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دان                            ولمة الٍش

  حِٗل ألامت ؤلاوؿاهُت الُىم في ٧اعزت
ً
ٞاهدكغ  في الهحن وباء ٧ىعوها، ؤنِب بها ؤوال

باء والغجؿاء وال٣اصةمٗٓم الضو٫ الٗاإلاُت خت بلى والخجاع والٗما٫ ؤمام  ى جدحر الٗلماء وألَا

ُاث بها ؤ٦ثرا مً ملُىن ومئخحن وزمؿحن ؤل٠ شخو ٖبر الٗالم،  مٗالجخا. ججاوػث الٞى

 ً كٍغ خُض بلٜ الٗضص ؤلاظمالي إلنابت الٟحروؽ ؤ٦ثر مً ؾخحن ملُىن وؤعب٘ ماثت وؾب٘ ٖو

ٗالم مً هاخُت ٖضص ؤلاناباث اإلاا٦ضة في ْل هٓام ال٠. حٗض الىالًاث اإلاخدضة ؤ٦ثر صو٫ ال

ُاث. ل٣ض جدحرث الضو٫ اإلاخُىعة التي  حصخُو ٢ىي بِىما ؤنِبذ بًُالُا بإ٦بر ٖضص للٞى

جدباهى ب٣ىتها ؤمام َظا الٟحروؽ البؿُِ، الظي ٖلم هللا ٖؼوظل ؤلاوؿان به يٟٗه مً 

ا ًٟ ُ ِٗ َؿاُن َي
ْ
و ِ
ْ
ِل٤َ ؤلا

ُ
هُت ٖلى مغ الٗهىع ل٨شحر مً ألامغاى . ٣ٞض قهضث ؤلاوؿا( ظضًض )ز

غ،  الجاثدت مشل وباء ظىىن الب٣غ، وخمى الىاصي اإلاخهضٕ، وبهٟلىهؼا الُُىع والخىاٍػ

ب ٢ض زلٟذ ٧اعزت ٦غوها ؤػماث وزؿاثغ ٖلى  ا. ومما ال ق٪ وال ٍع حَر حروؽ هُٟا ٚو ٞو

م طل٪ لها ظىاهب بًجابُت في خُ ت ظمٗاء في ؤًامىا َظٍ، ٚع اجىا ؤلاظخماُٖت الخُاة البكٍغ

والش٣اُٞت. حؿّبب الدجغ الهخي اإلاٟغوى ٖلى ؤلاوؿان اإلاٗانغ لخٛحر وجحرة الخُاة الُىمُت 

ؾىا َظا الىباء م٘ الخباٖض ؤلاظخماعي لخ٣لُل  اصاجىا وؾلى٦ُاجىا الاظخماُٖت، ٢ض صعَّ ٖو

اَُت ولخ٨شحر الهالث بحن ؤًٖ اء والعجب وألاهاهُت والٞغ اء ألاؾغة ؤلاؾغاٝ والتٝر وال٨بًر

حر زضماث الغخمت والل٠ُ وال٠ُٗ وإلػصًاص ال٣غاثت واإلاُالٗت  وألا٢اعب والجحران، ولخٞى

واإلاظا٦غة، ولخشمحر ؤلاهخاط الٗلمي واإلاٗغفي وؤلابضإ ألاصبي والٟجي وإليمدال٫ خب 

ً والخبرط والخمل٤ الؾُما بحن الٟخُان والٟخُاث الظًً ٧اهى ٌِٗكىن  الكهىاث واللهى والتًز
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 احملرر: د. يوسف حممد الندوي                     
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 ٦حرالاوالًت صعاؾاث اللٛت الٗغبُت في 

 مأحػفش /د

 ) م الػشبُة للبىات،بمىوغام، ماالبشم، هيرالاألاظحار اإلاعاغذ: ولُة أهىاس ؤلاظل  (

ت م٘ الكغ١ ألاوؾِ مىظ ٖهض ؾلُمان ٖلُه  ٧اهذ ل٨حرالا عوابِ ججاٍع

بُض الُٟي٣ُُحن والُىهان والهابئحن بٗضٍ  جخابٗذ الخجاعة  (. "١ م 935-970)الؿالم 

٣ٞض ٧ان  1."وؤَل مهغ وؤزحرا اهُىث َظٍ الخجاعة بإًضي الٗغب مً ؤَل الُمً

تا غاى ججاٍع الٟلٟل ألاؾىص الظي ٧ان ال ًؼعٕ بال في ٦حرالا ٧ان .  "لٗغب ًٟض بلحها أٚل

ا 2."مكهىعا بحن الٗغب مً ٢ضًم حَر خجغ الٗغب خهىالث ٦حرالا م٘ بالص ٞاعؽ ٚو . ٍو

. و٧اهذ جهى٘ ؾًٟ زكبُت ٦بحرة في ملُباع والٗغب ٌُٗىن لهظٍ الؿًٟ ٢ُمت ٖالُت

 .ُٟها ألاوعوبُىن في ؤوازغ ال٣غن الخامـ ٖكغواؾخمغث َظٍ الخجاعة ختى ازخ

ٞلما ؤقغ١ ؤلاؾالم اهدكغث ؤقٗتها في ألاعى، ولم ًلبض ؤن ظاء ٢بـ مجها بلى 

ذ باإلؾالم ؤوال في الهىض في ال٣غن ألاو٫ الهجغي بىاؾُت . ٦حرالا ب٣ٗت ٦حرالا حكٞغ

ىص الٗغبُت .الخجاع الٗغب اإلاؿلمحن ؤلاؾالمُت في  و٢ض ظاء بلى ٦حرالا ٦شحر مً الٞى

اقىا ٞحها ٦ضٖاة ؤلاؾالم وبإًضحهم اهدكغ ؤلاؾالم واللٛت الٗغبُت  مسخل٠ الٗهىع ٖو

ًغي ٦شحر مً اإلااعزحن ؤن مل٩ا مً ملى٥ ٦حرالا ٢ض اٖخى٤ ؤلاؾالم، . في َظٍ اإلاى٣ُت

’ حكحرا‘مل٪ مً ملى٥ ؤؾغة  (CheramanPerumal)وفي عؤي الجمهىع َى حكحرمان بحرما٫ 

(Chera)  ٞةن مل٪ حكحرمان بحرما٫ . ؾغة اإلاال٨ت ال٣ضًمت في ٦حرالاألا(CheramanPerumal) 

                                                           
1
 4تاراشند، تأثٌر اإلسالم فً الثمافة الهندٌة، ص. د 
2
 7. ، صفحة(ملٌاٌم)إٌالم كوالم كونجان بٌال، معالم الثمافة  
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٧ان حهىم طاث ًىم في لُلت م٣مغة في ؾ٠٣ خهىه  (Kodungallur) 3مل٪ ٦ضوٛلىع 

ُخه، ٞىظئذ عئٍخه ؤن ال٣مغ ٢ض اوك٤ واؾخٟؿغ اإلال٪ ًٖ َظا . م٨ٟغا ؤخىا٫ ٖع

 . ول٨ً لم ًجض ظىابا مغيُا

4الظًً ًًغبىن في البدغ  بلى ؾغهضًب٧اهذ ٖاصاث الٗغب 
(Sri Lanka)  للخجاعة

و٢خئظ  في ٦ضوٛلىع ظماٖت مً .ًجزلىن ؤزىاء عخلتهم ٦ضوٛلىع ٢ضًم الٗانمت ل٨حرالا

ؾم٘ اإلال٪ حكحرمان بحرما٫ مً الخجاع الٗغب ؤزباع . الٗغب ٞىنلتهم صٖىة اإلال٪

ٞلما . هم مً ؾغهضًبٞإمغ بل٣اثه ٖىض ٖىصت. بٗشت الغؾى٫ ومعجؼة اوك٣ا١ ال٣مغ

٢ض بحن . وعؤي الىبي نلٗم وؤؾلم وؾمي بخاط الضًً.  ٖاصوا طَب اإلال٪ مٗهم بلى م٨ت

ً الضًً املخضوم اإلالُباعي َظٍ ال٣هت في ٦خابه اإلاكهىع  جدٟت املجاَضًً  "الكُش ٍػ

كخه واإلااعر اإلاكهىع في ". في بٌٗ ؤخىا٫ البرحٛالُحن و٢ض ؤوعص اإلااعر اإلاٗغوٝ َٞغ

ًٖ اٖخىا١ مل٪ ٦حرالا وؾٍٟغ بلى البالص الٗغبُت في ػمً الىبي نلى " ٦غقىا ؤًاع" ٦حرالا

 . هللا ٖلُه وؾلم

. بٗض ألاًام ٖاص اإلال٪ م٘ مال٪ بً صًىاع وؤصخابه ليكغ ؤلاؾالم في ملُباع

م وؤُٖى ٖىضَم عؾالت  ول٨ً ؤنابه مغى زال٫ الؿٟغ ٞإوصخى ؤن ًخاب٘ ؾَٟغ

م باؾخ٣با٫ َظا ضاء للملى٥ ًإمَغ ض وجم٨ُجهم ليكغ صًاهاتهم وخغؾهم مً ألٖا . الٞى

ٞىهغ اإلال٪ وؤُٖى ؤعاضخي لبىاء اإلاسجض  (Kodungallur)هؼلىا بمضًىت ٦ضوٛلىع 

 .واإلاؿا٦ً
                                                           

3
 .دنغلور تمع فً جنوب كٌراال فً محافظة ترشورك 
4

 (Sri Lanka)باسم جمهورٌة سري لنكا   2773تعرف منذ 
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و٢ضم مال٪ وؤصخابه في ملُباع وؾ٨ىىا مخمشلحن ألازال١ الٟايلت ًيكغون 

في الخ٣ى١ الاوؿاهُت ؤلاؾالم، ٞغؤي ؤَل َظا البلض الهضا٢ت وؤلازاء والىص واإلاؿاواة 

والخ٣ى١ اإلاضهُت ٞاظخظبىا ٢لىب ؤَالي ٦حرالا ال ؾُما ٢لىب الُب٣ت الؿٟلى 

وبجى مال٪ بً صًىاع وؤصخابه هدى ؤخض ٖكغ مسجضا في مسلخ٠ ؤهداء البلض ....مجهم

ا في البالص الؿاخلُت وبضئوا ُٞه ألاطان والهالة وصعاؾت ال٣غآن وحٗالُم  وؤ٦ثَر

 5ت والٗالُتؤلاؾالم ؤلابخضاثُ

 اهخشاس اللغة الػشبُة في هيرالا

ت والشاهُت : الهدكاع اللٛت الٗغبُت في ٦حرالا وظهخان ألاولى الىظهت الخجاٍع

ت في ٦حرالا . ؤمـا ألاولى ٣ٞض بضؤث ٢بل اإلاُالص. الىظهت الضًيُت ٧اهذ اللٛت الٗغبُت مخٗاٞع

ت مىظ ؤوازغ الؿىىاث ال٣بل اإلاُالصًت وؤجها اػصَغث َب٣ا ال  ػصَاع الٗال٢اث الخجاٍع

بن ٖضصا ٦بحرا مً الخجاع ًخ٩لمىن اللٛت الٗغبُت . والٗلمُت بحن ٦حرالا والبالص الٗغبُت

م٘ لٛتهم املخلُت وؤن مٗٓم الؿ٩ان مً ال٨ٟاع وألا٢لُت مً اإلاؿلمحن الظًً ٌٗملىن 

ت بال٩لماث الٗغبُت لىاؽ في و٧ان ا. في الخجاعة ٧اهىا ًخ٩لمىن اللٛت املخلُت املخلَى

ىُاء الٗغب  ؾىاخل الهىض الجىىبُت حهخمىن باللٛت الٗغبُت للخ٣غب بلى الخجاع ألٚا

ا٦دك٠ الباخشىن آالٝ مً ال٩لماث .الظًً ٣ًىمىن بالخجاعة في َظٍ الؿىاخل

الٗغبُت التي صزلذ في ملُالم هدُجت للخٗاٌل والازخالٍ بحن الٗغب وؤَل ٦حرالا مىظ 

 .آالٝ الؿىحن

                                                           
5

 21. عبد الغفور عبد هللا الماسمً، المسلمون فً كٌراال، ص. 
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 ةالىحهة الذًيُ

ت  م الظي َى صؾخىع اإلاؿلمحن ولٛت ألاخاصًض الىبٍى بن اللٛت الٗغبُت لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

و٢ض اظخظبذ بلحها ظمُ٘ اإلاؿلمحن مً خُض بجهم . التي جٟؿغ الضؾخىع ؤلاؾالمي

م٩لٟىن باؾخٗمالها في ٦شحر مً ٖباصتهم مشل الهالة وألاط٧اع و٢غاءة ال٣غآن وألاطان 

  .وؤلا٢امت وما بلى طل٪

بن ٧اهذ اللٛت الٗغبُت مٗغوٞت في ٦حرالا ٢بل ؤلاؾالم بمئاث الؿىحن، ول٨ً ؤلاؾالم و 

ىىا ٦حرالا و٧اهىا ًسالُىن اإلاىاَىحن  ا و٧ان بٌٗ الٗغب ٢ض اؾخَى ٢ض ؤؾٕغ اهدكاَع

واإلاضاعؽ وال٩لُاث، والجامٗاث الغؾمُت في ٦حرالا . واهدكغث الٗغبُت بىاؾُتهم ؤًًا

الٗغبُت وآصابها بِىما ح٣ٗض صوعاث مسهىنت للضبلىم ٧لها جًم ٢ؿما زانا للٛت 

ا مً الضعاؾاث باللٛت الٗغبُت، وؤَم ألاَضاٝ زل٠ َظٍ  حَر والضبلىم اإلاخ٣ضم ٚو

  .اليكاَاث ؤلاٞاصاث اإلاالُت ال الٟىاثض الضًيُت

 دوس اإلاعاحذ واإلاذاسط الذًيُة

 في الضٖىة ؤلاؾالمُت و٢ض لٗبذ اإلاضاعؽ الضًيُت واإلاؿاظض ؤلاؾالمُت صوعا باعػا ٞٗاال

 .ووكغ اللٛت الٗغبُت ألن الضعوؽ ؤلاؾالمُت ٧اهذ جل٣ى في اإلاؿاظض مىظ الٗهض الىبىي 

بن ؤو٫ مسجض في ٦حرالا َى الظي بىاٍ مال٪ بً صًىاع في ٦ضوٛلىع زم جخاب٘ 

والضعوؽ اإلاؿاظضًت مىظىصة مىظ بضء اهدكاع . البىاء َب٣ا لىمى اإلاؿلمحن وجؼاًضَم

٦حرالا ألن الٗلم ٖماص الضًً ٦ما ون٠ بـه ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٨ًً َىا٥ مغ٦ؼ ٖلمي  ؤلاؾالم في

بال اإلاؿاظض في طل٪ الى٢ذ وؤنبدذ َظٍ اإلاؿاظض في ٦حرالا مغا٦ؼ الخٗلُم ختى الُىم 

واعجٟٗذ بًٗها بلى طعوة الكهغة وهبٛذ ٞحها ٖلماء وؤصباء اقتهغوا في الٗالم و٧ان مً 
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ل٣ب مسجضَا ال٨بحر الظي ٧ان ُٞه َلبت الٗلم واللٛت الٗغبُت مً  بُجها ٞىاوي و٢ض

ومً الضعوؽ اإلاؿاظض اإلاكهىعة صعؽ ٞىاوي ."م٨ت ملُباع"قتى ؤهداء الٗالم، بل٣ب 

(Ponnani)  ٖلى عثاؾت املخضومحن وصعؽ في مسجض جاهىع وصعؽ في مسجض حكالُم

ا حَر  ٚو

ض واإلاٗاَض إل٢امت قٗاثغ الضًيُت و٢ض ؤؾؿىا في ٦حرالا مً اؾدُُاجهم ٞحها اإلاؿاظ"

ولخٗلُم اللٛت الٗغبُت وال٨خب الضًيُت وؾاثغ الٗلىم والٟىىن وؤَمها قإها وؤٖٓمها ؤزغا 

ً الضًً اإلاٗبري " ٞىاوي"الجام٘ اإلاٗغوٝ بمضًىت  وؤنبذ . وؤؾؿه الكُش الجلُل الى٢ىع ٍػ

ًل وزغط الٗلماء الظًً جبد غوا في آلاصاب الٗغبُت ٖلى مغ الضَىع مىاع َضي ومىب٘ ٖلم ٞو

 6".والش٣اٞاث الكغ٢ُت واهخٟ٘ به الكغ١ ؤلاؾالمي

ش ٦حرالا ؤن ؤوكإ بٌٗ الٗلماء هٓاما للمضاعؽ الضًيُت في صعاؾاتهم  و٧ان ه٣ُت جدى٫ في جاٍع

ظٍ اإلاضاعؽ وبن لم ج٨ً مىٓمت في بضئها ول٨جها ؾاٖضث اإلاؿاظض في ج٣لُل . الابخضاثُت َو

٧اهذ اإلاضاعؽ . اإلاؿاظض بلى َظٍ اإلاضاعؽ بجىبها ؤو بالخاعط مجها خمىلتها ونٝغ الهٛاع مً

ا بلى ال٩لُاث بجهىص الٗلماء َغ  .في اإلاغخلت الابخضاثُت حؿخد٤ ؤن حؿمى بال٨خاجِب ٢بل جٍُى

و٧ان مىدهغا في اإلاؿاظض وفي بٌٗ الضوع ،و٢ض بضؤ الخٗلُم ؤلاؾالمي َىا ٚحر مىخٓم"

بىِذ اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت اهخ٣ل بلحها الخٗلُم، ول٨ً  زم بٗض ما. ال٨خاجُبُت الخ٣لُضًت 

خُىما خٓغ حٗلُم الضًً في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت بٗض ؤلاؾخ٣الال ؤزظ الىاؽ في بىاء 

آلان ًبلٜ  7".اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت وبضؤث بك٩ل هٓامي ومىهج ًل٤ُ بمؿخىي الُلبت

                                                           
6
 سنة ٌولٌو عشر الثالث المجلد" الهند ثمافة"  مجلة، "الدراسة العربٌة فً كٌراال"األستاذ أبو الصالح مولوي،  

 37. ، صالثانً العدد 2773

7
 .111عبد الغفور عبد هللا الماسمً، المسلمون فً كٌراال، ص  
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ً ؤل٠ ًضً ا مسخل٠ مجمٕى ٖضص اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت في ٦حرالا ؤ٦ثر مً ٖكٍغ َغ

ت ل٩ل مضعؾت. الجمُٗاث ؤلاؾالمُت  . وه٣ٟاث َظٍ اإلاضاعؽ ًخدملها اللجان ؤلاصاٍع

 دساظة اللغة الػشبُة في اإلاذاسط الحىىمُة كبل ؤلاظحللٌ

ضعؽ عؾمُا في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت مىظ    
ُ
بمىظب  1912ؤزظث اللٛت الٗغبُت ج

ثب مضًغ َُئت ألاوكُت التربىٍت بلى ها (Tiruvitankur)ؤمغ ؤنضعجه خ٩ىمت جغوجاه٩ىع 

ؼ ؾبل الضعاؾت  (Rama swami)والخٗلُمُت آهظا٥ عام ؾامي  الجساط بظغاءاث حٍٗؼ

 .ول٨ً ٧اهذ َظٍ الضعاؾت مدضوصة جدذ مى٣ُت هٟىطٍ ٣ِٞ. اإلاؿلمت

 دساظات الػشبُة في اإلاذاسط الحىىمُة

ً ٦حرالاج٩ّىهذ والًت ٦حرالا ؾىت  في اإلاضاعؽ ؤلابخضاثُت  اهدكغث صعاؾتها. 1956بٗض ج٩ٍى

ٗا ت في ظمُ٘ ٦حرالا ؾَغ ا، وػٍغ اإلاٗاٝع في . احل. واهتهؼث الٟغنت سخي. والشاهٍى دمحم ٧ٍى

٘ اإلاؿلمحن في الخٗلُم بهىعة E.M.S. Namboothiri))اؽ . ام. خ٩ىمت بي ، اظتهض لٞغ

ُت وفي البضاًت ُٖيذ خ٩ىمت ٦حرالا مٗلمي الٗغب. ٖامت واللٛت الٗغبُت بهىعة زاّنت

 . زم ٦ثرث ٖضص اإلاٗلمحن. في ظمُ٘ مضاعؽ ؤلابخضاثُت ولٗكغ َالب مٗلم واخض

وبٗض الضاعؾت ؤلابخضاثُت َىا٥ بم٩اهُاث لضعاؾت الٗغبُت في اإلاؿخىي 

ىا الُالب خ٤ ازخُاع في لٛخه  ت َو اإلاخىؾُت وفي اإلاؿخىي الٗالُت وفي اإلاؿخىي الشاهٍى

ث لضعاؾت الٗغبُت بما ٧لٛت زاهُت ؤو ٦ما في ال٩لُاث حؿهُال . التي ًغظى صعاؾتها

ؤما في الجامٗاث جدذ . ٦مىيٕى ًسخاٍع الُالب في اإلاؿخىي الب٩الىعٍا واإلااظؿخحر

ا والبدض  حَر الخ٩ىمت ٞحها ٢ؿم زام لضعاؾت الٗغبُت جسهها قهاصة اإلااظؿخحر ٚو

 .في ظىاهبها املخخلٟت
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ها في ٧لُت بضؤث صعاؾت الٗغبُت في ٦حرالا في مؿخىي الب٩الىعٍت جسه

زم بضؤث في . في البضاًت 30م بم٣اٖض 1968بةعها٧ىالم ؾىت (Maharajas)مهاعاظاؽ 

ؤما اإلاؿخىي اإلااظؿخحر لضعاؾت الٗغبُت جسهها ٢ض بضؤث ؤوال في . ال٩لُاث املخخلٟت

 .  ٧لُت ٞاعو١

ػة  اليلُات الػشبُة واليلُات الشَش

بن َظٍ . "....لُاث الٗغبُت٣ًى٫ ألاؾخاط ؤبى الهالح مىلىي ًٖ ْغوٝ جإؾِـ ال٩

ول٣ض . اإلاؿاظض واإلاضاعؽ لم ج٨ً حؿاًغ م٘ الخُىعاث الخضًشت وطو١ الؼمً وخاظذ ال٣ىم

ؤحى ٖلحها خحن مً الضَغ ؤنبدذ ُٞه في قبه ٖؼلت ًٖ الٗالم الخاعجي و٢ض خاصوا ًٖ 

٣ت ؾلٟهم، ولم ًخُىعوا م٘ جُىع الؼمً ولم ًُب٣ىا مىاهج الخٗلُم م٘ الخاظت  ٍَغ

ت الخضًشت، ختى ٢امذ ظماٖت مً الٗلماء وألاصباء املخلهحن وجىبهىا بلى ما َغؤ مً ا لٗهٍغ

و٢غعوا إلوكاء مضاعؽ و٧لُاث . ٞخىع في مُضان الضعاؾت الٗغبُت والٗلىم ؤلاؾالمُت في البالص

ت ولٛاث ؤظىبُت في  ٣ا للمىاهج الخضًشت للخٗلُم وبةصعاط مىاص ٖضًضة ٖهٍغ ٖغبُت، ججغي ٞو

ت بغامجه ا الضعاؾُت ختى ٌؿخُُ٘ ٦حرالا ججضًض م٩اهتها ال٣ضًمت واؾخئىاٝ نالتها اإلاٗىٍى

ٞإؾؿذ ٖضة . م٘ الٗالم الٗغبي بلى الهالث اإلااصًت اإلاتزاًضة ًىما ُٞىما في قتى اإلاُاصًً

 8".٧لُاث ٖغبُت

ا لجىت زانت جدذ جىظض  غبُت جضًَغ ُت ٖو آلان في ٦حرالا ؤ٦ثر مً ماثتي ٧لُت قٖغ

وبخضي ٖكغة ٧لُت . وؤ٦ثر َظٍ ال٩لُاث ٚحر مٗتٝر لضي الخ٩ىمت. سخلٟتظمُٗاث م

تها الخ٩ىمت وهي  : اٖتٞر

                                                           
8
 سنة ٌولٌو عشر الثالث المجلد" الهند ثمافة"  مجلة، "الدراسة العربٌة فً كٌراال"األستاذ أبو الصالح مولوي،  

 28. ، صالثانً العدد 1962
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: َظٍ هي ؤ٢ضم ٧لُت في ٦حرالا ج٣٘ بىاػا٧اص مً (Vazhakkad)٧لُت صاع الٗلىم، واػا٧اص .7

ت ماالبغم. ؤؾؿذ ؾىت  . و٢ض خهل لها قهغة بًٟل مؿاعي الٗالمت 7877مضًٍغ

وولضًه اإلاكهىعًٍ م. سخي.  (ChalilakathKunjahamad Haji)قالل٨ذ ٦ىض ؤخمض خاجي 

تها خ٩ىمت ٦حرالا ؾىت  . ًخٗلم 7973سخي. ٖبض الغخمً اإلاىلىي وؤخمض اإلاىلىي، واٖتٞر

 ٞحها الُالب والُالباث.

. و٧ان ماؾؿها اإلاىلىي ؤخمض ؤبى الهباح ٧7946لُت عويت الٗلىم بٟاعو١: ؤؾؿذ ؾىت  .6

تها ظامٗت  غي. و٢ض اٖتٞر بت 7945مضعاؽ ؾىت ألاَػ . و٢ض اػصَغث َظٍ ال٩لُت واعجٟٗذ ٢ٍغ

ٟا٫ بلى  لها ٧لُت ٞاعو١ لآلصاب والٟىىن واإلاٗاَض الخٗلُمُت املخخلٟت مً عويت ألَا

 الض٦خىعاٍ. 

٩ىص  .3 جدذ اقغاٝ ؤن. وي. ٖبض  7944ؤؾؿذ ؾىت  :(Areacode)٧لُت ؾلم الؿالم بإٍع

 الؿالم مىلىي.

َظٍ ال٩لُت لها ؤزغ بالٜ في حٗلُم اإلاؿلمحن في : (Pulikkal)٧لُت مضًىت الٗلىم ببىل٩ُا٫ .4

ب٣ُاصة ؤم. سخي. سخي. ٖبض الغخمً اإلاىلىي وؤزُه. و٢ض  ٦7947حرالا. ؤؾؿذ ؾىت 

تها ظامٗت مضعاؽ ؾىت  . وزضمت ألاؾخاط ؤم. سخي. سخي. اإلاىلىي وألاؾخاط 7948اٖتٞر

٨خبت مً ؤضخم اإلا٩اجب في ؤم. اإلاىلىي لٗبذ صوعا َاما في ج٣ضم َظٍ ال٩لُت ولها م٧ي. 

تها الخ٩ىمت ؾىت  7960ؤؾؿذ ؾىت  ٦حرالا. ٧لُت ؤهىاع ؤلاؾالم ب٩ىهُل  .7966واٖتٞر

٦ضاع  7977: و٧اهذ بضاًخه في  (Karuvarakundu)مغ٦ؼ صاع الىجاة ؤلاؾالمي ب٨غوواعا٧ىهض .5

ا.  حَر ٗت ٚو  ألاًخام. آلان ًدخىي ماؾؿاث ٖضًضة ومجها ٧لُت الٗغبُت و٧لُت الكَغ
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ؿىت(Valavannur)٧لُت ألاههاع الٗغبُت بـىلىهىع  .6 . م7964: ؤؾؿدخدخةقغا٩ٞي . بي .دمحممىلَى

تمؿخإظغةبٗكغةؤوالص. آلان ًدخىي ماؾؿاث ٖضًضة ؿُٟٛٞغ  .وابخضؤالخضَع

 بمىوٛام مً 7968: ؤؾؿذ ؾىت (Mongam)بمىوٛام الٗغبُت للبىاث ٧لُتؤهىاعؤلاؾالم .7

تمالبىعام. وهي ال٩لُت ألاولى زا نت للبىاث في ظىىب الهىض. ججغي جدذ بصاعة مضًٍغ

 ظمُٗت الٗلماء ب٨حرالا.

ت ٧ال٩ُىث(Chennamangallur)ال٩لُتالؿيُتالٗغبُتبكِىضامىٛلىع  .8  مً مضًٍغ

ت ٧اهىع  (Kadavathur)الٗغبُتب٨ضوجىع  ٧لُتههغةؤلاؾالم .9  مً مضًٍغ

ت ٧اهىع (Paral)٧لُتؤلاعقاصالٗغبُتبباعا٫ .70  وهي ؤًًا مً مضًٍغ

 شي الهامة:ومً ولُات أخ

: ٧لُت بنالح الٗلىم الٗغبُت ج٣٘ في (Tanur)٧لُت بنالح الٗلىم الٗغبُت بخاهىع  .7

ؾاخل البدغ الٗغبي بخاهىع. هي مً ؤ٢ضم اإلااؾؿاث الضًيُت. وفي ألاو٫ ٧ان 

ـ في اإلاسجض. زم جدى٫ بلى ٧لُت ٖغبُت.   الخضَع

ها زضماث ظلُلت . ول7955:ؤؾؿذ ؾىت (Shandhapuram)ال٩لُت ؤلاؾالمُت بكاهضابغم .6

 مٗغوٞت ومٗتٝر بها في مجا٫ التربُت واليكاَاث ؤلاؾالمُت والضٖىة. 

ت ٧ال٩ُىث. ؤؾؿذ (Kuttiadi)ال٩لُت ؤلاؾالمُت ب٨خُاصي .3 :ج٣٘ في ٦خُاصي مً مضًٍغ

 . وؤن قٗاع َظٍ ال٩لُت َى الجم٘ بحن ال٣ضًم الىاٞ٘ والجضًض اإلاُٟض. 7956
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ٗت  (Pattikkad)الجامٗت الىىعٍت الٗغبُت بًُٟاباص .4 :هي ألاولى مً ٧لُاث الكَغ

الٗالُت في ٦حرالا. و٢بل جإؾِؿها طَب الُالب بلى زاعط الىالًت للضعاؾت الٗلُا. 

ا ظمُٗت الٗلماء لٗمىم ٦حرالا مباقغا.   َظٍ الجامٗت هي ال٩لُت الىخُضة جضًَغ

ت بإصواها .5 حرة. . جًم بلحها ماؾؿاث ٦ش7964: ؤؾؿذ ؾىت (Edavanna)الجامٗت الىضٍو

 ًضعؽ ٞحها البىحن والبىاث. 

. وبٗض ما ٖحن قمـ الٗلماء 7976: ؤؾؿذ ؾىت (Nandi)٧لُت صاع الؿالم بيىضي .6

خهلذ لها قهغة واؾٗت.  7979الكُش ؤبى ب٨غ اإلاؿلُاع ٖمُضا لهظٍ ال٩لُت ؾىت 

خسغط مجها باؾم "الٗالم الٟايل الضاعمي" . وبٗض اؾخ٨ما٫ الضعاؾت الٗلُا حُٗى  ٍو

 ؾم "الهُخمي". قهاصة با

ًم َظا اإلاغ٦ؼ 7978: ؤؾؿذ  (Karanthoor)مغ٦ؼ الش٣اٞت الؿيُت ب٩اعهضوع  .7 . ٍو

ٗت وصاع ألاًخام ومضعؾت جدُٟٔ ال٣غآن  و٧لُاث مٗاَض ٖضًضة مشل ٧لُت الكَغ

 وما بلى طل٪.الٗلىم والٟىىن والُب 

ؿاث . وجدخىي َظٍ اإلااؾ7986: ؤؾؿذ ؾىت  (Pulikkal)الجامٗت الؿلُٟت ببىل٩ُا٫ .8

ا. حَر  الخالُت: ٧لُت الضٖىة و٧لُت الهُضلُت و٧لُت جدُٟٔ ال٣غآن ٚو

. حؿتهضٝ َظٍ 7986: ؤؾؿذ ؾىت  (Chemmad)ظامٗت صاع الهضي ؤلاؾالمي بدكماص .9

ت ؤهداء الٗالم. وحؿهُال لهظا  ما٫ الضٍٖى الجامٗت حك٨ُل ظُل ظضًض ٣ًىمىن باأٖل

ت وملُالم. وله مىهج ًجم٘ الهضٝ ًضعؽ ُٞه ؤعب٘ لٛاث: الٗغبُت وألاعصًت وؤلا  هجلحًز

 الٗلىم الضًيُت والٗلىم الخضًشت. 
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م 6000جيؿ٤ُ ال٩لُاث ؤلاؾالمُت: وؤؾـ جيؿ٤ُ ال٩لُاث ؤلاؾالمُت ٖام  .70

ىدؿب بلحها ختى الُىم  ٧لُت بؾالمُت ًٞال ًٖ  35لخىُٓم حٗلُم اإلااصي واإلاٗىىي. ٍو

ٗمل مغ٦ؼ التربُت ؤلاؾالمُت  بم  (Kuttippuram)ى٣ُت ٧ىجِبىعامؤعب٘ ٧لُاث للبىاث َو

مً م٣اَٗت مالبغم م٣غا لها. و٢ؿم الخيؿ٤ُ مغاخل الضعاؾت بلى الخمهُضًت 

)ؾيخان( الٗالُت )ؤعب٘ ؾىىاث( واإلااظؿخحر )ؾيخان( و٢ُض الخهى٫ ٖلى الكهاصة 

ُت   -للبىحن –)اإلال٣بت بالىافي   .للبىاث( -والٞى

 ومؤلفاتهم نألادباء اإلاشهىس 

ً الذًً بً غلي بً أخمذ املخذوم الىبيرشُخ ؤلاظلم أب .1  ى ًديى ٍص

ً الضًً بً ٖلي بً ؤخمض املخضوم ال٨بحر اإلاٗبري الٟىاوي  قُش ؤلاؾالم ؤبى ًدحى ٍػ

زم ؾاٞغ بلى  .وؤ٢ام في ٧ال٩ُىجمضة ؾب٘ ؾىىاث(. م1467/َـ 873)ولض ب٩ىقً . اإلالُباعي 

غ. م٨ت اإلا٨غمت لت في َلب .زم جىظه بلى اإلاهغ وصعؽ في ظامٗت ألاَػ وبٗض بظ٫ مضة ٍَى

وجىفي عخمه هللا ؾىت . الٗلم والٟىىن املخخلٟت عظ٘ بلى ٞىاوي، وناع ٢ايُا َىا٥

ول٨ً ألاؾ٠ ؤن  ٦شحرا مً مهىٟاث . و٢ض جغ٥ مالٟاث ٦شحرة في اللٛت الٗغبُت.َــ928

 .الكُش املخضوم ال٨بحر لم جغ الىىع بما لم جُب٘ ولم جدٟٔ خ٤ خٟٓها

 شهىس ومً مؤلفاثه اإلا

الط الظهىب في  ، وؾغاط ال٣لىب ٖو اب في الخهٝى م الَى مغقض الُالب بلى ال٨ٍغ

ٓت والخظ٦حر،  ، واإلاؿٗض في ط٦غ اإلاىث في الغ٢اث٤، وقمـ الهضي في اإلاٖى الخهٝى

ت ألالباء في ألاصُٖت اإلاإزىعة، وبعقاص ال٣انضًً في ازخهاع مجهاط  وجدٟت ألاخباء وخٞغ
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وقٗب ؤلاًمان مٗغب لكٗب ؤلاًمان لئلًجي، و٦ٟاًت الٗابضًً لئلمام الٛؼالي، 

الٟغاثٌ في ازخهاع ال٩افي في الٟغاثٌ في ال٣ٟه، والهٟا مً الكٟا لل٣اضخي ُٖاى 

ت، وحؿهُل ال٩اُٞت قغح ٧اُٞت ابً الخاظب في الىدى، و٦ٟاًت  في الؿحرة الىبٍى

لُٟت ابً الُالب في خل ٧اُٞت ابً الخاظب، وخاقُت ٖلحها، وخاقُت مسخهغة ٖلى ؤ

ضاًت ألاط٦ُاء وقٗب الاًمان وؾغاط ال٣لىب واإلاؿٗض في ط٦غ  مال٪ في ٖلم الىدى َو

ا حَر  .اإلاىث وبعقاص ال٣انضًً و٦ٟاًت الٟغاثٌ و٢هو ألاهبُاء وؾحرة الىبي ٚو

ً الذًً املخذوم الىبير .6 ض املخذوم ابً الشُخ ٍص ـى ؾىت  -:الشُخ غبذ الػٍض اإلاخٞى

غا في قتى الٟىىن والٗلىم، ٧ان ٢ايُا ومضعؾا في مسجض م، ٧ان ٖاإلاا ما7585ََـ/994

 ٞىاوي بٗض ؤبُه.

مؿل٪ ألاط٦ُاء قغح َضاًت ألاط٦ُاء، وجدٟت ألالباء، و٢هُضة  :ومً مؤلفاثه 

ت الهٛغي،  ت ال٨بري، وباب مٗٞغ ألا٢ؿام، وقغح ؤلُٟت بً مال٪، وباب مٗٞغ

 .ىبواإلاخٟغص، وؤع٧ان الهالة، وؤع٧ان ؤلاًمان، ومغ٢اة ال٣ل

ً الذًً بً اللاض ي دمحمالغضالي اإلاػبري  .3 ً الضًً الشُخ أخمذ ٍص ى مٗغوٝ بٍؼ ، َو

تحكىمبا٫ مً ( Chombal)املخضوم الهٛحر ؤو املخضوم الشاوي ولض ب٣ٍغ

ت٦ّىىع  له قهغة  هالذهي التي  ومؤلفاثه الفلهُة م.7536 /َـــ۹3۸ؾىت  (Kannur)مضًٍغ

 :مجها٦بحرة ؤ٦ثر مما ٦ؿبتها مالٟاجه ألازغي. و 

٢غة الٗحن بمهماث الضًً: َظا ٦خاب مسخهغ في ال٣ٟه ٖلى مظَب ؤلامام الكاٞعي  .1

 عخمه هللا ٦ما ؤقاع بلُه اإلاهى٠ هٟؿه.
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ٞخذ اإلاٗحن بكغح ٢غة الٗحن بمهماث الضًً: ؤل٠ َظا الكغح إلاا عؤي ؤلامام عخمه هللا  .6

لُل مؿاثله. ًهٗب ٖلى َلبت الٗلم ٞهمه وجد’ ٢غة الٗحن بمهماث الضًً‘ؤن ٦خابه 

ىا٥  وها٫ َظا الكغح قهغة ٞاث٣ت لم ًىلها ٦خاب آزغ مً مالٟاث ٖلماء ملُباع، َو

مالٟاث ٢ُمت مً ٦باع الٗلماء وال٣ٟهاء خى٫ َظا اإلاتن ال٣ٟهي قغخا وهٓما. ومجهم 

’. بٖاهت الُالبحن‘ؤلامام الؿُض ؤبى ب٨غ بً دمحم قُا الضمُاَي الكاٞعي ناخب 

 .‘جغقُذ اإلاؿخُٟضًً‘بً ٖبض الغخمً الؿ٣اٝ ناخب وؤلامام ٖلىي بً ؤخمض 

ت مً الٟخاوي  .3 بت: َظا ال٨خاب ٌكخمل ٖلى مجمٖى ألاظىبت العجُبت ًٖ ألاؾئلت الٍٛغ

التي ؤٞخاَا ٦باع مً مكاَحر ٖلماء ؤلاؾالم في ؤَم الى٢اج٘ والىىاػ٫ ال٣ٟهُت التي 

اإلالُباعي عخمه هللا  قٛلذ با٫ املجخم٘ وال٣ٟهاء في طل٪ الى٢ذ ؤظىبت ألؾئلت الكُش

بلٜ ٖضص الٟخاوي اإلاىظىصة ُٞه  ٗها بلحهم و٢ذ ب٢امخه في م٨ت اإلا٨غمت. ٍو  777التي ٞع

 ٞخىي، في ؤبىاب ٣ٞهُت مسخلٟت.

بخ٩ام ؤخ٩ام الى٩اح: ًخ٩لم في َظا ال٨خاب ًٖ مؿاثل وؤخ٩ام مخٗل٣ت بالى٩اح   .4

 والُال١ وما ًترجب ٖلحهما.

 .بخ٩ام ؤخ٩ام الى٩اح‘ل٨خابه َى قغح م الى٩اح: اإلاىهج الىاضر بكغح بخ٩ام ؤخ٩ا .5

 الٟخاوي الهىضًت: ولم جىظض وسخت لهظا ال٨خاب، بل ًيؿبه بلُه مً جغظم له.  .6

 مؤلفاثه في الفىىن ألاخشي 

 ثدفة املجاهذًً في بػع أخباس البرجغالُين 

ٗخبر ؤو٫ ٦خا ذي اإلاكهىع مً ؤقهغ آلازاع الٗلمُت لئلمام، َو ظا ال٨خاب الخاٍع ل٠ َو
ُ
ب ؤ

ش مؿلمي ٦حرالا، ٦ما ؤهه  ش ٦حرالا الهىضًت بإًضي واخض مً ؤبىائها زانت في جاٍع في جاٍع
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ت ؤخىا٫  ش صًاع ملُباع ال٣ضًم ومٗٞغ ت جاٍع ٌٗخبر مغظٗا ؤؾاؾُا للىنى٫ بلى مٗٞغ

هىع ؤلاؾالم واهدكاٍع في َظٍ اإلاى٣ُت و٢ضوم ٦باع شخهُاث  الضًاهاث الىزيُت ٞحها ْو

سُت يض  الٗغب ؤلاؾالمُت بلحها، و٢ض ط٦غ ُٞه اإلاهى٠ ؤزباع اإلا٣اومت الخاٍع

خًمً َظا ال٨خاب مٗلىماث . ؤلاؾخٗماع ألاظىبي بٗض صزى٫ البرحٛالُحن في ملُباع ٍو

ها  .َامت ًٖ صزى٫ ؤلاؾالم في ظىىب الهىض واهدكاٍع في عبٖى

ً الضًً اإلالُباعي عخمه هللا لهظا ال٨خاب في ؾىت  = َـ 985و٧ان جإل٠ُ ؤلامام ٍػ

و٢ض ه٣ل ٧لُا ؤو . ، وقاٖذ وسخه الخُُت في ؤعظاء ملُباع بل في ؤعظاء الٗالمم1577

ت والالجُيُت وؤلاٞغهجُت وألاإلااهُت  ظؼثُا بلى ٦شحر مً اللٛاث الٗاإلاُت مشل ؤلاهجلحًز

وؤلاؾباهُت والدك٨ُُت والٟاعؾُت، وبلى اللٛاث الهىضًت مشل ألاعصًت والغجغاجُت 

٢ض لخو َظا ال٨خاب اإلااعر اإلاكهىع دمحم ٢اؾم  .ملُت وال٨ّىضًتواإلالُاإلاُت والخا

ذي  . ٞغقخه في الجؼء الشاوي مً ٦خابه الخاٍع

 إسشاد الػباد إلى ظبُل الششاد

َظا ٦خاب ٢ض ظم٘ ُٞه اإلاهى٠ عخمه هللا بحن ال٣ٟه وال٣ُٗضة والخهىٝ 

َظا ال٨خاب ٖلى  و٢ض اٖخمض ؤلامام اإلالُباعي عخمه هللا في جإل٠ُ. وال٣هو واإلاىأٖ

ٞهظا ٦خاب اهخسبخه مً ٦خابي : "٦خابحن مكهىعًٍ ؤقاع بلُه اإلاال٠ هٟؿه ب٣ىله

الم قُسىا  ‘مغقض الُالب‘و‘الؼواظغ‘ لكُذي مكاًش ؤلاؾالم ومل٩ي الٗلماء ألٖا

ً الضًً بً ٖلي اإلاٗبري امهنع هللا يضر  الكُش قهاب الضًً ؤخمض بً حجغ الهُخمي وظضها ٍػ

تهما، وػصث ُٞه ما ٌؿغ مً ألاخاصًض واإلاؿاثل ال٣ٟهُاث واإلاىأٖ وخكغها في ػمغ 

 ..."والخ٩اًاث
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 : الجىاهش في غلىبة أهل الىبائش 

٣ى١  ً ٣ٖىبت ؤَل ال٨باثغ التي جخمشل في جغ٥ الهالة، ٖو بن َظا ال٨خاب ٌٗبٖر

اخكت اللىاٍ، وؤ٧ل الغبا، ومى٘ الؼ٧اة،  اخكت الؼها، ٞو الىالضًً، وقغب الخمغ، ٞو

 .خل الىٟـ بٛحر خ٤، و٢ُ٘ الغخم، وجغ٥ اإلاغؤة خ٤ ػوظهاو٢

 :ؤلاظحػذاد للمىت وظؤاٌ اللبر

ت وخ٩اًاث   ت وألابُاث الكٍٗغ و٢ض ظم٘ ُٞه اإلاهى٠ آلاًاث ال٣غآهُت وألاخاصًض الىبٍى

ً مخٗضصة  .الهالخحن وآعاثه وجىنُاجه جدذ ٖىاٍو

 : مخحصش ششح الصذوس في أخىاٌ اإلاىجى واللبىس 

ي عخمه  ‘قغح الهضوع ‘ؤلامام ٦خاب  و٢ض ازخهغ لئلمام الخاٞٔ ظال٫ الضًً الؿَُى

ضاصَم  ً ؤخىا٫ ال٣بىع وإٖل ى ٦خاب ُٞه جظ٦حر الىاؽ ًٖ اإلاىث ٖو هللا حٗالى، َو

 . للخُاة ألازغوٍت

٧ان الًٟٟغي زُُبا مه٣ٗا. قٕغ في  .م7944اإلاخىفى ؾىت  غبذ اللادس الفظفشي  .4

ى َالب في ظامٗت البا٢ مجم٘ ‘ُاث الهالخاث ٞهى٠ مجها ٦خابه الخهي٠ُ َو

ى ٧اؾمه ٦شحر الٟىاثض. و ’ الٟىاثض ومجمٕى ’ ؾهل الهبُت باإلاضعؾت ال٣اؾمُت‘َو

 ً ب ، وزحر الضاٍع الٟخاوي ، وخاقُت ٖلى جسمِـ باهذ ؾٗاص ، وصًىان ألاقٗاع الٍٛغ

ومً ؤظّل مهىٟاجه ألاصبُت٦خاب ظىاَغ ألاقٗاع .، وخاقُت ٖلى قغح ال٣ُغ الىضي

غاثب الخ٩اًاث وألازباعنىٟها في مضة ب٢امخه ب٩لُت صاع الٗلىم بىاػ٧اص.   ٚو

ولض في بلضة بضهجاجمغي . م7944اإلاخىفى ؾىت ( ٧ىحي مؿلُاع) ٖبض الغخمً الًٟٟغي 

ًىا للجىت الخ٣ى١ . م 1914ؾىت  و٧ان آهظا٥ ٖمُضا لجامٗت البا٢ُاث الهالخاث ٖو
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ت لكاون  (Muslim Personal Law Board)ألا٢لُت اإلاؿلمت الهىضًت ًىا للجىت الاصاٍع ٖو

 .الازخباعاث بجامٗت مضعاؽ

ؼ ال٩ال٩ُىحي،  الكُش ال٣اضخي دمحم :اللاض ي دمحم اليالُىىجي .5 ٧ان ٖاإلاا  بً ٖبض الٍٗؼ

ماَغا، ومكاع٧ا في ٦شحر مً الٗلىم والٟىىن، و٧ان مً ؤبغػ ٢ًاة ٧ال٩ُىث، وله 

٦خاب، و٧ان هٓم الكٗغ ٖلُه ؾهال ظضا،   ماثت مالٟاث ٦شحرة ختى ٢ُل بجها جبلٜ زمـ

وله مىٓىماث  في ٖضًض مً الٟىىن، و٢ض هٓم في الىدى ٢ُغ الىضي البً َكام، 

ا، ومً مالٟاجه: ٢هُضة بلى ٦م ؤحها الاوؿان،  حَر والٗىامل للجغظاوي، وألاظىاؽ ٚو

ض ال٣غآن، ومىُىمت في ٖلم الخؿاب، ومىٓىمت  وملخ٣ِ الٟغاثٌ، ومىٓىمت في ججٍى

، ومىلض في مىا٢ب الكُش ٖبض ال٣اصع  في ٖلم ألاٞال٥، ومىٓىمت في الغؾاثل والخٍُى

خذ اإلابحن، والضعة الىهُدت،  الجُالوي، وههُدت اإلاامىحن وبعقاص الًالحن، ٞو

حر طل٪.  وجىفي  و٢هُضة م٣انض الى٩اح، ومىخسباث الٟغاثٌ، مضزل الجىان ٚو

 َــ7065عخمه هللا ؾىت 

َى الٗالم الٟايل قخالُال٧اث ٦ىج ؤخمض خاجي بً مخي :خاجيقالُال٧اث ٦ىج ؤخمض  .6

الضًً خاجي، و٧ان مد٣٣ا في الىدى والخهٍغ٠، وله ٖضة مهىٟاث ُٞه، و٧ان ماَغا 

في ٖلم الٟل٪ والهُئت واإلا٣ُاث والخؿاب واؾخسغاط ظهت ال٣بلت.  ومً مهىٟاجه: 

، و٦خاب الىدى ال٨بحر، و٦خاب اللٛت الٗغبُت، وخاقُت  ٦خاب الىدى، و٦خاب الهٝغ

ٖلى عؾالت اإلااعصًً، و٦خاب الخؿاب في ٖلم اإلا٣ُاث، وعؾالت الضٖىي في ال٣بلت، 

ا، وجىفي عخمه هللا ؾىت  حَر وحٗلُم ال٣غآن، و٦خاب الٗملُاث، و٦خاب الضًيُاث، ٚو

 َــ.7338
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 الشػش والشػشاء في هيرالا 

وبجها . ت ٢غوناػصَغ الكٗغ والكٗغاء في ٦حرالا في اللٛت الٗغبُت ٢بل زمؿ

٣ًى٫ الض٦خىع .ؤهجبذ ٦شحرا مً الكٗغاء الظًً طإ نُتهم في البالص الٗغبُت والعجمُت

غان مخي الضًً الٟاعوقي قٗغاء ٦حرالا اإلاؿلمىن ٢غيىا ألاقٗاع ٢ضًما لظ٦غ : "ٍو

لم ًهل ول٨ىه . خىاصثهم الُىمُت ولخ٣ُُض ٖلىمهم الضًيُت في الٗغبُت وفي ٖغبي ملُالم

والكاٖغ ألاو٫ الظي ونلذ بلُىا . .....مجها ختى بلى ال٣غن الخامـ ٖكغ للمُالص بلُىا شخيء

 9(م1480/ َـ 885م ؾىت )ؤقٗاٍع َى ال٣اضخي ؤبى ب٨غ بً عمًان الكالُاحي 

ً الضًً بً ٖلي اإلاٗبري   جلمُظ ال٣اضخي الكالُاحي ( م1521/ َـ 928)والكاٖغ ٍػ

لكٗغ ختى ٞا١ ؤؾخاطٍ، ول٨ً ؤقٗاٍع ٧ان قاٖغا م٣ضعا، جإزغ ُٞه طو١ ؤؾخاطٍ في ا

والكاٖغ اإلاٗغوٝ بٗضَما َى ال٣اضخي دمحم بً ٖبض . ؤًًا لم جدهل بلُىا ٧امال

ؼ  وفي ظمُ٘ ؤقٗاع َاالء الشالزت مً ؤواثل الكٗغاء في ٦حرالا (. م1616/ َـ 1025)الٍٗؼ

ً ألام  اَٟت اظخماُٖت ٖم٣ُت، ٦ما ؤن ٞحها ؤًًا خب الَى مسخت صًيُت وز٣ُت ٖو

 10.التي ٌؿ٨ىىن في خًجها

ٌٗض ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ للمُالص ٖهغ الجهًت الخضًشت في الكٗغ الٗغبي في 

ت في مىيىٖاث مسخلٟت في َظا ال٣غن، وجخمحز . ٦حرالا خُض ػاصث ؤلاهخاظاث الكٍٗغ

اث، والبراٖت في الخُا٫،  ا بالجما٫ والغوٖت والخىٕى في ألاؾالُب واإلاىيٖى ؤ٦ثَر

 . ، والٗظوبت في ألالٟاّوالجضة في اإلاٗاوي

                                                           
9
 76م، ص 3114فً كٌراال،مبدؤه وتطوره،  الشعر العربً :وٌران محً الدٌن الفارولً. د 
10
 361نفس المرجع ص  
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و مً ٞدى٫ الكٗغاء ؤبى لُلى دمحم بً محران ودمحم الٟل٩ي الجمالي وؤبى الغخمت دمحم 

م مً . الُٟئي ومً اإلااؾ٠ ؤهه لِـ ألخض مجهم صًىان ًجم٘ ظمُ٘ ما ؤهخجخه ؤ٩ٞاَع

ا في املجالث . الكٗغ م في مظ٦غاتهم ووكَغ ول٨ً بجهم اٖخاصوا ج٣ُُض بٌٗ ؤقٗاَع

ت والصخ٠  .وؤٖضاصَا الخانت ؤو الخظ٧اٍع

ومجهم . ٌِٗل في ٦حرالا هدى ؤعبٗحن قاٖغا ًسضمىن الٗغبُت وألامت اإلاؿلمت 

٨لي، ومىسخى  بض الغخمً ألاٍع ؤخمض بً ٦ىج ؤخمض ال٨ضوجىعي، وؤبى ب٨غ الٟغمضفي، ٖو

مغ الٟاعوقي، وظابغ الٟل٩ي، والض٦خىع دمحم ٖبض  ألاًغوعي، ومخي الضًً بً ٖلي، ٖو

لىي ٧ىحي ال٩ىجىعي، وؤمشالهمالغق بض الغخمً ال٨ضٞالي، ٖو ِسخى اإلاضوي، ٖو  11.ُض، ٖو

وؤقٗاع َظٍ الُب٣ت ٞحها ما جخمحز بإجها زحر مشا٫ للكٗغ الٗغبي لٟٓا وؤؾلىبا وما بلى 

ت ٢ضًما وخضًشا ًىظض ٞحها الخُاالث البضٌٗت واإلاالءماث . طل٪ مً املخؿىاث الكٍٗغ

ها مخىٕى مل. الُبُُٗت خ٣ِ مً الخُاة الهىضًت ال٨حرالُت ؤلاوؿاهُت ومىيٖى

 12.وؤلاظخماُٖت وؤلاؾالمُت

 –م 1429/ َـ 834)الكُش ٞسغ الضًً ال٣اضخي ؤبى ب٨غ بً عمًان الكالُاحي 

اإلاا ٦بحرا وزُُبا مه٣ٗا. (Chaliyam)مً مىالُض قالُاث( م1480/ َـ 885  و٧ان ٢ايُا ٖو

ذ ألَل ٦حرالا. وقاٖغا مجُضا الىعصة الظ٦ُت في جسمِـ ‘، هي بن ؤو٫ مىٓىمت ٖٞغ

حر ًبضؤ املخمـ ‘. ٢هُضة البرصة وعاخت الٟااص في جسمِـ باهذ ؾٗاص ل٨ٗب بً َػ

 :٢اثال

                                                           
11
 280نفس المرجع ص  
12
 280نفس المرجع ص  
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٣ا بىٟؿ٪ ًا مً باث طا ؤلـم          ٦م طا الخإٍو في بدلىل٪ الٓلم  ٞع

 ؤمً جظ٦غ ظحران بظي ؾلم ما لي ؤعي خمغة في الخض ٧الٗىم   

 ضممؼظذ صمٗا ظغي مً م٣لت ب

ً الضًً بً ٖلي املخضوم اإلاٗبري  َى مً جالمُظ ال٣اضخي ( م1522/ َـ 928 – 1466/ َـ 871)ٍػ

َضاًت "و‘ جدٍغٌ ؤَل ؤلاًمان ٖلى ظهاص ٖبضة الهلبان’ؤبي ب٨غ، ومً ٢هُضجه

٣ت ألاولُاء  :ًه٠ الكاٖغ الخ٣ىي . ألاط٦ُاء بلى ٍَغ

 خباثالوجبإ ؤَـىي عؤؽ قغ  ج٣ىي ؤلالــه مضاع ٧ل ؾٗــاصة    

٣ـت   ٍغ ٗـت َو ٤ قَغ  وخ٣ُ٣ـت ٞاؾم٘ لها ما مشــال بن الٍُغ

٣ـــــت     ٍغ ٗـت ٦ؿُٟىـت َو  ٧البدغ زم خ٣ُ٣ـت صع ٚـــــال ٞكَغ

ٛىم بدغا زم صعا خهـال مً عام ُصعا للؿُٟىـــت ًغ٦ـب    َو

قاٖغ ولض في ( م1852/ َـ1273 –م 1757/ َـ 1179)ال٣اضخي ٖمغ بً ٖلي البلى٩ىحي 

ت في اإلاضاثذ "، واؾمها "نلى ؤلاله"بهه هٓم ٢هُضة .  ثبلى٩ى  ال٣هُضة الٗمٍغ

ت ت خُىما . حٗٝغ خؿب مُل٘ ال٣هُضة" الىبٍى ؤوكضَا ٖىض باب عويت الىبي اإلاكٞغ

ظمُٗها في مضح الىبي ‘ الح ؤلاله’و‘ هٟاجـ الضعع ’و‘ ؤل٠ الٗاصخي‘  عآَا مٛل٣ت، ومجها

 :وبٌٗ ؤبُاجه.ملسو هيلع هللا ىلص

 م ال٨غما ٖلى ؤٖخاب٨ــــــم       ٖمغ ال٣ٟحر اإلاغججى لجىاب٨مًا ؤ٦غ 

 ًغظى الُٗاء ٖلى الب٩اء بباب٨م     والضم٘ مً ُٖيُه ؾا٫ سجُما

مىا حؿلُما
ّ
 نلىا ٖلُه وؾل
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اص اصي اإلاٗغوٝ بـ بن ؤي ٦ٍغ ٢غى الكاٖغ ٢هُضة . (N A Kariyad)ٖبض الغخمً ال٨ٍغ

ُمت الؿُضة بهضًغا ٚا هضي عثِؿت وػعاء الهىض ؾاب٣ا خحن خبؿتها تهىئت وحؿلُت للٖؼ

الخ٩ىمت التي ظاءث بٗضَا، وؤخًغث الؿُضة ٚاهضي في املخ٨مت ول٨جها ؤَل٣ذ مً 

 .ٚحر ٢ُض، والكاٖغ ًهجى ٞحها عثِـ الىػعاء الجضًض مىعاعجي صٌؿاي بإقض ال٩لماث

ض اليالُىىجى   ( هـ1205 –هـ 080)الشُخ اللاض ى دمحم بً غبذ الػٍض

’ بلى ٦م ؤحها ؤلاوؿان: ‘بحر ولض في ٧ال٩ُىث وله ٖضة جإلُٟاث ومجهاقاٖغ ٦ َى

هي ’ الٟخذ اإلابحن‘و. هي ههُدت إلزىاهه اإلاؿلمحن ال ٌٗملىن قِئا للخُاة ألازغوٍت

٢هُضة في بُان ؤخىا٫ ٦حرالا في ؤًام البرحٛالُحن ومٗامالتهم وخغوب اإلاؿلمحن يض 

سُت ل٨حرالا في جل٪ ألاًام البرحٛالُحن، هي جض٫ ٖلى ٦شحر مً الى٢اج٘ اإلا٣انض ‘و. الخاٍع

 .، وما بلى طل٪’الى٩اح

ت ٦حزو ( م1993 -1915/ َـ 1334)ؤبى عقُضة ؤبى ب٨غ الخ٨ُم  مً مىالُض ٢ٍغ

غة و اإلاضًداث (Kizhuparamba)ٞغمبا ٩ىث، ٧ان ًيكض ألاقٗاع الهجاثُت اإلاٍغ بت مً ؤٍع ال٣ٍغ

’  جىٟـ الهبذ: ‘ومً مالٟاجه. بالخ٣ُُض الخلىة، يإ مٗٓم ؤقٗاٍع خُض بهه لم حهخم

ٌٗاجب ُٞه الؿُضة بهضًغا ٚاهضي عثِؿت وػعاء الهىض ؾاب٣ا التي ؤٖلىذ خالت الُىاعت وابجها 

وهي ٢هُضة هجاء ؤَل ’ ؾ٨بى الٗبراث‘الغاخل ؾىجاي ٚاهضي بإقض ؤؾالُب الهجاء، و

جها، ٞدضر بُجهم الخهىماث في ت جؼوط مجها الكاٖغ و٧ان ٌؿخَى قإن ؤعاضخي ؾ٨ىه  ٢ٍغ

م بإقض ؤؾالُب الهجاء هجَى  . ٞالكاٖغ ٌؿبهم ٍو
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. ٧ان قاٖغا وزُُبا ومهلخا. ولض بٟىل٩ُا٫ (1950 – 1913)ؤبى لُلى دمحم بحن محران 

اث عؾالت بلى ؤبي ‘و’ بهُو الغخمً: ‘مً مالٟاجه. و٧ان ٨ًخب قٗغا في ٦شحر مً اإلاىيٖى

ا’ ؾلمى حَر  . ٚو

 الخلصة

. مىظ آالٝ الؿىىاث ٢بل اإلاُالصلٗغبُت في ٦حرالا بالخجاعة لٛت ااهدكاع البضؤ 

ت ولٛت  م ولٛت ألاخاصًض الىبٍى وبٗض ونى٫ ؤلاؾالم اهدكغث ٧لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

و٢ض اظخظبذ بلحها ظمُ٘ اإلاؿلمحن مً خُض بجهم م٩لٟىن باؾخٗمالها في ٦شحر . الٗباصة

وبن لضعاؾت الٗغبُت . حرالاوبظل٪ بن لللٛت الٗغبُت م٩اهتمغمى٢ت في ٦. مً ٖباصتهم

حؿهُالث واٞغة في ٦حرالا في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت وفي اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت وفي اإلاؿاظض 

٢ض . وال٩لُاث للٗلىم الٟىىن وال٩لُاث الٗغبُت والجامٗاث وفي ماؾؿاث ؤزغي 

٣هاء وقٗغاء ٖضًضة م ٌٗخىىن ب٣ًاًا ألامت اإلاؿلمت . ؤهجبذ ٦حرالا لٗلماء ٞو َو

للٛت الٗغبُت زُابت و٦خابت، و٦ظل٪ بجهم ؤلٟىا ٦خبا ٢ُما و٢غيىا ؤقٗاعا واهدكاع ا

وهٓمىا ٢هاثض، إل٣ًاّ ألامت مً ع٢اصَم ولخٗلُمهم ؤَم الىاظباث ججاَض صًجهم 

 . وصهُاَم

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

ت(، ص٦خىع جاعا حكىض،  .7  جإزحر ؤلاؾالم في الش٣اٞت الهىضًت )اهجلحًز

ش ؤلاؾالم في الهىض، ٖب .6  .7959ض اإلاىٗم الىمغ، صاع الٗهض الجضًض، مهغ، جاٍع

ش مؿلمي ٦حرالا )ملُالم(، ؾُض دمحم بي ؤي، م٨خبت الهضي، ٧ال٩ُىث،  .3  .7996جاٍع

ش ملخو ل٨حرالا )ملُالم(، ٦غقىاًغ ٧ي وي،  .4  جاٍع

ش ٖلماء ملُباع، الكُش دمحم ٖلي مؿلُاع الّىل٩ُىحي  .5  جدٟت ألازُاع في جاٍع
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الم،  -خىا٫ البرحٛالُحنجدٟت املجاَضًً في بٌٗ ؤ .6 ً الضًً املخضوم جغاظم الٖا للكُش ٍػ

 ظماٖت مً اإلاالٟحن، م٨خبت الهضي، ٧ال٩ُىث.

 جغاظم ٖلماء الكاُٞٗت في الضًاع الهىضًت)صاع الًُاء(  .7

ت، صاع الترار، بحروث  .8 ت،  ابً بَُى  7968عخلت ابً بَُى

غان مخي الضًً ٖ .9  .6003غبيذ، ٧ال٩ُىث، الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا مبضٍئ وجُىعٍ،ص ٍو

 الٗال٢اث الٗغبُت الهىضًت، ص٦خىع م٣بى٫ ؤخمض،  .70

ً الضًً املخضوم  .77  ٞخذ اإلاٗحن بكغح ٢غة الٗحن بمهماث الضًً،الكُش ٍػ

ا .76 ت ؤبدار،وكَغ  بصاعة اإلاسجض الجام٘ بىلُى٩ىص، ال٣اضخي ٖمغ؛خُاجه ومالٟاجه،مجمٖى

ً الضًً املخضوم اإلال .73  ُباعي الهىضي٢غة الٗحن بمهماث الضًً،الكُش ٍػ

 ٦حرالا في جل٪ ألاًام )ملُالم(، بًالم ٧ىالم ٧ىهجان بُال. .74

 مٗالم الش٣اٞت )ملُاًم(،بًالم ٧ىالم ٧ىهجان بُال. .75

 اإلاؿلمىن في ٦حرالا، ٖبض الٟٛىع ال٣اؾمي .76

ز٣اٞتالهىض" ألاؾخاطؤبىالهالخمىلىي،"الضعاؾتالٗغبُت٨ُٞحرالا"،مجلت، .77

ىلُىؾىت  .اويالٗضصالش 7966املجلضالشالشٗكٍغ

 .7966ز٣اٞتالهىض" ًىاًغؾىتال٣ضًمت والٗغب"،مجلت "‘ ٦حرلت"‘ألاؾخاطؤبىالهالخمىلىي،  .78
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22. Kerala Muslims: a Historical Perspective ,Asgharali Engineer 

23. Mappila Muslims of Kerala; a Study in Islamic Trends, Roland E Miller 

24. Mappilas of Malabar: Studies In Social And Cultural History , S. M. 

Mohamed Koya 

25. Sufism in Kerala , V. Kunhali 

26. The Legacy of Islam (Kerala) a Study of the Mappila's, KKN Kurup 

27. What Happened in Indian History, C.K. Kareem 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

26 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

 الكٗغ الٛؼلي وؤزٍغ في الخهٝى ؤلاؾالمي

 م٘ هٓغة زانت بلى قٗغ ابً الٟاعى، وظال٫ الضًً الغومي

 13دمحم ؾلُم دمحم ؾلُان. ص

لهيا(كعم اللغة الػشبُة والذساظات ؤلاظلمُة، : أظحار هبير)   حامػة فيرادًىُِا، ظٍش

  اإلا٣ضمت

حهضٝ َظا البدض بلى ط٦غ البُان ًٖ ؤصب الٛؼ٫ وؤزٍغ وجُىعٍ واهٟٗاله 

واهضماظه في الخب ؤلالهي واجساطٍ م٩اها ًسو له بالىنى٫ بلى هُل املخبت ؤلالهُت، 

ى ؤصب مؿخ٣ل اقتهغ واجسظ له م٩اها زانا باظخمإ الٗغب والعجم في زىب واخض  َو

 . لٗهغ الٗباسخيفي ا

ت الخُاة،   كمل الكٗغ الٛؼلي لضًه زغوة ٚىُت مً الخ٨مت، ومٗٞغ َو

وص٢اث٣ها، والٗلم، وججاعب الخُاة، والؿلى٥ ؤلاوؿاوي، ٦ما ط٦غ الكاٖغ ؤلاؾالمي 

وال . ال بض ؤن ٌِٗل ال٣ٗل والٗلم في خًاهت الخب وبقغاٞه وجىظحهه: "دمحم ب٢با٫ ؤهه

ت، وخب مىبٗه ال٣لب اإلاامً الخىىن بض ؤن حؿىض الضًً وحٛظًه ٖا ٞةطا . َٟت ٢ٍى

ت مً ٣َىؽ وؤويإ وؤخ٩ام ال خُاة  ججغص الضًً ًٖ الٗاَٟت والخب ؤنبذ مجمٖى

َظا الخب الظي نى٘ اإلاعجؼاث، َى الظي ْهغ . ٞحها وال عوح، وال خماؾت ٞحها وال ٢ىة

ى الظي ججلى في مٗغ٦ت بضع وخىحن وٗم، و٢ض  .14"في نض١ الخلُل ونبر الخؿحن، َو
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جُىع وتهظب الكٗغ الٛؼلي بخإزحر حٗالُم ؤلاؾالم، واػصان الخٗبحر بتهظًب الكٗىع 

ؤلاوؿاوي وجغ٣ُ٢ه، وج٩ىهذ وا٦خملذ مضعؾت ُٖٓمت حكمل مٗاوي الخب ؤلالهي، 

لماثه وقٗغاثه الخىام له في مُضان ألاصب الٗغبي ظا البدض ٨ًدك٠ مً بدغ . ٖو َو

ظا ٌُٚ مً ٌُٞ للمىلٗحن في َظا ألاصب الٗغبي ما ًخهل بالخب ؤلا لهي، َو

 :٦ما ٢ُل. اإلاىيٕى

 ٞاؾخجمٗذ مظ عؤج٪ الٗحن ؤَىاجي  ٧اهذ ل٣لبي ؤَىاء مٟغ٢ت

 الغٌض ومػىاه وصلحه باملجحمؼ

ى ا٢خهغ في ؤ٦ثر اللٛاث بةَاع  بن الٛؼ٫ مً ؤنىاٝ الكٗغ الىظضاوي، َو

خسضم الىاؽ ٢ضًما ٦الما ل٣ض اؾ. 15الخب والٛغام، ونلت الغظل باإلاغؤة نلت ٚغامُت

مىػوها، ؤنبذ مٗبرا به باإلاىاظاة والابتها٫ بحن ًضي الغب حٗالى، وؾاع طل٪ ختى جُىع 

مىهجه وتهظب وسجه، ٞإنبذ نىٟا بظاجه ٌؿمى بمهُلر الكٗغ، ولٗل طل٪ ل٩ىهه 

ىه الٗابضون واإلاخدضزىن  خامال للكٗىع ؤلاوؿاوي الُٟاى، واؾخٗمله في بضاًت ج٩ٍى

م ٖىض مىاظاتهم ؤمام عبهم، زم جُىع َظا الهى٠ ل٩ىهه ؤصا ة مازغة إلبضاء زىاََغ

ً ؤًًا به ، وبضؤث الاهٟٗاالث الىٟؿُت في الٛؼ٫ جازغ 16اإلاازغ مً ال٨الم لٗىاًت آلازٍغ

وإلاا ظاء ؤلاؾالم ظاء جُىع وتهظًب في الكٗغ الٛؼلي وطل٪ بخإزحر " بحن ؤلاوؿاهُت 

                                                           
15
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حر طل٪ في ع٢ت و  عػاهت في اإلاٗجى واللٟٔ، واظخىاب نغاخت مما ال حٗالُم ؤلاؾالم، ٚو

ًل٤ُ، واػصان الخٗبحر بتهظًب الكٗىع ؤلاوؿاوي وجغ٣ُ٢ه، وطل٪ بمغ الؼمً
17. 

ى  ل٣ض ٧ان الٛؼ٫ في الٗغب ال٣ضامى مدضوصا ُٞما ًخهل بٗال٢ت الظ٧ىع م٘ ؤلاهار، َو

ظا الىٕى مً ال ًخجاوػ بلى ٖال٢ت الظ٧ىع م٘ الظ٧ىع، ولم ًضزل في الكٗغ الٗغبي َ

الٛؼ٫ بال بٗض ما اجهلذ الش٣اٞت الٗغبُت بالش٣اٞت الٟاعؾُت، ولم ًضزل في الكٗغ 

الٗغبي َظا الاججاٍ بال ٧ىاٞض لم ًىل اؾخ٣باال خؿىا، ول٨ىه ؾغي ٖلى ٧ل خا٫ في 

اع الٛؼلي في الٟاعؾُت، واظخم٘ الٗغب  الٗغبُت بلى خض ما، وإلاا ظاء صوع الخىؾ٘ في ؤلَا

لٟغؽ مٗا في الضولت الٗباؾُت وبضؤث ؤم جضزل مٗاوي الخب ؤلالهي ُٞه والعجم مً ا

ٗت ٚحر ؾِئت باليؿبت بلى َظا الىُا١ اإلاخىؾ٘ في  حن طَع وؤنبدذ نُٛت اإلاظ٦غ للُٞغ

الٛؼ٫، ٦ما ؤهه ٢ض هاؾب الخٗبحر للمٗاوي الٟلؿُٟت وألازُلت وللخٗبحر ًٖ مدبت 

ملسو هيلع هللا ىلص، ٦ما صزلذ ُٞه مٗاوي ؤزغي طاث  الغظل اإلاامً بالظاث ؤلالهُت ومدبخه بالغؾى٫ 

اَٟخه ُٞما ًىىبه مً ؤخىا٫ مدغ٦ت لٗاَٟخه ومشحرة  نلت بىظضان الكاٖغ ٖو

اع الٛؼلي تهظبا وؤنبدذ له ٢ىاٖض  ل بال وتهظب ؤلَا لىظضاهه، زم لم ًمغ ػمً ٍَى

ت خه الكٍٗغ ٢هحرة  ويىابِ مشل ؤن ج٩ىن ألابُاث مؿخ٣لت بظاتها، وؤن ج٩ىن م٣ُٖى

ٗبر ٧ل بِذ ؤو بِخحن ًٖ مٗجى، صون اعجباٍ ٦بحر م٘ ٚحٍر في اإلا٣ُىٖت،  ال جُى٫، َو

خه ل٣به ٦ظل٪  .وؤنبذ مً ج٣الُضَا ؤن الكاٖغ ًظ٦غ في آزغ بِذ مً ؤبُاث م٣ُٖى

 بذاًة صلة الغٌش بالحظاسات ألاحىبُة
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اع الخام مما ازخاٍع لىٟؿه  ض الضً"ول٣ض وكإ للٛؼ٫ َظا ؤلَا ً زىاظه ٍٞغ

ؼ"ظال٫ الضًً الغومي"ٌ، زم 667اإلاخىفى " ُٖاع الظًً ؤصزلىا في " ، وقمـ جبًر

، والخب الغباوي، والخىاَغ اإلامازلت لها، وظاء ؤمحر زؿغو  الٛؼ٫ مٗاوي الخهٝى

ٌ، ٞؼاص في 793زىاظه خاٞٔ اإلاخىفى "ٌ، ٞؼاص في بالٚت ال٨الم، زم ظاء 765اإلاخىفى 

ازخُاع َاالء الكٗغاء لئلَاع الٛؼلي للخٗبحر ًٖ  عوٖت ال٨الم، وبغاٖت اإلاٗاوي، وبن

مٗاوي الخهىٝ ظٗل هُا٢ه واؾٗا، وؤوظض مجاػاث واؾخٗاعاث ظضًضة مشل ٧لمت 

الخمغ إلاٗجى زمغ الخب ؤلالهي، ومشل ٧لمت ال٩إؽ لل٣لب الظي ًدل ُٞه الخب 

 . 18ؤلالهي، ومشل ٧لمت الخاهىث إلاىخضي املخبت ؤلالهُت

بضاًت ؤمٍغ في مجا٫ اإلاضًذ زم جُىع الٛؼ٫، وؤنبذ واؾ٘ املجا٫ في  و٧ان الكٗغ الٟاعسخي في

و٧ان الكٗغاء م٘ . الضولت الٗباؾُت إلبضاء الخىاَغ الٗاَُٟت واإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت الغ٣ُ٢ت

بغاٖتهم في ٢ى٫ الكٗغ عظاال ؤج٣ُاء، ؤصخاب اإلاكاٖغ الغباهُت الغ٣ُ٢ت، ٞإصزلىا مٗاوي 

هي، في ال٣الب الٛؼلي واؾخ٣ل طل٪ بظاجه، وؤنبذ َظا الخهٝى والغباهُت، والخب ؤلال

ت ألازغي   . ال٣الب ؤًًا ظضًضا مً بحن ال٣ىالب الكٍٗغ

ت  ٞةن الٛؼ٫ في الٟاعؾُت صزل في َىع ظضًض بٗض ما اؾخ٣ل بىٟؿه وؤنىاٝ قٍٗغ

ؤزغي ٖلى مىهجها الٟاعسخي، وصزلذ مٗاوي الخهٝى ُٞه، و٧ان ؤو٫ مً ع٢اٍ وػاصٍ 

اثًت في الىٟـ " الخ٨ُم الؿىاجي" زم ػاصٍ آلازغون، وػاهٍى و٢ىوا جإزحٍر بٗىا٠َ ع٣ُ٢ت ٞو

ؤلاوؿاهُت، وػاصوا لٛخه وحٗبحٍر ع٢ت ولُٟا، ٞبلٜ بهظا الهى٠ الكٗغ بلى ؤٖلى صعظخه ٢ُمت 

 .ومٗجى، وع٢ت، وخؿً حٗبحر
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 الغٌض الشوخاوي 

، اؾخٗمل الكٗغاء الٛؼ٫ للخٗبحر ًٖ ؤؾغاع الىٟـ اإلاىٟٗلت والغوخاهُت

ت،  م الىظضاهُت ، وال٨ٍٟغ وازخاعوا ٧لماث الٛؼ٫ وحٗابحٍر إلبضاء جإمالتهم ومكاَٖغ

و٢ض ٧اهىا في ػمً و٢ٕى ألاخضار اإلاٟجٗت، هجىم الخخاع الٓالم ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي 

الظي ٢لب ؤويإ الخُاة، وػلؼ٫ َضوء الِٗل، وعاخخه، وؤنبدذ بؿببها ألامت 

وؾِ جمغ مً آالم ومدً وؤػماث، وؤنبدذ بظل٪ ؤلاؾالمُت ال٣اَىت في الكغ١ ألا 

اإلاٗاوي الغوخاهُت، وألاصب الغوخاوي، ًازغ في الىٟىؽ، ٩ٞان الٛؼ٫ الغوخاوي مما ها٫ 

اث اؾخ٣امت ألازال١ والؿلى٥ ؤًًا  ال٣بى٫ والاؾخدؿان في الىاؽ، وصزلذ مىيٖى

لكٗغاء في مًامحن َظا الكٗغ الٛؼلي الؿاثض، وازخاع الكٗغاء الغوخاهُىن، وا

اإلا٨ٟغون الٛؼ٫، والىٓم ٧لحهما، ألصاء وظضاهاتهم، وجإمالتهم املخخلٟت، في الكٗغ 

حر الٛؼلي ٧لحهما ، وؤظاصوا بظاصة ٦بحرة  . الغمؼي الٛؼلي ٚو

 املحبة ؤلالهُة

ُٗت  ٧ان ؤلامام ؤبى خامض الٛؼالي ؤ٦بر ٖلماء ال٨الم بٗهضٍ، و٧ان له مغجبت ٞع

ى مً لم جغ  الُٗىن مشله لؿاها، وبُاها، وه٣ُا، وزاَغا، وط٧اء، بٗلمه الىاؾ٘، َو

ى ٖىضما ًبحن ًٖ املخبت ؤلالهُت ًإحي بإمشلت مً الٛغاثؼ ؤلاوؿاهُت بٗا، َو اٖلم : " َو

ؤن اللظاث جابٗت لئلصعا٧اث، وؤلاوؿان ظام٘ لجملت مً ال٣ىي والٛغاثؼ، ول٩ل ٢ىة  

ؼة لظة، ولظتها في هُلها إلا٣خطخى َبٗها الظي زل٣ذ ٍغ له، ٞةن َظٍ الٛغاثؼ ما ع٦بذ  ٚو

ؼة الًٛب زل٣ذ  ى م٣خًاَا بالُب٘، ٍٞٛغ ؼة ألمغ مً ألامىع، َو ٍغ ٧ل ٢ىة ٚو



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

31 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

ؼة  ٍغ للدكٟي والاهخ٣ام، ٞال ظغم لظتها في الٛلبت والاهخ٣ام الظي َى م٣خطخى َبٗها، ٚو

قهىة الُٗام مشال زل٣ذ لخدهُل الٛظاء الظي به ال٣ىام، ٞال ظغم لظتها في هُل َظا 

ٛظاء الظي َى م٣خطخى َبٗها، و٦ظل٪ لظة الؿم٘ والبهغ والكم، في الابهاع ال

ؼة مً َظٍ الٛغاثؼ ًٖ ؤلم ولظة باإلياٞت بلى  والاؾخمإ، والكم ٞال جسلى ٍٚغ

 .   19مضع٧اتها

 شػشاء الحب ؤلالهي

ُت ًٖ ؤخىالهم  ٧ان الكٗغ الهىفي ٖالمت مً ٖالماث حٗبحر الهٞى

ُت ومىاظُضَم و٢ض ؤجذ الغواًاث  اص ال٣غهحن ألاو٫ والشاوي، ونٞى ًٖ بٌٗ َػ

، وألاصب الٗغبي وإلاا ناع الخب . ال٣غهحن الشالض والغاب٘ في ٦خب التراظم، والخهٝى

ٗخبروٍ م٣اما مً  ُت ؤن ًخٛىىا به َو ا عثِؿُا للكٗغ ٞبضؤ الهٞى ؤلالهي مىيٖى

ُت ٚل. م٣اماث الؿلى٥، ؤو خاال مً ؤخىاله ً مً الهٞى بذ ولضي بٌٗ اإلاخإزٍغ

م حٗبحرا ٞلؿُٟا الُاب٘، وؤصي بهم  بروا ٖىه في ؤقٗاَع ٖلحهم ٖاَٟت الخب ؤلالهي، ٖو

ظ٦غ ٖمغ بً الٟاعى  الخب بلى قهىص الىخضة في الىظىص قهىصا قٗىعٍا وطو٢ُا، ٍو

ى لم ٌٗبر ًٖ خبه بال قٗغا، ٦ما ٌٗخبر ظال٫  ُت الٗغب في َظا اإلاُضان، َو ؤبغػ نٞى

خب في الترار الىفي، وخ٣اث٣هم ٌٗخبر حٗبحرا ٖاَُٟا الضًً الغومي ؤبغػ قٗغاء ال

ُت م ٦ما ًلى. وعمىػا وبقاعاث بلى خ٣اث٤ نٞى  :َو

 :غمش بً الفاسض
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ٝغ بابً الٟاعى، واؾمه قٝغ الضًً ٖمغ بً ؤبي الخؿً ٖلي، ؤبغػ  ٖو

ش ؤلاؾالم، وظٗله صًىاها وزلٟه املخىع الغثِسخي للخب  ُت الخب ؤلالهي في جاٍع نٞى

ٝغ ى مهغي اإلاىلض، وؾبب صٖىجه بابً . بضًىاهه بؿلُان الٗاق٣حن ؤلالهي ٖو َو

الٟاعى ألن والضٍ ٧ان ٣ٞحها مخسهها في ٖلم الٟغاثٌ، ولهظا الٗلم ؾمي ٞاعيا
20 .

ُت ٗىىن " مً طا١ ٖٝغ: "و٧ان خب الٟاعى هلل زمغة مٗاهاة خ٣ُ٣ُت، ٣ًى٫ الهٞى َو

م، وم٣اماتهم وؤمىالهم، طو١  هم وؤؾغاَع ض بظل٪ ؤن مٗاٞع زالو، وال بض إلاً ًٍغ

٣ى٫ ابً الٟاعى. الخ٨م ٖلحها مً ججغبت ناص٢ت  : ٍو

 وال الهبابت بال مً ٌٗاهحها ال ٌٗٝغ الكى١ بال مً ٩ًابضٍ

والخب ؤلالهي لِـ في عؤًىا قُدا ؤو زُاال، وبهما َى زمغة خ٣ُ٣ُت لئلًمان 

لى  ى٨ٗـ ؤزٍغ ٖلى خُاة الٟغص تهظًبا، ٖو خُاة املجخم٘ ال٣ىي والخضًً الٗم٤ُ، ٍو

ُت ٢ض ابخضٖىا الخضًض ًٖ َظا .اعج٣اء وال ًيبػي ؤن ًدباصع بلى الظًَ ؤن الهٞى

دت ٣ٞض ط٦غ هللا الخب اإلاخباص٫ بحن : الخب، بط ؤهه ٌؿدىض بلى قىاَض ٢غآهُت نٍغ

ًا ؤحها الظًً آمىىا مً ًغجض مى٨م ًٖ صًىه ٞؿٝى ًإحي : "الٗبض والغب في ٢ىله حٗالى

ً، ًجاَضون في ؾبُل هللا ب٣ىم ًدبهم و  ٍدبىهه ؤطلت ٖلى اإلاامىحن ؤٖؼة ٖلى ال٩اٍٞغ

 ".21هللا، وال ًساٞىن لىمت الثم، طل٪ ًٞل هللا، ًاجُه مً ٌكاء، وهللا واؾ٘ ٖلُم
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غبِ هللا بحن الخب و٢ىة ؤلاًمان في ٢ىله حٗالى ". 22والظًً آمىىا ؤقض خبا هلل: "ٍو

اٖخه في ٢ى  غبِ هللا بِىه وبحن خب الغؾى٫ َو ٢ل بن ٦ىخم جدبىن هللا ٞاجبٗىوي : "لهٍو

 .23"ًدبب٨م هللا

 : و٢ض اٖخبر ابً الٟاعى الخب هلل ٖحن الخُاة، ٣ُٞى٫ 

 .24نبا ٞد٣٪ ؤن جمىث وحٗظعا بن الٛغام َى الخُاة ٞمذ به

٣ى٫ ؤًًا  :ٍو

 ٞما ازخاٍع مًجى به وله ٣ٖل َى الخب ٞاؾلم بالخكا ما لهىي ؾهل

ل زالُا ٞالخب عاخخه ٖىــــــ ـــــــــاٖو ـــــــــ ــــــــ ـــل  ــــــ ـــٍغ ٢خـــــــــــــــ ـــــــــ  وؤوله ؾ٣م وآزـــــــــــــ

ـــابت ـــــه نبــــــــــ  خُاة إلاـً ؤَىي ٖلي بها الًٟل   ول٨ً لضي اإلاىث ُٞـــــــــــــــــــــــ

ـــــظي ؤعي   ازتر لىٟؿ٪ مـــــــــــــا ًدلىمسالٟتي ٞ هصخخ٪ ٖلما بالهىي والـــــــــــــــــــ

 قهُضا وبال ٞالٛغام لــــــــــــــــــــــــــــه ؤَــــــــــل بن قئذ ؤن جدُا ؾُٗضا ٞمـــــــــــذ بـــــــــــه

ــــه  .25وصون اظخىاء الىدل ما ظىذ الىدل ٞمً لم ًمذ في خبه لم ٌٗل بــــــــــــــــ

داو٫ َىا ؤن ًظ٦غ ابً الٟاعى ؤن اإلاىث بالخب خُاة، والخُاة بضون : ٍو

ولٗل ما ٣ًهضٍ ؤن الخب ؤلالهي، َى خ٣ُ٣ت الخُاة ؤلاوؿاهُت، وزل٤ . الخب مىث

هللا ال٣لب ألظله، وبن اجها٫ ال٣لب بمدبىبه وزال٣ه مً خُاة َظا ال٣لب، والابخٗاص 

، ٖىه واه٣ُاٖه مً مىث َظا ال٣لب، وؤن الخب ؤلالهي ٌؿخدب٘ مدبت الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص
                                                           

22
 276: البمرة، اآلٌة.  

