسة في الؽّش ال٢مي جـى

لت ٌّخبر خالُا مً الىحر الزي الؽّش اإلاٝىعي الزي . اإلاٝاوْ الٝفحرة و٠زا مً الىٍى

 .ًىلذ باإلًٝاُ اإلاىظُٝي في جٙاُِله وؤن مىظُٝاه ظُالت هادثت جماما

                                                           
 (941-ص)اٌّصذس اٌغبثك  
إٌجش فٟ ػٍُ اٌصٛر١بد أٚ رج٠ٛذ اٌمشآْ ظب٘شح صٛر١خ دل١مخ رٙذف اٌٝ اثشاص اٌصٛد ػٍٝ ِمطغ ِٓ  

اٌؼشث١خ، ثذ١ش ٠ّىٓ أْ ٠زغ١ش ِؼٕٝ اٌىٍّخ فٟ رٍه اٌٍغبد ٚ٘ٛ أش١غ فٟ اٌٍغبد اٌغشث١خ ِٕٗ فٟ . اٌىٍّخ

 .ثزغ١ش ِٛلغ إٌجش، ث١ّٕب فٟ اٌؼشث١خ ال ٠غ١ش إٌجش اٌّؼٕٝ ٌىٕٗ لذ ٠غبػذ اٌغبِغ ػٍٝ اٌفُٙ



 1029ديسمبر ِجٍخ اٌش٠ذبْ ٌٍجذٛس

 

03 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 10 ,ISSN2394-8493 

 

ىن حهخمىن  ىذما ؤخز اإلاعدؽٜش ذ اِخبروه ِو شوله الٍٙش بالؽّش الّشبي ِو

جٙاُِل ٠ما ـىْ جحلُلها بلى مً الؽّش ال٢مي وحللىا ألابُاث بلى مٝاوْ بذال مً 

ث . الٝذماء مً ِلماء الّشب ذ بذؤ هزه محاولت اإلاعدؽٛش ؤوالذ زم ًدبّه ٍس ٜو

حرهم الٝفحر، واإلاخىظي، : وهم ًٝعمىن اإلاٝاوْ الّشبُت بلى ؤهىاِها الشالزت. ٔو

ل ٝى٥ دمحم و٠(. 15)والىٍى زل٤ ؤن الٝاُ٘ت الّشبُت لم جحَ بمشل هزا الاهخمام، ٍو

حن والّشب بما ٌٙشث ٙول٢ً الٝاُ٘ت لم جٍ"ؼ٢شي ِبادي  ش مً اهخمام اإلاعدؽٜش

 (.  16")به ألاوصان

حن ِلى ألادب الّشبي الٝذًم ومْ  لى ؤًت حا٥ ًش٠ض ٠شحر مً اإلاعدؽٜش ِو

 .ًخحى٥ بلى ألادب الّشبي الخذًثرل٤ ؤن بحىر الاظدؽشاٛ ٜذ بذؤ 

 اهتمام الاشتشزاق باألدب العزبي الحذًث
ِالوة ِلى ما جٝذم ؤن اهخمام الاظدؽشاٛ باألدب الّشبي الخذًث ٜذ ٜفش 

ؽحر بّن الباحشحن بلحها ؤظبابا ِذًذة ومجها. مً ألادب الّشبي الٝذًم زم ما هي " :َو

حن ِامت بلى جش٠ح خ الؽّىب ألاظباب التي جذْ٘ اإلاعدؽٜش ز اهخمامهم ِلى جاٍس

ُت في اإلااض ي البُّذ وبهما٥ جىىس هزه الؽّىب في الّفىس الخذًشت  الؽٜش

ٚ الّىاـش البالُت اإلاُخت  والع٣ىث ًِ جهمتها الٝىمُت ول٢جهم ًٝخفشون ِلى ـو

في هزه الخماساث دون ؤلاؼاسة بلى ِىاـشها الفالخت للخُاة والتي ١ان لها جإزحر في 

 (.17")ُتجٝذم ؤلاوعاه

                                                           
 (948ص)عّب٠ٍٛفزش  
 (947ص) اٌّصذس إٌفغٟ 
 (934-949ص)عّب٠ٍٛفزش  
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ُحن ؤن حؤ٠ذ بّن الباحش‘ ول٢ً ألامش لم ًبٞ ِلى هزا الىحى ن مً اإلاىلِى

ت والٙىُت  اهخمام الاظدؽشاٛ ًضداد ِىاًخه باألدب الّشبي الخذًث واججاهاجه ال٢ٍٙش

اث مً  ث٘ٝذ. "ِلى العىاء هزه الؽ٣اوي الُىم وابّها الشاهً رل٤ ألن مجمِى

املسخاساث والترحماث والذساظاث الاهخٝادًت ٜذ وؽشث في اللٕاث ألاوسوبُت الشثِعُت 

ل٣ي ًٙسر املجا٥ م٣اهه إلاشحلت ؤ٠ثر خىشا وهي  ًيخهيولً ًلبث صمً الا٠دؽاٗ ؤن 

 (.18)مشحلت الىٝذ

لّشبي الخذًث بلى بٔىاوُىط جشحْ بذاًت اهخمام الاظدؽشاٛ باألدب ا

ع٣ي  حن حمُّا( Ignaty Krachkovsky)٠شاحؽ٣٘ى . ساثذا في هزا اإلاُذان بحن اإلاعتٜر

ع٣ي ؤن ج٣ىن دساظخه  ذ حاو٥ ٠شاحؽ٣٘ى بٝذس " في ألادب الّشبي الخذًث" ٜو

ومىز اججه . دب الّشبي الخذًثحاهذا ؤن ًٍهش ٘حها جهمت ألا  ،ؤلام٣ان

ع٣ي بلى دساظت ألا  دب الّشبي الخذًث حؽّب اهخمام الاظدؽشاٛ بهزا ٠شاحؽ٣٘ى

 . ألادب

ت لذسط آلاداب "١لشىم ِىدة ٘اظُلُٙا وؽشث وبّذه  اإلاىخخباث الّفٍش

، جدىاو٥ ٘حها ًِ ٠خاب الّشب اإلاؽهىسًٍ مً 4811بلى  4999مىز ظىت " الّشبُت

حاوي، وحبران خلُل حبران،  بذ الشحمً ال٣ىا٠بي، وؤمحن الٍش ذان، ِو حىسجي ٍص

ُٞ الخ٢ُم، وببشاهُم  ومُخاثُل وُّمت، وبّذثز ؤلا٘ذ بلى دساظتها وه حعحن، وج٘ى

حرهم غ، ٔو ىظٚ بدَس اوي، ٍو بذ الشحمً الؽٜش  .   اإلااصوي، ِو

                                                           
 (934-ص)اٌّصذس إٌفغٟ  
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م زم  اهخم باألدب Abdul Kreem Germanus(19)()حشماهىطِبذ ال٢ٍش

٘ةن للمعدؽٛش بحشا . الّشبي الخذًث ٔاًت الاهخمام داسظا ؤِالمه وجهمخه وؤوىاسه

ٙا بّىىان  هزا اإلاعدؽٛش اإلاعلم  حاو٥ " الٝاهشة مذًىت الجهمت ألادبُت الّشبُت" وٍش

 ً دب الّشب ا في ألا وؤهمُتهؤن ٌّشك شسفُاث معدىحرة مً ألادباء الّشب اإلاّاـٍش

 .ظالمت مىس ى ودمحم حعحن ه٣ُل ،ؤحمذ ص١ي ؤبى ؼاديمجهامحمىد جُمىس، الخذًث 

حن مشل زالزُت هجُب محًٙى زم ٜذمذ دساظاث  ؤخشي مً ٜبل اإلاعدؽٜش

 Jack)لجاٟ بحٟر " الّشب مً ألامغ بلى الٕذ"و( Jomiyet Jack)لؤلب حاٟ حىمُه 

Berque) ً ، اهخم بحٟر باألدب الّشبي الخذًث مش٠ضا ِلى اججاه اإلاالٙحن اإلاّفٍش

ُٞ الخ٢ُم و٠خابه  اوي وهضاس ٜباوي زم س٠ض ِلى ج٘ى سحلت بلى „مشل ِبذ الشحمً الؽٜش

 ‘. الٕذ

باألدب الّشبي الخذًث اهخماما ( H. A. R. Gibb)حُب . ؤ. و٠زل٤ اهخمام هـ

لى ٌىاهش جهمخه املسخلٙت التي وحذث في الٝشن ٘بذؤ دساظخه اإلامخّت بالىٍش ب. ٠بحرة

وؤههى حُب دساظخه . في ١ل مً ظىسٍا ومفشاإلااض ي مخحذزا ًِ ؤِالمها اإلاؽهىسًٍ 

ا بإهه خىا خىىاث مى٘ٝت للٕاًت في ١ل مً الؽّش  ًِ ألادب الّشبي الخذًث مّت٘ر

 .والىثر واإلاعشح ِلى حذة

باألدب الّشبي  (Shmuel Moreh)مىسٍه . ؤلُٚ بلى رل٤ اهخمام ط

ذ ٜعم ط. الخذًث وبىُى خاؿ مىه هى مىظُٝي الؽّش الّشبي الجذًذ . ٜو

                                                           
ِغزششق ِجشٞ رشن جشِبٔٛط رشاصب ػ١ٍّخ صاخشا ٠زغُ ثبٌؼّك ٘ٛ ( Gyula Germanus)جشِبٔٛط  

 .  لبَ ثذٚس سائذ فٟ اٌزؼش٠ف ثبٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٚاألدة اٌؼشثٟ ٚثبإلعالَ ٚثذعبسح اٌششق ػِّٛب. ٚاٌزٕٛع
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مىسَعه دساظخه بلى مبحشحن ًدىاو٥ في ؤولهما الؽّش اإلاشظل في ألادب الّشبي 

ذسط في زاهحهما الؽّش الخش في ألادب الّشبي الخذًث مما ًذ٥ ِلى . الخذًث ٍو

واهخم .لشثِعحن في الؽّش الّشبي اإلاّاـشاهخمام الاظدؽشاٛ البالٖ باالججاهحن ا

م لىذا باإلاعشح والعِىما الّشبُحن باحشا ٘حهما مىز ؤًامها ألاولى بلى مىخفٚ .ٌّٝىب

ً ولٝذ اجطر لىا حلُا مً ١ل جٝذم ؤن الاظدؽشاٛ ًحاو٥ ؤن ًحُي  .الٝشن الّؽٍش

ماًاه اإلاخّذدة  .    ِلما ب٣ل ؤمش ًخّلٞ باألدب الّشبي الخذًث ٜو

 امللخص

بن الاظدؽشاٛ جُاس مهم ٌهش في الٕشب، ًشمي بلى بًجاد ُ٘ش مخخفق مً 

ُت ِامت والّلىم الّشبُت وؤلاظالمُت خاـت ت ًِ الّلىم الؽٜش بن .  ٘شوُ اإلاّ٘ش

ُت حتى جهاًاث الٝشن الشامً ِؽش حُىما ؤخز  الٕشب ١ان ًجهل آلاداب الؽٜش

ُت، وم ىن محاوالث لذساظت آلاداب الؽٜش ، ولُم حىهدغً ؤواثلهم اإلاعدؽٜش

و١ان الاظدؽشاٛ وما ًضا٥ ؤن حهخم باألدب الّشبي في حمُْ . ظلٙعتر دي ظاس ي

ومما حّل اهخمام الاظدؽشاٛ بذساظت . ِفىسه الٝذًم والخذًث ِلى حذ ظىاء

ىذ مشاحّاث اليؽاواث الاظدؽشاُٜت . آدابها ؤمشا حخمُا لٙهم حُاتها ووؽاوها ِو

باب ِذًذة مشل ِالٜت ألادب الّشبي باإلظالم والٝشآن ًشحْ هزا الاهخمام بلى ؤظ

م، وحّبحر ـىسة ـادٜت ًِ الخُاة والصسفُاث الّشبُت، وؤزشه في آلاداب  ال٢ٍش

حرها ا في ألادب الٕشبي، ٔو اث ؼتى . ألاخشي خفـى ىن ٌّالجىن مىلِى اإلاعدؽٜش

ٜحن بلى جخّلٞ باألدب الّشبي الٝذًم مً الؽّش والىثر، و٠زل٤ اججه بّن اإلاعدؽش 

اث التي جشحر للجذ٥ حتى آلان، ومجها التدساظت اإلاىلِى اث والاهخحا٥ وألـا في  الؽٜش
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ىن الّذًذ . الؽّش الّشبي الٝذًم ؤما في مجا٥ ألادب الّشبي الخذًث ٠خب اإلاعدؽٜش

ع٣ي ساثذا في هزا اإلاُذان بحن ٌّخبر . مً اإلاالٙاث وألابحار واإلاٝاالث ٠شاحؽ٣٘ى

حن حمُّا ؽشث ال٢خب ال٢شحرة التي حّالج ؤدباس الّشبي اإلاؽهىسًٍ مشل زم و .اإلاعتٜر

ت لذسط آلاداب الّشبُت"  .ل٣لشىم ِىدة" اإلاىخخباث الّفٍش

 

 املصادر واملزاحع 

  ت للفشاُ الخماسي. ) د .ه (.الٝاهشة: داس ضوٛ، دمحم حمذي: الاظدؽشاٛ والسلُٙت ال٢ٍٙش ٜص

 ،  م. ٧٩٩١اإلاّاٗس

  ُدؾ، ؤحمذ. ٘لعٙت الاظدؽشاٜىؤزشها في ألادب الّشبي اإلاّاـش. )د.ه( الٝاهشة: ظماًل٘ى

 م8998داس ال٢ٙش الّشبي، 

 https://www.kutub-pdf.net/amp/book/5417-لخذًشتا-الاظدؽشاُٜت-اإلااجمشاث-

 html.واإلاعلمحن-ؤلاظالم-حى٥ 

  .ٚم. "ألادب الّشبي الخذًث في ال٢خاباث الاظدؽشاُٜت اإلاّاـشة". مش٠ض 5005مجهى٥ اإلاال

 اإلاذًىت اإلاىىسة لذساظاث وبحىر الاظدؽشاٛ. 

 hp?DataID=60http://www.madinacenter.com/post.p() 

 

  

https://www.kutub-pdf.net/amp/book/5417-المؤتمرات-الاستشراقية-الحديثة-حول-الإسلام-والمسلمين.html
https://www.kutub-pdf.net/amp/book/5417-المؤتمرات-الاستشراقية-الحديثة-حول-الإسلام-والمسلمين.html
http://www.madinacenter.com/post.php?DataID=60
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 بو٣ّاط الخُاة الىاُّٜت

ت  يف   "الذمُى ال جمسر ألاحضان "ؤٜفـى

 20 أي.هاشمى                                                                                                  

 الذ٠خىس وه ِمشان وادي

وه وادي اظمه ال٣امل وه ِمشان وادي اهه ولذ في ؤو٥ ؤ٠خىبش ًىم   

م،  ٠ٙش بذاوي بحذي الٝشي الخابّت إلاش٠ض اإلاىفىسة في محاٍ٘ت 4897الازىحن ِام 

الذٜلهُت في مفش، و١ان ؤظخارا في حامّاث مخخلٙت مشل الجامّت الٝاهشة ، وحامّت 

ذ ِمل ؤظخارا لؤلد ب في ؤ١ادًمُت الٙىىن ١لُاث آلاداب ؤلاماساث الّشبُت اإلاخحذة،  ٜو

مىا  ٚ، الُٙىم، و١ان ِمىا في اجحاد ال٢خاب، ِو بجامّاث اإلاىفىسة، بني ظٍى

ت، ٠ما ؤهه ؤظهم بإِما٥ ببذاُِت في مجا٥ ألادب الّشبي مً  باملجالغ ألادبُت واللٍٕى

ت الٝففُت ودساظاث الىٝذًت واإلاٝاالث والسىاوش  خال٥ الشواًت واملجمِى

حرهاوالذساظا ٘ٝذ ١ان وه ًحلم ؤن ٣ًىن ؤدًبا و١اجبا وهاٜذا، وبذؤ ؤن . ث الذًيُت ٔو

ٝت الٝفق والشواًت  ًمش ي بىشاثٞ مخخلٙت في الخُاة ألادبُت وألا١ادمُت بىٍش

حرها ام الذ٠خىس في بهبشاٛ حش٠ت الٝفت الٝفحرة والشواًت . والىٝذًت واإلاٝالت ٔو ٜو

ت الخجاسب اإلإاًشة والخُاساث املسخلٙت، والىٝذ معجبت في مفش بةبذاُ اإلامخاصة وس  ٍئ

ذ ؤلاٗ الذ٠خىس وه وادي بلى بظهاماجه ال٢شحرة مْ بججاهاث حذًذة وجٙجن  .ٜو

                                                           
20

 .ثبدضخ، لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، جبِؼخ ػ١ٍىش االعال١ِخ، ػٍىش،أرجشد٠ش 
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وه وادي زالزت ِؽش ٠خابا في مجا٥ الذساظت الىٝذًت، ًذوس  ٠خب الذ٠خىس 

ذ . مٍّمها حى٥ الؽّش الخذًث والشواًت اإلاّاـشة وظحرجه الزاجُت التى ٠خبها في ٜو

خه، وؤوسد ؤسبّت ِؽش " اللُالى"ش جحذ الّىىان مب٢ جذ٥ داللت واضخت ِلى ِبٍٝش

اجه الٝففُت جحذ  ِمال ببذاُِا في مجا٥ الٝفق والشواًت، ٘إما مجمِى

 ً ٞ، وداثشة : الّىاٍو ِماس ًا مفش، والذمُى ال جمسر ألاحضان، وح٣اًت اللُل والىٍش

ت صسٜاء، وسظ شخت في ٔ٘ش ذ . الت بلى مّالى الىصٍشاللهب، والّؽٞ والّىؾ، ـو ٜو

اث حٝاثٞ الّالم وؤولاِه  بالذساظت والخحلُل،  ـىس وه وادي مً خال٥ املجمِى

ت واإلاذًىت،  ى٢ّغ ٘حها ألاولاُ اإلاخّذدة التى جٝاسب ما بحن مفش والٕشب، والٍٝش ٍو

مىمها، سؤي وه مً حاهب الًٙ وهى  ٢ٌّغ هبن "٠ما ًخممً الخُاة ؤلاوعاهُت ٔو

اجه الٝففُت ، ٘بزل٤ اظخمخْ ًم٢"  الخُاة ً لىا ؤن هٙهم سؤًه ِبر ٜشاثت مجمِى

 .الٝشاء مً الذ٠خىس وه وادي بٝففه الٝفحرة الخذًشت

ذ ؤٌهش في سواًاجه ؤِماال ببذاُِت ًحمل ١ل ِمل مىه سئٍت   ٜو

بُت مخخلٙت، ٜذ احخزب حمهىسا  بإِماله ألادبُت الباسصة، ٠ىدُجت لزل٤ ( ٜشاء)ججٍش

شحمذ 
ُ
ذ ج ت والاظباهُت وؤلاًىالُت ٜو ما٥ بلى اللٕاث ؤلاهجلحًز بّن هزه ألِا

شسث بّن  ىن، ٜو والفِىُت وجحى٥ بّمها بلى ؤِما٥ دسامُت فى ؤلاراِت والخلٍُٙض

ت ما٥ فى بّن الجامّاث اإلافٍش " الّؽٞ والّىؾ"مشل ٜفق ٜفحرة . ألِا

ذ جشحم الذ٠خىس داود  ت ٜو ذ"جشحمذ بلى ؤلاهجلحًز ألاظباهُت و١ان بلى "  ؤشجان مذٍس

ؤظخارا ب٣لُت ألالعً حامّت اإلااهُا، وحّذ بّن الشواًت هفا ظشدًا ًمشل جُاساث 

ت وما بّذ الخذازت في الشواًت اإلاّاـشة  .مخخلٙت مشل الشوماوعُت والىاُّٜت والشمٍض
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خه " ِماس ًامفش"بّذ " الذمُى ال جمسر ألاحضان"ؤـذس وه  وهي مجمِى

دىاو٥ ٘حها خمعت ِ. ألاولى ت ومخخلٙت جذوس ؤحذاثها في بِئت ٍو ؽش ٜفت ٜفحرة مخىِى

ت  ت ًِ الخُاة املسخلٙت في الٍٝش ٚ اإلافشي، ًفىس وه مً خال٥ هزه املجمِى الٍش

ت  ُٙت اإلافٍش مم ٘حها اهماه الخُاة املسخلٙت والصسفُاث الٍش ت ، ٍو اإلافٍش

ث الاحخماُِت واإلاىاٜٚ اإلاخمحزة، والُٝم والخٝالُذ وألاخالُٜاث اإلاخىاسزت، والفشاِا

حرها ٙاتها مً ٜفت بلى ؤخشي مْ . والاوعاهُت ٔو وبّن الصسفُاث جخ٢شس بزاتها ـو

ت وبّمهم  بًر ت مشل بظماُِل، وؤبى بظماُِل، وؤم العّذ، ـو شسفُاث املجمِى

ؤهه ًح٣ى الٝفت الٝفحرة بجشؤة ٜمُت الٍلم الىاْٜ .ٌِّؽىن ؼٍٙا مً الِّؾ

 .في مفش ِلى الشحا٥ واليعاء الّشبُت الٝشوٍت

 اوعياس الحياة الحليليت: الذمىع ال جمسح ألاحزان  

بذو ؤن ال٣اجب بالخُاة الىاُّٜت مً خال٥ الٝفت جحذ الّىىان  ٍو

حُث  –بذث حجشة الىىم :  "، ًشي ٘حها الخُاة الىاُّٜت مشل"بظماُِل ًإ١ل السغ"

وبظماُِل  21."جحعغ آزاس الخفحرة ِلى حعذه -ًىام هى وصوحخه ِلى ٘شن ٘حها

ت ًا٠ذ هزه الخُٝٝت الىاُّٜت ٘إن حُاجه مشل معحرة  بىل الٝفت ألاولى في املجمِى

. حتى في الُّذ..ؤو٥ الُىم مْ الٙإط ٘هى ٌّمل ١ل ًىم. "الؽمغ، ال ججذًذ وال ظإم

ت وهىاٟ ." وفي الّفش ًإخز الخماس ًشعى مً حؽاجؾ حعىس الخٝى٥ ؤو ؼي التِر

بحن ًِ  ًفىس وه ًِ الخُاة الىاُّٜت حى٥ ِاثالث الىبٝت اإلاخىظىت في مفش ٍو

 . ألاحىا٥ الخُاة الىاُّٜت

                                                           
21

 0:اٌذِٛع ال رّغخ األدضاْ، غٗ ٚادٜ، ص. 
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هزا الّىىان ٌؽحر بلى " ؤم العّذ جبُْ البُن" وفي الٝفت الشاهُت بّىىان

الخُاة الىاُّٜت جٍهش . الخُاة الىاُّٜت ؤوال ، وؤم العّذ بىلت في هزه الٝفت

حها  جخحذر ًِ ؼ٣اوي  مباؼشة بّبر هزه الٝفت ، حى٥ حُاتها مشل حمُْ  ٘و

ًا سحل ؤهذ . " الضوحاث في الّالم ؤن ؤصواحهً لم ًخحملىا معاولُاث ؤظشتهم

ذ ؤن جٙهمنى..ال حعمْ ال٢الم ...مخّب جححر . اجهاسث الذمُى ظاخىت ِلى وحه.." وال جٍش

جحلم ؤم العّذ . 22"ؤساد ؤن ًطخ٤ صوحخه ٘إب٣اها. صوحها مارا ًٝى٥ لضوحخه

ما ؤسادث ؤن جبُْ بُمها وحؽتري دحاحا ودًى١ا وبىا ووصا  ؤن ؤحالما ٠شحرة مشل 

ولم ًخحٝٞ رل٤ الخلم بال ًىما حُث ؤن ألامل ًحيى الىٙىط، . جفبح بها مال٢ت بٝشة

. ول٢ً الّاٜبت في هزه الٝفت لم جىبذ ؼِئا 23"٠ما جحيى اإلاُاه ألاسك الؽشاقى 

ٝت" وحالوة الصسفُت البىلت في الٝفت  ملت الٙٝحرة الّىساء التى وهي الّا" الٍٕش

ذث حشت حالوة  حّمل ِمل الخُىاهاث وبنى آدم، ولِعذ لها ؤظشة، راث ًىم ٜس

حاو٥ وه مً خال٥ الٝفت ًِ الخُاة اليعاء . مىخٙخت مً ٠ثرة ما بلّذ مً مُاه ٍو

 .الٙٝحرة وهي التى ٜمذ حُاتها خادمت وؤخحرا ٜذ ٌهشث اإلاؽ٢الث بّالٜت  د٘جها

ت في ٜفخه ًفىس ال٣اجب حى٥   " الخفشي الٙىان مً حُىاهاث الٍٝش

لى "واظمه ؤبى الذهب، ٘الخمام ًخذلى مً ـٙاثح مّلٝت فى العٝٚ، " املجىىن  ِو

ُٙا بىت حعحر فى دال٥ ًم٢ً ؤن ًٙهم مً هزه . باب الذ١ان ١لب ًحمل فى  ٘مه ٔس

ٍهش بّبر هزا  الٝفت ٠ُٚ ًخٕحر شسق وبُعي بلى الجىىن بخجشباث الخُاة، ٍو

                                                           
22

 31:اٌذِٛع ال رّغخ األدضاْ، غٗ ٚادٜ، ص. 
23

 37:اٌذِٛع ال رّغخ األدضاْ، غٗ ٚادٜ،ص. 
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ببشاهُم الٙالح الزي ًمل٤ . ىان ًِ حُاة بّن الٙىاهحن مً حاهب الخُٝٝتالٙ

ت وحبها " الذودة"٘ذاها جإ١له الذودة في ٜفت  فىس ال٣اجب ر١اء الٙالحت اإلافٍش ٍو

ٝى٥ اإلاالٚ ًِ الخُاة الٕشبت في الٝفت..  لضوحها بت ولذ اظمه ٠شم" ٍو " " حٍٕش

خالت ٌؽحر اإلاالٚ .  السٙحر ِبذ الجباس" البالىهت"البىل في الٝفت " . الٕشبت ـّبت ٜو

بلى حىاء اخشحذ آدم مً الجىت بخٙاحت، ألن هزه الٝفت جذوس ِلى " البالىهت "مً 

ت"العُاٜت الٙالحت  ت  حىا٥ بشجٝا٥ مً حذًٝت " ـبًر التى حٕشي صوحها بعٜش

 .الّمذة

الخب : "ًِ الخب باإللا٘ت الخشب "ِىذما ٌعٝي اإلاىش" جخحذر ٜفت 

توا.. وبرا ..برا ٠ىذ جحب ٘حاسب مً ؤحل حب٤. لخشب وحهان لّملت واحذة هي الخٍش

وهىاٟ شسفُت ؼباب ِىتر الزي ِاد مً  24."٠ىذ جحاسب ٘إحب ما جذاْ٘ ِىه

ذ وسد . لُجذ ان ؼُخ البلذ خىب باال٠شاه حبُبخه ٘اًضة البىه 4879حشب ا٠خىبش  ٜو

ذ  بذ الجباس .. ألادًب اإلاالث٢ت والجً والّٙاٍس ًشي الجً " البالىهت"بىل ٜفت ِو

ت  ذ ومش ى ِلى التِر ت" والّٙاٍس  .وجخُل حىُاث جخشج مً التِر

ت")الذمُى ال جمسر ألاحضان"بذؤ ٜفت  في ظُاٛ (  ؤحذ ٜفت مً املجمِى

جلٙذ حىلى ٘ةرا ماثت ِحن جىٍش لى . ارهب بلى العبىسة.. ولذ ًا  ِاد٥ "اإلاذسظت 

ت خمعىن جلمُزا وجلمُزة ، وألاظخار سمضي فى العىت ألاولى ال...هٍشاث مخخلٙت  شاهٍى

الت ؽحر بلُه ظحرجه الزاجُت  25."مذسط الٍش هزه الخادزت  هبزة مً حُاة هٙعه، َو

                                                           
24

 93: اٌذِٛع ال رّغخ األدضاْ، غٗ ٚادٜ، ص.  
25

 344: اٌذِٛع ال رّغخ األدضاْ، غٗ ٚادٜ، ص. 
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ّذ في العىت " اللُالى" م و١ان والبا في اإلاذسظت ؤلابخذاثُت،  4811حُث ًٝى٥ ؤجها ٜو

٠خب معإلت  بلى الٙفل ، زم" الب٢شي ؤ٘ىزي "١ان ًجلغ في الٙفل، ٘جاء ؤظخار 

وولب مً . حعاب مّٝذة في العبىسة، وهى حّخمذ ِلى المشب والجمْ والىشح

ب له ؤ٠بر مىه ظىا ؤن ًحلها، ألهه ساظب في هٙغ العىت ، ل٢ً الىلذ لم  ـبي ٍٜش

ب٤ الفٕحر   26.ٌعخىُْ، ٘ٝا٥ اهخٍش ًا حماس، ظٗى ًحلها ٍٜش

" ِاد٥"ُاة بىل وفي هزا العشد اإلاز١ىس ًحاو٥ ال٣اجب ؤن ًفىس وٙىلخه بح

ت، ومً هىا ًٍهش دٜت ِباسجه ؤهه ١ان ًىلْ ِلى  و١ان جلمُزا  فى العىت ألاولى الشاهٍى

ومجها ٜفت ؤن ًٙهم دٜت . معحرة الخُاة ؤلاوعاهُت مً الىٙىلت بلى الؽُخىخت 

الزي ١ان ٌّمل ظٝاء فى اللُل " اإلاسخشاحى"بشهان ؤبى السحر في   ِباسجه ؤهه ١ان ًىلْ

 .و الجهاس

 الخاجمت

حن وألامم الّشب  ًى٢ّغ مً ظشد الٝفق لىه ـىسة حُت لخُاة اإلافٍش

مُٝت ًِ . خاـت بّذ الّىإلات وهى ًشظم مً بحن خال٥ ٜففه ـىسة دُٜٝت ِو

ُٙت في مفش ، ورل٤ هشي في ٜفت  مسّخشاحي ـىسة ال ٢ًخمل " مسخشاحى"الخُاة الٍش

ت ؼهش سممان بذوجها، ًشجبي اسجباوا وزُٝا بخٝالُذ اإلاف ُّ ّبُت الّشمماه
ّ
ت الؽ ٍش

حن . بهذٗ بًٝاً الىاط ٜبل ـالة الٙجش وجٍهش مً بحن ٜففه ؤن الؽّب اإلافٍش

وهم الزًً ١اهىا ٌعخمشون ِلى ِاداتهم وجٝالُذحهم الٝذًمت حتى آلان وبّذ ؤن 

و١ان ؤظلىبه في ؼ٣ل . ـاسث مفش جإزشث بالّىإلات وجٝذم الخماساث والشٝا٘اث

                                                           
26

 12:ا١ٌٍبٌٝ ، غٗ ٚادٜ، ص. 
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ا٥ ؤدواث ٠شحرة لزل٤ ًحغ الٝاست بٝذس ٠بحر مً ألالٙت الٝفت الٝفحرة  بةظخّم

ت  ت "٠ٙش بذاوي "والخّاوٚ الٍٝش ت راث اإلاالٚ وه حّذ معشحا ملجمِى وهي ٍٜش

 . الٝفق ١لها

 دون بٔشاٛ 
ً
 واُّٜا

ً
شا حاو٥ وه مً خال٥ ٜفخه محاولت ؤن ًفىس الخُاة جفٍى ٍو

الخُاة ٘ةهه ٌؽخمل البؽش والخُىاهاث واحعاٛ مْ سئٍت اإلاالٚ الىاُّٜت في . في اإلاشالُاث

ذ وألحالم اإلاخىالّت وآلاالم ال٢بحرة ؤًما لٝذ ١ان لىه وادي ِذة ججاسب مً . والّٙاٍس

، 481128وزىسة ًىلُى  27زىسة الخصخُح : اإلاؽا١ل والشىساث اإلاخّلٝت ببلذه مشل 

ذ اهخٙالت السبز ١ان وه ؤظخارا في حامّت ا. 29م4877وبهخٙالت السبز  . لٝاهشةوفي ٜو

ذ جإزشث هزه الىاّٜت في ٢٘شه وجإلُٙه مً ١ل هاحُت احب . ٜو ًخإ٠ذ وه ١اجبا ملتزما ـو

ؤحُاها ًٌ وه ؤهه الّاؼٞ . ٜمُت وولى سئٍت ؤدًبت خاـت ، جخجاوص همىم ؤلاوعان الّشبى

 . الىحُذ لهزه ألامت

 

  املصادر واملزاحع

اث،مفش،  الذمُى ال جمسر ألاحضان)ٜفق ٜفحرة(،  وه وادي، م٢خبت .8 مفش للمىبِى

8998 

5.  ,،  8998اللُالى، وه وادي، م٢خبت جهمت الؽٛش

 8983املجلت ؤلابذاُ، بش٠عام سممان، مفش، .3

 5003، ، دمحم ٘خخى ِبذ الهادي89الّذد  -ؤلاججاهاث الخذًشت في اإلا٢خباث و اإلاّلىماث  .4

ت الذًمٝشاوُت ، جحُت : وه وادي والشحُل في هذوء، ببشاهُم ؤبى والب، مجلت الشٝا٘ت الىوىُ .5

  5008ًىلُى  575الّذد 

                                                           
27

أغٍك ػٍٝ ػ١ٍّخ رٕم١خ اٌشئ١ظ  ، ٘ٛ اٌّصطٍخ اٌز3983ٞٚرؼشف أ٠عب ثؤدذاس ِب٠ٛ : صٛسح اٌزصذ١خ. 

 .أٔٛس اٌغبداد اٌغٍطخ فٟ ِصش ثؼذ اصادزٗ إٌبصش١٠ٓ ا١ٌغبس١٠ٓ
28

 .١ٌٛ٠3991ٛ  11ٟ٘ رذشن ػغىشٞ لبدٖ ظجبغ ج١ش ِصش٠ْٛ ظذ اٌذىُ اٌٍّىٟ فٟ .  
29

 .3988َأزفبظخ اٌخجض ٟ٘ ِظب٘شاد ٚأػّبي شغت شؼج١خ ظذ اٌغالء فٟ ِصش،  عٕخ .  
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 عبذ الزحمً رأفت الباشا  د.إشاهماث 

 في ألادب العزبي

 30 أهىر شافي الهذوي  .د 

ٌّـــــذ الـــــذ٠خىس ِبـــــذ الـــــشحمً سؤ٘ـــــذ الباؼـــــا مـــــً اإلاٝلـــــحن فـــــي مُـــــذان الخـــــإلُٚ 

ـــــت، ٘ٝـــــذ ِمــــــل : وال٢خابـــــت، ولّـــــل رلـــــ٤ ساحـــــْ ُُٙـــــت، وؤلاداٍس مـــــا٥ الٌى الوؽــــــٕاله باأِل

 فـــي
ً
 لٝعـــم البالٔـــت والىٝـــذ  مذسظـــا

ً
حامّـــت ؤلامـــام دمحم بـــً ظـــّىد ؤلاظـــالمُت، زـــم سثِعـــا

 فــــي املجلــــغ الّلمــــي فــــي الجامّــــت مىــــز ؤن ِمــــل 
ً
ومــــىدج ألادب ؤلاظــــالمي، و١ــــان ِمــــىا

هـــذ بلُـــه بلجىـــت البحـــث واليؽـــش فـــي الجامّـــت راتهـــا ُِ بلـــا٘ت بلـــى رلـــ٤ . (31)بالجامّـــت، و

ذ، ومؽــاس٠خه فــي ٠شحــر مــً ألاوؽــىت اوؽــٕاله بشظــم مــىدج بظــالمي حذًــذ لــؤلدب والىٝــ

ومــْ رلــ٤ ٘لــه . والىــذواث ألادبُــت، وبؼــشا٘ه ِلــى بّــن بحــىر وــالب الذساظــاث الّلُــا

 :الّذًذ مً اإلاالٙاث هي

 
ا
 :املجال الزوائي: أوال

خُــــت، جــــشوي ٜفــــت ال٢ٙــــاح اإلاعــــخمش الــــزي بزلــــه : ؤسك البىــــىالث -4 وهــــي ٜفــــت جاٍس

ـــــــذ .الؽـــــــّب العـــــــىسي، لـــــــذ الاحـــــــخال٥ الٙشو ـــــــ ي وبّـــــــذ هـــــــزه الشواًـــــــت ِـــــــذة ٜو

ـــــاصث فـــــي معـــــابٝت وصاسة التربُـــــت والخّلـــــُم فـــــي الجمهىسٍـــــت الّشبُـــــت (32)وبّـــــاث ، ٘و

 .اإلاخحذة

                                                           
30

 ٌؼشث١خ ثى١ٍخ ِبسرِٛبس ئ١ظ لغُ اٌٍغخ ا 
(

31
 .3992َ -٘ـ 3038لبئّخ ِٕشٛساد داس األدة اإلعالِٟ، اٌشٙش اٌغبدط ػبَ ( 

(
32

 .3923َ -٘ـ 3173اٌطجؼخ األٌٚٝ ٔششرٙب داس اٌّؼبسف ثّصش ػبَ  (
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بلٕــذ ـــٙحاث الشواًــت مئخــحن وزالزــحن ـــٙحت مــً الٝىــْ اإلاخىظــي، ؼــملذ 

، ُبـــــذثذ هـــــزه الٙفـــــى٥ بمٝذمـــــت مـــــً الىاؼـــــش 
ً
 –وهمـــــا ولـــــذا اإلاالـــــٚ  –زالزـــــحن ٘فـــــال

ها، زــم هبــزة مخخفــشة ِــً حــاء بّــذها ". ًمــان، وسلــىان" ــٚ بالشواًــت، ومىلــِى حٍّش

 .وفي هزا الّذد ؤ٠ثر مً دساظت مٙفلت ًِ الشواًت. اإلاالٚ

 :الزاًت الخالخت -2

خُــت ٘ــاصث فــي معــابٝت وصاسة التربُــت  وهــي زــاوي مالٙــاث الباؼــا، وهــي سواًــت جاٍس

عــها فــي الفــٚ الشــاوي الشــاهىي  ــشس جذَس ــذ وبّــذ مــشجحن ٘ٝــي. والخّلــُم، ٜو لــٖ وب.(33)ٜو

ً ــــــٙحت مـــــً الٝىـــــْ اإلاخىظـــــي، احخـــــىث ِلـــــى  ؽـــــٍش  ِو
ً
ِـــــذد ــــــٙحاتها مئخـــــحن وظـــــخا

 
ً
ً ٘فــــال ؽــــٍش اخخلــــٚ ١ــــل ٘فــــل مــــً ٘فــــىلها ِــــً آلاخــــش، ورلــــ٤ للخاحــــت . زماهُــــت ِو

بِىمــــا ! ٘ــــبّن الٙفــــى٥ لــــم جخجــــاوص ـــــٙحاث ٜلُلــــت. الٙىُــــت التــــي ًٝخمــــحها اإلاىلــــُى

 .(34)والذ في بّمها حتى صادث ًِ خمغ ِؽشة ـٙحت

ــــً  بــــذؤ ال٣اجــــب سواًخــــه بمٝذمــــت ٜفــــحرة جحــــذر ٘حهــــا ِــــً الشــــىسة العــــىسٍت ِو

وجبــذؤ سحلــت الجهــاد ؤلاظــالمي فــي الٙفــل الشالــث ِىــذما ". ـــالر الّلــي"ٜاثــذها الؽــُخ 

خـــــاك الجـــــِؾ العـــــىسي ؤو٥ مّش٠ـــــت لـــــذ الاحـــــخال٥ الٙشو ـــــ ي ؤظـــــٙشث ِـــــً الىجـــــاح 

ـــــاء بلـــــى ؤحـــــذ ؼـــــبان ا" ؤحمـــــذ"واهمـــــمام الٙتـــــى ألابـــــي . والىفـــــش والٕىُمـــــت ـــــت ألاٍٜى لٍٝش

الجِؾ العىسي ومّاهذجه لٙخاة ؤحالمه، ؤن ال ًمْ العالح حتى ًٙـىص بالؽـهادة، ؤو 
                                                                                                                                                

 .اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ٔششرٙب داس اٌششٚق ثّصش
 .3990َاٌطجؼخ اٌضبٌضخ ٔششرٙب داس األدة اإلعالِٟ فٟ لجشص ػبَ     

(
33

ٚلذ أٚصٝ . 3929َ – 3920  -٘ـ 3179، 3170: َ، ٚاٌطجؼخ اٌضب١ٔخ ػب3921َ -٘ـ 3171اٌطجؼخ األٌٚٝ ػبَ ( 

 .اٌّئٌف ثؤْ ال ٠ؼبد ٔشش٘ب
(

34
 .ِؼٍِٛخ ِٓ ٠ّبْ ػٓ غش٠ك اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ( 
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اهــــذها ِلــــى ؤن ًىتــــُز لهــــا زــــالر ساًــــاث . ًخــــشج آخــــش حىــــذي ؤحىبــــي ِــــً ؤسك ووىــــه ِو

 .٘شوعُت ولبتها هي مىه لخمّها في حهاص ِشظها

حعــمذ ِلــى محُــا وسظــم لىــا الٙفــل الّؽــشون ِالمــاث الٙــشح والضهــى التــي اس 

ىاتهــا، والخــىاس الــزي داس بُجهــا وبــحن ؤحمــذ" سهــذة" ٍش لدعــحر ألاحــذار بّــذ رلــ٤ حتــى . ٜو

ً ومــــا بّــــذه حســــجل هخــــاث  ٔــــذس الٙشوعــــُحن بٝخــــل ؤحمــــذ،  الٙفــــل الســــامغ والّؽــــٍش

ــىدة مّــاٟس اإلاٝاومــت بّــذ الهذهــت، حتــى لــم ًبــٞ مــً املجاهــذًً والــزخحرة بال ؤِــذاد  ِو

التـــي ؼـــىهذث جىـــذْ٘ هحـــى مٝـــش الُٝـــادة ٠مـــا " سهـــذة"جاهـــذة ٜلُلـــت ١ـــان مـــً لـــمجهم امل

ـــــذ لىـــــخ الـــــذم زُابهـــــا لتهـــــىي ١ـــــالىىد   ِـــــً ؤؼـــــبالها لخخـــــشج مىـــــه ٜو
ً
جىـــــذْ٘ اللبـــــاة رودا

ـــــب ُ٘ـــــه مـــــً ٜخـــــل الٝاثـــــذ الٙشو ــــــ ي،  الؽـــــامخ ؼـــــهُذة بّـــــذ ؤن ٘ـــــاصث ُ٘مـــــا ١اهــــــذ جٔش

ت  ـــــَذاسها، لخيخهـــــي الشواًـــــت جهاًـــــت مإظـــــاٍو ـِ فـــــي الٙفـــــل ووحــــذث الشاًـــــت الشالشـــــت داخـــــل 

ً ِىــذما ظــلم الؽــُخ  هٙعــه للُٝــادة الٙشوعــُت، ول٢ــً " ـــالر الّلــي"الشــامً والّؽــٍش

ـــت فـــي الُٙـــافي والشوابـــي تـــردد هخـــاٗ الخٍش ت ٍو ـــذ جمحـــزث الشواًـــت .ألاًـــام جم ـــ ي معـــِش ٜو

هشث سوح الخماظت والىالء للىوً في زىاًاها ىة الّباسة، ٌو  .  بجما٥ ألاظلىب ٜو

 
ا
 :والىلذًتالذراشاث ألادبيت : جاهيا

 ":حياجه وشعزه"علي بً الجهم   -1

بــــذؤ الباؼــــا حُاجــــه مــــْ ِلــــي بــــً الجهــــم فــــي سظــــالخه اإلااحعــــخحر التــــي بلــــٖ ِــــذد 

ــذ وبــْ هــزا ال٢خــاب . ـــٙحاتها مئخــحن وبحــذي وزالزــحن ـــٙحت مــً الٝىــْ اإلاخىظــي ٜو

بــــذؤ اإلاالــــٚ ٠خابــــه .م4811 -هـــــ 4991مــــشة واحــــذة ٘ٝــــي فــــي داس اإلاّــــاٗس بمفــــش ِــــام 
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. ة ؤوضــر ٘حهــا ؤهــم ألاظــباب التــي دّ٘خــه الخخُــاس اإلاىلــُى وال٢خابــت ُ٘ــهبمٝذمــت ٜفــحر 

ذ احخىي ال٢خاب ِلى ؤسبّت ٘فى٥ وخاجمت. واإلافادس واإلاشاحْ التي اِخمذ ِلحها  .ٜو

حُـــاة الؽـــاِش ١املـــت ٘خحـــذر ِـــً وعـــبه، وؤظـــشجه، ووؽـــإجه، : جىـــاو٥ فـــي الٙفـــل ألاو٥ 

ه الٜخه بمّاـٍش  .وزٝا٘خه وسحالجه، ِو

الٙفــــل الشــــاوي ِــــً ؤٔــــشاك ؼــــّشه الّامــــت، وهــــى ًٝفــــذ ؤبــــىاب وجحــــذر فــــي 

هــا حمهــىس الؽــّشاء ١اإلاــذًح، والٙخــش، والشزـــاء، : الؽــّش اإلاّشو٘ــت، والؽــاجّت التــي وٜش

ــٚ، والخ٢مــت زــم اهخٝــل فــي الٙفــل الشالــث بلــى الخــذًث ِــً .والدجــاء، والٕــض٥، والـى

الؽــّشاء لّىامــل مــا جىاولهــا هٙــش محــذود مــً : ؤٔــشاك ؼــّشه الساـــت، وهــى ًٝفــذ بهــا

ـشاك، ؼـّشه اإلاـزهبي : وؤظباب خاـت بت ؤو اإلاّاهاة الىٙعُت، ومً ؤبشص جل٤ ألٔا ١الٔش

خ، وؼــــــّشه فــــــي الســــــجً وفــــــي الٙفــــــل ألاخحــــــر جحــــــذر ِــــــً .اإلالتــــــزم وؤسحىصجــــــه فــــــي الخــــــاٍس

ـــت وألاظـــلىبُت، واإلاىظـــُُٝت لُيخهـــي . خفـــاثق ؼـــّشه الّامـــت، وهـــي السفـــاثق اإلاّىٍى

 .(35)الخلسُق إلاا ظبٞ ؤن جحذر ِىهال٢خاب بخاجمت هي بمشابت 

 :شعز الطزد إلى نهاًت اللزن الخالث الهجزي  -2

وهــى بحــث ؤِــذ للخفــى٥ ِلــى دسحــت الــذ٠خىساه، بلــٖ ِــذد ـــٙحاجه ؤسبــْ مئــت 

وؤسبّحن ـٙحت مً الٝىْ اإلاخىظـي، وبـْ مـشة واحـذة فـي داس الىٙـاجغ فـي بحـروث ِـام 

ــذ بــذؤ ال٣اجــب بمٝذمــت ٜفــحرة، .م4871 -هـــ 4981 ؤوضــر ٘حهــا ؤهــم الــذواْ٘ لل٢خابــت ٜو

