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دان  ولمة الٍر

 

غ آلاعاء و الٗلىم وبخضار الثىعاث جإزحر بلُٜ في  ومما ال ق٪ بن للصخاٞت جٍُى

ت وؤلاحخماُٖت والؿُاؾُت ولها صوع ٦بحر في بىاء الخًاعاث  الٗلمُت وألاصبُت وال٨ٍٟغ

ث الٗهغ الغاًَ ج٣ضم الصخاٞت بلى ؤبٗض مضي في حمُ٘ اللٛاث ؤلاوؿاهُت ومً ممحزا

عث بإوؾ٘ مٗنى الٗاإلاُت ٖىض ٧ل قٗب وبلضة، منها اللٛتالٗغببُت ؤًًا، بجها همذ وجُى 

ت،-ثالضوعٍاو  املجالثًهضع ٦ثحر مً الىمى والخُىع ختى  هه٠ ،ٞهلُتقهٍغ

ا مً ؤ٦ثر الضو٫ العجمُت حَر ت ٚو ت،ؾىٍى  .ؾىٍى

الهٛحرة خالُا ؤ٦ثر مً ٖكغ صخُٟت جهضع مً والًت ٦حرال ومً الجضًغ بالظ٦غ 

دان للبدىر ٟؼم الل٘ت  مً التي جهضع ٖغبُت مً املجلضاث والضوعٍاث منها مجلت الٍغ

ٍٓىاز  ْالٜىٓن لساضألاًخام اإلاؼلمحن ب ٓم  ؤػؼِا   ،سًتىالًت ٣حرال الِمً الٔطبُت ب٦لُت الٔل

ٓض ٓبس املج ْ ُس ؤصخاب الٜوُلت الس٣خ ٓض ث.ؤ،  ْ  الس٣خ قي،  ٓض جما٨ السًً الٜاْض  الس٣خ

 ٓ ٓا1424١ٛي ٓام ػُس ٓل دان ٟس لٔبذ،م2003َـ اإلا لت مؼحرتها  زال٫ الٍغ ْضا الٍُى ز

ْبحٓر ؤزبُِت ٦حرال في دسمت الٔلم ْألازب في زًاضَاما  ، وـطث ٛيها زضاػاث ٓلمُت 

ْباحثيها  ةألػاجص ْالجامٔاث،اإلايكئحن الل٘ت الٔطبُت الباضظًٍ  هالذ مً مذخلٝ ال٦لُاث 

م السْلي مً مجلسَا الؼازغ بٔس حان الٟط ، 2615ٖام  مح٥متمجلت ؤكبحذ   ما الٍط

ى اإلاؿخٗان.وك٨غ ٖلى الجمُ٘ مً ال٨خاب والب  اخثحن وال٣اعثحن وهلل الخمض وله الك٨غ َو

 املحزر                                                                                        
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 اللغت العزبيتر يأثج

 لهىدًتاوالثقافاث اللغاث  ىف 
 1(شاَين بشارث أحمد  د.                                               

 امللخص: 

ٍٓت ؤْ هاحُت ؤدٔط  ال ًٓجس في الٔالم ؿٔب   لم ًخإزط ب٘حٍر مً هاحُت ل٘

ُسة  ْز٠ُت ب٠سض ما ج٦ٓن الٔالٟاث ًْ ْج٦ٓن َصٍ الخإزحراث ْ الاهٜٔاالث ٓم٠ُت ْ 

ٓا  ,ْضاسخت ْل٘اتهم الصًً احخ٦ ٓهاوي ٓلى جل٧ ألامم  ٛٔلى ػبُل اإلاثا٨ هٔط الخإزحر الُ

ْم ٓهاهُحن  حن بالُ ٥َْصا دالٍ الٔطب مٕ اإلالٍط م  ْٗحَر ْالتر٢  ْالٜطغ  نهم الٔطب 

م مً ألامم ٛسدلذ ؤلٜاَ  ْٗحَر ٓز  ْالِى ٓا مٕ الٜطغ  ْماظج ْالُٜى٠ُحن  ال٠سامى 

 .٣ثحرة مً مِٔم َصٍ الل٘اث في الل٘ت الٔطبُت 

ُت لِا الىلِب       ْبُت ٤اهذ الل٘اث الـٟط ْض ٣ما ؤزطث الٔطبُت ٓلى الل٘اث ألا

ٓاٛط مً الخإزحر، ٣ما هالحّ في الل٘ت ألاضزًت، ٠ٛس ؤزطث ٛيها الٔطبُت مباؿطة مً  ال

ْالخٔلُم الابخساجي  ٓالُس باألػماء الٔطبُت،  ْحؼمُت اإلا ٓز لؤلشان،  ٓل دال٨ ػماْ اإلا

بالل٘ت الٔطبُت؛ ٦ٛل ٓاثلت مؼلمت في ؿبّ ال٠اضة الِىسًت ال بس ؤن حٔلم ؤًٜالِا 

م، ٣صل٧ اػخذسام  ٓمُت مً آلازاب ال٠طآن ال٥ٍط الىاغ ألازُٓت في حُاتهم الُ

ت ٟسًمت بحن الٔطب  ْٟس ٤اهذ َىا٢ كالث ججاٍض ٓمُت،  ْؤزاء الٜطاثى الُ ٍٓت،  الىب

َظٍ  . بن ْؿبّ ال٠اضة الِىسًت، ٣ما ؤن الٜخح ؤلاػالم للؼىس جط٢ آزاٍض الٔم٠ُت

٢اث جاعًش الٗال ًٖ صر اإلابدث ألاو٫ ًخد  ،رمباخزالزت ٖلى جدخىي  اإلاضازلت

ت  ش الٗال٢اث  الثاوياإلابدث و ،الهىضًت وقبه ال٣اعة عبالٗحن ـبالخجاٍع ًبحن جاٍع

                                                           
*
1
  ، والًت حامى و٦كمحرىهدلت ب. املخايغ اإلاخٗا٢ض في ال٩لُت الخ٩ىمُ 
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ت  خلعاامل وموٖبلى  ًغًكواإلابدث الثالث  ،الٗغببحن الهىض و  الث٣اُٞت والخًاٍع

  الهىضًت.قبه ال٣اعة  في اإلؾالمُتوم الٗلوبُت عهخكاع اللٛت الٗب

 :كبل اإلصالم بين العزب والهىدالعالكات التجارًة  :ًأوال  

 الهىضًتؿبّ ال٠اضة   اليـؤه بحناللالث الخجاضًت  لىا ؤنّجظ٦غالخاضًر  ٦خببن  

ٟاثال  مغالى بض اإلاىٗمض ٓجىز٣ الخ٣ُ٣ت َظٍ ط٦غٟاثمت ٟبل اإلػالم ًْ هذ٣ا الٗغبْ

٣ان الخجاض  اإلاُالصٟبل  لٛغبُتْالبالز ا بحن الهىض ٟاثمت هذ٣ا التي :  "بن اللالث

بالهىض كلت  الٛغبُتؤهل البالز  زغؤ٣ َما اهىالث بل ٣اللالٗغب واؾُت َظٍ 

التي ٧اهذ  هي ؾٟنهمْ الهىض ٕـ٣ما ج٠بدغ الٗغب  ج٠ٕ ٓلىمً الهىض ٟطًبت  َمٛبالز

 ٧ىن ي ؤن ًـبُٔالِ ن ْم بحن الهىض وبحن َظٍ البالص ه٠ل الخجاضةج٣ىم بىهِب ٦بحر في 

 " (2) الهىضكلت بإهل لٗغب ًد٨م ٖملهم ؤ٦ثرخجاض ْالبحاضة اال

الغثِؿُت التي مل واالٔ ٢ضم"ٛةن ؤٟاثال: حمُل ؤخمض  .زل٪ ٓلى شئ٦ض ًْ 

 الٗغبًت ْالبا٣ؼخاهُت ْالهىضؿبّ ال٠اضة بحن ًت اللٛىالؼبُل للللت بها جمهض 

 ٓىُا ْهخج صًضة مً الؿىىاثث ٓبمإٟبل اإلػالم في اإلاُاٍ الهىضًت بُت الٗغحت اإلاال

 ."(3)اثٕ  ْالؼلٕـاز٨ البوـٓلى جب الخٟاَم

 العالكات االجتماعُة:ثاهيا: 

                                                           
2

ت جاضًر اإلػالم  مغ:الىإلاىٗم ا صٓب. ز.   . 6ع ، مة ملعالٔامت لل٥خاب ال٠اهفي الهىض الهُئت اإلاهٍغ

3
ضاػاث صجامٔت الع ْالخاػٕ ٓـ عٓـ نالثامهحن عال٠في ي لِىسامالي الـ ماإلٟلُفي بُت ع٣ت الخإلُٝ بالل٘ت الٔعح ص:حمؤجمُل . ز. 

 .5، مبا٣ؼخان -اإلػالمُت ٣طاجـي
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 بحن الٗغب الٔالٟاث االجخمآُت ؤًوا هذالٔالٟاث الخجاضًت ٣ابلى حاهب ْ 

ض طل٪ ما ط٦ٍغ ص. ؾُض عيىان ٖلي الىضوي ٢اثال: ْؤهل  ٍا ؾىاخل الهىض  بنّ"الهىض ٍو

غة الٗغبُت  هذٓلُُا ٣االٛغبُت واإلاىاوي الىا٢ٗت  مىظ ؤ٢ضم  مٗغوٞت لضي الجٍؼ

بحن مىاوئ َظٍ الؿىاخل وبحن الؿىاخل الٗغبُت  اللالث الخجاضًتبب الٗهىع بؿ

َظا مً  ٣ما ؤنعي الٗالم هىع ؤلاؾالم ٟبل ؤن ًفي الخلُج وؾىاخل الُمً وطل٪ 

اإلاٗغوٝ ؤّن ٖضصا ٦بحرا مً الٗغب وؤلاًغاهُحن ٢ض اؾخ٣غوا مً ال٣غن اإلاُالصي في 

ا( ـال حال٦ُحراماالباض )وبّن في ؿاخل الٛغبي للهىض وجؼوحىا بيؿاء مدلُاث مىاوئ ال

ذ ىاث ٦بحرة  مثل ٧اهذبخـجُُٔا للخجاض  التي ٖٞغ  4ْمُمت َظٍ اإلاؿخَى

ٓلى ؤن الٔالٟاث جض٫  جهاٛةَٗت بن صلذ ٖلى قُ٘ األزلت ال٠اَظٍ بن  

٧اهذ ٟبل اإلػالم الهىضًت ؿبّ ال٠اضة بحن الٗغب وؤَالي  الخجاضًت ْاالجخمآُت

 .  الهىضًت ؿبّ ال٠اضةفي الٗغبُت  الل٘تؾببا لؼعٕ بظوع 

ض بلى الهىض ٦ثحر مً الٗلماء   :الهىضًت ٓلى الث٠اٛت الٗغبُتالل٘ت  زغجإ ل٣ض ٞو

زغوا ٞيهم جإزحرا بإهل البالز ٛإازخلُىا المي  ْـالٜخح اإلػوألاصباء الٗغب ٖىض  

نغي ؤقهغ املخضزحن ٢ضم كبُح البن بلم منهم الغبُ٘ الث٠اٛت ْالٔملمىؾا في مجا٫ 

(: ولض ه٩لؿً. )٨ٓ٠ًْ ز /ضًى(5)ٌ 159ل الظي ؾحٍر اإلاهضي لٛؼو الهىض ٖام الجِ مٕ

ل٘ت ال٥الم ال٣غون الىؾُى  الىؾُى ال٣غون ؤْاثل هذالل٘ت الٔطبُت ٣ا "بنّ

                                                           
4
ْن مىـٓضاث جامٔت ٣طاجـي عال٠ بغالبا٣ؼخاهُت ٓالهىضًت ؿبّ ال٠اضة  بها فيبُت ْآزاعالل٘ت الٔ :ضهٓان ٓلي الىسْي صػُ. ز 

ة عال٠اه إلاُتالث٠اٛت الٔا عبُت لىـعاض الٔصال اإلاٗانغة با٣ؼخان  : نومٔ خمضؤًوا ز .ؤ ْغْؤه . 28-27الُبٗت ألاولى، مبا٣ؼخان  

 .7م، ق1976ػىت 
5

با٣ؼخان  -الُت بػالم آبازًضعالٜ مضاث ْظاضة الخٔلُومىـ نم، ًسابا٣ؼخان زضاػت ْجاضفي بُت عالل٘ت الٔ :اهللاص ٓبدمحم ز محمٓ. ز . 

  .18، مالٌبٔت ألاْلى
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مً الهىض بلى املخُِ تهم ى ادخالٚ ٟٓمُاـٓللجمُ٘ اإلاؿلمحن اإلاث٣ٟحن ْال٥خابت 

لس ي   .  (6)ألَا

في ٖهغ الخ٨م الٗغبي  ؤهّ ٍ الخ٣ُ٣تَظٓلى الًىء  الىلان ًل٠ُانَظان 

في  ْاهحا ْجلُا ؤزغا الل٘ت الٔطبُتالهىضًت جغ٦ذ لـبّ ال٠اضة في مى٣ُت الؿىض 

الخ٩ىمُت في ت  ْاإلزاضة ـل٘ت ال٥خاب ؤنبدذػازث ْجها ؤججلى َظا ألازغ في  ز٠اٛخُا ْ

مً  تـاألْػاي الٔلمُت ْاألزبُالخٗلُم والخٗلم في  هاحُت ْل٘تمٗٓم مىا٣َها مً 

النهٌ  دال٨الهىضًت مً  بالث٠اٛتالٗغبُت الل٘ت  ًم٨ً لىا ؤن هبحن جإزغ ٔ.ت  ؤدطـهاحُ

حخ٥ا٢ إلا٢ض جإزغ ٢ضًما مً  الجاهب الٗغبي  ٣ان٦ظل٪ " :آلاحي خُث ٣ًى٫ 

 الٗغبُت ٖضص ٦بحر مً مٟغصاث  الل٘ت٣ٞض حؿغب بلى  تهمْل٘ابالهىىص  االٟخلازي

٣ما ؤهّ هضًت حؿخسضم بالٗغبُت ( ٣لمت هعهٟل)ٟٓلى ػبُل مثل ٣لمت الهىضًت  الل٘اث

 بى٠ل صاصالٔلمُت بب٘صم ٖضص مً ٖلماء مً ٖلماء الؿىض للمؿاَمت في الخغ٦ت ج٠

ا ث الٗلىم شاْ كُختى  الٔطبُت بلى الٜلؼُٜتالُبُُٗت وآعائهم  هُتٖلىمهم الٍغ

 ".(7)الهىضًت ال٣ضًمت بحن اإلاث٣ٟحن مً الٗغب

 : الهىدًتعبه اللارة  يف مراخل اهتغار اإلصالمثالثا: 

                                                           
6
 . 21، مم1969مُبٗت اإلاٗاٝع بٛضاص ٖغا١ ، ، ْكسض اإلػالمبي في الجاَلُت ب األزعجاضًر الٔ، كيودل ءكٜا.ز  عحمتج ،نه٥لؼ.  

7
ضاػاث صجامٔت الع ْالخاػٕ ٓـ عٓـ نالثامهحن عال٠في ي لِىسامالي الـ ماإلٟلُفي بُت ع٣ت الخإلُٝ بالل٘ت الٔعح ص:حمؤجمُل . ز. 

ؤضزًت عحمت ج، اآلزاب الٔطبُت في ْبا٣ؼخان َمت الهىض مؼاػبُض ؤخمض: ، ؤًوا ْغ ْاه . 43-35ق، با٣ؼخان -اإلػالمُت ٣طاجـي

 ضْز الهٓض با٣ؼخان. ب٣ل، بزاضة ز٠اٛت بػالمُت ، ضظاٟي ص خؿحنلـاه

M.G. Zubaid Ahmed: , (Contribution of Indian and Pakistan to Arabic Literature) Ashraf Press Lahore Pakistan , Second 

Edition, 1967 Page No. 5  .  
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الهىضًت جبضؤ بٓهىع ؿبّ ال٠اضة  في هخـاض اإلػالماإلاغخلت ألاولى إل بنّ 1

غة الٗغب الم ـاإلػ هظا٥ في َظٍ هئُلت حُهذ اإلػالم ٣اهىع ؤؿٔت  ؤنّ ّبالفي حٍؼ

ظا ما ًظ٦غ ص. ٖبض اإلاىٗم الىمغ  اإلػالم ًً ْهغ ٟاثال :  "ْحاإلاى٣ُت الهىضًت، َو

عب مً الخجاض ْالبحاضة الٔم َاالء اجا ٣ان مىُوؤٛ اهللاصًً في  ْزدل الٔطب

م حَر  ٣ْان، مُٔاالتي ًخٗاملىن  البالز جهم الجضص بلى زً ممُٔ واٛحمل، الخًاعمت ٚو

ً الغؾى٫  مً الُبُعي ؤن ًخدضر َاالء في خماؽ وبًمان ًٖ صًنهم الجضًض، ٖو

واإلاؿاواة ص وألازاء الخٓحُ ىلببلى الخىخُض الىاغ الظي ْهغ في بالصَم، ًضٖى 

هذ الهىض جئن خُيئظ مً الخٟغ٢ت وهٓام ٣ْا،  واإلاٗاملت الخؿىت بحن الىاؽ حمُٗا

ؤضها دلبت  في الهىض  اإلػالملظا وحض ْ، ٓلُّ زًاهخّالُب٣اث ال٣اس ي الظي ج٣ىم 

، اإلػالماإلاؿلمىن حماٖت اٖخى٣ىا  بهال ـت اجلـًىصؤْ م مُىاء ٣ل في ْؤكبح، ػُلت

ت وا اإلاؿاحض وباقغوا قْؤٟام م في خٍغ ٥ شلفي عب ْالٔ محن٣ان للمؼل إلاا جامتٗاثَغ

الهىضًت التي ضْاج الخجاضة  في  املوٓ ٦برؤَم بآخباض هض الخ٩املت ٓرتم نم لى٢ذ ا

حرٓلى هذ جضع٣ا واء األهطا الىو، ؤن ه ن. ًخوح م(8)َاالء الخ٩ام الضازل الٞى

ص ْهىع ٓىهىضًت الاحي ؿبّ ال٠اضة وهاحُت مً ه ْهغ فيؤث جصاإلػالمُت بصة لل٠ُٔ

 ع لىـْمت مىًغ زًت ػلمُت هازثت ٗعٛوص جُ جها٣ما ؤعبي الٔاملجخمٕ  في اإلػالم

 .  في الهىض ة اإلػالموزٓ

ز حهىجـخمل ٓلى  جهاب ًثح ولىحلت األاإلاغ جسخل٠ ًٖ حلت الثاهُتاإلاغبن  2

ب وْجل بإػلّظ ٣لمت اهللا ٓ ءْبٓالاإلػالمُت  ًضةال٠ٔعهـ ُاـمىالهضٝ ػُاػُت ْ

 واب ؤبَغ٢ىن ً اإلاؿلمىن از وال٠ ص ْل"ٟ :عالىم بض اإلاىٗمٓ. ٨ ز٠ًٓ ػُاػي. ْممى

                                                           
8
ت جاضًر اإلػالم  مغ:الىإلاىٗم ا صٓب. ز .   . 66ع ، مة ملعلل٥خاب ال٠اهالٔامت في الهىض الهُئت اإلاهٍغ
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ًض بً ٖبض لوٓامل الالدجاج بً ًىؾ٠  ن٣ان ظم حىؤًطاُٛا حن م بىن ًْلُ الهىض

لى مُا بـلٜخحُا ْهبلى الهىض جخجّ عا١ وبضؤث الخملت ال٣ىمُت اإلاىٓمت ٓلى الٔ اإلال٪

 البالز ْل٥ىّ ٛـل٢ىاصٍ بلى َظٍ ص ؤْال بٔلدجاج ْجّ ا صضٟٔت البالز اإلػالمُت ْٟ

دمحم ؤدُّ الـاب الـجاْ  بًجٔل ٓلى ضؤػُا ا ًىحه خملت ؤزغي ؤن  عؤيمُمخّ ٛفي 

بلى  ًلللم  بش شا٢مٍغ ٣ْان ٓ م711ٌ اإلاىا٤ٞ 92ـ ػىت  ل٪الث٠ٜي ْشبً ٢اؾم 

ً زم  خض )ؤمى٣ُت الؿىض )زًبل( ؤي ء اإلاؿلمحن مضًىت زاض ٟخا٨ اهخُى باػخُالالٗكٍغ

 " (9.)هىا٢ حضا م مؼهل بنيالبا٣ؼخاهُت حالُا( ْم الُاألٟمً 

  :بُةراخل اهتغار اللغة العمز

حضها ْ  الهىضًت   اضةـؿبّ ال٠عبُت في جخبٔىا اآلزاض الهخـاض الل٘ت الٔهضما ٓ

 .احلمغلي ٓسة بؾم ؤن جى٠مً اإلا٨ً  جهاؤ

دمحم  مًخّ حُىما ٟاجهالى بحغة األ٨ْ للُبضاًت ال٣غن ٓلى جدخىي  حلتطٍ اإلاغه 1

بخضاَما: ه٣ُخحن َامخحن بال هجض  الفي َظٍ اإلاغخلت ْ، هضبٜخح الؼي ـالث٠ٜبً ٢اؾم 

ْزاهُخُما: ، لي الهىضت ْاالجخمآُت مٕ ؤهاـت الخجاضًـالٔالٟو بةًجاص امـٟالٗغب ؤن 

 جىع الضًًل٘ت زػ ْجها٣الٗغبُت بد٨م الل٘ت قغث اإلػالم اهخٖىض َلٕى ٞجغ

م والىؾُلتاإلػالمي ال  . مٔاهُّونى٫ بلى األػاػُت لل ٢غآن ال٨ٍغ

حن وفي َظا الٗهض  2 َظٍ اإلاغخلت جمخض بلى بضاًت الخ٨م الٗغبي بلى ٖهض الٛؼهٍى

 . الهىضًت وجإزغث بها جإزغا بؿُُا ٓلى الث٠اٛتؤزغث اللٛت الٗغبُت 

                                                           
9
 . 74-73. اإلاهضع الؿاب٤، م 
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مً  ُُٛا بلى ٖهض اإلاٛى٫ بماْجىخُي اإلاغخلت جبضؤ مً الٗهغ الٛؼهىي  َظٍ 3

الهىضًت في َظٍ الٟترة ؿبّ ال٠اضة الٗغبُت في ٓلى حالت الل٘ت  ٖهض الؿالَحن وهخٗٝغ

 ٦ماهخ٠ل حفي ال٣غن الخامـ الهجغي " :هو آلاحي خُث ٣ًى٫ دال٨ المً الؼمً مً 

البالز  في جل٪الل٘ت الٜاضػُت  واْضْج اضغـالٜؾىض واإلالخان مً الٗغب بلى ؤَل بالز ال

مىظ كاضث الٜاضػُت ٍت بظل٪ الٛؼهى ل٘ت هذ ألن الٜاضػُت ٣االٗغبُت م٥ان الل٘ت 

 في بٌٗ ؤحؼاء مً بل ؤًواؾىض واإلالخان بالز اللم في ل٘ت الث٠اٛت ْالٔطل٪ الٗهض 

باُٟت والغوخُت التي الجؼا٫ الٔلمُت الٗغبُت لم ج٣ٟض ؤَمُتها بال ؤن الل٘ت  الهىض بالز

َم ٢ُب الضًً ومملى٥ ى ضؤػـْٓلٌ 662 –ٌ 688في جل٪ اإلاىا٤َ وفي ؤًام اإلامالُ٪ 

مغة ًٖ مضاعؽ مىخٓمت ومٗاَض هؼمٕ أل٨ْ دمحم الٛىعي الظي جىلى اإلال٪ بٗضٍ 

ص مً َظا الىٕى بلى دمحم ؤ٨ْ مٌُٔـ جإػعجح بل ًَان ضٓاًت الؼلخ٩ىمُت جدذ 

امخاظث وػ ول٨ً احخل جخالٛىعي ماؾـ الضولت الٛىعٍت في ؤحمحر وطل٪ بٗضما 

ت بضاع اإلال٪ صلُـبـ ت والىانٍغ  " . (10 )هيعة اإلاضعؾخان اإلاٍٗؼ

 لى حاهببالل٘ت الٜاضػُت ب عبُت جداعبؤن الل٘ت الٔفي َظٍ الٗهىع هجض 

ل٘ت بد٨م ٧ىجها الل٘ت الٜاضػُت  في نالح ال٘لبتزغي املخلُت وبن ٧اهذ الل٘اث األ

عبُت لم ج٣ٟض ؤَمُتها في َظٍ اإلاى٣ُت بال ؤن الل٘ت الٔئن الخ٩ىمُت اإلزاضة ْالـ

و ؤال ْهعبُت اهخـاض الل٘ت الٔاإلالخّى هدى  هغي في ٖهغ الٛىعي الخ٣ضم ْداكت

 عبُت. الل٘ت الٔاإلاضاعؽ الضًيُت التي ٧اهذ بمثابت مٗاَض  امـُٟ

ُاوي في  االػخٔماضلى ٖهغْجىخُي بَظٍ اإلاغخلت جبضؤ مً ٖهغ اإلاٛى٫   4 البًر

بحن الىو آلاحي  عبُت في َظٍ اإلاغخلت خُث ٣ًى٫: ًبضؤ حالت اهخـاض الل٘ت الٔالهىض ٍو

                                                           
10
    . 34-31ق م. 2662، ، بػالم آبازاإلاٟخىخت  جامٔت الٔالمت بٟبا٨، ؿبّ ال٠اضةعبي في األزب الٔ.
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الخُمىعي ماؾـ الضولت  ْهحر الضًً بابغ قاٍبٜخح ٌ 932إلاٛى٫ في ؾىت ٖهغ ا

عبُتبالل٘ت الٔ بحرا٣ان ٓاإلاا ٣اإلاٛىلُت الظي 
جال٨ ث َظٍ الضولت في ٖهض " ْاجؼٔ(11)

مخاػ ٖهضٍ بدغ٦ت بـاجؼآا ٣الضًً ؤ٦بر ٢ىٍت ٣ٞض حم٘ في بالَه ٖلماء ٓلمُت ًغا ٍو

اإلاٟؿغ  ُٛويؤبي الٌُٟا٨ ـا ؤمثزادل البالز ْداضجُ ء مًؤجالوخ٨ماء وؤصباء 

عبُت ٦معجم البلضان اآلزاب الٔ مً  ضْاثٕوألاصًب في الٗغبُت وه٣لذ في ٖهضٍ 

حٍر مً الٗغبُت  ْحُاةلُا٢ىث   الٜاضػُت لى بالخُىان للضمحري ٚو

لٛىي وؤصبي في الٗغبُت بهخاج  لهم٣ان  لظيال٥باض ان ٖلماء َظا الٗهغْم

في )ؤي َما٫ كىٔت اإل ؾىاَ٘ ؤلالهام في ب جٟؿحرُٛوي كاحَى ؤبى الٌُٟ 

ت ب ٖاإلا٨حر َى مً ٖلماء ( ؤما ػلالخغوٝ ٚحر اإلاى٣َى َان محي الضًً ؤوعه٪ ٍػ

ْا ٠ُُٛا حاٛإلاا ُت  ٣ما ٣ان ٓاـبُت ْالٜاضػعالل٘ت الٔ ًجُض ًض ٣انالؿالَحن 

م ومً   ذمتـهمجلضاث ػخت  يفُْمت الٟخىي ال٨بري آزاضٍ الٔلمُت الٔلل٣غآن ال٨ٍغ

ت اإلاٗغوٞت في بٜخأْ ٓاىؾىمت اإلا و٢امذ  الهىضًت  بُت بالٜخأْعالبالز الٔإلا٨حًر

ً ٖاإلاآلمُت  لجىتبخإلُُٜا    ". (12 )م٩ىهت مً ٖكٍغ

داث  ىا مما ؾب٤ مً الخهٍغ هٕ وٓلى مث بُت ٣اهعؤن الل٘ت الٔ ٖٞغ

حن اإلاٛى٫ ـالؼ ىبٔ صاالهخمام ٓى اج زغبم في زهوجُ طلىن ا ًبو٣اهجهم ٣ما ؤ اَل

بها م بُت ٣ان ًُخعالٔ تـؤن الل٘ ٥ى شلـٓل لُلصال ٢ىمً ممابُت عبالل٘ت الٔ بخال٥

 .  جهائل٘ت بزاضة البالز ْؿ ث٣اهحي الل٘ت الٜاضػُت الب جاهلى ب َحنْالؼال ءالٔلما

                                                           
11
 .Narendra Nath  : Promotion of learning in India Long Mans green and company London 1916 Page No. 121    . 

12
ْن مىـٓضاث جامٔت ٣طاجـي عال٠ بغالبا٣ؼخاهُت ٓالهىضًت ؿبّ ال٠اضة  بها فيبُت ْآزاعالل٘ت الٔ :ضهٓان ٓلي الىسْي صػُ. ز . 

 ..  215بلى ق 212قالُبٗت ألاولى، مً با٣ؼخان  
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ُاهُحن الء اػخُالبضؤ مً جاإلاغخلت  َظٍ 5  لى م ْجىخُى ب1848ػىت الهىض ٓلى بٍغ

عة مً الٜخ طٍهفي بُت عن هخخبٕ حالت الل٘ت الٔؤ هداو٫ ْم. 1947ػىت   لهىضام ج٠ؼُ

"٣ان  :و٫ ٠ً رهللا ح٦ُخىع مدمىص ٖبض ّ زـب اءـي جطًح العدال٨ الخلمً  الى٢ذ 

ي طبُت العْالخم ا للخٔلُصًضج ماْاه مْج ُُٛعاهُت ؤن جًٍبغمت الوة للح٥عؤ٨ْ ٥ٛ

ت ضهإلاٗاْن لّ باإله٥اض ْاصًخل ءجٔل الٔلما م مماْؤ٥ٛاضه ماثُوٕ ؤهـم ١ًخٜ

 ًغث ب٘عاػخم صبُت ٠ٛعالخإلُٝ بالل٘ت الٔ تـ٣عحوة هعٍ الٜخطه في ي ًُمىاطْال

ٓا٨  ٔوخـمؼ لىت األزبُت بٍاألهـ جهوذة ْكالبت ْوهٔٝ بل اظزازث ٟ

٨ ٓلى حى جضبُت العاإلاالٜاث الٔ نم ءما دلّٜ الٔلما٥ ٓلى شلص ضْازها ًْـُع٣ْث

هت ػه بي كاحوالل٥ىلحي اصالل٘ت ؤمثا٨ الٔالمت ٓبم في ْجٔم٠ُ مالٔلم في دُوضػ

غ، ْالـُر  ؤبجض الٗلىم،٣خاب  بكاحوجي دان ال٠ىن حؼ ص٤ًاب كوْالى الخَى

ي وي الخُاهـٚ ٓلعْالـُر ؤؿ ،ًتوهعالٜخأْ ال بي كاحوًلبغدان الؤخمض عيا 

 " . (13) .ءالٔلما نم م هًغال٠ُمت ْٗ بال٥خ نزا هذما مص٢ ٓعي جطال

 فيباث وال٠ٔباث ْاللٔ ثُت ْاجُبعؤن الل٘ت الٔ ما الىطهح لىا هوً 

 حيػاثل الٔلمُت الوال ٥ا ٓلى جلوْن ؤن ٠ًوصًعا ًو٣اههجلحزبن اإل رها حُعهـ

 ٥ا شلوْجعٔ ؤن ًعبٔباضة ؤدؤْ رًالخضآن ْعال٠ لىب ٍعبْالخ٠ م جؼآس ٓلى الخُُٜ

 ءاـبال ؤن الٔلم مْل٘خُ اإلاؿلمحنال ؤ٥ٛاض تهم ًاْغْه م م ؤ٥ٛاضهًسضي طم الْاالى

 صاث هعءبج نمهجلحز اإل اجسظما  لىب واًلخٜخ لمْ اوٟٜوًخ محن اإلاٛىعًٍ لماإلاؿل

بُت ٣ْخاب اهللا عالل٘ت الٔ ًسضمىن  ْلىآامت ْ تـبُعُت ْالٔالمـضاػاث اإلػصال

مآن ال٥عال٠ م.آن ال٥عال٠ وياـح مٔعبُت ْؿعال٠ُمت بالل٘ت الٔ باج ال٥خعبةد ٍع  ٍع

                                                           
13

با٣ؼخان  -الُت بػالم آبازًضعالٜ مضاث ْظاضة الخٔلُومىـ نم، ًسابا٣ؼخان زضاػت ْجاضفي بُت عالل٘ت الٔ :اهللاص ٓبدمحم ز محمٓ. ز.  

 .68ق، الٌبٔت ألاْلى
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   :خاجمت البحث

 لهىضًتؿبّ ال٠اضة ا اإلاؿلمحن في بُت ٓلى ز٠اٛتعلل٘ت الٔا جإزحرؤ جاضًر اصًب

٨ وْكص مىُت بٔػة العث الٜخع٣ما ؤهّ ٣لما مإلاى٣ُت ٍ  اطهفي الم ـ٨ اإلػوكوب

ؤن الل٘ت لى ب اإلاؿلمحن،ت  ـز٠اٛ في تـبُعت الٔـالل٘عظاز ؤز اإلاى٣ُتٍ طه في اإلػالم

خاهُت ـبا٣ؼال ماألٟالُ ص)ؤح ص٠ت الؼىٍمى فيالٔامت الخُاة ل٘ت  ثبُت ؤكحبعالٔ

 يفبت البال٘ت واللٔ ثبُت ْاجُع٣ْما ؤن الل٘ت الٔ، للُجطة رن الثالعال٠في ا( ـحالُ

ل٘ت  جهاو٣ بًا بؼوزا ٟوالل٘ت الٜاضػُت ْج زوْج بؿبّ ال٠اضة بؼب فيها عهـ

بالل٘ت  ث٣اه حىت الـم اإلػالمُت ال٠ٔلُوالٔل عْحُىما اهخـ ،الٜاضغ نم جدحنالٜا

ة، الِىسياضة ـؿبّ ال٠ م فيْز٠اٛخُ اإلاؿلمحن٨ و٠ٓ في ا ْاهحاعؤز ث٣عبُت جعالٔ

ؿبّ ال٠اضة  إلاؿلميبُت عبالل٘ت الٔ ١زُوْاالضجباي ال اإلاخِىتت ـظ الٔالٟبغّ ًـ٣ل طاْه

 لجهىصان م مٗعؤهّ ٓلى ال اإلاالخٔ نْ م م،ُـى ز٠اٛخـاهح ٓلوال عًت ْاألزصىهلا

، ًتلهىضاضة اـؿبّ ال٠ يفُت بعالل٘ت الٔعػبُل هـ يف٨ طا٨ جبػْال ج ثلطب حي الاإلا٨ثٟت 

 إلاىاو٘ب ْاوض ْالُٔوال٠لى ؤن بٔ إلاؿلمتا لخ٣ُ٣تٍ اطه عُٕ ؤن هى٥ٍؤهىا ال هؼخ

هللا وٓص. هلهىضًتؿبّ ال٠اضة ا يفبُت ع٣ْخاب الٔ ءاجُُا األزباوما ظا٨ ًإلاك٨الث ْا

البالز  في بُتعض الل٘ت الٔوه مل٥ي ًٔ اإلاك٨الث ٍطحل ه حمُٗا في٠ٛىا وؤن ً ىلجٔا

 از.   صْالؼ ١ُٛواهللا  الخـْب .بُت ٣اٛت عالٔ ًغٗبُت ْعالٔاإلػالمُت 

 املزاجع واملصادر:

تجاضًر اإلػالم  :مغالىإلاىٗم ا صٓب. ز .1 ة عالٔامت لل٥خاب ال٠اه في الهىض الهُئت اإلاهٍغ

 .م1996لى األْع الُبٗت مل
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هحن عال٠في ي لِىسامالي الـ ماإلٟلُفي بُت ع٣ت الخإلُٝ بالل٘ت الٔعح :صحمؤجمُل . ز .2

 .با٣ؼخان -ضاػاث اإلػالمُت ٣طاجـيصجامٔت ال عْالخاػٕ ٓـ عٓـ نثامال

البا٣ؼخاهُت الهىضًت ؿبّ ال٠اضة  في بهابُت ْآزاعالل٘ت الٔ :ضهٓان ٓلي الىسْي صػُ. ز .3

 م.1995الُبٗت ألاولى ْن مىـٓضاث جامٔت ٣طاجـي با٣ؼخان  عال٠ بغٓ

ضاث ومىـ نم، ًساْجاض با٣ؼخان زضاػتفي بُت عالل٘ت الٔ :اهللاص ٓبدمحم ز محمٓ. ز .4

ْلىبا٣ؼخان  -بػالم آبازلُت اًضعالٜ مْظاضة الخٔلُ   م.1976 الٌبٔت ألا

ص ؤضزًت لـاهعحمت ج،  بُتاآلزاب الٔطفي ْبا٣ؼخان َمت الهىض مؼاص. ػبُض ؤخمض:  .5

 .ض با٣ؼخانضْز الهٓ ب٣ل، بزاضة ز٠اٛت بػالمُت ، ضظاٟي خؿحن

 ػىت ة عال٠اه إلاُتالث٠اٛت الٔا عبُت لىـعٔاض الصال اإلاٗانغة با٣ؼخان  : نومٔ خمضز .ؤ .6

 م.1976

، ْكسض اإلػالمبي في الجاَلُت ب األزعجاضًر الٔ، كيودل ءكٜا.ز  عحمتج ،نه٥لؼ .7

 م. 1969مُبٗت اإلاٗاٝع بٛضاص ٖغا١ ، 

8. Narendra Nath :Promotion of learning in India Long Mans green and 

company London 1916. 

9. M.G. Zubaid Ahmed: , (Contribution of Indian and Pakistan to Arabic 

Literature) Ashraf Press Lahore Pakistan , Second Edition, 1967. 
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 إصتخذام التىىولوجُا

ط اللغة العربُة   في تذَر
  14مانأدمحم 

 

  امللخص

ٓماث ْؤلاجلاالث ٓلٓجُا اإلأل ٓض مجا٨ ج٥ى ٓما   (ICT)ًخٌ ٓما ُٛ ٠ْٛا ً

ث ْؤلابخ٦اضاث الُِٔمت.ٌٔخبر الخاػٓب ؤَم الٓػاثل اإلاؼخذسمت في بدترآاا٫

ؽ مِاضاث الل٘ت ٓلٓجُا الخسًثت حؼآس  جسَض . جسًط بالص٣ط في َصا اللسز ؤن الخ٥ى

ٓٛط للٌلبت دبراث  ْاضخت ْجصابت ْ ج ٓضة  م بلى الٌالب بل ألاػاجصة لخبلُٙ ؤ٦ٛاَض

مً دال٨ البرمجُاث اإلاُٜسة. في  ْٛطق حٔلمُت حؼآسَم في اجذاش ال٠طاضاث املخخلٜت

ٓاجِٓن  ٟٓذ ً ٓمىا الخاهط ًعزاز مخٔلمٓ الل٘ت الٔطبُت في ؤهحاء الٔالم ْفي هٜؽ ال ً

ٓاجع الُِٔمت  ازىاء حٔلم الل٘ت الٔطبُت ب٠لت الٜطكت ال٦اُٛت  ْالخ الخحسًاث ال٥بحرة 

ْبهصا الؼبب  ًالب الل٘ت الٔطبُت ًٜـلٓن ؤمام جل٧  للخ٦لم ْ ؤلاػخماْ ٛيها. 

ٓماث ْ ؤلاجلالث  ٓلجُا اإلأل ٓض ج٥ى ٨ٓ دالسة .بل مٕ جٌ الخحسًاث بسْن ا٣دـاٚ حل

ؽ الٌلبت في ؤحؼً  الصٔ شجٕ اإلألمحن ٓلى الخٔلم ْ الخٔلُم ؤلال٥ترْوي لخسَض

ٓلجُا حسًثت  ٨ٓ بن ج٥ى ٍْم٥ً ال٠ ٓضة مً دال٨ اػخذسام الٌٞط الخسًثت.  ك

س ي الل٘ت الٔطبُت لبىاء بِئت ٓطبُت في اللٝ مً داللِا ًم٥ً  ماظالذ حؼآس مسَض

ْؤًوا جلٔب  ْج٦لمِا مباؿطة  بسْن ألادٌاء الـاجٔت  الٌلبت الػخماْ الل٘ت الٔطبُت 

ُت مؼخٔٓ الٌلبت في الل٘ت. ْضا ُِٓما لتٟر ٓاث الٔطبُت ز  ال٠ى
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 التمهُذ 

ٓضث الٓػاثل الخسًثت  في الٔلط الخسًث دلٓكا في العمً الطاًَ ٟس جبل

٠ْٛا لئلدترآاث ْ حٔسزث الخجِح زاث اإلابسٓت ٛخٓػٔذ آٛاٞ مجا٨ الخاػٓب 

ٓضث  ٓماجُت جٌ ْؤلابخ٦اضاث الُِٔمت. ٓلى ػبُل اإلاثا٨ ٓىسما ج٠سمذ الخ٠ىُاث اإلأل

ٓضا ؤن   الـب٦اث ْ الٓػاثل ؤلاجخمآُت بسؤ اإلألمٓن ْ الٌالب الػخذسامِا ٛ

ً ْاضخت بسْن مؼآسة آلادٍط ٓضة  ٓماث ال٠ُمت بل ٓا اإلأل . آلان ٣ثحرا مً ٥ًدـٜ

ٓضة ٓاجلت  ٓلٓجُا لخح١ُ٠ ؤَساِٛم اإلأُىت بل اإلألمحن ْ اإلاخٔلمحن ٌؼخذسمٓن ج٥ى

ٓماث ال٠ُمت مً ؤلاهترهذ ْ  ٓلٓجُا ال٣دـاٚ اإلأل ْ حصجٕ الٌلبت ٓلى اػخذسام ج٥ى

س ؤلال٥ترْوي ْ هدُجت لِصٍ الٌٞط  حت مً دال٨ البًر ْط بضػا٨ الخذلُم ْ ألًا

لى. آلان ًم٥ىىا الخسًثت ٣ثحرا مً الٌ ٓاَم مً ألازوى الى ألٓا لبت حؼخٌُٕ الضج٠اء مؼخ

ؼِم ؤ٣ثر جإزحرا  ٓلٓجُا لجٔل جسَض لطئٍت الٔسًس مً اإلاسضػحن الصًً ٌٔالجٓن ج٥ى

ٍٓسًٓ   PPTْؤحؼً ٛٔاال ٓلى جمُٕ الٌلبت في اللٝ بآخماز ٓلى  ْ بٔى ال

م مً بٔى اإلاسضػحن حالُا ًذـٓن ٣ثرة ا ػخذسام الخاػٓب ْ الدصجُعي .ٓلى الٗط

ؽ الل٘ت الٔطبُت . ْضَم ؤْ ؤلاػخ٘ىاء ٓنهم جماما في جسَض ٓلٓجُا  في بل٘اء ز  الخ٥ى

 15التىىولوجُا

ٓماث ْؤلاجلاالث ٓلٓجُا اإلأل ٓهاث الـب٦اث   (ICT)ج٥ى ْم٦ ٓباضة ًٓ جمُٕ ألاجِعة، 

٤ٓاال  ْاإلاىِماث مثل :ال ث ْ الخٌب٠ُاث ْ ألاهِمت مجخمٔت ، ْ التي حؼمح لؤلشخاق 

مي ٓماث ْ اإلااػؼاث بالخٜآل مٕ الٔالم الٟط  . 16ٗحر الطبحُت ْ الـط٤اث ْ الخ٦
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ٓجُحن ألا٨ْ : ج٥ىٓ ٌٔنى  ٓهاوي م٦ٓن مً م٠ٌٔحن ك ٓلٓجُا َٓ ملٌلر ً ج٥ى

ٓجي ٌٔنى ًٛ الخٔلُم. ٓىس جمٕ اإلا٠ٌٔحن ٦ًٓن اإلأنى الساللي لِصا  اإلاِاضة، ْ الثاوي : ل

ٓا ًٞط اإلالٌلر َٓ :" مِاضة ًٛ الخٔلُم" . مىص ٟسًم العمان ان اإلألمحن اػخذسم

 ١ ٠ت اللٔب ْ ًٍط ٠ت اإلاباؿطة ْ ًٍط ؽ اإلاخىٓٓت لخٔلُم الٌلبت مثل : ًٍط الخسَض

ْبٔى منها ٤اهذ جملل الٌلبت ْ جبٔسَم مً الخٔلم بؼبب الٌٞط اإلاملت.  الخٜآل 

ْلذ ؤزط اػخذسام الخاػٓب  َىا٢ الٔسًس مً السضاػاث املخلُت ْ ألاجىبُت  التي جىا

ْمِاضتها آخمازا ٓلى ُٓىت السضاػت  ؽ الل٘ت الٔطبُت  ًلبت ،  50اْ  40في جسَض

بُت ْ ألادٔط هابٌت. حـحر  ٓظٓاث ٓلى مجمٓٓخحن مخ٦اٛئخحن بحساَما ججٍط م

ؽ  ٓٛط بطمجُاث ٟاثمت ٓلى بػتراجُت الخسَض الىخاثج ٤لِا بٔى اإلا٠ُٔاث منها : ٓسم ج

 ٓ ٓٛط ؤجِعة حاػ  ب بٔسز ٤اٚ.الخلٓص ي ْ  ٓسم ج

 إصتخذامات الحاصوب 

بن اػخذساماث الخاػٓب في ٓملتي الخٔلُم ْ الخٔلم حٔس مً ؤحسر 

املجاالث التي اٟخحمِا الخاػٓب، هِطا لخ٠سم الخاػٓب ٠ٛس زدل الخاػٓب مِٔم 

ٓاحي الخٔلُمُت ْفي مجاالث البحث الٔلمي  املجاالث ْ اإلاُازًً ِٛٓ ٌؼخذسم في الى

ٍْطج ٓاػٕ ألػباب ٓسة ؤَمِا :ْفي اإلاؼدـُٜاث   ٕ ػبب َصا ؤلاهدـاض ال

  ت الٗالُت في اإلاٗالجت ، الض٢ت الٗالُت ، الىزى٢ُت ، بم٩اهُت َاثلت في الؿٖغ

ا.  حَر ً و ؾهىلت الخٗامل مٗه ٚو  الخسٍؼ

                                                                                                                                                 
argaret Rouse, "ICT (information and communications technology, or technologies)"M 
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ٓماث ْ ؤلاجلاالث ج٠سما ُِٓما في َصا الٔلط  ْ  ٓلٓجُا اإلأل ٓه ًخ٠سم ج٦

ملُتي الخٔلم ْ الخٔلم في الٔلط الطاًَ ْ بؼببها للخاػٓب م٦اهت ُِٓمت لخسمت ٓ

 :منها 

ب اإلاخٗلمحن   الحاسىب في خدمت املتعلم : ٌؿخسضم الخاؾىب  ٧ىؾُلت  مُٟضة لخضٍع

إلج٣ان ؤَم اإلاهاعاث اللٛىٍت ) ؤلاؾخمإ و الخدضر و ال٣غاءة و ال٨خابت( و ٌؿاٖض 

و٢خه وحسجُل  اإلاخٗلم ؤًًا ٖلى اؾدُٗاب الٗضًض مً اإلاٟاَُم الٗلمُت بدىُٓم

 .  مالخٓاجه وؤ٩ٞاٍع

الخاؾىب ؤصاة حٗلُمُت مُٗىت للمٗلم و حؿاٖضٍ ٖلى  الحاسىب في خدمت املعلم :

ال٣ُام بةٖضاص صعوؾه وج٣ضًمها لُالبه و بٖضاص بٌٗ اإلاىاص الخٗلُمُت التي ًم٨ً 

ؿها بىاؾُت الخاؾىب و جؼوصٍ بىماطج مسخلٟت لالزخباعاث خؿب ٢ضٍع وؤصاء  جضَع

ؿخسضام اإلاضعؽ الخاؾىب  ٧ىؾُلت ٞٗالت للخد٨ُم في الىؾاثِ ٧ل مجم ت. َو ٖى

ت املخخل٠  الخٗلُمُت املخخلٟت للغبِ بحن ألاحهؼة الؿمُٗت و البهٍغ

 مميزاث استخدام الحاسىب في العمليت التعليميت

 ٣ًضم الخاؾىب اإلااصة الخٗلُمُت بخضعج مىاؾب ل٣ضعاث الُلبت 

 غ الخاؾىب ٞغنا للخٟاٖل م٘ اإلا  خٗلم مثل الخىاع الخٗلُميًٞى

  ضٍ في الؼمان و اإلا٩ان اإلاىاؾبحن  ٌؿهل ٖلى الُالب ازخُاع ما ًٍغ

 بوكاء بِئت حٗلُمُت وكُت وجٟاٖلُت بحن آلالت وؤلاوؿان 

  غ ٖىهغ ؤلازاعة و الدكى٤ٍ  17ًٞى

 دور وصائل تىىولوجُا التعلُم في تدلُم التربوٍة
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ٓظَٕ ،زي،   ضي الٔلمُت لليـط ْ الخ  .111،ق  2008هبهان ًخي دمحم : اػخذسام الخاػٓب في الخٔلُم ، زاض الُاْظ
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ٓلٓجُـــــــــــــــــا الخٔلـــــــــــــــــُم ًم٥نهـــــــــــــــــا جح٠ُـــــــــــــــــ١  ألاَـــــــــــــــــساٚ آلاجُـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي بن ْػـــــــــــــــــاثل ج٥ى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــع ؤلازضا٢ الخســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ي(1التربُـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اإلاسضػـــــــــــــــــــــــــــــــــــُت :  اإلاؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــآسة ٓلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى حٍ٘ع

ـــــــــــــــــــازة الِٜـــــــــــــــــــم ؤْ ؤلازضا٢(2 ـــــــــــــــــــت ( 3 اإلاؼـــــــــــــــــــآسة ٓلـــــــــــــــــــى ٍظ جىمُـــــــــــــــــــت ال٠ـــــــــــــــــــسضاث ال٥ٍٜط

اإلاؼــــــــــــــــــــــــآسة ٓلــــــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــــص٣ط ؤْ ( 4 ؤْ ؤلاجطاثُــــــــــــــــــــــــت الخالٟــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــسٔ الخلمُــــــــــــــــــــــــص

ــــــــــــــــازة الٌالٟــــــــــــــــت اللُِٜــــــــــــــــت مــــــــــــــــً دــــــــــــــــال٨ الٓػــــــــــــــــاثل الؼــــــــــــــــمُٔت ْ ( 5 ؤلاػــــــــــــــــخٔازة ٍظ

ت ، ْ ما حؼخلعمّ  مً ٟطاءاث بهاُٛتال  بلٍط

 دور املعلم 

في الٔلط الطاًَ بٔى مً اإلاسضػحن الصًً ًذـٓن ٣ثرة اػخذسام  

ْضَم ؤْ ؤلاػخ٘ىاء ٓنهم جماما، حُث ًلبح بةم٦ان  ٓلٓجُا الخٔلُم في بل٘اء ز ج٥ى

ْٓ بلى ؤػاجصٍ . ل٥ً الخ٠ُ٠ت جب٠ي ؤ ػّ مباؿطة مً زْن الطج ن اإلاخٔلم مخابٔت زْض

ْمؼِل لٔملُت الخٔلُم . ًخم شل٧ مً دال٨  ْض اإلألم ًخ٘حر مً مل٠ً بلى مٓجّ  ز

ٓماث ْ  ٟٓٝ الخٔلُمي ؤي بضؿاز اإلاخٔلم هحٓ ٣ُُٜت اػخ٥ـاٚ اإلأل جذٌٌُّ للم

ْٓ بلُّ في ٤ل ك٘حرة  مئىان بلى ؤهّ ٟازض ٓلى ؤلاج٦ا٨ ٓلى هٜؼّ مً زْن الطج ؤلًا

ؤن ٦ًٓن جمُٕ اإلألمحن مؼخٔسًً ٣ْبحرة.جسًط بالص٣ط في َصا اللسز ًجب 

ٓا  ٍٓت الخسًثت ْ الخ٠ىُاث الجسًسة ٣ما ًجب ؤن ٌٔم٠ الػخ٠با٨ الٓػاثل الترب

ا بليها ٓلى ؤجها ْػُلت مؼآسة لِم ْ  ٍْىِْط ٓلٓجُا الخٔلُم  مؼخٔٓ بإلاامِم بخ٥ى

ْمؼخ٠بلِم. ٓزَم ال مِسزة لٔملِم   م٥ملت لجِ

 تطبُم التىىولوجُا في التعلم و التعلُم

ٓلٓجُا الخسًثت في ال٦لُاث ْ اإلااػؼاث الخٔلُمُت ٦ًٓن ب ن جٌب١ُ الخ٥ى

للٌلبت ؤ٣ثر جإزحرا الػخٜازة منها في جىمُت الجاهب اإلأطفي ْ الث٠افي لسحهم. ًم٥ً 
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اْل ْ الخٔٚط ٓلى اإلالازض ال٠ُمت في الل٘ت الٔطبُت ٓبر  الٌالب الٔطبُت ؤلًا

ٓلٓجُا الخسًثت في اإلا الػُما في ال٦لُاث اػخذسام ْػاثل الخ٥ى اػؼاث الخٔلُمُت 

ٓلٓجُا  الٔطبُت في َصا الٔلط ٓلى جمُٕ ألاػاجصة اػخذسام الخاػٓب ْ الخ٦

ٓا  ٠ٍِٓم في مجا٨ الخٔلُم حتى ْكل الخسًث إلاـاًطة آضاَم مٕ محبي الٔطبُت ْ لدـ

ت ْ مجسَا .  الى ٟمت اإلأٛط

بُت ل٘حر الىا٠ًحن بالل٘  ت الٔطبُت بمؼآسة ح٠ٔس جامٔت ٌٟط البرامج الخسٍض

لى ْ ٣ثحرا مً الجامٔاث ْ  ٓلٓجُا الضج٠اء مؼخٔٓ الٌلبت مً ألازوى الى ألٓا الخ٥ى

ًاث ْ اإلاساضغ التى حٔمس ٓلى الخ٥ىلٓجُا الػخٔساز الٌلبت لخحسر الٔطبُت ٫ال٧

الٜلخى ْ ال٥خابت ٛيها .جطث السضاػاث ٓلى بٔى الٌلبت بتزٍْسَم بٔى ألاػئلت 

ٓلٓجُا اإلاخٔل٠ت باػخذسام ْمنها  الخ٥ى ؽ الل٘ت الٔطبُت  ْض الخاػٓب في  في جسَض ز

ؽ الٔطبُت  ٓلٓجُا في جسَض ٓاثس في اػخذسام الخ٥ى حٔلُم الل٘ت الٔطبُت؟ ،ما هي ؤَم الٜ

ؽ الل٘ت  ٓلٓحُا في جسَض ٓا٠ٛت ٓلى اػخذسام الخ٥ى ؟. ٤اهذ الٔسًس مً ؤلاجاباث م

 الٔطبُت.  

ء الٔالم ٓلى ؤلاهترهذ ال٣دـاٚ حالُا ٌٔخمس ٣ثحر مً الٌلبت في ؤهحا

اْل ٓلى  ْاػٕ ؤلًا ت ٓحن باليؼبت ملخبي الٔطبُت لِم مجا٨  ٓماث ٓلى ًٛط اإلأل

ٓاٟٕ الٔطبُت ْ ال٠ىاة  ْ    YouTubeاإلالازض املخخاجت الى البحث ْ السضاػت مثل اإلا

ا. ذُت ْ ال٠ىاة الٔطبُت ْ الصخٝ الٔطبُت ْ ٗحَر ٓٓت الخاٍض  اإلآػ

ؽ الل٘ت في املجاالث الخالُتًم٥ً اػخذسام الخ  اػٓب لخسَض

 ال٣غاءة   .1
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ٌؿخسضم  بٌٗ البرمجُاث اإلاههمت لخُىٍغ مهاعة ال٣غاءة بحن الُلبت و 

 اإلاضعؾحن 

 Text و مٗالجت الىهىم  Comprehension مثال : ؤلاؾدُٗاب

Manipulation  ت ال٣غاءة  Reading speedو ؾٖغ

 ال٨خابت  .2

غ مهاعة َىا٥ الٗضًض مً البرامج الخاؾىب ُت التي حؿاٖض الُلبت لخٍُى

 ال٨خابت 

  Directed writingو ال٨خابت اإلاىحهت  Free writingمثال : ال٨خابت الخغة 

 ؤلاؾخمإ  .3

غ مهاعة ؤلاؾخمإ  ٌؿخسضم الخاؾىب لخٍُى

و اللٟٔ و  Voice identificationمثال :الخٗٝغ ٖلى ألانىاث 

 Listeningؾدُٗاب الؿماعي و ؤلا   Pronunciation & Intonationالخىُٛم

Comprehension وؤلاؾخمإ اإلاىحه Directed Listening  

 املخاصزت  .4

غ مهاعة  الٗضًض مً البرامج في َظا الٗهغ  التي حؿاٖض الُلبت لخٍُى

 الخدضر 

 

 الخاتمة 

ٓماث. ٓلى جمُٕ اإلاخٔلحن ْ اإلألمحن  ٓلٓجُا ْ اإلأل َصا الٔلط ٓلط الخ٥ى

ت الـاملت  ًٓ ا ْمٕ شل٧ اإلأٛط ؽ  ٓلٓجُا الخسًثت لخٌب٠ُِا في السضاػت ْ الخسَض لخ٥ى

ت  ٍض ٓبُت ْ مِاضاث بػخذسام الخاػٓب مً اإلاِاضاث الوْط ت الخاػ ؤكبحذ اإلأٛط
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م مً ان بٔى  مً اإلاسضػحن الصًً ًذاٛٓن ٣ثرة اػخذسام  جماما . ٓلى الٗط

ْضَم ؤْ ؤلاػخ٘ىاء ٓن ٓلٓجُا في مجا٨ الخٔلُم ًإزي بلى بل٘اء ز هم جماما . باإلهاٛت ج٥ى

ْبن  ٓلٓجُا الخسًثت  ت الخ٥ى الى ؤن َصا الخٚٓ ٌؼٌُط اإلاخٔلمحن ْ ًمىّٔ ًٓ مٔٛط

ْٟاتهم  ْٟذ مً ؤ تها ًٜـلٓن ؤمام ًلبتهم الصًً ًسًىٓن بها ٤ل  ْا إلأٛط لم ٌؼخٔس

ٓا  الٌؼما مسضػٓ الل٘ت الٔطبُت ؤن ٌٔٛط ْبهصا الؼبب ٓلى جمُٕ اإلاسضػحن 

 ٓ َْؼخذسم ٓلٓجُا  ١ٍٓ ًلبتهم في اللٝ ْ حصجُِٔم إل٣دـاٚ الخ٥ى ا لدـ

ا بمؼآسة  ْٗحَر حت  ْط ْلخ٠سًم الخلٓق ْألًا ْة  ٓماث ؤلاهاُٛت ْ إلل٠اء الىس اإلأل

ٓماث ْؤلاجلاالث.  ٓلٓجُا ْ اإلأل  الخ٥ى

 املصادر و املراجغ

هبهان ًحي دمحم : اؾخسضام الخاؾىب في الخٗلُم ، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘  .1

 ، 2668صٍ، ،

ٖبض الُٗٓم ٖبض الؿالم الٟغحاوي ، الخ٨ىىلىحُا بهخاج اإلاىاص الخٗلُمُت ، ال٣اَغة : صاع  .2

ب   2662ٍٚغ

عوؾمان ، الخٗلم و الخٗلُم اإلاؿدىض لخاؾىب لخىمُت ٦ٟاءة اإلاضعؾحن في ال٣غن الخاصي  .3

ً ، هضوهج ، ؤلٟابِخا ،   2612و الٗكٍغ

ت ،ؤخمض ًىؾ٠ ،الخاؾىب الخٗلُمي وجُب٣ُه  .4   2664التربٍى

 2613صٌؿمبر  www.wtadsf.blogdpot.com   16ؤلاؾترحإ مً الغابِ  .5

http://www.wtadsf.blogdpot.com/
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 ب الفاخز"هظزة عابزة على "العباب الزاخز واللبا

 للحسً بً دمحم الحسً الصغاوي
 18ص. دمحم ٢ُب الضًً

 التمهيد:

ُت  جخمحز قبه ال٣اعة الهىضًت الٛىُت بالثروة الٗلمُت والخهبت اإلاٗٞغ

بطخامت زؼاهت الٗلىم الى٣لُت وال٣ٗلُت التي ؤهخجها ٖلماء الضًً وهبٛاء اللٛت 

م ال٣ُمت وبهخاحاتهم التي لم  ُاخل ألاصب الظًً ؤزغوا الث٣اٞت ؤلاؾالمُت بمأزَغ ٞو

ا ٌؿب٤ لها مثُل مً ٢بل، وحائوا بمالٟاث َاع نُتها في ؤعحاء الٗالم وؾاعث به

الغ٦بان وخاػث م٩اهت اإلاغاح٘ لألحُا٫ الخالُت. ٩ٞان الخؿً بً دمحم بً الخؿً بً 

خُضع الٗضوي الٗمغي الهٛاوي الخىٟي عض ي الضًً في َلُٗتهم بط خاػ ٢هب 

حر الٗغب.  ا١ ألا٢غان مً الٗغب ٚو  الؿب٤ في ٖضًض مً الٗلىم ٞو

٣ا٫ ناٚان ؤًًا  ُٞما وعاء جهغ وهي مضًىت  19والهٛاوي وؿبت بلى نٛان، ٍو

وناٚان مّٗغب ؤنله  26حُجخىن، حٗض ٢اٖضة ب٢لُم ٦ثحر الخحر ٌٗٝغ بالهٛاهُان

 ٞيؿب بليها لظل٪.  21حٛان و٧اهذ ؤنى٫ الغحل مً نٛان 

                                                           
18
جامعة جواهرالل نهرو، نيو ،كلية اللغة واألدب والثقافة، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، أستاذ مشارك  

 دلهي، الهند

19
 معجم البلدان)صغان وصاغان(

20
 64البهٌة ص الفوائد 

21
 1/201الجواهر المضية 
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ولض الهٛاوي في ًىم الخمِـ ٖاقغ  نٟغ مً ؾىت ؾب٘ وؾبٗحن 

ان ٖاإلاا آهظا٥. ومً اإلاالخٔ بإن ؤبا الهٛاوي ٧ 22وزمؿماثت في مضًىت الَىع بالهىض

ى نٛحر مً الَىع بلى ٚؼهت، ٖلى ٖاصة الٗلماء في جل٪   مٗغوٞا و٢ض اهخ٣ل بابىه َو

ٕغ الهٛاوي  الٗهىع في الاهخ٣ا٫ مً بلض بلى بلض بحن مغا٦ؼ الث٣اٞت اإلاٗغوٞت. ٞتٖر

ووكإ في ٚؼهت و٧اهذ خُيئظ مضًىت ُٖٓمت ومغ٦ؼا ٦بحرا مً مغا٦ؼ الخًاعة والث٣اٞت 

كغ٢ُت بحن ب٢لُم زغاؾان وبالص الهىض. و٢ض ؤزظ الٗلم ًٖ ؤبُه. وبهه في بالص ؤلاؾالم ال

صعؽ ٖلى ٖلماء ٚؼهت وؤزظ ٖنهم ؤًًا ختى ناع بماما ٦بحرا في اللٛت وال٣ٟه 

ٞله مالٟاث ٦ثحرة في ٖلىم قتى  23والخضًث وؤنبذ طا مكاع٦ت جامت في حمُ٘ الٗلىم.

 وهي ما ًلي:

 في اللغت 

 ازغالٗباب الؼازغ واللباب الٟ -1

غي  -2  الخ٨ملت والظًل والهلت ؤي ج٨ملت الصخاح ألبي ههغ الجَى

ً في ازني ٖكغ مجلضا -3  مجم٘ البدٍغ

 الكىاعص مً اللٛاث ؤو في اللٛت -4

ض -5 ى قغح م٣هىعة ابً صٍع ضًتَو ذ الضٍع  ال٣الصة الؿمُُت في حكٍغ

 قغح ؤبُاث اإلاٟهل -6

 ٦خاب ألاٞٗا٫ -7

                                                           
22

 /7النجوم الزاهرة 26

23
للكتاب "ما بنته العرب على فعال". مطبوعات المجمع العلمً العربً  9-8ممدمة المحمك د. عزة حسن صـ  

 م.1964بدمشك، دمشك، 
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ي ٢اثال:  24وإلًً ؾُضة ألاهضلس ي، زم ٦خاب الٗباب لغض ى الهٛاوي" . وؤياٝ الؿَُى

 .25"بهه ٧ان خامل لىاء اللٛت"

٧ان الهٛاوي ؤٖلم ؤَل ٖهٍغ في اللٛت. ٢ا٫ الظَبي ٖىه: " ٧ان بلُه اإلاىخهى في 

ت اللٛت".  و٢ا٫ الُاٞعي " وبلُه اإلا26اللٛت" . و٧ان ٣ٞيها مخبدغا ومدضزا 27ىخهى في مٗٞغ

مخًلٗا، ؤزظ ٖىه قٝغ الضًً الضمُاَي وابً الهباٙ وهٓام الضًً بً ٖمغ 

م. ٣ٞا٫ الضمُاَي " ٧ان بماما في اللٛت وال٣ٟه والخضًث". بلٛذ  حَر الهغوي ٚو

 .  مالٟاجه في اللٛت وألاصب ازىحن وزالزحن بحن مُبٕى ومسٍُى

بـ"الٗباب الؼازغ واللباب الٟازغ" مً ال٨خب الٗغبُت التي ؤلٟذ في  ٦خابه الكهحر

قبه ال٣اع ة الهىضًت ول٨ً جسُذ قهغتها وطاٖذ في الٗالم الٗغبي ٧له. َظا ال٨خاب 

٠ ختى الُىم، وال هٓحر له في اللٛت وال حك٤ ٚباٍع 
ّ
ؤٖٓم معجم في اللٛت الٗغبُت ؤل

خاب الٗباب الظي لم ًهى٠ مثله في مٗاحم ؤزغي. ٣ٞا٫ ببً ؤبي مسغمت " وله ٦

ى ٦خاب ُٖٓم ٦بحر في لٛت الٗغب"28اللٛت" . ٞةهه حاء بما 29و٢ا٫ ابً ال٣ُ٣ُي " َو

 لم ًجيء به الؿاب٣ىن، و٧إن لؿان خاله ٣ًى٫:

 آلث بما لم حؿخُٗه ألاواثل  وبوي وبن ٦ىذ ألازحر ػماهه

ؼاعة ؤلٟاْه ألن الٗبا ب الؼازغ واللباب بن َظا ال٨خاب ًمخاػ ب٨ثرة ماصجه ٚو

ً زم هجض ُٞه مىاص وجغا٦ُب وؤؾماء الكٗغاء  الٟازغ ٌكمل ٧ل ما في مجم٘ البدٍغ

ً وال في معجم ؤزغي.  36والصخابت و٦ثحرا مً الكىاَض التي ال هجض في مجم٘ البدٍغ
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ى ٦خاب ؤلٟه اإلاهى٠ مغجًبا ٖلى خغوٝ اإلاعجم، بال ؤهه لم ًخمه، ٣ٞض  َو

، وو٠٢ في «اإلاُم»ل ٦خابه، و٢ض بلٜ ُٞه بلى خٝغ ٢بل ؤن ٨ًم« َـ656»ماث ؾىت 

غي، و٢ض حم٘ جاج الضًً ال٣ِس ي « الصخاح»، وجغجِبه ٦ترجِب «ب٨م»ماصة:  للجَى

ٗض ال٨خاب مً هىاصع مٗاحم اللٛت « املخ٨م»الخىٟي بِىه وبحن ٦خاب:  البً ؾُضٍ. َو

ً ح كٍغ ٣٘ في زماهُت ٖو ؼًء ٖلى ٖضص الٗغبُت اإلاالٟت في ال٣غن الؿاب٘ الهجغي، ٍو

مخاػ  خغوٝ اللٛت. بال ؤجها جخٟاوث في ٖضص ؤوعا٢ها، لخٟاوث ٖضص مٟغصاث ٧ل باب. ٍو

ا، وجمُحز ما في مٗاحم اللٛت مً  الهٛاوي بخد٤ُ٣ مٟغصاجه، وجىز٤ُ مهاصَع

الخضًث: ما ٧ان مىه ميؿىًبا للىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤو للصخابي، ؤو للخابعي، ٚحر م٣لض ألخض مً 

سخاع ؤ٢ىا٫ اإلاخ٣ىحن الث٣اث، ؤصخاب  الخهاه٠ُ، ول٨ىه ٌٗخمض ؤصح الغواًاث، ٍو

ا باألقٗاع ٖلى الصخت، ٚحر مسخلت.  و٢ض  ًُ ها، آج طا٦ًغا ؤؾامي زُل الٗغب وؾُٞى

ؼاعة اإلااصة،  ىا له بالض٢ت وؤلاج٣ان ٚو ، واٖتٞر
ً
 وخضًثا

ً
اٖخنى به ؤثمت اللٛت ٢ضًما

ىا لهاخبه بالًٟل وؤلامامت في َظ ي: بهه ٧ان خامل واٖتٞر ا الكإن، ٢ا٫ الؿَُى

 في 
ً
لىاء اللٛت، و٢ا٫ الظَبي: بن بلُه اإلاىخهى في اللٛت، و٢ا٫ الضمُاَي: بهه ٧ان بماما

 ال٣ٟه والخضًث. 