23
 42: آل عمران، اآلٌة.  
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  72: دٌوان ابن الفارض، ص.  
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 57: المصدر السابك، ص.  
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ىا ٌكُ٘ الخب في املجخم٘ بضال مً الهغإ،  ومدبت ألاؾغة، ومدبت املجخم٘، َو

ؿىص الخٟائ٫ بضال مً الدكائم، ٞةطا اظخم٘ الخب ؤلالهي، ٌؿخدبٗه الخحر ٧له،  َو

للٟغص وألاؾغة واملجخم٘، وبطا ؾاص الهغإ ٖم بظل٪ املجخم٘ الدكائم، والهغإ، 

 .لخ٩الب، بل ٧إهما ؤناب طل٪ املجخم٘ اإلاىثوال٣خا٫، والخىاٞـ، وا

غي ابً الٟاعى ؤن جد٤٣ املخبت هلل، ٩ًىن زالها هلل ال لصخيء صوهه، : ٍو

 : ومشل ما ٣ًى٫ ٖىه ابً الٟاعى

 ولم جًٟ ما لم ججخلي ُٞ٪ نىعحي     ٞلم تهىوي ما لم ج٨ً ٞاهُا

 خاليٞااص٥ واصٞ٘ ٖى٪ ُٚ٪ بال        ٞضٕ ٖى٪ صٖىي الخب واصٕ لٛحٍر

ا ؤهذ حي ان حؿ٨ً ناص٢ا مذ  وظاهب ظىاب الىنل َحهاث لم ٨ًً  َو

 .26مً الخب   ٞازتر طا٥ ؤو زل زلتي  َى الخب ان لم ج٣ٌ مإعبا

ُٞٓهغ عياثه بمدبىبه، جمام الغيا،  وبطا ا٦خملذ اإلاىا٣ٞت بحن الخبِب، واملخبىب،

 :خُض ٣ًى٫ ٖىه

ً مظَبي في الخب مالي مظَب وبن ملذ ًىما ٖىه  ٞاع٢ذ ملتي ٖو

 ولى زُغث لي في ؾىا٥ بعاصة             ٖلى زاَغي ؾهىا ٢ًِذ بغصحي

بتي  ل٪ الخ٨م في ؤمغي ٞما قئذ ٞانىعي  .27ٞلم ج٪ بال ُٞ٪ ال ٖى٪ ٚع

ىض ط٦غ ابً الٟاعى ًٖ َظا اإلاٗجى في ٢هُضة ؤزغي   :ٖو

                                                           
26

 27: دٌوان ابن الفارض، ص.  
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 وجد٨م ٞالخؿً ٢ض ؤُٖا٧ا  جه صالال ٞإهذ ؤَل لظا٧ا

 ٞٗلى الجما٫ ٢ض وال٧ا ذ ٢اىول٪ ألامغ ٞا٢ٌ ما ؤه

 ب٪ عجل ظٗلذ ٞضا٧ا  وجالفى ان ٧ان ُٞه اثخالفي

ٞازخباعي ما ٧ان ُٞه عيا٧ا وبما قئذ في َىا٥ ازخبروي
28. 

 حلٌ الذًً الشومي 

ى ٞا١ الٗغب والعجم بمٗاهُه الض٣ُ٢ت،  َى ؤٖٓم الكٗغاء الٟاعؾُت، َو

ضاهُا، ملتهب الغوح ولٙى ال٣لب، بهه ٧ان ٢ىي الٗاَٟت، وظ. والخ٨م الىحرة في ؤقٗاٍع

ناخب اؾخٗضاص ٦بحر ومىاَب ُٖٓمت، ٢ض عجىذ َُيخه بالخب، و٢ض ُٚى َظٍ 

الكغاعة الاجهما٥ في الٗلىم الٓاَغة، والاقخٛا٫ الؼاثض بال٣ٗلُاث
29 . 

ظ٦غ ص٦خىع ٢اؾم ٚجي ًٖ هٓمه اإلاشىىي اإلاٗغوٝ بدض٣ًت الخ٣ُ٣ت،  ٍو

لٟٔ واإلاٗجى ؤخض الىماطط الغاجٗت الىاصعة في ٌٗخبر مً خُض ال: "ومىٓىماجه ألازغ

ى ؤخؿً مشا٫ للكٗغ مً خُض الجؼالت وألاؾلىب ظ٦غ . 30"اللٛت الٟاعؾُت، َو ٍو

اب ٖؼام وبلٜ قٗغاء الٟغؽ في َظٍ الؿبُل ٚاًت لم ًضع٦ها قٗغاء : الض٦خىع ٖبض الَى

قتى ؤمت ؤزغي، ٞإزغظىا اإلاٗاوي الٓاَغة والخُٟت والجلُلت والض٣ُ٢ت في نىع 

م ًُٞا ج٤ًُ به . معجبت مُغبت و٢ض ٞخذ ٖلحهم في َظا ٞخدا ُٖٓما، ٩ٞان قَٗغ

ألابُاث وال٣ىافي والصخ٠ وال٨خب ختى لُمؿ٪ ال٣اعت ؤخُاها خاثغا ٠ُ٦ ججلذ لهم 

                                                           
28

 67: المصدر السابك، ص.  
29

  464: ، ص2رجال الفكر والدعوة، ج.  
30

 775: تارٌخ التصوف فً اإلسالم، ص.  
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َظٍ اإلاٗاوي، و٠ُ٦ اؾخُاٖىا ؤن ٌك٣٣ىا اإلاٗجى الىاخض بلى الٗحن ؤلىاجها وؤق٩الها 

ن ظال٫ الضًً صاُٖا بلى الخب والٗاَٟت، واخترام و٧ا. 31وماءَا واخض وجغابها واخض

اجه في بؿِ . ؤلاوؿان وؤلاوؿاهُت وصٖا بلى الخب صٖىة ؾاٞغة، وط٦غ عجاثبه وجهٞغ

بن الخب ًدى٫ اإلاغ خلىا، والتراب جبرا، وال٨ضع نٟاء، وألالم : "وجٟهُل ٣ُٞى٫ 

ى الظي ًلحن الخض ًض، قٟاء، والسجً عويت، والؿ٣م وٗمت، وال٣هغ عخمت، َو

ؿىص الٗبض ىٟش ُٞه الخُاة، َو بٗض اإلاُذ ٍو ظًب الدجغ، ٍو بن َظا الخب َى ". ٍو

هل مً الؿم٪ بلى  الجىاح الظي ًُحر به ؤلاوؿان اإلااصي الش٣ُل في ألاظىاء، ٍو

ا بطا ؾغي َظا الخب في الجبا٫ الغاؾُاث، جغهدذ . الؿما٥، ومً الثري بلى الثًر

ظ٦غ ؤن . 32"له ص٧ا وزغ مىسخى ن٣ٗاٞلما ججلى عبه للجبل ظٗ: "وع٢هذ َغبا ٍو

بن : "الخب ٚجي ؤبي، ال ًدخٟل باإلال٪ والؿلُان، مً طا٢ه مغة لم ٌؿٜ قغابا، ٣ًى٫ 

الخب ٚجي ًٖ الٗاإلاحن، بن ٧ان الك٠ٛ باملخبىب وهٟي ما ؾىاٍ ظىىها ٞهى ؾُض 

سضمه اإلالى٥ ٧الٗبُض،. املجاهحن  بن مل٪ اإلالى٥ جسً٘ له ؤؾغة اإلالى٥ وجُجاجهم، ٍو

٣ًى٫ بن الخب ٧امً ٧الىاع، ول٨ً الخحرة باصًت، مخىاي٘، ول٨ً هٟىؽ اإلالى٥ الظًً 

 . 33"ًمل٩ىن الىٟىؽ له زاقٗت

خمخ٘ به،  ض ؤن ًؼصاص بمغيه ٍو ظ٦غ ؤن اإلاهاب به ًٍغ كبه الغومي الخب للمغى ٍو َو

بن ظمُ٘ اإلاغضخى ًخمىىن الٗىصة والكٟاء الٗاظل مً ؾ٣مهم، بال ؤن مغضخى الخب 

ضو  خمخٗىن به، ولم ؤع قغابا ٌؿتًز دبىن ؤن ًًا٠ٖ في ؤإلاهم وخىُجهم ٍو ن اإلاغى، ٍو

                                                           
31

 53: التصوف وفرٌد الدٌن العطار، ص.  
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  254: األعراف، اآلٌة.  
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بجها ٖلت ول٨جها ٖلت جسلو . ؤخلى مً َظا الؿم، ولم ؤع صخت ؤًٞل مً َظٍ الٗلت

مً ٧ل ٖلت، ٞةطا ؤنِب بها اوؿان لم ًهب بمغى ٢ِ، بجها صخت الغوح، بل عوح 

وعزائهم، ٧إهه ٌٗاعى الكاٖغ الصخت، ًخمجى ؤصخاب الىُٗم ؤن ٌكتروَا بىُٗمهم 

 : الٗغبي في ٢ىله

 بها ٦بضا لِؿذ بظاث ٢غوح  ولي ٦بض م٣غوخت مً ًبُٗجي

 ومً ٌكتري طا ٖلت بصخُذ ؤباَا ٖلى الىاؽ، ال ٌكتروجها

ٞلى ٖٝغ َظا الغظل الظي ٧ان ًىاصي ٖلى ٦بضٍ ٢ُمت َظٍ ال٨بض اإلا٣غوخت، 

اُٞت إلاا ججز٫ بلى بُٗها والخسلي ٖجها، ولى ٖٝغ ال ىاؽ ٢ُمتها القتروَا بمل٪ الضهُا ٖو

 !ألاظؿام، ٞما ٢ُمت ٦بض لم ج٣غح؟، بجها مًٛت لخم و٢ُٗت حجغ

بن َظا الخب البريء الؿامي ًهل باإلوؿان بلي خُض ال جىنله الُاٖاث 

ىام التي  واملجاَضاث، لم ؤع َاٖت ؤًٞل مً َظا ؤلازم ٖىض مً ٌؿمُه بزما، بن ألٖا

 .ؾاٖت مً ؾاٖاث الخب جى٣طخي بٛحٍر ال حؿاوي 

بن الضم الظي ٌؿُل في ؾبُله ال ٌك٪ في َهاعجه، بن قهُض الخب ال ًدخاط 

بن صماء الكهضاء ؤًٞل مً اإلااء الُهىع، ًا لها مً زُُئت بن ٧اهذ "بلى الٛؿل، 

بن املخبحن الظًً بظلىا مهجهم، وؤخغ٢ىا ٢لىبهم ال جىٟظ ٖلحهم : ٣ًى٫ ". زُُئت

 ".ًسًٗىن للىٓم الؿاثضةال٣ىاهحن الٗامت، وال 

٣ى٫  بن الخب جغار ؤبِىا آصم، ؤما الضَاء ٞهى بًاٖت الكُُان، بن : ٍو

ٌ وحؿلُم، بن ال٣ٗل  ٣له، ؤما الخب ٞخٍٟى الضاَُت الخ٨ُم ٌٗخمض ٖلى هٟؿه ٖو
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ؾباخت ٢ض ًهل بها ؤلاوؿان بلى الكاَئ و٢ض ٌٛغ١، وبن الخب ؾُٟىت هىح ال زٝى 

ٗخبر. ٖلى ع٧ابها مً الٛغ١  ،  َو صًىان ظال٫ الضًً الغومي اإلاٗغوٝ باإلاشىىي ؤٖٓم آزاٍع

غبُت وجغظم اإلاشىىي ؤو ؤظؼاء مىه بلى . و٢ض ٦خبذ ٖلُه قغوح ٦شحرة ٞاعؾُت وجغ٦ُت ٖو

 . 34اللٛاث ألاوعبُت

دبحن مما ًإحي ؤن الغومي ٧ان قاٖغا ٚلبذ ٖلُه ٖاَٟت الخب ٞإصث به بلى  ٍو

ه٠ ظال٫ الضًً الغومي في صً ؼ اجداصٍ باهلل بٗباعاث الٟىاء، ٍو ىان قمـ جبًر

 :مكٗغة ٦ما ًلى

 ًٓهغ الجما٫ الخا٠َ ٧ل لخٓت في نىعة

سخٟي  ُٞدمل ال٣لب ٍو

 في زىب ظضًض" الهض٤ً"في ٧ل هٟـ ًٓهغ طل٪ 

 ٞكُسا جغاٍ جاعة وقابا جاعة ؤزغي 

 طل٪ الغوح الٛىام ٖلى اإلاٗاوي

 ٢ض ٚام بلى ٢لب الُُىت الهلهالُت

 ً َُىت الٟساعاهٓغ الُه و٢ض زغط م

 واهدكغ في الىظىص

 ْهغ بهىعة هىح وؤٚغ١ الضهُا بضٖاء مىه

 ؤما َى ٞىجا بؿُٟيخه
                                                           

34
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هغ بهىعة ببغاَُم في ٢لب الىاع التي جدىلذ وعصا مً ؤظله  ْو

 زم َام ٖلى وظهه في ألاعى ػمىا 

ه بما ًغي   لُمخ٘ هاٍْغ

هغ بهىعة ِٖسخى الظي نٗض بلى ٢بت الؿماء  ْو

 وؤزظ ٌؿبذ هلل

ظَب ٞهى ال  ظي ًإحي ٍو

 في ٧ل ٧ىن حكاَضٍ

 وفي جهاًت اإلاُاٝ ْهغ بهىعة ٖغبي

 وصان له مل٪ الٗالم

 ما طل٪ الظي ًخٛحر؟ وما مٗجى الخىاسخ

 طل٪ الجمُل ٞخان ال٣لىب ٢ض ْهغ

 بهىعة ؾ٠ُ في ٠٦ ٖلى

 وؤنبذ البخاع في ػماهه

 بل َى الظي ْهغ في نىعة اوؿان! ال! ال

 "ؤها الخ٤"وناح 

 الظي نلب ٖلى الضاع لِـ مىهىع َى

 ولى ًْ الجاَلىن زالٝ طل٪

 لم ًى٤ُ الغومي ولً ًى٤ُ ب٩لمت ٦ٟغ

 ٞال ج٨ظبه ؤو جى٨غ ٖلُه
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 . ٧35ل م٨ظب ٧اٞغ مهحٍر الىاع

 الخاثمة

ًخ٩لم الباخض ًٖ ؤصب الٛؼ٫، و٦ُُٟت وكإجه، وجُىعٍ، واهٟٗاله، واهضماظه 

ل املخبت ؤلالهُت، ٦ما َى في الخب ؤلالهي واجساطٍ م٩اها ًسو له بالىنى٫ بلى هُ

. ًظ٦غ م٩اهه الخام م٘ اظخمإ الٗغب والعجم في زىب واخض في الٗهغ الٗباسخي

ت الخُاة، وص٢اث٣ها، والٗلم،  بحن ؤن الًٟ الٛؼلي زغوة ٚىُت مً الخ٨مت، ومٗٞغ ٍو

وججاعب الخُاة، والؿلى٥ ؤلاوؿاوي في اإلاضعؾت الٗغبُت وألاصبُت، والضلُل الؿاَ٘ 

ال بض ؤن ٌِٗل ال٣ٗل والٗلم في خًاهت الخب : "ه الض٦خىع دمحم ب٢با٫ٖىه ما ٢ال

ت، وخب مىبٗه ال٣لب . وبقغاٞه وجىظحهه وال بض ؤن حؿىض الضًً وحٛظًه ٖاَٟت ٢ٍى

ت مً ٣َىؽ . اإلاامً الخىىن  ٞةطا ججغص الضًً ًٖ الٗاَٟت والخب ؤنبذ مجمٖى

َظا الخب الظي نى٘ . وال ٢ىةوؤويإ وؤخ٩ام ال خُاة ٞحها وال عوح، وال خماؾت ٞحها 

ى الظي ججلى في مٗغ٦ت  اإلاعجؼاث، َى الظي ْهغ في نض١ الخلُل ونبر الخؿحن، َو

 . 36"بضع وخىحن

٣٘ في ؤ٦ثر اللٛاث بةَاع الخب والٛغام، ونلت  بن الٛؼ٫ مً الكٗغ الىظضاوي، ٍو

الخال٤  و٧ان ٢ضًما مٗبرا به باإلاىاظاة والابتها٫ بحن. الغظل باإلاغؤة بهلت ٚغامُت

م ٖىض  واملخلى١، وجىاوله الٗابضون واإلاخدضزىن ل٩ىهه ؤصاة مازغة إلبضاء زىاََغ

مىاظاتهم ؤمام عبهم، زم جُىع َظا الهى٠ اإلاازغ م٘ ٞجغ ؤلاؾالم وطل٪ بخإزحر حٗالُم 

                                                           
35

 277: ، ص2ٌوان شمس تبرٌز، جد.  
36

 255: من روائع إلبال، ألبً الحسن الندوي، ص.  
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حر طل٪ في ع٢ت وعػاهت في اإلاٗجى واللٟٔ، واظخىاب نغاخت مما ال ًل٤ُ،  ؤلاؾالم، ٚو

 .ظًب الكٗىع ؤلاوؿاوي وجغ٣ُ٢ه ٖبر جُىع الخُاة ؤلاوؿاهُتواػصان الخٗبحر بته

ل٣ض ٧ان الٛؼ٫ ٢ض هاؾب الخٗبحر للمٗاوي الٟلؿُٟت وألازُلت وللخٗبحر ًٖ مدبت 

الغظل اإلاامً بالظاث ؤلالهُت ومدبخه بالغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص، ٦ما صزلذ ُٞه مٗاوي ؤزغي طاث 

اَٟخه ُٞما ًىىبه  مً ؤخىا٫ مدغ٦ت لٗاَٟخه ومشحرة نلت بىظضان الكاٖغ ٖو

اع الٛؼلي تهظبا وؤنبدذ له ٢ىاٖض  ل بال وتهظب ؤلَا لىظضاهه، زم لم ًمغ ػمً ٍَى

 .ويىابِ

وناع الكٗغ الٛؼلي للخٗبحر ًٖ مٗاوي الخهٝى ظٗل هُا٢ه واؾٗا، وؤوظض مجاػاث 

 واؾخٗاعاث ظضًضة مشل ٧لمت الخمغ إلاٗجى الخب ؤلالهي، و٧لمت ال٩إؽ لل٣لب الظي

 . ًدل ُٞه الخب ؤلالهي، و٧لمت الخاهىث إلاىخضي املخبت ؤلالهُت

وؤنبدذ اإلاٗاوي الغوخاهُت، وألاصب الغوخاوي، ًازغ في الىٟىؽ، ٩ٞان الٛؼ٫ 

اث  الغوخاوي مما ها٫ ال٣بى٫ والاؾخدؿان لضي املجخم٘ ؤلاؾالمي، وصزلذ مىيٖى

الؿاثض، وازخاع  اؾخ٣امت ألازال١ والؿلى٥ ؤًًا في مًامحن َظا الكٗغ الٛؼلي

الكٗغاء الغوخاهُىن، والكٗغاء اإلا٨ٟغون الٛؼ٫، والىٓم ٧لحهما، ألصاء وظضاهاتهم، 

ى ؤ٦بر  وجإمالتهم املخخلٟت، و٧ان له صٖاة ومجضصون ومبضٖىن ٧إبي خامض الٛؼالي َو

ى مً لم جغ الُٗىن مشله  ُٗت بٗلمه الىاؾ٘، َو ٖلماء ال٨الم بٗهضٍ، و٧ان له مغجبت ٞع

بٗالؿاها، و  وزحر مشالي ؤًًا قٝغ الضًً ٖمغ بً . بُاها، وه٣ُا، وزاَغا، وط٧اء، َو

ش  ُت الخب ؤلالهي في جاٍع ى مً ؤبغػ نٞى ؤبي الخؿً ٖلي اإلاكهىع بابً الٟاعى، َو
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ٝغ بضًىاهه بؿلُان  ؤلاؾالم، وظٗله صًىاها وزلٟه املخىع الغثِسخي للخب ؤلالهي ٖو

 . الٗاق٣حن

٣ى٫ ابً الٟاعى  : ٍو

 وال الهبابت بال مً ٌٗاهحها الكى١ بال مً ٩ًابضٍال ٌٗٝغ 

وط٦غ ؤن الخب ؤلالهي لِـ في عؤًىا قُدا ؤو زُاال، وبهما َى زمغة خ٣ُ٣ُت لئلًمان 

لى خُاة املجخم٘  ى٨ٗـ ؤزٍغ ٖلى خُاة الٟغص تهظًبا، ٖو ال٣ىي والخضًً الٗم٤ُ، ٍو

 .اعج٣اء

ُت ٢ض ابخضٖ ىا الخضًض ًٖ َظا الخب، بط وال ًيبػي ؤن ًدباصع بلى الظًَ ؤن الهٞى

دت آلعاثه  .ؤهه ٌؿدىض بلى قىاَض ٢غآهُت نٍغ

٦ما ٞا١ الٗغب والعجم ؤًًا بمٗاهُه الض٣ُ٢ت، والخ٨م الىحرة في ؤقٗاٍع 

بهه ٧ان ٢ىي . الٗالم الخ٨ُم الكاٖغ الض٤ُ٢ الغ٤ُ٢ مىالها ظال٫ الضًً الغومي

خٗضاص ٦بحر ومىاَب الٗاَٟت، وظضاهُا، ملتهب الغوح ولٙى ال٣لب، ناخب اؾ

خه ٖلماء الٗغب والعجم . ُٖٓمت، ٢ض عجىذ َُيخه بالخب كهض له ولكاٍٖغ َو

٦ض٦خىع ٢اؾم ٚجي ًٖ هٓمه اإلاشىىي اإلاٗغوٝ بدض٣ًت الخ٣ُ٣ت، ومىٓىماجه ألازغ، 

اب ٖؼام، والٗالمت ال٨بحر، واإلا٨ٟغ ؤلاؾالمي، ؤبى الخؿً ٖلي  والض٦خىع ٖبض الَى

م ٦ش حَر  .حرونالخؿجي الىضوي، ٚو
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، و٢ض ٦خبذ ٖلُه  ٗخبر صًىان ظال٫ الضًً الغومي اإلاٗغوٝ باإلاشىىي ؤٖٓم آزاٍع َو

غبُت وجغظم اإلاشىىي ؤو ؤظؼاء مىه بلى اللٛاث ألاوعبُت، . قغوح ٦شحرة ٞاعؾُت وجغ٦ُت ٖو

ى صًىان ًخدضر بالخب ؤلالهي  . َو

٨دك٠ الباخض ل٩ل ما ًظ٦غ ٖىه مً قىاَض مً يمً اإلاالٟاث الخىام له م، ٍو

 .ل٩ُىن َظ البض مما ًُٟض باخثي الًٟ الٗغبي ٖغبا وعجما

 اإلاصادس واإلاشاحؼ

 م، اإلاىعص، ٢امىؽ اه٩لحزي ٖغبي،  صاع الٗلم للمالًحن، بحروث.7974البٗلب٩ي، مىحر،  .7

اء الٛىُمي، مضزل بلى الخهٝى ؤلاؾالمي،  .6  م، صاع الش٣اٞت، ال٣اَغة.7979الخٟخاػاوي، ؤبى الٞى

اء، مهُٟى ٢هام، الؼوػوي، ؤبى ٖبض  .3 م، 7997هللا الخؿحن بً ؤخمض، ث. ص.دمحم زحر ؤبىالٞى

 ، صاع بخُاء الٗلىم، بحروث.6قغح اإلاٗل٣اث الؿب٘، ٍ

اث، ؤخمض خؿً،  .4 ش ألاصب الٗغبي، ٍ 7997الٍؼ ت، لبىان.4م، جاٍع  ، صاع اإلاٗٞغ

ض العجمي، في الخهٝى ؤلاؾالمي،  .5 ، 7ٍم، صاع الؿالم، 6007الكاٞعي، خؿً، ؤبى الحًز

 ال٣اَغة.

 م، صاع الخضًض، ال٣اَغة.7996الٛؼالي، ؤبى خامض دمحم بً دمحم بً ؤخمض، بخُاء ٖلىم الضًً،  .6

ش ألاصب الٗغبي، ال٨خبت البىلؿُت، لبىان. .7  الٟازىعي، خىا، جاٍع

، 5الىضوي، ؤبى الخؿً ٖلي الخؿجي، عظا٫ ال٨ٟغ والضٖىة، املجم٘ ؤلاؾالمي الٗلمي، ٍ  .8

 ل٨ىائ، الهىض.

 ، ل٨ىائ، الهىض.5م، ، ٍ 7997ي، ؤبى الخؿً ٖلي الخؿجي، مً عواج٘ ب٢با٫، الىضو  .9

 ، ل٨ىائ، الهىض.7م، الٛؼ٫ ألاعصي، 6006ٍالىضوي، دمحم الغاب٘ الخؿجي، .70

م، م٨خبت عابُت 6006الىضوي، دمحم الغاب٘ الخؿجي، الٛؼ٫ ألاعصي، مداوعٍ وم٩اهخه في الكٗغ، .77

 ئ، الهىض.، ل٨ىا7ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت، ٍ 
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 ، ل٨ىائ، الهىض.6م، املجم٘ ؤلاؾالمي الٗلمي، 6007ٍالىضوي، دمحم واضر عقُض الخؿجي، .76

ت، ل٨ىائ، الهىض..73  خؿً، خؿً ظاص، صعاؾاث في الى٣ض ألاصبي، اإلا٨خبت الىضٍو

 ، صاع وم٨خبت الهال٫، بحروث.3م، ٖكا١ الٗغب، ٍ 7997ػعا٢ِ، ٖبض املجُض، .74

 ، صمك7.٤م، اإلاغظت، 6000ٍٚت ٖىض الٗغب والٟغؽ، ؾمُض، بخؿان ناص١، ٖلىم البال .75

ت اللبىاهُت، ال٣اَغة.7م، الخب الٗظعي،ٍ 7999ي٠ُ، قىقي، .76  ، الضاع اإلاهٍغ

اب، .77 ض الضًً الُٗاع. ال٣اَغة.7945ٖؼام، ٖبض الَى ٍغ  م،الخهٝى ٞو

ش ألاصب الٗغبي،7984ٍٞغور، ٖمغ، .78  ، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث. 7،6،3، ط،5، جاٍع

ُتر، لىبى .79 ب ٖاص٫ ٖػ  م، خًاعة جاٖغب، صاع الٗالم الٗغبي، ال٣اَغة.6077ن، ٚىؾخاٝ، حٍٗغ

ب ٞاعو١ بًُىن، ٦ما٫ صؾىقي، ماعون ِٖسخى الخىعي، قمـ الٗغب، .60 ض، حٍٗغ ٍٛغ َىه٨ه، َػ

 صاع آلاٞا١ الجضًضًت، بحروث.
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 قٗغ الغزاء في الٗهغ ؤلاؾالمى

 ؤ.ص.مجُب.بى

 ،والىىت( بجُىذمىغلىس ػشبُة الاإلاعاغذ: ولُة العيُة  ألاظحار(

م جإزحر ؤلاؾالم في خُاة الٗغب  وقَٗغ

حٛحرث الخُاة الٗغبُت الجاَلُت بخإزحر الضًً ؤلاؾالمي الظي صزل ُٞه الٗغب 

٢اَبت، وانُبٛذ الخُاة الٗغبُت بهبٛخه الجضًضة في ظمُ٘ مىاخحها ومداوالتها، 

لخٟغص والاوٗؼا٫ ال٣بلي بلى ٩ٞان مً جإزحر طل٪ ؤن زغظذ الخُاة الٗغبُت مً خالت ا

خالت الاظخمإ والخًامً ؤلاؾالمي. وزًٗذ ٖهبُت الضم واليؿب التي ٧ان الٗغب 

ًيخمىن بلحها ٦شحرا لؿبب جاٞه ٢ض جبضلذ لغابُت ألازىة ؤلاؾالمُت الىاؾٗت. ٧ان 

مبضؤَم في طل٪ ٢ىله حٗالى: " بهما اإلاامىىن بزىة "، و٢ى٫ عؾى٫ هللا نلٗم : " ٧ل٨م 

آصم وآصم مً جغاب، ال ًٞل لٗغبي ٖلى عجمي وال لعجمي ٖلى ٖغبي بال بالخ٣ىي". مً 

ٞدهلذ بظل٪ بحن الٗغب وخضة بؾالمُت قاملت بضًال مً الىخضة ؤو الٗهبُت 

 ال٣باثلُت الجاَلُت.

٨ظا ٢ض جىؾٗذ باإلؾالم آٞا٢هم ال٣ٗلُت والىظضاهُت، واجهٟذ خُاتهم  َو

باث، وتهظبذ بالجزاَت في الؿحرة والجض في الٗ مل والؿمى في الٗىا٠َ والٚغ

ً َبُٗت ظضًضة، جسخل٠ في الكٗىع والىٓغ ًٖ  م، وجٟاٖل ٧ل طل٪ في ج٩ٍى مكاَٖغ

ً٘ لهظٍ الُبُٗت الجضًضة ا٢خباؾهم واجباٖهم لش٣اٞتهم  َبُٗت الخُاة ال٣ضًمت، ٞو
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تزا٫ ًٖ ؤصبهم ال٣ضًم واؾخ٣بلىا ؤ صبا ال٣ضًمت، وخُاتهم الؿاب٣ت، واؾخٟاصَم الٖا

 عاجٗا ظمُال في اإلاٗجي وألاؾلىب والكماثل وألازال١.

ب٢با٫ الىاؽ ٖلى الكٗغ ٖىضما اهدكغ ؤلاؾالم ٞحهم بخإزحر م٣خًُاث  ٢ل

م  مىمهم وؤ٩ٞاَع الخُاة الجضًضة التي ظاءَم بها ؤلاؾالم، ٣ٞض قٛلتهم قئىجهم َو

بالكٗغ،  الجضًضة، وحٛحر بها مجغي ؾلى٦هم وخُاتهم ٞلم ٨ًً ٌؿٗهم ؤن ٌكخٛلىا

م ط٦غ  بمشل ما اقخٛلىا به في الٗهض الجاَلي، زم ٧ان مً ؤؾباب طل٪ ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

م مً الٟؿاص وؤلاٞؿاص. ٣ٞا٫: "  الكٗغاء بالىعي ٖلى ما ٧اهىا ٣ًىمىن به بكَٗغ

ملىا  والكٗغاء ًدبٗهم الٛاوون، ؤلم جغ ؤجهم في ٧ل واص حهُمىن، بال الظًً آمىىا ٖو

 -664 ٦شحرا واهخهغوا مً بٗض ما ْلمىا ... بلخ " ) الكٗغاء: الهالخاث وط٦غوا هللا

م في بالٚت معجؼة وبإؾلىب عاج٘ معجب 667 ًاٝ بلي َظا هؼو٫ ال٣غآن ال٨ٍغ ( ٍو

ظٍ اإلاٗاوي ٢ض ؤزغث في هٟىؾهم جإزحرا بلُٛا ختي هغي الكاٖغ الجاَلي  ظا ألاؾلىب َو َو

٦غ الكٗغ في ؤلاؾالم ٣ٞا٫ ال قٗغ لبُض بً عبُٗت الٗامغي ٣ًى٫ خُىما ؾئل لم لم ًظ

بٗض ال٣غآن و٢ض قٛله ال٣غآن ًٖ الكٗغ. ٞجري اإلاؿلمحن ألاواثل بجهم وظضوا 

ؤلاقخٛا٫ بال٣غآن مً ؤَم م٣انضَم في الخُاة ولم ًلخٟخىا بلي الكٗغ الظي ٧ان حهُج 

ىإ ٞحهم الٗىا٠َ ال٣بلُت والٗهبُت الجاَلُت وط٦غ اإلاغآة وظمالها وما بلي طل٪ مً ؤه

لىم ال٣غآن  الكٗغ الجاَلي بدىٕى ؤٚغايه وؤؾالُبه، خُىما اقخٛلىا في ٞهم مٗاوي ٖو

ت َضاًخه والاؾخدؿان بٗظوبت  حٗبحٍر و٢غاءجه.  وجٟاؾحٍر ومٗٞغ

ٞهظا ٧له ٧ان مما ظٗل ب٢با٫ الىاؽ ٖلى الكٗغ ب٣لت اٖخباٍع بال ال٣لُلىن 

هما ؤًًا لم ًخجاوػوا بٗض اإلاٗضوصون باألناب٘، مشل خؿان و٦ٗب وؤمشالهما. وبج
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ت ولم ًسىيىا بالكٗغ في ٧ل اإلاظاَب اإلاٗغوٞت في  بؾالمهم خضوص ؤلاؾالم الكٍٗغ

الجاَلُت. وبهما لجئىا بلُه ٧لما مؿذ خاظتهم بلُه بخدٟٔ واخخُاٍ وفي الخضوص التي 

م، وؤًًا للضٞإ ًٖ ؤلاؾالم وعؾىله و٦ٟاخا ًٖ الضًً  عؾمها لهم ال٣غآن ال٨ٍغ

دا مً قٗغ الصخابت عضخي هللا ٖجهم.وإلاضح ال ظا ًٓهغ نٍغ  غؾى٫ املخبىب بلحهم. َو

ٖلى ٧ل خا٫ ٖٝغ اإلاؿلمىن هٓغة ؤلاؾالم بلى الكٗغ وهي اؾخدؿان نالخه 

بجىاػ ٢غيه وججىب ٢بُده بخجىب ٢غابخه ٢غيا وبوكاصا، ٞىانل الصخابت ٢ى٫ 

٨ً عوٖت الكٗغ في الكٗغ وبوكاصٍ بهظٍ الخضوص اإلاٗغوٞت في ؤلاؾالم. ولظل٪ لم ج

نضع ؤلاؾالم ؤخؿً مجها في الٗهض الجاَلي وال ؤ٢ىي. ٞان الظًً ٢غيىا الكٗغ في 

دتهم بمشل ال٣ىة وؤلابضإ  الجاَلُت ٢غى بًٗهم في ؤلاؾالم خُىما ٞايذ ٢ٍغ

اتها  ٤ َظٍ الكغوٍ ؤلاؾالمُت وهٍٓغ ا ٞو اث والخىاَغ التي َغ٢َى بدؿب اإلاىيٖى

م ؤن ٖضصَم ٢لُل.ؤلاظخماُٖت ججاٍ الخُاة ؤلا  وؿاهُت في املجخم٘ لخُاة َُبت ٚع

م  و٢ض وكإث ؤٚغاى ظضًضة في مجا٫ خبهم لضًً ؤلاؾالم ولخبهم لىبحهم ال٨ٍغ

م ألازىة ؤلاؾالمُت واضخت ألاقٗاع ؤلاؾالمُت.  نلٗم. و٢ض ْهغث في ٖىا٠َ قَٗغ

 و٢ض ههجىا إلاضح الغؾى٫ نلٗم مىهجا ًجم٘ بحن ص٢ت الٛؼ٫ و٢ىة اإلاضح ونض١

ا بُٗىه ؾمي باللٛت الٗغبُت  الىن٠. ختى ناع مشل َظا اإلاضح ُٞما بٗض، ٚغيا قٍٗغ

ت بمٟغصاث وبنُالخاث بؾالمُت والخضوص التي عؾمها ؤلاؾالم في  باإلاضاثذ الىبٍى

 الىن٠ والىٗذ بٛحر مبالٛت والمٛاالة ٞحهما.

 ٖلى ٧ل ٞةن الكٗغ الٗغبي في َظا الٗهض ناع قٗغا ملتزما بخإزحر الضًً

م دمحم نلٗم. وصازل ُٞه الغزاء ؤًًا. ول٨ً َظا  ؤلاؾالمي وصخبت الغؾى٫ ال٨ٍغ
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الالتزام لم ًمى٘ قٗغاء َظا الٗهض ًٖ الخٗبحر ًٖ زلجاث هٟىؾهم وزىاَغ ٢لىبهم 

خاب واؾخٗخاب وون٠ وؤمشا٫ وخ٨مت. ولم ًؼ٫  مً ؾغوع وخؼن وعضخى وسخِ ٖو

ت ٧الٟسغ  الكٗغ ًٓهغ مً بَاٍع اإلاغؾىم، وب٣ُذ ٞحهم ٦شحر اتهم الكٍٗغ مً مىيٖى

 واإلاضح والغزاء وختى الهجاء.

 ثؼىس الشراء في الػصش ؤلاظلمي

ًٞ الغزاء في الٗهغ ؤلاؾالمي ًسخل٠ بٌٗ الخسلُٟاث ًٖ الٗهغ  

ظا ؤلازخالٝ مجها بزخالٝ ؤلٟاْه وؤؾالُبه ٞجري ُٞه  خه وجإصًخه َو الجاَلي في هٍٓغ

بلى اإلاُذ وما بلُه مً ال٣ٗاثض الضهُت. ؤخضر بٌٗ الخُىعاث الىاضخت بخٛحر الىٓغة 

ؤلاؾالم اه٣البا ملمىؾا في خُاة الىاؽ اإلااصًت وؤل٣ذ في هٟىؾهم ٨ٞغة ًٖ الخُاة 

الُُبت بٗض اإلاىث بطا ٧اهذ الخُاة م٘ ؤلاًمان والخ٣ىي ب٩ل بزالم. و٢ض ؤنبذ 

اًماها بال٣ًاء الىاؽ في ؤلاؾالم مؿلمحن ملتزمحن باإلؾالم اٖخ٣اصا بالضًً الجضًض، و 

وال٣ضع، واٖخ٣اصا إلاً ٌٗمل الخحر في الخُاة بإن له الجىت وإلاً ٌٗمل الكغ بإن له 

ىا٥ في  ٖظاب ظهىم وما بلي طل٪ جهض٣ًا آلًاث الظ٦غ الخ٨ُم و٧ل َظا ًٓهغ َىا َو

 عزاء ألامىاث في الٗهغ ؤلاؾالمي.

ٗض نضع ؤلاؾالم ؤًٞل الٗهىع ؤلاؾالمُت ٢اَبت، ألن الصخابت   َو

ٖانغوا الغؾى٫ نلٗم وا٢خضوا به في ؤمىع خُاتهم. ٞلم وؿم٘ في عزاء ألامىاث بال 

الخٗابحر ؤلاؾالمُت. وازخٟذ مً الغزاء آزاع الكغ٥ التي ٧اهذ ْاَغة في الغزاء الظي 

ؤلٍٟى في الٗهغ الجاَلي. وجهبٛذ اإلاٟاَُم ؤلاؾالمُت نىع الغزاء نبٛت ج٩اص ج٩ىن 

ي الكٗغ الغزاجي زانت. ومً َظٍ ألاؾباب ٌٗخبر الغزاء في ٖامت في الكٗغ ؤلاؾالمي وف
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الٗهغ ؤلاؾالمي ؤنض١ ؤهىإ الغزاء، ألن َظا الٗهغ اإلاباع٥ ٖهغ عزاجي مكُ٘ 

بخٗالُم ؤلاؾالم خُض ج٣بل اإلاؿلمىن زُىبهم ب٩ل نبر وعظاء وم٘ طل٪ لم ًسغظىا 

اة ألا٢اعب وألاخباب.  ًٖ َىعَم وعقضَم في الىٓغ بلى ٞو

 لشظٌى صلػمسراء ا

خُىما ؤٞل ٧ى٦ب الغؾالت ؤلاؾالمُت الظي ؤياء ما بحن اإلاكغ١  

ىا لهظا الىبة اإلاٟج٘، و٧اص ٖمغ بً  واإلاٛغب َل٘ الصخابت عيىان هللا ٖجهم و٢ض ٖٞؼ

الخُاب هنع هللا يضر ٢اثال مً ٢ا٫ بن دمحما ٢ض ماث ٞإ٢خله بهظا الؿ٠ُ ومصخي بُجهم وفي ًضٍ 

٣ًضع ؤن ًهض١ َظٍ الخ٣ُ٣ت خُض ٧ان مدبخه للىبي ؾ٠ُ مؿلى٫. وطل٪ ألهه لم 

ٞى١ ٧ل شخيء و٧ل شخو في الٗالم، لىال ؤن عصٍ ؤبىب٨غ بلى نىابه ب٣ى٫ هللا حٗالى: " 

به٪ مُذ واجهم إلاُخىن" وب٣ىله حٗالى: " وما دمحم بال عؾى٫ ٢ض زلذ مً ٢بله الغؾل، 

كُٗىهه بلى  ؤٞةن ماث ؤو ٢خل اه٣لبخم ٖلى ؤ٣ٖاب٨م" وزغط الصخابت ًهلىن  ٖلُه َو

غاء اهنع هللا يضر  ٣ا٫ ان ابىت الغؾى٫ ٞاَمت الَؼ ُىن با٦ُت ٍو مشىاٍ الُٗحر ب٣لىب واظٟت ٖو

 ٧اهذ جغسي وج٣ى٫:

 37قمـ الجهاع وؤْلم الٗهغان    اٚبر آٞا١ الؿماء   و٧ىعث        

 ؤؾٟا  ٖلُه   ٦شحرة   الغظٟان    والاعى مً بٗض الىبي ٦ئِبت        

غبها          ولُب٨ه  مـًغ و٦ـل  ًمان    ٞلُب٨ه قغ١  البالص   ٚو

 والبِذ طو ألاؾخاع  وألاع٧ان    ولُب٨ه  الُىص  اإلاٗٓم  ظٍى         
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 نلى ٖلُ٪  مـجز٫  ال٣غآن    ًا زاجم الغؾل اإلاباع٥ نٟىة        

اة الغؾى٫ نلٗم اؾخدالذ اإلاضًىت بلى اهٟجاع بغ٧ان ٣ًظٝ    ٖىض ٞو

ب والب٩اء، واقخٗلذ هحران الخؼن في ٧ل نضع وفي ٧ل ٢لب. ٣ًى٫ خؿان بلهب الىض

 بً زابذ الظي ٌٗٝغ ٢بل طل٪ بكاٖغ الغؾى٫ في عزاثه نلٗم:

ذ به عؾم الغؾى٫  و ٖهضٍ      و٢برا به واعاٍ في  الترب  ملخض  ٖٞغ

 ٞبىع٦ذ ًا ٢بر الغؾى٫ وبىع٦ذ      بالص زىي ٞحها الغقـُض اإلاـؿضص

ى٪ الضَغ صمـٗ٪ ًجمضواب٩ي عؾى٫ هللا    ًا ٖحن  ٖبرة       وال ٌٗٞغ

 وظىصي ٖـلُه بالضمٕى  واٖىلي      ل٣ٟض الظي ال مشله  الضَغ ًىظـض

 وما ٞـ٣ض اإلاايىن  مشل   دمحم      وال مشله  ختى ال٣ـُامت   ًـ٣ٟض

ىدى خؿان َىا مىخى ظضًضا بط بهه ًسغط ؤلٟاْه بإلٟاّ بؾالمُت   ٍو

ى ال ًيسخى مأزغ مشل البر٦ت والغ  ؾى٫ والغقُض، التي هي هابٗت  مً ألا٩ٞاع ؤلاؾالمُت. َو

ى ٣ًى٫:  38الغؾى٫ مً الخلم والٗلم والغؾالت والهضاًت والغخمت، َو

 ًب٩ىن مً جب٩ي  الؿماواث  ًىمه     ومً ٢ض ب٨خه ألاعى ٞالىاؽ ؤ٦مض

ل ٖضلذ   ًىما  عػٍـت  َال٪     عػٍـت  ًـىم ماث  ٞـُه دمحم   َو

ىجـضج٣ُ  ٘ ٞـُه  مجز٫  الىحي  ٖجهم      و٢ض ٧ان طا هـىع ٌٛىع  ٍو

 ؤما لهم  حهضحهم  الخـ٤  ظـاَضا      مٗلم نض١ بن ًُُٗـٍى  ٌؿٗضوا

م      وبن ًدؿىىا ٞاهلل بالخـحر ؤظـىص  ٖٟى ٖـً الؼالث ٣ًـبل ٖظَع
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هغي ؤن َظٍ ألابُاث جخًمً مٗاوي ؤلاؾالم، بط ًظ٦غ اه٣ُإ الىحي  

ى بمام اإلاخ٣حن وؾُض الظي ٧ا ن ًجز٫ ٖلى الغؾى٫ باآلًاث البِىاث في ؤ٢اصخى البالص َو

ظا  ً َو ى ٣ًى٫ بن ًُُٗىا الغؾى٫ ٌؿٗضوا بالىجاة في الضاٍع ً، َو ألاولحن وآلازٍغ

٣بل الٗظع مً  ى ٖٟى ٍو مإزىط مً ٢ىله حٗالى: "ؤَُٗىا هللا وؤَُٗىا الغؾى٫" َو

 39اإلاؿحئ. زم ٣ًى٫:

ا ًٖ  زـىاثه      لٗلي به في ظـىت  الخلض  ؤزـلض ولِـ َـىاي          هاٖػ

 م٘ اإلاهُٟى ؤعظى بظا٥  ظىاٍع      وفي مشل طا٥ الُىم ؤؾعى وؤظهض        

 َظا َى زحر همىطط للغزاء ؤلاؾالمي.

 سراء خلفاء الشاشذًً

٧ان الخلٟاء الغاقضون ؤصخاب الضولت ؤلاؾالمُت وال٣اثمحن ٖلى  

غة الٗغبُت والبالص ألازغي التي الخجإث بلي صاثغة  وكغ حٗالُمها واخترام ؾىجها في الجٍؼ

الٗالم ؤلاؾالمي. ؤو٫ زلُٟت الغؾى٫ نلٗم ؤبى ب٨غ الهض٤ً خمل لىاء َظٍ الضولت 

ها في الٗالم بٗض ٖهض خامل َظا اللىاء ؤوال بُجهم وؤياء بمهابُده  الجضًضة في هٖى

٣ى٫ ُٞه خؿان بً زا غبحها. ٍو غة ٚو  بذ عازُا:قغقي الجٍؼ

 40اطا جظ٦غث شجىا مً ؤدي  ز٣ت      ٞاط٦غ ؤزا٥ ؤبا ب٨غ بما  ٞـٗال

اَا بما خـمال ت  ؤجـ٣اَا  وؤٖضلها      بـٗض الىبي وؤٞو  زحر الـبًر

 الشاوي ازىحن واملخمىص مـكهضٍ       وؤو٫ الىاؽ َغا نض١ الغؾال
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ت  لم ٌٗض٫  به عظ  ـالو٧ان خب عؾى٫ هللا ٢ض ٖلمىا       مً البًر

وفي َظٍ ألابُاث ًٓهغ خؿان ًٖ ًٞاثل الهض٤ً اإلاٗغوٞت ٖىض  

اإلاؿلمحن، بط ٌٗٝغ مجزلخه مً الغؾى٫ نلٗم، و٠ُ٦ ٧ان ناخبه في الٛاع في الهجغة 

ظٍ الهىعة مً  ظ٦غ ؤهه ٧ان ؤو٫ اإلاهض٢حن به وبغؾالخه. َو مً م٨ت بلى اإلاضًىت ٍو

ها الجاَلُت. وزلٟه ٖمغ بً الخُاب) عى(. ٞؿاع في الىاؽ ؾحرجه الغزاء لم حٗٞغ

ى ٢اثم ًهلي في املخغاب، ٞب٩اٍ  وؾحرة الغؾى٫ نلٗم. َٗىه ؤبى لىلى املجىسخي، َو

ت َظا الخؼن الكضًض  اإلاؿلمىن، وخؿان بً زابذ ألاههاعي زلض في حٗبحراجه الكٍٗغ

 الظي جغا٦م في ٢لىب ألامت اإلاؿلمت:

 صًم  اإلاـمؼ١ ٖلُ٪ ؾالم هللا مً ؤمحر وباع٦ذ    ًض هللا في طا٥ ألا 

غ٦ب ظىاحي  وٗامت    لُضع٥ ما ٢ضمذ  باألمـ  ٌؿب٤  ٞمً ًجغؤ ٍو

 ٢ًِذ ؤمىعا زم  ٚاصعث  بٗضَا    هىاٞج   في  ؤ٦ـمامها  لم  جٟخ٤

اجه     ب٨ٟي ؾيبتي ؤػع١ الٗحن مُغ١   وما ٦ىذ ؤزصخى ؤن ج٩ىن  ٞو

الغاقض  ٞهظا قٗغ ُٖٓم ال٣ضع ظلُل الٛاًت والهضٝ في عزاء الخلُٟت الشاوي

الظي مؤل َبا١ ألاعى ٖضال وبغا. اجسظ خؿان مً الخٗالُم ؤلاؾالمُت قٗاعا ونىعا 

بحن خؿان في عزاثه َظا صعب  للخٗبحر ًٖ خؼهه وخؼن اإلاؿلمحن ٢اَبت ٖىض ٢خله. ٍو

الء قإن ؤلاؾالم.  الجهاص الظي زايه ٖمغ بً الخُاب إٖل

 47ن بً ٖٟان هنع هللا يضرج٣ى٫ لُلى ألازُلت في عزاء الخلُٟت الشالض ٖشما   

 ؤ بٗض ٖشمان جغظى الخحر ؤمخه      و٧ان آمً مً ًمصخي ٖلى ؾا١
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 زلُٟت  هللا  ؤُٖاَم وزـىلهم      ما ٧ان مً طَب ظـم وؤوعا١

ض هللا واعى به      وال جى٧ل ٖلى  قحئ بـاقٟا١  ٞال ج٨ظب بٖى

 ١وال ج٣ىلً  لكحئ ؾٝى  ؤٞٗله      ٢ض ٢ضع هللا ما ٧ل امـغت ال 

مئىان بٗض م٣خل زلُٟت اإلاؿلمحن         الكاٖغة َىا حؿخٗبض الهضوء والَا

ظا عزاء ٖام بط اإلاغسي زلُٟت حهم ٢خله ظمُ٘ الىاؽ زم حٗضص الكاٖغة  الشالض ػوعا َو

. دخه وؤمىه و٦غمه وبٍغ  مىا٢ب ال٣ُٟض مً ؤٍع

ؤخضر م٣خل ؤمحر اإلاامىحن ٖلي بً ؤبي َالب قغزا ُٖٓما في بىاء  

، ٖىض ما ج٣ضم الخىاعجي ٖبض الغخمً بً ملجم اإلالٗىن ب٩اٞت ألامت اإلاؿلمت ؤلاؾالم

لما. و٢ض جىاو٫ الكٗغاء عزاء الخلُٟت الُاَغ ٖلي هنع هللا يضر مجها ما  خحن ظغؤ ٖلى ٢خله ػوعا ْو

 ٢ا٫ الؿُض الخمحري:

 46بوي ؤصًً  بمـا صان  الـىصخي بـه   وقاع٦ذ  ٦ـٟه  ٦ٟى  بهُٟىا

ىافي ؾٟ٪ ما ؾ٨ٟذ   بُجها اط ازخهغوا  وؤبغػوا  هللا لل٣ؿِ  اإلاـىاٍػ

 جل٪ الضمخاء  مخٗا  ًا عب في ٖخى٣ي   زم  اؾ٣خجي  مشلتها ؤمُتن  ؤمخِىا

ضوها ضون   ٚحر   هللا  عبـهم   وٗم اإلاـغاص  جىزاٍ الـمٍغ  لِؿىا  ًٍغ

الكاٖغ َىا ًظ٦غ ًىم الهٟحن، وما خضر مً ؤَىا٫ ال٣خا٫ بحن ظِل 

ت و٢ض  ل وبُىلخه مٗاٍو جبحن ًٞل ؤمحر اإلاامىحن ٖلي هنع هللا يضر وؤقاص بٗباصجه وظهاصٍ الٍُى

ضاء لئلؾالم.  في ٢هغ ألٖا

 ٣ًى٫ ؤلامام ٖلي )عى( ًغسي هٟؿه:
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 43ٞان اإلاىث  ال٩ُ٢ا  ؤقضص خؼامُ٪ للمىث

 بطا  خل  بـىاصً٪  وال ججٕؼ مً اإلاىث

 مميزات الشراء في الػصش ؤلاظلمي

َى ٖهغ عباوي مكُ٘ بخٗالُم ؤلاؾالم، و٧ان  بن الٗهغ ؤلاؾالمي 

الغزاء في َظا الٗهغ مملىءة باأللٟاّ واإلاٗاوي ؤلاؾالمُت مشل الغؾى٫ وال٣غآن 

والجىت والىحي والهضي وبلى ٚحر طل٪ مً ال٩لماث واإلاٟغصاث. و٧ان الغزاء في َظا 

ظ ٍ اإلاٟغصاث الٗهغ مخإزغا بالضًً عوخا ومٗجى زالٞا إلاا هغي في الٗهغ الجاَلي. َو

ت ٖلي ناخبها ؤًٞل الهالة  التي ظاءث في اٖخ٣اص اإلاؿلمحن بٗض البٗشت الىبٍى

ظٍ ال٩لماث  دا في زلجاتهم الىٟؿُت ٌٗجي الكٗغ. َو والؿالم هغاَا ٢ض ْهغث نٍغ

                      ؤلاؾالمُت واضخت في ٦شحر مً اإلاغاسي في َظا الٗهغ. ٣ًى٫ الكاٖغ خؿان بً زابذ

ا   ًٖ  زىاثه      لٗلي به  في  ظـىت  الخلض  ؤزلضولِـ َى   اي   هاٖػ

 م٘ اإلاهُٟى ؤعظى بظا٥  ظىاٍع      وفي مشل طا٥ الُىم ؤؾعى وؤظهض

وفي َظٍ ألابُاث ًبحن الكاٖغ قى١ اإلاؿلمحن لل٣اء الغؾى٫ في ظىت الخلض 

ل ولِـ بٗض مىتهم. و٧ان الجاَلُىن ٌٗخبرون الخُاة الضهُا هي اإلا٣غ ألازحر للِٗ

بٗضَا ؤي شخيء، ٞةطا ماث ؤلاوؿان ٞةن خُاجه جيخهي بمىجه و٧اهىا الٌٗخ٣ضون بإن 

َىا٥ بٗض وخؿاب ووكىع وظؼاء وظىت وهاع. ومً حٛحر اججاَهم بلى الخُاة واإلاىث 

م وفي عزائهم،  ت واظائا لهظا مٟغصاتهم ؤلاؾالمُت في قَٗغ حٛحرث مٗه حٗبحراتهم الكٍٗغ
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ٗهغ ؤلاؾالمي بهبٛت بؾالمُت في اإلاٗاوي وألالٟاّ. و٦ظل٪ ختي نبٛذ اإلاغاسي في ال

هغي ٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام الغزاء ميكىصة في الٗهغ ؤلاؾالمي بإلؿىت قٗغاثه. وقهض 

َظا الٗهغ عزاء مىظٗا مصجىا في ال٣لىب قاٖغا ٧ان ؤو مؿخمٗا. ٣٦ى٫ خؿان بً 

:  زابذ هنع هللا يضر مساَبا ٢بر الغؾى٫ اإلاكٝغ

 ب   ؤًض   وؤٖحن      ٖلُه  و٢ض  ٚاعث   بظل٪   ؤؾٗض ًمُل ٖلُه  التر 

 ْللذ بها ؤب٩ي الغؾى٫ ٞاؾٗضث       ُٖىن  ومشالَا مً الجًٟ  حؿٗض 

و٦ظل٪ هغي في َظا الٗهغ عزاء زلٟاء الغاقضًً اإلاهضًحن. و٧ان ًدؼن الىاؽ 

ٞٓهغث ٢هاثض ظمُٗا في ٞغا٢هم. ٦ما ٦خبىا في م٣خل خمؼة هنع هللا يضر وفي خاصزت ٦غبالء. 

عاجٗت ماإلات في الغزاء ٖلى َظٍ الخىاصر الٟجُٗت في ألامت اإلاؿلمت. وبهظٍ ٧لها ه٣ى٫ بن 

 الغزاء في الٗهغ ؤلاؾالمي ٢ض حٛحرث حٛحرا ٦بحرا مً الغزاء في الٗهغ الجاَلي.

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

ش ألاصب الٗغبي صاع الٗلم للمالًحن، بحروث  .7  م.7965ٖمغ ٞغور ،جاٍع

ش ألاصب الٗغبي ًٖى مجم٘ اللٛت الٗغبُت، مهغخؿً الٍؼ .6  م.7960اث،جاٍع

3.  ، ش ألاصب الٗغبي م٨خبت صاع اإلاٗاٝع  م.7779ص/ قىقي ي٠ُ ،جاٍع

ش ألاصب الٗغبي ) الجاَلي ( ماؾؿت الصخاٞت واليكغ،  .4 واضر عقُض الىضوي،جاٍع

 م.7999َـ 7479ل٨هىىء، الهىض، الُبٗت الشاهُت 

ش ألا  .5 صب الٗغبي ماؾؿت الصخاٞت واليكغ، ل٨هىىء، الهىض، دمحم عاب٘ خؿً الىضوي،جاٍع

 م.7998َـ 7479الُبٗت الشاهُت 

ش آصاب اللٛت الٗغبُت مُبٗت الهال٫ ال٣اَغة  .6 ضان،جاٍع  ظُىعجي ٍػ

ش اللٛت الٗغبُت  اإلاُبٗت البىلُت، لبىان،  .7  م.7957خىا ٞازىعي،جاٍع
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ً ابى هاجي، صاع م٨خبت الغزاء في الكٗغ الٗغبي او ظغاخاث ال٣لىب الض٦خىع دمحم خؿ .8

 م.7987الخُاة، بحروث، الُبٗت ألاولى 

ض  البً ٖبض عبه، اإلاُبٗت الجمالُت، ال٣اَغة  .9  م.7973ال٣ٗض الٍٟغ

 م 7934الٗمضة البً عق٤ُ، جد٤ُ٣ دمحم مخي الضًً ٖبض الخمُض .70

الغزاء ؾلؿلت ٞىىن ألاصب، ًٞ الٛىاجي ص/قىقي ي٠ُ، الُبٗت الشالشت، صاع    اإلاٗاٝع  .77

 م7955
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 الخإزحر الٟغوسخي 

 في بلىعة مُلىصعاما اإلاؿغح اإلاهغي 

 شُماء هبُل خالذ

 مصش (حمهىسٍة ) غظى : كعم الذساما والىلذ، مػهذ فىىن معشخُة ، أوادمُة الفىىن ، 

 م٣ضمت

ــــى اإلاىيـــــٕى  الــــظي ؾـــــٝى  بن الخــــإزحر الٟغوســــخي فـــــي بلــــىعة مُلىصعامـــــا اإلاؿــــغح اإلاهـــــغي َو

إلا٣اعهـت بلـي ٞـٕغ صعاؾـت ألاظىـاؽ ألاصبُـت مـا بـحن لٛـت و٢ىمُـت بلـي هدىاوله ًيخمي في الـضعاما ا

ـــــغاص باألظىـــــاؽ ألاصبُـــــت ال٣ىالـــــب الٟىُـــــت الخانـــــت التـــــي جٟـــــغى  لٛـــــت و٢ىمُـــــت ؤزـــــغي . ٍو

٣ـــت ؤو ج٣ىُـــت مُٗىتلوالضعاؾـــت فـــي َـــظا الٟـــٕغ مـــً ٞـــغوٕ  بُبُٗتهـــا ٖلـــي اإلاالـــ٠ بجبـــإ ٍَغ

سُــــت ل حؿــــخمض ؤنــــىلها مــــً جدبــــ٘ ٧ــــل هــــٕى مــــً َــــظٍ ألاهــــىإ  الــــضعاما اإلا٣اعهــــت  صعاؾــــت جاٍع

 وجُىعٍ في لٛخحن ؤو ؤ٦ثر.

لــي الباخــض فــي َــظا املجــا٫ مغاٖــاة ألاحــي: ؤن ًدــضص الجــيـ ألاصبــي الــظي ًضعؾــه ل  ٖو

وؤن ٣ًـــــُم الباخـــــض ألاصلـــــت ٖلـــــي جـــــإزحر ال٩اجـــــب ؤو ال٨خـــــاب بـــــالجيـ ألاصبـــــي الـــــظي َـــــى مىيـــــ٘ 

ىامـــل الضعاؾــت . و٢ـــض ٌؿـــهل الخـــضلُل ُٞمــا بطا نـــغح ال٩اجـــب هٟ ؿـــه بــظل٪ زـــم  ًدـــضص مـــضي ٖو

َــظا الخــإزحر .وؾــٝى هدــاو٫ فــي البدــض جدضًــض الــشالر ه٣ــاٍ  الؿــاب٣ت وهبــضؤ بخدضًــض ال٣الــب 

ــــى اإلاُلىصعامــــا . ٌٗــــٝغ الــــض٦خىع ببــــغاَُم خمــــاصة   الٟجــــي الــــظي ؾــــٝى ج٣ــــىم الضعاؾــــت ٖلُــــه َو

٧لمخـحن ًىهـاهِخحن مً  -الظي ًخ٩ىن في ألانل -اإلاُلىصعاما : مً زال٫ حٍٗغ٠ اإلاهُلر ألاظىبي

ُـت للمهـُلر (drama( ؤي ؤٚىُت و   (melosَما  ( ؤي مؿغخُت  وبهـظال ج٩ـىن الترظمـت الخٞغ
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) صعاما ٚىاثُت(... الا ؤن مضلى٫ اإلاهـُلر ٖىـض وكـإجه ل ٧ـان ًىُبـ٤ ٖلـي اإلاؿـغخُاث الٛىاثُـت ل 

 (.44التي ابخ٨غث لخماقُه ل ول٨ىه ٌكحر الان الي لىن صعامي ل مسخل٠ جماما)

سُــت التــي جشبــذ وجىضــر ٦ُُٟــت ؾــى  ٝ هدىــاو٫ البدــض مــً زــال٫ الضعاؾــت الخاٍع

اهخ٣ـــــا٫ اإلاُلىصعامـــــا مـــــً ٞغوؿـــــا بلـــــي مهـــــغ ل والٟهـــــل الشـــــاوي ٌٗخمـــــض ٖلـــــي صعاؾـــــت ه٣ضًـــــت 

ت ل ومــــضي الازــــخالٝ ؤو اإلا٣اعبــــت  للمُلىصعامــــا مــــا بــــحن قــــ٩لها وج٣ىُاتهــــا الٟغوؿــــُت واإلاهــــٍغ

 بُِجها ٖلي زكبت اإلاؿاعح املخخلٟت.

 رير الفشوس ي في بلىس  مُلىدساما اإلاعشح اإلاصشي الحأ

٧ان َىا٥ ال٨شحر مً الٗغوى  اإلاُلىصعامُت الٟغوؿُت التي ج٣ضم في مهغ ل و٧اهذ - أوال

ج٣ضم َظٍ الٗغوى ظى٢اث لجالُاث ؤظىبُت ج٣ُم في مهغ لؤو ٖغوى ؤظىبُت في 

اعاث ٖابغة ل مً َظٍ الجى٢اث: ًه ل ظى١ ) الجى١ "الٟغوؿىي" ظى١ مؿُى ظاعص-ٍػ

مؿُى ٧لُمان ل الجى١ ؤلاًُالي ل ظى١ مؿُى ؾلٟؿتر "الٟغوؿىي" ل ظى١ اإلاؿغة 

الٗشماوي ل ظى١ اإلاؿُى ٞغوصيل ظى١ الٟىصُٞل الٟغوسخيل ظى١ اإلاؿُى لىمباعصو 

م) حَر  (.٧45الُٟالِـ ٚو

ما٫ التي ج٣ضمها َظٍ الجى١ جيخمي بلي اإلاُلىصعاما ل ٖلي ؾبُل  و٧اهذ بٌٗ ألٖا

ظلىؾغي صي -6له ٞىقامبى٫ ل  -7ٌٗ ؤٖما٫ ظى١ مؿُى ظاعصي الٟغوسخي اإلاشا٫ مً ب

-7ؤو٫ ػوط في ٞغوؿال ومً  ؤٖما٫ الجى١ ؤلاًُالي بدُاجغو ٖباؽ   -4جظ٦غة ؾ٨ً   -3ظاهُه  

-6ظالىػ ؤو اإلاغؤة الُٛىع    -7باج٘ الٗهاٞحر ومً ؤٖما٫ الجى١ الٟغوؿاوي  -6ظُدكا  

                                                           
44
 356-355دار المعارف الماهرة ص: , معجم المصطلحات الدرامٌة والمسرحٌة , دكتور إبراهٌم حمادة  
45

, ح المصري سلسلة توثٌك المسر, الجزء الخامس ,المسرح المصري  ,أحمد دمحم عبد هللا عالء دمحم السعٌد   -

 7ص , الممدمة ,  1998,الماهرة , مصر , وزارة الثمافة المركز المومً للمسرح 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

59 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

ان  ؾا٦غة  -٢7هت قاب ٣ٞحر -6بتروٞالن  -٢5ت ألاوالص   ؾاع --4مؿإلت ٞاضخت   -3العلٍؼ

 74ٞغوهُ٪ ل -73ؾبل الًُٟلت ل -77مًا٤ً الًُٟلت ل -70الؿغ اإلاًٟىح ل-8لُىوـ  ل

قهضاء اإلاكى٣ت     -٧6امُلُا     -7ٖبرة ألاب٩اع  ومً ؤٖما٫ ظى١ اإلاؿُى ؾلٟؿتر الٟغوؿاوي  

٢لٗت  -7ٗشماوي بالخُاجغو اإلاهغي البالبل والضماء ل ومً ؤٖما٫  ظى١ اإلاؿغة ال -3

 (.46الكُُان)

ت ومجها  ما٫ ألاوعبُت بلي ظاهب اإلاهٍغ اث ج٣ضم ألٖا ىَى ٦ما ٧اهذ َىا٥ ٧اٍػ

ـ    ىى صي باَع  Abba yeلهاخبه ب صاعؾُه ل الابُه صي عوػ   ٧Casino de Parisاٍػ

des roses ٩ان ٧ىعؾا٫ وا ىى ألامٍغ ا اإلاؿُى عوػاحي ل و٧اٍػ لظي ًمشل ناخبها ومضًَغ

 (.47بها باإلهجلحزي والٟغوسخي والٗغبيل وجُاجغو الخمغاء)

:ل٣ض ػاع مهغ ٞىاهحن لهم جإزحر ٢ىي في الخغ٦ت الٟىُت ألاوعوبُت زانت ٞغوؿا ل راهُا 

ل ومشلذ ٞحها  7883مشل اإلامشلت الكهحرة ؾاعة بغهاع التي ػاعث مهغ مغجحن ؤوالَما ٖام 

ت وزاهحهما ل ومشلذ ٞحها في ؤعبٗت ؤٖما٫ مؿغخُت ل  7908ٖام  ٖلي صاع ألاوبغا الخضًٍى

بٗض ؤن ٧ان مً اإلا٣غع ؤن ج٣ىم بالخمشُل في ٖكغة ؤٖما٫ مؿغخُت ل وبجاهب ؾاعة 

بغهاع ل ػاع مهغ في َظٍ الٟترة " ظان َاصًىج" ؤ٦بر ممشلت ٞغوؿُت بٗض ؾاعة بغهاع ل 

جىلي)  (.48واإلامشل الكهحر ٍٞغ

هذ في و٢تها طاجٗت الهِذ في مهغ مً ؤَم ومً اإلاٗغوٝ ؤن ؾاعة بغهاع  و٧ا

ا اإلاُلىصعامُت في مهغ ل والضلُل ٖل  ممشالث اإلاُلىصعاما  ل وظاءث لخ٣ضم ؤَم ؤصواَع

                                                           
46
 والثامن, والسابع , والسادس , راجع المرجع نفسه الجزء الخامس  
47
 السابع , السادس , المرجع نفسه الجزء الخامس  
48

 7ص , المرجع نفسه الجزء الخامس 
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مًمىهه ٧الخالي "جهل اإلامشلت الكهحرة ؾاعة بغهاع بلي  7908طل٪ بٖالن وكغ ٖام 

ىم الازىحن عواًت ال٣اَغة الُىم وجبضؤ بخمشُل ؤعب٘ عواًاث ٣ِٞ في جُاجغو ٖباؽ ٞخمشل ً

ىم ألاعبٗاء عواًت  ىم الشالزاء جمشل عواًت الًجلىن ؤي اليؿغ الهٛحر ل ٍو الصام ؤو ٧امُلُا ل..ل ٍو

ىن ل..ل وفي  ىم الخمِـ عواًت البٞى غ ل ٍو ٍغ ت  73مضمىػٍل ل٩ُٞى الجاعي جمشل في ؤلاؾ٨ىضٍع

ىم الؿبذ اليؿغ الهٛحر ل وألاخض ج الن 49ىؾ٩ال..ل)ًىم الجمٗت عواًت "الؿاخغة" ل ٍو ( ل وؤلٖا

الخالي "مشلذ خًغة اإلامشلت الُاثغة الهِذ ؾاعة بغهاع مؿاء ؤمـ في مغسر ٖباؽ في 

ىم الؿبذ ال٣اصم جمشل في مؿاثه عواًت " الؿاخغة" وهي  الٗانمت عواًت "طاث الىعوص" ل..ل ٍو

( لومؿغخُت الؿاخغة ل ومؿغخُت 50مً ؤويإ ال٣هصخي الكهحر ٨ُٞخىعٍان ؾاعصو")

ال١  جى  ؾ٩ا مً جإل٠ُ ٨ُٞخىعٍان ؾاعصو ؤقهغ ٧اجبي اإلاؿغخُت مد٨مت الهى٘ ٖلي ؤلَا

WELL MADE PLAY .ب ؿب٣ه ؤؾخاطٍ ؾ٨ٍغ  ل َو

بن مٗٓم عواص اإلاُلىصعاما في مهغ ؾاٞغوا بلي صو٫ ؤوعبا وقاَضوا اإلاُلىصعاما ٖلي  رالثا :

٢مت عواظها ل وؤلا٢با٫ زكباث اإلاؿاعح ألاوعبُت ل واإلاُلىصعاما ٧اهذ في طل٪ الى٢ذ في 

ـ و٧ان " مؿغح  ؼ ُٖض ٞىجض ؤهه ؾاٞغ بلي باَع الجماَحري ٖلحها ٦بحر ل ٞلى جدبٗىا مشال ٍٖؼ

ؼ الظي ؤنبذ  مضًغا لٟغ٢ت عمؿِـ والتي  ظالجزي َى اإلاضعؾت التي حٗلم ٞحها الكاب ٍٖؼ

 (.57ؾُُغث ٖلي ؤٖمالها اإلاُلىصعاما")

بي ٖمُض اإلاؿغح الٗغبي ل وعاث ىؾ٠ َو ض اإلاُلىصعاما في مهغ للضعظت التي اتهمه ٍو

الى٣اص بإهه ٣ًخل ظمُ٘ شخهُاجه اإلاؿغخُت ل ولم ًب٣ي له ؾىي ؤن ٣ًخل اله٠ ألاو٫ مً 

                                                           
49
أحمد دمحم عبد هللا عالء دمحم السعٌد المسرح ,  ورد فً"  5ص, 1908نوفمبر  8إعالن فً جرٌدة المؤٌد "أنظر  

 191ص,مرجع سابك ,الجزء الخامس ,المصري 
50
 192ص,ورد فً المرجع نفسه "  2ص 1908نوفمبر  11إعالن فً جرٌدة الشرق , "أنظر   
51
 17ص , 2009, الماهرة , مصر , المركز المومً للمسرح , مسرح رمسٌس , د السٌد حامد  
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(. ؾاٞغ بلي الٗضًض مً الضو٫ ألاوعبُت ل٣ٞض عخل بلي اًُالُا ؤبان الخغب 56الجمهىع )

له الخٔ جماما ؤن ًهبذ جلمُظا  اًُالُا ل واحؿ٘ -الٗاإلاُت ل وصعؽ في مٗهض ؤلال٣اء في مُالهى 

ىن"  ٍؼ ىا٥ الخ٣ي ؤًًا بالٟخاة التي باجذ ػوظخه ُٞما بٗض مٛىُت ألاوبغا " لٍى ل٨ُاهخىوي ل َو

louise lunde  . بي ابخضاء مً ؾىت لضعاؾت ؤلال٣اء في  7963بل ؤًًا ؾاٞغ ًىؾ٠ َو

ا بىجاح )  (.53اهجلترا ل وخهل ٖلي ال٩إؽ الٟطخي في ؤلال٣اء واظخاَػ

ب والا٢خباؽ وهي ؤَم ٖامل في اهخ٣ا٫ اإلاُلىصعاما ٦ك٩ل بػا سا : خغ٦ت الترظمت والخٍٗغ

ما٫ اإلاُلىصعامُت الكهحرة التي ٖغيذ  صعامي مً ؤوعبا بلي مهغ ل ؾىاء مً زال٫ ألٖا

ما٫ الؿِىماثُت ألاوعبُت بلي  ل ألٖا ٖلي زكبت اإلاؿاعح ألاوعبُت ل ؤو مً زال٫ جدٍى

 ت اإلاؿغح.مُلىصعاما وه٣لها ٖلي زكب

الهاث واإلا٣االث اإلايكىعة في الٟترة  ما بحن  ل ؾٝى  7963: 7905وبالغظٕى بلي ؤلٖا

ما٫ اإلاُلىصعامُت اإلاترظمت ؤو اإلاٗغبت ؤو اإلا٣خبؿت والتي ٧اهذ حٗغيها  هجض الٗضًض مً ألٖا

الن "مشل ظى١ بؾ٨ىضع ؤٞىضي ٞغح  ؤمـ  الٟغ١ اإلاؿغخُت مغاعا وج٨غاع.  ٞىجض َظا ؤلٖا

الجضًضة "ابىت خاعؽ الهُض" ٞضَل الخًىع ظمُٗا مً بج٣ان اإلامشلحن للخمشُل  عواًخه

ذ الضمٕى مغاعا مً  وزهىنا ممشلت الجى١ ألاولي آلاوؿت ماعي ٞإجها اؾخظٞع

(. ل ومؿغخُت ابىت خاعؽ الهُض مؿغخُت مٗغبت ل وهي جيخمي للمُلىصعاما وال 54الُٗىنل..ل)

غ ههها ألانلي ل ل٨ً ٌؿخض٫ ٖلي ه الن ل ٞضمٕى الجماَحر صلُال ٖلي ًخٞى ها مً َبُٗت ؤلٖا ٖى

 جىاٞغ ألازغ اإلاُلىصعامي.  

                                                           
52
 15الدلٌمة , 1960:1967فً الفترة ما بٌن عام , تمدٌم لٌلً رستم , برنامج نجوم علً األرض , لماء تلفزٌونً  
53
 5:30الدلٌمة , تمدٌم لٌلً رستم , برنامج نجوم علً األرض , لماء تلفزٌونً  - 
54
دمحم السعٌد المسرح المصري ورد فً أحمد دمحم عبد هللا عالء " 3ص 1906إعالن فً جرٌدة الممطم"أنظر  

 31ص,مرجع سابك , الجزء الخامس ,



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

62 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

وبالغظٕى بلي بٖالن ؤزغ هجض جٟانُل ًٖ مىيٕى اإلاؿغخُت "ابىت خاعؽ الهُض 

هي عواًت جمشُلُت طاث ؾخت ٞهى٫ ٖغبها خًغة ال٩اجب الٟايل والكاٖغ اإلاُبٕى الُاؽ 

ل ومىيٕى الغواًت ل..ل جٟصخي مغى الٟؿاص ألاصبي  ؤٞىضي ُٞاى ل ومشلها ظى١ اؾ٨ىضع ٞغح

ٖهغ الٗلم والازترإ  -بحن الٗاثالث ويُإ الٟٗاٝ والهُاهت واهضٞإ قبان َظا الٗهغ 

هم في خمإة الغطاثل وحٗل٣هم ب٩ل ه٣ُهت جدِ  -والخمضن في جُاع الكهىاث البهُمُت وجمٚغ

 (.55ب٨غامت اإلاغء وجسٌٟ مً اخترامه)

ىصعامُت طاجٗت الهِذ مؿغخُت ال٣ًُت اإلاكهىعة ل و٢ض ومً الٗغوى اإلاُل

٦خب اخض الصخُٟحن ًٖ مؿغخُت  ال٣ًُت اإلاكهىعة ٢اثال" ؤجها عواًت مً مترظماث 

خًغة الغواجي الٟايل الُاؽ ؤٞىضي ُٞاى ل واهه ٖىضما طَب إلاكاَضة الٗغى عؤي 

ب٩ىن في مىي م ل ًخإزغون بمىيٕى الخإزغ ل ٍو ٘ الب٩اء ل الجمهىع مخيبه بإهٓاَع

خدمؿىن في مى٠٢ الخماؾت)  (56ٍو

و٧اهذ مؿغخُاث ؾاعصو الكهحرة جترظم وحٗغب مً ٢بل الٗضًض مً الٟغ١ 

ما٫ ل جىؾ٩ا ل الؿاخغة ل مضام ؾان ظبن  و٢ض مشل ظىعط  اإلاؿغخُت ومً َظٍ ألٖا

( ل ٦ما مشل الؿاخغة في جُاجغو خض٣ًت 57) 7973ؤبٌُ جىؾ٩ا بدض٣ًت الاػب٨ُت  ٖام 

 (. 58بٖالن ًٖ الٗغى في ؤ٦ثر مً زالزت قهىع ) 74ت في هٟـ الٗام ووعص الاػب٨ُ

ل ؤن  مضام  7976وط٦غ في مجلت ألاصب والخمشُل الجؼء الشاوي في ماًى ٖام 

ؾان ظحن وهي مؿغخُت مً جإل٠ُ ؾاعصو ٖغيها في مهغ ظى٢ت ؤبٌُ وحجاػي في 

                                                           
55
 33ص,ورد فً  المرجع نفسه " ,2ص1906ابرٌل   12إعالن فً جرٌدة الممطم "أنظر  
56
 246ورد فً المرجع نفسه ص",  6ص,5ص 1910أكتوبر  23جرٌدة المؤٌد " أنظر  
57
د فً  أحمد دمحم عبد هللا عالء دمحم السعٌد المسرح ور", 6ص 1913ٌناٌر سنة  4-إعالن فً جرٌدة المؤٌد "أنظر  

 100ص,1998,الماهرة , مصر , الجزء السادس وزارة الثمافة المركز المومً للمسرح ,المصري 
58
 101ص,ورد فً المرجع نفسه " 6ص 1913ٌناٌر سنة  16إعالن فً جرٌدة الوطن "انظر  
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ٞغوؿا ٞى١ الؿخماثت مغة ألاوبغا ل وؤقاع ٧اجب اإلا٣ا٫ ل ؤن َظٍ اإلاؿغخُت مشلذ في 

ت بجلبابها الٟغوسخي زالزت ؤقهغ مخخالُت" ل وان مِكُل  ومشلذ في "اهجلترا ؤلاهجلحًز

ٗذ لُهلر مً  ى مٗغبها ه٣لها ًٖ الٟغوؿُت وصٞٗها بلي ؤصًب ًضعي دمحم ٞع محرػا  َو

٣ىم مً ؤؾلىبها ب٣ضع اإلاؿخُإ لخىاثم الظو١ اإلاهغي.) ٖباعتها ٍو
59 .) 

ُما وعص ًٖ   ب ٞغح ؤهُىان وهي مً ؤٖٓم ٞو مؿغخُت الؿاخغة" ؤجها حٍٗغ

الغواًاث التي ويٗها ٨ُٞخىعٍان ؾاعصو اإلاال٠ الغواجي الكهحر ٞسهها باإلامشلت ؾاعة 

ى ؤَم صوع لها في عواًاتها الخضًشت ل..ل  ا الُبِبت الٗغبُت َو بغهاع التي مشلذ صوع زٍغ

ا ؤمام  خًمً الٟهل الغاب٘ بلي ؤزٍغ مدا٦مت زٍغ مد٨مت صًىان الخٟخِل بغثاؾت ٍو

ال٨غصًىا٫ ٦ُىِـ الظي ًمشله ألاؾخاط ظىعط ؤبٌُ ٞخخجلي للغاجي شجاٖت اإلاغؤة 

 (.60الٗغبُت.)

وم٘ ا٦دؿاح اإلاُلىصعاما للمؿغح اإلاهغي ل" زانت في ٞغ٢ت عمؿِـ ل وهي ٞغ٢ت         

بي ٖام  ؼ ُٖض ختي ٖام  7963ظضًضة ٧ىجها ًىؾ٠ َو ا ٍٖؼ (. 67)7967ل و٧ان مضًَغ

 جىالذ ٖغوى اإلاُلىصعاما اإلاٗغبت واإلا٣خبؿت وبضؤ اٞخخاح َظا اإلاؿغح بٗغى املجىىن.

اصة ال٩امُلُا ومً م٣ا٫  بٗىىان  اعج٣اء الخمشُل اإلاهغي طاث ال٩امُلُا في جُاجغو  ٚو

ت بٌٗ جٟانُل الٗغى ل ٣ًى٫ ٧اجب اإلا٣ا٫ " و٢ض قاَضها  عمؿِـ وؿخُُ٘ مٗٞغ

لُا " وهي ؤقهغ ما ٦خبه صوماؽ ألانٛغ ل وال هخٗغى لى٣ض جمشُل عواًت " ٚاصة ال٩امُ
                                                           

59
أحمد دمحم عبد هللا عالء دمحم السعٌد المسرح ,  ورد فً "1916اٌو م, الجزء الثانً , مجلة األدب والتمثٌل , أنظر   

   292,293,294ص,1998,مصر, الجزء السابع وزارة الثمافة المركز المومً للمسرح ,المصري 
60
أحمد دمحم عبد هللا عالء دمحم السعٌد المسرح ,  ورد فً "1917سبتمبر 8السبت , جرٌدة األفكار  , إعالن  "أنظر  

وزارة الثمافة المركز , سلسلة توثٌك المسرح المصري  1918-1917الموسم المسرحً ,الجزء الثامن , المصري
 292,293,294ص,1998,الماهرة , مصر , المومً للمسرح 

61
 9ص, 2006,الماهرة , مصر , أكادٌمٌة الفنون , الفودفٌل فً تارٌخ المسرح المصري , دكتور جالل حافظ  - 
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ً ٦ما عؤًىاٍ ل و٦ما قٗغها به  الخمشُلل..ل ول٨ً هه٠ و٢٘ الخمشُل في هٟىؽ الخايٍغ

٣ٞض ٧ان ؤلانٛاء والؿ٩ىث جامحن ل..ل ختي بطا ٧ان الٟهل الخامـ مً ٞهى٫ 

إلاسخها ال ٞغ١ في الغواًت جغ٢غ٢ذ الضمٕى في الُٗىن وؤزغظذ اإلاىاصًل مً الجُىب 

 (.66طل٪ بحن الغظا٫ واليؿاء )

 ثلالُذ البىاء اإلاُلىدسامي مابين اإلاعشح اإلاصشي والفشوس ي

في اإلاُلىصعاما ٚالبا ٩ًىن مدضوص اإلاٗالم بؿُِ بطا  ؤن ؤي  تصزا:الخب٨ت الخ أوال

ح٣ُٗضاث مً قإجها ؤن جُمـ ال٣ًاًا ألازال٢ُت التي تهضٝ بلحها اإلاؿغخُت ٦ما ؤهه 

ت مً ًخُ غ لٞىجض ؤن الخضر ٖاصة ًخ٩ىن مً مجمٖى ىع مً زال٫ ؤٞٗا٫ الكٍغ

ى ٌٗاوي مً ؤٞٗا٫ شخو ؤو ؤ٦ثر لِؿذ لهم  الخىاصر جٓهغ البُل ؤو البُلت َو

ال١ لواإلاُلىصعاما في الٛغب جمحزث بدىاو٫ مىايُ٘ الخب  مباصت ؤزال٢ُت ٖلي ؤلَا

غ ًداو٫ ؤن ٌؿغ٢ها مىه ؤو ٌ ٤ُٗ ٢هت خبهما ل ٦ما ٧اهذ ٞالبُل ًدب البُلت والكٍغ

مت   . خب٨ت اإلاُلىصعاما ٚالبا جضوع ؤما ًٖ الخب ؤو الجٍغ

ب ؤنبذ البىاء بىاء َغمي   وبٗض جُىع البىاء في اإلاُلىصعاما ٖلي ًض ؾ٨ٍغ

مخماؾ٪ اله٩ُل ل ًهل للخإػم الظعوي مً زال٫ ؾلؿلت مً اإلاىا٠٢ اإلا٣ٗضة ل زم 

ظي ًٟطخي بلي الجهاًت التي ًيخهغ ٞحها جبضؤ الخ٣ُٗضاث في الاهٟغاط والخ٨ك٠ ال

غ ل وفي ؤزىاء جُىع ألاخضار حؿُُغ ٖىانغ الدكى٤ٍ ل  ٗا٢ب زهمه الكٍغ البُل ل َو

(ل 63والاهٟٗا٫ ل والخىجغ ل واإلاٟاظإة ل والهغإ ل واإلاهاصٞت ل وؾىء الٟهم ل والخدبُ٪ )
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 278مرجع نفسه ص,, ورد فً "1923مارس  23الثالثاء , طمجرٌدة المم" أنظر  
63
 232ص, مرجع سابك , معجم المصطلحات الدرامٌة والمسرحٌة , إبراهٌم حمادة  
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٤ ألاخضار اإلاهُىٗت واإلاه غ ال٣هت الضعامُت ًخم ًٖ ٍَغ بىبت في ٞىجض ؤن جٍُى

دضر صاثما في اإلاُلىصعاما  الاه٣الب في ؤزغ اإلاؿغخُت ٌٗخمض ٖلي  ق٩ل مدبى٥. ٍو

ؤخضار زاعط جُىع اإلاؿغخُت لخدل ال٣ٗض في الجهاًت مً زال٫ ا٦دكاٞاث قبه مل٣ٟت 

لخُٛحر مجغي الى٢اج٘ ل مشل ال٨ك٠ ًٖ مىضًلل ؤو زُاب ل وؤ٦ثر الىؾاثل 

 اإلاؿخسضمت في ال٨ك٠ هي الخُاباث 

ت  بترجُبهم الؼمجي للجري وؾ ٝى هدىاو٫ جدلُل خب٨ت ؤٖما٫ مُلىصعامُت مهٍغ

خب٨ت اإلاُلىصعامُت الؿاب٤ مضي الخ٣اعب ؤو الخباٖض بُجهما وبحن البىاء الخ٣لُضي لل

ا. مؿغخُت نض١ ؤلازاء جإل٠ُ بؾماُٖل ٖانم و جخ٩ىن مً زمؿت  ط٦َغ

ٍؼ64ٞهى٫) ؼة ٖو ؼ والتي ج٣ابلها (. وجضوع ؤخضار اإلاؿغخُت خى٫ ٢هت خب ٍٖؼ

٣ٖبت ل وهي ٣ٖبت ألار هضًم الظي بٗض ان جىفي ؤبُه ؤنبذ ٖغبُض وؾ٨غي ل وؾاهضجه 

ؼة ل ُٞظَب لهاخب والضٍ  ؤمه ٖلي خالخه َظٍ بلي ؤن ؤنبدىا ٣ٞغاء بٗض ٚجي ٖو

ؼ ل لُُلب مىه الٗىن ل ُُٞغصٍ قغ َغصٍ ل وبِىما  "نض٤ً " وفي هٟـ الى٢ذ والض ٍٖؼ

جإحي بلحها امغؤة ٧اهذ جىصٕ ٖىض ؤبُه اإلاا٫ ل جىصٕ ٖىضٍ ما٫ لُخاظغ َى ٖلي َظٍ الخالت 

٤ ٖلي اإلال٨ت  ٣ه للخجاعة ًسغط ٢ُإ ٍَغ ُٞه لخحن جإحي مً الدجاػ ل وبِىما َى في ٍَغ

وابىتها وٗمت ل ُٞى٣ظَم هضًم الظي جاب وؤنلر ل وجيخهي اإلاؿغخُت جهاًت ؾُٗضة بؼواط 

ؼ ؼة.  هضًم مً ابىت اإلال٨ت ل وبؼواط ٍٖؼ  مً ٍٖؼ
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, الماهرة , مصر , المركز المومً للمسرح ,سلسلة تراث المسرح المصري , صدق اإلخاء , إسماعٌل عاصم  

 بدون تارٌخ
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بي وهي مؿغخُت جخ٩ىن مً ؤعبٗت ٞهى٫) ( 65وبُىمي ؤٞىضي جإل٠ُ ًىؾ٠ َو

٣ابل َظا  ىاث والض٦خىع ٦ما٫ ٍو و جضوع ؤخضار اإلاؿغخُت خى٫ ٢هت خب الٟخاة ٍػ

ض الؼواط ألاب الُُب  ٍا ىاث اإلادؿلُت وؤزحها هبُل اإلاخعجٝغ ٍو الؼواط ٣ٖبت وهي ؤم ٍػ

ؤؾباب مٗاعيت الؼواط ؤن الض٦خىع ٦ما٫ ابً زُُئت بُىمي والخاصمت التر٦ُت هاػط ل و 

لم الؼوط طل٪ مً" زُاباتها  ٣ٞض زاهذ والضجه ػوظها وؤهجبخه مً ٖك٣ُها ٖو

ىضما ًدضر ٢مت الخإػم في ٢هت الخب ٣ًىي ألاب الُُب بُىمي  لُٟجغ  الٛغامُت " ل ٖو

ي " ؤن الابً لالبً وألام اإلاٗاعيت مٟاظإة مكِىت ل بإهه ٌٗلم مً زال٫ " زُاب ٚغام

هبُل الظي ًدمل ؤؾمه لِـ مً نلبه وان ػوظخه ػبُضة اإلادؿلُت ٧اهذ ٢ض زاهخه م٘ 

ىض بطن ًخٛحر ج٨ٟحر ألام وابجها هبُل ججاٍ  ٖغبجي الباقا التي ٧اهذ حٗمل ٖىضٍ ل ٖو

ٗخظعوا للض٦خىع ٦ما٫ وجيخهي  الض٦خىع ٦ما٫ هاصمحن هضم قضًض ٖلي ْلمه ل َو

 اإلاؿغخُت جهاًت ؾُٗضة..