ــــاث ال٢خــــاب ّا ملخخٍى ، زــــم ِشلــــا ظــــَش ــــذ ٜعــــم ٠خابــــه بلــــى ظــــبّت . فــــي هــــزا اإلاىلــــُى ٜو

                                                           
(

35
 (.3922َ - ٘ـ3172) ،3 غ اٌمب٘شح، ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، داس اٌّؼبسف،. ػٍٟ ثٓ اٌجُٙ د١برٗ ٚشؼشٖ، د( 
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ٞ ٘ٙـــي الٙفـــل ألاو٥ جحـــذر ِـــً الفـــُذ، .٘فـــى٥، حملـــذ فـــي وُاتهـــا اإلاخّـــت والدؽـــٍى

ـت بـالخُىان ووباجّـه، ووـٛش الفـُذ، وؤدواجـه، زـم  ىاثذه، وحاحت الفـاثذ بلـى اإلاّ٘ش ٘و

هحـــــىاسح الفـــــُذ  وفـــــي الٙفـــــل الشـــــاوي هٝ ـــــ ي سحلـــــت ممخّـــــت مّـــــه فـــــي الُٙـــــافي .ولـــــىاٍس

 .   والٝٙاس

وفـــــي .وجحـــــذر فـــــي الٙفـــــل الشالـــــث ِـــــً ؼـــــّش الفـــــُذ ٜبـــــل ٌهـــــىس الىشدًـــــاث

الٙفل الشابـْ ًىٝلىـا بلـى ِفـش بنـي ؤمُـت لُخحـذر ِـً وؽـإة ؼـّش الىـشد، العُاظـُت، 

ؼـّش الىـشد فـي الٝـشن اصدهـاس : وجىاو٥ في الٙفل السامغ. والاحخماُِت، والاٜخفادًت

ىاملــــه ــــل ِــــً ؼــــّش الىــــشد فــــي .  الشــــاوي الدجــــشي ِو وفــــي الٙفــــل العــــادط حــــذًث وٍى

ً الّىامل التـي ظـاِذث فـي احعـاِه وجحـذر ِـً خفـاثق . الٝشن الشالث الدجشي ِو

وخـخم . ؼّش الىشد لذي الؽّشاء الزًً اظدؽهذ بهم، وؤوا٥ في الخذًث ًِ بّمـهم

 .مت لؽّش الىشدال٢خاب بالخذًث ًِ السفاثق الّا

 :  –حيىاهه الصائذ واملصيذ  –الصيذ عىذ العزب، أدواجه وطزكه  -3

ـــذ وبـــْ هـــزا ال٢خـــاب مـــشة واحـــذة فـــي داس الىٙـــاجغ فـــي بحـــروث ِـــام   -هــــ 4981ٜو

ـــذ بلـــٖ ِـــذد ــــٙحاث ال٢خـــاب مئخـــحن وازيخـــحن وظـــبّحن ــــٙحت مـــً الٝىـــْ .م4871 ٜو

، ولّـل اإلاخىظي بذؤ ال٢خاب بمٝذمت ٜفحرة ِلل ٘حها ؤظباب ال٢خ ابت في هزا اإلاىلـُى

، بلــى  سظــالت الــذ٠خىساه ١اهــذ هــي العــبب الــشثِغ الــزي ٜــاده لل٢خابــت فــي هــزا اإلاىلــُى

، .حاهـــب ببجابـــه واظـــخمخاِه بال٢خابـــت ُ٘ـــه
ً
ـــذ احخـــىي ٠خابـــه ِلـــى زالزـــت ِؽـــش ٘فـــال ٜو

بـــذؤها اإلاالـــٚ . جىٝـــل ٘حهـــا ؤدًبىـــا بـــحن الصـــخاسي والٝٙـــاس، ٣٘اهـــذ سحلـــت ممخّـــت حمُلـــت
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الفـــُذ ِىـــذ ألامــــم التـــي اجفـــلذ بـــالّشب مــــً ٘ـــشط وسوم، زـــم اهخٝـــل بلــــى بحـــذًث ِـــً 

 .الخذًث ًِ الفُذ ِىذ الّشب في الجاهلُت وؤلاظالم

ــــت الّــــشب : واؼــــخمل ال٢خــــاب ؤحادًــــث مٙفــــلت فــــي ٘فــــىلها الخالُــــت ِــــً مّ٘ش

. والجــىاسح، وظُاظــتها، والفــُذ بهــا. وؤهــىاُ الفــُذ بٕحــر الخُــىان. بــالخُىان والبحــزسة

الحهــــا. والفـــــُذ بهـــــا والمــــىاسي، واإلافـــــُذاث مـــــً . وؤمــــشاك الجـــــىاسح، والمـــــىاسي، ِو

و الفـُذ فـي . وآداب الفُذ ِىذ الّـشب ٜبـل ؤلاظـالم.واإلافُذاث مً الىحر.  الىحىػ

خــــــــاد الفــــــــاثذ، وبّــــــــن الخىححهــــــــاث  الّفــــــــش الخــــــــذًث، ووــــــــٛش ـــــــــُذ الىحــــــــىػ، ِو

لفـــاثذ للفـــاثذًً، وبّـــن ؤدواث الفـــُذ فـــي الّفـــش الخـــذًث، وآداب الفـــُذ ِىـــذ ا

ــــٚ . الخــــذًث، ٘ــــز٠شها مجملــــت فــــي حعــــْ هٝــــاه وحّــــل اإلاالــــٚ الٙفــــل ألاخحــــر، للخٍّش

 .(36)بإهم ٠خب الفُذ والبحزسة، ٘ز٠ش خمعت مً ؤؼهش ٠خب الّشب وؤبشصها

ـــذ جمحـــز هـــزا ال٢خـــاب بالذٜـــت فـــي حمـــْ اإلاّلىمـــاث وجٝفـــحها، واحخىاثـــه ِلـــى سظـــىماث  ٜو

ىس جىلُحُت، حؽذ الٝاست وجٝشب اإلاّنى  .ـو

 ":مذهب إشالمي في ألادب والىلذ هحى "  -4

مشـل اإلاـىدج اإلاٝتـرح  وهى مً ؤهم ال٢خـب فـي مجـا٥ دساظـاث ألادب ؤلاظـالمي، ٍو

ــذ وبــْ ِــذة وبّــاث، وبلــٖ ِــذد ـــٙحاجه  –٠مــا ًــشاه سحمــه هللا  –لــؤلدب ؤلاظــالمي  ٜو

و٠خـب الؽـُخ ؤبـى الخعـً الىـذوي . مئخحن وظخا وزمـاهحن ــٙحت، مـً الٝىـْ اإلاخىظـي

                                                           
(

36
ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، داس إٌفبئظ، ث١شٚد . د١ٛأٗ اٌصبئذ ٚاٌّص١ذ، د –اٌص١ذ ػٕذ اٌؼشة، أدٚارٗ ٚغشلٗ ( 

 (.3980َ -٘ـ 3190) 3غ
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وفــي الّــذد ِــشك مٙفــل لل٢خــاب . )مٝذمخــه بىــاء ِلــى ولــب ؤبىــاء اإلاالــٚ -سحمــه هللا–

 (.في باب م٢خبت ألادب ؤلاظالمي للذ٠خىس خلُل ؤبى رًاب

 
ا
 :الذراشاث إلاشالميت: جالخا

 :صىر مً حياة الصحابت  -4

خـب 
ُ
٠ 

ً
وهى ٠خاب اؼخمل ِلى ملسٍق لفىس مً حُاة خمعت وظـخحن حـخابُا

ً وبّــت، . للٙخُــان والٙخُــاث: ِلـى ٔال٘ــه ؽــٍش ــذ بلٕــذ وبّـاث هــزا ال٢خــاب زالزــا ِو ٜو

ــت، والبىٕالُــت، وألاسدًــت، والتر٠ُــت، والبىظــيُت،  ــذ جــشحم بلــى ِــذة لٕــاث مجهــا ؤلاه٣لحًز ٜو

 .والبرحٕالُت، والفِىُت

غ هـــزا ال٢خـــاب الـــزي ١ـــان فـــي وبّاجـــه ألاولـــى ِبـــاسة ِـــً   جـــذَس
ً
ـــذ ١ـــان مٝـــشسا ٜو

 
ً
 فــي اإلاّاهــذ الّلمُــت، فــي ظــبّت ٠خِبــاث ـــٕحرة لشماهُــت وخمعــحن حــخابُا

ً
؛ ١ــان مٝــشسا

اإلامل٢ــت الّشبُــت العــّىدًت، والىبّــت التــي بــحن ؤًــذًىا وبّــت حذًــذة مىٝحــت بلــٖ ِــذد 

 .ـٙحاتها خمغ مئت وزمان وخمعحن ـٙحت مً الٝىْ اإلاخىظي

ــذ ُبــذت ال٢خــاب بمٝذمــت الىاؼــش وهمــا ابىــا اإلاالــٚ، وبّــذها ـــٙحت ٠خــب   ٜو

اللهــــم بوــــي ؤحببــــذ حــــخابت : "ٝذمــــت بخــــي ًــــذه ٜــــا٥ ٘حهــــام –سحمــــه هللا  –٘حهــــا الباؼــــا 

٘ةهــ٤ حّلــم ؤوــي ! ؤـــذٛ الخــب وؤِمٝــه، ٘هبنــي ًــىم الٙــُض ألا٠بــر ألي مــجهم هبُــ٤ دمحم 
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اهٍـــش مـــا ٠خبـــه فـــي هـــزا الّـــذد الـــذ٠خىس .)(37)"مـــا ؤحببـــتهم بال ُ٘ـــ٤، ًـــا ؤسحـــم الـــشاحمحن

اد محب٤، بّىىان  ... (ؿ.. ؤحمذ ٍص

ه وجمحز ًِ ٔحره، ٘لم ٌعل٤ معـل٤ اإلاتـرحمحن فـي هزا هى ٠خابه الزي اهٙشد ب

ــــــــت   ًخلــــــــى مــــــــً حمــــــــا٥ الّبــــــــاسة، وسِو
ً
 حا٘ــــــــا

ً
جىــــــــاولهم للصسفــــــــُاث وجشحمتهــــــــا، جىــــــــاوال

ألاظـــــلىب، ودٜـــــت الخّبحـــــر، والفـــــىس وألاخُلـــــت الشاجّـــــت التـــــي ؤلـــــٙذ ِلـــــى ٠خاباجـــــه بهـــــاء  

، وظــىا الىــىس وؤلاًمــان وؤلاخــالؿ والخــب الجــم لصــخابت سظــى٥ هللا 
ً
، بلــا٘ت  وسوهٝــا

 .بلى رل٤ ر٠شه بّن اإلاشاحْ في جهاًت حذًشه إلاً ؤساد الاظتزادة مً ؤخباس الصخابي

ٙخخــش، بــل هــشي جىالــّه فــي سده ألحــذ  ؤمــام هــزا الجهــذ ال٢بحــر ال هــشاه ٣ًــابش ٍو

 :اإلاعجبحن، ب٢خابه هزا ِىذ ما ٜا٥ له

 ُ٘ـــه، ظـــىي ؤن الـــزًً جحـــذزذ ِـــجهم هـــم الـــزًً ١ـــاهىا "
ً
وهللا مـــا ــــىّذ ؼـــِئا

 ٌؽـــمخىن ِلـــى ؤسك الٍّمـــت ؼـــمى، الجبـــل ِلـــى ألاسك، و١ـــاهىا مٝبـــىلحن لـــذي 
ً
٠ِبـــاسا

 
ً
 .(38)"الشب الؽ٣ىس، ٘إـبح ال٢خاب الزي ًخحذر ِجهم مٝبىال

 :صىر مً حياة التابعين  -2

، ٠خــب 
ً
وهــى ٠خــاب اؼــخمل ِلــى ملســٍق لفــىٍس مــً حُــاة ظــبّت وزالزــحن جابُّــا

ـــــذ بلـــــٖ ِـــــذد . للٙخُـــــان والٙخُـــــاث: ِلـــــى ٔال٘ـــــه وبّـــــاث هـــــزا ال٢خـــــاب خمـــــغ ِؽـــــشة ٜو

 
ً
ذ جشحم هزا ال٢خاب بلى ِذة لٕاث ؤًما  .وبّت، ٜو

                                                           
(

37
، 3ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح، غ. شخص١خ د" 29"صٛس ِٓ د١بح اٌصذبث١خ ( 

 .8ص َ،3998 -٘ـ 3037
(

38
 . ٘ـ3048 اٌذاػٟ، خ١ًٍ األ١ِٕٟ، ِجٍخ ػبٌُ ٌٕٛس – اٌجبشب اٌشدّٓ سأفذ اٌذوزٛس ػجذ اٌٝ سدّخ هللا ثؼٕٛاْ ِمبٌخ( 
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ذ بلـٖ ِـذد ــٙحاث هـزا ال٢خـاب خمـغ مئـت وخمـغ ــٙحاث مـً الٝىـْ  ٜو

اللهــم بوــي ؤحببــذ الفــٙىة : "بــذؤ اإلاالــٚ ٠خابــه بمٝذمــت بخــي ًــذه ٜــا٥ ٘حهــا. اإلاخىظــي

ــه بال حبــي  ــا ال ًٜٙى ــابّحن ُحبق م، ـــلىاث املسخــاسة مــً زٝــاث الخ  لصــخابت الشظــى٥ ال٢ــٍش

لـــحهم ؤحمّـــحن، اللهـــم ٘هبنـــي ًـــىم الٙـــُض ألا٠بـــر ألّيٍ مـــً هـــاالء ؤو  هللا وظـــالمه ِلُـــه ِو

 ".هاالء، ٘ةه٤ حّلم ؤوي ما ؤحببتهم بال ٤ُ٘، ًا ؤ٠شم ألا٠شمحن

ٝــــت واإلاجهــــاج  ًلــــي هــــزه الّبــــاسة مٝذمــــت الىاؼــــش، زــــم بــــذؤ ال٢خــــاب بــــىٙغ الىٍش

٘ٝــذ ولــْ جحــذ اظــم ١ــل جــابعي ِبــاسة " ً حُــاة الصــخابتـــىس مــ"الــزي ظــاس ِلُــه فــي 

 . ٜالهـــا ُ٘ـــه حـــخابي ظـــبٝه، ؤو جـــابعي ِاــــشه، ؤو مٝىلـــت ٜالهـــا اإلااسخـــىن ِىـــه
ً
وؤحُاهـــا

لسفــها فـــي ظــىش ؤو ؤٜــل مـــً رلــ٤ ٜـــى٥ ِمــش بـــً . ؤخــشي ٌعــخيخ  اإلاالـــٚ ؤبــشص ظـــمت ٍو

ُذ ؤهــــل بن هــــزا الٕــــالم وهللا هــــى العــــُذ، وبهــــه ظــــ: "ِــــً ألاحىــــٚ بــــً ٜــــِغ -السىـــاب 

ض ًِ الٝاظم بً دمحم بـً ؤبـي ب٢ـش.(39)"البفشة لـى ١ـان لـي : "ؤو ٠ٝى٥ ِمش بً ِبذ الٍّض

ُـــذ الٝاظـــم بـــً دمحم السال٘ـــت
 
و٠ٝـــى٥ اإلاـــاسخحن ِـــً ظـــُّذ بـــً .(40)"مـــً ألامـــش وـــ يء لىل

 .(41)"١ان ظُّذ بً اإلاعِب ًٙتي والصخابت ؤحُاء: "اإلاعِب

ّت ألهــــم السفــــاثق والفــــٙاث التــــي  و١ــــان ًبــــذؤ حذًشــــه بةؼــــاسة مــــىحضة ظــــَش

لُٝــت، وفــي بّــن 
ُ
جمحــزث بهــا جلــ٤ الصسفــُت، ظــىاء ١اهــذ جلــ٤ الفــٙاث حعــمُت ؤو خ

                                                           
(

39
 -٘ـ 3037 غ اٌخبِغخ، اٌمب٘شح، اإلعالِٟ، داس األدة ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب،. صٛس ِٓ د١بح اٌزبثؼ١ٓ د( 

 .027َ، ص3998
(

40
 .144اٌّصذس اٌغبثك ص( 

(
41

 .398اٌّصذس اٌغبثك ص( 
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ألاحُــــان ٌؽــــحر بلــــى البِئــــت التــــي ِــــاػ ٘حهــــا، والٝبُلــــت التــــي ًيخمــــي بلحهــــا، زــــم ًبــــذؤ بعــــشٍد 

 .للٝفت ؤو الفىسة التي اخخاسها

ي ظـــاس ُ٘ـــه ِلـــى هٙـــغ السىـــا والـــىدج الـــزي ظـــاس ِلُـــه فـــي هـــزا هـــى ٠خابـــه الـــز

؛ ٘يؽـــهذ ُ٘ـــه الّبـــاسة اإلاىمٝـــت الجمُلـــت، والفـــىس الشاجّـــت "ــــىس مـــً حُـــاة الصـــخابت"

ـــاجْ التـــي ١ـــان حهـــذٗ مـــً وساء ِشلـــها، شـــخز  التـــي جـــىم ِـــً خُـــا٥ خفـــب بُّـــذ، والٜى

شسفـــُت  وببـــشاصه بلـــا٘ت بلـــى رلـــ٤ ر٠ـــشه فـــي جهاًـــت حذًشـــه ِـــً ١ـــل. الهمـــم وجدبـــْ ألازـــش

 ر٠ـــش ُ٘ـــه ؤهـــم ٠خـــب التـــراحم إلاـــً ؤساد الاظـــتزادة مـــً ؤخبـــاس رلـــ٤ الخـــابعي
ً
ـــذ . هامؽـــا ٜو

 .ِشك ُ٘ه محخىي ال٢خاب: ؤلٙباجي، والشاوي: ألاو٥ : اهخهى ال٢خاب بٙهشظحن

 :صىر مً حياة الصحابياث  -3

ــــــاة  وهـــــى ٠خـــــاب مـــــً الٝىـــــْ الفـــــٕحر، وهـــــى مـــــً ال٢خـــــب التـــــي وبّـــــذ بّـــــذ ٘و

ـــذ وبـــْ مـــشجحن  ً اإلاالـــٚ، ٜو ؽـــٍش  ِو
ً
٘ٝـــي، وبلٕـــذ ــــٙحاث هـــزا ال٢خـــاب مئـــت وزالزـــا

ومـــا  جحـــذر ٘حهـــا ِـــً ؤبـــشص الصسفـــُاث اليعـــاثُت التـــي ِاٌؽـــذ بّشـــت الىبـــي . ــــٙحت

، زـــــم جحـــــذر "حلُمـــــت العـــــّذًت"وابخـــــذؤها اإلاالـــــٚ بـــــإم اإلافـــــىٙى ومشلـــــّخه . بّـــــذها

 :بّذها ًِ ظذ حخابُاث مً خحرة اليعاء، وهً

 .٥  ـُٙت بيذ ِبذ اإلاىلب، ِمت الشظى  -4

م ِلُه ؤ٘مل الفلىاث وؤص١ى الدعلُم -1  .٘اومت الضهشاء، بيذ الشظى٥ ال٢ٍش

 .ؤظماء بيذ ؤبي ب٢ش الفذًٞ -9

 ".ؤم ِماسة"وعِبت اإلااصهُت  -1



 1029ديسمبر ِجٍخ اٌش٠ذبْ ٌٍجذٛس

 

25 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 10 ,ISSN2394-8493 

 

 ".ؤم حبِبت"سملت بيذ ؤبي ظُٙان  -1

م"الٕمُفاء بيذ ِملخان  -1 ُْ  ".ؤم ُظلَ

ت اإلامـــِئت ٠ّشلـــه لفـــىس مـــً حُـــاة الصـــخابت، ٘ـــز٠ش  و١ـــان ِشلـــه لفـــىسهً اإلاؽـــٜش

م، ؤو ؤحـذ حـخابخه، ؤو اإلااسخـىن ج حذ اظـم ١ـل حـخابُت مٝىلـت ٜالهـا الشظـى٥ ال٢ـٍش

زــم ًبــذؤ حذًشــه بــز٠ش اليعــب . فــي جلــ٤ الصسفــُت، وؤحُاهــا ٌعــخيخ  هــى بىٙعــه رلــ٤

واإلا٣اهــــــــت، زــــــــم ًبــــــــذؤ بعــــــــشد حمُــــــــل لــــــــبّن ألاحــــــــذار والفــــــــىس الشاجّــــــــت لخُــــــــاة جلــــــــ٤ 

 .  الصخابُاث

ت مً واْٜ حُـاتهً، و٠ُـٚ ١ـان بخالــهً و١ان حهذٗ مً وساء رل٤ لشب ؤسوُ ألامشل

وجٙــــــاهحهً فــــــي خذمــــــت ؤلاظــــــالم واإلاعــــــلمحن، و٠ُــــــٚ لــــــشبً ؤسوُ ألامشلــــــت فــــــي الخطــــــخُت 

 .(42)والٙذاء، والفبر وجحمل اإلاؽاٛ في ظبُل الذِىة ؤلاظالمُت

ــــــذ ُصود ال٢خــــــاب بهــــــىامؾ ُٜمــــــت ج٢ؽــــــٚ لىــــــا ِــــــً مّــــــاوي بّــــــن ال٣لمــــــاث  ٜو

خ الفــــّبت، وجشؼــــذ مــــً ؤساد الاظــــتزادة مــــً  ؤخبــــاس الصــــخابُاث بلــــى بّــــن ٠خــــب الخــــاٍس

ـت اإلاخِىـت.والعحرة ـِىت، وألاظـالُب الٍٝى ذ اؼـخمل ٠خابـه ِلـى الّبـاساث الجضلـت الـش . ٜو

فــــــي حذًشــــــه ِــــــً حلُمــــــت " سصان"بال ؤهــــــه ًالحــــــَ ِلُــــــه ج٢ــــــشاس بّــــــن ال٣لمــــــاث ٣٠لمــــــت 

ُٙت بيذ ِبذ اإلاىلب اومت الضهشاء(43)العّذًت، ـو  .(44)، ٘و

 
ا
 :العـامـتالىتب : رابعـا

                                                           
(

42
 -٘ـ 3038داس األدة اإلعالِٟ، لجشص، غ األٌٚٝ، . صٛس ِٓ د١بح اٌصذبث١بد، ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، ْ( 

 .8َ، ص3992
(

43
 .13صٛس ِٓ د١بح اٌصذبث١بد ص( 

(
44

 .19اٌّصذس اٌغبثك ص( 
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وهــــــى مالــــــٚ ـــــــٕحر، ٠خــــــب اإلاالـــــٚ ِلــــــى ٔال٘ــــــه ِبــــــاسة جحمــــــل اإلاخّــــــت  :البطىلـــــت -4

ٞ، وج٢ؽٚ ًِ ؤظشاس البىىلت ومّاهحها العامُت  .والدؽٍى

ــــذ وبـــْـ وبّخــــحن ٘ٝــــي، وبلــــٖ ِــــذد ـــــٙحاجه ازيخــــحن وحعــــّحن ـــــٙحت مــــً الٝىــــْ  ٜو

ٙهــــــا ومّاإلاهــــــا،  وبىاِثهــــــا الفــــــٕحر،  وجحــــــذر ُ٘ــــــه ِــــــً البىىلــــــت ِىــــــذ اإلاعــــــلمحن، حٍّش

فــت ٜفــحرة . ولــشوبها، ولــشب ؤمشلــت ِلحهــا واخخــخم ال٢خــاب بخاجمــت مــىحضة بلُٕــت، ٜو

 
ً
 واحـــذا

ً
ـــت ٠بحـــرة مـــً البىاِـــث، ولـــِغ باِشـــا ول٢ىـــه ؤ٠ـــذ ؤن ؤهمهـــا هـــى  .ؼـــملذ مجمِى

 .(45)باِث ؤلاًمان باهلل

 :حذث في رمضان -2

ـــاة الباؼــــا مـــشجحن، وبلــــٖ ِــــذد  وهـــى مــــً ال٢خـــب الفــــٕحرة، التـــي وبّــــذ بّــــذ ٘و

 وظخحن ـٙحت مً الٝىْ الفٕحرـٙ
ً
 .حاجه مئت وظبّا

خُـــت التـــي حـــذزذ فـــي  ـــاجْ الخاٍس ـــت ٠بحـــرة مـــً ألاحـــذار والٜى واحخـــىي ٠خابـــه ِلـــى مجمِى

، مشـــل بـــذء الــــىحي، ومّش٠ـــت بـــذس الخاظـــمت  ومفـــُش ؤبـــي حهــــل، .ؼـــهش سممـــان اإلابـــاٟس

ىام، وبظالم بني زُٝٚ، ووّٜت ِمىسٍت، وظٝىه اإلاسـجذ ألاٜ ـ ى بإًـذي  وهذم ألـا

ــش ؤهىا٠ُــت. الفــلُبُحن حرهــا مــً . وهــذم مذًىــت ِعــٝالن، ووس٠ــت ِــحن حــالىث، جحٍش ٔو

، وهـي ِلـى اخخال٘هـا وجٙاوتهـا جدؽـابه فـي ؤجهـا  ألاحذار التي ؼهذها ؼهش سممان اإلاباٟس

ت  .(46)ؤحذار ٍِمى في حُاة البؽٍش

 :الذًً الليم -3

                                                           
(

45
 .3992َ -٘ـ 3038األٌٚٝ  داس األدة اإلعالِٟ، لجشص، غ. ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، ْ. اٌجطٌٛخ، د( 

(
46

 .3992َ - ٘ـ3038، 3.غ داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح،. ْ سأفذ اٌجبشب، ػجذ اٌشدّٓ. د. فٟ سِعبْ دذس( 
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اة اإلاالٚ  ذ وهى مً ال٢خب الفٕحرة الدجم، التي وبّذ بّذ ٘و وبّخحن، ٜو

ــــشك ُ٘ــــه الباؼــــا ألهــــم الٝمــــاًا . بلــــٖ ِــــذد ـــــٙحاجه مئــــت وبحــــذي ِؽــــشة ـــــٙحت ِو

ت، وهــــــي ٜمــــــُت اإلاجهــــــاج اإلاـــــىٍم لهــــــزه الخُــــــاة، والذظــــــخىس  وؤخىشهـــــا فــــــي حُــــــاة البؽـــــٍش

٘خحـــذر ِـــً مبـــذؤ اإلاعـــاواة، . الؽــامل ل٣ـــل ؤمـــت فـــي ؤي صمــان وم٣ـــان، بهـــه الـــذًً الٝــُم

ـــــت الصسفـــــُت، وهٍـــــشة ؤلاظـــــالم بلـــــى الٜـــــت املجخمـــــْ  والخٍش ِالٜـــــت الٙـــــشد بـــــاملجخمْ، ِو

بــالٙشد، وسِاًـــت حــٞ الجـــىاس، وبــش ألامهـــاث،و التـــٗر فــي البـــر، واخخــخم ال٢خـــاب بحـــذًث 

 .  ًِ الزٛو الاحخماعي

ــت مــً الٝفــق التــي حّــالج حىاهــب مخخلٙــت مــً الخُــاة  و١ــان فــي حذًشــه ٌعــشد مجمِى

م ال اِىحـــاج مجهــا، الاحخماُِـــت، والىٙعـــُت، وألاخالُٜــت، التـــي جا٠ـــذ ؤن  ُّ هــزا الـــذًً ٜـــ

 .(47)ُ٘ه، ًحٝٞ مبذؤ الّذالت والخٞ

 :الطزيم إلى ألاهذلض -4

ـذ وبـْ مـشجحن،  ـاة الباؼـا، ٜو وهى آخش ُمالٚ مً اإلاالٙاث التي وبّـذ بّـذ ٘و

اهٍــش مــا ٠خبــْ ٘ــشج . ) وبلــٖ ِــذد ـــٙحاجه ازيخــحن وحعــّحن ـــٙحت مــً الٝىــْ الفــٕحر

 .(48)..(. ظالمي في هزا الّذد،  ؿ مجاهذ ِبذ الىهاب في باب م٢خبت ألادب ؤلا 

 
ا
 :العذوان على العزبيت عذوان على إلاشالم: خامصا

وهـــــى ٠خـــــاب فـــــي الـــــذ٘اُ ِـــــً اللٕـــــت الٙفـــــخى، وسٔـــــم ؤن هـــــزا ال٢خـــــاب ــــــٕحر 

 
ً
 و٠ىـىصا

ً
الدجم لم ًضد ِذد ـٙحاجه ِلى بحذي وظخحن ـٙحت، بال ؤهه ًحمـل ؤظـشاسا

                                                           
(

47
 .3992َ -٘ـ 3038، 3.غ ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، ْ داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح،. د. اٌذ٠ٓ اٌم١ُ( 

(
48

، 3.ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح، غ. اٌطش٠ك اٌٝ األٔذٌظ ٌّذبد ٚلطٛف، د( 

 .1444َ -٘ـ 3014
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الباؼـا ِـً الّـذوان ِلـى لٕـت الٝـشآن ٍُِمت، وهفاثح وبسؼاداث مُٙذة، جحذر ُ٘ـه 

 :مً خال٥

 .بحال٥ الّامُت محل الٙفخى -ؤ 

 .بحال٥ الخٗش الالجُني محل الخٗش الّشبي -ب 

ــــــــٞ  -ج  المــــــــشباث السُٙــــــــت، ورلــــــــ٤ بــــــــذِىة ؤِــــــــذاء اللٕــــــــت بلــــــــى الّامُــــــــت ِــــــــً وٍش

ىــــــاًتهم بــــــاألدب الّــــــامي، وجِعــــــحر الىحــــــى الّشبــــــي حرهــــــا مــــــً . حصــــــجُّهم ِو ٔو

 .المشباث السُٙت

 ِلــى اخــخالٗ ؤحىاظــهم وؤٜىــاسهم، وبــحن ؤن لٕخ
ً
ىــا هــي جــشار الّــشب واإلاعــلمحن حمُّــا

َنـــى مٙشداتهـــا، وو٘ـــشة  ِٔ وم٢مـــً جمحزهـــا ِـــً ٔحرهـــا هـــى ٠ثـــرة اؼـــخٝاٜاتها، ومتراد٘اتهـــا، و

 .(49)دالالتها

 
ا
 :مؤلفاجه في مجال التربيت: شادشا

 :فً الامتحاهاث بين الطالب واملعلم -1

مـــــشة واحـــــذة ٘ٝـــــي، وبلـــــٖ ِـــــذد وهـــــى مـــــً ال٢خـــــب راث الٝىـــــْ الفـــــٕحر وبـــــْ 

 وحعـــــّحن ــــــٙحت
ً
ىـــــا فـــــي بذاًـــــت ٠خابـــــه ِلـــــى ٜفـــــت واُّٜـــــت، . ــــــٙحاجه زالزـــــا َّ

َ
ل
ْ
ـــــذ ؤو ٜو

١الفــحن، والــذو٥ : زــم جحــذر ِــً الامخحاهــاث ِىــذ ألامــم الٝذًمــت. وججشبــت خاـــت بــه

ىاثـــذها ومضاًاهـــا. ألاوسبُـــت ـــً .. وؤهـــىاُ الامخحاهـــاث، ٘و والامخحاهـــاث ِىـــذ اإلاعـــلمحن، ِو

                                                           
(

49
 داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح، . ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، ْ. د. اٌؼذٚاْ ػٍٝ اٌؼشث١خ ػذٚاْ ػٍٝ اإلعالَ( 

 .َ،3992 -٘ـ 3038، 3.غ
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ــــٞ الىجــــاحوالبىــــا والا  اِــــت الامخحــــان، وؤن ٘هــــم ألاظــــئلت هــــى وٍش وخــــخم . مخحاهــــاث، ٜو

 .(50)ال٢خاب بحذًث ٜفحر ًِ وسٜت ؤلاحابت، وما ًجب ؤن ج٣ىن ِلُه

 :فً الذراشت -2

وزمـاهحن ــٙحت  ا٥ التربُـت، بلـٖ ِـذد ــٙحاجه حعـْمً ال٢خب اإلاُٙذة فـي مجـ

ُ٘ــــه ِــــً ألامــــىس وجحــــذر . مــــً الٝىــــْ الفــــٕحر، وبــــْ هــــزا ال٢خــــاب مــــشة واحــــذة ٘ٝــــي

 :آلاجُت

  الٕاًـــــــت مـــــــً الذساظـــــــت، والسىـــــــت والبرهــــــــام  الـــــــزي ٌعـــــــحر ِلُـــــــه مـــــــً ؤساد الــــــــخّلم

ـــــٕاء،  -والذساظـــــت.  ـــــذاد، مشحلـــــت ؤلـا مشاحـــــل الذساظـــــت الـــــشالر، وهـــــي: مشحلـــــت ؤلِا

 مشحلت اإلازا٠شة.

  ،ِملُــــــت اإلاــــــزا٠شة وخىىاتهــــــا السمــــــغ: الخفــــــٙح، ألاظــــــئلت، الٝــــــشاءة، الاظــــــخٍهاس

 اإلاشاحّت.

 (51)اإلازا٠شة وبىاِثها حىا٘ض. 

التـــــي  –سحمـــــه هللا  –هـــــزا مـــــا ًخّلـــــٞ بأزـــــاس الـــــذ٠خىس ِبـــــذ الـــــشحمً سؤ٘ـــــذ الباؼـــــا 

: وبّـــذ فـــي حُاجـــه، وبّـــذ مماجـــه، وجىحـــذ بّـــن ال٢خـــب التـــي ال جـــضا٥ جحـــذ الىبـــْ وهـــي

ؼــّش الــذِىة فــي الّفــش الىبــىي، ورا٠ــشة ألامــت، والذوحــت اإلاباس٠ــت، وؤـــذاء الدــج فــي 

ً الٝشاءة  .(52)ألادب، ٘و

 :الىتب املذرشيت التي ألفها مىفزدا وباالشتران: شابعا

                                                           
(

50
داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح، غ األٌٚٝ . ذ اٌجبشب، ْػجذ اٌشدّٓ سأف. د. فٓ االِزذبٔبد ث١ٓ اٌطبٌت ٚاٌّؼٍُ( 

 .َ،3992 -٘ـ 3038
(

51
 .3997َ -٘ـ 3039داس األدة اإلعالِٟ، اٌمب٘شح، غ األٌٚٝ . ػجذ اٌشدّٓ سأفذ اٌجبشب، ْ. د. فٓ اٌذساعخ( 

(
52

 .وزبة رذذ اٌطجغ، ِؼٍِٛخ دصٍذ ػ١ٍٙب ِٓ ٠ّبْ اٌجبشب (
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ــت مـــً اإلاـــالٙحن بّـــن  ، ومـــْ مجمِى
ً
ؤلــٚ الـــذ٠خىس ِبـــذ الـــشحمً سؤ٘ــذ الباؼـــا مىٙـــشدا

٘ٝـذ ؤلـٚ مىٙـشدا ٠خـاب الٝىاِـذ للفـٚ الشالـث : ال٢خب اإلاذسظُت للمذاسط العىسٍت

ــــــذادي ــــــت مــــــً اإلاــــــالٙحن.ؤلِا للفــــــٚ ألاو٥  ٜىاِــــــذ اللٕــــــت الّشبُــــــت: وؤلــــــٚ مــــــْ مجمِى

ـــــــذادي ــــــــذادي. ؤلِا ىاِــــــــذ اللٕــــــــت الّشبُــــــــت وؤلامــــــــالء للفــــــــٚ ألاو٥ ؤلِا والٝــــــــشاءة . (53)ٜو

ذادي  .(54)والىفىؿ ألادبُت للفٚ الشالث ؤلِا

 : اإلافادس واإلاشاحْ

  م.8996 -هـ 8487ٜاثمت ميؽىساث داس ألادب ؤلاظالمي، الؽهش العادط ِام 

 الٝــاهشة، ه  ِلـي بــً الجهــم حُاجــه وؼــّشه، د. ِبـذ الــشحمً سؤ٘ــذ ، الباؼــا، داس اإلاّــاٗس

 م(.8966 -هـ 8386، )8

  ـــه حُىاهـــه الفـــاثذ واإلافـــُذ، د. ِبـــذ الـــشحمً سؤ٘ـــذ  –لفـــُذ ِىـــذ الّـــشب، ؤدواجـــه ووٜش

 م(.8974 -هـ 8394) 8الباؼا، داس الىٙاجغ، بحروث ه

 " شسفـــــُت د. ِبـــــذ الـــــشحمً سؤ٘ـــــذ الباؼـــــا، داس ألادب 65ــــــىس مـــــً حُـــــاة الصـــــخابُت "

 م،8997 -هـ 8488، 8ٝاهشة، هؤلاظالمي، ال

  لىــــىس ِــــالم خلُــــل  –مٝالــــت بّىــــىان بلــــى سحمــــت هللا الــــذ٠خىس ِبــــذ الــــشحمً سؤ٘ــــذ الباؼــــا

 هـ.8407ألامُني، مجلت الذاعي، 

  ـىس مً حُاة الخابّحن د. ِبذ الشحمً سؤ٘ذ الباؼا، داس ألادب ؤلاظالمي، الٝـاهشة، ه

 م،8997 -هـ 8488السامعت، 

                                                           
(

53
 .3920َ-3921ٔشش ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغٛس٠خ، ( 

(
54

 .3929َ-3920ٔشش ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌغٛس٠خ، ( 
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 ث، ِبــــــذ الـــــــشحمً سؤ٘ـــــــذ الباؼـــــــا، ن. داس ألادب ؤلاظـــــــالمي، ـــــــىس مـــــــً حُـــــــاة الصـــــــخابُا

 م8996 -هـ 8487ٜبرؿ، ه ألاولى، 

 ـــت، د ــ ــــى . ِبـــــــذ الـــــــشحمً سؤ٘ـــــــذ الباؼـــــــا، ن. البىىلــ ــ ـــرؿ، ه ألاولـ ــ ـــالمي، ٜبــ ــ داس ألادب ؤلاظــ

 .م4881 -هـ 4147

 .8حذر في سممان. د. ِبذ الشحمً سؤ٘ذ الباؼا، ن. داس ألادب ؤلاظالمي، الٝاهشة، ه ،

 م8996 -هـ 8487

 4.ه ِبذ الشحمً سؤ٘ذ الباؼا، ن داس ألادب ؤلاظالمي، الٝاهشة،. د. الذًً الُٝم ، 

  د. ِبـــــــذ الـــــــشحمً سؤ٘ـــــــذ الباؼـــــــا، داس ألادب ، ىـــــــٗى ـــــــٞ بلـــــــى ألاهـــــــذلغ ملخـــــــاث ٜو )( الىٍش

 هـ8450، 8ؤلاظالمي، الٝاهشة، ه.

 .داس ألادب  الّــذوان ِلــى الّشبُــت ِــذوان ِلــى ؤلاظــالم. د. ِبــذ الــشحمً سؤ٘ــذ الباؼــا، ن

 م،.8996 -هـ 8487، 8ؤلاظالمي، الٝاهشة، ه.
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 "ظُذاث الٝمش"وسواًتها  حىخت الخاسسي

 55الىذوي  دمحم ًىظٚ. د

 حىخت الحارحي

ب الضمً حىخت الخاسسي هجمت مخإلٝت   راُ  في ِالم ألادب والًٙ مً ٍٜش

ىاهُت "ظُذاث الٝمش "مْ بخخُاس سواًتها الؽهحرة  ـُتها في ظىت لجاثضة مان ب٢ش البًر

١اهذ دساظتها بلى معخىي في ِمان وهي ١اجبت ِشبُت وؤ١ادمُت ِماهُت ولذث   . 5089

حفلذ ِلى دسحت اإلااحعخحر في اللٕت الّشبُت ، واإلامل٢ت اإلاخحذةاإلااحعخحر في ووجها 

ره ، زم حفلذ ِلى دسحت الذ٠خىساه في ألادب الّشبي مً حامّت بدهب5003في ِام 

  (University of Edinburgh, Scotland )بةظ٢خلىذا.
ً
١إظخارة لؤلدب  ّملحهي حالُا

 الّشبي في ١لُت آلاداب والّلىم الاحخماُِت بجامّت العلىان ٜابىط بعلىىت ِمان. 

اث مً الٝفق الٝفحرة وزالر سواًاث لث ـذس  لخاسسي زالر مجمِى

ى حاثضة العلىان ٜابىط حفلذ حىخت الخاسسي ِل. ١ادًمُتألاِما٥ وبّن ألا 

ىجا"للشٝا٘ت والٙىىن وآلاداب ًِ سواًتها   اثُسشخذ سواًتها ظُذ. 1941ِام " هاٍس

ؤـبحذ حىخت الخاسسي ؤو٥ شسفُت ِشبُت جٙىص . 1944الٝمش لجاثضة صاًذ ِام 

ؤلٚ  19، وحفلذ حىخت ِلى ُٜمت الجاثضة  1948بجاثضة مان بى٠ش الذولُت في 

                                                           
55
 ، ِششف اٌجذش : جبِؼخ وبٌىٛد  WMOاألستاذ المساعد : كلٌة   
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٢ُت ماسلحن بىر، التي جشحمذ الشواًت مً دوالس باإلاؽاس٠ت مْ  ألا١ادًمُت ألامٍش

ت ت“بّىىان  .الّشبُت بلى ؤلاهجلحًز  56 (.ظُلعخا٥ بادًض” )ؤحشام ظماٍو

ت، وألاإلااهُت، والفشبُت،  شحمذ بّن ٜففها الٝفحرة بلى الاهجلحًز
ُ
ج

ت ووؽشث في مج ها بلى اللٕت ؤلاهجلحًز شحمذ بّن هفـى
ُ
لت وؤلاًىالُت، وال٣ىسٍت، وج

لها مٝاالث و ”. لعان“اللىذهُت، وبلى اللٕت ألاإلااهُت ووؽشث في مجلت ” باهِبا٥“

ِذة حىاثض  وهالذفي الصخٚ واملجالث الّشبُت وؤلال٢تروهُت، ميؽىسة ودساظاث 

شبُت.  بعلىىت وألا١ادمُت الىذواث والّٙالُاث ألادبُت  ولها دوس ّ٘ا٥ فىمحلُت ِو

 .ِمان

 :يشىرةامل ها هتب

 .5086"هاسهجت"ؤـذستها  داس آلاداب، بحروث، سواًت  .8

بي،  .5 "السخابت جخمنى"، ٜفت لؤلوٙا٥، ؤـذستها داس الىحلت الفٕحرة، ؤبٌى

5085. 

دًىان ؤبي الخ٢م الؽُخ ؤحمذ بً ِبذهللا الخاسسي: حمْ وجحُٝٞ. ؤـذسه  .3

 .5084مش٠ض الذساظاث الّماهُت، حامّت العلىان ٜابىط،

ذة الٝفش للّماد  "مالحٝت الؽمىط مىدج الخإلُٚ .4 ألادبي في ٠خاب خٍش

ذي،  ٙهاوي"، ؤـذستها داس العٍى  م.5080ألـا

 م.5080ٜفت لؤلوٙا٥ "ِؾ للّفا٘حر"، ؤـذسه الىادي الشٝافي، معٝي،  .5
                                                           

56
 https://www.abjjad.com/author/quote/286556168 

https://www.abjjad.com/author/quote/286556168
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 م.5080سواًت "ظُذاث الٝمش"، ؤـذستها داس آلاداب، بحروث،  .6

ذ، الٝاهشة،  .7  م.5008هفىؿ "في مذًح الخب"، ؤـذستها داس محًر

ً،ؤـذستها داس "دساظاث  .8 في ؤدب ِمان والسلُ " باالؼتراٟ مْ مالٙحن آخٍش

 م.5004اإلاعحرة، ألاسدن، 

ت ٜففُت "ـبي ِلى العىح"، ؤـذستها داس ؤصمىه، ألاسدن،  .9  م.5007مجمِى

سواًت "مىاماث"، ؤـذستها اإلااظعت الّشبُت للذساظاث واليؽش، بحروث،  .80

 م.5004

ت ٜففُت "مٝاوْ مً ظحرة لبنى بر آن .88 الشحُل"، ؤـذستها داثشة  مجمِى

ت،  الم، الؽاٜس  م5008الشٝا٘ت وؤلِا

 :هتب كيذ اليشز

ت) الٕض٥ الّزسي : الجعذ في ؼّش الخب الّشبي  (باللٕت ؤلاهجلحًز

 :بحىث ميشىرة

ت الٕضلُت: ؤـىلها، اسجباوها بالٕىاء، جىىسها: لليؽش بمجلت ١لُت  .8 اإلاٝىِى

 .5088ؤ٠خىبش ، 885داس الّلىم ، حامّت الٝاهشة، الّذد 

ا٠هت ابً العبُل. مجلت ١لُت آلاداب، حامّت  .5 اإلاجُز العشدي في مخخف٘ش

 .5088،  5املجلذ  30اإلال٤ ظّىد. الّذد 

جما٘ش السىاباث في سحلت ِحن وحىاح، مجلت ١لُت الذساظاث ؤلاظالمُت  .3

 5086، 407-388، ؿ50والّشبُت بذبي، الّذد 
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ال٢خاب الىٝذي املخ٢م: ألادب الىٙل في مىاحهت الخ٣اًت الؽّبُت، في  .4

 5086الؽّبي في ِمان، حامّت العلىان ٜابىط بالخّاون مْ داس هِىىي، 

ش حعذ الخبِبت في الؽّش الّشبي ال٢الظ٣ُي، ٠خاب ماجمش الّلىم  .5 جفٍى

)باللٕت  5085ماًى،  9-80،8-8الاحخماُِت، ؤظىىبى٥، جش٠ُا، ؿ

ت(  ؤلاهجلحًز

في الٕض٥ الّزسي، مجلت ظماث،املجلذ  داء الهُام: الّؽٞ باِخباسه ظًٝما .6

 ،ً ت( 5085الشالث، الّذد الشالث، البحٍش  )باللٕت ؤلاهجلحًز

ت ؤلاظالمُت الشا٘مت، لٙهمي حذِان، هٝذ  .7 خاسج العشب: بحىر في اليعٍى

ومشاحّت، املجلت املخ٢مت ل٣لُت آلاداب حامّت العلىان ٜابىط، دٌعمبر، 

5084. 

خش في سحلت ابً ٘مالن، مجلت السلُل، ابً ٘مالن في بالد العجاثب: آلا  .8

ت، مجلت ِلمُت مح٢مت هفٚ  مجلت حامّت هضوي للذساظاث ألادبُت واللٍٕى

ت، العىت ألاولى، الّذد ألاو٥، ًىاًش،   .5084ظىٍى

ذة الّفش، مجلت ؤوشاط: مجلت  .9 ذة الٝفش وحٍش بىاء الترحمت في ٠خاب خٍش

آداب حامّت البفشة ، ٘فلُت مح٢مت ًفذسها ٜعم اللٕت الّشبُت في ١لُت 

 م.5007الّذد الشالث، هِعان 

 :جزحماث
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ت، بّىىان ظُلِعدُا٥ بادًض، جشحمت  .8 جشحمذ ظُذاث الٝمش بلى اللٕت ؤلاهجلحًز

 .5088ماسلحن بىر، ظاهذظخىن بشط، 

ت، وألاإلااهُت،  .5 جشحمذ لل٣اجبت بّن الىفىؿ ؤلابذاُِت بلى اللٕاث: الاهجلحًز

 اله٢ُت، وال٣ىسٍت.والفشبُت، وؤلاًىالُت، والعحر 

ت وؤلاًىالُت، في مجلت ؤدبُت  .3 ٜفت "السُى٥ الشا٠مت" مترحمت بلى ؤلاهجلحًز

 بًىالُت.