بضو مً ٢اثمت ال٨خب التي بنى اإلاال٠ ٖليها ٦خابه ؤهه ع  ح٘ بلى حمُ٘ ما اٍو

با، ٞجاء ٦خابه جاما مً َظٍ الىاخُت. وب ن ٧ان اإلاال٠ لم ًخمه.ٞهى ٦خب ٞيها ج٣ٍغ

٣ًى٫ "وال٨خب اإلاهىٟت في ؤؾامي الخُل، وال٨خب اإلاهىٟت في اإلاظ٦غ واإلااهث وفي 

اإلا٣هىع واإلامضوص وفي ؤؾامي ألاؾض وفي ألايضاص، وفي ؤؾامي الجبا٫، واإلاىاي٘ 

. ِٞكحر 31والب٣إ وألان٣إ، وصاعاث الٗغب، وال٨خب اإلاالٟت في الىباث وألاشجاع"

ا مً الهٛاوي ف حَر ً الكٗغاء ٚو ي َظٍ الٗباعة اهه اؾخٟاص مً ال٨خب الىاصعة، صواٍو
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ال٨خب. والكىاَض جض٫ ٖلى ؤن لضًه ٧اهذ طزاثغ مً ال٨خب الىاصعة لم جىحض ٖىض 

.  ٚحٍر

والٟغ١ بحن الٗباب الؼازغ واللباب الٟازغ وبحن اإلاٗاحم ألازغي ؤن ؤ٦ثر 

ٗغباء وؤَل الباصًت ال٣ّذ. بِىما ؤزظَا مالٟي اإلاٗاحم ألازغي ؤزظ اللٛت ًٖ الٗغب ال

الهٛاوي مً ال٨خب اإلاالٟت ٢بله وبن ٧ان ًسخل٠ بلى ؤَل البىاصي مً خحن بلى خحن 

ت  ص وطا٦غة ٢ٍى
ّ
لى نُٗض آزغ ٧ان الهٛاوي ناخب طًَ و٢ا مضة ب٢امخه في م٨ت. ٖو

لم خاو لٟىىن وآصاب قتى  . 32وبهحرة زا٢بت ٖو

ه ٢ض اهخ٣ى ؤزُاء ؤصخاب اإلاٗاحم مً و٢ُمت ال٨خاب ج٨مً في ٧ىن مالٟ 

غي في التهظًب وببً الؿ٨ُذ في بنالح اإلاى٤ُ  غي في الصخاح وألاَػ الٗغب ٧الجَى

م. ٦ظل٪ ؤزظ اإلاال٠  حَر وابً ٞاعؽ في املجمل والهاخب ابً ٖباص في املخُِ ٚو

ت  لماء اللٛت ما حاء في ٦خبهم مً وؿبت بٌٗ ألابُاث الكٍٗغ ٖلى مالٟي اإلاٗاحم ٖو

 بلى ٚحر ٢اثليها، و٢ام َى بخصخُذ طل٪. زُإ

لمُت ٖلُىا ؤن وصج٘ َظا الٗمل الٗلمي  م مً ؾ٣ُاث ٞىُت ٖو بالٚغ

اإلاعجمي مً ٢بل َظا الٗالم اللٛىي الكهحر. ُٞخمحز الٗباب بمؼاًا ٖضًضة ًٖ مٗاحم 

ؤزغي. وله ؤَضاٝ ؾامُت حهخم بها الٗلماء في َظا املجا٫ ٦ما ط٦غ املخ٤٣ الض٦خىع 

ا ؤصخاب اإلاٗاحم في 1، منها :" 33 خؿ٢ًحر دمحم . ًظ٦غ اإلاىاص في مىايٗها و٢ض ط٦َغ

.  بهه ًيؿب الكٗغ بلى ٢اثله و٢ض ؤزُإ ؤصخاب اإلاٗاحم ٞيؿبٍى بلى 2ٚحر مىايٗها. 

ت. 3ٚحر ٢اثله. . بن ٦ثحرا مً ال٩لماث حاء بها في مجم٘ 4. ًصدح الغواًاث الكٍٗغ

ً بالك٩ل ٣ِٞ، ول٨ً في الٗباب  ض ٦ثحرا مً اإلاىاص 5يبُها بالخغوٝ. البدٍغ . ًٍؼ

 . ا ٚحٍر ًبُها بالصخت. 6ٞتري ٦ثحرا مً اإلاٗاوي لم ًظ٦َغ . ًصدح ؤؾماء الكٗغاء ٍو
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. ًظ٦غ 8. ًصدح ؤؾماء الصخابت والخابٗحن واملخضزحن و٢ض صخ٠ ٞيها اإلاالٟىن. 7

ظ٦غ .16ً. ًظ٦غ ؤؾماء الؿُٝى ؤؾماء ؤصخابها.9الاؾماء الخُل وؤؾماء ؤصخابها.

ًبُها بالصخت. . ًظ٦غ 12. ًصدح ؤزُاء مً ؾب٣ه مً ٖلماء اللٛت.11البلضان ٍو

ً ؤوال ٖباعة الصخاح ٦ما هي، زم في الخاقُت ًصدح الخُإ في  في معجم البدٍغ

الغواًت، بن ٧ان ٞيها، ول٨ً في الٗباب ًظ٦غ الغواًت الصخُدت مً ؤو٫ ألامغ، 

يؿب الكٗغ بلى ٢اثله مً جىبُه ٖلى الخُإ . ٨ًثر مً 13الىا٢٘ مً الٗلماء. ٍو

 34الكىاَض ٞىجض في الٗباب قىاَض ال جىحض في ٚحٍر مً ال٣ىامِـ."

 

 المصادر والمراجع:

 ةالحسي بي دمحم بي الحسي الصغاًً، ها بٌته العرب على فعال، تحقٍق: د. عز .1

 م(.1664حسي، هطبىعاث هجوع اللغت العربٍت بدهشق، الطبعت األولى )

بي الحسي الصغاًً، العباب الزاخر واللباب الفاخر،هطبعت الحسي بي دمحم  .2

 . 1361الوجوع العلوً العراقً، 

عبد القادر بي دمحم بي ًصرهللا بي سالن بي أبً الىفاء القرشً الحٌفً هحً  .3

الدٌي أبى دمحم، الجىاهر الوضٍت فً طبقاث الحٌفٍت ، الوحقق: عبد الفتاح دمحم 

 . 1663الحلى، دارهجر، 

د الحً اللكٌىي الهٌدي، الفىائد البهٍت فً تراجن الحٌفٍت، داراألرقن، دمحم عب .4

1661 . 

، ٌاقىث بي عبدهللا الحوىي الروهً البغدادي شهاب الدٌي أبى عبدهللا، هعجن  .5

 . 1663البلداى،دار صادر، 
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 الفىون املىبثلة 

 في ألادب العربي الحذًث
 35عباب. ًم

 امللخص

ٓاْ في ألازب ا لٔطبي مىص ؤن ا٣دـٜذ ألازبُاث. َىا٢ ٓسز ٟلُل جدـابّ ألاه

٨ٓ الؼُاس ي ْالاػخٔماضي  ٓاْ مثل الخح ٓامل التي حؼببذ في ال٥ـٝ ًٓ ألاه مً الٔ

ٍٓت اإلاإمٓن  . "بِذ الخ٥مت" الصي ؤوـإٍ الخلُٜت ألام ْالـٞط ْالث٠افي بحن ال٘طب 

ْض  ْٗحر الٔطب. ؤن للخباز٨ الث٠افي ز ٣بحر في جحمل لجٔل جطجماجّ مثمطة بحن الٔطب 

ٓاْ في الٔلط  َْىا٢ ٓسز ٟلُل مً ألاه ٓاْ جسًسة في الل٘ت الٔطبُت ْألازب.  ؤه

ٓاْ الجسًسة التي جترا٣م في  ْٟلم ٟلحرة. ألاه الٔباس ي مثل اإلا٠اماث، اإلاؼطحُاث 

ٓضاث. ْٟلُسة الىثرْ اإلايـ ٓاًط،  ْمواث ، د  الٔلط الخسًث مثل 

 امللذمة

ؼخجسة في الٔلط الخسًث. في ألازب جط٣ع َصٍ السضاػت ٓلى الٜىٓن اإلا

الٔطبي الخسًث ٣ثحر مً اإلاالٜاث في الٜىٓن اإلاؼخجسة التي جإلِٜا ألازباء اإلاِطة مثل 

جسًط بالص٣ط َىا ؤن ؤٚط الٜىٓن  .ْمواث ال٥ترْهُت للـُر حبِب ال٦اُمي

ا في ألازب  ْٗحَر ْاإلاؼطحُاث ْ ال٠لم ال٠لحرة ْ اإلا٠اماث  اًت  ال٠سًمت مثل الْط

ٓآا جسًسة مً الٜىٓن احخلذ م٦اهت الـ٘ٝ بحن ٟلٓب ألازباء ال ٓم ؤه ْهٔط الُ ٔطبي. 

ْال٠لت  ت  ْالٌٛط اض  ْٟلت الًٓ ٓلت  ً في ال٠لت مثل ال٠لت ال٠لحرة ْألامث اإلأاكٍط
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َْىا٢ ؤشخاق  ا اإلاؼخجساث في مُسان ال٠لت الٔطبُت الخسًثت.  ْٗحَر ت  الطمٍع

ٓا ٓمواث ْ الخ ٓضاث ٣خابت باضظْن ًذسمٓن في بزطاء ال ًط ْ ٟلُسة الىثر ْ اإلايـ

ْبحثا.   ْزضاػت 

 ًةاالرو 

٨ٓ لِؽ ْحسَا َٓ ًمحز   ْل٥ً الٌ ٓلِا  ٓاْ ال٠لم مً حُث ً "هي ؤ٣بر ؤه

اًت ًٓ ال٠لت ؤْ ألاٟلٓكت،    الْط
ً
، ؤي ؤّن لِا بٔسا

ً
ْبِئت  

ً
اًت جمثل ٓىلطا ٛالْط

، بل ضبّما 
ً
 ممخسا

ً
ٍٓال  مً اإلاإلٓٚ ؤن ٦ًٓن ظماجها ً

ً
ؼٕ البٔس العمني، ٛاػخ٘ٞط ظمُىا

ّ
اح

 .”36ؤجُا٨ مخخابٔتٓمط البٌل ؤْ ؤٓماض 

ْالصخلُاث ؤ٣ثر مً  َْؼمح مُساجها بخٔسز ألاحسار  ٓلِا  هي جخٔسز ٛل

ْٟس حـخمل حُاة شخم ؤْ ؤشخاق  ٍٓلت مً العمً  اًت لٜترة ً ال٠لت، جمسز الْط

ْضبما امخسث الى ؤ٣ثر  مً جبل. بإ٣ملِا ٣ما حسر مٕ الثالزُت لىجُب محَٜٓ 

ْالخ٘حراث التي حؼخجس دال٨  ٓضاث  ْالخٌ اًت فى ًُاتها مجمل ألاحسار  ْجحمل الْط

اًت ؤًوا  ٨ٓ مً ال٠لت. جص٣ط َىا ٓىاكط الْط اًت بإجها ؤً ْضة حُاتها. جخمحز الْط ز

اًت ْم٦ان الْط اًت  ْٓ ْ ظمً الْط  الصخلُاث ْ الخب٥ت ْ اإلآه

 أهواع الرواًة 

خُة ر الٔطب ْ : بن ألازب الرواًة التاٍر ْٓ مً جاٍض ٓاز اإلآه ْا م ً ؤدص اء اإلااٍَط

ذُت في مذخلٜت ألاٌٟاض الٔطبُت  اًاث الخاٍض  ؤلاػالم ْ ٟس ُِط ٓسز مً الْط

                                                           
   

36
 39، 38ضاػاث في الىثر الٔطبي الخسًث : ق ز   
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اثُٓن اإلآهٓٓاث الٔاًُٜت ؤْ الخُالُت لل٠لم  الرواًة إلاجتماعُة : ٓالج الْط

ْمٕ شل٧ ًترجمٓن ٟلم اإلا٘امطاث ْ ما ًخلل بالٜواثل ؤلاوؼاهُ ت. حٔس الخسًثت 

ت. ٓشة مً الخُاة اإلالٍط اًت بجخمآُت مإد يب ؤ٨ْ ْض  ٍظ

ْمً َصٍ  الرواًة الفلضفُة ت ْ ال٠واًا ؤلاجخمآُت  : حـخمل ٛيها ال٠واًا ال٥ٍٜط

ْٟس ٓس  ٓان اللٜا  ٓان" في ضػاثل بد ت " ٟلت ؤلاوؼان ْ الخُ ال٠لم الطمٍع

 بٔوِم " ضػالت الٜ٘طان للمٔطي مً زاثطة ال٠لم الٜلؼُٜت.

ْهي جس   هي ٤لمت مـخ٠ت مً اإلاؼطح، 
ً
ًط بالص٣ط َىا ًٓ اإلاؼطحُت ل٘ت

ْٓ مً الًٜ ألازبي الصي   ٛهي ه
ً
م هم ػطزي ٓليها، ؤما اكٌالحا ٠سَّ ًُ الخـبت التي 

ا بىاًء ٓلى حط٣تهم  ْاَض جمثل ُّٛ ٛئت مً ألاٛطاز حاززت بوؼاهُت، حُث ًحا٤ٓن ؤز

ٓاضاث التي ْضَم ٓلى اإلاؼطح، باإلهاٛت بلى الخ ْٟس ج٦ٓن جمُٕ  ْز جخم بُنهم ٛيها، 

 منها مً الخُا٨ ؤْ 
ً
ٓظ ؤن ٦ًٓن ٟؼما ٍْج  منها مخح١٠، 

ً
ؤحساثها مخح٠٠ت، ؤْ بٔوا

ْال٘اًت مً َصا الًٜ ألازبي هي الاهخ٠از، ؤْ الخث٠ُٝ ؤْ اإلاخٔت الٜىُت ،  ٓاٟٕ،  مً ال

 37ؤْ الِٔت.

ساًت . جىاٟف جتر٣ع َصٍ اإلا٠الت ٓلى الىاحُخحن الطثِؼُتن ٣ما ش٣طها في الب

ْٟلُسة الىثر ْ  ٓاًط  ٓمواث ْ الخ الىاحُت الثاهُت هي  الٜىٓن اإلاؼخجسة  مثل ال

ْاحسة ٓاحسة  ٓضاث  ب  اإلايـ

 الومظات

                                                           
 

37
 https://mawdoo3.comالرابط : ، ٧١٣٢مايو  ١٣اإلسترجاع فً مارس   
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٨ٓ ٓنها هي ٛالؿُت مذخلطة لخُاج٧    ٤املت ٟبل ؤن جمٓث ا٫بادخلاض ه٠

ْٓ 38ٟا٨ حؼً الُٜان٢.آحن : "هي ًٛ ػطزي ٟلص ي حؼاغ جسا ؤهّ ؤزٞ ْكٝ لِصا الى

٨ٓ بلى ألا  ْالتر٣حز في الساللت للٓك ْالخ٥ثُٝ ال٠ٓي في الل٘ت،  ٓلُس، ًٛ الاٟخلاز الـسًس،  زبي ال

ٕ 39اإلأنى اإلاطاز زْن حـٓ في الؼطز" ْٓ مً ال٠لم ال٠لحرة بؼحٍر الؼَط ْل٥ً اهدـاض َصا الى  .

ذ بُنهم ْجإ٣ُس اإلا٦اهت الـٜ٘ت في ٟلٓب ألازباء ؤزث بلى ْكٝ حٔاٍضٝ مذخلٜت متزاًسة، حتى هبـ

ٓموت. ْمجازالث في حُٔحن حٍٔطٝ الث١ لل٠لت ال  مً مـاجطاث 

الجيؽ ألاظضٞ، الصي هبذ مً ألاضازٚ  مًًل١ الى٠از ٓسة ؤػماء ٓلى َصا ؤ

ْٓسة ملٌلخاث، ل٥ً ال ؤحس منها اػخ٠ط  ٍ بٔسة ؤل٠اب  ْؤمٌْط زْن بشن مً ؤحس، 

َٓا: لؼٔت هحلت ؤْ ٟبلت ملر ؤْ ْدعة ب بطة ؤْ ٟومت ؤْ بـ٦ل ضػمي مخسا٨ْ..ػم

ٓض لم ًٓهٕ  ْل٥ً َصٍ الؼٌ  . ْموت بٞط ؤْ حبت ٓسغ بلى آدٍط ٟلت لخِت ؤْ 

ْْاضر.  ٛا بـ٦ل ملمٓغ  ٓشجا مْٔط ٝ م٠ىٕ ٠ًخسٔ بّ. ؤْ ًخذص هم ٓموت حٍٔط لل

ٓموت ٓلى ؤجها "جيؽ مً ألاجىاغ  ٝ ال٠لت ال ٨ٓ في ْهٕ حٍٔط ْلخلذ ال٠

مً ؤلٜاَ ٟلُلت دُالُت مً  ألازبُت، حٔخمس الخ٥ثُٝ بجمل ٟلحرة جسا، جتر٣ب

ْاملجاظ، ب٦ل ما حٔىُّ  ْالترمحز  ْالخلمُح  ْالٓكٝ، مٜخخت باإلًحاء  ْالخـٓ  اثس  الْع

ْجٓػٕ الساللت ٛدـ٦ل  ت، لخٔم١ اإلأنى  ٓض ؿٍٔط ال٦لمت مً اػخٔاضاث جتر٣ب في ك

 40لٓحت لِا بٔس زاللي ٓم١ُ جيخهي ؤدحرا ب٠ٜلت كازمت مسَـت"

 الخواطر

ٓض باؿترا٢   دطآجىاٟل ألا٦ٛاض مً ٠ٓل بلى ٠ٓل في ال٥ٜط ٓلى بٔس هي ؿٔ

ٛت مثلب٘  ٤ل ؿيئ جمالّ الخاق.  حر الٓػاثل الخؼُت اإلأْط

                                                           
38
ٓموت  ْهاٟس ملطي اؿتهط في ٣خابت ال٠لم ال  حؼً الُٜان: ؤزًب 
39
ٓموت / زضاػت جحل  ٓموت؛ حؼً الُٜانفي ضحاب ال٠لت ال ْه٠سًت لل٠لت ال  ُلُت 
40

ٓباجطا ملط  م٠سمت ال٥خاب ؛ ُال٨ لخؼً الُٜان ًبٕ في زاض ٤لُ
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 كصُذة الىثر

 الًٜ ِٛٓ َصٍ اإلأاٚض هٜؼِا في ؿ٦ل ٓمل جٌب٠ُي

 امليغورات 

ٓاػٌت ؤلال٥ترْهُت بًجابُت  اإلأطن هي حٔبحر بٓػاثل ْ هي بٓطان ال٥ٜط ب

ْلسث   ٤ي ؤمٓث ْػلبُت مثال 

 

 املصادر و املراجغ

  قىقي ي٠ُ .ص – ألاصب الٗغبي والٟىىن 

 ؤخمضٖلي دمحم – مٟهىم ٢هُضة الىثرفي الى٣ضالٗغبي الخضًث 

 اص مدب٪ .ص – ٢هُضة الىثرصعاؾت  ؤخمض ٍػ

  ٖلي بى٣ُٗل بً دمحم – ٦خاب الٟىىن 

 الكُش خبِب ال٩اْمي – ٦خاب ومًاث ؤلال٨تروهُت 

 ش ألاصب الٗغبي  الٟازىعيخىا  – جاٍع
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ة باللغة البىغالُة  الضيرة الىبٍو

 ً  في اللرن العغٍر
 41د. دمحم هجم الحم

 

 التمهُذ 

ْالخجاض في ِٓس الخلُٜت الٔباس ي  زدل ؤلاػالم في بى٘ا٨ ٓلى ؤًسي السٓاة 

ن الطؿُس ما بحن ػىت  ِجس في مى٠ٌت ضاجـاهي (42)م869م بلى 786َاْض ُْ ْٟس   ،

ٓا ٓمال مً بى٘الزٌف ؤه ْ مً الٔمالث التي جحمل اػم الخلُٜت الٔباس ي ْمى٠ٌت ٤

٨ٓ اإلاؼلمحن بلى مى٠ٌت بى٘ا٨ في ظماهّ بما للخجاضة  ن الطؿُس مما ًس٨ ٓلى زد َاْض

ٓة ْحسَا ْبما للسٓ ٓة   . (43)ْالسٓ

ٓم، في ِٓس ح٦ام "ؤػطة با٨"  وـإث الل٘ت البى٘الُت ٟبل ؤلٝ ٓام مً الُ

ٓا ٓلى ٣خابته َْا ْحث ٓض ٓشي، َم الصًً ً ْٟس ؤوـسث ٓسة ٟلاثس في شل٧ الب ا 

 
ً
ْٟس ْجس بٔوِا في هِبا٨ حالُا ٟٓذ هي ؤٟسم ما ٓٚط ًٓ الل٘ت البى٘الُت،  . (44)ال

ٓشا  ٤ْان ب ذ ؤْ البالُت  مً ل٘ت ؤَل جل٧ اإلاىا١ً ألاكلُحن،  ٤ْاهذ الل٘ت البرا٣ٍط

ذ ؤْ البالي كٔبت لسٔ ؤَالي جل٧  ض العمً ؤكبحذ البرا٣ٍط ْبٔس مْط ًخ٦لم بها، 

                                                           
41
 قسم اللغة العربية، جامعة غور بنغا، مالده، بنغال الغربيةاألستاذ  
42
٨ٓ ؤلاػالم في بى٘الزٌف/ ألاػخاش بي ٤ي بم هصًط ؤحمس ق،.   سة اإلاسًىت الـِط 21ـ20زد ْم٠الت في جٍط ٓان: .  ٍت، محيي السًً دان، بٔى

ْجسا٨ْ ال٠طآن في الل٘ت البى٘الُت / ز. مجُب الطحمً ق،. 41ـ40بى٘الزٌص ئ بػالم )ؤلاػالم في بى٘الزٌف ق، ر جبلُٙ 29ـ24،  ْجاٍض  ،

ْماثت ٓام ٓلى جطجمخّ بالل٘ت البى٘الُت / ز. مٜذط حؼحن دان، ق،  م   . 19ال٠طآن ال٥ٍط
43

ٓض دمحم   .30ق، The history of the muslims of bengal مِط ٓلي / . ضاجـٕ : ٣خاب الس٣خ
44

اث" م٠الت ٓبس الطحمً،   ُٓٓت "ٓٛط سة ألاػب  : الجٍط
ً
ْاهِط ؤًوا  .37م ق، 1969/ٛبراًط، 19. الؼاب١، 
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ٓلسث الل٘ت البى٘الُت مً اإلا ا ٌ٘حرْن في ه١ٌ بٔى ال٦لماث بلى ؤن ج ىا١ً ٛبسْئ

ذ  . (45)البرا٣ٍط

ْزدل ؤلاػالم بلى بى٘ا٨ في ال٠طن الخاػٕ  ْبشا ٤اهذ الل٘ت البى٘الُت لِا ؤلٝ ٓام، 

٨ٓ ؤلاػالم بلى َصٍ اإلاى٠ٌت جعامً مٕ وـإة الل٘ت  ٓاضر ؤن زد اإلاُالزي، ٛةن مً ال

٤ْاهذ  ْالخذاًب ٠ٍٛ، ال ل٘ت البى٘الُت،  ٟٓذ ل٘ت ال٥الم  الل٘ت البى٘الُت في شل٧ ال

ٍٓط َصٍ الل٘ت ٓن  (46)ؤلاوـاء ْألازب، زم بسؤ اإلاؼلمٓن في جٌ في ححن ٤ان آلاٍض

ٓضث الل٘ت  ٓلٓن : بجها ل٘ت كُازي الؼم٧، زم إلاا جٌ ٠ٍْ ن بليها هِطة احخ٠اض،  ًىِْط

ْالٜاضػُت بشا ب ٨ٓ ألالٜاَ الٔطبُت  ٍْسدلٓن ٛيها ْاظزَطث بسد ْجها  حن ٠ًطئ اآلٍض

ْمِما ٥ًً مً ؤمط ٛةن الل٘ت البى٘الُت لِا آلان ؤلٝ ٓام،  دُت.  ألالٜاَ الؼيؼ٥ٍط

ٓابٍ في ال٥خابت  ٓآس ْه  ْكاضث لِا ٟ
ً
ٓض زاثم حتى اػخ٠طث ؤدحرا ْل٥نها ٤اهذ في جٌ

ْالخذاًب أل٣ثر  ُت التي هي ل٘ت الخٜاَم  ْؤكبحذ مً ؤَم الل٘اث الـٟط ْالى١ٌ، 

ْْالًت بى٘ا٨ ال٘طبُت م ْلت بى٘الزٌف اإلاؼلمت،  ً ماثتي ملُٓن وؼمت ٌؼ٥ىٓن في ز

ْآػام،  ْضَؼا،  ْؤ ٣ْثحر مً ػ٦ان بيهاض، ْجِاض٣ِىس،  ُت،  بالِىس في جِتها الـٟط

ٓضما. ْبٔى مىا١ً ب الًاث الِىس  ٓضا، مً  ٜ  ْجٍط

ْامل ْاإلااضدحن ل٠س حُِذ ػحرة كاحب الطػالت ملسو هيلع هللا ىلص باَخمام الٔلماء  ْال٥خاب  خسزحن 

الم ٌ٘ٓق في زبج َصا البحط العادط،  ٤ْل مً َاالء ألٓا  ،ً ْاإلاخإدٍط اإلاخ٠سمحن منهم 

م  الجعا٨ ْػدب٠ي ػحرة َصا الىبي ال٥ٍط ْهِٜؽ السضض،  َٓط  َْؼخلٜي مىّ ًدُم الج

ْالسضاػاث الٔم٠ُت لئلػتهساء بهسحه ْلي ألاٟالم الالمٔت  ْالخإس ي ملسو هيلع هللا ىلص ملِمت أل ا 

ٍٓت بالل٘ت البى٘الُت في ال٠طن الخامؽ ٓـط  بلاحبها ملسو هيلع هللا ىلص. بسؤ الاَخمام بالؼحرة الىب

                                                           
45

   .The origin and development of the bengali language– sunity kumar chattargy Part 1/2/3 
46

ٓز ح٦ام اإلا  ٍٓط َصٍ الل٘ت ٣خاب ألاػخاش بي ٤ي بًم هصًط ؤحمس/ زد٨ٓ ؤلاػالم في بى٘الزٌف ق، . جِ  .54ـ42ؼلمحن في جٌ
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ٓظتهم مً ملازض  ْلم ٥ًً بح ٠ت ج٠لُسًت مً ٟبل بٔى الـٔطاء،  اإلاُالزي بٌٍط

ْالؤُٜت مً َصٍ  اًاث الصخُحت  ٍٓت ألاكُلت حتى ًمحزْا بحن الْط الؼحرة الىب

ْبه ْالٓٓاَ ألادباض،  ْالخٌباء  ِم مما ٌؼمٔٓن مً الٔلماء  ما ٤ان جّل مٔاٛض

ٓم ؤلاػالمُت داكت في الؼحرة  ْمالٜاث في الٔل ال هجس ٛيها مؼاَماث   .ً ْاإلاص٣ٍط

ْالؼبب ضاجٕ ان  ْم٠االث ٓسًسة،  ٍٓت حتى ال٠طن الثامً ٓـط بال ضػاثل ٟلُلت،  الىب

ٓا ٌٔخمسْن ٓلى ال٥خب الٔطبُت ْال٥خاب ٤اه ْالٜاضػُت، حتى آلان الٔلماء  ، ْألاضزًت، 

 في بٔى اإلاساضغ الٔطبُت ًسضغ في الل٘ت ألاضزًت.

ن مً العمً، حتى ؿِس ال٠طن الخاػٕ ٓـط  ٓز ٟطابت ؤضبٔت ْٟط ْاػخمطث َصٍ الجِ

ٍٓت، حُث بسؤ بٔى الٔلماء  مالٜاث ٣ثحرة بالىثر الٜني البى٘الي ًٓ الؼحرة الىب

ٍٓت مؼخُٔى ْلم بال٥خابت ًٓ الؼحرة الىب ْالٜاضػُت،   ببٔى ال٥خب الٔطبُت ْألاضزًت 
ً
ا

 الخلاهت الٔلمُت التي حُٔنهم ٓلى جط٢ اإلآهٓٓاث 
ً
ٟٓذ ؤًوا ٥ًً لسحهم في شل٧ ال

جٓن  َْم ًْط ُٓٛت ،  ْاهوم بلى شل٧ ٣ثرة الٌٞط الل اًاث الؼحرة،  ٓاَُاث مً ْض ْال

 بٔى ال٠لم.

ً  املصىفات على الضيرة الىبوٍة في اللرن العغٍر

ً، بال بن اإلا ٍٓت بالل٘ت البى٘الُت ٟس حٔسزث في ال٠طن الٔـٍط الٜاث ٓلى الؼحرة الىب

ٓٓت مً  ؤن الجعء ألا٣بر مً َصٍ اإلالىٜاث دا٨ٍ مً الخح١ُ٠ الٔلمي، ٤إجها مجم

ْاجبي ؤن ؤْجّ ؤلالخٜاث بلى بٔى  ال٥خب اإلاِمت التي لِا  الخ٦اًاث ْألاػاًحر، ِٛىا٢ 

اج في ؤْػاي الىا٠ًحن بالل٘ت   البى٘الُت.ْض

ْٟس 1925(: للـُر دمحم ؤ٣طم دان. ًبٕ ػىت ملٌٜى ػٍطذػحرة اإلالٌٜى، ) -1 م، 

 كٜحت.  572ْكلذ كٜحاجّ 
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ً
ٓزا ْٛولّ ْحؼً اججاَّ، ٠ٛس جومىذ م٠سمت ال٥خاب بح ٓٚط اإلاالٝ بٔلمّ 

 
ً
م ؤَل بى٘الزٌف الصخاٛت ٛىا

َّ
َْٓ ؤ٨ْ مً ٓل جمُلت ًٓ الخسًث ْ ملٌلخاجّ، 

 بطؤػّ، 
ً
 باإلاسضػت ٟاثما

ً
حن، بال ؤهّ جإزط ٣ثحرا ٤ْان ٣ثحر الى٠اؾ مٕ اإلاؼدـٟط

ٍٓت مً ؤَمِا:  ٓازر الؼحرة الىب  ال٠ٔالهُت، بش ؤه٥ط بٔى ح

ْٓمّ ؤبي ًالب. )ج(   ٨ٓ )ؤ( ٟوُت ؿ١ اللسض. )ب( ٟوُت بححٔر الطاَب مٕ الطػ

 مٔطاجّ بجؼسٍ. 

ال َصٍ املخالٜاث ل٦ان مً ؤحؼً ما ٣خب في السٛاْ ًٓ الؼ ٍٓت، حُث بهّ ل حرة الىب

حن مً مثل  ٍْص٣ط ما ؤزاض ٛيها بٔى اإلاؼدـٟط ٓٓاث ٟوُت ٟوُت،  ٤ان ًدىا٨ْ اإلآه

ْٟس  ٍْطّز ٓلى ٤ل َصٍ الـبّ بإزلت ٤اُٛت،  م مً الـبّ،  ْٗحَر ْاث  لُٓر  ْمٗط ٓض  م

ْال٥خاب حطيٌّ ؤن ًيـط ب٥مُاث ٣بحرة بحن ًلبت الٔلم إلاا  ؤلجمِم بخح٠ُ٠اجّ ال٠ُمت. 

ْل٥ً ًيبغي الخىبُّ ٓلى اإلاؼاثل ًحخٓي ٓلُ  ، ٓماث ج٦از ال جٓجس في ٗحٍر ّ مً مٔل

ٓاب.  ْالل  التي جاهب ُّٛ اإلاالٝ الخ١ 

ب، البلُٙ في  بِّف هبي(:الىبي الٔالمي، ) -2 ل٘الم ملٌٜى، الـآط ألازًب، ألاٍض

،٨ٓ ْجل٠اٍ الىاغ بال٠ب ْالٜلُح في البُان، شاْ كِخّ بٔس ٣خابت َصا ال٥خاب،   ألازاء 

ٓا اٟخىاء وسخت مىّ، ًس٨ ٓلُّ ٣ثرة ًبٔاجّ، ٠ٛس ْكلذ ًبٔاجّ اإلأخمسة بلى  ْاٗخىم

 م. 1942زالزحن ًبٔت مىص بساًتها ػىت 

ٍٓت،  567َْـخمل كٜحاجّ  كٜحت، في جعؤًً، الجعء ألا٨ْ مىّ داق بالؼحرة الىب

ٍٓت 58ُّْٛ  ، بِىما الجعء الثاوي في السٛاْ ًٓ بٔى ٟواًا الؼحرة الىب
ً
 ٛلال

.  14ٍْخومً 
ً
 ٛلال
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الزجّ، بش ًص٣ط ؤن  ُٓٛت ملخمس في  جإزط اإلاالٝ ببٔى ما جطبى ٓلُّ مً ؤحازًث الل

ٓاء  م ْح ًَْ مٍط ٨ٓ ؤجها حوطتها وؼاء مً الجىت  ٓلس الطػ آمىت ضؤث في اإلاىام لُلت م

ب  ال ٍض ٍٓط ألازبي لِصٍ اللُلت،  ت في الخل ٓاػٔت الـآٍط ْموذ دُاالجّ ال َْاجطة، 

ٓالس التي ٤اهذ جص٣ط مً ٟبل في جإزط  ٓض بما ػاز في ظماهّ مً ٟلم اإلا ٍ بهصٍ ألام

ْبن لم ًلطح بها، ْجٔلّ  ت،  ٨ٓ ٛٞٓ البـٍط ؤؿباٍ الٔلماء، حا٨ْ ؤن ًجٔل الطػ

 بال٥خب اإلا٠سػت الؼاب٠ت، حتى ش٣ط بٔى ٓباضاث ال٥خب الِىسْػُت، حـّم 
ً
مبـطا

ت ؤلاو ْهٍِط ٓز،   في مً بٔى ٓباضاجّ ضاثحت ْحسة الٓج
ً
ْاػخٌطز ٣ثحرا ؼان ال٦امل، 

ٓا٨  الزجّ، ٛبسؤ بإح ٓا٨ ألامم ٓىس  ْبُان ؤح ٓا١ٛ ؤحمس مٕ اػمّ آلادط دمحم،  بُان ج

ٓا ِٓس ى بالللب؟؟؟، زم جٌٞط بلى  ْش٣ط ؤجهم ٟخل ٓز  ْالٜطغ زم اليه ْاللحن  الِىس 

ْجحسر ًٓ  ٓلسٍ،  ٓا٨ الٔطب ٟبل م ْج٦لم ؤدحًرا ًٓ ؤح بُان حا٨ الىلطاهُت 

ّٓٓ  ضهآخّ، ْضج ْل٠اثّ مٕ بححٔر الطاَب،  ْضحلخّ بلى الـام مٕ ٓمّ،  ْْٛاة ؤمّ، 

ْاجّ منها، زم جحسر  ْظ ْججاضجّ بالـطا٣ت مٕ دسًجت،  ْجل٠ُبّ باألمحن،  مً الؼٜط، 

ٓاْ  ْم٠اػاة ؤه ْجبلُّ٘،  ٓحي،  ْبسء ال ٓاهُٕ الؼحرة ألادٔط مً بىاء ال٥ٔبت،  ًٓ م

ْاإلا ف لّ، ْؤلاػطاء  ْم٠أًت َٟط ْالهجطة بلى اإلاسًىت، زم جٌٞط لبُان الٔصاب،  ٔطاج، 

ْٛاجّ.  ْش٣ط  ٓزاْ،  ْادخخم بذجت ال  اإلا٘اظي 

ْجحسًس ظمً بىاء   ،٨ٓ الزة الطػ ٓم  ؤما الجعء الثاوي: ٠ٛس ج٦لم ُّٛ ٓلى جحسًس ً

ْبزباث اإلأطاج بالجؼس، ٣ما جحسر ًٓ حٔسز   ،٨ٓ ًْٓ معجعاث الطػ ال٥ٔبت، 

ْزإٛ ًٓ الـبهاث اإلا  ٨ٓ جاث الطػ ٓلِا. ْظ  ثاضة ح

: ْجٜؼحر ال٥ـاٚ،  ْٟس ش٣ط مً ملازٍض مً ٣خب الخٜؼحر: الخٜؼحر الخ٠اوي، 

ْمً ٣خب ألاحازًث: صخُح  ْٓبسهللا ًٓػٝ ٓلي.  ْجطجمت ال٠طآن ملخمس ٓلي 

ْؤصر  ٍٓت البً َـام،  ْمً ٣خب الؼحرة: الؼحرة الىب ْمـ٦اة اإلالابُح.  البذاضي 
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ْملٌٜى ػ ٓضي،  ٍٓت الؼحر لٔبسالطئْٚ الساهاٛ ْالؼحرة الىب حرث للـُر ؤ٣طم دان، 

ْبٔى ٣خب  ت،  ٍٓت البً بسخاٞ، الترجمت ؤلاه٦لحًز ْالؼحرة الىب لـبلي ؤماوي، 

ٓبا  ْٗ ٓض  حن مً م السًاهت الِىسْػُت، ٣ما ش٣ط اػخٜازجّ مً بٔى ٣خب اإلاؼدـٟط

م.  ْٗحَر لُٓر  ْمٗط ُْٗبٓن،   بضبِىٙ، 

ْلى مً َصا ال ٨ٓ ألا ٓاث اإلاالٝ في الٜل ال َٜ ٝ ًٓ ل
ّ
٥خاب ل٦ان مً ؤحؼً ما ؤل

 ال ًساهُّ ؤي 
ً
ُٕ، ٛةن ل٘ت ال٥خاب ضاُٟت جسا ٨ٓ مً حُث الجما٨ ألازبي الٛط الطػ

ال بٔسٍ.  ٍٓت مً َصٍ الىاحُت ال ٟبلّ  ٓبت في الؼحرة الىب  ٣خاب بالل٘ت البى٘الُت اإلا٥خ

 281 م، في1953ملخمس  ٓبسالجباض كس٠ًي، ًبٕ ػىت  )مىٓؿحر هبي(:هبي الىاغ،  -3

 كٜحت. 

ْآزاض ؤلاػالم ٓلى  بسؤ اإلاالٝ بم٠سمت ٟلحرة، زم ؤضزِٛا بما جاء في ال٠طآن ًٓ الىبي، 

ْؤن ؤلاػالم زًً الٌٜطة، زم جحسر  ْؤهّ ال ًيبغي ؤلا٣طاٍ في السًً،   ، ألازًان ألادٔط

 ٛحؼب بل هبي 
ً
 ُِٓما

ً
ْؤهّ لِؽ بوؼاها ْالطػل،  ْؤهّ آدط ألاهبُاء  ًٓ الىبي الٔالمي، 

إلااشا ؤضػل بلى م٥ت بالصاث، زم ش٣ط ؤْكاّٛ ُِٓ  ٨ٓ الزة الطػ ْج٦لم ٓلى  م، 

ٓة، زم جحسر ًٓ ب٠ُت حُاجّ بادخلاض، ْفي ألادحر ج٦لم ًٓ  ٠ُت ْدخم الىب
ْ
ل
َ
الخ

ْْٛاجّ.  ٓزاْ   حجت ال

ْمً ٣خب الخسًث: ػجن الترمصي، مـ٦اة اإلالابُح،  م،  : ال٠طآن ال٥ٍط مً ملازٍض

ْمً ٣خب الؼحرة:  ًٓإ،  ْبذاكت: الخلاثم ال٥بٔر اإلا ٣خب الؼحرة ٓامت، 

ت في الؼحرة مً ٟبل بٔى اإلاؼلمحن.  ْبٔى ال٥خب ؤلاه٦لحًز ي،   للؼًُٓ
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م، بال  ْؤهّ آخمس ٓلى ال٠طآن ال٥ٍط ازعى اإلاالٝ ؤهّ لم ًإث مً ألاحازًث بال ما صر، 

ٓٓت، ل٘ت ال٥خاب ضاُٟت، بال ؤهّ  ْاإلآه ؤن ال٥خاب ُّٛ بٔى ألاحازًث الؤُٜت 

 ذخلط.م

ْحٔالُمّ،  -4 م حُاجّ  ٨ٓ ال٥ٍط ٓن ْؿ٥ُِا(:الطػ م جُب ٨ٓ ٣ٍط ؤلّٜ  )حوطث ضػ

ٓٓت الباحثحن في اإلااػؼت ؤلاػالمُت ببى٘الزٌف، ًبٕ ػىت   م. 1997مجم

ٓماث، حُث ٟام ٓلى ٣خابخّ  الٞ مً حُث صخت اإلأل مً ؤحؼً اإلاالٜاث ٓلى ؤلًا

َْم مً دحرة ًلبت الٔل ٓٓت ٣بحرة مً الباحثحن،  اث الؼحرة مجم م، جومً مٓهٓٓ

 الخالُت: 

ْجبلُّ٘، هجطجّ بلى  ٓجّ  جُت، بٔثخّ، زٓ ٓلخّ، ؿبابّ، حُاجّ الْع الزجّ، ًٜ وؼبّ، 

ْاإلاسًىت،  اجّ بٔس ٛخح م٥ت، جبلُٙ السًً داضج م٥ت  اجّ، ٛخح م٥ت، ْٗع اإلاسًىت، ْٗع

ٓلى الخالٛت بٔسٍ.  ْحُٔحن مً ًخ  ْٛاجّ 

غ اإلاؼخٜ ٓا بلى بُان السْض ْة زم اهٌل٠ ٓهّ ٟس ٍٓت، مً حُث ٤ ازة مً الؼحرة الىب

ْمً حُث ؤدالّٟ الخؼىت، ْكٜاجّ الٌُبت، ْحُاجّ الاجخمآُت،  ٓة حؼىت،  ْؤػ

ٓجّ،  ْما محزاث زٓ ْالخبلُٙ،  ٓة  ْما الٟاٍ في ػبُل السٓ  ،
ً
٨ٓ مبل٘ا ٣ُْٝ ٤ان الطػ

٣ُْٝ ٤ان ح٥مّ، ْدٌبّ،  ْلت،  ٣ُْٝ ٤اهذ ػُاػخّ للس اجّ،  ْع مٔاَساجّ، ْٗ

ٓا بخٓػٕ ًٓ معجعاجّ. ٣ُْٝ  ْجحسز  حاّٛ ٓلى ح٠ٞٓ اإلاطؤة؟، 

ٓا ًٓ ال٥خب اإلاالٜت في ػحرة الطػ٨ٓ مً ال٠طن الخامؽ ٓـط اإلاُالزي بلى  زم جحسز

ْٟس ْكلذ كٜحاث ال٥خاب بلى 1994ػىت   كٜحت. 632م. 
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ْالبُان املخخلط ًٓ زًاهت اإلاؼلمحن،  -5 ْمؼلمان زَاضمحر ػحرة دمحم  )دمحمًط ػحرث 

ْاحس، بلٙ  بُبرن(: ؿى٥ُِٜذ ْال٥خاب في مجلس  ْس ي،  ٓماض مُترْ الِىس ـىا ٤ ل٥َط

ْٟس ًبٕ ػىت  268ٓسز كٜحاجّ   م. 1986كٜحت، 

ب بحن  ٧ان َظا اإلاال٠ مً ٦باع الصخُٟحن، و٧ان ٣ًهض بخإلُٟه َظا ال٨خاب الخ٣ٍغ

الهىضوؽ،  (47)الضًاهخحن ؤلاؾالم والهىضوؾُت، ول٨ىه حٗل مدمًضا  مثل بٌٗ ؤٞخاع

جٗل َظٍ آلاًاث ول ا، ٍو  مً نٟاث هللا ٖؼ وحل، ٞجٗل ًى٨َغ
ً
م ًٟهم ٦ثحرا

ما ؾماج" مً الهىضوؽ الظًً ًى٨غون ٧ل  والهٟاث صزُلت في ؤلاؾالم ٞةن "بَغ

ا الغؾى٫، ٧إهه مً هاخُت ؤزغي ًغمؼ بلى ؤن الضًً  نٟت لإلله، ٞإه٨غ ٧ل نٟت ط٦َغ

 خهل ُٞه الخدٍغ٠ ٦ما خهل للضًاهت 
ً
الهىضوؾُت. و٢ض جًُٟ لهظٍ ؤلاؾالمي ؤًًا

 ال٣ًُت ٦ثحر مً اإلاؿلمحن، ٞلم ًدٔ بال٣بى٫ لضي اإلاؿلمحن.

ْزًاهخّ ؤلاػالم،  -6 ٓضْؾ حوطث دمحم ْ بػالم زَاضما(: ؤلاوؼان الُِٔم دمحم  )مِا ب

ْس ي، ًبٕ ػىت   م، في ماثت كٜحت. 1906ل٘حٌرف جىسض ؿحن الِىس

ٚ لسٔ ٓامت الىا٠ًحن بالل٘ ٝ مْٔط ِ
ّ
م َصا اإلاال ت البى٘الُت؛ ٛةهّ جطجم ال٠طآن ال٥ٍط

ٍْبسْ لي ؤهّ لم ٥ًً بخل٧ السضجت مً اإلاخٔلبحن   بالل٘ت البى٘الُت، 
ً
ؤ٨ْ مطة ٤امال

ب بحن السًاهخحن  َْٓ الخ٠ٍط ٨ٓ، ؤم ٤ان لّ م٠لس داق،  ال٠ازححن في ػحرة الطػ

 مً ملٌلخاث ؤلاػالم بملٌلخاث 
ً
ما ػماج، ٠ٛس ّٗحر ٣ثحرا ْبَط ؤلاػالم 

 ْ ػُت، مً شل٧ حُ٘حٍر لّٜ الجاللت في ٤ل م٦ان بما ًحلٓ لّ ب٦لماث َىسْػُت َىس

ْٟس ش٣ط اإلاالٝ في م٠سمت ٣خابّ ؤهّ اػخٜاز مً بٔى ال٥خب  زالت ٓلى ؤلالّ، 

                                                           
(

47
ب  ٓضة دل١ مً دل٠ّ.  avatar( "ؤٛخاض" حٍٔط َْٓ بحؼب ٠ُٓسة الِىسْغ ًمثل ؤلالّ في ك دُت،   بالؼيؼ٥ٍط
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َْاٍم في ػطز  ٟٕٓ في ؤ خّ بالٔطبُت بخل٧ السضجت، ٛ ْلم ج٥ً مٔٛط ْالٔطبُت،  الٜاضػُت 

ْال٠لم.  ٓازر   ٣ثحر مً الخ

ت باللٛت البىٛالُت بكاعاث الغؾى٫ وبجاهب آزغ جىا ولذ ٖضة مالٟاث في الؿحرة الىبٍى

مً ال٨خب الضًيُت ال٣ضًمت، ٣ٞض وعصث في َظٍ اإلاالٟاث مً الىهىم الضالت ٖلى 

وحىص بكاعاث الغؾى٫ في الخىعاة وؤلاهجُل و٦خب الهىضوؽ و٦خب الٟغؽ الضًيُت، 

، و٢ض ونلذ َ ً ل٨ً َىا٥ مالٟاث مٟغصة في َظا اإلاىيٕى با ٖكٍغ ظٍ اإلاالٟاث ٢ٍغ

.
ً
 مالٟا

ٓة دمحم مً ٣خبهم،  ٍْالث إلزباث هب ا بلى الخإ ٟس ؤجاز مالٜٓ َصٍ ال٥خب حُث لم ًلجْا

ْؤٛصر ٓىّ  م  ٓضاة ْؤلاهجُل ٠ٛس زبذ شل٧ في ال٠طآن ال٥ٍط ٓز البـاضاث في الخ ؤما ْج

ْالعجب،  ْالـ٧  ٓز البـاضاث في ٣خب الِىسْغ جثحر الخحرة  ْل٥ً ْج  ،٨ٓ مً الطػ

٨ٓ بلى َصٍ ال٥خب؟  ٓماث ًٓ الطػ  . (48)ؤًً زدلذ َصٍ اإلأل

  الترجمة:

ْبسؤث في   ،ً بسؤث حط٣ت الترجمت في ألازب البى٘الي في الثالزُيُاث مً ال٠طن الٔـٍط

ْٟس ْكلذ مالٜاث  ُٔت،  الطقي ْالاظزَاض حتى ْكلذ في الؼبُٔىاث بلى مىـعلت ٛض

ٍٓت اإلاترجمت بلى الل٘ت البى٘ ْالٜاضػُت الؼحرة الىب الُت مً الل٘ت الٔطبُت ْألاضزًت 

ت مً ؤ٣ثر   .(49)مالٝ 90ْؤلاه٦لحًز

 : باللغة البىغالُة الضيرة الىبوٍة لألطفال

                                                           
(

48
ْاإلاؼُ ٓزًت  ِمي: اليه ٓض دمحم هُاء الطحمً ألٓا ْؤزًان الِىس ق،( اهِط ما ش٣ٍط الس٣خ  . 707ـ706حُت 

(
49

ٍٓت بالل٘ت البى٘الُت ق، ٓهُان: زضاػت الؼحرة الىب  .183ـ174( اهِط ما ش٣ٍط الـُر ؤبٓ ال٠اػم به
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 في ألازب البى٘الي، حُث ٣خب ٣ثحر مً 
ً
 مِما

ً
ٓضا ن اإلاُالزي جٌ ؿِس ال٠طن الٔـْط

٨ٓ ال٥ ا بّ ػحرة الطػ ْؤ٨ْ ما بسْئ ٜا٨،  ْٟس اإلالىٜحن ْألازباء في ؤزب ألًا م،  ٍط

ٍٓت لؤلًٜا٨ ؤ٣ثر مً  ، مً محزاث (50)مالٝ 130ْكل ٓسز اإلاالٜاث في الؼحرة الىب

ٓٓت، بل ج٥خٜي بص٣ط  ْاإلآه ٓاَُت   ال جحخٓي ٓلى ال٠لم ال
ً
َصٍ آلازاب ؤجها ٗالبا

ٓجّ ْهجطجّ  ْزٓ ٓجّ  ْهب ْؤدالّٟ في كٍ٘ط  ٓالّ  ْؤح ْْالزجّ  ْوؼبّ  ِٓمت الطػ٨ٓ 

 ْ ْمً محزاث َصٍ اإلاالٜاث ؤن ؤٗلبها جُس  ،ْٛاج٣ُّْٝ ٤ان ًخٔامل مٕ الل٘اض، 

ٍٓت، مِؼطة لؤلًٜا٨ بلى حس ٣بحر.   لل٘اًت، ألجها دالُت مً الخ٠ُٔساث الل٘

 املقاالث:

ت باللٛت    ً بمحزة في الؿحرة الىبٍى حاء الغب٘ ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ

٫ مً ؾغص الؿحرة بلى ٣ٞه الؿحرة واؾخيباٍ الٟ ىاثض والٗبر البىٛالُت، وهي الخدىُّ

خمثل طل٪ في نضوع مالٟاث ٖضًضة في الؿحرة  والٗٓاث والضعوؽ اإلاؿخٟاصة منها، ٍو

ت مً هاخُت الاؾخٟاصة مً خىاصثها وو٢اجٗها، و٢ض ٧اهذ بضاًتها في الثماهِىاث  الىبٍى

ت بنضاع ٖضص زام ٖلى  ً ٖىضما بضؤ بٌٗ املجالث الكهٍغ مً ال٣غن الٗكٍغ

ت في ٧ل ؾىت،  لب منهم ًدضصون قهغ عبُ٘ ألاو٫ إلنضاع الؿحرة الىبٍى وبن ٧ان ألٚا

 . (51)مثل املجلت ًخدضزىن ٞيها ًٖ ؾحرة الغؾى٫ مً هىاح ٖضة

ٍٓت ؤ٣ثر   داكت ًٓ الؼحرة الىب
ً
ْٟس ْكلذ َصٍ املجالث التي جلسض ؤٓسازا

ْالث٠اُٛت التي جلسض  ْاظزازث اإلااػؼاث الٔلمُت  ً مجلت بػالمُت،  مً ٓـٍط

 داكت ًٓ 
ً
ساز ؤٓسازا َْصٍ ألٓا ْمىِمت.  ٍٓت مً دمؼحن ماػؼت  الؼحرة الىب

                                                           
(

50
ٍٓت بالل٘ت البى٘الُت ق،  ٓهُان: زضاػت الؼحرة الىب  . 221ـ213( اهِط ما ش٣ٍط الـُر ؤبٓ ال٠اػم به

ْل٥ــً هللا ؿــاء ؤن ٌ٘حــر َــصا الُٔــس بلــى الاَخمــام بالؼــحرة ( ضبمــا ٤ــان الــسإٛ لِــم فــي ادخُــاض َــصا الـــ51) ِط َــٓ الاحخٜــا٨ بُٔــس مــُالز الىبــي ، 

 .
ً
ٍٓت في ٗحر َصا الـِط ؤًوا ساز الخاكت ًٓ الؼحرة الىب ٓاث ألادحرة، حُث كسضث بٔى ألٓا ٍٓت في الؼى  الىب
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ر ٛيها ؤصخابها ًٓ الىبي مً  ٍٓت، جحسَّ الخاكت حـخمل ٓلى م٠االث ًٓ الؼحرة الىب

ت التي  ٓاٍح ٓسًسة. مً محزاث َصٍ اإلا٠االث ؤجها جخومً ؤلاجاباث ًٓ ألاػئلت الٔلٍط ه

٨ٓ اإلاىاػب ٍٓت، ٣ما ؤجها حٌٔي الخل ٨ٓ في ٤لجخٔل١ بالؼحرة الىب  ت ًٓ ػحرة الطػ

٣ُْٝ ،ٟوُت مً ٟواًا الٔلط، مثا٨ شل٧ ٜا٨؟  ٣ُٝ ٤ان الطػ٨ٓ ًخٔامل مٕ ألًا

ْما  ٨ٓ ًخٔامل مٕ ٗحر اإلاؼلمحن؟  ٣ُْٝ ٤ان الطػ اجّ؟  ٨ٓ في بِخّ مٕ ؤْظ ٤ان الطػ

ْؤمثا٨ َصٍ  ْما َسي الىبي في اللباغ؟  ْلت ؤلاػالم؟  َسي الىبي في السٛاْ ًٓ ز

 . (52)اإلا٠االث

 اجمتالخ

ٍٓت ملسو هيلع هللا ىلص بالل٘ت البى٘الُت حتى ال٠طن الثامً  ٟس جإدط ؤلاَخمام بالؼحرة الىب

ٍٓت بالل٘ت  ن مالٜاث في الؼحرة الىب ٓـط بال ضػاثل ٟلُلت، زم ؿِس ال٠طن الٔـْط

ْالخٌباء  ٍٓت مً الٔلماء  ، حُث ٣خب في الؼحرة الىب
ً
 ٣بحرا

ً
البى٘الُت حتى بل٘ذ مبل٘ا

ْٗ ْوـٌذ حط٣ت الترجمت ل٥خب الؼحرة مً الل٘اث ألادٔط ْالـٔطاء  م مً جِت،  حَر

ْم٠االث  ٓز ٣خب ٓسًسة  ن حـِس بٓج ، حتى ؤكبح ال٠طن الٔـْط مً جِت ؤدٔط

ٍٓت.  ٓاهُٕ الؼحرة الىب ْٓ مً م ٓٓت في ٤ل مٓه  مخى

ٓم هالحّ جهوت ؿاملت في الؼحرة  ً بلى الُ ْمً الطبٕ ألادحر مً ال٠طن الٔـٍط

ٓاء  ٍٓت ػ اًاث الصخُحت الىب ٤ان مً جِت اإلالىٜاث ألاكُلت التي بسؤث تهخم بالْط

ٓٓت، ؤْ مً جِت جطجمت مالٜاث الٔلماء املخخلحن  ْاإلآه اًاث الؤُٜت  ْجط٢ الْط

                                                           
الم52) ٍٓت مً دال٨ ؤلٓا ٓان: زضاػت الؼحرة الىب ـسة 568ـ545مً ق ( اهِط م٠الت هلحر َال٨، بٔى ، مً الٔـسز الخـاق ٓـً الىبـي مـً جٍط

 ؤٗطاباج٧ُ. 



 8102ديسمبر هجلت الرٌحاى للبحىث

 

47 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 08 ,ISSN2394-8493 

 

المي مً  ٓز اليـاي الٔلمي ْألازبي ْؤلٓا ْلٔل شل٧ ًطجٕ بلى ْج ٍٓت،  في الؼحرة الىب

ٓم اإلاؼلمحن.   ٓم

 

ْاإلاطاجٕ  اإلالازض 

ْزًاهخّ ؤلاػالم، ؤلاوؼان الٔ .1 ٓضْؾ حوطث دمحم ْ بػالم زَاضما(: ُِم دمحم  ٗحٌرف )مِا ب

 1906جىسض ؿحن ، ػىت الٌبٔت 

ْماثت ٓام ٓلى جطجمخّ بالل٘ت البى٘الُت، ز. مٜذط حؼحن دان،  .2 م  ر جبلُٙ ال٠طآن ال٥ٍط جاٍض

 م1997بى٘لّ ؤ٤ازًمي، ز٤ا، 

مً، ًبٔت اإلااػؼت ؤلاػالمُت جسا٨ْ ال٠طآن في الل٘ت البى٘الُت، ز. دمحم مجُب الطح .3

 م1986بى٘الزٌف. زا٤ا، 

اث" م٠الت ٓبس الطحمً،  .4 ُٓٓت "ٓٛط سة ألاػب  م1969/ٛبراًط، 19الجٍط

ْٓ مً مسًىت بطهخاضغ،  .5 ت، ؤٓساز ٓسًسة. دمحم محيي السًً دان، مٌب سة "مسًىت" الـٍِط جٍط

 زا٤ا

ٓٓت مً الباحثحن باإلااػ .6 ْحٔالُمّ، مجم م حُاجّ  ٨ٓ ال٥ٍط ؼت ؤلاػالمُت حوطة الطػ

 م1998ببى٘الزٌف، ًبّٔ اإلااػؼت ؤلاػالمُت ببى٘الزٌف، ػىت 

ٓحُس بطا٤اؿاوي، زا٤ا، ػىت  .7 ٓهُان، ج ٍٓت بالل٘ت البى٘الُت، ؤبٓ ال٠اػم به زاضػت الؼحرة الىب

 م1998

سة  .8 الم، هلحر َال٨، الٔسز الخاق ًٓ الىبي مً جٍط ٍٓت مً دال٨ ؤلٓا زاضػت الؼحرة الىب

 زا٤ا ؤٗطاباج٧ُ،

٨ٓ ؤلاػالم في بى٘الزٌف، بت ٤ي بم هصًط ؤحمس، بػالم٧ ػىتر، زا٤ا، ز .9  م1999د

ْحٔالُمّ،  .10 م حُاجّ  ٨ٓ ال٥ٍط ٓن ْؿ٥ُِا(:الطػ م جُب ٨ٓ ٣ٍط ٓٓت  )حوطث ضػ ؤلّٜ مجم

 م1997الباحثحن في اإلااػؼت ؤلاػالمُت ببى٘الزٌف،  ػىت الٌبٔت 

  م1925 (: دمحم ؤ٣طم دان.  ػىت الٌبٔتملٌٜى ػٍطذػحرة اإلالٌٜى، ) .11
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ْالبُان املخخلط ًٓ زًاهت اإلاؼلمحن،  .12 ْمؼلمان زَاضمحر ؿى٥ُِٜذ ػحرة دمحم  )دمحمًط ػحرث 

ْس ي، ػىت الٌبٔت  بُبرن(: ٓماض مُترْ الِىس ـىا ٤  م. ٣1986َط

 م.  )ًبٕ ٓسة مطاث(1942ٗالم ملٌٜى، ػىت الٌبٔت  بِّف هبي(:الىبي الٔالمي، ) .13

  م1953باض كس٠ًي،  ػىت الٌبٔت دمحم  ٓبسالج )مىٓؿحر هبي(:هبي الىاغ،  .14

ِمي ، ًبٔت م٥خبت  .15 ٓض دمحم هُاء الطحمً ألٓا ْؤزًان الِىس، الس٣خ ْاإلاؼُحُت  ٓزًت  اليه

ان،   م2001الطؿس، الٍط

ة  :مً املراجغ إلاهجليًز

1.  The History of the Muslims of Bengal, ٓض دمحم مِط ٓلي، ًبٔـت جامٔت ؤلامام دمحم الس٣خ

ٓز ؤلاػالمُت،  انبً ػٔ  الٍط

2.  The origin and development of the bengali language– sunity kumar chattargy 

Part 1/2/3 



 8102ديسمبر هجلت الرٌحاى للبحىث

 

49 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 08 ,ISSN2394-8493 

 

 اللُم ألادبُة 

ة  في طوء ألاخادًث الىبٍو

 53عبذ الرخمً هرواهتذي   

في السضجت الثاهُت بٔس -ٓلى كاحبّ ؤٛول الخحُاث-ًحل الخسًث الىبٓي 

ٕ ؤلال ٓهّ ملسض الدـَط ْمىبٕ ألاح٦ام ْؤلاضؿازاث التي ؤح٥مذ ٣خاب هللا في ٤ هي 

ج ؤلاوؼان الوا٨ ال٘ٓي مً  ٓض  آباعْبُيذ لخذٍط ٓاًئ الى الجِل اإلاٌب١ بلى ؿ

ْٛلل إلادـابهِا. ٟس ؿمل الخسًث ‘ اإلاط يء ْبُان ملجملِا  ِٛٓ ؿطح آلًاث ال٠طآن 

ْضسخ ْاللالح  ْؤهاض ػبل الؼٔازة  ْالخُاة ْؤلاوؼان  ْال٦ٓن  ٓاهب الخال١   جمُٕ الج

ٓضٍ الالمٕ اإلاىبث في مؼحٍر بلى ألامام. ْملالر ال بس للٔالم ؤن ٌؼخط يء مً ه  ُٟما 

ْالٌُ٘ان   بٔث الىبي كلٔم بلى ؤمت ٓطبُت جاَلُت ػازَا ُالم الِلم 

ٓاًت حتى ضؤػِا. ل٥نها  ٓاحل ال٘ ْاو٘مؼذ في م ٍْت  ْؤلجمذ بلجام الٔلبُت البس

ْلِؽ اإلاطاز ب٦لمت الجِل جمحزث بمعاًا ْػماث ٟلما جٓجس لِا هِحر في ألا   . مم ألادٔط

ْالجٞز التي ‘ في ح٠ِم ما ًواز الٔلم ْال٘وب  بل هي مـخ٠ت مً الجِل بمٔنى الؼّٜ 

ْما ًٌٓي ٛيها مً  ْالٌآت هلل ٓع ْجل   ْٓ ج٠ابل ٤لمت ؤلاػالم التي جس٨ ٓلى الخو

م. ْال٠ُاٛت 54ػل٢ٓ دل٠ي ٣ٍط ً في اليؼب  ْؤزب ماٍَط ٓا ؤصخاب ٓلم  ألجهم ٤اه

اْا ْٗحَر ْا محاػً ‘ لٔطاٛت  ْٓسز ٓا ؤػماء ؤجُا٨ ٗابطة  ٤ْان ٛيهم وؼابٓن حِٜ

ا في حِِٜا ُٛما بُنهم. ْاٛخذْط  آبائهم 

                                                           
53
 باحث الدكتوراه في جامعة عليكره اإلسالمية  
54

ر‘ؿٓقي‘. هُٝ  ملط‘زاضاإلأاٚض‘19ي‘39الجاَليالٔلط -ألازب الٔطبي جاٍض
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م ألازب  ٓا ٛطػان ‘ ٤ان مً ؤَم اإلامحزاث التي جمحزث بها الٔطب ًٓ ٗحَر ٤اه

ٓا  ْبل٘ ٓا في مِٔم مجا٨ ال٥الم  ٓٗل ال٥الم دٌباء ملاٟٕ ْؿٔطاء جِابصة الصًً ج

ْهثرا. ٤اهذ ال٠باثل الٔطبُت ًٜخذطن ُٛما بُنهً بشا هبٙ ؤْجّ ال ْالٜلاحت ؿٔطا  بالٗت 

ٍْمىٕ  ْٟبُلخّ  ْز ًٓ ٓـحرجّ  ّٓٗ ُٓسا لًِ ألهّ ًص ٓم هب ٍْخذصن ً ٛيهً ؿآط 

 ٨ٓ٠ً . َْـُس بص٣ط ٟبُلخّ بحن ال٠باثل ألادٔط حطمِا مً ؤلؼً الـٔطاء اإلأازًً لِا 

شا هبٙ في ٟبُلت ض٣بذ الٔطب بليها ِٛىإتها لصبهم بّ ٤ان الـآط في الجاَلُت ب“النهـلي: 

٤ْاهذ الٔطب ال تهىإ بال بٜطغ مىخج ؤْ  ساء  م بّ ٓلى ألٓا ْاهخلاَض ًٓ ألاحؼاب 

ْلس ؤْ ؿآط هبٙ" ٓز  ٓل س ٤ل منهم 55م ٓا ًِىٓن ؤن الـٔطاء ٛيهم مثل ألاهبُاء ًٍا ٤ْاه

ٔ ألاكمعي ًٓ ٓمْط بً الٔالء ؤهّ ٤اهذ الـٔطاء “ٟا٨:  بالجان الصي ًذخم بهم. ْض

ْمصَب 56ٓىس الٔطب في الجاَلُت بمجزلت ألاهبُاء ٓىس ألامم" ٍٓلخي: " ٨ٓ دمحم اإلا ٠ٍْ

ْالـٔطاء ٤اٛت ٓلُّ.  ٓض  الٔطب ؤن ل٦ل ؿآط ؿٌُاها ًل٠ي بلُّ الـٔط مصَب مـِ

 ٟا٨ بٔوِم:

ْلٓ ٣ىذ ك٘حر الؼً   ٤ْان في الٔحن هبٓ ٓني بوي 

 57في الـٔط ٤ل ًٛ"ًصَب بي   ٛةن ؿٌُاوي ؤمحر الجً 

ت ٤املت حٔسث جمُٕ   ْٟٓن بحٍط لصل٧ ٤ان مِٔم الـٔطاء الجاَلُحن ًخص

ْز ٍْل٠ٓن ‘ الخس ْالٌُ٘ان  ْمطاحٕ الٜؼ١  ْالٜتن  ًجلبٓن ؤلؼىتهم في مؼاضح الـط 

ٓا. ٛلاضث  ٍْؤٓن مً ؤب٘و ٓا  ٔٓن مً ؤحب ٍْٛط ْال٠خا٨ بحن ال٠باثل  ْض الجطب  بص
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م‘ . النهـلي ْٓملّ‘ ٓبس ال٥ٍط  لُبُا‘ الساض الٔطبُت لل٥خاب‘ 25ق ‘ اإلامخٕ في ٓلم الـٔط 
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ىت في ال٦لماث ؤلاػالمُت‘ ؤبٓ حاجم‘ الطاظي  .  م1957‘ ال٠اَطة‘ مٌبٔت الطػالت‘ 95ق ‘ 1ج ‘ ث: حؼحن بً ُٛى هللا الِمساوي‘ الٍع
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ت الـٔط‘ دمحم ٤امل‘ . الخٌُب ٓان ‘ هٍِط ْالسً ْظاضة الث٠اٛت‘ اإلا٠االث-مطحلت ؤلاحُاء  ٓضاث   م1997‘ زمـ١‘ مىث
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ْح ْبضؿازَم بلى ػبُل الخحر الخاجت ماػت بلى جى٠ُح ٣المِم  ؼسًس مىاهجِم 

ْهٜصَا بخٔالُمّ  ْٟس حمل الىبي كلٔم َصٍ اإلاِمت الُِٔمت ٓلى ٓاج٠ّ  ْؤلاهلاٚ. 