خاة ٣ًابلها ٣ٖبت في  هجض ؤن اإلاؿغخُاث جضوع خى٫ الخب ل خب ٞتي ٞو

اإلاؿغخُت ألاولي ألار ل والشاهُت ألام ل واملخىع الخإزغي  ٢ض ٧ان صاثما ٞخاة ؤو مسلى١ 

ي٠ُٗ ال خى٫ له وال ٢ىة ل ًهبذ ضخُت لًغباث وماامغاث جد٨ُها له شخهُاث 

خم به غة ل جمخل٪ ال٣ىة والىٟا١ والكغل ٍو ٣اط الطخُت ٖلي ًض بُل ه٣ي ل م٣ضام ل قٍغ

يخهغ ال٣اهىن ألازالقي واإلاضوي والضًجي ل  ٗا٢ب ألاقغاع ل ٍو ٩اٞإ ألازُاع ل َو ٍو

٤ الخُاباث  ٞالخُىعاث وجهاٖض ألاخضار مُلىصعامي ل والا٦دكاٞاث جخم ًٖ ٍَغ
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بإنلها  الٛغامُت ل ومً زم ٞإهه ٢ض جم اٖخماص ٖلي بىاء الخب٨ت الخ٣لُضًت اإلاُلىصعامُت

 الٟغوسخي  ..

 راهُا :الشخصُات الىمؼُة

غ  الصخهُاث في اإلاُلىصعاما جمحزثل بُا٢م مً الصخهُاث ل البُل والبُلت والكٍغ

والصخهُت اإلاطخ٨ت لول٣ض اب٣ي اإلاؿغح اإلاهغي ٖلي الصخهُاث الىمُُت الخ٣لُضًت 

ت  ل مشل شخهُت ا إلاغاب للمُلىصعاما ل و ؤياٝ بلحها الصخهُاث الىمُُت اإلاهٍغ

الحهىصيل وقُش بلض مىؾغ ًإحي بلي ال٣اَغة َى ألازغ لًُُ٘ ؤمىاله ل وشخهُت الثري 

اإلاخالٝ ل والخضم مً الجيؿُاث املخخلٟت التي ٧اهذ حٗمل بمهغ ل مشل الؿٟغجي 

والبىاب الىىبي ل واإلاغبُت التر٦ُت ل والخاصمت ألاوعبُت والبكىاث والب٩ىاث ل والٗمضة 

ت الُاُٚت ل والٟالح ا ا مً يغوب الصخهُاث الىمُُت اإلاهٍغ حَر لؿاطط ل ٚو

 الهمُم..

ة  رالثا: العمات اللغىٍة والفىٍش

( ل ل٨ً 66بن اإلاؿغخُت مد٨مت الهى٘ الٟغوؿُت حٗخمض ٖلي لٛت بالُٚت ؾى٢ُت" )

حن املخاٞٓحن في جل٪  ت ٧اهذ ج٣ضم باللٛت التي جدىاؾب م٘ َبُٗت اإلاهٍغ اإلاُلىصعاما اإلاهٍغ

هخمحن بصخُذ اللٛت الٗغبُت الٟهخى.٣ٞض ٦خبذ اإلاُلىصعاما في وا٢٘ اظخماعي الٟترة ل واإلا

وؤصبي مٗحن َى الظي خضص ق٩لها الجهاجي ل ٞإزظوا مً اإلاىاص ألاصبُت املخلُت مً خ٩اًاث ؤل٠ 

وزُب اإلاؿاظض ل و٢هو ال٣غآن ٞهبها ظمُٗا لُلت ولُلت ل وؤصب اإلا٣امت ل والخ٨م واإلاىأٖ 
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مل ؤن جىههغ مٗا ل ٞل٣ض  ٢ام  جٟاٖل ما بحن ألاق٩ا٫ ألاصبُت اإلاظ٧ىعة ؤهٟا وبحن في بىج٣ت واخضة بإ

 (.67ق٩ل ٞجي واٞض  )

وجم اللجىء بلي ألامشا٫ الكٗبُت ؤو ألا٢ىا٫ اإلاإزىعة ٧ان ًًٟل اؾخسضام املخؼون 

اإلاإزىع مً الكٗغ ل ٞٗلي ؾبُل اإلاشا٫ مؿغخُت بُىمي ؤٞىضي ًًغب مشا٫ مً ٢هُضة المُت 

الىعصي ٢اثال " ال ج٣ل انلي ؤو ٞهلي ؤبضا ... بهما ؤنل الٟتي ما ٢ض خهل ".بما مً ابً 

ٓها ألازالقي والق٪ ؤن  ا َى ٖو ا ٨ٍٞغ هاخُت ال٨ٟغ ٩ٞاهذ اإلاُلىصعاما في ؤوعبا ؤَم ما محَز

حن ؤعجبىا بخل٪ الٗٓاث ل والجاهب الخٗلُم مً اإلاُلىصعاما.  اإلاهٍغ

 سابػا :الحمثُل

حنل ٞمٗٓمهم ٧ان ٌكاَض اإلاُلىصعاما ؤما في بِئتها ألانلُت في  باليؿبت للممشلحن اإلاهٍغ

 ً ٞغوؿا ل ؤو ما ٧ان ٌٗغى مجها َىا ل و٧ان َىا٥ جبجُل للمشلحن الٗاإلاحن الكهحًر

باألصواع اإلاُلىصعامُت ؤمشا٫ ؾاعة بغهاع ل ٦ما ؤن َىا٥ مً صعؽ الخمشُل في ؤوعبا ؤمشا٫ 

بي ل ومً زم لم ًبٗض جمشُ حن ًٖ مدا٧اة الخمشُل الٟغوسخي ًىؾ٠ َو ل اإلامشلحن اإلاهٍغ

 بمبالٛخه الكضًضة وحٗبحراجه الٗىُٟت .. 

 الخاثمة

مً زال٫ صعاؾدىا اإلا٣اعهت الؿاب٣ت ًٖ اإلاُلىصعاما بك٩لها الٟغوسخي واهخ٣الها 

سُت ألاصبُت اإلا٣اعهت  بلي اإلاؿغح اإلاهغي  جبٗىا مً زال٫ اومً زال٫ الضعاؾت الخاٍع

سُت الهلت بحن اإلاُلىصعاما في ٞغوؿا ومهغ زم جدبٗىا الخٛحراث وؤلاياٞاث ألاصلت الخاٍع

اصاجه وج٣الُضٍ  التي ناٚها الٟىان اإلاهغي لخىاؾب اإلاُلىصعاما الظو١ اإلاهغي ٖو
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ا مؿخىحي ٣ِٞ  وؤياٝ شخهُاث مً البِئت الكٗبُت لخهبذ اإلاُلىصعاما ٞىا مهٍغ

 مً ألانل الٟغوسخي.

 ٢اثمت اإلاغاظ٘

ل مؿغح عمؿِـ ل صعاؾت ؤهثروبىلىظُت ل اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل الؿُض خامض  .7

 765ل ٖضص الهٟداث 6009

غ ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي لالجؼء الخامـ ل  .6  7970-7906جدٍغ

 7998َغة لؾلؿلت جىز٤ُ اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣ا

 694ٖضص الهٟداث 

غ ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي لالجؼء الؿاصؽ  .3 ل 7975-7970جدٍغ

 7998ؾلؿلت جىز٤ُ اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل

 379ٖضص الهٟداث 

غ ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلا .4 ؾلؿلت جىز٤ُ  7976ؿغح اإلاهغي لالجؼء الؿاب٘ لجدٍغ

ٖضص الهٟداث  7998اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل

467 

ل ؾلؿلت 7960-7979ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي لالجؼء الشامً  .5

ٖضص  ٦7998ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة لجىز٤ُ اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ 

 499الهٟداث 

ؾلؿلت جىز٤ُ 7966ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي لالجؼء الخاؾ٘ل  .6

ٖضص  7998اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل

 399الهٟداث

 7978ل7977دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي لالجؼء الٗاقغ ل ججمُ٘  ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء .7

 7998ؾلؿلت جىز٤ُ اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل

 337ٖضص الهٟداث 
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 7967ججمُ٘  ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي ل الجؼء الخاصي ٖكغ ل .8

ح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ؾلؿلت جىز٤ُ اإلاؿغ 

 384لٖضص الهٟداث 7998ال٣اَغة ل

ؾلؿلت جىز٤ُ  7ع٢م  7963ججمُ٘  ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي ل ل .9

ٖضص الهٟداث  7998اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل

495 

 6ع٢م  7963ججمُ٘  ؤخمض دمحم ٖبض هللا ٖالء دمحم الؿُٗض ل اإلاؿغح اإلاهغي ل الجؼء الشاوي ٖكغ ل.70

 7998ؾلؿلت جىز٤ُ اإلاؿغح اإلاهغي ل وػاعة الش٣اٞت اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل

 509ٖضص الهٟداث 

ىوي  هجىم ٖلي ألاعى ل  الٟترة ما بحن .77  الخل٣ت ألاولي 7967: 7960لُلي عؾخم لبغهامج جلٍٟؼ

ىوي  هجىم ٖلي ألاعى ل  الٟترة ما بحن .76  الخل٣ت الشاهُت 7967: 7960لُلي عؾخم بغهامج جلٍٟؼ

ت الؿِىماثُت لؤلٞالم ال٨الؾ٨ُُت.73  اإلاىؾٖى

 7985ببغاَُم خماصة ل معجم اإلاهُلخاث الضعامُت واإلاؿغخُت ل صاع اإلاٗاٝع ل مهغ ل ال٣اَغة ل.74

ت ص٦خىع زغوث ٩ٖاقت ل اإلاعج.75 م اإلاىؾىعي للمهُلخاث الش٣اُٞت مهغ ل الجحزة لالكغ٦ت اإلاهٍغ

ش  الٗاإلاُت لليكغ ل لىهجمانل ل بضون جاٍع

ـ ل اإلاغقض بلي ًٞ اإلاؿغح ل ث ؤخمض ؾالمت ل مهغ ل ال٣اَغة .76  ,Juliet johnؤهٓغ ٞاعظاؽ لَى

Victorian melodrama,USA, university of Washington press, 1968ل 

ض ل مهغ ل ال٣اَغة عقاص ٧اعلؿىن ماع .77 اث اإلاؿغح ل الجؼء الشاوي ل جغظمت وظضي ٍػ ًٞ ل هٍٓغ

ت  ت الضعاما مً ؤعؾُى بلي آلان ل مهغ ل ال٣اَغة ل ل م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ  عقضي ل هٍٓغ

ه٩ُى٫ ؤالعصاٌـ ل اإلاؿغخُت الٗاإلاُت ل الجؼء الشالض ل ث ص٦خىع ٖبض هللا ٖبض الخاٞٔ مخىليل .78

ش مهغ ل ال٣اَغة ل ت الٗامت للخإل٠ُ واليكغل بضون جاٍع  ل اإلااؾؿت اإلاهٍغ

 بؾماُٖل ٖانم ل نض١ ؤلازاء ل ؾلؿلت جغار اإلاؿغح اإلاهغي لاإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل .79

 ٖباؽ ٖالم ل مال٥ وقُُان ل ؾلؿلت الترار اإلاهغي ل اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للمؿغح ل مهغ ل ال٣اَغة ل .60
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 ال٣ًاًا الى٣ضًت 

 ص ال٣ٗاصٖىض ٖباؽ مدمى 

 الندوي عمر . مي. وي   د.
 ، كرياال فتاميب ،الكلية احلكومية السنسكريتية،األستاذ املساعد ابلقسم العريب 

 

ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص َى ؤصًب وقاٖغ وها٢ض ؤصبي ٦ما ؤهه ُٞلؿٝى 

الم الباعػة في  وؾُاسخي وصخٟي وماعر، ٖجي باألصب ٞظإ نِخه ُٞه، وؤنبذ مً ألٖا

الخضًض، وظٗل ال٣ٗاص ظل خُاجه في ؤمىع الضًً والؿُاؾت ٟٞٙغ ألاصب الٗغبي 

لؿٟت  هٟؿه بلحها، و٧اهذ ُمهىٟاجه جدىٕى بحن الٟلؿٟت الؿُاؾُت والاظخماُٖت ٞو

 .ال٨باع ال٣غآن ٦ما جُغ١ للؿحر الظاجُت لل٣اصة اإلاؿلمحن

 :ًٖ خُاة ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص   هبظة

ت نمُمت  م1889ولض ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص بإؾىان ؾىت  في ؤؾغة مهٍغ

مخىؾُت وجل٣ى الضعوؽ ؤلابخضاثُت مً ٦خاب بالصٍ، زم الخد٤ باإلاضعؾت ؤلابخضاثُت 

ت بإؾىان وجسغط مجها ؾىت  م، وبهه ؤٚغ١ هٟؿه في مُالٗت ؤمهاث ال٨خب  3۹91ألامحًر

اث  ت والٟغوؿُت مىظ نٍٛغ و صعؽ املجمٖى الٗغبُت ال٣ضًمت، وحٗلم اللٛت ؤلاهجلحًز

ت ا ت وو٠٢ ٖلى آلاصاب الٛغبُت وألاعوبُت مباقغا، و٢ض الكٍٗغ لكهحرة باللٛت ؤلاهجلحًز

اث٠ زم صزل في مجا٫ الصخاٞت و٢ض ها٫ في ؾىت  م  3۹99قٛل في ال٣اَغة ٖضة الْى

ت في ألاصب جىىحها واٖتراٞا لخضماجه الجلُلت في مجا٫ ألاصب  ظاثؼة الضولت الخ٣ضًٍغ
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ا ًخٟجغ ٖىه ا ظاٍع ُٖىن اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث َىا٫ خُاجه ختى  والى٣ض، و٧ان ًيبٖى

 68.م  1964عخل بلى ؾٟغجه ألازحرة ؾىت 

 :رلافحه 

ألاؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص ٢ض بظ٫ مٗٓم ؤًام خُاجه م٨با ٖلى الضعاؾت و  

ى  ال٣غاءة واإلاُالٗت و٢طخى زمؿحن ٖاما مً خُاجه الغبُٗت في اإلاُالٗت والخإل٠ُ، َو

ه بش٣اٞخه الىاؾٗت وؤ٩ٞاٍع الٗم٣ُت و آعاءٍ الىحرة و مالٟاجه ال٨شحرة  ًمخاػ بحن مٗانٍغ

ُا بمٗجى ال٩لمت، و٢ل ؤن ًىظض ؤي  ا ومىؾٖى ُت، و ٧ان ٖب٣ٍغ ومٗلىماجه اإلاىؾٖى

ُٗت ومغجبخه  ه ًهل بلى م٩اهخه الٞغ ٧اجب ؤو ؤصًب ؤو قاٖغ ؤو ها٢ض مً مٗانٍغ

ُا هٓغا بلى مالٟاجه البالٜ ٖضصَا الؿبٗحن مً  الؿامُت، وخ٣ا هدً وؿمُه مىؾٖى

ت  ش والى٣ض والترظمت باإلياٞت بلى صواوهُه الكٍٗغ الٟلؿٟت والضًً وألاصب والخاٍع

 الدؿٗت و م٣االجه الصخُٟت وحٗل٣ُاجه الى٣ضًت ٖلى ال٨خب اإلاخٗضصة.

 مؤلفاثه :

ت زانت جدخىي ٢3۹93ض ؤنضعث صاع ال٨خاب الٗغبی بحروث ؾىت  م مجمٖى

ت مدمىص ال٣ٗاص في ٖلى مالٟاث ال٣ٗاص بٗىىان مىؾ م 1974مجلضاث، وفي ؾىت  ۸ٖى

ت ال٩املت إلاالٟاث ألاؾخاط ال٣ٗاص في  ؤنضعث صاع ال٨خاب اللبىاوي في بحروث املجمٖى

مجلضا، وبلٜ ٖضص مالٟاجه ٖىض ٦شحر مً اإلاترظمحن ؾبٗىن ٦خابا، ول٨ً دمحم زلُٟت  22

                                                           
 144-136 /م، م 1991صب الٗغبي اإلاٗانغ في مهغ ، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ، مهغ ، ،  ألا  الض٦خىع قىقی يی٠ 68

ت ، ال٣اَغة ، مهغ ،   خمض زلُٟت الخىوسخي،  309 /م، م  2004  ال٣ٗاص صعاؾت وجدُت ، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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وم٣ضماجه ٖلى مسخل٠  الخىوسخي ًغي بإجها جي٠ُ ٖلى ماثت ٦خاب ألن م٣االجه الصخُٟت

  69.ال٨خب لم ججم٘ وجيكغ بإ٦ملها

اث واإلاغؤة في ال٣غآن والخ٨ٟحر ٍٞغًت بؾالمُت وؤها  ومً ؤبغػ مالٟاجه الٗب٣ٍغ

ا. حَر  و ؤلاؾالم والخًاعة ؤلاوؿاهُت وظمُل بشِىت ٚو

ٟاث الضًيُت   
ّ
هللا وببغاَُم ؤبى ألاهبُاء وؤبى الكهضاء الخؿحن بً  :ومً اإلاال

غاء والٟاَمُىن ٖلي وال اَمت الَؼ مغو بً الٗام  هض٣ًت بيذ الهض٤ً ٞو  ٖو

ت بً ؤبي ؾُٟان  والٟلؿٟت ال٣غآهُت والخ٨ٟحر ٍٞغًت بؾالمُت وؤلاؾالم في  ومٗاٍو

ً وما ٣ًا٫ ًٖ ؤلاؾالم والضًم٣غاَُت في ؤلاؾالم والكُىُٖت وؤلاوؿاهُت  ال٣غن الٗكٍغ

ٗت ؤلاؾالم وخ٣اث٤ ؤلاؾالم وؤباَُل زه ا  ىمه وخُاة اإلاؿُذفي قَغ حَر  .ٚو

ٓم دمحم ٖلي ظىاح وؾٗض  : ومً مالٟاث الصخهُاث ؾاعة وال٣اثض ألٖا

ُم الشىعة وقاٖغ ؤهضلسخي وظاثؼة ٖاإلاُت وقاٖغ الٛؼ٫ ٖمغ بً ؤبي عبُٗت  لى٫ ٖػ  ٚػ

بض الغخمً ال٩ىا٦بي  وؾً  وعوح ُٖٓم اإلاهاجما ٚاهضي  وجخا الًاخ٪ اإلاطخ٪  ٖو

خلغ غاوؿِـ با٧ىن  في اإلاحزان  ًاحؿحن ؤبى الهحن َو وبىجامحن ٞغه٩لحن وؤبى الٗالء  ٞو

تهم  وابً عقض  وؤبى هىاؽ وابً الغومي  ٠  وابً ؾِىا وبغهاعص قى  وعظا٫ ٖٞغ والخٍٗغ

ا بك٨ؿبحر حَر  .ٚو

ظٍ  وجظ٧اع ظُتي  وؤُٞىن الكٗىب  ؤٖانحر مٛغب  : ومً اإلاالٟاث ألاصبُت َو

ؿإلىه٪ وؤلىان مً ال٣هت ال ٩ي الصجغة  َو وؤقخاث مجخمٗاث  ٣هحرة في ألاصب ألامٍغ

في اللٛت وآلاصاب  وصعاؾاث في اإلاظاَب ألاصبُت والاظخماُٖت وظىاثؼ ألاصب الٗاإلاُت 

                                                           
69
 310-309 /م  ال٣ٗاص صعاؾت وجدُت ،  دمحم زلُٟت الخىوسخي، 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

74 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

ومُالٗاث في ال٨خب والخُاة وؾاٖاث بحن ال٨خب  ومغاظٗاث في ألاصب والٟىىن 

ا واللٛت الكاٖغة وؤلاوؿان الشاوي حَر  . ٚو

ً ولؤلؾخاط ال٣ٗاص ت حؿٗت صواٍو ؤزبدذ مهاعجه في الكٗغ وؤهه ٢غى ٞحها  قٍٗغ

وؤقباح   و وهج الٓهحرة ألاقٗاع خؿب آعاثه وؤ٩ٞاٍع الى٣ضًت ومجها ٣ًٓت الهباح 

ا حَر  70. ألانُل و ؤشجان اللُل و وحي ألاعبٗحن ٚو

 غً الىلذ الػشبي :  هبز 

ف الىلذ :  جػٍش

ٍر واؾخٓهاع بن الى٣ض في انُالح ألاصباء َى : قغح الٗمل ألاصبي وجٟؿح

٣ًى٫ ؤخمض ؤمحن : بن الى٣ض َى  77زهاثهه زم الخ٨م ٖلُه بالجىصٍ ؤو الغصاءة.

ت ٢ُمتها وصعظتها في الًٟ ؾىاء ؤ٧اهذ ال٣ُٗت ؤصبا ؤو  ج٣ضًغ ال٣ُٗت الٟىُت ومٗٞغ

غا  ؤو خٟغا ؤو مىؾ٣ُى .  76جهٍى

 ؤهىإ الى٣ض :

ما٫ ًى٣ؿم الى٣ض ألاصبي مً خُض ألاؾاؽ الظي ًبجى ٖلُه في ج٣ض ًغ ألٖا

ألاصبُت ومً خُض الٗىامل الٟٗالت في بنضاع ألاخ٩ام بالغضخى والاؾخدؿان ؤو 

السخِ بلى ؤ٢ؿام ٦شحرة . ومجها : الى٣ض الظاحي ؤو الخإزغي والى٣ض اإلاىيىعي والى٣ض 

                                                           
70
 .بخهّغٝ ،15-22ال٨ٟغ الٗغبي، نٟدت  ، ظما٫ الضًً الغماصي، مً ؤٖالم ألاصب اإلاٗانغ، ال٣اَغة 
71
 19 /م، م 3۹9۹، صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ، مهغ ، ي ٖىض الٗغب ألاصب الى٣ض ،دمحم َاَغ صعوَل  ىع الض٦خ 
72
 17 /م، م 1963 ، ال٣اَغة ، مهغ ،ي ألاصب الى٣ض ،أحمد أمٌن   
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ذي والى٣ض اللٛىي والى٣ض ال٣ٟهي والى٣ض الٟجي والى٣ض  خ٣اصي والى٣ض الخاٍع الٖا

ا.الٗغوضخي والى٣ض الٗلمي  حَر  73والى٣ض الىٟسخي والى٣ض الجمالي ٚو

 وظائف الىلذ : 

ُٟت الى٣ض َى جدضًض الضوع الظي ٣ًىم به الى٣ض و  الٛغى مً جدضًض ْو

. 74جدضًض الهضٝ الظي ًغمي بلُه في جىيُذ الاججاَاث مً بٌٗ ٖلى ٢ضع ؤلام٩ان

ي بالبِئت ومجها :صعاؾت الٗمل ألاصبي وجدضًض م٩اهخه في ألاصب وبُان مضي جإزغ ألاصب

م الٗمل ألاصبي مً الىاخُت  واؾخٓهاع مالمذ ألاصًب مً زال٫ ٖمله ألاصبي وج٣ٍى

غ ؾماث ناخب الٗمل  الٟىُت وحُٗحن م٩ان الٗمل ألاصبي في زِ ؾحر ألاصب وجهٍى

ما٫ ألاصبُت وجىظُه  ُٟت الجمالُت الٟىُت وج٣ُُم ألٖا ُٟت الٗلمُت والْى ألاصبي والْى

ا. حَر  75ألاصب وألاصباء ٚو

:الىلذ غىذ الػشب   

وؿخُُ٘ ؤن ه٣ؿم خغ٦ت الى٣ض ألاصبي ٖىض الٗغب بلى ٞترجحن : الٟترة ألاولى 

جمخض مً الٗهغ الجاَلي بلى بضاًت ٖهغ الجهًت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، الٟترة 

الشاهُت وهي ٞترة الى٣ض الخضًض والظي ًمخض بلى الُىم. ولهظا الخ٣ؿُم ؾبب واضر، 

ً ٟٞي اإلاغخلت ألاولى ) مً الٗهغ الجاَلي بلى مُل٘ الٗهغ الٗباسخي( لم ٨ًً الخضٍو

ً )مً  ت ؤما اإلاغخلت الشاهُت مغخلت الخضٍو خماص ٖلى الغواًت الكٍٟى ٢ض اهدكغ و٧ان الٖا

                                                           
73
 273 /، م م  1981،  1ٍ ،ماؾؿت هانغ للش٣اٞت   ،ي ألاصب الى٣ضفي   ،األستاذ عبد اللطٌف شرارة  
74
 372 /، مي ألاصب الى٣ضفي   ،اللطٌف شرارة األستاذ عبد  
75
ىىهه  ،دمحم مىضوع  الض٦خىع    125  -118 /، م م  2006 ،جهًت مهغ  ،الُبٗت الخامؿت  ،ألاصب ٞو
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غ ٦شحر  ً الظي ؤؾهم في جٍُى الٗهغ الٗباسخي بلى الٗهغ الخضًض( ٣ٞض ٖٝغ الخضٍو

 76.مً الٗلىم والٟىىن 

 :ي الحذًث الػلاد والىلذ ألادبي الػشب 

ل٣ض ؾاَم ألاؾخاط ال٣ٗاص بظ٧اثه اإلاخى٢ض وؤ٩ٞاٍع الىحرة مؿاَمت ٦بحرة في  

اػصَاع الى٣ض ألاصبي الٗغبي الخضًض و جُىعٍ، ٣ٞض ٧ان ها٢ضا ؤصبُا مً الُغاػ ألاو٫، 

وقٗغاء مهغ وبِئاتهم في الجُل  وبحن ال٨خب والىاؽ  ومالٟاجه ؾاٖاث بحن ال٨خب

٨خب والخُاة ومغاظٗاث في آلاصاب والٟىىن والٟهى٫ اإلااضخي ومُالٗاث في ال

ا جدٟل بأعاثه  حَر وزالنت الُىمُت و٦خاب الضًىان في الى٣ض ألاصب وابً الغومي ٚو

ظٍ ال٨خب  مها، َو الى٣ضًت وم٣اًِؿه الٟىُت حؿخسضم لخدلُل الىهىم ألاصبُت وج٣ٍى

هُت ألاصبُت الصخ ج٨ٟي إلزباث مهاعجه الخامت في مجا٫ الى٣ض وألاصب، وفي َظٍ

 77.الُٗٓمت التي بخخىث الى٣ض والكٗغ في آن واخض و٢لما ًجخمٗان ٖىض ٚحٍر 

 :  ال٣ٗاص ومضعؾت الضًىان

هغی ٖضًضا مً الخغ٧اث ألاصبُت والى٣ضًت ٢ض ؤوكئذ واػصَغث ٖلى ؤ٤ٞ 

ً في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم مً الكغ١  ألاصب والى٣ض الٗغبي زال٫ ؤواثل ال٣غن الٗكٍغ

٨ها بلى الخ٣ضم والغقى، ومجها مضعؾت والٛغب تهضٝ  ما٫ ألاصبُت و جدٍغ بلى جيكُِ ألٖا

الضًىان التي ٧اهذ مً ؤَم الخغ٧اث ألاصبُت والى٣ضًت ٢ض ؤوكئذ ٖلى ؤًضي ال٣ٗاص 

وع٣ُُٞه ببغاَُم ٖبض ال٣اصع اإلااػوي وق٨غي، و ٧اهذ هي ؤو٫ ماؾؿت ؤصبُت وه٣ضًت 

                                                           
76
 .بخهٝغ  ،  م   2016  ،ظامٗت ؤم ال٣غي  ،وكإجه  وجُىعٍ  ٖىض الٗغبي ألاصب الى٣ضجاعبش  ،عثمان عباس فدا  
77
  19-18  م  م ،  3۹99 ،  ، مهغ  ال٣اَغة مٗهض الضعاؾاث ألاصبُت الٗاإلاُت ، مدايغاث في الى٣ض ألاصبي ، ، الض٦خىعة ؾهحر ال٣لماوی  
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الجذ الى٣ض ألاصبي في يىء اإلا٣اًِـ ؤعؾذ ؤؾـ الى٣ض ألاصبي الٗغبي الخضًض و ٖ

الجضًضة مً ؤزغ البِئت و الؼمان واإلا٩ان والجيـ، واؾخٟاص ؤصخاب َظٍ اإلاضعؾت مً 

ظٍ  ىا الكٗغ الٗغبی م٣خًُاث الٗهغ الخضًض، َو ٞغ آلاصاب الٗاإلاُت الٛغبُت ٖو

ت الخ٣لُضًت التي ٧اهذ ؾاثضة ف ي اإلاضعؾت في الخ٣ُ٣ت ٧اهذ زىعة يض اإلاىاهج الكٍٗغ

الكٗغ الٗغبي الخضًض مىظ ػمان، ٢ض ايُغمذ هاع اإلاىا٢كت ألاصبُت بحن ؤههاع 

الضًىان في الى٣ض " م کخاب 3۹23ال٣ضًم والخضًض وؤنضع ال٣ٗاص واإلااػوي في ٖام 

في ظؼؤًً ، والظي ٧ان م٣غعا ؤن ٩ًىن مً ٖكغة ؤظؼاء خؿب ماط٦غ ال٣ٗاص " وألاصب

و وؿخُُ٘ ؤن  ٨78ً لم ًهضع بال ظؼآن ٣ِٞ.في م٣ضمت الجؼء ألاو٫ لهظا ال٨خاب ول

ه٣ى٫ بإن الهضٝ الغثِسخي لهظا ال٨خاب َى بعؾاء ؤؾـ إلاظَب ألاصبي الٗغبي الجضًض 

في الكٗغ والىثر والى٣ض الخضًض و جدُُم ألانىام ال٣ضًمت البا٢ُت في الكٗغ الٗغبي، 

 اإلاٗىىٍت.ومٗٓم آعاٍئ الى٣ضًت في َظا ال٨خاب وجبدض ًٖ زهاثو الكٗغ اللُٟٓت و 

 :الػلاد وهاصلد 

ٖىضما هغاظ٘ مالخٓاث ال٣ٗاص الى٣ضًت بحن م٣االجه و٦خبه هغي ٞحها ؤزغا   

-William Hazlitt, 1778)واضخا بالى٣ض ؤلاهجلحزي ٖامت و بأعاء َاػلذ 

زانت الظي َى بمام مضعؾت الى٣ض ألاصبي ؤلاهجلحزي الخضًض، وال٣ٗاص ٧ان (1830

ت ت و ٦خبها  مىلٗا باآلصاب ؤلاهجلحًز اتها الكٍٗغ مىظ نٍٛغ و صعؽ ٦شحرا مً مجمٖى

اث وال٣ًاًا و  الى٣ضًت، وال٣ٗاص بهٟت ٖامت ًخسظ في الى٣ض الٗغبي هٟـ اإلاىيٖى

ا َاػلذ في الى٣ض ؤلاهجلحزي، ٣ٞضم في ٦خابه  قٗغاء مهغ و "ألا٩ٞاع التي ازخاَع

                                                           
 604 /، م م 3۹23، الضًىان في الى٣ض وألاصب ، م٨خبت الؿٗاصة ، ال٣اَغة ، مهغ  ي ال٣ٗاص واإلااػو 78
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حن ٖلى ألا  سُت و بِئاتهم في الجُل اإلااضخي " صعاؾاث ًٖ الكٗغاء اإلاهٍغ ؾـ الخاٍع

حن في ٦خابه  ً ؤلاهجلحًز " الىٟؿُت والاظخماُٖت ٦ما بدض َاػلذ ًٖ الكٗغاء اإلاٗانٍغ

٣ى٫  : وال ؤزُئ بطا ٢لذ : " خضًض اإلااثضة اإلاؿخضًغة "، وال٣ٗاص ٌٗتٝر بهظا الخإزحر ٍو

بن َاػلذ َى بمام َظٍ اإلاضعؾت ٧لها في الى٣ض ألهه َى الظي َضاَا بلى مٗاوي الكٗغ 

 79الٟىىن و ؤٚغاى ال٨خابت و مىاي٘ اإلا٣اعهت والاؾدكهاص .........و 

 :الػلاد ومىهجه الىلذي 

٦ما ٖلمىا بإن الى٣ض ألاصبي الٗغبي الخضیض مخهل بٗلىم مً الٟلؿٟت  

لى َظا ألاؾاؽ ؤوكئذ اإلاىاهج  ش و الاظخمإ و الىٟـ والجما٫ وألازال١ ٖو والخاٍع

الجمالُت و الخل٣ُت والخُب٣ُُت في الى٣ض ألاصبي الخاعزُُت والاظخماُٖت والىٟؿُت و 

ىضما هضعؽ مالخٓاث ال٣ٗاص الى٣ضًت هغي آزاع ظمُ٘ َظٍ اإلاىاهج  الٗغبي الخضًض،  ٖو

سُت ٧اهذ باعػة في مٗٓم آعاثه الى٣ضًت، وال هدضص  ت الىٟؿُت والخاٍع ٞحها ول٨ً الجٖز

اعػة لجُم٘ مىهجه الى٣ضي في ؤي مىهج زام بل َى ٌكمل ٖلى الخهاثو الب

 80اإلاىاهج الى٣ضًت اإلاٗغوٞت في الٗهغ الخضًض.

بٗض مغاظٗت مباخشه ألاصبُت و آعاثه الى٣ضًت اإلاخىازغة في م٣االجه و٦خبه 

وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ بإن مىهج ال٣ٗاص ؤ٢غب بلى اإلاىهج الىٟسخي و٢ض اؾخسضمه في صعاؾخه 

ؤن ٌؿخسلو مالمدهم  ألبي هىاؽ وابً الغومي واإلاخىبي وؤبي الٗالء اإلاٗغي،  وخاو٫ 

م،  م و ظيؿهم و بِئتهم وؤقٗاَع الصخهُت ومحزاتهم الٟىُت في يىء خُاتهم و ٖهَغ

                                                           
79
ت ، ال٣اَغة ،  قٗغاء مهغ وبِئاتهم في الجُل اإلا ؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاصألا    796 /م ، م 3۹99اضخي ، م٨خبت الجهًت اإلاهٍغ
80
  233 /م  ال٣ٗاص صعاؾت وجدُت ،  ، دمحم زلُٟت الخىوسخي 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

79 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

ٗخبر ال٣ٗاص الٟىان بوؿاها ؤ٦ثر جإزغا بما خىله مً ألاؾغة واملجخم٘ و ؤخىا٫ ٖهٍغ  َو

ظٍ اإلاازغاث مهمت ٖىضما هدلل ؤو ه٣ضع الىهىم ألاصبُت،  الؿُاؾُت والش٣اُٞت، َو

ا ًٖ ظظوعٍ في هٟـ ناخبه وال ًٟؿغ ؤ   81.ي ٖمل ؤصبي نٞغ

 ال٣ًاًا الى٣ضًت ٖىض ال٣ٗاص :

 : مفهىم الشػش 

ٟاث للكٗغ ٖىض ال٣ٗاص، ولِـ مً الؿهل ظمٗها جدذ  ذ الخٍٗغ ل٣ض جىٖى

ٟا واخضا  ٠ واخض، ٞال٣ٗاص لم ًىٓغ في ال٨خب ختى ٌؿخسغط مجها حٍٗغ بَاع حٍٗغ

ت إلاالمذ الكٗغ ًغجًُه ٦ما ٧ان ًٟٗل الؿاب٣ىن، ولهظا ه غي لل٣ٗاص بًًاخاث مخىٖى

ت، ٣ًى٫  الكٗغ نىاٖت جىلُض الٗىا٠َ بىاؾُت ال٨الم، : " باٖخباعاث مخىٖى

والكاٖغ َى ٧ل ٖاٝع بإؾالُب جىلُضَا بهظٍ الىاؾُت ٌؿخسضم ألالٟاّ وال٣ىالب 

مً الهىع  -ؤي الكاٖغ  -والاؾخٗاعاث التي جبٗض جىافي هٟـ ال٣اعت ما٣ًىم بساٍَغ 

 86 ... "ظَىُت....ال

 : وظُفة الشػش

ُٟت الكٗغ ألاؾاؾُت ٖىض ال٣ٗاص هي الخٗبحر والخإزحر، وما ًدبٗها مً   ْو

٣ت ٚحر مباقغة  ٪ املجخم٘ هدى ؤلاًجابُت بٍُغ اث٠ ٧الؿمى بالىٟـ وتهظًبها وجدٍغ  ْو

                                                           
 56 /م ،م 6006 جي ، ال٣اَغة ، مهغهاخٞهى٫ مً الى٣ض ٖىض ال٣ٗاص ،  م٨خبت ال ، دمحم زلُٟت الخىوسخي 81
82
 12 /م ،م 1995والخىػَ٘ ، ال٣اَغة ،  ت واليكغ لُباٖل ال٣ٗاص ، زالنت الُىمُت والكظوط ، صاع جهًت مهغ 
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) وحؿلُت الىٟىؽ وبؾٗاص ال٣لىب، و٢ض ٖبر ال٣ٗاص ًٖ َظا اإلاهُلر جاعة بلٟٔ 

ُٟت  ت ) جاعة بلٟٔ و ( ْو   83( .الٟاثضة ) وؤزغي بلٟٔ ( مٍؼ

 الػاػفة :

ٞهي ٖىضٍ لِؿذ بالغ٢ت والك٩ىي " الٗاَٟت " بن مٟهىم ال٣ٗاص إلاهُلر 

والضمٕى بل هي جل٪ الُا٢ت الضازلُت لئلوؿان التي ججِل ٞخضٞٗه ل٣ى٫ الكٗغ 

ىاظحها في هٟىؽ مخل٣ُه ىلض ما ًمازلها بإؾالُب حٗبحٍر ٍو ، وال جىٟ٪ ُٞٗبر ٖجها ٍو

 .84الٗاَٟت ٖىض ال٣ٗاص ٦ما ؤجها ج٣ترن بالظًَ والخ٨ٟحر ولى ب٣ضع يئُل 

 : الخُاٌ 

ى ٣ًؿمه بلى ٢ؿمحن  : ٞالخُا٫ ٖىض ال٣ٗاص ًجب ؤن ًُاب٤ الخ٣ُ٣ت، َو

كتر٥ ُٞه ظمُ٘  ى ال٣ىة التي ججٗل ؤلاصعا٥ ؤلاوؿاوي مم٨ىا، َو الخُا٫ الٗام : َو

ت بما ٞح ى الظي  :والخُا٫ الكٗغي   .هم ؤلاوؿان البضاجيالىاؽ في ٖملُاث اإلاٗٞغ َو

لبؿها زىب الخُاة اإلاكهىصة، وال ًجىػ بدا٫  ًدىاو٫ الخهاثو لُبٗثها مً ظضًض ٍو

ىا٢ًها  وال ٌٗخبر ال٣ٗاص الخُا٫ الكٗغي عزهت . ؤن ًدىاو٫ الخ٣اث٤ لُمسخها ٍو

ٌ حٟٗي ال٣اثل مً خؿاب ال٣ٗل و الىا٢٘، وجدُذ له مىا٢ًت ال٣ٗل واله ٞغ ىاب ٍو

م ال٣اثل بإن الخُا٫ َى ال٣ى٫ اإلاٟغوى مً ٢اثله ؤهه ال ًهض١  في هٟـ الى٢ذ الٖؼ

م .   85وال ًىا٢ل في شخيء مما ًٖؼ

  

                                                           
83

ظامٗت ٖحن  ،٧لُت آلاصاب،مسٍُى  ،عؾالت الض٦خىعاٍ  ،ٖىض ظماٖت الضًىان والى٣ضالتجدٌد فً الشعر ،سعاد دمحم جعفر  

 608  /، م م ،3۹91ال٣اَغة ، مهغ  ،الكمـ
84
ت ال٩املت في ألاصب والى٣ض ( ،ؾاٖاث بحن ال٨خب ،  ال٣ٗاص   323 /م ، م  1984 ، بحروث  ، صاع ال٨خاب اللبىاوي ) 26. مج،  3املجمٖى

85
ت ال٩املت في ألاصب والى٣ض ( ، ؾاٖاث بحن ال٨خب ،  ال٣ٗاص   213 /م ،  ) 26. مج،  3املجمٖى
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 :الشػىس 

ا  َغ ٞالكٗىع ٖىض ال٣ٗاص ٌكحر بلى ؤلاصعا٥ الىاٞظ بلى خ٣ُ٣ت ألاقُاء وظَى

ا بلى نمُ مها ب٣ىة ٞالكاٖغ جسخل٠ عئٍخه لؤلقُاء ًٖ ٚحٍر ٞهى ًخجاوػ ْاََغ

ٍغ لؤلقُاء ال ًى٣ل نىعتها الخاعظُت، بل ًى٣ل قٗىعٍ بها  ى بخهٍى قٗىعٍ، َو

والكٗىع ال٣ىي اإلاخ٣ُٔ َى الظي ًجٗل الكٗغ مُغبا ومازغا في الىٟىؽ ألهه ٨ٌٗـ 

 86  .الخُاة بدُاة ؤ٢ىي 

 الزوق :

ت جم٨ً الكاٖغ مً " الظو١ " بن مٟهىم ال٣ٗاص إلاهُلر  ٖلى ؤهه مل٨ت ٍُٞغ

خمُحز والازخُاع، ووي٘ اإلاٗاوي وألالٟاّ في مىايٗها اإلاىاؾبت مً ٚحر خؿً ال

٠ُ، وجم٨ً الىا٢ض ؤًًا مً صخت الخمُحز بحن ػاث٠ الكٗغ وصخُده  87 .جٍؼ

 :الكٗغ َى جغظمت الكاٖغ  

ض مً الكاٖغ ٢بل ٧ل قئى ؤن جٓهغ مالمذ شخهِخه ولب ؤ٩ٞاٍع    ال٣ٗاص ًٍغ

ى لِـ بجضًغ ؤن وآعاءٍ، وبن َى لم ٣ًضع ٖلى الخٗبح ر ًٖ طاجه وقٗىعٍ في ؤقٗاٍع َو

ت، ٦ما َى ٣ًى٫  ً قٍٗغ ه : " ٌؿمى قاٖغا ولى ٧ان له ٖكغة صواٍو بن الكاٖغ الظي الوٗٞغ

بكٍٗغ ال ٌؿخد٤ بإن ٌٗٝغ قاٖغا ٞةن ٨ًً َظ ال٨الم مٗبرا ًٖ الىٟـ مجخمٗا لهٟاتها 

ت بالكاٖغ وجغظمت لخُاجه وال ًٍؼ ا ٞهى خؿبىا مٗٞغ ش بال ماَى مً وؤَىاَع ض ٖلحها الخاٍع

 88 ٢بل الخٟؿحر والخًُٟل ؤو مً ٢بل الخكى  والًٟى٫ ".

                                                           
86
  21/، الضًىان في الى٣ض وألاصب ، م ي ال٣ٗاص واإلااػو 
87
  32/ ، الضًىان في الى٣ض وألاصب ، م ي ال٣ٗاص واإلااػو 
88
  156/ وبِئاتهم في الجُل اإلااضخي ، م ،  قٗغاء مهغ  ؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاصألا  
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وال٣ٗاص في صعاؾاجه ألاصبُت والى٣ضًت صاثما ٣ٌٗب جغظمت الكاٖغ وؤخىاله 

الظاجُت ٢بل ؤن ًىٓغ بلى بهخاظاتهم ألاصبُت ألن هٟـ الكاٖغ َى اإلاىب٘ الظي نضعث 

ى ه قئى واخض و ؤلاوؿان الىاْم ال ًسخل٠ ًٖ ٖىه ألاقٗاع و٦ظا خُاة الكاٖغ ٞو

 . ؤلاوؿان الخي

 الىخذ  الػظىٍة في اللصُذ  :

ت في ال٣هُضة   ٧ان ال٣ٗاص مً الى٣اص وألاصباء الضاٖحن بلى الىخضة الًٍٗى

ى ًُالب الكٗغاء ؤن ج٩ىن ؤقٗاع  الٗغبُت مً خُض اإلاىيٕى والبىاء الٟجي، َو

ُض ال ًم٨ً الخ٣ضًم و الخإزحر والخٗضًل ٢هاثضَم مخماؾ٨ت ومغجبُت وم٨خملت بد

و٧اهذ مً ٖاصة الكٗغاء ألا٢ضمحن حٗضص  بیجها کاعجباٍ ؤًٖاء ظؿم الخي ال٩اثً.

ال٫ والب٩اء ٖلى الضًاع  اإلاىيٕى في ال٣هُضة الىاخضة مً ٚؼ٫ والى٢ٝى ٖلى ألَا

ًمضح  اإلاهجىعة زم ًظ٦غ ؤًامه اإلاايُت ٢ض ٢ًاَا م٘ خبِبه بحن ألاوصًت والىاخاث زم

و ٌٗخظع ؤو ًىصر ٢ىمه بالىهاثذ الٛالُت و ٦ظا ال٣هُضة الىاخضة جخ٩ىن بٗضًض 

اث، والى٣اص اإلاخ٣ضمىن ا٦خٟىا ٖلى الخىا٤ٞ بحن ألاوػان و ال٣ىافي في  اإلاىيٖى

  89ال٣هُضة الىاخضة ٣ِٞ. 

 الحللُذ والابحياس :

ت  والٟغوؿُت  بحؿٗذ صاثغة الاجها٫ باآلصاب ألاوعبُت زانت باآلصاب ؤلاهجلحًز

ىن ٖلى  ً، واَل٘ الكٗغاء اإلاهٍغ في ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ  وؤواثل ال٣غن الٗكٍغ

اث  ت ولم ٨ًخٟىا بضعاؾت َظٍ الظزاثغ ألاصبُت واملجمٖى ت ؤلاهجلحًز الظزاثغ الكٍٗغ

                                                           
89
ش الى٣ض ألاصبي ٖىض الٗغببالض٦خىع    11 /م ، م  3۹۸9، صاع الش٣اٞت ، بحروث ، لبىان  خؿان ٖباؽ، جاٍع
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ت ألاظىبُت بل خاولىا جُب٤ُ َظٍ اإلاىيىٖاث الجضًضة ٖلى ألاصب الٗغبي  الكٍٗغ

غ ألاصب ت ال٣ضًمت، وعواص َظٍ  وصٖىا بلى جدٍغ اث الكٍٗغ الٗغبي مً ج٣لُض اإلاىيٖى

الخغ٦ت في مهغ ٧اهىا ٖبض الغخمً ق٨غي وؤخمض ػ٧ي ؤبى قاصي وببغاَُم ٖبض ال٣اصع 

اث الجضًضة في الكٗغ الٗغبي بض٫ ؤن  م ؤصزلىا اإلاىيٖى اإلااػوي وألاؾخاط ال٣ٗاص، َو

، وال٣ٗاص ٧ان مٗخضال بُجهم ٌكٛلىا ؤهٟؿهم بكٗغ التهاوي واإلاضًذ والهجاء والغزاء

بدُض ال ًى٨غ ًٞل قٗغاء الٗغب ألا٢ضمحن وال ًضٖى بلى الخغوط اإلاُل٤ ًٖ 

ت ال٣ضًمت بل َى ًا٦ض ٖلى الخجغبت الظاجُت والٗاَٟت الهاص٢ت  ألانىاٝ الكٍٗغ

صون الخ٣لُض ومدا٧اة ال٣ضماء ٨ٞغا   والخ٨ٟحر الخالو و الخُا٫ اإلابخ٨غ في الكٗغ

ىا .   90ٞو

 :البِئة أرش 

ٌٗض ال٣ٗاص مً الى٣اص الباعػًٍ الظًً ؤصع٧ىا ؤَمُت البِئت وصوعَا في الكٗغ  

  "جحن " و٢ض ظٗل البِئت مً ؤَم م٣ایؿه الى٣ضًت مخإزغا بالىا٢ض الٟغوسخي

(Hippolyte Taine,1828-1893) الظي ًغي بإن الغظل زمغة مً زمغاث البِئت التي ولض

، والكاٖغ ًخإزغ مً  ٕغ هي الجيـ والبِئت الُبُُٗت : الٗىامل الشالزت ٞحها وجٖغ

وؤلاظخماُٖت و الؼمً التي وكإث ُٞه خُاجه، والٟغص َى ظؼء مً ؤمخه و٢ىمه و٦ظا 

اصاتها َبٗا ول٩ل ؤمت زىام ول٩ل بِئت محزاث ب٢لُمُت ول٩ل  ًمخل٪ زهاثهها ٖو

ا٦ض ال٣ٗاص ٖلى ؤز 91.ْغوٝ الؿُاؾُت والاظخماُٖت جسخل٠ ًٖ آلازغ ػمان غ ٍو

                                                           
90
   266/م ،م 2006 جي ، ال٣اَغة ، مهغهاخٞهى٫ مً الى٣ض ٖىض ال٣ٗاص ،  م٨خبت ال دمحم زلُٟت الخىوسخي، 
91
 03/ وبِئاتهم في الجُل اإلااضخي ، م  ،  قٗغاء مهغ ؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاصألا  
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ؤزغ البِئت في قٗغاثىا الظًً ْهغوا  " البِئت في ج٣ضیغ ؤٖما٫ الكٗغاء ألاصبُت ب٣ىله

ت  مىظ ٖهغ بؾماُٖل و٢بل الجُل الخايغ َى مىيٕى َظٍ اإلا٣االث........ ومٗٞغ

ت في ه٣ض ٧ل قٗغ في ٧ل ؤمت وفي ٧ل ظُل ....   96البِئت يغوٍع

ة     :الحٍش

ت ؤو ألانالت في ال٨ٟغ مً ؤَم    اإلا٣ىماث الى٣ضًت ٖىض ال٣ٗاص و٢ض وضر الخٍغ

غي بإن الجما٫ في ٧ل شخي ًغظ٘  ت في ألاصب والخُاة في م٣االجه الٗضًضة ٍو خه للخٍغ هٍٓغ

ت ٦ما ٣ًى٫  اث٠ الخُاة :" بلى الخٍغ ت ْو ٞالجؿم الجمُل َى الظي جخد٤٣ ُٞه خٍغ

ا ٖلى هدى ما ًم٨جها مً ؤصاء  بإن ج٩ىن ؤًٖاءٍ ؾلُمت مخىاؾ٣ت م٘ ٚحَر

ت في م٣ا٫ آزغ خُض ٣ًى٫  93ُٟتها..........ْو  " وألاؾخاط ال٣ٗاص ًىضر مٟهىم الخٍغ

ت هي ؤن جسخاع والٟىضخى هي ؤن ج٣ٟض ٧ل ازخُاع  وؤن جسخلِ ٖلُ٪ ألاقُاء  ٞالخٍغ

وه٣ى٫ َظا ظمُل ٞىٟهم مً جيؿ٤ُ ؾلُم مً قىاثب الخلِ والايُغاب ٞهى هٓام 

ت ووٗمت و ما مً شخي ٚحر الًٟ الجمُل ًمىدىا َاجحن  الىٗمخحن الىِٟؿخحن وٗمت الخٍغ

   94الىٓام مجخمٗحن.......

 :مهمة ألادب 

بن مهمت ألاصب ٖىض ال٣ٗاص َى زضمت ؤلاوؿاهُت وؤلاوؿان والؿمى بها بلى  

ىٟ٘ للمجخم٘  مغاجب ٖالُت، الیکىن ؤصب ؤصبا ٖىضٍ مالم ًسضم الخُاة ؤلاوؿاهُت ٍو

٨غم ؤلاوؿان وؤلاوؿاهُت، ومً واظباجه ؤن ًضٖى الىاؽ بلى ألازال١  ؤلاوؿاوي ٍو
                                                           

92
ت الٗغبُت  ، والى٣اص اإلاٗانغون الى٣ض ،دمحم مىضوع  الض٦خىع    767/ ، مم  7988 ،مهغ  ،صاع اإلاُبٖى
93
 86/  ، موالى٣اص اإلاٗانغون الى٣ض ،دمحم مىضوع  الض٦خىع  
94
 87/  ، موالى٣اص اإلاٗانغون الى٣ض ،ع دمحم مىضو  الض٦خىع  
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به بلى اإلا٩اعم والًٟاثل ولِـ َى وؾُلت للخلهي و  ٚغ الٟايلت والٗاصاث اإلا٣بىلت ٍو

والى٣اص، و ال٣ٗاص ًسال٠ َظا الاججاٍ الؿلبي لؤلصب،  الدؿلُت ٦ما ًغي بٌٗ ألاصباء

هاًَت وؤجها  ال ازخالٝ في ؤن آصاب الخلهي و الدؿلُت لم ج٨ً ٢ِ هامُت و " : و ٣ًى٫ 

ىت السخ٠ والٛشازت ٞاطا بضؤ الىاؽ ًىٓغون بلى  ٧اهذ في ٧ل خالت مً خاالتها ٢ٍغ

بت، ٣ٞض ؤطهذ خُاتهم بالخلى مً الجض و ص٫ طل٪ ٖلى ي٠ٗ  ألاصب بٗحن الَُت اٖل

هٟىؾهم و خ٣اعة الكئىن التي ًماعؾىجها ألن ألاصب َى جغظمان الخُاة الهاص١.....
95  

 : ألاوصان واللىافي 

ً بإن ألاوػان ٧اهذ ويٗذ  ٢ض اج٤ٟ مٗٓم الى٣اص مً ال٣ضماء و اإلاٗانٍغ

ىن مسالٟت ؤنى٫  مىظ وظىص الكٗغ، الكاٖغ ال ًى٤ُ ٦الما ٚحر مىػون و٦ظا ٨ًَغ

ألاوػان وال٣ىافي في ألاقٗاع، ٢ض ٖٝغ ؤعؾُى الكٗغ بإهه يغب مً يغوب املخا٧اة 

ى ا :ولها ٢ؿمحن  غ والىدذ و٢ؿما ًدا٦حها ٢ؿما یدا٦حها باللىن والك٩ل َو لخهٍى

ى الغ٢و واإلاىؾ٣ُى والكٗغ  وؤصزل الكٗغ في ػمغة الغ٢و واإلاىؾ٣ُى  بالهىث َو

غي ال٣ٗاص بإن ؤلا٣ًاٖاث وألاوٛام اإلاىؾ٣ُُت الػمت للكٗغ   96.للكٗغ وؤلؼم ألاوػان ٍو

ً بٗض بجهالهم  التي جمشل باألوػان وال٣ىافي خُىما بٌٗ مً الكٗغاء اإلاٗانٍغ

ت ؤن ًسالٟىا هٓام ألاوػان وال٣ىافي و ٢غيىا  بالٛغب م مً آلاصاب ؤلاهجلحًز وجإزحَر

  97قٗغا مغؾال جخ٣ابل ُٞه ال٣ىافي في البِذ ألاو٫ والشالض زم في البِذ الشاوي والغاب٘ .

  

                                                           
95
 203  /م  م ، 1966، مُالٗاث في ال٨خب ، صاع ال٨خاب الٗغبي ، بحروث ،   ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص 
96
 224  /م  م ، 1966، صاع ال٨خاب الٗغبي ، بحروث ،  والىاؽ ال٨خب بحن،   ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص 
97
 15 /م، م  3۹۸۸  ٗاٝع ، ال٣اَغة ، مهغ ،في الى٣ض ألاصبي ، صاعاإلا الض٦خىع قىقی يی٠ ، 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

86 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

 اإلالاسهة : 

ً ٧اهذ مً ؤَم مباخض الى٣ضًت   اإلاٟايلت واإلا٣اعهت بحن الكٗغاء اإلاٗانٍغ

ً، مىظ ٢ضًم، ٢ض بدض ا لى٣اص في ٧ل ٖهغ ًٖ م٣اًِـ اإلاٟايلت واإلا٣اعهت بحن قاٍٖغ

غ و الٟغػص١ وألازُل وونلذ  و اقخٛل الى٣اص في الٗهغ ألامىي باإلاٟايلت بحن ظٍغ

َظٍ اإلاٟايلت ألاصبُت بلى طعوتها في الٗهغ الٗباسخي خُىما ؤلٟذ ٦خب مؿخ٣لت إلباهه 

ص ال٣ٗاص ؤًًا ٣ًاعن بحن زهاثو الكاٖغ وبزباث الًُٟلت، وألاؾخاط ٖباؽ مدمى 

الكٗغاء في يىء م٣اًِؿه الى٣ضًت الخضًشت، ٢ض صعؽ کال مً ابً الغومي وؤبي هىاؽ 

. ً م ًٖ آلازٍغ م وبحن محزاتهم ألاصبُت وجمحَز حَر  98 واإلاخىبي والبدتري واإلاٗغي ٚو

 :اللفظ واإلاػنى 

ٗاوي، ال ًخم ؤي بدض في مجا٫ الى٣ض ألاصبي بضون ط٦غ مداؾً ألالٟاّ واإلا  

محزاتهما ومٗاهحهما، ومٗٓم مباخض الى٣ضًت ألاصبُت جضوع ختى الُىم خى٫ ٢ًُت 

ظمُ٘ اللٛاث الخُت في الٗالم، ومً   اللٟٔ واإلاٗجى ال في اللٛت الٗغبُت وخضَا بل في

ال٣ضماء مً ًغجخىن اللٟٔ صون اإلاٗجى ومجهم مً ًغجخىن اإلاٗجى صون اللٟٔ، ومجهم 

البىا اإلاُاب٣ت واإلاىا٣ٞت بحن اللٟٔ واإلاٗجى وقبهىا مً جىؾُىا بحن اإلاظَبحن  َو

ٖال٢تهما ٧الجؿم والغوح، وألاؾخاط ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص ؤًًا ٦خب ٦شحرا في م٣االجه 

ً٘ اإلا٣اًِـ ل٩ل مً ألالٟاّ واإلاٗاوي وفي ؤ٦ثر  ًٖ زهاثو اللٟٔ واإلاٗجى ٍو

ٖلى الكٗغاء الظًً ألاخُان ًُالب الخىا٤ٞ الخام بحن ألالٟاّ واإلاٗاوي و ًيخ٣ض 

                                                           
98
 /108 م  م، 1954ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص ،  ظمُل بشِىت،   صاع اإلاٗاٝع ، ال٣اَغة ، مهغ ،  
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حن ال٨الم ٣ِٞ، بل ًُالب ا٢تراجها بالكٗىع الهاص١  ٌؿخسضمىن املخؿىاث لتًز

 99. والخ٨ٟحر الٗم٤ُ والخُا٫ اإلابخ٨غ

 :اإلاؼبىع واإلاصىىع 

ض ولظا ٌؿمى مُبٕى ألهه ال ًخ٩ل٠ ال٣ى٫    الكٗغ نىٗت حهبها هللا إلاً ًٍغ

کـ طل٪ ى مً ًخ٩ل٠ في ال٣ى٫ ٍو ٖو ، َو ت، ٌؿمى مهىٕى جهض هٟؿه ٦شحرا بالؼزٞغ

غي بإن  حن ٖلى الكٗغاء اإلاخ٩لٟحن واإلا٣لضًً ٍو وال٣ٗاص صاثما ًًٟل الكٗغاء اإلاُبٖى

اؽ الظي ج٨خب ُٞه ؤو اإلاىبر الظي ًل٣ى ٖلُه  ؤزغ ألاقٗاع اإلاخ٩لٟت ال جخجاوػ ًٖ ال٣َغ

قٗغ ٧ان " و٢ض خاو٫ ؤن ًٟغ١ بحن اإلاُبٕى واإلاهىٕى في ٖضة م٣االجه ومً طل٪ ٢ىله 

حرا ؤو ظغث به  ا ال جهى٘ ُٞه........ َى قٗغ ظاقذ به نضوعَم ٞػ الٗغب مُبٖى

  700ُٖىجهم صمٗا، واقخٛلذ بهم ؤٞئضتهم ٨ٞغا....
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99
 234 /م  ،م 2006  جي ، ال٣اَغة ، مهغ،هاخٞهى٫ مً الى٣ض ٖىض ال٣ٗاص ،  م٨خبت ال ، دمحم زلُٟت الخىوسخي 
100
 442  /م  م ، 1966ال٨خب ، صاع ال٨خاب الٗغبي ، بحروث ، ، مُالٗاث في   ٖباؽ مدمىص ال٣ٗاص 
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 الٗىامل ألازال٢ُت

 ًان واإلاظاَب لُم ألاصفي حٗ

 شىُب. ت. ند.

 ( هيرالمىوغام،ة أهىاس الاظلم الػشبُة للبىات،لُألاظحار اإلاعاغذ :و)

ص 
ّ
 اإلالخ

ها جدّغى ٖلى ألازال٢ُت، بن ألا 
ّ
ؤلاؾالم وصًاهت البىطًت زهىنا  صًان ٧ل

ا حَر . واإلاؿُدُت والحهىصًت والهىضوؾُت واإلاظاَب مشل الؼعص٦كُت وال٩ىهٟىقُت ٚو

ها 
ّ
ظٍ ٧ل جُاب٤ جماما م٘ ٖلىم ألازال١ وجدخمل الخّب واإلاىّصة والغؤٞت لخىلها، َو

ما٫ البضهُت والىٟؿُت والغوخُت  ٤ ألٖا ت بٍُغ
ّ
اًاتها اإلايكىصة هي ؾٗاصة البكغ ٧اٞ ٚو

ت مً الٗلماء والباخشحن في قتى الخ٣ى٫ الٗلمُت  والضًيُت ول٣ض جهضي مجمٖى

ُت في ٖلم لم ألاظ واإلاٗٞغ لم ؤلاصاعة بلى ٢ًُت الىٟـ والاظخمإ ٖو ت ٖو ىاؽ البكٍغ

ومداولت ٞهمها لخٟؿحر الؿلى٥ ؤلاوؿاوي وما ًهضع ٖىه مً مماعؾاث  ال٣ُم

امً بها  .  صخُدت ؤو زاَئت، هدُجت لل٣ُم ؤو اإلاىعوزاث التي ًدملها الٟغص ٍو

ٞلى خاولىا جدب٘ الضعاؾاث الٟلؿُٟت وال٣ٗلُت لؤلصًان لىظضها اإلاباخض 

٤ بىا ؤن ه٣ىم بخُب٣ُاث خُاجىا ٖلى الٗلمُت ٖجها ال ج ؼا٫ جغوح بلى ألابض، ٞإخلى وؤٞو

ها، وهً٘ ؾاثغ ازخالٞاجىا 
ّ
ألاوامغ والخٗلُماث اإلاكتر٦ت اإلاُٟضة خؿب ألاصًان ٧ل

 الخاٞهت بلى ظاهب. 

 بذاًة ألاهعُىلىحُا أو مبدث اللُم
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ؤو مبدض ال٣ُم مبدض ٢ضًم بضؤ م٘ بضاًاث ( Axiology)ألا٦ؿُىلىظُا 

ٟلؿٟت الُىهاهُت زهىنا ٖىض ؾ٣غاٍ وؤٞالَىن وؤعؾُى، واهخ٣ل بلى الٗهىع ال

ت، الىؾُى بؾالمُت ومؿُدُت،  وخضًشا ٖغى ٧اهِ إلاىيٕى ال٣ُم في ٖال٢خه باإلاٗٞغ

وفي ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وكإث ٖلىم ٦شحرة بدشذ بضوعَا في مىيٕى ال٣ُم مً ؤهداء 

ً ٧ان بى٫ البي ؤو٫   مً اؾخسضم لٟٔ ؤ٦ؿُىلىظُامسخلٟت، وفي ال٣غن الٗكٍغ

(Axiology)  ٦1906ما اؾخسضمه َاعجمان ٖام  . 

ش الٟلؿٟت هي الخ٤ والخحر : ال٣ُم الٟلؿُٟت الشالر اإلاٗغوٞت في جاٍع

ظٍ ال٣ُم حك٩ل ؤخض اإلاُاصًً الخ٣لُضًت للٟلؿٟت. والجما٫ مُضان الىظىص ومُضان : َو

ت ومُضان ال٣ُم لٟلؿٟت ٖلى ؤن ال٣ُم الٟلؿُٟت وحٗاٝع الضاعؾىن في مجا٫ ا. اإلاٗٞغ

لم : اإلاكاع بلحها آهٟا حك٨ال خ٣ىال لشالزت ٖلىم هي لم ألازال١ ٖو ٖلم اإلاى٤ُ ٖو

 . الجما٫

 ألادًان وخُىٍتها ألاخلكُة الفاطلة

ًا٦ض البدض ان ألاصًان ٧لها خٍغهت ٖلى ظٗل ؤجباٖها نالخحن مخدلحن 

ُٗت، وجغبُت ا إلاٗخ٣ضًً بها جغبُت ؾامُت باإلاباصت بدلى ألازال١ الهالخت وال٣ُم الٞغ

ماء خغ٦ت ألازال١  الخل٣ُت ل٩ُىن ال٣ٗل والجؿم واللؿان مهظبا هؼحها. و٢ض ظٗل ٖػ

الٗٓام املخبت الخالهت وؤلاًشاع ههب ؤُٖجهم. و٧اهذ َظٍ الصخهُاث الُٗٓمت 

خجىبىا ؾبل الؿِئاث. ا ٖلى ظهت مؿخ٣ُمت ٍو  جُم٘ ؤن ٌؿحر مخبَٗى

ت  ت املخخلٟت وألاصًان اإلاخىٖى ت مشلما هجض ألاصٍو جضعي الؿٗاصة البكٍغ

إلاٗالجت ألامغاى اإلاخٗضصة، ٩ٞل صًاهت حؿعى ٖلى همُها في مىذ ؤلاوؿان اإلاؿغة 
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والهىاء وبه٣اطٍ مً ال٩أبت وآلاالم. وهغي ٞحها ألا٩ٞاع اإلاغظُٗت لخٟؿحر الخ٣اث٤ 

ا ٖلى ؤلاجداص والىخضة. ٞإصًان الٗالم ب بٗض ؤ٦ثَر تها جسضم لخ٣لُل الضًيُت، ٍو
ّ
٩اٞ

 واٞغ في الخًاعة الٗاإلاُت.
ّ
 َمىم ؤلاوؿاهُت ولها خٔ

 ،٤ ا الٍٗغ َغ وان ألازال٢ُت الٟايلت هي عوح ألاصًان وؤنلها اإلاخحن وظَى

اًت ألاصًان اإلاهّمت هي تهظًب ؤلاوؿان ونبٜ هٟىؾهم بهبٛت ناُٞت بما ٨ٌٗـ  ٚو

خبت للىاؽ. وال ًىظض ٖلى وا٢ٗه في ؤًٞل نىع الغخمت والك٣ٟت وال٠ُٗ وامل

ا٦ض ماعجً  مجخم٘ مخٟايل بال بااليُإل بهظٍ الًٟاثل اإلاهّمت وألازال١ املخمىصة. ٍو

؛ اإلاهلر ألاإلااوي ال٨بحر وػُٖم ؤلانالح الضًجي في (Martin Luther King)لىزغ ٦ىٜ 

ىا صوع ألاصًان في الخىمُت ألازال٢ُت، "بإّن ؾٗاصة ألامم ال ِّ  ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ، مب

جخى٠٢ ٖلى ٦ثرة صزلها وال ٖلى ٢ىة خهىجها ؤو ظما٫ مباهحها الٗامت، ول٨جها جخىٞغ 

ٞاألزال١ ج٣ىم م٣ام  707باإلاش٣ّٟحن مً ؤبىائها وعظا٫ التربُت والٗلم وألازال١ ٞحها"،

غ ؾٗاصجه اإلاخِىت و٢ىجه الُٗٓمت وم٣ضعجه الخ٣ّت بش٣اٞت ؤبىائها  الضًً، خُض جخٞى

 وآصاب ؤًٖائها.

غي "٧ ؛ ؤٖٓم الٟالؾٟت املخضزحن في ؤإلااهُا، ؤن َىا٥ ٖال٢ت (Kant)اهِ" ٍو

ُضة بحن ألازال١ وؤلاعاصة، ٞةطا خؿيذ ؤلاعاصة خؿيذ ألازال١ وبطا ؾاءث ؤلاعاصة  َو

                                                           
جي الكٗبي )م٣الت(، مجلت الجىضي )صوعٍت صازلُت ز٣اُٞت   101 ميكىعاث املخاٞٓت الؿامُت للجِل الَى

ت(، ظىان، الٗضص   66(. م: 7979) 35 –ٖؿ٨ٍغ
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ه زل٤، ٞمً ػاص ٖلُ٪ في : "٢ا٫ الٟحروػاباصيو  706ؾاءث ألازال١.
ّ
واٖلم ؤن الضًً ٧ل

  103".الخل٤ ػاص ٖلُ٪ في الضًً

ضعي ٦ُخاعو  الُاباوي "بن الظًً  الُٟلؿىٝ (Kitaro Nishida) هِكُضا ٍو

 الضًًٞ 704الُلب الكضًض ٖلى الضًً".بٌكٗغ بها بال  ال ًم٨ً ؤن ًخمؿ٩ىن باألزال١

اصةجخمشل في خُض م٩ّىن ٧اثً و   ٞاإلاٟهىم ؤن ؿخىي ؤلالهي.بلى اإلا اإلوؿاهُتب الىعي ٍػ

، ٢ت وز٣ُت ال اهٟها٫ بُجهماٗالب خُض ًغجبِ الضًً م٘ ألازال١الضًً ؾىض ألازال١، 

 بحن ٞالٟهل، زال١ألا  بضون  ال وظىص لهالضًً و وال ؾبُل بلى ألازال١ بال بالضًً. 

٩ًىن زُغا، َظا ما ًضُٖه عظا٫ الضًً.ألازال١ و  الضًً
705 

ٞخٗخبر ألازال٢ُت ٖىهغا ؤؾاؾُا مً ٖىانغ وظىص املجخم٘ وب٣اثه في الٗالم، 

 مً م٣ىماث ٦ُاه
ً
ا ٍغ  ظَى

ً
ه وشخهِخه في املجخم٘، ٞال ٌؿخُُ٘ ؤّي مجخم٘ ؤن وم٣ىما

ت مً ال٣ىاهحن وال٣ىاٖض الؿلى٦ُت ؿخمّغ صون ؤن جد٨مه مجمٖى ٞاألزال١ . ًب٣ى َو

جىٓم ٖال٢اث ؤٞغاصٍ بًٗهم ببٌٗ، وج٩ىن لهم بمشابت اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة في جىظُه 

م اهدغاٞهم ؾلى٦هم  106.وج٣ٍى

                                                           
102 Denis, Lara; Kant’s Metaphysics of Morals (A Critical Guide), Cambridge University Press, Cambridge (2010). P:  
103
ؼ، صاع ال٨خب الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘،   الٟحروػآباصي، ؤبى بسخ٤ ببغاَُم مجض الضًً دمحم، بهاثغ طوي الخمُحز في لُاث٠ ال٨خاب الٍٗؼ

 2/568: م(. 1993) بحروث
104

 Nishida, Kitaro.; An Inquiry into the Good, (Transl. Maso Abe and Christopher Ives, New Haven), Conn: Yale 

University Press (1990). P: 152 
105

 Abraham, William J.; An Introduction to the Philosophy of Religion, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, New 

Jersey (1985). P: 130  
106
ال٢تها بةقبإ خاظاتهم، عؾالت زال٢ُتألا  الجبىعي، ؾ٠ُ دمحم عص٠ً؛ ألاخ٩ام  ٟي صواثغ الضولت ٖو ماظؿخحر ٚحر  لضي بٌٗ مْى

   8: م(. 2002)ميكىعة 
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ألازال١ وصوعَا في  ب ٖلى ؤَمُتٞاإلاىظؼ ٣ٞض اج٣ٟذ ظّل ألاصًان واإلاظاَ

ت وألازغوٍت، بط ؤجذ َظٍ ألاصًان ب٣ىاهحن و٢ىاٖض ؾلى٦ُت  جد٤ُ٣ الؿٗاصة الضهٍُى

وؤزال٢ُت للىاؽ لخىُٓم الٗال٢ت بحن الٟغص وعبه مً ظهت وبحن ألاٞغاص بًٗهم م٘ 

 .بٌٗ مً ظهت ؤزغي، ٣ٞامذ بخىيُذ الخحر للٗمل به والكّغ لخجىبه

 صًان واإلاظاَب اإلاكهىعةألازال٢ُت ٖىض ألا 

وصًاهاث البابلُحن وآلاقىعٍحن جىو ٖلى ؤن آلالهت ٞغيذ ٖلى ؤلاوؿان 

 لل٣ُم ألازال٢ُت في مجخمٗه، وؤن ًُُ٘ ٢ىاهحن  ؤن ٩ًىهىا خؿً الؿحرة والؿلى٥
ً
٣ا ٞو

الاظخماعي اإلاؿخمض مً بعاصة آلالهت، بالصٍ وهٓامها
وطل٪ ألن آلالهت في الٗغا١  107

 ًّ غال٣ضًم ٧اهذ جٟ   108.ل ٧ّل ما هي ألازال٢ُت والخحر ٖلى ما َى ٚحر ألازال١ والكٍغ

٤ الاؾخ٣امت  ٍغ حن بلى ؤن ٖضم الالتزام باألزال١ َو ٞخىٓغ صًاهت ٢ضماء اإلاهٍغ

٤ (: "٢ا٢مىا)ًىظب ًٚب هللا ٖؼ وظل ٦ما ٣ًى٫ الخ٨ُم اإلاهغي ال٣ضًم  اؾل٪ ٍَغ

وؿان ًٓهغ في الخا٫ بٗض بط ٌٗخ٣ضون ؤن ؤلا 109،"الاؾخ٣امت لئال ًجز٫ ًٚب هللا

ملخاؾبخه ٖما ٞٗل مً الخؿىاث وا٢تٝر مً ( ؤؾىعَـ)اإلاىث ؤمام مد٨مت 

ظٍ اإلاٗخ٣ضاث وألا٩ٞاع اإلامخاػة ج٣طخي بإن ال  110الؿِئاث لُل٣ى الجؼاء الٗاص٫، َو

  111.ًاطي ؤلاوؿان ظاٍع وؤ٢اعبه وال ٌك٣حهم وال ٌؿُئهم وال ًخٗبهم في مدُُه

                                                           
107
ت آلازاع ال٣ضًمت الٗامت، بٛضاص 2-، مجلت1، مجلت ؾىمغ ط(م٣الت)با٢غ، َه؛ صًاهت البابلُحن وآلاقىعٍحن     11: م(. 1964)، مضًٍغ
108
  277:م(. 1999)لٗغاقي ال٣ضًم، بِذ الخ٨مت، بٛضاص ؛ ألازال١ في ال٨ٟغ ا/.(ص)ظىاص، خؿً ٞايل  

109
، مهغ   حن، مُبٗت اإلاٗاٝع   14:م(. 1923)ػ٦غي، ؤهُىن؛ ألاصب والضًً ٖىض ٢ضماء اإلاهٍغ
 107:م. هٟـ اإلاهضع 110
ش ألاصًان،  111 ، صاع َالؽ للضعاؾاث والترظمت واليكغ، (خاٞٔ الجمالي: جغظمت)قالي، ُٞلؿُان؛ مىظؼ جاٍع

  66: م (.1991)صمك٤ 
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خٗخ٣ض بإن آلالهت ٧البكغ بهىعجه ونٟاجه ؤما ألاصًان الُىهاهُت ٞ

الظي ٢لل مً  112وؤزال٢ه جإ٧ل وحكغب وجدّب وجتزوط، بال ؤجها هالذ مغجبت الخلىص،

غ١ حٗبضَا ٞحها ًغقي ال٣ٗى٫ في الكٗغ  نالخُتها لتهظًب الىٟىؽ، بال ؤن مىاؾ٨ها َو

  113.وؾاثغ الٟىىن 

مها طاث ؤَمُت وألاصًان البىطًت حٗخمض ٖلى ال٣ٗاثض ألازال٢ُت وحٗالُ

٦بحرة في جد٤ُ٣ ال٣ىاٖت في ٢لىب ؤلاوؿان والُمإهِىت في هٟىؽ اإلاامىحن والىنى٫ بلى 

 الخٗالُم ألاؾاؾُت التي وعصث في الخل٣اث الازىتي ٖكغ 
ً
الؿالم الظَجي، وزانت

٤ الشماوي والىناًا البىطًت الٗكغة، ؤما الباقي مً  والخ٣اث٤ ألاعبٗت الىبُلت والٍُغ

  114.ًجي ٞةهه بًًاح للخٗالُم ألاؾاؾُتالترار الض

ومشلها اإلاؿُدُت التي جضعي بإن ؤلاوؿان ًجب ٖلُه الخدلي باألزال١ الخؿىت 

داَؾب ٖلى ؤٖماله ًىم الخؿاب  ًُ والابخٗاص ًٖ ألازال١ الؿِئت، ألن ؤلاوؿان ؾىٝ 

ىم ؤو الضًىىهت، ٣ٞض وعص في ؤلاهجُل ٖلى لؿان الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم بإهه في ً

وظاء الؿُض اإلاؿُذ ٖلُه الؿالم  115،"ًجاػي ٧ّل ؤخٍض خؿب ؤٖماله"ال٣ُامت ؾٝى 

بال٨شحر مً الخٗالُم الىحرة اإلاكغ٢ت والجضًغة بخدٍغٌ الجماَحر ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى 

                                                           
ش والخًاعة في الؼمً ال٣ضًم، مُبٗت ألاَالي، بٛضاص  112  189: م(. 1940)الهاقمي، َه؛ مسخهغ الخاٍع
ش الُىهان، مُبٗت الىأٖ، مهغ  113  49: م(. 1910)ٞهمي، مدمىص؛ جاٍع
ت،  114 ُّ ع ، ميكىعاث صا(مدمىص اإلاالح. ؤ: خؿحن ال٨ُالوي، مغاظٗت: جغظمت)٧اًغ، ظىػ٠ٍ؛ خ٨مت ألاصًان الخ

 18-17: م(. 1964)م٨خبت الخُاة، بحروث 
 16(: مّتى) بهجُل ال٨خاب اإلا٣ّضؽ، الٗهض الجضًض،  115
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الغوخاهُاث وألازال٢ُت التي حّٗض مً ؤٖٓم الىؾاثل لتر٢ُت ؤلاوؿان في ال٣ٗاثض 

ما٫ الخؿىت   116.الهالخت وألٖا

ؤُٖاَا هللا لبجي  ر الحهىصًت بلى ؤَمُت الالتزام بال٣ىاهحن ألازال٢ُت التيوحكح

٤ مىسخى ٖلُه الؿالم والتي ؾمُذ بـ التي جىٓم  117،"الىناًا الٗكغ"بؾغاثُل ًٖ ٍَغ

ما٫   118.الهالخت و٧ل ما ؾىاَا قغوح ؾلى٥ ؤلاوؿان وجضٞٗه لل٣ُام باأٖل

ىاظباجه ججاٍ ؤؾغجه في وجغي الهىضوؾُت ؤن ؤلاوؿان الظي اَخم بال٣ُام ب

ُت مهضا٢ا إلاا وعص في بهاظاوث ُٚضا   Bhagavath)يىء ال٣ىاٖض والًىابِ الكٖغ

Gita)،  ىصٍ والتزم بال٣ُام بىاظباجه ولم حهمل ؤن بغاَماها ؾُض ألاؾغة الظي اَخم بٖى

وجخه٠ الخُاة في الجىت  119(.ؾىاعظا)صوعٍ في ؤؾغجه، ٞةهه ال بّض ؤن ًىا٫ الجىت 

ضع٥ خ٣ُ٣ت ( ؾىاعظا) بإجها َُبت ومباع٦ت، ٌؿخد٣ها مً ًخٛلب ٖلى خىاؾت ٍو

ٞبهظا الخ٤ . الٗىانغ اإلااصًت الخمؿت وال٣ٗل والكٗىع والغوح، ألهه ٢ض ؤصع٥ الخ٤

حها جد٤ُ٣ ؾٗاصة ؤلاوؿان  خه ٣ًىص بلى خُاة الجىت، وهي خُاة َُبت مباع٦ت ٞو ومٗٞغ

  120.بلى ألابض

                                                           
ش ال٨ٟغ والخًاعة؛ /.(ص)الهاصقي، دمحم  116  181-180:م(. 1974)، صاع الترار ؤلاؾالمي، بحروث جاٍع
ش ألاصًانقالي، ُٞلؿُان؛  117 والترظمت واليكغ،  ، صاع َالؽ للضعاؾاث(خاٞٔ الجمالي: جغظمت)، مىظؼ جاٍع

  173: م(. 1991)صمك٤ 
ت٧اًغ، ظىػ٠ٍ؛  118 ، ميكىعاث صاع (مدمىص اإلاالح. ؤ: خؿحن ال٨ُالوي، مغاظٗت: جغظمت)، خ٨مت ألاصًان الخُّ

 170: م(. 1964)م٨خبت الخُاة، بحروث 
119 Muller, Max, (Ed.); The Bhagavadgita, (Sacred Books of the East), (Transl. by Kashinath Trimbak 

Telang, M.A), Aryan Books International., New Delhi, (1993). Vol. 8, P: 360.   
120 Ibid., P: 368 
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 الهىضوؾُت ٖلى اجبإ الخ٤ و 
ّ
ما بلى طل٪، ألهه ًاصي بلى الٟٓغ بالجىت وجدض

بن ألاعى ٢اثمت بالخ٤، والخ٤ : "ولظل٪ ٣ًى٫ الىو. في الٗالم ال٣اصم( ؾىاعظا)

ًجٗل الكمـ جُل٘ مً الكغ١، ٞٗلُ٪ الالتزام بالخ٤، وجغ٥ الباَل بل الابخٗاص 

  121(".ؾىاعظا)ٖىه، أله٪ بالخ٤ وخضٍ حؿخُُ٘ ؤن جىا٫ الجىت 

حر الضًيُت في اإلاٗامالث وهغي الٟاع١ بحن الا  ٖخ٣اصاث الخضًشت الضًيُت ٚو

حر  ىت بحن اإلاىهج ألازالقي ٚو ِّ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت، وجىضر اإلاٟاع٢ت مب

ش وحُٛحر  اتها في جٟؿحر الخاٍع ألازالقي. ٞمشال ؤن اإلااع٦ؿُت جاؾـ ٞغيُاتها وجبجي هٍٓغ

ت ٖلمُت. وبظل٪ جلػ ي الضًً وألازال١ بضاًت ألجهما لِؿا مً املجخم٘ مضُٖت ؤجها هٍٓغ

الٗلم، وجىُل٤ في بىاء املجخم٘ ب٣اٖضة ٖلى ؤن الخُاة ماصة ٣ِٞ، ٞال عوح وال صًً وال 

 ؤزال١، وؤصث بهم بلى َظٍ اإلا٣ضماث بٗضم ألازال٢ُت الخؿىت. 

ُت ٧اهذ جضعي للمؿاواة ؤلاوؿاهُت، و٦ظبىا بل ظهلىا َبُٗت  الكُٖى

جىٕى ال٣ضعاث، وازخالٝ الضعظاث الؾخ٣امت الخُاة واهخٟإ  الىظىص ؤلاوؿاوي ٖلى

٤ مً آلازغ  ؿخٗحن ٧ّل ٍٞغ م بٛىحهم، َو ٣حَر م ٞو الىاؽ بًٗهم ببٌٗ ٚىحهم ب٣ٟحَر

ً في ٧ّل شخيء إلاا ؤم٨ً شخيء مً طل٪ ولٟؿضث  لخد٤ُ٣ م٣انضٍ، ولى ٧اهىا مدؿاٍو

ت وازخل هٓام املجخم٘ ؤلاوؿاوي. وبلى َظا ؤقاع هللا حٗالى في مد٨م  الخُاة البكٍغ

َتُهْم 
َ
ِك ِٗ َجُهم مَّ

ُْ َؿْمَىا َب
َ
٢ ًُ ْد

َ
ٌٍ  ٦خابه ٣ٞا٫: ﴿ه

ْٗ ْى١َ َب
َ
ُهْم ٞ ًَ ْٗ َىا َب ْٗ

َ
ا َوَعٞ َُ

ْ
ه اِة الضُّ َُ َخ

ْ
ِفي ال

﴾. َصَعَظاٍث 
ً
ا ِغٍّ

ْ
 ُسخ

ً
ًا ْٗ ُهم َب ًُ ْٗ  َب

َ
ِسظ خَّ َُ ٟا٫  766ِل ُت ٧اهذ جمّغ ٖلى ؤظؿاص ألَا والكُٖى

                                                           
121 Muller, Max, (Ed.); The Minor Law Books, (Sacred Books of the East), (Transl. by Julius Jolly), 

Aryan Books International., New Delhi (1993). Vol. 33 P:93 
م، ؾىعة الؼزٝغ 122  32: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
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 ُىُٖت ٖلى ؤقالء ؾضهتها، ألجها ٧اهذ يّض الُٟغةواليؿاء والكُىر، ٞؿ٣ُذ الك

 ؤلاوؿاهُت ويّض ألازال١ والضًً. 