ت في "٠خاب الّالم"، الفادس ًِ ا٠عبى  "ؼىاء الُّذهق" .4 بالّشبُت وؤلاهجلحًز

 .5085ماًى بمُالهى بةًىالُا، 

ت(، جفذس في لىذن  باهِبا٥ .5 ل 5009 35ًىلُى الّذد  –)باإلهجلحًز ، 5088،و ابٍش

ل 40الّذد  ل 55، والّذد 49، الّذد 5084. وابٍش  .5085، ببٍش

ت، مجلت جى الًجز،  ٜفت مُمىهت .6  .5088مترحمت بلى ؤلاهجلحًز

ت، مجلت هىبىسدسص  ٘فل مً هاسهجت .7  .5089، مترحم بلى ؤلاهجلحًز

ٜفت" الّشط" مترحمت بلى ال٣ىسٍت، وؽشث في ٠خاب مخخاساث ٜففُت ِشبُت  .8

 .5084بال٣ىسٍت، 

 .5088ٜفت" الّشط" مترحمت بلى الفشبُت، في مجلت ؤدبُت ـشبُت،  .9

عشا،  .80 ٜفت "في مذًح الخب" مترحمت بلى ألاإلااهُت، مجلت لعان، جفذس في ظَى

5007. 

 :حىائز

http://www.we.expo2015.org/en/what-we-do/novel-world
http://www.banipal.co.uk/contributors/628/jokha-alharthi
http://www.banipal.co.uk/contributors/628/jokha-alharthi
https://www.catranslation.org/shop/journal/two-lines-27/
https://www.catranslation.org/shop/journal/two-lines-27/
https://www.wordswithoutborders.org/article/may-2019-oman-from-bitter-orange-jokha-alharithi-marilyn-booth
https://www.wordswithoutborders.org/article/may-2019-oman-from-bitter-orange-jokha-alharithi-marilyn-booth


 1029ديسمبر ِجٍخ اٌش٠ذبْ ٌٍجذٛس

 

37 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 10 ,ISSN2394-8493 

 

 .5089للشواًت، حاثضة مان بى٠ش الّاإلاُت  .8

حاثضة العلىان ٜابىط للشٝا٘ت والٙىىن وآلاداب، ُ٘ش آلاداب، ًِ سواًت  .5

 م.5086"هاسهجت"، 

 .5088الٝاثمت الٝفحرة لجاثضة الؽُخ صاًذ، ًِ سواًت ظُذاث الٝمش،  .3

حاثضة ؤ٘مل بـذس ِماوي في مجا٥ الشواًت،ًِ سواًت ظُذاث الٝمش،  .4

 م.5080

ا٥ ؤدب الىٙل، ًِ ٜفت ِؾ للّفا٘حر، حاثضة ؤ٘مل بـذاس ِماوي في مج .5

 م.5080

ت لئلبذاُ الّشبي،  .6 ت الٝففُت، حاثضة الؽاٜس اإلاش٠ض الشاوي في مجا٥ املجمِى

ت الٝففُت: "مٝاوْ مً ظحرة لبنى بر آن  ذاس ألاو٥، ًِ املجمِى ؤلـا

 57م.5008الشحُل"، 

ىاحي مىخفٚ في ٠ىذ "الخإلُُٙت  ججشبتها ًِ الخاسسي حىخت جٝى٥   ِؽٍش

 ل٢ً الىحذة، حّاوي لىٙلٍت  وؤًما ؤِؽٞ، التي ٔحر بلٍٕت  د٠خىساه ؤدسط مٕتربت، والبت

بت ؤمش ي. ؤهٝزجني ال٢خابت  معي جمش ي الخ٣اًا آالٗ ؤسي  واللعان، والُذ الىحه ٍٔش

ا لىجلغ وؤدِىها ًّ  مً جلىح ال٢َشعماط ؤلىاء.. الفُْٝ في ٜهىة ١ىب ووؽشب م

ضها ٌٕىي والشلج الىا٘زة  ؤحذادي وؤسواح الصخشاء بخُالي ؤظخحمش وؤها بٍ٘ش

 هخلت ٠شب ِلى الشا٠ب ؤحمذ الىٙل ؤلبغ وؤها باإلاّاوٚ حهشولىن  الىاط الؽهذاء،

                                                           
57

 me/-http://jokha.com/about جٛخخ اٌذبسصٟ اٌّٛلغ اٌشعّٟ 

http://jokha.com/about-me/
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 في الّفش لؽاي جذِىوي حاسحي اإلاىث، مً الخاسظت والخشوص السُٙٙت الذؼذاؼت

ت في ؤٔىؿ وؤها اللىن  الٙاجح بُتها  باألواوي اإلالُئت وسوصاجها الٝاجم بفبٕها خالتي ٔ٘ش

ت  .سواًتي و٠خبذ شسىص ي وؤحببذ ٔشبتي مْ جفالخذ..  ألازٍش

 اإلاشؤة حّاهُه وما الشاهً، الىاْٜ بلى والٕشبت العٙش ججاسب ومً الجذاث، ح٣اًاث مً

 حعخلهم التي ،«الٝمش ظُذاث» سواًت جإحي ِام، بؽ٣ٍل  والّشبي الّماوي املجخمْ في

ت ولٍٕت  مح٢م وظشٍد  ؤدبي بؽ٣ٍل  ـُأتها وحُّذ الٝفق جل٤  ج٣ىن  مخٝىت ؼاٍِش

 بلى الىاُّٜت ؤلاوعاهُت ومّاهاتهم البعىاء ألابىا٥ هاالء ًىٝل ودلُل ظٙحرٍ  خحر

 .الّالم بٝاُ ؼتى

 شيذاث اللمز

ىخت الخاسسي، حُث حٕىؿ بىا مً لجهي الشواًت الشاهُت ” ظُذاث الٝمش“

ماوي ووٝىظه 
ُ
اداجه، وجـشظم شسفُاث راث خال٥ ؤحذاثها بلى ؤٔىاس املجخمْ الّـ ِو

ت بحن  ت ِلى مىاحهت حٍُى ت، مىٕشظت في ـلب ألاحذار اإلاىىٍى حـمىلت واُّٜت وسمٍض

ٜىي مخىلّت بلى حُٕحر بيُاث اإلااض ي وجٝالُذ مىسوزت ججشم بٝىة ِلى ١اهل الىاط 

اهىن الخش٠ت.  لخّٛى جحىالث ًٙشلها الّفش ٜو

خُت ٜفت مجخمْ وما وشؤ ِلُ” ظُذاث الٝمش“جشوي  ه مً حٕحراث جاٍس

واحخماُِت، ٠ما جحاو٥ ؤن جٝى٥ ال٢شحر ًِ جحىالث الىاْٜ الاحخماُِت والاٜخفادًت 

الٜت اإلاشؤة باإلاشؤة، واإلاشؤة بالشحل، واإلاشؤة بزاتها  شاِاجه العُاظُت، ِو والشٝاُ٘ت ـو

، و٠زل٤ ِالٜت آلاباء باألبىاء،  مْ الخحىالث التي ٌؽهذها حعذها في مشحلت البلٓى
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الٜت الجمُْ بما ًىشؤ ِلى الىاْٜ مً و  ح٣اًاث الّؽٞ اإلاخحٝٞ ؤو اإلاىئود، ِو

حٕحراث وجبذالث، حُث جخذاخل حاالث السُبت والؽٛى والؽّىس بالٕشبت والدؽبث 

 باألحالم ؤو خعاستها، وجىاسخ ألادواس التي ًٝىم بها آلاباء مْ ألابىاء.

ىجها سواًت شسفُاث ؤو سواًت جح٣ي حا٥ البلذ والىاط ُ٘ه، ؤ٠ثر مً ١ وهي

ٚ حا٥ اليعاء ٘حها بذًءا  م جش٠حز العشد ِلى ـو ؤحذار ومىاٜٚ ؤظاظُت، وحتى ٔس

، «هجُت الٝمش»، و«خىلت»، و«مُا»مً الّىىان مشوًسا ِلى التر٠حز ِلى ح٣اًاث 

ٙت الّبذة»و ش جٙاـُل حُاتهً «ٌٍش حرهً مً شسفُاث جم سظمهً وجفٍى ، ٔو

لخ٣اًخه « ِبذ هللا»١ان واضًخا ؤًًما، ال ظُما في ظشد بّىاًت، بال ؤن حمىس الشحا٥ 

ٝت بىاء بّن شسفُاث الشواًت مً خالله، ٠ما ًحمش والذه  الخاحش »ووٍش

حرهم. ججذس ؤلاؼاسة « ظىجش»، و«ظلُمان خه ٔو الّبذ الزي ٌععى للخفى٥ ِلى حٍش

ٌّٗش ِجها  بلى ؤن ألادب الّماوي ًضخش بؽ٣ٍل ِام بهزا الاحخٙاء بالبلذ التي سبما ال

ال٢شحرون ؼًِئا وال ِما داس ٘حها مً ـشاِاث ظُاظُت مىز ؤًام الاظخّماس، وهى ما 

ا مىه في سواًتها اإلاخمحزة 
ً
ذث الشواثُت الّماهُت بؽشي خلٙان و٘ش   ."البآ"ـس

ت «ظُذاث الٝمش»جذوس سواًت  الّماهُت وحُاة اليعاء « الّىافي»حى٥ ٍٜش

ْ لخا خ ِمان الاحخماعي والعُاس ي مً ؤسبُّيُاث والشحا٥ ٘حها، مْ ِشٍك ظَش ٍس

ت التي جخخلٚ  ً وحتى الّفش الخالش، مً خال٥ ِاثالث هزه الٍٝش الٝشن الّؽٍش

بحن ظادة مالٟ ؤساك وججاس والّبُذ الزًً ١ان ًخم ؼشائهم وجشبُتهم داخل بُىث 
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٥ خحى  ل جدُح هزه الشواًت الجمُلت ـىسة واضخت  .العادة حتى ًفبحىا حضًءا مجها

ُٞ بلى دولت مىِخجت للىٙي  .ظلىىت ِمان مً مش٠ض لخجاسة الٜش

حىخت الخاسسي بن "بلذها ِمان ؤلهمها ال٢خابت، ل٢ً الٝشاء حى٥  جٝى٥ 

ت  الّالم ظُجذون ما ًشحر اهخمامهم في الشواًت ألجها جدىاو٥ مىلىعي الخب والخٍش

ت " الّىافي" وجدىاو٥ حُاة وهما مً بحن الُٝم ؤلاوعاهُت".وجذوس ؤحذار الشواًت في ٍٜش

زالر ؼُٝٝاث ٌّؽً مشحلت الخحى٥ التي ؼهذها املجخمْ الّماوي رو الىابْ 

الخٝلُذي املخاَ٘ خال٥ الخٝبت التي جلذ مشحلت الاظخّماس. ٠ما جدىاو٥ الشواًت في 

 حاهب مجها معإلت الّبىدًت في ِمان.

 الٝذًمت الّشبُت الخُاة جٙاـُل الخٝاه ِلى ٜذستها في الشواًت بشاِت ج٢مً

ٍت  في ٛ  الّاثالث هزه وجٝالُذ ِاداث هجذ بر ِمان، ٜشي  مً ٍٜش   حّاملها ووش
ً
 مْ بذاًت

  والضواج، والخب بالتربُت بذًءا مخخلٙت، مىاٜٚ في اليعاء مْ زم الّبُذ،
ً
ىال  بلى ـو

ٝت  الشواًت مىح ما ١له رل٤ ولّل له، اظخٝبالهم و٠ُُٙت اإلاىث مْ حّاملهم وٍش

ُتها،   ج٣ىن  ألن بها ودْ٘ للترحمت بالخالي ؤهلها وما خفـى
ً
 في الّشبُت للشواًت ممشلت

 .بى٠ش مان مشل دولُت حاثضةٍ 

ىلها بلى الٝاثمت الجهاثُت  و١اهذ الشواثُت ٜذ ٜالذ، ِىذ ال٢ؽٚ ًِ ـو

ذ ظابٞ مً هزا الّام، بن "سواًتها حّىي ملخت ًِ الخُاة  اإلاششخحن للجاثضة في ٜو

هُت وخاـت اليعاء ِبر الؽُٝٝاث الشالر اللىاحي ؼهذن مشحلت الٕىُت لؤلظشة الّما

 الخٕحر والخحى٥ في املجخمْ الّماوي التي جشا٘ٝذ مْ همىهً".
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 في جحلُل هزه الشواًت ِبذ املجُذ دمحم خلٚ ًٝى٥ 

حّّش٘ىا ال٣اجبت في بذاًت الشواًت، ِلى لعان الشاوي )ِبذ هللا(: صوج )مُا(، بلى  

اثلخه، صوحخه، بىاجه الشالر: مُا وخىلت وؤظماء(، وحعشد جٙاـُل  الىالذ )ِّضان ِو

ا ُّ ؛ ٘الٙخاة )م ًّ م ٜلبها: حُاة ١ل واحذة مجه
ّ
مُا “( جتزّوج بـ )ِبذ هللا( بّذ ؤن ًخحى

ذ في الّؽٞ،  ذ في ما٠ُىت خُاوتها العىداء، ماس٠ت الٙشاؼت، اظخٕٜش التي اظخٕٜش

ِؽٞ ـامذ، ل٢ىه حهّض بذجها الىحُل ١ّل لُلت في مىحاث مً الب٣اء والخجّهذ، ؼّشث 

بت في سئٍخه، حلٙذ في سجىده ا في ـالة الٙجش: مشاًسا بإجها ظخمىث جحذ ووإة الٔش

ذ ؼًِئا.. ٘ٝي ؤن ؤساه ، جىجب )مُا( بيًخا، وجخخاس لها اظم ”وهللا الٍُّم ًا سب ال ؤٍس

ًّ ؤجها مخّبت مً الىالدة وتهزي، “)لىذن(؛  ذ ؤن حعمحها لىذن، ٌ ٜالذ له مُا بجها جٍش

ها في الُىم الخالي ِادث والبيذ وؤمها بلى بِذ ِّمه، وؤخبرث ؤٜاسبه ؤن اإلاىلىدة اظم

ت في البلذ ”لىذن ، وهى اظم ٔحر مإلٗى في ِاثلتها، ألهه لم ٢ًً ٌؽبه ألاظماء اإلاخّا٘س

ه.. ؤما ؤختها ؤظماء ٘ختزوج لترض ي الىاحب اإلاٙشوك ِلحها، وخىلت جيخٍش ابً 
ّ
١ل

ن حمُْ الذِىاث التي حاءتها للضواج، ًىى٥  ، وج٘ش
ً

ِمها اإلاعا٘ش بلى ٠ىذا وىٍال

زوج به، وجىجب مىه ولذًً. جٍهش ؤولى بىادس الؽٝاٛ اهخٍاسها، ل٢ىه ٌّىد، وجت

 58..بُجهما، بةهماله لها، لخٝىم بتر٠ه ُ٘ما بّذ، والاهٙفا٥ ِىه

جم  ي الصسفُاث في هزه الشواًت، وجيخٝل مً م٣ان بلى آخش، في سحالث ال 

جيخهي؛ وجدىّىُ وظُلت الاهخٝا٥ في جل٤ الشحالث وألاظٙاس، مً الخُىاهاث بلى 

                                                           
58

 https://geiroon.net/archives/154823 

https://geiroon.net/archives/author/abdulmajeedkhalaf
https://geiroon.net/archives/author/abdulmajeedkhalaf
https://geiroon.net/archives/author/abdulmajeedkhalaf
https://geiroon.net/archives/154823
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هاس العُاساث  ت مجها إٌل بت مً ال٣اجبت، ومّ٘ش والىاثشاث، و١ل هزا لِغ بال ٔس

مان(، واإلاذًىت  ُِ ت )الّىافي(، والبلذ ) ت بحن مىىٝت وؤخشي، ٘الٍٝش الٙجىة الخماٍس

)معٝي(، ١لها ؤما٠ً جخخلٚ مً حُث دسحت الخىىس والخماسة، ومعخىي 

 -ؤإلااهُا -شواًت )به٣لترااإلاِّؽت، بلا٘ت بلى ر٠شها مىاوٞ لبلذان ومذٍن ٔشبُت في ال

٘شاه٢ٙىسث(، مْ احعاُ الضمً الزي ججشي ُ٘ه هزه ألاحذار، لخىٝل  -لىذن -٠ىذا

اث الخُاجُت بحن  لىا ـىسة ١املت ألحُا٥ مخّاٜبت ِبر الىّق الشواجي، وبٌهاس اإلاٙاٜس

مان الٝذًمت؛  ُِ ١ل حُل، و١ل صمً، وم٣ان، وبِىاء مالمح واضخت ًِ الخُاة في 

ت )ججاسة الخمىس، ـُذ اللالا(، والاحخماُِت )الّبىدًت، الٙٝش، الّاداث، الاٜخفادً

خُت )الشىسة لذ به٣لترا، التي ١اهذ ُمعخِّمشة للمىىٝت،  الخٝالُذ الؽّبُت(، والخاٍس

ت(. به، وججاسة اإلاىاد اإلامىِى  59ججاسة العالح وتهٍش

ض في محاوسها في ١
ّ
 ٜفحًرا(؛ وجش٠

ً
ل جل٤ حؽمل الشواًت ِلى )ظخحن ٘فال

الٙفى٥ ِلى حُاة زالر ٘خُاث ؤخىاث، ٌؽ٣لً ؤظاط بىاء الىّق الشواجي الزي 

: )مُا ًّ ًّ ٜفت  -خىلت -دؤبذ ال٣اجبت ِلى الّمل ِلُه، وه ؤظماء(، ول٣ل واحذة مجه

وح٣اًت مخخلٙت ًِ ألاخشي، وبن ١اهذ جلخٝي في الجهاًت بخُي واحذ ًجمْ بُجها، وهى 

ت والبلذ ال٢بحر، والّاد اث والخٝالُذ، واإلااض ي، والخالش، ب٣ل ما ُ٘ه، مً الٍٝش

ٞ، همىم، آالم، جفذًٞ لؤلظاوحر، اهخابذ ١ل 
ّ
بت، ؤحالم، صواج، اهخٍاس، حّل حّب، ٔس

؛  ًّ ، في سحلت حُاتها الساـت، ول٢ً الىدُجت جبٝى واحذة لذحهً زالزته ًّ واحذة مجه
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م مً الخبذالث الىاضخت في املجخمْ، والاخخالٗ في ا لضمً بحن ال٢باس ِلى الٔش

ًّ ٌؽتر٠ً في الّاداث والخٝالُذ هٙعها،  والفٕاس )البىاث وألامهاث والجذاث( بال ؤجه

ؽٞ اإلا٣ان،  اء للبِئت التي ِاػ ٘حها ألاهل مً ٜبل، ِو ًّ ًفممً ِلى ال٘ى و١إجه

ت والبلذ بإحمّه، والبٝاء بًُّذا مً آزاس الخىىس،  الّاداث، الخٝالُذ، الٍٝش

 والخماسة.

 مان بىزحائزة 

لت والتي  ذ ظابٞ الٝاثمت الىٍى و١اهذ لجىت جح٢ُم الجاثضة ٜذ اخخاسث في ٜو

لجىخت الخاسسي ” ظُذاث الٝمش“٠خابا، بُجهما ِمالن ل٣اجبحن ِشبُحن، هما  83لمذ 

ت الٝففُت ألاولى إلااصن مّشوٗ.ولمذ الٝاثمت ” ه٣اث للمعلخحن“و وهي املجمِى

عت ؤِما٥ ؤخشي مترحمت إلاالٙحن مً ٘شوعا الٝفحرة لجاثضة مان بى٠ش الذولُت خم

 وؤإلااهُا وبىلىذا وبظباهُا.

لجىخت ” ظُذاث الٝمش“وبلٕذ الٝاثمت الٝفحرة للجاثضة بلا٘ت بلى سواًت 

لل٣اجبت آوي بًشهى مً ٘شوعا، جشحمت ؤلِعىن ب٥ ” العىىاث“الخاسسي، سواًاث 

ىن بىؼمان،” حضس الفىىبش“ظترومش، و جشحمت ححن ١الُٕا،  لل٣اجبت ألاإلااهُت ماٍس

لل٣اجبت ؤولٕا جى١اس١ٟى مً بىلىذا، جشحمت ؤهخىهُا ” مش بمحشاز٤ ِلى ٍِام اإلاىحى“و

ذ حىهض. بلا٘ت بلى سواًتي  ُل ٘اظ٣ىٍض مً ” ٌال٥ ألاوال٥“لٍى لل٣اجب خىان ٔابٍش

لل٣اجبت ؤلاًىالُت ؤلاظباهُت ِلُاء ” حٞ الاهخٙاُ”بظباهُا، جشحمت آن ما١لحن، و

 شان، جشحمت ـىفي هُىص.جشابى١ى ٍص
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ماهُت حىخت الخاسسي، وؽشث ظىت  ُّ ، الشواًت ٘اصث 5080هي سواًت لل٣اجبت ال

ىاهُا.وسواًت  5089بجاثضة مان بى٠ش الذولُت لعىت  ، سواًت «ظُذاث الٝمش»في بٍش

ذة في بّن حىاهبها، وحعشد ٜفت ؤظشة ِماهُت ِلى مذي زالزت ؤحُا٥، بذاًت   ٝ مّ

ذ الخالش مً زماهُيُاث الٝشن   .الخاظْ ِؽش وحتى الٜى

ْجمْ، بلٍٕت سؼٍُٝت، بحن مأس ي 
َ
سواًت جدىاو٥ جحّىالث اإلااض ي والخالش، وج

ً ًىٝفهم ١ل  و يء. سواًت  هي « ظُذاث الٝمش»بؽش ال ًىٝفهم و يء ومأس ي آخٍش

 ُٞ ٥ ظلىىت ِمان مً مش٠ض لخجاسة الٜش ل، وجفىس جحى  مً الىُى الاحخماعي الىٍى

خبذ باألظاط باللٕت الّشبُت وجٙىص بالجاثضة بلى دولت مىخِ 
ُ
جت للىٙي، وهي ؤو٥ سواًت ٠

 .الذولُت

ها « ظُذاث الٝمش»ٜالذ بِخاوي هُىص، سثِعت لجىت الخح٢ُم، سواًت  بإج 

الذ في بُان بِالن «.ِمل ؤدبي اظخحىر ِلى الّٝى٥ والٝلىب ِلى حذ ظىاء» ٜو

خمْ ٔني بالسُا٥، ًٙخح ؤبىابه ِلى ججزبىا بجاهبها الٙني الذُٜٞ بلى مج»الجاثضة: 

ذ سواًت حىخت الخاسسي  مفشاِحها ؤمام جىاو٥ معاثل الضمً واإلاىث الّمُٝت وجٜٙى

، التي ٘اصث  ِلى سواًاث ألظماء ؼهحرة، مً بُجها اإلاالٙت البىلىذًت ؤولٕا جى١اس١ٟى

 .لؽهحرة؛ وآوي بًشهى، ال٣اجبت الٙشوعُت ا«Flights» بجاثضة الّام اإلااض ي ًِ سواًتها

لي في مشاحّت للشواًت بصخُٙت   The National و٠خبذ ماسظُا لُى٢غ ١ٍى

ت، ٜاثلت:  ، -١ل الصسفُاث »ؤلاماساجُت الفادسة باللٕت ؤلاهجلحًز
ً
وعاء ١اهذ ؤو سحاال
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ً
 ؤو ؤحشاسا

ً
خ -ِبُذا ٝت ؤو بإخشي، بالخاٍس شة، بىٍش ـَ ، في ححن جخٕحر «ججذ هٙعها محا

مان هٙعها مً حىلهم ُِ. 

 بن  الشواًت  Irish Times و٠خب ما٣ًل ٠شوهحن في حخُٙت
ً
ؤلاًشلىذًت، ٜاثال

ت مً حا٘ت » ِباسة ًِ ظشد مترابي ِلى هحٍى بذٌْ، لخُاة ؤشساؿ جٝترب بعِش

ها «الخُٕحر  ؤج 
ً
جّٝىك ببراِت، الفىس الىمىُت اإلاخ٢شسة ًِ اللٕت والشٝا٘اث »، ممُٙا

الذ ححن هىؼم، التي ج٢خب  .«الّشبُت ه  The Guardian في حخُٙتٜو ىاهُت، به  البًر

 في بّن ألاحُان، ٘ةن 
ً
م ؤن  ِذد الصسفُاث ١ان مشب٣ا اللمحاث التي جٝذمها »ٔس

 في الٕشب ساجّت
ً
 لىا ًِ زٝا٘ت ٔحر مّشو٘ت وعبُا

ؽشث ِلى مىْٜ حاثضة مان بى٠ش الذولُت باإلهترهذ 
ُ
الذ حىخت في مٝابلت و ٜو

بّٝى٥ »ٍذون مً الٝشاء ألاحاهب ؤن ًىٍشوا بلى بلذهم "بن  اإلاالٙحن الّماهُحن ًش 

لىب مٙخىحت بِٕنّ الىٍش ًِ اإلا٣ان الزي حِّؾ ُ٘ه، مؽاِش »، ممُٙت: «ٜو

الخب، والسعاسة، والفذاٜت، وألالم وألامل هي هٙعها، وال ًضا٥ ؤمام ؤلاوعاهُت 

٥ ًضدهش و٠ؽٙذ الشواًت ؤن ؤدب السُا ال٢شحر لخّٙله، لخفبح مامىت بهزه الخُٝٝت

 .في الّالم الّشبي

و١ان خمعت مً اإلاالٙحن العخت، وحمُْ اإلاترحمحن، الزًً لمتهم ٜاثمت 

م ٠بحر بامخُاص باليعبت  الترؼُح املسخفشة للجاثضة لهزا الّام، مً اليعاء، وهى ٜس

عت مبادسة يع٣ي، ماِظّ الذ مُخا٥ سادٍص  Women in Translation لجاثضة ؤدبُت. ٜو
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Month ذ ؤلال٢ترووي، بن ، في سظالت شحمذ بلى 38بالبًر
ُ
ما٥ الجذًذة التي ج % مً ألِا

ؽشث في الىالًاث اإلاخحذة ِام 
ُ
ت وو  .هي ل٣اجباث 5087اللٕت ؤلاهجلحًز

الذ هُلحن ٘اظالى، ألا١ادًمُت في حامّت ب٠عتر والتي جذسط الترحمت  ٜو

، في مٝابلت ِبر الهاجٚ، بن  الٝاثمت املسخفشة لجاثضة البى٠ ش الذولُت ؤٌهشث والىُى

 بترحماتهم 
ً
حىا ؤًما ؤن  ألامىس جخٕحر، ممُٙت ؤن  اإلاترحمحن ًادون ِملهم، ل٢جهم سو 

الذ:  . ٜو
ً
بجهم ؤولئ٤ ألاشساؿ اإلاخحمعىن الزًً ًشوحىن »لبّن ال٣اجباث ماخشا

رث حُاتهم. ٘هم ًمىلّىن ب٢ٍمّ هاثل مً الّمل في الٍل  لؤلِما٥ التي ٔح 

الذ ماسلحن بىر، ، في مٝابلت مْ مىْٜ الجاثضة، «ظُذاث الٝمش»مترحمت  ٜو

للخّبحراث املخلُت والؽّش الّشبي ال٢الظ٣ُي حّل جشحمت « الاظخخذام اإلا٢شٚ»بن  

 
ً
 هاثال

ً
ٍهش ؤن  ؤدب السُا٥ «. الشواًت جحذًا

ُ
ل٢جها جابّذ بالٝى٥ بن  هزه الشواًت ج

ىت ألادبُتال جحٍى بم٣اه»ًخىىس بالّالم الّشبي، حتى في دولت  « ت باسصة ِلى السٍش

مان، ممُٙت ؤن  هزه ال٢خب هي ً٘ ُِ ًىّظْ حذود ما ًم٢ىىا ٜىله والخ٢ٙحر  مشل 

 60.ُ٘ه

 كطعاث مً الزواًت

ذ  ذ في ما٠ُىت خُاوتها العىداء ماس٠ت الٙشاؼت، اظخٕٜش مُا التي اظخٕٜش

ِؽٞ ـامذ ل٢ىه حهض بذجها الىحُٚ ١ل لُلت في مىحاث مً الب٣اء . في الّؽٞ

بت في سئٍخه، حلٙذ في سجىدها  والخجهذ. ؼّشث مشاسا بإجها ظخمىث جحذ ووإة الٔش
                                                           

60
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ذ ؼِئا...٘ٝي ؤن ؤساه...وهللا الٍُّم ًا سب  في ـالة الٙجش: "وهللا الٍُّم ًا سب ال ؤٍس

ذه ؤن ًلخٙذ لي.. ٘ٝي ؤن ؤساه..". ٌىذ ؤمها ؤن مُا الفامخت الؽاحبت ال ج٢ٙش  ال ؤٍس

في و يء في هزا الّالم خاسج حذود خُىوها وؤٜمؽتها، وؤجها ال حعمْ ٔحر ضجُ  

ىاث في الّالم وجشي ١ل ألالىان وهي  ما٠ُىت السُاوت، ل٢ً مُا ١اهذ حعمْ ١ل ألـا

ج٣اد ال جتزحضح وىا٥ الجهاس وؼىشا مً اللُل مً ٠شظحها السؽبي ٜبالت اإلاا٠ُىت وال 

ذ مً السُىه مً ظلتها البالظد٢ُُت  ْ سؤظها ِجها بال لخىاو٥ اإلاٝق بو بخشاج مٍض ج٘ش

ت في حٗى السخاسة. ؤحعذ ألام بامخىان مزهب لٝلت وّامها وجمىذ في  املخٌٙى

ها لبِخه، وحاء ٘ض  .ظشها ؤن ًإحي مً ًٝذس مىهبتها في السُاوت وبّذها ًِ الجهم ٍو

ل  ١اهذ ججلغ ِلى ٠شظحها السؽبي  خلٚ اإلاا٠ُىت في آخش الذهلحز الىٍى

ححن حاءث ؤمها متهللت وولّذ ًذها ِلى ٠خٙها: "مُا...ًا بىتي...ولذ الخاحش ظلُمان 

ًخىب٤" حؽى  حعذ مُا، ؤـبحذ ًذ ؤمها زُٝلت بالٕت الشٝل ِلى ٠خٙها، حٚ 

بتها ٠مؽىٝت. ابدعمذ ألام: "ٌىيخ٤ ٠بحرة ِلى  حلٝها وسؤث خُىوها جلخٚ حى٥ ٜس

. لم ًٙخحه ؤحذ زاهُت. اوؽٕلذ ؤمها بةِذاد مالبغ  زجل البىاث"، واهخهى اإلاىلُى

الّشط وجحمحر خلىاث البخىس وجىجُذ الىظاثذ ووؽش السبر بحن ألاٜاسب. ظ٢خذ 

م  . ؤخىاتها وظلم ؤبىها ألامش ألمها ٘هً بىاتها في الجهاًت ومىالُْ الضواج مىالُْ حٍش

٘ذ: "ًا سبي حلٙذ ب٤، حلٙذ ل٤ مُا جش٠ذ الفالة ظشا، ٜالذ بفىث خا

ذ ٘ٝي ؤن ؤساه...حلٙذ ل٤ ؤوي لً ؤّ٘ل خىإ ولً ؤبىح بما في  ذ ؼِئا...ؤٍس ؤوي ال ؤٍس
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ٜلبي. حلٙذ ل٤ ب٣ل و يء. ٘لمارا ؤسظلذ ولذ ظلُمان هزا لبُدىا؟ حّاٜبني ِلى 

 ."؟حبي؟ ل٢ني لم ؤبح له، لم ؤبح حتى ألخىاحي...إلاارا ؤسظلذ ولذ ظلُمان لبُدىا؟ إلاارا

ٜالذ خىلت: "وجتر٠ُىا ًا مُا؟" ظ٢خذ مُا. ٜالذ ؤظماء: "هل ؤهذ 

ُت ؤِشابُت البىتها الّشوط التي وحذهاها في  ً ـو معخّذة؟"، وضخ٢ذ: "جخز٠ٍش

"، ٔمبذ  ٠خاب اإلاعخىٗش في املسضن؟"، ٜالذ مُا: "لم ج٢ً في ٠خاب اإلاعخىٗش

ُت في ٠خاب اإلا عخىٗش في ١ل ً٘ ؤظماء: "ما ؤدساٟ ؤهذ بال٢خب؟..١اهذ الـى

شابُت جىص ي الّشوط باإلااء  ، ال٢خاب املجلذ باألحمش في الٗش الشاوي ..ألِا معخٍٗش

وال٢حل والاهخمام بالىّام والؽشاب"، ٜالذ مُا ظاهمت: "وّم وؤن ؤضخ٤ برا 

ضخ٤ وؤب٣ي برا ب٣ى وؤسض ى برا سض ي.."، جذخلذ خىلت: "ما ب٤ ًا مُا؟ لم جٝل 

شابُت رل٤..جٝفذ ؤن جٙش  حي لٙشحه وجحضوي لخضهه"، اصداد ـىث مُا خٙىجا: ألِا

بت ووؽشث حىا مً المُٞ بحن  "ومً ًحضن لخضوي ؤها؟"..بذث ١لمت الخضن ٍٔش

 61.ألاخىاث

اد  ححن سؤث مُا ِلي بً خلٚ، ١ان ٜذ ؤم  ى ظىىاث في لىذن للذساظت ِو

 بال ؼهادة . ل٢ً سئٍخه ـّٝذ مُا في الخا٥. ١ان وىٍال لذسحت ؤهه المغ سخابت

ح التي حملذ  ذ في العماء، وهحُال لذسحت ؤن مُا ؤسادث ؤن حعىذه مً الٍش بجلى مٜش

السخابت بُّذا. ١ان هبُال. ١ان ٜذٌعا. لم ٢ًً مً هاالء البؽش الّادًحن الزًً 

ذ ٔحر سئٍخه مشة ؤخشي".  ؽخمىن. "ؤحلٚ ل٤ ًا سبي ؤوي ال ؤٍس ىامىن َو ىن ٍو ًخّٜش

                                                           
61
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ذ خلْ ٠مخه لؽذة الخش. سؤجه  وسؤجه، في مىظم حفاد الخمش معدىذا بلى هخلت ٜو

 .٘ب٢ذ، اهخحذ ِىذ ؤو٥ العاُٜت وؤحهؽذ في الب٣اء

شتها في  زم ؤمّىذ التر٠حز في سوحه، اظخجمّذ ١ل رسة في وحىدها وظم 

ٙذ ًِ الخىٙغ و١اد ٜلبها ؤن ٢ًٚ ًِ الىبن مً ٘شه التر٠حز، وحهذ  وحىده. جٜى

هي ٔاثبت جماما ًِ ١ل الّالم اإلاادي حىلها، سوحها ب٣ل ٜىة باججاه سوحه، ؤسظلتها و 

حؽى  حعذها و١اد ًتهاوي وهي جبّث بلُه ب٣ل هزه الىاٜت الهاثلت، واهخٍشث بؼاسة 

 .مىه، ؤي بؼاسة جذ٥ ِلى ؤن سوحه ٜذ اظخٝبلذ الشظالت، ل٢ً ؤي بؼاسة لم جإث

ذ ٔحر سئٍخه، بالّٛش ِلى حبِىه مشة ؤخشي، بُ" ذه ؤحلٚ ل٤ ًا سبي ؤوي ال ؤٍس

ِلى حزُ الىخلت، بالخمشة ًلى٠ها في ٘مه. وؤحلٚ ل٤ ًا سبي لً ؤٜى٥ ألحذ ًِ هزا 

ذه ؤن ًلخٙذ لي، مً ؤها؟ بيذ ال حّٗش  البحش الىامي فّي. وؤحلٚ ل٤ ًا سبي ؤوي ال ؤٍس

ٔحر السُاوت، لعذ مشٝٙت ١إظماء وال حمُلت ٠خىلت. وؤحلٚ ل٤ ًا سبي ظإـبر 

ؽهش ؤساه؟ وؤحلٚ ل٤ ًا سبي لً ًٙىجني ٘شك وال حتى ؼهش ِىه، هل ظخذِني بّذ ال

ذ ؤن ؤإلاغ ًذه وال ؼّشه.  هٙل ولً ؤحلم بإي و يء ٌٕمب٤. وؤحلٚ ل٤ ًا سبي ال ؤٍس

ذ ؤن ؤمسر الّٛش ًِ حبِىه جحذ الىخلت". وب٢ذ، ب٢ذ  وؤحلٚ ل٤ ًا سبي ال ؤٍس

ّذ ٠شحرا، وححن حاء ولذ ظلُمان الخاحش لبُتهم جش٠ذ الفالة زم ِادث بلحها ب

الّشط، ٜالذ لىٙعها بن هزا حضاء ًمُجها، هللا ِٗش ؤجها لم ج٢ً ـادٜت في ١ل ١لمت 

اٜبها ِلى خىُئتها  .حلٙذ بها ِو
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ححن حبلذ بّذ ؤؼهش جمىذ ؤن ج٣ىن والدتها ظهلت ١ىالداث ؤمها. جز٠شث 

جإة  ٠المها: "٠ىذ ؤالحٞ دحاحت في الخىػ ألربحها إلاا ٘احاءها خالي ِلى الٕذاء، ٘و

ت، ما بن  ؤحععذ ١إوي اهٙجشث، جٝلبذ ِلى ألاسك مً ألالم وحاء ؤبٟى بالذاًت مٍش

ٙخني ِلى  ت ٘إٔلٝذ الباب، ؤٜو تها! ؤظىذجني حتى دخلىا الٕ٘ش سؤجني حتى ٜالذ: ٜو

ٜذمّي وسّ٘ذ ١لخا ًذي ألظخمع٤ بالىجذ اإلاشبذ في الجذاس ب٣ل ٜىحي، ِىذما 

ت  : "ًا ُِب الؽىم.. بيذ الؽُخ - هللا ٌعامحها –خزلخني سحالي ـاحذ الذاًت مٍش

ٙذ مدؽبشت بالىجذ حتى اهضلِٝذ مني ًا  معّىد ظخلذ ساٜذة وما ٜذسث جٝٚ"، ٜ٘ى

ت ًذي وسخبخ٤ِ..بًه  ذ الذاًت مٍش
 
مُا في العشوا٥ و٠ذث جمىجحن مخخىٝت لىال ؤن حل

وهللا، لم جخ٢ؽٚ ِلّي ولم ًشوي مخلٛى ..ارهبن ؤهتن بلى معدؽُٙاث مع٢ذ، 

للهىذًاث والىفشاهُاث..بًه وهللا ًا مُا ولذج٤ِ ؤهذ و١ل ؤخىج٤ِ واٜٙت  جفبحً ٘شحت

ت..وؤها ممع٢ت بالىجذ ب٣لخا ًذي وهي جفُح بي  مشل الٙشط..هللا ٌعامح٤ ًا داًت مٍش

م ًلذن ..ًا ٘مُحخ٤ لى حخِذ..ًا ٘مُحخ٤  ل٤ لى ظمُّذ ـشخت..١ل الخٍش : "ًا ٍو

ر: "ًا سبي"، والُىم ًلذن ساٜذاث ًا بيذ الؽُخ .."، ولم ؤٜل ١لمت واحذة ٔح

شاخهً ٌعمّه الشحا٥ مً آخش اإلاعدؽٙى ..رهب الخُاء ..اًه وهللا  ."..ـو

ٜالذ مُا لىلذ الخاحش ظلُمان ححن ؤـبحذ ال حعخىُْ الىىم مً ج٣ىس 

ذ ؤن جإخزوي إلاع٢ذ"، ٜاوّها:  بىجها: "اظمْ، ؤها لً ؤلذ هىا ِلى ؤًذي الذاًاث، ؤٍس

ذ ؤن ؤلذ في "ٜلذ ل٤ِ ؤلٚ مشة ا ظمها معٝي"، ؤ٠ملذ ١إجها لم حعمّه: "ؤٍس

عٝي ولذي في ؤًذي الىفاسي؟"، ظ٢خذ مُا وححن  معدؽٙى العّادة"، ٜا٥: "َو
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دخلذ ؼهشها الخاظْ ؤخزها صوحها بلى بِذ ِمه في وادي ِذي في معٝي حتى 

 62ولذث في معدؽٙى ؤلاسظالُت، معدؽٙى العّادة، بيخا لئُلت.