ْبضؿازاجّ ال٠ُمت ألهّ ٤ان ؤَال لصل٧ حُث ٌٔٚط هٜؼّ: "ؤها  ؤلاػالمُت الؼمحت 

 .58ؤٛصر الٔطب بُس ؤوي مً َٟطف"

 أغراض ألادب في أواخر العصر الجاهلي

ْادط الٔلط الجاَلي ػِئت ٛوُحت٤ان حا  ‘ ٨ ألازب داكت الـٔط في ؤ

ْالخ٠س بحن  ْبزاضة الب٘ى  ٓا الـٔط ْػُلت الخ٥ؼب  م ْجٔل حٍ الـٔطاء مً ٟسَض

ٕ مجزلت مً الخٌُب لـسة حاجتهم  ٓا: ٤ان الـآط في مبخسؤ ألامط ؤٛض ْٟال ال٠باثل. "

ٍٓ بلى الـٔط في جذلُس اإلاأزط ْؿسة الٔاضهت ْحماًت الٔـحرة.. ٓا بّ ْجٔل .ٛلما ج٥ؼب

ّٟٓ َٓا كاضث الخٌابت ٛ ْل ْجىا طان  ٓا بّ ألٓا ٓل ْج ٓا حتى ‘ ًٔمت  لى َصا اإلانهاج ٤اه ْٓ

ْاًمإهذ بهم زاض الصلت بال مً  ٓا  ٓا٨ الىاغ ْجـٔ ٓا ؤم ْجٌٔم ٛـذ ٛيهم الوطآت 

ا" ٚط لِا م٠سَض ا ْٓ ْٟاَض ْٟط هٜؼِا 
ْالخٌُئت ؤ٣بر ؤمثلت 59 ص ى  ٤ان الىاب٘ت ْألٓا

ْلم ‘ هحٌاي الصاحي ْالاجهُاض الخل٠يلِصا الا  ٓا في الؼاا٨  ْؤلخ ٓا بالي اإلال٢ٓ  هعل

ص ى جٔل  ٨ٓ ابً ضؿ١ُ ال٠حرْاوي:  " ٛلما جاء ألٓا ْٗني ٠ً ٓا ُّٛ بحن ٠ٛحر  ًٜٟط

ْؤجع٨ ٌُّٓ  ْٟلس حتى مل٢ٓ العجم ٛإزابّ  الـٔط مخجطا ًخجط بّ هحٓ البلسان 

ْاٟخساء بهم ُٛ ٨ٓ ٓىس الٔطب  ٨ٓ ًٓ الىاب٘ت "..حتى وـإ  60ّ"ٓلما ب٠سض ما ٠ً ٠ٍْ

ْج٥ؼب ماال  ْٟبل الللت ٓلى الـٔط ٛؼ٠ٌذ مجزلخّ  الىاب٘ت الصبُاوي ٛمسح اإلال٢ٓ 
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 اإلاعجم ال٥بحر‘ الٌبراوي
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 م 1972‘ بحرْث‘ زاض الجُل‘ 4ي ‘ دمحم مخي السًً ٓبس الخمُس\ث‘ 85ق ‘ 1ج ‘ الٔمسة‘ ابً ضؿ١ُ‘ ْاوي. ال٠حر
60

 81ق ‘ 1ج ‘ الٔمسة
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ْاهُّ مً ٌٓاء اإلال٢ٓ" ْؤ ْالٜوت  ٨ٓ٠ٍْ  61جؼُما حتى ٤ان ؤ٤لّ في صخاٚ الصَب 

ل٠س بلٙ  62ألاكمعي ًٓ الخٌُئت "٤ان جـٔا ػاْال ملخٜا زويء الىٜؽ"

ن لِم الاػخذٜاٚ بالـٔطا ال ٠ًسْض ٓالِم  ء ٤ل مبلٙ حُث ٤ان الىاغ ال ًبالٓن بإٟ

:٨ٓ  ٟسضا حتى بطظ في الىاغ مً ٠ً

 ؤ٣ثر ما ًإحي ٓلى ُّٛ ال٥صب بهما الـآط مجىٓن ٤لب 

ْالٜذط. ٤ان   ْالهجاء  ٟٓذ اإلاسًح  ٤ان مً ؤَم ؤٗطان ألازب في شل٧ ال

ْبن لم ٥ًً ٛيهم ما ٌؼخح١ امل ْا  ًذطجٓن ُّٛ بلى ‘ خامسالـٔطاء ًمسحٓن مً ؤضاز

ٍْمجسْن الٜؼ٠ت  ٓضة الخ١  ٓضْن الباًل في ك ٍْل ْاإلابال٘ت  ْال٥صب   ٝ الٍع

ْضاء الللت اإلاازًت. ٤ان منهم مً  ا  م ؤبٌاال بُ٘ت الخ٥ؼب ْجٍط ٍَٓط ٓاُٗذ بخل ْالٌ

ٍْحٍ  ًمسح ؤحسا ًخٓػل بمسًحّ بلى بٔى ؤٗطاهّ ٛةن لم ًجسَا ٌـْط في شمّ 

ٓض الصي ٟط ى مِٔم مً ٟسٍض ؤمام الجماَحر ٤ال ىاب٘ت الصبُاوي الـآط الخ٥م اإلاـِ

زا  ْالخٌُئت الصي ٤ان مثال ؿْط َْؼخٔخبهم  َٓم  ْاإلاىاشضة ًهج حُاجّ بحن ال٘ؼاػىت 

ْالهجاء.  في اإلاسح 

ْا الهجاء  ٓض بشا بسؤ ٓا ًىبـٓن ال٠ب ٍْلٔبٓن ‘ ٤ْاه ًؤٓن ؤؿطاٚ الىاغ 

ٍْمطحٓن  ْحهخ٦ٓن ؤػخاض اليؼاء ال٘اٛالث  ْالًٌٔ بإٓطاهِم  في مؼاضح ال٠صٚ 

ًىِط ؤلاػالم بلى ٣ثحر مً هماشج الهجاء الـاجٔت في الـٔط الٔطبي ٓلى ” ْالٜحف. 

َْخ٧ لؤلٓطان  ٓلت إلاا ٛيها مً بًصاء ْػب  ٨ٓ هجُىت ٗحر م٠ب ؤجها ؤهماي مً ال٠

ٓم ٓلى الخٔمُم  ْآخساء ٓلى الخطماث ب٘حر ح١ ٣صل٧ الوطب مً الهجاء الصي ٠ً
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 80ق ‘1ج ‘ إلالسض الؼاب١ا
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ت الٔامت‘ 408ق ‘ 2ج ‘ دعاهت ألازب‘ ٓبس ال٠ازض‘ . الب٘سازي  م1976‘ ال٠اَطة‘ الُِئت اإلالٍط
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ْل٥ىّ ًدىا٨ْ ٟبُلخّ بش ال ٥ًخٜي الـ آط ُّٛ بهجاء شخم مٔحن ٌؼخح١ الهجاء 

 63بإ٣ملِا ؤْ ؤٛطاز ؤػطجّ ٤اٛت"

ٓا في ش٣ط محاػً آبائهم حُث مثل   ال ْا ُّٛ ْٗ ْؤجاز ٓا في ػاحت الٜذط  ْبٓط

ٓا  ْالخُالء. ٤اه  ٓ ٓان الَع ٓها مً ؤل ْل ْالعجب  ض  في بٔى ألاحُان هطبا مً الْ٘ط

ْحهُجٓن ؿطاض الخطب ًثحرْن بّ ُٛما بُنهم حمُت ج ْالِلم  ٓم ٓلى الجِل  اَلُت ج٠

ْالخ٥بر حُث بن  ْٓ مً الخٜادط  ٓشج لِصا الى ب دحر هم ْال٠خا٨. ْػاحاث الخْط

ْالطجا٨  ْٟبُلتهم لخحٍطى الٜطػان  الـٔطاء ٌـُسْن ٛيها بص٣ط محاػً آباءَم 

ساء. ٓتهم دالٚ ألٓا ٓتهم ْػٌ ْجؤُٝ ٟ ٓم   ٓلى الهج

 موكفه صلعم مً ألادب

ْه٠اٍ مً ل٠  ْالـٔط داكت ْػسز ْػاثلّ  س صدر ؤلاػالم ًٞط ألازب 

ٕ الىبي كلٔم م٦اهت الـٔط حُث جٔلّ ؤزاة  ْضّٛٔ مً دؼاجؼّ ٛض زػاجؼّ 

ٓزا  ْمٕ شل٧ حسز لّ ُٟ ساء.  ْبٓالء ٤لمت الخ١ ؤمام ألٓا كالخت ليـط ؤلاػالم 

ح ال٠ ْالخ٠س بحن الىاغ ْػببا لخجٍط ٓما لئال ٦ًٓن مثحرا للب٘واء  َْخ٧ ْضػ لٓب 

طان ْؿً ال٘اضاث. َْسم ألٓا  ألاػخاض 

ل٠س ؤدٌإ مً ٟا٨ بن ؤلاػالم حٍ مً ٟسض الـٔط ْجٔلّ في ػالػل مً  

ٓض  ْالخٌ لّ مً الخ٠سم  ْجثبُتهم في ‘ الخسًس حٟٔط ألن ؤلاػالم ما جاء بال إلضؿاز الىاغ 

ٍْصد ْالخ١ ٜٛي ح٠ّ ؤن ًى٠ي الـٔط ْألازب مً ألادالي الجاَلُت  ر مذجت الخحر 
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ٍٓت ‘ ْلُس‘ . ٟلاب ٓم ال٠طآن‘ 46ق ‘ في ه٠س الـٔطالىِطة الىب  م1997‘ م٥خبت ٓل
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٨ٓ الىبي كلٔم: "الـٔط بمجزلت ال٥الم ٛحؼىّ  ْم٠اكسٍ ًب٠ا لخٔالُمّ. ٠ً ؤٓطاهّ 

ْٟبُحّ ٠٣بُح ال٥الم"  ٣64حؼً ال٥الم 

ْبٔسَا. ُٟل بهّ في كسض   َْؼخيـسٍ ٟبل البٔثت  ٤ان كلٔم ًحب الـٔط 

ي ٓىّ  ْالخٌابت. ْض ٓم ْػمٕ حل٠اث الـٔط  حُاجّ ٟبل البٔثت حوط ٦ٓاَ مٕ ال٠

ٓم ًيـس مٔل٠خّ َىا٢ؤهّ ػمٕ ٓمْط  ٨ٓ كلٔم بلى الـٔط  65بً ٤لث ْاػخمٕ الطػ

ْاػخيـسٍ في  ْبإصخابّ بل  ْا١ٛ الخ١ مىّ ٛإؿاز بّ  ْؤعجب بما  ٣ثحرا في ؤلاػالم 

ٓا١ٛ مخٔسزة. ٟا٨ جابط بً ػمطة)ض(: "جالؼذ الىبي كلٔم ٦ٛان ؤصخابّ  م

َْٓ ػا٣ذ ٛطبما  ن ؤؿُاء مً ؤمط الجاَلُت  ٍْخصا٣ْط جبؼم ًىاؿسْن الـٔط 

ْز ًٓ حُان ؤلاػالم بـٍٔط ٓىسما  66مِٔم" ٤ْان كلٔم ًحطن حؼاها )ض( للص

ٓجّ  ْزٓا لّ بسٓ ْبنى لّ مىلت في مسجسٍ  م  َاجم اإلاـط٤ٓن اإلاؼلمحن بإؿٔاَض

ح ال٠سغ". ٛت: "اللِم ؤًسٍ بْط  اإلأْط

ٓة ؤلاػالمُت جٔل ٛيها الىبي   هم٥ً ؤن هٔط ٣ثحرا مً اإلاطاحل دال٨ السٓ

٠ٍِٓم بلى كلٔم الـٔط ؤزا ْحـ ْجحٍطى املجاَسًً اإلاؼلمحن  ة للصب ًٓ ؤلاػالم 

ٓلّ:  ْبه٦اٍض ٓىّ هحٓ ٟ ي ًٓ الىبي كلٔم مً مِاجمخّ الـٔط  ٓمل الخحر. ٛما ْض

ّ دحر مً ًمخلئ ؿٔطا" لِؽ ٓلى ُاٍَط ٣ما  67"ألن ًمخلئ جٚٓ ؤحس٣م ُٟحا ًٍط

ْالـٔ ٍت ٓىّ ًٓ الـٔط  َٓم البٔى ألن ألاحازًث ال٥ثحرة اإلاْط ْٟس ج طاء جىٜي شل٧. 

ْجّ الٔلماء لِصا الخسًث بخٓجيهاث منها: " ؤن ًمخلئ ٟلبّ مىّ حتى ٌ٘لب ٓلُّ 

 ّٛٓ ْالص٣ط ٓلُّ ٛلِؽ ج ْال٠طآن ٛإما بشا ٤ان ال٘الب ال٠طآن  ِٛـ٘لّ ًٓ الص٣ط 
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ْٟاٚ‘ 378ق ‘ ألازب اإلاٜطز‘ . البذاضي  ن ْألا ْالـْا  م1981‘ ؤبٓ ُني‘ ْظاضة الٔس٨ 

65
ت‘ 171ق ‘ 9ج ‘ ؤبٓ الٜطج‘ . ألاكِٜاوي ٓضة زاض ال٥خب اإلالٍط  مل

66
ٓض السًً‘ . الُِثمي اثس‘ الخاّٛ ه  م1982‘ بحرْث‘ تزاض ال٥خب الٔطبُ‘ 128ق ‘ 7ج ‘ مجمٕ الْع
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 م1980‘ بحرْث‘ زاض ال٥ٜط‘ 219ق ‘ 4ج ‘ الجامٕ الصخُح‘ . الترمصي
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ٓز بهصا الخسًث "مذلٓق مما لم  68بممخلئ مىّ" ْضؤٔ بٔوِم ؤن الـٔط اإلا٠ل

س ْػاثط ٣م‘ ؤما الخ١ ٛال‘ ٥ًً ح٠ا ْالَع ْما ٌـخمل ٓلى الص٣ط  ٓلّ  ْضػ سح هللا 

ٓآّ مما ال بٛطاي ُّٛ" وذ  69اإلا ْضي في جٓجُّ زالث " ؤن الؼُسة ٓاجـت)ض( ٛض

٤ْاهذ جٔط ؤن جمام الخسًث: ألن ًمخلئ جٓٚ  اًت الخسًث ٓلى الـ٦ل الؼاب١  ْض

ّ دحر مً ؤن ًمخلئ ؿٔطا هجُذ بّ" ِٛٓ مذلٓق  70ؤحس٣م ُٟحا ؤْ زما ًٍط

 ـٔط الصي َجي بّ الىبي كلٔم.بال

ة ة في تصحُذ ألاغراض الغعٍر  إلارعادات الىبٍو

ت الجاَلُت ْصدخِا ًب٠ا لخٔالُم   طان الـٍٔط ٓم الىبي كلٔم ألٗا ٟ

ْظ ال٠لس في مسًح بٔوِم بٔوا. ‘ ؤلاػالم ْججا  ٝ ْالٍع ْال٥صب  ههى ًٓ اإلا٘االة 

ْؤًطاٍ: "ؤَل٥خم ؤْ ٌٟٔخم ُ . ؤمط ؤن 71ِط الطجل"٠ٛس ٟا٨ لطجل ؤزنى ٓلى ضجل 

ْاللسٞ ألن مسح الخ١ ججؼُس لل٠ُم الٜاهلت الىبُلت  ٍٓ الخ١  ًلٚط اإلاسح بلى ْج

ٓة بليها ْؤَل اللالح آتراٛا ب٠سض َاالء ‘ ْالسٓ ْاملخؼىحن  ْؤن في مسح الٜوالء 

ْججؼُسا للمبازت الُِٔمت التي  ْج٠سًطا لجمُلِم  ْجمجُسا ألٛٔالِم الؼامُت 

ٓجها.  ًحمل

٨ٓ هللا بوي مً شل٧ م  ٕ )ض( ؤهّ ٟا٨: "ٟلذ ًا ضػ ٓز بً ػَط ي ًٓ ألاػ ا ْض

مسحذ ضبي ٓع ْجل بمحامس ٟا٨: ؤما بن ضب٧ ًحب الخمس"
ْؤشن لبٔى الـٔطاء 72  .
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ٓجي ن ؤلاػالمُت‘ 182ق ‘ 6ج ‘ ٓٓن الباضي لخل ؤزلت صخُح البذاضي ‘ كس١ً حؼً دان‘ . ال٠ى  م1984‘ ٌٟط‘ الـْا
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 181ق ‘ 6ج ‘ اإلالسض الؼاب١. 
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 182ق ‘ هٜؽ الجلس‘ . اإلالسض الؼاب١
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 م1959‘ ملط‘ م٥خبت الُابي الخلبي‘ 204ق ‘ 6ج ‘ ٛخح الباضي بـطح البذاضي ‘ ابً حجط‘ . الٔؼ٠الوي
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ْٟاٚ‘ 258ق ‘ 1ج ‘ اإلاعجم ال٥بحر‘ . الٌبراوي  الٔطاٞ‘ ْظاضة ألا
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ْؤزنى ٓليهم. ٟا٨ لّ ٓمّ الٔباغ ْؤزابهم   ٍٓ س ؤن -٤ْان ؿآطا-ؤن ًمسح : "بوي ؤٍض

 73ؤمخسح٧. ٠ٛا٨ لّ: ٟل ال ًٜى هللا ٛا٢"

ْال٠صٚ جط٢ الهجاء با  ْالٜحف  ٓم الجاَلي ألهّ ٤ان هطبا مً الًٌٔ  إلاِٜ

ال البصيء" ال الٜاحف  ال اللٔان  ْبجاهب شل٧ 74ْٟا٨: "لِؽ اإلاامً بالٌٔان   .

ْم٦اٛحخّ.  ْاإلاى٥ط ألهّ حطب ال٥ٜط  ْحؼُّٜ ؤصخاب الوال٨  حطن هجاء الباًل 

ْزٓاَم بلى شل٧ ْشجِٔم ٓلُ ْبحن لِم مً شل٧ ؤهّ ؤشن ؿٔطاءٍ بهجاء اإلاـط٣حن   ّ

ْل٠س بلٙ مً هبل َصا الـٔط الصي هجا بّ ؿٔطاء اإلاؼلمحن  ؤهّ هطب مً الجِاز. "

َْؼسزَم ٣ما ٤ان  ْٟٝ بلى جاهبهم ٌُٔنهم  ل)ْ( ٟس  ْٓلابت ال٥ٜط ؤن جبًر ـا  َٟط

٨ٓ كلٔم" ْالؼِام في ٗبف الِالم ٣ما ؿبهّ الطػ ٟٕٓ الىبل   75ْٟٔت ٓليهم ٤

ٓاهب الٜذط الصخ  ص ي الصي ًسٓٓ ال٠اثل بلى ال٥بر ههى كلٔم ًٓ بٔى ج

ٍْطسخ ُٟما  ْالٜؼاز بحن ال٠باثل  ٓضر الخ٠س  ْال٠بلي الصي ً ْالٜذط ْالاػخٔالء 

ْبحن لِم ؤن ال دحرة لِم في  ٛاػسة في ألامم ْجىب الىاغ ًٓ الٜذط باآلباء ْألاوؼاب 

ا بأباث٥م ف ْؤن ؤ٣طمِم ٓىس هللا ؤج٠اَم بّ. ٟا٨ كلٔم: "ال جٜذْط ي ؤلاػالم بصل٧ 

ٓا  ّ دحر مً آباث٥م الصًً ماج الجاَلُت ٛٓ الصي هٜس ي بُسٍ إلاا ًسَسٍ الجٔل بمىذٍط

 76في الجاَلُت"

ة  اللُم ألادبُة املضتفادة مً ألاخادًث الىبٍو
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يي ت ألاصخاب‘ابً ٓبس البر‘ . ال٠ًط ُت‘ 354ق ‘ 2ج ‘ ؤلاػدُٔاب في مٔٛط  ملط‘ اإلاٌبٔت الـٟط
74

ٓم السًً بحُاء‘ ؤبٓ حامس‘ ,. ال٘عالي  ملط‘ زاض الـٔب‘ 1561ق ‘ 9ج ‘ ٓل
75

ٍٓت في ه٠س الـٔط‘ ْلُس‘ . ٟلاب  46-45ق‘ الىِطة الىب
76

 زاض ال٥خب ؤلاػالمي‘ 258ق ‘ 1ج ‘ ٣جزالٔما٨‘ ٓالء السًً‘ . الِىسي
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ْادخُاض   ٍٓت في ألاػلٓب ْألازاء  اػخٜاز ألازب ٣ثحرا مً ألاحازًث الىب

ٓالّ كلٔم ٤اهذ  ْاإلا٠ام. ألن ؤٟ ْالبالٗت ألالٜاَ الالث٠ت للخا٨  في ٗاًت الٜلاحت 

ْلم ًخ٦لٝ ُّٛ بل  ْٟسضتهم. لم ٥ًصب في ٣المّ ٍٟ  مىاػبت إلا٠خط ى حا٨ املخاًبحن 

ٍٓت.  ْاإلأى ٤ان ػلؼا مخحن الؼب٧ جُس اإلأنى دالُا مً جمُٕ الخ٠ُٔساث اللُِٜت 

لم ًمل مً ٣المّ ؤحس مً ؤصخابّ بل اػخمٕ ٤ل منهم بلى زضاػخّ ْدٌابخّ بن 

ْبن ٟلطث.   ًالذ 

ٓضة في ٓلم   ل٠س احخٔٓ ٣المّ كلٔم ٓلى جمُٕ الى٦اث الجمُلت اإلاص٤

س ؤن اػطز بحن الى٦اث اإلاِمت منها:   البالٗت. آلان ؤٍض

 اعتبار خال املخاطبين 

٨ٓ ٣المّ ٛال   ْاػخٔسازَم ل٠ب ٓلِم  ٤ان كلٔم ٦ًلم الىاغ ٓلى ٟسض ٠ٓ

طاب بما ًذاًب بّ الخوطي الصي ٦ٍْٓن  ًذاًب الٔامي البسْي مً ألٓا ًجالؼّ 

ٓلّ كلٔم: "ؤمطها مٔاؿط ألاهبُاء ؤن  ْجطحالّ. ٌـحر بلى َصٍ ال٠آسة ٟ مّٔ في حلّ 

ٓلِم" ٓآس ٓلم 77ه٦لم الىاغ ٓلى ٟسض ٠ٓ . َصا مً ؤَم الى٦اث التي بىِذ ٓليها ٟ

ْمالثما للم٠ام الصي ًل٠ى  ٓا٨ املخاًبحن  اإلأاوي مً ؤن ال٥الم بشا لم ٥ًً مىاػبا ألح

 جا ًٓ حس البالٗت.ُّٛ ٤ان داض 

١ْٛ َصٍ ال٠آسة  ٤ان ال ًٌُلِا حُث ًمل ‘ ْدٌبّ كلٔم ٤اهذ ججطي 

ٍِْٜم  ً ٣المّ  ا حُث ال ًِٜم منها اإلاطاز ٌؼمٕ جمُٕ الخاهٍط ال ٠ًلَط الؼامٔٓن 

ْؤج٠ىّ.  مىّ مطازٍ ٓلى ؤٌؼط ْجّ 
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ٓم السًً‘ . ال٘عالي  144ق ‘ 1ج ‘ بحُاء ٓل
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 اختُار ألالفاظ الالئلة

ْٓ. َصا  ْاإلآه ْاإلا٠ام  ٓآس البالٗت  ادخاض ؤلٜاُا الث٠ت بالخا٨  مً ؤَم ٟ

الصي ػماٍ البالُٗٓن ُٛما بٔس بمـا٤لت اللّٜ للمٔنى ؤي ادخُاض ألالٜاَ التي حٔبر 

ْج٦ٓن مىاػبت لّ. ٠ٛس ههى الىبي كلٔم ؤن ٌؼخٔمل اللّٜ  ًٓ اإلأنى بـ٦ل ز١ُٟ 

ٍ في ح١  ٝ اإلالٓن في ح١ مً لِؽ ٣صل٧ ؤْ ؤن ٌؼخٔمل اللّٜ اإلاِحن اإلا٥ْط الـٍط

ْحؼمُت ؤبي جِل بإبي الخ٥م ٣ما مً لِؽ مً ؤَ ْمىٕ ؤن ٠ًا٨ للمىا١ٛ: ًا ػُسها  لّ 

ْل٥ً  ْالؼُس للممل٢ٓ: ٓبسي  ْضبتي  ٨ٓ اإلامل٢ٓ لؼُسٍ ؤْ ػُسجّ: ضبي  مىٕ ؤن ٠ً

ْاإلامل٢ٓ: ػُسي ْػُسحي ْٛخاحي  ٨ٓ اإلاال٧: ٛخاي  ٠ً78. 

 ترن التيلف والهذر وإلاطالة

ْالخ  ْاإلابال٘ت ْحصض مً الدـسٞ  ىٌٕ ألن البالٗت جىٜط مً ههى ًٓ الخ٦لٝ 

ٓلّ بلى الىٜؽ. ألن  ْبحن ْك ٨ٓ بحن ال٥الم  ْجح َصٍ اللٜاث ٤لِا التي جىافي اللسٞ 

ْبهما َم هخاج ال٥س  ال٥الم حُيئص لم ًلسض ًٓ ًبٕ ػلُم ْػل٠ُت كاُٛت 

ٍْطمي بّ ج٥برا  ٍْخٓػٕ ُّٛ  ْالاػخ٥طاٍ. هجس اإلادـسٞ ؤْ اإلاخٜيه١ ًمال ٛمّ بال٥الم 

ْبُ . ٨ٓ٠ً كلٔم: "َل٧ اإلاخىٌٔٓن" ؤْ "َل٧ ْاضجٜآا  ِاضا للٜوُلت ٓلى ٗحٍر

ْؤج٠ُاء مً ؤمتي بطآء مً الخ٦لٝ" 79اإلا٥ثرْن"  80ْجاء في حسًث آدط: "ؤها 

ًْٓ الثرزطة في ال٥الم   ٍٓل  ْالخٌ ٓا٨ ٣ثحرة لّ كلٔم ههى ًٓ الِصض  ْْضزث ؤٟ

ْمً ح١ اإلاخ٦لم ؤن ًخ٥ٜط ٓن لُت  ْمؼْا ها. ٟا٨ كلٔم: بال ًاثلؤلن ال٦لمت ؤماهت 
                                                           

78
 م1985 ‘بحرْث‘ ماػؼت الطػالت‘ 354ق ‘2ج ‘ ظاز اإلأاز‘ . ابً ال٠ُم

79
 ‘ زاض ال٠لم بحرْث‘ 108ق ‘ 2ج ‘ ملابُح الؼىت‘ ي ٓ . ؤلامام الب٘

80
ٓم السًً‘ . ال٘عالي  1559ق ‘ 9ج ‘ بحُاء ٓل
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ٍٓى٥م الـٌُان ٛةن حـ١ُ٠ ال٥الم مً ؿ٠اث١  "ٓل٥ُم ب٠لت ال٥الم ال ٌؼته

ٓامٕ ال٦لم ٛةشا ٟا٨ ؤْجع 81الـٌُان" ْٟس ٤ان كلٔم ًٜذط بإن هللا ؤٌٓاٍ ج .

ْادخلط لي ال٥الم  ٓامٕ ال٦لم  ْجِذ ج ْجٔل ٣ثحرا مً اإلأاوي في ٟلُل مً ألالٜاَ. "ؤ

ادخلاضا"
ال ؤػاػُت .٥َصا ٟس اػخٜاز ٓلم 82 ٍٓت ؤك اث الىب البالٗت مً َصٍ الىٍِط

ٞط بًطازٍ.  ٓآسٍ في بُان ؤػالُب ال٥الم املخخلٜت ًْ ْمىاهج بىِذ ٓليها بٔس ٟ

ُت ٠ٍٛ بل ُٛما  ٓم الـٓط ْمىبٕ لِؽ ُٛما ًخٔل١ بالٔل ٛالخسًث الىبٓي ملسض 

ْما بليها. ْبالٗت  ْٛلاحت  ٓبا  ْؤػل ْزاللت  ْؤزاء   ًخٔل١ بال٥الم ؤًوا ه٠ٌا 

 الخاتمة

ْجمحزث ًٓ ألامم   ٓة ال٥الم  ٤ان مبٔثّ كلٔم في ؤمت جاَلُت جم٥ىذ ٛيها ٟ

ْمٔل٠اث  ٍذ ٓنهم دٌب  ٓا ٛطػان ال٥الم دٌباء ْؿٔطاء ْض ألادٔط بمحزة ألازب. ٤اه

ٓاًت  ْال٘ ْهذ ؤًامِم. ل٥ً حُاتهم الجاَلُت اإلاى٘مؼت في الوال٨  ْز سجلذ حُاتهم 

ٓا باأل  ب حتى ضؤػِا حطهتهم ؤن ًسدل ْالخْط ْبزاضة الٜتن  ْالٜؼاز  زب في ًٞط الـط 

ٍْعاز مً ُٟمخّ  َْؼسز  بحن ال٠باثل. ٛلاضث الخاجت ماػت ؤن ًصدر ألازب 

ْؤزٔ ح٠ِا حُث زدل  ْٟبل الىبي كلٔم َصٍ اإلاِمت الُِٔمت  ت  ْال٥ٍٜط ألادالُٟت 

ْبدالكّ ْكسّٟ ْكالحّظ ُّٛ بوبهم ٛجا  ؤحازًثّ كلٔم في ٗاًت  ًمان ألازب 

ٓة ال٥الم الٜلا ٓظن بّ ٟ ْٓلم البالٗت مُٔاضا ج ْالبالٗت ٟس اجذصَا ألازب  حت 

ْمطجٕ  ا بلى ألامام. ٛهي ملسض  ُْٟما اػخواء بها في مؼحَر ال  ْٟبل منها ؤك ْهّٜٔ 

.٨ٓ ْمٔ  ْمؼدىس 

                                                           
81

 293ق ‘ 1ج ‘ ٣جز الٔما٨‘ . الِىسي
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ان‘ م٥خب التربُت الٔطبي لس٨ْ الخلُج‘ 77ق ‘ مذخلط اإلا٠اكس الخؼىت‘ . العضٟاوي  م1981‘ الٍط
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 املراجغ

ر ألازب الٔطبي‘ ؿٓقي‘ .ه1ُٝ  ملط‘ زاض اإلأاٚض‘ الٔلط الجاَلي-جاٍض

م‘ . النهـلي2 ْٓملّاإلا‘ ٓبس ال٥ٍط  م1978‘ لُبُا‘ الساض الٔطبُت لل٥خاب‘ مخٕ في ٓلم الـٔط 

 م1972‘ بحرْث‘ زاض الجُل‘ الٔمسة‘ ابً ضؿ١ُ‘ . ال٠حرْاوي3

ىت في ال٦لماث ؤلاػالمُت‘ ؤبٓ حاجم‘ . الطاظي 4  م1957‘ ال٠اَطة‘ مٌبٔت الطػالت‘ الٍع

ت الـٔط‘ دمحم ٤امل‘ . الخٌُب5 ٓان )اإلا -هٍِط ْالسً ْظاضة ‘ ٠االث(مطحلت ؤلاحُاء  ٓضاث  ميـ

 م1997‘ زمـ١‘ الث٠اٛت

ت الٔامت‘ دعاهت ألازب‘ ٓبس ال٠ازض‘ . الب٘سازي6  م1976‘ ال٠اَطة‘ الُِئت اإلالٍط

ٍٓت في ه٠س الـٔط‘ ْلُس‘ . ٟلاب7  م1997‘ م٥خبت ال٠طآن‘ الىِطة الىب

ْٟاٚ‘ ألازب اإلاٜطز‘ . البذاضي 8 ن ْألا ْالـْا  م1981‘ ؤبٓ ُبي‘ ْظاضة الٔس٨ 

ٓضة زاض ألازب‘ ألاماوي‘ ؤبٓ الٜطج‘ . ألاكِٜاوي9  مل

 م1980‘ بحرْث‘ زاض ال٥ٜط‘ الجامٕ الصخُح‘ . الترمصي10

ٓجي11 ٓن الباضي ‘ كس١ً حؼً‘ . ال٠ى ن ؤلاػالمُت‘ ٓ  م1984‘ ٌٟط‘ الـْا

٨ٓ ‘ ابً ألازحر‘ . الجعضي12 ٨ٓ في ؤحازًث الطػ  م1982‘ زاض البُان‘ جامٕ ألاك

 م1959‘ ملط‘ م٥خبت الُابي الخلبي‘ ٛخح الباضي ‘ حجطابً ‘ . الٔؼ٠الوي13

بي14 ت ألاصخاب‘ ابً ٓبس البر‘ . ال٠ًط ُت‘ الاػدُٔاب في مٔٛط  ملط‘ اإلاٌبٔت الـٟط

 زاض ال٥خب ؤلاػالمُت‘ ٣جز الٔما٨‘ ٓالء السًً‘ .الِىسي15

ٓض السًً‘ . الُِثمي16 اثس‘ الخاّٛ ه  م1982‘ زاض ال٥خب الٔطبُت‘ مجمٕ الْع

ٓم السًً‘ ؤبٓ حامس‘ ٘عالي. ال17  ملط‘ زاض الـٔب‘ بحُاء ٓل

ْٟاٚ‘ اإلاعجم ال٥بحر‘ . الٌبري 18  الٔطاٞ‘ ْظاضة ألا

 بحرْث‘ زاض  ال٠لم‘ ملابُح الؼىت‘ . الب٘ٓي 19

ان‘ م٥خب التربُت الٔطبي لس٨ْ الخلُج‘ مذخلط اإلا٠اكس الخؼىت‘ .العضٟاوي20  م1981‘ الٍط

ت ألابلاض في محاػً ألاؿٔاض‘ باغؿِاب السًً ؤبٓ الٔ‘ . الٔىابي21 ‘ بحرْث‘ زاض ال٠لم‘ هَع

 م1986
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 اللصة اللصيرة مميزاث

 فى ألادب العزبي الحدًث

اض ًم. وي  ٍر
83 

ٓضزَا الٔطب مً ال٘طب ال٠لت ال٠لحرة. ْجس  ٓاْ ألازبُت التي اػخ مً ألاه

ٓض الصٌـِسجّ ال٠لت الٔ ْمً ؤجل الخٌ طبُت في َصا الاػخحراز في بساًت ٓلط النهوت. 

ٓآِا ال٠سًمت ٤لُا ؤْ جعثُا. ْ ٌٔخبر  لهظا الٔلط الخسًث ابخٔسحًٔ ٣ثحر مً ؤه

ٓضزة مً ال٘طب. ؤما باليؼبت لل٠لت  ٓاْ ألازبُت اإلاؼخ ْٓ مً ألاه البٔى َصا الى

ْٟس٤ان  ْٓ ٟبل بجلالِم بال٘طب. ٓن َصا الى ٓا ٌٔٛط الٔطبُت ال٠سًمتٛةن الٔطب ٤اه

ٓاْ في الٔ ٓض هدُجتللٜخٓحاث ؤلاػالمُت، لِا ٣ثحرا مً ألاه لط ال٠سًم.ْحسزلِا الخٌ

ٓاْ ال٠لت  ْلت ؤلاػالمُت. امتزجخإه ٔت الس ْجٓػٕ ٟض م،  ْادخالي الٔطب ب٘حَر

ٓاْ منهابلى مجاالث  أله ٓآِا ؤْ بخح ال٠سًمتبال٠لت الخسًثت بما بةٓازة ج٥ُُٝ ؤه

ٓضزا مً ال . بن مبسؤ ال٠لت الٔطبُتلم ٥ًً مؼخ ْزضاػُت ؤدٔط ت  ٘طب ٣ما ٥ٍٛط

.ل٥ً، في  ش٣طها آهٜا؛ألن ال٠لت ػل٢ٓ بوؼاوي ٓام ال جذخم بّ ؤمت زْن ؤدٔط

ْالخىِحر  ْالى٠س،  ْالسضغ،  الٔلط الخسًث ؤكبحذ ال٠لت ال٠لحرة مازة لئلبساْ ، 

ٓىس ال٘طب، زم ػاض الٔطب ٓلى ههجِم في َصا املجا٨، ْحسزذ اإلاباضاث في ال٠لت 

ْ مً َىا  هجس ؤن ال٠لتال٠لحرة الٔطبُت  ال٠لحرة؛ ٛٓجسؤٓالم٥ثحر لِصا الًٜ.

ْض في الٔلط الٔطبي  ٓضزة ٤لُت مً ال٘طب بل ٤اهلِا جص الخسًثتلم ج٥ً مؼخ
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 ربية في جامعة عليكره اإلسالميةباحث في قسم اللغة الع 
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ْؤن ال٠لت الٔطبُت  ال٠سًم،مما ًس٨ ٓلى زطاء ال٠لت الٔطبُت  في الٔلط الخسًث، 

ٓاٟٕ الجسًس ٓا١ٛ مٕ ال  . 84ال٠سًمت ؤُٓس ج٥ُُِٜا؛ ل٦ي جخ

ْبشا ؤمٔىا ْجسث ال٠لت ال٠لحرة بـ٦   ،ً ل مؼخ٠ل في ال٠طن الٔـٍط

ٓضَا ٣ًٜ مؼخ٠ل ال هجس بال ٛترة ٟلحرة لم ج٥ً ٤اُٛت  الىِط بلى وـإتهابٔس ُِ

ذ ٛترة  ؛ ألجها اػخٟ٘ط ْض الٜىٓن ألادٔط ْضَا، بِىما هجس جص ر جص لئلحاًت بخاٍض

ْؤكبحذ مؼخ٠لت ًٓ  ٓضَا. ْفي َصا ال٠طن اظزَطث ال٠لت ال٠لحرة،  ٍٓلت بٔس ُِ ً

 ْ ْبن ٤ان َصا الًٜ ٟس الط ْجحطضث مً اهخماءَا الى ًٛ اإلا٠الت ْ الى ًٛ السضاما.  اًت، 

ْاظزَط ٛيها، ْحلل لّ   ، وـإ في بلسان مُٔىت ٗحر ٓطبُت اهخ٠لذ منها الى بلسان ؤدٔط

ْاًطالىسٍ،  ْضْػُا،  ْٛطوؼا،  ٛيها حُاة جسًسة. ؤ٨ْ ما ْجس َصا الًٜ ُٛةهجلترا، 

ْمً زم اهخ٠ل الى  ٦ا،  ٦ا الالجُيُت. ٥َصا ُِط ٣خاب لِصا ْؤمٍط ْؤمٍط ٠ُا،  ْؤٍٛط آػُا، 

ن  ٍِِْْط ٓجها الى جطاثهم،  ْا ًيؼب ْبسؤ الـ٦ل الجسًس مً الٜىٓن، 

ٓضةحُاتهم  . 85ٛيهاك

٣ما ش٣طها آهٜاؤن ال٠لت ال٠لحرة الٔطبُت ؿ٦ل ؤزبي ٟس اهخ٠ل مً ال٘طب، 

ْللخ٘حراث ألازبُت ٓض  ْؤن مً ٥ًخبها ًمثل ْؤجها مً ألاؿ٦ا٨ ألازبُت ال٠ابلت للخٌ  ،

ْل٠س ح٘حرث ال٠لت ال٠لحرة في الؼبُٔيُاث في  ْاػٔا مً مماضػت ال٥خابت.  مجاال 

ٓض ؤهٜؼِم بالوُاْ،  ْج٥ى٥ُِا مً ؤجل ؤلاهٌطاب ؤلاجخماعي، ْؿٔ ْمعاجِا،  ضئٍتها، 

ْؤن التر٣حز َٓ مً داكُت ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة؛ ٌٔني ؤجها ج٦ٓن مذخلطة، 

ْؤلاؿاضاث في الل٘ت. ٓىسما ًحا٨ْ ال٠اق ج٠لحر الخٜاكُل هجس  ٣ثحرة ؤلاًحاءاث،

ال هِٜم اإلأنى بال بٔس جح١ُ٠ الىم. ًخٜاْٞ ال٠لاكٓن في  ُّٛ ٠ٛسان الٓهاحت، 

                                                           
84
ْال٘طب "، ُٛالزلُٜا الث٠اُٛت، الٔسز    . 48 – 46، ق 2010، ػىت 6ز. ببطاَُم صخطاْي، " ًٓ ال٠لت بحن الٔطب 
85
م    . 17، ق 1966ؤٗؼٌؽ  1، 116دمحم ٓبس هللا الـ٠ٜي، ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة، املجلت، الٔسز ٟض
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بهم ًٓ احؼاػِم  ْل٥نهم ًخحسْن في حٍٔط اػخذسام الخ٥ى٦ُاث الجسًسةمً الىجاح، 

ْمً داكُت ال٥خابت في ال٠لت ال٠ ْاحخجاجِم.  لحرة اإلأاكطة ٓسم دُبت ؤملِم 

ٓجها؛ ألجهم   ْاإلاى١ٌ ٛيها مً ؤجل الخٔامل مٕ اإلاـا٤ل التي ٌٔالج آخباض ال٠ٔل 

ْمً  ْاإلاى١ٌ في ؤشَاجهم.  ٓجط لصالا ٌٔملٓن ال٠ٔل  ْالخ ٓهٓن في حالت مً ال٠ل١  ٦ً

ْمً زم العجع داكُت ال٥خابت في ال٠لت ال٠لحرة ٓح الطئٍت؛  الخسًثتؤًوا ٓسم ْه

٨ٓ ًٓ ِٛمِا مثا٨  ْٓ مً ال٥خابت التي ج٠ ٓلى شل٧ ٟلت " ضاهسا " جس٨ ٓلى َصا الى

ْؤن َصٍ ال٥خابت بُٔسة ًٓ ؤن ج٦ٓن  ْٓالٟخّ بال٦ٓن،  ٓز ؤلاوؼان،  ًٓ ْج

ْاللمذ " ٨ٓ٠ً ًحيى ح٠ي ٓنها في م٠سمتها ؤجها  ْمنها ؤًوا ٟلت " الخبز  ْأُٟت،

ً، مً ؤ جل بحؼاغ بال٘مٓن ٟلت حسًثت جيخمي الى الطبٕ ألادحر مً ال٠طن الٔـٍط

 . 86ٛيها

ْأُٟت جسًسة  ٍٓط ضئٍت  ْمً ممحزاث ال٠لت ال٠لحرة الٔطبُت اإلأاكطة جل

ْآالء كٓث ؤلاوؼان الٜآل.  ْادخٜاء كٓث الٜطز  ت.  ٓأُٟت السخٍط حؼمى ال

ٓاٟٕ الٔطبي اإلأاكط.ل٠س اػخٔاضث ًٛ ال٠لت ال٠لحرة مً ًٛ  ْمٔالجتها ؤظماث ال

ًْٛ ال ٓم ؤلاوؼان اإلاؼطح ْ ًٛ الـٔط  ٍٓط َم ْمً داكُتها ؤًوا جل ٠لم. 

ْالٔاًُٜت.  ْالخٔبحر ًٓ ؤظماجّ الىٜؼُت ْالاجخمآُت  ٕ الخ٘حر  الٔطبي في ٓالم ػَط

ٓز ال٦اجباث في َصا الًٜ . جخمحز ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة 87ْمً داكُتها ؤًوا ْج

ت ْالطمٍع ٓأُٟت  االل٘ٓي ال ْجط٣حَز ٣ْخابت ما ًٓ ٣خاباث ؤدٔط في ج٥ثُٝ لؤلحسار   ،

ٓاٟٕ   . 88لِؽ في ال

                                                           
86
ٓضاث جسًسة في   ٓس ى، جٌ م ٛاًمت م  . 100 – 97، 1984، ؤٗؼٌؽ 8ال٠لت ال٠لحرة الٔطبُت، مجلت ابساْ، الٔسز ٟض
87
ْازي، ال٠لت ال٠لحرة في ٓالم مخ٘حر، ٓالماث في الى٠س، الٔسز    . 432، 431، ق 2003ػبخمبر  149ًاٍ 
88
م    .10، ق 2012، ٛبراًحر 82- 81دمحم ٓع السًً الخاظي، جمالُت ال٠لت ال٠لحرة، آٛاٞ، الٔسز ٟض
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ٓان " اإلاخ٘حر الجمالي في ال٠لت ال٠لحرة  ٨ٓ حلمي بسًط في م٠الّ بٔى ٠ً

اإلأاكط " ؤن الجُل اإلأاكط ًخمحز بطئٍخّ الخاكت، ْهي جى٠ؼم الى ٟؼمحن ضثِؼحن : 

ٓأُٟت جحا٨ْ دٓن ٓالم مخواضبُٜةججِاث  ت. ٛالطئٍت ال ت حٔبحًر ْضٍئ ْأُٟت  ضئٍت 

ْجخم ت ٛهي جحا٨ْ ٓسة,  ْأُٟت.. ؤما الطئٍت الخٔبحًر ْاث  حز بإجها جحا٨ْ اكٌىاْ ؤز

ْلِصا   ، ْالبحث ًٓ ؤزٍط ال ًٓ مِاٍَط ٓلّ  ٓاٟٕ، ْالالخٜاٚ ح ٛهي جمُل اػدبٌان ال

ْْػاثل حٔبحر ؤ٣ثر الى ؤػلٓب الخساعي ؤْ " ْحؼخذسم بيُت مذخلٜت،  ٓض "  جُاض الـٔ

ْاهخ٠اءاث ز٠ُٟت للمٜطز الل٘ٓي ا  .89لسا٨ ال شٔ اإلأنى ٛحؼب٣ثاٛت، 

ٓأُٟت الى اإلاساضغ ألادٔط  ٟس اهخ٠لذ ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة مً ال

ْجعاًس ٟل١  ٓم الاوؼاهُت  ٓض الٔل سًت مً ؤجل جٌ ْالخجٍط ت  ْالطمٍع ٤االهٌبآُت 

ْالثاهُت. جحطضث ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة مً  ْلى  ؤلاوؼان بٔس الخطبحن الٔاإلاُخحن ألا

ٓآس الجاَعة ْالث٠اُٛت  ال٠ لِا مً ؤجل ح٘حراث التي حللذ في ال٠ُم الاجخمآُت 

ٓاٟٕ.  ٓٓت، بما ٛيها ما لِؽ ال ٓاٟٕ باػخذسام مجاالث مخى ْاٟتربذ بال ٓلٓجُت.  ْالؼ٦ُ

ْْجسث مساضغ جسًسة  ل٠سجحطضث ال٠لت ال٠لحرة مً ال٠الب ال٥الػ٦ُي، 

ت.  ْالخذُُل حتى اجها ٟس اٟتربذ مً ال٠لُسة الـٍٔط ب  ْؤكبحذ ٤الخجٍط

ٓضٍت في ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة ٓظا ؤْ ٤اثىاث ؤػٌ الصخلُاث ضم
90 . 

مً ًبُٔت ٤ل الٜىٓن ألازبُت ْالابسآُت ؤن ٦ًٓن لِا ُٚط اجخماعي ٌؼخمس 

١ امتزاج ُٚط الاجخماعي بِٚط ال٥ٜطي  ٓض للٜىٓن ًٓ ًٍط ْلصل٧ ًحسر الخٌ منها. 

ٓابا جسًسة  ٓاٟٕ الصي َْصا َٓ ٓمل اإلابسٓحن الصًً ًٜخحٓن ؤب َْٔبرْن ًٓ ال للًٜ 

                                                           
89
م   ٓهُٓ  1، 6حلمي بسًط، اإلاخ٘حر الجمالي في ال٠لت ال٠لحرة اإلأاكطة ٟطاءة في ادخُاضاث مً هماشج " ببساْ " ، ببساْ، الٔسز ٟض ً

 . 106، ق 1984
90

 . 11، 10دمحم ٓع السًً الخاظي، اإلاطجٕ هٜؼّ، ق 
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ْل٥نها ٓىس  ٍٓت  ٓاٟٕ ٓالٟت ٟ مؼحرتها ٌِٔـٓن ُّٛ. ٤اهذ ٓالٟت ال٠لت ال٠لحرة بال

ْلصل٧  ٓأُٟت حُث جخذص ؤلاؿاضاث في حاالث ٓسًسة.  ؤكبحذ جتر٢ ٣ثحرا مً الخجاضب ال

ٓاٟٕ ٓاٟٕ لِؽ جٌاب٠ُا مٕ َصا ال  .91ؤكبحذ ٓالٟت ًٛ ال٠لت ال٠لحرة بال

ال٠لحرة الخسًثت مً بٔى الاتهاماث مً ٟبل بٔى ال٠طاء ٓاهذ ال٠لت 

ْالخلمُم  ً ٠ٍٛ ٓلى البىاء ال٠لص ي  َٓا بال٠لت ال٠سًمت مط٣ٍع ْالى٠ازحُث ٟاضه

ال ؿ٦ل بل في ال٘الب بجها  الٜني.  ْفي ضؤحهم ؤن ال٠لت ال٠لحرة الخسًثت ال حب٥ت لِا 

ط ًٓ لخِت ظاث ٓضة ٟلمُت ؤْ ج٠ٍط لت ؤْ بلخ٠اي مجطز جذٌٍُ لصخلُت ؤْ ك

ْل٥ً ال٠لت ال٠لحرة في الخ٠ُ٠ت ًم٥ً ؤن  حالتمعاجُت.َصا َٓ ضؤي بٔى الى٠از 

ْالخ٠ُ٠ت ؤن ال٠لم ال٠لحرة الخسًثت ال ظالذ  ٓجها ٟلت.  ج٦ٓن ؤي ؿيئ ٤

ٓأُٟت جازي بّ الى  بت ال٦اجب الخسًث بال مطجبٌتبالبىاء الخ٠لُسي. حُث ؤن ٗض

ْزة مً العمً ؤْ ٓلى مؼاحت محسزة مً الٜٔل ل٦ي ٦ًٓن  التر٣حز ٓلى لخِت محس

ٓضة ٤املت مم٥ىا ا٣دـاِٛما ؤْ ازضا٣ِما بل
ح١  ا. ؤن ال٠لت ال٠لحرة الخسًثت ل92ّ

ْؤػاػا ؤن بىاءَا ٗحر  ؤلازٓاء بةمخال٢ البىاء ال٠لص ي اإلاؼخمس مً الخب٥ت. 

ٓبها الٜني مذخلٝ  ْالىمٍ الخ٠لُسي ل٥ً اػل مذخلٝ جسا ًٓ بىاء ال٠لت ال٠سًمت 

ٓجها َْصا  ْٓ في دٌإ ٤ ٟٓ ْالى٠از الى ال الادخالٚ في ألاػلٓب ٗالبا ما ًبسْ ال٠طاء 

 . 93دالُت مً البىاء

 مصادر ومراجغ

                                                           
91

ٍٓدُت، الٔسز ض  الث ح٨ٓ ًٛ ال٠لت ال٠لحرة، البُان، ال٦  .9، ق 2000زٌؼمبر  1، 365ٟم ؤحمس جاػم الخؼحن، حؼا
92
م آ ٓاحس دمحم، ألاٟالم، الٔسز ٟض  .42، ق 1985ٛبراًط  12ي. ؤ٨. بازض، بىاء ال٠لت ال٠لحرة الخسًثت جطجمت ٓبس ال

93
 .47اإلاطجٕ هٜؼّ، ق 
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، 6ص. ببغاَُم صخغاوي، " ًٖ ال٣هت بحن الٗغب والٛغب "، ُٞالصلُٟا الث٣اُٞت، الٗضص  .1

 ، ألاعصن. 2616ؾىت 

ؤٚؿُـ  1، 116الٗضص ع٢م  دمحم ٖبض هللا الك٣ٟي، ال٣هت ال٣هحرة اإلاٗانغة، املجلت، .4

 ، مهغ.1966

ٞاَمت مىس ى، جُىعاث حضًضة في ال٣هت ال٣هحرة الٗغبُت، مجلت ابضإ، الٗضص ع٢م  .3

 ، مهغ.1984، ؤٚؿُـ 8

ؾبخمبر  149َاٍ واصي، ال٣هت ال٣هحرة في ٖالم مخٛحر، ٖالماث في الى٣ض، الٗضص  .4

 ، الؿٗىصًت.2663

، ٞبراًحر 82- 81حرة، آٞا١، الٗضص ع٢م دمحم ٖؼ الضًً الخاػي، حمالُت ال٣هت ال٣ه .5

 ، اإلاٛغب.2612

خلمي بضًغ، اإلاخٛحر الجمالي في ال٣هت ال٣هحرة اإلاٗانغة ٢غاءة في ازخُاعاث مً هماطج "  .6

 ، مهغ.1984ًىهُى  1، 6ببضإ " ، ببضإ، الٗضص ع٢م 

ر ، ٞبراًح82- 81دمحم ٖؼ الضًً الخاػي، حمالُت ال٣هت ال٣هحرة، آٞا١، الٗضص ع٢م  .7

 ، اإلاٛغب.2612

دُت، الٗضص  .8 ؤخمض حاؾم الخؿحن، حؿاوالث خى٫ ًٞ ال٣هت ال٣هحرة، البُان، ال٩ٍى

ذ.2666صٌؿمبر  1، 365ع٢م   ، ال٩ٍى

ؾبخمبر  149َاٍ واصي، ال٣هت ال٣هحرة في ٖالم مخٛحر، ٖالماث في الى٣ض، الٗضص  .9

 ، الؿٗىصًت.2663

ٖبض الىاخض دمحم، ألا٢الم، الٗضص آي. ؤ٫. باصع، بىاء ال٣هت ال٣هحرة الخضًثت جغحمت  .11

 ، الٗغا1985.١ٞبراًغ  12ع٢م 
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 صاهمات عهاب غاهم في ععر ألاصرةإ
َٓاب.  غ  94ز. ٓبس ال

 املذخل 

ًٍٓ املجخمٕ. ألاػطة ل٘ت: "هي السْض الخلِىت  ألاػطة هي اللبىت اإلاِمت في ج٦

ْضٌَّ، ألهّ ٠ًٔٓ بهم" ْؤػطة الطجل: ٓـحرجّ  ِٓم الاكٌالحي . ؤما اإلا95ْٜالٔـحرة، 

ْظْجت  ج  ابٍ اجخمآُت مالٜت مً ْظ لؤلػطة: "ألاػطة جٌل١ ٓلى مً جطبٌِم ْض

ْل٥ً اَخم الـآط بهصا .96ْؤبىاء" ْٓ مً الـٔط ٟلُل في الـٔط الٔطبي.  َصا الى

ْٓ الجسًس  الدؼمُت "ٓخبت مً بسءا بالٌطاٛت ًخمحز ٟلاثسٍ مً ال٥ثحر،الى

ضا الىم" ْٓ، مْط ال باإلآه ْضَا التي جحمل لخاجمتا بلى ْْك  مً ؿِئا بس

ٓبُت الٌطاٛت  ؿاملت بلى ح٥مت الخٓكل ؤْ بزَاؿّ ؤْ مٜاجإة ال٠اضت  مثل ألاػل

" ْ"مىاٗاة ٠٣لُسة البساًت، مً ٓخ" ْ"َىٚٓ ٓؤم" ْ"بطج" بلخ" "بذب  .97ج

                                                           
94

ٓز.   ٦  محاهط، ٟؼم الل٘ت الٔطبُت، ٤لُت ػلم الؼالم الٔطبُت، ؤٍض
95

ٓض، لؼان الٔطب )الٌبٔت الثالثت   .4، جعء 20-19(،بحرْث، زاض كازض، ق ابً مىِ  . بخلٚط
96

ت) ي  ٍٓط ي، ؤزط اػخذسام ؤلاهترهذ ٓلى الٔالٟاث ألاػٍط ج بً ػُٔس الٔ ٤ْالت ٤لُاث البىاث، 1الِام بيذ ٍٛط ٓزًت،  (،جسة، الؼٔ

.1،جعء38ق  . بخلٚط
97

ت جلسض ًٓ بِذ الـٔط في  حمعة   ؤبٓ ُبي، هازي جطار ؤلاماضاث، ٟىاْي، ؿِاب ٗاهم هلٝ ٟطن مٕ الـٔط، بِذ الـٔط، ؿٍِط

 .2013، ًىاًط 8الٔسز 
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 : هبذة عً حياجه 

ٓسن". اهخ٠ل بلى زبي حُث ٓمل مسًطا م في "1940ْلس ؿِاب ٗاهم ٓام 

ٓضٍٓغ في الِىسػت اإلا٦ُاه٥ُُت مً جامٔت إلالىٕ "الا جطهِذ". حلل ٓلى الب٦ال

ٓجلىسا ٓام  ٓم ما  1963ؤبطزًً باػ٦ ٓضٍٓغ في الِىسػت ال٥ِطباثُت. ها٨ زبل زم الب٦ال

ض٤ي في الِىس ٓام  ٓاضز اإلاُاٍ مً جامٔت ْض ٍٓط م  1970بٔس الخذطج في الِىسػت جٌ

ٓاضز اإلاُاٍ ٓام  ٍٓط م ٓضاٍ في الاٟخلاز 1975ْٓلى اإلااجؼخحر في جٌ . ْحلل ٓلى الس٣خ

ٌاهُا ٓام  ٍْلع ببًر ْٓسة م٠االث.  52. لّ 1989مً جامٔت ٤اضزًٝ في  ٓضا  ٣خابا ميـ

ٓاثع في مجاالث الـٔط 98ْالسٍ دمحم ٓبسٍ ٗاهم . حلل ؿِاب ٗاهم ٓلى ٓسة ج

ْمنها  ْالترجمت.  ْالبحث  ْالسضاػت  َٓؽْاإلا٠الت  ، ْجاثعة 2013لئلبساْ ٓام  جاثعة الٔ

ْالخ٠سم الٔلمي  َٓؽ لالبخ٦اضاث  ْ 2012الٔ ٓض للؼالم،   .جاثعة ًاٗ

ٓخ": جهْمً ؤبُاث ٟلُس  "بذب

ذ
َ
ذ "ضِخ٥ َٔ  الُٔىحن في َـُتهاز ْالَخَم

ٓلى ًحِِٜا ٤اهذ  الٔامي زْن  اإلا

ٓخ  99" "بذب

 ٔ ٓاض مىا ْج ٓخ زَض  اإلاىٜ

ٓخ الثٓب شاث الطخمت ُزمُتها جحوُط  ضاحذ  الج

ٓح» :ْٟالذ ٣ٜيَّ  في ْهٔتها  « بحب

  ٟلُذ 
ُ
ْٖ ٓح، كٍٓث  في ؤضا  مبح

  َصي
ُ
ذٜى ؤن مً ؤحلى الُسمُت

ُ
 ج

                                                           
98

ْزضاػت   ْمؼطحُت   ًٍْ ْا ٓضا بحن ز ً ٣خابا ميـ طة الٔطبُت. لّ ؤ٣ثر مً ٓـٍط ٓٔ الجٍع ج جامعي ٓلى مؼخ  ؤ٨ْ دٍط
99

ٓلِا الخاْي في بٔى البلسان الٔطبُت في لٔبت بدٜاء ألاؿُاء.   ٓخ" ٤لمت ٠ً  "بذب

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B7%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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ح ..ًا ح ْض  100".!الْط

ٓخ" ٟلُسة   ض  التي "بذب ّٓ م ُٛذٜي منها حُٜسجّ، ًالٓب جسا جل  في السَض

ٓخ" حهمؽ َْٓ ًسٍ،  اإلاؼخذسمت الثُمت/ال٦لمت َصٍ ْلٔل جحا٨ْ مجاضاجّ، ْهي "بذب

م  الخ٦اًت الـٔبُت، ؤزبُاث ْمً الـٔبي ألازب مً مؼخمسة إلدٜاء السَض

ٍٓطا ال٠اضت  ًذالِا التي مطة. "ٛال٠لُسة مً ؤ٣ثر ٟلُسجّ في اإلابسْ ٌؼخذسمِا  جل

ٜا ِسًامـ ٓاض دُٜٝ ًٍط  ػمي هي ما ح٥مت، جهاًتها جذٜي بهما ْحُٜسة، جس بحن لخ

ٓاة"، ؤْ اإلاط٣ع ؤًوا "البِذ الـٔط ال٘طبي في ْهي ال٠لُس" "بِذ الٔطبي الـٔط في  الى

م هي ؤن البازًت ٛالخ٥مت الض،/ السًىاض/ السَض  جذٌئ ؤزٍط ؤْ ًذٜى ؤن ٣محن ال الس

ٔ ً ال الصي العمً في َصا الٔحن ٓاٍ ط ْٓ ػ َْصا الى  في ٓلُّ ًٌل١ ال٠لاثس مً ُّٛ. 

َْٓ الخسًث ؿٔط الـٔط مسضػت ٓموت"  طح الخ٥ثُٝ ٓلى اإلأخمس "ال  ْالادتزا٨ ًْ

الٛخت، جهاًخّ في ال٥ٜطة ٔت  ٓضة ػَط  الصي الٔمل امخساز ٓلى مىّ الـآط جم٥ً بل

ُٓٓت بهصٍ حٜل  .101مً ال٠لاثس" الى

٨ٓ:ًسآب الـآط  102ْفي ٟلُسة "بطج"   مٕ حُٜسجّ، ٠ً

 "ٟالذ لي: ػآسوي ًا جسي

 ٤ي ؤبني بطجا مطجٜٔا جسا

 ٛإها ال ؤٟسض ؤن ؤبني ْحسي

 ْٓلى دسي

ْضز"  103ًبٔب بخلت 
                                                           

100
ت ال٦املت لـ   ما٨ الـٍٔط  .15،16ِاب ٗاهم، ق:ألٓا

101
ت جلسض ًٓ بِذ الـٔط في ؤبٓ ُبي، هازي جطار ؤلاماضاث،  حمعة   ٟىاْي، ؿِاب ٗاهم هلٝ ٟطن مٕ الـٔط، بِذ الـٔط، ؿٍِط

 .2013، ًىاًط 8الٔسز 
102

 مِساة بلى حُٜسة الـآط َىٚٓ مِسي في ُٓس مُالزَا الطابٕ.  
103

ت ال٦املت لـِاب ٗاهم، ق:   ما٨ الـٍٔط  .17ألٓا
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" ًلٝ الـآط حُٜسجّ الجمُلت، ٌـبّ ؿِاب ٗاهم  ْفي ٟلُسة "َىٚٓ

ْبؼمت  ن  ْهي وؼمت ْض ٓا٢، جِِط في ْجِِا الٔصب،  ٓضزة مً زْن ؤؿ َىٚٓ بال

٨ٓ الـآ  ط:ٛل، ٠ً

ٓا٢  ْضزة مً زْن ؤؿ  ٣م ًٜطح ال٠لب في كسضي إلاطآ٢     "َىٓٚ" ًا 

 في ْجِِا الٔصب.. ال في ْجِِا البا٤ي اة جىاَذ في بطاءتهاؤهذ الخُ

ا الصا٤ي" ؤهذ الخُاة ؤماهيها.. بـاؿتها ٓجها.. ؤْ ٌَٓط ا..ل  104ٗىاَئ

ْثام"، هي ؤجمل ؤحالم الـا ٨ٓ الـآط ًٓ ابيخّ الخبِبت في ٟلُسة " ٠ٍْ:٨ٓ  ٓط، ٠ً

ْثام ًا ؤجمل ؤحالمي  ًا بلؼما للخال١ السامي   "

ذ في زهُاي ْهاءة  ٤البسض في ؤحل٧ ؤًامي   بٗع

ٓامي  ٣ْىذ ٟس ه٠ذ بِلم السوى ٨ٓ ؤٓ  ٣ْىذ ؤػخٌ

 105ْكطث ؤػخٔصب آالمي"  ٛلطث ؤدص ى اإلآث ًا مهجتي

٨ٓ الـآط ًٓ ؤبىّ ْهاح في ٟلُسجّ "بلى ْهاح": ٠ً 

ْجطي "ْهاح ًا ٟمطا ًملي ٓل ٓض   ى   لخىا جمِؽ ٓلى ؤو٘امّ الخ

ٓم الِٔف جسحطوي ٓض" ؤل٠ا٢ ححن َم َْٓ مسح  106ُٛىجلي الِم ٓني 

:٨ٓ ْلسٍ الخبِب ْجس، ٠ً ٨ٓ الـآط ًٓ   ْفي ٟلُسة "ْجس" ٠ً

 ٦ًاز ؤن ًٜنى مً الجِس  "ًا ضب َصا ؿآط منه٧

ٓلّ ٓام مً ح  ْجٜىّ ًحٞط بالؼِس  ٟس ٗٞط الى

                                                           
104

 .20اإلالسض الؼاب١ ، ق:  

105
 .26اإلالسض الؼاب١ ، ق:  

106
 .28اإلالسض الؼاب١ ، ق:  
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 ًساْي الٓجس "بالٓجس" ِٛل ؤَسًخّ "ْجسا" ٓلى ْجسٍ

ٓاوي ْاحلم ؤد  107جلً ٛاازا ٛان بالخمس" ًا ضب كىّ 

ْالـآط  ع ال٦اجب  ْالسٍ الٍٔع ٣ْط في الثماهحن" ًٓ  ٨ٓ الـآط في ٟلُسة "بال  ٠ً

ْضٍ  ْز ال٥بحر دمحم ٓبسٍ ٗاهم، ًص٣ط ؿِاب ٗاهم ؤٓمالّ الجلُلت في ألازب الٔطبي، 

٨ٓ:ال٥بحر في جىمُت ألامت اإلاؼلمت في الُمً ٠ً ، 

ٓض ٤ي ًى٠ص ال٘طقى ػل الـٔط مً ؤل٠ى دُٓي ؿٔآّ  ٓلى الـاًيء اإلاسخ

ب ألا٠ٛا ْمً شاب حتى ًٌلٕ الٜجط ؿمٔت  108مؼِسة ْهاءة جٟط

٣ٓط َل مً ململم  ا ْمً هاح ؤًً ال ْالبٟر س   109لَطف َعاض جاَس الٓط

ٓضٟا ػل اللخً مً كاٖ ال٠لُس ٓطاجؼا  110لبؼً مً ألالخان ما ؤًطب ال

 111ْوؼ٠ت في باٟت جٜطن اليـ٠ا كىٔاء ؿٔط ٗىائها ْمً لم مً

 112جٔط في الُماهُحن حاظ بّ الؼب٠ا ػل الٔلم مً مً ٟبل ػخحن حجت

ً         ْمً ٟس ٟط ى ػخحن ٓاما مٔلما ا"113ب٦ل مً الـٌٍط  114.. لِؽ ًٔط ٟٛط

ْضٍحاهت  ّسة اإلاؼخ٠بل  ُٓ ة الخاهطة ْ ٜا٨ ْألاحٜاز َم زْط ْبالجملت ؤن ألًا

ْبهجت ا ْمخٔت الىٜؽ ٓىس الـآط.الخُاة   بالٌطاٛت ًخمحز ٟلاثسٍ مً "ال٥ثحر لخُاة 

ضا الىم" الدؼمُت "ٓخبت مً بسءا ْٓ، مْط ال باإلآه  التي جحمل الخاجمت بلى ْْك

                                                           
107

 .29اإلالسض الؼاب١ ، ق:  
108

ٓاهحن ل٘اهم.   ٓاها زً ٓض" ْ"حتى ًٌلٕ الٜجط"ٓى  "ٓلى ؿاًئء اإلاسخ
109

٣ْط"مً ؤؿِط ٟلاثس ٗاهم.    "بال 
110

 "ٓطاجؽ اللخً" ٟلُسة لّ لخىذ ٤لماتها.  
111

ت. "ؿٔط ال٘ىاء اللىٔاوي"    ؤؿِط ٣خبّ الىثًر
112

ج جامعي ًمني.    ٗاهم ٤ان ؤ٨ْ دٍط
113

ْالسضاػاث الٔلُا بجامٔت كىٔاء.    ٓمل ٗاهم مسًطا للمٔاٚض بٔسن زم ٓمُسا للتربُت 
114

ت ال٦املت لـِاب ٗاهم، ق:   ما٨ الـٍٔط  .32،33ألٓا
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ْضَا ٓبُت الٌطاٛت مً ؿِئا بس بلى  الخٓكل ؤْ بزَاؿّ ؤْ مثل مٜاجإة ال٠اضت  ألاػل

"البساًت مً ال٠لُسة لّ َسٛذ ججمٕ ما ؿاملت ح٥مت
115

. 