م والؿىت  ضث حٗالُم ألازال٢ُت ؤلاؾالمُت ٦ما وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ ًّ ٞخإ

م دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ٧ان ًجؿضَا في ؤٞٗاله وؾلى٦ه م٘  ٟت ٖلى لؿان الىبي ال٨ٍغ ت الكٍغ الىبٍى

ً، ٣ٞا٫ ح ٍُم ﴿: ٗالىآلازٍغ ِٓ
َٖ  ٤ٍ

ُ
ل
ُ
لى ز َٗ

َ
َ٪ ل م  123﴾،َوِبهَّ ض الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ٖلى ؤن ج٣ٍى

ّ
وؤ٦

بهما بٗشذ ألجمم : "الخٗالُم ألازال٢ُت َى الٛغى ألاؾاسخي لبٗشخه خُض ٌٗلىه ب٣ىله

ٟت ٖلى ؤن خؿً الخل٤ وج 124،"م٩اعم ألازال١ مت وألاخاصًض الكٍغ ا٦ض آلاًاث ال٨ٍغ

  125.الضهُا وصزى٫ الٟغص بلى الجىت في آلازغة ؾبب لغقى ؤلاوؿان بلى طعوة ال٨ما٫ في

 الاخلكُة غىذ ؤلاظلم وجػالُمه

 باألزال٢ُت والؿلى٥
ً
 بالٛا

ً
وؤٖلً  ،واَخم ؤلاؾالم الخى٠ُ اَخماما

ٗاملت الىاؽ بالٗض٫ صون الخمُحز بالضًً واللىن اإلاؿاواة ؤلاوؿاهُت ما٦ضة ٖلى م

ألازال١ املخًت،  والجيـ. ومً ؤظل طل٪ ٧ان ؤلاؾالم زاجًما لؤلصًان ومخّمًما إلا٩اعم

ً مً زاه٪"٦ما وعص في خضًض الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص: "
ُ
 766،ؤّصِ ألاماهت بلى مً اثخمى٪ وال جس

اؽ! بن هللا حٗالى ؤطَب ٖى٨م هسىة و٦ما ظاء في زُبخه في حجت الىصإ "ؤحها الى

                                                           
م، ؾىعة ال٣لم 123  4: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
كهغي، دمحم  124 ، صاع الخضًض للُباٖت (الؿُض خمُض الخؿُجي: جلخُو)؛ مىخسب محزان الخ٨مت، (َـ1423)الَغ

 170: م(. 2000)واليكغ والخىػَ٘، ٢م 
 في ألا  125

ً
 5: م(. 2005)ماّؾؿت ٖاقىعاء ( هؼاع الخؿً: جد٤ُ٣) زال١،ال٣ّمي، الكُش ٖباؽ؛ زمؿىن صعؾا

ت السجؿخاوي؛ ؾجن ؤبي صاوص، صاع الجىان للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  126 ّٗ ؤبى صاوص، الخاٞٔ ؾلُمان بً ألاق

، ع٢م الخضًض(. 1988)لبىان  -بحروث  313:، م٦:3535خاب البُٕى

http://quran.maktoob.com/vb/quran12797/
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ّ
ا باآلباء؛ ٧ل سَغ آلصم وآصم مً جغاب، لِـ لٗغبي ٖلى عجمي ًٞل بال  ٨مالجاَلُت ٞو

 جضمحرا لل٣ىمُت والٗغ٢ُت بحن الىاؽ.  767بالخ٣ىي"،

. و٢ض ع٦ؼ ال٣غآن ٖلى هٟـ اإلاٗالم ألازال٢ُت التي ظاءث في الخىعاة

م، مً طل٪ٞبٌٗ الىناًا التي وعصث في الخىعاة ج٨ ال : غع وعوصَا في ال٣غآن ال٨ٍغ

ْم﴾ :ج٣خل، في الخىعاة ٣ًابلها في ال٣غآن
ُ
َؿ٨ ُٟ ه

َ
 ؤ
ْ
ىا
ُ
٣ُْخل

َ
 ج
َ
ؼِن، في الخىعاة  128.﴿َوال

َ
ال ج

﴾ ٣ًابلها في ال٣غآن
ً
 َوَؾاَء َؾِبُال

ً
ت
َ
اِخك

َ
اَن ٞ

َ
ُه ٧ ى ِبهَّ

َ
و ٣َْغُبىا الّؼِ

َ
 ج
َ
و٢ض وعصث في  129.﴿َوال

ِضَحُهَما﴾ بلها في ال٣غآنالخىعاة ونُت ال حؿغ١، ٣ًا ًْ
َ
ىا ؤ ُٗ

َ
ُ
ْ
ا٢
َ
ٞ 
ُ
ت
َ
اِع٢ اِع١ُ َوالؿَّ  130.﴿ َوالؿَّ

ب٪ قهاصة الؼوع، ٣ًابلها في ال٣غآن ْى٫َ  َواْظَخِيُبىا﴿ ووعص في الخىعاة ال حكهض ٖلى ٢ٍغ
َ
٢ 

وعِ   131.﴾الؼُّ

في  و٦ظل٪ الىناًا الىاعصة في ؤلاهجُل جىظض في ال٣غآن ؤًًا. ومجها ما وعص

ًىٓغ بلى  ؤلاهجُل " ٢ض ؾمٗخم ؤهه ٢ُل لل٣ضماء ال جؼن، وؤما ؤها ٞإ٢ى٫ ل٨م بن ٧ّل مً

امغؤة لِكتهحها ٣ٞض َػوى بها في ٢لبه"،
مِ ال٣غآن ﴿ ٣ًابلها في 736

ْ
ُما

ْ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
٢ ًْ ىا ِم ًُّ

ُ
ٛ ٌَ ِىحَن 

ىا
ُ
ٓ
َ
ْدٟ ٍَ ْم َو َِ ْبَهاِع

َ
ِمَىاِث  ؤ

ْ
ُما

ْ
ل ِ
ّ
ل ل

ُ
ىن، َو٢ ُٗ ْهَى ًَ ِبحٌر ِبَما 

َ
َ ز

َّ
ُهْم ِبنَّ الِل

َ
ى ل

َ
ْػ٧
َ
ِلَ٪ ؤ

َ
ُغوَظُهْم ط

ُ
ٞ

                                                           
، ماّؾؿه ؾحرجه و٢ُاصجه في يىء اإلاىهج الخدلُلي -الؿالم  ؤلامام ٖلي ٖلُه؛ /.(ص)ٖلي الهٛحر، دمحم خؿحن  127

اث الُبٗت،   318: م(. 2002)الٗاٝع للمُبٖى
م، ؾىعة اليؿاء 128   29: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
م، ؾىعة ؤلاؾغاء 129   32: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
م، ؾىعة اإلااثضة 130   38: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
م، ؾىعة الدج 131   30: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
 290-275(: مّتى) بهجُل ال٨خاب اإلا٣ّضؽ، الٗهض الجضًض، 132

http://www.maroc-quran.com/vb/t10199.html
http://www.maroc-quran.com/vb/t10199.html
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 ًْ ًَ ِم ًْ ًُ ْ
ٛ ٌَ ... ًَّ ُغوَظُه

ُ
ٞ ًَ

ْ
ٓ
َ
ْدٟ ٍَ ًَّ َو َِ ْبَهاِع

َ
. و٦ظل٪ وعص في ؤلاهجُل "اؾإلىا 733﴾ؤ

ُٗىا"،
ُ
ا ٣ًابلها  734ح

َ
ِٕ ِبط ا

 الضَّ
َ
َىة ْٖ ِظُُب َص

ُ
ِغٌٍب ؤ

َ
ي ٢ ِ

ّ
ِةو
َ
ي ٞ ّجِ

َٖ َباِصي  ِٖ  ٪َ
َ
ل
َ
ا َؾإ

َ
في ال٣غآن ﴿َوِبط

اِن......﴾. َٖ   735َص

ٞت، زانت ٖلى ال٣ًاًا  ول٨ً ػاص ال٣غآن ٖلى ما وعص في الخىعاة املخغَّ

حر الحهىصي لؤلظىبي ج٣غى بغبا، ول٨ً : "٦ما وعص في الخىعاة. اإلامحزة بحن الحهىصي ٚو

واؾدبضلذ به مبضؤ، ٞجاء ال٣غآن  الىهغاهُت ، و٢ض ؤؾ٣ُذ"ألزُ٪ ال ج٣غى بغبا

الىاؽ في الخٗامل  بمُٗاع آزغ إلاا وعص في الخىعاة وؤلاهجُل؛ وطل٪ مبضؤ اإلاؿاواة لجمُ٘

حر اإلاؿلم، ألن الٗبرة جخًمً بوؿاهُت ؤلاوؿان ولِؿذ صًىه ؤو  ألازالقي م٘ اإلاؿلم ٚو

ًَ  :ٖغ٢ه، ٦ما ٢ا٫  
َ
َغُب ﴿َوال

ْ
٢
َ
َى ؤ َُ  

ْ
ىا
ُ
ِضل ْٖ  ا

ْ
ىا
ُ
ِضل ْٗ

َ
 ح
َّ
ال
َ
ى ؤ

َ
ل َٖ ْىٍم 

َ
َىأُن ٢

َ
ْم ق

ُ
٨ ْجِغَمىَّ

٣َْىي﴾ ا إلاا وعص في الخىعاة وؤلاهجُل ومظًًبا للٟىاع١  136.ِللخَّ
ً
٩ٞان َظا اإلابضؤ هاسخ

 .والخىاظؼ بحن بجي آصم

٢ُت و٧اهذ ٢َغل ٢بل ؤلاؾالم جه٠ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص باألمحن بهٟخه ألازال

ا هي التي ؤخلذ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص لخمل الغؾالت مت، َو ا مً الهٟاث ال٨ٍغ حَر وبن َظٍ . ٚو

مت، والظي ال ًدمل  الغؾالت ألازال٢ُت ال ًدملها بال بوؿان بظي زل٤ ونٟاث ٦ٍغ

و٢ض وعصث ؤخاصًض ٖضًضة ٖىه . ؤزال٢ا خؿىت ال ًهلر لخمل الغؾالت ؤلاؾالمُت

                                                           
م، ؾىعة الىىع  133   31-30: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
 7-7متىَّ (: مّتى) بهجُل ال٨خاب اإلا٣ّضؽ، الٗهض الجضًض، 134
م، ؾىعة الب٣غة 135   186: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
م، ؾىعة اإلااثضة 136   8: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
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٦ما وعص ًٖ مهٗب بً ؾالم، ظاء ؤٖغابي بلى . في خؿً الخل٤ججٗل ٦ما٫ ؤلاًمان 

  137".ؤخؿجهم زل٣ا: "ؤّي الىاؽ زحر؟ ٢ا٫: عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞا٫ ًا عؾى٫ هللا

 ؤلاؾالم ٖلحها، وؤ٢ّغ 
ّ
وؤما مً الىاخُت الٗملُت ٞهىا٥ ًٞاثل ٖملُت ٦شحرة خض

ُت ٦ًُٟلت ال٨غم، خُض ؤمغ عؾى٫ بٌٗ ألازال١ الُُبت التي ٧اهذ ؾاثضة في الجاَل

في بخضي اإلاٗاع٥ بّٟ٪ ؤؾغ بيذ خاجم الُاجي، ألن ؤباَا ٧ان مدّب ألازال١  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ألاخاصًض الًٟاثل مشل خٟٔ ألاماهت وطّم الخُاهت. الٟايلت
ّ
ًٖ ؤوـ بً مال٪ . وخض

 138".مان إلاً ال ؤماهت له وال صًً إلاً ال ٖهض لهال بً: ما زُبىا هبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص بال ٢ا٫: "٢ا٫

ىٟي ؤلاًمان إلاً ال ؤماهت له وال  ٣غن بحن الضًً والىٞاء بالٗهض، وٍُ ًُ ٟٞي َظٍ الىنُت 

 . ٖهض له

مت الٟايلت والىبُلت والىاصعة ال ٣ًٟهه بال  ظا زل٤ مً ألازال١ ال٨ٍغ َو

ىا٥ ٦شحر مً الًٟاثل ىاع ونلت ألاعخام الٗملُت ٦ُدؿً الج الىٟـ الُُبت. َو

سخيء وبَٗام الباجـ
ُ
ال٣ٟحر، وؾُض َظٍ الًٟاثل ظمُٗها َى الخُاء  وؤلاخؿان بلى اإلا

ل٤ َظا الضًً الخُاء".ل٣ىله: "
ُ
ل٣ًا، وبن ز

ُ
  739بن ل٩ل صًً ز

 سغاًة ؤلاظلم بالحػالُم ألاخلكُة الفاطلة

ها زهىنا ؤلاؾالم ٌٗخبر ؾىضا 
ّ
و٦ما ٖلمىا مً ٢بل؛ ؤن ألاصًان ٧ل

زال١ الٟايلت ٦ما ًهغح لخُهحر ال٣لىب وججىب الغطاثل ما ْهغ مجها وما بًُ، لؤل 

                                                           
 14/178:، م18368: ع٢م الخضًض(. 1995)، صاع الخضًض، ال٣اَغة اإلاؿىضخىبل؛  ؤخمض بً دمحم بً 137
 10/438: م(. 1995)، صاع الخضًض، ال٣اَغة اإلاؿىضؤخمض بً دمحم بً خىبل؛  138
ٌُٞ ال٣ضًغ قغح الجام٘ الهٛحر : جغظمت)، الجام٘ الهٛحري، الخاٞٔ ظال٫ الضًً ٖبض الغخمً؛ الؿَُى 139

مت دمحم اإلاضٖى بٗبض الغئٝ اإلاىاوي 
ّ
ت للُباٖت واليكغ، لبىان (للٗال  2/508: م(. 1972)، صاع اإلاٗٞغ
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ما٫ اإلاخٗضصة ٖجها الخؿىت ؤو  ما٫ ومباصئها مً خُض جيب٘ ألٖا وال٣لب هي ؤؾاؽ ألٖا

 . الؿِئت

ما٫  وجخدى٫ ألاوكُت خؿب ؤخىا٫ ال٣لب مً خُض ؤجها حٗحن ألٖا

وججغي ؤٖما٫ الخحر ًٖ ال٣لب بن  بُغفي الٗا٢بت ومضلىالتها خؿىت ٧اهذ ؤو ؾِئت،

ولظا جخُلب ٧ّل الاججاَاث اإلاٗانغة لخُهحر . ٧اهذ مُهغة وبال جيب٘ ٖجها الٟىاخل

ما٫ زحرة  ا؛ بن ٧اهذ مُهغة ٞاأٖل ما٫ ججغي بمٗاًحَر الىٟىؽ وجى٣ُت ال٣لىب ألن ألٖا

 . وبال ًٞغع 

ص الجما٫ في الهىع : "٢ا٫ ابً جُمُت والشُاب،  ان هللا ال ًىٓغ ٖبضا بمجغَّ

ال بدا٫ الباًَ ٞإخبه  ىا مجمَّ ما٫، ٞةن ٧ان الٓاَغ مؼٍَّ ول٨ً ًىٓغ بلى ال٣لىب وألٖا

دا مضوؿا ب٣بذ الباًَ ؤبًٛه هللا، ٞةهه ؾبداهه ًدب الخؿً  هللا، وبن ٧ان م٣بَّ

بٌٛ الؿحئ الٟاخل  140".الجمُل ٍو

اَغ، ٞالجما٫ الباًَ َى املخبىب لظاجه،  ٞالجما٫ ًى٣ؿم بلى باًَ ْو

 ً ِ
ظا الجما٫ الباًَ ًؼٍّ ت والصجاٖت، َو ّٟ ى ظما٫ الٗلم وال٣ٗل والجىص والٗ َو

نىعة الٓاَغة للٟغص، ٞخ٨ؿى بها الجما٫ واإلاهابت والخالوة خؿب ما ا٦دؿبذ عوُخه 

ٞاإلاامً ٌُٗى مهابت وخالوة بةًماهه، ٞمً عآٍ َابه ومً زالُه . مً جل٪ الهٟاث

ه  . ؤخبَّ

اصة الجما٫، و٢ض ًبرػ وؤما الجما٫ الٓاَغ ٞهى الؼ  ٍىت التي زو هللا بٍؼ

ىت الهىث الخؿً والك٩ل البضوي والؿلى٥ الخحر والٗاصاث اإلامضوخت واملخبىبت  بٍؼ

                                                           
 118:م(. 2005)، صاع الخضًض، ؤلاؾخ٣امتابً جُمُت، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً ٖبض الؿالم؛  140
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ومً نىعَا الٓاَغة نض١ الخضًض وؤصاء ألاماهت . ٦ما هي مُٟىعة ٖلى اؾخدؿاهه

اء بالٗهىص وألامغ باإلاٗغوٝ والىهي ًٖ ا إلاى٨غ وظهاص وبّغ الىالضًً ونلت ألاعخام والٞى

ال٨ٟاع واإلاىا٣ٞحن وؤلاخؿان بلى الجاع والُدُم واإلاؿ٨حن وابً الؿبُل والضٖاء والظ٦غ 

لب الٗلم وحٗلُمه  .و٢غاءة ألاوعاص َو

هم لتز٦ُت الىٟىؽ وتهظًب ألازال١ مً ؤماهتهم اإلاهمت 
ّ
ٞلظا صعي الغؾل ٧ل

ىىا بة٢امتها في ٢ىمهم ٖىاًت ٞاث٣ت ٦ما ٢ا٫ حٗالى  : ٖو
َ
َما ؤ

َ
ْم ﴿٦

ُ
 ّمْى٨

ً
ْم َعُؾىال

ُ
٨ُ ِٞ َىا 

ْ
ْعَؾل

ِدَىا
ٰ
ـ ًَ ْم آ

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ  

ْ
ىا
ُ
ْخل م ًَ

ُ
ُم٨

ّ
ل َٗ َُ  َو

َ
َمت

ْ
ِخ٨

ْ
َب َوٱل

ٰ
٨َِخـ
ْ
ُم ٱل

ُ
ُم٨

ّ
ل َٗ َُ ْم َو

ُ
َؼ٨ُ٦ِ ٍُ   َو

ْ
ىا
ُ
ىه
ُ
٩
َ
ْم ج

َ
ا ل مَّ

ُمىَن﴾،
َ
ل ْٗ
َ
ْض : و٦ظل٪ ٢ا٫ حٗالى 141ح

َ
٣
َ
حِهْم َعُؾ  ﴿ل ِٞ  

َ
ض َٗ  َب

ْ
اِمِىحَن ِبط

ُ ْ
ى ٱإلا

َ
ل َٖ  ُ

َّ
ًَّ ٱلِل ًْ َم  ّم

ً
 ىال

ْبُل 
َ
 ِمً ٢

ْ
ىا
ُ
اه
َ
 َوِبن ٧

َ
َمت

ْ
ِخ٨

ْ
َب َوٱل

ٰ
٨َِخـ
ْ
ُمُهُم ٱل

ّ
ل َٗ َُ حِهْم َو

ّ
َؼ٦ ٍُ ِخِه َو

ٰ
ـ ًَ ْحِهْم ءا

َ
ل َٖ  

ْ
ىا
ُ
ْخل ًَ ِؿِهْم  ُٟ ه

َ
ى ؤ ِٟ

َ
ل

ٍل 
ٰ
ـ
َ
ِبحٍن﴾ َيل  142.مُّ

ا ابً ؾٗضي ٟؿَغ ْم﴾ ؤي: ٍو
ُ
َؼ٨ُ٦ِ ٍُ ًُهغ ؤزال٨٢م وهٟىؾ٨م، : ﴿َو

اء بتربُتها ٖلى ألازال١ الجمُلت، وجبٗ ضَا ًٖ ألازال١ الغطًلت، وطل٪ ٦تز٦ُتهم مً الٍغ

بلى ؤلازالم، وال٨ظب بلى الهض١، والخُاهت بلى ألاماهت، وال٨بر بلى الخىاي٘، وؾىء 

والتهاظغ والخ٣اَ٘ بلى الخداّبِ والخىانل والخىاص،  الخل٤ بلى خؿً الخل٤، والخباٌٚ

حر طل٪ مً ؤهىإ   143.التز٦ُت ٚو

                                                           
م، ؾىعة الب٣غة 141   151: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
م، ؾىعة آ٫ ٖمغان 142  164: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
ان؛ (َـ1376)الؿٗضي، ٖبض الغخمً بً هانغ بً ٖبض هللا  143 م الغخمً في جٟؿحر ٦الم اإلاىّ : املخ٤٣)، جِؿحر ال٨ٍغ

د٤  1/73: م(. 2000)ماّؾؿت الغؾالت، ( ٖبض الغخمً بً مٗال للٍى
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غ : ٢ا٫ ابً ٦شحر ِ
ّ
ظ٦ حٗالى ٖباَصٍ اإلاامىحن ما ؤوٗم ٖلحهم مً بٗشت ٍو

ؼ٦حهم ملسو هيلع هللا ىلص الغؾى٫ دمحم م باإلاٗغوٝ : ؤي بلحهم، ًخلى ٖلحهم آًاث هللا اإلابِىاث، ٍو ًإمَغ

جهاَم ًٖ اإلاى٨غ لتز٧ى هٟىؾهم وجُهغ مً الضوـ والخبض   144.ٍو

ً ٖاجكت عضخي ٌٗجي  145.ال٣غآن ملسو هيلع هللا ىلص هللا هبي زل٤ ٧ان: ٢الذ ٖجها هللا ٖو

خجىب هىاَُه، ٞهاع الٗمل بال٣غآن له زل٣ا  به ؤهه ًخإصب بأصابه، ُٟٞٗل ؤوامٍغ ٍو

ها وؤظملها ظا ؤخؿً ألازال١ وؤقٞغ  . ٧الجبلت والُبُٗت ال ًٟاع٢ه، َو

غة هنع هللا يضر ٢ا٫ ً ؤبي ٍَغ ، "بهما بٗشذ ألجمم نالر ألازال١: "٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٖو

ه، والضًً والًٟل واإلاغوءة : ٢ا٫ ابً ٖبض البر
ّ
ضزل في َظا اإلاٗجى الهالح والخحر ٧ل ٍو

مه بن ؤظم٘ آًت للبر : و٢ض ٢ا٫ الٗلماء. ملسو هيلع هللا ىلص وؤلاخؿان والٗض٫، ٞبظل٪ بٗض لُخّمِ

ْض٫ِ َوٱإلْخَؿاِن  ﴿ِبنَّ : والًٟل وم٩اعم ألازال١ ٢ىله ٖؼ وظل َٗ
ْ
ُمُغ ِبٱل

ْ
إ ًَ  َ

َّ
َوِبًَخأء ِطي  ٱلِل

ْم 
ُ
٨
ُ
ٓ ِٗ

ٌَ ى 
ْ
َبػ
ْ
ِغ َوٱل

َ
ْى٨
ُ ْ
اء َوٱإلا

َ
ْدك

َ
ٟ
ْ
ًِ ٱل

َٖ ْىَهٰى  ٍَ ٣ُْغَبٰى َو
ْ
ُغوَن﴾ ٱل

َّ
٦
َ
ظ
َ
ْم ج

ُ
٨
َّ
ل َٗ
َ
  146.ل

لهظٍ التز٦ُت  ٞةن جؼ٦ُت الىٟىؽ مٗهىصة بلى الغؾل وألاهبُاء، وبهما بٗشىا

 وحٗلُما و 
ً
 بُاها وبعقاصاوالخُهحر مً الغطاثل الٟاخكت، وُظٗل طل٪ ٖلى ؤًضحهم صٖىة

ت  .ال زل٣ا وال بلهاما، ٞهم اإلابٗىزىن واإلاؿاولىن ًٖ ٖالط هٟىؽ ألامم البكٍغ

ُب في ألازال١  ها ٖلى التٚر
ّ
ولظا جغ٦ؼ ألاوامغ ؤلاؾالمُت وؤلاعقاصاث ٧ل

ُب ًٖ الٟىاخل، وؤلاؾالم ًبضؤ بالدصجُ٘ ٖلى ال٣غاءة وجى٠ُٓ  الٟايلت والتَر

                                                           
بً ٦شحر، ؤلامام الخاٞٔ ٖماص الضًً ؤبى الٟضاء بؾماُٖل الضمك٣ي؛ جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، صاع الٟخذ ا 144

 2/204: م(. 1999)للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، 
؛  145 ا مدحي الضًً ًدحى بً قٝغ اى الهالخحنؤلامام الىىوي، ؤبى ػ٦ٍغ ، اإلا٨خب ؤلاؾالمي للُباٖت واليكغ، ٍع

  624: م(. 1996)بحروث 
م، ؾىعة الىدل 146  90: آلاًت. ال٣غآن ال٨ٍغ
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ها ال٣لىب وجى٣ُت الىٟىؽ، ُٞإمغ با
ّ
ظٍ ٧ل إلاغاظٗت والىيىء والهالة والؼ٧اة، َو

غاى اإلاهمت مً . لخُهحر الىٟـ والبضن وال٣لب واإلاا٫ وما بلى طل٪ برػ َظٍ ألٚا ٍو

ا الٟٗالت  . ؤوامَغ

ًَ : بن مً ؤخب٨م بلّي ؤخؿى٨م ؤزال١، ؤي: و٢ا٫ اإلاىاوي  ؤ٦ثر٦م خؿ

ى ازخُاع الًٟاثل وجغ٥ الغطاثل؛ وطل٪ ألن خؿً الخل٤ ً دمل ٖلى الخجٍز زل٤، َو

ًٖ الظهىب والُٗىب، والخدلي بم٩اعم ألازال١ مً الهض١ في اإلا٣ا٫ والخل٠ُ في 

ال٢ت الىظه  ألاخىا٫ وألاٞٗا٫ وخؿً اإلاٗاملت م٘ الغخمً والٗكغة م٘ ؤلازىان َو

حر طل٪  147.ونلت الغخم والسخاء والصجاٖت ٚو

ً الىىاؽ بً ؾمٗان ألاههاعي هنع هللا يضر ٢ا٫ هللا نلى هللا ؾإلذ عؾى٫ : ٖو

البّر خؿً الخل٤ وؤلازم ما خا٥ في نضع٥، : "ٖلُه وؾلم ًٖ البر وؤلازم، ٣ٞا٫

ذ ؤن ًُل٘ ٖلُه الىاؽ ي 148".و٦َغ ًُل٤ ٖلى : ؤي" البر خؿً الخل٤: "و٢ا٫ الؿَُى

 ٤
ّ
الهلت والهض١ واإلابرة والل٠ُ وخؿً الصخبت والٗكغة والُاٖت، ٞةن البّر ًُل

  149.٘ خؿً الخل٤مما ط٦غ، وهي مجام ٖلى ٧لّ 

ما٫ خؿب ؤخىالها الخحر   ٖلى جى٣ُت ال٣لىب مً خُض ؤجها جبٗض ألٖا
ّ
ٞاإلؾالم ًدض

ؤو الكّغ، ٞةن ال٣لب هي مىٓغ الخال٤ ؾبداهه للشىاب وال٣ٗاب ٦ما ًغوي ًٖ ؤبي 

                                                           
؛  147 ت ال٨بري، مٌُٞ ال٣ضًغ قغح الجام٘ الهٛحراإلاىاوي، ٖبض الغئٝو  2/529: ، اإلا٨خبت الخجاٍع
اى صخُذ مؿلماإلاؿلم، ؤلامام الخاٞٔ ؤبى الخؿحن،  148 ٦خاب البّر (. 2006)، صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘، الٍغ

 2/1190: م، 2553:والهلت وآلاصاب، ع٢م الخضًض
ي، ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ؛  149 ، صاع ابً ٖٟان الضًباط ٖلى صخُذ مؿلم بً الدجاطظال٫ الضًً الؿَُى

 5/500: م(. 1996)لليكغ والخىػَ٘، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت 
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غة ٢ا٫ ى بن هللا ال ًىٓغ بلى نىع٦م وؤمىال٨م، ول٨ً ًىٓغ بل: "٢ا٫ عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٍَغ

ان مخماؾ٩ان مٗا، بطا  150".٢لىب٨م وؤٖمال٨م ما٫ ججٍغ ىا ًا٦ض ؤن ال٣لىب وألٖا َو

ما٫ مدمىصة وبال ًٟكل ال٣لب والٗمل مٗا  . ٧ان ال٣لب ه٣ُا ٞاأٖل

 الخاثمة 

ت ألازال١ ؤلاوؿاهُت وجىمُت  ها جضعي ج٣ٍى
ّ
ٞاإلاىظؼ ؤن ألاصًان واإلاظاَب ٧ل

ٞغاص زم املجخم٘، وجضع٥ ؤن الخإصًب آلاصاب الؿلى٦ُت، ٦ما ؤجها حٗخجي بخإصًب ألا 

ظٍ باألزال١ َى الخل الىخُض لضٞ٘ الٟىاخل والغطاثل ًٖ ألاٞغاص واملجخم٘.  َو

الًٟاثل الٗملُت في ؤمـ الخاظت للمجخم٘ ؤلاوؿاوي الؿالم خُض ج٣ىي الخُاة 

 الاظخماُٖت بها وجغجبِ ؤًٖاء املجخم٘ م٘ عوابِ ؤلازاء ٧ي ًخٗاوهىا ٖلى البّر 

ي، وجدـ ٖلى ألاوانغ الاظخماُٖت، وحٛمغ خُاة ؤلاوؿان بالًٟاثل ال٨بري والخ٣ى 

 التي جؼ٦ُه وحؿمى به بلى مهاٝ اإلاالث٨ت ال٨غام. 

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘
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 2/1193: ، م2563:والهلت وآلاصاب، ع٢م الخضًض
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 اللشاءات اإلاحىاثش  في ظىس  البلش 

ب اللشآن"مً هحاب   "ثفعير اإلاشيل مً غٍش
 علي بن عبد القادر بن شيخ علي سيتد.

 األستاذ املساعد
 السعوية (،اململكة العربية جامعة جدة ،كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية قسم القراءات)

 

 ملخص البدث

ًدخىي َظا البدض ٖلى ظم٘ واؾخ٣غاء وصعاؾت إلاىاي٘ جىظُه ال٣غاءاث اإلاخىاجغة 

ب ال٣غآن(، لئلمام م٩ي بً ؤبي َالب ال٣ِسخي )ث  في ٦خاب )جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ

ب ال٣غآن،( مً 437 ى بٗىىان: )ال٣غاءاث اإلاخىاجغة في جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ َـ(، َو

، ظمٗ وظاء البدض في م٣ضمت و٢ؿمحن عثِؿحن  ا وصعاؾت.ؤو٫ ال٨خاب بلى آزٍغ

دىي ال٣ؿم ألاو٫ ٖلى جغظمت لئلمام م٩ي،  هغؽ اإلاهاصع واإلاغاظ٘، ٍو وزاجمت، ٞو

٠ٍ ب٨خابه، ٦ما ًدىي ال٣ؿم الشاوي ٖلى ظم٘ وصعاؾت إلاىاي٘ ال٣غاءاث اإلاخىاجغة  وحٍٗغ

 وجىظحهها.

 اإلالذمة

٣ه، ولظا ٧اهذ ٖلىم ال
َّ
م ؤؾجى الٗلىم ٢ضعا، ٞةن قٝغ ٧ل ٖلم بمخٗل ٣غآن ال٨ٍغ

ٗها م٩اهت، لخٗل٣ها ب٨خاب هللا حٗالى، وبن ٖلم جىظُه ال٣غاءاث في ؤٖلى مىاػ٫ جل٪  وؤٞع

يخهغ للصخُذ مجها.و٢ض  الٗلىم ال٣غآهُت، ٞبه جٓهغ اإلاٗاوي املخخلٟت لل٣غاءاث، ٍو

خهغ ومجهم اٖخجى الٗلماء ٢ضًما وخضًشا بالخإل٠ُ في َظا الٗلم الجلُل، ٞمجهم مً از

 مً َى٫، ومجهم مً ؤٞغصٍ بالخهي٠ُ ومجهم مً يمىه في جهاهُٟه.
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وبن مً ؤبغػ الٗلماء الظًً اَخمىا بال٣غاءاث ومً زم جىظحهها، ؤلامام ال٨بحر، 

َـ(، و٧ان مً مهىٟاجه: 437)ث  واإلا٣غت الكهحر: ؤبا دمحم م٩ي بً ؤبي َالب ال٣ِسخي 

ب ال٣غآن(،  ب، وبحن )٦خاب جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ والظي ظم٘ ُٞه بًٗا مً الٍٛغ

مٗىاٍ، وط٦غ ُٞه ازخالٝ اإلاٗاوي جبٗا الزخالٝ ال٣غاءاث ب٣ؿمحها: الصخُذ والكاط، 

 الىاعصة في اللٟٓت ال٣غآهُت.

و٢ض جدبٗذ وبدشذ ٖمً ٦خب في ال٣غاءاث الىاعصة في َظا الؿٟغ اإلاباع٥، ٞلم ؤ٢٘ 

هلل حٗالى لخدب٘ وظم٘ ال٣غاءاث ٖلى ٞاثضة جُٟض طل٪، ٣ٗٞضث الٗؼم مؿخُٗىا با

الصخُدت الىاعصة في ٦خابه في ؾىعة الب٣غة، وبُان جىظحهها، وما جاصي بلُه مً مٗجًى، 

 واجبٗذ في طل٪ اإلاىهج الاؾخ٣غاجي الىنٟي الخدلُلي.

 اللشاءات اإلاحىاثش  الىاسد  في ظىس  البلش 

 :151ؤلامام اإلايي

ً مسخاع ال٣ِسخي، ٨ًجى بإبي دمحم، بً دمحم ب -دمحم خمىف-َى م٩ي بً ؤبي َالب 

بي.ولض في قٗبان ؾىت ) َـ( في مضًىت ال٣حروان. جل٣ى الٗلم ٖلى 355ال٣حرواوي زم ال٣َغ

قُىر ٖهٍغ وؤَل بلضٍ، واعجدل بلى مهغ َلبا للٗلم، وحجَّ والخ٣ى بالٗلماء في 

لخُابت، عخالجه، وعظ٘ بلى بلضٍ، زم اعجدل بلى ألاهضلـ، وب٣ي ٞحها وجهضع للخٗلُم وا

. ٢ا٫ ًا٢ىث الىدىي اللٛىي اإلا٣غت، ٧ان بماما ٖاإلاا بىظٍى  واؾخٟاص مىه ٖلماء ٖهٍغ

ال٣غاءاث، مخبدغا في ٖلىم ال٣غآن والٗغبُت، ٣ٞحها ؤصًبا مخٟىىا، ٚلبذ ٖلُه ٖلىم 

.و٢ا٫ ال٣ُٟي: <خؿً الٟهم، ظُض الضًً، ٦شحر 756ال٣غآن ٩ٞان مً الغاسخحن ٞحها

.و٢ا٫ 753 مخىايٗا صًىا، مكهىعا بالهالح وبظابت الضٖىة الخأل٠ُ، ٧ان زحرا ٞايال

                                                           
151
 .17/591، ؾحر ؤٖالم الىبالء 2/309، ٚاًت الجهاًت 1/407، َب٣اث ال٣غاء 3/910الهلت البً ق٩ىا٫ : ًىٓغ في جغظمخه 
152
 .6/1156معجم ألاصباء : ًىٓغ 
153
 .3/313بهباٍ الغواة : ًىٓغ 
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ُت الٗلم م٘ الضًً والؿ٨ُىت والٟهم  بت ًىم الؿبذ 754الظَبي: <مً ؤٖو .جىفي ب٣َغ

َـ(، و٢ض ؤهاٝ ٖلى الشماهحن، ونلى ٖلُه ولضٍ ؤبى 437للُلخحن زلخا مً املخغم، ؾىت )

 َالب دمحم، وصًٞ ضخىة ًىم ألاخض بالغبٌ.

 شُىخه.

ً، مجهم:ؤزظ ؤلا   مام م٩ي ال٣غآن وال٣غاءاث وؾاثغ ٞىىن الٗلم ًٖ قُىر ٦شحًر

 َـ(.389ؤبى الُُب ٖبض اإلاىٗم بً ٖبُض هللا ٚلبىن )ث  -1

 َـ(.399ؤبى الخؿً َاَغ بً ٖبض اإلاىٗم بً ٚلبىن )ث  -2

 َـ(.453ؤبى الخؿً ٖلي بً دمحم ال٣ابسخي )ث  -3

 دمحم بً ظٟٗغ ال٣ؼاػ )ث  -4
ّ
 َـ(.476ؤبى ٖبض الِل

م ٦شحر.٨388غ دمحم بً ٖلي ألاصٞىي اإلاهغي اإلا٣غت )ث ؤبى ب -5 حَر  َـ(، ٚو

 ثلمُزه.

 جخلمظ ٖلى ؤلامام م٩ي في ألاهضلـ زل٤ ٦شحر، مجهم:

 َـ(. 466ببغاَُم بً دمحم ألاؾضي اإلا٣غت )ث  -1

 َـ(.577ؤخمض بً ٖبض الغخمً بً ٖبض الخ٤ الخؼعجي اإلا٣غت )ث  -2

 َـ(. 436ؤخمض بً دمحم بً زالض ال٨العي اإلا٣غت )ث  -3

 َـ(.558ؤخمض بً دمحم بً ٖبض هللا الخىالوي )ث هدى  -4

م ٦شحر.436ؤًمً بً زالض بً ؤًمً ألاههاعي )ث  -5 حَر  َـ(، ٚو

 مؤلفاثه.

٩ي بؿٗت الٗلم و٦ثرة الخإل٠ُ، ختى بن مالٟاجه جي٠ُ ٖلى اإلااقتهغ ؤلامام 

 
ً
 ها:، ومً ؤَم755الشماهحن، ٢ا٫ ابً الجؼعي وجىالُٟه جي٠ُ ًٖ زماهحن جإلُٟا

                                                           
154
 .17/519ؾحر ؤٖالم الىبالء : ًىٓغ 

155
 .2/310لجهاًت ٚاًت ا: ًىٓغ 
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ؤلاباهت ًٖ مٗاوي ال٣غاءاث، َب٘ بخد٤ُ٣ ص. مدحي الضًً عمًان ؾىت  -1

 م.7979

ازخهاع الى٠٢ ٖلى )٦ال وبلى ووٗم(، َب٘ بخد٤ُ٣ ص. ؤخمض خؿً  -2

 م.7978ٞغخاث ؾىت 

ت ؤنىله وازخالٝ الىاؽ ُٞه،  -3 ؤلاًًاح لىاسخ ال٣غآن وميؿىزه ومٗٞغ

 م.7974َب٘ بخد٤ُ٣ ص. ؤخمض خؿً ٞغخاث ؾىت 

 م.7985في ال٣غاءاث، َب٘ بخد٤ُ٣ ص. مدحي الضًً عمًان ؾىت الخبهغة  -4

جم٨حن اإلاض في )ؤحى وآمً وآصم(، َب٘ بخد٤ُ٣ ص. ؤخمض خؿً ٞغخاث ؾىت  -5

7984. 

ض ال٣غاءة وجد٤ُ٣ لٟٔ الخالوة، َب٘ بخد٤ُ٣ ص. ؤخمض  -6 اًت لخجٍى الٖغ

 م.7973خؿً ٞغخاث ؾىت 

للها وحججها.جد٤ُ٣ -7 ص.مدحي الضًً  ال٨ك٠ ًٖ وظٍى ال٣غاءاث الؿب٘ ٖو

 م.7987عمًان ؾىت 

8- )  ٖلل هجاء اإلاهاخ٠. )مسٍُى

 اإلاىظؼ في ال٣غاءاث )ظؼءان(. -9

ب اللشآن  هحابه ثفعير اإلاشيل مً غٍش

ب ال٣غآن(، و٢ض ط٦ٍغ بهظا اإلاهى٠ في  اؾم ال٨خاب: )جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ

ب ال٣غآن ٖلى ؤلاًجا ػ م٣ضمخه، ٣ٞا٫: َظا ٦خاب ظمٗذ ُٞه جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ

وؤقحر بلى ؤن مالٟه َى ؤبى دمحم م٩ي بً ؤبي َالب، بما ظاء في  والازخهاع م٘ البُان

م٣ضمت ال٨خاب: ٢ا٫ ؤبى دمحم م٩ي بً ؤبي َالب اإلا٣غت..لهظا ال٨خاب ٞاثضة ٦بري في 

، واٖخمض في  ب والخٟؿحر، ٞهى مً ؤواثل ال٨خب اإلاهىٟت في َظا اإلاىيٕى ٖلم الٍٛغ

 ثمت ٧ابً ٢خِبت، والٟغاء، وؤبي ٖبُضة.جهيُٟه ٖلى مً ؾب٣ه مً ألا 
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ب.  مىهجه في إًشاد الغٍش

 ًبرػ مىهج اإلاهى٠ مً زال٫ ألامىع الخالُت:

ب، مغجبا  -1 ث ٖىضٍ مً الٍٛغ ضَّ ُٖ م، مما  ازخُاٍع ؤلٟاْا مً ؾىع ال٣غآن ال٨ٍغ

 بًاَا بدؿب وعوصَا في الؿىع، وجبُحن مٗىاَا ٖلى ظهت الازخهاع.

خدضر ًٖ الجمٕى ٖىاًخه باللٛت ٖىاًت ٦بحر  -2 ة، ٞهى ًٟغ١ بحن اإلاٟغصاث، ٍو

ت.  واإلاكخ٣اث وألاوػان، واإلاؿاثل الىدٍى

 ٖضم ا٢خهاٍع ٖلى عؤي واخض، بل ًى٣ل آلاعاء املخخلٟت. -3

 جٟهُل الكغح والخىؾ٘ ُٞه ؤخُاها. -4

 ط٦ٍغ ؤؾباب الجزو٫ في بٌٗ ألاخاًحن. -5

 مىهجه في رهش اللشاءات اإلاحىاثش .

بت التي ًظ٦غ ؤقاع اإلاهى٠ لل٣غاءاث اإلا خىاجغة في مىاي٘ مً ال٩لماث الٍٛغ

طر مىهجه في ط٦غ ال٣غاءاث اإلاخىاجغة بما ًلي:43مٗىاَا، وبلٜ ٖضصَا )  ( مىيٗا، ٍو

ًظ٦غ ال٩لمت اإلاغاص بُان مٗىاَا ٖلى بخضي ال٣غاءاث، زم ٌكحر بلى يابِ  -1

 ال٣غاءة ؤو ال٣غاءاث ألازغي مغصٞا بًاٍ باإلاٗجى.

ال٣غاءاث بلى ؤصخابها، بل ٧ان ٌكحر بلحها ب٣ىله:  لم ٌٗؼ اإلاهى٠ ازخالٝ -2

 <ومً ٢غؤ.. ، ؤو ٌكحر بلحها بظ٦غ يابِ ال٣غاءة.

لم ًخدب٘ ٧ل ٧لمت وعصث ٞحها ٢غاءاث لُظ٦غ مٗىاَا، بل ط٦غ قِئا وجغ٥  -3

 ألا٦ثر.

ب اإلاهى٠ ألاوظه ال٣غاثُت ٖىض ط٦غ ال٩لمت ال٣غآهُت اإلاغاص بُان  -4 لم ٌؿخٖى

 خخل٠ ُٞهمٗىاَا في اإلاىي٘ امل

 ازخهغ اإلاهى٠ في جىظُه ال٣غاءاث الىاعصة ٖىضٍ، ٞلم ًخىؾ٘ ٦شحرا. -5

 اٖخجى في ط٦ٍغ لل٣غاءاث بالخالٞاث الٟغقُت صون ألانىلُت. -6
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 اللشاءات اإلاحىاثش  الىاسد  في ظىس  البلش 

ُهَما{ ] .1
َ
ل
ََٰ
ص
َ
أ
َ
اهما، وبغير ألف 36كاٌ ؤلامام اإلايي: }ف [ باأللف مً الضواٌ، أي: هدَّ

ِل، أي: اظتزلهمامً الضَ 
َ
ُهَما{  ٖؼو ال٣غاءة: .756ل

َ
ل
ٰ
َػ
َ
إ
َ
باألل٠ وجس٠ُٟ -٢غؤ خمؼة: }ٞ

ُهَما{  الالم.
َّ
َػل
َ
إ
َ
 .جىظُه ال٣غاءاث:757بدظٝ ألال٠ وحكضًض الالم-و٢غؤ ٚحر خمؼة: }ٞ

٣ىي طل٪ ٢ىله حٗالى: }ٞإزغظهما  ُهَما{ ؤهه ؤعاص: ؤزغظهما، ٍو
َ
ل
ٰ
َػ
َ
إ
َ
وظه مً ٢غؤ: }ٞ

ُهَما{ ًدخمل ؤهه ؤعاص: ؤ٦ؿبهما الؼلت، ؤو ٩ًىن ووظ مما ٧اها ُٞه{.
َ
ل ػَّ
َ
إ
َ
ه مً ٢غؤ: }ٞ

ب مً  اإلاٗجى مً ٢ىلهم: َػ٫َّ ًٖ اإلا٩ان بطا ٖثر ٖىه ٞلم ًشبذ ٖلُه، ٞاإلاٗجى ٢ٍغ

ُهَما{.
َ
ل
ٰ
َػ
َ
إ
َ
ٞ{ 

ٖد{ ] .2 ِلَمَٰ
َ
ِهۦ و ّبِ

ىَٰٓ َءاَدُم ِمً سَّ
َّ
ل
َ
ل
َ
ح
َ
[، أي: كبلها وأخز بها، ومً 37كاٌ ؤلامام ميي: }ف

 مً الخؼُئة> سفؼ
َ
ه والحُة

ْ
ث
َ
ز
َ
 .758)ولمات( وهصب )آدم( فمػىاه: أهل

 ٖؼو ال٣غاءة:

ِلَمٰ 
َ
ِهۦ ٧ ّبِ

ٰىٓ َءاَصَم ِمً عَّ
َّ٣
َ
َخل
َ
٢غؤ ٚحر ابً بىهب )آصم( وعٞ٘ )٧لماث( -ٞذ{ ٢غؤ ابً ٦شحر: }ٞ

ٖذ{  ِلَمٰ
َ
ِهۦ ٧ ّبِ

ٰىٓ َءاَصُم ِمً عَّ
َّ٣
َ
َخل
َ
٘ )آصم( وههب )٧لماث(-٦شحر: }ٞ  .759بٞغ

ٖذ{ ؤعاص: ال٣بى٫ والخل٣ً،  اللشاءات: ثىحُه
ِلَمٰ
َ
ِهۦ ٧ ّبِ

ٰىٓ َءاَصُم ِمً عَّ
َّ٣
َ
َخل
َ
وظه مً ٢غؤ: }ٞ

ىت. ٰىٓ َءاَصَم  ٞأصم َى ال٣ابل واإلاخل٣ً، وال٩لماث م٣بىلت مخل٣َّ َّ٣
َ
َخل
َ
ووظه مً ٢غؤ: }ٞ

اٖلها مٟٗ ى( مً ال٩لماث التي مٟٗىلها ٞاٖل، ٞو ٞذ{ ؤن )جل٣َّ ِلَمٰ
َ
ِهۦ ٧ ّبِ

ى٫، ِمً عَّ

وطل٪ أله٪ بطا ؤؾىضتها بلى ؤحهما قئذ ال ًخٛحر اإلاٗجى، هدى: ؤنبُذ زحرا، وؤنابجي 

 .760زحٌر 

                                                           
156
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .26جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
157
 .4/2154، اليكغ 200الخِؿحر م: ًىٓغ 
158
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .26جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
159
 .200الخِؿحر م: ًىٓغ 
160
 .1/269ال٨خاب اإلاىضر في وظٍى ال٣غاءاث : ًىٓغ 
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يِعَها{ ] .3
ُ
[ أي: هيعىها ًا دمحم، مً اليعُان. ومً كشأ 106كاٌ ؤلامام اإلايي: <و}ه

َها{ فهى مً الحأخير، أي: هؤخشها وال هيسخها إلى مذ 
ٔۡٔ
يَعـ

َ
ٖؼو ال٣غاءة: ٢غؤ .767}ه

َها{ ابً ٦شحر وؤب
ٔۡٔ
يَؿـ

َ
مؼة بٗضَا-ى ٖمغو: }ه .و٢غؤ البا٢ىن: -بٟخذ الىىن والؿحن َو

يِؿَها{ 
ُ
 .766-بًم الىىن و٦ؿغ الؿحن وؤل٠ بٗضَا-}ه

غ، ؤو ثىحُه اللشاءات: 
ْ
٦ ِ
ّ
يِؿَها{: ؤهه مً اليؿُان الظي َى يض الظ

ُ
وظه مً ٢غؤ: }ه

هَ 
ٔۡٔ
يَؿـ

َ
ر٥ ال ِمً اليؿُان، ؤي: هتر٦ها.ووظه مً ٢غؤ: }ه

َّ
ا{: ؤهه مً الخإزحر، ٖلى مً الت

 .763مٗجى: ؤو هازغ وسخ لٟٓها هإث بسحر مجها

ِم{ ] .4
ٔۡ
ل ؤي: ؤلاؾالم، وؤنله الهلر، ومشله مً [ 208كاٌ ؤلامام اإلايي: ِفي ٱلّعِ

ٖؼو ال٣غاءة:٢غؤ هاٞ٘ .764ٞخذ الؿحن، و٢ُل: َما لٛخان، و٢ُل: الٟخذ مٗىاٍ الهلر

ِم 
ٔۡ
ل .و٢غؤ البا٢ىن: }ِفي -بٟخذ الؿحن-{ وابً ٦شحر وال٨ؿاجي وؤبى ظٟٗغ: }ِفي ٱلؿَّ

ِم{ 
ٔۡ
ل  .765-ب٨ؿغ الؿحن-ٱلّؿِ

ِم{: ؤهه ؤعاص ؤلاؾالم، وؤنله الهلر ٦ما ٢ا٫ ثىحُه اللشاءات
ٔۡ
ل : وظه مً ٢غؤ: }ٱلّؿِ

كهض له ٢ى٫ امغت ال٣ِـ  :766ؤلامام م٩ي، َو

ا
َّ
لم إلا ىا  صٖىث ٖكحرحي للّؿِ ىا مضبٍغ

َّ
 عؤًُتهُمى جىل

ِم{:
ٔۡ
ل لم(  ووظه مً ٢غؤ: }ٱلؿَّ ؤهه الهلر واإلاؿاإلات، ومً ؤَل اللٛت مً ًجٗل )الؿَّ

لم(: ؤلاؾالم والهلر. و)الّؿِ
767 

                                                           
161
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .32جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
162
ب ا: ًىٓغ   .2/460ليكغ ج٣ٍغ
163
 .1/70ال٨خاب املخخاع : ًىٓغ 
164
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .39جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
165
ب اليكغ : ًىٓغ   .2/468ج٣ٍغ
166
ض ٖلى عؾى٫ هللا . امغئ ال٣ِـ بً ٖابـ بً اإلاىظع ظاَلي وؤصع٥ ؤلاؾالم   .ولم ًغجض في ؤًام ؤبي ب٨غ وؤ٢ام ٖلى ؤلاؾالم ٞو

 .1/9الكٗغاء  اإلااجل٠ واملخخل٠ في ؤؾماء: ًىٓغ
167
 .1/99ال٨خاب املخخاع : ًىٓغ 
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يِشُشَها{ ] .5
ُ
، ومً ٢غؤ بالؼاي ٞمٗىاٍ: ٠ُ٦ [ بالشاء: هدُيها259كاٌ ؤلامام ميي:}ه

ه بلى بٌٗ وهؼعجه ًَ انم وخمؼة 768هدغ٥ بٗ .ٖؼو ال٣غاءة:٢غؤ ابً ٖامغ ٖو

ا{  ََ يِكُؼ
ُ
ا{ بالغاء-ؼايبال-وال٨ؿاجي وزل٠: }ه ََ يِكُغ

ُ
 .769 و٢غؤ البا٢ىن: }ه

ا{: ؤهه مً ٢ىلهم: ؤوكغ هللا اإلاُذ، ؤي: ؤخُاٍ.ثىحُه اللشاءات:  ََ يِكُغ
ُ
 وظه مً ٢غؤ: }ه

ى ما اعجٟ٘ مً ألاعى، ؤي: ًجٗل بًٗها  ا{: ؤهه مً اليكؼ، َو ََ يِكُؼ
ُ
ووظه مً ٢غؤ: }ه

 .770هاقؼة بلى بٌٗ ٖىض ؤلاخُاء، ؤي: مغجٟٗت

{ ]كاٌ ؤلامام م .6 ًَّ ُه ُصشۡٔ
َ
هً وأملهً، والىعش لغة260يي: <}ف  .777[ أي: ُطمَّ

{ ب٨ؿغ الهاصٖؼو ال٣غاءة: ٢غؤ خمؼة وؤبى ظ ًَّ َُ ِهغۡٔ
َ
ٞ{ :

ٌ
ـ وزل٠ و٢غؤ  -ٟٗغ وعَو

 } ًَّ َُ ُهغۡٔ
َ
 .776بًم الهاصالبا٢ىن: }ٞ

{: ؤهه ظٗلها مً ناع ًهحر.ثىحُه اللشاءات:  ًَّ َُ ُهغۡٔ
َ
ووظه مً ٢غؤ:  وظه مً ٢غؤ: }ٞ

 َُ ِهغۡٔ
َ
{: ؤهه ظٗلها مً ناع ًهىع، والىظهان بمٗجى ؤما٫ و٢ُ٘، ٞهما لٛت ُٞه}ٞ ًَّ773. 

7. [ }
ْ
ىا

ُ
ه
َ
ر
ٔۡ
أ
َ
[: فاغلمىا. ومً كشأ باإلاذ وفحذ الهمض  فمػىاه: 279كاٌ ؤلامام ميي: }ف

{ .774فأغلمىا أصحابىم
ْ
ىا
ُ
اِطه
َٔ
ـ
َ
بهمؼة مٟخىخت -ٖؼو ال٣غاءة:٢غؤ قٗبت وخمؼة: }ٞ

{ .و٢غؤ البا٢ى -ممضوصة و٦ؿغ الظا٫
ْ
ىا
ُ
ه
َ
ط
ٔۡ
إ
َ
خذ -ن: }ٞ بهمؼة ؾا٦ىت م٘ خظٝ ألال٠ ٞو

 .775-الظا٫

{: ؤهه ٖلى مٗجى: ٞاٖلمىا ؤهخم ؤحها املخاَبىن ثىحُه اللشاءات: 
ْ
ىا
ُ
ه
َ
ط
ٔۡ
إ
َ
وظه مً ٢غؤ: }ٞ

{: ؤهه ٖلى مٗجى: ٞإِٖلمىا َمً لم  ؤه٨م في خغب مً هللا وعؾىله.
ْ
ىا
ُ
اِطه
َٔ
ـ
َ
ووظه مً ٢غؤ: }ٞ

                                                           
168
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .43جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
169
ب اليكغ : ًىٓغ   .2/473ج٣ٍغ
170
للها : ًىٓغ   .1/342ال٨خاب اإلاىضر في وظٍى ال٣غاءاث ٖو
171
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .43جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
172
 .309جدبحر الخِؿحر م : ًىٓغ 
173
للها ال٨خاب اإلاىضر : ًىٓغ   .1/343في وظٍى ال٣غاءاث ٖو
174
ب ال٣غآن م: ًىٓغ   .45جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ
175
 .217الخِؿحر م: ًىٓغ 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

117 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

ِ ًيخه ًٖ الغبا، مً ٢ىل٪: آط
َّ
ًَ ٱلِل ٞن ّمِ

َٰ
ط
َ
هذ الغظل، ؤي: ؤٖلمُخه، ومىه ٢ىله حٗالى: }َوؤ

 .776َوَعُؾىِلِهۦٓ{، ؤي: بٖالم

 الخاثمة وأهم الىحائج

وبٗض ؤن ٌؿغ هللا حٗالى ظم٘ ماصة ال٣غاءاث اإلاخىاجغة في ؾىعة الب٣غة، والبدض في 

ب ال٣غآن(، ٞةوي زلهذ بلى   :ىخاثج الخالُتالجىظحهها، وحٗل٤ طل٪ بمىيٕى ال٨خاب: )ٍٚغ

 اَخمام ؤلامام م٩ي باللٛت في بُان اإلاٗجى. -1

 اَخمامه بال٣غاءاث، وبُاهه ؤزغ ازخالٝ ال٣غاءاث في ازخالٝ اإلاٗجى. -2

 بٞاصة ؤلامام م٩ي ممً ؾب٣ه مً الٗلماء، وباألزو: ابً ٢خِبت والٟغاء. -3

 ٖضم ط٦ٍغ الزخالٞاث ألانى٫، ألجها جغظ٘ بلى الازخالٝ اللهجي ال اإلاٗىىي. -4

م. -5 ب ٧لماث ال٣غآن ال٨ٍغ  ؤَمُت ال٣غاءاث في بُان ٍٚغ

ب التي اَخمذ بظ٦غ ال٣غاءاث ب٣ؿمحها: اإلاخىاجغ  ؤوصخي بالبدض في ٦خب الٍٛغ

ا  والكاط، وصعاؾت جل٨م ال٣غاءاث ٖلى يىء ال٣غاءاث اإلاخىاجغة ؤو الكاطة، وبُان ؤزَغ

ضٍ وعؾىله ؾُضها دمحم، في اإلاٗجى والخٟؿحر. وهللا ؤٖلم. ونلى هللا وؾلم وباع٥ ٖلى ٖب

لى آله وصخبه ومً جبٗهم بةخؿان بلى ًىم الضًً، والخمض هلل عب الٗاإلاحن.  ٖو

 اإلاصادس واإلاشاحؼ
م: ههغ بً ٖلي بً دمحم الكحراػي الٟاعسخي. "اإلاىضر في وظٍى ال٣غاءاث  .7 ابً ؤبي مٍغ

ِلها". جد٤ُ٣ الض٦خىع: ٖمغ خمضان ال٨بِسخي، )ٍ
َ
ل ِٖ ت لخدُٟٔ ، ظضة: الجماٖت الخحًر7و

م،   ٌ(.7474ال٣غآن ال٨ٍغ

ـ: ؤبى ب٨غ ؤخمض بً ٖبُض هللا. "املخخاع في مٗاوي ٢غاءاث ؤَل ألامهاع". جد٤ُ٣  .6 ابً بصَع
ؼ بً خمُض الجنهي، )ٍ اى: م٨خبت الغقض، 7الض٦خىع: ٖبض الٍٗؼ  ٌ(.7468، الٍغ

خىع: ؤخمض دمحم ابً الجؼعي: ؤبى الخحر دمحم بً دمحم بً دمحم. "جدبحر الخِؿحر". جد٤ُ٣ الض٦ .3

ان: صاع الٟغ٢ان لليكغ والخىػَ٘، 7مٟلر ال٣ًاة، )ٍ مَّ َٖ  ،7467.)ٌ 
                                                           

176
 .1/124، ال٨خاب املخخاع في مٗاوي ٢غاءاث ؤَل ألامهاع 399قغح الهضاًت م: ًىٓغ 
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ب اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ". جد٤ُ٣  .4 ابً الجؼعي: ؤبى الخحر دمحم بً دمحم بً دمحم. "ج٣ٍغ
اعي، )ٍ ، اإلاضًىت اإلاىىعة: مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت 7الض٦خىع: ٖاص٫ بً ببغاَُم ٞع

 اإلاصخ٠ الكٍغ٠(.

الجؼعي: ؤبى الخحر دمحم بً دمحم بً دمحم. "وكغ ال٣غاءاث الٗكغ". جد٤ُ٣ الض٦خىع:  ابً .5
ض، )ٍ  ٌ(.7439، بؾُىبى٫: صاع الٛىزاوي للضعاؾاث ال٣غآهُت، 7ؤًمً عقضي ؾٍى

ابً بك٩ىا٫: ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض. "الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘". جد٤ُ٣  .6

 ٌ(.7470صاع اإلاهغي وصاع ال٨خاب اللبىاوي،  ببغاَُم ؤلابُاعي، )بحروث، ال٣اَغة:
اص٫  .7 ابً خىبل: ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً دمحم. "اإلاؿىض". جد٤ُ٣ الكُش: قُٗب ألاعهائوٍ ٖو

 ٌ(.7476، بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 7مغقض، )ٍ
للها". جد٤ُ٣  .8 ه: ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض. "بٖغاب ال٣غاءاث الؿب٘ ٖو ابً زالٍى

 ٌ(.7473، ال٣اَغة: م٨خبت الخاهجي، 7لغخمً بً ؾلُمان الٗشُِمحن، )ٍالض٦خىع: ٖبض ا

ه: ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض. "الدجت في ال٣غاءاث الؿب٘". جد٤ُ٣  .9 ابً زالٍى
 ٌ(.7477، بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 6الض٦خىع: ٖبض الٗا٫ ؾالم م٨غم، )ٍ

ه: ؤبى ٖبض هللا الخؿحن بً ؤخمض. "الدجت في ال .70 ٣غاءاث الؿب٘: صاع ال٨ىضي، ابً زالٍى

 م(.6006
ابً ٖاص٫: ؤبى خٟو ٖمغ بً ٖلي. "اللباب في ٖلىم ال٨خاب". جد٤ُ٣: الكُش ٖاص٫  .77

ؤخمض ٖبض اإلاىظىص والكُش ٖلي دمحم ٖىى والض٦خىع دمحم ؾٗض عمًان والض٦خىع دمحم 

 ٌ(.7479، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 7اإلاخىلي الضؾىقي، )ٍ
ؼ".  ابً ُُٖت: ؤبى دمحم .76 ٖبض الخ٤ بً ٚالب. "املخغع الىظحز في جٟؿحر ال٨خاب الٍٗؼ

، بحروث: صاع ال٨خب الٗلمُت، 7جد٤ُ٣ الكُش: ٖبض الؿالم ٖبض الكافي دمحم، )ٍ
7466.)ٌ 

اص٫  .73 ؤبى خُان: دمحم بً ًىؾ٠ ألاهضلسخي. "البدغ املخُِ". جد٤ُ٣: ٖلي دمحم ٖىى ٖو

 ٌ(.7473ٗلمُت، ، بحروث: صاع ال٨خب ال7ؤخمض ٖبض اإلاىظىص، )ٍ
آلامضي: ؤبى ال٣اؾم الخؿً بً بكغ. "اإلااجل٠ واملخخل٠ في ؤؾماء الكٗغاء و٦ىاَم  .74

م". جد٤ُ٣ الض٦خىع: ٝ. ٦غه٩ى، )بحروث: صاع الجُل،  وؤل٣ابهم وؤوؿابهم وبٌٗ قَٗغ

7477.)ٌ 
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الشٗلبي: ؤبى بسخا١ ؤخمض بً دمحم. "ال٨ك٠ والبُان ًٖ جٟؿحر ال٣غآن". جد٤ُ٣  .75
ت مً ا  ٌ(.7436، ظضة: صاع الخٟؿحر، 7لباخشحن، )ٍمجمٖى

ؼ بً ٖلي. "جىظُه مك٩ل ال٣غاءاث الٗكغ الٟغقُت لٛت وجٟؿحرا  .76 الخغبي: ٖبض الٍٗؼ

اعي، )ٍ ، الغباى: م٨خبت وصاع ابً خؼم 7وبٖغابا". جد٤ُ٣ الض٦خىع: ٖاص٫ بً ببغاَُم ٞع
 َـ(.7464

ُه زمـ ٖ .77 كغة ٢غاءة". جد٤ُ٣ الخؼاعي: ؤبى الًٟل دمحم بً ظٟٗغ. "اإلاىخهى، ٞو

الض٦خىع: دمحم قٟاٖذ عباوي، )اإلاضًىت اإلاىىعة: مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠ 
 َـ(.7434الكٍغ٠، 

الضاوي: ؤبى ٖمغو ٖشمان بً ؾُٗض. "الخِؿحر في ال٣غاءاث الؿب٘". جد٤ُ٣ الض٦خىع: خاجم  .78
اى: صاع الغقض، 7بً نالر الًامً، )ٍ  ٌ(.7436، الٍغ

ت مغؾىم مهاخ٠ ؤَل ألامهاع". الضاوي: ؤبى ٖمغو ٖ .79 شمان بً ؾُٗض. "اإلا٣ى٘ في مٗٞغ

 ٌ(.7436، بحروث: صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت، 7جد٤ُ٣ ص. خاجم نالر الًامً، )ٍ
الضاوي: ؤبى ٖمغو ٖشمان بً ؾُٗض. "ظام٘ البُان في ال٣غاءاث الؿب٘". جد٤ُ٣ جد٤ُ٣ ص.  .60

٤ُ، وص. زالض الٛامضي، وص. ؾامي الهبت،  ٖبض اإلاهُمً الُدان، وص. َلخت دمحم جٞى

 ٌ(.7468، الكاع٢ت: ظامٗت الكاع٢ت، 7)ٍ
ت ألاصًب  .67 ب بلى مٗٞغ الغومي: ؤبى ٖبض هللا ًا٢ىث بً ٖبض هللا الخمىي. "بعقاص ألاٍع

، بحروث: صاع الٛغب ؤلاؾالمي، 7)معجم ألاصباء(". جد٤ُ٣ الض٦خىع: بخؿان ٖباؽ، )ٍ

 م(.7993
بً ًىؾ٠ بً دمحم. "الضع اإلاهىن في ٖلىم ال٨خاب الؿمحن الخلبي: ؤبى الٗباؽ ؤخمض  .66

 اإلا٨ىىن". جد٤ُ٣ الض٦خىع: ؤخمض دمحم الخغاٍ، )صمك٤: صاع ال٣لم(.
ل آي ال٣غآن". جد٤ُ٣ الض٦خىع:  .63 غ. "ظام٘ البُان ًٖ جإٍو الُبري: ؤبى ظٟٗغ دمحم بً ظٍغ

مُت، )صاع ٖبض هللا بً ٖبض املخؿً التر٧ي بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ؤلاؾال 

 هجغ(.
بي: ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ؤخمض بً ؤبي ب٨غ. "الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن واإلابحن إلاا جًمىه  .64 ال٣َغ

 ،٤ُ مً الؿىت وآي الٟغ٢ان". جد٤ُ٣ جد٤ُ٣ ص. ٖبض اإلاهُمً الُدان، وص. َلخت دمحم جٞى

 ٌ(.7467، بحروث: ماؾؿت الغؾالت، 7وص. زالض الٛامضي، وص. ؾامي الهبت، )ٍ
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ب اليكغ في ال٣غاءاث الٗكغ". جد٤ُ٣ ال٣ؿ .65 ُالوي: ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً دمحم. "ج٣ٍغ
مغ٦ؼ الضعاؾاث ال٣غآهُت، )اإلاضًىت اإلاىىعة: مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠ الكٍغ٠، 

 َـ(.7434

ال٣ًاة: ؤخمض دمحم مٟلر، وق٨غي: ؤخمض زالض، ومىهىع: دمحم زالض. "م٣ضماث في ٖلم  .66
مَّ 5ال٣غاءاث". )ٍ َٖ  َـ(7436ان: صاع ٖماع، ، 

ٍِ الىداِة".  .67  الغواِة ٖلى ؤهبا
ٍُ ال٣ُٟي: ظما٫ الضًً ؤبى الخؿً ٖلي بً ًىؾ٠. "بهبا

جد٤ُ٣: دمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم، )ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي وماؾؿت ال٨خب الش٣اُٞت، 
7406.)ٌ 

للها". .68 جد٤ُ٣  ال٣ِسخي: ؤبى دمحم م٩ي بً ؤبي َالب. "ال٨ك٠ في وظٍى ال٣غاءاث ٖو
 ٌ(.7394الض٦خىع: مدحي الضًً عمًان، )صمك٤: مجم٘ اللٛت الٗغبُت، 

ب ال٣غآن". جد٤ُ٣ الض٦خىع:  .69 ال٣ِسخي: ؤبى دمحم م٩ي بً ؤبي َالب. "جٟؿحر اإلاك٩ل مً ٍٚغ

، 7ٖلي خؿحن البىاب، )ٍ اى: م٨خبت اإلاٗاٝع  ٌ(.7406، الٍغ
، 7ض دمحم الخغاٍ، )ٍاإلاهضوي: زل٠ بً ٖبض اإلال٪. "الهلت". جد٤ُ٣ الض٦خىع: ؤخم .30

ان: صاع ٖماع،  مَّ َٖ7467.)ٌ 

الىداؽ: ؤبى ظٟٗغ ؤخمض بً دمحم بً بؾماُٖل. "بٖغاب ال٣غاءاث". اٖخجى به الكُش:  .37
ت، 7زالض الٗلي، )ٍ  ٌ(.7469، بحروث: صاع اإلاٗٞغ

ض في بٖغاب ال٣غآن املجُض". جد٤ُ٣: دمحم هٓام الضًً  .36 الهمظاوي: اإلاىخجب. "ال٨خاب الٍٟغ

 ٌ(.7467، اإلاضًىت اإلاىىعة: م٨خبت صاع الؼمان، 7ُذ، )ٍالٟخِّ 

  



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

121 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

 الكٗغ الخضًض في ٢ُغجُىع 

 غبذ الغفىس  د.

ىىذي ، )ألاظحار اإلاعاغذ ، ولُة أن. أي. أم ،
ّ
 هىىس.( ول

 اإلالخص

ت في صولت ٢ُغ ج٣ؿم بلى زالزت مغاخل  اإلاغخلت ألاولى ؤي . الخغ٦ت الكٍٗغ

ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ وختى مىخه٠ ال٣غن  مغخلت ما ٢بل الىِٟ ، وجمخض مً ؤواثل

ت مً الكٗغاء الخ٣لُضًً الظًً جغؾمىا زُى ال٣هُضة  ً يمذ مجمٖى الٗكٍغ

٣تها في الخٗبحر في مدا٧اة يُٟٗت ٍغ اث الكٗغ في َظٍ اإلاغخلت . الجاَلُت َو ٞمىيٖى

اث مدضوصة وج٣لُضًت جىدهغ ُٞما َى م٨غع ومٗاص مً مٗاوي الكٗغ  مىيٖى

 .ونىعٍ

ً ختى  اإلاغخلتو   الشاهُت جبضؤ مً بضاًت هه٠ الشاوي مً ال٣غن الٗكٍغ

ى في ٖام  بن ْهىع الىِٟ ؤخضر جدىالث ٦بري في املجخم٘ . م1971الاؾخ٣ال٫ َو

ال٣ُغي خُض جُىعث مجالث الخُاة الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت ، و٧ان 

ول٣ض او٨ٗـ طل٪ ٖلى  .لهظا ؤزٍغ الٟٗا٫ في الخُىع الخل٣اجي واإلاباقغ للخُاة الش٣اُٞت

ت مً الكٗغاء مشلىا ظُل ؤلاخُاء والبٗض  .الكٗغ الظي بضؤ ًجهٌ ٖلى مجمٖى

وهي ٞترة . م وختى الى٢ذ الخايغ1971اإلاغخلت الشالشت جبضؤ مً  

ٞلما اهتهذ َُمىت الاؾخٗماع وؤنبذ ألامغ في ًض ؤبىاء ٢ُغ وخضزذ . الخُىعالكامل

ي هٓم الخُاة ، ٧ان لهظا الخٛحر ال٨بحر ؤزٍغ في الجهًت الا٢خهاصًت والخٛحر الكامل ف
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ظاء في َظٍ الٟترة ؤظُا٫ مً الكٗغاء جغؾمىا زُى الكٗغ . الخُاة الش٣اُٞت وألاصبُت

 .الىظضاوي والخغ ختى ؤن بًٗهم ولج ٖالم اإلاؿغح الكٗغي : في ٧ل اججاَاجه

 اإلاشخلة ألاولى واإلاىطىغات الحللُذًة

ا في صًىان الكاٖغ ٖبض 7950-7800ؤما اإلاغخلت ألاولى )مً  م( ًم٨ً ًمحَز

لت في )الؼباعة(  ى ٖغاقي اإلاىلض. ول٨ً بةٖخباٍع ؾ٨ً ٞترة ٍَى الجلُل الُباَباجي َو

اياٞت لٓهىع ال٨شحر مً الخىاصر الؿُاؾُت املخلُت في ؤقٗاٍع ٌؿىصها بلى ؤن َظٍ 

ابُت ٖام  ألاقٗاع مً ألاصب ال٣ُغي. ىضما صزلذ ال٣ىاث الَى ن بها ٧ا 7809ٖو

ت مً الكٗغاء في م٣ضمتهم الكاٖغ اإلاكهىع ٖبض الجلُل الُباَباجي الظي  مجمٖى

ابي في طل٪ الى٢ذ ؤن ًصدر له ٢هُضة ٧ان ٢ض ج٣ضم بها لل٣اثض  َلب مىه ال٣اثض الَى

 ٌ ؤخض الكٗغاء ٞغؤي ال٣اثض يٟٗها. ُٞلب مً الُباَباجي جصخُدها ول٨ىه ٞع

لماء البالص ، ول٨ً ال٣اثض ؤنغ طل٪ إلاا ُٞه مً جدٍغٌ لبٌٗ ؤنض٢اثه ا لكٗغاء ٖو

ضٍ ألازحر بىٓم ٢هُضة ًمضح  ٖلى جصخُذ ال٣هُضة مً الكاٖغ الُباَباجي ، ٖٞى

 الٟخذ الظي ٢ام به ، و٢ض ؤًضَا وؤعجب بها ال٣اثض ، بل بٗض 
َ
مجض ؤًًا ابي ٍو ٞحها الَى

 .777بها لؤلمحر

اعجدلــــىا بٗــــض م مــــ٘ مــــً 7870مٛـــاصعة الُباَبــــاجي ل٣ُــــغ فــــي خــــىالي ٖـــام  وبٗـــض

زــغاب الؼبــاعة
ْلــذ الخُــاة ألاصبُــت فــي ع٧ــىص ؤوقــبه مجهىلــت ولــم ًهــلىا قــحئ ٖجهــا الا  778

بٗـــٌ ألاقـــٗاع الىبُُـــت و٧ـــان الغاثـــض ٞحهـــا الكـــُش ٢اؾـــم بـــً دمحم بـــً زـــاوي خـــا٦م الـــبالص 
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ى الكاٖغ ماظـض بـً نـالر  آهظا٥ ٩ٞان َىا٥ قاٖغ آزغ في ؤوازغال٣غن الخاؾ٘ ٖكَغ

ـــــى هٓـــــم بال ٟهـــــخى والٗامُـــــت و٢ـــــض ٧اهـــــذ ؤقـــــٗاٍع مدـــــضوصة. و٧ـــــان فـــــي ٞتـــــرة الخلُٟـــــي َو

 779م.7907م ــ 7873

 وبزخالَهم 
َ
بضو ؤن َىا٥ ٖضص مً الكٗغاء وؿبىا الى ٢ُغ إل٢امتهم ٞحها ػمىا ٍو

بإَلها. مجهم الكاٖغ الىجضي دمحم ٖشُمحن الظي ؤزغ في ٖىصة الكٗغ الٟهُذ زاهُت الى 

ٖضص مً الكٗغاء مجهم الكاٖغ املخًغم ؤخمض  البالص. ٞل٣ض جخلمظ ٖلى ًض ابً ٖشُمحن

م( والظي ٖانغ اإلاغخلخحن ما ٢بل ا٦دكاٝ الىِٟ 7997ــ  7903بً ًىؾ٠ الجابغ )

م( ٧ان له صوع َام في 7944م ــ 7844ٞالكاٖغ الىجضي دمحم بً ٖشُمحن ) 780وما بٗضٍ

ت مً الكٗغاء في بضاًت ال٣غن   جهًت الكٗغ الٗغبي الخضًض. و٧ان َىا٥ مجمٖى

ش الكٗغي ل٣ُغ ومً ؤَم َاالء الكاٖغ  ً ًمشلىن البضاًاث الخ٣ُ٣ُت للخاٍع الٗكٍغ

م ــ 7889م( والكاٖغ دمحم خؿً اإلاؼعوقي )7907م ــ  7873ماظض بً نالر الخلُٟي )

م )7959 بضالغخمً بً نالر 7946م ــ 7870م( والكاٖغ ٖبضالغخمً بً صَع م( ٖو

م7943م ــ 7887الخلُٟي ) حَر  787م( ٚو

 ض الشػش وخصائصهأغشا

اث مدضوصة وج٣لُضًت جىدهغ  اث الكٗغ في َظٍ اإلاغخلت مىيٖى ٞمىيٖى

اجه خى٫ ؤلازىاهُاث  ُٞما َى م٨غع ومٗاص مً مٗاوي الكٗغ ونىعٍ ، وجضوع مىيٖى
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والخ٨م وألامشا٫ واإلاىأٖ واإلاضح والغزاء وبٌٗ ٢هاثض الٛؼ٫ الٟاجغ والىن٠ 

ت ، وؤقٗاع َظٍ اإلاغخلت ال الخسخي وج٨ثر ُٞه اإلاٗامالث واإلاباعاة ف ي مؿاثل ٣ٞهُت ولٍٛى

ُٓت. واهدهغث  ت الخ٨مُت والٖى  بل حٛلب ٖلحها ٦ظل٪ الجٖز
َ
 وال ابخ٩اعا

َ
جدمل ظضًضا

مجهىصاث الكٗغاء في الخ٣لُض واملخا٧اة الًُٟٗت ٞلم ٨ًً لهاالء الكٗغاء هاٞظة 

ماع خانغ ٣ٖىلهم ؤزغي ٖلى الش٣اٞت ٚحر ما ًخل٣ىهه في ال٨خاجِب ، طل٪ ألن ؤلاؾخٗ

ولم حهخم بالخٗلُم ، ومً َىا جإزغث خغ٦ت الكٗغ الٗغبي في ٢ُغفي الى٢ذ الظي ٧ان 

الباعوصي في مهغ ، وجالمُظٍ ؤخمض قىقي وخاٞٔ ابغاَُم وؤخمض مدغم ، ًهىٗىن 

 للكٗغ الٗغبي
َ
 ظضًضا

َ
سا جاٍع

786. 

با في ت التي ونلخىا ًٖ َظٍ اإلاغخلت ج٩اص جىدهغ ج٣ٍغ زالر  ٞالىهىم الكٍٗغ

اث وهي اإلاضًذ ، والغزاء ، والٛؼ٫ وألازحر ٢لُل وال هجضٍ م٣هىصا لظاجه الا  مىيٖى

اث ؤزغي ٧الٟسغ ، وقٗغ  ىا٥ بٌٗ ال٣هاثض ؤوألاصبُاث التي حٗالج مىيٖى  َو
َ
هاصعا

 .783الٛؼ٫ وهدىٍ ول٨جها ٢لُلت

اث  ٨َظا ٧اهذ نىعة الكٗغ الٗغبي في ٢ُغ في َظٍ اإلاغخلت لم ًسغظىا ًٖ مىيٖى

غاى ٧اهذ مٛغ٢ت م اث وألٚا دضوصة وج٣لُضًت التي ٧اهذ قاجٗت في الكٗغ الٗغبي. اإلاىيٖى

في الخ٣لُضًت ، ختى ألا٩ٞاع لم ٌؿخُُٗىا في الٛالب ججاوػ الترار ٞحها ، ومً َىا ظاء 

م نىعة باَخت ألقٗاع ٢ُلذ في ٖهىع زلذ ، ومً َىا لم وكٗغ بهىعة ٢ُغ  قَٗغ

لى ألا٢ل مضجهم و  ٢غاَم ؤو هٓام خُاتهم اإلاغجبِ بالبدغ في ٧ل شخىء ، وؤَم ؤوالخلُج ؤٖو

                                                           
182

 65 -م –ٖبضهللا ٞغط اإلاغػوقي  – ص –الكٗغ الخضًض في ٢ُغ  
183

 777 -م  –دمحم ٖبضالغخُم ٧اٞىص  –ص  –ألاصب ال٣ُغي الخضًض  



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

125 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

طل٪ مهاصع الغػ١ ، بط ان مٗٓم نىعَم ومٗاهحهم مغجبُت بالصخغاء وماطل٪ الا هدُجت 

هم ٖىض َظٍ اإلاٗاوي والهىع  ً ألا٢ضمحن وو٢ٞى م ُٞما ٢غؤٍو مً صواٍو إلهدهاع جإزَغ

ىا  وجمشلهم لها ، صون ؤن ج٩ىن لهم هٓغاث زاعظُت حؿحر ما خىلها وجخٗم٤ ُٞه وجخإزغ به ، َو

 ٩ًىن ؤلابضإ وألانالت في الًٟ. 

 اإلاشخلة اإلاػاصش 

بن ْهىع الىِٟ ؤخضر جدىالث ٦بري في املجخم٘ ال٣ُغي خُض جُىعث مجاالث 

الخُاة ؤلا٢خهاصًت والؿُاؾُت وؤلاظخماُٖت و٧ان لهظا ؤزٍغ الٟٗا٫ في الخُىع الخل٣اجي 

جمخض ختى مىخه٠ ال٣غن ( اإلاغخلت الخ٣لُضًت)ؤما اإلاغخلت ألاولى واإلاباقغ للخُاة الش٣اُٞت 

ً وهي ٞترة مخإزغة و٦ما وٗلم ؤن َظٍ الٟترة ٢ض قهضث جهًت خضًشت قملذ الخُاة  الٗكٍغ

ت وألاصبُت والتي ٧اهذ ٢ض خمل لىاء  الٗغبُت بمسخل٠ هىاخحها وفي م٣ضمتها الخُاة ال٨ٍٟغ

اصة ٞحها مدمىص ؾامي البا عوصي في َىع ألاخُاء البدض زم ظاء َىع الخجضًض الكٗغ والٍغ

ٖلى ًض الكىقي وخاٞٔ ومُغان زم ال٣ٗاص وق٨غي ول٨ىه مً اإلااؾ٠ خ٣ا ؤن الخُاة 

 .184ألاصبُت في ٢ُغ في َظٍ الٟترة لم جدٔ بكحئ مً طل٪

اإلاغخلت اإلاٗانغة هي اإلاغخلت التي بضؤث م٘ ؤلاهخ٣الت ال٨بحرة مً خُاة ج٣لُضًت بلى 

غاٝ التي ٧اهذ ؾاثضة في مجخم٘ ما خُاة ٖهٍغ ت خضًشت حٛحرث ٞحها مٗٓم اإلاٟاَُم وألٖا

بججاٍ مداٞٔ : و٧ان هدُجت لظل٪ ؤن ْهغ في َظٍ اإلاغخلت اإلاٗانغة بججاَان. "٢بل الىِٟ

وألازحرة هُل٤ . وبججاٍ مجضص ؤو مضعؾخان مضعؾت مداٞٓت وج٣لُضًت  ومضعؾت مجضصة

الخ٣ُ٣ت لِؿذ مضعؾت ألن اإلاضعؾت ال بض ؤن ج٩ىن لها ٖلحها َظٍ الدؿمُت ججاوػا ٞهي في 

ت لم جخىاٞغ لها ال٣ضعة ٖلى طل٪ ٞهي . ٢ىاٖض وؤنى٫ ومٗالم حؿحر ٖلى ههجها ظٍ املجمٖى َو
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ت. في مغخلت الىمى ولم جخطر بٗض بججاَاتهم . ولم ٨ًخمل الىطج الٟجي لضي َظٍ املجمٖى

ت ججضًضًت ج داولها َظٍ الجماٖت ، مخإزغة باإلججاَاث وبهما ٧ل ما في ألامغ َى ؤن َىا٥ هٖؼ

ت باإلياٞت بلى الخجضًض الٟجي مً خُض  واإلاظاَب ألاصبُت الجضًضة مً عوماوؿُت وعمٍؼ

هىع ما ٌٗٝغ بالكٗغ الخغ ؤو اإلاغؾل  .185"الخغوط ٖلى ألاوػان الخ٣لُضًت اإلاٗغوٞت ْو

ال٣ضًم  وم٘ بضاًاث الؿبُٗىاث بضؤ الىعي ًؼصاص ، وؤصع٥ الكٗغاء ؤن مدا٧اة

ول٣ض .وج٨غاع الؿاب٣حن ، ال ًىاؾب الجهًت الخضًشت ، ٩ٞان َظا الىعي صاٞٗا للخُىع 

اث ، في حٛحر  ْهغ َظا الخُىع في الكٗغ ال٣ُغي في َظٍ اإلاغخلت ٖلى مؿخىي اإلاىيٖى

غ١ اإلاٗالجت ٞل٣ض ازخٟذ ؤٚغاى ،  ت ، وألا٩ٞاع واإلاٗاوي َو غاى الكٍٗغ ألٚا

هغث ؤٚغا ومً زال٫ اؾخ٣غاء  .ى ظضًضة جخىاءم وعوح الٗهغوجضازلذ ؤٚغاى ، ْو

غاى آلاجُت م ظاء في ألٚا الكٗغ : ؤوال :قٗغاء َظٍ اإلاغخلت وظضث ؤن ؤٚلب قَٗغ

جي  : زامؿا،  الٛؼ٫ : عابٗا ،الكٗغ ال٣ىمي: زالشا، مىاًَت ؤلاخخال٫: زاهُا،الَى

 .الكٗغ الضًجي

ء ٢ُغ املخلهحن ، وخضزذ ٞلما اهتهذ َُمىت الاؾخٗماع ، وؤنبذ ألامغ في ًض ؤبىا

الجهًت الا٢خهاصًت والخٛحر الكامل في هٓم الخُاة "٧ان لهظا الخٛحر ال٨بحر ؤزٍغ في الخُاة 

ا مً الىؾاثل  حَر الش٣اُٞت وألاصبُت ، هدُجت لٓهىع الخٗلُم الخضًض ، والصخاٞت ، ٚو

٤ َظ المُت ، وما جبٗه مً اجها٫ ز٣افي بالٗالم الخاعجي ، ؾىاء ًٖ ٍَغ ٍ الىؾاثل ؤو ؤلٖا

ا مً الىؾاثل و٢ض ج٩ىهذ ز٣اٞت الجُل الجضًض مً َظٍ الش٣اٞت  حَر ٤ البٗشاث ، ٚو ًٖ ٍَغ

ت وألاصبُت التي ْهغث ، و٧ان هدُجتها ؤن  الخضًشت التي خملذ بلُه مسخل٠ اإلاظاَب ال٨ٍٟغ
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ا ٖلى هخاظهم ألاصبي الظي زغط ٖما ٧ان  هغ ؤزَغ جإزغ َاالء الكباب بهظٍ اإلاظاَب ، ْو

ُاؾا  .786ثضا ٖىض اإلاضعؾت الخ٣لُضًت ، مً جمؿ٪ باإلاىعور ال٣ضًم ٞىُا ومىيٖى

ً ، خُض حٛحرث مىاحي الخُاة  خضر طل٪ في الشلض ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ

واليكاٍ ؤلاوؿاوي للمجخم٘ ال٣ُغي وبالخالي حٛحر الؿلى٥ الاظخماعي ، وػاص ألاٞغاص 

الجمُ٘ ، واه٨ٟإ ؤلاوؿان صازل طاجه  زغاء ، وؤنبدذ الىٓغة اإلااصًت هي اإلاؿُُغة ٖلى

ت الىظضاهُت "٩ٞان ؤن  وصعاث ججغبت الكٗغاء خى٫ طواتهم ، ٞٓهغث بظل٪ الجٖز

اث الخ٣لُضًت ، بلى الخٗبحر ٖما ٌٗخمل صازل  جسلهذ ال٣هُضة مً جغا٦م اإلاىيٖى

الىٟـ مً ؤ٩ٞاع طاجُت ، ٦ما اججهذ اإلاٗاوي ؤلاوؿاهُت والٗامت ، بلى ما ٌؿُُغ ٖلى 

لىاؽ مً ؤمغاى الٗهغ ، مً مكاٖغ الخمؼ١ والايُغاب وال٣ل٤ والخحرة والك٪ ا

تراب  ً ، ومكاٖغ الٚا والٛغبت ، ٞٓهغ قٗغ عوماوسخي ًمشل ٚغبت البٗض ًٖ الَى

ت لخىحي بمٗان مخٗضصة ، ٦ما جىاو٫ الكٗغ َمىم  ً ، وقاٖذ الغمٍؼ وؾِ الخايٍغ

اث مٗاهاة ٞترة الىا٢٘ اإلاٗاف، وخُاة الخلُجُحن ٢بل الُٟغة الا٢ خهاصًت، باؾخٗاصة ط٦ٍغ

الٛىم، وخُاتهم بٗض الُٟغة وما قابها مً بخؿاؽ بالٛغبت ججاٍ ما اؾخجض مً مٓاَغ 

 .787الخُاة ومدضزاتها

ت التي  ضم الخ٠ُ٨، هدُجت للخٛحراث الجظٍع ل٣ض جىامى َظا ؤلاخؿاؽ بالٛغبت ٖو

ظا ال ًخإحى ؤنابذ املجخم٘ ال٣ُغي، و٧ان عص الٟٗل "َى ال٣ل٤ الظي ؤخض زه َظا الخٛحر، َو

                                                           
186

 654، م: ىص دمحم ٖبضالغخُم ٧اٞ –ص  –ألاصب ال٣ُغي الخضًض  

187
 م ، ص/ ٖلي ٖبض الخال٧7999.٤لُت ؤلاوؿاهُاث ، ظامٗت ٢ُغ ،  60اججاَاث الكٗغ في ٢ُغ م:  
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بال بطا ؤخـ ؤلاوؿان بظاجه، وبغػث َظٍ الظاث، ٞىظضث هٟؿها ال حؿخُُ٘ ؤن جخ٠ُ٨ م٘ 

وحٛحرث في الؼمان  –ًىجىبُا  –وا٢ٗها، ٞخداو٫ ؤن جغؾم ٖاإلاا مشالُا ؤو مضًىت ٞايلت 

 .788واإلا٩ان، ٞتهغب ٖلى ؤظىدت الخُا٫ بلى اإلااضخي البُٗض ؤو بلى الُبُُٗت

لِـ مٗجى طل٪ ؤن الىظضاهُت حٗجي الهغوب مً مىاظهت الىا٢٘ والخُاة اإلاٗاقت و 

بخه في الخدغع مً ال٣ُىص الاظخماُٖت،  كٗغ الٟغص بٚغ "ب٣ضع ما هي عؾم لٗالم ظضًض، َو

والًٍٛى الىٟؿُت، والاهُال١ بلى الٗالم الغخب، بجها بازخهاع ؤقبه بمغخلت مغا٣َت في 

ٓت، وؤظىدت الخُا٫، وج٣ضٌـ الٗىا٠َ وقغه٣ت الظاث خُاة ألامت، خُض ؤخالم ال٣ُ

 .789جلخ٠ خى٫ هٟؿها"

الكٗغ اإلاٗانغ، ؤو الخضًض، ؤو قٗغ .  اججاَاث الكٗغ الخضًض في ٢ُغ وبضاًت جإنُلها

ٗض قٗغ  الخضازت، ٌٗخمض في ب٣ًاٖه ٖلى )جُٟٗلت( ؤخض )البدىع الخلُلُت( الهاُٞت، َو

 الخُٟٗلت با٧ىعة الكٗغ الخضاسي.