 اإلافادس واإلاشاحْ

 (.م1949داس آلاداب، بحروث،  ) ،"ظُذاث الٝمشحىخت الخاسسي ،

ذ، الٝاهشة،  ) في مذًح الخب،حىخت الخاسسي،  (م5008داس محًر
omhttps://kikahmagazine.c 
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 دمحم أبى الصالح الباكىي 

 شيخ املحللين في اللزن العشزيً 

 63عبذ الزحمً شيروهزا/د

 

ؤحذ الّلماء ألا٘زار ( م4881-م4848)ألاظخار دمحم ؤبى الفالح الباٜىي  

ً في مجا٥ الّلىم ؤلاظالمُت  والّٝلُت الزًً ؤهجبتهم والًت ٠حرالا في الٝشن الّؽٍش

خ الّلىم ؤلاظالمُت في الٝشون اإلاٙملت ذ ظىْ . ِلى وشاص الّلماء الّباٜشة في جاٍس ٜو

هجمه في مجا٥ الّلىم الذًيُت مً الخٙعحر والخذًث والٙٝه وؤـىله والٙشاثن 

حرها مً الّلىم ٠ما إلاّذ مىهبخه في الّلىم الّٝلُت والٙىىن الفىاُِت مً الىحى  ٔو

لم والفٗش والبالٔت واإلاى ىٞ والٙلعٙت والؽّش والهىذظت والخعاب والٙل٤ ِو

ُت وجحذًذ حهت الٝبلت ّه في مجا٥ ا٠دؽاٗ اإلاُاه الج٘ى
ّ
 .اإلاّاحم بلى حاهب جمل

ذ   ١ان سحمه هللا مذسظا ٜذًشا ومشبُا ح٢ُما جشبي ِلى ًذًه ؤحُا٥ ِذًذة، ٜو

وٛ ِمل خىُبا في ِذة معاحذ ومً ؤهما مسجذ الخشم الجامعي في ١لُت الٙاس 

ومسجذ مخي الذًً ب٣ال٣ُىث هحى زالزت ِٝىد، وؤًما ؤهه ؤلٚ ِذة مالٙاث في 

الّلىم ؤلاظالمُت وؤِذ ٠خبا مً اإلاٝشساث الذساظُت في ال٣لُاث الّشبُت واإلاذاسط 

شك . وؤِذ ِذة بحىر ومٝاالث وؽشتها املجالث الّشبُت اإلاؽهىسة. ؤلاظالمُت ٜو
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مٝاالجه الّشبُت جمخاص بجضالت ألالٙاً ؤؼّاسا ِذًذة في مىاظباث مخخلٙت و١اهذ 

 .وألاظالُب الؽُٝت وال ٌؽُبها حُّٝذ اللَٙ وس١ا٠ت اإلابنى

 والدجه ودراشته

ت٠خ٣اجىس، مً  4848ولذ ؤبى الفالح الباٜىي في ؤظشة مخىظىت ِام  في ٍٜش

و١ان ؤبىه مىذوث ح٣ُىحي معلُاس مً الّلماء . مٝاوّت ١ال٣ُىث بىالًت ٠حرالا

ذ بذؤ دساظخه الابخذاثُت في مذسظت مابال الخ٣ىمُت في بلذه، والفلخاء في  بلذجه، ٜو

وإلاا ٘ٓش مً دساظخه الابخذاثُت ؤلخٝه ؤبىه في حلٝت اإلاعاحذ حعب الّادة اإلاخبّت في 

ً  جل٤ ألاًام، حُث دسط في ِذة دسوط ِلى ؤًذي اإلاذسظحن اإلااهٍش

ؤزشوا ُ٘ه، حُث  و١ان الؽُخ ؤحمذ معلُاس ال٢ىُاحي مً ؤ٠ثر اإلاذسظحن ممً

حّلم ِىذه في دسط جالٙاسمبا وواص١اد و١ان الؽُخ ؤحمذ ماهشا في مخخلٚ الّلىم 

والٙىىن حُث اظخٝى ألاظخار ؤبى الفالح مً مىاهله الُٙالت، و١ان مً جالمُزه 

ّشبهم الُه و١ان ألاظخار ؤحمذ ال٢ىُاحي مذسظا ًحخزي به  الىجباء الزًً آزشهم ٜو

ّه في الٙٝه الؽا٘عي ومخم٢ىا في ِلم الٙل٤
ّ
. والهىذظت والخعاب، بلى حاهب جمل

ذ ١ان الىاط ٌعخٙخىن ألاظخار ؤحمذ في ٠شحر مً اإلاعاثل اإلاعخّفُت لهم، ّ٘هذ  ٜو

ألاظخار بلى ؤبي الفالح لئلحابت ِلى ؤظئلتهم، إلاا سؤي ُ٘ه بىادس الىطج الٙٝهي 

ل اإلاؽ٢الث الجذًذة ِلى اإلاعاثل الٙٝهُت ال تي وسدث في ٠خب الٙٝه والٝذسة لخجًز

ً مً الؽاُّ٘ت، خاـت جحٙت املخخاج في ؼشح اإلاجهاج للؽُخ ابً  للّلماء اإلاخإخٍش

و١ان الؽُخ ؤي ١ى ؤبىب٢ش معلُاس ألامحن الّام العابٞ لجمُّت . حجش الهُخمي
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الّلماء بّمىم ٠حرال صمُال له في دسط ؤحمذ معلُاس وفي مذسظت الباُٜاث الفالخاث 

لىس الحٝا  .بٍى

لىس مً  وإلاا ؤ٠مل ألاظخار ؤبى الفالح دساظخه في حلٝاث اإلاعاحذ اججه بلى ٍو

والًت جامُل هادو للذساظت الّلُا، حُث الخحٞ في الباُٜاث الفالخاث وحذ هىاٟ 

جذس بالز٠ش مجهم ألاظخار آدم حمشة  ؤظاجزة ٠باس اظخٝي مً مىاهلهم الّلمُت ٍو

بذ الجباس حمشة ًشوي ٔ بذ الشحُم حمشة ِو ؽٙي ٔلُله في الّلىم ِو لُله َو

وألامش الزي حّله ُ٘ما بّذ ٘اسظا مً ٘شظان الّلىم ؤلاظالمُت في .الىٝلُت والّٝلُت

و١ان رل٤ الّفش الزهبي لجامّت الباُٜاث الفالخاث ًٙذ بلحها ولبت . سبُى ملُباس

ىا في ١ل مُادًً  عج بها ِلماء ؤحالءجٜٙى الّلم مً حمُْ ؤهحاء حىىب الهىذ َو

 .م والٙىىن الّلى 

ُت والّٝلُت  وحفل ِلى ؼهادة اإلاىلىي الٙالل الباٜىي في الّلىم الؽِش

وإلاا ٘ٓش . 4819م ٠ما ها٥ ؼهادة ؤ٘مل الّلماء مً حامّت مذساط ِام 4814ِام 

 4819مً الذساظت في الباُٜاث الفالخاث باؼش الخّلُم في داس الّلىم بىاص١اد ِام 

غ في اإلاذسظت الّا لُت ب٣اظش١ىد التي ؤظعها الؽُخ ِض الذًً زم اؼخٕل بالخذَس

ت ِام  ُم الجماِت ؤلاظالمُت والسىُب اإلافْٝ في الذًاس اإلالُباٍس  .م4811اإلاىلىي ِص

ؤظغ ؤبى الفباح ؤحمذ ِلي ألاصهشي ساثذ الجهمت الخّلُمُت إلاعلمي ٠حرالا ١لُت 

ُمُت ب٢حرالا سولت الّلىم الّشبُت ِلى ظىح بىاء مخىالْ التي حّذ هىاة للشىسة الخّل

بالٝشب مً مذًىت مىجحري في مٝاوّت مالبشم، زم إلاا اهخٝلذ ال٣لُت بلى  4811ِام 
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م الخحٞ ألاظخار ؤبى الفالح ٘حها ٠مذسط بّذ 4817ؤسك ٘عُحت في ٘اسوٜاباد ِام 

مل ٘حها إلاذة زالزحن ظىت حتى ؤحُل بلى اإلاّاػ بّذ  الؽُخ س ي بي ؤبىب٢ش مىلىي ِو

غ في ال٣لُت . م4878ظىت ِام في ؤن جىلى ِمادتها إلاذة زم اهخشه في ظل٤ الخذَس

الحُت بجُىذامىٕلىس وواـل الّمل هىاٟ إلاذة ِؽش ظىىاث حُث اظخٝا٥ مً  الـا

غ ٘حها ِام  ُٙت الخذَس  .م4898ٌو

 أبى الصالح في مجال التذريض

غ ١اهذ ١لُت  11ٜ  ى ألاظخار ؤبى الفالح الباٜىي  ِاما في مجا٥ الخذَس

لما هجذ والبا دسط ِىذه سولت الّلىم  غ ٜو الّشبُت ؤـٝلذ مهاسجه في مجا٥ الخذَس

ذساجه الّذًمت الىٍحر في  خٙىه بمىاهب ؤظخاره ٜو ز٠ش ًِ دسوظه الُٝمت ٍو بال ٍو

ذ ١ان سحمه هللا ًجمْ بحن الٝذًم الفالر والجذًذ الىاْ٘ في  الّلىم والٙىىن، ٜو

ت وبٙمل جمشهه لذي الّلماء  مجا٥ الّلىم الّٝلُت والىٝلُت والفىاِاث اللٍٕى

لم، حُث اهفاح له الٝماًا الفّاب واإلاعاثل اإلاعخّفُت في  الّباٜشة في ١ل ً٘ ِو

حرها ى٥ والٙشاثن واإلاىىٞ والٙلعٙت ٔو و١ان آًت في ٜىة الخَٙ حُث . الٙٝه والـا

١ان ًحَٙ هفىؿ ال٢خب و١ان ال ًحخاج بلى الىٍش في ال٢خب اإلاٝشسة واإلاشاحْ ِىذ 

غ ب ٢مل الجملت لهم الخذَس ل ًصدر ٜشاءة الىالب ِىذما ًخىئىن في ٜشاءاتهم ٍو

برا الىشبىا وهى ال ًىٍش بلى ال٢خاب، و١ان ألاظخار ؤبى الفالح سحمه هللا ٌٕشط في 

، ٠ما ًحزسهم ًِ الدعُش في الٙخىي  ٜلىب الىالب حب الّلم ورٛو الٝشاءة وؤلاواُل

ما ًىصخهم ان ًخخذوا الخزس ٜبل وببذاء الشؤي بذون الخ٢ٙش والخّٝل، وهى داث
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ل  بحن لهم وٛش الخّامل مْ الىفىؿ ومىدج ججًز السىك في اإلاعاثل الذًيُت ٍو

اجْ ِلى اإلاعاثل الٙٝهُت اإلاىفىؿ ِلحها، و١ان ًذسط الخذًث بإظلىب حزاب  الٜى

بحن للىالب ٠ُٚ ًىبٞ هزا الخذًث ِلى  حُث ٌؽشح ظُاٛ الخذًث ٍو

ت التي ال جضا٥ والبه اإلافخجذاث الخذًشت و١ان له ج حُٝٝاث هِٙعت لؤلحادًث الىبٍى

و١ان ًحَٙ اظىاد الخذًث ومخىجها و٠ما ١ان ًحث والبه ِلى . ًز٠شوجها حتى آلان

ٝىم بىٝذ ؤخىائهم وجىُٝت  فىب ؤخىاءهم ٍو الجذ واإلاشابشة في ولب الّلم، ٍو

مٙاهُمهم الساوئت، ومً خال٥ دسوظه ومحالشاجه ًٙىذ الّىاثذ السشاُ٘ت 

والّٝاثذ الٙاظذة التي جشسسذ في ٜلىب والبهم وبالخالي ًٝىم بخفُٙت لماثشهم 

 .مً ؤدسان المالالث والسشا٘اث

و١ان مخم٢ىا في الّٝلُاث خاـت الٙلعٙت واإلاىىٞ والٙل٤ والخعاب،حُث 

فت والا٘ترالاث الٙلعُٙت البالُت والاالهُاث والىبُُّاث  ١ان ًحلل الٝماًا الٍّى

ز٠ش ؤخىاء و . واإلااوساثُاث ١ان ًيخٝذ ؤ٣٘اس ابً ظِىا والٕضالي وابً سؼذ الٙلعُٙت ٍو

ح٣ي ًِ ً٘ الؽّشاء ألاسدًت في دسوظه، و١ان مخملّا  اسظىى في جفىساث اإلاىىٞ ٍو

 َ ز٠ش والبه ؤن الذسوط التي ًلٝاها لهم ١اهذ جٜى ى٥، ٍو في ِلم الٙٝه وألـا

خىاس واإلاىاٜؽت، وما هممهم وجبّث ٘حهم حب الاظخىاُل و١اهذ دسوظهخدعم بال

ذلىن  ذًم الٙاثذة، بل والبه ًيسجمىن مّه ٍو ١اهذ محالشاجه ودسوظه حا٘تِو

ؽّل ٘حهم حزوة الخماط  صجْ ١ل والب ًحغ ُ٘ه جباؼحر اإلاىهبت َو بذلىهم َو

ت هللا والذًً ٞ الصخُح واإلاىدج العلُم في مّ٘ش ىحر لهم الىٍش  .الّلمي، ٍو
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حُث حدر حهاث ِذة معاحذ في ٠حرال بلى حهت و١ان ماهشا في ِلم الٙل٤ والٝبلت 

لم الّشوك حُث ١ان الىاط  الٝبلت ومً اإلاىاد املخببت ألبي الفالح الٙشاثن ِو

ذ دسط ِلم الّشوك مً  ًضوسوهه للخ٢م في جٝعُم ألامىا٥ لىسزت مىجاهم، ٜو

ؤظخاره ِبذ الٝادس الٙمٙشي الزي ١ان خبحرا في ِلم الٙشاثن والٙلعٙت، ححن ١ان 

وبٙمل حصجُْ ؤبي الفالح ـاس بّن جالمزجه مخم٢ىحن . با في داس الّلىم واص١ادوال

مش الٙاسوقي وألاظخار  حن في ٜشك الؽّش الّشبي مً ؤمشا٥ مىس ى ألاًشوسي ِو مشمٜى

حرهم شان مخي الذًً الٙاسوقي ٔو  .ٍو

 إشهاماجه في مجال الىتابت والتأليف

٠حرال في مجا٥ الخإلُٚ، ما  معاهمت ِلماءبوال ًخٙى ِلى ؤحذ ممً له بإلاام 

ٜام به ألاظخار ؤبى الفالح مً السذماث الجلُلت إلزشاء الّلىم ؤلاظالمُت والّشبُت 

ذ ؤِذ ٠خاب . مً خال٥ مٝاالجه الُٝمت و٠خبه الىاّ٘ت " دسوط اللعان الّشبُت"ٜو

ذاد  ذ لم ٢ًً هىا في ٠حرال لجان وبداساث اِل لىالب اإلاذاسط الابخذاثُت في ٜو

اث الذساظُت في اإلاذاسط ؤلاظالمُت وال٣لُاث الّشبُت، و١ان هزا ال٢خاب مٝعم اإلاٝشس 

 .بلى ظخت ؤحضاء حعب معخىي الىالب

ؤِذ للىالب الزًً ًذسظىن في اإلاذاسط الخابّت لىذوة املجاهذًً ب٢حرال 

ٞ اإلاىاهج الخذًشت، والتي  لخّلُم اللٕت الّشبُت مً خال٥ املسخاساث والىفىؿ ٘و

ذ ؤِذ ألاظخار ؤبى جالثم بِئت و  هٙعُت الىالب الفٕاس الٕحر الىاوٝحن بالّشبُت، ٜو

لخّلم اللٕت الّشبُت وآدابها إلاشحلت ما " املسخاساث مً الؽّش الّشبي"الفالح ٠خاب 
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ت الزًً ًذسظىن في ال٣لُاث الّشبُت الخابّت بالجامّاث الخ٣ىمُت، و٠خب  بّذ الشاهٍى

ًحخىي هز ال٢خاب " معجم الٝشآن"خابه اإلااحْ الؽُخ ؤبى الفالح في اللٕت املخلُت ٠

ذ  م حعب الترجِب ألالٙباجي ٜو ِلى مّنى وؼشح ألالٙاً الىاسدة في الٝشآن ال٢ٍش

م ودٜاثٝه مً خال٥ ٘هم ؤلٙاٌه  ت مّاوي الٝشآن ال٢ٍش اهخْٙ به خلٞ ٠شحر، إلاّ٘ش

ذ ؼاٟس في جإلُٚ هزا ال٢خاب ألاظخار وي دمحم الّمُذ العابٞ ل٣لُت  ومؽخٝاجه، ٜو

 .الٙاسوٛ

الزي ـّىٙه ألاظخار دمحم ؤبى الفالح وألاظخار وي " ؤظىة الشظى٥ "ؤما ٠خاب 

ّت ؤلاظالمُت اإلاعدعٝاة مً ؤدلت  دمحم سحمه هللا ٠خاب ُٜم ٌؽشح ُ٘ه ؤح٣ام الؽَش

ذ  ذ ؤلٙه ِلى ٔشاس ٠خاب صاد اإلاّاد لئلمام ابً الُٝم سحمه هللا ٜو ت ٜو ألاحادًث الىبٍى

 .ّاثـذس له ِذة وب

ذ وؽش ٠خب مبّعىت في الٙشاثن واإلاىىٞ لىالب الّشبُت في ال٣لُاث  هزا ٜو

ُت مْ جحُٝٝاث هاّ٘ت ومالحٍاث بعُىت،  الّشبُت بُٕت حعهُل هزه الّلىم الؽِش

احم  .لخّمُم الىْٙ وجٝشبحها لذي الىالب ألِا

ومً مالٙاجه اإلااحّت معجم اإلاٙشداث، وهى ِباسة ًِ مىٍىم إلاّاوي ألالٙاً 

ّشبُت الٝذًمت والخذًشت في لٕت ملُالم حُث ًم٢ً الٝاست ان ًحَٙ اإلاّاوي ال

لؤللٙاً الّشبُت ب٣ىجها مىٍىمت ولم ٌعبٞ ؤحذ ٜبله إلاشل هزا الّمل البذٌْ الا 

بّن العىىس التي هٍمها الؽاِش اإلاٙلٞ الٝاض ي ِمش اإلالُباسي، حُث هٍم بّن 

ت البلذًت لبّن ألا  مشاك، مً خال٥ هزا الىُى مً ألاظىش وهى ًفٚ بّن ألادٍو
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الىٍم البذٌْ، وجحخىي هزه اإلاىٍىمت اإلاعجمُت ِلى ؤلٚ لَٙ مً ألالٙاً الّشبُت 

لُت وألالٙاً الّشبُت الجذًذة  .ألـا

ُت ؤلٙها في لٕت ملُالم بّىىان  ومً مالٙاجه سظالت في ا٠دؽاٗ اإلاُاه الج٘ى

ُت" ٢خاب بهباه اإلاُاه وهي في الخُٝٝت جشحمت ل". ٠ُٚ ٢ًعدؽٚ اإلاُاه الج٘ى

ت ال٢خب اإلاهذاة للؽُخ ؤم س ي س ي  السُٙت حُث حفل ِلى هزا ال٢خاب مً مجمِى

ِبذ الشحمً الباٜىي، مً ٜبل حا٠م ممل٢ت حُذسآباد الىٍام ِشمان ِلي خان، 

٢شة هزا ال٢خاب معخىحاة مً دساظت الّالم الجُىلىجي الهىذي وساها مهشان  ٘و

 .ديالزي ِاػ في الٝشن العادط اإلاُال 

وللؽُخ ؤبي الفالح الباٜىي ِذة مٝاالث ميؽىسة في املجالث الّشبُت 

الفادسة مً الهىذ ومً ؤؼهشها مجلت زٝا٘ت الهىذ التي ؤوؽإها مىالها ؤبى ال٢الم آصاد 

ذ وؽشث  مً املجلغ الهىذي للّالٜاث الشٝاُ٘ت جحذ وصاسة الساسحُت الهىذًت ٜو

ح التي جىم ًِ ٜذسجه الٙاثٝت في ال٢خابت هزه املجلت ِذة مٝاالث للؽُخ ؤبي الفال 

ت"الّشبُت ومً هزه اإلاٝاالث التي ِثرها ِلحها مٝالت بّىىان   "٠حرالا وألاظشة اإلاش١اٍس

ت ؤظشة الٙشظان وألابىا٥ الزًً  خ ألاظشة اإلاش١اٍس ب جاٍس لت حعخِى وهي مٝالت وٍى

حن ألاظشة الخا٠مت إلالُباس هحى  خ ٜشون وله 1ٜادوا ؤظىى٥ العامىدٍس زه ألاظشة جاٍس

حا٘ل بالخطخُت والذ٘اُ اإلاعخمُذ ألحل الذ٘اُ ًِ الىوً ؤًام الاحخال٥ البرحٕالي 

ومً اإلاٝاالث التي . الٕاؼم مىز الٝشن السامغ ِؽش اإلاُالدي ِلى ظىاحل ملُباس

ربجها ًشاِه، مٝالت ًِ ألاظشة اإلاعلمت الخا٠مت في ٠ىىس اإلاّشو٘ت بإظشة ؤسا١ا٥ 
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خ ٠حرالا، و١اهذ لها  وهزه ألاظشة التي ح٢مذ ٠ىىس ولىاححها ؤظشة مّشو٘ت في جاٍس

خ  خ هزه ألاظشة بخاٍس ذ امتزج جاٍس ِالٜاث زٝاُ٘ت مْ الخ٣ام والعالوحن اإلاعلمحن ٜو

 .اإلاعلمحن في دًاس ملُباس

حىلت مخعجلت حى٥ الذساظت الّشبُت ب٢حرالا ، وهي "ومً مٝاالجه الّشبُت 

خ الذساظ الحاث مٝالت حعخّشك ًِ جاٍس اث الّشبُت وؤلاظالمُت وما حّشك مً الـا

ذ وؽشث  خ اإلااظعاث الّشبُت وؤلاظالمُت في سبُى ٠حرالا، ٜو في مىاهجها وآلُاتها وجاٍس

بي ِام  ت التي ـذسث ًِ اإلاش٠ض ؤلاظالمي بإبٌى . م4871هزه اإلاٝالت املجلت الخز١اٍس

مُت اإلاشؤة"ومً مٝاالجه الّشبُت  ه اإلاٝالت ٜمُت اإلاشءة جدىاو٥ في هز" ؤلاظالم ٜو

اإلاعلمت وهي ٜمُت جشاس حىلها اتهاماث اِذاء ؤلاظالم مً الّلماثحن واإلالخذًً 

ؽشح لهم  شد ِلحهم َو ىٙذ في هزه اإلاٝالت ِلى مضاِمهم ٍو حرهم، ٍو والؽُىُِحن ٔو

٠ُٚ اولي ؤلاظالم اإلاشءة الاهخمام البالٖ وحاَ٘ ِلي ٠شامتها بالدجج البالٕت 

 .ّتوالبراهحن العاو

ملُالم وال ًضا٥  -وهى ؤو٥ معجم ِشبي " معجم اإلاجهل"ومً ؤهم مالٙاجه وؤٍِمه هّٙا

ًفذس وبّاجه الجذًذة مىز ا٠ثر مً ؤسبّحن ِاما واهخْٙ به حلٞ ٠شحر ًحخىي ِلى 

ذ اؼتٟر  –ِؽشاث آلاالٗ مً ألالٙاً الّشبُت  وال ًىحذ في ٠حرالا معجم ًماهُه ٜو

مه هللا الّمُذ العابٞ ل٣لُت الٙاسوٛ، ومً مالٙاجه في جإلٙه ألاظخار وي دمحم سح

 .الىححز الىافي في الّشوك والٝىافي و٠خاب الىححز وفي ؤـى٥ الٙٝه الّشبي

 أبى الصالح والشعز العزبي في هيرالا
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ذ ظبٞ ؤن ؤؼشها ؤن ؤبا الفالح دسط الّشوك وجذسب ِلىٝشك الؽّش مً  ٜو

ؤظخاره الؽاِش ِبذ الٝادس الٙمٙشي ؤزىاء دساظخه في داس الّىم بىاص١اد زم ـاس 

ُ٘ما بّذ ؼاِشا ٜذًشا احخمْ في ؤؼّاسه حمُْ ؤـى٥ الؽّش،مً الجما٥ الٙني 

ذ ؤحشي بّن الخجاسب  مً ِىذه، ِلى ٔشاس وحىدة العب٤ والسُا٥ البذٌْ، ٜو

اإلاىشخاث ألاهذلعُت، حُث ٜشك بّن ألاؼّاس الّشبُت حعب البحىس والٝىافي 

ت في الٝفاثذ اإلالُاإلاُت، مجها ٜفُذة  ل الٝشآن"الؽٍّش ، وهي ٜفُذة ًح٣ي ِلى "ٍِى

لعان الٝشآن، ًبذت اإلاه وجحعشه ِلى ألامت الزًً هجشوا حّالُم الٝشآن في حُاتهم 

ت ومىلّهاالاحخماُِت والعُاظ  :ُت وفي مّامالتهم ؤلاٜخفادًت وألاظٍش

ش ؤدًان وهٍام حُاة حمُْ ألاٜىام بوي ؤـذٛ ؤح٣ام ا٠ملها لئلظالم  64ؤ٘و

ٜفُذة دمحم "ومً هزا الىُى مً الٝفاثذ الّشبُت التي ٜشلها ؤبى الفالح سحمه هللا 

ُمىا وهي في بحش الشحض اإلالُالمي الزي ًيؽذ في مىاظباث ألا٘شاح في دًاس ٠حرال مْ " ِص

ق اإلاابلي حُث ٢ًشس مىلْ الٝفُذة بّذ ١ل خمعت ؤظىش  وهزا مىلْ  –الٜش

 الٝفُذة

ُمىا ـّٙى هللا  خاجم الىبُحن سظى٥ هللا   دمحم ِص

ُا   حاء ل٣ا٘ت السلٞ هبُا  حامْ ١ل هٍام ٘و

 65ٜام ببالٖ حهذحلُا

                                                           
911م ص1108كلٌة روضة العلوم العربٌة بفاروق,عثمان الفاروقً,باقة من أزهار روصة العلوم 
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ذ ت في الشزاء والتهاوي والخحّعش ومً ٜفاثذه ٜفُذة ؤحؽذها  ٜو حخه الؽٍّش ذ ٍٜش جٜى

الزي  (JDT)بمىاظبت احخٙاالث داس ألاًخام لجمُّت الذِىة وجبلُٖ ؤلاظالم ب٣ال٣ىث 

ؤوؽإها ألاخىان الٝفىسٍان مً الهىسِٝب الٙٝش اإلاذْٜ والُخم اإلاىدؽش الزي 

ت ِام اهدؽش في ألاوظاه اإلاعلمت في الذًاس ا ت مً حشاء الشىسة اإلالُباٍس م 4814إلالُباٍس

ٝى٥ في هزه الٝفُذة  ٍو

 دس الهادي ومخّي الذ   بنى ألاظخار ِبذ الٝا 

 ٜفىسٍان مبىاها  ًً ؤحمذ مىلىي البر ا٥ 

 66ظىي حعْ وظبّحن   وراٟ بشؤط ؤلٙحن 

ٝى٥ ظبب بىاء هزه الذاس لؤلًخام في ؤسك ملُباس بٝىله   ٍو

 لّاٗ ؤهل بظالم    ل٢ُٙل ١ل ؤًخام 

سة اإلالباس ٘ىلاها   همىا ٜذ ًمتهم زى 
67 

لى اإلاىدودي ماظغ حش٠ت  ومً ٜفاثذه اإلااحّت في الشزاء سزاء الؽُخ ؤبى ألِا

عه في  ذ جىفى الؽُخ اإلاىدودي ؤًام جذَس الجماِت ؤلاظالمُت في ؼبه الٝاسة الهىذًت ٜو

الحُتبّذ جٝاِذه ًِ الّمل مً ١لُت سولت الّ م 4878لىم ظىت ال٣لُتؤلـا

 :ومىلّه

لى مً هللا داُِا  دهؽىا حمُّا بر ظمّىا مىادًا  ؤحاب ؤبى ألِا
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ظما في ظماء الّلم للذًً   ٘ٝذ ٔاب ِىا هّحر الىجم بّذما

 68حامُا

ٝى٥ وهى ًفٚ الؽُخ اإلاىدودي  :ٍو

ان ـشن بىا٠ُا  خعشها به مً ال ٌعذ ٘شأه  له الٕشب والؽٜش

ُما مماهُابخ  ُ٘ا حعشجا ان الضمان بمشله  ُل ٘ال جلٙى ِص

ممِئا ببىً ألاسك ًفبح   وما ٠ىذ ؤدسي ٜبله ان ١ى٠با

ا حاٍس
69 

ومً ؤسوُ ؤؼّاسه في الشزاء ٜفُذة سسي بها الؽُخ ؤبى الفباح ؤحمذ ِلي ألاصهشي 

ماظغ ١لُت سولت الّلىم الّشبُت واإلااظعاث الخّلُمُت في ٘اسوٛ، اإلاخىفي ظىت 

 :م ومىلّه4871

ي وهى ؼمغ 
ّ
 وحهذًىا بلى مشقى الٙالح  للفباح جىف

 لُاءا معٙشا لىء الفباح   وؤبٝى خالذ آلازاس ُ٘ىا 

 70لؽمغ بّذها لىء الفباح  حُٕب الؽمغ ل٢ً ما وحذها 
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ز٠ش ًِ جإظِغ ١لُت سولت الّلىم في مىىٝت ٘اسوٛ بٝىله  :ٍو

 بها حّىا ـُٙا للفباح  ؤخحرا حّل في ٘اسوٛ ؤلٙى 

 71هىا بشولتها بشاح  ٘إظغ ؤوال حمُّت للّلىم 

فٚ شسفُت الؽُخ ؤبي الفباح بٝىله  :ٍو

 هشي في الخي حابش را الجشاح  ُ٘ٝذ الّلم وآلاداب لعىا 

اح  ظذًذ الشؤي هٙار الٝماًا  خه ًٙٛى ِلى الٍش  بعِش

 72جىؤم الخٞ الفشاح  بجذ ٜا٥ لي ًىمابإن الّذاوة 

ىشب الخا٥ تهض ؤوجاس وهشاه وهى ًبذي ؤإلاه بٙٝذه ب٣لماث مى٢عشة ١لُم الٝلب مم

 :الٝلب ٌؽذه ألالم

 ومّىاها وؽُىا را اوؽشاح خعشها مالُا في ألامش بحشا 

 لذي ؤهل الشٝا٘ت والفالح  ٘ةن ٜلخم جىفي ٜلذ حي 

 بشحماث ٔشاد راث ساح  ِلُه جحُت  الشحمً جتري  

 73وا٠شمه بإظّذ معتراح   وخلذ ر٠شه اإلاىان ُ٘ىا 

 ؼّش في جشظُخ الُٝم لذي ألاوٙا٥" ؼاوجهم ألاوالد ًخبرون ًِ"ومً ؤؼّاسه 

ظذ٥ ظخاس حُاجه الخا٘لت بالّىاء السالذ والسذماث الجلُلت للذًً 
ُ
ذ ؤ هزا ٜو

والّلم وألامت ؤلاظالمُت مً الخذَسغ وؤلا٘ادة وؤلاحعان بلى الىاط باإلاىاَِ 
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 م، سحمه هللا سحمت واظّت4881والسىب والخإلُٚ في الُىم الشابْ مً ٘براًش ِام 

 .وؤظ٢ىه ٘عُح حىاجه

 :املصادر واملزاحع

 ٛم5089باٜت مً ؤصهاس سولت الّلىم,١لُت سولت الّلىم الّشبُت بٙاسو 

  ت للمش٠ض ؤلاظالمي الهىذي ؤبى ٌبي  م8975املجلت الخز١اٍس

  الحُت ؼِىذ مى٣لىس ت الفادسة مً ال٣لُت ؤلـا  م4899املجلت الخز١اٍس

  ت ًِ اإلاىلىي ؤبي  م5089الفالح )لٕت ملُالم( املجلت الخز١الٍش

  ًًشان مخي الذ الؽّش الّشبي في ٠حرالا:مبذؤه وجىىسه,د. ٍو

 م 5003الٙاسوقي,ِشبيذ,١ال٣ُىث

 معجم اإلاٙشداث, ؤبى الفالح مىلىي, م٢خبت ؤمان ١ال٣ُىث 

  معجم اإلاجهل, ؤبى الفالح مىلىي وألاظخار وي دمحم, م٢خبت ؤمان

 85-م,ه١5085ال٣ُىث,

 ٣ااإلا ذةحؽاهذٍس  م8996 -5-5لُاإلاُت: حٍش

  :ذةمادهُاماماإلالُاإلاُت  م8996 -5-5حٍش

 ,ل  م8963مجلت زٝا٘ت الهىذ,ؤبٍش
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ت وؤوىاسه ً ألاحادًث الىبٍى  جذٍو

 74ث. أ. هياف      

خىاء به، والاهخمام  الذًً ؤلاظالميإلاا ١ان الخذًث مً ؤـل  وحب الِا

بمبىه وحٍٙه؛ ٘لزل٤ ٌعش هللا للّلماء الشٝاث الزًً حٍٙىا ٜىاهِىه وؤحاوىا 

له ٠ما ظمّه ؤولهم بلى ؤخشهم، وحببه هللا بلحهم  به؛ ٘خىاٜلىه ١ابشا ًِ ١ابش، وؤـو

ّخه؛ ٘لم ًض٥ هزا الّلم مً ِهذ الشظى٥ ملسو هيلع هللا ىلص  ٔما لخ٢مه حَٙ دًىه وحشاظت ؼَش

ا، مح٢م ألاظاط ٜىي البيُان، ؤؼٗش الّلىم وؤحلها لذي الصخابت والخابّحن،  وٍش

وجابعي الخابّحن خلٙا ًِ ظلٚ، ال ٌؽٗش بُجهم ؤحذ بّذ حَٙ ٠خاب هللا بال بٝذس 

شث  ما ًحَٙ مىه، وال ٌٍّم في الىٙىط بال بحعب ما ظمْ مً ألاحادًث؛ ٘خ٘ى

باث ُ٘ه، ٘ما صا٥ لهم مً لذن سظى  بلى ؤن اهٝىّذ الهمم ؼٕٚ ِلى  ملسو هيلع هللا ىلص٥ هللا الٔش

ٙني ألامىا٥ والّذد  حّلمه، حتى لٝذ ١ان ؤحذهم ًشحل اإلاشاحل رواث الّذد ٍو

شبا في ولب حذًث واحذ ٌعمّه مً  ا ٔو جىب البالد ؼٜش ٝىْ الُٙافي واإلاٙاوص، ٍو ٍو

ه؛ ٘مجهم مً ٣ًىن الباِث له ِلى الشحلت ولب رل٤ الخذًث لزاجه، ومجهم مً  ساٍو

بت ظماِه مً رل٤ الشاوي بُّىه بما لشٝخه في هٙعه، وبما لّلى جٝ ترن بخل٤ الٔش

 .بظىاده؛ ٘اهبّشذ الّضاثم بلى جحفُله

و١ان اِخمادهم ؤوال ِلى الخَٙ والمبي في الٝلىب، ٔحر ملخٙخحن بلى ما 

٢ًخبىهه محاٍ٘ت ِلى هزا الّلم، ٠حٍٙهم ٠خاب هللا، وال مّىلحن ِلى ما ٌعىشوهه 
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٘لما اهدؽش ؤلاظالم واحعّذ ألامفاس، . ت حٍٙهم وظُالن ؤرهاجهمورل٤ لعِش

ذ  ذ الصخابت في ألاٜىاس، و٠ثرث الٙخىحاث، وماث مٍّم الصخابت وجٜٙش وجٜٙش

ّل المبي، و١اد الباول ًلخبغ بالخٞ احخاج الّلماء بلى  ؤحخابهم وؤجباِهم ٜو

ل، ٘ةن الساوش ٌٕٙ ً الخذًث وجُُٝذه بال٢خابت؛ ألجها ألـا ل، والٝلم ًحَٙ؛ جذٍو

ٝذوا الّضم وؤحابىا في هٍم ٜالثذه ؤ٣٘اسهم،  ٘ماسظىا الذ٘اجش وظاًشوا املخابش ِو

ىا في جُُٝذهم لُلهم وجهاسهم، ٘إبشصوا  وؤهٙٝىا في جحفُله ؤِماسهم، واظخٕٜش

ها، و٠ثر خحرها واهخّٙذ ألامم بها  جفاهُٚ ٠ثرث ـى٘ى

خبىن، ٣٘ل اِخمادهم ٘الصخابت حلهم ِشب خلق ؤمُىن ال ًٝشئون وال ٢ً

ِلى مل٣اتهم في الخَٙ، والّشب في الجاهلُت حٍٙىا ؤوعابهم ومىاٜبهم وؤؼّاسهم 

وخىبهم، و٠شحرا ما ١اهذ جْٝ بُجهم اإلاٙاخشة باألوعاب وألاحعاب ٘ال ٌعّٙهم ٔحر 

ْ مً ؼإن  اللعان ًشحرون به ما حٍٙىه مً ؤخباسهم، وؤخباس خفىمهم، مما ً٘ش

للخٙاخش باألحعاب وألاوعاب، والخىابض واإلاشالب باأللٝاب،  ظاِذهم حبهم. ؤِذائهم

مْ ما سسخ ٘حهم مً ِفبُت ٜبلُت ِلى بحادة الخَٙ والمبي ووؽاه في الزا٠شة 

ش ألمت مً ألامم؛ ٣٘اهذ هزه الفذوس الخاٍ٘ت مهذا آلي الز٠ش الخ٢ُم،  لم ًخ٘ى

ُت لخذًث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ٘اهذْ٘ الصخابت بلى جلٝي و١اهذ هزه الٝلىب الىاُِت ؤِو

 .حذًث سظى٥ هللا بجهم ٍُِم وؼٛى ٠بحر ٘حٍٙىا ٠خاب سبهم وظىت هبحهم

مً ًجُذ ال٢خابت بال هٙش ٜلُل؛ ٘ٝذ ١اهذ  ملسو هيلع هللا ىلصلم ٢ًً في ؤحخاب سظى٥ هللا 

ِلى اظخّذادهم في  ملسو هيلع هللا ىلصألامُت ٔالبت ِلحهم، ٣٘ان اِخمادهم في جلٝي الخذًث ِىه 

٠خابت الخذًث في بذء ألامش خٗى اخخالوه بالٝشآن الخَٙ، ٠ما ؤجهم جهىا ًِ 
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م، و١ان الصخابت ًخلٝىن الخذًث ًِ الىبي  ٝت اإلاؽا٘هت، وبما  ملسو هيلع هللا ىلصال٢ٍش بما بىٍش

ٞ العماُ ممً ظمْ مىه  شاجه، وبما بىٍش ٝت اإلاؽاهذة ألّ٘اله وجٍٝش ، ؤو ملسو هيلع هللا ىلصبىٍش

شاجه؛ ألجهم لم ٣ًىهىا حمُّا ًحمشون مجالعه  ن مجهم ، بل ١املسو هيلع هللا ىلصؼاهذ ؤّ٘اله وجٍٝش

ًَ : "وهزا ِمش بً السىاب هنع هللا يضر ًٝى٥ . مً ًخخلٚ لبّن حاحاجه ا َوَحاٌس ِلي ِم
َ
ه
َ
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 75"الَىْحِي َؤ

، ملسو هيلع هللا ىلصجٝذم ؤن الصخابت ٜذ اِخمذوا ِلى الخَٙ في جلٝي ما ًإجحهم به الىبي 

ذ، ول٢ً ما ١ان هزا ظببا وحُذا لٝلت ٠خابت و١اهذ وظاثل ال٢خابت هادسة في را ٟ الٜى

ب لِعذ  ذ ج٣ىن ؤحذ الّىامل في جٟش ٠خابت الخذًث، ول٢جها بال ٍس ألاحادًث ٜو

الّامل الىحُذ، ٘ما مىّذ هذسة هزه ألادواث حخابت الشظى٥ ملسو هيلع هللا ىلص مً ججؽم اإلاؽاٛ 

ىْ ألا  حرها، ولى ؤجهم ؤسادوا وس١ىب الفّاب في ٠خابت الٝشآن ١له في اللساٗ ٜو دًم ٔو

ىه مشل الٝشآن لّٙلىا، ول٢ً الصخابت بخىحُه مً هبحهم ومً جلٝاء ؤهٙعهم  جذٍو

حن بلى جلٝي الٝشآن، مؽٕىلحن بجمّه في الفذوس والعىىس، و١ان ٠خاب  ١اهىا مىف٘ش

اتهم، ٠ما ًمل٤ ِلحهم مؽاِشهم، وحذًث سظى٥ هللا حُيئز  هللا ٌعخٕٛش حل ؤٜو

ًحفىه، ٘له في ١ل حادزت ٜى٥، وفي ١ل اظخٙخاء جىلُح، وفي ٠شحر مً ؤ٠ثر مً ؤن 

الىحي الٝشآوي جبُان وجٙعحر، ٘إوى لل٢خبت مجهم الىٜذ إلاخابّت الشظى٥ ِلُه العالم 
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في ٠خابت حمُْ ما ًٝىله ؤو ٌّمله ؤو ًٝش الىاط ِلُه، خاـت وؤن ال٣اجبحن مجهم 

 .ٜلُل

حمُْ ما ظمّه وسآه مً الىبي  ومْ رل٤ ٜام بّن هاالء ال٣اجبحن بخُٝذ

ِلى رل٤ ححن ؤمً الخباط العىت بالٝشآن، ِلى ححن ٠خب ملسو هيلع هللا ىلص، وؤٜشهم سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ذ ١ان مجهم مً هى ٜاست ١اجب ل٢ىه مؽٕى٥ بالٝشآن  ؤ٘شاد آخشون ؤؼُاء ٜلُلت، ٜو

ّمل به وال ًجذ  ملسو هيلع هللا ىلصؼٕال ال ًدُح له ٠خابت الخذًث، ٕ٘ذا ٌعمّه مً الشظى٥  َو

، ٠ما ١ان مجهم مً هى ؤمي ًحَٙ مً الٝشآن والخذًث ما جِعش له الخاحت لخُُٝذه

 .في ـذسه، وهى ما ١ان ِلُه ؤ٠ثر الصخابت في بذء ؤلاظالم ومىلْ ٘جشه

واهفٗش الصخابت بلى الٝشآن حمّا له في الفذوس والعىىس، واؼخٕالهم به 

السالذًً ًِ ١ل و ئ ظىاه ١ان حضءا مً الخىحُه الىبىي الخ٢ُم لهاالء الخالمزة 

مً ألامُحن وال٣اجبحن، وهى جىحُه مخذسج مْ الخُاة وألاحُاء مخىىس مْ ألاحذار التي 

ذ ١ان هزا الخىحُه حعب حا٥ الىاط في راٟ  حّاٜبذ ِلى املجخمْ ؤلاظالمي، ٜو

ًِ ٠خابت ألاحادًث ؤو٥ الّهذ، مخا٘ت الخباط ؤٜىاله  ملسو هيلع هللا ىلص٘ىهى الشظى٥ . الضمان

. ظُما برا ٠خب هزا ١له في حخُٙت واحذة مْ الٝشآنوؼشوحه وظحرجه بالٝشآن، وال 

ذ ؤؼاس بلى رل٤ السىابي في مّالم العجن ٘ٝا٥ ٌؽبه ؤن ٣ًىن الىهي مخٝذما، : "ٜو

ً ؤلاباحت  " وآخش ألامٍش

ا٥  ال ج٢خبىا ِني، ومً ٠خب ِني ٔحر الٝشآن ٘لُمحه، وحذزىا ِني : " ملسو هيلع هللا ىلصٜو

 76"الىاسوال حشج، ومً ٠زب ِلي مخّمذا ٘لُدبىؤ مّٝذه مً 
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بزل٤ برها ِاما ححن هض٥ ؤ٠ثر الىحي وحٍٙه ال٢شحرون، وؤمً  ملسو هيلع هللا ىلصزم ؤرن 

ؤخشحه ")ُٜذوا الّلم بال٢خاب: " اخخالوه بعىاه، ٘ٝا٥ ِلُه الفالة والعالم

خ"السىُب البٕذادي في  ًِ ؤوغ بً مال٤ هنع هللا يضر، وؤوسده دمحم هاـش الذًً " الخاٍس

 (1911: تألالباوي في ظلعلت ألاحادًث الصخُح

، ملسو هيلع هللا ىلصمً اإلاا٠ذ ؤن بّن الصخابت ٠خبىا واثٙت مً ألاحادًث في حُاجه 

 ملسو هيلع هللا ىلصومجهم مً ٠خبها بةرن خاؿ مً الىبي 

 وحخبه ال٢شام ملسو هيلع هللا ىلص٠خابت الخذًث في ِفش سظى٥ هللا 

ومً ؤؼهش الصخٚ اإلا٢خىبت في الّفش الىبىي حخُٙت الصخابي الجلُل 

ذ ملسو هيلع هللا ىلصخب ٘حها حذًث مً سظى٥ هللا ِبذ هللا بً ِمشو بً الّاؿ هنع هللا يضر التي ٠ ، ٜو

اؼخملذ ِلى ِذة ؤحادًث، ومحخىاها محًٙى في معىذ ؤحمذ بً حىبل، وهزه 

خُت جشبذ ٠خابت الخذًث  الصخُٙت معخحٞ ؤن هفٙها بإجها مً ؤـذٛ وزُٝت جاٍس

ِلى ِهذ الشظى٥ ـلىاث هللا وظالمه ِلُه، وهزه الىزُٝت ١اهذ هدُجت محخىمت 

ذ سوي ؤبى داود في ظيىه لّبذ  ملسو هيلع هللا ىلصلٙخىي الىبي  هللا بً ِمشو وبسؼاده الخ٢ُم له؛ ٜو

ا٥َ 
َ
ْمٍشو ؤهه ٜ َِ  ًِ ِ ْب

 
ْبِذ اّلل َِ  ًْ َِ : ِ

 
ًْ َسُظى٥ِ اّلل ُه ِم ُّ ْظَم

َ
ْيٍء ؤ

َ
ل  و 

ُ
ُخُب ١

ْ
٠
َ
ْىُذ ؤ

ُ
ِسٍُذ  ملسو هيلع هللا ىلص٠

ُ
ؤ

ىا
ُ
ال
َ
ٌؾ َوٜ َشَْ

ُ
َجَهْخِني ٜ

َ
ُه، ٘

َ
ٍ ْٙ ُه َوَسُظى : ِح ُّ ْعَم

َ
ْيٍء ح

َ
ل  و 

ُ
ُخُب ١

ْ
٢
َ
ج
َ
ِ ؤ

 
ُم ِفي  ملسو هيلع هللا ىلص٥ُ اّلل

 
ل
َ
َخ٣ ًَ ٌش 

َ
َبؽ

 ِ
 

ِل٤َ ِلَشُظى٥ِ اّلل
َ
ْشُث ر

َ
٠
َ
ز
َ
٢َِخاِب، ٘

ْ
ًِ ال

َِ ُذ 
ْ
ْمَع٢

َ
إ
َ
َمِب، َوالّشَِلا، ٘

َ
ٕ
ْ
 ملسو هيلع هللا ىلصال

َ
ْوَمإ

َ
إ
َ
٘ ،

ا٥َ 
َ
ٝ
َ
ُِه، ٘ ِ٘ ى 

َ
ِه ِبل ِّ ُب

ـْ ُ
ٞ  : »ِبإ  َح

 
ُشُج ِمْىُه ِبال

ْ
خ ًَ ِذِه َما  َُ ي ِب ِ  

ْٙ ِزي هَ
 
َىال

َ
ُخْب ٘

ْ
 77«ا٠
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شة  ملسو هيلع هللا ىلصل ِلى ٠خابت ِبذ هللا بً ِمشو ألحادًث الىبي ومً الذلُ ٜى٥ ؤبي هٍش

ِبّيِ : "الصخابي الجلُل
ْحَخاِب الى 

َ
ًْ ؤ ًْ  ملسو هيلع هللا ىلصَما ِم اَن ِم

َ
 َما ١

 
ي، ِبال ْىُه ِمّنِ

َِ ا 
ً
َر َحِذًش

َ
ث
ْ
٠
َ
َحٌذ ؤ

َ
ؤ

ُخُب 
ْ
٠
َ
 ؤ
َ
ُخُب َوال

ْ
٢ ًَ اَن 

َ
ُه ١ ِةه 

َ
ْمٍشو، ٘ َِ  ًِ ِ ْب

 
ْبِذ اّلل الّلم، باب ٠خابت  البخاسي، ٠خاب". ) َِ

م  (449: الّلم، الٜش

ذ ؤجُح للخابْ الجلُل مجاهذ بً حبر  ؤن ًشي حخُٙت ِبذ هللا بً ( هـ499)ٜو

ّض  ه ِلى هزه الصخُٙت ، ال ٌعمح أِل ِمشو، و١ان ِبذ هللا بً ِمشو، لؽذة حـش

ت مجاهذ لها لم ج٢ً بال ِشلا؛ ٘ةهه ٜا٥ ؤجِذ ِبذ هللا : "الىاط ِلُه بدىاولها، وسٍئ

: ٜا٥! ما ٠ىذ جمىّني ؼِئا: بً ِمشو؛ ٘خىاولذ حخُٙت جحذ مٙشؼه ٘مىّني، ٜلذ

، لِغ بُني وبِىه ؤحذ، ملسو هيلع هللا ىلصهزه الصخُٙت الفادٜت، ٘حها ما ظمّذ مً سظى٥ هللا 

والىهي ؤسك ! برا ظلمذ هزه و٠خاب هللا والىهي ٘ال ؤبالي ِالم ١اهذ ِلُه الذهُا

 78(ؤظذ الٕابت البً ألازحر". )١ان ًضسِها

ؤو في ِهذ حخابخه، ما ملسو هيلع هللا ىلصمً ألامشلت لىحىد ٠خابت الخذًث في ِهذ الىبي و 

سواه البخاسي ومعلم في حخُحهما ًِ ؤمحر اإلاامىحن ِلي بً ؤبي والب هنع هللا يضر ؤهه خىب 

 : "الىاط ٘ٝا٥
َ
ت
َ
ِخُٙ  ٠َِخاَب هللِا َوَهِزِه الص 

 
ُه ِبال

ُ
َشئ ْٝ ًئا هَ ِْ

َ
ا ؼ

َ
ْىَذه ِِ  

ن 
َ
َم ؤ َِ ًْ َص   -َم

َ
ا٥َ ٜ

ِه : الشاوي  ِٙ
ُْ َشاِب َظ ِٜ  ِفي 

ٌ
ت
َ
ٝ
 
ل َّ  ُم

ٌ
ت
َ
ًَ  -َوَحِخُٙ اُء ِم َُ

ْ
ؼ

َ
ِبِل، َوؤ ِ

ْ
ْظَىاُن ؤلا

َ
حَها ؤ ِ٘ َب، 

َ
ز
َ
ْذ ٠

َ
ٝ
َ
٘

ِبي   ا٥َ الى 
َ
حَها ٜ ِ٘ ِجَشاَحاِث، َو

ْ
حَها : "ملسو هيلع هللا ىلصال ِ٘  

َ
ْحَذر

َ
ًْ ؤ َم

َ
ْىٍس، ٘

َ
ى ز

َ
ْحٍر ِبل َِ  َحَشٌم َما َبْحَن 

ُ
ِذًَىت

َ ْ
اإلا

ْو آوَ 
َ
ا ، ؤ

ً
َبُل هللُا ِمْىُه َحَذز ْٝ ًَ  

َ
حَن، ال ِّ ْحَم

َ
اِط ؤ ِت َوالى 

َ
ِث٢

َ
ال
َ ْ
 هللِا َواإلا

ُ
َىت ّْ

َ
ِه ل ُْ لَ َّ

َ
ا، ٘

ً
ي ُمْحِذز

َعى  ًِ اد  اُهْم، َوَم
َ
ْده

َ
ْعَعى ِبَها ؤ ٌَ  ،

ٌ
ْعِلِمحَن َواِحَذة

ُ ْ
 اإلا

ُ
ت ، َوِرم 

ً
ْذال َِ  

َ
ا، َوال

ً
ْش٘ ـَ اَمِت  َُ ِٝ

ْ
ْىَم ال ًَ
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ِو 
َ
ِبُِه، ؤ

َ
ْحِر ؤ

َ
ى ٔ

َ
 ِبل

َ
حَن، ال ِّ ْحَم

َ
اِط ؤ ِت َوالى 

َ
ِث٢

َ
ال
َ ْ
 هللِا َواإلا

ُ
َىت ّْ

َ
ِه ل ُْ لَ َّ

َ
ْحِر َمَىاِلُِه، ٘

َ
ى ٔ

َ
َخَمى ِبل

ْ
اه

 
ً

ْذال َِ  
َ

ا، َوال
ً
ْش٘ ـَ اَمِت  َُ ِٝ

ْ
ْىَم ال ًَ َبُل هللُا ِمْىُه  ْٝ  ( 4979: ، ومعلم444: البخاسي " )ًَ

ذ حاءث سواًاث ًِ الصخابت ُ٘ه ٠شاهتهم ل٢خابت ألاحادًث،  ول٢ً ٜو

 :وحهها الّلماء ٠ما ًلي

بهما : بن ٠شاهت مً ٠شه ال٢خابت مً الفذس ألاو٥ : "ٜا٥ السىُب البٕذادي 

 "هي لئال ًماهي ب٢خاب هللا حّالى ٔحره، ؤو ٌؽخٕل ًِ الٝشآن بعىاه

: ًٝى٥ الؽُخ ؤبى ب٢ش بً ِٝا٥ الفٝلي في ٘ىاثذه ِلى ما سواه ابً بؽ٣ىا٥ 

ى٥ هللا ـاس هللا ِلُه وظلم في مصخٚ ٠ما بهما لم ًجمْ الصخابت ظجن سظ"