 املصادر واملراجغ:

ت ال٩املت،ٍ .1 ما٫ الكٍٗغ ، ؤبى ْبي: َُئت ؤبى ْبي للث٣اٞت 1ص. قهاب ٚاهم، ألٖا

 .2669والترار، املجم٘ الث٣افي، 

ت جهضع ًٖ بِذ  خمؼة .2 ٢ىاوي، قهاب ٚاهم هه٠ ٢غن م٘ الكٗغ، بِذ الكٗغ، قهٍغ

 .2613، ًىاًغ 8الكٗغ في ؤبى ْبي، هاصي جغار ؤلاماعاث، الٗضص 

ٓض، لؼان الٔطب، ي ابً .3  . 4، بحرْث، زاض كازض، جعء 3مىِ

ض ي، ؤزغ اؾخسضام ؤلاهترهذ ٖلى الٗال٢اث  .4 ج بً ؾُٗض الٍٗى الهام بيذ ٍٞغ

ت،ٍ  .1، حضة، الؿٗىصًت، و٧الت ٧لُاث البىاث، حؼء1ألاؾٍغ

خىاع بحن قهاب ٚاهم وخؿً قٝغ الضًً، "اوٛال١ الىو وببهامه ًىٟغ ال٣اعت ألهه ال  .5

خٟاٖل مٗه"، خىاع بحن قهاب ٚاهم وخؿً قٝغ الضًً، صخُٟت  ًهل بلى الىو ٍو

 .16825، الٗضص: 65/12/2616الثىعة، 

 
 

 

                                                           
115

ت جلسض ًٓ بِذ الـٔ حمعة   ط في ؤبٓ ُبي، هازي جطار ؤلاماضاث، ٟىاْي، ؿِاب ٗاهم هلٝ ٟطن مٕ الـٔط، بِذ الـٔط، ؿٍِط

 .2013، ًىاًط 8الٔسز 
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ُل
ّ

 116أفظل أخمذ هُى

 كظُة الفلضطُيُةال

 مدمود دروَػ هظزفي  
 امللخص

َف  تهسٚ َصٍ السضاػت الى ٣ـٝ  ٓز زْض  و  ججطبت الـآط الٔطبي محم

ت التي ًخمحز بها ، هالحجه ا٫دلٓص ي ر الـٔط الٔطبي ؿٍٔط ّ ٓبر السضاػت ًٓ جاٍض

ْم ْلي  ،اإلا٠ا ال بلى بػم الـآط الس ٓضي ػيهسي ؤ َف الصي ٟاز حط٣ت الث ٓز زْض محم

َف  ٓز زْض ً، ٌٔخبر محم ٓز ال٠طن الٔـٍط ْمت الٜلؼٌُيُت أل٣ثر مً دمؽ ٠ٓ اإلا٠ا

س ْ ال٘طبت، ْحمل ؤٓباء  ْمت لٜلؼٌحن، الصي ٓاؾ في الدـٍط مً ؤؿِط ؿٔطاء اإلا٠ا

ٍٓط كطاْ ا ل٠وُت الٜلؼٌُيُت. ؿٍٔط ؤٟطب بلى كسٞ الخجطبت ْؤلاكالت في جل

ْضٛوّ .  ٓض حبّ  ٍْل ىّ ْ ؤبىاثّ ْ ؤَلّ  ٓجّ ًطجٜٕ للًٓ ؤلاوؼان الٜلؼٌُني. ٛل

ْمجس ؿٔبّ، َٓ الـآط  ٚ حُاجّ  ؤحس الـٔطاء الصًً ٌٔخبر ؿٍٔط مطآة لِْط

َف. ٓز زْض  الٜلؼٌُني الخاشٞ، محم

 حياجه وشعٍز 

َف في في ْلس مح ٓز زْض ة" في الجلُل.1941ماضغ ٓام  13م ت "بْط  117م في ٍٟط

ْزالر بىاث،  ٤ان ؿآطها ببً الثاوي. في ٓام و الز  ن دمؼت ؤ ّٓ ْط في ٓاثلت جخ٦ جٓط

خّ ٟس 1948 ْضجٕ بلى ٛلؼٌحن مخذُٜا لُجس ٍٟط ْهعح مٕ ٓاثلخّ بلى جىٓب لبىان،  م 

ت "الجسًسة" ؿمالي ٗطبي ٟط  ْؤجم حٔلُمّ الابخساجي زمطث. ٛاػخ٠ط في ٍٟط ٍخّ البرْة. 

ت ٣ٜط ًاػُٝ. ْجل٠ى حٔلُمّ الثاهٓي في ٍٟط ت زًط ألاػس بالجلُل،   في ٍٟط

                                                           
116
 جامعة مدارس، تشناي، قسم اللغات العربية والفارسية واألرديةباحث،  
117

     ْ ٓز زض المي ال٠اَطة، ي فیضجاء الى٠اؾ، محم   .96م، ق2011، 2ؿآط ألاضن املخخلت، ؤًلؽ لليـط ْؤلاهخاج ؤلٓا
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َف الصي ٤ان هبيها في  ٓز زْض ٓىسما ًالحّ الـآط الٜلؼٌُني محم

٠ْٓلّ  السضاػخّ املجّسز ال٥بحر، ٛةهىا هسضغ الـآطالصي ٓاؾ ٛلؼٌحن في ٟلبّ 

٣ْخابخّ ْمـآٍط  ٓهذ  ْؤحاػِؼّ  ٨ بلى ٛلؼٌحن بٔسما ج٦ ّٓ ْٟلاثسٍ، حتى جح

َف الصي ٓاؾ في الٜلؼٌحن جحذ ؤلاحخال٨  ٓز زْض ٛلؼٌحن ُّٛ، ٦ٛان محم

ٓهت في ٓام  ْاَل٦ٓ  118م.1948اللُِ ٓتها،  ٓا بُ ٓز ِٛل٦ ٓلى ٓليها اليه ْٟذ اػخ ْفي 

٣ُْاهّ، مّخللت  ِٟٓا  ٛةشا بهصٍ اإلأاهاة جخّٔم١ في شاث الـآط  ٓزَا ْح٠ ْج

ْبؼبب الصي اهٌط بةحؼا ٓبت   ٤ْان ٓاؾ ٛيها بمـ٠ت ْ كٔ ٓلت ٓىسٍ،   غ الٌٜ

ٓا بىاض  ْٟس احتٟر ْضة،  ٓظٓٓ في البلسان الٔطبُت ملجا اجهم ج مٕ  ٓاثلخّ بلى م٘ازضة اًْ

ْضر الخالت الباجؼت التي  ً الؼلُب.  ٓا الًٓ تراب، ٛب٦ الدـاضز ْ الوُاْ ْ ؤلٗا

ٓاهّ الٜلؼٌحن الاجُئن في املخُم ْالخطمان ٌِٔـِا بد  ْٓ اث  املخخلٜت ًخٔطن للج

ْالباغ ب٠لاثس ٤اهذ جسًسة في الـٔط الٔطبي  ْالخحسي  ْال٘اض  ْال٠ٜط  ْالص٨ 

ْمت ٛإ٣ثر  َف َٓ ٌٔخبر ؿآط اإلا٠ا ٥َْصا ؤن  ؿآطها زْض اإلأاكط ب٦ل موامُنها، 

ْْاًىّ هجس موامحن  ْٓىس الخٌٞط لس ٨ٓ ٛلؼٌحن ْالاحخال٨،  ْض ح موامحن ؿٍٔط ًس

ً ْؤلاٛتراٞ  ْألامل اإلاؼخ٠بل التي ٟلاثسٍ ج ْالخب الًٓ ٍٓت ْ الخب  خ٦ٓن مً الِ

 ٌٔالج مٔالجخّ في َصا اإلا٠ا٨.

 

 إلافتراق و املىفي في خُاة مدمود دروَػ:

٠ْٛس الخُاة الٔازًت في  ٓلت  َف ِٓـت ماإلات مً ؤلاٛتراٞ ًٓ الٌٜ دوٕ زْض

تهم . الؼً الؼازغ بٔس شَب مٕ ٓاثلخّ بلى لبىان, بٔس هجم ؤلاػط  اثُلي ٓلى ٍٟط
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, حُث ٤ان ؿآطا 1970ْٟط ى ٛترة ؤلاٛتراٞ ٣ىٜي زادلي في بػطاثُل حتى ٓام 

ْجحسًسا في الٜترة مً  26هاؿٌا, اػخمط هُّٜ الخاضجي إلاسة   .1996119بلي  1970ٓام, 

ْمؼاٛت ج٘طاُٛت ًٓ حبُبخّ ْاػٔا  ت   ."ؤٌٓى لّ اإلاىٜى "آٛاٟا ال٥ٍٜط

ٓز" التي ٛطهتها ٓلُّ بػطاثُلْباإلهاٛت بلى شل٧، "لم ٌٔس ًذ ْٟس  وٕ لل٠ُ .

ً ْالًٓ ٍٓت  ْالِ اث  ال مٜط مً  .اػخذسم ٣خاباجّ اإلاىٜي الػخٔازة ما ٠ٛس: الص٣ٍط

ْالىٜي ٣مٓهٓٓاث ؤػاػُت مً ؿٍٔط ٓض ٓلى جإزحر ٤ل مً الاهٜلا٨   .الٔث

ٓا ٓلى ٛمّ الؼالػل  ْهٔ

ٓا ًسًّ بصخطة اإلآث  ضبٌ

 ْٟالٓ: ؤهذ ٟاجل

ْا ًٔامّ, ْ ا ١ؤدص ْالبُاٍض  إلاالبؽ , 

ٓحى, ٍٓ في ظهعاهت اإلا  ْضم

 ْٟالٓ: ؤهذ ٟاجل 

ٍْ مً ٤ل اإلاطافئ  120ًطز

  

ٓان  ل٠لُسة ؤدٔط "مً ؤها،  زْن اإلاىٜى؟ ٓٓت    "بدخاض الٔى في هٜؽ املجم

ت ْؤلابساْ الٜني  ا لب٠اثّ الـٍٔط ٍض ٓض اإلاىٜى ٛإكبح ٓىلطا هْط ٌٔني ؤن ٌٔطن الـٔ

 :ًبسؤ ال٠لُسة مٕ 

ٌب ٓلى ه  ٜت النهط ,ٍٗط

ني باػم٧ اإلااُء  
ُ
ْطِبٌ ًَ  ٤النهط 

ني مً بُٔسي ُٔ ْطج ًُ  ال ش يَء 
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ال الخطُب    ! بلى هذلتي : ال الؼالُم 

هاجُِل ، ال ش يء
َ
ني في ٣خاب ألا

ُ
ْسِدل ًُ  … ال ش يء 

ْالىُل ،  
َ
ت
َ
ْاإلاّس ما بحن زْجل ِٓمُى مً ػاحل الَجْعِض  ًُ  ال ش يء 

ٓن   ني مً مطا٣ب ٛٓط
ُ
ِزل
ْ
ج ًُ  ال ش يء 

ُس، ال ْٓ َٓ ال ال  : ال الخىحُن 
ً
لني ٥ٛطة َحّمِ

ًُ ْحملني ؤْ  ًَ   121ش يء 

 

ب ؤو الجئ ًاجـ لِـ لضًه ؤمل, مهما ٧ان في  َىا ًهىع هٟؿه في اإلاىٟى ٦ٍٛغ

م. في هٟـ ال٣هُضة، ٨ًخب ًٖ اإلاىٟى حٗبر ق٩ل الخدضر بلى  الٗىصة بلى صًاَع

تالخبِب الٛاثب. ٣ًى٫ "و آلان هدً زٟٟذ مً زُىعة ؤعى اله . ٌؿخُُ٘ ؤن "ٍى

ض صون ؤي ٢ُىص جٟغيه ٖلُه بؾغاثُل  .٨ًخب ؤو ًٟٗل ما ًٍغ

 

 ماطا ؾإٞٗل ؟ ماطا ؾإٞٗل مً صون مىٟى ,  

١ُ في اإلااء؟ َدّضِ
ًُ ٍل   ولٍُل ٍَى

ؾمِ٪ اإلااءُ 
ُ
ني با

ُ
 ًغبُ

 لم ًب٤ مني ؾىا٥ ,

 ولم ًب٤ مى٪ ؾىاي

بخه: ًا  با ًمؿض ٞسظ ٍٖغ  ٍٚغ

بت!  122ٍٚغ
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ىا ٌٗغى ٖلى ال٣اعت  ًٖ صوع ألالم و نٗبت في اإلاىٟى، ول٨ىه ًخٗا٠َ م٘ َو

 هٟؿه ٖلى الكٗىع بإهه ًدمل ؤعيه صازل هٟؿه.

 في ععره: الهوٍة 

حّ َف، َٓ اإلاّ ْ ٤لماجّ هي جْط حّ  ,٤ان ؿٔط زْض ًِِط آالمّ ْ جْط

ٓضٍخّ في   ْٟلُسة بٜذ ٍٓت  ْلِا زضجت  ٓلُا مً ؿٔط الِ ٍٓت"  ٟلُسجّ "بٌاٟت الِ

ٍٓخّ الٔطبُت .لم الٔطبيؿٔبُت جسا في الٔا ْاحس مً الـٔب  .الـآط ًا٣س َ  َْٓ

َْٓ ال ًىِط بلى اإلاى٠ٌت اإلا٠ُسة في ٛلؼٌحن،  ْضٍ ٣ٔطبي.  ْٛذٍط جسا بجص الٔطبي 

ْٛلؼٌحن جعء مً َصا الٔالم ال٥بحر ٍٓخّ بةًاض الٔطبي,  َْٓ ال  .ل٥ىّ ًحٍُ َ

ٓز ؤلاػطاث ٍْا٣سَا ٓلى ؤحس الجى ٍٓخّ  اض ًذص ى مً ؤن ٌٔلً ًٓ َ ٍْسعي ؤلًا ُلُحن. 

ٍٓت التي جيخمي بلى الٔالم الٔطبي ْالبىاء الِ ٍٓت  ٓاهُعي في َصٍ ال٠لُسة الِ بن  .اإلا

ٓاجّ  ٟٓذ الصي ً ْاضخا جسا في ال ٍٓخّ َٓ الٜذط الصي ًبسْ  َف مً َ ٟٓٝ زْض م

.ً ٓز اإلاؼخٔمٍط  ُّٛ ؤحس جى

ْو٘امّ ًحمل ٛذط ْشجآت ؤن ٌٔلً ؤهّ ًيخمي بلى الٔالم   ٓجّ  ال٥بحر َىا ك

ٍٓخّ َٓ  مً الٔالم الٔطبُت، التي حٔخبر بالزٍ ٛلؼٌحن جعءا منها. ٓسز بٌاٟاث َ

ٍٓل لـٔب ٛلؼٌحن  ر الٌ ٍٓل، الخاٍض ر ٛلؼٌحن الٌ دمؼٓن ؤلٜا  الصي ًٓضر جاٍض

ل٥ىّ ًجاز٨  ٓىسما ًخ٦لم الجىسي اإلاؼخٔمط، ٛذٍط ال جخالش ى، .ٓلى َصٍ ألاضن

ظمالثّ مً الٔمل في اإلاذجط لجلب الخبز  بالٔمل الـاٞ الصي ٓلُّ ؤن ًٜٔلّ مٕ

 ْ ً لّ  ت مً اإلاؼخٔمٍط ْؤهّ ال ًدؼاثل الخحًر ٜالّ،  ْالٌٔام أًل لصل٧ ِٛٓ الـٚط 

ٓض جسا مٕ ٓملّ ٍٓت الخ٠ُ٠ُت للٜالححن  ..ٛذ ْضبما ًطجٕ شل٧ بلى ؤهّ او٦ٔاغ ٓلى الِ

لبُت في مجخمٔاتهم ٍ ٍْحسز هٜؼّ ؤمام هاب .الٜلؼٌُيُحن الصًً ًمثلٓن ألٗا

ٓان, زم  ٍٓت ًِِط ٛيها اػمّ زْن ٓى ٓشجي: لسًّ بٌاٟت َ ي ٓطبي هم بػطاثُلي ٠٣ْط

 ٌؼإ٨ الوابٍ: ما َٓ الخٌإ في شل٧؟  إلااشا اهذ ٗاهب؟ 
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 سجل....... ؤها ٓطبي

 ْضٟم بٌاٟتي دمؼٓن ؤلٝ 

 ْؤًٜالي زماهُت

 ْجاػٔم ػُإحي بٔس كُٝ 

     123ِٛل ح٘وب

 

َف ٌٔتز ٍٓخّ زْض ْضَا هبدذ التي ل٠سًمتا ْحواضجّ الٔطبُت به  في جص

 ٠ًاْم ٣ُْٝ اإلاىجل، ٟبوت ًمؼ٧ ٣ُٝ ٌٔٚط ألهّ الًخجل، َٓ ٓطبي .ٛلؼٌحن

ع٨،  بلى الًمّسَا ًسٍ، مً ٍْإ٤ل ْاإلاؼدـٜى، ْاإلاجز٨  الٔلطي  ًبني اإلالىٕ ٣ُْٝ ألٓا

 :الٔسْ كسٟاث

 ٓطبي ؤها !سجل

اٞ مٕ ْؤٓمل  مذجط في ال٥سح ٛض

 زماهُت ْؤًٜالي

ُ لِم ؤػّل  ٓاب الخبز ٝٗض  ْالسٛتر ْألاز

 باب٧ مً اللسٟاث الؤجٓػل...الصخط مً

 الؤك٘ط

 124ؤٓخاب٧ بالي ؤمام

ٍْ مذُٜا مً شجآخّ ,  ْضٍ ٣ٔطبي لُجٔل ٓس ٥ٍْطض البُان الصي ًا٣س جص

ٍٓخّ  ىّ ألام ل٥ىّ ٌٔتٚر جُسا َ ٍٓخّ، ًْ َف ًىاٟف ؤهّ ٌٔتٚر جُسا مً َٓ، َ زْض

 ْ ْضٍ  ٓان , ْ جص ْض  .اضخت جسا لـٔٓب الٔالمَٓ ٠ٍٛ اػم زْن ٓى جصٍض َٓ جص

                                                           
123

ٓز   ْ    محم ما٨   ف،یزض ْاليـط، بحرْث،    املجلس   ألاْلى،   ألٓا ؽ لل٥خب  ان الَط  . 80ق   ،1م ، ي2005ألا٨ْ، ٍض
124

 81مطجٕ الؼاب١   



 8102ديسمبر هجلت الرٌحاى للبحىث

 

79 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 08 ,ISSN2394-8493 

 

ْؤشجاض  ٓبط،  ٟٓذ، ٟبل اللى الزة ال ْضٍ ٟبل  ٤ْان جص ْض ٛلؼٌحن هٜؼِا  ؤمت، جص

خٓن   .الٍع

ْضي    جص

 ٟبل مُالز العمان ضػذ 

 ْٟبل جٜخح الخ٠ب  

خٓن    ْٟبل الؼْط ْ الٍع

ْط الٔـب   125ْٟبل جٓط

َف     ٍٓت، جإدص ٟلاثس زْض ٟٓذ البحث ًٓ الِ في بٔى ألاحُان هطت في ال

َف هٜؼّ ؤْ  ٓاض مٕ "آلادط" ؤْ الخ٦لم ًٓ "آلادط" الصي ًمثل في ال٘الب زْض ؿ٦ل ح

َف  ٍٓتحالت زْض  .٣ما ًالب الِ

 الوطً في ععره:

ً, ُٛسإٛ ؿآط َٓ ْلى  ًٓ الًٓ ىّ. ٟس احخلذ ٛلؼٌحن جعثُا للمطة ألا ًْ

م 1948في ٓام  ْاحخلذ باٟيها  بٔس ٍَع ْلت بػطاثُل،  ت الٔطب في حطب مٕ ُٟام ز

ٓهُّ في ٓام  َف ٓحن بلسٍ مً ٤لمت.  1967ً ىّ: زْض  ، الصي ٣طغ هٜؼّ لًٓ

ني ٟلُسحي الجسًسة    ًْ" 

 ؤمص ي بلي هٜس ي ٛخٌطزوي مً الٜؼٌاي" 

 الصي ؤلاوؼان هٜؼُت في ٣ـٝ ًخذلم ألامط جهاًت في ٥ًخبّ ما ٤ل ْلٔل

ىّ ًٓ ًسإٛ اء ألاؿ٦ا٨ بمذخلٝ ًْ  :ْألاٍظ

 ٓىبر وؼُم٧

 ػ٥ط ه٧ؤض 
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 !ؤدوط ْٟلب٧

ٓا٢ ًٜل ْبوي َ 

 الخلٓ حوى٧ ٓلى

 126ْؤ٣بر ؤهمٓ

ىّ في ٓسة ٟلاثس ْْالثّ لًٓ ٍْدؼلٍ ًٓ حبّ  َف  ٤ان ًلتزم  .ٌٔبر زْض

م مً ؤهّ ٟس اٗخلب، ؤهّ ٓاؾ  ىّ ٣ما ٤ان في ألاكل مل٥ّ ٓلى الٗط ٓاما في  26بًٓ

ْبالخالي حبّ ال ًعا٨ صخُحا ْٟلبّ، ٣ما ًسع .اإلاىٜى  حّ  ً"  َٓ في ْض ي  ٟلُسجّ "ًْ

ا مً ال٠لاثس .  ْٗحَر

٣ْىذ ٟسًما   َصٍ ألاضن لي ..... 

ٓلّ    ؤحلب الىٞٓ ضاهُا ْ م

ني لِؽ حعمت مً ح٦اًا   ًْ 

ْلِؽ ح٠ل ؤَلّ   127لِف ش٣طي 

 

ٓز ٤ْل ألاضن، في بال الؤ٤ٓن  ؤها  ٨ٓ٠ً  ْجُّ: " هُاْ َٓ بهما داضجِا ْج

َف لِصا ٓاهّ ٟطاءة ٓىس ؤؿٔاٍض وـاَس زْض ً ؤضن بٓكٝ ئتملُ زً   ْػماثّ". الًٓ

ْمىادّ، ْشضاث لُالُّ ْوؼاثم جهاجي  ت  ٓهّ التراب، البحٍط  البرج٠ا٨ ْضاثحت ْظٍخ

 .ْالُاػمحن
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خٓن  بالبرج٠ا٨ اَخمامّ بن ٓحى ْالٍع َاجحن  ٗطغ الصي ؤلاوؼان ْاٟٕ مً مؼخ

ٞ  ْػ٠اَما الصجطجحن ا مىخِطا ْألامل، بالٔط صجطة ْال العاْض بحن الٔالٟت ِٛصٍ .زماَض

ىُت ْألامل الخُاة اػخمطاض مسل٨ٓ  جحمل  .ْالخل٠اثُت ْالًٓ

َف ٟطاثّ بإن ٛلؼٌحن مخإكلت بٔم١ في  في ٟلُسجّ "لبالزها"، ًص٣ط زْض

ً الىبي ْهي ًْ ر  ح .الخاٍض ْالجْط ْاضخت،  ٌت  ٓة دُٜت لسحها دٍط َْ ْهي  .بطكاكت، 

 .ً ْحؼخ٘ل مً ٟبل اإلاؼخٔمٍط ت،  ْممٟع  محخلت 

ْهي ال٠ٜ   حرة مثل ؤجىحت ال٠ٌا لبالزها , 

ٍٓت لبالزها    ٣خب م٠سػت ْجطح في الِ

ت الخال٨  ٟٓت اإلامٟع  ْهي اإلاٌ

 ٣128ماثً اإلااض ي الجسًس 

 

َف   ْاإلاُاٍ  " -٤اهذ مالمح ؤضن زْض ْالبلساث  ٓض  ْالٌُ ٓض  جعءا ال  -ْلّ الَع

ًخجعؤ مً ال٠لاثس التي حـِس ػلؼلت مً اإلاأس ي الؼُاػُت ْؤلاوؼاهُت التي جازط ٓلى 

 ."ؿٔبّ

ً، ًحب بهّ  الًٓ

ٓاٛل حب   ْماء، ٓـب ْاحت ال٠

ُٝ، ال٠ٜحر ْحب  ٓهّ ٌَْٔي الٗط ُٓ 

م َْٔـ٠ّ لّ ْٛاازٍ ط ؤن ٗض  :للٔسْ ْزحر ٛطؾ كسٍض حٍط

 ...ؿِس٢ ػإحب

م ٓئغ في ٌؼ٥ب الـِس ؤن ٗض ٤ ً  129آلادٍط
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  https://www.aldiwan.net/poem9334.html 
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 الحب في ععر دروَػ :

خا، ٛخاة مً بػطاثُل، ُِطث في ٓسز مً  َف ألا٨ْ ٤ان ٍض ال٠لاثسٍ. حب زْض

ماوؼُت في َصٍ ال٠وُت  ْبالخالي ُِط ْض ٤اهذ مخٔصض للخح١ُ٠ ٣ما ٤ان ٛلؼٌُيُا، 

. ٤ان ًحبها ٓىسما  ِطث في ؿٍٔط ُْ ، ْمـآٍط َْٓ حملِا في ٟلبّ  غ منها.  الخب مُْا

ٍْبسْ ؤن حبّ وـإ مّٔ ٣ما اهّ ًحخّٜ بالص٣ط لِا في ؿٍٔط في  ٤ان ٣الَما ك٘حرا، 

خا  .ْٟذ الح١ ٨ٓ ًٓ ٍض ٠ً : 

خا  ْؤها ٟبلذ ٍض

 ٓىسما ٤اهذ ك٘حرة 

 ْؤها ؤش٣ط ٣ُٝ الخل٠ذ بي,

 ِْٗذ ػآسي ؤحلى هٜحرة

خا  ْؤها ؤش٣ط ٍض

ٓض ٗسًٍط    130مثلما ًص٣ط ٓلٜ

خا ٤ان ملسض  ًبسْ ٣ما لٓ ٤ان الخبِب ػُٔسا جسا مٕ حبّ. باليؼبت لّ، ٍض

ْالخُالّ. ٠ٛسث في بلسَا ٓىسما ٤اهذ  -الؼٔازجّ  اّٛ  ْؤ٣ثر ْلُمخّ، ْحٜل ٛظ بت  ٍٟط

 مً شل٧ ٠ٛسث ٓىسما ٤اهذ مىٜللت.

خا ٤ان ُٓسا في ٛمي   اػم ٍض

خا ٤ان مطػما في زمي   جؼم ٍض

خا ... ػيخحن   ْؤها هٔذ بٍط

ْهي هامذ ٛٞٓ ظهسي ػيخحن
131 

                                                                                                                                                 
129

ٓز   ْ    محم ما٨   ف،یزض ْاليـط، بحرْث،    املجلس   ألاْلى،   ألٓا ؽ لل٥خب  ان الَط  .69ق   ،1م ، ي2005ألا٨ْ، ٍض
130

 .200مطجٕ الؼاب١   
131

 .201مطجٕ الؼاب١   
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ٍْبسْ كازٟا في  ٓٓس ألا٨ْ" ، ًخص٣ط ٤لماتها ًٓ الـٞٓ الجخمآِم ألا٨ْ،  في " اإلا

 حبها:

 ؿسث ٓلى ًسي 

 ن ْؿٓؿخني ٤لمخح

ٓم : ٓا٨ ً  ؤٓع ما مل٥خّ ً

 " ػىلخ٠ي ٗسا "

١  132ْلِٜا الٌٍط

 

ْٟا٨ اهّ ًبسْ مخٜاثال بـإن مجُئها  :َْٓ ًخٌلٕ بلى ضئٍتها .ْبالخالي، 

 

١  لٔلِا ٟازمت ٓلى الٌٍط

 لٔلِا ػِذ 

 لٔلِا ... لٔلِا

 ْلم جع٨ ز٠ُٟخان!

 لٔلِا.... لٔلِا 

 ْلم جع٨ ز٠ُٟخان!

 

ْمُاْػا   مىّ:ْؤدحرا، ًبسْ مدـاثما 

 الىلٝ بٔس الطابٔت 

                                                           
132

 .37مطجٕ الؼاب١   
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 الىلٝ مط 

 ْػآت... ْ ػآخان

 ْامخسث الِال٨ 

ْٓسث   ْلم ججئ مً 

 في الىلٝ بٔس الطابٔت

 

ٓٓا  ْهخج ًٓ شل٧ ه ْمت"،  َف ؿٔط الخب "٣ـ٦ل مً ؤؿ٦ا٨ اإلا٠ا ضؤٔ زْض

سا مً ٟلُسة الخب  ْز ٟلاثس الخب الخ٠لُسًت -ٍٛط ْٓ الصي زمط حس " في   .َْٓ الى

ْضْحّ:الطحُل ال٥بحر   ؤحب٧ ؤ٣ثر"، ًحمل الخب لبلسٍ في ٟلبّ 

ً ٗحٍر  لِؽ لي ًْ

 في الطحُل ؤحب٧ ؤ٣ثر 

ح مً آدط ال٦لماث:  ؤٖٛط الْط

 133ؤحب٧ ؤ٣ثر.

ط الٜلؼٌُيُحن مً  ٍٓت لخحٍط في  "حالت حلاض"  ًٔط الخب الـٔط ٤ٓػُلت ٟ

ن ٓليهم مً ٟبل الؼلٌاث ؤلاػطاثُلُت  :الخلاض اإلاْٜط

 

ً ػٌ  طا ٣خبذ ًٓ الخب ٓـٍط

 ٛذُل بلى 

 ؤن َصا الخلاض 

 جطاجٕ

                                                           
133

ٓز   ْ    محم ما٨   ف،یزض ْاليـط، بحرْث، ثالثال   املجلس   ْلى،ألا    ألٓا ؽ لل٥خب  ان الَط   . 287 ق   ،1م ، ي2005، ٍض
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ً مترا.  134ٓـٍط

بت "في ٓام  ط الٍ٘ط ٓٓخّ "ػٍط ْٟس  1998مِٔم ال٠لاثس في مجم ًٓ الخب. 

ْز١ُ ل٥خابت ما بسا ُٛما بٔس  حٔطن الهخ٠ازاث ؿسًسة مً ٟبل كس١ً ٛلؼٌُني 

َف بلى َاالء ألاكسٟاء ًٓ جٓجِّ الٔام بآخباٍض ْامطؤة.  اهحٚط زْض  ٣حب بحن ضجل 

، ٟا٨ "بشا ٣ىذ  ْؤَمل الؼببُت الٜلؼٌُيُت. زٛآا ًٓ ْجِت هٍِط ىُا"  "ؿآطا ًْ

ٚ التي ال حؼمح لي ؤن ؤ٣خب ٟلاثس الخب".  ْم الِْط ْؤها ؤٟا  ؤ٣خب ٟلاثس الخب، 

 ألامل إلى املضتلبل في ععره:

ْالخطمان جؼطا ٌؼخٌُٕ ؤن ًٓكلّ بلى  ْالباغ  ْمت ْألالم  ٌٔخبر ؿآط اإلا٠ا

ت. بهّ ً حخمل اإلاطاضة بإجمِٔا ؤمال بلى مؼخ٠بل ًعزَط ُّٛ شجطة الىلط التي الخٍط

ٓم الىلط آث ًٓ  ٌٍْمئن بإن ً ٠ذ ٛٞٓ زٔط ٛلؼٌحن،  ٜا٨ بسماء ؤٍض ٓجها ألًا ٌؼ٠

ٓم. ٛالـآط ًبـط ٓلى  َف مً الصًً ًامىٓن بال٘س. ِٛٓ ؤٛول مً الُ ب. زْض ٍٟط

 ْ ْالؼالػل،   ُٟٝٓ ت الخ ٓم ًنهسم ُّٛ ٗٛط َصا اإلاؼخ٠بل ًخح١٠ ػبُل اإلاثا٨ بُ

ْؤهُاب الِالم: ٠ٍْلٔٓن الصخط  ٜا٨ اإلاىاهلحن الصًً ٥ًبرْن   بمجاَسة ألًا

م اللُلت في اإلاِطجان  مً ًٟط

 ؤًٜالىا آلاجٓن 

 مً ًِٜط ألاحعان

ْضز في جبحن العمان؟  ب٤لُل 

 ؤًٜالىا آلاجٓن 

ٓان  مً ًوٕ الؼ٥ط في ألال

 ؤًٜالىا آلاجٓن 

                                                           
134

َؽ،    ٓز زْض ْاليـط حالت حلاض،محم ؽ لل٥خب  ان الَط  .36م، ق 2002، بحرْث –ٍض
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ٓزحي  ْهحً، ًا مٔب

ت   اإلاِطجانهإدصٍ في ٗٛط

ً ٍض  همٓث مؼْط

 في هٓء مٓػ٠ُي

 ؤًٜالىا آلاجٓن 

 
ً
َف جثث الـِساء بحبٓب ػيبلت جحذ الثٔر التي حؼ٠ي زاثما ؿبّ زْض

ْجمؤل  بسماء الـِساء. بشن ٌٔخ٠س بإن َصٍ السماء ػٚٓ جثمط، ْػٚٓ جىمي الخبٓب، 

 ٛلؼٌحن بالؼىابل:

 ؿمؼىا ؤٟٔٓ مً اللُل

 ٤ْل الـِساء

ْؤ ٓم جٜاحا  ْماءًىبخٓن الُ  ٓالما 

 ٍْجُئٓن... ًجُئٓن 

ٓم مُالز ؤضهّ في ضبُٕ الىلط، الُٓم الصي ػٚٓ جعزَط  َف ً ًىِط زْض

ٍْحخمل الاحخال٨ ب٦ل ملاثبّ لخح١ُ٠ َصا ألامل،  شجطة مىبخت في زماء الـِساء، 

ٓز: ٓٓ ْاإلاؼخ٠بل ػاللم لل٘س اإلا ْمً كلبان اإلااض ي   ٍْوٕ مً اإلاـاه١ 

 ػىوٕ مً مـاه٠ىا

ْما ُٛىاْمً كلبان حاه  طها 

ٓز ٓٓ  ػاللم لل٘س اإلا

 الخاتمة:

ْآخ٠ل في َصا   ، ٓمت ؤُٜاٍض ىّ مىص ؤ َف ؿآط ٤اٛح ٓسْ ًْ ٓز زْض محم

ْز ٓنها ٣ما  ط بلسٍ، بل شا ْل٥ً لم ٠ًٜس ؤملّ في ػبُل جحٍط الؼبُل ٓسة مطاث، 



 8102ديسمبر هجلت الرٌحاى للبحىث

 

87 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 08 ,ISSN2394-8493 

 

َْٓ ؿآط ما ؤؿ٘لّ ؤي ش يء ًٓ ش٣ط بلسٍ، لّ حب  ٓض ًٓ حبِبتها.  ًسإٛ الُ٘

ٓما. ْاهخماء داق ً ػُحّطض ً  بمؼ٠ٍ ضؤػّ مٔخ٠سا بإن الًٓ

ًٍْ جٌٞط ؤؿٔاٍض اجخمٔذ  ْا ٓاًىُّ؛ لم ٌؼخٌٕ افي ٓسة ز زىاءَا بلى مـا٤ل م

َف ادخُاض اللمذ ؤمام ضئٍت مٔاهاة ؿٔبّ. ٛإوـس ًٓ مـا٤ل الاحخال٨  زْض

ما ًٓ مىآم بلسٍ،  ٓباجّ. ًٔط هٜؼّ محْط س ْكٔ ْالدـٍط ْال٠خل  ْالخطمان  ٤الباغ 

َْؼخُ٘ث. ْحُيئص  ٍْ ٓجها، ُٛخإ ٓلخّ ْػ٦  ًخص٣ط ؤًام ًٜ

 واملراجغ: املصادر

ما٫   صعویل،   مدمىص -1 اى الَغـ لل٨خب واليكغ، بحروث،    املجلض   ألاولى،   ألٖا  م .2665ألاو٫، ٍع

ما٫   صعویل،   مدمىص -2 اى الَغـ لل٨خب واليكغ، بحروث،    املجلض   ألاولى،   ألٖا   م .2665الثاوي، ٍع

ما٫   صعویل،   مدمىص -3 اى الَغـ لل٨خب واليكغ، بحروث،    املجلض   ألاولى،   ألٖا  م.2665الثالث، ٍع

اى الَغـ لل٨خب واليكغ  -4  م.2662بحروث،  –خالت خهاع, مدمىص صعوَـ، ٍع

المي ال٣اَغة،  -5  عحاء الى٣اف، مدمىص صعویل قاٖغ ألاعى املخخلت، ؤَلـ لليكغ وؤلاهخاج ؤلٖا

 .21م، الٗضص 2668عوَل، دمحم ص٦غوب، مجلت ال٩لمت اللبىاهُت، ؾبخمبر ص   مدمىص   م٘   خىاع -6

، ماؾؿت الضعاؾاث  ، ٚؿان ٦ىٟاوي1966  -1948ألاصب الٟلؿُُني اإلا٣اوم جدذ الاخخال٫  -7

 م.1968الٟلؿُُيُت، بحروث، 

، ٚؿان ٦ىٟاوي، مُبٗت ميكىعاث صاع آلاصاب، 1966-1948ؤصب اإلا٣اومت في ٞلؿُحن املخخلت  -1

 م.1966، بحروث

ً. الُبٗت ألاولى، صاع الٗىصة ، بحروث,  -6  م. 1971مدمىص صعوَل :ش يء ًٖ الَى

11- http://www.poesiaarabe.com/quien_soy.htm  . 

11- http://www.adab.com 

12- https://www.aldiwan.net 

13- http://www.mahmouddarwish.com 

14- https://www.poetryfoundation.org 
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ة إلامام ألاوزاعي  وآثاره  عبلٍر

 ًوصف دمحم الىذوي د. 

ْظاعــــي مــــً ؤثمــــت ؤلاػــــالم الِــــساة الــــصًً ػــــٔسث ألامــــت ؤلاػــــالمُ    ت ؤلامــــام ألا

٠ُِْٛــا ْجــطؤة ٓلــى ٣ثحــر مــً  َْــٓ ؤلامــام الِمــام الــصي جٜــٞٓ ٓلمُــا  ٓمِم ،  ْٓلــ بحُــاتهم 

ٍْـخؤلأل  فـي مُـازًً  ٣باض الٔلمـاء ْال٠ٜـّ ،  َْـٓ ًخـإل١ فـى ٓـالم الخـسًث  ً لـّ ،   اإلأاكـٍط

َْــٓ الــصي  ْالؼــل٢ٓ ْؤلامامــت ،  ٍْخــإه١ فــى مجــاالث الٔبــازاث  ْالخ٠ــٔٓ  ــس  ْالَع ؤلاًمــان 

خـّ بـالز ألاهـسلؽ الـصي ٓمـل بـّ اإلاؼـلمٓن باألهـسلؽ بلـى  مـصَب ٠ٛهـي كاحب ؤ٨ْ  ٓٛط

ْز ألاضبٔـحن  ْاجبٔـّ مؼـلمٓ زمــ١ بلـى حـس ْماثخحن مً الٔام الهجطي ،   ً ْز الٔـٍط حس

طة. 135ْزالزماثت مً الهجطة، ْمحزاث ٍٗع  َْٓ شْ شخلُت  ٣بحرة، 

 أصرته وكبُلته      

بلــــى ألاوػإ وهــــي  اقــــتهغ ؤلامــــام ٖبــــض الــــغخمً بــــً ٖمــــغو باؾــــم ألاوػاعــــي وؿــــبت

ت ُّ ـت مـً بُـً طي ال٨ـإل مـً ٢دُـان. هؼلـذ ؤٞـغاص منهـا فـي صمكـ٤ ٢ـغب  ٢بُلت ًمى خمحرًّ

ـت "ألاوػإ". و٢ُــل بن  بـاب الٟـغاصٌـ، و٢ــض َلـ٤ ٖلـى اإلاى٣ُــت التـي هؼلــىا ٞيهـا اؾــم ٢ٍغ
ُ
ؤ

ــت ٞيهــا، ومــً  َــظٍ اإلاى٣ُــت ٧اهــذ ُّ حٗــٝغ باؾــم "ألاوػإ" ٢بــل هــؼو٫ جلــ٪ ال٣بُلــت الُمى

وػإ زـم اهخ٣ـل ُٞمـا  ؤن ٖمـغو بـً اإلاا٦ض
َ
ـت ألا ًدمـض والـض ؤلامـام ألاوػاعـي ٢ـض وكـإ فـي ٢ٍغ

بـــــض الـــــغخمً. و٢ـــــض ؤَلـــــ٤ ل٣ـــــب  بٗـــــض بلـــــى بٗلبـــــ٪ خُـــــث عػ١ ٞيهـــــا بةبيُـــــه ٖبـــــض هللا ٖو

وػإ . "ألاوػاعي" ٖلى مً اقتهغ
َ
     136في جل٪ الٟترة لجزوله في ألا

                                                           
135
 143/  3، تارٌخ اإلسلم للذهبً :   شمس الدٌن أبوعبدهلل دمحم 
136
 7/107اإلمام الذهبً ، سٌر أعالم النبالء :  
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ؤلامــام ألاوػاعــي ٖــالوة  ولــم ًــظ٦غ اإلااعزــىن وال٣ٟهــاء والٗلمــاء قــِئا ٖــً وا٫

ؤجهـم ؤقـاعوا بلـى ؤهـه ٧ـان  ٖلى ما ؤقاع بلُه ؤلامام هٟؿه، وال ًٖ والضجه ؤو ؤزىاله، ٚحر

ــم طلــ٪ ؤن ؤلامـــام جــؼوج ؤ٦ثـــر مــً امــغؤة ٦مـــا  لــه ٖــم واخــض َـــى ؤبــى ٖمــغو الؿـــِباوي. ٚع

   137ًىضح ٢ىله "ٞاع٢ذ وؿاجي وؤٖخ٣ذ ع٣ُ٢ي".

ً واخــــض، بخــــضي البىــــاث هــــي عواخــــت ٢ــــض عػ١ لــــه ؤعبٗــــت ؤوالص، زــــالر بىــــاث وابــــ

 ؾــمُاٍ ٖبــض الــغخمً ٖلــى اؾــم حــضٍ ؤلامــام.  ػوحــت ٖبــض الٟٛــاع بــً ٖٟــان وؤهجبــا
ً
ولــضا

ــض بــً  ؤمــا ؤلابىــت الثاهُــت ٞلــم ًــظ٦غ اؾــمها، ىاؾــماُٖل بــً ًٍؼ بهمــا ط٦ــغ اؾــم ػوحهــا َو

و٧اهـــذ ٦ىِخـــه مثـــل حـــضٍ ؤبـــى ٖمـــغو، وؤمـــا ؤلابىـــت  حجـــغ  وؤهجبـــا ابىـــا ؾـــمُاٍ ٖبـــض هللا،

. ؤماال
ً
َــ 148الهبي ٞهى دمحم بـً ٖبـض الـغخمً ولـض بٗـض ٖـام  ثالثت ٞلم وٗٝغ ٖنها قِئا

، ٞمــــاث
ً
ال فــــي زالٞــــت الخلُٟــــت الٗباســــ ي َــــاعون الغقــــُض ٖــــام  ، ول٨ىــــه لــــم ٌّٗمــــغ َــــٍى

 138َـ177

 والدته ووغأته  

ْظاعــي ضحمــّ هللا    َــٓ ٓبــس الــطحمً بــً ٓمــْط بــً ًحمــس، ؤبــٓ ٓمــْط ألا

ْظاْ" ْلــس بمسًىــت بٔلبــ٧ ػــىت زمــان  وؼــبت بلــى مٓهــٕ"ألا ــت مــً ال٠ــٔط السمـــ٠ُت،  ٍٟط

ـــت ُّ ـــت ال٥ـــط٢ الب٠آ ْوــــإ بالب٠ـــاْ فـــي ٍٟط  فـــي ٣ٜالـــت ؤمـــّ  ْزمـــاهحن للهجـــطة، 
ً
 ٠ٛحـــرا

ً
ًدُمـــا

٤ْاهـذ جيخ٠ـل بـّ مـً بلـس بلـى بلـس حتـى ْكـلذ بلـى بحـرْث  ٟـا٨ ؤبـٓ 139الع٣ُت الٌاَطة ، 

ع ٛؼ ْظاعي مً ٟبل ٓبس الٍٔع  140مى هٜؼّ ٓبسالطحمً ظضٓت السمـ٠ي ٤ان اػم ألا

                                                           
137
 7/131: نفسه  والمرجع 
138
،  اإلمام عبدالرحمن بن عمرو األوزاعً السٌبانً الحمٌريسالم أحمد سعٌد الخبشً ،  

http://saiban.maktoobblog.com 
139
 1/76، طبمات الفمهاء :أبو إسحاق الشٌرازي  
140
 6/217،  طبمات الفمهاء : أبو إسحاق الشٌرازي 
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ٓض فــــــى ٣خابــــــّ "   ٨ٓ ٓنهــــــا بىٜؼــــــّ ، ه٠لِــــــا ابــــــً مىِــــــ ْجطبِخــــــّ  ٠ًــــــ ٓلخــــــّ  ؤمــــــا ًٜ

ْؤها ك٘حر، ٛصَبذ ؤلٔب مـٕ ال٘لمـان، ٛمـط بىـا ٛـالن  ر زمـ١ " ماث ؤبي  مذخلط جاٍض

-  
ً
 مــً الٔــطب جلــُال

ً
ْزبــذ ؤهــا، ٠ٛــا٨: ابــً  -ْش٣ــط ؿــُذا  ،ٍْ ٟــا٨: ٜٛــط اللــبُان حــحن ضؤ

٠ٛــا٨: ابــً ؤدــي، ًــطحم هللا ؤبـا٢، ٛــصَب بــي بلــى بِخــّ، ٥ٛىــذ مٔــّ مـً ؤهــذ ؟ ٛإدبرجــّ، 

ٓان   141حتى بل٘ذ، ٛإلخ٠ني في السً

 عصر إلامام ألاوزاعي  

ْٓــــــاؾ فــــــي  ْٟــــــس ؿـــــِس  ْظاعــــــي ٓـــــاؾ فــــــي ِٓـــــسًً ػُاػــــــُحن َـــــامحن،  ؤلامـــــام ألا

ٓض  ٓلُـــس بـــً ٓبـــس اإلالـــ٧، ْؿـــِس ٓلـــ ْلـــس فـــي دالٛـــت ال ْٟـــس  ْالّٔباســـ ي،  الِٔـــسًً ألامـــٓي 

َْــام بـً ٓبـس اإلالـ٧، الخلٜاء ػلُ ـس،  ٍٍْع ـع،  ْٓمـط بـً ٓبـس الٍٔع مان بـً ٓبـس اإلالـ٧، 

ٓلُــــس بــــً ٓبــــس اإلالــــ٧، ٣مــــا ؿــــِس  ْببــــطاَُم بــــً ال ٓلُــــس،  ــــس بــــً ال ٍٍْع ــــس،  ٓلُــــس بــــً ًٍع ْال

ان بــــً دمحم ٓــــام  ــــت بم٠خــــل مــــْط ْلــــت ألامٍّٓ ت 132به٠ــــطان الس ُّ ْلــــت الٔباػــــ ْْالزة الس َـــــ  

ْالخ ٓض.حُث ٓاكط ٤ل مً الخلُٜت ؤبي الٔباغ   لُٜت ؤبي جٜٔط اإلاىل

ْظاعــــــي  ضحمــــــّ هللا  ٤ــــــان ٓلــــــط الٔلــــــم  ــــــان الٔلــــــط الــــــصي ٓاؿــــــّ ؤلامــــــام ألا ٤ْ

ْمـــً ؤبـــطظ ٓلمـــاء جلـــ٧ الٜتـــرة ألاثمـــت : مالـــ٧ بـــً  ْاملخـــسزحن ،  ْال٠ـــطاء  ْال٠ِٜـــاء  ْالٔلمـــاء 

ٓضي ْالخؼــً البلـــطي ْدمحم بـــً   ؤوــؽ  ْجٜٔـــط اللــازٞ بـــً دمحم البـــاٟط ْ ػــُٜان الثـــ

ً ٌْٓـاء بـً ؤبـي ضبـاح  ْ ًحيـى بـً  ْؤبـٓ حىُٜـت  ػـحًر ْالُعَـطي  ـس  الىٔمـان ْ حمـاز بـً ٍظ

ت ُّ ٓاَم ال٥ثحر ؤبي ٣ثحر ْ حؼان بً ٌٓ ْمٔمط بً ضاؿس ْ اللُث بً ػٔس ... ْػ
142            

                                                           
141
 492/ 4ابن منظور ، مختصر تارٌخ دمشك :  
142
سالم أحمد سعٌد الخبشً ، اإلمام عبدالرحمن بن عمرو األوزاعً السٌبانً الحمٌري ،  

http://saiban.maktoobblog.com 
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ٓلى مىلــــب ال٠وــــاء فــــي الِٔــــسًً ألامــــٓي  ْظاعــــي ؤن ًخــــ ًلــــب ألامــــطاء مــــً ؤلامــــام ألا

ـس بـً ا ى، ٛلما ْلي ظمً ًٍع ْل٥ىّ ٛض  زـم بػـخٜٔى. ْفـي ْالٔباس ي 
ً
ْاحـسا  

ً
ٓلُـس جلـؽ مجلؼـا ل

ْظاعي  ٓلُخّ ال٠واء ٛآخصض ألا  143الِٔس الٔباس ي حا٨ْ ٓبس هللا بً ٓلي ج

 رخالته في طلب العلم

ْا٣دؼـــــاب  ْظاعـــــي ضحمـــــّ هللا بـــــالزا ؿـــــتى فـــــى ػـــــبُل ًلـــــب الٔلـــــم  ظاض ؤلامـــــام ألا

، بهـــّ ؤحـــى  ٓٛـــتمـــً ٟخـــازة   ْػـــمٕ فـــي  البلـــطةحُـــث ػـــمٕ فـــي  الٔـــطاٞاإلأـــاٚض مـــً  ال٦

ْاهخ٠ل بلى  ْػـمٕ فـي  ٌٓـاء بـً ؤبـي ضبـاحمـً  فـي م٥ـتحُث ػـمٕ  الدجاظٓامط الـٔبي، 

ــــــطي مــــــً  اإلاسًىـــــت ٨ٓ  زمـــــــ١ْفــــــي  هــــــإٛ اإلاـــــسوي،ْمـــــً  ابـــــً ؿــــــِاب الَع ؤدـــــص ٓــــــً م٥حــــــ

ْاجلـــــل باإلمـــــام  ٓضي، مالـــــ٧ بـــــً ؤوـــــؽ،الــــــامي،   ْٓبـــــس هللا ابـــــً اإلابـــــاض٢ ْػـــــُٜان الثـــــ

ٓان هللا ٓليهم ؤجمٔحن . م مً ؤثمت اإلاؼلمحن ضه  ْٗحَر

٠َْــل بــً  ْٓبــس هللا بــً اإلابــاض٢  ٤ــان مــً جالمُــصٍ ال٥بــاض ؤبــٓ بســخاٞ الٜــعاضي 

ْٓمـْط بـً  ٓاحـس  ْٓمـط بـً ٓبـس ال ـس  ٓلُس بً مٍع ْال ٓلُس ابً مؼلم  ْؤبٓ الٔباغ ال از  ٍظ

٠ْٓبت ابً ٓل٠مت ْدمحم بً ٓان هللا ٓليهم ؤجمٔحن. ؤبي ػلمت  ابي ضه ًٓػٝ الٍٜط
144 

 تفلهه فى الذًً

ْالخ٥ــم ؛ ْفــى  ْمط٣ــع ال٠ٜــّ  ْظاعــي ضحمــّ هللا ػــُس الٔلــم فــي ظماهــّ  ل٠ــس ٤ــان ألا

ٓض ابــــــً ٣ثحرضحمــــــّ هللا بهــــــّ  ػــــــاز ؤَــــــل ظماهــــــّ فــــــي بلــــــسٍ ْػــــــاثط الــــــبالز فــــــي ال٠ٜــــــّ  ػــــــٌ

ٓم ؤلاػالم. ْٗحر شل٧ مً ٓل ْاإلا٘اظي   145ْالخسًث 

                                                           
143
 6/126ابن حجر العسمالنً ، تهذٌب التهذٌب :  
144
 1/76،طبمات الفمهاء : أبو إسحاق الشٌرازي 
145
 10/124ابن كثٌر ، البداٌة والنهاٌة :   
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الخـــــابٔحن، ْحـــــسر ٓىـــــّ جمآـــــاث مـــــً ػـــــازاث ؤَـــــل الؼـــــىت  ؤزض٢ ٣ثحـــــرا مـــــً

ْاحــس  ْؤزنــى ٓلُــّ ٗحــر  َْــٓ مــً ؿــُٓدّ,  ــطي  ْالَع ٓضي  ْالثــ ْالجمآــت ٣مالــ٧ بــً ؤوــؽ 

ْمىبٔـــا  ْٟــس ٤ــان بمامــا ٠ًخــسٔ بــّ  ْبمامخـــّ ،  ْؤجمــٕ اإلاؼــلمٓن ٓلــى ٓسالخــّ  مــً ألاثمــت 

ْالٔمــــل مٔــــا ْؤبــــٓ ٟــــا٨ ًحيــــى بــــً مٔــــحن: الٔلمــــاء ؤضبٔــــت: ال،ٌؼــــخ٠ى مىــــّ الٔلــــم  ٓضي،  ثــــ

ْظاعي. ْمال٧، ْألا  ضحمِم هللا  146حىُٜت ،

ْظاعــي ٓــً اإلاؼــاثل ال٠ُِٜــت ػــىت زــالر  ٟــا٨ ؤبــٓ ضظٍــً اللخمــي: ؤ٨ْ مــا ػــئل ألا

ً ػـــىت، زـــم لـــم ًـــع٨ ًٜتـــي بٔـــس شلـــ٧ ب٠ُـــت  ْٓــــٍط ٓمئـــٍص ابـــً دمـــؽ  َْـــٓ ً ْمئـــت  ٓــــطة 

ٓمـــٍط بلــــى ؤن جــــٓفى ضحمـــّ هللا .
ْظاعـــي فــــي ػــــبٔحن 147 ــــاز: ؤجــــاب ألا ؤلــــٝ ٟــــا٨ ٠َــــل بـــً ٍظ

 ٓــــً مؼــــإلت ٠ٛــــا٨: لــــِؽ ٓىــــسي ُٛــــّ 
ً
ٓمــــا مؼــــإلت بػــــالمُت بحــــسزىا ؤْ ؤدبرهــــا ، ْػــــئل ً

ٍٓـــــت ٛحؼـــــب  ىـــــت باألحازًــــث الىب ْمبَر ْاٍ ٤لِـــــا ٤اهــــذ مسللـــــت  دبــــر، مٔنـــــى شلــــ٧ ؤن  ٛخـــــا

ْجبحٍط باألحازًث . 148.  َصا ًس٨ ٓلى حٔم٠ّ 

ْظاعـي  ػـخٓن ؤلـٝ مؼـإلت، ي ًٓ ؤلامـام ألا َـصٍ اإلا٠الـت  149ْٟا٨ ؤبٓ ظضٓت: ْض

ْٟـــا٨ ًحيـــى ال٠ٌـــان ٓـــً مالـــ٧   : اجخمـــٕ  جُٜـــس ٓـــً ٣ثـــرة بوـــآخّ فـــى ال٠ٜـــّ ؤلاػـــالم

ْظاعــي. ْؤبـــٓ حىُٜــت ٠ٛلـــذ: ؤحهـــم ؤض ــر ؟ ٟـــا٨: ألا ٓضي  ْالثــ ْظاعـــي  ٓىــسي ألا
ٟـــا٨ ؤبـــٓ  150

٤ْاهــذ ٣خبــّ جــطز ٓلــى  ْظاعــي ال ًلخــً فــي ٣المــّ،  ٤ْــان ألا حــاجم: ٤ــان ز٠ــت مخبٔــا إلاــا ػــمٕ. 

ٓض ُٛىِط ٛيهـا ْة ٓباضتهـا. اإلاىل ٍْخعجـب مـً ٛلـاحتها ْحـال ٟـا٨ ػـُٜان بـً و ٍْخإملِـا 

ٓضي  ْٟس حـج مـطة ٛـسدل م٥ـت ْػـُٜان الثـ ْظاعي بمام ؤَل ظماهّ،  : ٤ان ألا ْٗحٍر ُِٓىت 
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ٓا للــــُر حتـــى  ٨ٓ: ؤٛســـخ ٓضي ٠ًـــ ْالثـــ ْمالـــ٧ بـــً ؤوـــؽ ٌؼـــٞٓ بـــّ،  آدـــص بعمـــام جملـــّ، 

 ؤجلؼاٍ ٓىس ال٥ٔبت، ْجلؼا بحن ًسًّ ًإدصان ٓىّ.

ْمــً ْٟــس جــصا ْظاعــي مــطة باإلاسًىــت مــً الِِــط حتــى كــلُا الٔلــط،  ٣ط مالــ٧ ْألا

ْٗمـٍط مالـ٧ فـي ال٠ٜـّ. ْظاعـي فـي اإلا٘ـاظي،  ٟـا٨  151الٔلط حتى كلُا اإلا٘ـطب، ٛ٘مـٍط ألا

٨ٓ؟ ٠ٛــا٨: َــٓ  ْظاعـي مــً م٥حـ ــس بـً ؤبــي ٓثمـان: ؤًــً ألا ؤبـٓ ؿــُٔب: ػـئلذ ألمُــت بـً ٍظ

 ٟــس ضؤ
ً
ال ٨ٓ، ٠ٛلــذ لــّ: بن م٥حــ ــٕ مــً م٥حــ ٨ٓ هللا كــلى هللا ٓىــسها ؤٛض ٔ ؤصــخاب ضػــ

ْٟس جمٕ الٔبـازة،  ْظاعي في هٜؼّ؟  ْبن ٤ان ٟس ضآَم، ٛإًً ٛول ألا ٓلُّ ْػلم ٟا٨: 

٨ٓ الخ١  ْال٠ ْالٔلم،  ٓضْ،   152ْال

ْمئـــت  ْة ػـــىت ؤضبٔـــحن  ٟـــا٨ اػـــمآُل بـــً ُٓـــاؾ: اه٠لـــب الىـــاغ مـــً ٗـــعاة الىـــس

ٓم ٓـــالم ألامـــت. ْظاعـــي الُــــ ٓلـــٓن: ألا حججـــذ مــــٕ  ٟـــا٨ ٓــــٓن بـــً ح٥ـــُم:153ٛؼـــمٔتهم ٠ً

 م٠سمـّ، ٛإجـاٍ ٛؼـلم 
ً
، ٛلما ؤجِىا اإلاسًىت ؤحى اإلاسجس، ٛبلٙ مال٦ا

ً
٤ْان حجاجا ْظاعي  ألا

ٓاب   مــً ؤبــ
ً
ْالٔلــط ًخــصا٣طان ال٠ٜــّ، ٛــال ًــص٣طان بابــا ٓلُــّ، ٟــا٨: ٛجلؼــا بــحن الِِــط 

ْظاعـــي  ْزا اإلاــصا٣طة، ٛلــم ًــع٨ ألا ْظاعــي ٓلُــّ، زــم كـــلى الٔلــط، ٛٔــا الٔلــم بال شَــب ألا

ْاإلاـسبط ٛذالٜـّ ٓلى جل٧ الخ ا٨ حتى اكٜطث الـمؽ، ٛىاٍُط مال٧ في ٣خاب اإلا٦اجب 

ٓا: لـٓ  ُّٛ. ٛلما كلى اإلا٘طب ٟلـذ ألصـخابّ: ٣ُـٝ ضؤًـخم كـاحبىا مـً كـاحب٥م؟ ٠ٛـال

 154لم ٥ًً في كاحب٥م بال  ػمخّ ألٟطضها بٜولّ.

                                                           
151
  124/  10اإلمام ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة :  
152
 4/497ابن منظور ،مختصر تارٌخ دمشك :  
153
 4/497: نفسه  والمرجع 
154
 35/169ابن عساكٌر ، تارٌخ دمشك :  



 8102ديسمبر هجلت الرٌحاى للبحىث

 

94 RAIHAN Peer Reviewed Research Journal, Volume 08 ,ISSN2394-8493 

 

٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْظاعي اجخمٔا في مسجس ػُسها ضػ ٛخىـاُطا فـي  بن ؤلامام اإلاال٧  ْألا

ْظاعي، زم جىاُطا في ال٠ّٜ ٛ٘مٍط مال٧.  155اإلا٘اظي ٛ٘مٍط ألا

 إمام زماهه وفلُه عصره 

ـــــا مخلـــــال  ْمحـــــسزا ؿـــــِحرا بآض ْظاعـــــي  ضحمـــــّ هللا بمامـــــا ٓلـــــٍط  ٤ـــــان ؤلامـــــام ألا

ْضْٔ ٓـــنهم ؤمثـــا٨ ؤلامـــام  الٔلمـــاءبـــبٔى  ْا ٓىـــّ  ـــإ،فـــي  مالـــ٧الـــصًً ْض ٓضي،  اإلآً ْالثـــ

طي،ازة، ْٟخ ْظاعـي  ْؤبـٓ اسـخ١ الٜـعاضي ،ْابـً اإلابـاض٢،  ْالَع ٔ ألا ٣ْـصل٧ ْض م.  ْٗحـَر

ْمــــنهم   ْمؼــــلم ال٠ـــــحري فــــي صــــخُحّ،  البذــــاضي ٓــــً ؤصــــخاب ٣خــــب الؼــــجن اإلأخبــــرة، 

ْؤصــــخاب الؼــــجن ألاضبٔــــت ،  ٓضي  ٌني،الىِؼــــاب  ْؤحمــــس بــــً حىبــــل، ْالـــــاٛعي، ْالــــساٟض

ـــــط الٌبـــــري، لىٔمــــان،ؤبـــــٓ حىُٜـــــت اكــــاحب  ْدمحم بــــً الخؼـــــً الــــــِباوي  ْدمحم ابـــــً جٍط

ْز الِاَطي،  .ابً حعم ألاهسلس يْكاحبّ  ْزا

ال  فـــي ملـــط اللُـــث بـــً ػـــٔسَـــٓ كـــاحب مـــصَب مىـــسزط ٣مـــصَب  ال٠ٜـــّْفــي 

ْلــم ٥ًــً  ٠ِٜــاءْال اإلاــاضدحندــالٚ بــحن  ٓلــى ؤن َــصا ؤلامــام ٤ــان كــاحب مــصَب ٠ٛهــي 

٣مــا ٤ــان  ال٥خــبمحــسر ٛحؼــب ٣مــا ٟــا٨ بٔوــِم بال ؤن ٓلمــّ لــم ًجمٔــّ جالمُــصٍ فــي 

ْؤوـــإ مــصَبا  ؤبــٓ حىُٜــت الىٔمــانمــً ؤجبــاْ  ٓا ٓلــى مــصاَب مٔلمــيهم.  م ٛحــاِٛ ْٗحــَر

ٓضا ٓمــل بــّ مــسة ٓىــس ٠ِٛــاء ؤَــل  ْل٥ــً مــا  ْألاهــسلؽ الـــاممؼــخ٠ال مـــِ زــم ؤهــسضغ، 

ال٠ُِٜــــــت فــــــى مذخلــــــٝ اإلاــــــصاَب  ال٥خــــــبفــــــي ؤمِــــــاث  ال٠ُِٜــــــتظالــــــذ لــــــّ بٔــــــى اإلاؼــــــاثل 

 .156ؤلاػالمُت 
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ـــــس  ٟـــــا٨ ٓبـــــس الـــــطحمً بـــــً مِـــــسي: بهمـــــا الىـــــاغ فـــــي ظمـــــاجهم ؤضبٔـــــت: حمـــــاز بـــــً ٍظ

ْمالـ٧ بــً ؤوــؽ بالدجــا ٓٛــت،  ْظاعـي بالـــام.بالبلـطة، ْػــُٜان بال٦ ٟــا٨ كــسٟت  ظ، ْألا

ْظاعي. ال ؤجمل ُٛما جمل مً ألا ال ؤ٣مل،   ؤحلم، 
ً
بً ٓبس هللا: ما ضؤًذ ؤحسا

157 

 مذهب إلامام ألاوزاعي رخمه هللا 

ْظاعــي ضحمــّ هللا َــٓ ؤ٨ْ  خــّ بــالز ألاهــسلؽ  مـصَب ؤلامــام ألا مــصَب ٠ٛهــي ٓٛط

ْز الٔـــ  باألهــسلؽ بلــى حــس
ً
ْظاعــي ُــاَطا ْمــاثخحن، زــم جىــاٟى ْل٠ــس ٤ــان مــصَب ألا  ً ٍط

ٓضا  ْظاعــــي ؤًوــــا مـــــِ ٤ْــــان مــــصَب ألا ْاؿــــتهط مــــصَب مالــــ٧ بُحيــــى بــــً ًحيــــى اللُاــــي. 

٤ْــان ال٠اضــ ي ؤبــٓ الخؼــً ابــً حــصلم لــّ حل٠ــت  ْزالزماثــت.  ْز ألاضبٔــحن  بسمـــ١ بلــى حــس

ْظاعي.  158بجامٕ زمـ١ ًيخلط ٛيها إلاصَب ألا

٨ٓ ؤلامــام الــصَبي فــي ْظاعــي مــصَب مؼــخ٠ل ػــحر ؤٓــالم الىــبالء " ٤ــان لؤل "  ٠ًــ

٨ٓ الخـا٠ْٛ159ِّٛاء ألاهسلؽ مّسة، زم ٛنى ٓمل بّ ٠ِٛاء الـام مّسة، الخمُـسي :  ٠ًـ

َْٓ الـصي ؤ٨ْ  ْظاعي،  ٤ان الـُر ال٠ُّٜ ألاهسلس ي كٔلٔت بً ػالم مً ؤصخاب ألا

ْظاعي  ٓضي في " جحٜت160مً ؤزدل ألاهسلؽ مصَب ألا ٨ٓ ٓبس الباػٍ الٜاد ألاهـام  ٠ً

ر ؤلاػــالم ْؤَــل ألاهــسلؽ مذخلــط جــاٍض ْمــا ًليهــا  ْٟــس ب٠ــي ؤَــل الـــام  ًخّٔبــسْن ٓلــى  " 

ً ػىت  ْٓـٍط ْظاعي هحٓ مئخحن   161مصَب ؤلامام ألا
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 4/498ابن منظور ، مختصر تارٌخ دمشك :  
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 143/  3تارٌخ اإلسلم للذهبً :   
159
 http://www.islamway.com،  أبو معاوٌة البٌروتً 
160
 1/87:  األندلس والة رذك فً الممتبس جذوةالحافظ الحمٌدي ،  
161
 http://www.islamway.com،  أبو معاوٌة البٌروتً 
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ـــاز ـــاز َـــٓ ؤ٨ْ مـــً ؤزدـــل  ٟـــا٨ الخمُـــسي فـــي جطجمـــت ٍظ بـــً ٓبـــس الـــطحمً بـــً ٍظ

ْظاعـي ٤ْـان ٟبـل شلـ٧ ٓلـى مـصَب ألا ـاٌز باألهـسلؽ  ألاهسلؽ ٠ّٛ مال٧ بً ؤوؽ،  مـاث ٍظ

ُْٟــل ػــى ْمئــت، زــم جالَمــا مــصَب ؤلامــامػــىت زــالر،  ْحؼــٔحن  ْز الِــاَطي  ت حؼــٕ  زا

ا بالخٔبـــس ٓلـــى، َــــ 270ضحمـــّ هللا اإلاخـــٓفى ٓضي ؤن ؤَـــل ألاهـــسلؽ اػـــخمْط ٨ٓ الٜـــاد  ٠ًـــ

ْظاعي هحٓ   ػىت ،  220مصَب ؤلامام ألا

حــر بــً مالــ٧ البلــٓي مــً ألاهــسلؽ اإلاخــٓفى   ٤ــان ْٓبــس الــطحمً بــً  َـــ  250َظ

ؤحمــس بــً ػــلُمان بــً ؤًــٓب ابــً حــصلم  ْ  َـــ 245ٓفى ببــطاَُم زحــُم مــً زمـــ١ اإلاخــ

ٓا بمصَب ْظاعي في زمـ١  ألاػسي مً ؤؿِط الصخلُاث الصًً َم ؤٛخ  162ألا

 ولمة خم عىذ صلطان جائر

ْلـــم ٥ًـــً مـــً  ٓمـــت الثـــم ،  ٍـــا ال ًذـــاٚ فـــي ػـــبُل هللا ل ْظاعـــي ٓاإلاـــا ؤدْط ٤ـــان ألا

٨ٓ الـــــ ٤ْـــــان َـــــٓ ٠ًـــــ ـــــإ٤لٓن بـــــّ  ٍْ ْمنهُاجـــــّ الـــــصًً ًبُـــــٕ الـــــسًً بـــــثمً ٟلُـــــل  ْامـــــٍط  سًً ؤ

ْلــٓ ٤ــان مــطا حتــى ال ًذــاٚ اإلاــٓث فــي  ٨ٓ الخــ١  ٤ْــان َــٓ ٠ًــ ْمؼــاثل ؤدــٔط فــي ؤًــت حالــت 

: ٨ٓ ٓلّ ٓىس حؼً بً ٓلي ، حُث ٠ً ٓض السًً َصا ما هطاٍ في ٟ  ؤم

ٓزة ًٓ ًمُىـّ ْؿـمالّ،      ْاإلاؼ ط ْفي ًسٍ دحزضاهت  َْٓ ٓلى ػٍط زدلذ ٓلُّ 

ْه٥ــــــذ بخلــــــ٧  -س ْالٔمــــــس الخسًــــــ -ْمِٔـــــم الؼــــــُٚٓ ملــــــلخت  ٛؼـــــلمذ ٓلُــــــّ ٛلــــــم ًــــــطز 

ْلئـــ٧  ْظاعـــي مـــا جـــٔط ُٛمـــا كـــىٔىا مـــً بظالـــت ؤًـــسي ؤ الخحزضاهـــت التـــي فـــي ًـــسٍ زـــم ٟـــا٨: ًـــا ؤ

ْضباًـا َـٓ ؟ ٟـا٨: ٠ٛلـذ: ؤحهـا الامحـر ػـمٔذ ًحيـى  ْالـبالز ؟ ؤجِـازا  الِلمت ًٓ الٔبـاز 

٨ٓ: ػــمٔذ ٓل٠مــ ٨ٓ: ػــمٔذ دمحم بــً ببــطاَُم الخُمــي ٠ًــ ت بــً بــً ػــُٔس الاهلــاضي ٠ًــ
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٨ٓ: " بهمـــــا  ٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠ًــــ ٨ٓ ػــــمٔذ ضػــــ ٨ٓ ػــــمٔذ ٓمــــط بــــً الخٌــــاب ٠ًــــ ْٟــــاق ٠ًــــ

ٓلّ ٛهجطجــّ  ْضػــ ، ٛمــً ٤اهــذ هجطجــّ بلــى هللا  ْبهمــا ل٦ــل امــطت مــا هــٔٓ مــا٨ بالىُــاث  الٓا

ْمــــً ٤اهــــذ هجطجــــّ لــــسهُا ًلــــُبها ؤْ امــــطؤة ًتزْجِــــا ٛهجطجــــّ بلــــى مــــا  ٓلّ،  ْضػــــ بلــــى هللا 

 َاجط بلُّ ".