دغ  غى مكا٧ل ٍو م قٗغاء الخُٟٗلت ٖلى جىاو٫ ٢ًاًا بوؿاهُت ٖامت، ٖو

ت جخجاوػ )الظاث الٟغصًت( بلى  املجخم٘ في جإنُل ل٣ًاًا ٖامت، في ججاعب قٍٗغ

)وظضان الجماٖت( ُٞهحر الىظضان الٟغصي وظضاها ظمُٗا، وجىههغ )الظاث( في 

( في )الظاث( ُٞهحران قِئا واخضا. ( و)اإلاىيٕى ٗخم )اإلاىيٕى ض َظا اللىن مً َو

خه و٢ضعاجه ؤلابضاُٖت، وؤزٍغ في الاؾخٗايت ًٖ  ب٣ٍغ الكٗغ ٖلى مضي جٟغص الكاٖغ ٖو

                                                           
188

 65جُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض بمى٣ُت الخلُج ، ماَغ خؿً الخلُج ، م:  
189

 70جُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض بمى٣ُت الخلُج ، ماَغ خؿً الخلُج ، م:  
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٤ مؿخىٍاث ألاصاء اللٛىي )الهىحي  ألاوػان الخلُلت بة٣ًإ الخُٟٗلت، ًٖ ٍَغ

غي( والهغف ت بضاًاث َظا اللىن ي والتر٦ُبي والضاللي والخهٍى قهضث الؿاخت ال٣ٍُغ

ً، ؤمشا٫:مً قٗغ الخُٟٗلت، ٖل ت مً عواص ألاصاب اإلاٗانٍغ  ى ًض مجمٖى

 . الكُش مباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي.7

 . ٖلي محرػا مدمىص.6

 ػ٦ُت ما٫ هللا.. الض٦خىع. 3

 . خهت الٗىضخي.4

اث هطجا وببضاٖا  وحٗض ججاعب مباع٥ بً ؾ٠ُ آ٫ زاوي ؤ٦ثر َظٍ املجمٖى

وفي مى٣ُت الخلُج ٖمىما  وجإزحرا، وبهه لُٗض عاثضا للخجضًض اإلاخإوي في ٢ُغ زهىنا،

دًغها في َظا املجا٫ ٢هُضة )مباع٥ بً ؾ٠ُ(، )ؾًٟ  ب٣هاثضٍ اإلاخٗضصة. ٍو

الٛىم البإؾت( التي حٗض مشاال ظُضا لهظا اللىن مً قٗغ ٢ُغ الخضًض، وزحر صلُل 

لكٗغ الخُٟٗلت لضي قٗغاء ٢ُغ املخضزحن، ٟٞحها اؾترظإ للؼمان، وجٟخِل ًٖ 

مجخم٘ الٛىم، بما جدمله مً مغاعة ومٗاهاة وخغمان، اإلااضخي، وبدض ًٖ خُاة 

ول٨ىه ما ًلبض ؤن ًد٩ي، ٞجٗل هٟؿه الغاوي واإلاؿخم٘ واملخاَب واإلاخدضر في آن 

واخض، بِىما الخلُج )بمُاَه وقىاَئه، وؤٖما٢ه، وؤنضاٞه، وؾٟىه التي ناعث ؤزغا 

اث مًذ، وؤ خضازا بٗض ٖحن( والُىاقىن والجهامىن والٛانت ٌؿترظٗىن ط٦ٍغ

 .790ٖبرث
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 الشػش اإلاعشحي في دولة كؼش

ذ ٢ُغ ال٨خابت اإلاؿغخُت في و٢ذ مخإزغ وؿِبا، ول٨ً ؤٚلب ما  لظا ٣ٞض ٖٞغ

٦خبمً ههىم مؿغخُت، ظاء باللهجت الٗامُت املخلُت، ولم ٨ًخب ؤخض مً  ٦خاب 

اإلاؿغح بالكٗغ قِئا، الى ؤن ٦خب الكاٖغ مباع٥ بً ؾ٠ُ مؿغخُت )الٟجغ آلاحي( 

حن الظًً قٗغا وبا لٟهخى.ول٣ض ؾب٤ مباع٥ بً ؾ٠ُ ٖضص مً ٦خاب اإلاؿغح ال٣ٍُغ

ما، بال  حَر ٦خبىا مؿغخُاتهم بالٗامُت، ؤمشا٫ ٖبض الغخمً اإلاىاعي وخمض الغمُخي ٚو

ؤن ؤخضا لم ٨ًٟغ في ؤلابضإ اإلاؿغحي قٗغا. لظل٪ ؾٝى هخى٠٢ بالضعاؾت والى٣ض 

ت  ٖىض مؿغخُت )الٟجغ آلاحي( للكاٖغ مباع٥ بً ؾ٠ُ، وهي اإلاؿغخُت الكٍٗغ

 الىخُضة التي ْهغث في الخُاة ألاصبُت في ٢ُغ ختى آلان.

 خاثمةال

غاى ؤ ما الكٗغ في صولت ٢ُغ ٣ٞض ٧ان في البضاًت ي٤ُ ألا٤ٞ مدضوص ألٚا

المُت في ٢ُغ في  ي٠ُٗ ألاؾلىب. وخحن ؤػصَغث الخُاة اإلااصًت والٗلمُت، وؤلٖا

خ خإزغ بما قإ مً اججاَاث وجُاعاث اإلاغخلت اإلاٗانغة ؤزظ الكٗغ ًيخٗل ٍو جضص ٍو

ت والكٗغ الخغ  ظضًضة ختى وظضها في َظٍ الٟترة الجزاٖاث الغوماوؿُت والغمٍؼ

 والكٗغ اإلاؿغحي بلى ظاهب مضعؾت مداٞٓت.

 

 اإلاصادس واإلاشاحؼ

 م7986ألاصب ال٣ُغي الخضًض . ص . دمحم ٖبض الغخُم ٧اٞىص ظامٗت ٢ُغ  .7
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م ، ص/ ٖلي ٧7999لُت ؤلاوؿاهُاث ، ظامٗت ٢ُغ ،  60اججاَاث الكٗغ في ٢ُغ م:  .6

 ٖبض الخال٤.

 جُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض بمى٣ُت الخلُج ـ ماَغ خؿً الخلُج. .3

ص . ٖبضهللا ٞغط اإلاغػوقي ٍ  –الكٗغ الخضًض في ٢ُغ جُىعٍ واججاَاجه الٟىُت  .4

 م6005الضوخت 

تي  .5 ذ –ال٣ًُت الٗغبُت في الكٗغ ال٩ٍى  م7977 زلُٟت الى٢ُان ٍ ال٩ٍى
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ت اإلاٟؿغ اإلالُباعي   ٖب٣ٍغ

  اإلاىلىي دمحم ألاماوي 

 الفاروقياهلادي إبراهيم  عبد
 (ذاكر حسني إبالاينغودي، والية اتميل اندوالدكتور  اللغة العربية بكلية  أستاذ(

 ملخص 

ت اإلاٟؿغ اإلالُباعي اإلاىلىي دمحم ألاماوي، الظي ٖاف  هىا٢ل في َظا اإلا٣ا٫ ٖب٣ٍغ

م في ٦حرالا و٢ا ذي خُض ؤهه مٟؿغ ٦بحر إلاٗاوي آلاًاث في ال٣غآن ال٨ٍغ م بةؾهامه الخاٍع

ت إلاٗاوي آًاث  م٨ً اٖخباٍع ناخب ؤٖٓم الخٟاؾحر اإلالُباٍع ت، ٍو بلى اللٛت اإلالُباٍع

ال٣غآن ٢ضًما وخضًشا، ٦ما ؤهه جٟؿحر ًجم٘ بحن ٦شحر مً ألاثمت ؤمشا٫ ؤلامام ابً 

عقُض عيا، والؿُض ٢ُب، ظامٗا بحن ألازغ ٦شحر، والغاػي، والُبري، ختى الؿُض 

والٗلىم، مخمؿ٩ا ٖلى ألانى٫، ومداوال لئلجُان بخٟؿحر ٖلمي إلاٗاوي آلاًاث بطا لؼم 

ت اإلاٗاوي الصخُدت لل٩لم ؤلالهُت ٍغ جٟؿحر ضخم ًخىؾ٘ ٖلى . صون الابخٗاص ًٖ ظَى

ت اإلاٟؿغ  ؤعبٗت مجلضاث ز٣ُلت، جٟؿحر اإلاىلىي دمحم ألاماوي ًل٣ي الًىء ٖلى ٖب٣ٍغ

ؤًًا بك٩ل واضر، ختى ًم٨ً لىا ؤن وؿمُه ابً ال٣ُم الجىػٍت إلالُباع وابً ٦شحر 

ً . لهظٍ اإلاى٣ُت م ؤن اإلاىلىي دمحم ألاماوي مً ؤٖٓم اإلاٟؿٍغ َظا وبن ٧اجب اإلا٣ا٫ ًٖؼ
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ٍش اإلاؿلمحن ٧لهم في الىالًت، باليؿبت بلى جإزحر بؾهاماجه في املجخم٘ ؤلاؾالمي في جاع 

ت وخُاتهم الضًيُت في الىالًت  .وصعاؾاتهم ؤلاؾالمُت في اللٛت اإلالُباٍع

 ت اإلافحاخُةاليلما

ت، ٦حرالا  اإلاىلىي دمحم ألاماوي، جٟؿحر، ملُباعي، ٖب٣ٍغ

خ خُا  اإلاىلىي دمحم ألاماوي:  ثاٍس

ؤزىاء  191ؾخاط دمحم ٧ىجاقحري، ال٩اجب الٗغبي الكهحر في والًت ٦حرالا،٣ًى٫ ألا 

ت  192زُبخه في الىضوة، بهه ٧ان ًخىاي٘ لل٨شحر خبا للٗلماء، و٧ان ًدؿً ؤلاهجلحًز

اث٠ وال ٧ان ًيخٓغ ٣ِٞ . بك٩ل ٖام ُٟت مً الْى ٧ان مؿخٗضا لل٣ُام بإي ْو

ٟت، ٦ما ٧ان ٌؿاٖض ؤَالي بِخه في ؤي قٛ اث٠ الكٍغ ل بطا وظضث الخاظت وما للْى

 .٧ان ًخ٨ؿل في طل٪

لما بإن الكُش ٧ىجاقحري جلمُظ للكُش دمحم ألاماوي في صعؾه بخىص٩ًا  َظا ٖو

ظا  بىالم مؿ٣ِ عؤؾه وهي مى٣ُت قغ٢ُت ب٣غب  خضوص ٦حرال مً الىالًت املجاوعة، َو

جها الضعؽ ٖباعة ًٖ مضاعؽ صًيُت بك٩ل املجالـ في اإلاؿاظض ؤو مخالخ٣ت مٗها، ب٩ى 

ُحن الكاُٞٗحن، ٚالبا في ق٩ل املجام٘ طاث  مىدكغة في والًت ٦حرال زانت ٖىض الهٞى

 .ؤلاؾ٩اهاث للبىحن، وهاصعا ظضا ظضا للبىاث

                                                           
انخطٛت اإلعاليٙ . ٔيزشجى ربسٚخ انحٛبح نطّ حغٍٛ إنٗ انًهٛجبسٚخ ٔعًٛذ كهٛخ سٔضخ انعهٕو انعشثٛخ عبثقب 191

 .انًصقع انشٛخ صْٛش ثٍ دمحم عهٙ اثٍ اخزّ
192

انزبثع نًشكض انذعٕح، فٙ يشكض انذساعبد ( ٍٛاإلصالحٛ)انُذٔح انًُعقذح رحذ قٛبدح ارحبد شجبٌ انًجبْذٍٚ  

 . 5151يبسط،  51اإلعاليٛخ انزبثع نجبيعخ كبكهٕد، ٕٚو 
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م الضعاسخي  واإلاىلىي ألاماوي ٢ض ؤخضر اإلاىهج الضعاسخي ومىاُٖض الخ٣ٍى

الخانت باليكاَاث الضعاؾُت وختى الامخداهاث َىا٥ بما ؤن ٦ال مجها لم ج٨ً 

وحٗلم الكُش ٧ىجاقحري ٖىضٍ . ىظىصة في مجالـ الضعوؽ ألازغي اإلاىدكغة في الىالًتم

م، زم الخد٤ ب٩لُت عويت الٗلىم الٗغبُت بٟاعو١ 1957بلى  1952زمـ ؾىىاث مً 

ُم مىٓمت هضوة -ٖلى جغقُذ اإلاىلىي ألاماوي هٟؿه لُالبه الخبِب ٤ ٖػ وطل٪ ًٖ ٍَغ

بلى الكُش ؤبي الهباح -ض الل٠ُُ اإلاىلىي ٖب.٥.املجاَضًً ب٨حرال آهظا٥ الكُش ؤ

غي ماؾـ عويت الٗلىم ومً الجضًغ بالظ٦غ َىا ؤن اإلاىلىي ألاماوي . ؤخمض ٖلي ألاَػ

مُض ٧لُت ؾلم الؿالم الٗغبُت  ٢ض عشخه ٖلى الكُش دمحم اإلاىلىي ٖالم في الخضًض ٖو

٩ىث، ول٨ً لم ًلخد٤ بها الكُش ٧ىجاقحري ألهه لم ٨ًً ٖىضٍ مبلٜ ال غؾىم الِؿحر بإٍع

 !ظضا

٧ان ألاماوي ًخدلى بإٌؿغ اللباؽ، وؤخؿً ألازال١، : ٌؿخمغ الكُش ٧ىجاقحري 

ًا دمحم، لى ؤه٣هذ مً : و٢ض هصخه هٟؿه اإلاىلىي ألاماوي مغة. وبالخىاي٘ ال٨بحر

ال٩لماث في ٦الم٪ ؤو عؾاثل٪، ٞٗىض٥ ؾٗت في جؼوٍضَا ختى ججٗلها مخىاػهت، ول٨ً 

٠ًُ الكُش ٖبض الخمُض اإلاضوي  .٥ الخالم مً قغعَابطا ؤ٦ثرث مجها ٞال ٖىض ٍو

امىهضام حكاٍع
ا، اإلاىلىي دمحم " الىضوة"٢اثال و٧ان ًدايغ في  193 و٢ض ؾب٣ىا بظ٦َغ

ألاماوي ٧ان ًىفي باألماهاث التي ٖلُه بك٩ل ٧امل، ٦ما ٧ان ًبخٗض جماما ًٖ ألاماوي التي 

با مً واهضوع ولض اإلاىلىي ألاماوي ف.حٛغ الٗباص في الخُاة الضًىا ت جىص٩ًا بىالم، ٢ٍغ ي ٢ٍغ

                                                           
193

يٍ أعظى انكزبة اإلعاليٙ فٙ انذٍٚ ٔانعهٕو فٙ انًهٛجبسٚخ، انز٘ ٔعع يغٛشرّ عهٗ انعهٕو انذُٚٛخ ٔعهى انُجبد  

ثبنكزبثخ ٔانطجبعخ ٔانُشش ٔانزٕصٚع، طجعب إضبفخ إنٗ كَّٕ ٔعهى انجٕٛنٕجٛب ٔعهى انغزاء ٔانًٕاضٛع انجٛئٛخ، كًب اشزغم 

 .يذسعب يزقبعذ نهعشثٛخ فٙ انًذاسط انحكٕيٛخ
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و٢ض حٗلم في اإلاضعؾت ال٣اؾمُت بدىجاووع، في والًت . في مداٞٓت مالبىعام بىالًت ٦حرالا

 .جامُل هاصو

٢ض ؤؾـ ٢بله صعؾا في مىعاًىع مً مداٞٓت مالبىعام، ومٗٓم الٗلماء 

ُاوي جسغظىا ٢لُال ؤو ٦شحرا في  اإلاؿلمحن وال٣ٟهاء ألاواثل في ملُباع ؤًام الخ٨م البًر

َظٍ املجالـ وزانت الضعؽ الظي ؤؾؿها اإلاىلىي ألاماوي، ؾىاء ؤ٧اهىا مخٗلمحن ؤو 

غي، الظي ٢ض صعؽ َىا٥  .مٗلمحن، ومجهم الكُش ؤبى الهباح ؤخمض ٖلي ألاَػ

و٢ض ٖلم الكُش ألاماوي في ٧لُت عويت الٗلىم ؤًًا ٖىضما ٧اهذ ال٩لُت ج٣٘ في 

غي ماهجحري، والظي ظلبه َى  نباح ال )صٖىة الكُش ؤبي الهباح ؤخمض ٖلي ألاَػ

مؿاء لها، ٦ما ونٟه الكُش ؤبى الهالح اإلاىلىي عخمه هللا، ٖمُض عويت الٗلىم 

با مىظ جإؾِؿها، ٞٗلم ناخب َظا ال٣ى٫ الكُش دمحم ( ؾاب٣ا وطل٪ لؿيخحن ج٣ٍغ

ل ٢ام الكُش ألاماوي بةنضاع بٌٗ مً الصخ٠ واإلايكىعاث، مش.٧ىجاقحري ؤًًا

اهِخا (Yuvakesari)ًىوا ٦ِؿاعي  الؿىت "، ٦ما ٢ض جغظم ٦خاب (Vanitha)، ٞو

ت" وم٩اهتها في الدكُ٘ ؤلاؾالمي  .للض٦خىع مهُٟى الؿباعي بلى اإلالُباٍع

مبر  2جىفي اإلاىلىي ألاماوي في  م بالؿاٖت الغابٗت، ومً ٖاثلخه 1987هٞى

ت الؿُض دمحم دت الكٍٗغ ت وال٣ٍغ  ألاماوي، الظي جىفي في الؿىت الىُٗمت بالٗلم والٗب٣ٍغ

٩ىث  اإلاايُت، والض٦خىع ظابغ ألاماوي، ؤؾخاط الٗغبُت في ٧لُت ؾلم الؿالم للٗلىم بإٍع

بض هللا ؤماهت الكاٖغ الكاب اإلاكهىع اإلالُباعي الظي  والىاقِ ؤلاؾالمي اإلاكهىع، ٖو

غ ل ى عثِـ الخدٍغ ا بوي ؤماهت َو ضة خٓي ب٨شحرة الجىاثؼ للكٗغ، واإلاىلىي ٧ٍى جٍغ
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٦ما ؤقاع بلُه في الىضوة الض٦خىع ( Sunni Times]الكاُٞٗحن " )ؤو٢اث الؿيُحن"

ؤخمض ببغاَُم عخمت هللا،
 .عثِـ ٢ؿم الٗغبُت بجامٗت ٧ال٩ىث ؾاب٣ا 194

خ فً الحفعير في هيرالا  ثاٍس

ال هيسخى ؤن ٦حرالا ٧اهذ حكهض مٓاَغاث ٣ٖضًت قضًضة وهؼاٖاث ٦بحرة يض 

ُت ألن ٨ٞغة جغظمت مٗاوي ال٣غآ م بلى لٛت ؤزغي، وزانت في ألاوؾاٍ الهٞى ن ال٨ٍغ

م خغام، الؾُما بلى اللٛت  ٖلماء الهىُٞت اٖخ٣ضوا بإن الترظمت إلاٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

خ٣اص ؤؾباب ؾُاؾُت واظخماُٖت م ؤن لهظا الٖا ت ألجها لٛت ًدغم حٗلمها، ٚع  .اإلالُباٍع

-م في ٦حرالا ٧ان في اللٛت الٗغبُتوالػم هٟهم ؤن الخٟؿحر ألاو٫ إلاٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

ت  ت اإلا٨خىبت باأللٟاّ الٗغبُت م٘ حٗضًالث )اإلالُباٍع وجل٪ ٖباعة ًٖ اللٛت اإلالُباٍع

مخىؾُت الضعظت للخغوٝ، مشال زالر ه٣ِ لبٌٗ مً الخغوٝ لخض٫ ٖلى ألانىاث 

في ؾذ مجلضاث ٖلى مىىا٫ جٟؿحر " جغظمت جٟؿحر ال٣غٱن( "املخخلٟت ًٖ الٗغبُت

مً ( مخي الضًً بً ٖبض ال٣اصع)ماًَ ٧ىحي بالًا / لحن، و٧ان ناخبه الؿُضالجال

٢هغ ملى٥ آعا٧ا٫ اإلاخمغ٦ؼة ٖلى مداٞٓت ٧اهىع في قما٫ ٦حرالا، وؤ٦مل جإل٠ُ 

ول٨ً لؿبب اإلاٗاعيت  195م،1855الخٟؿحر مً زال٫ زمـ ٖكغة ؾىت مً ٖام 

ىا ًٖ جغظمخه ايُغ ؤال ًيكٍغ ؤبضا بل  الٗىُٟت التي واظهها مً ٢بل الٗىام إلاا ٖٞغ

 .ًل٣ُه في البدغ

                                                           
194

 ومن أكبر األساتذة لمعربية وخادميها في جنوب الهند 
195

 : يغزخشج يٍ انًٕقع انخبص ثذساعبد انقشآٌ ٔيعبَٛٓب، ٔانشثط 
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ا ٧ىحي اإلاىلىي مً مىجاهِكحري ال٩اجب ؤلاؾالمي الٗلمي  وبهظا الهضص ٢ا٫ الكُش ٧ٍى

ى ناخب جٟؿحر ؤًًا وؾُإحي بُاهه ُٞما -ال٨بحر والضاُٖت الكهحر في ظىىب ٦حرالا َو

ا الٟاعوقي مً ٧لُت ؾلم " الىضوة"خؿبما ًىعصٍ في -بٗض الؿالم الٗغبُت ألاؾخاط ػ٦ٍغ

٩ىث، بإٍع
بن مىسخى ٖلُه الؿالم ج٩لم بالٗبراهُت، وصاوص ٖلُه الؿالم في الالجُيُت، " 196

اهُت، ول٨ً ٧لها مىعوصة في ال٣غآن في الٗغبُت؛ ٠ُ٨ٞ  ِسخى ٖلُه الؿالم في الؿٍغ ٖو

 "َظا بن ٧اهذ الترظمت خغاما؟

ا الٟاعوقي بظ٦غ مٗلىمت، خُض ٢ا٫ بإن ؤو٫  جٟؿحر  ٌؿخمغ ألاؾخاط ػ٦ٍغ

م، وطل٪ مً ًغإ الؿُض دمحم ٖبض 1905بهجلحزي مً مؿلم إلاٗاوي ال٣غآن ظاء في ٖام 

غ الُبري جٟؿحر إلاٗاوي ال٣غآن في اللٛت  الخ٨ُم زان، ٦ما ؤن لئلمام ابً ظٍغ

م بلى لٛت  الٟاعؾُت، بما ؤن ٦ال مجها ًض٫ ٖلى صخت ٨ٞغة الترظمت إلاٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

جضع بالظ٦غ َىا .ؤزغي  اإلاىايل ال٨بحر يض -ؤن الكُش ٖبض ال٣اصع اإلاىلىي مً وا٧ام ٍو

ضة  ُاوي واملجاَض ال٨بحر يض الكغ٥ والخغاٞاث والكٗىطة وماؾـ ظٍغ الخ٨م البًر

غ الؿُض" ؾىاصٌكا بُماوي" كىا بُالي/ بخدٍغ ًيكغ في ال٣غون الاولى مً -عاما ٦َغ

ً مؿلؿالجه مً الضعوؽ خى٫ بُان اإلاٗاوي آلًا ث ال٣غآن في مجلخه ال٣غن الٗكٍغ

" صًب٩ُا"و٢ض ؤ٦مل ظؼء ٖم ؤوال، زم اؾخمغ اإلاؿلؿالث في ( م1918مىظ " )ؤلاؾالم"

ا ٨٦خاب مُبٕى(م1931-32)  .، ول٨ً لم ٌؿخُ٘ وكَغ

                                                           
196

ٛخ ثأسٚكٕد، ٔيٍ أكجش يخططٙ انجشايج ٔاإلعزشارٛحٛبد إلحذٖ أعزبر انعشثٛخ ٔانششٚعخ فٙ كهٛخ عهى انغالو انعشث 

ٔعهٙ فكشح ْزِ انكهٛخ نٛغذ ثكهٛخ عهى انغالو نهعهٕو انزٙ رقع فٙ َفظ انقشٚخ، ْٔٙ . انطٕائف اإلصالحٛخ فٙ كٛشاال

 .كهٛخ غٛش انزٙ نهعشثٛخ، إال أًَٓب رقٕو ثإداسرًٓب نجُخ ٔاحذح ثأسٚكٕد
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ؾُضي / َظا ٦ما ٧ان الكُش دمحم ال٩اجب ؤًًا ٧ان ًيكغ، بالخٗاون م٘ الؿُض

ُم الؿُاسخي اإلاكهىع وال ذي و٦ظل٪ الهاخب املخامي الُٗٓم والٖؼ خبربىي الخاٍع

ٖىفي الهاخب ٧لحهما مً ٦باع الؿاؾت لخؼب اجداص اإلاؿلمحن، مٗاوي آلاًاث / الؿُض

م في ق٩ل صعوؾا مدؿلؿلت في هٟـ ال٣ٗىص، ووكغوا جٟؿحر مٗاوي  في ال٣غآن ال٨ٍغ

٤ ظمُٗت البدىر ؤلاؾالمُت   Islamic Research)آلاًاث بجؼء ٖم ًٖ ٍَغ

Society) م930، في ٖام. 

-ظاء بٗض جٟؿحر مخي الضًً بً ٖبض ال٣اصع جٟاؾحر ؤزغي في اللٛت الٗغبُت

ت، ومجها الظي للكُش ٖمغ ؤخمض اإلالُباعي مً جغوع٧اص  ( ل٨ً مً بلى٩ىث ؤنال)اإلالُباٍع

م، و٧ان ًخجؼؤ بلى ؾخت مجلضاث 7953في ٖام " جغظمان ال٣غٱن"خُض ؤل٠ جٟؿحٍر 

ٖمغ اإلالُباعي بدهىله مً الخهض٤ً خٓي الكُش . بسمـ ؤظؼاء في ٧ل واخض مجها

ٖلى جٟؿحٍر لبٌٗ مً ال٨باع الضَماء ٖبر اإلاؿلمحن آهظا٥، خُض ٧ان الكُش ال٩اجب 

دمحم اإلاىلىي ٢ض ٢امىا بمغاظٗتها .ؤ.اإلاىلىي، والكُش ؽ.٥.دمحم اإلاىلىي، والكُش ب

 .م 7970ِ٣ٞوجهض٣ًها، بال ؤهه وكغ في ٖام 

م إلاالٟه م، ٢ض جم وكغ جٟؿحر ل7954وفي ٖام  بٌٗ مً ؤظؼاء ال٣غٱن ال٨ٍغ

ومً قما٫ ٦حرال  .دمحم ؤلاصاقحري، مً ٢بل هاقغ لل٨خب ؤلاؾالمُت في بىجلىع .الكُش في

الظي ٢ض جلمظ ٖلى الكُش ( ؤي مخي الضًً، َبٗا)دمحم مُضًً وا٧ام .في/ ٞٓهغ للؿُض

م ٖبض ال٣اصع اإلاىلىي مً وا٧ام، ب٣ي ًيكغ صعوؾا ٖلى بُان اإلاٗاوي آلًاث  ال٣غآن ال٨ٍغ

ا ٢بل -اإلايكىعة مً ظىىب ٦حرال" ألاههاعي "مدؿلؿلت في مجلخه  والتي جى٠٢ وكَغ
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و٧ان جٟؿحٍر !! ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن ٧اجب َظٍ اإلاؿلؿالث ٧ان ؤٖمى-الدؿُٗيُاث

ت الٟهخى، خُض بضؤ ٨ًخب في الشالزُيُاث مً ال٣غن اإلااضخي،  َى ألاو٫ باللٛت اإلالُباٍع

 .م، في مجلض واخض7955 وؤ٦مله خى٫ الٗام

ؤخمض اإلاىلىي، الظي ل٣ي مٗاعيت قضًضة .ن.سخي/ وال ًٟىجىا جٟؿحر الؿُض

، ٖلما بإهه َى  لؿبب اهخماثه بلى جُاعاث لُبرالُت ٖىض بُان مٗاوي آلاًاث في جٟؿحٍر

ت الٟهخى، الظي جم وكٍغ في ٖام  . م1963الخٟؿحر ألاو٫ وكغا ٧امال في اللٛت اإلالُباٍع

ىُت، والخٟؿحر ميكىع مً ٢بل قغ٦ت ٧ان طل٪ مك غوٖا مىلخه خ٩ىمت الهىض الَى

 (.National Bookstall)هاقيُل لليكغ والخىػَ٘ 

ا ٧ىحي اإلاىلىي مً مىجاهِكحري مكهىع ظضا لخإلُٟاجه التي جغبِ  الكُش ٧ٍى

بحن الخٗالُم ؤلاؾالمُت والٗلىم املخخلٟت، مما ًم٨ً ؤن ٌٗٝغ بؿببها عاػي ٦حرال، 

ت، بياٞت بلى اهجالء خُض ؤهه  ٢ض ٦خب جٟؿحرا ؤًًا ٖٝغ لٟهاخت لٛخه اإلالُباٍع

لمه في الٗلىم مً بحن الؿُىع ٖىض بُان مٗاوي آلاًاث م٘ ا٢خباؾاث  خه ٖو ٖب٣ٍغ

حٗٝغ م٣ضمت َظا الخٟؿحر . م، في مجلض واخض7965وكغ جٟؿحٍر في ٖام . ٖلمُت

لت الُٗٓمت ؤًًا وجل٪ الؿُض  .ٖشمان.م.ؤ/ الٍُى

للكُش ؤبي " جٟهُم ال٣غٱن"ص ؤن ؤقحر بلى جغظمت الخٟؿحر ألاعصي َظا وؤو 

ت املجلض ألاو٫ مىه جم  م بلى اإلالُباٍع لى اإلاىصوصي إلاٗاوي االًاث مً ال٣غٱن ال٨ٍغ ألٖا

٤ ماؾؿت لليكغ ؤلاؾالمي  في ٖام  (Islamic Publishing House)وكٍغ ًٖ ٍَغ

 .م7998هٟؿها ل٨ً امخض اإلاكغوٕ ختى ٖام  7970
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م، 7970اإلايكىع في ٖام " ٞخذ الغخمً في جٟؿحر ال٣غٱن"وكغ ؤًًا الخٟؿحر  و٢ض

ُحن ل٩اجبه ألاقهغ الكُش ٥ دمحم اإلاىؾلُاع مً ٧ىجاهاث .وي .اإلاكهىع زانت ٖبر الهٞى

ت طاث الجىصة الٗالُت؛  مكهىع الؾُما لخٟى٢ه اللٛىي بؿبب اؾخسضامه للملُباٍع

ىلىي واإلاىلىي دمحم ألاماوي، ٞهى ٖلى ؤؾلىب ؤخمض اإلا.ن.وجؼامىه م٘ جٟؿحر اإلاىلىي سخي

بُان وظهاث الىٓغ للكاُٞٗحن بطا اؾخد٤ بُان الٟغو١ بحن الكاُٞٗت والخُاعاث 

 .ألازغي مً اإلاظاَب املخخلٟت

ٖبض هللا اإلاىلىي مً ماجى٫ وكغ .٥.للكُش ث" جٟؿحر ال٣غٱن"َظا وبِىما ؤن 

ُحن ؤًًا والخٟؿحر 1974في ٖام  ا ٖلى م، و٧ان مً الهٞى ت الٟهخى وؾاٍع في اإلالُباٍع

ي واملخلي، ٖلما بإهه والظي ٢بله مً جٟؿحر  ٞخذ "مىىا٫ جٟؿحر الٗالمخحن الؿَُى

ُت ٚحروا عؤحهم ًٖ جٟؿحر مٗاوي " الغخمً خضزان ُٖٓمان خُض ؤن ٖلماء الهٞى

ت ٦خابت و٢غاءة، مما ٧ان مى٢ٟهم  م و٦ظل٪ ًٖ حٗلم اللٛت اإلالُباٍع االًاث لل٣غٱن ال٨ٍغ

 .م7855الظي ؾب٣ىا بظ٦ٍغ ٖىض الخٟؿحر ألاو٫ في ٦حرال ٖام 

ى اإلامخلئ بالًىياء ال٨ٟغي ال٨بحر  والػم ؤن ًلٟذ اهدباَىا ؤن َظا الؿِىاٍع

ؤخمض و٢ض .ن.زانت التي ْهغث بٗض وكغ جٟؿحر اإلاىلىي سخي-والاقدبا٧اث ال٣ٗضًت

ؽ ومجهم اإلاؿلمىن امخؤلث ًٞاء ال٨ٟغي ؤلاؾالمي في ٦حرال آهظا٥ و٦ظل٪ اهٟهل الىا

ضًً مجهم وؤٖضائهم م م٘ اإلاٍا حَر الٟاؾضة، )واللُبرالُت ( الصخُذ)بحن ؤلاًمان -ٚو

هي التي ظٗل الكُش دمحم ألاماوي ًال٠ بضون ( ٦الَما ٦ما ًغاَما ظمهىع اإلاؿلمحن

7970ًجإزحر وطل٪ مىظ ٖام   …م، متزامىا م٘ الجزاٖاث بحن َظًً الخُاٍع
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الظي وكٍغ ماؾؿت لليكغ " جٟهُم ال٣غٱن"خخهغ لخٟؿحر وال هيسخى بهظا الهضص امل

 .م7988ؤلاؾالمي هٟؿها في ٖام 

للؿُض ٢ُب إلاٗاوي " في ْال٫ ال٣غآن"وباليؿبت بلى جغظمت الخٟؿحر الٗغبي 

ت الٟهخى مٗغوٞت في ٦حرال، زانت ل٩ىهه مً جإلُٟاث  آًاث ال٣غآن بلى اللٛت اإلالُباٍع

حن في اللٛت الٗغبُت، ألاؾخاط مخي الضًً آلالىاجي، ؤقه غ الجهابظة اإلاؿلمحن اإلالُباٍع

م ؤجها لِؿذ مً جإلُٟاجه وبهما ٧ان مد٣٣ها في البضاًت ٌٗجي ختى  م بط جىفي 1996ٚع

الكُش آلالىاجي في طل٪ الٗام، ٖلما بإن َظا الخٟؿحر َى ألا٦بر في ٧ل الخٟاؾحر في 

ؾلُم .ؽ.وي / بىالواث والؿُض٦حرال، ٖلى ؤهه بضؤ بٖضاصٍ مً ٢بل الض٦خىع ٧ىهج دمحم 

م، ًخىؾ٘ ٖلى ازىحن ٖكغ 6006واهخهى بٗض ٣ٖض وبً٘ ؾىىاث في ٖام  7994في ٖام 

خهٟذ ٖلى ؾخت آالٝ نٟدت " واظاهام"٦ما وكغث َظٍ الترظمت قغ٦ت )!!( مجلضا ٍو

 .لليكغ والخىػَ٘، زم وكغتها مغة زاهُت بؿذ مجلضاث ضخمت

ي في مداٞٓت ٧ىالم ٞلم ٨ًً مكهىعا ٖبض الؿلُم مً با٧ا٫ ٧ىع / ؤما الؿُض

ٟا خ٩ىمُا بؿُُا، بال ؤهه  في مجا٫ الٗلىم ؤلاؾالمُت واليكاَاث الضًيُت بل ٧ان مْى

ت إلاٗاهُه في الدؿُٗيُاث مً ال٣غن  حٗلم بىٟؿه ال٣غآن و٦خب جٟؿحرا باللٛت اإلالُباٍع

 .اإلااضخي، ووكٍغ في مجلض واخض

إلاٗاوي ال٣غآن بلٛت ؾهلت ظضا، وال َظا ٦ما ظاء الخٟؿحر اإلالُباعي اإلاكهىع 

ضا ٖلى جٟؿحر مباقغ إلاٗاوي االًاث، خُض ٦خبه  ًىظض ٞحها بال جىيُداث بطا لؼمذ مٍؼ

امىهضام والكُش ٧ىهج دمحم اإلاضوي مً باعاٞىع و٢ام  الكُش ٖبض الخمُض اإلاضوي حكاٍع
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خم م ألو٫ مغة 1991دمحم اإلاىلىي، والظي جم وكٍغ في ٖام .في.بخهض٣ًه الكُش ٥ ٍو

وكٍغ في الؿىىاث ألازحرة مً ٢بل مجم٘ اإلال٪ ٞهض لُباٖت اإلاصخ٠ الكٍغ٠ مً 

 .زال٫ مكغوٖهم ليكغ ال٣غٱن والخٟاؾحر بالٛاث الٗالم املخخلٟت

وهظ٦غ َىا ؤًًا جٟؿحر الض٦خىع بهاء الضًً الىضوي، عثِـ ظامٗت صاع الهضي 

ي، وجغظمت مً مىىا٫ مهُٟى الُٟطخ/ ؤلاؾالمُت بدكُماص في ٦حرال، وجٟؿحر الؿُض

باهخاووع لخٟؿحر ال٣غٱن للكُش مخي الضًً ابً ٖغبي، وجٟؿحر .م.وي .٥/ نىفي للؿُض

بى٦ـ، ٦ما وكغوا .سخي.ٖبض الٟٛاع ال٩ىزغي الظي وكٍغ قغ٦ت ص.بحل.الخُُب  في

ا الًاث ال٣غٱن بضون الىهىم الٗغبُت مً خُض مترظمُه َم ٥ ٖبض .جٟؿحرا ملُباٍع

م،. ؤ.الغخمً، في ، بةقغاٝ اإلاىلىي سخي.٥.٥ ٦ٍغ ؤخمض اإلاؿبى١ ط٦ٍغ مغاعا، .ن.عئٝو

وطل٪ الخٟؿحر اإلا٣هىص إلاً ال ٌٗٝغ ختى ألالٟاّ الٗغبُت اإلايكىع مً ٧ىجاًام، 

ا " البُان في مٗان ال٣غٱن"وجٟؿحر  إلاالٟه الؿُض ؤخمض قهاب الضًً بمبُدصخي ٧ٍى

ىث واإلايكىع مً ٢بل ٢اضخي الضًاع الكاُٞٗت ال٨بحر بمى٣ُت ٧ال٩( م7999)جاوٛا٫ 

ل٩اجبه الكُش " ؤهىاع ال٣غٱن"ماؾؿت ألاقغفي لليكغ والخىػَ٘ بتروعاوٛاصي، وجٟؿحر 

ى ابً الكُش ؤ ٖلىي اإلاىلىي اإلاظ٧ىع، .ٖبض الؿالم الؿلمي ٖالمت الخضًض في ٦حرال َو

ت وميكىع  ا مً ألاقُاء اللٍٛى ها بلى ٚحَر والظي ًدخىي ٖلى اإلاٟغصاث وألاٞٗا٫ وظمٖى

م، وجٟؿحر ال٣غٱن في مجلضًً إلاالٟه الكُش ٖبض الغخمً اإلا٣ضومي 7999ام في ٖ

ت إلاٗاوي االًاث مً  ا مً الخٟاؾحر اإلالُباٍع حَر ٢اضخي الضًاع الكاُٞٗت في جغوعاوٛاصي ٚو
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م اإلايكىعة والتي لم جيكغ بٗض في َظٍ الىالًت الهٛحرة ل٨ً م٘ وؿبت  ال٣غٱن ال٨ٍغ

 .٦بحرة للمؿلمحن

مُض ٧لُت الٟاعو١ ؾاب٣ا وهظ٦غ َىا ؤًًا  جٟؿحر ألاؾخاط الُٗٓم وال٩اجب ال٨بحر ٖو

ت، في ٖام .الض٦خىع وي  ًسخو َظا الخٟؿحر ل٩ىهه ًدخىي ٖلى . 6006دمحم في اإلالُباٍع

م، زم ًدبٗها  مٗجى آلاًت، وال ًىظض ُٞه  مٗاوي اإلاٟغصاث ل٩ل ال٩لماث في ال٣غآن ال٨ٍغ

ضا ٖلى اإلاٗجى اإلاباقغ، مما َى الظي جىيُذ اإلاٗاوي الظي ًىظض ٖاصة في الخٟا ؾحر مٍؼ

دمحم ٢ض .ومً الجضًغ بالظ٦غ ؤن الض٦خىع وي . ًجٗل الخٟاؾحر ًسخل٠ واخض مً آلازغ

غي، الظي ٧ان  ؤل٠ زالزت ٦خب ؤزغي بالدكاع٥ م٘ الكُش ؤبي الهباح ؤخمض ٖلي ألاَػ

ُٟت، ٦ما ؤل٠ معجم اإلاٟغصاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت بٗكغة  مجاوعا له م٩ان الْى

و٧ان زُُب . مجلضاث، ٢انضا الُالب بضون زلُٟت الضعاؾاث الٗغبُت وؤلاؾالمُت

 .ؾىت 22ؽ في قإع حكحروحي بمضًىت ٧ال٩ىث إلاضة .ؽ.مسجض م

" صًُٟا صًبتي"وجٟؿحران ًسخهان مً بحن ٧ل َظٍ الخٟاؾحر اإلاظ٧ىعة، وألاو٫ جٟؿحر 

ت لهاخبه الكاٖغ الٟظ اله عا٧اوان هاًغ مً / ىضوسخي الؿُضفي ق٩ل ال٣هاثض اإلالُباٍع

م، ووكٍغ قغ٦ت ؾاماهىاًم ٧1964ىوي في ظىىب ٦حرالا، الظي بضؤ مكغوٖه في ٖام 

لهاخبه ؤًًا الكاٖغ " ؤماعاواوي"ال٨خب بمضًىت ٧ال٩ىث، والشاوي َى جٟؿحر 

عا٧اوان هاًغ مً ؤجاباالم في مداٞٓت باال٧اث، ب٩ىهه .جي.٥/ الٗب٣غي الهىضوسخي الؿُض

 .مً ٢بل ماؾؿت لليكغ ؤلاؾالميميكىعا 
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 هحابة الحفعير اإلالُباسي للشُخ دمحم ألاماوي

ت لِؿذ بصخيء بال ؤن ظاءث في  ظاءث ٨ٞغة بٖضاص جٟؿحر في اللٛت اإلالُباٍع

٥ ً ً اإلاغخىمحن مً باال٧اث ومىخمحن بلى الخُاع .في.طًَ ألازٍى دمحم وؤزُه الخاظٍغ

ؤبي )ٖلىي مً بصاٞاها .بل٣اء اإلاىلىي ؤالؿلٟي مً يمً ؤَل الؿىت والجماٖت، ٣ٞاما 

في مداٞٓت مالبىعام، الٗالم الؼاَض ( املخضر الٟظ في ٦حرال ٖبض الؿالم الؿلمي

ُاوي، ٦ما ا٢ترخا ال٨ٟغة  ُم الؿُاسخي في خؼب اإلااجمغ الهىضي ؤًام الغاط البًر والٖؼ

 .ٖلى الكُش دمحم ال٩اجب عثِـ مىٓمت هضوة املجاَضًً خُيئظ

ا الٟاعوقي مً ٧لُت ؾلم -اإلاىلىي دمحم ال٩اجب وباليؿبت بلى ٦ما ًهغح به ألاؾخاط ػ٦ٍغ

ً ؾىت ٖلى ٦غسخي الغثِـ -"الىضوة"الؿالم الٗغبُت في  كٍغ الظي ب٣ي إلاضة زمـ ٖو

ٌ ؤي ا٢تراح بل ًمًٗ ال٨ٟغة ٞحها ختى ٣ًبلها  لىضوة املجاَضًً ب٨حرالا، و٧ان ال ًٞغ

 .تي جصدر ؤزُاءَابن وظض مىاؾبا وبال ٣ًترح الخُٛحراث ال

ذي،  ُٞبٗا الكُش دمحم ال٩اجب ٢بل َظٍ ال٨ٟغة ؤن ًخم بظغاء َظا اإلاكغوٕ الخاٍع

مىسخى اإلاىلىي والكُش دمحم .٥.ٖلىي اإلاىلىي مً بصاٞاها والكُش في.وا٢ترح الكُش ؤ

ٞبضؤوا ٦خابت الخٟؿحر في الُىم الؿاب٘ ؾبخمبر . ألاماوي ٦خابا لهظا الخٟؿحر

م، خُض ٦خبىا ؤوال ؾىعة ال٨ه٠، ألن 7977ؾبخمبر  67ها فيواهتهذ ٖملُات7960

ت ٦ما ؾب٣ىا بظ٦ٍغ التي جدىاو٫ مسخل٠  و٢خئظ ٢ض ظاءث بٌٗ مً الخٟاؾحر اإلالُباٍع

 .ألاظؼاء والؿىع مً ال٣غآن، ٞغ٦ؼوا ٖلى ال٨ه٠
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مىسخى اإلاىلىي .٧.٥ان الٗلماء الشالزت ميكٛلحن ب٨خابت الخٟؿحر بال ؤن الكُش في

ؤًًا لٓغوٝ ( م7976)ٖلىي اإلاىلىي .ل٠ ألؾباب صخُت، والكُش ؤجس( م7990)

 . شخهُت

و٢ض ؾب٣ىا " الىضوة"ومً َظا اإلاىُل٤ ٢ا٫ الكُش ٖبض الخمُض اإلاضوي في 

ٟه،  ا اجداص مضعسخي الٗغبُت لٗمىم " البكغي "بن مجلت "حٍٗغ التي ٧ان ٣ًىم بيكَغ

في مداٞٓت مالبىعام، ومً بتروع " الجمالُت"ًخم َباٖتها في مُبٗت ( KATF)٦حرالا 

جل٪ اإلاُبٗت هٟؿها ٧اهذ جخ٣ضم َباٖت جٟؿحر اإلاىلىي ألاماوي بضاًت مً ؾىعة 

دمحم اإلاىلىي . في.٣ٞض ٧ان لي ؤن ؤلخ٣ى الؿُض ٥" البكغي "ال٨ه٠، وباليؿبت بلى 

مغاعا خى٫ ؤمىع جخٗل٤ باملجلت، و٧ان َى بىٟؿه ٣ًىم بخٟخِل  197الُٗٓم

اث ألانلُت للمىل  ."ىي دمحم ألاماوي وجُاب٣ها م٘ اليسخت اإلاشالُت باإلاُبٗتاملخَُى

و٢ض مغث ٖلى الخٟؿحر َباٖاث مً ظضًضة م٣ابل مُالباث مً الىاؽ 

بك٩ل ٦بحر، خُض ٧اهذ ال٣غاءة الخٟخِكُت والخصخُذ اللٛىي للخٟؿحر زانت في 

ت ٢بل  مً-في ؤٖىام مىظ بضاًت الشماهُيُاث ختى ؤن جخجاوػ مىخهٟها-اللٛت اإلالُباٍع

ت بىل٩ُا٫ في مداٞٓت مالبىعام، والؿُض.٥.ن/ الؿُض بسخا١ ٖلى / دمحم مً ٢ٍغ

دمحم ٖٝغ .٥.ن/ ًلٟذ اهدباَىا ؤن الؿُض. ٧ال٩ُاهضي، ال٩اجب والغخا٫ الكهحر

٠ اإلا٩اإلااث والاجهاالث في الخ٩ىمت  ت، خُض ٧ان مْى خه زانت في ؤلاهجلحًز لٗب٣ٍغ

اوي، و٢ض ؾ مدمىص .٥.ن/ اٖضٍ ٖلى طل٪ ابىاٍ الؿُضؤلاهجلحزي ؤًام الغاط البَر

                                                           
197

ٍٚ ثكٛشاال انعظٛى ثعذ سٚبعخ انًٕنٕ٘ دمحم انكبرت، ٔكبٌ سيضا ثبسصا نهجغبطخ ٔانزٕاضع سئٛظ يُظًخ َذٔح انًجبْذ 

 .ٔانضْذ، إضبفخ إنٗ انصذاسح ٔانٕقبس ٔاالصطجبس



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

146 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

٥ جاوٛا٫ .ؽ.ٖبض الخلُم، ٦ما ؤن له ٖال٢ت نهغ م٘ الؿُض ٥.٥.ُٞهل وألاؾخاط ن

 .مىسخى اإلاىلىي، ؤخض ٦خاب الشالزت ألاواثل للخٟؿحر.٥.اإلاكهىع، والكُش في

 أهمُة ثفعير اإلاىلىي دمحم ألاماوي

لكُش دمحم ألاماوي ٞةهه جٟؿحر وباليؿبت بلى الخٟؿحر اإلالُباعي إلاٗاوي ال٣غآن ل

ت اإلاٟؿغ ؤًًا بالىيىح ختى  بإعبٗت مجلضاث ضخمت، جٟؿحر ًل٣ي الًىء ٖلى ٖب٣ٍغ

ٚحر الكُٗت، )ًم٨ً لىا ؤن وؿمُه ابً ٦شحر ل٨حرالا، خُض ؤنبذ ٧ل واخض مً الؿىت 

ًُل٘ بلى َظا الخٟؿحر عاظُا الٗشىع ٖلى ( وؤَل ال٣غآن مى٨غي الخضًض، وألاخمضًحن

ر ؤوضر إلاٗان ٣ًهضوجها، وفي ٦شحر مً ألاخُان بٌٛ الىٓغ ًٖ الُاثٟت التي جٟؿح

ُت وظماٖت  ًيخمي بلحها ؤو الخُاع الظي ًدبٗه مً يمً الؿلُٟت وؤلازىاهُت والهٞى

 .الخبلُٜ

٦ما هغاَا في )هغي ؤن جٟؿحر اإلاىلىي دمحم ألاماوي ؤنبذ مغظٗا مىزى٢ا 

اث لهظا الخٟؿحر مً خُ ض هي مكهىصة ٖىض ٕٞغ الخىػَ٘ واليكغ بخهاثُاث اإلاكتًر

م في (إلاغ٦ؼ املجاَضًً ب٩ال٩ىث ، بط خٓىا بٟخذ باب ٞهم ٖم٤ُ إلاٗان ال٣غآن ال٨ٍغ

ت ألازغي  ت، ٦ما ؤن بٗض جٟؿحر اإلاىلىي دمحم ألاماوي والخٟاؾحر اإلالُباٍع اللٛت اإلالُباٍع

ح م ٞٗال الضؾخىع الٟٗا٫ في خُاة ٦شحر اإلالُباٍع م ؤهه لم ٨ًً ؤنبذ ال٣غآن ال٨ٍغ ن ٚع

ا في  بال ٦خابا م٣ضؾا ٖىضَم مً ٢بل وال ًخلىهه بل ًًٗىهه ب٩ل اخترام وو٢اع مٍُى

، وطل٪ مٗغوٝ ٝى  .الشُاب الىاٖمت في الٞغ



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

147 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

دمحم ٖلي، ظضي وؾمٗخه مً والضحي، بن اإلاىلىي دمحم ألاماوي ٧ان ًجلـ / و٢ا٫ الؿُض

ً٘ ٢ضمُه في ال٨غسخي هٟؿه، مىلٗا به واي ٗا عؤؾه في ال٨غاؾت ٧إهه ٖلى ٦غسخي ٍو

ٚغؽ ٞحها، مىدىُا ٖلحها جماما، خُض ًً٘ ال٨غاؾت ٖلى ع٦بدُه زم ٨ًخب وما ٧ان 

 ...ٌؿخسضم الُاولت ل٨خابت َظا ال٨خاب ال٨بحر

لى ٨ٞغة ؤوعص مدايغا آزغ في الىضوة اؾمه الؿُض في  198خٟٛغ مً واهُمُل/ ٖو

ىصة للخُب ؤلاؾالمُت ولى هبدض الؿبب لخسل٠ الج: مداٞٓت ٧ال٩ىث، خُض ٢ا٫

في مؿاظضها ومدايغاث الضاُٖت في ٦شحر ألاخُان ٞالهتهُىا في ؤجهم ال ٣ًغئون جٟؿحر 

وعٚم ؤن َظا هٕى مً ال٩ٟاَت، ٞةهه جض٫ ٖلى ٧ىن . اإلاىلىي دمحم ألاماوي، وال ٚحٍر

ً الغ٦حزة ألاؾاؾُت ل٣ُٗضة ؤلاؾالم  جٟؿحر ألاماوي طي الخإزحر الغثِسخي في ج٩ٍى

 .ٖىض ال٨شحرالصخُذ 

 مىهج الحفعير الزي اغحمذ غلُه اإلاىلىي 

وباليؿبت بلى اإلاىهج الخٟؿحري الظي اٖخمض ٖلُه الكُش ألاماوي، خؿبما ًىعصٍ ألاؾخاط 

ا الٟاعوقي مً ٧لُت ؾلم الؿالم، ٣ٞض اَل٘ بلى جٟؿحر ألاثمت ؤمشا٫ الُبري مً  ػ٦ٍغ

بي، ال٨خب ألاواثل، وبلى ابً ٦شحر مً ال٨خب اإلاخىؾُت، وج ٟؿحر الغاػي، وجٟؿحر ال٣َغ

وجٟؿحر عوح اإلاٗاوي لآللىسخي، وال٨كاٝ للؼمسكغي، وجٟؿحر الجىاَغ للؿُض 

الُىُاوي، وجٟؿحر ٞخذ ال٣ضًغ، وجٟؿحر اإلاغاغي، والخٟؿحر اإلاىاع للؿُض عقُض عيا، 

وجٟؿحر في ْال٫ ال٣غآن للؿُض ٢ُب، ٦ما ؤهه َال٘ ٦خب ٖلم الٟل٪، و٦خب الٗلىم 

                                                           
198

 .خطٛت يصقع ٔيْٕٕة فٙ انخطبثخ، ٚشزغم كًذسط اإلَجهٛضٚخ فٙ انًذاسط انحكٕيٛخ 
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ا مً ال٨خب الٗلمُت املخخلٟت؛ ٖىض جإل٠ُ َظا الخٟؿحر البُئُت، و  حَر ٖلىم ألاخُاء ٚو

بهما " الىضوة"َظا و٦ما ٠ًًُ الكُش ٖبض الخمُض اإلاضوي ؤزىاء مدايغجه في  .الُٗٓم

م  الخٟاؾحر التي جب٣ى خُت بالهالخُت التي ال جمىث، هي جٟاؾحر إلاٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

خاصًض الصخُدت، ومً جل٪ الخٟاؾحر جٟؿحر ابً جٟؿغ آلاًاث باآلًاث وحكغخها باأل 

ً  .٦شحر، وفي ٦حرال جٟؿحر اإلاىلىي دمحم ألاماوي عخمت هللا ٖلحهما وآلازٍغ

٦خب اإلاىلىي الخٟؿحر مخمؿ٩ا ٖلى ألانى٫ ومُلٗا بلى بم٩اهُاث الخٟؿحر 

٣ا للمٗاًحر الٗلمُت التي مٗغوٞت في جل٪ ألاًام، بضون  الٗلمي إلاٗاوي آلاًاث، ٞو

ت اإلاٗاوي لآلًاث ؤلالهُتالا  ٍغ َظا و٦ما ٠ًًُ الكُش ٧ىههي دمحم .هدغاٝ ًٖ ظَى

اإلاضوي مً باعاٞىع،
ى مٟؿغ ؾب٣ىا ط٦ٍغ  ؤٖالٍ، بط ٧ان ًل٣ي مدايغجه في  199 َو

، ؤن جٟؿحر الكُش دمحم ألاماوي جٟؿحر ظام٘ بحن اإلاإزىع واإلا٣ٗى٫، وال٣ضًم "الىضوة"

 .لىعٕوالخضًض، بياٞت بلى ؤهه ٦خبه بإ٦ثر ا

٩ىث التي ؤل٣اَا في  ا مً ؤٍع جٟؿحر الكُش دمحم  200،"الىضوة"ومً ٧لمت الكُش دمحم ػ٦ٍغ

ألاماوي ٧ان بظابت لؤلؾئلت التي َغخها جُاع الخٟؿحر اللُبرالي ؤو ما هاب ًٖ اللُبرالُت 

ؤخمض، وعٚم ؤن طل٪ ٣ٞض ٧ان اإلاىلىي دمحم .ن.مً الخٟؿحر الظي ؤحى به اإلاىلىي سخي

٣ه اإلاىيىعي، ولم ًىضعط بلى الاؾخٟؼاػ باإلاُى٫ ال٣ٗضًت ٖىض ألاماوي ًخمؿ ٪ ظضا بمٞى

                                                           
199

شيخ عبد الحميد المدني تشارياموندام، ومدرس العربية هو أيضا مفسر معاني القرآن إلى المغة المميبارية مع ال 
 .المتقاعد من المدارس الحكومية في كيراال

200
انذاعٛخ انكجٛش فٙ األجٛبل انًهٛجبسٚخ فٙ قطش، ٔأعزبر انعشثٛخ ٔانششٚعخ يزقبعذ يٍ كهٛخ عهى انغالو انعشثٛخ 

 . ٛخ ٔجبيعخ اإليبو دمحم ثٍ ععٕد اإلعاليٛخرخشج يٍ انجبيعخ انغهفٛخ ثجُبساط ٔجبيعخ عهٛكشِ اإلعالي. ثأسٚكٕد
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م، وفي الخ٣ُ٣ت ٧ان بحن .ن.اهخ٣اص اإلاىلىي سخي اتهم وؤ٩ٞاَع ً ٖلى هٍٓغ ؤخمض ؤو آلازٍغ

ؤخمض جباصالث ال٨خب واإلاغاؾالث الضالت ٖلى ٖال٢تهما .ن.الكُش ألاماوي واإلاىلىي سخي

 .الىصًت وؤلاوؿاهُت

٠ًُ الكُش ػ  ٤ اإلاىلىي ألاماوي ٖىض ؤلانالح ٍو ا ؤهه ًجب ٖلُىا اجساط ٍَغ ؤي )٦ٍغ

٣خه هي اجبإ الؿىت، (اليكاَاث ؤلانالخُت والخجضًض في اإلاؿلمحن ، خُض ٧اهذ ٍَغ

م  والاؾخضال٫ بال٣غآن وألاخاصًض الصخُدت ٦ما هي، وجٟؿحر مٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ

 .باآلًاث وألاخاصًض الصخُدت ٦ما هي

 ىع "اإلاىلىي دمحم ألاماوي؛ أعجىبة خلا"الىذو  خٌى مىط

م ؤن الىبي نلٗم ٧ان ًبحن ال٣غآن للىاؽ، ٦ما ًىعص الض٦خىع ظما٫  ٞٚغ

ي، ؤن الىبي نلٗم ال ًٟؿغ آلاًاث  201الضًً الٟاعوقي ٢ى٫ ؤلامام ظال٫ الضًً الؿَُى

غ الُبري ٢ى٫ ابً ٖباؽ هنع هللا يضر، خُض . بال ٢لُال ؤن زم ؤوعص الٟاعوقي مً ابً ظٍغ

 :الخٟؿحر في ؤعبٗت ؤهىإ

ه الٗغب مً ٦المهم. 7  .وظه ٌٗٞغ

 جٟؿحر ال ٌٗظع ؤخض بجهالخه.6

ه الٗلماء. 3  جٟؿحر ٌٗٞغ

 ثفعير ال ٌػلمه إال هللا. 4

                                                           
201

يٍ أعظى كزبة كٛشاال ثبنعشثٛخ ثعذ انشٛخ يحٙ انذٍٚ اٜنٕائٙ، ْٕٔ يزقبعذ يٍ ٔظٛفخ أعزبر انعشثٛخ فٙ انكهٛخ  

 .انزبثعخ نذاس األٚزبو ثًٕرٛم، فٙ يحبفظخ ٔاُٚبد ثكٛشاال انشًبنٛخ
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وباليؿبت بلى الصخابت في ؤمغ الخٟؿحر ٩ٞاهىا ال ًجخمٗىن في ظمُ٘ 

في مٗجى آلاًت  ألاخُان بل ٢ض ازخلٟىا في مٗاوي بٌٗ مً آلاًاث، ٞمشال ازخلٟىا

و٧لىا واقغبىا ختى ًدبحن ل٨م الخُِ ألابٌُ مً الخُِ ألاؾىص مً الٟجغ زم }}

، وؤما بٌٗ ؤزغ مً آلاًاث ٞهي جخٗل٤ 787:الب٣غة-ؤجمىا الهُام بلى اللُل

ؤما .مباقغة بدُاة الٗغب وويُٗاتهم املخخلٟت ٞما ٧اهىا ًدخاظىن بلى ؤي جٟؿحر

بضؤ ًىدكغ في ؤهداء الٗالم مً خى٫ اإلاضًىت  بن ؤلاؾالم بٗض الىبي نلٗم ٣ٞض

ت مما ؾبب ؤزُاء في ٢غاءتهم لل٣غآن،  اإلاىىعة، خُض ؤصع٥ الىاؽ ؤلاؾالم بؿٖغ

ً بمظاَبهم ال٣ٟهُت  ٟهمىجها مؿخٍٟؼ ٦ما ؤجهم بضؤوا ًخسظون آًاث ال٣غآن ٍو

 .املخخلٟت

 َظا ما جابٗه الازخالٞاث مً هىاح ؤزغي ٞمشال الازخالٞاث مً الىاخُت

ت ل٨الم  ت آلًاث ال٣غآن، ٞخُلبىا بلى ٢ىاهحن مىٓمت جدضص الىىاحي اللٍٛى اللٍٛى

ومً هاخُت  .هللا ؾبداهه، ٞخم وي٘ ٖلم الىدى مً ٢بل ؤبي ألاؾىص الضئلي

ال٣ُٗضة ٞٓهغث في الٗالم ؤلاؾالمي مىظ ٖهض الخلٟاء الغاقضًً َىاث٠ ٣ٖضًت 

ت والخىاعط، ٞاخخاط اإلاؿ لمىن ؤمـ الخاظت بلى جٟؿحر مشل اإلاٗتزلت وألاقٍٗغ

ومً َظا . آلاًاث م٘ جىيُذ ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت الصخُدت، ٞىيٗذ الخٟاؾحر

 ".ال٣غآن ًٟؿٍغ الؼمان"اإلاىُل٤ هخظ٦غ ٢ى٫ ابً ٖباؽ هنع هللا يضر 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

151 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

 الخاثمة 

وصصث ؤن ؤل٣ي الًىء ٖلى َظا الٗالمت اإلاٟؿغ اإلاىلىص في ٦حرال و٦خب جٟؿحرا   

سُا مىٟغصا ظضا مً بحن الخٟاؾحر ٧لها باليؿبت بلى صخت اإلاٗجى ومىزى٢ُت الضالثل  جاٍع

ت، وهي مك٩لت لِـ لها خلها ت في اإلالُباٍع . وب٣اثه ٖبر الٗهىع ما ٖضا الخٛحراث اللٍٛى

ٞاللهم اظٗل َظا طزغا لي ول٣غاثه ًىم ال٣ُامت، ٦ما ججٗلىا هضعؽ ؤ٦ثر ال٣غٱن 

 . ومٗاهحها ألظل الخمؿ٪ بها، ٱمحن

 واإلاغاظ٘ اإلاهاصع

اث الصخهُت ل٩اجب اإلا٣ا٫، الظي زُها ٖلى ؾمإ املخايغاث اإلال٣اة في  .7 املخَُى

بٗىىان "اإلاىلىي دمحم ألاماوي؛ ؤعجىبت خ٣ا" بمغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلاؾالمُت  الىضوة اإلاى٣ٗضة

 م.6075ماعؽ  75، ًىم الخاب٘ لجامٗت ٧ال٩ىث

 اإلاى٢٘ ؤوهالًً الخام بضعاؾاث ال٣غآن:  .6

3. http://www.malayalamquransearch.com/docs/?p=6  

ت:  .4  مى٢ٕى جٟؿحر اإلاىلىي دمحم ألاماوي في اإلالُباٍع

5. phphttps://malayalamqurantafsir.com/avatharika.  

   https://www.manoramaonline.com/news/latest-مى٢٘ .6

تIslamika Jeevithamىي ألاماوي )٦خاب اإلاىل .7  ( في اللٛت اإلالُباٍع

٘ ؤلاؾالمي" بلى اللٛت  جغظمت .8 اإلاىلىي دمحم ألاماوي ل٨خاب "الؿىت وم٩اهتها في الدكَغ

ت  اإلالُباٍع

 ٣ابالحي الصخهُت م٘ ؤشخام مسخلٟحن زانت:اإلاٗلىماث التي ظمٗتها مً م .9

i. إلاغخىم ٖلُهالؿُض/ دمحم ٖلي ظضي الخبِب ا 

ii. ٧لُت عويت  ٖمُضب ٦بحر في املجالث الٗغبُت الضولُت و ألاؾخاط دمحم ٧ىجاقحري، ٧اج

 الٗلىم الٗغبُت ؾاب٣ا

http://www.malayalamquransearch.com/docs/?p=6
http://www.malayalamquransearch.com/docs/?p=6
https://malayalamqurantafsir.com/avatharika.php
https://malayalamqurantafsir.com/avatharika.php
https://www.manoramaonline.com/news/latest-news/2018/07/16/cheriyamundam-abdul-hameed-madani-passed-away.amp.html
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iii. ألاؾخاط ظما٫ الضًً الٟاعوقي، ٖالم و٧اجب ٦بحر في املجالث الٗغبُت الضولُت 

iv. ٩ىث ا الٟاعوقي مً ٧لُت ؾلم الؿالم الٗغبُت بإٍع  ألاؾخاط ػ٦ٍغ

v. ٩ىث وؤؾخاط ٧لُت ؾلم الؿالم الٗغبُت ؾاب٣ا ا  ؤٍع  الكُش دمحم ػ٦ٍغ

vi. )ٖمُض ٧لُت مضًىت الٗلىم الٗغبُت ببىل٩ُا٫، وابً الض٦خىع الؿُض دمحم قا٦غ )جاوٛا٫ ،

 الكُش الؿُض ٥.ؽ.٥.جاوٛا٫، وخُٟض الكُش بي.٥.مىسخى اإلاىلىي 

vii.  ٔٞالض٦خىع قاٍ هىاؽ باعاواها، ؤؾخاط ٧لُت ألاههاع الٗغبُت بٟاالٞاهىع، وخا

اث ال٣ضًمت سُت واملخَُى  اإلاؿدىضاث الخاٍع

viii. حر حكىوٛاجاعا، الخُُب اإلاه٣٘ وؤؾخ  اط ٧لُت عويت الٗلىم ؾاب٣ا الكُش َػ

ix.  الض٦خىع ٧ىهج دمحم بىالواث، ال٩اجب ؤلاؾالمي الكهحر وؤخض اإلاترظمحن لخٟؿحر الؿُض

ت.  ٢ُب بلى اإلالُباٍع

x. .الؿُض/ مباع٥ بً ٖمغ ؤخمض اإلالُباعي اإلاٟؿغ 

xi.  ا الىػٍغ الخ٩ىمُت الض٦خىع مهُٟى ٧ىقً، ؤؾخاط الٗغبُت في ٧لُت سخي.بحل.دمحم ٧ٍى

الي في   ٦حرال.ب٩ىصٞو

xii.  ؼ اإلاىلىي مً ٧اجا٧ا٫، وؤؾخاط الض٦خىع ؤقٝغ ٧اجا٧ا٫، ابً الكُش ٖبض الٍٗؼ

 الضعاؾاث ؤلاؾالمُت بجامٗت ٦حرال.

xiii.  ًالض٦خىع وي.م.ٖبض املجُب ؤؾخاط ال٨ُمُاء اإلاخ٣اٖض مً ظامٗت ٧ال٩ىث، واب

مُض ٧لُت الٟاعو١ ؾاب٣ا  الض٦خىع وي.م.دمحم اإلاٟؿغ ٖو

xiv. ،بض ال٣اصع اإلاىلىي مً وا٧ام، ٌكخٛل مهىضؾا في صبي.ابً خُٟض الكُش ٖؾمحر مىحر 

xv. َ٘الؿُض/ ؤبى ب٨غ الهض٤ً الهضوي، ماؾؿت "بى٥ بالؽ" لليكغ والخىػ 

xvi. غ ملجلت الجههت  الؿُض/ مىهىع الهضوي، ٧اجب ٦بحر وعثِـ الخدٍغ

xvii.  م الهضوي، مخسغط مً ظامٗت ظىاَغ ال٫ جهغو  الؿُض/ ٖبض ال٨ٍغ
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 وكإتها وجُىعَا  الخهٝى

 كى.ل يبإمساعي
 كنور  -أستاذ املساعد، كلية دار اإلرشاد بباراد(

 ) يب، قسم اللغة العربية، جامعة كنور،كريال. عبد الرشيد. وابحث الدكتوره حتت إشراف د

 

اث  الخهٝى خغ٦ت صًيُت اهدكغث في الٗالم ؤلاؾالمي في ال٣غن الشالض الهجغي ٦جٖز

ض وقضة الٗباصة حٗبحرا ًٖ  ٞٗل مًاص لالوٛماؽ في التٝر الخًاعي زم ٞغصًت جضٖى بلى الَؼ

خىدى اإلاخهٝى  ُت ٍو اث بٗض طل٪ ختى ناعث َغ٢ا ممحزة مٗغوٝ باؾم الهٞى جُىعث جل٪ الجٖز

 ٤ ت هللا حٗالي باال٨ك٠ واإلاكاَضة ال ًٖ ٍَغ جغبُت الىٟـ والؿمى بها بُٛت الىنى٫ بلى مٗٞغ

ُت  202".اجبإ الىؾاثل الكٖغ

ُت ؤّو٫ ما بضؤ الخهٝى في ال٣غن الشاوي م ً الهجغة ْهغ ؤو٫ الخهٝى والهٞى

ت ْهغث ظماٖت مً ؤَلها اٖتزلىا الّىاؽ وؤْهغوا الّىضم الكضًض بٗض  ْهغ في ال٩ٞى

وؾّمىا ؤهٟؿهم بالخىابحن ؤو الب٩اثحن ٦ما ْهغث َب٣ت مً الٗباص ( ع)م٣خل الخؿحن

ما٫ الؿ ُاؾُت م٘ ٚلب ٖلحهم ظاهب الؿضص في الٗباصة والبٗض ًٖ اإلاكاع٦ت في ألٖا

ٗت واقخٛالهم بال٨خاب والؿىت والخٗلم  ًلهم والتزامهم بإبىاب الكَغ ٖلمهم ٞو

والخٗلُم ٦ما ْهغ ٞحهم الخٝى الكضًض مً هللا حٗالى وبؿببهم قإ ل٣ب الٗباص 

اص وال٣ّغاء في جل٪ الٟترة ومً ؤٖالمهم ٖامغ بً ٖبض هللا بً ػبحر ونٟىان ؾلُم  َّ والؼ

 .وبٌٗ ؤصخاب الخؿً البهغي 

                                                           
249:حماد الجهمً،ص.والمعاسرة، دالموسوعة المٌسرة لألدٌان والمذاهب واألحزاب . 
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ت والبهغة في ال٣غن الشاوي للهجغة ٖلى ؤًضي  ض في ال٩ٞى زم اهدكغ مٟهىم الَؼ

ت اص مشل ببغاَُم بً ؤصَم،ومال٪ صًىاع وعابٗت الٗضوٍّ وفي َظٍ اإلاغخلت ٢ض . ٦باعالَؼ

م جىاو٫ اللخىم وجغ٥ الؼواط لم  ججاوػ الخض مً حٗظًب الّىٟـ بتر٥ الُٗام وجدٍغ

اص ألاّولحن ىا ٖىض الَؼ هغث ْو .ٌٗٞغ هغث ألاوعاص اإلاؿدى٨غة في الخب والٗك٤ ؤلالهي ْو

ا مً الّىاع ومىظ . جبٗا لظل٪ مٟاَُم زاَئت خى٫ الٗباصة ال َمٗا في الجّىت وال زٞى

ٔ و الُب٣ت . طل٪ الٗهض ٢ض مغ الخهىٝ بشالزت ؤَىاع مهّمت ض والٖى هي َب٣ت الَؼ

 .الباَىُت والُب٣ت الٟلؿُٟت

 الؼبلة ألاولى

ض وال ًىا ما َب٣ت الَؼ ض والبٗض ًٖ الضهُا ٞٞغ ٔ اقتهغ بالٛغ١ في الَؼ ٖى

م ًازغون الٗباصة ٖلى الٗلم ؤّجهم ٧اهىا  ًهلر ؤبضاجهم وقبهىا اإلاا٫ بال٣ٗاعب، َو

ض وخب هللا ما اإلابالٛت في الَؼ و٦ثر ؤلاَخمام . ًىُل٣ىن صاثما مً ٢اثضجحن ازيخحن َو

ت الٗلم وال٣ٟه 
ّ
ٔ وال٣هو م٘ ٢ل هغث في َ. بالٖى ظٍ الٟترة جهاه٠ُ ٦شحرة مشل ْو

ألبي َالب اإلا٩ي وخلُت ألاولُاء ألبي جمُم ألانبهاوي ٢ض مؼظذ َظٍ ’ ٢ىث ال٣لىب‘

ت واؾغاثُلُاث وؤ٢ىا٫ ؤَل ال٨خاب  . ال٨خب ٦شحر مً ألاخاصًض اإلاىيٖى

٧ان مكاًش ؤَل الخهٝى ألاولىن ٖلى خا٫ َُبت في الجملت، و٧ان لهم مً 

لؿل٠، ومً الٗمل الهالر، ما ًدمضون ٖلُه، زالٞا الخغم ٖلى الؿىت واجبإ ا

ىا وبضلىا وؤخضزىا، ٞاألولىن مجهم ٢ض زالُىا  ً مً الهىُٞت الظًً خٞغ للمخإزٍغ

الٗلماء وؤزظوا ٖجهم واؾخ٣امىا ٖلى الٗمل الهالر واجبإ الؿىت في الجملت، وبن 

ض وؤٖما٫ ال٣لىب والٗؼلت والخلىاث و  ألازظ ٧اهذ لهم مؿال٪ جدًهم في الَؼ
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 .باألخاصًض الًُٟٗت وهدى طل٪ مما َى مٗغوٝ ًٖ ال٣ىم

 أهّم أغلم هزه الؼبلة

 ؤبى خىُض البٛضاصي 

ُت (  َـ298)َى ؤبى ال٣ؿم الخغاط اإلاخىفي" ض الُاثٟت"ًل٣به الهٞى ُّ " بؿ

ت ٖلى ؤ٢ىاله وآعاثه وبسانت في  ٗخمض اإلاخهٞى ولظل٪ ٌٗض مً ؤَم شخهُاث َو

ت واملخّبت ا مً  الخىخُض واإلاٗٞغ و٢ض جإزغ بأعاء طي الىىن الىىبي ٞهظبها وظمٗها ووكَغ

٣ت طي الىىن والخالط والبؿُامي في الٟىاء، بط  .بٗضٍ جلمُظٍ الكبلي ول٨ىه زال٠ ٍَغ

إزغ الب٣اء ٖلى الٟىاء ى٨غ الكُداث ٍو  203".٧ان ًإزغ الصخىة ٖلى الؿ٨غ ٍو

 الؼبلة الثاهُة

ُت ٖباعاث ا لباَىُت ؤي ْهغ بحن ٦المهم َظٍ مغخلت التي ْهغث بحن الهٞى

٦شحر مً الٗباعاث التي ال ٌٗٝغ ٖىض الؿل٠ الهالر ؤو الُب٣ت ألاولى اإلاىدؿبحن بلى 

ُت مشل الٟىاء، وؤلاجداص، والخلى٫، والؿ٨غ، والسخى، وال٨ك٠ ،والب٣اء،  الهٞى

ض ،والٗاٝع وألاخىا٫، واإلا٣اماث ٗت والخ٣ُ٣ت . واإلاٍغ ٤ بحن الكَغ  واهدكغ بُجهم الخٍٟغ

و٧ّل َظٍ ال٩لماث ال ٌٗٝغ مٗىاَا لٗامت الّىاؽ وحؿمُت ؤهٟؿهم ؤعباب 

م  مً ال٣ٟهاء اَل الٓاَغ والغؾىم، وفي َظٍ  الخ٣اث٤،وؤَل الباًَ ،وؾمى ٚحَر

م ًإزظون الٗلم مً  ُىن ؤّجهم ًإزظون الٗلم مً بلهامهم وؤّما ٚحَر الُب٣ت اّصعي نٞى

مىن ؤّن لل٣غآن وال م ًٖؼ اَغ والباًَ ؤّما ال٨خاب والّؿىت َو
ّ
خضًض مٗىُحن الٓ
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حن  ى ًبحن هللا حٗالى للٗاٞع ى الظي ًبّحن عؾى٫ هللا للّىاؽ وؤّما الباًَ َو اَغ َو
ّ
الٓ

 ٣ِٞ بةلهام 

م ٨ًخبىن  ض بال٨خاب والؿىت بل َو  في َظٍ اإلاغخلت ٦خب ٦شحرة ال جٍا
ّ
ونى٠

م الجُلى في ٦خابه ؤلاوؿان ال٩امل واٖلم ؤن ٧ل ٖلم ":مً بلهامهم ٦ما ٦خب ٖبض ال٨ٍغ

ضٍ ٣ٞض ٩ًىن  ضٍ ال٨خاب والؿّىت ٞهى ياللت ال ألظل ماال ججض ؤهذ له ما ًاٍّ ال ًاٍّ

ت اؾخٗضاص مىٗخ٪ مً ٞهمه ولً 
ّ
ضا بال٨خاب والؿّىت ول٨ً ٢ل الٗلم في هٟؿه ماٍّ

 ٤ ض بال٨خاب والؿىت ٞالٍُغ ه ٚحر مٍا
ّ
حؿخُُ٘ ًٖ جدىاوله له بهمخ٪ مً مدله ٞخٓىإه

ضم الٗمل به مً ٚحر اه٩اع بلى ؤن ًإزظ هللا بُض٥ بلُهفي َظا الدؿل  204."ُم ٖو

 أهّم أغلم هزه الؼبلة

ض البؿُامي ٍؼ َُٟىع بً ِٖسخى بً اصم بً ؾغوقان ولض في بؿُام مً ؤنل : ؤبٍى

مجىسخي و٢ض وؿبخةلُه ؤ٢ىا٫ قيُٗت ٌك٨٪ ال٨شحر مً الباخشحن في نض١ وؿبتها الُه 

بم٣ام  ذ٣ًا مً ؤهذ ؤها ٣ٞض جد٣ ختى ناح فيّ مشل ٢ىله زغظذ مً الخ٤ بلى الخ٤ 

 .هللا الٟىاء في

ى ؤبى الٌُٛ زىبان بً ببغاَُم ٢بُي ألانل مً ؤنل الىىبت  :رو الىىن اإلاصشي  َو

ه ؤّو٫ مً ّٖغٝ الخىخُض باإلاٗجي الهىفي وؤّو٫ مً 
ّ
ت ؤزمُم بهُٗض مهغ ؤه مً ٢ٍغ

يؿب بلُه بصزا٫ ال٨الم  ٟاث للىظىص والؿمإ ٍو في اإلا٣اماث وألاخىا٫ في وي٘ حٍٗغ

ل في ألاخىا٫ واإلا٣اماث التي وي٘ ٨ٞغتها  ُت ٞاللهىفي ٦الم ٍَى الهٞى

                                                           
8:، عبد الكرٌم ابراهٌم بن الجٌلى، اإلنسان الكامل فً معرفة األواخر واألوائل، ص. 
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ض في مغاخل  ٤ الىنى٫ بلى هللا قا١ ًجب ؤن ًخضّعط ُٞه اإلاٍغ طوالىىهسالنتها ؤن ٍَغ

٤ ؾٟغا وحجا وؾمى الؿاثغؾال٩ا  ٌؿلم بًٗا بلى بٌٗ ولظل٪ ؾمى الؿغ في الٍُغ

ظٍ اإلاغاخل  .باإلا٣اماث ٌؿمى اإلاخٗضصة َو

ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ٖلي بً الخؿحن الترمظي  ؤو٫ مً ج٩لم في زخم الحىُم الترمزي 

٧ان ؾببا لتهامه بال٨ٟغ وبزغاظه مً .الىالًت،وؤل٠ ٦خابا في َظا ؤؾماء زخم الىالًت 

يؿب بلُه ؤهه ٢ا٫   لؤلولُاء زاجم ٦ما ان لؤلهبُاء زاجما "بلضٍ جغمظ،ٍو

 ي الؼبلة الفلعفُةالؼبلة الثالثةه

وفي َظٍ اإلاغخلت ابخلي الاؾالم واإلاؿلمىن بدغ٦ت الترظمت التي ٖىِذ بترظمت 

ٖلىم الٟلؿٟت الُىهاهُت والغوماهُت ٢بل ٧ل قحئ و٢ض ٖهض باالترظمتمً ال ًامً باهلل 

م وؤهاؽ امخؤلث ٢لىبهم خ٣ضا وخؿضا ٖلى ؤلاؾالم  حَر والُىم آلازغمً الىهاعي ٚو

هغث ؤ٩ٞاع الخلى٫ في َظ.واإلاؿلمحن ٍ الُب٣ت ازخلِ الخهٝى بالٟلؿٟت الُىهاهُت ْو

وؤلاجداص ووخضة الىظىص وبظل٪ ٌٗض  َظٍ الُب٣ت مً ؤزُغ الُب٣اث واإلاغاخل التي 

مّغبها الخهٝى  ومً ؤزُغ ال٣ى٫ في َظٍ اإلاغخلت َى ٢ى٫ وخضة الىظىص َظٍ ال٩لمت 

ُت  "حٗجي في ال٣ُٗضة الهٞى
ّ
ه لِـ َىا٥ مىظىص بال

ّ
هللا ٞلِـ ٚحٍر في ال٩ىن وما  ؤه

 مٓاَغ لخ٣ُ٣ت واخضة هي الخ٣ُ٣ت ؤلالهُت َظٍ الخ٣ُ٣ت 
ّ
َظٍ الٓىاَغ التي هغاَا بال

 
ّ
ا في َظا ال٩ىن ولِـ َظا ال٩ىن في َظٍ ال٣ُٗضة بال ذ وظىصاتها مٓاََغ التي جىٖى

 205.هللا

 هم اغلم هزه الؼبلة أ
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بٟاعؽ ووكإ في واؾِ باالٗغا١ ؤبىمُٛض الخؿً بً مىهىع  الخالط ولض :الحلج 

ى ؤقهغ الخلىلُحن، وؤلاجداصًحن، ٧ان شخؿُت الخالط ٚمىيا،له ٦خاب  ،َو

الُىاؾحن،الظي ؤزغظه وخ٣٣ه اإلاؿدكغ٥ الٟغوسخي ماؾيُىن ،مخي الضًً بً 

ى :ٖغبي ولض باألهضلـ ،وعخل الي مهغ، وحج ،وػاع بٗضاص،واؾب٣غ في صمك٤،َو

ى عثِـ مض في َظا الًٟ  مشل  عؾت وخضة الىظىص وله ٦خبمل٣ب بالكُش ألا٦بر َو

ا حَر  .عوح ال٣ضم ،وجغظمان ألاقىا١،والٟخىخاث اإلا٨ُت ٚو

 اإلاصادس واإلاشاحؼ

ُت.الؿهلي، ص.7 اى، اإلامل٨ت : ٖبض هللا بً صظحن، الُغ١ الهٞى ا، الٍغ ٣اثضَا وآزاَع وكإتها ٖو

 .1426ٌالؿٗىصًت الٗغبُت، 

اى، اإلامل٨ت الؿٗىصًت الٗغبُت،  الٓاَغي، ؤبى ٖبض الغخمً بً ٣ُٖل،. 2 صاع ابً خؼم، الٍغ

 .1416ٌالُبٗت ألاولى، 

ؤلامام الؼاَض وال٣ضوة، صاع ال٣لم، : ٖبض الغػا١، الكُش ٖبض ال٣اصع الجُالوي.ال٨ُالوي، ص. 3

 .م1994بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى، 

٣ُت، ال٣. 4  .م2010اَغة، مهغ، ؤمحن، ؤخمض، ْهغ ؤلاؾالم، الجؼء ألاو٫، اإلا٨خبت الخٞى

ش الٗغب )ابً زلضون، ٖبض الغخمً، م٣ضمت الٗالمت ابً زلضون . 5 صًىان اإلابخضؤ والخبر في جاٍع

م مً طوي الكإن ألا٦بر  .، َبٗت ظضًضة ومى٣دت، صاع ال٨ٟغ، بحروث، لبىان(والبربغ ومً ٖانَغ

 .الَىع، با٦ؿخانْهحر، بخؿان بالهي، الخهٝى اإلايكإ واإلاهاصع، بصاعة جغظمان الؿىت، . 6

ت اإلاِؿغة في ألاصًان واإلاظاَب وألاخؼاب اإلاٗانغة، املجلض . الجنهي، ص. 7 ماو٘ بً خضاص، اإلاىؾٖى

اى، اإلامل٨ت الؿٗىصًت الٗغبُت،   .م2014ألاو٫، الُبٗت الشالشت، صاع الىضوة الٗاإلاُت، الٍغ

لغخمً، جلبِـ ببلِـ، ابً الجىػي البٛضاصي، الخاٞٔ ؤلامام ظما٫ الضًً ؤبي الٟغط ٖبض ا. 8

 . صاع بخُاء ال٨خب الٗغبُت
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ؼ بصَعـ، مٓاَغ الاهدغاٞاث ال٣ُٗضة، املجلض ألاو٫، م٨خبت . 9 مدمىص بصَعـ، ؤبى ٖبض الٍٗؼ

اى، اإلامل٨ت الؿٗىصًت الٗغبُت،  .م2000الغقض، الٍغ

ابٗت، ٖبض الخال٤، الكُش ٖبض الغخمً، ال٨ٟغ الهىفي في يىء ال٨خاب والؿىت، الُبٗت الغ . 10

ذ،  ذ، ال٩ٍى  .م2009قغ٦ت بِذ اإلا٣ضؽ، ٧ٍى

البحرووي، في جد٤ُ٣ ما للهىض مً م٣ىلت م٣بىلت في ال٣ٗل ؤو مغطولت، ًٖ وسخت ال٣ضًمت . 11

ت ٞب اإلا٨خبت ألاَلُت بباَعـ، مُبٗت صاثغة اإلاٗاٝع الٛشماهُت، الهىض  .م1958. املخْٟى
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م  دساظات البُئُة في اللشآن الىٍش

 خاصل. وى

ىادباإلاعلمين للغة الػشبُة ،ولُة الػلىم والفىىن لذاس ألاًحام حار اإلاعاغذ، كعم اظ)ألا   (ٍى