حمّىا الٝشآن؛ ألن العجن اهدؽشث وخٙي محٙىٌها مً مذخىلها، ٘ى١ل ؤهلها في 

هٝلها بلى حٍٙهم، ولم ًى١لىا مً الٝشآن بلى مشل رل٤، وؤلٙاً العجن ٔحر محشوظت 

ادة والىٝفان ٠ما حشؿ هللا ٠خابه ببذٌْ الىٍم الزي ؤبجض السلٞ ًِ  مً الٍض

جُان بمشله؛ ٣٘اهىا في الزي حمّىه مً الٝشآن مجخمّحن، وفي حشوٗ العجن وهٝل ؤلا

ً ما اخخلٙىا ُ٘ه، ولى ومّىا في لبي  هٍم ال٢الم هفا مخخلٙحن، ٘لم ًصر جذٍو

العجن ٠ما اٜخذوا ِلى لبي الٝشآن إلاا ٜفىا في حمّها، ول٢جهم خا٘ىا بن دوهىا ما 

ىن ُ٘ه ؤن ًجّل الّمذة في ال ٝى٥ ِلى اإلاذّون، ٢ُ٘زبىا ما خشج ًِ ال ًدىاِص

ٞ الىلب لؤلمت ٘اِخىىا بجمّها ِلى ٜذس  الذًىان ٘خبىل ظجن ٠شحرة، ٘ىظّىا وٍش

ِىاًت ١ل واحذ في هٙعه، ٘فاسث العجن ِىذهم ممبىواث، ٘مجها ما ؤـِب في 

الّلل،  الىٝل حُٝٝت ألالٙاً املخٙىوت ًِ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهي العجن العاإلات مً

ومجها ما حَٙ مّىاها وو  ي لٍٙها، ومجها ما اخخلٙذ الشواًاث في هٝل ؤلٙاٌها، 
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واخخلٚ ؤًما سواتها في الشٝت والّذالت، وهي جل٤ العجن التي جذخلها الّلل ٘اِخبر 

ت بها ِلى ؤـى٥ حخُحت وؤس١ان وزُٝت ال ًخلق  حخُحها مً ظُٝمها ؤهل اإلاّ٘ش

 (19ؼشوه ألاثمت السمعت ؿ" ) ١اثذمجها وًّ وّان وال ًىهجها ٠ُذ 

ذ اخخلٚ العلٚ مً الصخابت والخابّحن في ال٢خابت، ٢٘شهها واثٙت مجهم  ٜو

ال ج٢خبىا ِني ؼِئا بال الٝشآن، ومً ٠خب ِني ؼِئا : "لخذًث ؤبي ظُّذ السذسي ٜا٥

 (.9991: معلم" )ٔحر الٝشآن ٘لُمحه

والخابّحن اخخالٗ ٠شحر ١ان بحن العلٚ مً الصخابت :"ٜا٥ الٝاض ي ُِاك

في ٠خابت الّلم، ٢٘شهها ٠شحرون مجهم، وؤحاصها ؤ٠ثرهم، زم ؤحمْ اإلاعلمىن ِلى 

ٌُّبىن ِلُىا ؤن ه٢خب الّلم : حىاصها وصا٥ السالٗ، ومً ملُح ٜىلهم في رل٤

ذ ٜا٥ هللا ِّض وحّل  ي: }وهذّوهه ٜو  َسّبِ
ِمل  ًَ ي ِفي ٠َِخاٍب ال  ْىَذ َسّبِ ِِ ُمَها 

ْ
ل ِِ ا٥َ 

َ
ى ٜ َ  

ْ
ي ًَ  { َوال 

وحاء في ؤلاباحت والىهي حذًشان؛ ٘حذًث الىهي وهى ما سواه معلم ًِ ؤبي 

. مخٙٞ ِلُه" ا٠خبىا ألبي ؼاه: "، وحذًث ؤلاباحت"ال ج٢خبىا ِني الخذًث: "ظُّذ

 :وجمامه

ا٥َ 
َ
ْىُه، ٜ َِ  ُ

 
َي اّلل  َسض ِ

َ
َشة ى َسُظىِلِه : ًِ ؤبي ُهَشٍْ

َ
ل َِ  ُ

 
َخَح اّلل

َ
ا ٘

 َ
  ملسو هيلع هللا ىلصإلا

 
اَم ِفي َم٢

َ
ٜ 

َ
ت

ا٥َ 
َ
م  ٜ

ُ
ِه، ز ُْ لَ َِ َنى 

ْ
ز
َ
َ َوؤ

 
َحِمَذ اّلل

َ
اِط ٘ ْحَها : »الى 

َ
ل َِ  

َ
ي

 
َُل، َوَظل ِٙ  ال

َ
ت
 
ًْ َم٢ َِ َ َحَبَغ 

 
ِبن  اّلل

ًْ َجَهاسٍ   ِم
ً
ت َِ ْذ ِلي َظا

 
ِحل

ُ
َها ؤ ْبِلي، َوِبج 

َ
اَن ٜ

َ
َحٍذ ١

َ
ِحل  أِل

َ
 ج
َ
َها ال ِةج 

َ
ِمِىحَن، ٘

ْ
ا
ُ
ُه َواإلا

َ
 َسُظىل

َ
َها ال ، َوِبج 

ِؽٍذ،
ْ
ي
ُ
 إلِا

 
ُتَها ِبال

َ
ى ِٜ ِحل  َظا

َ
 ج
َ
َها، َوال

ُ
ْى٠

َ
ى ؼ

َ
َخل

ْ
خ ًُ  

َ
ُذَها، َوال ُْ ـَ ُش   ٙ َى ًُ  

َ
ال

َ
ِذي، ٘ ّْ َحٍذ َب

َ
ِحل  أِل

َ
 ج

َُذ  ِٝ
ًُ ْن 

َ
ا ؤ َذي َوِبم  ْٙ ًُ ْن 

َ
ا ؤ ، ِبم  ًِ

َشٍْ
َ
ٍ ْحِر الى 

َ
ُهَى ِبخ

َ
ِخٌُل ٘

َ
ُه ٜ

َ
ِخَل ل

ُ
ٜ ًْ ا٥َ ال«َوَم

َ
ٝ
َ
اُط ، ٘ ب  َّ : 

 
ِبال

 ِ
 

ا٥َ َسُظى٥ُ اّلل
َ
ٝ
َ
ىِجَىا، ٘ ُُ ا َوُب

َ
ُبىِسه ُٝ ُه ِل

ُ
ل َّ ْج

َ
ا ه ِةه 

َ
ِخَش، ٘

ْ
ِخَش : »ملسو هيلع هللا ىلصؤلِار

ْ
 ؤلِار

 
ُبى « ِبال

َ
اَم ؤ

َ
ٝ
َ
٘
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اٍه 
َ
ًِ  -ؼ َم

َُ ْهِل ال
َ
ًْ ؤ ا٥َ  -َسُحٌل ِم

َ
ٝ
َ
٘ : ِ

 
ا٥َ َسُظى٥ُ اّلل

َ
ٝ
َ
٘ ، ِ

 
ا َسُظى٥َ اّلل ًَ ُخُبىا ِلي 

ْ
: ملسو هيلع هللا ىلصا٠

ُخُبىا»
ْ
اهٍ  ا٠

َ
ِبي ؼ

َ
ْوَصاِعيِّ «أِل

َ ْ
ُذ ِلؤل

ْ
ل
ُ
ُه : ، ٜا٥ ؤحذ سواة الخذًث الىلُذ بً معلم  ٜ

ُ
ْىل

َ
َما ٜ

ا٥َ 
َ
؟ ٜ ِ

 
ا َسُظى٥َ اّلل ًَ ُخُبىا ِلي 

ْ
ِ : ا٠

 
ًْ َسُظى٥ِ اّلل َها ِم َّ ِتي َظِم

 
 ال

َ
َبت

ْ
ى

ُ
: البخاسي )ملسو هيلع هللا ىلصَهِزِه الس

 (4911: ، معلم1191

ذ اخخلٚ في الجمْ بحن ألاحادًث الذال ت  وبحن ٜو ت ِلى ٠خابت العىت الىبٍى

خاٗ اج٣اله ِلى  حذًث ؤبي ظُّذ العابٞ، ُ٘ٝل هى في حٞ مً ًىزٞ بحٍٙه ٍو

حمل ألاحادًث الىاسدة باإلباحت ِلى مً ال ًىزٞ بحٍٙه  ال٢خابت برا ٠خب، ٍو

، وحذًث حخُٙت ِلي هنع هللا يضر، وحذًث ٠خاب ِمشو بً حضم "ا٠خبىا ألبي ؼاه"٠حذًث 

الٙشاثن والعجن والذًاث، وحذًث ٠خاب الفذٜت وهفاب الض١اة الزي الزي ُ٘ه 

شة ؤن ابً ِمشو  ً، وحذًث ؤبي هٍش بّث به ؤبى ب٢ش هنع هللا يضر ؤوعا ححن وحهه بلى البحٍش

 .ابً الّاؿ ١ان ٢ًخب وال ؤ٠خب

ُل بن حذًث الىهي ميعى، بهزه ألاحادًث، و١ان الىهي ححن خُٚ  ٜو

ُلاخخالوه بالٝشآن ٘لما ؤمً  بهما ههى ًِ ٠خابت الخذًث : رل٤ ؤرن في ال٢خابت، ٜو

مْ الٝشآن في حخُٙت واحذة لئال ًخخلي ِ٘ؽدبه ِلى الٝاست؛ ألجهم ١اهىا ٌعمّىن 

ُل ل آلاًت ٘شبما ٠خبىه مّها ٘جهىا ًِ رل٤ لسٗى الاؼدباه، ٜو الىهي خاؿ : جإٍو

ذ هضو٥ الٝشآن خؽُت الخباظه، وؤلارن في ٔحره  .بٜى

ذ ٜا٥ ؤبى زم بهه صا٥ رل٤ السالٗ، وؤحمْ اإلاعلمىن : "ِمشو ابً الفالح ٜو

فش آلاخشة ىه في ال٢خب لذسط في ألِا ٖ رل٤ وبباحخه، ولىال جذٍو  "ِلى حعَى

 جذويً الصىت في عصز التابعين وجابعيهم
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وبرا اهخٝلىا بلى ِفش الخابّحن هجذ مجهم مً ٠شه ال٢خابت وهجذ مجهم 

ً، هي التي حملذ وألاظباب التي حملذ ا. ال٣اجبحن لصخابت ِلى ال٢شاهت ِلى الخذٍو

الخابّحن ِلحها، ٘ةرا بىلذ ؤظباب هزه ال٢شاهت ٜا٥ الجمُْ ٜىال واحذا، وؤخزوا به 

 .وؤحمّىا ِلُه، وهى حىاص ٠خابت الّلم، بل وبًشاس جُُٝذه الدصجُْ ِلُه

ض، ححن ؤمش سظمُا  هىا حاء دوس السلُٙت الىسُ الخٝي ِمش بً ِبذ الٍّض

ً الخذًث، بهما اظدىذ بلى آساء الّلماء، ولّله لم ًٝذم ِلى رل٤ بال با لؽشوُ في جذٍو

بّذ ؤن اظدؽاسهم ؤو اومإن بلى جإًُذ ٠ثرتهم، وبن ١اهذ ألاخباس اإلاخما٘شة جىحي 

ه الىازٝحن  بخٙشده في هزه ال٢ٙشة؛ إلاا له في الٝلىب مً مجزلت وال ظُما بحن مّاـٍش

ه خطر مً حم. بخٝىاه ووِس لت ألاخباس اإلاشوٍت في هزا الؽإن ؤن خٗى ِمش ِبذ ٍو

ً ض مً دسوط الّلم ورهاب ؤهله هى الزي حمله ِلى ألامش بالخذٍو  .الٍّض

ؤن آزاس الىبي  -ِلمني هللا وبًاٟ  -اِلم :" ًٝى٥ الخاَ٘ ابً حجش في مٝذمخه

 :، لم ج٢ً في ِفش ؤحخابه و٠باس جبّهم مذّوهت في الجىامْ وال مشجبت ألمٍشًملسو هيلع هللا ىلص

ؤجهم ١اهىا في ابخذاء الخا٥ ٜذ جهىا ًِ رل٤، ٠ما زبذ في حخُح : ؤحذهما

 .معلم؛ خؽُت ؤن ًخخلي بّن رل٤ بالٝشآن الٍُّم

ىن ال٢خابت: وزاهحهما  ".لعّت حٍٙهم، وألن ؤ٠ثرهم ١اهىا ال ٌّ٘ش

ا٥ سحمه هللا ، ( هـ 419جىفي )٘إو٥ مً حمْ رل٤ الشبُْ بً ـبُح : ""ٜو

حرهما، و١اهىا ًفىٙىن ١ل باب ِلى حذة، بلى ؤن ( هـ411)وظُّذ بً ؤبي ِشوبت  ٔو

 .ٜام ٠باس ؤهل الىبٝت الشالشت؛ ٘ذوهىا ألاح٣ام
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وجىدى ُ٘ه الٝىي مً حذًث ؤهل الدجاص، " اإلاىوإ"٘فىٚ ؤلامام مال٤ 

خاوي الخابّحن، ومً بّذهم  ىٚ ؤبى ( . هـ 478جىفي )ومضحه بإٜىا٥ الصخابت ٘و ـو

ح بم٢ت دمحم ِبذ اإلال٤ بً ِبذ  ض بً حٍش ُل 419جىفي ببٕذاد )الٍّض  ( 414: ٜو

ىٚ ؤبى ِمشو ِبذ الشحمً بً ِمشو ألاوصاعي بالؽام  ، وؤبى ( هـ411)ـو

ت  ، وحماد بً ظلمت بً دًىاس ( هـ 414جىفي )ِبذ هللا ظُٙان بً ظُّذ الشىسي بال٣٘ى

ش ( هـ419اإلاخىفى )، ومّمش بً ساؼذ بالُمً ( هـ471هىفي )ؤبى ظلمت بالبفشة  ، وحٍش

بذ هللا بً اإلاباٟس بخشاظان ( هـ499جىفي )بً ِبذ الخمُذ بالشي  ( هـ494اإلاخىفى )، ِو

. 

زم جالهم ٠شحر مً ؤهل ِفشهم في اليسج ِلى مىىالهم بلى ؤن سؤي بّن 

خاـت، ورل٤ ِلى سؤط اإلااثخحن؛ ٘فىٚ ِبُذ  ملسو هيلع هللا ىلصألاثمت مجهم ؤن ًٙشد حذًث الني 

ىٚ معذد بً معشهذ ( هـ149جىفي )عىذا هللا بً مىس ى الّب  ي ال٣ىفي م ، ـو

ىٚ ؤظذ بً مىس ى ألامىي معىذا  ىٚ وُّم ( هـ141جىفي )البفشي معىذا، ـو ، ـو

ل مفش معىذا  .بً حماد السضاعي هٍض

ىٚ حذًشه  زم اٜخٙى ألاثمت بّذ رل٤ ؤزشهم، ّ٘ٝل بمام مً الخٙاً بال ـو

شمان ه ِو حرهم مً  ِلى اإلاعاهُذ؛ ؤحمذ بً حىبل وبسخاٛ بً ساهٍى بً ؤبي ؼِبت ٔو

 .ومجهم مً ـىٚ ِلى ألابىاب واإلاعاهُذ مّا، ١إبي ب٢ش بً ؤبي ؼِبت. الىبالء

وإلاا سؤي البخاسي هزه الخفاهُٚ وسواها وحذها حامّت للصخُح والخعً، 

ىي همخه  وال٢شحر مجها ٌؽمله الخمُّٚ؛ ٘حٟش همخه لجمْ الخذًث الصخُح، ٜو

ه حُث ٜا٥ إلاً ِىذه والبخاسي لزل٤ ما ظمّه مً ؤظخاره ؤلامام  بسخاٛ بً ساهٍى
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٘ىْٜ : ، ٜا٥ البخاسي "ملسو هيلع هللا ىلصلى حمّخم ٠خابا مخخفشا لصخُح ظىت سظى٥ هللا : "٘حهم

 79".رل٤ في ٜلبي وؤخزث في حمْ الجامْ الصخُح

ا٥ العُىوي وهاالء اإلاز١ىسون في ؤو٥ مً حمْ ١لهم مً ؤزىاء اإلااثت : "ٜو

 "الشاهُت

ً الخذًث  ْ ِلى سؤط اإلااثت في خال٘ت ِمش بً ِبذ وؤما ابخذاء جذٍو ٘ةهه ٜو

ض بإمشه؛ ٘ٙي حخُح البخاسي  ض ؤبي ؤبي ب٢ش بً حضم: "الٍّض : و٠خب ِمش بً ِبذ الٍّض

٘ا٠خبه؛ ٘ةوي خٙذ دسوط الّلم ورهاب  ملسو هيلع هللا ىلصاهٍش ما ١ان مً حذًث سظى٥ هللا "

خ ؤـبهان بلَٙ" الّلماء ٍض بلى ٠خب ِمش بً ِبذ الّض : "، وؤخشحه ؤبى وُّم في جاٍس

 ".٘إحمّىه ملسو هيلع هللا ىلصاهٍشوا حذًث سظى٥ هللا : آلا٘اٛ

ً الخذًث الىبىي، زم ؤ٘اد : "ٜا٥ في ٘خح الباسي   ٌعخٙاد مً هزا ابخذاء جذٍو

ض ابً ؼهاب الضهشي   ."ؤن ؤو٥ مً دوهه بإمش ِمش بً ِبذ الٍّض

ٞ ًحيى بً ظُّذ، ًِ ِبذ هللا بً " رم ال٢الم"وؤخشج الهشوي في  مً وٍش

٢ًً الصخابت وال الخابّىن ٢ًخبىن ألاحادًث، بهما ١اهىا ًادوجها لم :"دًىاس ٜا٥

إخزوجها حٍٙا، بال ٠خاب الفذٜاث  "لٍٙا، ٍو

ا٥ مال٤ في اإلاىوإ سواًت دمحم بً الخعً ؤخبرها ًخي بً ظُّذ ؤن ِمش بً : "ٜو

ض ٠خب بلى ألامفاس بلى ؤبي ب٢ش بً ِمشو بً حضم به ِلٝه البخاسي في . ِبذ الٍّض

 .حخُحه

                                                           
79

 348أدّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ دجش أثٛ اٌفعً اٌؼغمالٟٔ، فزخ اٌجبسٞ ششح صذ١خ اٌجخبسٞ، داس اٌّؼشفخ، ث١شٚد، 
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١ان ِمش بً ِبذ : "ي ِبذ الشصاٛ ًِ ابً وهب، ظمّذ مال٣ا ًٝى٥ وسو 

٢خب بلى اإلاذًىت ٌعإلهم ِما  ض ٢ًخب بلى ألامفاس ٌّلمهم العجن والٙٝه، ٍو الٍّض

٢خب  ٢خب بلى ؤبي ب٢ش بً حضم ؤن ًجمْ العجن، ٍو م  ى، وؤن ٌّملىا بما ِىذهم، ٍو

ذ ٠خب ابً حضم ٠ ض ٜو ... خبا ٜبل ؤن ًبّث بها بلُىا بها بلُه، ٘خىفي ِمش بً ِبذ الٍّض

 " 

ض، ٠خب بلى ِامله ِلى اإلاذًىت ؤبي ب٢ش بً  وفي سواًت ؤن ِمش بً ِبذ الٍّض

اهٍش ما ١ان مً حذًث سظى٥ هللا ؤو ظىت مالُت، ؤو حذًث ِمشة : "..حضم ًإمشه

ذ لم بلحها في بّن الشواًاث اظم الٝاظم بً دمحم بً ؤبي ب٢ش الفذًٞ "٘ا٠خبه ، ٜو

مشة بيذ ِبذ الشحمً والٝاظم بً دمحم مً جالمُز ِاجؽت؛ ٣٘اها ؤِلم .( هـ497) ِو

، ولٝذ ٜام ؤبى ب٢ش بً حضم بما ِهذ بلُه ِمش، ملسو هيلع هللا ىلصالىاط بإحادًثها ًِ سظى٥ هللا 

ول٢ً هزا السلُٙت الٍُّم لخٞ بشبه ٜبل ؤن ًىلّه ِلى هخاث  ظُّه، ِلى ؤن ِمش 

 .مفاس بمشل ما ٠خب بلى ابً حضم١ان ٜذ ٠خب بلى ؤهل آلا٘اٛ وبلى ِماله في ألا 

و١ان ؤو٥ مً اظخجاب له في حُاجه وحٝٞ له ٔاًخه ِالم الدجاص والؽام دمحم 

بً معلم بً ؼهاب الضهشي اإلاذوي الزي دون له في رل٤ ٠خابا، ٕ٘ذا ِمش ًبّث بلى 

ذ ٜا٥ الضهشي  ني: "١ل ؤسك د٘ترا مً د٘اجشه،ٜو  "لم ًذون هزا الّلم ؤحذ ٜبل جذٍو

 ًٍ العىتخالـت جذو 

ًبذؤ هزا الذوس مً ؤواثل الٝشن الشاوي بلى آخش الٝشن الشالث، و١ان هزا 

جها، ومّنى  الذوس ِفشا مجُذا للعىت، ٘ٝذ جيبه سواتها بلى وحىب جفيُٙها وجذٍو

جفيُٙها لم ألاحادًث التي مً هُى واحذ في اإلاىلُى بّمها بلى بّن ١إحادًث 
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ىٙذ ال٢خب بهزا الىـٚ في حمُْ . الفالة وؤحادًث الفُام وما ؼا١ل رل٤ ـو

اث مخٝاسبت حتى لم ٌّٗش مً له ٘مُلت العبٞ بلى رل٤  .ألامفاس ؤلاظالمُت في ؤٜو

 :ووعخىُْ ؤن هحذد هزا الذوس بشالزت ؤوىاس

 :الىىس ألاو٥ 

٣٘ان مً مذووي الىىس ألاو٥ مً هزا الذوس ؤلامام مال٤ بً ؤوغ باإلاذًىت، 

ض بً حش  بذ اإلال٤ بً ِبذ الٍّض ٝتهم في ِو ٍ  بم٢ت بلى آخش مً جٝذمىا وجٝذمذ وٍش

ً ؤًما  .الخذٍو

 :الىىس الشاوي

ًِ ٔحره، ورل٤  ملسو هيلع هللا ىلصسؤث وبٝت زاهُت بّذ هاالء ؤن ًٙشد حذًث سظى٥ هللا 

 .ِلى سؤط اإلااثخحن؛ ٘إلٙىا ما ٌّٗش باإلاعاهُذ

ها حّل حذًث ١ل حخابي ِلى حذة  واإلاعاهُذ مً ال٢خب التي مىلِى

ؤو لُّٙا، وان اخخلٙذ ؤهىاِه، ٘خاسة جشجب ُ٘ه ؤظماء حخُحا ١ان ؤو حعىا 

الصخابت ِلى حشوٗ الدجاء، ٠ما ّ٘له ٔحر واحذ، وهزا ؤظهل جىاوال، وجاسة جشجب 

في  ملسو هيلع هللا ىلصِلى ؤظماء الٝباثل؛ ُ٘ٝذم بىى هاؼم زم ألاٜشب ٘األٜشب بلى سظى٥ هللا 

ن بالجىت، زم اليعب، وجاسة جشجب ِلى العابٝت في ؤلاظالم؛ ُ٘ٝذم الّؽشة اإلابؽشو 

ؤهل بذس، زم ؤهل الخذًبُت، زم مً ؤظلم وهاحش بحن الخذًبُت والٙخح، زم مً ؤظلم 

خخخم باليعاء  .ًىم الٙخح، زم ؤـأش الصخابت ظىا، ٍو

 :الىىس الشالث
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حاء بّذ هزه الىبٝت، وبٝت ؤخشي سؤث ما ؤمامها مً هزه الثروة الٍُّمت، 

ه الىبٝت ؤلامامان الجلُالن ؼُخا العىت ٘ٙخح ؤمامها باب الاخخُاس، وفي ولُّت هز

هـ، ومعلم بً الدجاج 111ؤبى ِبذ هللا دمحم بً بظماُِل البخاسي الجّٙي اإلاخىقي 

هـ؛ ـىٙا حخُحهما بّذ ؤن دٜٝا في الشواًت والاخخُاس، 114الىِعابىسي اإلاخىفي ظىت 

 .٣٘ان بلحهما اإلاىخهى في رل٤

( ٘اسط الخلبت)وحزا حزوهما ؤبى داود ظلُمان بً ألاؼّث السجعخاوي 

هـ، وؤبى 178هـ، وؤبى ِِ  ى دمحم بً ِِ  ى العامي الترمزي اإلاخىفى ظىت  171اإلاخىفى 

ذ 999ِبذ الشحمً ؤحمذ بً ؼُّب اليعاجي اإلاخىفى ظىت ، وؤبى ِبذ هللا دمحم بً ًٍض

 .هـ979الٝضوٍني اإلاّشوٗ بابً ماحه جىفي 

ذ حاصث ِىذ و٠ خبهم هي اإلاّشو٘ت في لعان ؤهل الخذًث بال٢خب العخت، ٜو

خباس؛ إلاا لهم في سواتها  خىا هزا دسحت ٍُِمت مً الِا اإلاعلمحن مً الٝشن الشالث بلى ٜو

 .مً الشٝت الٍّمى

لِغ هاالء هم الزًً ؤلٙىا في العىت ٘ٝي، بل وحذ بجاهبهم ٠شحرون 

 .ؼهشة لم ًىلها ٔحرهم ظىاهم، بال ؤن هاالء هم الزًً هالىا

ولم جذون العىت الصخُحت وحذها مشجبت ِلى ألابىاب بال في ؤجباُ ؤجباُ 

اسث ِلما معخٝال له سحا٥  لى سؤظهم ؤحخاب الصخاح العخت، ـو الخابّحن، ِو

ٜفشوا ِلُه بحثهم، وال ًخٙى ِلى ِاٜل ؤن هزا الّفش ألحّل ِفىس ؤهل الخذًث 

لم العىت، وؤظّذها بخذمت الخإ ً، ُ٘ٙه ٌهش حهابزة املخذزحن، ِو لُٚ والخذٍو

ُه ٌهشث  مذة املخٝٝحن، ٘و ٝالء اإلاذٜٝحن ِو و٠باس اإلاالٙحن وحزاٛ الىاٜذًً ِو
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ذ ؼمىظها، حتى ١ادث ال حٕادس مً حخُح  ؤهىاس ٠خب العىت العخت، وؤؼٜش

الخذًث وحعىه بال الىزس الِعحر، ومً رل٤ اِخمذ ِلحها اإلاعخيبىىن، واِخمذ بها 

ى٥ ِلحها اإلاىالّىن وسحْ بلحها اإلافىٙىن، وبهزا ؤخز ِلماء الٙٝه اإلاىاٌ شون، ِو

 .ؤحمّىن 
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 املىفىفينالشعزاء املزئياث عىذ 

 دمحم شعيذ م ن

ز هىمحروط وبؽاس بً بشد وؤبي مى ل٢ُٙٚ البفش ٜذم ساسخ في الؽّش١ان 

ش ٠ُٙ ِلى البحث ًِ الىٝاد واِخ٢ٚالّالء اإلاّشي، هاالء الزًً حشمىا ُتجفٍى

ٝذث بحذي ؤبشص حىاظهم  ز الىالدة ؤو بّذها بٝلُل باللٕت ِاإلاا مىوّمت البفش، ٘و

و٠ُٚ ًم٢ً ؤن ًخلٞ . ى مشوس السخاب؟ولالىٙىلت ألا لم ًبفشوه ؤو مشث به في 

ت و الفىس  ًجمْ ٘حها بحن الىاْٜ والسُا٥؟  مًبالؽّش ِاإلاا  ؤن الشٝا٘ت اللٍٕى

اٗ  ذ مذاس٠هم بإـو اجْ لل٢ُٙٚ، ٘هي ج٘ش ت حعهم ٠شحرا في هٝل الٜى والؽٍّش

حهم إلاا ًحُي بهم في ِالم مادي ح  ي، ألاؼُاء و وحضثُاث  ً ِو حعاِذ في ج٣ٍى

، جىمى  اِخماد ال٢ُٙٚ ِلى حىاظه ألاخشي  وبعبب العمْ واللمغ والؽم والزٛو

. جل٤ الخىاط بلى معخىي ٠بحر، بر جفبح ماهلت للخّىٍن ًِ حاظت البفش لذًه

ت التي  حن الًٝىم ِلى مجشد اظخّاسة ؤو هٝل آلي للفىس الؽٍّش ٔحر ؤن ؼّش اإلا٢ٙ٘ى

 م٢ًُٙٚ ؤن ًخجاوصها، ُ٘بذُ الؽاِش ال حاو٥ ها الؽّشاء ٘حعب، وبهما ًولاجذ

 .خُاله ـىسا مبخ٢شة جٝىم ِلى الدصسُق ؤو الخجعُم

 حاشت الصمع:

لخٝاه جشدداث اإلاىحاث بمً حذي الخىاط السمغ و جخم٢ً ألارن هى ب

لهىاء وبدسا٠هاِبر ا تىخٝلالفىجُت اإلا
العمْ لِغ مهما لل٢ُٙٚ ٘حعب، ول٢ىه .80
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ً ًخّلم ؤلاوعان  مًرو ؤهمُت بالٕت للىاط حمُّا،  خال٥ الاظخماُ بلى آلاخٍش

ضداد بإلاامه ًِ ٠شحر  ألاؼُاء، بال ؤن ٘ٝذان البفش ًجّل حاظت العمْ  مًاإلابفش ٍو

، و  خٝادؤ٠ثر ؤهمُت باليعبت للم٢ٙٗى بإن حاظت العمْ  البحث الّلمي لم ًذِم الِا

الصسق لذي اإلا٢ٙٗى جٙٛى حاظت العمْ لذي اإلابفش، ٘الٙٛش بحن الازىحن هى ؤن 

اإلا٢ٙٗى ٌّخمذ ٠شحراِلى حاظت العمْ  ُ٘خىىس مهاساث الاهدباه العمعي بؽ٣ل 

ظخخذاماجه ِلى ٘هم ما ًٝىله آلاخشون بّ٘ا٥، ٘اإلدساٟ العمعي لل٢ُٙٚ ال جٝخفش 

ول٢ىه ًخّلٞ مباؼشة بالٝذسة ِلى الخىٝل والخحٟش في البِئت، بر بن اإلا٢ٙٗى ٌّخمذ 

 م٣ان بلى آخش. مًعمُّت في اإلاش ي والخىٝل بلى دسحت ٠بحرة ِلى اإلاشحراث ال

 :حاشت اللمض

الجلذ هىاإلاعاو٥ ِجها هي ٜذسة اوشاٗ الاوعان اإلاهم و حذي الخىاط هى ب

ؤن حاظت اللمغ .ِلى جمُحز العماث الساـت باألؼُاء والخّٗش ِلى خفاثفها

وحاظت اللمغ هي . ١81ل هاحُت مًا مىجشجبي اسجباوا وزُٝا بالجلذ الزي ٌٕلٚ ؤحعا

البت ألاؼُاء  التي هخّٗش بها ِلى ألاؼُاء ِىذ مالمعتها، وهخّٗش ِلى ؼ٣ل ـو

خال٥ إلاعىا  مًبىظاوت هزه الخاظت، ووؽّش بالذٗء والبرودة وألالم والمٕي 

ٌّمل ِلى الخمُحز بحن اللمعاث السُٙٙت والمٕي الشُٝل وملمغ الاؼُاء .لؤلؼُاء

مشل وٗش ا. الىاِمت والسؽىت للعان ٜمت ؤلاحعاط باللمغ، بِىما ًمشل ٌهش ٍو

ابْ ووٗش ألاهٚ  ال٢ٚ ؤلّٚ ؤحضاء الجعم اظخجابت للمغ، وحّذ ؤوشاٗ ألـا

 .ألاحضاء بالٕت الخعاظُت مً
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وال٢ُٙٚ ٌعخٕل هزا الخىاط اظخٕالال باِخباسه الىظُلت الىحُذ لٙهم ؼ٣ل 

خال٥ الُٝام  مًّلى اإلاّلىماث ال٣اُ٘ت، ورل٤ حفلألاؼُاء وحجمها ومجها ً

خال٥  مًباليؽاواث املسخلٙت التي حؽمل ِلى اظخخذام حاظتي اللمغ والعمْ، ٘

٘ال٢ُٙٚ ٌّخمذ 82"ء وؼ٣لها وملمعها وحشاستها.اللمغ ًخّلم اإلا٢ٙٗى حجم ألاؼُا

ِلى حاظت اللمغ ا٠ثر مما ٌّخمذ ِلُه ٔحرهم ًٝى٥ هُلً ٠ُلش"جْٝ ألاؼُاء 

ش ًِ الخال٥  ٣ىن بذجمها الخُٝٝت. والخفٍى املخعىظت بفىسة ١املت في ِٝلي، ٍو

الىاٜت التي ؤبز٥ لدعلٝها، وججلب ؤلاحعاط ِىذ الّشوٛ في اإلااء  مًجدؽ٣ل 

ىسة الصجشة ج٣ىن واإلاىحاث الفٕحرة اإلاخحش٠ت في حعمي  خؽىت  مًـىسة اإلااء، ـو

 83وؼ٣ل ِفىجها.الجلذووٕامتها 

 :حاشت الشم

ت ومْ مشوس الهىاء داخل الاهٚ  هي ٜذسة ألاهٚ ِلى جمُحز الشواثح اإلاخىِى

ًشحر معخٝبالث الؽم مما ًحذر جٙاِل ٠ُمُاجي مّحن ًفل للذمآ الزي بذوسه 

بلا٘ت بلى . الشواثح الىُبت والسبِشتًحلل الشاثحت وبّذ رل٤ ًمحز الاوعان بحن 

هّٙاجه ووٌاثٙه بن ال٢ُٙٚ ٌّخمذ ِلى هزا الخىاط للخمُحز بحن ألاؼُاء 

ًترسخ في . وألاشساؿ و١ل و يء ؤو ٘شد ًخخلٚ ًِ ٔحره بالؽم بما بحعً ؤو بٝبُح

خز٠شها حُىما ًحخاج بلحها جلّب حاظت . مخ ال٢ُٙٚ ساثحت ألاؼُاء ًِ بٜترابها ٍو
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مهما في حُاة ال٢ُٙٚ، ٘الؽم ١العمْ، ًم٢ً ال٢ُٙٚ مً بدساٟ  الؽم دوسا

ت جٙاـُل البِئت مً بُّذ ؤو دون احخ٣اٟ مباؼش  84.اإلاالحٍاث ومّ٘ش

 :حاشت التذوق 

وحاظت الخزٛو . حز الىّم والزٛو للمىاد املسخلٙتوهي ٜذسة اللعان ِلى جمُ

ـلت  لها. وألاؼُاء ِىذ ال٢ُٙٚ مً ؤداة ؤلادساٟ التي حعاِذه ِلى جمُحز ألاوّمت

٘ةن حاظت . لي حذ بُّذبجها في مٍّم ألاحُان مشجبىت بها وزُٝت بحاظت الؽم بل ؤ

الخزٛو لها ؤزش ّ٘ا٥ في جضوٍذ الٙشد بمّلىماث ًِ بّن اإلاىاد ووبُّتها ظىاء 

ؽتٟر في رل٤ ال٢ُٙٚ و اإلابفش إلاعاِذجه في الخمُحز بحن  اإلاإ١ىالث ؤو اإلاؽشوباث َو

ُتها ِىذما جدؽابه في ؤلىاجها وؤؼ٣الها ؤو ساثحتهاجل٤ اإلاىاد و ج  85 .حذًذ وبُّتها و هِى

ت في ؼّش الّمُان جبن  ْ مؽ٣لت، وهى ٠ُٚالفىسة البفٍش مى مفىسا  ٘ش ٣ًىن ألِا

ا شه؟ هزا ظاا٥ اظخجاب ِىه  ؟بفٍش ، بل مارا ٌّني ؤن ٌٕلب الخغ الٙني بخفٍى

ت في  ١املت بةحابت اإلابفشون ِلى مش الّفىس، ل٢ىه لم ًجذ ِلى ؤن الفىسة البفٍش

مممىن رل٤ الدعائ٥ اإلابذجي، مما هى في  مًؼّش الّمُان جىشح ما هى ؤبّذ 

ذسجه ِلى الخخُل والخّبحر  .ـمُم جش٠ُبت الزهً ؤلاوعاوي ٜو

لذ  دون مجابهت الّمٞ  هىاٛ اإلاعخىي العىخي، لمغؤلاحاباث جٌو

ش الّمُان الالخُٝٝي للمعإلت ا ؤن  ٜفشثألن جل٤ ؤلاحاباث  ،بفشي لتي ًشحرها جفٍى

ت حعُت ٘ٝي مًجىٍش بلى اإلاىلُى  مى واإلابفشصاٍو لخ٤ٙ مٕالُٞ  ، جىاصن بحن ألِا
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مى والىاْٜ اإلابفش، ٘خهزا اللٕض بُٝاط اليعبت ما بحن ج ش ألِا الّمُان  ىبْ ِلىفٍى

ت، ؤو بالعجض، والؽّىس بالىٝق في ٠ال الخالخحن، و١إهما الًٙ  بالىهم، ؤو بالعٜش

ذ املخعىظاث، وبِادة جمشُلها للخغ مشة ؤخشي، و  مًلِغ بإ٠ثر   مًظُاٛ في ـس

مى ؤِمى، واإلابفش مبفش، وال ظبُل لئلبذاُ   زم ًٙعش اإلااء بّذ الجهذ باإلااء، ٘اأِل

، وما جل٤ ؤلابذاِاث برن ظىي  الٙني بال بالّحن، ؤو ألارن، والؽم، واللمغ، والزٛو

ن وجحذي خُاالث وهمُت، ؤو اٜخباظاث  ُٙت، ًذْ٘ الّمُان بلحها حب الخٍّى ـو

ً  .باإلاشثُاث ألالىان والخش٠ت والمىء وما بلى رل٤ مً ِىاـش الخغ هىا ٝفذٍو .اإلابفٍش

 ألالىان وألاشيال عىذ الشعزاء العميان

ت وبترحمت الذمآ مًاللىن احعاط جخم  والمىء  ،خال٥ سؤًت الّحن البؽٍش

بن ؤؼّت المىء باإلاّنى : "86(Isaac Newton" )هُىجً"ًٝى٥ . ؤظاط بهخاج ألالىان

ذسة ِلى جحٍشن . الذُٜٞ لِعذ ملىهت ال ًىحذ في ألاؼّت ظىي واٜت محذدة ٜو

 . 87"الؽّىس بهزا اللىن ؤو راٟ

خم اإلاٝذسة ِلى ؤلادساٟ الخ  ي للىن  مًِلم اللىن ٌعمى ؤحُاها لىهُاث ٍو

ت الل ت، وؤـل ألالىان في اإلاىاد، وهٍٍش اء اللىن في بالّحن البؽٍش ىن في الًٙ وؤًما ٘حًز

رل٤ ألن ١ل  ،ن الٝذسةِلى حُٕحر هٙعُت ؤلاوعان٘للى . مٕىاوِ  يو الىُٚ ال٢هش 

مل٤ دالالث خاـت مًلىن  ٞ . ألالىان مشجبي بمٙهىماث مُّىت ٍو ً وٍش ِو
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ت لئلوعان ٘مشال ألابُن " اخخباساث ألالىان" ًم٢ً بُان الخاالث الّاوُٙت وال٢ٍٙش

سئٍت ألالىان جحخاج إللاءه مُّىت حُث . ألاظىد ًمشل الخضن وه٢زا الّٙت وًمشل 

 .جش٠ض ١ل ِحن ِلى هُى المىء م٣ىهت ـىسة للجعم ِلى ؼب٢ُت الّحن

ٝى٥  ٠ُٚ ًم٢ً ألحذ ًتردد العاا٥ حى٥ اظخّما٥ ال٢ُٙٚ ألالىان ٍو

ٚ ألالىان لصسق ولذ وهى ؤِمى؟ ٘هى لم ًمشباأللىان في حُاجه، ٢ُ٘ٚ له ؤن  ـو

ٚ ألالىان لهًخف ٝت لـى  جخُلها؟ مًبحُث ًخم٢ً  ىسها في رهىه؟ هل هىاٟ وٍش

هي ٔحر مىحىدةفي الخُٝٝت، ألاؼُاء جٍهش في ألادواث ألالىان التي  ن حمُْب

اللىن ألاخمش للىباجاث ؤو ألاحمش للىسود ؤو ألابُن للٙاهُال لِعذ لذحها ؤلىان؟ 

ت لها، الزساث ٔحر ملىهه؟ وألاحعام التي جخ٣ىن  ها ؤًما ٔحر مجلِعذ خاـُت حىهٍش

ملىهت؟  ٣ًىن ألاحعام لِغ ملىها، برن، ٠ُٚ جل٤  مًملىهت، والمىء الزي ًى٢ّغ 

املخ هى الزي ًمٙي ـٙت  ؤن.بهه املخ، ٘هى اإلاعاو٥ ًِ بلٙاء اللىن ِلى ألاؼُاء

للىن ما هى  خٙعحرالّٗش بن ١ان ٌؤن  حذِلى ألاوىا٥ اإلاىحُت، ٠ُٚ ًم٢ً أل اللىن 

وسدة حمشاء، ١ل واحذ برا هٍش ازىحن بلى هٙغ جٙعحر شسق آخش لىٙغ اللىن؟ 

ٝت مخخلٙت  آلاخش، ول٢ً ٜذ ًٙعش مخ "حمشاء"ًٝى٥ ؤن الىسدة  هممج اللىن بىٍش

ًشاه  الشاويشاه، ول٢ً ًد ؤن االلىن ألاحمش ٠ما اِخألاو٥ شي ً ، ٜذألاخشي  ما ًِجما

 .ز ـٕشه ؤن ٌعمُه باللىن ألاحمش، ه٢زا ألامىس مىؤخمشا، ول٢ىه اِخاد باالجٙاٛ 

ٚ، ٠ما في  ٣ا الؽمالُت لِؽحر بلى الخٜى ٌعخخذم اللىن ألاحمش ٔالبا في ؤمٍش

ٚ، ؤو السىش، وفي لىء ؤلاهزاس ذ ًشمض بلى الخب، ٠ما وفي هٙغ . بؼاساث الخٜى الٜى

 . هى الخا٥ في ُِذ الخب
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خُا ١ةؼاسة للىٝاء  ت ألابُن، والزي ٌّخبر جاٍس الخىُى الشٝافي مىحىد في سمٍض

ت، ؤو اإلاىث ٣ا. والّزٍس اٗ وفي ؤمٍش وفي ٘تراث مُّىت في . الؽمالُت ٌّخبر لىن سداء ال٘ض

خ، ١ان لىن ًشجذي في الجىاصاث في ؤحضاء  َؽحربلى المىء، و . والفحن الُابان مًالخاٍس

والخبجُل، والىٝاء، والفذٛ، والشلج، والعالم، والبراءة، والىٍا٘ت، 

 ها مجواللىن ألاظىد ًبذ٥ ًِ مّان مخخلٙت .والبعاوت

الُٕاب،الشحُل،الٍلماث،العماء لُال،والخذازت، والعلىت، والخُّٝذ، 

 .والشظمُت، وألاهاٜت، والثروة، والٕمىك، والؽش

ة، والاوسجام، ن ألاصسٛ البحاس، والشحا٥، والعالم، والىحذًخمشل اللى 

والشٝت، واملخاٍ٘ت، واإلاُاه، والجلُذ، والىالء، والجذاسة، والىٍا٘ت، والهذوء، والشٝت،

فل الؽخاء، والا٠خئاب، والبرد، واإلاشالُت، والهىاء حر رل٤ والخ٢ىىلىحُا، ٘و  .ٔو

والخجذد الىبُّت خمشاء ألاخمش لىن الىماء والىبُّت الىٍُٙت والعالم 

ّىي جإزحر مهذثا ِىذ الىٍش .و٠زل٤ مشل بؼاساث اإلاشوس وهى لىن حهذت الُّىحن َو

ذ الجهمت .بلُه، بعبب اسجباوه بخمشة الىبُّت ٠ما ؤهه لىن الشبُْ، وهى ٜو

عخخذم في ؼّاساث الؽش١اث لُذ٥ ِلى الخجذد والىاٜت لّالمتها . والخجذًذ َو

ت ؽحر ؤًما بلى. الخجاٍس الز١اء الىاظْ، والىبُّت، والشبُْ، والسفىبت، والؽباب،  َو

 .والبِئت، والثروة، واإلاا٥، وحعً الخَ، واليؽاه

٘األلىان لذي الّشب لِعذ محذدة في دالالتها، بل هجذ ٘حها اخخالوا 

مى، بهه ِىذثز ال ٌعخخذمها  واظّا، ٢ُ٘ٚ ِىذما ٌعخخذمها الؽاِش ألِا

ُت إلاا ًذوس في خلذه٠مذلىالث واُّٜت، وبهما  ٍخىصُ و  .ٌعخخذمها ٠مّادالث مىلِى
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ت؛ ًدبحن ٘حها  ت داخل وحذة البىاء لفىس الّمُان البفٍش مالمح هٍام الفىسة البفٍش

العىاد الزي ًمُل بلُه  مًؤن ال٢مه ًمُلىن حمُّا بلى البُاك في ـىسهم ؤ٠ثر 

وجحخل الّىاـش ِبر بالعىاد ًِ الجما٥،  مًمٍّم ألالشاء، و٠زا ٘ال٢مه ؤ٠ثر 

مّاحمهم الٙىُت ٔالبا، ٠ما ججىح ٠شا٘ت جفىٍشهم البفشي  مًالخعُت وعبت ؤ٠بر 

 .بلى الخفذس ِلى هٍشائهم

ً بال ؤن ٘اِلُخه ِىذ ألالشاء ٜذ ال  بن الؽّشاء ال٢مه مٕشمىن بالخلٍى

رل٤ ؤجهم ٜذ خبروا  ،ال٢مه وبن ا٘ترك ؤهه لذحهم ؤٜىي  حعاوي ٘اِلُخه ِىذ

حن بلى لىن .عذ في ؤهٙعهم العجضؤلابفاس، وجج ذ ٌّمذ بّمالؽّشاء اإلا٢ٙ٘ى  مًٜو

ٚ الّالم الساسجي، ؤو ًلجإ بلى حّاوس الخىاط ِ٘عخّحن بةحذاها ِلى  اإلاٝاسبت في ـو

ٚ اإلاشثُاث ٠ما ًخفىسها  :٠ٝى٥ بؽاس بً بشد. ـو

 ك صهخه الخمشاء والفٙشاء    وحذًث ١إهه ٜىْ الشو 

 (ِللُني ًاِبذ ؤهذ الؽٙاء)