ٓلــــّ ٠ًبوــــٓن  ٟـــا٨: ٛى٥ــــذ بالخحزضاهـــت ؤؿــــس ممـــا ٤اهــــذ ًى٥ـــذ، ْجٔــــل مـــً ح

٨ٓ فــي زمــاء بنــي ؤمُــت ؟ ٠ٛلــذ:  ْظاعــي مــا ج٠ــ ِٓٛم، زــم ٟــا٨: ًــا ؤ ؤًــسحهم ٓلــى ٟبوــاث ػــُ

٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ال ًحــــــل زم امــــــطت مؼــــــلم بال بةحــــــسٔ زــــــالر: الــــــىٜؽ بــــــالىٜؽ،  ٟــــــا٨ ضػــــــ

ْالخاض٢ لسًىّ اإلاٜاٞض ل  لجمآت ".ْالثِب العاوي، 

ٓالِم ؟ ٠ٛلـــذ: بن ٤اهـــذ فـــي  ٨ٓ فـــي ؤمـــ ٛى٥ـــذ بهـــا ؤؿـــس مـــً شلـــ٧ زـــم ٟـــا٨: مـــا ج٠ـــ

ـــ١  ْبن ٤اهـــذ لِـــم حـــالال ٛـــال جحـــل لـــ٧ بال بٌٍط ؤًـــسحهم حطامـــا ٛهـــي حـــطام ٓلُـــ٧ ؤًوـــا، 

ٓلُــ٧ ال٠وــاء ؟ ٠ٛلــذ: بن ،  ؿـطعي ٛى٥ــذ ؤؿــس ممــا ٤ــان ًى٥ــذ ٟبــل شلــ٧ زــم ٟــا٨: ؤال ه

ٓا ٌــــــ٠ٓن ٓلـــــي فـــــي شلـــــ٧، ٓهـــــ ْبوـــــي ؤحـــــب ؤن ًـــــخم مـــــا ابخـــــسئوي بـــــّ مـــــً  ؤػـــــال٧ٛ لـــــم ٦ً

 الاحؼان.

َْــــم محخــــاجٓن بلــــى  ْضاجــــي حطمــــا  ٠ٛــــا٨: ٤إهــــ٧ جحــــب الاهلــــطاٚ ؟ ٠ٛلــــذ: بن 

ٓلت بؼـببي ٓبهً مــ٘ ْٟل  ،ً ْاهخِـطث ضؤسـ ي ؤن ٌؼـ٠ٍ بـحن ، ال٠ُام ٓليهً ْػتَر ٟـا٨: 

ْبشا مٔــــّ ماثخــــا زًىــــاض،  ْضاجــــي،  ٓلّ مـــً  ًـــسي، ٛــــإمطوي باالهلــــطاٚ.ٛال دطجــــذ بشا بطػــــ

ٓٛـــا. ٠ٛـــا٨ ْبهمـــا ؤدـــصتها د ٨ٓ لـــ٧ الامحـــر: اػـــدى١ٜ َـــصٍ. ٟـــا٨: ٛخلـــسٟذ بهـــا،  ٟـــا٨:  ٠ًـــ

٤ْـــان فـــي جلـــ٧ ألاًـــام الثالزـــت كـــاثما ٠ُٛـــا٨ بن الامحـــر إلاـــا بل٘ـــّ شلـــ٧ ٓـــطن ٓلُـــّ الٌٜـــط 

 163ٓىسٍ ٛإبى ؤن ًٌٜط ٓىسٍ.
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ته فى هظر ألائمة الىبار  عبلٍر

 ْظاعي بماما ٠ًخ ٨ٓ ؤبـٓ ٓبُـس ٓـً ابـً ٟا٨ مال٧ بً ؤوؽ امهنع هللا يضر : ٤ان ألا سي بـّ ٠ًـ

ْٟـا٨ ؤًوـا  ـس،  ٓضي ْحماز بً ٍظ ْالث ْمال٧  ْظاعي  مِسي: الاثمت في الخسًث ؤضبٔت ألا

ْظاعي .  164ما ٤ان بالـام ؤٓلم بالؼىت مً ألا

  ْظاعــــي ْػــــُٜان ٓلــــى مالــــ٧ ٛلمـــــا ٟــــا٨ ؤحمــــس بــــً حىبــــل  ضحمــــّ هللا : زدـــــل ألا

ال ًلـــــلر لئل   مــــــً كــــــاحبّ 
ً
مامــــــت، ْآلادــــــط ًلــــــلر دطجـــــا ٟــــــا٨: ؤحــــــسَما ؤ٣ثـــــر ٓلمــــــا

لئلمامــت ٟلــذ ألبــي ٓبــس هللا: ٛمــً الــصي ٓنــى مالــ٧ ؤهــّ ؤٓلــم الــطجلحن؟ َــٓ ػــُٜان؟ 

 
ً
ل للٔلم ْؤلامامت مٔا . 165ٟا٨: ؤم َٓ ػُٜان ؤْػِٔما ٓاإلاا ْظاعي مَا  ٛاأل

  ْالٔلمـــاء ْالخجـــاض  ٓظضاء  ْالـــ ْالخلٜـــاء  ٟـــا٨ ابـــً ٣ثحـــر: لـــم ٥ًـــً فـــي ؤبىـــاء اإلالـــ٢ٓ 

ال ؤ٣ م ؤ٠ٓــل مىــّ  ال ْٗحــَر ال ؤحلــم  ْٟــط  ال ؤ ال ؤٛصــر  ال ؤٓلــم  ْضْ  ال ؤ ثــر ؤزًبــا 

ْمــا ج٦لــم ب٦لمــت بال حٔــحن ٓلــى الؼــامٕ مــً جلؼــاثّ ؤن ٥ًخبهــا ٓىــّ  ؤ٣ثــر كــمًخا مىــّ , 

 166 مً حؼنها.

  :ٓضي ْظاعـي للثـ ٓضي بمنى، ٠ٛا٨ ألا ْالث ْظاعي  ٟا٨ ػُٜان بً ُِٓىت: اجخمٕ ألا

ْضٛٔـّ؟ ٠ٛـ  ْٓ ـٕ ًـس٧ً فـي دٜـى الط٤ـ ــاز، لـم ال جٛط ـس بـً ؤبـي ٍظ ٓضي: حـسزىا ًٍع ا٨ الثـ

ْحٔاضهـــني  ـــطي ٓـــً ػـــالم ٓـــً ؤبُـــّ ٓـــً الىبـــي ملسو هيلع هللا ىلص  ي لـــ٧ ٓـــً الَع ْظاعـــي: ؤْض ٠ٛـــا٨ ألا

ـــس: ضجـــل هـــُٔٝ الخـــسًث، ْحسًثـــّ مذـــالٝ للؼـــىت، ٟـــا٨:  ـــاز؟! ًٍط ـــس بـــً ؤبـــي ٍظ بحًز

ٓض  ـــذ مـــا ٟلـــذ! ٟـــا٨ الثـــ ْظاعـــي: ٤إهـــ٧ ٣َط ٓضي، ٠ٛـــا٨ ألا ي: ٛاحمـــاض ْجـــّ ػـــُٜان الثـــ
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ٓضي  ْظاعـي: ٟــم بىـا بلـى اإلا٠ــام، هلـخًٔ ؤًىـا ٓلـى الخــ١، ٟـا٨: ٛخبؼـم الثــ ؤـم، ٠ٛـا٨ ألا

ْٟا٨: ؤهذ اإلا٠سم. ْظاعي ٟس احخس،  إلاا ضؤٔ ألا
167 

  :٨ٓ: مـــا ضؤًـــذ مثـــل ضجلـــحن ٟـــا٨ ٓلـــي بـــً ب٦ـــاض: ػـــمٔذ ؤبـــا بســـخاٞ الٜـــعاضي ٠ًـــ

ٓضي ٦ٛـان  ْؤمـا الثـ ْظاعي ٦ٛـان ضجـل ٓامـت،  ٓضي، ٛإما ألا ْالث ْظاعي،  ضجـل داكـت ألا

ْظاعــــي. ٟــــا٨ ٓلــــي بــــً ب٦ــــاض: ٠ٛلــــذ فــــي  ْلــــٓ دحــــرث لِــــصٍ ألامــــت الدتــــرث لِــــا ألا هٜؼــــّ، 

 168هٜس ي: لٓ دحرث لِصٍ ألامت ادترث لِا ؤبا بسخاٞ الٜعاضي.

  ْظاعــــــي الدتــــــرث لِــــــا اًــــــت: لــــــٓ ُٟــــــل لــــــي: ادتــــــر لِــــــصٍ ألامــــــت: ػــــــُٜان ؤْ ألا ْفــــــي ْض

 
ً
ْظاعي ألهّ ٤ان ؤ٣ثر جٓػٔا  ألا

 ىــا ؤهــّ كــاحب ٟــا٨ ب٠ُــت: بهــا لىمــخحً ا ْظاعي، ٛمــً ش٣ــٍط بذحــر ٓٛط لىــاغ بــاأل

ىا ؤهّ كاحب بسٓت. ْمً ًغى ٓلُّ ٓٛط  ػىت، 

  ْظاعــي حتــى ًــخ٦لم، ٛــةشا ج٦لــم ٓلُــس بــً مؼــلم: ٤ــان ألامــط ال ًبــحن ٓلــى ألا ٟــا٨ ال

ْمؤل ال٠لب.  جل 

  ال ؤجمـل ُٛمـا جمـل ال ؤ٣مـل،   ؤحلم، 
ً
ٟا٨ كسٟت بً ٓبس هللا: ما ضؤًذ ؤحسا

ْظاعي.  169مً ألا

 مً أكواله الخالذة و 

 .ْما لم ًجئ ٓنهم ٛلِؽ بٔلم  الٔلم ما جاء ًٓ ؤصخاب دمحم، 

 .ًْٓثمان بال في ٟلب مام  ال ًجخمٕ حب ٓلي 

 .ْالٔمل ٓم ؿطا ٛخح ٓليهم باب الجس٨ ْػس ٓنهم باب الٔلم   ْبشا ؤضاز هللا ب٠
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 124/ 10: نفسه  والمرجع 
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 124/ 10:  نفسه مرجعوال 
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 4/498مختصر تارٌخ دمشك :  
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  ٤ْان ْبّ   ٤ان   ٥ًٍط كُس البر ؤًام ٛطادّ ضحمت بإمّ 

  ًْجخ٦لم بلخم، جباض٢ م ْحؼمٕ بِٔم   دل٧٠ ْجٔل٧ جىِط بصخم 

  ال ٨ٓ ؤَــل م٥ــت دلــلخحن،  ال مــً ٟــ ٨ٓ ؤَــل الٔــطاٞ دلــلخحن،  ال هإدــص مــً ٟــ

٨ٓ ؤَــل الـــام دلــلخحن: ٛإمــا ؤَــل  ال مــً ٟــ ٨ٓ ؤَــل اإلاسًىــت دلــلخحن،  مــً ٟــ

ْؤمــا   ، ْاللــٚط ْؤمــا ؤَـل م٥ــت ٛاإلاخٔـت  ٓض ْؿــطب الىبُـص،  الٔـطاٞ ٛخــإدحر السـخ

ْؤمــــــا ؤَــــــل الـــــــام ٛبُــــــٕ ؤَــــــل اإلاسًىــــــت  ْالؼــــــماْ،   ً ٛةجُــــــان اليؼــــــاء فــــــي ؤزبــــــاَض

ْؤدص السًٓن       170 الٔلحر 
 . َْٔمل ٟلُال ْبن اإلاىا١ٛ ًخ٦لم ٣ثحرا،  َْٔمل ٣ثحرا،  ٨ٓ ٟلُال،   بن اإلاامً ٠ً

 .ٓازض الٔلماء، دطج مً الاػالم  مً ؤدص بى

 ّٓضْ ٛواثل  ما ابخسْ ضجل بسٓت، بال ػلب ال

 ْاإلاؼخحلحن الخطماث بالـبهاث. ٍْل للمخ٠ِٜحن ل٘حر الٔباز  ة، 

 ،ٌُّـ٦ٓ بلُت ؤزدلتها ٓلُّ ؤْ ُالمت ػ٠تها بل َْٓ ُت بال   ما ؤحس مً الٓط

  ،ْاإلاا٨ ٓان دحر مً ل٠اء ألاَل  ٨ٓ ل٠اء ؤلاد  ٤ْان ٠ً

 ،ال كالة حتى ًطجٕ بليهم  ،
ً
ٓما  الٜاض مً ُٓالّ ٤اآلب١ ال ٠ًبل هللا مىّ ك

 ُىا لِىا في ؤُٓنهم  لٓ ٟبلىا مً الىاغ ٤ل ما ٌٔطهٓن ٓل 

  ال جص٣ط ؤحسا مً ؤصخاب هب٧ُ بال بذحر 

                                                           
170
 1/35ابن منظور، مختصر تارٌخ دمشك :  
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  ْمـــــً ٓـــــٚط ؤن مى٠ٌـــــّ مـــــً ٓملـــــّ، ٟـــــل مـــــً ؤ٣ثـــــر ش٣ـــــط اإلاـــــٓث، ٣ٜـــــاٍ الِؼـــــحر، 

 .٣171المّ

 عبادته وورعه وزهذه

ٓاث  ٓلٔـــا فـــى الٔبـــازاث ؤلاػـــالمُت مـــً اللـــل ْظاعـــي  ضحمـــّ هللا  م ٤ـــان ؤلامـــام ألا

ْاإلاىاجـــــاة  ْالب٦ـــــاء فـــــى ْألازُٓـــــت ْألاش٤ـــــاض   ْٓ ٣ْثحـــــر الخوـــــ جـــــل  ْؤلابتهـــــاالث مـــــٕ هللا ْٓع

ْاإلاىاجـاة مـٕ هللا، ًـا  ٓة حتـى ًالحـّ مـً ًـطاٍ ؤن لـصة ِٓــخّ ؤلاؿـخ٘ا٨ بالٔبـازاث  الخلـ

 ٣س َصٍ الخ٠اث١ ؿِازاث ألاثمت ال٥باض آلاجُت 

ْجىهـى   ٚ ْظاعي: ضؤًذ ضب الٔعة في اإلاىام ٠ٛا٨: ؤهذ الصي جإمط بـاإلأْط ْٟا٨ ألا

 ؟ ٠ٛلذ: بٜول٧ ؤي ضب. ًٓ اإلاى٥ط

زم ٟلذ: ًا ضب ؤمخني ٓلى الاػالم 
172 

ٓلُس بً مؼلم:  ٨ٓ ال ٠ً 

ْظاعي في الٔبازة. ما ضؤًذ ؤحسا ؤؿس اجتهازا مً ألا
173 

ْظاعــــــي بشا كــــــلى اللــــــبح جلــــــؽ ًــــــص٣ط هللا  ٓلُــــــس بــــــً مؼــــــلم: ٤ــــــان ألا ْٟــــــا٨ ال

ن ٓمـٓن ُٛخـصا٣ْط ٤ْـان ًـإزط ٓــً الؼـلٝ شلـ٧، زـم ٠ً فــي  ػـبحاهّ حتـى جٌلـٕ الــمؽ، 

ْالخسًث.  174ال٠ّٜ 

ٍٓـــــل  ْضٓـــــا هاػـــــ٦ا ً ْظاعـــــي ضحمـــــّ هللا ٣ثحـــــر الٔبـــــازة حؼـــــً اللـــــالة  ٤ْـــــان ألا

ٓم  ٨ٓ ال٠ُـام ًـ ٨ٓ: مـً ؤًـا٨ ال٠ُـام فـي كـالة اللُـل َـٓن هللا ٓلُـّ ًـ ٤ْـان ٠ًـ اللمذ، 

                                                           
171
، الطبمات  1/35، مختصر تارٌخ دمشك :  7/126، 125/   7، 122/  7،  7/120سٌر أعلم النبالء :   

 43-1/42الكبرى للشعرانً :
172
 125/  10اإلمام ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة :  
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 10/125: نفسه  والمرجع 
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 125/  10:  نفسه  والمرجع 
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 . 
ً
ٍال ِٓ ـــ
َ
ً 
ً
ال ُْ ـــ
َ
ُّ ل ْح َػـــّبِ

َْ  ُّ ـــ
َ
اْســـُجْس ل

َ
ـــِل ٛ ُْ

َّ
ًَ الل ِمـــ َْ ٓلـــّ حٔـــالى: ) ِبنَّ ال٠ُامـــت، ؤدـــص شلـــ٧ مـــً ٟ

 ) 
ً
٠ُِال
َ
ًما ز ْٓ ًَ ْم  َُ َضاَء َْ ُضَْن 

َ
ص ٍَ َْ  
َ
ت
َ
اِجل َٔ

ْ
َٓن ال ِحبُّ ًُ ِء 

َ
ال
ُ
ا ََ175 

ْظاعــي  ضحمــّ  ًح٦ــي ؤلامــام ابــً ٣ثحــر  ضحمــّ هللا  ٓــً ضحلخــّ للدــج " ٛمــا هــام ألا

٤ْــــان مــــً ؿــــسة  هللا ٓلــــى الطاحلــــت، بهمــــا َــــٓ فــــي كــــالة، ٛــــةشا ؤــــؽ اػــــدىس بلــــى ال٠خــــب، 

ْٓ ٤إهّ ؤٓمى.  176الخـ

ال ْزدلــــذ ا ْظاعــــي ٛــــطؤث الخلــــحر الــــصي ًلــــلي ٓلُــــّ مبلــــ مــــطؤة ٓلــــى امــــطؤة ألا

ٓزٍ،  ْٓ الــُر مـً ب٦اثـّ فـي سـج ٠ٛالذ لِا: لٔل اللبي بـا٨ َِىـا، ٠ٛالـذ: َـصا ؤزـط زمـ

ٓم   ٥َ177صا ًلبح ٤ل ً

ْظاعـــي ٟـــٍ  ٨ٓ: مـــا ضؤًـــذ ألا ٓلُـــس البحرْحـــي: ػـــمٔذ ؤبـــي ٠ًـــ ٟـــا٨ الٔبـــاغ بـــً ال

٤ْان بشا ؤدص في الٜطا  .
ً
 م٠ِ٠ِا

ً
 ٍٟ.هاح٦ا

ً
ال ضؤًخّ با٣ُا ثى ٣ثر جبؼمّ، 

178 

٤ْــان لــّ فــي بِــذ اإلاــا٨ ٓلــى الخلٜــاء  ْؤســخاَم،  ْظاعــي مــً ؤ٣ــطم الىــاغ  ٤ــان ألا

ْبنــــي  ْؤٟــــاضبهم  ْٟــــس ْكــــل بلُــــّ مــــً دلٜــــاء بنــــي ؤمُــــت  ؤٌٟــــاْ كــــاض بلُــــّ مــــً بنــــي ؤمُــــت 

ال اٟخنـى ؿـِئا مـً ٠ٓـاض  الٔبـاغ هحـٓ مـً ػـبٔحن ؤلـٝ زًىـاض، ٛلـم ًمؼـ٧ منهـا ؿـِئا، 

، بــل ٤ــان ًىٜــ١ شلــ٧ ٤لــّ ال ٗ ٓجــّ ػــٔٓ ػــبٔت زهــاهحر ٤اهــذ جِــاٍظ ْمــا جــط٢ ٓىــس م  ، حــٍر

ْاإلاؼا٣حن.  179في ػبُل هللا ْفي ال٠ٜطاء 

                                                           
175
 27 - 26اإلنسان : سورة 
176
 اإلمام ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة : 
177
 125/  10اإلمام ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة :  
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ْهلٔب، ؤما بشا كـطها ؤثمـت  ٓم هطخ٧  ْظاعي ٣ىا ٟبل الُ ٓاٟسي: ٟا٨ ألا ٟا٨ ال

ٍْيبغي ؤن هخحّٜ.  ٠ًخسٔ بىا ٛال هٔط ؤن ٌؼٔىا شل٧، 

َٓــاب بــً َـــام بــً ال٘ــاظ: ٣ىــا ٓىــس ؤبــي بســخاٞ الٜـــعاضي  ٟــا٨ دمحم بــً ٓبــس ال

. ٟــــا٨: ٠ٛـــــا٨ بٔــــى ؤَـــــل 
ً
ْظاعــــي ٠ٛـــــا٨: بن شا٢ ضجــــل ٤ـــــان ؿــــإهّ عجبـــــا  ٛـــــص٣ط ألا

ً
ٓمــــا ً

ْمـــا ٤ـــان عجبـــّ ًـــا ؤبـــا بســـخاٞ؟ ٟـــا٨: ٌؼـــإ٨ ٓـــً الصـــ يء، ٓىـــسها ُٛـــّ ألازـــط،  املجـــالؽ: 

ْلٔلـّ ًبخلـى بلجاجـت الؼـاثل حتـى ًـطز ْؤها ؤ٣ـٍط الخ٦لـٝ،  ٨ٓ: ما ٓىسي ُّٛ ش يء،  ز ٠ُٛ

ٓحي ًـا ؤبـا  ٓلُّ، ٛـال ٌٔـسْ ألازـط الـصي ٓىـسها، ٠ٛـا٨ بٔـى ؤَـل املجلـؽ: َـصا ؤؿـبّ بـال

ٓاب ٣مـــا َـــٓ  ْٟـــا٨: مـــً َـــصا وعجـــب ٤ـــان ْهللا ًـــطز الجـــ بســـخاٞ! ٟـــا٨: ٛإٗوـــبّ شلـــ٧، 

.
ً
ال ًادط مىّ م٠سما  ،

ً
ال ٠ًسم مىّ مادطا  180ٓىسها في ألازط، 

ٓا  ٤ــان ؤؿــس ج
ً
ال ٟــا٨ ؤبــٓ بســخاٞ الٜــعاضي: مــا ضؤًــذ ؤحــسا ْظاعــي،   مــً ألا

ً
هــٔا

ْظاعــي ؤٛوــل ؤَــل  ٤ْــان ألا ٨ٓ: لبُــ٧.  ْبن ٤ــان الطجــل لُىازًــّ ٠ُٛــ ؤضحــم بالىــاغ مىــّ، 

ظماهّ.
181 

 موعظته   

ْظاعي.  182ْٟا٨ دمحم بً عجالن: لم ؤض ؤحسا ؤهصر للمؼلمحن مً ألا

ْمــا  ْل٠ــس ٤ــان ٌٔــّ الىــاغ ٛــال ًب٠ــى ؤحــس فــي مجلؼــّ بال ب٦ــى بُٔىــّ ؤْ ب٠لبــّ، 

٤ْان بشا دلى ب٦ى حتى ًطحم.                  ضؤًىاٍ ًب٦ي ف  ي مجلؼّ ٍٟ 
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ٓض   ْؤحبــــّ اإلاىلــــ ِْْٓــــّ  ٓض حــــحن زدــــل الـــــام  ْظاعــــي باإلاىلــــ ْٟــــس اجخمــــٕ ألا

ٓاز ٛـإشن لـّ، ٛلمـا  إلاا ؤضاز الاهلـطاٚ مـً بـحن ًسًـّ اػـخإشهّ ؤن ال ًلـبؽ الؼـ ِْٓمّ، 

 ٓ ٓض للطبُـــٕ الخاجــب: الخ٠ـــّ ٛاػــإلّ لـــم ٣ــٍط لـــبؽ الؼــ ال حٔلمـــّ دــطج ٟـــا٨ اإلاىلــ از ؟ 

ٓآِّ ما جلي : ْمً م  ؤوي ٟلذ ل٧ ، 

ٓم  .1 هـــت ٓلــى الٔبــس ًـــ ْهــي مْٔط ٨ٓ: لـــِؽ ػــآت مــً ػـــآاث الــسهُا بال  ٤ْــان   ٠ًــ

، ْػـــآت ػـــآت، ٛالؼـــآت التـــي ال ًـــص٣ط هللا حٔـــالى ٛيهـــا جخ٠ٌـــٕ 
ً
ٓمـــا ً 

ً
ٓمـــا ال٠ُامـــت ً

ٓم  ٍْ ٓمهٜؼّ ٓليها حؼطاث، ٥ُٛٝ بشا مطث ٓلُّ ػآت مٕ ػآت   183مٕ ً

ن  .2 ٍْلــلٓن اللــبح ًخ٥ٜــْط َْــم ؤ٨ْ مــا ٌؼــد٠ُِٓن  ٨ٓ: ؤزض٣ىــا الىــاغ  ٤ْــان   ٠ًــ

ْال٠طآن ن بلُّ، زم ًُٜوٓن بٔس شل٧ في ال٠ّٜ  ْما َم كاثْط  184في ؤمط مٔازَم 

ِٓٓخــّ: .3 ْٓــّ ٠ٛــا٨ فــي م ْظاعــي ؤهــّ  ــاز ٓــً ألا ٓا    ٓــً ال٠ِــل ابــً ٍظ ؤحهــا الىــاغ، اج٠ــ

ٟٓــــسة، التـــي جٌلـــٕـ ٓلــــى بهـــصٍ الــــىٔم التـــي ؤكــــبحخم ٛيهـــ ا ٓلــــى الِـــطب مــــً هـــاض هللا اإلا

ْؤهـــخم ٓمـــا ٟلُـــل ٓنهـــا ضاحلـــٓن، دالثـــٝ  ٓاء ٛيهـــا ٟلُـــل،  الاٛئـــسة، ٛـــةه٥م فـــي زاض الثـــ

ٓا مـً الـسهُا آه٠ِـا  ن اإلااهـُت الـصًً اػـخ٠بل ٨ٓ 2بٔس ال٠ْط ٓا ؤًـ ْظَطتهـا، ِٛـم ٤ـاه

الزا، ْؤ ْؤ٣ثـر ؤمـٓالا  ْؤِٓم ؤحالما،  ْؤمس ؤجؼاما،  ْا الجبـا٨  مى٥م ؤٓماضا  ٛذـسز

ْؤجؼــــــاز  ــــــسًً بــــــبٌف ؿــــــسًس،  ٓا فــــــي الــــــبالز، مٍا ْجى٠لــــــ ٓاز،  ٓا الصــــــخط بــــــال ْجــــــاب

م، ْاللُالي ؤن ًٓث آزاَض  ٤الٔماز، ٛما لبثذ ألاًام 

م، ِٛـــــل جحـــــؽ مـــــنهم مـــــً ؤحـــــس ؤْ  ْؤوؼـــــذ ش٣ـــــَط م،  ْزًـــــاَض ْؤدطبـــــذ مىـــــاظلِم 

ٓتهم ٗــاٛلحن،  ٓم مــ ْٓــً م٠ُــاث ًــ ٓا بلِــٓ الامــل آمىــحن،  ٓا بًــاب حؼــمٕ لــّ ض٣ــعا ؟ ٤ــاه ٛــأب

                                                           
183
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ٓبـــت هللا، ٛإكـــبح  ٓم هـــازمحن، زـــم به٥ـــم ٟـــس ٓلمـــخم الـــصي هـــع٨ بؼـــاحتهم بُاجـــا مـــً ٠ٓ ٟـــ

ن فـــــي ؤمـــــت هللا  ْؤكـــــبح البـــــآٟن اإلاخذلٜـــــٓن ًبلـــــْط م جـــــازمحن،  ٣ثحـــــر مـــــنهم فـــــي زًـــــاَض

ن ْهللا فــــي  ْا٨ ؤمخـــّ ٓمــــً ج٠ـــسمِم مـــً الِــــال٥حن ًىِـــْط ْظ ن فـــي آزــــاض ه٠مخـــّ،  ٍْىِـــْط

ٍْــــت، ٟــــس ٤اهــــذ ْال٠لــــٓب بليهــــا  مؼــــا٣ً دالُــــت دا ٛــــت،  ــــالىٔم مْٔط ْب ٓٛــــت،  بــــالٔع محٜ

ْٓبـرة  َٓا هاُطة، ٛإكـبحذ آًـت للـصًً ًذـاٛٓن الٔـصاب الالـُم،  حن هح ٛت، ْألٓا ملْط

 إلاً ًذص ى

 ٍٓ ْلـــى ٜٓـــ ْزهُـــا مى٠ٓكـــت، فـــي ظمـــان ٟـــس  ْؤكـــبحخم بٔـــسَم فـــي ؤجـــل مى٠ـــٓق 

ٍْـل ْؤَا ٍٓ، ٛلـم ًبـ١ مىـّ بال جمـت ؿـط، ْكـبابت ٣ـسض،  ٓبـر،  ْشَب ضدـاٍئ ْدحـٍر ْكـٜ

ْضشالـــــت دلـــــٝ بهـــــم ُِـــــط الٜؼـــــاز فـــــي البـــــر  ْجخـــــابٕ ظالظ٨،  ْبضػـــــا٨ ٛـــــتن  ٓبـــــاث ٗحـــــر،  ٠ْٓ

ٓا  ٓهـ ْالــىاض، ٛـال ج٦ ٓهـّ مـً الٔـاض  َْ٘لـٓن الاػـٔاض بمـا ًطج٥ب ْالبحط، ًو٠ُٓن السًاض 

ْلٔبــذ بــّ الامــاوي، وؼــإ٨ هللا ؤن ًجٔلىــا  ٨ٓ الاجــل،  ْٗــٍط ًــ ؤؿــباَا إلاــً دسٓــّ الامــل، 

ٓاٍ ٛمِـس لىٜؼـّ.ْبًـا٣م ممـً بشا زعـي بـسض ٠ْٓـل مثـ ْبشا ههـي اهخهـى،  ٣ْخـب بلـى ؤخ 185، 

ْلُلـت، ٛاحـصضهللا  ٓم  ْبهـّ ٌؼـاض بـ٧ فـي ٤ـل ًـ لّ: ؤما بٔس ٠ٛس ؤحـٍُ بـ٧ مـً ٤ـل جاهـب، 

ْالؼـــالم. ْؤن ٦ًـــٓن آدـــط الِٔـــس بـــ٧  ْبن 186ْال٠ُـــام بـــحن ًسًـــّ،  ٓلُـــ٧ بأزـــاض مـــً ػـــلٝ 

ْؤهــذ  ٍٓ، ٛــةن الامــط ًىجلــي  ٍٓ ْحؼــى ــ ْبن ظدٛط ٓا٨ الطجــا٨  ْؤٟــ ْبًــا٢  وــ٧ الىــاغ،  ٛض

ـــ١ مؼـــخ٠ُم. ٓم، 187مىــّ ٓلـــى ًٍط ْٟـــٝ حُـــث ٠ًـــٝ ال٠ـــ ْٟـــا٨ ؤًوـــا: اكـــبر ٓلـــى الؼـــىت 

ْلِؼ٧ٔ ما ْػّْٟٔل ما ٟال ٓا،  ٣ْٝ ٓما ٣ٜ  ٓا 

 مياهته بين الىاش
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ْؤ ْظاعــي مــً ؤ٣ـــطم الىــاغ  ٤ْــان ألا ٓا:  ٤ْــان لـــّ فــي بِــذ اإلاــا٨ ٓلـــى ٟــال ســخاَم، 

ْؤٟـــاضبهم  ْٟــس ْكـــل بلُـــّ مــً دلٜـــاء بنــي ؤمُـــت  الخلٜــاء ؤٌٟـــاْ كــاض بلُـــّ مـــً بنــي ؤمُـــت 

 188ْبني الٔباغ

ْظاعـــــــي فــــــي الــــــــام مِٔمــــــا م٥طمــــــا ؤمـــــــٍط ؤٓــــــع ٓىـــــــسَم مــــــً ؤمـــــــط  ْٟــــــس ٤ــــــان ألا

الة مـطة ٠ٛـا٨ لـّ ؤصـخابّ: زٓـّ ٓىـ٧ ْهللا لـٓ ؤمـط ؤَـل  ْٟس َم بّ بٔى ال الؼلٌان، 

 لـام ؤن ٠ًخل٢ٓ ل٠خل٢ٓ.ا

الة ٠ٛــــا٨: ضحمــــ٧ هللا، ٛــــٓهللا ل٠ــــس ٣ىــــذ  إلاــــا مــــاث جلــــؽ ٓلــــى ٟبــــٍر بٔــــى الــــ

الوــي  ٓض  -ؤدــاٚ مىــ٧ ؤ٣ثــر ممــا ؤدــاٚ مــً الــصي  ً: مــا  -ٌٔنــي اإلاىلــ ْٟــا٨ ابــً الٔـــٍط

ْظاعي حتى جلؽ ْحسٍ ْػمٕ ؿخمّ بإشهّ.  ماث ألا

 وفاته

ٓم ألاحـس فـي   ْظاعـي ًــ
َ
٤ْـان فـي الخاػــٔت 157ٓـام  كــٜط مـً 2جـٓفي ؤلامـام ألا َـــ . 

ْٟبُلــت  ْٛاجــّ بجٜــ١ الــطاظي   ٨ٓ ٓض. ْحــ ْالؼــخحن مــً ٓمــٍط فــي دالٛــت ؤبــي جٜٔــط اإلاىلــ

ْالخــــاّٛ الــــصَبي ْدمحم بــــً ٓبُــــس  ٓضي  ان ْػــــُٜان الثــــ ْؤحمــــس بــــً مــــْط ْببــــً ٓؼــــا٣ط 

ْٟــا٨ لــّ: ًــا ؤبــا ٓبــس هللا ضؤًــذ فــي اإلاىــام ٤ــإن  ٓضي   ؤحــى ػــُٜان الثــ
ً
ٓاَم، مــً ؤن ضجــال ْػــ

حا ْظاعـي. ٟـا٨: ٍض
َ
هت ٟلٔذ مً الـام. ٠ٛا٨ لّ ػُٜان: بن كسٟذ ضئٍا٢ ٠ٛس مـاث ألا

ْظاعي ٠ٛس ماث.
َ
ٛجاء ضجل بلى ػُٜان ٠ٛا٨: ؤِٓم هللا ؤجط٢ في ؤد٧ُ ألا

189 
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 497/ 4مختصر تارٌخ دمشك  ابن منظور ، 

189
،  اإلمام عبدالرحمن بن عمرو األوزاعً السٌبانً الحمٌريسالم أحمد سعٌد الخبشً ،  
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ـس: ػـمٔذ ٠ٓبـت بـً ٓل٠مـت ٟـا٨: ػـبب مـٓث  ٓلُـس بـً مٍع ٨ٓ الٔبـاغ بـً ال ٠ً

ْؤزدلـذ  ْزدـل الخمـام الــصي فـي مجزلــّ،  ْظاعـي ؤهـّ ادخوــب،  ٓهـا ُٛــّ ألا مٔـّ امطؤجــّ ٤اه

ْؤٗل٠ـــذ ٓلُـــّ مـــً بـــطز ٛلمـــا َـــاج الٜحـــم، هـــٜٔذ هٜؼـــّ،  ٛحـــم، لـــئال ًلـــِبّ البـــرز، 

ْٓــــــالج البــــــاب لُٜخحــــــّ، ٛــــــامخىٕ ٓلُــــــّ، ٛــــــإل٠ى هٜؼــــــّ، ٛٓجــــــسهاٍ مٓػــــــسا شضآــــــّ بلــــــى 

 .190ال٠بلت.

ْٛاجـــــّ  ضحمـــــّ هللا، ٟــــــا٨ ابـــــً اإلاـــــسًني: مــــــاث  ٓا٨ مخٔـــــسزة ٓــــــً ٓـــــام  َىـــــا٢ ؤٟـــــ

ْظاعــي ػــىت بحــسي ْدمؼــ ٓلُــس ألا ٨ٓ َـــام بــً ٓمــاض، ٓــً ال ْمئــت مــً الهجــطة ، ٠ًــ حن 

 ٛاألصر في ػبٕ ْدمؼحن 191بً مؼلم ؤهّ ٤ان في ػىت ػذ ْدمؼحن

ْظعــــي  ضحمــــّ هللا ؤكــــبحذ مإػــــاة بحــــرْث ٟاًبــــت ضجــــاال  ْٛــــاة ؤلامــــام ألا ٤اهــــذ 

ٓٛـاة  ٨ٓ ػـالم بـً اإلاىـصض: إلاـا ػـمٔذ الطـجت ب ً ٠ًـ ٤ْـاٍٛط ْوؼاء ٣بـاضا ْكـ٘اضا مـامىحن 

ْظاعــــــي،  دطجــــــذ، ٛــــــإ٨ْ مــــــً ضؤًــــــذ هلــــــطاهُا، ٟــــــس شض ٓلــــــى ضؤػــــــّ الطمــــــاز، ٛلــــــم ًــــــع٨ ألا

ـــٓن لـــّ شلــــ٧، ْدطجىـــا فـــي جىاظجــــّ ؤضبٔـــت ؤمـــم: ٛحملــــّ  اإلاؼـــلمٓن مـــً ؤَـــل بحــــرْث ٌٔٛط

ْال٠بٍ في هاحُت  ْالىلاضي في هاحُت،  ٓز في هاحُت،    192اإلاؼلمٓن، ْدطجذ اليه

ا َٓن  ِبهَّ ُٔ ِّ َضاِج ُْ
َ
ا ِبل ِبهَّ َْ  ِ

َّ
 ّلِِل
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192
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ْاة  ْاإلاطؤة في هِط ؤلاػالماإلاؼا  بُـً الطجـل 
 193عبد الجليل 

 

ْاة بحن الّىاغ جمُٔا. ال ٛول  ٔت ؤلاػالم ؤبلٙ الٔىاًت في اإلاؼا ٟس ٓىِذ ؿَط

ما بخ٠ٔٓ هللا ّٓعْجّل. ٣ما ٟا٨ حٔالى في ال٠طآن 
ّ
ْبه لؤلحس ٓلى ؤحس بجيؽ ؤْ لٓن 

ْؤهاى ْجٔىا٣م ؿٔ م "ًاؤّحها الّىاغ بها دل٠ىا٣م مً ش٣ط  ٓا بّن ال٥ٍط ْٟباثل لخٔاٛض ًٓبا 

ٓا ضب٥م الصي 194ؤ٣طم٥م ٓىس هللا  ؤج٠ا٣م" ٠
ّ
٣ْصل٧ ٟا٨ ؤًوا: "ًاؤّحها الّىاغ اج  .

ْوؼاء"  ٣ثحرا 
ً
 منهما ضجاال

ّ
ْبث جِا  ْاحسة ْدل١ منها ْظ ٨ْٟٓ 195دل٥٠م مً هٜؽ   .

ْآزم مً جطاب. ٥م مً آزم 
ّ
ْالؼالم ٤ل ىا ٓلُّ اللالة  ِّ  هب

ٔت ؤلاػالم ٟ م. ْبشا ما ٤اهذ ؿَط س حؼاْث بحن جمُٕ ؤٛطاز البـط في الخ٥ٍط

باث  ُّ ىاَم مً الٌ ْضٟظ ْالبحط  ْل٠س ٣ّطمىا بنى آزم ْحملىاَم في البّر  ٟا٨ حٔالى: "

"
ً
 .196ّْٛولىاَم ٓلى ٣ثحر ممً دل٠ىا جٜوُال

ب ٓلى 
ّ
ْحٔالى في َصٍ آلاًت الدؼاْي. ٛمً الٌبُعّي ؤن ًترج ٟس ؤبطظ هللا جباض٢ 

 
ّ
ْما مىحِم هللا مً َصا ؤن ٦ًٓن الّىاغ ٤ل ْاجباث  ٜٓن بّ مً 

ّ
ت ُٛما ٦ًل ُّ ٓاػ ِم ػ

. ٓالسًً وح٠ٞٓ ْالدّج ْؤلاحؼان بلى ال ْالع٤اة  ْاللُام  ت ٤اللالة  ُّ الخ٦الُٝ الـٓط

ْاللسٞ في مٔاملت  ْالىهي ًٓ اإلاى٥ط   ٚ ٓاظ ْألامط بااإلأْط ْكلت الطحم ْحؼً الج

ْاجب ٓلى ٤ّل بالٙ ٓاٟل ٟازض ما مّما َٓ  ْٗحَر ال ٌؼ٠ٍ ًٓ ؤحس مِما ٤اهذ  الّىاغ 

                                                           
193
 كلية سبييل الرشاد، بارالعميد  
194

 ٣١المرآن الكرٌم: سورة الحجرات اآلٌة: 
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ٓاث  ٓظ اػخثىاء ؤحس منها ل٦ان ؤح١ّ الّىاغ بصل٧ ؤؿٚط الّطػل كل ٤ٓان ًج ْل م٦اهخّ 

٣ْصل٧ ؤّن ضػالت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بلى ٤اٛت الّىاغ ٟا٨ حٔالى ًٓ شل٧ "ٟل ًا  هللا ْػالمّ ٓلُّ. 

٨ٓ هللا ٨ٓ ضػ ٣ْصا ٟ ٨ٓ هللا بل٥ُم جمُٔا"  ي ضػ
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص بٔثذ بلى ألاحمط ؤّحها الّىاغ بو

ٓز.  ْألاػ

ت هٔط في  ٣ثحر ُّ مً الس٨ْ الٔالم ٟس ّٟطض الٔسالت بحن الجيؼحن في الؼُاػ

ْٗحر شل٧ مً  ل" بىل٘الزٌف  ٓزن الس٨ْ اليؼأء  مثل "بهجلتر" اْ "بطاٍظ الٔالم مً ٠ً

ْمجاالث لليؼأء  ىىا ٛطكاث  ٓمىا َصا. ْفي ًْ ت في ً ُّ ت ْفي البالز الٔاإلا ُّ في الؼُاػ

ت  ْل٥ً هطي الخٜٟط ت في الٔالم  ُّ ٓم اجب في ٓمل الخ٦ ت في الْط ْلِؼذ الخٜٟط بؿترا٣ِا.

ت.  ًّ ما٨ البالز  في ألاجط في ألٓا

ة ُّ  املضاواة في إلاوضاه

ٟا٨ حٔالى: "ٛلُىِط ؤلاوؼان مّم دل١. دل١ مً ماء زا١ٛ ًذطج مً بحن 

ْالتراثب" ْجطاث197الللب  ب اإلاطؤة. مُٔاض الخٜوُل ٓىس هللا . اإلاطاز كلب الّطجل. 

. ًِِط هللا حٔالى في 198الخ٠ٔٓ ال الجيؽ. ٣ما ٟا٨ حٔالى "بّن ؤ٣طم٥م ٓىس هللا ؤج٠ا٣م"

ْج٠ٔٓ ال٠لٓب ٓىس هللا. ٠ًّطض هللا   بإٓمالِم 
ّ
ْالّطجل بال َصٍ ألاًت ال ٛٞط بحن اإلاطؤة 

ت بُنهما.  حٔالى دلاثم الٌٜطٍّ

ة ُّ  املضاواة في ألامور الذًي

ْمً ٌٔمل مً اللالخاث مً ش٣ط ً دؼأْ الجيؼان في ال٠ُٔسة ْؤلاًمان ٟا٨ حٔالى: "

ال ًِلمٓن ه٠حًرا" ْلئ٧ ًسدلٓن الجّىت  َْٓ مامً ٛا . ؤٓلً جباض٢ 199ؤْ مً ؤهاى 
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 ١-۵المرآن الكرٌم: سورة الطارق: اآلٌة: 
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 ٣١المرآن الكرٌم: سورة الحجراة: اآلٌة:  
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ت في  ْحٔالى في َصٍ ألاًت مً ٓمل مً اللالخاث مً ش٣ط ؤْ مً ؤهاى ٛلِؼذ الخٜٟط

ٓضَما.  ؤج

ٍْت ابً الخ٥م الؼلمى.ْفي الخا٨ ادخبر الىبّي ملسو هيلع هللا ىلص ت مٔا   جاٍض

 ٠ٛا٨: "ؤًً هللا"

 ٠ٛالذ "في الؼماء"

 ٟا٨ "مً ؤها"

٨ٓ هللا"  ٟالذ "ؤهذ ضػ

 .200ٟا٨: "ؤٓخ٠ِا ٛةّجها مامىت"

 املضاواة في العبادات:

ْظْجخّ داضجت للدّج مً ٗحر شٔ محطم ٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضجال ا٣خدب في الْٔع   -ؤمط ضػ

ٓلّ "اهٌل١ ٛذّج مٕ بمطؤج٧"ب جّ مِٔا ب٠  .201ذْط

 املضاواة في ألاعمال الخير

َْٓ مامً ٛلىحُِّىّ حُاة ًّبُت  ٟا٨ هللا حٔالى: "مً ٓمل كالخا مً ش٣ط ؤْ ؤهاى 

ٓا ٌٔملٓن" م بإحؼً ما ٤اه ّنهم ؤجَط  .202ْلىجٍع

ت بُنهما  ْلِؼذ الخٜٟط ْحٔالى في َصٍ ألاًت الص٣ط ْألاهاى  ما٨ ٌـطح هللا جباض٢  في ألٓا

ْٟا٨ حٔالى  ْلِا ؤجط ٓملّ ؤْ ٓملِا بال ه٠لان.  الخحر. مً ٓمل منهما ٓمل الخحر لّ ؤ

ْاللازٟحن  ْال٠اهخاث  ْال٠اهخحن  ْاإلاامىاث  ْاإلاامىحن  ْاإلاؼلماث  ؤًوا "بّن اإلاؼلمحن 

ْاإلاخلّسٟحن  ْالخاؿٔاث  ْالخاؿٔحن  ْاللابطاث   ً ْاللابٍط ْاللازٟاث 

                                                           
200

 ۵١١مسلم رلم:  
201

 ٣/٣۹٣اإلمام أحمد  روى 
202

 ٣۹۵المرآن الكرٌم: سورة آل عمران: اآلٌة: 
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ْال ْاللاثمحن  ً هللا ْاإلاخلّسٟاث  ا٣ٍط
ّ
ْالص ْالخاِٛاث  جِم  ْالخاِٛحن ْٛط لاثماث 

ْؤجًطا ُِٓما" ْالصا٣طاث ؤٓس هللا لِم مٜ٘طة   .٣203ثحرا 

م.
ّ
 املضاواة في التعلُم والتعل

ْؤمً بمحّمس ملسو هيلع هللا ىلص   ّ ُّ "ٟا٨ الىبّي ملسو هيلع هللا ىلص زالزت لِم ؤجطان: ضجل مً ؤَل ال٥خاب آمً بىب

ْضجل ٤اهذ ٓىسٍ ؤمت ٛإّزبها ٛإحؼً ْالٔبس اإلامل٢ٓ بش ٓالُّ  ا ؤّزٔ ح١ّ هللا ْح١ّ م

جِا ٛلّ ؤجطان" ّْ ْٓلمِا ٛإحؼً حٔلُمِا زّم ؤٓخ٠ِا ٛتز  . 204جإزًبها 

ًّ الخُاء ؤن ًخ٠ًِّٜ في  ٟالذ ٓاجـت اهنع هللا يضر "ؤم اليؼأء وؼأء ألاهلاض لم ًمىِٔ

 .205السًً"

٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ٠ٛالذ ًا ضػ٨ٓ هللا شَب الّطجل بحسًثـ٧: ٛاجٔل لىا "جاءث امطؤة بلى ضػ

٣ْصا"   ٓم ٣صا  ً ًّ م٧ هللا ٟا٨ "اجخمِٔ
ّ
مىا مّما ٓل

ّ
ًٓما هإج٧ُ ُّٛ حٔل مً هٜؼ٧ ً

ما هللا"
ّ
ًّ مّما ٓل مِ

ّ
٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٛٔل ًّ ضػ ٛاجخمًٔ ٛإجاَ

206. 

ْاإلاىاُطة: ْضة   املخا

ْمىاًطاث مٕ ٓس ًس مً الصخابت ضض ي هللا ٤اهذ لٔاجـت ؤّم اإلاامىحن اهنع هللا يضر ْاضاث   محا

جمِٔا ؤلامام بسض الّسًً العض٣ص ى في ٣خاب مؼخ٠ل ؤػماٍ "ؤلاجابت ُٛما  -ٓنهم

 اػخسض٣خّ ٓاجـت ٓلى الصخابت.

 املضاواة في إلاصتغارة والرأي:

٨ الٓحي ٓلُ ّْ ٨ ؤ ر ؤلاػالم جاء الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بٔس هْع ّ بلى دسًجت ضض ي هللا هطي في جاٍض

٧ هللا  ْٟا٨ لِا "ل٠س دـِذ ٓلى هٜس ى" ٠ٛالذ دسًجت " ال ْهللا ما ًذٍع ٓنهأ ٛإدبر 
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 ۵۵المرآن الكرٌم: سورة األحزاب: اآلٌة: 
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ْحٔحن ٓلى  ْج٠ّطٔ الوُٝ  ْم  ْج٥ؼب اإلأس ْجحمل ال٦ّل  ٧ لخلل الّطحم 
ّ
ؤبًسا به

ٓٛل" ْضٟت ابً ه ٓاثب الخ١ّ "ٛاهخٌل٠ذ بّ دسًجت حتى ؤهذ بّ   .207ه

ىا ملسو هيلع هللا ىلص ِّ ٓلِا للصَاب بلى ؤّن هب ْؤًاْ ٟ ٍٓلس اهنع هللا يضر   ٟس ػمٕ جمُٕ ما ٟا٨ دسًجت بيذ د

ّ ٤ان ٓاإلاا ٣بحرا في ٣خب اإلاجّزلت مً هللا حٔالى ْفي َصٍ الخاززت ؤّن 
ّ
ٓٛل ؤه ْضٟت ابً ه

ر ؤلاػالم. ٤ْان َصا حاززت َامت في جاٍض جخّ   ضػ٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٟس ادخاض ضؤي ْظ

ْاة ف ت:اإلاؼا ُّ  ي ال٠واًا الجىاث

ْالٔحن بالٔحن ْألاهٝ باألهٝ ْألاشن  ٣ْخبىا ٓليهم ٛيها ؤّن الىٜؽ بالىٜؽ  ٟا٨ حٔالى: "

ْمً لم ًح٥م  اضة لّ 
ّٜ ح ٟلاق ٛمً جلّسٞ بّ ِٛٓ ٣ ْالجْط  ًّ ًّ بالؼ ْالؼ باألشن 

ْلئ٧ َم الِاإلآن" . ًدؼأْ الجيؼان في حّس الطزة ْحّس ال٠خل 208بما ؤهع٨ هللا ٛا

ت ْحس ال٠صٚ „ العها ْحّس ‘ ْٟا٨ حٔالى „ ْحس الخمط‘ْحّس الؼٟط ح  ْٟلاق الجْط

ْاحس منهما ماثت جلسة  ْالّعاوى ٛاجلسْ ٤ّل  ْاليؼاء: "العاهُت  ُٛمً ؤحى مً الّطجا٨ 

ْلِـِس ٓصابهما  ٓم ألادط  ْالُ ال جإدس٣م بهما ضؤٛت في زًً هللا بن ٣ىخم جامىٓن باهللا 

 .209ًاثٜت مً اإلاامىحن"

٨ٓ هللا  هِٜم مً ٣ْصل٧ ٠ً ْز هللا حٔالى.  َصٍ آلاًت ال ٛٞط بحن الص٣ط ْألاهاى في حس

ٓا ؤًسحهما جعاء بما ٣ؼبا  ت ٛأٌٟ ْالّؼاٟض ْالؼاٞض  حٔالى "بما ؤُِط الجعاء في الجطم 

عح٥ُم"  .210ه٦اال مً هللا ْهللا ٍٓع

ٓاْ اإلال٧  املضاواة في أمور املالُة: اإلال٧ ًدؼأْ الجيؼان في جمل٧ جمُٕ ؤه

 ً ْالَط  ٟٝٓ ْال ٓالت  ْالخ ٤ٓالت  ْال ْاللٚط باالًجاظ  ْالـطاء  ْالخلّطٚ ُّٛ بالبُٕ 
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ٍٓت بحن الطجل  ٓض هٔط الدؼ ت. في ٤ّل َصٍ ألام ُّ ْالٓكِ ْالِبت  ٓزٌٔت  ْال ْالـط٣ت 

 ْاإلاطؤة.

ة. ُّ  املضاواة في كاهون ألامور الشخص

ى ادخُاض اإلاطؤة ا
ّ
ٓل ج: ألاكل ؤّن الّطجل َٓ الصي ًخ ْل٥ً ادخُاض الْع س ه٦احِا.  لتى ًٍط

ٓة  ٓم باالخٌ ا ٠ً ال ٓواهت ؤن حٔطن اإلاطؤة هٜؼِا ٓلى الطجل ٛةن ضض ي بإمَط

٠ْٓس الى٦اح ٓليها. ْحها دٌبٌِا  ْش ْهي الخ٠ّسم بلى ؤَلِا   الخالُت 

٨ٓ هللا ملسو هيلع هللا ىلص للخجاضة ؤّن ٓبسَا "مِؼطة" ٤ان  ٍٓلس)ض( ٓنها ؤضػل ضػ ؤّن دسًجت بيذ د

ا ضجٔا مً ججاضتها ؤّن مِؼطة  ٟس ٟا٨ لِا جمُٕ ما ضؤٔ دال٨ ضحلخّ مّٔ في ضحل
ّ
خّ إلا

بت دسًجت )اهنع هللا يضر( في الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؤجها دٌبت دٌبت  ٤ْان َصا بؼبب ٗض مً الخلا٨ الخحر. 

ٓاػٌت ألامحن.   211الى٦اح بلى ملسو هيلع هللا ىلص ب

ت: ُّ ج ْاة في الخ٠ٞٓ الْع  اإلاؼا

 خاْ: حّل ؤلاػخمخاْ ح١ّ مـتر٢   حّل ؤلاػخم

جِا ٣ما ًحّل   جت جحّل لْع جحن ُٛحّل ل٦ّل منهما ؤلاػخمخاْ باألادًط لؤلّن الْع بحن الْع

 بهصا الخّل.
ّ
 َٓ لِا لؤلّن م٠اكس الى٦اح ال جخح١٠ّ بال

ٚ ُٛلعم ٓلى ٤ّل  جحن اإلأاؿطة باإلأْط ٓض اإلاِّمت بحن الْع ْمً ألام حؼً اإلأاؿطة: 

 ألاشٔ ٨ٓ٠ً ْاحس مً الع 
ّ
ٝ٣ْ ٚ مً الصخبت الجمُلت  ْجحن مٔاؿطة ألادط بااإلأْط

ْللّطجا٨ ٓليهً زضجت"  ٚ ًّ بااإلأْط ًّ مثل الصٔ ٓليه ْلِ حٔالى في َصا "
212. 

ْاإلاطاجٕ  اإلالازض 

م .1  ال٣غآن ال٨ٍغ

                                                           
211

 12سـٌرة الرسـول )ص( لإلمام المإرخ إسماعٌـل ابن عمر ابن كثٌـر الشافعً صفحة :  
212

 ۳۳۸المرآن الكرٌم: سورة البمرة: اآلٌة: 
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صاع ٖمغ ابً الخُاب با  -الا ؾالم الضًً الُٟغي ألابضي، مبكغ الُغاػي الخؿُني .2

ت   6الاؾ٨ىضٍع

الم نالح الضًً م٣بى٫ ؤخمض الُبٗت الاولىاإلاغؤٍ  .3 ىاًت الٖا صاع  -بحن َضاًت ؤلاؾالم ٚو

 ْ٘   1997اًالٝ الضولُت لليكغ والخىػَ

ا ؤَمُت الؿحرة الُُبت للٗالم .4   Rod Welالبكٍغ

  6خ٣ى١ اإلاغؤة اإلاؿلمت دمحم عقُض عيا .5

لُبٗت الثالثت خؿحن َه نابغ: صاع املجخم٘ اليكغ والخىػَ٘، ا -صوع ألام في جغبُت الُٟل .6

  1989ـ

ت 1417ٖىصة  الدجاب , دمحم ؤخمض بؾماُٖل، صاع الُُبت، الُبٗت الخاصي ٖكغ .7  .هجٍغ

 . 1979مٗاهت اإلاغؤة، مدمىص ٖبض الخمُض ؤبىػٍض، صاع النهًت الٗغبُت ال٣اَغة .8

ت( الضاع الٗاإلاُت لل٨خاب ؤلاؾالم  .9 مٗاهت اإلاغؤة في ؤلاؾالم، الض٦خىع حما٫ بضوي) الاهجلحًز

اى با  .الٍغ

16. The Encyclopedia Britannica Second Edition 1911 
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ر امل  رأة بين إلاصالم والغربمفهوم تدٍر

 213ػطاج اإلاىحر 

ٓاجـــــّ الٔـــــالم ؤلاػـــــالمي مىـــــص ؤلادـــــخالي الخوـــــاضي بـــــحن ال٘ـــــطب         بن اإلاــــــ٦لت التـــــي ً

ٓهـابطث  ت الخسًثـت التـي بـسؤث بحملـت ب ة ؤلاػـخٔماٍض ْالٔالم ؤلاػالمي داكت ببان الْ٘ع

ٓبهـــــا ٣مـــــا ؤٜٗلىـــــا بإهٜؼـــــ179۸ٓلـــــى ملـــــط  ُْٓ ىا ٓـــــً م ؤن ج٠لـــــس ال٘ـــــطب ب٦ـــــل ػـــــلبُتها 

ْمنهـــــا جبـــــرج  ٓا٨ الاحخ٦ا٣ُـــــت:  التـــــرار ؤلاػـــــالمي ال٠ُمـــــت. ٛـــــالجبرحي ًا٣ـــــس ٓـــــً َـــــصٍ ألاحـــــ

َْــــٓ ؤهــــّ إلاــــا حوــــط الٜطوؼــــِؽ بلــــى  ْالخُــــاء..  ج ٗــــالبهً ٓــــً الخـــــمت  اليؼــــاء، ْدــــْط

َْــــــً  ٓاْض مــــــٕ وؼــــــائهم  ٓا ًمـــــــٓن فــــــي الـــــــ م، ٤ــــــاه ْمــــــٕ الــــــبٔى مــــــنهم وؼــــــاَئ ملــــــط، 

ْاإلاىاز ٍٓ، البؼاث الٜؼخاهاث  ٓهت،حاػطاث الٓج ط اإلال  .... 214ًل الخٍط

ــ١ ؤلاػــالم  ٠ــا ٗحــر ًٍط ــا مباؿــطا ٓلــى اإلاــطؤة اإلاؼــلمت، ػــل٥ذ بهــا ًٍط ٤ــان جإزحَر

ٓة ال٘طبُــــت بلــــى  ْل٠ــــس ٤اهــــذ الــــسٓ ْبهلــــاِٛا .   ــــط اإلاــــطؤة  ٓة بلــــى جحٍط ْؿــــطاجّٔ جبٔــــا للــــسٓ

ْجـسمحر املجخمـٕ ؤلاػـالمي اإلاخـحن ألجهـا ج٦ـٓن بىـا ط اإلاـطؤة  لخحٌـُم ألاػـط ة السًيُـت  ء جحٍط

ْالىٜؼـُت  ٓا ؤلادـخالٚ الجؼـسًت  ْل٥ـً ال٘ـطب لـم ًِٜمـ ْحٔـالى.  ْامـط هللا ػـبحاهّ  ٓلى ؤ

ْاإلاــــطؤة. ٓا لخــــسمحر  بــــحن الطجــــل  ْل بن َــــصا الادــــخالٚ لــــم ًِٜمــــّ زٓــــاة الخحــــطض الــــصًً حــــا

جخــــّ ْحماًخــــّ لِــــا بــــل  ٓا حــــطق الطجــــل ٓلــــى ْظ ْاملجخمــــٕ ؤلاػــــالمي، ٛلــــم ًِٜمــــ ألاػــــطة 

ْٓـسم ا ْاتها آخبرْا ؤن حجاب اإلاطؤة  ْمؼـا ـت اإلاـطؤة  ٓز بلـى ٓـسم حٍط دخالًِـا بالطجـل ٌٔـ

ْاة  ْاإلاؼـا ـت  ٌَْٔي لِا الخٍط ا ؤن ؤلاػالم َٓ السًً لم ٥ًطم اإلاطؤة  بالطجل، ٣ما اهدـْط

                                                           
213
 الباحث، قسم اللغة العربية بجامعة المدراس 

ط اإلاطؤة بحن ال٘طب  ْؤلاػالم ٓظَٕ، ال٠اَطة ،  – جحٍط ْالخ ٓض دمحم  ٓماز، م٥خبت ؤلامام البذاضي لليـط  11-ق   2009الس٣خ
214
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ٓمـــــت ٟــــس ُلمِـــــا الطجـــــل ٓىــــسما ٛـــــطن ٓليهـــــا  ن ؤن اإلاــــطؤة اإلاؼـــــلمت مِل ٍْـــــْط فــــي املجخـــــٕ. 

جــــــل َـــــٓ الــــــصي ٛــــــطن الدجـــــاب ْحطمِــــــا مـــــً ؤلاهــــــسماج بالطجا٨،ح٠ُ٠ـــــا  لــــــم ٥ًـــــً الط 

الدجــــاب ٓلــــى اإلاــــطؤة. بهمــــا الــــصي ٛــــطن الدجــــاب ٓلــــى اإلاــــطؤة َــــٓ ضبهــــا ْدال٠ِــــا الــــصي ال 

 مً ألامط .
ُ
٦ٍْٓن لِا الِخَحَرة  جمل٧ بن ٤اهذ مامىت ؤن ججازلّ ػبحاهّ ُٛما ؤمط بّ ، 

ْاإلاــــطؤة فـــي جمُــــٕ ألاح٦ــــام، ْجــــاء  ٔاث حؼـــاْي بــــحن الطجــــل  جـــاء ؤلاػــــالم بدـــــَط

ْؤز لُحــــطض اإلاــــطؤة مــــً ُ ٍْــــإزي بلــــى ٓــــس٨ ؤلاػــــالم. ٛحــــطم ٓلــــى اإلاؼــــلمحن  لــــم الجاَلُــــت 

ْاإلاـالي، ٛـال  تها ألاػاػُت للِٔف داكت في ؤجاهـب ؤلاجخمـاعي  ْؤٌٓى للمطؤة حٍط البىاث 

ْٟــــس ٣ــــطم  ْالخــــ١ فــــي اإلاحــــرار  ــــت الخلــــٚط بمالِــــا،  ٓا٠ٛتهــــا، ٣مــــا ؤن لِــــا حٍط ج بال بم جــــْع

 ٓ ْؤلعم الطجل باإلهٜاٞ ٓليها ػ جت، ؤْ ؤدخا.ؤلاػالم اإلاطؤة   اء ؤ٤اهذ بيخا، ؤْ ؤما، ؤْ ْظ

ْز٠اٛخّ لُىدـط بها بحن املجخمٕ  َبٍ ال٘طب ٓلى الٔالم ؤلاػالمي ب٥ٜطجّ 

ْز٠اٛتهم الطشًلت،  ًٍٓ جُل جسًس ًيخمي بلى ٥ٛطتهم  ْؤجها جازي بلى ج٦ ؤلاػالمي 

ْا ر  ْالخاٍض ْا مً ؤجل شل٧ بلى بوـاء اإلاساضغ ال٘طبُت التي جسّضِغ الل٘ت  لث٠اٛت ٛٔمس

جي َصٍ اإلاساضغ في بٔثاث داضجُت بلى  ْا بلى بضػا٨ دٍط ْبٔس شل٧ ٓمس ال٘طبُت ،  

ْضبُت لُذطب ألامت  ٓضز الٜؼاز اإلاىدـط في البالز ألا ْضبُتحتى ٌؼخ الجامٔاث ألا

ٓضة مً  ٍٓل املجخمٔاث الٔطبُت ؤلاػالمُت بلى  ك َْٔمل ٓلى  جح ؤلاػالمُت  

٤ْان مً بحن ا جحن ٟاػم ؤمحناملجخمٔاث ال٘طبُت.  الصي ٓاز مً ال٘طب ب٦ل  215لخٍط

ْْجِت حسازت لٌُب٠ِا ٓلى املجخمٕ ؤلاػالمي، ٛثاض الىاغ بخٔلُم اإلاطؤة  ٥ٛط جسًس 

َْم ًذٌٌٓن لِسم ؤلاػالم . ا ٓلى اإلاىهج شاجّ الصي ْهّٔ ال٘طب  َط  ْجحٍط

 مفهوم املضاواة
                                                           

 كاتب وأدٌب وأحد مإسس الحركة الوطنٌة فً مصر كما ٌعد رائد حركة تحرٌر المرأة. -لاسم أمٌن 2
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ْبا ْض ٍٓت في ؤ ٓضة اليؼ ٓم  بسؤ  ؤًوا مٕ الث حُث ٤ان  بن ؤكل َصا اإلاِٜ

ْاة في ألاجط مٕ الطجل الصي ٌٔمل مِٔا في اإلالىٕ   للمطؤة بالٜٔل ٟوُت، ٟوُت اإلاؼا

هٜؼّ ْفي ػآاث الٔمل هٜؼِا بِىما جخ٠اض ى هي هلٝ ما ًخ٠اهاٍ الطجل مً 

َْصا ؤمط ال ًذخلٝ  ألاجط  . َصا اإلاٌلب ٤ان في البساًت للٔس٨ ْؤلاهلاٚ ٓلى اإلاطؤة ، 

ْبٔس شل٧  ْاإلاطؤة  في ٤ل ٓلُّ ازىان ، ْاة بحن الطجل  ٠ٛس جح٨ٓ َصا اإلاٌلب بلى اإلاؼا

ْل٥ً َصا ؤمط مؼخحُل  ببؼاًت ألن بُنهما ادخالٛاث ح٠ُ٠ُت جؼمُت  ش يء ، 

 ْهٜؼُت .

ط اإلاطؤة ، ٓلى َصا  ٓض بحسٔ مىاكطاث جحٍط ٓضة بلِام مىل ْٟس ؤ٣سث الس٣خ

ىاوي ٛهي ٣صل٧ لم جٜٔل ألامط ٠ٛالذ : " بن الث٠اٛت ٣ما لم جٜٔل بٔس في الطجل اللب

بٔس في اإلاطؤة اللبىاهُت التي حٔخبر مث٠ٜت ألن ؤٗلب اليؼاء اإلاث٠ٜاث ًَ ضاهُاث 

ٍْىازًً بٓجٓب بٌٓاء ح٠ٞٓ للطجل جٜٞٓ  َْٔملً ٓلى جطػُذّ ،  بٓهًِٔ ، 

ْاضخت ؤن الٔلم باليؼبت للمطؤة  ٓاٟٕ ًسلىا زاللت مباؿطة  َْصا ال ح٠ٞٓ اإلاطؤة ، 

ْشل٧ ألن ؤٗلب الـبان ٟس اللبىاهُت لِؽ ػٔٓ  ج ألاٛول  ٨ٓ ٓلى الْع ْػُلت للخل

ْالث٠اٛت َىا جإدص ًابٕ  جاث اإلاث٠ٜاث ،  ٍْٜولٓن الْع ٓم مث٠ٜحن  ٓا الُ ؤكبح

ا مً السادل "  ازة الخاضجُت ٓىس اإلاطؤة ٛهي ال جىلِط مٕ شخلُتها ٤ي ح٘حَر الٍع
216   . 