ؤهــــــــــؼ٫ هللا حٗــــــــــالى ال٣ــــــــــغآن لُســـــــــــغط الىــــــــــاؽ مــــــــــً الٓلمـــــــــــاث بلــــــــــى الىــــــــــىع. وال٣ـــــــــــغآن          

٣ًــــــــضم ؤمــــــــام الٗــــــــالم مسُُــــــــاث قــــــــاملت إلاهــــــــالر الىــــــــاؽ ظمُٗــــــــا.ًخ٩لم ال٣ــــــــغآن ٖــــــــً 

ً اإلاٗــــــــــاٝع والٗلــــــــــىم اإلااصًــــــــــت وال٣ٗلُــــــــــت.   ٧ــــــــــل ؤقــــــــــُاء مــــــــــا بــــــــــحن الؿــــــــــماواث وألاعى مــــــــــ

ً والٗلمــــــــاء فــــــــي الٗــــــــالم ٧لــــــــه.  وفــــــــي ٖهــــــــغها الــــــــغاًَ ؤنــــــــبدذ البِئــــــــت خــــــــضًض اإلا٨ٟــــــــٍغ

واإلااؾؿــــــــــــاث املخلُــــــــــــت والضولُــــــــــــت ٌٗخ٣ــــــــــــض هــــــــــــضواث ومــــــــــــاجمغاث وخل٣ــــــــــــاث الضعاؾــــــــــــُت 

دىـــــــا٢ل ٖـــــــً مكـــــــا٧ل البِئـــــــت وخلىلهـــــــا. وآلان ًىاظـــــــه الٗـــــــالم ؤػمـــــــاث بُئُـــــــت مسُٟـــــــت.  ٍو

اًت البِئت وخماًتها.َظٍ اإلا٣الت  ًخ  ٗالج ٠ُ٦ ًغي  ال٣غآن ٖع

 مىهج ؤلاظلمي في سغاًة البِئة

خــــــض ؤلاؾــــــالم ٖلــــــى ؤن ج٩ــــــىن البِئــــــت ظمُلــــــت خؿــــــىت زالُــــــت مــــــً ٧ــــــل شــــــخيء ًــــــازغ         

: وال٣ـــــــــغآن ٌٗخبـــــــــر مداٞٓـــــــــت ألاعى ٧ىاظـــــــــب صًجـــــــــي ٢ـــــــــا٫ حٗـــــــــالى . فـــــــــي ظمالهـــــــــا وعوه٣هـــــــــا

 
َ
ِ َوال

َّ
ْػ١ِ الِل ــــــــَغُبىا ِمــــــــً ّعِ

ْ
ــــــــىا َواق

ُ
ل
ُ
٧  ًَ ِؿــــــــِضً ْٟ ْعِى ُم

َ
ــــــــْىا ِفــــــــي ألا

َ
ش ْٗ
َ
٦مــــــــا ؤمغهــــــــا ؾــــــــبداهه  206.ح

وحٗــــــالي ؤن هخٗامــــــل مــــــ٘ البِئــــــت مــــــً مىُلــــــ٤ ؤجهــــــا مل٨ُــــــت ٖامــــــت ًجــــــب املخاٞٓــــــت ٖلحهــــــا 

ــــــــــضٖىها بلــــــــــى بصاعتهــــــــــا بصاعة عقــــــــــُضة ٢ــــــــــا٫ حٗــــــــــالى   :مــــــــــً زــــــــــغواث ومــــــــــىاعص وم٩ىهــــــــــاث ٍو
َ
َوال

 
َ
ٍُ ز ــــــــى ُٖ ــــــــَض ِبْنـــــــالِخَها َواْص ْٗ ْعِى َب

َ
ِؿـــــــُضوا ِفــــــــي ألا ْٟ ًَ جُ ــــــــ ِغٍــــــــٌب ّمِ

َ
٢ ِ

َّ
 الِل

َ
 ِبنَّ َعْخمــــــــت

ً
َمٗـــــــا

َ
 َوَ

ً
ْىٞــــــــا
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 60: ؾىعة الب٣غة   
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ْخِؿـــــــــِىحن
ُ
َ  :و٢ـــــــــا٫ حٗـــــــــالي  207.امل

َّ
ـــــــــِةنَّ الِل

َ
ـــــــــُه ٞ

ْ
ـــــــــِض َمـــــــــا َظاَءج ْٗ ًْ َب ِ ِمـــــــــ

َّ
 الِل

َ
َمـــــــــت ْٗ ٫ْ ِو َبـــــــــّضِ

ًُ َوَمـــــــــً 

ـــــــاب
َ
٣ ِٗ ـــــــِضًُض ال

َ
ـــــــت حٗلُمـــــــاث مصـــــــجٗت ٖلـــــــى مداٞٓـــــــت  208.ق وهـــــــغي فـــــــي ألاخاصًـــــــض الىبٍى

خغ بالخــــــــــــض ٖلــــــــــــى حٗمحــــــــــــر ألاعى وبخُائهــــــــــــا خــــــــــــاعب الىبــــــــــــي الخصــــــــــــ .البِئــــــــــــت ومىاعصَــــــــــــا

ا ختـــــــى ال جٓـــــــل ظـــــــغصاء ٢اخلـــــــت ٢ـــــــاثال  : واؾخهـــــــالخها وحصـــــــجحَر
ً
َخـــــــت ُْ ْعًيـــــــا َم

َ
ـــــــا ؤ َُ ْخ

َ
ًْ ؤ َمـــــــ

ــــــــهُ 
َ
ِهــــــــَي ل

َ
ٞ.209

ٖــــــــً ٢ُــــــــ٘ الصــــــــجغ ألهــــــــه ًــــــــازغ فــــــــي ظمــــــــا٫ البِئــــــــت  (م)ههــــــــى عؾــــــــى٫ هللا  

ـــــــً عؾــــــــى٫ هللا  دـــــــغم الىـــــــاؽ والخُــــــــىان مـــــــً الاؾـــــــخٟاصة مىـــــــه، ٖو ( : م)مـــــــً ظهـــــــت، ٍو

 
َ
َجْضِب ال ج

ْ
ي ِفي ال َمَىاشخِ

ْ
 ِلل
ٌ
ْهَمت ِٖ ُه 

ِةهَّ
َ
َجَغ، ٞ

َّ
ىا الص ُٗ

َ
ُ٣ْ210 

م  البِئة في اللشآن الىٍش

بن هللا ؾـــــــــــبداهه وحٗـــــــــــالى زلـــــــــــ٤ ال٩ـــــــــــىن بض٢ـــــــــــه بالٛـــــــــــت، وبج٣ـــــــــــان وب٣ـــــــــــضع مٗلــــــــــــىم        

ــــــــَغي :}وؤبـــــــضٕ ؾــــــــبداهه وحٗــــــــالي فــــــــي زل٣ــــــــه ،وؤخؿــــــــً حكــــــــ٨ُله وجىُٓمــــــــه ٢ــــــــا٫ حٗــــــــالي 
َ
َوج

ْدَؿـــــــُبَها َظا
َ
ـــــــا٫َ ج ْيٍء الِجَب

َ
ـــــــلَّ شـــــــخ

ُ
٧ ًَ ـــــــ

َ
٣
ْ
ج
َ
ـــــــِظي ؤ

َّ
ِ ال

َّ
َ٘ الِل ـــــــَخاِب ُنـــــــْى ُمـــــــغُّ َمـــــــغَّ السَّ

َ
 َوِهـــــــَي ج

ً
ِمـــــــَضة

ــــــــىَن 
ُ
ل َٗ ْٟ

َ
ِبحــــــــٌر ِبَمــــــــا ج

َ
ــــــــُه ز ْيٍء :}و٢ــــــــا٫ جبــــــــاع٥ وحٗــــــــالي ( 88: ؾــــــــىعة الىمــــــــل {) ِبهَّ

َ
ــــــــلَّ شــــــــخ

ُ
ــــــــا ٧ ِبهَّ

ــــــــــَضعٍ 
َ
ٍُ ِب٣ ٣َْىــــــــــا

َ
ل
َ
يْ :}،و٢ــــــــــا٫ ٖــــــــــؼ وظــــــــــل (49:ؾــــــــــىعة ال٣مــــــــــغ{) ز

َ
ــــــــــلَّ شــــــــــخ

ُ
٧ ًَ ْخَؿــــــــــ

َ
ــــــــــِظي ؤ

َّ
ٍء ال

ـــــــــــــهُ 
َ
٣
َ
ل
َ
وبمـــــــــــــا ؤن َىـــــــــــــا٥ ٖال٢ـــــــــــــت مخباصلـــــــــــــت بـــــــــــــحن ؤلاوؿـــــــــــــان (. 7:ؾـــــــــــــىعة الســـــــــــــجضة { ) ز

ـــــــى الخٗـــــــاون الـــــــظي َـــــــى مبـــــــضؤ لخماًـــــــت البِئـــــــت ٢ـــــــا٫ حٗـــــــالي. والبِئـــــــت : وصٖاهـــــــا ؤلاؾـــــــالم بل

َ ِبنَّ 
َّ
٣ُـــــــــىا الِل ـــــــــْضَواِن َواجَّ ُٗ

ْ
ـــــــــِم َوال

ْ
ـــــــــى ؤلِاز

َ
ل َٖ ىا 

ُ
ـــــــــاَوه َٗ

َ
 ح
َ
٣ْـــــــــَىي َوال ـــــــــى الِبـــــــــّرِ َوالخَّ

َ
ل َٖ ىا 

ُ
ـــــــــاَوه َٗ

َ
َ  َوح

َّ
الِل
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غاٝ     56:ؾىعة ألٖا
208

 677:ؾىعة الب٣غة   
209

 ؤخمض والترمظي  
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 8939: مهى٠ ٖبض الغػا١   
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ــــــــــاِب 
َ
٣ ِٗ ــــــــــِضًُض ال

َ
مــــــــــت بلــــــــــي الخٗــــــــــاون وؤلانــــــــــالح، وجىهــــــــــي ٖــــــــــً 211.ق ٞخــــــــــضٖى آلاًــــــــــت ال٨ٍغ

 : و٢ـــــــا٫ حٗـــــــالي . الٗــــــضوان ٖلـــــــي الُبُٗـــــــت والخُــــــاة 
ً
ـــــــىال

ُ
ل
َ
ْعَى ط

َ
ـــــــُم ألا

ُ
٨
َ
ـــــــَل ل َٗ ــــــِظي َظ

َّ
ـــــــَى ال َُ

ىُع 
ُ
ك
ُّ
ِه الي ُْ

َ
ْػ٢ِِه َوِبل ىا ِمً ّعِ

ُ
ل
ُ
ىا ِفي َمَىا٦ِِبَها َو٧

ُ
اْمك

َ
ٞ212   

ا، وظٗــــــــــــــل الؿــــــــــــــماء و٢ـــــــــــــ          
ً
ـــــــــــــا وبؿــــــــــــــاَ

ً
غاق ض ظٗــــــــــــــل هللا ألاعى مهــــــــــــــًضا و٢ــــــــــــــغاًعا، ٞو

غ هللا لئلوؿـــــــــــان ٧ـــــــــــل شـــــــــــخيء؛ الؿـــــــــــماء  ـــــــــــا، وبىـــــــــــاًء مسهىًنـــــــــــا، وســـــــــــخَّ
ً
ا مدْٟى ًٟ ؾـــــــــــ٣

ـــــ٤َ   :وؤظغامهـــــا، وألاعى وزحراتهـــــا، ٧ـــــل مســـــخغ لئلوؿـــــان؛ ٣ًـــــى٫ حٗـــــالى
َ
ل
َ
ـــــِظي ز

َّ
ـــــَى ال َُ

ـــــــ
َ
ـــــــمَّ اْؾـــــــَخَىي ِبل

ُ
ـــــــا ز ًٗ ْعِى َظِمُ

َ ْ
ـــــــي ألا ـــــــا ِف ـــــــْم َم

ُ
٨
َ
ـــــــَى ل َُ َ٘ َؾـــــــَماَواٍث َو ًَّ َؾـــــــْب َُ ا َؿـــــــىَّ

َ
ـــــــَماِء ٞ ى الؿَّ

ــــــٌُم  ِل َٖ ْيٍء 
َ

ــــــّلِ شــــــخ
ُ
ــــــا 213ِب٩ ًً ٣ــــــى٫ ؤً ْعِى  :ٍو

َ ْ
ــــــي ألا ــــــي الؿــــــمىاث َوَمــــــا ِف ــــــْم َمــــــا ِف

ُ
٨
َ
َغ ل َوَســــــخَّ

ــــــــُغوَن 
َّ
٨
َ
َخٟ ًَ ــــــــْىٍم 

َ
ــــــــاٍث ِل٣ ًَ

َ
ِلــــــــَ٪ آل

َ
ــــــــا ِمْىــــــــُه ِبنَّ ِفــــــــي ط ًٗ ن هللا اؾــــــــخسل٠ ؤلاوؿــــــــان فــــــــي ب .214َظِمُ

ـــــــــ٤ قـــــــــٕغ هللا، وِمـــــــــً زـــــــــم ًجـــــــــب ٖلـــــــــى ؤلاوؿـــــــــان ؤن لِؿـــــــــخمخ٘ ب٩ـــــــــل  ألاعى
ْ
مـــــــــا ٞحهـــــــــا َوٞ

خـــــــــــضا٫، وال ًٟؿــــــــــض فـــــــــــي ألاعى،  ًدٟــــــــــٔ ؤماهـــــــــــت الاؾــــــــــخسالٝ، ٞحراعـــــــــــي الخىؾــــــــــِ والٖا

دــــــــــغم ؤلاؾــــــــــالم ٖلــــــــــى ٖمــــــــــاعة ألاعى، والؿــــــــــعي ٞحهــــــــــا بجــــــــــض  ىهــــــــــى ٖــــــــــً الٟؿــــــــــاص، ٍو ٍو

ــــــــــــــإمغ بالخٗــــــــــــــاون ٖلــــــــــــــى البــــــــــــــر والخ٣ــــــــــــــىي  ــــــــــــــضم الخٗــــــــــــــاون ٖلــــــــــــــى ؤلازــــــــــــــم  ووكــــــــــــــاٍ، ٍو ٖو

د غنـــــــــــىا ؤًًـــــــــــا ؤقـــــــــــض الخـــــــــــغم ٖلـــــــــــى املخاٞٓـــــــــــت ٖلـــــــــــى زـــــــــــغواث ألاعى والٗــــــــــضوان، ٍو

ٖلُىـــــــــا ؤن وٗـــــــــِل  فـــــــــي ألاعى وفـــــــــي الجملـــــــــت  .املخخلٟـــــــــت؛ ػعاُٖـــــــــت، ونـــــــــىاُٖت، وماثُـــــــــت

 .مداٞٓحن اإلاىاعص الُبُٗت بلى ألاظُا٫ ال٣ابلت
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 الحخظير في ؤلاظلم

و٢ــــــــــض زلــــــــــ٤ هللا ٧ــــــــــل شــــــــــخيء فــــــــــي ألاعى نــــــــــالخا للىــــــــــاؽ ولؿــــــــــاثغ املخلى٢ــــــــــاث.ًغ٦ؼ       

اًــــــت البِئــــــت. و٢ــــــض ج٨ــــــغع فــــــي ال٣ــــــغآن آًــــــاث ٦شحــــــرة ال٣ــــــغ  آن ٖلــــــى الخسًــــــحر والدصــــــجحر لٖغ

َبــــــاَث 
َ
َغْظَىــــــا ِبــــــِه ه

ْ
ز
َ
إ
َ
ــــــَماِء َمــــــاًء ٞ ًَ الؿَّ ــــــَؼ٫َ ِمــــــ

ْ
ه
َ
ــــــِظي ؤ

َّ
ــــــَى ال َُ فــــــي َــــــظٍ اإلاــــــاصة، ٣ًــــــى٫ حٗــــــالى : َو

ًَ ا َرا٦ًِبـــــــا َوِمـــــــ
َ
ـــــــا ُمت ـــــــغُِط ِمْىـــــــُه َخب 

ْ
س
ُ
ـــــــًغا ه ًِ

َ
َغْظَىـــــــا ِمْىـــــــُه ز

ْ
ز
َ
إ
َ
ْيٍء ٞ

َ
ـــــــّلِ شـــــــخ

ُ
َهـــــــا ٧ ِٗ

ْ
ل
َ
َ ًْ ـــــــِل ِمـــــــ

ْ
س لىَّ

ــــــــــــاِبٍه   
َ
ك
َ
ْحــــــــــــَر ُمد

َ
ــــــــــــَخِبًها َوٚ

ْ
ــــــــــــاَن ُمك مَّ ُخـــــــــــىَن َوالغُّ ٍْ َىــــــــــــاٍب َوالؼَّ ْٖ

َ
ًْ ؤ ــــــــــــاٍث ِمــــــــــــ  َوَظىَّ

ٌ
ــــــــــــت َُ ٢ِْىـــــــــــَىاٌن َصاِه

ِمُىــــــــىَن.
ْ
ا ًُ ــــــــْىٍم 

َ
ــــــــاٍث ِل٣ ًَ

َ
ــــــــْم آل

ُ
ِل٨
َٰ
ــــــــِه ؤ ِبنَّ ِفــــــــي ط ِٗ ْى

ٍَ َمــــــــَغ َو
ْ
ز
َ
ا ؤ
َ
ٍِ ِبط َمــــــــِغ

َ
ــــــــٰى ز

َ
ــــــــُغوا ِبل

ُ
ٓ
ْ
و ٣ًــــــــى٫  675اه

 
َ
َىــــــــــا ِبــــــــــِه ؤًًــــــــــا : ؤ

ْ
َبد
ْ
ه
َ
إ
َ
ــــــــــَماِء َمــــــــــاًء ٞ ًَ الؿَّ ــــــــــْم ِمــــــــــ

ُ
٨
َ
ــــــــــَؼ٫َ ل

ْ
ه
َ
ْعَى َوؤ

َ ْ
ــــــــــَماَواِث َوألا ــــــــــ٤َ الؿَّ

َ
ل
َ
ًْ ز ــــــــــ مَّ

ـــــــــْىٌم 
َ
ــــــــْم ٢ َُ ِ ؤ َبــــــــْل 

َّ
َ٘ الِل ــــــــٌه َمــــــــ

َٰ
ِبل
َ
ا   ؤ ََ ــــــــَجَغ

َ
ْىِبُخـــــــــىا ش

ُ
ْن ج

َ
ــــــــْم ؤ

ُ
٨
َ
ــــــــاَن ل

َ
اَث َبْهَجــــــــٍت َمــــــــا ٧

َ
َخــــــــَضاِث٤َ ط

ىَن.
ُ
ـــــــــِضل ْٗ ؽ والدصـــــــــجحر وجسًـــــــــحر ألاعى واَخمـــــــــذ الؿـــــــــىت اَخمامـــــــــا بالٛـــــــــا بـــــــــالٛغ  676ٌَ

٢ــــــــــا٫ : ٢ــــــــــا٫  -هنع هللا يضر -٣ٞــــــــــض عوي ؤلامــــــــــام البســــــــــاعي فــــــــــي صــــــــــخُده ٖــــــــــً ؤوـــــــــــ بــــــــــً مالــــــــــ٪ 

عؾــــــــى٫ هللا نــــــــلي هللا ٖلُــــــــه وؾــــــــلم : " مــــــــا مــــــــً مؿــــــــلم ٌٛــــــــغؽ ٚغؾــــــــا ؤو ًــــــــؼعٕ ػعٖــــــــا 

، ولــــــــِـ َىـــــــــا٥  677ُٞإ٧ــــــــل مىــــــــه َحــــــــر ؤو بوؿـــــــــان ؤو بهُمــــــــت بال ٧ــــــــان لــــــــه بـــــــــه نــــــــض٢ت "

ؤ٢ــــــــىي مــــــــً خــــــــضًض الىبــــــــي نــــــــلي هللا ٖلُــــــــه  خــــــــض وجدــــــــٍغٌ وخــــــــغم ٖلــــــــي الدصــــــــجحر

وؾـــــــــلم الـــــــــظي عواٍ الكـــــــــُسان فـــــــــي صـــــــــخُدحهما ٖـــــــــً ؤوــــــــــ بـــــــــً مالـــــــــ٪ هنع هللا يضر ٢ـــــــــا٫ : ٢ـــــــــا٫ 
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نـــــــــلي هللا ٖلُـــــــــه وؾـــــــــلم :"بطا ٢امـــــــــذ الؿـــــــــاٖت وفـــــــــي ًـــــــــض ؤخـــــــــض٦م ٞؿـــــــــُلت ٞلُٛغؾـــــــــها" 

.678 

 أهمُة الؼهاس  في ؤلاظلم

اٞـــــــــت وؾـــــــــُلت مـــــــــً الىؾـــــــــاثل الٗىاًـــــــــت بالىٓ. ؤلاؾـــــــــالم صًـــــــــً الُهـــــــــاعة والُٟـــــــــغة             

ا مــــــــً . التــــــــي خــــــــغم ٖلحهــــــــا ؤلاؾــــــــالم فــــــــي خٟــــــــٔ البِئــــــــت  ظٗــــــــل ؤلاؾــــــــالم الُهــــــــاعة قــــــــَغ

و٢ــــــــــــــــــــضاَخم .قــــــــــــــــــــُغ ؤلاًمــــــــــــــــــــان( م)قــــــــــــــــــــغوٍ الهــــــــــــــــــــالة ٦مــــــــــــــــــــا ظٗلهــــــــــــــــــــا الغؾــــــــــــــــــــى٫ 

ًـــــــــــــــإمغ هللا حٗـــــــــــــــالى التـــــــــــــــزام بالُهـــــــــــــــاعة .صًيىـــــــــــــــاالخى٠ُ بـــــــــــــــضزى٫ اإلاســـــــــــــــجضاَخمامابالٛا

ً ٖىــــــض صزــــــى٫ اإلاســــــجض   " والتـــــًز
ُ
ـــــظ
ُ
ــــــا َبِجــــــي آَصَم ز ــــــّلِ َمْســــــِجٍض ًَ

ُ
ْىــــــَض ٧ ِٖ ْم 

ُ
ــــــَخ٨

َ
و٢ــــــض .219"وا ِػٍي

م فــــي بٗــــٌ آًاجــــه فــــي ؤمــــغ الُهــــاعة والىيــــاءة، ٣ٞــــا٫ هللا حٗــــالى ــــل ال٣ــــغآن ال٨ــــٍغ  :ٞهَّ

ـــــــــــى 
َ
ْم ِبل

ُ
٨ ًَ ـــــــــــِض ًْ

َ
ْم َوؤ

ُ
٨ ََ ىا ُوُظـــــــــــى

ُ
ِؿـــــــــــل

ْ
اٚ
َ
ِة ٞ

َ
ـــــــــــال ـــــــــــى الهَّ

َ
ْمـــــــــــُخْم ِبل

ُ
ا ٢

َ
ًَ آَمُىـــــــــــىا ِبط ـــــــــــِظً

َّ
َهـــــــــــا ال حُّ

َ
ـــــــــــا ؤ ًَ

ــــــــــ٤ِ َواْمَســــــــــُخىا ِبُغءُ  ِٞ َغا
َ ْ
ُغوا اإلا هَّ

َّ
ــــــــــاَ

َ
ْىــــــــــُخْم ُظُىًبــــــــــا ٞ

ُ
َبــــــــــْحِن َوِبْن ٦ ْٗ

َ
٨
ْ
ــــــــــى ال

َ
ــــــــــْم ِبل

ُ
٨
َ
ْعُظل

َ
ْم َوؤ

ُ
وِؾــــــــــ٨

َمْؿـــــــــــُخُم 
َ
ْو ال

َ
ِِ ؤ ـــــــــــاِث

َ
ٛ
ْ
ًَ ال ـــــــــــ ْم ِم

ُ
ـــــــــــْى٨ َخـــــــــــٌض ِم

َ
ْو َظـــــــــــاَء ؤ

َ
ٍغ ؤ

َ
ـــــــــــى َؾـــــــــــٟ

َ
ل َٖ ْو 

َ
ى ؤ ـــــــــــُخْم َمْغضـــــــــــخَ ْى

ُ
َوِبْن ٦

اْمَســـــــــ
َ
ًبـــــــــا ٞ ِ

ُّ ًُضا ََ ِٗ ُمـــــــــىا َنـــــــــ مَّ َُ َخ
َ
ِجـــــــــُضوا َمـــــــــاًء ٞ

َ
ـــــــــْم ج

َ
ل
َ
َؿـــــــــاَء ٞ ِ

ّ
ْم الي

ُ
ـــــــــِض٨ً ًْ

َ
ْم َوؤ

ُ
٨ َِ ُخىا ِبُىُظـــــــــى

ــــــــُه  َمَخ ْٗ ــــــــِخمَّ ِو ُُ ْم َوِل
ُ
ــــــــَغ٦ ّهِ

َ
ُ ُُ ِغٍــــــــُض ِل ًُ  ًْ ٨ِــــــــ

َ
ًْ َخــــــــَغٍط َول ــــــــ ْم ِم

ُ
٨ ُْ ــــــــ

َ
ل َٖ ــــــــَل  َٗ ْج َُ ُ ِل

َّ
ِغٍــــــــُض الِل ًُ ِمْىــــــــُه َمــــــــا 

ُغوَن 
ُ
٨
ْ
ك
َ
ْم ح

ُ
٨
َّ
ل َٗ
َ
ْم ل

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ220 

و٢ـــــــض خـــــــغم ؤلاؾــــــــالم ٖلـــــــى هٓاٞـــــــت البِئــــــــت التـــــــي ٌٗـــــــِل ٞحهــــــــا ؤلاوؿـــــــان مــــــــً ؤعى        

هاعتهـــــــا ٢ـــــــاثال( م)ؤمـــــــغ  عؾـــــــىلىا .  ومـــــــاء ومؿـــــــا٦ً ههـــــــى : " ؤن ًدـــــــاٞٔ ؾـــــــالمت اإلاـــــــاء َو
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بـــــــا٫ فـــــــي اإلاـــــــاء الغا٦ـــــــض ًُ البـــــــراػ فـــــــي : اج٣ـــــــىا اإلاالٖـــــــً الـــــــشالر:  "ؤًًـــــــا ( م)و٢ـــــــا٫ . 221"ؤن 

ـــــــ٤ والٓـــــــل ـــــــت الٍُغ ومـــــــً ظمالُـــــــاث ؤلاؾـــــــالم فـــــــي جىُٓـــــــ٠ البِئـــــــت ؤن .222"اإلاـــــــىاعص و٢اٖع

ــــــــ٤ الىــــــــاؽ مــــــــً ٧ــــــــل ٢ــــــــظع وؤطي، ٣ًــــــــى   -ؤلاًمــــــــان بًــــــــ٘ وؾــــــــبٗىن (:" م)٫ ًسلــــــــَى ٍَغ

، ٞإًٞـــــــــــلها ٢ـــــــــــى٫ ال بلـــــــــــه بال هللا، وؤصهاَـــــــــــا بماَـــــــــــت ألاطي  -ؤو بًـــــــــــ٘ وؾـــــــــــخىن 
ً
قـــــــــــٗبت

ـــــــــــــ٤، والخُـــــــــــــاء قـــــــــــــٗبت مـــــــــــــً ؤلاًمـــــــــــــان هـــــــــــــغي فـــــــــــــي اإلاهـــــــــــــاصع الضًيُــــــــــــــت . 223"ٖـــــــــــــً الٍُغ

 . ؤلاؾالمُت  بخباٍ في ٢ًُت جلىر اإلاىاعص الُبُٗت

 الضساغة في اللشآن

للؼعاٖــــــــــت صوع عاثــــــــــض فــــــــــي .جسًــــــــــحر ألاعى وظمالُتهــــــــــا ومٗلــــــــــىم لــــــــــضًىا ؤن الؼعاٖــــــــــت جدــــــــــغؽ 

و٢ــــــــــض وعص فــــــــــي ال٣ــــــــــغآن . وممــــــــــا ال قــــــــــ٪ ُٞــــــــــه ؤن ال٣ــــــــــغآن ٌصــــــــــج٘ الؼعاٖــــــــــت. جــــــــــىاػن البِئــــــــــت

ٌُ آلاًـــــــاث التـــــــي جلٟـــــــذ اهدبـــــــاٍ الىـــــــاؽ بلـــــــى طلـــــــ٪ ،مجهـــــــا ٢ىلـــــــه حٗـــــــالى م بٗـــــــ ـــــــُم : ال٨ـــــــٍغ ُه
َ
 ل
ٌ
ـــــــت ًَ َوآ

َغْظَىــــــــا ِمْجَهــــــــا 
ْ
ز
َ
ــــــــا َوؤ ََ َىا ِْ َُ ْخ

َ
 ؤ
ُ
َخــــــــت ُْ

َ ْ
ْعُى اإلا

َ ْ
ىن ألا

ُ
ل
ُ
٧
ْ
ــــــــإ ًَ ِمْىــــــــُه 

َ
ــــــــا ٞ ٣ــــــــى٫ ؤًًــــــــا 224َخب  ــــــــِظي  :ٍو

َّ
ــــــــَى ال َُ

ـــــــىع 
ُ
ك
ُّ
ــــــــِه الي ُْ

َ
ًْ ِعْػ٢ِـــــــِه َوِبل ـــــــىا ِمــــــــ

ُ
ل
ُ
ــــــــىا ِفـــــــي َمَىا٦ِِبَهــــــــا َو٧

ُ
اْمك

َ
ٞ
ً
ىال

ُ
ل
َ
ْعَى ط

َ ْ
ـــــــُم ألا

ُ
٨
َ
ـــــــَل ل َٗ ٣ــــــــى٫ . 225َظ ٍو

ىن . ؤٞغؤًخم  ما جدغزىن "  هللا حٗالى لئلوؿان  226"ؤؤهخم جؼعٖىهه ؤم هدً الؼاٖع

ُٗــــــــت ًدــــــــض الغؾـــــــــى٫           دخلهـــــــــا م٩اهـــــــــت ٞع ًٓهـــــــــغ ًٞـــــــــل الؼعاٖـــــــــت . ٖلـــــــــى الؼعاٖــــــــت ٍو

ــــــــــت ــــــــــا واضــــــــــخت فــــــــــي ؤخاصًــــــــــض الىبٍى ــــــــــغة . وؤظَغ وعَص فــــــــــي الخــــــــــضًض الــــــــــظي عواٍ ؤبــــــــــى ٍَغ
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م-بن الىبــــــــيَّ : "٢ــــــــا٫(ع)
َّ
ى هللُا ٖلُــــــــه وؾــــــــل

َّ
ىــــــــَضٍ عظــــــــٌل مــــــــً  -نــــــــل ِٖ ، و

ُ
ر َدــــــــّضِ

ًُ ــــــــا  ٧ــــــــان ًىًم

َن َعبـــــــهُ : ؤَـــــــل الباصًـــــــت
َ
ط
ْ
ـــــــِت اؾـــــــخإ  ِمـــــــً ؤَـــــــِل الجىَّ

ً
، ٣ٞـــــــا٫ لـــــــه ؤن عظـــــــال ِٕ ْع

ؤلؿـــــــَذ : فـــــــي الـــــــؼَّ

، ٢ـــــــا٫: ُٞمـــــــا ِقـــــــئَذ؟ ٢ـــــــا٫ َٕ ِخـــــــبُّ ؤْن ؤْػَع
ُ
ـــــــُه : بلـــــــى، ول٨جـــــــي ؤ

ُ
 هباج

َ
ـــــــْغٝ

َّ
َع، ٞبـــــــاَصَع الُ

َ
َٞبـــــــظ

ـــــــــا٫َ الِجبـــــــــا٫ِ، ٣ُٞـــــــــى٫ هللا
َ
، ٩ٞـــــــــاَن ؤْمش ٍُ ٍُ واؾِخْدهـــــــــاُص

ُ
ًَ آصَم، : واْؾـــــــــِخىائ صوهـــــــــَ٪ ًـــــــــا ابـــــــــ

َ٪ شــــــــــــخيءٌ  ُٗ ــــــــــــِب
ْ
ك ٌُ غابــــــــــــيُّ "ٞةهــــــــــــه ال  ا، وهللا ال : ، ٣ٞــــــــــــا٫ ألٖا ا ؤو ؤههــــــــــــاعًٍ ًُ ٍُ بال ٢غقــــــــــــ جِجــــــــــــُض

ى هللُا 
َّ
، ٞطــــــــِخَ٪ الىبــــــــي نــــــــل ٍٕ ًُ ٞلؿــــــــىا بإصــــــــخاِب ػع ، وؤمــــــــا هدــــــــ ٍٕ ٞــــــــةجهم ؤصــــــــخاُب ػع

م
َّ
ٛــــــــــغُؽ مؿــــــــــلٌم ٚغًؾــــــــــا، وال (: "م)وفــــــــــي خــــــــــضًض ؤزــــــــــغي ٣ًــــــــــى٫ . 227"ٖلُــــــــــه وؾــــــــــل ٌَ ال 

 
ٌ
 وال شــــــخيٌء، بال ٧اهــــــذ لــــــه نــــــض٢ت

ٌ
ــــــا، ُٞإ٧ــــــل مىــــــه بوؿــــــاٌن وال صابــــــت ًٖ وهــــــغي . 228"ًــــــؼعٕ ػع

عى ٞلحزعٖهــــــــــــا ٞــــــــــــان لــــــــــــم ًؼعٖهــــــــــــا ؤمــــــــــــً ٧اهــــــــــــذ لــــــــــــه " الخــــــــــــضًض ألازــــــــــــغي ؤًًــــــــــــا فــــــــــــي 

 229"زاٍؤٞلحزعٖها 

ٞٗلــــــــى . وفــــــــي الجملــــــــت و٢ــــــــض ويــــــــ٘ هللا ٢ــــــــىاهحن بالَُــــــــت لخماًــــــــت البِئــــــــت ومىاعصَــــــــا          

ٗت ؤلاؾـــــــــالمُت ؤن ًدبـــــــــ٘ صعاؾـــــــــاث ؤلا هُـــــــــت خـــــــــى٫ لاإلاـــــــــامً الـــــــــظي ًدبـــــــــ٘ ٢ـــــــــىاهحن الكـــــــــَغ

 .البِئت وما ًخٗل٤ بها
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 صحٌح البخاري   
228

 صحٌح مسلم  
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 ٘اإلاهاصع واإلاغاظ

م .7  ال٣غآن ال٨ٍغ

 صخُذ البساعي  .6

 صخُذ مؿلم .3

 ؾجن ؤبي صاوص .4

ٗت ؤلاؾالم .5 اًت البِئت في قَغ  ص/ ًىؾ٠ ال٣غياوي  -ٖع

 ص/ ظما٫ الضًً الٟاعوقي -الٗضالت البُئُت في ال٣غآن .6
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 ألادب غىذ

 غلمة الشُخ أبي الحعً غلي الىذوي 

  د/ يوسف دمحم الندوي
 )عضو : رابطة األدب اإلسالمي العاملية)

 اإلالذمة  

ت ؤلامام ؤبي الخؿً ٖلى ًدىاو٫ َظا البدض ألاصب ومٟهىمه ومجاالجه  وهٍٓغ

ى ألاصًب البإع فى اللٛت الٗغبُت وألاعصًت  بهه ظم٘ الىضوي بلى ألاصب والًٟ َو

ٞاألصب  ٖىض الكُش الىضوي ال بض ؤن ٩ًىن  . ألاصب وال٨ٟغ والضٖىة ؤلاؾالمُت

٤ ما ظاء ملتزما ًدمل ال٨ٟغ وال٣ُٗضة وال خهىع الؿلُم، و٢ُم الخحر والٗض٫ ٞو

٣ىلهم ختى ًخ٩ىن الٟغص اإلاؿلم زم  في ال٨خاب والؿىت، إلاؼظها ب٣لىب الىاؽ ٖو

 املجخم٘ اإلاؿلم، 

 ألادب الفني 

ا  ٧ل مجها ٌٗبر , ألاصب ًٞ مً الٟىىن الجمُلت ٧الغؾم والغ٢و واإلاىؾ٣ُى وهدَى

٣خه الخانت ًٖ ججغبت قٗىعٍت في نىعة م ىخُت ٞالغؾم ٌٗبر باأللىان بٍُغ

وألاصب ٌٗبر بال٩لماث الغق٣ُت , واإلاؿ٣ُى ٌٗبر باإل٣ًإ وألاوٛام, والٓال٫

ٞال ًضزل الخٗبحر فى صاثغة ألاصب الٟجي بال بطا ٧ان له جإزحر بالٜ . وألالٟاّ الجمُلت

فى ٢لىب الىاؽ وفى ؤهٟؿهم، وبال بطا ٧ان مىبٗشا مً زلجاث هٟؿُت ناص٢ت ومً 

اَُٟت ظُاقت وبال بطا ٧ان حٗبحرا ظمُال عق٣ُا، وألاصب ًجم٘ مً الٟىىن مٗان ٖ
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ألازغي ماال حؿخُُ٘ هي ؤن ججم٘ مىه بهه ًجم٘ مً اإلاىؾ٣ُي وٛما وظغؾا ومً 

الال ومً ألاصب ٣ٖال وخ٨مت،  الغؾم نىعة وق٨ال ومً الغ٢و خغ٦ت ْو

 .وألاصب قٗىع ووظضان وألاصب ًٞ ونىاٖت

ىاَٟه بلى الىٟىؽ ؤلاوؿاهُت وبلى  بن ٚاًت ألاصب هي ه٣ل  بخؿاؽ ألاصًب ٖو

م ًى٣ل الغؾام  -٦ما هي الكإن لجمُ٘ ًٞ مً الٟىىن ؤلاوؿاهُت -مكاَٖغ

ما٫ والغ٢ام بالخغ٦ت  كت وألالىان واإلاىؾ٣ُاع بالهىث وألٖا بخؿاؾه بالَغ

والٛىاء ٦ظال٪ ًى٣ل ألاصب ألاصًب بخؿاؾه ومكاٖحٍر بالخٗبحراث الجمُلت 

اًت ٧ل ًٞ ج٣ىم ٖلى ه٣ل بخؿاؽ ناخبه بلى ٢اعثُه ؤو ؾامُٗهٞٛاًت ألاص  .ب ٚو

ٞباألصب ًهل الاوؿان الى ْىاَغ الخُاة وجظو١ ٦ُُٟاتها و٢ض ٩ًىن َظا الٟهم 

والخظو١ ؤخؿً وؤ٢ىي مً ٞهمها وجظو٢ها مباقغة بٛحر واؾُت ألاصب، ألاصب 

هىعَا وألاصب ال  ًسخو بمُضان صون مُضان وبؿاخت صون ؾاخت ًمشل الخُاة ٍو

ػماهُت  –وبؼمان صون ػمان وبإمت صون ؤمت بل ًخجاوػ ًٖ ٧ل خضوص وخهىع 

يخج ًٖ ٧ل ما  –٧اهذ ؤو م٩اهُت  وألاصًب ًُحر في ؾماواث الخُا٫ والٗاَٟت ٍو

 .َى ًجض في ٖاإلاه الخُالي والكٗىعي

اإلاه ألاصب حٗبحر ًٖ الاوؿان وخُاجه ووكاَه وبُئخه و٧ى  هه ووا٢ٗه ٖو

٨ٍغ وجهىعٍ اَٟخه وقٗىعٍ ٞو ٞهى حٗبحر ًٖ ٞغخه وخؼهه وؤإلاه وعياٍ   ٖو

ىه وبًماهه، بهه  ٣ُضجه ْو اُٞخه ومغيه، بهه ًه٠ ٨ٍٞغ ٖو وؾٗاصجه وق٣ا٢ه ٖو

مت  دلل ؤخضازا وو٢اج٘ مىجا وخُاجا خغبا وؾالما وؾُاًت وبظخماٖا ٍَؼ ٌٗغى ٍو

ًابؿت ؤجهاعا وؤشجاعا وزماعا زًغة وػَىعا  وبهخهاعا، بهه ًدىاو٫ البِئت وال٩ىن 
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ووؿُما وؤمُاعا بغوظا وعوابي صًاها ٞإ٢ىاما خضاث٤ وصخاعي ؤعيا وؾماء 

قمىؾا و٧ىا٦ب بهه ًضزل ؤٚىاع الىٟـ ٦ما ٣ًخدم مجاَل ال٩ىن وال ٠٣ً 

ؿخيخج ل٩ُىن  جم٘ َو غبِ ٍو ألاصب ًٖ خضوص ألاعى والىن٠ ول٨ىه ًدلل ٍو

ة ًىًم بلى ؾاثغ الىؾاثل وال٣ىي والؿباب وألاصواث وؾُلت و٢ىة وؾببا وؤصا

اء ال٣ىي  لخخد٤٣ به الؤلمت وجضٞ٘ به وجضاٞ٘ وججاَض وجخاٞسغزم ًهبذ ألاصب ٖو

ضٞٗها  ها ٍو هٚى ا ٍو ههَغ  230ًمؼظها ٍو

 أدبُة الشُخ أبى الحعً غلي الىذوي 

ضة الظي ٢لما  ت ٍٞغ بن ٖالمت الكُش ؤبى الخؿً ٖلي الىضوي شخهُت ٖب٣ٍغ

ش، ٢ض اظخم٘ ُٞه زالر ؾماث مخ٩املت، مخضازلت، ؤال َى ألاصب وال٨ٟغ  قهضٍ الخاٍع

ًٖى عابُت ألاصب ؤلاؾالمي -٣ًى٫ الض٦خىع ٖبض الباؾِ بضع. والضٖىة ؤلاؾالمُت

ً ًجمٗىن بحن ألاصب  -الٗاإلاُت  ً ًجمٗىن بحن ألاصب وال٨ٟغ و٦شحًر صخُذ ؤن ٦شحًر

ً  والضٖىة بلى هللا ، ٞال ًسلى بلض بؾالمي حر ٢لُلحن مً مٗانٍغ مً ؤصباء بؾالمُحن، ٚو

ًجمٗىن بحن ال٨ٟغ والضٖىة بلى هللا، ول٨ً الظًً ًمؿ٩ىن الخٍُى الظَبُت الشالزت في 

آن واخض ٢لُلىن ظضا في ٖهغها َظا، مجهم دمحم ب٢با٫ وؾُض ٢ُب والؿُض ؤبى الخؿً 

 ٖلي الىضوي 

ت والٟاعؾُت ، ٨ًخب بلٛت ٧ان َى ؤصًب في الٗغبُت ٦ما ٧ان ؤصًبا في ألاعصً 

كب٘ الكٗىع، ٦خابه  بلُٛت وبإؾلىب ظمُل ناص١ حهؼ ؤلاخؿاؽ والىظضان َو

بخه ألاصبُت وطو٢ه " مسخاعاث مً ؤصب الٗغب"و" عواج٘ ب٢با٫" زحر همىطط إلاَى

                                                           
230

 19:ي ، صاألدب اإلسالمً إنسانٌته وعالمٌته ، للدكتور عدنان النحو  
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ً الكاٖغ الٗالمت دمحم ب٢با٫ ًٓهغ  الٟجي، ٞاألو٫ ٖغى ؤصبي بضٌ٘ لٗضص مً صواٍو

 -مسخاعاث مً ُٖىن ألاصب الٗغبي : ل٤ ٞحها ، والشاوي بٌٗ ظىاهب ؤلابضإ والخإ

َى ٦خاب عاج٘ ٧إعوٕ ما ٩ًىن ال٨خاب و٦خاب ٢ُم ٧إ٢ىم ما  –٢ضًمه وخضًشه 

 ،٠ ٣ضم ؤَُب الُُب ٨ُٞك٠ ًٖ طو١ مَغ ج٩ىن ال٨خب، ٌؿ٨ب الجما٫ ٍو

ًهض١ ٢ى٫ الى٣اص ًٖ ؤبي جمام بإهه في مسخاعاجه ؤقٗغ مىه في قٍٗغ ناص١ في 

ا ؤصب .ؿً ٖلى الىضوي ؤًًا ًٖ َظا ال٨خابؤبي الخ وله مالٟاث ٦شحرة ؤ٦ثَر

٨غ وصٖىة في و٢ذ واخض، ٦ما ٧ان له وكاَاث ٦شُٟت في مجاالث الٗلمُت  ٞو

  .وألاصبُت وؤلاظخماُٖت

 سابؼة ألادب ؤلاظلمي الػاإلاُة        

المُحن عابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت َُئت ؤصبُت صولُت لؤلصباء والى٣اص ؤلاؾ 

مً مسخل٠ الجيؿُاث واللٛاث، ٞهي ولُضة مً ٨ٞغ الكُش الىضوي عخمه هللا، 

ها في ؤهداء الٗالم، جإحي ؤ٧لها ٧ل خحن ، بجها جضٖى ألاصباء  ٖغ ؤنلها فى الهىض ٞو

اإلالتزمحن باإلؾالم في ٧ل ٢اَبت ؤن ًىًمىا جدذ لىائها، ٦ما حؿض ب٩ل ُٚىعٖلى 

ؤو٫ مً جدضر ًٖ َظٍ الهُئت ألاصبُت . المي ؤلاؾالم جإًُضا وصٖما لؤلصب ؤلاؾ

الضولُت وصٖا بلحها ٧ان َى الكُش الىضوي عخمه هللا ، ٧ان ؾماخخه ؤل٣ى الًىء 

خه  بلى ٨ٞغة ألاصب ؤلاؾالمي في ؤو٫ مغة في مدايغة التي ؤل٣اَا بمىاؾبت ًٍٖى

م ، ٩ٞان َى ؤو٫ الضاعي بلى ألاصب ؤلاؾالمي 1957للمجم٘ الٗغبي بضمك٤ ؾىت 

خىا  وبٗض طل٪ جالٍ ألاؾخاط ؾُض ٢ُب عخمه هللا ٨ٞخب م٣اال فى . خؿب مٗٞغ

ش ٨ٞغة ومجهاط "اإلاىيٕى زم وكغ فى ٦خابه  بهه صٖم ُٞه ٨ٞغة ؤلامام " الخاٍع
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مىهج الًٟ "الىضوي عخمه هللا ، وبٗض طل٪ ظاء ألاؾخاط دمحم ٢ُب ب٨خابه 

  "ؤلاؾالمي

ىيٕى ، بدض ُٞه مجاالث ٞىُت ٧ان َظا ال٨خاب ؤو٫ جإل٠ُ ْهغ فى َظا اإلا 

غ ؤلاؾالم ، وجالٍ ألاصًب الض٦خىع هجُب ال٨ُالوي ، الظي ؤل٠ ٦خابا فى  فى جهٍى

َظا ال٨خاب و٦خاب الض٦خىع ٖماص " ؤلاؾالمُت واإلاظاَب ألاصبُت" َظا ال٨ٟغ 

ؤنبدذ زُىة عاثضة فى ألاصب " فى الى٣ض ؤلاؾالمي اإلاٗانغ"الضًً زلُل اإلاؿمى 

, للكُش الىضوي في هٟـ اإلاىيٕى" الىٓغاث فى ألاصب" ض نضع ٦خاب و٢. ؤلاؾالمي

اإلاُخه " و٦خاب  " للض٦خىع ٖضهان الىدىي و٦خاب " ألاصب ؤلاؾالمي بوؿاهِخه ٖو

ؤما الضاعي  . مً البدىر ال٣ُمت في َظا املجا٫" ألاصب ؤلاؾالمي ونلخه بالخُاة 

ُ٘ ال ًؼا٫ ٨ًخب ٦خِباث ٍو دايغ مدايغاث خى٫ ألاو٫ بلى َظا ألاصب الٞغ

اإلاىيٕى ، ختى ٦ثر اإلاؿخجابىن له وؤزظ الٗالم ؤلاؾالمي ًصخى مً ؾباث 

ٖم٤ُ الظي جىاسخى اإلاؿلمىن ُٞه َظا الجاهب وحٛاٞلى ًٖ ؤَمُخه ، ٞغخبٍى 

وحٗاه٣ٍى بدب و٦غامت ، وبٗض طل٪ ٣ٖضث هضواث ٖضًضة فى ؤهداء الٗالم لضعاؾت 

اء والى٣اص الظًً جإزغوا في َظا ال٨ٟغ اإلاىيٕى وجدلُله ختى اؾخ٣غ عؤي ألاصب

ً َُئت جإؾِؿُت لضعاؾت اإلاىيٕى 1980 -َـ 1400الخحري مىظ ٖام  م ٖلى ج٩ٍى

  .231وججم٘ ألا٩ٞاع وجغاؾل ألاصباء في البلضان ؤلاؾالمُت
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زم ٧اهذ الىضوة الٗاإلاُت لؤلصب ؤلاؾالمي التي صٖا بلحها ؾماخت الكُش ؤبي  

َـ 1401في ل٨ىى بالهىض في قهغ ظماصي ألازغي ٖام  -عخمه هللا  –الخؿً الىضوي 

ل  م، وُصعي بلى َظٍ الىضوة ٖضص ٦بحر مً عظاالث الٗالم 1981اإلاىا٤ٞ قهغ  ؤبٍغ

حهم ٦شحر مً اإلاهخمـحن باآلصاب والٟىىن  ٧اهذ َظٍ الىضوة ؤو٫ هضوة .ؤلاؾالمي، ٞو

 ٢ىٍ  
ً
ا لؤلصب ؤلاؾالمي، صولُت لؤلصباء اإلاؿلمحن فى الٗالم ، ختى ٧اصث الىضوة صٞٗا

وحصجُٗا بلُٛا لؤلصباء اإلاؿلمحن ، واهتهذ الىضوة بخىنُاث َامت مجها بوكاء 

سُت هضواث ٖضًضة  عابُت ٖاإلاُت لؤلصباء ؤلاؾالمُحن جىالذ ٖلى َظٍ الىضوة الخاٍع

٣ضث في عخاب الجامٗت  ُٖ خى٫ ألاصب ؤلاؾالمي فى البالص الٗغبُت مجها هضوة 

م، 1982َـ اإلاىا٤ٞ قهغ  ماًى 1402ىىعة في قهغ عظب ٖام ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلا

وهضوة ٣ٖضث في عخاب ظامٗت ؤلامام دمحم بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت في قهغ عظب 

ل1405  . م  1985َـ اإلاىا٤ٞ قهغ ؤبٍغ

وزال٫ َظٍ الٟترة ٢امذ الهُئت الخإؾِؿُت للغابُت باالجها٫ بؿماخت  

غيذ ٖلُه ما ٢ا مذ به مً ؤٖما٫ جمهُضًت الكُش الىضوي عخمه هللا، ٖو

واجهاالث مىؾٗت، وعٚبذ بلُه ؤن ًدبجى بوكاء َظٍ الغابُت، واؾخجاب 

ؾماخخه بما ٖٝغ ٖىه مً نضع عخب، وبهحرة هاٞظة، ووعي وخ٨مت ، ٨َظا 

الن ًٖ ٢ُام  عابُت  ت جىلذ ؤلٖا اهبش٣ذ ًٖ الهُئت الخإؾِؿُـت لجىت جدًحًر

ش ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت  ووكغث َظا ؤلا  ٖالن في الصخ٠ واملجالث بخاٍع

  . م24/11/1984َـ اإلاىا٤ٞ 2/3/1405



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

174 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

زم صٖذ الهُئت الخإؾِؿُت بلى ماجمغ الهُئت الٗامت ألاو٫ ، بٗض اهدؿاب ٖضص        

٣ض َظا اإلااجمغ في  ٦بحر مً ألاصباء بلحها في مسخل٠ ؤهداء الٗالم ؤلاؾالمي، ٖو

َـ 1406ي قهغ عبُ٘ آلازغ ٖام عخاب ظامٗت هضوة الٗلماء بل٨ىى في الهىض ف

م خُض جم وي٘ الىٓام ألاؾـاسخي للغابُت، واهخساب 1986اإلاىا٤ٞ لكهغ ًىاًغ 

 للغابُت مضي . مجلـ ألامىاء 
ً
٦ما اهُخِسَب ؾماخت الكُش الىضوي عخمه هللا عثِؿا

ا الغثِسخي بمضًىت ل٨ىى بالهىض،  الخُاة، وجمَّ الترزُو الغؾمي للغابُت في م٣َغ

اة الكُش الىضوي ؤما م٣غ ع  ابُت ألاصب ؤلاؾالمي الٗاإلاُت ٧ان في ل٨ىىء بلى ٞو

اى في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؾىت  عخمه هللا ، زم اهخ٣ل بلى مضًىت الٍغ

 له ؤخض  2000/ َـ 1421
ً
م ، واهخسب الض٦خىع ٖبض ال٣ضوؽ ؤبى نالر عثِؿا

 232.ماؾسخي الغابُت

 هظشات الشُخ الىذوي ألادبُة

ؿً ٖلي الىضوي عخمه هللا هٓغاث زانت فى ألاصب والًٟ و٧ان َى ٧ان ألبي الخ

ش  ؤو٫ مً صٖا بلى الجما٫ الٟجي والغوه٤ ألاصبي يمً ٦خب الؿحرة والخاٍع

واإلاالٟاث التز٦ُت والتربُت وألازغي مً ال٨خب ؤلاؾالمُت ًخظو٢ه ال٣اعت زال٫ 

 ٦خبه 

 مفهىم ألادب في هظش الشُخ  (1

حٗبحر بلُٜ ًدغ٥ " الم الكُش الىضوي بإهه وؿخُُ٘ ؤن وٗٝغ ألاصب مً ٦ 

بٗض فى الىٟـ  ىؾ٘ آٞا١ ال٨ٟغوَٛغي بالخ٣لُض ٍو شحر ؤلاعجاب ٍو الىٟىؽ ٍو
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ألاصب في ؤوؾ٘ مٗاهُه َى حٗبحر ًٖ الخُاة والكٗىع والىظضان في  233"الش٣ت

ما 234"ؤؾلىب مٟهم مازغ ال ٚحر بن مً ؤَم ٖىانغ ألاصب  ؤلازالم والهض١ َو

جٗالهه خ٣ُ٣ت ؤبضًت زالضةاللظان حهبان ألا  ت ٍو ، بن ًضزل  صب عوخا و٢ىة وخٍُى

 :الخٗبحر في صاثغة اإلاظ٧ىعة ٩ًىن ؤصبا بن لم ًغص به ناخبه ألاصب، ٣ًى٫ الكُش 

وال ُٖب ُٞه بال ؤهه نضع ًٖ عظا٫ لم ًى٣ُٗىا بلى ألاصب وؤلاوكاء ولم   

ت وم٨ؿبا ، ولم ٌكتهىا بالهىاٖت ألاصبُت ولم ً ٨ً لهظا الىخاط ًخسظٍو خٞغ

ألاصبي الجمُل الغاج٘ ٖىىان ؤصبي ولم ٨ًً في ؾُا١ ؤصبي ، وبهما ظاء في بدض 

صًجي ؤو ٦خاب ٖلمي ؤومىيٕى ٞلؿٟي ؤو بظخماعي ، ٞب٣ي مٛمىعا مُمىعا فى 

اثه  -ألاصب الضًجي ، ؤو ال٨خب الٗلمُت ، ولم ٌكإ ألاصب الهىاعي ؤن ًٟسر  -ب٨بًر

مله في مجلؿه ولم ًىدبه له م م و٢هىع هَٓغ  235 “اعزىا ألاصب ل٤ًُ ج٨ٟحَر

 وظُفة ألادب لذي الشُخ (2

بن لؤلصب عؾالت في املجخم٘ ، وبهظٍ الغؾالت ٨ًدؿب م٩اهخه و٢ُمخه  

 للش٣اٞت التي حؿاَم في 
ً
 ل٣ُم الخحر في املجخم٘، ومىظها

ً
الخ٣ُ٣ُت باٖخباٍع عاُٖا

ى بُان َظا البٗض البىاء الخًاعي، ومً َىا خغى الكُش ؤبى الخؿً الىضوي ٖل

ُٟي لؤلصب ٣ٞا٫ خاظخىا وخاظت َظا الٗهض، وخاظت الٗالم الٗغبي بهٟت : "الْى

ت، اإلاخض٤ٞ بال٣ىة الظي ًدمل  زانت، هي ألاصب الهاصٝ الؿلُم، الضا٤ٞ بالخٍُى

ت، بوؿاهُت بؾالمُت، ٖاإلاُت   "عؾالت ؾامُت ؾماٍو
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الخهىع الؿلُم، و٢ُم ٞاألصب ال بض ؤن ٩ًىن  ملتزما ًدمل ال٨ٟغ وال٣ُٗضة و  

٣ىلهم ختى  ٤ ما ظاء في ال٨خاب والؿىت، إلاؼظها ب٣لىب الىاؽ ٖو الخحر والٗض٫ ٞو

ؿخض٫ الكُش الىضوي ٖلى ؤَمُت َظا  ًخ٩ىن الٟغص اإلاؿلم زم املجخم٘ اإلاؿلم، َو

ُٟي لؤلصب ؤلاؾالمي بما جغ٦ه ؤصبائها و٦خابىا ال٣ضماء مً ؤصب حي  البٗض الْى

 زالض 

و٢ض ٧ان َاالء ال٨خاب اإلاامىىن الظًً مل٨تهم ٨ٞغة ؤو ٣ُٖضة، "٣ًى٫ الكُش  

٣ُضتهم مىضٞٗحن مىبٗشحن  م ٖو ٨خبىن ألهٟؿهم، ٨ًخبىن بظابت لىضاء يمحَر ؤٍو

خدغ٥ ٢لبهم، ٞخجها٫ ٖلحهم اإلاٗاوي،  م، ٍو ٌُٟ زاََغ ٞدكخٗل مىاَبهم، ٍو

هم ألالٟاّ وجازغ ٦خاباتهم في هٟىؽ ٢غائها ألجها زغظذ مً ٢ل ب ٞال وجُاٖو

ألاصب الهاصٝ والجاص مىاٝ للدؿلُت الغزُهت ٞتراٍ  236"حؿخ٣غ بال في ٢لب

ًبدض ًٖ اإلاخٗت الؼاثلت ل٣خل الى٢ذ، وحؿلُت الىٟـ، صون ؤن ٌُٗي ؤي اٖخباع 

ألاصب لِـ ؤصاة حؿلُت ؤو بػظاء : "لل٣ُم ؤلاًجابُت في ألاصب، ٣ًى٫ الكُش الىضوي 

ٞدؿب، بل ألاصب مً ؤ٦بر الىؾاثل  (ؤو ٢خل و٢ذ ٦ما ٣ًى٫ بٌٗ ألاصباء)و٢ذ 

 237 للىنى٫ بلى ألاَضاٝ الىبُلت وللخإزحر في الىٟـ ؤلاوؿاهُت

خ (3  اإلالمذ ألادبُة في اللشآن والحذًث وفي هحب العير والحاٍس

٣ًى٫ الٗالمت الىضوي عخمه هللا بن في ال٨خب الخضًض والؿحرة حٗبحراث ٦شحرة  

غة جض٫ ٖلى معجؼاث بُاهُت وبغاٖ ت ؤصبُت ؾاخغة جسلى مجها م٨خبت و٢ُ٘ ٍٚؼ
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ىاَا  –ألاصب الٗغبي  ى صلُل ٖلى صخت َظٍ اللٛت ومغوهتها  –ٖلى ؾٗتها ٚو َو

ا ٖلى الخٗبحر الض٤ُ٢ ًٖ زىاَغ ومكاٖغ ووظضاهاث و٦ُُٟاث هٟؿُت  وا٢خضاَع

ٖم٣ُت ص٣ُ٢ت وون٠ بلُٜ مهىع للخىاصر الهٛحرة وهي ال٨خب التي خٟٓذ 

 لحن وؤؾالُب بُاجهم  لىا مىاهج ٦الم الٗغب ألاو 

الخٗبحر الجمُل الظي ًازغ في الىٟىؽ ؤلاوؿاهُت وال٨الم الٟهُذ الظي ًدـ  

ت ًصر ؤن ٌؿمُه ٖمال ؤصبُا وزضمت ٞىُت بن لم ًغص ؤصخابه  اإلاكاٖغ البكٍغ

ب٨خبهم وبخٗبحراتهم ألاصب والًٟ ، عبما ًخٟى١ َظا الىٕى مً اإلاالٟاث ببراٖتها 

ٍت ًٖ اإلاالٟاث اإلاؿماة بالٗمل ألاصبي ٦ما ًخطر طل٪ البُاهُت وب٣ىتها السخغ 

  .مً ٧لماث الكُش 

  ً ً والىازحًر ًسال٠ الىضوي عخمه هللا  ؤن ٣ًخهغ ألاصب  ٖلى ؤٖما٫ الكاٍٖغ

ت  خُض َى ًهغح بإن الخٗبحر الجمُل  الظًً ًجٗلىن ألاصب نىاٖت وخٞغ

لٗمل ألاصبي والٟجي وال٨الم الغق٤ُ الظي حهؼ الكٗىع والىظضان صازل في بَاع ا

 ً ضٖى الىضوي َلبت ألاصب والًٟ ؤن ال ٣ًخهغوا في َلب ألاصب مً صواٍو ، ٍو

الكٗغاء اإلاٗغوٞحن ومً مالٟاث ال٨خاب اإلاٗغوٞحن اإلال٣بحن باألصباء ، بل ٖلحهم 

إحي  م وقٗىعَم ، ٍو ؤن ًُلبه مً ال٨خاب الظًً لم ٨ًخبىا إلقبإ زىاََغ

غة لهظا الىٕى مً ألاصب في ٦خبه مشل مسخاعاث مً ؤصب  الٗالمت الىضوي بإمشلت ٍٚؼ

  ....الٗغب وعظا٫ ال٨ٟغ والضٖىة 

بن َظا ألاصب الُبُعي الجمُل ال٣ىي ٦شحر و٢ضًم فى اإلا٨خبت الٗغبُت بل َى ؤ٦بر 

ؾىا وؤؾب٤ ػمىا مً ألاصب الهىاعي ٣ٞض صون َظا ألاصب في ٦خب الخضًض 
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٦خب الغؾاثل واإلا٣اماث ول٨ىه لم ًدٔ والؿحرة ٢بل ؤن ًضون ألاصب الهىاعي في 

ىاًتهم ما خٓي به ألاصب الهىاعي م٘ ؤهه َى  مً صعاؾت ألاصباء والباخشحن ٖو

ا وبغاٖت ؤَل اللٛت  ت اللٛت الٗغبُت وؤؾغاَع ألاصب الظي ججلذ ُٞه ٖب٣ٍغ

ى مضعؾت ألاصب ألانُلت ألاولى    238.ولب٣اتهم َو

ى حٗب  حر ناصع ًٖ ججغبت قٗىعٍت ، بن ألاصب مغجبِ بالىٟىؽ والىظضان َو

جمض بجمىصَا وجاعة ٩ًىن ٧ال٩اثً الخي بما ُٞه مً ٢ىي في  ٞهى ًدُا بدُاتها ٍو

 ال خُاة ُٞه وال خغا٥، و٢ض اَخم الكُش 
ً
 ًهبذ ظامضا

ً
الٗاَٟت وال٣ُٗضة، وجاعة

 في ٦خاباجه خُض ٣ًى٫ 
ً
 ٦بحرا

ً
بهجي ؤجهىع : "الىضوي، َظا البٗض الخُىي اَخماما

ٟت الخـ، وله ألاصب ٧ا  له ٢لب خىىن، وله يمحر وإ، وله هٟـ مَغ
ً
 خُا

ً
ثىا

ٟغح بما ًشحر الؿغوع،  ٣ُٖضة ظاػمت وله َضٝ مٗحن، ًخإلم بما ٌؿبب ألالم ٍو

ٞةطا لم ٨ًً ألاصب ٦ظل٪ ٞةهه ؤصب زكِب ظامض، ؤصب مُذ ظامض، ؤصب مُذ 

ت اياث الجمباٍػ  239"زامض، ؤقبه بالخغ٧اث البهلىاهُت والٍغ

ظا َ   ظضًضة بما َو
ً
ى ألاصب الخي الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًبٗض في هٟىؾىا عوخا

ؿمُه الكُش ألاصب  –ًدمل مً بقٗإ عوحي، و٢ُم هاٞٗت، ؤما ألاصب الجامض  َو

بهما ٦خبه َاالء : ٞهى ؤصب ٞا٢ض للمىهج الؿلُم ٣ًى٫ الكُش ٖىه -اإلاؼزٝغ 

٩اهت ٖالُت مً الٗلماء ٚحر مٗخ٣ضًً ؤجهم ٨ًخبىن لؤلصب وال ػاٖمحن ؤجهم في م

ها ٦خاباث  كٞغ ها، ؤ٦ثر مما ٌؿٗضَا َو كٞغ ؤلاوكاء َى الظي ٌؿٗض الٗغبُت َو

ألاصباء وعؾاثلهم ومىيىٖاتهم ألاصبُت ، وؤزاٝ لى ؤجهم ٢هضوا ألاصب وج٩لٟىا 
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٣ضث طل٪ الغوه٤ وجل٪ الٗظوبت التي جمخاػ بها  ؤلاوكاء لٟؿضث ٦خابتهم ٞو

الخُاة ٣ٞض الخه٣ذ باألصب قغوٍ وزؿغها َظٍ ال٣ُ٘ الجمُلت اإلالُئت ب

ونٟاث وج٣الُض هي اإلاٟؿضة له، الُامؿت لىىعٍ، ٞال بض ُٞه مً السج٘ 

ضُّ  َٗ ٌُ والهىاٖت، وال بض ُٞه مً البضٌ٘ واملخؿىاث اللُٟٓت، وال بض مً ج٣لُض مً 

سُت والضًيُت ٞلِؿذ  في الُب٣ت ألاولى مً ألاصباء وؤما ال٨خاباث الٗلمُت الخاٍع

ظٍ الكغوٍ ال٣اؾُت لظل٪ جإحي ؤبلٜ وؤظملٞحها َظٍ ؤلا    لتزاماث َو

  :بػع ألامثلة التي ًأجي بها الػلمة للملمذ ألادبُة هما ًلي 

 ٢ُٗاث آلاًاث ال٣غآهُت 

 ت  الخُب الىبٍى

  ٢هت جسل٠ ٦ٗب بً مال٪ ًٖ الٛؼوة 

  ٢هت ؤلاٞ٪ جد٩ي بها ؤم اإلاامىحن ٖاجكت الهض٣ًت 

  مىأٖ الخؿً البهغي 

 ش ؤلاؾالمي٢بـ مً ال  خاٍع

 أدب اإلاىاحا  وؤلابتهاٌ (4

ألاصُٖت واإلاىاظاة وؤلابتها٫ ؤصاة ٖباصة وج٣غب بلهي للٗبض اإلاؿلم وهي ٖهاعة 

ٗبر لؿاهه ًٖ ال٣لب بإصر ما ٩ًىن وؤنض١ ما ًخهىع وؤلامام الىضوي  ٢لبه َو

ت ٚاًت مً الجما٫ الٟجي وال٣ُم ألاصبُت خُض  عخمه هللا ًغي في ألاصُٖت الىبٍى

 ٫ ٣ًى 
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ت  –بن ألاصُٖت اإلاإزىعة جدخل   –باإلياٞت بلى ٢ُمتها الغوخُت وخ٣ُ٣تها اإلاٗىٍى

ٗها، وبجها صعع ألاصب الُدُمت ، وآزاٍع الىاصعة الخالضة التي  ؤٖلى م٩اهت ؤصبُت وؤٞع

ا ت بإؾَغ ا في اإلا٨خباث ألاصبُت البكٍغ بن ال٩لماث الهاصعة ًٖ  240.ًى٣ُ٘ هٓحَر

جؼة مً ألاصب ألجها ؤٞالط ٦بضٍ و٢ُ٘ ٢لبه وصمٕى لؿان الظي ًىاجي عبه ج٩ىن مع

ُٖيُه وؾٝى جمل٪ ال٣لىب وجب٩ي آالٝ البكغ ٢غوها َىالا ، ؤما بطا ٧اهذ َظٍ 

ال٩لماث ٢ض ظغن ٖلى لؿان ج٨غع ٖلُه الىحي ؤلالهي وامخل٪ هانُت البالٚت 

ا  ا وبعجاَػ ىان الٟهاخت ٞال حؿإ٫ ًٖ جإزحَر  241! ٖو

جهىع ؾٟغ : الهضص ؤمشلت ٖضًضة مجها ما ٣ًى٫  ًىعص الكُش الىضوي في َظا

الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بلى الُاث٠ وما ًدٟه ، وؤعؾل الىٓغ بلى ٢لب اإلاؿاٞغ اإلاخ٨ؿغ، 

 : و٢ضمُه اإلاخطجغجحن بالضم ، وا٢غؤ ٢ىله في َظٍ البِئت الٓاإلات الخاه٣ت

ىاوى ٖلى الىاؽ ًا ؤعخ" م الغاخمحن ؤهذ اللهم الُ٪ ؤق٩ى ي٠ٗ ٢ىحي و٢لت خُلتى َو

عب اإلاؿخًٟٗحن وؤهذ عبى بلى مً ج٩لجي بلى بُٗض ًخجهمجي ؤو بلى ٖضو مل٨خه ؤمغي بن 

لم ٨ًً ب٪ ٖلى ًٚب ٞال ؤبالى ول٨ً ٖاُٞخ٪ هي ؤوؾ٘ لى ؤٖىط بىىع وظه٪ الظي 

ؤقغ٢ذ له الٓلماث ونلر ٖلُه ؤمغ الضهُا وآلازغة مً ؤن ًجز٫ بى ًٚب٪ ؤو ًدل 

 242"تى جغضخى ال خى٫ وال ٢ىة بال ب٪ٖلي سخُ٪ ل٪ الٗخبى خ

ت  .ومً صٖاء عؾى٫ هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حجت الىصإ ٖكُت ٖٞغ

الهُتي ال ًسٟى ٖلُ٪ شخئ " اللهم اه٪ حؿم٘ ٦المي وجغي م٩اوي وحٗلم ؾغي ٖو

مً ؤمغي ، وؤها الباجـ ال٣ٟحر اإلاؿخُٛض اإلاؿخجحر الىظل اإلاك٤ٟ اإلا٣غ اإلاٗتٝر 
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اإلاؿ٨حن ، وؤبتهل الُ٪ ابتها٫ اإلاظهب الظلُل واصٖى٥  بظهبه ، ؤؾإل٪ مؿإلت

ايذ ل٪ ٖبرجه وط٫ ل٪  غ ، مً زًٗذ ل٪ ع٢بخه ٞو صٖاء الخاث٠ الًٍغ

ظؿمه ، وعٚم ل٪ ؤهٟه اللهم ال ججٗلجي بضٖاث٪ ق٣ُا ، و٦ً بى عئٞا ًا زحر 

ا زحر اإلاُٗحن  243".اإلاؿاولحن ٍو

 

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

 الىضوي هٓغاث في ألاصب الٗغبي  للكُش  .7

 م٣ضمت ٦خبها الض٦خىع ٖبض الباؾِ بضع ل٨خاب هٓغاث في ألاصب الٗغبي   .6

 مسخاعاث مً ؤصب الٗغب للكُش الىضوي  .3

 ؤٖالم ألاصب فى الٗهغ اإلاٗانغ للكُش واضر الىضوي  .4

 ؾُض ؤبى الخؿً ٖلي الىضوي خُاجه وؤ٩ٞاٍع لهاخب َظٍ الؿُىع )ملُالم( .5
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 كات الذولُة في ثؼىٍش  الػل" البششي "دوس مجلة 

  بين الهىذ والػالم الػشبي

 أم. صابر نواس سي.د
 )األستاذ املساعد، كلية مدينة العلوم العربية ، بوليكال(

بن صًاع ٦حرال لم جخسل٠ ٢ِ في مداٞٓت اللٛت الٗغبُت وآصابها وز٣اٞتها مىظ 

لها م٘ ال٣غون ألاولى، ومً اإلاٗلىم لضي الجمُ٘ بإن اللٛت الٗغبُت ٢ض ؤ٢بلذ بلى ؾاخ

٢ضوم الخجاع الٗغب، ومً َىا اهدكغث اللٛت م٘ اهدكاع ؤلاؾالم، خُض هخجذ 

ىىجها اإلاشمغة مً الكٗغ واإلا٣الت وال٨خب  وهطجذ ٞحها لٛت الًاص بٟغوٖها املخخلٟت ٞو

با في ٦حرال ال في  -الضًيُت والترظمت والصخاٞت وما بلحها، بن ًٞ الصخاٞت لِـ ؤمغا ٍٚغ

٧اهذ ؤو٫ زُىة  في نٟٝى املجالث " البكغي "، بن مجلت اإلااضخي وال في الخايغ

والصخ٠ التي ٢امذ بدش٠ُ٣ ٣ٖى٫ صاعسخي اللٛت ومدبحها ٖبر ال٣ٗىص، ٧اهذ جهضع 

ٖلى ؤًضي صاع اليكغ للبكغي ب٩ال٩ُىث التي ٧اهذ بضاًتها في الؿخِىُاث لل٣غن 

اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت اإلااضخي، و٧ان لها عواط ال بإؽ به، ألن اإلاٗلمحن الظًً ٌكخٛلىن في 

 .٧اهىا ؤَم اإلاكتر٦حن لهظٍ املجلت ألاصبُت

ماء اإلاؿلمحن ومؿاهضتهم ٦مداولت ز٣اُٞت  هالذ َظٍ املجلت صٖم ٖػ

ُم الغاخل سخي احل دمحم .للمداٞٓت ٖلى َىٍت َظٍ ألامت وز٣اٞتها، وفي َلُٗتهم الٖؼ

ا الظي ٧ان ًخىلى مىهب وػٍغ التربُت والخٗلُم لخ٩ىمت ٦حرال، ب هه نغح مغة إلاا ٧ٍى

قاع٥ في اإلاهغظان ألاصبي الظي ٣ٖضٍ اجداص مٗلمي اللٛت الٗغبُت ب٨حرال في ٧ال٩ُىث 
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م اه٣ُاٖها خُىا بٗض خحن " البكغي " بن مجلت : " م1974ؾىت  التي جهضعوجها ٚع

  244."زضمت ظباعة لللٛت الٗغبُت في َظٍ الضولت

ىظؼ ًٖ الٗىامل التي ٢بل ؤن هظ٦غ ًٖ بنضاع َظٍ املجلت، ًخدخم ٖلُىا ؤن ه

ىا، هجض بٌٗ ألاؾباب التي ؤصث بلى وكغ َظٍ املجلت،  ا، َو ؾاٖضث ٖلى بنضاَع

 :ٞمً ؤَمها

حر اإلاباقغ بالٗالم الٗغبي بما ٧ان لهم ؤلاإلاام  -7 ل٣ض ٧ان لٗلماء ٦حرال ؤلاجها٫ اإلاباقغ ٚو

إل ٖلى اليكاَاث الش٣اُٞت التي ٧اهذ ججغي في صاثغة ألاصب الٗغبي في مهغ وما  والَا

ًجاوعَا مً البالص ؤلاؾالمُت والٗغبُت، بط ٧اهذ الصخ٠ واملجالث جإحي بلى بٌٗ 

٩ىص، وفي  ال٩لُاث الٗغبُت مشل ٧لُت مضًىت الٗلىم ببىل٩ُا٫ و٧لُت ؾلم الؿالم بإٍع

غ  ظاهب آزغ الُلبت الظًً ٧اهىا ًضعؾىن في الجامٗاث ؤلاؾالمُت مشل ظامٗت ألاَػ

ٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة، و٦ظل٪ لٗب اػصَاع صو٫ وظامٗت ال٣اَغة  والجام

 الخلُج و٢هض ؤبىاء ٦حرال بلحها في حعجُل ٖملُت بنضاع مجلت ٖغبُت في َظٍ الىالًت. 

ووكاَاتها صوع َام في ( (ARABIC PRACHARA SABHAلخإؾِـ ظمٗبت وكغ اللٛت الٗغبُت  -6

٧اهذ َظٍ املجلت الٗغبُت خلما بنضاع َظا الٗمل ألاو٫ في ؾاخت ٦حرال الش٣اُٞت، بط 

ظضًا إلاؿاولي َظٍ الجمُٗت، و٧ان في َلُٗتهم الكُش ٥. بي  دمحم بً ؤخمض اإلاىلىي 

ٖلُه عخمت هللا، ول٨ً ب٣ي َظا الخلم ٚاًت لم جىجؼ بلى ؤن انضعث مجلت " البكغي" 

 -مٗاقغ مدبي اللٛت الٗغبُت –م، ٣ًى٫ ٖجها الكُش دمحم بً ؤخمض: " ٞىدً 7963ٖام 
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٧املجالث ألاصبُت لؿاثغ  -ماالباع -ال بض لىا مً بنضاع مجلت ٖغبُت ؤصبُت في صًاع ٦حرال

اللٛاث. و٧ان بنضاع مجلت ٖغبُت في صًاع ٦حرال ؤمىُت َاإلاا جمىاَا ٦شحر مً ٖلمائها مىظ 

ىا للخ٨ٟحر في َظا ألامغ اإلاهم ظؼء ٦بحر مً ؤو٢اتهم الىِٟؿت  ٖهض بُٗض. و٢ض نٞغ

٦ما ٢ا٫ ؤمحر الكٗغاء  -ٖهغ الصخاٞت -لخاظُت بلحها في َظا الٗهغلٗلمهم بمؿِـ ا

: "ل٩ل ػمان مطخى آًت، وآًت َظا الؼمان الصخ٠"، وظضًغ بالظ٦غ َىا ؤجهم ؤؾؿىا 

غاى التي  حٍر مً ألٚا ظمُٗت جضعى بجمُٗت وكغ اللٛت ب٨حرال تهضٝ انضاع املجلت ٚو

وٝ ال٣اؾُت لم حؿمذ بهضوع حؿاٖض وكغ اللٛت الٗغبُت بُغ١ مسخلٟت بال ؤن الٓغ 

  645املجلت بلى خحز الىظىص."