ا٥ بؽاس  :ٜو

 .ظً بن الخعً ؤحمش  ٘ةن دخلذ جٝىعي بالر 

 :ٝى٥ ؤبي الّالء اإلاّشي ً

 وبن ١ان ؤظىد الىُلعان سب لُل ١إهه الفبح في الخعً   

ٙت الخحران  ٜذ س٠مىا ُ٘ه بلى اللهى حتى    ٚ الىجم ٜو  ٜو

 وؼباب الٍلماء في الّىٙىان  ٣٘إوي ما ٜلذ والبذس وٙل   
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 88مً حمانه  ِلحها ٜالثذ   الض        مًلُلتي هزه ِشوط 

 :ًٝى٥ ِبذ هللا البردووي

ه ؤحالم زاس  و الىجم محمّش الؽّا 
ّ
 ُ ١إه

حاسهى حىحن حاس    و ١إّن ُِيُه حؽّهي 
89 

 : ًٝىب ؤًما

ُم ؟  ٘هل جلذ الىىَس ؤحالُمىا   البِر
َ
 ٠ما جلذ الضهشة

ىا 
ُ
ىبذ ال٢شَم ودًاه

ُ
 90و ًخمّش في ٠شِمىا اإلاىظُم ؟   و هل ج

 الضىء والظلمت

ٌّذ الٍالم والمُاء ؤظاط دوسة الخُاة والىبُّت، ٘ةرا ١ان البُاك 

والعىاد هما ؤظاط اللّبت اللىهُت ٘زل٤ ألجهما ًجعذان الىىس والٍالم، وحش٠تهما 

 مًالض في الىبُّت اإلاخمشلت في حّاٜب اللُل والجهاس، ٘اللُل والجهاس ٌؽ٢الن بذوسهما 

ّت الُىم الزي ِلى ؤظاظه ًخم  حعاب ألاظبُى ٘الؽهش باِخباسؤجهما ًٝدعمان ٜس

وهزا الخّاٜب ًم٢ً حعمُخه بالذوسة ال٣ىهُت ٘حمىس اللُل ٌّني ُٔاب  .٘الّام

لى مجالجهاس، وحمىس الجهاس ٌّني ُٔاب اللُل، وه٢زا ٘ةن ٠ال  هما ٌّذ هُٝما لآلخش ِو

ا ٘هما هُٝمان في الخمىس والُٕاب، في اللىن، في هزا ألاظاط جٝىم الّالٜت بُجهم

الؽ٣ل والهُئت، في الجىهش واإلااهُت، وبالخالي في الذاللت العُمُاثُت، ٘ٝذ ج٣ىن ل٣ل 

لىاصم  مًؤن الٍلمت والمىء ١اها و  .هما هالخه الساـت به في اإلاُشىلىحُا ؤلاوعاهُتمج
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 24، صفذخ 3اٌصفذ،ٔىش ا١ٌّٙبْ فٟ ٔىذ اٌؼ١ّبْ، اٌجضء . 
89

 "صشاع األشجبح"د٠ٛأؼجذاٌٍٙبٌجشدٟٚٔ،ِٓ لص١ذح .  
90

 "ٔذٓ ٚاٌذبوّْٛ"د٠ٛأؼجذاٌٍٙبٌجشدٟٚٔ، ِٓ لص١ذح . 
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مى ٠ما ًا٠ذ البردووي في ٜ ألن للىٙغ ِاإلاها اإلاٍض  : "ىلهالىبُُّت الىٙعُت لذي ألِا

هزا ال ؤسي ٌالما وال لُاء، وبهما ؤجفىس جحذ جإزحر  مًالٍالم والمُاء، و  مً

 91" الخاالث هزا المىء وهزا الٍالم

س٠ب "ًىٍم ٜفُذة في جمجُذ ؤلاظالم، ُ٘جّل ِىىاجها " ِبذهللا ؼىان"٘الؽاِش 

٢ثر ٘حها " الىىس   :ًٝى٥  .والٍالماث التي حؽحر بلى الىىس ال٣لم مًٍو

 ول٢م ؼ٣ا ؼاٟ به مخبرما   داس الضمان بإهله ٘خبعما

 ًِ هىس ـبح والىحىد ج٣لما   حتى اهجلذ ٌلمائه في ظاِت

 ٜذ حاء للجشح اإلاٝذط بلعما  له للزة رل٤ الفبح الزي

ذ   مى ٜو هىاٟ ـىس جتردد ألجها جٝلُذ ٜذًم و لها مّنى خاؿ ِىذ الؽاِش ألِا

 ً ىا ِلى اإلابفٍش ِلى  مشب بّن ؤمشلته في مٝذاس اِخمادهم ِلى الخىاؿ،جٜٙى

ش الٍالم والمىء ت، ؤهماه جفٍى ومً  .لذاللتهما اإلاهمت في ـىس الّمُان البفٍش

 :ًٝى٥ بؽاس، ؤهماه جفىٍش الٍالم

ٝى٥    ٠ما اوؽٝذ الذجى ًِ لُاء  مال٣ي جيؽٞ ًِ وحهه الخشب :ٍو

ٝى٥ الخىُلي  :ٍو

 ٠ما اهجاب ًِ لىء الجهاس لباب  ظل الذًً والذهُا هل ابخدجا به

 :ًٝى٥ البردووي

 حىلي ؤماهُمعدبذ  و١إهإؼباحالذجى  

إحاظیعُىجً   92ؼشھاوجخٙیھاوجبذي  جىٍى
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 .89، ص 3998ّجٍذ اٌخبِظ ٚاٌؼششْٚ، اٌى٠ٛذ ج١ًّ دّذاٚٞ، اٌغ١ّ١ٛغ١مب ٚاٌؼٕٛٔخ، ِجٍخ ػبٌُ اٌفىش، اٌ.د. 
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 الصىر الطبيعيت

، وما ٣ًىهه  ًٝى٥  ٚ البٛر ٙي ـو  :ـىسة مْ ٌالم اللُل مًاإلاٍّش

  وؼباب الٍلماء في الّىٙىان  ٣٘إوي ما ٜلذ والبذس وٙل  

   حمان مًِلحها ٜالثذ   الضه  مًلُلتي هزه ِشوط  

ء الؽّشاء في اـىىاُ ألاهماه الساـت به، ؤوالالبردوهُٙهى ؤ٠ثر والؽاِش ِبذ هللا 

، ٠ما جخّذد ؤهماه ؤخشي لذًه ًِ الٍالم٘ةلى حاهب ؤهماوه اإلاؽتر٠ت مْ صمالثه 

 جخمشل في ـىس الٍالم الزي ٌؽبهه باألؼالء ؤو بالجشث، والفىس جخىالى في ؤبُاجه

 :ًٝى٥ ، مخذاخلت بحُث ًحعً ِشلها ٠ما حاءث

  اًاىوجىل الىحؽت السشظا ١إحٙان اإلا  حُث تهىي ٜىْ الٍلما ١إؼالء الطخاًا

 ىن ألاظىد الٕافي ١إِشاك البٕاًاوالع٣   الذجى ًيعاب في الفمذ ١إوُاٗ السىاًا

خان همىُخان ت مجمِى ِؽبهىن ولفي ألا :ؤما المىء ٘ٙي ـىسهم البفٍش

 :ًٝى٥ اإلاّشي مخحذزا ًِ ؤلابل.ٌؽبهىن الفباح بالعُٚوفي الشاوي  باإلااءالفباح 

  ٘ما ـذٜذ وال ٠زب الُّان  جخُلذ الفباح مّحن ماء

   ه ؤظُٝت ؼىانمىوجمؤل   ٣٘اد الٙجش حؽشبه اإلاىاًا

 :ًٝى٥ الخىُلي في ـىسة ؼبحهت بهزه

  جيعل ِىه جاسة وجلخئم  والفبح في الٍلماء ظٝي في ٘حم

   وظا٥ بالىجىم ظُلت الّشم  ٘شي جل٤ الذًاجي ٘حعمحتى 
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 118،ص"ٚدذٞ ٕ٘ب"د٠ٛاْ اٌجشدٟٚٔ اٌّجٍذ األٚي، ِٓ لص١ذح. 
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ٝى٥     اًا مزسبىِلحهم ـباح باإلا   ١إن لُاء الٙجش ظُٚ ٌعله  :ٍو

 

 اإلاشاحْ واإلافادس

 ج١ًّ دّذاٚٞ، اٌغ١ّ١ٛغ١مب ٚاٌؼٕٛٔخ، ِجٍخ ػبٌُ اٌفىش، اٌّجٍذ اٌخبِظ ٚاٌؼششْٚ، اٌى٠ٛذ .د

3998، 

 3جزء . الصفد،نكث الهمٌان فً نكت العمٌان، ال، 

 عباس العبيذي ،العالمة التجارية: ،دالالتها الىظيفية والتعبيرية، المنهل 

 د نادر أحمد جرادات، حاسةالتذوقعندالكفٌف، األكادمٌون للنشر والتوزٌع . 

  األردن،  –. منى الحدٌدي،  مقدمة فً اإلعاقة البصرٌة، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان

 م1444

  379الخطٌب، أ. د. منً صبحً الحدٌدي، المدخل إلى التربة الخاصة،صد. جمال دمحم ،

 هـ3014 -1449مطبعة دار الفكر، الطبعة األولى 

  ،هٌلن كٌلر ، أجنحة األرواح. 

 ،د٠ٛاْ اٌجشدٟٚٔ اٌّجٍذ األٚي 

 .د.للمس عنذ اإلنسان، حاسة اعلي فؤاد مخيمر 

 https://www.hearingtec.com4اٌغّغ-دبعخ 
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 الى ظىاحل حخاح العخت اواُل

 93ن.هىر بأ

 94 عبذ الزشيذ. دجحت إشزاف : 

 

 :الىتب الصحاح الصتت

هم٢ً ان هشي ًحخىي في رل٤ ظخت " ألامهاث العخت "برا ٢٘شها ًِ ٠خب 

ت ومجها  معلم،ظجن ؤبي داود، ظجن حخُح البخاسي،حخُح "٠خب ألاحادًث الىبٍى

ؤهمُت ٠بحرة ِىذ ِلماء اهل العىت  اوله". الترمزي، ظجن اليعاجي،ظجن ابً ماحه

م مً هزه  نازىا. والجماِت، اجهم ٌّخبرون ؤهم اإلافادس الذًيُت بّذ الٝشآن ال٢ٍش

بل ًىلٞ " اظم العجن"ألاخشي جحمل  ت، والاسبّ"اظم الصخُح"ال٢خب العخت جحمل 

ول٢ً بىٍش ِلماء اهل العىت والجماِت، هزه " بالصخاح"٢خب ِلى ١ل هزه ال

ت، بل وهم ًىلٝىن ِلى ظخت ٠خب  ال٢خب جحخىي ِلى ؤحادًث لُّٙت واإلاىلِى

حر رل٤" ألامهاث العخت ب٠خ” ،“الخذًث العخت "، "الصخاح العخت"حذًث مشل   .ٔو

مً  مً ٜبل هزه ال٢خب ١اهذ ؤسبّت، وعخىُْ ان هشي ٠شحر                 

ان ؤبا ِلي ظُّذ بً ِشمان ابً الع٢ً "اإلاىٝىالث والبُاهاث التي حؽحر الى رل٤ 

ل مفش  احخمْ الُه ٜىم مً ؤحخاب الخذًث، ( هـ 919ث )الخاَ٘ البٕذادي هٍض
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 ثبدش دوزٛساٖ، أعزبر فٟ اٌى١ٍخ اٌؼشث١خ ،وبداٚارٛس رذذ ربثؼخ ٌجبِؼخ وٕٛس 
94

 ، ِششف جبِؼخ وٕبٔٛسو١ٍخ ثشأبْ اٌذى١ِٛخ ، رالش١شٞ :األعزبر اٌّغبػذ  
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ان ال٢خب في الخذًث ٜذ ٠ثرث ِلُىا، ٘لى دلىا الؽُخ ِلى و يء هٝخفش : ٘ٝالى له

٘إخشج ؤسبْ سصم، ٘ىلْ بّمها ِلى بّن، ٘ع٢ذ ِجهم، ودخل الى بِخه، . ِلُه مجها

٠خاب البخاسي ، و٠خاب معلم، و٠خاب ؤبي داود، ٠خاب : هزه ٜىاِذ الاظالم: ٘ٝا٥

اث ابً الع٢ً والامام اليعاجى.95اليعاجي   هىا ؼُ ئ واحذ واضر ، لِغ بحن ٘و

" حخُح البخاسي "ا٠ثر مً خمعحن ِاما ،و١ان ابً الع٢ً ؤو٥ مً حلب ( 999. ث)  

 ".                        حخُح ابً الع٢ً"مً جفاهُٙه ٠خاب . مفش وحذر بهالى 

ال٢خب السمعت، هزه ألاسبّت ومّها "وبّذ رل٤ اؼتهش ِىذ الّلماء                  

وبّذ رل٤ حّٗش بال٢خب العخت في " ٠خاب ابً ماحه"زم ؤلخٞ بها " العجن الترمزي"

زم ( هـ 197ث)96ي دمحم بً واهش اإلاٝذس ي ٜذ حذزذ رل٤ في ًذ. الّالم ؤلاظالمي

الخاَ٘ ِلى بً الخعً بً هبت هللا ؤبى الٝاظم، زٝت الذًً ابً ِعا٠ش 

سحمه هللا ، زم اجبْ هزه السىىاث الخاَ٘ ِبذ الٕني ( هـ 174ث )الذمؽٝي

والٙه ٠خابا آخش " ٠خاب ِمذة ألاح٣ام"وهى ـاحب (.هـ 199)اإلاٝذس ي اإلاخىفى ظىت 

 .                                                                                               ًبحن في رل٤ سحا٥ ابً ماحه ١إحذ العخت" اء الشحا٥ال٢ما٥ في ؤظم"

او٥ مً لم ظجن ابً ماحه الى ال٢خب السمعت ل٣ُىن ظادظها هى ؤبى 

اوي الخاَ٘ اإلاٝذس ي الٙمل دمحم بً واهش بً ِلي بً ؤحمذ بً ؤبي الخعً الؽِب

ؤوشاٗ ال٢خب " حُث ؤدسحه مّها في ٠خابه ( هـ 197ث )اإلاّشوٗ بابً الِٙعشاوي 

زم الخاَ٘ ِلي بً الخعً بً هبت ". ؼشوه ألاثمت العخت: "، و٠زا في ٠خابه"العخت
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 (191-190)وبْ اثٓ اٌغىٓ ِٓ سٚاح اٌذذ٠ش (. 34328)ٚأظش رٙز٠ت اٌىّبي (. 97491)ربس٠خ دِشك 
96

  وبْ فم١ٙب ظب٘شٞ عىٓ ّ٘ذاْ. أدذ االئّخ اٌذفبظ( 0084948)٘ٛ دمحم ثٓ غب٘ش ثٓ ػٍٟ ثٓ ادّذ اٌظب٘شٞ 
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سحمه هللا، في ٠خابه ( هـ 174ث )هللا، ؤبى الٝاظم، زٝت الذًً ابً ِعا٠ش الذمؽٝي 

ت ألاوشاٗالاؼشاٗ ِلى " سحمه هللا ( هـ 199)الخاَ٘ ِبذ الٕني اإلاٝذس ي  مز". مّ٘ش

 97"ال٢ما٥ في ؤظماء الشحا٥"في ٠خاب 

حن                       ، ٜا٥ "ال٢خب السمعت"اؼتهش ِىذ الّلماء والٙٝهاء والّا٘س

وؤما ": "مٝذمت ظجن ؤبي داود"سحمه هللا في ٠خابه ( هـ171ث )ؤبى واهش العلٙي، 

ي داود ٘هى ؤحذ ال٢خب السمعت التي اجٙٞ ؤهل الخل والّٝذ مً الٙٝهاء ٠خاب ؤب

هزه  ااظخّملى  98".وحٙاً الخذًث الىبهاء ِلى ٜبىلها والخ٢م بصخت ؤـىلها

٠زؤل٤ ـىْ ؤبى الّباط ؤحمذ بً . في ٠خبهم و٠المهم "ال٢خب السمعت " ال٣لمت ٌّني 

" ؤوشاٗ ال٢خب السمعت"سحمه هللا، ألاصدي الخاَ٘ ( هـ 114ث)زابذ بً دمحم الىشقي 

 ( .اليعاجي)و ( الترمزي)و ( ؤبىداود)و ( معلم)و( البخاسي )وهي 

ؼشوه ألاثمت " سحمه هللا ٠خابه ( هـ 191ث )وولْ الخاصمي                   

ا٥ الىىوي" امام مخًٝ مبرص: "ِىه  99ٜا٥ العب٣ي".السمعت ؤحذ : " ِىه  100ٜو

، "الىاسخ واإلايعى، في الخذًث"خٝٝحن اإلاىلّحن، له مفىٙاث هاّ٘ت مجها الخٙاً امل

 101"لم ًفىٚ ُ٘ه مشله

حن ،ال ظُما مشل ٠خب ابً الفالح                    ارا بحشىا ٠خب الّلماء الّا٘س

 ن،هم٢ً ان هشي في ٠خبهم الؽهحرة اظخّماال ( هـ171)و٠خب الامام الىىي ( هـ119ث )

                                                           
97

 0")اٌىزت اٌغزخ ِصطٍذب ِٚضا٠ب "٘زا إٌمً ِٓ 
98

 302،301-74303ِطجٛػخ فٟ آخش ِؼبٌُ اٌغٕٓ )اٚد ِمذِخ أثٟ اٌطب٘ش اٌغٍفٟ ػٍٝ عٕٓ أثٟ د(
99

 (ربط اٌذ٠ٓ ػجذ اٌٛ٘بة ثٓ رمٟ اٌذ٠ٓ اٌغجىٟ–غجمبد اٌشبفؼ١خ اٌىجشٜ )
100

 (٘ـ 282-213)اثٛثىش صوش٠ب ِذٟ اٌذ٠ٓ ٠ذٟ ثٓ ششف إٌٛٚٞ 
101

 "رٙذ٠ت األعّبء ٚاٌٍغبد"فٟ 
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٠خب اإلاعاهُذ ٔحر ملخحٝت بال٢خب :"ٜا٥ ابً الفالح سحمه هللا " ال٢خب السمعت"

الصخُحان، وظجن ؤبي داود، وظجن اليعاجي، وحامْ الترمزي، وما : السمعت التي هي 

 102"حشي مجشاها في الاحخجاج بها والش١ىن الى ما ًىسد ٘حها مىلٝا

ا٥ الىىوي سحمه هللا                    ـى٥ السمعت والفىاب ؤهه لم ًٙذ ألا :"ٜو

هٙهم مً هزه  103"الا الِعحر، ؤِني الصخُححن، وظجن ؤبي دود والترمزي،واليعاجى

الّباساث الىاضخت ، ان ال٢خب العخت ١ان مّلىما في ِفش ابً الفالح والىىوي 

ًالحَ ؤن اؼتهاس ال٢خب العخت ١ان مّشو٘ا "سحمهما هللا ،ٜا٥ العُىوي سحمه هللا 

هم٢ً ان هإخزا مً ٠المهم ِذال الى  104"سحمهما هللافي صمً ابً الفالح والىىوي 

ى٥ السمعت: "ٜىلهما   ".ال٢خب السمعت" "ألـا

ىن ادخلى                   ى٥ السمعت ، الّلماء الّا٘س في الىاْٜ باِخباس هزه ألـا

٠ما بِىا مً ٜبل ، ول٢ً بّن " ظجن ابً ماحه"٠خابا واحذا الى رل٤ مّها ،ٌّني 

( هـ 478-89)لالمام داس الدجشة مال٤ بً اوغ سحمه هللا " اإلااوإ"الّلماء اِخبرو 

ول٢ً مٍّم .الى رل٤ " اومعىذ الذاسمي" الذاسمي"لئللا٘ت ، وبّمهم الا٘ى 

حاهب مً حىاهب ؤـى٥ العخت، ؤخحرا مٍّم  الى   " ظجن ابً ماحه"الّلماء الا٘ى 

وضر املخذزىن مً الخٙاً مشل   .الّلماء اِخبروا هزا،زم جمذ الا٘خه الى رل٤

لى حّل معىذ الذاسمي : " ـالح الذًً الّالجى والخاَ٘ ابً حجش الّعٝالوي 

                                                           
102

  17-18ػٍَٛ اٌذذ٠ش ص 
103

 (غبسق 3499)اٌزمش٠ت ٚاٌز١غ١ش ِغ ششدٗ رذس٠ت اٌشاٚٞ 
104

 (غبسق 34341)لبي اٌغ١ٛغٟ فٟ رذس٠ت اٌشاٚٞ 
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، ألن سحاله ؤٜل لّٙا ووحىد ألاحادًث اإلاى٢شة والؽارة ُ٘ه 105ظادظا ١ان ؤولى

وان ١ان ُ٘ه ؤحادًث . 106هادس وله اظاهُذ ِالُت وزالزُاجه ؤ٠ثر مً زالزُاث البخاسي 

ى  وعخىُْ ان هٙهم مً رل٤، ١ان ًىحذ  107" ٘ت ٘هى مْ رل٤ ؤولى مىهمشظلت ومٜى

،حذًش بالز٠شهىا ،ًبحن " ٠خب العخت"بلا٘ت الى  "ابً ماحه"اخخال٘ا ٠شحرا لجّل 

، مجها ظبب واحذ اٜل "الذاسمي"الّلماء الباحشحن ،مارا ؤظباب الىاضخت  ألهمُت 

ت لّٙا والشاوي ألاحادًث اإلاى٢شة والؽارة ُ٘ه هادس، وا ٘ى لشالث احادًث مشظلت ومٜى

٘هى ؤولى مً ابً ماحه والشابّت اظاهُذ ِالُت ، حتى ج٣ىن ألاظاهُذ ا٠ثر مً زالزُاث 

 .                         البخاسي 

مي"و٠زال٤ هم٢ً ان هشي ِلماء ؤخشي ، وهم الزًً اِخبروا  " ظجن الذاٍس

مً ؤزاسه مٕلىاي ،اجبّه  ؤو٥ " ال٢خب العخت "ٌّني مً " ظادظا " معىذ الذاسمي"او

ِلى رل٤ الّالجى، ٘ٝالى ال بذ ان ٣ًىن ظادط ال٢خب العخت ان ٣ًىن معىذ 

مه ان  مً الٚ "الذاسمي "الذاسمي او ظجن الذاسمي، ول٢ً مٕلىاي صاد ِلى رل٤ ،ِ٘ض

في الصخُح ،وؤهه ممً ظبٞ البخاسي الى الخإلُٚ في الصخُح، ٘هى ًٝى٥ ؤًما لِغ 

واهخٝذه ِلى رل٤ الخاَ٘ ابً حجش . ؤلٚ في الصخُح املجشد البخاسي هى ؤو٥ مً

الّعٝالوي، وبّذ رل٤ اهه ًىلب الزي ٌؽ٤٢ في هزه ألامىس، ان ًىلْ هزا ،مىالّت 

البً حجش ، واهه ؤلاٗ مْ رل٤ ، دلل ابً حجش ِلى ان ظجن " ه٢ـذ"في ٠خاب 

 .                                                الذسامي  ًم٢ً ان الخّخبر حخُحت 

                                                           
105

 (غبسق 34190)، رذس٠ت اٌشاٚٞ 04108، 34341)فزخ اٌّغ١ش 
106

  31، اٌشعبٌخ اٌّغزطشفخ ص 034، اٌذطخ ص (34341)فزخ اٌّغ١ش 
107

 (34341)فزخ اٌّغ١ش 
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ت بً ِماس الّبذسي ألاهذل  ي                   ٘ٝذ حشي ؤبى الخعً سصًٍ بً مّاٍو

ذ للصخاح العخت"سحمه هللا في ٠خابه ( هـ 191ث ) ِلى ِذ اإلاىوإ مْ ال٢خب " الخجٍش

( هـ 191ث )ألازحر  وجابّه اإلاباٟس بً دمحم ابً" 108.السمعت ، دون ظجن ابً ماحه

ى٥ "سحمه هللا في ٠خابه  ،ِلى حمْ ؤحادًث هزه ال٢خب "حامْ ألـا

الصخُححن وظجن ؤبي داود والترمزي واليعاجى، وصاد ِلحها ؤحادًث :السمعت

 109."اإلاىوإ

ل٢ً هىا و يء واحذ مهم حذا ، ٌّني اؼتهش في الّالم ألاظالمي                 

ىا اخخالٗ الّلماء في مىلُى مشجبت حخاح العخت ، ه" اإلاىوإ"بذ٥ " ظجن ابً ماحه"

الصخُحان وحامْ الترمزي وظجن : ال٢خب العخت: "ٜا٥ الضس٠ش ي سحمه هللا"ولزل٤ 

ىذ اإلإاسبت "  110.ابي داود واليعاجي وابً ماحه ِىلا ًِ ظجن ابً " مىوإ مال٤"ِو

ا٥ الؽا٘عي  111"ماحه  ٜبل ؤن ًٝٙىا ِلُه حر بّذ ما ِلى ٌهش ألاسك ٠خاب ا" ٜو

ادة ِلى " ٠خاب هللا مً ٠خاب مال٤  ى٥ ظبّت ّ٘ذ مجها ٍص ومجهم مً حّل ألـا

 .                   السمعت ٠ال مً اإلاىوإ وابً ماحت

ى٥ العخت"بّن الّلماء حّل                  ادة ِلى " ألـا ظبّت، ّ٘ذو مجها ٍص

ادة ِلى . "السمعت ى٥ ظبّت ّ٘ذ مجها ٍص السمعت ٠ال مً اإلاىوإ ومجهم مً حّل ألـا

في  112."وابً ماحه ومجهم مً ؤظٝي اإلاىوإ وحّل بذله ظجن الذاسمي، وهللا ؤِلم

او ٔحر رل٤ لم ًىدؽش في ألا٘اٟ " الصخاح الدعّت"او " الصخاح العبّت"الىاْٜ ان 

                                                           
108

 اٌىزت اٌغزخ ِصطٍذب ِٚضا٠ب (1-ص)
109

 (1-ص)اٌىزت اٌغزخ ِصطٍذب ِٚضا٠ب 
110

 (1-ص)اٌّشجغ ٔفظ 
111

 (174-34189)إٌىذ اٌضسوشٟ ػٍٝ اثٓ اٌصالح 
112

 (.31 -ص)اٌشعبٌخ اٌّغزطشفخ 
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، بل الزي ًىٍش ألاحادًث الصخُحت في .الّالم ؤلاظالمي ٠ما اهدؽش الصخاح العخت

مىٙشدا، ًم٢ً ان ًشي في رل٤ ٠شحر مً ألاحادًث " اإلاىوإ" او في" الذاسمي"

ألن ًمّى للذالثل " الصخاح العخت"الصخُحت، ول٢ً مٍّم الّلماء اِخمذوا 

 .                                     والدجر إلاا ًشون اإلاؽا١ل التي ًىحهىن 

                            :                                           مزاًا الىتب الصتت

م مً وحىد الّذًذ مً ٠خب                  لل٢خب العخت مضاًا ٠شحرة، ِلى الٔش

ت  الخذًث، لم ًإحي اؼتهاس ال٢خب العخت دون ٔحرها مً ال٢خب الخذًث اإلاخىِى

حن في  واملسخلٙت، و٠زل٤ ال وعخىُْ ان هشي مشل رل٤ الاهدؽاس بحن الباحشحن والّا٘س

ت الّاإلاُت في ٠خبهم، ألجه ت ؤلالهُت، لِغ هزا ٘ٝي، آ٘اٛ اإلاّ٘ش ا بيُت جحذ اإلاّ٘ش

ىن املجتهذون بزلى   احاو٥ الّلماء حماًت الذًً بةخالؿ ١امل، ٠ما وّٗش الّا٘س

ً ال٢خب العخت باهخمام حذا مْ جش٠حز ِلى الاًمان ؤلالهي  .حهذهم ١امال لخذٍو

ً: "ٜا٥ ابً الجىصي سحمه هللا                متى سؤًذ حذًشا خاسحا ًِ دواٍو

: ؤلاظالم، ١اإلاىوإ ،ومعىذ ؤحمذ، والصخُححن وظجن ؤبي داود، وهحىها ٘اهٍش ُ٘ه

٘ان ١ان له هٍحر مً الصخاح الخعان ٜشب ؤمشه ، وان اسجبذ ُ٘ه وسؤًخه ًباًً 

ى٥، ٘خإمل سحا٥ اظىاده واِخبر ؤحىالهم مً ٠خابىا اإلاعمى ب المّٙاء "ألـا

ذ٣ًى .٘اه٤ حّٗش وحه الٝذح ُ٘ه" واإلاترو٠حن  ٣ىن ٜو ن الاظىاد ١له زٙاث، ٍو

ا، ؤو مٝلىبا، ؤو ٜذ حشي ُ٘ه جذلِغ ، وهزا ؤـّب ألاحىا٥ ،وال  الخذًث مىلِى

 113"ٌّٗش رل٤ الا الىٝاد 

                                                           
113

 (344-3499)اٌّٛظٛػبد، الثٓ اٌجٛصٞ 
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ذ ر٠ش الّلماء  ؤن هزه ال٢خب لذحها ِؽشة خفاثق ومحزاث              ٜو

والاهخخاب الاهخٝاء : و٠زال٤ وسد هٝل مً ألاثمت املجتهذًً ِلى رل٤ ومجها ألاو٥ .مهمت

خ ال٢خب العخت .ُ٘ما اخشحىه في هزه ال٢خب العخت ً جاٍس ومً خال٥ دساظت جذٍو

،هم٢ً ان هٙهم ، ١اهذ لها ٘ماثُل ٍُِمت، و٠خاباتهم مذهؽت للٕاًت، ًىضر لىا 

: ًِ ِبذ الشحمً ابً سظاًً البخاسي ًٝى٥ . "ألامشلت ٠شحرة لالهخٝاء والاهخخاب

ـىٙذ ٠خابي الصخاح في ظذ ِؽشة ظىت "ٝى٥ ظمّذ دمحم بً بظماُِل البخاسي ً

 114"خشحخه مً ظخماثت ؤلٚ حذًث وحّلخه حجت ُ٘ما بُني وبحن هللا ِض وحل 

ظمّذ : ظمّذ ؤبي ًٝى٥ : ًِ الخعحن بً دمحم اإلااظشح  ي ًٝى٥          

ـىٙذ هزا اإلاعىذ الصخُح مً زالزماثت ؤلٚ حذًث : "معلم بً الدجاج ًٝى٥ 

ت ٠خبذ ًِ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خمعماثت ؤلٚ حذًشا اهخخبذ ":ٜا٥ ؤبىداود 115"معمِى

مجها ما لمىخه هزا ال٢خاب، حمّذ ُ٘ه ؤسبّت آالٗ حذًث وزماهماثت حذًث ، 

  116" ر٠شث الصخُح وما ٌؽبهه وما ًٝاسبه

الّلماء الٝذماء مشل ابً سحب سحمه هللا، ٌؽحر ًِ الاهخٝاء والاهخخاب ًِ 

ت ، ذ اِترك ِلى الترمزي سحمه هللا بإهه في ٔالب ألابىاب ًبذؤ "ألاحادًث الىبٍى ٜو

بت الاظىاد ٔالبا،ولِغ رل٤ بُّب ، ٘إهه سحمه هللا ًبحن ما ٘حها مً  بؤلحادًث الٍٕش

و١ان مٝفذه سحمه هللا ر٠ش الّلل، ولهزا ججذ . الّلل ، زم ًبحن الصخُح في الاظىاد

ي، زم ًز٠ش بّذ رل٤ الفىاب اليعاجي ارا اظخىِب وٛش الخذًث بذؤ بما هى ٔل

                                                           
114

 (.1430،7)، ربس٠خ ثغذاد (14379)اٌجبِغ ألخالق اٌشاٚٞ ٚادة اٌغبِغ 
115

 (.94099)ربس٠خ ثغذاد 
116

 .28-ص( ألثٟ اٌفعً اٌّمذعِٟغ ششٚغ ألئّخ اٌغزخ )ششٚغ األئّخ اٌخّغخ ٌٍذبصِٟ 
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واماابىداود سحمه هللا ٣٘اهذ ِىاًخه باإلاخىن ؤ٠ثر، ولهزا ًز٠ش الىٛش .املسالٚ له

اداث اإلاز١ىسة في بّمها دون بّن، ٣٘اهذ ِىاًخه بٙٝه  واخخالٗ الٙاٌها، والٍض

الخذًث ؤ٠ثر مً ِىاًخه باألظاهُذ، ٘لهزا ًبذؤ بالصخُح مً ألاظاهُذ ، وسبما لم 

 117.ظىاد اإلاّلل بال٣لُتًز٠ش الا 

بها ظهىلت جشجُبها وجىاولها: والشاهُت ًم٢ً ألي والب الخّامل . حعً جبٍى

ٙهم  ذ دساظت الخذًث ًم٢ً ان ًٝشؤ ٍو والخذاو٥ مْ حخاح العخت بعهىلت، مً ًٍش

بعهىلت مً خال٥ الٙفى٥ وألابىاب،اظخٕٛش الباحشىن ِذة ظىىاث الوؽاء مشل 

بحىس الّلىم واإلاّاٗس ،٘ىحذوا اللالا واإلاشحان في  هزه ال٢خب ،وهم اوٕمعىا في

الجهاًت، هزه اإلاحزاث والٙماثل جخخلٚ ًِ هفىؿ ال٢خب ألاخشي ،ومىٝىالث 

ت  .مخٜٙش

والىاط في جفاهُٙهم التي حمّىها ُ٘ه وؤلٙىها : "ٜا٥ ابً ألازحر سحمه هللا 

ى اإلاٝاـذ شاك، مخىِى ً . مخخلٙى ألٔا الخذًث ٘مجهم مً ٜفشث همخه ِلى جذٍو

عخيبي مىه الخ٢م، ٠ما ّ٘له ِبُذ هللا بً مىس ى الّب  ي،  مىلٝا لُحَٙ لٍٙه، َو

حرهما مً ؤثمت الخذًث ؤوال وزاهُا ؤحمذ بً حىبل  ومً  وؤبى داود الىُال  ي، ٔو

بّذه، ٘إجهم ؤزبخى ألاحادًث في معاهُذ سواتها، ُ٘ز٠شون معىذ ؤبي ب٢ش الفذًٞ 

شبخىن ُ٘ه ١ل ما سووه ِىه ، زم ًز٠شون بّذه الصخابت واحذا بّذ واحذ  هنع هللا يضر مشال ، ٍو

 .                                         ِلى هزا اليعٞ
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 (.18-12-ص)سعبٌخ أثٟ داٚد اٌٝ أً٘ ِىخ فٟ ٚصف عٕٕٗ 
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ومجهم مً ًشبذ ألاحادًث في ألاما٠ً التي هي دلُل ِلحها ُ٘مّىن ل٣ل  

وان ١ان في " باب الفالة"حذًث بابا ًخخق به،٘ان ١ان في مّنى الفالة، ر٠شوه في 

الا ؤهه " اإلاىوإ"،٠ما ّ٘له مال٤ بً ؤوغ في ٠خاب "باب الض١اة"الض١اة، ر٠شوه في  مّنى

٘لما اهخهى ألامش الى صمً .زم اٜخذي به مً بّذه.لٝلت ما ُ٘ه مً ألاحادًث ٜلذ ؤبىابه

البخاسي ومعلم، و٠ثرث ألاحادًث اإلاىدِت في ٠خابحهما، ٠ثرث ؤبىابهما وؤٜعامهما، 

ؤن : ألاو٥ : وهزا الىُى ؤظهل مىلبا مً ألاو٥ لىحهحن.ماواٜخذي بهما مً حاء بّذه

ه، وال في  الاوعان ٜذ ٌّٗش اإلاّنى الزي ًىلب الخذًث ألحله ، وان لم ٌّٗش ساٍو

ه ت ساٍو ٘ارا ؤساد حذًشا ًخّلٞ بالفالة . معىذ مً هى ، بل سبما ال ًحخاج الى مّ٘ش

ه ؤبى ب٢ش هنع هللا يضر"٠خاب الفالة"ولبه مً  ؤن : والىحه الشاوي. ، وان لم ٌّٗش ان ساٍو

ِلم الىاٌش ُ٘ه ؤن رال٤ الخذًث هى دلُل رل٤ " ٠خاب الفالة"الخذًث ارا وسد في 

الخ٢م مً ؤح٣ام الفالة، ٘ال ًحخاج ؤن ًخ٢ٙش ُ٘ه لِعخيبي الخ٢م مىه، بخالٗ 

      .                                                                         118ألاو٥ 

اإلاىوإ هم٢ً "ؼمى٥ جبىٍباتها وحمّها ٌّني ٘ارا بحشىا ًِ : والشالشت              

٠زل٤، " وظجن الذاسمي" في رل٤ " ظجن ابً ماحه" ان هشي هزا ال٢خاب جٝاـش ًِ 

باث ، هزا و يء مهم حذا،  بل ارا هٍشها الى حخاح العخت هم٢ً ان هشي ؼمى٥ الخبٍى

 .                                                        ال٢خب العخت بفىسة ؤٜىي مً ٔحرهاهزه الفٙاث ١اهذ جىحذ في 

ٚ ابً ٠شحر خال٥ ١لماجه ًِ               ؤبى ِبذ " "٠خاب ظجن ابً ماحه" ـو

ذ بً ماحه الٝضوٍني، ـاحب العجن التي ٠مل بها ال٢خب العخت  هللا دمحم بً ًٍض
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 (09-3401)جبِغ األصٛي
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ححن، التي اِخنى بإوشا٘ها الخاَ٘ ابً ِعا٠ش، و٠زال٤ العجن ألاسبّت بّذ الصخُ:

ب في الٙٝه،  ؼُخىا الخاَ٘ اإلاضي اِخنى بشحالها وؤوشا٘ها، وهى ٠خاب ٜىي الخبٍى

اجه ظىت زالر وظبّحن وماثخحن سحمهم هللا ذ ١اهذ ٘و  119ٜو

حمّذ ألاحادًث التي ؤخذبها ." الّلماء ؼادوا مباوي ؤلاظالم: الشابّت 

 ٥120 بها الٙٝهاء ، وؤزبخىا ألاح٣ام وؼادوا مباوي ؤلاظالم الّلماء ، واظخذ

مفىٙىها ؤؼهش ِلماء : جإلُٚ ٠خب العخت مً اؼهش الّلماء : السامغ

هم بمىالْ السىإ والفىاب ، والحهم اإلاىخهى،  الخذًث، وا٠ثرهم حٍٙا، ؤِ٘ش

 ٚ ىذهم اإلاٜى  121ِو

بذ مفىٚ ِ"و٠زال٤ الزي ٌعإ٥ ظاالا واحذ حى٥ هزا اإلاىلُى ٌّني 

باث وجشجِب وؼملذ حمُْ ؤبىاب " مفىٚ ابً ؤبي ؼِبت"و" الشصاٛ  لها جبٍى

الٙٝه،واحخابها ؤثمت ٠باس ، ٘لم لم حؽتهش ؼهشة ال٢خب العخت؟ ٘ٝذ ؤحاب لهزا 

: ٘الجىاب" "ال٢خب العخت مفىلخا ومضاًا"العاا٥ احابت واضخت ١املت في ٠خاب 

ُى ؤـال لها ، بل ١ ٗى واإلاٝىُى مّه، ٜفش بها ؤجها لم ججّل اإلا٘ش اهذ جىسد اإلاٜى

 122"وهزا هى ألامش الخالي

ُى مً الخذًث: العادط  و١ان جفيُٚ ."ان ال٢خب العخت ؤ٘شدث للم٘ش

( اإلافىٙاث)و( اإلاعاهذ)و(الجىامْ:)ِلماء الخذًث ٜبل صمان ؤحخاب ال٢خب العخت
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 (1044103)اخزصبس ػٍَٛ اٌذذ٠ش الثٓ وض١ش ص 
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ؤخباسا (: ألاح٣ام)و( العجن)وهحىهما، ججمْ جل٤ ال٢خب الى ما ٘حها مً 

ففا،ومىاٍِىؤدبا املخمت، ٘لم ًٝفذ ؤحذ مجهم ا٘شادها "العجن"٘إما .ٜو

واظخخالـها مً ؤزىاء جل٤ ألاحادًث، وال اجٙٞ له ما اجٙٞ ألبي داود وللترمزي 

لماء ألازش محل العجب،  واليعاجي، ولزل٤ حلذ هزا ال٢خب ِىذ ؤثمت الخذًث ِو

 123.٘مشبذ الحها ؤ٠باد الابل ، وسامذ الُه الشحل

٠ما وّٗش ان املخذزحن وهم اخخفشوا . الاخخفاس والتهزًب : بّت العا

ألاحادًث الصخُحت ،والحٍىا لخماًت جل٤ الىفىؿ الىاسدة مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وؤظماء 

 :٠خبهم ما ًلي 

اظم حخُح البخاسي :) الجامْ اإلاعىذ الصخُح املسخفش مً ؤمىس سظى٥  .8

 وؤًامه(.هللا ملسو هيلع هللا ىلص وظيىه 

واظم حخُح معلم: )اإلاعىذ الصخُح املسخفش مً العجن بىٝل الّذ٥ ًِ  .5

 الّذ٥ ًِ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص(

 واظم ٠خاب اليعاجي: )املجخبى في العجن اإلاعىذة( .3

ت  .4 واظم ٠خاب الترمزي )الجامْ املسخفش مً العجن ًِ سظى٥ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومّ٘ش

 ا ِلُه الّمل(الصخُح واإلاّلى٥ وم

ٚ ظيىه،  .5 ذ هق ؤبى داود ِلى اخخفاسه في سظالخه الى ؤهل م٢ت في ـو ٜو

 وظبٞ هٝل ِباسجه في رل٤. 
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 (348)ِؼبٌُ اٌغٕٓ 



 1029ديسمبر ِجٍخ اٌش٠ذبْ ٌٍجذٛس

 

006 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 10 ,ISSN2394-8493 

 

 124وظجن ابً ماحه ٠خاب مخخفش. .6

١ان ؤحخاب الصخاح العخت ِاؼىا في . ِفش الزهبي للشواًت: الخامىت

ً الّفش الزهبي للشواًت، وبزلىا حهذهم الى الٕاًت ، و١اهىا اِخ٢ٙىا للخ ذٍو

ً الخذًث ، و٠زل٤  والخفيُٚ مٍّم حُاتهم ولزل٤  جلمْ ١الىجىم في مجا٥ جذٍو

ُاتهم جذ٥ ِلى رل٤ وهي الخالُت  : ٘و

 (.                                                        هـ 111ث )الامام البخاسي ـاحب الصخُح  4 

 (.    هـ 114ث )الامام معلم بً الدجاج ـاحب الصخُح   1

 (.هـ 179ث )ابً ماحه ـاحب العجن  9

 (.هـ 171ث )ؤبىادود ـاحب العجن  1

 (.هـ178 ث)الترمزي ـاحب العجن والؽماثل املخمذًت  1

 (.  هـ 999ث)اليعاجي ـاحب العجن  1

مٙهىم مً رل٤ مذاس الشواًت مً ألاظاهُذ والشواًت  حذ الٙاـل بحن 

خباس بّذ رل٤ لِغ ِلى الشواة، ول٢ً   ار.اإلاخٝذم واإلاخإخش هى سؤط زالزماثت  الِا

ذٜهم في لبي ؤظماء  ذ ِذالتهم ـو الّمذة ِلى اإلاُٝذًً واملخذزحن والزًً ِ٘ش

 .                                                       العامّحن

لم ًخشحىا مً الخذًث الا ما . جش١ىا ألاحادًث الٕشاثب وأل٘شاد: الخاظّت  

برا ٢٘شها مً حىاهب اإلازاهب ألاسبّت، وعخىُْ ان هشي امام داس . ّملحشي ِلُه ال

ٍم مال٤ بً اوغ سحمت هللا ِلُه ١ان ًشي ألاخز بّمل ؤهل  الدجشة وامام ألِا
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ومً ؤحل هزا ما خالٚ ِمل ؤهل اإلاذًىت مً الخذًث، ١ان مال٤ ًشي . " اإلاذًىت

 125.ألاخز بّمل ؤهل اإلاذًىت وألا٠ثرون ؤخزوا بالخذًث

ذ ٜا٥ ؤبىداود واـٙا ظيىه           وألاحادًث التي ولّتها في ٠خاب العجن :"ٜو

ؤ٠ثرها مؽاهحر، وهي ِىذ ١ل مً ٠خب ؼِئإ مً ألاحادًث، الا ؤن جمُحزها ال ًٝذس 

ب ، ولى ١ان مً  ِلُه ١ل الىاط، والٙخش بها ؤجها مؽاهحر، ٘اهه ال ًحخ  بحذًث ٍٔش

خي بً ظُّذ، والشٝا ب سواًت مال٤، ٍو ث مً ؤثمت الّلم، ولى احخ  بحذًث ٍٔش

با  وحذث مً ًىًّ ُ٘ه ، وال ًحخ  بالخذًث الزي ٜذ احخ  به ارا ١ان الخذًث ٍٔش

ا٥ .ؼارا، ٘إما الخذًث اإلاؽهىس اإلاخفل الصخُح ٘لِغ ًٝذس ؤن ًشده ِلُىا ؤحذ ٜو

ب مً الخذًث: ببشاهُم الىخعي ذ بً ؤبي حبِب . ١اهى ٢ًشهىن لٍٕش ا٥ ًٍض ارا : ٜو

، والا ٘ذِه  126"ظمّذ الخذًث ٘اوؽذه ٠ما جيؽذ المالت، ٘ان ِٗش

امخشلى بما ِلُه اهل الّلم في ؤـل الصخت، ال ًم٢ً ان هشي لهم : الّاؼش

ذ زبخىا ما ِلُه وحمهىس اهل  مزاهب خاسحت ِما ِلُه حماِت ؤهل الخذًث ٜو

م ٍهش ابً حجش الّعٝالوي بحن ؤحخاب العجن وما ِلُه ابً خٍض ت الخذًث، ٍو

وهما ممً ال ًٙشد هىن الخعً مً الصخُح،بل ١ل ما ًذخل ."وجلمُزه ابً حبان

 127"جحذ داثشة الٝبى٥ ِىذهم ٌعمى حخُحا
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ً حذًث  خ جذٍو ، هم٢ً ان هشي ٠شحر مً " حخاح العخت"إلاا بحشىا جاٍس

ٞ الخىىس  ، ٠زل٤ اهخمام لخحَُٙ "حخاح العخت"الّلماء بزلى حهذهم الى وٍش

ت،وو لب الّلىم واإلاّاٗس في اهحاء الّالم، الّالم ألاظالمي ٜذ الاحادًث الىبٍى

ِلى دالثال واضخت مً الدجج والبراهحن " الصخاح العخت"اِخبروا واظخذلىا 

ؤو " ظجن الذسامي"ألاظالمُت، ول٢ً هم٢ً ان هشي ِلماء ؤخشي، وهى الزًً اِخبروا 

ؤو٥ مً ؤزاسه " تال٢خب العخ"، ٌّني مً " حخاح العخت"ظادظا في " "معىذ الذسمي"

مٕلىات، اجبّه ِلى رل٤ الّالجى، ٘ٝالى ال بذ ان ٣ًىن ظادط ال٢خب العخت ان 

،والخُٝٝت لم ٌّخمذوا الّلماء الٝذماء " ظجن الذاسمي"او " معىذ الذاسمي"٣ًىن 

٘ٝي بشاهُىا ودالثال وحججا " الصخاح العخت"الاظالمُت ِلى رل٤، وهم اِخبروا 

م، مشل البخاسي، ومعلم وابً ماحه وابىداود، والترمزي ١املت بّذ الٝشآن  ال٢ٍش

 .              واليعاجى

 :اإلافادس واإلاشاحْ

خ دمؽٞ" 4  .م  4881البً ِعا٠ش،داس ال٢ٙشة الىباِت واليؽش والخىصَْ ، " جاٍس

داس : للخاَ٘ ِبذ الٕني اإلاٝذس ي، الىاؼش" ِمذة ألاح٣ام في ٠الم خحر ألاهام" 1

 .م 4889ماظعت ٜشوبت ، ظىت –بُت الشٝا٘ت الّش 

 .م 4891للسىابي ،الىاؼشاإلاىبّت الّلمُت حلب، الىباِت ظىت،" مّالم العجن" 9

البً حجش الّعٝالوي،الىاؼش مىبىِاث ؤلاظالمُت ، ظىت اليؽش  "لعان اإلاحزان"1

 .م 191
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لخاج الذًً العب٣ي، ميؽىساث داس ال٢خب الّلمُت، " وبٝاث الؽاُّ٘ت ال٢بري " 1

 بحروث

 .م 4811لبىان ، ظىت 

لىىوي ،الىاؼشداس ال٢خب الّلمُت،بحروث، لبىان،ظىت " تهزًب ألاظماء واللٕاث" 1

 .م1949

 .هـ 4111داس اإلاىاهج، ظىت :لسساوي، الىاؼش" ٘خح اإلإُث بؽشح ؤلُٙت الخذًث" 7

-ؤلىاء العلٚ:لضس٠ش ي، الىاؼش" الى٢ذ الضس٠ش ي ِلى ابً الفالح" 9

اؿ،  .م4889الٍش

اث" 8  .م 4811اإلا٢خبت العلُٙت باإلاذًىت، ظىت : البً الجىصي،الىاؼش" اإلاىلِى

ت:للّعٝالوي،الىاؼش"٘خح الباسي ؼشح حخُح البخاسي "49 -داساإلاّ٘ش

 .هـ4978بحروث،ظىت

 .م 4891داس ال٢خاب الّلمُت،ظىت :للخاصمي،الىاؼش " ؼشوه ألاثمت السمعت" 44

ب الىىوي ،" 41 ب الشاوي في ؼشح جٍٝش داس :لجال٥ الذًً العُىوي،الىاؼشجذٍس

 .م 1949     الىُب

 -ماظعت الشظالت( هـ 711: اإلاخىفى)للمضي " تهزًب ال٢ما٥ في ؤظماء الشحا٥" 49

 .م 4899ظىت ،بحروث 
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 العىملت أشبابها ودوافعها

 128.هجم الذًً ب. د

 

بصالت الخىاحض واإلاعا٘اث بحن الؽّىب وألاووان  ًٝفذ بهاالّىإلات مفىلر 

ً وبذاًت 129والشٝا٘اث، ذ وحذ بحث الّىإلات في الّٝذ ألاخحر مً الٝشن الّؽٍش ٜو

 ً ٞ بالّىإلات . الٝشن الخادي والّؽٍش
ّ
ل٢ً آلان  ١ّل واحذ مً  املجخمْ ؤلاوعاوي حّل

حر مباؼشة  . مباؼشة ٔو

 مفهىم العىملت                 

ىالح اجفاٗ ِالم ألاسك             ١لمت الّىإلات مؽخٝت مً الّاإلاُت والّالم، وفي الـا

ت ِلى حمُْ ؤٜىامها ومً ٌِّؾ ٘حها وجىحُذ ِملُاتها  بفٙت مخحذة محخٍى

ت بذون اِخىاء بخّذد ألادًان والشٝا٘اث  الاٜخفادًت والاحخماُِت وال٢ٍٙش

ْ وال ماوْ ٘هى ًٝىم خُٙا في والجيعُاث والخماساث ولِغ للّىإلات حٍّشٚ حام

ا  هٙىط ٠شحر مً الىاط. وألامش الزي ًادي بلى رل٤ ؤن الّىإلات لِعذ اـىالحا لٍٕى

ت الساـت بها  بل هى ممذا ًخإحى بصالت خٙاءها ببُان معجمُا حا ذلىالتها اللٍٕى

اث لىـٚ جحش١اث الخُٕحر اإلاعخمشة . ٔحر  مٙهىم ؼامل للٕاًت ًخممً حمُْ الجِز

ٙاث التي ؤوسدها الباحشىن واإلا٢ٙشون التر٠حز البحن ِلى ؤن اإلال خًى مً الخٍّش

                                                           
128

 ، ِششف اٌجذش : جبِؼخ وبٌىٛد،ِٛرً، ٚا٠ٕبد WMOسئ١ظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،و١ٍخ  
129

 فىش٠خ -دػ٠ٛخ –اعال١ِخ )اٌذوزٛس ش١خ دمحم، إٌٙعخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ػصش اٌزم١ٕخ اٌّؼٍِٛبر١خ،  -
AUGUST-September 2014،Vol: 8 Issue : 4   
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الىاحُت الاٜخفادًت لها مً حشاء ؤن مٙهىم الّىإلات له مىز البذاًت ِالٜت وزُٝت 

باالٜخفاد والشؤظمالُت وهزا الزي دِا ٠شحرا مً ال٢خاب بُان مّنى الّىإلات بلى : 

٢ُت خاـت ألام –حّمُم همىرج الخماسة الٕشبُت  ت والعُاظُت  –ٍش وؤهماوها ال٢ٍٙش

 والاٜخفادًت والشٝاُ٘ت ِلى الّالم ١له.