ْالطجل ؤ٣س ٓليها   الُٜلؼٚٓ " ؤْجؼذ َصٍ الخ٠ُ٠ت في جباًً ؤَساٚ اإلاطؤة 

ْاإلاطؤة حهسٛان بلى  ٨ٓ : " بن الطجل  ً حُث ٠ً ٓهذ" ؤحس ٛالػٜت ال٘طب اإلأاكٍط ٤

                                                           
َٓاب اإلاؼحري  3 ٓض ٓبس ال ْالخمط٣ع ح٨ٓ ألاهاى/الس٣خ ط..  ٓظَٕ،  ملط: ؿط٣ت -ٟوُت اإلاطؤة بحن الخحٍط ْالخ ْاليـط  جهوت ملط للٌبآت 

 9-م، ق2010، 2ي
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ْالخىان " ،  ْآًت  اإلاطؤة الخب  آًاث مخباًىت في الخُاة ، ٛمطمى الطجل َٓ الٔمل 

ْاإلاطؤة ، ألن  ْاة بحن الطجل  اج ال ًٓجس مؼا  : " حتى في الْع
ً
٨ٓ الُٜلؼٚٓ ؤًوا ٠ٍْ

ٟٓا  ٨ٓ اإلاطؤة ، ألن لِما ح٠ َْٓ الصي ٌٔ ٓام ٓلى البِذ 
َ
ْْاجباث مذخلٜت ٛالطجل ٟ

ٓم اإلاازة.  اإلاطؤة ًجب ؤن ججّطز مً َم

ْلؼان ٛالػٜتهً ٌٔخبر ؤ٣بر زلُل ٓلى ؤن ما  ْضز ٓلى لؼاجهً  َصا ال٥الم الصي 

ْحٔالى ،  ْؤلاػالم بهما جاء لُثبذ َصٍ  ًٌالبٓن بّ مذالٝ لٌٜطة هللا ػبحاهّ 

لُسٓٓ بلى ؤمط ال ؤػاغ لّ مً الصخت ، ٛاإلػالم ٣سًً ال حهخم بملالر  الخ٠ُ٠ت ال

ْْاجباتها ٛطن ٓلى الطجل  ِٟٓا  ن للمطؤة ح٠ َْٓ ٓىسما بحَّ ٛطز زْن آدط ، 

ْالىٜس ي  ٓجي  ٓل ْْاجباث م٘اًطة جدىاػب مٕ جط٣ُب ٤ل منهما البُ ٟٓا  ؤًواح٠

 ْ ٓاظن ال اإلاؼا ْالخ ٓآس الٔس٨   اة اإلاٌل٠ت. ْالجؼسي ، ٣ما جدىاػب مٕ ٟ

 حجاب املرأة

ْؤجبآِم ٓلى ؤلاػالم  َٓ حجاب اإلاطؤة  ٓم لل٘طبُحن  ْمً ؤَم اتهاماث الُ

ْاحخ٠اضا  ٓاجّ اإلاطؤة اإلاؼلمت بَاهت  اإلاؼلمت، بش آخبرْا ؤن في لبؽ الدجاب ج

ْالث٠اُٛت ْالاجخمآُت.   ت  ما٨ ال٥ٍٜط ؤلاوؼاهُت ْحاجعا ًمىِٔا مً مـاض٣ت في ألٓا

ن ؤن اإلاط  ٓمت ٟس ُلمِا الطجل ٓىسما ٛطن ٓليها الدجاب ٍْْط ؤة اإلاؼلمت مِل

ْحطمِا مً ؤلاهسماج بالطجا٨،. ح٠ُ٠ا، لم ٥ًً الطجل َٓ الصي ٛطن الدجاب ٓلى 

ال ‘‘اإلاطؤة. بهما الصي ٛطن الدجاب ٓلى اإلاطؤة َٓ ضبها ْدال٠ِا، حُث ٟا٨ حٔالى: 

ىتهً   217„„.ًبسًً ٍظ

                                                           
 31سورة النور:  4
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ٓجهً ْحًِِٜ الدجاب َٓ اللباغ الـطعي الصي ٌؼت ٓضة اإلاطؤة بهسٚ ك ر ٓ

مً ٤ل ؿط. الدجاب ٜٓت، حُث ًحميهً مً الٜؼاٞ، ْهٔاٚ ؤلاًمان حُث جاء في 

ٓلّ حٔالى:  ْوؼاء اإلاامىحن ًسهحن ٓليهً مً ‘‘ٟ ْبىاج٧  اج٧  ًا ؤحها الىبي ٟل ألْظ

ً ٛال ًاشًً بن هللا ٓع ْجل بهما ٛطن الدجاب 218„„.جالبُبهً شل٧ ؤزوى ؤن ٌٔٛط

م ٓليها ، ال حٜاُآلى ٓلى اإلاط  ؤة محاِٛت ٓلى ٜٓت الطجا٨ الصًً ٟس ج٠ٕ ؤبلاَض

حن التي جطاَا   … . ٜٓتها مً ألٓا

ال جخبرج جبرج الجاَلُت ج٦ٓن بصل٧ ٟس  ىتها بالدجاب  ٛاإلاطؤة ٓىسما حؼتر ٍظ

ْمىٕ  ْض في بدماز الٜخىت  ٦ٍْٓن ل٘ى بلط  الطجل ز ػسث باب الٜخىت مً هاحُتها 

ٓاث ال ْاإلاى٥طاث.جإ ج الـِ ٓاحف    تي جازي بلى اضج٦اب الٜ

 الاختالط

٤لمت ادخالي لّٜ مؼخحسر في ٓلطها ، ِٛصٍ ال٦لمت لم حؼخٔمل في ؤي 

ال في  ْلم جطز في ؤي حسًث هبٓي  ٓلِا ،  ٓاء بلِِٜا ؤْ مسل م ػ مٓهٕ مً ال٠طآن ال٥ٍط

ْل٥ً بسؤ ال٥الم ٥ًثر ًٓ الادخالي بٔس  ، ٕ ْالدـَط ما  ؤي ٣خاب مً ٣خب ال٠ّٜ 

ا ٤ل َصا بُٔٓن  ْْ
َ
إلاا َضؤ ْبا.  ْض ْاإلاطؤة بـ٦ل جمام ؤلاهسماج في ؤ اهسمج بحن الطجا٨ 

ْا مثل شل٧ في وؼائهم  ٓا بسإٛ الٌبُٔت ؤن ًجس ٨ٓ٠ْٓ مىسَـت  جمى ٓضة  مسخ

ت  اث الجسًسة مً حٍط طث ٛيهم الىٍِط
ّ
ؤًوا، حتى ًجاضي جمسجهم جمسن ال٘طب ، زم ؤز

ْاة ْمؼا ْحٔلُم ؤلاهار   اللىٜحن.  اإلاطؤة 

١ ٌٔلم جُساؤن  ٠حن،ٍٛط ْادخالًِا بالطجل َم ٍٛط ت اإلاطؤة  بن اإلاٌالبحن بحٍط

ْج٥٥ّٜ ٣ما  ١ الصي حؼحر ُّٛ ال٠وُت ػُازي بلى اهحال٨ ؤدالٞ املجخمٕ  الٌٍط

                                                           
5
 36 -سورة األحزاب 
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َْؼعى بلُّ جاَسا ألهّ مً الصًً ًحبٓن ؤن حـُٕ  س شل٧  َْٓ ًٍط ْبا ،  ْض حسر في ؤ

 ١ ٍْٛط ٓا ،  ل ألهّ مؼخَٔبس لل٘طب ال ًٔط الٜاحـت في الصًً آمى
َ
ْْ مؼخٜ٘ آدط مذس

ٓض الخٌحرة،  219بال ما ًطاٍ ال٘طب. في هِط ؤلاػالم، ؤن ادخالي الطجا٨ باليؼاء مً ألام

٨ٓ ال٘طن الؼيئ، ألن  ٛةشا حلل الادخالي وـإ ًٓ شل٧ ٓالماث جازي بلى حل

ْاإلاى ْالـٌُان ًإمط بالٜحـاء  ٍْلم،  ْالِٔٓ ٌٔمي   ٥ط.الىٜؽ ؤماضة بالؼٓء 

 علم املرأة وعملها

٨ٓ  بلى  ط اإلاطؤة في بساًت ال٠طن ًحلمٓن بالٓك لم ٥ًً الصًً ًسٓٓن بلى جحٍط

ٓن ؤن ؤٟص ى ما ًٌالبٓن بّ  ٓا ٌٔتٛر ٓم مً الٔلم ، بل بجهم ٤اه ما ْكلذ بلُّ اإلاطؤة الُ

ْمؼآستهم ٓلى  الزَا  َٓ حٔلُم اإلاطؤة الٔلم الابخساجي الصي ٌؼآسَا ٓلى جطبُت ؤ

ْالٔلم ِٛصا ؤمط لم ٥ًً بالخؼبان الخٔل م ، ؤما ما ْكلذ بلُّ اإلاطؤة آلان مً الث٠اٛت 

ٓح اإلاطؤة ال ٠ًٝ ٓىس حس ، ٛهي حؼعى إلظالت ٤ل ما ًم٥ً ؤن ًازي بلى  ، داكت ؤن ًم

ٓز  ْبحن الطجل ، لِصا لِؽ مً اإلاؼخ٘طب ؤن هجس في بى ْاة بُنها  ت في اإلاؼا الخٜٟط

ْلُت الخاكت با ٟٓٔت ٓلى الاجٜاُٟاث الس ٓاجب الس٨ْ اإلا ٓزا جخٔل١ ب إلاطؤة بى

ْاإلاطؤة . ْاة بحن الطجل   الاجٜاُٟاث في بًجاز اإلاؼا

ْبهجاب      ًٍٓ ألاػطة  ت بلى ج٦ باث اإلاطؤة ْحاجاتها الٌٍٜط ؤه٥ط زٓاة الخحطض ٗض

ْالٔمل  ٓلٓجُت جمىٕ اإلاطؤة مً الٔلم  ٞ بُ ٓا ؤلازباث ؤهّ لِؽ َىا٢ ْٛط ْل الز ، ْحا ألا

ٓاوٕ داضجُت جخمثل في ؤلاػالم الصي ٠ًٝ حاجعافي ْبزباث ال ٓاوٕ هي م صاث ، بهما اإلا

ػبُل حٔلم اإلاطؤة ، مٕ ؤن َصا مىاٚ للخ٠ُ٠ت ، ٛاإلػالملً ًمىٕ اإلاطؤة مً ًلب 

                                                           
ٓز ال٠ُٔلي -6 ٓز بً دمحم حم ْالطجا٨/ ػٔ ٓم ؤلادخالي بحن اليؼاء  ان -مِٜ  25-م، ق2017املخمسًت: الىاؿط الٔب٦ُان،    -الٍط
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ْل٥ً ؤلاػالم ٌـتري في حٔلُمِا  ْفي  َٓا بلُّ بل ًٜطهّ ٓليها،  الٔلم ، ِٛٓ الصي ًسٓ

حن ازىحن : ؤن جحاّٛ ْؤن جحاّٛ ٓلى  وـاًِا ٤لّ ؿًط ْؤدالِٟا ،  ٓلى جطبُتها 

ْجيـئت ألاجُا٨، ْفي  اًت ألاػطة  ْهي ٓض ْلى التي دل٠ِا هللا مً ؤجلِا ،  ُٜتها ألا ُْ

حن جخحط٢ حط٣تها ٤لِا. ْز َصًً الـًط  حس

ْمً َٓ ؤلاوؼان  ت ؟  ٓم الخٍط ؤػئلت ال بس مً ؤلاجابت ٓليها :  ما َٓ مِٜ

ٓاجّ اإلاخحطض  ) ضجال ؤم امطؤة ( ؟  َل َ ىان لىٜؼّ ْؿِ ِٔ ٓ شل٧ ؤلاوؼان الصي ؤًل١ ال

ت حٔني جٜلذ ؤلاوؼان مً  َْل الخٍط ْٟذ ؿاء ؟  ًٜٔل ما ٌـاء متى ؿاء ْفي ؤي 

ٓان َسّٛ مً الخُاة بؿباْ ٗطاثٍع  ٓاجباث ٤ي ًلبح ٤الخُ ْال لُاث  اإلاؼْا

ٓاجّ؟         ْؿِ

ْاإلاى٠ٌي في ال خذٌٍُ للخُاة ال، بن مٔنى  الخحطض َٓ شل٧ " الخ٥ٜحر ال٠ٔلي 

ْمخٌلباث  ْالخ٠الُس  ْالٔازاث  ْالبِئت  ٓاء  ٨ٓ اإلاازطاث الخاضجُت مثل ألاج بُٔسآً ٗ

ْالخحطض  ْما ؿابّ،  ْال٘طاثع  ٓاث  ْالـِ ا ، ؤْ السادلُت مثل الىٜؽ ،  ْٗحَر الٔلط 

ٌاء ٤ل شي ح١ ح٠ّ ٛللىٜؽ ح١..  ْاإلاؼخٌاْ إٓل ؤًوأٌني الٔمل ٟسض ؤلام٦ان  

ْللمج ْظ ح٠ٞٓ الىٜؽ  ْلل٘طاثع ح١ ..  ْز ٤ل شل٧ َٓ ٓسم ججا خمٕ ح١ .. ْحس

ْٓسم ؤلاػطاٚ في شل٧ "   .   ، ً  ْآلادٍط

٨ٓ بحساًَ : ؤن اإلاطؤة في  ٍٓت الٔطبُت حُث ج٠ مً َاالء ؤجباْ الخط٣ت اليؼ

 الجاَلُت ٤اهذ جخمخٕ بمعاًا ْح٠ٞٓ ػلبها مىّ ؤلاػالم .

 املصادر  واملراجغ

ـــي محــــزان ؤلا  .1 ـــط اإلاــــطؤة فـ ـ ـــت جحٍط ٓض الجىــــسيحط٣ـ ـــاَطة،  -ػــــالم/ ؤهــــ ـــاَطة: زاض ألاهلــــاض بال٠ـ ال٠ـ

 م1981
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ٓض دمحم ٓمــاضة .2 ــط اإلاــطؤة بــحن ال٘ــطب ْؤلاػــالم/ الــس٣خ ال٠ــاَطة : م٥خبــت ؤلامــام البذــاضي  -جحٍط

ٓظَٕ،  ْالخ  م2009لليـط 

ٓز ال٠ُٔلي .3 ٓز بً دمحم حم ْالطجا٨/ ػٔ ٓم ؤلادخالي بحن اليؼاء  ان -مِٜ املخمسًت:  -الٍط

 م2017ن،   الىاؿط الٔب٦ُا

ٓض ٓــــــاز٨ بــــــً حؼــــــً الخمــــــس .4 ْالٔلــــــطاهُت/ الــــــس٣خ الِِــــــطان: الــــــسضض  -اإلاــــــطؤة بــــــحن ؤلاػــــــالم 

 1433ٌالؼيُت،

غ اإلاـطؤة اإلاؼـلمت(/ دمحم بـً ؿـامي مٌـآً ؿـِبت .5 ـان: زاض الخ٠ُ٠ـت  -٣خاب اإلاـطؤة)زْض الٍط

ٓظَٕ،  ْالخ ٓهُت لليـط   1435ٌال٦

٨ٓ ألاهاى/الــس٣ .6 ْالخمط٣ــع حــ ــط..  َٓــاب اإلاؼــحري ٟوــُت اإلاــطؤة بــحن الخحٍط ٓض ٓبــس ال ملــط:  -خ

ٓظَٕ، ي ْالخ ْاليـط   م2010، 2ؿط٣ت جهوت ملط للٌبآت 

ــت اإلاــطؤة فــي هــٓء ال٥ٜــط التربــٓي ؤلاػــالمي/زال٨ ٤ــاُم ٓبُــس .7 ٓم حٍط بحــرْث، لبىــان:  -مِٜــ

 م2011زاض ال٥خب الٔلمُت، 

8. https://mawdoo3.com 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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ْض  ْز ٟٓحن  اًت اإلأ  االٔاثلت ُّٛ ٓض

.ب.٢  220ؤؿٚط

 

ْالخٔلُم  ب  ْلى لالًٜا٨ التي ٛيها جخم الخسٍض حٔخبر ألاػطة هي اإلاسضػت ألا

ً ٓلى  للٌٜل ٓبر مطاحل التربُت اإلابسثُت. بن اإلاطبحن َم ؤٟسض الىاغ مً الادٍط

 ًٍٓ ْال٠ٔلُت ْالاجخمآُت في ج٦ ْالىٜؼُت  ؤبىائهم في حٔلُم اإلابازي الصخت الجؼمُت 

جُا في املخٍُ الاجخماعي الصي ًيـا ٛيها الٌٜل . ٛاالػطة هي شخلُت الٌ ٜل جسٍض

ْلصل٧  ت في همٓ شخلُت الٌٜل.  ؤ٨ْ ْحسة اجخمآُت بإَمُت الخٜآالث الاػٍط

ْؤػالُب ٓلم  ُٝ مبازت  ٓز ال٠لُلت اإلااهُت ٌٌٔي اَخماما متزاًسا بخُٓ وـِس ال٠ٔ

ٓاجِت الخحسًاث شاث ألاَمُت الاجخ ٤ٓي إلا  مآُت.الىٜؽ الؼل

ٟٓاًت مً ألامطان اإلاعمىت ْؤلآاٟت،  ٣ُٓت لل ٓلٓجُا الؼل ْٟس جم جٌب١ُ الخ٥ى

ُٓٓت بمذاًط  ْالخ ْمٕ شل٧ الاهدباٍ  ٓلت الخٌطة  ٜا٨ هس ؤمطان الٌٜ ْجٌُٔم ألًا

ْالخإ٣ُس ٓلى ؤَمُت  ْجىا٨ْ ال٠ٔاٟط الٌبُت ؤزىاء الخمل ألامِاث  الخسدحن ْالاؿٔت، 

ْٟس كسض م ٓاظهت.  ٓها ٓام الخ٘سًت اإلاخ ٟٓاًت 1976ىِمت الصخت الٔاإلاُت ٟاه ٨ٓ ال م ح

 مً ؤلآاٟت.

                                                           
220
وباحث في جامعة كيراال  تحت إشراف الدكتور إلياس أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية،كلية أم.إي.أس، ممباد، 

 كوتي
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 أهمُة الاكتصادًة لتأهُل املعوكين:

ْٓ بإن اإلأاٟحن لسحهم ٟسضة  ؤزبدذ السضاػاث التي جٔط في الٔالم ٤لّ ح٨ٓ َصا اإلآه

ٍٓاء. منها اإلاِم: م الاػ  ٓلى الٔمل ؤ٣ثر مً ٗحَر

  ًض م  %ًٖ الاؾىٍاء.1اهخاج اإلاٗى٢حن ًٍؼ

  ًض م  % ًٖ الاؾىٍاء12ُٚاب اإلاٗا٢حن ًٍؼ

 . اء ض ًٖ الاؾٍى  مٗض٫ اناباث اإلاٗمل بحن اإلاٗا٢حن ال جٍؼ

ٓٛحر الخسماث  ْلت ج ْالس ٔاث  لى الدـَط ٣ْما ان ؤلآاٟت هي مـ٦لت اجخمآُت ْٓ

 اإلأاٟحن ألن جإَُلِم ًح١٠ ٛاثسة ٣بٔر للمجخمٕ.

 :التأهُل في املجتمغ املحلى والوكاًة مً الاعاكة 

ٓم ؤن الخإَُل في املجخمٕ املخلى الصي جبِىّ ٤ل مً مىِمت  ٤ان مً اإلاِٜ

ْالٔمل  ْمىِمت ألامم اإلاخحسة للتربُت  ْلت   ْمىِمت الٔمل الس الصخت الٔاإلاُت 

ٟٓاًت  ْاػٔت في الٔسًس مً ز٨ْ الٔالم ما ًخٔل١ بؼبب ال ٓوؼ٦ٓ( ؤكساْ  ْالث٠اٛت)ً

ٓم َْـخمل مِٜ ٟٓحن،  ْجإَُل اإلأ الخإَُل في املجخمٕ املخلي ٓلى اجذاش  مً ؤلآاٟت 

ٓاضز املخلُت بما في شل٧ ألاشخاق  ْجُٜٔل اإلا  ُٝ ٤اٛت الاجطاءاث اإلاالءمت لخُٓ

م ٓلى مبازت الثالزت الطثِؼُت: ْؤػَط ٟٓحن   221اإلأ

ْمؼآسة ؤلاوؼان الدُّ ؤلاوؼان داكت ٓىسما 1 ٓاحس  .الخٔاْن بحن ؤٛطاز املجخمٕ ال

 آسة.٦ًٓن بحاجت ؿسًسة بلى اإلاؼ
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 264، مكتبة أدر:  العراق، ص : 2014الدكتور سبٌنة السامراي، رعاٌة المعالٌن والتكامل األسري ،   
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ٓا في 2 ٟٓحن في مجخمٔاتهم، بحُث ٌـاض٤ . ؤلاهسماج الاجخماعي ال٦امل لالشخاق اإلأ

ٓٛطة ألٛطاز املجخمٕ  ْالترٍْحُت اإلاخ ْالٜٔالُاث الاجخمآُت ْالاٟخلازًت  ألاوـٌت 

 جمُٔا.

ٟٓحن.3 ٓجهم ٓازًحن ؤْ مٔ ْاث بحن ؤٛطاز املجخمٕ بلٚط الىِط ًٓ ٤  .اإلاؼا

م٦اهُت جىُٜص بطامج الخإَُل في املجخمٕ املخلى بىجاح ْٟس بُيذ بٔى السضاػاث ب

ْما  ٜا٨  ان ألًا ْمٔلماث ٍض ٓٓحن  ٜا٨ في مطحلت ما ٟبل اإلاسضػت ٓلي ؤًسي اإلاٌ ألًا

ٓا ا٣ثر هجاححن مً اإلألمحن. ٓٓحن ٤اه  ًلٍٜ الىِط ان اإلاخٌ

ازة الخط٣ت اججاٍ زمج الٌالب الصًً ٌٔاهٓن  ل٠س ؿِسث الثماهُاث مً َصا ال٠طن ٍظ

٣ُٓت ؿسًسة زمجا ؿامال في بِئت التربُت الٔازًت.  مً مـ٥آلث حٔلمُت ْػل

 أهذاف عملُة الذمج وغاًاته:

ٟٓحن في مساضغ الخٔلُم الٔام  الٌالب ٌؼخُٜس  مً ٓملُت زمج الٌالب اإلأ

َْٔلم بٔوِم مً البٔى آلادط.  ٓلّ، ْػٚٓ جخاح لِم ٛطكت جباز٨ الخبرة.  ْٛل

ْاحس منهم ؤلا  َخمام مً الثاوي. ْػٚٓ جعزاز اججاَاتهم بٔوِم ٍْىمٓ لسٔ ٤ل 

ٓاًىحن ْ ًازي بلي  ْال٠ُم التي ًحخاجِا املجخمٕ لبىاء اإلا ٓا لسحهم اإلاِاضاث  ْجىم بٔوا، 

اٟت املخخلٜت  ٍٓاث ؤلٓا ْمً الٌالب مً شْي مؼخ ٍٓاتهم الخٔلُمُت.  جحؼحن مؼخ

٨ٓ التربُت الخا ٓضة ؤٛول مً حٔلُمِم في مساضغ اْ ٛل كت التي جدبٕ ًخٔلمٓن بل

ٟٓحن جمُٔا  ْٗحر اإلأ ٟٓحن  ْان ٓملُت السمج ػٚٓ حصجٕ الٌالب اإلأ هِام الٔع٨ ، 

ْالخسماث اإلاىاػبت. ْػٓٚ حٔمل ٓلى همٓ  ْاث  ٓاٛط الخجِحزاث ْألاز ٓىسما جخ
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ْحٔس الٌالب للخُاث الاجخمآُت بهاٛت بلى  الاججاَاث ؤلاًجابُت ْالاجخمآُت، 

 222ي ٤ان ًدبٕ في اإلااض ي.جٜازت ػلبُاث هِام الٔع٨ الص

 عىاصر عملُة الذمج:

١ ج٠سًم الخسماث ٓلى مؼخٔٓ اإلاسضػت.1  .ٍٛط

١ ج٠سًم الخسماث ٓلى مؼخٔٓ اإلاى٠ٌت اْ بزاضة الخٔلُمُت.2  .ٍٛط

 . اإلااػؼاث الاجخمآُت التي تهخم في ٓملُت السمج.3

 همو الاتجاهات الاًجابُة :

ْالخٓجُّ مً جاهب اإلاسضػ  ٓاٛط ؤلاضؿازاث  حن ْالادخلاكُحن الىٜؼُحن ج

ٓض. ؤن ٤ل مً الٌٜل مً املجخمٕ شْي الاحخُاجاث  ْلُاء ألام ْالاجخمآُحن ْألا

َْصٍ الخاالث جخ٥طض زاثما مٕ الاػط شاث اإلاؼخٔٓ الث٠افي.  223الخاكت، 

 أهمُة ألاصرة في تربُة الطفل :

ٓا بٔى   َْٔتٛر ٓا  ٓاجس ًٜل مً شْي الاحخُاجاث الخاكت لسحها ؤن ًِٜم ج

اج لِؽ لّ جإزحر في الخ٦امل ألاػطة.*ؤن ٓسز الابىاء لِؽ  ألاؿُاء منها :*ؤن ٓمط الْع

اًت  لِم جإزحر مً الخ٦امل ألاػطة.*ؤن حالت الصخُت للٌٜل اإلأاٞ لِؽ لِا جإزحر في ٓض

ٜا٨. ْٓ الؼ٥ً لّ جإزحر في الخ٦امل ألاػطي. ْل٥ً ألًا ؤن حالت الاجخمآُت وؤن ه

                                                           
222
 Rogers.J.1993.The inclusion revelution ,Reserch Bulletin phI DeltaKappa11,19-22. 

لدمج فً مدارس التعلٌم العام وفصوله .دارالكتب الجامعى ،العٌن .العمارات العربٌة (ا2006سٌسام ، كمال سالم ) 3

 17المنخدة ص
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ت للٌٜل اإلأاٞ  ٜا٨ مخحسٔ ؤلآاٟت مً دال٨ الجاهب ْألاػٍط اًت ألًا لِا جإزحر في ٓض

ٓالسًً. ْٓ الؼ٥ً لّ جإزحر في الخ٦امل واللخي للالر مً ٌِٔف مٕ ؤحس ال ؤن ه

 ألاػطي مً دال٨ املجا٨ السًني للالر الؼ٥ً اإلاـتر٢.

ٍٓاث  ْمؼخ ٍٓاث ؤٟل مً الجزاْ  ٓا٠ٛت ؤُِطث مؼخ ْاإلاخ ألاػطة اإلاخماػ٥ت 

ْال٠ازضة ٓلى ٓالُت مً ال٠ىآ ٜا٨  اث السًيُت ْألادالُٟت، ؤن ألاػطة اإلاِخمت بااًل

ْالسٚء هحٓ  ْالٌٔٝ  تزاظ بالصاث  ٍٓاث ٓالُت مً الٗا الخٔبحر ٛهي جخلٝ بمؼخ

ٜا٨ مً ألاػط اإلاٜخ٠طة بلى الاوسجام  ْلم ٌؼخذسم ال٠ٔاب البسوى. ؤما ألًا الٌٜل 

٤ٓا ج٥ُٜا مىحٜوا ْػل٢ٓ ٗ حر ج٥ُٝ ملخَٓ في ٤ل ْاإلاِخمت بالوبٍ، ٛإُِط ػل

ْاإلاسضػت.  مً البِذ 

  

 املصادر واملراجغ:

 قب٨ت الخلُج لضوي الاخخُاحاث الخانت-مى٢٘ -الاهترهذ 

 اإلاىخضي الؿٗىصًت للتربُت الخانت. –إلاى٢٘  -الاهترهذ     

 Saymonds .PM (1993)The Psychology of parent-chiled Relationships. New 

York:Appleton.crofls 

 Grossman.H.J.(1973)Manual on Terminologyand 

Classifications. – A Life Cycle Approach: New 

York.Macmillon 
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 إسحاق ٌعلوب

 أدب ألاطفال  سعىدي في واتب 

 224د.عسالذًً الىذوي 

ٓضًٍ  ْال٥خاب اإلاـِ بن ألاػخاش ٠ٌٔٓب بسخاٞ ٌٔخبر مً اإلاالٜحن الباضظًٍ 

ٜا٨ في اإلامل٥ت ا ٓزًت . ؤهّ ٌٔس في السضجت الثاهُت مً ٟاثمت ألزب ألًا لٔطبُت الؼٔ

َْٔٚط باػم "بابا ٠ٌٔٓب"  ٓزًت  ٜا٨ باإلامل٥ت الٔطبُت  الؼٔ ؤٛول ال٥خاب ألزب ألًا

ْمالٜاجّ اإلاخٔسزة في مجا٨  طة  في ألاْػاي الٔلمُت ْألازبُت ْ الث٠اُٛت بةهخاجاجّ الٍ٘ع

ٜا٨ .ؤهّ ؤزب  ٓزي ضاثس اَخم بإزبُ ألًا لُت ٤اجب ػٔ ْجهى بمؼْا ٓلت  اث الٌٜ

ٓاٛص الصخٝ ْ بطامج ؤلاشآت ْ الخلٜعة  ٜا٨ بخ٠سًم ألاؿ٦ا٨ مً دال٨ ه جث٠ُٝ ألًا

 ْ الصخاٛت اإلاخذللت .

 خُاته وثلافته 

ٌ.حلل ٓلى ؿِازة 1361 /م  1942ْلس ٠ٌٔٓب دمحم بسخاٞ بم٥ت اإلا٥طمت ٓام       

 ٓ ٓضٍٓغ في الل٘ت الٔطبُت مً جامٔت اإلال٧ ػٔ ان ٓام الب٦ال م  1968/1969ز بالٍط

ْٓلم الىٜؽ مً هٜؽ الجامٔت ٓام  ٓم الٔالي في التربُت  ْهالـِازة  السبل .

اهُا في بٔى الصخٝ بمسًىت جسة 1970ْ/1969 ْمٔل٠ا ٍض م. ؤهّ ٓمل مصدخا 

اهُا لبٔى الصخٝ في اإلاىا١ً  ْٓمل مطاػال ٍض ٍٓت. حُىما ٤ان ًالبا في اإلاطحلت الثاه

ْظاضة ال٘طبُت ؤًام بٟامخّ  ؽ في  ٓز. بٔس ما جذطج اؿخ٘ل بالخسَض بجامٔت اإلال٧ ػٔ
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ْالخح١ُ٠ مٕ ؤن ل٦ل  ابت  ْٓمل مطاٟبا بزاضاًا بهُئت الٟط ٓام  اإلأاٚض إلاسة ؤضبٔت ؤٓ

ْٓلم الىٜؽ.  منهما  ٓالٟت مخِىت بالتربُت 

ط ملجلت "حؼً" ألاػبُٓٓت لؤلًٜا٨ التي ؤكسضتها ماػؼت  بهّ ٤ان ؤ٨ْ ضثِؽ الخحٍط

ْاليـط مً ٓام ٦ٓاَ  للص ٓا ملجلؽ بزاضاة 1980م بلى 1977خاٛت   ٤ْان ٓو م . 

ٓام . ٤ان لّ ؿ٘ٝ ٣بحربيـط م٠االث  ْاليـط لٔسة ؤٓ ماػؼت ٦ٓاَ للصخاٛت 

ٓمي لؤلًٜا٨ ٓبر ؤلاشآاة  ٜا٨ ْ آزابهم لصا ٟام بةٓساز بطهامج ً ٍٓت جثثٝ ألًا جطب

َْصا ٤ان في ٓام  ٓزًت باػم "ًح٦ى ؤن"   م.1979الؼٔ

ٓظَٕ بجسة ؤػماَا "بساضؤبٓ حؼً"   ْ     ْالخ ؤوـإ بسخاٞ ٠ٌٔٓب زاضا  داكت  لليـط 

ْاػخمطث َصٍ الساض بلى  1402في ٓام   ٌ1420.ٌ 

ـ بٗض  ٟا٫ " ٖىضما ٖلمذ بالخضَع ٣ًى٫ ٣ٌٗىب بسخا١ ًٖ ٖال٢اجه بإصب ألَا

ها ٖلى جىمُت اإلاُى٫ ألاصبُت في جالمُظي الظًً ٦ىذ  الخسغج مً الجامٗت ٦ىذ خٍغ

ؤملح لضحهم مُىال ؤصبُت و ٦ىذ ؤخغم ٖلى بقٗا٫ عوح اإلاىاٞؿت بحن الباعػًٍ منهم,و 

اث  مً هاخُت ؤزغي خغنذ ٖلى بقبإ و بعياء مُىلى ألاصبُت بيكغ بٌٗ اإلاىيٖى

 (1)225ألاصبُت في صخاٞخىا املخلُت "

ٟا٫   بؾهاماجه في  مجا٫ ؤصب ألَا

ضماث حلُلُت و زُىاث بن لهاخبىا ٣ٌٗىب دمحم بسخا١ بؾهاماث عاجٗت و ز

ٟا٫ وهي جدىٕى بحن ٦خب ٢ههُت وحٗلُمُت  مك٩ىعة ججضع بالظ٦غ في مجا٫ ؤصب ألَا

ت الُٟضًى و ؤزغي ٖلى ٧اؾِذ.  و٧ان بٌٗ بهخاحاجه الٟىُت مسجلت ٖلى ؤقَغ

 

 مً أَم إساَاماجه :
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ىام ما بحن  1 ت زال٫ ألٖا :ؾلؿلت هدى مجخم٘ ؤًٞل: بهه ؤل٠ َظٍ املجمٖى

حكخمل َظٍ الؿلؿلت ٖلى مئت ٢هت وواخضة في ٖضة ٦خب.٧ل ٌ . 1463و1461

ت مً ال٣هو  ٞال٨خاب ألاو٫ منها ًدخىي ازىتي ٖكغة ٢هت.  منها جًم مجمٖى

. 6. ال ًصح 5. بوي ؤٚغ١ 4. خاحت بؿُُت  3. مٛامغة في الخاٞلت 2.خٟلت ال جيس ى  1

. خضر في 16ٟاػ . ؤها والخل9. مباعاة ال جيس ى 8. ٖالم ٦باع ٦باع 7خلم لُلت ن٠ُ 

 .ٚلُت بؿُُت  12. بُضي ال بُض ٖمغو 11اإلاُغ 

. خلم ؤم ٖلم 14. اإلاباعاة ال٨بري  13و ال٨خاب الثاوي ًًم ازىتي ٖكغة ٢هت ؤزغي 

. املختٕر 26. ال٩ابتن 19. اإلاٛامغ 18. ؤها خغ 17. ألاخم٤ 16. الجاثؼة الخُغة 15

ت ٢اجلت 24ٟاحإة . اإلا23. ٞغخت لم جخم 22. ٞاَم و٦ؿالن 21الهٛحر  . 25. هَؼ

 ًىم ال ًيس ى   

ٌ     وقد  1413ٌ و سىت  1411: سلسلت لكل حيىان قصت:ألف ما بين سىت 4  

 جضم خمست و ثماهين عىىاها.

. 8. ألاعهب 7. الؿلخٟاة 6. الٛغاب 5. ال٩لب 4. الثٗلب 3. الًب 2. ال٣غص 1منها  

. 14. الٟغؽ 13. الخماع ألاَلي 12. الخماع الىخص ي 11. الظثب 16. ألاؾض 9الجمل 

. الببٛاء 26. الٛؼا٫ 19. الضحاج  17. الٟإع 17. الخغوٝ 16. الٟغاقت 15البٛل 

ل 21 . 27. الًٟضٕ 26. الخغجِذ 25. الجامىؽ 24. البُت 23. الخمامت 22.الٖى

. الىٗام 33. البج٘ 32. ٞغؽ النهغ 31. الهضَض 36. الثٗبان 29. الخٟاف 28الضب 

 . الخمؿاح.37. ال٨ىٗؼ 36. البىمت 35ُل . ال34ٟ

ٌ وهي قسمان  القسم 1413ٌ و  1414: سلسلت التربيت إلاسالميت : ألف سىت 3

 ألاول في العباداث والقسم الثاوي في املعامالث.

ً التاليت:   أما القسم ألاول فيشتمل على العىاٍو
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. 7. ٢ض٢امذ الهالة ٦6بر . هللا ؤ5. الخُمم 4. الىيىء 3. الكهاصاث 2.ؤع٧ان ؤلاؾالم 1

. نالة الاؾخساعة 11. نالة الُٗضًً 16. نالة الجمٗت 9ِ, نالة اإلاؿبى١ 8الهالة 

. ػ٧اة بهُمت 16. الؼ٧اة 15. الجىاثؼ 14. نالة ال٨ؿٝى 13. نالة الاؾدؿ٣اء 12

.ػ٧اة 26. ػ٧اة الٗغوى 19. ػ٧اة الى٣ضًً 18. ػ٧اة الخاعج مً ألاعى 17الاوٗام 

. 25. اإلاسح ٖلى الجبحرة 24. الهض٢اث 23. الدج و الٗمغة 22الهىم . 21الُٟغ 

 . اإلاسح ٖلى الخٟحن .26سجىص الخالوة 

ً املذكىرة أدهاٍ :  والقسم الثاوي منها ًتضمً العىاٍو

ض 1 . 6. الهض٤ً الٗضو 5. الغخلت اإلاضمغة 4. ؤٖٓم  ألاحغ 3. ناثض الخُىان 2.اإلاٖى

اعة املخبىبت  . اإلاكاٚبان 16. زحر الغػ١ 9. ال٣اٞلت املجىىهت 8ا٫ . خهام ؤو ون7الٍؼ

 . الُٗام ل٩ل بوؿان.12. الجاوي 11

4ً  : ؾلؿلت الُٟل الؿٗىصي : جًم جدتها ؤعبٗت ٖىاٍو

 م  1984: ؾلؿلت ٦خاب الٟتى الؿٗىصي:ؤل٠ في 5

ب ؤو٫ 2.الخٗاون ٢ىة 1هي   . خ٩اًاث ٢هحرة .4. الؿم٨ت الظَبُت 3. الخضٍع

اب :ؤل٠ ؾىت  : ؾلؿلت صًيىا6  ٌ  1436ًإمغ بالغخمت و ًىهى ًٖ ؤلاَع

ً وهي ٧الخالي:  اب 1و جًم ٖكغة ٖىاٍو . خ٨م ٖاص٫ 3. و٢ٗت في الٟش 2. بحهاب وؤلاَع

. اإلاؿلم مً ؾلم الىاؽ مً ؤطاٍ 6. الجهاص ال ٌٗني ال٣خا5٫. صًً واخض إلالٍ واخض 4

ض ًًغب ٖمغوا 7 إلااطا ال ٌٛضع بًٗىا بًٛا . 9. ختى الخماع له ٦غاماث 8. لم ٌٗض ٍػ

 . الخىاع الخلى و الصجاع اإلاغ.16

ً وهي  1448سلسلت التىعيت البيئيت لألطفال :ألف سىت : 7 ٌ. فيها سبعت عىاٍو

ًت 1 ا٫ 4. ؾاا٫ مهم حضا3. ال٣مامت ياعة مُٟضة ٧.2لىا ؤَباء لألعى  اإلاٍغ . الٍغ

الن  ت 5ٖػ ًت .7لىزت . ؤيغاع البِئت اإلا6. الصخت في  الٗالج باألصٍو  . ؤمىا ألاعى مٍغ

 : ؾلؿلت ٦خاب الؿٗىصًت لألَٟا٫ :جًم ؤعبٗحن ٖىىاها 8
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ىُت : ؤلٟؿىت 9   ٌ 1464: ؾلؿلت التربُت الَى

ان 1  . ؤحمل ألاَو

ً    1463: ؾلؿلت ٧لُلت و صمىت:ؤل٠ ؾىت 16  ٌ و جدتها ؤعبٗت ٖىاٍو

ء التي زضٖذ . اإلا٩ا3. ٖىضما ؤنبذ ال٣غص هجاعا 2.الٛغاب حهؼم الثٗبان 1

 . ؤؾض ٖغعث به ؤعهب4الؿم٩اث 

ت11 ت الؿٗىصًت باللٛخحن الٗغبُت و ؤلاهجلحًز  : ؾلؿلت الخٍُى الجٍى

12 ً  : ؾلؿلت بُىالث وؤبُا٫:و جدتها زالزت ٖىاٍو

 : ٢هو ألاصُٖت اإلاؿخجابت:ٞيها ٖىىاهان 13

ني الخبِب :ُٞه ٖىىاهان  14  : َو

ً  : ؾلؿلت خ٩اًت ٧ل ًىم:و جدتها ؤعبٗت15  ٖىاٍو

ت16  Story for every day: ل٩ل ًىم خ٩اًت باإلهجلحًز

ى ل٣هت مٗالي الض٦خىع دمحم ٖبضٍ ًماوي17  :الُض الؿٟلى:خىاع و ؾِىاٍع

 و مً مالٟاجه الخٗلُمُت لألَٟا٫:

 . ؾلؿلت حؿم ؤلاوؿان 18     

 . ؾلؿلت مباصت ال٨مبىجغ19     

 حؼءان  –. مٗلم الخِ الٗغبي 26     

 ٌ حؼءان  1465ؤل٠ باء : ؾىت  . ٦خاب21

 الجؼء ألاو٫ ًٖ مٗاوي ألاؾماء و الجؼء  الثاوي ًٖ مٗاوي ألاٞٗا٫

ٟا٫ ٢ىاٖض ال٨خابت ؾىت 22       َـ  1467. ٦خاب ٥ ث ب  لخٗلُم  ألَا

ايُاث الخضًثت م٩ىهت مً ؤعبٗت ٦خب ؾىت 23       \م  1991. ؾلؿلت مباصت الٍغ

 َـ 1412

    24 .From A to Z  
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   25 .Standard handwriting 

 . جإحي خبت خبت : حؼءان 26   

 . واخض بزىان زالزت 27    

 .ؤق٩ا٫ الخغوٝ الٗغبُت 28     

ً ألالٟباء29      . جلٍى

 . نىضو١ ألالٟباء 36   

 . خض٣ًت ألالٟباء31    

 . ألالٟباء اإلاخدغ٦ت 32   

 . مٗل٣ت ألاع٢ام 33   

 . مٗل٣ت الخغوٝ 34   

 خض٣ًت الخُىان . 35  

 لٗبت ه٣ل الهىع باؾخ٨ما٫ ألاحؼاء الىا٢هت-. ؾلؿلت جُ٪ جى٥  36

 . ألالٟباء اإلاهىعة    37  

 مجلت حسً و ميزتها 

ٟا٫ في  بن املجلتخؿً حٗخبر مً اإلاغخلت الثاهُت باليؿبت بلى مجلت ألَا

م مً ماؾؿت ٩ٖاّ للصخاٞت  1978اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت و نضعث في 

غ بجضة . وهي زاهُتاملجالجالؿٗىصًت لألَٟا٫ حاثذ بٗض زماهُت ٖكغ ٖاما مً واليك

 م .1986جى٠٢ مجلت " الغويت " واؾخمغث ختى 

جمخاػ مجلت خؿً بِئاث الك٩ل واإلاًمىن في حمُ٘ ؤٖضائها و ٧ان بزغاحها  

مخمحزا و ٚحر ج٣لُضي. ولم ج٨ً مجلت خؿً مىحهت لألَٟا٫ في اإلامل٨ت الٗغبُت 

ٞدؿب بل لألَٟا٫ في حمُ٘ ؤهداء الٗالم الٗغبي و ؤوضح طال٪ عثِـ  الؿٗىصي

ا ٣ٌٗىب ؤسخا١ في ال٩لمت ؤلاٞخخاخُت " بهظا ًسُى خؿً الخُىة ألاولى في  َغ جدٍغ
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ل و٧ان وعاءٍ  خُاجه و بن ٧ان الٗضص ألاو٫ مً َظٍ املجلت ٢ض ْهغبٗض اهخٓاع ٍَى

ظا اإلاؿخىي الظي ج ٓهغ به مجلت خؿً لِـ حهىص ولُا٫ مً الؿهغ والٗمل َو

ؤًٞل ما ٦ىا هخمىاٍ و ل٨ىه ؤصوى  ما ًم٨ً ؤن ٣ًضم لألَٟا٫  في الٗالم الٗغبي مً 

 226اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

ٟا٫ و بصعا٦هم في مجخمٗىا         ٖلى ٧ل, ٧ان ٣ٌٗىب بسخا١ ًغاعى ما ًىاؾب ؾً ألَا

حظاب  ٌؿاٖض  ؤلاؾالمُلظل٪ ٢ضم َظٍ اإلا٣االث ال٣ههُت بك٩ل مازغ و ؤؾلىب

ىه  ال٣ههُت جدمل في  ٟا٫ وؤن ٖىاٍو ٚغؽ ال٣ُم والاججاَاث الؿلُمت لضي ألَا

ت و عؾاثل ز٣اُٞت عاسخت ٦ما ؤهه ٖاٌل الهٛاعوعا٣ٞهم والمـ  َيها مًامحن ٨ٍٞغ

ٟا٫ في  ت.الق٪ ؤهه ٖلم مً الظًً زايىا  في ٦خابت ؤصب ألَا خاحاتهم  ال٨ٍٟغ

ٟا٫ وهٟخسغ بإن ٢لمه الًؼا٫ مغاخلها اإلاب٨غة ٩٦اجب ؾٗىصي مخإ ل٣ٟي ٖالم ؤصب ألَا

 .ًجغي ختى و٢خىا الغاًَ بةطن هللا حٗالى

 املزاجع:

ٓضة بيذ ؤحمس  .1 ْج٠سًم)ضػالت اإلااجؼخحر(,ه ٜا٨ لسٔ ٠ٌٔٓب بسخاٞ ٓطن  ٟلم ألًا

,اإلامل٥ت  بً مُٔوال٘امسي,٤لُتالل٘ت الٔطبُت ,ٟؼم السضاػاث الٔلُا ,جامٔت ؤم ال٠ٔط

ٓزً  م,2011ت الٔطبُت الؼٔ
2. http:archive.aawsat.com 
3. http:www.almrsal.com 
4. http:www.abjjad.com 
5. www.adabatfal.com 
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ي,كلٌة اللغة لصص األطفاللدى ٌعموب إسحاق عرض وتمدٌم)رسالة الماجستٌر(,نورة بنت أحمد بن معٌض الغامد

 57م,صفحة:2011العربٌة جامعة أم المرى,المملكة العربٌة السعودٌة 
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ىُتا٫  بو٦ٔاػاث الًٓ

 ً َٓطة الؼٜاٍض  في ؿٔط ج
 227ؿُلت  ٢ .احف     

َٓطة ملٌٜى حؼحن الِٔس ى في مسًىت الىاكطة ٓام   ْلسث الـآطة ج

ً وؼبت بلى 1947ٟ َٓطة الؼٜاٍض ذ بج ْٟسٓٛط ٓل٥طم في م   ً بحسٔ ٟٔط ً ت ػٜاٍض ٍط

ْلى التي  ٤ْان مُالزَا متزامىا مٕ مُالز الى٥بت ألا ٛلؼٌحن ْ مؼ٠ٍ ضؤغ جسَا  

ٓا  نهم ٟؼطا لُخٜٟط ج ؤبىاء ؿٔبها مً ًْ ْمخٔاكطا بذْط ْٟٔذ ٓلى ؤَل ٛلؼٌحن 

ٓالس في  ْل٥ً لم جٌمئن هٜؽ ال ْالسَا بلى لبىان  بٔس شل٧ في البالز ْألاملاض. ل٠س لجإ 

ْجٜخحذ لّ ٛيها ال ِٓٓا الطاحت   ْاػخ٠ط ٛيها  ٛل٠ي في ضب بٔلب٧ ٛـس ضحالّ بلى زمـ١ 

ٓاب العضٞ   228اب

َٓطة ج٥ٜط ٓمِا السماض ْفي ؤضن الُٜحاء جٔلذ ج ْٟ نها الواجٕ  ًْ ًٓ 

ْبدالكِا للًًٓ ، ٛـاض٣ذ في اإلاِاَطاث  ْالخٔابحر إلبطاظ حبها  إلاؼذ ألاػالُب 

ىُت التي ٤اهذ جىِم في زمـ١ ا مً اإلاسضػت مٕ ظمالئها ،ٛإزٔ شل٧ بلى ٛللِ الًٓ

ٓمِا في مساضػِا الٔامطة ، ْحللذ ٓلى ،الؼخت ْجل٠ذ ٓل وـإث الـآطة في زمـ١ 

ٓضٍا ٓام  ؽ مسة زم الخح٠ذ بإديها في 1965ؿِازة الب٦ال ْٓملذ في ػل٧ الخسَض ،

ٍٓذ ٓام  ْزِٛٔا ًمٓحِا 1966ال٦ م الصي ٓمل مسضػا ٛيها مىص الخمؼُيُاث 

ْبٔس الٔلم ْؤزابها  ى بلى بجمام زضاػتها ٛسدلذ مِٔس اإلألماث لسضاػت الل٘ت الٔطبُت 

                                                           
227

  WMOاستاذة مساعدة بكلٌة   
228
 فً طرٌك اإلٌمان شاعرات معاصرات  
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ؽ  ت ٓلى جسَض ؤن جذطجذ ُّٛ ، ٓملذ مسضػت في مسضػت الجمُل الخاكت زم مـٛط

 الل٘ت الٔطبُت في مسضػت الىلط

اهت البسهُت في بحسٔ مساضغ   جذ مً ملٌٜى ؤحمسػلُمان مسضػا للٍط ْ جْع

ٍٓذ ْححن وـبذ حطب ٦ا الـمالُت ؤما الـآطة ضجٔذ  ال٦ الخلُج ؿس ضحالّ بلى ؤمٍط

ت  ْالخٔلُم مـٛط نها ألاضزن لدؼخ٠ط ٛيها ْفي ألاضزن ٓملذ في مجا٨ التربُت  بلى ًْ

ْْاكلذ وـاًِا التربٓي ْألازبي        حٔلُمُت في مسضػت الخماثل ، 

ْوـطث ؤ٨ْ م٠الت ف َٓطة مؼحرتها ال٥ٜطي ْألازبي في ػً مب٥طة  ي مجلت بسؤث ج

ْؤدصث جيـط بهخاجِاألازبي في  ا  الجىسي السمـ٠ُت في الخازًت ٓـط مً ٓمَط

ٍٓذ ْؿاض٣ذ في  ْاملجالث التي جلسض في ال٦ سة ٛلؼٌحن ْفي ٓسز مً الصخٝ  جٍط

ْزدلذ املجخمٕ مً دال٨ ألامؼُاث  ٍٓذ  وـاي بجحاز ال٥خاب الٜلؼٌُىحن بال٦

ىُت  ٛإحُذ ؤمؼُاث ؿٔط  ْاإلاىاػباث الًٓ ت  ٍت ٣ثحرة مٕ ٓسز مً الـٔطاء الـٍٔط

ْال٥ٜاح   الىوا٨ 

 الوطىُة في أععار جوهرة

ىُا ٦ٛاهذ  ا جٓجيها ًْ ت ْألازبُت مىص كَ٘ط ٍٓتها ال٥ٍٜط َٓطة َ ل٠س ْجِذ ج

ْش٣طث ٓنها في ٤ل َمؼت مً َمؼاث الخُاة  ٛلؼٌحن َما م٠ُما في ؤٓماٞ هٜؼِا  

ٓم  َٓطة ؤهّ ًحمل في زىاًاٍ َم ال٠وُت الٜلؼٌُيُت ْبن ؤَم ما ًمحٍز ؿٔط ج

ٍْٜصر ًٓ مٔاهاة  ٓمِم  ٓٓب في موامُىّ كطاْ الٔطب مٕ دل َْؼخ ْالٔطبُت  

ٓبت بىاض اإلاإػاة،  ْاإلا٥خ ٓمِا ٛالـآطة هٜؼِا ضبِبت ال٠وُت  ْمخآب ٟ الـآطة 

ْالِلم  ْآالم الخأمط  تراب ،  ْالـا٣ُت مً ؤْجاْ ؤلٗا ر اللجٓء  ْاإلا٠اػُت مً جاٍض

ْلسث مٕ الى٥ب ٓالِا ْالٔؼٝ ٠ٛس  ْجإزطث في ٤ل ؤح  ت 
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ني ْػُاس ي زًني  ْفي ؤلاججاٍ ألا٨ْ  َٓطة بججاَحن َما ػُاس ي ًْ هٔط في ؿٔط ج

٣ْٜاحِم هس ؤٓسائهم إلػخٔازة  ٓضث مأٌاهُّ الالجئٓن الٜلؼٌُيُٓن في ٗطبتهم  ك

ْؤبطظث ما ٌٔاهُّ ؤبىاء َصا الـٔب مً  ؤضهِم  ْكطآِم مٕ الخُاة ل٥ؼب مٔاؿِم 

ْال ٓان ال٠ِط  ٓجت ؤل ٓاْظ م٥ب ٓضث ماًذخلج في كسض اإلاطؤة مً ه ِلم ْؤلاػخ٘ال٨ ْك

ْاجذصث مً بٔى اإلاٜاَُم  ْمٔاهاث ؿٔبها  ْفي ؤلاججاءالثاوي ٓبرث ًٓ مٔاهاتها 

ٓاظهت بحن  السًيُت مٔبرا بلى ٓطن ٟوُتها الؼُاػُت ْػل٥ذ ؤحُاها في ػبُل اإلا

ْالخاهط اإلاترزي    اإلااض ي الخلُس 

ٓاهحِا ٟطهذ الـآطة الـٔط مى ا ألجها ْجسث ُّٛ مخىٜؼا ٓما ًمؤلج ص كَ٘ط

ا شاث ه٥ِت ٛىُت مخمحزة ٛهي وؼُج مخجاوؽ  ٤ْاهذ ٛلؼٌحن في ؿَٔط ْؤس ى  مً حعن 

ٍْبرظ  ْٟس بمتزجذ َصٍ الٔىاكط في هٜؼِا   ْالخإلم  ْاإلأاهاة  ْالخىحن  ٓز  ْال مً الخب 

ٓلِا في ٟلُسة "ل٧ الخب ًا ؤضهىا " شل٧ في ٟ
229 

 ضهىا !!!!ل٧ الخب .....ًا ؤ

.....ًا ٟسػىا ....  ل٧ الـٞٓ

ْالٔـ١   ألضض ي.....ٛطح الـِازة ...

 ْلىا ٟلت ألامؽ 

 جنهط ؤًامىا 

ٓج مىا ....ْػيبلت لِا ًٔم ؤمخىا   ل٧ اإلا

ْملباح بٞط   الواجٔت.....

                                                           
229

 2014/12/28مؤخودة من مولع دنٌا الوطن الناشر فً تارٌخ 
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ا ٛةجها ؤحُذ في الىٜٓغ  ٍٓاث الخٔبحر في ؿَٔط َٓطة مِما ادخلٜذ مؼخ الؿ٧ ؤن ج

ُس وت ْحبا ًْ ٚ آماال ٍٓط ْهالذ َمت ْحعمت لخحُا حُاتها ال٘طبت في الِْط ا 

َٓطة كازٟت مٕ هٜؼِا ححن ٟالذ  " ْل٠س ٤اهذ ج مٔاهاحي ؤوي  230ال٠اػُت املخخلٜت 

ْبال ؤضن "  ً  بال ًْ

ْجإػٝ  ٟس هٔط جبسي حؼطتها ٓلى هُاْ ألاضن ْحؼطتها ٓلي ؿٔبها الىاثم الخاثّ  

٨ٓ في ٟ ْالوُاْ ٛخ٠ ٓان  ْأّٟ العادط بالِ ٓز الـمؽ " 231لُسة  "ٓلى   ْمتى حٔ

ٓضة  ر اإلاى ْالخاٍض ٓاٟٕ هاُطا بُٔىيها بلى اإلااض ي الخلُس  ًاجؼت ٓلى َصا ال

ٓحي  ٓج٧ ب ًْٓ شج  ًا ؤضن في ُٓي٧ُ زمٔت ٗاهب    َاحي الخسًث 

ح  ٓا بال جلٍط ْلج  ال جصَلي مً كمذ ؤَلي بجهم       ُٛخيهِم 

ٓم ٠ًٓػّ      ٤الخائهحن بمِمت  ٓح همىا ٛا٨ ضخٓ ج٠  مٜخ

ح  ْاإلاسجس ألاٟص ى ب٘حر جْط حىا    ٓز الـمؽ ٓبر كْط  ٛمتى حٔ

ٓح    م ٓ بٔع دالس ًْ ٓزؤمخىا بحلت مجسَا      جَع  ْحٔ

ْؤن ال٘اكبحن ألضهِا  َٓطة  بإم ُٓىيها ؤن بالزَا ٟس ؤبُحذ ل٘حر ؤَلِا  ْضؤث ج

ٓاًإ ، مٕ َاالء ْؤن الٔالم ٤لّ ٟس ج ٓا ٛيها ٛؼازا   ٠ذ ال٘اكبحن  ٛاهٌل ٟس ٓاز

 ٨ٓ  ج٠

ٓا ل٥الب الؼاح ؤضض ي....232       ػإٛجط...مً ؤباح
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 ضجؼِم ؤظ٣م ؤهٜي

 لم ٌٔس في جؼسي اإلالِٚٓ ٗحر الىاض ح٘لي ٤األجٓن 

ٓبٓء َصا   ٣ُٝ ؤضض ى ...٣ُٝ هطض ى ....٣ُٝ ًطض ى الٔالم اإلا

 لصثاب ٟطهذ ٟبر اإلاؼُح 

ح   ٣ُٝ ًيس ى الٔالم ال٥صاب َصا ...ًِط ؤصخاب الجْط

 ال٦ٓن ٟس آٌى ....ل٦ل الىاغ اضها...  ٣ُٝ هيس ى ؤن ضب

 ْػالما ْكطحا

ٓاٟٕ الؼُاس ي الصي جإزطث ؤمتها بةحخال٨ حواضة ال٘طب الصي ؿاْ  ْجبرظالـآطة ال

ْالخمٞع  ٛخ٨ٓ٠  ْالوال٨   : 233ٛيهم الجِل 

 

ْبٔى ٛخاث   ْضمذ بىا ِٓما   حواضة ؤ٤لذ لباب هٜٓػىا     

ْاهخحاض الصاث ٛ٘سا بىا ٓعال٠ُٔسة شلت          بٔس الخى  ٥ط 

ْالغي ٌؼٔط ٤الِالم الٔاحي  بىا     الجِل ؤًب١ في جمُٕ زْض

ٓاحاث  ٓض زوؽ مسجسا   َٓ في ػماث٧ ؤٟسغ ال ٓج  ال٘اؿم اإلا

َٓطة بالٌٜل املجاَس الصي ججِع بؼالح جسًس هاٛص "  ْحـُس ج ْجبسؤ ؤلاهخٜاهت ، 

ْحـٞط ؿمؽ ٣ ٍْدىٜؽ كبح ٛلؼٌحن بالخحسي  ،  ٜاح جسًس ػالح الدجاضة " ، 

ْاهٌالٟخّ في  َْعجب مً شجآت الٌٜل  ٓاػّ   ْجيبّ ح ِٛؼد٠ُّ الٔالم ٤لّ ، 

َٓطة ؤًٜا٨ ٛلؼٌحن ب٠لُسة  ْجخي  ج ٓٛاء  ْال ْالـِازة ْؤلادالق  ت  ػبُل الخٍط

ْلُيخٜى الوٓء " ٟالذ ٛيها  ٨ٓ ال جىام "  ٓاجها  "دُ  234سجلتها ٓلى ٗالٚ زً
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ٓا ْمؼطة لِ ٓا لٔبت      ْٟس جىاػ  ْحلٓ مصاٞ  حي الل٘اض 

ت ال٘ؼاٞ   ؤلٔابهم حمط الدجاضة جعزهي   بحن ألاكابٕ جٓط

ٓا بال بلى الخالٞ   ٓلت ؿٔبهم      لم ًط٣ٔ  بسمائهم ٣خبٓ بٌ

ٓاٞ  ال٨ ْألًا  ؤًٜالىا ِٓمائها ....ؤػُازها    ؤهٔٓ مً ألٗا

ْٓ ٌـس بالخىاٞ  ْمً الخو ْٓ هٜٓػىا      ٟس حطضها مً دى

ٍٓ آلاماٞ   حي الٔمال٠ت الل٘اض ْحيهم   ذىا ٣خب  جاٍض

٤ْلىا   جمط ي لىلط مـٞط ؤالٞ    كبرا ٓلى زضب الىوا٨ 

 

م ٓلى ًطز  ْبكطاَض ٓان "ػال٨ حجاضة " ًٓ شجآتهم  ْجلٝ في ٟلُسة بٔى

 :   235ال٘اكب املخخل ، ج٨ٓ٠ ٛيها 

ْبسا اللبح هسًا   ْاوـ١ الدجط ......  حاهذ الؼآت 

 ْػخٌالذ هبخت ال٠مح ....ٗساَا ال٠مط  

ٓل٧ ػبُل .....مً ك٘اض جخٓهج   ٤  ل ح

ْؤٓساء جٜط  ذ زإضا ....  ُْٓٓن ؤبٟط

اضالبىٜسج   آٍ ًا ًٜلي إلاا حمل٢ٓ ... ٛٞٓ ؤَظ

 ْبإٓالم ٛلؼٌحن  ؤضاَم ٣ٜى٢ٓ 

 ْج٧ِ الخلٓ جبؼم ....ٓىسما ؤجها الطػالت ...ٓبر ؤًال٨ الخلُل 

 ًا ك٘حري لُخني ٣ىذ م٧ٔ ..آٍ لٓ ؤهني م٧ٔ 
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ْز ٟس جلاحب ًُٝ ال َٓطة ؤًىما ٤اهذ جصَب زْن ؤن جحسٍ حس ٓضج ىُت مٕ ؿٔ ًٓ

٦ا  به٥ـٝ لِا َصا الـبح ،  ٓه٥ت " في امٍط ، ٜٛي ؤزىاء ج٠بِٔا ٓلى حاٛت جهط  "ج

ٓاض مٕ جهط  ت  "ح ٓاٍض َٓطة في ٟلُستها الخ ٓاض مٕ النهط  جبرظج ت بلى ح ٛإحا٨ الجَز

ٓه٥ت "   236ج

ٓه٥ت" ...بال مٔنى  ٓ "ج  ...بال مٔنى حجاضي ؤمؼ٥ذ ٣ٜي حجاضة مً ٍض

ٓبا جمُال ....ؤضجٓن ...ؤضجٓن  ني ُِٓمت .جطجسي ز  بهماألاحجاضفي ًْ

ٓلت   بجهم ؤًٜالىا ....زْن ًٜ

ٓلت  ٓا الٔالم ْألاٟعام  ما مٔنى الطج  ٓٛط

 

بن ألاضن ٓىس ؿآطجىا لِا ُٟمت ُِٓمت  ْجسها زلُل َصا في حؼمُت ٟلُستها 

ْهي زمً ألاضن ، ٓخاب ألا  ضن ن ًا ؤضن ٛساء لُٔي٧ُ ٟلبي ، زمي بٔىاْن مذخلٜت 

ْمٕ شل٧  ْؤها   ْالسم ، ًا ؤضن ؤهذ ألام ، ألاضن ًمُيىا ، ألاضن  ّٟٓ ألاضن ، ألاضن  ً

ٓاجها ألا٨ْ بةػم  ،هساء ألاضن    جحمل زً

ْْهٔذ ٛيها ٤ل ٓاإلاِا ؤلاوؼاوي   نها ٓلى ٤ل ال٠واًا ،  َٓطة ٟوُت ًْ آزطث ج

ً َٓ ألاب ْألا  ْالخلم ...بجها ألاهثٓي ، ٛلاض الًٓ ىت  َْٓ الٍع ْالخبِب ْؤلابً  م ، 

ْهي تهب  ٓاَا الٔلُل  ْهخذُل وؼاثم َ ْالِٔف ٛيها ،  ٓزة بلى َصٍ ألاضن  جحلم بالٔ

ْمً ؤجل َصٍ ألاضن ٛـةجها  ْالٌمإهِىت  ْالؼٔازة  ا بالٜطح  ْحـَٔط ٓليها ٛدصجيها ،

ا مً ٟبوت الٔا َط ا  جطبي ؤبىاءَا ٓلى الجِاز في ػبُل هللا  لخحٍط ٨ٓ في ؿَٔط ضمت   ج٠

"ٓخاب ألاضن 
237" 
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ْجطدي ألازمٔا  ٓضي ؤدصث   ججصب ال٠لب   َاجذ الص٣ٔط ، ؿٔ

ٓلي ؤٟى اإلاطجٔا  ْضها ح  ْؤلم الٌُٝ ؤش٤ى َاجؼا           

ْجلذ شا٢ اليـُسألاظضٓا  ٓمذ ؤهامّ في دا٠ٛي            َ 

َْٔٓ      ٌـٔل  الخب ٟلُسا مبسٓا   ْاز٤اض   مً حىحن 

 

" بالٌٜل املجاَس 238لـآطة في ٟلُسة "ؤًً ؤحٜاز دالسْكالح ْحـُس ا

ْجحث ؤًٜا٨ ٛلؼٌحن ٓلى الثباث  الصي ججتهع بؼالح جسًس هاٛص )ػالح الدجاضة ( ، 

ٓا  ٓلت ، ِٛم لِؼ ْالطج ْالـِامت  ٓة  ْحؼدىٜط ٛيهم الىذ في ْجّ ال٘اكب اإلأخسي ، 

ْؤب  ي ٓبُسة ....ؤًٜاال ٓازًً ، بجهم ؤحٜاز دالس ْكالح السًً ، ْػٔس 

ٓج ٌؼخٌُب الثإضا  لاضا        َاثج اإلا  ؤي بحط ٌؼاب١ ؤلٓا

ٓلِم ًخسأض  الم مً ح ٓلت ٛيها        ُْ  ٛخُت جحوط البٌ

٨ٓ   ْؿمٓغ جحسر ألاٟساضا  ْٟٝ اإلآث حاثطا في شَ

 ٤لما ٣ًٜ التراب ؿُِسا   ظمجط اإلآث ٓاكٜا َساضا 

 

٨ٓ في ألابُاث هٜؼِا    :239زم ج٠

ٓمي ْزماها ٟس ؤكبحذ ؤجهاضا  بًّ ًا ٟ  ْهحً في ٧ٛ ْحف    

 ؤًً ؤحٜاز دالس ْكالح              ؤًً جل٠ى ألاباة ْألاهلاضا 

ٓاظن بحن ألامؽ الخلُس اإلاخمثل  ْهي ج َصٍ ٟلُسة هِمتها في ؤًام ؤلاهخٜاهت  ، هِمتها 

ْالخاهط ال٘ابط اإلاخمثل بوُاْ ال٠سغ ْػاثط  ا ن  ْٗحَر ْالحرم٢ٓ ْحٌحن  ببسض 
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ر لدؼدىٜط الترار ، مس ْٟس ؤدصث ح٘ٓن في ؤٓماٞ الخاٍض ن ٛلؼٌحن  ، هِمتها 

ٓلت  ْحؼدـِس بهم ٓلى البٌ ْجلخمؽ ُّٛ ػحر ألابٌا٨ املجاَسًً ن ٛخ٠ٝ ٓليهم 

ْجٌمئن بلى ؤن ؤمتها ؤمت ؤكلُت ،  ْالٜذط باألمجاز ،  ٓخ  ْال٥ٜاح ، ٛدـٔطبالـم

َْوابها ْجبالِا ٤ْل شضة مً جطابها  ٟازضةٓلى ؤلاػخٔازة ِٓمت ٛلؼٌحن  ٓلِا ن  ْح٠

ْضَم  ....ِٛىا٢ في ٟلب ألاضن املخخلت ًازي ألابٌا٨ ز

ر  ر ألاجساز بخاٍض ذي الصي ٟازَم بلُّ دالس ْكالح السًً ، ٛالخ٠ى بصل٧ جاٍض الخاٍض

ْالخحم ٤ل منهما باآلدط   ْحٔاه٠ا   ألاحٜاز، 

ٓاهب الخُاة اإلاخىٓٓ  ٠ِا ألازبي في جمُٕ ج ْهِمذ ٟلاثسا ٟس ؿ٠ذ الـآطة ًٍط ت 

ْٓ السًني جص٣طا ًٓ ؤلاػطاء  ْلذ مٓه ْجىا ا ٓطبُت   ٓمُت بةٓتزاَظ ٓسًسة  مثل ال٠

ٓضة ؤحؼً  ٓضث اإلاطؤة بل ْجل ًْٓ ضموان اإلاباض٢   ٓلس الىبي )ق(  ًْٓ اإلا ْاإلأطاج 

ْؤن ح٘ى البلطلخجىب الٜخىت  ٛخ٨ٓ٠  ْهصخذ اإلاطؤة لئللتزام الدجاب  ما٤اهذ ٓليها 

 240الدجاب" في ٟلُسة "هلاثح في

ٓظاء    ْبٜولِا هطقى بلى الج  ان الخحلي بالٜوُلت م٘ىم         

ْضزاء  ىت  ً جُسَا    ب٠الثس مً ٍظ  لِؽ الخواضة ؤن جٍع

 لُحِِٜا مً السدالء 
ٌ
وت     الا  هللا ما جٔل الدجاب ٍٛط

١ الىاجي  ٓض ًط ئ لىا الٌٍط ٓزي بلى السًً الخىُٝ ٛةهّ       ه ٓ 
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ْبال ْهِمذ ؤًوا ٟلُسة لخحط  ْالسٛاْ بسْن حمل الؼالح  ٍى اإلاطؤة بال٥ٜاح 

ْالخلي لسٓم اإلاىاهلحن  ْهصخذ اإلاطؤة ؤن جخبْر باإلاا٨  دٓن في حُى اإلأط٣ت 

ٓان  " ألاضن ًمُيىا "   ٨ٓ في ٟلُسة بٔى ٛخ٠
241 

ْملابا  م٧ الصي     تهبِىّ ًمحٓ ؤس ى   ؤْ جسض٣ً بإن زَض

 ْجىاًا هعضَؼحر ٟس ًلحر ٗمامت       ًب٠ي هساَا َوبت 

ً بإن َصا حطبت        ًٔىذ لئُما داثىا ٣صابا   ْٗسا جٍط

ٓظٍط)ؤبٓ       ْضزذ  في مٓث دلُل ال َٓطة ػماتها الـٔطي ؤًوا  في الطزاء  ْجمذ ج

ٍٓذ.  ْححن جٓفى اإلاطبُت الٜاهلت  جِاز ( ب٠لُسة ؤل٠تها في ؤمؼُت الخإبحن في ال٦

ٓاجها َٓطة ب٠لُسة  ٓى ٣ْخبذ ؤًوا   "مِؼٓن ٣حالت " ؤبىتها ج "جإبحن مطبُت  ٛاهلت "  

ٓان "بلى ؤم الـُِس"  حٔعحها ب٠ٜسَا  ٓوي في ٟلُسة بٔى  ضزاء ححن بػدـِس ًاٞض الجآ

ْهي كازٟت  ٓبي  َٓطة مخىٓٓت بؼماتها ألازبي ْألاػل ًدبحن مما ػب١ ؤن مُسان ج

ْجحسًس  ٓضة  ٓض ، ز٠ُٟت في ضػم الل ْالخل ْاػٔت الخُا٨  ٓض،  ْالـٔ الٔاًٜت 

ت ، ؤبٔا ْالعدٛط  ًٍٓ زَا ،مبسٓت في اػخ٘ال٨ الدـبيهاث ْؤلاػخٔاضاث  ٟازضة ٓلى الخل

ْضكس ؤحساثها  ٓا٣بت ه٥بت ؿٔبها ،   مح٠٠ت لِسِٛا في م
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ْمازط مً مٔاهاة ؿٔب ٛلؼٌحن  َٓطة كٓث ؿٔطي باضظ  ْفي الخ٠ُ٠ت ٤اهذ ج

ْالج لى الـِساء  ْٓلى ؤًٜا٨ الدجاضة ْٓ ْٓ ٓلى هُاْ ألاضن  ت مً السم طحي ْمصٛض

ُْٓٓن ٗعة " ٓان " الهجطة... ا بٔى ٨ٓ في ؿَٔط ٠ٍْ242 

ُاض   الٔام َل ْضجذ ألًا

 ًاٗعة الىاض...َل في اللُل ػماض ؟

ٓض ملخحٜا  ٓض َل الى  ًا هجطة الى

 حعها ْحعها ًلخ٠مّ ك٘اض 

٨ٓ بلمخىا بخاض؟ ْزمائهم      ماشا ؤٟ  ٗٞط الل٘اض بسمِٔم 

ْاإلالازض   اإلاطاجٕ 

٤ ؤلاًمان  قاٖغاث .1 خىهت لليكغ  ،خؿني ؤصَم حغاع ،مٗانغاث في ٍَغ -ماؾؿت الٍؼ

  2666ٖمان 

2. ً  26/11/2613سخلى    ؤبى ٖبض الخمُض   في مى٢٘ صهُا الَى

ني  .3 غة الؿٟاٍع  1984صًىان هضاء الاعى حَى

 2615ٖبض الىانغ. س ي ج ماؾؿت ألامً لليكغ ،اإلابضٖىن اإلاٗانغون في ألاصب والى٣ض .4

غةالؿٟ، صًىان ولُيخٌٟ ألاعى .5 ني حَى  صاعاإلاىاهج بٗمان 1999اٍع

ني .6 غةالؿٟاٍع إلاغؤةخاملت الخب والٟٗاٝ خؿني ؤصَم حغاع في مى٢٘ لها اون الًً  حَى

2664  
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 الذهتور دمحم صعُذ رمظان البوطي:

 متيلما وفُلضوفا إصالمُا

  243فظل الرخمً أ ب

ً الخابٗحن مٗىاٍ   ؤن   ازخالٝ ؤمت ؾُضها  دمحم   عخمت ،  َىا٥  ؤزغ  ًى٣ل ٖ

وللٗلماء آعاء  ٖضًضة في جدضًض مٗنى الازخالٝ في َظا الؿُا١، وؤ٦ثر الٗلماء ٣ًىلىن 

ٗال ازخالٝ ال٣ٟهاء في مؿإلت واخضة  بن  الازخالٝ اإلاٗني َى ازخالٝ ال٣ٟهاء ٞو

ُه جِؿحر وجس٠ُٟ ُٖٓمان  ول٨ ً اإلاخ٩لم اإلاكهىع ناخب قغح عخمت للمؿلمحن   ٞو

اإلاىا٠٢ ال٣اض ي ؤلاًجي ٨ًدك٠ مٗنى آزغ ل٩لمت الازخالٝ الىاعصة  في ألازغ ٣ُٞى٫ 

بن اإلاغاص به ازخالٝ ألامت في  الخىحهاث الٗلمُت وألاطوا١ ٞالبٌٗ ًخىحه بلى صعاؾت 

ال٣ُٗضة والبٌٗ آزغ ًخىحه بلى الخٟؿحر والخضًث بِىما ًخىحه البٌٗ آلازغ بلى 

ت.ا ت ٦ظل٪ ألامىع في الٗلىم الضهٍُى  لٗلىم  اللٍٛى

ي  ؤوحي  مهاعة باَغة في قتى الٟىىن  بما ٞيها ال٣ٟه وال٣ُٗضة  والكُش البَى

ه ٧ان ؤ٦ثر للضٞإ ًٖ الٟلؿٟت  وألانى٫ والؿحرة   وألاصب الٗغبي ل٨ً  جٟٚغ

ي ٌكبه  في طل٪ ؤلا  لم ال٨الم  ٦ما ٌكهض بظل٪ ٦خبه، والبَى مام  الٛؼالي  ؤلاؾالمُت ٖو

بط ٧ان له اَخمام بال٣ٟه وؤل٠ ُٞه البِؿِ والىؾُِ والىححز ل٨ً ؤ٦ثر وكاَه 

ي  جمغ٦ؼ خى٫ ببُا٫ الٟلؿٟاث الُىهاهُت والضٞإ ًٖ ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت، والبَى

ا  ٞترة ال بإؽ  ًهغح في بٌٗ ٦خبه ؤهه  جغ٥  الاوكٛا٫ باألصبُاث م٘ زىيه في ٚماَع

                                                           
243
باحث الدكتوراه فً جامعة كالٌكوت تحت إشراف الدكتور ن، أم دمحم )الرئٌس السابك لمسم اللغة العربٌة بجامعة  

 (كالٌكوت.
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لىحب الظي خمل ٖلى ٖاج٣ُه مً ههغ ٣ُٖضة ؤلاؾالم  في بها وطل٪ ل٩ي ًيكٛل با

مىج ُٞه ٢ًاًا بلخاصًت  ولم ٨ًً مسُئا في َظا الخىحه خُث  ٖهغ ٌعج بالٟتن ٍو

اَخضي بؿببه ٢ُإ ٍٖغٌ مً الىاؽ،  ٨ٞما ؤن ؤلامام  الٛؼالي ؤبُل  الٟلؿٟاث 

اث الىيُٗت اإلا ي ٞىض الىٍٓغ ٣ُت   وخا٦م ٦باع م٨ٟغحها البَى ٍغ ٗانغة وخاؾب ؤلٚا

نىاصًضَا  و٧ان لهظٍ الى٢ٟت الهامضة   آزاع بُٗضة  خُث ؤياء للكباب  الُغ١ في 

 صًاححر الٓلماث.