ت التي ج٩ىهذ في اإلاى٣ُت في مجا٫ حٗلُم اللٛت الٗغبُت في اإلاضاعؽ  -3 الصخىة اللٍٛى

ً والًت ٦حرال اإلاخدضة، ٩ٞاهذ َظٍ اليكاَاث ٢ض ظغث  الخ٩ىمُت زهىنا بٗض ج٩ٍى

ُخام٩ىع جدذ عثاؾت الكُش وا٧ام ٖبض ال٣اصع اإلاى  لىي، زم جخابٗذ َظٍ قي مى٣ُت جٞغ

ما٫ في مى٣ُت ملُباع ؤًًا ، ٩ٞان في َلُٗتها الكُش ٧اعوالي دمحم اإلاىلىي الظي ٧ان  ألٖا

مضعؽ  6000ًخىلى مىهب مٟدل مٗاٝع اإلاؿلمحن لخ٩ىمت ٦حرال خُىظا٥،جم حُٗحن 

غ للمجلت: " ٞظاث ًىم صٖا ًُٞلت  ٣ى٫ ٖجها الكُش دمحم بً ؤخمض عثِـ الخدٍغ ٖغبي، ٍو

ألاؾخاط ٥.دمحم اإلاىلىي مٟدل اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت في مى٣ُت مالباع جدذ جدذ الكُش 

خ٩ىمت ٦حرال بٌٗ مدبي اللٛت الٗغبُت بلى اظخمإ في صاع ب٢امخه بملبرم ووي٘ امامهم 

م  ل ٢غع ؤلاظخمإ ٖلى بظغاء املجلت ٖلى ٚع ؤمغ بنضاع مجلت ٖغبُت،وبٗض ج٨ٟحر ٍَى
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لىا لجىت باؾم صاع اليكغ للبكغي، حكٝغ ٖلى الهٗىباث التي حٗغى في ؾبُلها وق٩

اصاعة املجلت." 
646  

 أهذاف املجلة  

ا هللا : ؤوال"  ٘ مؿخىي ألاصب الٗغبي في والًت ٦حرال والهىض ووكغ اللٛت التي ازخاَع ٞع

م اإلاىا٤ٞ  ل٩ل ػمان وم٩ان املخّٟى بلى ًىم ال٣ُامت والتي هي لٛت  حٗالى ل٨خابه ال٨ٍغ

بُحن ولٛت آلاصاب ؤلاؾالمُت واإلاهىٟاث الضًيُت ولٛت ٌؿخٗملها ؾُض البكغ وزاجم الى

زمـ ؾ٩ان اإلاٗمىعة في ٖباصاتهم وقٗاثغ صًجهم ولٛت ًخٟاَم بها ؤ٦ثر مً زماهمئت 

٣ُت  .ملُىن وؿمت في الكغ١ ألاوؾِ و٦شحر مً البالص ألاٍٞغ

ُض ٖغي اإلاىصة والازىة بحن : زاهُا الضاثغة الٗغبُت جىز٤ُ الهالث ألاصبُت والش٣اُٞت وجَى

ب٨حرال وبحن الضاثغة الٗغبُت في ال٣اعة الهىضًت والٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي، و٦حرال آلان 

حِٗل ٧إجها مى٣ُٗت ًٖ الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ٖلى خحن ؤجها لم جخإزغ في زضمت 

  247."اللٛت الٗغبُت في ٖهغ مً ٖهىعَا مىظ ؤقغ٢ذ بىىع ؤلاؾالم في ال٣غون ألاولى

  ب دمحم بً أخمذ .والشُخ ن املجلة

ش الصخاٞت الٗغبُت .٧ان ولم ًؼ٫ ًلم٘ اؾم الكُش اإلاٟٛىع له ٥ ب دمحم اإلاىلىي في جاٍع

،  و٧ان ٖمُضا ل٩لُت ؾلم 248ب٨حرال بما له صوع باعػ في بنضاع ؤو٫ مجلت ٖغبُت ٞحها

٩ىص مضة  ت في مجلـ الضعاؾاث  18الؿالم الٗغبُت بإٍع ؾىت ، و٧ان ًخىلى الًٍٗى

لٗغبُت لجامٗت ٧ال٩ُىث مضة ؾىىاث، وله الُض الُىلى في جإؾِـ الجامٗت الؿلُٟت ا
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ببىل٩ُا٫ و٧لُت ؤههاع الٗغبُت بىالاواهىع و٧لُت ؤهىاع ؤلاؾالم للٟخُاث بمىوٛام، و٧ان 

غ ؤًًا ملجلت  ى١ ٧ل " اإلاىاع"عثِـ الخدٍغ ت مضة زمـ ؾىىاث، ٞو ت اإلالُباٍع الكهٍغ

ه الٟٗالت في مجا٫ بنالح املجخم٘ ؤلاؾالمي، طل٪، جمخاػ شخهِخه بمضازلخ

امت الخغ٦ت  ت، خُض جىلي ٖػ زهىنا في ؤوياٖهم الضًيُت والاظخماُٖت والتربٍى

با  .  ؤلانالخُت ٧األمحن الٗام لىضوة املجاَضًً ب٨حرال مضة زالزت ٣ٖىص ج٣ٍغ

دمحم  ٧ان الكُش دمحم اإلاىلىي مً ٢ام بخإؾِـ صاع البكغي لليكغ م٘ الكُش ٧اعوالي  

غ .٥ ؤخمض ٖلي اإلاضوي، و٧ان الكُش ٥.اإلاىلىي والكُش ب ب دمحم ًخىلى عثاؾت الخدٍغ

للمجلت، و٧اهذ م٣االجه او٩ٗاؾاث لٛىبت وؤصبُت وز٣اُٞت واظخماُٖت لخل٪ الٟترة التي 

سُت   بلٛذ اللٛت الٗغبُت في هًىظها، والكُش ٦خب ُٞه ؾلؿلت مً اإلا٣االث الخاٍع

ش "جدذ ٖىىان  ش صزى٫ " ٦حرالع٦ً جاٍع في ٖكغة ؤٖضاص مخخالُت جىضر ٞحها جاٍع

ال٢اث الٗغب م٘ ؤَل ملُباع ومٗامالث اإلاؿلمحن م٘ اإلالى٥  ؤلاؾالم في َظٍ الضًاع ٖو

ىاًت اإلالى٥ ؤمىع ؤلاؾالم واإلاؿلمحن وما بلحها  .ٚحر اإلاؿلمحن ٖو

و٧ان زحر مً صاٞ٘ ًٖ َىٍت ؤلاؾالم واإلاؿلمحن وز٣اٞتهم في مسخل٠ ٢ًاًا 

لى ؾبُل اإلاشا٫، إلاا صبذ بلى ٣ٖى٫ بٌٗ اإلاش٣ٟحن مً املجخم٘ ؤلاؾالمي  ،ٖو ٖهٍغ

الضٖاًاث الٛغبُت مشل جدضًض اليؿل والخ٣ُٗم ؤلاظباعي باؾم الخ٣ضم والخدًغ، بهه 

٧اٞذ ب٣لمه الهاصٝ يض َظٍ املخاوالث الكيُٗت وهجر بم٣االجه الٗلمُت في حٗمُم 

مً اإلاؿلمحن، ٨ٞخب في م٣ضمت م٣االجه الىعي وال٣ُٓت ٖىض الُب٣ت اإلاش٣ٟت 

٧لمت زُٟٟت ٖلى اللؿان، ز٣ُلت باليؿبت بلى مؿخ٣بل ؤلاوؿان،ٞامخؤلث : " اإلاؿلؿلت

بها ؤٖمضة الصخ٠ في الٗالم، ولهجذ بها ؤلؿىت الخُباء في املخاٞل، وؤه٣ٟذ لها 

ذ لها اإلا٨ٟغون مً  الخ٩ىماث مالًحن الغوبُاث في مسخل٠ ب٣إ ألاعى، ونٞغ

اتهم الىِٟؿت ظؼءا ُٖٓما، ونى٠ ٞحها ال٨خاب ٦خبا ٖضًضة، ٧ل طل٪ في بُان هٟ٘ ؤو٢
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ىا بًٗت نٟداث  الٛغاء في " البكغي "جدضًض اليؿل والًغع مىه، ٞال ٚغو بطا نٞغ

ًدبحن مً َظٍ الؿُىع ًٖ مل٨ت الكُش دمحم في بظاصة  249."الخدضًض ًٖ َظٍ ال٩لمت

 .ب في ؤلابضإال٨خابت واؾخٗما٫ ؤوؿب ألالٟاّ وألاؾالُ

ش الػلكات الذولُة   دوس مجلة البششي في ثؼٍى

غ وجيكُِ الٗال٢اث الضولُت بحن الهىض  ا في جٍُى ؤؾهمذ مجلت البكغي بؾهاما خٍُى

حن  والٗالم الٗغبي، ٢ض ٢ىٍذ اليكاَاث الٗلمُت باإلٞاصة والاؾخٟاصة بحن الُٞغ

ا في ؤٖضاصَا، َىا هداو٫ ؤ ن هسلو الٗىانغ التي بهضوع مجلت البكغي واؾخمغاَع

   -:جمدىعث َظٍ الٗالٞاث الضولُت

 ذ مىحب إداسي في العػىدًةفح -1

اث الٗاإلاُت واإلاكاٖغ الضولُت ٞخذ م٨خب زام إلصاعة  بن ؤَم ٖىامل ب٣ًاّ الجٖز

ا  وكاَاتها املخخلٟت باإلاضًىت اإلاىىعة في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت بياٞت بلى م٣َغ

إلاضًىت اإلاىىعة ٦مدُت لخإؾِـ م٨خب بيافي للمجلت ازخُاعا. اإلاىظىص في ٦حرال

ألن اإلاكاًش . ؾاٖضث بًجاص الخٗاون الٗلمي والخباص٫ اإلاٗغفي بحن الجيؿُاث املخخلٟت

الظًً ٧اهىا ًٟضون بلى اإلاضًىت مً ٧ل ٞج ٖم٤ُ مىظ ػمً بُٗض  والٗلماء وألا٧اصًمُىن 

ا٦ٟحن اؾخٟاصوا وؤٞاصوا بىاؾ ً ٖو ً وػاثٍغ ُت َظا اإلا٨خب م٘ حجاظا ومٗخمٍغ

 . بزىاجهم في الهىض

 ملاالت الىحاب الهىىد اإلالُمين في البلد الػشبُة   -2

                                                           
249
 .10: ، ص1963تحدٌد النسل، مجلة البشرى، ٌناٌر : ب دمحم بن أحمد.الشٌخ ن   
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اث اظخماُٖت وز٣اُٞت  تهم اللٛت الٗغبُت " البكغي " و٧اهذ مجلت  حٗالج مىيٖى

جش٠٣ ال٣ٗى٫ "  البكغي "وآصابها وقٗبها صازل الهىض وزاعظها، و٧اهذ م٣االث 

ض َىا ؤن ه٣ىم بخٗغب٠  وجىىع ال٣لىب  بمىاصَا الٗلمُت ت، هٍغ ومًامُجها اإلاخىٖى

ا في َُاث املجلت مضة واإلا٣االث التي جم وكَغ ٧اهذ املجلت جىا٢ل في ٧ل . بٌٗ ألٖا

ؤٖضاصَا الكاون الضولُت التي تهم اللٛت الٗغبُت والؿلمحن، و٧ان الكُش اإلاغخىم 

ا جدذ  الؿُض ؤخمض قهاب الضًً ٢اضخي ٧ال٩ُىث خُىظا٥ ًدىاو٫ ٖمىصا قهٍغ

غ الض٦خىع مخي " خى٫ الٗالم في قهغ" مؿمى  ، ٦ما ٧ان ٨ًخب مً ظامٗت ألاَػ

ًبدض ُٞه ٢ًاًا الٗالم " ع٦ً الٗالم ؤلاؾالمي" الضًً آلالىاي ٖمىصا  باؾم 

جي الجامٗاث الضولُت مً ؤبىاء ٦حرال مشل الؿُض   ؤلاؾالي ؤزباعا وؤخضازا، وزٍغ

مض مخي الضًً ٧اهىا ٌؿىصون نٟداتها دمحم ٖلي قهاب باه٩اص والض٦خىع بكحر ؤخ

بم٣االث جدلُلُت في ٞتراث مسخلٟت، و٧اهذ ٧لمت املخغع للٗضص الظي نضع ًىلُى 

٥ ٖلي ٦خب َالب ال٩لُت .، والكُش و"ٞلؿُحن وبؾغاثُل" جدذ ٖىىان  1966

 ".خى٫ الضو٫ ؤلاؾالمُت"ؤلاؾالمُت بكاهخبرم خُىظا٥ م٣الت جدذ ٖىىان 

 لىحاب مً الػالم الػشبي اظحظافة ألاظاثز  وا -3

هحن ظضا الؾخًاٞت ال٨خاب الٗغب مً الٗلماء  غ املجلت خٍغ ٧ان ؤًٖاء َُئت جدٍغ

، (لٛت ال٣غآن)وألا٧اصًمُحن مً الٗالم الٗغبي  ومً ؤبغػَم الض٦خىع ج٣ي الضًً الهاللي 

اإلاٗامالث )والض٦خىع هىع الضًً الٗتر ؤؾخاط الجامٗت ؤلاؾالمُت باإلاضًىت اإلاىىعة 

ُتا والكُش ؤخمض الكغ٢اوي ٖمُض ال٩لُت الجمالُت (ؤؾـ ؤلا٢خهاص ؤلاؾالمي-إلاهٞغ

) ن ببغاَُم اإلاىلىي . وألاؾخاط ٥( عؾالت الصخاٞت الٗغبُت في الهىض) بمضعاؽ و٢خئظ 
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: دمحم ب٢با٫) والكُش ؤخمض خؿً ( الضًم٣غاَُت البرإلااهُت ؤو ؤمشل الىٓم الىيُٗت

ٓمي الٗمغي والكُش دمحم يُا( قاٖغ ؤلاؾالم ش الخٗلُم ) ء الغخمً ألٖا مىظؼ جاٍع

يغوعة وكغ اللٛت الٗغبُت بحن )الض٦خىع مخي الضًً آلالىاي و (املخخلِ وهخاثجه

 (الكٗىب ؤلاؾالمُت

ا في " البكغي "في زالنت ال٣ى٫، ٧اهذ مجلت  صلُل جُىع ألامت ؤلاؾالمُت واػصَاَع

تها وز٣اٞتها، و٧اهذ ٍى هي ج٣ىم م٣ام الؿٟحر بحن صًاع  زضمت لٛت الًاص وآصابها َو

ُض الٗال٢اث الش٣اُٞت  ا لخَى ٦حرال والضو٫ الٗغبُت وؤلاؾالمُت ؤزىاء بنضاَع

ت بحن مجخمٗاث الٗالم  .وألاصبُت واللٍٛى

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

 م7990صلُل الاجداص بي.٧ي ؤخمض ٖلي اإلاضوي: اجداص مٗلمي اللٛت الٗغبُت ب٨حرال  .7

غ، مجلت البك .6  7963غي، ًىاًغ : ٧لمت الخدٍغ

غ، مجلت البكغي، ًىاًغ  .3  ٧7967لمت الخدٍغ

ش الصخاٞت الٗغبُت في ٦حرال" لؤلؾخاط ٖبض الغخمً دمحم آلاصعؾحري  .4  جاٍع

 6074،  6، الٗضص 65مجلت ز٣اٞت الهىض ، املجلض  .5
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 اؾهاماث هاٞلت طَب

 فى ال٣هت ال٣هحرة الخىوؿُت  

 غضالذًً الىذوي .د

 (شبُة بفاسوق والُىىتمداطش ولُة سوطة الػلىم الػ)

 

ُضة  بن ال٣هت ال٣هحرة حٗض مً ؤَم ألاهىإ ألاصبُت الخضًشت و لها ٖال٢ت َو

ٗت فى ال٣غن الخاصي .بالخدىالث اإلاٗانغة ؤن ؤلاوؿان الظي ٌِٗل خُاة مخ٣ضمت ؾَغ

ً بًٟل الخُىع والغقي فى قتى املجاالث والُغ١ خُض ال ًىظض ٖىضٍ و٢ذ  و الٗكٍغ

ل ل٣غاءة الغوا لت والىهىم اإلاؿترؾلت وبضؤ ٌٗخمض ٖلى ٢غاءة الىهىم ٍَى ًت الٍُى

ً اإلا٣االث وألازباع بضون ؤن ًسىى  ٞحها ختى اههٝغ ال٣غاء  ىاٍو ألاصبُت ال٣هحرة ٖو

 .بلى ال٣هت ال٣هحرة

ت ٢و فى اللٛت الٗغبُت هى لٟٔ مً ٞٗل story , ال٣هت مٗىاَا في اللٛت ؤلاه٩لحًز

م بها ٢ا٫ هللا حٗالى ٢و ٣ًا٫ ٢و ال٣هت ٌٗجي خ٩اَا  : ؤو عواَا ؤو ؤزبَر

م ال ٌكٗغون" ٌٗجي بمٗجى جدب٘  250"و٢الذ ألزخه ٢هُه ٞبهغث به ًٖ ظىب َو

م زال٫ ٞترة ػمىُت مُٗىت ووعص فى ال٣غآن لٟٔ ٢و  ؤزاع ألاشخام وؾحَر

ً مىيٗا بمٗجى   ".ؤزبر " ٖكٍغ

                                                           
  

250
 11-سورة المصص, المرآن 
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 ال٣هت ال٣هحرة

٠ ٖضًضة , ؤو ًم٨ً ؤن ٣ً٘  بن ال٣هت هى ًٞ ؤصبي ًدىاو٫ بالؿغص خضزا و٢٘   لها حٗاٍع

٣ًضم ال٩اجب مهُٟى ٞاؽ . ؤجها ٖباعة ًٖ ؾغص خ٩اجي وكغي ؤ٢هغ مً الغواًت: مجها 

ٟا لها  هى ٖمل ؤصبي مغ٦ؼ م٨خ٠ ًهىع خُاة شخهُت ؤو ؤ٦ثر فى مغخلت " حٍٗغ

هى حٗبر وا٢ٗت ؤو خاصزت واخضة ج٣٘ فى خُاة واخض ؤو , ٖلى ٧ل. 251"خماؾت مً خُاتها

ض زام ؤو و٢ذ مٗحن ختى ٌؿخُُ٘ ال٣اعت ؤن ٣ًغؤ زال٫ هه٠ بٗ ٌ ألاٞغاص فى مٖى

ا حكمل الغئٍت . ؾاٖت ؤو فى ظلؿت واخضة ىانَغ الصخهُت  –اللٛت  –اإلاىيٕى  –ٖو

مً ؤَم ممحزاث ال٣هت ال٣هحرة ؤجها ٢هحرة ومىظؼة   .وألاؾلىب الٟجى –البىاء  –

اًت ٧املت ولها جإزحر فى هٟىؽ ال٣اعثحن لها نلت بالخ٩,ًم٨ً ٢غاءتها فى ظلؿت واخضة 

حها ون٠ ٢لُل جيخهى ال٣هت مٟاظإة ٣ضم ٞها ال٣ام شخهُت ٞو ٞال٣هت .ٍو

ال٣هحرة هى واخضة مً ؤخؿً الٟىىن ألاصبُت و لها ؤَمُت ٦بحرة فى بنالح املجخمٗاث 

 .ومٗالجت ٢ًُاَا

 الياثبة هافلة رهب الحىوعُة

٩اجباث الغاثضاث وجدخل م٩اهت مغمى٢ت بن ال٩اجبت هاٞلت طَب الخىوؿُت مً ال

في مجا٫ ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ خُض جإل٤ بؾمها وطإ نُتها في مجا٫ ال٣هت 

ً ؤلابضإ اليؿاجي بهٟت  ٟا٫ وحجؼث مجزلتها فى م٣ضمت ٖىاٍو ال٣هحرة وفي ؤصب ألَا

ا مً ال٩اجباث الخىوؿُاث  .زانت وؤلابضإ الخىوسخي بهٟت ٖامت وهى جمحزث ًٖ ٚحَر
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اػصاصث . اعة ؤلاهخاط واإلاىاْبت ٖلى الخًىع فى اإلاكاَض الش٣اُٞت فى ظمهىعٍت جىوـبٛؼ 

م٩اهتها ومجزلتها فى الٗهغ الغاًَ فى مجا٫ ألاصب الٗغبي الخضًض ب٣ٗض هضوة زانت 

مها مً ٢بل وػاعة الكاون الش٣اُٞت بالجهىعٍت الخىوؿُت ج٣ضًغا إلؾهاماتها فى  لخ٨ٍغ

ل  4،  3فى مجا٫ ال٣هت ال٣هحرة فى ًىم زضمت اللٛت الٗغبُت الؾما  مً قهغ ببٍغ

 . م2019

حٗخبر ألاصًبت هاٞلت طَل مً ال٩اجباث الخىوؿُاث الغاثضاث خُض ؤصع٦ذ الجُل " 

ىض ٖؼوػ وجمحزث هاٞلت . الخ... ألاو٫ مً ال٩اجباث ٖلى ٚغاعػبُضة بكحر وهاظُت زامغ َو

اإلاكهض الش٣افي الخىوسخي ختى  ًٖ َاالء بٛؼاعة ؤلاهخاط واإلاشابغة ٖلى الخًىع في

ً ؤلابضإ اليؿاجي بهٟت زانت وؤلابضإ الخىوسخي بهٟت  ؤنبدذ ؤخض ؤبغػ ٖىاٍو

 " 252ٖامت

 والدتها ووشأتها

ج ظامٗت 1947ًىاًغ 31ولضث هاٞلت طَب فى  م فى جىوـ ٧ان ؤبٍى زٍغ

دٟٔ ٢هاثض ٦شحرة ىٓم الكٗغ ٍو ا بالكٗغ ٍو خىهت و٧ان مٛغما باألصب وولٖى . الٍؼ

ضث هاٞلت طَب بِئت ؤصبُت فى عخاب صاٍع خُض ٧ان ؤبٍى ٣ًُم ظلؿاث ؤصبُت وظ

خمُمت م٘ ؤنض٢اثه فى عخاب البِذ وجىتهؼ هاٞلت طَب َظٍ الٟغم ٞغنا طَبُت 

خُض ٧اهذ حؿخمخ٘ باألخاصًض وألابدار ًٖ ألاصب و الكٗغ والكاون الش٣اُٞت 

                                                           
  7:م ص2019أفرٌل , الحٌاة الثمافٌة,دمحم الملً,للمشهد الثمافً عدة مظاهر(  3
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٣ضم لبىتها ها ا حهخم بكغاء ال٨خب ٍو دثها ٖلى ال٣غاءة والٟىُت و٧ان ؤبَى ٞلت طَب ٍو

ىاظؿها  .ٞإنبدذ هاٞلت طَب مىلٗت بال٣غاءة واإلاُالٗت ختى بضؤث ج٨خب زىاَها َو

 دساظتها ورلافتها 

ت فى مٗهض ههج الباقا،ؤجها وانلذ  بٗض ما ؤ٦ملذ صعاؾتها اإلاضعؾُت والشاهٍى

 م زال1970٫حٗلُمها الٗالي بدامٗت جىوـ فى ٧لُت الخ٣ى١ وجسغظذ ٞحها ؾىت 

حٗلمها فى الجامٗت ؤجها ا٦دكٟذ ألاصب الٟغوسخي وبضؤث ج٨خب ٢هها  في اللٛت 

ُت . الٗغبُت بخإزحر ٢غاءتها الجضًضة وؤجها ٧اهذ حكاع٥ فى مجالـ ألاصب ألاؾبٖى

ألن َظٍ املجالـ ألاصبُت تهخم بال٣هت ال٣هحرة و٧اهذ " هاصي ؤبىال٣اؾم الكابي"٫

ا الى٣ضًت وحؿاَم ٞح ها ب٩ل قى١ وق٠ٛ ختى ْهغث ٢ض عاتها فى هاٞلت ج٣ضم ؤ٩ٞاَع

ًٞ ال٣هت ال٣هحرة وظلبذ ج٣ضًغ ؤًٖاء الىاصي ٞٗضث مً ؤبغػ ٧اجباث ال٣هت فى 

وهي ٖملذ فى ؤلاصاعة الخىوؿُت ٦مؿدكاع٢اهىوي زم م٩لٟت بمهمت لضي .صولت جىوـ

 7970الىػٍغ زم مضًغة بىػاعحي الش٣اٞت والتربُت والخٗلُم الٗالي زال٫ الٟترة ما بحن 

 م6005و

 إظهاماتها فى اللصة اللصير 

بجها ؤؾهمذ بخ٣ضًم اإلا٣االث ألاصبُت فى ٖضًض مً اإلالخ٣ُاث ألاصبُت الضولُت والىضواث 

( 7994)ٞغوؿا واؾباهُا ( 7986)الهىض  –الش٣اُٞت فى صازل جىوـ وزاعظها مجها 

لؿُحن  و (6004)وؾىعٍا ( 6000)واإلاٛغب ولبِبا ومهغ ( 99-7998)واًُالُا ٞو

اٖخمضث ال٩اجبت ." وقاع٦ذ فى ٖضة ملخ٣ُاث ؤصبُت فى جىوـ وزاعظها. 6009لبىان 
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ٖلى ج٨غاع بٌٗ ال٩لماث ؤو الجمل عبما ج٣هض الخإ٦ُض ٖلى اللخٓت الضعامُت التي 

 253"حِٗكها الصخهُت والخإزحر في ال٣اعت ؤ٦ثر

اث ٢ههُت هي  6وهي وكغث    -:مجمٖى

 ( قغ٦ت نٟاء 7979ؤٖمضة مً صزان )لليكغ والخىػَ٘ الصخاٞت جىوـ 

 ( قغ٦ت نٟاء لليكغ والخىػَ٘ والصخاٞت جىوـ7983الكمـ وؤلاؾمىذ ) 

 ( جبر الؼمان 7993الهمذ )– جىوـ 

 ( جبر الؼمان 6003خ٩اًاث اللُل )– جىوـ 

 ( جبر الؼمان 6076َاعون ًإزظ اإلاى٠ُٗ )– جىوـ 

 ( ت ٖلى البدغ  جىوـ –( جبر الؼمان 6077قٞغ

٢هت  36الباعػة التي جؼوصَا عوه٣ا وبهاء في شخهُتها ؤجها وكغث ومً بؾهاماتها 

م وجغظمذ بٌٗ ٢ههها بلى اللٛاث الغوماهُت 2018و  1980لؤلَٟا٫ زال٫ ٖام 

ا مً اللٛاث حَر ال  .والغوؾُت وؤلاًُالُت والٟغوؿُت وؤلاؾباهُت وألاإلااهُت والهِىُت ٚو

بت بالضَكت والٛغابت وجخمحز ق٪ ؤن ٢ههها جدمل ال٣اعت بلى ٖىالم الخحرة اإلاكى 

 .َظٍ الىهىم بسُاب ؾغصي ٣ًىم ٖلى الاؾخظ٧اع والخلم

 الجىائض التي هالتها

                                                           
  4  )

: م ص2019,الحٌاة الثمافٌة,فاطمة بن محمود,لنافلة ذهب" الشمس واإلسمنت" داللة المكان فً الكتاب المصصً

28 
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  "ىُت لش٣اٞت الُٟل "ظاهٟى  م7997الجاثؼة الَى

  ظاثؼةlostellato 

  ٟا٫ ؾىت  م.6000ظاثؼة ؾخاع الظَبي ًٖ ٢هو ألَا

 فى ال٣هت ال٣هح ً  رة.ظاثؼة ألاصًباث اإلاخمحزاث فى ال٣غن الٗكٍغ

  م.(6070ال٣الصة ال٣ههُت مً هاصي ال٣هت )ؾخمبر 

 زاجمت اإلا٣الت

بن ال٣هت ال٣هحرة في جىوـ الجؼا٫ حؿحر م٘ خُاة الىاؽ خُض ٧اهذ حٗبر 

ًٖ ؤخالمهم وج٨خب ؤخىالهم وحؿعى إلهاعة الُغ١ وال٦دكاٝ الؿبل ؤمام ال٣ىم ٧ي 

ٗتٝر خ٣ُ٣ت خُاتهم اإلااصًت واإلا ت٣ًٟىا ٖلى خ٣اث٤ ؤًامهم َو ومما جخمحز مً بحن  . ٗىٍى

ٗخبر َظا الٛالٝ مً ٖخباث  ً مً ال٨خاب وال٩اجباث ؤجها حُٗي الٛالٝ ل٨خبها َو آلازٍغ

ٖاصة نىعة الٛالٝ ج٨ك٠ ًٖ مهاعة الغواجي في الخد٨م , ولىط ال٨خاب ألاصبي ٖمىما

 .في املجا٫ البهغي لل٣اعت 

ؿان الصخهُت لجإث هاٞلت طَب  في الٛالب بلى ؾغص ألاخضار بما ٖلى ل

وبما ٖلى لؿان ال٩اجب الظي ٣ًضم ألاخضار ( ؤها)الغثِؿُت باٖخماص يمحر اإلاخ٩لم 

وازخاعث ال٣انت هاٞلت طَب الجهاثُاث اإلاٟخىخت لٗضص مً (,  َى)بًمحر الٛاثب

ا مً ظهت ٦ما جبضو مداولت مجها إل٢دام  ٢ههها وهي بظل٪ جتر٥ الصخهُت إلاهحَر

حِٗل فى َظا   في نُاٚت الخاجمت و هي ٧اجبت و٢انت ال٣اعت في ال٣هت وظٗله ٌكاع٥
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ت لل٨خابت والٗمل الش٣افي بٗض ما ؤخُلذ ٖلى الخ٣اٖض  الٗهغ الغاًَ خُض ؤجها مخٟٚغ

 م2005ؾىت 

 اإلاهاصع واإلاغاظ٘

ل “مجلت  .7  م 2019الخُاة الش٣اُٞت وػاعة الكاون الش٣اُٞت الجمهىعٍت الخىوؿُتل ؤٍٞغ

قغ٦ت نٟاء لليكغ والخىػَ٘ والصخاٞتل جىوـ الكمـ والاؾمىذل هاٞلت طَبل  .6

 م7983

ؤٖمضة مً صزانل هاٞلت طَبل قغ٦ت نٟاء لليكغ والخىػَ٘ والصخاٞتل جىوـ الهمذل  .3

 م7993هاٞلت طَبل جبر الؼمانل جىوـ 

 م6003خ٩اًاث اللُلل هاٞلت طَبل جبر الؼمانل جىوـ  .4

 م6076َاعون ًإزظ اإلاى٠ُٗل هاٞلت طَبل جبر الؼمانل جىوـ  .5

ت ق .6  م6077ٖلى البدغل هاٞلت طَبل جبر الؼمانل جىوـ ٞغ

7. https://mawd003 

8. https://www.aljazeera.net/news/cultureandart 

9. https://alarab.co.uk 

  

https://mawd003/
https://mawd003/
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart
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ذ فشج ومداوالثه  ألفٍش

 ألادب اإلاعشحي فى إصدهاس 

 شكري وامنيل
 ()األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية ،كلية العلوم والفنون لدار األيتام املسلمني بويناد

ض ٞغط ؤصًب و٧اجب مؿغحي وواعي بكاون ببضاٖه  (م2005-1929) ؤلٍٟغ

ا وجُب٣ُُا، ولٗله مً ال٨خاب ال٣لُلحن الظًً ًهضعون ًٖ عئٍت ببضاٖهم همه . هٍٓغ ٞو

بُٗخه ووْاثٟه، ٞغا٤ٞ ؤلابضإ بقخٛا٫ ٣ًٔ ٖلى جغقُض اإلاماعؾت في مه اصٍع َو

ت والٟىُت، بل بن ٞغط َمذ بلى جغؾُش  ألاصبُت واإلاؿغخُت في ػمجها وفي جُلٗاتها ال٨ٍٟغ

اإلاؿغح ظيؿا ؤصبُا خضًشا لُهحر مشل الكٗغ والغواًت صًىان الٗهغ، و٢ض خغم ٖلى 

الٗغبُت بىعي الخ٣الُض الخ٩اثُت واإلاؿغخُت في  ؤن ًانل َظا الجيـ ألاصبي في الش٣اٞت

ٞىىن الٗغى والٟغظت وألاصاء الهىحي والخغ٧ي مما محز الٓاَغة اإلاؿغخُت الٗغبُت 

غاٝ والخ٣الُض ؤلاظخماُٖت، مدخٟٓت ٚالبا  ٣َؿا ؤو قٗحرة ما لبصذ ؤن اوٛمغث باأٖل

خلمـ في َظ. بميكئها الضًجي وهؼوٖها ؤلاجهالي قٟاَا ؤو ٦خابت ا البدض ٖىانغ ٍو

ًت  الخ٨ٟحر ألاصبي واإلاؿغحي ٖىض ٞغط للخٗٝغ بلى َىاب٘ الخإنُل في ججغبخه الٍٗغ

ت   .والٗم٣ُت والثًر

بضؤ ٞغط مؿغخُا مٗىُا بخجؿُض ههىنه ٖلى زكبت اإلاؿغح، و٢طخى ٢غابت 

٣ٖضًً مً الؼمً مسلها إلبضاٖه اإلاؿغحي، جإلُٟا وبدشا وبصاعة ومساَبت للغاقضًً 

آن واخض، زم لخإلُٟه في ؤظىاؽ ؤصبُت ؤزغي عاسخت في الخُاة الش٣اُٞت  والىاقئت في
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الٗغبُت مشل الغواًت وال٣هت ال٣هحرة واإلا٣الت، ٖلى ؤن ٞٗالُت ألاصًب ؤو ال٩اجب ؤو 

لى ؤن ألاظىاؽ ألاصبُت مخٗضصة  الٟىان ال ج٣خهغ ٖلى زُاب ظيـ ؤصبي بُٗىه، ٖو

 .ؤؾالُب البالٚت وؤلاباٙل

  واإلاعشحيثفىيره ألادبي 

غي ؤن َىا٥ ٖضة  وخُىما ًبدض ًٖ ؤ٩ٞاٍع و٢ضومه الى جإل٠ُ اإلاؿغخُت ٍو

غناث التى ؤصث الحها مً َٟىلخه الى آزغ خُاجه ٣ٞض ولض فى ؤواثل . ؤؾباب ٞو

ت ولض فى جل٪ الٟترة التى ٧اهذ حعج  ً فى مضًىت ؤلاؾ٨ىضٍع الشالزِىاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ت والخباًً الىاضر فى َب٣اث املجخم٘ الظي ًدُا باإليُغاباث الؿُاؾُت وؤلاظخماُٖ

ُٞه بضاًت مً وظىص بؾخٗماع بهجلحزي ًخد٨م فى م٣ضعاث َظا الكٗب مغوعا بال٣هغ 

و٦ظل٪ هى َب٣ت الباقىاث وبهتهاء بُب٣اث . اإلال٩ى الظي ًضًً باللىاء لئلهجلحز

ض ٞغط والخىاصر التى مغث ٖلى  مجخمٗه ؤزغث الكٗب ال٩اصخت التى هما مً بُجها ؤلٍٟغ

ُه الؿُاسخى وؤلاظخماعى مشل خاصزت َغص ؤلاهجلحز مً َابُت ٧ىم الض٦ت  ٦شحرا فى ٖو

(Kom El Deka ) ًه مؼوظا م ت خحن ٢غعث الخ٩ىمت وبظل٪ ٧ان مىيٖى باإلؾ٨ىضٍع

٤ الخمشُل .  ؤخضار الؿُاؾُت وؤلاظخماُٖت ا باإلاؿغح ختى ؤهه ًٖىا فى ٍٞغ و٧ان ولٖى

ها ٖلى باإلاضعؾت و م٘ طل٪ لم ٣ً ٠ بَخمامه بالًٟ ٖلى ٖخبت الخمشُل بل ٧ان خٍغ

وها٫ اإلاؿاٖضة مً ٢بل ؤبُه الظي ٧ان ًمخل٪ م٨خبت . مماعؾت الكٗغ والغؾم ؤًًا

٦بحرة فى مسخل٠ املجاالث ووعر ًٖ والضٍ خبه للترار وال٣هو والغواًت وزانت 

ُاجه ٢هو ؤل٠ لُلت ولُلت التى وظض ٞحها ؤعيا زهبت جىبذ ٞحها مٗٓم مؿغخ
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ؼي و٢ٟت وب٣ب٤  لى ظىاح الخبًر وبؾخ٣ى مجها بٌٗ شخهُاجه مشل خال١ بٛضاص ٖو

٣ى٫ ٖىه. ال٨ؿالن  ٍو

٧ان ًد٩ى ال٣هو . و٧ان ؤبى ؤخؿً مً عؤًخه فى خُاحى عواًت لل٣هو"

ؼي  ٣ت ممخٗت وبإؾلىب جمشُلى جماما مشل ٖلى ظىاح الخبًر   254"بٍُغ

ُه اإلاؿغ  حى ٣ٞض صعؽ فى ٧لُت آصاب وم٘ طل٪ ٧ان لضعاؾخه ؤزغ ٦بحر ٖلى ٖو

لى ؤؾلىبهم مشل  ت التى مً زاللها حٗٝغ ٖلى ٦خاب اإلاؿغح الٗاإلاحن ٖو اللٛت ؤلاهجلحًز

ض ٖىه ٦خابه  ، 2001-ٖام " فى ػماهه وفى ػماهىا -ق٨ؿبحر "ق٨ؿبحر الظي ٦خب ؤلٍٟغ

م، زم بٗض جسغظه مً ٧لُت آلاصاب وعٚم  حَر سذ، وبلُىث ٚو وبىقجر ، وبغهاصقى، وبٍغ

ضة وبٗضَا جٟٙغ جماما لل٨خابت اإلاؿغخُت زال٫ ؤٖىام ٖمل ه ٦صخٟى فى ؤ٦ثر مً ظٍغ

و٧اهذ َظٍ الؿىىاث مً ؤزهب ؾىىاث ٖمٍغ خُض ْهغ له الٗضًض  1966 -1964

وم٘ ْهىع َظٍ اإلاؿغخُاث . مً اإلاؿغخُاث التى ؤزغث ٖلى الخغ٦ت اإلاؿغخُت فى مهغ

مً اإلاؿغخُاث التى جىاولها  جبلىع ٨ٍٞغ اإلاؿغحى واجهم٪ زالها فى جإل٠ُ ٦شحر

اث طاث الهبٛت الخٗلُمُت والشىعٍت واإلاًىٖاث التى جىضر ُٖىب املجخم٘  اإلاىيٖى

ا     حَر  ٚو

جي ( The Voice of Egypt)و٧ان ؤو٫ مؿغخُخه هى نىث مهغ  وهي جإل٠ُ َو

شجى هًا٫ الىاؽ في بىعؾُٗض زال٫ بٚاعة ألاهجلى الٟغوؿُت في  ًٖ الًُٗ الضاثم ٍو

ظا . 1956ٖام  وفي هٟـ الٗام جم جإمُم قغ٦ت ٢ىاة الؿىٍؼ مً ٢بل ٖبض الىانغ َو

                                                           
254

ت الٗامت لل٨خاب،  ض ٞغط، الهُئت اإلاهٍغ  60: ، م1998عاًىا ٞخذ هللا، ؤلاججاٍ اإلالخمى فى مؿغح الٍٟغ
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غوؿا وبؾغاثُل يض مهغ وفي  ُاهُا ٞو ؤصي بلى بَال١ خملت ظىضًت مخإلٟت مً ٢بل بٍغ

ٌ زالزت  ؼ َمت اإلاىاَىحن مً زال٫ جٍٟى ؤزىاء َظٍ ألاػمت ؾٗذ وػاعة الش٣اٞت لخٍٗؼ

ؼ و٧ىاخض مً مً ال٨خاب ل٨خابت مؿغخُاث خى٫ اإلا٣اومت  املخلُت في مى٣ُت الؿٍى

مؿغخُخه ألاوي بالٟهل  "نىث مهغ" ؤوالء ال٨خاب اإلاٟىيحن ٦خب ؤلٟغص ٞغط

و٧اهذ َظٍ اإلاىاؾبت  255الىاخض والتي جم جمشُلها بضاع ؤوبغا ال٣ضًمت في مى٣ُت ألاػب٨ُت

وع جم الخهمُم ٞحها للٗامت ٞى١ الىسبت التي ٢امذ ص  هي ألاولى في َظا الىٕى الظي

مبر   1869ؤوبغا بتزوٍضَم مىظ بٞخخاخها في هٞى

ىن "، ٦خب 1957وفي ؤ٦خىبغ  مؿغخُخه ال٩املت الُى٫ باإلاؿغح  "ؾ٣ٍى ٖٞغ

ض بٗضم ال٣بى٫ لها لضي الى٣اص والجمهىع وعظا٫ الغ٢ابت وفي طل٪  ىجئ ؤلٍٟغ جي ٞو الَى

ىن مهغ وجم اإلا ٣اعهت الخحن ٧اهذ بؾغاثُل صاثما حكحر بلى ظما٫ ٖبض الىانغ بٟٖغ

بحن ؤزىاجىن اإلال٪ الىبي الصخهُت البُل فى اإلاؿغخُت وبحن الغثِـ اإلاٗانغ إلاهغ 

ض ؤزظ َظٍ اإلا٣اعهت بٗحن البؿاَت وؤزظَا عظا٫ الغ٢ابت ؤن ج٩ىن ه٣ضا  ول٨ً ؤلٍٟغ

لغثاؾت ٖبض الىانغ ومباصثه م٘ ؤن الى٣اص لم ٣ًبلىا جغ٦ُبها ووظضوا مىايُٗها 

ضا ًٖ الؿُاؾت والى٣اص الظًً ُٖىىا ؤهٟؿهم و٧ان مٗٓم الجضا٫ مىل .256زُٟت

٧الضاٞٗحن ًٖ الشىعة ؤزظوا ٨ٞغاتها زُحرة باليؿبت بلى الىٓام الخ٩ىمي الجضًض 

و٧اهذ جهاًت الخمؿِىاث مً ال٣غن الشامً ٖكغ مخ٣لبت ؾُاؾُا و٧ان ٞغط ؤخض 

                                                           
255

 29 -اإلاهضع الؿاب٤ ، م
256

ض ٞغط، املجلت، ال٣اَغة،    311 -، ع٢م1966دمحم بؾماُٖل دمحم، مؿغح الٍٟغ
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ؤًٖاء الُب٣ت ال٣ٗالهُت بمهغ التي جدملذ مكا٧ل بؿبب ألاعاء الىا٢ُٗت ؤو 

 خؿىؾت مً ٢بل الىٓام الخا٦م ومغا٢بُهامل

 إلى السجً 

ا الىٓم اإلاخخابٗت  1959قهض ٖام  واخضة مً خمالث الخطخُت التي ؤظبَر

ُحن بك٩ل ج٣لُضي ومً ؤظل طل٪ ٢ض جم  حن بالكُٖى واملخالٟت ؾُاؾُا ٖلى اإلاضٍٖى

الخبـ ٖلى ماثاث مً ؤَل ال٨ٟغ في البالص في السجً بضون مدا٦مت وؤزًٗىا 

ت واخخجؼوا لٟتراث مسخلٟت و٧ان ٞغط مسجىها مً ماعؽ للىخك ُاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

ٖىاص ( لَىـ)و٧ان مٗه في السجً ٦خاب اإلا٣ضعة مً لىَـ  1963بلى ٞبراًغ  1959

ودمحم ؤمحن الٗالم ولُٟي ال٨دلي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ ولِؿذ ؾىىاث 

خ٣ا٫ ٖبشا بال٩ل خال١ "ُت جدٟخه الغثِؿُت ومً السجً ٦خب ٞغط وؤزغط زٟ .ؤلٖا

ومً َظٍ الخلُٟت هٟهم ما ٧ان مً َلب ال٩اجب اإلاؿغحي للضًم٣غاَُت بالؼي  "بٛضاص

 املخٟي مىظها بلى هانغ في اإلاكهض ألازحر مً اإلاؿغخُت

ا٦ض ؤهه  ومً الجضًغ باإلاالخٓت بإن الٓلم الظي حٗغى له لم ًجٗله يض الىٓام ٍو

خالثاجه الصخهُت وؤزُاء الىٓام مً ظهت وبهجاػاتها ٧ان صاثما ٢اصعا ٖلى عؾم زِ بحن بب

ا٦ض ؤًًا بإهه ٌٗخبر هٟؿه صاثما ٧اجب زىعة ٖبض  جي مً ظهت ؤزغي ٍو ٖلى اإلاؿخىي الَى

خم اإلاالخٓت ٖلى ؤهه ما ٦خب ؤبضا ًٖ  م بزخالٞه م٘ ظىاهب مُٗىت مً الىٓام ٍو الىانغ ٚع

اجه هانغ بك٩ل بهخ٣اصي ا٦ض ٞغط ٖلى الؿبب اإلاباقغ  .ؤ٦ثر مً زالزحن ٖاما ٢بل ٞو ٍو

ت والتي بضؤ  ُت ؾٍغ خ٣اله إلاضة ؤعب٘ ؾىىاث بإهه لم ٨ًً ظؼءا مً ؤي مىٓمت قُٖى إٖل

المُت اإلاهل٨ت  مؿخىخاة مً )بٖخ٣اله بؿبب م٣ا٫ صخٟي والظي ها٢ل ُٞه بإن الخملت ؤلٖا
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م ال٣اؾمي في الٗغا١،( الضولت وفي طل٪  في مهغ يض خ٩ىمت ؤلاقترا٦ُت الشىعٍت لٗبض ال٨ٍغ

الى٢ذ ٧اهذ مؿببت للخالٝ والك٣ا١ الٛحر الًغوعي ومًغا بالؿبب الٗغبي اإلاكتر٥ يض 

م ٢اؾم مىاَىُه في الٗغا١ بلى زىعة جٓاَغ  1958وفي  .الاؾخٗماع والخسل٠ ٢اص ٖبض ال٨ٍغ

ُحن الٗغا٢ُحن الظًً . ٖلى ؤلاهضماط اإلاهغي الؿىعي و٦ىدُجت لظل٪ جًامً ٢اؾم بالكُٖى

ىن صوعا َاما في الكاون الؿُاؾُت للٗغا١ في طل٪ الى٢ذ وفي عؤي ؾلمى ٧اهىا ًلٗب

 "  257بىجمان

ها " ٖبض الىانغ"بن " ُت والتي بٖتٞر ً هٟؿه ٢ِ باإلاىٓماث الكُٖى لم ًَى

ىن  ُىن اإلاهٍغ صاثما ٦خدضًاث ٧امىت لخ٨مه، ومً ؤظل طل٪ خُىما ٢ام الكُٖى

ُحن الٗغا٢ُحن بهتهذ ٖال ٢ت ٖبض الىانغ الخ٨ُُٟت بهم بمٓاَغة حٗا٠َ م٘ الكُٖى

حن في ًىاًغ   ".1952و٢ام بدسجحن ماثاث مً اإلاهٍغ

ض ٞغط الىي٘ بٗض بجداص مهغ بالؿىعٍا    وكبذ الخغوب بحن "٦ما بحن ؤلٍٟغ

ت، بحن الكُىُٖحن والبٗشُحن، بحن البٗشُحن  ت الِؿاٍع ؤخؼاب الؿُاؾت املخخلٟت والجٖز

ُحن  حن والكُٖى حن، بحن الىانٍغ اوالىانٍغ حَر ٖبض الىانغ ؤزظ م٣ابلت  وؤن ."ٚو

حن الجداصٍ م٘ الؿىعٍا ٦م٣ابلت ٖضواهُت وشخهُت و٦ىدُجت،  ُحن اإلاهٍغ الكُٖى

ٖا٢بٍى ٣ٖابا قضًضا بدبؿهم في اإلاٗخ٣ل لخمؿت ؤٖىام، وظاء الىجاح ألا٦بر للىانغ 

٤ ؤلاجداص اإلاهغي الؿىعي وفي ٞبراًغ  ، بضؤ 1958ٖلى الجبهت الضبلىماؾُت ًٖ ٍَغ

لىانغ ؤن ًدى٫ بدشه لئلجداص بلى خ٣ُ٣ت ملمىؾت والشمً الظي ٢امذ ؾىعٍا بضٞٗه ا

                                                           
257 Botman Selma, The Rise of Egyptian Communism 1939-1970, Syracuse university press, 

Syracuse, 1988 page No.144 
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ت والتي ٧اهذ  ألظل ؤلاجداص َى بٖاصة جىُٓم اإلاٗاَض الؿُاؾُت ٖلى الخٍُى اإلاهٍغ

 .٢258مذ الخؼب البٗثي الؿىعي و٦غص ٖلى َظٍ اإلاٗاملت الٗىُٟت

ً ألاؾلىب  ض ٞغط م٣الت ٌٗبر ٞحها ًٖ خحرجه ٖو الظي جىاولذ به ٦خب ؤلٍٟغ

ُت في مهغ بك٩ل زاَئ وفي بؾدى٩اع ؤلاجداص م٘  ت اإلا٣ابلت الكُٖى الخ٩ىمت اإلاهٍغ

ىن بالضٞإ ًٖ هٓغائهم بالٗغا١ وؤٖغبذ اإلا٣الت ًٖ  ُىن اإلاهٍغ الؿىعٍا ٢ام الكُٖى

ُت  ت في مٗاملت الٗىانغ الكُٖى تراى ٖلى الدكضص الظي ماعؾخه الخ٩ىمت اإلاهٍغ ؤلٖا

حن لم ٩ًىهىا ٦ُاها مىٓما  وفي َظٍ .املخلُت ُحن اإلاهٍغ اإلا٣الت ؤقاع ٞغط بلى ؤن الكُٖى

جي  ول٨ً ٧اهىا ظماٖاث نٛحرة بضون الؿلُت ٢ِ وبالخالي لم ٩ًىهىا زُغا لؤلمً الَى

ىن ؤصاٍ  ُت والخملت الؿلبُت يض ؾ٣ٍى ٖٞغ وبن صٞإ ٞغط ًٖ اليكاَاث الكُٖى

   .بلى الدسجحن ألعبٗت ؤٖىام

ُحن والظًً بجسظوا ٢امذ الخ٩ىمت باته ام ٞغط ٞدبؿٍى وؤؾغجه مٗه بإجهم ٧اهىا قُٖى

ل٤ ٞغط ٖلى ؤلاتهاماث التي ؤلؼمذ 1958مى٢ٟا ٖضواهُا لئلجداص م٘ الؿىعٍا ؾىت  م ٖو

ىن  ُىن اإلاهٍغ ٖلُه، وبن ؤلاقدبا٥ لم ٨ًً بقدبا٧ا ٣ٖاثضًا ولم ٨ًً الكُٖى

وط٦غ ألاؾغي  .لى٢ذمؿاَمحن ُٞه ول٨جهم صٞٗىا ؤ٦بر ألازمان لظل٪ في طل٪ ا

ُىن بُب٣ت مسخلٟت  ُحن واهخمى الكُٖى دُحن والكُٖى الؿُاؾُحن ٦سلُِ مً ألاٍع

مما صٞٗىا ٖىه و٧اهىا مٗٓمهم مً الُب٣ت اإلاخىؾُت والخد٣ىا بالخؼب الكُىعي مً 

                                                           
258 Ansari, hamid, Egypt: The Stalled Society, State university of New York press, New York, 

1986, page No. 86 
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زال٫ ال٨خب ولِـ مً زال٫ بيغاباث الٗما٫ وؤٖلً ٞغط بإهه لم ٨ًً ٢ِ ؾُاؾُا 

ً ؤظل طل٪ لم ًخم٨ً مً بنضاع بُان ؾُاسخي م٘ الش٣ت ؤو في مٗجى ال٩لمت ال٤ًُ وم

 .مباقغة، وؤنضع بُاهاث ًٖ الخالٖب الؿُاسخي

خظ٦غ ًٖ ٞترجه في اإلاٗخ٣ل فى م٣ابلت شخهُت لضًىا ؤمحن، ٞبراًغ   . 1999259ٍو

مًذ ؾىىاث بٖخ٣الي ٦ملخمت جىاؾب ؤؾُىعي وفي ٦شحر مً اإلاىا٠٢ ٢ضعث هٟسخي "

ىؾ٩ ي ؤو جىلؿخىي ألوي لم ؤٖخ٣ض بما و٢٘ ٖلي و٧ان ٦صخهُت مً عواًاث صؾخٍى

الث،  معي في السجً ػمالء مغمى٢ىن وبٌٗ الكباب ألاظىص في مهغ ٖلما ومَا

ـ 261، والض٦خىع ٞااص مغسخي260الض٦خىع بؾماُٖل نبري ٖبض هللا ، والض٦خىع لَى

، 265، والض٦خىع ٞىػي مىهىع 264، ومدمىص الؿٗضاوي263، ودمحم ؤمحن الٗالم262ٖىص

وختى املخامي الظي صٞ٘ ٖجهم في املخ٨مت بلخد٤ بىا في  266لكاٞعيوقهضي ٖخُت ا

 "السجً

ا ٖم٣ُت ا في السجً جظ٦َغ  :وخُىما ؾئل ًٖ ألاويإ التي ٖاهَى

                                                           
م، 2008،مُبٗت ظامٗت ؾغا٦ـ، هُى ًىع٥، Alfred Farag and Egyptian Theater صًىا بي آمً ، 259

  8 -م 
 ٧ان الض٦خىع  بؾماُٖل نبري ٖبض هللا مؿدكاعا ا٢خهاصًا للغثِـ 260

261
ت والض٦خىع    ٞااص مغسخي ؤؾخاطا بجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

262
ـ ٖ   ىص مؿدكاعا ز٣اُٞا لىػٍغ الش٣اٞتوالض٦خىع لَى

263
 ودمحم ؤمحن الٗالم عثِـ اإلا٨خبت بجامٗت ال٣اَغة 

264
 ومدمىص الؿٗضاوي صخُٟا لضي و٧الت ألاهباء الجمهىعٍت 

265
ت   والض٦خىع ٞىػي مىهىع ؤؾخاط ال٣اهىن بجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع

266
ُت   توقهضي ٖخُت الكاٞعي امخل٪ صعا لليكغ و٧ان شخها باعػا في خغ٦ت الكُٖى  اإلاهٍغ
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( ٣٦ُ٘ ألاحجاع بمذجغ ؤبىػبا٫)جًمىذ الخٗظًب الجؿمي والجٕى والٗمل الكا١ "

بن بٌٗ  وجظ٦غ ٞغط بإن ٧اٞت الىاؽ ٧اهىا ًسًٗىن ألهىإ مً الخٗظًباث وختى

 " ألاؾغي ماجىا بالسجً

 : وبحن بإهه في الخ٣ُ٣ت جىظض مغخلخان في بٖخ٣اله 

ؤوال بةصاعة ؤبىػبا٫ للخصخُذ والتي ٧اهذ ؤ٦ثر مك٣ت، وزاهُا مٗخ٣ل الىاخت الخاعظت 

ؿغ َظا  ت ؤ٦ثر ٢لُال ٞو خُض ٧ان الخاعؾىن مً طوي الدؿامذ وؤُٖىا لؤلؾغي خٍغ

ذ بإن السجً ٧ان الدؿامذ الظي واظهٍى باإلصاعة  الشاهُت م٘ ط٦غ ؤن الؿلُت بٖتٞر

  ٞكال ٦خٗظًب لؤلؾغي الؿُاؾُحن

بإجهم ْىىا بإن ؤلاًجإ الىٟؿُت وال٣ىٍى ًضمغاهىا ول٨ً طل٪ : "وط٦غ ؤًًا

خُىما ٧ان الىبإ ًٖ اإلاٗخ٣الث : "وؤياٝ ٞغط ؤًًا"لم ًدضر و٧ان ألاؾغي مُمإهحن

ىُا١ الٗالمي وفي الىاظهاث الٗغبُت، الؿُاؾُت والخبـ الجماعي مٗغوٞا ٖلى ال

بيُغ الؿلُت ٖلى جِؿحر ؤؾالُبهم ال٣مدُت وججضًض ؾُاؾاتهم في الخٗامل م٘ 

 ."اإلا٣ابلت

ُلت ؾىىاجه في السجً ؤعاص ٞغط ؤن ًمخ٘ ػمالءٍ بخإل٠ُ اإلاؿغخُت  َو

جٗلهم ًطخ٩ىن بلى ؤهٟؿهم وبلى الٗالم، ول٨ىه لم ٌؿخُ٘ طل٪ في البضاًت ألن  ٍو

لى ٧ل خا٫ بضؤ ٦خابت مؿغخُت خال١ ألاوعا ١ وألا٢الم لم ج٨ً مإطوهت في السجً ٖو

ً والظي ٧ان  بٛضاص ٖلى ؤوعا١ الؿُجاعة باؾخسضام ؤ٢الم عنام م٘ َى٫ ؾىدُمتًر
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ت  الىٕى الىخُض الظي ؤزظٍو ؾغا بلى السجً في طل٪ الى٢ذ، و٧ان طل٪ ؤو٫ مسَُى

كغوٕ وجىلىا م٘ ؾغوع مؿاولُت للمؿغخُت و٧ان ػمالءٍ في السجً مخدمؿحن في اإلا

الخٟاّ ٖلى ؤوعا١ الؿُجاعة مً حجؼ خاعسخي السجً ومً ؤظل ؤن ألاؾغي 

جُا بمهمت حٗلُم خاعسخي  ُحن ٧اهىا ٧لهم مش٣ٟحن بضعظت ٖالُت جم بًالءَم جضٍع الكُٖى

مالهم َلبىا  السجً ال٨خابت وال٣غاءة لُدهل ؤوالء الجىضًىن ٖلى التر٢ُت و٦غاجب أٖل

غاؾاث وألا٢الم ٧ةقاعة الك٨غ وؤلامخىان وبالخالي بؾخُإ ٞغط ٖلى ٦خابت وؤُٖىا ال٨

اث ال٨شحرة للغواًاث م٘ بعاصة بعؾالها بلى زاعط السجً ؾغا وختى بؾخُإ  املخَُى

ب ألؾحر بةُٖاء وسخت مىه بلى ػوظت ٞغط بال٣اَغة  ٖلى طل٪ ؤزحرا خُىما ٢ام ٢ٍغ

ت بالسجً وجم جد٣ُ لب ؤًًا جمشُل اإلاسخٍغ ٣ه مً زال٫ مداوالث ألاؾغي َو

ت ال٣ضع ج٩ىن جمشُل  بالسجً مً زال٫ ‘ خال١ بٛضاص’الجماُٖت ومً سخٍغ

ألاشخام الظًً ؤنبدىا ال٣اثضًً والغئؾاء في اإلاىانب الش٣اُٞت وألا٧اصمُت الهامت 

ض ؤؾخاط الهىضؾت ال٨هغباثُت  بٗض ؤن جم بَال٢هم مً ال٣ُىص وبن الض٦خىع ٞا٤ً ٍٞغ

والظي ؤنبذ مؿاٖض وػٍغ ال٨هغباء بؾخُإ اإلاؿاٖضة بٗلمه في  بجامٗت ال٣اَغة

مجا٫ الدؿلُ٪ ال٨هغباجي خُض بجهم ؾغ٢ىا بٌٗ زٍُى ال٩ابل ال٨هغباجي إلياءة 

غ املجلت  ٢ام بةٖضاص ‘ نباح الخحر’اإلاؿغخُت وبن خؿً ٞااص والظي ؤنب عثِـ جدٍغ

وع الىػٍغ و٢ام ببغاَُم الشُاب وؤصي صوع الخلُٟت و٢ام مدمىص ؤمحن الٗالم بإصاء ص

غ ملجلت  بإصاء صوع الخا٦م ونالح خاٞٔ الظي ‘ اإلاهىع ’ؤمحر الظي ؤنبذ مضًغ الخدٍغ

غ ملجلت عوػ الُىؾ٠ ٢ام باإلقغاٝ ٖلى اإلاؿغخُت و٢ام بإصاء صوع  ؤنبذ عثِـ الخدٍغ

ًىؾ٠ ولٗب دمحم ٢ىىي الظي ؤنبذ هاثب مدغع ملجلت عوػ الُىؾ٠ الضوع اليؿىي 
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حن ؤن لٗب ٞسغي م٨غي مٗلم مضعؾت ٖالُت صوع ؤبى الًٟى٫ الغثِسخي لُاؾمً في خ

ىن  ٟىن ؤلاصاٍع وبٗض ٖغى اإلاؿغخُت ألو٫ مغة وبك٩ل هاجر لؤلؾغي َلب اإلاْى

ٟي البلضًت مكاَضة ؤصاء اإلاؿغخُت وبالخالي ٢ام ٞغط  بالسجً و٦ظل٪ بٌٗ مْى

٣ه بالخمشُل بالسجً زالزحن مغة مٗا وبٖخبر ٞغط خال١ بٛضاص ٍغ ٧إ٢غب اإلاؿغخُاث  ٞو

بت والكا٢ت التي جم ٞحها ٦خابتها وجمشُلها وؤنغ  بلى ٢لبه وطل٪ مً ؤظل الٓغوٝ الٍٛغ

جي بٗض ؤعبٗت  ٖلى ؤن جمشُلها بالسجً ٧ان ؤخؿً وؤظىص مً بهخاظه باإلاؿغح الَى

٤ ؤخؿً ألهه ٢اعجهم بإبي  ؤٖىام وباليؿبت بلُه، ٞهم هٓاع السجً الىو الٟغعي بٍُغ

م ؤًًا ٧اهىا ٢ض  267واظه اإلاكا٧ل مً ؤظل جضزله في ؤمىع الىاؽالًٟى٫ الظي  َو

ُحن الٗغا٢ُحن وجم مٗا٢بتهم لظل٪ ت هُابت ًٖ الكُٖى  .جضزلىا بإمىع الخ٩ىمت اإلاهٍغ

٣ٞض ٧ان مً ٖالمت الخٗؿ٠ اإلاظَلت ألظهؼة الىٓام ؤهه ٖىض زغوظه مً السجً في 

ُٟت الصخٟي له ٖلى الٟىع  1963ٖام  ول٨ىه لم ٨ًً )مغة ؤزغي ٢ض ٖغيذ ٖلُه ْو

ض طل٪ ول٨ً ٢بل بضله مىدت الضولت إلاضة زالر ؾىىاث للب٣اء في البِذ وال٨خابت  ًٍغ

وفي ٖام واخض جم جمشُل مؿغخُت خال١ بٛضاص خُض وظض بقاصة بهخ٣اصًت ( للمؿغخُت

 وقٗبُت َاثلت وبٗض ٖام، خهل ٖلى ظاثؼة الضولت إلاؿغخُخه ؾلُمان الخلبي

(Suleiman of Aleppo ) و٢ض خهل ٖلى وؾام الٗلىم 1966وفي ٖام  1965في ٖام ،

والٟىىن مً الضعظت ألاولى لجهىصٍ في جغوٍج اإلاؿغخُت في مهغ مغة ؤزغي ومىظ ٖام 

، م٘ ؤلاؾخمغاع في ال٨خابت للمؿغخُت ٖمل ٞغط ٦مؿدكاع 1973بلى ٖام  1967

                                                           
 مٗجى الًٟى٫ َى خب الاؾخُإل267
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ا مً ٢بل الضولت خُض ٢ام بدكُٛل صو  ع عثِسخي في جىؾُ٘ إلاىٓمت اإلاؿغخُت التي جضًَغ

ت ومً جىؾُ٘ وكاَاث اإلاغ٦ؼة بال٣اَغة ج٣لُضًا بلى  هضاء اإلاؿغخُت للجماَحر اإلاهٍغ

 .اإلاىا٤َ

خُىما ٧اهذ مهغ جدذ عثاؾت الؿاصاث في جل٪ الى٢ذ وظض ٞغط  1973وفي ٞبراًغ 

 ،ً هٟؿه مغة ؤزغي ًسال٠ الضولت وطل٪ م٘ ازىحن وؾخحن مً ال٨خاب الباعػًٍ ألازٍغ

ىُت الٗامت الىاظمت و٧اهذ ال خلُٟت الؿُاؾُت وؤلايُغاباث الُالبُت والخحرة الَى

ًٖ وي٘ ال ؾالم ال خغب زال٫ الؿىىاث ألاولى مً عثاؾت الؿاصاث و٢بل خغب 

مت اإلاكتر٦ت الخى٢ُ٘ ٖلى بُان بضؤٍ ( ًىم ٦ُبىع ) 1973ؤ٦خىبغ  بةؾغاثُل و٧اهذ الجٍغ

٤ُ الخ٨ُم مىظها بلى الغثِـ بُلب بَال١ ال ُالب اإلاٗخ٣لحن وبٖالن وي٘ جٞى

 .الخ٣اث٤ بحن ًضي ؤَل البالص

٤ آلُت ؤلاجداص ؤلاقترا٧ي الٗغبي  ت بٍُغ الخؼب الؿُاسخي )ٞاؾخجاب الىٓام بؿٖغ

تهم في ؤلاجداص ومىٗتهم مً الٗمل في ( الىخُض في طل٪ الى٢ذ والظي ؤلٛذ ًٍٖى

خظ٦غ ٞغط الم و ٧ان اإلاى٘ جم ٞغيه وجىُٟظٍ ٞٗالُا ٍو مكاَضجه لخظٝ  وؾاثل ؤلٖا

الن إلاؿغخُت ظضًضة التي جمشل في طل٪ الى٢ذ ٢بل ؤن جى٠٢  بؾمه مً الٞخاث ؤلٖا

وؤمام َظا الىي٘ ٖؼم ٞغط للمٛاصعة مً بلضٍ بلى الجؼاثغ خُض ٧ان  268الخمشُل ؤزحرا

٦مؿدكاع ز٣افي لىػاعة الخٗلُم الٗالي والبدض  1979-1973ٌٗمل َىا٥ في ٞترة 

                                                           
ت باؾم  268 مً ٢بل  ٧Marriage by Decree Nisiاهذ الغواًت ػواط ٖلى وع٢ت َال١ اإلاترظمت بلى آلاهجلحًز

 1992مىٓمت ٦خاب مهغ الٗام ال٣اَغة  –٦ً وجىٛهام 
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ض ٖاف في لىضن في ؤ٦ثر ألاخُان م٘ ؤهه ًغي ًى٤ٟ و٢خا ٦شحرا ٢ ،1979 الٗلمي ومىظ ٖام

، م٘ ٧ىهه الىاجي الىخُض مً الجُل ألاؾُىعي لل٨خاب اإلاؿغخُحن 71في ال٣اَغة وفي 

في الؿخِىاث والظي ال ًؼا٫ ٢اصعا ٖلى بهخاط ألاٞالم ال٩ىمُضًت التي جٟىػ بال٣بى٫ 

ختى ٌٗضٍ ٧اجبا مؿغخُا مى٣ُ٘  الىاٞغ مً الىٓاع في خحن جدٓى باإلخترام الى٣ضي

 .الىٓحر في اإلاؿغح الٗغبي

 اإلاصادس واإلاشاحؼ

ذ فشج،  (1  ساًىا فحذ هللا، ؤلاثجاه اإلالحمى فى معشح الفٍش

ة الػامة للىحاب،  م 1998 الهُئة اإلاصٍش

ذ فشج، املجلة، اللاهش ،  (2  م1966دمحم إظماغُل دمحم، معشح الفٍش

3) Botman Selma, The Rise of Egyptian Communism 1939-1970, Syracuse 

university press, Syracuse, 1988 

،مؼبػة حامػة ظشاهغ، هُى Alfred Farag and Egyptian Theater دًىا إي آمً ، (4

 م2008ًىسن، 
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 الػلكة بين الػشب والهىذ كذًما وخذًثا
 حسينة بيغم تتارشرييد. 

 األستاذة املساعدة
 .(كلية مجعية التعليمي اإلسالمي, ممباد, كرياال، قسم البحوث والدراسات العربية( 

 ملذمة

بن للهىض ٖال٢اث ٢ضًمت بالبلضان الٗغبُت مىظ ٖهض ؾلُمان بً صاوص هبي هللا   

ش. و٦ظل٪ الخضًض  ٖلُه الؿالم، و٧ان ٢هٍغ وبالصٍ ؤنضعث مً الهىض ٦ما سجل الخاٍع

ت بحن الٗغب و الهىض، لضاوص ٖلُه الؿالم ٧ان ٢ض ؤُٖي مً الهىض. ؤن الٗال٢اث ال خجاٍع

ت بحن مى٣ُت ملُباع ههىم الكٗغ الٗغبي  سجلذ  في زىاًا زانت الٗال٢اث الخجاٍع

الجاَلي . وؾ٠ُ الهىض والٟلٟل و الؿاط ٧ل طل٪ ٧ان مكهىعا ٖىض الٗغب. والكاٖغ 

اإلاكهىع في الٗهغ الجاَلي امغئ ال٣ِـ ًض٫ في مٗل٣خه ٖلى ؤخؿً صلُل  لهظٍ 

ى ٣ًى٫:الخج  الٗال٢ت ت م٘ الٗغب.  َو  اٍع

 .669" جغي بٗغ ألاعام في ٖغناتها                     و٢ُٗاجها ٧إهه خب ٞلٟل"             

بن ٖلماء الٗهىع املخخلٟت ٢ض ٞؿغوا وبِىىا َظٍ الٗال٢اث بحن البلضًً                     

مخي الضًً خؿب ما ًغوجها مً خضوص ظٛغاُٞت ؤو ٖلى ؤؾاؽ ما ٣ًى٫ الض٦خىع 

"بن هللا ؾبداهه ُت و جُىعَا في قبه ٢اعة الهىضًتفي ٦خابه " الضٖىة ؤلاؾالم 670آلىاجي

                                                           
269

 من معلمة امرئ المٌس

270
 (1996 – 1925)فً الهند  مفكر وأحد علماء األزهر من أبناء األمة اإلسالمٌة, هو أدٌب
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ب ل٩ل مً َاجحن اإلاى٣ُخحن الؿاخلُخحن خٓا واٞغا مً اإلاىاْغ والثرواث  وحٗالى ٢ض َو

الُبُُٗتل ٞبِىما هغي الؿىاخل الهىضًت ٚىُت ببؿاجحن ؤشجاع الىاعظُل ) الجىػ 

ٟهل بُجهما   بدغ الهىضي( هغي الؿ ىاخل الٗغبُت م٨ؿىة بىاخاث ؤشجاع الىسُل ل ٍو

ت  ٤ بٍغ الٗغب. و٢ض ؾاٖض َظا الخ٣اعب الُبُعي  ٖلى ٦ثرة الغخالث بحن ال٣ُغبً بٍُغ

لى مىا٤َ  ت وؤلا٢خهاصًت بُجهما. ٖو و بدغبت واػصًاص مٗض٫ اإلاهالر اإلاكتر٦ت الخجاٍع

ت بحن ألامخحن الهىضًت الؿاخلُت ٧اهذ ج٣ىم الغوابِ ؤلاظخماُٖت و ا لش٣اُٞت و الخًاٍع

ىذ ظالُاث َىضًت في ؤعظاء بالص الٗغب ٦ما  والٗغبُت مىظ ال٣ضمل وبهظٍ الُغ١ اؾخَى

ج٩ىهذ ظالُاث ٖغبُت في عبٕى الهىض. و٧ان لهظٍ الجالُاث صوع ٦بحر في ؤلاؾغإ بيكغ 

غة الٗ  677غب."الضٖىة ؤلاؾالمُت في قبه ال٣اعة الهىضًت ٣ٖب ْهىعَا في ظٍؼ

خُة  الػلكات الحاٍس

ش بن  سُت بحن الٗغب و الهىض ل ٣ًى٫ لىا الخاٍع خُىما هىٓغ بلخى الٗال٢اث الخاٍع

ٗذ  ؤلاؾالم ونل بلى الهىض في ال٣غن ألاو٫ الهجغيل و٦حرالا هي اإلاى٣ُت ألاولى في الهىض التي ٞع

ىض اإلااعزحن بزخالٞاث في حُٗحن مضة اهدكاع ؤلاؾالم في آعاضخي  لىاء ؤلاؾالم ٞحها ؤوال. ٖو

ظ٦غ بًٗهم ؤن طل٪ ٧ان م٘ ٢ضوم  دمحم بً ال٣اؾم الش٣ٟي في  الهىضل و٦ُُٟت ونىله بلحهال ٍو

ٌ وبًٗهم ط٦غوا ؤهه ٧ان في ٖهض الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا  96ؤعى الؿىض ؾىت 

حن.  ٖىه والبٌٗ آلازغ ٢الىا بهه ٧ان في ٖهض ألامٍى

                                                           
 38نٟدت . الضٖىة ؤلاؾالمُت و جُىعَا في قبه ٢اعة الهىضًت, يجلىاالض٦خىع مخي الضًً آلا271
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ت بً ؤبي ؾُٟان ) ع ( اإلاهلب بً ؤبي نٟغة  ٢اثض الجِل ؾىت  ؤعؾل مٗاٍو

ٌ. ٞخٛلب ٖلى مى٣ُت الؿىض في والًت بىجاب.وصزل اإلاؿلمىن في َظٍ البالص 43

غاٝ ل خاملحن لىاء ؤلاؾالم و مبلٛحن عؾالت ؤلاؾالم  الىاؾٗت ألاعظاء اإلاترامُت ألَا

لهىن الظًً الخالضة الكاملت البا٢ُت ب٣ُت الؿماواث وألاعىل ٦ما ٢ام بها الضٖاة املخ

٢ضمىا مً بالص الٗغب و٢امىا بجهىص مغمى٢ت بضٖىة الىاؽ بلى ؤلاؾالم والضًً الخى٠ُ 

 والهغاٍ اإلاؿخ٣ُم.

٧اهذ ملُباع ٖلى ٖال٢ت مخِىت م٘ البلضان الٗغبُت مىظ ٢ضًم الؼمان. حٗخبر 

َظٍ اإلاى٣ُت "البّىابت الغثِؿُت" لضزى٫ الخاعظُحن بلى الهىض ولظل٪ اَخم الٗغب 

غب بهظٍ اإلاى٣ُت بَخماما بالٛا ولظل٪ ؤن مى٣ُت ملُباع لٗبذ صوعا َاما فى جغ٢ُت والٛ

وجىمُت الٗال٢اث م٘ البلضان الخاعظُت وزانت م٘ البالص الٗغبُت مشل الٗال٢اث 

ا. بضؤث والًت ٦حرالا زانت في صًاع ملُباع بٗال٢تها  حَر ت والش٣اُٞت والضًيُت ٚو الخجاٍع

سها بلى ما ٢بل ؤلاؾالم. ٣ًى٫ الىز٣ُت باللٛت الٗغبُت و  آصابها مىظ ػمً ٢ضًم ًغظ٘ جاٍع

الض٦خىع ٖبض الل٠ُُ الُٟطخي "ألن الٗغب ٧اهىا ًٟضون بلى الهىض ٢بل الٗهغ اإلاؿُخى 

اعة آزاع ٢ضم آصم ٖلُه الؿالم في  بأالٝ الؿىحن إلاماعؾت الخجاعة، وفي بٗشاث لٍؼ

كهضٍ عؤي اإلااعر الهىضي الض٦خ ىع جاعاقاهض خُض ٣ًى٫: بن ٖغب ؾغهضًب )ؾُالن(. َو

ا مىظ ؾىىاث ٦شحرة ٢بل ؤلاؾالم. و٧اهىا  الجاَلُت ٧اهىا ًإجىن ؾىاخل الهىض وظؼاثَغ
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٤ البدغ ألاخمغ والؿىاخل الجىىبُت و٧اهذ ؤَضاٞهم ؤن ًإجىا  ًجزلىن الهىض مً ٍَغ

لىن، ومجها بلى ؾُالن واإلاالًى" ت بدغ الؿىض ؤو قاَئ ملُباع، ومجها بلى ٧ٍى  .676َٞى

ت م٘ البلضان  ٦حرالا بهٟت ٧ىن مى٢ٗها بؿاخل البدغ ٧اهذ لها ٖال٢اث ججاٍع

ظَب بٌٗ اإلااعزحن بلى ؤن َظٍ الٗال٢ت ٧اهذ فى ٖهض ؾلُمان ٖلُه  الٗغبُت صاثمت. ٍو

ت بلى ألاؾىا١ الٗغبُت مشل  الؿالم و٢بله، و٧ان ؤَل ٦حرالا ًظَبىن ببًاجٗهم الخجاٍع

ا. واػصَغث َظٍ الخ حَر ت مخىاٞغة ٩ٖاّ ٚو جاعة بلى ؤ٤ٞ وناعث البًاج٘ الهىضًت مإلٞى

في ألاؾىا١ الٗغبُت ٢بل ؤلاؾالم. ؤقاع ال٣غآن بلى ؤَمُت الخجاعة فى خُاة ٢َغل في ٢ىله 

، حٗخبر الٗغب الخجاعة ع٦ىا 673حٗالى "إلًالٝ ٢َغل، بًالٞهم عخلت الكخأء واله٠ُ"

 َاما مً ؤع٧ان خُاتهم. 

الخىعاة خُض ٧ان ًجلب الٗاط وال٣غص والُائوؽ وججاعة ٦حرالا مظ٧ىعة في  

غان مخي الضًً الٟاعوقي في ٦خابه  ٣ى٫ الض٦خىع ٍو حر. ٍو ا مً مُىاء ؤٞو حَر والهىض٫ ٚو

"و٢ض ظاء في ٦خاب البلضان البً ال٣ُٟه  ‘ :الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا مبضٍئ وجُىعٍ’اإلاكهىع 

ت والجىاَغ و٦ظل٪ الهمضاوى بإن هللا زو ؤَل الهىض والؿىض بجم٘ الغواث ذ الٍُٗغ

ال٨غ٦ضن والُٟل والُاءوؽ والٗىص والٗىبر وال٣غهٟل والىاعظُل والهىض٫ وزكب الؿاط 

ا  خضا٫ ظَى والٟلٟل ألاؾىص. و٧ان الٟلٟل وال٩اٞىع والؼهجبُل جىمى فى جغب ٦حرالا ظُضا اٖل

ُب َىائها"  674َو

                                                           
272
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ت بحن ٦حرالا والكغ١ ألاوؾِ بلى ش الغوابِ الخجاٍع ٖهض ؾلُمان ٖلُه الؿالم  ًغظ٘ جاٍع

غان مخي الضًً الٟاعوقي فى م٣ضمت ٦خاب "اإلاؿلمىن فى ٦حرالا" لٗبض  ٣ًى٫ الض٦خىع ٍو

الٟٛىع ٖبض هللا ال٣اؾمي " ججاعة مل٪ ؾلُمان ٖلُه الؿالم مظ٧ىعة فى الخىعاة خُض 

حر )ؤلاهجُل  ( 66-٧70،77ان ًجلب الٗاط وال٣غص والُائوؽ والهىض٫... مً مُىاء ؤٞو

٢ض ؤزبذ بٌٗ مٟؿغي الخىعاة ٖال٢ت ؾلُمان ٖلُه الؿالم بالهىض للخجاعة )جٟؿحر و 

ت ط: ( اإلااعر الكهحر الض٦خىع جاعا حكاهض ٣ًى٫ بن 77نٟدت  76الاهجُل الخيلاهجلحًز

اهضعم ٖانمت ٦حرالا الخضًشت )صلُل  بت مً جٞغ حر اإلاظ٧ىعة فى الخىعاة في ٞىواع ال٣ٍغ ؤٞو

ت نٟد  675( و٧لخاَما في ٦حرالا"65ت ٞىصع للهىضل اه٩لحًز

وبٗض ؾلُمان ٖلُه الؿالم اؾخمغث َظٍ الخجاعة بُض الُٟى٣ُحن والُىهان 

والُمً ومغا٦بهم ال٨بحرة الخاملت لبًاجٗهمل ول٨ً لم ٣ًضع ؤًت صولت مً الضو٫ 

ت مشال ما ٧اهذ للبالص الٗغبُت. و٧اهذ  اإلاغجبُت م٘ ٦حرالا إلزباث ٖال٢اتهم الخجاٍع

مؿخٗملت ٖىض الغوم والٗغب فى بىاء مٗابضَم و٢هىعَم. و٧ان  ؤزكاب الؿاط

الخضًض والؿُىٝ الهىضًت مما ٌؿخىعص ب٨مُاث ٦بحرة. و٧اهذ الهىض جهضع ؤًًا 

ا مً اإلاٗاصن. و٧ان اإلااؽ والدجاعة البلىعٍت مً ألاحجاع الشمُىت التى  حَر الًٟت ٚو

ا ؤًًا.  جهضَع

الضٖىة ؤلاؾالمُت وجُىعَا في قبه ٢اعة ’٦خابه  ٣ًى٫ مخي الضًً آلالىاجى في             

"و٧ان الخجاع الٗغب مً ٢ضًم الؼمان َم الىؾُاء بحن الهىض والغوم والُىهان  :الهىضًت
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ت مباقغة م٘  ت، وما ٧اهذ للغوم والُىهان ٖال٢اث ججاٍع في مُضان الٗال٢اث الخجاٍع

ً ؾىت لل مُالص، وبضؤ الغوم الهىض بال بٗض ٞخذ ؾِؿغ ؤٚؿُـ مهغ ٢بل خىالي ٖكٍغ

ما ٧اهذ  حَر الؿُُغة ٖلى البدغ ألاخمغ م٘ ؤن مدهىالث الهىض مشل ألاعػ والٟلٟل ٚو

لت"  .676مٗغوٞت لضحهم ومخضاولت في ؤؾىا٢هم ٢بل َظٍ الىا٢ٗت ب٣غون ٍَى

و٢ض اؾخٗمل الٗغب والغوم زكب الؿاط لبىاء مٗابضَم ومؿا٦جهم الٟازغة، ٨َظا 

ضة باهذ ؾٗاص. ٧اهذ ؾىاخل ٦حرالا مهى٘ ؾًٟ هغي ط٦غ الؿ٠ُ اإلاهىض فى ٢هُ

زكبُت ٦بحرة، اقتري الٗغب َظٍ الؿًٟ مً َىا بشمً ٦بحر، و٧اهذ مضًىت ٧ال٩ُىث 

ت بحن الٗغب وؤَالى  ا مكهىعا فى َظٍ الٟترة، ما ػالذ َظٍ الٗال٢ت الخجاٍع مغ٦ؼا ججاٍع

غان مخي  الضًً الٟاعوقي فى ملُباع ختى ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصي. ٣ًى٫ الض٦خىع ٍو

 م٣ضمت ٦خاب "اإلاؿلمىن فى ٦حرالا" لٗبض الٟٛىع ٖبض هللا ال٣اؾميل

"و٧ان زكب الؿاط ٌؿخٗمله ؤَل الغوم والٗغب والبابل لبىاء مٗابضَم و٢هىعَم 

ت. والٟلٟل  الكا٣َت ومؿا٦جهم الٟازغة ختى ٧ان مؿخٗمال في بىاء ال٨ٗبت اإلاكٞغ

١لم( ٚحٍر مً Hippocrates 460-377) 677ٍألاؾىص مظ٧ىع في ٦خاب الُب الب٣غا

 678ال٨خب الُبُت ال٣ضًمت."

الؿاط ماػا٫ مٗغوٞا ٖىض الٗغب ٦ما ؤزبخه بٌٗ اإلااعزحنل"٢ا٫ البالطعي: ؤن ؤؾٗض 

بً ػعاعة بٗض بلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًىام ٖلُه ختى جدى٫ بلى مجز٫ ؤبي ؤًىب ألاههاعي عضخي هللال 

غ ى ؾٍغ ى مً زكب ؾاط وبُ٘ في محرار ٖاجكت عضخي  و٢ا٫ ببً ٢خِبت َو ٖاجكت اهنع هللا يضر َو
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م ٞجٗله للىاؽ)اَهغ  ت هنع هللا يضر بإعبٗت آالٝ صَع هللا ٖىه ٞاقتراٍ مجها عظل مً مىالي مٗاٍو

( و٧ان لدجغة ؤم اإلاامىحن ٖاجكت اهنع هللا يضر باب مً 79ل60مُاع٦بىعيل ال٣ٗض الشمحنل نٟدت 

ت الهىضًت التي جبإ في ؤؾىا١ ؾاط و٧ان الىبي ملسو هيلع هللا ىلص  وؤصخابه ٌؿخٗملىن بٌٗ ألاصٍو

 679الٗغب ٧ال٩اٞىع والؼهجبُل ....."

صخى و ٦ٗب بً ‘ ل الٗغب’و٧ان الٟلٟل مٗغوٞا ٖىض الٗغب وؤَل٤ الكٗغاء  اإلاهلهل وألٖا

حر في  ٣ى٫ ٦ٗب بً َػ حر ٧لمت اإلاهىض ٖلى الؿ٠ُ اإلاهىٕى مً خضًض الهىض ٍو َػ

 ًٖ ؾ٠ُ الهىض،‘ باهذ ؾٗاص’ه اإلاكهىعة ٢هُضج

 مهىض مً ؾُٝى هللا مؿلى٫" "بن الغؾى٫ لؿ٠ُ ٌؿخًاء به

ت بً الٗبض  ًٖ ؾ٠ُ الهىض 680و٦ما مضح َٞغ

لم طوي ال٣غبى ؤقض مًايت  687ٖلى اإلاغء مً و٢٘ الخؿام اإلاهّىض ْو

 في مٗل٣خه اإلاكهىعة: 686ؤوكض ؤٖصخى

يخٗلؤن َال٪ ٧ل م في ٞخُت ٦ؿُٝى الهىض ٢ض ٖلمىا  683ً ًدٟي ٍو

والٟلٟل ألاؾىص الظي ًؼعٕ في ٦حرالا ٧ان مكهىع ٖىض الٗغب مً ٢ضًم. َظا الكاٖغ 

م( ٌكبه لىن قٗغ ؤمه بالٟلٟل ألاؾىص في قضة 675-565الجاَلى ٖىترة الٗبسخي )

٣ى٫:  الؿىاص ٍو

ٕغ في هىاحى اإلاجز٫   "ؤها ابً ؾىصاء الجبحن ٧إجها  طثب جٖغ

 684والكٗغ مجها مشل خب الٟلٟل"  الؿا١ مجها مشل ؾا١ وٗامت
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ت التي ٧اهذ ٢اثمت لضي ؤَل  ظٍ ألابُاث اإلاظ٧ىعة جض٫ ٖلى الٗال٢اث الخجاٍع َو

حن ٦شحرا  اإلاى٣ُخحن في جل٪ ألاػمىت ؤو ٢بلها. وهغي في ؤقٗاع الكٗغاء الٗباؾُحن وألامٍى

ا ختى هدبحن آزاع حَر  ما حؿخٗمل ٧لمت الهىض ومى٣ُت ملُباع الخانت ومىخجاتها ٚو

ت التي ٧اهذ بحن الهىض والٗغب.   الٗال٢اث الش٣اُٞت والخًاٍع

سُت ٢ض ونلذ ٦شحر مً الٗاثالث الٗغبُت اإلاؿلمت بلى ؾىاخل قبه  وفي الىزاث٤ الخاٍع

ال٣اعة الهىضًت مً ألا٢ُاع الٗغبُت ومٗٓمها مً الُمً وؾاثغ البالص الٗغبُت 

الهضي و٧ال ىىا فى مىا٤َ ؾاخلُت مشل ٦ىىع و٧ٍى ىاوي واؾخَى ٩ُىث وقالُم ٞو

ا ، ختى بن بٌٗ اإلااعزحن ؤ٦ضوا ؤجها زمـ ٖكغة ؤؾغة ٖلى ألاعجر.  حَر و٦ضوٛلىع ٚو

ً الهىض زانت في والًت ٦حرالا مشل ؤؾغة  ٣ًى٫ ؤهِـ بساعي: "ومً ؤمغ التي اؾخَى

وال 685 .املخضوم وؤؾغة البساعي وؤؾغة ظمل اللُل وؤؾغة الجٟغي وؤؾغة الُٗضعوسخي"

ىت جب٣ى ختى و٢خىا الغاًَ. وجؼوظىا مً وؿاء ٦حرالا في جؼا٫ الٗاثالث  الٗغبُت اإلاؿخَى

ؤزىاء ب٢امتهم وجىلضث ؤظُا٫ ظضًضة مً ط٧ىع الٗغب وبهار ملُباع، ٞهاع الترار 

اَغة مً مٓاَغ الش٣اٞت  الٗغبي ًمشل ٖىهغا صًيُا في قبه ال٣اعة الهىضًت ْو

لكٗغاء مجهم ٢ض لٗبىا صوعا ٞٗاال ؤلاؾالمُت. ومً الجضًغ بالظ٦غ بن بٌٗ ال٨ّخاب وا

ً الضًً املخضوم ال٨بحر وػًٍ  في جغ٢ُت اللٛت  الٗغبُت وآصابها في ٦حرالا مشل الكُش ٍػ

الضًً املخضوم الهٛحر، وال٣اضخي دمحم ال٩ال٩ُىحي، والكُش ال٣اضخي ٖمغ، والؿُض ٖبض 
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ألاؾغة الغخمً الُٗضعوسخي، والؿُض بؾماُٖل قهاب الضًً البساعي ٦ما هالذ بٌٗ 

الٗغبُت مً والًت ٦حرالا قهغة ٖاإلاُت لخضماتهم للٛت الٗغبُت والٗلىم ؤلاؾالمُت. ٨َظا 

٣ا لخىمُت الش٣اٞاث  ا ٖبر ال٣غون ومّهضث ٍَغ ت في جُاَع اؾخمغث الٗال٢اث الخجاٍع

 والخًاعاث ؤلاؾالمُت ختى ْهغث الضٖىة ؤلاؾالمُت في بالص الهىض.

 الاالػشب وهير  بينالػلكات الحذًثة 

الٗال٢ت بحن الٗغب والهىض حٗؼػث بٗض ا٦دكاٝ الىِٟ والٛاػ ب٨مُت ٦بحرة             

  OPEC-Organization of theوحك٨ُل لجىت الٗغب الىاججت واإلاهضعة للىِٟ )

Petroleum Exporting Countries  م اػصاص ؾٗغ الىِٟ، واهخٟٗذ به 7973( في ؾىت

ُت الؿٗىصًت وؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة و صولت الضو٫ الٗغبُت زانت اإلامل٨ت الٗغب

ذ. وجدؿيذ ؤخىا٫ الضو٫ الٗغبُت بٗض حك٨ُل َظٍ اللجىت ا٢خهاصًا واظخماُٖا  ال٩ٍى

ا  حَر ما٫ الدكُِض والبىاء ٚو وز٣اُٞا، واخخاظىا بلى ٖضص  ٦شحر مً الٗما٫ ألاظاهب أٖل

ىُت بال٣ىي ؤلاوؿاهُت، واؾخٛلذ والًت ٦حرالا َظٍ الٟغنت الظَبُت خُض  ؤجها ٧اهذ ٚ

ٞبضؤ ال٨حرلُىن حهاظغون بلى صو٫ الخلُج الٗغبي ػعاٞاث ووخضاها.. وبضؤث جُىعاث 

ضص ؾ٩ان َظٍ الضو٫ الخلُجُت  ٢لُل ظضال ولظل٪ ٧ان  ٖاثلت لبىاء البيُت الخدُت. ٖو

( في جل٪ الضو٫ ؤٖلى مً الضو٫ املجاوعة ل ولخٗىٌٍ Per Capita Incomeصزل الٟغص )

ٗمالت في الؿى١ الٗالميل ٞةن َظٍ الضو٫ بؾخًاٞذ ٖضصا ٦بحرا مً ٚحر ه٣و ال

اإلاىاَىحن الىاٞضًً مً ظىىب وظىىب قغ١ اؾُا. و ناعث َظٍ البِئت ٞاجدت 

ما٫ اإلاخىاجغة في البالص الٗغبُت. ا٦دؿب الٗغب بها  املجاالث نىاُٖت الخضًشت وألٖا

ىاء مدؿىصا. ول٨ً ٧ان َظا بمؿاٖضة ٟحن والبىاثحن  امىالا َاثلت ٚو الٗما٫ واإلاْى
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الظًً ظاءوا بلحهم مً مسخل٠ ؤهداء الٗالم. ووالًت ٦حرال مً ؤَم َظٍ اإلاىا٤َل َاظغ 

ً ٧اهىا مى٣ؿمحن الي  االء اإلاهاظٍغ ؤَالي الهىض الي البالص الٗغبُت في َظٍ اإلاىاؾبت. َو

( ً ً ههُٟا  )skilledزالزت  ؤ٢ؿام ل اإلااٍَغ ٟحن   Semi Skilled  )(ل  اإلااٍَغ اإلاْى

(officials بضؤث الهجغة الغثِؿُت مً الٗما٫ الهىىص بهٟت ٦شحرة بلى بالصالٗغبي بٗض   )

  واؾٗت الىُا١. واػصاص 7973بعجٟإ ؾٗغ الىِٟ في ٖام 
ّ
ت ٘ وكاَاٍث جىمٍى ل والظي ٞع

ل وبٗض 7975و  7970في اإلااثت بحن ٖامي  50ٖضص الٗما٫ مً الهىض في الخلُج بدىالي 

اصة ؤزغي في ٖضص الٗما٫ الهىىص زانت بًٗت ٖ ٣ىص ل ؤصث خغب الخلُج ألاولى بلى ٍػ

 مً ٦حرالا.

 

الث ألاظىبُت                                 حٗخبر الهىض في َلُٗت مً خُض ؤلاؾخٟاصة مً الخدٍى

جهم. بىىا  التي جمشل ظؼاءا عثِؿُا مً ا٢خهاصَال وي٘ اإلاٗتربىن حٛحراث ٖضًضة في َو

ماعاث ٖالُت في مسخل٠ ؤهداء البالص، ٞخُىعث الهىض في مجالي بُىجا  ضخمت ٖو

ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي بؿبب َظٍ الهجغة. ألن هجغتهم ٧اهذ مً هىاحى الهىضل 

وزانت مً ٦حرالا ٞإٚلبهم ٧اهىا مً قما٫ ٦حرالا اإلاٗغوٝ "بملُباع" وبهظا الؿبب 

م الٗغب "اإلالباعي" وختى الُىم ًىاصوجهم بهظا  الاؾم. ؾمَى

 الخاثمة    

وفي الجملت وؿخُُ٘  ان ه٣ى٫ بن الٗغب والهىىص ٢ض ؤزغ الكٗب الىاخض   

ش في مجاالث الخُاة املخخلٟت. ٖلى َظا ٣ٞض هخًٗ طل٪ نىع  مجهما في آلازغ ٖبر الخاٍع
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مُٗىت للكٗب ألاو٫ واو٨ٗؿذ ٖلى آلازغ. ٞالهىعة التي ٧اهذ ٖىض الٗغب للهىض هي 

لىم وآصاب ل وإلاا ٧اهىا ًخهٟىن نىعة اخترام وب ٦باعل إلاا ٧ان ٖىض الهىىص مً ٞلؿٟت ٖو

م وحؿامدهم  به مً ط٧اء وخهاٞت. و٢ض ؤوظض الٗغب وخًاعتهم واحؿإ هُا١ ج٨ٟحَر

ىاًتهم بالٗض٫ نىعة َُبت في هٟىؽ الهىض.  الضًجي ٖو

 اإلاصادس واإلاشاحؼ:            

خي،  جدٟت املجاَضًً في ؤخىا٫ البرحٛالُحن، ٢ضم (7 ل٤ ٖلُه، دمحم ؾُٗض الٍُغ له وخ٣٣ه ٖو

 م.7985بحروث، 

 م7990الضٖىة ؤلاؾالمُت في الهىض وجُىعاتها، ؤبى الخؿً ٖلى الخؿً الىضوي، ل٨ىى  (6

 م6007م٣اومت الاؾخٗماع البرحٛالي في ملُباع، الض٦خىع ؤبىب٨غ دمحم، ٧ال٩ُىث،  (3

ت الخىاَغ الخؿجي ٖبض الخي، خُضع آباص  (4  اُٖل قهاب الضًً البساعي َـ ، اؾم7386هَؼ

 مؿلمىن في ٦حرالا –ٖبض الٟٛىع ٖبض هللا ال٣اؾمى  (5

ص مخي الضًً  –الكٗغ الٗغبي في ٦حر الضٖىة الاؾالمُت وجُىعَا في قبه ال٣اعة الهىضًت  (6

 آلالىاي

ب (7  امغئ ال٣ِـ، مٗل٣ت امغئ ال٣ِـ.. َبٗت ٍو

غان مخي ال (8 ضًً ال٣اعوقي، ٧ال٩ُىث، الكٗغ الٗغبي في ٦حرالا مبضؤ وجُىعٍ، الض٦خىع ٍو

 م6003
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 الػلج باللشاء  

 أخعً خّل للمشىلت الىفعُة الحذًثة

 د.أمين شوقي
 أستاذ مشارك , قسم اللغة العربية ,بكلية روضة العلوم العربية,كالكوت,كريال()

 

 اإلالذمة

مىـــــــــظ ٢ــــــــــضًم الؼمـــــــــان ٧ــــــــــان الٗــــــــــالط بـــــــــال٣غاءة مىدكــــــــــغا بـــــــــحن ٖلمــــــــــاء ألامــــــــــغاى 

ـــــــــــم ٧ـــــــــــاهىا ٌ ٗخبـــــــــــرون ال٣ـــــــــــغاءة ع٦ىـــــــــــا مـــــــــــً ؤع٧ـــــــــــان الٗالظـــــــــــاث الىٟؿـــــــــــُت، الىٟؿـــــــــــُت َو

بــــــــاء فــــــــي مجــــــــا٫ الٗلــــــــىم الىٟؿــــــــُت ًىصــــــــخىن الىــــــــاؽ ؤن ال ًدخ٣ــــــــغوا َــــــــظا  وؤًًــــــــا ألَا

جـــــــــــــــــي  الىـــــــــــــــــٕى مـــــــــــــــــً الٗالظـــــــــــــــــاث. الباخـــــــــــــــــض الىٟســـــــــــــــــخي ؤلاًُـــــــــــــــــالي ٞغصًىاهـــــــــــــــــضو بُللُجٍغ

(Ferdinando Pellegrini ٣ًــــــــى٫ بن ال٨خــــــــاب اإلا٣ــــــــّغع إلاٗالجــــــــت مغضــــــــخى الىٟؿــــــــُت )

ي بلـــــــى خالـــــــت مـــــــً الؿـــــــ٨ُىت. ٦مـــــــا ٌكـــــــحر ال٩اجـــــــب عواًـــــــت لٛاعؾـــــــُا مـــــــاع٦حز ًـــــــاصي اإلاغضـــــــخ

(Garcia Marquez الــــــض٦خىع قــــــىقي ال٣ٗبــــــاوي ٖــــــالم الُــــــب الىٟســــــخي ًىضــــــر ؤن .)