 ِٗش "جىم جي باإلاش" (Tom G. Palmer) في مّهذ ٠ُخى Cato Institute   ًبىاؼىى

الّاـمت، الّىإلات بإجها ِباسة ًِ "جٝلُل ؤو بلٕاء الُٝىد اإلاٙشولت مً ٜبل الذولت 

ر الخذود واصدًاد ٌهىس الىٍم الّاإلاُت اإلاخ٣املت ِلى ١ل ِملُاث الخباد٥ التي جخم ِب

 واإلاخىىسة لئلهخاج والخباد٥ هدُجت لزل٤".  

 ذمان ٜا٥ ٘ٝذ جىاو٥ جإزحر اهٙخاح الّالم  (Thomas L. Friedman) ""جىماط ب٥ ٍ٘ش

شح بإن ال٢شحر مً الّىامل مشل  ِلى بّمه البّن في ٠خابه "الّالم اإلاعىح" ـو

الؽش١اث بلى اإلافادس وألامىا٥ الساسحُت لخىُٙز بّن الخجاسة الذولُت ولجىء 

ؤِمالها وهزا ال٢م ال٢بحر مً ؤلامذاداث والٝىي العُاظُت ٜذ ؤدث بلى دوام 

ذ هٙعه. ٠زل٤، ٘ٝذ  اظخمشاس حٕحر الّالم مً حىلىا بلى أل٘مل وألاظىؤ في الٜى

ّت وظخىاـل جإزحرها اإلاتزاًذ ِ لى ؤلاٗ ؤن الّىإلات ؤـبحذ جخىى خىىاث ظَش

ما٥.   ؤظالُب وماظعاث مجا٥ الخجاسة وألِا

 ر٠ش الّالم واإلا٢ٙش "هاِىم حؽىمع٣ي" (Noam Chomsky)  ؤن مفىلر الّىإلات

ٜذ ؤـبح معخخذًما ؤًًما في ظُاٛ الّالٜاث الذولُت لئلؼاسة بلى ؼ٣ل اللُبرالُت 

 الجذًذة للّىإلات الاٜخفادًت. 



 1029ديسمبر ِجٍخ اٌش٠ذبْ ٌٍجذٛس

 

012 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 10 ,ISSN2394-8493 

 

ذ مً الترابي الّىإلات هي ٌاهشة لىٍام ِلمي حذًذ ًجُز بلى " جحُٝٞ مٍض

الاٜخفادًت  والخذاخل والخّاون بحن حمُْ دو٥ الّالم في حمُْ املجاالث

حرها بن الّىإلات ال جٝخفش ِلى مٙهىم .  130"والاحخماُِت والعُاظُت وال٢ىىلىحُت ٔو

ٙاث الّىإلات  ؛ بعبب حّذد مجاالتها، ولّله مً الىبُعي ؤن جخّذد حٍّش
ً
واحذ هٍشا

اتهابح٢م حّذد حىاهبها و  ٙاث  131.ؤبّادها ومعخٍى بالُٝام بذساظت هزه الخٍّش

الّذًذة ًخطر ؤجها ٔحر حامّت وجخشج مً حذودها حىاهب ًجب جممُجها وال ًجذ 

ٙاث مً حشاء ؤن مٙهىم الّىإلات  ٙا حامّا ماوّا ٌؽمل حمُْ الخٍّش الباحث حٍّش

ٚ لالٜخفادًحن وحٍّش امن، ولخىُى وحّذد هٍش الباحشحن ًىحذ حٍّش ٚ خٙي ٔو

ٚ لالحخماُِحن ه٢زا بلى حاهب ؤن ٜمُت الّىإلات ؤزاسث ٠شحرا ... للعُاظُحن وحٍّش

 .مً الؽ٣ٟى حى٥ الّالٜاث بحن دو٥ الّالم

مىز بذاًت ِٝذ الدعُّىاث والخذًث ًجشي ِلى هىاٛ واظْ في ؤهحاء الّالم               

لى ذ اخخل ِو ٚ ١ا٘ت اإلاعخىٍاث وسبما بحن ١ل الٙئاث ًِ الّىإلات، ٜو ٙذ حّاٍس

١ل و يء ٘مً  الّىإلات، ٘البّن ًحفشها في ألامىس الاٜخفادًت والبّن ًمّها في

ٚ الّىإلات ؤجها هٍام ِالمي حذًذ ًٝىم ِلى الّٝل الال٢ترووي والشىسة )حّاٍس

اإلاّلىماجُت الٝاثمت ِلى اإلاّلىماث وؤلابذاُ الخٝني ٔحر املخذود دون اِخباس لؤلهٍمت 

" ُم، والخذود الجٕشاُ٘ت والعُاظُت الٝاثمت في الّالموالخماساث والشٝا٘اث والٝ

                                                           
130

، 1449االعىٕذس٠خ،  -داس اٌٛفبء اٌطجبػخ إٌشش" اٌخشٚط ِٓ فخ اٌؼٌّٛخ" دوزٛس وّبي اٌذ٠ٓ ػجذ اٌغٕٝ اٌّشعٟ، 

 31ص 
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ت حش٠ت العلْ والسذماث وألاًذي الّاملت  132. وهىاٟ مً ٌّٗش الّىإلات بإجها حٍش

ها الذ٠خىس .133وسؤط اإلاا٥ واإلاّلىماث ِبر الخذود الىوىُت وؤلاٜلُمُت   ّ٘ش َو

ت هحى ظُادة هٍام )ِبذالفبىس ؼاهحن بإجها  واحذ جٝىده في اججاه الخش٠ت الخماٍس

الٕالب ٜىة واحذة، ؤو بّباسة ؤخشي اظخٝىاب اليؽاه العُاس ي والاٜخفادي في 

 ٜىة 
ً
الّالم حى٥ بسادة مش٠ض واحذ مً مشا٠ض الٝىة في الّالم واإلاٝفىد وبّا

٢ُت  . 134(الىالًاث اإلاخحذة ألامٍش

، وبلٕاء الخ ومً الجزًش بالز٠شؤّن الّىإلات          ذود هي بوالٛ آلُاث العٛى

والخىاحض ؤمام حش١اث جىٝل العلْ وسئوط ألامىا٥، واهفهاس الاٜخفاداث الٝشوٍت 

ت  والىوىُت في اٜخفاد ِالمي واحذ ٌعخُٙذ مىه الجمُْ، بحُث ًفبح الّالم ٍٜش

ٚ وّٗش إلاا للّىإلات مً ؤزش ٠بحر ظىٗ هشي ١ىهُت ـٕحرة. ٘مً ٜشاءجىا لهزه الخّاٍس

ؤم ؤبِىا ظخلٝي بٍاللها ِلى ١ا٘ت املجاالث لِغ آزاسه في اإلاعخٝبل، والّىإلات ؼئىا 

٘ٝي العُاظُت والاٜخفادًت والاحخماُِت بل ظدخّذي رل٤ إلاا هى ؤخىش ١البّذ 

، Globalization)" )الّىإلات" بلٖ البحث اإلاّشفي حى٥ ."التربىي والشٝافي والاجفالي 

ً وبذاًت الٝشن الخادي وا ً حذا وبخاـت في الّٝذ ألاخحر مً الٝشن الّؽٍش لّؽٍش

اث في ِلىم الاٜخفاد والعُاظُت  وغي مً خالله ِلي ما ِذاه مً مىلِى

حرها م مً الّذد الىا٘ش مً ألادبُاث التي جىاولذ . والاحخماُ و الشٝا٘ت ٔو لي الٔش ِو

                                                           
132

َ 3929رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌّشدٍخ اٌضب٠ٛٔخ، أعغٗ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ، داس اٌّؼبسف، اٌمب٘شح، . ِجبٚس، دمحم

. 
133

             َ                                                                             3987ربس٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، . ِشعٟ، عؼذ

134
 جبِؼخ اٌٍّه عؼٛد                  –دمحم ثٓ اثشا١ُ٘ اٌفٛصاْ، اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼٌّٛخ، اٌّذبظش فٟ ِؼٙذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
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مىلُى الّىإلات، ٘ةن زمت ؼبه احماُ بحن الباحشحن اإلاخخففحن ِلي ؤن احذا لم 

ل بلي حٍّشٚ مفىلر  ٙا جهاثُا "الّىإلات" ًخـى  ".حٍّش

الاهٙخاح الاٜخفادي اإلاتزاًذ، : وجدعم ٌاهشة الّىإلات بشالزت ظماث ؤظاظُت

خماد الاٜخفادي الخباد٥، وحّمُٞ الاهذماج في الاٜخفاد الّالمي وباليعبت . همى الِا

لالِخماد الاٜخفادي اإلاخباد٥ ُ٘الحَ ؤهه بِىما ًىحذ اِخماد مخباد٥ ٠بحر بحن 

٘ان هىاٟ اِخماد ٠بحر للذو٥ الىامُت ِلي الذو٥ . الذو٥ في الّالم الفىاعي اإلاخٝذم 

وباليعبت لخّمُٞ الاهذماج . الفىاُِت،واِخماد مخباد٥ ؤٜل بحن دو٥ الّالم الىامي

حاهب الىلب في ج٣امل اظىاٛ العلْ والسذماث  الاٜخفادي ُ٘خمشل في

خمشل في حاهب الّشك في ج٣امل  ى٥ اإلاالُت واظىاٛ اإلاا٥، ٍو والخ٢ىىلىحُا وألـا

 135.الاهخاج

٘ةن الىٍام الّالمي الجذًذ الزي بذؤ ٌعىد في الّالم مْ بذاًت الّٝذ ألاخحر 

اث واإلافىلخاث، مجه ً ٜذ ؤ٘شص الّذًذ مً الىٍٍش ت: امً الٝشن الّؽٍش جهاًت : "هٍٍش

خ ل" الخاٍس ُت : التي جبىاها اإلا٢ٙش الُاباوي ألـا اما، والزي اِخبر جهاًت الؽُِى ٘ى١ٍى

ت  خ باهخفاس الشؤظمالُت وهٍٍش ُتي جهاًت الخاٍس ـشاُ "وظٝىه الاجحاد الع٘ى

ل هاهخجخىن، الزي اِخبر جهاًت " الخماساث ٣ي ـامٍى ألظخار الّلىم العُاظُت ألامٍش

ل الخشب الباسدة ، واهخفاس اإلاّع٢ش الٕشبي ِلى اإلاّع٢ش الؽشقي بذاًت لفشاُ وٍى

وممخذ بحن الٕشب الىفشاوي وحماسجه الٕشبُت، والؽٛش اإلاعلم وحماسجه ؤلاظالمُت، 

                                                           
135
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اث ألاخشي مشل حرها حتى  "ما بّذ الخذازت: "وؤًما بشوص بّن ألا٣٘اس والىٍٍش ٔو

ى٥ بلى مفىلر   ."الّىإلات"الـى

 

واإلااظعاث والخىٍُماث ال٢بري في الّالم الّشبي لم جخىٛش  ٠ما ؤن بّن الهُئاث

إلاىاٜؽت هزه الٝمُت مشل الجامّت الّشبُت ؤو مىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي، ؤو سابىت 

 !!الّالم ؤلاظالمي

لى للشٝا٘ت في الٝاهشة حاو٥ ؤن ًىاٜؾ البّذ  وبرا ١ان ماجمش املجلغ ألِا

الشٝا٘ت الّشبُت بال ؤن الىحىه التي دُِذ ِلى " الّىإلات"الشٝافي للٝمُت، وخىىسة 

ذًً لـ ذمذ ؤبحازا ١اهذ مً اإلاٍا  ."اهٙخاح ِلى زٝا٘ت الٕحر"ألجها " الّىإلات"للماجمش ٜو

الّىإلات "ؤما هذوة " الّىإلات والهىٍت الشٝاُ٘ت"واهفب اهخمام اإلااجمش في ألاظاط ِلى 

اإلاىّٝذة في الٝاهشة ٘ٝذ اهفب اهخمامها " والاججاهاث املجخمُّت في الىوً الّشبي

في ألاظاط ِلى البّذًً الاٜخفادي والاحخماعي واهخمذ ٠ما حاء في الذساظت التي 

وهاٜؾ  "جحلُل الّىإلات وجإزحراتها وآلُاتها"ؤِذها اإلا٢ٙش الاٜخفادي ظمحر ؤمحن ِلى 

ذمذ الىذوة سئٍت إلاىا، الّفش ١اهذ وبن ... اإلاعإلت مً مىٍىس ؤًذًىلىجي، ٜو

اهفبذ ِلى محا٠مت الىٍام الّالمي الجذًذ، والٝىة اإلاهُمىت ِلى الّالم وجمش٠ض 

 .الخماسة الشؤظمالُت حى٥ ؤ٣٘اس اٜخفادًت

ِلى الهُمىت الشؤظمالُت ِلى الجىاهب  -بالىبْ - ألامش الزي او٢ّغ

بن الّىإلات مفىلر حذًذ ٌهش في لٕخىا الّشبُت . العُاظُت والشٝاُ٘ت والاحخماُِت

 ؽ٣ل واظْ في الدعُّىاث مً هزا الٝشن،ب



 1029ديسمبر ِجٍخ اٌش٠ذبْ ٌٍجذٛس

 

016 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 10 ,ISSN2394-8493 

 

 ال٣ى٠بت، ٘شىسة اإلاّلىماث والاجفاالث ظاِذث 
ً
ىلٞ ِلى الّىإلات ؤًما ٍو

٘الّىإلات ال جٝخفش . ِلى ٌهىس الّىإلات بؽ٣ل واظْ وؤدث الهدؽاسها في الىوً الّشبي

ِلى مٙهىم واحذ بل حّىُمٙاهُم حعب وبُّتها واهخماماتها ظىاء ؤ١اهذ اٜخفادًت 

 .٢ىىلىحُت ؤم زٝاُ٘ت ؤم ظُاظُتؤم ج

م مً ؤهه ًحمل داللت مٕحرة ؤو ممادة حُث ٌّني هٝل مل٢ُت الذولت .. بالٔش

حُث جشحم بلى السصسفت والخخفُق وجخاـُت .. -حمْ خاـت  –بلى السىاؿ 

فت ُت وخـى م مً ؤن الاخخالٗ في جحذًذ مفىلر مّحن ؤمش واسد .. وخفـى وبالٔش

 في جحذًذ مّنى بال ؤن الشحُى بل.. ووبُعي
ً
ى ؤـل ال٣لمت وحزوسها ٌعاِذ ٠شحرا

خخاس د.. محذد وظلُم فت)الجابشي مً بحن جل٤ الفُٖ ـُٕت . ٍو  رل٤ ( خـى
ً
مّلال

فت بهما هى مً خاؿ ال مً خق وؤما خصسق ٘لِغ له .. بإن اؼخٝاٛ خـى

فت .. والّالم.. اـل في اللٕت ال في ألاظماء وال في ألاّ٘ا٥ هي  –٠ما ًٝى٥  –٘السـى

خلق مً هزا الخىاس الفشفي بلى ؤن .. ولّه ِلى معخىي الساؿ ؤو السىاؿ ٍو

ت حّضصها ِالٜت في الذاللت واإلااهُت ُت خىىة .. الّالٜت اللٍُٙت اللٍٕى ٘السفـى

 .هحى الّىإلات ؤو ؼشه مً ؼشووها

وهىاٟ مً ًشي ؤن الّىإلات حؽحر بلى هزه الخش٠ت الخذُ٘ٝت بحن مخخلٚ 

ؤهحاء الّالم، والتي جخخىى الخىاحض الجٕشاُ٘ت والضماهُت واإلا٣اهُت بحن الذو٥ 

ى٥ بلى  ا للخىاـل الخجاسي، والشٝافي، وال٢ٙشي، والعُاس ي للـى ًُ والؽّىب؛ ظّ

ا ٢ش ِالمي. وهىاٟ مً ًشي ؤجها: ٍص دة دسحت الاسجباه اإلاخباد٥ بحن اٜخفاد وزٝا٘ت ٘و
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املجخمّاث ؤلاوعاهُت؛ مً خال٥ حعهُل اهخٝا٥ العلْ، وسءوط ألامىا٥، والخٝىُاث، 

 وألاشساؿ، واإلاّلىماث.

ت، ؤن الّىإلات التي ًشوج لها  وهىاٟ مً ًشي ُ٘مً جىاولىا الّىإلات وجحذًاتها التربٍى

الم ٜىي ري بم٣اهاث الٕشب هي ِملُت بلخاُٜت اهخٝالُت جىٝعم بلى ٜعمحن: ِ

الم هاٍم ًٙخح ؤبىابه وؤظىاٜه ؤمام الشئي العُاظُت والشٝاُ٘ت  وؼش١اث، ِو

ٝت الخُاة." ت والشٝا٘ت، ووٍش وهىاٟ مً 136والاحخماُِت ِلى الىمي الٕشبي في اإلاّ٘ش

ًشي ؤن الّىإلات التي جٙشلها اإلااظعاث ال٢بري، مشل: مىٍمت الخجاسة الّاإلاُت، 

ىذو  ت حّلُمُت -ٛ الىٝذ الذولي والبى٤ الذولي، ـو لعٙاث جشبٍى ذ ٘شك همارج ٘و جٍش

ْ وبخماُ الذو٥ ألالّٚ لؽشووها وهُمىتها.وهىاٟ مً  خاـت، مً خال٥ جىَى

ن ٌاهشة الّىإلات، مشل:  ًشي ؤن هىاٟ بّن اإلاعبباث التي دّ٘ذ بالبّن بلى ٘س

ىُاء، ظىاء  ٘شك الىمىرج الٕشبي في اإلاىازُٞ الّاإلاُت، واصدًاد الهىة بحن الٙٝشاء وألٔا

ِلى معخىي الذو٥ ؤو الىبٝاث في املجخمّاث املسخلٙت، وتهذًذ الفىاِاث اإلاخىامُت 

 للبِئت ؤلاوعاهُت، وجٝلُق ٘شؿ الّمل مْ الخٝذم الخ٢ىىلىجي.

وهجذ ؤهه باليعبت للبالد الّشبُت، ٘ةن الّىإلات حّني: ٘خح ألاظىاٛ الّشبُت ؤمام 

لشٝاُ٘ت والّلمُت ؤلاظشاثُلُت ؤو ال٢ُان الفهُىوي، اإلاىخجاث الفىاُِت والضساُِت وا

ت بإن جمْ  ٢ُت وألاوسبُت التي حٕحر بظشاثُل ِالماتها الخجاٍس ؤو ؤمام اإلاىخجاث ألامٍش

ِلحها اظمها، وحُّذ جفذًشها، وهي بزل٤ حّني: محاولت ٘شك الُٝم العُاظُت، 

                                                           
136

ِب١ٌض٠ب ِفَٙٛ اٌؼٌّٛخ، ٚرؤص١ش٘ب اإل٠جبثٟ  -جبِؼخ اٌّذ٠ٕخ اٌؼب١ٌّخ، شبٖ ػٍُ  –لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، و١ٍخ اٌٍغبد  -

 فبغّخ اٌغ١ذ اٌؼششٜ،ٚاٌغٍجٟ 
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ت ؤو اإلاخخلٙت، بجها والاٜخفادًت، والاحخماُِت، والشٝاُ٘ت ِلى املجخمّاث الىامُ

 ٞ ٞ الٕضو؛ بل ًِ وٍش اث الٝىمُت والىوىُت، ال ًِ وٍش ِملُت ٜماء ِلى الهٍى

ت. مً رل٤ هخلق بلى جبُان ٌاهشة الفشاُ، التي جىغى ِلى الدؽبْ بالشٝا٘اث الٕاٍص

 ال٢خاباث الّشبُت ِىذ مىاٜؽت ٌاهشة الّىإلات، وسـذ الاججاهاث.

ّخه ٔشبُت، والٝفذ مىه حّمُم ٢٘شه وزٝا٘خه ؤن مفىلر الّىإلات ميؽإه ٔشبي،ووبُ

ُت، ٜذ  ومىخىحاجه ِلى الّالم، ٘هي لِعخيخُجت جٙاِالث حماساث ٔشبُت وؼٜش

اهفهشث في بىجٝت واحذة ؛ بل هي ظُىشة ٜىبىاحذ ِلى الّالم ًيؽش ٢٘شه وزٝا٘خه 

 معخخذمت ٜىة الشؤظمالي الٕشبي لسذمت مفالخه. 

 املصادر واملزاحع

 ت –الذ٠خىس ؼُخ دمحم، الجهمت )بظالمُت في ِفش الخٝىُت اإلاّلىماجُت،  اللٕت الّشبُت  -دٍِى

ت  ٢ٍ٘ش

 AUGUST-September 2014    ،Vol: 8 Issue : 4   

 "بي " الّىإلات وؤزشها في املجخمْ الذولت مش٠ض ؤلاماساث للذساظاث والبحىر الاظتراجُجُت، ؤبٌى

 1991، الىبّت ألاولى ، 

  ،اء الىباِت " السشوج مً ٘خ الّىإلات" د٠خىس ٠ما٥ الذًً ِبذ الٕنى اإلاشس ي داس ال٘ى

ت،  -اليؽش  .1991الاظ٢ىذٍس

 ت، داس . مجاوس، دمحم ت، ؤظعه وجىبُٝاجه التربٍى جذَسغ اللٕت الّشبُت في اإلاشحلت الشاهٍى

، الٝاهشة،   .م 4818اإلاّاٗس

 خ التربُت والخّلُم، ِالم ال٢خ. مشس ي، ظّذ                       م                                                                    4879ب، الٝاهشة، جاٍس
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  حامّت  –دمحم بً ببشاهُم الٙىصان، اللٕت الّشبُت والّىإلات، املخالش في مّهذ اللٕت الّشبُت

 اإلال٤ ظّىد           

  ا مٙهىم  -إلاذًىت الّاإلاُت، ؼاه ِلم حامّت ا –ٜعم اللٕت الّشبُت، ١لُت اللٕاث مالحًز

 ،٘اومت العُذ الّؽشي الّىإلات، وجإزحرها ؤلاًجابي والعلبي 

  الاجفاالث والّالٜاث الّامت"، د. ـالر ؤبى اـبْ ود. جِعحر ؤبى ِضاحه ، الؽش٠ت الّشبُت"

ٞ ، الٝاهشة،   "م5080اإلاخحذة للدعٍى

 "حمذٌّبذالشحمً،وسٜتٔحرميؽىسة -"ؤزشالّىإلاتِلىالخمامىىالخ٣املُٙالىوىالّشبي

 ،  ٜذمخلىذوةاو٣ّاظاجالّىإلاتالعُاظُتوالشٝاُ٘تِلىالىوىالّشبي،اسبذ،حامّتالحرمٟى

 "ت الّامت  -" آساء هخبت مً ٠باس اإلاشٝٙحن -ؤزش الّىإلات في حُاجىا دمحم هىاس، الهُئت اإلافٍش

 .م 1991لل٢خاب، 

  ،ت"، وعُم السىسي، مش٠ض دساظاث الىحذة الّشبُت الم الّشبي واجهُاس العلىاث اللٍٕى "ؤلِا

 .5005ظلعلت ؤوشوحاث الذ٠خىساه ، بحروث، 

 "ت الّامت  -" آساء هخبت مً ٠باس اإلاشٝٙحن -ؤزش الّىإلات في حُاجىا دمحم هىاس، الهُئت اإلافٍش

 .م 1991لل٢خاب، 

 "الذ٠خىس دمحم الىىبي دمحم ِلي، داس الفٙاء لليؽش  -"بدمان ؤلاهترهذ في ِفش الّىإلات

 م5080، الىبّت ألاولى  ألاسدن والخىصَْ،

  ،ت الم" ،هىسالذًً بلُبل ، م٢خبت ؤلاظ٢ىذٍس  ، 5007"الاسجٝاء بالّشبُت في وظاثل الِا

 الم ً: -"الاسجٝاء بالّشبُت في وظاثل ؤلِا  هىس الذًً بلُبل"، ، هٝال ًِ : ما٠براًذ، ؼىن وآخٍش

الم واحذ، )الجضاثش: اإلااظعت الىوىُت والُىوع٣ى،   .8988ؤـىاث مخّذدة ِو
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 الترحمتمجال شهاب غاهم وإشهاماجه في / د

ك. حاصل
137

 

 امللخص

ـــل الـــىق مـــً اللٕـــت بلـــى اللٕـــت ألاخـــشي  الترحمـــت وحّخبـــر الترحمـــت ٘ىـــا . هـــي جحٍى

ِىــذ الّــشب مّشو٘ــت  الترحمــت .املسخلٙــتالشٝا٘ــاث  جبــاد٥ ِلــى الــزي ٌعــاِذ  معــخٝال

 ؤن الّــشب ١ــاهىا" ، ولٝـذ ؤؼــاس الــذ٠خىس ِبـذ العــالم ٠ٙـافي  الضمــانمىــز ؤٜـذم  والعجـم

خــــإزشون بجحــــراجهم فــــي مخخلــــٚ هــــىاحي الخُــــاة، لٝــــذ  ا وؼــــخاء ٍو ًٙ ًشجحلــــىن للخجــــاسة ـــــُ

ــــــىا بــــــالد الٙــــــشط، واهخٝلــــــذ بلــــــحهم ؤلــــــىان مــــــً زٝــــــا٘تهم واهخٝلــــــذ بّــــــن ألالٙــــــاً . ِ٘ش

هـشث فــي ؼـّش ٠بــاس الؽـّشاء، و١ــان الٙاسظـُت بلــى اللٕـت الّشبُــت شـ ى، ٌو مــً ؤؼــهش  ألِا

ؤلامــاساحي  ؼــهاب ٔــاهم. ٌّــذ ألادًــب د  138."مــً اظــخخذمىا فــي ؼــّشهم ١لمــاث ٘اسظــُت

هـــزه اإلاٝالـــت . هجـــم المـــْ فـــي مجـــا٥ ؤلابـــذاُ الّشبـــي، ولـــه دوس ساثـــذ فـــي ألاوظـــاه الترحمـــت

 .حعلي المىء ِلى بهجاصاث ؼهاب ٔاهم في مجا٥ الترحمت

 حياجه وإبذاعاجه

اإلاّـــشوٗ بؽـــهاب ٔـــاهم اإلاىلـــىد ظـــىت  ؼـــهاب دمحم ِبـــذه ٔـــاهم الهاؼـــمي الخعـــنيهـــى      

ىاهُـا والهىـذ ١لُـت ِـذندسط فـي  .فـي ِـذن 4819 زــم . زـم فـي ِـذد مــً الجامّـاث فـي بٍش

                                                           
137

 ٠ٕٚبد WMOاألعزبر اٌّغبػذ، لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ و١ٍخ   
138

 وزبة أدة اٌّمبسْ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B9%D8%B4%D9%89_%D9%82%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
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حفــل ِلــى  .4871حيعــُتها مىــز ِــامهــاحش بلــى دولــت ؤلامــاساث الّشبُــت اإلاخحــذة وحمــل 

زـــم  4819الب٣ــالىسٍىط فــي الهىذظــت اإلا٣ُاه٢ُُـــت مــً حامّــت ؤبـــشدًً باظــ٣ىجلىذا ِــام 

ش . الب٣ـــالىسٍىط فـــي الهىذظـــت ال٢هشباثُـــت لـــى اإلااحعـــخحر مـــً الذسحـــت ألاولـــى فـــي جىـــٍى ِو

وحفـل ِلـى الـذ٠خىساه فـي الاٜخفـاد . 4871مىاسد اإلاُاه مً حامّت سوس١ـي بالهىـذ ِـام 

ىاهُــا ِــام مــ لــض ببًر ــت فــي . 4898ً حامّــت ١ــاسدًٚ فــي ٍو وحفــل ِلــى الــذ٠خىساه الٙخٍش

 .1941آلاداب مً حامّت ظى١ا في الُابان ِام 

ت،    ت مً ال٢خب العشدًت، باللٕخحن الّشبُت وؤلاهجلحًز وللؽاِش ٔاهم مجمِى

ت ،" لفىاِت في دولت ؤلاماساث الّشبُت اإلاخحذةا" ومجها اإلاعجضة " 4881باإلهجلحًز

ت ،" ألادبُت ومٝاالث ؤخشي  دساظاث في الؽّش : "بلا٘ت بلى ١ل مً 4888باإلهجلحًز

ِلي دمحم لٝمان ومخخاساث "و 4888حمْ وبِذاد ،" واللٕت للذ٠خىس دمحم ِبذه ٔاهم

ً مّاـشة" 1991،" مً ؼّشه ٙاث مْ دواٍو الؽاِش الُمني ِبذهللا " 1999،" ٜو

مً ؼّش " 1991،" بحن ٜفُذجحن" 1999،" ؼّشهحُاجه ومخخاساث مً . . البردووي 

اوي الُمىُت ىّاء في ؼّش د -ـىسة مذًيخحن " 1991،" ألٔا " دمحم ِبذه ٔاهم. ِذن ـو

مً ٜىادًل " 1999،" مْ ِؽشة مً الؽّشاء الشاحلحن-ؼّشاء مً ؤلاماساث " 1999،

ِبذه اإلاعشحُاث ال٣املت للؽاِش دمحم " 1999،" في واحت ألادب" 1999،" الخ٢مت

اء في سحُل " 1944،" ـٙحاث مً ألادب اإلاّاـش في الُمً" 1998،" ٔاهم ١لماث ٘و

  . 1949" ؤوساٛ ؤدبُت وزٝاُ٘ت"و 1941،" الؽّشاء وألادباء

ت التي ـذسث حتى آلان  4891،"بحن ؼي وآخش: "ومً ؤِماله الؽٍّش

ّاث ِلى ألاوجاس السمعت" ت مؽتر٠ت، ،"جىَى " ا٥بفماث ِلى الشم" 4891، مجمِى

 4884،" هى الخب" 4897،" ـهُل وجشجُل" " 1986، "ؼىاً في الّخمت" 4899،
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 ِلى الجمش"
ً
الي" 4889،" ٜبما " ؼمُى في لُالي السٍشٚ" 4888،" الضمً العٍش

ت ال٣املت" 1998، ما٥ الؽٍّش مئت ٜفُذة " 1998،" دًىان ؼهاب ٔاهم ألِا

فُذة  . 1949" ِىذيمّاوي الهىي " 1941،" الذسوب السمش" 1944،" ٜو

ت  أعماله املترحمت إلى إلاهجليًز

ت. مٍّمها ؤؼّاس،هز٠ش ؤهم مجها  ت بلى اللٕت ؤلاهجلحًز ما٥ الؽٍّش جشحم ٠شحرا مً ألِا

،ٌال٥ الخب ، وهي ٜفاثذ للمترحم. ؤـذاٗ وآللئ  وهي ٜفاثذ لؽّشاء بماساجُحن.  

ً مً ٘ل عىحن.و مْ مً ؤسك ظب ٜفاثذ لؽّشاء ًمىُحن. ٜفاثذ مً الٝشن الّؽٍش

ت لٝفاثذ ؼاِشاث مً ؤلاماساث وجشحماث بلى  الخباسي والبجّاث ،جشحماث بهجلحًز

هىة وجمش  فاثذ مً ؤلاماساث،ٜو ٢ُاث ٜو ىاهُاث وؤمٍش الّشبُت لٝفاثذ ؼاِشاث بٍش

فاثذ مً ؼّشاء حاثضة هىبل.  ٜو

 . أشعار هيرال مترحمت إلى العزبيت

ذ جشحم ٠شحرا مً ألاؼّاس . وآدابهالؽهاب ٔاهم ِالٜت ووُذة مْ ٠حرال ١ان  ٜو

ٚ . ٠حرال بلى الّشبُت س اـذبوجم  .ؤؼّاس ٠حرال بحن ؤٜىاس الّشبُتوله دوس ساثذ في حٍّش

ت في ِام  الم في الؽاٜس  ٠خاب ٜفاثذ مً ٠حرالا  ًحىي  1991ًِ داثشة الشٝا٘ت وؤلِا

. سشر لجاثضة هىبل ٟ ؼاِش و ؤدًب ٠حرالا الباسص الزي بمٝذمت ؼّشاء  17فاثذ لـ ٜ

بي للشٝا٘ت والترار ٠خاب   1999وفي ِام  .دؽذاهذن ظخ ٜفاثذ ـذس ًِ هُئت ؤبٌى

 وؼاِشة ٠خبذ بازىتي ِؽشة ٜفُذة لشالزحن  99ىي هحى الزي ًح  مً الهىذ
ً
ؼاِشا

 . ظبّت مً ؼّشاء ٠برالالٕت مً لٕاث الهىذ الشثِعت مجهم 
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ـت جحـىي مل جشحمـتـذس  1998وفي ِام  ؽـذاهذن جحـذ عدٜفـُذة ل 14جمِى

ــا التــي  1944وفــي ِــام .عــ٣يٚ اهخحــش ما٣ً٘ى٠ُــِىــىان  ــا ل٢مــال زٍش ٠خابــا آخــش سهــحن زٍش

تهــــــا ملوجخمـــــمً جشحمـــــت  . ١امـــــذ سشـــــخذ لجـــــاثضة هىبــــــل  19ًـــــا هللا وجحـــــىي هحــــــى  جمِى

 ـــــذس 1949وفـــي ِـــام .واِىٝخـــهٜفـــُذة جخحـــذر ٘حهـــا ِـــً ٠ُـــٚ اهخــــذث بلـــى ؤلاظـــالم 

ُـــهجشظـــم ـــــىسة وا٠خـــاب بّىـــىان   ىاخبــــؼـــاِشا وؼـــاِشة 18٠فــــاثذ ٝجشحمـــاث ل ثش،٘و

 ــــذس 1941وفـــي ِـــام . مخخلٙـــت مـــً لـــمجهم ؤسبّـــت مـــً ؼـــّشاء ٠حـــرالا بلٕـــاث   مؼـــّشه

وؼـاِشة ٠خبـىا ؼـّشهم بلٕـاث  ؼـاِشا 19 ٠خاب مىش اللُل  ًحىي جشحمـاث ٜفـاثذ ٥

جـــــم بــــــذاس ٠خـــــاب  1948وفـــــي ِـــــام . مخخلٙـــــت ومـــــً لـــــمجهم ؤسبّـــــت مـــــً ؼـــــّشاء ٠حـــــرالا

  11ٜفـــــُذة ٥ 499ًحـــــىي هـــــزا ال٢خـــــاب  .ث مـــــً ؼـــــّش ٠حـــــرال اإلاّاــــــشمخخـــــاسا
ً
ؼـــــاِشا

ُم الذًني هاساًاها ١ـىسو  واهتهـاًء بىالبـت   بالِض
ً
ً بذءا وؼاِشة مً ؼّشاء ٠حرالا اإلاّاـٍش

ب٣ُـــــــا حــــــــىن  ً وبّــــــــن , اإلاذسظـــــــت ٍس وهـــــــى بــــــــزل٤ ًمـــــــم حــــــــل ؼـــــــّشاء ٠حــــــــرالا اإلاّاــــــــٍش

ٝــــــــذم ال٢خــــــــاب همــــــــارج مــــــــً ؼــــــــّش . الىاِــــــــذًً الشوماوعــــــــُحن الشالزــــــــه آظــــــــان وؤلــــــــىس ٍو

ـــــاالزى  ٠مـــــا ًٝـــــّذم بّـــــن ؤِمـــــا٥ الؽـــــاِش , زـــــم لّـــــذد مـــــً ؼـــــّش بـــــذاًاث الخذازـــــت, ٥ ٘و

ّـــــّشج ِلـــــى ٠خابـــــاث . ١ـــــىسوب.وي .بن. العـــــاخش حؽـــــُماهام حؽـــــا١ى والؽـــــاِش البـــــاسص ؤو َو

ـــــا التـــــي سشـــــخذ لجـــــاثضة هىبـــــل بمـــــا فـــــي رلـــــ٤ بّـــــن ٜفـــــاثذها بّـــــذ ,الؽـــــاِشة ٠مـــــاال زٍش

ٝذم ال٢خاب بّن ٜفاثذ الؽـاِشة اإلاّشو٘ـت بـذ٘اِها ِـً البِئـت  .ِخىاٜها ؤلاظالما ٍو

ؽـىان, ظى١ازا ١ىماسي  ـٚ . و٠زل٤ الؽاِش ؤلاوعاوي ١ادماهِخا ساما٠َش الٕـاهم ٠مـا ًخٜى

ال مـــــْ الؽـــــاِش الـــــزي سشـــــر لجـــــاثضة هىبـــــل ٟ حهـــــا ؤًمـــــا همـــــارج . ظدؽـــــذاهىذن. وـــــٍى ٘و

شابهـــا ٘اسمـــا وؼـــىل٣ُاد وؤهـــىس لؽــّشاء بـــاسصًٍ فـــي هـــزه املسخـــاساث ؤمشـــا٥ ؼــى٣اسا بـــُالي وب

حخىي ِلى هـزا ال٢خـاب ٜفـُذة لؽـّشاء ٠حـرال الـزًً ٜمـىا ٘تـراث مـً حُـاتهم . ِلي ٍو

ــذ جــشحم  .فــي ؤلامــاساث والسلــُ  ،  .اإلالُاإلاُــت والصــخٚ املجــالث ٠شحــرا مــً ٜفــاثذه فــيٜو
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حـــشسه الـــذ٠خىس الؽـــاِش  بّىـــىان خلـــٚ ؤلـــٚ بـــاب و بـــاب مجهمـــا ألاو٥ ، ن اــــذسث ٠خابـــ

 .حشسه البرو٘عىس ٠حر اؼحري الزي خش بّىىان  ألامىاج وآلا ظدؽذاهىذن 

 

  ججاربه في مجال الترحمت

التي جحخ٢م بلحها في اهخٝاء الٝفـاثذ ًخحذر ؼهاب ٔاهم ًِ اإلاُّاس ألاظاس ي 

مـــا ؤهـــا ٘الترحمـــت لـــذي هىاًـــت، ؤمـــا الؽـــّش ٘هـــى مـــخم٢ً مـــً ؤٜىـــاس ؤ "الّشبُـــت للترحمـــت 

ت مــً  هٙ ــ ي وجشحمخــه امخــذاد لّؽــٝي للؽــّش، و١ــل ٠خبــي الشالزــحن هــي جشحمــاث ؼــٍّش

ـــت واحـــذة جشحمـــذ ٘حهـــا باالؼـــتراٟ مـــْ ابىتـــي ِىىاجهـــا   11وبلـــى الّشبُـــت، مـــا ِـــذا مجمِى

ـــت الـــزي ؤجـــشحم ٜفـــُذجه ، ٠مـــا بن ؼـــهشة الؽـــاِش ٜفـــت بماساجُـــت مترحمـــت بلـــى ؤلاهجلحًز

 فــي د٘عـي بؽـٕٚ لالوــاُل ِلـى ؼـّشه ول٢ــً برا لـم ًجـزبني ؼــّشه ال 
ً
 سثِعـُا

ً
جلّـب دوسا

ـــذ ؤجـــشحم ٜفـــُذة لؽـــاِش ٔحـــر مّـــشوٗ برا ســـخشجني ٜفـــُذجه، ٠مـــا ؤن  ؤجـــشحم لـــه، ٜو

 بالؽــــّش ؤلاوعــــاوي الــــزي ٌّلــــي الٝــــُم الّلُــــا ١العــــالم و الّذالــــت 
ً
 خاـــــا

ً
لــــذي اهخمامــــا

اإلاّـاوي جخجلـى هـزه الٜاث ؤلاوعاهُت ؤلاًجابُت وفي ٠خابي الجذًذ والخب والشحمت والّ

ٝــى٥ ؤًمــا ِــً اهخمامــه بترحمــت الؽــّش  .139 "العــامي بــذؤ بًمــاوي بةم٣اهُــت جشحمــت " ٍو

 مــً 
ً
ىاهُــا ــت، ِىــذما ١ــان مــذسط ألادب ؤلاهجلحــزي و١ــان بٍش الؽــّش مىــز اإلاذسظــت الشاهٍى

جي حامّت ١امبردج ًذسظىا جشحمت بدواسد  ٘تزححرالذ لشباُِاث السُـام وهـي جشحمـت خٍش

بلـى الّشبُـت،  ساجّت وبن ١اهذ ٔحر دُٜٝت، وحاولذ ًىمهـا جشحمـت بّـن جلـ٤ الشباُِـاث

ــــً الؽــــّش  ٠مــــا ؤن م٢خبــــت والــــذ الــــذ٠خىس دمحم ِبــــذه ٔــــاهم سحمــــه هللا، ٘حهــــا بّــــن دواٍو