 الغُخ البوطي

ي ٓام  ت جُل٦ا الخابٔت 1929ْلس الـُر دمحم ػُٔس ضموان البًٓ م في ٍٟط

ْز جط٣ُا في ؿما٨ الٔطاٞ،  ٓأٟت زادل حس ٚ بابً ٓمط ال ان اإلأْط طة بًٓ لجٍع

ٓاث.  َْاجط ْلّ مً الٔمط ؤضبٕ ػى ي بلى زمـ١،  ْالسٍ الـُر مال ضموان البًٓ مٕ 

ْالخح١ ب٦لُت  ُت في مِٔس الخٓجُّ ؤلاػالمي بسمـ١،  ٍٓت الـٓط ؤههى زاضػاجّ الثاه

ٝ ٓام  ط الـٍط ٔت ؤلاػالمُت في جامٔت ألاَظ م، ْحلل ٓلى ؿِازة 1953الـَط

ي ًلُّ ب٦لُت الل٘ت الٔطبُت في جامٔت م. زم الخح١ في الٔام الص1955الٔاإلاُت منها ٓام 

ٓم التربُت في جهاًت شل٧ الٔام. ْها٨ ٓلى زبل ط،   ألاَظ

ٔت ؤلاػالمُت بجامٔت زمـ١ ٓام  ي مُٔسا في ٤لُت الـَط ٓحن الـُر البًٓ

ٓضاٍ في ؤك٨ٓ 1960 ٨ٓ ٓلى الس٣خ ط للخل ٔت في جامٔت ألاَظ ْٛس بلى ٤لُت الـَط ْؤ م، 

ٔت ؤلاػالمُت ْحلل ٓلى ؿِ ٓاٍ ٓام الـَط ْٓحن مسضػا في ٤لُت 1965ازة الس٣خ م، 

٣ُْال لِا، ٛٔمُسا لِا، زم ضثِؼا ل٠ؼم  ٔت بجامٔت زمـ١ في الٔام هٜؼّ زم  الـَط

 ال٠ٔاثس ْألازًان بجامٔت زمـ١.

 دور الغُخ البوطي في الفلضفة إلاصالمُة:

ْاػخذسام ال٠ٔل،  ْما للخ٥ٜط  ؤلاػالم زًً ح١ لصل٧ ٌصجٕ اإلاؼلمحن ز

ًىِط بلى ؤلاوؼان ٓلى ؤهّ دلُٜت هللا في ألاضن،  ْحتى ٦ًٓن جسًطا بهصٍ  ٛاإلػالم
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ْمىحّ ال٠ٔل الصٔ ٌٔس ؤجل ؤمت ؤؤم هللا بها ٓلى ؤلاوؼان، ْ  الخالٛت ٣طمّ هللا 

ْما بُنهما لُماضغ ُّٛ وـاًاجّ اإلاازًّ  ْؤضهّ  سخط لّ َصا ال٦ٓن بؼماثّ 

حُت، ْحثّ ٓلى الخ٥ٜحرفى آًاث هللا في  ال٦ٓن ْفي ؤلاوؼان ٣ما جاء في ال٠طآن ْالْط

ٓم  ط ل٥م ما في ألاضن جمُٔا مىّ، بن في شل٧ آلًاث ل٠
ّ
ٓلّ حٔالى:)ْسخ م في ٟ ال٥ٍط

م ؤلالهى الصٔ ػما بّ ٛٞٓ ٤ل ال٦اثىاث،  ْلم ًبلٙ ؤلاوؼان ٤ل َصا الخ٥ٍط ن(،  ْط
ّ
ًخ٥ٜ

ْمً َىا ه ٟٓاث.  ْمحٍز ٓلى ػاثط املخل جس ؤن ؤلاؿاضة بال بال٠ٔل الصٔ ادخلّ هللا بّ 

ْالخىبُت بلى ْجٓب الٔمل بّ  م ال جإحى بال في م٠ام الخُِٔم  بلى ال٠ٔل في ال٠طآن ال٥ٍط

ْٓ بلُّ. ْؤلاػالم ٓىسما ًذاًب ال٠ٔل ٛةهّ ًذاًبّ ب٦ل مل٦اجّ، ْدلاثلّ  ْالطج

ٓاظن  ٍْ ٓض، ٍْمحز بحن ألام ٍْسض٢  الخ٠اث١  َْٓ ًذاًب ال٠ٔل الصٔ ٌٔلم الومحر 

ٍْخ ٍتبحن ألاهساز  ْالْط ٍْحؼً الخسبط  ٍْخسبط  ٍْخّٔ  َْٔخبر   ٔمل 

اثّٜ التى ؤضازَا هللا ٤ان  ْمً مىٌل١ حطق ؤلاػالم ٓلى مماضػت ال٠ٔل بُٓ

ْلِصا  ٓاث١ التى حٔٞٓ ال٠ٔل ًٓ مماضػت وـاًاجّ.  اَخمام ؤلاػالم ؿسًسا بةظالذ الٔ

ْالـٔ ْٟط ى ٓلى السجل  مى ،  ْالخ٠لُس ألٓا ت  ى ؤلاػالم الخبُٔت ال٥ٍٜط ٓشة ٛض

ت،  ٓلُت الٜطزًت التى جخومً الخٍط ْض٣ع ٓلى اإلاؼئ َْام،  خ٠از في الخطاٛاث ْألا ْؤلٓا

ّٟٓ في ألامً  ت الٜطز ْ بًمئىاهّ  بلى ح٠ ٓم بال ٓلى ؤػاغ مً حٍط ٓلىت ال ج٠ الن اإلاؼئ

ْمً ؤجل شل٧ جٔل ؤلاػالم حماًت ال٠ٔل مً بحن اإلا٠اكس  ْمالّ،  ٓلى هٜؼّ ْ ٠ٓلّ 

ت ؤلاػالمُت ا ٍض ْالسهُا. الوْط ٔت ؤلاػالمُت ل٠ُام ملالر السًً  لتى ٟلسة بليها الـَط

ت  ٍض ْال٠ٔل،  –َْصٍ اإلا٠اكس الوْط ٚ  هي حّٜ الىٜؽ ،  ٣ما َٓ مْٔط

ْاإلاا٨. ْاليؼل،   ْالسًً،

ْالٜلؼٜت ؤلاػالمُت هي ٓباضة ًٓ ضؤي ؤلاػالم في وـإة َصا ال٦ٓن ْفي 

ًْٓ  ملح ُٜت التي ًازحها ٤ل مذلٞٓ  ْال٦ٓن، ٛهي بشن ميـئّ ْفي الُٓ ر ال٦اثىاث 

ٓهاهُت بإجها ج٠سض  ْجذلخٝ الٜلؼٜت ؤلاػالمُت ًٓ الُ ج٦ٓن ٤لمت مطازٛت لٔلم ال٥الم  
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ح ؤْ ًٓ  ْزَا ٛلِؽ في الٜلؼٜت ؤلاػالمُت مثال البحث ًٓ ح٠ُ٠ت الْط لل٠ٔل حس

ْظ حسٍ ًى٠لب بلى هسٍ بذالٚ  ٓاجب ألن ال٠ٔل ؤلاوؼاوي بشا جا ٣ُُٜت ح٠ُ٠ت ال

َْمي ال الٜلؼٜت  ٓهاهُت ًخحسزٓن في ما ال ًسض٣ّ ال٠ٔل ب٥الم دُالي  ٠ُت ؤْ الُ ٍط ؤلٗا

 ؤػاغ لّ مً الّصخت.

ٓض ٠ًخسض مّٔ ٓلى بزباث ال٠ٔاثس  ْالٜلؼٜت  ؤلاػالمُت  بٔباضة ؤدٔط ٓلم بإم

ٓز،  ٓم الـامل للمٓج ّٓٓ اإلأل ْمٓه السًيُت بةًطاز ألازلت ٓليها الدجج ٓليها،  

ْالخا٨، مً ْم،  حُث بزباث ال٠ٔاثس السًيُت، ؤْ ْػاثل ال٠ٔاثس، التى جص٣ط  ْاإلأس

ٓاثس  ْلِصا   الًٜ ٛ ما  ْٗحَر ْالسلُل، ْالٔلم،  في ٓلم الخٓحُس، مً مباحث الىِط 

ت: الاهخ٠ا٨ مً الخ٠لُس املخى بلى ؤٓلى  ٓة الصخم ال٥ٍٜط ٣ثحرة ٛبالىِط بلى ٟ

ْبالىِط بلى ج٥مُل ال٘حر ؤْ بٟىآّ: بضؿاز  ْبًواح السلُل زضجاث ال٠ُحن  اإلاؼترؿس، 

ٓآس  ٨ٓ ؤلاػالم: حّٜ ٟ ْبالىِط بلى ؤك ْبلعام اإلأاهس بةٟامت الدجت ٓلُّ. لّ، 

ُٓٓت  ٓم الـ ْ السًً: بىاء الٔل ْبالىِط بلى ْٛط السًً ًٓ ؤن جعلعلِا ؿبّ اإلابٌلحن. 

ٓز كاوٕ،ٟازض، مطػل للطػل، م٦لٝ، مجز٨ لل٥خب، لم  ٓلُّ، ٛةهّ بشا لم ًثبذ ْج

ٓض ٓلم ٨ٓ. ًخل  جٜؼحر، ؤْ حسًث، ؤْ ٠ّٛ،ؤْ ؤك

ْمٌلٕ ٓلى الث٠اٛاث  ْملتزم بخٔالُم ؤلاػالم الؼامُت  ،  ي  مخ٦لم باْض    البًٓ

َْٓ ٌٔطن ٤ل ٛلؼٜت في محزان  ْاًاَا لصا  ْظ َْٓ ٌٔٚط دباًاَا  ْالٜلؼٜاث ال٘طبُت 

ْال٠اضت ل٥خابّ اإلام ٓآس الى٠س بةهلاٚ ْحُازًت،  ٓض ل٠ ٍْذوٕ ألام ْالسًً  خٕ ال٠ٔل 

ْالٜلؼٜاث اإلأاكطة ٠ًٝ مىبهطا في حججّ ال٠ٔلُت السام٘ت  اإلاصاَب الخٓحُسًت 

ٓضاث الٜلؼٜاث املخخلٜت،  ْفي مل٥ت جحلُلّ لل٠واًا الـاث٥ت  ْفي بًالّٓ ٓلى جٌ

اث  ْالىٍِط ْلم ج٥ً َصٍ  اإلال٥ت  التي اػخذسمِا للسٛاْ ًٓ ال٠ُٔسة ؤلاػالمُت 

م ؤْ  ْالسٍ ال٥ٍط مً ؿُٓدّ ألاٛاهل   بل ؤدصَا  مً ال٦ٔٓٚ الٓهُٔت  ؤدصَا مً 

ْال٠ٔل  مً ٣الم ضب  ٟٓٝ الٔلم  َْٓ م ر الترار ال٥المي  ٓلى ٣خاب َام في جاٍض
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ي  ْٟس ؤػمى البًٓ ْٓبازٍ  اإلاطػلحن للٔالمت التر٤ي الـِحر  ملٌٜى كبري،   الٔاإلاحن 

ْبعجابّ  َصا  ال٥خاب بإهّ ٣خاب ال٠طن، ٛمثل َصا الٓكٝ ًىم ًٓ ؿسة جإزٍط 

ي حٗل َظا  ال٨خاب ٖمضة له في جدلُل بملٌٜى كبري  ،  ٞٛالب ّْني ؤن البَى

ال٣ًاًا اإلاٗانغة، ول٨ً َىا٥ مالخٓت ًجب الخيبه لها وهي ؤن  مهُٟى نبري وبن 

ي ٌؿدؿُٛه قباب  ي ٨ٞغا  وؤص١ هٓغا  ل٨ً ؤؾلىب البَى ٧ان ؤٖم٤ مً البَى

 ال٣غاء  ٢غاءجه. الٗهغ  ألن في ؤؾلىب نبري ح٣ُٗضا  ٞال ًم٨ً  لٗامت

ت  ي  لم ًُلٗىا ٖلى الخُاعاث الٗهٍغ و٦ثحر مً الٗلماء  الظًً ٖانغوا  البَى

ا مً ال٨خب  غ  الٟغص والهُىلى  ؤزظَو ىا مً ال٣ُٗضة بال ٢ًاًا جخٗل٤ بالجَى ولم ٌٗٞغ

٣ُت ال٣ضًمت ٢ض خل  ٍغ ال٣ضًمت والخ٣ُ٣ت ؤن ؤ٦ثر ما ٣ًغؤوهه مً الٟلؿٟاث ؤلٚا

اث حضًض ة وآعاء خضًثت ٢ض ٩ًىن لها نلت بال٣ضًمت و٢ض ال ٩ًىن ول٨ً  مدلها هٍٓغ

ي  ٧ان مً َغاػ آزغ  بط  ٢غؤ ألعؾُى وؤٞالَىن ٦ما ٢غؤ ل٩اهذ وص٩ًاعث  البَى

ما ٞاؾخُإ بظل٪ الى٢ٝى  ال٣ىي في َظا  الثٛغ. حَر  ٚو

مً الىاضح حضا  ؤن  صعاؾت الٟلؿٟاث الجضًضة جدخاج بلى ج٨ٟحر عػًٍ 

ت  ٞحز٫ ٞيها ٢ضم الٗلماء وؤؾـ ٖلمُت عاسخ ت ألجها  مملىءة   باإلاٛالُاث ال٨ٍٟغ

ىا٥ ال٨ثحر مً ألاشخام ٣ًغؤون الٟلؿٟت  ًٞال ًٖ الؿظج والؿُدُحن،  َو

ًلىن،  والؿبب في طل٪ ؤن َاالء  لم   ًمل٩ىا   ًلىن وٍُ خيهىن في مخاَاتها ٍو الٛغبُت ٍو

ا ؤصواث البدث ولم ًخإؾؿىا  في َغ١ الخ٨ٟحر الصخُذ، و  حَر بلى  َظٍ الخ٣ُ٣ت ٚو

ي في ٦خابه  بىي٘ ٢اٖضجحن مهمخحن.  ًلمذ البَى

ْلِما ” ال ًعا٨ ملسضا الهٌطاب  –ؤ ؤن الخٓن في ٗماض السضاػاث الٜلؼُٜت  ٤ان 

ال ًم٥ً ؤن ًىجٓ اإلاخٜلؼٝ منهما بال بشا َوم ؤك٨ٓ  ْٟل١ الىٜؽ،  ال٥ٜط 

 ْ ب ٤ل مصاَبها  ْاػخٓٓ ٓآسَا اإلاى٠ٌُت،  ْٟ ْضَا، الٜلؼٜت،   اهخهى بلى ؤٓماٞ جص
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ٟٓٝ ما بحن ػٌحُاتها  ٟٓٚٓ ٓىس ػٌحُاتها ؤْ الخ ٓاهب منها ؤْ ال ٛال جطم ؤن ِٛم ج

ٓضر بال الوُاْ ؤْ الجىٓن.  ْؤٓماِٟا، ال ً

اث  –زاهيهما  ؤن  ٤ل ما ٟس ًلخ٠ّ بٔوِم بالخ٠اث١ الٔلمُت بلخاٟا، مً الىٍِط

 ٟٓٚٓ ٓضاث املخخلٜت، ال ٌـ٦ل ال ْالخل ٓىسَا ْالاػخمؼا٢ بها بال ْالٜطهُاث 

ٞ ما  ٍْوٕ ٓلُّ ْٛط ٓاكلت بحثّ ًٓ الخ٠اث١ الٔلمُت،  حاجعا ًلّس ؤلاوؼان ًٓ م

ْبا٨ شل٧ ٓاثس بلى ٟسػُت الٔلم، ٟبل ؤن  ْبن  ْالباًل.  ْالخ١  ٓاٟٕ  ْال َٓم  بحن ال

 ٦ًٓن هاض بح٠ُ٠ت السًً، الصي َٓ ؤلاػالم.

َِٓا ن ٓلى ْج ْالْٜط اث  ما ؿاء، ٓلى ؤال ًيس ى  ُٛل٠ب الباحث َصٍ الىٍِط

ْمؼاثل لم ًيخّ الباحثٓن ٛيها بٔس بلى  ٟطاض. ؤما ؤن  ؤجها مـ٥الث لم جحل بٔس، 

ْٓ لِا  ٠ٍُْم ٓليها ٟبابا ٟسػُت ًسٓٓ بلى الخو ْضا في جطبت الخ٠ُ٠ت  ًوطب لِا جص

ٓلِا، ٛإٟل ما في َصا مً اإلالاثب ؤن كاحب َصا اإلاؼعى ٠ًٌٕ هٜؼّ  ٓاٚ ح ْالخٌ

ٓاكلت الب ْبص٨ الجِس في ػبُل  ًٓ م ت  ١ اإلأٛط َْٓ ًٍط ١ ؤال  حث في ؤؿٚط ًٍط

ْمـبهاتها." ١ بحن الخ٠اث١   244الخٍٜط

َْٓ   ؤن  ال٥ٜاءة   الٔلمُت   ي في َصٍ ال٠ٜطاث ؤمطا مِما لل٘اًت  ًٓضر البًٓ

ْشل٧ بالخم٥ً في ٓلم اإلاى١ٌ الصي  ٓزة ٓىس الباحث   للبحث ًجب ؤن ج٦ٓن   مٓج

ْبالخم٥ً في ٓلم ال٠ُٔسة  ٣ما ًجب ٓلى  ٟا٨ ُّٛ ال٘عالي  ال ز٠ ت بٔلم لم ًخمى١ٌ 

َْٓ الىِط  اث الخسًثت ؤْ الٜلؼٜاث   ٟٜٓا حاػما مً الىٍِط الباحث ؤن ًخذص م

ٌُْٟٔتها  ٛال ًم٥ً  ٖ مً صختها  ْٗحر مْٜط ْالى٠س  بلىيها ٤إجها مؼاثل  جحذ البحث 

ْهي ال ج ْبحن الخ٠اث١  السًيُت  الثابخت   اث الخسًثت اإلا٠اضهت بُنها  خ٘حر بذالٚ الىٍِط

ْلى جخ٘حر ألا٦ٛاض  ْٟخحن مذخلٜحن ٛباأل خحن مخىاٟوخحن في  ٥ٛم مً ٓالم ٟا٨ بىٍِط

                                                           
244

 .25الدكتور دمحم سعٌد رمضان البوطً، اإلسالم والفلسفات المعاصرة، دار الفكر، ص 
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ٓضاث، ٛالباحث الٔاٟل ًجب ؤن ال ٌٔخ٠س بالٜلؼٜاث ال٘طبُت ٣ما  ْجدبس٨ الخل

ٓابذ السًيُت ال جخ٘حر بذالٚ الخُاضاث الٓهُٔت.َصٍ  ْالث ٌٔخ٠س بالسًً  ألن ال٠ٔاثس 

ي ال٠واًا اإلأاكطة.هي ب  ٔى ألامثلت إلاا ٓالجّ الـُر البًٓ

ة التطور:  تفىُذه لىظٍر

ت  اث الجضًضة التي زغحذ في هه٠ ال٣غن الثامً ٖكغ هٍٓغ مً  الىٍٓغ

ت في  الؿاخت الٗلمُت، وا٢خى٘ بها يٗاٝ  الخُىع، و٢ض ؤزاعث مىحت وعصوصا  ٢ٍى

ت  في الٛغب وؤطهابهم في الكغ١، و٧ا ن ماؾؿها  حكاعلؼ عوبغث صاعوًٍ  اإلاىاٖت ال٨ٟغٍّ

ت  ج٣ى٫ بإن الهٟاث الجؿمُت للخُىان  جخٛحر   م٘  ُاوي الكهحر والىٍٓغ الٗالم البًر

الى٢ذ مما ًاصي بلى   جىلض ؤهىإ مخٗضصة  ٦ما ج٣ى٫ بإن حمُ٘ ال٩اثىاث في ال٩ىن مً 

بالث  ؤنله ٢غص  زم  جُا، ٞاإلوؿان ٖلى َظٍ  الخٖؼ جُىع زلُت واخضة  وكإث جضٍع

ت عصوصا مً عحا٫  جا بلى ؤن ًهحر الك٩ل الظي هغاٍ، و٢ض ل٣ُذ  َظٍ الىٍٓغ جضٍع

ت  الضًً اإلاؿُدُحن واليهىص ملخالٟتها لخٗالُم الخىعاة وؤلاهجُل، و٢ض باجذ  الىٍٓغ

مًٛت في ؤٞىاٍ الباخثحن والٗلماء الٛغبُحن ولٗل الؿبب في ل٪ بٌٗ الدكابه الظي 

ت  لم جل٤ ٢بىال ٖىض ٖلماء هغاٍ  بحن ؤلاوؿان وال٣غص و  بحن ال٣ُت والىمغ  ل٨ً الىٍٓغ

اإلاؿلمحن ألجها جدىافى م٘ حٗالُم ال٣غآن التي ال ج٣ى٫ بال الخ٤ وألجها  جدىافى م٘ الخ٣ُ٣ت 

ت إلااطا   ال ًخٛحر ؤلاوؿان بلى هٕى  الثابخت في هٟـ ألامغ،  ٞمثال  ٞةن ؾإ٫ واي٘ الىٍٓغ

ت ًٖ وكىء آزغ   ٞال ج٩ىن َىا٥ ؤًت بحابت و  ٖالوة ٖلى طل٪  ال جخدضر الىٍٓغ

الخكغاث  م٘ الٗلم ؤجها جمثل زماهحن مً ؤنل الخُىاهاث و٢ىاهحن الهضٞت والُٟغة 

ت ؤي عؤي ًٖ  والٗكىاثُت ٧لها زُاالث ال ؤؾاؽ لها ٖلمُت ولِـ لهاخب الىٍٓغ

ً ألاوسجت.  ج٩ٍى

مخِىا ومً  ل٣ض حٗغى الٗالمت البىَي لى٣ض َظٍ  الٓاَغة ه٣ضا ٖلمُا    

ي ألجها ؾاطحت  ت  ال جدخاج بلى ؤمثا٫ البَى اإلام٨ً ؤن ٌؿإ٫ ؾاثل َظٍ الىٍٓغ
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ت  ت  حّٗض حجغ الؼاٍو وؾُدُت  وإلااطا  ًخٗغى لها ٞالجىاب ٖلى طل٪  ؤن َظٍ الىٍٓغ

ت وهدً الهىىص ٦ظل٪ هضعؽ َظٍ  لإللخاص و٧ل اإلاضاعؽ الٛغبُت  جضعؽ َظٍ الىٍٓغ

ت، ت في مغخلت الثاهٍى ت ٠ُ٦ جى٣لذ مً   الىٍٓغ ٞاإلاخعجب  مىه َىا  ؤن َظٍ الىٍٓغ

الٟغيُت بلى الخ٣ُ٣ت ٖىض اإلالخضًً ولٗل الؿبب في طل٪ ؤن الٗهغ الظي ٖاقه 

صاعوًٍ ٧ان ؤ٦ثر قبابه ًلخ٣ى ٧ل ٨ٞغة حٗاعى الضًً اإلاؿُحي ؤو  اليهىصي  ٞال٨ٟغة 

 ٧اهذ هخاج الٗهغ .

َٓم ال ْاحسة ٣ما ًخ ت  ٓض لِؼذ هٍِط ت الخٌ اث هٍِط ٥ثحرْن  بل هي ػلؼلت هٍِط

ْل٥ً ؤصخابها   ٓضا آلُا    ٓضث ٓلى ْجّ ألاضن جٌ مخالح٠ت ٤لِا ًٜطن ؤن الخُاة جٌ

ٓضاث،   ٓض زالزت جل ت الخٌ ْؤَم ما في هٍِط ْجحلُلِا،  ا  ٍَٓط ٓا في ٣ُُٜت جل ادخلٜ

ت زم ًص٣ط  ألازلت  التي اهبيذ ٓليها  ي في ٣خابّ الصي ػب١ ش٣ٍط ًص٣ط الىٍِط ْالبًٓ

ْالطز  في بٌالن َصٍ ال ْلً ًب٠ى ؿ٧ بٔس الٔطن  ت  زم ًٜىسَا جٜىُسا م٠ىٔا  ىٍِط

اث.  الىٍِط

ت الالماركيت: (1  الىظٍز

ٍٓت  ال ًم٥ً الخذلم منها بإي حا٨  ت زالزت بًطازاث ٟ ي ٓلى َصٍ الىٍِط ٓضز  البًٓ ً

ْاحس منها  ادخلاضا ْل٥ني ؤ٣خٜي بص٣ط  ٓا٨  ٓلّ الماض٢ ؤن ، َى مً ألاح ما ٠ً

ٓاه ٓض اإلاخلطمت ٗحر صخُح  ألهىا   هٔط ؤن الخُ ْجخ٘حردال٨ السَ اث  جخإزط باإلاىاخ 

ٓامل اإلاىادُت  إة جل٧ الٔ ْبازث جحذ ًْ ٓاهاث ٟس اه٠طهذ  ٓآا ٣ثحرة مً الخُ ؤه

٠ْٛا  ٓاهاث  ٓض جل٧ الخُ ْٟس ٤ان مً م٠خط ى اٛتراهاث الماض٢ ؤن جخٌ ْالٌبُٔت 

ْجدىاػ١  ٓا٨ الٌبُُٔت حتى جخإٟلم  مِٔا، بحُث جومً لىٜؼِا الدخالٚ ألاح

ْلً  ٓا٨  ٓعي ٓلى ؤٟل ج٠سًط، ٥ٛالمّ ٦ًٓن موٌطبا في ٤ل ألاح اػخمطاض ب٠ائها الى

ٓاهاث اإلاى٠طهت. ٓاب ٓلمي في الخُ  ٦ًٓن لّ ج

ت الداروٍييت: (4  الىظٍز
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ًٍ ػإ٨ مؼخ٘طبا  ًٓ السلُل الصي آخمس ٓلُّ  ت زاْض ي هٍِط بٔس ؤن ػطز  البًٓ

ًٍ زلُلّ ٓلى  الدـابّ الصي بحن ًْٓ ألاػؽ التي اهبنى ٓليها  ؤػؼّ ل٠س اػخمس زاْض

ٓضٍت ألن  ي باًل ٣ب٠ُت اإلاصاَب الخٌ ْال٠طز مثال، ِٛصا اإلاصَب ٓىس البًٓ ؤلاوؼان 

ال ٌؼخمط  ٟٓٝ الخ٘حر ٓىس حس ؤلاوؼان  إلااشا   ج ْالخ٘حر ًجب ؤن ٌؼخمطا  ٓض  الخٌ

 بٔسٍ

 الداروٍييت الحدًثت: (3

ت الؼا ْالىٍِط ت  ب٠ت هي  ؤن َصٍ جٔط ؤن ؤلاوؼان  ٣٘حٍر مً ال٦اثىاث بحن  َصٍ الىٍِط

 ١ ١ الٌٜطة ال ًٓ ًٍط ٓعي، ل٥ً ًٓ ًٍط ْالى ٓض الجعجي  الخُت ًذوٕ للخٌ

ْل٥ً   ٍٓلت مطث،  ُٓٓت ؤزض٢ ؤلاوؼان مىص ؤح٠اب  ً الاكٌٜاء، ٛمً دال٨ ٛتراث ه

ي ٨ٓ البًٓ  لم ج٥ً َصٍ دحرا مً ػاب٠تها حُث ْجّ بليها اهخ٠ازاث ٓسًسة ،   ٠ً

ن الصي َٓ ؤكل البحث  ٓض اإلاْٜط ػاالا حهسم  ببنى َصٍ ال٥ٜطة بال٦لُت    بن  الخٌ

ٓض الخ٠سمي اإلاٌطز؟!  ٓض ج٠سمي، ِٛل مً ؿإن الٌٜطة ؤن جىٌٓي ٓلى َصا الخٌ جٌ

طاز ْٓسم الًا ٚ ؤن الٌٜطة مً ؿإجها الاهٌطاب   ْاإلأْط

اجي  ٟاثال م اث الثالر مً مىِْط ض   ٛحًز ي  الىٍِط ا مٔىاٍ: بن ًٜىس البًٓ

ٓهّ الُٓم  َْٓ ما ٌؼم ٓاهُت  ٓاة الخلُت الخُ ٓا   ؿِئا في زادل ه الٔلماء ا٣دـٜ

ٍ حـسث ٓلُّ    َْصٍ اللبُ٘اث جىٌٓي  ٓلى ؿٍط ٓظماث،  م باللبُ٘اث  ؤْ اإلا٥ُْط

ْهي جس٨ ٓلى ؤن ػاثط ما ًمخاظ بّ  ْاللٜاث  ْألاؿ٦ا٨  ٓظا ؿتى  جس٨ ٓلى الٌباجٕ  ضم

ٓماث ؤلا ْلِؼذ ًاضثت ٓلُّ ؤلاوؼان مً اإلا٠ ٍٓىّ الصاحي  وؼاهُت  هابٔت مً  ؤكل ج٦

ٓم. ٓض اإلآع  بٜٔل الخٌ

 الخاتمة:

ْؤػخاشا مخمحزا   ، ْالخلٚٓ ْالٜلؼٜت  ي ٓلما مً ؤٓالم ال٠ّٜ  ٤ان الـُر البًٓ

٣ْصا دٌُبا ًإدص بإلباب الؼامٔحن،  ْؤزًبا كاحب ٓباضة،  كاحب مىهج في الىِط، 
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ضة ؤن ال ٌٔخ٠س ؤمطا زْن ؤن ْل٥ىّ بلى شل٧ ٤لّ ٤ان ضجال حط ا ط، ًامً بوْط لخ٥ٍٜط

ْلٔل َصا اإلالمح  ْٓلى الٌٜطة اإلابرؤة الى٠ُت ْحسْػِا،  ىّ،  ٓاٍظ ْم ٌٔطن ٓلى ال٠ٔل 

ْضاء جإلُّٜ ل٥خابحن الُِٔمحن "٣بٔر ال٠ُُيُاث  ألاكُل في شخلِخّ ؤن ٦ًٓن 

ْما ًعالان ؤ٣ثر ال٥ َْام اإلاازًت الجسلُت" اللصًً ٤اها  ٓهُت"ْ"ؤ خب مبُٔا في م٥خباث ال٦

ٓز،  ُت بػالمُت لِاَطاث الٓج ٓاجِت مٔٛط ْلِما م ْالصًً ٌٔخبر ؤ الٔالم ؤلاػالمي 

ٓعي.  خ٠از الـُ ْمى٠ٌُا ٟٓي الٔاضهت ألػؽ الٓا َْٔخبر زاهيهما زٛٔا ٛلؼُٜا 

ٓم بإَم الىخاثج  ي ٠ً ٓض دمحم ػُٔس ضموان البًٓ الباحث بٔس بحثّ ًٓ ٛلؼٜت الس٣خ

 الخالُت

 ي في مىهجه الخُاع الىؾُى٧ان الكُش ا  لبَى

  ٣ت ألاولى ٣خحن، الٍُغ ي ٢ام بةزباث وحىصهللا حٗالى ٖلى ٍَغ الكُش البَى

٣ت الؿل٠ الهالح. ٣ت الٟالؾٟت واإلاخ٩لمحن، والثاوي هي الٍُغ  ٍَغ

  ٪يُت و٦ظل اث الخُىع اإلااع٦ُت والضعاٍو ي هٍٓغ ه٣ٌ الض٦خىع البَى

 خ٣اث٤ ٖلمُت مُل٣ا.الضاعوٍىت الخضزُت وبحن ؤجها ال ج٣ىم ٖلى 

  ي قٗاع الٗلماهُت، وبحن ؤن الهضٝ مً الضٖىة بلى َظا ٞىض الكُش البَى

 الكٗاع َى وكغ ؤلالخاص في الٗالم ؤلاؾالمي.

  بن الهغإ بحن ؤلاؾالم والٛغب نغإ ٢ضًم ومؿخد٨م، ومداوالث الٛغب

 لل٣ًاء ٖلى ؤلاؾالم ٦ثحرة.

 املصادر املراجغ:

ي،  (1 ؤلاؾالم مالط ٧ل املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت إلااطا؟ دمحم ؾُٗض عمًان البَى

 ٌ,1984و٠ُ٦؟، صاع ال٨ٟغ، صمك٤، ؾىعٍت، 
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ي، ؤوعبت مً الخ٣ىُت بلى الغوخاهُت مك٩لت الجؿغ  (2 دمحم ؾُٗض عمًان البَى

، صعا ال٨ٟغ، صمك٤ بؿىعٍا،   م.1999اإلا٣ُٕى

 م٦1982بري ٣ًُيُاث ال٩ىهُت، صاع ال٨ٟغ، صمك٤، ؾىعٍا،  (3
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 سخغ زلُٟت ٧اجبت وهاقُت

ت الٟلؿُُيُت ىف  الخغ٦ت اليؿٍى
 245الض٦خىع  هجم الضًً .ب

 

 في "بلُبٓغ" حي في اضػخ٠طاًُت لٔاثلت 1941 ٓام ٛلؼٌحن في ال٦اجبت ْلسث

ٍٓت كسمت بمثابت ٤إهاى الزتهاْ  ٤ْاهذ ، 246هابلؽ مً مسًىت الـمالي الجبل  للٔاثلت، ٟ

ْٓ بلى جواٚ كسمت ْٓ مً الخامؼت الابىت ٛهي اللسماث الؼاب٠ت؛ مجم  مجم

ٓضي مجخمٕ في بىاث زماوي ٓاء.الجيؼحن بحن الخمُحز ٓلى ٟاثم ش٤  ٤اهذ الزتها ؤج

ىت، ٟاجمت ت باجذ ألام ْحٍع ٓة اظزاز ْألاب جٓع  بلى ٟاثمت الخُبت ُلذ بّ، بـط إلاا ٟؼ

 مؤل الصي ألاك٘ط ألاخ الزة لخِت حاهذ ححن عجاٚ ػىحن بٔس الخا٨ ؤن ح٘حر

ْمخؤل بهجت البِذ ٍٓال حؼخمط ؤن لِا ٥ًخب لم الٜطحت َصٍ بّ ٛطحت، البِذ ا  بش ؛ ً

ٓالس الخط٣ت، جإزط ًٓ ؤٟٔسٍ ػُاضة بحازر ًإٛ َْٓ الابً ؤكِب  مً ٛترة ْب٦ى ال

ٟٓذ اج ػعى ؤن لبث ما زم ، ال غٓ مً للْع ٓمّ،  جيؼُّ جمُلت ؿ٠طاء ك٘حرة ْط َم

ج ٓلُت ْجط٢ جْع  247ْجبٔاجّ. البِذ مؼئ

ٓلتها ًٓ ال٦اجبت جخحسر ٓلِا ًٜ  اإلاطحب ٗحر ال٠اجم الجٓ شا٢ في " :ب٠

ٓزي مٔنى حٔلمذ  هٜٕ شي ٗحر ؿ٠ي جيؽ مً ؤوى حٔلمذ الٔالم َصا ُْٟمتي في ْج
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ْال٥خ الى لجإث للِطب، ٤ٓػُلت ...ال٠ُمت ْٟلُل ٓان زم ابتال٠طاءة   ما َْٓ 248. "ألال

ٓحي ٓح ٌٛطي  اػخٔساز لسحها ال٦اجبت بإن ً ٓالم في ْال٘ٓق ْلل٥خابت للب الخُا٨  ٓ

ب  .الخاه١ ْأِٟا مً للِْط

، ومضعؾت الغاَباث ال٣ضؽ وصعؾذ في مضعؾت الخيؿاء ومضعؾت زانت في

حامٗت بحر  وخهلذ ٖلى ب٩الىعٍىؽ في ألاصب ؤلاهجلحزي مً .ّٖمان الىعصًت في

ذ التي ٖملذ ٞيها مضًغة لألوكُت الث٣اُٞت لثالزت ؤٖىام ومضًغة لضاثغة الٗال٢اث  ٍػ

غ واملخغعة اإلاؿاولُت ًٖ مجلت "ٚضًغ" التي  1978 - 76الٗامت مً  وعثِؿت جدٍغ

ا الجامٗت مً  ان الىمىطحُت في . ماؾؿت ومضًغة مضعؾت الخى1977 - 74جهضَع

ا . مترحمت في ؾٟاعة1969 - 66هابلـ  مترحمت و .1973-72 لُبُا - َغابلـ في هُجحًر

٣ُا في قغ٦ت قما٫  .1972-1976لُبُا  -ابلـ للخإمحن في َغ  ؤٍٞغ

جؼوحذ في ؾً مب٨غة ػواحا ج٣لُضًا ؛ وبٗض مغوع زالزت ٖكغ ٖاما مً  

ؤلاخباٍ وزُبت ألامل . ٢غعث ؤن جخدغع مً َظا الؼواج وج٨غؽ خُاتها لل٨خابت . و٢ض 

ٖاصث لخىانل صعاؾتها الجامُٗت , وخهلذ ٖلى قهاصة الض٦خىعاة مً حامٗت ؤًىا في 

٩ي . حٗمل آلان مضًغة إلاغ٦ؼ قاون اإلاغؤة وألاؾغة في هابلـصعاؾاث اإلاغؤة وألا   صب ألامٍغ

صعؾذ في حامٗت بحرػٍذ في الًٟت الٛغبُت، زم خهلذ ٖلى مىدت ٞىلبراًذ 

لخخاب٘ صعاؾت اإلااحِؿخحر في الاصب الاه٩لحزي مً حامٗت هىعر ٧اعوالًىا زم خهلذ 

نها بلى سخغ ًىا. ٖاصثٖلى قهاصة الض٦خىعاٍ في الضعاؾاث اليؿاثُت في حامٗت ؤ  َو

ت اللٛت" في ٞخسههذ الخٗلُمُت، مؿحرتها مخابٗت اولى  في حامٗت "آوصابها ؤلاهجلحًز

 عواًاتها الٟترة جل٪ في ٦خبذ هٟؿها، الجامٗت في ٖملذ زم ، 1977 ٖام بحرػٍذ
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 "ؤجىا" حامٗت في عة ا والض٦خى اإلااحؿخحر عؾت ا ص ال٩اجبت بٗضَا ؤجمذ ألاولى، الثالر

٨ُت، اإلاخدضة لىالًاثبا ت عؾاث ا الض في مغ٦ؼ آلان ال٩اجبت حٗمل ألامٍغ  في اليؿٍى

في  عة ؤ الم قئىن  مغ٦ؼ عؽ ؤ وث اليؿاثُت اليكاَاث مسخل٠ في حٗمل ٦ما ٖمان،

 249هابلـ.

 أعمالها الروائُة:

اثُحن ؤَم مً دلُٜت سخط ال٦اجبت ْحٔس ا الصًً الٜلؼٌُيُحن، الْط  ُِْط

ً، ال٠طن  مً الطبٔاألدحر في ألازب ػاحت ٓلى ط بةهخاجِا ْجمحزث الٔـٍط  م٠اضهت الٍ٘ع

ا مٕ  ٓلى امخسث التي ٣خاباتها ح٨ٓ  الى٠س مً ٓاكٜت ؤزاضث ْٟس ال٦اجباث، مً ٗحَر

ٓز ؤضبٔت مسٔ ٓالُت ٠ٓ ً بلى ال٦اجبت ؿِطة امخسث ْٟس .مخ  إلاا ْداضجّ؛ الٔطبي الًٓ

اًاتها في جٌطحّ ٓم مً ْض  ْٟواًا اجخمآُت، َم

ٍٓت ضئٍت ْلل٦اجبت ٟاًبت، الٔطبُت املجخمٔاث اضٞج   مٕ ٛيها حـتر٢ ٓامت وؼ

ا  ل٥نها ضة، ؤ الم ْٟواًا ضة ؤ بالم الاَخمام هاحُت مً ال٦اجباث الٔطبُاث، مً ٗحَر

ْالؼُاػُت للخُاة داكت بطئٍت جمحزث ؤًوا ا ًٓ بها جٜطزث الاجخمآُت،   مً ٗحَر

جذ ا بش ال٥خاب،   م٠سمت ،ْالى٠س ؤلابساْ بحن ْظ
ً
  مجخمٔا

ً
ٓاظي  مخذُال الٔالم  ً

ب٠اجّ، املجخمٕ ضثح ا ؾ مً الٔسًس ُّٛ ٟسمذ الخ٠ُ٠ي، طحذ ًْ  مخٔسزة ؤػئلت ًْ

اجي بهخاجِا بها محزث  ألازبُت ؤٓمالِا ج٠ُُم في ًذخلٜٓن  الى٠از مما جٔل الْط

اثُت ْهلٓكِا  .الْط

ٓاضي ل٥م ٣11خبذ حتى آلان  ْلى "لم ؤس ج اًتها ألا اًت. ْض ( 1974" )ْض

ت اإلاطؤة،  جطجمذ مِٔم ؤحسزذ كسٔ ٣بحرا بؼبب زٛآِا ًٓ حٍط
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اًاتهابلى ت ْض ٓلىسًت ْألاإلااهُت ْالٜطوؼُت الٔبًر ت ْالِ ْ  ْؤلاػباهُت ْؤلاًٌالُت ْؤلاهجلحًز

ت ٓهاهُت اإلاالحًز ْالٔاإلاُت ْػُتْالط  ْالجرٍْجُت ْالُ ٓاثع الٔطبُت  .هالذ الٔسًس مً الج

ٓضاُٛا ؤَمِا: جاثعة اهدؽ لؤلزب اإلاترجم لئلًٌالُت، جاثعة ؤلبرجٓ م لؤلزب  ػحٛر

ِس ٟسًم، ٓ جاثعة هجُب محَٜٓ اإلاترجم لئلػباهُت، ٓهت ْٓ ْؤ٠ً ٓضة  اًتها ك ً ْض

ٓاض ْجاثعة ٛٓ ىُت ٓام  ػُمٓن زي ب وتها ألػباب ًْ   .2009التي ٛض

 رواًاتها املغهورة:

ٓاضي ل٧(   (1974)  م )لم ؤس ج

  (1976)      )اللباض( 

  (1980)    )ٓباز الـمؽ(

ْأُٟت(   (1986)     )مص٣طاث امطؤة ٗحر 

  (1990)   )باب الؼاحت( 

  (2002)                 )اإلاحرار( 

ِْٓس ٟسًم(  ٓهت  ْؤ٠ً ٓضة    (2002) )ك

  (2004)                 )ضبُٕ حاض( 

ْٛلل(    (2009)   )ؤكٌل 

  (2010)   ٨ْ( )حبي ألا 

  (2013)   )ؤضٌن ْػماء( 

ْعي اإلاطؤة اليؼٓي َٓ  اجي حٔبر سخط دلُٜت ًٓ بًماجها الٔم١ُ بإن  في ٓملِا الْط

ْبإػلٓب ٛني م٠ىٕ، ؤن  اًاتها،  ىا في ْض ْهي جٍط ْٓيها الؼُاس ي،  جعء ال ًخجعؤ مً 

س ي ْاملخً التي جمط بها هي جعء مً الىوا٨ الؼُا هوا٨ اإلاطؤة الٜلؼٌُيُت 

ْم٠خلس ْؿٜاٚ؛  اجي حؼاغ  ٓبها الْط ط. ؤػل الٜلؼٌُني الٔام مً ؤجل الخحٍط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1
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ْضٗم ؤجها ج٥خب بالٔطبُت الٜلُحت، ٛةن لِا ٟسضة عجُبت ٓلى اػخٔاضة الٔامُت 

ْحٔبحراتها الساضجت ٓىسما ٠ًخط ي   الٜلؼٌُيُت 

ٓاض في اًاتها ٛهي جخح حا٨ الخ اًتها حبي الا٨ْ حٔخبر مً ؤجمل ْض اًت. ْض سر ًٓ الْط

ٓضاث... ٓز في ظمً الث   حب ملتهب ًحا٨ْ اللم

 جائسة التي خصلت

 (ر ٧اعولُىاهىع ) خهلذ ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في حامٗت )قبل َل( في والًت

٨ُت الىالًاث اإلاخدضة في . وخهلذ ٖلى صعحت الض٦خىعاٍ في 1983ٖام  ألامٍغ

ت حامٗت )اًىا ٨ُت، وصعاؾاث -الضعاؾاث اليؿٍى اًىاؾُتي( في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت إلاضة زالزت ؤٖىام. ؤؾؿذ في ٖام  مغ٦ؼ قاون اإلاغؤة والاؾغة بىابلـ وما  1988وؿٍى

ا  جخىلى  1997اإلاغ٦ؼ. ومىظ الٗام ػالذ جخىلى بصاعجه، ٦ما جخىلى اإلايكىعاث التي ًهضَع

ىوي للمغ٦ؼ وؤؾؿذ وؤصاعث مغ٦ؼ قاون اإلاغؤة  جىُٟظ بهخاج بغهامج الخث٠ُ٣ الخلٍٟؼ

ًٖ صاع  1974وكغث ؤو٫ عواًاتها )لم وٗض حىاعي ل٨م( ٖام  .1994-1991 ٚؼة في

الكغ١ ) في بطاعي بحروث وخىلذ بلى مؿلؿل -وآلاصاب  ال٣اَغة ٝ فياإلاٗاع 

ىوي وبلى .ال٣اَغة (ألاوؾِ . ونضعث عواًتها 1982في ال٣اَغة ٖام  مؿلؿل جلٍٟؼ

وجغحمذ  .وبحروث وصمك٤ ال٣ضؽ ًٖ ؤعب٘ صوع وكغ في 1976الثاهُت )الهباع( ٖام 

ت اهُتوألاإلا الٟغوؿُت اللٛاثبلى وؤلاًُا وؤلاؾباهُت وؤلاهضووؿُت والهىلىضًت وؤلاهجلحًز

ت لُت ًٖ ؤعب٘ صوع وكغ في  1986ونضعث عواًتها الثالثت )ٖباص الكمـ( ٖام  .والٗبًر

ال٣ضؽ وصمك٤ وبحروث. وجغحمذ بلى اللٛاث الٟغوؿُت وألاإلااهُت والهىلىضًت 

ت. ونضعث عواًتها الغابٗت )مظ٦غاث امغؤة ٚحر وا٢ُٗت(  وؤلاًُالُت وؤلاؾباهُت والٗبًر

روث وجغحمذ بلى اللٛاث ألاإلااهُت والهىلىضًت بح -ًٖ صاع آلاصاب 1986ٖام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84_%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 –وؤلاًُالُت وؤلاؾباهُت. ونضعث عواًتها الخامؿت )باب الؿاخت( ًٖ صاع آلاصاب 

بحروث وجغحمذ بلى اللٛاث ألاإلااهُت والهىلىضًت وؤلاًُالُت وؤلاؾباهُت ونضعث 

لى اللٛخحن بحروث وجغحمذ ب -ًٖ صاع آلاصاب  1996عواًاتها الؿاصؾت )اإلاحرار( ٖام 

ضص ؤوعوبُت صو٫ الٟغوؿُت وألاإلااهُت. ال٣ذ مدايغاث في ٖضة  مً الىالًاث  ٖو

٨ُت  256.ألامٍغ

 أسلىب كتابتها :

ٓٓت دلُٜت سخط ٣خبذ  مخإزطة للمجخمٕ، الىاٟسة ألازبُت لل٥خابت بحبها مسٛ

ٓاجؽ ا به  ال٠اضت  ًجس ْالٔملُت، الاجخمآُت حُاتها ْججاضب ْدبراتها الصاجُت، ؤ٦ٛاَض

  ٣خاباتها في
ً
  اضجباًا

ً
اجي ٓاإلاِا بحن ْز٠ُا ٓمت الْط  في الؼاثسة الٔالٟاث ْبحن مىِ

ٓالم  ٛيها ضػمذ التي ٓمالِا ؤ ضػت ا بس ٟمذ ضبٍ ا ا٨ شل٧ إلًواح املجخمٕ، ٓ

ٓاٟٕ مً اػخ٠تها الُتجم دُالُت ٓضة هاٟلت املخٍُ ال  املجخمٕ ًٓ كازٟت ك

ٓمّ :الٜلؼٌُني مٓحاجّ َم  مً الٔسًس ٓلى هلٓكِا احخٓث ل٠س .ْآمالّ، ًْ

ْالبحث ا بالس جسًطة ؤبٔاز لِا التي الاجخمآُت اإلاوامحن  ٟلما بش ْالخ٠ص ي؛ ضػت 

اًت دلذ اًاتها مً ْض م التي الٔالٟاث لخل٧ ضكس مً ْض مً  جذل لم تهابؼاً ٗض

 251.الاجخمآُت الخُاة ح٠ُٔساث

ٓزٍ الٜلؼٌُني ألازب ؤزبذ ْٟس اًت ٤الـٔط ٓسًسة مجاالث في ْج ْلْط  ا

ْل٠لت اثُت سخط ال٦اجبت ْحٔس ال٠لحرة، ا  في اإلامحزة الٔالماث ؤَم بحسٔ دلُٜت الْط

اًت ٓالم اثُت ؤن هلٓكِا ٓبر اػخٌآذ بش الٜلؼٌُيُت، الْط  الِم ًٓ حٔبر الْط

 ضة، ؤ الم ٌٟاْ َْٓ ُّٛ ٌٟاْ ؤَم ممثلت مٔاكطحها، ًٓ مذخلٝ بـ٦ل جخماعيالا 

                                                           
250

 وٌكٌبٌدٌا - 
251

جامعة األزهر –كرٌمة زكً أحمد نصر،" االتجاه االجتماعً فً رواٌات الكاتبة سحر خلٌفة، لسم اللغة العربٌة - 

 2015غزة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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اًاث ٓاٟٕ ٓلى" ال٦اجبت جىٜخح ْض ْلٜلؼٌُيُت الٔطبُت عؤةللم الاجخماعي ال  في ا

ٍٓت، مجخمٔاث ٓض  مً َصٍ املجخمٔاث ال٦اجبت ْجحا٣م ؤب  مً جخذص ٛهي ، وؼٓي  مىِ

  عؤةالم ْهُٔت
ً
ٓعي زضجت ل٠ُاغ ؤػاػا ْلخ ال تا  في ْجطبٍ .الٔطبُت في املجخمٔاث ٍط

ً جحطض  بحن ؤلابسآُت ضئٍتها ٓعي" ؤن بلى ْآُت ،)252 اإلاطؤة ْجحطض  الًٓ  الجمالي مِمتال

اجي ْاجّ ججسًس ٓلى الٔام الٓعي جحٍطى دال٨ مً جسًس ٓام ْعي بهخاج الْط  ؤز

  ٛٔالُت ؤ٣ثر ًلبح ْمٜاَُمّ حتى
ً
ٓاٟٕ حط٣ت مٕ ْجٜآال  التي ها٣خابات ؤن ٣ما 253 "ال

ٍٓت" بلى جيخمي اًتاليؼ ٓز٠ِا ألاحسار حسجل254."الْط ٠تها ْج  ْما لِا بما الخاكت بٌٍط

اًتها في ال٦اجبت جبٔاجخٔطن مً ٓليها ٓٓت ْض  داللِا مً جيخ٠س ال٠واًا، مً مجم

ألزًان، لل٠ٔاثس الخاًئ الِٜم  ا

ٔ  املجخمٔاث ٓلى الاهٜخاح ْػلبُاث ٓز، زْن  ألادط  ل٦اجبتا ج٠سم ػٔس دال٨ ٛمً ُٟ

 
ً
ٓشجا ْظ  ْاْ لجُل هم اًت ؤؿاضث ٣ما الؼاب٠ت، ألاجُا٨ ؤدٌاء ًحا٨ْ ججا  بلى الْط

ٓة ٓم١ اًت جدىا٨ْ  .ألاجُا٨ بحن الٜج ٓٓت الْط  ؤلاًجابُت الاجخمآُت مً ال٠ُم مجم

ْلخوامً ٤الدؼامح اًاث موامحن هي َصٍ .ا  ؤػئلت داللِا مً جٌطح ال٦اجبت، ْض

ٓاج التي الخحسًاث ح٨ٓ  مخٔسزة  ال٠اضت  ججٔل ملخت ؤػئلت الٜلؼٌُني، ّ املجخمٕج

ٓاٟٕ ال٦اجبت جإزط مسٔ ًٓ ًدؼاء٨  مطث التي ضث ا جإزحر الخب ْمسٔ الاجخماعي، بال

                                                           
252

 11 ص ، 2012 ،عمان، أفكار، مجمة مقال، خميفة، سحر روايات في النسوي  الخطاب أحمد، حفيظة - 
253

 دار رفيال، ا بيميوغ ممع العشمرين القمرن  فمي واألردن فمسمطين فمي العربيمة الرواية ماضي، عزيز شكري  - 
 120 ص ،  3002عمالن، الشمروق،

254
 لتقل الثابتمة؛ المعارف صياغة إعادة إلى وتهدف رة أ الم حول وتدور رة أ الم تكتبها التي( هي :نسويةال الرواية - 

 )المهيمنممة الثقافيممة المؤسسممة عهدتممه لممال مغمالير فكممري  ووعممي جديممدة، رؤيممة وفمق نصميا   بتقويضمها وم
 شركة الثقافة، زرة ا و العمرين، أبو سهام السردي، التشكيل تتقنيمال فممي رسممة ا د النسمموي، الروائممي الخطمالب

 ص ، 2011 القاهرة، والنشر، لمطباعة األمل
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ٓلى  ال٦اجبت جلط .ألازبي بهخاجِا ٓلى ْالٔملُت الصخلُت حُاتها في ال٦اجبت بها

ْز للمجخمٕ، الىاٟسة آضائها ال٥ثحرمً اًت مً ًطحِا ْحٔا ٔ  ْض  ملل. ؤْ ٤لل بال ألدط

ٕ في مجخمِٔا ْفي     ض سخط دُبتها مً بم٦اهُت جح١ُ٠ الخُ٘حر الؼَط ّٓ ْجل

ْٜٓاٚ.  ٓا٨  َٓ ؤن ٜٓاٚ بالٜٔل لم ج٥ً  الطجل بـ٦ل داق باه٥ؼاض ٤ل مً ه

ْمٔخ٠ساث ٤اهذ  ْأُٟت في مثل َصا املجخمٕ الصي ال ًعا٨ ٌِٔف في مٜاَُم  امطؤة 

ْؤ٣ثر، ل٥نه ٓلت ٟبل ماثت ٓام  ْٟس م٠ب  ،ً ا الُٓم ْفي الطبٕ ألادحر مً ال٠طن الٔـٍط

ْاهٜخح ال٦ّل ٓلى ال٦ّل، ٣ُٝ جطض ى  ْالخُاة،  ْحّ٘حرث اإلاٜاَُم ْألا٦ٛاض  ض الٔالم  ّٓ جٌ

ْاإلأخ٠ساث التي  م اإلاٜاَُم 
ّ
ت جح٥ ْاػخمطاٍض ْاػخ٦اهت ؤبىاء ؿٔبها  ٓاٟٕ مجخمِٔا  ب

ْال ْؤدطجتها مً زاثطة الخإزحر  َّْمـتها  ٔمل، ْحتى ٣بلذ الطجل ْسخ٠ذ ٣ّبلذ اإلاطؤة 

ٍْيخِط ضحمت الؼماء لّٔل  ٟٓا مؼخَٔبسا ال ًث١ ب٠سضاجّ  شخلِخّ ْجٔلذ مىّ مذل

ْٗحر  ٓاٟعي  لبح َٓ ٗحر ال ًُ ب  ْٓس ى!؟ مجخمٕ ٣ِصا ًطظح ؤَلّ جحذ هحر احخال٨ ٍٗط

اًت سخط  َْصا ما ٛٔلخّ ٜٓاٚ بٌلت ْض ٓضة هّسٍ،  ْالث ٨ٓ، ًجب الخمّطز ٓلُّ  اإلا٠ٔ

 ٓ  أُٟت جّسادلُٜت ال

اًتها باػخٔما٨ مذخلٝ ؤػالُب الؼطز  ٠ذ سخط دلُٜت في ْض
ّ
ل٠س جإل

ٍٓتها  ت، ْحاِٛذ ٓلى ٜٓ ُّ ْالٔام هت باػخذسام الل٘ت ما بحن الٜلخى  ْاإلاْط ٓاض،  ْالخ

٤ْلماتها ال٠لُلت  ْجمّحزث ٣ٔازتها بجملِا ال٠لحرة  ْالٔباضاث،  في ادخُاض ال٦لماث 

ْب٠ًآِا. ٣م ٓعي داكت في مـاَس حُاتها مٕ الخاّزة في زاللتها  ا آخمسث ؤػلٓب ال

اًت سخط دلُٜت  ٓا ْض ْٓالٟاتها مٕ ٓىبر ٌٟتها في ال٘طبت. بّن الى٠ّاز ججاَل جِا  ْظ

 ؤّن الصخُح ؤًوا ؤن 
ّ
ْلىا جٓهُح بٔوِا، بال ْٟس ج٦ٓن لِم ؤػبابهم التي حا َصٍ، 

ل ٓالمت باضظة ل
ّ
ْأُٟت" حـ٦ اًت سخط َصٍ "مص٣طاث امطؤة ٗحر  ِؽ في ببساْ ْض

ٓاث الثماهِىاث مً  اجي الٔطبي حتى مىخلٝ ػى ما في ؤلابساْ الْط
ّ
ْبه ال٦اجبت ٠ٍٛ، 

ً  ال٠طن الٔـٍط
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حها     اًتها ٓلى ؿ٦ل مص٣طاث جْط ل٠س ادخاضث سخط دلُٜت ؤن ج٥خب ْض

اًتها ال٠سضة ٓلى  ط لبٌلت ْض
ّ
ٛ َْ ْالؼطز بومحر اإلاخ٦لم اإلاٜطز  اًت.  ٜٓاٚ بٌلت الْط

ٓاٟٝ ٟٓٚٓ ٓىسَا، ْجٔل كٓث  ادخُاض اإلا ْال س التر٣حز ٓليها  ٍط
ُ
ْألاحسار التي ج

اًت، َٓ اللٓث الٓحُس اإلا٠ّسم لل٠اضت ًحمل ْجِت الىِط  ٜٓاٚ، بٌلت الْط

ٓا٨ ٛترجس بلى  ّسمذ ْجِاث هِط ؤحس ؤٛطاز ؤػطتها ؤْ كس٠ًتها ه
ُ
ْبشا ما ٟ الٓحُسة، 

ٓاض لِا  ٍ حؼخٔطهّ لخ مٕ شل٧ الصخم. زادل شاتها مؼخحوطة اإلااض ي ٓبر ؿٍط

ّْٟطب ٜٓاٚ مً اإلاخل٠ي  ل٥ً َصا الؼطز بومحر ألاها ؤٌٓى لل٠م زٛئا داكا 

ْبزباث  بتها الاؤخاٞ مً الِلم  سَا في ٗض ٍٍْا ٍْخِٜم ؤهاَا اإلأصبت  لُخٔاًٝ مِٔا 

ٓزَا ٤إهاى لِا م٦اهتها.  ْج

 

ْاإلاطاجٕ  اإلالازض 

 عؾالت م، 2002 – 1993 ٖام مً الٟلؿُُيُت الغواًاث في البُل عث، ا بكا ؤخالم 

ىُت، حامٗتالىجاح ماحؿخحر،  .م 2005 الَى

 2011 الخلُل، حامٗت ماحؿخحر، عؾالت زلُٟت، سخغ عواًاث في اإلا٩ان الىدكت، حمُلت 

 .م 2012 –

 ت للؿغصًاث الث٣اُٞت ألابٗاص الٗلي، عقا ً في اإلاٗانغة اليؿٍى  – 1990 " الٗغبي الَى

، ا عؾالتص٦خى ،"م 2005  .م 2009 ال٣اَغة، قمـ، نٖح حامٗت ٍع

 ت الغواًت في الخٗبحر وآلُاث الغ٢ُب الًمىع، عها ، ا ص٦خى عؾالت الٗغبُت، اليؿٍى  ٍع

 .م 2009 ماجت، حامٗت

 عؾالت جُب٣ُُت، عؾت ا ص مدّٟى هجُب زالزُت في اإلا٩ان صاللت صخماوي، ؾٗاص 

 .م 2008 - 2007 ػثغ، ا الج         – حامٗت ماحؿخحر،

 ت حن،قاَ ٖمغ ؤخمض ً، ال٣لغن  ٞلي ٞلؿلُحن ٦خاب مىؾٖى  عث ا ميكلى الٗكلٍغ

 .م 2000 – ٞلؿُحن، ٚؼة ألاو٫، الجؼء والخىز٤ُ، عؾالث ا للض ال٣لىمي اإلاغ٧لؼ
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  ُخان ، جٞؼ  اإلااؾؿت نالح، ٞسغي  جغحمت الخىاعي، واإلابضؤ بازخحن مُساثُل جىصوعٝو

 1996 بحروث، اليكغ، و عؾالث ا للض الٗغبُت

 اإلااؾؿلت ، 3 ٍ بللىػ، هال٠ً جغحملت الىا٢ُٗلت، ٞلي عؾالث ا ص حل،لى٦ال حلىعج 

 .م 1985 بحروث، واليكلغوالخىػَ٘، عؾالث ا للض الجامُٗلت
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 املضرح العربي وروافذ التأصُل
 عُماء هبُل خالذ

 ملذمة

ْلـــي  مــــ٦لت جحسًـــس الٜتـــرة  ٨ٓ اإلاؼـــطح الٔطبـــي ألا َىـــا٢ ٓـــسة مــــ٥الث جثـــاض حـــ

ْاإلاــــ٦لت الثاهُـــت , هـــي مــــ٦لت ملـــازض العمىُـــت التـــي ًمخـــس ا ر اإلاؼـــطح الٔطبـــي ,  ليهـــا جـــاٍض

ذي هٜؼــّ .مـــ٦لت جحسًـــس الٜتــرة العمىُــت ,  :  فهىااان اتجاهااان ي رئِضاااُانالبحــث الخــاٍض

ْجمخـــس الـــي  ٨ٓ ان َـــصٍ الٜتـــرة جبـــسؤ ٟبُـــل مىخلـــٝ ال٠ـــطن الخاػـــٕ ٓــــط ,  ؤحـــساَما ٠ًـــ

ْالجـــسًطة ْٟخىـــا الـــطاًَ , شلـــ٧ ؤن الىمـــاشج اإلاؼـــطحُت التـــي ٓطهـــ ىا الٔطبـــي ,  ذ فـــي ؿـــٟط

ْلــــسث مــــٕ  ْالتــــي  ْضبــــي , ْهسضػــــِا , هــــي جلــــ٧ التــــي جــــإزطث بٜــــً اإلاؼــــطح ألا بــــإن ؤخــــس بهــــا , 

ن الى٠ــاؾ حــحن ٓطهــِا فــي بحــرْث ابخــساء مــً ٓــام  وأمااا الاارأي . 1848مؼــطحُاث مــاْض

َْــــصٍ  الثاااااوي ٨ٓ بــــإن َىــــا٢ كــــُٙ ػــــب٠ذ اإلاؼــــطح الٔطبــــي الخــــسًث ,  ُٛــــصَب الــــي ال٠ــــ

ــطان  اللـُٙ ٤اهـذ ٤ْاهــذ ٤اُٛـت أٗل ٌٓــاء البِئـاث الث٠اُٛــت ْ الاجخمآُـت فــي اإلاى٠ٌـت , 

ٓاضزــــت جــــإزحر ,  ْظماجهــــا , زــــم ٤ــــان لِــــصٍ اللــــُٙ ال٠سًمــــت اإلاخ ٗحــــر الخمثُــــل باليؼــــبت ألَلِــــا 

 ٟلُل ٓلي اإلاؼطح الخسًث شاجّ

ر اإلاؼــــــطح , مــــــً حُــــــث اهــــــّ ُــــــاَطة ز٠اُٛــــــت , لِــــــا  ْهحــــــً ؤخبــــــر ان زضاػــــــت جــــــاٍض

ْمطاحــ ْزــ١ ٓالٟــت بــحن ؤػــلٓب بــساًاتها  الؿــ٧ ؤن َىــا٢ ؤ ــا ْحُاتهــا ,  ٓاَض ْؤً َٓــا ,  ل هم

ٓهــّ مــً  ْٛى ْالخمثُــل  ٓاْ الــسضاما  ْبــحن ؤهــ ٓزة مــً هاحُــت ,  ْٓ الث٠اٛــاث اإلآجــ ْهــ الخُــاة , 

ٓض  ْظًٍ الخــــس اشا جدبٔىــــا َــــصٍ الِــــاَطة فــــي ٓلــــ هاحُــــت ؤدــــطي ,لــــصل٧ لــــً ه٦ــــٓن مخجــــا

 ٓ ْالٓػـٌُت , الـي بساًـت ُِـ ٣ُْـٝ ه٠ـل الخواضاث ال٠سًمـت  ْضبـي  ٓمـّ ألا ض اإلاؼـطح بمِٜ

 الي الٔالم الٔطبي.
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ْبُــان  ْاإلاؼــطح الٔطبــي ٟبــل الخملــت الٜطوؼــُت ,  ْمــً زــم ػــٚٓ هدىــا٨ْ فــي بحثىــا الٔــطب 

از  ْالــْط ْاٛـس جإكــُلّ ,  ْض ٓاَط اإلاؼــطحُت , زـم الاهخ٠ــا٨ الــي اإلاؼـطح الٔطبــي الخــسًث  الِـ

.ْٓ ْال٠باوي , ْكى  الثالزت , الى٠اؾ , 

 ملضرح العرب و ا

ذُــت حـــمل ح٠بــا  ْض اإلاؼــطح الٔطبــي , ٌٔنــي الخى٠ُــب فــي ٛتــرة جاٍض البحــث فــي جــص

ٓة , الــي الٔلــط الٓػـــٍُ ,  ذُــت مخٔاٟبــت جبــسؤ مــً الٔلــط الجـــاَلي , الــي ٓلــط الىبــ جاٍض

ْٓلـــــــــطي اإلامالُـــــــــ٧ , ْألاجـــــــــطا٢  ْالٔباػـــــــــُحن ,  ٍٓحن ,  ْلـــــــــت الطاؿـــــــــسًً , ْألامـــــــــ ضا بس مـــــــــْط

ٍٓلت , ح ْهي ٛترة ً ْادـخلٍ ُٛـّ الٔـطب بــٔٓب ٗحـر الٔثماهُحن,  ٔاٟبـذ ٛيهـا ألاحـسار, 

ـذ  ْمما الؿ٧ ُّٛ ؤن ٣ثحرا مً َصٍ ألامـم ٟـس ٓٛط ٓا بحواضاث مذخلٜت . ْالخ٠ ٓطبُت  , 

٠ــٓغ  ْهــي وـــاًاث ًْ وـــاًا مؼــطحُا , ؤْ ماضػــذ بٔــى ال٠ٌــٓغ ؿــبّ اإلاؼــطحُت , 

ٓمُتهــا , ْل٥نهــا ٗحــرث مــً ٟ ٓا٨ ,  ْمــً ٓازاتهــا  جطػــبذ فــي ؤٓماِٟــا ٓبــر َــصٍ الؼــىحن الٌــ

ٓا١ٛ اهسماجِم ْػٍ الٔطب.  ْج٠الُسَا لخ

ْٓ مـً ألازب  ْلـم ًى٠ـل الٔـطب َـصا الىـ ٛـا ٓىـس الٔـطب  ,  ْاإلاؼـطح لـم ٥ًـً مْٔط

ْشلـــ٧ الن الٜلؼـــٜت  ْضبـــي ,  ٓمـــّ ألا ٓا اإلاؼـــطح بمِٜ ـــ ْلـــم ٌٔٛط ٓهاهُـــت الـــي الٔطبُـــت ,  مـــً الُ

ٓهـــان , جذخلـــٝ مـــٕ الٜلؼـــٜت السًيُـــت فـــي ؤلاػـــالم , ممـــا لـــم ٥ًـــً ٌؼـــمح  السًيُـــت ٓىـــس الُ

ٓهــــاوي الــــي البِئــــت ؤلاػــــالمُت) ٓاَط 255بى٠ــــل ألازب الخمثُلــــي الُ ْل٥ــــً ٓــــٚط الٔــــطب ُــــ .)