ال٣ــــــغاءة الجُـــــــضة حكـــــــاع٥ فــــــي حُٛحـــــــر الخالـــــــت الىٟؿـــــــُت و٦ــــــظل٪ ٢ـــــــغاءة الكـــــــٗغ جدؿـــــــً 

   686الخالت الىٟؿُت.

                                                           
286

ْـ  9271يحـشو  72األسثعـبء  -انششق األٔعط  - يبجذح حهًٙ ٔحغٍٛ يحًٕد -انججهٕٛثٛشاثٛب أٔ انزذأ٘ ثبنقشاءح  
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بــــــاٍ ؤهضعؾــــــىن  جــــــغي ؤن  (ersonHevezebah And)ال٩اجبــــــت الخــــــغة ٍَُٟؼ

٦خــــــــب ال٣هــــــــو والغواًــــــــاث ًم٨ــــــــً إلاٗالجــــــــت ٦شحــــــــر مــــــــً ألامــــــــغاى الىٟؿــــــــُت. خؿــــــــب 

بــــــــاٍ  عؤحهــــــــا بن ال٨خــــــــب حٗــــــــاون ؤلاوؿــــــــان ٖلــــــــى مىاظهــــــــت جدــــــــضًاث الخُــــــــاة. ج٣ــــــــى٫ ٍَُٟؼ

٦ُــــــ٠  ؤهضعؾــــــىن ال٩اجبــــــت الخــــــغة ٖــــــً َــــــظٍ اإلاٗالجــــــت فــــــي م٣التهــــــا الٗــــــالط بــــــال٣غاءة:

لمــــــــــــاء الا  ظخمــــــــــــإ الــــــــــــظًً ٌٗملــــــــــــىن فــــــــــــي ججلــــــــــــب ال٨خــــــــــــب الؿــــــــــــٗاصة؟ بن البــــــــــــاخشحن ٖو

لــــــــىا َــــــــظٍ الٓــــــــاَغة فــــــــي بدــــــــىثهم. وفــــــــي لىــــــــضن جىظــــــــض 
ّ
مجــــــــاالث الُــــــــب الىٟســــــــخي ٢ــــــــض خل

ُاهُــــت بةؾــــم " )مضعؾــــت الخُــــاة( التــــي ؤؾؿــــها الــــحن  "School of Lifeمضعؾــــت بٍغ

"ٌٗـــــــّغٝ الـــــــض٦خىع  صي بىجـــــــىن. وفـــــــي َـــــــظٍ اإلاضعؾـــــــت ٌٗـــــــالج ؤعبٗـــــــت ؤَبـــــــاء بـــــــال٣غاءة.

ــــــــغان الٗــــــــالط بــــــــال٣غاءة بإهــــــــ ــــــــى اؾــــــــخسضام خامــــــــض َػ ه ٖــــــــالط مؿــــــــاٖض ٚحــــــــر مباقــــــــغ، َو

ؿــــــــــــــخُٟض مجهــــــــــــــا لخد٣ُــــــــــــــ٤ الصــــــــــــــخت الىٟؿــــــــــــــُت  مــــــــــــــىاص م٨خىبــــــــــــــت ٣ًغئَــــــــــــــا اإلاــــــــــــــٍغٌ َو

ـــــــــ٠ آزـــــــــغ للٗـــــــــالط بـــــــــال٣غاءة" ؤهـــــــــه اؾـــــــــخسضام مـــــــــىاص  ٨ُـــــــــت جـــــــــإحي بخٍٗغ "اإلا٨خبـــــــــاث ألامٍغ

 ٖالظُت مؿاٖضة في الُب البضوي ؤو الىٟسخي

فات الػلج باللشاء   جػٍش

ـــــــا هاهُـــــــت مخالٟـــــــت مـــــــً م٣ُٗـــــــحن ًىهـــــــاهُحن، اإلا٣ُـــــــ٘ ألاو٫ ببلُىزحرابُـــــــا ٧لمـــــــت ًى  :لغٍى

ل مـــــا٥ ٧ـــــىعص  Samuelببلُـــــىن بمٗجـــــي ٦خـــــاب واوباجُـــــض بمٗجـــــي ٖـــــالط والٗلـــــم نـــــىمٍى

Mehord Crothees  ٦غوزـــــــــــغ ظمـــــــــــ٘ بـــــــــــحن َـــــــــــظًً ال٩لمخـــــــــــحن بلـــــــــــى ٧لمـــــــــــت واخـــــــــــضة

ـــــــت هـــــــي ببلُىزحرابُـــــــا و٢ـــــــض ْهـــــــغ . واؾـــــــدبض٫ ال٩لمـــــــت الشاهُـــــــت الُىهاهُـــــــت بال٩لمـــــــت ؤلاهجلحًز

ـــــــ٠ ظضًـــــــضفي ٖـــــــام فـــــــي ٢ـــــــامى  ـــــــى  1941ؽ صوعالهـــــــض الُبـــــــي اإلاهـــــــىع حٍٗغ اؾـــــــخسضام "َو

 ."ال٨خب و٢غاءتها في ٖالط الامغاى الٗهبُت
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٨ُــــــــــــت ؾــــــــــــىت  ــــــــــــ٠ آزــــــــــــغ ؤزــــــــــــظ بــــــــــــه اجدــــــــــــاص اإلا٨خبــــــــــــاث ألامٍغ م 7967وفــــــــــــي حٍٗغ

"اؾـــــــــخسضام مـــــــــىاص ٢غاثُـــــــــت مسخـــــــــاعة ٦مـــــــــىاص ٖالظُـــــــــت مؿـــــــــاٖضة فـــــــــي الُـــــــــب البـــــــــضوي ؤو 

اإلاكــــــــــا٧ل الصخهــــــــــُت مــــــــــً زــــــــــال٫  الُــــــــــب الىٟســــــــــخي و٦ــــــــــظل٪ فــــــــــي الخىظُــــــــــه بلــــــــــى خــــــــــل

ٟــــــــــاث آلاجُــــــــــت  ــــــــــت وظـــــــــضث الخٍٗغ ــــــــــت اإلاخىٖى ال٣ـــــــــغاءة الغقــــــــــُضة" وفــــــــــي ال٣ـــــــــىامِـ اللٍٛى

 وهي:

ظـــــــــــاء فـــــــــــي ٢ـــــــــــامىؽ ؤ٦ؿـــــــــــٟىعص ؤن الٗـــــــــــالط بـــــــــــال٣غاءة ٌٗجـــــــــــي "اؾـــــــــــخسضام مـــــــــــىاص  .7

غاى ٖالظُت يمً ٖالظا اليُغاباث الٗهبُت".  ٢غاثُت أٚل

ٖلــــــــــى ؤهــــــــــه "ٖــــــــــالط ٌٗــــــــــٝغ ٢ــــــــــامىؽ وبؿــــــــــتر الــــــــــضولي الكــــــــــامل الٗــــــــــالط بــــــــــال٣غاءة  .6

٤ ٢غاءة ٦خب مسخاعة".  الايُغاباث الىٟؿُت والٗهبُت ًٖ ٍَغ

الُبٗـــــــت الشالشـــــــت مـــــــً ٢ـــــــامىؽ وبؿـــــــتر الـــــــضولي والُبٗـــــــت الشامىـــــــت مـــــــً اليســـــــخت  .3

اإلاىظهــــــــت لُـــــــــالب ال٩لُـــــــــاث باهـــــــــه "اؾــــــــخسضام مـــــــــىاص ٢غاثُـــــــــت مسخـــــــــاعة ٦مُٗىـــــــــاث 

ٖالظُـــــــــــت ؤو مدؿـــــــــــىاث بيـــــــــــاُٞ ت للٗـــــــــــالط فـــــــــــي مجـــــــــــا٫ الُـــــــــــب بهـــــــــــٟت ٖامـــــــــــت، 

الىٟســـــــخي ٖلـــــــى وظـــــــه الخهـــــــىم ٦مـــــــا ًم٨ـــــــً ؤن ًُلـــــــ٤ َـــــــظا اإلاهـــــــُلر  والُـــــــب

ؤًًـــــــا ٖلـــــــى طلـــــــ٪ الىـــــــٕى مـــــــً ؤلاعقـــــــاص اإلاؿـــــــخسضم لخـــــــل اإلاكـــــــ٨الث الصخهـــــــُت 

 مً زال٫ ال٣غاءة اإلاىظهت."

٢ــــــــامىؽ ال٨خـــــــــاب الٗـــــــــالمي ٣ٞـــــــــض ٖـــــــــٝغ َــــــــظا اإلاهـــــــــُلر ٖلـــــــــى بهـــــــــه "اؾـــــــــخسضام  .4

جــــــــــــى ال٣ــــــــــــغاءة ٧ــــــــــــإصاة لخــــــــــــضُٖم ألاخاؾــــــــــــِـ والٗىاَــــــــــــ٠ والاعج٣ــــــــــــاء بهــــــــــــا، ؤو بمٗ

ـــــــــــــــت  ٟـــــــــــــــاث اإلاخىٖى آزـــــــــــــــغ: الاؾـــــــــــــــخسضام الٗالجـــــــــــــــي لل٨خـــــــــــــــب "ومـــــــــــــــً َـــــــــــــــظٍ الخٍٗغ
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اإلاــــــــإزىطة مـــــــــً ال٣ـــــــــىامِـ املخخلٟـــــــــت هــــــــضع٥ ؤن الببلُىزحرابُـــــــــا لـــــــــه صوع مهـــــــــم فـــــــــي 

 الخُاة ؤلاوؿاهُت

ٟـــــــــاث الؿـــــــــاب٣ت اإلاــــــــــإزىطة مـــــــــً ال٣ـــــــــىامِـ املخخلٟـــــــــت واإلاهــــــــــاصع  ومـــــــــً الخٍٗغ

ـــــــــــت هٟهـــــــــــم ؤن الٗـــــــــــالط بـــــــــــال٣غاءة مخ٩ـــــــــــىن مـــــــــــً م٣ُٗـــــــــــحن ألا  ٗجـــــــــــي  biblionو٫ اإلاخىٖى َو

ٗجــــــــــي الخــــــــــضاوي ؤو الٗــــــــــالط مكــــــــــحر بلــــــــــى اؾــــــــــخسضام ٧اٞــــــــــت  ٦therapeiaخابــــــــــا والشــــــــــاوي  َو

 الاق٩ا٫ ألاصبُت في ٖملُت الٗالط مً زال٫ ال٨خب.

مــــــضًغ مؿدكــــــٟي لُمــــــا الٗــــــام  H M TURKْهــــــغ فــــــي اإلا٣ــــــا٫ اإلايكــــــىع ٫ 

ــــــــ٠ بنــــــــُالحي للٗــــــــالط بــــــــال٣غاءة. َــــــــظا ال ٨ُــــــــت ؤو٫ حٍٗغ ــــــــاًى ألامٍغ ــــــــ٠ بىالًــــــــت ؤَو خٍٗغ

٠ُ ال٨خب وال٣غاءة في ٖالط ألامغاى الٗهبُت  َى "جْى

 أهذاف البِبلُىريرابُا

٦خــــــــــــــــب ظــــــــــــــــىن ث. باعصًــــــــــــــــ٪ ملخــــــــــــــــو ؤَــــــــــــــــضاٝ الببلُىزحرابُــــــــــــــــا فــــــــــــــــي ٦خابــــــــــــــــه 

ــــــــى الٗــــــــالط  "اؾــــــــخسضام ال٨خــــــــب فــــــــي اإلاماعؾــــــــت ال٩لُي٨ُُــــــــت للٗمــــــــل الاظخمــــــــاعي: صلُــــــــل بل

ى ؾبٗت ؤَضاٝ.  بال٣غاة" َو

 ج٣ضًم اإلاٗلىماث .7

 لخبهغتهُئت الٓغوٝ ل .6

 تهُئت الٓغوٝ إلاىا٢كت ؤع٧ان وؤبٗاص اإلاك٩لت .3

 الىنى٫ بلى ٢ُم ظضًضة واججاَاث ظضًضة .4

ً لضحهم هٟـ اإلاكا٧ل .5  زل٤ ؤلاخؿاؽ ولٟذ الاهدباٍ بلى ؤن آلازٍغ

 بًجاص خلى٫ للمك٨الث التي حؿبب اإلاغى .6
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 عبِ اإلاٍغٌ بالىا٢٘ وبًجاص خلى٫ وا٢ُٗت إلاكا٧له. .7

ىمــــــــــاث مــــــــــً زــــــــــال٫ بغهــــــــــامج الٗــــــــــالط ٌؿــــــــــخُُ٘ اإلاــــــــــٍغٌ الخهــــــــــى٫ ٖلــــــــــى اإلاٗل

ــــــــــــت لخــــــــــــل مكــــــــــــ٨الجه. بٗــــــــــــٌ  ٣ــــــــــــّضم ال٨خــــــــــــب اججاَــــــــــــاٍث ظضًــــــــــــضة، ومــــــــــــضازل مخىٖى ٍو

دـــــــــاو٫ اإلاٗـــــــــالج ؤن ًٟهـــــــــم ٖىانـــــــــغ  ـــــــــل ٧ـــــــــّل مكـــــــــ٩لت ًىاظههـــــــــا ؤلاوؿـــــــــان ٍو
ّ
ال٨خـــــــــب ًدل

مكـــــــا٧له فـــــــي الخُـــــــاة. الهـــــــٟت اإلاهمـــــــت التـــــــي ٨ًدؿـــــــبها اإلاـــــــٍغٌ زـــــــال٫ الٗـــــــالط بـــــــال٣غاءة 

ظ –"الخبهغ" ؤي الىعى الظاحي   ا يغوعي للخإزغ بال٣غاءة. َو

ـّ قـــــــــبحهه.  ٖىـــــــــضما ٣ًـــــــــغؤ اإلاـــــــــٍغٌ ٢هـــــــــت ؤو ٦خابـــــــــا مترظمـــــــــا ٌكـــــــــٗغ ؤهـــــــــه ًدـــــــــ

ـــــــضع٥ ٦ُـــــــ٠ ًدـــــــّل َـــــــظا الصـــــــخو فـــــــي ال٣هـــــــت مكـــــــا٧له. ختـــــــى حهـــــــضي َـــــــظا ال٨خـــــــاب  ٍو

ظٍ الاعقاصاث جؼوصٍ بكٗىع "الخبهغ".   بلى خل مك٩لخه. َو

ؿـــــــــــخُُ٘  ؤن ٦مــــــــــا ؤن ال٣ـــــــــــغاءة ٌُٗـــــــــــي الٟغنـــــــــــت لُىـــــــــــا٢ل ؤبٗـــــــــــاص اإلاكـــــــــــ٩لت َو

ًــــــــه  لــــــــى اإلاٗــــــــالج ؤن ٣ًــــــــ٠ اإلاى٢ــــــــ٠ البــــــــاعػ ؤمــــــــام مٍغ ًسٟــــــــ٠ مٗاهاجــــــــه ومكــــــــ٣اجه. ٖو

ـــــــاث بًجابُـــــــت. وحكـــــــحر الضعاؾـــــــاث ٖـــــــً الٟىاثـــــــض الخُب٣ُُـــــــت  ـــــــى هٖؼ ـــــــل هٟؿـــــــِخه بل لخدٍى

للٗـــــــالط بـــــــال٣غاءة بلـــــــى ؤن ال٣ـــــــغاءة ًلٗـــــــب بـــــــضوع مهـــــــم لخُٛحـــــــر الاججاَـــــــاث وال٣ـــــــُم لـــــــضي 

م وؾــــــــــِخدخمان ؾــــــــــىت 7970اإلاغضــــــــــخى ومــــــــــً َــــــــــظا ال٣بُــــــــــل صعاؾــــــــــاث ؾــــــــــخاهضلي ؾــــــــــىت 

م. وفـــــــــــي ؤنـــــــــــبذ الخخلُىزحرابُـــــــــــا الؾــــــــــــخسضام ٧ـــــــــــإصاة فـــــــــــي اإلااؾؿـــــــــــاث الخٗلُمُــــــــــــت 7994

 لخُٛحر الاججاَاث وال٣ُم لضي اإلاغضخى.

الهـــــــضٝ ألازحـــــــر مـــــــً ؤَـــــــضاٝ "الببلُىزحرابُـــــــا" ؤهـــــــه ٌٛـــــــغؽ فـــــــي ٢لـــــــىب اإلاغضـــــــخى 

بخؿاؾــــــــــا ؤن َىــــــــــا٥ ٦شحــــــــــًرا مــــــــــً اإلاغضــــــــــخى ٌِٗكــــــــــىن خــــــــــاملحن ٖــــــــــبء اإلاكــــــــــا٧ل. ومــــــــــً 

ـــــــــــاالء اإلاغضـــــــــــخى. و٢ــــــــــض قـــــــــــهض الٗـــــــــــالم  زاللــــــــــه ًـــــــــــخم الخٗــــــــــاٌل بـــــــــــحن عظـــــــــــا٫ ال٣هــــــــــت َو
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اإلاٗانــــــــغ ججــــــــاعب الٗضًــــــــض مــــــــً اإلاٗــــــــى٢حن وضــــــــخاًا ألامــــــــغاى اإلاؼمىــــــــت الــــــــظًً حٗلبــــــــىا 

هم ٖلـــــــــــــى ؾـــــــــــــحرة  ٖلـــــــــــــى اإلاكـــــــــــــا٧ل والخدـــــــــــــضًاث ال٣ٗلُـــــــــــــت والجؿـــــــــــــمُت بمجـــــــــــــغص و٢ـــــــــــــٞى

 ؤمشالهم. 

 الهُئات اإلاهحّمة بمجاٌ الػلج باللشاء 

مـــــــــــاث صوعَـــــــــــم ًـــــــــــاصي فـــــــــــي الٗـــــــــــالم ٦شحـــــــــــر مـــــــــــً 
ّ
الهُئـــــــــــاث واإلااؾؿـــــــــــاث واإلاىٓ

٨ُـــــــت فـــــــي  غ الٗـــــــالط بـــــــال٣غاءة. ومـــــــً بُـــــــجهم حٗخبـــــــر ظمُٗـــــــت اإلا٨خبـــــــاث ألامٍغ اإلاهـــــــم لخُـــــــٍى

ت.  م٩اهتها اإلالخْى

ىُة في مجاٌ الػلج باللشاء    أغماٌ حمػُة اإلاىحبات ألامٍش

٨ُـــــــــــت بـــــــــــالٗالط بـــــــــــال٣غاءة. واظتهـــــــــــض ألامىـــــــــــاء  اَخمـــــــــــذ ظمُٗـــــــــــت اإلا٨خبـــــــــــاث ألامٍغ

بــــــــــاء الزخُــــــــــاع ٦خــــــــــب مىا٣ٞــــــــــت لخىٓــــــــــُم ال ٗــــــــــالط بــــــــــال٣غاءة وؾــــــــــاٖضون اإلاٗــــــــــالجحن وألَا

تهم  ٣ىمــــــــىن ٧ىؾــــــــُِ بــــــــحن اإلاٗــــــــالج وال٨خــــــــب ألن زبــــــــراتهم ومٗــــــــٞغ للٗــــــــالط بــــــــال٣غاءة، ٍو

فــــــــي َــــــــظا املجــــــــا٫ ًدغيــــــــهم لئلقــــــــخٛا٫ بٗملُــــــــت الٗــــــــالط بــــــــال٣غاءة. ومــــــــً َىــــــــا قــــــــ٩لذ 

ٗـــــــٝغ ٨ُـــــــت ٢ؿـــــــما مسههـــــــا فـــــــي صازـــــــل اإلاؿدكـــــــٟى َو باؾـــــــم  ظمُٗـــــــت اإلا٨خبـــــــاث ألامٍغ

 (.Bibliotherapy Committeeلجىت الٗالط بال٣غاءة )

٢امـــــــــذ َـــــــــظٍ اللجىـــــــــت بدىٓـــــــــُم خل٣ـــــــــت ٖمـــــــــل ٖلـــــــــى َـــــــــامل اإلاـــــــــاجمغ الؿـــــــــىىي 

٨ُــــــــت فــــــــي ًىهُــــــــى ٖــــــــام  م وطلــــــــ٪ اٖخبــــــــاًعا 7964الــــــــظي ٣ٖضجــــــــه ظمُٗــــــــت اإلا٨خبــــــــاث ألامٍغ

ـــــــــــــاصة ٖـــــــــــــضص اإلاهخمـــــــــــــحن بـــــــــــــالٗالط وهٓـــــــــــــًغا لخٗـــــــــــــضص الاعجباَـــــــــــــاث فـــــــــــــي مجـــــــــــــا٫ الٗـــــــــــــالط  لٍؼ

وُصعـــــــــــــي لالقـــــــــــــترا٥ فـــــــــــــي َـــــــــــــظٍ الخل٣ـــــــــــــت اإلاخسههـــــــــــــىن وؤمىـــــــــــــاء اإلا٨خبـــــــــــــاث بـــــــــــــال٣غاءة. 

لماء الىٟـ وعظا٫ الضًً مً املجاالث مسخلٟت. باء ٖو  وألَا
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٧اهـــــــذ ج٩لٟـــــــت اللجىـــــــت فـــــــي بٖـــــــضاص الخل٣ـــــــت ج٣ـــــــضع بـــــــإمىا٫ ٦شحـــــــرة، ألجهـــــــم ٧ـــــــاهىا 

ًجمٗــــــــــــــىن اإلاٗلىمــــــــــــــاث خــــــــــــــى٫ ويــــــــــــــُٗت الٗــــــــــــــالط بــــــــــــــال٣غاءة. و٧ــــــــــــــاهىا ال ؾــــــــــــــِخُُٗىن 

 بها اإلاٗهض ال٣ىمي للصخت ال٣ٗلُت.ظمٗها بإهٟؿهم و٢ام 

٨ُــــــــــــــت  لــــــــــــــت ؤنــــــــــــــبدذ وكــــــــــــــاٍ ظمُٗــــــــــــــت اإلا٨خبــــــــــــــاث ألامٍغ وحٗتــــــــــــــرث ٚحــــــــــــــر ٍَى

اًــــــــــت الجمُٗــــــــــت. وجىؾــــــــــٗذ وكــــــــــاَاث  لذ ؤ٢ؿــــــــــام مخٗــــــــــضصة جدــــــــــذ ٖع
ّ
ؿــــــــــٗت. وقــــــــــ٩

ّ
مد

اللجىــــــــــــــــت ختــــــــــــــــى ؤنــــــــــــــــبدذ ظــــــــــــــــؼًءا مــــــــــــــــً اجدــــــــــــــــاص ظمُٗــــــــــــــــاث اإلا٨خبــــــــــــــــاث الخٗاوهُــــــــــــــــت 

 واإلاخسههت.

كــــــــــــــت خــــــــــــــى٫ الٗــــــــــــــالط م ظــــــــــــــاءث الجماٖــــــــــــــت ألاولــــــــــــــى للمىا7974٢وفــــــــــــــي ؾــــــــــــــىت 

ــــــاح عوبــــــحن )  Rheaبــــــال٣غاءة جدــــــذ عثاؾــــــت لجىــــــت الٗــــــالط بــــــال٣غاءة. و٧ــــــان عثِؿــــــها ٍع

Rubin ؿ٨دؿــــــــىن خــــــــى٫ ( الــــــــظي خهــــــــل الــــــــض٦خىعاٍ مــــــــً ٧لُــــــــت اإلا٨خبــــــــاث بجامٗــــــــت َو

الٗـــــــالط بـــــــال٣غاءة جدـــــــذ بقـــــــغاٝ ماعخغبـــــــذ مـــــــىهغوا ؤخـــــــض عواص الٗـــــــالط بـــــــال٣غاءة. ٧ـــــــان 

الكــــــــــخاء والاظخمــــــــــإ الؿــــــــــىىي ؤًٖــــــــــاء الجماٖــــــــــت ًجخمٗــــــــــىن ٖلــــــــــى َــــــــــامل اظخمــــــــــإ 

ت ٧ل مً حهخم بهظا الٗالط. ٨ُت، وؤُٖىا الًٍٗى  لجمُٗت اإلا٨خباث ألامٍغ

ومــــــــً ألاؾــــــــماء البــــــــاعػًٍ الــــــــظًً ٢ــــــــامىا بإوكــــــــُت ُٖٓمــــــــت مــــــــً َــــــــظٍ اللجىــــــــت 

( التـــــــــي حٗخبـــــــــر ؤبـــــــــغػ عئؾـــــــــاء فـــــــــي مجـــــــــا٫ Arleen Hynesوالجماٖـــــــــت ؤعلـــــــــحن َـــــــــاًجز )

٨ُـــــــت وهـــــــي الٗـــــــالط بـــــــال٣غاءة. و٧اهـــــــذ هـــــــي ًٖـــــــىا مـــــــً ؤًٖـــــــاء  ظمُٗـــــــت اإلا٨خبـــــــاث ألامٍغ

 National Association ofؤًًــــا جيخمــــي بلــــى الجمُٗــــت ال٣ىمُــــت للٗــــالط بالكــــٗغ )

Poetry  .) 
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اٖخبــــــــــاعا بجهىصَــــــــــا ال٨بحــــــــــرة فــــــــــي مجــــــــــا٫ الٗــــــــــالط بــــــــــال٣غاءة ازخاعتهــــــــــا ظمُٗــــــــــت 

ـــــــــــا  ًـــــــــــاء لجىـــــــــــت الٗـــــــــــالط بـــــــــــال٣غاءة. ٦مـــــــــــا جـــــــــــم ازخُاَع ٨ُـــــــــــت ممـــــــــــشال أٖل اإلا٨خبــــــــــاث ألامٍغ

ًـــــــــــاء ا لجمُٗـــــــــــت ال٣ىمُـــــــــــت للمٗـــــــــــالجحن بالكـــــــــــٗغ، فـــــــــــي مجلــــــــــــ الُٟـــــــــــضعالي ممـــــــــــشال أٖل

ــــــب ؤن ٌٗمــــــل ٦مٗــــــالج فــــــي الكــــــٗغ.  ٩ــــــي. الــــــظي ًمــــــىذ قــــــهاصاث ؤلاظــــــاػاث إلاــــــً ًٚغ ألامٍغ

الكــــــــــهاصة ألاولــــــــــى اإلاىػٖــــــــــت هــــــــــي "قـــــــــــهاصة بظــــــــــاػة للٗمــــــــــل ٦مٗــــــــــالج جىمــــــــــىي بالكـــــــــــٗغ" 

Developmental Biblio-Poetry Therapist (DPT) والشاهُـــــــت هـــــــي "قـــــــهاصة .

خ -Clinical Biblio مـــــــاص ؤو الدســــــــجُل قــــــــهاصة مٗالجــــــــت ٧لُي٩ُــــــــي بالكــــــــٗغ"الٖا

Poetry Therapist (CPT). 

 The National Association of Poetry Therapyالجمػُة اللىمُة للػلج بالشػش 

( الــــــــــظي ٦خبــــــــــه ٦The Poetry Cureخــــــــــاب "الاؾدكــــــــــٟاء بالكــــــــــٗغ" )

لغ ) ملخـــــــاوالث ألاولـــــــى الجـــــــاّصة م ٌٗخبـــــــر مـــــــً ا7937( ٖـــــــام RH Schaufflerع.َــــــــ.قٞى

الؾــــــــخسضام الكــــــــٗغ فــــــــي مجــــــــا٫ الٗــــــــالط. زــــــــم نــــــــضعث ٦خــــــــب ٖضًــــــــضة مخخابٗــــــــت جمــــــــاعؽ 

ـــــــــــــت البـــــــــــــاعػة "ال٣ـــــــــــــىة الكـــــــــــــٟاثُت  الٗـــــــــــــالط بـــــــــــــال٣غاءة بالكـــــــــــــٗغ ومـــــــــــــً ال٨خـــــــــــــب اإلاُبٖى

 .Healing power of Poetry للكٗغ

ت للـــــــــــــــض٦خىع ؾـــــــــــــــماًلي  َـــــــــــــــظا ال٨خـــــــــــــــاب اإلاكـــــــــــــــهىع مجمـــــــــــــــٕى ٢هـــــــــــــــاثض قـــــــــــــــٍٗغ

للٗــــــــالط بــــــــال٣غاءة ٖلــــــــى َــــــــىا٫ ؤعبٗــــــــحن ؾــــــــىت ٧املــــــــت. لٗــــــــّل  بالهخــــــــىن الــــــــظي اؾــــــــخسضمه

ش 7969ؾــــــــــــىت  ش الٗــــــــــــالط بالكــــــــــــٗغ. ألن فــــــــــــي َــــــــــــظ الخــــــــــــاٍع ســــــــــــا مــــــــــــظ٧ىعا فــــــــــــي جــــــــــــاٍع م جاٍع

 .National Association of Poetryؤّؾؿذ ظمُٗت ال٣ىمُت للٗالط بالكٗغ 
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م ؤّؾؿـــــــــذ ظمُٗـــــــــت ال٣ىمُـــــــــت للٗـــــــــالط بالكـــــــــٗغ فـــــــــي الىالًـــــــــاث 7969فـــــــــي ٖـــــــــام 

٨ُـــــــ َـــــــى اإلاٗـــــــغوٝ ٧ـــــــإو٫ مـــــــً اقـــــــخٛل  Jack Leidyت، وظـــــــا٥ لُـــــــضي اإلاخدـــــــضة ألامٍغ

، وبٗـــــــض ؤعبـــــــ٘ ؾـــــــىىاث ٖـــــــام  مـــــــا٫ اإلامحـــــــزة خـــــــى٫ اإلاىيـــــــٕى م ؤّؾـــــــــ 7973بخـــــــإل٠ُ ألٖا

بىالًـــــــــت ٧الُٟىعهُـــــــــا مٗهـــــــــض الٗـــــــــالط بالكـــــــــٗغ ولهـــــــــظًً  Arther Lernerآعزـــــــــغ لغهـــــــــغ 

حن صوع مــــــــازغ فــــــــي اؾــــــــخسضام الٗـــــــالط بالكــــــــٗغ فــــــــي مؿدكــــــــٟى الحزابـــــــذ   .Stالٗب٣ـــــــٍغ

Elizabeth Hospital زال٫ ٖملها بهظا اإلاؿدكٟى. 

عثِؿــــــت َــــــظٍ  Kathleen Adamsم ازخحــــــرث ٧ــــــازلحن آصمــــــؼ 6007وفــــــي ٖــــــام 

الجمُٗـــــــــــت و٧اهـــــــــــذ قـــــــــــاٖغة ٖاملـــــــــــت فـــــــــــي مجـــــــــــا٫ الٗـــــــــــالط بالكـــــــــــٗغ. جبـــــــــــحن مـــــــــــا خ٣٣ـــــــــــذ 

ىـــــــىن  ىـــــــا وؿــــــخسضم ظمُـــــــ٘ ؤقــــــ٩ا٫ الىخـــــــاط ال٨ٟــــــغي ٞو
ّ
بجهىصَــــــا جدــــــذ َـــــــظٍ مٓلــــــت "به

ىـــــــــــا هـــــــــــامً بـــــــــــال٣ّىة اإلاـــــــــــاز
ّ
غة ال٩امىـــــــــــت فـــــــــــي الكـــــــــــٗغ، وال٣هـــــــــــو والصـــــــــــخ٠ اللٛـــــــــــت، به

وال٣هـــــــــــــو الخُالُـــــــــــــت، و٢هـــــــــــــو الٟل٩لـــــــــــــىع وآصاب الكـــــــــــــٗىب واإلاـــــــــــــظ٦غاث والؿـــــــــــــحر 

ىـــــــــــا وكـــــــــــٗغ 
ّ
ىُـــــــــــاث التـــــــــــي ًم٨ـــــــــــً ؤن حؿـــــــــــاٖض فـــــــــــي الٗملُـــــــــــت الٗالظُـــــــــــت، به الظاجُــــــــــت وألٚا

بد٣ُ٣ــــــــــت مـــــــــــا ًدـــــــــــضر ٖىـــــــــــضما جىُلـــــــــــ٤ هـــــــــــاٞىعة الكـــــــــــٗغ مخض٣ٞـــــــــــت لخٛؿـــــــــــل بمُاَهـــــــــــا 

 الُٗصخي للجما٫ واإلاٗاوي." الٗظبت الغ٢غا٢ت ال٣لىب وال٣ٗى٫ 

 The Journal ofاَخمــــــذ الجمُٗــــــت بةنــــــضاع صوعٍــــــت ٖلمُــــــت بٗىــــــىان 

Poetry Therapy : International Journal of Practice، Theory، 

Research and Educaiton َبٗــــــذ فــــــي ؤٖــــــضاص، وكــــــغث هــــــي م٣ــــــاالث ؤ٧اصًمُــــــت .

لؿـــــــــاث وخـــــــــىاعاث وؤقـــــــــٗاعا حؿـــــــــخسضم فـــــــــي الٗـــــــــالط بالكـــــــــٗغ ٦مـــــــــا وعص ٞحهـــــــــا ج٣ـــــــــاعي ظ

ٖالظُـــــــت. ؤنـــــــضعث َـــــــظٍ الجمُٗـــــــت وكـــــــغة حؿـــــــاٖض ؤٞـــــــغاص اإلاهخمـــــــحن بـــــــالٗالط بالكـــــــٗغ، 



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

230 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

دؿــــــــ٘  ــــــــضؤ ًــــــــغوط ٍو و٧اهــــــــذ مكــــــــخملت ٖلــــــــى آعاء وؤ٩ٞــــــــاع للــــــــظًً ٌٗملــــــــىن فــــــــي املجــــــــا٫. ٍو

مجــــــــا٫ الٗــــــــالط بالكــــــــٗغ واٖتـــــــــٝر بًٟــــــــله وجــــــــإزحٍر ؤَبـــــــــاء ومخسههــــــــىن فــــــــي املجـــــــــا٫ 

ىــــــــــــــاهىن Counsellorsٍىن الىٟســــــــــــــخي والاظخمــــــــــــــاعي، وؤمىــــــــــــــاء م٨خبــــــــــــــاث، وبؾدكــــــــــــــاع  ، ٞو

ـــــــــــــــان، وؾـــــــــــــــاعصو ٢هـــــــــــــــو  ، ومضعؾـــــــــــــــىن، Story Tellersقــــــــــــــٗغاء و٦ّخـــــــــــــــاب ألٚا

ؤؾـــــــاجظة ظـــــــامُٗىن وػعاء،  Adult Educatorsوممغيـــــــىن، ومٗلمـــــــىن ٦بـــــــاع الؿـــــــً 

اج٣ٟـــــــىا ٖلـــــــى ؤن الكـــــــٗغ  Spiritual Directors مغقـــــــضون ؤو مىظهـــــــىن عومُـــــــىن 

ى قـــــــــتى، ٦ـــــــــظل٪ ويـــــــــٗذ ٌؿـــــــــخُُ٘ ؤن ٩ًـــــــــىن ؤصاة ٞٗالـــــــــت لٗـــــــــالط اإلاكـــــــــ٨الث وؤمـــــــــغا

٨ُــــــــــــــت الًــــــــــــــىابِ وال٣ىاٖــــــــــــــض التــــــــــــــي جد٨ــــــــــــــم الٗمــــــــــــــل بــــــــــــــه،  ظمُٗــــــــــــــت اإلا٨خبــــــــــــــاث ألامٍغ

وؤؾؿــــــــذ ٖضًــــــــضا مــــــــً ال٩لُــــــــاث واإلاٗاَــــــــض التــــــــي ظٗلــــــــذ الٗــــــــالط بالكــــــــٗغ ظــــــــؼًءا مــــــــً 

 مىهج الضعاؾُت. 

٣ًـــــــــــــّضم اإلاغ٦ــــــــــــــؼ بغهامجــــــــــــــا مىٓمــــــــــــــا للٗـــــــــــــالط بــــــــــــــال٣غاءة بىاؾــــــــــــــُت الهــــــــــــــاج٠ ؤو 

ـــــــض ؤلال٨ترووـــــــي و  ـــــــض الٗـــــــاصي ؤو البًر ٖىـــــــضما ًدـــــــاوع الٟـــــــغص الـــــــظي ٌٗـــــــاوي اإلاكـــــــ٨الث البًر

الىٟؿـــــــــــُت مـــــــــــ٘ ؤخـــــــــــض اإلاخسههـــــــــــحن ولضًـــــــــــه ججغبـــــــــــت الخانـــــــــــت فـــــــــــي الٗـــــــــــالط بـــــــــــال٣غاءة 

بالهــــــاج٠ ُٞٗــــــغى خؿــــــب زبرجــــــه ٢اثمــــــت ال٨خــــــب التــــــي حؿــــــاٖض اإلاــــــٍغٌ للخٛلــــــب ٖلــــــى 

 مك٨الجه.

ــــــــى ؤَمُــــــــت الٗــــــــالط بــــــــال٣غاءة  ٌكــــــــحر بغؾــــــــخىن ظُلؿــــــــىن وظــــــــاوي آ٫ ؾــــــــلماوي بل

مـــــــــــــً زـــــــــــــال٫ زبـــــــــــــراتهم فـــــــــــــي مؿدكـــــــــــــٟى بصاعة الجىـــــــــــــىص فـــــــــــــي بـــــــــــــحن الٗالظـــــــــــــاث ألازـــــــــــــغي 

ىــــــــــــا٥ ًــــــــــــىٓم اإلاٗــــــــــــالجىن اظخمــــــــــــاٖهم ألاؾــــــــــــبىعي إلاىا٢كــــــــــــت اإلاكــــــــــــا٧ل  ؤو٦الَىمــــــــــــا. َو

ـــــــــت. ٧اهـــــــــذ الاظخماٖـــــــــاث ألاولـــــــــى فـــــــــي  وجدضًـــــــــض بظـــــــــغاءاث الٗـــــــــالط الخـــــــــام ب٩ـــــــــل مجمٖى



  2020ديسمبر يجهخ انشٚحبٌ نهجحٕس

 

231 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 11 , ISSN2394-8493 

 

البضاًـــــــــت ٦هُئـــــــــت املخايـــــــــغاث خـــــــــى٫ ٦ُُٟـــــــــت ؤًٞـــــــــل اإلاٗالجـــــــــاث، وبٗـــــــــض ٞتـــــــــرة ٢لُلـــــــــت 

بلـــــــــــى مىا٢كـــــــــــت مكـــــــــــا٧ل اإلاغضـــــــــــخى. و٧اهـــــــــــذ هـــــــــــي همىطظـــــــــــا هـــــــــــاصعا  جدـــــــــــّى٫ الاظخماٖـــــــــــاث

للخٗـــــــاون والخ٩امـــــــل بـــــــحن اإلاٗـــــــالجحن. َىـــــــا ججـــــــغي مىا٢كـــــــت بـــــــحن مٗـــــــالج البـــــــضن ومٗـــــــالج 

ـــــــى ًسخـــــــاع مـــــــىاص ال٣ـــــــغاءة  كـــــــاع٥ ؤًًـــــــا هُاســـــــخي ال٣ـــــــغاءة بٗـــــــض اإلاىا٢كـــــــت َو الـــــــىٟـ، َو

ــــــــغ، و٧ــــــــان لؼامــــــــا ٖلــــــــى  اإلا٣ــــــــغوءة فــــــــي ظلؿــــــــاتها. وخــــــــحن ًيخهــــــــي ٧ــــــــل ظلؿــــــــت ٌٗــــــــغى ج٣ٍغ

غ بال خ٣اث٤ ٣ِٞ.ا  لىُاسخي ؤال ٨ًخب في الخ٣ٍغ

بخـــــــــه فـــــــــي ل٣ـــــــــغاءة ٣ٖـــــــــب خاصزـــــــــت ٦بحـــــــــرة ًهـــــــــُبها ؤو مـــــــــغى  ٣ًٟـــــــــض اإلاـــــــــٍغٌ ٚع

ىـــــــــــضما ٣ًـــــــــــغؤ مشـــــــــــل ٦خـــــــــــاب جىمـــــــــــاؽ ٧االًـــــــــــل "صٕ ال٣لـــــــــــ٤ وابـــــــــــضؤ  قـــــــــــضًض ًجـــــــــــز٫ بـــــــــــه. ٖو

الخُــــــــــاة" ؤو ٦خًبــــــــــا ؤزــــــــــغي ٖــــــــــً ألاشــــــــــخام الــــــــــظًً ٚلبــــــــــىا ألامــــــــــغاى الىٟؿــــــــــُت ٞةهــــــــــه 

 ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخهٛغ مغيه.

بطا ٧ـــــــــــــان اإلاـــــــــــــٍغٌ اإلاهـــــــــــــاب قـــــــــــــلال ًدؿـــــــــــــً لـــــــــــــه ؤن ٣ًـــــــــــــغؤ ٦خـــــــــــــاب عظـــــــــــــل ؤو 

باجه للخ٣لب ٖلى مغيه.  مكلى٫ خُض ًىضر ُٞه ججٍغ

ٖىــــــــــــضما ٌؿــــــــــــخّٗض اإلاــــــــــــٍغٌ الؾــــــــــــخ٣با٫ ٨ٞــــــــــــغة ال٣ــــــــــــغاءة ٞٗلــــــــــــى الىُاســــــــــــخي ؤن 

ٌُُٗــــــــه زالزــــــــت ؤو ؤعبٗــــــــت مــــــــً ال٨خــــــــب لالزخُــــــــاع مــــــــا ًىاؾــــــــب طو٢ــــــــه. بطا ٖــــــــٝغ اإلاٗــــــــالج 

ًسخـــــــــاع ٦خابـــــــــا ًٟـــــــــي اخخُاظاجـــــــــه و٦مـــــــــا حهـــــــــخّم  اخخُاظـــــــــاث اإلاـــــــــٍغٌ ومُىلـــــــــه ٞٗلُـــــــــه ؤن

بخ٣ـــــــــضًم ٦خـــــــــب جدـــــــــّل مكـــــــــ٨الجه. ومـــــــــً اإلالخـــــــــّى مـــــــــً الخجغبـــــــــاث ؤن اإلاـــــــــٍغٌ ٩ًـــــــــىن 

دؿـــــــً ؤن ًـــــــؼّوصٍ فـــــــي َـــــــظٍ الخالـــــــت بٗـــــــضص مـــــــً  ملخبؿـــــــا بازخُـــــــاع ٦خـــــــاب مىاٞـــــــ٤ لـــــــه. ٍو

ــــــٝى اإلا٨خبــــــت ٩ًــــــىن  ال٨خــــــب ممــــــا ًخى٢ــــــ٘ الاؾدكــــــٟاء بــــــه. ختــــــى بن جىٓــــــُم ال٨خــــــب فــــــي ٞع
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إلاغجـــــــاصًً. ومىٓـــــــغ ال٨خـــــــب الٓـــــــاَغ ًـــــــؼّوصَم بىـــــــٕى مـــــــً الدؿـــــــلُت لـــــــه ؤزـــــــغ فـــــــي هٟـــــــىؽ ا

 والغاخت الىٟؿُت.

 دساظات غً البِبلُىريرابُا في اللشن اإلاػاصش

جىاظــــــــــه الىالًــــــــــاث اإلاخدــــــــــضة وبــــــــــاء ألامــــــــــغاى ال٣ٗلُــــــــــت، التــــــــــي جهــــــــــِب خــــــــــىالي 

ا. والخـــــــل الىـــــــاجر إلا٩اٞدتهـــــــا َـــــــى البِبلُىزحرابُـــــــا خُـــــــض ًـــــــخم  60 ٩ـــــــي ؾـــــــىٍى ملُـــــــىن ؤمٍغ

إلاـــــــــىاص اإلا٨خىبـــــــــت. والىدُجـــــــــت جخدؿـــــــــً بطا ٧ـــــــــان ؤلاخهـــــــــاجي مخـــــــــضعبا مـــــــــاَغا. اؾـــــــــخسضام ا

غ للمغضـــــــــــخى ظهـــــــــــضَم وؤمـــــــــــىالهم. بط ج٩ـــــــــــىن ج٩لٟتهـــــــــــا  ٣ـــــــــــت الٗالظُـــــــــــت جـــــــــــٞى ـــــــــــظٍ الٍُغ َو

 ؤ٢ّل ٢ُاؾا للمٗالجاث ألازغي التي جلجإ بلحها الىاؽ. 

ؼاهُة  همىرج اإلاملىة البًر

ــــــذ فــــــي اإلامل٨ــــــت ٦شحــــــر مــــــً البدــــــىر وطلــــــ٪ بًٟــــــل ؾُاؾــــــت  خ٩ىمــــــت ٢ــــــض ؤظٍغ

 Evidence Basedاإلابــــــاصعاث التــــــي جغ٦ــــــؼ ٖلــــــى اإلاماعؾــــــاث ال٣اثمــــــت ٖلــــــى الاصلــــــت )

Practice EBP)  والتـــــــــــي ًم٨ـــــــــــً اؾـــــــــــخسضامها ٦سُـــــــــــت الـــــــــــبالص للبِبلُىزحرابُـــــــــــا فـــــــــــي

اإلا٨خبــــــــــاث الٗامــــــــــت خُــــــــــض ًجمــــــــــ٘ البــــــــــاخشىن مٗلىمــــــــــاث مُٟــــــــــضة فــــــــــي اوكــــــــــاء مكــــــــــغوٕ 

جي.  َو

 إكشأ هفعً حُذا

" َـــــــــــظا مكـــــــــــغوٕ البِبلُىزحرابُـــــــــــا ؤخـــــــــــض َـــــــــــظٍ البـــــــــــرامج "ب٢ـــــــــــغؤ هٟؿـــــــــــ٪ ظُـــــــــــضا

(. قــــــــــاع٥ ماثــــــــــت Scotlandًُب٣ــــــــــه بىاؾــــــــــُت اإلا٨خبــــــــــاث الٗامــــــــــت فــــــــــي قــــــــــغ١ ؤؾــــــــــ٩لىخا )

وؤعبٗــــــــت ٖكــــــــغ شخهــــــــا فــــــــي الضعاؾــــــــت وج٣ــــــــاؽ الخٛحــــــــراث فــــــــي الصــــــــخت ال٣ٗلُــــــــت زــــــــال٫ 

 ٞتراث زالزت ؤقهغ. ولىخٔ ؤن َىا٥ جدؿً ٦بحر في جهاًت الٟترة.
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 اللشاء  الصحُة

ٍغ فـــــــــــي قـــــــــــغ١ مشـــــــــــا٫ آزـــــــــــغ َـــــــــــى بغهـــــــــــامج ال٣ـــــــــــغا ءة الصـــــــــــخُت التـــــــــــي جـــــــــــم جُـــــــــــٍى

ؤؾـــــــــــ٩لىضا. قـــــــــــاع٥ فـــــــــــي َـــــــــــظا البرهـــــــــــامج زمــــــــــــ مماعؾـــــــــــاث فـــــــــــي مجـــــــــــا٫ الُـــــــــــب وؤعبـــــــــــ٘ 

غ مٗلىمــــــــاث مــــــــىاص، ج٣ىُــــــــاث اإلاؿــــــــاٖضة  6007م٨خبــــــــاث ٖامــــــــت فــــــــي  لبىــــــــاء بغهــــــــامج ًــــــــٞى

الظاجُــــــــــت، إلاــــــــــً ٌٗــــــــــاهىن ال٣لــــــــــ٤ والا٦خئــــــــــاب والخــــــــــؼن، و٢ًــــــــــاًا الاهخدــــــــــاع، وفــــــــــي َــــــــــظٍ 

الٗامــــــت مــــــً ٢بــــــل َُئــــــت الصــــــخت املخلُــــــت، زــــــم ًغؾـــــــل  الخالــــــت ًبٗــــــض ؤمىــــــاء اإلا٨خبــــــاث

ً. ٧ــــــل  ــــــى ٖلمــــــاء الــــــىٟـ واإلاؿدكــــــاٍع خــــــؼم جدخــــــىي ٖلــــــى ٢اثمــــــت اإلاــــــىاعص اإلاىصــــــخى بهــــــا بل

خؼمـــــــت جدخـــــــىي ٖلـــــــى وؾـــــــاصة ونـــــــٟت َبُـــــــت ٌؿـــــــخسضمها اإلاهىـــــــضًىن للدســـــــجُل ونـــــــٟت 

البِبلُىزحرابُـــــــا. وجلـــــــ٪ الىع٢ــــــــت جى٣ـــــــل بلـــــــى اإلا٨خبــــــــت إلالئهـــــــا وؤمـــــــحن م٨خبــــــــت مدلُـــــــت ح٣ٗــــــــض 

ــــــذ ظلؿــــــ ــــــاث فــــــي الجؼمــــــت وؤؾــــــباب ازخُــــــاع اإلاــــــىاص و٢ــــــض ؤظٍغ ت بٖالمُــــــت جىضــــــر مدخٍى

صعاؾــــــــــــــت فــــــــــــــي جهاًــــــــــــــت البرهــــــــــــــامج ؤظــــــــــــــغي م٣ــــــــــــــابالث مــــــــــــــ٘ مدترفــــــــــــــي الصــــــــــــــخت ال٣ٗلُــــــــــــــت 

حر  واإلاؿـــــــــــتهل٨حن واإلا٨خبُـــــــــــحن. و٧ـــــــــــل واخـــــــــــض اجٟـــــــــــ٤ ؤن البرهـــــــــــامج ٧ـــــــــــان هاجخـــــــــــا فـــــــــــي جـــــــــــٞى

حــــــر طلــــــ٪ َــــــظا الا  يــــــُغاباث الٗــــــالط ألولئــــــ٪ الــــــظًً ٌٗــــــاهىن مــــــً الا٦خئــــــاب وال٣لــــــ٤ ٚو

 الىٟؿُت.

 الىصفة الؼبُة

ُاهُــــــــت حؿــــــــمى 6003َىــــــــا٥ بغهــــــــامج مهــــــــم آزــــــــغ بــــــــضؤ ٖــــــــام  م فــــــــي اإلامل٨ــــــــت البًر

ـــــــــظٍ الىنــــــــــٟاث جابٗــــــــــت للبـــــــــرامج اإلاىظــــــــــىصة فـــــــــي اؾــــــــــ٨خلىض َــــــــــظا  الىنـــــــــٟت الُبُــــــــــت. َو

جي للصـــــــّخت فـــــــي اإلامل٨ـــــــت َـــــــظا البرهـــــــامج  البرهـــــــامج جمّىلـــــــه ظؼثُـــــــا مـــــــً ٢بـــــــل اإلاٗهـــــــض الـــــــَى
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 687ء الجضص.ٌؿخٗمله ألاٞغاص مً ال٣غا

 البِبلُىريرابُا للمشض ى الصِىُين

ٌؿـــــــــــاَم الببلُىزحرابُـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــضٖم الاظخمـــــــــــاعي بط ؤن اإلاهـــــــــــابحن باال٦خئـــــــــــاب 

وال٣لـــــــــــ٤ ًم٨ـــــــــــً بٖـــــــــــاصة جـــــــــــإَُلهم بهـــــــــــظا الٗـــــــــــالط. وللخإ٦ـــــــــــض مـــــــــــً ٞاٖلُـــــــــــت الٗـــــــــــالط جـــــــــــم 

ـــــــــضصَم  366ازخُـــــــــاع  ـــــــــت البِبلُىزحرابُـــــــــا ٖو ًـــــــــا. وجـــــــــم ج٣ؿـــــــــُمهم ٢ؿـــــــــمحن. مجمٖى مٍغ

ــــــــــــت ا 784 . وبٗــــــــــــض ٞتــــــــــــرة الٗــــــــــــالط الخٓــــــــــــىا ؤن الٟئــــــــــــت 778لًــــــــــــابُت بٗــــــــــــضص واملجمٖى

ألاولــــــــــى جدؿــــــــــيذ ؤخــــــــــىالهم واهسًٟــــــــــذ صعظــــــــــاث الا٦خئــــــــــاب لــــــــــضحهم. و٧اهــــــــــذ صعاؾــــــــــت 

 International Statisticalٖلـــــى مٗـــــاًحر الخهـــــي٠ُ ؤلاخهـــــاجي الـــــضولي لؤلمـــــغاى 

Classification of Diseases  التــــــــي وػٖهـــــــا مىٓمــــــــت الصــــــــجت الٗاإلاُــــــــت وج٣ــــــــاؽ

 ٦خئاب ٖلى م٣ُاؽ َاملخىن لال٦خئاب. مؿخىي الا

 أظالُب البِبلُىريرابُا 

فـــــــــــي الٗـــــــــــالط بـــــــــــال٣غاءة ٌؿـــــــــــخسضم ال٨خـــــــــــب واملخايـــــــــــغاث بمؿـــــــــــاٖضاث الىؾـــــــــــاثِ 

ىهُــــــــــــت والىــــــــــــضواث وال٨خــــــــــــب اإلاخسههــــــــــــت واإلاخٗل٣ــــــــــــت بــــــــــــالٗلىم  اإلاخٗــــــــــــضصة والبــــــــــــرامج الخلٍٟؼ

ـــــــــــــــــت  لــــــــــــــــم الــــــــــــــــىٟـ، ومجلــــــــــــــــت الُــــــــــــــــب الىٟســــــــــــــــخي. ًسًــــــــــــــــ٘ ؤًٖــــــــــــــــاء املجمٖى الُبُــــــــــــــــت ٖو

ُىزحرابُـــــا ٧ـــــل ًــــــىم. ٧اهـــــذ مـــــضة ال٣ــــــغاءة ٧ـــــل ًــــــىم ؾـــــاٖخحن. مـــــضة ال٣ــــــغاءة م٣ؿـــــمت بلــــــى بِبللل

كغون ص٣ُ٢ت ٞترة ؤلاجها٫.   688ؤعبٗحن ص٣ُ٢ت لل٣غاءة ٖو
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 بِبلُىريرابُا في فىلىذ ملابلة مؼ بيرحى ظىفُلُحى اخصائي في غلم 

ُلُخى الخانــــــــــــلت ٖلــــــــــــى ظــــــــــــغث م٣ابلــــــــــــت مــــــــــــ٘ ؤعوٕ بِبلُــــــــــــىزحرابُحن بحرظــــــــــــى  ؾــــــــــــٞى

فــــــي الٟلؿــــــٟت مــــــً ظامٗــــــت ؤولــــــى وهــــــي مدايــــــغة فــــــي ظامٗــــــت ؤولــــــى وبدىثهــــــا الــــــض٦خىعاٍ 

ٟا٫.  حٗخبر ؤو٫ صعاؾت ؤ٧اصمُت في ٞىلىض في بِبلُىزحرابُا ألَا

ـــــــــــــً ؤٖمالـــــــــــــ٪ فـــــــــــــي مجـــــــــــــا٫  بِبلُىزحرابُـــــــــــــا وبسبرجـــــــــــــ٪ ؾـــــــــــــاا٫: ٖغفـــــــــــــى ٖـــــــــــــً هٟؿـــــــــــــ٪ ٖو

الج٪ وما الظي ؤزاع اَخمام٪ في اإلاهىت.  ومَا

جامٗـــــــــــت ؤولـــــــــــى. ٧اهـــــــــــذ ؤَغوختـــــــــــي فـــــــــــي ال 6076ظـــــــــــىاب: ؤنـــــــــــبدذ ٖمُـــــــــــضة ألاصب فـــــــــــي 

ٟــــــــــا٫ واإلاـــــــــغا٣َحن فــــــــــي ٞىلىــــــــــض. وال  الـــــــــض٦خىعاٍ فــــــــــي ألاصب ؤو٫ ؤ٧ـــــــــاصًمي ببلُىزحرابُــــــــــا ألَا

ًـــــؼا٫ الىخُــــــض ختــــــى آلان. ٧اجبــــــت وكــــــغث ؤ٦ثــــــر مــــــً زالزــــــحن ٦خبــــــا فــــــي الكــــــٗغ وال٣هــــــو. 

ٟــــــــا٫.  ــــــــاث ال٨خابــــــــت ؤلابضاُٖــــــــت زانــــــــت بــــــــحن ألَا ـ الٗضًــــــــض مــــــــً مجمٖى ٢مــــــــذ بخــــــــضَع

ــــــــــا مــــــــــً ألاوكــــــــــُت فــــــــــي الى٢ــــــــــذ الخــــــــــالي ؤٖمــــــــــل ٦ىــــــــــذ عثِؿــــــــــت لىــــــــــىاصي ال حَر ٣ــــــــــغاءة ٚو

مدايـــــــــغة ظامُٗـــــــــا وباخشـــــــــا فـــــــــي ظامٗـــــــــت ؤولـــــــــى. مماعؾـــــــــتي فـــــــــي بِبلُىزحرابُـــــــــا حٗـــــــــّؼي بلـــــــــى 

 خض ٦بحر بلى زلُٟتي في ألاصب.

ؤ٢ــــــــىم خالُــــــــا بالبدــــــــض فــــــــي البِبلُىزحرابُــــــــا وحٗلــــــــُم البِبلُىزحرابُــــــــا. ؤوكــــــــإها فــــــــي 

ىُــــــــــا لئلزهــــــــــاثُحن فــــــــــ بُا َو ي بِبلُىزحرابُــــــــــا اجســــــــــظث فــــــــــي مجــــــــــا٫ ٞىلىــــــــــض بغهامجــــــــــا جــــــــــضٍع

٣ي املخخهت.   البِبلُىزحرابُا ٍَغ

ـــــــــب ؤن ًخــــــــضعب ٧ةزهـــــــــاجي فـــــــــي مجـــــــــا٫  ؾــــــــاا٫: مـــــــــا الىهـــــــــُدُت التــــــــي ج٣ـــــــــضمحها إلاـــــــــً ًٚغ

 البِبلُىزحرابُا.
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ظـــــــــــــىاب: اإلاهـــــــــــــم باليؿـــــــــــــبت إلاخـــــــــــــضعبي البِبلُىزحرابُـــــــــــــا ؤن ًدـــــــــــــضص ؤَضاٞـــــــــــــه ٖلـــــــــــــى مـــــــــــــضي 

ــــــــــب الٗمــــــــــل فــــــــــي َــــــــــظا املجــــــــــا٫، ً ــــــــــل، وإلاــــــــــا طا ؤهــــــــــذ جٚغ جــــــــــب ٖلــــــــــى اإلاــــــــــغء ؤن ٣ًــــــــــغؤ ٍَى

حـــــــــر طلـــــــــ٪ مـــــــــً الٟىـــــــــىن ألاصبُـــــــــت  ـــــــــت واؾـــــــــٗت مـــــــــً ألاصب والكـــــــــٗغ والغواًـــــــــت ٚو مجمٖى

غ جىمُــــــــــت شخهــــــــــُت. فــــــــــي  بي ًــــــــــٞى ومــــــــــً الًــــــــــغوعي ؤًًــــــــــا البدــــــــــض ٖــــــــــً بغهــــــــــامج جــــــــــضٍع

بُا بِبلُىزحرابُا. ٞىلىض و٣ٗض بغهامجا جضٍع
689 

 (The School of Life)مذسظة الحُا  

ــــــــالن مضعؾـــــــت الخُــــــــاة وكــــــــغث بٖالهــــــــا فــــــــي مى٢ٗــــــــ ه ٖــــــــً بِبلُىزحرابُــــــــا. َــــــــظا ؤلٖا

ٗلـــــــــــــــً اإلاضعؾـــــــــــــــت مـــــــــــــــً  ًىضــــــــــــــر ؤٖمـــــــــــــــا٫ َـــــــــــــــظٍ اإلاضعؾـــــــــــــــت مخهـــــــــــــــلت ببِبلُىزحرابُـــــــــــــــا. َو

مٗلىمـــــــــــاث الدجـــــــــــؼ إلاـــــــــــً ًدخـــــــــــاط َـــــــــــظا الىـــــــــــٕى مـــــــــــً اإلاٗالجـــــــــــت. وبالخـــــــــــالي بٖـــــــــــالن ٖـــــــــــً 

 اإلاضعؾت الخُاة:

الخُــــــاة ٢هــــــحرة للٛاًــــــت باليؿــــــبت لل٨خــــــب الؿــــــِئت. ول٨ــــــً مــــــ٘ وكــــــغ ٦خــــــب ظضًــــــضة فــــــي ٧ــــــل  .7

ض مـــــــــً الهـــــــــٗب لل٣ـــــــــاعثحن ؤن ًمحـــــــــزوا ال٨خـــــــــب الخؿـــــــــىت وال٨خـــــــــب الؿـــــــــِئت زاهُـــــــــت وظـــــــــ 30

ـــــم ٣ًٗـــــىن فـــــي الالخبـــــاؽ فـــــي ازخُـــــاع ال٨خـــــب. لـــــظل٪ مضعؾـــــت الخُـــــاة ٖؼمـــــذ ٖلـــــى بعقـــــاص  َو

الىـــــــــــاؽ الزخُـــــــــــاع ال٨خـــــــــــب اإلاىاؾـــــــــــبت لخـــــــــــل مكـــــــــــ٨التهم. لهـــــــــــظا الٛـــــــــــغى بـــــــــــضؤث اإلاضعؾـــــــــــت 

ة الىــــــاؽ بلــــــى خُــــــاة بِبلُىزحرابُـــــا. و٢ــــــض اؾــــــخضع٧ى ؤن ال٨خــــــب لهــــــا جــــــإزحر ٢ــــــىي عجُــــــب ل٣ُــــــاص

 Bibliotherapistsؾـــــــــــــُٗضة. اإلاضعؾـــــــــــــت حٗلـــــــــــــً ؤن لــــــــــــــضحهم بزهـــــــــــــاثُحن فـــــــــــــي بِبلُىزحرابُــــــــــــــا 

ــــــت الٗال٢ــــــت مــــــ٘ ال٨خــــــب.  وحُٗــــــض اإلاضعؾــــــت لل٣ــــــغاء ٞغنــــــا للمىا٢كــــــت مــــــ٘ ؤلازهــــــاثُحن لخ٣ٍى
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ختــــــــــى ًخهــــــــــل ال٣ــــــــــاعت بإخــــــــــض ؤلازهــــــــــاثُحن ٌكــــــــــحر ٖلُــــــــــه ٦خبــــــــــا مىاؾــــــــــبت خؿــــــــــب طو٢ــــــــــه 

. زــــــــم اإلاضعؾــــــــت ج٣ــــــــ ّضم مٗلىمــــــــاث ٖــــــــً ججغبــــــــاث ؤلازهــــــــاثُحن لــــــــضحهم. ومكــــــــ٩لخه ومكــــــــاٍٖغ

وج٣ـــــــــــى٫ اإلاضعؾــــــــــــت ج٣ــــــــــــى٫ ؤن الازهـــــــــــاثُحن خهــــــــــــلىا ٖلــــــــــــى مٗلىمـــــــــــاث ٢ُمــــــــــــت فــــــــــــي ٞىــــــــــــىن 

ملـــــــــــىا فـــــــــــي ؤهدـــــــــــاء مسخلٟـــــــــــت مـــــــــــً صازـــــــــــل  ـــــــــــا. ٖو حَر ـــــــــــت فـــــــــــي الكـــــــــــٗغ، والٟلؿـــــــــــٟت ٚو مخىٖى

ُاهُا وزاعظه. وؤل٣ىا مدايغث في اإلاهغظاهاث في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم.  البًر

 .الخاثمة    

٣ــــــــــــــــــــــــت مؿــــــــــــــــــــــــخدضزت Bibliotherapyط بــــــــــــــــــــــــال٣غاءة "ببلُىزحرابُــــــــــــــــــــــــا" )الٗــــــــــــــــــــــــال  ( ٍَغ

ومؿــــــــخٗملت فــــــــي الــــــــبالص الٛغبُــــــــت، ألن ألامــــــــغاى الىٟؿــــــــُت ٦ثــــــــرث فــــــــي َــــــــظٍ ألاًــــــــام ٞــــــــى١ مــــــــا 

هدؿــــــــب وهسمــــــــً. ٟٞــــــــي مغا٦ــــــــؼ ألامــــــــغاى الىٟؿــــــــُت فــــــــي الــــــــبالص اإلاخ٣ضمــــــــت ٌُٗــــــــي اإلاغضــــــــخى 

ــــــــىن مــــــــً ٢غاءتهــــــــا دغيــــــــىن ٖلــــــــى مُالٗتهــــــــا ٞٗىــــــــضما ًٟٚغ ٌكــــــــٟىن جمامــــــــا  ٦خبــــــــا مسخــــــــاعة ٍو

ؿــــــــترّصون الصــــــــخت الىٟؿــــــــُت ختــــــــى جهــــــــحر ٦مــــــــا ٧اهــــــــذ مــــــــً ٢بــــــــل فــــــــي َــــــــظا  مــــــــً ألامــــــــغاى َو

الٗهـــــــغ الــــــــظي قــــــــإ ُٞـــــــه ألامــــــــغاى الىٟؿــــــــُت ٖلُىـــــــا ؤن وكــــــــُ٘ فــــــــي الىـــــــاؽ وعــــــــُي ال٣ــــــــغاءة. 

ـــــــــــاّ والخُبـــــــــــاء والٗـــــــــــاملحن فـــــــــــي خ٣ـــــــــــى٫ الـــــــــــضٖىة بـــــــــــإن ًـــــــــــضٖى الىـــــــــــاؽ بلـــــــــــى  وهىصـــــــــــخي الٖى

 ا٦دؿاب ال٨خب الىاٞٗت ومُالٗتها.

 

 دس و اإلاشاحؼاإلاصا
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 ي اإلايراذ ؤلاظلميخلىق اإلاشأ  ف

 عبد اجلليل. يب كي
 رال، تلشسري، كنانور(كلية دار اإلرشاد العربية،اب  :األستاذ املساعد)

 ملخص البدث

ت في  ٧اهذ اإلاغؤة في ٢ضًم الؼمان جدذ ؾُُغة الغظا٫ ما ٧ان لها خ٣ا وال خٍغ

ىن ؤن والصتها طلت ٦ما ٢ا٫ حٗالي في ال٣غان ؤمىع في ٦شحر مً ألا٢ىام. ومجهم مً ًدؿب

م  ى ٦ُٓم. َو املجُض ًٖ ٢ىم الجاَلُت. وبطا بكغ ؤخضَم باألهثي ْل وظهه مؿىص َو

ًخىاعون مً ؤ٢ىامهم بؿىء ما بكغ به. إلاا ٢ضم ؤلاؾالم ؤحي جبكغة لليؿاء في ٧ل مجا٫ 

ُغتها ختي ؤوحي بلحها ا لتر٦ت ؤي اإلاحرار. الخُاة ٢ض مىذ لها خ٣ى٢ها خؿب َبُٗتها ٞو

َظٍ هي زىعة جامت في ؤمغ اليؿاء بٖخبر ؤلاؾالم ؤنل اإلاحرار ؾهم اإلاغؤة مشاال لظل٪ 

 ٢ىله حٗالي "للظ٦غ مشل خٔ ألاهصُحن".

ا إلاا 
ً
ؤزبذ ؤلاؾالم ج٣ضًٍغ للمغؤة وعٖاًخه لخ٣ى٢ها بةُٖائها خ٤ّ اإلاحرار زالٞ

ت و٦شحر مً الكٗىب ال٣ضًمت و  ُّ بٌٗ الكٗىب في الٗهغ ٧ان ٖلُه ٖغب الجاَل

الخايغ باليؿبت للؼوظت مشال. ؤلاؾالم ٣ًّغع للمغؤة ههِبا مٟغويا مً اإلاحرار. ال 

ًصّر ؤلاهدغاٝ ٖىه بدا٫. ٢ا٫ حٗالى: "للّغظا٫ ههِب مما جغ٥ الىالضان وألا٢غبىن 

ولليؿاء ههِب مما جغ٥ الىالضان وألا٢غبىن مّما ٢ّل مىه ؤو ٦ثر ههِبا 

ظا الىهِب ًلخ٤ بهظا ههِب الؼوظت.  .والّغظل690مٟغوًيا" َى ؤنل ٖمىص اليؿب َو

 .  697"وهي جإزظ هه٠ ما ًإزظٍ الؼوط"

                                                           

 17: نساءسورة ال
 33،34 :، صالمرأة بين الفقه والقانون  2
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ًّ ولض ٞل٨م   ًّ ولض ٞةن ٧ان له "ول٨م هه٠ ما جغ٥ ؤػواظ٨م وبن لم ٨ًً له

ًّ الّغب٘ مّما جغ٦خم بن لم ٨ًً ل٨م  ت ًىنحن بها ؤو صًً وله ُّ الّغب٘ مّما جغ٦ً مً بٗض ون

مً مّما جغ٦خم" ولض ٞةن ٧ان ل٨م
ّ
ًّ الش . هغي ؤن مُـغار ؤلاؾـالم مغجبـُت ٖلي 696ولٌض ٞله

 ؤؾــاؽ َامـت.

ؤن ؤٖضاء ؤلاؾالم َم ًضٖىن ؤن ؤلاؾالم ٢ضًَم خ٣ها خحن ٞغى لها هه٠ 

ما ٞغى للظ٦غ مشل ٨َظا ومجهم مً َاظم ٖلى ؤلاؾالم في ؤمغ اإلاحرار ومجهم مً 

سه في بٖخمض بضٖىحهم قضًضا ٖلى ؤلاؾالم واإلاؿل محن بال جٟخِل خ٨م ؤلاؾالم وجاٍع

اإلاحرار ٢ا٫ اإلاؿدكغ١ الٟغوسخى ظاؾخىن ٞبحن "بن مً ْلم ؤلاؾالم الىاي٘ ؤن جإزظ 

اإلاغؤة هه٠ الغظل في اإلاحرار وبن صوع اإلاغؤة في املجخم٘ ؤلاؾالمي ٖلى ظاهب ٦بحر مً 

ختى ؤهه في الًالت وؤن يالت مغجبتها ٧اهذ ؤمغا مؿلما به في ظمُ٘ مٓاَغ الخُاة 

هغي مشل ٨َظا ٦شحرا مً ألا٢ىا٫ 693اإلاحرار لم ٨ًً ههُبها بال هه٠ ههِب الغظل"

ض ٢بل جٟخِل الى٣ض ٖلى ال٣غاهُت هبدض ؤوال ًٖ م٩اهت ال٨خب ال٣ضًمت  ؤٍع

 وألاًضًىلجُاث الٗاإلاُت ًٖ محرار اإلاغؤة.

بىاء جدغم ال٨خب ال٣ضًمت ٖىض الحهىص محرار ؤلاهار ؤجهم جىػٕ ألامىا٫ بحن ألا 

"وال جغر البيذ ؾىاء ٧اهذ ؤما ؤو ؤزخا ؤو ابىت ؤو ػوظت بال في ؤخىا٫  694صون البىاث"

 695ٖضم ألاوالص. ٞالؼوظت ؤًًا ال جغر مً ما٫ ػوظها قِئا"

                                                           
 12: ، اآلية  نساءسورة ال 3

 56293:، صفحة2002سمان دمحم عبد هللا، مفتريات اليونسكو عمى اإلسالم، دار اإلعتصام ببيروت، 
 17294-15: ، األبيات21تردد، الباب
 7295:، البيت27تردد، الباب 
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و٦ظا ال ماوؿخُُ٘ ؤن هغي في ال٨خب الجضًضة بعقاص ٢اَٗت ًٖ محرار اإلاغؤة 

اصاتهم في َظا اإلاىيٕى م ًدبٗىن الحهىص ٖو ما ٧ان للىهاعي خ٣ى١ مُل٣ت  وؾهمها َو

ىع٥ بطها لٗمل اإلاغؤة ؾىت م 7850ل٨ؿب اإلاا٫ وللٗمل لليؿاء ؤخل ؤوال صولت هٍُى

اهُحن  ٣ِٞ."بن الؿامُت ؤي بٌٗ ألامم مجهم مشل الُىعاهُحن وال٩لضاهُحن والؿٍغ

م ٣ٞض ٧ان اإلاحرار ٖىضَم ٣ًىم ٖلى بخال٫ ؤلابً ألا٦بر مدل ؤبُه  حَر والُىهاًحن ٚو

ٟا٫" ٞةن لم دغم الىاعزت ٖلى اليؿاء وألَا ٨ًً مىظىصا ٞإعقض الظ٧ىع ٍو
696 

م ًجبرون ؤمىالهم  ولِـ في ٦خب الهىاص٦ت خ٨ما مً ؤخ٩ام محرار اإلاغؤة َو

٦ما٫ الؼوط و٧ان له خ٤ للبُ٘ والهض٢ت بلى عظل ؤو بلى ؤخىا٫ ؤزغي في مىىؾمغحى 

و٧اهذ الٗغب في 697لت بُجهم""بطا ماث الىالضان ٖلى ألابىاء ج٣ؿُم ألامىا٫ بإ٢ؿام ٖاص

جبرون الىعازت للظ٧ىع ٣ِٞ وال ًجبرون اإلاغؤة ٖىض ج٣ؿُم  م ٌٗخ٣ضون ٍو الجاَلُت َو

ا  التر٦ت ومجهم مً ٣ًضعون الىعازت إلاً ًدملىن الؿُٝى ومجهم مً ًغزىن اليؿاء ٦َغ

ا وال حًٗلَى ً ٣ًى٫ حٗالى ٞحها "ًا ؤحها الظًً آمىىا ال ًدل ل٨م ؤن جغزىا اليؿاء ٦َغ

اقغوًَ باإلاٗغوٝ ٞةن  ً بال ؤن ًإجحن بٟاخكت مبِىت ٖو لخظَبىا ببٌٗ ما آجِخمَى

جٗل هللا ُٞه زحرا ٦شحرا" ىا قِئا ٍو ً ٞٗسخى ؤن ج٨َغ خمَى  ٦698َغ

إلاا ؤعؾل هللا حٗالى عؾى٫ هللا بلى الٗغب وبلى العجم وبلى ٧اٞت الىاؽ ختى بلى 

بضؤ آًت اإلاحرار في ال٣غان ٨َظا  ًىم ال٣ُامت قٕغ في مجا٫ اإلاحرار الىعازت ٢ؿمتها ٢ض

                                                           

 14296:، صفحة1988لوكا متنغل ، مجموعة المقالة شهرية مميالم  
 104297: ، البيت9منسمرتى ، جزء،  

 19298:، اآليةنساءسورة ال
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بال٣ى٫" للغظا٫ ههِب مما جغ٥ الىالضان وألا٢غبىن ولليؿاء ههِب مما جغ٥ الىالضان 

 699وألا٢غبىن مما ٢ل مىه ؤو ٦ثر ههِبا مٟغويا"

غة الٗغب ؤي ؤن  ت خالت ألا٢ىام التى ٖكً في ظٍؼ في جغ٦ُب آلاًت خ٨مت إلاٗٞغ

يؿاء ههِب" وٗٝغ مً َظا التر٦ُب وما ٧ان ٦المه " للغظا٫ ههِب" وبٗض طل٪ " لل

َىا٥ وعازت في التر٦ت لليؿاء ٌكٕغ الكإع في َظٍ آلاًت خ٤ اإلاغؤة َبت لها وما ٖلحها 

ماهت ما في ُٖالها ؤو في ؤوالصَا ؤو في ٚحر طل٪ مً ؤٞغاص ألاؾغة  ظبر ؤلاؾالم اإلاغؤة 

م ًخجاصلىن ًٖ ٢ؿمت اإلاغؤ ضاء َو ة في الخا٫ ؤي ؤن ؾهم بوؿاها مشل الغظل بن ألٖا

اإلاغؤة هه٠ الغظل َظا صلُال لخإطًت اإلاغؤة وطلتها ولِؿذ الىعازت مً التر٦ت في ؤلاؾالم 

ا مً ٢بل الغظل ول٨ً طل٪ ههِبا مٟغويا مً ٖىض هللا.  َبت ؤو جبٖر

و٦ظا ٢ا٫ حٗالى "ًىن٨ُم هللا في ؤوالص٦م للظ٦غ مشل خٔ ألاهصُحن ٞةن ٦ً 

ه ل٩ل واخض وؿاء ٞى١ ازيخحن ٞلهً زل شا ماجغ٥ وبن ٧اهذ واخضة ٞلها الىه٠ وألبٍى

مجهما الؿضؽ مما جغ٥ بن ٧ان له ولض ٞةن لم ٨ًً له ولض ووعزه ؤبىاٍ ٞؤلمه الشلض ٞةن 

٧ان له بزىة ٞؤلمه الؿضؽ مً بٗض ونُت ًىصخى بها ؤو صًً آبائ٦م وؤبىائ٦م ال جضعون 

 300ُما خ٨ُما"ؤحهم ؤ٢غب ل٨م هٟٗا ٍٞغًت مً هللا بن هللا ٧ان ٖل

في ج٣ؿُم ؤلاعر في َظٍ آلاًت جٟغ٢ت ْاَغة ٣ًى٫ حٗالى" للظ٦غ مشل خٔ 

ألاهصُحن" ولِـ في بعر الغظا٫ واليؿاء ٖضالت جامت ٖحن ؤلاؾالم للمغؤة خ٤ الىعازت 
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٘ مجها مك٣ت الٗمل وطمت  ٢اَٗت في ػمً وما ٧اهذ لها قِئا مً التر٦ت وم٘ طل٪ ٞع

 اإلاحرار ؤمىعا ٦شحرا مجها:ؤلاهٟا١.بن ؤلاؾالم ؤ٣ًً في 

ت  ألاو٫:جغ٥ اَاهت الجاَلُت والٗهٍغ

الشاوي: ؤُٖى لها الٟغنت للى٣ٟت في ؾبُل هللا والهض٢ت للمؿا٦حن وال٣ٟغاء و٦ظل٪ 

 حؿخُُ٘ لها إل٦دؿاب ٢غبت هللا 

 الشالض: ب٦غاما مً هللا 

 الغاب٘:اإلاغؤة ق٤ مشل الغظل

 ٦تالخامـ: جغ٥ ؤلاؾالم ؾلُىت الغظل في التر 

 الؿاصؽ: ؤخل لها الٟغنت لخضاو٫ وإلؾخٗما٫ اإلاا٫

٘ مجزلت اإلاغؤة بلى الٗالُت.  الؿاب٘: ٞع

 ٧ل َظا مً خ٨مت الكإع في جٍٟغٌ اإلاحرار ٖلحها  

اإلاغؤة جدذ ٢ُاصة الغظل في ٧ل خا٫ وبطا بلٛذ البلٙى ؤجها م٘ ػوظتها مؿغوعة 

في خُاجىا ظُضا وبطا ولضث ألاؾغة وبن ٧ان خُاتها في ؤلاؾالمُت في ْل ؤلاؾالم هغي َظا 

في ؤلاؾالم ٣ٖب الى٩اح جيخ٣ل خُاة اإلاغؤة مً طمت والضحها بلى طمت الغظل الظي ه٨دها 

ا ٧لها بلُه وبن ٧اهذ لها خاظت مً اإلاا٫ ؤو الى٣ٟت ؤجها مً  بجها في ؾغوع جام جخهل ؤمَغ

بٗض ٢ؿمت التر٦ت بلحها طمت ػوظها ٖلى مغ خُاتها ؤجها جهل بلى الٛىاء بٗض ٞغا١ والضحها 

وب٩ل َظا وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى٫ ؤجها ؾُٗضة بهبت هللا حٗالى بةًخاء الىعازت الحها ؤجها في عضخى 

وفى املخبت ٦ما ٢ا٫ "اإلاغؤة  جدب ختى اإلاىث وج٨ٍغ ختى اإلاىث ل٨ً خبها ًخٛحر ًٖ هٓغة 

ها ٞال ًخٛحر وال ًؼو٫"  307واخضة ؤما ٦َغ
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الظ٦غ وألاهثى ولِـ لها ؤنل بن ؤلاؾالم ٢ض وال٨الم بالخٟغ٢ت في اإلاحرار بحن 

ظبر ؤوال ؤخ٩ام ألاؾغوي هغي ؤن طمت اإلاغؤة جدذ والًت ألاب ختى الى٩اح بٗض الى٩اح 

لى ُٖاله ًجب  ًهل والًتها بلى الؼوط ًجب ٖلى الغظل ا٦دؿاب اإلاا٫ وبهٟا٢ه ٖلُه ٖو

ؾغوي في ج٣ؿُم ٖلى اإلاغؤة ا٦دؿاب اإلاا٫ وؤلاهٟا١ ٢ض ظبر ؤلاؾالم َظا الىٓام ألا 

حها ٦شحرا مً ال٣ٟغاء  اإلاحرار.وِٗل في املجخم٘ ولظل٪ واظب ٖلُىا الىٓغ الى املجخم٘ ٞو

واإلاؿا٦حن خغى ؤلاؾالم ال٣ُام بهظا الٟغ١ باإلاؿاٖضة اإلاؿ٨ً والشُاب والُٗام مً 

 طمت الغظل و٦ظل٪ ًجب ٖلُه اإلاؿاٖضة مً خىله مً ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن. 

بر ؤنل اإلاحرار ؾهم اإلاغؤة ٣ًى٫ " للظ٦غ مشل خٔ ألاهصُحن" بن ؤلاؾالم ٢ض بٖخ

هغي مً َظا ؤن ؤنل اإلاحرار ؾهم اإلاغؤة وفي املجمل الخٟغ٢ت بحن الغظل واإلاغؤة في 

خباع مؿاولُت الغظل.   اإلاحرار ولِـ  بٗهُان خ٣ها ول٨ً باإٖل

ة في ميراذ اإلاشأ . ُّ  هظش  ثدلُل

٣حن""مً ٖض٫ ؤلاؾالم وعخمخه باإلاغؤة بإن   . 306ظٗلها جغر مشل الّغظل مً ٍَغ

٤ ألاو٫: بالٟغى. ض وال جى٣و ٞللمغؤة ٖلى  الٍُغ ى خّهت مدّضصة ال جٍؼ َو

 اللخهغ -ؾبُل اإلاشا٫

ا.  هه٠ جغ٦ت والضَا ــــــ بن لم ٨ًً َىا٥ ؤبىاء ٚحَر

ًّ بيخحن ٣ِٞ.  وزلشا جغ٦ت والضَا  ـــــــ بن ٦

 ً َىا٥ ؤخٟاص آزغون.وهه٠ جغ٦ت ظّضَا ألبحها ــــــ بن لم ٨ً

ًّ خُٟضجحن ٣ِٞ.  وزلشا جغ٦ت ظّضَا ألبحها ــــــ  بن ٦
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ظٍ الخالت ٢ض ٩ًىن ههُبها ؤ٦بر ب٨شحر مً ههِب ؤّي واعر آزغ في   وفي َو

 التر٦ت مً الّغظا٫ بن ٧اهىا ؤ٦ثر مً عظل واخٍض.

م الثاوي: بالحػصب  الؼٍش

ٞئلبىت ــــــــ جإزظ هه٠ ما وفي َظٍ الخالت جإزض اإلاغؤة هه٠ مشُلها في التر٦ت.

غر عب٘ جغ٦ت  ا.والؼوط ــــــــــ  ًغر هه٠ جغ٦ت ػوظخه بن لم ٨ًً لها ولض ٍو ًإزظٍ ؤزَى

والؼوظت ــــــــــ  جغر عب٘ جغ٦ت ػوظها بن لم ٨ًً له ولض وجغر زمً  ػوظخه بن ٧ان لها ولض.

لها الىه٠ ؤو  ا.بيذ ؤلاوؿان جغر ؤ٦ثر مً ؤبحه بطن: جغ٦ت ػوظها بن ٧ان له ولض.

وؤّم  له الؿضؽ ولها الؿضؽ وؤّم ؤلاوؿان جغر مشل ؤبُه. الشلض... وله الؿضؽ.

 ؤلاوؿان جغر ؤ٦ثر بن لم ٨ًً له ولض بطا جإزظ في َظٍ الخالت الشلض.

ٟها بةهٟا١ قحئ 
ّ
٢ض ؤ٦غم ؤلاؾالم اإلاغؤة ٖلى ٧ّل خالت فى اإلاحرار ؤُٖاَا. ولم ٩ًل

م بالٜ.ًا ؤلاوؿان جإزظ ؤ٦ثر مً ؤبُه.ؤُٖاَا ؤ٦ثر مً الغظل ابىت   له مً ج٨ٍغ

ؼ:  خىمة الخشَش

عاعى ؤلاؾالم في ٢ؿمت اإلاحرار ْغوٝ الجيؿحن بطا ٧اها في مجزلت واخضة ًٟٞل 

ت.٢ا٫ حٗالى: "الّغظا٫  ًّ الظ٦غ ٖلى ألاهثى هٓغا بلى ؤٖباثه اإلاالُت وواظباجه ؤلا٢خهاص

ل هللا بًٗهم ٖلى ًّ  . 303بٌٗ وبما ؤه٣ٟىا مً ؤمىالهم" ٢ّىامىن ٖلى اليؿاء بما ٞ

لى ُٖاله ومً  وم٘ طل٪ ٞغى هللا حٗالى ٖلى الّغظل ؤلاهٟا١ ٖلى ػوظخه ٖو

 ؤهىإ  ؤلاهٟا١ التى ًًُغ بلحها الغظل صون اإلاغؤة:

 ( صٞ٘ اإلاهغ ٖىض الؼواط.7
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ت.6 ُّ  (وؤلاهٟا١ ٖلى ؤزار بِذ الؼوظ

 ( وؤلاهٟا١ ٖلى الؼوظت وألاوالص.1

 ب الضَغ.(والبظ٫ في هىاث4

 (والى٣ٟت ٖلى ؤ٢اعب ال٣ٟغاء الظًً ًغزىهه لؤلنل ٖمىص اليؿب.9

6.ً  (الى٣ٟت ٖلى الًُٝى والؼاثٍغ

لى َظا الغظل متر٢ب للى٣و فى ماله صاثما ؤّما اإلاغؤة ٞال ًجب ٖلحها مً  ٖو

٣ىم ػوظها باإلهٟا١ ٖلحها. والًجب  ا مً ػوظها. ٍو َظٍ الى٣ٟاث قحئ بل جإزظ مهَغ

ت. حّٗضص ٖلحها ؤن حؿه ُّ م بكحئ مً ه٣ٟاث البِذ ٖلى هٟؿها وؤوالصَا. ولى ٧اهذ ٚى

 الؼوظاث فى نالر اليؿاء.

 اإلاصادس واإلاشاحؼ

م7  ( ال٣غان ال٨ٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت6  ( ؤوياء اإلاغؤة في قَغ

 ( ٦خاب جغصص3

خهام4 اث الُيؿ٩ىا ٖلي ؤلاؾالم ، صاع ؤلٖا  ( ؾمان دمحم ٖبض هللا مٟتًر

ت ملُالم ( لى٧ا مخىٛل ، مجمى 5  7998ٖت اإلا٣الت قهٍغ

 ( ٦خاب ؾىابل ؤصبُت ملخمىص.وي.ؤن. ، م٨خبت قغفي ، ٧ال٩ُىث6

تي، هاؾ٪ مىىا7  ( مىىؾمٍغ

 ( اإلاغؤة بحن ال٣ٟه وال٣اهىن 8
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