ًترحمــه  ألاحىبــي اإلاترحمــت بلــى الّشبُــت، وؤهــا مــامً بــإن الؽــّش هــى سوح ألامــت وخحــر مــً

، ٘لٕـت الؽــّش لٕـت خاــت،هي فــي 
ً
 ِادًـا

ً
هـى ؼـاِش مـخم٢ً مــً اللٕخـحن، ولـِغ مترحمــا

                                                           
139

 1414-ِجٍخ اٌج١بْ، ِبسط  
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ُّت لٕت داخل اللٕت، ٠ما ؤن جشحمت الؽّش حعاِذ ِلـى حـىاس  ٠شحر مً الٝفاثذ ال٘ش

ؽاٟس ٔـاهم ججشبخـه فـي مجـا٥ الترحمـت ٜـاثال  140."الخماساث واهٙخاحىا ِلى الّالم " َو

مـا٥ التـي جشحمتهـا ١اهـذ وججشبتي في الترحمت ج٣اد ج ٝخفش ِلى جشحمت الؽّش، ٣٘ل ألِا

 ًحـــىي 
ً
 واحـــذا

ً
ت، ماِـــذا ٠خابـــا  ؼـــٍّش

ً
ـــت  11ؤِمـــاال ٜفـــت بماساجُـــت جشحمتهـــا بلـــى الاهجلحًز

غ لئلبــــذاُ، ٘ــــُش  باالؼـــتراٟ مــــْ ابىتــــي وثـــام ٔــــاهم، وحفــــل ال٢خـــاب ِلــــى حــــاثضة الّـــَى

ــــــز٠ش ِــــــً معــــــاهذة  الّاثلــــــت فــــــي فــــــي معــــــ141" .1947الترحمــــــت ِــــــام  " حرجه ؤلابذاُِــــــت ٍو

 بخىححهاجــه واٜتراحاجــه فــي بــذاًاحي، ممــا ِلمنــي ؤن ؤجٝبــل الىٝــذ، 
ً
وظــاِذوي والــذي ٠شحــرا

 
ً
وباليعـبت للمـذاسط ٘ٝـذ جـإزشث  .وهصخني ؤن ؤِبر ًِ هٙ  ي وال ؤحاو٥ ؤن ؤٜلـذ ؤحـذا

ىن  حــــــــر الّــــــــشب، ومــــــــجهم الجــــــــاهلُىن والّــــــــزٍس ب٢شحــــــــر مــــــــً ؤ٘مــــــــل ؼــــــــّشائها الّــــــــشب ٔو

 اإلاخىبي)والّباظُىن 
ً
ا ً ال٢الظ٢ُُحن ٠ؽـىقي، ( وخفـى ُىن، ومً اإلاّاـٍش والف٘ى

ٙـش ومـً ؤلاهجلحـز ٠ؽ٢عـبحر . ٠ما ؤبجبني بّـن ألاحاهـب العـىسٍالُحن ؤمشـا٥ حـاٟ بٍش

ــخ٣لم ؤًمــا ِــً  142".ومــً ؤ٠ثــر مــا ؤحــب مــً الؽــّش الؽــّش ؤلاوعــاوي فــي ١ــل اللٕــاث ٍو

ذ مـــً الؽـــٛش والٕـــشب ٜفـــاث هىـــاٟ ٠خـــاب بّىـــىان" مؽـــشوِه الجذًـــذ فـــي هـــزه املجـــا٥ 

ىاهُــا والفــحن والهىــذ، جشحمتهــا بلــى الّشبُــت آمــل  ًحــىي ٜفــاثذ مخخــاسة مــً ؤمحر١ــا وبٍش

ت الـذولي  ؤن ًخم وؽشها في ألاؼهش الٝلُلت اإلاٝبلت، ؤو سبما ًخم وؽشها في مّـشك الؽـاٜس

 ِلــــــى بهجــــــاص ٠خــــــاب بّىــــــىان
ً
ٜفــــــُذة ِشبُــــــت مّاـــــــشة  19لل٢خــــــاب، ٠مــــــا ؤِمــــــل حالُــــــا

تؤجشحمها بلى ؤلا   143".هجلحًز

 إلاعتراف والتلذًز
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 1414-ِجٍخ اٌج١بْ، ِبسط  

141
 1414-ِجٍخ اٌج١بْ، ِبسط  
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 1414-ِجٍخ اٌج١بْ، ِبسط  
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ــــذ حفــــل الــــذ٠خىس ٔــــاهم ِلــــى ِــــذة حــــىاثض فــــي مجــــاالث الؽــــّش واإلاٝالــــت والذساظــــت  ٜو

مــــاثوهــــز٠ش هىــــا . والبحــــث والترحمــــت  الــــزي هــــا٥ مــــً ٜبــــل ِــــذة  ؤهــــم الجــــىاثض والخ٢ٍش

 .حهاث

 ؤو٥ ِشبي ًحفل ِلحهاوهى  1941ِام  حاثضة وأىس للعالم 

 غ – شسفُت الّام الشٝاُ٘ت  1949لئلبذاُ ِام  حاثضة الَّى

  غ لئلبذاُ ِام و١ان ؤو٥ مً ًحفل ِلحها في مجا٥  1941حاثضة الَّى

 الترحمت

  ت أل٘مل ٠خاب مترحم مشجحن ِامي  1997و 1999حاثضة مّشك الؽاٜس

 ظميالؽُخ الذ٠خىس ظلىان بً دمحم الٝاوظلمها له ـاحب العمى 

 وظلمها له اإلإٙىس له الؽُخ م٢خىم  4898ِام  حاثضة ساؼذ للخٙٛى الّلمي

 بً ساؼذ سحمه هللا

  غ للبحث الّلمي  4889حاثضة الَّى

 حاثضة هادي ابها للذًىان الؽّشي في العّىدًت 

  ت 4891الجاثضة ألاولى للؽّش في ؤلاماساث ِام  مً الذاثشة الشٝاُ٘ت في الؽاٜس

  ًالذسحت ألاولى مً بِذ الؽّش الُمني وظمُذ الذوسة ٜالدة الؽّش م

 دوسة ؼهاب ٔاهمباظم  1949-1944

  الُاباهُت ظىجي حا١ايمً مىٍمت  1941ٜالدة العالم ِام 

 الخاجمت

هبالٖ برا ٜلىا ؤن ؼهاب ٔاهم شسق حُىي في مجاالث ألادب والترحمت وال 

ومما ال ؼ٤ ٘حها  ؤن . والبحث،  وببذاِاجه ها٥ سواحا ملمىظا بحن الٝشاء

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AC%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 في أدب  حبران حليل حبرانالحب 

 144 عبذ الزشيذ. د

 :الخالصت

 حلم و٠خب وؤلٚ ٠شحرا ًِ الخب،حبران خلُل ححران،ؼاِش املخبت واإلاىدة

ىذه لِعذ املخبت محبت لخمُت وبجها محبت الشوح ومحبت  والؽّىس والّاوٙت ِو

لت، وهي لِعذ مادًت ؤلاالهُت، سوحُت،وهي  سوح  بل  وال ًخىلذ الخب بمّاؼشة وٍى

اهىن الٙىشة. الخُاة وهي ٌّىي ؤلاوعان م٣اها مشجّٙا في ٜلب هللا،والخب ٘شح . ٜو

 .مخإلم ِىذه

٣ي،هى  مً حبران خلُل حبران ُ٘لعٗى وؼاِش و١اجب وسظام  لبىاوي ؤمٍش

حن، ولذ في ًىاًش  ووؽإ  لبىان في ؼما٥ بؽشي  م ،في بلذة4999ألادباء والؽّشاء اإلادجٍش

الىالًاث  هاحش في ـبُخه  مْ ِاثلخه بلى و.و١ان والذه خلُل و والذجه ١املت  ٘ٝحًرا،

٢ُت الشابىت الٝلمُت، وجىفي حبران  ١ان حبران ِمىا في، و اإلاخحذة ألامٍش

ل  49في  ٍىسٟهُى  في  .4894ؤبٍش

اث ألادبــاء والؽــّشاء فــي ١ــل ِفــش لــم ًــخ٣لم حبـــران . املخبــت مــً ؤهــم مىلــِى

بن املخّبـــت هــي الضهــشة الىحُـــذة التــي جىبــذ وجىمـــى . "١لمــت الا بّــذ ؤن ٔمعـــها فــي املخّبــت

وهـي التـي ظـاِذجه ؤن . و١ـان ًحٙـَ فـي هٙعـه محّبـت لئلوعـاهُت". بٕحر مّاوهت الٙفى٥ 
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 ، ِششف جبِؼخ وٕبٔٛس و١ٍخ ثشأبْ اٌذى١ِٛخ ، رالش١شٞ :األعزبر اٌّغبػذ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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و١ان ًخ٣لم ًِ هزه ألاؼـُاء لؤلحُـا٥ الـزًً واحهـىا مإظـاة . ؼشاجْ البؽشةًحاسب لذ 

همــىا ٜــى٥ حبــران حــٞ ٘همــه. الخــشب الّــالم ألاولــى و١لماجــه حعــلُت . ولــزل٤ اظــخمّىا ٘و

خمعـــــىن ١لمـــــت فـــــي اللٕـــــت الّشبُـــــت للخـــــب، لخّـــــٍشن "وفـــــي مىاظـــــبت ٜـــــا٥ حبـــــران . لهـــــم

ت ١لمت واحذ. مخخلٚ ـىسة و١ان حبران ًجتهذ وى٥ حُاجـه . ةول٢ً في اللٕت ؤلاهجلحًز

ت ٠ما ٜـا٥  ت، وسؤي املخّبت هي الخٍش ٘املخّبـت هـي الخّشٍـت الىحُـذة فـي هـزا الّـالم "للخٍش

ْ الىٙغ بلى مٝام ظام ال جبلٕه ؼشاجْ البؽـش وجٝالُـذهم وال حعـىده هـىامِغ  ألجها ج٘ش

 .145"الىبُّت وؤح٣امها

لـــت ألهـــه ممـــا ٜـــذ ًخلـــٞ  ؤلالـــه فـــي ٜلـــب ؤلاوعـــان وال ًخىلـــذ الخـــب بمّاؼـــشة وٍى

ـــا٥ حبـــران . بذُٜٝـــت مـــا ؤحهـــل الىـــاط الـــزًً ًخىهمـــىن ؤن املخبـــت جخىلـــذ باإلاّاؼـــشة "ٜو

لـــت واإلاشا٘ٝـــت اإلاعـــخمشة بن املخبـــت الخُُٝٝـــت هـــي ابىـــت الخٙـــاهم الشوحـــي، وبن لـــم . الىٍى

وهىــا ٌّــا٠غ حبــران . 146ًــخم هــزا الخٙــاهم بلخٍــت واحــذة ال ًــخم بّــام وال بجُــل ١امــل

دؾ ٘ــــشام الــــزي ًٝـــــى٥ ؤن املخبــــت ٘ــــً م٢دعـــــب، وحبــــران سؤي الخــــب مخلـــــٛى  سؤي اًــــٍش

اٜت والّؽحرة. خالق في ٜلب ألاحباء  .وبهما سآها ٜذ جخىىس بال٘ش

ٜـذ ‘. ِلـى بـاب اله٣ُـل„و١ان ًخ٣لم ِـً املخبـت ب٣ـل ٠شامـت واحتـرام ٠مـا ٜـا٥ فـي 

ٌهـــشث ؼــــٙتي بالىــــاس اإلاٝذظــــت ألج٣لــــم ِــــً الخـــب، وإلاــــا ٘خحــــذ ؼــــٙتي لل٢ــــالم وحــــذجني 

حاو٥ حبران ؤن ٌؽشح الخّب واضخا ٌاهشا وسؤي املخبـت ؼـِئا بجبُـا حمـُال  ؤخشط ٍو

مٝهــا ًتــٟر الؽــاب ؤبــاه وؤمــه ومعــٝي سؤظــه ِىــذما جىادًــه الفــبُت  وبعــبب ؼــذتها ِو
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 371ص :  ججشاْ خ١ًٍ ججشاْ ١ٌّخبئ١ً ٔؼ١ّخ ص -اٌّجّٛػخ اٌىبٍِخ-االجٕذخ اٌّزىغشح
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 393: ججشاْ خ١ًٍ ججشاْ ١ٌّخبئ١ً ٔؼ١ّخ ص -اٌّجّٛػخ اٌىبٍِخ -االجٕذخ اٌّزىغشح
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ٝىْ الصخ مخش البحش ٍو جخاص الجبا٥ وألاودًت لُلخٝـى اإلاـشؤة التي ؤحبها ٜلبه، ٍو اسي ٍو

وهـــى ًدبـــْ ٜلبـــه بلـــى ؤٜاصـــ ي ألاسك برا ١ـــان لـــه فـــي ؤٜاصـــ ي ألاسك . التـــي اخخاستهـــا سوحـــه

عــــخّزب سهــــت ـــــىتها عــــخلىٚ مالمــــغ ًــــذحها َو  147حبِبــــت ٌعــــخىُب ه٢هــــت ؤهٙاظــــها َو

وحبــــه ال٣أبـــت والخـــضن مــــْ . وهـــزه الٝـــىة التـــي هــــذِىه املخبـــت وـــ يء بجُــــب ِىـــذ حبـــران

 .شح والعشوس وهشاه ًجُب إلاا ظئل ًِ الخبالٙ

 ؟"ما هى الخب"

 148"هى ؤن ججذُ ؤه٤ٙ لخطخ٤ ُِي٤ُ"

٘إهــــذ ٠مــــا جــــشي ال جــــضا٥ "وفـــي مىاظــــبت ؤخــــشي إلاــــا لٝــــي حبــــران مِؽـــلحن ٜــــا٥ لــــه 

 ".ـاحب ظلىان ِلي ًا خلُل

ىهـــــى  –هـــــى الخـــــّب ًـــــا مِؽـــــلحن ( "ؤحـــــاب حبـــــران") هـــــى الخـــــّب ًـــــإمش ٘ىىُـــــْ ٍو

ُـت٘ىزًِ هـى العـلىان وه دُِنـي . بر ال الـه الاه. مـً ٌّـق الخـّب ٌّـق هللا. حـً الِش

خحن . آلان ؤدفــــئ سوحــــي بؽــــّاُ ُِيُــــ٤ الجمُلخــــحن وؤسؼــــٚ الخــــٞ مــــً ؼــــٙخ٤ُ الٝشمــــٍض

دُِنــــي اظــــمْ ٜلبــــي هابمــــا فــــي ٜلبــــ٤ وؤسي ؤهاســــ ي . وؤإلاــــغ الخُــــاة فــــي ًــــذ٤ً الىــــاِمخحن

ساٜفــــت مــــْ اهٙاظــــ٤
ؤن . الجعــــذًتولــــِغ مّنــــى هــــزا ؤهــــه مىلــــْ فــــي اللهــــى والجزهــــت  .149

 ولِعــــذ. وه٢ــــزا سؤي املخبــــت ٘هــــي ؤًمــــا سوحُــــت. ٘لعــــٙخه لِعــــذ مادًــــت وهــــي سوحُــــت
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عـمى ؤلاوعـان الؽــهىاوي الٙاظـذ  ٝـت املخبـت مادًــت، َو مخخبئــا فـي الهُا١ــل " حُىاهـا"وٍش

ت  .150البؽٍش

ولــــزل٤ ٜالــــذ مشجــــا . وان ؼــــهىة ؤلاوعــــان ِلــــى اإلاــــشؤة ٌلــــم لِعــــذ ٘حهــــا املخبــــت

ت جحذ ألاٜذام. الخُىان املسخبئ في ؤلاوعانؤها ؼهُذة "الباهُت   .  151"ؤها صهشة مسخٜى

ـا٥ . وسؤي هزه الشوح مش٠ض املخبت الّلُا ولِغ الجعذ هاما في ؼإن الخـب ٜو

 :حبران

ؤهــذ ًــا هٙــغ جٙــشححن بــاآلخشة ٜبــل مجــيء آلاخــشة، وهــزا الجعــذ ًخىــى هحــى "

، وهــــزا ًــــا هٙــــغ مىخ ؤهــــذ . هــــى الخّاظــــتالٙىــــاء ببىــــت، ٘ــــال ؤهــــذ جخمهلــــحن وال هــــى ٌعــــُش

ىـــــه وال هـــــى حهىئـــــ٤، وهـــــزه هـــــي  جـــــشجّٙحن هحـــــى الّلـــــىم بجاربُـــــت ألاسك، ٘ـــــال ؤهـــــذ حٍّض

وهىــا ًى٢ــش حبــران ٘لعــٙت الؽــهىة وسؤي ؤن للؽــهىاث الجعــذًت حــذودا . 152"البٕمــاء

 .٠شحرة

اهىن الٙىشة، والخّب هـى هللا هٙعـه. والخّب هى سوح الخُاة والخـّب الـزي . ٜو

٘هـي لِعـذ . ٘املخبـت هـي سبىـا ومّلمىـا فـي ١ـل حـا٥. "هُٝـا حمـُالًدىٍٚ بالـذمُى ًبٝـى 

بـت للـزاث. بالؽهىة الضاثذة في الجعذ بت اإلادعـاٜي مـً مفـاُس الٔش . وال هي ٘خاث الٔش

واملخبـت ... ألن املخّبـت ال حّـٗش الشـىسة. ٠ال، وال هي بالجعذ الخامل ظـالحه ِلـى الـشوح
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ـــت وسثٙـــت . ؤو مشـــل ِاوٙتهـــا٘املخبـــت لِعـــذ بشـــىسة .  153٘جـــش حذًـــذ ِلـــى ألاسك وهـــي ٜس

 .  ولىٙت

ــــذخل الٝلــــب البؽــــشي ُ٘ىهــــشه مــــً ؤدساهــــه  للخــــب ّ٘ــــل الؽــــّش وألابجىبــــت ٍو

بّـــث ُ٘ـــه هٙعـــا حذًـــذا ٌُّـــذه بلـــى ؤــــله ؤلالهـــي الـــزي لـــم ًـــذوغ  عـــمى بفـــاحبه ٍو َو

ىضــر حبــران ؤلاهخٍــاس ألابــىي للخــب واملخبــت جٍهــش . 154"املجخمــْ بؽــشاجّه وجٝالُــذه ٍو

٘املخبـت فـي . 155"، جفحروا خبزا مٝذظا ًٝـشب ِلـى ماثـذة الـشّب اإلاٝـذطلىاسها اإلاٝذظت

 .هٍشه حّىي ؤلاوعان م٣اها مشجّٙا في ٜلب هللا

ولــــم ًٝخفـــــش حبـــــران الخـــــب ِاوٙــــت بـــــحن سحـــــل ومـــــشؤة، و١ــــان ؤوظـــــّه بـــــحن ١ـــــل 

ـــــا٥ حبــــران. الىــــاط وهـــــشي ُ٘ــــه محبخـــــه بن احمـــــل ؤزىابــــ٤ ٜـــــذ وســـــج فــــي هـــــى٥ راجـــــ٤ . "ٜو

٘ٝـل لـي بشبـ٤ ٠ُـٚ حعـخىُْ . دىاولهـا ِلـى ماثـذة راجـ٤ ألاخـشي وؤوُب مأ١ل٤ ج. ألاخشي 

 .156ؤن جٙفل هٙع٤ ًِ راج٤ ألاخشي 

 157"لىال المُٗى ل٣اهذ البُىث ٜبىسا"وهىا ًشي حبران الخّب ؤلاوعاوي حتى ٜا٥ 

. وه٢ـــــزا سؤي حبـــــران املخبـــــت ِمـــــاد حُـــــاة ؤلاوعـــــان وال٢شاهـــــت ؤزـــــش الؽـــــُىاهُت

وهــــى ممــــً ًــــشي ؤن الاهخٍــــاس للخــــب . لــــى ألابــــذواملخبــــت جفــــل ؤلاوعــــان بــــاهلل، وجخلــــذه ب

بشـ يء ال ًمـل مىـه واإلاـشء فـي بم٣اهـه ؤن ًيخٍـش لــه حتـى ولـى بّـذ اإلاـىث، ٠مـا هلمـغ رلــ٤ 
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ٜـــذ هــــادجني "حُـــث ًٝــــى٥ " فــــي ٔـــشاجغ اإلاــــشوج" سمــــاد ألاحُـــا٥ والىــــاس السالـــذة"فـــي ٜفـــت 

غ هٙ ــــ ي، وحــــاء اإلاــــىث لُٙفــــلني ِىــــ٤، ٘ــــال ججــــُض ألن مؽــــِئت آلا لهــــت آلالهــــت ًــــا ِــــَش

ؤهــــــا راهبــــــت آلان و١ــــــإط الخــــــّب والؽــــــبِبت مــــــا بشحخــــــا . مٝذظــــــت ومىالــــــب اإلاــــــىث ِادلــــــت

ؤهــا ساحلــت ًــا . وــا٘حخحن فــي ؤًــذًىا، ومعــال٤ الخُــاة الجمُلــت مــا صالــذ مىبعــىت ؤمامىــا

حبُبــي بلــى معــاسح ألاسواح وظــٗى ؤِــىد بلــى هــزا الّــالم ألن ِؽــتروث الٍُّمــت جشحــْ 

الزًً رهبىا بلى ألابذًت ٜبـل ؤن ًخمخّـىا بملـزاث الخـّب بلى هزه الخُاة ؤسواح املخبحن 

بىت الؽبِبت ظٗى هلخٝـى ًـا هازـان ووؽـشب مّـا هـذي الفـباح مـً ١ـاوط الجـرحغ . ٔو

وه٢زا آمـً حبـران . 158"بلى اللٝاء ًا حبُبي. وهٙشح مْ ِفا٘حر الخٝل بإؼّت الؽمغ

 .ؤن ؤسواح املخبحن جشحْ بلى هزا الّالم وجخخز ؤحعادا ؤخشي 

ــــــْ ال   ٘ش ؼــــــ٤ ؤن حبــــــران سؤي الخــــــب مفــــــذسا للعــــــّادة والىــــــىس وهــــــى ًحــــــشس ٍو

ّـــــذ ؤلاوعـــــان وال . ؤلاوعـــــان وسؤي حبـــــران ؤن اإلاذهُـــــت الخٝىُـــــت ؤ٘عـــــذث الّـــــالم، وال ٘س

والخــــّب . بــــل ابّــــذث ؤلاوعــــان ِــــً الىبُّــــت ومــــؤلث فــــي ٜلبــــه ال٢شاهــــت. ؤهٝــــزث الّــــالم

ت ألهه ؤٜىي مً. وحذه ًىٝز ؤلاوعان والّالم مً هزا الٙعاد ؤلالـه هـى . ؼشاجْ البؽـٍش

مــــت والجلُلــــت، ولــــزل٤ هــــشي ظــــلمى  الــــزي ؤلٝــــى فــــي سوِــــت ؤلاوعــــان هــــزه الّاوٙــــت ال٢ٍش

ألجهـا . وجزهب بلى ه٣ُـل ِؽـتروث واإلاعـُح للٝـاء حبُبهـا" في ألاحىحت اإلاخ٢عشة"جضوحت 

" مطــــجْ الّــــشوط"وفــــي ٜفــــت . اًٝىــــذ بــــإن حّبهــــا ـــــاٗ، وهــــزا الخــــب هــــى هللا هٙعــــه

وآمــً حبــران فــي املخبــت . وؤؼــاس سؤًــه ؤن املخبــت جــذبحر ظــماوي . اإلاــىثًخٕلــب الخــب ِلــى 

ــــان فــــي . اإلاُشىلىحُــــت الُىهاهُــــت التــــي ـــــشحذ ؤن الّاؼــــٝحن مخحــــذان ؤظاظــــا زــــم ًخٜٙش
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ـلُت. زـم ًجمّهـا الخـب مـً حذًـذ. الىالدة وبرا املخبـت بـحن . ُُّ٘ـذ بلحهمـا وحـذتهما ألـا

لُت وهي الى هما بلى ألـا  .بُّتالشحل اإلاشؤة في سحِى

ت هم حبران ؤن الىبُّت هي الخٍش ت بٝـذسها هـي الخـّب . ٘و والخـب ًىمـى . والخٍش

وهــى ًشمــض بلــى الخــّب . وبشومُشــىط بىــل حبــران خاـــت فــي سظــىمه. ًشمــش فــي حــّى الخّشٍــت

ـــت والسحـــر مّـــا ًـــذِى حبـــران بلـــى الىبُّـــت وهىامِعـــها ألن فـــي الّـــىدة بلحهـــا ِـــىدة . والخٍش

ـــــلُت  المـــــاجّت فـــــي لجـــــت ألاهاهُـــــت والجؽـــــْ والخٝـــــذ، ِـــــىدة بلـــــى الجـــــزوس ؤلاوعـــــاهُت ألـا

ــت الخٝــت ــت اإلاــامً فــي اخخُــاس . 159الخٍش ــت اإلاــشؤة فــي اخخُــاس ٜشجهــا، وحٍش و١ــان حــاسب لخٍش

ت الؽّب بإن ٣ًىن ظُذ ؤمشه ُِٝذجه ومماسظتها وحٍش
160. 
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ت ال٣املت  -مشجا الباهُت .1  : حبران خلُل حبران إلاُخاثُل وُّمت –املجمِى

ت ال٣املت  .1  : حبران خلُل حبران إلاُخاثُل وُّمت ؿ –املجمِى

ت ال٣املت  .1  حبران خلُل حبران، اإلاّشب، إلاُخاثُل وُّمت ،  –آلهت ألاسك املجمِى

ت ال٣املت  .7  :  حبران خلُل حبران إلاُخاثُل وُّمت ؿ –الىبي، املجمِى

ت ال٣املت  .9  حبران خلُل حبران إلاُخاثُل وُّمت  –الشمل والشبذ ، املجمِى
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ذ ٘شجؤ اثعشحُفى ملٕت لدجاث ال  لٍٙش
 161 . ن شىير 

  وشخصيته  فزج ألفزيذ

ذ ٘شج م، ٌّخبر 1991-4818ِاػ فى ٘ترة  معشحي مفشي  ١اجب هى ؤلٍٙش

ماًا  ً والزًً لم ًىٙفلىا ًِ واّٜهم ٜو ؤحذ ؤهم اإلابذِحن مً حُل اإلا٢ٍٙش

اث ؼتى جحلل ٜماًا . مجخمّاتهم وؤ٣٘اسها وهاٜؾ خال٥ معشحُاجه مىلِى

مفش والّشب فى الّٝذًً العُاظُت وؤلاحخماُِت ومخٕحراتها التى بشصث ِلى ؤسك 

ً لُحن  وهى. الشابْ والسامغ مً الٝشن الّؽٍش واحذ مً ؤهم ٠خاب اإلاعشحُاث ألـا

ىا اإلاعشح بهه ٠خب زاللشحن . الّشبي في الىفٚ الشاوي مً الٝشن الّؽٍشً الزًً ؼ٘ش

ذ ؤزمشث مىهبخه في مىخفٚ  ِام .معشحُاث فى اللٕت الٙفخى والّامُت   4819ٜو

 ٜام ببز٥ ٜفاسي حهذه ألن جفبح اإلاعشحُاثبهه   .4819ي ِام وهطجذ بال٣امل ف

الّشبُت ممشلت و مٝشوئة و مذسوظت ِلى اإلاعخىي الذولي، ٠جضء مً اإلاعشحُاث 

ٞ حصجُْ و بزاسة الجُل . الّاإلاُت وواـل محاولخه لخحُٝٞ هزا الخلم ًِ وٍش

وفي . الخذًث مً مىاـشي اإلاعشح وداوم ِلى رل٤ حتى ًيخٝل الى سحمت هللا

العخِىاث، ٜام ٘شج باإلاعاهمت في اهبشاٛ حش٠ت معشحُت معجبت في بالد مفش 

جها للمعشح وباإلاؽاس٠ت في وؽش الىعي الشٝافي لّامت . بالٝىّاث اإلامخاصة التي جم جذٍو

ُٙت وفي خال٥ هزا الىٜذ، ١ان مً ؤهذا٘ه الهامت . مفش في اإلاىاوٞ الىاثُت والٍش
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ال٢بري اإلام٢ىت مً اإلاىاوىحن في بهخاحاجه دمٝشوت اإلاعشح و بؼما٥ الخفت 

حى٥ لٕخه اإلاعشحُت بخحلُل  وهزه محاولت ـٕحرة جٙفل ٘حها. ووؽاواجه

ً ظبباإلاعشحُاث ال ٝه  ٙفخى واإلاعشحُاث الّامُت ِو ً جٍٙش ت ِو بخخُاسه اللٍٕى

 .مىحضا

 الجذل بين الفصحى والعاميت 

برا جم جإلُٙه في  ٌعخمش اإلاعشح الّشبي ؤن ًىاحه مّملت مً ٜبل الّامت

. ؤي ووً ِشبيفى اللٕت الّشبُت الٙفخى ومً ٜبل الّلماء برا جم بهخاحه في ِامُت 

ً، ٜذ جم بز٥ حهىد هاجخت لخإلُٚ اإلاعشحُاث  مىز الشماهِىاث مً الٝشن الّؽٍش

في اللٕت الّشبُت الٙفخى ِلى هحى ًم٢ً مً جمخُْ الجماهحر، واإلاعشحُاث في 

. الّلماء في اإلاعخىي الّٝالوي، بل ًبٝى الجذ٥ في لٕت اإلاعشحالّامُت حُث حؽٕل 

حر الّشب في هزه اإلاىاٜؽت، و١ان ل٣ل  ٜذ ؼاٟس ِذًذ مً اإلاىخٝذًً الّشب ٔو

" سوحش ؤلحن"ًٝىم . 162في اإلاعشحُت في مٝام ؤواخش معشحي ِشبي ّ٘لُا ؤن ًذاْ٘ لٕخه

(Roger Allen ) حادة في مفش بّذ زىسة بخّلُٞ ؤن مّملت اللٕت في اإلاعشحُت ـاسث

4811 . 

ؤـبح ٜبى٥ الّشبُت الّامُت ١لٕت ألادب في اإلاعشحُت ؤ٠ثر اهدؽاسا بؽ٣ل مّخبر في "

ت جُا . العىحن ألاولى للشىسة اإلافٍش وؼاس٠ذ ُ٘ه اإلاعشحُت وؤٜعام ألادب ألاخشي جذٍس

لٝذ ِلى الخٕحر في الىٍام الاحخماعي، باظخخذام لٕت الؽّب ١ىظُلت لهزه  ِو

 .163"االثالّٙ
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اٌٍغخ : "ٚثؼط ِٓ ٘زٖ اٌّئٌفبد رزعّٓ. ٕٚ٘بن ِمبالد ٚ أجضاء ِمبالد ِخٍصخ ٌغئاي اٌٍغخ فٟ اٌّغشح اٌؼشثٟ

ٚ اٌّالدخ فٟ اٌجذبس اٌصؼجخ ألٌفش٠ذ فشط ٚ  3989ٌجٛص٠فغزبرى١ف١زش ٚ ػٛض " اٌؼشث١خ اٌفصذٝ ػٍٝ اٌّغشح

 .3990اٌشاػٟ 
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ْ ِلي الشاعي ظاا٥   حُث ؤن ؤلحن ٌؽحر الى مّمالث اللٕت ِلى اإلاعشح اإلافشي، ً٘ش

ؽ٣ى ًِ حُٝٝت ؤن ".ؤن اإلاعشحُت الّشبُت هل ج٣ىن ووىُا ؤو ِمىما للّشب" َو

اإلاعشحُت في الّالم الّشبي برا جم ٠خابتها في اللدجاث الّامُت ملسخلٚ اإلاىاوٞ ٘ٝي، 

 ".لّمىم الّشب"م معشحي مىحذ ال ٣ًىن هىا ؤي بم٣ان لجع

عخمشا ٜاثال  دُت و ِشاُٜت: "َو . ـاد٘ذ ؤن حمشث معشحُاث لبىاهُت و ١ٍى

ٝذث مٍّم ما ١ان  وفي ١ل حالت، ٜذسث ؤن ؤ٘هم خىىه اإلاعشحُت الّامت ٘ٝي ٘و

 . 164"للخىاس ؤن ًىٝل

ذ ٘شج الزي ها٥ باظخخذام لٕخه اإلاعشحُت احترام اإلاؽاهذًً ؤما  في ٜمُت ؤلٍٙش

واإلاىخٝذًً والىٍشاء مّا، ١ان ٜادسا ِلى  بسلاء ١ل مً حاهبي الجذا٥ الى حذ ٠بحر 

ت والّشبُت الٙفخى ٞ ٠خابت اإلاعشحُاث في ١ل الّامُت اإلافٍش وباليعبت الى . ًِ وٍش

٘شج، ؤ٘مل لٕاث اإلاعشحُت ما ٌؽٕل مؽاهذًً ؤوظْ ظىاء ١ان خاسج الٝاهشة ل٣ي 

خاسج مفش ل٣ي ًفل الى اإلاؽاهذًً والٝشاء في ًفل الى الٝشي واإلاذن الفٕحرة ؤو 

وألحل جىظُْ معشحُخه الى حمُْ الذو٥ الىاوٝت بالّشبُت،  .البالد الّشبُت ألاخشي 

ى٥ الى مؽاهذًً ؤوظْ خاسج الٝاهشة  .م باظخخذام اللٕت الّشبُت الٙفخىٜا وللـى

ؽاهذًه ٜام بخبعُي معخىي الّشبُت ألادبُت واظخخذم الثحت ١اهذ ظهلت اإلاىا٥ إلا

ذ هٙعه ٜابال للخ٢ُُٚ الى الىمي الزي حهض ٘حها ؤي معشحُت مُّىت . وفي الٜى

ُٙخه للخإزحراث اإلاشثُت  و١اهذ لٕت ٘شج بالمشوسة ميؽإة حمالُت ٜابلت للمٝاسهت في ٌو

اء وبِذاداث العشح التي ججعذ سوح و ٘ترة و مضاج ؤي معشحُت مُّىت ولزل٤ . لؤلٍص

جاظغ الٙترة " ؤ٣٘اس ِامت"ًت ِالُت ألجها جخىىس الى ٜام باخخُاس الخّابحر بّىا

ْ مْ حؽ٢ُل ؤدواسه اإلاعشحُت  .والجٕشاُ٘ت ؤو اإلاٜى
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 مصزحيته مىكفه فى إختيار لهجت

ذ ٘شج اإلاعشحُت مىلُى دساظاث ِذًذةؤو١اهذ لٕت  و١ان الاجٙاٛ . لٍٙش

خم . الّام داثما ِلى ؤن اظخخذام اللٕت مىه ١ان واظْ الخُلت بالٕاًت اِخباسه بال ٍو

ً بالٕاًت الزي ٢ًخب معشحُاث ر٠ُت و  ب ١إحذ ٠خاب اإلاعشحُت الّشبُت اإلاىجٍض ٍس

مشحرة للّٝل باِخباس ألادب اإلاعشحي وممخّت و هاجخت في ؼباٟ الخزا٠ش ِلى هحى 

 . مشبح

ٝىم  غ ِىك"ٍو ؤحذ اإلاىخٝذًً الباسصًٍ في مفش، بةِىاء زىاء مهم " لَى

لم ٢ًً :  "ًٝى٥ . لٕخه اإلاعشحُت اظخخذام الخ٢ُملٙشج ِىذما ًٝاسن اظخخذام 

ذ  ُٞ الخ٢ُم وعل في حُل ٠خاب اإلاعشحُت الخالُت ِلى ما ًحخمل، ظىي الٍٙش لخ٘ى

٘شج الزي هى اإلاعشحي اإلاهم الىحُذ مً ٘ترة هاـش الزي لم ًلخٙذ ًِ اللٕت الّشبُت 

ٝىُاث اإلاعشحُت وؤ٠ثرهم بإلااما باإلوؽاء وج‘ ؤ٠ثرهم بشاِت„وفي سؤَي، هى . الٙفخى

 . 165"الجادة

وإلاا ١ان ؤحذ ؤظباب الخ٢ُم اإلالخت لل٢خابت في اللٕت الّشبُت الٙفخى بدساج 

الٝعم اإلاعشحي في اإلاُّاس ألادبي، ١ان العبب الشثِ  ي الظخخذام ٘شج اللٕت الّشبُت 

الٙفخى ججاوص ِىاثٞ اللدجاث الىوىُت بال٢خابت إلاؽاهذًً ِشبُحن ِلى هىاٛ 

ؤن معشحُاجه جم بهخاحها ِلى هحى ممخذ و مخ٢شس في حمُْ ؤهحاء  وحُٝٝت. ؤوظْ

 .الّالم الّشبي جذ٥ ِلى ؤن هزا الخ٢ٙحر ١ان ساسخ ألاظاط

لت مً مفش، جم حٍش معشحُاجه مً ١ل مً ألاداء  وؤزىاء ُٔبخه الىٍى

ىذما ١ان مىُٙا مً . واليؽش في ووىه ، جم اظدئجاسه ٠معدؽاس 4891الى  4879ِو
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وفي هزه الٙترة، ١اهذ معشحُاث . ة الشٝا٘ت في الجضاثش إلاذة خمغ ظىىاثزٝافي لىصاس 

ىذما ٜامذ . بُت ألاخشي ٘شج ًخم ؤدائها و وؽشها ِلى هحى مخىاـل في الذو٥ الّش  ِو

جهاثُا ؤزىاء جمشُلها " صواج ِلى وسٜت الىالٛ"، ِلى ظبُل اإلاشا٥، بةٔالٛ جمشُل ؤلاداسة

شة، جم ؤخزها لئلهخاج في جىوغ زم في اإلاعشح الىوني الىاجر في اإلاعشح الهضلي في الٝاه

ىن " سظاثل لٝاض ي بؼبُلُت"وجم بهخاج . في العىسٍا واإلاعشح الىوني في لُبُا للخلٍٙض

ذ ذ في ١ٍى ش . الّشاقي و ؤدائها في معشح ١ٍى مباؼشا في العىسٍا " الٍٕشب"وجم جفٍى

ذ ٘ؤخال٥ بشهام  مخلٙض ًمخذ زالر ظاِاث ًِ معاهماث  شج الٙىُت للمعشح لٍٙش

ابل . الّشبي وجم جحذي ٘شج مً ٜبل الىاؼش ل٢خابت معشحُت مشججلت مباؼشا ٜو

وجم . الخحذي بخإلُٚ معشحُت ِاوُٙت راث ٘فل واحذ ؤمام ؤبفاس اإلاؽاهذًً

حن باسصًٍ  و محمىد ٜابل " ظىا حمُل"ٜشاثتها ٘ىسا مً ٜبل ازىحن مً ممشلحن مفٍش

ت اللزان، ٜا٥ ٘شج، ؤدس١ا  م مً ١ىن هزه اإلاعشحُت في لدجت ٜاهٍش لى الٔش ؤدواسها ِو

ت حى٥  ِامُت، جمخْ بها اإلاؽاهذون العىسٍىن حُذا بعبب ؼّىبُت اللدجت اإلافٍش

ت في رل٤ . الّالم الّشبي شحْ رل٤ الى حذ ٠بحر الى الىلْ الؽّبي لؤل٘الم اإلافٍش ٍو

 .اإلاىىٝت

ت التى اجخز فؤًٝى٥  ذ ٘شج ًِ ؤظلىبه اللٍٕى وبوى ؤئ٠ذ " ى معشحُاجه لٍٙش

ٝت لالدب  ول٢نى مْ  ان اللدجت الّامُت جفلر لٕت لؤلدب ٠ما ان الٙفخى لٕت ٍِش

امُت  رل٤ ؤحخَٙ بحٞ الخمُحز الخام الَُٝ بحن ِامُت بحرم الخىو  ى السالذة ِو

فخى باب الخىادر فى ؤًت  ُٞ الخ٢ُم واإلااصوى ووه حعحن ٘و العٛى بحن ٘فخى ج٘ى

ت   166"حخُٙت خبًر
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ي فى معشحُاجه لدجاث ٘فخى ولدجاث ِامُت مْ ؤن الجذ٥ ًشحر بحن هش 

٘ئاث ؤهفاس الٙفخى وؤهفاس الّامُت ِلى ؤن لٕت اإلاعشح ًجب ان ج٣ىن بالٙفخى 

وهى اللدجت  167.التى حملذ جشار الّشب الُىا مً الّفش الجاهلى حتى ِفشها هزا

ٜىاس الّشبُت حمُّا الٝادسة ِلى الخٕلٕل فى هٙىط الّشب حمُّا هٍشا إلؼتراٟ ألا

وؤما ألاهفاس .  ٘حها ولئلخخالٗ اللدجاث املخلُت التى جحخاج الى بّن الجهذ لٙهمها

تها فى الخّبحر ًِ ؤلاحعاظاث  ٍٙى الّامُت ُ٘ىادون بإن اهىالٛ اللدجت الّامُت ِو

ُل، بر ان اللٕت لِعذ هذ٘ا فى حذ  وألا٣٘اس ألحعً دلُل ِلى ؤجها لٕت الًٙ ألـا

خخلٚ وظُلت الخّبحر  راجه بٝذس ذ الٙىان ان ًٝىله ٍو ما هي وظُلت للخّبحر ِما ًٍش

 .بةخخالٗ ما ًٝىله

ت  وان اللٕت ألادب ظىاء ؤ١اهذ ٘فخى ام ِامُت لها ؼشوه حمالُت وحّبحًر

وؤًما لٕت اإلاعشح لها ٔحر هزه الؽشوه ألادبُت الّامت وؼشوه خاـت ؤخشي ١لٕت 

لٕت راث وابْ مش٠ض ومّبر حّبحرا مباؼشا بال وبن اإلاعشح ًٝخ  ى . لًٙ مً هُى خاؿ

ل جب ان لٕت اإلاعشح جىإي ًِ . حُّٝذ او لٚ او دوسان بال بظخىشاد او جىٍى ٍو

ت لُالحٞ اإلاّاوى فى مشل هزا . الترا٠ُب اإلاخذاخلت اإلاخّٝذة ٘اإلاخٙشج ال ًمل٤ الٙـش

ذ ٘شج ٜذ اسج  ى لىٙعه فى ؤاللىن مً الخّبحر  ٘هزا اإلاىدج مادام  لٕت لٍٙش

 .مصزحياجه

بلا٘ت الى ال٢خابت لجمُْ الّالم الّشبي، ٜام ٘شج بؽيئ محذر في اظخخذام 

٠خابت الٙفل الىاحذ واإلاؽاهذ في معشحُاث ٠شحرة ؤخشي في : لٕخه في اإلاعشحُت

ت الىوىُت له خىن "وجم ٠خابت . اللدجت الّشبُت ٔحر اللدجت الٝاهٍش بخمامه " الىاس والٍض

ىُت و الٙٝشاء و "في اللدجت الٙلعىُيُت واإلاؽاهذ في اإلاعشحُاث ألاخشي مشل  ألٔا
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 -، ص3972دساعخ أدث١خ، ا١ٌٙئخ اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، ِصش،  -ٔج١ً ساغت، ٌغخ اٌّغشح ػٕذ اٌفش٠ذ فشط 
399-399 
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ول٢ً، ًجب ؤن ًالحَ ؤن . جم جإلُٙها في اللدجت اللبىاهُت" ِىدة ألاسك"و " الٕشباء

. ٔشك اظخخذام جل٤ اللدجاث لم ٢ًً جشوٍ  معشحُاجه ِىذما ِاػ في الساسج

لى ال٢ّغ مً رل٤، حمُْ اإلاعش  حُاث التي جىمم ِلى اللدجاث الّشبُت املسخلٙت ِو

وال بجب برن في ؤن . جم جإلُٙها ؤزىاء بٜامخه في مفش، بما ٜبل ؤو مباؼشة بّذ هُٙه

اظخخذامه للٕت الّشبُت الٙفخى في حاهب و اظخخذام اللدجاث الّشبُت املسخلٙت في 

له مذالُت  ٠عب رل٤ 4899حاهب ؤخشي ها٥ له مؽاهذًً واظّت ِلى الذوام، وفي 

 .مصزح الخليجيت

ووساء معإلت اظخخذام ٘شج لللٕت الّشبُت الٙفخى لجزب مؽاهذًً ؤ٠ثر، 

وبشاِخه . ١ان الخخُاسه إلاعخىي اللٕت الّشبُت ِىفش حمالي حُىي معخمش في جألُٙه

بهزا الفذد لِعذ بٍاهشة ألهه لم ًحفش ِلى اظخخذام ؼ٣ل واحذ لللٕت الّشبُت 

وال . بل ٜام باظخخذام ١ل مجهما للخمخُْ وبزاسة الخ٢ٙحر ؤ٠ثر مً ؼ٣ل آخش ٘ٝي،

ت اإلاّٝذة وهي ميؽي  حؽمل لٕخه اإلاعشحُت املجاصاث اإلافىىّت ؤو الخّبحراث اللٍٕى

ام باخخُاس معجمُخه وخُاله بإِلى ِىاًت ل٣ي . للٝشاثت وظهل ؤلادساٟ ِىذ ألاداء ٜو

 168.ًجعم سوح و مممىن الّالم اإلاعشحي الزي ١ان ًخلٝه

 فى اللغت الفصحى اثصزحيم

ىن، ومعشحُت حالٛ بٕذاد، ومعشحُت           ٌّذ فى هزا الىُى معشحُت ظٝىه ِ٘ش

ش ظالم، ومعشحُت ِلى حىاح  ظلُمان الخلبى، ومعشحُت بٝبٞ ال٢عالن، والٍض

خىن  ضي، والىاس والٍض اء (اللدجت الٙلعىُيُت)الخبًر اللدجت )، وؤٔىُاء ٘ٝشاء ٌ٘ش
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وبٔذ أوضش رؤص١شا ثبٌّغشح ِٓ ٔظش٠خ : ٌغخ خبصخ رآ١ٌفٗر١ّض : "٠ؼٍك فبسٚق ػجذ اٌمبدس ػٍٝ ٌغخ فشط اٌّغشد١خ

 .8 -،  ص3989،" شؼش٠خ أدث١خ خبسج١خ
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ش والجمُلت، ومعشحُت  ، وداثشة(اللبىاهُت ادة، والىُب والؽٍش ت، ومى ٍص الخبن اإلافٍش

 ألامحرة والفّلٟى

 املصزحيت فى اللغت العاميت

وؤما فى الىُى الزي اإلاعشحُت فى اللهت الّامُت ٌّذ ٘حها معشحُت ـىث مفش، 

ب،  اسة، والخب لّبت، والٍٕش ومعشحُت الٙخ، ومعشحُت ِع٢ش وحشامُت، والٍض

ت،   ومعشحُت الصسقوالّحن السخٍش

 

 اإلافادس واإلاشاحْ

ذ ٘شج، املجلت، الٝاهشة،  (8  .8966دمحم بظماُِل دمحم، معشح الٍٙش

ت الّامت  (5 ذ، ، اإلااظعت اإلافٍش حُمغ ال٘ش، الذساما، جشحمت مجذي ٍ٘ش

 .8م ه.8968للخإلُٚ والترحمت والىباِت واليؽش، الٝاههشة 

3) Dina A Amin, Alfred Frag and Egyptian Theater, syracus university 

press, New York, 2008. 
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