ب وؼبُا ,٠ٛس ٓٚط الٔطب ال٠لـم الــٔبي ,  ْٟذ ٍٟط جمثُلُت  ٤اهذ هي اإلاىدـطة الي 

ٓا  ْمطـــــخ٦ي ألامـــــطاء , ٣ـــــصل٧ ماضػـــــ ٓض ,  ٓا بهالُـــــل ال٠لـــــ ـــــ ْٓٛط ٍـــــت ٓـــــاظفي الطبابـــــت ,  ٍْْط

اكاث ألا  ْلي ألن ًلبح الخمثُل ْػُلت زٓاًت , مصَبُت , ْػُاػـُت , ٣مـا ٤ـان ٠ًـٕ ؤلاَض

                                                           
255
أنظر د دمحم كامل حسٌن , فً األدب المسرحً  من العصور المدٌمة والوسطً, دار الثمافة , لبنان , بٌروت,  
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ؤحُاها , ؤمام ٓخباث اإلاؼاجس , ْفي املخاٛل , ؤْ ُٛما ٤اهذ جازًّ الـُٔت إلحُـاء ش٣ـطي 

ر الٔطبــي بٔــى مىــاُط مؼــطحُت ٓىــس بٔــى 256م٠خــل الخؼــحن ) (.,٣مــا ْجــس فــي الخــاٍض

ٓٓاَ اإلاؼلمحن   ال

ٓاَط  ٓض جمثُلُـت ٗحـر مباؿـطة , ٓلـي ػـبُل َْىا٢ ٓسة ؤؿ٦ا٨ ُْ , هطي ٛيها كـ

ْٛــٞط املخبِــحن ,  ٓاة,  ْؤٓمــا٨ حــ ٓهُــت ,  َْــم ٠ًــسمٓن ؤلٔــاب بهل اإلاثــا٨ ؤضبــاب اإلاؼــادط , 

ـــــا , ْجمآـــــت اإلا٠لـــــسًً ,  ْٗحَر ْؤلٔـــــاب  َْـــــم مـــــً ًطـــــخ٦ٓن الىـــــاغ بى٦ـــــاث مطـــــخ٥ت , 

ْٛــــاهٓغ الخُــــا٨ ؤْ كــــىسْٞ  الــــسهُا , ْالؼــــامط ؤْ اإلاؼــــطح اإلا٥ـــــٚٓ , ْدُــــا٨ الِــــل , 

ْمً َصٍ ألاؿ٦ا٨ وؼخٌُٕ ان وؼخذلم  ٓظ.  : عذة ملحوظاتْألاضاج

 

ْٓـسزا  .1 ٓض  ْالٔثمـاوي ٟـس ؿـِس جٌـ ٤ٓي  ر اإلاؼـطح دلٓكـا فـي الٔلـط اإلاملـ ؤن جاٍض

ْاجّ الٜىُت . ٓض اإلامثل ؤز  مً اإلاماضػاث السضامُت , ًْ

ٓض الـىم الـسضا .2 ْحٔسز الٜـٞط الخمثُلُـت , زٓـا الـي ُِـ ٓض ًٛ الخمثُل ,  مي , ْمٕ جٌ

 ْشل٧ حتي حؼخمط َصٍ الٜٞط في ٣ؼب ِٓـِا.

هخ٠لـــذ َـــصٍ الٜـــٞط الخمثُلُـــت مـــً اإلاخل٠ـــي الٔـــازي الـــي اإلاخل٠ـــي الخـــاق , ْألامـــطاء  .3

 ْداكت في ِٓس دمحم ٓلي الصي شجٕ الٜىٓن 

ْالتي جلب جمُِٔا  في ؿـ٦ل الٜـاضغ , ػـآس  .4 ٓز ألاؿ٦ا٨ الـٔبُت الؼاب٠ت  ْج

ت الٜطوؼــــُت , زــــم مــــٕ الـــــ٦ل ال٘طبــــي بٔـــس شلــــ٧ ٓلــــي الخجــــاْب مــــٕ مؼــــطح الخملـــ

ْلُــــس  للمؼــــطح الخــــسًث , ٛلــــم ٥ًــــً جٓجــــّ الــــسضاما الٔطبُــــت الــــي اإلاؼــــطح ال٘طبــــي , 

ٓض  ٓلـّ للــ٦ل ال٘طبـي جٌـ ٓضٍ , ٛجـاء ٟب جبُٔت لل٘طب , ب٠ـسض مـا ٤اهـذ ب٣مـاال لخٌـ

ْاإلاالــٝ ,  ْاجــّ بخ٠ــسًم )اإلاخل٠ــي ,  ْالٜنــي ؤز ر الاجخمــاعي  ًبُعــي ٓىــسما  ؤجــم الخــاٍض

                                                           
256
 17الظل , دار المعارف , مصر , الماهرة , الطبعة الخامسة, صد علً إبراهٌم  أبوزٌد , تمثٌلٌات خٌال  
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ْٟــس ضؤًىــا َــصٍ الٔىاكــط جىمــٓ بــبٍء ؿــسًس حتــي ظازث مــً ْالــىم ُٜــت( ,  ْالُٓ  ,

تها بٔس الىلٝ الثاوي مً ال٠طن الخاػٕ ٓـط.  ػٓط

 

٤ْاهـــذ ملـــط ؤ٣ثـــر الـــس٨ْ  ٓاَط ػـــآس فـــي ج٠بـــل الٔـــطب للمؼـــطح ,  ٤ْـــل َـــصٍ الِـــ

ْاإلاؼطح البــطي بلـٜت داكـت , حـحن ؤدـصث  اإلاُِإة لخ٠بل ٥ٛطة اإلاؼطح بلٜت ٓامت , 

ؼـــــطحُت ْألا٦ٛـــــاض اإلاؼـــــطحُت جـــــطز الـــــي بالزهـــــا ابخـــــساء مـــــً جهاًـــــت ال٠ـــــطن الثـــــامً الٜـــــٞط اإلا

ْٟٜـــذ بٔـــس ال٠ٔبـــاث فـــي  ْٟذ , ْشـــجٔذ َـــصا الٜـــً ٠ٛـــس  ْبشا ٤اهـــذ ال٘البُـــت جـــص ٓــــط.

ْبشا ٤اهـــذ الٜىـــٓن الــــٔبُت ْجـــسث  ٟٓـــذ هٜؼـــّ ,  ٓض اإلاؼـــطح الخـــسًث فـــي ال ػـــبُل ُِـــ

ْالٌب ْبهـــــا مــــــٕ الـــــــٔب الــــــصي ٛلـــــل هٜؼــــــّ ٓــــــً الـــــــطاثح  ٠ـــــاث اإلاصلــــــت لــــــّ , ٠ٛــــــس ججا

لـــت بٔـــى الــــطاثح  ْٟٓط ْالٌب٠ـــاث مؼـــطح الخملـــت الٜطوؼـــُت ,  ؿـــاَسث َـــصٍ الــــطاثح 

ْشلــ٧ إلحؼاػــِا  ٓزَــا ,  ــط ٠ً اإلاؼــطح الخــسًث , داكــت الـــطاثح اإلاخسًىــت التــي ٤ــان ألاَظ

ألهّ لِٓ ًٓ ش٣ط هللا , زْن الىِـط الـي مـا  الضجباًّ بالٔسْ املخخل ,  ٓز َصا الـ٦ل  ٛٓ ب

ْاث في َصا الـإن )همل٥ّ ف ْؤز ذىا الٜني , بما همل٥ّ مً ًاٟاث  ْجاٍض ي ؤزبىا 
257.) 

ٍْخــــسضجٓن مـــــٕ م٠ــــسماتها إلزدـــــا٨  از النهوـــــت ًىاٟـــــٓن ال٠وـــــُت  ْلِــــصا هــــطي ْض

ْملــط ,  ْاإلاؼــطح الخــسًث بذاكــت ( ٣مــا ػــيبحن بلــي الٔــالم الٔطبــي ,  الٜىــٓن الخسًثــت )

ْا ٍٓم التربــــٓي ,  ْٟسضجــــّ ٓلــــي الخ٠ــــ ْٓــــسم مىاٛاجــــّ بمىاٟـــــت مىاٛٔــــّ  لخٓجُــــّ ال٥ٜــــطي , 

آت الٌٌِاْي. ٤ْان ٓلي ضؤػِم ٛض ٍٓلت  ٓزا ً از جِ ْبص٨ الْط ْالسًً ,   لؤلدالٞ 
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ٓض املجخمـٕ حتـي ؤكـبح  ْجٌـ ْاث اإلاؼآسة ٓلـي جىُٜـصٍ ٣مؼـطح ,  ْهمذ ألاز هما الىم , 

ٓضة اإلاؼـطحُت التـي ٤اهـذ حٔـطن فـي , مؼـخٔسا لخ٠بـل الــ٦ل الخـسًث للمؼـطح ؤي اللـ

ٓهــاوي ال٠ــسًم ,  ر , ْدطجــذ مــً الـــ٦ل الُ ٓضث ٓبــر الخــاٍض ٓضة جٌــ ْهــي كــ ْضبــا آهــصا٢ ,  ؤ

ٓضجــّ بٔــس ٓلــط النهوــت , حتــي ْكــل الــي الـــ٦ل الٜنــي الــصي ضآٍ اإلاخل٠ــي مــً مؼــطح  ًْ

ْضبـا1801-1798الخملت الٜطوؼُت ,) , اْ مـا  ( اْ ضآٍ اإلاخل٠ي الٔطبي فـي ؤزىـاء جطحالـّ الـي ؤ

ْضبُت التي جاءث لخمثل للجالُاث ألاجىبُت)  (. 258ؿاَسٍ مٕ الٜٞط ألا

ر اإلاؼــــطح  ْضا مِمــــا فــــي َــــصٍ الٜتــــرة الخاػــــمت مــــً جــــاٍض ْلِــــصا لٔبــــذ الترجمــــت ز

ْهحــً وؼــخ٠بل الــ٦ل الخــسًث مــً اإلاؼـطح , ؤن هى٠لــّ بلــي  ضي ,  الٔطبـي , ٠ٛــس ٤ــان هـْط

ْاإلاخ ْٛــــــــ١ احخُاجــــــــاث الٔلــــــــط , ْمــــــــً َىــــــــا ؿــــــــآذ بٔــــــــى ل٘خىــــــــا , زــــــــم ه٥ُٜــــــــّ  ل٠ــــــــي , 

ــب ,  اإلالـٌلخاث الخاكــت , بالى٠ــل مثـل جطجمــت , جطجمــت بخلـٚط , ه٠ــل , اٟخبــاغ , حٍٔط

ــــل هــــم ؤجىبــــي الــــي الل٘ــــت الٔطبُــــت لُىاػــــب  ٍٓ ــــس٨ ٤لِــــا ٓلــــي الصــــ يء هٜؼــــّ ؤٓنــــي جح ْج

٨ٓ ألاجىبُــت ٓىــس  ٍّٓ لؤلكــ ْلــصل٧ البــس ؤن هــسض٢ ؤن مــا حــسر مــً حـــ اإلاخل٠ــي الٔطبــي , 

ْبن ٤اهذ َىا٢ ؤػباب ؤدطي مؼآسة)الى٠ل ٤ان لِص  (.259ا الؼبب الطثِس ي , 

 

اكــاث اإلاؼــطحُت ؤن ججــس مــا ٌؼــاهسَا ٓلــي اإلاؼــخٓي ال٥ٜــطي ,  ٤ْــان البــس لئلَض

ْالبيُـــت الاجخمآُـــت  ْشلـــ٧ ألهـــّ جـــعزاز الٔالٟـــت ْهـــٓحا بـــحن ؤلاهخـــاج ال٥ٜـــطي  الؼُاســـ ي 

ْجلٔـــــب الاٟخلـــــازًت , بشا آخبـــــر َـــــصا ؤلاهخـــــاج , بهخـــــاج ٛئـــــت اجخمآُـــــت ج ذُـــــا ,  خ٦ـــــٓن جاٍض

ٓٛـــ١ بـــحن  ْاض مُٔىـــت فـــي اضجباًاتهـــا بإكـــىاٚ اجخمآُـــت محـــسزٍ , ألن اإلاث٠ٜـــحن ٣ٜئـــت ج ؤز
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٤ْــــــان ؤصــــــخاب ال٥ٜــــــط َــــــم  ْالبيُــــــت الخحخُــــــت للمجخمـــــٕـ ,  ْالؼــــــلٌت ,  ُٟٓــــــت  البيُــــــت الٜ

ْالىِط الٌاظج الي ال٠سًم .  الٌلُٔت الاجخمآُت التي مِسث لخ٠بل الجسًس , 

آـــــت الٌٌِـــــاْي , مخـــــإزطا ٛل٠ـــــس جحط٣ـــــذ الث٠ا ٛـــــت الخ٠لُسًـــــت ٟلـــــُال ٓلـــــي ًـــــس ٛض

م مــً الث٠اٛــت  ْٓلــي الــٗط ْبمــا ضآٍ بٔــس شلــ٧ فــي ٛطوؼــا  بالـــُر اإلاؼــدىحر حؼــً الٌٔــاض , 

ْؤ٦ٛـــاض  ْالخلمُـــص , ٟـــس ه٠ـــل الخلمُـــص الطاثـــس مـــا ؿـــاَسٍ مـــً ٛىـــٓن  ـــت لـــسي ألاػـــخاش  ٍط ألاَظ

ٓض الؼــــــــاب١ ٓلــــــــي ٓلــــــــط ْجــــــــسَ ْلٔلمــــــــّ بحالــــــــت مجخمٔــــــــّ ,  دمحم ٓلــــــــي , ْهــــــــٕ  جسًــــــــسة , 

ٓهـاث الث٠اُٛـت ملجخمـٕ  ْآُت , حؼآسٍ ٓلي الخسًث ٓما ًذالٝ اإلا٦ الٌٌِاْي دٌت 

 ْحا٨ْ بهصٍ الخٌت بٟىاْ الخا٣م , زم بٟىاْ الث٠اٛت الخ٠لُسًت الؼاثسة .

ٓا ٓـً اإلاؼـطح , ْػـاٛط هـمً بٔثـت الـي  ْضٛآت الٌٌِاْي , مـً ابـطظ مـً جحـسز

ْامط ي َىا٢ ٟط  1826ٛطوؼا ٓام  َْىـا٢ اَـخم بـّ الٜطوؼـُٓن بــ٦ل  5ابـت ,  ٓاث,  ػـى

َْـــــم ًـــــسض٤ٓن ؤهـــــّ ػـــــ٦ُٓن ؤحـــــس الـــــصًً ػـــــِى٠لٓن  ٍٓ ٓلـــــي حوـــــاضتهم  دـــــاق , ْ ؤًلٔـــــ

ـــــــــع فـــــــــي جلخــــــــــُم  ْٓىـــــــــسما ٓـــــــــاز ٣خــــــــــب ٣خـــــــــاب جذلـــــــــُم ؤلابٍط حوـــــــــاضتهم الـــــــــي ملـــــــــط , 

ع) باٍض
ؽ , ًط٣ع ٓلـي جسجـّ 260 (.جحسر الٌٌِاْي ًٓ اإلاؼطح الخسًث الصي ضآٍ في باَض

ْؤَمُخّ لىا ٛإ٨ْ حسًث لّ ًٓ اإلاؼطح ًـطبٍ بـحن ُٟـام الٜطوؼـُحن بٔملِـم دحـر ُٟـام  , 

١ اإلاؼطح . لبهم للطاحت باللُل , ًٓ ًٍط  بالنهاض , ًْ

ٓضة َعلُــــت  ْالؼــــب٥خا٤ل ( بخ٠لُــــس الخ٠ُ٠ــــت فــــي كــــ ْٓــــٚط الٌٌِــــاْي )للخُــــاجط 

٨ٓ ؤن الخُـــاجط ٓىـــ ٠ٍْـــ ْبجبـــاْ اللـــالر  ,  ْؤدـــص الٔبـــرة بتـــر٢ الؼـــٓء ,  س تهـــسٚ الـــي الجـــس , 

ْل٥ىـــــّ ًوـــــٕ احتـــــراظ  ْالجاَـــــل ,  الٜطوؼـــــُحن مثـــــل اإلاسضػـــــت الٔامـــــت ًـــــخٔلم ٛيهـــــا الٔـــــالم 
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ــاث الٜطوؼــُت ,  ْمِــم ٛل٠ــس ضؤي ان الخُـاجط فــي ٛطوؼــا ؤؿـخمل ٓلــي ٣ثحــر مـً الجٓز بؼـٍُ 

ْجها ل٦ان ٌٔس مً الٜواثل الُِٔمت)  (.261ْ بس

ـــب الٓجـــّ  ٍْـــسإٛ ٓىـــّ هـــس ْكـــمخّ بٜـــً الٔـــسْ ٍٗط ح ٓـــً ٛـــً اإلاؼـــطح ,  ٍْـــٍع

ح ٓىــــّ مــــا اضجــــبٍ بــــّ مــــً ؤؿــــ٦الّ الترازُــــت ْ  ــــٍع ٍْ ْال٠ُٔــــسة مــــً هاحُــــت ,  ْاللؼــــان  الُــــس 

ٟٓـــذ هٜؼـــّ  ٍْاػـــؽ فـــي ال ْاهلـــطاٚ ٓـــً الٌآـــت,  ْلٔـــب ْدالٓـــت  البؼـــٌُت, مـــً لِـــٓ 

ٓاٛــــــس ألاحــــــي زْن حــــــطج زًنــــــي ؤْ اجخمــــــاعي , بشا اٟتــــــرن اإلاؼــــــطح  ــــــا جسًــــــسا لل مجــــــاال ٥ٍٛط

َْىـا هجـس ؤن هِـطة ال ْٓـسم ال٥ـصب ,  ٌٌِـاْي للمؼـطح ٤اهـذ هِـطة ؤدالُٟـت , بالٔمل , 

ـــاث  ْبشا ٤اهــذ بٔـــى الجٓز ٓزة فـــي اإلاؼـــطح ,  ِٛــٓ ًـــطي ؤن ال٘اًــت اللـــالخت الىاٛٔـــت مٓجــ

ِا مىّ ُٛذلم بلي الٜوُلت بسْن حطج. ٓزة ُّٛ , ُٛم٥ً ؤن هجٓز  الـٌُاهُت مٓج

ٓاْ اإلاؼــــطح , ل٥ىــــّ ؤؿــــاض فــــي ٣خابــــّ بلــــي  ؽ , ٤ــــل ؤهــــ ْٟــــس ضؤي الٌٌِــــاْي فــــي بــــاَض

ٓٓحن , ٓمُـــــ٧ , ْ ْكـــــِٜما ْكـــــٜا ًـــــس٨ ٓلـــــي ضئٍخـــــّ الس٠ُٟـــــت  هـــــ ـــــطا ٤ ْب ـــــطا , ْألا ْب َمـــــا ألا

ْبـــطا  ر اإلاؼـــطح الٔطبـــي , حُـــث هجـــس جـــإزحر ألا ْلِـــصٍ ؤلاؿـــاضة ؤَمُـــت , فـــي جــاٍض ْاهبهــاٍض بهمـــا , 

ًٍٓ الـــــــــٔطي  ْشلـــــــ٧ الن الخ٦ــــــــ ن الى٠ــــــــاؾ ,  ٓمُــــــــ٧ , حتـــــــي فــــــــي بــــــــساًاث مـــــــاْض ْبـــــــطا ٤ ْألا

ْال٘ىـــــاجي( للمخل٠ـــــي الٔط  ٓاْ ْاإلآػــــ٠ُي ) ـــــا مـــــً ألاهـــــ بـــــي جٔلــــّ ؤ٣ثـــــر ج٠ـــــبال لِـــــا مــــً ٗحَر

م مطآـــاة  ْالـــٟط ْل٠ـــس آخمـــسث اإلاؼـــطحُاث الٔطبُـــت ُٛمـــا بٔـــس ٓلـــي ال٘ىـــاء  السضامُـــت , 

ٓض الٔطبــــي, ٛاإلاؼــــطح فــــي شَــــً اإلاخل٠ــــي ْدلٓكــــا الٔطبــــي مــــطجبٍ باإلاخٔــــت  لــــصْٞ الجمِــــ

ْالٌـــــطب التـــــي ح ال٦ٜاَـــــت  ْضبُـــــت مـــــٕ ْض ٓاْ ألا ْبـــــذ َـــــصٍ ألاهـــــ ْججا ًيــــــسَا  ْالدؼـــــلُت , 

ٓاًً الٔطبي)  (.262اإلا

ٓا بـــــ٦ل بــــالٙ فــــي ه٠ــــل اإلاؼــــطح  از الــــصًً ػــــاَم ْؤَــــم مــــا ٌٔىِىــــا َىــــا َــــم الــــْط

ْجإكـــُل مؼـــطح ٓطبـــي ,ٛل٠ـــس ؿـــِس الىلـــٝ الثـــاوي مـــً ال٠ـــطن الخاػـــٕ ٓــــط  ْضبـــي ,  ألا

                                                           
261
 71انظر المرجع نفسه ,,ص- 
262
 73انظر  مدحت الجٌار , المسرح العربً ,مرجع سابك , 
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ٓض , ْألاكــــالت , ٠ٛــــس الخ٠ــــذ فــــي  جهوــــت مؼــــطحُت , احؼــــمذ بالخُــــاة ْالالخلــــاٞ بــــالجمِ

اٛــس زضامُــ ْالثاهُــت فــي زمـــ١ ملــط زــالر ْض ْلــي فــي بحــرْث ٓلــي ًــس الى٠ــاؾ ,  ت وـــإث ألا

.ْٓ ْالثالثت في ال٠اَطة ٓلي ًس كى  ٓلي ًس ال٠باوي , 

 8111- 8181الرائذ ألاول مارون الىلاظ وتأصُل مضرح عربي خذًث 

( َـــى جـــاحغ بحروحـــي لبىـــاوي و ٌٗخبـــر عاثـــض اإلاؿـــغح 1855-1817مـــاعون الى٣ـــاف )

بًُالُــا خُــث ا٦دكــ٠ َــظا الٟــً الجضًــض وقــ٠ٛ بــه.  الٗغبــي. ٢ضــ ى ؾــىىاث ٖــضة فــي

ٞٗغيـــــذ  1848ٞلمــــا ٖــــاص بلــــى لبىــــان جــــغحم مؿـــــغخُت مــــىلُحر الكــــهحرة  البسُــــل ؾــــىت 

اإلاؿـغخُت ٖلـى زكـبت ؤ٢امهـا بمجزلــه. و٧ـان اإلامثلـىن عحـاال مـً ؤَلــه )لـم جبـضؤ اليؿـاء فــي 

 1849ي ػــىت (, ْفــ263)الخمثُــل بال فــي و٢ــذ الخــ٤(. وخ٣ــ٤ بهــظٍ اإلابــاصعة بٗــٌ الىجــاح 

٤ْـان اإلاــاَسْن مـً  ٓان ابـٓ الخؼـً اإلاٜ٘ـل ,  ٟسم ؤًوا في بِخّ مؼطحُخّ الثاهُت بٔى

ــــــاضة لبحــــــرْث, امــــــا  ــــــان حُىــــــصا٢ فــــــي ٍظ ٤ْ ْْظضائهــــــا  ــــــت الٔثماهُــــــت  ْل هذبــــــت مــــــً ضجــــــا٨ الس

ٓاض بِخــّ بٔـس ان كــسض ٛطمــان بةوـــاء  مؼـطحُخّ الادحــٍر ٠ٛــسمِا ٓلــي دــبت مؼــطح بجــ

 (.264مؼطحّ)

٨ٓ السضامُـت  ٤ان مً الٌبُعي ن الى٠ـاؾ بلـي ٛـً اإلالِـاة ألن ألاكـ ؤن ًخجـّ مـاْض

ْبـــحن الدؼـــلُت الِازٛـــت ؤدالُٟـــا , ٣مـــا  التـــي ٓطهـــىا لِـــا , ضبٌـــذ بـــحن الخ٠ـــسًم الخمثُلـــي , 

ْالخ٠سًم ٗحر اإلاباؿط في السضاما الــٔبُت  ضبٌذ بحن الصخلُت الواح٥ت اإلاطخ٥ت , 

ٓظ , زـــم بـــحن اإلاؼـــطح البؼـــُ ْٟـــس هاػـــب , دُــا٨ الِـــل , ْالاضجـــ ْٛـــً الٜـــاضغ ,  ٍ اإلاطججـــل 

َـــصا الاججــــاٍ ِٛــــم الٔلــــط للٜــــً بٓجــــّ ٓـــام )٣محا٤اجــــّ  لــــؤلزب الخمثُلــــي , ُٛمــــا بٔــــس , 

(ّْْٓ  (.  265بٓجّ داق ٣دؼلُت 

                                                           
263
 وٌكبٌدٌا الموسوعة الحرة 
264
 62,ص 61,ص 1988أنظر ,د علً الراعً , المسرح بٌن النمل والتؤصٌل , كتاب العربً, الكوٌت ,  
265
 82انظر مدحت الجٌار , المسرح العربً ,مرجع سابك,ص 
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ٓمُـــــسًا  ؤًوـــــا ٤ـــــان مـــــً الٌبُعـــــي ؤن ًـــــطجبٍ مؼـــــطح الى٠ـــــاؾ , فـــــي بساًخـــــّ بال٦

ٜـــا فـــي شلـــ٧ بج٠اهـــّ لٔـــسة ل ٘ـــاث ٓلـــي ضؤػـــِا اإلالخىـــت لِؼـــِل حٔـــاًٝ الىـــاغ مِٔـــا , مُٓ

ٓمُـــسًا الٜطوؼـــُت حُـــث ٣خـــب  ٓلُحر , ضؤغ ال٦ الٜطوؼـــُت , ٠ٛـــسم مؼـــطحُاجّ , مخـــإزطا بمـــ

ْؤبـٓ  ٓلُحر , جحـذ ؤػـماء البذُـل ,  ٚٓ إلا ًط ْالٌاجف , ًْ زالر مؼطحُاث هي البذُل , 

ٓزا ضــخما  ٓز الؼــلٍُ, بٔــس ؤن بــص٨ مجِــ ْالخؼــ ن الطؿــُس. ,  الخؼــً اإلاٜ٘ــل ,ؤْ َــاْض

ْالخب٥ــت السضامُــت , لٌُٔمِــا بــالًٜ الٔطبــي املخبــب فــي املخاِٛــت ٓلــي الخــ ٍ الــسضامي , 

ْؤن  ْالـٔط ( , مما ػآسٍ ٓلي ج٠ـسًم مؼـطحُخّ فـي بًـاض زضامـي,  ْال٘ىاء ,  )اإلآػ٠ُي , 

ْمــــعج ًبُعــــي فــــي ٛتــــرة  َْــــٓ دلــــٍ  ٤ــــان ٟــــس دلــــٍ اإلآػــــ٠ُي بال٘ىــــاء بالـــــٔط الىثــــري , 

 الخإكُل للمؼطح الٔطبي.

ٓلُحر الؼــاب٠ت ْٟــس ؤؿــاض مِٔــم البــاحثحن  ْج٥ُُٜــّ إلاؼــطحُاث مــ الــي اٟخباػــّ 

ْحٔنــي الاكــالت َىــا كــُاٗتها ٓلــي حالــت  ْاحــس ,  ٓا ٓلــي ؤكــالتها فــي ان  الــص٣ط , ٣مــا اج٠ٜــ

٨ٓ الٔطبُــت , ْػــآسٍ  فــي شلــ٧ ؤن ٤ــل اإلامثلــحن مــً  ٛىُــت ججــاْب مِٔــا اإلاخل٠ــي شْ ألاكــ

ٓشجــــا ًحخــــصي فــــي َــــصا الاججــــاٍ , ٣مــــا ؤهــــّ  لــــم حهــــاجم الخ٠الُــــس ؤػــــطجّ , ممــــا جٔلِــــم هم

ْج٠ـسًم اإلاؼـطحُاث ,  الاجخمآُت ٛؼآس شل٧ ٓلي اػخلساض ٛطمان , ضػمي بالخمثُـل 

ٓا َــصا اإلاؼــطح  ٓلــ هــّ , بــل ج ا ْٓط ٓلحن الطػــمُحن ٟــس حوـْط ْؤ٣ـس شلــ٧ ؤن بٔــى اإلاؼــئ

ْل٠ـس احؼــم َـصا اإلاؼـطح بالٜاثـسة ألادالُٟـت , مخ٠ٜـا مــٕ  ْٛاجـّ ,  ْبٔـس  فـي حُـاة الى٠ـاؾ , 

 لٌٌِاْي.ما ٟا٨ بّ ا

ْزعــي بليهــا ٤امــل  ْلِــصٍ الٜاثــسة ألادالُٟــت , ٟــسم  البذُــل مؼــطحُت مٓػــ٠ُُت ,

ْؤ٣ـــس  ـــافي حـــحن ٤ـــان ٌٔلـــم مٔاضهـــت الــــطاثح السًيُـــت اإلاتزمخـــت ,  ْؤ٤ابَط ٟىاكـــل البلـــسة , 

 .1847ٓلي ٛاثسة اإلاؼطحُت ألادالُٟت  في دٌبت جالَا ٓىس ج٠سًمّ للبذُل , في ٓام 

,٣الَمـا ٠ًـسم اإلا٘ـعي ألادالقـي ْؤلاكـالحي مـً البساًـت  ,  ْحسًث الى٠ـاؾ ٌــبّ حـسًث

ًٍٓ الٔطبي آهصا٢.  زم ؤهّ ٓىس ج٠سًم جليُّٜ لٜىٓن اإلاؼطح , ٟسم ألاٟطب للخ٦
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ْا  ٓا فـي َـصا الٜـً , ٟـس اػـخٜاز از الـصًً ٣خبـ ْمـً زـم ػـٚٓ هـطي ؤن ٤ـل اإلاؼـطحُحن الـْط

ْجت ,  ن مً اللخً , ٦ٛاهذ مؼطحُاتهم جلخُيُت , بسضجاث مخٜا ٠ٛس جٓػـٌذ ٓىـس مـاْض

م مـً ؤهـّ  الى٠اؾ , زم ؤكبحذ محزة ال٠باوي , زم جواءلذ في مؼـطح ٠ٌٔـٓب , ٓلـي الـٗط

َْــــــصا الخـــــسضج ٤ــــــان   ,٨ٓ بـــــسؤ باإلاؼـــــطحُت اإلالخىــــــت , ْجٔـــــل اللخــــــً ػـــــمت لنهاًــــــاث الٜلـــــ

ْعــي , ٤امــل  ْض اليـــإة ألا٨ْ ًحخاجــّ ٣ثحــرا , ل٥ىــّ فــي البساًــت لــم ٥ًــً ٓلــي  ًبُُٔــا , ٛــس

ٜاث  ْال٘ىــاء , بخلـٍط ٍٓــت للخــً ,  ْل ألالخــان , لــصل٧ حُىمــا جــاء بٔـسٍ ال٠بــاوي , ؤٌٓــي ألا

 ٛا٣دؼب م٦اهخّ ال٥بحرة .

ْٓلــــــي  ْال٘ىــــــاء , آخمــــــس الى٠ــــــاؾ ٓلــــــي ٛىــــــٓن الؼــــــحر٢ ,  ــــــي جاهــــــب ألالخــــــان  ْال

ْؤزدلِــــا فــــي  ح َــــصٍ ألاؿــــ٦ا٨ اإلاؼــــطحُت الـــــٔبُت ,  ْاػــــخذسم ْض ٓمُــــسًا زي الضحــــي ,  ال٦

ما٨ .  بٔى ألٓا

ْالٜ٘لـت  ل٠س ٓالج ٓٓاث بوؼاهُّ ٓامت , ٤البذـل ,  الى٠اؾ في مؼطحُاجّ مٓه

ـــت شخلـــُاجّ , بةضـــخا٢ اإلاخل٠ـــي ٓليهـــا , حتـــي ًذلـــٕ  َْـــٓ زاثمـــا ًحـــا٨ْ حٍٔط ْالخؼـــس ,  ,

ْزاثمـــا مـــا جـــإحي النهاًـــت لخىٜـــي  َـــصٍ اللـــٜت مىـــّ , ٣مـــا ؤْضـــر ؤضػـــٌٓ فـــي ٣خـــاب الــــٔط, 

ن بــــحن اللــــٜاث الؼــــلبُت , ٓلــــي لؼــــان الجمُــــٕ ؤْ ٓلــــي لؼــــان ال ْل٠ــــس مــــعج مــــاْض ٟٓت. ج

٤ْـــان مـــامً بــــطي احؼـــاٞ  ل٘ـــت الصخلـــُت  ْبـــحن الٔامُـــت ْ الٜلـــخى ,  ْالــــٔط  الىثـــر 

 , ٨ٓ ٓز زالزـت ٛلـ ْالخؼـ ٨ٓ , بِىما جٔل اإلاٜ٘ـل  ْل٠س جٔل البذُل دمؼت ٛل مِٔا , 

ٓأظ  ْٓ ألاجعاء , ٓىس حُ٘حر ال٥الم مً مخحسر الي ؤدط, لـصل٧ ًخـ َْٓ زادل الٜلل ًى

ْالخ٠ٌُــٕ ُٛــّ  ملــٌلر الجــعء ٓاض ٓىــس الى٠ــاؾ زاٛــ١ ,  ْالخــ ٓىــسٍ بملــٌلر اإلاـــِس .

ٓاض , ؤَمُــت ٣بــري فــي مؼــطحّ , ْشخلــُاجّ مــً  ٣ثحــر بــحن الصخلــُاث , ممــا ؤٌٓــي الخــ

 بِئاث مخٔسزة .

ْض الخإكــُل , حتــي  ْلــي للمؼـطح الٔطبــي فـي ز ْٓ البـساًاث ألا ْل٠ـس ؤٛــاز َـصٍ الخىــ

ْؤدـــص ْمٌُٔاجـــّ , بمـــا حٔلمـــّ  ٓلُحر زادـــل بًـــاض اإلاؼـــطحُت , ٛـــس٨ ًمـــعج التـــرار  ٍ مـــً مـــ
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شلــ٧ ٓلــي ٟسضاجــّ الٜىُــت التــي م٥ىخــّ مــً الاكــالت زْن الاػدؼــالم للتــرار مــً جِــت , ؤْ 

ٓلُحر مً جِت ؤدطي.  إلا

ــــــــت  ْل٠ـــــــس جـــــــابٕ ججاضبـــــــّ اإلاؼـــــــطحُت ؤبــــــــً ٓمـــــــّ )ػـــــــلُم الى٠ـــــــاؾ( اإلاخـــــــإزط بالجٓز

ْضثهــــــا ٓــــــً الخجطبــــــت الؼــــــاب٠ت ، ٠ٛــــــام بى٠ــــــل َــــــصٍ ا لخجطبــــــت بلــــــى ملــــــط ؤلاًٌالُــــــت التــــــي 

ٓاَـب  ْاإلاخـابٔحن، مـنهم )ؤزًـب بسـخاٞ ( اإلاخٔـسز اإلا ٓٓـت مـً اإلاِخمـحن  بالخٔاْن مـٕ مجم

ْالصـــخاٛت ْ) ًٓػــٝ دُـــاي( الـــصي اؿـــتهط بخمثُـــل  ْالؼُاػـــت  ْالــصي ٓمـــل فـــي ألازب  

ْا ٓلـــى ملـــط  مــــً  ْٛـــس َْٔخبـــر ػـــلُم الى٠ـــاؾ  مـــً املجــــسزًً الـــصًً  ْاض الؼـــُساث،  ؤز

ْهجُـــب حـــساز الـــصي ػـــاَم مـــٕ دلُـــل مٌـــطان فـــي وــــط الصـــخاٛت  لبىـــان  مـــٕ بســـخاٞ  

ن الى٠ــــــاؾ  ٟــــــس امخــــــسث بلــــــى ملــــــط  0اللبىاهُــــــت فــــــي ملــــــط  ٥َْــــــصا ج٦ــــــٓن بــــــساًاث مــــــاْض

ْلــــى للمؼــــطح الٔطبــــي فــــي ملــــط  ْان ال٘طػــــت ألا للمؼــــاَمت فــــي كــــىآت اإلاؼــــطح الٔطبــــي ،

ٓضٍت  ْلــى الٜــٞط التــي جــإحي٤0اهــذ  باألهامــل اللبىاهُــت الؼــ ــت ؤ بلــى ملــط  ٤ْاهــذ َــصٍ الٜٟط

ٟٜٓــذ ججطبــّ َامــّ َىــا٢ ٓلــى ًــس الطاثــس اإلاؼــطحي  ْلبىــان حُــث ٤اهــذ ٟــس ج ٓضٍا  مــً ػــ

 ْٓ َْـــٓ مالـــٝ مؼـــطحي  ْصـــخٜي حٔلـــم فـــي ملـــط  زـــم فـــي  1912 -1839)٠ٌٔـــٓب كـــى   )

ٓٗــّ فـي ػـً مب٥ـط  ،  ؤلــٝ ؤٓمـا٨ ٓسًـسة  للمؼـطح ْدُــا٨  ْهب ْبـطظ اَخمامـّ   اًٌالُـا  ، 

 ٓ َْٔخبـــر ٠ٌٔـــ ْٓ  ؤهـــّ ؤ٨ْ مـــً ٣خـــب للمؼـــطح بالٔامُـــت ،  الِـــل ، بإػـــلٓب ٥ٛـــّ ،  ب كـــى

ٓم ؤٛــــــطاز  ْٓمــــــ ُــــــان  ْْاضــــــخا ل٠ــــــي ؤعجــــــاب  ألٓا ئــــــا   ٤ْــــــان جٍط ْٓمــــــل فــــــي الصــــــخاٛت ،  

ْٟــــسم   0الـــــٔب  ا ،   ٓا  حٔلُمــــا ٓلــــٍط ٓاة  الــــصًً جل٠ــــ ــــت مــــً الِــــ ٓمــــل ٓلــــى جــــإلُٝ ٟٛط

هـــّ جمثـــل حـــا٨ ال٠ٜـــط  إلاـــا ٤اهـــذ ْٓط هـــّ فـــي مــــطب  بـــسادل حس٠ًـــت ألاظب٥ُـــت ،    ْٓط

ٍٓــــــذ  ْ  ْبىُٜــــــّ ً ْٛيهــــــا جحامــــــل ٓلــــــى الخــــــسًٓي   هٜــــــاٍ الخــــــسًٓي بػــــــمآُل  ،  ال٠ٜحــــــر  

كـٜحت مــً كــٜحاث الخمثُـل  ٓلــى هــٜاٚ الىُـل  ٟبــل ؤن جٜــس اليهـا الٜــٞط الٜىُــت مــً 

ْلبىــــان   ٓضٍا   ْْهــــٕ  0ػـــ ْٓ ؤ٨ْ مــــً ٥ٛــــط فــــي )جملــــحر ٛــــً اإلاؼــــطح   ٤ْــــان ٠ٌٔــــٓب كــــى

ت( ٓاكـــــــل ْحؼـــــــخمط الخالـــــــت اإلاؼـــــــطح0مؼـــــــطحُاث  كـــــــمُمُت ملـــــــٍط ُت الٔطبُـــــــت فـــــــي الخ
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٤ْــــان ٓــــام ) ٓز ٛطزًــــت مؼــــخمطة ، ْبــــطظ 1881ْالٌٔــــاء بجِــــ (  حــــاٛال بالنهوــــت الخمثُلُــــت 

 ٚ ْالخٌُـــب اإلأـــْط ٛيهـــا  هجـــم الــــآط  دلُـــل الُـــاظجي  فـــي الخـــإلُٝ اإلاؼـــطحي  ْألازًـــب 

ــــت ) ال٠ــــطز احـــي (  التــــي ؤحُــــذ حٜالتهـــا ٓلــــى مؼــــطح  ِـــطث ٟٛط ٓبـــس هللا الىــــسًم ، ٣مــــا ُْ

ْبــطا فــ ٓضٍا  0ي ال٠ــاَطة ألا ْالتــي اهخ٠لــذ مــً ػــ َــصٍ البــساًاث الجــازة فــي اإلاؼــطح الٔطبــي 

ْهطجا ٓلى ًس ؤَم اإلااػؼحن اإلاؼطحُحن. ْاجا   ْض  ْلبىان بلى ملط،  الٟذ جإل٠ا 

 الرائذ الثاوي أبو خلُل اللباوي

ؾــىعٍا ألؾــغة صمكــ٣ُت  ؤبــى زلُــل ال٣بــاوي عاثــض اإلاؿــغح الٗغبــي ولــض فــي صمكــ٤,

٣ــــــت ًخهــــــل وؿــــــ بها بــــــإ٦غم آ٢بُــــــ٤ الــــــظي ٧ــــــان ًــــــاوع )مؿدكــــــاع( الؿــــــلُان ؾــــــلُمان ٍٖغ

ال٣ــــاهىوي. وؤخــــض ؤحــــضاصٍ َــــى قــــاصي بــــ٪ آ٢بُــــ٤ الــــظي بنــــى مضعؾــــت الكــــاب٨ُت للٗلــــىم 

ـ٤  َىـىاث )يـي ججـاعي ؾـ٨ني ٍٖغ
َ
 ال٣

َ
الضًيُت بضمك٤ م٘ حام٘ ٦بحر، وؤو٠٢ لهما ؤو٢اٝ

ــاوي ألهــه ٧ــان  ــب فــي ٖهــضٍ بال٣ب  ّ٣ِ
ُ
ًـــمل٪ ٢ّبــان فــي بــاب الجابُــت فــي صمكــ٤( بإحمٗهــا, زــم ل

ـــ٤ مـــً الٗـــاثالث فـــي ٧ـــل يـــي مـــً   لٍٟغ
ً
وؿـــبت بلـــى ال٣بابــــحن التـــي ٧اهـــذ بـــظل٪ الؼمـــان مل٩ـــا

ــم ألمــه  ؤخُــاء صمكــ٤.وؤبى زلُــل ال٣بــاوي َــى ٖــم ألبــي الكــاٖغ الؿــىعي هــؼاع ٢بــاوي ٖو

(
ً
 (.266ؤًًا

وهـــــــي  1871و٢ــــــضم ال٣بـــــــاوي ؤو٫ ٖـــــــغى مؿـــــــغيي زـــــــام بـــــــه فـــــــي صمكـــــــ٤ ٖـــــــام 

ويـــاح ومهــــباح و٢ـــىث ألاعواح( وال٢ــــذ اؾخدؿـــان الىــــاؽ وب٢بــــا٫  مؿـــغخُت )الكــــُش

، وفــي ٖـــام 
ً
 ٦بحــرا

ً
غويـــه اإلاؿــغخُت وخ٣ــ٤ هجاخـــا ٦بحــر، وجــاب٘ الىـــاؽ ؤٖمــا٫ ال٣بــاوي ٖو

 46ؤؾــــ ؤبـــى زلُــــل ال٣بـــاوي ٞغ٢خــــه اإلاؿـــغخُت و٢ــــضم فـــي ؾــــىىاجه ألاولـــى خــــىالي  1879

 وجمثُلُـــــاث ايـــــُغ ؤبـــــى زلُـــــل باالؾـــــخٗ
ً
ىاثُـــــا  ٚو

ً
 مؿـــــغخُا

ً
اهت بهـــــبُت ألصاء صوع ٖغيـــــا

ؤلاهار في البضاًـت ممـا اؾـدى٨ٍغ اإلاكـاًش ٞكـ٩ٍى والـي صمكـ٤، القـى نـٗىباث فـي البضاًـت 
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وجى٢ـــ٠ ٖـــً ٖغويـــه اإلاؿـــغخُت بلـــى خـــحن ٖـــىصة مـــضخذ باقـــا بلـــى والًـــت صمكـــ٤ خُـــث 

ــٝغ بٗغويــه اإلاؿــغخُت الجمُلــت  ؾــهل لــه مخابٗــت الٗمــل اإلاؿــغيي. واقــتهغ ال٣بــاوي ٖو

 ألاؾـ للمؿغح الٗغبي .التي ٣ًضمها وخ٤٣ هج
ً
 وايٗا

ً
 ٦بحرا

ً
 اخا

ـــــت  و بٗـــــض الىجـــــاح ال٨بحـــــر لل٣بـــــاوي ومؿـــــغخُاجه فـــــي صمكـــــ٤ ؾـــــاٞغ مـــــ٘ مجمٖى

 مٗــه ٖهــغ الاػصَــاع للمؿــغح الٗغبــي 
ً
ىاهــاث ؾــىعٍحن بلــى مهــغ خــامال ممثلــحن ٞىــاهحن ٞو

والــظي َــى عاثــضٍ، و٦ــظل٪ ماؾـــ اإلاؿــغح الٛىــاجي خُــث ؤصي مؿــغخُت ؤوـــ الجلــِـ 

ػصاص قـــهغة ؤ٦ثـــر. وجخلمـــظ ٖلـــى ًضًـــه ال٨ثحـــر مـــً عواص اإلاؿـــغح بٗـــض طلـــ٪، ٞـــإ 1884ٖـــام 

 ٖاإلاُــــت ٖــــً 
ً
 مــــً ألاصب الٛغبــــي ٢ههــــا

ً
ؾــــاٞغ بلــــى الٗضًــــض مــــً البلــــضان وا٢خــــبـ الخ٣ــــا

 مؿغخُت ٦ثحرة ومؿغخُاث ٖاإلاُت.Corneille)٧ىعهُه, 
ً
 ( الٟغوس ي و٢ضم ٖغويا

 مؿــحرجه فــي جغؾــُش ؤؾـــ اإلاؿــغح ال
ً
ٗغبــي و٢ــضم الٗضًــض ٖــاص بلــى صمكــ٤ مخابٗــا

غ٢خـــه اإلاؿـــغخُت ؤَـــم ؤٖـــالم اإلاؿـــغح  مـــً مؿـــغخُاجه وجســـغج وجخلمـــظ ٖلـــي ًـــض ال٣بـــاوي ٞو

 فــي ؤخــض ؤخُــاء 
ً
الٗغبــي. وفــي صمكــ٤ مــا ػا٫ اإلاؿــغح اإلاٗــغوٝ بإؾــم مؿــغح ال٣بــاوي ٢اثمــا

صمك٤ ختى الُىم.وؾاٞغ بلى اؾُىبى٫ وبلى الىالًاث اإلاخدضة وفـي ؾـىىاجه ألازحـرة صون 

ؾـــــ وبضاًــــت اإلاؿــــغح  ٣1963بــــاوي مظ٦غاجــــه وجــــىفي فــــي صمكـــ٤ ٖــــام ؤبـــى زلُــــل ال
ُ
 ؤ
ً
جاع٧ــــا

 الٗغبي.

 الزائد الثالث َى ٌعقىب صىىع

فـي ال٣ــاَغة لىالـضًً حهـىصًحن ٢ـضما مـً ؾــىعٍا.  1839ولـض ٣ٌٗـىب نـّىٕى ؾـىت 

ـــً خُٟـــض دمحم ٖلـــي باقـــا، و ًـــغوي ؤن ٣ٌٗـــىب ٦خـــب 
َ
٨ ًَ ٧ـــان ؤبـــٍى ٌٗمـــل فـــي زضمـــت ألامحـــر 

ً الــظي ؤبجــب بهــا ولــم ًهــض١ ؤن ٞتــى فــي الثالثــت ٖكــغ مــً ٖمــٍغ ٢هــُضة مــضح فــي ٨ًــ

َى الظي ٦خبها، ٞابخٗثه ألامحر ٨ًً لضعاؾت الٟىىن وألاصب في بًُالُا ٖلـى ه٣ٟخـه ؾـىت 

ــضِعّؽ لهـم اللٛــاث  1855، زـم ٖـاص ٣ٌٗــىب ؾـىت 1853 ًُ لُٗمــل مضعؾـا ألبىــاء الخـضًىي 
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غ واإلاىؾ٣ُي) ه مـاث لىالضًـه ؤعبٗـت ؤَٟـا٫ بٗـض (.ًغوي ؤه267والٗلىم ألاوعوبُت والخهٍى

ٞترة ٢هحرة مً والصتهـم، لـظا ٞٗىـضما خملـذ بـه ؤمـه طَبـذ بلـى قـُش مسـجض الكـٗغاوي 

ا بــإن هللا ؾــُدٟٓه و ؤهــه ؾــ٩ُىن ولــضا و ؤجهـــا بن  لُــضٖى لهــا ؤن ًدٟــٔ حىُنهــا ٞبكــَغ

ؤعاصث ؤن ٌٗــِل ؤن تهبــه لخضمــت ؤلاؾــالم واإلاؿــلمحن، و ؤن طلــ٪ صٞــ٘ والضًــه اليهــىصًحن 

 (.268خٗلُمه ال٣غآن باإلياٞت بلى الخىعاة وؤلاهجُل، ٦ما ٧ان ًجُض زالزت ٖكغة لٛت)ل

ْاللـــىآاث فــــي ال٠ـــاَطة، ْفــــى  1868ٓـــحن فـــي ٓــــام  مسضػـــا فـــي مسضػــــت الٜىـــٓن 

٥ٛـــط ٠ٌٔـــٓب فـــي جإػـــِؽ مؼـــطح ملـــطي حٔـــطن ٓلـــى دــــبخّ مؼـــطحُاث  1869الٔـــام 

يهــا ٓطبُـت مخـإزطا بمـا ضآٍ فـي بًٌالُــا. ْػـمح لـّ الخى٠ـل بـحن  جمُــٕ ٛئـاث املجخمٕـ مـً حٛط

ْالٌب٠ــــت ألاضػــــخ٠طاًُت الخٔــــٚط ٓلــــى ٤اٛــــت ؤٛــــطاز الـــــٔب  ْٓمالِــــا ْجالُتهــــا ألاجىبُــــت 

ٓمُسًت. ْاػخٜاز مً شل٧ في ضػم شخلُاجّ اإلاؼطحُت ال٦  اإلالطي آهصا٢ 

ْٟـــــــام بخلخُنهـــــــا  جـــــــت بإؿـــــــٔاض  ْٓ مؼـــــــطحُاث ٟلـــــــحرة ممْع ؤلـــــــٝ ٠ٌٔـــــــٓب كـــــــى

ْؤمـ ٓا بهـا، ٟـطض ْٓطهِا في ٟلط الخسًٔٓ بػمآُل  ٓاث ٛـإعجب ام حاؿـِخّ مـً الباؿـ

ْاإلاالـــــٝ  ْض اإلاـــــسًط  ٤ْـــــان َـــــٓ ًلٔـــــب ز ـــــت مؼـــــطحُت مـــــً جالمُـــــصٍ  ٠ٌٔـــــٓب ؤن ًيصـــــ ئ ٟٛط

ْٓـطن مؼـطحُخّ ٓلـى مىلـت م٠هـى مٓػـ٠ُي ٣بحـر بحس٠ًـت ألاظب٥ُـت  ْاإلال٠ـً،  ْاإلالخً 

ْٛطوؼـــُت حٔـــطن ؤٓمالِـــا  ٟٓـــذ ٛـــٞط جمثُـــل بًٌالُـــت  ٤ْاهـــذ جٓجـــس فـــي شلـــ٧ ال بال٠ـــاَطة 

ْهجخذ مؼطحُخّ هجاحا ٣بحرا.للجا ْبُت في ال٠اَطة،  ْض  لُاث ألا

خــــّ ُِــــطث  خــــّ الخاكــــت لخ٠ــــسًم مؼــــطحُاجّ ْفــــي ٟٛط ؤوـــــإ بٔــــسَا ٠ٌٔــــٓب ٟٛط

ٓلُحر ملـط بلـى الخـسًٔٓ بػـمآُل  ٍْطجـٕ ل٠ـب مـ اليؼاء أل٨ْ مطة ٓلى دـبت اإلاؼطح. 

لــب مىــّ ان ٌٔــطن مؼــطحُاجّ ٓلــى مؼــطحّ الخــاق  الــصي ؤًلــ١ ٓلُــّ شلــ٧ الاػــم ًْ

                                                           
267
 انظر وٌكبٌدٌا الموسوعة الحرة 
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 نفس المرجع السابك 
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ْضة  فـــي ٟلـــط الىُـــل، ٓـــطن ٠ٌٔـــٓب زـــالر مؼـــطحُاث هـــي )آوؼـــت ٓلـــى اإلآهـــت( ْ)ٗىـــس

ٓمُسًت ؤعجب بهـم الخـسًٓي ْػـمح لـّ بةوــاء  ٤ْاهذ مؼطحُاث ٤ ملط( ْ)الوطجان( 

ْٟــس ٓـطن ٓلــى َـصا اإلاؼــطح ؤ٣ثــر  ٓمى لٔـطن مؼــطحُاجّ ٓلـى ٓامــت الــٔب،  مؼـطح ٟــ

ـت( ٛ٘وـب مؼطحُت ؤلِٜـا، بلـى ؤن ٟـسم مؼـطحُت )الـ 32ٓطن ٨  200مً  ْالخٍط  ً ًٓ

ْهٜـــاٍ بلـــى ٛطوؼـــا  ٓلُـــّ الخـــسًٓي ألهـــّ ســـخط ٛيهـــا مـــً ٛؼـــاز ال٠لـــط زـــم ؤٗلـــ١ مؼـــطحّ 

ٟٓـذ  ت فـي شلـ٧ ال ؽ بلى آدـط حُاجّ,ٛبؼـبب مٔاضهـخّ للؼُاػـت اإلالـٍط ٛاػخ٠ط في باَض

ْالخ٠ـــــى ٠ٌٔـــــٓب ؤزًـــــب  ؽ.  ٗوـــــب ٓلُـــــّ الخـــــسًٓي ٛـــــإٗل١ مؼـــــطحّ ْ ؤبٔـــــسٍ بلـــــى بـــــاَض

ٍٓلخي ْدلُــل ٗـــاهم بســخاٞ فــي بـــاَضؽ ْجمــا٨ الــسًً ألا  ْببــطاَُم اإلاـــ ٛ٘ـــاوي ْدمحم ٓبــسٍ 

ىُـــــــت بٔـــــــس الاحـــــــخال٨  ْاكـــــــل زٓاًخـــــــّ لل٠وـــــــُت الًٓ م. زـــــــم  ْٗحـــــــَر زـــــــم ملـــــــٌٜى ٤امـــــــل 

ْؤدـــص ًدى٠ـــل فـــي  ْالٜطوؼـــُت  ٌـــاوي إلالـــط، ٛإكـــسض الٔسًـــس مـــً الصـــخٝ بالٔطبُـــت  البًر

ْاؿــــتر٢ فــــي الخمــــالث التــــي ؿــــيذ ٓلــــى الخــــسًٓي بػــــمآُل  ْبــــا للــــسٛاْ ٓــــً ملــــط  ْض ؤ

ٍط ػُالن.ْالا  ْضاػل احمس ٓطابي في مىٜاٍ في جٍع ٌاوي،   حخال٨ البًر

ْٓ ٤ـــــــــان ؤَـــــــــم ٗـــــــــطن ان ٌؼـــــــــخذسم اإلاؼـــــــــطح ٤ٓػـــــــــُلت للسٓاًـــــــــت  ٛٔىـــــــــس كـــــــــى

ـب  ْج٠ٍط ْالى٠س الاجخماعي , ٛل٠ـس اجذـص جمثُلُاجـّ ْػـُلت لخ٠ٌحـر  ْالخحٍطى الؼُاس ي 

ٓاء ٤اهــــــذ ه٠ــــــسا للخــــــسًٓ ْؤلاهجلحــــــز ,  ؤْ ٤اهــــــذ اإلأــــــاوي الؼُاػــــــُت التــــــي ٌؼــــــتهسِٛا , ػــــــ

ٓٓاث  وــا ٓلــيهم , ؤْ ه٠ــس اجخمآُــا , ٠ٛــس ٤اهــذ ؤؿــبّ ألاؿــُاء باإلا٠ــاالث ؤْ اإلآهــ جحٍط

َْــــٓ فــــي َــــصا ٤لــــّ ٤ــــان ٌؼــــخذسم بهــــا الٜلــــل  ا فــــي كــــٜحت مذخلٜــــت ,  التــــي ٤ــــان ًيـــــَط

٦ـــاجحري  ح الؼـــادطة اإلآجٔـــت التـــي ٤ـــان ٌؼـــخذسم بهـــا الطػـــم ال٦اٍض الخمثُلـــي بـــىٜؽ الـــْط

َْـــ ٥ْٛـــٍط ْالعجـــل فـــي اإلا٠ـــام ألا٨ْ,  ٓ ًبـــالٙ فـــي ازـــط مؼـــطحّ , ٣مـــا ًبـــالٙ فـــي ؤزـــط صـــخّٜ , 

(269.) 
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 ْمً مؼطحُاجّ:

 ح٥م ٟطآٟؾ

 السدادني 

ٓظ    ػلٌان ال٥ى

 ألامحرة الاػ٥ىسضاهُت 

 ؿُر الخاضة 

ت  ْالخٍط  ً  الًٓ

 ظمعم اإلاؼ٥ُىت 

 ؿُر البلس 

٣ْٔب الخحر  سة   ؤبٓ ٍض

 اللساٟت 

 الجِازًت 

 ال٠طزاحي 

 ُح٥م ٟطآٟؾ 

ْٓ اػــخمط وـــاًّ اإلاؼــطحي فــي ملــط ُٛمــا  ْمــً الثابــذ ذُــا ؤن ٠ٌٔــٓب كــى جاٍض

ْالبــاحثحن ٓــً  1872ْ  1870بــحن ٓــام  ٓا مــً الى٠ــاز  َْــصٍ الٜتــرة ؤ٣ــسَا ٤ــل مــً ٣خبــ  ,

 (.270َصا الطاثس)
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 الخاتمة 

ٓاَط اإلاؼـــــــطحُت ٓىـــــــس الٔـــــــطب ٟـــــــسًما , ْفـــــــي الٔلـــــــط الٓػـــــــٍُ ,  ٟـــــــس  بن الِـــــــ

ْج٠بلّ ف ْضبي  ي  الـٞط ألاْػـٍ بٔـس ؤن ؿـاَسَا الٔـطب , ػاَمذ في  اهخ٠ل اإلاؼطح ألا

ْمـــٕ مـــا ؿـــاَسٍ الٔـــطب مـــً  ْمـــٕ مـــا جـــاء مـــٕ الخملـــت الٜطوؼـــُت ,  ْضبـــا ,  فـــي ضحالتهـــم الـــي ؤ

از  ْمً زـم ه٠ـل اإلاؼـطح ٓلـي ًـس ْض ىّ ,  جمثُل مؼطحي للجالُاث ألاجىبُت ٓلي ؤضاض ي ًْ

ً الٔطبـي , ْٓ الـي الـًٓ ْال٠بـاوي , ْكـى ن الى٠ـاؾ ,  ِـطث الترجمـت  اإلاؼطح الثالر مـاْض ُْ

ٓاٛــ١ مــٕ الــصْٞ الٔطبــي , مــً  ٓاْ التــي جخ از فــي ه٠لِــم لؤلهــ ْالاٟخبــاغ , ل٠ــس اؿــتر٢ الــْط

ْْػــاثل للمخٔــت ,  ْالاَــم مــً شلــ٧ َــٓ  بزــاضتهم للِــسٚ  ْضٟــم ,  ْمؼــطح ٗىــاجي , ْبــطا ,  ؤ

ْؤزط جىمـٓي جبغـي  ُٜت ؤدالُٟت   ألادالقي ْ الخٔلُمي  للمؼطح , ٛاإلاؼطح الٔطبي لسًّ ُْ

ىُــــت ْ اإلاؼــــطح ُٛــــّ  ٍٓــــت الًٓ َْؼــــآس ٓلــــى جطػــــُر الِ للمخل٠ــــي الٔطبــــي مــــآَ ؤَــــل لــــّ , 

٨ٓ إلاــ٥الث املجخمـٕ ْدلٓكـا مـا ًىـسضج جحـذ الخيــئت  ٓٛحر حل ْما لخ الٔطبي ػاعي ز

ٍْحٜـــٍع بذٌـــاب  ْاضـــخت إلاالمـــح املجخمـــٕ بمحاػـــىّ ْػـــِئاجّ  الاجخمآُـــت كـــاؤا مـــطآة 

 مازط  للخُ٘حر.

 

 كائمة املراجغ

 

ْالٓػــٌي, زاض الث٠اٛــت , ز دمحم ٤امــ .1 ٓض ال٠سًمــت  ل حؼــحن , فــي ألازب اإلاؼــطحي  مــً الٔلــ

ر ,ق  191لبىان , بحرْث, بسْن جاٍض

ٓظٍـس , جمثُلُـاث دُـا٨ الِـل , زاض اإلأـاٚض , ملـط , ال٠ـاَطة , الٌبٔـت  .2 ز ٓلي ببـطاَُم  ؤب

 الخامؼت.



 8102ديسمبر هجلت الرٌحاى للبحىث
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ٓضٍــــت للصــــخاٛت , ملــــط , ال٠ــــا .3 َطة ,ٓــــسز ز مــــسحذ الجُــــاض , اإلاؼــــطح الٔطبــــي ,زاض الجمِ

ٓهُٓ ً 

ٓٓـــاث الجسًـــسة , ال٠ـــاَطة , ملـــط , الٔـــسز الطابـــٕ ,  .4 ضؿـــسي كـــالر , اإلاؼـــطح الٔطبـــي , مٌب

1972 

ٍٓذ , الٌبٔت الثاهُت ,  .5 ت ,ال٦ ً الٔطبي , ٓالم اإلأٛط  1999ز ٓلي الطاعي , اإلاؼطح في الًٓ

ت لل٥خــاب ,ملــط .6 ر اإلاؼــطح فــي ملــط, الُِئــت الٔامــت اإلالــٍط ,  ز ػــُس ٓلــي بػــمآُل , جــاٍض

 2005ال٠اَطة,

ٍٓذ ,  .7 ْالخإكُل , ٣خاب الٔطبي, ال٦  1988ز ٓلي الطاعي , اإلاؼطح بحن الى٠ل 

٥ٍْبُسًا الخطة  .8 ٓٓت   مٓػ

ت الٔامت لل٥خاب  .9 ْبُان حالت اإلاؼطح الٔطبي , الخإػِؽ , الُِئت اإلالٍط دمحم الُٜل , ضئٍت 

 2001, ال٠اَطة , ملط, 
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